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 الفهرس العام:
 
 

 زامــــــــــــادر االلتـمص _امــــــرية االلتزام بوجه عــــــــــــــــــــــنظ – اجلـــزء األول
 القانون( –االثراء بال سبب  –العمل غري املشروع  –)العقد 

 

 زامــــــــــــآثار االلت _اإلثبات _رية االلتزام بوجه عامــــــــــــــــــــــنظ – اجلزء الثانـي
 طرق اإلثبات ذات القوة املطلقة

 طرق االثبات ذات القوة احملدودة ) البينة و القران القضائية 
 اإلقرار واليمني والقرائن القانونية ، الطرق املعفية من اإلثبات  

 هالتزامات تنفيذ تكفل املدين أموال ، التنفيذ بطريق التعويض   -التنفيذ العيني 
 

 اءــــــــــاالنقض _احلوالة _اف ـــــــــاألوص _امــــــنظرية االلتزام بوجه ع - اجلزء الثالـث
 م ،  حوالة احلق ، حوالة الدينااللتزا طريف تعددل ، تعدد حمل االلتزام ، واألج الشرط

 دون االلتزام انقضاءء ، الوفا يعادل مبا االلتزام انقضاء( ، الوفاء) عينا بتنفيذه االلتزام انقضاء
 به  الوفاء

 

 ةـــع واملقايضــالبي _يةـــــــــــــى امللكــــي تقع علــود التـــــــــــــالعق – اجلزء الـرابـع
 يف عقد املقايضة(  -)عقد البيع , عقد املقايضة )نظرة عامة

 

 ةــركـة والشــــــــــــــاهلب _2ية ـــع على امللكـي تقـود التـــــــــــالعق – اجلزء اخلامس
 اهلبة , عقد الشركة , عقد القرض و الدخل الدائم , عقد الصلحعقد 

 

 ةــــاإلجيار والعاري _اع بالشيءــــــــــود الواردة على االنتفـــــــــــالعق – اجلزء السادس
 أركان اإلجيار -الفصل األول  -اإلجيار بوجه عام 

 

 ةـــــاإلجيار والعاري _اع بالشيءـــــــــد الواردة على االنتفـــــــــوالعق – 2اجلزء السادس
 بعض أنواع اإلجيار

 

 ةـــاولة والوكالة والوديعة واحلراســـــــــاملق _العقود الواردة على العمل:  1اجلزء السابــع
 بعض أنواع املقاوالت،  بوجه عام املقاولة
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 أمنيـــاملقامرة والرهان واملرتب وعقد الت _ررــــــــود الغـــــــــــــــعق:  2اجلزء السابع
 األضرار من والتأمني األشخاص على التأمني) التأمني أقسام،  عام بوجه التأمني عقد                

 
 

 والــــــاء واألمـــــل لألشيـــــرح مفصـــــة مع شــــــق امللكيـــــــــــح:  اجلزء الثامن
 األشياء املادية واحلقوق التي ترد عليها ، األشياء غري املادية واحلقوق التي ترد عليها.

 امللكية.حق امللكية بوجه عام نظام ووسائل محايته، القيود التي ترد على حق 
 امللكية الشائعة

 
 ةـــــأسباب كسب امللكية مع احلقوق العينية األصلية املتفرعة عن حق امللكي:  اجلزء التاسع

 . األحياء بني فيما امللكية كسب ،  امللكية كسب ،  اإلستيالء ابتداء امللكية كسب 
 ،  االرتفاق حق،  السكني وحق االستعمال وحق االنتفاع حق

 

 ةــــــــــيـية والعينـــــــــــــات الشخصـــأمينـــــــــــــــــــي التــــــف:  اجلزء العاشر
 حقوق االمتياز،  الرهن احليازي،  حق االختصاص،  الرهن الرمسي
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 اجلزء األول شرح القانون املدني اجلديد يف الوسيط
 مصادر االلتزام - االلتزام بوجه عام نظرية

 القانون –االثراء بال سبب  –العمل غري املشروع  –العقد 
 11 .................................................................................................... افتتاحية كلمة

 16 .............................................................................. اجلديد املدنى التقنني فى نظرة

 16 ......... عامة اجتاهات من يرسم وما ، أحكام من استحدث وما تفسريه يكون وكيف ، وضع كيف

 16 ..................................................................................... : املدنى التقنني تنقيح -1

 16 .................................... ( حققت وكيف ، التنقيح فكرة قامت كيف)  املدنى التقنني تنقيح

 16 .................................................................................. التنقيح فكرة قامت كيف -1

 16 ............................................................................ )( القديم املدنى التقنني عيوب(  أ

 16 ............................................................................................. : املوضوعية العيوب

 16 .................................................................................................. الشكلية العيوب

 16 .......................................................................................... : الشامل التنقيح(  ب

 16 ............................................................. : التنقيح فكرة فيها نبتت الىت روفالظ(  جـ

 67 ................. ( املدنى القانون تنقيح على تعاقبت الىت اللجان)  التنقيح فكرة حققت كيف – 2

 67 ..................................................................................................... : األوىل اللجنة

 61 ................................................................................................... : الثانية اللجنة

 61 ........................................................................................ : واألخرية الثالثة اللجنة

 61 .......................................................................... التنقيح عليها قام الىت القواعد( 2)

 61 ...................................................................... القديم التقنني عيوب عوجلت كيف -1

 61 ........................................................................... : الشكلية العيوب عوجلت كيف -1

 61 ................................................................................................. : التبويب(  أوالا ) 

 66 ....................................................................................... : واألسلوب اللغة(  ثانيا) 

 66 ....................................................................... : املوضوعية العيوب عوجلت كيف -ب

 66 .................................................... اجلديد القانون فى التفسري وطرق التنقيح مصادر -2
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 66 ......................................................................................... : ثالثة التنقيح ومصادر

 66 ................................................. املصرى القضاء وأحكام القديم املدنى التقنني نصوص -أ

 66 .................................................. : املصدر هذا من اجلديد التقنني استقاه الذى ما – أوالا 

 67 .......... : القديم املدنى والتقنني املصرى القضاء من استقيت الىت النصوص تفسر كيف:  ثانياا 

 68 ............................................................................................... اإلسالمى الفقه -ب

 68 .................................................. : املصدر هذا من اجلديد التقنني استقاه الذى ما – أوال

 األحكام منها تستخلص وكيف اإلسالمية الشريعة من استقيت النصوص تفسر كيف – ثانياا 
 66 ...................................................................................... . رمسياا  مصدراا  باعتبارها

 61 ........................................................................................ احلديثة التقنينات - جـ

 61 .................................................. : املصدر هذا من اجلديد التقنني استقاه الذى ما – أوالا 

 61 .................................. : احلديثة التقنينات من استقيت الىت النصوص تفسر كيف – ثانيا

 66 .......................................................... واجلديد القديم التقنني بني ما اجلوهرية الفروق

 66 ...................... ( قبل من به معموال وكان قننه وما ، أ؛كام من اجلديد التقنني استحدث ما) 

 66 ........................................................................................... : كاملة موضوعات -1

 66 .................................................................................................. ؤسساتامل – أوال

 67 ........................................................................................... املدنى اإلعسار – ثانياا 

 67 .............................................................................................. الدين حوالة – ثالثاا 

 67 ............................................................................................ الرتكة تصفية – رابعاا 

 62 ................................................................................ : متنوعة تفصيلية مسائل -ب

 66 ......................................... قبل من بها معموال كان أحكام من اجلديد التقنني قنن ما -2

 66 . : اجلديد التقنني فقننها نص دون القديم التقنني ظل فى املصرى القضاء قررها الىت األحكام -أ

 66 .......................................................... : تشريعى نص على تقوم كانت الىت األحكام -ب

 66 ................................................................................. فهذبت معيبة كانت نصوص

 61 .................................................. املدنى التقنني إىل فنقلت آخر مكان فى كانت نصوص

 61 ....................................................................... اجلديد للتقنني العامة االجتاهات(  6) 
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 61 .................................... ( احلديثة للتقنينات العامة االجتاهات من اجلديد التقنني موقف) 

 66 ........................................................................................ : اإلرادة سلطان مبدأ -1

 66 ........................................................ : لاللتزام املادية والنظرية الشخصية النظرية - ب

 177....................................................... الظاهرة اإلرادة ونظرية الباطنة اإلرادة نظرية – ج

 171..................................................................... : اجملرد والتصرف املسبب التصرف – د

 172....................................... واجلماعة الفرد وبني والتطور االستقرار بني اجلديد التقنني - 2

 172............................................................... : والتطور االستقرار بني اجلديد التقنني - 1

 172.......................................................................... : اجلديد التقنني يف التطور عوامل

 172.............................................................................................. : املرنة املعايري - 1

 178................................................................................ : التقديرية القاضي سلطة - 2

 176....................................................................... : اجلديد التقنني يف االستقرار عوامل

 176........................................................................................ : املوضوعية املعايري - 1

 176............................................................................................ : الظاهرة اإلرادة - 2

 176.................................................................. : واجلماعة الفرد بني اجلديد التقنني - ب

 176................................................................................. : للفرد اجلديد التقنني محاية

 171............................................................................. : للجماعة اجلديد التقنني محاية

 176.................................................................. اجلديد املدني القانون من - األول الكتاب

 176........................................................................................... عام بوجه االلتزامات

 176...................................................................... بااللتزام التعريف فى  يديةمته كلمة

 176............................................................... املدنى القانون فى االلتزام مركز حتديد - 1

 176.................................................................................... : املدنى القانون أقسام - 1

 176........................................................................... : الشخصى واحلق العيىن احلق - 2

 176............................................................ : الشخصى واحلق من العيىن احلق تقريب - 8

 176............................................................ : الشخصى واحلق من العيىن احلق تقريب - 6

 176...................................................................... : قائما احلقني بني ما التمييز بقاء - 6
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 176....................................................................................... : التمييز هذا نتائج - 1

 176.................................................................. االلتزام يف واملادي الشخصي املذهبان - 2

 176............................................................. : واملدين الدائن بني ما القانونية الرابطة – 6

 176........................................................................... : االلتزام يف الشخصي املذهل – 6

 176............................................................................... : االلتزام يف املادي املذهب – 6

 117.................................................................... : املادي للمذهب العملية النتائج - 17

 111.................................................................... : واملادي الشخصي املذهبني تقرير – 11

 111................................................................................... لاللتزام تعريف اختيار – 8

 111................................................. : الفرنسي القانون وتعريف القديم املدني القانون - 12

 111..................................... : املدني للتقنني التمهيدي املشروع يف ورد الذي التعريف – 18

 112................................................................................. : ختتاره الذي التعريف – 16

 112..................... واألدبية واالقتصادية االجتماعية بالعوامل وتأثرها االلتزام نظرية أهمية – 6

 112................................................................................. : االلتزام نظرية أهمية – 16

 112........................................................................................... : النظرية تطور – 11

 112.................................................................. : االجتماعية بالعوامل النظرية تأثر - 16

 112.................................................................. : االقتصادية بالعوامل النظرية تأثر – 16

 118....................................................................... : األدبية بالعوامل النظرية تأثر – 16

 118............................................................................ : الكتاب موضوعات ترتيب – 27

 
 العقد يف:  األول الباب

 116........................................................................... االلتزام مصادر ترتيب يف  مقدمة

 116................................................................................ : االلتزام مصدر تعريف – 21

 116.................................................................. : االلتزام ملصادر التقليدي الرتتيب – 22

 116........................................................... االلتزام ملصادر التقليدي الرتتيب أين من – 1

 116...................................................................................... : الروماني القانون – 28
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 116.............................................................................. : القديم الفرنسي القانون – 26

 116........................................................................................... : نابليون قانون – 26

 111................................................................. االلتزام ملصادر التقليدي الرتتيب نقد - 2

 111..................................................................................... بالنيول األستاذ نقد – 21

 111.................................................. : االلتزام مصادر ترتيب يف بالنيول األستاذ رأي – 26

 111.......................................... : االلتزام مصادر ترتيب يف بالنيول األستاذ رأي تقدير – 26

 116........................................................................ االلتزام ملصادر احلديث الرتتيب – 8

 116................................................................................. : القديم املدني القانون – 26

 116.................................................................. : احلديثة والفقه احلديثة التقنينات – 87

 116.................................................................................: اجلديد املدني التقنني – 81

 116............................. : عام بوجه احلقوق ومصادر االلتزام مصادر لرتتيب علمي أساس – 82

 127.............................................................. : االلتزام مصادر على الرتتيب تطبيق – 86

 
 العقد - األول الباب

 121............................................................................................................. متهيد

 121................................................................................................ العقد تعريف – 1

 121.......................................... . والعقد االتفاق بني الفقهاء بعض مييز:  والعقد االتفاق – 81

 121............................................................... : والعقد االتفاق بني للتمييز أهمية ال – 86

 121............................................................. : قانونني اثر إحداث على االتفاق وجوب – 86

 122.................................................................................... : العقد منطقة حتديد – 86

 122.................................................................. : العقد يف واملادي الشخص املذهبان – 67

 128........................................................................................ اإلرادة سلطان مبدأ - 2

 128...................................................................................... : للمبدأ عام عرض – 61

 128..................................................................... : اإلرادة سلطان مذهب نشأ يفك – 62

 126............................................................ : اإلرادة سلطان مبدأ إليه وصل ما مدى – 68
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 126......................................................... ( : املبدأ نقد)  اإلرادة سلطان مبدأ انتكاص – 66

 126.............................. : العقود على اإلرادة تسيطر حد أي إىل – نصابها يف األمور وضع – 66

 121............................................................................................... العقود تقسيم - 8

 121...................................................................................... : خمتلفة اتتقسيم – 61

 126........................................................... العيني والعقد الشكلي والعقد الرضائي العقد

 126.......................................................................................... : الرضائي العقد - 66

 126........................................................................................... : الشكلي لعقدا - 66

 126........................................................................................... : العيني العقد – 66

 126...................................................................... املسمى غري والعقد املسمى العقد - 2

 126........................................................................................... : املسمى العقد – 67

 126...................................................................................... : املسمى غري قدالع – 61

 187................................................................................. املختلط والعقد البسيط العقد

 187........................................................................................... : البسيط العقد – 62

 187........................................................................................... : املختلط قدالع – 68

 181..................................................... واحد جلانب امللزم والعقد للجانبني امللزم العقد - 6

 181.................................................................................. : للجانبني امللزم العقد – 66

 181.............................................................................. : واحد جلانب امللزم العقد – 66

 181................................................................................... : التقسيم هذا أهمية – 61

 182....................................................................... التام غري للجانبني امللزم العقد – 66

 182................................................................................ التربع وعقد املعاوضة عقد – 6

 182............................................................................................ : املعاوضة عقد – 66

 188............................................................................................... : التربع عقد – 66

 188................................................................................... : التقسيم هذا أهمية – 17

 188............................................................................................. : احملدد العقد – 11

 188.........................................................................................: االحتمايل العقد – 12
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 186................................................................................... : التقسيم هذا أهمية – 18

 186......................................................................... )  ( الزمني والعقد الفوري العقد - 6

 186............................................................................................ : الفوري العقد – 16

 186........................................................................................... : الزمني قدالع – 16

 186................................................................................... : التقسيم هذا أهمية – 11

 181............................................................................... : العقد يف البحث ترتيب – 16

 186..................................................................................... العقد أركان - األول الفصل
 186....................................................................................... : العقد أركان مصر – 16

 186.......................................................................................... الرتاضي - األول الفرع
 186................................................................................. : وصحة الرتاضي وجود – 16

 186................................................................................ الرتاضي وجود -األول املبحث

 186........................................................................... : إرادتني تطابق هو الرتاضي - 67

 186.................................................................. ( : القانوني العمل أو)  اإلرادة أركان - 61

 186......................................................................: قانوني أثر ألحداث اإلرادة اجتاه - 62

 186....................................................................................... : التعاقد يتم كيف - 68

 186........................................................................... اإلرادة عن التعبري -  األول لباملط
 186......................................................................... : النائب وتعبري األصيل تعبري - 66

 186................................................................. عنها التعبري التعبري ومظهر اإلرادة - 66

 186.................................................................. الضمني والتعبري الصريح التعبري – 61

 161....................................................... : متهيد ـ)  (  الظاهرة واإلرادة الباطنة اإلرادة – 66

 161........................................................ ( : volonte interne)  الباطنة اإلرادة نظرية - 66

 162................................................................................... الظاهرة اإلرادة نظرية - 66

 168.................................................................................. : اجلديد القانون موقف - 67

 168................................................................. : أثره اإلرادة عن التعبري ينتج مىت – 61

 166................................................. اإلرادة عن التعبري يف أثرهما - األهلية وفقر املوت - 62



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 161....................................................... ( النائب من الصادر التعبري)  العقد يف النيابة - 2

 161..................................................................................................... : متهيد ـ 68

 166........................................................................................ النيابة حتقق شروط – ا

 166................................................ : جيب نيابة هناك تكون حىت:  الشروط هذه حصر – 66

 166................................................. : األصيل إرادة حمل النائب إرادة حلول – األول الشرط

 166........................................................................................: والرسول النائب – 66

 166........................................................................ : وبنيته النائب بارادة العربة – 61

 166..................................................................... : لألصيل فيها فينظر األهلية أما – 66

 167.............................. : للنيابة املرسومة احلدود يف إرادته النائب استعمال – الثاني الشرط

 167......................................................................... : بتهنيا حلدود النائب جماوزة – 66

 161............................................................................ : اجملاوزة هلذه األصيل إقرار - 66

 161........................................................... : األصيل باسم النائب تعامل – الثالث الشرط

 161............................................................................... املسخر الو املستعار االسم - 67

 162.................................................................................. : األصيل باسم التعاقد – 61

 162................................................................................................. النيابة آثار – ب

 162..................................................................... : والغري النائب بني فيما قةالعال – 62

 162..................................................................... واألصيل النائب بني فيما العالقة - 68

 162....................................................................... والغري األصيل بني فيما العالقة – 66

 168............................................................................................... : عامة نظرة – 66

 168........................................................: القديم القانون يف نفسه مع الشخص تعاقد – 61

 168........................................................ : اجلديد القانون يف نفسه مع الشخص تعاقد – 66

 166..............................................................................اإلرادتني توافق - الثاني املطلب
 166................................................................................... : حالتني بني التمييز – 66

 166..................................................................................... واحد جملس يف تعاقدانامل

 166......................................................................................... : والقبول اإلجياب – 66



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 166............................................................ : اإلجياب بها مير التي املراحل:  اإلجياب صدور

 166.............................................................................................. : املفاوضات – 177

 166.......................................................................................... : املعلق اإلجياب – 171

 161.......................................................................................... : البات اإلجياب - 172

 161......................................................................................... : لإلجياب امللزمة القوة

 161..................................................................................... : القديم القانون يف - 178

 161..................................................................................... : اجلديد القانون يف - 176

 166.................................................................................................. : اإلجياب سقوط

 166.................................................................................. : امللزم القائم اإلجياب – 176

 166.............................................................................. امللزم غري القائم اإلجياب – 171

 166.......................................................... : جديد إجياب اإلجياب سقوط بعد القبول – 176

 166................................................................................... بالقبول اإلجياب اقرتان – ب

 166............................................. : اإلجياب قيام مدة – القبول فيه يصح الذي امليعاد – 176

 166........................................................................................... : العقد جملس – 176

 117..................................................................................... القبول يف حتتيم ال – 117

 117........................................................................... اإلجياب القبول يطابق كيف – 111

 112................................................................................... القبول يف خاصة حاالت – ج

 112.......................................................... )  (:  قبوال يكون قد السكوت جمرد – األوىل احلالة

 112............................................................................................... العام املبدأ - 112

 112................................................................................................. االستثناء – 118

 116..................................................... : القبول مقام يقوم قد العقد تنفيذ – الثانية احلالة

 116..................... القبول مقام يقوم لإلجياب االختياري التنفيذ أن املصري القضاء يعترب – 116

 116..................................................................... : املزاد عقود يف القبول – الثالثة احلالة

 116........................................ املمارسة طريق من ال األحيان بعض يف تتم عقود هناك – 116

 116............................................................... :)  (  اإلذعان عقود يف القبول – الرابعة احلالة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 116..................................................................................... اإلذعان عقود دائرة – 111

 116................................................................................... اإلذعان عقود طبيعة – 116

 116..................................................... واجلديد القديم القانون يف اإلذعان عقود حكم – 116

 167................................... : النموذجية العقود ويف اجلماعة عقود يف القبول – اخلامسة احلالة

 167........................... اجلماعة بعقود خاص احدهما ن نصني التمهيدي املشروع تضمن – 116

 161............... (  الغائبني بني فيما أو باملراسلة التعاقد)  واحد جملس جيمعهما ال املتعاقدان – 2

 161........................................................................................ : املوضوع حتديد – 127

 161............................................ ومكانه العقد زمان – التحديد هذا على يرتتب ماذا – 121

 162................................................................................... األجنبية والقوانني الفقه - أ

 162................................................................................ الفقه يف أربعة مذاهب – 122

 168.................................................................................. القبول إعالن مذهب – 128

 168................................................................................. القبول تصدير مذهب – 126

 168.................................................................................القبول تسليم مذهب – 126

 168................................................................................. بالقبول العلم مذهب - 121

 168............................................... آخر دون مبذهب األخذ على ترتتب التي النتائج - 126

 166....................................................................................... األجنبية القوانني - 126

 166.................................................................................... املصري القانون أحكام – ب

 166.......................................................................................... القديم القانون – 126

 166.......................................................................................... اجلديد القانون – 187

 166... ( والعربون االبتدائي واالتفاق بالتعاقد الوعد)  التعاقد يف متهيدية مرحلة -  الثالث املطلب
 166....................................................................................... نهائي غري تعاقد – 181

 166......................................................................  االبتدائي واالتفاق بالتعاقد وعدال – 1

 166............................................. : االبتدائي ولالتفاق بالتعاقد للوعد العملية الصور – 182

 166........................................................ االبتدائي واالتفاق بالتعاقد الوعد ينعقد كيف – أ

 166................................................................... االبتدائي واالتفاق بالتعاقد الوعد – 188



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 166.............................. االبتدائي واالتفاق بالتعاقد الوعد يف عليه االتفاق جيب الذي ما – 186

 166........................................... الشكلية العقود يف االبتدائي واالتفاق بالتعاقد الوعد – 186

 واالتفاق بالتعاقد الوعد يف تراعى ومىت به املوعود العقد يف والصحة االنعقاد شروط – 181
 167......................................................................................................... االبتدائي

 167.......................................... االبتدائي واالتفاق بالتعاقد الوعد على ترتتب التي اآلثار - 6

 167................................................ الرغبة ظهور أو امليعاد حلول يفصلهما مرحلتان - 186

 167.................................................................. الرغبة ظهور أو امليعاد حلول قبل – 186

 161................................................................... الرغبة ظهور أو امليعاد حلول بعد - 186

 162...................................................................................................... العربون - 2

 162.............................................................. األجنبية القوانني يف وداللته بونالعر – 167

 162................................................................ : القديم املدني القانون يف العربون – 161

 168................................................................. : اجلديد املدني القانون يف العربون – 162

 166.............................................................................. الرتاضي صحة - الثاني املبحث

 166............................................................................... : اإلرادة وعيوب األهلية – 168

 166.........................................................................................  األهلية - األول املطلب
 166..................................................................... اجلديد والقانون القديم القانون – 166

 166................................................................................ األهلية يف العامة النظرية – 1

 166.......................................................................................... الوجوب أهلية – 166

 161.............................................................................................. األداء أهلية – 161

 161........................................... بها يلتبس مما غريها عن بتمييزها األهلية حتميص – 166

 166................................................................ أهلية ذا يكون أن الشخص يف األصل – 166

 166...................................................................... العام النظام من األهلية أحكام – 166

 166................................ احلسبية احملاكم وقانون اجلديد املدني القانون يف - األهلية أحكام – 2

 166..................................................................... األهلية بها تتاثر التي العوامل – 167

 166.......................................................................................... بالسن األهلية تأثر – أ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 166................................................................... اإلنسان حياة يف الطبيعية األدوار – 161

 166...................................................................................... املميز غري الصبي – 162

 166........................................................................................... املميز الصبي – 168

 161........................................................................................... الرشيد البالغ – 166

 161...........................................( األهلية عوارض)   السن غري أخرى بعوامل األهلية تأثر - 6

 161.................................................................................. األهلية عوارض حصر – 166

 161................................................................................................... اجملنون – 161

 162................................................................................................... املعتوه – 166

 168...................................................................................... والسفيه الغفلة ذو – 166

 166................................................................ جناية بعقوبة عليه واحملكوم الغائب – 166

 166....................................................................................... القضائية املساعدة - 117

 166................................................................................ اإلرادة عيوب - الثاني املطلب
 166..................................................................................... اإلرادة عيوب حصر – 111

 161........................................................................................................  الغلط – 1

 161............................................................................................ الغلط تعريف – 112

 166.............................................................................................. املانع الغلط – 118

 166....................................................... الباطنة اإلرادة عن الظاهرة اإلرادة اختالف – 116

 166........................................................................ التفسري يف أو النقل يف الغلط – 116

 166............................................................................. اإلرادة يعيب الذي الغلط – 111

 166......................................................... يقع شيء أي وعلى جوهرياا  الغلط يكون مىت – أ

 معيار إىل موضوعي معيار من تطور وكيف الفرنسي القانون يف اجلوهري الغلط معيار – 116
 166............................................................................................................... ذاتي

 166......................................... ذاتي معيار املصري القانون يف اجلوهري الغلط معيار – 116

 271.............................................................................. الغلط يقع شيء أي على – 116

 271................................................................... الشيء يف جوهرية صفة يف الغلط – 167



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 272.............................................................................. املتعاقد شخص يف الغلط – 161

 272........................................................................................ القيمة يف الغلط – 162

 272........................................................................................ الباعث يف الغلط – 168

 276.................................................................. القانون يف والغلط الواقع يف الغلط – 166

 271...................................................................... بالغلط اآلخر املتعاقد يتصل كيف – ب

 271......................................................................................... : املشرتك الغلط – 166

 271....................................................... اآلخر املتعاقد به يتصل الذي الفردي الغلط – 161

 276...................... املختلفة الغلط أحوال على األخذ املتعاقد به يتصل الذي الغلط تطبيق - 166

 217............................................. النية حسن مع يتعارض وجه على بالغلط التمسك – 166

 211....................................................................................................  التدليس – 2

 211................................................................................ بالغلط تدليسال عالقة – 166

 211............................................................................................ التدليس عناصر – ا

 211................................................................................................... عنصران - 167

 212.............................................................................. احتيالية طرق استعمال – 161

 216..................................................................... التعاقد إىل الدافع هو التدليس – 162

 216.................... القديم املدني القانون – الغري من أو اآلخر املتعاقد من صادر التدليس – 168

 216............................................ الغري من الصادر التدليس يف اجلديد املدني القانون – 166

 216..............................................................التدليس نظرية عن تغني الغلط نظرية – ب

 216................................................... احلديثة النظرية يف التدليس عن يغني الغلط – 166

 216.................................................................. الغلط عن يغني ال التدليس ولكن – 161

 216.......................................................................................................  اإلكراه – 8

 216...................................................................... الرضاء تفسد التي يه الرهبة – 166

 216................................................. يعدمه الذي واإلكراه الرضاء يفسد الذي اإلكراه – 166

 216................................................................... مشروع غري عمل أيضاا  هو اإلكراه – 166

 216..................................................................................... القانونية النصوص – 167



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 227........................................................................................ لإلكراه عنصران – 161

 221................................................. حمدق جسيم خبطر تهدد لإلكراه وسائل استعمال – 1

 221..................................................................................... العنصر هذا حتليل – 162

 221..................................................................... النفسي واإلكراه احلسي اإلكراه – 168

 221....................................... نفسه املتعاقد يهدد باملال أو بالنفس حمدق جسيم خطر – 166

 222...................................................................................... الغري يهدد اخلطر – 166

 228......................................................................... لإلكراه كوسيلة حبق املطالبة – 161

 226................................................................................ األدبي والنفوذ الشوكة – 166

 221................................................................................ التعاقد على حتمل رهبة – ب

 221.......................................................................... الذاتي باملعيار األخذ وجوب – 166

 226.................................................................................. الذاتي املعيار تطبيق – 166

 226.......................................................................... اإلكراه منها صدر التي اجلهة – ج

 226.................................... الغري من الصادر واإلكراه اآلخر املتعاقد من الصادر اإلكراه – 277

 226.................................... ( الضرورة حالة)  مصادفة تهيأت ظروف عن الصادر اإلكراه – 271

 287................................................................................................... االستغالل – 6

 287..................................................................................... : والغنب اللاالستغ – 272

 287........................... : لالستغالل نفسية نظرية إىل للغنب مادية نظرية من الغنب تطور – 278

 282.............................................................................. : اجلديد املصري القانون – 276

 288........................................................................................... االستغالل عناصر – ا

 288...................................................................... والنفسي املوضوعي العنصران – 276

 288..................................................................................... املوضوعي العنصر – 271

 286........................................................................................ النفسي العنصر – 276

 281..................................................................... الرضاء بعيوب االستغالل قةعال – 276

 286.................................................................... االستغالل على يرتتب الذي اجلزاء - ب

 286................................................................................................... دعويان – 276



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 286........................................................................................... بطالاإل دعوى – 217

 286.......................................................................................... اإلنقاص دعوى – 211

 286.................................................. االستغالل نظرية على اعرتاض من وجه ما دفع – 212

 286............................................................................................. احملل - الثاني الفرع
 286................................................................................. : االلتزام حمل تعريف – 218

 286......................................................... االلتزام حمل يف توافرها الواجب الشروط – 216

 286....................................................................... ممكن أو موجود احملل - األول املبحث

 286................................................................................................ موجود احملل – 1

 286......................................................................................... : الوجود معىن – 216

 286.......................................................................................... املستقبل احملل – 211

 267........................................................................................ املستقبلة الرتكة – 216

 268.................................................................................................. ممكن احملل - 2

 268.................................................................................. الوجود يقابل اإلمكان – 216

 266.............................................................. النسبية واالستحالة املطلقة االستحالة – 216

 266......................................................... القانونية واالستحالة الطبيعية االستحالة – 227

 266............................................................. للتعيني قابل أو معني احملل - الثاني املبحث

 266..................................................................................... القانونية النصوص – 221

 266.............................................................................................. احملل تعيني كيفية

 266.......................................... عمل عن امتناعا أو عمال كان إذا االلتزام حمل تعيني – 222

 261........................................... العيني احلق موضوع الشيء يف االلتزام حمل تعيني – 228

 261...................................................................... نقوداا  كان إذا االلتزام حمل تعيني – 2

 261........................................... القانوني السعر ذات الورقية العملة – النقود تعيني – 226

 266..................................................................... املصري القانون يف الذهب شرط – 221

 267.................................... ( واآلداب العام النظام)  فيه للتعامل قابل احملل - الثالث املبحث

 267......................................................... فيه للتعامل قابل غري الشيء يعترب مىت – 226



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 261.................................................................................. واآلداب العام النظام – 226

 262........................................................ العام النظام ختالف التي االتفاقات - األول املطلب
 262....................................................... اخلاص القانون وروابط العام القانون روابط – 226

 268....................................................................................... العام القانون روابط – 1

 268...................................................................................... الروابط هذه أنواع – 287

 268................................................................ العامة واحلريات الدستورية القواعد – 281

 266................................................................................. واملالية اإلدارية النظم – 882

 266........................................................................................ القضائي النظام – 288

 266..................................................................................... : اجلنائية القوانني – 286

 261...................................................................................... اخلاص القانون روابط – 2

 261................................................................ املالية واملعامالت الشخصية األحوال – 286

 261...................................................................................... الشخصية األحوال – 281

 261....................................................................................... : املالية املعامالت – 286

 266.............................................................. اآلداب ختالف التي االتفاقات - الثاني املطلب
 266.................................................................................... : اجلنسية العالقات – 286

 266........................................................................................... العهارة بيوت – 286

 266.................................................................................................. املقاصرة – 267

 266................................................................ لآلداب خمالفة التفاقات أخرى أمثلة – 261

 266........................................................................................  السبب - الثالث الفرع
 266........................................ : معها متالزم ولكنه اإلرادة عن متميز عنصر السبب – 262

 266........... متعارضان معنيان والشكل السبب ولسكن متالزمان معنيان واإلرادة السبب – 268

 266......................................................... اإلرادة وبعيوب شروعيةبامل السبب عالقة – 266

 266..................جمرد رضائي عقد إىل مسبب رضائي عقد إىل شكلي عقد من العقد تطور – 266

 266....................................................................... السبب نظرية يف البحث خطة – 261

 266.................................................................. السبب نظرية نشأت كيف - األول املبحث



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 266...................................................... القديم الفرنسي والقانون الروماني القانون - 266

 266....................................................... الروماني القانون يف السبب نظرية - األول املطلب
 266............................................................................................... القديم العهد – 1

 266.............................................اثر أي فيها للسبب يسكن فلم شكلية كانت ودالعق – 266

 217.......................... اثر أي فيها للسبب يكن ومل شكلية كانت امللكية نقل طرق وكذلك – 266

 217............................................................................................. املدرسي العهد – 2

 217.......................................................................... الشكلية العقود أكثر اختفاء – 267

 217................................................................. اللفظي العقد يف السبب ظهور بدء – 261

 211.............................................................. الشكلية غري العقود يف السبب ظهور – 262

 212...................................................... السبب نظرية من الروماني القانون موقف – 268

 212.................................................................................................... عهدان – 266

 218.......................................................... )  ( دوما سبق الذي العهد يف السبب نظرية – 1

 218............................................................................... والكنسيون الرومانيون – 266

 218................................................................ الرومانيني فقهاء عند السبب فكرة – 261

 218......................................................... الكنسيني الفقهاء فريق عند السبب فكرة – 266

 216............................. )  ( الفرنسي املدني التقنني عهد إىل دوما عهد منذ السبب نظرية – 2

 216........................................... البارزون وفقهاؤه العهد هذا يف أثرت الذي العوامل – 266

 216.............................................................................. دوما عند السبب نظرية – 266

 211........................................................ الفقهاء من دوما خلفاء عند السبب نظرية - 217

 216....................................................... احلديث القانون يف السبب نظرية - الثاني املبحث

 216......................................................................................... املوضوع ترتيب – 211

 216............................................................... السبب يف التقليدية النظرية - األول املطلب
 216................... القديم املصري املدني القانون ويف الفرنسي املدني القانون يف النصوص – 212

 216............................. فيه توافرها الواجب والشروط التقليدية النظرية يف السبب معىن – 1

 216............................................................. التقليدية النظرية يف السبب معىن حتديد - ا



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 216............................................. القصدي والسبب الدافع والسبب اإلنشائي السبب – 218

 216................................................................ للعقود املختلفة الطوائف يف السبب – 216

 216...................................................................................... : السبب خصائص – 216

 216............................................ تنفيذه حني إىل العقد تكوين وقت من السبب قيام – 211

 267................................................................... السبب يف توافرها الواجب الشروط – ب

 267.............................................................................................. ثالثة شروط – 216

 267............................................................................................ السبب وجود - 216

 267............................................................................................ السبب صحة – 216

 261.................................................................................... : السبب مشروعية – 267

 262................................................................................. . وأنصاره السبب خصوم - 2

 262.............................................................................................. السبب خصوم – ا

 262..................................................................... التقليدية النظرية على اهلجوم – 261

 262........................................................... : التقليدية السبب لنظرية بالنيول نقد – 262

 268.............................................................................................. السبب أنصار – ب

 268................................................................................ السبب فكرة عن الدفاع – 268

 268......................................................... التقليدية السبب نظرية عن كابيتان دفاع – 266

 266.......................... احلديثة النظرية إىل التقليدية النظرية هجروا الذين السبب أنصار – 266

 266............................................................... السبب يف احلديثة النظرية -الثاني املطلب
 266.................................................................... السبب حتديد يف التوسع وجوب – 261

 266........................................................... : التقليدية النظرية يف اجلوهري العيب – 266

 266.................................................................. املوجود السبب عن نستغني كيف - 266

 266.................................................................. الصحيح السبب عن تستغىن كيف – 266

 261......................................................... املشروع السبب نظرية عن تستغني كيف – 267

 261.................................. صورها من صورة أية يف التقليدية النظرية استبعاد وجوب – 261

 261.............................. التعاقد إىل الدافع الباعث على تقوم آلتي احلديثة بالنظرية األخذ - 2



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 261............................................................. التعاقد إىل الدافع الباعث هو السبب – 262

 266........................................................................ ينضبط وكيف الباعث مرونة – 268

 266............................................................ الفرنسي القضاء من مقتبسة تطبيقات – 266

 267............................................................................................. اجملرد التصرف – 8

 267................................................................... اجملرد والتصرف املسبب التصرف – 266

 261.............................................................. اجلرمانية القوانني يف اجملرد التصرف – 261

 262....................................... املصري القانون ويف الالتينية القوانني يف اجملرد التصرف - 266

 268.............................................. اجلديد املصري القانون يف السبب نظرية - الثالث املطلب
 268........................................................................................... : ثالث مسائل – 266

 266................................................. السبب يف احلديثة للنظرية اجلديد القانون اعتناق – 1

 266................................................................................... : القانونية النصوص – 266

 266............................................................................................ مصر يف الفقه – 267

 266.......................................................................................... مصر يف القضاء – 261

 266.................................. اجلديد القانون يف الغلط ومنطقة السبب منطقة بني ما لالفص – 2
 266............................. الغلط دائرة إىل السبب دائرة من"  الصحيح غري السبب"  إبعاد – 262

 266...................... مشروعاا  يكون أن هو واحد شرط إال اجلديد القانون يف للسبب يوجد ال – 268

 266......................................................................... اجلديد القانون على مأخذان – 266

 266............................................................................................... السبب إثبات – 8

 266..................................................................................... القانونية النصوص – 266

 267.......................................................................... العقد يف مذكور غري السبب – 261

 267............................................................................... العقد يف مذكور السبب – 266

 261......................................................................  البطالن نظرية:  اجلزاء - الرابع الفرع
 261........................................... اجلديد القانون ويف القديم القانون يف البطالن نظرية – 266

 262..................................................... النظم من يقاربه عما البطالن متييز ضرورة – 266

 262.......................................................................................... : البطالن أنواع – 877



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 268....................................................................................... : البطالن تأصيل – 871

 266........................................................................................... : البحث خطة – 872

 266......................... لإلبطال القابل والعقد الباطل العقد على ترتتب التي اآلثار - ولاأل املبحث

 266........................................................................ األصلية واآلثار العرضية اآلثار – 878

 261............................................................... الباطل للعقد العرضية اآلثار - األول املطلب
 261......................................................................... : اآلثار هذه بعض استعراض – 876

 261........................................................... (العقد انتقاص ونظرية) العقد حتول نظرية – 1

 261................................................................................... : القانونية النصوص – 876

 266............................................. صحيح آخر تصرف إىل الباطل لتصرف يتحول كيف – 871

 266.................................................................................... : العقد حتول شروط – 876

 266...............................................................................  العقد تكوين عند اخلطأ نظرية

 266............................ اخلطأ هذا جزاء هو وما – العقد تكوين عند خطأ هناك يكون كيف - 876

 877........................................................... العقد تكوين عند اخلطأ يف إهرنج نظرية – 876

 871.............................................................. احلديثة القوانني يف إهرنج نظرية اثر – 817

 872.................. العقدي اخلطأ دون التقصريي اخلطأ فكرة إىل والرجوع إهرنج نظرية رفض – 811

 878............................................................... الباطل للعقد األصلية اآلثار - الثاني املطلب
 878...................................................... األصلية آثاره الباطل العقد يرتب غرض ألي – 812

 876............................................................................. والتقادم اإلجازة -الثاني املبحث

 876................ والتقادم اإلجازة حيث من لإلبطال القابل والعقد الباطل العقد بني مقارنة – 816

 876.......................................................................................... اإلجازة - األول املطلب
 876................................................................................................ الباطل العقد - 1

 876........................................................................ اإلجازة تلحقه ال الباطل العقد – 816

 876............................................................................ جديد من عمله جيوز ولكن – 811

 876....................................................................................... لإلبطال القابل العقد - 2

 876.................................................................. اإلجازة حتلقه لإلبطال القابل العقد – 816



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 871............................................................................................... اإلجازة اثر – 816

 876....................................................................................... التقادم - الثاني املطلب
 876................................................................................................ الباطل العقد - 1

 876....................................................................... بالتقادم تسقط البطالن دعوى – 816

 876............................................................ بالتقادم يسقط ال بالبطالن الدفع ولكن – 827

 876....................................................................................... لإلبطال القابل العقد - 2

 876................................................................. : بالتقادم يسقطان والدفع الدعوى – 821

 876........................................................................................... : التقادم مدة – 822

 876................. اجلديد القانون نفاذ قبل املربمة العقود على اجلديدة التقادم مدة يانسر – 828

 817........................................................ ( البطالن دعوى)  البطالن تقرير - الثالث املبحث

 817........................................................................................... : ثالث مسائل – 826

 817................................................................. بالبطالن يتمسك الذي من - األول املطلب
 817................................................................ لإلبطال القابل والعقد الباطل العقد – 826

 817................................................................................................ الباطل العقد - 1

 817..................................................................................... القانونية النصوص – 821

 811...................................................................................... لإلبطال القابل العقد – 2

 811................................................................................... : القانونية النصوص – 826

 811.................................... ملصلحته البطالن تقرر الذي املتعاقد إال بالبطالن يتمسك ال – 887

 812......................................................................... البطالن يتقرر كيف -الثاني املطلب
 812............................................................................................... الباطل العقد – 1

 812.................................................................... البطالن لتقرير حكم إىل اجةح ال – 882

 812................................................ حكم على باحلصول ؟؟؟ لضرورة ا تقضي قد ولكن – 888

 812...................................................................................... لإلبطال القابل العقد – 2

 812.............................................................. بالقضاء أو باالتفاق إال البطالن يتقرر ال – 886

 812.............................................................................. منفردة بإرادة يتقرر فال – 886



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 818.......................................................................... البطالن تقرير اثر - الثالث املطلب
 818..................................................................................... القانونية النصوص - 881

 816....................................................................................... املتعاقدين بني فيما – 1

 816...................................................................................... للعقد اثر كل زوال - 886

 816................................................................................... املشروعية عدم حالة – 886

 811...................................................................................... األهلية نقص حالة – 886

 811...........................................................................................الغري إىل بالنسبة - 2

 811............................................................................... بالبطالن الغري حق تأثر – 867

 811....................................................................... البطالن دعوى تسجيل وجوب – 861

 816...................................................................................... العقد آثار -الثاني الفصل
 816..................................... املوضوع حيث ومن األشخاص حيث من العقد آثار نسبية – 862

 816.................................................... األشخاص إىل بالنسبة امللزمة العقد قوة -األول الفرع
 816....................................................................................... والغري املتعاقدان – 868

 816........................................................... املتعاقدين إىل بالنسبة العقد اثر -األول املبحث

 816........................................................................... اخلاص واخللف العام اخللف – 866

 816.................................................................................... العام اخللف - األول املطلب
 816..................................................................................... القانونية النصوص – 866

 816................................................................... العام اخللف إىل العقد اثر انصراف - 861

 816....................................... خلفا بقائه مع العام اخللف إىل العقد اثر ينصرف ال مىت – 866

 816................................. الغري من باعتباره العام اخللف إىل العقد اثر ينصرف ال مىت – 866

 816...............................................................................  اخلاص اخللف - الثاني املطلب
 816................................................................................... : القانونية النصوص – 866

 827............................................................ اخلاص اخللف إىل بالنسبة املسألة وضع – 867

 821.......................................................... اخلاص اخللف إىل العقد اثر ينصرف مىت – 861

 821................................................................................. للشيء املكملة احلقوق – 862



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 822............................................................................ للشيء احملددة االلتزامات – 868

 828....................................... إليه تنتقل حىت واحلقوق بااللتزامات اخللف علم وجوب – 866

 828............................................................... الغري إىل بالنسبة العقد اثر -الثاني املبحث

 828............................................................................. الغري من يكون قد اخللف – 866

 828........................................................................ العقد عن أصالا  األجنبي الغري - 861

 826.............................................................................  الغري عن التعهد - األول املطلب
 826..................................................................................... القانونية النصوص – 866

 826....................................................................الغري عن للتعهد العملية الصور – 866

 826.................................................. يقاربه عما ومتييزه الغري عن التعهد مقومات – 866

 821.................................................................... برفضه أو التعهد يقبل أن للغري – 817

 821........................................................................................ للتعهد الغري قبول – 1

 821...................................................................................... القبول يكون كيف – 811

 821............................................................................................... القبول اثر – 812

 826........................................................................................ للتعهد الغري رفض – 2

 826................................................................................... الغري مسئولية عدم – 818

 826...................................................................................... املتعهد مسئولية – 816

 826....................................................................  الغري ملصلحة االشرتاط - الثاني املطلب
 826..................................................................................... القانونية النصوص – 816

 826............................................................................................. املسألة وضع – 811

 826........... العملية تطبيقاتها يف إليه وصلت وما الغري ملصلحة االشرتاط قاعدة تطورت كيف – 1

 826.......................................................................................الروماني القانون – 816

 826.............................................................................. القديم الفرنسي القانون – 816

 826........................................................................................... نابليون قانون – 816

 887............................................................................................ والفقه القضاء – 867

 887...................................................................... واجلديد القديم املصري القانون – 861



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 881.............................................. الغري ملصلحة االشرتاط لقاعدة العملية التطبيقات – 862

 882............................................................. الغري ملصلحة االشرتاط قاعدة حتقق شروط - 2

 882.................................................................. الغري ملصلحة االشرتاط يتحقق مىت – 868

 888........................................................... : املنتفع باسم أو بامسه يتعاقد املشرتط – 866

 888.............................................................. للمنتفع مباشرا حقا يشرتط املشرتط – 866

 888.................................................... للغري االشرتاط يف شخصية مصلحة له املشرتط – 861

 886............................................................................. الغري ملصلحة االشرتاط أحكام - 8

 886....................................................... الغري ملصلحة االشرتاط يف املختلفة العالقات – 866

 886................................................................................ باملتعهد املشرتط عالقة – 866

 886................................................................................. باملنتفع املشرتط عالقة – 866

 886.................................... االشرتاط عقد مصدره مباشر حق – باملنتفع املتعهد عالقة – 867

 886...................................................................... ( تتمة)  باملنتفع املتعهد عالقة – 861

 886...................................... املنتفع حق نقص جواز –(  تتمة)  باملنتفع املتعهد عالقة – 862

 886................................. : حلقه املنتفع إقرار وجوب –(  خامتة)  باملنتفع املتعهد عالقة – 868

 867.................................................... املوضوع إىل بالنسبة امللزمة العقد قوة -الثاني الفرع
 867...................................................................... املوضوع حيث من العقد نسبة – 866

 867...................................................................... التعاقد موضوع حتديد - األول املبحث

 867................................................................ : التعاقد موضوع حتديد يكون كيف – 866

 861............................................................................... )  ( العقد تفسري - األول املطلب
 861................................................................................... : القانونية النصوص – 861

 861......................... صحته ويف العقد انعقاد يف البحث بعد يأتي العقد تفسري يف البحث – 866

 862......................................................................العقد تفسري يف والواقع القانون – 866

 861............................................................................................. واضحة العقد عبارة

 861...................................................................... : التفسري يف تتبع آلت القاعدة - 867

 861........................................................... للتفسري حمال تكون قد الواضحة العبارة – 861



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 866................................................ الواضحة العبارات تفسري يف النقض حمكمة رقابة – 862

 866.................................. الظاهرة باإلرادة اخذ الواضح للفظ الظاهر باملعىن األخذ هل – 868

 866................................................................................... واضحة غري العقد عبارة - 2

 866............................................................. للمتعاقدين املشرتكة النية عن البحث – 866

 866.............. للمتعاقدين املشرتكة النية عن للكشف القاضي بها يستهدي التي العوامل – 866

 866.................................................................. العقد تفسري يف الداخلية العوامل – 861

 867................................................................... العقد تفسري يف اخلارجية العوامل - 866

 861...................................................................... العقد تفسري يف يؤخذ إرادة بأية - 866

 861......................................................... املتعاقدين إرادة على التعرف يف الشك قيام – 8

 861........................................... القاعدة هذه مربرات – املدين مصلحة يف الشك يفسر – 866

 862..................................................................................... : للقاعدة تطبيقات – 677

 868.......................................................................... العقد نطاق حتديد - الثاني املطلب
 868................................................................................... : القانونية النصوص – 671

 868....................................... تنفيذه وكيفية نطاقه وحتديد العقد تفسري بني التمييز – 672

 866..................................... العقد نطاق حتديد يف القاضي بها يسرتشد التي العوامل – 678

 866....................................................................................... : االلتزام طبيعة – 676

 866......................................................................... واملفسرة التكميلية القوانني – 676

 866............................................................................... املألوفة والشروط العرف – 671

 866................................................................................................... العدالة – 676

 866......................................................... القانون مسائل من هو العقد نطاق حتديد – 676

 861....................... ( املتعاقدين شريعة العقد)   العقد بتنفيذ املتعاقدين إلزام - الثالث املطلب
 861..................................................................... منها واالستثناء العامة القاعدة – 676

 861................................................................. عليه أشتمل ما مجيع يف العقد تنفيذ - 1

 861..................................................................................... القانونية النصوص – 617

 866.............................................................................. املتعاقدين شريعة العقد – 611



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 866.............. القانون يقررها التي لألسباب أو الطرفني باتفاق إال تعديله وال نقضه جيوز فال – 612

 866............................ : النية حسن يوجبه ما مع تتفق بطريقة العقد تنفيذ جيب ولكن – 618

 866..................................................................................  الطارئة احلوادث نظرية – 2

 866..................................................................................... القانونية النصوص – 616

 817........................................................................................... النظرية وضع – 616

 811............................................................. الطائرة احلوادث لنظرية التارخيي التطور - 1

 811......................................................................... الوسطى العصور يف النظرية – 611

 811...................................... اخلاص القانون يف اندثارها – احلديث القانون يف النظرية – 616

 818........................................................................... : العام القانون يف ازدهارها – 616

 816.................................................................. : اخلاص القانون يف أخرياا  ظهورها – 616

 816.................................................... اجلديد املدني القانون يف الطارئة احلوادث نظرية - 6

 816................................................................................ النظرية تطبيق شروط – 627

 816................................................................... : الطارئة الظروف نظرية يف اجلزاء – 621

 816................................ اجلديد القانون يف الطارئة الظروف لنظرية تشريعية تطبيقات – 622

 816....................................... : الزمان حيث من 166 املادة من الثانية الفقرة سريان – 628

 861..................................................... )  ((  العقد جزاء)  العقدية املسئولية -الثاني املبحث

 861............................................................................... العقدية املسئولية نطاق - 626

 861............................................... : البحث خطة – العقدية املسئولية مسائل تشتت - 626

 862................................................................................... العقدي اخلطأ -األول املطلب
 862............................................................................................. ثالث مسائل - 621

 862.................................................................................. : العقدي اخلطأ هو ما – 626

 862.................................................................................. االلتزامات من نوعان – 626

 866.................................................................................... العقدي اخلطأ إثبات – 626

 866.......................................................................................... مهجورة نظرية - 687

 866...............................................................األشياء وعن الغري عن العقدية املسئولية - 2



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 866............................................................................ : الغري عن العقدية املسئولية - 1

 866................................................................... الغري عن العقدية املسئولية نطاق - 681

 866....................... الغري عن العقدية املسئولية يف الواردة اجلديد املدني القانون نصوص - 682

 866..................................................... وأحكامها الغري عن العقدية املسئولية شروط – 688

 866......................................................................... : األشياء عن العقدية املسئولية - ب

 866................................................................. األشياء عن العقدية املسئولية نطاق - 686

واحدة قواعد حتكمها الشخصي الفعل عن العقدية كاملسئولية األشياء عن العقدية املسئولية - 686
 .....................................................................................................................866 

 866........................................................................ العقدية املسئولية قواعد تعديل – 8

 866........................... املسئولية على التأمني طريق عن العقدية املسئولية قواعد تعديل - 681

 866................................................ االتفاق طريق عن العقدية املسئولية قواعد تعديل - 686

 867.................................. باالتفاق العقدية املسئولية قواعد تعديل يف احلرية هو األصل - 686

 867................... باالتفاق العقدية املسئولية تعديل جواز يف النصوص قررها التي األحكام – 686

 861.......................... بعناية وااللتزام بغاية االلتزام على وتطبيقها األحكام هلذه حتليل - 667

 862................................... العقدية املسئولية من اإلعفاء شروط على ترتتب التي اآلثار - 661

 868......................................................................................... الضرر - الثاني املطلب
662 -  

 
 868........................................................................................ الضرر إثبات عب

 868...................................................................................... : للبحث مسألتان – 668

 866.............................................................................. األدبي والضرر املادي الضرر - 1

 866................................................. األدبي والضرر املادي الضرر من كل يتحقق كيف - 666

 866.............................................................................................. احلال الضرر - 666

 866......................................................................................... املستقبل الضرر - 661

 866........................................................................................... احملتمل الضرر - 666

 866............................................................................................... األدبي الضرر - ب

 866................................................... العقدية املسئولية يف األدبي الضرر على أمثلة – 666



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 866......................................... العقدية املسئولية يف األدبي الضرر عن التعويض جواز - 666

 866..................................................................................................... : إحالة - 667

 866................................................................................ الضرر عن التعويض مدى – 2

 866............................. العقدية املسئولية يف عنه يعوض الذي هو املتوقع املباشر الضرر - 661

 861........................... املتوقع الضرر على العقدية املسئولية يف التعويض قصر يربر ماذا – 662

 861..................... موضوعي معيار – ومقداره الضرر سبب توقع – املتوقع الضرر حتديد – 668

 866........................................................ والضرر اخلطأ بني السببية عالقة - الثالث املطلب
 866.............................................................................................. اإلثبات عب – 666

 866...................................................................................................... إحالة – 666

 866................................................................................... العقد زوال - الثالث الفصل
 866........................................................................................العقد يزول كيف – 661

 866............................................................................................. العقد انقضاء – 666

 866............................................................................................. العقد احنالل – 666

 866................................................................................................... التقايل – 666

 866.................................................................................. منفردة بارادة االلغاء – 617

 867.................................................................................. التنفيذ ووقف الفسخ – 611

 867................................................................................... )  ( العقد فسخ - األول الفرع
 867.......................................................................... : العقدية واملسئولية الفسخ – 612

 867.................................................................................... الفسخ نظرية أساس – 618

 861............................................................................................. البحث خطة – 616

 861........................................................................... القضاء حبكم الفسخ - األول املبحث

 861............................................................................................. ثالث مسائل – 616

 861....................................................................... بالفسخ املطالبة شروط - األول املطلب
 861..................................................................................... القانونية النصوص – 611

 862.......................................................... للجانبني امللزمة العقود يف إال الفسخ يكون ال - 1



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 862............................................................................... للجانبني امللزمة العقود – 616

 862................................................... الفسخ عليها برد للجانبني امللزمة العقود وكل – 616

 868...................................... التزامه بتنفيذ املتعاقدين أحد يقم مل إذا إال الفسخ يكون ال - 2

 868.............................................................. أجنبي سبب إىل يرجع التنفيذ عدم – 616

 868..................................................................املدين فعل إىل يرجع التنفيذ عدم – 667

 868.................................................................................. اجلزئي التنفيذ عدم – 661

أصلها إىل احلال إعادة على وقادراا  بالتزامه للقيام مستعداا  الدائن كان إذا إال الفسخ يكون ال - 8
 .....................................................................................................................866 

 إىل الشيء إعادة املمكن من يكون وأن بالتزامه للقيام مستعدا الدائن يكون أن وجوب – 662
 866............................................................................................................... أصله

 866................................................................ الفسخ حق يستعمل كيف - الثاني املطلب
 866.............................................................................................. املدين إعذار – 668

 866................................................................................... : بالفسخ حكم صدور – 666

 866........................................................................... والتنفيذ الفسخ بني اخليار – 666

 866.................................................................................... الفسخ دعوى تقادم – 661

 866............................................................ اثر من الفسخ على يرتتب ما - الثالث املطلب
 866..................................................................................... القانونية النصوص – 666

 866...................................................................... املتعاقدين بني فيما الفسخ اثر – 666

 866......................................................................... الغري إىل بالنسبة الفسخ اثر – 666

 677........................................................................ االتفاق حبكم الفسخ - الثاني املبحث

 677..................................................................................... القانونية النصوص – 667

 677.......................................... االتفاق هذا يف التدرج – الفسخ على االتفاق يكون مىت – 661

 671................................................................ مفسوخاا  العقد يكون أن على االتفاق – 662

 672.................. : حكم إىل حاجة دون نفسه تلقاء من مفسوخاا  العقد يكون أن على االتفاق – 666

 672.......... إنذار أو حكم إىل حاجة دون نفسه تلقاء من مفسوخاا  العقد يكون أن على االتفاق – 666



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 676............................................................. اثر من االتفاقي الفسخ على يرتتب ما – 661

 676...............................................................القانون حبكم العقد انفساخ - الثالث املبحث

 676..................................................................................... القانونية النصوص – 666

 676....................................................... أجنبي سبب إىل ترجع ال التنفيذ استحالة – 666

 676.......................................................... أجنبي سبب إىل ترجع التنفيذ استحالة – 666

 676..................................................................................... التبعة حتمل مبدأ – 667

 671.............................................. القانون حبكم العقد إنفساخ على يرتتب الذي األثر – 661

 671.................. ( بالعقد الوفاء عن املشروع االمتناع أو)   العقد تنفيذ بعدم الدفع - الثاني الفرع
 671..................................................................................... القانونية النصوص – 662

 671............................................................................................ القاعدة تاريخ – 668

 676......................................... العقد تنفيذ بعدم بالدفع التمسك ميكن مىت - األول املبحث

 676................................................ احلبس يف احلق ونطاق التنفيذ بعدم الدفع نطاق – 666

 676........................ حاال التنفيذ واجب يكون أن جيب تنفيذه بعدم يدفع الذي االلتزام – 666

 617........................................العقد تنفيذ بعدم بالدفع التمسك ميكن كيف -الثاني املبحث

 617.................................................................................... اإلعذار ضرورة عدم – 661

 617........................................ القضاء رقابة حتت بالدفع املتمسك تقدير إىل األمر ترك – 666

 617....................................................................... بالدفع املتعاقدين ، كل متسك – 666

 617.................................................................... بالدفع املتعاقدين من كل متسك – 666

 611................................... العقد تنفيذ لعدم الدفع على األثر من يرتتب ما - الثالث املبحث

 611....................................................................................... : املتعاقدين بني فيما - أ

 611........................................................ عني بتسليم االلتزام غري يف التنفيذ وقف – 666

 611............................................................ : عني بتسليم االلتزام يف التنفيذ وقف – 677

 611.................................................................... الزمنية العقود يف التنفيذ وقف – 671

 612........................................................................................ : الغري إىل بالنسبة - ب

 612...................................................................... الغري حق يف الدفع يسري مىت – 672



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 612.................................................................... الغري حق يف الدفع يسري ال مىت – 678

 
  ( التقصريية املسئولية)   املشروع غري العمل -الثاني الباب

 616............................................................................................................  متهيد

 616........................................................................................... : أربع مسائل – 676

 616................................................ القانونية واملسئولية األدبية املسئولية بني ييزالتم – 1

 616.......................................... القانونية واملسئولية األدبية املسئولية بني ما الفروق – 676

 616................................................. املدنية واملسئولية اجلنائية املسئولية بني التمييز - 2

 616............................................ املدنية واملسئولية اجلنائية امليئولية بني ما الفروق – 671

 616 األخرى دون مسئولية عليه ترتتب وقد معاا  املسئوليتان عليه ترتتب قد الواحد العمل – 676

 616.................................... واحد عمل يف املسئوليتني اجتماع على ترتتب التي اآلثار – 676

 611............................................. التقصريية واملسئولية العقدية املسئولية بني التمييز – 8

 611.............................. وحدتها أو املسئولية ازدواج – والتقصريية العقدية املسئوليتان – 676

 611................................................................................ املسئولية ازدواج أنصار – 617

 616................................................................................. املسئولية وحدة أنصار – 611

التقصريية واملسئولية العقدية املسئولية بني التمييز وجوب – للمسالة الصحيح الوضع – 612
 .....................................................................................................................616 

 616.................................................................... املسئوليتني من كل نطاق حتديد – 618

 616........................... التقصريية واملسئولية العقدية املسئولية بني ما اجلمع جواز عدم – 616

 627........................... التقصريية واملسئولية العقدية املسئولية بني ما اخلرية جواز عدم – 616

 622............................................................................... التقصريية املسئولية تطور – 6

 622................................. التقصريية املسئولية يف مستمر توسع هو التطور هذا تاريخ – 611

 622.......................................................................................الروماني القانون – 616

 628.............................................................................. القديم الفرنسي القانون – 616

 628.............................................................................. الفرنسي املدني التقنني – 616



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 626...................................... الفرنسي املدني التقنني منذ التقصريية املسئولية تطور – 627

 621.................................................. القديم املصري التقنني يف التقصريية املسئولية – 621

 626............................................................ الشخصية األعمال عن املسئولية - األول الفصل
 626........................................................... اإلثبات واجب خطأ على تقوم مسئولية – 628

 626.................................................................... التقصريية املسئولية أركان - األول الفرع
 626............................................................................................. : ثالثة أركان – 626

 626................................................................................................ : مسألتان – 626

 626............................................... التقصريية املسئولية يف اخلطأ فكرة حتديد - األول املطلب
 626.................................................................... اخلطأ فكرة حتديد يف خمتلفة آراء – 621

 626........................................................ معنوي وركن مادي ركن – ركنان له اخلطأ – 626

 626.................................................................................... التعدى:  املادي الركن – 1

 626............................................. ذاتي مقياس ال موضوعي مقياس التعدى مقياس – 626

 681.......................................... اخلارجية الظروف من ال الداخلية الظروف من التجرد – 626

 682......................................................................... التعدي ركن يف اإلثبات عبء – 687

 682........................................................... مشروعا عمال التعدي جتعل ثالث حاالت – 681

 686.................................................................. الرئيس من صادر أمر تنفيذ حالة – 688

 686......................................................................................... : الضرورة حالة – 686

 686................................................................................... اإلدراك:  املعنوي ركنال - 2

 686............................................................................. التمييز املسئولية مناط – 686

 686....................................................... التمييز عديم عن اخلطأ ينفي اإلدراك ركن – 681

 686........................................................................................ : الطبيعي الشخص - 1

 686................................................................................... : القانونية النصوص - 686

 686................................. التمييز عدميو – يكفي ذاته الوقت يف وهو ضروري التمييز – 686

 667.......................................................... التمييز النعدام املسئولية انعدام نطاق – 686

 661.....................................................استثنائية حاالت يف التمييز عديم مسئولية - 667



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 662........................................................................................... املعنوى الشخص - ب

 662........................................................................املعنوى الشخص مساءلة جواز - 661

 668....................................................................... العام املعنوى الشخص مساءلة - 662

 666.............................................................. اخلطأ لفكرة خمتلة تطبيقات -الثاني املطلب
 666..................................... احلق استعمال يف والتعسف احلق عن اخلروج بني التمييز - 666

 666........................................................... . احلق حدود عن أو الرخصة حدود عن اخلروج -

 666........................................................ متعددة حاالت إىل واحدة عامة قاعدة من – 666

 666........................ النقل وسائل من وغريها احلديدية والسكك والسيارات النقل حوادث - 661

 666......................................................................................... : العمل حوادث - 666

 666.................................................... املهنة مزاولة يف الفنية األخطاء عن سئوليةامل – 666

 661....................................................................... والسمعة الشرف على االعتداء – 666

 662................................................................................... واإلغواء اخلطبة فسخ – 667

 661.............................................................................. )  ( احلق استعمال يف التعسف 2

 661........................................................................................... : ثالث مسائل - 662

 661.............................................. : احلق استعمال يف التعسف لنظرية التارخيي التطور - 1

 661.................................................. قدمية نظرية احلق استعمال يف التعسف نظرية - 668

 666.......................................................................... القدمية القوانني يف النظرية – 666

 666....................................................... الفرنسي املدني والتقنني الفرنسية الثورة - 666

 666.................................................................. احلاضر العصر يف النظرية انتعاش - 661

 666................................................................................... : القانونية النصوص – 666

 617............................................ احلق استعمال يف التعسف لنظرية القانوني األساس - 666

 617........................................................... احلق استعمال يف التعسف نظرية معيار - 666

 611..................................................................................... بالغري اإلضرار قصد - 617

 611........................................................... كبرياا  رجحاناا  املصلحة على الضرر رجحان - 611

 612................................. حتقيقها إىل احلق صاحب يرمي التي املصاحل مشروعية عدم – 612



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 612...................................... النهائي املشروع يف حذفا التمهيدي املشروع يف معياران - 618

 616...................................................................... اخلطأ ومعايري التعسف معايري – 616

 616............................................... احلق استعمال يف التعسف لنظرية خمتلفة تطبيقات - ج

 616.............................................................. قضائية وتطبيقات تشريعية تطبيقات - 616

 616........................................ : اجلديد املدني القانون نصوص من تشريعية تطبيقات – 611

 616..................................................................................... : قضائية تطبيقات – 616

 611......................................................................................... الضرر - الثاني املبحث

 611............................................................................ : اإلثبات – املوضوع حتديد – 616

 611.......................................................................... األدبي والضرر املادي الضرر – 616

 611................................................................................... املادي الضرر - األول املطلب
 611.................................................................................................. : شرطان - 667

 611......................................................................... للمضرور مالية صلحةمب اإلخالل - 1

 611....................................................................... : مبصلحة أو حبق إخالل الضرر – 661

 611......................................................................... : للمضرور حبق إخالل الضرر – 662

 616.............................................................. للمضرور مالية مبصلحة إخالل الضرر – 668

 616.................................................................................................. الضرر حتقق - 2

 616...................................................................... : املستقبل والضرر احلال الضرر – 666

 616.......................................................................................... احملتمل الضرر – 666

 667........................................................................ الفرصة تفويت عن التعويض – 661

 661........................................................................... )  ( األدبي الضرر - الثاني املطلب
 661................................................................................... :األدبي الضرر حتديد - 666

 661........................................................................ للتعويض قابل األدبي الضرر – 666

 668............................................................ األدبي الضرر عن التعويض حق له من – 666

 666.......................................... األدبي الضرر عن التعويض يف احلق انتقال ميكن مىت - 667

 666.................................................. )  ( والضرر اخلطأ بني ما السببية عالقة -الثالث املبحث



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 666.................................................................................. مستقل ركن السببية - 661

 666................................................................................ بالضرر السببية اتصال - 662

 661................ : مفرتضاا  اخلطأ يكون حيث إال بوضوح يظهر ال اخلطأ عن السببية استقالل – 668

 661........................................................................................... : البحث خطة – 666

 661.................................................. األجنبي السبب لقيام السببية انعدام - األول املطلب
 661................................................................................... : القانونية النصوص - 666

 666........................................................................ الفجائي احلادث أو القاهرة القوة - 1

 666........................................................ واحد شيء الفجائي واحلادث القاهرة القوة - 661

 666...................................................................................... التوقع إمكان عدم - 666

 666.......................................................................................... الدفع استحالة – 666

 666....................................................................................... : عملية تطبيقات - 667

 666................................................................ الفجائي احلادث أو القاهرة القوة أثر – 661

 666................................................................................................. املضرور خطأ - 2

 666............................................................................................. املسألة وضع – 662

 667.................................................................. اآلخر للخطأ اخلطأين أحد راقاستغ – 668

 667................................. اآلخر اخلطأ جسامة يف كثرياا  يفوق اخلطأين أحد – األوىل احلالة – 666

 662............................................. اآلخر اخلطأ نتيجة هو اخلطأين أحد – الثانية احلالة – 666

 662......................................................................................... : املشرتك اخلطأ – 661

 661.................................................................................................... الغري خطأ – 8

 661........................................................................................... : املسألة وضع – 666

 666........................... لآلخر اخلطأين أحد استغراق – عليه املدعى خطأ يف الغري خطأ رأث – 666

 666....................................................................................... : املسئولني تعدد – 666

 666........................ الضرر إحداث يف املضرور وخطأ الغري وخطأ عليه املدعى خطأ اشرتاك – 177

 667............................... مباشر غري أو منتج غري السبب ألن السببية انعدام - الثاني املطلب
 667.................................................................................................... حالتان – 171



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 667...............................................................................................األسباب تعدد – 1

 667................................................... استغراق دون أو االستغراق مع األسباب تعدد – 172

 667........................................ : األخرى لألسباب منها سبب استغراق مع األسباب تعدد - 1

 667................................................... للمسئولية مرتبا وحده املستغرق السبب بقاء - 178

 661........................................................................... استغراق دون األسباب تعدد – ب

 661.................................................................................................. نظريتان – 176

 661................................................................................. : األسباب تكافؤ نظرية – 176

 661.................................................................................. املنتج السبب نظرية – 171

 662..................................... الضرر أحدثت التي األسباب تعدد على يرتتب الذي األثر – 176

 662........................................... ( املباشر غري والضرر األضرار تعاقب أو)  النتائج تسلسل - 2

 662..................................................... النتائج وتسلسل األسباب تعدد بني التمييز – 176

 668................................................ األضرار تعاقب أو النتائج لتسلسل عملية أمثلة – 176

 668................................................................................... املباشر الضرر معيار – 117

 661.................................................................................. املسئولية آثار - الثاني الفرع
 661.............................................................( التعويض)  وجزاؤها املسئولية دعوى – 111

 661.............................................................................. املسئولية دعوى - األول املبحث

 661........................................................................................... : أربع مسائل – 112

 661.................................................................................. الدعوى طرفا - ألولا املطلب
 661....................................................................................................... املدعى – 1

 661..................................................................................... املضرور هو املدعى – 118

 666................................................................ : التعويض يف حق له ليس املضرور غري – 1

 666....................................................................... خريية جلهة بالتعويض التربع – 116

 666................................................................................ : للمضرور التعويض حق – ب

 666......................................................................................... نائبه أو املضرور – 116

 666............................................................................................ املضرور خلف – 111



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 666.............................................................................. : مضرور كل عويضالت حق – ج

 666........................................................................................ املضرورين تعدد – 116

 666.......................................................................... اجلماعة يصيب الذي الضرر – 116

 677................................................................................................. عليه املدعى – 2

 677......................................................... خلفه أو نائبه أو املسئول هو عليه املدعى – 116

 677....................................................................................... : املسئولني تعدد – 127

 676..................................................................... مجاعة اخلطأ ارتكب إذا املسئول – 121

 676............................................................................ والدفوع الطلبات - الثاني املطلب
 676............................................................................................... املدعى طلبات - 1

 676........................................................................................... الدعوى سبب – 122

 671........................................................................................ الدعوى موضوع – 128

 671............................................................................ ( التقادم)  عليه املدعى دفوع – 2

 671.................................................................................................. : الدفوع – 126

 671.......................................................................................... بالتقادم الدفع – 126

 676............................................................. الزمان حيث من اجلديد النص سريان – 121

 676....................................................................................... اإلثبات - الثالث املطلب
 676................................................................................................ اإلثبات عبء – 1

 676.................................................................................. : الضرر اإلثبات عبء – 126

 676..................................................................................... : اخلطأ إثبات عبء – 126

 676................................................................................... السببية إثبات عبء – 126

 617.............................................................................................. اإلثبات وسائل – 2

 617................................................................................ : الطرق جبميع اإلثبات – 187

 617....................................... القاعدة تأصيل – اجلنائي باحلكم املدني القاضي ارتباط – 181

 612.................. املدني القضاء هو تقييده املطلوب يكون أن األول الشرط – القاعدة شروط – 182



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 احلكم فيها فصل التي الوقائع هو املدني القاضي به يتقيد ما يكون أن الثالث الشرط – 186
 618........................................................................... : ضرورياا  فيها فصله وكان اجلنائي

 بالنقض الطعن طريق وخباصة)  فيه الطعن وطرق  املسئولية دعوى يف الصادر احلكم -الرابع املطلب
) ....................................................................................................................611 

 611................................................................................................ : مسألتان – 186

 611.................................................... املسئولية دعوى يف الصادر احلكم يف الطعن طرق – 1

 611............................................................................... : عام بوجه الطعن طرق – 181

 611.................................................................................. النقض بطريق الطعن – 186

 616......................................... املسئولية دعوى يف الصادر احلكم على ترتتب التي اآلثار – 2

 616.. : الضرر وقوع منذ التعويض يف احلق نشوء – التعويض يف احلق مصدر هو ليس احلكم – 186

 616.............................................................. ويقويه التعويض يف احلق يقوم احلكم – 186

 616............................................................. ( التعويض)  املسئولية جزاء - الثاني املبحث

 616.................................................................................... : للتعويض صورتان – 167

 616.................................................................... تقديره وكيفية التعويض طريقة – 161

 616.......................................................................................... : التعويض طريقة - 1

 616................................................................................... : القانونية النصوص – 162

 627...................................................................................... : العيني التنفيذ – 168

 621............................................................................... : النقدي غري التعويض – 166

 621..................................................................................... : النقدي التعويض – 166

 621............................................................................................. التعويض تقدير - 2

 621................................................................................... : القانونية النصوص – 161

 628................................................................... : املباشر الضرر التعويض مقياس – 166

 628................................. التعويض تقدير يف تؤثر أن شأنها من التي املالبسة الظروف – 166

 626.......................................................... :)  (  فيه يقدر الذي والوقت املتغري الضرر – 166

 626.......................................................................................... : املؤقتة النفقة – 167



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 621.................................................. املوصوفة املعدلة صورته يف التعويض - الثاني املطلب
 621............................................................................................ : ثالث حاالت – 161

 621................................................................... املسئولية أحكام تعديل على االتفاق – 1

 621......................................................... املسئولية أحكام تعديل على االتفاق نطاق – 162

 626......................... منها التخفيف على أو التقصريية املسئولية من اإلعفاء على االتفاق – 168

 626.................................................... التقصريية املسئولية يف التشديد على االتفاق – 166

 626.................................................................................... املسئولية على التأمني - 2

 626................................................................... املسئولية على التأمني جيوز مىت – 166

 626............................................................................... له باملؤمن املؤمن عالقة – 161

 626................................................................................ : باملضرور املؤمن عالقة – 166

 687............... الغري عمل عن املسئولية على التأمني يف اخلطأ منه صدر مبن املؤمن عالقة – 166

 687................................................................................للتعويض طريقني اجتماع – 8

 687...................................................................... للتعويض طريقان جيتمع كيف – 166

 681............................................................... التأمني مبلغ مع التعويض اجتماع – 117

 682............................................................... اإليراد أو الفقه مع التعويض اجتماع – 111

 688........................... األشياء عن الناشئة واملسئولية الغري عمل عن املسئولية - الثاني الفصل
 688........................... مفرتضي خطأ على بل اإلثبات واجب خطأ على ال تقوم املسئولية – 112

 688...................................................................... الغري عمل عن املسئولية - األول الفرع
 688.................................................................................................. : حالتان – 118

 688..................................  رقابته يف هم عمن الرقابة عليه جتب من مسئولية - األول املبحث

 688..................................................................................... القانونية النصوص – 116

 686..................................................... الرقابة متوىل مسئولية تتحقق مىت - األول املطلب
 686............................................................................. املسئولية لتحقق شرطان – 116

 686................................................................................................. الرقابة توىل – 1

 686...................................................................................... : بالرقابة تزاماالل – 111



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 686........................................................ : بالرقابة االلتزام فيها يقوم التي احلاالت – 116

 686................................... : عليه يقع ال ، الرقابة حتت هو ممن يقع املشروع غري العمل - 116

 686.......................................................... مميز غري للرقابة اخلاضع كان إذا ما حالة - 116

 667................................... الرقابة متويل مسئولية عليه تقوم الذي األساس - الثاني املطلب
 667............................................................................................ : أربع مسائل - 167

 667..................................................... الرقابة متويل جانب يف املفرتض اخلطأ هو ما - 161

 661........................................................... املفرتض اخلطأ الرقابة متويل ينفي كيف - 162

 661......................................................... : السببية عالقة الرقابة متويل ينفي كيف - 168

 668............... : الرقابة متويل مسئولية جانب إىل للرقابة اخلاضع الشخص مسئولية قيام - 166

 666....................................................... ()  ( )  التابع عن املتبوع مسئولية - الثاني املبحث

 666..................................................................................... القانونية النصوص - 166

 666............................................................... املتبوع مسئولية تتحقق مىت -األول لباملط
 666.................................................................................................. : شرطان - 161

 666............................................................................................... عيةالتب عالقة - 1

 666................................................................................................. : عنصران - 166

 661................................................................................ : الفعلية السلطة عنصر - 166

 661................................................................................ والتوجيه الرقابة عنصر - 166

 667..........................................................بسببها أو وظيفته تأدية حالة يف التابع خطأ - 2

 667.................................................................................................... : أمران - 167

 661....................................................................... بالغري يضر التابع بهيرتك خطأ - 161

 661................................................... العامة القاعدة - بسببها أو الوظيفة تأدية حال - 162

 662........................................................................... . الوظيفة عن األجنبي اخلطأ(  6) 

 662................................................................................. الوظيفة تأدية يف اخلطأ - 168

 668.................................................................................. الوظيفة بسبب اخلطأ - 166

 661................................................................................ الوظيفة مبناسبة اخلطأ - 166



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 666........................................................................... الوظيفة عن األجنبي اخلطأ - 161

 666........................................... املتبوع مسئولية عليه تقوم الذي األساسي -الثاني املطلب
 666.................................................................................................. : مسألتا - 166

 666.................................................................................. املتبوع مسئولية تكييف - 1

 666............................................................................................. : خمتلفة أراء - 166

 666............................................................................................ املفرتض اخلطأ - 166

 612........................................................................................... : التبعة حتمل - 167

 612.................................................. واحللول والنيابة الضمان – الغري عن مسئولية - 161

 618................................................ : واملضرور املتبوع بني فيما العالقة على االقتصار - 162

 616............................................ آخر نوع من مسئولية مع املتبوع مسئولية اجتماع - 168

 616................................................... املتبوع مسئولية جانب إىل التابع مسئولية قيام - 2

 استناد التابع مسئولية إىل تستند إمنا املتبوع مسئولية أن رأينا واملضرور املتبوع بني فيما - 166
 616.................................................................................................. ألصل إىل التبع

 616...............................................................................والتابع املتبوع بني فيما - 166

 616.............................................................. األشياء عن الناشئة املسئولية - الثاني الفرع
 616............................................................................................. : ثالثة حاالت - 161

 616............................................................. ()  ( )  احليوان حارس مسئولية - األول املبحث

 616..................................................................................... القانونية النصوص - 166

 616...................................................................................................... األول املطلب
 616....................................................................... احليوان حارس مسئولية تتحقق مىت

 616.............................................................................. املسئولية لتحقق شرطان - 166

 616........................................................................... . للغري ضرراا  احليوان إحداث(  2) 

 616............................................................................................. احليوان حراسة - 1

 616..................................................................................... : الشرط هذا حتليل - 166

 616................................................................................................... احلراسة - 677



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 616................................................................................................. : احليوان - 671

 616............................................................................... للغري ضرراا  احليوان إحداث - 2

 616....................................................................................... الشرط هذا حتليل - 672

 616............................................................................................. احليوان فعل - 678

 667............................................................................. احليوان حيدثه الضررالذي - 676

 661................................................................................................ : مسألتان - 676

 662.................................................................................................. اخلطأ هو ما - 1

 662........................................................................................ : احلراسة يف خطأ - 671

 662.................................................................................املضرور يثبته الذي ما - 676

 662.................................................................................... مفرتض هو حد أي إىل - 2

 662................................................................. العكس إثبات يقبل ال من االفرتاض - 676

 668.......................................................... السببية عالقة بنفي املسئولية نفي جواز - 676

 668................................................................................................... الثاني املبحث

 668.................................................................................. ()  ( )  لبناءا حارس مسئولية

 668..................................................................................... القانونية النصوص - 617

 666................................................... البناء تهدم عن املسئولية تتحقق مىت - األول لباملط
 666............................................................................ : املسئولية لتحقق شرطان - 611

 666................................................................................................ البناء حراسة - 1

 666..................................................................................... : الشرط هذا حتليل - 612

 666................................................................................................. : احلراسة - 618

 661.................................................................................................... : البناء - 616

 661..................................................................... الضرر أحدث الذي هو البناء تهدم - 2

 661..................................................................................... : الشرط هذا حتليل - 616

 661...................................................................................... : تهدماا  يعترب وما - 611

 666...................................................................................... : تهدما يعترب ماال - 616



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 666................................. البناء تهدم عن املسئولية عليه تقوم الذي األساس - الثاني املطلب
 666.................................................................................................. مسألتان - 616

 666.................................................................................................. اخلطأ هو ما - 1

 666............................................................................... : املضرور يثبته الذي ما - 616

 666........................................................................ : البناء حارس يثبته الذي ما - 627

 666.................................................................................... مفرتض هو حد أي إىل - 2

 666............... لذلك قابل غري واآلخر العكس إلثبات قابل أحدهما ، شقني ذو املفرتض اخلطأ - 621

 666.................................................... : عقدية عالقة قيام عند يقوم ال املفرتض اخلطأ - 622

 667................................................... األشياء عن املسئولية تطور القانونية النصوص - 628

 666...................................................... األشياء حارس مسئولية تتحقق مىت -األول املطلب
 666............................................................................ : املسئولية لتحقق شرطان - 626

 666........................... ميكانيكية آالت حراسة أو خاصة عناية حراسته تقتضي شيء حراسة - 1

 666....................................................................................... الشرط هذا حتليل - 626

 666..............................................................................تقدم فيما حلراسة حددنا - 621

 666................................................................................................... : الشيء - 626

 666................................................................................. الشيء بفعل الضرر وقوع - 2

 666....................................................................................... : اإلجيابي التدخل - 626

 661................................................................ : املباشر املادي االتصال ضرورة عدم - 626

 661............................................................................. اإلنسان وفعل الشيء فعل - 687

 666.................................................................................. اجلديد املدني القانون - 681

 666............................................. األشياء حارس مسئولية تقوم أساس على - الثاني املطلب
 666................................................................................................ : مسألتان - 682

 666.......................................................................................................اخلطأ هو ما

 666........................................................................................ : احلراسة يف خطأ - 688

 666.................................................................................املضرور يثبته الذي ما - 686



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 666.................................................................................... مفرتض هو حد أي إىل - 2

 666...................................................................... العكس إثبات يقبل ال االفرتاض - 686

 667.......................................................... السببية عالقة بنفي املسئولية نفي جواز - 681

 
 سبب بال اإلثراء  - الثالث الباب

 667............................................................................................................. متهيد

 667............................................ االلتزام مصادر من قديم مصدر هو سبب بال اإلثراء - 686

 على إال تعرف مل فهي ، القديم منذ عرفت قد كانت إذا ، سبب بال اإلثراء قاعدة أن على - 686
 667....................................................................................... : األجزاء متصل غري حنو

 661................................................................... سبب بال اإلثراء لقاعدة التارخيي التطور

 661............................................................................................. : الروماني القانون

 661................................................................................... الدعاوى من طائفتان - 686

 661.................................................................. سبب دون دفع ما اسرتداد دعاوى - 667

 662.................................................................................سبب بال اإلثراء دعاوى - 661

 662..................................................................................... : القديم الفرنسي القانون

 662.................................................................. سبب دون دفع ما اسرتداد دعاوى - 662

 662............................................................................... : سبب بال اإلثراء دعاوى - 668

 662.................................... لاللتزام مصدراا  سبب بال باإلثراء اإلسالمي الفقه يعرتف ال - 666

 668........................................... اإلسالمي الفقه يف ضيقاا  سبب بال اإلثراء باب كن وإذا - 666

 668.................................................................... ( العام املبدأ إنكار)  األويل املرحلة - 661

 668.................................................................. ( الناقصة الفضالة)  الثانية املرحلة - 666

 666................................. ( : قيدين على منطوياا  العام باملبدأ االعرتاف)  الثالثة املرحلة - 666

 666.............................................................................. : القديم املصري التقنني - 666

 661................................................................................ اجلديد املصري التقنني - 667

 666...................................................... )  ( سبب بال اإلثراء: العامة القاعدة  - األول الفصل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 666............................................................................................... : النصوص - 661

 666.................................. ( : الناقصة الفضالة)  الفضالة إىل استنادها– خمتلفة مذاهب - 662

 666................................................................... : املشروع غري العمل إىل استنادها - 668

 666.................................................................. : التبعة حتمل قاعدة إىل استنادها - 666

 666. : بذاتها تقوم مستقلة قاعدة هي بل ، أخرى قاعدة إىل تسترت ال سبب بال اإلثراء قاعدة - 666

 177......................................................................... سبب بال اإلثراء أركان  - األول الفرع
 177.............................................................................................. : ثالثة أركان - 661

 177.................................................................................... املدين إثراء - األول املبحث

 177.................................................................................... : اإلثراء حتقق وجوب - 666

 177......................................................................................... : اإلجيابي اإلثراء - 666

 171......................................................................................... : السلبي اإلثراء - 666

 172.......................................................................................... : املباشر اإلثراء - 617

 172....................................................................................... املباشر غري اإلثراء - 611

 178............................................................................... : املعنوي واإلثراء املادي اإلثراء

 178............................................................................................ : املادي اإلثراء - 612

 178........................................................................................... املعنوي اإلثراء - 618

 176................................................................................ الدائن افتقار - الثاني املبحث

 176....................................................................... باإلثراء السببية وعالقة االفتقار - 616

 176.................................................................................... االفتقار حتقق وجوب - 616

 171.................................................................... السلبي واالفتقار اإلجيابي االفتقار - 611

 171................................................................. املباشر غري واالفتقار املباشر االفتقار - 616

 171.................................................................... : املعنوي واالفتقار املادي االفتقار - 616

 171............................................................. : واإلثراء االفتقار بني املباشرة السببية - 616

 176.............................................................................السبب انعدام  - الثالث املبحث

 176........................................................................ : يربره سبب عن اإلثراء جترد - 667



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 176.................................................................. : السبب معىن حتديد يف الفقهاء اختالف

 176........................................................................................... : األدبي املعىن - 661

 176........................................................................... القانوني االقتصادي املعني - 662

 176.................................................................. : اجلديد املصري القانون يف السبب معىن

 176........................................................ لإلثراء املكسب القانوني املصدر هو السبب - 668

 117................................................................................. : عقد اإلثراء يف السبب - 666

 112.......................................................... القانون أحكام من حكم اإلثراء يف السبب - 666

 وقت باقياا  اإلثراء يكون أن أو  احتياطية دعوى اإلثراء دعوى تكون لن ضرورة ال  -الرابع املبحث
 116...................................................................................................... الدعوى رفع

 116......................................................................... اجلديد املدني القانون موقف - 661

 116..................................... احتياطية دعوى اإلثراء دعوى تكون ألن ضرورة ال - األول املطلب
 116........................................................................................... الفرنسي القانون - 1

 116.............. : احتياطية دعوى اإلثراء دعوى تكون أن على األمر بادئ والقضاء الفقه اتفاق - 666

 116................................................................... : موقفه عن الفرنسي الفقه تزعزع - 666

 116.............................................................................................. املصري القانون - 2

 116.................................................................................. مصر يف والقضاء الفقه - 666

 116.............................................................................. : اجلديد املصري القانون – 667

 121................................... الدعوى رفع وقت قائماا  اإلثراء يكون ألن ضرورة ال - الثاني املطلب
 121................................................................................. اجلديد املدني القانون – 661

 121......................................................................................... : املعارض الرأي – 662

 122......................................................................................... : الصحيح الرأي – 668

 128..................................................................................: املعارض الرأي نقض – 666

 126....................................................................... سبب بال اإلثراء أحكام - الثاني الفرع
 126....................................................................................... : واجلزاء الدعوى – 666

 126......................................................................................... الدعوى - األول حثاملب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 126.............................................................................. : املدعى – أ - الدعوى طرفا – 1

 126...................................................................................... : املدعى يكون من – 661

 126.......................................................................................... : املدعى أهلية – 666

 121........................................................................................... : املدعى تعدد – 666

 121................................................................................................ : عليه دعىامل - 6

 121................................................................................. عليه املدعى يكون من – 666

 121.................................................................................... : عليه املدعى أهلية - 667

 126...................................................................................... عليه املدعى تعدد – 661

 126............................................................... ( اإلثراء دعوى تقادم)  والدفوع الطلبات – 2

 126............................................................................................. : املدعى طلبات – أ

 126..... إثراء من عليه املدعى زال ما حدود يف افتقار من به حلق عما تعويضا املدعى لبيط – 662

 126....................................................................................... : عليه املدعى دفوع – ب

 126..................................................................... الدعوى عليه املدعى يدفع كيف – 668

 126........................................................................................ : بالتقادم الدفع – 666

 126....................................................................................................... اإلثبات – 8

 126............................................................................................... : اإلثبات عبء – أ

 126......................................................... املفتقر وهو الدائن على اإلثبات عبء عيق – 666

 126............................................................................................ : اإلثبات وسائل - ب

 126.......................................................................... اإلثراء دعوى أركان كانت ملا – 661

 126......................................................................................................... احلكم - 6

 126......................................................................... : النقض بطريق احلكم يف الطعن - أ

 126.................................................................................. احلكم يف الطعن طرق – 666

 126................................................................................................... : اإلثراء – 666

 187.................................................................................................. : االفتقار – 666

 187........................................................................................ : السبب انعدام – 677



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 187........................................................................ : احلكم على ترتتب التي ثاراآل – ب

 187........................................................... التعويض يف احلق مصدر هو ليس احلكم - 671

 181.............................................................. ويقويه التعويض يف احلق يقوم احلكم – 672

 181......................................................................... التعويض أو اجلزاء - الثاني املبحث

 181.......................................................... واإلثراء االفتقار قيمىت أقل هو التعويض – 678

 182........................................................................................... اإلثراء يقدر كيف – 1

 182.................................................................. : اإلثراء تقدير يف تراعى اعتبارات – 676

 182..................................................................: املثري ذمة إىل انتقلت ملكية اإلثراء – أ

 182 . املثري مال يف املفتقر استحدثها حتسينات أو املثرى ذمة يف دخل نقداا  اإلثراء يكون قد – 676

 182.......................................... ؟ املفتقر ملكية يف تبقى عينا اإلثراء يكون أن جيوز هل - 671

 182....................................................................... املثري ذمة يف دخل نقد اإلثراء - 676

 182................................................ املثري مال يف املفتقر استحدثها حتسينات اإلثراء - 676

 188..................................................... : سلبي إثراء أو عمل أو خدمة أو منفعة اإلثراء – ب

 188............................................................................................ منفعة اإلثراء – 676

 188...................................................................................عمل أو خدمة اإلثراء – 617

 188............................................................................................. سلىب اإلثراء – 611

 188.......................................................................................... االفتقار يقدر كيف – 2

 188......................................................................................... االفتقار مدى تقدير – أ

 188..................................... اإلثراء مدى به يقدر الذي النحو على االفتقار مدى ويقدر – 612

 186....................................................................................... االفتقار تقدير وقت – ب

 186.................................................. االفتقار فيه يقدر الذي الوقت هو هام أمر بقى – 618

 186...................................................................... ضمانات من بالتعويض يقرتن ما – 8

 186................................................................ : له امتياز ال شخصي دين التعويض - 616

 186.......................................................................................... احلبس يف احلق - 616

 186............................................................... الفضالة - املستحق غري دفع - الثاني الفصل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 186.................................................... سبب بال اإلثراء صور من متميزتان صورتان – 611

 186................................................................................املستحق غري دفع - األول الفرع
 186...................................................................... املستحق غري دفع أركان - األول املبحث

 186................................................................................... : القانونية النصوص – 616

 181...................................................................... املستحق غري دفع حالتا - األول طلبامل
 181.............................................................. األمر بادئ من مستحق غري بدين الوفاء – 1

 181................................................................................................... : ركنان – 616

 181....................................................... : به الوفاء وقت مستحق غري دين:  األول الركن - أ

 181................................................................ : الدين استحقاق لعدم ثالثة أسباب – 627

 181..................................................................... : األصل من منعدم الدين(  1)  – 621

 186.................................. يستحق ملا أو يستحق مل ولكنه االستحقاق مؤجل الدين(  2)  – 622

 186................................................ : به الوفاء قبل انقضى ولكنه استحق الدين(  8)  – 628

 186........................ لإلبطال قابال جيعله عيب يشوبه الوفاء أعمال من عمل:  الثاني الركن – ب

 186................................................................................ : لوفاء أعمال من عمل – 626

 186........................................................... لإلبطال قابال فيجعله الوفاء يشوب عيب – 626

 167..................................... . مستحق غري أصبح ثم الوفاء وقت مستحقا كان بدين الوفاء - 2

 167............................................... سبقتها التي احلالة عن احلالة هذه ختتلف ركنان – 621

 167................................................. : األداء مستحق بدين صحيح غري وفاء:  األول الركن – أ

 167.......................................................... السابقة احلالة يف قررناه ما عكس هو هذا – 626

 167........................................... : به الوفاء مت أن بعد الدين سبب زوال:  الثاني الركن - ب

 167................................................................. األداء واجب صحيحاا  الدين دام وما – 626

 161................................................... حق دون أخذ ما برد االلتزام تكييف - الثاني املطلب
 161........................... سبب بال اإلثراء قاعدة إىل وردهما املستحق غري دفع حالتي حتليل - 626

 162.................................................. بالذات معينة وعني الذمة يف دين بني التمييز - 687

 168................................................................... املستحق غري دفع أحكام - الثاني املبحث
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 168............................................................................... املستحق اسرتداد دعوى - 681

 168.................................. املستحق غري اسرتداد دعوى يف عليه واملدعى املدعى - األول املطلب
 168...................................................................................................... : املدعى - 1

 168............................ حق دون دفعه ما يسرتد الذي الدائن هو الدعوى هذه يف املدعى - 682

 168............................................................................................... : عليه املدعى - ب

 168........................................................................................... . عليه واملدعي - 688

 168..................................................................................... القانونية النصوص - 686

 166..................................................................................... النية حسن له املدفوع - 1

 166............................................................................................... النية حسن - 686

 166................................................................................. : مثلية أشياء أو نقود املدفوع

 166................................................................ مثلية أشياء أو نقوداا  املدفوع كان إذا - 681

 166............................................................................. : بالذات معينة عني املدفوع - ب

 166..................................................... بالذات معينة عيناا  املدفوع كان وإذا العني رد - 686

 166..................................................................... : املصروفات واسرتداد الثمار رد - 686

 166.............................................................. : ضياعها أو تلفها أو العني هالك حالة - 686

 166................................................... : أخرى يد إىل املدفوع يد من العني خروج حالة - 667

 167.................................................................................... النية سيىء له املدفوع - 2

 167.......................................................... النية سىء له املدفوع أن الدافع أثبت إذا - 661

 167........................................................................... : مثلية أشياء أو نقوداا  املدفوع - 1

 167............................................................ تسلمه الذي النقد مقدار له املدفوع يرد - 662

 161............................................................................. : بالذات معينة عني املدفوع - ب

 161............................................................ : املصروفات واسرتداد والثمار العني رد - 668

 161.............................................................. : ضياعها أو تلفها أو العني هالك حالة - 666

 161............................................... : أخرى يد إىل له املدفوع يد من العني خروج حالة - 666

 168................................................................................. خاصة أحكام ذواتا حالتان - 8



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 168....................................................... : األهلية الناقص والوفاء مؤجل بدين الوفاء - 661

 168...................................................... : األجل حلول قبل املؤجل بالدين الوفاء(  1)  - 666

 166........................................................................... : األهلية لناقص الوفاء(  2)  - 666

 166................................................................................................... الثالث املطلب
 166.......................................................................... املستحق غري اسرتداد دعوى سقوط

 166.............................................................................. : للسقوط خاصان وجهان - 666

 166. بالتقادم تسقط دعواه تركه أو تأميناته من أو الدين سند من النية حسن له املدفوع جترد - 1

 166................................................................................... : القانونية النصوص - 667

 161............................................................ التأمينات من أو احلق سند من التجرد - 661

 161........................................................................ : بالتقادم تسقط الدعوى ترك - 662

 161................................................ : اإلثراء بدعوى احلقيقي املدين على الدافع رجوع - 668

 166............................................................................ سنوات بثالث الدعوى سقوط - 2

 166........................................................................................ : القانوني النص - 666

 166................................................................................ : املدتني بأقصر السقوط - 666

 166..................................................................................... )  ( الفضالة  -الثاني الفرع
 166................................................ . أحكامها على ثم أركانها على الفضالة يف نتكلم - 661

 166.................................................................................. الفضالة أركان - األول املبحث

 166..................................................................................... القانونية النصوص - 666

 166.............................................................................. الثالثة األركان هذه ونستعرض

 166................................................... العمل لرب عاجل بشأن الفضويل قيام - األول املطلب
 166.................... العمل لرب عاجل بشأن الفضويل يقوم أن هو للفضالة الركن هذا عناصر - 666

 166.............................................................. : قانوني بتصرف الفضويل يقوم كيف - 617

 117................................... : العمي رب باسم القانوني التصرف صدور على يرتتب ما - 611

 117............................................................................................. : املادي العمل - ب

 117.......................................................... : مادياا  عمالا  الفضويل عمل يكون أن جواز - 612



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 111............................................................. : العمل رب إىل بالنسبة املادي العمل - 618

 111................................................................................. : ذاته يف املادي العمل - 616

 112............................................................... " : ضروريا"  العمل يكون أن جيب بل - 611

 112................................................................................................... الثاني املطلب
 112............................................................... العمل رب ملصلحة يعمل أن يف الفضويل نية

 112...................................................... قدمنا كما الفضالة يف املعنوي الركن هو هذا - 616

 112............................................................................. أمره من بينة على الفضويل - 1

 112............................. . سبب بال اإلثراء عن انفصاله مييز الذي هو الفضويل عند القصد - 616

 118....................... : معاا  وقت يف العمل رب وملصلح نفسه ملصلح الفضويل يعمل أن جواز - 616

 116........................................................................ أمره من بينة غري على الفضويل - 2

 116............... : غريه ملصلحة يعمل به فإذا نفسه ملصلحة يعمل أنه ظن من فضولياا  يكون ال - 667

 116..... آخر شخص ملصلحة يعمل به فإذا شخص ملصلحة يعمل أنه ظن من فضولياا  يكون لكن - 661

 116............ عنه منهي وال فيه موكل وال به ملتزم غري هو بعمل يقوم الفضويل - الثالث املطلب
 116........................................................................ للفضالة الثالث الركن هو هذا - 662

 116...................................................................... العاجل الشأن من الفضويل موقف - 1

 116............................................... الغري شأن يتوىل ملزماا  يكون من فضولياا  يعترب ال - 668

 116........................................................................ العاجل الشأن من العمل رب موقف

 116......................................................................... : بالفضالة يعلم ال العمل رب - 666

 116............................................................................: بالفضالة يعلم العمل رب - 666

 116............................................................................... الفضالة أحكام - الثاني املبحث

 116........................................................ : العمل رب والتزامات الفضويل التزامات - 661

 116............................................................................. الفضويل التزامات -األول املطلب
 116........................ : يأتي مبا الفضويل يلتزم:  مصدرها هو وما االلتزامات هذه هي ما - 666

 مباشرته من العمل رب يتمكن أن إىل بدأه الذي العمل يف ضويلالف مضى - األول التزام.  1
 116........................................................................................................... : بنفسه
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 116............................................................................ : يأتي ما161 املادة يف جاء - 666

 116....................... : ذلك استطاع مىت بتدخله العمل رب الفضويل إخطار - الثاني االلتزام.  ب

 مباشرته من العمل رب يتمكن حىت به بدأ الذي العمل يف الفضويل ميضى أن يكفي وال - 666
 116............................................................................................................. بنفسه

 116................................ : بالعمل القيام يف العادي الشخص عناية بذل - الثالث االلتزام.  جـ

 116.................................................. : يأتي ما على162 املادة تنص: القانوني النص - 667

 167....................................................................................... : الفضالة يف اخلطأ - 661

 161......................................................................................... : الفضويل نائب - 662

 161......................................................... الفضويل تعدد عند املسئولية يف التضامن - 668

 162.. : الفضالة بسبب عليه استويل ما ورد العمل لرب حساباا  الفضويل تقديم - الرابع االلتزام.  د

 162..................................................................................... القانونية النصوص - 666

 162...................... : يأتي ما النصوص هذه تطبيق على ويرتتب:  النصوص هذه تطبيق - 666

 168............................................................................................ : الفضويل أهلية - 1

 168.................................. : يتواله الذي القانوني التصرف إىل بالنسبة الفضويل أهلية - 661

 168................. : مادية أعماالا  مجيعاا  باعتبارها الفضالة أعمال إىل بالنسبة الفضويل أهلية - 666

 166.................................... : الفضويل التزامات يف العمل رب موت أو الفضويل موت أثر - ب

 166............................................. : يأتي ما على166 املادة تنص:  القانونية النصوص - 666

 166........................................................................................... الفضويل موت - 666

 166....................................................................................... : العمل رب تمو - 667

 166................................................................................ : الفضويل التزامات تقادم - ج

 166.............................................................................. أنه على 166 املادة تنص - 661

 161....................................................................... العمل رب التزامات - الثاني املطلب
 161........................................................... مصدرها هو وما االلتزامات هذه هي ما - 662

 166........................... : عنه بالنيابة الفضويل عقدها التي التعهدات تنفيذ - األول االلتزام.  1

 166.............................. العمل رب عن بالنيابة قانونياا  تصرفاا  يعقد دق الفضويل أن رأينا - 668
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 الفهرس العام
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 كلمة افتتاحية

هذا هو الوسيط أقدمه بين يدى رجال القانون أقوى ما أكون أمال فى أن يمأل فراغا وأن يسد حاجة. وقد اعتزمت فيه بمشيئة هللا أن 

 أشرح القانون المدنى الجديد.

بين الوجيز والمبسوط . ولئن جعل هللا في العمر بقية ، وأمدنى بعون من عنده ، أخرجت بعد الوسيط الوجيز  والوسيط هو الوسط ما

، ثم استعنت برفقة من زمالئى في إخراج المبسوط . فتتم بذلك حلقات ثالث ، ينتظمها عقد واحد . والوسيط هو واسطة هذا العقد . 

اً. ومن أجل ذلك اخترت أن أبدأ به . فهو أوفى من الوجيز فى سد حاجات العلم والعمل تجمله فيصبح وجيزاً . وتفصله فيصير مبسوط

 . وهو أدنى من المبسوط للباحث الذى ال يملك غير وقت محدود.

*** 

وبعد فطابع القانون المدنى الجديد االعتدال . فهو يرضى االستقرار ، ويطاوع التطور . واالستقرار يتمثل فى وصل الحاضر 

 اضى . والتطور يترآى فى تطلع الحاضر إلى المستقبل .بالم

*** 

 وإيذاناً بأن الحاضر متصل بالماضى ، عمدت فى هذا الكتاب إلى أمرين : 

) أولهما ( أننى طفقت أشير إلى القضاء والفقه المصريين فى عهد القانون المدنى القديم كما لو كانا قد نبتا فى عهد القانون المدنى 

رانى أشير إليهما دون أن أشعر القارئ بأن القانون المدنى قد تغير ، ودون أن أنبه إلى أن القضاء والفقه اللذين أستند الجديد . وت

إليهما قد قاما فى عهد القانون المدنى القديم . وأوردت بذلك أن أدل على أن ما كان يصلح قضاء وفقهاً فى الماضى ال يزال صالحاً 

تنقطع حلقاتها ، والعهد الحاضر ال يزال متصال بالعهد الماضى أوثق االتصال . وتعمدت أن أنقل عن كتابى  حتى اليوم . فالسلسلة لم

فى نظرية العقد وعن كتابى اآلخر فى النظرية العامة لاللتزامات كثيراً مما اشتمال عليه من اآلراء الفقهية ومن قضاء المحاكم 

الكتابين ، بعد توفير ما ينبغى من المالءمة ليساير الكتاب الجديد أحكام القانون الجديد .  المصرية ، فى العبارات ذاتها التى وردت فى

كل ذلك حتى أصل الحاضر بالماضى ، وحتى أثبت من طريق عملى أن الكتاب الذى كان يصلح مرجعاً فى القانون القديم ال يزال 

بثورة ، ولم يحدث انقالباً . وإذا كنت قد رجعت عن بعض اآلراء  صالحاً فى كثير من نواحيه مرجعاً فى القانون الجديد لم يؤذن

الفقهية التى سبق لى أن اعتنقتها فى الكتابين اللذين أسلفت ذكرهما ، فتلك سنة العقل البشرى ، ال يقيم على خطة واحدة من النظر . 

 دراكه باألمس .فهو ال يستطيع أن يستوعب الحقائق مطلقة . ويدرك اليوم ما لم يكن بقادر على إ

ال يزال بكراً لم يرد فيه قضاء أو فقه ، فقد استعضت عنهما بما  –فيما استحدث من النصوص واألحكام  –ولما كان القانون الجديد 

نقلت من األعمال التحضيرية . فأرخت كل نص من نصوص القانون الجديد منذ كان النص فى المشروع التمهيدى ، متعقباً إياه وقد 

س الشيوخ ، ثم إلى مجلس الشيوخ ، حتى أصبح انتقل إلى المشروع النهائى ، ثم إلى مجلس النواب ، ثم إلى لجنة القانون المدنى بمجل

هو نص القانون الجديد . نقلت ما جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذه النصوص . واعتمدت فى كل ذلك 

 على مجموعة األعمال التحضيرية للقانون المدنى الجديد التى أصدرتها وزارة العدل فى أجزاء سبعة .

استحدث القانون الجديد تغييراً ، أعنى كل العناية باإلشارة إلى هذا التغيير ، فأرسم حدوده ، وأبين مداه ، وأستطرد عند وكنت إذا ما 

الحاجة إلى بحث سريان الحكم الجديد من حيث الزمان ، فأذكر ما عسى أن يكون للنص المستحدث من أثر رجعى ، وبخاصة ما 

 يات الحديثة . يكون له من أثر فورى ، وفقاً للنظر

ه ) واألمر الثانى ( أننى جعلت الفقه والقضاء الفرنسيين هما ، من بين سائر النظم القانونية األجنبية ، النظام األجنبى الذى رجعت إلي

عض ، كما كانت الحال فى عهد القانون المدنى القديم . على أن القضاء الفرنسى لم أشر إليه إال حيث أتابع التطور التاريخي لب

المبادئ القانونية ، وإال حيث استكمل به القضاء المصرى . وقد تعمدت أن يكون قضاؤنا المصرى هو األصل الذي يرجع إليه ، 

فيكون هو القضاء البارز فى جميع نواحى الكتاب ، ال يغنى عنه القضاء الفرنسى ، بل ال يقف إلى جانبه إال حيث تقوم الحاجة . لم 

اء الفرنسى أو غضاً من شأنه ، وإال فهو القضاء الذى نزلنا ضيوفاً فى ساحته الواسعة ، وعشنا زمناً فى أفعل ذلك زراية بالقض

رحباته الفسيحة . ولكن آن للضيف أن يعود إلى بيته ، بعد أن أقامه على عمد قوية . والقضاء المصرى فى مدى خمسة وسبعين عاماً 

ح من حقه أن يظفر باستقالله . وقد صار من الكثرة والتنوع بحيث يجد الباحث فيه لكل قطع شوطاً بعيداً فى طريق التقدم ، حتى أصب

 مسألة مرجعاً . وبلغ فى الذاتية شأواً أبعد ما بلغ الفقه المصرى . فمن واجبه اآلن أن يضطلع بمسئولياته كاملة.

*** 
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 يته أن القانون المدنى الجديد يفتتح عهداً جديداً .هذا عن اتصال الحاضر بالماضى . أما عن تطلع الحاضر إلى المستقبل ، فآ

، وقد أرسى أساسها على ماهر باشا باللجان التى ألفها  2591يتمثل ذلك فى هذه النهضة التشريعية المباركة التى بدأت منذ سنة 

ين عاماً قبلها وانتهت إلى وضع لوضع مشروعات للتقنينات الرئيسية ، فناظرت هذه الحركة المثمرة المباركة قرينتها التى نبتت ست

لقد التقنينات المصرية الحديثة التى قامت عليها حياتنا القانونية وال تزال تقوم على بعض منها حتى اليوم . فما أشبه الليلة بالبارحة ! 

ورها القانونى. دخلت مصر باألمس ، وفى نهضتها التشريعية األولى ، عالم القانون الحديث ، فخطت خطوة حاسمة فى مدارج تط

 وهى اليوم ، فى نهضتها التشريعية الثانية ، تخطو خطوة حاسمة أخرى ، فتتبوأ مكاناً مستقال فى األسرة العالمية للقانون.

وإذا كانت مصر قد استقلت بتشريعها ، فقد آن لها أن تستقل أيضاً بقضائها وبفقهها. وأن هذا العهد الجديد ، الذى افتتحه القانون 

 الجديد ، لتعلن فيه مصر أنها قد اعتزمت أن يكون لها قضاء ذاتى وفقه قومى. المدنى

 هذه هى المرحلة الجديدة التى تخطوها مصر ، وهذه هى اآلفاق الجديدة التى تطالع بها رجال القانون فى هذا العهد الجديد .

ى صك استقالله . وظفر القضاء المصرى بالتوحيد ، وكانت معاهدة مونتريه ه 2591لقد ظفر التشريع المصرى باالستقالل فى سنة 

بعد انقضاء فترة االنتقال وزوال المحاكم المختلطة . فعلى القضاء المصرى تقع تبعات جسيمة ينبغى له أن ينهض بها . وعلى الفقه 

 المصرى أن يكون الرائد للقضاء المصرى ، يمهد له السبيل ، ويعبر له الطريق.

نى الجديد قد اقتبس نصوصاً من بعض المصادر األجنبية ، فليست هذه ، فى الكثرة الغالبة منها ، غير مصادر وإذا كان القانون المد

استئناس للصياغة . أما الغالبية العظمى من أحكامه فمستمدة من أحكام القانون المدنى القديم ومن المبادئ التى أقرها القضاء 

 المصرى طوال سبعين سنة كاملة .

نذ ثمانية عشر عاماً فى كتاب )) نظرية العقد (( : )) علينا أوالً أن نمصر الفقه ، فنجعله فقهاً مصرياً خالصاً ، نرى فيه وقد كتبت م

طابع قوميتنا ، ونحس أثر عقليتنا ، ففقهنا حتى اليوم ال يزال ، هو أيضا ، يحتله األجنبى ، واالحتالل هنا فرنسى . وهو احتالل ليس 

بأقل عنتاً ، من أى احتالل آخر . ال يزال الفقه المصرى يتلمس فى الفقه الفرنسى الهادى المرشد ، ال يكاد يتزحزح بأخف وطأة ، وال 

عن أفقه ، أو ينحرف عن مسراه ، فهو ظله الالصق ، وتابعه األمين . فإذا قدر لنا أن نستقل بفقهنا ، وأن نفرغه فى جو مصرى ، 

قومات ذاتية ، بقى علينا أن نخطو الخطوة األخيرة ، فنخرج من الدائرة القومية إلى الدائرة يشب فيه على قدم مصرية ، وينمو بم

العالمية ، ونؤدى قسطاً مما تفرضه علينا اإلنسانية ضريبة فى سبيل تقدم الفقه العالمى ، أو ما اصطلح الفقهاء على تسميته بالقانون 

 المقارن ((.

به أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، وهى تنظر مشروع القانون الجديد : )) أن النصوص  واليوم يسعدنى أن أنقل هنا ما أدليت

التشريعية الواردة فى هذا المشروع لها من الكيان الذاتى ما يجعلها مستقلة كل االستقالل عن المصادر التى أخذت منها . ولم يكن 

روع بهذه التقنينات المختلفة اتصال تبعية فى التفسير والتطبيق والتطور ، الغرض من الرجوع إلى التقنينات الحديثة أن يتصل المش

فإن هذا ، حتى لو كان ممكناً ، ال يكون مرغوباً فيه ، فمن المقطوع به أن كل نص تشريعى ينبغى أن يعيش فى البيئة التى يطبق فيها 

ه من مقتضيات ، فينفصل انفصاال تاماً عن المصدر ، ويحيا حياة قومية توثق صلته بما يحيط به من مالبسات ، وما يخضع ل

التاريخى الذى أخذ منه ، أيا كان هذا المصدر . وقد حان الوقت الذى يكون لمصر فيه قضاء ذاتى وفقه مستقل . ولكل من القضاء 

عن مصدره ، فيطبقه أو يفسره والفقه ، بل على كل منهما ، عند تطبيق النص أو تفسيره ، أن يعتبر هذا النص قائماً بذاته ، منفصال 

تبعاً لما تقتضيه المصلحة ، ولما يتسع له التفسير من حلول تفى بحاجات البلد ، وتساير مقتضيات العدالة . وبذلك تتطور هذه 

صر النصوص فى صميم الحياة القومية ، وتثبت ذاتيتها ، ويتأكد استقاللها ، ويتحقق ما قصد إليه واضعو المشروع من أن يكون لم

 قانون قومى ، يستند إلى قضاء وفقه لهما من الطابع الذاتى ما يجعل أثرهما ملحوظاً فى التطور العالمى للقانون (( .

تطور النصوص فى صميم الحياة القومية : هذه هى مهمة القضاء والفقه فى مصر منذ اليوم . وال عذر لهما إذا هما تخليا عن هذه 

 هاد إلى التقليد .التبعة الخطيرة ، وتركا االجت

وإن القانون المصرى الجديد ليؤذن بعهد جديد ال فى مصر فحسب ، بل أيضاً فى البلدين الشقيقين العربيين ، سورية والعراق . 

ويكفى أن يكون هذا الشرح للقانون المصرى الجديد هو فى الوقت ذاته شرح للقانون السورى الجديد ، فما بين القانونين إال فروق 

أشرت إليها فى حواشى هذا الكتاب . وهو أيضاً مرجع أساسى لشرح القانون العراقى الجديد ، فقد قام هذا القانون على مزاج  طفيفة

موفق من الفقه اإلسالمى والقانون المصرى الجديد . وقد حان الوقت ليتعاون الفقهاء المصريون مع زمالئهم فقهاء سورية وفقهاء 

 ً إلرساء أساس قوى )) للقانون المدنى العربى (( ، يكون قوامه الفقه اإلسالمى ، قانون المستقبل لبالد  العراق ، ويتكاتفوا جميعا

 العروبة جميعاً .

وإذا كنا نشعر اليوم بنزعة محمودة إلى تثبيت ذاتيتنا وتأكيد استقاللنا ، بعد أن صلب عودنا وشببنا عن الطوق ، فإن الواجب يقتضينا 

بالفضل والجميل ما نحن مدينون به للفقه األجنبى ، وبخاصة للفقه الفرنسى . فقد كان هذا الفقه التكئة التى  أن نذكر ذكر المعترف

 عليها نرتكز ، والنور الذى به نهتدى ، وال زلنا مغمورين بفيضه حتى اليوم .

*** 

فالبد أن يكون بعيداً عن حد الكمال . وما أعجلنى هذا والكتاب الذى أقدمه إلى القراء هو من طالئع الشروح للقانون المدنى الجديد .  

 إلى إخراجه إال علمى بأن الغاية بعيدة ، وأن العمر قصير ، وأن الكمال هلل وحده .
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وقد تفضل صديقى األستاذ الفاضل مصطفى كامل إسماعيل فكفل تصحيح )) التجارب (( ، فعاون بذلك على إخراج الكتاب معاونة 

 ن مشقة بالغة . جزاه هللا عنى خير الجزاء .مشكورة ، تخففت بها م

وإذا كان هذا الكتاب ليس إال خطوة متواضعة نحو استقالل الفقه المصرى ، وقد بدت بشائر هذا االستقالل قبل ذلك فى كتب ورسائل 

، قد أوفى بقليل من  الغرض قيمة لزمالء هم فى الذروة من فقه القانون المدنى ، فإنى أرجو أن يكون الكتاب ، فى هذاالحيز المحدود 

 ، ومأل شيئاً من الفراغ ، وسد بعضاً من الحاجة .

 وباهلل المستعان .

 2591أبريل سنة 
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 التقنين المدنى الجديد فى نظرة

 

 وما استحدث من أحكام ، وما يرسم من اتجاهات عامة كيف وضع ، وكيف يكون تفسيره

 

 تنقيح التقنين المدنى : -1

 قامت فكرة التنقيح ، وكيف حققت .. كيف 2 

 مصادر التنقيح وطرق التفسير فى التقنين الجديد . –: كيف عولجت عيوب التقنين القديم القواعد التى قام عليها التنقيح  -1

 ه من قبل . ما استحدث التقنين الجديد من أحكام ، وما قننه وكان مغموال بالفروق الجوهرية ما بين التقنين الجديد والقديم :  -9

التقنين الجديد بين االستقرار  –موقف التقنين الجديد من االتجاهات العامة للتقنينات الحديثة االتجاهات العامة للتقنين الجديد :  -5

 والتطور وبين الفرد والجماعة .
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 (2 ) 

 

 تنقيح التقنين المدنى ) كيف قامت فكرة التنقيح ، وكيف حققت (

 

 تنقيحكيف قامت فكرة ال -1

( عيوب التقنين المدنى القديم  أ
(1) 

 العيوب الموضوعية : 

يكتنف الظروف التى وضع فيها التقنين المدنى القديم شيء من الغموض ، إذا لم يختلف عنه أعمال تحضيرية تبين لنا كيف وضع ، 

 والظروف التى وضع فيها ، والسياسة التشريعية التى توخيت فى وضعه .

. كان محامياً فرنسياً يقيم فى اإلسكندرية . واتخذه  Manouryالتقنين المدنى المختلط هو األستاذ مانوري  والمعروف أن واضع

نوبار باشا أمين سر له . ثم عينه بعد ذلك أمين سر للجنة الدولية التى كانت تدرس مشروع إنشاء المحاكم المختلطة فى مصر ، وعهد 

 ( . 2719، فانتهى من وضعها فى العام التالى ) سنة  2711ة إليه فى وضع التقنينات المختلطة فى سن

وقد اقتبس مانورى التقنين المدنى المختلط من التقنين المدنى الفرنسى ، فاختصر هذا التقنين اختصاراً مخال فى كثير من المواطن . 

. ولم يغفل الشريعة  2711فى سنة  ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسى وعن التقنين المدنى اإليطالى القديم الذى صدر

. ثم شكلت لجنة من بعض كبار  2719من يونيه سنة  17اإلسالمية فنقل عنها بعض األحكام . وصدر التقنين المدنى المختلط فى 

ين وقامت اللجنة بترجمة هذا التقن –كان فيهم محمد قدرى ) باشا ( وحسين فخرى ) باشا ( وبطرس غالى ) باشا (  –المترجمين 

 وسائر التقنينات المختلطة إلى اللغة العربية .

وما لبثت حكومة ذلك العهد ، بعد إذ استقرت المحاكم المختلطة ، أن تطلعت إلى إصالح القضاء الوطنى وتنظيمه على غرار القضاء 

حة لمحاكم وطنية نظامية ، لجنة لوضع الئ 2779المختلط . وكان ناظر الحقانية إذ ذاك محمد قدرى باشا . فتألفت فى أواخر سنة 

 2719وهو محام إيطالى عين قاضياً فى محكمة اإلسكندرية المختلطة فى سنة  Moriondoكان من بين أعضائها األستاذ موريوندو 

. وقامت هذه اللجنة  2522، وبقى فى القضاء المختلط حتى وصل إلى منصب وكيل محكمة االستئناف المختلطة ، وتوفى سنة 

. وقام أعضاء اللجنة فى الوقت ذاته بوضع  2772من نوفمبر سنة  21لترتيب المحاكم الوطنية الجديدة صدرت فى  بوضع الئحة

تقنينات لهذه المحاكم ، صيغت كلها على مثال التقنينات المختلطة . وكان من نصيب األستاذ موريوندو أن يضع التقنين المدنى 

التقنين المدنى المختلط . واشترك محمد قدرى باشا مع األستاذ موريوندو فى وضع هذا الوطنى ، فنقله نقال يكاد يكون حرفياً من 

 التقنين .

،  2772ثم شبت الثورة العرابية ، فوقفت حركة اإلصالح القضائى . ولما أخمدت الثورة أعادت الحكومة النظر فى الئحة سنة 

، فالتقنينات  2779من أكتوبر سنة  17ن المدنى الوطنى فى . ثم أصدرت التقني 2779من يونيه سنة  25وأصدرتها معدلة فى 

. وقد وضعت هذه التقنينات الوطنية كلها باللغة الفرنسية ، ثم ترجمت إلى اللغة  2779من نوفمبر سنة  29الخمسة األخرى فى 

اإلشارة إليها . وراجعت الترجمة لجنة العربية . وقام بالترجمة يوسف وهبه ) باشا ( مسترشداً بترجمة التقنينات المختلطة التى سبقت 

شكلت لهذا الغرض 
(2)
 . 

وقد سجلت قوانين )) اإلصالح (( المختلطة والوطنية فى تاريخ التقنين المصرى مرحلة تقدم واسعة فى العهد الذى صدرت فيه ، 

وقضت على كثير من مساوئ الماضى . ولكن البالد بقيت تسير إلى األمام ، فتطورت المدينة ، واستدار الزمن ، وتقدم فن التقنين ، 

                                                 

فى  هذا المقال انظر مقاال لنا نشرناه فى مجلة القانون واالقتصاد ) السنة السادسة ، العدد األول ( فى وجوب تنقيح القانون المدنى ، وقد نشر قسم من ( 1)
 الكتاب الذهبى للعيد الخمسينى للمحاكم الوطنية .

دى روزاس فى نظام االمتيازات األجنبيةة فةى  – 28 – 22ص  1982انظر فى اإلصالحات القضائية التى تمت فى ذلك العهد : بوريللى بك القاهرة سنة ( 2)
عبد السالم ذهنى بةك فةى مسةئولية  –وما بعدها  2ص  1دى هلتس جزء  –وما بعدها  221الجزء الثانى ص  1891االمبراطورية العثمانية بباريس سنة 

دى  –ومةا بعةدها  9ص  1811إميل فير كامر فى القضاء المختلط المصرى واختصاصاته التشريعية ببروكسةل سةنة  –وما بعدها  34ص  1الدولة جزء 
 1822ينا فى القانون المدنى المصرى المختلط اإلسكندرية سةنة مس –وما بعدها  8ص  1821فيه فى اختصاص القضاء المختلط فى مصر بروكسل سنة 

 –الكتاب الذهبى للعيد الخمسينى للمحةاكم المختلطةة  –وما بعدها  8ص  1849برنتون فى المحاكم المختلطة فى مصر سنة  –وما بعدها  13ص  1جزء 
الةةدكتور  – 2و  1الجةةزء األول ص  1844قةةانون التجةةارى المصةةرى سةةنة فةةال والةةدكتور ملةةل فةةى ال –الكتةةاب الةةذهبى للعيةةد الخمسةةينى للمحةةاكم الوطنيةةة 

 وما بعدها . 18ص  1849رمزى سيف فى تنازع االختصاص ما بين المحاكم المختلطة والمحاكم الوطنية القاهرة سنة 
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م بما كانت تقنع به باألمس ، وأخذت عيوب هذه التقنينات تظهر شيئا فشيئا . وبحسبى أن أشير هنا إشارة وأصبحت مصر ال تقنع اليو

 موجزة إلى عيوب التقنين المدنى القديم . 

وأول ما يعيب هذا التقنين أنه محض تقليد للتقنين الفرنسى العتيق . فجمع بين عيوب التقليد وعيوب األصل الذى قلده . والتقنين 

لفرنسى قد قدم به العهد ، وهو  اليوم متخلف عن العصر الذى يعيش فيه قرناً ونصف قرن . وفى خالل هذه األجيال الطويلة ارتقى ا

التقنين المقارن إلى مدى جعل التقنين الفرنسى فى الصف األخير من التقنينات الحديثة . فهناك مسائل ذات خطر كبير نبتت فى 

زدهرت فاحتوتها تقنينات القرن العشرين ، وال نجد لها أثراً فى التقنين الفرنسى ، وقد ولد فى فجر القرن العهود األخيرة ، ونمت وا

التاسع عشر ، وال فى تقنيننا المدنى الذى أخذ عنه . فمبدأ التعسف فى استعمال الحق ، ونظرية االستغالل ، ونظام المؤسسات ، 

المرافق العامة ،وعقد التأمين ، وحوالة الدين ، واإلعسار المدنى ، كل هذه المسائل وتنظيم الملكية فى الشيوع ، وعقود التزام 

الخطيرة ال نعثر على نص واحد فيها ال فى التقنين األصيل وال فى التقنين المقلد . وحتى فيما احتواه هذان التقنينان من النظريات 

ر إلى أهم نظرية فى القانون المدنى وهى نظرية االلتزام ، وإلى أهم باب واألحكام ، نرى الكثير منها ناقصاً مبتورا . ويكفى أن نشي

فيها وهو باب المصادر ، حتى يظهر بجالء أن أحكام العقد والعمل غير المشروع واإلثراء بال سبب وردت فى التقنينين غامضة 

ة المنفردة ، وال عن عقود اإلذعان ، وال عن الدفع بعدم مقتضبة . فال نجد فى أحكام العقد شيئاً عن النيابة فى التعاقد ، وال عن اإلراد

تنفيذ العقد ، وال عن الحق فى الحبس ، بل نحن ال نجد فى مسألة من أدق مسائل العقد ، وهى مسألة تكوينه ، إال صمتا محيرا . فال 

ومتى وأين يتم التعاقد فيما بين  نص يبين كيف يصدر اإليجاب ، ومتى يكون ملزماً ، وإلى أى وقت ، وكيف يقترن به القبول ،

 الغائبين . وال نجد فى المسئولية التقصيرية إال عدداً قليال من النصوص تسكت عن أهم المسائل فى هذه المسئولية . أما فى اإلثراء بال

سبب فال يوجد نص واحد يضع القاعدة العامة فى هذا الموضوع الخطير 
(4)
 . 

قل عيوب التقنين الفرنسى ، بل زاد عليها عيوباً من عنده . وهو إذا كان قد تجنب عيوب هذا ولم يقتصر التقنين المصرى على ن

التقنين فى بعض المسائل ، كما فعل فى ترتيبه لمصادر االلتزام وفى عيوب الرضاء والهبة المستترة والتضامن فى المسئولية 

من الباطن ، إال أن ما زاده من العيوب أربى بكثير على ما تجنبه  التقصيرية والمصروفات الفاحشة فى بيع الوفاء وامتياز المقاول

 منها .

 ففى تقنيننا المدنى القديم فضول واقتضاب . وفيه غموض وتناقض . ثم هو يقع فى كثير من األخطاء الفاحشة .

لكية ، أهم الحقوق العينية ، أما أن التقنين القديم فه فضول واقتضاب فيكفى أن نتصفحه لنتبين ذلك فى وضوح . فهو فى حق الم

يقتصر على نصين اثنين ، يتحدث فى الثانى منهما عن حق المؤلف ويحيل فيه إلى قانون خاص . وهو مع ذلك يتناول حق االنتفاع ، 

فرنسى تقليداً أقل الحقوق العينية خطراً وأضيقها انتشاراً فى مصر ، فإذا به يفيض فى نصوصه إفاضة ال يفسرها إال أنه يقلد التقنين ال

أعمى ، حيث حق االنتفاع فى فرنسا من الحقوق العينية الواسعة االنتشار بسبب قانون الميراث . ثم هو فى نظرية االلتزام يفيض فى 

المسائل التى ال حاجة لإلفاضة فيها كما فعل فى االلتزامات التخييرية وااللتزامات التى يكون القانون مصدرها ، ويقتضب فى 

التى هي فى أشد الحاجة إلى البيان والتفصيل كما فعل فى تكوين العقد وفى االشتراط لمصلحة الغير وفى الدعوى البوليصية  المسائل

 وفى المسئولية التقصيرية وفى اإلثراء بال سبب .

المتعلقة  وفى التقنين القديم غموض وتناقض . يتفشى الغموض فى كثير من نصوصه الجوهرية . ويكفى الرجوع إلى النصوص

بالدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية وااللتزام الطبيعى والشرط الجزائى والمحل والسبب واالشتراط لمصلحة الغير 

والتضامن وعمل الفضولى والحيازة ، لنتبين أن هذه النصوص قلقة غامضة ال تخلص إلى معنى مستقر ثابت . أما التناقض ما بين 

و أمر غير نادر الوقوع . إذ بينما يحمل المشترى تبعة الهالك فى بيع المثليات قبل التسليم ، نرى البائع هو أحكام التقنين القديم فه

نما الذى يحمل هذه التبعة بوجه عام . وقد ساير التقنين القديم التقنين الفرنسى فى األولى ،ونقل عن الشريعة اإلسالمية فى الثانية . وبي

ن يتمسك بالمقاصة التى وقعت لغيره من المدينين المتضامنين ، إذا به يجوز له أن يتمسك بها بقدر ال يجوز للمدين المتضامن أ

حصته فى الدين . وفى الوقت الذى يجيز فيه التقنين القديم االشتراط لمصلحة الغير دون قيد ، إذا به يقرر فى عبارة عامة وفى غير 

فى المائة ، ولكنه يرتفع به فى  5اقديها . وينزل بالحد األقصى للفوائد االتفاقية إلى احتراز أن العقود ال تترتب عليها منفعة لغير ع

فى المائة . ولم يسلم التقنين المدنى الوطنى من أن يتناقض فى بعض أحكامه مع التقنين المدنى المختلط .  21عقد القرض إلى 

تقنين المختلط بإعالنه . ويبيح التقنين الوطنى بيع المحصوالت قبل فالتقنين الوطنى يشترط فى حوالة الحق رضاء المدين ، ويكتفى ال

أن تنبت ، ويحرم التقنين المختلط هذا البيع . ويجعل التقنين الوطنى أقصى مدة االسترداد فى بيع الوفاء خمس سنين ، وينقص التقنين 

 المختلط هذه المدة إلى سنتين .

                                                 

انون فى فرنسا فى أوائل هةذا القةرن . ولكةن فكةرة التنقةيح وقد كان التفكير فى تنقيح التقنين المدنى الفرنسى يلقى مقاومة شديدة من بعض الفقهاء ورجال الق( 4)
التطةور . فتقةرر ما لبثت أن اختمرت أمام التقدم العظيم الذى بلغه فةن التقنةين فةى القةرن العشةرين وأمةام قةدم التقنةين المةدنى الفرنسةى ووقوفةه عةن مسةايرة 

جنة من كبار رجةال القةانون فةى فرنسةا ، وعلةى رأسةهم عميةد كليةة الحقةو  بجامعةة ل 1831تنقيح هذا التقنين تنقيحا شامال ، وشكلت لهذا الغرض فى سنة 
وال تةزال اللجنةة ماضةية فةى عملهةا ، وقةد أخرجةت حتةى اليةوم أربعةة أجةزاء مةن  Julliot de la Morandiereبةاريس األسةتاذ جوليةودى المورانةديير 

 ( . 1838 – 1831أعمالها التحضيرية ) سنة 
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القديم . منها أنه أغفل أهم شرط فى التملك بالتقادم القصير ، وهو شرط حسن النية . ونقل وهناك سلسلة من األخطاء وقع فيها التقنين 

أحكام بيع المريض مرض الموت عن الشريعة اإلسالمية فوقع فى غلطتين : نظر إلى مال البائع وقت البيع والصحيح أن ينظر إليه 

ة بالقدر المحابى به . وقرر أحكاماً غريبة فى النفقات نقلها عن وقت الموت ، وقضى بأن العبرة بقيمة المبيع والصحيح أن العبر

القانون الفرنسى وهى تتنافر مع أحكام الشريعة اإلسالمية ، فجعل الزوجة تنفق على زوجها ، بل تنفق على زوجة أبى زوجها . 

وجعل الشرط الجزائى التزاماً تخييرياً ،  وذكر أن ملكية المبيع المعين بالنوع تنتقل بالتسليم ، والصحيح أنها تنتقل بالتعيين .

والصحيح أنه يخرج من نطاق االلتزامات التخييرية . ورتب على الوفاء مع الحلول أن الدين ينقضى ويحل محله دين جديد ، 

ح أن القسمة والصحيح أن للدين يبقى مع انتقاله إلى دائن جديد . وزعم التقنين المدنى المختلط أن القسمة منشئة للحق ، والصحي

 كاشفة ال منشئة .

 العيوب الشكلية 

عيوب شكلية ترجع إلى تبويبه وإلى ازدواج لغته . فتبويبه واضح العيوب . إذ  –إلى هذه العيوب الموضوعية  –وفى التقنين القديم 

العينية ، فاألموال محل هو يجمع فى كتاب أول بين األموال والحقوق العينية األصلية ، وكان الواجب فصل األموال عن الحقوق 

للحقوق العينية وللحقوق الشخصية على السواء . ويفصل فى كتابين مستقلين بين نظرية االلتزام والعقود المسماة ، وال محل لهذا 

بين الفصل فالعقود المسماة تتصل بنظرية االلتزام أوثق االتصال . ويخصص كتاباً رابعاً لما يسميه بحقوق الدائنين ، ويخلط فيه 

التأمينات العينية وإثبات الحقوق العينية ودفاتر التسجيل ، بل هو ال يذكر من التأمينات العينية الرهن الحيازى ويورده دون غيره فى 

 العقود المسماة . وال يشتمل على باب تمهيدى لمصادر القانون ولتطبيقه فى الزمان والمكان ، ولغير ذلك من المسائل العامة . 

ويب التفصيلى ال تقل عن عيوب التبويب العام . ففى الكتاب المخصص للحقوق العينية األصلية نرى قيود الملكية واردة وعيوب التب

على أنها حقوق ارتفاق ، وال نرى أثراً للملكية فى الشيوع وال للقسمة إال بعيداً عن هذا الكتاب فى المكان المخصص للشركات وفى 

مرافعات ( . ونرى قاعدة جوهرية كالقاعدة التى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية موزعة  112/122قانون المرافعات ) م 

/ 197 – 191( وإثبات الحقوق العينية ) م  221 – 229/ 71-71( والتملك بالتقادم ) م  51/17توزيعاً غريباً بين التملك بالعقد ) م 

ملى لوحظ فى تسلسل أسباب كسب الملكية .وفى الكتاب الثانى المخصص (. وليس ثمة أثر ألي ترتيب منطقى أو ع 199-195

لنظرية االلتزام نرى نظرية االلتزام فى ذاته مشطورة شطرين توسطت بينهما أبواب ثالثة خصصت لمصادر االلتزام . فالباب األول 

ول أول مصادر االلتزام وهو العقد . والباب الثالث من هذا الكتاب يتناول أثر االلتزام وما يدخل عليه من أوصاف . والباب الثانى يتنا

يخلط بين مصدرين مستقلين كان الواجب فصل أحدهما عن اآلخر ، وهما اإلثراء بال سبب والعمل غير المشروع . والباب الرابع 

بباب مستقل ، بله اإلفاضة يفيض فى المصدر األخير لاللتزام وهو القانون ، مع أن هذا المصدر هو أقل المصادر حاجة إلى االنفراد 

فى نصوصه . ثم يعود الباب الخامس إلى نظرية االلتزام فى ذاته ، فيتناول أسباب انقضائه ويرتبها ترتيباً غير منطقى . ويمضى 

فال تراه فى  –وال يعرف القانون القديم منه إال حوالة الحق دون حوالة الدين  –الباب السادس فى إثبات االلتزام . أما انتقال االلتزام 

هذا الكتاب أصال ، وإنما تجده منزوياً فى الفصل األخير من فصول عقد البيع . وفى الكتاب الثالث الذى خصص للعقود المسماة تجد 

 هذه العقود قد وردت واحداً بعد اآلخر فى غير ترتيب واضح . فيأتى بعد البيع اإليجار وهو يمزج ما بين إيجار األشياء وعقد المقاولة

وعقد العمل . ثم يرد عقد الشركة فعقد العارية ويمتزج فيه القرض بعارية االستعمال . وهكذا تتابع العقود دون ترتيب ، فتخلص من 

ين الوديعة إلى الكفالة، ثم إلى الوكالة ، فالصلح ، فرهن الحيازة ، فالغاروقة ! أما الكتاب الرابع فقد قدمنا أنه مزيج غريب يجمع ما ب

( ، والتأمينات العينية ،  991/179ئن العادى فى التنفيذ على أموال مدينه ، ومن ثم ترد إشارة إلى الدعوى البوليصية )م حق الدا

وهذه ال ترد كاملة ، فالرهن الحيازى يرد فى العقود المسماة كما رأينا ، وقواعد التسجيل القديمة ، وترد تحت عنوان إثبات الحقوق 

 صيلية فى دفاتر التسجيل .العينية ، ثم أحكام تف

وليس األمر مقصوراً على التبويب العام والتبويب التفصيلى ، فإن الترتيب الداخلى ألحكام كل باب وكل فصل لم يراع فيه تسلسل 

 منطقى أو اعتبار عملى ، وال حاجة للخوض فى ذلك .

ل باللغة الفرنسية ، ثم ترجم إلى اللغة العربية ، فكان من ذلك أما ازدواج لغة التقنين القديم فأمره مشهور . وضع هذا التقنين فى األص

يقابله نص رسمى ، وكثيراً ما يتناقض النصان . مثل ذلك التدليس ، يشترط النص  –أن وجد أمام المحاكم الوطنية نص أصلى 

الفرنسى ، فقد أراد المشرع العربى أن يكون صادراً من أحد المتعاقدين وال يشترط النص الفرنسى ذلك ، والصحيح هو النص 

المصرى أن يتجنب عيباً فى القانون الفرنسى بأن يجعل التدليس الصادر من الغير كاإلكراه الصادر من الغير عيباً فى الرضاء . 

نص وإعذار المدين ، يقرر النص العربى أن اإلنذار فيه يجب أن يكون رسمياً وال يتطلب النص الفرنسى ذلك ، والصحيح هنا هو ال

العربى . والوفاء مع الحلول ، ال يشير النص العربى فيه إلى دين جديد يحل محل دين قديم ويصرح النص الفرنسى بذلك ، والصحيح 

هنا أيضاً هو النص العربى . واسترداد الحصة الشائعة ، ال يشترط النص العربى فى الشركاء أن يكونوا أصليين ويشترط ذلك النص 
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و النص الفرنسى الفرنسى ، والصحيح ه
(3)
. فأنت ترى قدر االضطراب الذى يقع من ازدواج لغة التشريع ومن عدم اضطراد  

القاعدة فى األخذ بأى النصين ، فتارة يؤخذ بالنص العربى ، وأخرى بالنص الفرنسى . هذا إلى أن الترجمة العربية ، وهى النص 

قة فيها الرسمى ، يقع كثيراً أن تكون ترجمة خاطئة لم تتحر الد
(1)
 . 

 ب ( التنقيح الشامل :

هذه هى عيوب التقنين القديم أشرنا فى إيجاز ألن الكثير منها معروف . وتقنين على هذا القدر من العيوب ال يجوز التردد فى القول 

بوجوب تنقيحه ، وبتنقيحه تنقيحاً شامالً . فالتنقيح الجزئي ال يجدى فى إصالح عيوب انتشرت فى جميع ثنايا التقنين ، وشاعت فى 

كان التنقيح الشامل هو المبدأ المقرر فى جميع اللجان التى توالت على تنقيح هذا التقنين ، يبرز هذا فى وضوح من كل أجزائه . وقد 

 الرجوع إلى أعمال هذه اللجان ، ومن الرجوع إلى المذكرة الرسمية التى كانت أصال فى تأليف اللجان جميعاً . 

يها الزمن ، ال يجدى فيها الترفيع . وبحسبك أن تنظر إلى التقنين المدنى والتقنينات متى قدمت ، وطال بها العهد ، واختلف عل

، ثم نقح تنقيحاً جزئياً فى أوائل الحرب العالمية األولى ، تراه رثاً مهلهال يطالعك فيما بين  2729النمساوى ، وقد وضع فى سنة 

الزدواج الغريب ما بين القديم والجديد ، ويفجؤك منه ضروب من ثناياه القديمة البالية بقطع مرقعة تلمح فيها الجدة ، فتعجب من هذا ا

المفارقات وانعدام التنسيق واالنسجام . وهذا هو السر فى عدم انتشاره وجهل الناس به ، مع أنه من أهم التقنينات الجرمانية . ويكفى 

تتبين أنهما يبزانه كثيراً فى التماسك واالنسجام ،  أن تقارن بينه وبين التقنينين الجرمانيين اآلخرين ، األلمانى والسويسرى ، حتى

 وإحكام الحبك ، وكمال الصنعة .

وقد عمد واضعو المشروع الفرنسى اإليطالى إلى التنقيح الشامل دون التنقيح الجزئى ، فطلعوا على الناس بأثر تشريعى جليل . 

خير ، فجاء تنقيحهم شامال جامعاً . وهذا هو ما اعتزم الفرنسيون أن وهكذا صنع اإليطاليون عند ما نقحوا تقنينهم المدنى فى العهد األ

فإذا كان كل من التقنين اإليطالى  – 2559يصنعوا ، فهم اليوم ينقحون تقنينهم المدنى العتيق تنقيحاً شامال ، بدأوا العمل فيه منذ سنة 

ا فعال وأخذ الثانى طريقه إلى التنقيح ، فما أولى التقنين المصرى والتقنين الفرنسى فى هذه الحاجة إلى التنقيح الشامل ، وقد نقح أولهم

 بالتنقيح الشامل وهو الذى جمع إلى عيوبه الذاتية عيوب األصل الذى حاكاه . 

؟ وهل كان  واآلن وقد تم التنقيح ، واستوى التقنين الجديد متخذاً مكانه بين التقنينات الحديثة ، أيريبك منه أن جاء تنقيحه تنقيحاً شامالً 

يجدى فيه التنقيح الجزئي ؟ وأين كانت النصوص الجديدة تجد مكانها بين نصوص التقنين القديم ، وهى ال تقل فى العدد عن هذه ، 

وكلها بين نص واضح الضرورة ونص محقق النفع ؟ ثم أما كان التنقيح الجزئى يفرض بقاء التقنين على تقسيمه القديم بما حواه من 

تبويه األصلى بما شابه من نقص ، وعلى ترتيبه المعهود بما اعتوره من خلل !  عيوب ، وعلى
(1)
 . 

                                                 

وهةى خاصةة  229وهةى خاصةة بةالغلط ، والمةادة  143وهمةا خاصةتان بوقةف سةريان المةدة ، والمةادة  91و  93التقنةين الةوطنى المةادتين انظر أيضاً فةى ( 3)

 بتسجيل عقد البيع .

و  388و  494و  229و  211و  212و  298و  181و  112و  134و  141و  141و  143و  83انظةةةر أمثلةةةة لةةةذلك فةةةى التقنةةةين الةةةوطنى المةةةواد ( 1)

 ) الخطأ ( . 141و  81و  91و  93 –) الغموض (  148و  149

 14و  39ن      ) م هذا إلى أن النص العربى قد تفشى فيه عدم الدقة فى التعبير وركاكة األسلوب . واألمثلة على ذلك كثيرة . فاإللغاء لفظ يةراد بةه الةبطال    
 113و  12و  49و  8وما بعدها ( ، والميرى هو الدولةة     ) م  411ة هى المقايضة ) م ( ، والمعاوض 134( ، والفعل هو العمل القانونى ) م  319و 

(  311و  319و  189و  113و  14( ، والمةداين هةو الةدائن ) م  33( ، وإضافة الملحقات للملك هى االلتصا  ) م 33( ، ووضع اليد هو االستيالء ) م
( . ويعبةر القةانون القةديم  492( ، والملزومية هى االلتةزام ) م 419و  132و  131و  149و  141و  142و  141و  129، والمشارطة هى العقد ) م 

و  121و  141و  119و  112( ويقةول يتحصةل ويستحصةل بةدال مةن يحصةل ) م  113عن الشة  الةذى ال يفتةرض فيقةول )) ال يحكةم فيةه بةالظن (( ) م
( ، ويعبةةر عةةن السةةيد يسةةتقدم الخةةةادم اسةةتقداما خاصةةاً بةةأن السةةيد )) قةةةد  188و  181 و 181و  118و  113و  299و  211و  211و  192و  128

 ( ألخ. 394استحضر الخادم بالخصوص (( ) م

موضةوع أن وقد عرضت )) لجنة القانون المدنى (( لمجلس الشيوخ لهذه المسألة فةى تقريرهةا القةيم الةذى رفعتةه للمجلةس فقالةت : )) ويراعةى مةن ناحيةة ال( 1)
م ذكرهمةا ) التنقةيح مدى اإلضافة ومبلغ التنقيح فى األحكام التفصيلية هما العنصران اللذان يتحكمان بصةفة قاطعةة فةى أمةر المفاضةلة بةين األسةلوبين المتقةد
اد ثةال  ، إحةداها الشامل والتنقيح الجزئى ( . فالتقنين الحالى لم يتضمن إشارة إلى حكم تعاقب التشريعات فى الزمان ، ولم يفرد لتنةازع القةوانين سةوى مةو

لمعنوية ،ولم يورد أحكامةا عامةة أو خاصةة فةى صةدد تتعلق بالمواري  والثانية بالوصايا والثالثة باألهلية . ولم يشتمل على قواعد عامة فى شأن الشخصية ا
ات . وإذا لةوحظ أن حوالة الدين أو عقود المقاوالت أو التزامات المرافق العامة أو عقد العمل أو الحكر أو إيجار الوقف أو تنظيم اإلعسةار أو تصةفية التركة

اد التقنةين الحةالى القةديم وأن االرتبةاط بينهةا وبةين سةائر المسةائل التةى المواد التى تةنظم هةذه المسةائل يربةى عةددها فةى المشةروع علةىع ع نصةف عةدد مةو
. وثمةةة  يتناولهةةا التقنةةين المةةدنى ال يسةةوت معةةه استصةةدار تشةةريعات خاصةةة بالنسةةبة إليهةةا ، رجحةةت كفةةة التعةةديل الشةةامل علةةى نحةةو ال سةةبيل إلةةى الشةةك فيةةه

علقة بها إجمةاال أدخةل فةى معنةى االقتضةاب ، كتكةوين العقةد والةدعوى البوليصةية واالشةتراط موضوعات أخرى أجمل التقنين الحالى ) القديم ( األحكام المت
فصةيل مثةل هةذه لمصلحة الغير والمسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية والحراسة والملكية الشائعة وملكية الطبا  ورهن الحيازة وحق االختصاص . وت

يل جزئةى إال إذا أريةد التغاضةى عمةا يالبسةها مةن عيةب فةى  يةر حاجةة أو مصةلحة . والواقةع أن األمةر ال يتعلةق األحكام على تشعبها ال يجدى فيه أي تعةد
اضةطراب بمجرد التفصيل لزيادة اإليضاح أو إزالة اإلبهام ، ولكنه يتصل باستكمال أحكةام ترتةب علةى قصةورها فةى كثيةر مةن األحيةان اخةتالف المحةاكم و
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 جـ ( الظروف التى نبتت فيها فكرة التنقيح : 

نبتت فكرة تنقيح التقنين المدنى منذ عهد بعيد . وقد كان التقنين القديم منذ صدوره محال لتعديالت جزئية                  متفرقة 
(2)
  . 

 لجنة أثناء الحرب العالمية األولى للنظر فى إلغاء االمتيازات األجنبية ، وكان فيما فكرت فيه تنقيح القانون المدنى .  وألفت

على أن التنقيح الشامل لم يكن محال للتفكير فى تلك العهود . ولكن التطورات العميقة التى ساقها الحرب العالمية األولى ما لبثت أن 

لخطيرة تطرح على بساط البحث . فناقشها كبار المشتغلين بالقانون المصرى من األجانب فى ذلك الوقت ، نذكر جعلت هذه المسألة ا

منهم أربعة : األستاذ بيوالكازيللى 
(9)
واألستاذ مسينا  

(8)
واألستاذ والتون  

(19)
واألستاذ بواييه  

(11)
. فكان األولون من خصوم التنقيح  

الشامل ، واألخيران من أنصاره 
(12)
 . 

وأول تصريح رسمى حاسم فى اعتزام الحكومة تعديل التقنين المدنى والتقنينات األخرى تعديال شامال ورد فى الخطاب الذى ألقاه 

 2599وزير الحقانية فى عيد االحتفال الخمسينى بالمحاكم الوطنية فى سنة 
(14)
. وعلى أثر ذلك انطلق الشعور العام الذى كان سائدا  

بين رجال القانون من المصريين ، فنادوا بوجوب تنقيح التقنين المدنى تنقيحاً شامالً فى ذلك الوقت 
(13)
 . 

ثم توالت األحداث السياسية ، وأخذت الحرب العالمية الثانية تقترب ، ومال اإلنجليز إلى عقد معاهدة مع مصر استعداداً لهذه الحرب . 

أن هذه المعاهدة  –وزارة على ماهر باشا  –لتى كانت قائمة فى الحكم إذ ذاك ، توقعت الوزارة ا 2591وقبل أن تعقد معاهدة سنة 

البد أن تعرض لالمتيازات األجنبية ، وأن تقضى بإلغائها . فقدرت بحق أن إلغاء هذه االمتيازات يقتضى تعديل التقنينات المصرية 

ن حرفياً إلى المحاكم الوطنية عند إنشائها . فأخذت لألمر التى وضعت على عجل وقت إنشاء المحاكم المختلطة ، ونقلت نقال يكاد يكو

ن أهبته ، وشكلت لجنتين ، إحداهما لتعديل التقنين المدنى والتقنين التجارى وتقنين المرافعات ، واألخرى لتعديل التقنين الجنائى وتقني

 اإلجراءات الجنائية .

                                                                                                                                                                    
سم هذا الخالف من طريق التنويه صراحة بالحكم ال يتيسر مع تعدد الحاالت وكثرتها على الوجه الذى تقةدمت اإلشةارة إليةه المعامالت . ومن المحقق أن ح

الرتبةاط والتقابةل بةين إال بالتعديل الشامل . وقد راعت اللجنة فضال عن ذلك أن التعديل الشامل يعين على إعادة تبويب القانون تبويباً منطقيةاً يبةرز نةواحى ا
عةديل الشةامل الموضوعات وييسر الجمع بين أطراف مسائل انتثرت أحكامها فى التقنين الحالى دون نظام ر م ما بين أجزائها من وثيق الصالت . فبهذا الت

م التنفيةذ والنيابةة فةى تيسر للمشروع أن ينهج هذا النهج المنطقى المتسق فى التبويب ، وأن يؤصل األحكام المتعلقةة بالحيةازة والحةق فةى الحةبس والةدفع بعةد
ال التحضةيرية التعاقد وحقو  االرتفا  وحقو  االمتياز . ففى ذلك ما يعين على تقريب األحكام من األذهةان وييسةر فقههةا وتطبيقهةا (( . ) مجموعةة األعمة

 ( .  121 – 123ص  1

مةن تحويةل حةق أصةحاب األطيةان الخراجيةة إلةى ملكيةة تامةة .وكةذا  1981سةبتمبر سةنة  4ومن أقدم هذه التعديالت ما قضى به األمر العةالى الصةادر فةى ( 2)
لةه .وصةدر بشأن الترع والجسور العمومية والمساقى الخاصة ، وهو قانون مكمل للتقنين المدنى ال معةدل  1983فبراير سنة  22األمر العالى الصادر فى 

 8% فى المةواد التجاريةة ) وكانةت  2% ( وإلى  2% فى المواد المدنية ) وكانت  1أمر عال ينقص سعر الفوائد القانونية إلى  1982ديسمبر سنة  2فى 
وصةدر أمةر  % بمقتضةى مرسةوم . 2% مع جواز خفضةها لةى  9ينقص سعر الفوائد االتفاقية إلى  1849% ( ، ثم صدر مرسوم بقانون فى مارس سنة 

 1899مةارس سةنة  21يعدل التقنين المدنى المختلط فيلغى الرهن القضائي ويستعيض عنه بحق االختصاص . وصدر فةى  1991ديسمبر سنة  1عال فى 
 21ضةاً دكريتةو انظةر أي –بالنسةبة إلةى القةانون الةوطنى ( قةانون مسةتقل يعةدل أحكةام الشةفعة  1891مارس سةنة  24) بالنسبة إلى القانون المختلط ، وفى 

مخةتلط الخاصةة  13بتعةديل المةادة  1812سةنة  22مختلط الخاصة بقيد الديون الممتازة علةى العقةار ، وقةانون رقةم  231بتعديل المادة  1899مارس سنة 
 19وصةدر قانونةان رقةم الخاصةة بالفوائةد التةى يضةمنها قيةد الةرهن .  119/182بتعةديل المةادة  1812ديسمبر سنة  11بحقى المجرى والمسيل ، وقانون 

سةنة  39إلبطال بيع الوفاء الةذى يخفةى رهةن حيةازة ، وقةانون رقةم  1824سنة  19ورقم  38لتعديل أحكام التسجيل ، وقانونان رقم  1824سنة  18ورقم 
 لحماية الدائن المرتهن . 1844سنة  28لطرح البحر وأكله ، وقانون رقم  1844

 . 12عدد  1821وسنة  32 عدد 1818مجلة مصر المعاصرة سنة ( 9)

 . 18عدد  1821مجلة مصر المعاصرة سنة ( 8)

 . 21عدد  1811مجلة مصر المعاصرة سنة ( 19)

 . 28ص  – 22ص  1849مجلة مصر المعاصرة سنة( 11)

ول ( وهةو المقةال الةذى سةبقت اإلشةارة أنظر تفصيل ذلك فى مقال لنا نشر فى مجلة القانون واالقتصاد فى تنقيح القانون المدنى ) السةنة السادسةة العةدد األ( 12)
 إليه .

عةديل والتهةذيب وقد جاء فى هذا الخطاب ما يأتى : )) أما من حي  التشريع فإن القةوانين التةى وضةعت عنةد إنشةاء المحةاكم األهليةة قةد نالهةا الكثيةر مةن الت( 14)
ا يجةةب تعديلةةه منهةةا حتةةى تضةةارع أحسةةن القةةوانين فةةى الةةبالد المتمدينةةة ، لتكةون مالئمةةة لحالةةة الةةبالد وتطورهةةا . وهنةةاك نيةةة فةةى مراجعتهةةا كلهةةا وتعةةديل مةة

 ( . 2ص  1وستؤلف لجنة خصيصاً لهذا الغرض من رجال خبيرين أكفاء (( ) انظر الكتاب الذهبى للعيد الخمسينى للمحاكم الوطنية  

وب تنقيح القانون المدنى عن هذا الشعور ، فجةاء فيةه مةا يةأتى : )) وإذا كةان وقد عبر المقال الذى نشرناه بمناسبة العيد الخمسينى للمحاكم الوطنية فى وج( 13)
بأمانةة عةن  خصوم التنقيح وأنصاره من األجانب متأثرين باعتبارات مختلفة ، فنحن نحب أن يكون لمصر صوتها فى هذا الشأن الخطير ، ونعتقد أننةا نعبةر

 نين المدنى المصرى فى أشد الحاجة إلى تنقيح شامل جامع ((رأى المصريين المشتغلين بالقانون إذا قلنا إلى التق



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 قيح القانون المدنى (كيف حققت فكرة التنقيح ) اللجان التى تعاقبت على تن – 2

 اللجنة األولى : 

،  وكل إذن إلى إحدى اللجنتين اللتين أشرنا إليهما تنقيح القانون المدنى تنقيحاً شامال . وكانت هذه اللجنة برياسة مراد سيد أحمد باشا

وأعضاؤها سبعة غير الرئيس 
(11)
د المجلس عامين . وحد 2591وقد شكلت بقرار من مجلس الوزراء صدر فى أول مارس سنة  

للجنة لكى تتم فى خاللهما أعمالها ، واشترط تفرغ أعضاء اللجنة ومعاونيهم للمهمة التى نيطت بهم تفرغاً تاماً فى نظير مكافآت مالية 

 تعوضهم عن جهودهم . 

،  2591يو سنة من ما 11، تاريخ افتتاح عملها الرسمى ، و  2591من مارس سنة  12وعقدت اللجنة األولى في المدة ما بين 

تاريخ حلها ، عشر جلسات وزعت فى خاللها العمل على األعضاء ، وانتهت إلى إقرار بعض النصوص التمهيدية فى القانون المدنى 

على أساس المشروع الذى تقدم به األستاذ لينان دى بلفون أحد أعضائها ، وهى تتعلق بمصادر القانون وبتنازع القوانين . وقد استبقى 

ع التمهيدى للقانون المدنى الجديد من هذه النصوص أربعة هى المواد األولى فيه ، وكذلك استبقى مشروعاً قدمه للجنة األستاذ المشرو

 لينان دى بلفون فى األشخاص المعنوية والجمعيات والمؤسسات بعد إدخال بعض تعديالت فيه . 

بحلها اقتصاداً  2591من مايو سنة  11ولكن اللجنة األولى لم تكد تقضى فى عملها شهرين حتى صدر قرار من مجلس الوزراء فى 

عدا النصوص التمهيدية فى القانون المدنى التى سبقت  –فى النفقات ! وكان ذلك على أثر تغير الوزارة . وقد أنجزت هذه اللجنة 

ثمانين مادة من القانون التجارى تتعلق كلها بالكمبيالة وأوراق الصرف  ما يقرب من –اإلشارة إليها 
(11)
 . 

                                                 

وهم صةليب سةامى ) باشةا ( وموسةيو لينةان دى بلفةون ومسةترى مةرى جراهةام ومحمةد كامةل مرسةى ) باشةا ( وموسةيو مةوريس دى فيةه وموسةيو الفريةد ( 11)
 واسكولى وعبد الرزا  أحمد السنهورى ) باشا ( .

 21) سنعود إليها فيما يلى ( عةن هةذه اللجنةة األولةى مةا يةأتى: )) فةى  1849يونيه سنة  11قدم بها إلى مجلس الوزراء فى ورد فى مذكرة لوزير العدل ت( 11)
تقدمت وزارة الحقانية إلى مجلس الوزراء بمذكرة نوهت فيها بما تحسه البالد من تخلةف قوانينهةا المدنيةة والتجاريةة عةن مسةايرة التقةدم  1841فبراير سنة 

ذه المهمةة عى ، وبالر بة المتزايدة فى توحيد التشريعات األهلية والمختلطة . وأشارت بوجوب تنقيح تلك القوانين وتأليف لجنة خاصة يعهد إليهةا بهةاالجتما
ا علةى األسةس تةأليف اللجنةة التةى اقترحتهةا وزارة الحقانيةة وأقةام نظامهة 1841. وقد وافق مجلس الوزراء على هذه المذكرة ، وقرر فةى أول مةارس سةنة 

هةذا العهةد كةان الثالثة اآلتية : تحديد مدة لالنتهاء من العمل ، وتفةرت األعضةاء وأعةوانهم لةه ، ومكافةأتهم علةى جهةودهم . والواقةع أن مجلةس الةوزراء فةى 
مين به على بلوت الكمال أو الدنو منةه بصيراً كل البصر يخطر هذا العمل التشريعى وما يقدر آلثاره من الخلود ، وكان مدركاً تمام اإلدراك أن حرص القائ

تةيح اإلسةراف فةى قد يغريهم بعدم التقديم لزمان معين للفرات من مهمتهم . ولما كانت حاجة البالد إلى اإلصةالح التشةريعى قةد بلغةت فةى إلحاحهةا مبلغةا ال ي
كانت هذه المدة قصيرة بالنسبة لجسامة العمل الةذى أسةند إلةى اللجنةة ، األناة ، فقد حدد قرار مجلس الوزراء عامين للجنة لكى تتم فى خاللها أعمالها . وإذا 

ت بهةم تفر ةا فقد اتخذت اإلجراءات التى تكفل إتمامه على الوجه األكمل ر م قصر األجل ، فاشترط أوال تفرت أعضاء اللجنة ومعاونيهم للمهمة التةى نيطة
ة من طريق االنتداب الكامل ، كما حرم على أصحاب المهن الحرة منهم أن يزاولوا مهنهم . ولمةا تاما . لذلك تقرر منعهم من القيام بأعمال وظائفهم األصلي

يةين واإلداريةين كان هذا العمل يتطلب ر م التفرت جهدا إضافيا من القائمين به ، فقد قرر مجلس الوزراء منح أعضاء اللجنة وأعوانهم من السةكرتيرين الفن
وتحفزهم على الحرص على إتمةام العمةل فةى األجةل المضةروب . وعلةى هةذه األسةس الثالثةة : تحديةد الةزمن والتفةرت  مكافآت مالية تعوضهم عن جهودهم
 والمكافأة ، تم تشكيل اللجنة ... (( . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 اللجنة الثانية : 

قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الثانية  2591من نوفمبر سنة  19وبقى العمل معطال بعد حل اللجنة األولى إلى أن صدر فى 

برياسة كامل صدقى ) باشا ( ومعه عشرة أعضاء 
(12)
، على أسس تغاير األسس التى قامت عليها اللجنة األولى ، فلم تحدد لنهاية  

العمل مدة وألغى نظام التفرغ والمكافآت . وقد خرج من اختصاص هذه اللجنة قانون المرافعات المدنية ، وعهد إليها فضال عن 

 ية لغير المسلمين . القانون المدنى وقانون التجارة البرى والبحرى ، وبوضع قانون األحوال الشخص

تاريخ حلها ما يقرب من  2597من يونيه سنة  12تاريخ تشكيلها و  2591من نوفمبر سنة  19وعقدت اللجنة الثانية فى المدة ما بين 

عشرين جلسة ، انتهت فيها إلى الموافقة على النصوص التمهيدية والنصوص المتعلقة بالموطن والشفعة والكفالة . وقد استبقى 

وع التمهيدى للقانون المدنى الجديد من هذه األعمال النصوص المتعلقة بالشفعة بعد مراجعتها والنصوص المتعلقة بالكفالة بعد المشر

إدخال تعديالت جوهرية فيها 
(19)
 . 

 اللجنة الثالثة واألخيرة : 

بمذكرة إلى مجلس الوزراء أبان فيها  –وكانت الوزارة قد تغيرت  –تقدم وزير العدل أحمد خشبة باشا  2597من يونية سنة  21وفى 

أن تجاه المشتغلين بصناعة التشريع يكشف عن ضعف إيمانهم بصالحية نظام اللجان للبدء بأعمال التقنين ، كما أن التجربة فى أكثر 

مهيدى طرح هذا البالد تقطع بفسادها وبأفضلية إسناد مهمة وضع التقنين إلى أحد رجال القانون ، حتى إذا فرغ من وضع مشروع ت

المشروع على الرأى العام ، فإذا اجتمعت مالحظات األفراد والهيئات عليه عهد به إلى لجنة تتولى مناقشته وتقويم عوجه . واقترح 

وزير العدل أن يعهد فى وضع المشروع التمهيدى للقانون المدنى إلى اثنين من المشتغلين بالقانون يختار أحدهما من المصريين 

 ن األجانب ، على أن يتفرغا لعملهما ويتماه فى مدى ستة شهور .واآلخر م

 17وافق مجلس الوزراء على ما جاء بمذكرة وزير العدل ، فحلت اللجنة الثانية بهذا القرار . وفى  2597من يونية سنة  12وفى 

ة وضع المشروع التمهيدى للقانون المدنى أصدر وزير العدل ، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ، قراراً بإسناد مهم 2597من يونيه سنة 

الثنين من رجال القانون ، أحدهما األستاذ إدوار المبير من أكبر رجال الفقه فى فرنسا ، والثانى مؤلف هذا الكتاب 
(18)
 . 

لجنة قليلة العدد ال تجاوز اثنين تتفرغ لعملها تفرغاً تاماً  –وإلى هذا اإلجراء الحكيم الذى اتخذه وزير العدل 
(29)
يرجع الفضل فى  – 

 2551مادة ، وتم طبعه فى سنة  2952إنجاز المشروع التمهيدى فى قرابة عامين ، وقد بلغت مواد هذا المشروع 
(21)
. وعرضته  

                                                 

ى ) باشةا ( وهم صليب سامى ) باشا ( وعبد الفتاح السيد بك ومصطفى الشوربجى بك ومحمد فؤاد حسنى بك والمستر مةرى جراهةام ومحمةد كامةل مرسة( 12)
 وموسيو موريس دى فيه وشيفالييه انطونيو بنتا وموسيوليون باسر وموسيو فان أكر .

 1841مةايو سةنة  21عن هةذه اللجنةة الثانيةة مةا يةأتى )) فةى  1849يونيه سنة  11وقد ورد فى مذكرة وزير العدل التى تقدم بها إلى مجلس الوزراء فى ( 19)
ت إلى أن لجنة تعةديل القةوانين الماليةة والتجاريةة تكلةف الدولةة عبئةاً ماليةاً باهظةاً ، فهةى تكبةد الخزانةة مةا يربةو علةى قدمت إلى مجلس الوزراء مذكرة أشار

جنيةه وانتهةت إلةى وجةوب إعةادة تشةكيل اللجنةة علةى أسةس تنةاقض األسةةس األولةى ، فلةم تحةدد لنهايةة العمةل مةدة ، وألغةت نظةام التفةرت ، وألغةةت  39999
قرار من مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الثانية .. على أن عقد مقارنة عاجلة بين اللجنتين تتيح الوقةوف علةى  1841نوفمبر سنة  29ى المكافآت ثم صدر ف

ى لسةات أتمةت فةعيب األسس التى قام عليها نظام اللجنة الثانية . ففى حين أن اللجنة األولى أبدت نشاطاً فذا فى عملها ، إذ عقةدت فةى مةدة شةهرين عشةر ج
مةا يقةرب  خاللها ما يقرب من نص القانون التجارى فضال عن بعض نصوص القانون المدنى ، نجد أن اللجنة الثانية بطيئة فى عملهةا ، لةم تعقةد فةى خةالل
والواقةع أن  من عامين إال عشرين جلسة ، ولم تنته إال من تعديل أجةزاء محةدودة مةن التقنةين ، هةى النصةوص التمهيديةة ، والنصةوص الخاصةة بةالموطن .

ضال عةن أعبةاء أعمةالهم هذا الفار  البعيد ال يرد إال إلى أن اللجنة الثانية أقيمت على أساس اعتبار مهمة التعديل التشريعية مهمة ثانوية يتوالها األعضاء ف
بشؤون التقنين . ثم أن شةعور األعضةاء بتفضةلهم  العادية دون مقابل . لذلك لم يتح لها اإلكثار من الكفايات الفقهية والكفايات التى توفرت على خبرة خاصة

علةى أن هةذا بذلك العمل لم يكن يتفق مع تحديد فترة معينةة يتمةون فةى خاللهةا مهمةتهم . بيةد أن تجربةة األمةم التةى سةبقت مصةر فةى ميةدان التقنةين قةد دلةت 
ابط االجتماعية فى تطور مستمر ، فلةو أطيةل أجةل التعةديل لقةدر لةه العمل يجب أن يحدد له أجل معين ، ويفضل األجل القصير فى هذه األحوال ، ألن الرو

بشةأن أن يظل متخلفا عن كل ما يستجد من ظروف الحياة . ولعل الوقوف عند ضرورة تحديد األجل وقصره يفضى لزاما إلى وجوب تفرت من يعهد إلةيهم 
 التقنين لهذه المهمة ووجوب توفرهم على ما تتطلبه من كفايات خاصة (( .

( : )) ولقد بدأت الجهود فى تعديل القةانون  121ص  1جاء فى تقرير )) لجنة القانون المدنى (( لمجلس الشيوخ ما يأتى ) مجموعة األعمال التحضيرية ( 18)

السةنهورى باشةا  ناطت وزارة العدل ) بحضرة صاحب المعالى ( عبةد الةرزا  1849. ففى تلك السنة شكلت أول لجنة . وفى سنة  1841المدنى منذ سنة 
تم إعداد المشروع ، وقدمته وزارة العدل إلى رجال القضاء وأساتذة القةانون وسةائر الهيئةات  1832مهمة وضع مشروع لتعديل القانون المدنى . وفى سنة 

نسةى الكبيةر لةم تواتةه الفرصةة أن يقةيم  فةى لإلدالء بالرأى فيما تضمن من أحكام (( . ولم يرد فى التقريةر ذكةر األسةتاذ إدوار المبيةر . وإذا كةان الفقيةه الفر
تةزام مصر مدة طويلة ، إال أنه اشترك اشتراكا جديا فى األعمال األولى ، وقام وحده بوضةع بعةض نصةوص البةاب التمهيةدى ونصةوص عقةود المقاولةة وال

 المرافق العامة والعمل والتأمين .
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ئات القانونية والمالية ، وظل معروضا لالستفتاء زهاء ثالث وزارة العدل لالستفتاء على رجال القضاء وأساتذة القانون ومختلف الهي

سنوات 
(22)
 

شكلت لجنة برياسة مؤلف هذا الكتاب وعضوية أربعة من رجال القانون  2559من مارس سنة  15وفى 
(24)
، تعاونها هيئة فنية  

(23)
موعد ستة أشهر إلنجاز مهمتها . وقد ، لمراجعة المشروع فى ضوء ما تم من االستفتاء وما قدم من المالحظات . وحدد لها  

من نوفمبر سنة  12وانتهت من مراجعة المشروع التمهيدى فى  2559عقدت لجنة المراجعة هذه أولى جلساتها فى أول أبريل سنة 

2559 . 

 2559من نوفمبر سنة  11وأرسل المشروع النهائى إلى مجلس الوزراء فى 
(21)
مادة    2199، وهو يشتمل على  

(21)
صدر ، و 

 2559من ديسمبر سنة  5مرسوم بعرضه على البرلمان فى 
(22)
 . 

                                                                                                                                                                    

عمالها األولى ، ثم جدت ظروف قطعته عن العمةل ، واألسةتاذان اسةتنويت وساسةى اللةذان كانةا وقد عاون اللجنة الدكتور حلمى بهجت بدوى فاشترك فى أ( 29)

ثةانى فةةى قاضةيين بالمحةاكم المختلطةةة ، فوضةع األول منهمةةا المشةروع االبتةةدائى للبةاب الخةةاص بإثبةات االلتةزام وللفصةةل الخةاص بعقةةد الشةركة ، وعةةاون ال
 المكان .وضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حي  

يم وتألفةت سةةكرتارية فنيةة للجنةةة قوامهةا : الةةدكتور سةةليمان مةرقص وقةةد اشةترك فةةى أعمةال المراجعةةة ووضةةع المشةروع االبتةةدائى للنصةوص الخاصةةة بتقسةة    
صةةة األشةياء وعقةود القةةرض والعاريةة والوديعةة ، واألسةةتاذ عبةده محةرم بةةك وقةد اشةةترك فةى أعمةال المراجعةةة ووضةع المشةروع االبتةةدائى للنصةوص الخا
اته وقةد بالحراسة ، والدكتور محمد زهير جرانةة وقةد وضةع المشةروع االبتةدائى لعقةود الصةلح واإليةراد المؤقةت والرهةان والمقةامرة، والةدكتور شةفيق شةح

صةاد  فهمةى   اشترك فى أعمال المراجعة وبخاصة ما تعلق منها بالفقه اإلسالمى . ووضع مشروعا أولياً للنصوص الخاصةة بحوالةة الةدين األسةتاذ محمةد
 بك ، أعادت اللجنة النظر فيه ، وراجعته مراجعة شاملة .

لعزيةز واستعانت اللجنة فى بح  القضاء الوطنى بفريق من قضاة المحاكم الوطنية هم األسةاتذة محمةد عزمةى بةك وعبةده محةرم بةك وأحمةد زيةد بةك وعبةد ا    
 محمد بك ونجيب أحمد بك .

للمشروع التمهيدى فى أجزاء أربعة . وقد وضع الجزء الثانى منها الخاص بنظرية االلتزام باللغةة الفرنسةية حتةى يةتفهم  وضع المؤلف المذكرة اإليضاحية( 21)
الجةزء  علماء القانون األجانب عمل اللجنة فى أهةم جةزء منةه . وتةرجم هةذا الجةزء إلةى اللغةة العربيةة الةدكتور حسةن أحمةد بغةدادى ، كمةا عةاون فةى وضةع

 لباب التمهيدى منتفعا بما تركه األستاذ المبير من مذكرات فى هذا الباب .األولى الخاص با

لمحةةاكم أجةةرت وزارة العةةدل اسةةتفتاء واسةةعاً فةةى المشةةروع التمهيةةدى ، وأرسةةلته لةةإلدالء بةةالرأى فيةةه إلةةى محكمةةة الةةنقض ومحكمةةة االسةةتئناف المختلطةةة وا( 22)
ة الوطنية والمختلطة وأقسام قضايا الحكومة ونقابتى المحامين الوطنية والمختلطةة وكبةار رجةال القةانون االستئنافية والكلية الوطنية والمختلطة ورجال النياب

هلةى والبنةك البارزين وكليتى الحقو  بجامعة فؤاد وجامعة فارو  ومدرسة الحقو  الفرنسية ووزراء ووكالء وزارة العدل السابقين وبنك مصةر والبنةك األ
 اعى وطائفة من رجال القانون المعروفين منهم الرؤساء والوكالء السابقون لمحكمة النقض وإلدارة قضايا الحكومة .الزراعى وبنك التسليف الزر

لمةدنى (( وقد درس المشروع هةذه الهيئةات . وأرسةل الكثيةر بمةا عةن لهةم مةن اآلراء فيةه . وتقةدمت محكمةة الةنقض بمالحظاتهةا فدرسةتها )) لجنةة القةانون ا    
. وعنى بدراسة المشروع التمهيةدى بنةوع خةاص محكمةة االسةتئناف المختلطةة برياسةة المستشةار برنتةون ، ومحكمةة مصةر الكليةة الوطنيةة بمجلس الشيوخ 

 برياسة األستاذ أحمد حلمى بك ، ومحكمة المنيا الكلية الوطنية برياسة األستاذ محمد عزمى بك .

 بد العزيز فهمى باشا فعنى بمراجعة جميع نصوص المشروع مراجعة دقيقة شاملة .وتفضل عميد رجال القانون فى مصر األستاذ الكبير ع    

هم الشيخ المحترم مصطفى محمود الشوربجى بك عضو مجلس الشةيوخ والنائةب المحتةرم علةى السةيد أيةوب وكيةل مجلةس النةواب والةدكتور محمةد كامةل ( 24)
 بك المستشار بمحكمة استئناف مصر الوطنية . مرسى ) باشا ( المستشار بمحكمة النقض واألستاذ سليمان حافظ

و  وقةةد شةةكلت مةةن األسةةتاذ عبةةده محةةرم بةةك مةةدير مكتةةب لجةةان التشةةريع بةةوزارة العةةدل والةةدكتور حسةةن أحمةةد بغةةدادى أسةةتاذ القةةانون المةةدنى بجامعةةة فةةار( 23)
قانون المدنى بجامعة فؤاد واألستاذ نصيف زكى بك رئةيس نيابةة والدكتور سليمان مرقص أستاذ القانون المدنى بجامعة فؤاد والدكتور شفيق شحاته أستاذ ال

 استئناف مصر الوطنية .

اللجنة الثالثةة ، وهةي اللجنةة التةى  1849أرسله وزير العدل أحمد خشبة بال . ومن المصادفات الطيبة أن يكون هو نفسه وزير العدل الذى شكل في سنة ( 21)
 أنجزت المشروع .

شروع التمهيدى أن يجعلوا المشةروع يشةتمل مةن النصةوص علةى )) الحةد األقصةى لمةا يجةوز أن يةدر  فةى تقنةين مةدنى حةدي  (( وقد راعى واضعو الم( 21)
 ي :حتى يسهل بعد ذلك على لجنة المراجعة أن تحذف من هذه النصوص ما ترى االستغناء عنه . وصدروا المذكرة اإليضاحية للمشروع بالبيان اآلت

)) يرى واضعو هذا المشةروع أن النصةوص الةواردة فيةه هةى الحةد ا ألقصةى لمةا يجةوز أن يةدر  فةى تقنةين مةدنى حةدي  دون أن يؤخةذ عليةه إسةراف فةي     
تةت فةى ثبالتفصيل . على أن ثمة تحفظات بشأن نصوص قد يصح التساؤل عما إذا كان من األنسب اإلبقاء عليها أو حذفها . وإذا كانةت هةذه النصةوص قةد أ
مةا تقتضةيه  المشروع ، فقد أريد من ذلك إلى إفساح المجةال لالختيةار ، أو إلةى األخةذ بةاألحوط ، وال سةيما أن حةذف مةاال يةؤنس  نةاء فيةه أيسةر مةن إنشةاء

 ضرورة (( . 

مةادة هةى مةا خلصةت  1214عليهةا إلةى مادة هى المواد التى كان المشروع التمهيةدى يشةتمل  1181وكان من ذلك أن نزلت لجنة المراجعة بالمشروع من     
 إليه من النصوص فى المشروع النهائى .
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وعرض المشروع على مجلس النواب ، بعد أن أحيل على )) لجنة الشؤون التشريعية (( برياسة حضرة النائب المحترم علي أيوب 

بك وكيل المجلس 
(29)
إلى  2559ديسمبر سنة  21من ، فأقره ، وقد استغرق نظره بالمجلس ولجنته التشريعية زهاء ستة شهور ،  

 2551مايو سنة  11
(28)
 . 

إحالته إلى لجنة خاصة سميت لجنة القانون  2551من شهر يونية سنة  9وأحيل المشروع بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ ، فقرر فى 

المدنى ، برياسة حضرة الشيخ المحترم محمد محمد الوكيل بك وكيل المجلس 
(49)
. ودرست اللجنة المشروع دراسة مستفيضة مدة  

عامين ، استمعت فى خاللهما إلى كثير من اآلراء تقدمت إليها من جهات مختلفة 
(41)
  . 

                                                                                                                                                                    

))           وقد عنيت )) لجنة القانون المدنى (( بلجنة الشيوخ أن تبةرز فةى تقريرهةا نصةيب المصةريين فةى وضةع القةانون المةدنى الجديةد ، فقالةت :      ( 22)
شك أن يتقلص آخر ظةل مةن ظةالل نظةام االمتيةازات ، يطيةب للجنةة أن تعةرب عةن عظةيم ا تباطهةا بةأن واآلن وقد استردت البالد سيادتها التشريعية ، وأو

د مشةروعه فقيةه يكون القانون المدنى الجديد تعبيراً مصرياً خالصاً عن هذه السيادة . فهو يعد بعد الدستور أهةم تشةريع وضةعه المصةريون أنفسةهم . فقةد أعة
القانون . وقد أدلى المصريون بالرأى فيه ، وكان هذا الرأى محل تقدير ودراسة . وقد تولةت مراجعتةه لجنةة اشةترك مصرى يشغل مكانة رفيعة بين علماء 

ى أحكامةه فيها من رجال الفقه والقضاء والمحاماة فريق من المبرزين ، وهو فى هذه المرحلة ع    ع األخيرة يعرض على نواب األمةة وشةيوخها للنظةر فة
تهم بتقاليةد الةبالد وأوضةاعها وحاجاتهةا . فةإذا جةاوز هةذه المرحلةة ، أصةبح القةانون المةدنى )) المصةرى (( حقيقةة ونعتةا . وكةان ، فى ضةوء علمهةم وخبةر

تةى أخرجةت ، لألجيال القادمة أن تعتز به ، وأن تعلم لمجرد العبرة والذكرى أن مصر احتملت على مضض منها تقنيناً معيباً ، ولكنها اجتهدت وجاهةدت ح
 ( . 124ص  – 122ص  1ا ولنفسها ، هذا التقنين الجديد (( . ) مجموعة األعمال التحضيرية بنفسه

وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب هم حضةرات النةواب المحتةرمين أحمةد مرسةى بةدر بةك ، وعزيةز مشةرقى بةك ، وعلةى الخشةخانى بةك ، ( 29)
محمد توفيق خشبة بك ، وعبد المجيةد الشةرقاوى بةك ، والةدكتور علةى إبةراهيم الرجةال بةك ، ومحمةد ومحمد هاشم ) باشا ( ، ومحمد شوكت التونى بك ، و

 أمين والى بك ، وأحمد محمد بريرى بك ، ومصطفى العسال بك ، وعبد المنعم أبو زيد بك ، وحسن محمد إسماعيل بك .

أحال المجلةس مشةروع القةانون المةدنى علةى لجنةة  1831ديسمبر سنة  12)) بجلسة وقد جاء فى تقرير لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب ما يأتى : ( 28)
أثةر بةالغ فةى  الشؤون التشريعية ، وهو أضخم عمل تشريعى قدمته حكومة إلى البرلمان ، ويفو  فى أهميته كل ما عداه من األعمال التشريعية ، لما له مةن

اعةات . إذ القةانون المةدنى هةو الدعامةة األولةى لصةرح العةدل فةى الةبالد . لةذلك أولةت اللجنةة مشةروع هةذا الحياة العامة فى تنظيم العالقة بين األفراد والجم
لةت الثانيةة القانون أكبر قسط من عنايتها ، فشكلت من بةين أعضةائها ثةال  لجةان فرعيةة لدراسةته : تولةت األولةى بحة  البةاب التمهيةدى وااللتزامةات ، وتو

الثالثة بح  الحقو  العينية . وقد توافرت هذه اللجةان الفرعيةة علةى دراسةة مةا وكةل إليهةا بحثةه ، وعقةدت لهةذا الغةرض عةدة بح  العقود المسماة ، وتولت 
ه اللجةان اجتماعات ، ثم عرضت نتيجة عملها على اللجنة العامة ، التى والت اجتماعاتها حتى انتهت من بح  المشروع بأكملةه ، فةأقرت بعةض مةا اقترحتة

وقد شهد اجتماعات اللجان الفرعية والعامة صاحب العزة عبده محةرم بةك مةدير إدارة  –عديالت ، كما أدخلت على المشروع تعديالت أخرى الفرعية من ت
أحمةد  المحاكم الوطنية منةدوباً عةن وزارة العةدل ، فالقةت منةه معاونةة صةادقة . كمةا شةهد هةذه االجتماعةات حضةرة صةاحب السةعادة الةدكتور عبةد الةرزا 

مندوبا عن وزارة العدل . وبعد استقالة الوزارة السةابقة دعتةه اللجنةة لمعاونتهةا  –فى مبدأ األمر  –هورى باشا وزير المعارف العمومية السابق بصفته السن
حكومةة بعةد االنتهةاء مةن بحة  من الالئحة الداخلية .. وال يسع اللجنة وهى تحتم تقريرها إال أن تسجل الكلمة القيمة التى أدلى بها منةدوب ال 11طبقا للمادة 

خةذت منهةا . المشروع وهى : إن النصوص التشريعية الواردة فى هذا المشروع لها من الكيان الذاتى ما يجعلها مستقلة كةل االسةتقالل عةن المصةادر التةى أ
عية فى التفسير والتطبيق والتطةور ، فةإن هةذا حتةى ولم يكن الغرض من الرجوع إلى التقنينات الحديثة أن يتصل المشروع بهذه التقنينات المختلفة اتصال تب

وثةق صةلته بمةا لو كان ممكنا ال يكون مر وباً فيه . فمن المقطوع به أن كل نص تشريعى ينبغى أن يعيل فى البيئة التةى يطبةق فيهةا ، ويحيةا حيةاة قوميةة ت
 صدر التاريخى الذى أخذ منه ، أيا كان هذا المصدر (( .يحيط به من مالبسات ، وما يخضع له من مقتضيات ، فينفصل انفصاال تاما عن الم

، أن يعتبةر )) وقد حان الوقت الذى يكون لمصرفيه قضاء ذاتى وفقه مستقل . ولكل من القضاء والفقه ، بل على كل منهمةا ، عنةد تطبيةق الةنص أو تفسةيره     
ما تقتضيه المصةلحة ، ولمةا يتسةع لةه التفسةير مةن حلةول تفةى بحاجةات البلةد ، وتسةاير هذا النص قائماً بذاته ، منفصال عن مصدره ، فيطبقه أو يفسره تبعا ل

المشةروع مةن  مقتضيات العدالة . وبذلك تتطور هذه النصوص فى صميم الحياة القومية ، وتثبت ذاتيتها ، ويتأكد استقاللها ، ويتحقةق مةا قصةد إليةه واضةعو
لهما من الطابع الذاتى ما يجعل أثرهما ملحوظاً فى التطور العالمى للقانون (( . )) وترحب اللجنة بهةذه أن يكون لمصر قانون قومى يستند إلى قضاء وفقه 

، بعةد أن انفةك الفرصة الطيبة التى ستتاح للقضاء والفقه فى مصر ، عند تطبيق هذه النصوص وتفسيرها ، فى أن يجدا المكان الفسيح لالجتهاد واالسةتنباط 
ة قانون واحد معين فى نصوصه التشريعية وفى قضائه وفقهه ، بل بعد أن أصبحا فى حل ، وقد انفصلت النصوص عةن مصةادرها ، عنهما  ل القد بمتابع

وص  21ص  1من التقيد بمتابعة أى قانون معين . فخرجا بذلك من باب التقليةد الضةيق إلةى ميةدان االجتهةاد الفسةيح (( . ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية 
42 . ) 

أعضاء لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ هم حضرات الشيوخ المحترمين محمد حلمى عيسى باشةا ومحمةد حسةن العشةماوى باشةا وأحمةد رمةزى بةك و( 49)
 وجمال الدين أباظة بك ومحمد على علوبة باشا وسابا حبشى وخيرت راضى بك .

وعةة من هذه اآلراء مالحظات تقدم بها بعض حضرات مستشارى محكمة النقض وأساتذة القانون وقد ناقشتها اللجنة طةويال ) أنظةر تفصةيل ذلةك فةى مجم( 41)
( وقد جاء فى محضر الجلسة الثامنة والخمسين للجنة القةانون المةدنى بمجلةس الشةيوخ مةا يةأتى : )) عرضةت  119ص  – 48ص  1األعمال التحضيرية 

وتطبيقهةا  اللجنة فى هذا االجتماع إلى االعتراضات التى أثارها بعض رجال القانون حول مصادر مشروع القانون المدنى من حي  تفهم أحكامه وتفسةيرها
المعنةى الةذى  ، وقد رأت اللجنة أنها قد أوفت هذا الموضوع حقه من البح  فى تقريرهةا الةذى رفةع إلةى المجلةس . ولكةن ر بةة فةى زيةادة اإليضةاح وتأكيةد

فةى هةذا ذهبت إليه اللجنة فى تقريرها المذكور عهدت إلى حضرت الشيخ المحترم محمد محمةد الوكيةل بةك رئيسةها ومقررهةا أمةام المجلةس أن يةدلى ببيةان 
نون الحةالى ومةن المبةادل التةى الموضوع إلهام أمام المجلس وهو كما يأتى : ) أوالً ( أن الغالبية العظمةى مةن أحكةام هةذا المشةروع مسةتمدة مةن أحكةام القةا

لةذى يرجةع أقرها القضاء المصرى طوال السبعين سنة الماضية ومطابقة للقواعد القانونية التى جرى عليها القضاء والفقةه فةى مصةر ، وهةذا هةو المصةدر ا
انيةاً ( أن األحكةام التةى اشةتقت أصةال مةن الشةريعة إليه عند تفسير هذا القانون . وأما المصةادر األجنبيةة فليسةت إال مصةادر استشةارة للصةيا ة وحةدها . ) ث
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وأحالت المشروع بعد أن أقرته إلى مجلس الشيوخ 
(42)
 2557من شهر يونيه سنة  17فأقره المجلس فى  

(44)
. وأحيل ثانية إلى  

 . 2557من شهر يولية سنة  9ديالت التى رأى مجلس الشيوخ إدخالها ، فأقرها مجلس النواب فى مجلس النواب إلقرار التع

من شهر يوليه  15صدر المرسوم بالتصديق عليه وإصداره . ونشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ  2557من شهر يوليه سنة  21وفى 

ن اليوم الذى توحد فيه القضاء المصرى بزوال النظام المختلط ، أي م 2555أكتوبر سنة  29على أن يعمل به ابتداء من  2557سنة 

مادة  2255، وبلغ عدد مواده 
(43)
 . 

                                                                                                                                                                    
درا رسةميا اإلسالمية يرجع فى تفسيرها إلى أحكام هذه الشريعة ، مع مالحظة ما جاء فى المادة األولةى مةن المشةروع مةن اعتبةار الشةريعة اإلسةالمية مصة

هنةاك محةل لةذلك . ) ثالثةاً ( أمةا األحكةام القليلةة التةى اشةتقت مةن  من مصةادر القةانون ومةن أن للقاضةى أن يرجةع إلةى أحكةام الشةريعة اإلسةالمية كلمةا كةان
ت ( فقةد روعةى تقنينات أجنبية فى موضوعات جديدة مستقلة ) المؤسسات . حوالة الدين . ملكية األسرة . اتحاد المةالك . اإلعسةار المةدنى . تصةفية التركةا

رف والعةادات ، متناسةقة مةع سةائر أحكةام المشةروع ، ع ع وبةذلك تكةون قةد انعزلةت عةن فى وضعها أن تكون متمشية مع البيئةة المصةرية ، متفقةة مةع العة
ه مصادرها وأصبح لها كيان ذاتى قوامه تساندهما مع  يرها من نصوص ، ويرجع فةى تفسةيرها إلةى النصةوص ذاتهةا ومةا در  عليةه القضةاء فةى مثةل هةذ

 األحوال .

 ( . 112ص  – 111ص  1األعمال التحضيرية  وقد أقرت الحكومة هذا البيان (( . ) مجموعة    

أحةال  1831مةن يونيةة سةنة  4( : )) بجلسةة  118ص 1وقد جاء فى تقرير لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ما يأتى ) مجموعة األعمال التحضيرية ( 42)
 11النواب . وقد توفرت اللجنة على دراسة هذا المشةروع فةى المجلس إلى لجنة القانون المدنى مشروع القانون المدنى معدال على الوجه الذى أقره مجلس 

، بحضةةور حضةةرات صةةاحب المعةةالى عبةةد الةةرزا  السةةنهورى باشةةا وزيةةر المعةةارف  1839أبريةةل سةةنة  1لغايةةة  1832ينةةاير سةةنة  2جلسةةة ابتةةداء مةةن 
ادى وكيل كليةة الحقةو  بجامعةة فةارو  األول ، وأفر ةت العمومية وصاحب العزة عبده محمد محرم بك المستشار بمجلس الدولة والدكتور حسن أحمد بغد

تعةديالت مةا فى تمحيص نصوصه من العناية ما أتاح لها أن تتبين مرامى أحكامه ونتثبت من مسايرتها ألوضاع الحياة وحاجات المتعاملين . وأدخلت من ال
دت من الحكومة فى هذه الناحية معاونة تسةجل لمنةدوبيها بالثنةاء والتقةدير أوحت به التجارب أو ما در  عليه القضاء أو ما تيسر من أمر المعامالت . ووج

لقةانون هةو مةوطن . ولم يغب عن اللجنة ما لتعديل القانون المدنى من أثر بةالغ فةى نطةا  المعةامالت ونطةا  العلةوم القانونيةة بوجةه عةام ، باعتبةار أن هةذا ا
اطبين بأحكةام القةانون الخةاص ، ومرجةع القواعةد التفصةيلية المنظمةة للشةق األكبةر مةن هةذه الةروابط ، القواعد الكليةة المنظمةة لةروابط األفةراد وسةائر المخة

رى أو ولذلك حرصت اللجنة كل الحرص على أن يتناول بحثهةا كةل مةا يتصةل بسياسةة التعةديل ، ولةم يكةن رائةد اللجنةة فةى هةذا البحة  مجةرد التفكيةر النظة
علةى مةا كةان لحضةرات األعضةاء المحتةرمين مةن آراء ، وإنمةا عمةدت إلةى استقصةاء الواقةع ، واسةتظهرت جميةع  التدليل المنطقى . ولم تقتصر فى صدده

أخةرى  اآلراء ، وأمعنت النظر فى دليل كل منها ، استرشدت فى ذلك كله بالحقائق المستخلصة من دراسة نصوص المشةروع ... (( وقةد أشةرنا فةى أمةاكن
 يم .إلى بعض فقرات من هذا التقرير الق

ب نهايتهةا ، وقةد ومما يذكر لمجلسى النواب والشيوخ بالحمد والتقدير أنهما أقرا المشروع فى يسر بالر م من أن كال منهما نظره والدورة البرلمانيةة تقةار( 44)
تقنين المةدنى ، ممةا دل علةى أن استطاع كل من المجلسين أن يالئم ما بين إجرءاتةه الداخليةة ومقتضةيات النظةر فةى تقنةين طويةل ذى صةبغة فنيةة بةارزة كةال

الشةيوخ  برلماننا يملك من المرونة فى العمل ما يجعله صالحا لمواجهة األعمةال التشةريعية وفقةاً لطبيعةة كةل منهةا . وعنةدما عةرض المشةروع علةى مجلةس
، فعجل بهذا التصرف الحكيم إقةرار المشةروع  اقترح ثالثة من حضرات الشيوخ المحترمين تأجيل نظره للدورة التالية ، ولكن المجلس رفض هذا االقتراح

يونيةه  22يونيةه إلةى  18. ومن  ريب المصادفات أن موقف المجلس هذا قد حاكى موقفا مماثال للريشتا  األلمانى عند نظةره التقنةين المةدنى األلمةانى مةن 
النظر فيه إلةى الةدورة التاليةة ، فةأدرك المجلةس خطةر هةذا  ، فقد تقدم بعض األعضاء عند عرض المشروع األلمانى على المجلس بطلب تأجيل 1981سنة 

 – 41ص  1893التأجيل على التقنين ورفض الطلب ، وأقر المشروع فةى أيةام قالئةل ) أنظةر سةالى : مقدمةة فةى دراسةة القةانون المةدنى األلمةانى بةاريس 
 ( . 42ص 

بخطةاب قةيم ، ورد  –وكيل المجلس ورئيس لجنة القانون المدنى بةه  –محمد الوكيل  هذا وقد قدم المشروع إلى مجلس الشيوخ حضرة الشيخ المحترم محمد    
تتحقةق لنةا أمنيةة فيه ما يأتى : )) فى منتصف أكتوبر من السنة المقبلة يشر  على القضاء المصرى عهد جديد تستكمل فيه البالد سيادتها القضةائية . وبهةذا 

ر مرحلةة مريةرة فةةى تاريخهةا ، وتسةتفتح مرحلةة أخةرى كريمةة ، يحفةز المصةريين فيهةا فةوزهم بةالحق إلةةى مةن أعةز أمانينةا . ففةى هةذا التةاريخ تختةتم مصة
ة النهوض بتحمل جسيم التبعات وعظةيم المسةئوليات . وهةا هةى مصةر تتخةذ األهبةة لمواجهةة مةا تقتضةيه هةذه المرحلةة ، فتنجةز إصةالحات تشةريعية ضةخم

طويلة من جراء القيةود التةى كةان نظةام االمتيةازات يفرضةها . وفةى هةذه الةدورة تعةرض علةى حضةراتكم فى إنجازها حقبة  –مضطرة  –كانت قد تراخت 
علةى حالةه  – 1994و  1921منةذ أن وضةع فةى سةنتى  –تشريعات هامة أساسية ، تناولتها يد اإلصالح ، من بينها القانون المدنى . وقد ظةل هةذا القةانون 

على حضراتكم مشروع تنقيحه . وقد تولى المصريون أنفسهم إعةداده وتحضةيره ، ويةدلى البرلمةان بةالرأى فيةه .  فيما خال تعديالت جزئية . واليوم يعرض
فةى الوقةت الةذى يخلةص  –وبهذا يكون التقنين المدنى مصرياً فى أسلوبه وصيا ته ، مصرياً فى وضعه و ايته . وهل أبلغ من أن يطبق القضاء المصرى 

 رى األركان والبنيان فتقترن سيادتنا القضائية بسيادتنا التشريعية ؟ (( . تشريعا مص –له فيه السلطان 

قنةين القةائم ألبعةد )) ومما يجب أن أشير إليه فى هذا المقام أن المشروع المعروض قام على دعامتين رئيسيتين : ) األولى ( االحتفاظ بالصالح من أحكةام الت    
م إال وأخذ به مع تهذيبه التهذيب الواجب . ) الثانية ( تقنين مةا اسةتقر مةن المبةادل فةى أحكةام القضةاء المصةرى الحدود ، فما من حكم صالح من هذه األحكا

فيةه ، فةانتفع  مع ترجيح ما كان منها خليقاً بالرجحان عنةد اخةتالف المحةاكم . وعلةى هةذين األساسةين أقةام المشةروع أكثةر مةن ثالثةة أربةاع القواعةد الةواردة
عل االنتقال من الوضع القديم إلى الوضع الجديد مجرد تطور طبيعى ال يختلف أمره من هذا الوجه عن أى إصالح يستبدل الخيةر بالةذى بترا  الماضى وج

ح األحكةام هو أدنى فى  ير تطرف أو عنف . وعلى هذا النحو ال يقطع المشروع الصلة بين الحار والماضى ، وإنما هو ييسر االنتفاع بما اسةتقر مةن صةال
القةدر الةذى التقنين الحالى وفى أحكام القضاء ، ويصقلها صقال يجعلها أقرب مناال وأوضح نهجاً . وقد عمد المشروع فو  ذلةك إلةى إحكةام الةتالؤم بةين  فى

جموعةةة األعمةةال اسةةتحدثه مةةن القواعةةد وبةةين المبةةادل العامةةة التةةى ألفهةةا النةةاس فةةى التعامةةل مةةن قبةةل . وبهةةذا يسةةر سةةبيل االنتفةةاع مةةن اإلصةةالح (( . ) م
 ( . 113و ص  132ص  – 131ص  1التحضيرية 
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صدر قرار وزير العدل بتشكيل لجنة برياسة األستاذ سليمان حافظ بك وكيل وزارة العدل  2557من شهر أكتوبر سنة  15وفى 

وعضوية تسعة من رجال القانون 
(41)
 لجمع األعمال التحضيرية للتقنين المدنى الجديد ونشرها على جمهور المشتغلين بالقانون . 

وقد أنجزت اللجنة مهمتها ، بعد أن جمعت المذكرة اإليضاحة للمشروع التمهيدى والمحاضر والتقارير المختلفة
(41)
، ووزعت ما  

 ورد فى هذه الوثائق على نصوص التقنين .

التحضيرية فى أجزاء سبعة  ووقعت مجموعة األعمال
(42)
، هى التى ننقل عنها فى هذا الكتاب ما نرى ضرورة اإلشارة إليه من هذه  

األعمال 
(49)
 . 

                                                                                                                                                                    

ة العيةد اآلن وقد فر ت مةن عةرض المراحةل المختلفةة التةى مةر عليهةا التقنةين المةدنى الجديةد ، أنقةل كلمةة كنةت قةد ختمةت بهةا مقةالى الةذى نشةرته بمناسةب( 43)
بتها منذ سبعة أعوام . وما كنت أعلم وقت ذلك أن ما رددته أمةال يطةوف بةالنفس الخمسينى للمحاكم الوطنية فى وجوب تنقيح القانون المدنى . وهى كلمة كت

د عةةاونوا سيصةبح بعةةد وقةةت  يةر طويةةل حقيقةةة واقعةة ، وهةةذا مةةا كتبتةه فةةى ختةةام المقةال المشةةار إليةةه ، أنقلةه هنةةا تحيةةة لهةؤالء الةةذين ذكةةرت أسةماءهم ، وقةة
 ع                                                      بنشاطهم على إخرا  التقنين الجديد :                

فةى القيةام بهةا ع )) على أن كل ما قدمناه ، إذا دل على أن تقنيننا معيب وأن مراجعته ضرورية ، فليس معناه أن المراجعة قةد مهةدت سةبلها ، وأصةبح البةت    
يء آخر  ير عمةل التقنةين بالفعةل . وتةدل التجةارب فةى مسةائل التقنةين علةى أن الر بةة أمرا ميسورا . فإن الر بة مهما كانت صادقة فى عمل تقنين هى ش

عةدم هةذا النشةاط أو فتةر ، وحدها ال تغنى شيئاً . بل أن توافر الوسائل الفنية ذاتها ال يكفى . فإن التقنين أمر يقوم على النشاط ، وهةو روحةه الدافعةة ، فةإذا ان
 ً ، يتعثر عند كل منعر  ، ويصطدم فى كل عقبة ، وقلما يصل إلى نهايةة الطريةق .. فهةل لمصةر أن تؤمةل فةى عهةد نهضةتها  سار التقنين سيراً بطيئاً ملتويا

ى جديةد ... أرجةو الحارة أن تضم إلى انتصاراتها فى النشاط العلمى والنشاط االقتصادى انتصارا جديداً فى النشاط القانونى ، فتعمل على إخرا  تقنةين مةدن
 ( . 133ص  – 134لك قريبا ... (( ) مجلة القانون واالقتصاد السنة السادسة ص أن يكون ذ

اذ بةدوى وهم األستاذ عبده محمد محةرم بةك المستشةار بمجلةس الدولةة واألسةتاذ محمةد أحمةد  نةيم بةك مةدير إدارة التفتةيل القضةائي بةوزارة العةدل واألسةت( 41)
عدل واألسةتاذ مصةطفى كامةل إسةماعيل القاضةى بمحكمةة اإلسةكندرية المختلطةة والةدكتور سةليمان مةرقص حمودة بك المدير العام إلدارة التشريع بوزارة ال

ة التشةةريع األسةةتاذ بكليةةة الحقةةو  بجامعةةة فةةؤاد األول والةةدكتور شةةفيق شةةحاته األسةةتاذ بكليةةة الحقةةو  بجامعةةة فةةؤاد األول واألسةةتاذ محمةةد رفعةةت عضةةو إدار
مزاوى عضو إدارة التشريع بوزارة العدل واألستاذ يحيةى خيةر الةدين سةكرتير لجنةة القةانون المةدنى بمجلةس الشةيوخ بوزارة العدل واألستاذ أحمد عثمان ح

 والدكتور علي علي سليمان الموظف بوزارة العدل .

 فى شأن هذا النص :وهذه هى الوثائق التى جمعتها اللجنة ووزعتها على نصوص القانون ، فوضعت تحت كل نص ما اشتملت عليه هذه الوثائق ( 41)

 المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى .  (1

 محاضر اللجنة التى راجعت المشروع التمهيدى . (2

 المذكرة اإليضاحية للمشروع النهائى . (4

 تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب .  (3

 محاضر جلسات مجلس النواب .  (1

 محاضر جلسات لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ .  (1

 تقرير لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ .  (2

 محاضر جلسات مجلس الشيوخ .  (9

نصةوص وقد أشير إزاء كل نص إلى ما يقابله من النصوص فى القانون المدنى القديم وفى بعض التقنينات الحديثة وإلةى مةا عسةى أن يكةون قةد حةذف مةن 
 التشريع التمهيدى التى تتصل بهذا النص .

 الباب التمهيدى ، والجزآن الثانى والثال  فى النظرية العامة لاللتزام ، والجةزآن الرابةع والخةامس فةى العقةود المسةماة ، والجةزء السةادس الجزء األول فى( 42)
 فى الملكية والحقو  العينية األصلية ، والجزء السابع فى التأمينات أى الحقو  العينية التبعية .

الجديد أن ألفت لجنة لمراجعة الترجمةة الفرنسةية لهةذا التقنةين ، برياسةة األسةتاذ سةليمان حةافظ بةك وعضةوية األسةتاذ هذا وقد أعقب صدور التقنين المدنى ( 49)
رجمةة مصطفى كامل إسماعيل والدكتور سليمان مرقص والدكتور شفيق شحاته والدكتور علي علي سليمان . وقد أنجزت هذه للجنةة لمهمتهةا ، ونشةرت الت

 . الفرنسية التى راجعتها
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 القواعد التى قام عليها التنقيح( 2)

 مصادر التنقيح وطرق التفسير –كيف عولجت عيوب التقنين القديم 

 فى التقنين الجديد

 كيف عولجت عيوب التقنين القديم -1

 ) استعراض عالم للتقنين الجديد (
 كان الهم األول لواضعى التقنين الجديد هو أن يعالجوا عيوب التقنين القديم سواء فى الشكل أو فى الموضوع .

 كيف عولجت العيوب الشكلية :  -1

يف عولجت هذه العيوب فى التقنين رأينا أن التقنين القديم كان معيباً فى تبويبه ، ومعيباً فى ازدواج لغته وضعف أسلوبه . فلننظر ك

 الجديد . 

 ) أوالً ( التبويب : 

مشتمالت التقنين الجديد : كان األمر األول الذى نظر فيه واضعو المشروع ، وهم يستفتحون عملهم ، هو أن يبحثوا كيف يكون تقسيم 

التى يوضع التقنين الجديد  Planى الخطة التقنين الجديد ، وكيف يبوب ، وكيف ترتب نصوصه فى كل باب ، وبتعبير آخر : ما ه

على مقتضاها . وذلك بعد أن وضح أن الخطة التى قام عليها التقنين القديم ، بما تحويه من عيوب وما يشوبها من نقص ، ال تصلح أن 

 يقوم عليها التقنين الجديد .

التقنين الجديد على كل موضوعات القانون المدنى ، فيحتوى ولكنهم ما لبثوا أن تبينوا أن هذا السؤال يسبقه سؤال آخر ، هو : أيشتمل 

قانون األسرة كما يحتوى قانون المعامالت ؟ قامت صعوبات واضحة حالت دون أن يندرج فى التقنين الجديد أحكام األسرة ، فإن هذه 

فى كل أجزائها بالنسبة إلى جميع  األحكام ليس مصدرها فحسب الشريعة اإلسالمية ، بل إن لها مصادر أخرى دينية ، وهى لم توحد

المصريين . وحدت فى أحكام الصغير والمحجور ، ووحدت إلى حد كبير فى أحكام الميراث والوصية ، ولكنها لم توحد فى الزواج 

لى أحكام والطالق والنسب . فرأى واضعو المشروع أال يربكوا التقنين المدنى الجديد بعقبات يتعذر تذليلها ، واعتزموا االقتصار ع

المعامالت . واستظهروا فيما رسموه ألنفسهم من ذلك اتجاهات واضحة بدت فى كثير من التقنينات الحديثة . فهذا التقنين البولونى ، 

والتقنين اللبنانى، والتقنين السوفييتى فى المعامالت ، بل والتقنين السويسرى فى االلتزامات ، وكلها من أحدث التقنينات وأشهرها ، 

يندرج فيها قانون األسرة ، وظل هذا القانون وحده ، أو هو وقانون الحقوق العينية ، منفصال عن سائر أجزاء القانون المدنى . فال  لم

تثريب إذن على واضعى التقنين الجديد إذا هم أبقوا قانون األسرة منفصال ، ومالبسات هذا القانون معروفة
(48)
  . 

سم واضعو التقنين الجديد حدود هذا التقنين ومدى ما يشتمل عليه من موضوعات ، برز أمامهم سؤال وإذ ر قسم عام للتقنين الجديد :

جديد فرضته سياسة التقسيم والتبويب . فهل يكون للتقنين الجديد قسم عام على غرار هذا القسم الذى اشتمل عليه التقنين األلمانى ، 

ام واضعى التقنين الجديد مثالن متعارضان : مثل التقنين األلمانى وما تبعه من وسايره فيه كثير من التقنينات الحديثة ؟ كان أم

 تقنينات أخرى ، ومثل التقنين الفرنسى وسائر التقنينات الالتينية .

فالتقنينات الالتينية ال تشتمل عادة على قسم عام ، وإنما تجتزئ بفصل تمهيدى قصير يتناول مصادر القانون وبعض قواعد موجزة 

تنازع القوانين أما التقنين األلمانى فقد حوى قسما عاما مسهبا اشتمل على مائتين وأربعين نصا ، تناول فيها كثيراً من  فى

فعرض فيها  ( acte juridique )الموضوعات العامة ، وخصص كثيراً من هذه النصوص لنظرية العمل القانونى              

مادة  291لنصوص الخاصة بالعقد . وكذلك فعل التقنين الصينى ، وقد اشتمل قسمه العام على لتفصيالت كثيرة مما يندرج عادة فى ا

مادة ( . وهذه  92مادة ( وتقنين السوفييت )  215مادة ( والتقنين البرازيلى )  992. وحذا حذو التقنين األلمانى التقنين األرجنتينى ) 

باً من المسائل العامة كمصادر القانون والتعسف فى استعمال الحق والشخص الطبيعى التقنينات جميعها تناولت فى هذا القسم العام جان

 والشخص المعنوى وتقسيم األموال ، وأضافت إلى ذلك نصوصاً كثيرة فى نظرية العمل القانونى .

حيث االكتفاء بفصل قصير فى لم يتردد واضعو التقنين الجديد طويال بين هذين المثلين . فقد رأوا أن مثل التقنينات الالتينية من 

سم العام األحكام العامة لم يعد هو المثل المتبع فى التقنينات الحديثة . ولكنهم لم يأخذوا بمثل التقنين األلمانى كامال ، ولم يدرجوا فى الق

                                                 

التقنةين المةدنى بيد أنه إذا عز أن يجمع تقنين واحد المعامالت واألسرة معاً ، فال أقل من أن يجتمع شتات قةانون األسةرة فةى تقنةين موحةد يقةوم إلةى جانةب ( 48)
) الصةةغير               الجديةةد . والخطةةب يسةةير فةةى هةةذا الشةةأن ، فقةةد وضةةع تقنةةين للميةةرا  ، وآخةةر للوصةةية ، وثالةة  للوقةةف ، ورابةةع للمحةةاكم الحسةةبية

أن يكةون  والمحجور ( ، ولم يبق إال تقنين خامس للزوا  والطال  والنسب فتتجمع بذلك أجزاء قةانون األسةرة ، ويضةمها كتةاب واحةد . واألمةل معقةود فةى
 ذلك قريباً .
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لذى يخصص للعقد . نصوصاً تتناول أحكام العمل القانونى . فإن أصلح مكان لهذه النصوص فى تقنين ذى صبغة عملية هو الفصل ا

ذلك أن العقد هو أهم األعمال القانونية . فإذا ذكرت أحكامه فى القسم العام بعنوان العمل القانونى ، أصبح واضعو المشروع بين أن 

يكون يغفلوا هذه األحكام فى الفصل المخصص للعقد ، فيفقد هذا الفصل أهم األحكام التى تندرج عادة فيه ، وبين أن يعيدوا ذكرها ، ف

هذا تكراراً لما سبق . والخطة العملية فى ذلك هو أن تذكر هذه األحكام فى الفصل المخصص للعقد ، ويحال عليها فيما يخص 

األعمال القانونية األخرى . هكذا فعل تقنين االلتزامات السويسرى ، وقد آثر التقنين الجديد مسايرته فى هذه الخطة العملية الحكيمة 
(39)
 . 

بعد ذلك من مسائل عامة فقد احتواها الباب التمهيدى للتقنين الجديد . ويشتمل هذا الباب على ثمانية وثمانين نصا ، تناولت وما كان 

فى الفصل األول منها القانون وتطبيقه ، فعددت مصادر القانون ، وقررت مبدأ التعسف فى استعمال الحق ، وذكرت الوقاعد الخاصة 

لزمان ومن حيث المكان . وتناولت فى الفصل الثانى األشخاص ، ففصلت أحكام الشخص الطبيعى وأحكام بتنازع القوانين من حيث ا

 الشخص المعنوى بما يندرج فيه من جمعيات ومؤسسات . وخصصت الفصل الثالث لتقسيم األشياء واألموال .

د مشتمالت الباب التمهيدى ، كان عليهم أن يرسموا التقسيم الرئيسى للقانون الجديد : وبعد أن فرغ واضعو التقنين الجديد من تحدي

 للتقنين تقسيماته الرئيسية . وقد توخوا فى هذا التقسيم أن يعالجوا عيوب التقنين القديم . فقد قدمنا : 

لك ، فإن ) أوالً ( أن التقنين القديم جمع فى الكتاب األول بين األموال والحقوق العينية األصلية ، وكان األولى فصل هذه عن ت

األموال تكون محال للحقوق العينية الحقوق الشخصية على السواء . وهذا ما فعله التقنين الجديد . فقد وضع تقسيم األموال فى الباب 

 التمهيدى ، فهيأ بذلك للفكرة الصحيحة من أن المال يصلح محال للحقوق المالية كافة .

قلين نظرية االلتزام عن العقود المسماة ، ولم يكن هناك محل لهذا الفصل ، فالعقود ) ثانياً ( أن التقنين القديم فصل فى قسمين مست

المسماة إنما هى تطبيق من تطبيقات نظرية االلتزام . وقد توخى التقنين الجديد أن يجمع بين نظرية االلتزام والعقود المسماة فى قسم 

لتزام فى التقنين الجديد هو خير من البدء بالحقوق العينية األصلية فى التقنين واحد ، جعله القسم األول من التقنين . والبدء بنظرية اال

 القديم . فإن نظرية االلتزام هى مفتاح القانون المدنى ، بل هى مفتاح القانون بوجه عام . فالبدء بها أمر تستوجبه البداهة ، وتقتضيه

 طبيعة األشياء . 

به الرابع ، الذى عنونه بحقوق الدائنين ، بين التأمينات العينية وإثبات الحقوق العينية ودفاتر ) ثالثا ( أن التقنين القديم خلط فى كتا

التسجيل . وقد تجنب التقنين الجديد هذا الخلط ، فترك إثبات الحقوق العينية ودفاتر التسجيل لقانون خاص هو قانون الشهر العقارى ، 

موضوع بعد إدخال السجل العقارى . واستبقى من هذه الموضوعات التأمينات العينية توقعاً لإلصالح الجوهرى الذى سيتم فى هذا ال

، فجعلها بعنوان الحقوق العينية التبعية فى كتاب رابع ، يجئ بعد الكتاب الثالث فى الحقوق العينية األصلية . وجمع بين الكتابين فى 

. وأورد التأمينات العينية كاملة ، فأدرج فيها رهن الحيازة على خالف ما  لما بينهما من الصلة الوثيقة –هو القسم الثانى  –قسم واحد 

 فعل التقنين القديم ، وحذف منها الحبس إذ لم يعتبره حقا عينيا .

ويخلص من ذلك أن التقسيم الرئيسى للتقنين الجديد يفضل كثيراً من ناحية المنطق تقسيم التقنين القديم . فالتقنين الجديد يبدأ بباب 

تمهيدى . ثم ينقسم إلى قسمين ، أحدهما للحقوق الشخصية ، والثانى للحقوق العينية . ويتجزأ القسم األول إلى كتابين ، أحدهما لنظرية 

ق االلتزام ، والثانى للعقود المسماة . وكذلك يتجزأ القسم الثانى إلى كتابين آخرين ، أحدهما للحقوق العينية األصلية ، والثانى للحقو

 نية التبعية . العي

 وفى تبويب األقسام الرئيسية ، يفضل التقنين الجديد التقنين القديم . التبويب التفصيلي للتقنين الجديد :

فالكتاب األول من التقنين الجديد ، الذى خصص لنظرية االلتزام ، لوحظ فى تبويبه تجنب العيوب التى وقع فيها التقنين القديم . وقد 

ن بدأ بنظرية االلتزام فى ذاته ، ثم تركها ، قبل أن يفرغ منها ، إلى مصادر االلتزام . فتناول العقد ، ثم جمع بين تقدم أن هذا التقني

مصدرين مستقلين كان الواجب فصل أحدهما عن اآلخر ، هما العمل غير المشروع واإلثراء بال سبب ثم هو ، بعد أن يفرغ من 

زام فى ذاته ، فيتناول أسباب انقضائه ، ويورد هذه األسباب فى غير ترتيب منطقى ثم يختم مصادر االلتزام ، يعود إلى نظرية االلت

إلى جهة منزوية فى  –وال يعرف منه إال إحدى صورتيه  –نظرية االلتزام بباب مشوش فى طرق إثباته . ويترك انتقال االلتزام 

األول فى نظرية االلتزام تبويباً منطقياً عملياً فى وقت واحد ، فيجعل  الفصل األخير من عقد البيع . أما التقنين الجديد فيبوب الكتاب

ه الباب األول من هذا الكتاب لمصادر االلتزام . ويورد هذه المصادر مرتبة ترتيباً علمياً حديثاً فيبدأ بالعقد ، ويتناول أركانه فآثار

فانحالله . وينتقل بعد ذلك إلى اإلرادة المنفردة 
(31)
المشروع فاإلثراء بال سبب ، فالقانون . وهو فى كل فصل من هذه  فالعمل غير 

                                                 

ذا الموضةوع ) المجلةد األول مةن األعمةال التحضةيرية للجنةة أنظر مع ذلك المشروع الذى يعد لتنقيح التقنين الفرنسى وما دار من مناقشات طويلة حول هة( 39)
 وما بعدها ( .  82ص  1831سنة  1831تنقيح التقنين المدنى سنة 

حةاالت  وسنرى أنه بعد أن حذف نص من المشروع التمهيدى يجعل اإلرادة المنفردة مصدراً عاماً من مصادر االلتزام ، واقتصةر المشةروع النهةائى علةى( 31)
بةنص فةى القةانون .  شأ االلتزام فيها من اإلرادة المنفردة ، لم تعد االلتزامات الناشئة من اإلرادة المنفردة فى هذه الحاالت المعينة إال التزامةات تنشةأمعينة ين

 وسنرتب على ذلك أن اإلرادة المنفردة فى التقنين الجديد ليست مصدراً مستقالً من مصادر االلتزام .
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ذ الفصول يرتب النصوص ترتيباً تتسلسل األحكام فيه تسلسال يمليه المنطق والعمل . ثم يجعل الباب الثانى آلثار االلتزام فيتناول التنفي

ن العاديين ، فيتناول الدعوى غير المباشرة والدعوى العينى ، والتنفيذ بطريق التعويض ، ويعرض بعد ذلك لما يكفل حقوق الدائني

البوليصية ودعوى الصورية والحق فى الحبس واإلعسار المدنى . وهذا الباب على ما فى تنسيقه من مشقة ، قد رتبت نصوصه 

ام فيتناول الشرط واألجل ثم ترتيبا قل أن تجد له نظيراً فى التقنينات الحديثة . ثم يعرض الباب الثالث لألوصاف المعدلة ألثر االلتز

ابلية ينتقل إلى تعدد محل االلتزام فيتكلم فى االلتزام التخييرى وااللتزام البدلى ، وإلى تعدد طرفى االلتزام فيتكلم فى التضامن وعدم الق

ك نقصا فى القانون القديم كان لالنقسام . ثم يخصص الباب الرابع النتقال االلتزام ، فيتناول حوالة الحق ثم حوالة الدين ، فيستكمل بذل

ملحوظا . ثم يعرض الباب الخامس النقضاء االلتزام ، فيرتب أسباب االنقضاء ترتيباً عملياً معقوال . ويختم التقنين الجديد نظرية 

االلتزام بباب سادس فى إثبات االلتزام 
(32)
 . 

أن التقنين القديم أورد هذه العقود فى غير ترتيب واضح . أما  والكتاب الثانى من التقنين الجديد خصص للعقود المسماة . وقد قدمنا

هبة التقنين الجديد فقد بوبها تبويباً تسهل متابعته . فجعل الباب األول للعقود التى تقع على الملكية ، وتناول فيه البيع فالمقايضة فال

اع ، وتناول فيه اإليجار فالعارية .وجعل الباب الثالث فالشركة فالقرض فالصلح . وجعل الباب الثانى للعقود التى تقع على االنتف

بع للعقود الواردة على العمل ، وتناول فيه المقاولة والتزام المرافق العامة فعقد العمل فالوكالة فالوديعة فالحراسة . وجعل الباب الرا

وختم أبواب الكتاب الثانى بباب خامس فى عقد الكفالة لعقود الغرر ، وتناول فيه المقامرة والرهان فالمرتب مدى الحياة فعقد التأمين . 

. 

والكتاب الثالث من التقنين الجديد خصص للحقوق العينية األصلية . وقد تقدم أن التقنين القديم فى هذا الموضوع خلط بين قيود الملكية 

ى إيراد أسباب كسب الملكية . أما التقنين وحقوق االرتفاق ، ولم يعرض الملكية فى الشيوخ ، ولم يراع أى ترتيب منطقى أو عملى ف

الجديد فجعل الباب األول من هذا الكتاب لحق الملكية . فتكلم فى حق الملكية بوجه عام ، متناوال نطاق هذا الحق ووسائل حمايته 

ل أحكامها تفصيال والقيود التى ترد عليه مميزاً إياها عن حقوق االرتفاق ، ثم خصص للملكية الشائعة نصوصاً مستفيضة ، وفص

مبيناً ، وانتقل بعد ذلك إلى أسباب كسب الملكية فأوردها فى ترتيب ذى صبغة عملية . فالملكية إما أن تكسب ابتداء باالستيالء ، أو 

فعة تنتقل من مالك إلى آخر . ويكون ذلك تارة بسبب الموت فى الميراث والوصية ، وطوراً ما بين األحياء فى االلتصاق والعقد والش

والحيازة 
(34)
 . وجعل الباب الثانى للحقوق المتفرعة عن حق الملكية ، فتناول هذا الباب حق االنتفاع فحق الحكر ، فحق االرتفاق . 

والكتاب الرابع من التقنين الجديد خصص للحقوق العينية التبعية ، وهى التأمينات العينية . فوردت هذه التأمينات فى أبواب أربعة ، 

 ول فى الرهن الرسمى ، والثانى فى حق االختصاص ، والثالث فى رهن الحيازة ، والرابع فى حقوق االمتياز .الباب األ

كل هذا والتقنين الجديد ، فى الترتيب التفصيلى لكل باب من أبوابه ، يجرى ، خالفاً للتقنين القديم ، على نحو من التسلسل المنطقى 

ومن وضوح الفكرة بحيث يسهل على الباحث أن يدرك ما ينتظم مسائله المتعاقبة من ارتباط وتناسق ، وبحيث تتيسر له متابعته فى 

 غير عناء . 

 يا ( اللغة واألسلوب : ) ثان

وال شك فى أن التقنين الجديد ، فى لغته وفى أسلوبه التشريعى ، أرقى من التقنين القديم . فقد أفاد من رقى لغة القانون وأسلوبه فى 

 وب .مصر طوال سبعين عاما حتى لقد أصبح التقنينان القديم والجديد يمثالن عصرين مختلفين جد االختالف فى اللغة وفى األسل

 نضيف إلى ذلك أن التقنين الجديد خال من عيب ازدواج اللغة . فالنص العربى هو النص الرسمى والنص األصلى فى وقت معا .

وبرئ التقنين الجديد من هذا الضعف فى التعبير وهذه الركاكة فى األسلوب ، اللذين كانا ينزالن بكثير من نصوص التقنين القديم إلى 

لفاظ . ولم تعد المصطلحات القانونية تضطرب فيه وتتعارض ، بل إن المصطلح القانونى ليرد فى جميع منزلة العامى من األ

 النصوص لفظا واحدا ال يتبدل وال يتغير .

 كيف عولجت العيوب الموضوعية :  -ب

جديدة ، واستوفى مسائل ناقصة ،  وقد عالج التقنين الجديد العيوب الموضوعية التى كانت متفشية فى التقنين القديم . فاستحدث أحكاما

 وجمع نصوصا متناثرة . 

استحدث التقنين الجديد أحكاما كانت تنقص التقنين القديم . من ذلك القواعد المتعلقة بتنازع القوانين من حيث الزمان والمكان ، 

المرافق العامة ، وعقد العمل ، وعقد  والشخصية المعنوية وما يتصل بها من تنظيم للجمعيات والمؤسسات ، وحوالة الدين ، والتزام

                                                 

ة فى عدم االبتعاد كثيراً عن التقسيم التقليدى لصح أن يأتى باب إثبات االلتزام عقب الباب األول الةذى تنةاول مصةادر االلتةزام . فةإن ولوال ر بة مشروع( 51)
ت االلتةزام فةى إثبةااإلثبات إنما يةرد علةى مصةدر االلتةزام ال علةى االلتةزام ذاتةه ، ويجةب أن يسةبق أثةر االلتةزام وانتقالةه وانقضةائه ، ولجةاز أن يبةدأ الكةالم 

 لينتهى بأضعف الطر  وهى البينة والقرائن . –وهى أقوى طر  اإلثبات  –باإلقرار فاليمين فالكتابة 

 ولوال أن الترتيب ذو صبغة عملية لوجب تقديم العقد وهو عمل قانونى ، على االستيالء وهى واقعة مادية .( 59)
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التأمين ، وعقد الهبة ، والحكر ، وإيجار الوقف . ويسبق هذا كله فى األهمية موضوعان جديدان كنا فى أشد الحاجة إليهما ، هما 

 تنظيم اإلعسار المدنى وتصفية التركة . 

اب على مالها من خطر . من ذلك القواعد المتعلقة بتكوين العقد ، واستوفى التقنين الجديد مسائل كانت فى التقنين القديم شديدة االقتض

والدعوى البوليصية ، واالشتراط لمصلحة الغير ، والمسئولية العقدية ، والمسئولية التقصيرية ، والحراسة ، والملكية الشائعة ، 

 ورهن الحيازة ، وحق االختصاص .

من أحكامها فى جهات متفرقة ، فلم شتاتها ، وعرضها جملة واحدة بحيث وجمع التقنين الجديد فى بعض الموضوعات ما تناثر 

يتكشف ما بين أجزائها من صالت وثيقة . من ذلك موضوع الحيازة ، وحقوق االرتفاق ، وحقوق االمتياز ، والحق فى الحبس ، 

 والنيابة فى التعاقد . 

 د الكالم فى الفروق الجوهرية ما بين التقنين الجديد والقديم . ونكتفى هنا بهذه اإلشارة . وسنتناول بالتفصيل هذه المسائل عن

 مصادر التنقيح وطرق التفسير فى القانون الجديد -2

يعنينا أن نبين هنا المصادر التى استقى منها التنقيح ، وأن نرسم إلى جانب كل مصدر السياسة التى يتوخاها القاضى والفقيه فى 

 تفسير النصوص التى استقيت من هذا المصدر . 

 ومصادر التنقيح ثالثة : 

حكام القضاء المصرى طوال سبعين سنة ، بقى فيها أولها وأهمها نصوص التقنين المدنى القديم ، بعد أن هذبت ، وأضيف إليها أ -أ

هذا القضاء يعمل فى تفسير هذه النصوص وتطبيقها . والنصوص التى استقيت من هذا المصدر تكاد تستغرق ثالثة أرباع التقنين 

ة القديمة ، كما بسطها التقنين الجديد . ومن ثم نرى أن هذا القانون لم يحدث انقالباً فى المعامالت المدنية . فال تزال القواعد المدني

 القديم وقررها القضاء ، هى السائدة فى التقنين الجديد . 

 وثانى هذه المصادر هو الفقه اإلسالمى  -ب

 . فقد استبقى التقنين الجديد ما أخذ التقنين القديم عن هذا الفقه ، وأضاف مسائل جديدة إلى ما سبق أخذه .

ينات الحديثة . فقد استحدث القانون الجديد موضوعات أخذها عن هذه التقنينات ، واستأنس فى وثالث هذه المصادر هى التقن -جـ

موضوعات أخرى بما تميزت به هذه التقنينات من تقدم فى الصياغة ورقى فى األسلوب التشريعى . فانتفع إلى مدى بعيد بالتقدم 

 العظيم الذى بلغه فن التقنين المدنى الحديث .

 ين المدنى القديم وأحكام القضاء المصرىنصوص التقن -أ

 ما الذى استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر :  –أوالً 

قدمنا أن نصوص التقنين القديم وأحكام القضاء المصرى هى أهم مصدر استقى منه التقنين الجديد 
(33)
 . 

وقد هذب التقنين الجديد نصوص التقنين القديم فى بعض النظريات العامة : كالغلط والسبب واالشتراط لمصلحة الغير والفضالة ، 

 وفى بعض المسائل التفصيلية : كوقف التقادم والبيع فى مرض الموت والغلط فى عقد الصلح . 

العامة وفى بعض المسائل التفصيلية كذلك . فمن النظريات العامة وقنن التقنين الجديد أحكام القضاء المصرى فى بعض النظريات 

التى قننها التعسف فى استعمال الحق ، وتكوين العقد ، واالستغالل ، والحوادث الطارئة ، وااللتزام الطبيعى ، والتهديدات المالية ، 

شرط عدم التصرف . ومن المسائل التفصيلية والصورية ، والملكية الشائعة ، واألعمال القانونية الصادرة فى مرض الموت، و

                                                 
هةةذا الصةةدد مةةا يةةأتى : )) وقةةد خرجةةت اللجنةة مةةن هةةذه الدراسةةة بنتيجتةةين جةةوهريتن مةةن الخيةةر  جةاء فةةى تقريةةر لجنةةة القةةانون المةةدنى بمجلةةس الشةيوخ فةةى( 33)

د منةذ إدخةال نظةام إبرازهما قبل االستطراد فى بيان ما انتهى إليه البح  : ) األولى ( أن المشروع لم يخر  على التقاليد التشةريعية التةى اسةتقرت فةى الةبال
. فهةو مةن هةذه الناحيةة ال يقطةع الصةلة بةين الحاضةر والماضةى ،  1994والمحاكم الوطنية فةى سةنة  1921تلطة فى سنة التقنينات عند إنشاء المحاكم المخ

فر عنهةا ولكنه يتخذ الصالح من أوضاع هذا الماضى أساساً له ويستحد  من األحكام ما اقتضته ضرورات التطور ، ويعتمد فةى ذلةك علةى الثةروة التةى أسة
بوجةه خةاص ، ويجةارى الفقةه اإلسةالمى فةى نةواح مختلفةة ، ويسةتمد بالقةدر الةذى يةتالءم مةع تلةك األوضةاع نصوصةاً مةن أحةد  اجتهاد القضةاء المصةرى 

فةى مصةر فةى التشريعات األجنبية . وبهذه المثابة يعتبر المشروع صورة صادقة لتطور ع ع الظروف االجتماعيةة وللتقةدم العلمةى الةذى بلغةه علةم القةانون 
فهةى أن تطبيةق األحكةام التةى اسةتحدثها المشةروع لةيس مةن شةأنه أن  –وتترتب على النتيجة األولى  –الزمان . ) أما النتيجة الثانية ( مدى نصف قرن من 

ح طةال يفضى إلى قلب أوضاع التعامل التى ألفها الناس ، أو أن يخل باستقرار المعامالت . وإنما هةو علةى النقةيض مةن ذلةك يسةعف هةذه األوضةاع بإصةال
مةن سةلطان القةانون به . والواقع أن الحدي  من أحكام هذا المشروع قد أحكم التآلف بينه وبين القديم من القواعد الكلية على نحو يجعل انتقال المتعاملين ترق

ن مبةادل وفةى تةدارك أوجةه القديم إلى سلطان القانون الجديد أمراً يقتضيه التطور الطبيعى للظروف . ثم إن المشةروع فةى تقنةين مةا اسةتقر عليةه القضةاء مة
ى النفةوس النقص فى التقنين الحالى قد توخى أن يجعل النهج واضحاً أمام المتعاملين ليكفةل اسةتقرار المعةامالت علةى أسةس صةقلتها التجةارب ، فرسةخت فة

 ( . 129 – 118، ص  1قبل أن تتخذ مكانها فى النصوص المعروضة (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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وجوب المطالبة القضائية بالفوائد ، والشرط الجزائى ، وتجديد الحساب الجارى ، وتقادم االستحقاق فى الوقف ، واستمرار الشركة 

 مع القصر ، وضمان المؤجر للعيوب الخفية ، وحريق العين المؤجرة ، وحقوق الجوار ، ورهن الحصة الشائعة . 

وقد قدمنا أن الكثرة الغالبة من نصوص التقنين الجديد قد استقيت من هذا المصدر إذ أن التقنين الجديد قد أبقى على كل ما هو صالح 

من مبادئ التقنين القديم ، بعد أن هذب صياغة هذه النصوص ، وأضاف إليها ما انتهى إليه اجتهاد القضاء فى تطبيق هذه المبادئ 

لقانون المدنى بمجلس الشيوخ هذا المعنى فى تقريرها إذ تقول: )) إن المصادر التى استمد منها المشروع أحكامه .وقد أبرزت لجنة ل

هى التقنين الحالى القديم وما صدر فى شأنه من أحكام المحاكم المصرية أوال . وما من نص من نصوص هذا التقنين إال وأشير إليه 

مشروع فى المذكرات اإليضاحية التى قدمتها وزارة العدل ، وما من مبدأ استقر القضاء فى معرض إيضاح النص المقابل له فى ال

على األخذ به فى تفسير هذه النصوص إال عرضته هذه المذكرات . وهى فى الحالين تنوه باإلبقاء على الحكم الوارد فى النص ، أو 

أو آراء الفقه ، أو باإلضافة التى رأت إثباتها أخذاً بهذه اآلراء أو بالتعديل الذى آثرت إدخاله على صياغته تمشياً مع أحكام القضاء 

تلك األحكام . فالمشروع من هذه الناحية قد أبقى على كل ما هو صالح من قواعد التقنين الحالى وإن كان قد هذب صياغتها تهذيباً 

المثابة قد احتفظ بالقواعد العامة التى تضمنها هذا يتالءم مع تطور اللغة االصطالحية فى مصر وأساليب الصياغة فيها . وهو بهذه 

التقنين فى الجملة ، وأضاف إليها ما اجتهد القضاء فى إقراره على أساس هذه المبادئ . فال هو يقطع الصلة بين الماضى والحاضر ، 

ستقر من األوضاع فى الماضى وال هو يضيع ثروة القضاء من المبادئ والتقاليد ، وإنما هو على النقيض من ذلك يضفى على ما ا

صبغة جديدة من اإلصالح تبرئه من العيوب التى خالطته ، وتكفل االنتفاع منه على أمثل وجه 
(31)
 . )) 

 ثانياً : كيف تفسر النصوص التى استقيت من القضاء المصرى والتقنين المدنى القديم : 

المصدر يجب أن تفسر فى ضوء القضاء والفقه اللذين نشآ فى ويعنينا أن نبين هنا فى وضوح أن النصوص التى استقيت من هذا 

مصر فى ظل التقنين القديم ، وبذلك يتصل الحاضر بالماضى ، وال تنقطع سلسلة التطور . وسيرى القارئ أننا نشير فى هذا الكتاب 

دة ، كما لو كان هذا القضاء قد صدر إلى القضاء المصرى الذى نبت فى عهد التقنين القديم ، مستندين إليه فى تفسير النصوص الجدي

فى عهد التقنين الجديد مفسراً لهذه النصوص . بل وال نتكلف عناء التنبيه إلى أن القضاء الذى نستشهد به إنما هو قضاء قد صدر 

 تطبيقاً للنصوص القديمة ، فإلى هذا الحد انعدمت المغايرة بين القديم والجديد . 

نصوص التقنين الجديد بالرجوع إلى القضاء والفقه القديمين ، ونختار توخياً لإليجاز أمثلة أربعة ،  ونستعرض أمثلة تبين كيف تفسر

 هى النصوص المتعلقة باالستغالل ، وباالشتراط لمصلحة الغير ، وبالتهديد المالى ، وبالشرط الجزائي .

 االستغالل :  -2

مام ظاهرة اجتماعية كانت فى أشد الحاجة إلى عالج تشريعى . فقد كانت كان القضاء المصرى فى ظل التقنين القديم يقف حائراً أ

أقضية ترفع أمامه عن الزوج يبلغ سن الشيخوخة ، وينبذ امرأته األولى ليتزوج من أخرى يقع تحت سلطانها ، فينزل لها أو ألوالده 

وت األب عن مال كثير يطلق اإلبن يده فيه فيبدده ، منها عن كل ماله . وكانت أقضية ترفع أمامه عن الولد يضيق عليه أبوه ، ثم يم

والمرابون يستكتبون ضحيتهم العقود الباهظة متوسلين إلى ذلك بمختلف الذرائع والحيل . وكانت أقضية ترفع أمامه عن الزوجة تسلم 

. هذه األقضية وغيرها كانت ترفع زمامها إلى هواها ، وتضحى الطائل من المال يبتزه الزوج ليخلى لها السبيل إلى الزواج من غيره 

أمام القضاء المصرى ، فكان يلجأ فيها إلى حلول يهديه إليها اجتهاده دون عون من النصوص التشريعية . فتارة يلجأ إلى نظرية 

ابط وليس لها سند تشريعى ، وطوراً يذهب إلى نظرية اإلكراه وضو (seduction , capitation )اإلغواء والتسلط على اإلرادة 

اإلكراه تضيق بهذه األقضية ، بل لقد ذهب فى حالة من هذه الحاالت إلى األخذ بنظرية الخلع فى الفقه اإلسالمى . ومهما يكن من أمر 

هذا االضطراب والتقلقل ، فقد كان القضاء المصرى سليم الفطرة ، حسن التقدير ، إذ كان ينظر دائماً بعين الريبة إلى العقود التى 

ثل هذه الظروف ، فيبطلها أو ينقص منها . ولم يكن يعوزه إال أن يثبت على أساس قانونى يقوم على نص تشريعى . فأتى تبرم فى م

 . 215التقنين الجديد بهذا النص . وهذا ما تقوله المادة 

جب العقد أو مع التزامات إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بمو -2)) 

للقاضى المتعاقد اآلخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحاً ، جاز 

 بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد (( .

 الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد ، وإال كانت غير مقبولة (( . ويجب أن ترفع -1)) 

 ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن (( .  -9)) 

أن أدق مشكلة يثيرها هى تحديد ما يريده ولسنا هنا فى مقام شرح هذا النص وما ينطوى عليه من مسائل تفصيلية . وبحسبنا أن نذكر 

المشرع )) بالطيش البين والهوى الجامح (( . وال نتردد فى القول بأن القاضى عند تحديده للمعنى المقصود من هذه العبارة يجب أن 

ورة الشيخ الذى وقع يسترشد بالقضاء السابق ، وأن يستعرض أمامه األقضية التى رفعت فعال أمام المحاكم ، فال يلبث أن يتمثل ص

تحت سلطان امرأته الجديدة ، وصورة الشاب الذى أصبح ألعوبة فى أيدى المرابين ، وصورة الزوجة التى غلبها هواها على أن 
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تستبدل زوجاً بزوج . هذه صور من الحياة المصرية يتمثلها القاضى وهو يطبق هذا النص ، فيصبح المعنى أمامه محدداً واضحاً . 

يس فى حاجة إلى أن يطوف بخياله بالداً غير مصرية ينقل عنها نماذج هى أجنبية عنا وال صلة لنا بها . وهو ليس فى وهو بعد ل

حاجة بوجه خاص إلى أن يرجع إلى التقنين األلمانى أو التقنين السويسرى أو التقنين البولونى وكل هذه تقنينات ورد فيها نص مماثل 

ى تطبق فيها هذه التقنينات غريبة عنا ، ومجتمعها األجنبى يغاير مجتمعنا المصرى ، وإذا كان نص لنصنا المصرى ، فإن البالد الت

تقنينا الجديد يماثل فى األسلوب والصياغة نصوص هذه التقنينات ، فليس هذا معناه أن القاضى المصرى يلتزم تفسير القضاة األجانب 

العادات والتقاليد . ومن ثم نرى ضرورة التزامنا لقضائنا السابق والسير على مع ما يوجد من تفاوت فى األوساط االجتماعية وفى 

 المبادئ التى سبق أن قررتها المحاكم المصرية فى وسطنا المصرى .

 االشتراط لمصلحة الغير :  -1

ذا القانون تنصان على أن من ه 291/257ويتميز هذا المثل عن سابقة بأن التقنين القديم كان يشتمل على نص فيه . فكانت المادتان 

)) من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه ، فله الخيار بين قبولها أو رفضها (( . فكان النص القديم غامضاً مضطرباً ، يتردد 

 ى ما يأتى : منه عل 295بين االشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير والفضالة . فجاء التقنين الجديد واضحاً دقيقاً ، ونصت المادة 

يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له فى تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية ،  -2)) 

 مادية كانت أو أدبية (( . 

بوفائه ، ما لم يتفق على  ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبه -1)) 

 خالف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد (( .

ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذى يجوز له  -9)) 

 ذلك (( . 

فكيف يفسر القاضى هذا النص ؟ وإذا أثار تطبيقه ، بالرغم من وضوحه ، مسائل تقتضى حال ، فأين يتلمس القاضى هذا الحل ؟ وإذا 

عرض مثال ما يقتضى تحديد الدفوع التى يجوز للمتعهد أن يتمسك بها قبل المنتفع ، أو تحديد المصلحة الشخصية التى تكون 

، أو تحديد مدى الحق المباشر الذى يكسبه الغير واألساس القانونى الذى يقوم عليه هذا الحق ، فبأى  للمشترط إذا كانت مصلحة أدبية

مصدر يسترشد القاضى فى حل هذه المسائل ؟ ال نتردد فى القول بأنه يتعين على القاضى أن يسترشد فى كل ذلك بالقضاء المصرى 

والفقه غنين زاخرين بالمبادئ القانونية ، والتأصيالت الفقهية ، والحلول السابق وبالفقه المصرى السابق ، وسيجد هذا القضاء 

التفصيلية ، فى هذا الموضوع الخطير . وسيجد أنه بالرغم من أن نصوص التقنين الجديد تختلف اختالفاً بيناً عن نص التقنين القديم 

النتائج ذاتها التى كانت ترتب على تطبيق النص القديم من حيث الدقة والوضوح ، فإن تطبيق النصوص الجديدة ال يترتب عليه غير 

الحائر لمضطرب . وسيجد أن الفرق بين الوضعين القديم والجديد يكاد ينحصر فى أننا كنا فى الوضع القديم تستقى القواعد القانونية 

ى ، فكان قانوننا فى هذا الموضوع الخاصة باالشتراط لمصلحة الغير من القاء والفقه رأساً وكنا ال نجد غناء فى النص التشريع

الخطير يكاد يكون قانونا غير مكتوب . أما اآلن ، وفى ظل التقنين الجديد ، سنطبق عين المبادئ التى كنا نطبقها فى الماضى ، 

منها واضحاً فى  ونلتزم الحلول التفصيلية ذاتها ، ولكننا نلتمس هذه المبادئ والحلول ، ال فى قضائنا وفقهنا فحسب ، بل نجد الكثير

تشريعنا الجديد ، وقد أصبح قانوننا مكتوباً مقننا فى موضوع من أهم موضوعات القانون المدنى. ولعل هناك فرقاً آخر بين الوضعين 

ل القديم والجديد . ففى الوضع القديم ، ونحن نلتمس الحلول فى ثنايا ما تراكم من أحكام القضاء وآراء الفقهاء ، لم تكن هذه الحلو

تخلص لنا ثابتة مستقرة ، فالقضاء لم يكن يخلو من تردد ، والفقه لم يكن يسلم من خالف . أما فى الوضع الجديد ، والحلول الرئيسية 

قد وردت فيها نصوص تشريعية واضحة قاطعة ، فال معنى للتردد وال محل للخالف ، وقد خلصت لنا الحلول فى أهم المسائل 

 ع من الثبات واالستقرار . منحمسة بينة ، متسمة بطاب

 التهديد المالى :  -9

والتهديد المالى من األمثلة البارزة التى قنن فيها التقنين الجديد أحكام القضاء المصرى . ولم يكن التقنين القديم يشتمل على نص فى 

لك فى ذلك سبيال هو محض هذا الموضوع . فصاغ القضاء المصرى نظرية التهديد المالى على هدى من القضاء الفرنسى ، وس

اجتهاد ال سند له من التشريع . فاستمد التقنين الجديد من هذا القضاء المصرى النصوص التى أوردها فى هذا الشأن على الوجه اآلتى 

: 

جاز للدائن أن  إذا كان تنفيذ االلتزام عيناً غير ممكن أو غير مالئم إال إذا قام به المدين نفسه ، -2على أنه : ))  129نصت المادة 

وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس  -1يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك . 

 كافياً إلكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ، جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة (( .

)) إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ ، حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به على أنه :  125ونصت المادة 

 المدين ، مراعياً فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين (( . 

تحديد مراميها ، إلى هذا القضاء  وهذه النصوص التى استقيت من القضاء المصرى السابق يرجع القاضى بداهة ، فى تفسيرها وفى

بالذات ، فهو مصدرها المباشر . وال شأن له بالتقنينات األجنبية ، ولو اتفقت نصوصها مع هذه النصوص من حيث األسلوب 
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التقنينات والصياغة . فإن واضع التقنين الجديد إنما استأنس من هذه التقنينات باألسلوب التشريعى والصياغة الشكلية . وإذا كانت هذه 

 األجنبية هى المصدر الشكلى لهذه النصوص ، فإن مصدرها الموضوعى هو القضاء المصرى السابق .

بيد أن تقنين القضاء المصرى السابق على الوجه الذى قدمناه لم يكن محض ترديد ألحكام هذا القضاء فقد اشتملت النصوص الجديدة 

 على مزايا نجملها فيما يأتى .

ذه النصوص أساساً تشريعياً لنظرية التهديد المالى ، ولم يكن هذا األساس موجوداً من قبل أقامت ه –أوال 
(31)
 . 

حددت النصوص تحديداً تشريعياً حاسماً ، ال يدع مجاال لالضطراب الذى يغلب أن يكون طابع األحكام القضائية ، النطاق  –ثانيا 

يصفى فيه مركز المدين . أما النطاق فمداه هو حيث يقتضى تنفيذ االلتزام تدخل الذى تطبق فيه نظرية التهديد المالى ، والوقت الذى 

المدين تدخال شخصيا يكون التنفيذ بدونه غير ممكن أو غير مالئم . وأما الوقت الذى يصفى فيه مركز المدين فهو الوقت الذى يتخذ 

فاء فيه موقفاً نهائياً ، إما بوفاء التزامه وإما باإلصرار على عدم الو
(32)
 . 

وصلت النصوص بنظرية التهديد المالى إلى مداها لتحقيق الغرض المقصود منها ، وذلك من وجهين : الوجه األول أن  –ثالثا 

النصوص تقضى ، إذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً إلكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ، بجوار الزيادة فى الغرامة 

قصد التغلب على ممانعة المدين . والوجه الثانى أن القاضى عند تحديده مقدار التعويض الذى يلزم به المدين ال التهديدية ، وذلك ب

يقتصر على مراعاة الضرر الذى أصاب الدائن ، بل يجب أيضاً ، كما جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ، )) أن يراعى 

المدين تعنتاً باعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبياً من عناصر احتساب التعويض ، وفى هذا  فى هذا التقدير ما يكون من أمر ممانعة

النطاق يتمثل لب نظام الغرامات المالية ومعقل القوة فيه 
(39)
 . )) 

 الشرط الجزائى :  -5

تلف عن األمثلة السابقة فى والشرط الجزائى مثل رابع فى أن التقنين الجديد استقى نصوصه من القضاء المصرى السابق . وهو يخ

أن القضاء الذى فتن هنا ليس بالقضاء الذى كان يستند إلى نص تشريعى غامض مضطرب ، كما هو األمر فى االشتراط لمصلحة 

ء الغير ، وال بالقضاء االجتهادى الذى ال سند له من التشريع ، كما هو األمر فى نظريتى االستغالل والتهديد المالى ، وإنما هو قضا

من القانون القديم  219/272اجتهادى كان يجرى على عكس النص التشريعى ويتعارض معه تعارضاً صريحاً . فقد كانت المادتان 

تنصان على أنه : )) إذا كان مقدار التضمين فى حالة عدم الوفاء مصرحاً به فى العقد أو فى القانون فال يجوز الحكم بأقل منه وال 

فرنسي ( ، وهى أيضاً صريحة فى  2291كما ترى ، وهو بعد مأخوذ من نصوص التقنين الفرنسي ) م  بأكثر (( . والنص صريح

هذا المعنى . ومع ذلك فقد كان كل من القضاءين الوطنى والمختلط يقضى بما يتعارف مع صريح النص ، وال يحكم بشئ من 

لقضاء الوطنى إلى مدى أبعد ، إذ كان يقضى ، حتى مع وجود التعويض المتفق عليه إذا لم يكن هناك ضرر أصاب الدائن . بل ذهب ا

 الضرر ، بتخفيض التعويض المتفق عليه إلى حد يتعادل فيه مع مقدار الضرر . 

 على ما يأتى : 115فعمد التقنين الجديد إلى تقنين القضاء المصرى فى هذا الصدد . ونصت المادة 

 أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر (( .ال يكون التعويض االتفاق مستحقاً إذا  -2)) 

ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن االلتزام األصلى قد  -1)) 

 نفذ فى جزء منه (( . 

 ويقع باطال كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين (( . -9)) 

لنص يجب أن يرجع فى تطبيقه وتفسيره إلى القضاء المصرى السابق الذى أسلفنا اإلشارة إليه ، شأنه فى ذلك شأن سائر وهذا ا

 النصوص التى تقنن هذا القضاء .

 على أن النص يجمع إلى مزية تقنين القضاء السابق مزايا أخرى نجملها فيما يأتى :

تشريعية . أما التعارض ما بين القضائين الوطنى والمختلط فقد زال بزوال المحاكم ) أوال ( أزال التعارض بين القضاء والنصوص ال

 المختلطة .

                                                 

راهن أنةه ال وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : )) لعل أهم ما عيب على نظام الغرامات التهديديةة فةى وضةعه الة( 31)

تةدارك هةذا العيةب ، فةأورد هةذه              ) المةواد الةثال  (  يستند إلى نص من نصوص التشريع ، بل هو وليد اجتهاد القضاء . وقد قصد المشروع إلةى
 148ص  2ضةيرية باعتبارها سنداً تشريعياً يركن إليه عند التطبيق ، وهى بعد ليست إال تقنيناً لما جرى عليه القضاء من قبةل (( ) مجموعةة األعمةال التح

. ) 

هذا الصدد ما يأتى : )) بيد أن الحكم الصادر بالغرامةة التهديديةة حكةم موقةوف ، تنتفةى علةة قيامةه وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى ( 32)
ن يعيةد النظةر فةى متى اتخذ المدين موقفاً نهائياً منه ، إمةا بوفائةه بةااللتزام ، وإمةا بإصةراره علةى التخلةف . فةإذا اسةتبان هةذا الموقةف وجةب علةى القاضةى أ

مة . فإن كان المدين قةد أوفةى بالتزامةه حةط عنةه الغرامةة إزاء اسةتجابة لمةا أمةر بةه ، وألزمةه بتعةويض عةن التةأخر ، ال حكمه ليفصل فى موضوع الخصو
ص  2رية أكثر . وإن أصر المدين على عناده نهائيا ، قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشة  عةن عةدم          الوفةاء (( ) مجموعةة األعمةال التحضةي
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وهذا  –) ثانيا ( أصل أحكام الشرط الجزائى تأصيال قانونياً صحيحاً ، وبناها على أساس سليم . )) فليس الشرط الجزائى فى جوهره 

ما تقوله المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى 
(38)
إال مجرد تقدير اتفاقى للتعويض الواجب أداؤه . فال يعتبر بذاته مصدراً  – 

لوجوب هذا التعويض ، بل للوجوب مصدر آخر ، قد يكون التعاقد فى بعض الصور ، وقد يكون العمل غير المشروع فى صور 

لتعويض ، وهى الخطأ والضرر أخرى . فالبد الستحقاق الجزاء المشروط إذن من اجتماع الشروط الواجب توافرها للحكم با

واإلعذار (( . وهذا التأصيل الصحيح هو الذي يفسر جواز عدم الحكم بالشرط الجزائى إذا انتفى الضرر ، وجواز تخفيضه إذا قل 

كما تقول هنا أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع  –الضرر . فما دام الضرر هو شرط واجب للجزاء المتفق عليه ، )) فهو بذاته 

التمهيدى 
(19)
مناط تقدير الجزاء الواجب أداؤه . ويترتب على هذا أن انتفاء الضرر يستتبع سقوط الجزاء المشروط ، ويقع عبء  – 

إثبات ذلك على عاتق المدين . وإذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار الجزاء المشروط وجب إنقاص هذا المقدار حتى يكون معادال 

 لتلك القيمة (( .

( جعل النص هذه األحكام من النظام العام ، فال يجوز االتفاق على ما يخالفها . وبذلك أمن المدين تعسف الدائن ، وتوقى أن  ) ثالثا

 . (clauses de style)يفرض عليه هذا االتفاق المخالف الذى ال يلبث أن يصبح شرطاً من الشروط المألوفة عند التعاقد 

 تنهض جميعاً للداللة على أمور ثالثة :  –ليل من كثير وهى ق –هذه األمثلة التى سقناها 

أن الكثرة الغالبة من نصوص التقنين الجديد ، وقد استقيت من القضاء المصرى ومن التقنين القديم ، يرجع القاضى فى  –أوال 

 تطبيقها وفى تفسيرها مباشرة إلى القضاء المصرى السابق . 

ثة ، إذا اتفقت فى بعض نصوصها مع نصوص التقنين الجديد التى استقيت من القضاء المصرى ، أن التقنينات األجنبية الحدي –ثانيا 

فإن هذا ال يعنى الرجوع إلى هذه التقنينات فى تطبيق هذه النصوص وفى تفسيرها . فهى ليست إال مصادر شكلية لهذه النصوص 

ء المصرى السابق . وسيرى القارئ أننا فى هذا الكتاب لم استؤنس بها فى الصياغة واألسلوب . أما لمصدر الموضوعى فهو القضا

نشر إلى التقنينات األجنبية إال فى مناسبات قليلة ، ولم تكن اإلشارة بقصد الرجوع إلى هذه التقنينات فى تفسير النصوص ، بل لعقد 

و لتتبع نظام من النظم القانونية فى تطوراته مقارنات بين قانوننا والقوانين األجنبية فى بعض المواطن التى تجدى فيها المقارنة ، أ

 التاريخية .

أن التقنين الجديد ، فى استقائه من التقنين القديم ومن أحكام القضاء المصرى السابق الكثرة الغالبة من نصوصه ، لم يقتصر  –ثالثا 

تهذيباً أبرأها به من عيوبها التى كانت على ترديد القديم من النصوص ومن األحكام القضائية ، بل هو قد هذب النصوص القديمة 

محل الشكوى ، وقنن القضاء المصرى تقنينا حسم به الخالف فى مواطنه ، وأكسب األحكام القانونية شيئاً من الثبات واالستقرار ، 

 ويسر للباحث التعرف على هذه األحكام . 

 الفقه اإلسالمى -ب

 ما الذى استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر : –أوال 

للفقه اإلسالمى مكان ملحوظ بين المصادر الثالثة التى استقى منها تنقيح القانون المدنى . فقد استبقى التقنين الجديد ما اشتمل عليه 

الفقه . وجعل ، بعد ذلك كله ، الفقه التقنين القديم من أحكام أخذه عن الفقه اإلسالمى . واستحدث أحكاماً جديدة أخذها عن هذه 

اإلسالمى مصدراً رسمياً للقانون المدنى ، يأتى بعد النصوص التشريعية والعرف ، ويتقدم مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة 
(11)
 

. 
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إلسةالمية إلةى وهذا ما كتبته لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ فى تقريرها فى هذا الصدد : )) وتبينت اللجنةة كةذلك أن المشةروع اعتمةد علةى الشةريعة ا( 11)

طائفةة ال يسةتهان بهةا مةن حد بعيد بين مصادره ، فجعلها مصدراً عاماً يرجع إليه القاضى إذا لم يجد حكماً فى التشريع أو العرف ، وجعلها مصدراً خاصاً ل
ثيةر مةن المسةائل فةى أحكامه . وال ينكر ما للفقه اإلسالمى من مكانة رفيعة بين مذاهب الفقه العالمى ، فكيف وقد كةان وال يةزال معتبةراً القةانون العةام فةى ك

ع به . واللجنة تسةجل مةا صةادفت فةى المشةروع مصر . وفى نقوية الصلة بين المشروع وأحكام الشريعة إبقاء على ترا  روحى حرى بأن يصان وأن ينتف
ذه األحكةام من أحكام أخذت عن الشريعة اإلسالمية كاألحكام الخاصة بنظرية التعسف فى استعمال الحق وحوالة الةدين ومبةدأ الحةواد   يةر المتوقعةة . وهة

إن كان فقهاء الشريعة قد فطنوا إلى ما حد  من أحكام وأحكمةوا سةبكه جميعاً تتضمن من القواعد ما يعتبر شاهداً من شواهد التقدم فى التقنينات الغربية ، و
وتطبيقةه علةةى مةةا عةةرض فةةى عصةةورهم مةةن أقضةةية لقةةرون خلةةت قبةةل أن يخطةةر شة  مةةن ذلةةك ببةةال فقهةةاء الغةةرب أو مةةن تولةةوا أمةةر التشةةريع فيةةه . ونقةةل 

شار فةى صةددها إلةى مةا تعلةق بمجلةس العقةد وإيجةار الوقةف والحكةر وإيجةار المشروع أيضاً عن الشريعة اإلسالمية طائفة من األحكام التفصيلية يكفى أن ي
تةبس األراضى الزراعية وهةالك الةزرع فةى العةين المةؤجرة وانقضةاء اإليجةار بمةوت المسةتأجر وفسةخه بالعةذر . هةذا إلةى مسةائل أخةرى كثيةرة سةبق أن اق

كبيع المريض مرض الموت والغبن وتبعة الهالك فى البيع و ةرس األشةجار فةى العةين  التقنين الحالى أحكامها من الشريعة اإلسالمية ، وأبقاها المشروع ،
وع أحكامهةا مةن المؤجرة والعلو والسةفل والحةائط المشةترك . أمةا األهليةة والهبةة والشةفعة والمبةدأ الخةاص بةأال تركةة إال بعةد سةداد الةدين فقةد اسةتمد المشةر

ى الحياة العملية . وفى حدود هذا المصدر الثانى كان مسلك المشروع قويمةاً ارتاحةت إليةه اللجنةة وآنسةت فيةه الشريعة اإلسالمية ، وهى أحكام لها أهميتها ف
أن تعبر عمليةاً عةن اتجاهاً إلى تقدير ما للفقه اإلسالمى من مزايا أدركها علماء الغرب منذ زمن بعيد ، وبقى على دول الشر  أن تحلها المحل الخليق بها و
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 القديم من الفقه اإلسالمى لذى استبقاه التقنين الجديد : -2

كان التقنين القديم يشتمل على أحكام أخذها عن الفقه اإلسالمى ، فاستبقاه التقنين الجديد بعد التقنين الجديد بعد أن هذب النصوص 

 القديمة وصحح ما انطوت عليه من أخطاء . 

لغبن فى بيع القاصر ، وخيار فيبع المريض مرض الموت ، واألهلية ، والشفعة ، والهبة ، وسداد الدين قبل إيلولة التركة للورثة ، وا

الرؤية ، وتبعة الهالك فى البيع ، وغرس األشجار فى العين المؤجرة ، واألحكام المتعلقة بالعلو والسفل ، وبالحائط المشترك ، ومدة 

 التقادم ، كل هذه موضوعات اشتمل عليها التقنين القديم واستبقاها التقنين الجديد بعد أن هذبها وصحح فيها . 

هذب التقنين الجديد بوجه خاص األحكام المتعلقة بتصرفات المريض مرض الموت وبالهبة وبسداد الدين قبل أيلولة التركة  وقد

 للورثة .

فقد صحح النصوص الخاصة ببيع المريض مرض الموت من األخطاء التى تسربت إليها فى التقنين القديم إذ جعل العبرة بالقدر 

، ونظر إلى قيمة المبيع وقت الموت ال وقت البيع . ولم يقتصر من تصرفات المريض على البيع ، بل  المحابى به ال بقيمة المبيع

أورد فى النصوص المتعلقة . بالوصية أحكاماً تناولت تصرفات المريض بوجه عام نقلها عن الفقه اإلسالمى والقضاء المصرى . 

شخص فى مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع ، يعتبر مضافا  كل عمل قانونى يصدر من -2على أن : ))  521فنصت المادة 

وعلى ورثة من تصرفوا أن يثبتوا  -1إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف . 

وال يحتج على الورثة بتاريخ السند أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، 

 إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا . 

وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ، ما لم يثبت من  -9

على أنه : )) إذا تصرف شخص  521صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه (( . ونصت المادة 

ألحد ورثته ، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى االنتفاع بها مدى حياته ، اعتبر التصرف مضافا 

 إلى ما بعد الموت ، وتسرى عليه أحكام الوصية ، ما لم يقم دليل يخالف ذلك (( . 

. فقد نقل أحكام التقنين القديم المتعلقة بها . ولم يكتف بذلك ، فإن هذه األحكام كانت مقتضبة ، كذلك فعل التقنين الجديد فى عقد الهبة 

وكانت مقصورة على الشكل دون الموضوع ، فأورد أحكام الهبة كاملة من حيث شكلها ومن حيث موضوعها . واستمد األحكام 

 الموضوعية من الفقه اإلسالمى . 

وقد كان التقنين القديم يجعل المبدأ مفهوماً فى ثنايا  –لى األخذ بالمبدأ القاضى بأال تركة إال بعد سداد الدين ولم يقتصر التقنين الجديد ع

بل عمد إلى هذا المبدأ الخطير فنظمه تنظيما دقيقاً وفصل اإلجراءات التى تكفل تطبيقه ، وهى إجراءات عملية كانت  –نصوصه 

 ً  كبيراً . الحاجة إليها ملحة ، فسد بذلك فراغا

 الجديد من الفقه اإلسالمى الذى استحدثه التقنين الجديد :  -1

 وقد استحدث التقنين الجديد أحكاماً أخرى استمدها من الفقه اإلسالمى .

وبعض هذه األحكام العامة التى أخذ بها النزعة الموضوعية التى نراها تتخلل كثيراً من نصوصه . وهذه هى نزعة الفقه اإلسالمى 

قوانين الجرمانية ، آثرها التقنين الجديد على النزعة الذاتية التى هي طابع القوانين الالتينية ، وجعل الفقه اإلسالمى عمدته فى وال

 الترجيح . 

ومن هذه المبادئ أيضاً نظرية التعسف فى استعمال الحق . لم يأخذها التقنين الجديد عن القوانين الغربية فحسب، بل استمدها كذلك 

أحكام الفقه اإلسالمى . ولم يقتصر فيها على المعيار الشخصى الذى اقتصرت عليه أكثر القوانين ، بل ضم إليها معياراً من 

 موضوعياً فى الفقه اإلسالمى يقيد استعمال الحق بالمصالح المشروعة وبتوفى الضرر الجسيم الذى قد يصيب الغير من استعماله . 

أغفلتها القوانين الالتينية ، ونظمتها القوانين الجرمانية متفقة فى ذلك مع الفقه اإلسالمى . فأخذ بها وكذلك األمر فى حوالة الدين ، 

 التقنين الجديد .

أخذ به بعض التقنينات الحديثة . فرجح التقنين الجديد األخذ به استناداً إلى نظرية  (imprevision)ومبدأ الحوادث الطارئة 

 فقه اإلسالمى . الضرورة ونظرية العذر فى ال

 ومن األحكام التى استحدثها التقنين الجديد مسائل تفصيلية كما قدمنا ، اقتبسها من الفقه اإلسالمى . ومن هذه المسائل األحكام الخاصة

ر بمجلس العقد . وبإيجار الوقف ، وبالحكر ، وبإيجار األراضى الزراعية ، وبهالك الزرع فى العين المؤجرة ، وبانقضاء اإليجا

 بموت المستأجر وفسخه للعذر ، وبوقوع اإلبراء من الدين بإرادة الدائن وحده .

 الفقه اإلسالمى أصبح مصدراً رسمياً للقانون المدنى : -9

                                                                                                                                                                    
حرصها على استدامتها . ولعل من نافلة القول أن يشار إلى أن هذا المسلك أمعن فى رعاية مةا للماضةى مةن حرمةة ، وأبلةغ فةى قضةاء حةق اعتزازها بها و

جنةة فةى وال ترى الل القدماء الذين تعهدوا الفقه اإلسالمى باجتهادهم ، وأسبغوا على أحكامه من المرونة ما جعلها تتسع لما در  الناس عليه فى معامالتهم .
اليةد الصةالحة الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية على هذا الوجه أي مساس باستقرار المعامالت ، بل ترى فيه تمكيناً ألسباب االستقرار من طريةق تقصةى التق

 ( . 142ص  – 141ص  1التى ألفها المتعاملون فى البالد منذ مئات السنين (( . ) مجموعة األعمال التحضيرية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وقد نصت المادة األولى من التقنين الجديد على أنه )) إذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم 

 قتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية ، فإذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة (( . يوجد فبم

ويتبين من ذلك أن الشريعة اإلسالمية هى المصدر الرسمى الثالث للقانون المدنى المصرى . وهى إذا أتت بعد النصوص التشريعية 

اعد العدالة . وال شك فى أن ذلك يزيد كثيراً فى أهمية الشريعة اإلسالمية ، ويجعل والعرف ، فإنها تسبق مبادئ القانون الطبيعى وقو

دراستها دراسة علمية فى ضوء القانون المقارن أمراً ضرورياً ال من الناحية النظرية الفقهية فحسب ، بل كذلك من الناحية العملية 

كمل أحكام القانون المدنى ، فيما لم يرد فيه نص ولم يقطع فيه عرف ، التطبيقية . فكل من الفقيه والقاضى أصبح اآلن مطالبا أن يست

بالرجوع إلى أحكام الفقه اإلسالمى . ويجب عليه أن يرجع إلى هذه األحكام قبل أن يرجع إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة . 

ادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة ، هى التى تحل محل بل لعل أحكام الشريعة اإلسالمية ، وهى أدق تحديدا وأكثر انضباطا من مب

هذه المبادئ والقواعد، فتغنينا عنها فى كثير من المواطن 
(12)
 . 

 كيف تفسر النصوص استقيت من الشريعة اإلسالمية وكيف تستخلص منها األحكام باعتبارها مصدراً رسمياً . –ثانياً 

الشريعة اإلسالمية ، فأصبحت نصوصاً تشريعية وأصبح الفقه اإلسالمى مصدراً تاريخياً  أما النصوص التى نقلها التقنين الجديد عن

 لها ، فهذه نرجع فى تفسيرها إلى مصدرين رئيسيين :

هو القضاء المصرى فيما يوجد له تفسير فى هذا القضاء . والقضاء المصرى غنى بالمبادئ واألحكام فى  –المصدر األول 

لشفعة والحكر وإيجار الوقف . فعلى من يفسر نصوص القانون الجديد الواردة فى هذه الموضوعات موضوعات كمرض الموت وا

 وأمثالها أن يرجع إلى هذا القضاء فيما استقر عليه من المبادئ .

رجوع هو ما جاء فى كتب الفقه اإلسالمى ، وبخاصة فى تفسير ما ال يوجد له تفسير فى القضاء المصرى . وال –والمصدر الثانى 

إلى الفقه اإلسالمى فى كتبه المعتمدة واجب أيضا عندما يراد استخالص األحكام من الشريعة اإلسالمية باعتبارها مصدراً رسميا 

 للقانون المدنى . 

منه  وفى رأينا أنه حيث ينبغى الرجوع إلى الفقه اإلسالمى فى كتبه المعتمدة ، سواء أكان هذا الفقه هو المصدر الرسمى التى تستمد

 األحكام أم كان هو المصدر التاريخى الذى تفسر فى ضوئه النصوص التشريعية ، يجب أن يراعى أمران جوهريان : 

هو عدم التقيد بمذهب معين من مذاهب الفقه اإلسالمى . فكل مذاهب الفقه يجوز الرجوع إليها واألخذ منها . وال محل  –األمر األول 

هب أبى حنيفة ، بل وال للتقيد بالمذهب الحنفى فى جملته . ولعلنا نذهب إلى مدى أبعد ، فنقول أنه ال للوقوف عند أرجح األقوال من مذ

 موجب للتقيد بالمذاهب األربعة المعروفة ، فهناك مذاهب أخرى ، كمذهب الزيدية ومذهب اإلمامية ، يمكن االنتفاع بها إلى حد بعيد .

هو أن يراعى فى األخذ بأحكام الفقه اإلسالمى التنسيق ما بين هذه األحكام والمبادئ العامة التى يقوم عليها التشريع  –واألمر الثانى 

المدنى فى جملته . فال يجوز األخذ بحكم فى الفقه اإلسالمى يتعارض مع مبدأ من هذه المبادئ ، حتى ال يفقد التقنين المدنى تجانسه 

من الرخصة فى األخذ بمذاهب الفقه جميعا ، دون تمييز بين مذهب ومذهب ، ما يجعل تحقيق هذا التنسيق  وانسجامه . وفيما قدمناه

ميسوراً ، فال يضل الباحث فى تفصيالت الفقه اإلسالمى ، وال يختار منها إال ما يتسق مع المبادئ العامة للتشريع المدنى 
(14)
 . 

                                                 

، وهةى الحد الذى وصل إليه التقنين الجديد فةى األخةذ بأحكةام الشةريعة اإلسةالمية ، عةدا المسةائل األخةرى التةى أخةذها بالةذات مةن الفقةه اإلسةالمى هذا هو ( 12)

 المسائل التى تقدم ذكرها . 

ز األمانى التى تختلج بهةا الصةدور ، وتنطةوى عليهةا أما جعل الشريعة اإلسالمية هى األساس األول الذى يبنى عليه تشريعنا المدنى ، فال يزال أمنية من أع    
مقةارن . ونرجةو الجوانح . ولكن قبل أن تصبح هذه األمنية حقيقة واقعة ، ينبغى أن تقوم نهضة علمية قوية لدراسة الشريعة اإلسةالمية فةى ضةوء القةانون ال

 ون على قيام هذه النهضة . أن يكون من وراء جعل الفقه اإلسالمى مصدراً رسمياً للقانون الجديد ما يعا

ى بعةض وقد حاول بعض رجال القانون أن يستبقوا الحةواد  ، فدرسةوا الشةريعة اإلسةالمية دراسةة سةطحية فجةة ال  نةاء فيهةا ، وقةدموا نموذجةا يشةتمل علة    
يء . ودار فةى شةأن هةذه النصةوص حةوار النصوص فى نظرية العقد ، زعموا أنها أحكام الشريعة اإلسةالمية ، وهةى ليسةت مةن الشةريعة اإلسةالمية فةى شة

 عنيف فى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ .

 ( . 98 – 91ص  1) أنظر فى تفصيل هذه المسألة مجموعة األعمال التحضيرية     

يمةا تقةدم ، ظةن واضةعو النمةوذ  الةذى وفى محاولة األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية عن دراسة سطحية ال تعمق فيها ، وهةى المحاولةة التةى أشةرنا إليهةا ف( 14)
ديثةة سبق ذكره أن نظرية عيوب الرضاء ونظرية البطالن ونظرية السبب ونظرية الفسخ هى نظريات يمكةن األخةذ بهةا كمةا هةى مبسةوطة فةى القةوانين الح

تخةدم عةن طريةق أن ينسةب إليهةا مةا لةيس منهةا ،  مع نسبتها إلى مذاهب فى الفقه اإلسالمى تتعارض معها كل التعارض . وبديهى أن الشريعة اإلسالمية ال
تطةاوع فةى وإنما تخدم عن طريق دراستها دراسة علميةة صةحيحة ، وأول شةرط لهةذه الدراسةة هةى األمانةة العلميةة . وال يعيةب الشةريعة اإلسةالمية أنهةا ال 

 بادئها وأن تمسخ أحكامها .بعض نظرياتها ما وصل إليه القانون الحدي  من نظريات معروفة ، ولكن يعيبها أن تشوه م
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 التقنينات الحديثة -جـ 

 اه التقنين الجديد من هذا المصدر : ما الذى استق –أوالً 

والمصدر الثالث الذى استقى منه التقنين الجديد بعض أحكامه ، والكثير من صيغه وعباراته ، هو التقنين الحديث . فقد حرص 

ألسلوب الفنى واضعو التقنين الجديد على أن ينتفعوا انتفاعا كامال بكل خطوة خطتها التقنينات الحديثة فى طريق الكمال من ناحية ا

 والصياغة التشريعية .

التقنين  وقد رتبت هذه التقنينات الحديثة فانتظمتها أقسام ثالثة : القسم األول التقنينات الالتينية قديمها وحديثها . فالقديم يأتى على رأسه

ين الهولندى . والحديث يشتمل على التقنين الفرنسى ، ومعه التقنين اإليطالى القديم ، والتقنين األسبانى ، والتقنين البرتغالى ، والتقن

نية التونسى والمراكشى ، والتقنين اللبنانى ، والمشروع الفرنسى اإليطالى ، والتقنين اإليطالى الجديد . والقسم الثانى التقنينات الجرما

ات متخيرة استقت من كلتا المدرستين ، وأهمها التقنين األلمانى ، والتقنين السويسرى ، والتقنين النمساوى . والقسم الثالث تقنين

 الالتينية والجرمانية . وأهم هذه التقنينات التقنين البولونى ، والتقنين البرازيلى ، والتقنين الصينى ، والتقنين اليابانى .

ولكل من هذه التقنينات مزايا وعيوب 
(13)
وقد توخى التقنين الجديد أن ينتفع بمزاياها وأن يتوقى عيوبها . وهذا كله فى حدود تقاليدنا  

ى القانونية وما استقر عليه قضاؤنا وفقهنا . وأكثر ما رجع إليه التقنين الجديد ، من هذه التقنينات ، خمسة : المشروع الفرنسى اإليطال

ويسرى ، والتقنين األلمانى ، والتقنين البولونى ، فالتقنين الجديد ، وإن كان قد اتخذ التقنينات ، والتقنين اإليطالى الجديد ، والتقنين الس

 الالتينية أساسا له إال أنه لم يلتزمها وحدها ، بل رجع أيضا إلى التقنينات الجرمانية . 

نه رجع إليها أكثر ما رجع فى نواحى وقد رجع التقنين الجديد إلى هذه التقنينات الحديثة فى بعض النواحى الموضوعية . ولك

 الصياغة واألسلوب . 

أما النواحى الموضوعية فأهمها بعض النظم القانونية التى كانت تنقص القانون القديم ، كالمؤسسات وحوالة الدين واإلعسار ، 

ة عن اآلالت الميكانيكية والنصوص وبعض المسائل التفصيلية التى أخذت عن التقنينات الحديثة ، كمسئولية عديم التمييز والمسئولي

الخاصة بالحوادث الطارئة وبإدارة الملكية فى الشيوع وبملكية األسرة وباتحاد مالك الطبقات . وجارى التقنين الجديد فوق ذلك ، كما 

 من المسائل . قدمنا ، التقنينات الجرمانية والفقه اإلسالمى فى إيثار المعايير الموضوعية على المعايير الذاتية فى كثير 

وأما نواحى الصياغة واألسلوب فقد أفاد منها التقنين الجديد أكبر الفائدة . ولكن واضعى هذا التقنين حرصوا كل الحرص ، وهم فى 

سبيل االنتفاع من التقنينات الحديثة فى الصياغة واألسلوب ، على أن يحققوا أمرين : أولهما أن تكون العبارات التى استعيرت من 

نينات األجنبية لم تقتبس إال ألنها تؤدى ، فى أمانة ووضوح ، المعانى التى قصدوا إلى نقلها عن القضاء المصرى وعن نصوص التق

التقنين القديم . واألمر الثانى أنهم فيما استعاروه من صيغ وعبارات عن التقنينات الحديثة تجنبوا أن يقع أى تنافر فيما بين أجزاء 

 ى أن تنصهر هذه العناصر كلها فى بوتقة واحدة ، وأن ينتظم حباتها جميعاً عقد واحد . التقنين ، وحرصوا عل

   كيف تفسر النصوص التى استقيت من التقنينات الحديثة : –ثانيا 

جنبية يجب أهم مبدأ ينبغى أن ننبه له الباحث فى تفسير التقنين المدنى الجديد هو أن نصوص هذا التقنين التى استمدت من التقنينات األ

أن تفصل فصال تاما عن مصادرها األجنبية ، فال يرجع إلى هذه المصادر فى تطبيقها وتفسيرها. هذه النصوص التشريعية قد 

اندمجت فى تقنين قائم بذاته ، فأصبح لها من الكيان الذاتى ما يجعلها مستقلة كل االستقالل عن المصادر التى أخذت منها . وإنما يجب 

فسير هذه النصوص إلى مصادرها الموضوعية من قضاء قصرى سابق ومن فقه مصرى تقليدى ومن نصوص الرجوع فى ت

تشريعية قديمة . هذه هى المصادر األولى التى يجب أن يرجع إليها فى التفسير . وقد ألححنا فى التنبيه على ذلك عندما تكلمنا فى 

دنى . أما التقنينات األجنبية فال يرجع إليها إال ألغراض علمية بحتة ، القضاء المصرى كمصدر أول استقى منه تنقيح التقنين الم

 كالموازنة بين الشرائع المختلفة ، وكاستقصاء التطور التاريخى لنظام قانونى معين . 

 هذا المبدأ الجوهرى الذى نقرره يفرض نفسه على كل باحث فى التقنين الجديد لألسباب اآلتية : 

                                                 
مةع شة  كثيةر فالمشروع الفرنسى اإليطالى أكسب التقنينات الالتينية العتيقة جدة لم تكن لها ، ونفةخ فيهةا روح العصةر ، وجمةع بةين البسةاطة والوضةوح ، ( 13)

. والتقنةين األلمةانى يعةد أضةخم تقنةين صةدر فةى العصةر  من الدقة والتجديد . على أن المشروع يكاد يكون محافظاً إذا قةيس إلةى التقنينةات العالميةة األخةرى
الطةر  العلميةة  الحدي  ، وهو خالصة النظريات العلمية األلمانية مدى قرن كامل ، ويبز من الناحية الفقهية أى تقنةين آخةر ، فقةد اتبةع طريقةة تعةد مةن أد 

فإن تعقيده الفنى ودقته العلمية أقصياه بعض الش  عن منحى الحياة العمليةة ، وجعةاله وأقربها إلى المنطق القانونى . ولكن هذا كان عائقاً له عن االنتشار ، 
عقةب التقنةين الفرنسةى ، ولكنةه لةم  1912مغلق التركيب ، عسر الفهم . والتقنين النمساوى يرجع عهده إلى أوائل القرن التاسةع عشةر ، فقةد ظهةر فةى سةنة 

لك بقى محدود االنتشار فى أوروبا حتى  مره التقنين األلمانى ، وقد قام النمساويون بتنقةيح تقنيةنهم فةى أول سةنى يتح له من النجاح ما أتيح لهذا التقنين ، لذ
تقنةين  –، فأعاد لهذا التقنين العتيق شيئاً من الجدة والمسايرة لروح العصر ، أمةا التقنةين السويسةرى 1811الحرب العالمية األولى ، وظهر التنقيح فى سنة 

فقد كان المنتظر أن يكون ، وهو من عمل األسةاتذة ) فيةك وهةوبر ( ، عمةال فقهيةا ، فةإذا بةه ذو صةفة عمليةة بةارزة . ويجمةع  –ات والتقنين المدنى االلتزام
لمحاضةرة التقنين السويسرى إلى الوضوح والبساطة الدقة والتعمق وإن كان خداعاً فى بعض المواطن فيما يتسم به من وضوح ودقة ) أنظر فةى كةل ذلةك ا

 ( . 118ص  – 111ص  12التى ألقيناها فى الجمعية الجغرافية الملكية وفتحنا بها باب االستفتاء فى التقنين الجديد : مجلة القانون واالقتصاد 
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من النصوص المستمدة من التقنينات الحديثة إن هى فى الواقع من األمر ، إال تقنين لما جرى عليه القضاء  أن الكثرة الغالبة -2

المصرى ، أو إصالح لعيوب فى نصوص التقنين القديم . ولم يقصد من االستئناس بصياغة التقنينات الحديثة ومن محاكاة أسلوبها 

نتها نصوص التقنين القديم أو جرى بها القضاء المصرى . وقد تكررت اإلشارة إلى التشريعى إحداث أى تغيير فى األحكام التى تضم

ذلك 
(11)
 . 

أن القليل الباقى من النصوص المستمدة من التقنينات الحديثة ، وهى التى طرقت موضوعات جديدة لم تكن موجودة فى التقنين  -1

نبية . بل إن هذه النصوص قد محصت قبل نقلها إلى التقنين الجديد ، القديم ، لم تنقل هذه الموضوعات على عالتها من مصادرها األج

وعدلت بحيث تتسق مع سائر النصوص . فهى أقرب إلى أن تكون جزءاً أصيال متماسكا من أجزاء هذا التقنين ، تسرى فيه روحه ، 

وينبسط عليه ما ينتظم سائر األجزاء من وحدة وانسجام 
(11)
 . 

ا تفسير النصوص المستمدة من التقنينات الحديثة بالرجوع إلى هذه التقنينات هى محاولة مقضى عليها أن أية محاولة يراد به -9

بالفشل . فإن هذه التقنينات كثيرة متنوعة ، ولكل تقنين نهجه وشرعته ، وله فقهه وقضاؤه ، وكثيراً ما يقع بينها التعارض والتنافر . 

األجزاء ، متسق النواحى ، إلى مصادر متضاربة متناقضة  فكيف يجوز أن نرجع فى تفسير تقنين متماسك
(12)
 . ! 

أن هذا الذى نقرره من وجوب أن يكون للنصوص التشريعية كيان ذاتى ، لتعيش فى البيئة التى تطبق فيها ، ولتتوثق صلتها بما  -5

يقول به سالى وغيره من أقطاب القانون  يحيط بها من مالبسات ، ولتتطور تبعا لما تقتضيه الحاجات المتجددة المتغيرة ، هو ما
(19)
  ،

 وهذه هى خير مدرسة نعرفها فى تفسير النصوص التشريعية .

أن هذا الذى نقرره هو أيضا ما قصد إليه صراحة واضعو التقنين الجديد . نتبين ذلك فى وضوح تام من األعمال التحضيرية ،  -9

ونراه مذكورا فى مبادئ التفسير التى أدلى بها أمام مجلس الشيوخ ، ونلقاه مرددا فى تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، وفى 

 لمدنى بمجلس الشيوخ . تقرير لجنة القانون ا

أما مبادئ التفسير التى أدلى بها أمام مجلس الشيوخ فقد جرت على الوجه اآلتى : )) أوال (( أن الغالبية العظمى من أحكام هذا 

عد المشروع مستمدة من أحكام القانون الحالى ومن المبادئ التى أقرها القضاء المصرى طوال السبعين سنة الماضية ، ومطابقة للقوا

القانونية التى جرى عليها القضاء والفقه فى مصر . وهذا هو المصدر الذى يرجع إليه عند تفسير هذا القانون . وأما الصادر األجنبية 

فليست إال مصادر استئناس للصياغة وحدها . ) ثانيا ( أن األحكام التى اشتقت أصال من الشريعة اإلسالمية يرجع فى تفسيرها إلى 

شريعة ، مع مالحظة ما جاء فى المادة األولى من المشروع من اعتبار الشريعة اإلسالمية مصدراً رسميا من مصادر أحكام هذه ال

القانون ومن أن للقاضى أن يرجع إلى أحكام الشريعة اإلسالمية كلما كان هناك محل لذلك . ) ثالثا ( أما األحكام القليلة التى اشتقت 

جديدة مستقلة ) المؤسسات ، حوالة الدين ، ملكية األسرة ، اتحاد المالك ، اإلعسار المدنى ، من تقنينات أجنبية فى موضوعات 

تصفية التركات ( فقد روعى فى وضعها أن تكون متمشية مع البيئة المصرية ، متفقة مع العرف والعادات ، متناسقة مع سائر أحكام 

                                                 

المعروضةة قةد ظفةرت مةن  وقد جاء فى تقرير لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ ما يقرب من هذا المعنى فيما يةأتى : )) والكثةرة الغالبةة مةن النصةوص( 11)
د روجعةةت هةةذه وراء االسةةتئناس بصةةيغ التقنينةةات األجنبيةةة بدقةةة فةةى األداء ، وإيجةةاز فةةى التعبيةةر ، جعةةال للمشةةروع قيمةةة فنيةةة ذاتيةةة ، وطابعةةاً حسةةناً . وقةة

جلسةى البرلمةان ، وأدخةل عليهةا مةن النصوص فةى اللجنةة التةى أنشةأتها وزارة العةدل بعةد جمةع اآلراء مةن طريةق االسةتفتاء ، وروجعةت كةذلك فةى لجةان م
مةن التجربةة  التعديل اللفظى والموضوعى ما يجعلها تعبر تعبيراً واضحاً عن المعانى التى قصدت إلى أدائها . وال محةل ألن يعةاب علةى المشةروع انتفاعةه

النحو المتقدم ذكره ، وانفصةلت بةذلك عةن كةل مصةدر مةن التى انتهت إليها التقنينات األجنبية فى حدود الصيا ة ، وال سيما بعد أن روجعت الصيا ة على 
مصةةادر االسةةتئناس ، وأصةةبحت معبةةرة فةةى ذاتهةةا عةةن المعةةانى التةةى اسةةتظهرها كةةل مةةن سةةاهم فةةى وضةةع المشةةروع أو مراجعتةةه أو إقةةراره (( ) مجموعةةة 
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جلس الشيوخ فى هذا المعنةى : )) أمةا النصةوص التةى اقتبسةت أحكامهةا مةن تقنينةات أجنبيةة مةن حية  وهذا أيضاً ما جاء فى تقرير لجنة القانون المدنى بم( 11)
ي الموضوع فهى قليلة إذا قيسةت بسةائر نصةوص المشةروع . وهةى تعةالج أوضةاعاً مسةتقلة أو مسةائل تفصةيلية تصةلح ألن يفصةل فيهةا بةرأى أو آخةر فةى أ

قواعده العامة أو تماسكها . ولم يتوخ المشروع فى ذلةك مجةرد النقةل أو التقليةد دون نظةر إلةى ظةروف البيئةة تقنين من التقنينات ، دون أن يخل ذلك بتناسق 
ى . وأدخةل فةى المصرية ، ولكنه جعل من ظروف هذه البيئة رائده ، فاسترشد بها فى المفاضلة بين الحكم الوارد فى تقنين وبين  يره مما فى تقنينات أخر

ا اقتبس من أحكام تعديالت جوهريةة نةزوال علةى مةا تقتضةى تلةك الظةروف . وهةو فةى هةذا لةم يشةذ عةن األسةلوب المتبةع فةى أكثةر كثير من الحاالت على م
الوجةه فةى الدول عند التقنةين فةى الوقةت الحةار ، والمتبةع فةى مصةر فعةال بالنسةبة إلةى كثيةر مةن التشةريعات . وقةد أدمجةت األحكةام التةى اقتبسةت علةى هةذا 

ى فى هذا اإلدما  إحكام التآلف بينها وبين سائر أجزائه . ثم روجعت فى مختلف اللجان على ما تقةدم ذكةره مةن قبةل ، فاسةتوى مةن ذلةك المشروع ، وروع
 ( . 144ص  1كله تقنين متواصل األجزاء متجانس األحكام ((. ) مجموعة األعمال التحضيرية 

جديد إلى مصدر أجنبى ، فال يكون هذا المصدر إال الفقةه الفرنسةى باعتبةار أن الفقةه المصةرى ال يةزال وفى رأينا أنه إذا جاز الرجوع  فى تفسير التقنين ال( 12)
فرنسةيين إلةى جانةب يستمد منه ، وال يفتأ يتابع خطواته فى كثير من المسائل . وسيرى القارل أننا فى هذا الكتاب نشير فةى مناسةبات كثيةرة آلراء الفقهةاء ال

ا الرجوع إلى  ير الفقه المصرى والفقه الفرنسى فال يكةون إال أل ةراض علميةة بحتةة كمةا أسةلفناه القةول . وال تةزال نترقةب اليةوم آراء الفقه المصرى . أم
 مى متعةين فيمةاالذى يبلغ فيه الفقه المصرى أشده ، فيصبح  نياً عن  يره بما يتوافر له مةن أسةباب ذاتيةة . و نةى عةن البيةان أن الرجةوع إلةى الفقةه اإلسةال

 يجب الرجوع فيه إلى هذا الفقه ، على النحو الذى سبق بيانه . 

 أنظر المقدمة التى وضعها األستاذ سالى يقدم بها كتاب األستاذ جنى المعروف فى )) طر  تفسير القانون الخاص (( .( 19)
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 الفهرس العام

كيان ذاتى قوامه تساندها مع غيرها من نصوص ، ويرجع فى تفسيرها المشروع . وبذلك تكون قد انعزلت من مصادرها وأصبح لها 

إلى النصوص ذاتها وما درج عليه القضاء فى مثل هذه األحوال 
(18)
 . )) 

وأما ما جاء فى تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى هذا الصدد ، فهذا هو : )) وال يسع اللجنة ، وهى تختتم تقريرها ، إال أن 

لمة القيمة التى أدلى بها مندوب الحكومة بعد االنتهاء من بحث المشروع وهى : أن النصوص التشريعية الواردة فى هذا تسجل الك

المشروع لها من الكيان الذاتى ما يجعلها مستقلة كل االستقالل عن المصادر التى أخذت منها . ولم يكن الغرض من الرجوع إلى 

بهذه التقنينات المختلفة اتصال تبعية فى التفسير والتطبيق والتطور ، فإن هذا حتى لو كان ممكنا  التقنينات الحديثة أن يتصل المشروع

، ال يكون مرغوبا فيه . فمن المقطوع به أن كل نص تشريعى ينبغى أن يعيش فى البيئة التى يطبق فيها ، ويحيا حياة قومية توثق 

تضيات ، فينفصل انفصاال تاما عن المصدر التاريخى الذى أخذ منه ، أيا كان صلته بما يحيط به من مالبسات ، وما يخضع له من مق

هذا المصدر . وقد حان الوقت الذى يكون لمصر فيه قضاء ذاتى وفقه مستقل . ولكل من القضاء والفقه ، بل على كل منهما ، عند 

، فيطبقه أو يفسره تبعا لما تقتضيه المصلحة ، ولما تطبيق النص أو تفسيره ، أن يعتبر هذا النص قائما بذاته ، منفصال عن مصدره 

يتسع له التفسير من حلول تفى بحاجات البلد ، وتساير مقتضيات العدالة . وبذلك تتطور هذه النصوص فى صميم الحياة القومية ، 

ومى يستند إلى قضاء وفقه لهما وتثبت ذاتيتها ، ويتأكد استقاللها ، ويتحقق ما قصد إليه واضعو المشروع من أن يكون لمصر قانون ق

 من الطابع الذاتى ما يجعل أثرهما ملحوظا فى التطور العالمى للقانون (( . 

)) وترحب اللجنة بهذه الفرصة الطيبة التى ستتاح للقضاء والفقه فى مصر ، عند تطبيق هذه النصوص وتفسيرها ، فى أن يجد 

عنهما غل القيد بمتابعة قانون واحد معين فى نصوصه التشريعية وفى قضائه وفقهه ،  المكان الفسيح لالجتهاد واالستنباط بعد أن انفك

بل بعد أن أصبحا فى حل ، وقد انفصلت النصوص عن مصادرها ، من التقيد بمتابعة أى قانون معين ، فخرجا بذلك من باب التقليد 

الضيق إلى ميدان االجتهاد الفسيح 
(19)
 . 

ر لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ : )) أما ما يقال عن صعوبة التفسير وإلزام القاضى بالرجوع إلى وهذا ما جاء أخيراً فى تقري

فقه دول متعددة للوقوف على مفهوم نص معين ، فترى اللجنة أن النصوص متى أدمجت فى التقنين انعزلت عن مصادر االستئناس ، 

وص هذا التقنين ، وأثرها فى البيئة التى تعيش فيها ، وانفعالها بظروف هذه وأصبح لها كيان ذاتى قوامه تساندها مع غيرها من نص

البيئة . فما نقل من الصيغ أو النصوص عن تشريعات أو تقنينات أجنبية وصل بنصوص أخرى فى المشروع تحددت داللتها من قبل 

أول بل وأهم عنصر من عناصر التفسير فى التقنين الحالى وفى الفقه المصرى وأحكام القضاء فى مصر ، وهذا التآلف هو 
(11)
 . )) 

(9) 

                                                 

الشيخ المحترم محمد محمد الوكيل ) باشا ( فى أن يدلى بةه أمةام وقد أقرت الحكومة هذا البيان . وهو بيان عهدت لجنة القانون المدنى إلى رئيسها حضرة ( 18)
لمتقةدم أفقةد مجلس الشيوخ ، وقد أدلةى بةه فعةال أمةام المجلةس ، وقةدم لةه فةى خطابةه بالعبةارات اآلتيةة : )) وال يحسةبن أحةد أن تعةدد المصةادر علةى الوجةه ا

. فةالواقع أن هةذه المصةادر جميعةاً تتقةارب فةى مشةاربها . فقواعةد التقنةين الحةالى ومةا المشروع ما كان ينبغةى أن يتةوافر لةه مةن أسةباب التماسةك والتناسةق 
لحديثةة تمثةل التقةدم يكملها من اجتهاد القضاء عاشا جنباً إلى جنةب مةع الشةريعة اإلسةالمية والقواعةد المسةتمدة منهةا . ثةم إن القواعةد المسةتمدة مةن القةوانين ا

ديم . وهل خطت مصر خطوة واسعة فى تشةريعاتها إال علةى أسةاس نخيةر الصةالح مةن مختلةف المصةادر بةل ومةن العلمى الذى تحقق على أساس تطور الق
بةذلت العنايةة  تشريعات متباينةة . والواقةع أن العبةرة فةى التقنةين بتماسةك الحلةول وتواصةلها ، فقةد يةتم هةذا التواصةل وذاك التماسةك ر ةم تعةدد المصةادر إذا

ينتفيةان ر ةم وحةدة المصةدر إذا قصةرت هةذه العنايةة عةن تحقيةق الغةرض . والمشةروع المعةروض قةد وفةق فةى التةأليف بةين  الواجبة فةى هةذا الشةأن ، وقةد
وقضةاء المحةاكم المصةرية القواعد التى استقاها من المصادر التى تقدمت اإلشارة إليها ، وقد يسر له ذلك اعتماده اعتماداً أولياً ورئيسيا على التقنين الحةالى 

ر ال يمكةن الشريعة اإلسالمية كما أسلفنا . ومن الواجب أن أشير فو  هذا كله إلى أن تنقيح القانون المدنى فى أية دولة من الدول فى الوقةت الحاضةوأحكام 
نى السويسةرى واللبنةانى أن يغفل تقدم التقنينات فى الدول األخرى ، أو يهمل االسترشاد بها واالقتباس منها . وأبلغ شاهد على ذلةك مةا وقةع فةى التقنةين المةد

والبولةةونى واإليطةةالى والمشةةروع الفرنسةةى الجديةةد . وقةةد أثةةار بعةةض حضةةرات رجةةال القةةانون مسةةألة مصةةادر المشةةروع ، وقةةدموا فةةى هةةذا الشةةأن بعةةض 
، وقمةةت مةةن نةةاحيتى  مالحظةات تعةةرض لةةتفهم أحكةةام المشةةروع وتفسةةيرها وتطبيقهةةا . وكانةةت اللجنةةة قةةد أوفةةت هةةذه المسةةألة حقهةةا مةةن البحةة  فةةى تقريرهةةا

ى هةذا الموضةوع بتوضيح األمر فى كلمتى هذه ، إال أنه ر بة فى زيادة اإليضاح ، وتأكيداً للمعنى الذى ذهبةت إليةه اللجنةة ، عهةدت إلةى أن أدلةى برأيهةا فة
و  111وص  112و  111ص  1ال التحضةيرية الهام بالبيان التالى : ) أوال ( أن الغالبية العظمى من أحكام هذا المشةروع ... ألةخ (( . ) مجموعةة األعمة

112 . ) 
 . 42ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ( 19)
 . 142ص  – 141ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ( 11)
ا نقةص هذا وقد ساور بعض رجال القانون خشية من أن التقنين الجديد قد تعوزه وحدة منسجمة يرجع إليها فى تفسير ما  مص مةن نصوصةه وفةى تكميةل مة   

الةدكتور شةفيق شةحاته فةى جريةدة المحةاكم المختلطةة عةدد  – 32عدد يناير وفبرايةر ص  1838من أحكامه ) أنظر مارافان فى مجلة مصر العصرية سنة 
، ممةةثال فةةى  ( . وهةذه الخشةةية ال مبةةرر لهةا . فةةإن المصةةدر األساسةى للتقنةةين الجديةةد ال يةزال هةةو النظةةام الالتينةى 1831ديسةةمبر سةةنة  1-3بتةاريخ  4131

قةه اإلسةالمى تعةود نصوص التقنين القديم وفى أحكام القضاء المصرى ، وممثال كذلك فى التقنينات الالتينيةة القةديم منهةا والحةدي  ، ومقترنةاً بأحكةام مةن الف
نى فى التقنين الجديةد إال بقةدر ، وفةى الحةدود التشريع المدنى المصرى أن يراها متآلفة من النظام الالتينى طوال السنين السابقات . ولم يدخل النظام الجرما

 الالزمة إلصالح عيوب النظام الالتينى . 
 وسنعود إلى هذا الموضوع بتفصيل أوفى .    
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 الفروق الجوهرية ما بين التقنين القديم والجديد

 ) ما استحدث التقنين الجديد من أ؛كام ، وما قننه وكان معموال به من قبل (

*** 

لج من عيوب كانت بارزة فى فى غير ما أضاف التقنين الجديد سداً لنقص بين كان ملحوظا فى التقنين القديم ، وفى غير ما عا

النصوص القديمة ، وفى غير التبويب وقد عولجت فيه عيوب التقنين القديم على النحو الذى قدمناه ، لم يحمل التقنين الجديد فى 

 نصوصه وأحكامه شيئاً يغاير ما كان التقنين القديم يتضمن من نصوص وأحكام . 

القديم والجديد إلى أصلين : األصل األول هو ما استحدث التقنين الجديد من أحكام لم ويمكن رد الفروق الجوهرية ما بين التقنينين 

يكن معموال بها من قبل . واألصل الثانى هو ما قنن من أحكام كان معموال بها من قبل ولكن نصوص التقنين القديم كانت تقص عن 

 تأديتها . 

ما استحدث التقنين الجديد من أحكام لم يكن معموال بها من قبل استحدث التقنين الجديد موضوعات كاملة لم يعرض لها التقنين  -2

 القديم مع شدة الحاجة إليها ، ومسائل أخرى تفصيلية تناثرت فى أبوابه المختلفة . 

 موضوعات كاملة :  -1

 هذه الموضوعات هى المؤسسات واإلعسار المدنى وحوالة الدين وتصفية التركة . 

 المؤسسات  –أوال 

 ( : 79-15) م 

. وكان نظام الوقف المعروف يؤدى بعض األغراض التى وجدت  (foundations)لم يكن التقنين القديم يعرف المؤسسات 

مباشرة على جهات البر . ولكن نظام الوقف فى كثير من الحاالت يضيق المؤسسات من أجلها ، وبخاصة الوقف الخيرى الذى يرصد 

عن الوفاء بأغراض المؤسسات ، حتى أن كثيراً من المؤسسات االجتماعية والخيرية فى مصر لم يتسع لها هذا  النظام ، فاتخذ نظام 

يبال بانعدام النصوص القانونية التى  جمعية عادية على ما فى ذلك من ضيق وحرج ، أو اتخذ بطريق مباشر شكل مؤسسة ، ولم

 تقرر أحكام المؤسسات . من أجل ذلك أدخل القانون الجديد نظام المؤسسات ، وأورد النصوص التى تقرر أحكامها .

وتتخلص هذه النصوص فى أن المؤسسة شخص اعتبارى يقوم على تخصيص مال لغرض ال ينطوى على ربح مادى . فيدخل فى 

ألعمال العلمية والفنية والرياضية والدينية وغير ذلك من أعمال النفع العام . وتختلف المؤسسة عن الجمعية فى أن ذلك أعمال البر وا

األولى تقوم على مال يخصص للغرض المقصود ، أما األخرى فتقوم على جماعة من األشخاص تتكون منهم الجمعية . وتختلف 

العقار ، أما المنقول فال يوقف منه إال ما تعورف الوقف فيه . هذا إلى أن الوقف  المؤسسة عن الوقف فى أن الوقف ال يكون إال فى

يخضع لنظام ال مرونة فيه ، وال يتسع إلنشاء مستشفيات ومالجئ ومعاهد وهيئات أخرى يتسع لها نظام المؤسسات بما انطوى عليه 

من مرونة 
(12)
  

. وتفرغ هذه اإلرادة فى صورة سند رسمى إذا أنشأ المؤسسة حال  وأداة تكوين المؤسسة هى إرادة المؤسس الذى خصص المال

حياته ، أو فى صورة وصية إذا كان اإلنشاء بعد الموت . ولم يجعل التقنين الجديد إنشاء المؤسسات خاضعاً لموافقة السلطة التنفيذية 

عتراض على إنشاء المؤسسات كما أشارت بذلك جمعية كما فعل التقنين األلمانى والقانون البلجيكى ، بل لم يجعل لهذه السلطة حق اال

البحوث التشريعية فى فرنسا . ولكنه أخضع المؤسسات لرقابة وكلها إلى الجهة التى تعينها السلطة التنفيذية . وقد تكون هذه الجهة 

هو الحكم ما بين المؤسسة وجهة هى وزارة الشؤون االجتماعية أو النيابة العامة أو أية مصلحة أخرى تعين لهذا الغرض . والقضاء 

 الرقابة إذا هما اختلفتا فى أمر جوهرى .

وللقضاء أيضا أن يعدل فى النظام الذى تدار به المؤسسة . وله أن يخفف من التكاليف والشروط المقررة فى سند اإلنشاء ، بل له أن 

تحقيق الغرض من إنشائها . وله أخيرا أن يحكم بإلغاء يغليها إذا كان اإللغاء الزماً للمحافظة على أموال المؤسسة أو ضروريا ل

                                                 
إذا كةان  عمةا وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يةأتى : )) أمةا فيمةا يتعلةق بالمؤسسةات فةاألمر أد  ، إذ يجةوز التسةاؤل( 12)

ؤل ال يلبة  أن من المناسب إنشاء نظةام آخةر لحةبس األمةوال فةى بلةد ال يةزال نظةام الوقةف مطبقةاً فيةه وفقةاً لقواعةد الشةريعة اإلسةالمية . علةى أن هةذا التسةا
وملجةأ أيتةام  1911ة يفضى إلى وجوب األخذ بنظام المؤسسات ، فثمةة مؤسسةات فةى مصةر لةم تتخةذ شةكل الوقةف كالمدرسةة العبيديةة التةى أنشةئت فةى سةن

. ثم إن من المصريين من أراد أن ينش  مستشةفيات ومعاهةد يخرجهةا مخةر  المؤسسةات ال مخةر  الوقةف ، فلةم  1829سبتروروبولو الذى أنش  فى سنة 
هةو ملجةأ أيتةام إسةرائيلى اتخةذ شةكل يجد أمامه إال سبيل الهبة للحكومة لإلنفا  على هذه المنشآت . وثمة مؤسسة بناريو أو            )) قطةرة الحليةب (( و

ددة . جمعية عند إنشائه مع أن منشئه كان يقصد أن يجعل منه مؤسسة . فالحاجة إلى إنشاء مؤسسةات تختلةف عةن الوقةف قةد عنةت للنةاس فةى مناسةبات متعة
فةل تحقيةةق األ ةراض التةى رصةدت علةةى ولةذلك يكةون مةن الخيةر أن يوضةةع تشةريع للمؤسسةات لتشةجيع البةةر وإقامةة هةذه المنشةآت علةةى قواعةد مسةتقرة تك

 (  421ص  1خدمتها ((. ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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المؤسسة ذاتها إذا أصبحت فى حالة ال تستطيع معها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله ، أو إذا أصبح هذا الغرض غير ممكن 

وسعة والترخص ما يجعل نظام التحقيق ، أو إذا صار مخالفاً للقانون أو لآلداب أو للنظام العام . وفى هذه األحكام األخيرة من الت

 المؤسسات أكثر مرونة من نظام الوقف . 

 اإلعسار المدنى  –ثانياً 

 ( : 115 – 155) م  

كثيراً ما عرض التقنين القديم لإلعسار ، ورتب عليه نتائج خطيرة . ولكنه أغفل تنظيم هذا اإلعسار ، فصارت األمور إلى الفوضى : 

مدينهم المعسر ، وال هم مطمئنون بعضهم لبعض ، وال المدين بمطمئن لهم جميعا . فنظم التقنين ال الدائنون بمطمئنين لتصرفات 

الجديد اإلعسار تنظيما راعى فيه مصلحة الدائن ومصلحة المدين معا ، وتحاشى أن تكون هناك تصفية جماعية ألموال المدين 

فيما يتعلق بالمدين أنه أصبح موكوال إلى نظام أوضح حدودا ، فلم المعسر حتى يجنبه ما يستتبع ذلك عادة من إرهاق وعنت . وراعى 

يعد يلحق به وصف اإلعسار لمجرد زيادة دينه على ماله، بل يشترط أن تكون أمواله غير كافية لوفاء ديونه مستحقة األداء ، 

أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة  والقاضى على كل حال ال يشهر إعساره إال بعد أن يقدر جميع الظروف التى أحاطت به ، سواء

، فينظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن األسباب التى أدت إلى إعساره ومصالح دائنيه المشروعة وكل 

 ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المالية . 

لقاضى أن يبقى على األجل ، وله أن يمد فيه ، بل إن وإذا شهر إعسار المدين فليس من الحتم إن تحل ديونه المؤجلة ، إذ يجوز ل

للقاضى أن يسير إلى مدى أبعد ، فينظر المدين إلى ميسرة بالنسبة إلى الديون المستحقة األداء ذاتها . وبهذا تتاح للمدين المعسر 

اله ولو بغير رضاء الدائنين تصفية ديونه وديا فى أحسن الظروف مالءمة . والمدين فى سبيل التصفية يجوز له أن يتصرف فى م

على أن يكون ذلك بثمن المثل ، وعلى أن يقوم بإيداع الثمن خزانة المحكمة لتوزيعه على الدائنين . وللمدين فوق ذلك ، إذا وقع 

 الدائنون الحجز على إيراداته ، أن يطلب إلى القضاء نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة . 

هذا هو حال المدين من اليسر فى هذا النظام . أما الدائنون فيكفل لهم نظام اإلعسار من الحماية ما لم يكن متاحاً لهم فى ظل التقنين 

القديم . ذلك أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار يكون من أثره أال ينفذ أى اختصاص ، يقع بعد التسجيل على عقارات المدين ، 

السابقة ديونهم على هذا التسجيل . كذلك ال يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من فى حق الدائنين 

حقوقه أو يزيد فى التزاماته ، كما ال يسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين . وتعزيزاً لحماية الدائنين من تصرفات المدين ، قرر 

 على المدين إذا ارتكب عمال من أعمال الغش البين إضراراً بدائنيه .  التقنين الجديد توقيع عقوبة التبديد

ويتبين مما قدمناه أن النظام الذى وضعه التقنين الجديد لإلعسار يكفل التوفيق بين جميع المصالح المتعارضة ، فهو يحمى المدين من 

 دائنيه ، ويحمى الدائنين من مدينهم ، ويحمى الدائنين بعضهم من بعض . 

 حوالة الدين  –الثاً ث

 ( : 911 – 929) م 

لم يكن التقنين القديم يعرف فى انتقال االلتزام إال حوالة الحق ولم يكن ينظم حوالة الدين مع وضوح الحاجة إليها. فأضاف التقنين 

نظم حوالة الدين تنظيما محكماً  الجديد إلى حوالة الحق حوالة الدين جريا على سنن التقنينات الحديثة . هذا إلى أن الفقه اإلسالمى قد

 دقيقاً ، وإن كان لم ينظم حوالة الحق . 

وفى التقنين الجديد تتم حوالة الدين إما باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين دون حاجة إلى قبول الدائن ، وإما باتفاق بين 

إذا تمت الحوالة ، جاز للدائن أن يطالب المدين الجديد بالدين الدائن وشخص آخر يتحمل قبله الدين دون حاجة إلى قبول المدين . ف

ذاته ، وجاز للمدين الجديد أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين األصلى أن يتمسك بها . ويضمن المدين األصلى للدائن أن 

 يكون المدين الجديد موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة . 

د حوالة الدين تطبيقاً نافعاً فى حالة تعرض كثيراً فى العمل ، هى حالة بيع العقار المرهون رهناً رسمياً . فإنه وقد طبق التقنين الجدي

يجوز أن يتفق البائع والمشترى على حوالة الدين المضمون بالرهن ليتخلص البائع من الدين المترتب فى ذمته بالحوالة كما تخلص 

 من الرهن ببيع العقار المرهون . 

 تصفية التركة –رابعاً 

 ( : 525 – 711) م  

من العيوب البارزة فى التقنين القديم أنه فى الوقت الذى كان يقر فيه القاعدة الشرعية المعروفة التى تقضى بأال تركة إال بعد سداد 

الورثة خالية من الديون مادامت  الدين ، ولو أنه لم ينص عليها فى عبارة صريحة ، لم يكن يضع نظاماً لتصفية التركة ، حتى يتسلمها
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التركة ال تنتقل إليهم إال بعد سدادها . وقد كان إغفال هذا النظام سبباً فى أن يقع القضاء والفقه فى مصر فى كثير من االضطراب 

 واالرتباك ، فأراد التقنين الجديد أن يتالفى هذا النقص الخطير بوضع نصوص مفصلة ينظم بها تصفية التركة . 

 سبنا هنا أن نحيل القارئ على هذه النصوص ، وهى تعتبر دون ريب من أهم ما استحدثه التقنين الجديد . وبح
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 مسائل تفصيلية متنوعة :  -ب

 إلى جانب هذه الموضوعات الكاملة استحدث التقنين الجديد أحكاماً أخرى تفصيلية نتعقب أهمها فيما يأتى : 

فى الباب التمهيدى : عددت المادة األولى مصادر القانون ، فذكرت الفقه اإلسالمى من بينها وال شك فى أن هذا كسب جديد للشريعة 

 اإلسالمية ، لم تظفر به إال فى التقنين الجديد . 

وفى الكتاب األول : وهو الكتاب الذى خصص لاللتزامات بوجه عام استحدث التقنين الجديد 
(14)
عدا نظرية الحوادث الطارئة ) م  

( مسئولية عديم التمييز ، فنص على أنه إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ، ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر  251

الحصول على تعويض من المسئول ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، مراعياً فى ذلك مركز الخصوم ) 

( . واستحدث كذلك مسئولية مبنية على خطأ مفروض فرضاً ال يقبل إثبات العكس عن اآلالت الميكانيكية وعن  1فقرة  215م  أنظر

للقاضى ، إذا لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين  219( وأجاز فى المادة  217األشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة ) أنظر م 

 أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب فى خالل مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير .  مدى التعويض تعييناً نهائياً ،

( للمدين إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق له ، أن يقتصر على دفع تعويض نقدى  1) فقرة  199وفى آثار االلتزام ، أجاز فى المادة 

أن يتم إعذار المدين عن طريق البريد على الوجه المبين فى تقنين  125دة إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضرراً جسيما . وأجازت الما

( أحكاماً هامة ترمى إلى الحد منها مجاراة للنزعة فى  111 – 111المرافعات . أما فى الفوائد ، فقد استحدث التقنين الجديد ) م 

% فى المسائل التجارية ، وخفض السعر 9دنية وإلى % فى المسائل الم5القوانين الحديثة ، فخفض السعر القانونى للفوائد إلى 

% . ونص صراحة على أنه يتعين رد ما دفع زائداً على هذا المقدار . وأخذ بيد المدين فى حالتين أعفاه فيهما من دفع 1االتفاقى إلى 

ى إطالة أمد النزاع ، فللقاضى أن الفوائد أو خفض منها : الحالة األولى هى حالة ما إذا تسبب الدائن بسوء نية وهو يطالب بحقه ف

( . والحالة  115يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية ، أو ال يقضى بها إطالقا ، عن المدة التى طال فيها النزاع بال مبرر ) م 

التأخير إال إذا كان األخرى هى حالة ما إذا رسا المزاد فى العين المحجوز عليها وفاء للدين ، فال يكون الدائنون مستحقين لفوائد 

الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن أو كانت خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد ، على أال يجاوز ما يتقاضاه الدائنون من 

( وفى هذا رفق واجب بالمدين .  199فوائد فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة ) م 

على أنه ال يجوز فى أية حال أن يكون مجموعة  191واستكماال للقيود الهامة التى فرضها التقنين الجديد على الفوائد ، نصت المادة 

الفوائد التى يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال ، ونصت كذلك على تحريم الفوائد المركبة تحريماً تاماً . وأدخل التقنين الجديد 

على أنه متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع  159على قواعد الدعوى البوليصية ، فنص فى المادة تعديال هاماً 

الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم . وكان التقنين القديم ال يجعل أحداً يستفيد من هذه الدعوى غير الدائن الذى باشرها . 

فى الحبس إلى تكييفه القانونى الصحيح ، فجعله دفعاً بعدم التنفيذ ، ال حقا عينيا كما كان يذهب  ( الحق 151ورد التقنين الجديد ) م 

إليه التقنين القديم ، فأزال هذا التكييف الصحيح ما كان يعترض الحق فى الحبس من صعوبات ترجع إلى القواعد الخاصة بشهر 

ه المنطقية عن طريق رده إلى قاعدة عامة ، بعد أن كان مقصوراً فى الحقوق العينية ، ومكن من تعميم هذا الحق فى جميع صور

 التقنين القديم على حاالت معينة ذكرت على سبيل الحصر . 

يشترط  –الوطنى دون المختلط  –( وكان التقنين القديم  999وفى حوالة الحق ، جعلت الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين ) م 

ذا تعطيل للتعامل ال مبرر له ، وتخلف عن التمشى مع القوانين الحديثة تحت أثر وهم خاطئ أن هذا هو هذا الرضاء . وكان فى ه

حكم الفقه اإلسالمى ، والحق أن هذا الفقه غير مسئول عن هذا العيب ، ألنه ال يعرف حوالة الحق أصال . وقد توهم بعض الفقهاء 

ة بحوالة الدين ، ويشترط فيه رضاء المدين ، هو هذا الذى نسميه نحن فى قوانيننا المصريين أن ما يسميه الفقه اإلسالمى فى دقة تام

 الحديثة بحوالة الحق ، والفرق ظاهر بين الحوالتين .

( وكان  912وفى انقضاء االلتزام ، جعل التقنين الجديد اإلبراء يتم بإرادة الدائن وحدها دون حاجة إلى رضاء المدين          ) م

لقديم يشترط هذا الرضاء ، وفى هذا التجديد رجوع إلى قواعد الفقه اإلسالمى . أما التقادم فقد جعلت مدته ثالث سنوات فى التقنين ا

االلتزامات التى تنشأ من مصادر غير تعاقدية ، كااللتزامات التى تنشأ من العمل غير المشروع وتلك التى تنشأ من قواعد اإلثراء بال 

د ما دفع دون حق . وقد نحى التقنين الجديد فى هذا التجديد منحى التقنينات الحديثة . والحكمة فى ذلك ظاهرة سبب كالفضالة واستردا

، فإن االلتزام الذى يفرضه القانون على المدين فرضا وال يرجع فيه إلى إرادته ال يجوز أن يبقى فى الذمة أكثر من ثالث سنوات من 

مدين بإرادته من االلتزامات التى تعاقد عليها ، فهذه تدوم خمس عشرة سنة . وجعل التقنين وقت العلم به ، بخالف ما ارتضاه ال

الجديد الحق فى إبطال العقد لنقص فى األهلية أو لعيب من عيوب الرضاء يتقادم هو أيضا بثالث سنوات ، حتى يستقر التعامل وال 

 ويلة . يبقى سيف اإلبطال مصلتا على العقود يتهددها بالزوال مدة ط

                                                 
حبه أو فقةده ألهليتةه ) من المسائل التفصيلية التى استحدثها التقنين الجديد ، ونكتفى باإلشارة إليها فى هذه الحاشية ، بقاء التعبير عن اإلرادة بعد مةوت صةا( 14)

 ( . 82م 
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وفى الكتاب الثانى : وهو الكتاب الذى خصص للعقود المسماة ، أدخل التقنين الجديد فى البيع تعديلين متفاوتين فى األهمية . أولهما 

( وكانت فى التقنين القديم تسقط بثمانية أيام وهى مدة  591يجعل دعوى الضمان فى العيوب الخفية ال تسقط إال بسنة كاملة ) م 

( ، وهذه هى نهاية الشوط  519قصر . والتعديل الثانى ، وهو أهم بكثير من التعديل األول ، حرم بيع الوفاء تحريما باتا ) م شديدة ال

فى مراحل التطور لهذا البيع . فقد كان من قبل جائزا دون قيد . ولما استكثر التعامل منه ضروبا هى رهن حيازة مستتر يخفى الربا 

المصرى فى صورته الساترة للرهن . وقد دلت التجارب على أن بيوع الوفاء فى مصر ليست إال رهونا  الفاحش ، حرمه المشرع

 مستترة ، فأبطلها التقنين الجديد جميعا ، فى صورتيها الساترة والسافرة . 

فقد كان التقنين القديم  وفى عقد الشركة أدخل التقنين الجديد تعديال فى حالة ما إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله .

 925يجعل نصيب هذا الشريك فى الربح أقل األنصبة ، وقد يكون عمله هو النشاط الجوهرى الذى تقوم عليه الشركة . فنصت المادة 

هو الحكم  ) فقرة ثالثة ( من التقنين الجديد على أن هذا الشريك يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من عمله ، وهذا

 العادل . 

يسمى طائفة من العقود هى القرض والعارية  –جريا على سنن القانون الفرنسى ومن قبله القانون الرومانى  –وكان التقنين القديم 

قد كان هذا والوديعة ورهن الحيازة ، عقودا عينية ويجعلها ال تتم إال بالتسليم . وعينية هذه العقود بقية تخلفت عن القانون الرومانى . ف

القانون ال يسلم بأن رضاء المتعاقدين وحده كاف النعقاد العقد فى غير طائفة معينة من العقود سماها عقوداً رضائية . وكان يتطلب 

فى كل طائفة من طوائف العقود األخرى ركنا غير الرضاء يختلف باختالف كل طائفة . فكان يقتضى فى طائفة العقود العينية ركن 

واآلن وقد أصبح رضاء المتعاقدين كافيا النعقاد العقد فى غير طائفة العقود الشكلية ، فقد زالت الحكمة فى اشتراط العينية  التسليم .

فى بعض العقود ، ولم يعد هناك مسوغ لبقائها ، وقد اختفت فعال فى كثير من التقنينات الحديثة . واختفت كذلك فى التقنين الجديد 
(13)
 

. 

على أنه إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت  955استحدث التقنين الجديد حكما هاماً ، فنص فى المادة وفى عقد القرض 

ستة أشهر على القرض ، أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد فى أجل ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ 

لمدين بأداء الفوائد المستحقة عن الستة األشهر التالية لإلعالن ، وال يجوز بوجه من الوجوه هذا اإلعالن ، وفى هذه الحالة يلزم ا

إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابال من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ، وال يجوز االتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد ، أو الحد منه 

. 

هاما ، فجعل التزام المؤجر التزاما إيجابياً هو أن يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين وفى عقد اإليجار استحدث التقنين الجديد تعديال 

( ، وكان التزام المؤجر فى التقنين القديم التزاماً سلبياً يقتصر على ترك المستأجر ينتفع بالعين . واقتضى هذا  977المؤجرة ) م 

( يلزم المؤجر بضمان العيوب الخفية . كذلك حذف التقنين الجديد نصاً  911التعديل الجوهرى نصاً صريحاً فى التقنين الجديد ) م

 كان موجوداً فى التقنين القديم ، يقضى أن يكون إثبات عقد اإليجار بالكتابة ، إذ ال يوجد مسوغ لهذا الخروج على القواعد العامة . 

بات ، فإن الكفيل يكون متبرعا فى أكثر األحيان ، ويغلب أن وعلى النقيض من عقد اإليجار ، يقتضى عقد الكفالة تشددا من ناحية اإلث

يكون قد تورط فى كفالة ال تلبث أن تعود عليه بالغرم ، ومن ثم وجب التثبت من رضائه بالكفالة . فنص التقنين الجديد على أن هذا 

 ( 119مالعقد ال يثبت إال بالكتابة ، ولو كان من الجائز إثبات االلتزام المكفول بالبينة ) 

وفى الكتاب الثالث : وهو الكتاب الذى خصص للحقوق العينية األصلية ، استحدث التقنين الجديد تعديالت هامة فى حق الملكية 

 وأسباب كسبها . 

( ،  729فأجاز لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود ألمالكهما المتالصقة ، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما             ) م

( . ووضع قواعد إلدارة المال  719قيد المطل المنجرف بأن يكون على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل ) م و

( ، وجعل الحكم ألغلبية  717الشائع جعل فيها الحكم ألغلبية الشركاء إذا تعنتت األقلية ووقفت حجر عثرة فى سبيل اإلصالح ) م 

ألغلبية ، فى سبيل تحسين االنتفاع بالمال الشائع ، من التغييرات األساسية والتعديل فى الغرض الشركاء كذلك حتى لو قررت هذه ا

( ، بل وحتى لو قررت التصرف فى المال الشائع مستندة فى  715الذى أعدله المال الشائع ما يخرج عن حدود اإلدارة المعتادة ) م 

ق استرداد الحصة الشائعة على المنقول ، أما العقار فاكتفى فيه بالشفعة ، ح 799( . وقصرت المادة  791ذلك إلى أسباب قوية ) م 

وبذلك حدد التقنين الجديد تحديدا عمليا واضحا نطاق كل من نظامين متقاربين ، أخذ أحدهما من التقنين الفرنسى وهو حق االسترداد 

ى الملكية الشائعة نظامين جديدين ، هما نظام ملكية األسرة ) ، وأخذ اآلخر من الفقه اإلسالمى وهو الشفعة . وأدخل التقنين الجديد ف

( . أما النظام األول فالغرض منه تنظيم إدارة المال الشائع  715 – 711( ونظام اتحاد مالك طبقات البناء الواحد ) م 799 – 792م

التفاق على إنشاء ملكية لألسرة تبقى مدة تطول ما بين أعضاء األسرة الواحدة تنظيما من شأنه أن يجعل هذه اإلدارة ميسرة . فأجيز ا

إلى خمس عشرة سنة ال يجوز فى خاللها ألحد من الشركاء أن يطلب القسمة. وجعل للشركاء الحق فى تعيين واحد منهم إلدارة المال 

                                                 
فةى هةذا الصةدد علةى مةا  399اء هبة المنقول ، فإنها تتم فى إحدى صورتيها بالقبض تمشيا مع أحكام الشريعة اإلسالمية . وقةد نصةت المةادة هذا مع استثن( 13)

دون ومةع ذلةك يجةوز فةى المنقةول أن تةتم الهبةة بةالقبض  -2تكون الهبة بورقة رسمية ، وإال وقعت باطلة ، ما لم تةتم تحةت سةتار عقةد آخةر .  -1يأتى : )) 
 .حاجة إلى ورقة رسمية (( . ويستخلص من هذا النص أن هبة المنقول ، إذا لم تختف تحت ستار عقد آخر ، تتم إما بورقة رسمية وإما بالقبض 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

لذى أعدله المال الشائع ، وأعطى لهذا المدير سلطة واسعة تصل إلى حد أن يدخل على ملكية األسرة من التغيير فى الغرض ا

المشترك ما يحسن طرق االنتفاع به . وهذا النظام يستجيب لحاجة من حاجات المجتمع المصرى فى الريف . فكثيراً ما تستبقى 

األسرة األرض شائعة بين الورثة بعد موت المورث ، ويتولى اإلدارة كبير األسرة . فأوجد التقنين الجديد نظاماً مستقرا لهذه الحالة . 

يراد به تيسير السبيل لألوساط من الناس أن ينشئوا مساكن تكون ملكا لهم ، فأجيز تكوين اتحاد  –نظام اتحاد المالك  –نظام اآلخر وال

لبناء المساكن أو مشتراها وتوزيع ملكية طبقاتها على أعضاء االتحاد ، كما أجيز لمالك طبقات البناء أن يكونوا اتحادا فيما بينهم . 

د ، فى كل من هاتين الصورتين ، نظاماً لضمان حسن االنتفاع بالعقار المشترك ، ويكون له مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويضع االتحا

وفى هذا تيسير إلدارة المرافق المشتركة للمبانى ذوات الطبقات ، وتشجيع على إنشاء هذه المبانى ، مما يعين على التفريج من أزمة 

 السكان .المساكن فى المدن المكتظة ب

فقرة  715وفى االستيالء كسبت للملك ، اشترط التقنين الجديد فيمن يحيى األرض الموات بقصد تملكها أن يكون مصرياً           ) م

 ( ولم يكن هذا الشرط واجبا فى التقنين القديم . 9

فى إقامتها ، خير صاحب األرض بين أن وفى االلتصاق ، إذا أقام شخص منشآت على أرض الغير وكان يعتقد بحسن نية أن له الحق 

يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فى ثمن األرض بسبب هذه المنشآت . وقد استحدث التقنين الجديد هنا 

يرهقه ، أن يطلب لصاحب األرض ، إذ كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة  519حكماً ، فأجاز فى الفقرة الثانية من المادة 

تمليك األرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل . وفى حالة أخرى ، إذا كان مالك األرض وهو يقم عليها بناء قد جار بحسن نية 

للمحكمة إذا رأت محال لذلك أن تجبر صاحب هذه األرض على أن ينزل  517على جزء من األرض المالصقة ، أجازت المادة 

 جزء المشغول بالبناء وذلك فى نظير تعويض عادل . لجاره عن ملكية ال

لمن يريد األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها فى خالل  559وفى الشفعة ، عالج التقنين الجديد نقصاً فى التقنين القديم ، فأباحت المادة 

حقه . وكان التقنين القديم يسقط حق  خمسة عشر يوما من تاريخ اإلنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى ، وإال سقط

الشفيع أيضا إذا لم يعلن الرغبة فى خالل حقه . وكان التقنين القديم يسقط حق الشفيع أيضا إذا لم يعلن الرغبة فى خالل خمسة عشر 

ن الجديد عند اإلنذار يوماً من تاريخ علمه بالبيع ، وكانت واقعة العلم هذه تثير منازعات كثيرة من ناحية اإلثبات ، فوقف التقني

الرسمى دون العلم . وضيق التقنين الجديد حق األخذ بالشفعة عما كان األمر عليه فى التقنين القديم وذلك من نواح عدة : أوجب فى 

) خالل ثالثين يوماً من إعالن الرغبة فى األخذ بالشفعة أن يودع الشفيع خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع 

إذا انقضت أربعة أشهر  557( ، واسقط الحق فى األخذ بالشفعة بمقتضى المادة  559( وأن يقيد دعوى الشفعة بالجدول ) م 551م

 من يوم تسجيل عقد البيع ) وفى التقنين القديم إذا انقضت ستة أشهر ( أو نزل الشفيع عن هذا الحق ولو قبل البيع ) وفى التقنين القديم

، إذا وقع البيع بين األصول  595زول الشفيع عن الحق قبل البيع ( ، كما لم يجز األخذ بالشفعة ، بمقتضى المادة لم يكن يعتد بن

وز والفروع أو بين الزوجين أو بين األقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين األصهار لغاية الدرجة الثانية ) وفى التقنين القديم لم يكن يج

 ل والفروع أو بين الزوجين أو بين األقارب لغاية الدرجة الثالثة ( . األخذ بالشفعة بين األصو

وفى الكتاب الرابع : وهو الكتاب الذى خصص للتأمينات العينية ، عالج التقنين الجديد فى الرهن الرسمى رهن الحصة الشائعة ، 

أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار على أن الرهن الصادر من جميع المالك لعقار شائع يبقى نافذا  2995فنصت المادة 

فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته ، وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزاً من هذا العقار ، ثم وقع 

ل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه األعيان يعاد

( بين رهن ملك  2999األصل . وهذا الحكم الجديد من شأنه أن يطمئن مرتهن الحصة الشائعة على ضمانه . وميز التقنين الجديد )م

وب تطهيره دون ( أن يطلب بيع العقار المطل 2911الغير ويقع قابال لإلبطال ، ورهن المال المستقبل ويقع باطال . وأجاز للدائن ) م

 أن يكون مضطرا إلى زيادة العشر كما كان األمر فى التقنين القديم .

ولم يلغ التقنين الجديد حق االختصاص ، ولكنه قلل من عيوبه إلى حد بعيد . فأوجب أن يكون حق االختصاص، ولكنه قلل من عيوبه 

( . وأجاز لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص  2فقرة  2979إلى حد بعيد . فأوجب أن يكون بيد الدائن حكم واجب التنفيذ )م

 2فقرة  2955االختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت األعيان التى رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين ) م

بل اكتفى بشهادة من ( ، ولم يستلزم ، من ناحية أخرى ، أن يقدم الدائن صورة رسمية من الحكم للحصول على حق االختصاص ، 

 ( وهذه الشهادة يمكن الحصول عليها فى يوم صدور الحكم . 2975قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم ) م

( . وقد عجل قانون الشهر  2257وسد التقنين الجديد ثغرة فى التقنين القديم بإيجاد حق امتياز للمقاولين وللمهندسين المعماريين ) م

 ، بأن جعل حق امتياز بائع العقار ورهن الحيازة العقارى خاضعين لنظام القيد دون نظام التسجيل .العقارى إصالحاً آخر 

هذه هى أهم األحكام التى استحدثها التقنين الجديد . وغنى عن البيان أن أى حكم منها ال يسرى على الماضى ، وال يطبق إال فيما 

نفاذ التقنين الجديد . وقد يثير عدم سريان هذه األحكام على الماضى مشاكل تاريخ  2555أكتوبر سنة  29يستجد من الوقائع منذ 

 نعالجها فى مواضعها من هذا الكتاب . 
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 ما قنن التقنين الجديد من أحكام كان معموال بها من قبل  -2

أحكام على درجة كبيرة من وهذه طائفتان . طائفة هى األحكام التى قررها القضاء المصرى دون نص فى ظل التقنين القديم ، وهى 

األهمية والخطر ، ولم تكن مقننة فقننها التقنين الجديد . والطائفة الثانية أحكام كان منصوصا عليها فى التقنين القديم ، ولكن 

 نها الصحيح .النصوص كانت إما معيبة فهذبها التقنين الجديد ، أو مدسوسة فى مكان غير التقنين المدنى فنقلها التقنين الجديد إلى مكا

 األحكام التى قررها القضاء المصرى فى ظل التقنين القديم دون نص فقننها التقنين الجديد :  -أ

هذه األحكام تبلغ أكثر من نصف نصوص التقنين الجديد . فقد انتفع هذا التقنين انتفاعا بعيد المدى بالقضاء المصرى السابق ، من 

 لتى أقرها هذا القضاء فى خالل سبعين عاما عمل فيها فى ظل التقنين القديم .وطنى ومختلط ، وقنن المبادئ الهامة ا

ففى الباب التمهيدى ، وردت نصوص صريحة فى نظرية التعسف فى استعمال الحق وفى األشخاص الطبيعية واالعتبارية وفى 

 ن قد أقر مبادئها ووضع أسسها .الجمعيات . وهذه المسائل لم يكن التقنين القديم يتناولها ، ولكن القضاء المصرى كا

وفى نظرية االلتزام ، أخذ التقنين الجديد بأحكام القضاء المصرى فى طائفة كبيرة من النصوص . ففى العقد والعمل القانونى نقل عن 

قد أقرها القضاء المصرى كيف تتوافق اإلرادتان ، وكيف يتعاقد الغائبان ، وأورد نصوصا صريحة فى مبادئ كان القضاء المصرى 

، كالنيابة فى التعاقد ، والعقد االبتدائى ، والعربون ، واالستغالل ، وإنقاص العقد، وتحويله ، والخلف الخاص ، وعقود اإلذعان ، 

والتعهد عن الغير ، والدفع بعدم تنفيذ العقد ، والوعد بجائزة . وفى مصادر االلتزام غير العقد نقل عن القضاء مسائل كثيرة ، كعالقة 

السببية فى المسئولية التقصيرية ، وأسباب دفع المسئولية ، وطرق التعويض المختلفة ، واجتماع التقادم المدنى والتقادم الجنائى ، 

ونظرية اإلثراء بال سبب . كذلك قنن التقنين الجديد للقضاء المصرى فى مسائل أخرى غير مصادر االلتزام ، كااللتزام الطبيعى ، 

الحيطة ، ونظرية التهديد المالى ، والخطأ المشترك ، واالتفاق على اإلعفاء من المسئولية ، والضرر المباشر ،  وااللتزام باتخاذ

والضرر األدبى ، والمطالبة القضائية بالفوائد ، وجواز تخفيض الشرط الجزائى إذا كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، ودعوى 

اب الجارى ، واإلنابة ، وتقادم الريع ، وتقادم االستحقاق فى الوقف ، وبدء سريان التقادم، الصورية ، والوفاء بمقابل ، وتجديد الحس

ووقفه ، وانقطاعه ، والنزول عنه ، وتحديد الورقة الرسمية والورقة العرفية ، ودفاتر التجار ، واألوراق المنزلية ، وجواز منع 

 توجيه اليمين الحاسمة ، وجواز إثبات الحنث فيها .

العقود المسماة ، قنن التقنين الجديد أحكام القضاء فى البيع بالتقسيط ، وفى إقرار المشترى باالستحقاق ، وفى ضمان صالحية  وفى

المبيع ، وفى تقديم الشريك نفوذه حصة فى الشركة ، وفى القواعد التى تنظم إدارة الشركة ، وفى المسئولية عن ديون الشركة ، وفى 

لقصر ، وفى إثبات الصلح بالكتابة ، وفى ضمان المؤجر للعيوب الخفية ، وفى حريق العين المؤجرة ، وفى استمرار الشركة مع ا

التحسينات التى يستحدثها المستأجر ، وفى أثر موت المستأجر فى انقضاء عقد اإليجار ، وفى انتهاء اإليجار بالحوادث الطارئة 

أجر الوكيل إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة ، وفى نائب الوكيل ، وفى مسئولية وبانتقال الموظف وبهالك الزرع ، وفى عدم إنقاص 

الموكل عن الضرر الذى يصيب الوكيل ، وفى تعدد الوكالء ، وفى وديعة الفنادق ، وفى كفالة ناقص األهلية ، وفى تزاحم الدائن مع 

ملة كان القضاء المصرى قد أقر مبادئها األساسية ، كعقد التزام الكفيل فى الرجوع على المدين . كما أورد التقنين الجديد عقوداً كا

 المرافق العامة ، وعقد العمل ، وعقد التأمين .

وفى الحقوق العينية األصلية ، نقل التقنين الجديد عن القضاء المصرى حقوق الجوار ، وحق الشرب والمسيل ، وحق المرور ، 

وكثيراً من أحكام الملكية الشائعة ، والقسمة ، والشيوع اإلجبارى ، وملكية الطبقات ، والحائط المشترك ، وشرط عدم التصرف ، 

والتصرفات الصادرة فى مرض الموت ، وتزاحم الشفعاء ، وحق السكنى ، والقيود التى تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف 

 شاء .

ضاء المصرى فى شرط تملك الرهن عند عدم الوفاء ، وفى نزول الدائن المرتهن وفى التأمينات العينية ، نقل التقنين الجديد أحكام الق

عن مرتبته ، وفى الحائز للعقار المرهون ، وفى بعض أحكام التطهير ، وفى منع حق االختصاص بعد إعسار المدين أو موته ، وفى 

 بامتياز المؤجر وامتياز صاحب الفندق . رهن الدين رهن حيازة ، وفى ترتيب حقوق االمتياز ، وفى التفصيالت المتعلقة 

 األحكام التى كانت تقوم على نص تشريعى :  -ب

  نصوص كانت معيبة فهذبت

: كان التقنين القديم يشتمل على نصوص معيبة فهذبها التقنين الجديد . من ذلك النصوص المتعلقة بتقسيم األشياء واألموال ، 

ب ، وفى البطالن ، وفى االشتراط لمصلحة الغير ، وفى مسئولية المكلف بالرقابة ، والنصوص التى وردت فى الغلط ، وفى السب

وفى مسئولية المتبوع ، وفى دفع غير المستحق ، وفى الفضالة ، وفى الدعوى غير المباشرة ، وفى الدعوى البوليصية ، وفى الحق 

يع فى مرض الموت ، وفى عقد المقاولة ، وفى الحراسة ، فى الحبس ، وفى التضامن ، وفى المقاصة ، وفى وقف التقادم ، وفى الب

 وفى القيود القانونية الواردة على حق الملكية ، وفى نظرية الحيازة ، وفى نظرية حق االرتفاق .



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 نصوص كانت فى مكان آخر فنقلت إلى التقنين المدنى

لك النص على مصادر القانون ، وكان وارداً فى الئحة : نقل التقنين الجديد هذه النصوص إليه ووضعها فى مكانها الصحيح . من ذ 

المحاكم الوطنية . وأحكام األهلية والهبة وإيجار الوقف والحكر ، وكان الباحث يلتمسها فى كتب الفقه اإلسالمى . وأحكام العرض 

وهذه األحكام كانت محشورة بين الحقيقى واإليداع والحوالة بين حجزين وإجراءات حق االختصاص والبقاء فى الشيوع لمدة معينة ، 

نصوص تقنين المرافعات . وقسمة المورث ، وقد وردت نصوصها فى قانون الوصية . والشفعة ، وكانت قد فصلت عن التقنين 

المدنى وصدر بها قانون خاص 
(11)
 . 

 االتجاهات العامة للتقنين الجديد ( 4) 

 ت الحديثة () موقف التقنين الجديد من االتجاهات العامة للتقنينا

 ) التقنين الجديد بين االستقرار والتطور ، وبين الفرد والجماعة (

*** 

 موقف التقنين الجديد -أ

 من االتجاهات العامة للتقنينات الحديثة

يحسن ، حتى نرسم موقف التقنين الجديد من االتجاهات العامة للتقنينات الحديثة ، أن نبين أوال أهم هذه االتجاهات . ويمكن ردها إلى 

 اتجاهين رئيسيين : ) االتجاه األول ( يتعلق بالمدى الذى يسلم به تقنين معين بمبدأ سلطان اإلرادة ، والحد الذى يفصل فى هذا التقنين

المنطقة التى تنظمها اإلرادة والمنطقة التى ينظمها القانون .              ) واالتجاه الثانى ( يتعلق بمقدار ما ينطوى عليه تقنين  ما بين

، وأية نزعة  tendance objective، ومقدار ما ينطوى عليه من نزعة موضوعية  tendance subjectiveمعين من نزعة ذاتية 

المتغلبة على األخرى فى هذا التقنين . وهذا االتجاه الرئيسى الثانى ينطوى على اتجاهات متنوعة . ذلك أن من هاتين النزعتين هى 

( األمر 2النزعة الذاتية أو النزعة الموضوعية للتقنين تفرض عليه موقفاً معيناً إزاء تنازع نظريات متعارضة فى أمور ثالثة : )

أية النظريتين نختار  –( واألمر الثانى 1لتزام : المذهب الشخصى أو المذهب المادى ؟ )أى المذهبين نختار فى تصوير اال –األول 

 acteحظ التصرف المجرد  –( واألمر الثالث 9فى التعبير عن اإلرادة : نظرية اإلرادة الباطنة أو نظرية اإلرادة الظاهرة ؟ )

abstrait  مكان يحتله بجوار المكان الذى يحتله الثانى؟ فالنزعة الذاتية بالنسبة إلى التصرف المسبب ، وهل يجوز أن يكون لألول

تفرض اختيار المذهب الشخصى لاللتزام ، وتؤثر نظرية اإلرادة الباطنة ، وال تجعل للتصرف المجرد مكانا ملحوظاً إلى جانب 

، وتؤثر نظرية اإلرادة الظاهرة ،  التصرف المسبب . أما النزعة الموضوعية فعلى النقيض من ذلك تختار المذهب المادى لاللتزام

 وتجعل للتصرف المجرد مكانا ملحوظا إلى جانب التصرف المسبب .

( النظرية 1( مبدأ سلطان اإلرادة . )2ومن ثم فاالتجاهات العامة للتقنينات الحديثة يمكن جمعها حول المسائل األربع اآلتية : )

( التصرف المسبب والتصرف المجرد 5اإلرادة الباطنة ونظرية اإلرادة الظاهرة . )( نظرية 9الشخصية والنظرية المادية لاللتزام . )

 . 

ة ويقال عادة إن هذه االتجاهات العامة فى جملتها تفصل ما بين التقنينات الالتينية والتقنينات الجرمانية . فاألولى مشبعة بروح الفردي

، أما األخرى فمشبعة بروح الجماعة فتضع قيوداً كثيرة على هذا المبدأ .  بالنسبة إلى مبدأ سلطان اإلرادة فتأخذ به إلى مدى بعيد

 واألولى تأخذ بالنظرية الشخصية لاللتزام ، بينما تأخذ األخرى بالنظرية المادية . وتؤثر االولى نظرية اإلرادة الباطنة ، بينما تؤثر

لتقنينات األولى ، أما التقنينات األخرى فتبرز إلى جانب األخرى نظرية اإلرادة الظاهرة . والتصرف المسبب هو القاعدة فى ا

 التصرف المسبب التصرف المجرد وتضع له نظرية عامة . 

على أن هذا القول يلقى على عواهنه دون تمحيص . وهو إذا صدق فإنما يصدق فى الناحية الفقهية أكثر مما يصدق فى الناحية 

وهو  –نحاز انحيازاً مطلقاً إلى أحد االتجاهين ، ونبذ بتاتا االتجاه اآلخر . فالتقنين األلمانى التشريعية . ذلك أنه ال يوجد تقنين حديث ا

احترم مبدأ سلطان اإلرادة إلى مدى بعيد ، واعتد بالعنصر الشخصى فى االلتزام ، وأخذ باإلرادة  –عنوان التقنينات الجرمانية 

                                                 
 ويجب التمييز ، فى التشريعات المدنية التى كانت منفصلة عن التقنين المدنى القديم ، بين : ( 11)
سبيل الدوام واالستقرار ، وهى فى الواقع من األمةر جةزء مةن القةانون المةدنى ، وإن كانةت منفصةلة ماديةا عةن التقنةين )) أ (( تشريعات مدنية وضعت على    

التقنةةين  المةدنى ، وذلةك كالتشةةريعات الخاصةة بالشةةفعة وبالشةهر العقةةارى وبالفوائةد وبةةالرى وبطةرح البحةةر . وقةد اعتبةةرت هةذه التشةةريعات فعةال جةةزءاً مةن
 أدمج الكثير منها فى التقنين المدنى الجديد ، وإن بقى بعضها منفصال عنه ألسباب خاصة كقانون الشهر العقارى وقانون الرى . المدنى القديم ، و

 ، فةال تبقةى )) ب (( تشريعات خاصة صدرت فى ظروف استثنائية لمناسبات معينة ، وعاشت إلى جانب التقنين المدنى القديم ، مستقلة عنه وال صلة لها بةه   
ك التشةريع ببقائه ، وال تزول بزواله . وإنمةا هةى تبقةى ببقةاء الظةروف االسةتثنائية التةى كانةت سةبباً فةى صةدورها ، وتةزول بةزوال هةذه الظةروف . مثةل ذلة
، والتشةةريع المتعلةق بعةدم جةةواز إخةالء األمةاكن المةةؤجرة وتعيةين حةد أقصةةى لألجةرة ، والتشةريع الخةةاص باالسةتيالء أل ةراض التعلةةيم وأ ةراض التمةوين 
ى باقيةةة ببقةةاء الخةةاص بتجزئةةة الضةةمان . كةةل هةةذه التشةةريعات االسةةتثنائية تعتبةةر مسةةتقلة عةةن القةةانون المةةدنى ، ولةةم يلغهةةا التقنةةين المةةدنى الجديةةد ، وإنمةةا هةة

 ائها .الظروف االستثنائية التى استدعت صدورها ، وال تزول إال إذا ألغيت بتشريع خاص أو إذا انقضت المدة التى قدرت لبق
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فاعتبره باطال إذا كان مخالفاً لآلداب ، وجعله قابال لإلبطال إذا شاب اإلرادة  الباطنة فى كثير من النواحى ، وعرف التصرف المسبب

يضع قيوداً كثيرة على مبدأ سلطان اإلرادة ، ويعتد فى بعض الحاالت  –وهو عنوان التقنينات الالتينية  –عيب . والتقنن الفرنسى 

نواحى ، ويعرف التصرف المجرد ولو على سبيل االستثناء . بالعنصر المادى فى االلتزام ، ويأخذ باإلرادة الظاهرة فى بعض ال

ا فالفصل ما بين التقنينات الجرمانية والتقنينات الالتينية فى هذه االتجاهات ال يجوز أن يكون فصال تاماً . والذى يمكن أن يقال فى هذ

على العكس من ذلك التقنينات الالتينية ، ولكن الصدد أن نزعة التقنينات الجرمانية أقرب إلى اتجاهات منها إلى اتجاهات أخرى ، و

دون أن نستبعد هذه االتجاهات األخرى استبعاداً تاماً عن كل من النظامين 
(11)
 . 

اً . أضف إلى ما تقدم أن القوانين الالتينية تأثرت فى الخمس عاما األخيرة ، منذ ظهور التقنين األلمانى ، بالنزعة الجرمانية تأثراً كبير

لواءها فى مسهل القرن العشرين . وبرز هذا الطابع فى التقنينات  (Saleilles)ركة تهدف إلى هذا الغرض ، حمل سالى وقامت ح

الالتينية الحديثة التى ظهرت فى القرن الحالى . ترى ذلك واضحا فى التقنين التونسى والمراكشى ، وفى التقنين اللبنانى ، وفى 

لتقنين اإليطالى الجديد ، وفى تقنينات أخرى متخيرة كالتقنين البولونى والتقنين البرازيلى والتقنين المشروع الفرنسى اإليطالى ، وفى ا

 Code civil )الصينى . وكان من أثر ذلك أن أصبحت هناك فروق محسوسة بين التقنين المدنى الفرنسى أو تقننن نابليون 

francais, Code Napoleon )  والقانون المدنى الفرنسى(Droit civil francais)  وانفرجت مسافة الخلف بينهما
(12)
 . 

أما التقنين المصرى الجديد فقد بدأ فى مشروعه التمهيدى يتأثر تأثراً ظاهراً بنزعة القوانين الجرمانية . ولكن هذا التأثر أخذ يخف 

ة ، ثم فى المشروع الذى أقرته لجنة القانون تدرجا فى المراحل التالية ، وقد خف بنوع خاص فى المشروع النهائى أمام لجنة المراجع

المدنى بمجلس الشيوخ . وهو فى الصورة األخيرة التى صدر بها قد انحاز انحيازا نهائياً إلى النظام الالتينى . وإذا كانت هناك بقايا 

من النزعة الجرمانية ال تزال موجودة 
(19)
ينية ذاتها فقها وتشريعاً بالنزعة ، فذلك هو القدر الذى تأثرت فى حدوده القوانين الالت 

رة الجرمانية . وقد تأثر تبعاً لها التقنين المصرى الجديد ، حتى صح أن يقال إن هذا التقنين ال يزال منتميا للنظام الالتينى ال فى دائ

النزعات الجرمانية  التقنين المدنى الفرنسى بالذات ، ولكن فى دائرة أوسع هى دائرة القانون المدنى الفرنسى المتأثر ببعض
(18)
 . 

ى وإذن لم يخرج التقنين المصرى الجديد على تقاليده الالتينية ، بل بقى محتفظا بها . والزعم بأن هذا القانون قد أحدث ثورة وانقالبا ف

من تأثر النظريات  األوضاع المدنية التى كانت قائمة قبله زعم ال يقوم على أساس . فال ثورة وال انقالب ، ولكن تسجيل لما تم فعال

ذلك الالتينية بالنظريات الجرمانية . وقد استبقى التقنين الجديد النظام الالتينى أساسا له. ولكن النظام الالتينى الذى استبقاه ليس هو 

ة وتخطى أعناق النظام الذى ساد التقنين المدنى الفرنسى فى مقتبل القرن التاسع عشر ، بل النظام الذى تطور مسايراً للحاجات العملي

السنين حتى وصل إلى منتصف القرن العشرين . فالقول بالثورة واالنقالب قول يخالف الواقع ، وينطوى على تجاهل لما تم من 

 تطور فى النظم الالتينية فى مدى قرن ونصف قرن . 

 وونظر اآلن فى ضوء ما قدمناه إلى موقف التقنين الجديد من هذه االتجاهات العامة التى أسلفنا ذكرها . 

 مبدأ سلطان اإلرادة :  -1

وقف التقنين الجديد من مبدأ سلطان اإلرادة موقفاً معتدال . فال هو انتقص منه إلى حد أن جعله يفنى فى سلطان المشرع وسلطان 

ال األصل أن اإلرادة حرة تحدث من اآلثار القانونية ما تتجه إلى إحداثه ، وال هو تركه يطغى فيستبد بإنشاء القاضى ، إذ ال يز

 العالقات القانونية وبتحديد آثارها دون نظر إلى المصلحة العامة وإلى مقتضيات العدالة .

تزال هناك عقود شكلية روعى فى شكليتها اعتبارات تمت  استبقى القيود التى كان التقنين القديم يرسمها حدودا لسلطان اإلرادة . فال

للنظام العام ، أو تتجه لحماية أطراف العقد أنفسهم . وال تزال العقود الرضائية ذاتها محصورة فى نطاق النظام العام واآلداب . وال 

                                                 
، والةدكتور أحمةد زكةى  228ص  – 223أنظر فى هذا المعنى الدكتور محمود أبو عافية فى رسالته )) التصرف القةانونى المجةرد (( نسةخة عربيةة ص ( 11)

، وانظر بنوع خاص ما ورد فةى هةذه المةذكرة )  21ص – 21ص  1838الشيتى فى المذكرة التى تقدم بها إلى معهد القانون المقارن بجامعة باريس سنة 
التى أخذ بها التقنين األلمانى متوسطاً فى ذلك بةين نظريةة اإلرادة الظةاهرة ونظريةة اإلرادة  ( Vertrauenstheorie)( عن نظرية الثقة  39ص – 42ص

 الباطنة . 
ص                1819إلى مؤتمر األسبوع الةدولى للقةانون الةذى عقةد ببةاريس سةنة  (Maury)أنظر فى هذا المعنى التقرير الذى تقدم به األستاذ مورى ( 12)

 . 12إلى ص  19. ويقارن األستاذ بين التقنين الجديد وبين القانون الفرنسى من جهة والقانون األلمانى من جهة أخرى فى ص  12
  اإلرادة الظاهرة و ير ذلك مما سنورده تفصيال فيما يلى . مثل ذلك تعريف العقد والمعايير الموضوعية والعقود التى تقوم على (19)
وجاء فى مبسةوط أنظر فى هذا المعنى تقرير األستاذ مورى المشار إليه وتقرير الدكتور شفيق شحاته المقدم إلى مؤتمر األسبوع الدولى الذى تقدم ذكره . ( 18)

 Traite do Droit)و  119جةزء ثةان ص  1819د ومةارتن وولةف ، بةاريس مبسةوط القةانون المقةارن لألسةاتذة ببيةر أرمةانجون والبةارون بةوريس نولة

Compare, par Pierre arminjon, Baron Boris Nolde, Martin Wolff, Paris 1950, II, page 618 )  وفى تقدير التقنين الجديد ما يةأتى ،

ته الفنية ، وقواعده األساسية ، هى فى مجموعهةا مةا تةراه فةى القةانون الفرنسةى : )) إن مبادل ) التقنين المصرى الجديد ( ، وتكييفاته القانونية ، ومصطلحا
 . على أن التقنين المصرى الجديد هو بالر م من ذلك عمل مبتدع لما يمتاز به من وضوح ودقة (( .

(Dans leur ensemble, ses principes, ses qualifications, sa terminolgie, ses regles fondamentales sont celles du droit 

francais. Cette ceuvre, remarquable par sa clarte et sa precision, est neanmoins originale ) . 
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، بل زاد التقنين الجديد عليها عقد القسمة  تزال الحدود المادية للغبن فى بعض العقود قائمة كما فى بيع عقار القاصر وإبحار الوقف

 ( . 759إذا زاد الغبن فيه على الخمس ) م 

واستحدث قيودا جديدة طاوع فيها التطور االجتماعى واالقتصادى للقانون طوال العصور األخيرة ، بل سجل فى بعضها ما كان 

 القضاء المصرى ذاته قد وصل إليه من حلول عن طريق هذا التطور . 

يد من سلطان اإلرادة عند تكوين العقد ، بأن وسع من نطاق الغبن ، وحوره من نظرية مادية جامدة تقتصر على عقود معينة ، إلى فق

نظرية ذاتية مرنة تتناول جميع العقود . فرسم بذلك لإلرادة حدودا جديدة ال تتعداها ، ومنع أن يستغل المتعاقد طيشاً أو هوى آنسه فى 

حتى لو رضى هذا بما وقع عليه من غبن ، إذ أن إرادته فى هذه الحالة ال تكون صحيحة ، وال يرتب القانون عليها المتعاقد اآلخر 

( . ومثل االستغالل اإلذعان ، رسم التقنين الجديد له أيضا حدودا لسلطان اإلرادة عند تكوين العقد ، وذلك  215أثرها ) أنظر المادة 

لى مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها . وإذا كان المتعاقد فى حالة إذا كان قبول المتعاقد يقتصر ع

االستغالل يستغل فى المتعاقد اآلخر ظروفاً شخصية خاصة ، فهو فى حالة اإلذعان يستغل فيه ظروفاً اقتصادية عامة ، والمتعاقد 

سلطان اإلرادة فى حالة اإلذعان كما قيد منها فى حالة االستغالل . فقضى بأنه المغبون مذعن فى الحالتين . ومن ثم قيد القانون من 

إذا تم العقد بطريق اإلذعان ، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية ، جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المذعن منها 

(  255، وذلك وفقا لما تقضى به العدالة ) أنظر المادة 
(29)
نين الجديد سار فى الحد من سلطان اإلرادة إلى مدى أبعد . بل إن التق 

 فألزم ، كما قدمنا فى إدارة المال الشائع وفى التصرف فيه ، أقلية المالك فى الشيوع أن تخضع إلرادة األغلبية                ) أنظر

قات البناء الواحد اتحادا فيما بينهم ) أنظر ( ، وجعل زمام اإلدارة فى يد األغلبية إذا كون مالك طب 791و  715و  717المواد 

(  711و  711و  719و  715المواد 
(21)
وفى هذا كله خروج على مبدأ سلطان اإلرادة ، ولكن التقنين الجديد ضحى بهذا المبدأ  

ولم يقتصر التقنين  رعاية لمصلحة أعلى هى أن يكفل للمال الشائع إدارة حسنة يقتضيها الصالح المشترك لجميع المالك فى الشيوع .

الجديد على إحالل إرادة المشرع محل إرادة المتعاقد كما رأينا فى األمثلة السابقة ، بل زاد على ذلك أن أحل فى بعض الحاالت إرادة 

 (.59القاضى محل إرادة المتعاقد كما سنرى ) أنظر المادة 

وقيد من سلطان اإلرادة عند تنفيذ العقد ، فجعل نظرية الحوادث الطارئة وقت هذا التنفيذ تقابل نظريتى االستغالل واإلذعان وقت 

على أنه )) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها ، وترتب  251تكوين العقد ، ونص فى الفقرة الثانية من المادة 

نفيذ االلتزام التعاقدى ، وإن لم يصبح مستحيال ، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضى ، على حدوثها أن ت

تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحةالطرفين ، أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول . ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك 

على أنه )) إذا كان  197فى عقدى اإليجار والمقاولة . فنص فى الفقرة األولى من المادة  (( . وطبق هذه النظرية تطبيقا خاصا

اإليجار معين المدة ، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها 

( . ونص فى  195والمادة  1فقرة  191مرهقاً (( ) أنظر أيضاً المادة أن تجعل تنفيذ اإليجار من مبدأ األمر أو فى أثناء سريانه 

على أنه )) إذا أنهار التوازن االقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث  197الفقرة الرابعة من المادة 

ليه التقدير المالى لعقد المقاولة ، جاز للقاضى أن استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد ، وتداعى بذلك األساس الذى قام ع

طارئة جواز تخفيض التعويض في الشرط يحكم بزيادة األجر أو بفسخ العقد (( . وكجواز إنقاص االلتزام الذى أصبح مرهقاً لحوادث 

وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  ، الجزائي إذا تبين عند تنفيذ العقد أن التعويض المتفق عليه يزيد كثيرا على الضرر الذي وقع فعال

ً "  على أنه 15 ومثل ذلك أيضاً  . " فيه إلى درجة كبيرة يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدير أن التقدير كان مبالغا

"  على انه 199ية من المادة وقد نصت الفقرة الثان ، أن يقتصر المدين على دفع تعويض نقدي إذا تبين أن في التنفيذ العيني إرهاقاً له

ً  ، إذا كان في التنفيذ العيني ارهاق للمدين  . " جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضرراً جسيما

"  على أن ، وهي تضع الجزاء على مخالفة القيود التي تحد من حق مالك العقار في البناء ، 2927ونصت الفقرة الثانية من المادة 

ومع ذلك يجوز االقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر  ، كل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصالحها عينا

فنص في الفقرة الثانية من  . ومثل ذلك اخيراً ما رتبه التقنين الجديد على تغير الظروف في تعديل حق اإلرتفاق وفي إنهائه . " ذلك

ومع ذلك إذا " :  على ما يأتي ، في صدد النهي عن إبدال موضع آخر بالموضع المعين أصالً الستعمال حق اإلرتفاق ، 2919المادة 

عقار أو أصبح اإلرتفاق مانعاً من إحداث تحسينا في ال ، كان الموضع الذي عين أصالً من أصبح من شأنه أن يزيد في عبء اإلرتفاق

أو إلى عقار آخر مملكه هو أو يملكه أجنبي إذا  ، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل اإلرتفاق إلى موضع آخر من العقار ، المرتفق به

كل هذا متى كان استعمال اإلرتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به  ، قبل األجنبي ذلك

لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من اإلرتفاق كله أو بعضه إذا فقد "  على أن 2915ونص في المادة  . " لسابقفي وضعه ا

                                                 
د ون ال يعتةويمكن القول ، من ناحية نظر أخةرى ، أن مةا رتبةه القةانون مةن جةزاء علةى االسةتغالل واإلذعةان هةو احتةرام لسةلطان اإلرادة ، وإذا كةان القةان( 29)

 اعتداداً كامال باإلرادة المستغلة أو المذعنة ، فذلك ألن اإلرادة هنا لم تستكمل حريتها ، وال سلطان إال لإلرادة الحرة .
 . 829و  821أنظر أيضاً فى حالتين أخريين المادتين ( 21)
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أنظر ) "  اإلرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به

  .(  2919و  2915أيضاً المادتين 

فخفف بهذا التجديد من  –وقد سبقه القضاء المصري إلى بعض منها  –كل هذه قيود على سلطان اإلرادة استحدثها التقنين الجديد 

والتي كان من شأنها أن تطلق مبدأ سلطان اإلرادة إلى مدى بعيد قد يتعارض مع  ، النزعة الفردية التي كانت تميز التقنينات الالتينية

إذ هو فيما قيده به قد جارى النزعة الحديثة  ، ولم يجاوز التقنين الجديد حدود االعتدال في تقييد هذا المبدأ . المصلحةالعدالة و

فساير بذلك تطوراً محموداً سجله العصر  ، ال في التقنينات الجرمانية وحدها بل وفي التقنينات الالتينية الحديثة ذاتها ، المتمشية

 تالحاضر لهذه التقنينا
 (11  )

.  

  : النظرية الشخصية والنظرية المادية لاللتزام - ب

فالمذهب الشخصي يرى أن األمر الجوهري  . سنرى عند الكالم في نظرية االلتزام أن هناك مذهبين يختلفان في النظرة إلى االلتزام

أما  . الرومانين وعنها أخذت القوانين الالتينيةوهذه هي نظرية القانون  . فيه هو ما يقوم من رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين

 ، وينزل عنصر الرابطة الشخصية إلى المكان الثاني ، المذهب المادي فينظر إلى محل االلتزام باعتبار انه هو العنصر األساسي فيه

قال بها جييرك ومن نحا  ، مانيةوهذه هي النظرية الجر . فيصبح االلتزام في نظر هذا المذهب عنصراً مالياً أكثر منه عالقة شخصية

  . ونابذين تقاليد القانون الروماني ، نحوه من فقهاء األلمان متأثرين في ذلك بالتقاليد الجرمانية القديمة

رابطة  ، في عنصره الجوهري ، لو أن االلتزام . والمذهب المادي يفسر تفسيراً منطقياً صحيحاً كيف يبقى االلتزام رغم تغير اطرافه

دون أن يتغير االلتزام  ، والمدين في حوالة الدين ، ولما أمكن أن يتغير الدائن في حوالة الحق ، لزال بزوال هذه الرابطة ، شخصية

وااللتزامات التي تنشأ دون دائن تقع كثيراً  . ويفسر المذهب كذلك تفسيراً منطقياً صحيحاً كيف يجوز أن ينشأ االلتزام دون دائن . ذاته

والتزام المتعهد لمصلحة شخص غير معين أو شخص غير موجود في االشتراط  ، فمن ذلك التزام الواعد بجائزة ، في الحياة العملية

لما صح أن  ، فلو أن االلتزام ليس في جوهره إال رابطة شخصية بين دائن ومدين ، والتزام من يوقع السند لحامله ، لمصلحة الغير

  . حتى تقوم الرابطة بينهما ، د الدائن والمدين معا وقت نشوء االلتزامينشأ التزام دون أن يوج

 ، تفسح مجاال لبعض تطبيقات المذهب المادي ، بالرغم من اعتناقها للمذهب الشخصي في االلتزام ، وقد كانت التقنينات الالتينية

راط لمصلحة الغير حتى أصبح من المستطاع االشتراط وتطور فيها االشت ، وبالسند لحامله ، فتعترف بحوالة الحق دون حوالة الدين

ولما احتك المذهب المادي ببالمذهب الشخصي سارت التقنينات الالتينية في  . لمصلحة شخص غير معين ولمصلحة شخص مستقبل

  . ينونص بعضها على جواز الوعد بجائزة لشخص غير مع ، فاعترف بعضها بحوالة الدين إلى جانب حوالة الحق ، تطورها

ولكنه من جهة أخرى سجل ما تم فعال من  ، وقد وقف التقنين الجديد هنا أيضاً موقف االعتدال فم يغرق في األخذ بالمذهب المادي

  . تطور نحو هذا المذهب بحكم تأثر النظريات الالتينية بالنظريات الجرمانية

واقر ما وصل إليه الفقه  ،(  925 – 999أنظر المواد )  الة الحقفاعترف بحو ، فهو أوالً استبقى التطبيقات القديمة للمذهب المادي

والقضاء منذ عهد طويل من جواز االشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو جهة مستقبلة أو لمصلحة أو جهة لم يعينا وقت العقد متى 

  .(  291أنظر المادة )  كان تعيينهما مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره

تطورت إليه التقنينات الالتينية في ناحية المذهب المادي إلى أقصى مدى وصل إليه هذا التطور حتى ال يكون  وهو ثانياً سجل ما

ونص صراحة على أن من وجه  ،(  911 – 929أنظر المواد )  متخلفاً عن عصره فنظم إلى جانب حوالة الحق حوالة الدين

ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو  ، الجائزة لمن قام بهذا العمل للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء

  .(  211أنظر المادة )  دون علم بها

فال يزال االلتزام  . ولم يخرج على تقاليده خروجاً ال تبرره المصلحة العملية ، وهو بعد هذا وذاك لم يهجر المذهب الشخصي لاللتزام

وعن طريق هذه اإلرادة تتسرب  ، وال يزال االلتزام االرادي يقوم على اإلرادة المشتركة للدائن والمدين ، رابطة ما بين شخصين

ال غلط  ، ويجب أن تكون على هدى . ال إكراه يعيبها وال استغالل ، فيجب أن تكون اإلرادة حرة مختارة . العوامل النفسية والخقية

مما سبق  ، وافسح جانباً للظروف الطارئة غير المتوقعة ، خاصة لعقود االذعان أحكاماً وجعل التقنين الجديد  . يشوبها وال تدليس

أما االلتزام غير اإلرادي فال يزال هو أيضاً رابطة ما بين شخصين إلى حد أن الدائن بتعويض عن ضرر أدبي ال ينتقل حقه  . بيانه

                                                 

  (
11
قد بسط في سلطان اإلرادة عندما استبقاها في بعض الفروض نتج اثراً آخر غير  ، من جهة أخرى ، على أن التقنين الجديد ( 

على  259فقد نصت المادة  . نرى ذلك في انتقاص العقد وفي تحويله . بعد أن ابطل اثرها األصل ، األثر المقصود أصالً 

إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم  ، أو يقففهذا الشق وحده هو الذي يبطل  ، إذا كان العقد في شق منه باطال أو موقوفا" أنه 

إذا كان العقد باطال أو قابال " على أنه  2155ونصت المادة  . "بغير الشق الذي وقع باطال أو موقوفا فيبطل العقد كله 

أن نية ، إذا تبين  ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه لإلبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر

  . " المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد
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(  111أنظر المادة )  نه وبين المسئول أو كان قد طالب به أمام القضاءإلى ورثته إال إذا كان هذا التعويض قد تحدد بمقتضى اتفاق بي

  . وفي هذا اعتراف صريح بالعامل الشخصي في االلتزامات غير العقدية .

 نظرية اإلرادة الباطنة ونظرية اإلرادة الظاهرة  –ج 

 ً وهو  –فمذهب اإلرادة الباطنة  . النظرة إلى اإلرادةأن هناك مذهبين يختلفان في  ، عند الكالم في نظرية العقد ، سنرى في هذا أيضا

ومذهب  . أما التعبير المادي عن هذه اإلرادة فليس إال قرينة عليها تقبل إثبات العكس ، يقف عند اإلرادة النفسية –المذهب الالتيني 

إذ التعبير هو المظهر  ، رادة ذاتهاويعتبره هو اإل ، يقف عند التعبير عن اإلرادة –وهو المذهب الجرماني  –اإلرادة الظاهرة 

هذا إلى أن التعبير عن اإلرادة هو الشيء المادي  ، االجتماعي لإلرادة والقانون إنما يعنيه الظواهر االجتماعية دون الظواهر النفسية

  . الذي يقف عنده المتعاملون ويطمئنون إليه في تعاملهم

ويعنينا  . كما لم تسلم التقنينات الجرمانية من أثر لمذهب اإلرادة الباطنة ، إلرادة الظاهرةولم تسلم التقنينات الالتينية من أثر المذهب ا

ولكنه مع ذلك  ، فاألصل عنده هو األخذ باإلرادة الباطنة . في هذا الصدد أن نبين أن التقنين الجديد بقى في حظيرة التقنينات الالتينية

وهو في هذا قد تأثر بالنزعة الجرمانية الموضوعية تأثر التقنينات  . ه استقرار التعامليأخذ باإلرادة الظاهرة إلى الحد الذي يقتضي

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، الالتينية ذاتها بهذه النزعة

  . في تكوين العقد وفي تفسيره ، ابتغاء استقرار التعامل ، أخذ التقنين الجديد باإلرادة الظاهرة

على أن التعبير عن  52فهو ينص في المادة  . حد أن أقام العقد في بعض الحاالت على اإلرادة الظاهرةففي تكون العقد سار إلى 

ولكن القبول  ، ويترتب على ذلك أن من وجه إليه إيجاب فقبله ثم عدل . اإلرادة ينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه

بل على أساس إرادته  ، الحقيقية التي عدل عنها ال على أساس إرادته ، رتبط بالعقدي ، وصل إلي علم الموجب قبل أن يصل العدول

إذا مات من صدر منه التعبير عن "  من القانون الجديد على أنه 51كذلك تنص المادة  . الظاهرة وهي وحدها التي اقترن بها اإليجاب

وال يستقيم  . " منع من ترتب هذا األثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليهاإلرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثره فان ذلك ال ي

بل على  ، وهي اإلرادة التي تموت بموت صاحبها وتزول بفقده ألهليته ، هذا الحكم على أساس اإلرادة الباطنة الكامنة في النفس

ويقرر التقنين  . ى حتى بعد موته أو بعد فقده ألهليتهوتبق ، أساس اإلرادة الظاهرة التي انفصلت عن صاحبها فأصبحت مستقلة عنه

من الجديد أن غلط أحد المتعاقدين ال يكون سبباً في إبطال إال إذا كان المتعاقد اآلخر قد وقع في الغلط ذاته أو كان على علم به أو اكن 

ولم  ، ولم يقع فيه المتعاقد اآلخر ، المتعاقد األول ويترتب على ذلك انه إذا كان الغلط قد انفرد به .(  219م )  السهل عليه أن يتبينه

ً  ، يعلم به ولم يكن من السهل عليه أن يتبينه فان هذه اإلرادة  ، ال على أساس اإلرادة الحقيقية للمتعاقد األول ، فإن العقد يكون صحيحا

 . تعاقد اآلخر واعتمد عليها في ترتيب شئونهولكن على أساس إرادته الظاهرة التي اطمأن إليها الم ، قد شابها غلط فجعلها فاسدة

ما لم يثبت  ، بطال العقدإفليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب  ، ويقرر التقنين الجديد أيضاً انه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين

في صدد اإلكراه ما قرره في صدد  ويقرر .(  211م )  أن المتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس

ما لم يثبت أن المتعاقد  ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، فينص على أنه إذا صدر اإلكراه من غير المتعاقدين ، التدليس

وكان  ، فإذا كان المتعاقد اآلخر ال يعلم بوقوع التدليس أو اإلكراه . اآلخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا اإلكراه

ً  ، في الوقت ذاته يتعذر عليه أن يعلم ذلك فإن هذه اإلرادة قد  ، ال على أساس اإلرادة الحقيقية للمتعاقد األول ، فان العقد يكون صحيحا

 عتمد عليها المتعاقد اآلخرولكن على أساس إرادته الظاهرة التي ا ، أفسدها التدليس أو اإلكراه
 (19  )

.  

وفي تفسير العقد يمكن القول أن التقنين الجديد قد أخذ من طريق غير مباشر باإلرادة الظاهرة في العقود التي تكون عبارتها 

ا من طريق فال يجوز االنحراف عنه ، إذا كانت عبارة العقد واضحة"  على أنه 299فقد نص في الفقرة األولى من المادة  . واضحة

وفي  ، الحقيقية ن عبارة العقد الواضحة تؤخذ على إنها تعبير أمين عن اإلرادةأصحيح  . " تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين

ولكن وراء هذا االفتراض حقيقة  . المتعاقدين التزام لإلرادة الحقيقية ال اإلرادة الظاهرة التزام هذه العبارة للتعرف على إرادة

فنحن في  . وال يجوز لنا أن ننحرف عن هذا للتعرف على تلك ، هي إننا إنما نستخلص اإلرادة الحقيقة من اإلرادة الظاهرة ، ملموسة

  . وإن كنا نفعل ذلك تحت ستار أن اإلرادة الظاهرة هي اإلرادة الحقيقية ذاتها ، الواقع من األمر نأخذ باإلرادة الظاهرة

 . سواء كان ذلك في تكوين العقد أو في أثناء تفسيره ، الجديد قد أخذ باإلرادة الظاهرة في بعض الفروض ويتبين مما قدمناه أن التقنين

فجعل  ، " متطابقتين إرادتينبمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن "  على أن العقد يتم 75فساغ له من وجه أن ينص في المادة 

ولكن ال يجوز السير في هذا الطريق إلى مدى أبعد مما تحتمله  . بينهما من تطابق التعبير عن طريق التعرف على اإلرادتين وما يقوم

                                                 

  (
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هذا ويمكن الوصول إلى  –وقل مثل ذلك في السبب غير المشروع إذا لم يعلم به المتعاقد اآلخر ولم يكن يستطيع أن يعلم به  ( 

ة في الغلط والتدليس واإلكراه يجوز فيقال إن العقد في الحاالت المتقدم ، النتيجة ذاتها من طريق االعتداد باإلرادة الحقيقة

وخير تعويض هو  ، على المتعاقد األول بالتعويض –وهو ال ذنب له  –وسكن يرجع المتعاقد اآلخر  ، إبطاله لفساد اإلرادة

  . بقاء العقد صحيحاً 
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فقد صدر  ، وإذا كان قد أخذ بها في بعض الفروض . النصوص فليس صحيحاً أن التقنين الجديد أخذ باإلرادة الظاهرة كقاعدة عامة

وهو إذا جعل التعبير طريق التعرف على اإلرادة فإنما أراد عن طريق هذه  . في ذلك عن اعتبار مشروع هو تحقيق استقرار التعامل

ولم يرد األخذ باإلرادة الظاهرة التي تقف عند ظاهر  ، العالقة المادية التعرف على اإلرادة الحقيقية بالقدر الذي يمكن التعرف عليها

 ، وفي مواطن شتى ، كقاعدة عامة ، أو اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين ، ةوإال فالواضح أن التقنين الجديد قد أخذ باإلرادة الباطن . التعبير

  . سواء كان ذلك عند تكوين العقد أو عند تفسيره

فمحصها من الغلط والتدليس  ، حرة مختارة غير مضللة وال واهمة ، لم يعتد باإلرادة إال في معدنها الحقيقي ، ففي تكوين العقد

ثم سار في استصفاء اإلرادة  . نه تعقبها في مظان ما قد تخضع له من ضغط كما فعل في عقود االذعانبل إ ، واإلكراه واالستغالل

 . إذ اعتد ال باإلرادة وحدها بل أيضاً بالباعث الذي كان دافعاً لها ، الحقيقية واستكناه ما تتجه إليه من غايات مستترة إلى مدى أبعد

  . وفي األخذ بهذه النظرية انحياز واضح لإلرادة الباطنة ، بها كاملةوهذه هي نظرية السبب أخذ التقنين الجدي 

فنص في الفقرة الثانية من المادة  . إذا كانت عبارات العقد غير واضحة ، أخذ التقنين الجديد أيضاً باإلرادة الباطنة ، وفي تفسير العقد

نية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي فيجب البحث عن ال ، إذا كان هناك محل لتفسير العقد"  على أنه 299

وفقا للعرف الجاري في  ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، لأللفاظ

وإذا كان التقنين  . تلمس اإلرادة الحقيقيةأي  ، فاألصل إذن في تفسير العقد هو البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين . " المعامالت

فإن هذه المعايير  ، الجديد يضع معايير موضوعية للبحث عن هذه اإلرادة الحقيقية كطبيعة التعامل والعرف الجاري في المعامالت

  . ليست إال طرقاً للنفاذ إلى اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين على نحو منضبط يمكن االطمئنان إليه

تبعاً  ، ولكن هذه اإلرادة في بعض األحوال . خلص لنا من متابعة التقنين الجديد أن األصل في اإلرادة هي اإلرادة الباطنةوالذي ي

وتقوم عندئذ على  ، فتصبح هي اإلرادة الظاهرة ، تتجسم في المظهر الذي اتخذ للتعبير عنها ، لمقتضيات االستقرار في التعامل

 . ي يولدها هذا المظهر في نفوس المتعاملينأساس من الثقة المشروعة الت
 (15  )

وإذا كان التقنين الجديد قد سار في طريق اإلرادة 

فإن له في ذلك أسوة بالتقنين الالتينية الحديثة التي خطت هي أيضاً خطوات واسعة  : الظاهرة إلى مدى أبعد مما فعل التقنين الفرنسي

فهو على كل حال لم يبلغ في ذلك مبلغ التقنين  ، ومهما يكن من أمر اقتراب التقنين الجديد من اإلرادة الظاهرة . في هذا الطريق

  . وال يزال في هذا الصدد باقياً في حظيرة التقنينات الالتينية المتطورة ، األلماني والتقنينات الجرمانية األخرى

  : التصرف المسبب والتصرف المجرد –د 

د الكالم في نظرية السبب أن هذه النظرية هي المحك الذي تتميز به التقنينات ذات الصبغة الذاتية عن التقنينات ذات الصبغة سنرى عن

ً  ، فالتقنينات األولى تأخذ بنظرية نفسية للسبب . الموضوعية وال تقر التصرف المجرد عن سببه إال في  ، وتفسح له مجاال واسعا

وتتوسع في إقرار التصرف  ، وال تفسح له إال مكاناً محدوداً  ، ت األخرى فتأخذ بنظرية موضوعية للسببأما التقنينا . حدود ضيقة

  . وترده إلى قاعدة عامة ، المجرد

وهي  ، واستبدل القضاء الفرنسي بالنظرية التقليدية الضيقة ، وسنرى أن القانون الفرنسي قد خطا في النظرية السبب خطوات واسعة

واشترط في كل  . فحورته إلى فكرة نفسية مخصبة ، نظرية حديثة جعلت السبب هو الباعث الذي دفع إلى التعاقد ، يةنظرية موضوع

وينص  ، إال في حاالت استثنائية يقتضيها استقرار التعامل(  abstrait)  فال يكون التصرف مجرداً  ، تصرف أن يكون مقروناً بسببه

  . عليها القانون بذواتها

وقد احتفظت هذه التقنينات في  . فعندها أن السبب فكرة موضوعية بحتة . قيض من ذلك كان موقف التقنينات الجرمانيةوعلى الن

فجعلت عقود انتقال الملك عقوداً  . ومن ثم أقرت التصرف المجرد في حاالت كثيرة . نظرتها هذه بصبغتها الموضوعة السائدة

وجعلت كثيرا من العقود التي تنشيء  . قود التي أنشأت االلتزامات بنقل الملكيةمجردة تنقل الملك بصرف النظر عن صحة الع

وذلك كحوالة الحق وحوالة الدين والتنازل عن الحق  ، االلتزام عقوداً مجردة تصح ولو لم يكن لها سبب أو كان سببها غير مشروع

وردته إلى  ، فرسمت خطوطاً رئيسية للتصرف المجرد ، بل سارت في هذا الطريق إلى مدى أبعد . الشخصي واإلنابة في الوفاء

                                                 

  (
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معهد القانون المقارن بجامعة هذا وقد أشرنا فيما تقدم إلى أن الدكتور أحمد زكي الشيتي في المذكرة التي تقدم بها إلى  ( 

 Vertrauenstheorie)  يرى أن التقنين المدني الجديد قد أخذ بنظرية الثقة ( 59ص  – 91) ص  2555باريس في سنة 

فهي  ، وهذه النظرية وسط بين نظريتي اإلرادة الظاهرة واالرادة الباطنة . التي أخذ بها التقنينان األلماني والسويسري (

تأخذ باإلرادة التي استطاع من وجه إليه التعبير أن يتعرفها من خالل هذا التعبير مستعيناً بجميع المالبسات الموضوعية 

هي اإلرادة الباطنة التي يمكن التعرف  ، طبقاً لهذه النظرية ، فاإلرادة التي يعتد بها . التي يجب عقال أن تدخل في اعتباره

  . ( volonte reconnaissable)  ابط الموضوعيةعليها من خالل هذه الضو

فاإلرادة  . ولكنه يتعرف عليها عن طريق اإلرادة الظاهرة . وال شك في أن التقنين الجديد قد أخذ كقاعدة عامة باإلرادة الباطنة 

  . الظاهرة وسيلة ال غاية
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 promesse)  فيتخذ صورة التعهد المجر بالوفاء ، ونصت على انه يجوز بوجه عام تجريد االلتزام من سببه ، قاعدة عامة

abstraite de paiement  )أو االعتراف المجرد بالدين  (reconnaissance abstraite de dette . )  

فأخذ بنظرية السبب كما يأخذ بها  . مذهبين انتمي التقنين الجديد ؟ هنا نراه انحاز انحيازاً تاماً إلى مذهب التقنينات الالتينيةفإلى أي ال

 . وتتغلغل في الصميم من العالقات القانونية ، نظرية نفسية واسعة تنفذ منها العوامل الذاتية واألدبية إلى مدى بعيد : القضاء الفرنسي

ولم  ، إال انه وقف في نظرية السبب عند المعيار الذاتي ، من أن التقنين الجديد أخذ في بعض الحاالت بمعايير موضوعية وبالرغم

وكالتقنين  ، كالتقنين المصري القديم(  causaliste)  فالتقنين المصري الجديد سببي . يتزحزح في ذلك عن تقاليد التقنينات الالتينية

وهو كالتقنين الفرنسي يستوجب أن يكون لكل التزام مقرونا  . في هذا إلى حد بعيد مع التقنينات الجرمانيةوهو يتعارض  ، الفرنسي

فال يضع له قاعدة عامة  ، وال يبقر االلتزام المجرد إال في حدود ضيقة ، ويشترط أن يكون السبب مشروعاً وإال بطل العقد ، بسببه

ويفرد لهذه الحاالت نصوصاً  ، عترف به إال في حاالت معينة يقتضيها االستقرار في التعاملبل ال ي ، كما فعلت التقنينات الجرمانية

  . خاصة

 بل إنه هنا التزم هذه الحظيرة في أضيق . ومن ثم نرى أن التقنين الجديد في هذا الصدد بقي كعادته في حظيرة التقنينات الالتينية

  . نينات الجرمانيةولم يتأثر ال كثيراً وال قليال بالتق ، دودها

 التقنين الجديد بين االستقرار والتطور وبين الفرد والجماعة  - 2

فيأخذ به بعد أن يحيطه بقيود  ، يتوسط في األخذ بمبدأ سلطان اإلرادة . رأيناه معتدال فيما قدمنا . طابع التقنين الجديد هو االعتدال

فيستبقي المذهب الشخصي بعد أن يأخذ بما في المذهب المادي  ، ويتوسط بين المذهب الشخصي والمذهب المادي لاللتزام . كثيرة

ولكنه يأخذ باإلرادة الظاهرة  ، فيصدر عن اإلرادة الباطنة ، ويتوسط بين اإلرادة الباطنة واإلرادة الظاهرة . من نتائج عملية نافعة

  . وال يقر التصرف المجرد إال في حدود معتدلة معقولة ، ثم هو يأخذ بنظرية السبب كاملة . عاملحيث يقتضي ذلك استقرار الت

  . وإن بقى بوجه عام في حظيرة التقنينات الالتينية كما قدمنا ،(  eclectiqueفالتقنين الجديد يعد حق من القوانين المتخيرة ) 

  . وبين الفرد والجماعة ، فيتخذ سبيله قواماً بين االستقرار والتطور ، ر المعتدليقف أيضاً موقف المتخي ، فيما نحن فيه هنا ، وهو

  : التقنين الجديد بين االستقرار والتطور - 1

والقانون الحي العملي ينبغي أن يحمل في طياته عوامل التطور حتى يبقى  . يهدف التقنين الجديد إلى أن يكون قانوناً حياً عمليا

 ًً ً   . االستقرار حتى يكون عملياً وعوامل  ، حيا

  : عوامل التطور في التقنين الجديد

وهذه السلطة التقديرية الواسعة التي  ، أهم هذه العوامل هي هذه المعايير المرنة التي جعلها التقنين الجديد في مكان القواعد الجامدة

  . أعطاها للقاضي

  : المعايير المرنة - 1

مثل ذلك الغبن في بيع عقار  . ين القديم بعض القواعد الجامدة التي لم يكن هناك بد من االحتفاظ بهاورث التقنين الجديد عن التقن

والفوائد القانونية واالتفاقية وقدر لها سعر معلوم  ،(  519م )  لشخص ال تتوافر فيه األهلية وقد قدر بما يزيد على خمس قيمة العقار

 299م )  والقاعدة التي تقضي بأنه إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ،(  111 – 111م )  ال تجاوزه

والقاعدة التي استحدثها من جواز نقض عقد القسمة إذا لحق أحد المتقاسمين  ، وقد نقلها التقنين الجديد عن القضاء والعرف(  1فقرة 

دة التي تضع للمسألة حال واحداً ثابتاً ال يتغير مهما تغيرت الظروف هذه القاعدة الجام .(  759م )  غبن يزيد على الخمس

قد نكون فقي حاجة إليه في قليل من الحاالت الستقرار  ، والتي تقف في بعض المسائل عند رقم معلوم ال تحدي عنه ، والمالبسات

وخير  . الجامدة فإنها تقف عقبة في طريق التطورولكن ال يجوز االستكثار من مثل هذه القواعد  . التعامل وثباته على وتيرة واحدة

وال يتقيد فيها بحل واحد ال ينحرف  ، يسترشد بها هذا فيما يعر له من األقضية ، منها معايير مرنة يضعها المشرع هادياً للقاضي

 بل تتغاير الحلول وتتفاوت بتغير الظروف وتفاوت المالبسات ، عنه
 (19  )

.  

                                                 

  (
19
رسالة بالفرنسية للمؤلف ليون  ، "المعيار والقاعدة  –مل القيود التعاقدية الواردة على حرية الع" أنظر في هذا المعنى :  ( 

وبأن هذا التحكم ممتنع إذا  ، هذا وال يجوز االعتراض على فكرة المعيار المرن بالخشية من تحكم القاضي . 2519سنة 

 ، ف أن يخرج عليهاذلك أن القاضي ال يلبث إزاء القاعدة الجامدة التي أصبحت ال تالئم الظرو . تقيد القاضي بقاعدة ثابتة

  . فينطلق إلى مجال يكون فيه أكثر تحكماً مما لو كان أمامه معيار تشريعي مرن مفروض عليه أن يسترشد به
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 - 915/  151 – 152فقد كانت المواد  . تبدله التقنين الجديد بقاعدة جامدة كانت موجودة في التقنين القديموهذا مثل لمعيار مرن اس

من التقنين القديم تنص على جواز فسخ البيع إذا وقع على أشياء بيعت جملة واحدة ثم ظهر إنها اقل من القدر المتفق عليها أو  911

إال إذا كان الغلط زائداً "  هذا التقنين على أنه ال يجوز للمشتري فسخ البيع في هذه األحوالمن  911/  151ثم نصت المادتان  . أكثر

واستبدل بها معياراً  ، فنبذ التقنين الجديد هذه القاعدة الجامدة التي تقف عند نسبة معينة من الثمن . " على نصف عشر الثمن المعين

ال يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقض في المبيع إال إذا أثبت أن "  على أنه 599إذ نص في الفقرة األولى من المادة  ، مرناً 

 وكذلك يكون الحكم فيما لو وجد المبيع زائداً على المقدار المتفق عليه . " هذا النقص من الجسامة بحيث أو انه كان يعلمه لما أتم العقد

إذ به يتمكن القاضي من المالءمة ما بين ظروف كل قضية  ، عدة القديمةوظاهر أن المعيار الجديد يفضل القا .(  1فقرة  599م ) 

 ، فقد يكون النقص أو الزيادة في المبيع أكثر من نصف العشر ويرفض القاضي أن يحكم بفسخ العقد ، والحل القانوني الذي يناسبها

  . وذلك كله تبعاً للمالبسات والظروف في كل قضية بذاتها ، وقد يكون اقل ويجيب القاضي المشتري إلى طلب الفسخ

  . ونكذر هنا بعضا منها . وقد أكثر التقنين الجديد من هذه المعايير المرنة إذ هي من أهم عوامل التطور

عن إبرام العقد لو لم  الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد ، بأنه الغلط الذي يبلغ حدا 212وقد عرفته المادة  ، فمن ذلك معيار الجوهري

وظاهر أن هناك فرقاً كبيرا بين هذا المعيار المرن وبين القاعدة القديمة التي كانت تشترط أن يكون الغلط واقعاً  . يقع في هذا الغلط

د للتدليس إذا بأنه يجوز إبطال العق 219وقد قضت الفقرة األولى من المادة  ، ومن ذلك أيضاً معيار التدليس الجسيم . في مادة الشيء

ومثل معيار التدليس  . كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد

بأنه يجوز إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة  211إذ تقضي المادة  ، الجسيم معيار الرهبة القائمة على أساس

وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور  ، بعثها المتعاقد اآلخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس

وفي االستغالل اتخذ التقنين  . للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس الو الجسم الو الشرف أو المال

فال يتحقق االستغالل إال إذا تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد  ، ر الدافع إلى التعاقدالجديد معيار التأثي

 ً وكذلك في السبب اتخذ التقنين الجديد معيار الباعث الدافع إلى التعاقد وإن  .(  فقرة أولى 215م )  استغل فيه طيشاً بينا أو هو جامحا

فأجاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص  ، وفي جواز الرجوع في الهبة اتخذ معيار العذر المقبول . ه في النصكان لم يصرح ب

  .(  1فقرة  999م )  له في الرجوع متى كان يستند في ذلك إلى عصر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع

وبخاصة إذا لوحظ أن جميع المعايير التي  ، ف التي تطبق فيهاكل هذه معايير مرنة تتفاوت الحلول التي تؤدي إليها بتفاوت الظرو

وقد صرحت بهذا المعنى  ، ذكرناها هي معايير ذاتية يراعي في تطبيقها حاالت نفسية يكشف عنها القاضي في كل شخص بذاته

وقع عليه اإلكراه وسنه وحالته ويراعي في تقدير اإلكراه جنس من "  فقضيت بأنه ، في صدد اإلكراه 211الفقرة الثالثة من المادة 

وسنرى أن هناك معايير أخرى موضوعية في التقنين  . " االجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلكراه

  . الجديد تجمع بين مرونة المعيار وثبات القاعدة
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رأيناها  . هو هذه السلطة التقديرية الواسعة التي جعلها للقاضي ، المجال للمرونة والتطور وعامل آخر في التقنين الجديد يفسح أمامه

وما  ، ونراها اآلن فيما فوض فيه القاضي من تطبيق أحكام القانون وفقاً للمناسبات ، في تطبيق هذه المعايير المرنة التي تقدم ذكرها

بل والى تعديل ما تم  ، حاالت إلى استكمال ما فات المتعاقدين أن يتفقا عليهتصل به في بعض ال ، أعطي في ذلك من سلطة تقديرية

وإذا كان التقنين الجديد لم يبلغ في ذلك مدى ما بلغ التقنين السويسري إذ جعل القاضي مشرعاً فيما لم يرد  . عليه االتفاق فيما بينهما

إال انه مع ذلك سار شوطاً بعيداً في سبيل  ، بل وقف عند حدود معقولة تمنع من الخلط بين وظيفة التشريع ووظيفة القضاء ، فيه نص

فتكون أحكام القانون بذلك  . يجعل للقاضي من سلطان التقدير ما ييسر له أن يجعل أحكام القانون متمشية مع مقتضيات الظروف أن

ونورد أمثلة لما اشتمل عليه  . ويواجه بها ما يتغير من مالبسات وأحوال ، بها القانون تطويراً مستمراً  أداة طيعة في يد القاضي يطور

وهي سلطة تمكنه في بعض الحاالت من أن يستكمل شروط العقد  ، التقنين الجديد من نصوص تجعل للقاضي هذه السلطة التقديرية

  . وان يعدل فيها عند االقتضاء

هذه التي تجعل له حرية واسعة في تقدير التعويض المستحق للشخص  ، تفسح للقاضي من سلطاته التقديريةفمن النصوص التي 

فمن جاوز في هذا الدفاع القدر الضروري أصبح ملزماً بتعويض تراعي فيه مقتضيات  ، وذلك في حالة الدفاع الشرعي ، المضرور

ا للغير ليتفادى ضرراً أكبر ال يكون ملزماً إال بالتعويض الذي يراه فمن سبب ضرر ، وفي حالة الضرورة ،(  211م )  العدالة

 ً ويصح أن يكون التعويض  ، فيعين القاضي هذه الطريقة تبعاً للظروف ، وفي تحديد طريقة التعويض ، ( 217م )  ، القاضي مناسبا

عاً للظروف وبناء على طلب المضرور أن يأمر على انه يجوز للقاضي تب ، مرتباً ويقدر بالنقد مقسطاً كما يصح أن يكون إيراداً 

عند عدم  ، ويقدر القاضي .(  212م )  بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع

ان لوفاء مشترطاً عند وللقاضي أن يعين الميعاد المناسب لحلول أجل الدين إذا ك .(  199م )  النص ما إذا كان هناك التزام طبيعي

وله أن يمنع  .(  1فقرة  951م )  وله أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه .(  111م )  المقدرة أو الميسرة
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 يمكن وإذا التصق منقوالن لمالكين مختلفين بحيث ال .(  2فقرة  529م )  توجيه اليمين الحاسمة إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها

ومراعية في ذلك الضرر  ، قضت المحكمة في األمر مسترشدة بقواعد العدالة ، فصلها دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين

ويجوز للقاضي بناء على طل بالمالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء  .(  592م )  الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما

  .(  571م )  وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية ، ية والنافعةبالمصروفات الضرور

فإذا اتفق الطرفان على جميع المسائل  . ومن النصوص ما يجيز للقاضي أن يستكمل شروط العقد وان يعدل في الشروط المتفق عليها

اعتبر العقد  ، ولم يشترطا أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، الجوهرية في العقد

وإذا قام خالف في المسائل التي لم يتم االتفاق عليها فان المحكمة تفصل فيها طبقاً لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف  ، قد تم

وقد رأينا انه يجوز  .(  1فقرة  195م )  لتقدير القاضيوإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا األجر خاضعا  .(  59م )  والعدالة

(  259م )  وان تنقص من العقد إذا كان في شق منه باطال ،(  215م )  للقاضي في االستغالل أن ينقص التزامات المتعاقد المغبون

ية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام وان يحوله إلى عقد آخر توافرت أركانه إذا كان في الصورة التي هو عليها باطال وتبين أن ن ،

وان يعدل  ،(  1فقرة  251م )  وان يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول في حالة الحوادث الطارئة ،(  255م )  العقد اآلخر

ً  ،(  255م )  الشروط التعسفية في عقود اإلذعان  ،(  1فقرة  199م )  وان يقضي بالتعويض النقدي إذا كان التعويض العيني مرهقا

  .(  1فقرة  115م )  وان يخفض التعويض المتفق عليه في الشرط الجزائي إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة

  : عوامل االستقرار في التقنين الجديد

ادة الباطنة في بعض ثم األخذ باإلرادة الظاهرة دون اإلر ، أهم هذه العوامل هي المعايير الموضوعية التي أكثر التقنين الجديد منها

  . الحاالت

  : المعايير الموضوعية - 1

وبقي اآلن أن نرى كيف أن الكثرة  ، رأينا فيما قدمناه كيف أن التقنين الجديد يكثر من اتخاذ المعايير المرنة التي تعين على التطور

وقد أريد بذلك إيجاد نوع من التعادل بين  . هاالغالبة من هذه المعايير هي معايير موضوعية ال معايير ذاتية كالتي سبق أن ذكرنا

 . ومن حيث هو موضوعي عامل لالستقرار ، من حيث هو معيار عامل للتطور ، فالمعيار الموضوعي . التطور واالستقرار

وهي من  . من أكبر عوامل االستقرار ، بل هي األصل الذي تنتمي إليه هذه اإلرادة ، وهي صنو لإلرادة الظاهرة ، والموضوعية

فأخذ باإلرادة الظاهرة  ، وقد أراد هذا التقنين أن يتخفف من حدة النزعة الذاتية التي تميز التقنينات الالتينية . مميزات التقنين الجديد

ن إلى حد انه عندما كا ، إذ أقل من األخذ باإلرادة الظاهرة واكثر من األخذ بالموضوعية ، ولكن بقدر متفاوت ، وبالموضوعية معاً 

في بعض المسائل يتخذ معايير ذاتية لم يتخذها معايير ذاتية محضة بل رسم لها ضوابط موضوعية ليضفى عليها شيئاً من الثبات 

  . ثم لمعايير ذاتية لها ضوابط موضوعية ، ونأتي بأمثلة من نصوص التقنين الجديد لمعايير موضوعية . واالستقرار

ويرجع هذا المعيار إلى عهد  . " عناية الشخص المعتاد"  وهو معيار ، لتقنين الجديد من ذكرهفمن المعايير الموضوعية معيار بكثر ا

فنص في  ، ذكره التقنين الجديد كأصل من أصول االلتزام بعمل . شائع في نواحيه المختلفة ، فهو معروف فيه ، القانون الروماني

ن المدين هو أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة على انه إذا كان المطلوب م 122الفقرة األولى من المادة 

فإن المدين يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض  ، في تنفيذ التزامه

يك في عقد الشركة عليه أن يبذله من العناية في تدبير مصالح فالشر . في العقود وفي غيرها ، ثم طبقه في نواح متفرقة . المقصود

)  إال إذا كان منتدبا لإلدارة بأجر فال يجوز له أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد ، الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة

ستعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما والمستأجر في عقد اإليجار يجب عليه أن يبذل من العناية في ا .(  1فقرة  912م 

والمستعير في عقد العارية عليه أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي  .(  2فقرة  979م )  يبذله الشخص المعتاد

ل في عقد العمل يجب عليه والعام .(  2فقرة  152م )  يبلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد

إذا كانت الوكالة  ، والوكيل في عقد الوكالة يجب عليه .( (  أ)  179م )  أن يبذل في تأدية العمل من العناية ما يبذله الشخص المعتاد

فإن كانت  ، المعتادأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل  ، بغير أجر

والمودع عنده في عقد الوديعة يجب عليه إذا كانت  .(  195م )  بأجر وجب عليه أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد

الوديعة بغير أجر أن يبذل من العناية في حفظ الشيء المودع ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل 

والحارس في الحراسة االتفاقية  .(  119م )  أما إذا كانت الوديعة باجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد ، عتادالم

ويجب أن يبذل في كل ذلك عناية الرجل  ، أو القضائية يلتزم بالمحافظة على األموال المعهود إليه حراستها وبإدارة هذه األموال

ومن المعايير  –(  251م )  والفضولي يجب عليه أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص المعتاد .(  2فقرة  195م )  المعتاد

إذ ال يجوز الطعن في العقد بهذا الوجه إال إذا كانت التزامات أحد  ، ما نص عليه التقنين الجديد في االستغالل ، الموضوعية

 .(  2فقرة  215م )  هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر المتعاقدين ال تتعادل البتة مع ما حصل عليه
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من أن االلتزامات والحقوق المتصلة بالشيء تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت  ، وما نص عليه في الخلف الخاص

من أن الشخص يكون مسئوال عن كل من يجب عليه قانوناً أو  ، الغيروما نص عليه في المسئولية عن  .(  251م )  من مستلزماته

وما نص عليه في  .(  2فقرة  219م )  اتفاقاً رقابته وكان في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية

(  217م )  تها عناية خاصةمن أن الشخص يكون مسئوال إذا تولى حراسة أشياء تتطلب حراس ، المسئولية عن األشياء
 (11  )

وما  .

من أن التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب  ، نص عليه في تحديد الضرر المباشر ووجوب التعويض عنه

يكن في استطاعة ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم  ، يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به بشرط أن

من انه عيب ينقص من قيمة  ، وما نص عليه في تحديد العيب الخفي في الشيء المبيع .(  112م )  الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول

 الشيء أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعدله

من وجوب أن يكون استغالل المستأجر لألرض الزراعية موافقاً لمقتضيات  ، وما نص عليه في اإليجار .(  2فقرة  551م ) 

من أن ملتزمي هذه المرافق إذا اثتبوا القوة القاهرة جاز  ، وما نص عليه في التزام المرافق العامة .(  129م )  االستغالل المألوف

  .(  1فقرة  119م )  لهم أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزيد على المألوف في مدته أو في جسامته

من وجوب البحث  299من المادة  ما نص عليه التقنين الجديد في الفقرة الثانية ، ومن المعايير الذاتية المحددة بضوابط موضوعية

مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر  –وهذا هو معيار ذاتي  –في تفسير العقد عن النية المشتركة للمتعاقدين 

ديد العذر وما نص عليه في تح . وهذه هي ضوابط موضوعية –من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعامالت 

منها أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب  ، بضوابط موضوعية ، وهو معيار ذاتي كما قدمنا –المقبول للرجوع في الهبة 

 وأن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر  ، بحيث يكون هذا اإلخالل جحوداً كبيراً من جانبه

من أن  ، وما نص عليه في مواضع كثيرة متفرقة في اشتراط العلم .(  992م )  يةلنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته االجتماع

أنظر )  وهذا ضابط موضوعي –أو أن يكون من المفروض حتما أن يعلم به  –وهذا معيار ذاتي  –الشخص يكون عالماً بالشيء 

وما نص عليه في الغلط في المادة  ،(  إلكراهفي الغلط والتدليس وا 217و  211و  219في النيابة والمواد  291و  295المادتين 

ويبقى  –وهذا معيار ذاتي  –من انه ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية  ، 215

  . وهذا ضابط موضوعي –باألخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا اظهر الطرف اآلخر استعداده لتنفذ هذا العقد 

  : اإلرادة الظاهرة - 2

أخذ التقنين الجديد في بعض الحاالت باإلرادة الظاهرة دون اإلرادة الباطنة توخياً  ، والى جانب المعايير والضوابط الموضوعية

وقد تقدم بيان  . للغرض ذاته ، وهو ضرب من اإلرادة الظاهرة ، كما أخذ في حاالت أخرى بالتصرف المجرد . الستقرار التعامل

  . لك كلهذ

  : التقنين الجديد بين الفرد والجماعة - ب

 . ولم يسخر الجماعة لخدمة الفرد ، فلم يضح الفرد لمصلحة الجماعة . وقف التقنين الجديد بين الفرد والجماعة موقوفاً معتدال عادال

  . وكيف حمي الجماعة ، ونبين هنا كيف حمي الفرد

  : حماية التقنين الجديد للفرد

سواء كان ذلك في نطاق العقد أو في  ، ولم يتهاون في أن يفسح للحرية الفردية مجاال معقوال ، يقصر التقنين الجديد في حماية الفردلم 

  . نطاق الملكية

وال تزال  ، فال يزال الفرد حراً في أن يتعاقد . أقر مبدأ سلطان اإلرادة بالرغم مما أورد عليه من قيود تقدم بيانها ، ففي نطاق العقد

فإذا تم فهو  ، فيتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفاه التعبير عن ارادتين متطابقتين ، وهي التي ترتب آثاره ، إرادته هي التي تنشئ العقد

وإذا كانت مصادر أخرى كالعمل  . ولم ينزل عن مكانته ، وال يزال العقد هو أحد المصادر الرئيسية لاللتزامات . شريعة المتعاقدين

بما ورد على اإلرادة  ، وإذا كنا قد بعدنا . فإن ذلك لم ينتقص من أهمية العقد وال من خطه ، ير المشروع قد ارتفعت إلى منزلة العقدغ

والتي تشبع  ، عن مذهب الفردية المتطرفة التي كانت سائدة في أوائل القرن التاسع عشر ، من قيود لمصلحة كل من الجماعة والفرد

في  ، ويقر ما تتجه إلى تحقيقه من آثار ، فإن التقنين الجديد ال يزال يحترم إرادة الفرد ، مدني الفرنسي عند صدورهبها التقنين ال

  . في عصر تطور فيه مذهب الفردية تطوراً خطيراً ونزل فيه عن كثير من مظاهر الغلو ، حدود معقولة مقبولة

                                                 

  (
11
وفي هذه المقابلة بين األشياء التي  . أما ما ورد في المادة ذاتها في شان المسئولية عن اآلالت الميكانيكية فهو قاعدة ال معيار ( 

  . ا عناية خاصة واآلالت الميكانيكية يتبين الفرق واضحاً بين المعيار والقاعدةتتطلب حراسته
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وحماها من االعتداء فلمالك الشيء وحده حق استعماله واستغالله  ، الفردية استبقى التقنين الجديد الملكية ، وفي نطاق الملكية

 ، وال يجوز أن يحرم أحد ملكه إال في األحوال التي يقررها القانون ، وله الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، والتصرف فيه

إذا شاء نزل عنه إلى غيره بمقابل  ، لتصرف في ملكهوالمالك حر ا . ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ، وبالطريقة التي يرسمها

وخفف التقنين الجديد من بعض قيود كانت تثقل  . وإذا شاء استبقاه ينتقل عنه بعد موته إلى ورثته ولمن أوصى لهم ، أو بغير مقابل

 ، وقيد نطاقه ، قصر مداه ، الحكر ومن ذلك . ضيق منه وأحاطه بقيود جديدة ، من ذلك الحق في الشفعة . الملكية في التقنين القديم

  . وال يجوز ترتيب حكر على أرض غير موقوفة ، فال يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة

  . حريته في التعاقد وحريته في التملك : فالتقنين الجديد يحمي الفرد إذن من مظهرين رئيسيين من مظاهر نشاطه

  : حماية التقنين الجديد للجماعة 

وآية ذلك تراها أيضاً في  . ويساير التطورات الخطيرة التي اعتورت مذهب الفردية ، القانون الجديد يتمشى مع روح عصره ولكن

  . نطاق العقد وفي نطاق الملكية

ا تفصيال فهو محوط بكثير من القيود لمصلحة الجماعة سبق بيانه ، قيد التقنين الجديد سلطان اإلرادة إلى مدى بعيد ، ففي نطاق العقد

فحيث يختل التوازن بين  . ويتميز التقنين الجديد في هذا الصدد بأنه التزم في العالقات التعاقدية حماية الجانب الضعيف . فيما أسلفناه

فإن الجماعة يعنيها أن تحمى الطرف الضعيف وهو يواجه الطرف  ، الطرف اآلخر ويقف احدهما مغلول اليد أمام ، طرفي العقد

وفي نظرية الحوادث  ، وفي نظرية االستغالل ، رأينا التقنين الجديد يفعل ذلك في عقود اإلذعان . أن تقيله من عثارهالقوي ن و

ومن ثم نرى أن التقنين الجديد طابعه حماية  . وفي أحكام أخرى كثيرة سبق ذكرها ، وفي عقد التأمين ، وفي عقد العمل ، الطارئة

ففي فوائد الدين لم يقتصر التقنين الجديد على  . من التقنين القديم الذي كان يمعن في حماية الدائن وهو في ذلك على النقيض ، المدين

انظر المواد )  بل أضاف إلى ذلك قيوداً كثيرة في تقاضي الفوائد ذكرناها تفصيال فيما تقدم ، تخفيض سعر الفوائد القانونية واالتفاقية

  .(  955و  191و  199و  115

ال يجوز الحصول عليه إال إذا  ، كما رأينا ، فجعل هذا الحق . يد إلى مدي بعيد من حق الدائن في االختصاص بعقار المدينثم إنه ق

 9792م )  ولم يجز بعد موت المدين أخذ اختصاص على عقار فى التركة .(  2فقرة  9792م )  كان بيد الدائن حكم واجب التنفيذ

ولم يجز االحتجاج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوي اإلعسار بأي اختصاص يقع  .(  1فقرة 

لكل ذى مصلحة أن يطلب إنقاص االختصاص إلى  ، كما قدمنا ، وأجاز .(  1فقرة  191م )  على عقارات المدين بعد هذا التسجيل

  .(  2فقرة  2955م )  ها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدينالحد المناسب إذا كانت األعيان التي رتب علي

بل إن المشروع التمهيدي صرح  . قفز التقنين قفزة واسعة فى جعل الملكية وظيفة اجتماعية أكثر منها حقاً فردياً  ، وفى نطاق الملكية

ملتزماً حدود القانون أن يستعمله وأن ينتفع به وأن  منه أن لمالك الشيء مادام 2211فذكر فى المادة  ، أحد نصوصه ىبذلك ف

ولم تحذف هذه  . بشرط أن يكون ذلك متفقا مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية ، يتصرف فيه دون أي تدخل من جانب الغير

 يةكما جاء فى األعمال التحضير ، بل ألنها . العبارة األخيرة فى المشروع النهائي قصداً إلى حذف حكمها
 (11  )،

باإليضاحات  

وقد تضمنت النصوص التالية فعال من  . " وأن فى التطبيقات التى أوردها المشروع فى النصوص التالية ما يغنى عنها ، الفقهية

على المالك أال يغلو على استعمال  791فأوجبت المادة  . القيود على حق الملكية ما يجعل هذا الحق وظيفة اجتماعية روحاً ومعنى

فى الشرب والمجرى  ، بإيراد سلسلة من القيود على حق الملكية 715 - 797 وتكفلت المواد . قه إلى حد يضر بملك الجارح

بما يغل يد  . والمسيل وحق المرور والحائط المشترك والمطالت وشرط عدم التصرف وما إلى ذلك من القيود القانونية واالتفاقية

متغلغة في  وبما يبرز فكرة التضامن االجتماعي ، بل أيضاً لمصلحة الجيران ، المالك فى استعمال ملكه ال للمصلحة العامة فحسب

المالك حتى  وترى ذلك أيضاَ فيما قدمناه فى نظام الشيوع وكيف جعل التقنين الجديد الكلمة العليا ألغلبية . الصميم من نظام الملكية

وفى ملكية  ،(  799 - 792م )  وقد اسلفنا وترى ذلك فى ملكية األسرة .(  791و  715و  717م )  ع األقلية لحكم التضامنيخض

 . وقد أسلفنا اإلشارة إلي كل ذلك.(  712 - 791 م)  الطبقات

تبين من ذلك أن هذا التقنيين قيد خطيا و . فهذا طرف من القيود التي يضعها التقنين الجديد على حرية التعاقد وعلى حف الملكية ، وبعد

تنعكس عليه صور التطورات العميقة التى مر  ، لعصره ةوما هو فى هذا إال مرآ . خطوات واسعة فى سبيل تحقيق العدالة االجتماعية

 . منذ صدور التقنين المدني الفرنسي ذى النزعة الفردية ، بها القانون فى خالل قرن ونصف قرن

*** 

  . وما هو إال صورة صادقة لمدنية الجيل الذى ظهر فيه . الجديد أن يكون متخلفاً عن عصره ويأبى التقنين
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 من القانون المدني الجديد -الكتاب األول 

* * * 

  االلتزامات بوجه عام

 فى التعريف بااللتزام كلمة تمهيدية 

* * * 

 تحديد مركز االلتزام فى القانون المدنى - 1

  : المدنىأقسام القانون  - 1 

قسيم األحيوال الشخصيية وقسيم  : إلي قسمين رئيسيين - وهو القانون الذي ينظم عالقات األفراد ببعضها ببعض - ينقسم القانون المدنى

  . المعامالت

يث وقواعد المعامالت هى تنظم عالقة الفرد بغيره من األفراد من ح . فقواعد األحوال الشخصية هى التى تنظم عالقة الفرد بأسرته

  . المال

  . والمال فى نظر القانون يتكون من حقوق

  . وهو إما حق العينى أو حق شخصى . والحق في المعامالت مصلحة ذات قيمة مالية يقرها القانون للفرد

  . وديناً إذا نظر إليه من جهة المدين ، ويسمي حقاً إذا نظر إليه من جهة الدائن : والحق الشخصى هو االلتزام

  : الحق العينى والحق الشخصى - 2

 droit ))  أما الحق الشخصى . هوسلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شىء معين droit reel) )  الحق العينى

personnel يخول الدائن بمقتضاها مطالبة المدين بإعطاء شىء أو بالقيام بعمل باالمتناع  ، دائن ومدين ، فهو رابطة مابين شخصين

  . عن عمل

ولم تجد محاوالت بعض الفقهاء  . والزال التمييز ما بين الحق العينى والحق الشخصى من أهم المسائل الرئيسية فى القانون المدني

وفريق آلخر على النقيض من ذلك  ، الحق العينى من الحق الشخصى فريق يقرب : وهؤالء الفقهاء فريقان . فى هدم هذا التقسيم

  . يقرب الحق الشخصي من الحق العينى

 : تقريب الحق العينى من والحق الشخصى - 3

ألن القانون  . فيرى أن الحق العينى هو كالحق الشخصي رابطة مابين شخصين ، وعلى رأسهم األستاذ بالنيول ، أما الفريق األول 

ألن الرابطة إنما تكون  ، وال يمكن أن يقال فى الحق العينى إنه رابطة مابين الشخص والشيء . ينظم الروابط ما بين األشخاصإنما 

ويتفق معه أيضاً على أنه يشتمل مثله على عناصر  . ففى هذا إذن يتفق الحق العينى مع الحق الشخصى . بين الشخص والشخص

فالحقان إذن يتماثالن من  . والمدين هم الناس كافة غذ يجب عليهم جميعاً احترام هذا الحق ، لمالكموضوع الحق والدائن هو ا : ثالثة

ولهذا يمكن  ، دائماً هم جميع الناس عدا الدائن. وإنما يختلفان في شيء غير جوهري هو جانب المدين . حيث الطبيعة والعناصر

أما في الحق الشخصي فالمدين هو شخص  .(  passivement universel)  اعتبار الحق العينى حقا شخصياً عاماً من حيث المدين

  . أو أشخاص معينون بالذات

وظاهر أنهم يقصدون هدم التميز ما بين الحق العينى والحق الشخصي من وراء جعل الحق العينى هو  . هذا ما يقوله الفريق األول

فالرابطة ال توجد  . ن يقال إن الحق العينى رابطة ما بين الشخص والشيءوال جدال في أنه من الخطأ أ . الذي يماثل الحق الشخصى

"  ولم نقل إنه ، " سلطة لشخص على شىء"  ولذلك قلنا في تعريف الحق العينى إنه . إال بين الشخص والشخص كما يقول بالنيول

وأما القول بأن الحق العينى هن حق شخصي عام من حيث المدين ففيه مغالطة ال تخفى عند التعمق  . " رابطة ما بين شخص وشيء

 ، فإذا أحل أحد بهذا االلتزام . وتلزم الناس كافة باحترامه ، إذا لحق الشخصي فيه أيضاً هذا الجانب العام من حيث المدين . في النظر

ولكن الحق الشخصى يزيد على  . كان مسئوال ووجب عليه التعويض ، بما تعهد به مثال على أن يمتنع عن القيام بأن حرض المدين

ففى كل حق  . هو الجانب الخاص من حيث المدين إلي هذا الجانب العام الذي تقدم ذكره ، الحق العينى شيئا جوهوياً يميزه عنه
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وال وجود  ، على الشىء موضوع الحق بوساطتهمهم الذين يباشر الدائن سلطته  ، أو مدينون معينون ، شخصى يوجد مدين معين

 وهذا فرق جوهري ما بين الحقين تترتب عليه نتائج هامة سيأتي ذكرها . لهؤالء فى الحق العينى
 (17  )

.  

  : تقريب الحق العينى من والحق الشخصى - 4

وعلى رأس هذا الفريق األستاذان  . لعينىوهناك الفريق الثاني وهو الذي يحاول هدم التمييز من وراء جعل الحق الشخصى كالحق ا

ويتلخص رأيهما فى أن الحق الشخصى هو كالحق العيني عنصر من عناصر الذمة  .(  Lambrt)  وال مبير(  saleilles)  سالي

وقد حان الوقت الذي ينظر فيه  . فيبيعه ويهبه ويرهنه ويجرى فيه سائر التصرفات ، يتصرف فيه صاحبه(  patrimoine)  المالية

وهذا ما يقتضيه تقدم المعامالت وسرعة تداول  ، بل باعتبار أنه عنصر مالي ، إلي الحق الشخصى ال باعتبار أنه رابطة ما بين

 . وبذلك يقترب الحق الشخصى من الحق العينى ، فتتجرد القيمة المالية للحق الشخصى عن شخص الدائن وعن المدين . األموال

  . وسنعود إليه فيما يلى ، وهذا هو المذهب المادي فى االلتزام

لكننا مع ذلك ال نراه يهدم التمييز ما بين  . ونحن ال ننكر على المذهل المادي لاللتزام انتشاره ومسايرته للتطور القانوني الحديث

ويكون فى  ، تبار موضوعه ال باعتبار أشخاصهفمن الممكن أن ينظر إلى االلتزام نظرة مادية باع . الحق العينى والحق الشخصى

ولكن ذلك ال ينفى أن هناك فرقاً جوهرياً ما بين الحقين حتى إذا نظر إليهما معاً من حيث  . هذا تقريب بينه وبين الحق العينى

لحق الشخصى بخالف ا ، فالدائن فى الحق العينى يستعمل سلطة عير مباشرة على موضوع الحق دون وسيط بينهما . موضوعهما

 . وال يستعمل هذه السلطة إال بوساطة المدين ، فليس للدائن فيه إال سلطة غير مباشرة على الشيء موضوع الحق

 : بقاء التمييز ما بين الحقين قائما - 5

والحق  ، يءفالحق العيني سلطة مباشرة للشخص على الش . يبقى إذن التمييز ما بين الحق الشخصى والحق العيني قائماً بأهميته 

 . أما في الحق الشخصي فتحديد المدين ، والظاهرة المهمة في الحق العيني هي تحديد الموضوع . الشخصي رابطة مابين شخصين

ويزيد الحق الشخصي على الحق العيني عنصراً أساسياً هو وجود مدين معين يباشر بوساطته الدائن سلطته على الشيء موضوع 

  . الحق

  : لتمييزنتائج هذا ا - 6

 : وتترتب عليه نتيجتان هامتان . وهذا التمييز ما بين الحقين ال يزال تمييزا جوهرياً في كل القوانين التي اشتقت من القانون الروماني

في يد أي شخص انتقلت (  droit de suite)  فلصاحبه حق تتبع هذا الشيء ، لما كان الحق العيني سلطة مباشرة على الشيء - 2

  . ملكيتهإليه 

1 -  ً )  أن يتقدم على جميع الدائنين الشخصيين في تقاضى حقه من الشيء . إذا كان الحق العيني حق ضمان كالرهن ، وله أيضا

droit de preference  )، فإن هؤالء ليست لهم إال سلطة مباشرة على هذا الشيء 
 (15  )

.  

                                                 

 9) فقرة  عن مذكرات الدكتور عبد المعطي خيال بك" نظرية االلتزام " وينقل الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك في كتابه  ( 17)  

أن التكليف باحترام الحق العيني وعدم االعتداء عليه ال يمكن بالبداهة أن يكون من العناصر " في هذا الصدد ما يأتي :  (

بينما  ، فالتكليف يتقرر إذن بعد وجود الحق العيني . ألنه ال يتصور أن يطلب إلى الكافة إال احترام حق كامل قائم ، المكونة له

) الدكتور حشمت أبو ستيت بك  . "ن في الحق الشخصي جزء منه ال يتصور وجود الحق من غيره االلتزام الواقع على المدي

  . ( 2هامش رقم  29ص  2559القاهرة سنة  ، : نظرية االلتزام

أما التنازل عن الحق  . ويالحظ في هذا الصدد أن التنازل عن الحق العيني يتم بارادة منفردة هي إرادة صاحب الحق ( 15)  

صي فكان في القانون المدني القديم ال يتم إال باتفاق الدائن والمدين تغليباً لناحية ما ينطوي عليه الحق من رابطة الشخ

  . ويتم اآلن في القانون المدني الجديد بارادة صاحب الحق وحدها تغليباً لناحية ما ينطوي عليه الحق من قيمة مالية ، شخصية

وهي التي يستند  ، والسبب في ذلك ال يرجعغ إلى أن الحيازة . أما الحق الشخصي فال ، ب بالتقادمويالحظ كذلك أن الحق العيني يكس

) قارن نظرية العقد  فالحيازة ترد على كل من الحقين ، ترد على الحق العيني دون الحق الشخصي ، إليها التقادم المكسب

ولكن لما كان ذلك ال  . من كسب الحق الشخصي بالتقادمنرى أنه ال يوجد سبب فني يمنع  . ( 2وهامش رقم  1للمؤلف ص 

وهي لم تغفل في الوقت ذاته ما ظهرت الحاجة إليه من ذلك  ، فقد اغفلته الصياغة القانونية ، تتحقق فائدته العملية إال نادراً 

لقانون المدني الجديد من ا 999) م  كما نرى في نظرية الوارث الظاهر وفي الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازته

) .  
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 المذهبان الشخصي والمادي في االلتزام  - 2

  : ة القانونية ما بين الدائن والمدينالرابط – 7

 juris : ويسميها الرومان ، يقوم على رابطة قانونية ما بين الدائن والمدين ، أي االلتزام ، تبين مما قدمناه أن الحق الشخصي

vinculum .  

 ، فكانت في أول أمرها سلطة تعطي للدائن على جسم الممدين العلى ماله . بل إنها تطورا ، ولم تثبت هذه الرابطة على حال واحدة

والثاني سلطة تعطي للشخص  ، فاألول سلطة تعطي للشخص على شيء ، وكان هذا هو الذي يميز بين الحق العيني والحق الشخصي

ثم  . االسترقاق وحق التصرف يدخل فيها حق اإلعدام وحق ، وكانت سلطة الدائن على المدين سلطة واسعة . على شخص آخر

ولم يصل الدائن إلي التنفيذ على مال المدين إال بعد  . تلطفت هذه السلطة فصارت مقصورة على التنفيذ البدني بحبس المدين مثال

هر ومظ ، مظهر باعتباره رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين : مظهران ، منذ عند الرومان ، فأصبح لاللتزام . تطور طويل

  . ويترتب ديناً في ذمة المدين ، باعتباره عنصراً مالياً يقوم حقاً لذمة الدائن

وهو  ، فمذهب يغلب الناحية الخصية . وال يزال االلتزام محتفظاً بهذين المظهرين إلي الوقت الحاضر وإن اختلفت المذاهب فيه

  . علب الناحية المالية وهو المذهل األلماني الحديثومذهل ي ، المذهل الفرنسي التقليدي الموروث عن القانون الروماني

  : المذهل الشخصي في االلتزام – 8

 . فيري األمر الجوهري في االلتزام هو أنه رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين(  theorie subjective)  أما المذهل الشخصي

فهو يعرف االلتزام بأنه عالقة قانونية ما  . م فكرة الرابطة الشخصيةوهذا ما حمل األستاذ بالنيول على أن يزيد في تعريف االلتزا

  . بين شخصين بمقتضاها يكون ألحدهما وهو الدائن الحق فى تقاضي شيء معين من اآلخر وهو المدين

فقد كان يري االلتزام رابطة شخصية تخضع المدين  .(  savigny)  وأشهر من قال بالمذهب الشخصي من فقهاء األلمان سافيني

التي تمنح لشخص علي شخص آخر قد تستغرق حرية من (  Herrschaft)  فالسلطة . وقي صورة مصغرة من الرق ، للدائن

ال إلي جزء من وقد ال تتناول السلطة إال بعض هذه الحرية وإال تمتد إ . وهذا هو الرق الكامل والملكية التامة ، يخضع لهذه السلطة

 ، فهو حق خاص بعمل معين من أعمال المدين . فيترتب من ذلك حق للدائن فريب من حق الملكية ولكنه ليس إياها ، تشاط المدين

وتكون الملكية وااللتزام في نظر سافيني  . فااللتزام إذن هو سلطة معينة تمنح لشخص على شخص آخر . وهذا ما نسميه بااللتزام

ولكنه موجود في  ، وهو جزئي في االلتزام ، ففي الملكية يكون الخضوع كلياً  ، وال يختلفان إال في الدرجة ، عة واحدةشيئين من طبي

  . الحالين

  : المذهب المادي في االلتزام – 9

رابطة خضوع  ، تجعل من االلتزام رابطة شخصية وثيقة ، يتبين مما تقدم أن نظرية سافيني وهي مطبوعة بطابع القانون الروماني

  . وتنسجها على طراز من حق الملكية ، قريب من الرق

وأبوا أن تستقر في الفقه األلماني بعد أن عملوا على  ،(  Gierke)  وعلى رأسهم جييرك ، هذه النظرية قام في وجهها فقهاء األلمان

وقد بين جييرك أن الفكرة الجرمانية في االلتزام  . تحرير قانونهم من النظريات الرومانية وغلبوا النظريات الجرمانية األصل عليها

وتجرده من  ، بل تنظر إلي محل االلتزام وهو العنصر األساسي ، ال تقف عند الرابطة الشخصية كما كان األمر في القانون الروماني

فينفصل االلتزام بذلك عن شخص الدائن وعن  ، حتى يصبح االلتزام عنصراً مالياً أكثر منه عالقة شخصية ، الرابطة الشخصية

 ويختلط بملحة فيصبح شيئاً ماديا العبرة فيه بقيمته المالية ، شخص المدين
 (79  )

(  theorie objective)  هذه هي النظرية المادية .

                                                 

 ، ( Jus ad rem)  وساعد على ذيوع النظرية المادية في ألمانيا تحليل الحق الشخصي على اعتبار أنه حق على شيء ( 79)  

حتى  ، وقد أوعل األلمان في التحليل على هذا النحو ( Jus in re)  فاقترب بذلك من الحق العيني الذي هو حق في شيء

فإذا ما نفذ وتسلم  ، إذ يبقى حق الدائن شخصياً إلى يوم التنفيذ ، أصبح الحق الشخصي في النهاية خطوة نحو الحق العيني

  . الدائن الدين صار حقه عينيا على ما تسلمه

  . ظرية المديونية والمسئوليةهما أيضاً ألمانيتان : نظرية الذمة المالية ون ، وتساند مع النظرية المادية لاللتزام نظريتان اخريان

فهي مجموع من المال يتكون من  . ينظر إليها األلمان من الناحية المادية وال يربطونها بالشخص ( Patrimoine)  فالذمة المالية

بل بتخصيصه لغرض  ، ويتميز ال باستناده إلى شخص معين ، ( Passif)  ومن عناصر سلبية ( actif)  عناصر ايجابية

فإنه يكسب منها  ، ولما كان االلتزام من عناصر الذمة المالية التي هي شيء مادي . واء استند إلى شخص أو لم يستندمعين س

  . هذه الصبغة

فهي  . فالمديونية واجب قانونين معين يقوم به شخص آلخر . ( Haftung)  والمسئولية ( Schuld)  ويميز األلمان بين المديونية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وهو يعتبر زعيم هذا  ،(  saleilles)  فقد نشرها عي فرنسا نقال عن المدرسة األلمانية سالي ، أم تقتصر علي ألمانيا ، لاللتزام

  . المذهب في فرنسا ولو أن المذهب لم يسد في الفقه الفرنسي

 : النتائج العملية للمذهب المادي - 11

فإن النظر إلي االلتزام باعتباره االقتصادية في العصر  . بل هو خصب في نتائجه الملية ، وليس المذهب المادي مجرد مذهب نظري 

بعد أن اشتدت حركة  ، حني يكسب تداول األموال مرونة تستلزمها هذه النظم ، الحاضر من تبسيط علي المعامالت وتيسير بها

وينبني على  . ائن والمدينفالنظرية المادية تضعف الصلة ما بين محل االلتزام وشخصي الد . اإلنتاج وانتشرت الصناعات الكبيرة

  : هذا نتائج عملية هامة نذكر منها اثنتين

ليس من دائن إلي  ، أصبح من السهل أن نتصور تغير أشخاص االلتزام ، لما كانت العبرة في االلتزام بمحله دون أشخاصه(  أوال)  

فيوجد إلي  ، بل أيضاً من مدين إلي آخر ، شخصيوهذا ما يسلم به التقيني الفرنسي ذاته مع أنه قد أخذ بالمذهب ال ، آخر فحسب

وهذا ما اعترفت به التقنينات المشبعة  . cession de dette) )  حوالة الدين cession de creance) )  جانب حوالة الحق

وقد ساير في ذلك الشريعة  ، وعلى أثرهما سار التقنين المدني الجديد ، كالتقنين األلماني والتقنين السويسري ، بالمذهب المادي

  . أما التقنين المدني القديم فكان على غرار القانون الفرنسي ال يعترف إال بحوالي الحق . اإلسالمية وقي تعترف بحوالة الدين

  ( ً ن وقت فمن الممكن أن نتصور وجود التزام دون دائ ، لما كانت الرابطة الشخصية ليست هي األمر الجوهري في االلتزام(  ثانيا

لما أمكن تصور التزام ينشأ دون أن  ، ولو كانت الرابطة الشخصية قي العنصر األول . فيستند االلتزام إلي المدين وحده ، نشوءه

فإذا لم يوجد أحدهما امتنع وجود هذه  . ألن االلتزام هو الرابطة الشخصية فيما بين هذين، يكون هناك وقت نشوئه دائن ومدين

أخذنا بالمذهب المادي أمكن تصور التزام يقع عبئاً في مال المدين دون أن يكون هناك دائن يقتضي المدين هذا  الرابطة , أما إذا

ففي هذا الوقت فقط تظهر الضرورة في أن يتقدم دائن يستوفي  ، ويكفي أن نوجد الدائن وقت التنفيذ ، العبء وقت وجود االلتزام

لتزام على هذا الوجه يفسر كثيراً من المسائل القانونية التي ال يمكن تفسيرها إذا تقدينا والشك في أن تحليل اال . المدين التزامه

  : ونذكر من هذه المسائل ما يأتي . بالمذهب الشخصي

 . هناك حاالت عملية نري فيها شخصاً يلتزم بمجرد إرادته لغير دائن معين:  التزام المدين بإرادته المنفردة لغير دائن معين(  2)  

وهو التحليل  ، فالواعد هنا قد التزم بإرادته المنفردة ووجد االلتزام دون دائن . مثل ذلك شخص يعد بجائزة من عثر علي شيء ضائع

ال يتفق إال مع المذهب المادي ويستعصى على المذهب الشخصي الذي يأبي إال أن يوجد الدائن وقت نشوء  ، العلمي الصحيح

  . االلتزام

إذا طبقت هذه النظرية في حالة عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين أو شخص لما يوجد :  الشتراط لمصلحة الغيرنظرية ا(  1)  

فإن االلتزام في هذه الحالة ينشأ  ، كما إذا أمن شخص على حياته لمصلحة أوالده ولم يكن له ولد وقت التأمين ، وقت نشوء االلتزام

  . فال يستطاع إذن تفسيره إال طبقا للمذهل المادي . التزام مثل هذا إذا تقيدنا بالمذهب الشخصيوال يمكن تفسير  . دون أن وجد الدائن

وال يفسر ذلك  ، فهنا أيضاً نشأ االلتزام دون دائن . من يوقع هذا السند يلتزم لدائن عير معروف هو حامل السند : السند لحامد(  9)  

  . إال المذهب المادي

                                                                                                                                                                    

وال  . تجعل على المدين واجب الوفاء وعلى الدائن واجب قبول هذا الوفاء ، إذن رابطة شخصية ما بين المدين والدائن

فالمدين قد يكون مدينا  . إنما االجبار هو المعنى الذي تتضمنه المسئولية ، تتضمن المديونية عامل االجبار على الوفاء

ويمكن إجباره على  ، وفي هذه الحالة يكون عليه واجب الوفاء ، المديونية والمسئوليةومسئوال في قوت معاً فيجمع ما بين 

 . ذلك

وقد تنفصل المسئولية عن  . وإجباره على الوفاء أما أن يكون بالتسلط على شخصه أو بالتسلط على ماله من طريق شخصه

ويكون هناك  ، االلتزام الطبيعي في القوانين الالتينية () وهذا يقترب من  فال يمكن إجبار المدين على الوفاء ، المديونية

)  أو في ماله عن طريق شخصه ) ويقرب من الكفيل بالنفس في الشريعة اإلسالمية ( شخص آخر هو المسئول في شخصه

)  ئولفيصبح المال دون الشخص في هذه الحالة هو المس ، وقد تنحصر المسئولية في المال ، ويقرب من الكفيل الشخصي (

مسئولية شخصية تقع على  ( 2فالمسئولية تكون إذن على نوعين :  . ويقرب من الكفيل العيني أو الحائز للعقار المرهون (

ومن ثم  . ومسئولية عينية تقع على المال وحده دون نظر للشخص ( 1 . شخص المسئول أو على ماله عن طريق شخصه

فتصطبغ  ، تقع على المال مباشرة دون الشخص ، نصرين الجوهريين لاللتزموهي أحد الع ، يتبين أن المسئولية العينية

 ترجمة إلى اإلنجليزية األستاذ ( Rudolf Huebner ; A History of German Private Law) أنظر  بالصبغة المادية

 (Philbrick )  575ص  – 519ص  2527لندن سنة ) .  
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  : تقرير المذهبين الشخصي والمادي – 11

ال شك في أن النظرية المادية من شأنها أن تؤدي إلي نتائج عملية خطيرة الشأن أن تؤدي إلي نتائج عملية خطيرة الشأن رأينا جانباً 

 . ر سبل المعامالتوأدركنا كيف أنها تتمشي مع النظم االقتصادية القائمة في الوقت الحاصر ومع سرعة تداول المال وتيسي ، منها

  . لذلك يجب االحتفاظ بالمرونة التي يكسبها هذا المذهب لنظرية االلتزام

وال يزال لشخصية المدين  . فال يزال االلتزام رابطة فيما بين شخصين . على أنه ال يجوز في الوقت ذاته إغفال المذهل الشخصي

وسنري أن نية  . ا أنه ال بد من ودود طرفي االلتزام وقت التنفيذ على األقلفقد رأين . أثر كبير في تكوين االلتزام وتنفيذه والدائن

والنية قي السبيل الذي  . يؤثر تأثيراً كبيراً في وجود االلتزام صحيحاً وفي تنفيذه على الوجه المطلوب –وهذا شيء نفسي  –الطرفين 

ال  ، تقدم أن شخصية المدين بنوع خاص ضرورية في االلتزام ونضيف إلي ما . تتسرب منه العوامل الخلقية إلي القواعد القانونية

ووجود مدين معين في االلتزام إنما قو هذا ما  . وهذا ما يعترف به المذهل المادي ذاته ، بل أيضاً عند نشوئه ، عند تنفيذه فحسب

ليه الفرق الجوهري ما بين الحق الشخصي ووجود مدين معين في االلتزام إنما قو هذا الذي يقوم ع . يعترف به المذهب المادي ذاته

 ، فقد سبق أن أشرنا إلي أن سلطة الدائن على الشيء في الحق سلطة غير مباشرة يستعملها الدائن بواسطة المدين . والحق العيني

  . وهذا ما يجعل من غير المستطاع إغفال الرابطة الشخصية في االلتزام

بل استبقاه  ، لم يهجر في الوقت ذاته المذهل الشخصي ، أخذ من المذهل المادي نتائج علمية هامةإذا كان قد  ، والتقنين المدني الجديد

  . وقد سبقت اإلشارة إلي ذلك . في كثير من آثاره

 اختيار تعريف لاللتزام  – 3

 : القانون المدني القديم وتعريف القانون الفرنسي - 12

ونذكر قبل ذلك تعريف القانون المدني القديم وتعريف القانون  . بعد هذه النظرة العامة لاللتزام يمكن اآلن أن نختار تعريفاً له 

التعهد قو ارتباط قانوني الغرض منه هو حصول "  من القانون المدني القديم تنصان على أن 255/  59فقد كانت المادتان  . الفرنسي

والقانون القديم كان  . " منه هو حصول منفعة لشخص بالتزام المتعهد بعمل شيء معين أو بامتناعه عنه منفعة لشخص الغرض

  . ألن التعهد قد يفهم على أنه التزام مصدره العقد دون غيره من المصادر األخرى ، أدق"  االلتزام"  ولفظ . " تعهداً "  يسمي االلتزام

العقد "  من هذا القانون علي أن 2292فنصت المادة  . لفرنسي عرضاً في صدد تعريف العقدوقد ورد تعريف االلتزام في القانون ا

وتعريف  . " اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص آخر أو أكثر بإعطاء شيء أو بالقيام تعمل أو باالمتناع عن عمل

(   donner) ، ما ينص أن محل االلتزام قد يكون إعطاء شيءالقانون الفرنسي يقرب من تعريف القانون المدني القديم في أن كال منه

  . والقانون المدني القديم يدخل االلتزام بإعطاء شيء في دائرة االلتزام تعمل . أي نقل ملكية أو حق عيني ،

 : التعريف الذي ورد في المشروع التمهيدي للتقنين المدني – 13

االلتزام حالة "  يعرف االلتزام على الوجه اآلتي ، 212في المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد : الجدير 

  . " قانونية بمقتضاها يجب على الشخص أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل

 ما يأتي ، لى هذا النصتعليقاً ع ، وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع
 (72  )

كان في الوسع تعريف االلتزام بأنه عالقة " 

 .(  255/  59م )  وال سيما أن هذا هو التعريف التقليدي الذي ورد في التقنين المصري الحالي ، قانونية أو رابطة من رواب القانون

ي معين في مسألة حظها من الخالف في الفقه الحديث بيد أنه يخشي من سياق التعريف على هذا الوجه أن يكون في ذلك قطع برأ

مع ا ن الطابع المادي لاللتزام أخذ  ، والواقع أن تعريف االلتزام بأنه رابطة قانونية إنما هو اعتناق للمذهب الشخصي . غير قليل

 . نونية تأكيداً لهذه النزعة الحديثةوقد آثر المشروع أن يعرف االلتزام بأنه حالة قا . يتزايد نصيبه من البروز في التشريع الحديث

ويراعي من ناحية أخري أن ذكر الدائن قد أغفل في التعريف إغفاال تاماً  . وقي تعد نزعة الشريعة لغراء في تصويرها بفكرة االلتزام

إنما  ، مرتبطاً بالمدين وحده ، مجرداً من الدائن ، فااللتزام . وهذا وجه آخر من وجوه التصوير المادي اللتزام . ولم يذكر إال المدين

وينهض لتوجيه هذا النظر ما استقر عله  . يكون عنصراً سلبياً من عناصر الذمه المالية أكثر منه عالقة قانونية تربط ما بين شخصين

واالشتراط لمصلحة الغير حافل بالتطبيقات التي يمكن أن تساق  ، فمن الميسور عمال تصور التزام ليس له دائن وقت نشوئه . العمل

يستتبع بالضرورة وجود  ، كما هو مدكور في التعريف ، فااللتزام . في هذا الصدد على أن الطابع الشخصي لم يهمل إهماال تاماً 

وهذا هو نصيب الطابع  ، ناصرهومؤدي ذلك أن لكل التزام مديناً يعتبر شخصه عنصراً جوهرياً من ع . شخص ملزم هو المدين

  . " الشخصي من فكرة االلتزام
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 الفهرس العام

وقد رؤى حذف هذا النص في المشروع النهائي تجنباً التعريفات بقدر اإلمكان فيما ال ضرورة لتعريفه وتحرزاً من تأكيد الطابع 

ي ورد في المشروع التمهيدي أليق أن فالتعريف الذ . المادي االلتزام في نص تشريعي تأكيداً قد يجعله يطغي على الطابع الشخصي

 يكون مكانه الفقه ال التشريع
 (71  )

.  

  : التعريف الذي تختاره – 14

هو التعريف الذي يبرز المسألتين  ، في المرحلة التي وصل إليها من التطور في الوقت الحاضر ، وفي رأينا أن خير تعريف لاللتزام

  : اآلتيتين

  . فهو حالة قانونية تربط شخصاً معيناً  . ة مادية كما أن له ناحية شخصيةأن لاللتزام ناحي(  أوال)  

  ( ً   . أنه ليس ضرورياً أن يوجد الدائن منذ نشوء االلتزام(  ثانيا

  : وعندنا أن التعريف اآلتي يفي بهذا الفرق

  . " باالمتناع عن عمل االلتزام حالة قانونية يرتبط بمقتضاها شخص معين بنقل حق عيني أو بالقيام بعمل أو"  

 وتأثرها بالعوامل االجتماعية واالقتصادية واألدبية أهمية نظرية االلتزام  – 4

  : أهمية نظرية االلتزام – 15

بل ومن القانون  ، فهي من القانون المدني . بقي أن ندل على ما لهذه النظرية من شأن وخطر بعد ما قدمنا من تحديد لنظرية االلتزام

 . في علم القانون مكان نظرية القيمة في علم االقتصاد السياسي tarde) )  ويجعل لها تارد . بمثابة العمود الفقري من الجيم ، عامة

بل قد يبالغ بعض الفقهاء فيغفل ما تشتمل عليه هذه  . ويجد علماء القانون فيها مجاال فسيحاً للسمو بالمنطق القانوني إلي أرفع مكان

قريبة  ، ويبرزها قواعد فنية خالية إال من المنطق المحض ، ويجردها من كل ذلك ، ق اجتماعية واقتصادية وأدبيةالنظرية من حقائ

  . بل أن البعض قد غالي إلي حد أن وضع لها أسساً رياضية يضاهي بها النظريات الهندسية . من المسائل الرياضية والعلوم الطبيعية

 : تطور النظرية – 16

و أذا صح أيضاً أنها أولي النظريات قابلية  ، صح أن نظرية االلتزام هي أصلح النظرية قانونية ميداناً للتفكير المنطقي على أنه إذا 

فليس بصحيح ما يزعم بعض الفقهاء من أن هذه  ، للتوحيد في شرائع األمم المختلفة لوحدة أصلها التاريخي ولسيادة المنطق فيها

والصحيح أن نظرية االلتزام تطروا  . تلقيناها عن الرومان كنا هي دون تعيير يذكر ، ثابتة على الزمنبل بقيت  ، النظرية لم تتطور

  . وقد تأثرت في تطورها بعوامل اجتماعية واقتصادية وأدبية . تطوراً كبيراً منذ عهد الرومان إلي النوم

  : تأثر النظرية بالعوامل االجتماعية - 17

ً فالنظريات االشتراكية  وقد أخذ  ، هذا عقد العمل . وما في منحاها من النظريات األخرى أثرت في نظرية االلتزام تأثيراً واضحا

يزدحن بالقواعد واألحكام التي تهدف إلي حماية العمال وإلى إعطائهم من الحقوق ما لم يكن لهم من قبل كطرية االجتماع وحق 

وقد أخذت قوة اإللزام في العقد تبني فيها على التضامن االجتماعي أكثر  ، ذاتها وهذه نظرية العقد . تكوين النهابات وحق اإلضرات

وقد أخذت الدولة تتدخل في تنظيمها حتى ال تترك جانب المستهلك دون حماية وهو  ، وهذه عقود اإلذعان . مما تقوم على إرادة الفرد

الحديثة حتى أصبحت نظرية عامة تنطبق على جميع العقود  وقد أخذت تتسع في القوانين ، وهذه نظرية الغبن . الجانب الضعيف

  . على خالف ما كانت تقضي به النظريات الفردية من وجوب ترك الفرد حراً في تعاقده يلتزم تما أراد مهما أصابه من غبن في ذلك

  : تأثر النظرية بالعوامل االقتصادية – 18

فقد كان من شأن السرعة في تداول المال أن أخذ المذهب المادي  . ية االلتزامكذلك كان للعوامل االقتصادية تأثير كبير في نظر

وحدت ظاهرة اقتصادية أخرى هي استغالل القوات الطبيعية استغالال  . اللتزام يبرز إلي جانب المذهب الشخصي كما قدمنا

فقد اقترن تقدم اآلالت وكثرة  ، نظرية االلتزاموكان لهذا أثره في  . اقتصادياً مما أدي إلي استعمال مختلف اآلالت الميكانيكية

بل وفي خلق نظرية تحمل  ، وكان هذا سبباً في تأسيس المسئولية على الخطأ المفروض ، استعمالها بمخاطر جمة تستهدف لها الناس

مصلحة الغير حتى بدت في فوسع من نظرية االشتراط ل ، وكان من ذلك أيضاً أن اتسع نطاق عقد التأمين بأنواعه المختلفة . التبعة

وكان  ، لإلنتاج على أثر تقدم الصناعة وظاهرة اقتصادية ثالثة كان لها أثرها ي نظرية االلتزام قي تجمع رؤوس األموال . ثوب جديد

ن وأدى ازدياد هذا النشاط إلى خلق أنواع جديدة من العقود لم تك ، من وراء ذلك أن جدت نظريات في تنظيم النشاط االقتصادي
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هذا إلى أن المشاكل االقتصادية بعد الحربين  . كالعقود الجماعية والعقود النموذجية وعقود التزام المرافق العامة ، معروفة من قبل

وفي نظرية الوفاء بعملة نقص سعرها  ، نرى هذا في نظرية الظروف الطارئة . العالميتين االخيرتين قد خلقت نظريات قانونية جديدة

 . وفي التسعير الجبري للسلع واألجر ، " شرط الذهب"  ك منوما يتصل بذل

  : تأثر النظرية بالعوامل األدبية – 19

ونظرية التعسف في استعمال  ، فالنظرية التي تقضى بان الغش يفسد العقود . أما تأثير العوامل األدبية في نظرية االلتزام فهو قديم

وهي  ، كل هذه نظريات مشبعة بالروح األدبية ، والمبدأ القاضي بأنه ال يجوز االتفاق على ما يخالف اآلداب والنظام العام ، الحق

وهي التزامات  ، وهناك االلتزامات الطبيعية . تقوم على محاربة سوء النية والضرب على أيدي العابثين باألخالق واآلداب العامة

فتمتزج المثل األدبية بالقواعد القانونية حتى  ، يعترف بها القانون ويضع لها نوعاً من الجزاء ، األخالق تمت بصلة متينة إلى قواعد

فااللتزام بالتعويض  . هذا إلى أن المصادر غير التعاقدية لاللتزام إنما تقوم على أساس متين من القواعد األدبية . تصبح شيئا واحداً 

كذلك مبدأ اإلثراء بال سبب يمنع الشخص من أن  . بوجوب االمتناع عن األضرار بالغير دون حق عن العمل الضار يستند إلى التزام

هي في  ، كالتزامات الجوار والتزامات أفراد األسرة بعضهم نحو بعض ، وااللتزامات التي ينشئها القانون . ينتفع على حساب غيره

فإذا قلنا أن القانون إنما  . والكف عن إيذائه والبر بذوى القربى واألرحامالواقع أوامر ونواه أدبية تقضي بوجوب العطف على الجار 

ونكون قد دللنا في الوقت ذاته على أن القانون واألخالق شيئان  ، يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ال نكون مبالغلين في هذا القول

  . متالزمان

 : ترتيب موضوعات الكتاب – 21

ثم نستعرضها في أبواب  ، ونقدم لذلك بكلمة في ترتيب هذه المصادر ، بااللتزام نبدأ الكالم في مصادره بعد هذه اإللمامة العجلى 

  : أربعة

   في العقد : الباب األول

  . في العمل غير المشروع : الباب الثاني

  . في اإلثراء بال سبب : الباب الثالث

  . في القانون : الباب الرابع
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 مصادر الحق 

 في ترتيب مصادر االلتزام  مقدمة 

 : تعريف مصدر االلتزام – 21

والتزام  . فالتزام المشتري بدفع الثمن مصدره عقد البيع . المقصود بمصدر االلتزام هنا هو السبب القانونين الذي أنشأ االلتزام 

  . ره نص في القانونوالتزام األب بالنفقة على عياله مصد . المتسبب في ضرر بتعويضه مصدره العمل غير المشروع

  : الترتيب التقليدي لمصادر االلتزام – 22

)  والجريمة ،(  quasi - contrat)  وشهب العقد ،(  contrat)  العقد : تذكر القوانين الالتينية عادة أن مصادر االلتزام خمسة

delit  )، وشبه الجريمة  (quasi - delit  )، والقانون  (loi  ).  

منها ما هو في جانب  ، كعقد البيع يتفق بمقتضاه البائع والمشتري على إنشاء التزامات ، توافق ارادتين على إنشاء التزامفالعقد هو 

  . ومنها ما هو في جانب المشتري كااللتزام بدفع الثمن ، البائع كااللتزام بنقل الملكية وااللتزام بضمان التعرض

أنظر المادة )  وقد ينشأ عنه أيضاً التزام مقابل في جانب لك الغير ، عنه التزام نحو الغير وشبه العقد هو عمل اختياري مشروع ينشأ

فهو يقوم مختاراً بعمل يريد به مصلحة الغير دون أن يتعاقد معه على  ، مثل ذلك الفضولي .(  من القانون المدني الفرنسي 2912

 . ومصدر هذا االلتزام هو العمل االختياري المشروع الذي قام به ، حساباً عنهفيلتزم بان يستمر في العمل الذي بدأه وبأن يقدم  ، ذلك

فيلتزم هذا في حالة ما إذا أحسن الفضولي القيام بالعمل الذي أخذه على  ، وقد ينشأ عن هذا العمل التزام آخر من جانب رب العمل

 ينفذ ما عقده الفضولي من التزامات في سبيل القيام بمهمتهوبأن  ، عاتقه بان يراد ما أنفقه الفضولي من مصروفات ضرورية ونافعة

  .(  من القانون المدني الفرنسي 2919أنظر المادة ) 

فينشأ عن هذا العمل  ، كما إذا اتلف شخص عمداً ماال مملوكاً لغيره ، والجريمة هي عمل ضار يأتيه فاعله متعمدا األضرار بالغير

  . عوض عن المال الذي أتلفهالضار التزام في جانب فاعله بان ي

بل يأتيه فاعله  ، ولكنه يختلف عنها في أنه غير مصحوب بنية األضرار بالغير ، وشبه الجريمة عمل يصيب الغير بالضرر كالجريمة

ن وتسبب عن ذلك أ ، فإذا قاد شخص سيارة بسرعة غير معتادة . فيلتزم بتعويض الضرر كما في الجريمة ، عن إهمال وعدم احتياط

  . فإنه يلتزم بتعويض المصاب أو ورثته عن الضرر الذي أحدثه ، دهس شخصاً في الطريق

كما في التزامات أفراد األسرة بعضها لبعض من نفقة ورضاع  ، والقانون قد يكون أخيراً مصدراً لاللتزام فينشئه في حاالت معينة

  . وكما في التزامات الجار نحو جاره ، وحضانة ووصاية وقوامة إلى غير ذلك

ولكنهم اختلفوا  ، وقد اتفق علماء الفقه الحديث على انتقاد هذا الترتيب . وتذكر عادة على الترتيب المتقدم ، هذه هي مصادر االلتزام

  . ثم استقرت جمهرتهم على ترتيب معين ، في الترتيب الذي يجب األخذ به

وتخلص من ذلك إلى  ، ثم تبين وجوه النقد فيه ، الهامة نبحث أوالً من أين اتي هذا الترتيب الذي قدمناهوحتى تستوب هذه المسألة 

  . الترتيب الحديث لمصادر االلتزام

 من أين الترتيب التقليدي لمصادر االلتزام  – 1

  : القانون الروماني – 23

 : فقد كان هذا القانون يرجع االلتزامات إلى نوعين من المصادر ، لم يرد هذا الترتيب في القانون الروماني في عهده المدرسي

ثم إلى  ، ويشتمل على عقود معينة على سبيل الحصر(  contractus)  والعقد ، وتنحصر في جرائم محددة(  delicta)  الجريمة

 ، ة لم يحاول القانون الروماني ترتيبهاوهي مصادر مختلفة متفرق ، مصادر أخرى لاللتزامات التي ال تنشأ من الجريمة وال من العقد

  .(  variae causarum figurae) "  األسباب المختلفة"  واسمها

ولكن  . ولم يكن فيه شيء عن شبه العقد وال عن شبه الجريمة . هذا هو ترتيب القانون الروماني لمصادر االلتزام في عهده المدرسي

رأى أن يضع االلتزامات التي تنشا من أعمال غير مشروعة إلى جانب االلتزامات  ، أحد فقهاء الرومان المعروفين ، Gaiusجاييس 

بجامعة أن كال من النوعين ينشأ  ، التي تنشا من أعمال غير مشروعة إلى جانب االلتزامات التي تنشأ من الجرائم المحددة المعروفة

 من عمل غير مشروع
 (79  )

 ، ال من حيث مصدرها ، ن جاييس يعنيه هو اعتبار هذه االلتزامات كأنها تنشأ من جريمةوالذي كا .

                                                 

كاخالل القاضي بواجبات وظيفته  ، إعماالً أخرى غير مشروعة ، ومنها السرقة والغش والتهديد ، فألحق بالجرائم المعروفة ( 79)  
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فال تنتقل  ، إذ هي في حكمها كااللتزامات التي تنشأ من الجرائم ، بل من حيث أثرها ، ألنها ال تنشأ من جريمة في الواقع من األمر

إذ أن الشبه في المعنى األول يقع  ، والفرق واضح بين المعنيين . لإلى ورثة المدين ويصح أن تجاوز حد الضرر الذي أحدثه العم

وكان جاييس يقول عن هذه االلتزامات أن المدين فيه يلتزم كما لو كان يلتزم  . ويقع في المعنى الثاني على األثر ، على المصدر

تي تنشأ من أعمال مشروعة إلى جانب ورأى جاييس أيضاً أن يضع االلتزامات ال .(  quasi ex delicto tenetur)  بجريمة

 االلتزامات التي تنشأ من العقود المعينة المعروفة
 (75  )

فهي التزامات  ، ويقصد المعنى الذي قصد إليه في األعمال غير المشروعة ،

التي تنشأ من العقد من بل هي التزامات كتلك  ، فليست إذن في مصدرها تنشأ من شبه العقد ، يلتزم بها المدين كما لو كان يلتزم بعقد

بل قد ال  ، والثاني ال وجود لهذا التوافق فيه ، فاألول توافق إرادتين ، وإال فالفرق كبير بين العقد وما يسمي يشبه العقد . ناحية األثر

 quasi ex contractu)  وكان يقول عن هذه االلتزامات إن المدين فيها يلتزم كما لو كان يلتزم بعقد ، توجد اإلرادة فيه أصالً 

tenetur  ).  

 ً شيء (  justinien)  حتى ورد فيما كتبه جاييس نفسه ونقله عنه جستنيان ، ولم يلبث الفرق الدقيق بين المعنيين أن زاد دقة وغموضا

  . من الخلط بينهما

 Pothier)  اللذين استعملهما بوتييه"  شبه الجريمة"  و"  شبه العقد"  على أنه يالحظ أن كال من جاييس وجستنيان لم يستعمل لفظي

 . وقد أخذ هذان اللفظان مدلوال آخر غير الي كان يعنيه جاييس من اللفظين المقابلين لهما في ترتيبه . والقانون الفرنسي من بعده( 

  . وسنبين ذلك فيما يلي

 : القانون الفرنسي القديم – 24

 . لقديم فتاريخه تحوير مستمر للنظيرة الرومانية حتى خرجت عن معناها الصحيحأما ترتيب مصادر االلتزام في القانون الفرنسي ا 

 ex)  و(  ex quasi delicto)  أن انقلب فأصبح(  quasi ex contractu)  و(  quasi ex delicto)  ولم يلبث التعبير الروماني

quasi contractu  ).  اتسع نطاقه "  شبه العقد"  وإن كان ، على اللفظولكن المعنى في أول األمر لم يتغير واقتصر التحوير

  . فأصبح يشمل مسائل أخرى كالقوامة والميراث

صارت مصادر االلتزام العقد وملحق العقد والجريمة وملحق الجريمة ومصادر (  glossateurs)  وفي عهد أصحاب الحواشي

 ، المصادر األربعة التي عرفت عند جاييس وجستنيان"  المحشون"  فاستبقى .(  variae causarum figurae)  أخرى متفرقة

وزادوا عليها هذه المصادر المتفرقة التي جعلوها مستقلة عن ملحق العقد وملحق الجريمة حتى ينسبوا إليها االلتزامات التي ال يمكن 

  .(  condictio furtive)  ارجاعها إلى مصدر من المصادر األربعة األولى كما في دعوى االسترداد بسبب السرقة

"  أما المدرسة البارتولية فقد حملها روح التحليل المنطقي التي اشتهرت بها على بحث األساس الذي بنيت عليه االلتزامات الناشئة من

بل هو مبنى على  ، أن ملحق العقد هذا ليس مبنيا على إرادة حقيقية أو مفترضة(  Bartole)  وكان رأي بارتول . " ملحق العقد

من العقد واخراج هذا التعبير األول عن المعنى الذي "  ملحق العقد"  وهذه هي الخطوة األولى في تقريب . دة وهمية خلقها القانونإرا

  . قصد إليه الرومان

بتعدنا وهكذا ا . يتضمن إرادة مفترضة تقربه من العقد الذي يتضمن إرادة حقيقية"  ملحق العقد"  وأصبح ، ثم تلى ذلك الخطوة الثانية

هو العمل المشروع "  ملحق العقد"  فالنظرية الرومانية كانت ترى . عن النظرية الرومانية وانفرجت مسافة الخلف بين النظريتين

هو عمل مشروع يقرب من "  فالملحق بالعقد"  أما اآلن . أي أن الفركة األساسية فيه هي أن تنتفي عنه صفة العقد ، الذي ليس بعقد

ومن  . حقيقية في العقد ومفترضة في ملحق العقد : بل هو أيضاً مبنى على إرادة ، ال منهما ليس عمال مشروعاً فحسبالعقد في أن ك

  . " شبه عقد"  وأصبح هذا ، ثم لصقت صفة العقد بملحق العقد

  . العقد وشبه العقد والجريمة وشبه الجريمة والقانون : ثم أتي فوتييه فجعل مصادر االلتزام خمسة

 : قانون نابليون – 25

فجعل هذا القانون مصادر االلتزام خمسة هي المصادر ذاتها التي  . وانتقل الترتيب الذي أتى به بوتييه إلى قانون نابليون على عالته 

  . قال بها بوتييه

جعلوه أساساً لتعليقاتهم  بل ، ولم يعرضوا له بنقد ، وسلم كثير من فقهاء القانون المدني الفرنسي في أول األمر بهذا الترتيب

  . وشروحهم

                                                                                                                                                                    

  . فتصيب الغير بالضرر ، ووقوع الشيء من نافذة منزل

إعماالً ووقائع أخرى مشروعة  ، ومنها البيع واإليجار والقرض والعارية والمقايضة والقسمة ، لمعروفةفألحق بالعقود ا ( 75)  

 . كعمل الفضولي ودفع غير المستحق وحالة الجوار ومركز الشخص في أسرته فيما يترتب على هذه الوقائع من التزامات
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 نقد الترتيب التقليدي لمصادر االلتزام  - 2

 نقد األستاذ بالنيول – 26

 
 (79  )

بحسب  ، أن تقسيم العمل غير المشروع باعتباره مصدراً لاللتزام إلى جريمة وشبه جريمة(  Planiol)  يرى األستاذ بالنيول :

فشبه الجريمة ينشيء  . ال من حيث نشوء االلتزام وال من حيث ما يترتب عليه من األثر ، أهمية له ال ، وجود نية التعمد أو انعدامها

  . والتعويض يدفع كامال في الحالتين ، التزاماً كالجريمة سواء بسواء

ذلك أن أصحاب الترتيب التقليدي يزعمون أن شبه العقد قريب من العقد في  . أما شبه العقد فهو في نظر األستاذ بالنيول تعبير مضلل

فشبه العقد بعيد عن العقد ألنه  ، والواقع عكس ذلك تماماً  . وبعيد عن الجريمة وشبه الجريمة في أنه عمل مشروع ، أنه عمل إرادي

  . وقريب من الجريمة وشبه الجريمة ألنه غير مشروع ، غير إرادي

 –فيظهر هذا من أن االلتزام الناشيء من شبه العقد ليس على أية صورة من الصور وليد اإلرادة  ، به العقد عمل غير إراديأما أن ش

بينما يشترط توافرها في المتعاقد ألن  ، لذلك ال يشترط توافر األهلية فيه ، فهو قد ينشأ رغم إرادة الملتزم –بله توافق اإلرادتين 

كما إذا أقام شخص بناء على أرض الغير  ، وإذا كنا في شبه العقد قد تصادف عمال ارادياً في مبدأ األمر . بإرادتهالتزامه ال ينشأ إال 

فإن هذا العمل االرادي ليس هو الذي خلق  ، فينشأ التزام في ذمة صاحب األرض بان يرد ما أثرى به على حساب صاحب البناء

وهو صاحب  ، بل الملتزم هو الشخص الذي لم تصدر منه أية إرادة ، هو الملتزم وليس من صدرت منه هذه اإلرادة ، االلتزام

  . األرض الذي فوجئ بالبناء مقاماً على أرضه

فإننا نقف عادة عند العمل  . فيظهر هذا إذا تعمقنا في تحليل االلتزام الذي ينشأ من شبه العقد ، وأما أن شبه العقد عمل غير مشروع

فمن يدفع ديناً غير موجود أو يقيم بناء على أرض الغيار يقوم بأعمال  . وهذا العمل مشروع دون شك . لعقدالذي يبدأ به شبه ا

 ، فإن الملتزم ليس هو الشخص الذي دفع الدين أو أقام البناء ، ولكن هذا العمل المشروع ليس هو الذي ينشيء االلتزام . مشروعة

فإذا أردنا أن نعرف سبب االلتزام ملتمسين إياه متصال بشخص  . ال بشخص الدائنومعروف أن سبب االلتزام يتصل بشخص المدين 

وجدنا أن هذا السبب في الحالتين المتقدمتين وفي الحاالت األخرى المماثلة يرجع إلى إثراء المدين دون سبب على حساب  ، المدين

  . وهو عمل غير مشروع ، دون حق هو إذن مصدر االلتزامفاإلثراء  . فوجب عليه أن يرد للدائن ما أثرى به على حسابه ، الدائن

  . ويتبين من ذلك أن شبه العقد ليس بالعمل اإلرادي وال بالعمل المشروع كما يزعمون

  : رأي األستاذ بالنيول في ترتيب مصادر االلتزام – 27

ويرد شبه العقد والجريمة وشبه  . العقد والقانون : فيذهب إلى أن لاللتزام مصدرين اثنين ، ثم يقدم األستاذ بالنيول أساس لترتيب آخر

ذلك أن االلتزامات التي تنشأ من هذه المصادر الثالثة ليست إال التزامات جزائية قامت بسبب اإلخالل  . الجريمة جميعاً إلى القانون

 ، فيخل بالتزام قانونين هو أال يثري دون حق على حساب الغير ، اب غيرهففي شبه العقد يثري شخص على حس . بالتزامات قانونية

بخطأه  ، وفي الجريمة وشبه الجريمة يحدث شخص . وينشأ عن اإلخالل بهذا االلتزام القانونين التزام جزائي هو رد ما أثرى به

وينشأ عن اإلخالل بهذا االلتزام القانوني التزام  ، خطأهفيخل بالتزام قانونين هو إال يضر الغير ب ، ضرراً للغير ، العمد أو غير العمد

  . جزائي هو تعويض الضرر الذي أحدثه

بل هي تعويض عن  ، والذي يميز هذه االلتزامات الجزائية هو إنها ليست كااللتزامات القانونية درءاً لضرر قد يقع في المستقبل

مات الجزائية إنما هي في الواقع االلتزامات القانونية ذاتها قد استحالت إلى ضرر قد وقع في الماضي على أنه يالحظ أنه هذه االلتزا

فكل التزام  . على الوجه الذي نراه في اإللتزمات التعاقدية عندما تستحيل هي أيضاً إلى تعويض إذا لم يكن تنفيذها عيناً  ، تعويض

وهو في الصورة األولى  . ا في صورة استحال فيها إلى تعويضوإم ، إما في صورته األصلية ، غير تعاقدي يكون التزاماً قانونياً 

  . وفي الصورة الثانية يراد به التعويض عن ضرر قد وقع ، يراد به درء ضرر قد يقع

 : تقدير رأي األستاذ بالنيول في ترتيب مصادر االلتزام – 28

ولكن حظه  . سهل الفهم ، بسيط المظهر ، وهو رأي خالب . هذا هو الرأي الذي يقدمه األستاذ بالنيول في ترتيب مصادر االلتزام 

(  Toulier)  فقد سبقه تولييه . من االبتداع أقل مما يظهر ألول وهلة
 (71  )

 ً  ، إلى نقد الترتيب التقليدي لمصادر االلتزام نقداً جديا

                                                 

وانظر أيضاً مختصره في  . وما بعدها 115ص  2595سنة  ( Revue Critique)  أنظر مقاله في المجلة االنتقادية ( 79)  

  . وما بعدها 791فقرة  1القانون المدني جزء 

ً  . وما بعدها ، 1فقرة  22تولييه  ( 71)   ويحس القارئ  ، ولعل تولييه هو أول من نقد الترتيب الذي أتى به قانون نابليون نقداً جديا

إن هاتين  . . . "وقد انصف بالنيول تولييه حين ذكر عنه ما يأتي :  . في كتابته الدقة والتعمق عند معالجته هذا الموضوع

وال ندري كيف  . لم يلفتا نظر من جاء بعدهع من الفقهاء ، وهما صادرتان عن تفكير قوي وتعبير متين ، الصفحتين من كتابه
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ً )  . القانونأن مصادر االلتزام ال تعدو أن تكون االتفاق أو (  أوالً : )  وبين في وضوح وجالء أن االلتزامات التي يكون (  ثانيا

ً )  . مصدرها القانون أما أن تستند إلى القانون رأساً وإما أن تنشأ على اثر عمل صادر من المدين أو الدائن أن ما يسميه القانون (  ثالثا

لمشرع كما ألزم من يأتي بعمل غير وأن ا ، بشبه العقد إنما يرجع إلى قاعدة عادلة هي عدم مشروعية اإلثراء على حساب الغير

ألزم كذلك من يثري بعمل مشروع على حساب غيره أن يرد إلى هذا الغير ما  ، مشروع تعويض الضرر الذي يحدث من هذا العمل

 . وهذا تقابل منطقي عادل ، أثرى به على حسابه

 . لتزامات التي تنشأ من الجريمة وشبه الجريمة وشبه العقدولكن بالنيول كان مبتدعا عندما أوجد الصلة بين االلتزامات القانونية واال

وكان مبتدعا كذلك عندما ارجع كل هذه  . فهذه االلتزامات األخيرة كما يقول ما هي إال التزامات قانونية استحالت إلى تعويض مالي

  . قد وقع أو التعويض عن ضرر ، درء خطر قد يقع : االلتزامات غير التعاقدية إلى فكرتين اساسيتين

إذ  . فليس فيه ما يلقى كثيراً من الضوء على ترتيب مصادر االلتزام ، على أنه بالرغم من روعة ما في هذا التحليل من جدة وبساطة

ألنها  ، فهي أقرب إلى التعليل منها إلى التحليل . لم نتقد م خطوة كبيرة إلى األمام ، نكاد نكون بعد نظرية بالنيول حيث كنا قبلها

  . وضح علة وجود االلتزامات أكثر مما تبين مصدر نشوئهات

  : وإذا أردنا نقد تفاصيلها أخذنا عليها ما يأتي . هذا هو بوجه إجمالي موضع الضعف في نظرية األستاذ بالنيول

ومصدر مباشر  ، هافهو مصدر غير مباشر بالنسبة إلى بعض ، إذا صح أن القانون مصدر لكل االلتزامات غير التعاقدية(  أوالً )  

 بالنسبة إلى بعض آخر
 (71  )

  . وكان األولى أن يبرز العمل كما برز العقد مصدراً مستقال من مصادر االلتزام .

  ( ً ذلك  . مع أن القول بأنه عمل مشروع ال يخلو من الوجاهة ، بالغ األستاذ بالنيول في تأكيده بأن شبه العقد عمل غير مشروع(  ثانيا

 ً  . وإذا نظرنا إليه في نتيجته كان غير مشروع ، أن المثرى على حساب الغير إنما يلتزم بعمل إذا نظرنا إليه في أصله كان مشروعا

  . فيبقى العمل في ذاته مشروعاً وإن تسببت عنه نتيجة غير مشروعة . فهو عمل يتسبب عنه إثراء على حساب الغير

وقد  . ن لبالنيول فضال كبيراً في توجيه نظر الفقهاء إلى عيوب الترتيب التقليدي لمصادر االلتزامعلى أنه من االنصاف أن يقال أ

  . ننتقل اآلن إليه ، وما لبثوا أن هجروه إلى ترتيب حديث ، على نقد هذا الترتيب ، على اثر الحملة التي قام بها ، اجمع الفقهاء

 الترتيب الحديث لمصادر االلتزام  – 3

  : لقانون المدني القديما – 29

 التعهدات إما أن تكون ناشئة عن اتفاق أو عن فعل أو عن نص القانون"  على أن 251/  59نص القانون المدني القديم في المادتين 

 ، ب األخيرفقد تجنب أكثره وجوه النقد التي توجه إلى الترتي . وهذا الترتيب خير بكثير من الترتيب الذي أتى به القانون الفرنسي . "

بل جمع المصادر التي وزعها القانون  ، مصدراً لاللتزام"  بشبه العقد"  ولم يجعل ما يسمي ، فلم يفرق بين الجريمة وشبه الجريمة

وأبقى العقد والقانون مصدرين  ،(  fait) "  فعال"  الفرنسي بين شبه العقد والجريمة وشبه الجريمة في مصدر واحد وأسماه

  . مستقلين

فالفعل إما أن يكون من  . من معان"  الفعل"  وكل ما يمكن أن يوجه للقانون المصري القديم من النقد أنه لم يبين ما ينطوي تحت كلمة

وهذا هو اإلثراء  ، وإما أن يكون من شأنه أن يغني المدين دون سبب . وهذا هو العمل غير المشروع ، شأنه أن يفقر الدائن دون حق

  . كان فصل أحدهما عن اآلخر أجلى بياناً وأوسع إحاطة ، مصدران ال مصدر واحد"  الفعل"  ا يتكشف عنوهكذ . بال سبب

 : التقنينات الحديثة والفقه الحديثة – 31

 ، كالتقنين األلماني والتقنين السويسري والمشروع الفرنسي اإليطالي والتقنين اإليطالي الجديد ، وإذا رجعنا إلى التقنينات الحديثة 

أمكن أن يقال في شيء من التعميم إن المصادر التي أقرتها هذه  ، وأردنا أن نستخلص منها ما توخته من ترتيب لمصادر االلتزام

  . العقد واإلرادة المنفردة والعمل غير المشروع واإلثراء بال سبب والقانون : التقنينات خمسة

العمل "  أما الجريمة وشبه الجريمة فيجتمعان في . صدرين هما العقد والقانونويشترك هذا الترتيب الحديث مع الترتيب القديم في م

  . وشبه العقد في الترتيب القديم يقابله اإلثراء بال سبب وريد الحديث اإلرادة المنفردة مصدراً لاللتزام . " غير المشروع

                                                                                                                                                                    

فإننها إذا لم نقرأ آراء تولييه  . لم يخلص منه بفائدة ، الذي استعان كثيراً بكتاب تولييه في هذا الموضوع وهو ، بمولومب" أن 

 722فقرة  1) بالنيول  "إال عن طريق ما اقتبسه منه ديمولومب ال تحزر أن تولييه قد أتى بهذه اآلثار العميقة المنتتجة 

  . ( 2هامش رقم 

 ، مصدر مباشر لبعض االلتزامات فإننا نقصد بذلك أن هذه االلتزامات ال نزال تتولد من وقائع قانونية إذا قلنا أن القانون ( 71)  

ولكنها ال تتولد عن  ، ومن اإلثراء بال سبب . شأنها في ذلك شأن االلتزامات التي تتولد من العقد ومن العمل غير المشروع

  . بطريق مباشرهذه الوقائع إال في حاالت خاصة ينص عليها القانون 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 وهذا الترتيب هو الذي أخذ به أكثر الفقهاء في الفقه الحديث
 (77  )

.  

  : التقنين المدني الجديد – 31

بل إن هذا  ، ويالحظ أن التقنينات الحديثة ال تورد في نص خاص مصادر االلتزام مرتبة هذا الترتيب الخماسي الذي تقدم ذكره

اصاً يقر فلم يورد نصاً خ ، وعلى هذا النحو جرى التقنين المدني الجديد . الترتيب يستخلص من التبويب الذي اتخذته هذه التقنينات

وقد ورد في  ، مرتبة على النحو المتقدم ، بل اقتصر على عرض مصادر االلتزام المختلفة في فصول متعاقبة ، فيه أي ترتيب معين

  : هذا الصدد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي

بل إن المشروع  . رد في النصوص تقسيما للمصادرال يو . والسيما ما كان منها جرماني النزعة ، والواقع أن تحدث التقنينات"  

ونعي على التقسيم الذي اتبعه  ، انتهى إلى اإلعراض عن كل تقسيم فقهي ، على شدة تأثره بالنزعة الالتينية ، الفرنسي اإليطالي ذاته

راضهم عن كل تقسيم ونبذهم وقد برر واضعو المشروع الفرنسي اإليطالي إع . التقنين الفرنسي قصوره وفساده ومجانبته للمعقول

من التقنين المدني اإليطالي بان التقسيم الذي  2951من التقنين المدني الفرنسي والمادة  2919لألحكام الحالية الواردة في المادة 

 ره قائالواستطرد التقرير الخاص بالمشروع المتقدم ذك . اتبعه هذان النصان أليق بأغراض التعليم منه بأغراض النصوص التشريعية

والنتيجة أن إسقاط  ، والخالصة أن الفقه بوسعه أن يجري على التقسيم التقليدي أو أن يحل محله تقسيماً أكثر اتفاقاً مع المعقول" : 

وقد رؤى من األنسب اقتفاء  . " التقسيم من المشروع قد ازال من النصوص عقبة تحول دون حرية اجتهاد الفقه في اإلبداع والتصور

فلم يقتصر األمر على اإلعراض عن التقسيم البالي الذي اتبعه التقنين  ، مشروع الفرنسي اإليطالي وتقنينات حديثة أخرىاثر ال

وعلى هذا النحو قنع المشروع بعرض مصادر  . بل جاوز ذلك إلى العدو عن إقرار أي تقسيم رسمي في النصوص ، الفرنسي العتيق

إلى البدء  ، نسجاً على منوال أحدث التقنينات ، فعمد . دها إلى أقسام جامعة شاملة في نص خاصااللتزام المختلفة دون أن يجهد في ر

 بأحكام العقد واإلرادة المنفردة
 (75  )

وانتهى بااللتزامات التي تنشأ مباشرة من  ، ثم تناول العمل غير المشروع واإلثراء بال سبب ،

 نص القانون
 (59  )

" .  

 : أساس علمي لترتيب مصادر االلتزام ومصادر الحقوق بوجه عام – 32

العقد واإلرادة المنفردة والعمل غير المشروع واإلثراء بال سبب  : تبين مما تقدم أن التقنينات الحديثة جعلت مصادر االلتزام خمسة 

  . والقانون

 ، فال يكفي أن نقول إن هذه هي مصادر اإللتزام . ذي يرتكز عليهوينقصه األساس العلمي ال ، وهذا الترتيب تغلب فيه الناحية العملية

  . بل يجب إرجاع هذه المصادر إلى أصول علمية منطقية

                                                 

إلى أنه ال يوجد إال  ( 59ص  – 91) أنظر كتابه في أصول االلتزامات ص  ويذهب الدكتور حلمي بهجت بدوي بك ( 77)  

فعنده أن االلتزام العقدي  . ولكنه يختلف اختالفاً جوهرياً عن القائلين بالترتيب الثنائي . مصدران لاللتزام : اإلرادة والقانون

وإجبار المدين على الوفاء ومصدره  ، امين مستقلين لكل منهما مصدر خاص : الدين ومصدره اإلرادةيتحلل إلى التز

كغيرها من أحوال المسئولية  ، وهو يذهب إلى أن المسئولية العقدية . وهذا االلتزام الثاني هو المسئولية العقدية . القانون

وإذا  ، وإذا أضر اإلنسان بغيره ، إذا اخل المتعهد بالوفاء بتعهدهفالقانون يقضي بالمسئولية  . مصدرها القانون ، األخرى

 . . . وإذا تدخل في شؤون غيره ، أثرى على حساب غيره

ونجتزئ باإلشارة إلى أن عيبه الجوهري في رأينا هو أن المؤلف  . وال نطيل القول في نقد هذا التقسيم فإن المؤلف نفسه لم يلتزمه  

والصحيح أن المسئولية العقدية والدين العقدي لهما  . يذهب إلى أن مصدر المسئولية العقدية يختلف عن مصدر الدين العقدي

ضاً أن يكون لدائنه حق إجباره ذلك أن المدين في العقد إنما أراد أن يرتب في ذمته دينا وأراد أي . مصدر واحد هو اإلرادة

فال محل مطلقاً  . شق المديونية وشق المسئولية ، والقانون يأتي بعد ذلك يقر هذه اإلرادة في شقيها ، على الوفاء بهذا الدين

مسئولية في وقد رأينا فيما تقدم أن األلمان يميزون ما بين المديونية وال . للتمييز ما بين المديونية والمسئولية من حيث المصدر

فال يمكن االستناد إذن إلى النظرية األلمانية للدفاع  . االلتزام العقدي ولكنهم ال يجعلون أحدهما يختلف في مصدره عن اآلخر

  . عن هذا التقسيم

المشروع  إذا كان المشروع التمهيدي قد اعتبرها مصدراً عاماً لاللتزام كالعقد والعمل غير ، وسنرى أن اإلرادة المنفردة ( 75)  

لم تصبح مصدراً لاللتزام إال في حاالت خاصة  ، ثم في التقنين الجديد ، إال إنها في المشروع النهائي ، واإلثراء بال سبب

ومن ثم أصبحت االلتزامات التي مصدرها اإلرادة المنفردة في القانون الجديد إنما هي التزامات  . يعنيها نص في القانون

  . وقد عالجناها ضمن االلتزامات التي تنشأ من القانون ، باشر بمقتضى نصوص خاصةأنشأها القانون بطريق م

  . 2هامش رقم  9ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 59)  
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 الفهرس العام

 ، وفهمنا أن المراد بالمصدر هو السبب القانونين الذي ينشيء االلتزام ، ونحن إذا أردنا أن نرجع مصادر االلتزام إلى ترتيب منطقي

بل هي  –دائرة الحقوق الشخصية  –باب القانونية التي تنشيء االلتزامات ليست مقصورة على هذه الدائرة وجدنا عند التأمل أن األس

وتنشيء كل العالقات  ، بل هي تحلق في سماء القانون ، بل تجاوز قانون األموال إلى قانون األسرة ، تتناول أيضاً الحقوق العينية

  . عالقات ترجع إلى القانون الخاص أو إلى القانون العامسواء كانت هذه ال ، القانونية أو تؤثر فيها

ولو كان  . ومن الواضح أن السبب الذي ينشيء عالقة قانونية أو يؤثر فيها هو أمر يجد فيحدث تعديال في العالقات القانونية الموجودة

وأن كل مخلوق عليها ركن إلى السكون أمكن أن نقول إن العالقات القانونية تبقى على  ، لنا أن نتصور أن األرض كفت عن الدوران

 . فقد يكون من شأنها أن تعدل في هذه العالقات ، فإذا حدثت بعد ذلك أية حركة . حالها دون تغير في الوقت الذي تجمد فيه كل حركة

ً فإذا كان من ش . " بالواقعة"  هذه الحركة التي وقعت نسميها  fait juridique) "  بالواقعة القانونية"  سميت أنها أن تنتج أثراً قانونيا

  . وإما أال ترجع لهذه اإلرادة ، وهي إما أن تكون راجعة إلرادة اإلنسان .( 

وقد  . بل هي من عمل الطبيعة ، كل هذه وقائع ال ترجع إلرادة اإلنسان ، ودوران األرض ، وانفجار البراكين ، فهبوب العواصف

ودوران  . هبوب العواصف أو انفجار البراكين قد يكون قوة قاهرة تعفى المدين من التزامه : تؤثر في العالقات القانونية الموجودة

  . ودورانها حول الشمس يحصي عدد السنين الالزمة للتملك بالتقادم . األرض حول نفسها يعين ساعات تنفيذ االلتزام في عقد العمل

قد يريد صاحبها أن يحدث بها أثراً في الروابط القانونية الموجودة أو ال  ، ي ترجع إلرادة اإلنسان أكثرها أعمال ماديةوالوقائع الت

ولكن  . وهو ال يريد عادة من وراء هذا أن يؤثر في عالقاته القانونية ، فهو يأكل ويمشي ويتحدث ويعاشر الناس ويجاملهم . يريد ذلك

وإذا مشي  . فإذا أكل شيئاً ال يملكه أصبح مسئوال عن تعويض المالك . دون أن تتجه إرادته إلى شيء من ذلكهذه العالقات قد تتأثر 

وإذا  . وإذا تحدث فذكر مثالب للغير فقد يكون هذا سباً أو قذفاً يجعله مسئوال . دون حيطة فأتلف شيئاً وجب عليه أن يعوض عما اتلف

ويالحظ أنه في  . د نفسه ملزماً باتمام ما بدأ به ويكون دائناً لهذا الغير بمقدار ما كلفه العملجامل الغير فقام ببعض شؤونهم فقد يج

ولكنه في أكثر  ، أراد النتائج التي ترتبت عليها في بعض الفروض ، الوقائع المتقدمة قد قام الشخصي بأعمال مادية اختيارية

  . الفروض لم يرد شيئاً من هذه النتائج

ونريد بالعمل اإلرادي هنا عمل اإلرادة  . بل هي أعمال إرادية ، وقائع التي ترجع إلرادة اإلنسان ما ليس بأعمال ماديةوهناك من ال

تمييزاً لها عن األعمال (  actes juridiques)  مثل هذه الوقائع تسمي إعماالً قانونية . المحضة تتجه إلى إحداث نتائج قانونية معينة

ويسمي بالعمل القانونين الصادر من  ،(  الجعالة)  ومنها ما يرجع إلرادة الشخص منفرداً كالوصية والوقف والوعد بجائزة . المادية

 acte)  وهذا هو العقد ، ومنها ما يرجع الرادته مقرونة بارادة طرف آخر ،(  acte juridique unilateral)  جانب واحد

juridique bilateral, contrat  ).  

 faits)  أو اختيارية(  faits naturels)  والوقائع إما أن تكون طبيعية . من ذلك نرى أن الوقائع هي مصادر الروابط القانونية

rolontaires  ). والوقائع االختيارية إما أن تكون إعماالً مادية  (actes materielgs  )أو إعماالً قانونية  (actes juridiques  )

واألعمال القانونية إما أن تكون صادرة من  .(  actes juridiques)  نونية إما أن تكون صادرة من جانب واحدواألعمال القا .

والقانون من وراء كل ذلك (  actes bilatreaux, contrats)  أو صادرة من الجانبين(  actes unilatreaux)  جانب واحد

  . على الوقائع واألعمال جميعاً  فهو الذي يحدد اآلثار القانونية التي تترتب ، محيط

والوقائع  ، فالوقائع القانونية تشمل الوقائع الطبيعية والوقائع االختيارية . ويالحظ في هذا الترتيب إننا تدرجنا من األعم إلى األخص

انب واحد واألعمال الصادرة واألعمال القانونية تشمل األعمال الصادرة من ج . االختيارية تشمل األعمال المادية واألعمال القانونية

  . من الجانبين

االستيالء والميراث  : المعروف أن أسباب كسب الحقوق العينية سبعة : تطبيق هذا الترتيب على مصادر الحقوق العينية – 99

  . والوصية وااللتصاق والعقد والشفعة والحيازة

ومنها  . وهي الميراث وأسباب األخذ بالشفعة والتقادم ، الوقائع الطبيعيةفإذا رتبنا هذه األسباب على النحو الذي قدمناه كان منها 

بعضها عمل صادر من جانب واحد وهي الوصية  ، ومنها األعمال القانونية . وهي االستيالء وااللتصاق والحيازة ، األعمال المادية

 العقدوهو  ، وبعض آخر عمل صادر من الجانبين ، وإعالن الرغبة في األخذ بالشفعة
 (52  )

.  

                                                 

 وهذا الترتيب الذي توخيناه تظهر فيه مزيتان متصلتان بأسباب كسب الحقوق العينية :  ( 52)  

كما يتناقشون  . فكثيراً ما يناقش الفقهاء هل الشفعة حق عيني أو هي شيء غير ذلك . أنه يفسر بعض المسائل الغامضة ) األولى ( 

فال الشفعة وال الحيازة بحق  . ونحن ال نتردد في اإلجابة على هذه المسائل بما قدمناه . في طبيعة الحيازة وهل هي حق عيني

بل هما مصدر  ، فهما إذن ليسا بحقوق . الملكية بل هما واقعتان قانونيتان تدخالن في أسباب كسب ، عيني أو حق شخصي

وهو أيضاً  ، وال يصح أن يقال عن أي منهما أنه حق عيني أو حق شخصي بالقدر الذي ال يصح أن يقال به إن العقد . للحقوق

واألهمية العملية لعدم اعتبار الشفعة حقاً أنه ال يجوز لدائني الشفيع أن يستعملوا  . حق عيني أو حق شخصي ، مصدر للحقوق

  . الشفعة باسم مدينهم

وهذه  . والذي ضلل الناس في أمر الشفعة هو إنها تجعل الشفيع بالنسبة إلى العين المشفوع فيها في منزلة من له الحق في أن يتملكها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : تطبيق الترتيب على مصادر االلتزام – 34

فالوقائع الطبيعية كالجوار والقرابة يرتب عليها القانون التزامات معينة  . ونطبق هذا الترتيب العلمي على مصادر االلتزام 

  . شرة فيكون هو مصدرهالذلك يصح إسناد هذه االلتزامات للقانون مبا . العتبارات ترجع للعدالة والتضامن االجتماعي

 ، القسم األول أعمال غير مشروعة تصدر من المدين فتفقر الدائن دون حق فيلتزم المدين بالتعويض : واألعمال المادية قسمان

والقسم الثاني أعمال مشروعة تغني المدين على حساب الدائن فيلتزم المدين أن يرد  . ومصدر هذا االلتزام هو العمل المادي الضار

  . ومصدر هذا االلتزام هو العمل المادي النافع ، ما اغتنى به

 

                                                                                                                                                                    

حيث يكون  ، وحق الملكية الكامل ، حيث يكون الشخص اجنبياً عن الشيء ، تملكمنزلة وسطى بين مجرد الرخصة في ال

فهو أيضاً في منزلة وسطى بين من له مجرد  ، ونظير ذلك شخص صدر له إيجاب بالبيع . للشخص حق عيني في الشيء

به فقهاء الشريعة اإلسالمية وقد ن . الرخصة في الشراء قبل صدور اإليجاب وبين الشمتري الذي أصبح مالكا عند تمام البيع

من انعقد له سبب " أو كما يقول القرافي في الفروق  ، ووصفوها بأنا حق الشخص في أن يتملك ، إلى هذه المنزلة الوسطى

الجزء الثالث  2991) الفروق للقرافي المطبعة التونسية سنة  "من ملك أن يملك " ويفرق بين هذا وبين " المطالبة بالملك 

وما بعدها  119ص  911النظرية العامة لاللتزامات في الشريعة اإلسالمية للدكتور شفيق شحاته فقرة  – 92 ص – 17ص 

) .  

وهو كما قلنا منزلة وسطى بين مجرد الرخصة  –والقائلون بانتقال الشفعة إلى الورثة يعنون بذلك أن الحق في التملك بسبب الشفعة 

 ، ير ذلك أن ينتقل حق من وجه إليه اإليجاب إلى ورثته بعد موته فيقبلون بدال منهونظ ، ينتقل بالميراث –والحق الكامل 

  . وسنرى أن هذا الحق ال ينتقل إلى الورثة وأن اإليجاب يسقط بموت من وجه إليه هذا اإليجاب

فقد جرت الفقهاء على أن تعرف  . أن هذا الترتيب يزيل لبسا نشأ من عدم الدقة في تعريف العمل المادي والعمل القانوني ) الثانية ( 

أما العمل القانوني فواقعة  ، العمل المادي بأنه واقعة اختيارية ال يقصد منها صاحبها النتيجة القانونية التي تترتب عليها

للتعريف اختيارية يقصد نتيجتها القانونية فإذا سلمنا بهذا التعريف تساءلنا أين إذن نضع االستيالء والحيازة ؟ نضعها طبقاً 

فمن غير  ، ولكن القول بهذا يخالف المعقول . المتقدم في األعمال القانونية ألن القائم بهما يقصد ما يترتب عليهما من النتائج

لذلك يخرجهما بعض الفقهاء من دائرة هذه األعمال بتعليالت  ، الممكن التسليم بان االستيالء والحيازة من األعمال القانونية

لذلك وجب  . وال شك في أن االستيالء والحيازة أعمال مادية . ( 11ص  – 21ص  2) أنظر ديموج  تهامشكوك في وجاه

سواء أراد النتيجة  ، فاألول هو عمل مادي يقع من اإلنسان باختياره . أن تصحح تعريف العمل المادة والعمل القانوني

فالعمل الضار هو عمل مادي اختياري ال يريد صاحبه ما يترتب عليه من النتائج  . القانونية التي تترتب عليه أو لم يد

وااللتصاق والفضالة من األعمال المادية االختيارية  ، واالستيالء عمل مادي اختياري يريد صاحبه هذه النتائج ، القانونية

بل هو إرادة محضه تتجه  ، ونين فليس بعمل ماديأما العمل القان . التي قد يريد صاحبها نتائجها القانونية وقد ال يريدها

فالذي يميز إذن بين العمل المادي والعمل القانونين ليس هو كما يظن الكثيرون أن األول ال  . إلحداث نتيجة قانونية معينة

لثاني غير مادي أو ولكن المميز بين العملين هو أن األول مادي وا ، والثاني تقصد منه هذه النتيجة ، تقصد نتيجته القانونية

  . هو مجرد إرادة تتجه إلحداث اثر قانوني

فإذا كانت الواقعة القانونية  . على أنه يمكن تمييز طائفة ثالثة منم الوقائع القانونية تصح تسميتها بالوقائع المركبة والوقائع المختلطة

الشفعة اقترن فيها بيع العين المشفوعة مع  مثل ذلك . ( complexe)  كانت مركبة ، تتركب من واقعة مادية وعمل قانوني

أما إذا كانت الواقعة  . وهذا عمل قانونين ، بإعالن الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة ، وهذه واقعة مادية ، الشيوع أو الجوار

مثل ذلك االستيالء  . ( mixte)  كانت الواقعة مختلطة ، القانونية شيئاً واحداً ولكن اختلط فيه العنصر المادي بعنصر اإلرادة

ولكن  ، وهي عنصر إرادي ، بإرادة المستولى في أن يتملك في الحال ، وهي عنصر مادي ، اختلطت فيه الحيازة المادية

باالتفاق  ، وهو عنصر مادي ، ومثل ذلك أيضاً الوفاء اختلط فيه تسليم الشيء الواجب األداء . العنصر المادي هنا هو المتغلب

 ولكن العنصر اإلرادي هو؟؟؟؟؟ ، وهو عنصر إرادي ، ينعلى انقضاء الد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 العقد  -الباب األول 

Le Contrat 

 تمهيد 

والثالثة في  ، والثانية في مبدأ سلطان اإلرادة ، إحداها في تعريف العقد : نمهد للكالم في العقد بكلمات ثالث : مسائل ثالث – 99

  . تقسيم العقود

 * * * 

 تعريف العقد  – 1

  . يميز بعض الفقهاء بين االتفاق والعقد : االتفاق والعقد – 36

فاالتفاق على إنشاء التزام مثله  . هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهائه(  convention)  فاالتفاق

تنقل الحق أو الدين من دائن  ، واالتفاق على نقل التزام مثله الحوالة . ريينشيء التزامات في جانب كل من البائع والمشت ، عقد البيع

واالتفاق  . واالتفاق على تعديل التزام مثله االتفاق على اقتران أجل بااللتزام أو إضافة شرط له . لدائن آخر أو من مدين لمدين آخر

  . على إنهاء التزام مثله الوفاء ينتهي به الدين

ً  . فهو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله ، اخص من االتفاق(  contrat)  والعقد  . ومن ذلك يتضح أن كل عقد يكون اتفاقا

  . فإذا كان يعدل االلتزام أو ينهيه فهو ليس بعقد . أما االتفاق فال يكون عقداً إال إذا كان منشئاً اللتزام أو ناقال له

بأنه اتفاق يلتزم  2292إذ عرف العقد في المادة  ، هذا التفريق بين العقد واالتفاق عن بوتييه ودوماوقد نقل القانون المدين الفرنسي 

فالعقد إذن  . بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بإعطاء شيء أو بفعله أو باالمتناع عن فعله

 ً ويالحظ أن التعريف الذي أورده  . له(  genre)  واالتفاق جنس(  espece)  فهو نوع ، بمقتضى هذا التعريف اتفاق ينشيء التزاما

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، القانون الفرنسي يجمع بين تعريف العقد وتعريف االلتزام

  : ال أهمية للتمييز بين االتفاق والعقد – 37

وإذا كان الفقهاء الذين يقولون بالتمييز يرون أهمية له من  . قهاءونتفق في هذا مع أكثر الف . وال نرى أهمية للتمييز بين االتفاق والعقد

فهي في  ، فإنه يالحظ على هذا الرأي أن األهلية تختلف باختالف العقود ذاتها ، فهي تختلف في العقد عنها في االتفاق ، حيث األهلية

رقاً ما بين الهبة والبيع من حيث أن كال منهما عقد ومع ذلك لم يقل أحد إن هناك ف ، عقود التبرع مثال غيرها في عقود المعاوضة

  . لمجرد أن األهلية تختلف في أحدهما عنها في اآلخر

العقد "  من هذا المشروع على أن 211فنصت المادة  . وكان المشروع التمهيدي يورد تعريفاً للعقد ال يميز فيه بينه وبين االتفاق

وهذا هو تعريف المشروع الفرنسي اإليطالي في  . " ابطة قانونية أو تعديلها أو إنهائهااتفاق ما بين شخصين أو أكثر على إنشاء ر

وقد قصد من إيراد هذا التعريف في المشروع نفي كل تفرقة بين العقد واالتفاق وجعلهما شيئاً واحد كما صرحت  . المادة األولى منه

 بذلك المذكرة اإليضاحية
 (51  )

وإذا كان هذا التعريف قد حذف في المشروع النهائي فإن هذا الحذف ال يعني عدوال عن عدم التمييز  .

 بل كان الحذف مجاراة لسياسة تشريعية هي تجنب اإلكثار من التعريفات الفقهية ، بين االتفاق والعقد
 (59  )

.  

التزام أو نقله أو تعديله أو  سواء كان هذا الاثر هو إنشاء لذلك نرى أن يعرف العقد بأنه توافق إرادتين على إحداث اثر قانونين

  . إنهاؤه

 : وجوب االتفاق على إحداث اثر قانونين – 38

فإذا لم يكن المراد إحداث هذا األثر فليس هناك عقد بالمعنى القانونين  . والمهم في العقد أن يكون هناك اتفاق على إحداث اثر قانوني 

  . ويتبين ذلك من الظروف والمالبسات . المقصود من هذه الكلمة

                                                 

  . في الهامش 29ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 51)  

  . في الهامش 5في الهامش وص  22ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 59)  
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وال يقصد الطرفان من هذا االتفاق أن ينشئا  ، فيقبل المدعو ، في نطاق المجامالت االجتماعية ، فقد يدعو شخص آخر إلى وليمة

ولكن قد  . منهما بوعده فإذا تخلف المدعو أو عدل الداعي لم تترتب على ذلك مسئولية في جانب من اخل . التزاماً قانونياً فيما بينهما

فإذا اتفقت شركة مع مستخدم عندها على  . ويتبين قصدهما من الظروف . يكون تقديم الطعام التزاماً قانونيناً إذا قصد المتعاقدان ذلك

نوني وهو ملزم فهذا التعهد ذو اثر قا ، أو تعهد صاحب الفندق أن يقدم الطعام للنزيل ، أن تقدم له الغذاء أثناء عمله في جهة نائية

  . للمتعهد

فإذا وعد مزارع جاره أن يقدم له  . وقد يتبرع صديق لصديقه بتقديم خدمة مجانية دون أن يقصد االلتزام قانوناً بتقديم هذه الخدمة

أو عرض شخص على صديقه أن يستصحبه في  ، أو تقدم طبيب لمعالجة صديق له دون اجر ، المعونة دون مقابل في حصاد زرعه

فالطبيب الذي تعهد أن يعالج فقيراً  . وإنما يكون اإللزام إذا قصد إليه الطرفان . فال تنطوي هذه االتفاقات على معنى اإللزام ، رتهسيا

  . دون اجر يلتزم قانوناً بذلك

والزوجة التي تعين  ، فالولد الذي يعمل مع أبيه في صناعته . وقد تقوم اتفاقات بين أعضاء األسرة ال يقصد بها عقد التزامات قانونية

ولكن إذا قام هذا  . ال يقصد أي منهم أن يرتبط ارتباطاً ملزماً  ، واألب الذي يعد ابنه بجائزة إذا نجح في االمتحان ، زوجها في تجارته

وقد يعد شخص  ، وقد تشارك الزوجة زوجها في تجارته ، عند أبيه فقد يعمل الولد أجيراً  . القصد ترتب على قيامه االرتباط القانوني

  . بجائزة من يقدم خير تصميم لمبنى يريد إقامته فيفوز ابنه المهندس بالجائزة

  : تحديد منطقة العقد – 39

وفي دائرة  بل يجب أن يكون هذا االتفاق واقعاً في نطاق القانون الخاص . وليس كل اتفاق يراد به إحداث اثر قانونين يكون عقداً 

  . المعامالت المالية

ولكن هذه  . وتولية الوظيفة العامة اتفاق بين الحكومة والموظف ، والنيابة اتفاق بين النائب وناخبيه ، فالمعاهدة اتفاق بين دولة ودولة

  . الدولي والدستوري واإلداري : االتفاقات ليست عقوداً إذ هي تقع في نطاق القانون العام

ولكن يجر إال تدعي هذه  . والتبني في الشرائع التي تجيزه اتفاق بين الوالد المتبني والولد المتبني ، اق بين الزوجينوالزواج اتف

  . ألنها تخرج عن دائرة المعامالت المالية ، االتفاقات عقوداً وإن وقعت في نطاق القانون الخاص

تستوي في ذلك العقود التي يقف فيها المتعاقدان على  . ت المالية فهو قعدفإذا وقع اتفاق في نطاق القانون الخاص وفي دائرة المعامال

والعقود التي توفق ما بين مصالح متعارضة وتلك التي تجمع ما بين  ، قدم المساواة وتلك التي يذعن فهيا أحد المتعاقدين لألخر

ً وتلك التي تنظم (  actes subjectifs)  والعقود الذاتية ، مصالح متوافقة  actes - regle, actes - condition)  مستقرة أوضاعا

والعقود التي تجمع ما بين المصالح (  contrats d'adhesion)  وكان بعض فقهاء القانون العام يريدون إخراج عقود اإلذعان( 

ولكن  . من منطقة العقد ،(  contrats collectives)  والعقود التي تنظم اوضاعاً مستقرة كالعقود الجماعية ، المتوافقة كعقد الشركة

  . هذا الرأي لم يسد في القانون المدني

 : المذهبان الشخص والمادي في العقد – 41

 . واآلخر مادي ينظر إليه كقيمة مالية ، أحدهما شخصي ينظر إلى االلتزام كرابطة شخصية ، سبق أن أشرنا إلى مذهبين في االلتزام 

والمذهب المادي يراه  . فالمذهب الشخصي يرى العقد وليد اإلرادة الباطنة أو اإلرادة النفسية . ي العقدهذان المذهبان نراهما أيضاً ف

  . وليد اإلرادة الظاهرة أو اإلرادة المادية

ً  ، والقوانين الالتينية  ،(  volonte interne)  وتأخذ بنظرية اإلرادة الباطنة ، هي التي تذهب مذهباً شخصياً في العقد ، هنا أيضا

فإن  . وما التعبير المادي عن هذه اإلرادة إال مجرد دليل يكشف عنها ، وعندها أن العبرة بإرادة المتعاقدين التي يكنانها في الضمير

  . وإال فالعبرة بالمقاصد والمعاني ال باأللفاظ والمباني ، اتفق هذا التعبير مع اإلرادة الحقيقية أخذ به

وتقف  ،(  volonte externe, declaration de volonte)  فتأخذ في كثير من األحوال باإلرادة الظاهرةأما القوانين الجرمانية 

 : بل هو اإلرادة ذاتها ، فالتعبير المادي عن اإلرادة ليس مجرد لدليل عليها ، وال شأن لها باإلرادة الحقيقية ، عند التعبير عن اإلرادة

ما دام العقد  ، وهذا المظهر المادي هو المظهر الذي يجب الوقوف عنده . ن التعرف عليهااإلرادة في ثوبها االجتماعي حيث يمك

ال يعبأ القانون بها وهو ينظم  ، فهي من الظواهر النفسية ، وال عبرة باإلرادة التي تنطوي عليها النفس . ينشيء روابط اجتماعية

  . ي فيما يليوسنعود إلى هذا الموضوع ببيان أو ف . الروابط االجتماعية
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 مبدأ سلطان اإلرادة  - 2

  (Autonomie de la Volonte  ) 

  : عرض عام للمبدأ – 41

بل وفي جميع الروابط  ، يذهب أنصار هذا المبدأ إلى أن اإلرادة لها السلطان األكبر في تكوين العقد وفي اآلثار التي تترتب عليه

  . القانونية ولو كانت غير تعاقدية

بل  ، والفرد ال يستكمل شخصيته إال بالحرية . ولخدمته يسخر المجموع ، فهو الغاية . لنظام االجتماعي يرتكز على الفردوعندهم أن ا

فإن  ، وكما أن رجال الفلسفة يجعلون التفكير أية الشخصية من الناحية الفلسفية . إن مظهر هذه الشخصية هي اإلرادة الحرة المستقلة

ولما  ، ولما كان الفرد يعيش في المجتمع . ذا المبدأ يتخذون اإلرادة أية الشخصية من الناحية القانونيةرجال القانون من أنصار ه

 . كان من الواجب أن تكون روابطه بغيره من أفراد المجتمع أساسها اإلرادة الحرة ، كانت الغاية األولى هي احترام حريته وإرادته

ألن هذا  ، وكل التزام أساسه الرضاء واالختيار يتمشي مع القانون الطبيعي . فال يخضع لواجبات إال إذا كان قد ارتضاها مختاراً 

وما  . والغاية التي ينتهي إليها ، فاإلرادة الحرة هيب إذن مبدأ القانون . القانون إنما يقوم على الحرية الشخصية ووجوب احترامها

هذا التوازن ما بين  . ضطلع بها القانون إال تحقيقي حرية كل فرد بحيث ال تتعارض هذه الحرية مع حريات اآلخرينالمهمة التي ي

وليس عليه بعد ذلك أن يرى ما إذا كان النشاط الفردي الحر يتفق مع ما  . الحريات جميعاً هو ما يجب على المشرع أن يعني به

فالفرد ال المجموع هو الذي يحميه  ، ى إلى أي حقد يتفق صالح المجموع مع صالح الفردوال عليه أن ير ، تقتضيه مبادئ األخالق

  . القانون

ولكن استمرار  . هذا المبدأ كان له حظ كبير من األثر في القانون الحديث بعد انتشار المذهب الفردي على اثر تطور النظم االقتصادية

مهد للمذاهب االشتراكية سبيل  ، واختالل التوازن بين القوى االقتصادية ، ةوظهور الصناعات الكبير ، هذه النظم في التطور

وجعل خصومه يمعنون  ، وكان من ذلك أن انتكص مبدأ سلطان اإلرادة ، فقامت هذه المذاهب معارضة للمذاهب الفردية ، االنتشار

  . ولةفريق من المعتدلين يضعون األمور في حدودها المعق حتى قام أخيراً  ، في نقده

وكيف رجع  ، وما بلغ إليه من المدى عند بلوغه ذروته ، فنرى كيف نشأ هذا المذهب ، فنحن نتبع في بحثنا هذه المراحل األربع

وإال فإن  ، وال تزعم بذكر هذه المراحل إنها تحققت عمال في التاريخ . ثم كيف وضع األمر في نصابه المعقول ، القهقري بعد ذلك

وإنما نعني أن هناك تطوراً في  . كامل لم يتحقق في أية مرحلة منها على النحو الذي يصفه أنصار المبدأ المتطرفونسلطان اإلرادة ال

بل نتتبع  ، ونحن في ذلك ال نؤرخ وقائع اجتماعية . منحي التفكير االجتماعي نقسمه إلى مراحل توخياً لإليضاح في بسط هذه اآلراء

  . تطور نظريات ومذاهب

  : نشأ مذهب سلطان اإلرادة كيف – 42

بدأت العقود فيه تكون شكلية تحوطها أوضاع  . لم يعترف القانون الروماني في أي عصر من عصوره بمذهب سلطان اإلرادة كامال

ً (  nudum pactum)  أما مجرد توافق إرادتين . معينة من حركات وإشارات وألفاظ وكتابة فكان  . فال يكون عقداً وال يولد التزاما

ويكون التزامه صحيحاً حتى لو كان السبب الحقيقي الذي من اجله التزم  ، المدين يلتزم ال لسبب سوى أنه استوفى األشكال المرسومة

فالعقد الشكلي كان عقداً مجرداً صحته تستمد من شكله ال من  . لم يوجد أو لم يتحقق أو كان غير مشروع أو كان مخالفاً لآلداب

والحاجة إلى كثرة  ، فكان من ذلك توزيع العمل . الحضارة الرومانية ما لبثت أن تطورت وتعقدت سبل الحياة ولكن . موضوعه

واقترن هذا كله يتقدم في التفكير القانونين أدى إلى التمييز بين الشكل واإلرادة ف يالعقد  . ووجوب السرعة في المعامالت ، التبادل

 والشكل ليس إال سبباً قانونياً  ، ودعا هذا إلى اعتبار االتفاق موجوداً بمجرد توافق اإلرادتين . انونيوإعطاء اإلرادة قسطاً من األثر الق

 (causa civilis  )ومن ثم ظهر إلى جانب العقود الشكلية العقود العينية والعقود الرضائية والعقود  . لاللتزام قد توجد أسباب غيره

وانتصر بعد ذلك في بعض عقود أخرى عرفت بالعقود  . رادة في دائرة العقود الرضائيةوانتصر مبدأ سلطان اإل . غير المسماة

ولكن القانون الروماني لم يقرر في أية مرحلة  .(  pactes legitimes)  والعقود الشرعية(  pactes pretoriens)  البريطورية

بعد أن تهذبت هي التي تخلق العقد بقدر اختلف قوة  بل ظلت األوضاع . من مراحله مبدأ سلطان اإلرادة في العقود بوجه عاز

إلى آخر عهود القانون (  contrat verbal)  وبقى العقد اللفظي . وضعفاً بحسب تطور القانون واتساع نطاق التبادل والمعامالت

  . مةالروماني هو القالب الذي يصبون فيه ما تبدو الحاجة إليه من االتفاقات غير المعروفة حتى تصبح ملز

 ً وقد استمرت الشكلية في أوضاعها السابقة الذكر  . أما في العصور الوسطى فلم تنقطع الشكلية وتستقل اإلرادة بتكوين العقد إال تدرجا

وأخذت اإلرادة يقوى أثرها في تكوين العقد شيئاً  . وكانت متجهة إلى التناقص ، ثم أخذت تتحور . إلى نهاية القرن الثاني عشر

  : وساعد على هذا التطور عوامل أربعة . فشيئاً 
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عد الحنث  ، ولو لم يفرغه في شكل مخصوص ، فكان المتعاقد إذا اقسم على احترام عقده : تأثير المبادئ الدينية وقانون الكنيسة - 2

وسهل االنتقال من فكرة العقوبة إلى فكرة اإللزام المدني  . بل كان مجرد عدم الوفاء بالوعد خطيئة دينية . باليمين خطيئة يعاقب عليها

  . أمام المحاكم الكنيسة(  action ex nudo pacto)  حتى أصبح مجرد االتفاق يجوز تنفيذه بدعوى

إلى حد  ونحن نعلم أن القانون الروماني كان قد وصل في تطوره من حيث استقالل اإلرادة : إحياء القانون الروماني والتأثر به - 1

فساعد  . وفهموا خطأ أن القانون الروماني يقرر مبدأ سلطان اإلرادة ، وتوسعوا في تفسير تلك الروح . كبير بمختلف عقوده الملزمة

  . وأصبحت القاعدة في القانون الفرنسي القديم هي ما كان استثناء في القانون الروماني . ذلك على قبول هذا المبدأ

بعد أن زاد النشاط التجاري وقويت حركة التعامل اقتضى األمر إزالة ما يعوق المبادالت التجارية من  : يةالعوامل االقتصاد - 9

والعدالة ال تميز بين العقد  . فكانت المحاكم التجارية اإليطالية في القرن الرابع عشر تقضي طبقاً لقواعد العدالة . األوضاع واألشكال

  . لزامالشكلي ومجرد االتفاق من حيث اإل

واألخذ  ، وتدخلها شيئاً فشيئاً في الروابط القانونية بين األفراد ، وكان ذلك بطريق التدرج في بسط نفوذ الدولة : العوامل السياسية - 5

وحل محلها أشكال أخرى أقل إغراقاً في  ، وكان من شان ذلك أن هجرت األوضاع القديمة . في حماية العقود التي تتم بمجرد االتفاق

  . الفطرية والسذاجة

وما كان اثر الدين يضعف حتى حل محله ما انتشر من  . وما جاء القرن السابع عشر حتى أصبح مبدأ سلطان اإلرادة ثابتاً مقرراً 

وهي تشيد بوجود قانون  ، وقد بلغت أوجها في القرن الثامن عشر ، وكلها مشبعة بروح الفردية ، نظريات اقتصادية وفلسفية وسياسية

وقد قام  . بيعي مبنى على حرية الفرد ووجوب استقالل إرادته وتسيير هذه اإلرادة لكل ما في الحياة من نظم اقتصادية واجتماعيةط

في نشاطهم  ويذهبون إلى أنه لو تركت الناس أحراراً  ، ينادون بالحرية االقتصادية قانوناً طبيعياً (  physiocrates)  الفزيوقراطيون

ال  ، وتتحدد األسعار من طريق المنافسة والعرض والطلب ، تستقر فال تلبث األمور أن ، أبواب المنافسة بينهم االقتصادي وفتحت

وأن العقود ال  ، ومعنى هذا أن اإلرادة وحدها هي التي يجب أن تسيطر في الميدان االقتصادي . من طريق تحكمي يمليه المشرع

وصحب هذه النظريات االقتصادية نظريات فلسفية وسياسية  . تخضع في تكوينها وفي اآلثار التي تترتب عليها إال اإلرادة المتعاقدين

فكانت حرية الفرد واستقالل إرادته  ،(  contrat social)  في كتابه المعروف بالعقد االجتماعي(  rousseau)  حمل لواءها روسو

وسلمتها إلى المشرعين في  ، وقد تلقت الثورة الفرنسية هذه النظريات وقامت عليها . لمحور الذي يدور عليه تفكير ذلك العصرهي ا

  . فوضع قانون نابليون على أساس تقديس حرية الفرد واإلمعان في احترام إرادته ، أوائل القرن التاسع عشر

  : مدى ما وصل إليه مبدأ سلطان اإلرادة – 43

: )  وهو بعد أن تمشي فيه المنطق القانونين أصبح يشتمل على اصلين . استقر هذا المبدأ وصار دعامة تبنى عليها النظريات القانونية

ً )  . ترجع في مصدرها إلى اإلرادة الحرة ، بل كل النظم القانونية ، كل االلتزامات(  أوالً  ال تقتصر اإلرادة على أن تكون (  ثانيا

  . بل هي أيضاً المرجع األعلى فيما يترتب على هذه االلتزامات من آثار ، االلتزاماتمصدر 

فالمتعاقدان ال يلتزمان إال  . وهذه اإلرادة تتجلى قوية في العقد . فاإلرادة الحرة هي التي تهيمن على جميع مصادر االلتزام

أما نظرية االشتراط لمصلحة الغير  . كسب أحد حقاً من عقد لم يشترك فيهكما ال ي ، وال يلتزم أحد بعقد لم يكن طرفاً فيه . بارادتيهما

بل هو  ، فالعقد إذن يرتكز على اإلرادة . ولم يحصل التوسع فيها إال في العهد األخير ، فتبدو ضيقة محدودة في قانون نابليون

وشبه العقد مبنى  . وسنرى ذلك عند الكالم في اإلرادة المنفردة . يتمحض إرادة خالصة إذا قلنا أن إرادة المدين وحدها هي التي تلزمه

والقانون نفسه إذا رتب التزامات فإنما هو يفترض في  . والجريمة وشبه الجريمة مردهما إلى اإلرادة الحرة . على إرادة مفروضة

 ً   . ترتيبها أن الملتزم ارتضاها في ذمته التزاما

 ، فالملكية مبنية على حرية اإلرادة . بل أيضاً يولد كل الحقوق األخرى ، وليد االلتزامات وحدهاوليس سلطان اإلرادة مقصوراً على ت

والميراث مبنى على وصية  . وحقوق األسرة مبنية على عقد الزواج أي على اإلرادة . بل هي الحرية في مظهرها الملموس المادي

فهي طرق وإن كانت إجبارية قد ارتضاها المدين وقت  ، ادة الحرةوطرق التنفيذ اإلجباري ذاتها ترتكز على اإلر . مفروضة

فالمجرم الذي خرج على المجتمع قد ارتضى مقدماً أن يناله  ، بل العقوبة الجنائية ال مبرر لمشروعيتها إال في اإلرادة . االستدانة

والمجتمع البشري  ، ليهم واختاروا الخضوع لسلطانهذلك ألن القانون ما هو إال وليد اإلرادة ارتضاه الناس بأنفسهم أو بممث . الجزء

 اليست دعامته هذا العقد االجتماعي الذي نادى به روسو ومن قبله من الفالسفة والمفكرين ! ، ذاته

ً  ، كذلك األثر الذي يترتب على االلتزام ، الحرة أن منشأ االلتزامات يرجع لإلرادة وكما  ولهذا األصل . فهو خاضع لإلرادة أيضا

  : ناحيتان

فال يصح أن نقيد  . الناحية األولى أن كل ما ارتضاه الملتزم ديناً في ذمته يكون صحيحاً وينتج أثره ألن التزامه إنما بنى على إرادته

ختاراً والعامل الذي يتعاقد مع رب العمل حراً م . من اثر العقد بدعوى أن هناك غبناً لحق أحد المتعاقدين ما دام قد ارتضى هذا الغبن

وليس المهم في العقد أن يكون هناك تعادل بين الشيئين  . وال يحتج بان الشروط التي ارتضاها جائرة ، يجب عليه أن ينفذ ما التزم به

واألصل في  . بل يكفي أن يكون التعادل بين الشخصين المتعاقدين وقد توفر كل منهما على حريته وإرادته المستقلة ، المتبادلين
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كان يكون المتعاقد قاصراً في السن أو في  ، وال يكون األمر غير ذلك إال في حدود رسمها القانون ، لحرية واستقالل اإلرادةاإلنسان ا

فإذا التزم بشيء كان العدل  . أما في غير هذه الحدود فاإلنسان حر مستقل في إرادته . أو يكون ضحية غلط أو إكراه أو غش ، العقل

فهذه األشياء  ، أما ما يقال عن التضامن االجتماعي والتعسف في استعمال الحقوق وقواعد العدالة والنظام العام . أن يقوم بما التزم به

فال أحق بعنايتها من سلطان  ، وإذا كانت قواعد العدالة والنظام العام تعني شيء . ال ينبغي أن تغرق في التحديد من سلطان اإلرادة

  . اإلرادة والتسليم بأثره كامال في تفسير العقد وترتيب نتائجه القانونية

فال يستقل  . ال يجوز تعديله إال بتوافق هاتين اإلرادتين ، وقد تم بتوافق إرادتين مستقلتين ، والناحية الثانية من هذا األصل أن العقد

  .  يجوز للقاضي نفسه بدعوى إتباع قواعد العدالة أن يعدل فيه أو أن يضيف إليه ما ليس منهوال ، أحد من المتعاقدين بتعديله

  ( : نقد المبدأ)  انتكاص مبدأ سلطان اإلرادة – 44

وهي العوامل التي أدت إلى انتشار روح الفردية ف يالقرنين الثامن  ، إذا ارجعنا انتصار مبدأ سلطان اإلرادة إلى عوامل اقتصادية

ونظمت  ، وتاسست الشركات الضخمة ، وقامت الصناعات الكبيرة ، فهذه العوامل ذاتها بعد أن تطورت ، عشر والتاسع عشر

مما أدى إلى انتشار روح االشتراكة وقيامها في وجه المذاهب  ، طوائف العمال على اثر اختالل التوازن بين القوات االقتصادية

وانتكص  ، فيكون هذا المبدأ قد قام على أساس اقتصادي . ن من شانها أن تنقص من سلطان اإلرادةهذه العوامل كما قلنا كا ، الفردية

  . متأثراً بعوامل اقتصادية

فيقولون إن جعل اإلرادة مصدراً لكل الحقوق فيه إغراق في نواح ووهم  . ويتولى خصوم المبدأ تفنيد النتائج التي وصل إليها أنصاره

والمتعاقد ال يتقيد  ، تزامات التعاقدية ذاتها وهي مبنية على توافق إرادتين ال تستند إلى محض اإلرادة الداخليةفاالل . في نواح أخرى

بل هناك اعتبارات اجتماعية ترجع للثبات واالستقرار الواجب توافرها في المعامالت والثقة التي  ، بتعاقده ألنه أراد ذلك فحسب

 ، وقد ال يتم اتحاد حقيقي بين اإلرادتين عند التعاقد . وهي التي تستند إليها قوة اإللزام في العقود ، نيولدها التعاقد في نفوس المتعاقدي

وما العقد إال نظام من النظم  . ومع ذلك فاتحادهما حكما يكفي ما دام التعاقد قد ولد ثقة مشروعة يترتب على اإلخالل بها ضرر

 . وليس الغرض منه تحقيق ما لإلرادة من سلطان ، اعي وتوجيه اإلرادة في هذا السبيلاالجتماعية يراد به تحقيق التضامن االجتم

بل تنظر إلى اإلرادة الظاهرة ألنها وحدها الشيء المحسوس  ، وهناك نظرية ألمانية ال تحفل باإلرادة الباطنة وال تجعل لها سلطاناً 

  . شروعةوهي التي يؤبه لها ألنها تولد الثقة الم ، كحقيقة اجتماعية

وقد تبين أن ما يسمى بشبه العقد ال يشبه العقد في شيء من حيث  . أما إسناد مصادر االلتزام األخرى إلى اإلرادة فالحجة فيه أوهي

وهو التزام يترتب على عكس مقتضى إرادة  ، استناده إلى اإلرادة كما أن الجريمة وشبه الجريمة إنما يتولد االلتزام فيهما من القانون

 ، فيلزمه القانون رغماً عن إرادته ، بل أراد النقيض من ذلك ، فإن هذا لم يرد أن يلتزم بعمله ، من صدر منه العمل غير المشروع

ون والطفل واألخذ فأين نحن هنا من سلطان اإلرادة ! ولقد كانت نظرية سلطان اإلرادة عائقاً يحول دون األخذ بمسئولية المجن

ومطاوعة ألسباب  ، وفي األخذ بها إلى مدى معين إرضاء للعدالة ، بالمسئولية المادية وهذه مذاهب تطورت إليها الشرائع الحديثة

  . وسير في طريق التقدم ، االستقرار

رأينا أن وهم القائلين بهذا الرأي هنا  ، وإذا تركنا االلتزامات جانباً ونظرنا إلى الحقوق األخرى التي يزعمون أن مصدرها اإلرادة

وبخاصة ما  ، بل إن هذه اإلرادة يرد عليها قيود متعددة ترجع إلى التضامن االجتماعي ، فالملكية ليست إرادة المالك . أيضاً يتجسم

سبق الوصية في  بل الواقع من األمر أن الميراث ، وليس الميراث مبنياً على وصية مفترضة . يتصل منه بمراعاة حسن الجوار

أرأيت لو كان المورث طفال أو مجنوناً أكان يصح الزعم بان ميراثه  . وأساسه اشتراك األسرة في ملكية األموال ، التطور التاريخي

فإن هذا العقد إنما وضع  ، وصية مفترضة وهو ال يستطيع أن يترك وصية صريحة ! كذلك روابط األسرة لم ينظمها عقد الزواج

أما القول  . وال دخل إلرادة الزوجين في ذلك ، مركز قانونين نظمه المشرع نفسه طبقاً لصالح المجتمع وصالح األسرة الزوجين في

وإال فأي مجرم رأى في العقوبة جزاء  ، بان المجرم قد ارتضي توقيع العقوبة عليه فهو قول أقرب إلى التهكم منه إلى الحقيقية

  . في مشروعيتها إلى اعتبارات اجتماعية ال دخل إلرادة المجرم فيها ارتضاه لنفسه ! إنما العقوبة ترجع

 : إلى أي حد تسيطر اإلرادة على العقود –وضع األمور في نصابها  – 45

غة وهذه المبال . تبين من نقد مبدأ سلطان اإلرادة أن الخطأ الذي وقع فيه أنصار هذا المبدأ هو اتخاذه مبدأ مطلقاً في كل نواحي القانون 

وبين االمعان في إطالق المبدأ إلى أوسع مدى  . وقام خصوم المبدأ هم أيضاً يقولون بنبذه مرة واحدة ، كانت سبباً في مبالغة تعارضها

  . وجد المعتدلون مجاال لوضع األمور في نصابها الصحيح ، والمبالغة في رده إلى أضيق الحدود

فالروابط االجتماعية التي تخضع  . تبينا أن اإلرادة ال سلطان لها في دائرة القانون العام ، ونحن إذا توخينا االعتدال وجانبنا التطرف

  . أما العقد االجتماعي المزعوم فقد أصبح نظرية عتيقة مهجورة . لهذا القانون إنما تحددها المصلحة العامة ال إرادة الفرد
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وهو األساس الذي  ، فعقد الزواج . فما يتعلق منها باألسرة ال مجال لإلرادة فيه إال بقدر محدود ، وإذا انتقلنا إلى دائرة القانون الخاص

بل ينظمها القانون طبقاً  ، ولكن اآلثار التي تترتب على العقد ليست خاضعة لإلرادة ، مصدره إرادة المتعاقدين ، ترتكز عليه األسرة

  . األسرة ال شأن لإلرادة فيهاوكذلك بقية روابط  . لمصلحة األسرة والمجتمع

وهي في الحقوق العينية اضعف نشاطاً منها في الحقوق  . نرى اإلرادة تنشط فيها تدرجاً  وما يتعلق من دائرة القانون الخاص باألموال

ق شيئاً جديداً حقوق محصورة ال تستطيع اإلرادة أن تخل ، وإن كانت اإلرادة مصدراً لكثير منها ، فإن الحقوق العينية . الشخصية

  . بل إن القانون هو الذي يتولى في الغالب تحديد مداها ، ثم إن آثار هذه الحقوق ال تخضع إلرادة األفراد إال نادراً  . فيها

ومع ذلك ال نريد  . وهي التي ترتب آثارها ، فهي مصدر لكثير من هذه الحقوق ، ولكن اإلرادة في الحقوق الشخصية لها مجال واسع

فإنها إذا كانت من أهم المصادر لهذه الحقوق نف ذلك ال يمنع من أن يوجد  . لغ في أهمية اإلرادة حتى في الحقوق الشخصيةأن نبا

  . أو تقرب منها كاإلثراء بال سبب ، بجانبها مصادر أخرى قد تعدلها في األهمية كالعمل غير المشروع

ولكن حتى في  . تجول في هذا الميدان أوسع ما تكون خطي وابعد ما تكون مدىوإذا خلصنا إلى االلتزامات التعاقدية وجدنا اإلرادة 

وجدنا إنها محدودة في ذلك بقيود النظام العام  ، إذا نظرنا إلى اإلرادة من حيث إنها ترتب أحكام االلتزامات التعاقدية ، هذا الميدان

ثرها في بعض العقود التي تضع نظاماً ثابتة للطوائف يضعف أ –حتى في داخل هذه القيود  –بل إن إرادة الفرد  . واآلداب

فهذه تنظيمها الجماعة التي تنتمي إليها وال تعتد في تنظيمها بإرادة كل فرد من  ، كما في الجمعيات والشركات والنقابات ، والجماعات

وصلح  ،(  contrat collecolf du travail)  كعقد العمل الجامع ،(  contrats collectfs)  وهناك عقود الجماعة . أفرادها

كذلك توجد قيود على حرية اإلرادة ترجع الختالل التوازن بين  . نرى فيها األقلية تخضع إلرادة األغلبية ، أغلبية الدائنين مع المفلس

كما نرى في تشريع العمال وفي عقود اإلذعان وفي نظرية االستغالل وهي  ، القوى االقتصادية وأنصار القانون للجانب الضعيف

نظرية تتوسع تدرجاً في القوانين الحديثة حتى تتناول كل العقود ثم إن اإلرادة وهي في دائرة كل هذه القيود ال تزال خاضعة أيضاً 

وهي تخضع كذلك لقواعد  . ي الهبة والرهن الرسميلشكلية تتطلبها بعض العقود حماية للمتعاقد الذي يقدم على أمر خطير كما ف

  . وتخضع أخيراً لقواعد اإلثبات وهي قواعد من شانها أن تقيد سلطان اإلرادة من الناحية العملية . الشهر حماية للغير حسن النية

ولكن يحصره في دائرة  ، السلطانفهو يعترف بهذا  . هذه هي الحدود التي يرسمها القانون في الوقت الحاضر ميداناً لسلطان اإلرادة

  . تتوازن فيها اإلرادة مع العدالة والصالح العام ، معقولة

 تقسيم العقود  - 3

 : تقسيمات مختلفة – 46

؟؟ لم  . والتقسيم أقرب إلى عمل الفقيه منه إلى عمل المشرع . ذكر القانون المدني الفرنسي بعض تقسيمات للعقود في غير استقصاء 

 ال القديم وال الجديد ، لقانون المدني المصرييعرض له ا
 (55  )

كذلك لم تعرض له التقنينات الحديثة كالتقنين األلماني والتقنين  .

  . السويسري

  . ويمكن تقسيم العقد عدة تقسيمات إذا نظر إليه من وجهات مختلفة

 ً ً (  contrat cousensuel)  فالعقد من حيث التكوين إما أن يكون عقداً رضائيا ً (  ontrat solomel)  أو عتداً شكليا )  أو عقداً عينيا

contrat reel  ).  

وإما أن  .(  contrat innomme)  أو عقداً غير مسمي(  contrat nomme)  وهو من حيث الموضوع إما أن يكون عقداً مسمي

 ً ً (  contrat simple)  يكون عقداً بسيطا   .(  contrat mixte)  أو عقداً مختلطا

)  أو عقداً ملزماً لجانب واحد(  contrat synal lamgatique , bilateral)  وهو من حيث األثر إما أن يكون عقداً ملزماً للجانبين

contrat unilateral  ). وإما أن يكون عقد معاوضة  (contrat a titre onereux  )أو عقد تبرع  (contrat a titre gratuity 

 ).  

ً (  contrat commutative)  عة إما أن يكون عقداً محدداً وهو من حيث الطبي وإما أن  .(  contrat aleatoire)  أو عقداً احتماليا

 ً ً (  contrat instantane)  يكون عقداً فوريا   .(  contrat successif)  أو عقداً زمنيا

                                                 

تعمد المشروع ؟؟؟ تقسيمات ؟؟ التي وقد " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 55)  

)  . "ألن ؟؟؟؟؟ ولذلك رؤى من االحوط أن تهمل في النصوص التشريعية  ، توجد في أكثر التقنينات الالتينية النزعة

  . في الهامش ( 22ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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 العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني 

  : العقد الرضائي - 47

وأكثر العقود في  . فالتراضي وحده هو الذي يكون العقد . أي اقتران اإليجاب بالقبول ، يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدينهو ما 

ً  ، وقد تقدم أن القانون لم يبلغ هذه القاعدة طفرة . كالبيع واإليجار ، القانون الحديث رضائية   . بل تطور إليها تدرجا

فما دام  . إذ يجب التمييز بين وجود العقد وطريقة إثباته . ئياً أن يشترط في إثباته شكل مخصوصوال يمنع العقد من أن يكون رضا

والفائدة العملية من هذا  . حتى لو اشترط القانون إلثباته كتابة أو نحوها ، يكفي في وجود العقد رضاء المتعاقدين فالعقد رضائي

أما إذا كانت  . فإن العقد غير المكتوب يجوز إثباته باإلقرار أو اليمين(  ad probatinum)  التمييز أن الكتابة إذا كانت الزمة إلثبات

  . فإن العقد غير المكتوب يكون غير موجود حتى مع اإلقرار أو اليمين(  ad solennitatem)  الكتابة ركناً شكلياً في العقد

 : العقد الشكلي - 48

الشكل  . وأكثر ما يكون هذا . ل يجب لتمامه فوق ذلك إتباع شكل مخصوص يعينه القانونب ، هو ما ال يتم بمجرد تراضي المتعاقدين 

الغرض من استبقاء شكليتها هو في  ، ولم يبق في القانون الحديث إال عدد قليل من العقود الشكلية . ورقة رسمية يدون فيها العقد

 كما في الهبة والرهن ، الغالب تنبيه المتعاقدين إلى خطر ما يقدمون عليه من تعاقد
 (59  )

.  

                                                 

أي أن الشكلية تكون واجبة باتفاق المتعاقدين ال يحكم  ، لياوقد يكون العقد رضائياً في أصله فيتفق المتعاقدان علىاني كون شك ( 59)  

أو بمقتضى شرط في عقد  ، أن يكون التعاقد النهائي بالكتابة ، مثل ذلك أن يتفق المتعاقدان نبمقتضى عقد ابتدائي . القانون

 . ليا ال يتم العمل القانونين إال باستبفائهفتكون الكتابة في مثل هذه الحاالت ركنا شك . اإليجار أن التنبيه باالخالء يكون بالكتابة

وإذا قام شك في تفسير قدص المتعاقدين  . وقد يقصد المتعاقدان من اشتراط الكتابة أن تكون لالثبات ال لتكوين العمل القانونين

ترجيح أحد  فالقضاء في مصر وفرنسا يتلمس من ظروف الواقع قرينة على ، هل الكتابة ركن شكلي أو هي الطريق لالثبات

فإذا لم توجد قرينة مرجحة كان المفروض أن المتعاقدين اشترطا الكتابة لالثبات ال لالنعقاد ألن األصل في العقود  ، الفرضين

رقم  29المجموعة الرسمية  2552فبراير سنة  12أنظر في هذا المعنى محكمة االستئناف الوطنية في  . أن تكون رضائية

ولكن القضاء المصري لم يستقر على هذا  – 152ص  59م  2599مايو سنة  27لمختلطة في محكمة االستئناف ا – 299

 – 2595سيريه  2592 يونية سنة 11أنظر أيضاً في هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية في  –المبدأ وسيتبين ذلك فيما يلي 

  . Valeryفاليرى  مع تعليق 172 – 2 – 2529داللوز  2521مايو سنة  25وحكم آخر في  – 179 – 2

من هذا  255فكانت المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في هذه المسألة يرجح أن تكون الكتابة لالنعقاد ال لإلثبات

فالمفروض عند الشك  ، إذا اتفق المتعاقدان على أن يستوفى العقد شرطا خاصا لم يشترطه القانون" المشروع تنص على أنه 

وقد جرى المشروع في ذلك على نهج  . "إنهما لم يقصدا أن يلتزما إال من الوقت الذي يستوفى فهي العقد الشكلي المتفق عليه 

القانون  – 21قانون االلتزامات السويسري م  – 1فقرة  295و م  219) القانون األلماني م  كثير من التقنينات الحديثة

إذا اتفق المتعاقدان على " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  . ( 295البولوني م 

كما هو  –سواء أكان ذلك بمقتضى عقد تمهيدي أم كان بمقتضى شرط معين في عقد أصلي  ، وجوب استيفاء شكل معين

فيفرض أن نيتهما قد انصرفت إلى ترتيب البطالن على  –جار الشأن في اشتراط الكتابة في التنبيه باالخالص في عقود اإلي

على أن األمر ال يعدو مجرد قرينة  . من المشروع 255وهذه هي داللة القرينة التي تقيمها المادة  . عدم مراعاة هذا الشكل

قضاء المصري إلى أنه وقد ذهب ال . ( 291ص  2) التقنين األلماني تعليقات ج  يجوز إسقاط حكمها بإثبات العكس ، بسيطة

)  فيشترط أن يتفق ذوو الشأن على ذلك كتابة عن بينة منهم ، إذا أريد تعديل عقد تم بالكتابة تعديال ينطوي على تكليف جديد

أما فيما يتعلق بالشكل الذي يتفق عليه المتعاقدان فلم يستقر القضاء  . ( 119ص  51م  2599ابريل سنة  19استئناف مختلط 

أم يعتبر الشكل مشروطاً  ، فهل يستتبع إغفال الشكل في هذه الحالة بطالن العقد ، شأن داللة االتفاق عند الشكعلى رأي ب

لتهيئة طريق لإلثبات فحسب ؟ قضت محكمة االستئناف المختلطة أنه ال يجوز لسمسار أن يتمسك بحصول االتفاق بين 

فق عليها إذا كان البيع قد علق على شروط عدة وأرجأ المتعاقدان المتعاقدين ليتأدى من ذلك إلى المطالبة بالسمسرة المت

ص  51م  2599يناير سنة  25)  ارتباطهما النهائي إلى وقت التوقيع على عقد يحرره محاموهما ما دام أن التوقيع لم يحصل

 . أن ينص صراحة علىذ لك وعلى هذا النحو اعتبرت المحكمة أن إغفال الشكل الذي اتفق عليه يستتبع البطالن دون . ( 271

على أن هذه المحكمة نفسها قد حكمت في قضية أخرى بان العقود الرضائية تتم بمجرد التراضي ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا 

على التعاقد بعقد رسمي مع النص صراحة على انصراف نيتهما إلى تعليق االرتباط على اتمام العقد من طريق التوقيع عليه 

ويلوح أن المحكمة قد جنحت في هذا الحكم األخير الشتراط  . ( 152ص  59م  2599مايو سنة  27)  ق العقودأمام موث

ومن المحقق أن النص الذي اختاره المشروع في المادة  . االتفاق صراحة على أن إغفال الشكل المتفق عليه يستتبع البطالن
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 . وتطورت بعد ذلك إلى أن صار أكثرها رضائياً والقليل هو الشكلي ، وقد تقدمت اإلشارة إلى أن العقود بدأت تكون شكلية في القديم

في إنها ال تكفي وحدها في  ، وبوجه خاص ، وتختلف عنها أيضاً  . وتختلف الشكلية الحديثة عن الشكلية القديمة في إنها أكثر مرونة

فاإلرادة هي التي يقع  . بل ال بد أن تقترن بإرادة المتعاقدين ، فهي ليست بكافية ، إذا كانت الزمة ، فالشكلية الحديثة . تكوين العقد

و التدليس أو اإلكراه أو لذلك كان ال يجوز الطعن فيها بالغلط أ ، أما الشكلية القديمة فكانت وحدها هي التي تكون العقد . عليها الشكل

 فالشكلى إذن كان هو العقد ال اإلرادة . غير ذلك من الدفوع الموضوعية
 (51  )

.  

                                                                                                                                                                    

من المشروع التمهيدي عندما تليت في لجنة  255ولكن المادة  . " من شأنه أن يضع حداً لتردد القضاء في هذا الصدد 255

)  ومن ثم حذف هذا النص في المشروع النهائي . فوافقت اللجنة على ذلك ، المراجعة اقترح حذفها المكان االستغناء عنها

إبقاء النص حتى  وقد كان من الخير . في الهامش ( 15ص  – 19ص  1أنظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية ج 

ولما  . فال مناص من الرجوع على القواعد العامة ، أما وقد حذف . يضع حداً لتردد القضاء على ما تقول المذكرة اإليضاحية

 ً والراجح في القضاء  . فاألولى عند الشك أن تكون الكتابة لإلثبات ال لالنعقاد ، كان األصل في العقد أن يكون رضائيا

  . المصري والفرنسي يؤيد هذا الرأي كما قدمنا

  (51 )  ً وكذلك الوعد بابرام  ، من القانون المدني الجديد ( 199) م  ويالحظ أن كل عقد شكلي يكون التوكيل في عمله شكلياً أيضا

ويستوفى اشلكل أيضاً فيما يدخل على  . لهاوإجازة العقود الشكلية تكون شكلية مث ، ( 1فقرة  292) م  عقد شكلي يكون شكليا

  . العقد الشكلي من تعديل ال فيما يضاف إليه من شروط تكميلية أو تفصيلية ال تتعارض مع ما جاء فيه

 من هذا المشروع تنص على ما يأتي :  257فكانت المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص يورد بعض هذه األحكام

فال يكون العقد صحيحاً إال باستيفاء هذا الشكل ما لم يوجد نص يقضي بخالف  ، فرض القانون شكال معينا لعقد من العقود إذا - 2"  

  . "ذلك 

ال فيما يضاف إليه من  ، فيجب استيفاء هذا الشكل أيضاً فيما يدخل على العقد من تعديل ، إذا قرر القانون للعقد شكال معينا – 1"  

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  . "أو تفصيلية ال تتعارض مع ما جاء فيه شروط تكميلية 

والتقنين  من قانون االلتزامات ( 21 ، 22) المادتان  والتقنين السويسري ( 219) المادة  يقضي التقنين األلماني" ما يأتي : 

ما لم ينص  ، عقد من العقود للشكل الذي يفرضه القانون له يستتبع البطالن أصالً بان عدم استيفاء  ( 299) المادة  البرازيلي

فإذا  . في هذا الشأن ( 229) المادة  وقد اثر المشروع إتباع هذا المذهب مخالفا مذهب التقنين البولوني . على خالف ذلك

أما إذا  . فمن الطبيعي أن يكون استيفاء هذا الشكل شرطا لوجود العقد ، تطلب القانون شكال خاصا وأطلق الحكم بغير تعقيب

وكل تعديل يدخل على  . فمن واجب القانون أن ينص صراحة على ذلك ، كان الشكل قد فرض لتهيئة طريق اإلثبات فحسب

ويالحظ أن معنى  . قضى بغير ذلك إال أن يكون القانون قد ، عقد ال يتم إال بالكتابة يعتبر باطال إذا لم يستوف فيه هذا الشرط

ال في الشروط التفصيلية أو التكميلية التي ال تنطوي على  ، التعديل يتحقق في الشروط التي تتعارض مع مضمون العقد األول

 . فاالتفاق على ترميم منزل بيع بمقتضى عقد تم بالكتابة ليس إال شرطاً تفصيليا ال ضرورة للكتابة فيه ، مثل هذا التعارض

) فيك ومورال : تعليقات على تقنين  ويختلف عن ذلك حكم ما يضاف إلى التعاقد األول من شروط أو نصوص جديدة

وقد ذهب القضاء المصري إلى أنه إذا أريد تعديل عقد تم بالكتابة  . . . ( 9و  5نبذة  21المادة  2االلتزامات السويسري ج 

ابريل سنة  19) استئناف مختلط  تفق ذوو الشأن على ذلك كتابة عن بينة منهمفيشترط أن ي . تعديال ينطوي على تكليف جديد

رأت اللجنة بعد المناقشة  ، من المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة 257وعندما تليت المادة "  . ( 119ص  59م  2599

 ، لشكل الذي قرره للعقد ال تقوم أية صعوبةاستناداً إلى أنه في الحالة التي يصرح فيها المشرع بالمهمة التي يريدها ل ، حذفها

) أنظر في كل ذلك مجموعة  . وفي الحالة التي ال يصرح فيها بذلك يترك األمر لتقدير القاضي دون األخذ بقرينة أخرى

  . في الهامش ( 15ص  – 11ص  1األعمال التحضيرية ج 

وقد كان  . تفسير نية المشرع في مسألة جوهرية كهذه المسألةوهنا أيضاً كان من الخير إبقاء النص حتى ال يضطرب القضاء في 

وما دام  . النص المحذوف يتضمن قرينة قانونية على أن الشكل الذي يفرضه القانون يكون عند الشك لالنعقاد ال لإلثبات

وعندنا أنه إذا غم  . لتفسيرلم يبق إال الرجوع إلى القواعد العامة في ا ، وزالت بحذفه هذه القرينة القانونية ، النص قد حذف

فاألولى أن  ، ما إذا كان المشرع أراد الشكل لالنعقاد أو لإلثبات –بعد أن يستنفد وسائل التفسير  –األمر ولم يتبين القاضي 

العقد  أن األصل في –كما قيل في الشكل الذي يتفق عليه المتعاقدان  –وال يجوز هنا أن يقال  . يكون الشكل لالنعقاد ال لإلثبات

 ً وال يصح أن نسلم في يسر بأن  . فإن هذا األصل إنما يصدق بالنسبة إلى المتعاقدين ال بالنسبة إلى المشرع . أن يكون رضائيا

أما المشرع فسلطانه كامل في أن يخلق  . المتعاقدين أرادوا خلق شكل ال يوجد العقد بدونه إال إذا نصوا صراحة على ذلك

  . فالمفروض أنه مقرر النعقاد العقد ، ولم يقم دليل على أنه مقرر لإلثبات ، فرض شكالومتى  ، الشكل الذي يريد

هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية مثل على الشروط التفصيلية والتكميلية التي ال تتعارض مع مضمون العقد المكتوب فال تشترط 

فمثلها أن يتفق البائع والمشتري بعد كتابة  ، أما الشروط التي تدخل في العقد المكتوب تعديال فتشترط الكتابة فيها . فيها الكتابة

  . عقد البيع على إنقاص الثمن أو على زيادته
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  : العقد العيني – 49

وال يكاد يوجد في القانون المدني الجديد مثل  . بل يجب لتمام العقد فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد ، هو عقد ال يتم بمجرد التراضي

من  577م )  وقد تكون عقداً عينياً إذا تمت بالقبض ، فهذه قد تكون عقداً شكلياً إذا تمت بورقة رسمية ، ني إال هبة المنقولللعقد العي

ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان على أن العقد ال يتم إال إذا قام أحدهما بتنفيذ شطر من  .(  القانون المدني الجديد

ً ففي عق . التزامه  ، والشرط صحيح في هذه الحالة ، إال يتم العقد إال بعد أن يدفع المؤمن له القسط األول ود التأمين يشترط أحيانا

  . ويكون العقد عينياً ولكن العينية هنا مصدرها االتفاق ال القانون

القرض  : ويجعل إلى جانب هبة المنقول عقوداً عينية أخرى أربعة ، أما القانون المدني القديم فكان يسير على نهج القانون الفرنسي

فقد كانت هذه  . وكال القانونين ورث عينية هذه العقود األربعة عن القانون الروماني دون مبرر . والعارية والوديعة ورهن الحيازة

وهذه هي  ، نى عن الشكل بالتسليم في بعض العقودثم استغ . العينية مفهومة في القانون الروماني حيث كانت العقود في األصل شكلية

أما اليوم فقد  . ولم يسلم بأن التراضي وحده كاف النعقاد العقد إال في عدد محصور من العقود سمي بالعقود الرضائية . العقود العينية

وقد قللت بعض التقنينات  . محل الشكلفلم يعد هناك مقتضى إلحالل التسليم  ، كافياً النعقاد العقد ، كقاعدة عامة ، أصبح التراضي

ولم يستبق قانون االلتزامات السويسري إال  ، فاستبقى القانون األلماني منها القرض ورهن الحيازة ، الحديثة عدد هذه العقود العينية

  . رهن الحيازة وحده

 العقد المسمى والعقد غير المسمى  - 2

  : العقد المسمى – 51

والعقود المسماة في القانون الجديد إما أن تقع على  . اسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهمهو ما خصصه القانون ب

وإما  . وإما أن تقع على المنفعة وهي اإليجار وعارية االستعمال ، وهي البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح ، الملكية

ويضاف إلى ذلك عقود الغرر  . زام المرافق العامة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسةأن تقع على العمل وهي المقاولة والت

ثم عقود التأمينات الشخصية والعينية وهي الكفالة والرهن الرسمي  ، وهي المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد التأمين

  . ورهن الحيازة

  . يخضع للقواعد العامة التي يخضع لها سائر العقود ، لتفصيلية التي تولت تنظيمهفي غير النصوص ا ، ويالحظ أن العقد المسمى

 : العقد غير المسمى – 51

فيخضع في تكوينه وفي اآلثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت  ، هو ما لم يخصه القانون باسم معين ولم يتولى تنظيمه 

 ولكنه لما كان أقل شيوعاً لم يفصل المشرع أحكامه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . شأنه في ذلك شأن العقد المسمى ، لجميع العقود
 (

51  )
.  

                                                 

لمسماة منها ا ، تسري على العقود– 2" على ما يأتي :  219فينص في المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي يشير إلى ذلك ( 51)  

أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية تقررها  – 1 . القواعد العامة التي يشتمل عليها هذا الفصل ، وغير المسماة

وقد جاء في المذكرة  . "وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية  ، األحكام الواردة في الفصول المعقودة لها

وليس  . من المشروع الفرنسي اإليطالي 5أخذ هذا النص عن المادة " لمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : اإليضاحية ل

 ، بوجه خاص ، بل أريد به ، يقصد به إلى ترك يد الفقه والقضاء طليقة في تمييز أنواع أو أنماط مختلفة من العقود فحسب

لمتعلقة بالعقود بوجه عام تسري على العقود المسماة كالبيع واإلجارة تقرير المبدأ األساسي الذي يقضي بان القواعد ا

ولكن األصل  . وغني عن البيان أن بعض األحكام الخاصة بهذه العقود قد ينطوي على استثناء من القواعد العامة . والشركة

يان أن بعض األحكام الخاصة بهذه وغني عن الب . هو تطبيق القواعد العامة على العقود المسماة كالبيع واإلجارة والشركة

دون تفريق  ، ولكن األصل هو تطبيق القواعد العامة على العقود جميعاً  . العقود قد ينطوي على استثناء من القواعد العامة

 من المشروع التمهيدي 219وعندما تليت المادة  . "ما لم يرد نص خاص بشان االستثناء  ، بين العقود المسماة وغير المسماة

ومن ثم اغفل المشروع النهائي هذا النص ألنه  . فوافقت اللجنة على ذلك ، في لجنة المراجعة اقترح حذفها لعدم الحاجة إليها

في الهامش  22ص  1ص  1) أنظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية ج  . يقرر حكما ظاهراً ال حاجة فيه إلى نص

) .  

إال بعقود  –فيما خال العقود الشكلية  –فقد كان هذا القانون ال يعترف  . القانون الروماني شأن آخر ها وقد كان للعقود غير المسماة في

ومن هذه االتفاقات عقود اعترف  . وأخرى اتفاقات يجعل لها قوة العقود ، وبعضها عيني ، بعضها رضائي ، محصورة العدد

وكانت عقوداً ال تتم إال إذا قام أحد الطرفين تنفيذ ما اتفق عليه من  . وهي العقود غير المسماة ، بها تدرجاً وبعد تطور طويل
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وقد كان القانون المدني القديم ال ينظم عقد التزام المراق العامة وال  . وتتفاوت التقنينات فيما تسميه من العقود وتفصل أحكامه

فعالج القانون الجديد هذه  . ويقتضب اقتضابا مخال تنظيم عقود المقاولة والعمل والحراسة ، ال عقد التأمينالمقامرة والرهان و

وال زالت هناك عقود غير مسماة صالحة ألن تنظيم فتصبح عقوداً مسماة كعقد النشر وعقد التوريد وعقد األشغال العامة  . األمور

  . وعقد النزول في الفندق

ى العقود غير المسماة أن يتفق شخص مع آخر على أن يثبت له ميراثاً يستحقه وأن ينفق على هذا العمل في نظير ومن األمثلة عل

وأن يتفق شخص مع آخر  ،(  contrat de revelation de suecession)  جزء من هذا الميراث يأخذه إذا وفق في إثبات اإلرث

والعقد بين مدير  . جل له مبلغاً معيناً وما زاد من الثمن على هذا المبلغ يحتفظ به لنفسهعلى أن يبيع األول شيئاً مملوكاً للثاني وأن يع

واتفاق إدارة إحدى المستشفيات مع مدرسة طبية على أن يضع المستشفى تحت تصرف  ، وبينه وبين الظارة ، المسرح والممثلين

مع صاحب مصرف على أن يقدم له معلومات عن الحالة المالية  واتفاق التاجر ، المدرسة بعضاً من األسرة تستخدم للتعليم الطبي

 كل هذه عقود غير مسماة ، والعقد بين المصور أو الرسام مع الشخص الذي يصوره أو يرسمه ، لتاجر آخر
 (57  )

.  

 العقد البسيط والعقد المختلط 

  : العقد البسيط – 52

كما يكون عقدا  ، وقد يكون العقد البسيط عقداً مسمى كالبيع واإليجار . متعددةهو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجاً من عقود 

  . غير مسمى كالعقد الذي توضع بمقتضاه أسرة تحت تصرف مدرسة طبية

  : العقد المختلط – 53

 contrat)  لنازل فيمثل ذلك العقد بين صاحب الفندق وا . هو ما كان مزيجا من عقود متعددة اختلطت جميعاً فأصبحت عقداً واحدا

d'hotellerie  )، ووديعة  ، وعمل بالنسبة إلى الخدمة ، وبيع بالنسبة إلى المأكل ، فهو مزيج من عقد إيجار بالنسبة إلى المسكن

  . بالنسبة إلى األمتعة

لعقود المختلفة التي يشتمل فإن هذا العقد إنما تطبق عليه أحكام ا . وليس هناك من أهمية كبيرة في امتزاج عدة عقود في عقد مختلط

وذلك إذا تنافرت األحكام التي  ، على أن قد يكون من المفيد في بعض األحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها . عليها

كما في عقد  ، ففي هذه الحالة يجب تغليب أحد هذه العقود باعتباره العنصر األساسي . تطبق على كل عقد من العقود التي يتكون منها

فغلب القضاء المصري فيه عنصر عقد العمل ورفض دعوى استرداد الحيازة التي  ، وهو يدور بين عقد العمل واإليجار ، التليفون

 رفعها مشترك قطعت عنه المواصلة التليفونية
 (55  )

 location – vente)  وكما في العقد الموصوف بأنه إيجار ابتداء وبيع انتهاء ،

  . النزاع في شأنه وجعله بيعاً (  599م )  فحسم القانون الجديد ، وهو يدور بين البيع واإليجار ،( 

                                                                                                                                                                    

عقود يقوم فيها الطرف األول بنقل حق عيني فيتولد في جانب الطرف اآلخر  – 2وتنقسم إلى أقسام أربعة :  . الطرف اآلخر

أحد الطرفين بنقل حق عيني فيلتزم عقود يقوم فيها  – 1 . مثل ذلك المقايضة ، ( do ut des)  التزام بنقل حق عيني كذلك

عقود يقوم فيها أحد الطرفين بعمل شيء فيلتزم  – 9 . مثل ذلك الهبة بعوض ، ( do ut facias)  الطرف اآلخر بعمل شيء

مثل ذلك أن يسلم شخص حيازة شيء آلخر فيلتزم اآلخر برد هذه  ، ( facio ut facias)  الطرف اآلخر بعمل شيء كذلك

عقود يقوم فيها أحد الطرفين بعمل شيء فيلتزم الطرف اآلخر  – 5 . ( convention de precaire)  أول طلبالحيازة عند 

يسلم فيه التاجر بضاعة آلخر فيلتزم اآلخر  ( aestimatum)  مثل ذلك عقد المحاسبة ، ( facio ut des)  بنقل حق عيني

  . وهو عقد يدور بين البيع والعمل والوكالة ، إلى صاحبهاإذا باعها أن يدفع ثمنها المتفق عليه وإال رد البضاعة 

وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن العقد الذي يعطي به شخص ألحد  . 299ص  – 57ص  2أنظر والتون  ( 57)  

 99)  مجالس المديريات قطعة أرض نظير تعهد مجلس المديرية بإقامة مدرسة عليها في مدة معينة يعتبر عقداً غير مسمى

مال على التزامات وقضت محكمة النقض بأنه إذا كان العقد مشت . ( 191ص  79رقم  19المحاماة  2595مايو سنة 

فإنه  ، قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية ) مجلس مديرية المنيا ( إذ التزم أحد الطرفين أن يملك اآلخر ، متبادلة

وال يجوز الرجوع  ، فال تجب له الرسمية ، وإنما هو عقد غير مسمى ، كما أنه ليس ببيع وال مقايضة ، ال يكون عقد تبرع

فإن كل هذه األلفاظ إنما سيقت لبيان  ، الرغم مما هو وارد ف يعقد االتفاق من ألفاظ التنازل والهبة والتبرع وذلك على ، فيه

 22) نقض مدني  فهي ال تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته ، الباعث الذي حدا بصاحب األرض إلى تمليك المجلس إياها

  . ( 299ص  55رقم  9مجموعة عمر  2559ابريل سنة 

 . 912ص  119رقم  7المحاماة  2511أكتوبر سنة  9محكمة مصر الكلية الوطنية في  ( 55)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد  - 4

  : العقد الملزم للجانبين – 54

فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل أن يلتزم كالبيع يلتزم البائع  ، هو العقد الذي ينشيء التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين

والظاهرة الجوهرية في العقد الملزم للجانبين هو هذا التقابل القائم ما بين التزامات أحد الطرفين والتزامات  . المشتري بدفع الثمن

  . الطرف اآلخر

  : العقد الملزم لجانب واحد – 55

مثل  . ويكون المتعاقد اآلخر دائناً غير مدين ، أحد المتعاقدين فيكون مدينا غير دائنهو العقد الذي ال ينشيء التزامات إال في جانب 

 ً دون  ، ذلك الوديعة غير المأجورة يلتزم بمقتضاها المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عينا

  . أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده

وهذا بخالف العمل القانونين  . هو كسائر العقود ال يتم إال بتوافق إرادتين(  contrat unilateral)  لجانب واحدوالعقد الملزم 

 unilateral) "  جانب واحد"  فإنه يتم بإرادة واحدة ويكون التعبير بلفظ(  acte juridique unilateral)  الصادر من جانب واحد

  . وإذا اقترن بالعمل القانونين يلحظ فيه تكوين العمل القانوني ال أثره ، العقد ال تكوينهإذا اقترن بالعقد يعتبر فيه اثر ( 

  : أهمية هذا التقسيم – 56

يؤدى (  interdependence)  وهذا التقابل ، ولهذا التقسيم أهمية كبيرة ترجع إلى أن العقد الملزم للجانبين ينشيء التزامات متقابلة

  : ونذكر من هذه النتائج ما يأتي . نراها في العقد الملزم لجانب واحد حيث ال وجود للتقابلإلى نتائج هامة ال 

وهذا ما  . في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام كان للمتعاقد اآلخر أن يفسخ العقد(  2)  

إذ هو شرط مفهوم في كل عقد  ،(  condition resolutoire tacite , lex commissoria)  يسمي عادة بالشرط الفاسخ الضمني

ألن  ، أما في العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة فال محل لهذا الفسخ(  من القانون المدني الجديد 291أنظر المادة )  ملزم للجانبين

فبقى أن يطلب تنفيذ االلتزام الثابت في  ، حتى يطلب التحلل منه المقصود منه هو أن يتحلل الطرف اآلخر من التزامه وال التزام عليه

 ذمة الطرف األول
 (299  )

.  

                                                 

عقوداً ملزمة للجانبين بعد أن صارت  ، في القانون المدني الجديد ، أصبح عقد القرض وعقد العارية وعقد رهن الحيازة ( 299)  

بل هو التزام في ذمة  ، فالتسليم لم يعد ركناً في هذه العقود . روكانت عينية في القانون القديم كما أسلفنا الذك ، عقوداً رضائية

)  كانت في رأينا ملزمة للجانبين ، حتى عندما كانت عينية في القانون القديم ، على أن هذه العقود . المعير والمقرض والراهن

ملتزماً بترك العين  –وال يزال  –إذ أن كال من المعير والراهن كان  ، ( 2هامش رقم  292أنظر نظرية العقد للمؤلف ص 

فإذا  . وهذا االلتزام يقابله التزام المتعاقد اآلخر بالمحافظة على العين . في يد المتعاقد اآلخر إلى الوقت الذي ينتهي فيه العقد

وفي عقد القرض يلتزم المقرض بعدم استرداد مثل ما  . جاز للمتعاقد األول فسخ العقد واسترداد العين ، اخل هذا بالتزامه

فإذا اخل هذا بالتزامه جاز للمقرض  . وهذا االلتزام يقابله التزام المقترض بدفع الفوائد المشترطة ، اقرضه إال عند نهاية العقد

ثم  . تنطبق على هذه العقودوهذا التحليل يفسر ما انعقد عليه اإلجماع من أن قاعدة الفسخ  . فسخ القرض واسترداد ما اقرض

ال نكون في حاجة إلى القول مع بعض الفقهاء بان قاعدة الفسخ تنطبق على العقود الملزمة لجانب واحد كما تنطبق على 

بل نبقى  ، ( decheance)  وال إلى مسايرة فقهاء آخرين في تسمية الفسخ في هذه العقود باإلسقاط ، العقود الملزمة للجانبين

 . ونجعله في الوقت ذاته ينطبق على العقود التي نحن بصددها ، وتقصره على العقود الملزمة للجانبين ، ى طبيعتهالفسخ عل

  . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في الفسخ

ألن كال من المقرض  وذلك . ونرى أن هذا التحليل ال يزال ضرورياً حتى بعد أن أصبح التسليم في هذه العقود الثالثة التزاماً ال ركناً 

بل من  ، فإنه ال يتحلل بذلك من االلتزام بالتسليم ، والمعير والراهن إذا فسخ العقد في حالة إخالل المتعاقد اآلخر بالتزامه

  . االلتزام بترك الشيء إلى نهاية العقد

والدكتور عبد المعطي خيال  11ص  – 99) أنظر الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت ص  وقد اعترض بعض الفقهاء على هذا الرأي

 وتتحصل اعتراضاتهم فيما يأتي :  . ( 91هامش فقرة 

وعلى الراهن بترك المرتهن يستغل العين  ، أن وصف الواجب السبي المفروض على المعير بترك المستعير ينتفع بالعين المعارة ا (

ً  إذ أن هذا الواجب مفروض على ، بأنه التزام وصف غير صحيح ، المرهونة   . الكافة أيضا

وردنا على هذا االعتراض هو أن الواجب السلبي المفروض على المعبر وعلى الراهن يختلف اختالفاً جوهرياً عن الواجب السلبي 

فواجبهم السلبي في احترام حقهما هو  ، فإن الكافة ال تربطهم عالقة شخصية بالمستعير والمرتهن . المفروض على الكافة
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بدال من أن يطلب فسخ  ، في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام كان للمتعاقد اآلخر(  1)  

 212أنظر المادة )  لب بالتنفيذ دفع دفع بوقفه حتى يقوم الطرف األول بتنفيذ التزامه هوفإذا طو . أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ، العقد

أما في العقد  .(  exception non adimpleti contractus)  وهذا ما يسمونه بالدفع بعدم تنفيذ العقد .(  من القانون المدني الجديد

  . ألن المتعاقد اآلخر لم يتعلق في ذمته التزام حتى يطلب وقف تنفيذه ، الملزم لجانب واحد فال محل لهذا الدفع

 . يكون على المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه(  risqué)  في العقد الملزم للجانبين يطبق المبدأ القاضي بأن تحمل التبعة(  9)  

امه لسبب خارج عن إرادته فإن االلتزام ينقضي بسبب استحالة ويتخلص هذا المبدأ في أنه إذا استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التز

ويكون  .(  من القانون المدني الجديد 295أنظر المادة )  فينفسخ العقد من تلقاء نفسه ، وينقضي مع االلتزام المقابل له ، التنفيذ

لملزم لجانب واحد فإن الذي يتحمل التبعة هو المتعاقد أما في العقد ا . المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه قد تحمل تبعة هذه االستحالة

وال يعوض المتعاقد اآلخر  ، ذلك ألن هذا المتعاقد ينقضي التزامه بسبب استحالة تنفيذه . اآلخر ال المتعاقد الذي استحال تنفيذه التزامه

  . يكون هو الذي تحمل التبعةف ، عن ذلك شيئاً ألنه لم يتعلق في ذمته التزام مقابل يسقط بسقوط االلتزام األول

  (5  ) ً  ، اللتزام المتعاقد اآلخر وفقاً للنظرية التقليدية في السبب(  cause)  في العقد الملزم للجانبين يعتبر التزام أحد المتعاقدين سببا

  . مكن اعتباره سبباً أما في العقد الملزم لجانب واحد فال يوجد التزام مقابل ي . وذلك للتقابل القائم ما بين االلتزامين

 العقد الملزم للجانبين غير التام – 57

 contrat synallagma tique imparfait  ) وكان القانون الروماني يعرف نوعا من العقود هو وسط بين العقد الملزم للجانبين

ولكن الجانب  ، في األصل لجانب واحد وهو عقد ملزم . وكان يسميه بالعقد الملزم للجانبين غير التام ، والعقد الملزم لجانب واحد

وذلك كالوديعة إذا التزم المودع بتعويض ما أصاب المودع عنده من الضرر بسبب  ، اآلخر يلتزم بعد نشوء العقد بسبب غير العقد

  . الشيء المودع أو برد المصروفات الضرورية التي أنفقت في حفظ الشيء من الهالك

وما عسى أن ينشأ من التزام بعد ذلك في جانب الدائن لم  . للجانبين غير التام إنما هو عقد ملزم لجانب واحدوالصحيح أن العقد الملزم 

واإلثراء بال سبب في حالة  ، العمل غير المشروع في حالة التعويض عن الضرر : بل هو التزام مصدره سبب آخر ، ينشأ من العقد

قسيم مفهوماً في القانون الروماني ألن العقود الملزمة للجانبين ودها هي التي كانت ولقد كان هذا الت . رد المصروفات الضرورية

أما العقود الملزمة لجانب واحد فكانت تعتبر  ،(  de bonne foi)  تعتبر في هذا القانون عقوداً يجب توافر حسن النية في تنفيذها

أن توصف العقود الملزمة لجانب واحد بأنها عقود ملزمة للجانبين ولو  فكان من المفيد .(  de droit street)  عقوداً حرفية التنفيذ

وأصبحت  ، ولكن هذه الفكرة الرومانية لم تعد قائمة في القانون الحديث . على نحو غير تام حتى يتيسر اشتراط حسن النية في التنفيذ

فلم تعد هناك فائدة في أن  . افر في تنفيذها حسن النيةيجب أن يتو –سواء كانت ملزمة للجانبين أو ملزمة لجانب واحد  –كل العقود 

  . تتسم العقود الملزمة لجانب واحد بسمة العقود الملزمة للجانبين

 عقد المعاوضة وعقد التبرع  – 5

  : عقد المعاوضة – 58

لبائع ألنه يأخذ الثمن في مقابل إعطاء فالبيع عقد معاوضة بالنسبة إلى ا . هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابال لما اعطاه

ألنه  ، والقرض بفائدة عقد معاوضة بالنسبة إلى المقرض . وبالنسبة إلى المشتري ألنه يأخذ المبيع في مقابل إعطاء الثمن ، المبيع

                                                                                                                                                                    

والتزاما  ، أما المعير والراهن فقد ربطتهما عالقة شخصية بالمستعير والمرتهن . ي في احترام أي حق آخرذات واجبهم السلب

والفرق واضح بين التزامهما الشخصي بعدم استرداد العين  . نحوهما التزاماً شخصياً بعدم استرداد العين قبل نهاية العقد

  . بصاحبه عالقة شخصيةوواجبهما السلبي في احترام أي حق آخر ال تربطهما 

والتسليم وغايته شيء  . فإن هذا هو غاية التسليم ، أن تسليم العين المعقود عليها يتضمن في الوقت ذاته االلتزام بعدم التعرض ب (

  . فتجزئته إلى مجرد تسليم وإلى تعهد بعدم المطالبة أو عدم التعرض تجزئة لما ال يقبل التجزئة ، واحد

نراه واضحاً في عقود هامة  ، أمر مألوف ) أو عدم المطالبة ( االعتراض هو أن التمييز بين التسليم وعدم التعرضوردنا على هذا 

وها نحن نرى المؤجر يلتزم بتسليم العين  ، ومن المعروف إال فرق بين العارية واإليجار إال في األجرة . كالبيع واإليجار

فلماذا ال يلتزم المعير بتسليم العين المعارة  . ) في القانون القديم ( اية اإليجارالمؤجرة ويترك المستأجر ينتفع بها إلى نه

 ويترك المستعير ينتفع بها إلى نهاية العارية ! 

  . ف اليمكن تصور الدفع بعدم التنفيذ وتحمل التبعة ، إذا أمكن تصور الفسخ في هذه العقود ج (

أما هنا فالتسليم  . ع إلى أن الدفع بعدم التنفيذ وتحمل التبعة يفترضان أن التسليم لم يتموردنا على هذا االعتراض هو أن هذا إنما يرج

  . يقابله التزام بالمحافظة عليها ، ولم يبق إال التزام بترك العين إلى نهاية العقد ، قد تم
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وعقد الكفالة  . الفوائدوبالنسبة إلى المقترض ألنه يأخذ الشيء ألجل في مقابل إعطاء  ، يأخذ الفوائد في مقابل إعطاء الشيء ألجل

 وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعاً إذا لم يأخذ أجراً  ، ألنه أخذ كفالة في مقابل إعطاء الدين ، معاوضة بالنسبة إلى الدائن المكفول

"  ومن ذلك يتضح أن العقد الواحد قد يكون معاوضة بالنسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعا . على كفالته إذ يكون قد أعطى دون أن يأخذ

كما أن التبرع  ، المقابل للمتعاقد اآلخر ذلك ألن المعاوضة ال يشترط فيها أن يكون المعاوض قد أعطى ، بالنسبة إلى المتعاقد اآلخر

  . ال يشترط فيه أن يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد اآلخر

 : عقد التبرع – 59

فالعارية عقد تبرع بالنسبة إلى  . وال يعطي المتعاقد اآلخر مقابال لما أخذه ، هو العقد الذي ال يأخذ فيه المتعاقد مقابال لما أعطاه 

ر في مقابل االنتفاع وبالنسبة إلى المستعير ألنه ال يعطي شيئاً للمعي ، المعير ألنه ال يأخذ شيئاً من المستعير في مقابل الشيء المعار

كلها عقود تبرع  ، إذا كانت هذه العقود الثالثة دون مقابل ، وكذلك الهبة دون عوض والقرض والوديعة والوكالة . بالشيء المعار

كذلك  . وبعضها تبرع كالعارية ، ومن ذلك يتبين أن العقود الملزمة للجانبين بعضها معاوضة كاإليجار . على النحو الذي قدمناه

  . وبعضها معاوضة كالكفالة إذا أخذ الكفيل أجراً من المدين ، لعقود الملزمة لجانب واحد بعضها تبرع كالهبة دون عوضا

يولي المتبرع فيها (  actes de bienfaisance)  فعقود التفضل . ومن المفيد أن نميز في عقود التبرع بين عقود التفضل والهبات

 . فالعارية عقد تفضل ألن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيتها . عن ملكية مالهالمتبرع له فائدة دون أن يخرج 

فيخرج فيها المتبرع عن ملكية (  actes de liberalite)  أما الهبات . والوديعة عقد تفضل ألن المودع عنده يتبرع بعمله ال بماله

ولذلك تحوط  ، ويتبين من ذلك أن الهبات اشد خطورة من عقود التفضل . وهوبكعقد الهبة يخرج فيها الواهب عن ملكية الم ، ماله

 ً   . المشرع فاشترط في الهبة شكال خاصا

  : أهمية هذا التقسيم – 61

  : نذكر منها ما يأتي ، وعقد المعاوضة له نتائج هامة –تفضال كان أو هبة  –والتمييز بين عقد التبرع 

كما أن  . فمسئولية المودع عنده أيسر من مسئولية المستأجر ، اخف عادة من مسئولية المعاوضتكون مسئولية المتبرع (  2)  

الوديعة  –فهذه العقود الثالثة  . فمسئولية المستعير اشد من مسئولية المستأجر ، مسئولية المتبرع له اشد عادة من مسئولية المعاوض

وتتدرج من الضعف إلى القوة طبقاً لماذاا كان المتعاقد يتبرع  ، ين قوة وضعفاً تتفاوت فيها مسئولية المتعاقد –واإليجار والعارية 

  . أو يتلقى التبرع كالمستعير ، أو يعاوض كالمستأجر ، كالمودع عنده

 كما في ، وهو ال يؤثر في عقود المعاوضة إال إذا كان شخص المتعاقد محل اعتبار . الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع(  1)  

  . الشركة والمزارعة

فإذا وهب المدين المعسر  . يجوز الطعن في عقود التبرع بالدعوى البوليصية دون حاجة إلى إثبات سوء نية من تلقى التبرع(  9)  

بد  فال ، أما في عقود المعاوضة كالبيع . جاز للدائن الطعن في هذا التصرف ولو لم يثبت سوء نية الموهوب له ، آخر شيئاً من ماله

  . من إثبات سوء النية

 العقد المحدد والعقد االحتمالي  - 6

  : العقد المحدد – 61

حتى لو كان القدران غير  ، هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى

سواء كان الثمن يعادل قيمة المبيع أو ال يعادله ما دامت قيمة المبيع ومقدار الثمن  ، فبيع شيء معين بثمن معين عقد محدد . متعادلين

  . يمكن تحديدهما وقت البيع

  : العقد االحتمالي – 62

وال يتحدد ذلك إال في  ، هو العقد الذي ال يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطى

فالبيع بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة عقد  . المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله

إذ الثمن ال  ، ألن البائع وإن كان يعرف وقت البيع القدر الذي أعطي ال يستطيع أن يعرف في ذلك الوقت القدر الذي أخذه ، احتمالي

 ، فهو يعرف القدر الذي أخذه ، والمشتري أيضاً كالبائع يباشر عقداً احتمالياً  . إال بموته والموت أمر ال يعرف وقت حصولهيتحدد 
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 الفهرس العام

ومن العقود االحتمالية الشائعة عقود  . ولكنه ال يعرف القدر الذي أعطي وهو الثمن الذي ال يمكن تحديده وقت البيع لما سبق بيانه

 والمقامرة التأمين وعقود الرهان
 (292  )

.  

وليس في عقود التبرع إال عقود  ، هذا وقد يظن ألول وهلة أن تقسيم العقد إلى محدد واحتمالي ال يكون إال في عقود المعاوضة

 ، ولكن الصحيح أن عقد التبرع قد يكون احتمالياً إذا كان الموهوب له ال يستطيع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي يأخذ . محددة

  . مرتباً طول حياته كما إذا وهب شخص آلخر إيراداً 

  : أهمية هذا التقسيم – 63

ومن  . أما من الناحية القانونية فأهميته محدودة . والتمييز بين العقد المحدد والعقد االحتمالي له أهمية كبيرة من الناحية االقتصادية

  : أهم نتائجه أمران

فلو أتضح أن هذا االحتمال غير موجود في  . في المكسب أو الخسارة(  alea)  ذلك االحتمال أساس العقود االحتمالية هو(  2)  

فإذا بهذا  ، كما إذا باع شخص منزال بإيراد يعطي لشخص ثالث طول حياته ، فالعقد باطل ، وإن حسبه المتعاقدان موجوداً  ، الواقع

  . الشخص قد مات قبل وقوع البيع

ألن األساس الذي بنيت عليه هذه العقود هو كما تقدم غبن احتمالي يتحمله أحد  ، ادة في العقود االحتماليةال يؤثر الغبن ع(  1)  

 المتعاقدين
 (291  )

.  

 العقد الفوري والعقد الزمني - 7
 (113  )

 

 : العقد الفوري – 64

  . فيكون تنفيذه فورياً ولو تراخي التنفيذ إلى أجل أو إلى آجال متتابعة ، هو العقد الذي ال يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه 

إذ أن كال من المبيع والثمن يسلم في  ، ألن عنصر الزمن هنا معدوم ، فبيع شيء يسلم في الحال بثمن يدفع في الحال عقد فوري

  . فهو عقد فوري التنفيذ ، الحال

ً وقد يكون البيع بثمن مؤجل ويبقي مع ذلك ف ذلك ألن الزمن إذا كان قد تدخل هنا فهو عنصر عرضي ال دخل له في تحديد  . وريا

 الثمن
 (295  )

وال  ، وليس األجل إال موعداً يتحدد به وقت التنفيذ . يكون فوري التنفيذ ، فالبيع بثمن مؤجل عندما يحين وقت تنفيذه .

  . يتحدد به مقدار الثمن

ً  وقد يكون البيع بثمن مقسط ويبقى مع وليست هذه  . إذ الثمن الذي يدفع أقساطاً ليس إال ثمناً مؤجال إلى آجال متعددة . ذلك فوريا

عندما يحين  ، جزءاً جزءاً  ، ويكون العقد في هذه الحالة فوري التنفيذ . اآلجال إال عناصر عرضية في العقد ال يتحدد بها مقدار الثمن

  . وقت التنفيذ لكل جزء منه

ويبقي مع ذلك عنصراً عرضياً ال يتحدد به  ، ال اختيارياً كما في األمثلة المتقدمة ، الذي يضرب للتنفيذ إجبارياً وقد يكون األجل 

ً  . فيكون العقد في هذه الحالة فوري التنفيذ ، المحل المعقود عليه فصنع  . مثل ذلك النجار يتفق مع العميل على أن يصنع له دوالبا

واألجل اإلجباري هنا كاألجل  . ال يتحدد به محل العقد –وهو أجل إجباري  –ولكن هذا الزمن  ، اً الدوالب ال بد أن يستغرق زمن

                                                 

المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه من وقد قضت محكمة استئناف مصر بان العقد االحتمالي هو الذي ال يستطيع فيه كل من  ( 292)  

وهي ال تتحدد إال فيما بعد تبعاً لوقوع أمر غير محقق كبيع الثمار قبل انعقادها والزرع قبل نباته بثمن  . المنفعة وقت التعاقد

ابريل  27)  خذوالبيع بسعر الوحدة ليس احتمالياً ألن كال من البائع والمشتري يعلم وقت العقد ما أعطى كما يعلم ما أ . جزاف

  . ( 919ص  299رقم  92المحاماة  2557 سنة

وقد جاء في الفقرة األخيرة من هذه المادة أن العقود االحتمالية ذاتها قد  ، من القانون اللبناني 125ومع ذلك أنظر المادة  ( 291)  

جانب أحد المتعاقدين بعيد عن أي ويمكن حمل ذلك على أن احتمال المكسب والخسارة في  . تكون قابلة لإلبطال بسبب الغبن

  . تعادل مع هذا االحتمال في جانب المتعاقد اآلخر

العقد المستمر  –نظرية عقد المدة " عنوانها  ، رجعنا في هذا الموضوع إلى رسالة قيمة للدكتور عبد الحي حجازي ( 299)  

عقد " ما مسماه الدكتور عبد الحي حجازي " العقد الزمني " وقد آثرنا أن نسمي  . 2599القاهرة سنة  . "والدوري التنفيذ 

فينتقل بعد ذلك  ، ومن الخير أن يترك للفقه حتى يستكمل تطوره . وال يزال العقد الزمني في مستهل تطوره الفقهي . "المدة 

  . وسنعود لإلشارة إليه في أماكن أخرى متفرقة . إلى التقنين

فإن الزمن في هذه الحالة ال يتدخل  ، ن المؤجل أن تضاف إليه الفوائد عن المدة التي أجل فيهاوإذا كان قد روعى في الثم ( 295)  

  . فالزمن عنصر جوهري ، أما في الفوائد ذاتها . وهي في العادة نسبة ضئيلة من الثمن ، إال في تحديد الفوائد
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ويكون عقد االستصناع في المثل الذي قدمناه فوري التنفيذ عند  . كالهما عنصر عرضي ال يقاس به المعقود عليه ، االختياري هناك

  . أي بعد أن يتم صنع الدوالب ، ما يحين وقت تنفيذه

وأن الزمن إذا تدخل فيه فإنما يتدخل عنصراً عرضياً ال عنصراً  ، ويتبين مما تقدم أن العقد الفوري يتحدد محله مستقال عن الزمن

 ً أرضا كان أو بناء أو عرضواً أو نقداً أو  –ذلك أن محل العقد الفوري  . لتحديد وقت التنفيذ ال لتحديد المحل المعقود عليه ، جوهريا

كما  –أو هو  ، أي أن له جرماً إذا هو قيس فإنما يقاس يجيز مكاني ال بمقياس زماني ، إنما يمتد في المكان ال في الزمان –غير ذلك 

ولم يسم بالعقد  ، وإنما سمي بالعقد الفوري . حقيقة مكانية ال حقيقة زمانية –يقول الدكتور عبد الحي حجازي في رسالته المعروفة 

  . بل في نفي الزمان عنه ، الجوهرية فيه ليست هي في إثبات المكان له ألن الظاهرة ، المكاني

  : العقد الزمني – 65

ذلك أن هناك أشياء ال يمكن  . بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد ، هو العقد الذي يكون الزمن عنصراً جوهرياً فيه

أي إلى الشيء الذي ينتجه  ، والعمل إذا نظر إليه في نتيجته . إال بمدة معينة فالمنعة ال يمكن تقديرها . تصورها إال مقترنة بالزمن

  . مقترناً بمدة معينة ، ولكن إذا نظر إليه في ذاته فال يمكن تصوره إال حقيقة زمانية ، كان حقيقية مكانية ، العمل

 . والزمن عنصر جوهري فيه ألنه هو الذي يحدد مقدار المنعفة المعقود عليها ، ومن ثم فعقد اإليجار عقد زمني ألنه يقع على المنفعة

فالزمن عنصر جوهري فيه إذ هو الذي  ، ألن الخدمات التي يؤديها العامل ال تقاس إال بالزمن ، عقد زمني ، وعقد العمل لمدة معينة

  . يحدد مقدار المحل المعقود عليه

ولكن المتعاقدين يتفقان على تكرار أدائه مدة من الزمن لسد حاجة  ، كان فيكون حقيقة مكانيةوهناك من األشياء ما يتحدد في الم

يلتزم به أحد المتعاقدين أن  ، مثل ذلك عقد التوريد . ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يقاس بالزمان ، فهو في ذاته يقاس بالمكان . تتكرر

يقاس في ذاته  –وهو الشيء المعين الذي اتفق على توريده  –فمحل ا لعقد هنا  . من الزمن يورد للمتعاقد اآلخر شيئاً معيناً يتكرر مدة

 . بالزمان ال بالمكان ، كالمنفعة والعمل ، فجعاله يقاس ، ولكن المتعاقدين اتفقا على أن يتكرر مرات مدة من الزمن ، بالمكان

ولكن المعقود عليه في عقد اإليجار يقاس  . أو هو شيء يقاس بالزمن ، نفالمعقود عليه في كل من عقد اإليجار وعقد التوريد هو الزم

ً  ، بالزمن طبيعة   . أما المعقود عليه في عقد التوريد فيقاس بالزمن اتفاقا

كعقد اإليجار وعقد العمل لمدة (  contrat a exe cution continue)  ومن ثم ينقسم العقد الزمني إلى عقد ذي تنفيذ مستمر

  . كعقد التوريد وعقد اإليراد المؤبد أو اإليراد مدى الحياة(  contrat a execution periodique)  وعقد ذي تنفيذ دوري ، معينة

  : أهمية هذا التقسيم – 66

فإذا نفذ العقد  . والزمن إذا مضي ال يعود . ترجع خصائص العقد الزمني إلى فكرة جوهرية هي أن المعقود عليه في هو الزمن

 ، فإن الفترة من الزمن الذي نفذ فيها العقد قد انقضت ، وأريد لسبب أو آلخر الرجوع في العقد استحال ذلك ، الزمني حيناً من الزمن

از الرجوع وإذا نفذ في جزء منه ج ، أما العقد الفوري فال يقوم على الزمن . وما نفذ من العقد أصبح تنفيذه نهائياً ال يمكن الرجوع فيه

  : نذكر منها ما يأتي ، ويترتب على هذا الفرق الجوهري فيما بين العقد الزمني والعقد الفوري نتائج هامة . فيما تم تنفيذه

أما الفسخ في العقد الزمني فال ينسحب أثره على  . ألنه يجوز الرجوع فيه ، الفسخ في العقد الفوري ينسحب أثره على الماضي(  2)  

  . ن ما نفذ منه ال يمكن إعادتهالماضي أل

فإن هذا الوقف ال يؤثر في التزامات المتعاقدين من حيث الحكم بل تبقى هذه االلتزامات كاملة كما  ، إذا وقف تنفذ العقد الفوري(  1)  

في خالل المدة التي  إذ تمحي آثاره ، أما العقد الزمني فوقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه وزوال جزء منه . كانت قبل الوقف

ألن هذه المدة ال يمكن تعويضها بعد أن فاتت بل قد يترتب على وقف العقد الفوري انتهاؤه إذا كانت مدة الوقف  . وقف تنفيذه فيها

  . تزيد على المدة المحددة للعقد أو تساويها

فما تم منها في جانب يتم ما يقابله  ، ب بل أيضاً في التنفيذالعقد الزمني تتقابل فيه االلتزامات تقابال تاما ًن ال في الوجود فحس(  9)  

فإذا انتفع المستأجر مدة معينة التزم بدفع األجرة بقدر المدة التي انتفع  ، ففي عقد اإليجار األجرة تقابل االنتفاع . في الجانب اآلخر

ففي عقد البيع بثمن مقسط إذا تقابل المبيع  . تام في التنفيذ أما في العقد الفوري فإن التقابل إذا كان تاماً في الوجود فهو غير . فيها

ويجوز أن يدفع المشتري أقساطاً من الثمن ال يأخذ ما  ، فليس من الضروري أن يتقابال من حيث التنفيذ ، والثمن من حيث الوجود

  . ويلجأ إلى فسخ البيع فيسترد ما دفعه من الثمن ، يقابلها من المبيع

أما في العقد الزمني فاالعذار ليس بضروري إذا تاخر  . اإلعذار شرط الستحقاق التعويض في العقد الفوري في أكثر األحوال(  5)  

  . فال فائدة ترتجي من اإلعذار ، ألن ما تأخر فيه ال يمكن تداركه لفوات الزمن ، الملتزم عن تنفيذ التزامه الزمني
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ومن ثم كانت العقود الزمنية  ، وبقدر ما يمتد يكون تغير الظروف محتمال ، يكون ممتداً مع الزمنالعقد الزمني ال يمكن إال أن (  9)  

 أما العقود الفورية فال يمكن أن تنطبق عليها هذه النظرية إال إذا كان تنفيذها مؤجال . هي المجال الطبيعي لنظرية الظروف الطارئة
 (

299  )
.  

  : ترتيب البحث في العقد – 67

 ، ونرتب البحث على النحو الذي سار عليه القانون المدني الجديد . ننتقل إلى البحث فيه ، وقد فرغنا من التمهيد للكالم في العقداآلن 

  : فنتناول في فصول ثالثة

  . أركان العقد - 2

  . آثار العقد - 1

  . انحالل العقد - 9

                                                 

 convention)  واتفاق منظم ( contrat subjectif)  إلى عقد ذاتي ، من حيث طبيعتها ، وهناك تقسيم للعقود ( 299)  

institutionnelle ) . وتكون الرابطة بينهما رابطة ذاتية  ، فالعقد الذاتي هو اتفاق بين شخصين لهما مصلحتان متعارضتان

مثل ذلك عقد البيع ترى فيه تعارضاً بين مصلحة البائع ومصلحة  . عرضية تقتصر عليهما وال تجاوزهما إلى غيرهما

وهي ال تلبث أن تزول في أهم مشتمالتها بانتقال ملكية المبيع إلى  ، والرابطة بينهما ذاتية مقصورة عليهما . المشتري

ً أما االتفاق المنظم فعلى النقيض من العقد الذاتي يوجد مركزاً قانونيناً منظماً ث . المشتري هو  ( statut, institution)  ابتا

هذا إلى أن الطرفين في االتفاق المنظم ال  . فيسري على الغير كما يسري على الطرفين ، أقرب إلى القانون منه إلى العقد

فإن الشركاء  ، مثل ذلك الشركة . بل لهما غاية متحدة وغرض مشترك ، تناقض بين مصالحهما وليس فيهما دائن ومدين

وال  ، على أن يوجد بينهم هذا المركز المنظم الثابت لغرض مشترك هو الغرض الذي يسعون إليه من وراء اشتراكهماتفقوا 

كما أن نظام الشركة  ، تعارض فيما بين مصالح الشركاء يماثل التعارض بين مصلحة البائع ومصلحة المشتري في عقد البيع

ومثل ذلك أيضاً االتفاق الجامع  . لى الغير الذي يتعامل مع الشركةبل هو أيضاً يسري ع ، ال يسري على الشركاء فحسب

وهو يرمي إلى تنظيم القواعد التي تسري على عقود العمل الفردية بين العامل  ( contrat collectif du travail)  للعمل

  . كفينظم بذلك حالة مستقرة ثابتة تسري على من اشترك في العقد وعلى من لم يشتر ، ورب العمل

فهناك من العقود الذاتية ما يوجد رابطة مستمرة  . والواقع أن الفرق بين العقد الذاتي واالتفاق المنظم ليس على قدر كبير من الوضوح

وهذه الرابطة قد يتعدى أثرها إلى غير  ، فإنه يخلق رابطة مستمرة بين المؤجر والمستاجر ، غير وقتية كعقد اإليجار

 . والوكالة وهي عقد ذاتي يتعدى أثرها هي أيضاً إلى الغير الذي يتعامل مع الوكيل . للعين المؤجرةالمتعاقدين كالمشتري 

إذ كل شريك يريد أن يعطي للشركة أقل حصة  ، لهم مصالح متعارضة ، التي هي اتفاق منظم ، والشركاء في عقد الشركة

وهو قسيم ابتدعه  ، العقد إلى عقد ذاتي واتفاق منظم ومن ثم تدرك السبب في أن تقسيم . ممكنة ويفوز بأكبر ربح ممكن

  . لم يسد في الفقه المدني ، األستاذ ديجيه في افقه اإلداري
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 أركان العقد  -الفصل األول 

 : مصر أركان العقد – 68

 : فالعقد إذن ركنان . وهذا هو السبب ، واإلرادة يجب أن تتجه إلى غاية مشروعة . أي تراضي المتعاقدين ، العقد يقوم على اإلرادة 

التراضي والسبب
  (291  )

.  

اللتيزام فيإن محيل ا. ولكن أهميته ال تظهر إال في االلتزام الذي ينشأ من العقيد . وأما المحل فهو ركن في اإللتزام ال في العقد

أما محل االلتزام التعاقدي فإن المتعاقدين هميا  . غير التعاقدي يتولى القانون تعيينهن فليس ثمة احتمال أن يكون غير مستوف للشروط

  . ومن ثم فالمحل يذكر عادة مقترنًا بالعقد . فوجب أن يراعيا استيفاءه للشروط التي يتطلبها القانون ، اللذان يقومان بتعيينه

وكييذلك الجييزء الييذي يترتييب علييى هييذه القواعييد وهييو  ، نبحييث القواعييد التييي يقييوم عليهييا التراضييي والمحييل والسييببفيينحن 

  : ويتناول بحثنا إذن المسائل اآلتية . البطالن

  . التراضي - 2

  . المحل - 1

  . السبب - 9

  . البطالن - 5

 التراضي  -الفرع األول 

 : وجود التراضي وصحة – 69

بل يجب حتى  ، فإنه ال يكفي لصحته ، وإذا كان وجود هاتين اإلرادتين يكفي لوجود العقد . التراضي بوجود إرادتين متوافقتينيوجد  

  : يكون العقد صحيًحا أن تكون اإلرادتان المتوافقتان صحيحتين فنبحث إذن

  . وجود التراضي - 2

  . صحة التراضي - 1

 وجود التراضي -المبحث األول

 : لتراضي هو تطابق إرادتينا - 71

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 75نصت المادة  

يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عين إرادتيين متطيابقتينع ميع مراعياة ميا يقيرره القيانون فيوق ذليك مين أوضياع "  

 معينة النعقاد العقد
 (291  )

" .  

                                                 

ففييي هييذه الحاليية يكييون هييذا الشييكل  . يجييب علييى التراضييي أن يكييون فييي شييكل مخصييوص كمييا فييي العقييود الشييكلية التييي سييبق ذكرهييا ( 2)  

  . المخصوص ركنا من أركان العقد

ييتم العقيد بمجيرد أن يتبيادل " منه عليى الوجيه اآلتيي :  299تاريخ النص : ورد هذا النص في المشروع التمهيدي في المادة  ( 2)  

وجياء فيي الميذكرة اإليضياحية  . "ما لم يقرر القانون أوضاًعا معينة النعقياد العقيد  ، الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين

 ، قطع المشروع بإيثار مذهب افرادة الظاهرة بصورة واضحة في هذا الينص" الصدد ما يأتي :  للمشروع التمهيدي في هذا

وهذا القول الذي ورد في الميذكرة " بل استلزم تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين  ، فلم يتطلب النعقاد العقد توافق إرادتين

فقيد رأينيا أن  . والواقيع غيير ذليك . رادة الظياهرة انحيياًزا تاًميااإليضاحية ييوهم أن القيانون الجدييد قيد انحياز إليى نظريية اإل

بيل هيو قيد جعيل  ، القانون الجديد في وضيعه النهيائي قيد سيلك مسيلكا وسيطا بيين نظريتيي اإلرادة الظياهرة واإلرادة الباطنية

ولميا تتليى  . عاميل هيذا العيدولولم يعيدل عنهيا إليى اإلرادة الظياهرة إال إذا اقتضيى اسيتقرار الت ، اإلرادة الباطنة هي األصل

ييتم العقيد بمجيرد أن " فأصيبح كميا ييأتي :  ، "فيوق ذليك " أضيف إليه عبيارة  ، النص الذي نحن بصدده في لجنة المراجعة

ولما تتليى الينص  . "يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون فوق ذلك أوضاعا معينة النعقاد العقد 

ييتم العقيد بمجيرد أن يتبيادل " فأصيبح كميا ييأتي :  ، "فيوق ذليك " أضيف إليه عبارة  ، نحن بصدده في لجنة المراجعة الذي

وقد أصبح مفهوميا بهيذا  . "الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يقرر القانون فوق ذلك أوضاعا معينة النعقاد العقد 

ييتم العقيد " ثيم قيدمت الميادة بيالنص اآلتيي :  . اد العقد ال يغنيي عين تطيابق اإلرادتيينالتعديل أن اشتراط أوضاع معينة النعق
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 فالتراضي إذن هو تطابق إرادتين
 (297 ) 

والمقصيود بياإلرادة هنيا اإلرادة التيي تتجيه إلحيداث أقير قيانوني معيين هيو إنشياء  .

  . االلتزام

  ( : أو العمل القانوني)  أركان اإلرادة - 71

فكان المنطق يقضي بأن  . والعمل القانوني كما رأينا أعم من العقد .(  acte juridique)  واإلرادة بهذا التحديد هي العمل القانوني

فالعقد هو العمل القانوني األكثر  . ولكن الناحية العملية تتغلب هنا . ال العكس ، يكون بحث العقد داخال ضمن بحث العمل القانوني

ا تلك التي إذا استثنينا منه ، والقواعد التي تنطبق على العقد هي ذات القواعد التي تنطبق على العمل القانوني . شيوعا في التعامل

ومن ثم  . أي في العمل القانوني الصادي من جانب واحد ، كما سنبين ذلك عند الكالم في اإلرادة المنفردة ، يقتضيها توافق اإلرادتين

تقع على محل  ، أي إرادة صادرة من ذى أهلية وخالية من العيوب ، إرادة صحيحة : فأركان العمل القانوني هي بعينهها أركان العقد

  . وتتجه لتحقيق سبب مشروع ، وف لشروطهمست

  : اتجاه اإلرادة ألحداث أثر قانوني - 72

  . ويعنينا هنا وجود اإلرادة والمقصود بهذا أن تصدر اإلرادة من صاحبها بنية إحداث أثر قانوني هو إنشاء االلتزام

كالطفل غيير الممييز والمجنيون ومين فقيد  ، ويترتب على ذلك بداهة أن اإلرادة ال يمكن أن تصدر من شخص معدوم اإلرادة

  . الوعي لسكر أو مرض ومن انعدمت إرادته الذاتية تحت تأثير اإليحاء ونحو ذلك

كما في المجامالت االجتماعية وفي التبرع بتقديم خيدمات مجانيية وفيي  ، وال عبرة باإلرادة التي لم تتجه إلحداث أثر قانوني

  . وقد تقدم بيان هذا ، اد األسرةاالتفاقات التي تقوم فيما بين أفر

كذلك ال يعتقد بإرادة الهازل وال بياإلرادة الصيورية وال بياإلرادة المعلقية عليى محيض المشييئة وال بياإلرادة المقترنية بيتحفظ 

 فإن اإلرادة في جميع هذه األحوال لم تتجه اتجاًها جديًا إلحداث أثر قانوني ، ذهني
 (295  )

 

                                                                                                                                                                    

بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ميع مراعياة ميا يقيرره القيانون فيوق ذليك مين أوضياع معينية النعقياد 

القيانون الميدني لمجليس الشييوخ تلييت هيذه  وفيي لجنية . 52وقد وافق مجلس النيواب عليهيا دون تعيديل تحيت رقيم  . "العقد 

)  . ووافق مجلس الشيوخ على النص كميا أقرتيه لجنتيه . 75المادة فوافقت اللجنة عليها كما هي بعد المناقشة وأصبح رقمها 

 . ( 29ص  7ص  1أنظر في كل هذا مجموعة األعمال التحضيرية 

وميع ذليك قيد  . ثيم يلييه القبيول مطابقيا ليه ، فيصيدر اإليجياب أوال ، تتعاقبيان وال تتعاصيرانوالذي يقع عادة أن اإلرادتيين المتطيابقتين  ( 1)  

إذ ييدفع عيدد مين المتيراهنين المبيالغ التيي يراهنيون بهيا فيي وقيت  ، كما في الرجان على سباق الخيل ، تتعاصر اإلرادتان المتطابقتان

وفيي الغالبيية العظميى مين األحيوال يبيدأ أحيد " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي هيذا الصيدد ميا ييأتي :  . واحد

فقد ييتم العقيد يتالقيى تعبييرن  ، ولكن ليس من الضروري أن يلى القبول اإليجاب . ثم يتلوه قبول المتعاقد اآلخر ، المتعاقدين باإليجاب

 1) مجموعية األعميال التحضييرية  . "كما هو الشأن كما هو الشأن في الرهان على سباق الخيل  ، متطابقتين متعاصرين عن إرادتين

 (  29ص 

والغيرض مين  ، وقد قضت محكمة النقض بأن المقصود بالرضاء الصحيح هو كون المتصرف ممييزا يعقيل معنيى التصيرف وبقصيده ( 2)  

أما كونه يقصده فالغرض منه بيان أال بد مين إرادة حقيه  . كا ماهية العقد والتزاماته فيهكونه مميًزا يعقل معنى التصرف أن يكون مدر

) وكيان المتصيرف وقيت تحريير العقيد مريًضيا  فاإلرادة إذن ركن من األركيان األساسيية ألي تصيرف قيانوني . منه لقيام هذا االلتزام

 . ( 915ص  215رقم  2مجموعة عمر  2595ارس سنة م 7) نقض مدني في  عصبيًا أفقده اإلرادة وانتهى باالنتحار (

مين المشيروع التمهييدي تينص  211وقد اشتمل المشروع التمهيدي على نصين في هذا الموضيوع حيذفا فيي المشيروع النهيائي فكانيت الميادة 

عقليي وليو كيان  يكون التعبير عن اإلاردة باطال إذا صدر من شخص وهو في حالة غيبية أو هيو مصياب باضيطراب" على ما يأتي : 

وورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما ييأتي :  . "بحيث يكون هذا الشخص فاقد التمييز  ، االضراب وقتيا

يقصد من هذا الحكم إلى مواجهة حاالت االضطراب العارض التي ال تكفي لفقد األهلية بوجه دائم وإن استتبعت فقد اإلرادة ميا بقيى " 

ويفيرق  . ( 299ص  2) أنظير التقنيين األلمياني تعليقيات  كما هو الشيأن فيي الغيبية والسيكر والتنيويم المغناطيسيي ، ضطراب قائمااال

ويجعيل مين االضيطراب العقليي والسيكر  . القانون اإلنجليزي بين الصترفات التي تنعقد بإرادة منفردة والعقود التي ال تتم إال بإرادتين

) جينكس  والظاهر أن هذه التفرقة ترجع إلى مغاالة هذا القانون في الحرس على استقرار المعامالت . دون الثانيةسببا لبطالن األولى 

 ، في لجنة المراجعة اقترح حذفها لوضوح حكمها ولعدم الحاجة إليها 211ولما تليت المادة "  ( 222ص  2ـ وولنستون  15و  15 م

  . فوافقت اللجنة على ذلك

ال يكيون التعبيير عين اإلرادة بياطال لمجيرد أن صياحبه قيد أضيمر غيير ميا " من المشروع التمهيدي تنص على ما ييأتي :  217 وكانت المادة

وورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي هيذا  . "ولكنه يكون باطال إذا كان من وجه إليه يعلم بهذا التحفظ الذهني  ، أظهر
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  : كيف يتم التعاقد - 73

وقد يمرا لتعاقد بمرحلية تمهيديية  . والتعاقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن إرادته على النحو الذي قدمناه ويتوافق اإلراتين

  . ويتحقق ذلك في االتفاق االبتدائي وفي العربون ، ال يكون العقد فيها باتًا

 : مرحلية تمهيديية فيي التعاقيد(  9)  توافيق اإلرادتيين(  1)  . التعبيير عين اإلرادة(  2: )  فيخلص إذن للبحث المسائل اآلتية

  . االتفاق االبتدائي والعربون

 التعبير عن اإلرادة  - المطلب األول 

 : تعبير األصيل وتعبير النائب - 74

 و ، الصادر من األصيلفي التعبير (  أوالً : )  فتتلكلم . قد يصدر التعبير عن اإلرادة من األصيل في التعاقد وقد يصدر من نائب عنه 

 . أي النيابة في التعاقد ، في التعبير الصادر من النائب(  ثانيًا) 

 ـ التعبير الصادر من األصيل  1

  اإلرادة ومظهر التعبير التعبير عنها - 75

  . يجب التمييز بين اإلرادة الكامنة في النفس والمظهر الخارجي للتعبير عنها :

 لنفس فهي عمل نفسي ينعقد به العزم على شيء معينأما اإلرادة الكامنة في ا
 (229  )

.  

وال يعليم بهيا غييره إال إذا عبير عنهيا بأحيد مظياهر  ، وما دامت اإلرادة عميال نفسييًا فإنيه ال يعليم بهيا مين النياس إال صياحبها

  . التعبير

  التعبير الصريح والتعبير الضمني – 76

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 59نصت المادة  :

                                                                                                                                                                    

وهي تثير من فورها أمر البحث في المفاضلة بيين ميذهب اإلرادة الباطنية  ، ذا النص مسألة التحفظ الذهنييتناول ه" الصدد ما يأتي : 

ميؤثرا  ، فإذا لم تطابق اإلرادة الظياهرة اإلرادة الباطنية فبأيهميا يؤخيذ ؟ أخيذ المشيروع بالميذهب الجرمياني ، ومذهب اإلرادة الظاهرة

وليييس شييك فييي أن هييذا المييذهب أكفييل بتحقيييق االسييتقرار فييي نطيياق الييروابط القانونييية وأكثيير اسييتجابة لمقتضيييات  ، اإلرادة الظيياهرة

متيأثرة فيي  ، غذ هي تعتد اعتدادا بينيا بياإلرادة الظياهرة ، سندًا قويا في الشريعة اإلسالمية ، فضال عن ذلك ، وهو يصادف . االئتمان

فيال محيل لعيدم األخيذ بياإلرادة  ، وجه إليه التعبير عالما بالتحفظ الذهني المتعليق بهيذا التعبيير فإذا كان من ، ذلك بنزعة مادية واضحة

وقيد ذهيب القضياء المصيري إليى إيثيار الميذهب اليذي اتبعيه المشيروع فيي  . الحقيقة إذ لم يعد في األخذ بهيا إخيالل بتيأمين المعيامالت

ولما تليت المادة "  ( 291ص  7م  2751فبراير سنة  19) استئناف مختلط  الفروض النادرة التي طرحت عليه بشأن التحفظ الذهني

 . فوافقت اللجنة على ذلك" ألن فيها إمعانا في الدقة ال حاجة لنا به " في لجنة المراجعة اقترح حذفها  217

 . في الهامش ( 99ـ ص  15ص  1) أنظر في كل هذا مجموعة األعمال التحضيرية  

وهيذا هيو  ، فأول مرحلة هيي اتجياه الفكير إليى أمير معيين . النفس أن اإلرادة يسبقها عمال تحضيريان ويليها عمل تنفيذي ويقرر علماء ( 2)  

ثيم تيأتي المرحلية الثالثية  . فييزن الشيخص األمير وبتيدبره ( deliberation)  ثم يلى ذليك مرحلية التيدبر . ( conception)  اإلدراك

فإذا انعقدت لم يبق بعد ذلك إال مرحلية رابعية وهيي  . ( volition)  وهذه هي اإلرادة ، والبت فيهوهي إمضاء العزيمة في هذا األمر 

أما المراحل اليثالث األوليى فهيي مراحيل داخليية نفسيية :  ، وهذه المرحلة األخيرة هي عمل خارجي . ( execution)  مرحلة التنفيذ

  . ة المقصودةاثنتان منها ترجعان إلى التفكير والثالثة هي اإلراد

وه وشيييء  ، وال تلتييبس بالتنفيييذ ، وهييذا شيييء سييابق ، وتميييز علميياء اليينفس هييذه المراحييل بعضييها عيين بعييض حتييى ال تخييتلط اإلرادة بالرغبيية

وإال فإن النظريات الحديثة في علم النفس ال تسلم بالتمييز فيما بين المراسل المختلفة هذا التمييز الدقيق فإنه يصعب القول بيأن  . الحق

يمر على مراحل متميزة بعضها عن بعض تميزا فيه كل هذا الوضوح ومن الصعب الجيزم  ، وهو بطبيعته عمل معقد ، العمل النفسي

فإن اإلدراك والتدبر ينفعل أحدهما مع اآلخر التدبر ال يزن فيها  . مرحلة التدبر إال بعد أن يتم مرحلة اإلدراك بأن اإلنسان ال يدخل في

فيإن العميل النفسيي أكثير تعقييدا  ، فيستخلص أسيبابا لإلقيدام عليى العميل وأخيرى لإلحجيام عنيه ، اإلنسان األمر على هذا النحو المادي

غيير قيوة اإلدراك وقيوة  ، مرحلية اإلرادة خييل لمين يتتبيع التحلييل المتقيدم أن هنياك قيوة نفسيية مسيتقلةفإذا انتهينا إليى  . وأقل وضوًحا

 ، ميع أن اإلرادة ليسيت إال ميا ينتهيي إلييه اإلدراك والتيدبر ، هي التي تتولى البت في األمر وتكون حكا ال تعقييب عليى حكميه ، التدبر

  . طبيعي لما أودع في اإلنسان من تكفير وتمييز وتبصيروما هي إال امتداد  ، فهي ليست مستقلة عنهما
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كما يكون باتخاذ موقف ال تيدع ظيروف الحيال  ، التعبير عن اإلرادة يكون باللفظ وبالكتابة وباإلشارة المتداولة عرفًا – 2"  

  . " شكا في داللته على حقيقة المقصود

 لم ينص القانون أو ينفق الطرفان على أن يكون صريًحا ويجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا – 1"  
 (222  )

" .  

ونرى من ذلك أن التعبير عن اإلرادة ـ وهو مظهرها الخارجي وعنصيرها الميادي المحسيوس ـ يكيون تيارة تعبييًرا صيريًحا 

  . وطوًرا تعبيًرا ضمنيًا

أو كتابة أو إشارة أو نحو ذلك ـ مظهًرا من موضوًعا  ويكون التعبير عن اإلرادة صريحا إذا كان المظهر الذي اتخذه ـ كالما

وذليك بيإيراد األلفياظ الدالية عليى  ، فيالتعبير الصيريح قيد يكيون بيالكالم . في ذاته للكشف عين هيذه اإلرادة حسيب الميألوف بيين النياس

كالمخاطبية التليفونيية وكإيفياد رسيول ال وقد يؤدي اللسان هذه األلفاظ مباشرة وقد يؤديها بالواسطة  . المعنى الذي تنطوي عليه اإلرادة

في شكل سند أو كتياب أو نشيرة أو  ، عرفية كانت أو رسمية ، وقد يكون التعبير الصريح بالكتابة في أي شكل من أشكالها . يكون نائبًا

 . أصيال كانيت أو صيورة ، أخيرىمكتوبة باليد أو باآللة الكاتبة أو باآللية الطابعية أو بأيية طريقية  ، موقعا عليها أو غير موقع ، إعالن

 ، ويكيون التعبيير الصيريح أيًضيا باإلشيارة المتداولية عرفيا . وبديهي أن اإلثبات بالكتابة يتطلب شروطا أشد مم يتطلبه التعبير بالكتابية

اصا يكون وأية إشارة من غير األخرس تواضعت الناس على أن لها معنى خ ، فإشارة األخرس غير المبهمة تعبير صريح عن إرادته

ويكيون التعبيير  . كهز الرأس عموديًا داللية عليى القبيول وهزهيا أفقييا أو هيز الكتيف داللية عليى اليرفض ، تعبيرا صريحا عن اإلرادة

فعيرض التياجر لبضيائعه عليى  ، الصريح أخييًرا باتخياذ أي موقيف آخير ال تيدع ظيروف الحيال شيكا فيي داللتيه عليى حقيقية المقصيود

 الجمهور مع بيان أثمانها يعتبر إيجابًا صريًحا
 (221  )

. 

ووضع آلة ميكانيكيية لتأديية عميل  . ووقوف عربات الركوب ونحوها في األماكن المعدة لذلك عرض صريح على الجمهور

 د تعبيًرا صريًحاكل هذا يع ، معين كميزان أو آلة لبيع الحلوى أو لتوزيع طوابع البريد أو نحو ذلك
 (229  )

. 

ولكنه مع ذليك ال  ، ويكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا كان المظهر الذي اتخذه ليس في ذاته موضوًعا للكشف عن اإلرادة

 . مثل ذليك أن يتصيرف شيخص فيي شييء لييس ليه ولكين عيرض علييه أن يشيتريه ، يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه اإلرادة

وكاليدائن  ،(  2)  وكالموعود بالبيع يرتب حقا على العين الموعود ببيعهيا . فذلك دليل على أنه قبل الشراء إذ يتصرف تصرف المالك

بعيد نهايية  وكالمسيتأجر يبقيى فيي العيين الميؤجرة . يسلم سند الدين للمدين فهذا دليل على أنه أراد انقضاء الدين ما لم يثبت عكس ذليك

وكمدير ملعيب يعيد  ، وكالوكيل يقبل الوكالة بتنفيذها ،(  955أنظر م )  منه عمل يفهم على أنه يراد به تجديد اإليجار اإليجار ويصدر

 للتمثيل رواية عرضها مؤلف عليه
 (225  )

. 

                                                 

يجييوز التعبييير عيين اإلرادة  – 2" علييى الوجييه اآلتييي :  ( 215) م  تيياريخ اليينص : ورد هييذا اليينص فييي المشييروع التمهيييدي ( 2)  

ا للظيروف أال ييدع شيكا كما يجوز ذلك أيًضا باتخاذ موقف يكون من شيأنه تعبي ، باأللفاظ وبالكتابة وباإلشارة المتداولة عرفا

ويجوز أن يكون التعبير عن اإلرادة ضمنيا إذا لم يقض القانون أو ينفق الطرفان على أن  – 1 . فيما يشتمل عليه هذا التعبير

وأخيذ رقيم  ، فأدخلت لجنة المراجعة عليه تعديالت لفظيية أصيبح بعيدها مطابقًيا للينص اليوارد فيي القيانون . "يكون صريًحا 

ولميا تلييت الميادة فيي لجنية  . 51ووافق مجلس النواب على النص دون تعيديل تحيت رقيم  . ن المشروع النهائيم 51المادة 

ثيم رجيع عين هيذا  ، القانون المدني بمجلس الشيوخ دارت مناقشيات طويلية حولهيا انتهيت إليى أن أغلبيية اللجنية رأت حيذفها

)  ووافيق مجليس الشييوخ عليى الينص كميا أقرتيه اللجنية . 59وأصيبح رقيم الميادة  ، الرأي في جلسية أخيرى وأقيرت بقاءهيا

  . ( 25ـ ص  29و ص  25ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 - 1يعتبر عيرض البيائع ميع بييان ثمنهيا إيجابيا  - 2" :  من المشروع ( 295) م  وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على النص اآلتي ( 2)  

فيال  ، لجاري التعامل بهيا وكيل بييان آخير متعليق بعرضيو أو طلبيات موجهية للجمهيور أو لألفيرادأما النشر واإلعالن وبيان األسعار ا

فاقترح حذف هذا النص في لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه إذ يسيهل عليى " وإنما يكون دعوة إلى التفاوض  ، يعتبر عند الشك إيجابًا

  . في الهامش ( 52ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . على ذلكفوافقت اللجنة " القضاء تطبيق هذا الحكم دون نص عليه 

إبريل سينة  12) قارن حكما لمحكمة النقض ـ الدائرة المدنية ـ في  وقد يكون السكوت تعبيًرا صريًحا عن القبول كما سيجيء ( 1)  

منيا من سكوته عين اليرد وقد استخلصت المحكمة قبول المنذر إليه قبوال ض ، 119ص  529رقم  9مجموعة عمر  2555

  . . على ما تضمنه اإلنذار (

وقيد استخلصيت محكمية الينقض عيدول الموعيود بيالبيع  . أما إذا استأجر العين من الواعد فهذا دليل على رفض الوعد بيالبيع ( 2)  

مجموعية  2551ة يونييه سين 1) نقيض ميدني  عن الشراء من طلبه من الواعد أن يؤجره أطيانا تشمل العين الموعود ببيعهيا

ولم تر محكمة النقض أن تستخلص إيجابا ضمنيا بالهبة من أن المورث فتح حسابا خاصا فيي  . ( 277ص  59رقم  9عمر 

إذا كيان كيل ميا قاليه الحكيم إلثبيات " وقالت في هيذا الصيدد ميا ييأتي :  ، البنك لولديه أودع فيه باسمهما المبلغ المتنازع عليه

حسيابا خاصييا فيي البنييك لولديييه أودع فييه باسييمهما المبليغ المتنييازع علييه وأنييه فتيتح هييذا الحسيياب الهبية أن المييورث قيد فييتح 

فهذا الذي قاليه الحكيم لييس فييه ميا ييدل عليى صيدور إيجياب بالهبية مين  ، الخاص مع وجود حساب باسمه هو في ذات البنك
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ميع مراعياة أن هنياك عقيودًا  ، وأي مظهر من مظاهر التعبير الصريحة أو الضمنية يكفي بوجه عام في التعبيير عين اإلرادة

وميع مراعياة أن هنياك قواعيد لإلثبيات تسيتوجب  ، فيي شيكل معيين عشكلية سبقت اإلشارة إليها تستلزم أن يتخذ التعبيير مظهيًرا خاًصيا

ولكن الكتابة في هذه الحالة األخيرة مظهًرا للتعبير عن اإلرادة بل طريقًا إلثبات وجودهيا بعيد أن سيبق  ، الكتابة في كثير من الفروض

وهيي  . وال يكتفيي بيالتعبير الضيمني ، مع ذلك فهناك أحيوال يجيب أن يكيون التعبيير عين اإلرادة فيهيا تعبييًرا صيريًحاو . التعبير عنها

فال يبيرم األمير إال بعيد التيروي وإال بعيد أن تصيدر  ، أحوال يراد فيها عادة تنبيه العاقد قبل التعاقد إلى وجه الخطر فيما هو مقدم عليه

مثيل اليذي  . وهذه األحوال إما أن ينص عليهيا المشيرع أو يتفيق عليهيا المتعاقيدان . ع من الشكلية المهذبةوهذا نو . منه إرادة صريحة

أن ييذكر الميدين فيهيا صيراحة أنيه اسيتوفى دينًيا أو  ، ينص عليه المشرع حجية الدفاتر واألوراق المنزلية ال تقوم إال في إحدى حالتين

وبيائع التركية ييرد للمشيتري ميا اسيتولى  ،(  957أنظير م )  األوراق أن تقيوم مقيام السيندأن يذكر صراحة أنه قصد بما دونه في هيذه 

وبراءة ذمة المستأجر األصيلي نحيو الميؤجر إذا صيدر  ،(  591أنظر م )  عليه منها ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد

(  951أنظر م )  من هذا قبول صريح بالتنازل عن اإليجار أو باإليجار من الباطن
 (229  )

وقد يتفق المتعاقيدان عليى أن يتخيذ مظهير  .

وفي هذه األحيوال ينفيذ االتفياق فيال يوجيد  ، التعبير عن اإلرادة شكالً خاًصا أن يكون تعبيًرا صريًحا أو يكون بالكتابة أو بكتابة رسمية

 التعبير إال في الشكل المتفق عليه وقد سبق بيان ذلك
 (221  )

. 

 نا عن التعبير الصريح والتعبير الضمني كان معموال به قضاء دون نص في ظل القانون القديموكل ما قدم
 (221  )

. 

 اإلرادة الباطنة واإلرادة الظاهرة – 77
 (118  )

 : ـ تمهيد

 . ثنتان متطابقتينفسيان األخذ باإلرادة الباطنة أو باإلرادة الظاهرة ما دام اإل ، إذا لم تختلف اإلرادة الداخلية عن مظهرها الخارجي 

وكشخص ينزل في فندق على شروط ال  ، أما إذا اختلفتا ـ كما إذا أمضى شخص عقدًا مطبوًعا يتضمن شرًطا كان ال يقبله لو فطن له

وكمن يوصي على أثاث منزلي بطريق التأشير على بيان مطبوع فإذا به يؤشر على أثاث  ، يعملها ولكنها مكتوبة ومعلقة في غرفته

ولكنها  . وم وهو يريد أثاث غرفة استقبال ـ فالقاعدة المعروفة في القوانين الالتينية أن اإلرادة الباطنة هي التي يؤخذ بهاغرفة ن

ومن هنا اختلفت المدرسة األلمانية مع المدرسة الفرنسية في  ، تأخذ باإلرادة الظاهرة ، نظرية حديثة كان لأللمان الضلع األكبر فيها

فاألولى تقف أمام المظاهر المادية المحسوسة  . تا في االلتزام وكما اختلفتا في نظرتهما العامة للعالقات القانونيةالعقد كما اختلف

فإذا اقتصرنا على العقد  ،(  subjectif)  واألخرى تنفيذ إلى البواطن النفسية فنظرتها ذاتية ،(  objectif)  فنظرتها موضوعية

  . وتأخذ المدرسة األلمانية باإلرادة الظاهرة ، اإلرادة الباطنةرأينا المدرسة الفرنسية تأخذ ب

  ( : volonte interne)  نظرية اإلرادة الباطنة - 78

فيإذا قيام  . أما مظهير التعبيير عين اإلرادة فلييس إال قرينية عليهيا تقبيل إثبيات العكيس . وهي تبحث عن اإلرادة فيما تنطوي عليه النفس

وإذا تعيذر الوصيول إليى معرفية  . فيالعبرة بهيذه ال بيذاك ، دليل مين جهية أخيرى عليى أن المظهير الميادي ال يتفيق ميع اإلرادة النفسيية

وإال فيياإلرادة  ، فيياإلرادة الحقيقيية أوالً  . فمييا علييى القاضييي إال أن يتعرفهييا عيين طريييق االفتييراض ، اإلرادة النفسييية عيين طريييق الجييزم

                                                                                                                                                                    

يفيدها إذ هو يحتمل احتماالت ال يرجح أحدها إال  وفعل اإليداع ليس من شأنه بمجرده أن ، المورث ألن نية الهبة ال تفترض

 . ( 959ص  157رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  7) نقض مدني  . "بمرجح 

أو  ، ( 172وم  559و م  995) أنظير م  ولكنيه يتطليب ميثال اتفاقيا خاًصيا ، وقد ال يصل المشرع إليى حيد أن يتطليب تعبييًرا صيريًحا ( 1)  

 999) أنظير م  أو يستوجب أن يكون تغير اإلرادة تفسيًرا ضييقًا ، ( 919وم  995وم  115) أنظر  ة ال نفترضينص على أن اإلراد

  . ولكن تجب الحيطة والتشدد في استخالص التعبير الضمني ، وفي جميع هذه األحوال ال يشترط التعبير الصريح (

  . في الهامش 57أنظر آنفا فقرة  ( 2)  

فبرايير  29) اسيتئناف مخيتلط فيي  القضاء المصري على االعتداد بالتعبير الضمني عن اإلرادة كميا يعتيد بيالتعبير الصيريحوقد جرى  ( 1)  

وذهب كذلك إلى أن مسلكا معينًا أو ضربًا مين ضيروب  . ( 991ص  51م  2599مارس سنة  21ـ وفي  227ص  7م  2751سنة 

  . ( 592ص  52م  2515مايو سنة  21مختلط في  ) استئناف التصرف قد يعتبر إفصاًحا عن اإلرادة

ـ ديميوج فيي االلتزاميات جيزء أول ـ  1بعض المراجع الرئيسية : سالي في اإلعالن عن اإلرادة ـ بنكاز تكملية بيودري جيزء  ( 9)  

أيًضا مقاال  وانظر ، 2599رسالة في تفسير األعمال القانونية سنة  ( Dereux)  بالنيول وريبير وإسمان جزء أول ـ ديريه

فيي اإلعيالن عين اإلرادة فيي مجلية القيانون الميدني  ( Meynial)  ـ مقال األستاذ مينيال 2592له في المجلة االنتقادية سنة 

 Guillaume)  واألستاذ جيليوم دي بيزان ( Hauriou)  ـ مقال األستاذ هوريو 919ـ ص  959ص  2591الفصيلة سنة 

de Bezin ) 959ص  2529ة في القانون اإلداري الفرنسي في مجلة القانون المدني الفصلية سينة في اإلعالن عن اإلراد 

وما بعيدها ـ  71وما بعدها ـ أصول االلتزامات للدكتور حلمي بهجت بدوي بك ص  299ـ نظرية العقد للمؤلف ص  971ـ 

 . وما بعدها 19نظرية االلتزام للدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك ص 
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غيير  ، اإلرادة الحرة المختيارة فيي معيدنها الحقيقيي : ـ ولكنها ـ حقيقية أو مفترضة ـ هي اإلرادة الباطنة ال اإلرادة الظاهرةالمفترضة 

  . متأثرة ال بغش وال بإكراه وال بغلط

  نظرية اإلرادة الظاهرة - 79

 (Volonte externe, declaration de volounte : ) تاسع عشر بحث من بحثهم إلى أن هذه في النصف الثاني من القرن ال

واإلرادة التي تنتج أثرا هي اإلرادة في مظهرها  ، اإلرادة النفسية ال يجوز أن يكون لها أثر في القانون فهي شيء كامن في النفس

فالعبرة بهذا  . وال تأخذ اإلرادة مظهًرا اجتماعيًا إال عند اإلفصاح عنها . ال في مكمنها وهي تختلج في الضمير ، االجتماعي

دون حاجة إلى تحسس ما تنطوي عليه النفس  ، إذ هو الشيء المادي الذي يستطيع القانون أن يحيط به وأن يرتب أحكامه ، اإلفصاح

واإلرادة الباطنة ال وجود لها إال في العالم النفسي فإذا أريد أن يكون لها  ، فإن القانون ظاهرة اجتماعية ال ظاهرة نفسية . من نيات

 ، وفي هذا استقرار للتعامل . وهو ما يستطاع إدراكه ، وجب أن تتجسم في المظهر المادي لها ، وجود في العالم االجتماعي

فال يحتج عليه بعد ذلك  ، وطمأنينة لمن يسكن بحق إلى ما يظهر أمامه من إرادة ال يستطيع التعرف عليها إال من طريق التعبير عنها

 طوى على نية أخرى غير التي تستخلص من الطريق الذي اختاره للتعبير عن هذه النيةبأن من تعاقد معه كان ين
 (225  )

.  

وقيد  . فأي مظهر من هذه المظاهر يصيح عنيدهم ، وال يشترط أصحاب نظرية اإلرادة الظاهرة طريقًا خاًصا لمظهر التعبير

والمهيم  . وقد يكون مجرد السكوت في أحوال خاصة مظهيًرا مين مظياهر التعبيير ، يكون هذا المظهر تعبيرا صريًحا أو تعبيًرا ضمنيًا

ونقيدر اإلرادة  ، هيي التيي نقيف عنيدها ، إليى العيالم الميادي فيي عالمية ظياهرة بيل تبيرز ، عندهم أال تقتصر اإلرادة على عمل نفسيي

  . بقدرها

يها ـ دليل يقبل إثبات العكس إذا تبين مين الظيروف أن ال يكتفون من المظهر الخارجي لإلرادة بأن يكون مجرد دليل عل وهم

ولكينهم ييذهبون إليى ميدى  . التعبير الخارجي ال يتفق مع اإلرادة الداخلية ـ ولو اكتفوا بذلك التفقوا مع أصحاب نظرية اإلرادة الباطنية

وإذا كيان ال بيد مين اعتبياره دلييل عليى  . فيجيب الوقيوف عنيده ، ويعتبرون هذا المظهر الخارجي هو العنصر األصيلي ليإلرادة ، أبعد

ميا دام قيد أراد هيذا التعبيير  ، فال يسيمع لشيخص ييدعي أنيه أضيمر غيير ميا أمظهير . فهو دليل ال يقبل إثبات العكس ، اإلرادة الداخلية

 الذي اختاره إلرادته
 (219  )

. 

                                                 

فأخذ إلى حد كبير بنظرية اإلرادة الظاهرة وطبق القانون اإلنجلييزي هيذه النظريية  ، القانون األلماني بالفقه األلماني وقد تأثر ( 2)  

: إذا اسيتعمل شيخص طرقيا للتعبيير عين إرادتيه بحييث يكيون مين المعقيول تبعًيا  11) أنظر جينكس م  في كثير من الفروض

أن ينكر هيذا المعنيى فيي مواجهية شيخص تصيرف عين حسين نيية تصيرفا  فال يجوز له ، للظروف أن يفهم منها معنى معين

 . ( 55ـ وولتن في العقد جزء أولى فقرة  1 ـ ص 9وانظر أيًضا بولوك في العقد طبعة تاسعة ص  . يتالءم مع هذا المعنى

إال أن الفقهاء في كثير من الفروض يقفون عند  ، ينأما الشريعة اإٍلسالمية فلو أن القاعدة فيها أن العبرة بالمعاني أي باإلرادة الحقيقية للمتعاقد

ولعل هذا يفسير تحلييلهم اليدقيق  . فال يتعدونها إلى المعاني الكامنة في السريرة ، المعاني الظاهرة من األلفاظ التي استعملها المتعاقدان

ومييا يسييتتبعه اخييتالف التعبييير ميين  ، يووقييوفهم طييويال عنييد شييرح مييا تتضييمنه هييذه العبييارات ميين المعييان ، ليبعض العبييارات واأللفيياظ

هيذه إليى أن هنياك  . بيل هيو تغلييب ليإلرادة الظياهرة عليى اإلرادة الباطنية ، اختالف األحكام فليس هذا منهم في رأينا استمساًكا بياللفظ

) التليويح  وهي الزواج والطيالق والعتياق ، أي أن اإلرادة الظاهرة تتغلب فيها حما على اإلرادة الباطنة ، ثالثًا جدهن جد وهزلهن جد

 . ( 175ـ  171ص  1والتوضيح جزء 

فهيم يشيترطون أن يكيون وراء مظهير التعبيير  . ذلك أن أنصار اإلرادة الظياهرة ال يغفليون اإلرادة الباطنية عليى نحيو مطليق ( 2)  

أن تتخيذ مظهرهيا الخيارجي لتحيدث أثرهيا ولكن هذه اإلرادة تكون مقصورة على أن يقصد بياإلرادة الظياهرة  ، إرادة كامنة

فميين يعبيير عيين إرادتييه بالكتابيية ال يقصييد بهييذه اإلرادة المكتوبيية أن تتخييذ مظهرهييا  ( Volonte de declarer)  القييانوني

بيل هيو فيي الغاليب ال يقصيد ذليك إال بعيد أن  ، الخارجي في الكتابة لتحدث أثرها القانوني إال وقت أن يوقع على هذه الكتابية

ويترتب على ذلك أن أفعال الطفل أو المجنون ال يصيح أن تؤخيذ مظهيًرا  . أو بعد أن يقوم بتصديرها ، لم الورقة المكتوبةيس

فال يصح أن يقال إنه قصد أن تتخذ إرادته هذا  ، ألن إرادة الطفل أو المجنون معدومة ، ماديا يعتد به في التعبير عن اإلرادة

وانظر فيي  . من المشروع التمهيدي وقد مر ذكرهما 217و  211) أنظر المادتين  قانونيالمظهر الخارجي لتحدث أثرها ال

ـ رسالة الدكتور الشيني المقدمة لمعهد القانون  1ـ سالي في إعالن اإلرادة ص  291ص  Von Tuhrهذا المعنى فون تور 

 . ( 9هامش رقم  15جديد ص المقارن بجامعة باريس في تكوين العقد وتفسيره في القانون المدني المصري ال

أميا إذا ليم تكين ميزورة فهيي  ، فياإلرادة المكتوبية ال وجيود لهيا إذا كانيت ميزورة ، وال بد مين وجيود اإلرادة الظياهرة وجيودًا حقيقيًيا

)  بيأن وجهيت خطيأ إليى شيخص آخير يحميل اسيم الشيخص المقصيود ، موجودة حتى لو وجهت إلى غير الشخص المقصود

  . ( 19فقرة  75ـ رسالة الدكتور الشيني المشار إليها ص  291 ص von tuhrفون تور 
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 :  موقف القانون الجديد - 81

القانون القديم في أمر اإلرادة الباطنة واإلرادة الظاهرة فلم يجمد  ا بسيًطا عن تقاليدوقد سبق القول إن القانون الجديد انحرف انحرافً 

على أنه لم يبلغ مبلغ  ، بل تزحزح قليال نحو اإلرادة الظاهرة حتى يكفل االستقرار في التعامل ، في الوقوف عند اإلرادة الباطنة

وإذا جاز أن يقال إن القانون األلماني قد أكمل نظرية اإلرادة  . ق أن بيناالقانون األلماني في اقترابه من اإلرادة الظاهرة كما سب

  . فإن القانون الجديد يكون قد أكمل نظرية اإلرادة الباطنة بنظرية اإلرادة الظاهرة ، الظاهرة بنظرية اإلرادة الباطنة

 : متى ينتج التعبير عن اإلرادة أثره – 81

صريًحا أو ضمنيًا ـ وسواء اعتد فيه باإلرادة الباطنة أو باإلرادة الظاهرة ـ ال ينتج أثره إال في والتعبير عن اإلرادة ـ سواء كان  

ينتج " :  فهي تنص على ما يأتي ، من القانون المدني الجديد 52وهذا ما تقضى به المادة  . الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه

ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على  ، فيه بعلم من وجه إليه التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت الذي يتصل

"  عكس ذلك
 (212  )

 . وال نظير لهذا النص في القانون المدني القديم

                                                                                                                                                                    

وهييو ال تظهيير إال إذا أمكيين تقييديم دليييل علييى أن اإلرادة  ، هيذا والنتييائج العملييية للتمييييز بييين مبييدأي اإلرادة الباطنيية واإلرادة الظياهرة محييدودة

ألحوال القليلة التي يمكن فيها تقديم هيذا اليدليل بتقيارب المبيدآن وفي ا ، وقاما يستطاع إثبات ذلك ، الظاهرة تختلف عن اإلرادة الباطنة

 ، بيل يرتيب علييه الحيق فيي التعيويض ، ذلك أن مبدأ اإلرادة الباطنة ال يترك المظهر الخارجي الخاطئ دون جزاء . من ناحية أخرى

  . لمن اطمأن لهذا المظهر حماية للثقة المشروعة ، على أساس المسئولية التقصيرية

فنظرييية اإلرادة الظيياهرة تنظيير إلييى اإلرادة باعتبارهييا ظيياهرة  ، مهمييا يكيين ميين األميير فييال يييزال هنيياك فييرق بييين المبييدأين ال يجييوز إغفالييهو

 ( 2)  وهيذا الفيارق يترتيب علييه نتيجتيان عمليتيان : . أما نظرية إلرادة الباطنة فتنظر إلى اإلرادة باعتبارها ظاهرة نفسية . اجتماعية

 ، العقد إذا أخذا لقاضي بمبدأ اإلرادة الظاهرة فهو ال يكون ملزًما أن يتحسس اإلرادة الداخلية فيميا تجتيه سيريرة المتعاقيدين عند تفسير

مستندًا في ذليك إليى العيرف الجياري وإليى  ، فيفسره تفسيًرا اجتماعيًا ال نفسيًا ، بل هو يقف عند المظهر الخارجي للتعبير عن اإلرادة

إذا أخذ القاضي بمبدأ اإلرادة الظاهرة فإن مسألة تفسير العقد تصيبح مسيألة قيانون تخضيع لرقابية محكمية  ( 1)  . عاملالمألوف في الت

أميا إذا كيان  . فيكيون حكيم ذليك حيك تفسيير نيص القيانون ، النقض ما دام الغرض ليس هو تفسير نية المتعاقدين بل تفسيير نيص العقيد

وسنتناول هذه المسألة بتفصييل أوفيى  ، فهذه مسألة واقع لقاضي الموضوع فيها الرأي األعلى ، نةالتفسير يتجه إلى بحث اإلرادة الباط

 . عند الكالم في تفسير العقد

 على الوجه اآلتي :  ( 219) م  ورد هذا النص في المشروع التمهيدي تاريخ النص : ( 2)  

وال يكيون ليه أثير إذا وصيل  . إليى مين وجيه إلييه بحييث ييتمن هيذا مين العليم بيهـ ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في الوقت الذي يصل فيه  2"  

ـ إذا وصيل عيدول  1عدول عنه إلى من وجه إليه التعبير عن اإلرادة قبل أن يصل إليه هذا التعبير أو في الوقت الذي وصيل إلييه فييه 

وكيان قيد  ، قبيل وصيول التعبيير عين اإلرادة ، ادةوكان قد صدر بحيث كن يصل في الظروف المعتي ، بعد وصول التعبير عن اإلرادة

فيجب على مين وجيه إلييه العيدول  ، قبل وصول التعبير عن اإلرادة أوفي الوقت ذاته ، في الظروف المعتادة ، صدر بحيث كان يصل

ولميا تليى الينص فيي " فإذا تهاون في اإلخطار اعتبر وصول العدول في وقت غير متأخر ، أن يخطر الطرف األخر فوًرا بهذا التأخر

وكذلك الفقرة الثانية جميعها ألنهيا تقيرر حكيا تفصييليا  ، اقترح حذف الجزء الثاني من الفقرة األولى لعدم الحاجة إليه ، لجنة المراجعة

عين واسيتقر اليرأي عليى أن التعبيير  ، ثم ناقشت الجيزء البياقي مين الميدة . فوافقت اللجنة على ذلك ، ال يحسن أن يقرر بنص تشرعي

عليى أن  . ولكن لما كان العلم أمًرا متعذر اإلثبات فيحسن أن يؤخذ الوصول قرينة علييه ألنيه أكثير انضيباًطا ، اإلرادة ينتج أثره بالعلم

وأصيبحت  . والطرف الذي وجه إليه التعبير عن اإلرادة هو الذي يتحمل عيبء إثبيات العكيس" تكون هذه القرينة قابلة إلثبات العكس 

ينتج التعبير عين اإلرادة أثيره فيي الوقيت ليذي يتصيل فييه بعليم " كما يأتي :  من المشروع النهائي ( 59) م  المادة في صيغتها النهائية

وقيد وافيق مجليس النيواب عليى الميادة  . "ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم بيه إال أن يقيام اليدليل عليى عكيس ك  ، من وجه إليه

ثم أعادت اللجنية النظير فيهيا  ، فرأت األغلبية حذفها ، ثم عرضت على لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ 59يل تحت رقم دون تعد

  . ( 17ـ ص  25ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ووافق مجلس الشيوخ عليها بعد ذلك . 52وأصبح رقمها  ، فأقرت بقاءها

الجديد اليذي صيدر بعيد القيانون الميدني المصيري الجدييد بيزمن قلييل ـ وعيين لنفياذه تياريخ سيابق عليى ونذكر هنا أن القانون المدني السوري 

ومين  . التاريخ الذي عين لنفاذ القانون المصري نفسه ـ سار على نهج القانون المصيري فيي الغالبيية العظميى مين نصوصيه وأحكاميه

ويبيدو أنيه أراد بيذلك أن يجعيل  . 52نقيل عين القيانون المصيري نيص الميادة الفروق النادرة ما بين القانونين أن القيانون السيوري ليم ي

ويعزز هذا التفسير أنه جعيل التعاقيد فيميا بيين  . التعبير عن اإلرادة ال يتأخر إنتاجه ألثره إلى الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه

مين  51) م  ال في المكان الذي علم فيه الموجوب بيالقبول وري (من القانون الس 57) م  الغائبين يتم في المكان الذي صدر فيه القبول

 . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في التعاقد ما بين الغائبين . القانون المصري (
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فيالتعبير يكيون ليه وجيود فعليى بمجيرد  . وإليضاح ذلك يجب التمييز بين وجود التعبيير وجيود فعليًيا ووجيوده وجيودًا قانونييا

العبيرة فيي التعبيير بوجيوده القيانوني ألن  . ولكنه وال يكون له وجود قانوني إال إذا وصل إلى علم من وجه إلييه ، صدوره من صاحبه

  .(  Efficacite)  وهذا هو المعنى المقصود من إنتاج التعبير ألثره . هذا الوجود وحده هو الذي تترتب عليه اآلثار القانونية للتعبير

 . تعبير عن اإلرادة إيجابًا مثال فإنه ال ينيتج أثيره إال إذا وصيل إليى عليم المتعاقيد اآلخير اليذي يوجيه إلييه اإليجيابفإذا كان ال

ومعنيى ذليك أن اإليجياب  . ومعنى ذلك أن اإليجاب من وقت العلم يعتبر قائًما ال يجوز العيدول أثيره . ومتى وصل إلى علمه أنتج أثره

ولكين هيذا لييس معنياه أن  ، وكان قبل العليم أي قبيل أن ينيتج أثيره يجيوز فييه العيدول ، يجوز العدول عنه من وقت العلم يعتبر قائًما ال

فيإن اإليجياب اليذي ال يجيوز  . هو إيجاب ملزم ال يجيوز الرجيوع فييه ، اإليجاب الذي أصبح من وقت العلم قائًما ال يجوز العدول عنه

وحتيى يكيون اإليجياب ملزميا يجيب تيوافر  . و حتى يكون اإليجاب ملزًميا. يكن ملزًما ما لم ، يجوز مع ذلك الرجوع فيه ، العدول عنه

أميا الرجيوع فيال  ، ومن ذلك يتبين أن العدول ال يكون إال قبيل أن يسيتكمل اإليجياب وجيوده القيانوني . شروط معينة سيأتي الكالم فيها

و إذا  . فإذا كان ملزما فال يجيوز العيدول عنيه وال الرجيوع فييه ، ايكون إال بعد أن يستكمل اإليجاب هذا الوجود بشرط أال يكون ملزمً 

وأثييره القبييول أكثيير وضييوًحا ميين أثيير  . فإنييه كييذلك ال ينييتج أثييره إال ميين وقييت علييم الموجييب بييه ، كييان التعبييير عيين اإلرادة بييول مييثال

ن أن القبيول إذا صيدر فيال ييتم بيه العقيد إال مين وقيت ومين ذليك يتبيي . فإن القبول إذا أنتج أثره كان هذا األثر هو تميام العقيد ، اإليجاب

  . وهذه هي نظرية العلم التي سنراها في التعاقد بين الغائبين ، وصوله إلى علم الموجب

فقضت بيأن وصيول التعبيير قرينية عليى العليم  ، بقرينة قانونية على العلم لما قد ينطوي عليه من خفاء 52وقد جاءت المادة 

 ، عليى أن هيذه القرينية القانونيية ليسيت قاطعية . جرت أن الناس إذا وصل إليهم شييء أحياطوا بيه علًميا وقيت وصيولهألن العادة  ، به

 وهو الذي يحمل عبء اإلثبات ، فيجوز لمن وصل إليه التعبير أن يثبت أنه لم يعلم به بالرغم من وصوله
 (211  )

. 

غيذ جعيل التعبيير عين اإلرادة ينيتج أثيره مين  ، القانون القديم فيه متيرددًاويتبين مما تقدم أن القانون الجديد قطع في أمر كان 

وسينرى  ، وكان القضاء في القانون القديم يتردد بين وقت إعالن التعبير ووقت تصديره ووقت وصوله ووقت العلم به ، وقت العلم به

  . ذلك عند الكالم في التعاقد بين الغائبين

  رهما في التعبير عن اإلرادةأث - الموت وفقر األهلية - 82

وهذا الوجود الفعلي يبقى له حتى لو مات  ، وقد قدمنا أن التعبير عن اإلرادة يكون له وجود فعلى من وقت صدوره من صاحبه :

فال  . عليعن صاحبه ما دام قد تم له الوجود الف وهنا اعتبر القانون الجديد أن التعبير عن اإلرادة قد انفصل . صاحبه أو فقد أهليته

يسقط بموت من صدر منه التعبير وال بفقده ألهليته وفي هذا ضرب من األخذ باإلرادة الظاهرة دون اإلرادة الباطنة التي تبقى كامنة 

فقد رتب على هذا االعتبار نتيجة هامة خالف  . وإذ اعتبر القانون الجديد ذلك . في نفس صاحبها وتموت بموته وتزول بفقده ألهليته

وهذا  . بل ويستكمل وجود القانوني بوصوله إلى علم من وجه إليه ، فجعل التعبير يبقى بعد الموت أو فقد األهلية . القانون القديمفيها 

إذا مات من صدر منه التعبير عن اإلرادة أو فقد أهليته قبل " :  فهي تنص على ما يأتي ، من القانون الجديد 51ما تقضى به المادة 

هذا ما لم يتبين العكس من التعبير  ، فإن ذلك ال يمنع من ترتب هذا األثر عند اتصال التعبير يعلم من وجه إليه ، ر أثرهأن ينتج التعبي

 أو من طبيعة التعامل
 (219  )

" . 

                                                 

األمير عليى  مين القيانون الجدييد ( 52) وهي المقابلية للميادة  من المشروع التمهيدي 219لم تورد المذكرة اإليضاحية للمادة  ( 2)  

فهي قد بنت إنتاج التعبير ألثره عند وصوله إلى علم من وجه إليه عليى فكيرة أن اإليجياب مليزم  . حو الذي بيناه في المتنالن

ومنيذ  ، فقبل العلم يكون اإليجاب موجودًا وجودًا فعليا ووجودًا قانونيًا ولكن يجيوز الرجيوع فييه إليى وقيت العليم ، بوجه عام

)  وكان هذا النظر يتمشى مع المشروع التمهيدي الذي جعيل اإليجياب ملزًميا ، الرجوع فيه هذا ا لوقت يكون ملزًما ال يجوز

تتنياول " مين المشيروع التمهييدي :  219وهذا ما ورد في المذكرة اإليضاحية في صدد المادة  . من هذا المشروع ( 215م 

فمن الواجيب  . ) اقرأ : الرجوع فيه ( جوز العدول عنههذه المادة تعيين الوقت الذي يصبح فيه التعبير عن اإلرادة نهائيًا ال ي

وهذا الوجود يتحقق وقت صدوره إذ يصبح عميال قانونيًيا قائًميا ال يتيأثر وجيوده بوفياة مين صيدر  ، التمييز بين وجود التعبير

ال يتحقيق إال فيي الوقيت  وهذا ، وبين استكمال هذا التعبير لحكمه وتوفر صفة اللزوم له تفريعًا على ذلك ، منه أو يفقد أهليته

  . ( 19ـ ص  25ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "الذي يصل فيه التعبير إلى من وجه إليه 

ميين المشييروع  215فحييذف المييادة  ، قييد عييدل عيين جعييل اإليجيياب ملزًمييا بوجييه عييام ، ومعييه القييانون الجديييد ، ولمييا كييان المشييروع النهييائي

عليى النحيو  ، كان من الواجب أن يدخل تعديل في االعتبيارات التيي مين أجلهيا ال ينيتج التعبيير أثيره إال مين وقيت العليم بيه ، التمهيدي

  . المبسوط في المتن

 من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : 211ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص : ( 2)  

ميا ليم يتبيين  ، كون من صدر منيه أو مين وجيه إلييه هيذا التعبيير قيد ميات أو فقيد أهليتيهال يؤثر في صحة التعبير عن اإلرادة أن ي"  

ولما عرض النص على لجنة المراجعة دارت مناقشة طويلية حوليه وكيان " العكس من إرادة الطرفين أو من طبيعة التعامل 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 قبل أن تنتج اإلرادة أثرها المصري في ظل القانون القديم يجري على أن موت صاحب اإلرادة أو فقده ألهليتهوقد كان القضاء 

 يستتبع سقوط اإلرادة
 (215  )

.  

فهيو ال يراهيا إال إرادة  ، ويرجع هذا في رأينا إلى أن القانون القديم لم يكن يستطيع أن يتصور انفصال اإلرادة عن صياحبها

قيانون وال شك في أن حكم القانون الجديد فيي هيذه المسيألة يفضيل حكيم ال . كامنة في النفس تموت بموت صاحبها وتزول بفقده ألهليته

فقلهيا  ، شيخص فيي مصير كتيب آلخير فيي فرنسيا يعيرض علييه صيفقة : والمثل اآلتيي بوضيح ذليك . القديم من حيث استقرار التعامل

العقيد فيي هيذه  . ولم يكن هذا عند وصول القبول إلييه يعليم بميوت صياحبه ، ولكنه مات قبل أن يصل القبول إلى علم الموجب ، اآلخر

 ، وظاهر أن القول بتمام العقد هو اليذي يتفيق ميع اسيتقرار التعاميل . وكان ال يتم في ظل القانون القديم ، الجديدالحالة يتم وفقًا للقانون 

 فإن الموجب ال مأخذ عليه إذا هو اطمأن إلى تمام الصفقة ورتب شؤونه على هذا االعتبار
 (219  )

" . 

وقيد تيم العقيد أن يقوميوا بتنفييذه فيي الحيدود التيي (  األهلييةوعلى القيم في حالة فقد )  ويجب على ورثة القابل في هذه الحالة

 تلتزم بها الورثة بعقود مورثهم
 (211  )

وغنى عن البيان أن العقد ال يتم في المثل المتقيدم إذا تبيين مين اإليجياب أو مين طبيعية التعاميل  .

صراحة أو ضمنًا ـ أن العقيد ال ييتم إال ميع القابيل  فإذا قصد الموجب ـ وبان هذا القصد في إيجابه . أن شخص القابل هو محل االعتبار

كما إذا كان هيذا فنانًيا وعيرض علييه القييام  ، أو كان األمر المعقود عليه تستعصى طبيعته أن يقوم بتنفيذه غير القابل شخصيًا ، بالذات

 فإن القبول يسقط بموت القابل ، بعمل يدخل في فنه
 (211  )

. 

                                                                                                                                                                    

د المناقشية جعيل هيذا الحكيم مقصيوًرا عليى وبعي . هناك من يرى أن التعبير يسقط إذا مات صاحبه أو فقد أهليته قبل العليم بيه

 ، وانتهت المناقشة إلى تعديل النص على الوجيه اليذي اسيتقر فيي القيانون الجدييد . موت من وجه إليه التعبير أو فقده ألهليته

وكيذلك وافقيت  . 55ووافق مجلس النيواب عليى الميادة دون تعيديل تحيت رقيم  . في المشروع النهئي 55وأصبح رقم المادة 

اقترح االستعاضة عن الميادة " وجاء في تقريرها ما يأتي :  ، 51جنة القانون المدني لمجلس الشيوخ على النص تحت رقم ل

ألن  ، ينقض التعبير عن اإلرادة بموت صاحبه أو بفقد أهليته قبل أن يتصل التعبير بعليم مين وجيه إلييه" بالنص االتي :  51

وألنه قد يفضي إلى اإلضيرار بورثيه المتيوفى  ، تقر والمألوف في صمر وفرنسانص المشروع في هذه المسألة يخالف المس

إذ قد ال يتيير للورثة أو ممثل فاقد األهلية اإلحاطة في الوقت المناسب بتصرفات مين عبير عين اإلرادة وليم  ، أو فاقد األهلية

بطت به مصالح ال يجوز إهدارها بسبب حادث تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح ألن التعبير عن اإلرادة متى صدر صريًحا ارت

 ، وال يبقى بعد ذليك مين سيند لالقتيراح إال اإلبقياء عليى الميألوف ، طارئ هو موت من صدر منه هذا التعبير أو فقده ألهليته

بييل الفقييه والمنطييق يقضيييان بيياالعتراض  ، ولكين اللجنيية راعييت أن هييذا المييألوف ال يسييتند إلييى أسيياس ففهيي أو منطييق سييليم

وقد وافيق مجليس  . ومثل هذا الوضع أكثر ضمانًا الستقرار المعامالت وحماية المصالح ط ، لتعبير عن اإلرادة بكيان ذاتيل

  . ( 99ص  15ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة

 2599ديسمبر سنة  1محكمة طنطا في  – ( 55ص  5المحاماة  2599مارس سنة  5انظر محكمة االستئناف الوطنية في  ( 215)  

من القانون القديم تطبقان هذا المبدأ في عقد الهبة فتنصان على ما  11/  99وكانت المادتان  – 999ص  91المجموعة الرسمية رقم 

  . "تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له " يأتي : 

ألمكين القيول أيًضيا بتميام العقيد فيي الفيرض اآلتيي :  ، عتبرنا اإليجاب ملزًما كما كان األمر في المشروع التمهيديهذا ولو ا ( 2)  

وليم  ، ومات الموجب قبل أن يصل الكتاب إلى الطيرف اآلخير ، شخص في مصر كتب آلخر في فرنسا يعرض عليه صفقة

 . الصفقةفقبل  ، يكن هذا عند وصول الكتاب إليه بعلم بموت الموجب

ومن ثيم فيال ينيتج  ، والسبب في أن الصفقة ال تتم في هذا الفرض إذا لم تعتبر اإليجاب ملزًما هو أن القبول ال يصل إلى الموجب إال بعد موته 

ول أنيتج أثيره فإذا وصيلهم القبي ، فإن التزامه بالبقاء على إيجابه ينتقل إلى ورثته ، أما إذا اعتبرنا اإليجاب ملزًما ومات الموجب . أثره

 . وعلى هذا األساس األخير سارت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذ كان اإليجاب ملزًما في هذا المشروع

) أي  فلو أن القابل مات أو فقد أهليته قبل نفاذ القانون الجديد . فال يكون له أثر رجعي ، ولما كان القانون الجديد قد استحدث هذا الحكم ( 2)  

لكين إذا صيدر القبيول قبيل نفياذ القيانون  . فإن قبوله يسقط بالموت أو يفقيد األهليية طبقًيا للقيانون القيديم ، ( 2555أكتوبر سنة  29قبل 

وذلك تطبيقًا لنظرية األثر  ، فإن القبول ال يسقط بالموت أو فقد األهلية طبقًا للقانون الجديد ، الجديد ومات القابل أو فقد أهليته بعد نفاذه

 . ( effet immediate)  الفوري

عليى األسياس  مين القيانون الجدييد ( 51) وهيي التيي تقابيل الميادة  من المشيروع التمهييدي 211وقد سارت المذكرة اإليضاحية للمادة  ( 2)  

ألهليية إنميا جياء نتيجية منطقيية لكيون اإليجياب فياعتبرت أن عيدم سيقوط التعبيير للميوت أو فقيد ا ، الذي سارت عليه في المادة السابقة

وهيذا  ، يقضى النص بأن التعبير عن اإلرادة ال يسقط بموت مين صيدر منيه أو بفقيد أهليتيه" " فورد في هذا الصدد ما يأتي :  ، ملزًما

يظيل قائًميا بعيد  ، رة أدق باالرتبياط بيهأو بعبيا ، فااللتزام باإلبقاء على التعبيير . الحكم ليس إال نتيجة منطقية للزوم التعبير عن اإلرادة

 ، فإذا كان التعبير عن اإلرادة إيجابًا وفقد الموجب أهليته قبل صدور القبول . شأنه في ذلك شأن أي التزام آخر ، الموت أو فقد األهلية

  . "وجه القبول بداهة إلى نائبه ال إلى شخصه 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ألن القبيول  ، فإنه إذا فقد أهليته أو مات قبل وصول القبول إلى علميه فيإن العقيد ال ييتم ، القبولكل هذا بخالف من وجه إليه 

 فيبقى اإليجاب دون قبول وال يتم العقد ، إليه بعد أن مات إذ هو لن يصل إلى علم من وجه ، في هذه الحالة ال يمكن أن ينتج أثره
 (217 

 )
. 

 النيابة في العقد - 2
 (*  )

 (  الصادر من النائبالتعبير ) 

  : ـ تمهيد 83

التعبير الصادر من النائب ـ من حيث إنه تعبير عن اإلرادة ـ يخضع لجميع القواعد التي أسلفناها ـ فيكون صريًحا أو ضمنيًا ـ ويرد 

النائب أو وال يسقط بموت  ، وينتج أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه ، فيه األخذ باإلرادة الباطنة أو اإلرادة الظاهرة

وهو ـ من حيث إنه تعبير يصدر من النائب ال من األصيل ـ يقتضينا الكالم في  . كل ذلك على التفصيل الذي قدمناه ، فقده ألهليته

  . نظرية النيابة

اإلرادة إلى شخص  هي حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل مع انصراف األثر القانوني لهذه(  representation)  والنيابة

  .(  215)  األصيل كما لو كانت اإلرادة قد صدرت منه هو

                                                                                                                                                                    

فهيو ال يصيلح تعلييال فيي قيانون ال  ، ًما بموجه عام كما كان األمر فيي المشيروع التمهييديوهذا التعليل إذا صلح في قانون يعتبر اإليجاب ملز

على أن المذكرة اإليضاحية سارت إلى مدى أبعد فيي تقريير عيدم سيقوط التعبيير بيالموت  . يعتبر اإليجاب ملزما إال في حاالت خاصة

ال يتيأثر هيو أيًضيا بيالموت أو  ، حتى قبل أن يصبح الزميا ، وجود التعبيرو" إذا قالت :  ، أو فقد األهلية حتى لو لم يكن التعبير ملزما

وغنى عن البيان أن حق العدول ينتقل إلى ورثة الشخص أو ممثليه إذا حدثت الوفاة أو طرأ فقد األهلية قبل وصيول " … بفقد األهلية 

ويضياف إليهيا أن حيق الرجيوع فيي اإليجياب  ، نون الجدييدوهذه الفقرة من المذكرة اإليضاحية تصلح تفسييًرا صيحيًحا للقيا . "التعبير 

وذل كفي الحاالت التي ال يكيون  ، ينتقل هو أيًضا إلى ورثة الشخص أو ممثليه إذا حدثت الوفاة أو طرأ فقد األهلية بعد وصول التعبير

  . فيها اإليجاب ملزًما

  . ( 92ص  1) أنظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية  

على الوجه الذي بيناه فيما تقدم ولكن المشروع النهائي عدل الينص عليى الوجيه  ، يقرر غير ذلك ( 211) م  وكان المشروع التمهيدي ( 1)  

الذي رأيناه في القانون الجديد كما أسلفنا القول وقد كان القانون القيديم يسيتثنى عقيد الهبية مين المبيدأ القاضيي بيأن ميوت مين وجيه إلييه 

يسيوغ أن يحصيل قبيول الهبية مين " من هذا القانون تنصيان عليى أنيه  19/  92فكانت المادتان  ، التعبير أو فقده ألهليته بسقط التعبير

وليم ييرد لهيذا " وفي حالة الهبية لمين لييس أهيالً للقبيول يصيح قبولهيا مين يقيوم مقاميه  ، ورثة الموهوب له إذا كان قد توفى قبل القبول

 . ذ ال نص عليهفال يؤخذ اآلن بهذا الحكم االستثنائي إ ، النص القديم مقابل في القانون الجديد

وهيو مين جهية  . فهو من جهة قرر أن التعبير عن اإلرادة ال يسيقط بميوت صياحبه ، ويجب التمييز بين المبدأين أخذ بهما القانون الجديد ، هذا

ى الجمع ويترتب عل . ولكل من هذين المبدأ نطاقه الخاص . أخرى قرر أن هذا التعبير ال ينتج أثره إال إذا وصل إلى علم من وجه إليه

فإن التعبير يبقى قائميا  ، ومات هذا قبل أن يصل اإليجاب إلى علم الطرف اآلخر ، إذا صدر تعبير من الموجب ( 2)  بينهما ما يأتي :

وهيذا قيد ميات فيال ييتم  ، ولهذا الطرف اآلخر أن يقبل اإليجاب ولكن هذا القبول ال ينتج أثره إال إذا وصل هو أيًضيا إليى عليم الموجيب

لكين إذا ميات  . ومتيى وصيل إليى عليم الموجيب تيم العقيد ، بقى قبوليه قائًميا ، إذا صدر قبول من الطرف اآلخر ومات هذا ( 1)  العقد

  . فإن القبول ال ينتج أثره وال يتم العقد ، الموجب قبل أن يصل القبول إلى عامه

فقيد كانيت هيذه  . فإن األمر لم يكن كذلك فيي القيوانين القديمية"  إذا كانت النيابة تبدو في القانون الحديث نظاما منطقيًا معقوال ( 2)  

  . ولم تسلم بها إال ندرًجا وفي حدود معينة ، القوانين تستعصبى على فكرة النيابة

ثم أخذ يعترف بنيابتها في جعل  . ولكن في جعله دائنا ال مدينًا ، كان القانون الروماني يعترف من قديم بنيابة االبن والعبد عن رب األسرة

أما غير االبن والعبد فلم يكن له أن ينوب عن غيره ممن ال يخضع لسلطته ال دائنا وال  . رب األسرة مدينًا أيًضا ولكن في حدود معينة

في عمل يقوم  وكذلك شخص آخر ، فالغير ال يعرف إال الوكيل يرجع عليه ، فإذا وكل شخص آخر في عمل يقوم به مع الغير . مدينا

ولم تكن هناك عالقة مباشرة بين الغير  . وكذلك الموكل ال يعرف إال الوكيل ، فالغير ال يعرف إال الوكيل يرجع عليه ، به مع الغير

ما لم يكن النائب وكيال تحكم  ، ثم تطور القانون فصار للغير دعوى قبل الموكل مع استيفاء دعواه األصلية قبل الوكيل . والموكل

وفي في هذه الحالة كان الغير ال يستطيع الرجوع إال على األصيل  ، فقد كان يعطى دفعًا لدعوى الغير ، قانون كالوصي والقيمال

فهذا ما لم يتم في القانون الروماني  ، أي أن يصبح الشخص دائنا بوكيل ، أما أن يعطي الموكل دعوى قبل الغير . فكانت النيابة كاملة

) انظر  ويؤدي بعد ذلك حسابا للموكل فيكون مديناً له ، وبقى الوكيل هو الدائن للغير . ة منها حالة النيابة القانونيةإال في حاالت معين

  . وما بعدها ( 2551ص  ( Brissaud)  وانظر في القانون الفرنسي القديم بريسو – 159ص  ، 117جيرار ص 
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كما في الولي  ، تكون أما نيابة قانونية إذ كان القانون هو الذي يحدد هذا النطاق –بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد نطاقها  –والنيابة 

واما أن تكون نيابة اتفاقية إذا كان االتفاق  . ستعمل حق المدينوالوصي والقيم والسنديك والحارس القضائي والفضولي والدائن الذي ي

 ويتحقق هذا في عقد الوكالة ، هو الذي يتولى تحديد نطاقها
 (299  )

.  

هو محل إرادة من  يحل إرادته الفقه الحديث في موضوع النيابة هي أن من ينوب عن غيره إنما والفكرة الجديدة التي اهتدى إليها

 . فيتكلم بلسانه ويعبر عن إرادته ، القديم الذي كان يذهب إلى أن النائب إنما يتقمس شخص األصيل هجر الرأي وقد . ينوب عنه

وذلك بالقدر  ، هو تعبير عن إرادة النائب ال عن إرادة األصيل الفقه الحديث يذهب إلى أن التعبير الذي يصدر من النائب إنما وأصبح

إذ يكون في هذه الحدود معبراً عن إرادة األصيل ال عن  ، يل تعليمات محددة فينفذها كما تلقاهاالذي ال يتلقى فيه النائب من األص

 إرادته هو
 (292  )

والخصوصية في التعبير الذي يصدر من النائب مترجما عن إرادته هو أن هذا التعبير ينتج أثره ال في شخص  .

  . غيره وهو األصيل بل في شخص ، صاحبه كما هو الحال في كل تعبير عن اإلرادة

                                                                                                                                                                    

 ، أما حقوق العقد فترجع إلى الوكيل ، فأبو حنيفة يرجع حكم العقد إلى الموكل . وعوفي الشريعة اإلسالمية اختلفت المذاهب في هذا الموض

وهو  ، والشافعي يرجع حكم العقد وحقوقه إلى الموكل دون الوكيل . وهو في هذا قريب من القانون الروماني على النحو الذي تقدم

  . ( 95ص  – 99ص  1) انظر البدائع  في هذا يتفق مع القانون الحديث

فإن القانون هو  ، فتكون قانونية كام في الولي . وقد ينظر إلى النيابة بالنسبة إلى المصدر الذي يضفي على النائب صفة النيابة ( 299)  

وتكون  . فإن جهة قضائية هي التي تختار هؤالء ، وتكون قضائية كما في الوصى والقيم والحارس القضائي . الذي يعين األولياء

ومن ثم تكون نيابة الوكيل نيابة اتفاقية بالنسبة إلى المصدر الذي يحدد نطاقها  . فان العقد هو الذي يعينه ، اتفاقية كما في الوكيل

وتكون  . وتكون نيابة كل من الولى والفضولى والدائن نيابة قانونية بالمعنيين معا . وبالنسبة إلى المصدر الذي يضفي صفة النيابة

  . بة كل من الوصي والقيم والحارس والسنديك نيابة قانونية بالمعنى األول ونيابة قضائية بالمعنى الثانينيا

من المشروع التمهيدي  299فكانت المادة  . وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نصين حذفا من المشروع النهائي لوضوح حكمهما

من هذا  291وكانت المادة  . "أو بطريق النيابة ما لم ينص القانون على خالف ذلك  يجوز التعاقد باإلصالة" تنص على ما يأتي : 

يحدد التفويض الصادر من األصيل نطاق سلطة النائب عندما  – 1 . النيابة اتفاقية أو قانونية – 2" المشروع تنص على ما يأتي : 

) انظر في هذا وفي المذكرة اإليضاحية لهذين النصين  . "د تلك السلطة فإذا كانت قانونية فالقانون هو الذي يحد ، تكون النيابة اتفاقية

  . ( 52ص  – 59ص  1المحذوفين مجموعة األعمال التحضيرية 

أما الرسول فيعبر عن  ، فالنائب يعبر عن إرادته هو ال عن إرادة األصيل ، وهذا هو الفرق ما بين النائب والرسول كما سنرى ( 292)  

كان رسوال في حدود هذه التعليمات ونائبا في خارج  ، فإذا تلقى النائب تعليمات محددة من األصيل . عن إرادته هو إرادة المرسل ال

  . ( 91فقرة  2) انظر في هذا المعنى بالنيول وربير وإسمان  هذه الحدود

ففي األولى تشترك إرادة األصيل والنائب في  . نونيةويذهب الدكتور حلمي بهجت بدوي إلى وجوب التمييز بين النيابة االتفاقية والنيابة القا 

أما في النيابة  . ونتيجة لهذا االشتراك توزع شروط اإلرادة على هاتين اإلرادتين بقدر مساهمتهما في إمضاء العقد ، إمضاء العقد

) الدكتور حلمي بهجت  ف إلى األصيلولكن اثر العقد هو حكم من أحكام القانون ينصر ، القانونية فالعقد ينعقد بإرادة النائب وحده

 251ص  2وانظر في النظريات المختلفة التي تقول باشتراك ارادتي النائب واألصيل في إبرام العقد ديموج  – 79 – 15بدوي ص 

– 299 ) .  

كما  ( fiction)  وهل النائب يتقمص شخص األصيل عن طريقة االفتراض القانوني ، وانظر أيضاً في النظريات المختلفة في طبيعة النيابة 

أو  ، أو أن إرادة النائب تحل محل إرادة األصيل كما يقول إهرنج ، أو أن النائب ليس إال رسوال كما يقول سافيني ، هو الرأي القديم

إلى رسالة حديثة في النيابة والدور الذي تقوم به في إنشاء  ، ( Mitteis)  إن إرادته تشترك مع إرادة األصيل كما يقول ميتييس

ويذهب الدكتور كالريز صاحب هذه  . 219ص  – 251ص  2555ليل سنة  ( Jean Clarise)  االلتزامات للدكتور جان كالريز

 ( contenu de l'obligation)  هي التي تحدد نطاق االلتزام ، أو مشتركة مع إرادة األصيل ، الرسالة إلى أن إرادة النائب وحدها

( ما بين نطاق االلتزام وذمة األصيل فهي إرادة األصيل في النيابة االتفاقية  lien de droit)  أما الذي يخلق الرابطة القانونية ،

)  نجيةوانظر في رأي لألستاذ بوال . ( 217ص  – 211) انظر الرسالة المتقدمة الذكر ص  والقانون ذاته في النيابة القانونية

Boulanger ) أما إذا كان مصدرها  ، يذهب إلى أن إرادة النائب تشترك مع إرادة األصيل إذا كان عقد الوكالة هو مصدر النيابة

  . إلى المقدمة التي وضعها األستاذ بوالنجيه للرسالة المذكورة ، القانون أو القضاء فإرادة النائب تحل محل إرادة األصيل

ال في  ( fait materiel)  إلى جواز أن تكون النيابة في عمل مادي ( 119و  259ص  – 291) ص  ريز في رسالتهويشير الدكتور كال 

 ، ويضرب مثال لذلك نيابة التابع عن المتبوع فيما يرتكب األول من خطأ يسأل عنه الثاني ، ( acte juridique)  عمل قانوني

)  فالمتبوع في هذه الحالة يكون مسئوال عن تابعه ألن هذا يعتبر نائبا عنه ل ال في األعمال القانونية فحسب بل وفي األعمال المادية

وما  595مازو جزء أول فقرة  –وما بعدها  291في المسئولية الالعقدية جزء أول فقرة  ( Chironi)  انظر في هذا المعنى شيروني

أو نيابة في المصلحة كنيابة الولي عن  ، النيابة على هذا األساس إما نيابه في اإلرادة كنيابة الوكيل عن الموكل وتكون . بعدها (
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أو  ، وقد ينوب شخص واحد عن طرفي العقد فتحل إرادته محل ارادتهما معاً  . ولها آثار خاصة ، والنيابة ال تتحقق إال بشروط معينة

وهذه حالة هامة من أحوال النيابة نفردها  ، فيبدو في الفرضين أن الشخصي يتعاقد مع نفسه ، يتعاقد أصيالً عن نفسه نائبا عن غيره

  . بالذكر

  . تعاقد الشخص مع نفسه(  ج)  آثار النيابة(  ب)  شروط تحقق النيابة(  ا: )  فنتلكم اذن في مسائل ثالث

 شروط تحقق النيابة  –ا 

  : حتى تكون هناك نيابة يجب : حصر هذه الشروط – 84

  . إرادة األصيلأن تحل إرادة النائب محل (  أوالً )  

  ( ً   . وان تجري إرادة النائب في الحدود المرسومة للنيابة(  ثانيا

  ( ً   . وان يكون التعامل باسم األصيل ال باسم النائب(  ثالثا

  : حلول إرادة النائب محل إرادة األصيل –الشرط األول 

 : النائب والرسول – 85

فهو ليس بمجرد وسيط بين األصيل والغير يقتصر على نقل  ، تقدم القول أن النائب إنما يعبر عن إرادته هو ال عن إرادة األصيل 

ففي الحالة األولى  . وهناك فرق بين التعاقد بنائب والتعاقد برسول .(  messager)  وإال كان رسوال ، إرادة كل منهما إلى اآلخر

والعبرة بإرادة النائب فال  ، ويعتبر التعاقد بين حاضرين إذا جمع النائب والمتعاقد اآلخر مجلس واحد ، عنه يتعاقد األصيل بنائب

والتعاقد  ، أما في الحالة الثانية فاألصيل يتعاقد بنفسه . ويعتد بالعيوب التي تلحق هذه اإلرادة ، يصح أن يكون مجنوناً أو غير مميز

والعبرة بإرادة األصيل إذ الرسول يعبر عن هذه اإلرادة  ، لرسول والمتعاقد اآلخر مجلس واحديكون بين غائبين حتى لو جمع ا

وال ينظر في عيوب  ، فيصح أن يكون مجنوناً أو غير مميز ما دام يقدر مادياً على نقل هذه اإلرادة ويستطيع تبليغ الرسالة صحيحة

  . إرادة المرسل الرضاء إلى إرادة الرسول بل إلى

  : العبرة بارادة النائب وبنيته – 86

بل يجب لتحقيقها أن يكون النائب معبراً عن إرادته هو ال عن إرادة من  ، ومن ذلك نرى أن مجرد الوساطة ال تكفي لتحقيق النيابة

ع النائب في غلط فإذا وق . أن عيوب الرضاء ينظر فيها إلى إرادة النائب ال إلى إرادة األصيل(  2: )  ويترتب على ذلك . ينوب عنه

كذلك يعتد  . وال يعترض على هذا بأن إرادة األصيل لم يشبها عيب من هذه العيوب ، كان العقد قابال لإلبطال أو تدليس أو إكراه

 وإذا وقع التدليس أو اإلكراه من األصيل فإنه يؤثر كذلك . بالتدليس واإلكراه الصادرين من النائب فتصبح إرادة من تعاقد معه معيبة

ألن التدليس واإلكراه يؤثران في صحة العقد حتى لو وقعا من الغير فاولى أن يؤثرا في صحة العقد إذا وقعا من  ، في صحة العقد

وذلك في األحوال التي يرتب فيها القانون اثرا على  ، أن حسن النية وسوءها يتلمسان عند النائب ال عند األصيل(  1)  . األصيل

أما  . فال يجوز لدائني هذا المدين الطعن في التصرف بالدعوى البوليصية ، فإذا كان النائب حسن النية وتعامل مع مدين معسر . ذلك

  . فللدائنين الطعن في التصرف حتى لو كان األصيل حسن النية ، إذا كان الناب سيء النية وتواطأ مع المدين المعسر

 . ويتحقق ذلك إذا كان النائب يتصرف وفقاً لتعليمات محددة صدرت له من األصيل . صيلوقد ينظر في بعض الفروض إلى نية األ

فال يجوز في هذه  ، وكان الموكل يعلم بما فيه من العيب والوكيل يجهل ذلك ، فإذا وكل شخص آخر في شراء شيء معين بالذات

في اعتبار نية األصيل كاف في تعيين الدور الذي يقوم به كل  ونرى أن هذا القدر . الحالة للموكل أن يرجع على البائع بدعوى العيب

على أن إرادة األصيل تكون محل  ، فاألصل أن العقد ينعقد بإرادة النائب ال بإرادة األصيل . من األصيل والنائب في إبرام العقد

 مثابة الرسولإذ أن النائب في هذه الحالة يكون ب ، اعتبار فيما يختص بعلمه وفيما يوجه فيه النائب
 (291  )

.  

  : على ما يأتي 295فنص في المادة  ، وقد أورد القانون الجديد كل هذه األحكام

كان شخص النائب ال شخص األصيل هو محل االعتبار عند النظر في عيوب اإلرادة أو في اثر  ، إذا تم العقد بطريق النيابة – 2"  

 "  . ا حتماالعلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم به

                                                                                                                                                                    

أو نيابة في العمل كنيابة التابع عن المتبوع ونيابة الفضولي عن رب العمل إذا كان العمل الذي قام به الفضولي عمال  ، الصغير

 ً   . ماديا

والدكتور احمد حشمت أبو ستيت  ، 79ص  – 15والدكتور حلمي بهجت بدوي ص  ، 299فقرة  – 251قرة ف 2قارن ديموج  ( 291)  

  . 55ص  – 59ص 
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فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب  ، ومع ذلك إذا كان النائب وكيال ويتصرف وفقاً لتعليمات معينة صدرت له من موكله – 1"  

 لظروف كان يعلمها هو أن كان من المفروض حتما أن يعملها
 (299  )

" .  

 ي مصر كانا يعمالن دون نص بمقتضى هذه األحكامولكن القضاء والفقه ف ، ولم يكن في القانون القديم مقابل لهذا النص
 (295  )

.  

  : أما األهلية فينظر فيها لألصيل – 87

ذلك ألن  . وال يؤخذ من أن النائب إنما يعبر عن إرادته أنه يجب أن تتوافر فيه األهلية الالزمة للعقد الذي يباشره نيابة عن األصيل

 فاألصيل ال النائب هو الذي يجب أن تتوافر فيه األهلية للعقد ، العقد إذا كان ينعقد بإرادة النائب فإنه ينتج أثره في شخص األصيل
 (

299  )
.  

فيصح أن ينوب قاصر أو محجور عليه في بيع منزل  . فهي ال تشترط في النائب كما قدمنا ، وإذا كانت األهلية تشترط في األصيل

 مملوك لشخص تتوافر فيه أهلية التصرف
 (291  )

ولكن النائب يجب أن يكون أهالً ألن تصدر منه إرادة مستقلة ألنه يعبر عن إرادته  .

فال يرجع  ، ولكن إذا كان الوكيل قاصراً جاز له أن يطلب إبطال عقد الوكالة . فيجب إذن أن يكون مميزا ولو كان قاصراً  ، هو

 اإلثراء بال سبب أو بدعوى الفضالة الموكل عليه إال بدعوى
 (291  )

.  

                                                 

يكون شخص النائب ال شخص األصيل " من المشروع التمهيدي على النحو اآلتي :  291تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 299)  

أو من العلم  ، ومدى ما يتأثر به هذا التعبير من وجود عيب في اإلرادة ، التعبير عن اإلرادةهو محل االعتبار عند النظر في صحة 

اقترح استكمال الحكم بما يسمح في بعض  ، ولما عرض على لجنة المراجعة . "ببعض الظروف الخاصة أو وجوب العلم بها 

 - 2" بالنص اآلتي :  291مادة في المشروع النهائي تحت رقم وقدمت ال ، األحوال بأن يعتد بإرادة األصيل إلى جانب إرادة النائب

، كان شخص النائب ال شخص األصيل هو محل االعتبار عند النظر في عيوب اإلرادة أو في أثر العلم  إذا تم العقد بطريق النيابة

 .  ، أو افتراض العلم بها ببعض الظروف الخاصة

، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف  ومع ذلك إذا كان النائب وكيال ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله - 1 

ووافقت لجنة  . 291وقد وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم "  . ، أو كان المفروض حتما أن يعلمها كان يعلمها هو

عدلت العبارة األخيرة في الفقرة األولى " س الشيوخ على النص بعد تعديل جاء عنه في تقريرها ما يأتي : القانون المدني لمجل

وعدلت العبارة  . حتى تكون داللة النص أضيق ، "بافتراض العلم بها حتما " بالتعبير " بوجوب العلم بها "  ، فأستعيض عن التعبير

ووافق مجلس الشيوخ  . 295وأصبح رقم المادة  . "مع ما تقرر بالنسبة إلى الفقرة األولى األخيرة من الفقرة الثانية تعديال يتمشى 

  . على المادة كما عدلتها اللجنة

ليست األحكام الواردة في هذه المادة سوى تطبيقات للنظرية " وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

فيجب أن يناط الحكم  ، فما دامت إرادة النائب هي التي تنشط إلبرام العقد بجميع ما يالبسها من ظروف . القانونيةالحديثة في النيابة 

 . وعلى هذا النحو يكون للعيوب التي تلحق إرادة النائب أثرها في التعاقد . على صحة التعاقد بهذه اإلرادة وحدها دون إرادة األصيل

رغم أن إرادته براء من  ، كان العقد قابال للبطالن لمصلحة األصيل ، أو صدر بتأثير غلط أو تدليس ، فإذا انتزع رضاه باإلكراه

أما فيما يتعلق بالظروف التي تؤثر في اآلثار القانونية للتعاقد فيجب أيضاً أن يكون مرجع الحكم عليها شخص النائب  . شوائب العيب

وى البوليصية في بيع صادر من مدين معسر توطأ مع نائب المشتري ولو أن وعلى ذلك يجوز أن يطعن بالدع ، ال شخص األصيل

  . ( 55ص  – 59ص  1) انظر في كل هذا مجموعة األعمال التحضيرية  . "األصيل ظل بمعزل عن هذا التواطؤ 

  . 191نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 111ص  21م  2599مايو سنة  21محكمة االستئناف المختلطة في  ( 295)  

والعبرة في توافر األهلية في األصيل بالوقت الذي يباشر  . 212ص  19م  2529يناير سنة  99محكمة االستئناف المختلطة في  ( 299)  

 ، فلو أن األصيل لم يكن أهالً لهذا العقد وقت إعطاء الوكيل ، فلو أن األصيل بالوقت الذي يباشر فيه النائب العقد ، فيه النائب العقد

  . وال يصح إذا كان األصيل أهالً وقت التوكيل وغير أهل وقت مباشرة العقد ، صح العقد ، وكان أهالً له وقت مباشرة الوكيل للتعاقد

 ، وال تشترط فيه أهلية خاصة ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه يجوز للسفيه المحجور عليه أن يكون وكيال عن الغير ( 291)  

  . ( 257ص  21المجموعة الرسمية  2529يونيه سنة  7)  ل باسمه بل باسم موكلهألنه ال يعم

ويصح أن  ، فإن نيابته المستمدة من هذا العقد تبطل ببطالن العقد ، ويالحظ أنه إذا اختار الوكيل القاصر أن يبطل عقد الوكالة ( 291)  

في صدد توافر األهلية في  ، مذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيديهذا وقد جاء في ال . ينقلب إلى فضولي إذا توافرت شروط الفضالة

فإذا كان األصيل  . وعلى تقيض ما تقدم يعتد في الحكم على األهلية بشخص األصيل دون النائب" ما يأتي :  ، األصيل دون النائب

وقد يكون مصدر النيابة في الصورة األخيرة  . صح تعاقد النائب عنه ولو لم يكن هذا النائب كامل األهلية ، أهالً للتعاقد باألصالة

  . ( 51ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "كان عقد الوكالة وحده قابال للبطالن  ، فما دام النائب غير أهل لعقدها ، وكالة
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وهو الذي يعين أهليته  ، فإن القانون في هذا النوع من النيابة هو الذي اضفى على النائب صفته . وكل هذا ما لم تكن النيابة قانونية

ويتحقق هذا  ، كما يجوز أن يطلب من النائب كمال األهلية –مميزاً أو غير مميز  –فيجوز أن يكون األصيل قاصراً  . وأهلية األصيل

  . في الوصاية والقوامة

  : استعمال النائب إرادته في الحدود المرسومة للنيابة –الشرط الثاني 

 : مجاوزة النائب لحدود نيابته – 88

وهي الحدود التي  ، اإلرادة في حدود نيابته فإنه يجب أن يعبر عن هذه ، وإذا كان النائب يعبر عن إرادته هو ال عن إرادة األصيل

  . فإذا جاوز هذه الحدود فقد صفة النيابة وال ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى األصيل . عينها القانون أو االتفاق

أي ال يعلم بمجاوزة حدود  ، على أن العمل ينتج استثناء أثره بالنسبة إلى األصيل إذا كان الغير الذي نعامل مع التائب حسن النية

مثل ذلك أن يكون النائب قد خولت له نيابة  . وكانت لديه أسباب قوية تدعوه إلى االعتقاد بأن النائب قد تعاقد في حدود نيابته ، النيابة

ومثل ذلك  . ابتهوان يكون العمل الذي قام به يدخل عادة في حدود ني ، كعمالء التأمين ومديري الشركات ووكالء الدوائر ، مستمرة

 فيتعامل الغير مع النائب الذي انتهت نيابته مطمئناً إلى هذا السند ، أيضاً أن يبقى األصيل سند النيابة في يد النائب بعد انتهاء النيابة
 (

297  )
.  

النيابة وكان النائب ومن تعاقد هو الخاص بحالة انقضاء (  أولهما)  . وقد اشتمل القانون الجديد على نصين هما تطبيقان للمبدأ المتقدم

فإن  ، إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهالن معا وقت العقد انقضاء النيابة"  على أنه 291فنصت المادة  . معه يجهالن هذا االنقضاء

ً  ، أثر العقد الذي يبرمه  يضاف إلى األصيل أو خلفائها ، حقاً كان أو التزاما
 (295  )

يل النائب دون أن يعلم مثل ذلك أن يعزل األص . "

فيتعاقد النائب مع الغير دون أن يعلم الغير بعزل النائب أو بموت  ، أو أن يموت األصيل دون أن يعلم النائب بموته ، هذا بالعزل

                                                 

فقرة ثانية  297ت المادة فكان ، وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص يخول للغير أن يطلب من النائب صورة من سند نيابته ( 297)  

فإذا كانت النيابة ثابتة بعقد مكتوب فله أن  ، ولمن يتعاقد مع النائب أن يطلب منه إثبات نيابته" من هذا المشروع تنص على ما يأتي : 

 وبقى هذا النص في المشروع النهائي وفي المشروع الذي وافق عليه . "يحصل منه على صورة مطابقة لألصل تحمل توقيعه 

إذ اعترض عليه بإنه ال فائدة منه "  ، ولما عرض على لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قررت هذه اللجنة حذفه . مجلس النواب

 ً ً  ، إطالقا  ، فإذا أريد اإلبقاء على هذه الفقرة فيجب أن ينص فيها على أن يكون سند النيابة رسميا ، على أن سند النيابة قد يكون عرفيا

من القانون القديم تقضيان  195/  927وكانت المادتان  –مدني  927السيما أن لهذه المادة مقابال في القانون الحالي وهي المادة 

ولما تبين من المناقشة أن هذه الفقرة ال ضرورة لها ألن  –بالحق لمن يعامل الوكيل في أن يطلب منه صورة رسمية من سند التوكيل 

وقد يصر  ، فقد يكتفي بسند عرفي ، مع نائب عن الغير تقضي عليه الظروف باالحتياط والحكمة في معاملته الشخص الذي يتعاقد

 . "فالمرجع في هذا الخصوص إلى رغبة المتعاقد مع النائب عن الغير  ، وقد يصرف النظر عن هذا وذاك ، على طلب سند رسمي

في القواعد العامة ما يغني عن  ، ذه المادة ألنها تتناول مسالة عملية تفصيليةحذفت الفقرة الثانية من ه" وجاء في تقرير اللجنة : 

 59ص  ، 1) انظر في كل هذه مجموعة األعمال التحضيرية  . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة . "النص عليها 

  . ( 51ص  –

كان لمن تعاقد معه بناء على ثقته في  ، احتفظ النائب بسند نيابته بعد انقضائها فإذا" وجاء في المذكرة اإليضاحية للنص المحذوف ما يأتي : 

ويستوي في هذه الحالة أن يكون النائب عالماً وقت العقد بانقضاء نيابته أو أن يكون جاهال بهذه  . هذا السند حق التمسك بالنيابة

األصيل في عدم سحب السند من النائب بعد انقضاء النيابة مباشرة وقد روعى في تقرير هذه القاعدة ما هو ملحوظ من خطأ  . الواقعة

  . ( 299ص  – 291ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "

 ، ما دام النائب لم يعلم بانقضاء نيابته" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  219تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 295)  

هذا إذا كان الغير  ، ينصرف إلى األصيل وخلفائه كما لو كانت النيابة ال تزال باقية ، حقا كان أو التزاما ، يبرمه فإن اثر العقد الذي

" ولما عرضت المادة على لجنة المراجعة أقرتها بعد أن أبدلت عبارة  . "الذي تعاقد معه النائب يجهل هو أيضاً أن النيابة قد انقضت 

ووافق مجلس النواب على  . في المشروع النهائي 229وأصبح رقم المادة  ، "يضاف إلى األصيل " ة بعبار" ينصرف إلى األصيل 

وعدلت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ صياغة االدة إلى الوجه الذي استقرت عليه في  . 229المادة دون تعديل تحت رقم 

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها  291وأصبح رقم المادة  ، القانون حتى يكون المعنى اوضح دون مساس بجوهر الحكم

قد تنقضي النيابة دون أن يعلم النائب " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ، هذا –اللجة 

الحالتين مع شخص حسن النية ال يعلم بانقضاء  فإذا تعاقد في هاتين ، كما إذا كان يجهل موت األصيل أو الغاء التوكيل ، بذلك

وقد قصد من تقرير هذا الحكم إلى توفير ما ينبغي للمعامالت من أسباب الثقة  . كان تعاقده ملزما لألصيل وخلفائه ، النيابة

  . ( 295ص  – 291ص  1) انظر في كل هذا مجموعة األعمال التحضيرية  . "واالستقرار 
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أن يجاوز الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون  -" :  على ما يأتي 199إذ تنص المادة  ، ورد في عقد الوكالة(  والنص الثاني)  . األصيل

 . حدودها المرسومة

على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه أخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن  - 1 

 وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بإبالغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة ، الموكل ما كان إال ليوافق على هذا التصرف
 (259  )

" . 

  : إقرار األصيل لهذه المجاوزة - 89

ولم يكن من  ، فإذا جاوز النائب حدود النيابة لوم ينتج العمل الذي قام به أثره في حق األصيل في إحدى الصور المتقدمة الذكر

الغير على النائب  ورجع . اعتبر األصيل أجنبياً عن هذا العمل ، المستطاع اعتبار النائب فضولياً لعدم توافر شروط الفضالة

  . بالتعويض إذا كان له محل

ويتقيد به األصيل والغير من وقت التعاقد ال من  ، فيصبح كأنه قد تم في حدودها ، ولكن قد يقر األصيل العمل المجاوز لحدود النيابة

 وقت اإلقرار
 (252  )

.  

  : تعامل النائب باسم األصيل –الشرط الثالث 

 المسخراالسم المستعار الو  - 91

  (prete - nom : ) بل يجب أيضاً أن يكون تعامله مع الغير باسم  ، وال يكفي أن يكون النائب معبراً عن إرادته في حدود النيابة

وهذا هو ما يعرف  ، وتكون الوكالة مقصورة على عالقة الوكيل بالموكل ، فلو تعامل الوكيل باسمه لما كانت هناك نيابة . األصيل

ويرجع الموكل على الوكيل  . ومن ثم يضاف اثر العقد إلى الوكيل دائناً أو مدينا وال يضاف إلى الموكل . تعار أو المسخرباالسم المس

  . بمقتضى عقد الوكالة الذي تم بينهما

أو كان (  1 ) . إذا كان من المفروض حتما أن الغير يعلم بوجود النيابة(  2: )  ومع ذلك يضاف اثر العقد إلى األصيل في حالتين

فنصت  . من القانون المدني الجديد على هذه األحكام 291وقد اشتملت المادة  . يستوي عند الغير أن يتعامل مع األصيل أو النائب

إال  ، دائنا أو مدينا ، فان اثر العقد ال يضاف إلى األصيل ، إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائباً " :  على ما يأتي

"  أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع األصيل أو النائب ، إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد مع النائب يعلم بوجود النيابة
 (251  )

.  

                                                 

ينتج عمل النائب أثره بالنسبة إلى األصيل  –النيابة المستمرة وبقاء سند النيابة في يد النائب  –الفرضين األولين  ويالحظ أنه في ( 259)  

جهل النائب والغير  –أما في الفرضين األخيرين  . فيكون نفاذ عمل النائب في حقه بمثابة التعويض ، ألن هذا قد ارتكب خطأ

فنفاذ عمل النائب في حق األصيل إنما هو  –معها الظن أن الموكل يوافق على تصرف الوكيل النقضاء النيابة والظروف التي يغلب 

  . تطبيق لقواعد الفضالة

 ، المنفردة فيما جاوز فيه حدود الوكالة . جاز القول إنه نصب نفسه وكيال بإرادته ، فلو كان النائب وكيال وجاوز حدود الوكالة ( 252)  

نائبا فيما  –بناء على إرادته  –فقد جعل الوكيل  ، ويكون مصدر النيابة في هذه الحالة هو القانون . لكعلى أن يقره الموكل بعد ذ

  . بل هي معلقة على شرط موقف هو أن يصدر إقرار من الموكل ، والنيابة هنا ليست منجزة . يجاوز حدود الوكالة

" إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  295تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 251)  

، إال إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم  ، فان أثر العقد ال يضاف إلى األصيل دائنا أو مدينا يتعاقد بصفته نائبا

 295فأقرته لجنة المراجعة بعد تعديالت لفظية تحت رقم  . " ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع األصيل أو النائب ابةبوجود الني

 ، وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ . 295ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم  . من المشروع النهائي

 . 291وأصبح رقم المادة  ، "إال إذا كان من المفروض حتما " بعبارة " اد من الظروف إال إذا كان يستف" استعيض عن عبارة 

  . ( 292ص  – 57ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة

ة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما وقد جاء في المذكر . من قانون االلتزامات السويسري 9و  1فقرة  91وانظر أيضاً المادة 

أما  . وقد استحدث المشروع باقتباس هذا النص من تقنين االلتزامات السويسري حكماً هاماً يطابق أحكام الشريعة اإلسالمية" يأتي : 

فال تنطبق إال إذا كان  ، و المسخروهي التي تقضي بانصراف آثار العقد إلى النائب أ ، القواعد الخاصة باالسم المستعار أو التسخير

) مجموعة األعمال  "أو كان ال يستوي عنده التعامل معه أو مع من فوضه  ، من يتعامل مع هذا النائب يجهل وجود النيابة

  . ( 51ص  1التحضيرية 
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  : التعاقد باسم األصيل – 91

أو قد تفهم ضمناً من  ، وهذه النية قد يفصح عنها . فيجب إذن وقت أن يتعاقد النائب مع الغير أن يتعامل باسم األصيل ولحسابه

وكقبطان السفينة يتعاقد عن  ، وكالخادم يتعاقد عن سيده ، كما إذا باع مستخدم بضاعة مخدومة في محل هذا المخدوم ، الظروف

  . صاحبها

لكن الغير و ، فإذا كان النائب يعمل باسم األصيل . والتعاقد باسم األصيل يجب أن يتحقق أيضاً عند الغير الذي يتعاقد مع النائب

وال مع األصيل ألن الغير ال  ، ال مع شخص النائب ألنه ال يتعامل لنفسه ، والعقد ال يتم ، فالنيابة ال تقوم ، يتعامل معه في شخصه

أضيف العقد إلى األصيل في الحالتين اللتين  ، ولكن إذا كان النائب يعمل باسمه والغير يتعامل باسم األصيل . يقصد التعامل معه

  . وقد تقدم ذكرهما ، 291نصت عليهما المادة 

 آثار النيابة  –ب 

 : العالقة فيما بين النائب والغير – 92

يطالب ويترتب على ذلك أن النائب ال يستطيع أن  . فاثر العقد ال يلحقه هو بل يلحق األصيل ، النائب يعمل باسم األصيل كما قدمنا 

كذلك ال يقوم في ذمة النائب  . إال إذا ثبتت له النيابة في تنفيذ العقد كما ثبتت له في إبرامه ، الغير بحق من الحقوق التي أنشأها العقد

مسئوال حتى إذا قصر في أداء مهمته صار  ، فإن هذا ال يمنع من أن يلتزم بخطأه ، ولكن إذا كان النائب ال يلتزم بالعقد . التزام بالعقد

  . وإما نحو االثنين معاً  ، وإما نحو األصيل نفسه ، إما نحو الغير الذي تعاقد معه ، عن هذا التقصير

 العالقة فيما بين النائب واألصيل - 93

  . الوكالة أو القانون : يحدد هذه العالقة المصدر الذي أنشأ النيابة : 

 العالقة فيما بين األصيل والغير – 94

اثر  وهما اللذان ينصرف إليهما ، فهما المتعاقدان . ويختفي شخص النائب من بينهما ، قة مباشرة فيما بين األصيل والغيرتتولد عال : 

انتهى إليها منطق  ، وهي الخصيصة المميزة للنيابة في القوانين الحديثة . وهذه هي الخطوة التي وقف دونها القانون الروماني . العقد

إذا ابرم النائب في "  من القانون المدني الجديد على أنه 299فقد نصت المادة  . وقضت بها النصوص الصريحة ، النيابة في تطورها

 . " عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى األصيل فإن ما ينشأ ، حدود نيابته عقداً باسم األصيل
 (259  )

 

  . غير بها دون وساطة النائبويطالب ال ، فيكسب األصيل الحقوق التي تولدت له من العقد

  . ويرجع بها مباشرة على األصيل ، كذلك يكسب الغير الحقوق التي تولدت له من العقد

                                                                                                                                                                    

فإن األثر ينصرف إليه هو  ، م رب العملإذا عمل باسمه ال باس ، وهو نائب نيابة قانونية عن رب العمل كما قدمنا ، هذا ويالحظ أن الفضولي

  . تطبيقاً للمبدأ المتقدم الذكر ، ال إلى رب العمل

إذا ابرم النائب عقداً في حدود  – 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  297تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 259)  

ولمن يتعاقد مع النائب أن  – 1 . ن حقوق والتزامات ينصرف إلى األصيل مباشرةفإن ما ينشأ عن هذا العقد م ، نيابته وباسم األصيل

فأقرت  . "فله أن يحصل منه على صورة مطابقة لالصل تحمل توقيعه  ، فإذا كانت النيابة ثابتة بعقد مكتوب ، يطلب منه إثبات نيابته

ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل  . في المشروع النهائي 297وأصبح رقمها  ، لجنة المراجعة المادة بعد تعديالت لفظية

أما الفقرة الثانية فقد  ، وافقت اللجنة على الفقرة األولى ، ولما عرضت على لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ . 297تحت رقم 

) مجموعة  ووافق مجلس الشيوخ عليها كما عدلتها اللجنة . 299وأصبح رقم المادة  ، قررت حذفها لألسباب التي تقدم ذكرها

  . ( 51ص  – 59ص  1األعمال التحضيرية 

إذا " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروعي التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  . من المشروع الفرنسي االيطالي 99وانظر أيضاً المادة 

فعلى النقيض من ذلك ينبغي أن يرجع إلى شخص األصيل وحده  ، ا يتعلق باتمام العقدكان شخص النائب هو الواجب االعتداد به فيم

فيكسب مباشرة كل ما  ، واليه تنصرف جميع اثاره ، فاألصيل دون النائب هو الذي يعتبر طرفاً في التعاقد ، عند تعيين مصير آثاره

لعل هذا األثر المباشر أهم ما أحرز القانون الحديث من تقدم في و . ويقع على عاتقه كل ما يترتب من التزامات ، ينشأ عنه من حقوق

  . ( 51ص  – 59ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "شأن النيابة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 (  *)  تعاقد الشخص مع نفسه –ج 

  : نظرة عامة – 95

أمكن أن نسلم أن شخصا واحدا يكون نائبا عن غيره وأصيالً عن  ، متى سلمنا أنه يجوز حلول إرادة محل أخرى بطريق النيابة

وال يكون ثمة إال إرادة واحدة هي  . فيجمع في الحالتين طرفي العقد في شخصه ، أو أن يكون نائبا عن كل من المتعاقدين ، نفسه

 إرادة ذلك الشخص وقد حلت إرادتين
 (255  )

.  

كالقانون األلماني والمشروع  ، فمنها ما يحرم في األصل تعاقد الشخص مع نفسه . المسالةوقد اختلفت الشرائع في موقفها من هذه 

كالقانون  ، ومنها ما يبيحه بوجه عام . الفرنسي االيطالي والشرعية اإلسالمية والشريعة االنجليزية والقانون المصري الجديد

فالشرائع التي حرمت  . التحريم أو اإلباحة توجد شريعة أطلقت ولكن ال . السويسري والقانون الفرنسي والقانون المصري القديم

وكان من شان التوسع في  ، والشرائع التي أباحته حرمته في ظروف استثنتها ، في فروض معينة تعاقد الشخص مع نفسه أباحته

  . شرائع التي تبيحأن تقربت الشرائع التي تحرم ال ، خضوعاً لمقتضيات الحياة العملية ، االستثناء عند الفريقين

 : تعاقد الشخص مع نفسه في القانون القديم – 96

وميز بين أن يكون الشخص  ، فنزع الفقه إلى االجتهاد . لم يرد في القانون القديم نص عام يحرم تعاقد الشخص مع نفسه أو يبيحه 

ذلك أنه جعل العبرة في منع  . نائباً عن الطرفينالذي يتعاقد مع نفسه ينوب عن أحد طرفي العقد ويتقدم أصيالً عن نفسه وان يكون 

ومن  . فيمنع التعاقد عند تحقق الخطر ويباح عند انتفائه ، هذا التعاقد أو أباحته وجود خطر يهدد مصلحة األصيل أو انعدام هذا الخطر

في الحالة األولى بالنسبة إلى بعض فالخطر متحقق  . يتعاقد مع نفسه لغيره هنا جاء التمييز بين شخص يتعاقد مع نفسه لنفسه وآخر

وال يتحقق الخطر في  . أما بالنسبة إلى العقود األخرى فتجوز مباشرتها ، كالبيع ونحوه فتمتنع مباشرة هذه العقود العقود ذات األهمية

 فيباح تعاقد الشخص مع نفسه إال في هذه الحاالت االستثنائية ، الحالة الثانية إال في بعض عقود استثنائية كالصلح
 (259  )

.  

  : تعاقد الشخص مع نفسه في القانون الجديد – 97

ال يجوز "  بأنه 297إذ قضت المادة  . أما القانون الجديد فقد أورد نصا عاما يحرم تعاقد الشخص مع نفسه إال في بعض الحاالت

 . سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من األصيل ، من ينوب عنه لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم

"  . مما يقضي به القانون أو قواعد التجارة ، كل هذا مع مراعاة ما يخالفه . على أنه يجوز لألصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد
 (

251  )
 

                                                 

ومن هنا حرمت بعض الشرائع تعاقد الشخص مع نفسه ألن نظرية النيابة تقضي بأن النائب إنما يعبر عن إرادته هو ال عن إرادة  ( 255)  

يجعلنا من  ، سواء كان نائباً عن كل منهما أو ناباً عن احدهما وأصيالً عن نفسه ، ماع طرفي العقد في شخص واحدفاجت ، األصيل

  . ومعروف أن العقد ال يتم إال بتوافق إرادتين . الوجهة الواقعية ومن الوجهة القانونية معاً أمام إرادة واحدة ال إرادتين

ولكن شخصاً  ، ين : فريق يرى أن تعاقد الشخص مع نفسه هو عقد حقيقي توافق فيه القبول مع اإليجابأما أنصار اإلباحة فينقسمون إلى فريق

وفريق  . ( 77ص  17فقرة  2) بالنيول وريبير وإسمان  واحدا هو الذي عبر عن كل من اإليجاب والقبول طبقاً لمنطق نظرية النيابة

 ، ( 59فقرة  – 51فقرة  2) ديموج  آخر يرى أن تعاقد الشخص مع نفسه ال ينطوي إال على إرادة منفردة جعلها القانون تنتج اثرا

) انظر رأياً آخر للدكتور حلمي بهجت بدوي يتمشى فيه مع رأيه الذي سبقت اإلشارة إليه  . ونحن نميل إلى ترجيح هذا الرأي الثاني

ومن جعل اثر العقد حكما من أحكام القانون إذا  ، ادة األصيل وإرادة النائب في إمضاء العقد إذا كانت النيابة اتفاقيةمن اشتراك إر

  . ( 219ص  – 215ص " أصول االلتزامات " كانت النيابة قانونية في مؤلفة 

  . 191ص  – 192نظرية العقد للمؤلف ص  ( 259)  

وأقرته لجنة المراجعة بعد تعديالت  . من المشروع التمهيدي مع اختالل لفظي بسيط 212في المادة تاريخ النص : ورد هذا النص  ( 251)  

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تساءل أحد االعضاء عن  222وقدمته تحت رقم  ، 297لفظية جعلته مماثال لنص المادة 

وتساءل عضو  . لى المخالفة البطالن وإنما ال يحتج بالعقد على األصيلفأجيب بأنه ال يترتب ع ، الجزاء عن مخالفة نص هذه المادة

واعترض على تحريم تعاقد الشخص مع نفسه بأن  . فكان الجواب باإليجاب ، آخر هل الترخيص السابق يغني عن اإلجازة الالحقة

وال ينطوي تعاقد الشخص  ، عقد تقابل إرادتينفأجيب على هذا االعتراض بأن القانون يشترط لتمام ال ، هذا يخالف القاعدة التقليدية

وإما أن يكون الشخص  ، فإما أن يكون الشخص وكيال عن اثنين فيكون هناك تضارب في المصالح ، مع نفسه إال على إرادة واحدة

 . ينوب عنهلذلك نص على عدم إمكان تعاقد الشخص مع نفسه باسم من  ، أصيالً عن نفسه ووكيال عن خيره فيكون التضارب اكبر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

واء في ذلك تعاقد الشخص لحساب نفسه كما إذا كان موكال في بيع مال فاشتراه س ، فاألصل إذن أن تعاقد الشخص مع نفسه ال يجوز

 لنفسه
 (251  )

 . أو تعاقد لحساب غيره وهو نائب عن طرفي العقد كما لو كان موكال في بيع مال فاشتراه لشخص وكله في الشراء ،

وهو  ، لة الثانية لم يحسب حسابه أحد من األصيلينوهذا التعارض في الحا ، ذلك أنه يتحكم بإرادته وحده في مصلحتين متعارضتين

 فال تتيسر الحماية الواجبة لمصلحة األصيل في كلتا الحالتين ، في الحالة األولى تعارض مع مصلحته الشخصية ذاتها
 (257  )

.  

وقد  ، ترد عليه اإلجازةوهناك رأي يذهب إلى أن تعاقد الشخص مع نفسه في القانون الجديد قابل لإلبطال لمصلحة األصيل ولذلك 

 وقد كنا من القائلين بهذا الرأي وقررناه في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي . تقرر هذا بمقتضى نص خاص
 (255  )

ولكن  .

ال تبينا بعد التأمل أن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا اناب عن غيره في التعاقد فهو 

لما ينجم عن هذا الموقف  ، يقصد التوسع في هذه االنابة إلى حبد أن يبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيالً أو نائبا عن شخص آخر

يكون شأنها شأن كل وكيل جاوز  ، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً لحدود النيابة . من تعارض في المصالح

  . 297وهذا ما يقضي به صراحة نص المادة  . فال يكون عمله نافذاً في حق األصيل إال إذا اجازه ، حدود نيابته

وفي  . فيجوز لألصيل أن ينقضها وان يرخص مقدما للنائب في التعاقد مع نفسه ، على أن هذه القرينة القانونية قابلة إلثبات العكس

 297وهذا ما صرحت به أيضاً المادة  . يكون عمله نافذا في حق األصيل ، قد مع نفسههذه الحالة يعمل النائب في حدود نيابته إذا تعا

  . سالفة الذكر

مثل النص  . وتنقض هذه القرينة القانونية كذلك إذا وجد نص في القانون أو قضت قواعد التجارة بجواز تعاقد الشخص مع نفسه

وهي توجب الحصول على إذن المحكمة لتصرف الوصي في مال  19المادة القانوني ما قضى به قانون المحاكم الحسبية الجديد في 

وقد عدد النص طائفة معينة أخرى من  ، وفي إيجار مال القاصر لنفسه –ومن باب أولى إذا كان هذا التصرف لنفسه  –القاصر 

بيع ماله من ولده بمثل القيمة أو بيسير أما بالنسبة إلى الولى فتجيز الشريعة اإلسالمية أن يشتري األب مال ولده أو ي . التصرفات

 ويقاس على البيع غيره من التصرفات ، الغبن
 (299  )

ومثل ما تقضي به قواعد التجارة تعامل الوكيل بالعمولة باسم طرفي التعاقد  .

 وفقاً لقواعد القانون التجاري
 (292  )

.  

بل في نظرية مجاوزة النائب لحدود  ، في نظرية البطالنويستخلص مما قدمناه أن الجزاء في تعاقد الشخص مع نفسه ال يلتمس 

  . نيابته

                                                                                                                                                                    

) مجموعة األعمال  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة . 297وقد وافقت اللجنة على بقاء المادة كما هي تحت رقم 

  . ( 297ص  – 299ص  1التحضيرية 

  . من المشروع الفرنسي اإليطالي 91وانظر في هذه المسألة المادة 

ال يجوز لمن ينوب عن " على أنه  515فقد نصت المادة  . نصوص صريحة في القانون الجديد وهذا التطبيق الخاص وردت فيه ( 251)  

غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بنفسه مباشرة أو باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلني ما نيط 

ونصت  . "عدم االخالل بما يكون منصوصا عليه في قوانين أخرى ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع  ، به بيعه بموجب هذه النيابة

" ال يجوز للسماسرة وال للخبراء أن يشتروا األموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان على أنه  579المادة 

" :  572وجاء في المادة  . النائب التحاد العلة () ويالحظ هنا أن السمسار والخبير انزال منزلة  . " الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار

  . "يصح العقد في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه 

: يتصور أن يتعاقد الشخص مع نفسه في حالتين " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 257)  

وبذلك يتحقق  ، ومتعاقداً بالنيابة عن الطرف اآلخر من ناحية أخرى ، فقد يكون الشخص طرفا في التعاقد لحساب نفسه من ناحية

وفي هذه الحالة  ، وقد يتعاقد الشخص بصفته نائباً عن الطرفين في أن واحد . التعارض بين مصالحه الشخصية ومصالح األصيل

وغنى عن البيان أن مصلحة األصيل ال تتيسر لها ضمانات الحماية  . . "حكيم منه إلى معنى النيابة يكون عمله أقرب إلى معنى الت

  . ( 291ص  – 299ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  الواجبة في كلتا الحالتين

ومن الواضح  . . . ن لمصلحة األصيلولهذه العلة اعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابال للبطال" وقد جاء في هذه المذكرة ما يأتي :  ( 255)  

  . ( 291ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "أن البطالن المقرر في هذا الشأن قد أنشيء بمقتضى نص خاص 

وقد قضى قانون المحاكم الحسبية بأن تعين المحكمة وصياً خاصاً عند تعارض مصلحة القاصر مع مصلحة وليه أو عند تعارض  ( 299)  

اذا تعارضت مصلحة االقصر مع مصلحة الوصي أو زوجه أو أحد " كما قضى بأنه  . ( 21) م  بعضها مع بعض مصالح القصر

ولم يبلغ هذا التعارض مبلغا يخشى معه على اموال القاصر طبقا للفقرة الرابعة من المادة  ، اصوله أو فروعه أو من يمثله الوصيث

  . ( 21) م  ويجوز كذلك تعيين وصي خصومة ولو لم يكن للقاصر مال . "ففي هذه الحالة تقيم المحكمة وصيا خاصا  ، 21

ويجوز أن تقضي بعض نصوص التشريع أو بعض "  . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي ( 292)  

وإباحة تعامل  ، قاً ألحكام الشريعة اإلسالميةفمن ذلك بإباحة تعامل الولي ولده وف . قواعد التجارة بصحة تعاقد الشخص مع نفسه

  . ( 291ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "الوكيل بالعمولة باسم طرفي التعاقد وفقا لقواعد القانون التجاري 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 توافق اإلرادتين - المطلب الثاني

 : التمييز بين حالتين – 98

وهذا  . بل ترك األمر فيه للفقه والقضاء ، لم يعرض القانون القديم بنص إلى هذا الموضوع الذي يعد من أدق موضوعات العقد 

فقد ورد فيها نصوص على  ، بخالف التقنينات الحديثة كالتقنين األلماني وتقنين االلتزامات السويسري والمشروع الفرنسي اإليطالي

 ، والى أي وقت ، وهي تبين كيف يصدر اإليجاب ومتى يكون ملزماً  ، نسج على موالها القانون الجديد ، جانب عظيم من األهمية

  . سواء أكان المتعاقدان حاضرين مجلس العقد أم كانا غير موجودين في مجلس واحد ، بولوكيف يقترن به الق

  . وحالة التعاقد فيما بين الغائبين(  1)  حالة ما إذا ضم المتعاقدين مجلس واحد(  2: )  ونستعرض كال من هاتين الحالتين

 المتعاقدان في مجلس واحد 

  : اإليجاب والقبول – 99

 فنتكلم في مسائل ثالث . من أي من المتعاقدين ح يعقبه قبول مطابق له من المتعاقد اآلخر يد لتمام العقد من صدور إيجاب تقدم أنه ال

ً (  صدور اإليجاب(  أوالً : )  ً )  اقترانه بالقبول(  ثانيا   . حاالت خاصة في القبول(  ثالثا

  : المراحل التي يمر بها اإليجاب : صدور اإليجاب

  : المفاوضات – 111

 ً  باتاً إال بعد مفاوضات من يصدر منه اإليجاب ال يستقر به الرأي في العادة على أن يصدر إيجابا
 (291  )

ويعتبر من قبل  . قد تطول

ً  . المفاوضات أن يعرض شخص التعاقد دون أن يحدد أركانه دون أن يذكر  ينبئ أنه يعرض منزال للبيع أو لإليجار كان يضع إعالنا

ً  ، وإذا كانت شخصية المتعاقد محل اعتبار . أو األجرةالثمن   بل تفاوضاً أن يعرض شخص التعاقد حتى لو بين أركان فال يعد إيجابا

ً  ، العقد يقي بأن (  295م )  وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص . أما إذا لم يكن هناك اعتبار لشخصية المتعاقد عد هذا إيجابا

الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض  وبيان األسعار أما النشر واإلعالن ، منها يعتبر إيجاباً عرض البضائع مع بيان ث

 أو طلبات موجهة للجمهور أو لألفراد فال يعتبر عند الشك إيجاباً وإنما يكون دعوة إلى التفاوض
 (299  )

وقضت محكمة االستئناف  .

أن يعرض شخص على آخر القيام بعمل دون أن يتضمن العرض  ، بل يكون من قبيل المفاوضات ، باتاً  المختلطة بأنه ال يعد إيجاباً 

 الشروط والتفاصيل الالزمة
 (295  )

.  

وال  . فكل متفاوض حر في قطع المفاوضة في الوقت الذي يريد ، قانونياً  والقانون ال يرتب في األصل على هذه المفاوضات أثراً 

لذلك ال يعد  . وليست المفاوضات إال عمال مادياً ال يلزم أحداً  . ال يكلف إثبات أنه قد عدل لسبب جدى بل هو ، مسئولية على من عدل

  . السمسار نائباً ألنه إنما يمهد للمفاوضات وهي عمل مادي ال عمل قانوني

المسئولية هنا ليست مسئولية ولكن  . على أن العدول عن المفاوضات قد يرتب مسئولية على من قطعها إذا اقترن العدول بخطأ منه

ضرر  هو الطرف اآلخر الذي أصابه الخطأ والمكلف بإثبات . تعاقدية مبنية على العدول بل هي مسئولية تقصيرية مبنية على الخطأ

ي الوقت أو كان جادا ولكن لم يخطره بالعدول ف ، فإذا اثبت مثال أن من قطع المفاوضات لم يكن جاداً عند الدخول فيها ، من العدول

  . كان له الحق في المطالبة بتعويض ، على ذلك أن فاتته صفقة رابحة وأنبنى ، المناسب

  : اإليجاب المعلق – 111

 ، كأن يعرض شخص التعاقد بثمن معين مع االحتفاظ بتعديل هذا الثمن طبقا لتغير األسعار ، معلق وقد تنتهي المفاوضات إلى إيجاب

أو أن يعرض شخص على الجمهور شيئاً ذا  ، فيكون اإليجاب الذي صدر منه بالثمن الذي عينه معلقاً على شرط عدم تغير األسعار

                                                 

و ينزل في فندق أو منها : العقود المألوفة في الحياة اليومية كمن يأكل في مطعم أ ، هناك عقود تتم عادة دون مفاوضات تسبقها ( 291)  

وعقود اإلذعان  ، والعقود التي تبرم دون سابق مفاوضة في الحياة التجارية وهي تقتضي السرعة في البت والتعامل ، يشتري صحيفة

  . وهي تتميز بايجاب بات في بادئ األمر يعقبه اذعان من المتعاقد اآلخر أو قبول ال بد منه على ما سنرى

وبينا هناك أن هذا النص  ، ( 11) انظر فقرة  إلى هذا النص عند الكالم في التعبير الصريح والتعبير الضمنيوقد سبت اإلشارة  ( 299)  

  . إذ يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون نص عليه ، في حذف في لجنة المراجتة لعدم الحاجة إليه

  . 115ص  25م  2591ابريل سنة  15انظر أيضاً حكماً آخر في  – 251ص  21م  2595مارس سنة  1 ( 295)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

ومن هذا يتبين أن اإليجاب المعلق  . في القبول حتى ينفد الشيء كمية محدودة يعين ثمنه فيتم العقد مع من قبل أوالً وتراعى األسبقية

  . ولكنه إيجاب ال ينفذ إال إذا تحقق الشرط الذي علق عليه ، ةال مفاوض هو إيجاب

  : اإليجاب البات - 112

وتقرير ما إذا كان اإليجاب قد وصل إلى هذا الدور  . فإذا خرج اإليجاب من دور المفاوضة ومن دور التعليق أصبح إيجاباً باتاً 

  . فيه قاضي الموضوع طبقا لظروف كل قضية وال معقب على حكمةفينفصل  . النهائي هو من مسائل الواقع ال من مسائل القانون

  : القوة الملزمة لإليجاب

 : في القانون القديم - 113

فكان  . المدة الكافية القتران القبول باإليجاب لم يرد في القانون القديم نص يبين ما إذا كان الموجب يبقى ملزماً بالبقاء على إيجابه 

 ما دام اإليجاب لم يقترن بالقبول لموجب أن يعدل عن إيجابهالقضاء يذهب إلى أن ل
 (299  )

ولكنه مع ذلك ذهب إلى أن اإليجاب  .

ً  سواء حدد األجل ، طول هذا األجل المقرون بأجل يلزم الموجب بالبقاء على إيجابه  وبنى هذا ال على أساس ، صراحة أو ضمنا

وقد تم هذا  ، المدة المحددة بين الموجب والموجب له يلزم األول بأال يعدل عن إيجابهأن هناك عقداً تم  اإلرادة المنفردة بل على أساس

 في مصلحته العقد بقبول ضمني من الموجب له أو بسكوته ألن هذا األجل
 (291  )

وذهب القضاء أيضاً إلى أن عدول الموجب عن  .

 المسئولية التقصيرية اسإيجابه في وقت غير مناسب قد يجعل للموجب له حقاً في التعويض على أس
 (291  )

.  

ولكنه كان يتقلب في تفسير هذه القوة الملزمة بين هذه النظريات  ، أما الفقه فكان يقول أيضاً مع القضاء بأن اإليجاب يلزم مدة األجل

 ونظرية المسئولية التقصيرية ، ونظرية العقد الضمني ، نظرية اإلرادة المنفردة : الثالث
 (297  )

.  

  : ي القانون الجديدف - 114

إذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب " :  بما يأتي 59فقضت المادة  . وأتى القانون الجديد فأقر الوضع على أساس نص تشريعي

 وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة - 1 . بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد
 (295  )

" . 

ولم نعد بعد هذا النص في حاجة إلى البحث عن األساس  . فاإليجاب المقترن بميعاد للقبول ملزم للموجب طبقا لنص القانون الجديد

أي أن اإللزام يقوم على اإلرادة المنفردة طبقا  ، فالنص صريح في أن اإليجاب وحده هو الملزم ، الذي تقوم عليه هذه القوة الملزمة

  . هذه هي إحدى الحاالت التي نص القانون الجديد على أن اإلرادة المنفردة تكون فيها مصدراً لاللتزامو ، لنص القانون

                                                 

 2599مارس سنة  7وفي  – 911ص  29م  2757يونيه سنة  وفي ( – 292ص  7م  2751يناير سنة  99استئناف مختلط في  ( 299)  

نوفمبر سنة  29وفي  – 129ص  21م  2595ابريل سنة  12وفي  – 251ص  21م  2595مارس سنة  1وفي  – 291ص  21م 

  . 77ص  91م  2559مارس سنة  29وفي  – 91ص  91م  2519

 19وفي  – 299ص  15م  2521يناير سنة  27وفي  – 9فقرة  992بوريللي بك م  2715مايو سنة  12استئناف مختلط في  ( 291)  

  . 11ص  99م  2521نوفمبر سنة 

  . 21رقم  29ص  25جازيت  2519يناير سنة  1محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطة في  ( 291)  

  . 151ص  – 155للمؤلف ص " نظرية العقد " أنظر كتاب  ( 297)  

إذا حدد ميعاد للقبول التزم  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  299تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 295)  

وفي لجنة  . "ظروف أو من طبيعة التعامل وقد يستخلص الميعاد ضمناً من ال – 1 . الموجب بإيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد

فوافقت  ، فإن هذا أدق في الداللة على المعنى المقصود ، المراجعة اقترح أن يكون التزام الموجب ال بإيجابه بل بالبقاء على إيجابه

س النواب على المادة ووافق مجل . في المشروع النهائي 59وأصبح رقم المادة  ، اللجنة على ذلك كما ادخلت بعض تعديالت لفظية

) مجموعة  . 59ووافقت عليها كذلك لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ تحت رقم  . 59دون تعديل تحت رقم 

  . ( 97ص  – 91ص  1األعمال التحضيرية 

كل من صدر منه إيجاب يلتزم بإيجابه ما لم يصرح بأنه غير " وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص يسبق هذا النص جاء فيه ما يأتي : 

وحذف  . من المشروع التمهيدي ( 215) م  "ملزم أو ما لم يتبين من الظروف أو من طبيعة التعامل أنه لم يقصد أن يلتزم بإيجابه 

إذ أن هذه الحالة هي وحدها التي تظهر  ، هذا النص في المشروع النهائي اكتفاء بالنص الذي استبقى في حالة اإليجاب المقترن بأجل

فيمكن القول بأنه لو كان النص المحذوف قد  ، أما إذا لم يقترن اإليجاب بأجل . فيها الفائدة العملية من القول بالضفة الملزمة لإليجاب

ولكن الفائدة  . ص جعله غير ملزموحذف الن ، استبقى ألفاد أن الموجب يبقى في هذه الحالة ملزماً بالبقاء على إيجابه المدة المعقولة

  . ( 99ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  العملية من هذا القول تكاد تكون معدومة
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ولكن يقع أحياناً أن يستفاد هذا التحديد ضمنا من ظروف  . ويكون تحديد الميعاد الذي يبقى فيه اإليجاب ملزماً صريحاً في الغالب

فمن الميسور أن يستفاد من ذلك أنه يقصد االرتباط  ، أن يبيعها تحت شرط التجربة فإذا عرض مالك آلة . التعامل أو من طبيعته

 وعند النزاع في تحديد الميعاد يترك التقدير للقاضي . بإيجابه طوال المدة الالزمة للتجربة
 (219  )

وإذا صدر اإليجاب لغائب دون أن  .

 ، ذي يتسع لوصول قبل يكون قد صدر في وقت مناسب وبالطريق المعتادفإن الموجب يبقى ملتزماً إلى الوقت ال ، يحدد ميعاد للقبول

 وله أن يفرض أن إيجابه قد وصل غير متأخر
 (212  )

واإليجاب قد صدر  ، إذ قضت طبيعة المعاملة ، فهنا أيضاً يوجد ميعاد ضمني .

ول القبول إليه فيما لو كان الموجب له قد أن يتربص الموجب مستبقيا إيجابه إلى أن ينقضي الميعاد الذي يتسع عادة لوص ، لغائب

 أرسل هذا القبول دون إبطاء ال تبرره الظروف ومع افتراض أن اإليجاب قد وصل في الميعاد المقدر لوصوله
 (211  )

.  

ضاء هذه وما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف اآلخر له قبل انق ، ويبقى الموجب ملتزماً بالبقاء على إيجابه المدة التي حددها

  . المادة كما سيأتي

بل يجوز له الرجوع فيه أي وقت شاء ما دام  ، ولكنه ال يكون ملزما ، فإن إيجابه يبقى قائما ، أما إذا لم يحدد الموجب أية مدة للقبول

  . أنه لم يقترن بالقبول

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، فالقيام غير اإللزام ، وقد يكون قائما غير ملزم ، ومن ثم نتبين أن اإليجاب قد يكون قائما ملزما

  : سقوط اإليجاب

 : اإليجاب القائم الملزم – 115

  : فإذا كان اإليجاب قائماً ملزماً فإنه يسقط في حالتين 

خذ رفض اإليجاب ويت ، فيسقط حتى لو لم تنقض المدة التي يكون فيها ملزماً  ، هي أن يرفض الموجب له اإليجاب(  الحالة األولى)  

ً  ، صوراً مختلفة وثالثة  ،(  وسيأتي ذكرها 51م )  وطوراً يكون قبوال يتضمن تعديال في اإليجاب ، فهو تارة يكون رفضاً محضا

  . يكون إيجاباً جديداً يعارض اإليجاب األول

ً (  الحالة الثانية)   وقد جاء في  . هي اإللزام والقيام في وقت واحدوينت ، فيسقط ، هي أن تنقضي المدة التي يكون فيها اإليجاب ملزما

يظل الموجب مرتباً بإيجابه في خالل الميعاد المحدد للقبول متى " :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي

فال يصبح اإليجاب غير  ، لفإذا انقضى الميعاد ولم يصل القبو . سواء في ذلك أن يصدر اإليجاب لغائب أو لحاضر ، حدد له ميعاد

فهو يقصد أال  ، وهذا هو التفسير المعقول لنية الموجب . بل هو يسقط سقوطاً تاماً  ، الزم فحسب بعد أن فقد ما توافر له من اإللزام

وقد يتصور بقاء اإليجاب قائماً بعد انقضاء الميعاد ولو أنه  . يبقى إيجابه قائماً إال في خالل المدة المحددة ما دام قد لجأ إلى التحديد

ويراعى أن القول بسقوط اإليجاب عند  . ولكن مثل هذا النظر يصعب تمشيه مع ما يغلب في حقيقة نية الموجب ، يصح غير الزم

وغنى عن  . به المشروع في نص ال حق وهذا هو الرأي الذي أخذ . انقضاء الميعاد يستتبع اعتبار القبول المتأخر بمثابة إيجاب جديد

 فاألول إرادة منفردة والثاني اتفاق إرادتين ، البيان أن اإليجاب الملزم يتميز في كيانه عن الوعد بالتعاقد
 (219  )

" .  

  اإليجاب القائم غير الملزم – 116

  : فإنه يسقط أيضاً في حالتين –ين في مجلس العقد وهذا ال يكون إال في التعاقد ما بين حاضر –وإذا كان اإليجاب قائماً غير ملزم  :

  . إذا عدل عنه الموجب قبل انفضاض مجلس العقد(  الحالة األولى)  

  . إذا انفض مجلس العقد ولو لم يعدل عنه الموجب(  الحالة الثانية)  

                                                 

  . ( 91ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  هذه العبارات مأخوذة من المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( 219)  

 وحذفت في المشروع النهائي اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ، دي تجري على هذا الوجهمن المشروع التمهي 291وقد كانت المادة  ( 212)  

ويالحظ إننا انتقلنا في هذا الفرض من تعاقد يصدر اإليجاب فيه لحاضر في مجلس  . ( 59ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

  . العقد إلى تعاقد يصدر اإليجاب فيه لغائب

  . 299ص  15م  2521يناير سنة  27تحديد ميعاد للقبول تحديداً ضمنياً محكمة االستئناف المختلطة في أنظر في مثل ثالث ل ( 211)  

والعلم هنا يقع على تقديم العطاء في ذاته وال يشمل مضمون العطاء  –هذا وتقديم عطاء في مناقصة متى وصل إلى علم من وجه إليه العطاء  

ألن اإليجاب قد  ، يكون ملزماً ال يجوز الرجوع فيه حتى قبل فض المظاريف –ة المعاملة ألن هذا يكون سريا كما تقضي بذلك طبيع

  . أقترن بأجل ضمني هو الميعاد الذي حدد إلرساء العطاء

م  2521نوفمبر سنة  21وانظر أيضاً في هذا المعنى محكمة االستئناف المختلطة في  – 91ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 219)  

  . 11ص  9
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 55أنظر م )  وسنرى تفصيل كل ذلك عند الكالم في مجلس العقد
 (215  )

 ).  

 : القبول بعد سقوط اإليجاب إيجاب جديد – 117

وال يعتد به على اعتبار أنه قبول  ، فكل قبول يأتي بعد ذلك يكون متأخراً  ، وإذا سقط اإليجاب على النحو الذي قررناه فيما تقدم 

فإذا  ، جاب األول الذي سقطولكن يصح كما رأينا أن يكون هذا القبول المتأخر إيجاباً جديدا موجهاً لمن صدر منه اإلي . إليجاب سابق

  . قبله هذا تم العقد

ونرى ذلك كما  . نرى ذلك في حالة ما إذا رفض اإليجاب بقبول يتضمن تعديال في اإليجاب أو بإيجاب جديد يعارض اإليجاب األول

 ً  قدمنا في حالة ما إذا صدر قبول بعد انقضاء المدة التي يكون فيها اإليجاب ملزما
 (219  )

أيضاً في حالة ما إذا صدر قبول ونرى ذلك  .

 –ففي هذه الحاالت األربع  . ونرى ذلك أخيراً في حالة ما إذا صدر قبول بعد انفضاض مجلس العقد . بعد عدول الموجب عن إيجابه

ً ولكنه يعدل  ، إذا صدر القبول بعد سقوط اإليجاب فال يعتد به قبوال –وهي الحاالت التي رأينا أن اإليجاب يسقط فيها    . جديداً  إيجابا

 اقتران اإليجاب بالقبول  –ب 

 : مدة قيام اإليجاب –الميعاد الذي يصح فيه القبول  – 118

ونستخلص منها أن اإليجاب المقترن بأجل  . وقد عددنا فيما تقدم الحاالت التي يسقط فيها اإليجاب . يصح القبول ما دام اإليجاب قائما 

فيجوز في أي وقت في خالل  . سواء كان التعاقد بين حاضرين أو غائبين ، للقبول صريح أو ضمني يبقى قائماً طول مدة األجل

  . األجل أن يصدر القبول فيقترن به اإليجاب

ويجوز أن يقترن  –فإن اإليجاب يبقى قائماً  ، بأجل للقبولولم يقترن اإليجاب  ، أما إذا كان التعاقد بين حاضرين في مجلس واحد

 . فإذا انفض سقط اإليجاب وامتنع ؟؟؟؟؟ . ما دام مجلس العقد لم ينفض –بالقبول 

  : مجلس العقد – 119

إذا  - 2" :  نصها وهذا ، من القانون المدني الجديد 55جاء هذا التعبير في المادة  . يبقى اآلن أن نبين ما هو المقصود بمجلس العقد

وكذلك الحال  ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، دون أن يعين ميعاد القبول ، صدر اإليجاب في مجلس العقد

 . بأي طريق مماثلأو إذا صدر اإليجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون 

ذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين إ ، واو لم يصدر القبول فورا ، ومع ذلك يتم العقد - 1 

 وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد ، اإليجاب والقبول
 (211  )

" . 

                                                 

من هذا المشروع تنص على  299فكانت المادة  ، كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص يعدد الحاالت التي يسقط فيها اإليجاب ( 215)  

إذا كان من وجه إليه  ( 9 . إذا رفضه من وجه إليه ( 1 . إذا انقضت صفته الملزمة قبل أي قبول ( 2يسقط اإليجاب : " ما يأتي : 

ولما عرضت هذه المادة على لجنة المراجعة قررت حذفها ألنها تشتمل على تعداد يحسن تركه  . "ضه بإيجاب آخر اإليجاب قد عار

  . في الهامش ( 52ص  – 59ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  للفقه

بالفعل أو صدر بحيث ال سواء ألنه صدر بحيث يصل في الميعاد ولكنه وصل متأخراً  ، أنظر في حالة وصول القبول متأخراً  ( 219)  

  . 1و  2حاشية رقم  199نظرية العقد للمؤلف ص  ، يمكن أن يصل في الميعاد

يعتبر القبول بعد الميعاد بمثابة إيجاب " من المشروع التمهيدي تجري على الوجه اآلتي :  252هذا وقد كانت الفقرة األولى من المادة  

وكان الموجب ينوي إال يرتبط  ، ولكنه وصل إلى الموجب بعد الميعاد ، الوقت المناسب ومع ذلك إذا كان القبول قد أرسل في ، جديد

أن يخطر الطرف اآلخر فوراً  ، إن علم أن القبول رغم تأخره في الوصول قد أرسل في الوقت المناسب ، وجب عليه ، بهذا القبول

ويجب " وجاء في المذكرة اإليضاحية لهذا النص ما يأتي : " فإذا نهاون في األخطار اعتبر القبور غير متأخر  ، بتأخر القبول

التفريق بين القبول الذي يرسل بعد انقضاء الميعاد المحدد له وبين القبول الذي يرسل في الوقت المناسب ولكن يتأخر وصوله إلى 

االلتزام بأن يخطر  ، إذا انصرفت نيته إلى عدم االرتباط به ، فالقبول الثاني دون األول هو الذي يرتب على عاتق الموجب . الموجب

فيعتبر أن القبول قد وصل في الوقت المناسب  ، فإذا تهاون في األخطار وأصبح التأخير بذلك منسوباً إلى خطئه . اآلخر فوراً بذلك

 – 55ص  1موعة األعمال التحضيرية ) مج ولما عرض النص على لجنة المراجعة قررت حذفه اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . "

  . ( 92ص 

) فيما عدا فروقا لفظية  من المشروع التمهيدي على الوجه الوارد في القانون الجديد 292تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 211)  

إلسالمي على أن يكون مفهوماً ولما تلى النص في لجنة المراجعة لوحظ أن المشروع اخذ بنظرية مجلس العقد في الفقه ا . طفيفة (

 ، فوافقت اللجنة على النص بعد تعديالت لفظية طفيفة . أنه لم يرد اإلمعان في وجهة النظر المادية التي نراها عادة في كتب الفقه
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إن اإليجاب إذا وجه لشخص حاضر وجب أن يقبله " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي

 . وينزل اإليجاب الصادر من شخص إلى آخر بالتليفون أو بأية وسيلة مماثلة منزلة اإليجاب الصادر إلى شخص حاضر . من فوره

فنص على أن العقد يتم ولو لم يحصل القبول فور الوقت إذا لم  ، وقد اخذ المشروع في هذه الصورة عن المذهب الحنفي قاعدة حكيمة

وقد رؤى من المفيد أن  . يد عدول الموجب عن إيجابه في الفترة التي تقع بين اإليجاب والقبوليصدر قبل افتراق المتعاقدين ما يف

 يأخذ المشروع في هذه الحدود بنظرية الشريعة اإلسالمية في اتحاد مجلس العقد
 (211  )

" .  

ً  ، ويتبين من هذا أن الموجب له يجب عليه  ،(  طريق مماثل يفون أو بأيكما في التعاقد بالتل)  إذا اتحد مجلس العقد حقيقة أو حكما

وهو مأخوذ من  –وهذا الوضع  . فال يفصل وقت ما بين اإليجاب والقبول ، كمبدأ عام أن يصدر قبوله فوراً بمجرد صدور اإليجاب

 القوانين الحديثة
 (217  )

طف القانون فل . وفي هذا من الضيق والحرج ما ال يخفى ، يقتضي أن اإليجاب ال يكاد يقوم حتى يسقط -

ومجلس العقد  . وجعل اإليجاب يبقى قائماً ما دام مجلس العقد لم ينقض ، الجديد من حدة هذا الوضع بااللتجاء إلى الشريعة اإلسالمية

بل الملحوظ هو الوقت الذي يبقى فيه المتعاقدان  ، وليس الملحوظ فيه هو المعنى المادي للمكان . هو المكان الذي يضم المتعاقدين

ً  ، فإذا اجتمع شخصان في مجلس واحد . شغلين بالتعاقد دون أن يصرفهما عن ذلك شاغل آخرمن فليس  ، لآلخر واصدر احدهما إيجابا

حتى إذا عقد العزم على القبول  ، بل يجوز أن يبقى الموجب له يتدبر األمر شيئا من الوقت ، من الضروري أن يكون القبول فوراً 

فإذا انصرف أي منهما إلى  . أن يبقى كل من المتعاقدين منشغال بالتعاقد(  الشرط األول: )  حاً بشرطينويكون قبوله صحي . فعل ذلك

فال يرجع فيه أثناء  ، أن يبقى الموجب على إيجابه(  الشرط الثاني)  و . وسقط اإليجاب ، شيء غيره اعتبر مجلس العقد في انفض

 ً   . المدة التي يبقى فيها مجلس العقد قائما

ولم تعد الفورية في القبول  ، وال شك في أن الوضع على هذا األساس المستمد من الشريعة اإلسالمية قد أصبح وضعاً عملياً معقوال

وهذا هو ف ينظرنا  . بل يجوز فيه التراخي مدة معقولة ال ينشغل فيها المتعاقدان بغير العقد ويبقى فيها الموجب على إيجابه ، الزمة

 عد الفقه اإلسالمي في مجلس العقدخير تفسير لقوا
 (215  )

.  

                                                                                                                                                                    

ون المدني وفي لجنة القان . 51ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم  ، في المشروع النهائي 51وأصبح رقم المادة 

بمجلس الشيوخ تساءل أحد االعضاء عما إذا كان من الممكن االستغناء عن الفقرة الثانية من المادة فأجيب بالنفي ألن تلك الفقرة تعالج 

) مجموعة  . 55وقد وافقت اللجنة ووافق مجلس الشيوخ على المادة تحت رقم  . حكم القبول إذا صدر قبل ارفضاضا مجلس العقد

  . ( 55ص  – 95ص  1لتحضيرية األعمال ا

  . 51ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 211)  

  . من التقنين األلماني 2فقرة  251من تقنين االلتزامات السويسري والمادة  5أنظر المادة  ( 217)  

وقد اختلفت الحنفية مع  . ألةنحن هنا نأخذ بالمذهب الحنفي وهو المذهب الذي قصد القانون الجديد أن يستمد منه في هذه المس ( 215)  

أما الشافعية  . فالحنفية يرون كما قدمنا جواز القبول ولو تراخى عن اإليجاب ما دام قد صدر في مجلس العقد . الشافعية في ذلك

ولكنهم في الوقت ذاته يقولون  . فإذا لم يصدر القبول فوراً سقط اإليجاب ولو لم يرجع فيه الموجب ، فيشترطون الفور في القبول

بفضل هذه  ، ومن ثم أصبح مذهب الشافعي . فيجوز للموجب له أن يرجع في قبوله قبل انفضاض مجلس العقد ، بخيار المجلس

ب له فالحنفية يقولون إن الموج . وأصبح الفرق بينه وبين المذهب الحنفي محدود المدى من الناحية العملية ، معقوال ، الصياغة الفنية

ولكنه يستطيع الرجوع في قبوله  ، والشافعية يقولون بل يجب أن يقبل فورا ، يستطيع أن يؤخر قبوله إلى ما قبل انفضاض المجلس

 ، ويمنع خيار المجلس كالمذهب الحنفي ، أما المذهب المالكي فيشترط الفورية كالذمهب الشافعي . إلى ما قبل انفضاض المجلس

  . ولم يختره القانون الجديد لما ينطوي عليه من ضيق وحرج . الحديثة وهذا هو مذهب القوانين

والقبول اإليجاب ن كان أب ، " وأما الذى يرجع إلى مكان العقد فواحد وهو اتحاد المجلسوتنقل هنا بعض ما جاء في البدائع في هذه المسألة : 

ا البيع فقام االخر عن المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل آخر حتى لو أوجب أحدهم ، فان اختلف المجلس ال ينعقد . في مجلس واحد

النه كما وجد احدهما انعدم  ، الن القياس أن ال يتأخر أحد الشطرين عن اآلخر في المجلس ، يوجب اختالف المجلس ثم قبل ال ينعقد

فتوقف أحد  ، بار ذلك يؤدى إلى انسداد باب البيعاال ان اعت ، فوجد الثاني واالول منعدم فال ينتظم الركن ، في الثاني من زمان وجوده

وحق الضرورة يصير مقضيا عند اتحاد  ، وجعل المجلس جامعا للشطرين مع تفرقهما للضرورة . الشطرين على اآلخر حكما

وجه قوله ما  . وعند الشافعي رحمه هللا الفور مع ذلك شرط ال ينعقد الركن بدونه ، وهذا عندنا . فإذا اختلف ال يتوقف ، المجلس

ولنا ان في ترك اعتبار الفور  . ذكرنا ان القياس أن ال يتأخر أحد الشطرين عن اآلخر والتأخر لمكان الضرورة وانها تندفع بالفور

  . ( 291ص  9) البدائع  " ولو اقتصر على الفور ال يمكنه التأمل ، ضرورة الن القابل يحتاج إلى التأمل

وال نجاري المذهب الحنفي بعد ذلك في تصويره لمجلس العقد تصويراً مادياً ضيقاً يخرج به عن  . ي تقف عندههذا التحليل الرائع هو الذ

" وعلى هذا إذا تبايعا وهما يمشيان أو يسيران على وهذا بعض ما جاء في البدائع في صدد هذا التصوير الضيق :  . مقتضيات الحياة

وان كان بينهما فصل وسكوت وان قل ال  ، والقبول منهما متصلين انعقداإليجاب فان خرج  ، دابتين أو دابة واحدة في محمل واحد

ولو أوجب أحدهما وهما واقفان  . ولو تبايعا وهما واقفان انعقد التحاد المجلس . . . الن المجلس تبدل بالمشى والسير وان قل ، ينعقد

فلم يجتمع الشطران في  ، النه لما سارا وسارا فقد تبدل المجلس قبل القبول ، فسار اآلخر قبل القبول أو سارا جميعا ثم قبل ال ينعقد
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 ال تحتيم في القبول – 111

فإن الموجب له يكون بالخيار بين قبول اإليجاب أو رفضه وال يتحتم  ، ومتى قام اإليجاب ولم ينقض الميعاد الذي يصح فيه القبول : 

  . وإال قام العقد على اإليجاب وحده ، عليه أن يقبل

ويتحقق ذلك إذا كان هو الذي دعا الموجب إلى  . فإن ظروفاً قد تجعل الموجب له ملزماً بالقبول ، هذا الحكمومهما يكن من بداهة 

 291فكانت المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في هذا المعنى حذف اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . التعاقد معه

فال يجوز له في هذه الحالة أن  ، ما لم يكن قد دعا إليه ، وجه إليه اإليجاب أن يرفضهيجوز لمن "  من هذا المشروع تنص على أنه

 يرفض التعاقد إال إذا استند إلى أسباب مشروعة
 (219  )

" .  

كالتجار في  ، فهناك طوائف من الناس تستحث غيرها على اإليجاب وتدعوهم إليه . والتطبيقات العملية لهذا النص كثيرة متنوعة

وكأرباب  ، وكأصحاب الفنادق والمطاعم يفتحون أبوابهم للطارق ، النشرات واإلعالنات وقوائم األسعار التي يوجهونها إلى الجمهور

كانت االستجابة إيجاباً يمتاز عما عداه من  ، فإذا استجيبت هذه الدعوة إلى التعاقد . الصناعات يدعون العمال إلى العمل في صناعاتهم

وقد عللت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي هذا  . ضروب اإليجاب بأن من وجه إليه ال يجوز له أن يرفضه لغير سبب مشروع

بل وتطبيقا من تطبقات مبدأ جامع  ، وليس هذا األثر القانوني إال نتيجة للحالة التي أنشأها صاحب الدعوة" :  الحكم العادل بما يأتي

وهذه  ، على أن اإلساءة في هذا الفرض ترد على مجرد رخصة من الرخص . مال الحق أو التعسف في استعمالهإساءة استع هو مبدأ

فمثل هذا الرفض يرتب  ، وقد تعمد المشروع إغفال تعيين الجزاء الذي يترتب على الرفض التعسفي . خصوصية تسترعى االنتباه

ً فيجوز أن يقتصر التعويض على م . مسئولية ال شك فيها ويجوز للقاضي في بعض الفروض  . بلغ من المال إذا كان هذا الجزاء كافيا

 فيعتبر أن العقد قد تم على سبيل التعويض إذا كان في الظروف ما يوجب ذلك ، أن يذهب إلى ما هو ابعد
 (212  )

" .  

  كيف يطابق القبول اإليجاب – 111

إال أنه إذا اختار أن يقبل وجب أن يكون قبوله مطابقاً لإليجاب  ، الذي قدمناه وإذا كان الموجب له ال يتحتم عليه القبول على النحو :

وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل  . وان يكون متفقا كل االتفاق مع الموجب في جميع المسائل التي تناولها اإليجاب ، مطابقة تامة

ال يتم العقد "  من هذا المشروع تنص على أنه 291فكانت المادة  . على نص في هذا المعنى رؤى حذفه اكتفاء بتطبيق المبادئ العامة

                                                                                                                                                                    

بخالف  ، خرج الشطران متصلين أو منفصلين ، سواء كانت واقفة أو جارية ، ولو تبايعا وهما في سفينة ينعقد . . . . . مجلس واحد

راكب السفينة ال يملك وقفها فلم أن أال ترى  ، بإجرائهال  الن جريان السفينة بجريان الماء ، والسير على الدابةاألرض المشى على 

وكذا سير الدابة  ، أما المشى فظاهر النه فعله . بخالف المشى والسير . فأشبه البيت ، يكن جريانها مضافا إليه فلم يختلف المجلس

  . ( 291ص  9البدائع  ) " فاختلف المجلس بسيرها ، أال ترى انه لو سيرها سارت ولو وقفها وقفت ، مضاف إليه

فيخلص لهم أنه إذا اختلف  ، ثم يقلبون المسألة على وجوهها المنطقية ، ونرى من ذلك أن فقهاء الحنفية يشترطون اتحاد المجلس الحقيقي 

 جريان السفينة ( ) أما إذا اختلف بالتنقل غير االختياري ، ال ينعقد البيع ) المشي أو السير على الدابة ( المجلس بالتنقل االختياري

شخصين يمشيان أنو " إذ يمتنع على  ، وفيه من الحرج في التعامل ماال يخفى ، وفي هذا ذهاب بالمنطق إلى ابعد مدى . ينعقد

مع أنه ال يوجد ما يدعو إلى الوقوف عند االتحاد  ، يسافران على دابة أو على غيرها من وسال النقل أن يتعاقدا الختالف المجلس

 ، وقد اقر فقهاء الحنفية هذا االتحاد الحكمي في التنقل غير االختياري للضرورة ، فيكفي االتحاد الحكمي ، للمجلسالحقيقي 

 ً وقد أراد شارح المجلة األستاذ سليم  . والضرورة ذاتها هي التي تقضي علينا أن نكتفي باالتحاد الحكمي في التنقل االختياري أيضا

أما لو تبايعا وهما في السفينة " فذكر في هذه المسألة ما يأتي :  ، باز رفع الحرج في حالة يكثر وقوعها وهي السفر بالسكة الحديدية

قلت ومثل السفينة سكة  ، ( ) طحطاوي عن النهر فإنه يصح لكون السفينة كالبيت فال ينقطع المجلس بجريانها ألنهما ال يملكان إيقافها

  . ( 71) شرح المجلة لسليم باز ص  "الحديد 

  . 51ص  – 59ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 219)  

وقد جاء أيضاً في المذكرة اإليضاحية في صدد النشرات واإلعالنات التي  . في الهامش 59ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 212)  

من المشروع أن النشرات واإلعالنات وقوائم  295وقد تقدم في الفقرة الثانية من المادة " هور ما يأتي : يوجهها التجار إلى الجم

األسعار التي يجري التعامل بها وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو االفراد تعتبر في األصل دعوة لحث الناس على 

اجههاالى اإليجاب النهائي الملزم الذي ينقلب إلى ارتباط تعاقدي متى اقترن فليس ينصرف حكم النص في الصورة التي يو . اإليجاب

 ، واالستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً نهائيا ملزما . وإنما ينصرف هذا الحكم إلى مجرد الدعوة للتقدم باإليجاب ، به القبول

) مجموعة األعمال التحضيرية  ، "أن يرفضه لغير سبب مشروع  يمتاز عما عداه من ضروب اإليجاب بأن من وجه إليه ال يجوز له

  . في الهامش ( 59ص  1



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أما االتفاق على بعض هذه المسائل فال يكفي اللتزام  . ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بشأن هذا العقد

 حتى لو اثبت هذا االتفاق في ورقة مكتوبة ، الطرفين
 (211  )

" .  

من القانون الجديد  59فقد نصت المادة  . الضروري إلبرام العقد أن يتم االتفاق على جميع المسائل مسألة مسألةعلى أنه ليس من 

واحتفظا بمسائل تفصيلية عليها فيما بعد ولم يشترطا أن  ، إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد" :  على ما يأتي

فان المحكمة تقضي  ، وإذا قام خالف على المسائل التي لم يتم االتفاق عليها . اعتبر العقد قد تم ، يهاالعقد ال يتم عند عدم االتفاق عل

 فيها طبقا لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة
 (219  )

والذي يسترعي النظر في الحالة التي جاء فيها هذا النص هو  . "

لم يتفقا عليها بعد  وبالرغم من إنهما ، التفاق عليها واحتفظا بها لتكون محال لالتفاق فيما بعدأن المتعاقدين قد حددا مسائل لم يتم ا

وان القانون قد افتراض أن نية  ، والذي يبرر هذا الحكم هو أن هذه المسائل ليست جوهرية في العقد . إال أن العقد يعتبر قد تم ، ذلك

لم يشترطا أن العقد ال يتم عند عدم  ما دام إنهما ، قام خالف بينهما على هذه المسائلالمتعاقدين انصرفت إلى إبرام العقد حتى لو 

فتسيراً لنية المتعاقدين على هذا الوجه المعقول أباح القانون للقاضي أن يقضي فيما اختلفا فيه طبقا لطبيعة المعاملة  . االتفاق عليها

فإن مهمة القاضي في هذه الحالة تخرج عن المألوف من  ، يسترعى النظر وهذا أيضاً أمر . وألحكام القانون والعرف والعدالة

 فهو إذن يساهم في صنع العقد ، بل يجاوز ذلك إلى تدبير ما اختلفا فيه ، فهو ال يقتصر على تفسير ما اتفاق عليه المتعاقدان ، عمله
 (

215  )
ن المتعاقدين قد أرادا إبرام العقد ولو لم يتفقا على هذه ويوجه هذا الحكم فيما انطوى عليه من جرأة أنه ما دام المفروض أ .

ألن هذا هو السبيل  ، أراد أن يحل القاضي محلهما ليبت فيما اختلفا فيه استتبع ذلك أن نفرض أيضاً إنهما ، المسائل غير الجوهرية

فإذا اتفق المؤجر والمستأجر مثال على المسائل  . الوحيد للمالءمة بين ما اتفقا عليه من إبرام العقد وما اختلفا فيه من المسائل

واختلفا فيمن يتحمل ضريبة  ، والمدة وسائر الشروط الجوهرية فتراضيا على العين المؤجرة واألجرة ، الجوهرية في عقد اإليجار

ذا اتفقا أيضاً على هذه المسألة ولم يشترطا أن العقد ال يتم إال إ ، وهي عادة مبالغ زهيدة ، البواب أو اشتراك المياه الخفر أو أجرة

وإنهما تركا للقاضي أن يبت في هذه  ، كان من المستساغ أن يفترض القانون أن المتعاقدين قد أرادا إبرام عقد اإليجار ، التفصيلية

سيرا لنية فاألمر إذن ال يعدو أن يكون تف . المسألة غير الجوهرية طبقا للعرف إذا لم يستطيعاهما أن يصال فيها إلى اتفاق

لم يقصدا إبرام العقد إال بعد االتفاق الكامل حتى على هذه  وإنهما ، بحيث لو قام دليل على أن نيتهما لم تنصرف إلى ذلك، المتعاقدين

لى ولنحتم على القاضي أن يقضي بأن عقد اإليجار لم يبرم ما دام أن المتعاقدين لم يتفقا ع ، لوجب استبعاد النص ، المسائل التفصيلية

 جوهرية كانت أو تفصيلية ، جميع المسائل التي تناوالها
 (219  )

.  

بل اختلف عنه زيادة أو نقصا أو  ، أما إذا كان غير مطابق له . فالقبول إذن يجب أن يكون مطابقا لإليجاب على النحو الذي قدمناه

وقبل  ، فإذا طلب البائع ثمنا للمبيع ألفاً تدفع فوراً  . يداويعتبر مثل هذا القبول رفضاً يتضمن إيجاباً جد ، فإن العقد ال يتم ، تعديال

أو قبل أن يدفع فيه وحده ألفاً ولكن  ، أو قبل أن يدفع في المبيع وحده ثمانمائة ، المشتري أن يدفع األلف على أن يزيد البائع في المبيع

من القانون الجديد  51وهذا الحكم هو الذي تنص عليه المادة  . واعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً من المشتري ، لم يتم البيع ، بالتقسيط

ً  ، إذا اقترن القبول بما يزيد في اإليجاب أو يقيد منه أو يعدل فيه" :  إذ تقضي بما يأتي  جديدا اعتبر رفضا يتضمن إيجابا
 (211  )

" .  

                                                 

ص  119رقم  17المحاماة  2557يونيه سنة  9أنظر أيضاً محكمة استئناف أسيوط في  . 51ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 211)  

799 .  

التمهيدي على الوجه الوارد في القانون الجديد مع بعض فروق  من المشروع 297تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 219)  

ولما تلى في لجنة المراجعة الحظ بعض األعضاء أن التمييز بين المسائل الجوهرية والمسائل التفصيلية أمر دقيقي في بعض  . لفظية

واستقر الرأي على إبقاء المادة  ، ودارت مناقشة طويلة حول هذه المسألة ، فال يحسن تركه لتقدير القاضي خشية التحكم ، األحوال

ثم وافق عليها كل من لجنة القانون  ، ووافق مجلس النواب عليها دون تعديل . في المشروع النهائي 51بعد تعديالت لفظية تحت رقم 

  . ( 55ص  – 59ص  1ة ) مجموعة األعمال التحضيري 59المدني بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ تحت رقم 

  . من تقنين االلتزامات البولوني 1فقرة  12من تقنين االلتزامات السويسري والمادة  1وانظر أيضاً المادة  

وفي هذه الحالة يتولى القاضي أمر الفصل في " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 215)  

فال يقتصر  ، وعلى هذا النحو يتسع نطاق مهمة القاضي . التفصيلية التي أرجئ االتفاق عليها ما لم يتراض العاقدان بشأنهاالمسائل 

بل يستكمل ما  ، فال يقتصر على تفسير إرادة العاقدين ، وعلى هذا النحو يتسع نطاق مهمة القاضي . على تفسير إرادة العاقدين بشأنها

 . ( 51ص  1األعمال التحضيرية ) مجموعة  "نقص منها 

ومهما يكن من أمر فينبغي التنويه بأن هذه األحكام ال تعدو أن " يؤيد ذلك ما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  ( 219)  

ضمنا أن يكون العقد بأن اشترطا صراحة أو  ، فإذا تعارض هذا التفسير مع ما أراده المتعاقدان . تكون مجرد تفسر إلرادة المتعاقدين

وال يتم العقد ما لم يحصل االتفاق على تلك  ، وجب االحترام هذه اإلرادة ، باطال عند عدم االتفاق على المسائل التي احتفظ بها

  . ( 51ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "المسائل 

حذفت الفقرة  ، وكانت هذه المادة تشتمل على فقرتين ، من المشروع التمهيدي 252تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 211)  

أما الفقرة الثانية فجاءت مطابقة للنص  ، األولى منهما في المشروع النهائي اكتفاء بتطبيق القواعد العامة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حاالت خاصة في القبول  –ج 

:  مجرد السكوت قد يكون قبوال –الحالة األولى 
 (*  )

 

  المبدأ العام - 112

ً  ، ال محل للكالم في السكوت باعتباره معبراً عن اإليجاب : ولكن هل يجوز أن يكون  . فإنه ال يتصور أن يكون مجرد السكوت إيجابا

 قبوال ؟ 

ألن اإلرادة  ، بوالال يكون تعبيراً عن اإلرادة ولو ق ، مجرداً عن أي ظرف مالبس له ، يمكن القول بوجه عام إن السكوت في ذاته

فإن  ، وليس السكوت إرادة ضمنية . " ال ينسب لساكت قول" :  ويقول فقهاء الشريعة اإلسالمية ، عمل ايجابي والسكوت شيء سلبي

 أما السكوت فهو العدم . الضمنية تستخلص من ظروف ايجابية تدل عليها كما سبق القول اإلرادة
 (211  )

وأولى بالعدم أن تكون  ،

 يقول به الفقه والقضاء في مصر وفي غيرها من البالد ، وهذا هو المبدأ العام . داللته الرفض ال القبول
 (217  )

.  

  االستثناء – 113

 ، ي نص صريحوأكدها القانون الجديد ف ، على أن هذا المبدأ العام يقيد منه استثناءات اقرها القضاء المصري في ظل القانون القديم :

  : بما يأتي 57فقضت المادة 

فان العقد  ، إذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر تصريحا بالقبول - 2

 . إذا لم يرفض اإليجاب في وقت مناسب ، يعتبر قد تم

                                                                                                                                                                    

نون المدني بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ وقد وافقت عليها لجنة المراجعة ومجلس النواب ولجنة القا . الذي ورد في القانون الجديد

  . ( 92ص  – 55ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  في القانون الجديد 51وأصبحت المادة  ، دون تعديل

  (
*
فاليري ف  – 991فقرة  1وما بعدها و  279فقرة  2ديموج في االلتزامات  – 297فقرة  2بعض المراجع : بالنيول وريبير وإسمان  ( 

جيز في  – 172 – 2 – 2529و  29 – 1 – 2597و  959 – 2 – 2599وما بعدها وتعليقاته في داللوز  12د بالمراسلة فقرة يالعق

 – 2521بارولت في السكوت باعتباره منشئاً لاللتزامات ديجون  – ( 151ص  29599) مجلة القانون العام  نظرية العمل السلبي

 2512كوهن في العغقد بالمراسلة باريس  – 2521ليفي ديجون  –وما بعدها  299ص  2512كوهن في العقد بالمراسلة باريس 

فقرة  5أوبري ورو  – 2515في العمل السلبي الخاطئ باريس  ( Cohin)  كوهين – 2511ليفي ديجون  –وم ابعدها  299ص 

نظرية العقد  – 255ص  – 251ص  2والتون  – 959فقرة  1از تكملة بودري بنك – 57فقرة  – 55فقرة  2بودري وبارد  – 959

  . 77الدكتور حشمت أبو ستيت فقرة  – 95الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة  – 211فقرة  – 219للمؤلف فقرة 

التعبير الضمني عن االاردة ينبغي التفريق بين " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 211)  

وقد يكون التعبير الضمني بحسب  . أما السكوت فهو مجرد وضع سلبي ، فالتعبير الضمني وضع ايجابي . وبين مجرد السكوت

ً  ، األحوال ايجاباً أو قبوال وإنما يجوز في بعض الفروض االستثنائية  ، أما السكوت فمن الممتنع على وجه االطالق أن يتضمن ايجابا

  . ( 91ص  1مجموعة األعمال التحضيرية " أن يعتبر قبوالً 

قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن سكوت الحكومة عن الرد على صاحب مصنع يطلب ترخيصاً إلقامة آلة ميكانيكية في  ( 217)  

وحتى لو حصل صاحب المصنع مصنعه ال يعد قبوال أو ترخيصا من جانبها حتى لو تأخرت الحكومة عن الرد في الميعاد القانوني 

 . ( 219ص  51م  2515ديسمبر سنة  11)  على تصريحات شفيوة من بعض الموظفين بأن الحكومة ستعطيه الترخيص المطلوب

وكذلك قضت محكمة إسكندرية االبتدائية المختلطة في دائرتها التجارية بأن سكوت المشتري أكثر من ثمانية أيام دون أن يرد على 

البائع ويشترط فيه شرطاً في صفقة ظلت المفاوضات دائرة فيها بين البائع والمشتري مدة أسابيع عديدة ال يعتبر  بعرض يعرضه

ص  21جازيت  2511ديسمبر سنة  1)  بل يجب أن يكون رضاؤه واضحاً جلياً بعد هذه المفاوضات الطويلة ، رضاء من المشتري

جرد سكوت شخص عن الرد على خطاب يعتبره فيه مرسله مساهما في شركة وقضت المحاكم الفرنسية بأن م . ( 111رقم  271

) نقض فرنسي  ال يعتبر قبوال باالكتتاب في األسهم المذكورة ، معينة ويخبره فيه أنه سجل في حسابه قيمة األسهم التي احتسبها عليه

وبان الناشر الذي  ، ( 191 – 2 – 2529داللوز  2595أغسطس سنة  27وفي  191 – 2 – 19داللوز  2719مايو سنة  19في 

يرسل لشخص دون سابق اتفاق مجلة دورية ال يحق له أن يعتبر هذا الشخص قد اشترك في هذه المجلة ما دام لم يصدر منه قبول 

) محكمة  وال يعتبر قبوال مجرد امتناع هذا الشخص عن رد المجلة حتى لو ذكر في المجلة أن عدم الرد يعد قبوال باالشتراك ، بذلك

 2715مارس سنة  29محكمة دوية اإلستئنافية في  – 211 – 1 – 59جازيت دي باليه  2759ابريل سنة  25السين االبتدائية في 

فإن قبوله قد يستخلص ضمناً من  ، إذا كان سكوته ال يعد قبوال ، ويالحظ أن من يتلقى المجلة ويسكت ( 299 – 1 – 15داللوز 

  . ( 1فقرة  ( convention)  لفظ 2) أنظر دي هلتس  كأن يواظب على تسلم المجلة وقراءتها بانتظام ، م بهاأعمال مادية ايجابية يقو
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أو إذا تمخض إيجاب  ، مل سبق بين المتعاقدين واتصل اإليجاب بهذا التعاملإذا كان هناك تعا ، ويعتبر السكوت عن الرد قبوال - 1 

 لمنفعة من وجه إليه
 (215  )

" .  

 فاالستثناء إذن هو أن يعتبر السكوت قبوال إذا أحاطت به ظروف مالبسة من شانها أن تجعله يدل على الرضاء
 (279  )

هذه الظروف  .

  : المالبسة ضرب لها القانون الجديد األمثلة اآلتية

 إذا كان العرف التجاري الذي جرى عليه العمل قضي بأن السكوت يدل على الرضاء(  2)  
 (272  )

كما إذا أرسل المصرف بيانا  ،

 وذلك أن عدم االعتراض على هذا البيان يعد إقراراً له ، لعمليه عن حسابه في المصرف
 (271  )

أو كانت طبيعة المعاملة تقضي  ،

 شروط مستجدة سكت عنها المشتري ولم يبادر إلى رفضها"  الفاتورة"  كما إذا أرسل التاجر البضاعة لمن طلبها وأضاف في ، بذلك
 (279  )

.  

اجر بالكتابة إليه فيرسل له إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين كما إذا اعتاد عميل استيراد البضائع التي يريدها من ت(  1)  

فإذا طلب العميل شيئاً وظل التاجر ساكتاً كعادته كان للعميل أن يعتبر هذا السكوت رضاء وأن  . التاجر ما يريد دون أن يؤذنه بالقبول

 التاجر سيرسل له ما طلب كما عودة
 (275  )

ن العقد الجديد فيستخلص السكوت قبوال إذا كا ، وقد يكون هناك عقد سابق بين الطرفين .

ً  ، أو معدال له ، من مكمالت تنفيذ العقد السابق  أو فاسخا
 (279  )

.  

                                                 

من المشروع التمهيدي على الوجه الوارد في القانون الجديد فيما عدا فروقا لفظية  251تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 215)  

المشتري بعد أن  " ويكون كذلك سكوتطفيفة وفيما عدا عبارة وردت في المشروع التمهيدي في آخر الفقرة الثانية نصها كاآلتي : 

بعد إدخال تعديالت  ، ووافقت لجنة المراجعة على النص . "من شروط  ) القانون ( ها قبوال لما ورد فييتسلم البضائع التي اشترا

وفي  . 299ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم  ، في المشروع النهائي 299وأصبح رقم المادة  ، لفظية طفيفة

وبعد  . "ويكون كذلك سكوت المشتري ألخ ألخ " األخير من الفقرة الثانية لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ اعترض على الجزء 

المناقشة قررت اللجنة بقاء المادة مع حذف هذا الجزء األخير ألنه يواجه تطبيقاً يحسن أن يترك فيه التقدير للقضاء في كل حالة 

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ها اللجنةووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلت . 57وأصبح رقم المادة  ، بخصوصها

15 ) .  

  . من قانون االلتزامات اللبناني 279من قانون االلتزامات السويسري والمادة  1وانظر فيما يقابل هذا النص المادة 

) استئناف  غائه أو اإلقالة منهبل وكذلك بالنسبة إلى إل ، ويجوز أن يكون السكوت بمنزلة القبول ال بالنسبة إلى إتمام العقد فحسب ( 279)  

  . ( 997ص  15م  2521ابريل سنة  22مختلط 

ويجوز أن يجعل عرف التجارة للسكوت شان " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 272)  

السوق تامان وفقاً للشروط المدونة في بطاقة أو وتفريعا على ذلك قضى بأنه ال تجوز المنازعة في بيع يعتبر ف يعرف  . التبول

متى كان هذا العرف يفرض على من يطلب نقض البيع بعد فوات الوقت أن يقيم الدليل على عدم  ، مذكرة لم يردها العاقد من فوره

م  2599فبراير سنة  21) استئناف مختلط في  وهو دليل ال يسوغ للعاقد أن يستخلصه من إهماله أو خطئه الشخصي ، انعقاد العقد

  . ( 95ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  " ( 111ص  51

فبراير سنة  9 – 19ص  11م  2595ديسمبر سنة  5 – 215ص  21م  2599مارس سنة  11محكمة االستئناف المختلطة في  ( 271)  

ويالحظ أن األحكام  – 222ص  15م  2521ديسمبر سنة  25 – 171ص  17م  2521مايو سنة  1 – 251ص  11م  2529

وما  ، فإنها تستثنى حالة الغلط في الحساب والحذف واإلضافة والتزوير ، السابقة إذا اعتبرت السكوت موافقة على الحساب المقدم

  . فمثل هذا يصحح ، إلى ذلك

نقض فرنسي في  – الحكم ( ) وقد سبقت اإلشارة إلى هذا 111ص  51م  2599فبراير سنة  21محكمة االستئناف المختلطة في  ( 279)  

  . 111 – 2 – 2511سيريه  2511يوليه سنة  29وفي  – 221 – 2 – 2515سيريه  2519يوليه سنة  22

نوفمبر سنة  27 – 929ص  15م  2521مايو سنة  1 – 199ص  22م  2755ابريل سنة  11محكمة االستئناف المختلطة في  ( 275)  

  . 91ص  97م  2519

تنفيذ العقد مشتر آلالت ميكانيكية استنفد األجل المضروب لفحص هذه اآلالت وطلب أجالً جديدا لفحص تكميلي كان  مثل استكمال ( 279)  

سيري  2599مارس سنة  1) تقض فرنسي في  فله أن يعتبر سكوت البائع رضاء بمنحه هذا األجل الجديد ، متوقعا في عقد البيع

ت به محكمة االستئناف المختلطة من أنه إذا عدل البائع من شروط البيع فلم يضرب ومثل تعديل العقد ما قض . ( 511 – 2 – 2599

) استئناف  فسكوته يعتبر رضاء بهذا التعديل ، وسكت المشتري على ذلك ، للتسليم أجالً محددا بل جعله في أقرب ميعاد مستطاع

ثم نشبت  ، ومثل فسخ العقد أن شخصاً أوصى بكميات كبيرة من الفحم من انجلترا . ( 91ص  97م  2529نوفمبر سنة  27مختلط 

ثم عاد بعد ذلك  ، فسكت ، فأخبره المصنع أنه يستحيل عليه إرسال ما يطلب بعد أن منعتة الحكومة االنجليزية تصدير الفحم ، الحرب

بصرف النظر عما إذا كان التزام المصنع أصبح تنفيذه فقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه  . يطالب المصنع بتنفيذ تعهده

ص  15م  2521ابريل سنة  22)  فإن سكوت المشتري قد جعل المصنع على حق في اعتقاده بفسخ العقد ، مستحيال بقوة قاهرة

997 ) .  
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كالهبة التي ال تشترط فيها الرسمية تعرض على  ، فيعتبر سكوته رضاء ، إذا تمحض اإليجاب لمنفعة من وجه إليه وسكت هذا(  9)  

 وكعارية االستعمال تعرض على المستعير فيلزم الصمت ، الموهوب له فيسكت
 (271  )

.  

"  سكوت مالبس"  فكل سكوت تالزمه مالبسات تدل على الرضاء فهو ، وليس فيما تقدم إال امثلة لم ترد على سبيل الحصر
 (271  )

 (

silence circonstancie  )، وكالمالك  ، كالة فإن سكوته إجازةكما إذا علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود الو ، ويعتبر قبوال

في كل هذا لو كان الساكت أراد أن يعترض  . الحقيقي في بيع ملك الغير إذا علم بالبيع وسكت دون عذر كان سكوته إقراراً للبيع

ً  ، ولكنه سكت في معرض الحاجة إلى الكالم ، لتكلم  حاجة بيانالسكوت في معرض ال" :  ويقول فقهاء الشريعة اإلسالمية هنا أيضا

" .  

  : تنفيذ العقد قد يقوم مقام القبول –الحالة الثانية 

  يعتبر القضاء المصري أن التنفيذ االختياري لإليجاب يقوم مقام القبول – 114

ً  ، فيتم العقد به ،  ويعتبر قبوال ضمنيا
 (277  )

أما الزمان والمكان اللذان يتم فيها العقد فيتبع في شأن تحديدهما القواعد العامة إذ ال  .

أن العقد يتم وقت أن يعلم الموجب بهذا التنفيذ االختياري وفي  –على ما سنرى  –وتقضي القواعد العامة  . يوجد نص خاص في ذلك

كأن يتضح من إرادة الموجب أنه  ، ن المتعاقدين يحدد وقتاً أو مكاناً آخرما لم يوجد اتفاق بي ،(  51م )  المكان الذي علم فيه ذلك

  . قصد أن يتم العقد من وقت التنفيذ وفي مكانه فيقوم الموجب له بالتنفيذ وفقاً لهذه اإلرادة

ا تبين من إرادة إذ"  من هذا المشروع تقضي بأنه 259فكانت المادة  ، وكانا لمشروع التمهيدي يشتمل على نص في هذه المسألة

فإن العقد يعتبر قد تم في الزمان وفي المكان  ، الموجب أو من طبيعة التعامل أو من مقتضى العرف أن تنفيذ العقد يقوم مقام القبول

ع ولكن هذا النص حذف في المشرو . " ويجب في هذه الحالة المبادرة بإخطار الطرف اآلخر ببدء التنفيذ . اللذين بدأ فيهما التنفيذ

 من التفصيالت التي ال ضرورة لها"  حذفته لجنة المراجعة ألنه ، النهائي
 (275  )

على أن النص لو استبقى لبقى وقت تمام العقد  . "

                                                 

ار عين من الحكومة يعد وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الشخص الذي يصدر منه إيجاب بضمان آخر يريد استئج ( 271)  

إذ السكوت في هذه الحالة يعتبر  ، مقيداً بهذا الضمان بمجرد رسو المزاد على من كفله دون حاجة لقبول الكفالة من جانب الحكومة

  . ( 227ص  7م  2751فبراير سنة  29)  قبوال

أما السكوت فمن الممتنع على وجه اإلطالق أن " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي ( 271)  

وتقل بشأنها عن تقنين  ، وقد تناول النص هذه الفروض . وإنما يجوز في بعض فروض استثنائية أن يعتبر قبوال ، يتضمن إيجاباً 

ن عدم توقع أي قبول االلتزامات السويسري ضابطاً مرنا يهيئ للقاضي أداة عملية للتوجيه قوامها عنصران : أولهما التثبت م

والثاني التثبت من  . وهذه الواقعة قد تستخلص من طبيعة التعامل أو من عرف التجارة وسنتها أو من ظروف الحال ، صريح

أن انقضاء الميعاد المعقول أو المناسب هو الذي يحدد وقت  . . . ويراعى . . . اعتصام من وجه إليه اإليجاب بالسكوت فترة معقولة

أما فيما يتعلق بمكان االنعقاد فيعتبر التعاقد قد  . وفي هذا الوقت يتم العقد ، كوت النهائي الذي يعدل القبول ويكون له حكمهتحقق الس

 ، ولم تعرض التقنينات الالتينية . تم في المكان الذي يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب إذ هو يعلم بالقبول في هذا المكان

بيد أن التقنينات الجرمانية وغيرها من التقنينات  . لقيمة السكوت كطريق من طرق التعبير عن اإلرادة ، ستثناءات خاصةفيما عدا ا

ويستخلص من دراسة مختلف المذاهب ومقارنتها في  . التي تأثرت بها تورد على النقيض من ذلك أحكاماً وافية في هذا الشأن

" الموصوف " أما السكوت  . جرد السكوت البسيط ال يعتبر إفصاحاً أو تعبيراً عن اإلرادةالنصوص التشريعية وأحكام القضاء أن م

وليس يبقى بعد ذلك  . ألن القانون نفسه يتكفل بتنظيم أحكام ، وهو الذي يعرض حيث يفرض القانون التزاما بالكالم فال يثير إشكاالً ما

محتذياً في ذلك حذو  ، فهو وحده الذي يواجهه النص ، معها محمل اإلرادةوهو ما تالبسه ظروف يحمل " السكوت المالبس " سوى 

  . ( 97ص  – 91ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "أحدث التقنينات وأرقاها 

 قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن تنفيذ أحد العاقدين التفاق رغم وجود بعض مآخذ كان بوسعه أن يتمسك بها قبل التنفيذ ( 277)  

وقضت محكمة  . ( 129ص  51م  2599مارس سنة  19)  يحول دون طلب القضاء بإبطال هذا االتفاق أو تعديل شروطه فيما بعد

اإلسكندرية االبتدائية المختلطة بأنه يجوز أن يستفاد الرضاء من القيام بعمل من أعمال التنفيذ ال سبيل معه إلى الشك في انصراف نية 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن خير  . ( 25ص  1جازيت  2521يونية سنة  1)  عقد إلى القبولالعاقد الذي لم يوقع ال

م  2511فبراير سنة  21 – 199ص  17م  2521مايو سنة  21)  طريقة لتفسير العقد تستخلص من التنفيذ الذي ارتضاه العاقدان

شترك على توريد المياه له على أساس الربط الجزاف ال يجوز لها وقضت أيضاً بأن شركة المياه التي تعاقدت مع م . ( 271ص  95

 12)  أن تلزمه بدفع ثمن ما يستهلكه على أساس ما يحتسبه العداد ما لم تقم الدليل على إنها ألغت التعاقد على أساس الربط الجزاف

  . ( 551ص  51م  2599ابريل سنة  15 – 992ص  15م  2521مارس سنة 

  . من المشروع الفرنسي اإليطالي 9وانظر المادة  . 91ص  – 91ص  1ألعمال التحضيرية مجموعة ا ( 275)  
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بل أيضاً من طبيعة التعامل أو  ، ال من إرادة الموجب فحسب ، ومكانه محددين بحصول التنفيذ ال بعلم الموجب به متى اتضح ذلك

وال يكون هذا األخطار إال إبالغاً للقبول  ، لوجب على الموجب له أن يبادر بإخطار الموجب ببدء التنفيذو ، من مقتضى العرف

 الضمني الذي صدر منذ أن وقع البدء بالتنفيذ
 (259  )

.  

  : القبول في عقود المزاد –الحالة الثالثة 

  هناك عقود تتم في بعض األحيان ال من طريق الممارسة – 115

 . فالبيع الجبري عن طريق القضاء أو عن طريق اإلدارة يتم بالمزاد . واهم هذه العقود البيع واإليجار . بل من طريق المزايدة ،

وكثيرا ما  . وقد يقع البيع االختياري كذلك بطريق المزاد إذا اختار البائع هذا الطريق . وكذلك البيوع التي تجريها المحاكم الحسبية

ويعنينا في العقود التي تتم بالمزايدة أن نعرف متى يتم  . لحكومية ووزارة األوقاف أراضي وعقارات بطريق المزادتؤجر الجهات ا

ً  . والتقدم بالعطاء هو القبول ، فقد بظن أن طرح الصفقة في المزاد هو اإليجاب . اإليجاب ومتى يتم القبول فإن  . وليس هذا صحيحا

أما القبول فال يتم  . والتقدم بعطاء هو اإليجاب ، ن يكون دعوة إلى التعاقد عن طريق التقدم بعطاءطرح الصفقة في المزاد ال يعدو أ

وهذا هو الذي جرى عليه القضاء المصري في ظل القانون  . ويكون هو إرساء المزاد على من يرسو عليه ، زاد2 إال برسو الم

 ويرتب على ذلك جواز الرجوع فيه قبل إرساء المزاد ، الفقد كان يعتبر التقدم بالعطاء إيجاباً ال قبو ، القديم
 (252  )

.  

                                                 

إال  . يتناول هذا النص حالة تقرب من حالة السكوت" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 259)  

ويراعى أن األخطار ببدء التنفيذ ليس إال إبالغاً  . في نطاق القبول الضمنيأن التنفيذ االختياري الذي يكون متقدما على الرد يدخل 

فهذا الحادث هو الذي يحدد الزمان والمكان اللذين يتم فيهاما العقد دون  . للقبول الضمن الذي صدر منذ أن حدث البدء في التنفيذ

نيت حالة السكوت من حكم القاعدة التي تقضي بأن التعاقد ما وقد استثنيت هذه الحالة كما استث . حاجة إلى انتظار علم الموجب بذلك

 91ص  – 91ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "بين الغائبين يعتبر تاما في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول 

ويالحظ أنه اشير في المذكرة اإليضاحية إلى استثناء حالة السكوت أيضاً من حكم القاعدة التي تقضي بأن التعاقد ما  . في الهامش (

فقد رأينا فيما قدمناه في  . وهذا يحتاج إلى تفصيل . بين الغائبين يعتبر تاما في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول

 ، أن تحديد المكان فتجري عليه القاعدة العامة . يضاحية أن هذا االستثناء ال يقوم إال في تحديد الزمانموضع آخر من المذكرة اإل

ويعتبر التعاقد عن طريق السكوت قد تم في المكان الذي يوجد فيه الموجب عند انقضاء الميعاد المناسب إذ هو يعمل بالقبول في هذا 

إذ أن السكوت إذا اعتبر قبوال يكون صدوره والعلم به  ، زمان العقد ليس إال استثناء ظاهرياعلى أن االستثناء بالنسبة إلى  . المكان

  . فال ؟؟؟ نظريتي اإلعالن والعلم في هذا الخصوص ، حاصلين في وقت واحد

 ، المجلس الحسبيوقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن العطاء الذي يتقدم به شخص في بيع يجري بالمزاد العلني أمام  ( 252)  

يونيه  5)  يعتبر إيجاباً يجب أن يتعلق به قبول المجلسن ويجوز على ذلك الرجوع فيه قبل القبول ، ثم يرجع فيه قبل موافقة المجلس

وقد يشترط من يطرح الصفقة في المزاد صراحة أن له الخيار بال قيد في قبول أي عطاء أو  . ( 172ص  29المحاماة  2591سنة 

ً  ، رفضه وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا عرضت في المزاد ارض لتأجيرها على مقتضى  . فيكون الشرط صحيحا

ومجرد  ، فإن تقديم العطاء ، شروط واردة بقائمة المزاد تتضمن أن لصاحب األرض الخيار بال قيد في قبول أو رفض أي عطاء

إيصاالً عنه لم ينص فيه إال على أن صاحب العطاء ملتزم بدفع باقي التامين في اجل قبول المالك لجزء من التامين النقدي وتحريره 

بل بالعكس اشر على القائمة  ، حدده بكتابة منه على القائمة ولم يشر فيه بشيء إلى حقوق صاحب األرض الواردة في قائمة المزاد

كل ذلك ال يفيد تمام عقد  –فظا بحقه في قبول أو رفض العطاء في يوم حصول المزاد الذي حرر فيه اإليصال بأن المالك ال يزال محت

وال يمنع المالك من أن يستعمل حقه في قبول العطاء أو عدم قبوله في أي وقت شاء حتى بعد انصراف  ، اإليجار بين الطرفين

عد أن دون هذا العطاء اآلخر في فإذا هو فعل ذلك في نفس اليوم فقبل عطاء آخر بأجرة أكثر وحرر بالفعل عقد اإليجار ب . صاحبه

ص  255رقم  1مجموعة عمر  2597ديسمبر سنة  29) نقض مدني في  كان هذا هو العقد التام الالزم ، القائمة قبل إقفال المزاد

559 ) .  

وقد قضت  . بعد ذلكفقد تم العقد وال يجوز للراسى عليه المزاد الرجوع فيه  ، أما إذا أرسى من طرح الصفقة المزاد على من رسا عليه

 ، محكمة استئناف مصر الوطنية بأنه ما دام قد ثبت بمحاضر جلسة المجلس الحسبي أن الراسى عليه المزاد قبل الشراء بثمن معين

وما دام اإليجاب والقبول قد وقعا ممن يملكون التعاقد وحصل االتفاق على  ، ووافق المجلس الحسبي على هذا الثمن وقرر إيقاع البيع

وليس للراسي عليه المزاد أن يرجع  ، وال عبرة بتحرير العقد ألن العقد ليس إال السند الكتابي للبيع ، فيكون البيع قد تم ، لمبيع والثمنا

 1/  921رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  25)  ألنه ال يملك الجوع بغير إرادة الطرف اآلخر ، بعد ذلك في العقد من تلقاء نفسه

  . ( 911ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويسقط  ، ال يتم العقد في المزايدات إال برسوم المزاد" :  بما يأتي 55فقضت المادة  . وأكد هذا المبدأ القانون الجديد بنص صريح

 العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطال
 (251  )

والعطاء يكون باطال إذا صدر مثال من شخص ال يجوز له التعاقد في الصفقة  . "

ويكون قابال  . كقاض يتقدم بعطاء في مزاد لبيع عين متنازع عليها إذا كان نظر النزاع يقع في اختصاصه ، المطروحة في المزاد

  . لم يبطل أثره وهو إسقاط العطاء الذي تقدمه فإذا بطل العطاء في الحالين . لإلبطال إذا صدر مثال من قاصر أو محجور عليه

                                                                                                                                                                    

وال  ، فإذا قبله من طرح الصفقة في المناقصة تم العقد بينهما ، وقد يقدم شخص عطاء يكون عرضاً مستجداً ومستقال عن شروط المناقصة

  . ( 155ص  917رقم  9مجموعة عمر  2555يناير سنة  29) أنظر في هذا المعنى : نقض مدني في  يجوز الرجوع فيه بعد ذلك

حيث كان اإليجاب غير ملزم ويجوز الرجوع فيه مادام أنه لم  ، ه أن هذا هو القضاء المصري في ظل القانون القديمويالحظ في كل ما قدمنا

فقد قدمنا أن صاحب العطاء ال يجوز له  ، أما في ظل القانون الجديد حيث اإليجاب ملزم إذا اقترن بأجل ولو ضمني . يقترن بالقبول

ألن العطاء يعتبر إيجاباً ملزماً إذ هو قد اقترن بأجل ضمني هو فض  ، ء إلى علم من وجه لهالرجوع في عطائه بعد أن يصل العطا

  . المظاريف وإرساء العطاء على من يرسو عليه

ال يتم العقد في المزايدات إال برسو " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  255تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 251)  

اضافت  ، ولما تلى النص في لجنة المراجعة . "أو باقفال المزاد دون أن يرسو على أحد  ، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه . المزاد

ووافق مجلس  . في المشروع النهائي 292وأصبح رقم المادة  ، "عطاء يزيد عليه " بعد عبارة " ولو كان باطال " اللجنة عبارة 

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تناقش األعضاء في حكم المزايدات التي  . 292تحت رقم  النواب على المادة دون تعديل

فقيل إن إرساء المزاد ال يتم إال باستعمال حق  ، يشترط في اعالنها أن لصاحب الشان الحق في رفض أو قبول أي عطاء يقدم فيها

فقيل أنه ال يمكن إرساء  ، ية التي تحتاج إلى تصديق طبقا للقواعد الماليةوفي حكم المزايدات الحكوم ، الخيار المشروط في اإلعالن

 . فاجيب ، وسال أحد األعضاء كيف يكون العطاء باطال . المزاد إال بعد التصديق عليه إذ التصديق هو القبول بارساء ممن يملكه

أو بإقفال المزاد دون " اللجنة على المادة مع حذف عبارة ثم وافقت  . بإمكان تحقق ذلك فيما لو كان صاحب العطاء قاصراً أو معتوهاً 

فإيراد هذه العبارة يكون مجرد تزيد قد يحمل على  ، وقد راعت في ذلك أن االرساء هو الذي يتم به العقد ، "أن يرسو على أحد 

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ثم وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة . 55وأصبح رقم المادة  . محمل آخر

  . ( 11ص  – 15

وبوجه  ، ينطبق هذا النص على جميع عقود المزايدات" هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

تتاح المزايدة على الثمن ليس في فاف . خاص على البيوع واإليجارات التي تجري بطريق المزايدة وهو يحم خالفاً طال عهد الفقه به

وقد اعرض المشروع عن  . أما القبول فال يتم إال برسو المزاد . والتقدم بالعطاء هو اإليجاب . نطق النص إال دعوة للتقدم بالعطاءات

 ، تلحق به صفة القبولويراعى أن العطاء الذي  . المذهب الذي يرى في افتتاح المزايدة على الثمن إيجاباً وفي التقدم بالعطاء قبوال

ويسقط كذلك إذا  . بل ولو رفض فيما بعد ، يسقط بعطاء يزيد عليه حتى لو كان هذا العطاء باطال أو قابال للبطالن ، وفقاً لحكم النص

سقط إذا لم فما دام التقدم بالعطاء هو اإليجاب فهو ي ، وليس في ذلك إال تطبيق للقواعد العامة . اقفل المزاد دون أن يرسو على أحد

أما الميعاد في هذا الفرض فيحدد اقتضاء من داللة ظروف الحال ومن نية المتعاقدين  . يصادفه القبول قبل انقضاء الميعاد المحدد

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "وهو ينقضي بال شك عند التقدم بعطاء اكبر أو بإقفال المزاد دون أن رسو على أحد  ، الضمنية

  . ( 19 ص – 15ص 

وال يمنع العطاء الالحق أن  . ال باعتباره تصرفا قانونياً بل باعتباره واقعة مادية ، نضيف إلى ما تقدم أن العطاء الالحق يسقط العطاء السابق

 . يكون واقعة مادية أنه وقع باطال كتصرف قانوني
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 الفهرس العام

 القبول في عقود اإلذعان –الحالة الرابعة 
 (193*  )

:  

  دائرة عقود اإلذعان – 116

بل هي في موقفه من الموجب  ، فالقابل للعقد لم يصدر قبوله بعد مناقشة ومفاوضة ، قد يكون القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب 

 ، فرضاؤه موجود . فهو مضطر إلى القبول ، ولما كان في حاجة إلى التعاقد على شيء ال غناء عنه . ال يملك إال أن يأخذ أو أن يدع

 ومن ثم سميت هذه العقود بعقود اإلذعان . ولكنه مفروض عليه
 (255  )

هذا الضرب من اإلكراه ليس هو المعروف في عيوب  .

  . بل هو إكراه متصل بعوامل اقتصادية أكثر منه متصال بعوامل نفسية ، رادةاإل

تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من (  2: )  ويتبين مما تقدم أن عقود اإلذعان ال تكون إال في دائرة معينة تحددها الخصائص اآلتية

أو على  ، الموجب لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً احتكار (  1)  . الضروريات بالنسبة إلى المستهلكين أو المنتفيعن

صدور اإليجاب إلى الناس كافة وبشروط واحدة وعلى نحو (  9)  . االقل سيطرته عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة النطاق

ة ال تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة ويغلب أن يكون في صيغة مطبوعة تحتوى على شروط منفصل . مستر أي لمدة غير محددة

وهي في مجموعها من التعقيد بحيث  ، فهي تارة تخفف من مسئولية التعاقديية وأخرى تشدد في مسئولية الطرف اآلخر ، الموجب

  . يغم فهمها على أوساط الناس

وعقد النقل بوسائله  ، البريد والتلغراف والتلفونومع مصالح  ، فالتعاقد مع شركات النور والماء والغاز : وأمثلة هذه العقود كثيرة

وعقد  ، والتعاقد مع شركات التامين بأنواعه المتعددة ، المختلفة من سكك حديدية وكهربائية وبواخر وسيارات وطيارات وغير ذلك

 . لعقود هو كما قدمنا إذعانومن ثم نرى أن القبول في هذه ا . كل هذا يدخل في دائرة عقود اإلذعان ، العمل في الصناعات الكبرى

فهو  ، فال يسع الطرف اآلخر إال أن يقبل إذ ال غنى له عن التعاقد ، فالموجب يعرض إيجابه في شكل بات نهائي ال يقبل مناقشة فيه

وكثيرا ما تعرض له حاجة إلى االتصال بالناس عن طريق التراسل وال بد له من التنقل والسفر في  ، محتاج إلى الماء والنور والغاز

من القانون الجديد على هذا المعنى في  299وقد نصت المادة  . وهو مضطر إلى العمل ليكسب ما يقوم بأوده ، بعض األحايين

 د التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيهاالقبول في عقود اإلذعان يقتصر على مجر" :  العبارات اآلتية
 (259  )

" .  

                                                 
*
الدولة والقانون الموضوعي  – 212ديجيه في تطورات القانون الخاص ص  –وما بعدها  115بعض المراجع ك سالي في إعالن اإلرادة  

وما بعدها  99ريبير في القاعدة الخلقية في االلتزامات ص  – 191هوريو في مبادئ القانون العام ص  – 99والقانون الوضعي ص 

في  ( Morin)  9موران  –دها وما بع 121ص  1ديموج في االلتزامات  –وما بعدها  211ص  2بالنيول وريبير وإسمان  –

و ص  291ص  2599في تفسير األعمال القانونية باريس سنة  ( dereux)  ديريه –وما بعدها  91ص  2511القانون والعقد سنة 

 2599 باريس سنة ( Dollat)  دوال –وما بعدها  111ص  2595في مبدأ سلطان اإلرادة ديجون سنة  ( Gounot)  جونو – 129

في مراجعة  ( Sarat - Remy)  سارا ريم – 2529ليون سنة  ( Pichon)  بيشون – 2595ديجون سنة  ( Fortier)  فورتييه –

في عقد التأمين كعقد من عقود اإلذعان باريس سنة  ( Missol)  ميسول – 2517الشروط التعسفية في عقود اإلذعان باريس سنة 

جوسران في مجموعة دراسات جيني  –وما بعدها  22ص  2599اريس سنة في التطور الفني للعقد ب ( Salle)  ساليه – 2595

ص  2591ومقال في مجلة القانون المدني ربع السنوية سنة  – 259ص  9وفي مجموعة دراسات المبير جزء  – 999ص  1جزء 

الدكتور احمد حشمت أبو  – 111ص  – 111الدكتور حلمي بهجت بدوي ص  – 177ص  – 115نظرية العقد للمؤلف ص  – 12

الدكتور عبد المنعم فرج  – 2515الدكتور محمد عبد هللا العربي في اإلكراه االقتصادي ليون سنة  – 79ص  – 71ستيت ص 

  . 2551الصدة في عقود اإلذعان في القانون المصري القاهرة سنة 

ألن من يقبل  ، ( contrats d'adhesion)  تقدم بعقود االنضمامويسمى الفرنسيون العقود التي يكون فيها القبول على النحو الم ( 255)  

 . ( 199ص  – 115) ص  وهذه تسمية ابتدعها األستاذ سالي في كتابه اإلعالن عن اإلرادة . العقد إنما ينضم إليه دون أن يناقشه

وقد صادفت هذه  . ن معنى اإلضرار في القبوللما يشعر به هذا التعبير م ، وقد آثرنا أن نسمى هذه العقود في العربية بعقود اإلذعان

  . وانتقلت إلى التشريع الجديد ، التسمية رواجاً في اللغة القانونية من فقه وقضاء

القبول في عقود اإلذعان يكون " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  259تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 259)  

ولما تلى النص في لجنة المراجعة أدخلت عليه  . "روط مقررة يضعها الموجب وال يقبل مناقشة فيها مقصورا على التسليم بش

ووافق مجلس  . في المشروع النهائي 291وأصبح رقم المادة  ، تعديالت لفظية أصبح بعدها مطابقاً للنص الوارد في القانون الجديد

)  299المدني بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ على المادة دون تعديل تحت رقم  ووافقت لجنة القانون . النوابعلى المادة دون تعديل

  . الفقرة الثانية من قانون االلتزامات اللبناني 211وانظر المادة  . ( 12ص  – 11ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

من حق عقود اإلذعان وهي ثمرة التطور " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

أن يفرد لها مكان في تقنين يتطلع إلى مسايرة التقدم االجتماعي الذي اسفرت عنه الظروف  ، االقتصادي في العهد الحاضر
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  طبيعة عقود اإلذعان – 117

ويذهب  ، فبضعهم يرى أن عقود اإلذعان ليست عقودا حقيقية . وقد انقسم الفقهاء في طبيعة عقود اإلذعان إلى مذهبين رئيسيين :

  . فريق آخر إلى إنها ال تختلف عن سائر العقود

فينكر على عقود اإلذعان  –وعلى رأسهم األستاذ سالي وتابعه في ذلك فقهاء القانون العام مثل ديجيه وهوريو  –ا الفريق األول أم

فقعد اإلذعان أقرب إلى أن  . أما هنا فالقبول مجرد إذعان ورضوخ ، إذ أن العقد توافق إرادتين عن حرية واختيار ، صبغتها التعاقدية

ويرعى في تطبيقه مقتضيات العدالة وحسن  ، شركات االحتكار الناس باتباعه فيجب تفسيره كما يفسر القانون يكون قانونا أخذت

ويتفق في هذا مع فقهاء القانون  ، ويرى األستاذ ديموج . وينظر فيه إلى ما تستلزمه الروابط االقتصادية التي وضع لتنظيمها ، النية

ثم بما يستحق الحماية  ، يجب أن يعني في تطبيقه بصالح العمل أوالً (  institution)  ني منظمأن عقد اإلذعان هو مركز قانو ، العام

  . من صالح كل من طرفي العقد

ويخضع للقواعد التي  ، أن عقد اإلذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرادتين –وهم غالبية فقهاء القانون المدني  –ويرى الفريق الثاني 

وعالج  ، فإن هذه ظاهرة اقتصادية ال ظاهرة قانونية ، ومهما قيل من أن أحد المتعاقدين ضعيف أمام اآلخر . تخضع لها سائر العقود

 ، وال بتمكين القاضي من تفسير هذا العقد كما يشاء بدعوى حماية الضعيف ، األمر ال يكون بإنكار صفة العقد على عقد حقيقي

ويكون ذلك  . لعالج الناجع هو تقوية الجانب الضعيف حتى ال يستغله الجانب القويبل أن ا ، فتضطرب المعامالت وتفقد استقرارها

 ً  ، األولى وسيلة اقتصادية فيجتمع المستهلكون ويتعاونون على مقاومة التعسف من جانب المحتكر : بإحدى وسيلتين أو بهما معا

  . عانلينظم عقود اإلذ - ال القاضي –والثانية وسيلة تشريعية فيتدخل المشرع 

 حكم عقود اإلذعان في القانون القديم والجديد – 118

فكان القضاء من جهة يعتبر عقود اإلذعان عقوداً حقيقية  . حماية قضائية ، في ظل القانون القديم ، وقد كانت الحماية في مصر : 

 واجبة االحترام
 (251  )

 فيحترم الشروط لمطبوعة ف يعقد اإليجار ،
 (251  )

 مينوفي عقود التأ ،
 (257  )

ويلزم من يتعامل مع شركة  ،

 باحترام لوائحها المطبوعة
 (255  )

 ومن يتعاقد مع مصلحة السكك الحديد بمراعاة نظمها ولوائحها ،
 (199  )

ويقيد المستخدم في عقد  .

 العمل باحترام لوائح الخدمة التي يخضع لها
 (192  )

 إال أن مع ذلك يغلب الشروط المكتوبة على الشروط المطبوعة .
 (191  )

ويبطل  ،

                                                                                                                                                                    

سمة بارزة من سمات التطور العميق الذي اصاب  ، في رأي بعض الفقهاء ، أمر هذه العقود أن اصبحت وقد بلغ من . االقتصادية

واعتبر تسليم العاقد  ، بل اجتزأ بذكر هذه العقود ، على أن المشروع لم يرمجاراة هذا الرأي إلى عايته . النظرية التقليدية للعقد

ومع ذلك فليس ينبغي عند تفسير هذه  . ثمة قبول حقيقي تتوافر به حقيقة التعاقدف . بالشروط المقررة فيها ضربا من ضروب القبول

ويقتضي هذا وضع قاعدة خاصة  . فهو أقرب إلى معنى التسليم منه إلى معنى المشيئة ، العقود إغفال ما هو ملحوظ في إذعان العاقد

وقد أفرد المشروع لهذه القاعدة نصاً خاصاً بين النصوص  . لتفسير هذه العقود تختلف عن القواعد التي تسري على عقود التراضي

وتتميز عقود اإلذعان عن غيرها باجتماع مشخصات ثالثة : اولها تعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر  . المتعلقة بتنفيذ العقود وتفسيرها

المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام  والثاني احتكار هذه السلع أو . من الضروريات األولى بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين

والثالث توجيه عرض االنتفاع بهذه السلع أو المرافق إلى الجمهور بشروط متماثلة على وجه الدوام  . منافسة محدودة النطاق بشأنها

مع شركات الكهرباء والغاز والمياه وعلى هذا النحو يعتبر من عقود اإلذعان تلك العقود التي يعقدها االفراد  . بالنسبة لكل فئة منها

 17ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "أو مع شركات التأمين  ، أو مع مصالح البريد والتليفونات والتلغرافات ، والسكك الحديدة

  . 15ص  –

  . 591ص  59م  2517يونية سنة  19استئناف مختلط في  ( 251)  

  . 1هامش رقم  215ص  215عقد اإليجار للمؤلف فقرة  ( 251)  

  . 277ص  27م  2591ابريل سنة  22وفي  – 919ص  1م  2759يناير سنة  15استئناف مختلط في  ( 257)  

  . 297ص  19جازيت  2515مارس سنة  وفي ( – 55ص  95م  2512ديسمبر سنة  1استئناف مختلط في  ( 255)  

 2512يونية سنة  19محكمة اإلسكندرية الجزئية المختلطة في  – 599ص  95م  2511ابريل سنة  19استئناف مختلط في  ( 199)  

  . 2911ص  559رقم  17المحاماة  2557اكتوبر سنة  99محكمة القاهرة التجارية الوطنية في  – 99ص  21جازيت 

  . 52ص  51م  2515نوفمبر سنة  25وفي  – 295ص  92م  2525يناير سنة  11استئناف مختلط في  ( 192)  

محكمة اإلسكندرية التجارية المختلطة  – 111ص  211رقم  12المحاماة  2559ابريل سنة  12مة مصر الكلية الوطنية في محك ( 191)  

  . 11ص  1جازيت  2529؟؟؟ 
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 من المسئولية اإلتفاقي اإلعفاء
 (199  )

 ويفسر االلتزام في مصلحة الطرف المذعن ،
 (195  )

 وينسخ اإلرادة السابقة باإلرادة الالحقة ،
 (

199  )
.  

وأتى  . اصة عقد التزام المرافق العامة وعقد العمل وقد التأمينونظم بنصوص خ ، وجاء القانون الجديد فجعل الحماية تشريعية

فجعل بذلك للقضاء المصري في ظل القانون القديم سنداً تشريعياً في عهد القانون  ، بنصوص عامة لتنظيم عقود اإلذعان كافة

خاصة في العقود التي سلفت وندع النصوص ال . ومهد أمامه الطريق ليخطو خطوات أوسع في حماية الجانب المذعن ، الجديد

  . ونقتصر هنا على إيراد النصوص العامة . اإلشارة إليها تدرس في مواضعها

وكان قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو  ، إذا تم العقد بطريق اإلذعان"  على أنه 255فقد نصت المادة 

 ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك . وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ، أن يعفي الطرف المذعن منها
 (191  )

وهذا النص في  . "

والقاضي  . عمومه وشموله أداة قوية في يد القاضي يحمى بها المستهلك من الشروط التعسفية التي تفرضها عليه شركات االحتكار

معقب لمحكمة النقض على تقديره ما دامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي  وال ، هو الذي يملك حق تقدير ما إذا كان الشرط تعسفياً 

 ، بل له أن يلغيه ويعفى الطرف المذعن منه ، فله أن يعدله بما يزيل اثر التعسف ، فإذا كشف شرطاً تعسفياً في عقد إذعان . أخذ به

للمتعاقدين أن ينزعا من القاضي سلطته هذه باتفاق خاص على وال يجوز  . ولم يرسم المشرع له حدوداً في ذلك إال ما تقتضيه العدالة

ً  ، فإن مثل هذا االتفاق يكون باطال لمخالفته للنظام العام ، ذلك  clause)  ولو صح للجأت إليه شركات االحتكار وجعلته شرطاً مألوفا

de style  )في عقودها .  

  . ة المدينيفسر الشك في مصلح – 2" :  على ما يأتي 292ونصت المادة 

                                                 

مايو سنة  1وفي  – 259ص  91م  2515ينايرة سنة  29وفي  – 599ص  19م  2529يونية سنة  22استئناف مختلط في  ( 199)  

  . 191ص  95م  2551مايو سنة  1في و – 951ص  97م  2511

وتشدد المحاكم في إعمال شرط من شروط اإلسقاط في بوليصة  . 159ص  59م  2511ابريل سنة  21استئناف مختلط في  ( 195)  

  . 71ص  19م  2557مارس سنة  21وفي  – 27ص  91م  2555ديسمبر سنة  1التأمين : استئناف مختلط في 

االبتدائية المختلطة بأن اعتياد شركة التأمين على أن تقصد المؤمن له في محل إقامته لنستوفى األقساط  وقد قضت محكمة مصر ( 199)  

  . ( 71ص  59رقم  19جازيت  2517يناير سنة  21)  يلغى الشرط القاضي بأن الدفع يكون في محل الشركة

وكان  ، إذا تم العقد بطريق اإلذعان" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  121تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 191)  

جاز للقاضي أن يجعل  ، الطرف المذعن بقبوله دون مناقشة ما عرض عليه لم ينتبه إلى بعض الشروط التعسفية التي تضمنها العقد

وكان قد تضمن شروطا  ، إذا تم العقد بطريق اإلذعان" ت لجنة المراجعة تعديله على الوجه اآلتي : فاقترح . "ذلك محال للتقدير 

ويقع باطال  ، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة ، جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن عن تنفيذها ، تعسفية

وفي لجنة  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 299وأصبح رقم المادة  . "كل اتفاق على خالل ذلك 

دون إخالل بحق المذعن في التعويض إن كان " القانون المدني لمجلس الشيوخ اقترحت إضافة عبارة في آخر النص هي ما يأتي : 

 . بل يجب أيضاً تعويضه إن كان للتعويض محل ، هاألنه ال يكفي في مثل هذه العقود أن يعفي القاضي المذعن من تنفذ ، "له محل 

وبعد أن وافقت اللجنة على هذا االقتراح رجعت في موافقتها ورفعت هذه اإلضافة ألن القواعد تغني عن الحكم الوارد في العبارة 

شيوخ على المادة كما عدلتها ووافق مجلس ال . 255وأصبح رقم المادة  . "من تنفيذها " بعبارة " منها " واستبدلت كلمة  ، المضافة

  . ( 155ص  – 152ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . اللجنة

هذا ويالحظ مما تقدم أن النص الذي كان وارداً في المشروع التمهيدي اضعف من نص القانون الجديد في ناحيتين : األولى أنه يشترط في 

والثانية أن الجزاء على شرط تعسفي لم يتنبه له الطرف المذعن جاء  ، هاالشروط التعسفية أن يكون الطرف المذعن لم يتنبه إلي

بل اقتصر على القول بأنه يجوز للقاضي  ، فلم يصرح النص بأن للقاضي أن يعدل الشرط أو يلغيه ، منطوياً على شيء من الغموض

في هذا النطاق الضيق يطبق " ا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذ . أن يجعله محال للتقدير

 . فال يبلغ األمر حد استبعاد الشرط الجائر بدعوى أن المذعن قد أكره على قبوله متى تنبه إليه هذا العاقد وارتضاه ، هذا االستثناء

ثم إن ما يولى من حماية إلى  . بل إن التوحيد بينهما أمر ينبو به ما ينبغي للتعامل من أسباب االستقرار ، فاإلذعان ال يختلط باإلكراه

) مجموعة  . "أو لتشريعات خاصة  –كما هو الشأن في حالة االستغالل  –العاقد المذعن ينبغي أن يكون محال ألحكام تشريعية عامة 

النص الذي خرج به القانون الجديد أصلح في معالجة استغالل الطرف المذعن من  وال شك أن . ( 151ص  1األعمال التحضيرية 

قد " أو أن يعفى الطرف المذعن منها " فقد كانت العبارة الواردة فيه :  ، وقد زاده مجلس الشيوخ تأكيداً  . نص المشروع التمهيدي

أن اإلعفاء يكون من الشرط التعسفي ذاته ال من تنفيذه  فرؤى ، "أو أن يعفى الطرف المذعن من ؟؟؟ " وردت على النحو اآلتي : 

  . فحسب
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وقد ورد  . "(  191)  ومع ذلك ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن - 1

في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي ويراعى من ناحية أخرى أن األصل أن يفسر الشك في مصلحة 

فقضى أن يفسر  ، وقد استثنى المشروع من حكم هذا األصل عقود اإلذعان . التعاقد غموضاً ال يتيح زوالهالمدين عند غموض عبارة 

يتوافر له من الوسائل ما  ، وهو أقوى العاقدين ، فالمفروض أن العاقد اآلخر . دائناً كان أو مديناً  ، الشرك فيها لمصلحة العاقد المذعن

ألنه يعتبر  ، فإذا لم يفعل ذلك اخذ بخطأه أو تقصيره وحمل تبعته . لتعاقد شروطاً واضحة بينةيمكنه من أن يفرض على المذعن عند ا

من التقنين النمساوي وهي تنص على  529من التقنين االسباني وكذلك المادة  2177أنظر المادة  : متسبباً في هذا الغموض من وجه

 أن إبهام العبارة يفسر ضد من صدرت منه
 (197  )

" .  

  : القبول في عقود الجماعة وفي العقود النموذجية –الة الخامسة الح

 تضمن المشروع التمهيدي نصين ن احدهما خاص بعقود الجماعة – 119

  (contrats collectives  )، والثاني بالعقود النموذجية  (contrats – type  ).  

 بهذا القبول وترتبط األقلية ، الجماعة يتم القبول برضاء األغلبية في عقود"  من المشروع التمهيدي تنص على أنه 251فكانت المادة 

وهو العقد الذي ينظم شروط العمل ما بين  ،(  contrat collectif du travail)  ومثل عقود الجماعة عقد العمل الجماعي . "

وهنا  . وترتبط األقلية بالعد . كل من الطائفتينمن  ويتم اإليجاب والقبول فيه برضاء األغلبية . األعمال وطائفة العمال طائفة أصحاب

وأصبح ال يستطيع االنحراف في عقد فردي عن نصوص العقد  ، قد ارتبط بعقد لم يقبله ولم يكن طرفاً فيه نرى أن كل فرد من األقلية

وهي على كل  ، ها إلى العقوديعلله أن عقود الجماعة أقرب إلى القوانين من ، وفي هذا خروج بين على القواعد المدنية . الجماعي

  .(  institutions)  حال تنشيء مراكز قانونية منظمة

إذا وضعت السلطة العامة أو أية هيئة نظامية أخرى نموذجاً ألحد "  من المشروع التمهيدي تنص على أنه 251وكانت المادة 

والعقد النموذجي هو الذي تضعه سلطة عامة  . " لوردة فيهفإن من يبرم هذا العقد ويحيل على النموذج يتقيد بالشروط على ا ، العقود

ويقضى النص  . كعقود اإليجار النموذجية التي تضعها وزارة األوقاف أو المجالس البلدية أو النقابات ، أو أية هيئة نظامية أخرى

ألن اإلحالة عليه تفترض أن المتعاقد قط  ، السالف الذكر بأن من يتعاقد محيال في تعاقده على عقد نموذجي يتقيد بالشروط الواردة فيه

  . اطلع على ما ورد فيه من الشروط وارتضاها

وحذف الثاني لوضوح  ، حذف األول ألن مكانه يحسن أن يكون في تشريع خاص ، وقد حذف هذان النصان في المشروع النهائي

 الحكم الوارد فيه
 (195  )

.  

                                                 

 ، "يفسر الشرك في مصلحة المدين " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  121تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 191)  

بارات الغامضة في عقود اإلذعان ضاراً بمصلحة ال يجوز أن يكون تفسير الع" على الوجه اآلتي :  121وفي الفقرة الثانية من المادة 

ووافق مجلس  . في المشروع النهائي 299وأصبح رقمها  ، فضمت الفقرتان في مادة واحدة في لجنة المراجعة . "الطرف المذعن 

) مجموعة  292م ثم وافقت عليها لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ دون تعديل تحت رق . النواب عليهادون تعديل

  . ( 992ص  – 155ص  1األعمال التحضيرية 

هذا وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في ظل القانون القديم أن عقد التأمين  – 999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 197)  

  . ( 199ص  59م  2552مايو سنة  17)  يفسر لمصلحة المؤمن له

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذين النصين في المشروع  . في الهامش 17ص  – 11ص  1ة مجموعة األعمال التحضيري ( 195)  

بل يجاوز أمره ذلك فيصبح القبول  ، ال يطرأ على القبول في عقود الجماعة مجرد عرض يغير من أوصافه" التمهيدي ما يأتي : 

 . والحق أن هذه العقود وهي من ابرز مظاهر النشاط االقتصادي الحديث ال تنطوي على حقيقة التعاقد . معدوماً على وجه اإلطالق

وقد بلغ من أمر الثغرة التي أصابت مبدأ  . وأظهر ما يكون هذا المعنى بالنسبة لألقلية التي ترتبط بقبول األغلبية دون أن ترتضي ذلك

" أغلب على االلسنة في هذا المقام من اصطالح " االرتباطات النظامية " اصطالح سلطان اإلرادة من جراء هذا الوضع أن أصبح 

بيد أن صورة أخرى  . وقديما وعت قوانين التجارة في نظام الصلح في االفالس صورة من صور هذه العقود . "عقود الجماعة 

االقتصادية الحديثة تحت ضغط حركات العمال أعظم أهمية وابلغ أثراً قد أخذت بظهور عقد العمل الجماعي مكانها في الحياة 

وبهذا يتكون عقد جماعة يرتبط به أولئك وهؤالء  ، فقد يتفق أرباب العمل والعمال على قواعد خاصة بشروط العمل . والنقابات

 . وص هذا العقدويترتب على ذلك بطالن كل حكم في عقود العمل الفردية يتعارض مع نص . جميعاً سواء فيهم من قبل أو من لم يقبل

وإحالة الطرفين إلى النموذج التي تولت وضعه أو  . فلألخيرة حقيقة التعاقد ، ويجب التفريق بين عقود الجماعة والعقود النموذجية

) مجموعة األعمال  . "تفترض قبولهما للشروط الواردة فيه  ) كالنقابات مثال ( إقراره السلطات العامة أو الهيئات النظامية

  . في الهامش ( 17ص  1رية التحضي
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(  التعاقد بالمراسلة أو فيما بين الغائبين) المتعاقدان ال يجمعهما مجلس واحد  – 2
 (*  )

 

 (Contrat par correspondence ou entre absents ) 

 : تحديد الموضوع – 121

ولكن يحدث  . سواء تم التعاقد بينهما مباشرة أو تم بوساطة نائب عن أي منهما ، فرضنا فيما قدمناه أن التعاقد يتم بين حاضرين 

البريد أو البرق أو  : بأية طريقة من طرقها المختلفة ، ويتم ذلك بالمرسالة ، قد بين غائبين ال يجمعهما مجلس واحدكثيراً أن يتم التعا

 رسول خاص ال يكون نائباً أو غير ذلك
 (129  )

.  

بل إن المميز  ، وليس الذي يميز ما بين الفرضين في حقيقة األمر هو أن يجمع المتعاقدين مجلس العقد أو إال يجتمعا في مجلس واحد

ويعلم  ، ففي التعاقد ما بين حاضرين تمنحي هذه الفترة من الزمن . هو أن تفصل فترة من الزمن بين صدور القبول وعلم الموجب به

أما في التعاقد ما بين غائبين فإن القبول يصدر ثم تمضي فترة من الزمن هي المدة  . الموجب بالقبول في الوقت الذي يصدر فيه

  . ومن ثم يختلف وقت صدور القبول عن وقت العلم به ، ة لوصول القبول إلى علم الموجبالالزم

كالتعاقد  ، والذي يؤكد ما تقدم أننا نستطيع أن نتصور تعاقداً ما بين غائبين ال يفصل زمن فيه ما بين صدور القبول والعلم به

ونستطيع أن نتصور تعاقداً ما بين حاضرين يفصل زمن فيه  . سنرى وعندئذ تنطبق قواعد التعاقد ما بين حاضرين على ما ، بالتلفون

ويكفى لتحقق ذلك أن نتصور أن امتلعاقدين افترقا بعد  ، وعندئذ تنطبق قواعد التعاقد ما بني غائبين ، ما بين صدور القبول والعلم به

 ه القبول بنفسه يبلغ الموجب قبولهصدور اإليجاب المزم وقبل صدور القبول ثم صدر القبول بعد ذلك وأتى من صدر من
 (122  )

.  

 بل بتخلل فترة من الزمن بين صدور القبول والعلم به ، فالعبرة ليست إذن باتحاد المجلس أو اختالفه
 (121  )

.  

  زمان العقد ومكانه –ماذا يترتب على هذا التحديد  – 121

فما دام أن هناك فترة من الزمن تفصل  : اذا يترتب على هذا الوضعومتى وضعنا المسألة على النحو الذي قدمناه تبين في الحال م :

وجب التساؤل متى إذن يتم العقد ؟ أوقت صدور القبول أما وقت العلم به ظ فإذا تعين الوقت الذي  ، ما بين صدور القبول والعلم به

الموجب إذا قلنا إن العقد ال يتم إال إذا علم الموجب يتم في المكان الذي يوجد فيه  : يتم فيه العقد تعين أيضاً المكان الذي يتم فيه

  . ويتم في المكان الذي يوجد فيه من صدر منه القبول إذا قلنا إن العقد يتم بمجرد صدور القبول ، بالقبول

 . أهمها التعاقد بالتلفون ، وقد يختلف مكان العقد عن زمانه في بعض الفروض . وهذا هو األصل ، فرمان العقد هو الذي حدد مكان

أما من ناحية  . فهو من ناحية الزمان بمثابة تعاقد ما بين حاضرين . ففيه ال يفصل زمن ما بين صدور القبول والعلم به كما رأينا

 فتجري في تعيينه قواعد التعاقد ما بين غائبين ، المكان فالمتعاقدان في جهتين مختلفتين
 (129  )

.  

                                                 

وال تستثني إال عقود خاصة تستلزم بعض القوانين فيها حضور المتعاقدين  . والتعاقد فيما بين الغائبين ممكن في أكثر العقود ( 129)  

)  في الزواجكما يقضي القانون الفرنسي بذلك  ، فال يجوز فيها حتى التعاقد بطريق النيابة ، بنفسيهما في مجلس واحد وقت التعاقد

acte de marriage ) وفي عقد الزوجية المالي  (Contrat de marriage ) وفي عقد التبني  (adoption ) .  

فإن معرفة  ، فكتبه له الطرف اآلخر ، فلم يسمع الموجب القبول ، ولو قبل شخص إيجاباً صدر من أصم وهما في مجلس واحد ( 122)  

تتبع فيه قواعد التعاقد ما  ، هل هو وقت صدور القبول أو وقت كتابة القبول للموجب وتمكن هذا من قراءته ، الوقت الذي تم فيه العقد

رقم  95ص  2595) أنظر في هذا الفرض إيموس وأرمانجون : اسئلة في القانونين المدني والتجاري المصريين سنة  بين غائبين

91 ) .  

فإن هذه المكاتبات ليست إال  ، دل مكاتبات تسجل اتفاقاً ثم بين حاضرين شفوياً قبل هذا التبادلوال يعتبر تعاقداً بين غائبين تبا ( 121)  

ص  51م  2595ابريل سنة  22) استئناف مختلط في  وسيلة إلثبات عقد سبق إبرامه بين الطرفين وهما حاضران معاً مجلس العقد

فحضور  ، أحد الطرفين ووكيل اآلخر إذا كان كل منهما حاضرا مجلس العقد كذلك ال يعتبر تعاقداً بين غائبين إبرام عقد بين . ( 159

  . ( 59ص  55م  2591ديسمبر سنة  19) استئناف مختلط في  الوكيل مجلس العقد يغني عن حضور األصيل

يعتبر التعاقد  "من هذا المشروع على أنه  259فنصت المادة  ، وقد اشتمل المشروع التمهيدي على نص في هذا الموضوع ( 129)  

ولكن لجنة المراجعة  . "وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان  ، بالتلفون أو بأية طريقة مماثلة كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان

ال يثير " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي :  . قررت حذف هذا النص لوضوح حكمه

فشأنه من هذه الناحية شأن التعاقد بين  . صعوبة إال فيما يتعلق بتعيين مكان انعقاد العقد ، أو بأية وسيلة مماثلة ، اقد بالتلفونالتع

ويعتبر التعاقد  ، ولذلك تسري عليه أحكام المادة السابقة الخاصة بتعيين مكان التعاقد بين الغائبين . الغائبين الذين تفرقهم شقة المكان

فالتعاقد  ، أما فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد . ما لم يتفق على خالف ذلك ، لفون قد تم في مكان الموجب إذ فيه يحصل العلم بالقبولبالت

ألن الفارق الزمني نبي إعالن القبول وبين علم الموجب به معدوم أو هو في حكم  ، بالتلفون ال يفترق عن التعاقد بين الحاضرين

وتفريعاً على ذلك يعتبر التعاقد  . ألنهما شيء واحد ، للتفرقة بين وقت إعالن القبول ووقت العلم به أية أهمية عملية فليس . المعدوم
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ثم ننتقل إلى أحكام  ، ونستعرض في ذلك الفقه والقوانين األجنبية . ث متى يتم العقد ما بين غائبين وفي أي مكانوعلينا اآلن أن نبح

  . القانون المصري

 الفقه والقوانين األجنبية  - أ

  مذاهب أربعة في الفقه – 122

 –كما في فرنسا وفي مصر في ظل القانون القديم  –العقد الفقه في البالد التي ليس فيها تشريع يعين الزمان والمكان اللذين يتم فيهما  :

  . وذلك بالرغم من أهمية تعيين زمان العقد ومكانه على ما سنرى ، منقسم متشعب الرأي

 وذلك أن خاصية التعاقد بالمرسالة فيما بين غائبين هي كما قدمنا الفترة من الزمن التي تفصل ما بين صدور القبول والعلم به
 (125  )

. 

ففي هذا الوقت كان اإليجاب قائماً وصدر  ، فإذا قلنا أن العبرة في تمام العقد هي بتالقي اإلرادتين نو فإن العقد يتم وقت صدور القبول

ن بل يجب أ ، فإن صدور القبول ال يكفي ، وإذا قلنا بل العبرة بالوقت الذي يعلم فيه المتعاقدان معاً بهذا التالقي . القبول متالفياً معه

  . يعلم الموجب بالقبول وهو باق على إيجابه

فال يكفي أن يعلم الموجب  . والحق أن التعاقد إذا تم بين غائبين تعذر العثور على وقت يعلم فيه المتعاقدان معاً بتالقي اإلرادتين

بل إن تالقي اإلرادتين في التعاقد ما  . وهو ممتنع ، وهذا هو الدور . وهكذا ، بل يجب أيضاً أن يعلم القابل بهذا العلم ، بصدور القبول

 . فقد يعدل الموجب عن إيجابه وال يصل هذا العدول إلى علم الموجب إال بعد وصول القبول إلى علمه . بين غائبين ال يمكن الجزم به

 وفي الحالتين ال تتالق اإلرادتان ، وفي الحالتين يتم العقد
 (129  )

.  

فإن هذا وذاك  ، بل وال بأن تتالقى اإلرادتان فعال ، ين الغائبين أن يعلم المتعاقدان معاً بتالقي اإلرادتينفليس يعنيه إذن في التعاقد ما ب

إال أن  –وقد صدر القبول في وقت متقدم على الوقت الذي علم فيه الموجب بهذا القبول  –وال يبقى أمامنا  . قد يتعذر تحققه كما قدمنا

  . القبول وقت العلم بهنختار بين الوقتين ح وقت صدور 

)  وهذا هو مذهب إعالن القبول –فعلينا أن نختار بين الوقت الذي أعلن فيه القابل قبوله  ، فإذا نحن وقفنا عند صدور القبول

systeme de declaration  )–  والوقت الذي يخرج فيه هذا القبول من يده في طريقه إلى الموجب إذ هو ال يملك استرداده بعد

  .(  systeme d'expedition)  وهذا هو مذهب تصدير القبول –ذلك 

به  –فعلينا أيضاً أن نختار بين الوقت الذي يصل فيه القبول إلى الموجب فنفرض علمه  ، وإذا نحن جاوزنا صدور القبول إلى العلم به

وهذا هو مذهب العلم  –وجب فعال بالقبول والوقت الذي يعلم فيه الم –(  systeme de reception)  وهذا هو مذهب تسلم القبول –

  .(  systeme d'information)  بالقبول

  . لكل مذهب منها أنصار يقولون به ، هذه هي مذاهب أربعة

                                                                                                                                                                    

ويترتب  . وهذا الوقت بذاته هو الذي يعلم فيه الموجب بالقبول ، بالتلفون تاماً في الوقت الذي يعلن فيه من وجه إليه اإليجاب قبوله

على إعطاء التعاقد بالتلفون حكم التعاقد ما بين الحاضرين فيما يتعلق بزمان انعقاد العقد أو اإليجاب إذا وجه دون تحديد ميعاد 

من  292وهذه هي القاعدة المقررة في الفقرة األولى من المادة  . تحلل الموجب من إيجابه ، ولم يصدر القبول فور الوقت ، لقبوله

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "شان اإليجاب الصادر من شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل المشروع ب

  . في الهامش ( 99ص  – 91

فكثيرا ما يقع في المراسالت  . هو أن تبلغ أحد المتعاقدين إرادة اآلخر على غير حقيقته ، وهناك أمر آخر يقع في التعاقد بالمراسلة ( 125)  

مثل ذلك أن يظن المشتري أن البائع يعرض  . فيعتمد هذا على ما بلغه خطأ ، برقية خطأ في تقل ما يريد المرسل تبيعه للمرسل إليهال

فإذا قبل  . ويكون هذا نتيجة لوقوع خطأ في البرقية التي ارسلها البائع للمشتري ، عليه البيع بثمن هو دون الثمن الذي يرضى به

) محكمة االستئناف  وهذا ما يذهب إليه القضاء في مصر ، فهل يتم العقد ظ العقد ال يتم إذا اخذنا باإلرادة الباطنة ، المشتري التعاقد

 – 29ص  21م  2599ديسمبر سنة  1محكمة االستئناف المختلطة في  – 177ص  2الشرائع  2529اكتوبر سنة  12الوطنية في 

ص  97م  2511مايو سنة  21وفي  – 51ص  99م  2529يمسبر سنة د 15وفي  – 11ص  21م  2599يناير سنة  22وفي 

ولكن يرجع المتعاقد الذي أصابه ضرر بالتعويض على المسئول عن الخطأ الذي  ، ويتم العقد إذا أخذنا باإلرادة الظاهرة . ( 592

من المشروع التمهيدي وسيأتي  211دة ) أنظر الما وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في الغلط الذي يقع في نقل اإلرادة . وقع

  . ذكرها (

ولكن هذا  . وقد قيل إن الوقوف عند وقت صدور القبول في التعاقد ما بين الغائبين يلقى الموجب في حيرة فهو ال يعلم متى تم العقد ( 129)  

رة إذ هو ال يدري متى وصل القبول إلى الوقوف عند وقت العلم بالقبول هو أيضاً من شأنه أن يوقع القابل في حي ، القول مردود با

واختيار وقت العلم  ، ونرى من ذلك أن يختار وقت صدور القبول من شأنها أال يطمئن الموجب . علم الموجب فال يعلم متى تم العقد

  . فال ميزة لقول على آخر من حيث اطمئنان المتعاقدين . بالقبول من شأنه أال يطمئن القابل
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 مذهب إعالن القبول – 123

فالعقد توافق إرادتين ومتى أعلن الطرف  ، أما أنصار مذهب إعالن القبول فيقولون أن نظريتهم هي المنطبقة على القواعد العامة : 

هذا إلى أن المذهب يتفق مع مقتضيات الحياة التجارية من  . اآلخر قبوله لإليجاب المعروض عليه فقد توافقت اإلرادتان وتم العقد

  . وجوب السرعة في التعامل

ي أن تكون اإلرادتان متوافقتين بإعالن فليس من الضرور . ويؤخذ على هذا المذهب خروجه على القواعد العامة من ناحيتين

كذلك ليس من الصحيح أن القبول ينتج أثره  . إذ يجوز أن يعدل الموجب وال يصل عدوله إلى القابل إال بعد صدور القبول ، القبول

  . واإلرادة ال تنتج أثرها إال من وقت العلم بها ، فالقبول إرادة . بمجرد صدوره

  مذهب تصدير القبول – 124

ولكنهم يشترطون أن يكون هذا  ، فهم يكتفون بإعالن القبول ، وأنصار هذا المذهب يتفقون في الواقع مع أنصار المذهب األول :

وال يكون ذلك إال إذا كان من صدر منه القبول قد بعث فعال بقبوله إلى الموجب بحيث ال يملك أن  . اإلعالن نهائيا ال رجوع فيه

  . صندوق البريد أو سلمه لعامل البرق فبعث به أو أبلغه لرسول انطلق ليخبر به الموجببأن ألقاه في  ، يسترده

فليس من القانون وال من المنطق أن يزيده التصدير أية قيمة  ، ويؤخذ على هذا المذهب أنه إذا كان إعالن القبول كافياً لتمام العقد

والكتاب في البريد ملك للمرسل  ، ي بذلك لوائح البريد في كثير من البالدعلى أن القبول المصدر يمكن استرداده كما تقض . قانونية

  . حتى يتسلمه المرسل إليه

  مذهب تسليم القبول – 125

وهو ال يكون نهائياً ال يسترد إال  ، وأنصار هذا المذهب يرون أن القبول ال يكون نهائياً بتصديره إذ يمكن استرداده وهو في الطريق :

على أن وصول القبول إلى الموجب قرينة على  . سواء علم الموجب أو لم يعلم ، ففي هذا الوقت يتم العقد . الموجب إذا وصل إلى

  . علم هذا به

فهو بين أن يكون قد اخذ بمذهب التصدير مستأنياً إذ ال  . ومن ذلك نرى أن مذهب تسليم القبول يتذبذب بين مذهبي التصدير والعلم

وبين أن يكون قد اخذ بمذهب العلم متعجال إذ يجعل وصول القبول قرينة على هذا  ، حتى يصل القبول إلى الموجبيرى التصدير باتاً 

  . العلم

فإن وصول القبول إلى الموجب دون علمه به ال  ، والمذهب من حيث أنه صورة معدلة لمذهب التصدير ال يزيد في قيمته عن هذا

 ، فإن المقصود من هذا هو الملكية المادية ، وإذا قيل أن الكتاب يصبح ملكاً للمرسل إليه . القانونية يزيد إعالن القبول شيئاً من الناحية

  . أما الملكية المعنوية فتبقى للمرسل

 وإن كانت غير قاطعة فقد المذهب استقالله ، فإن كانت القرينة قاطعة اعوزها النص ، أما إذا أريد بالتسلم أن يكون قرينة على العلم

  . وهو المذهب الرابع الذي نتولى اآلن بحثه ، واختلط بمذهب العلم بالقبول

  مذهب العلم بالقبول - 126

ولمذهب  . ويرد إليهما ، وما عداهما فمتفرع عنهما ، والواقع أن المذهبين الرئيسيين هما مذهب إعالن القبول ومذهب العلم بالقبول :

شأن كل إرادة يراد بها أن تنشيء  ، بل يشترطون علم الموجب به ، وهم ال يكتفون من القبول بإعالنه . العلم بالقبول أنصار كثيرون

وهم يتخذون من وصول القبول قرينة على علم  . فهي ال يترتب عليها هذا األثر إال إذا علم بها من هي موجهة إليه ، أثراً قانونياً 

  . وهي على كل حال تقبل إثبات العكس ،  يؤخذولكنها قرينة قضائية يؤخذ بها أو ال ، الموجب

 النتائج التي تترتب على األخذ بمذهب دون آخر - 127

في النتائج التي تترتب على األخذ بمذهب منهما دون  ، مذهب اإلعالن ومذهب العلم ، ونقارن اآلن بين المذهبين الرئيسيين : 

  : فيتبين الفرق بينهما فيما يأتي ، اآلخر

فإن العقد يتم وفقاً لمذهب  ، عدل الموجب عن إيجابه ووصل العدول إلى العلم القابل بعد إعالن القبول وقبل علم الموجب به إذا - 2

كذلك من صدر منه القبول لو عدل عن قبوله وصول العدول إلى الموجب غير متأخر عن  . وال يتم وفقاً لمذهب العلم ، اإلعالن

  . وال يتم وفقاً لمذهب العلم ، وفقاً لمذهب اإلعالنفإن العقد يتم  ، وصول القبول

وتكون الثمار للمشتري  ، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من وقت تمام العقد ، إذا كان العقد بيعاً واقعاً على منقول معين بالذات - 1

وكعقد البيع أي  . ول إذا أخذنا بمذهب اإلعالنأو من وقت إعالن القب ، من ذك الوقت أي من وقت العلم بالقبول إذا أخذنا بمذهب العلم

  . عقد آخر ناقل للملكية
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فتسري هذه  . هناك مواعيد تسري من وقت تمام العقد كمواعيد التقادم بالنسبة إلى االلتزامات المنجزة التي تنشأ من العقد - 9

  . ومن وقت إعالن القبول وفقاً لنظرية اإلعالن ، المواعيد من وقت العلم بالقبول وفقاً لنظرية العلم

في الدعوى البوليصية ال يستطيع الدائن الطعن في عقد صدر من مدينه إضراراً بحقه إال إذا كان هذا العقد متأخراً في التاريخ  - 5

عالن القبول والعلم به في العقد الذي فلو أن هذا الحق قد ثبت في ذمة المدين في الفترة ما بين إ . عن الحق الثابت له في ذمة المدين

  . وال يجوز له ذلك وفقاً لنظرية اإلعالن ، فإنه يجوز للدائن الطعن في العقد وفقاً لنظرية العليم ، يريد الدائن الطعن فيه

هذه العقود  ويختلف حظ . العقود التي صدرت من تاجر شهر افالسه يتوقف نصيبها من الصحة والبطالن علىمعرفة وقت تمامها - 9

فتهم إذن  . بحسب ما إذا كانت قد تمت قبل المدة المشتبه فيها أو في أثناء هذه المدة أو بعد التوقف عن الدفع أو بعد شهر االفالس

 ، فقد يعلن القبول في مرحلة من هذه المراحل ويحصل العلم به في مرحلة أخرى ، معرفة وقت تمام العقد في مثل هذه الفروض

  . كم على العقد باختالف المذهب الذي يؤخذ بهفيختلف الح

تقضي قواعد القانون الدولي الخاص بأن القانون الذي يخضع له العقد هو القانون الذي أراده المتعاقدان وفقاً لنظرية سلطان  - 1

وكان  ، فإذا تم عقد بين شخصين .(  lex loci contractu)  ويكون هذا القانون عادة هو قانون الجهلة التي تم فيها العقد . اإلرادة

فإن  ، ومن صدر منه القبول كان موجوداً في فرنسا وقت صدور القبول ، من صدر منه اإليجاب موجوداً في مصر وعلم بالقبول فيها

مذهبين في واألخذ بأي ال . ويخضع للقانون الفرنسي إذا أخذنا بمذهب اإلعالن ، العقد يخضع للقانون المصري إذا أخذنا بمذهب العلم

  . تحديد المكان يحدد الزمان كذلك

كجريمة التبديد فإنها تتم بتمام عقد البيع الذي يتصرف  ، قد يكون ارتكاب جريمة في بضع الفروض متوفقاً على تمام عقد مدني - 1

ذا المكان هو الجهة التي وقعت فإن ه ، فيهم أن نعرف في أي مكان تم عقد البيع . بموجبه المبدد في األشياء التي كان مؤتمناً عليها

فإذا فرض أن المبدد وقت أن باع كان في بلد غير البلد  . ومحكمة هذه الجهة هي المحكمة المختصة بالنظر في التبديد ، فيه الجريمة

مذهب هو الذي وهذا ال . فإن المحكمة المختصة تكون محكمة هذا البلد أو ذلك تبعاً للمذهب الذي يؤخذ به ، الذي كان فيه المشتري

  . يعين أيضاً وقت تمام العقد

  القوانين األجنبية - 128

)  والمشروع الفرنسي اإليطالي ،(  299م )  اخذ مبه التقنين األلماني . وتأخذ بعض التقنينات األجنبية الحديثة بمذهب العلم بالقبول :

 .(  فقرة ثانية 111م )  والتقنين اإلسباني ،(  91م )  والتقنين التجاري اإليطالي ،(  فقرة أولى 1م 

 ، ويأخذ التقنين المدني السوري الجديد بمذهب إعالن القبول .(  29م )  ويأخذ تقنين االلتزامات السويسري بمذهب تصدير القبول

مان اللذين يعلم فيهما الموجب يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الز"  من هذا التقنين على أنه 57فقد نصت المادة 

 ونجد هنا أحد الفروق القليلة بين القانونين السوري والمصري . " ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك ، بالقبول
 (121  )

.  

النقض الفرنسية وتقضي محكمة  . فالقضاء منقسم بين مذهبي إعالن القبول والعلم بالقبول ، أما في فرنسا حيث ال يوجد نص تشريعي

 وهي مسألة موضوعية ال رقابة لمحكمة النقض عليها ، بأن تحديد وقت تمام العقد ومكانه مسألة يرجع فهيا إلى نية المتعاقدين
 (121  )

.  

 أحكام القانون المصري  –ب 

  القانون القديم – 129

سواء في ذلك القضاء الوطني أو القضاء  ، فانقسم القضاء فيه . لم يشتمل القانون القديم على نص تشريعي في هذا الموضوع :

  . المختلط

                                                 

واشتمل القسم األول من المشروع على " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للقانون السوري الجديد في هذا الصدد ما يأتي :  ( 121)  

فبين في الباب األول من الكتاب األول قواعدها بوجه عام وعدد مصادرها وفصل أحكام العقد وأركانه وآثاره  ، االلتزامات

فقد أخذت من قانون الموجبات والعقود  ، فيما عدا العقود بالمرسالة ، ن القانون المصريوهي قواعد أخذت بجملتها م ، وانحالله

وذلك لكثرة المعامالت الجارية بين سورية ولبنان  ، فأصبح العقد بالمراسلة يتم بمجرد إعالن القبول وفي مكان اإلعالن ، اللبناني

ضوع بين البلدين لئال يقع تنازع بين قانونيهما يؤدي إلى اإلضرار بحيث تقضي المصلحة بتوحيد النصوص التشريعية في هذا المو

  . ( 22) المذكرة اإليضاحية للقانون المدني السوري ص  "بحقوق ذوى العالقة 

 – 2 – 2519داللوز  2529يناير سنة  15و في  - 115 – 2 – 2525داللوز  2529يونية سنة  21محكمة النقض الفرنسية في  ( 121)  

 – 2 – 17داللوز  2711أغسطس سنة  1وهناك حكمان آخران يتعلقان بمكان العقد :  . ذان الحكمان يتعلقان بزمان العقدوه . 211

  . 599 2 – 11داللوز  2719وفي أول ديسمبر سنة  – 99
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 أما القضاء الوطني فكان يميل إلى األخذ بمذهب العلم بالقبول في المسائل المدنية على األقل
 (127  )

.  

 وانقسم القضاء المختلط بين مذهبي العلم واإلعالن
 (125  )

.  

 ولكنه اتجه أخيراً إلى األخذ بمذهب العلم بالقبول . وبقى الفقه في مصر حائراً حيرة القضاء
 (119  )

.  

  القانون الجديد – 131

فهو قد وضع المبدأ  . اخذ فيها بمذهب العلم بالقبول ، أما القانون الجديد فقد حسم هذا الخالف الطويل بنصوص تشريعية واضحة :

ينتج التعبير عن اإلرادة أثره في "  على أنه 52فنص في المادة  ، األساسي في تعيين الوقت الذي ينتج فيه التعبير عن اإلرادة أثره

د مر وق . " ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ، ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه

  : بما يأتي 51فقضت المادة  . ثم طبق هذا المبدأ في نص خاص بالتعاقد فيما بين الغائبين . الكالم في هذا النص

                                                 

الشخص الذي عرض عليه طالما أن قبول  ، خصوصاً في المواد المدنية ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن العقد ال يتم ( 127)  

وانظر أيضاً في هذا المعنى محكمة  . ( 279ص  29المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  11)  اإليجاب لم يصل لعلم العارض

ولكن هناك حكما قضى بأن التعاقد بالمراسلة يعتبر  . 2999ص  512رقم  99المحاماة  2599استئناف مصر في أول فبراير سنة 

فهو قد  ، ( 192ص  1الشرائع  2529ابريل سنة  12) دمياط الجزئية في  حاصال من وقت وضع كتاب القبول في صندوق البريد

  . اخذ بمذهب تصدير القبول

وقبل هذا العلم يجوز للموجب أن يرجع في غيجابه كما يجوز  ، فهناك أحكام قضت بأن العقد ال يتم إال إذا علم الموجب بالقبول ( 125)  

فبراير سنة  وفي ( – 292ص  7م  2751يناير سنة  99) محكمة االستئناف المختلطة في  لمن صدر منه القبول أن يعدل عن قبوله

فبراير سنة  12 محكمة اإلسكندرية الجزئية المختلطة في – 111ص  59م  2599ابريل سنة  5وفي  – 291ص  95م  2511

 9وفي  – 95ص  25جازيت  2519فبراير سنة  25محكمة اإلسكندرية التجارية المختلطة في  – 99ص  21جازيت  2511

وهناك أحكام أخرى قضت بأن العقد يتم  . ( 279ص  91م  2555يونية سنة  9وفي  – 11ص  29جازيت  2515مارس سنة 

 215ص  97م  2511يناير سنة  29وفي  – 59ص  17م  2529ديسمبر سنة  1في  ) محكمة االستئناف المختلطة بإعالن القبول

ص  25جازيت  2517مارس سنة  9محكمة اإلسكندرية الجزئية المختلطة في  – 111ص  95م  2511فبراير سنة  5وفي  –

 أخذ بمذهب تصدير القبولوهناك طائفة ثالثة من األحكام ت . ( 299ص  95رقم  11المحاماة  2552سبتمبر سنة  17وفي  – 191

م  2555ابريل سنة  9وفي  – 15ص  99م  2559فبراير  15وفي  – 592ص  91م  2519مايو سنة  1) استئناف مختلط في 

  . ( 52ص  12

يشعر المستعرض لحلول المتقدمة بشيء من الحيرة إذا أراد أن يختار منها حال " من ذلك ما جاء بنظرية العقد للمؤلف :  ( 119)  

وانقسام الفقه والقضاء في مصر وفي  ، وذلك لتعدد هذه الحلول وذهاب كل منها إلى وجهة من النظر تختلف عن األخرى ، تضيهير

ولكن المتأمل في المسألة ال يسعه إال أن يماشي محكمة  . وتباين التشريعات الحديثة والقوانين المختلفة في هذا الموضوع ، فرنسا

فهو  ، بل هو يرجع في الواقع إلى إرادة الموجب . من أن األمر يرجع قبل كل شيء إلى نية المتعاقدينالنقض الفرنسية في رأيها 

فالموجب إذن هو الذي يبين متى يريد أن يتم  . وليس القبول إال موافقة تامة لإليجاب ، الذي أنشأ العقد ابتداء بإيجابه ورسم حدوده

والنص التشريعي الصالح في  . فال نظنها موفقة في ذلك ، أما لتاشريعات التي وردت فيها نصوص تتعرض للمسالة . العقد وان يتم

 . فإذا غمضت هذه اإلرادة ولم يمكن االهتداء إليها بوضوح فهنا نلجأ إلى االفتراض ، نظرنا هو الذي يقضي باتباع إرادة الموجب

فنحن نأخذ إذن  . واألصلح أال يتم العقد إال عند علمه بالقبول ، ض ما هو في صالحهوآمن فرض في تفسير إرادة الموجب أن يفر

بل نأخذ بها ألنها تتفرع عن المبدأ  ، وال لألسباب التي تذكر عادة في تأييدها ، ولكن ال نأخذ بها اعتباطاً  . بنظرية العلم بالقبول

فإذا كان لنا أن نقترح إدخال  . لم تتبين له إرادة فرضنا ما هو في مصلحته فإذا ، األساسي الذي قررناه من أن العبرة بإرادة الموجب

فنحن نرى أن يضاف إلى القانون المصري نص في هذا المعنى يقضي بأنه لمعرفة  ، تعديل في التشريع المصري في هذا الصدد

فإذا لم يمكن االهتداء إلى  . ه تحددها إرادة الموجبوهذ ، الوقت والمكان اللذين يتم فيهما العقد بالمراسلة يرجع إلى نية المتعاقدين

مثل هذا النص يضع قرينة قانونية تفسر بمقتضاها  . معرفة هذه اإلرادة فيفرض أن الموجب قد أراد أن يتم العقد عند علمه بالقبول

 ، لم بالقبول بمجرد استالمه لهوال بأس من إضافة قرينة قانونية أخرى يفرض بمقتضاها أن الموجب قد ع . إرادة الموجب الغامذة

وإال فإرادة  ، فخالصة الرأي الذي نذهب إليه هو األخذ بإرادة الموجب الصريحة أو الضمنية . وإن كان له أن يثبت عكس ذلك

لة إلثبات على أن يكون استالم القبول قرينة قاب ، وهذه اإلرادة المفروضة هي التي تتفق مع نظرية العلم بالقبول ، الموجب المفروضة

  . ( 999فقرة  – 995) نظرية العقد للمؤلف فقرة  "العكس على حصول العلم 

والدكتور احمد حشمت أبو  221ص  – 222أنظر أيضاً في الفقه المصري الذي أخذ بمذهب العلم بالقبول الدكتور حلمي بهجت بدوي ص 

  . 75ستيت ص 
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ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني  ، يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول - 2"  

 . يقضي بغير ذلك

 يفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبولو -2
 (112  )

" . 

 . ويتبين من هذا النص أن القانون الجديد ترك تعيين المكان والزمان اللذين يتم فيهما العقد فيما بين الغائبين إلى اتفاق المتعاقدين

فال  ، قا على شيء في هذا الصدد وما هو الشيء الذي اتفقا عليه يعتبر من المسائل الموضوعيةوتحديد ما إذا كان المتعاقدان قد اتف

  . رقابة فيه لمحكمة النقض

فيعتبر العقد قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب  ، أما إذا لم يتفق المتعاقدان على شيء ولم يوجد نص قانوني خاص

وهو في هذا لم يزد على أن طبق المبدأ األساسي  . العلم بالقبول اخذ به القانون الجديد في صراحة ووضوح وهذا هو مذهب . بالقبول

ومن اجل  . أي بعلم الموجب ، الذي سبقت اإلشارة إليه من أن اإلرادة ال تنتج أثرها إال في الوقت الذي تتصل فيه بعلم من وجهت إليه

فيكون وصول القبول قرينة على  . على أن الحكم الذي اوردته ليس إال تطبيقاً لهذا المبدأ 51ادة ذلك يجب تفسير الفقرة الثانية من الم

كان النص لم  وإذا . فيجوز إثبات العكس ، ولكنها قرينة غير قاطعة ، وهي قرينة قانونية ألنها وردت في نص قانوني . العلم به

وهي  ، 52إلى المبدأ األساسي الذي ورد في العبارة األخيرة من المادة فإن هذا فمهوم من الرجوع  ، يصرح بجواز إثبات العكس

وقد رأينا أن الفقرة الثانية من  –"  قرينة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك"  تقضي بأن وصول التعبير عن اإلرادة يعتبر

  . فينبغي أن تفسر على مقتضاه ، ليست إال تطبيقا لهذا المبدأ األساسي 51المادة 

 ، بتعيين المكان والزمان اللذين يتم فيهام العقد على غير الوجه المتقدم ، كما قدمنا ، وقد تقضى النصوص القانونية في حاالت خاصة

مؤجرة بعد انتهاء من تجدد اإليجار تجداً ضمنياً ببقاء المستأجر في العين ال 955مثل ذلك ما ورد في المادة  ، فتتبع هذه النصوص

فيتم التجديد ببقاء المستأجر في العين دون حاجة أن يعلم بأن المؤجر ال يعترض على هذا  ، اإليجار بعلم المؤجر ودون اعتراض منه

 البقاء
 (111  )

.  

                                                 

ن المشروع التمهيدي على الوجه الوارد في القانون الجديد مع اختالف لفظي م 295تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 112)  

ووافق عليه مجلس النواب  . في المشروع النهائي 55وأصبح رقم المادة  ، ووافقت عليه لجنة المراجعة بتعديل لفظي . طفيف

) مجموعة  . خال تعديالت لفظية طفيفةومع إد 51زووافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ تحت رقم 

  . فقرة أولى من المشروع الفرنسي اإليطالي 1وانظر أيضاً المادة  . ( 99ص  – 91ص  1األعمال التحضيرية 

تتضمن التشريعات المختلفة أحكاماً جد متباينة " وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 111)  

) المراد هو  ولم يجعل من الرد بالقبول ، وقد اختار المشروع مذهب العلم بالقبول . بشأن تعيين زمان التعاقد بالمراسلة ومكانه

وبديهي أن هذا الحكم قر يسري حيث  . على حصول العلم به ) المراد قرينة قابلة إلثبات العكس ( سوى الينة بسيطة وصول القبول (

كما هي الحال بالنسبة  ، أو حيث يقضي القانون بالعدول عنه إلى حكم آخر ، ن إلى مخالفته صراحة أو ضمناتنصرف نية المتعاقدي

اللذين ينزلهما القانون  ) وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في التنفيذ االختياري كما قدمنا ( للسكوت أو التنفيذ االختياري

فهو الذي  ، ذلك أن الموجب هو الذي يبتدئ التعاقد . المذاهب إلى رعاية مصلحة الموجب ولعل مذهب العلم هو أقرب . منزلة القبول

أن تكون  ، إذا لم يفعل ، ومن العدل . فمن الطبيعي والحال هذه أن يتولى تحديد زمان العقد ومكانه . يحدد مضمونه ويعين شروطه

فمذهب العلم هو الذي يستقيم دون غيره مع المبدأ  ، وبعد . الف ذلكاإلرادة المفروضة مطابقة لمصلحته عند عدم االتفاق على ما يخ

أنظر الفقرة  –القاضي بأن التعبير عن اإلرادة ال ينتج أثره إال إذا وصل إلى من وجه إليه على نحو يتوفر معه امكان العلم بمضمونه 

اإلرادة ال يصبح نهائياً إال في الوقت الذي يستطيع  ومؤدى ذلك أن القبول بوصفه تعبيراً عن –من المشروع  219األولى من المادة 

فقد  . ولم يستقر القضاء المصري على رأي معين في هذا الصدد . وال يعتبر التعاقد تاماً إال في هذا الوقت ، فيه الموجب أن يعلم به

 29المجموعة الرسمية  2521سنة مارس  11)  وبوجه خاص في المسائل المدنية ، اختارت محكمة االستئناف األهلية مذهب العلم

فبراير سنة  ( – 292ص  7م  2751يناير سنة  99)  أما محكمة االستئناف المختلطة فقضاؤها موزع بين مذهب العلم . ( 279ص 

 – 215ص  97م  2511يناير سنة  29)  وبين مذهب اإلعالن . ( 111ص  59م  2599أبريل سنة  5 – 291ص  95م  2511

على أن  . وليس ثمة شك في أن هذا المذهب األخير هو أنسب المذاهي في المسائل التجارية . ( 111ص  95م  2511فبراير سنة  (

مايو سنة  1) استئناف مختلط في  قد رددت صداه بعض أحكام القضاء المختلطة والقضاء األهلي ) التصدير ( مذهب االصدار

ولم تتح لمحكمة النقض حتى اليوم فرصة للفصل  . ( 192ص  1ائع الشر 2529ابريل سنة  12دمياط  – 592ص  91م  2519

) مجموعة األعمال  . "وغنى عن البيان أن النص الذي اختاره المشروع يقضي على هذا الخالف بأسره  . في هذه المسألة

  . ( 95ص  – 99ص  1التحضيرية 
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 (  الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي والعربون)  مرحلة تمهيدية في التعاقد - المطلب الثالث 

  ير نهائيتعاقد غ – 131

ولكن قد  . فرأينا كيف يتم العقد على نحو بات نهائي ، ووصلنا في ذلك إلى مرحلته النهائية ، عالجنا فيما قدمناه كيف يتم التعاقد :

وأبرز الصور لهذه المرحلة  . يسبق مرحلة التعاقد النهائي مرحلة تمهيدية تؤدي على وجه محقق أو غير محقق إلى المرحلة النهائية

  . مهيدية الوعيد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي والعربونالت

 الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي – 1
 (*  )

 

 (Promesse de contrat – Contrat preliminaire ) 

 (Avant – contrat ) 

 : الصور العملية للوعد بالتعاقد ولالتفاق االبتدائي – 132

أو هو اآلن  ، يتوقع شخص حاجته في المستقبل إلى ارض بجوار مصنعه أو منزله : الوعد بالتعاقد كثير الوقوع في الحياة العملية 

 فيكتفي بالتعاقد مع صاحب هذه األرض على أن يتعهد هذا ببيع األرض له إذا أبدى ، في حاجة إليها ولكن ال يستطيع شراءها فوراً 

يقوم المستأجر بإصالحات هامة في  . فيتقيد صاحب األرض بالعقد دون أن يتقيد به الطرف اآلخر ، دة معينةرغبته في الشراء في م

من المالك على وعد ببيع العين له إذا رغب شراءها في خالل مدة اإليجار حتى  ويحصل قبل قيامه بهذه اإلصالحات ، العين المؤجرة

د المالك من تسلم الشيء بشرط مذاقه أن يبيعه إياه إذا هو أعلن رغبته في الشراء في مدة يع . ينتفع بهذه اإلصالحات انتفاعاً كامالً 

يؤجر المالك العين ويشترط على المستأجر أن يشتريها إذا هو أبدى رغبته في البيع  .(  511م )  وهذا ما يسمى ببيع المذاق ، معينة

يفتح مصرف حساباً جارياً لعميل قبل أن  . وعد بالبيع في الصور المتقدمةوهذا هو الوعد بالشراء يقابل ال ، في خالل مدة اإليجار

الوعد بالبيع  –ويالحظ في كل هذه الصور  . فيكون هذا وعداً من المصرف باإلقراض عندما يريد العميل أن يقترض ، يقرضه شيئاً 

  . أما الموعود له فلم يلتزم بشيء ، أن العقد ملزم لجانب واحد هو الواعد –والوعد بالشراء والوعد باإلقراض 

يمنعهما  . يريد شخصان التعاقد ولكنهما ال يستطيعان ذلك فوراً  : على أن هناك صوراً أخرى للوعد بالتعاقد يكون فهيا ملزما للجانبين

المحكمة الشرعية  من ذلك مثال إجراءات ال بد منها في إبرام العقد النهائي كاستخراج مستندات ضرورية أو الحصول على إذن من

أو يمنعهما أن  . أو يمنعهما ضرورة الكشف عن العقار لتبين ما عسى أن يثقله من الحقوق العينية . أو المحكمة الحسبية أو نحو ذلك

 هناك مصروفات كثيرة يقتضيها إبرام العقد النهائي وشهره وهما ال يستطيعان االضطالع بها في الحال
 (119  )

هذه بعض أمثلة من  .

 ، ويريدان التقيد به منذ اآلن ، ولكن المتعاقدين قد قرر قرارهما على إبرام العقد . لموانع التي تحول دون إبرام العقد النهائي فوراً ا

وهو  ، وهذا هو االتفاق االبتدائي . فيمضيان اتفاقاً ابتدائياً يعد كل منهما فيه اآلخر بأن يمضي العقد النهائي في مدة تعين في االتفاق

  . ولكنه وعد ملزم للجانبين ، وعد بالتعاقد

 . وما الذي يترتب عليه من اآلثار ، في صورتيه الملزمة لجانب واحد والملزمة للجانبين ، ولننظر اآلن كيف ينعقد الوعد بالتعاقد

 كيف ينعقد الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي  –أ 

  الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي – 133

وعلى هذين األساسين ترتكز كل القواعد التي سنقررها في هذا  . ولكنه عقد تمهيدي ال عقد نهائي . عقد كامل ال مجرد إيجاب ،

  . الموضوع

وبيان هذا أن الواعد  . وسط بين اإليجاب والتعاقد النهائي ، وكذلك االتفاق االبتدائي ، وأول ما يستخلص من ذلك أن الوعد بالتعاقد

ألنه  ، وهذا أكثر من إيجاب . يلتزم بأن يبيع الشيء الموعود ببيعه إذا أبدى الطرف اآلخر رغبته في الشراء –بالبيع مثال  – بالتعاقد

أو على بيع  –ولكن كال من اإليجاب والقبول لم ينصب إال على مجرد الوعد بالبيع  . إيجاب قد اقترن به القبول فهو عقد كامل

وهو خطوة  ، مرحلة دون التعاقد النهائي ، وكذلك االتفاق االبتدائي ، ولذلك يكون الوعد بالتعاقد –البتدائي تمهيدي في حالة االتفاق ا

  . نحوه

                                                 

 . ويسميانه مع ذلك عقداً ابتدائياً  ، ون العقد المبرم عقداً نهائياً ويقع كثيراً في بعض هذه الصور أن المتعاقدين يقصدان أن يك ( 119)  

 . ( 11ص  1) أنظر المشروع في لجنة المراجعة : مجموعة األعمال التحضيرية  والعبرة في ذلك بنية المتعاقدين
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 ما الذي يجب االتفاق عليه في الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي – 134

لذي يعد بموجبه كال المتعاقدين أو إحداهما بإبرام االتفاق ا"  من القانون المدني الجديد على أن 292تنص الفقرة األولى من المادة  : 

 والمدة التي يجب إبرامه فيها ، إال إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، عقد معين في المستقبل ال ينعقد
 (115  )

" . 

فوجب أن يكون السبيل مهيأ  ، و التعاقد النهائيوهذا الحكم نتيجة منطقية من أن كال من الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي هو خطوة نح

أو بمجرد حلول الميعاد في االتفاق  ، إلبرام العقد النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد

  . االبتدائي الملزم للجانبين

 فإن كان بيعاً وجب أن يتفق الطرفان على المبيع والثمن . والمسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه هي أركان هذا العقد
 (119  )

وإن  .

وإن كان مقايضة وجب أن  . كان شركة وجب أن يتفقا على المشروع المالي الذي تكونت من اجله الشركة وعلى حصة كل شريك

فإن الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي  ، ه المسائلفإذا لم يتم االتفاق على جميع هذ . وهكذا عيتفقا على الشيئين اللذين يقع فيهما التقايض

  . ال ينعقدان

وهذا التعيين قد  . وتعيين المدة التي يجب في خاللها إبرام العقد الموعود به ضروري أيضاً النعقاد الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي

فهذا  ، كان العقد الموعود به ال يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معينوقد يقع داللة كما إذا  ، يقع صراحة على مدة محددة أو قابلة للتحديد

وكان في عناصر  ، وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة . الوقت هو المدة التي يجب في خاللها إبرام هذا العقد

وإذا اختلف الطرفان  ، ن المدة هنا تكون قابلة للتحديدجاز الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي أل ، القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة

  . على تديدها تكفل القاضي بذلك

 الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي في العقود الشكلية – 135

 :  ً مية أو ورقة ورقة رس –فإن الشكل الذي يعتر ركناً فيه  ، كالهبة والرهن الرسمي والشركة ، وإذا كان العقد الموعود به عقداً شكليا

فهي  ، 292وهذا ما تقضي به صراحة الفقرة الثانية من المادة  . يعتبر أيضاً ركنا في الوعد بالتعاقد وفي االتفاق االبتدائي –مكتوبة 

                                                 

" االتفاق الذي يعد ي : على الوجه اآلت ( 299) م  بفقرتيها في المشروع التمهيدي 292تاريخ النص : وردت المادة  ( 115)  

يكون صحيحاً إال إذا حددت المسائل األساسية للعقد المراد حدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال أن أو ابموجبه المتعاقد

فهذا الشكل تجب مراعاته  ، إذا اشترط القانون لصحة العقد استيفاء شكل معين - 1 . إبرامه والمدة التي يجب أن يتم فهيا العقد

ولما عوض النص على لجنة المراجعة عدلته على الوجه  . "يضاً في االتفاق االبتدائي الذي يتضمن وعداً بإبرام هذا العقد أ

االتفاق االبتدائي الذي يعد بموجبه كال المتعاقدين أو احدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال ينعقد إال إذا عينت  - 2" اآلتي : 

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل  – 1 . للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيها جميع المسائل الجوهرية

في  299وأصبح رقم المادة  . "معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد 

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ استفهم عما هو  . ووافق مجلس النواب على النص دون تعديل . المشروع النهائي

فمثال عقد الهبة ال يتم إال إذا  ، فأجيب أن المقصود بالشكل هي الرسمية في عرف الفقه والقضاء ، مقصود بالشكل المعين

وهذا هو مدلول  ، ال يتم هو أيضاً إال إذا كتب في ورقة رسمية فالوعد بالهبة ، كتب في ورقة رسمية طبقا لألوضاع المقررة

فعقد الشركة في القانون الجديد يجب أن  ، ) مالحظة من المؤلف : الشكلية أوسع من الرسمية . 929الفقرة الثانية من المادة 

 ً ً فهو عقد شكل ، وليس من الضروري أن يكون مكتوباً في ورقة رسمية ( 991) م  يكون مكتوبا  ، ي دون أن يكون عقداً رسميا

واعترض أمام لجنة القانون المدني على  . ويترتب علىذ لك أن الوعد بالشركة يجب أن يكون مكتوباً كعقد الشركة ذاته (

 ، ألن العمل قد جرى على اعتبار العقود االبتدائية عقوداً نهائية ، إذ هي قد تحدث لبسا ، الواردة في النص" ابتدائي " كلمته 

)  292ثم وافقت اللجنة ووافق مجلس الشيوخ على النص تحت رقم  . فوافقت اللجنة على حذف هذه الكلمة دفعاً للبس

من  11من قانون االلتزامات السويسري والمادة  1وانظر المادة  . ( 11ص  – 11ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

  . قانون االلتزامات البولوني

وما يجريه  ، لنقض بأن الثمن ركن من أركان البيع التي يجب التثبت من توافرها قبل الحكم بانعقادهوقد قضت محكمة ا ( 119)  

يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هذا االيراد شاهداً  –في دعوى صحة التعاقد  –قاضي الموضوع من هذا التثبت 

وليمكن به محكمة النقض من أن تأخذ بحقها في االشراف على  ، هعلى أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنازع في

فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بين طرفيه وبالترخيص بتسجيل الحكم ليقوم مقام العقد  ، مراعاة أحكام القانون

)  متعيناً نقضه ، صور أسبابهفإنه يكون مشوباً بق ، في نقل الملكية مجهال فيه ركن الثمن المقول بأن البيع تم على أساسه

  . ( 229ص  51رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  17نقض مدني في 
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 الفهرس العام

فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في االتفاق الذي يتضمن الوعد  ، إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين"  تنص على أنه

 بإبرام هذا العقد
 (111  )

" .  

 فإذا لم يستوف الوعد بالتعاقد أو االتفاق االبتدائي الشكل المطلوب وقع باطال
 (111  )

فالوعد بالرهن الرسمي إذا لم يفرغ في ورقة  .

ذ وعده تنفيذاً عينياً بأن يجبر على إبرام الرهن الرسمين ألن هذا يقتضي تدخال وال يجوز إجبار الواعد على تنفي ، رسمية كان باطال

وال يجوز كذلك أن يقوم الحكم على الواعد  . وإجباره على هذا التدخل الشخصي ممتنع ، شخصياً من الواعد إلتمام رسمية الرهن

لو جاز ذلك ألمكن بطريق ملتو أن يصل الطرفان إلى إبرام  والنه ، بالتنفيذ مقام الرهن الرسمي ألن الوعد بالرهن باطل كما قدمنا

  . إذ يقتصران على وعد بالتعاقد غير رسمي يصالن به إلى حكم يقوم مقام الرهن الرسمي ، رهن رسمي دون ورقة رسمية

غير معين ثم بإيجاب وقبول يعتبر عقداً  : ولكن يجوز أن يؤدي الوعد بالرهن الرسمي غير المفرغ في ورقة رسمية إلى النتيجة اآلتية

فال يبقى إال التعويض  ، ولما كان هذا االلتزام يتعذر تنفيذه معيبنا . وتب التزاماً شخصياً في ذمة الواعد ، وفقاً لمبدأ سلطان اإلرادة

الحكم بسقوط كما يجوز  . ويجوز أن يؤخذ به حق اختصاص فيؤدي عمال إلى نتيجة قريبة من الرهن الرسمي ، يحكم به على الواعد

 وأخذ حق اختصاص بمبلغ القرض ، اجل القرض الذي كان يراد ضمانه بالرهن
 (117  )

.  

                                                 

  . في تاريخ هذا النص 295أنظر هامش فقرة  ( 111)  

  (111 )  ً حتى لو اشترط المتعاقدان عند الوعد بالتعاقد  ، فإن الوعد بهذا العقد يكون رضائياً مثله ، ويالحظ أن العقد إذا كان رضائيا

ذلك أن الرسمية المطلوبة في العقد النهائي قد اشترطها المتعاقدان ولم  . أن يكون العقد النهائي مكتوباً في ورقة رسمية

  . فالعقد الموعود به هو في أصله عقد رضائي ال عقد شكلي ، يشترطها القانون

يتناول النص حكم الوعد بالتعاقد سواء فيما " إليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة ا ( 117)  

ويشترط لصحة مثل هذا االتفاق التمهيدي تحديد المسائل  . يتعلق بالعقود الملزمة للجانبين والعقود المزمة لجانب واحد

على نقيض التقنين البولوني فهو  –علق بالشكل فال يشترط وضع خاص أما فيما يت . األساسية في التعاقد والمدة التي يتم فهيا

إال إذا كان القانون يعلق صحة العقد المقصود إبرامه على وجوب استيفاء شكل  – 1فقرة  11يشترط الكتابة إطالقا في المادة 

ويوجه هذا النظر أن إغفال هذا  . ففي هذه الحالة ينسحب الحكم الخاص باشتراط الشكل على االتفاق التمهيدي نفسه ، معين

مادام أن الوعد قد يؤدي إلى اتمام التعاقد المراد عقده فيما  ، االحتياط يعين على االفالت من قيود الشكل الذي يفرضه القانون

ود الخاصة ويكفي لبلوغ هذه الغاية أن يعدل المتعاقدان عن إبرام العقد الذي يرغب في االفالت من القي . إذا حكم القضاء بذلك

ثم يتصدرا حكما يقرر إتمام  ، ويعمدا إلى عقد اتفاق تمهيدي أو وعد باتمام هذا العقد ال يستوفي فيه الشكل المفروض ، بشكله

ومع ذلك فالوعد  . وبذلك يتاح لهما أن يصال من طريق غير مباشر إلى عدم مراعاة القيود المتقدم ذكرها ، التعاقد بينهما

فإذا صح أن مثل هذا الوعد ال يؤدي إلى  . يكون خلواً من أي اثر قانوني إذا لم يستوف ركن الرسمية بإبرام عقد رسمي ال

وهو بهذه المثابة قد  . طبقا لمبدأ سلطان اإلرادة ، فهو بذاته تعاقد كامل يرتب التزامات شخصية ، اتمام التعاقد المقصود فعال

بل والى سقوط اجل القرض الذي  ، رهن أو على األقل إلى قيام دعوى بالتعويضينتهي عند المطالبة بالتنفيذ إلى اتمام عقد ال

  . ( 19ص  – 19ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "يراد ترتيب الرهن لضمان الوفاء به 

القانون الجديد في أنه جعل  وما بعدها ( 19) التصرف القانوني المجرد نسخة فرنسية ص  وهذا وينتفق الدكتور أبو عافية في رسالته

وهو يرى وجوب التمييز في هذا الصدد بين ما إذا كان  . باطال –إذا لم يفرغ في الشكل المطلوب  –الوعد بالعقد الشكلي 

أو فرض لمصلحة الغير حماية لهم من الغش  ، الشكل قد فرضه القانون لمصلحة العاقدين فيكون الوعد في هذه الحالة باطال

ً وإبرازاً إل فقرة  11) أنظر في هذا المعنى قانون االلتزامات السويسري م  رادة المتعاقدين فيكون الوعد في هذه الحالة صحيحا

فينبغي أن يكون هذا الجزاء مرناً يتالءم  ، ويستند في ذلك إلى أن القانون هو الذي فرض الشكل وهو الذي يعين جزاءه . ( 1

  . مراً خارجاً عن اإلرادة وال يغني عنهامع الظروف في كل حالة ما دام الشكل أ

وعلى  . وانه ال يغني عن وجود اإلرادة ، ونحن نسلم مع الدكتور أبو عافية بأن الشكل في القانون الحديث وظيفته خارجية ال داخلية

يجعل العقد الذي لم فقد  . وهو الذي يعين له الجزاء الكافي في حالة االخالل به ، هذا األساس يكون الشكل من صنع القانون

وقد يجعل  ، جديد ( 575) م  وقد يسمح ؟؟ كما في الهبة الباطلة شكال ، يستوف الشكل المطلوب باطال ال ترد عليه اإلجازة

بل إن  . وان يحتج به في فرض دون فرض كما في شركات التضامن والتوصية ، الشكل من المرونة بحيث يقبل أن يستكمل

إذ القانون استقل هنا كذلك بصنع  –كما كان األمر في القانون الروماني  –ل ذي الوظيفة الداخلية هذا هو أيضاً شأن الشك

  . وأمعن في ذلك إلى حد أن استغنى به عن اإلرادة ، الشكل

رقة بين ما دون تف –وأن يرتب على اإلخالل بهذا الشكل بطالن الوعد  ، فإذا رأى المشرع أن يجعل الوعد بالعقد الشكلي شكلياً مثله

وهو ال يخل في هذا  . فله ذلك –إذا كان الشكل لمصلحة المتعاقدين أو لمصلحة الغير وهي تفرقة تدق في كثير من األحيان 

بسلطان اإلرادة ما دام قد ميز الوعد بالعقد وارتفع به عن محض اتفاق ملزم إلى جعله سبيال للوصول إلى العقد الكامل عن 

يجوز في طبيعة األشياء أن الوعد بعقد شكلي يؤدي مباشرة إلى هذا العقد الشكلى ما لم يكن الوعد  إذ ال . طريق حكم قضائي

  . وإال جاز دائماً التحايل على الشكل ، ذاته مفرغاً في الشكل المطلوب
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  شروط االنعقاد والصحة في العقد الموعود به ومتى تراعى في الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي – 136

فإن شروط هذا العقد من حيث االنعقاد والصحة قد تكون مطلوبة في عقد الوعد  ، ولما كان الوعد هو خطوة نحو العقد النهائي :

ال يحول في الوعد دون الوصول إلى العقد النهائي إال ظهور رغبة الموعود له إذا كان الوعد ملزماً  ، كما قدمنا ، ذلك أنه . ذاته

ً )  ملزماً للجانبينأو حلول الميعاد إلبرام العقد النهائي إذا كان الوعد  ، لجانب واحد   .(  أي اتفاقا ابتدائيا

فإن األهلية المطلوبة إلبرام العقد النهائي في كل من الطرفين تكون مطلوبة  ، ويترتب على ذلك أن الوعد إذا كان ملزماً للجانبين

فيجب أن يكون  ، الواعد وقت الوعد فتقدر األهلية بالنسبة إلى ، أما إذا كان الوعد ملزماً لجانب واحد . أيضاً في االتفاق االبتدائي

 أهالً للتعاقد النهائي في هذا الوقت حتى لو فقد األهلية وقت التعاقد النهائي بأن حجر عليه مثال
 (115  )

وعيوب اإلرادة بالنسبة إلى  .

أما اهالية  . بة الموعود لهالواعد تقدر وقت الوعد أيضاً ألنه ال يصدر منه رضاء بعد ذلك إذ أن التعاقد النهائي يتم بمجرد ظهور رغ

فيصح أن يكون قاصراً وقت الوعد بشرط أن تتوافر فيه األهلية وقت ظهور  ، الموعود له فتقدر وقت التعاقد النهائي ال وقت الوعد

أي التمييز  –قد على أنه يجب أن تتوافر فيه أهلية التعا . ذلك ألنه ل يلتزم بشيء وقت الوعد وإنما يلتزم عند التعاقد النهائي ، رغبته

أما عيوب اإلرادة فتقدر بالنسبة إليه وقت الوعد ووقت التعاقد النهائي  . وقت الوعد ألن الوعد عقد كامل كما قدمنا وهو أحد طرفيه –

ً  ، إذ أنه يصدر منه رضاء في كل من هذين الوقتين ، معاً    . فيجب أن يكون رضاؤه في كل منهما صحيحا

حتى إذا لم  ، لجانب واحد أو ملزماً للجانبين فإن مشروعية المحل والسبب يكفي توافرها وقت التعاقد النهائيوسواء كان الوعد ملزماً 

  . تكن متوافرة وقت الوعد

 اآلثار التي تترتب على الوعد بالتعاقد واالتفاق االبتدائي  - 4

  مرحلتان يفصلهما حلول الميعاد أو ظهور الرغبة - 137

فإذا كان الوعد ملزماً  . فإن األثر الذي يترتب عليه يجب أن نميز فيه بين مرحلتين ، إذا انعقد الوعد صحيحاً على النحو الذي قدمناه :

ً )  للجانبين أما إذا كان  . فإن حلول الميعاد المضروب إلبرام العقد النهائي هو الذي يفصل ما بين هاتين المرحلتين(  اتفاقاً ابتدائيا

  . عد ملزماً لجانب واحد فإن الذي يفصل بينهما هو ظهور رغبة الموعود له في التعاقد النهائيالو

  قبل حلول الميعاد أو ظهور الرغبة – 138

حتى لو كان  ، ففي المرحلة التي تسبق حلول الميعاد أو ظهور الرغبة ال يكسب الوعد إال حقوقاً شخصية وال يرتب إال التزامات :

  . هائي من شأنها أن ينقل حقاً عينياً كما في البيعالتعاقد الن

فإن كال من الطرفين يكون ملزما ًن في المرحلة التي تسبق حلول الميعاد  ،(  الوعد الملزم للجانبين)  يتبين ذلك في االتفاق االبتدائي

ويتبين ذلك أيضاً في الوعد الملزم لجانب  . عملوهذا التزام ب ، بإبرام هذا العقد عند حلول الميعاد ، المضروب إلبرام العقد النهائي

 ، وهذا أيضاً هو التزام بعمل ، فإن الواعد وحده يترتب في ذمته التزام شخصي أن يقوم بوعده عند ظهور رغبة الموعود له ، واحد

  . أما الموعود له فال يلتزم بشيء

فإن  ، أو تم وعد ملزم لجانب واحد ، ابتدائي ملزم للجانبين على عقدهوتم اتفاق  ، فإذا كان العقد النهائي المراد إبرامه هو عقد بيع

 . وال تنتقل إليه ملكية الشيء الموعود ببيعه ، الموعود له بالبيع في الحالتين ال يكسب في هذه المرحلة إال حقاً شخصياً في ذمة الواعد

  : ويترتب على ذلك أمران ال يخلوان من أهمية عملية

ويسرى تصرف الواعد في حق الموعود له متى  ، فله أن يتصرف فيه إلى وقت التعاقد النهائي . ى الواعد مالكاً للشيءيبق(  أوالً )  

فليس للموعود له إال الرجوع بتعويض على  ، فإذا باع العين وسجل البيع . توافرت الشروط المتعلقة بالشهر بالنسبة إلى العقار

  . الواعد

                                                                                                                                                                    

 ، غ في الشكل المطلوبأن ينكر على أي وعد قوته الملزمة حتى لو لم يفر ، من ناحية مبدأ سلطان اإلرادة ، ولكن ال يجوز للمشرع

وإنما يجب على المشرع أن  . وهو ملزم على كل حال ، بل على أساس أنه اتفاق غير مسمى ، ال باعتبار أنه وعد بعقد معين

وهذا هو ما قررته  . ينكر على هذا االتفاق أن يؤدي مباشرة إلى العقد الشكلي الكامل ما لم يكن مفرغاً في الشكل المطلوب

  . وهو ما انتقده الدكتور أبو عافية في رسالته دون نظر إلى االعتبارات التي قدمناها ، ضاحية للمشروع التمهيديالمذكرة اإلي

بالنيول  – 912فقرة  1) أنظر في هذا المعنى ديموج  ويشترط طبعاً أال يقع أي تعديل فيما التزم به الواعد وقت الوعد ( 115)  

  . ( 259فقرة  2وريبير وإسمان 
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  ( ً بل  ، ال ألنه لم يسلمه إلى المتعاقد اآلخر فحسب كما في العقد النهائي ، الشيء قضاء وقدراً تحمل الواعد تبعة هالكهإذا هلك (  ثانيا

 ولكنه ال يكون مسئوال عن الضمان نحو الموعود له إذ المفروض أن الشيء قد هلك قضاء وقدراً  . أيضاً ألنه ال يزال المالك
 (199  )

.  

 و ظهور الرغبةبعد حلول الميعاد أ - 139

فإذا حل هذا الميعاد  . بحلول الميعاد المحدد إلبرام العقد النهائي ، في االتفاق االبتدائي الملزم للجانبين . أما المرحلة الثانية فتحل : 

ى وقع التعاقد ومت . وجاز إجباره على التنفيذ عيناً على النحو الذي سنبينه فيما يلي ، التزم كل من الطرفين بإجراء العقد النهائي

 النهائي التزم كل من المتعاقدين بأحكامه
 (192  )

. , 

وتحل المرحلة الثانية في الوعد الملزم لجانب واحد بظهور رغبة الموعود له في إبرام العقد الموعود به وذلك في خالل المدة المتفق 

صراحة أو ضمناً كأن تصرف الموعود له  ، ما إذا ظهرتأ . فإذا لم تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء المدة سقط الوعد بالتعاقد . عليها

 فإن التعاقد النهائي يتم بمجرد ظهور هذه الرغبة وال حاجة لرضاء جديد من الواعد . في الشيء الموعود ببيعه إياه
 (191  )

ويعتبر 

  . التعاقد النهائي قد تم وقت ظهور الرغبة ال من وقت الوعد

كما إذا كان  ، في حالتي الوعد الملزم للجانبين والوعد الملزم لجانب واحد ، تدخال شخصياً من الواعدوإذا اقتضى إبرام العقد النهائي 

 ، جاز استصدار حكم ضده ، فامتنع البائع عن ذلك ، هذا العقد بيعاً واقعاً على عقار ولزم التصديق على إمضاء البائع تمهيداً للتسجيل

ويستثنى من هذه القاعدة العقد  . فإذا سجل انتقلت ملكية العقار إلى المشتري ، مقام عقد البيعوقام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي 

بل يقتصر القاضي على الحكم  ، فقد قدمنا أن الحكم فيه ال يقوم مقام العقد ، الشكلي إذا لم يكن الوعد به قد استوفى الشكل المطلوب

وهذه األحكام نص  . فإن الحكم في هذه الحالة يقوم مقام العقد ، توفى الشكل الواجبأما إذا كان الوعد بعقد شكلي قد اس . بالتعويض

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد اآلخر "  فهي تقضي بأنه ، 291عليها القانون المدني الجديد صراحة في المادة 

قام الحكم متي حاز قوة الشيء  ، ما يتعلق منها بالشكل متوافرةوكانت الشروط الالزمة لتمام العقد وبخاصة  ، طالبا تنفيذ الوعد

 المقضي به مقام العقد
 (199  )

" . 

                                                 

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال  . ولكن ال يكون مسئوال عن الضمان ، يتحمل الواعد تبعته ، وكهالك الشيء نزع ملكيته ( 199)  

 ، ألن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هالكه ، يجوز بحال أن يحسب على الوعد نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة

 2597يناير سنة  29) نقض مدني في  وم العقلي ال يضمن عنه الواعد بالبيعوبحكم اللز ، وهذا يكون حتما على المالك

  . ( 159ص  75رقم  1مجموعة عمر 

وقد قضت محكمة  . وإذا اختلف العقد النهائي عن االتفاق االبتدائي فالعبرة بالعقد النهائي فهو الذي تم عليه االتفاق نهائياً  ( 192)  

أنه إذا كان الحكمف يما حصله من وقائع الدعوى لتحديد التزامات كل من طرفي التعاقد ب ، تطبيقاً لهذه القاعدة ، النقض

توطئه لمعرفة المقصر منهما قد رجع إلى عقد البيع االبتدائي دون العق النهائي الذي اختلفت شروطه عن العقد االبتدائي وبه 

) نقض مدني  ذه بهذه العقد الذي يكون هو قانون المتعاقدينفإنه يكون قد خالف القانون بعدم أخ ، استقرت العالقة بين الطرفين

  . ( 991ص  225رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  19في 

فإن صاحب  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اتفق الطرفان على أن ألحدهما الخيار في مدة معينة في أن يشتري العين ( 191)  

أما إذا قبل التعاقد فإنه يصبح مسئوال  . د عدم قبول التعاقد في الفترة المحددة لالختيارالخيار ال يتحلل من التضمينات إال عن

ص  295رقم  9مجموعة عمر  2591مايو سنة  25) نقض مدني في  عن تنفيذه وملزماً بالتضمينات في حالة عدم التنفيذ

599 ) .  

" إذا وعد شخص بإبرام عقد التمهيدي على الوجه اآلتي : من المشروع  292تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   ( 199)  

وكانت الشروط الالزمة لصحة  ، جاز للمحكم أن تحدد له أجالً للتنفيذ إن طلب المتعاقد اآلخر ذلك ، وامتنع عن تنفيذ وعده

متى حاز قوة الشيء  ، يقوم الحكم ، فإذا لم يتم إبرام العقد في األجل المحدد . متوافرة ، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل ، العقد

ولما تلى النص في لجنة المراجعة لوحظ أن هذه المادة ال تعرض للحالة التي يوجد فيها عقد  . "مقام العقد  ، المحكوم فيه

من المشروع  171ألن هذه الحالة منصوص عليها في المادة  ، يسمى خطأ بالعقد االبتدائي وهو في الواقع عقد نهائي

وإنما يعرض النص لحالة ما إذا وجد عقد ابتدائي بالمعنى الصحيح يتلوه  ، من القانون الجديد ( 129) تقابل المادة  يالتمهيد

وكان هذا الوعد  ، فمتى وجد وعد برهن رسمي مثال ، السيما إذا كان العقد من العقود الشكلية كالرهن الرسمي ، عقد نهائي

وهذا الحكم  . ويقوم الحكم مقام العقد النهائي ، لم ينفذ الواعد وعده أن يجبر على ذلكجاز إذا  ، قد استوفى الشروط الشكلية

واستقر الرأي  ، فأثير اعتراض على تحديد أجل التنفيذ . ليس مقطوعاً به في القانون الحالي فوجب النص حتى يزول كل شك

 ، إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل" ما يأتي : وأصبحت المادة في نصها النهائي ك ، بعد المناقشة على حذف هذا الشرط

قام  ، وكانت الشروط الالزمة لصحة العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، وقاضاه المتعاقد اآلخر طالباً تنفيذ الوعد

ووافق مجلس  . في المشروع النهائي 295وأصبح رقم المادة  . "مقام العقد  ، متى حاز قوة الشيء المقضي به ، المحكم



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 العربون - 2

 (Les arrhes ) 

  العربون وداللته في القوانين األجنبية – 141

:  ً وأكثر ما يكون  . يسمى العربون –يكون عادة من النقد  –أن يدفع أحد المتعاقدين لألخر عند إبرام العقد مبلغاً من المال  يتفق أحيانا

ويكون غرض  . للمؤجر جزءاً من الثمن أو من األجرة فيدفع المشتري للبائع أو المستأجر ، ذلك في عقد البيع وفي عقد اإليجار

وإما  ، ا العربون للطرف اآلخرالمتعاقدين من ذلك إما حفظ الحق لكل منهما في العدول عن العقد بأن يدفع من يريد العدول قدر هذ

  . تأكيد العقد والبت فيه عن طريق البدء في تنفذه بدفع العربون

 فالقوانين الالتينية بوجه عام تأخذ بداللة العدول . وقد انقسمت القوانين األجنبية بين هاتين الداللتين المتعارضتين
 (195  )

أما القوانين  ،

 الحرمانية فتأخذ بداللة البت
 (199  )

فإذا تبين من اتفاق المتعاقدين أو من  ، وغنى عن البيان أن كلتا الداللتين قابلة إلثبات العكس .

  . الظروف أن المقصود من العربون هو غير ما يؤخذ من داللته المفروضة وجب الوقوف عند ما أراده المتعاقدان

 : العربون في القانون المدني القديم – 141

 فكان القضاء المصري يتردد بين الداللتين ، ألة في القانون المدني القديملم يرد نص عن هذه المس 
 (191  )

وكان في ذلك يأخذ بنية  .

 المتعاقدين
 (191  )

 . والظاهر أن العرف في مصر يميزيين البيع واإليجار . ويفسر هذه النية عند غموضها في ظل العرف الجاري .

                                                                                                                                                                    

لصحة " بعبارة " لتمام العقد " وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ استبدلت عبارة  . النواب على المادة دون تعديل

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة . 291وأصبح رقم المادة  ، العقد

ً  – ( 15ص  – 11   . الفقرة الثالثة من القانون البولوني 11المادة  أنظر أيضا

من  219ومع ذلك أنظر المادة  . من القانون اإليطالي القديم 2121من القانون الفرنسي والمادة  2955أنظر مثال المادة  ( 195)  

  . المشروع الفرنسي اإليطالي

  . من القانون البولوني 15قانون االلتزامات السويسري والمادة من  297من القانون األلماني والمادة  991أنظر المادة  ( 199)  

قضت محكمة االستئناف المختلطة بان اشتراط العربو ال يدل على جواز العدول بل على إثبات حق الفسخ مع تحديد  ( 191)  

 195ص  25م  2591ابريل سنة  21 – 151ص  25م  2591مارس سنة  11)  التعويض الواجب عند التخلف عن الوفاء

على أن المشتري الذي يفقد العربون بسبب التخلف عن تنفيذ العقد ال يحق له إقامة الدليل على أن البائع لم يصبه ضرر  ، (

أول فبراير سنة  – 11ص  17م  2529نوفمبر سنة  21)  من جراء ذلك على نقيض ما يجري بشأن الشرط الجزائي

  . ( 59ص  57م  2599ديسمبر سنة  9)  بون قد يدل على الثباتوقضت كذلك بأن العر ، ( 251ص  95م  2511

) محكمة استئناف مصر الوطنية في  وفى دعاوى أخرى قضت المحاكم المصرية بأن العربون في حالة الشك يدل على جواز العدول

 11رقم  12ة المحاما 2559مارس سنة  17القضاء المستعجل في  – 99ص  11رقم  12المحاماة  2595أكتوبر سنة  92

  . ( 15ص  19م  2557مارس سنة  92محكمة االستئناف المختلطة في  – 222ص 

أما إذا  . فال يجوز العدول عبد انقضاء هذا الوقت ، وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين

فالبائع الذي  ، وبأنه ال تجوز اساءة استعمال الحق في العدول . لم يعين وقت لجواز العدول فيجوز العدول إلى وقت التنفيذ

أظهر نيته في أن يمضي في العقد دون استعمال حقه في العدول وأخذ يقوم باالجراءات الالزمة التمام العقد حتى اوشك على 

 ساءته استعمال حقه في العدولإنمائها ثم عدل بعد ذلك فجأة ال يقتصر على خسارة العربون بل يجب أيضاً أن يدفع تعويضا إل

 . ( 129ص  99م  2597ابريل سنة  9) 

وقد يريد المتعاقدان باالتفاق  ، وقد قضت محكمة النقض بان العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى اآلخر عند إنشاء العقد ( 191)  

ونية  ، منهما الحق في امضاء العقد أو نقضه وقد يريدان أن يجعال لكل ، عليه أن يجعال عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي

وعلى ذلك إذا استخلص الحكم من نصوص  . العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني

وأن المبلغ الذي وصف فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إال قيمة التعويض الذي  ، العقد أن نية عاقديه انعقدت على تمامه

وكان ما استظهرته محكمة  ، اتفقا على استحقاقه عند الفسخ المسبب عن تقصير أحد المتعاقدين في الوفاء بما التزم به

ك يدخل في سلطتها التقديرية التي ال تخضع فذل ، الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيراً للعقد تحتمله عباراته

وقضت محكمة  . ( 291ص  91رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  12) نقض مدني في  فيها لرقابة محكمة النقض

مايو  19)  تترك لتفسير نية المتعاقدين ، وقد تكون لتأكيد العقد ال لجواز العدول عنه ، االستئناف المختلطة بأن داللة العربون

  . ( 291ص  95م  2551سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 االبتدائي جواز العدول وفي العقد النهائي التأكيد والبتففي البيع تكون داللة العربون في العقد 
 (197  )

أما في اإليجار فالعربون دليل  .

  . ويعتبر تعجيال لجزء من األجرة تنفيذاً للعقد ، على التأكيد والبت ال على جواز العدول

  : العربون في القانون المدني الجديد – 142

ومن هنا كان العقد المقترن بعربون مرحلة غير باتة في  . بداللة جواز العدول ، ف والترددحسما للخال ، اخذ القانون المدني الجديد

  . إذ يجوز العدول عنه ، التعاقد النهائي

  : من القانون الجديد على ما يأتي 299وقد نصت المادة 

 . ال إذا قضي االتفاق بغير ذلكإ ، دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه - 2

 هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر . رد ضعفه ، وإذا عدل من قبضه . فقده ، فإذا عدل من دفع العربون وقت - 1 
 (195  )

" . 

ولم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أنه إنما دفع لتأكيد البتات في  ، ويتبين من هذا النص أنه إذا دفع عربون وقت إبرام العقد

يستوى في ذلك البيع واإليجار وأي  ، كان دفعه دليال على أن المتعاقدين ارادا أن يكون لكل منهما الحق في العدول عن العقد ، التعاقد

                                                 

أما  ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا دفع العربون وقت تحرير العقد االبتدائي كان هذا دليال على جواز العدول ( 197)  

وقضت  – ( 95رقم  11المجموعة الرسمية  2515فبراير سنة  12)  إذا دفع عند تحرير العقد النهائي فال يجوز العدول

وفي العقد النهائي دليل على الثبات :  ، محكمة االستئناف المختلطة بأن العربون في العقد االبتدائي دليل على جواز العدول

م  2521فبراير سنة  1 – 11ص  15م  2521أكتوبر سنة  99 – ) عقد ابتدائي ( 15ص  91م  2525ديسمبر سنة  21

ابريل  9 – ) عقد نهائي ( 22ص  97م  2519نوفمبر سنة  5 – 991ص  15م  2521ابريل سنة  22 – 195ص  11

ابريل سنة  29محكمة اإلسكندرية الكلية المختلطة في  – ) وهو الحكم التي سبقت اإلشارة إليه ( 129ص  99م  2597

  . ( 299ص  91م  2555

يكون العربون المدفوع  - 2" جه اآلتي : من المشروع التمهيدي على الو 291تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 195)  

 – 1إال إذا قضى االتفاق أو العرف بغير ذلك  ، وقت إبرام العقد دليال على أن العقد أصبح باتاً ال على أنه يجوز العدول عنه

الفسخ أن يحتفظ وله في حالة  . فللمتعاقد اآلخر أن يختار بين التنفيذ والفسخ ، فإذا امتنع أحد المتعاقدين عن تنفيذ العقد

هذا مع عدم اإلخالل  . حتى لو لم يلحق به الفسخ أي ضرر ، بالعربون الذي قبضه أو أن يطالب بضعف العربون الذي دفعه

ويسري حكم هذه المادة أياً كانت األلفاظ التي عبر بها المتعاقدان  – 9 . بحقه في استكمال التعويض إن اقتضى األمر ذلك

بعد إبدال نص الفقرة  299ولما تلى النص في لجنة المراجعة أقرته اللجنة في المشروع النهائي تحت رقم  . "علن العربون 

العقد يفيد أن العقد بات ال يجوز العدول عنه إال إذا قضى دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن  - 2" األولى بالنص اآلتي : 

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ  . لنواب على المادة دون تعديلووافق مجلس ا . "االتفاق أو العرف بغير ذلك 

رأت اللجنة أن تأخذ " وقالت في تقريرها ما يأتي :  ، ورأت اللجنة أن تأخذ بحكم يخالف ما قررته ، نوقشت المادة تفصيال

لكل من المتعاقدين الحق في العدول "  فعدلت الفقرة األولى باستبدال عبارة ، بحكم يخالف ما قررته المادة تمشيا مع العرف

 ، لزوال وجه الحاجة إليها بعد التعديل" أو العرف " وحذف عبارة  ، "العقوبات ال يجوز العدول عنه " بعبارة  ، "عنه 

ولو لم  ، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ، فإذا عدل من دفع العربون فقده" واستعاضت عن الفقرة الثانية بالنص اآلتي : 

ولم تر محال لالبقاء على  ، وقد صدرت اللجنة في هذه اإلضافة عن وجوب التمشي مع العرف . "رتب على العدول ضرر يت

دفع العربون وقت إبرام  - 2" وأصبح النص كاآلتي :  . الفقرة الثالثة فحذفتها تاركة أمر تفسير نية المتعاقدين لتقدير القاضي

 ، فإذا عدل من دفع العربون فقده – 1 . حق في العدول عنه إال إذا قضى االتفاق بغير ذلكالعقد يفيد أن لكل من المتعاقدين ال

ووافق مجلس  . 299وأصبح رقم المادة  . "هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر  . وإذا عدل من قبضه رد ضعفه

وراجع المذكرة اإليضاحية  – 75ص  – 79ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته

  . ( 75ص  – 72للمشروع التمهيدي في ص 

 على ما يأتي :  299فنصت المادة  . من هذا المشروع 295و  299هما المادتان  ، هذا وقد تضمن المشروع التمهيدي نصين اخرين

فإذا استحال الخصم استرد العربون من  ، إذا نفذ االلتزام الذي من أجله دفع العربون خصم العربون من قيمة هذا االلتزام – 2"  

أو إذا فسخ  ، ويتيعن كذلك رد العربون إذا استحال تنفيذ العقد لظروف ال يكون أحد من المتعقادين مسئوال عنها – 1 . دفعه

وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة المكان االستغناء عنه اكتفاء بتطبيق  . "اتفاق بينهما العقد بخطأ من المتعاقدين أو ب

 ، إذا اتفق المتعاقدان على أن العربون دليل على جواز العدول عن العقد" على ما يأتي :  295ونصت المادة  . القواعد العامة

وقد حذفت لجنة " وإن عدل من قبضه رد ضعفه  ، ليه تركهفإن عدل من دفع العربون وجب ع ، كان لكل منهما حق العدول

) أنظر في كل  . من القانون على الوجه السابق الذكر 299القانون المدني بمجلس الشيوخ هذا النص بناء على تعديل المادة 

  . في الهامش ( 71ص  – 79ص  1ذلك مجموعة األعمال التحضيرية 
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واعتبر العربون تنفيذاً  ، أصبح العقد باتاً  ، يجوز له فيها العدولفإذا لم يعدل أحد منهما عن العقد في خالل المدة التي  . عقد آخر

وجب على من عدل أن يدفع  ، أما إذا عدل أحد المتعاقدين عنه في المدة التي يجوز له فيها ذلك . ووجب استكمال التنفيذ ، جزئياً له

أما إذا كان  . ويصبح العربون حقاً لمن قبضه ، ه يفقدهفإذا كان هو الذي دفع العربون فإن . للطرف اآلخر قدر العربون جزاء العدول

 أي يرد ضعفيه ، فإنه يرده ويرد مثله ، الطرف الذي عدل هو الذي قبض العربون
 (159  )

حتى يكون بذلك قد دفع  ، للطرف اآلخر ،

ال  ، الطرف الذي عدل عن العقدويالحظ أن النص يرتب التزاماً بدفع قيمة العربون في ذمة  . قيمة العربون جزاء عدوله عن العقد

فإن االلتزام موجود حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرر كما  ، تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف اآلخر من جراء العدول

اللتزام فقد فرض المشرع أن المتعاقدين أرادا إثبات حق العدول لكل منهما في نظير ا ، بل تفسيراً لنية المتعاقدين ، هو صريح النص

فإن هذا الشرط تقدير اتفق  ، وفي هذا يختلف العربون عن الشرط الجزائي . بدفع قدر العربون فجعال العربون مقابال لحق العدول

ومن ثم جاز للقاضي تخفيض هذا التقدير إذا كان مبالغاً  ، عليه المتعاقدان لقيمة التعويض عن الضرر الذي ينشأ عن اإلخالل بالعقد

 وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في الشرط الجزائي . بل جاز له إال يحكم به أصالً إذا لم يلحق الدائن أي ضرر ، جة كبيرةفيه إلى در
 (

152  )
.  

وجبت مراعاة ما اتفقا  ، دفع العربون إنما كان لتأكيد العقد ال إلثبات حق العدول أما إذا اتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على أن

 . ويعتبر العربون تنفيذا جزئياً يجب استكماله . ولكل منهما مطالبة اآلخر بتنفيذه ، وز ألحد منهما العدول عن العقدفال يج . عليه

 . وتجري على العقد الذي أبرم القواعد العامة التي تجري على سائر العقود من جواز المطالبة بالتنفيذ العيني أو بالتعويض أو بالفسخ

فقد يكون أكثر أو أقل بحسب  ، فليس من الضروري أن يقدر التعويض بقدر العربون ، وإذا فسخ العقد وترتب على الفسخ تعويض

  . جسامة الضرر

 صحة التراضي -المبحث الثاني 

  : األهلية وعيوب اإلرادة – 143

والتراضي ال  . بل يجب أيضاً أن يكون صحيحاً  ، اً وال يكفي أن يكون التراضي موجود . كل ما قدمناه إنما هو في وجود التراضي

 يكون صحيحاً إال إذا كان صادراً من ذي أهلية ولم نكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب
 (151  )

وعيوب اإلرادة هي الغلط  .

  . والتدليس واإلكراه واالستغالل

  . ثم في عيوب اإلرادة ، ونبدأ بالكالم في األهلية

                                                 

 . والمثالن ضعفان ال ضعف واحد ، فالضعف هو المثل . كما ورد في نص القانون" فه ضع" ال " ضعفية " الصحيح لغة  ( 159)  

وقد اختار القانون الجديد أن يقول الضعف وهو يريد  . وضعف الشيء مثله في المقدار أو مثله وزيادة غير محصورة

ي صدد نصوص تشريعية الخطأ في حتى يتجنب اللبس ف ، مؤثراً ذلك الخطأ المشهور على هذا الصواب المهجور ، الضعفين

  . تطبيقها يؤدي إلى نتائج عملية خطيرة

  . ويختلف العربون عن الشرط الجزائي أيضاً في التكييف القانوني . من القانون الجديد 119 – 119أنظر المواد  ( 152)  

ويكون المدين ملتزماً أصالً بااللتزام الوارد  . ىفالعربون الذي يدفع في مقابل العدول عن العقد يمكن تكييفه بأنه البدل في التزام بدل

) م  ولكن تبرأ ذمته من االلتزام ويسقط الحق المقابل إذا هو أدى العربون ، في العقد ودائناً بالحق الذي يقابل هذا االلتزام

بل عن االلتزام األصلي والحق المقابل  ، ومؤدى اذلك أن العدول في حالة دفع العربون ال يكون عن العقد في جملته . ( 117

  . ال عدول عنه في جملته ، فدفعه إنما هو تنفيذ للعقد في أحد شرطيه وهو البدل ، والعربون بدل مستحق بالعقد ، له

ً  ، أما الشرط الجزائي فكالتعويض تماماً  لجزائي هو فالتكييف القانونين للششرط ا . بل هو تعويض مقدر اتفق عليه المتعاقدان مقدما

ألن المدين ال يملك أن يؤديه بدال من  ، وال يجوز القول بأن التعويض بدل في االتزام بدلى . ذات التكييف القانونين للتعويض

 ، وال هو أحد المحلين في التزام تخييري . تنفيذ االلتزام األصلي تنفيذاً عينياً إذا كان هذا التنفيذ ممكناً وطالب به الدائن

وال خيار للدائن كذلك بين المحلين إذا تقدم  ،  يخير بينه وبين التنفيذ العيني إذا أراد الدائن هذا التنفيذ وكان ممكنناً فالمدين ال

  . المدين بالتنفيذ العيني

عدم ل –يجوز إبطال العقد : أوالً " من هذا المشروع يجري بما يأتي :  211وقد تضمن المشروع التمهيدي نصاً هو المادة  ( 151)  

ولما تلى هذا النص في لجنة المراجعة اقترح حذفه  . "لعيب في الرضاء  –ثانياً  . توافر األهلية في المتعاقدين أو في أحدهما

في  229ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  فوافقت اللجنة على ذلك ، ألنه يعد حاالت منصوصاً عليها في المواد التالية

  . الهامش (
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 األهلية -المطلب األول 
 (*  )

 

  (La capacite  ) 

  القانون القديم والقانون الجديد – 144

م )  اقتصر القانون القديم في األهلية على اإلحالة إلى قانون األحوال الشخصية بعد أن ميز بين األهلية المقيدة واألهلية المطلقة :

  .(  قديم 251 – 252/  291 – 292م )  ثم ذلك أن الجزاء مع نقص األهلية هو أبطال العقد ،(  قديم 259 – 275/  299 – 215

قانون )  فاشتركت نصوصه مع نصوص قانون المحاكم الحسبية ، أما القانون الجديد فقد عرض ألحكام األهلية في شيء من التفصيل

مسلمين أو غير  ، األحكام التي تطبق على جميع المصريينفي كثير من (  2551يوليه سنة  29الصادر في  2551لسنة  55رقم 

أما األجانب فتطبق عليهم قوانين الجنسيات التي  . وهذا شطر من قانون األحوال الشخصية تم توحيده للمصريين كافة ، مسلمين

(  جديد 22م )  ينتمون إليها ألن األهلية تعتبر من األحوال الشخصية
 (159  )

.  

  . ثم ننتقل إلى األحكام التي وردت عنها في القانون الجديد ، النظرية العامة في األهليةونبحث في ايجاز 

 النظرية العامة في األهلية  – 1

 أهلية الوجوب – 145

  .(  capacite d'exercice)  وأهلية األداء(  capacite de jouissance)  يميز الفقهاء بين أهلية الوجوب : 

وأهلية الوجوب  . قه اإلسالمي أهلية الوجوب بأنها صالحية اإلنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليهويعرف علماء أصول الف

سواء كان شخصاً طبيعاً أو شخصاً  ، فالشخص . بهذا التعريف هي في الواقع الشخص ذاته منظوراً إليه من الناحية القانونية

شخص  –بعد أن أبطال الرق  –فكل إنسان  . لح ألن تكون له حقوق وعليه واجباتإنما ينظر إليه القانون من ناحية أنه صا ، اعتبارياً 

إلى  ، بل وقبل ذلك من بعض الوجوه عندما يكون جنيناً  ، وتثبت له هذه األهلية من وقت ميالده . قانوني تتوافر فيه أهلية الوجوب

وكذلك الشخص االعتباري شخص قانوني تتوافر فيه أهلية  . بل وبعد ذلك إلى حين تصفية تركته وسداد ديونه ، وقت موته

  . ألن الشخصية االعتبارية ليست في الواقع إال القابلية المتالك الحقوق وتحمل الواجبات ، الوجوب

اس ليست وكجماعة من الن ، وكالميت بعد سداد ديونه ، وذلك كالجنين يولد ميتاً  ، فإذا انعدمت أهلية الوجوب انعدمت الشخصية معها

وكمن يحكم عليه بالموت المدني في  ، وكالرقيق في القوانين التي كانت تبيح الرق ، وكالشركة بعد أن تصفى ، له شخصية معنوية

 وكالراهب في قوانين بعض الطوائف الدينية ، القوانين التي كانت تبيح ذلك
 (155  )

.  

                                                 

اكتفى في أهلية التعاقد بالنص " في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في نظرة عامة في األهلية ما يأتي :  وقد جاء ( 159)  

وعلى القواعد الموضوعية األساسية ال سيما ما تعلق منها  ، على اعتبار الشخص أهالً للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته

ولم  . أما التفصيالت فموضعها القوانين الخاصة بذلك . صها من اثر في صحة الرضاءبتحديد ما يكون النعدام األهلية أو نق

 ، من التقنين الحالي ألنها تتناول تحديد داللة األهلية المطلقة واألهلية المقيدة 275/  215ير محل لإلبقاء على نص المادة 

وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب  ، التقنين الحاليمن  259/  299أما المادة  . وهي مسألة من مسائل التنظيم الموضوعية

الخاصتان بالرجوع على القاصر بمقتضى قواعد اإلثراء  251 – 252/  291 – 292والمادتان  ، تطبيقه في مسائل األهلية

 ، فوضعت األولى بين قواعد تتنازع القوانين في النصوص التمهيدي ، فقد حلت في المشروع مكانها الطبيعي ، بال سبب

  . ( 295ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "والمادتان األخريان وردتا في سياق قواعد البطالن 

ة أحدهما يعترف بالقوانين المسيحية في الرهبن ، هذا وقد صدر حكمان متناقضان من محكمة استئناف مصر الوطنية ( 155)  

والحكم الثاني يقضي  ، ( 155ص  915رقم  21المحاماة  2592مارس سنة  19)  ويطبقها على إنها عادة لها قوة القانون

وهي مخالفة لقوانين  ، فيعتبر قوانين الرهبنة قوانين دينية محضة ال يعترف بها القانون ، بعكس ما قضى به الحكم األول

وأن مجرد الرهبنة ال ينقل مال الراهب إلى الدير بل ال بلد من اتخاذ الطريق القانونية  ، األهلية التي تعتبر من النظام العام

  . ( 151ص  919رقم  21المحاماة  2592ابريل سنة  5)  لذلك كأن توهب للدير أو توقف عليه

ترفت به الحكومة وقد اع ، ثم صدر حكم من محكمة النقض يقضي بأن الرهبنة نظام جار عند بعض الطوائف المسيحية في صر

من  25والقانون المادة  ، المصرية إذ اختصت الرهبان ببعض المزايا فأعفتهم من الخدمة العسكرية ومن الرسوم الجمركية

بترتيب واختصاصات المجلس المحلى لطائفة االقباط االرثوذكس قد صرح  2779مايو سنة  25األمر العالي الصادر في 

ومن هذه األحكام أن كل ما يقتنيه الراهب بعد  . احترامه والعمل على نفاذ األحكام المقررة له بأن للرهبنة نظاماً خاصاً يجب

ويترتب على ذلك أن األموال التي تؤول للرهبان عن  . انخراطه في سلك الرهبنة يعتبر ملكا للبيعة التي كرس حياته لخدمتها
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  أهلية األداء – 146

فيكون مستمتعاً  ، ويقع أن تتوافر للشخص أهلية الوجوب دون أهلية األداء . ستعمال الحقوأهلية األداء هي صالحية الشخص ال :

ويتبين من ذلك أنه يمكن فصل أهلية  . وهذه هي أهلية األداء ، دون أن يستطيع استعماله بنفسه ، وهذه هي أهلية الوجوب ، بالحق

 ً   . فإذا أطلقنا األهلية كانت هي المقصودة ، أهلية األداءوالذي يعنينا هنا هو  . الوجوب عن أهلية األداء فصال تاما

وهي عقود يغتني من يباشرها دون أن يدفع عوضاً لذلك  ، عقود اغتناء – 2 : ويمكن تقسيم العقود من حيث األهلية إلى أقسام أربعة

عقود  – 9 . وهي عقود ترد على الشيء الستغالله كااليجار بالنسبة إلى المؤجر ، عقود إدارة – 1 . كالهبة بالنسبة إلى الموهوب له

وترد على الشيء  ، عقود تبرع – 5 . وترد على الشيء للتصرف فيه بعوض كالبيع بالنسبة إلى كل من البائع والمشتري ، تصرف

  . للتصرف فيه بغير عوض كالهبة بالنسبة إلى الواهب

ومن كان ناقص األهلية فهو ال يصلح إال لمباشرة  . كاملة كان صالحاً لمباشرة هذه األقسام األربعة من العقود فمن توافرت فيه األهلية

وال  ، وال يصلح وحده لمباشرة عقود التصرف ، كالصبي المميز يصلح لمباشرة عقود االغتناء وعقود اإلدارة ، بعض هذه األقسام

فهو ال يصلح لمباشرة أي قسم من  ، كون األهلية معدومة كما هي حال الصبي غير المميزوقد ت . يصلح أصالً لمباشرة عقود التبرع

  . هذه األقسام األربعة

  تحميص األهلية بتمييزها عن غيرها مما يلتبس بها – 147

من نقص تمييزه كانت و ، ألن اإلرادة ال تصدر إال عن تمييز فمن كان كامل التمييز كان كامل األهلية ، األهلية مناطها التمييز :

  . ومن انعدم تمييزه انعدمت أهليته ، أهليته ناقصة

أما الوالية على المال فهي نفاذ األعمال القانونية على مال  . فاألهلية هي ما عرفنا . ويجب التفريق بين األهلية والوالية على المال

فال يقال  ، ء لهم األولية على مال الصغير والمحجور والغائبكل هؤال ، مثل ذلك الولي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب . الغير

 ، فالوالية صالحية بالنسبة إلى مال الغير . بل يقال إن له والية التصرف في هذا المال ، إن الولي له أهلية التصرف في مال الصغير

  . أما األهلية فصالحية بالنسبة إلى مال الشخص نفسه

ويرجع ذلك لنقص في  ، فالقاصر غير أهل للتصرف في ماله . األهلية وعدم قابلية المال للتصرفكذلك يجب التفريق بين عدم 

بل لعدم  ، ال لنقص في األهلية عنده راجع إلى نقص في التمييز ، أما من وقف ماله فال يستطيع التصرف فيما وقفه . التمييز عنده

  . قابلية المال الموقوف ذاته للتصرف

وال يرجع ذلك لنقص  ، فقد يمنع شخص من التصرف لمصلحة مشروعة . يراً بين عدم األهلية والمنع من التصرفويجب التفريق أخ

مثل ذلك منع الشخص من أن يبيع ماله في  . وال لعدم قابلية المال للتصرف ، في التمييز عند الشخص الممنوع كما في نقص األهلية

ومنع الزوجة في بعض الشرائع من التصرف إال بإذن  ، ي ذلك مصلحة الورثةوقد روعيت ف ، مرض الموت إال في حدود معينة

كما إذا  ، فإذا زال المانع صح التصرف . وقد روعيت في ذلك مصلحة الشركة المالية ما بين الزوجين ورئيسها الزوج ، زوجها

أما  ، حظ أن المنع من التصرف يلحق الشخصويال . اجازت الورثة في الحالة األولى أو انفصمت عرى الزوجية في الحالة الثانية

 عدم القابلية للتصرف فيلحق المال
 (159  )

.  

                                                                                                                                                                    

عون فيه إذ عد المطران مالكاً لما اشتراه وقت أن كان شاغالً فالحكم المط . طريق وظائفهم أو بسببها تصبح ملكاً للبيعة

منصبه الديني لمجرد أن العقود صادرة له شخصياً ال بصفته نائباً عن الكنيسة قد أخطأ في عدم األخذ بالقواعد الكنسية 

 9مجموعة عمر  2551سنة  مايو 15) نقض مدني  المحددة للعالقة المالية بين الرهبان والكنيسة حالة كونها قانون الطرفين

  . ( 592ص  299رقم 

وكذلك ما يملكه حتى بعد دخوله  –مايملكه الراهب قبل دخولهف ي الرهينة  ) أوالً ( والظاهر من هذه األحكام أنه يجب التمييز بين :

ه سلك الرهبنة فإن فهذا يبقى ملكاً خاصاً له يورث عنه ألن شخصية الراهب ال تنعدم بدخول –الرهينة عن ميراث أو وصية 

فهذا يكون ملكا  ، ما يملكه بعد دخوله في سلك الرهبنة عن غير طريق الميراث أو الوصية ) ثانياً ( . ذلك مخالف للنظام العام

نائباً عن  ، طبقاً لقوانين الكنيسة التي تطبق هنا لعدم مخالفتها للنظام العام ، بل ألنه يعتبر ، ال ألن شخصيته اعدمت ، للكنيسة

" :  ( 929ص  2511) طبعة سنة  ويؤيد هذا التمييز ما ورد في كتاب القوانين البن العسال . الكنيسة في تملكه هذه األموال

لكي ما يكون له سلطان على ما كان له ليطيع فيه ربه ما  ، وليكن معروفاً ما للبيعة ، ليكن معروفاً ما لألسقف إن كان له شيء

ليس له أن يوصي في شيء منه إال ما صار إليه من ميراث  ، فأما ما اقتناه بعد األسقفية فهو للبيعة . . أرادأحب ويورثه لمن 

  . "من والدين أو إخوة أو أعمام 

ومن تقررت له المساعدة القضائية  ، والمحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا نصب له قيم ، وسنرى أن الغائب إذا أقيم له وكيل ( 159)  

أما ما يقال عادة من أهلية الشخص لاللتزام بالعمل غير  . فإن ذلك ال يرجع إلى انعدام األهلية في هؤالء ، ين له مساعدإذا ع

فإن كان هذا  . ألن األصل أن يلتزم الشخص متى وجد مصدر االلتزام . المشروع أو باإلثراء دون سبب فليس تعبيراً دقيقاً 
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 الفهرس العام

  األصل في الشخص أن يكون ذا أهلية – 148

إذ نصت  295وهذا ما قضت به المادة  . والمفروض في الشخص أن يكون كامل األهلية ما لم يسلب القانون أهليته أو يحد منها :

 عاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانونكل شخص أهل للت"  على أن
 (151  )

" .  

 فعبء إثبات عدم األهلية يقع على من يدعيه
 (151  )

وال يجوز  . فإذا نجح في إثبات عدم أهليته كان له أن يبطل العقد الذي صدر منه .

 للطرف اآلخر أن يحتج بأنه كان يعتقد أنا لمتعاقد معه ذو أهلية
 (157  )

أما إذا لجأ ناقص األهلية إلى طرق احتيالية ليخفي نقص  .

وهذا ما تقضي  . إال أنه يكون مسئوال عن التعويض للغش الذي صدر منه ، فمع أن له أن يطلب إبطال العقد لنقص األهلية ، الهليته

اإلخالل بالزامه بالتعويض إذا لجأ إلى وهذا مع عدم  ، يجوز لناقص األهلية أن يطلب أبطال العقد"  إذ تنص على أنه 225به المادة 

 طرق احتيالية ليخفى نقص أهليته
 (155  )

بل يجب  ، وال يكفى لتطبيق هذا النص أن يقتصر ناقص األهلية على التأكيد بأنه كاملها . "

وهذا الذي قضى به  . بطرق احتيالية كأن يقدم شهادة ميالد مزورة ليثبت أنه بلغ سن الرشد ، وهو يؤكد كمال أهليته ، أن يستعين

 النص الصريح في القانون الجديد كان القضاء المصري يعمل به في ظل القانون القديم تطبيقاً للقواعد العامة
 (199  )

.  

                                                                                                                                                                    

وإن كان المصدر هو  . ومناطها التمييز كما قدمناه ، فمن شروطه األهلية ني بوجه عام () أو العمل القانو المصدر هو العقد

وقد ال يكون مطلوباً في بعض  ، فالتمييز ركن في الخطأ ، ومن شروط الخطأ التمييز ، العمل غير المشروع فال بد من خطأ

وال يشترط فيه التمييز و  ، ن سبب فيبقى على األصلأما االلتزام باإلثراء دو . األحوال فيسأل غير المميز عن عمله الضار

  . وقد جارينا هذا المألوف في بعض األحيان ، لكن أصبح من المألوف التحدث عن األهلية في هذه المواضع

ال يكون أهالً للتعاقد كل من " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  219تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 151)  

كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر " ولما عرض النص على لجنة المراجعة عدلته كما يأتي :  . "يقرر القانون عدم أهليته 

ووافق مجلس النواب على المادة دون  . 221وقدم في المشروع النهائي تحت رقم  ، "القانون سلب أهليته أو الحد منها 

ألن " فلم يقرر القانون سلب أهليته أو الحد منها " وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ اعترض على عبارة  . تعديل

فعدلت اللجنة النص على  ، فقد يكون الشخص مجنواً لم يحجز عليه بعد ويكون مع ذلك أهالً للتعاقد ، القانون ال يسلب األهلية

ووافق  . 295وأصبح رقم المادة  ، "ل م تسلب أهليته اوي حد منها بحكم القانون كل شخص أهل للتعاقد ما" الوجه اآلتي : 

  . ( 221ص  – 295ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة

بر العقود الصادرة من ولذلك تعت ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن األصل في الرجل الرشد وفقد األهلية عارض ( 151)  

يوليه سنة  27)  البالغ رشيداً صحيحة نافذة إال إذا اثبت مدعى الخالف طروء عارض فقد األهلية على ذلك المتعاقد قبل العقد

أنظر أيضاً في هذا المعنى محكمة االستئناف  – ( 119ص  1الحقوق  2752يوليه سنة  12 – 252ص  1الحقوق  2752

  . 921ص  99م  2527مارس سنة  17وفي  ، 551ص  17م  2521سنة  يونية 17المختلطة في 

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه يجب على من يتعاقد مع الغير أن يتحرى عن أهلية من تعاقد معه حتى يتأكد من  ( 157)  

ن شخص قرر المجلس الحسبي فال يجوز لمن اشترى عقاراً م . وإال فعليه أين تحمل تبعة تقصيره وإهماله ، صحة التعاقد

استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الثماني عشرة سنة أن يتمسك بصحة عقد البيع ارتكاناً على أن ذلك القرار لم ينشر 

 7وانظر أيضاً محكمة بني سويف االبتدائية في  . 11رقم  11المجموعة الرسمية  2512فبراير سنة  29)  بالجريدة الرسمية

  . ( 915ص  5المحاماة  2517فبراير سنة 

ال يجوز للقاصر التمسك " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  219تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 155)  

أما إذا اقتصر على أن يقرر أنه بلغ سن الرشد  ، بنقص أهليته إلبطال العقد إذا كان قد لجأ إلى طرق احتيالية ليخفى قصره

يكون غفال من نص  211وفي لجنة المراجعة لوحظ أن المشروع بعد حذف المادة  . "ال يمنعه من التمسك بالبطالن فإن ذلك 

وبعد المناقشة وافقت اللجنة على أن تعدل  ، فينبغي أن يثبت هذا الحكم في صدر هذه المادة ، يجيز لناقص األهلية أبطال العقد

ومع ذلك ال يجوز للقاصر التمسك بنقص أهليته  ، األهلية أن يطلب أبطال العقديجوز لناقص " المادة على الوجه اآلتي : 

ووافق  . في المشروع النهائي 219وأصبح رقم المادة  . "إلبطال العقد إذا كان قد لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي قصره 

ومع ذلك ال " تستعيض عن عبارة ورأت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ أن  . مجلس النواب على المادة دون تعديل

وهذا مع عدم اإلخالل بالزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق احتيالية الخفاء " بعبارة " يجوز للقاصر التمسك بنقص أهليته الخ 

 إلى طرق احتيالية إلخفاء ) وغيره من ناقصي األهلية ( فالمسالة تتعلق بتقرير الجزاء على التجاء القاصر . "نقص أهليته 

ولم تر اللجنة أن يكون الجزاء حرمان القاصر من حق طلب اإلبطال وإنما آثرت أن تجري القواعد العامة  ، نقص أهليته

ووافق مجلس  . 225وأصبح رقم المادة  . المتعلقة بالمسئولية التقصيرية وجعلت الجزاء قاصراً على الحكم بالتعويض

  . ( 297ص  – 299ص  1ة األعمال التحضيرية ) مجموع الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا رفع  – 221ص  11م  2529ديسمبر  99أنظر محكمة االستئناف المختلطة في  ( 199)  

المشتري دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويضه عما لحقه من الضرر بسبب عدم إتمام الصفقة التي تعاقد معه عليها ودفع له 
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  أحكام األهلية من النظام العام – 149

 . ع عليه فيما نقص عنده منهاوال أن يوس ، فال يجوز أن يعطي شخص أهلية غير متوافرة عنده ، وأحكام األهلية من النظام العام :

من  57وإلى تشير المادة  . وكل اتفاق على شيء من ذلك يكون باطال . كما ال يجوز الحرمان من أهلية موجودة أو االنتقاص منها

  . " ليس ألحد النزول عن أهليته وال التعديل في أحكامها"  القانون الجديد إذ تنص على أنه

 القانون المدني الجديد وقانون المحاكم الحسبية في  -أحكام األهلية  – 2

  العوامل التي تتاثر بها األهلية – 151

ً  ، لما كانت أهلية األداء مناطها التمييز كماقدمنا : وقد تتأثر بعوارض تعق أو ال تقع في شأنها أن تؤثر في  . فهي تتأثر بالسن دائما

 كالجنون والعتة والغفلة ، التمييز
 (192  )

.  

 تأثر األهلية بالسن  –أ 

  األدوار الطبيعية في حياة اإلنسان – 151

من  – 1من وقت والدته إلى سن التمييز  – 2 : األدوار الطبيعية التي يمر بها اإلنسان من وقت أن يولد إلى أن يموت ادوار ثالثة :

  . من سن البلوغ إلى الموت – 9 . سن التمييز إلى سن البلوغ

  الصبي غير المميز – 152

 229وقد نصت المادة  .(  1فقرة  59م )  وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز معدوم األهلية . تقدر سن التمييز بسبع سنوات :

 وتكون جميعه تصرفاته باطلة ، ليس للصبي غير المميز حق التصرف في ماله"  على أنه
 (191  )

فالصبي غير المميز ال يستطيع  . "

فال  ، بل يمتد أيضاً إلى عقود االغتناء ، وليس هذا مقصوراً على عقود التبرع وعقود التصرف وعقود اإلدارة . أن يباشر أي عقد

  . فال تكون الرادته اثر ، يستطيع الصبي غير المميز أن يقبل الهبة ألنه فاقد التمييز

  . ه ثم لوصيهوتثبت الوالية على ماله لولي

                                                                                                                                                                    

فرفضت المحكمة  ، مدعيا أن البائع دلس عليه بأن أوهمه بأنه تام األهلية في حين أنه كان محجوراً عليه ، زءاً من ثمنهاج

الدعوى على أساس ما استبانته من ظروفها ووقائعها من أن كل ما وقع من البائع هو أنه تظاهر للمشتري أنه كامل األهلية 

ً وهذا ال يعدو أن يكون مجرد كذب ال  فال شأن لمحكمة النقض معها في ذلك مادامت  ، يستوجب مساءلة مقترفة شخصيا

وانظر أيضاً  . 957ص  255رقم  11المحاماة  2559مايو سنة  5) نقض جنائي  الوقائع الثابتة في الدعوى مؤدية فعال إليه

  . ( 991ص  217رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  5في هذا المعنى نقض مدني في 

يرجع إلى قانون األحوال " جرت بما يأتي :  ، من هذا المشروع 215وقد تضمن المشروع التمهيدي نصاً هو المادة  ( 192 ) 

ولما تلى هذا النص في لجنة  . "الشخصية في تحديد ما يكون النعدام أهلية األداء أو نقصها من اثر في صحة الرضاء 

بل  ، فليس الراد وضع قاعدة لتنازع القوانين ، يها ال تؤدي المعنى المقصودذكر أن المادة بالحالة التي هي عل ، المراجعة

ينظم األهلية " واقترح تعديل المادة كما يأتي :  . المراد اإلشارة إلى قانون المجالس الحسبية الواجب التطبيق في هذه األحوال

) مجموعة  في المشروع النهائي 227 – 229ثم رأت اللجنة حذف هذا النص واالستعاضة عنه بالمواد  . "قانون خاص 

  . في الهامش ( 229ص  – 221ص  1األعمال التحضيرية 

في  229ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم المادة  . تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ( 191)  

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قيل إن حكم هذه  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . لنهائيالمشروع ا

فما الحكمة في ايرادها هنا في القانون المدني ؟ وسئل هل هذه  ، المادة والمواد التي تليها من صميم قواعد األحوال الشخصية

شرع أرا بوضع هذه األحكام في صلب القانون المدني عدم الرجوع إلى النصوص تسري على األجانب ؟ فأجيب أن الم

وقد احتاط المشرع في قانون المحاكم الحسبية بإيراد نص يفيد عدم نفاذ أحكامه على  ، أحكامها في الشريعة اإلسالمية

وع القانون المعروض إنها هذا فضال عن أنه يستفاد من المبادئ العامة التي نص عليها في الباب األول من مشر ، األجانب

أما سن التمييز وهو سن األهلية العقلية فأحكامه  . تتضمن أحكاماً عامة تسري على األجانب إال فيما يختص بسن الرشد

ووافق مجلس الشيوخ على المادة  . 229دون تعديل وأصبح رقمها  229وقد وافقت اللجنة على المادة  . تسري على األجانب

  . ( 225ص  – 221ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ةكما أقرتها اللجن
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 لألب ثم للجد الصحيح"  من قانون المحاكم الحسبية إذ تنص على أن 1وبهذا تقضي المادة  . وولى الصغير هو األب ثم الجد الصحيح
 (199  )

ولم  ، فإذا لم يكن للصغير ولي . " وال يجوز أن يتنحى عنها إال بإذن المحكمة ، وعليه القيام بها ، الوالية على مال القاصر

 يعين األب وصياً مختاراً 
 (195  )

،  ً "  من قانون المحاكم الحسبية إذ تنص على أنه 29وهذا ما تقضي به المادة  ، تعين المحكمة وصيا

 ً   . " إذا لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا

رسومة في قانون المحاكم الحسبية وفي قواعد الشرعية أما الحدود التي يتصرف في نطاقها الولي والوصي في مال القاصر فم

التصرفات الصادرة من األولياء واألوصياء "  من القانون المدني الجديد إذ تنص على أن 227وإلى هذا تشير المادة  . اإلسالمية

 والقوات تكون صحيحة في الحدود التي يرسمها القانون
 (199  )

يخضع فاقدو "  نون على أنهمن هذا القا 51وكذلك تنص المادة  . "

  . " األهلية وناقصوها بحسب األحوال ألحكام الوالية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقاً للقواعد المقررة في القانون

أما  . ولكن الغبن الفاحش ال يجوز ، حتى بالغبن اليسير ، فللولى أن يباشر عن الصغير أهلية االغتناء وأهلية اإلدارة وأهلية التصرف

(  أنظر المادة)  ، إال أن يكون التبرع ألداء واجب إنساني أو عائلي وأذنت به المحكمة ، أهلية التبرع فال يستطيع الولى أن يباشرها

إذا أصبحت أموال القاصر في خطر "  ويجوز للمحكمة أن تحد من والية الولي أو أن تسلبه إياها .(  من قانون المحاكم الحسبية

  .(  من قانون المحاكم الحسبية 29م ) "  صرف الولي أو ألي سبب آخر أو خيف عليها منهبسبب سوء ت

 ، فهو يباشر عن الصغير أهلية االغتناء فيقبل عنه الهبات . أضيق من والية الولى –اختاره األب أو أقامه القاضي  –ووالية الوصى 

في إيجار  : ولكن ال بد من إذن المحكمة ، ويباشر أهلية اإلدارة . إال إذا كانت مقترنة بشرط فيجب إذن المحكمة في القبول أو الرفض

وفي إيجار عقار القاصر لمدة تمتد  ، عقار القاصر لمدة أكثر من ثالثة سنوات في األراضي الزراعية ولمدة أكثر من سنة في المباني

وفي اإلنفاق من مال  ، واقتراض المال للقاصر ، وتصفيتها ، وفي استثمار األموال ، لوغه سن الرشد ألكثر من سنةما بعد ب إلى

وفي الوفاء بااللتزامات التي تكون على التركة أو على  ، القاصر على من تجب عليه نفقهم إال إذا كانت النفقة مقضياً بها من جهة

من قانون  19أنظر في كل ذلك المادة )  . وفيما يصرف في تزويج القاصر ، واجب التنفيذالقاصر ما لم يكن قد صدر بها حكم 

سواء كان التصرف في أموال القاصر بالبيع أو  ، ويباشر أهلية التصرف ولكن ال بد دائماً من إذن المحكمة .(  المحاكم الحسبية

 . آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عينيالشراء أو المقايضة أو الشركة أو اإلقراض أو الرهن أو أي نوع 

 ، والصلح والتحكيم . والتنازل عن التأمينات أو إضعافها . وقبول الحوالة عليه ، ويدخل في ذلك تحويل الديون التي تكون للقاصر

من قانون المحاكم  19كل ذلك المادة  أنظر في)  . ورفع الدعاوى إال ما يكون في تأخير رفعها ضرر بالقاصر أو ضياع حق له

من قانون المحاكم  27وإلى هذا تشير المادة  ، أما أهلية التبرع فال يستطيع الوصى أن يباشرها ولو بإذن المحكمة .(  الحسبية

  . " تصرف الوصى في مال القاصر بطريق التبرع الباطل"  الحسبية إذ تنص على أن

 الصبي المميز – 153

وتنص  . صبي مميزاً من وقت بلوغه سن التمييز أي سن السابعة إلى وقت بلوغه سن الرشد أي سن اإلحدى والعشرينيعتبر ال : 

يكون ناقص األهلية  ، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً أو ذا غفلة ، كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد"  على أنه 1المادة 

  : أحكام تصرفات الصبي المميز على النحو اآلتي 222القانون في المادة ويقرر "  وفقاً لما يقرره القانون

ً  ، إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا"    . " وباطلة متى كانت ضارة ضرراً محضا

                                                 

فيكون جد الولد هو وليه مع وجود أبيه  ، فوالية الولي تشمل األب وولده معاً  ، الظاهر أن األب إذا كان قاصراً ووليه أبوه ( 199)  

  . ألن هذا قاصر

وهناك خالل  . ب وإن لم يورد نصاً صريحاً في ذلكوالظاهر أن قانون المحاكم الحسبية الجديد يقدم الجد على وصى األ ( 195)  

ويذهب  ، فيأخذ اإلمام محمد بالرأي األول ، في المذهب الحنفي هل يتقدم الجد على وصى األب أو وصى األب هو الذي يتقدم

يأخذ برأي  وكان القضاء المصري في مجموعة قبل صدور قانون المحاكم الحسبية الجديد . اإلمام األكبر إلى الرأي الثاني

 21 – 11ص  7الحقوق  2759مارس سنة  29) محكمة االستئناف الوطنية في  اإلمام األكبر ويقدم وصي األب على الجد

وانظر حكما  . 91ص  19م  2529ابريل سنة  25المجلس الحسبي العالي في  – 151ص  5المحاماة  2515مارس سنة 

 21ص  29الحقوق  2755ديسمبر سنة  1االستئناف الوصية في  قضى بعكس ذلك فقدم الجد على وصي األب من محكمة

  . ( 299ص  1والقضاء 

في  211ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم المادة  . تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ( 199)  

)  ثم مجلس الشيوخ ، 227ووافق عليه مجلس النواب ثم لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم  . المشروع النهائي

  . ( 299ص  – 291ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
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ويزول حق التمسك باألبطال إذا أجاز  ، فتكون قابلة لألبطال لمصلحة القاصر ، أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - 1 

 أو إذا صدرت اإلجازة من ولية أو من المحكمة يحسب األحوال وفقا للقانون ، القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد
 (191  )

" . 

ً فيستطيع قبول الهبات أل ، ويتبين من ذلك أن الصبي المميز له أهلية االغتناء وليست له أهلية التبرع وال  . ن ذلك نافع له نفعاً محضا

ً  ، يستطيع أحد أن يباشرها عنه إال في الحدود التي قدمناها أما  . فال يستطيع أن يهب شيئاً من ماله ألن ذلك ضار به ضرراً محضا

ولكن يباشرها عنه الولى أو الوصي في  ، فال يملكها ، وهي األعمال الدائرة بين النفع والضرر ، أهلية اإلدارة وأهلية التصرف

  . الحدود المتقدم ذكرها في حالة الصبي غير المميز

الصبي  إذا بلغ"  على أنه 221فقد نصت المادة  . ويستثنى من األحكام المتقدم ذكرها الصبي المميز إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره

 أو تسلمها بحكم القانون ، دارتهاالمميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له في تسلم أمواله إل
 (191  )

كانت أعمال اإلدارة الصادرة منه  ،

 صحيحة في الحدود التي رسمها القانون
 (197  )

وقد نص في المادة الثانية منه على ما  . والقانون هنا هو قانون المحاكم الحسبية . "

ومع ذلك فإذا بلغ الثامنة عشرة من عمره جاز له بإذن من المحكمة أن  ، ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغ سن الرشد" :  يأتي

وإذا رفضت المحكمة اإلذن ال يجوز له أن يجدد طلبه قبل مضى  . يتسلم كل هذه األموال أو بعضها إلدارتها بعد سماع أقوال الوصي

 ، ود التي يتصرف في نطاقها الصبي المأذونوتكفلت المادة الثالثة برسم الحد . " سنة من وقت صدور القرار النهائي بالرفض

 . للقاصر المأذون له أن يباشر أعمال اإلدارة بما في ذلك أعمال الصيانة الضرورية لحفظ األموال المسلمة إليه"  فنصت على أن

 ةويدخل في أعمال اإلدارة كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه هذه اإلدارة كبيع الحاصالت وشراء ما يلزم للزراع
 (195  )

وال  .

وكذلك ليس  . يجوز له بغير إذن من المحكمة أن يزاول أعمال التجارة أو أن يؤجر المباني أو األراضي الزراعية لمدة تزيد على سنة

سد وال يجوز له أن يتصرف في صافي دخله إال بالقدر الالزم ل . له أن يستوفى حقاً أو أن يوفى ديناً إال إذا ترتبا على أعمال اداراته

 ويعتبر القاصر المأذون له كامل األهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه . نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً 
 (119  )

" .  

فقد نصت المادة السادسة من  . ويستثنى كذلك الصبي المميز في إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص متى بلغ السادسة عشرة

وال  . للقاصر متى بلغ السادسة عشرة الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص"  أنقانون المحاكم الحسبية على 

  . " يكون ضامناً لديونه الناشئة عن هذه اإلدارة إال بقدر ذلك المال دون غيره من أمواله األخرى

                                                 

في  225ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم المادة  . تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ( 191)  

وعدلته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تعديال طفيفا بأن حذفت عبارة  . ووافق عليه مجلس النواب . نهائيالمشروع ال

والعلة في ذلك أن الجنون والعته  ، "وكان غير مصاب بجنون أو عنه " وردت في النص الذي وضعته لجنة المراجعة وهي 

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما  . 222صبح رقم المادة وأ . لهما أحكام خاصة تنطبق في جميع األحوال والصور

  . ( 221ص  – 229ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  عدلتها اللجنة

كان قانون المجالس الحسبية القديم يقضي بأنه إذا بلغ القاصر ثماني عشرة سنة ولم يمنع من التصرف جاز له تسلم أمواله  ( 191)  

  . فالنص يشير إلى هذا الحكم القديم . أي أن التسلم يكون بحكم القانون ، نع من ذلكليديرها بنفسه ما لم يم

في  229ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم المادة  . تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ( 197)  

غير مصاب بجنون " لمدني بمجلس الشيوخ عبارة وحذفت منه لجنة القانون ا . ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

)  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة . 221وأصبح رقم المادة  . كما حذفتها من المادة السابقة" أو عته 

  . ( 225ص  – 221ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

وبعد من " وهي تنص على ما يأتي :  ، من القانون المدني الجديد 192يؤكد هذا النص ما ورد في الفقرة الثانية من المادة  ( 195)  

ويدخل  . أعمال اإلدارة اإليجار إذا لم تزد مدته على ثالث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون

نقول الذي يسرع إليه التلف فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه اإلدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو الم

ويالحظ أن نص قانون المحاكم الحسبية قد أورد  . "وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه والستغالله 

  . قيوداً على الحق في اإليجار والحق في استيفاء الحقوق ووفاء الديون

على المأذون له باإلدارة أن يقدم حسابا سنويا يؤخذ عند النظر " تي : من قانون المحاكم الحسبية بما يأ 5وقد قضت المادة  ( 119)  

وال يجوز  ، وللمحكمة أن تأمر بإيداع المتوفر من دخله إحدى خزائن الحكومة أو أحد المصارف ، فيه رأي الولي أو الوصي

دارة في تنفيذ ما قصت به المادة إذا قصر المأذون له باإل" وقضت المادة بما يأتي :  . "له سحب شيء منه إال بإذن منها 

أو  ، جاز للمحكمة من تلقاء نفسها ، السابقة أو أساء التصرف في إدارته أو قامت أسباب تدعو إلى احتمال وقوع ضرر له

 أن تحد من اإلذن المعطي للقاصر أو تسلبه إياه بعد دعوته لسماع أقواله ، بناء على طلب النيابة العمومية أو أحد ذوى الشأن

" . 
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  البالغ الرشيد – 154

يكون كامل  ، ولم يحجر عليه ، كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية - 2"  من القانون المدني الجديد بأن 55تقضي المادة  :

 وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميالدية كاملة - 1 . األهلية لمباشرة حقوقه المدنية
 (112  )

وهذه السن عامة لجميع  . "

فمتى بلغ القاصر هذه السن غير مجنون وال معتوه وغير محكوم عليه باستمرار الوالية أو  . مسلمين أو غير مسلمين ، المصريين

أما إذا كان قبل بلوغه هذه السن قد حكم عليه باستمرار الوالية أو  . الوصاية لسبب من أسباب الحجر أصبح رشيداً أي كامل األهلية

 الوصياة لجنون أو عته أو غفلة أو سفه
 (111  )

ً أو لم يحك ، فتستمر الوالية عليه أو الوصاية  . م عليه ولكنه بلغ السن مجنوناً أو معتوها

 يحسب األحوال
 (119  )

ويترتب على ذلك أنه إذا بلغ السن وكان ذا غفلة أو سفيهاً ولم يكن قد حكم عليه باستمرار الوالية أو الوصاية  .

وتختار المحكمة له  ، د الحجر عليه بعد ذلك وجب استصدار حكم بالحجروإذا أري ، فإنه يصبح رشيداً كامل األهلية ، للغفلة أو السفه

  . قيما قد يكون غير الولى أو الوصى

 ، وكان له بلك أهلية اغتناء وأهلية اإلدارة وأهلية التصرف وأهلية التبرع . فإذا بلغ القاصر سن الحادية والعشرين رشيداً كملت أهليته

أو للمحجور عليه )  وكل دعوى للقاصر على وصيه . يه أو وصيه ماله ليكون حر التصرف فيهويسلمه ول . يباشر كل ذلك بنفسه

 ( : القوامة)  تسقط بمضى خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية(  أو القوامة)  تكون متعلقة بأمور الوصاية(  على قيمه

تعهد أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد كذلك يقع باطال كل  . من قانون المحاكم الحسبية 91أنظر م 

  .(  من قانون المحاكم الحسبية 99أنظر المادة )  إذا صدرت المخالصة أو التعهد قبل الفصل نهائياً في الحساب

  . ليوهي التي سنتكلم عليها فيما ي ، على أنه قد يصيب الشخص بعد بلوغه سن الرشد عارض من عوارض األهلية

 (  عوارض األهلية)  تأثر األهلية بعوامل أخرى غير السن  - 4

  حصر عوارض األهلية – 155

 ، والغفلة ، والعته ، الجنون : والعوارض أربعة . ولكن أهليته تتأثر بعد ذلك بعارض يرجع إلى التمييز ، قد بلغ اإلنسان سن الرشد :

  . ولذلك اندرج بين عوارض األهلية ، ويالحظ أن السفه إنما هو نقص في التمييز في دائرة التصرفات المالية . والسفه

ومن أصيب بعاهات معينة يعين  ، ومن حكم عليه بعقوبة جنائية ينصب قيم عليه ، وسنرى أن من يغيب غيبة منقطعة يقام عنه وكيل

وقد سبقت اإلشارة إلى  ، ألنه ال يرجع إلى التمييز بل يقوم على أسباب أخرى ، هليةوهذا كله ال يدخل في األ . له مساعد قضائي

  . ذلك

  المجنون – 156

وترفع الحجر  ، المجنون والمعتوه وذا الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكم"  من القانون المدني الجديد على أن 229نصت المادة  :

 رة في القانونوفقاً للقواعد واإلجراءات المقر ، عنهم
 (115  )

وقد قضت  . والقانون المقصود هنا هو أيضاً قانون المحاكم الحسبية . "

فالمجنون تحجر عليه  . " وال يرفع الحجر إال بحكم ، يحكم بالحجر إلى البالغ للجنون أو للعته أو للغفلة أو للسفه"  منه بأنه 51المادة 

إال إذا كان قد حكم باستمرار الوالية أو الوصاية عليه قبل بلوغه سن الرشد أو بلوغ هذه السن مجنوناً  ، المحكمة وتنصب له قيما

  . فتبقى والية وليه أو وصيه

                                                 

القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهي إحدى وعشرون سنة " وقد نصت المادة األولى من قانون المحاكم الحسبية على أن  ( 112)  

فال يكون الشخص كامل األهلية إال عقب  ، ويجب أن تكمل إحدى وعشرون سنة . وتحسب السن بالتقويم الميالدي . "كاملة 

  . انقضاء آخر فترة من هذه المدة

  . من قانون المحاكم الحسبية ( 12) أنظر المادة  أو ألنه ال يؤمن على أمواله ( 111)  

تنتهي الوالية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم " من قانون المحاكم الحسبية بأن  29وقد قضت المادة  ( 119)  

إال إذا بلغها معتوهاً أو مجنوناً فإن الوالية تستمر  ، المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوالية لسبب من أسباب الحجر

ببلوغ القاصر إحدى وعشرين " بأن تنتهي مهمة الوصي  99وقضت المادة  . "عليه ولو لم يصدر حكم بذلك من المحكمة 

مر الوصاية عليه ولو سنة إال إذا قررت المحكمة قبل بلوغ هذه السن استمرار الوصاية أو ما لم يبلغها معتوهاً أو مجنوناً فتست

  . "لم تقرر المحكمة استمرار الوصاية 

في  221ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم المادة  . تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ( 115)  

" وترفع الحجر عنهم  "وأضافت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عبارة  . ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

ووافق مجلس  . 229وأصبح رقم المادة  . الستظهار معنى أن الحجر ال يرفع إال بحكم" تحجر المحكمة عليهم " بعد عبارة 

  . ( 212ص  – 225ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته
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من القانون  225وإلى هذا تشير المادة  . وتصرفاته القانونية تقع باطلة النعدام اإلرادة ، وأهلية المجنون معدومة ألنه فاقد التمييز

  : الجديد إذ تنص على ما يأتي المدني

 . " إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر ، يقع باطال تصرف المجنون والمعتوه - 2"  

أو كان  ، أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فال يكون باطال إال إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد - 1 

 االطرف اآلخر على بينة منه
 (119  )

" . 

وتصرفاته قبل تسجيل الحجر صحيحة ما دامت حالة الجنون غير شائعة وغير  . فالمجنون تصرفاته بعد تسجيل الحجر باطلة

  . فإذا شاعت أو عرفها الطرف اآلخر كان التصرف باطال ، معروفة من الطرف اآلخر

ويستأذن  ، يباشر القيم وحده من التصرفات ما يباشره الوصي وحده ، ووالية القيم على المجنون كوالية الوصى على الصغير

وال يستطيع مباشرة التصرفات التي ال يستطيع مباشرة التصرفات التي ال يستطيع  ، المحكمة في التصرفات التي يستأذن فيها الوصي

  . على الصغير من حيث سعة الواليةأما الولي على المجنون فمثل الولى  . وكالقيم على المجنون وصيه . مباشرتها الوصي

 المعتوه – 157

والمعتوه كالمجنون يحجر عليه وينصب له قيم إذا لم يكن له ولى أو وصى والقيم على المعتوه ووليه ووصيه كالقيم على المجنون  : 

  . ووليه ووصيه من حيث مدى الوالية

 . شأنه في ذلك شأن الصغير غير المميز والمجنون ، أما المعتوه نفسه فقد يكون غير مميز فتكون أهليته معدومة
 (111  )

وقد يكون 

 مميزاً فتكون عنده أهلية الصبي المميز و قد سبق بيان ذلك
 (111  )

.  

                                                 

في  221ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم المادة  . وع التمهيديتاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشر ( 119)  

ثم وافقت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وكذلك مجلس الشيوخ تحت  . ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

  . ( 219ص  – 212ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  225رقم 

إنما يصح  –إذا كانت حالة الجنون غير شائعة وغير معروفة من الطرف اآلخر  –سجيل الحجر ويالحظ أن تصرف المجنون قبل ت

  . ألن اإلرادة الباطنة عند المجنون ال وجود لها ، أخذا باإلرادة الظاهرة دون اإلرادة الباطنة

ولذلك ال يتطلب  . فتقع تصرفاته باطلة من وقت ثبوته ، وقد قضت محكمة النقض بأن العته يعدم إرادة من يصاب به ( 111)  

بطالنها توافر التحايل على القانون أو الغش أو التواطؤ بين المعتوه والمتصرف له كما هو الحال بالنسبة إلى المحجور عليه 

يجة النسحاب اثر قرار كما أن هذا البطالن ال يكون نت ، للسفه إذا ما أريد أبطال تصرفاته السابقة على قرار الحجر عليه

ديسمبر سنة  15) نقض مدني  الحجر على الماضي وإنما لثبوت حالة العته المعدم إلرادة المعتوه وقت صدور التصرف منه

  . قضائية لم ينشر بعد ( 27سنة  95طعن رقم  2555

هذا وقيام حالة العته عند أحد  –ا وقد سبق ذكرهم ، من القانون المدني الجديد 225و  229أنظر في كل ذلك المادتين  ( 111)  

أكتوبر سنة  11) نقض مدني  فال يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقض ، المتعاقدين مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى

ولكن إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بقيام حالة العته وقت  . ( 525ص  297رقم  1مجموعة عمر  2597

وعلى أنه سبق أن حجر عليه  ، قوال شهود مؤداها أنه كانت تنتابه نوابات عصبية ويتهيج في بعض األحيانالتعاقد على أ

ثم حجر عليه مرة ثالثة لضعف  ، ثم حجر عليه ثانياً للعته والسفه بعد تعاقده ثم رفع عنه الحجر ، ورفع عنه الحجر ، للعته

 ، ما من شأنه أن يؤدي إلى أن المحجور كان معتوهاً في ذات وقت التعاقدفإن ما استدلت به من هذا ليس فيه  ، قواه العقلية

 . ( 999ص  291رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  19) نقض مدني  ويكون هذا الحكم قاصر التسبيب متميناً نقضه

قطع في أنه وقت التعاقد فال شيء ي ، ولعل محكمة النقض قد تأثرت في هذه القضية بأن المتعاقد قد تكرر رفع الحجر عنه

وذكرت أنه إذا كانت محكمة  ، وهي في قضية أخرى لم تبد هذا التشدد في استخالص قيام العته . بالذات كان معتوهاً 

الموضوع قد أقامت قضاءها ببطالن عقد لعته المتصرف على شهادة الشهود الذين سمعتهم وعلى قرائن مستقاة من مصادر 

فال يقدح في حكمها أن يكون قاضي التحقيق قد سأل أحد األطباء الذين  ، إلى ما انتهت إليهصحيحة من شأنها أن تؤدي 

لم يكن على هذه " فأجاب بأنه  ، "هل كانت حالة المريض حالة عته قانوني يلي الجنون في الدرجة " عالجوا المتصرف 

كيره بمعنى أنه يمكن التأثير عليه ويكون في حالة الحالة وقت فحصه بمعرفتي ولكنه كان مشوش التفكير ضعيفاً في بنيته وتف

فضال عن أن الطبيب ليس هو الذي يعطي الوصف القانوني للحالة  ، فإن هذه اإلجابة كاملة ال تشهد بسالمة عقله ، "تردد 

جموعة م 2551أكتوبر سنة  92) نقض مدني  بل الشأن في ذلك للقضاء في ضوء ما يبيده الطبيب ، المرضية التي يشهدها

  . ( 197ص  291رقم  9عمر 
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  ذو الغفلة والسفيه – 158

ه بعد تسجيل إذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفي"  من القانون المدني الجديد على أنه 229نصت الفقرة األولى من المادة  :

ويتضح من ذلك أن ذا الغفلة والسفيه  . " قرار الحجر سري على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز من أحكام

 ، فتثبت لهما أهلية االغتناء ، وتكون أهليتهما بعد تسجيل قرار الحجر ناقصة كأهلية الصبي المميز . يحجر عليهما وينصب لهما قيم

  . وتنعدم أهلية التبرع ، إلدارة وأهلية التصرف بالقيود التي سبق ذكرها في الصبي المميزوتتقيد أهلية ا

فهذان يكونان صحيحين إذا صدرا من السفيه أو ذى الغفلة  ، واستثنى في أهلية التصرف نوعان من التصرفات هما الوقف والوصية

يكون التصرف المحجور عليه لسفه أو "  بهذا الحكم إذ تنص على أن 221وتقضي الفقرة األولى من المادة  . وأذنته المحكمة فيهما

كذلك يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يتسلم أمواله كلها أو  . " غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحاً متى أذنته المحكمة في ذلك

وإذا كانت  . وفي الحدود التي سبق ذكرها هناك بعضها إلدارتها على النحو الذي رأيناه في الصبي المميز الذي بلغ الثامنة عشرة

تكون أعمال اإلدارة الصادرة من المحجور عليه "  مقصورة في هذا الصدد على السفيه إذ تنص على أن 221الفقرة الثانية من المادة 

من قانون المحاكم الحسبية تشمل كال من  59فإن المادة  ، " لسفه المأذون له بتسلم أمواله صحيحة في الحدود التي رسمها القانون

 ، يجوز للمحجور عليه للسفه أو الغفلة أن يقف أمواله أو يوصى بها متى أذنته المحكمة بذلك"  السفيه وذى الغفلة إذ تنص على أنه

 5و  9محكمة بذلك سرت عليه أحكام المواد فإذا أذنته ال ، وكذلك يجوز له بإذن من المحكمة أن يتسلم أمواله كلها أو بعضها إلدارتها

 من هذا القانون 9و 
 (117  )

" .  

أما التصرفات الصادرة قبل تسجيل قرار الحجر فهي في األصل  . هذا هو حكم تصرفات السفيه وذى الغفلة بعد تسجيل قرار الحجر

خالفاً لرأي اإلمام محمد الذي يذهب إلى أن  ، سفوهذا هو رأي اإلمام أبي يو . ألن انتقاص األهلية ال يثبت إال بالحجر ، صحيحة

وال يسري الحجر في حق الغير إال من وقت تسجيل القرار الصادر به وفقاً  . الحجر للسفه يثبت بقيام السبب نفسه ال بحكم القاضي

 وال يحتج الغير بعدم علمه بالحجر متى كان القرار مسجال . للمبادئ العامة
 (115  )

.  

أو أن  ، أن السفيه أو ذا الغفلة يتوقع الحجر عليه فيعمد إلى تبديد أمواله بالتصرف فيها إلى من يتواطأ معه على ذلك لكن يقع كثيرا

 –حالة التواطؤ وحالة االستغالل  –ففي هاتين الحالتين  . ينتهز الغير هذه الفرصة فيستصدر منه تصرفات يستغله بها ويبتز أمواله

 . أو قابال لإلبطال إذا كان من أعمال التصرف أو أعمال اإلدارة ، غفلة باطال إذا كان من أعمال التبرعيكون تصرف السفيه أو ذى ال

 وهذا ما استقر عليه القضاء المصري في ظل القانون القديم
 (119  )

إذ تنص  229وأكده القانون الجديد في الفقرة الثانية من المادة  ،

                                                 

فلم يتمكن هذا المجلس من  ، يالحظ أن مشروع القانون المدني سبق مشروع قانون المحاكم الحسبية إلى مجلس الشيوخ ( 117)  

  . فوجب أعمال نصوص كل منهما ، التنسيق ما بين القانونين في هذه المسألة

  . 251ص  17رقم  15المحاماة  2551نوفمبر سنة  15محكمة استئناف مصر الوطنية في  ( 115)  

المحاماة  2551نوفمبر سنة  11وفي  – 59ص  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  25محكمة استئناف مصر الوطنية في  ( 119)  

محكمة االستئناف  – 199ص  21المحاماة  2592نوفمبر سنة  21محكمة استئناف اسيوط في  – 212ص  297رقم  99

 محكمة الجيزة في ( . 211ص  95م  2551مارس سنة  27وفي  – 191ص  51م  2599فبراير سنة  9ي المختلطة ف

 952وانظر سائر األحكام المشار إليها في نظرية العقد للمؤلف ص  . 991ص  119رقم  12المحاماة  2559ابريل سنة 

ص  9مجلة القانون واالقتصاد  2591ديسمبر سنة  7واستقر قضاء محكمة النقض على ذلك : نقض مدني في  – 9هاشم 

وقد قضت محكمة النقض أيضاً  –قضائية لم ينشر بعد  27سنة  15طعن رقم  2599يناير سنة  9وفي  – 551ص  – 571

بأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أبانت ظروف التصرف الصادر من المتصرف قبل توقيع الحجر عليه للسفه وفي فترة 

وهم على علم  ، ه على أن المشترين غشوه فذهبوا به بعيداً عن بلدتهم حتى ال ينكشف أمرهمواستدلت ب ، طلب الحجر

فانقاد لهم حتى  ، لكي يتم بيع العين لهم قبل صدور قرار المجلس الحسبي بالحجر ، باالجراءات المتخذة لتوقيع الحجر عليه

فإنها تكون قد أقامت قضاءها هذا على مقدمات  ، رفثم قضت بإبطال التص ، يقبض متهم قبل غل يده ما دفعوه له من ثمن

نتيجة وهي قيام التواطؤ بين المتصرف لهم والمتصرف مع علم المتصرف لهم بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه 

ها ومتى كانت القرائن التي أخذت ب –وانتهازهم فرصة سفهه لألثراء من ماله حين كانت اإلجراءات القانونية تتخذ لحمايته 

فال شأن لمحكمة النقض  ، محكمة الموضوع في إثبات علم المشتري بحالة سفه البائع مؤدية عقال إلى ما انتهت إليه من ذلك

  . ( 129ص  11رقم  5مجموعة عمر  2559نوفمبر سنة  27) نقض مدني  معها

لمت زوجته بذلك طلبت إلى المجلس فلما ع ، وقضت محكمة النقض من جهة أخرى بأنه إذا تعاقد شخص بعقد عرفي على البيع

فلم  ، وأرسلت إلى المشتري إنذاراً حذرته فيه من إتمام الشراء ألنها طلبت الحجر على البائع ، الحسبي توقيع الحجر عليه

ثم حكمت المحكمة  ، وقرر المجلس الحسبي بعد ذلك توقيع الحجر ، يعبأ ونفذ الشراء بالعقد العرقي عن طريق عقد رسمي

واستخلصت منها استخالصاً سليماً أن  ، وأوردت في حكمها ظروف التعاقد ومالبساته على الوجه المتقدم ، العقدبصحة 

وأن العقد الرسمي  ، وأن البيع الصادر من المحجور عليه قد انعقد بالعقد العرفي قبل الحجر ، الصفقة لم تتم عن تواطؤ وغش
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 إال إذا كان نتيجة استغالل أو تواطؤ تسجيل قرار الحجر فال يكون باطال أو قابال لإلبطال أما التصرف الصادر قبل" :  على ما يأتي
 (

112  )
" .  

وال  . وينصب القيم على السفيه وذى الغفلة على النحو الذي ينصب به القيم على المجنون والمعتوه أو يعين به الوصى على القاصر

ووالية القيم على  . بل يجب الحجر عليه ونصب قيم له كما قدمنا ، غ سفيها أو ذا غفلةتستمر الوالية أو الوصاية على القاصر إذا بل

 وقد تقدم ذكر ذلك ، مال السفيه وذى الغفلة كواليته على مال المجنون والمعتوه وكوالية الوصى على مال القاصر
 (111  )

.  

  الغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية – 159

وهما حالتا  ، ولكنهما ال يتصالن بها إال من حيث مظاهر الحجر وإقامة نائب عن المحجور ، وهناك حالتان تلحقان عادة باألهلية :

  . الغائب والمحكوم عليه بعقوبة جناية

أو تكون حياته  ، ههو كل شخص كامل األهلية ال تعرف حياته أو ممات"  ، من قانون المحاكم الحسبية 99كما نصت المادة  ، فالغائب

وترتب  ، محققة ولكنه هجر موطنه راضياً أو مرغماً وحالت ظروف قاهرة دون إدارته شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة

ولكن  ، ويتبين من ذلك أن الغائب شخص كامل األهلية كما هو صريح النص . " على ذلك أن تعطلت مصالحه أو مصالح غيره

"  الغائب"  ويالحظ أن القانون استعمل لفظ . امة وكيل عنه يدير شؤون حتى ال تتعطل مصالحه ومصالح الناسالضرورة قضت بإق

فالمفقود في الشريعة اإلسالمية  . ألن اللفظ األول ينطوي على معنى اعم من المعنى الذي ينطوي عليه اللفظ الثاني"  المفقود"  ال لفظ

أما الغائب فهذا وغيره ممن تكون حياته محققة ولكنه بعد عن موطنه بحيث لم يعد  ، م ميتهو من يختفى بحيث ال يعرف احي هو أ

إذا ترك الغائب وكيال عاماً تحكم المحكمة "  من قانون المحاكم الحسبية بأنه 92وقد قضت المادة  . يستطيع أن يدير شؤونه بنفسه

يسري "  من هذا القانون بأن 99ثم قضت المادة  . " وإال عينت غيره ، بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي

وفيما عدا ما استثنى بنص صريح في هذا الفصل يسري على الغيبة ما  ، من هذا القانون 99على الوكيل عن الغائب حكم المادة 

غيبة بزوال سببها أو بموت الغائب أو تنتهي ال"  من القانون ذاته بأن 91وقضت المادة  . " يسرى على الوصاية من أحكام أخرى

  . " 2515سنة  91بالحكم من جهة األحوال الشخصية المختصة باعتباره ميتاً وفقاً ألحكام المرسوم بقانون رقم 

تصد  ويختار قيما ، بأن يكون محجوراً عليه مدة تنفيذ العقوبة(  19م )  أما المحكوم عليه بعقوبة جناية فتقضى أحكام قانون العقوبات

أما  . ويتولى القيم إدارة ماله . أو يعين القيم المحكمة المدنية الكلية التي يقع في دائرتها محل إقامته إذا لم يختر أحداً  ، عليه المحكمة

 . أعمال التصرف فال بد فيها من إذن المحكمة المدنية وإال كانت باطلة

فهو كامل األهلية ألنه كامل التمييز وإنما وقع الحجر عليه  ، هليتهومن ذلك نرى أن الحجر على المحكوم عليه ال يرجع لنقص أ

 وللضرورة من جهة أخرى ، الستكمال العقوبة من جهة
 (119  )

.  

                                                                                                                                                                    

نوفمبر سنة  1) نقض مدني في  فهذا الحكم سليم وال خطأ فيه ، الالحق لم ينشيء البيع بل إنه لم يكن إال تنفيذاً للعقد األول

ويالحظ هنا أن البيع كان قد تم بالعقد العرفي قبل أن يعلم المشتري  . ( 979ص  219رقم  9مجموعة عمر  2552

  . يكن العقد الرسمي الالحق إال تنفيذاً للعقد العرفي السابقولم  ، بإجراءات الحجر

 ، : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي 229المادة  ) أوالً ( من القانون المدني الجديد : 221و  229تاريخ المادتين  ( 112)  

ثم لجنة القانون المدني  ، النواب ووافق عليه مجلس . في المشروع النهائي 227ولجنة المراجعة هي التي وضعته تحت رقم 

ولجنة  ، : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي 221المادة  ) ثانياً ( –ثم مجلس الشيوخ  ، 229بمجلس الشيوخ تحت رقم 

ووافق عليه  . وكان مقصوراً على الفقرة األولى منه ، في المشروع النهائي 219المراجعة هي التي وضعته تحت رقم 

وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ أضيفت الفقرة الثانية من النص توخياً الستكمال األحكام  . نوابمجلس ال

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها  . 221الموضوعية الخاصة بناقص األهلية في المشروع وأصبح رقم المادة 

  . ( 217ص  – 219ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  لجنته

إذا كان طلب الحجر قد " من المشروع النهائي يجري على الوجه اآلتي :  225هذا وقد كانت لجنة المراجعة وضعت نصاً هو المادة 

وقد وافق مجلس النواب على هذا  . "سجل قبل تسجيل قرار الحجر ترتب على تسجيل الطلب ما يترتب على تسجيل القرار 

فوافقت  ، لس الشيوخ اقترح حذفه ألنه حكم تفصيلي ورد في قانون المحاكم الحسبيةوفي لجنة القانون المدني المج . النص

  . في الهامش ( 211ص  – 211ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  اللجنة على ذلك

تصرف القيم في مال المحجور عليه بطريق التبرع " من قانون المحاكم الحسبية على أن  59ومن ثم فقد نصت المادة  ( 111)  

وفيما عدا ما استثنى  ، من هذا القانون 99يسري على القيم حكم المادة " من هذا القانون على أنه  51ونصت المادة  . "باطل 

  . "بنص صريح في هذا الفصل يسري على القوامة ما يسري على الوصاية من أحكام أخرى 

إن " ما يأتي :  ، قريباً من هذا المعنى ( 97ص  – 91) ص  لفتحي زغلول" شرح القانون المدني " تاب وقد جاء في ك ( 119)  

والواقع إنها  . عدم أهلية المحكوم عليه اخف من عدم أهلية القاصر أو السفيه من وجه بقاء التصرفات له من إذن المحكمة
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ني ونقله القانون المد .(  assistance judiciaire)  وقد استحدث قانون المحاكم الحسبية في مصر نظام المساعدة القضائية :

  : على ما يأتي 221فنص في المادة  ، الجديد

جاز للمحكمة أن تعين له مساعدا  ، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، أو أعمي أبكم ، إذا كان الشخص أصم أبكم - 2"  

  . " قضائيا يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك

متي صدر من الشخص الذي تقررت  ، من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيهاويكون قابال لإلبطال كل تصرف  - 1"  

 إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة ، مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد
 (115  )

" . 

وتعذر  ، أو أعمى أبكم ، أو أعمى أصم ، إذا كان الشخص أصم أبكم"  على أنه 51أما قانون المحاكم الحسبية فقد نص في المادة 

 جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك ، عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته

يكون قابال لإلبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعة فيها يصدر من "  من هذا القانون على أنه 57ونصت المادة  . "

 إذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة ، الشخص الذي حكم بإقامة مساعد قضائي له بغير معاونة هذا المساعد

يسري في تعيين المساعد القضائي وفي عزله ما يسري في تعيين القيم وعزله من "  من القانون ذاته على أنه 55ونصت المادة  . "

  . " ساعدة األحكام األخرى الخاصة بالقوامةوكذلك تسري على الم . أحكام

 ، والبكم ، العمى : ويتبين من مجموع هذه النصوص أن المساعدة القضائية إنما تتقرر الجتماع عاهتين في الجسم من عاهات ثالث

ولكن هو العجز الطبيعي  ، فإن التمييز الكامل متوافر عند من تقرر له المساعدة القضائية ، والسبب فيها ليس نقص األهلية . والصمم

  . عن التعبير عن اإلرادة كما صرحت بذلك النصوص السابق ذكرها

وينظر في ذلك إلى ظروف من تقررت مساعدته  ، والمساعدة القضائية تتقرر لتصرف بالذات أو المجموع من التصرفات المعينة

كان التصرف قابال  ، تصرف من ذلك بغير معاونة المساعد فإذا وقع . وإلى خطر ما تقررت المساعدة القضائية فيه أو إلى وقته

  . إذا صدر بعد تسجيل الحكم بتقرير المساعدة ، لإلبطال لمصلحة من تقررت له المساعدة

  . وتسري عليه األحكام الخاصة بالقوامة ، والمساعد القضائي يعين ويعزل وفقاً لألحكام التي تتبع في تعيين القيم وعزله

 عيوب اإلرادة  -اني المطلب الث

  (Vices du consentement  ) 

 حصر عيوب اإلرادة – 161

لكل " :  وقد جرى بما يأتي ، حذف في المشروع النهائي ، من هذا المشروع 211أشتمل المشروع التمهيدي على نص هو المادة  : 

 أن يطلب أبطال العقد وفقاً لألحكام التاليةمن شاب رضاءه غلط أو تدليس أو انتزع رضاؤه باإلكراه أو باستغالل حاجة له 
 (119  )

" .  

                                                                                                                                                                    

ولهذا يحترم رأيه غالباً  ، الخبرة وال ضعيف العقل وال هو غائب فال هو قليل ، أهلية من نوع خاص سببها اعتقال رب المال

  . "ويؤذن له كذلك بإجراء ما يريد من التصرفات  ، في إدارة أعماله

يكون قابال لإلبطال كل " واقترحت لجنة المراجعة النص اآلتي :  . تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ( 115)  

وذلك وفقاً للقواعد  ، خص تقررت مساعدته قضائياً إذا صدر هذا التصرف بغير معاونة المساعدتصرف يصدر من ش

 . ووافق مجلس النواب على هذا النص دون تعديل . في المشروع النهائي 212وأصبح رقم المادة  ، "المقررة في القانون 

من قانون المحاكم  51من النص الوارد في المادة وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ اقترحت إضافة فقرة أولى تتض

واقترح كذلك أن يكون حق طلب األبطال قاصراً على التصرفات التي  ، الحسبية في بيان حالة من تجب له المساعدة القضائية

كام الموضوعية وقد أخذت اللجنة بهذين االقتراحين ألن أولهما يرمى إلى استكمال األح . تقررت المساعدة القضائية في شأنها

فأقرت اللجنة النص كما  . والثاني يقيد النص تقييداً انصرفت إليه نية واضعه ، في التقنين المدني فيما يتعلق بناقص األهلية

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة . 221وأصبح المادة  ، ورد في القانون

  . ( 292ص  – 217ص 

من القانون المدني القديم تنصان على أنه  259/  299وكانت المادتان  . من المشروع الفرنسي اإليطالي 25أنظر المادة  ( 119)  

من المشروع  211هذا ولما تليت المادة  –" ال يكون الرضاء صحيحاً إذا وقع عن غلط أو حصل بإكراه أو تدليس " 

فوافقت اللجنة على  ، التمهيدي في لجنة المراجعة اقترح حذفها ألن األحكام التي تقررها منصوص عليها في المواد التالية

 وننقل هنا النظرة العامة التي وردت في المذكرة اإليضاحية . في الهامش ( 252ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ذلك

تتضمن النصوص المتعلقة بالغبن أهم " ومنها يبين ما استحدثه القانون الجديد :  ، للمشروع التمهيدي في شأن عيوب اإلرادة
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وال بد في هذا الصدد من التمييز بني إرادة معيبة وإرادة  . ويتبين من ذلك أن عيوب اإلرادة هي الغلط والتدليس واإلكراه واالستغالل

فإرادته  . ولكنها صدرت من شخص غير حر في إرادته أو على غير بينة من أمره ، غير موجودة فاإلرادة المعيبة هي إرادة موجودة

ولكنها ما كانت تتعلق به لو أنها كانت على هدى أو كانت مختارة ومن ثم فهي  ، تعلقت بمحلها تعلقاً حقيقياً ومن ثم فهي موجودة

ولكنه في الواقع من األمر ال ينطوي على إرادة تعلقت  ، أما اإلرادة غير الموجودة فمجرد مظهر خارجي يوهم إنها موجودة . معيبة

وكذلك  . إذ أن أحداً من هؤالء ال يميز ما يفعل ، وما يصدر من المجنون أو السكران أو الصبي غير المميز ال يعتبر إرادة . بمحلها

ى هذا التمييز الجوهري أن العقد ويترتب عل . ولو صدرت من شخص عاقل ، اإلشارة الطائشة تصدر عن غير قصد ال يتكون إرادة

أما العقد الذي يقوم على إرادة معيبة فهو موجود ألن  . أو هو عقد باطل ، الذي يقوم على إرادة غير موجودة ال يكون له وجود

  . ا يليوسنرى تفصيل ذلك فيم . فهو عقد قابل لإلبطال ، ولكن يجوز للمتعاقد الذي شاب إرادته عيب أن يبطله ، اإلرادة موجودة

 ً ولها المقام األول في توليد الروابط القانونية وفي  ، فإرادة الفرد . وتتصل نظرية عيوب اإلرادة بنظرية سلطان اإلرادة اتصاال وثيقا

فال يكون  ، وإال فاإلرادة المشوبة بعيب من العيوب المتقدمة ليست إرادة صحيحة ، يجب أن تكون على هدى مختارة ، ترتيب آثارها

  . سلطان كامل لها

  . الغلط فالتدليس فاإلكراه فاالستغالل : ونتولى اآلن بحث عيوب اإلرادة متعاقبة

 الغلط – 1
 (*  )

 

  (L ' erreur  ) 
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وغير الواقع أما أن يكون واقعة غير صحيحة يتوهم  . يمكن تعريف الغلط بأنه حالة تقوم بالنفس تحمل على توهم غير الواقع :

وال يقف عند نوع  ، والغلط بهذا التعريف الشامل ينتظم كل أنواع الغلط . أو واقعة صحيحة يتوهم عدم صحتها ، اإلنسان صحتها

غيره من األنواع األخرى  فينبغي أن نمحص هذا النوع من الغلط بتمييزه عن ، والذي نريده هنا هو غلط يصيب اإلرادة . معين منها

  . وبرسم الدائرة التي تحصر نطاقه حتى نستطيع بعد ذلك أن نبين قواعده وأحكامه

                                                                                                                                                                    

فقد اقتفت هذه النصوص اثر التقنينات الجرمانية والمشروع الفرنسي  . ما استحدث المشروع من أحكام بشأن عيوب الرضاء

ماً للبطالن النسبي وانتقاص العقود إذا اتيح ألحد المتعاقدين أن يستأثر بربح فاحش من وجعلت من الغبن سبباً عا ، اإليطالي

يبدأن في  . وقد يؤخذ على هذا الحكم أن أعماله ينتهي إلى تحكم القاضي . طريق استغالل حاجة المتعاقد اآلخر أو طيشه

وفي  ، فالتقنينات الحديثة . جرى عليه المشروع سابقات التشريع ما يحمل على التغاضي عن هذا النقد واالطمئنان إلى ما

طليتتها التقنين األلماني والتقنين السويسري والتقنين النمساوي المعدل والتقنين البولوني والتقنين اللبنانين والتقنين الصيني 

ثم  . سبباً عاماً للبطالن تجعل جميعاً من الغبن ، بل والمشروع الفرنسي اإليطالي رغم نزعته المحافظة ، والتقنين السوفيتي

فهو بذاته القاضي الذي يتولى في حياته  ، إنه ليس ثمة ما يدعو إلى اإلشفاق من تحكم القاضي في هذه الحالة أكثر من سواها

وعلى أن  . اليومية تقدير الغلط الجوهري والنية الحسنة والباعث المشروع والضرر الجسيم والباعث المستحث وما إلى ذلك

توخياً  ، ي الغبن بوجه عام ال يستتبع اطراح األحكام التقليدية الخاصة بصور معينة منه يعبر فيها عن معناه باألرقامالنص ف

ويراعى من ناحية أخرى أن  –كأحوال الغبن في البيع والقسمة واالتفاق على سعر الفائدة  ، إلحالل الكم محل الكيف

فواجه مسائل عديدة أغفلها التقنين  ، ما يشوب الرضا من عيوب أخرى المشروع استحدث أحكاماً جزيلة الفائدة بشأن

ثم إنه عدل النصوص المتعلقة بالتدليس تعديال يكفل زوال  . كالغلط المشترك والغلط في القانون وغير ذلك ، المصري الحالي

وتناول فوق ذلك مسائل أخرى  . ) القديم ( الخالف القائم بين النصوص العربية والنصوص الفرنسية في التقنين الحالي

أما النصوص الخاصة باإلكراه فقد روعى في وضعها أن  . كسكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة يجهلها المتعاقد اآلخر

له ما للتدليس من اثر  ، سواء أكان صادراً من أحد المتعاقدين أم من الغير ، فاإلكراه . تكون متناسقة مع ما ورد بشأن التدليس

على التناقض المعيب الذي تنطوي عليه نصوص التقنين  ، فيما يتعلق بتقدير اإلكراه ، وقد قضى المشروع . صحة العقد في

قوامه االعتداد بجنس المكره وسنه وحالته االجتماعية والصحية  ، بأن احتكم إلى معيار شخصي بحث . . . ) القديم ( الحالي

ص  – 295ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة ما يقع عليه

259 ) .  
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طبقاً  ، وهو غلط يقع .(  erreur - obstacle)  وأول نوع من الغلط نستبعده من دائرة بحثنا هو ما يسمى عادة بالغلط المانع :

 ، كما إذا عطى شخص آلخر نقوداً على أنه قرض وأخذها اآلخر على إنها هبة ، في ماهية العقد ، فقه الفرنسيلنظرية تقليدية في ال

أو  ، كما لو كان شخص يملك سيارتين من صنفين مختلفين فباع احداهما والمشتري يعتقد أنه يشتري األخرى ، أو في ذاتية المحل

  . كما إذا اتفق الورثة مع الموصي لهم على قسمة العين الشائعة بينهم ثم يتضح أن الوصية باطلة ، في السبب

ففي األمثلة التي قدمناها لم تتوافق اإلرادتان على عنصر من العناصر  . وظاهر أن هذا النوع يعدم اإلرادة وال يقتصر على أن يعيبها

وهذا هو الذي يدعونا الستبعاد  . والعقد باطل أي منعدم ، فالتراضي إذن غير موجود . ما هية العقد أو المحل أو السبب : األساسية

ونحن اآلن في صدد صحة التراضي بعد أن فرغنا من  ، فهو يتصل بوجود التراضي ال بصحته ، الغلط المانع من دائرة البحث

  . الكالم في وجوده

 اختالف اإلرادة الظاهرة عن اإلرادة الباطنة – 164

والكالم في اإلرادتين وفرق ما  . فيؤخذ بإحداهما دون األخرى كما بينا فيما تقدم ، وقد تختلف اإلرادة الظاهرة عن اإلرادة الباطنة : 

 بينهما ليس كالماً في عيوب اإلرادة
 (111  )

فيجب استبعاد هذه المسألة  . أي في وجودها ال في صحتها ، ذاتها بل كالم في اإلرادة ،

 ائرة البحثأيضاً من د
 (111  )

.  

 الغلط في النقل أو في التفسير – 165

وهناك غلط (  erreur sur la formation de la volonte)  والغلط الذي يعنينا بحثه هنا هو الغلط الذي يقع وقت تكون اإلرادة : 

وهذا ما يسمى  ، وهو غلط يقع في وقت نقل اإلرادة إذا نقلت على غير وجهها ، ال يعيب اإلرادة يجب كذلك استبعاده من دائرة البحث

وهذا ما يسمى  ، أو يقع في تفسيرها إذا فهمها من توجهت إليه على غير حقيقتها ،(  erreur de transmission)  بالغط في النقل

ي يقع وقت تكون اإلرادة والغلط الذي يقع في النقل أو في والفرق بين الغلط الذ .(  erreur d'interperetation)  بالغلط في التفسير

 أما الغلط اآلخر فحالة تقوم بنفس من توجهت إليه اإلرادة ، التفسير أن الغلط األول هو حالة تقوم بنفس من صدرت منه اإلرادة
 (117  )

.  

                                                 

ايرة إلى غلط وقع فيه المتعاقد فقد ترجع هذه المغ ، هذا ما لم يؤخذ باإلرادة الباطنة وتستظهر مغايرتها لالرادة الظاهرة ( 111)  

ً  . الذي صدرت منه هذه اإلرادة فالهازل والشخص الذي  ، ولكن ليست كل مغايرة بين اإلرادة الباطنة واإلرادة الظاهرة غلطا

كالهما تختلف إرادته الظاهرة عن إرادته الباطنة دون  ( reserve montale)  يضمر غير ما يظهر في حالة التحفظ الذهني

  . كون واقعاً في غلطأن ي

والغلط الذي يقع في اإلرادة الظاهرة ليس هو مغايرتها  . وقد يقع الغلط في اإلرادة الظاهرة كما يقع في اإلرادة الباطنة ( 111)  

ويأتي سالي بمثل على ذلك : شخص  . بل هو غلط يقع في التعبير عن اإلرادة ذاته أي في اإلرادة الظاهرة ، لإلرادة الباطنة

فإذا قال : ابيعك  . حصان اسود فيه عيب يريد بيعه من اجله وحصان ابيض ال عيب فيه وال يريد بيعه ، ده حصانانعن

أما إذا اعتقد خطأ أن الحصان األبيض  . كان هناك غلط في اإلرادة الظاهرة ، وهو يريد أن يقول : األسود ، الحصان األبيض

والقانون األلماني  . ان هناك غلط في اإلرادة الباطنة ال في اإلرادة الظاهرةك ، فقال ابيعك الحصان األبيض ، هو المعيب

وما  22) أنظر في هذا الموضوع سالي في اإلعالن اإلرادة ص  يجعل العقد قابال لإلبطال لكل من هذين النوعين من الغلط

  . ( 5هامش رقم  995نظرية العقد للمؤلف ص  –بعدها 

تسري األحكام الخاصة " جرى بما يأتي :  ، من هذا المشروع 211التمهيدي على نص هو المادة وقد أشتمل المشروع  ( 117)  

وقد حذفت هذه المادة في المشروع  . "بالغلط في حالة ما إذا نقل رسول أو أي وسيط آخر إرادة أحد المتعاقدين محرفة 

 . في الهامش ( 211ص  – 211ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "ألنها تقرر حكماً تفصيلياً ال حاجة إليه " النهائي 

والنص المحذوف مع مذكرته اإليضاحية يوهم أن الغلط في النقل أو في التفسير غلط يعيب اإلرادة والصحيح أنه يكون سبباً 

من  219) قارن المادة  في النقل هذا ما لم يؤخذ باإلرادة الظاهرة في حالة التحريف . في عدم توافق اإلرادتين فال ينعقد العقد

فيكون العقد صحيحاً ويؤخذ باإلرادة المحرفة على انها هي اإلرادة الصحيحة لمن صدرت منه هذه  ، القانون األلماني (

ً  وقد سبق بيان ذلك ، والقضاء المصري يأخذ بالرأي األول وال يعتبر العقد قد تم لعدم توافق اإلرادتين . اإلرادة  ) أنظر آنفا

وسواء اخذ بالرأي األول تمشياً مع نظرية اإلرادة الباطنة أو اخذ بالرأي الثاني تمشياً مع نظرية  . في الهامش ( 211فقرة 

أو نحو المتعاقد اآلخر إذا  ، فإن الوسيط الذي حرف اإلرادة يكون مسئوال نحو المتعاقد األول إذا انعقد العقد ، اإلرادة الظاهرة

  . لم ينعقد
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  الغلط الذي يعيب اإلرادة – 166

وهو الذي يعنينا بحثه ويجب أن نرسم له دائرة  ، الغلط الذي يصيب اإلرادة ، طبعد استيعاب ما قدمناه من أنواع الغل ، ويبقى :

وهو من جهة أخرى ال يعدم اإلرادة كما هو  ، فهو من جهة غلط يقع في تكون اإلرادة ال في نقلها وال في تفسيرها . واضحة المعالم

  . إلرادة الظاهرة واإلرادة الباطنةوال يختلط بوجودها ذاته كما هو األمر في ا ، األمر في الغلط المانع

إال أنه يجب مع ذلك أن  ، وإذا كان الغلط الذي يعيب اإلرادة ال يجوز أن يقع على ركن من أركان العقد وإال اعدم التراضي كما رأينا

امل إال يستقل به فوجب الستقرار التع ، ثم أن الغلط هو أمر نفسي يستكن في الضمير . يكون غلطاً جوهرياً حتى يعيب اإلرادة

  . بل يتصل به المتعاقد اآلخر على وجه من الوجوه حتى يمكن االعتداد به ، المتعاقد الذي وقع في الغلط

ً )  . غلطاً جوهرياً واقعاً على غير أركان العقد(  أوالً : )  خلص لنا من ذلك أن الغلط الذي يعيب اإلرادة يجب أن يكون غلطاً ال (  ثانيا

  . المتعاقدين بل يتصل به المتعاقد اآلخريستقل به أحد 

 كيف يتصل المتعاقد اآلخر بالغلط – 1 . متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أي شيء يقع – 2 : فتتكلم إذن في المسالتين اآلتيتين
 (115  )

.  

 متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أي شيء يقع  –أ 

  ف تطور من معيار موضوعي إلى معيار ذاتيمعيار الغلط الجوهري في القانون الفرنسي وكي – 167

غلط يجعل  : ورث الفقه الفرنسي التقليدي عن القانون الفرنسي القديم تقسيم الغلط من حيث تأثيهر في صحة العقد إلى أنواع ثالثة :

وغلط ال  ، د الذي وقع في الغلطلإلبطال لمصلحة العاق وغلط يجعل العقد قابال ، العقد باطال وهو الغلط المانع الذي سبقت اإلشارة إليه

أما الغلط الذي يجعل العقد  . وقد سبق أن بينا الحاالت الثالث التي يكون فيها الغلط مانعاً فيجعل العقد باطال . يؤثر في صحة العقد

من  2229وهو ما تعبر عنه المادة  ، غلط يقع في مادة الشيء محل االلتزام الناشيء من العقد(  2: )  قابال لإلبطال فيكون في حالتين

غلط يقع في شخص (  1)  .(  substance meme de la chose)  القانون المدني الفرنسي بالغلط الواقع في مادة الشيء ذاتها

صف غلط في و – 2 : والغلط الذي ال يؤثر في صحة العقد يكون في أحوال أربع . المتعاقد إذا كانت شخصيته محل اعتبار في العقد

غلط في شخص المتعاقد إذا لم تكن شخصيته  – 9 . غلط في قيمة الشيء محل االلتزام – 1 . ال يتعلق بمادة الشيء محل االلتزام

  . غلط في الباعث على التعاقد – 5 . محل اعتبار في العقد

                                                                                                                                                                    

وقد ورد نص  . وهذا الغلط ال يؤثر في انعقاد العقد وال في صحته . ل الغلط في النقل مجرد الغلط في الحساب وغلطات القلمومن قبي

ال يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب " على أنه  219فنصت المادة  ، صريح في هذا المعنى في القانون الجديد

من القانون القديم فيما يتعلق بتصحيح ارقام  197/  991) أنظر المادتين  "لط ولكن يجب تصحيح الغ ، وال غلطات القلم

وفي المشروع النهائي  ، 219وقد ورد نص القانون الجدي في المشروع التمهيدي تحت رقم المادة  -الحساب في عقد الصلح 

فمجلس  ، 219شيوخ تحت رقم المادة فلجنة القانون المدني بمجلس ال ، ووافق عليه مجلس النواب ، 211تحت رقم المادة 

والقضاء المصري مضطرد في هذا  . ( 211ص  – 215ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  . الشيوخ تحت الرقم ذاته

 5محكمة االستئناف المختلطة في  – 295ص  1الشرائع  2525المعنى : محكمة االستئناف الوطنية في أول ديسمبر سنة 

ص  59م  2599مارس سنة  7وفي  – 255ص  59م  2599مارس سنة  1وفي  – 91ص  55م  2592ديسمبر سنة 

ديسمبر سنة  12وفي  – 115ص  51م  2595ابريل سنة  9وفي  – 91ص  51م  2599نوفمبر سنة  21وفي  – 259

 ( erreur de calcul)  وقد قضت محكمة النقض بأن الخطأ في ذات األرقام المثبتة بحساب المقاولة . 91ص  99م  2591

أو متى كانت أرقام  ، يجوز طلب تصحيحه متى كان هذا الغلط ظاهراً في األرقام الثابتة في كشف الحساب المعتمد من قبل

أما إعادة حساب تلك  . أو كانت غير مطابقة الرقام أخرى ثابتة قانوناً  ، هذا الكشف قد نقلت خطأ من ورقة أخرى معترف بها

ألن عمل المقاس والحساب النهائي عن المقاولة عبد إتمامها ما دام عمال متفقاً عليه في  ، نون يأباهالمقاولة من جديد فإن القا

فقد انقضت مسئولية كل عاقد  ، فإن هذا االتفاق متى نفذ بعمل المقاس والحساب فعال ووقع عليه باالعتماد ، أصل عقدها

 . ( 519ص  151رقم  2مجموعة عمر  2599نوفمبر سنة  1) نقض مدني في  وأصبح هو ونتيجته ملزماً للطرفين ، عنه

وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه متى كانت محكمة الموضوع قد تبينت من واقع الدعوى أن التبايع الذي هو محل النزاع قد 

عين قد شابه غلط وأن ما جاء في العقد خاصاً بحدود هذه ال ، وقع على عين معينة تالقت عندها إرادة المشتري مع إرادة البائع

فإنها ال تكون مخطئة إذا ما اعتبرت هذا الغلط من قبيل الغلط المادي الواقع  ، في حدين من حدودها بذكر أحدهما مكان اآلخر

ديسمبر  22) نقض مدني في  حال تحرير المحرر المثبت للتعاقد ال الغلط المعنوي الواقع حال تكوين اإلرادة المفسد للرضاء

  . ( 999ص  151رقم  9عة عمر مجمو 2551سنة 

 2557) نقض مدني في أول ابريل  وثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضي الموضوع بتقدير األدلة فيها ( 115)  

  . ( 971ص  159رقم  9مجموعة عمر 
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إذ  ، فلم يأخذ بالتقسيم الثالثي للغلط . ذلكوجاري الفقه الحديث القضاء في  . ولكن القضاء في فرنسا لم يأخذ بهذه النظرية التقليدية

وهدم الحاجز ما بين  . ألنه يتصل بوجود التراضي ال بصحته كما قدمنا ، استبعد النوع األول وهو الغلط الذي يجعل العقد باطال

وخير منها  ، الحياة العمليةفإن التمييز ما بين هذين النوعين قد قام على قواعد جامدة تضيق بما تقتضيه  ، النوعين الثاني والثالث

فمن الغلط ما يقع في قيمة الشيء أو في الباعث على التعاقد ومع ذلك يؤثر في  . معيار مرن يمكن تطبيقه على الحاالت المتنوعة

كن هو ومن الغلط ما يقع في مادة الشيء ومع ذلك ال يؤثر في صحة العقد ألنه لم ي . صحة العقد ألنه كان هو الدافع إلى التعاقد

ً  ، فالعبرة إذن ليست بان الغلط وقع في مادة الشيء أو في قيمته . الدافع  ،(  essentielle)  بل العبرة بأن الغلط كان غلطاً جوهريا

فال تكون هناك حاالت محددة يؤثر فيها (  la raison principale et determinte)  أي بأنه كان هو الدافع الرئيسي إلى التعاقد

وتزول الحواجز ما بين حاالت  ، بل تهدم هذه القواعد الضيقة ، صحة العقد وحاالت أخرى محددة كذلك ال يؤثر فيها الغلطالغلط في 

 ، وذلك في جميع الحاالت ، ويصبح الغلط مؤثراً في صحة العقد متى كان هو الدافع إلى التعاقد ، ونستبدل معياراً بقاعدة ، وأخرى

  . وفها الخاصةتبعاً لمالبسات كل حالة وظر

 الغلط في مادة الشيء ذاتها"  وتطور الفقه الفرنسي من األخذ بمعيار موضوعي إلى األخذ بمعيار ذاتي نهاه واضحاً في تفسير عبارة

 ، فقد بدا الفقهاء الفرنسيون في العهد األول يفسرون هذه العبارة تفسيراً حرفياً  . من القانون الفرنسي 2229الواردة في المادة " 

ومادة الشيء هي مجموعة الخصائص التي تدخله  ، ويذهبون إلى أن المراد بذلك هو الغلط الذي يتعلق بالمادة التي يتكون منها الشيء

من نحاس (  شمعدان)  شخص اشترى : ويقدمون عادة المثل الذي أتى به يوتييه . في جنس معين وتميزه عن األجناس األخرى

 من فضة خالصة مطلى بالفضة وهو يعتقد أنه
 (179  )

ثم أخذ الفقهاء في عهد ثان يعدلون عن هذه الفكرة الموضوعية بإدخال عامل  .

 وأول من سار من الفقهاء في هذا الطريق هما األستاذان أوبرى ورو . ذاتي في تحديد هذا النوع من الغلط
 (172  )

فقد أخذا في  ،

المراد بمادة الشيء هي العناصر المادية التي تكونه والخواص التي تميزه  فذهبا إلى أن ، األصل بالمذهب الموضوعي كقاعدة عامة

ولكنهما اضافا إلى ذلك جواز أن يتفق المتعاقدان على توافر صفة معينة في الشيء  ، من األشياء األخرى طبقاً للمتعارف بين الناس

في عهد  ، ثم هجر األستاذ لوران . الشيء من حيث هي فتصبح هذه الصفة جوهرية بالنظر إلى غرض المتعاقدين ال بالنظر إلى مادة

فذهب إلى أن نية المتعاقدين وحدها هي التي تحدد مادة الشيء  ، المعيار الموضوعي وأخذ بالمعيار الذاتي جملة واحدة ، ثالث

 واألوصاف المعتبرة فيه
 (171  )

ودري وبارد إلى أن المراد بمادة فذهب األستاذان ب ، واقتفى سائر الفقهاء اثر لوران في هذا المنحى .

 الشيء هي األوصاف الرئيسية التي اعتبرها المتعاقدان أو أحدهما في ذلك الشيء والتي ما كان التعاقد يتم بدونها
 (179  )

وذهبت  ،

 األستاذة بالنيول وكوالن وكايبتان وجوسران إلى هذا الرأي
 (175  )

.  

فقد  ، اف المعتبرة في نظر المتعاقدين ال بالخصائص التي تكون مادة الشيء في ذاتهباألوص ، طبقا للمعيار الذاتي ، فالعبرة إذن

فهذا غلط  ،(  البرونز)  يشتري شخص شيئاً على أنه أثر تاريخي ويعتقد في الوقت ذاته أنه مصنوع من ذهب فيتضح أنه مصنوع من

فما دام الشيء الذي اشتراه هو األثر التاريخي  ، ولكنه بحسب نية المشتري ليس غلطا في الصفة المعتبرة عنده ، " مادة الشيء"  في

) "  مادة الشيء"  وقد استبدل الفقه والقضاء في فرنسا بعبارة . فال يعنيه بعد ذلك إن كان من ذهب أو من معدن آخر ، الذي يقصده

substance de la chose  )اشتقاها من الكلمة ذاتها هي الصفة الجوهرية عبارة أخرى  (qualite substantielle  )،  أي الصفة

فما دامت إرادة العاقد هي  ، والمعيار الذاتي ما هو في الواقع إال نتيجة منطقية لمبدأ سلطان اإلرادة . التي اعتبرها المتعاقد في الشيء

ال معيبة بما تأثرت به من غلط أو غير  ، رادة في حقيقتها وعلى وجهها الصحيحالتي تنشيء الرابطة القانونية فيجب األخذ بهذه اإل

  . ذلك من العيوب

 معيار الغلط الجوهري في القانون المصري معيار ذاتي – 168

فقد  ، وقد أسعفها في ذلك نصوص هذا القانون ذاتها . وبالمعاير الذاتي أيضاً أخذ الفقه والقضاء في مصر منذ عهد القانون القديم : 

الغلط موجب لبطالن الرضاء متى كان واقعاً في أصل "  من القانونين الوطني والمختلط تنصان على أن 255/  295كانت المادتان 

الناحية الرئيسية التي كانت  متى كان واقعاً في" :  وجاء في النص الفرنسي للقانون المصري القديم ، " الموضوع المعتبر في العقد

فالنصوص  .(  le rapport principal sous lequel la chose ete envisage dans le contrat) "  محل اعتبار في الشيء

                                                 

  . 591فقرة  5ماركاديه  – 221 – 225فقرة  29أنظر في هذا المعنى ديرانتون  ( 179)  

  . 551و  559مكررة ص  959فقرة  5أوبري ورو أنظر  ( 172)  

 . 577فقرة  29لوران  ( 171)  

  . 95فقرة  2بودري وبارد  ( 179)  

 . 11فقرة  – 15فقرة  1جوسران  – 172ص  1كوالن وكابيتان  – 2999فقرة  1بالنيول  ( 175)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وقد نقلت ال عن نصوص القانون الفرنسي بل عن القضاء والفقه في فرنسا بعد  ، كما نرى تذهب بوضوح إلى األخذ بالمعيار الذاتي

 ر الذي أسلفنا ذكرهالتطو
 (179  )

.  

إذا وقع المتعاقد في غلط "  على أنه 219فقد نصت المادة  . وجاء القانون الجديد مؤيداً للمعيار الذاتي وصريحاً في وجوب األخذ به

 . . . جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد
 (171  )

بلغ حدا من يكون الغلط جوهريا إذا  - 2" :  على أنه 212صم نصت المادة  . "

إذا وقع في  - أ . ويعتبر الغلط جوهريا على األخص - 1 . الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط

أو يجب اعتبارها كذلك لما يالبس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعامل من  ، صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين

 وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد ، إذا وقع في ذات التعاقد أو في صفة صفاته - ب . يةنالحسن 
 (171  )

" . 

في نظر المتعاقد  ، فالغلط الجوهري عنده هو الغلط الذي يبلغ . ويتبين من هذه النصوص أن القانون الجديد قد أخذ بالمعيار الذاتي

فهو إذا وقع في صفة للشيء وجب أن  . داً من الجسامة بحيث كان يمتنع عن إبرام العقد لو لم يقع في الغلطح ، الذي وقع في الغلط

وإذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته وجب أن تكون تلك الذات أو هذه  ، تكون هذه الصفة جوهرية في اعتبار المتعاقدين

  . الصفة السبب الرئيسي في التعاقد

لذلك اتخذ القانون  . األخذ بالمعيار الذاتي يقتضي أن يكون المعيار متعلقاً بحالة نفسية قد يدق الكشف عنها في بعض األحيان على أن

ليس فحسب إذا اعتبرها المتعاقدان  ، فقضى بأن صفة الشيء تكون جوهرية ، الجديد قرينة موضوعية لتنم عن هذه الحالة النفسية

بل أيضاً إذا وجب أن يكونا قد اعتبراها جوهرية وفقاً لما البس العقد من ظروف ولما  ، عليه نيتهما بالفعلجوهرية وفقاً لما انطوت 

إذا لم نهتد من طريق  –فالظروف الموضوعية للعقد ووجوب أن يسود التعامل حسن النية يهديان  . ينبغي في التعامل من حسن النية

فمن حق  ، ثم اتضح إنها ليست كذلك ، فإذا اشترى شخص من تاجر في اآلثار قطعة ظنها أثرية . إلى تعرف نية المتعاقدين –آخر 

 ، وأن يتخذ من هذه القرينة ذاتها دليال على نية المتعاقد اآلخر ، المشتري أن يقيم من واقعة أنه تعامل مع تاجر اآلثار قرينة على نيته

لنية فال يكلف نفسه أن يتحقق من الصفة األثرية للقطعة ما دام قد اشتراها من تاجر وأن يتمسك بما ينبغي أن يسود التعامل من حسن ا

  . لو كان عالماً بذلك بل كان الواجب على هذا أن ينبه المشتري إلى أن القطعة ليست أثرية ، في اآلثار

                                                 

فتحي زغلول  – 971ص  2هالتون  – 91فقرة  ( convention)  أنظر في الفقه المصري دي هلتس الجزء األول لفظ ( 179)  

الدكتور محمد  – 211الدكتور عبد السالم ذهني بك في االلتزامات فقرة  – 211ص  – 219ص  2والتون  – 291ص 

نظرية العقد  – 199الدكتور محمد وهيبة في النظرية العامة في االلتزامات فقرة  – 117صالح بك في االلتزامات فقرة 

وما  291الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  – 221الدكتور حلمي بهجت بهدوي فقرة  –وما بعدها  991للمؤلف فقرة 

  . بعدها

محكمة قنا  – 519ص  2مجموعة عمر  2599نوفمبر سنة  1في  ) الدائرة المدنية ( وانظر في القضاء المصري محكمة النقض

 2599مارس سنة  12محكمة الجزية الجزئية في  – 11رقم  5المجموعة الرسمية  2597مارس سنة  11االستئنافية في 

م  2751ديسمبر سنة  11وفي  – 55ص  5م  2751يناير سنة  1محكمة االستئناف المختلطة في  – 259ص  27الحقوق 

مايو سنة  21وفي  – 225ص  19م  2522يناير سنة  25وفي  – 11ص  19م  2529نوفمبر سنة  1وفي  – 91ص  9

وفي  – 517ص  15م  2521مايو سنة  21وفي  – 511ص  15م  2521مايو سنة  21وفي  – 919ص  19م  2522

  . 55ص  59م  2599نوفمبر سنة  11وفي  – 112ص  91م  2511مارس سنة  19

وانظر  . من قانون االلتزامات البولوني 91والفقرة األولى من المادة  ، من قانون االلتزامات السويسري 19أنظر المادة  ( 171)  

  . ( 211) فقرة  من القانون الجديد فيما يلي عند الكالم في الغلط المشترك وفي الغلط الفردي 219تاريخ نص المادة 

يكون الغلط جوهريا إذا  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  217تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 171)  

 - 1 . الطرف الذي وقع فيه إبرام العقد لو لم يقع في الغلط وقدر األمور تقديراً معقوالً ع يمتنكان من الجسامة بحيث كان 

إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو  -أ في األحوال اآلتية :  ويعتبر الغلط جوهريا على األخص

أو في صفة الشخص إذا وقع في ذات  ب ( . نيةالمن حسن التعامل أن يسود من ظروف ولما ينبغي بالنسبة لما يالبس العقد 

إذا وقع الغلط في أمور  ج ( . في التعاقدتلك الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسي ، وكانت تلك الذات أو  صفاتهمن 

وحذفت لجنة  . "يعتبرها المتعاقد الذي يتمسك بالغلط عناصر ضرورية للتعاقد طبقاً لما تقضي به النزاهة في التعامل 

من الفقرة الثانية ألن ذكر هذه الحالة مع الحالتين السابقتين يكاد يحيط بكل حاالت الغلط فال يصبح  ) ج ( المارجعة الجزء

ووافق مجلس النواب  . في المشروع النهائي 219وأصبح رقم المادة  . هناك معنى اليراد الفقرة الثانية على سبيل التمثيل

من الفقرة األولى " وقدر األمور تقديراً معقوالً " وحذفت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عبارة  . لعلى المادة دون تعدي

ألن  ) ب ( من الفقرة الثانية حرف" السبب الوحيد " وحذفت عبارة  ، ألنها تتضمن قيداً يحسن أن يترك أمره لتقدير القاضي

وقد وافق عليها مجلس  . 212وأصبح رقم المادة  ، الفقرة ذاتها ما يغني عنهاالواردة في " السبب الرئيسي " في عموم عبارة 

من  29وانظر المادة  . ( 297ص  – 299ص  1) أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  الشيوخ كما عدلتها لجنته

  . من قانون االلتزامات البولوني 91المشروع الفرنسي اإليطالي والفقرة الثانية من المادة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  على أي شيء يقع الغلط – 169

بل أيضاً في القيمة وفي  ، ال في صفة الشيء وفي الشخص فحسب ، عيصح أن يق ، على النحو الذي اسلفناه ، والغلط الجوهري :

 الباعث
 (177  )

  . ونستعرض اآلن الغلط في هذه األحوال المختلفة . ال بأنه وقع في هذا أو في ذاك ، والعبرة بأنه غلط جوهري .

  الغلط في صفة جوهرية في الشيء – 171

فإن الغلط ال يؤثر في صحة العقد إال إذا كان هو الدافع الرئيسي إلى  ، ي وصف الشيءإذا طبقنا معيار الغلط الجوهري على الغلط ف :

أمثلة كثيرة  –والقانون الجديد أتى مؤكداً للقانون القديم كما اسلفنا  –وفي القضاء المصري في ظل القانون القديم  . التعاقد كما قدمنا

فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الترخيص الذي أعطته الحكومة في استغالل أرض كانت تعتقد إنها ال تحتوي  . على ذلك

 إال على كميات صغيرة جداً من الملح يجوز إبطاله إذا تبين أن هذه األرض تحتوي على كميات كبيرة يمكن استغاللها بسهولة
 (175  )

. 

صادرة من شركة حكم ببطالنها يجوز إبطاله للغلط الذي وقع فيه المشتري بشأن صفة جوهرية وقضت بأن بيع األوراق المالية ال .

 في الشيء المبيع
 (159  )

وتبين بعد  ، على أنها تحد من الجهة البحرية بشارع عرضه خمسة أمتار وقضت بأنه إذا باع شخص أرضا .

فإن البيع يجوز  ، ا األربع وال منفذ لها يؤدي إلى الطريق العامذلك أن هذا الشارع ال وجود له مما يجعل األرض محصورة من جهاته

 إبطاله يسبب الغلط الواقع في صفة جوهرية في الشيء المبيع
 (152  )

وقضت بأن بيع قماش على أنه قابل ألن يغسل ثم يتبين أنه غير  .

 قابل لذلك يجوز إبطاله للغلط في صفة جوهرية في الشيء
 (151  )

على أنه قديم مع أنه مجرد تقليد للقديم يجوز  وقضت بأن بيع شيء .

وال يلتزم المشتري برفع دعوى اإلبطال في ثمانية أيام من وقت العلم بالحقيقة ألن  ، إبطاله للغلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع

 أما هنا فالدعوى دعوى أبطال للغلط ، هذا هو ميعاد رفع الدعوى في ضمان العيوب الخفية
 (159  )

قضت بأنه يعتبر غلطاً في صفة و .

ويتبين بعد ذلك أن الرهن قد سقط قيده وأن العقار المرهون  ، جوهرية في الشيء قبول حوالة حق مع اعتقاد أن الحق مضمون برهن

 فشرط عدم ضمان المحيل يبطل في هذه الحالة ، بيع إلى الغير
 (155  )

ع أن ولكن ال يعتبر غلطاً في صفة جوهرية في الشيء المبي .

يقع خطأ في بيان حدود األرض المبيعة ما دامت نمرة األرض في خريطة فك الزمام قد ذكرت صحيحة وكان يمكن تمييز األرض 

                                                 

وينبغي أن يكون الغلط المبطل للعقد " ما يأتي :  212وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة  ( 177 ) 

 ً وقد انتهى  . ومؤدى هذا أن يناط تقدير الغلط بمعيار شخصي . وال يتحقق ذلك إال إذا دفع من وقع فيه إلى التعاقد . جوهريا

أولها يتعلق بالغلط  نسي في هذا الشأن إلى تطبيقات ثالثة تقررت في نصوص المشروع : ا (القضاء المصري والقضاء الفر

الذي يقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار المتعاقدين أو بالنسبة لما يالبس العقد من ظروف ولما ينبغي أن يسود 

امل شخصي هو حسن النية وبعامل مادي قوامه وفي هذا الفرض يرتبط تقدير الغلط الجوهري بع . التعامل من حسن النية

إذا  ، والثاني يتصل بالغلط الواقع في ذات شخص المتعاقد أو في صفة من صفاته ( 5 . الظروف التي البست تكوين العقد

 () ج  . والمعيار في هذا الفرض شخصي بحث . كانت هذه الذات أو تلك الصفة السبب الوحيد أو السبب الرئيسي في التعاقد

والثالث خاص بالغلط الواقع في أمور يعتبرها من يتمسك به من المتعاقدين عناصر ضرورية للتعاقد طبقاً لما تقضي به 

وقد تنطوي صورة  . ( 212النزاهة في التعامل مالحظة : هذا التطبيق حذفته لجنة المراجعة كما قدمنا في تاريخ نص المادة 

هو  ، إلى عنصر موضوعي أو مادي بحث ، عند اإلثبات ، بيد أنه يتعين الرجوع . لثالغلط في الباعث في هذا التطبيق الثا

إال أن تيسير اإلثبات قد  ، وإن كان قد نيط بمعيار شخصي بحث ، ويتضح من ذلك أن تقدير الغلط ، عنصر نزاهة التعامل

  . ( 259ص  1لتحضيرية ج ) مجموعة األعمال ا . "فيها الشخصي والمادة  ، اقتضى االعتداد بعناصر مختلفة

  . 55ص  5م  2751يناير سنة  1 ( 175)  

  . 95ص  2جازيت  – 11ص  19م  2529نوفمبر سنة  1 ( 159)  

 27وحكماً ثالثاً في  – 919ص  19م  2529مايو سنة  21وانظر حكماً ثانياً في  – 225ص  19م  2522يناير سنة  25 ( 152)  

  . 212ص  92م  2595يناير سنة 

  . 19ص  97م  2551مارس سنة  27 ( 151)  

) وقد سبقت  15ص  97م  2551مارس سنة  27وانظر حكماً آخر في  – 195ص  19م  2529مارس سنة  25 ( 159)  

وكان القانون  . 997وانظر في التمييز ما بين الغلط في الشيء والعيب الخفي فيه نظرية العقد للمؤلف فقرة  . اإلشارة إليه (

أما القانون الجديد فجعل الدعوى  ، ( 591/  915) م  فع دعوى العيب في ثمانية أيام من وقت العلم بالحقيقةالقديم يوجب ر

  . ( 591) م  تتقادم بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع

  . 999ص  59م  2592ابريل سنة  1 ( 155)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ومعرفتها من وراء ذلك
 (159  )

وال يعتبر غلطاً يجعل العقد قابال لإلبطال أن يتضح أن األرض المبيعة محصورة إذا لم يذكر البائع  .

 حدودها وموقعها وكانت معرفتها مستطاعة بذلكأن لها منفذاً بل بين 
 (151  )

.  

  الغلط في شخص المتعاقد – 171

فإن الغلط ال يؤثر في صحة العقد إال إذا وقع في ذات المتعاقد أو  ، وإذا طبقنا معيار الغلط الجوهري على الغلط في شخص المتعاقد :

مثل هذا الغلط إنما يقع في  . 212في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد كما هو نص المادة 

وهو قد يقع في ذات المتعاقد  . عقود المعاوضة العقود التي تكون فيها شخصية المتعاقد محل اعتبار كعقود التبرع بوجه عام وبعض

وقد يقع في صفة جوهرية من  . كالغلط في شخص الموهوب له أن الوكيل أو المزارع أو الشريك ، إذا كانت هي محل االعتبار

تضح أن األمر غير صفات المتعاقد كانت هي الدافع إلى التعاقد كأن يهب شخص آلخر ماال معتقداً أن هناك رابطة قاربة تربطه به في

وكأن يؤجر شخص منزال المرأة يعتقد أن سلوكها ال ريبة فيه فيتضح إنها امرأة تحترف العهارة حتى لو لم تكن تباشر مهنتها  ، ذلك

وهو يعتقد أنه يحمل شهادة فنية (  مهندس أو صانع في عمل يقتضي مهارة فنية)  وكأن يتعاقد شخص مع أحد الفنيين ، في المنزل

 أنه ال يحملها وانه غير ماهر في فنه فيتضح
 (151  )

وتقدير ما إذا كانت شخصية المتعاقد أو صفته كانت هي محل االعتبار وهي  .

ينظر فيها إلى ظروف الدعوى مما يمكن أن يستدل به على نية  ، التي دفعت إلى التعاقد مسألة من مسائل الواقع ال من مسائل القانون

  . وهو المعيار الذي يطبق في جميع نواحي نظرية الغلط . تيفالمعيار ذا . المتعاقدين

  الغلط في القيمة – 172

أما إذا سايرنا النظرية الحديثة وهي التي أخذ بها  . رأينا أن النظرية التقليدية ال تقيم لهذا الغلط وزناً فال تجعله يؤثر في صحة العقد :

وجب أن نقول إن الغلط في قيمة الشيء إذا كان هو الدافع  ، لى الغلط في القيمةوطبقنا معيار الغلط الجوهري ع ، القانون المصري

 ، وكان يجهل أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة ، فإذا باع شخص سهماً بقيمته الفعلية . الرئيسي إلى التعاقد يجعل العقد قابال لإلبطال

في قضية اتفق فيها صاحب  ، وقضت محكمة االستئناف المختلطة . هكان له أن يطلب إبطال البيع للغلط في قيمة الشيء الذي باع

 ، البضاعة مع صاحب السفينة على أن يكون سعر نقل البضاعة إما بحساب حجمها أو بحساب وزنها طبقاً لما يختاره صاحب السفينة

ولم يكن صاحب البضاعة  ، أضعافوطلب هذا أن يكون السعر بحساب الحجم فتبين أن حساب الحجم يزيد على حساب الوزن ثمانية 

بأن صاحب البضاعة  ، يدرك ذلك بدليل أنه رفض االتفاق مع صاحب سفينة أخرى على سعر يقل كثيراً عن السعر الذي يطالب به

 في هذه الحالة يجوز له أن يطلب إبطال عقد النقل
 (157  )

.  

 الغلط في الباعث – 173

وتجعل  ، فتجعل األول يبطل العقد بطالناً مطلقاً  ، تقدم القول إن النظرية التقليدية تميز بين الغلط في السبب والغلط في الباعث : 

                                                 

  . 219ص  15م  2521ديسمبر سنة  12محكمة االستئناف المختلطة في  ( 159)  

 27وفي  – 119ص  م ( 2751ابريل سنة  7وفي  – 295ص  م ( 2751يناير سنة  1محكمة االستئناف المختلطة في  ( 151)  

  . 271ص  59م  2517فبراير سنة  1وفي  – 179ص  19المجموعة الرسمية للقضاء المختلطة  2599ابريل سنة 

  . 911فقرة  – 919أنظر في هذه األمثلة وفي غيرها نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 151)  

وفي قضية أخرى قضت محكمة االستئناف  – 599رقم  299ص  1جازيت  – 511ص  15م  2521مايو سنة  21 ( 157)  

)  عتباره الرابطة الرئيسية في التعاقدالمختلطة بأن الغلط يجعل العقد قابال لإلبطال إذا كان غلطاً يؤثر تأثيراً كبيراً في الثمن با

فدفع للدائن بالعملة  ، وفي قضية كان المدين فيها مطالباً بالدافع بالعملة المصرية . ( 112ص  91م  2511مارس سنة  19

ثم تبين بعد  ، الوفاء بهذه العملة معتقداً أن االتفاق يعطي المدين هذا الحق ) وكان حارساً قضائياً ( الفرنسية وقبل ممثل الدائن

فقضت محكمة االستئناف المختلطة بإلزام المدين بدفع الفرق بين سعر  ، ذلك أن المدين ملزم بالوفاء بالعملة المصرية

كذلك إذا استوفى المدين مبلغاً أقل  . ( 11ص  97م  2519نوفمبر سنة  19)  العملتين في اليوم الذي كشف فيه هذا الغلط

مارس  19) محكمة االستئناف المختلطة في  لم يكن هذا الوفاء مبرئاً لذمة المدين في كل الدين ، مما يستحق عن غلط منه

 51م  2595ابريل سنة  9أنظر أيضاً في الغلط في القيمة محكمة االستئناف المختلطة في  . ( 199ص  91م  2519سنة 

 – 112ص  95م  2511مارس سنة  19طة في وفي الغلط في القيمة في عقد التخارج محكمة االستئناف المختل ، 115ص 

وانظر  . 999ص  29م  2599يونية سنة  22وحكماً ثالثاً في  – 299ص  15م  2521ديسمبر سنة  21وحكماً ثانياً في 

  . 1حاشية رقم  911أحكاماً أخرى تقضي بغير هذا المبدأ في نظرية العقد للمؤلف ص 

مة والغبن يقوم على أنه ليس من الضروري أن المتعاقد المغبون يكون قد وقع في غلط هذا ويالحظ أن الفرق ما بين الغلط في القي

  . فقد يكون على بينة من قيمة الشيء الحقيقية ويقبل الغبن بالرغم من ذلك ، بالنسبة إلى قيمة الشيء الذي يتعاقد عليه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

والنظرية التقليدية عندما نميز بين السبب والباعث تنظر إلى السبب في نظريته التقليدية أيضاً فيكون  . الثاني ال اثر له في صحة العقد

فإذا اتفق الورثة مع الموصى له على قسمة العين الشائعة  . ض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامههو الغر

فإن الورثة قصدوا  ، كان هناك غلط في السبب بمعناه التقليدي ، ثم يتضح أن الوصية باطلة أو إنها سقطت بعدول الموصي ، بينهم

 ً  ، مباشراً هو إفراز نصيبهم من نصيب الموصى له باعتبار أن هذا يملك بالوصية حصة في العين من التزامهم بعقد القسمة غرضا

 فهذا غلط في السبب ، وتبين أنه ال يملك شيئاً 
 (155  )

وهو الذي ال يؤثر في صحة العقد طبقاً للنظرية  ، أما الغلط في الباعث .

لهو ال يستطيع أن يطعن في البيع  ، ثم يشفى المرض ، أنه في مرض الموت فمثله أن يبيع شخص عيناً وهو مريض ويعتقد ، التقليدية

وال يستطيع  ، بدعوى أنه صدر منه وهو في مرض الموت ألن هذا الطعن ال يقبل إال من الورثة وبشرط أن ينتهي المرض بالموت

فإذا تركنا النظرية التقليدية إلى  . البيع أنه يموت أن يطعن في البيع بالغلط في الباعث ولو أن الدافع له إلى التعاقد هو اعتقاده وقت

كان الغلط في الباعث في هذا المثل غلطاً جوهرياً يجيز للبائع أن يطلب إبطال  ، وطبقنا معيار الغلط الجوهري ، النظرية الحديثة

 البيع
 (999  )

.  

ما دمنا نحتفظ بالنظرية التقليدية في السبب ولو هجرنا  ونرى من ذلك أن التمييز يبقى قائماً بين الغلط في السبب والغلط في الباعث

أما الغلط في الباعث فيجعل العقد قابال  ، فال يزال الغلط في السبب بمعناه التقليدي يجعل العقد باطال . النظرية التقليدية في الغلط

  . وال يؤثر في صحة العقد وفقاً للنظرية التقليدية ، لإلبطال وفقاً للنظرية الحديثة في الغلط

ويصبحان شيئاً  ، فإن الغلط في السبب يختلط بالغلط في الباعث ، أما إذا هجرنا النظرية التقليدية في السبب إلى النظرية الحديثة

ويتعين األخذ  . يجعل العقد قابال لإلبطالوال يكون ثمة محل للقول بأن الغلط في السبب يجعل العقد باطال والغلط في الباعث  ، واحداً 

من شأنه أن يجعل  –فهما شيء واحد في النظرية الحديثة في السبب  –إما أن يكون الغلط في كل من السبب والباعث  : بأحد األمرين

وقد وقف كثير من  . في الحكم وال يجوز التفريق بينهما . وإما أن يكون هذا الغلط من شأنه أن يجعل العقد قابال لإلبطال ، العقد باطال

فهم يقولون بالنظرية الحديثة في السب  . يتحسسونها ولكن ال يجرؤون على قول حاسم فيها ، الفقهاء حائرين عند هذه المسألة الدقيقة

هم يقفون عند ولكن ، ويقولون بالنظرية الحديثة في الغلط ويجعلون معياره الغلط الجوهري ولو وقع في الباعث ، ويخلطونه بالباعث

والغلط في الباعث من شأنه أن  ، فيجعلون الغلط في السبب من شأنه أن يجعل العقد باطال ، هذا ويبقون على التمييز فيما بين الحالتين

ا إذ تبقى منطقة مشتركة فيما بينهم ، فيترتب على هذا التناقض خلط عجيب ما بين منقطتي السبب والغلط . يجعل العقد قابال لإلبطال

 وإذا سميناها بالغلط في الباعث ، كان العقد باطال(  cause erronee)  فإذا سمينا هذه المنطقة بالسبب المغلوط ، يتنازعها كل منهما

 (erreur sur le motif  )كان العقد قابال لإلبطال 
 (992  )

.  

                                                 

حيث ذكر من األمثلة على الغلط في الباعث أن يصطلح الوارث مع  ، 915أنظر ما جاء في نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 155)  

ويكون الباعث على هذا الصلح اعتقاد  ، الموصى له على أن يسلم األول للثاني جزءاً من الشيء الموصى به دون الباقي

ظاهر بين هذا والفرق  . ويتضح بعد ذلك أن الموصى كان قد عدل عنها ، الوارث أن الوصية قائمة وقت وموت الموصى

ففي الحالة األولى ينازع الوارث في الوصية وينتهي بالمصالحة عليها وقد دفعه  . المثل ومثل قسمة الوارث مع الموصى له

ولكن اثر النزاع بقى في أن الوارث لم يسلم للموصى له إال جزاًء من الشيء  ، إلى ذلك اعتقاده أن الموصى لم يعدل عنها

لذلك  ، فالوارث يسلم بالوصية ال ينازع فيها ، أما في قسمة الوارث مع الموصى له . يقع في الباعث فالغلط هنا. الموصى به

فالغلط هنا يقع  . كامال بمقتضى عقد القسمة ، وهو القدر الموصى به ، وأعطاه نصيبه ، اقتسم مع الموصى له العين الشائعة

  . في السبب بمعناه التقليدي

فلو اشترى شخص سيارة  . في الباعث ما يظهر فيه ألول وهلة أن الغلط ينبغي إال يؤثر في صحة العقد ومن أمثلة الغلط ( 999)  

أو استأجر موظف منزال في مدينة معتقداً  ، معتقداً أن سيارته القديمة قد كسرت في حادث اصطدام ثم يتضح عدم صحة ذلك

وينبغي إال يؤثر في صحة العقد وإال تعرض التعامل  ، غلطاً في الباعثكان هذا  ، أنه سينقل إليها ثم يتبين بعد ذلك أنه لم ينقل

فإن الذي يعرض التعامل للتزعزع في مثل هاتين  ، ولكن هذه النظرة األولى غير دقيقة . لخطر التزعزع وعدماالستقرار

 ً وسنرى فيما  . له اتصال بهذا الغلطبل إن المتعاقد اآلخر ال يكون  ، الحالتين ليس هو أن الغلطفي الباعث يكون غلطاً جوهريا

أو أن يكون من  ، أو أن يكون على علم به ، يلي أن الغلط الذي يجعل العقد قابال لإلبطال يجب أن يشترك فيه المتعاقد اآلخر

 ، نفي المثلين المتقدمي ، فال يزعزع التعامل في شيء أن يطلب مشترى السيارة أو مستأجر المنزل . السهل عليه أن يتبينه

ما دام المشتري في المثل األول يستطيع أن يثبت أن بائع السيارة كان يعتقد مثله أن سيارته القديمة قد كسرت  ، إبطال العقد

أو أن البائع كان على علم بان الواقعة  ، ف يحادث اصطدام وأن هذه الواقعة الموهومة هي التي دفعت المشتري إلى الشراء

في  ، وما دام المستأجر –أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك  ، راء إنما هي واقعة موهومةالتي دفعت المشتري إلى الش

يستطيع أن يثبت أن المؤجر كان يعتقد مثله أنه نقل إلى المدينة التي استأجر فيها المنزل وأن هذا هو الدافع  ، المثل الثاني

أو اكن  ، ع الموظف إلى استئجار المنزل إنما هو واقعة موهومةأو أن المؤجر كان على علم بأن النقل الذي دف ، لالستئجار

  . من السهل عليه أن يتبين ذلك

الجزء الثاني فقرة  2555أنظر في التوفيق ما بين الغلط في السبب والغلط في الباعث بالنيول وريبير وبوالنجيه سنة  ( 992)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وانبنى على ذلك وجود  ، يثة في كل من الغلط والسببفهو قد أخذ بالنظرية الحد . هذا التناقض المعيب توقاه القانون المصري الجديد

وجعل نظرية الغلط وحدها هي التي تنطبق أحكامها على هذه  ، هذه المنطقة المشتركة فزحزحها من منطقة السبب إلى منقطة الغلط

وال يكون هناك محل للقول بأن السبب  . فيكون الغلط في كل من السبب والباعث من شأنه أن يجعل العقد قابال لإلبطال ، المنطقة

 فالسبب الذي يجعل العقد باطال في القانون الجديد هو السبب غير المشروع وحده ، المغلوط يجعل العقد باطال
 (991  )

.  

  الغلط في الواقع والغلط في القانون – 174

ال نفرق بين  ، الشيء أو الشخص أو القيمة أو الباعثسواء وقع الغلط في  ، وفي كل ما قدمناه من تطبيقات لمعيار الغلط الجوهري :

ً  . ما إذا كان الغلط هو غلط في الواقع أو غلط في القانون فإنه يجعل العقد قابال  ، أي مادام هو الذي دفع إلى التعاقد ، فما دام جوهريا

يكون العقد قابال لإلبطال لغلط في " :  ما يأتيمن القانون المدني الجديد إذ تقضي ب 211وهذا ما تنص عليه صراحة المادة  . لإلبطال

 هذا ما لم يقض القانون بغيره ، القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين
 (999  )

ولم يكن القانون  . "

انون كالغلط في الواقع يجعل العقد ولكن القضاء والفقه في مصر سارا على أن الغلط في الق ، القديم يشتمل على نص في هذه المسألة

                                                                                                                                                                    

أما الفقه المصري فقد سار وراء الفقه الفرنسي في هذا التنقاض : أنظر الدكتور  – 715وفقرة  995وفقرة  155وفقرة  199

قارن نظرية العقد للمؤلف  – 927وفقرة  119الدكتور محمد وهيبة فقرة  – 299عبد السالم ذهني بك في االلتزامات فقرة 

  يزال يرى الغلط في الباعثومن الفقهاء المصريين من ال – 99ص  – 91ص  2وقارن والتون  – 1هامش رقم  919ص 

) الدكتور أحمد  ال يؤثر في صحة العقد إال إذا اختلط بصفة جوهرية في الشيء أو في الشخص ) في ظل القانون القديم (

ولكنه يلحق تلك بهذه  ، ومنهم من يتبين أن نظرية الغلط هي نظرية السبب غير الصحيح . ( 295حشمت أبو ستيت فقرة 

ثم يعود بعد ذلك فيجعل الجزاء على كل من الغلط والسبب غير الصحيح هو البطالن  ، من نظرية السبب فيجعل الغلط جزءاً 

 191و  257و ص  215و ص  219) الدكتور حلمي بهجت بدوي ص  ال البطالن المطلق ) قابلية العقد لإلبطال ( النسبي

ص  – 51ية للدكتور شفيق شحاته في االلتزامات ص أنظر أيضاً في هذا الموضوع مؤلفاً موضوعاً بالفرنس . ( 195ص  –

59 .  

فتبقى الحلول  ، ويرى أن الذي دعا إلى حيرة الفقه في هذه المسألة الدقيقة هو تطور النظريات القانونية وتدخلها بعضها في بعض

لتقليدية أن السبب غير فقد كان مسلما في ظل النظريات ا . القديمة قائمة بالرغم من إنها تقصر عن مسايرة هذا التطور

ومنذ  . أما الغلط في الباعث فال يؤثر في صحة العقد ، وانبنى على ذلك أن الغلط في السبب يجعل العقد باطال ، الباعث

أصبح الغلط في الباعث يؤثر في صحة  ، واستبدل بالمعيار الموضوعي معيار ذاتي ، تطورت النظرية التقليدية في الغلط

فال زال الغلط  ، التطور لم يزعزع سالمة التمييز ما بين الغلط في السبب بمعناه التقليدي والغلط في الباعثولكن هذا  . العقد

أما الغلط في الحالة األخرى فأثره بقى مختلفاً عن أثره في الحالة األولى وإن كان قد  ، في حالة األولى يجعل العقد باطال

ولكن منذ  . ى هنا بقى التمييز سليما ما بين الغلط في السبب والغلط في الباعثإل . تطور فأصبح يجعل العقد قابال لإلبطال

 ً صار متعيناً أن  ، واختلط السبب بالباعث في النظرية الحديثة ، كما تطورت نظرية الغلط ، تطورت نظرية السبب هي أيضا

ومع ذلك بقى الفقه إلى حد كبير محتفظاً بهذا  . نجعل حكم الغلط في السبب هو حكما لغلط في الباعث دون تمييز بين الحالتين

  . ولم يلق باال إلى ما حدث من التطور ، التمييز

من منطقة  ) أو السبب غير الصحيح ( وسنرى عند الكالم في نظرية السبب أن القانون الجديد قد أخرج السبب المغلوط ( 991)  

  . واقتصر على ذكر السبب غير المشروع ، السبب

ظ أنه إذا كان حكم الغلط في السبب بالمعنى الحديث هو حكم الغلط في الباعث فيكون العقد قابال لإلبطال في الحالتين كما هذا ويالح

أي الغلط المتعلق بالغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء  ، فإن الغلط في السبب بمعناه التقليدي ، قدمنا

فإذا  ، دون تكوين العقد النعدام الرضاء أو النعدام المحل على ما سنرى عند الكالم في السبب ال يزال غلطاً يحول ، التزامه

  . وقع جعل العقد باطال كما أسلفنا القول

الغلط في القانون كالغلط في " من المشروع التهيدي على الوجه اآلتي :  215تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 999)  

وقد وافقت عليها لجنة المراجعة مع تعديالت  . "يجعل العقد قابال للبطالن ما لم يوجد نص يقضي بخالف ذلك  ، الواقع

وترددت لجنة القانون  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 211وأصبح رقم المادة  ، لفظية

واستقر رأيها أخيراً على استبقائها بعد  ، و حذفها اكتفاء بالقواعد العامةالمدني لمجلس الشيوخ طويال في استبقاء المادة أ

يكون العقد قابال لإلبطال لغلط في القانون إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقاً للمادتين " تعديلها على الوجه اآلتي : 

)  ووافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها لجنته . 211وأصبح رقم المادة  . "هذا ما لم يقض القانون بغيره  ، السابقتين

  . ( 215ص  – 295ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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 قابال لإلبطال
 (995  )

.  

والذي كان يلبس األمر في هذه المسألة وقت قيام القانون القديم غير مشتمل على نص فيها هو وجود قاعدة أخرى معروفة تقضي بان 

 .(  Nul n'est cense ignorer la loi) "  ال يفرض في أحد أنه يجهل القانون" :  أو كما يقولون ، الجهل بالقانون ال يقبل عذراً 

فيجب على جميع الناس مراعاتها وال  ، ولكن مجال تطبيق هذه القاعدة ال يكون إال حيث توجد أحكام قانونية تعتبر من النظام العام

وإال لما أمكن تطبيقها تطبيقاً منتجا لو  ، ويفترض أن كل شخص يعرف هذه األحكام ، يجوز ألحد أن يخل بها بدعوى أنه يجهلها

 . ويدخل في هذه األحكام القوانين الجنائية وبعض من القوانين المدنية وهي التي تعتبر من النظام العام . أفسحنا جانب العذر في ذلك

فليس للمقرض  ، المائةفي  1في المائة وهو يجهل أن الحد األقصى للفوائد هو  1مثل ذلك أن يقرض شخص آخر بفائدة تزيد على 

في هذه الحالة أن يطلب إبطال عقد القرض بدعوى الغلط في القانون وانه ما كان يقرض نقوده لو علم بان الحد األقصى للفائدة ال 

ال تعتبر  أما إذا كان الغلط واقعاً في مسألة قانونية . في المائة 1بل يبقى القرض صحيحاً وتنقص الفائدة إلى  ، في المائة 1يزيد على 

إال إذا نص القانون على غير ذلك كما  ، فال شك في أنه يمكن االحتجاج بهذا الغلط والتمسك به لطلب إبطال العقد ، من النظام العام

 ال يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون"  على أنه 991فعل في عقد الصلح حيث تنص المادة 
 (999  )

" .  

                                                 

 – 111الدكتور محمود وهيبة فقرة  – 275ص  – 271ص  2والتون  – 19فقرة  ( Convention)  دي هلتس لفظ ( 995)  

  . 219الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  – 219الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة  – 911نظرية العقد للمؤلف فقرة 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بان الغلط الواقع في صفة جوهرية في الشيء يفسد الرضاء ال فرق في ذلك بين غلط في القانون 

وقضت كذلك بأن االعتراف بصفة الحائز لعقار ال يكون  . ( 955ص  11م  2529مايو سنة  19)  وغلط في الواقع

وبأن إمضاء الورثة على محضر  ، ( 11ص  92م  2527نوفمبر سنة  25)  حاً إذا كان مبيناً على غلط في القانونصحي

ال يعتبر إجازة لهذا البيع إذا كانت الورثة  ، وقد ذكر فيه بيع صادر من المورث في مرض الموت ألحد الورثة ، جرد التركة

فبراير  15)  ع المريض مرض الموت وانه يتوقف على إجازة الورثةالتي أمضت محضر الجرد تجهل حكم القانون في بي

  . ( 212ص  1م  2751سنة 

كما إذا صالح الدائن المدين على مبلغ الدين وكان الدافع لهذا الصلح توهم  ، ولكن يجوز الطعن في الصلح لغلط في الواقع ( 999)  

  . ( 112ص  99م  2597ابريل سنة  17) استئناف مختلط في  الدائن يسار المدين

إلى القضاء على كل شك  . . . قد المشروع" ما يأتي :  211هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 

 فكثيراً ما يستبعد هذا الغلط من بين أسباب البطالن النسبي استناداً إلى قاعدة افتراض عدم . فيما يتعلق بحكم الغلط في القانون

وعلى وجه الخصوص ما تعلق  ، والواقع أن نطاق هذه القاعدة ال يتناول إال القوانين المتعلقة بالنظام العام . الجهل بالقانون

شأن الغلط في  ، متى ثبت أنه جوهري ، أما إذا جاوز األمر هذا النطاق فيكون للغلط في القانون . منها بالمسائل الجنائية

وقد جرى  . كما هي الحال مثال في عقد الصلح ، ما لم يقض القانون بغير ذلك ، الوقائع من حيث ترتيب البطالن السنبي

 99م  2527فبراير سنة  9 – 955ص  11م  2529مايو سنة  19القضاء المصري على ذلك : أنظر استئناف مختلط في 

  . ( 295ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  " 11ص  92م  2527نوفمبر سنة  25 – 195ص 

أما الغلط في  . فهذا هو الذي يحتج به ، ويالحظ أن المراد بالغلط في القانون الغلط في القواعد القانونية التي ليست محال للخالف

يناير سنة  19مختلطة في ) محكمة االستئناف ال المسائل المختلف عليها وترجيح أحد اآلراء خطأ فال اثر له في صحة العقد

ولكن  . ( 75ص  91م  2559مارس سنة  1وفي  – 991ص  51م  2595مايو سنة  15وفي  – 111ص  51م  2599

فإن الشخص إذا رجح رأياً خطأ  ، فإذا لم تكن عرضت على المحاكم ، يشترط أن يكون المسألة قد اختلفت فيها المحاكم فعال

وقد يتفق أن مسألة  . ( 291ص  91م  2515يناير سنة  21كمة االستئناف المختلطة في ) مح منه عد هذا غلطا في القانون

ثم يرجع القضاء  ، ويجرى تعالم الناس على مقتضى الرأي الذي سار عليه القضاء ، قانونية يبت فيها القضاء على نحو معين

) أنظر في تحليل القضاء  ن مؤثراً في صحة العقدففي مثل هذه الحالة يجرد اعتبار الغلط في القانو ، عن رأيه إلى رأي آخر

  . ( 11ص  – 12الفرنسي في هذا الموضوع رسالة الدكتور فهمي نور ص 

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يجوز لالحتجاج على فساد الرضاء التمسك بأنه بني على حصول غلط في القانون إال إذا كان الغلط 

فإذا حرر أحد منكوبي حريق حدث بقطار  . ي القانون أو مجمع عليه من القضاءقد وقع في حكم منصوص عليه صراحة ف

وانه ليس له بعد إحسان الحكومة وعطفها  ، جنيها بصفة إحسان 299سكة حديد الحكومة إقرارا بأنه تسلم من خزانة المديرية 

والحكم الذي يعتبره كذلك مستنداً إلى أن  . ونفهذا اإلقرار ال يعتبر مشوباً بغلط في القان ، هذا أي حق في مطالبتها بشيء ما

وانه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد أنه ال  ، المقر كان حين اإلقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث

هو المسئولية وذلك ألن األمر الذي حتمل أن يصاحب اإلقرار كان يجهله  . هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه ، حق له فيه

وهذه المسئولية ال يقطع بها في القانون  ، المترتبة على الدولة بسبب الخلل في تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها

 ، فجهلها إذن ال يشوب اإلقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، المصري نص صريح فيه أو إجماع من جهة القضاء

  . ( 955ص  211رقم  1مجموعة عمر  2597يونيه سنة  9) نقض مدني في  واخذ صاحبه بهويتعين إذن أعمال اإلقرار 
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فالغلط في القانون الواقع في صفة جوهرية في الشيء  . لمبدأ على جميع أنواع الغلط التي سبق تفصيلهاومن المفيد أن نطبق هذا ا

 ً ومثل  . فيجوز له في هذه الحالة أن يطلب إبطال التعهد ، مثله أن يتعهد شخص بدفع دين طبيعي وهو يعتقد أن هذا الدين ملزم له مدنيا

د أن يهب رجل لمطلقته ماال وهو يعتقد أنه استردها لعصمته جاهال أن الطالق الرجعي الغلط في القانون الواقع في شخص المتعاق

ومثل الغلط في القانون الواقع في القيمة أن يبيع وارث حصته في  . ينقلب بائناً بانتهاء العدة فال ترجع إلى عصمته إال بعقد جديد

لغلط في القانون الواقع في الباعث ما قضت به محكمة االستئناف ومثل ا . التركة وهو يحسب أنه يرث الربع فإذا به يرث النصف

ثم تبين بعد ذلك أن  ، المختلطة من أنه إذا اعترف الوارث بحق للغير في التركة معتقداً أن القانون الوطني هو الواجب التطبيق

فإن رضاء الوارث يكون مشوباً بغلط في  ، وأن دعوى الغير ليست صحيحة طبقاً لهذا القانون ، القانون اإليطالي هو الذي يطبق

 القانون
 (991  )

.  

 كيف يتصل المتعاقد اآلخر بالغلط  –ب 

  : الغلط المشترك – 175

ولكن  . معيار الغلط الجوهري ، فهو الذي نطبق في شأنه المعيار الذاتي ، لم نعرض في كل ما قدمناه إال للمتعاقد الذي وقع في الغلط

وكثيراً ما يكون  ، والمعيار كما قدمنا ذاتي ، غير متصل به على وجه من الوجوه ، هل يبقى المتعاقد اآلخر بعيداً عن هذا الغلط

ولم يأمن أي متعاقد أن يرى العقد الذي اطمأن  ، جاهال بأمر هذا الغلط بل ويكون غير متوقع له ؟ إننا إذا قلنا بذلك تزعزع التعامل

 وهو بعد لم يدخل في سريرته فيعلم إن كان رضاؤه قد صدر عن غلط !  ، انهار بدعوى الغلط يقدمها الطرف اآلخرإليه قد 

 erreur commune)  بل يجب أن يكون الغلط مشتركاً بين المتعاقدين ، من أجل ذلك قال كثير من الفقهاء أن الغلط الفردي ال يكفي

ثم تبينت الحقيقة وطلب المتعاقد األول  ، هري واشترك معه المتعاقد اآلخر في هذا الغلطذلك أن المتعاقد إذا وقع في غلط جو .( 

وال يعود هناك وجه للتذمر من  ، فمن العدل أن يقره المتعاقد اآلخر على بطالن العقد لسبب هو نفسه قد اشترك فيه ، إبطال العقد

وجب أن يكون  ، اً باع آلخر صورة على إنها من صنع مصور مشهورفإذا فرضنا مثال أن شخص . تقلقل المعامالت وعدم استقرارها

كل من البائع والمشتري يعتقد أن الصورة هي من صنع هذا المصور حتى يجوز للمشتري طلب إبطال البيع للغلط إذا تبين أن 

وال يجعل البيع  ، ذا الغلط مشتركاً فال يكون ه ، أما إذا كان المشتري وحده هو الذي يعتقد ذلك دون البائع . الصورة ليست من صنعه

  . قابال لإلبطال حتى ال يفاجأ البائع بدعوى إبطال العقد وهو ال يعلم شيئاً عن الغلط الذي وقع فيه المشترى

ولكننا ال نشك بالرغم  . وهذه هي الحجج التي يقدمها انصار هذه النظرية للتدليل على صحة نظرهم ، هذه هي نظرية الغلط المشترك

ثم هي ليست ضرورية لتحقيق الغرض العملي  ، وال تتفق مع العدالة ، أن النظرية ال تتمشى مع المنطق ، مما يقدمون من حجج

  . المقصود وهو استقرار المعامالت إذ يمكن الوصول إلى هذا الغرض من طريق آخر

وال يمنع فساد هذا الرضاء كون المتعاقد اآلخر لم  ، غلط يفسد رضاء من وقع فيهألن ال ، أما أن النظرية ال تتمشى مع المنطق فظاهر

سواء وقع المتعاقد  ، فيجب منطقياً إبطال العقد إذا شاب رضاء أحد المتعاقدين غلط كان هو الدافع له إلى التعاقد . يشترك في الغلط

  . اآلخر في هذا الغلط أو لم يقع

ولكن المتعاقد الذي صدر منه رضاء صحيح  ، فيظهر ذلك إذا فرضنا أن الغلط لم يكن مشتركاً  ، العدالةوأما أن النظرية ال تتفق مع 

فالغلط في مثل هذه الحالة يكون  . وتركه مسترسال في غلطه دون أن ينبهه إلى ذلك ، كان يعلم بالغلط الذي وقع فيه المتعاقد اآلخر

 ً ً  ، فرديا ويترتب على ذلك أنه ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد  . لنظرية الغلط المشترك وليس من شأنها أن يبطل العقد طبقا

 ، وبديهي أن هذه النتيجة تصطدم مع العدالة . فإن العقد يكون صحيحاً ال مطعن فيه ، ولنفرض أنه وقف موقفاً سلبياً محضاً  ، األول

فاألولى أن يبطل العقد إذا انفرد أحد المتعاقدين بالغلط وكان  ، الغلطفإنه إذا كان عدال أن يبطل العقد في حالة اشتراك الطرفين في 

  . اآلخر يعلم ذلك ولم ينبهه إليه

واقتصرنا على  ، فإن ذلك يظهر في وضوح لو اخذنا بنظرية الغلط الفردي ، وأما أن النظرية ليست ضرورية الستقرار التعامل

  . لط على الوجه الذي سنبينه فيما يلياشتراط أن يكون المتعاقد اآلخر متصال بهذا الغ

  الغلط الفردي الذي يتصل به المتعاقد اآلخر – 176

:  ً  يكفي إذن أن يكون الغلط فرديا
 (991  )

حتى تمتنع مفاجأته بدعوى  ، لم يشترك في هذا الغلط وجب ولكن إذا كان المتعاقد اآلخر .

                                                 

  . 15ص  259رقم  7جازيت  – 195ص  99م  2527فبراير سنة  9 ( 991)  

فاكتفت بأن يكون الغلط فردياً حتى لو كان الطرف اآلخر حسن  ، وقد سارت محكمة النقض في هذه النظرية إلى النهاية ( 991)  

 ، فقضت بأنه إذا أثبت المتعاقد أنه كان واقعاً في غلط . وأجازت الحكم له بتعويض تطبيقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ، النية

د اآلخر حسن النية غير عالم بغلط حكم له ببطالنها ولو كان المتعاق ، ثم أثبت أنه لوال هذا الغلط ما كان عقد لمشارطة
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فهي تنص  ، من القانون الجديد 219وهذا ما تقضي به المادة  . أن يتبينه أن يكون على علم به أو أن يكون من السهل عليه ، الغلط

أو كان  ، جاز له أن يطلب إبطال العقد أن كان المتعاقد اآلخر قد وقع مثله في الغلط ، إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري"  على أنه

 أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، على علم به
 (997  )

" .  

فإن  ، ولزم أن تبطل العقد ، وقاجأ المتعاقد الذي وقع في الغلط المتعاقد اآلخر بعدوى الغلط ، أن الغلط إذا لم يكن مشتركاً وتعليل ذلك 

والمخطئ هو المتعاقد األول الذي أهمل في كشف نيته ولم يجعل المتعاقد اآلخر يتبين  ، المتعاقد اآلخر حسن النية ال ذنب له في ذلك

ً  ، فوجب عليه التعويض . ن ما شاب إرادته من غلطأو يستطيع أن يتبي  وخير تعويض في هذه الحالة هو بقاء العقد صحيحا
 (995  )

. 

أما إذا كان عالماً بالغلط وانه هو  . وال يستقيم هذا التعليل إال إذا كان المتعاقد اآلخر ال علم له بالغلط وليس من السهل عليه أن يتبينه

وإذا لم يكن عالماً بالغلط ولكن ولكن كان من السهل  . له في الشكوى من إبطال العقد ألنه يكون سىء النية الدافع إلى التعاقد فال حق

 فال حق هل كذلك في الشكوى من إبطال العقد ألنه يكون مقصراً  ، عليه أن يتبينه وأن يتبين أنه هو الدافع إلى التعاقد
 (929  )

ويخلص  .

                                                                                                                                                                    

وإنما هو قد يجعل له على الغلط حقاً في تعويض إن كان  ، إذ أن حسن نيته ليس من شأنه أن يقيم مشارطة باطلة ، صاحبه

فإذا قضى الحكم ببطالن اإلقرار الموقع من الممول بموافقته على تقدير مصلحة الضراب  . يستحقه طبقا لقواعد المسئولية

) نقض  فإنه ال يكون بحاجة إلى تحري علم مصلحة الضرائب بغلطه ، حه بناء على أن موافقته كانت عن غلط وقع فيهألربا

ولكن يالحظ أن مصلحة الضرائب لها وضع  . ( 971ص  159رقم  9مجموعة عمر  2557مدني في أول ابريل سنة 

غلط الممول كان كل ما أصابها من ضرر هو أن فات عليها فهي إذا لم تعلم ب . وشأنها ليست كشأن المتعاقد العادي ، خخاص

 فهل لها أن تشكو من ذلك !  ، ربح غير مشروع

إذا وقع المتعاقد في غلط " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  211تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 997)  

قد جره بموقفه إلى  ، ولو لم يرتبك خطأ ، ن كان المتعاقد اآلخرفيجوز له أن يتمسك بالبطالن إ ، جوهري وقت اتمام العقد

وقد حذفت  . "أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك  ، أو كان يعلم بوقوع الغلط ، أو كان واقعاً مثله فيه ، الوقوع في الغلط

هذه العبارة تفترض حالة يندر  ألن" قد جره بموقفه إلى الوقوع في الغلط  ، ولو لم يرتكب خطأ" لجنة المراجعة عبارة 

 . لعدم ضرورتها" وقت اتمام العقد " وحذفت عبارة  ، وقوعها وإذا وقعت أمكن أن تندرج نحت حالة من الحاالت األخرى

أما لجنة القانون المدني لمجلس  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 215وأصبح رقم المادة 

" وقالت في تقريرها ما يأتي :  ، 219فبعد تردد طويل وافقت على المادة كما أقرهامجلس النواب وأصبح رقمها الشيوخ 

ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح ألن  ، من المشروع 219اقترح االعراض عن نظرية الغلط المشترك كما تقررها المادة 

امالت وتفسح المجال لضروب من االدعاءات والمفاجآت انعقد اإلجماع فكرة الغلط الفردي في إطالقها تخل باستقرار المع

فهي  ، وال تزال هذه النظرية صالحة للعمل بها ، ونص المشروع في الغلط يتمشى مع النظرية التقليدية . على وجوب توقيها

إنها تمتاز بالوضوح وهي بعد هذا إلى  ، تؤدي إلى تحصيل نفس النتائج التي يصل إليها الفقه اآلن عن طريق نظريات أخرى

 ، تستعرض فروضاً مختلفة في الغلط إذا كانت تشترك جميعاً في أن الغلط فيها مبطل للعقد فإنها تختلف في بقية األحكام

أما إذا انفرد المشتري  ، فالغلط إذا كان مشتركا بين البائع والمشتري كان البائع حسن النية وال يتعرض إال إلى إبطال العقد

لغلط فالبائع إما أن يكون على علم بذلك ويكون سيء النية ويلزم فوق إبطال العقد بالتعويض وهذه حالة أدنى ما تكون إلى با

وإما أن يكون من السهل عليه أن يتبين غلط المشتري وقد يكون في الظروف في هذه الحالة ما يجيز اعتباره  ، التدليس

) مجموعة األعمال  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . "صير مقصراً والزامه بالتعويض بسبب هذا التق

  . ( 295ص  – 259ص  1التحضيرية ج 

ألن إرادة  . إذ أن العقد هنا لم يقم على إرادة المتعاقدين الحقيقية . بقاء العقد صحيحاً هو كما قررنا على سبيل التعويض ( 995)  

بل قام العقد على أساس اعتبارات عملية تجرع لو استقرار  . بل قام العقد . طال العقدأحدهما غير صحيحة وهو يتمسك بإب

منها العقد الذي تختلف فيه اإلرادة الظاهرة عن اإلرادة  ، وقد سبق أن أشرنا إلى أمثلة أخرى من هذا النوع . المعامالت

 ، فال يقوم العقد في كل هذه األحوال على توافق االرادتين ، ومنها العقد الذي ال يقترن فيه القبول بااليجار إال حكماً  ، الباطنة

  . بل على الثقة المشروعة

ولو اعتددنا باإلرادة الظاهرة لقام العقد على  . وواضح في كل ما قدمناه أن المقصود باالرادة اإلرادة الحقيقية ال اإلرادة الظاهرة

ومن ثم يصح القول بأن القانون الجديد قد أخذ في الحاالت المتقدمة الذكر باإلرادة الظاهرة دون اإلرادة  . توافق االرادتين

  . تحقيقاً الستقرار التعامل ، الباطنة

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الغلط الفردي كاف إلبطال العقد حتى لو لم يعلم به المتعاقد اآلخر ما دام أنه  ( 929)  

وكان السنديك يجهل أن  ، فقد اصطلح سنديك تاجر مفلس على دي للمفلس في ذمة إحدى الشركات . ان يستطيع أن يعلم بهك

وثبت من جهة أخرى أن الشركة التي اصطلحت مع  . ولو علم بذلك لما رضى بهذا الصلح ، هذا الدين مضمون برهن

إال إنها كانت تستطيع أن تعلم ذلك من ظروف تعاملها مع هذا  ، الرهنولو إنها كانت ال تعلم بجهل السنديك بوجود  ، السنديك

  . ( 199ص  11م  2529مارس سنة  99)  فأبطلت المحكمة العقد للغلط . السنديك
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أو كان غلطاً فردياً يعلمه المتعاقد اآلخر أو  ،  يجعل العقد قابال لإلبطال إال إذا كان غلطاً مشتركاً لنا من كل ذلك أن الغلط الجوهري ال

  . يسهل عليه أن يتبينه

ذلك ألن المتعاقد الذي وقع في الغلط ال يدع للمتعاقد  ، فإذا تحددت نظرية الغلط في على هذا النحو فإنها ال تتنافى مع استقرار التعامل

 فقد ثبت . سبيال للزعم بأنه فوجئ بطلب إبطال العقداآلخر 
 (922  )

أو  ، أو كان يعلم به ، أن هذا المتعاقد اآلخر كان مشتركاً في الغلط

وهو في الثانية سيء النية  ، وهو في األولى حسن النية ولكن مقتضى حسن نيته أن يسلم بإبطال العقد . كان من السهل عليه أن يتبينه

 وهو في الثالثة مقصر وتعويض التقصير اإلبطال ، لسوء نيتهواإلبطال جزاء 
 (921  )

.  

فإن ذلك يعني أن يكون على بينة أيضاً  ، وغنى عن البيان إننا إذا اشترطنا أن يكون المتعاقد اآلخر متصال بالغلط على النحو المتقدم

 من أن هذا الغلط الجوهري هو الدافع إلى التعاقد كما سبق القول
 (929  )

.  

                                                 

ويثبت وقوعه في الغلط واتصال المتعاقد اآلخر بذلك بجميع  . والذي يدعى الوقوع في الغلط هو الذي ينهض بعء اإلثبات ( 922)  

 ، ومما يجعل هذا اإلثبات عسيراً أن يكون الغلط الذي وقع فيه غلطاً ال يعذر من اجله . ألنه يثبت وقائع مادية ، إلثباتطرق ا

ومن هنا وجد معيار آخر هو  . فإن مثل هذا الغلط يبعد أن يكون المتعاقد اآلخر قد علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه

فالغلط المغتفر يفرض فيه أن  . ( erreur inexcusable)  والغلط غير المغتفر ( erreur excusable)  الغلط المغتفر

أما الغلط غير المغتفر فيفرض فيه أن المتعاقد اآلخر لم يكن من السهل  . المتعاقد اآلخر كان على األقل يسهل عليه أن يتبينه

ن الغلط إذا كان غير مغتفر كان هذا قرينة قضائية على ويجوز إذن القول بأ . عليه أن يتبينه إذ ال يتصور أن يقع أحد فيه

  . جهل المتعاقد اآلخر به وعلى أنه لم يكن من السهل عليه أن يتبينه

من المشروع التمهيدي كانت تنص على حالة رابعة اغفلها المشروع النهائي ألنها تندرج في  211هذا وقد رأينا أن المادة  ( 921)  

قد جر المتعاقد األول بموقفه إلى الوقوف في  ، ولو لم يرتكب خطأ ، وهي حالة ما إذا كان المتعاقد اآلخر ، الحاالت األخرى

  . الغلط

كان من واجب المشرع أن يقطع برأي معين في مسألة المفاضلة بين " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي : 

ً وهو مما  ، اشتراط الغلط المشترك وقد اكتفى المشروع بالغلط الفردي  . واالجتراء بالغلط الفردي ، يقوم بذهن العاقدين معا

أن يكون أحدهما قد جر اآلخر إليه  ، بيد أنه اشترط لترتيب حكم الغلط عند عدم اشتراك طرفي التعاقد فيه . بوجه عام

ويالحظ أن المتعاقد اآلخر في هذه الفروض  . يتبينهأو أن يكون من السهل عليه أن  ، أو أن يكون عالماً بوقوعه ، بموقفه

بأن وقف  ، أما إذا بقى بمعزل عن ظروف الغلط . وهذا ما يبرر طلب البطالن ، الثالثة ينسب إليه أمر يرتب مسئوليته

سلم بوجوب تعويض  فال يجوز التسليم ببطالن العقد إال إذا ، موقوفاً ال يجر إلى الوقوف فيه أو امتنع عليه العلم به أو تبينه

ما المشروع فقد ذهب إلى ما هو  . . . وهذا هو ما اتبعه التقنين األلماني ، عمال بنظرية الخطأ في تكوين العقد ، هذا المتعاقد

ثم يلزمه في ذات الوقت بتعويض ما يصيب  ، فبدال من أن يخول من وقع في الغلط حق التمسك بالبطالن ، أيسر من ذلك

وليس هذا إال تطبيقاً تشريعياً خاصاً  . جعل للعقد حكم الصحة وهيأ بذلك اجدى تعويض لهذا العاقد ، خسارة العاقد اآلخر من

وهو ما يشترك  ، أن الغلط الذي يبرر إبطال العقد ) أولهما ( هذا وينبغي التنويه بأمرين : . . لنظرية الخطأ في تكوين العقد

 . "بالغلط المغتفر " قد يلقب اصطالحاً  ، أو يكون في مقدوره أن يعلم به ، أو يعلم به ، أو يتسبب فيه أحدهما ، فيه المتعاقدان

إذا وقع فيه أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد  ، وال يؤدى بذلك إلى إبطال العقد ، "غير مغتفر " ويصبح الغلط 

أنه ال يقصد بعلم الطرف اآلخر بالغلط تبينه واقعة الغلط  والثاني ()  . أو يستطيع العلم به ، أو يعلم به ، أو يجره إليه ، اآلخر

 259ص  – 251ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "بل ووقوفه على أن هذا الغلط كان دافعاً إلى ابرا العقد  ، فحسب

) .  

قد  ، رائن موضوعية إلثبات الغلط في ذاتهوباتخاذه ق ، باشتراطه اتصال المتعاقد اآلخر بالغلط ، هذا ويالحظ أن القانون الجديد

وقد يرى بعض انصار هذه المدرسة في هذا  . تخفف من النزعة النفسية المغرقة التي تميز نظرية الغلط في المدرسة الالتينية

داً عن تقاليد الفقه وهو على كل حال ليس ابتعا ، ولكنه ابتعاد تبرره الرغبة في استقرار التعامل ، ابتعاداً عن التقاليد الالتينية

فإن هذه  ، والصلة ظاهرة بين القرائن الموضوعية التي تثبت الغلط وبين اتصال المتعاقد اآلخر بالغلط . والقضاء في مصر

  . القرائن الموضوعية كثيراً ما تثبت الغلط وتثبت اتصال المتعاقد اآلخر به في وقت واحد

وحتى يتيسر للمتعاقد الذي وقع في الغلط أن يثبت ما  ، هذا 259جت بدوي ص أنظر في هذا المعنى الدكتور حلمي به ( 929)  

 ، يلجأ في أكثر األحيان إلى أن يبين في العقد صراحة ما قام في ذهنه من االعتبارات التي دفعته إلى التعاقد ، يجب عليه إثباته

 ، على أن يتعاقد أو القيمة التي يقدرها للشيء كأن يذكر الوصف الذي اعتبره في الشيء أو في الشخص أو الباعث الذي حمله

فإذا تبين بعد ذلك أنه كن واهما فيما قدره ثبت في الوقت  ، حتى يثبت بذلك علم المتعاقد اآلخر بالدوافع التي ساقته إلى التعاقد

وال الغلط إلى االستناد إلى أن والقضاء الفرنسي يلجأ في كثير من أح . ذاته أن المتعاقد اآلخر كان عالما بما وقع فيه من الغلط

  . الشيء الذي وقع فيه الغلط كان محل بيان في العقد

ونص القانون الجديد واضح في أن المطلوب إثباته هو أن يكون المتعاقد اآلخر واقعاً في ذات الغلط الجوهري الذي وقع فيه المتعاقد 
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هي أال يتمكن المتعاقد الذي وقع في الغلط من  ، ويتبين مما قدمناه أنه ال تبقى إال حالة واحدة ال يكفي فيها الغلط الفردي إلبطال العقد

 إثبات أن المتعاقد اآلخر كان مشتركا في هذا الغلط أو كان يعلم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه
 (925  )

.  

  يتصل به المتعاقد األخذ على أحوال الغلط المختلفةتطبيق الغلط الذي  - 177

الغلط في الشيء والغلط في الشخص والغلط في  –ويحسن أن نطبق نظرية الغلط الذي يتصل به المتعاقد على أحوال الغلط المختلفة  :

  . حتى نتبين أن هذه النظرية تكفل استقرار التعامل على نحو مرضى –القيمة والغلط في الباعث 

وجب على المشتري إذا  ، وكان في صفة اعتبرها أحد المتعاقدين ولتكن مثال أن الشيء الذي اشتراه أثرى ، إذا كان الغلط في الشيءف

ثم يثبت إلى  . طلب إبطال العقد أن يثبت أن الشيء الذي ظنه اثريا ليس إال مجرد تقليد وانه لم يكن ليشتريه لو كان قد علم بحقيقته

أو يثبت أن البائع كان على  ، بائع كان يظن مثله أن الشيء أثرى وأن هذه الصفة هي التي دفعت المشتري إلى الشراءجانب ذلك أن ال

أن المشتري إنما انساق إلى الشراء ألنه كان يظن أن  ، أو من السهل عليه أن يعلم ، بينة من أن الشيء غير أثرى وكان مع ذلك يعلم

فإذا هو لم يبين  . ون يسيراً لو عنى المشتري وقت التعاقد أن يبين أنه إنما يشتري الشيء ألنه أثرىواثبات كل ذلك يك . الشيء أثرى

 ، كارتفاع الثمن إلى درجة ال تجعل قيمة الشيء المقلد متناسبة بتاتاً مع هذا الثمن ، ذلك فقد يتيسر اإلثبات من القرائن والظروف

  . ض أن هذا البائع مهنته االتجار في األشياء األثريةوكالمهنة التي اتخذها البائع لنفسه إذا فر

فللواهب أن يطلب  ، كمن يهب آلخر ماال وهو يعتقد أنه ابن له غير شرعي ثم يظهر عدم صحة ذلك ، وإذا كان الغلط في الشخص

                                                                                                                                                                    

أو أن يكون من السهل  ، م بان الغلط كان هو الدافع إلى التعاقدأو أن يكون على علم بهذا الغلط الجوهري أي على عل ، األول

وهذا معناه أن الغلط الجوهري يجب أن يقع في دائرة  . عليه أن يتبين أن هذا الغلط الجوهري هو الذي ساق إلى إبرام العقد

) أنظر الدكتور  وكان من الممكن أن يقف القانون عند هذا الضابط األخير . ( dens le champs contractual)  التعاقد

لوال أن الحاالت الثالث التي فصلها النص يحسن تمييز كل حالة منها عن األخرى ألهمية  ، ( 259حلمي بهجت بدوي ص 

  . ذلك من الناحيتين العملية والقانونية

فلو اقتصر القانون على أن يذكر أن الغلط  . يرسم في ؟؟ صورة عملية من هذا الضابط إذ التفصيل ، أما الناحية العملية فأمرها ظاهر

 ، وال يتم التفسير إال بتفصيل هذه الحاالت الثالث ، الجوهري يجب أن يقع في دائرة التعاقد الحتاج النص إلى بيان وتفسير

  . التشريع العمليولعاب النص فوق ذلك أن تكون صيغته أدنى إلى الفقه النظري منها إلى 

ال  ، وهي حالة الغلط المشترك ، فالحالة األولى . وأما الناحية القانونية فتستلزم تفصيل الحاالت الثالث ألن أحكامها ليست واحدة

ما دام المتعاقد اآلخر كان مثله واقعاً في  ، وبحسبه أن يبطل العقد ، محل فيها للتعويض على المتعاقد الذي وقع في الغلط

فقد يكون  –وهما حالة علم المتعاقد اآلخر بالغلط وحالة سهولة تبينه للغلط  –أما الحالتان اآلخريان  . غلط أي كان حسن النيةال

أو من جراء تقصيره  ، فيهما محل للتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء سوء نية المتعاقد اآلخر في حالة علمه بالغلط

والتعويض أقرب مثاال  ، ( 275فقرة  2) أنظر بالنبول وريبير وإسمان  . ليه أن يتبين الغلطفي حالة ما إذا كان من السهل ع

  . في الحالة الثانية منه في الحالة الثالثة

ومن ذلك يتبين أن محكمة استئناف مصر كان في استطاعتها أن تلجأ الىهذا المبدأ لتبرير حكم أصدرته على الوجه اآلتي :  ( 925)  

فال يجوز له أن يرفع دعوى ببطالن البيع  ، وظهر له بعد ذلك أنه ليس مديناً  ، خص عقاراً لتسديد دين مورثهإذا باع ش" 

 . وذلك ألن الغلط في هذه الحالة يكون في الباعث له على التعاقد ال في سببه ، للغلط ألنه كان يجهل براءة مورثه من الدين

أما إذا أخذ بما استحدثه القه  . خذاً بالنظرية التقليدية للغلط الذي يعيب اإلرادةوالغلط في الباعث ال اثر له في صحة العقد ا

ومن ثم ال يعود هناك محل للتفرقة  ، والقضاء من أن الغلط المؤثر في صحة العقد هو الحاصل في الدافع الرئيسي إلى التعاقد

 ، خاصم هذا الوارث بعد وفاة المورث من أجل هذا الدينفإنه إذا تبين من ظروف األحوال أن الدائن قد  ، بين السبب والباعث

دون  ، وانه في سبيل هذا التسديد باع عقاره أخيراً ليسدد ما اعتقد أنه باق من الدين في ذمته ، وانه أخذ في تدسدي الدين فعال

في  ، و :أنه قبل التعاقد وهو في دخيلة نفسه يتحمل تبعة ما ينجلي عنه الواقع ، أن يعني بتحقيق هذا المسألة ومحاسبة الدائن

ألن الواقع لم يخالف إرادته الفعلية بل هو خيب مجرد األمل  ، هذه الصورة ال يعتبر العقد باطال للغلط إذا اخلف الواقع ظنه

ولو  . ( 299ص  295رقم  15المحاماة  2559ديسمبر سنة  9)  "الذي يجول في خاطره دون أن يرقى إلى منطقة اإلرادة 

أن المحكمة قالت إن المشتري من الوارث لم يشترك في هذا الغلط الدافع ولم يعلم به ولم يكن من السهل عليه أن يتبينه 

  . لوصلت إلى عين النتيجة عن طريق قانوني سليم

ال يجوز للقضاء أن يبطل عقداً لمجرد أن " ى الصحيح حين قالت : أما محكمة االستئناف المختلطة فكانت أكثر توفيقاً في إبراز المعن

 ، أحد المتعاقدين قد وقع في غلط ما دام المتعاقد اآلخر كان حسن النية وكان يجهل هذا الغلط ولم يكن واجباً عليه أن يتحقق

يناير سنة  15ختلطة في وانظر حكماً آخر من محكمة االستئناف الم ، 212ص  99م  2559) أول يونيه سنة  "وجوده 

  . ( 211ص  92م  2595
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أما أن الموهوب له أكان يشاطر الواهب االعتقاد  : ولكن يجب عليه أن يثبت إلى جانب الغلط الدافع أحد أمرين ، إبطال الهبة للغلط

أو يسهل  ، بأنه أبن غير شرعي له وأن هذا كان هو الدافع إلى الهبة وإما أن الموهوب له مع علمه بأنه ليس ابن الواهب كان يعلم

  . بالوهم الذي قام في ذهن الواهب وأن هذا الوهم هو الذي دفعه إلى التبرع ، عليه أن يعلم

استطاع  ، كما إذا باع شخص آلخر سهماً بقيمته الفعلية وهو ال يعلم أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة ، كان الغلط في القيمةوإذا 

إما أن الموهوب له كان يشاطر  : ولكن يجب عليه أن يثبت إلى جانب الغلط الدافع أحد المرين ، البائع أن يطلب إبطال الهبة للغلط

وإما أن الموهوب له مع عمله بأنه ليس ابن الواهب كان  ، ه ابن غير شرعي له وأن هذا كان هو الدافع إلى الهبةالواهب االعتقاد بأن

  . بالوهم الذي قام في ذهن الواهب وأن هذا الوهم هو الذي دفعه إلى التبرع ، أو يسهل عليه أن يعلم ، يعلم

ً  كما ، وإذا كان الغلط في القيمة استطاع  ، بقيمته الفعلية وهو ال يعلم أن هذا السهم قد ربح جائزة كبيرة إذا باع شخص آلخر سهما

أو أن هذا المشتري  ، ولكن عليه أن يثبت أن المشتري كان يجهل مثله أن السهم قد ربح الجائزة ، البائع أن يطلب إبطال البيع للغلط

وال شك في أن مجرد بيع السهم بقيمته الفعلية دون  . ئع لذلكبجهل البا ، أو يسهل عليه أن يعلم ، مع علمه بربح الجائزة كان يعلم

وإما على األقل كان من السهل  ، وإما عالما به ، حساب للجائزة كاف وحده ليكون قرينة على أن المشتري كان إما مشتركاً في الغلط

  . عليه أن يتبينه

كان للبائع في هذه الحالة أن يطلب  ، نه في مرض الموت ثم شفىكما إذا باع مريض شيئاً وهو يعتقد أ ، وإذا كان الغلط في الباعث

أو يسهل عليه أن  ، أو أن المشتري يعلم ، إبطال البيع للغلط إذا هو اثبت أن المشتري كان يعتقد هو أيضاً أن البائع في مرض الموت

وقد تقوم تفاهة الثمن مع خطورة  . ريض إلى البيعأن البائع كان يعتقد أنه في مرض الموت وأن هذا االعتقاد هو الذي دفع الم ، يعلم

  . المرض قرينة على ذلك

  . ويتضح من التطبيقات المتقدمة أن القول بالغلط الفردي ال يصطدم مع استقرار التعامل متى روعيت قواعد اإلثبات التي بينها

 التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية – 178

 - 2" :  بما يأتي 215فقضت المادة  . وقد أشتمل القانون الجديد على نص من شأنها أن يخفف من حدة الطابع الذاتي في الغلط : 

ويبقي باألخص ملزما بالعقد الذي قصد  - 1 . ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية

 استعداده لتنفيذ هذا العقدإذا أظهر الطرف اآلخر  ، إبرامه
 (929  )

" . 

فإذا اشترى شخص أرضا وهو يعتقد أن  . يكون غير جائز ، إذا تعارض مع حسن النية ، ويتبين من هذا النص أن أي تمسك بالغلط

مرور إلى فيعرض عليها البائع النفقات التي يقتضيها حصوله على حق ال ، ثم يتضح إنها محصورة ، لها منفذاً إلى الطريق العام

جاز أن يكون التمسك بالغلط في هذه الحالة  ، فيأبى إال إبطال العبي ، الطريق العام مما يحقق له كل األغراض التي قصد إليها

ويمكن اعتبار هذا الحكم تطبيقاً من تطبيقات نظرية التعسف  . فال يجاب المشتري إلى طلبه ، متعارضاً مع ما يقضي به حسن النية

  . لحقفي استعمال ا

فقضى بأن المتعاقد الذي وقع في الغلط يبقى ملزماً بالعقد الذي  . وقد أورد الشق الثاني من النص تطبيقاً من أهم تطبيقات هذا المبدأ

وكان يجهل أن هذا السهم قد  ، فإذا باع شخص سهماً بقيمته الفعلية . قصد إبرامه إذا اظهر الطرف اآلخر استعدادها لتنفيذ هذا العقد

وإذا تعاقد شخص مع قاصر وهو يعتقد أنه بلغ  . يبقى مع ذلك ملزماً بالبيع إذا نزل له المشتري عن هذه الجائزة ، بح جائزة كبيرةر

فإنه يظل مرتبطاً  ، وإذا اشترى شخص شيئاً وهو يعتقد أنه أثرى . فليس له أن يتمسك بالغلط إذا أجاز الوصي العقد ، سن الرشد

 ئع أن يعطيه الشيء األثري الذي قصد شراءهبالعقد إذا عرض البا
 (921  )

.  

                                                 

وأصبح رقم المادة  ، وأقرته لجنة المراجعة . من المشروع التمهيدي 212تاريخ النص : ورد هذا النص كما هو في المادة  ( 929)  

ني بمجلس وقررت أغلبية لجنة القانون المد . ووافق مجلس الشنواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 217

وتبين من مناقشات هذه اللجنة أن النص يعتبر تطبيقاً لنظرية  . 215وأصبح رقم المادة  ، الشيوخ استبقاء النص دون تعديل

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنته . التعسف في استعمال الحق

وانظر  . من قانون اللتزامات البولوني 97قانون االلتزامات السويسري والمادة  من 19وانظر المادة  . ( 219ص  – 211

  . 115ص  51م  2595ابريل سنة  9أيضاً حكم محكمة االستئناف المختلطة في 

ابيح لمن وقع في الغلط أن يطلب " ما يأتي :  215وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة  ( 921)  

وهي  ، تلك هي علة حق التمسك بالبطالن . بطالن العقد ألنه لما كان ليتعاقد لو أنه تبين وجه األمور وقدرها تقديراً معقوال

بصرف النظر  ، فمن الواجب أن يلتزم بهذا العقد ، فمتى كان من المحقق أن العاقد قد أراد أن يبرم عقداً  . بذاتها مرجع حدوده

معتقداً خطأ أن له قيمة  ، وعلى ذلك يظل من يشتري شيئاً  . ما دام أن العاقد اآلخر قد اظهر استعداده لتنفيذه ، عن الغلط

ويقارب هذا  . إذا عرض البائع استعداده ألن يسلمه نفس الشيء الذي انصرفت نيته إلى شرائه ، مرتبطاً بعقد العبي ، أثرية

وسنرى عند  . ( 211ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "بيان ذلك  الوضع ما يتبع في تحويل العقود كما سيأتي
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 التدليس – 2
 (*  )

 

  (Le dol  ) 

  عالقة التدليس بالغلط – 179

والتدليس ال يجعل العقد قابال  . فالعالقة إذن وثيقة ما بين التدليس والغلط . التدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد :

  . لإلبطال إال للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد

أما الغش فقد يقع بعد تكوين  ، ألن التدليس إنما يكون في أثناء تكوين العقد ،(  fraude)  والتدليس بهذا التحديد يختلف عن الغش

وهو (  dol penal)  عن التدليس الجنائي(  dol civil)  وكذلك يختلف التدليس المدني . أو يقع خارجاً عن دائرة العقد ، العقد

وتكون عادة اشد جسامة من الطرق االحتالية  ، بان الطرق االحتيالية في النصب عنصر مستقل قائم بذاته(  escroquerie)  النصب

 المستعملة في التدليس المدني كما سنرى
 (921  )

.  

ثم نبين أن نظرية الغلط تغني عن نظرية  ، فنبدأ بتحديد عناصر التدليس ، س يؤدي إلى الغلط ويختلط به كما قدمناولما كان التدلي

  . التدليس

 عناصر التدليس  –ا 

  عنصران - 181

أو  ، المتعاقدين يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد - 2"  من القانون الجديد على أنه 219تنص المادة  :

إذا ثبت  ، ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو مالبسة - 1 . من الجسامة بحيث لوالها لما أبرم الطرف الثاني العقد ، نائب عنه

 أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة
 (927  )

من القانون  251/  291وهذه المادة تقابل المادتين  . "

التدليس موجب لعدم صحة الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً على الحيل " :  القديم اللتين جرتا على الوجه اآلتي

وال فرق ما بين القانونين الجديد والقديم إال في ناحية الصياغة واألسلوب  . " المستعملة له من المتعاقد اآلخر بحيث لوالها لما رضى

  . لنص صراحة في القانون الجديد على التدليس السلبيوفي ا

فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب أبطال  ، إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين"  من القانون الجديد على أنه 211وتنص المادة 

 ما لم يثبت أن التعاقد اآلخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس ، العقد
 (925  )

وهذا النص ال مقابل له في القانون  . "

  . وقد حسم إشكاالً كان قائماً سنفصله فيما بعد ، القديم

 ويستخلص من هذه النصوص أن للتدليس عنصرين
 (919  )

 – 1 . وهذا هو العنصر الموضوعي ، استعمال طرق احتيالية – 2 :

                                                                                                                                                                    

  . الكالم في تحويل العقد إلى أي حد يتقارب الوضعان المشار إليهما في المذكرة اإليضاحية وإلى أي حد يختلفان

ص  51م  2595مايو سنة  7ي أنظر في التمييز بين التدليس المدني والتدليس الجنائي حكم محكمة االستئناف المختلطة ف ( 921)  

171 .  

يكون التدليس سبباً في  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  219تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 927)  

من  ، أو أجنبي اشترك معه في هذه الحيل ، أو شخص ينوب عنه ، بطالن العقد إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين

ويعتبر سكوت أحد المتعاقدين عمداً عن واقعة أو مالبسة يجهلها  - 1 . الجسامة بحيث لوالها لم يبرم الطرف الثاني العقد

وفي لجنة  . "المتعاقد اآلخر سكوتاً تدليسياً إذا ثبت أن العقد ما كان ليتم لو علم هذا المتعاقد بهذه الواقعة أو تلك المالبسة 

وتقررت  ، من الفقرة األولى ألن حكمها مستفاد من المادة التالية" أو أجنبي اشترك معه فيه " بارة المراجعة تقرر حذف ع

 . في المشروع النهائي 215وأصبح رقم المادة  . إعادة صياغة المادة بفقرتيها بحيث أصبحت مطابقة لنص القانون الحديد

ووافقت لجنة القانون " لم يبرم " في الفقرة األولى بعبارة " برم لما أ" ووافق مجلس النواب على المادة بعد استبدال عبارة 

)  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . 219وأصبح رقمها  ، المدني لمجلس الشيوخ على المادة دون تعديل

والمادتين  ، من المشروع الفرنسي اإليطالي 12وانظر المادة  . ( 215ص  – 212ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

  . من التقنين البرازيلي 55 والمادة ، من التقنينين التونسي والمراكشي 91/  91

  . ( 275) فقرة  وانظر تاريخ النص فيما يلي ، من قانون االلتزامات اللبناني 195أنظر المادة  ( 925)  

ويثبت ذلك بجميع  . المتعاقدين إبطال العقد للتدليس هو الذي يحمل عبء إثبات هذا التدليس بعنصريهوالذي يطلب من  ( 919)  

)  حتى لو كان العقد المطعون فيه بالتدليس مكتوباً ألن التدليس واقعة مادية ، بما في ذلك البينة والقرائن ، طرق اإلثبات

 22المحاكم  2755نوفمبر سنة  5كمة بني سويف الجزئية في مح – ص ( 91م  2595نوفمبر سنة  29استئناف مختلط في 
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وال أهمية بعد ذلك لما إذا كان التدليس قد صدر من أجل  ، انوهذان العنصران كافي . وهذا هو العنصر النفسي ، تحمل على التعاقد

 المتعاقدين أو من الغير
 (912  )

.  

  استعمال طرق احتيالية – 181

وجانب معنوي هو نية  ، جانب مادي هو الطرق المادية التي تستعمل للتأثير في إرادة الغير : الطرق االحتيالية تنطوي على جانبين :

  . التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع

 ، بل كثيراً ما يصحب الكذب أعمال مادية تدعمه إلخفاء الحقيقة عن المتعاقد ، فالطرق المادية ال تقتصر عادة على مجرد الكذب

فهناك شركات وجمعيات  : مثلة كثيرةواأل . فالمعيار هنا ذاتي ، ويجب أن تكون هذه األعمال كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد

وهناك أفراد يظهرون بمظهر اليسار والسعة أو يتخذون  . تتخذ لها من مظاهر اإلعالن ما ال يتفق مع حقيقتها لتخدع الناس في أمرها

قد معه على حتى يحمل الغير على التعا ، ومن يزور فيها ، ومن يصطنعها ، وهناك من يخفى المستندات . ألنفسهم صفات منتحلة

 الوجه الذي يريد
 (911  )

 ، وال يكفي مجرد المبالغة في القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكذب ما دام أن ذلك مألوف في التعامل .

 كالتاجر يروج لبضاعته فينتحل لها أحسن األوصاف
 (919  )

.  

كما يشترط ذلك في النصب  ، قائمة بذاتها ، لمكذبعلى أنه ال يشترط في التدليس المدني أن تكون الطرق اإلحتيالية مستقلة عن ا

 ففي بعض األحوال يكفي الكذب ذاته طريقاً احتيالية في التدليس . الجنائي
 (915  )

فالمهم إذن في الطرق اإلحتيالية ليس إنها طرق  .

واختار الطريق  ، ى التعاقد تضليالً بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحمله عل ، مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب

ومنهم من يسهل  ، فمن الناس من يصعب التدليس عليه فتنصب له حبائل معقدة . الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد

 غشه فيكتفي في التدليس عليه بمجرد الكذب
 (919  )

.  

                                                                                                                                                                    

  . ( 1211ص 

ولكن الوصف القانوني لوقائع التدليس مسألة قانونية  . لقاضي الموضوع فيها الرأي النهائي ، ووقوع التدليس مسألة موضوعية

وفيما إذا كان التدليس  ، للتدليس وذلك كالبت فيما إذا كان مجرد الكذب أو الكتمان يكفي ، تخضع الرقابة محكمة النقض

وفي  – 125ص  219رقم  2مجموعة عمر  599 2 مايو سنة 27) نقض مدني في  اصادر من الغير يؤثر في صحة العقد

  . ( 2955ص  911رقم  2مجموعة عمر  2591فبراير سنة  19

يشترط في التدليس إذا " ما يأتي :  211و  219وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادتين  ( 912)  

بيد أن هذه  . أن ينطوي على حيل ، سواء أصدر من المتعاقد نفسه أم من نائبه أم من شريك له ، صدر من أحد المتعاقدين

كسكونه عمداً عن واقعة  ، يكفي فيها مجرد االمتناع من جانب العاقد إذ ، الحيل تختلف عن مسيها في النصب الجنائي

ومهما يكن من  . والواقع أنه ليس ثمة تطابق بين تعريف التدليس المدني والتدليس الجنائي . جوهرية يجهلها العاقد اآلخر

متى  ، ا للتعاقد من مزايا أو عيوبفليس ينبغي أن يعتد في تقدير التدليس بما يسترسل فيه المتعاقد من آراء بشأن م ، أمر

 . من التقنين األلماني ( 111) أنظر المادة  كانت هذه اآلراء من قبيل االعتبارات العامة المجردة عن الضبط والتخصيص

ي ومناط التقدير في هاذ الصدد نفس . ويشترط كذلك أن تكون الحيل إلى تقدمت اإلشارة إليها قد دفعت من ضلل بها إلى التعاقد

  . ( 211ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "كما هي الحال بالنسبة لعيوب الرضاء جميعاً  ، أو ذاتي

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الجمعية التي تتخذ لها مظاهر من اإلعالن توهم أن أعضاءها مسئولون  ( 911)  

 . ( 999ص  52م  2515ابريل سنة  9)  ذي يتم بينها وبين الغيرشخصياً عن التزاماتها ترتكب تدليساً يبطل التعاقد ال

ديسمبر  ) استئناف مختلط في ( ويكون باطال للتدليس عقد التامين الذي يتقدم فيه شخص آخر غير المؤمن له للكشف الطبي

د الكفيل كفالته تحت تأثير وإذا اظهر الدائن ما من شأنه إيهام الكفيل بقيام المدين بتعهداته فجد . ( 59ص  97م  2519سنة 

أنظر حكماً  – 19ص  7الحقوق  2759مارس سنة  99) محكمة االستئناف الوطنية في  فالتجديد قابل لإلبطال ، هذا اإليهام

  . 2حاشية رقم  959وانظر نظرية العقد للمؤلف ص  . ( 11ص  9المحاماة  2511ابريل سنة  19آخر لهذه المحكمة في 

  . 57ص  17م  2529ديسمبر سنة  7وفي  – 119ص  م ( 2751ابريل سنة  9تئناف المختلطة في محكمة االس ( 919)  

وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن التأكيدات غير الصحيحة التي تصدر من أحد المتعاقدين ويكون لها على  ( 915)  

العقد قابال لإلبطال متى تثبت أنه لوال هذه التأكيدات الطرف اآلخر التأثير الذي يحمله على قبول التعاقد من شأنها أن تجعل 

وقضت محكمة اسيوط الكلية بأن الكذب للتحايل  . ( 172ص  9المحاماة  2519يناير سنة  15)  لما حصل الرضاء

للحصول على عمل بإعطاء بيانات غير صحيحة عن كفاية الطالب وخدماته السابقة من شأنها أن يؤثر التأثير الكافي في 

  . ( 999ص  5المحاماة  2517مارس سنة  15)  وبذلك يكون العقد قابال لإلبطال ، رضاء من تم التعاقد معه على العمل

على أن األصل هو أن مجرد الكذب ال يكفي للتدليس ما لم يتبين بوضوح أن العاقد المخدوع لم يكن يستطيع استجالء  ( 919)  

 5م  2751ابريل سنة  7) محكمة االستئناف المختلطة في  يستطيع ذلك فال تدليس فإذا كان ، الحقيقة بالرغم من هذا الكذب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ً  ، واألصل أن الكتمان ال يكون تدليساً  . طريقاً أحتيالياً (  reticence)  فكفي مجرد الكتمان . بل قد يكون التدليس عمال سلبياً محضا

ويعد تدليساً منه أن  ، به فيلتزم المتعاقد الذي يعلم هذا األمر باإلفضاء ، إال أن هناك أحواالً يكون فيها أمر من األمور واجب البيان

 وتارة يكون االلتزام باإلفضاء مصدره نص في القانون . يكتمه
( 911  )

ولكن في كثير من  . وطوراً يكون مصدره االتفاق الصريح .

وذلك بأن يستخلص من الظروف أن امراً هاماً  ، األحيان يكون المصدر هو هذه القاعدة القانونية العامة التي تقضي بعدم جواز الغش

فيحمله  ، ومع ذلك يكتمه عنه ، اآلخر يجهله ويعرف أن المتعاقد ، ويدرك أحد المتعاقدين خطره ، يؤثر في التعاقد إلى درجة كبيرة

 بذلك على التعاقد
 (911  )

يعتبر تدليساً السكوت عمداً عن "  إذا قضت بأن 219وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة  .

                                                                                                                                                                    

محكمة المنيا  – 57ص  17م  2529ديسمبر سنة  7وفي  – 275ص  29م  2757مارس سنية  5وفي  – 119ص 

ة لشركة التايمن ويالحظ أنه كثيراً ما يعتبر إعطاء بيانات كاذب . ( 111ص  9المحاماة  2511أكتوبر سنة  9الجزئية في 

)  كما إذا ذكر المؤمن له وهو بحار أنه مزارع فيخفي بذلك عن الشركة األخطار التي تنجم عن مهنته ، تدليساً يبطل العقد

وكما إذا ذكر المؤمن له بيانات كاذبة عن تاريخ  ، ( 921ص  92م  2525مايو سنة  17محكمة االستئناف المختلطة في 

 . ( 919ص  51م  2599فبراير سنة  11) محكمة االستئناف المختلطة في  ا وتاريخ شرائهاصنع السيارة المؤمن عليه

 ً ) محكمة االستئناف المختلطة  وتعتبر المبالغة عن سوء نية في قيمة الشيء المؤمن عليه أو في مقدار الضرر الحاصل تدليسا

م  2592فبراير سنة  5وفي  – 15ص  19جازيت  2515فبراير سنة  29وفي  – 115ص  9م  2759مايو سنة  19في 

أما المبالغة عن حسن نية فال تكون تدليساً بشرط إال يصر  . ( 295ص  59م  2599فبراير سنة  1وفي  – 199ص  59

فإن هذا البيان الكاتب يعتبر  ، كذلك إذا أخفى المؤمن له نفسه وذكر اسم شخص آخر . عليها المؤمن له بعد أن يتبين الحقيقة

  . ( 295ص  59م  2599فبراير سنة  1 – 115ص  9م  2759مايو سنة  19) محكمة االستئناف المختلطة في  تدليسا

  . من القانون المدني الجديد في التأمين على الحياة 151أنظر مثال المادة  ( 911)  

ويكتفي الوارث بأخذ جزء من الدين وهو يجهل أن هناك تأميناً يضمن الدين  ، مثل ذلك أن يصطلح وارث مع مدين للتركة ( 911)  

وكأن يبيع شخص آلخر منزال  ، ويعلم المدين جهل الوارث بذلك فيكتم عنه أمر الضمان حتى يحمله على هذا الصلح ، كله

اف المختلطة بان بائع العقار إذا كتم وقضت محكمة االستئن . ويكتم عنه أن هذا المنزل قد شرع في نزع ملكيته للمنفعة العامة

ً  ، أو أخفى عنه ما يثقل العقار من الحقوق ، عن المشتري أن هذا العقار مستحق كلياً أو جزئياً وهو يعلم بذلك )  كان هذا تدليسا

ي فال يخير المشتر ، ولكن مجرد علم البائع أن دعوى استحقاق رد رفعت ضده . ( 111ص  12م  2595فبراير سنة  22

وبهذا قضت  ، ال يعد تدليسا ، بل وهو لصحيح االعتقاد بملكيته وبملكية من باع له ، بذلك دون أن تكون عنده نية التدليس

واعتبر  ، وحيث إنه حتى إذا أخذ في مثل صورة الدعوى بالتدليس السلبي" محكمة النقض وقالت في أسباب حكمها ما يأتي : 

استنتج علمه من وصول إعالن الدعوى المختلطة إليه في حينه وقبل تحرير العقد و ، المدعى عالما بدعوى االستحقاق

فإن ما جاء على لسان البائع من أن المبيع خال من جيمع الرهون والحكر والحقوق العينية كانت وما جاء به من  . االبتدائي

تسليم عقد البيع الرسمي الصادر له من البائعين أنه مكلف بتقديم مستندات التمليك قبل العقد النهائي ومن قيام هذا البائع ب

ما جاء من ذلك يدل على أن البائع كان  –وكشفو خلو العين المبيعة من التصرفات على ما سبق تفصيله بصدر هذا الحكم 

م وانه ليس في حاجة إلى أن يخدع المشترية بكتمان دعوى االستحقاق أما ، صحيح االعتقاد بملكيته وملكية من باع له

فإذا استحق عليه أن على المشتريه منه كان له  ، المحكمة المختلطة ألن الملك على كل حال هو من ضمانه وضمان بائعيه

مجموعة عمر  2591فبراير سنة  19) نقض مدني في  "عند ذلك أن ترفع دعوى الضمان فسخاً للبيع والزماً له بالتضمينات 

  . ( 2955ص  911رقم  2

وقرر كذباً في  ، بأنه إذا تعاقد شخص مع شركة تأمين على التأمين عن البضائع الموجودة بمحله من السرقة وقضت محكمة النقض

 ، اجابته عن األسئلة المدونة في طلب التأمين أنه يقيد مشترياته ومبيعاته في سجل خاص وانه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته

ثم استخلص الحكم  ، مين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيحوكان منصوصا ًفي وثيقة التأمين على بطالن عقد التأ

ورتب على عدم صحتها سقوط  ، استخالصا سائغاً أن البيانات المشار إليها هي بيانات جوهرية ذات اثر في تكوين التعاقد

وال يغير من ذلك أن البيان الكاذب  . فإنه ال يكون أخطأ في تطبيق القانون ، حق المؤمن له في مبلغ التأمين إعماالً لنص العقد

رقم  9مجموعة عمر  2555ابريل سنة  25) نقض مدني  لم يكن له دخل في وقوع الخطر الذي حصل من اجله التأمين

من القانون المدني الجديد على بطالن كل شرط تعسفي يرد في وثيقة  199مالحظة : تنص المادة  – 191ص  597

ولكن محكمة النقض قضت من جهة أخرى بأنه إذا  . ن لمخالفته اثر في وقوع الحادث المؤمن منه (ويتبين أنه لم يك ، التأمين

ابطلت المحكمة التعاقد على التأمين تأسيساً على أن تقرير المؤمن له أن لديه دفاتر منظمة لقيد مشترياته ومبيعاته وقائمة 

الذي ظهر أنه يعنيه غير باعث على االطمئنان لعدم انتظامه  وأن الدفتر ، لجرد البضاعة يراجعها بانتظام لم يكن صحيحا

وأن تقريره هذا كان في خصوص أمر جوهري لتعلقه بسجل هو المرجع الرئيسي لتعيين ما على شركة  ، ووجود شطب فيه

ظام القيد في إذ أن عدم انت ، فهذا منها قصور في تسبيب حكمها ، التأمين أن تؤدي إليه في حالة وقوع الخطر المؤمن منه

وإذ  . بل كل ما يترتب عليه هو التأثير في قوة الدفتر كأداة إثبات ، الدفاتر ال يؤدي عقال إلى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ومن ذلك نرى أن الكتمان يكون  . " واقعة أو مالبسة إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه المالبسة

 ً أن يكون هذا األمر خطيراً بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي (  2: )  تدليساً إذا توافرت الشروط اآلتية في األمر الذي بقى مكتوما

إال يعرفه (  5)  ، األولأن يتعمد كتمه عن المتعاقد (  9)  ، أن يعرفه المتعاقد اآلخر ويعرف خطره(  1)  ، يجهله تأثيرا جوهرياً 

 المتعاقد األول أو يستطيع أن يعرفه من طريق آخر
 (917  )

 وأكثر ما يكون الكتمان تدليساً في عقود التأمين .
 (915  )

.  

كالتاجر  ، فإذا انعدمت نية التضليل ال يكون هناك تدليس . بقى الجانب المعنوي وهو نية التضليل للوصول إلى غرض غير مشروع

 وهو ال يقصد التضليل بل يريد استهواء الناس ، يعرضه في أحسن صورةيبرز ما 
 (999  )

وقد توجد نية التضليل ولكن يقصد بها  .

على  ، وتبين أنه شخص غير أمين ، استعمل المودع طرقاً إحتيالية للحصول من المودع عنده كما إذا ، الوصول إلى غرض مشروع

 إقرار بالوديعة
 (992  )

.  

 هو الدافع إلى التعاقد التدليس – 182

فيقدر مبلغ اثر التدليس في نفس العاقد  ، وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك . ويجب أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد : 

                                                                                                                                                                    

أن المحكمة حين اعتبرت البيان عن السجل وقائمة الجرد جوهرياً لتعلقه بإثبات الضرر الذي يلحق المؤمن له من وقوع 

وخصوصاً أن  ، لم تبن ذلك على اعتبارات من شأنها أن تبرره ، ه وانه يحدد فيما بين العاقدين طريقة إثباتهالخطر المؤمن من

مما مفاده أن تعلق ذلك البيان باإلثبات ليس من شأنه أن  ، عبء إثبات الضرر يقع دائماً على المؤمن له دون الشركة المؤمنة

  . ( 211ص  11رقم  9مجموعة عمر  2551نة مايو س 21) نقض مدني في  يفيد أنه جوهري له

 19) نقض مدني في  وقد قضت محكمة النقض بأن مجرد الكتمان ال يبلغ أن يكون تدليساً ما لم يقترن بحيلة غير مشروعة ( 917)  

وقضت محكمة استئناف اسيوط بأن مجرد الكتمان ال يكفي اعتباره  . ( 95ص  15رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة 

) استئناف  غشاً وتدليساً ما دام األمر الذي تعمد أحد العاقدين كتمه على المتعاقد معه يمكن لهذا أن يعرفه من طريق آخر

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يعتبر  . ( 157ص  155رقم  11المحاماة  2551فبراير سنة  21أسيوط في 

قار المرهون أن هناك رهناً آخر على العقار لم يكشف عنه صاحب العقار تدليساً كتمان الدائن المرتهن عن مشتري الع

: ويالحظ أن االتفاق الذي ال يعتبر الكتمان فيه تدليساً في هذه القضية هو  92ص  99م  2559يدسمبر سنة  11)  المرهون

والكتمان ال يعتبر  ، موافقته على البيع اتفاق المشتري مع الدائن المرتهن على أن يدفع له جزءاً من الثمن سداداً لحقه في نظير

  . هنا تدليساً ألن المشتري كان يستطيع من طريق الكشف عن العقار معرفة الرهن الثاني (

ومن جهة أخرى قضت محكمة النقض بأنه إذا أخفى شريك على شريكه وهو يقتسم معه أن األطيان التي يأخذها هذا الشريك هي 

قاق من جهة وقف بحيث لو علم الحقيقة وأن معظم ما اختص به بمقتضى عقد القسمة يدخل في أطيان مرفوع بها دعوى استح

 291فإن هذا يكفي العتباره في حكم المادة  ، مستندات الوقف وأن معظم ما اختص به شريكه يخرج عنها لما رضى بالقسمة

ض في دائرتها المدنية في أول ديسمبر سنة ) مستفاد من حكم لمحكمة النق حيلة تفسد رضاء من خدع بها ) قديم ( مدني

هذا وفي وقائع هذه القضية أن الشريط زاد على مجرد الكتمان أنه  –قضائية ولم ينشر بعد  27سنة  15طعن رقم  ، 2555

وقضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأنه إذا تبين أن  . اخبر شريكه أن ما يختص به غير مهدد بخطر االستحقاق (

ان تحت تأثير ما ذكره البائع له من بيانات خاصة بدين الدائن على العقار المبيع وعدم استحقاق شيء منه وال من المشتري ك

ولم يكن يعلم أنه أدخل عليه الغش والتدليس بأن كتم وأخفى عنه  ، فأثر ذلك في نفسه ودفعه التعاقد ، فوائده وقت تحرير العقد

مقدار الفوائد المستحقة على العقار قبل تحرير عقد البيع كما أخفى عليه ما اشترطه الدائن من حق االحتفاظ بالمطالبة بالدين 

الدين وترتب عليه نزع ملكية العقار األمر الذي أدى إلى حلول جميع  ، والفوائد عند التقصير في دفع الفوائد في مواعيدها

 2591ديسمبر سنة  92)  فمثل هذه التصرفات هي نوع من الغش والتدليس الموجب لبطالن العقد ، ورسا مزاده على الدائن

: وهنا أيضاً جاوز البائع مجرد الكتمان إلى الكذب عن طريق بيانات غير صحيحة أدلى بها  159ص  921رقم  21المحاماة 

  . ( للمشتري

  (915 )  ً ديسمبر  5)  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن كتمان المؤمن على حياته لمرض أصابه قبل التأمين يعد تدليسا

وكذلك يعد تدليساً كتمان المؤمن له عن شركة التأمين أن شريكه كان قد توعده أمام شهود  . ( 59ص  97م  2519سنة 

 19جايزت  2599فبراير سنة  9) استئناف مختلط في  ن شأنه أن يؤثر في تقدير التبعةألن هذا الكتمان م ، باحراق متجره

  . ( 15ص 

ويعرف القانون االنجليزي ما  . ويبطل العقد للغلط ال للتدليس ، على أن هذا ال يمنع من وقوع المتعاقد اآلخر في الغلط ( 999)  

إذ يعلن أحد المتعاقدين اآلخر  ، قريب من حالتنا هذه وهو ( misrepresentation)  يسميه بالتصوير غير الصحيح

  . فيبطل العقد للغلط ال للتدليس ، ولكن عن حسن نية ، معلومات غير صحيحة

  . 219ص  212أنظر نظرية االلتزام للدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  ( 992)  
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 الفهرس العام

حالة ويسترشد في ذلك بما تواضع عليه الناس في تعاملهم وب ، المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد

 المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب
 (991  )

.  

 dol)  والتدليس غير الدافع ، وهو التدليس بالتحديد الذي قدمناه ،(  dol principal)  ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع

incident  )، وهو تدليس ال يحمل على التعاقد وإنما يغرى بقبول شروط أبهظ 
 (999  )

بل يقتصر  ، فال يكون سبباً في إبطال العقد ،

 األمر فيه على تعويض يسترد به العاقد المخدوع ما غرمه بسبب هذا التدليس وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية
 (995  )

وهذا التمييز  .

وال يمكن فصل اإلرادة في  ، طذلك أن التدليس الذي يغرى على التعاقد بشروط أبهظ هو تدليس دفع إلى التعاقد بهذه الشرو . منتقد

والعاقد المخدوع بالخيار بين أن يبطل العقد أو  ، فالتدليس هنا أيضاً يعيب اإلرادة . ذاتها عن الشروط التي تحركت اإلرادة في دائرتها

وإذا اختار التعويض  ، وهو إذا اختار اإلبطال بقى في دائرة العقد . أن يستبقيه مكتفياً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب التدليس

سواء في ذلك ما سمى بالتدليس غير الدافع وما سمى بالتدليس  ، وكل تدليس له هذان الوجهان . انتقل إلى دائرة المسئولية التقصيرية

 الدافع
 (999  )

.  

  القانون المدني القديم –التدليس صادر من المتعاقد اآلخر أو من الغير  – 183

التلديس موجب لعدم صحة "  تقضيان كما رأينا بأن ، في نصهما العربي ، من القانون المدني القديم 251/  291كانت المادتان  :

وكان هذا النص  . " الرضاء إذا كان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً على الحيل المستعملة له من المتعاقد اآلخر بحيث لوالها لما رضى

(  2221م )  العربي يتفق مع القانون المدني الفرنسي الذي ينص صراحة على أن التدليس يجب أن يكون صادراً من المتعاقد اآلخر

تمشياً مع النص العربي  ، لذلك كان الفقه والقضاء في مصر يذهبان إلى أن التدليس يجب أن يكون صادراً من المتعاقد اآلخر .

 ه ومع نص القانون الفرنسيالمشار إلي
 (991  )

وكذلك الفقه يعلل هذا الحكم الشاذ بأن التدليس إذا صدر من الغير فال يجوز أن يكون  .

                                                 

يناير  92 – 95ص  97م  2519نوفمبر سنة  27 – 992ص  19م  2522يونية سنة  9محكمة االستئناف المختلطة في  ( 991)  

  . 9/  29رقم  19المجموعة الرسمية  2519يناير سنة  5محكمة مصر الكلية الوطنية في  – 251ص  51م  2595سنة 

وهي عقود مصطنعة أو قديمة يريد أن يوهمه بها أن  ، مثل ذلك أن يطلع بائع العقار المشتري على عقود إيجار لهذا العقار ( 999)  

فإذا حمله بذلك على شراء العقار بثمن عال كان للمشتري أن يطلب تعويضاً من البائع هو زيادة الثمن  ، ريع العقار مرتفع

السند بثمن مقسط  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن بائع . الذي دفعه عن الثمن الذي كان يدفعه لو علم بحقيقة األمر

وحمل المشتري  ، وأنذر المشتري بفسخ البيع بعد أن ربح السند المبيع الجائزة الكبرى ، إذا لم يستوف االقساط الواجبة الدفع

يكون  ، على أن يصطلح معه على شروط باهظة ما كان يقبلها لوال هذا التدليس ، بعد أن أوهمه أنه يستطيع فسخ البيع ، بذلك

 ويلتزم بدفع تعويض هو الفرق بين ما قبله المشتري وما كان يقبله لو كان التعامل على غير غش ، دليساً غير دافعقد ارتكب ت

وقد يحدث أن من يعرض شيئاً  . ( 911ص  51م  2599مارس سنة  19 – 295ص  51م  2515ديسمبر سنة  92) 

فهذا  ، فإذا فعل ذلك وقدم عطاء اكبر ، عليه مزايدة وهمية ويزاد –ليبيعه في المزاد يتفق مع شخص على أن يتقدم في المزاد 

ويكون لصاحب العطاء السابق حق طلب التعويض للغش أو التمسك  ، العطاء الوهمي قد يكفي إللغاء العطاء الذي سبقه

له أن يطعن في ف ، أما إذا نجحت الحيلة وتقدم شخص وزاد على العطاء الوهمي ورسا عليه المزاد . بصورية العطاء األكبر

  . مكررة ( 197فقرة  1) ديموج  ويكون التدليس هنا غير دافع يستوجب التعويض ال إبطال العقد ، العقد بالتدليس

التدريس " من هذا المشروع بما يأتي :  219فقد قضت المادة  . وقد أشتمل المشروع التمهيدي على نص في هذا المعنى ( 995)  

 ً دون أن يكون هو الدافع إلى التعاقد ال يعطي للمدلس عليه إال الحق في مطالبة المدلس بالتعويض  الذي يجعل العقد اثقل عبئا

 ، إذا لم يكن من اثر التدليس دفع من دلس عليه إلى التعاقد" وجاء في المذكرة اإليضاحية بصدد هذه المادة ما يأتي :  . "

فال يعتبر عيباً من عيوب  ، مما كان يقبله لو تبين حقيقة الواقع وإنما اقتصر أمره على استدراجه إلى قبول شروط اشد وقراً 

سواء اوقع  ، ويعطي الحق في طلبه التعويض ، بل يعتبر تقصيراً أو خطأ من جانب المدلس تترتب عليه مسئوليته ، الرضاء

وقد حذف هذا النص في المشروع النهائي ألنه يقرر حكماً يكفي فيه  . "التدليس من أحد المتعاقدين أم من أجنبي عن العقد 

  . في الهامش ( 219ص  1) أنظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية ج  تقرير قواعد المسئولية

لف فقرة ومع ذلك أنظر نظرية العقد للمؤ . 117فقرة  2555أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وبوالنجيه طبعة سنة  ( 999)  

ففي التدليس غير الدافع إذا اختار العاقد  . ويالحظ أن هناك وجهاً للتوفيق بين من يقول بهذا التمييز ومن ال يقول به . 975

جاز للعاقد اآلخر أن يعوضه عن الضرر الذي أصابه بسبب التدليس  ، المخدوع إبطال العقد وفقاً لرأي القائلين بعدم التمييز

كال منهما ال يجوز التمسك به على وجه  ، ونحن نقيس في ذلك التدليس على الغلط في ا . طال العقدفيمنعه بذلك من إب

) قارن محكمة  ومتى استقام هذا الحل اقتصر لعاقد المخدوع على التعويض وفقاً لكل من الرأيين . يتعارض مع حسن النية

  . ( 19ص  97م  2551مارس سنة  1االستئناف المختلطة في 

الدكتور محمد وهيبة  – 151ص  179الدكتور محمد صالح في أصول التعهدات فقرة  – 195ص  – 191ص  2والتون  ( 991)  
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وللعاقد المخدوع أن يرجع على  ، إذ ليس من العدل أن يجزي المتعاقد اآلخر باإلبطال عن ذنب اقترفه الغير ، سبباً في إبطال العقد

سواء صدر من المتعاقد  ، فإن التدليس . وليست هذه الحجة بمقنعة . ليس بتعويض عما أصابه من الضررالغير الذي صدر منه التد

وما دمنا نأخذ بالمعيار الذاتي وننظر ال إلى التدليس في ذاته بل إلى ما احدثه من األثر في  . يعيب اإلرادة ، اآلخر أو صدر من الغير

ألن العاقد المخدوع مضلل في  ، بين تدليس صدر من المتعاقد اآلخر وتدلس صدر من الغيرفإن الواجب عدم التفريق  ، نفس المتعاقد

 ، والواقع أن هذا التمييز ليست له علة منطقية . فال يجوز أن يلتزم بمثل هذه اإلرادة ، وقد صدرت إرادته على غير هدى ، الحالتين

 وهو يرجع في األصل ألسباب خاصة بالقانون الروماني
 (991  )

وبالرغم من زوال هذه األسباب فقد تلقى القانون الفرنسي القديم  .

والمقرر  ، وإال فما الفرق بين اإلكراه والتدليس من هذه الناحية . وانتقلت منه إلى القانون الفرنسي الحديث ، القاعدة ميراثاً من التقاليد

 ألنه يعيب اإلرادة في الحالتين ، أن اإلكراه يبطل العقد سواء صدر من المتعاقد اآلخر أو من الغير
 (997  )

.  

ولعل ضعف الحجة في وجوب التمييز بين التدليس الصادر من الغير والتدليس الصادر من المتعاقد اآلخر هو الذي حمل القضاء 

لرأي على أال تمييز فاستقر ا . والفقه في فرنسا وفي مصر على االنتقاص من هذا التمييز والعمل على هدمه باإلكثار من االستثناء فيه

إذا كان (  2: )  في األحوال اآلتية ، وأن كليهما يعيب اإلرادة ، بين تدليس صادر من الغير وتدليس صادر من المتعاقد اآلخر

في الهبات ألن الهبة يجب أن تتمحض عن نية (  1)  التصرف القانوني الذي داخله التدليس تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد

في المعاوضات إذا صدر التدليس من نائب المتعاقد (  9)  فإذا داخلها التدليس ولو صدر من الغير كان مبطال لها ، التبرع خالصة

أو إذا صدر التدليس من الغير وكان المتعاقد اآلخر يعلم بهذا التدليس أو كان  ، اآلخر أو من الغير إذا كان متواطئاً مع المتعاقد اآلخر

  . ه أن يعلم بهفي استطاعت

إذا هو  ، وكان الفقه المصري يستطيع أن يجد في القانون المدني القديم سنداً على أن التدليس يعيب الرادة حتى لو صدر من الغير

التدليس يعيب اإلرادة إذا كانت الحيل "  فإن الترجمة الدقيقة لهذا النص هي ما يأتي ، 251/  291رجع إلى النص الفرنسي للمادتين 

فلم يميز النص بين تدليس يصدر من المتعاقد اآلخر وتدليس يصدر  . " المستعملة ضد المتعاقد جسيمة بحيث إنه لوالها لما رضى

 بل أطلق فجعل التدليس يعيب اإلرادة في الحالتين ، من الغير
 (995  )

ولو أخذ الفقه والقضاء في مصر بهذا التفسير الوجيه الستغنيا  .

                                                                                                                                                                    

 – 299فتحي زغلول ص  – 912ص  – 919ص  2هالتون  – 15فقرة  ( convention)  لفظ 2دي هلنس  – 259ص 

محكمة  – 521ص  19م  2529ايو سنة م 15وفي  – 952ص  15م  2521مايو سنة  29محكمة االستئناف المختلطة في 

 595رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  27 – 271ص  299رقم  9المحاماة  2511أكتوبر سنة  9المنيا الجزئية في 

  . 755ص 

وقد قضت محكمة النقض بأن التدليس الحاصل من أجنبي بطريق التواطؤ مع أحد المتعاقدين يفسد الرضاء كالتدليس الحاصل من 

فلم تعتد محكمة النقض  . ( 125ص  219رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  27) نقض مدني في  المتعاقد نفسه

  . التدليس الصادر من أجنبي إال أنه متواطئ مع أحد المتعاقدين

ن وتدليس صادر من الغير : وقد خالف هذا الرأي في ظل القانون القديم فقهاء قالوا بعدم التمييز ما بين تدليس صادر من أحد المتعاقدي

الدكتور عبد السالم ذهني ص  – 217الدكتور حلمي بهجت بدوى فقرة  – 951فقرة  – 971أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة 

  . 299ص  – 217

في القانون الروماني يعطي الدعوى والدفع فيما يختص بالتدليس ضد الشخص الذي صدر منه " البريطور " فقد كان  ( 991)  

وال  ، فإذا ما داخل العقد تدليس صادر من الغير لم يكن للمتعاقد الذي وقع في التدليس إال الرجوع علىهذا الغير . تدليسال

وهذا بخالف اإلكراه فإنه حتى إذا وقع من الغير  . فيبقى العقد صحيحاً ال سبيل إلى ابطاله ، رجوع له على المتعاقد اآلخر

  . ( 512) جيرار طبعة سادسة ص  اآلخريمكن االحتجاج به ضد المتعاقد 

حاشية  595أنظر محاولة للدفاع عن هذا التمييز ما بين التدليس واإلكراه ونقد هذه المحاولة في نظرية العقد للمؤلف ص  ( 997)  

  . 9رقم 

ع المصري في القانون القديم وفي رأينا أن المشر . وكنا نأخذ بهذا الرأي في ظل القانون القديم وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ( 995)  

 ، ألنها قاعدة منتقدة كما رأينا ، أراد العدول عن القاعدة الفرنسية التي تقضي بأن التدليس يجب أن يكون صادراً من الغير

قاطعاً في أنه ال يشترط أن  ، وهو النص األصلي وإن لم يكن النص الرسمي ، 251/  291فأورد النص الفرنسي للمادتين 

فيدال من أن يتقيد باألصل  ، ولكن المترجم تصرف فيه ، ثم ترجم هذا النص إلى العربية . تدليس صادراً من الغيريكون ال

التدليس يعيب الرضاء إذا " ذكر أن  ، " . . التدليس يعيب اإلرادة إذا كانت الحيل المستعملة ضد المتعاقد جسيمة" فيذكر أن 

وأسندها " رضاء " فهو لما أورد لفظ  . " . . . الحيل المستعملة له من المتعاقد اآلخركان رضاء أحد المتعاقدين مترتباً على 

ولعله يكون قد فهم خطأ من النص  . بشيء من المقابلة الطبيعية" المتعاقد اآلخر " انساق إلى ذكر " أحد المتعاقدين " إلى 

وأن هذا يفهم من مدلول  ، ل صادرة من المتعاقد اآلخرالفرنسي الذي ترجمه أن الحيل المستعملة ضد أحد المتعاقدين هي حي

ألن النص  ، والواجب في هذه الحالة األخذ بالنص الفرنسي دون النص العربي . فجاءت الترجمة مخالفة لألصل . النص

  . ( 971) نظرية العقد للمؤلف فقرة  األول هو الذي يعبر بأمانة عن قصد المشرع
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ولذهبا مباشرة إلى الحل الصحيح عن طريق النص  ، الطويل الملتوي الذي سلكه الفقه والقضاء في فرنسابه عن سلوك الطريق 

  . الصريح

 القانون المدني الجديد في التدليس الصادر من الغير – 184

 ، كما سبق القول ، 211ونص صراحة في المادة  ، فقد تجنب التناقض الذي وقع فيه القانون ولقدم . هذا ما فعله القانون الجديد : 

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد اآلخر كان "  على أنه

 بهذا التدليس ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم ، يعلم
 (959  )

أنظر المادة )  وقد نص القانون الجديد على مثل هذا في اإلكراه . "

 فسوى بحث ما بين اإلكراه والتدليس في ذلك ،(  217
 (952  )

.  

بقى  ، بالتدليس ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم ، وإذا كان التدليس الصادر من الغير يعيب اإلرادة متى كان المتعاقد اآلخر يعلم

وحتى هنا يجوز إبطال العقد للغلط إذا اثبت  . ع أن يعلم بهالفرض الذي يكون فيه المتعاقد اآلخر غير عالم بالتدليس وغير مستطي

أو أن هذا المتعاقد اآلخر كان يعلم  ، العاقد المخدوع أن العاقد اآلخر كان مشتركا معه في الغلط الذي وقع فيه من جراء هذا التدليس

ألننا إذا  ، وهذا عدل . كون باطال ال للتدليس وللغلطفإن العقد ال ي ، فإذا لم يثبت شيئا من ذلك . أو كان يستطيع أن يعلم بهذا الغلط

 ً ً  ، أبطلنا العقد في هذه الحالة فللمتعاقد اآلخر وهو حسن النية أن يطلب تعويضا وهذا تطبيق  . وخير تعويض هو بقاء العقد صحيحا

 ال على اإلرادة الحقيقية للمتعاقد ، آخر لقيام العقد على سبيل التعويض
 (951  )

  . اإلشارة إلى تطبيقات من هذا القبيلوقد سبقت  ،

                                                 

التدليس الصادر من غير  – 2" من المشروع التهيدي على الوجه اآلتي :  215ا النص في المادة تاريخ النص : ورد هذ ( 959)  

أو اكن في استطاعته أن  ، ما لم يثبت أن الطرف اآلخر كان يعلم ، المتعاقدين ال يعطي حقاً للمدلس عليه في طلب إبطال العقد

بصدور تدليس  ، أو ليس في استطاعته أن يعلم ، رف اآلخر ال يعلمفإذا كان الط – 1 . بهذا التدليس وقت إبرام العقد ، يعلم

وجاء في المذكرة اإليضاحية  . "فال يترتب على التدليس إال تخويل المدلس عليه حق مطالبة المدلس بالتعويض  ، من الغير

ففريق ال يرتب  ، ن الغيراختلفت المذاهب في شأن التدليس الصادر م" للمشروع التمهيدي في صدد هذه المادة ما يأتي : 

وفريق يتوسط بين  ، . . وفريق يجعل له حكم التدليس الصادر من المتعاقدين من حيث ترتيب البطالن ، . . عليه بطالن العقد

أن يثبت من ضلل به أن الطرف  ، فيشترط العتبار التدليس الصادر من الغير عيباً من عيوب الرضاء . . هذين المذهبين

وفي هذا تطبيق خاص لنظرية الخطأ في تكوين  . وقت إبرام العقد ، أو كان في استطاعته أن يعلم به ، اآلخر كان يعلم به

ويراعى أنه إذا انصرفت منفعة من  . وقد اختار المشروع ما اتبعه الفريق الثالث . العقد التي سبق تطبيقها فيما يتعلق بالغلط

إال إذا  ، فال يجوز إبطال العقد بالنسبة له ) كالمستفيد في اشتراط لمصلحة الغير ( نافع العقد مباشرة إلى شخص غير العاقدم

ولو كان من  ، فهي تعتبر قابلة للبطالن ، ويختلف عن ذلك حكم التبرعات . . بالتدليس ، أو كان في إمكانه أن يعلم ، كان يعلم

 . ألن نية التبرع يجب أن تكون خالصة من شوائب العيب ، تدليس الغير ولم يكن يستطيع أن يعلم بهصدر له التبرع ال يعلم ب

وغنى عن البيان أنه ال يكون لدى العاقد سبيل لالنتصاف سوى دعوى المطالبة بالتعويض إذا لم يعلم العاقد اآلخر بالتدليس أو 

تقرر حذف الفقرة الثانية من المادة ألنها تقرر حكماً يكفي فيه تقرير وفي لجنة المراجعة  . "لم يكن في مقدوره أن يعلم به 

إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد المدلس " وأعيدت صياغة المادة على الوجه اآلتي :  ، قواعد المسئولية

وأصبح رقم  . "اعته أن يعلم بهذا التدليس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان في استط

وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 299المادة 

 . 211 وأصبح رقم المادة ، "أو كان في استطاعته أن يعلم " بعبارة " أو كان من المفروض حتماً أن يعلم " استبدلت عبارة 

  . ( 217ص  – 215ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته

أن يثبت  ، إذا أريد التمسك بهما إلبطال العقد ، ويالحظ أن القانون الجديد اشترط في التدليس واإلكراه الصادرين من الغير ( 952)  

فهو على األقل  ، إذا لم يكن يعلم علما يقينياً بالتدليس أو باإلكراه ، المتعاقد المدلس عليه أو المتعاقد المكره أن المتعاقد اآلخر

فقد اكتفى القانون الجديد فيه بإثبات أن المتعاقد اآلخر كان من السهل  ، وهذا بخالف الغلط . مفروض فيه حتما أن يعلم بذلك

حتى يتحمل  ، وال يوجد سبب ظاهر لهذه التفرقة بين الغلط من جهة والتدليس واإلكراه من جهة أخرى ، عليه أن يتبينه

ولعله يكون في الحالة األولى أولى  . ألولىالمتعاقد في الحالة الثانية عبئاً في اإلثبات أثقل من العبء الذي يتحمله في الحالة ا

 ، بالرعاية : فمن جهته هو ليس للغلط عادة مظاهر مادية تبرر التشدد معه في اإلثبات بينما أن للتدليس ولإلكراه هذه المظاهر

 ، قة ال مبرر لهاويبدو أن التفر . ومن جهة من تعاقد معه إذا وقع في غلط يكون أقل عذراً مما لو كان ضحية تدليس أو إكراه

وال تفسر إال بأن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عندما عدلت النصوص الخاصة بالتدليس واإلكراه سهي عليها أن 

  . ومن ثم يحسن عدم التشدد في إبراز هذه التفرقة عند التطبيق العملي . تجري تعديال مماثال في النصوص الخاصة بالغلط

  . وعندئذ يقوم العقد على توافق اإلرادتين ، بأن القانون الجديد أخذ باإلرادة الظاهرة دون اإلرادة الباطنةويصح القول هنا  ( 951)  
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 نظرية الغلط تغني عن نظرية التدليس  –ب 

  الغلط يغني عن التدليس في النظرية الحديثة – 185

 . فإذا كان رضاؤه معيباً فإنما يكون ذلك بسبب الغلط الذي أوقع فيه التدليس ، قدمنا أن التدليس من شأنها أن يوقع المتعاقد في غلط :

فهناك  . ومع ذلك فإن النظرية التقليدية للتدليس إذا وضعت بجانب النظرية التقليدية للغلط تجعل دائرة التدليس أوسع من دائرة الغلط

كان التدليس ال الغلط  ، فإذا اقترن بالغلط تدليس دافع ، كالغلط في الباعث والغلط في القيمة ، أحوال ال يكفي فيها الغلط إلبطال العقد

 السبب في إبطال العقدهو 
 (959  )

بل يجب الحرص على  . ومن ذلك نرى أن طبقاً للنظرية التقليدية ال يغني الغلط عن التدليس .

ً  ، التمييز بين التدليس والغلط فإن االقتصار على هذا الغلط مجرداً عن التدليس ال  ، فإنه إذا كان كل تدليس يحدث في النفس غلطا

  . األحوال يكفي إلبطال العقد في كل

وال يمكن في هذه النظرية أن يوجد عقد يبطل للتدليس دون أن يكون قابال ألن  . فالغلط يغني عن التدليس ، أما في النظرية الحديثة

ً  . والتدليل على ذلك هين . يبطل للغلط في الوقت ذاته في وهو إنما يبطل العقد لما يوقع  ، فالتدليس ال يبطل العقد إال إذا كان دافعا

فالغلط الناشيء عن التدليس  . فالغلط الناشيء عن التدليس المبطل للعقد لما يوقع في نفس المتعاقد من الغلط . نفس المتعاقد من الغلط

 ً فنرى من ذلك أن كل  . والغلط الدافع يبطل العقد دائماً حتى لو وقع في الباعث أو في القيمة ، المبطل للعقد ال بد أن يكون غلطاً دافعا

 وأن نظرية الغلط تغني إذن عن نظرية التدليس ، عقد يبطل للتدليس يمكن في الوقت ذاته أن يبطل للغلط
 (955  )

.  

  ولكن التدليس ال يغني عن الغلط – 186

وال تترتب عليه إال مسئولية عن التعويض إذا انطوى  ، ذلك أن التدليس إذا لم يوقع في نفس المتعاقد غلطاً فال أثر له في صحة العقد :

فالعبرة إذن بالغلط ال  . وال يمكن أن نتصور عقداً ال يبطل للغلط ويبطل مع ذلك للتدليس . على خطأ تقصيري وأحدث ضرراً 

  . فإن التدليس ال يغني عن الغلط ، وإذا كان الغلط يغني عن التدليس . بالتدليس

فإن هناك فرقاً عملياً في هذه الحالة بين أن يكون الغلط مصحوباً بالتدليس  ، تعاقد في غلط من شأنها أن يبطل العقدعلى أنه إذا وقع الم

فإن  ، يسهل إثبات الغلط حيث يكون مصحوباً بالتدليس(  أوالً : )  ويظهر أثر هذا الفرق في أمرين . أو أن يكون غير مصحوب به

فإنه يصبح أمراً  ، أما إذا لم يصحب الغلط تدليس . فيثبت الغلط تبعاً لذلك ، قاً مادية يسهل إثباتهاالطرق اإلحتيالية تكون غالباً طر

ً )  . نفسياً ليس من الميسور إثباته وذلك  ، فإن التدليس يكون سبباً في إلزام المدلس بالتعويض ، إذا كان الغلط مصحوباً بتدليس(  ثانيا

 ن التدليس ضررإذا نجم ع ، إلى جانب إبطال العقد
 (959  )

وال محل  ، أما الغلط غير المصحوب بالتدليس فجزاؤه إبطال العقد .

  . للتعويض إال إذا ثبت خطأ في جانب المتعاقد الذي علم بالغلط أو كان يستطيع أن يعلم به

 وال صلة له بأثر الغلط في صحة العقد ، وظاهر أن كال من هذين األمرين عملي محض
 (951  )

ر القانون الجديد مع ذلك أن وقد آث .

  . ال سيما إذا اقترنت بهذه الفروق العملية ، يستبقى التدليس إلى جانب الغلط جرياً على التقاليد

                                                 

  . 251ص  51م  2595يناير سنة  92أنظر في هذا المعنى محكمة االستئناف المختلطة في  ( 959)  

وكذلك فعل  . من هذا القانون ( 119 و 191نظر م ) أ اغفل القانون البرتغالي التدليس كعيب مستقل من عيوب الرضاء ( 955)  

فقرة  1أنظر أيضاً بالنيول  – من القانون النمساوي المعدل ( 99من القانون النمساوي القديم وم  719) م  القانون النمساوي

  . 955ين ص مذكرات األستاذ ليفي إيلمان في االلتزامات في الربع األول من القرن العشر – 915فقرة  2ديموج  – 2911

  . 1292ص  22المحاكم  2755مايو سنة  21محكمة االستئناف الوطنية في  ( 959)  

وقد يصح التساؤل عن جدوى إقامة نظرية " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 951)  

بمعنى أن ما يشوب  ، في ذهن العاقد من غلط يدفع به إلى التعاقدمستقلة للتدليس ما دام أن أثره في اإلرادة يرد إلى ما يولد 

إال أن لوجود التدليس مزيتين عمليتين : فإثباته أيسر من إثبات الغلط  . الرضاء من عيب بسببه يرجع إلى الغلط ال إلى الحيلة

)  "بطالن من ناحية أخرى وهو يخول حق مطالبة من صدر منه التدليس بالتعويض فضال عن حق التمسك بال ، من ناحية

  . ( 219ص  – 211ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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 اإلكراه – 3
 (*  )

 

  (La violence  ) 

  الرهبة هي التي تفسد الرضاء – 187

 ، والذي يفسد الرضاء ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في اإلكراه . اإلكراه ضغط تتأثر به إرادة الشخص فيندفع إلى التعاقد 

بل ما تحدثه هذه  ، كما أن الذي يفسد الرضاء في التدليس ليست هي الطرق اإلحتيالية . بل هي الرهبة التي تقع في نفس المتعاقد

  . الطرق في نفس المتعاقد من التضليل والوهم

  ضاء واإلكراه الذي يعدمهاإلكراه الذي يفسد الر – 188

ولو انتزعت منه هذه اإلرادة  ، فالمكره إرادته موجودة . إال أنه ال يعدمه ، واإلكراه وأن كان يفسد الرضاء على النحو المتقدم :

صدرت منه  إال أن اإلرادة التي ، فاختار اهون الضررين وأراد ، ألنه خير بين أن يريد أو أن يقع به المكروه الذي هدد به ، رهبة

  . ألنها لم تكن حرة مختارة ، هي إرادة فاسدة

كما إذا امسك المكره بيد المكره وأجرى القلم في يده بالتوقيع على  ، وإنما يعدم اإلكراه الرضاء إذا انتزع الرضاء عنوة ال رهبة

  . ففي هذه الحالة يكون العقد باطال النعدام الرضاء . التزام

  اإلكراه هو أيضاً عمل غير مشروع – 189

الناحية التي يكون اإلكراه فيها عيباً من عيوب اإلرادة فيبطل  : من ناحيتين –كما نظرنا إلى التدليس  –وينبغي أن تنظر إلى اإلكراه  :

فيما يلي هاتين الناحيتين وسنرى  . والناحية التي يكون اإلكراه فيها عمال غير مشروع فتترتب عليه المسئولية عن التعويض ، العقد

  . في اإلكراه

 النصوص القانونية – 191

ال يكون اإلكراه موجباً "  وهو يقضى بأنه ، 259/  299وكان القانون القديم يشتمل على نص واحد في اإلكراه هو نص المادتين  : 

وهذا  . " عاة سن العاقد وحالته والذكورة واألنوثةبحيث يحصل منه تأثير لذوى التمييز مع مرا ، لبطالن المشارطة إال إذا كان شديداً 

 إذا تجنب الخوض في كثير من التفصيالت التي عرضت لها هذه النصوص ، النص يفضل نصوص القانون الفرنسي التي نقل عنها
 (

951  )
(  personne raisonnable)  إال أنه خلط ما بين معيار موضوعي هو معيار ذي التمييز . واقتصر على وضع معيار مرن ،

 وقد نقل هذا الخلط عن القانون الفرنسي . ومعيار ذاتي هو معيار العاقد بالذات
 (957  )

.  

وعرضت لعناصر اإلكراه  ، فاقتصرت على المعيار الذاتي وهو المعيار الصحيح ، أما القانون الجديد فقد تجنبت نصوصه هذا الخلط

  . 217و  211هما لمادتان  ، في نصين

  : على ما يأتي 211المادة وتنص 

يجوز إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد اآلخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على  - 2"  

 . أساس

ه وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير - 1 

                                                 

  . 555ص  – 591نظرية العقد للمؤلف ص  ( 951)  

وسبب ذلك أن بوتييه عند بحثه  . بين المعيار الموضوعي والمعيار الذاتي 2221خلط القانون المدني الفرنسي في المادة  ( 957)  

وعقب على ذلك بأن قواعد  ، "الرجل الشجاع " الروماني كان يتخذ لجسامة اإلكراه معيار  في اإلكراه ذكر أن القانون

فإنه معيار جامد قاس وال يصح  ، اإلكراه في القانون الروماني عادلة وهي تتفق مع القانون الطبيعي إال هذا المعيار الشديد

فأخذ واضعو القانون المدني الفرنسي معيار  . حالتهولكن يجب النظر في هذه المسألة إلى سن الشخص وجنسه و ، اتباعه

ثم أضافوا إلى هذا  ، "الرجل الشجاع " بدال من " الرجل المعتاد " فذكروا  ، القانوني الروماني الموضوعي بعد أن عدلوه

ل معيار القانون وأن بوتييه إنما أراد إبدا ، وفاتهم أن المعيبارين متعارضان ، المعيار الموضوعي معيار بوتييه الذاتي

من شأنها أن ينزل المعيار إلى " الرجل الشجاع " أو هم توهموا أن نقد بوتييه لمعيار  ، الروماني الموضوعي بمعياره الذاتي

بل قصد وضع معيار  ، ولم ينتبهوا إلى أن بوتييه لم ير إبدال معيار موضوعي معيار موضوعي آخر ، "الرجل المعتاد " 

  . ( 9حاشية رقم  595العقد للمؤلف ص ) نظرية  ذاتي محض
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 . في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

ويراعي في تقدير اإلكراه جنس من وقع عليه اإلكراه وسنه وحالته االجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شأنه أن يؤثر في  - 9 

 جسامة اإلكراه
 (955  )

" . 

  : على ما يأتي 217وتنص المادة 

ما لم يثبت أن المتعاقد اآلخر كان يعلم أو كان  ، متعاقد المكره أن يطلب إبطال العقدفليس لل ، إذا صدر اإلكراه من غير المتعاقدين"  

 من المفروض حتما أن يعلم بهذا اإلكراه
 (999  )

" . 

 عنصران لإلكراه – 191

استعمال وسائل لإلكراه تهدد بخطر جسيم  – 2 : اثنان ، كعناصر التدليس ، ويستخلص من هذه النصوص أن عناصر اإلكراه : 

  . وهذا هو العنصر النفسي ، رهبة في النفس يبعثها اإلكراه فتحمل على التعاقد – 1 . وهذا هو العنصر الموضوعي ، محدق

روف خارجية أو من ظ ، أو من الغير ، وال يهم بعد ذلك ما إذا كان اإلكراه صادراً من أحد المتعاقدين ، وهذان العنصران كافيان

  . تهيأت مصادفة

 . وننتقل بعد ذلك إلى الجهة التي صدر منها اإلكراه هل هي أحد المتعاقدين ، ونتناول بالبيان كال من العنصري الموضوعي والنفسي

 أو الغير أو مجرد المصادفة
 (992  )

.  

                                                 

يكون العقد قابال للبطالن  – 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  211تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 955)  

 - 1 . على أن تكون الرهبة قائمة على أساس ، إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد اآلخر في نفسه دون حق

أن خطراً جسيماً حاال يهدده هو أو  ، تبعاً للظروف ، وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا كان للطرف الذي يعديها أن يعتقد

وينظر في تقدير اإلكراه إلى جنس من وقع عليه هذا اإلكراه وسنه  – 9 . أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال

وفي لجنة المراجعة أبدلت  . ومزاجه وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة اإلكراهوحالته االجتماعية والصحية 

أوسع مما ينبغي في بعض األحوال " أحد أقاربه " ولوحظ في ذلك أن عبارة  ، "أو غيره " بكلمة " أحد اقاربه " عبارة 

وروعى أن الخطر الجسيم الذي  ، اربهوقد يكون للشخص صديق اعز عليه من اق . واضيق مما ينبغي في الحاالت األخرى

وأبدلت كلمة  . يحدق بالغير فيبعث الرهبة في النفس إلى حد التعاقد فيه تحديد كاف للغير الذي يعتبر الخطر المحدق به اكراها

القانون  واعيدت صياغة المادة بما جعلها تطابق نص . "محدقا " التي تصف الخطر الجسيم في الفقرة الثانية بكلمة " حاال " 

وفي  . في المشروع النهائي 292وأصبح رقم المادة  . فيما يراعى في تقدير اإلكراه" ومزاجه " الجديد مع استبقاء كلمة 

ً " الجسم " اكتفاء بكلمة " النفس " مجلس النواب حذفت كلمة  وفي  . ألن الخطر الذي يهدد النفس يعتبر أنه يهدد الجسم أيضا

الواردة في الفقرة الثالثة ألن إيراد هذه الكلمة يفتح الباب " ومزاجه " لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ حذفت كلمة 

التي كان مجلس النواب قد حذفها ألن اآلالم النفسية " النفس " وأعيدت كلمة  ، الشكاالت كثيرة بسبب كثرة اختالف األمزجة

وأصبح رقم المادة  . بلغ اآلالم الجسمانية كمن يخطف عزيز لديه فيقع تحت تأثير هذا الخطفقد يصل تأثيرها على الشخص م

 . ( 275ص  – 217ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  وواق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . 211

  . من قانون االلتزامات السويسري 99و  15أنظر المادتين 

إذا صدر اإلكراه من غير  – 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  211: ورد هذا النص في المادة تاريخ النص  ( 999)  

أو كان في استطاعته أن يعلم  ، فليس للمكره أن يطلب إبطال العقد إال إذا اكن الطرف اآلخر يعلم بوقوع اإلكراه ، المتعاقدين

فليس للمكره إال أن يطالب  ، ولم يكن في استطاعته أن يعلم به ، ع اإلكراهفإذا كان الطرف اآلخر ال يعلم بوقو – 1 . ذلك

وأدخلت  ، وفي لجنة المراجعة تقرر حذف الفقرة الثانية ألنها تقرر حكماً تكفي فيه قواعد المسئولية . "المكره بالتعويض 

 . في المشروع النهائي 291وأصبح رقمها  ، تعديالت لفظية على الصياغة بما جعل المادة تطابق تقريباً نص القانون الجديد

ألن  –وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ تقرر بعد مناقشة طويلة استبقاء المادة كما هي  . ووافق مجلس النواب عليها

والتدليس اإلكراه الصادر من الغير كالتدليس الصادر من الغير يجب أن يتصل به المتعاقد اآلخر وتجب التسوية بين اإلكراه 

 . "أو كان في استطاعته أن يعلم " بعبارة " أو كان من المفروض حتما أن يعلم " مع استبدال عبارة  –في هذه المسألة 

 279ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . 217وأصبح رقم المادة 

  . من قانون االلتزامات السويسري 15أنظر المادة  . ( 277ص  –

) محكمة االستئناف  والذي يطلب من المتعاقدين إبطال العقد لإلكراه هو الذي يحمل عبء إثبات هذا اإلكراه بعنصريه ( 992)  

ويثبت ذلك بجميع  . ( 991ص  97م  2511مارس سنة  19وفي  – 191ص  91م  2519مارس سنة  19المختلطة في 

  . رق اإلثبات بما فيها البنية والقرائن ألنه يثبت واقعة ماديةط

ولكن الوصف القانوني لوقائع اإلكراه مسألة قانون تخضع لرقابة  . ووقوع اإلكراه مسألة واقعية لقاضي الموضوع فيها الرأي النهائي
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 استعمال وسائل لإلكراه تهدد بخطر جسيم محدق – 1

  تحليل هذا العنصر – 192

بخطر جسيم  ، أو شخصاً عزيزاً عنده ، فتهدد المتعاقد المكره . ال بد من استعمال وسائل لإلكراه تقع على الحس أو على النفس :

وقد تستعمل  . ووسائل اإلكراه تكون في العادة غير مشروعة يقصد بها الوصول إلى غرض غير مشروع . محدق بالنفس أو بالمال

من ذلك أن يستغل صاحب الحق المطالبة بحقه البتزاز فائدة  : وسائل مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع فيتحقق اإلكراه

  . ومن ذلك أيضاً أن يستغل صاحب الشوكة والنفوذ األدبي شوكته ونفوذه ليحقق غرضاً غير مشروع ، غير مشروعة من المدين

 9)  الخطر الجسيم المحدق بالنفس أو بالمال إذا هدد المتعاقد نفسه(  1)  اإلكراه الحسي واإلكراه النفسي(  2 : ) فنتكلم إذن فيما يأتي

  . الشوكة والنفوذ األدبي(  9)  المطالبة بحق كوسيلة لإلكراه(  5)  هذا لخطر إذا هدد غير المتعاقد( 

 اإلكراه الحسي واإلكراه النفسي – 193

 violence)  وهذا ما يسمى باإلكراه الحسي ، كالضرب المبرح واإليذاء بأنواعه المختلفة ، ا أن تقع على الجسموسائل اإلكراه أم : 

physique  )وإما أن تكون الوسيلة تهديداً بإلحاق األذى دون إيقاعه  . وهو نادر السيما في األوساط المتحضرة ، لنه يقع على الحس

ً (  violence morale)  ا ما يسمى اإلكراه النفسيوهذ ، بالفعل أو إحداثاً أللم نفسي وهذا هو  ، ألنه يوقع في النفس رهبة أو ألما

 ، فكل وسيلة من وسائل اإلكراه ، وليس هناك فرق بين اإلكراه الحسي واإلكراه النفسي . اإلكراه األكثر وقوعاً في الحياة العملية

  . تفسد الرضاء وتجعل العقد قابال لإلبطال ، سواء وقعت على الجسم أو على النفس

  خطر جسيم محدق بالنفس أو بالمال يهدد المتعاقد نفسه – 194

وهو الذي يوقع في نفس المتعاقد  . فإن كالمنا ينصرف في الغالب إليه ، ولكن لما كان اإلكراه النفسي هو األكثر وقوعاً كما قدمنا :

 هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال المكره أن خطراً جسيما محدقاً يهدده
 (991  )

" .  

 ، فلو كانت وسائل اإلكراه التي استعملت غير جدية . والعبرة في جسامة الخطر بحالة المكره النفسية ، فالخطر يجب أن يكون جسيما

وذلك كما إذا هدد  . هذا يكفي إلفساد الرضاء فإن ، ولكنها مع ذلك أوقعت الرهبة في نفس المكره وصورت له أن خطراً جسيماً يهدده

الربط "  أو هدده بأن له قدرة على ، " والتعزيم"  كأن يلحق األذى بمواشيه من طريق السحر ، شخص آخر بعمل من أعمال الشعوذة

  . أو نحو ذلك مما يقع كثيراً في األوساط القروية الساذجة ، " والحل

 ً فلو كان التهديد بخطر يتراخى وقوعه إلى أجل يتمكن معه  . أي وشيك الوقوع(  imminent)  والخطر يجب أن يكون محدقا

على أن األمر  . فإن هذا التهديد لبس من شأنه عادة أن يوقع في النفس الرهبة التي تفسد الرضاء ، المتعاقد من اتخاذ الحيطة لنفسه

فالعبرة إذن  . فيكفي هذا إلفساد الرضاء ، فقد ننبعث في نفسه رهبة من التهديد بخطر بعيد األجل ، منوط بحالة المتعاقد النفسية

 ال بأن الخطر حال أو محدق ، بوقوع الرهبة حاال في نفس المتعاقد
 (999  )

.  

                                                                                                                                                                    

كان مجرد استعمال النفوذ األدبي بعد  وفيما إذا ، كالبت فيما إذا كان يكفي أن يصدر اإلكراه من الغير ، محكمة النقض

 . ( 1حاشية رقم  519) نظرية العقد للمؤلف ص  وفيما إذا كانت الوسائل المشروعة تعد اكراها في بعض الظروف ، إكراه

 99رقم  2ومجموعة عمر  291ص  11رقم  29المحاماة  2591يونيه سنة  1في  ) الدائرة المدنية ( وانظر محكمة النقض

وبما أن تقدير درجة اإلكراه وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر على " وقد جاء في أسباب هذا الحكم ما يأتي :  ، 219ص 

أما كون األعمال التي وقع بها اإلكراه  ، الشخص الواقع عليه متروك لقاضي الموضوع بال سلطان عليه من محكمة النقض

تحت رقابة محكمة النقض ألنه وصف قانوني لواقعة معينة  مشروعة أو غير مشروعة متى تعينت في الحكم فمما يدخل

 2599نوفمبر سنة  1في  ) الدائرة المدنية ( وانظر أيضاً محكمة النقض . "يترتب على الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانون 

  . 519ص  151رقم  2مجموعة عمر 

  . 211ص  99م  2559سنة مايو  11وكان هذا هو القانون القديم : استئناف مختلط في  ( 991)  

من القانون  2221وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  ، وكانت النظرية التقليدية لإلكراه تشترط أن يكون الخطر حاال ( 999)  

" وقد جاء في بوتييه :  . " ( present)  الخوف من تعريض النفس أو المال لخطر جسيم حال" فهي تذكر  ، المدني الفرنسي

) التزامات  "أي أن يكون الشخص مهدداً بالوقوف فيه في الحال إذا لم يفعل ما طلب منه  ، هذا الخطر حاال يجب أن يكون

 ، فأصبح الحال ليس هو الخطر ذاته ، على أن النظرية التقليدية قد عدلت من موقفها في هذا الشأن وتحور النص . ( 19فقرة 

  . ( 599) نظرية العقد للمؤلف ص  بل الخوف من الخطر

من هذا  211فكانت الفقرة الثانية من المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يشترط هو أيضاً أن يكون الخطر حاال

تبعاً  ، وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا كان الطرف الذي يعديها يعتقد" على ما يأتي :  ، كما رأينا ، المشروع تنص
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وإما أن يقع  . ي ينزل بهكخطر يقع على حياته أو على سالمة أعضائه أو الم نفس ، والخطر إما أن يصيب المتعاقد في جسمه أو نفسه

وإما أن يقع  . على شرفه واعتباره بين الناس أو على الثقة فيه ال سيما إذا كانت مهنته تقتضي التوفر على هذه الثقة كما في التجارة

ى سالمته فالخطر الذي يقع على أي شيء يحرص المتعاقد عل . كما إذا هدد في مزروعاته باإلتالف أو في داره بالحريق ، على ماله

  . يكفي لتحقق اإلكراه

 الخطر يهدد الغير – 195

وهذا  . فقد يهدد شخصاً غيره عزيزاً عليه فيعتبر اإلكراه متحققاً بذلك ، وليس من الضروري أن يهدد الخطر المتعاقد المكره نفسه : 

 دد الخطر الجسيم المحدق المتعاقد المكره نفسهفهي تجيز أن يه ، التي تقدم ذكرها 211ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 

 وقد كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يشترط أن يكون الغير هو أحد أقارب المتعاقد . " أو غيره" 
 (995  )

ولكن رؤى بحق في  ،

فهناك الزوج  ، منزلة نفسهفليس صحيحاً أن األقارب هم كل الناس الذين ينزلهم الشخص  . المشروع النهائي العدول عن هذا الشرط

يجعله يتأثر مما يتعرضون له من الخطر  قد يكون فيهم من يعزهم الشخص إعزازاً  ، بل واألصدقاء ، والخطيب والخطيبة ، والزوجة

وليس صحيحاً كذلك أن كل األقارب ينزلهم الشخص  . إلى حد أن تفسد إرادته تحت تأثير الخوف الذي يقع في نفسه من جراء ذلك

فال يذكر فريق معين من  ، واألولى أن يترك تقدير ذلك للظروف . ويتأثر من الخطر الذي يهددهم تأثراً يفسد رضاه ، منزلة نفسه

در عالقة المتعاقد بمن ويق ، وإنما ينظر القاضي في كل حالة إلى ظروفها الخاصة . الناس على زعم إنهم هم االعزاء دون غيرهم

ال فرق في  ، هل هي عالقة وصلت إلى الحد الذي يجعل المتعاقد يتأثر من هذا الخطر بحيث تفسد إرادته فيبطل العقد ، يهدده الخطر

 ذلك بين قريب وزوج وخطيب وصديق
 (999  )

.  

                                                                                                                                                                    

ولكن جاء المذكرة  . "ماً حاال يهدده هو أو أحد أقاربه في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال أن خطراً جسي ، للظروف

وتعتبر الرهبة قائمة على أساس إذا اعتقد من وقع تحت سلطانها أن خطراً جسيماً أصبح " اإليضاحية المشروع ما يأتي : 

ً  ، طروقد عدل في المشروع النهائي عن شرط حلول الخ . "وشيك الحلول  وهذا  ، واستبدل به شرط أن يكون الخطر محدقا

 – 215ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، أصح وأكثر تمشياً مع المذكرة اإليضاحية

  . ( 271ص 

لماني وال في القانون فال تجد هذا الوصف في القانون األ ، "حاال " هذا وقد تجنبت القوانين الحديثة أن تصف الخطر بكونه 

  . السويسري وال في القانون البولوني

ويعتبر المشروع التمهيدي  . وقد أوردناها في الحاشية السابقة ، من المشروع التمهيدي 211أنظر الفقرة الثانية من المادة  ( 995)  

 2229فإن هذا القانون في المادة  ، أكثر مرونة من القانون المدني الفرنسي ، على ما فيه من عيب في تحديد طائفة األقارب

 2229وقد انقسمت الفقهاء في تفسير المادة  . حدد فريقاً معينا من األقارب هم األصول والفروع وأضاف الزوج والزوجة

ا هدد الخطر واحداً منهم كانت فإذ ، إلى فريقين : فريق يرى أن األشخاص المذكورين في النص وردوا على سبيل الحصر

وإذا هدد أحداً غيرهم لم تقم هذه القرينة القانونية ولكن للمتعاقد  ، هناك قرينة قانونية على أن الخطر قد اثر في نفس المتعاقد

من غير  وينكر الفريق اآلخر أن الخطر الذي يهدد أحداً  . أن يثبت أن الخطر الذي هدد الغير قد أثر في نفسه إلى حد اإلكراه

 – 592) نظرية العقد للمؤلف ص  من شأنها أن يؤثر في نفس المتعاقد إلى حد إفساد رضائه 2229المذكورين في المادة 

  . ( 591ص 

وقد ورد في المذكرة  . بل ينتظمهم جميعاً  ، أما ما ورد في المشروع التمهيدي فهو ال يحدد صنفاً معيناً من األقارب كما قدمنا

وقد ترك  . بل يجوز أن يتهدد أحد اقاربه ، وال يشترط أن يتهدد الخطر لمتعاقد ذاته" هذا الصدد ما يأتي :  اإليضاحية في

ألن بيان هذه الدرجات في النصوص على سبيل  ، للقاضي أمر تقدير درجات القرابة أو الصلة في كل حالة بخصوصها

من  25) أنظر كذلك المادة  وسائر التقنينات الالتينية ( 2229) م  الحصر على نحو ما هو متبع في التقنين الفرنسي

وقد يكون احياناً من السعة  ، قد يكون احياناً ضيق الحدود ال يتسع لصور جديرة بالرعاية المشروع الفرنسي اإليطالي (

  . ( 279ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "بحيث يجاوز الغرض المقصود 

  . ء أكثر إطالقاً من المشروع التمهيدي ولم يقيد الغير حتى بأن يكون قريباً أما القانون الجديد فقد جا

فلم يذكر القانون األلماني شيئاً من  ، وقد هجرت القوانين الحديثة هذا المذهب العتيق في تعداد طائفة معينة من األشخاص ( 999)  

  . ( 99) م  "يهدد الشخص نفسه أو أحداً من ذويه  الخطر الجسيم الداهم الذي" وذكر قانون االلتزامات السويسري  ، ذلك

وقد يكون الغير الذي وقع  . هذا ويقع على المتعاقد العبء في إثبات أن الخطر الذي تهدد الغير قد اثر في نفسه إلى حد إفساد رضائه

 ، كأن يهد شخص آخر بأن ينتحر إذا لم يمض هذا األخير عقداً  ، عليه اإلكراه هو نفس الشخص الذي صدر منه اإلكراه

  . ( 9حاشية رقم  511) نظرية العقد للمؤلف ص  ويكون المهدد باالنتحار عزيزاً عند المهدد
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  المطالبة بحق كوسيلة لإلكراه – 196

فتهدد شخص بقتله أو بإحراق منزله إذا  . مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروعواإلكراه يتحقق عادة باستعمال وسائل غير  :

 ً كل  ، أو بالتشهير به إذا لم يتعهد بدفع قدر من المال ، أو بقتل ولد له اختطفه المكره إذا لم يمض تعهداً بدفع الفدية ، لم يمض التزاما

  . هذه الوسائل غير مشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع

بأن يضغط شخص على إرادة شخص آخر من  ، ذا كانت الوسائل مشروعة في ذاتها ويراد بها الوصول إلى غرض مشروعأما إ

كالدائن يهدد المدين بالتنفيذ  ، فال يبطل العقد لإلكراه ، وال يقصد بهذا الضغط إال الوصول إلى حقه ، طريق المطالبة يحق له عليه

ً  ، عين بالذاتعلى ما له إذا لم يعطه تأميناً على  ألن الوسائل التي  ، فال يبطل عقد الرهن في هذه الحالة ، فيعطيه المدين رهنا

وكذلك إذا هدد  . استعملت للضغط على إرادة المدين وسائل مشروعة وال يقصد بها الدائن إال الوصول إلى حقه وهو غرض مشروع

فهذا اإلقرار الصادر منه  ، عنده من مال بديد إذا لم يكتب له سنداً بما أودعهشخص آخر بتقديمه بالغاً إلى النيابة العامة يتهمه فيه بالت

وكذلك إذا  . ألن الوسائل التي استعملت مشروعة ويراد بها الوصول إلى غرض مشروع هو إثبات حق موجود ، ال يبطل لإلكراه

هذا ونص القانون الجديد  . فال يبطل عقد القرض لإلكراه ، هددت الزوجة زوجها بأن تحبسه في نفقتها أن لم يستند ويعطها ما تنفقه

 في نفس المتعاقد المكره"  دون حق"  صريح في أن اإلكراه ال يتحقق إال إذا كانت الرهبة قد بعثت
 (991  )

.  

                                                 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا اضطر األب إلى ضمان دين على ابنه خوفاً من المقاضاة فال يبطل هذا  ( 991)  

وقضت كذلك بان إجبار الدائنين لشركة على أن تعطيهم ضماناً  . ( 992ص  19م  2522يونيه سنة  9)  ضمان لإلكراهال

 11م  2525يونيه سنة  15)  لديونهم في نظير أن يؤجلوا هذه الديون ال يكون إكراهاً ما دام الدائنون لم يسيئوا استعمال حقهم

لتجاء إلى طرق مشروعة كمباشرة اإلجراءات الجنائية ال يعد إكراهاً ما دام هذا وقضت أيضاً بان التهديد باال . ( 515ص 

وبأن تهديد الوارث  ، ( 77ص  119رقم  5جازيت  2525يناير سنة  15)  التهديد لم يتحول إلى استغالل غير مشروع

)  ا دام الوارث ليس بسيء النيةبالطعن في وصية حتى يحصل بذلك على التنازل له عن جزء من الميراث ال يكون إكراهاً م

وبأن تهديد الدائن بأن يعلن إفالس مدينه إذا لم يقر المدين بما عليه  ، ( 19ص  15رقم  19جايزت  2515ديسمبر سنة  11

 ً وبأن تهديد شخص آلخر رسا عليه المزاد بأن يزيد عليه  ، ( 97ص  م ( 2751ديسمبر سنة  21)  من الدين ال يكون اكراها

تى يجبره بذلك على أن يبيع له شيئاً معيناً مما رسا فيه المزاد ال يعد اكراهاً ال سيما إذا كان الثمن الذي دفع في هذا العشر ح

وبأن المجني عليه في جريمة تبديد إذا  ، ( 271ص  59م  2517فبراير سنة  1)  الشيء اكبر من الثمن الذي رسا به المزاد

ً استعمل حقه ضد المبدد للحصول على   – ( 295ص  95م  2551مارس سنة  19)  ماله دون زيادة ال يعتبر هذا منه إكراها

 211) قديم وتقابل م  مدني 299بان المادة  ) الدائرة المدنية : وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( وقد قضت محكمة النقض

إذ  ، مبطل للمشارطات إال أن ذلك مفهوم بداهةوإن لم تنص على اشتراط عدم مشروعية العمل الذي يقع به اإلكراه ال جديد (

وكون األعمال التي وقع بها اإلكراه  . األعمال المشروعة قانوناً ال يمكن أن يرتب عليها الشارع بطالن ما ينتج عنها

مشروعة أو غير مشروعة متى تعينت في الحكم يدخل تحت رقابة محكمة النقض ألنه وصف قانوني لواقعة معينة يترتب 

وترتب على الشروع في  ، فإذا صدر حكم على مستأجر بإخالص العين المستأجرة . ى الخطأ فيها الخطأ في تطبيق القانونعل

فال يصح القول بان عقد اإلجارة قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل له بل  ، تنفيذ هذا الحكم أن استأجر المستأجر تلك العين

 99رقم  2مجموعة عمر  – 291ص  11رقم  29المحاماة  2591يونيه سنة  1)  يكون هذا العقد صحيحا منتجا لكل آثاره

  . ( 219ص 

كما إذا هددت امرأة عاشرت رجال مدة من  ، ةهذا وقد يبقى الغرض مشروعا ولكن تستعمل للوصول إليه وسائل إكراه غير مشروع

في مثل هذا الفرض  . الزمن بالتشهير به عند خطيبة له إذا لم يمض التزاما يعوضها ما يصيبها من الضرر بسبب تركه إياها

يه هو إال أن الغرض الذي أرادت الوصول إل ، يمكن القول بأنه رغما من عدم مشروعية الوسائل التي التجأت إليها المرأة

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز استعمال اإلكراه  . فالعقد ال يبطل في هذه الحالة لإلكراه ، غرض مشروع

 212 – 2 – 2511سيريه  2519نوفمبر سنة  21)  للوصول إلى حق أو لتأدية واجب أو للحصول على مصلحة مشروعة

د لحق له أو على ضمان لهذا الحق أو على اإلقرار بالتزام طبيعي كذلك يجوز أن يحصل شخص بطريق التهديد على سن . (

ً  ، وتحويله إلى التزام مدني وما دام أن الشخص  ، ( 921فقرة  2) ديموج  ما دام الغرض الذي يراد الوصول إليه مشروعا

الواقع إال تطبيقاً للمبدأ وقاعدة كهذه ليست في  . ( 157فقرة  2) ديموج  الذي استعمل التهديد ال يحصل على أكثر من حقه

وهي تبيح في الوقت ذاته للشخص أن يستقضي حقه بنفسه مادام ال يتعسف في ذلك  ، الذي يقضي بأن الغاية تبرر الواسطة

 2ديموج  – 119ص  251فقرة  2) بالنيول وريبير وإسمان  وما دام ال يرتكب عمال إجرامياً يعاقب عليه القانون الجنائي

)  فإن القصد واالعتدال فيه صعب بقدر ما هو واجب ، من هنا نرى وجوب االحتياط في استعمال هذا الحقو . ( 927فقرة 

  . ( 515نظرية العقد للمؤلف ص 

سواء كانت وسائله مشروعة أو غير  ، وبعد فنحن إذا نظرنا إلى اإلكراه باعتباره عيباً من عيوب الرضاء رأينا أنه يفسد اإلرادة
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على إرادة واستغل الدائن قيام حقه في المطالبة فضغط  ، على أنه إذا استعملت الوسائل المشروعة للوصول إلى غرض غير مشروع

فمن فاجأ شخصاً  . فإن اإلكراه يتحقق ويبطل العقد ، بل ليبتز من المدين ما يزيد على حقه ، ال للوصول إلى حقه فحسب ، مدينه

أما إذا  . جاز إبطال العقد لإلكراه ، فاستغل هذا الظرف واضطر إلى كتابة سند بمبلغ كبير من المال الحق له فيه ، متلبساً بجريمة

وإذا هدد دائن  . فإن الغرض هنا مشروع والعقد صحيح ، سنداً بمبلغ هو مقدار ما أصابه من الضرر بسبب ارتكاب الجريمة استكتبه

ً  ، مدينه بأن يعلن إفالسه وابتغى من وراء ذلك الحصول على مال أكثر من حقه أما إذا حصل على حقه فإن  ، كان هذا إكراها

 كراهالغرض يكون مشروعاً وال يكون هناك إ
 (991  )

.  

  الشوكة والنفوذ األدبي – 197

أو اتصال برابطة  ، سواء ارتبطا بصلة النسب كما بين األب وولده ، ومجرد الشوكة والنفوذ األدبي الذي قد يكون لشخص على آخر :

وبين األستاذ والطالب أو لم يتصال بشيء من ذلك كما بين الوصي والقاصر إذا لم يكونا من ذوي القربى  ، الزوجية أو المصاهرة

ذلك أن استعمال النفوذ األدبي  ، ال يكفي عادة ليكون وسيلة لإلكراه ، وبين ذى النفوذ الديني والمتدين وبين الريس والمرؤوس

 والشوكة أمر مشروع ما دام القصد من ذلك الوصول إلى غرض مشروع
 (997  )

.  

                                                                                                                                                                    

فاإلكراه في جميع هذه الحاالت يضغط  . كان الغرض الذي يراد الوصول إليه مشروعا أو غير مشروعوسواء  ، مشروعة

الصورة التي تكون فيها  –على اإلرادة ويفسدها لذلك يكون من الحق أن نقول إن العقد في الصورتين اللتين نحن بصددهما 

ن فيها وسائل اإلكراه غير مشروعة للوصول إلى وسائل اإلكراه مشروعة للوصول إلى غرض مشروع والصورة التي تكو

إال أنه لما كان الغرض مشروعا في كل من  . إبطاله لإلكراه ، من ناحية منطق اإلرادة ، يجوز –غرض مشروع 

فإن المتعاقد المكره إذا استعمل حقه في إبطال العقد يكون قد نقض الغرض المشروع الذي أريد من العقد  ، الصورتين

وخير تعويض  ، والتعسف في استعمال الحق يستوجب التعويض . ويعتبر هذا منه تعسفا في استعمال حق اإلبطال ، تحقيقه

ويتبين من هذا التحليل أن العقد يبقى في الصورتين المشار إليهما  . فيمنع المتعاقد المكره من طلب إبطال العقد ، ما كان عينيا

وقد سبقت اإلشارة إلى حاالت أخرى  . ال على أساس من اإلرادة الحقيقية بل على أساس من التعويض أو من اإلرادة الظاهرة

والعقد  ، فاإلكراه متحقق ، ةسواء كانت وسائل اإلكراه مشروعة أو غير مشروع ، أما إذا كان الغرض غير مشروع . مماثلة

والغرض الذي  –فال يصح القول هنا  ، وإذا استعمل المتعاقد المكره حقه في إبطال العقد ، يجوز إبطاله لعيب في اإلرادة

  . أنه متعسف في استعمال هذا الحق –يقصد تحقيقه من العقد غير مشروع 

ص  51م  2599ديسمبر سنة  17وفي  – 97ص  م ( 2751نة ديسمبر س 21أنظر محكمة االستئناف المختلطة في  ( 991)  

كذلك إذا هدد رب العمل مستخدمه  . 177ص  15م  2521مارس سنة  25وقارن محكمة االستئناف المختلطة في  – 291

ألنه  ، كراهأن يبلغ عنه الختالسات ارتكبها أو يمضي له تعهداً بأال يعمل في متجر مماثل لمدة معينة كان هذا التعهد باطال لإل

يناير سنة  92) محكمة باريس االستئنافية في  ال عالقة بين ما ارتكبه المستخدم من االختالسات وما تعهد به لرب العمل

وبعد إكراهاً كذلك تهديد الزوج زوجته برفع دعوى الزنا عليها إذا لم تنزل له  . ( 957 – 2 – 51جازيت دي باليه  2751

وقد قررت  . ( 117 – 2 – 2599جايزت دي باليه  2599فبراير سنة  1النقض الفرنسية في ) محكمة  عن مال لها عنده

 ، إذا استعمل أحد الطرفين وسائل قانونية ضد اآلخر" محكمة النقض الفرنسية في قضية أخرى هذا المبدأ على الوجه اآلتي : 

ولكن  . ن أن يكون سبباً في إبطال العقد الذي ينجم عن ذلكوال يمك ، فال يعد هذا في ذاته إكراهاً بالمعنى الذي يقصده القانون

هذه القاعدة ليست مطلقة إذ يجب البحث فيما إذا كان الدائن لم يفعل في الواقع إال أنه استعمل حقه كما ينبغي أو أنه اساء 

باهظة من المدين إكراهاً  وللقاضي حسب األحوال أن يرى في الوسائل التي استعملت النتزاع التزامات . استعمال هذا الحق

  . ( 11 – 2 – 2595سيريه  2597نوفمبر سنة  29)  "غير مشروع من شأنه أن يفسد الرضا 

والقانونين التونسي  ( 1فقرة  11) م  وقد اشتملت بعض الوقانين الحديثة على نصوص تقرر هذا المبدأ كقانون االلتزامات السويسري

واشتمل المشروع التمهيدي للقانون  . ( 299) م  والقانون البرازيلي ( 121) م  اللبناني والقانون ( 57/  91) م  والمراكشي

ال يعتبر إكراهاً الخوف من المطالبة بحق ما لم " بأنه  217فقضت الفقرة األولى من المادة  ، الجديد على نص في هذا المعنى

وجاء في المذكرة اإليضاحية  . "يراً على ما في ذمته من حق يستغل الضيق الذي وقع فيه الطرف المهدد فيبتز منه ما يزيد كث

أما إذا كان الغرض من اإلكراه غير  . وما دام الغرض مشروعاً فال يعتبر اإلكراه قد وقع بغير حق" في هذا الصدد ما يأتي : 

فيكون اإلكراه على نقيض ما  ، كما إذا استغل المكره ضيق المكره ليبتز منه ما يزيد كثيراً على ما في ذمته من حق ، مشروع

وقد حذفت لجنة المراجعة  . "ولو أن حق الدائن في هذا الفرض قد اتخذ وسيلة لبلوغ الغرض المقصود  . تقدم واقعاً بغير حق

في  271ص  – 279ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  هذا النص في المشروع النهائي اكتفاء بتطبيق القواعد العامة

  . الهامش (

  (997 )  ً كذلك العطف والحنو ال يعتبر وسيلة من  ، وكما أن النفوذ األدبي إذا قصد به الوصول إلى غرض مشروع ال يعد اكراها
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 فال يوجد في هذه الحالة ما يمنع من الطعن في العقد باإلكراه ، أما إذا قصد الوصول إلى غرض غير مشروع
 (995  )

وال شك في أن  .

وموقف  ، وموقف الولد من أبيه وهو يخفض له جناح الذل من الرحمة ، موقف الزوجة من زوجها والزوج ذو شوكة على زوجته

كل  ، رئيسه وفي يد هذا إبقاؤه في العمل أو فصلهوموقف المرؤوس من  ، المتدين من رئيس ديني والدين ذو اثر عميق في النفس

فإذا أريد بالعقد  . وليس من الصواب أن يقال إن الشخص يتعاقد مختاراً فيها ، هذه مواقف قد تتأثر فيها إرادة الشخص إلى حد كبير

فإن العقد  ، ممن يتعاقد معهأو ما كان يرضاه لوال موقفه  . كعقد التزام باهظ يثقل كاهل الملتزم ، وصول إلى غرض غير مشروع

 يجوز إبطاله لإلكراه
 (919  )

.  

                                                                                                                                                                    

فإذا وجد الولد نفسه  ، أما العطف والحنو فعاطفة من األب نحو ولده ، والنفوذ األدبي سلطة لألب على ولده . وسائل اإلكراه

فإن هذا  ، إلى إمضاء عقد ال يبهظ الملتزم ، أو وجد األب نفسه مدفوعاً بحكم العطف األبوي ، يمضطراً بحكم النفوذ األدب

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن كون أحد األبناء اثر في والده المقيم معه  . العقد ال يكون مشوباً بعيب اإلكراه

 5االستقالل  2599مارس سنة  12)  ليتصرف له تصرفاً في منفعته بشيء من ماله ال يعد في حد ذاته سبباً ال بطال العقد

وتقضي المحاكم الوطنية في  . ( 919ص  97م  2511مارس  19أنظر أيضاً محكمة االستئناف المختلطة في  – 929ص 

  . كثي رمن القضايا بصحة العقود التي تصدر من اآلباء ألوالدهم يميزونهم بها عن بقية الورثة بدافع من العطف والحنو

هذا وسنرى أن بعض هذه العقود قد تقوم على استغالل هوى جامح تثيره زوجة جديدة في نفس زوجها فيؤثرها هي وأوالدها على 

وفي هذه الحالة تطبق قواعد االستغالل وقواعد االستهواء والتسلط على اإلرادة التي سيأتي  ، األولى وأوالده منها زوجته

والفرق بين الشوكة والنفوذ األدبي من جهة واالستهواء والتسلط على اإلرادة من جهة أخرى أن األولى يفرض فيها  . بيانها

والثانية ال يشترط فيها أن  . استعمل نفوذه األدبي ، كأب أو رئيس أو معلم ، أن شخصاً مقامه كبير في عين المتصرف

  . فقد يكون زوجة أو أوالداً للمتصرف ، الشخص المتسلط على اإلرادة له مقام كبير

سائل الضغط على فإذا لم يستعمل األخ أية وسيلة من و ، ولكن يشترط أن يكون النفوذ األدبي كافياً للتأثير في إرادة المتعاقد ( 995)  

وقد ابرم العقد المطعون فيه باإلكراه  –وبخاصة إذا كان هناك خالف بين األخ وأختيه  –أختيه المتزوجتين والمستقلتين عنه 

فال يمكن أن يقال إن وسائل ضغط قد حصلت من األخ على أختيه أحدثت عندهما خوفاً  ، على يد لجنة من العمد والمشايخ

رقم  11المحاماة  2551فبراير سنة  21) محكمة استئناف أسيوط في  ول ما لم تكونا تقبالنه اختياراً شديداً حملهما على قب

  . ( 157ص  155

بل يجب أن يقترن ذلك  ، بان مجرد النفوذ األدبي أو هيبة األقارب ال يكفي لبطالن العقد ) الدائرة المدنية ( وقضت محكمة النقض

وقضت أيضاً بأنه إذا كانت  . ( 95ص  15رقم  5مجموعة عمر  2559براير سنة ف 19)  بوسائل إكراه غير مشروعة

المحكمة قد أثبتت بأدلة مقبولة أن حصول المشترى على عقد البيع من البائعة لم يكن بطريق اإلكراه بل بطريق االقناع 

نفسها تأثيراً يحملها على توقيع العقد لم تكن لتؤثر في  –بفرض صحتها  –وأن وقائع اإلكراه التي ادعتها  ، والتأثير البرئ

ص  191رقم  5مجموعة عمر  2559ابريل سنة  21)  فال يكون ثمة محل لمجادلتها في ذلك ، ألخيها بغير رضاء وتسليم

117 ) .  

وتتجرد تجرداً  ، وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأن المورثة التي تنقض ما أبرمته من تصرفات سابقة بالبيع والوصية ( 919)  

 ، وأحاطها بخصومها األلداء ، يكاد يكون تاماً من غير مقابل لفائدة رئيس ديني استعمل نفوذه البعادها عن أقاربها ابعادا تاماً 

تدل بهذه التصرفات  ، وتعطي الحدهم توكيال عنها ، وجعلها تنزل عن دعوى حساب بمبالغ جسيمة كانت قد رفعتها عليهم

ناقضة على إنها كانت ضعيفة اإلرادة مسلوبة الرضاء واقعة تحت تأثير الرئيس الديني الذي تسلط عليها واإلجراءات المت

فالوقفية التي تصدرها في هذه  ، تسلطاً جعلها تنقاد الرادته وتتصرف وفقاً لما يمليه عليها وتسير في الطريق التي رسمها

ناظراً وتفوض له  ) المطران ( والتي تقيم فهيا ذلك الرئيس الديني ، الظروف عن أطيان سبق لها االيصاء بها لبعض أقاربها

من القانون  291و  299و  217تكون باطلة طبقاً للمواد  ، التصرف في الريع على الفقراء وغيرهم دون رقيب وال حسيب

  . ( 712ص  511رقم  المحاماة ( 2515مايو سنة  7)  رضائها وقت التصرف ) كذا ( النعدام ) القديم ( المدني

بل يجب أن  ، وتشتمل بعض القوانين األجنبية على نصوص في هذا الموضوع تقرر أن النفوذ األدبي وحده ال يكفي إلبطال العقد

 مجرد الخشية الصادرة عن احترام" من القانون المدني الفرنسي بأن  2225وقد قضت المادة  . تقترن به وسائل إكراه أخرى

 (la seule crainte reverentielle ) ال يكفي  ، دون أن يكون هناك إكراه واقع ، واجب لألب أو األم أو أي أصل آخر

)  والقانون البرازيلي ( 121) م  والقانون اللبناني ( 92/  99) م  أنظر أيضاً القانونين التونسي والمراكشي . "إلبطال العقد 

ألنه إذا كان صحيحاً كقاعدة عامة أن مجرد النفوذ  ، وهي نصوص منتقدة . ( 19) م  والمشروع الفرنسي اإليطالي ( 299م 

وهي  ، إال أن هذا ال يمنع من أن تتحقق حاالت يكفي فيها النفوذ األدبي إلبطال العقد ، األدبي ال يكفي وحده وسيلة لإلكراه

على أنه يمكن الوصول إلى مثل هذه  . القول الحاالت التي يساعد فيها استعمال هذا النفوذ البتزاز التزامات باهظة كما تقدم

فإن صاحب النفوذ األدبي يكون قد تعسف في استعمال نفوذه إذا هو  ، النتيجة من طريق نظرية التعسف في استعمال الحق

وكما يقوم العقد على  . وخير تعويض هنا هو إبطال العقد ، فيلتزم بالتعويض ، قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 رهبة تحمل على التعاقد  –ب 

 وجوب األخذ بالمعيار الذاتي – 198

من القانون الجديد تقضي بأنه يجوز إبطال العقد لإلكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد  211قدمنا أن المادة  : 

ويراعى في تقدير اإلكراه جنس من وقع عليه هذا اإلكراه وسنه وحالته االجتماعية والصحية وكل  . . ز اآلخر في نفسه دون حق

وقد  . وهذا النص قاطع في أن القانون الجديد يأخذ في اإلكراه بمعيار ذاتي محض . ظرف آخر من شأنها أن يؤثر في جسامة اإلكراه

 المعيار الذاتي والمعيار الموضوعي مقلداً في ذلك القانون الفرنسي كما سبق القوليخلط بين (  259/  299م )  كان القانون القديم
 (

912  )
.  

 ، فإن اإلكراه ، وال شك في أن القانون الجديد أحسن صنعاً باالقتصار على المعيار الذاتي وعدم الخلط بينه وبين المعيار الموضوعي

 فسية ال يجوز األخذ فيها بغير المعيار الذاتيظاهرة من الظواهر الن ، كالغلط وكسائر عيوب الرضاء
 (911  )

وهذا ما جرى عليه  .

 القضاء والفقه في مصر حتى في ظل القانون القديم
 (919  )

 وهذا هو أيضاً ما أخذت به الشريعة اإلسالمية .
 (915  )

والقوانين األجنبية 

                                                                                                                                                                    

فاألولى إذن أن تتسع  . كذلك يبطل على أساس من التعويض وإن لم تعوزه اإلرادة ، من التعويض وإن أعوزته اإلرادة أساس

  . ( 595ص  – 597) أنظر نظرية العقد للمؤلف ص  نظرية اإلكراه حتى تتناول كل فرض من هذه الفروض

ال يعتبر " بأنه  217فقضت الفقرة الثانية من المادة  . وضوعوقد أشتمل المشروع التمهيدي للقانون الجديد على نص في هذا الم

وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  . "سبباً كافياً إلبطال العقد  ، إذا لم يصحبه تأثير غير مشروع ، مجرد النفوذ األدبي

ه بوصفه عيباً من عيوب من المشروع لتطبيقات ثالثة لإلكرا 217وتعرض المادة " التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

وإنما يعيبه إذا صحبه اإلكراه وفقاً  ، وهو بمجرده ال يعيب الرضاء ، والتطبيق الثاني خاص بالنفوذ األدبي . . . الرضاء

" تأثير غير مشروع " أو إذا كان هناك  ، أنظر أيضاً التقنينات الالتينية ( 19) المادة  لعبارة المشروع الفرنسي اإليطالي

االحترام الواجب لوالد أو  ، أو اساءة استعمال ، استغالل" التأثير غير المشروع " ويقصد بعبارة  . تعبير المشروع على حد

وعلى هذا الوضع يكون النص أرحب  . بقصد ابتزاز مغنم فاحش أو منفعة مفرطة . الخ . . . لرئيس أو لرجل من رجال الدين

وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص في  . "عمل معين من أعمال اإلكراه  سعة مما لو اقتصر األمر على اشتراط توافر

المشروع النهائي اعتماداً على ما تقرره القواعد العامة في هذا الصدد وتكملها قواعد االستغالل التي وردت في هذا المشروع 

  . في الهامش ( 271ص  – 279ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  على ما سنرى

وفيه يسيء الشخص استعمال ثقة شخص آخر  ( undue influence)  ويعرف القانون اإلنجليزي ما يسمى بالتأثير غير المشروع

كأب وابنه أو كطبيب ومريض أو كمحام  ، فمتى وجدت عالقة تقوم على الثقة ما بين شخصين . به أو نفوذه األدبي عليه

 ، الشخص الموثوق به هذه العالقة إلكراه الشخص اآلخر على إمضاء عقدواستغل  ، وعمليه أو كرئيس ديني ورجل متدين

) أنظر بولوك في  ولكن يجب طلب ذلك في مدة معقولة من وقت انتهاء التأثير غير المشروع . فإن العقد يكون قابال لإلبطال

  . ( 71ص  – 79كارتر في العقد ص  – 175ص  – 157العقد ص 

وهو  ، وقد حاول بعض الفقهاء في فرنسا أن يزيل التعارض ما بين المعيارين الذاتي والموضوعي – 259أنظر آنفاً فقرة  ( 912)  

فذهب إلى وجوب التفريق ما بين المعيارين  ، من القانون المدني الفرنسي على ما رأينا 2221التعارض الوارد في المادة 

واكتفى في جسامة الخطر بأن يكون من شأنه أن  ، الموضوعيعلى الوجه اآلتي : إذا كان المتعاقد فوق الوسط طبق المعيار 

ونظرا إلى حالة المتعاقد وسنه  ، أما إذا كان المتعاقد دون الوسط وجب تطبيق المعيار الذاتي . يؤثر في الوسط من الرجال

 . ( 179ص  1كوالن وكابيتان  – 191بفنوار ص  – ( 2)  مكررة 11) كولميه دي سانتيير فقرة  وجنسه وما إلى ذلك

فإن المتعاقد إذا كان فوق الوسط فإن إرادته ال تفسد بإكراه ليس من شأنه أن  ، وظاهر أن هناك عيباً وضاحاً في هذا التوفيق

 فكيف يقال بعد ذلك أن إرادته قد فسدت بمثل هذا اإلكراه !  ، يفسد إرادة من هم فوق الوسط

ايير ذاتية في عيوب اإلرضاء واألخذ باإلرادة الظاهرة فيما يقتضيه استقرار وال يوجد مانع من الجمع بين األخذ بمع ( 911)  

فتأخذ تارة باإلرادة الظاهرة  ، وإنما القوانين تطاوع المقتضيات العملية . وال يوجد قانون واحد خال من هذا الجمع . التعامل

وتأخذ طوراً باإلرادة الباطنة والمعايير الذاتية حيث يغلب اعتبار  ، والمعايير الموضوعية حيث يغلب اعتبار استقرار التعامل

ومنها ما  ، وتتفاوت القوانين في التوفيق ما بين االعتبارين فمنها ما يغلب عليه ترجيح االستقرار . العدالة والمنطق القانونين

  . ذي يقتضيه كل منهما فيكون بينهما قواماً ومنها ما يرضى االعتبارين على حد سواء بالقدر ال ، يغلب عليه ترجيح العدالة

ابريل سنة  11محكمة أسيوط الكلية في  – 991ص  1الحقوق  2752أكتوبر سنة  19محكمة االستئناف الوطنية في  ( 919)  

وفي  – 592ص  17م  2521يونيه سنة  29محكمة االستئناف المختلطة في  – 551ص  119رقم  29المحاماة  2517

 2والتون  – 55فقرة  ( convention)  لفظ 2دي هاتس  – 927ص  2هالتون  – 929ص  99م  2519يونيه سنة  25

نظرية العقد  – 115الدكتور محمد صالح بك فقرة  – 295الدكتور عبد السالم ذهني بك فقرة  – 111ص  – 111ص 
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 الفهرس العام

 الحديثة
 (919  )

.  

اقد المكره التهديد بخطر جسيم محدق في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال فيجب إذن أن تكون الرهبة التي بعثها إلى نفس المتع

وأن هذه الرهبة هي التي حملته على التعاقد  ، رهبة قد ضغطت على إرادته بحيث أصبح مسلوب الحرية ال اختيار له فيما أراد

 ً واليها ترد سائر  ، جوهرية التي يجب الوقوف عندهاوهذه هي المسألة ال ، فالرهبة إذن تكون قد افسدت إرادته . ودفعته إليه دفعا

ومن أن الخطر يجب أن  ، وما تقدم ذكره من وجوب التهديد بخطر في النفس أو الجسم الو الشرف أو المال . المسائل في اإلكراه

 ً وليس الخطر الجسيم  . ى التعاقدإنما هو المظهر المادي للرهبة التي انبعثت في نفس المتعاقد المكره فحملته عل ، يكون جسيماً محدقا

 ، وأن تكون هذه الرهبة هي التي دفعت إلى التعاقد ، بل للنتيجة التي يؤدي إليها من وقوع الرهبة في النفس ، المحدق مقصوداً لذاته

 وهذا هو المعنى المقصود من األخذ بالمعيار الذاتي . مراعى في ذلك الحالة الشخصية للمتعاقد المكره
 (911  )

.  

  تطبيق المعيار الذاتي – 199

وندخل في اعتبارنا كل العوامل  ، فنتعرف إلى أي حد هو يتأثر بالرهبة والخوف ، فالواجب إذن النظر إلى حالة المتعاقد الشخصية :

من جنس وسن وحالة اجتماعية وحالة صحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة  ، التي يكون من شأنها تكييف نفسيته

  . 211اإلكراه كما تقول الفقرة الثالثة من المادة 

 . والقروى الساذج غير المدني المتحضر . وهذا غير الهرم البالي ، والصبي الصغير غير الشاب القوي . فاألنثى غير الذكر

 . والغبي غير الذكي . والجاهل غير المتعلم . والمريض غير المعافي . والضعيف غير القوى . والعصبي غير الهادئ المزاج

فالخطر قد يحدث رهبة في نفس المتعاقد وهو في  ، ويجب االضداد أيضاً إلى جانب الحالة الشخصية بالظروف والمالبسات . وهكذا

وقد يخشى منفرداً ما ال يخشاه  . يحدثه وهو في مدينة آهلة بالسكان وعلى مقربة من رجال األمنجهة قاصية بعيدة عن الناس وال 

فالمكان والزمان وغيرهما من الظروف  . وقد يكون الخوف اشد وقعاً في نفسه ليال منه نهاراً  . وهو في جماعة من الناس

 والمالبسات تؤثر في تكييف جسامة الخطر في نفس المتعاقد
 (911  )

.  

 ومعرفة ما إذا كانت الرهبة هي التي دفعت فعال إلى التعاقد مسألة واقع ال رقابة لمحكمة النقض عليها
 (917  )

وينظر في تقديرها إلى  .

 ووجوب االعتداد بهذه العوامل من مسائل القانون التي تعقب عليها محكمة النقض . العوامل التي سبق بيانها
 (915  )

.  

                                                                                                                                                                    

  . 275يت فقرة الدكتور أحمد حشمت أبو ست – 77الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة  – 529للمؤلف فقرة 

يختلف اإلكراه باختالل أحوال األشخاص وسنهم وصنعتهم ومناصبهم وجاههم ودرجة تأثرهم " :  177مرشد الحيران م  ( 915)  

 " وشدة وضعفاً  ، من الجنس والضرب كثرة وقلة

  . 99قانون االلتزامات السويسري م  – 219القانون المدني األلماني م  ( 919)  

وقد جاء في هذا المعنى في كتاب نظرية العقد للمؤلف ما يأتي :  . انتهى إليه الفقه المصري في ظل القانون القديموهذا ما  ( 911)  

فإذا قيل إن اإلكراه يجب أن يصل إلى حد  . وهو المعيار الذي تقاس به سامته ، قلنا إن شرطاً واحداً كان يكفي في اإلكراه" 

فإن الشروط األخرى التي ذكرت إلى جانب هذا الشرط تصبح غير  ، لى التعاقدمن الجسامة بحيث يكون هو الذي دفع إ

ويتبين مما تقدم أن الشروط التفصيلية التي تتطلبها النظرية التقليدية في اإلكراه غير صحيحة في كثير من  . . . ضرورية

فيتحقق اإلكراه إذا وجد المتعاقد المكره  ، واألولى أن نغفل هذه الشروط وأن نكتفي بالمعيار المرن الذي ذكرناه . تطبيقاتها

 ( 555 و ص 591) نظرية العقد ص  "بالنسبة لظروفه الشخصية في حالة اضطرار ضغط على إرادته وحملته على التعاقد 

.  

عرض للخطر فالمفروض أنه ال يؤثر في إرادة التعاقد إال إذا كان المال الذي يت ، ويالحظ أن الخطر إذا كان يهدد المال ( 911)  

وقد يكون التهديد باالستيالء على المال غصباً سبباً إلفساد الرضاء  . أكثر مما يفقده الشخص من وراء التعاقد الذي اكره عليه

  . حتى لو كان صاحب العمال يستطيع استرداده بعد غصبه مادام التهديد قد اثر في إرادته

ً وال يعتبر القانون اإلنجليزي الخطر الواقع على ا ألنه كان في استطاعة المتعاقدان يدع الخطر يتحقق ثم يرجع بتعويض  ، لمال إكراها

وهذه نظرية تغفل احتمال عدم الجدوى في الرجوع  . ( 159) يولوك في العقد ص  على من تسبب في ضياع المال

  . بالتعويض

بأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في  ا الحكم (وقد سبقت اإلشارة إلى هذ –) الدائرة المدنية  وقد قضت محكمة النقض ( 917)  

وال رقابة لمحكمة  ، وهل هو شديد ومؤثر أو غير مؤثر في الشخص الذي وقع عليه اإلكراه ، تتدير درجة اإلكراه من الوقائع

  . ( 219ص  99رقم  2مجموعة عمر  – 291ص  11رقم  29المحاماة  2591يونيه سنة  1)  النقض عليه في ذلك

بأن جسامة الخطر الذي ينشأ منه اإلكراه إنما تقدر بالمعيار النفسي للشخص  ) الدائرة المدنية ( وقد قضت محكمة النقض ( 915)  

فإذا كان الكفيل قد  . جديد ( 211) م  من القانون المدني 299وهذا يستدعى مراعاة حالته عمال بالمادة  ، الواقع عليه اإلكراه

فلجأ  ، فضاع منه السند ، ه قوال منه بأنه كان له في ذمة المكفول له دين بسند مستحق وقت الطلبدفع ببطالن الكفالة لإلكرا



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الجهة التي صدر منها اإلكراه  –ج 

  اإلكراه الصادر من المتعاقد اآلخر واإلكراه الصادر من الغير – 211

أما التدليس  ، الغير يؤثر في صحة العقد ، فاإلكراه الصادر . كان القانون القديم يميز بين اإلكراه والتدليس إذا صدرا من الغير :

وجعل  ، أما القانون الجديد فقد نبذ هذا التمييز . ان هذا موضعاً للنقد سبقت اإلشارة إليهوك . الصادر من الغير فال اثر له في ذلك

  . فعالج بذلك عيباً ظاهرة من عيوب القانون القديم . الحكم سواء في الحالتين

إن اثر اإلكراه من حيث هو وسواء صدر اإلكراه من أحد المتعاقدين أو صدر من الغير ف . واألصل أن اإلكراه يفسد اإلرادة كما قدمنا

فإن المسئول عن هذا  ، أما من حيث أن اإلكراه عمل غير مشروع . واإلرادة تكون فاسدة في الحالتين ، عيب في الرضاء ال يختلف

  . وهو في إحدى الحالتين غير في الحالة األخرى ، العلم هو المكره

 : وفال فرق إذن بين إكراه يصدر من أحد المتعاقدين وإكراه يصدر من الغير . والذي يعنينا هنا هو اإلكراه بوصفه عيباً في الرضاء

 كالهما يفسد اإلرادة ويجعل العقد قابال لإلبطال
 (919  )

.  

فاإلكراه الصادر من الغير ال يجعل العقد قابال  . إال أن هذا الحكم منوط بتوافر شرط هو ذات الشرط الذي أوردناه في التدليس

ذلك أن اإلكراه  . بهذا اإلكراه ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم ، اثبت المتعاقد المكره أن المتعاقد اآلخر كان يعلم لإلبطال إال إذا

فإنه يصح  ، واختار المتعاقد المكره إبطال العقد ، ولم يكن المتعاقد اآلخر يعلم به أو يفرض حتما أنه يعلم به ، إذا صدر من الغير

فيقوم في هذه الصورة أيضاً ال أساس من  ، وخير تعويض هنا هو استبقاء العقد صحيحاً  ، للمتعاقد حسن النية أن يطالبه بالتعويض

 وهذا هو عين ما قررناه في التدليس . بل على أساس من التعويض ، اإلرادة الحقيقية
 (912  )

.  

إذا لم ينتج أثره كعيب من عيوب  ، حيث يبقى العقد صحيحاً لحسن نية المتعاقد اآلخر ، ويالحظ أن اإلكراه في هذه الصورة األخيرة

 ويكون للمكره أن يطالب الغير الذي صدر منه اإلكراه بتعويض ما أصابه من الضرر ، فإنه ينتج أثره كعمل غير مشروع ، الرضاء
 (911  )

.  

 (  رةحالة الضرو)  اإلكراه الصادر عن ظروف تهيأت مصادفة – 211

واقتصر المتعاقد على  ، ولكن من ظروف تهيأت مصادفة ال يد ألحد فيها ، وقد يصدر اإلكراه ال من أحد المتعاقدين وال من الغير :

كما إذا تقدم شخص إلنقاذ آخر من خطر الغرق أو  ، اإلفادة منها واستغاللها لحمل من وقع تحت تأثير هذه الظروف على التعاقد

وكما لو اتفق جراح  ، أو نحو ذلك وحصل منه قبل إنقاذه على تعهد بإعطائه مقداراً جسيما من المال ثمناً لهذا اإلنقاذالحريق أو القتل 

  . مع مريض على إجراء عملية في نظير أجر باهظ مبالغ فيه

فإن اإلكراه  . راه من الغيروقد ذهبت النظرية التقليدية في اإلكراه إلى التمييز ما بين هذا الفرض والفرض الذي يصدر فيه اإلك

أما الفرض الذي نحن  . ومن ثم يؤثر في صحة العقد ، الصادر من الغير يقصد به الضغط على المتعاقد حتى ينتزع منه الرضاء

                                                                                                                                                                    

فرد  ، فلم يجد مناصاً من القبول ، فأبى إال إذا وقع هو له اقراراً بكفالة أخيه في دين له قبله ، إلى مدينة ليكتب له بدال منه

 ، وهو رجل مثقف خبير بالشؤون والمعامالت المالية ، ليؤثر في إرادة الكفيلالحكم على هذا الدفع بأن فقد سند الدين لم يكن 

بحكم كونه واقعة ال  ، وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد السند . فهذا رد سديد ، إلى الحد الذي يعيب رضاءه بكفالة أخيه

 2557) أول ابريل سنة  ال يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه فهذا تزيد منه ، ال يكون اإلكراه المبطل للعقود ، يد للمكفول له فيها

  . ( 979ص  155رقم  9مجموعة عمر 

ابريل  22والقضاء والفقه في مصر متفقان على هذا الحكم حتى في ظل القانون القديم : محكمة االستئناف المختلطة في  ( 919)  

 2ذي هانس  – 929ص  99م  2519يونية سنة  25وفي  – 212ص  29المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2777سنة 

 252فقرة  – 291الدكتور ذهني بك فقرة  – 195ص  2والتون  – 927ص  2هالتون  – 59فقرة  ( convention)  لفظ

الدكتور  – 75الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة  – 59نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 172الدكتور محمد صالح بك فقرة  –

  . 271أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 

وقارن  . ) وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( 929ص  99م  2519يونية سنة  25محكمة االستئناف المختلطة في  ( 912)  

اإلرادة  هذا ويصح القول هنا أيضاً بان القانون الجديد أخذ باإلرادة الظاهرة دون . من قانون االلتزامات السويسري 15المادة 

  . الباطنة على النحو الذي سبق أن قررناه في صدد الغلط والتدليس

إذا " من هذا المشروع بأنه  211فقضت الفقرة الثانية من المادة  ، وقد أشتمل المشروع التمهيدي على نص في هذا المعنى ( 911)  

فليس للمركه إال أن يطالب المكره بالتعويض  ، بهولم يكن في استطاعته أن يعلم  ، كان الطرف اآلخر ال يعلم بوقوع اإلكراه

)  كما سبقت اإلشارة إلى ذلك ، وقد حذفت هذه الفقرة في المشروع النهائي ألنها تقرر حكماً تكفي فيه قواعد المسئولية . "

  . ( 271و ص  279ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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 الفهرس العام

ولم يفعل المتعاقد  ، ولم يكن الغرض منها الضغط على إرادة المتعاقد ، بصدده فالظروف الضاغطة على اإلرادة قد تهيأت مصادفة

"  االنتزاع"  وقد ورد فعال لفظ ، ولما كانت النظرية التقليدية تشترط في اإلكراه أن ينتزع الرضاء . اآلخر إال أنه استغلها عند تعاقده

 (extorque  ) في صحة فإنها ال تجعل اإلكراه الذي تهيأت ظروفه مباشرة ذا اثر  ، من القانون المدني الفرنسي 2295في المادة

 العقد
 (919  )

.  

وهو اثر من آثار القانون الروماني بقى في القانون الفرنسي بعد أن  ، ولكن هذا التمييز الذي تأخذ به النظرية التقليدية ال مبرر له

 زالت مقتضياته
 (915  )

حت بل صدرت ت ، وما دامت إرادة المتعاقد لم تكن حرة . والصحيح أن اإلكراه متحقق في كال الفرضين .

سواء في ذلك أن يكون مصدر الضغط هو المتعاقد اآلخر أو أجنبي أو ظروف خارجية ال يد ال حد  ، فاإلرادة فاسدة ، تأثير الضغط

وتقدم إلنقاذه شخص اشترط أن  ، فإذا تعرض شخص لخطر الموت . فاثر الضغط في إرادة المتعاقد واحد في كل هذه األحوال ، فيها

إذا كان مصدر الخطر الذي يتهدده هو من فعل الدائن أو  ، من حيث حرية إرادة المدين ، فال فرق ، أجل ذلكيأخذ مبلغاً جسيماً من 

كذلك الطبيب الذي يستغل  . وما دام الدائن قد علم بالظروف الخارجية واستغله فالعقد قابل لإلبطال ، من عمل الغير أو نتيجة الصدفة

إنما يتعاقد مع  ، تزام بمبلغ جسيم اجرا للعالج ال يتناسب البتة مع األجر الذي يؤخذ عادةفيضطر المريض إلى االل ، خطورة المرض

ومن ينقذ سفينة على وشك الغرق تلقاء تعهد باهظ من ربان  ، ويجب أن يبطل العقد في هذه الحالة ، شخص قد فقد حرية اإلرادة

  . اإلكراه السفينة ليس له أن يتمسك بهذا التعهد ألن اإلرادة قد أفسدها

وقد أشتمل المشروع التمهيدي للقانون الجديد على نص صريح في هذا الموضوع يميز بين ما إذا كان المتعاقد اآلخر حسن النية ولم 

ففي الحالة األولى  . أو كان سيء النية وأراد استغالل هذه الظروف ، يقصد أن يستغل المتعاقد المهدد بخطر تهيأت ظروفه مصادفة

 وحدها ال يكون للمتعاقد المكره حق إبطال العقد
 (919  )

ويستخلص من مفهوم المخالفة أن اإلكراه يكون سبباً إلبطال العقد في الحالة  ،

كن ذلك ألنه وإذا كان المشروع النهائي قد اغفل هذا النص فلم ي . وهذا التمييز معقول ويجب األخذ به في ظل القانون الجديد . الثانية

                                                 

  . 519قد للمؤلف ص أنظر في هذه النظرية التقليدية : نظرية الع ( 919)  

أما اإلكراه الذي تهيأت ظروفه مصادفة فلم  . وذلك أن القانون الروماني كان يجعل لإلكراه جزاء مستقال غير إبطال العقد ( 915)  

فانتقلت هذه القاعدة إلى  . ألنه ال يمكن في هذه الحالة توجيه الدعوى ضد شخص معين صدر منه اإلكراه ، يكن عليه جزاء

وال يكتفي بدعوى تعويض ضد من صدر منه  ، الفرنسي بالرغم من أن هذا القانون يجعل جزاء اإلكراه إبطال العقدالقانون 

) أنظر  وظاهر أن دعوى اإلكراه يمكن توجيهها ضد المتعاقد اآلخر دون حاجة إلى تلمس شخص صدر منه اإلكراه . اإلكراه

وهو يرى أن العقد يكون قابال لإلبطال في هذه  77فقرة  1أنظر أيضاً جوسران  – 259فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان 

بل ننظر هل كان المدين إرادته حرة  ، الحالة الننا ال ننظر هل كان الدائن ملوماً أو غير ملوم من حيث وجود هذا اإلكراه

  . مختارة أم صدرت إرادته تحت ضغط دافع (

فإذا تهيأت ظروفه مباشرة فال  ، اني كان ال ينظر إلى اإلكراه إال باعتباره أنه عمل غير مشروعوظاهر مما تقدم أن القانون الروم

ال يوصف أنه عمل غير مشروع  ، أما اآلن فنحن ننظر إلى اإلكراه . وال جزاء على مثل هذا اإلكراه ، مسئولية على أحد

ت ظروفه مباشرة إذا فاته الوصف األول فال يفوته فاإلكراه الذي تهيأ . بل أيضاً بوصف أنه عيب في الرضاء ، فحسب

  . ويكون إذن سبباً في إبطال العقد ، الوصف الثاني

 –وقد حذفت في المشروع النهائي اكتفاء بالقواعد العامة  –من المشروع التمهيدي  217نصت الفقرة الثالثة من المادة  ( 919)  

فال يعتبر هذا العقد قابال  ، يهدده هو أو أحد أقاربه ، طر جسيم حالإذا ابرم شخص عقداً للخالص من خ" على ما يأتي : 

وقد جاء في المذكرة  . "للبطالن بسبب اإلكراه إذا كان الطرف اآلخر حسن النية ولم يقصد أن يستغل الطرف المهدد 

ص بحالة من يجد غيره مهدداً أما التطبيق الثالث فهو خا . . . "اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : 

إال أنه انتفع به للحصول  ، فهو وإن لم يكن المتسبب في الظرف المجئ . فستغل هذا الموقف ، بخطر جسيم حال ال يد له فيه

وعلى النقيض من ذلك ينتفي  . ) قارن االستغالل ( ويعتبر اإلكراه في هذه الصورة عيباً في الرضاء . على مغنم فاحش

بل اقتصر  ، كون الرضاء صحيحاً إذا لم يحاول المتعاقد اآلخر في مثل هذا الفرض أن يحصل على منفعة مفرطةاإلكراه وي

)  . ) اإلفراط في الغنم ( فمناط الحكم في هذه التطبيقات الثالثة هو فكرة . على انقاذ المتعاقد اآلخر في مقابل منفعة معقولة

من القانون اإليطالي  2551أنظر أيضاً المادة  . في الهامش ( 271ص  – 279ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

  . الجديد

ما دام هذا األخير كان حسن النية ولم  ، هذا والحكم يبقى صحيحاً حتى لو اعتقد المتعاقد المهدد أن المتعاقد اآلخر قد افرط في الغنم

وتقاضى  ، ق جراح شهير مع مريض على إجراء عملية خطيرةفإذا اتف . يهدف إلى استغالل الخطر الذي يتهدد المتعاقد معه

فالعقد صحيح حتى لو تمسك المريض فيما بعد بأن إرادته لم تكن  ، أجراً لعمله مبلغاً كبيراً ولكنه يتناسب مع خطورة العملية

 ، ة وأراد إبطال العقدفلو فرض أن المريض لم يكن حر اإلراد ، وتعليل ذلك أن الطبيب كان حسن النية . حرة وقت التعاقد

وخير تعويض هو استبقاء العقد صحيحاً كما مر ذلك في  ، فمن حق الطبيب أن يتقاضى تعويضاً من المريض في هذه الحالة

  . صور مختلفة
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 الفهرس العام

 بل هو قد اعتمد على القواعد العامة في تقرير هذا الحكم ، أراد مخالفة حكمه
 (911  )

وسنرى ذلك  . وبخاصة على قواعد االستغالل ،

  . فيما يلي

 االستغالل – 4
 (*  )

 

  (L'exploitation  ) 

 : االستغالل والغبن – 212

  . ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه . الغبن هو المظهر المادي لالستغالل 

أما عقود المعاوضة االحتمالية  . أن الغبن ال يتصور إال في عقود المعاوضة غير االحتمالية(  2: )  ويستخلص من هذا التعريف

والن الثانية يعطي فيها أحد  ، على أحد المتعاقدين ألن األولى طبيعتها تقضي بوقوع الغبن ، وعقود التبرع فال يتصور فيها الغبن

 المتعاقدين وال يأخذ فال محل للكالم عن عدم التعادل بين ما أخذ وما أعطى
 (911  )

فينظر إلى  ، أن الغبن يقدر وقت تمام العقد(  1)  .

فال بد من التسامح في الغبن اليسير  ، منه أن الغبن يصعب االحتراز(  9)  . وال عبرة بتغير القيم بعد ذلك ، التعادل في هذا الوقت

  . وبهذا التمييز العملي يقول الفقه اإلسالمي ، والوقوف عند الغبن الفاحش

 : تطور الغبن من نظرية مادية للغبن إلى نظرية نفسية لالستغالل – 213

  ً فإذا ساد  ، بارات اقتصادية وأدبية غير ثابتةفهي قائمة على اعت . والغبن مشكلة اجتماعية لم يهتد القانون إلى حلها حال مرضيا

ثم إذا تطورت المدنية وضعف  . رأينا القانون ال يقم للغبن وزناً  ، المدنية مذهب الفردية وما يتبعه من سيطرة مبدأ سلطان اإلرادة

  . تدخل القانون لمنع الغبن ، مذهب الفردية ومبدأ سلطان اإلرادة

ولما ساد الدين المسيحي أوروبا في  . ومن أجل ذلك لم يكن القانون الروماني يعبأ بالغبن ، الفرديةكان الرومان متشبعين بروح 

فإن رجال الكنيسة قيدوا  ، وإذا كان مذهب سلطان اإلرادة أخذ في الظهور منذ ذلك الوقت . انتكصت روح الفردية ، القرون الوسطى

وحددوا للسلع  ، فحرموا الربا في عقود القرض ، وتوسعوا في نظرية الغبن ، القوى هذا المبدأ بالعدالة وبحماية الضعيف من استغالل

وعنيت الشريعة  .(  juste salaire)  وباألجر العدل(  juste prix)  وهذا ما كانوا يسمونه بالثمن العدل ، أثمانها وللعمل اجره

ثم عادت روح الفردية  . مت الربا وتعقبته في جميع مظان وجودهفحر ، اإلسالمية بحالة معينة من حاالت الغبن وهي العقود الربوية

وقويت هذه  . وعادت القوانين ال تعتد بالغبن إال في أحوال معينة . فضاق من تحريم الغبن ما كان قد اتسع ، وساد مبدأ سلطان اإلرادة

وورث القانون  . ى تحريم الغبن في بيع العقارفألغت الصورة حتى تعيين الحد األقصى للفائدة وحت ، النزعة في الثورة الفرنسية

وقد التزم القانونان  . فجاءت أحكامها ضيقة في الغبن ، هذه التقاليد ، ومن ورائه القانون المدني المصري القديم ، المدني الفرنسي

لعبرة في الغبن بالقيمة المادية للشيء وا ، فالغبن فيهما ال يؤثر في صحة العقود إال في حاالت استثنائية نص عليها . نظرة مادية للغبن

وهو عيب في العقد ال عيب في  ، والغبن عيب قائم بذاته مستقل عن عيوب الرضاء ، ال بالقيمة الشخصية بالنسبة إلى المتعاقد

 . إلى رقم محدودوآيته إال يكون هناك تعادل بين قيمة ما أعطى المتعاقد وقيمة ما أخذ على أن يصل االختالل في التعادل  ، الرضاء

 .(  5195 – 25/  991 – 991م )  واظهر حالة للغبن في القانون المدني المصري القديم حالة البيع إذا وقع على عقار القاصر

                                                 

الدكتور ذهني  – 197ص  – 191من  2وقد أخذ بهذا الرأي الفقه والقضاء في مصر حتى في ظل القانون القديم : والتون  ( 911)  

 – 75الدكتور حلمي بهجت فقرة  – 512نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 171الدكتور محمد صالح بك فقرة  – 299بك فقرة 

وأبطلت محكمة االستئناف المختلطة االتفاق الذي يعقد في حالة االضطرار  – 271الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 

مايو  22)  واكتفت بإعطاء دعوى الفضولي ، ( 211ص  22م  2755مارس سنة  11)  الناجمة من وجود سفينة في خطر

 27وفي  – 9ص  12م  2595يونيه سنة  29أنظر أيضاً محكمة االستئناف المختلطة في  . ( 199ص  5م  2751سنة 

محكمة في ) وفي هذا الحكم األخير ذكرت ال 252ص  59م  2599يناير سنة  19وفي  – 95ص  97م  2519نوفمبر سنة 

الواردة في المادة  ( extorque)  "ينتزع " لم ينقل من القانون الفرنسي كلمة  ) القديم ( أسباب الحكم أن القانون المصري

والتي كانت السبب في أن الفقه الفرنسي ال يجعل حالة االضطرار التي تهيأت مصادفة  ، من هذا القانون األخير 2295

  . إكراها يبطل العقد (

وسنرى ذلك عند الكالم في نظرية  ، والقانون المقارن في هذا الموضوع متجه إلى جعل حالة االضطرار مؤثرة في صحة العقدهذا 

  . ( 2حاشية رقم  552) نظرية العقد للمؤلف ص  االستغالل

  . لغبنفهو أوسع مدى من ا ، وسنرى أن االستغالل قد يقع في العقود االحتمالية بل وفي عقود التبرع ( 911)  
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 الفهرس العام

وكعقد الوكالة يجوز فيه  ، في المائة 7كالفائدة ال يزيد حدها األقصى على  ، وهناك حاالت أخرى كانت منتثرة في نواحي هذا القانون

  . عاد النظر في اجر الوكيلأن ي

والفرق ما بين النظريتين  . وقد تطورت هذه النظرية المادية في الغبن إلى نظرية نفسية في االستغالل أخذ بها أكثر التقنينات الحديثة

فالعبرة بقيمة الشيء في حد  ، في النظرية األولى ينظر إلى قيمة الشيء نظرة مادية ال نظرة شخصية(  أوالً : )  يتخلص في أمرين

أما في النظرية األخرى فالعبرة بالقيمة الشخصية  . وتحدد هذه القيمة تبعاً للقوانين االقتصادية وأهمها قانون العرض والطلب ، ذاته

بارات ترجع إذ قد يكون الشيء تافها في ذاته كبيراً في نظر من يريد الحصول عليه العت ، وهي قيمة الشيء في اعتبار المتعاقد

فإن الغبن يتحقق  ، ويترتب على النظرة المادية لقيمة الشيء أنه إذا اختل التعادل في العقد بالنظر إلى هذه القيمة . لظروف شخصية

فقد يكون المتعاقد على بينة من قيمة الشيء المادية ولكن يشتريه بثمن  ، حتى لو لم يختل التعادل بالنظر إلى القيمة الشخصية للشيء

طبقاً للنظرية  ، في مثل هذه الحالة يعتبر المتعاقد . ألن قيمته الشخصية تعدل الثمن الذي بذله ، غير مخدوع وال مضطر ، اكبر

مع أنه كان عالماً بهذه القيمة ولم يخدع في أمرها ولم يضطر إلى  ، مغبوناً ما دام التعادل قد اختل بالنسبة إلى القيمة المادية ، المادية

وهو  ، فالغبن إذن في النظرية المادية هو كما قدمنا عيب مستقل قائم بذاته . أي أنه لم يكن ضحية غلط أو تدليس أو إكراه ، التعاقد

أما الذي يترتب على النظرة الشخصية لقيمة الشيء فهو إال يكون هناك غبن إال إذا رضى المتعاقد  . عيب يقع في العقد ال في الرضاء

أو مضطراً إلى  ، أو مخدوعاً فيها ، وهو ال يفعل ذلك إال إذا كان واهماً في قيمته ، بر من هذه القيمة الشخصيةأن يدفع ثمناً هو اك

ومعنى ذلك أن الغبن ال يتحقق في مثل هذه الحالة  . وال يكون هذا إال نتيجة طبش أو رعونة أو عدم تجربة أو عوز أو حاجة ، التعاقد

فال يكون الغبن إذن في النظرية الشخصية عيباً مستقال قائماً بذاته  . ب من الغلط أو التدليس أو اإلكراهإال إذا وقع المتعاقد فيما يقر

ودرجة االختالل في التعادل ينظر إليها في النظرية األولى (  اثانيا)  . بل هو مظهر من مظاهر عيوب الرضاء ، وواقعاً في العقد

فالغبن الذي يزيد على الخمس كما في الشريعة اإلسالمية والقانون  . م مرصودبل هي رق ، فهي درجة محددة ، نظرة مادية

أو سبعة  ، أو النصف كما كان األمر في القانون الفرنسي القديم ، أو الربع كما في القانون الفرنسي بالنسبة إلى القسمة ، المصري

وقد  . هو الغبن الذي يعتد به ويستوجب الجزاء ابطاال أو تكملة ، أجزاء من اثنى عشر كما في القانون الفرنسي بالنسبة إلى بيع العقار

فال  ، ولكنه ال يبلغ القدر المحدد من الناحية المادية ، بالنسبة إلى ظروف المتعاقد الخاصة ، يكون الغبن فاحشاً من الناحية الشخصية

ً أما النظرية الشخصية فتت . يعتد به في هذه الحالة وال يؤثر في صحة العقد  ، خذ في تحديد درجة االختالل في التعادل معياراً مرنا

ويكفى أن يصل االختالل في التعادل ما بين القيمتين  ، بل تترك ذلك لظروف كل حالة ، فهي ال تحدد رقما يجب أن يصل الغبن إليه

  . إلى حد باهظ

إذ يمكن للوهلة األولى أن نتعرف هل في  ، وفي هذا ضمان الستقرار التعامل ، وعني عن البيان أن النظرية المادية فيها مزية التحديد

فإن وصل الغبن  ، وننسب هذه القيمة إلى الثمن ، وال يقتضى ذلك أكثر من عملية حسابية تقدر بها قيمة الشيء المادية ، العقد غبن

فهي من الدقة الحسابية بحيث ال تصلح حال عادال لمسائل  ، ولكن عيب النظرية المادية هو عدم مرونتها . إلى القدر المحدد اعتد به

وقاعدة واحدة جامدة تطبق تطبيقاً  . وتختلف ظروفها فتختلف الحلول المناسبة لهذه الظروف ، اجتماعية يتغلب فيها العنصر النفسي

  . مة رغما ًمن مظهر خداع فيها للعدالةتكون قاعدة ظال ، ودون نظر إلى الفروق ما بين مسألة وأخرى ، حسابياً على جميع المسائل

فقضى القانون المدني  . وجعلت من الغبن نظرية عامة تنطبق على جميع العقود ، وقد اعتنقت التقنينات الحديثة النظرية النفسية

ببطالن التصرف القانوني الذي يستغل به الشخص حاجة الغير أو خفته أو عدم تجربته ليحصل لنفسه أو  297األلماني في المادة 

ً  ، على منافع مالية تزيد على قيمة هذا الشيء ، في نظير شيء يؤديه ، لغيره )  بحيث يتبين من الظروف أن هناك اختالال فادحا

disproportion choquante  )من قانون االلتزامات  12وتقضى المادة  . في التعادل ما بين قيمة تلك المنافع وقيمة هذا الشيء

 ً ما بين تعهد أحد المتعاقدين وتعهد المتعاقد (  disproportion evidente)  السويسري بأنه في حالة اختالل التعادل اختالال واضحا

إذا كان قد دفع إلى هذا الغبن من طريق  ، غبون في غضون سنة أن يعلن بطالن العقد ويسترد ما دفعهيجوز للمتعاقد الم ، اآلخر

من المشروع الفرنسي اإليطالي بأنه إذا كانت التزامات أحد  11وتقضي المادة  . استغالل حاجة وقع فيها أو خفة أو عدم تجربة

 ، مع ما حصل عليه بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر(  hors de toute proportion)  المتعاقدين بعيدة عن كل تعادل

جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو  ، بحيث يفترض تبعاً للظروف أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف

 أن ينقص االلتزامات
 (917  )

.  

                                                 

 ( 125) م  والقانون اللبناني ( 51) م  والقانون البولوني الفقرة األولى ( 2557) م  أنظر أيضاً القانون اإليطالي الجديد ( 917)  

 Guibal et Dupin)  وقد قدم النائبان الفرنسيان جيبال وديبان . ( 15) م  والقانون الصيني ( 715) م  والقانون النمساوي

من القانون الفرنسي ويضع نصاً  2227مشروع قانون يكمل المادة  2519يونيه سنة  19نواب الفرنسي في إلى مجلس ال (

فيقضي بأن يكون الغبن سبباً في إبطال العقد إذا كان االختالل في التعادل ما بين  ، عاما يحرم االستغالل في جميع العقود

) أنظر  استغالل حاجة الطرف المغبون أو خفته أو عدم تجربته وكان هذا يرجع إلى ، االلتزامات التي تنشأ عنه جسيما

  . ( 2171ص  2221الملحق فقرة  2519الوثائق البرلمانية الفرنسية : مجلس النواب سنة 
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 الفهرس العام

  : القانون المصري الجديد – 214

  : على ما يأتي 215فنص في المادة  ، القانون المصري الجديد التقنينات الحديثة واخذ بالنظرية النفسية في االستغاللوقد ساير 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات  - 2"  

جاز للقاضي  ، المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحاوتبين أن  ، المتعاقد اآلخر

 . " بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد

 . " ولةوإال كانت غير مقب ، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد - 1"  

 إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن ، ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف اآلخر دعوى األبطال - 9"  
 (915  )

" . 

عدم اإلخالل باألحكام (  215م )  يراعى في تطبيق المادة السابقة"  على أن 299وقد حرص القانون الجديد على أن ينص في المادة 

 في بعض العقود أو بسعر الفائدةالخاصة بالغبن 
 (979  )

والعقود التي يشير إليها أهمها عقد البيع إذا اشترطت فيه الفائدة والشرط  . "

                                                                                                                                                                    

هذا ويستخلص من بحث أجرى في البالد التي تتضمن قوانينها المدنية نصوصاً عاماة في االستغالل على النحو الذي تقدم ذكره أن 

وكان كثير من النقاد يتوقعون عكس ذلك ويخشون من أن هذه النصوص تكون مدعاة لكثرة  ، النصوص نادرة التطبيق هذه

في بعض مسائل متعلقة بتكوين العقود وبقوتها الملزمة :  ( Morel)  ) أنظر مذكرات غير مطبوعة لالستاذ مورل التقاضي

  . ( 971ص  2555 – 2557باريس سنة 

إذا كانت التزامات أحد  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  215تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 915)  

أو ال تتعادل مطلقاً مع التزامات المتعاقد  ، المتعاقدين ال تتعادل مطلقاً مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بوجب العقد

أن الطرف المغبون قد استغلت حاجته أو طيشه أو عدم خبرته أو ضعف  ، اً للظروفتبع ، بحيث يكون مفروضاً  ، اآلخر

فيجوز للقاضي بناء على طلب الطرف المغبون أن  ، أو بحيث يتبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف ، إدراكه

لتصرف الذي صدر من الطرف المغبون ويسري هذا الحكم حتى إذا كان ا . يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد

ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى البطالن إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن  – 1 . تبرعا

ووافق عليها مجلس  . في المشروع النهائي 299وأصبح رقمها  ، وقد ادخلت لجنة المراجعة بعض تعديالت على المادة . "

وكانت  ، أما لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ فقد تناقشت طويال في هذه المادة . كما وردت في المشروع النهائيالنواب 

إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل  – 2" ثم اتجهت إلى تقييدها على الوجه اآلتي :  ، تميل في أول األمر إلى حذفها

وتبين أن المتعاقد المغبون لم  ، د من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخرالبتة مع ما حصل عليه هذا المتعاق

 ً جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن  ، يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحا

ن ترفع الدعوى بذلك خالل سنة من تاريخ العقد وإال كانت غير ويجب أ – 1 . يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد

ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع  – 9 . مقبولة

 . وقد ترك تحديد الطيش والهوى لتقدير القاضي ، ولوحظ أن الهوى معناه الشهوة الجامحة ال المودة والعطف . "الغبن 

وراعت اللجنة في التعديل الذي أجرته أن تعدل عن التوسع الذي اختاره نص المشروع وأن تجعل أساس النص قاصراً على 

در ويسرى هذا الحكم ولو كان التصرف الذي ص" وحذفت من الفقرة األولى عبارة  . استغالل الطيش البين أو الهوى الجامح

وجاء في ملحق لتقريرها ما  . وأضافت قيداً يتعلق بميعاد رفع الدعوى . من الطرف المغبون تبرعاط ألنها من قبيل التزيد

ولم تر اللجنة األخذ بهذا  ، الخاصة باالستغالل إذ قد يكون في استيفائها ما يهدد المعامالت 215اقترح حذف المادة " يأتي : 

صة في شأن االستغالل ال يقتصر أثره على دعم األسس الخلقية في تنظيم المعامالت بل يجاوز االقتراح ألن وضع أحكام خا

فالقضاء في ظل القانون الحالي  . ذلك إلى إقالة القضاء من عناء التحايل على النصوص وتحميل القواعد ما ال تطبق بطبعها

عندما يكون دافعاً إلى التعاقد وتوسل بشتى  لط في القيمة () الغ قد استنبت فكرة االيحاء والتسلط واالغواء وتوسع في تطبيق

وما من شك في أن هذه الحالة بذاتها  . الوسائل لدفع الحور في صور كثيرة من صور االستغالل حفلت بها مجموعات األحكام

اعد العامة وال تعين تعرض المتعاملين الحتماالت من خالل التقدير وتفاوت مزاج المجتهدين في استحسان الخروج على القو

لذلك رأت اللجنة أن أفراد نص لالستغالل يكون ادعى إلى إدراك المتعاملين لما قد  . على توطيد االستقرار في قليل أو كثير

ولكنها توسطت فلم تر أن يكون نطاق هذا النص رحباً على غرار  . يتعرض له العقد من طعن في نطاق ضيق واضح الحدود

بل  ، ومنها التقنين األلماني والسويسري والبولوني واللبنانين والمشروع الفرنسي اإليطالي ، قنينات الحديثةنظيره في أكثر الت

  . "الهوى الجامح والطيش البين " اقتصرت فيه على حالتي 

ص  – 275ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته ، 215وأصبح رقم المادة 

199 ) .  

يراعى في تطبيق المادة السابقة " من المشروع التهيدي على الوجه اآلتي :  279تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 979)  

فعدلته لجنة المراجعة على  . "عدم اإلخالل باألحكام الخاصة بالغبن في بعض العقود وبما يسمح به القانون من سعر الفائدة 
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فلم يعتبر  ، والمهم أن الغبن في هذه الحاالت قام على أساس النظرية المادية . وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في هذه العقود . الجزائي

ووقفت النصوص في بعض هذه الحاالت  ، واعتد في الشيء بقيمته المادية ال بقيمته الشخصية ، عيباً في الرضاء بل عيباً في العقد

  . عند رقم محدد التزمته عند تقدير الغبن

وهي النظرية  ، تتناول جميع العقودفإذا تركنا جانباً حاالت الغبن المتقدم ذكرها روجعنا إلى االستغالل في نظريته العامة التي 

رأينا أن لالستغالل عناصر متى توافرت ترتب الجزاء الذي نص عليه  ، سالفة الذكر 215الشخصية التي تضمنها نص المادة 

  . القانون

ً )  و . في عناصر االستغالل(  أوالً : )  فنحن نتكلم   . في الجزاء الذي يترتب عليه(  ثانيا

 ل عناصر االستغال –ا 

  العنصران الموضوعي والنفسي – 215

ً  ، لالستغالل عنصران : واآلخر نفسي وهو استغالل ضعف في نفس  ، أحدهما موضوعي وهو اختالل التعادل اختالال فادحا

  . المتعاقد

  العنصر الموضوعي – 216

التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل البتة مع ما إذا كانت " :  العنصر الموضوعي لالستغالل في العبارة اآلتية 215أوردت المادة  :

  . وهذا هو اختالل التعادل اختالل فادحاً كما قدمنا . " حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد اآلخر

حد المتعاقدين وال يمنع الغبن من صحة فقد يغبن أ ، ال يشترط التعادل بين التزامات البائع والتزامات المشتري ، ففي عقد البعي

فإن العنصر  ، ولكن إذا اختل التعادل اختالال فادحاً بين قيمة المبيع الذي التزم به البائع والثمن الذي التزم به المشتري . البيع

  . الموضوعي لالستغالل يتحقق

بحيث يكون التعادل بين التزام الواعد ببيع  ، ة لقاء ثمن زهيدإذا كان الواعد قد التزم مثال ببيع منزل كبير القيم ، وفي الوعد بالبيع

 ً فإن العنصر الموضوعي لالستغالل هنا أيضاً  ، المنزل وما حصل عليه من فائدة بوعده هذا وهو الثمن الزهيد قد اختل اختالال فادحا

  . يتحقق

وفي الحالة الثانية يقع  . عاقدين والتزامات المتعاقد اآلخروفي الحالة األولى يكون االختالل الفادح واقعاً بين التزامات أحد المت

  . االختالل الفادح بين التزامات المتعاقد وما حصل عليه من فائدة بموجب العقد

أربعة فقد تكون القيمة المادية لمنزل  . ال بقيمته المادية في ذاته ، والعبرة في تقدير قيمة الشيء بقيمته الشخصية بالنسبة إلى المتعاقد

 . فالعبرة هنا بالقيمة الثانية دون األولى . فيرغب شخص في شرائه بخمسة آالف ألن قيمة المنزل بالنسبة إليه تبلغ هذا الثمن ، آالف

فإن  ، ولو اشتراه الراغب فيه بخمسة آالف أو بمبلغ اكبر بحيث ال يكون االختالل فادحاً بين ما دفعه وما اعتبر قيمة شخصية للمنزل

 ، كأن دفع ثمانية آالف مثال ، أما إذا دفع ثمناً عالياً يزيد كثيراً على هذه القيمة الشخصية ، صر الموضوعي لالستغالل ال يتحققالعن

  . جاز القول بأن االختالل في التعادل اختالل فادح

ً  . فالفداحة في اختالل التعادل معيارها مادي كما نرى بل هو معيار متغير تبعاً للظروف في كل  ، ولكن هذا المعيار ليس رقما ثابتا

والقاضي هو الذي يقد  . وقد ال تتحقق إال بمبلغ اكبر ، وقد تتحقق بمبلغ أقل ، فقد تتحقق الفداحة بثمانية آالف في المثل المتقدم . حالة

فالمسالة هنا مسألة واقع ال  . وينظر في ذلك إلى ظروف كل من المشتري والبائع وإلى جميع المالبسات األخرى . بأي مبلغ تتحقق

فإذا بينت محكمة الموضوع الظروف التي جعلتها  ، ومحكمة النقض ال رقابة لها في ذلك إال من حيث قصور التسبيب ، مسألة قانون

 ً ق المتعاقد وعبء اإلثبات يقع على عات . فال تعقيب لمحكمة النقض ، تقدر أن االختالل في التعادل فادح م وكان بيانها في ذلك كافيا

 . فهو الذي عليه أن يثبت الفداحة في اختالل التعادل ، المغبون

وهو يعرف  ، ففيها يأخذ المتعاقد ويعطي(  contrats commutatifs)  وأكثر ما يكون االختالل فادحاً في عقود المعاوضة المحددة

ولكن قد  . أخذ لغيره كما في االشتراط لمصلحة الغيرسواء في ذلك أخذ لنفسه أو  ، على وجه محدد مقدار ما أخذ ومقدار ما أعطى

 يقع ذلك أيضاً في العقود االحتمالية
 (972  )

إذ ينبغي أن يكون  . وهي عقود تنطوي على احتمال المكسب والخسارة كما هو معروف ،

                                                                                                                                                                    

في  295وأصبح رقم المادة  ، لجعل النص أدق في األدلة على المعنى المقصود ، لوارد في نص القانون الجديدالوجه ا

 . 299وأصبح رقمه  ، ثم وافقت عليه لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

  . ( 195ص  – 199ص  1ج  ) مجموعة األعمال التحضيرية ووافق عليه مجلس الشيوخ

وتحسن اإلشارة إلى أن العقود االحتمالية " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 972)  

ذاتها يجوز أن يطعن فيها على أساس الغبن إذا اجتمع فيه معنى اإلفراط ومعنى استغالل حاجة المتعاقد أو طيشه أو عدم 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإذا كان احتمال الخسارة  . ىهناك نوع من التعادل معقول بين احتمال المكسب وقيمته من جهة واحتال الخسارة وقيمتها من هة أخر

 ، وكان مقدار الخسارة في الوقت ذاته ال يقل كثيراً عن مقدار المكسب ، في جانب أحد المتعاقدين ارجح بكثير من احتمال المكسب

 ً الحريق ولم  وكان المنزل بعيداً كل البعد عن التعرض لخطر ، فلو أن شخصاً امن منزله من الحريق . كان االختالل في التعادل فادحا

احتمال  ، واشترطت شركة التأمين أن يدفع المؤمن له اقساطاً سنوياً عالية ، يؤمنه صاحبه إال تلبية لطلب دائن ارتهن المنزل

ولم يكن هناك فرق كبير بين مقدار القسط  ، خسارتها أرجح بكثير من احتمال احتراق المنزل فتقاضى تعويض عنه هو مبلغ التأمين

ففي مثل هذا العقد االحتمالي وهو عقد التأمين قد يتحقق أن يكون االختالل في التعادل ما بين  ، مبلغ التأمين ذاتهالسنوي وبين 

ً  التزامات المؤمن له والتزامات شركة التأمين   . اختالال فادحا

ولكن االستغالل بالرغم من ذلك  . أخذألن المتبرع يعطي وال ي ، وال يمكن القول في عقود التبرع إن هناك اختالال فادحاً في التعادل

وإذا جاز أن يتحقق االستغالل فيما يختل فيه  . بل هو اشد وطأة في األولى منه في الثانية . يقع في التبرعات كما يقع في المعاوضات

وهي تجيز في  ، من القانون الجديد 215والفقرة الثالثة من المادة  . فإن االستغالل يكون أكثر تحققاً فيما ال تعادل فيه أصالً  ، التعادل

 تفيد ضمناً أن االستغالل قد يقع في غير عقود المعاوضة أي في عقود التبرع ، عقود المعاوضة توقى دعوى اإلبطال بتكملة البدل
 (

971  )
 –فقد يتبرع شخص بجميع ماله  . وقوع فعالبل هو كثير ال ، أما كيف يقع االستغالل في التبرعات فإن ذلك سهل التصور .

مضيعاً بذلك على زوجته األولى وأوالده منها  ، لزوجته الثانية وأوالده منها –ويغلب أن يتم ذلك عن طريق هبة في صورة بيع 

تعادل مختل اختالال وهنا ال يقال أن ال . ويكون هذا التبرع قد صدر نتيجة الستغالل زوجته األولى ضعفه أو هواه ، ميراثهم الشرعي

 ً وهو لم يرض بهذا التبرع إال نتيجة استغالل لطيشه البين أو  ، فالمتبرع أعطى دون مقابل ، بل يقال إنه غير موجود أصالً  . فادحا

 . لهواه الجامح

يملك االيصاء به كما إذا أوصى شخص بجميع ما  ، بل قد يجاوز االستغالل العقود إلى التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد

 ً وهي ليست عقداً بل عمال قانونياً صادراً من جانب  ، فالوصية هنا يعيبها االستغالل ، لشخص استغل فيه طيشاً بينا أو هوى جامحا

  . واحد

 العنصر النفسي – 217

المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد  وتبين أن المتعاقد" :  في العبارة اآلتية 215أما العنصر النفسي لالستغالل فقد اوردته المادة  : 

 ً بحيث يكون " :  وكان المشروع التمهيدي لهذا النص يجري على الوجه اآلتي . " اآلخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو هوى جامحا

تبين بوجه عام أو بحيث ي ، مفروضاً تبعاً للظروف أن الطرف المغبون قدا ستغلت حاجته أو طيشه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه

وتبين أن المتعاقد المغبون قد استغل طيشه أو " :  ثم أصبح نص المشروع النهائي كما يأتي . " أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف

ويالحظ أن المشروعين  . " أو تبين بوجه عام أن رضاءه لم يصدر عن اختيار كاف ، حاجته أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه

بل ذهبا إلى  . الحاجة والطيش وعدم الخبرة وضعف اإلدراك : التمهيدي والنهائي قد توسعا فيما يصح أن يستغل في المتعاقد المغبون

يه والمشروعان فيما توسعا ف . فصرحا بان العبرة في كل هذا إال يكون رضاء المتعاقد المغبون قد صدر عن اختيار كاف ، مدى أبعد

ورأيناها تستعمل األلفاظ  ، وقد سبقت اإلشارة إليها ، يتفقان مع التقنينات األجنبية الحديثة التي تضمنت نصوصاً عامة في االستغالل

 ، ولكن عندما عرض المشروع النهائي على لجنة مجلس الشيوخ اثرت اللجة إال تتوسع في االستغالل توسع التقنينات األجنبية . ذاتها

ً  ، فيما يصح أن يستغل على الطيش والهوى وأن تقتصر إمعاناً في تضييق الدائرة  ، مع اشتراط أن يكون الطيش بيناً والهوى جامحا

 ورغبة في انضباط التعامل واستقراره ، خشية من التحكم ، التي يطبق االستغالل فيها
 (979  )

. 

                                                                                                                                                                    

 ، وقد نص القانون اللبنانين صراحة على ذلك . ( 252ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "خيرته أو ضعف إدراكه 

العقود االحتمالية ذاتها قد تكون قابلة لإلبطال بسبب الغبن " من هذا القانون ما يأتي :  125اءت الفقرة األخيرة من المادة فج

" .  

ويسري هذا الحكم حتى إذا كان التصرف الذي صدر من الطرف " وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن النص اآلتي :  ( 971)  

وقد أسلفنا اإلشارة إلى  ، القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت هذا النص ألنه من قبيل التزيدولكن لجنة  . "المغبون تبرعا 

وهي تفيد ضمناً كما رأينا أن االستغالل قد يقع في  215وبقيت الفقرة الثالثة من المادة  . في الهامش ( 195) أنظر فقرة  ذلك

  . عقود التبرع

وهي المادة  –من المشروع التمهيدي  217ي يطبق فيها االستغالل أن أصبحت المادة وقد ترتب على تضييق الدائرة الت ( 979)  

التي حذفت من المشروع النهائي وتعرض كما أسلفنا الحاالت خاصة في اإلكراه هي حالة الخوف من المطالبة بحق وحالة 

ل أصبحت بعد هذا التعديل تضيق بالحاالت نصاً كان من المفيد استبقاؤه ألن نظرية االستغال –النفوذ األدبي وحالة الضرورة 

فيستغنى عنها  ، المحذوفة ليست إال تطبيقاً للقواعد العامة في اإلكراه 217وقد قدمنا أنه يمكن اعتبار المادة  . المشار إليها

  . بتطبيق هذه القواعد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وفي القضاء  . تغل في المتعاقد اآلخر طيشاً بيتاً أو هوى جامحاً فالعنصر النفسي في االستغالل ينحصر إذن في أن أحد المتعاقدين يس

وليس من  ، فكثيراً ما يعمد رجل طاعن في السن إلى الزواج من امرأة ال تزال في مقتبل عمرها . المصري أمثلة بارزة على ذلك

وقد أسلفنا  ، د لنفسها وألوالدها ما تشاءفتستكتبه من العقو ، النادر أن تعمد الزوجة إلى استغالل ما تلقاها عند زوجها من هوى

فيعمد الزوج إلى استغالل الزوجة وابتزاز مالها عن  ، وقد تتزوج امرأة غنية من زوج شاب عن ميل وهوى . اإلشارة إلى ذلك

م لقاء مبلغ طائل من فيطلقها الزوج القدي ، وقد تشتري امرأة حريتها من زوج قديم تؤثر عليه زوجاً جديداً  . طريق عقود يمليها عليها

فيستكتبونه من العقود ما يجرده من الكثير من  ، وقد يلقى الطيش والنزق بشاب ورث ماال كثيراً في أيدي المرابين والمستغلين . المال

غالل ليس كل هذه أمثلة ننتزعها من حياتنا المصرية لندلل بها على أن االست . وهم يستغلون في ذلك نزقه الشديد وطيشه البين ، إله

وإذا وقع كان القضاء في اشد الحاجة إلى نص يعالج به ما يعرض له من االقضية في  ، بل هو شيء يقع في الحياة ، باألمر النادر

 ذلك
 (975  )

كما  ، أو يتلمسه في قواعد العدالة ، وهو إذا ترك إلى القواعد العامة يتلمس العالج في عيب بالذات من عيوب الرضاء .

                                                 

القديم فكانت تعالجها في بعض األحوال وقد عرضت فعال هذه االقضية وأمثالها على المحاكم المصرية في ظل القانون  ( 975)  

وفي أحوال أخرى كانت  ، أو عن طريق تطبيق قواعد العدالة ) في اإلكراه ( معالجة ناقصة عن طريق تطبيق القواعد العامة

 تسير وراء القضاء الفرنسي في نظرية االستهواء والتسلط على اإلرادة التي سيأتي ذكرها فيما يلي : 

بأنه إذا كان الحكم قد بنى قضاءه ببطالن عقد البيع على فساد رضاء البائع لكونه متقدماً  ) الدائرة المدنية ( قضوقد قضت محكمة الن

في السن ومصاباً بأمراض مستعصية من شأنها أيضاً أن تضعف إرادته فيصير سهل االنقياد خصوصا ألوالده المقيمين معه 

 1)  فإنه ال سبيل إلى الجدل في ذلك لدى محكمة النقض لتعلقه بتقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ، الذي صدر العقد لهم

وقضت في حكم ثان بأنه متى كانت المحكمة قد استخلصت من  . ( 151ص  75رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة 

ولم يؤخذ منه باالستهواء أو  ، ادته واختيارهوقائع الدعوى وظروفها أن السند المطالب بقيمته صدر من المورث بمحض إر

 15)  فال تدخل لمحكمة النقض ألن ذلك من سلطة قاضي الموضوع ، وكان هذا االستخالص سائغاً  ، بالتسلط على اإلرادة

وفي قضية ثالثة كانت الزوجة تريد أن يطلقها زوجها حتى تتزوج  . ( 291ص  99رقم  5مجموعة عمر  2559ابريل سنة 

وحصل من زوجته على مال وسندات ومنزل وعقد توكيل وعقد إيجار بما تتناهز  ، فاستغل الزوج هذه الظروف ، خرمن آ

قضت محكمة استئناف مصر الوطنية  ، ولما طعنت الزوجة في هذا التصرف ، ثم طلقها ، قيمته خمسين ألفاً من الجنيهات

 ، وجة كانت في حالة اضطرار عقد تقرير هذه االلتزامات بذمتهاولكن الز ، بأن ما اعطته الزوجة لزوجها يعتبر بدل خلع

)  هو تخفيض هذه االلتزامات إلى الحد المناسب ) أي تطبيقاً لقواعد العدالة ( وأن الرأي الصواب الذي يتحقق به العدل

ض هذا الحكم وقد نقضت محكمة النق . ( 119ص  21المحاماة  2591يناير سنة  21محكمة استئناف مصر الوطنية في 

على أساس أن بدل الخلع في الشريعة اإلسالمية يجب أن يكون مقترناً بصيغة الطالق وأن المسألة على كل حال يجب أن 

وقد  . ( 217ص  11رقم  1مجموعة عمر  2591أكتوبر سنة  17) نقض مدني في  تحال على القضاء الشرعي للفصل فيها

الخصوم لم يروا السير في الدعوى الشرعية التي قضت محكمة النقض أن تقف  اعيدت القضية إلى محكمة االستئناف ولكن

  . واتفقوا على تسوية النزاع فيما بينهم ، الدعوى المدنية بسببها

وقضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأنها إذا ثبت أن سند دين صدر من شخص وهو في حالة مرضية كانت حياته فيها مهددة 

 ، كر في االنتحار ويحاوله مراراً وينتحر بالفعل نف ضال عن كونه في حالة عقلية تجعله مسلوب اإلرادةبالخطر مما جعله يف

 25المحاماة  2599مايو سنة  92)  وال تلزم ورثته بوفاء ما تعهد به في هذا السند ، فتعاقده غير مبنى على رضاء صحيح

أنها إذا استغل أحد المتعاقدين حالة األضرار التي وجد فيها وقضت محكمة مصر الكلية الوطنية ب . ( 211ص  1/  71رقم 

فإذا صدرت عدة تعهدات  ، فالعقد يكون باطال لإلكراه ، المتعاقد اآلخر للوصول إلى غرض غير مشروع أي إلى التزام باهظ

تعهد بمحض اختياره بعد فللمحكمة إقرار التعهدات التي أجازها الم ، تحت تأثير ضغط اإلرادة ونتيجة استغالل رغبة جامعة

ص  1/  12رقم  29المحاماة  2595) أول ديسمبر سنة  زوال اإلكراه والحكم ببطالن ما لم يجزه منها صراحة أو ضمنا

ومحكمة أسيوط  – 2212ص  21المحاماة  591 2 فبراير سنة 5أنظر أيضاً محكمة استئناف مصر الوطنية في  – ( 959

  . 112ص  27لمحاماة ا 2591يونية سنة  21الكلية في 

)  فقد خلق الفقه والقضاء الفرنسيان نظرية االستهواء ، هذا ولما كان القانون المدني الفرنسي ال يتضمن نصا عاما في االستغالل

Captation ) أو االستغواء  (seduction ) . وال نرى فرقا بين  . وقد قصراها على عقود التبرع دون عقود المعاوضة

والجزاء في الحالتين واحد هو قابلية العقد  . نظرية االستغالل في عقود المعاوضة ونظرية االستهواء في عقود التبرع

وقد رأينا القضاء في مصر يلجأ  . واألولى إدماج نظرية االستهواء في نظرية االستغالل واعتبارهما نظرية واحدة . لإلبطال

 99رقم  5مجموعة عمر  2559ابريل سنة  15) نقض مدني في  اء عندما كانت نظرية االستغالل تعوزهإلى نظرية االستهو

وانظر آنفاً  – 211ص  95م  2551مارس سنة  27قارن استئناف مختلط في  –وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم  291ص 

وعة التفريق ما بين نظرية االستغالل ونظرية ويرى الدكتور وديع فرج في مذكرات له غير مطب . في الهامش ( 251فقرة 
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ويكون بين أن يفسر النصوص على غير ما  ، فإنه ال يلبث أن يضطرب عليه األمر ، من قبل في ظل القانون القديمكان يفعل 

  . أو أن يتحرر منها فينفلت إلى تيه ليست فيه معالم مستقرة وال ضوابط يسترشد بها في خطاه ، وضعت له

لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فيه طيشاً بيناً أو "  ويالحظ أن هذا العنصر النفسي يقتضى أن يكون المتعاقد المغبون

 ً وأن يكون هذا الستغالل هو الذي دفع المتعاقد المغبون  ، ومعنى هذا أن يكون االستغالل قد وقع من المتعاقد اآلخر . " هوى جامحا

فإنها انصرفت إلى استغالل المتعاقد  ، ن إرادة غير مشروعةأن إرادة المستغل تكو(  أولهما: )  ويترتب على ذلك أمران . إلى التعاقد

 وهذا عمل غير مشروع ، المغبون
 (979  )

إال أنه قد  ، وإذا كان المستغل ال يد له فما أصاب المتعاقد المغبون من طيش أو هوى .

 صادفة على ما مر بناوهذا ما يجعل االستغالل قريباً من اإلكراه إذا تهيأت ظروفه م ، استغل فيه ما أصاب من ذلك
 (971  )

واألمر )  .

وقد دفع بها  ، فهي إرادة ضلل بها الطيش البين أو ضغط عليها الهوى الجامح ، أن إرادة المتعاقد المغبون تكون إرادة معيبة(  الثاني

  . فالمعيار هنا معيار نفسي كما هو األمر في سائر عيوب الرضاء ، االستغالل إلى التعاقد

ولكن الوصف القانوني لوقائع  . فال تعقيب عليها من محكمة النقض ، غالل دافعاً إلى التعاقد مسألة واقع ال مسألة قانونووقوع االست

  . مسألة قانون تبسط عليها محكمة النقض رقابتها ، وأن ما يصح استغالله مقصور على الطيش البين والهوى الجامع ، االستغالل

ال مستخلص منه وال  ، إذا هو عنصر مستقل عن العنصر المادي ، عبء إثبات هذا العنصر النفسيوعلى المتعاقد المغبون يقع 

وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إال ألن المتعاقد اآلخر قد استغل فيه " :  والنص صريح في هذا المعنى إذ يقول . مفروض

 ً وهذا بخالف نص المشروع التمهيدي الذي يجعل العنصر النفسي مفروضاً بوجود العنصر المادي  . " طيشاً بيناً أو هوى جامحا

  . " . . . بحيث يكون مفروضاً تبعاً للظروف أن الطرف المغبون قد استغلت حاجته" :  فيقول

  عالقة االستغالل بعيوب الرضاء – 218

وأن إرادة المتعاقد المغبون تكون  ، تعاقد المستغل تكون إرادة غير مشروعةأن إرادة الم : قدمنا أن العنصر النفسي يقتضى أمرين :

 . إرادة معيبة

كان هذا  ، وإذا نحن اعتبرنا األمر الثاني . كان العقد الذي أماله الطرف المستغل عقداً غير مشروع ، فإذا نحن اعتبرنا األمر األول

عقداً قد داخله عيب من عيوب  –ضالل من طيشه أو ضغط من هواه  الذي لم يرض به الطرف المغبون إال عن –العقد ذاته 

  . الرضاء

 وجعل عقد المستغل باطال بطالناً مطلقاً لمنافاته لآلداب ،(  297م )  باالعتبار األول أخذ القانون األلماني
 (971  )

وباالعتبار الثاني  .

وجعلت العقد قابال لإلبطال أو اإلنقاص لعيب في إرادة المتعاقد  ، أخذت التقنينات الحديثة األخرى ومعها القانون المصري الجديد

 المغبون
 (977  )

.  

وهو الذي أخذ به قانوننا المصري الجديد مقتفياً في ذلك اثر المشروع الفرنسي اإليطالي  ، ويعنينا هنا أن نقف عند االعتبار الثاني

ال ينظر إليه على أساس أنه عمل غير مشروع صادر من الطرف  ، وفقاً لهذا االعتبار ، فاالستغالل . وكثير من التقنينات الحديثة

ذلك أن المتعاقد المغبون إذا هو استغل فيه طيشه البين  . بل على أساس أنه عمل من شانها أن يعيب إرادة الطرف المغبون ، المستغل

كان العيب  ، وإذا ما استغل فيه هواه الجامح . التدليس الو الغلطوكان العيب الذي يداخل إرادته أقرب ما يكون إلى  ، كان مضلال

فإن المتعاقد المغبون ال يتصور أن يكون قد قبل هذا  ، واألمر في كل ذلك واضح . الذي يداخل إرادته أقرب ما يكون إلى اإلكراه

 ً ن يكون قد وقع في تدليس أو غلط في حالة الطيش إال أ ، الغبن فاالحش الذي يختل به التعادل بين ما أخذ وما أعطى اختالال فادحا

                                                                                                                                                                    

ويقول أن الجزاء في االستغالل هو البطالن النسبي أما الجزاء في االستهواء هو  ، ويذهب في هذا إلى مدى بعيد ، االستهواء

  . من هذه المذكرات ( 297) أنظر ص  البطالن المطلق

  . من القانون األلماني 297على المادة  57رة فق 2515أنظر سالي في إعالن اإلرادة باريس سنة  ( 979)  

  . 192وانظر آنفاً فقرة  . الماني ( 297) م  55أنظر سالي المرجع المتقدم فقرة  ( 971)  

  . الماني ( 297) م  51فقرة  – 59أنظر سالي المرجع المتقدم فقرة  ( 971)  

لم يأخذ المشروع بمذهب التقنين األلماني " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 977)  

أن المغبون قد  ) األلماني ( وليس معنى هذا التقنين . بل اقتفى اثر المشروع الفرنسي اإليطالي ، فيما يتعلق باستغالل المتعاقد

ولكن يعيبه أمر مختلف  . وإال كان من اثر ذلك إلحاق االستغالل بعيوب الرضاء ، عليه بإرادته خضع لتأثير لم يستطع التغلب

فليس ينطوي األمر على عيب  . هو أن الطرف اآلخر قد استغل فيمن تعاقد معه ما قام به من ضعف وما اشتد عليه من عوز

 . الذي حصل على منفعة ال تتناسب مع التزاماتهبل هو ينطوي على عمل مخالف لآلداب صدر من المتعاقد  ، في الرضاء

وقد اثر المشروع اطراحها وإتباع  . تلك وجهة التقنين األلماني . . ولذلك كان الجزاء هو البطالن المطلق ال البطالن النسبي

ه عيباً من عيوب بل اعتبر ، فلم يعتبر الغبن عمال مخالفاً لآلداب . ما اختاره المشروع الفرنسي اإليطالي في هذا الصدد

  . ( 252ص  – 259ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "الرضاء يستتبع وجوده بطالن العقد بطالناً نسبياً 
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ولكن الغلط والتدليس واإلكراه في حاالت االستغالل عيوب ال تتميز تميزاً  . أو أن يكون ضحية إكراه في حالة الهوى الجامع ، البين

ستغالل بعنصريه المادي ويكفي في افتراضها أن يقام الدليل على اال ، بل هي عيوب مفترضة ، كافياً حتى يقام الدليل عليها

بل وضع بديال عن هذا الجزاء في بعض األحوال جزاء آخر هو  ، لذلك لم يقتصر الجزاء فيها على قابلية العقد لإلبطال . والنفسي

ى فخالفت دعو . وجعلت المدة التي ترفع فيها دعوى اإلبطال أو دعوى اإلنقاص سنة واحدة من تاريخ العقد ، قابلية العقد لالنقاص

  . وهذا ما نتولى اآلن بيانه . دعاوى اإلبطال األخرى التي تترتب على الغلط والتدليس واإلكراه . بهذا وذلك ، اإلبطال لالستغالل

 الجزاء الذي يترتب على االستغالل  - ب

  دعويان – 219

أن يبطل العقد أو أن ينقص  ، بناء على طلب المتعاقد المغبون ، جاز للقاضي"  إذا توافرت شروط االستغالل التي أسلفنا ذكرها :

  . ودعوى إنقاص ، دعوى إبطال : ويتبين من ذلك أن القانون يرتب على االستغالل إحدى دعويين . " التزامات هذا المتعاقد

نة من تاريخ العقد وإال كانت غير خالل س"  فإنه يجب أن يرفع دعواه في ، وسواء طلب المتعاقد المغبون اإلبطال أو طلب اإلنقاص

فإذا انقضت السنة دون أن يرفع المتعاقد المغبون  ، والسنة هنا ميعاد لرفع الدعوى ال مدة للتقادم .(  فقرة ثانية 215م ) "  مقبولة

السنة ميعاد  ويقال عادة في هذا الصدد أن . كانت الدعوى غير مقبولة كما يقضي بذلك صريح النص ، ورفعها بعد ذلك ، دعواه

بخالف  ، والفرق بين الميعادين أن ميعاد اإلسقاط ال ينقطع وال يقف .(  prescription)  ال ميعاد تقادم(  decheance)  إسقاط

  .(  من القانون الجديد 9م )  وتحسب بالتقويم الميالدي ، وتبدأ السنة من وقت تمام العقد . ميعاد التقادم فيرد عليه االنقطاع والوقف

هي الرغبة في  ، وجعله ميعاد إسقاط ال ينقطع وال يقف ، والحكمة في أن القانون جعل ميعاد رفع الدعوى في االستغالل مدة قصيرة

فال يبقى مصري العقد معلقاً مدة طويلة على دعوى مجال االدعاء فيها واسع  ، حسم النزاع بشأن العقود التي يداخلها االستغالل

أما دعوى اإلبطال في الغلط والتدليس واإلكراه فسنرى إنها ال تسقط إال بثالث  . للتعاقد واستقرار للتعامل وفي هذا حماية . فسيح

فيجوز أن تطول  ، وهذه المدة هي فوق ذلك مدة تقادم ال ميعاد إسقاط ،(  259م )  سنوات أو بخمس عشرة سنة على حساب األحوال

والعلة في ذلك أن الطعن في العقد بالغلط أو بالتدليس أو باإلكراه أمر من الميسور  . قفإذا قام بها سبب من أسباب االنقطاع أو الو

فإن كال من الغلط والتدليس واإلكراه شيء يستطاع التثبت من وجوده  ، نسبياً تبين وجه الحق فيه ولو طال الزمن إلى ما بعد السنة

 بأيسر مما يستطاع التثبت من وجود االستغالل
 (975  )

.  

 دعوى اإلبطال – 211

وإذا اختار المتعاقد المغبون دعوى اإلبطال جاز للقاضي أن يجيبه إلى طلبه فيبطل العقد إذا رأى أن االستغالل عاب رضاء  : 

ى أما إذا رأ . وأن المتعاقد المغبون لم يكن ليبرم العقد أصالً لوال هذا االستغالل . المتعاقد المغبون إلى حد أن افسد هذا الرضاء

وأن المتعاقد المغبون كان دون استغالل يبرم العقد لو أن التزاماته لم تكن  ، القاضي أن االستغالل لم يفسد الرضاء إلى هذا الحد

ً  ، رفض القاضي إبطال العقد ، باهظة واقتصر على إنقاص االلتزامات الباهظة على الوجه الذي سيأتي  ، معاوضة كان أو تبرعا

فالمسالة إذن مسألة واقع ال  ، ين إبطال العقد وانقاص االلتزامات يسترشد فيه القاضي بمالبسات القضية وظروفهاوالخيار ما ب . بيانه

  . معقب عليها من محكمة النقض

 . وسيأتي ذكر هذه األحكام عند الكالم في بطالن العقد ، ودعوى اإلبطال لالستغالل يجري عليها أحكام دعاوى اإلبطال األخرى

  . تميز عن سائر هذه الدعاوى في أمرينولكنها ت

  . وقد مر ذكر ذلك ، المدة التي ترفع فيها الدعوى(  األمر األول)  

أن الطرف المستغل يجوز له أن يتوقى الحكم باالبطال عقود المعاوضات إذا هو غرض على الطرف المغبون ما (  واألمر الثاني)  

ويجوز في عقود المعاوضة أن " :  على هذا الحكم فقالت 215الفقرة الثالثة من المادة  وقد نصت . يراه القاضي كافياً لرفع الغبن

وطلب البائع  ، فإذا كان العقد معاوضة كالبيع . " يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن

فإذا رأى القاضي أن الزيادة التي  . لثمن ترفع الغبن عن البائعجاز للمشتري أن يعرض زيادة في ا ، المغبون إبطاله لالستغالل

ومقدار الزيادة الذي يكفي لرفع الغبن يرجع إلى تقدير  . اكتفى بها وامتنع عن إبطال العقد ، عرضها المشتري تكفي لرفع الغبن

بل يكفي أن تكون بحيث تجعل الغبن الذي يتحمله  . وال يشترط أن تكون الزيادة بحيث تجعل الثمن معادال لقيمة الشيء . القاضي

                                                 

ولم يكن المشروع التمهيدي يفرق في هذا الصدد ما بين دعوى اإلبطال في الغلط والتدليس واإلكراه ودعوى اإلبطال أو  ( 975)  

 . ( 151ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  هذه الدعاوى كانت تتقادم بثالث سنواتفكل  ، اإلنقاص في االستغالل

) مجموعة األعمال التحضيرية  ولكن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ادخلت التعديل الذي يقضي بهذا التفريق كما مر بنا

  . ( 192ص  – 199ص  1ج 
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 الفهرس العام

وال تعقب عليه محكمة النقض  ، وينظر القاضي في تقدير ذلك إلى مالبسات القضية وظروفها . البائع ال يصل إلى حد الغبن الفاحش

فإن  ، ال ينطبق على عقود التبرع وغنى عن البيان أن ما قدمناه من دفع زيادة ترفع الغبن لتوقى دعوى اإلبطال . ما دام التسبيب وافياً 

  . من تلقى التبرع لم يدفع أي مقابل تصح زيادته لرفع الغبن
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أو رفع دعوى اإلبطال ولكن القاضي  ، وإذا اختار المتعاقد المغبون إنقاص التزاماته الباهظة ورفع من بادئ األمر دعوى اإلنقاص :

 قضى بانقاص هذه االلتزامات إلى الحد الذي ال يجعلها باهظة ، اماتهرأى االقتصار على إنقاص التز
 (959  )

وهذا أيضاً موكول  .

كما هو الشأن في الزيادة التي يعرضها الطرف المستغل لرفع الغبن فيما  ، لتقدير القاضي ينظر فيه وفقاً لمالبسات القضية وظروفها

ففي البيع المشوب باالستغالل إذا رفع البائع المغبون عوى  . ة لمحكمة النقض عليهاوالمسالة هنا أيضاً مسألة واقع ال رقاب . مر بنا

جاز للقاضي أن ينقص من المبيع القدر الذي يراه كافياً لرفع  ، أو رفع دعوى اإلبطال ولكن رؤى االقتصار على اإلنقاص ، اإلنقاص

بل يكفي إال يكون هناك غبن فاحش إذا قوبل  . ن المبيع معادال للثمنالغبن الفاحش عن البائع وال يشترط هنا أيضاً أن يكون الباقي م

  . هذا الباقي بالثمن

وال يجوز وقت النظر في إنقاص التزمات البائع الباهظة أن يعدل القاصي عن إنقاص التزامات البائع إلى الزيادة في التزمات 

والنه إذا كان إنقاص مقدار  ، فإن نص القانون ال يجير ذلك : المبيعبان يزيد في مقدار الثمن بدال من أن ينقص في قدر  ، المشتري

وإنما تجوز  . فإن الزيادة في الثمن قد تؤذي المشتري إلى حد أن يؤثر العدول عن الصفقة ، المبيع ال يؤذى البائع بل يرفع عنه الغبن

طال فيتوقاها بعرض زيادة في الثمن يراها القاضي كافية الزيادة في الثمن إذا رغب المشتري نفسه في ذلك بان ترفع عليه دعوى اإلب

  . لرفع الغبن كما مر

وينقص القاضي التبرع إلى الحد الذي ينتفى معه اثر  ، ويجوز اإلنقاص في عقود التبرع التي داخلها االستغالل كما يجوز اإلبطال

  . االستغالل
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ورأوا فيه ما يعرض التعامل إلى التقلقل وعدم  ، خشى كثيرون من هذا النص العام الذي ورد في القانون الجديد عن االستغالل : 

فإن القضاء المصري قد  ، وال نرى ما يبرر هذا التخوف . وحسبوا أنه سيكون مصدراً لكثير من المنازعات والدعاوى ، االستقرار

وقد رأينا أن  . وعالجها بالقدر الذي استطاع عن طريق تطبيق القواعد العامة ، في األمثلة التي قدمناها واجه فعال اقضية االستغالل

ً  ، وأن نصاً عاماً في االستغالل ، القواعد العامة ال تكفي هنا تفرضه الضرورة  ، السيما إذا شمل هذا النص حاالت االستهواء أيضا

وتنقطع  ، ي ما يعرض له فعال من حاالت االستغالل بنص صالح تنضبط به المعامالتفيواجه القاض . وتوجبه مقتضيات التعامل

  . معه أسباب الخالف والتردد

هذا النص العام في االستغالل سيكون مصدراً  ففريق منهم يرى أن . والغريب أن خصوم نظرية االستغالل يناقض بعضهم بعضاً 

 لكثرة المنازعات والدعاوى
 (952  )

وأن اقضية االستغالل التي  ، يقول على النقيض من ذلك أن النص نادر التطبيقوفريق آخر  .

 طرحت أمام المحاكم في البالد التي اشتملت قوانينها على هذا النص كانت من القلة بحيث أصبح النص عديم الجدوى
 (951  )

وسنرى  .

 ل عليه القانون الجديدما يصير إليه األمر في مصر بعد أن تطبق المحاكم المصرية النص الذي أشتم
 (959  )

.  

                                                 

فإن ال يصح له أن يحكم باإلبطال إذا طلب  ، طلب المتعاقد المغبون اإلبطالوإذا صح للقاضي أن يحكم باإلنقاص ولو  ( 959)  

فال يصح للقاضي أن يحكم باإلبطال وإال اعتبر  ، ألن هذا قد قدر مصلحته واقتصر على اإلنقاص ، المتعاقد المغبون اإلنقاص

ويبقى القاضي مقيداً بطلب اإلنقاص إذا تقدم به المتعاقد المغبون حتى لو كان الطرف  . أنه قد قضى للخصم بأكثر مما طلب

  . ذلك أنه ال يستطيع أن يطلب إبطال عقد استغل هو فيه الطرف المغبون ، اآلخر اثر على إنقاص العقد إبطاله

وال أبالغ إذا قلت إن هذا " ما يأتي :  ( 295) ص  ومن هؤالء الدكتور وديع فرج إذ يقول في مذكراته غير المطبوعة ( 952)  

وسيكون مصدراً غزيراً للمناعات  ، النص الخاص باالستغالل سيعرض المعامالت لشيء كبير من القلقلة وعدم االستقرار

  . "والدعاوى 

لألستاذ  وانظر أيضاً مذكرات غير مطبوعة – 112فقرة  1جزء  2555أنظر بالنيول وريبير وبوالنجيه باريس سنة  ( 951)  

)  971ص  2555سنة  – 2557في بعض مسائل متعلقة بتكوين العقود وبقوتها الملزمة : باريس سنة  ( Morel)  مورل

  . في الهامش ( 199وقد سبقت اإلشارة إليها آنفاً فقرة 

فال تطبق  ، القانون القديموغنى عن البيان أن العقود التي تكون قد أبرمت قبل نفاذ القانون المدني الجديد يسري عليها  ( 959)  

بل يقتصر فيها على تطبيق القواعد العامة على الوجه الذي كان معموال به في  ، بالنسبة إليها قواعد االستغالل التي مر ذكرها
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 المحل  -الفرع الثاني 

  (L' Objet  ) 

  : تعريف محل االلتزام – 213

  . والمدين يلتزم كما قدمنا أما بنقل حق عيني أو بعمل أو باالمتناع عن عمل . محل االلتزام هو الشيء الذي يلتزم المدين القيام به

فقد صار من المألوف  ، ولكن لما كان األصل أن هذا اللتزام يتم تنفيذه بمجرد نشوته . التزام بعملوااللتزام بنقل حق عيني إنما هو 

فإذا كان الحق العيني حق ملكية امتزج بالشيء الملوك وأصبحا  . أن يقال إن محل االلتزام بنقل حق عيني هو هذا الحق العيني ذاته

  . له هو الشيء ذاته الذي تنتقل ملكيتهفصار االلتزام بنقل الملكية مح ، شيئاً واحداً 

  الشروط الواجب توافرها في محل االلتزام – 214

ً (  2: )  أن محل االلتزام يجب أن يكون(  299 – 292م )  يستخلص من نصوص القانون الجديد : أي محال )  موجوداً إذا كان شيئا

 قابال للتعامل فيه(  9)  . معيناً أو قابال للتعيين(  1)  . اً عن عملأو ممكناً إذا كان عمال أو امتناع ،(  اللتزام بنقل حق عيني
 (955  )

.  

 المحل موجود أو ممكن  -المبحث األول 

 المحل موجود  – 1

 : معنى الوجود – 215

والمعنى المقصود من الوجود هو أن  . فالشيء الذي تعلق به هذا الحق يجب أن يكون موجوداً  ، إذا كان االلتزام محله نقل حق عيني 

  . يكون الشيء موجوداً وقت نشوء االلتزام أن أن يكون ممكن الوجود بعد ذلك

فإذا لم يكن الشيء موجوداً في هذه الحالة  . وقد يقصد المتعاقدان أن يقع االلتزام على شيء موجود فعال ال على شيء ممكن الوجود

أما إذا  . كذلك يكون الحكم إذا وجد الشيء ثم هلك قبل نشوء االلتزام . فإن االلتزام ال يقوم –حتى لو أمكن وجوده في المستقبل  –

ويكون العقد بعد ذلك قابال للفسخ إذا تسبب عن  ، فإن االلتزام يكون قد قام وقت نشوئه على محل موجود ، هلك بعد نشوء االلتزام

  . هالك الشيء عدم قيام أحد المتعاقدين بما التزم به

جاز أن يقع االلتزام على شيء يوجد في  ، فإذا لم يقصد المتعاقدان أن يقع االلتزام على شيء موجود فعال وقت نشوء االلتزام

  . المستقبل

 المحل المستقبل – 216

من القانون المدني الجديد صراحة على ذلك إذ  292وقد نصت الفقرة األولى من المادة  . رأينا أنه يجوز التعاقد على محل مستقبل : 

 يجوز أن يكون محل االلتزام شيئاً مستقبال" :  تقول
 (959  )

فهو يردد حكماً تقضي به القواعد  ، وقد يبدو أن هذا النص بديهي . "

                                                                                                                                                                    

تي فهذه هي ال ، ( 2555أكتوبر سنة  29) أي منذ  أما العقود التي تكون قد أبرمت منذ نفاذ القانون الجديد . القانون القديم

  . من هذا القانون 215تسري عليها المادة 

" وهما تنصان على أنه  . 255/  59هو المادتان  ، اقتصر القانون المدني القديم في الكالم على المحل على نص واحد ( 955)  

وجب أن يكون  ، فإن كان الغرض منه إعطاء شيء . وإال كان باطال ، يجب أن يكون الغرض من التعهد فعال ممكناً جائزاً 

وقد  . "ذلك الشيء مما يجوز التبايع فيه لوزم تعيينه بالنوع وأن يكون صنفه مبيناً بكيفية تمنع االشتباه على حسب األحوال 

من هذا  272فنصت المادة  ، أشتمل المشروع التمهيدي للقانون الجديد على نص يسرد شروط المحل على هذا النحو

ً  يجب" المشروع على ما يأتي :   ، أن يكون محل االلتزام الذي ينشأ عن العقد أمراً ممكناً ومعيناً أو قابال للتعيين وجائزاً شرعا

ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا النص في المشروع النهائي اكتفاء باألحكام المفصلة التي وردت في  . "وإال كان العقد باطال 

 . في الهامش ( 191ص  1ال التحضيرية ج ) مجموعة األعم ، ( 299 – 292) م  المواد التالية

وقد جاء في  . من المشروع الفرنسي اإليطالي 11وانظر المادة  في الهامش ( 121) فقرة  أنظر تاريخ النص فيما يلي ( 959)  

فإذا كان  . يجب أن يكون محل االلتزام موجوداً وقت التعاقد" المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

وينطبق نفي الحكم من باب أولى اذاكان المحل لم يوجد أصالً  . فال يقوم االلتزام النعدام المحل ، قد وجد ولكنه هلك من قبل

فإذا كان المحل غير موجود  . . . ويستثنى من نطاق تطبيق هذا الحكمحالة العقود االحتمالية . وال يمكن وجوده في المستقبل

وهو يصح أن يكون محال لاللتزام بشرط أن يكون معيناً  . ولكنه سيوجد فيما بعد فهذا هو الشيء المستقبل أصالً وقت التعاقد
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قبل للتعيين غير موجود وقت نشوء االلتزام إذا كان من شأنه أن يوجد إذ ليس في هذه القواعد ما يمنع من أن يكون المحل اال ، العامة

 ولكن النص مع ذلك أتى بحكم يخالف المعروف من قواعد الفقه اإلسالمي . أو أن يكون من الممكن وجوده في المستقبل
 (951  )

فإن  ،

وجاء اإليجار وهو بيع منافع  ، واستثنى السلم ، فبيع المعدوم باطل ، هذه القواعد تقضي بأن التعامل ال يصح إال في شيء موجود

بيع اثمار "  على ان 999وقد تأثر القانون المدني المختلط القديم بقواعد الفقه اإلسالمي فنص في المادة  . مستقبلة على خالف القياس

 الشجر قبل انعقادها والزرع قبل نباته باطل
 (951  )

حة التعامل في األشياء المستقبلة من أجل ذلك حرص القانون الجديد على ابا . "

 بنص صريح
 (957  )

.  

وقد قضى القانون الجديد  . بثمن مقدر جزافاً أو بسعر الوحدة ، ويترتب على ذلك أنه يجوز بيع المحصوالت المستقبلة قبل أن تنبت

نه يصح أن يبيع شخص من آخر ويترتب على ذلك أيضاً أ ، على أما كان من خالف في هذا بين القانون الوطني والقانون المختلط

وقد يكون الشيء  . فهذا بيع شيء مستقبل محقق الوجود . منزال لم يبدأ بناءه على أن تنتقل ملكية المنزل إلى المشتري عند تمام البناء

ون معلقاً على والبيع هنا يك ، فالنتاج قد يوجد وقد ال يوجد ، المستقبل محتمل الوجود كما إذا باع شخص نتاج ماشية قبل وجودها

 شرط يتحقق إذا وجد النتاج
 (955  )

.  

فكثيراً ما يقع أن يبيع صاحب مصنع قدراً معيناً من  . والواقع من األمر أن التعامل في الشيء المستقبل كثير الوقوع في الحياة العملية

وقد يبيع مزارع محصوالت أرضه قبل ظهورها كما  ، بل لعله ال يكون قد بدا في ذلك ، مصنوعاته دون أن يكون قد اتم صنعها

هذه كلها عقود  . وينزل مقاول عن األجر في مقاولة لم ترس عليه بعد . بل قبل أن يبدأه ، ويبيع مؤلف مؤلفه قبل أن يتمه . رأينا

  . وهي صحيحة ، واقعة على شيء مستقبل

كما فعل عندما جعل باطال رهن المال المستقبل  ، في الشيء المستقبلعلى أن القانون قد يحرم العتبارات خاصة ضروباً من التعامل 

 ً ً (  1فقرة  2999م )  رهناً رسميا وقد يحرم جميع ضروب التعامل في نوع خاص من المال المستقبل (  2957م )  أو رهنا حيازيا

  . وهذا ما ننتقل اآلن إليه ، كما فعل عند ما حرم التعامل في التركة المستقبلة

  التركة المستقبلة – 217

غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو " :  من القانون الجديد على ما يأتي 292نصت الفقرة الثانية من المادة  :

 إال في األحوال التي نص عليها في القانون ، كان برضاه
 (599  )

ين فقد وهذه القاعة ترجع في أصلها األول إلى القانون الرومان . "

                                                                                                                                                                    

وليس ثمة محل للتفريق بين بيع الثمار المنعقدة وبيع الثمار قبل انعقادها على نحو ما فعل التقنين  . أو على األقل قابال للتعيين

 197ص  1ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "ك بأحكام الشريعة إسالمية متأثراً في ذل ( 992 – 999) م  المختلط

) .  

من يقول بجواز التعامل في الشيء  ، كأبن القيم ، نقول المعروف من أحكام الفقه اإلسالمي ألن هناك من فقهاء المسلمين ( 951)  

ً  ، المستقبل إذا امتنع الغرر   . ومثل ذلك أن يبيع شخص محصول أرضه قل أن ينبت بسعر الوحدة ال بثمن مقدر جزافا

ومع ذلك فبيع األثمار المنعقدة وبيع الزرع النابت يشمل " من القانون المدني المختلط على ما يأتي :  992ثم نصت المادة  ( 951)  

  . 591أنظر في القضاء المختلط نظرية العقد للمؤلف فقرة  . "أيضاً األثمار التي تنعقد والزرع الذي ينبت بعد العبي 

وهو  ، وقد قصد فيما يتعلق بالشرط األول" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 957)  

) مجموعة  "لاللتزام فقرر صالحيتها ألن تكون محال  ، أن يزيل كل شك يكتنف حكم األشياء المستقبلة ، وجود المحل

  . ( 191ص  1األعمال التحضيرية ج 

  . ويراعى ذلك طبعاً في تقدير الثمر ، فيصبح وجد النتاج أو لم يوجد ، وقد يكون البيع الواقع على التتام معاً احتمالياً  ( 955)  

يجوز أن يكون  - 2" ى الوجه اآلتي : من المشروع التمهيدي عل 271في المادة  ) بفقرتيه ( تاريخ النص : ورد هذا النص ( 599)  

إال أن يكون برضاه وبورقة رسمية  ، غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل – 1 . محل االلتزام شيئاً مستقبال

وقد جاء في المذكرة  . ونرى من ذلك أن المشروع التمهيدي يجيز التعامل في التركة المستقبلة برضاء المورث . "

واألصل حظر التعامل في تركة اإلنسان ما بقى على قيد الحياة وفقاً " اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

فأباح  ، بيد أن المشروع قد استحدث في هذا الشأن أحكاماً هامة . للقواعد التقليدية التي جرى العمل لعيها من عهد الرومان

وهي الخوف من مضاربة الوارث  ، والحق أن علة تقرير البطالن . في التركة المستقبلة إذا ارتضى صاحبها ذلك التصرف

 . ينبغي استبعادها إذا كان المورث نفسه قد صح عنده من األسباب المعقولة ما يقر من اجله التصرف ، على حياة مورثة

ة وأن يتصرفوا فيما يحتمل أن يؤول إليهم منها ما دام المورث قد اقرهم وبهذا ابيح للورثة أن يتفقوا على تنظيم شؤون الترك

وورد في موضع آخر من المذكرة اإليضاحية ما  . في الهامش ( 199ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "على ذلك 

إذ حظر التعامل فيها بضروب  ، ةورد على قاعدة جواز التعامل في األشياء المستقبلة استثاء يتعلق بالتركات المستقبل" يأتي : 

ويراعى أن النص الذي تضمنه المشروع اعم  . كالبيع والمقايضة والشركة والصلح والتنازل وما إلى ذلك ، التصرفات جميعاً 
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 الفهرس العام

كان هذا القانون يعد التعامل في التركات المستقبلة مخالفاً لآلداب ألن من يتعامل في تركة شخص ال يزال حياً إنما يضارب على 

فالرومان عندما حرموا التعامل  . ويعده كذلك مخالفاً للنظام العام إذ هو خليق أن يغري ذا المصلحة بالتعجيل بموت المورث ، موته

أما القوانين الحديثة فتحرم  . لذلك كانوا يبيحونه إذا اشترك هذا في العقد ، المستقبلة كانوا ينظرون إلى مصلحة المورثفي التركة 

فإن الوارث التي يتعامل في تركة مستقبلة يغلب أن  ، بل لمصلحته ولمصلحة الوارث معاً  ، هذا التعامل ال لمصلحة المورث وحده

فتحريم هذا التعامل  . يكون نزفاً ال يقف عند تبديد ما يصل إلى يده من المال في الحال بل يبدد كذلك ما يحتمل أن يملكه في المستقبل

ً  . تقرر حماية له من نزقه ً  ، لذلك كان التحريم مطلقا وجزاء التحريم إذن  . للقانون الروماني ال يرتفع حتى لو رضى المورث خالفا

  . هو البطالن المطلق بما يستتبعه هذا البطالن من نتائج قانونية

                                                                                                                                                                    

بيد أن بين قواعد المشروع وبين قواعد  . حيث يقتصر الحظر على البيع ، من التقنين الحالي 991/  119من نص المادتين 

فقد احتذى هذا  . ن الحالي خالفاً أهم مما تقدم يتصل بحكم التعامل في التركة المستقبلة إذا كان حاصال برضاء صاحبهاالتقني

وقضى ببطالن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة ولو برضاه لعدم مشروعية  ، التقنين مثال اغلب التقنينات األجنبية

وقد بلغ من أمر هذا االتجاه أن اعتبر التصرف باطال ولو  . وت تتعارض مع اآلدابباعتبار أن المضاربة على الم ، المحل

أما المشروع فقد اتبع في هذا الشأن  . كان صادراً من صاحب التركة نفسه كما إذا باع شخص كل أمواله الحاضرة والمستقبلة

من  921قنين االلتزامات السويسري والمادة من ت 191) أنظر مع ذلك المادة  مذهباً ال يزال نصيبه من الذيوع غير كبير

من التقنين البولوني  97من التقنين الهولندي والمادة  2919من التقنين األسباني والمادة  2112التقنين االلمانين وكذلك المادة 

اقد في هذه وليس كيفي التمام التع . فاستبعد فكرة المضاربة على حياة المورث إذا تدخل هذا في التصرف وارتضاه ، (

 . ويجب أن يكون رضاء الجميع ثابتاً في عقد رسمي ، بل ال بد أيضاً من رضاء المورث ، الصورة رضاء المتعاقدين

فحوالة الحق ال تنعقد  ، فلهذه الحالة نظير في التقنين المصري الحالي ، واذاكان التصرف ال ينعقد إال باجتماع إرادات ثالث

وعلى هذا النحو يكون التعامل في التركات المستقبلة قد وصل وفقاً  . عليه برضاء طرفي الحوالةإال إذا اقترن رضاء المحال 

ولهذا شرع البطالن النسبي  ، فقد كانت الفكرة في مبدأ األمر حماية الوارث . ألحكام المشروع إلى مرحلة جديدة في تطوره

لآلداب من حيث استنكار فكرة المضاربة على موت إنسان ال  ثم اعتبر البطالن بعد ذلك مطلقاً لمخالفة التصرف . لمصلحته

فكل تصرف  . إلى وضع المسألة وضعاً جديداً  ، والتقنينات التي اقتبس منها ، وانتهى األمر بالمشروع . يزال على قيد الحياة

ً  ، يرد على تركة مستقبلة ال يقتصر على المتعاقدين وحدهم إذ  ، له ضرورة ال معدى عنهايعتبر تدخ ، بل يتناول شخصاً ثالثا

فهو في الوقت  ، وإذا كان هذا التدخل إقرارا ضرورياً يصدر من صاحب المصلحة األولى في التصرف . األمر يتعلق بتركته

وغنى عن البيان أن لهذا الوضع الجديد  . ذاته كفيل باستبعاد فكرة المضاربة التي استند إليها العتبار التصرف مخالفاً لآلداب

وال يحول دون اإلفادة منها إال الحظر  ، نفعها من الناحية العملية ، بغير شك ، فهو يبيح اتفاقات لها . مزايا ال يستهان بها

مة من هذا القبيل وال شك أن قس . فللمورثة مثال أثناء حياة مورثهم وبموافقته أن يتفقوا على قسمة التركة المستقبلة . القائم

كذلك يجوز لكل وارث أن  . تكون أفضل وابقى من قسمة يجريها األصول ويلتزم بها الورثة دون أن تكون وليدة إرادتهم

) مجموعة األعمال التحضيرية  "يتصرف فيما قد يؤول إليه من التركة مع مراعاة األحكام المقررة بمقتضى قواعد الميراث 

  . ( 195ص  – 197ص  1ج 

وبالرغم من االعتبارات المتقدمة رأت لجنة المراجعة أن تعدل عن هذا التجديد وأن تعود إلى الحكم القديم في تحريم التعامل في 

يجوز أن يكون محل  – 2" فعدلت نص المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  ، التركة المستقبلة ولو برضاء المورث

التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل إال في األحوال التي نص عليها في القانون غير أن  – 1 . االلتزام شيئا مستقبال

وقد لوحظ في الرجوع إلى الحكم القديم أن أهم أمر كان يراد تحقيقه من وراء إباحة التعامل في التركة المستقبلة برضاء  . "

فتحقق بذلك ما كان مقصودا ًن وال ضير  ، وص صريحةوقد أجازها القانون الجديد بنص ، المورث هو إجازة قسمة المورث

 . في المشروع النهائي 299وقد أصبح رقم المادة  . بعد هذا من المحافظة على تقاليد القانون القديم فيما يجاوز هذا المقصد

ولو " الثانية عبارة  وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ أضيفت إلى الفقرة . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل

ووافق مجلس الشيوخ على  . 292وأصبح رقم المادة  . زيادة في اإليضاح ونسجاً على منوال التقنين القديم" كان برضاه 

من المشروع  11وانظر المادة  . ( 122ص  – 191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  المادة كما أقرتها لجنته

  . من تقنين االلتزامات السويسري 191من التقنين األلماني والمادة  921مادة وقارن ال –الفرنسي اإليطالي 

إال أنه كان مقصوراً على البيع دون غيره من أنواع  ، هذا وقد كان القانون المدني القديم يتضمن نصاً مماثال لنص القانون الجديد

ولكن  . "ي تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو برضاه بيع الحقوق ف" تقضيان بان  991/  119فكانت المادتان  . ، التعامل

)  الفقه والقضاء في مصر كانا يعتبران هذا النص تطبيقا لقاعدة عامة هي تحريم كل ضروب التعامل من بيع وغير بيع

  . ( 591نظرية العقد للمؤلف فقرة 
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وقد كان هذا هو الحكم أيضاً في القانون . لوأيا كان نوع التعام ، أياً كان الطرفان ، وكل ضرب من التعامل في تركة مستقبلة باطل

ومن يكون  ، ونعرض اآلن لتحديد ما هو المقصود بالتركة المستقبلة . الجديد شيئاً في هذا الصددولم يستحدث القانون  ، المدني القديم

  . وضروب التعامل التي ترد عليها ، طرفاً في التعامل فيها

الحقوق  فإذا كان اإلنسان على قيد الحياة فهذا المجموع من . فالتركة هي مجموع ما لالنسان من حقوق وما عليه من ديون وقت موته

والتعامل المحرم هو الذي يقع على تركة مستقبلة في مجموعها أو في جزء  . والديون منظوراً إليه وقت الموت هو تركته المستقبلة

 من هذا المجموع أو في مال معين ينظر فيه إلى أنه يدخل ضمن أموال التركة
 (592  )

ويستوي أن تأتي التركة من طريق الميراث أو  .

فكما ال يجوز للوارث أن يتعامل في نصيبه في تركة مستقبلة كذلك ال يجوز للموصى له أن يتعامل فيما أوصى  ، يةمن طريق الوص

  . له به مستقبالً 

 أما الطرف الذي يقع منه التعامل في التركة المستقبلة فقد يكون هو الوارث يبيع ألجنبي نصيبه في التركة المستقبلة
 (591  )

وقد يقع  .

 . أو أن يبيع أحدهما نصيبه من اآلخر ، وارث ووارث آخر يتفقان على قسمة ما سيقع في نصيب كل منهما من الميراث التعامل بين

كأن يتفق المورث مع الوارث على إعطائه نصيباً من التركة اكبر أو أقل من  ، وقد يكون التعامل بين المورث نفسه ووارث أو أجنبي

إذ أن المورث ال يستطيع أن يفعل هذا أو ذاك  ، بي على إعطائه نصيباً من التركة يأخذه بعد موتهأو يتفق مع أجن ، نصيبه القانونين

إال عن طريق الوصية وهي تختلف عن هذا الضرب من التعامل في إنها يجوز الرجوع فيها حتى موت الموصى وفي إنها ال تجوز 

فإذا  ، نفسه ترجع إلى أن أحكام الميراث والوصية من النظام العام والحكمة في تحريم التعامل على الموارث . إال في حدود معينة

 أبحنا للمورث التعامل في تركته المستقبلة استطاع أن يحيد عن هذه األحكام
 (599  )

.  

                                                 

وعلى ذلك ال يعتبر باطال أن  ، فإنه يصح ، أموال التركةأما إذا وقع التعامل على مال لم ينظر فيه إلى أنه يدخل ضمن  ( 592)  

ولكن إذا تصرف في كل ماله الحاضر والمستقبل إلى وقت موته عد هذا تعامال في تركة  ، يبيع شخص كل ماله الحاضر

له على ذلك وال يعد تعامال في تركة مستقبلة أن يؤجل المدين وفاء الدين إلى وقت موت مورثه ولو كان الباعث  . مستقبلة

فليس في هذا تعامل في مال  ، وال تأجيل المدين وفاء الدين إلى يوم موته هو ، أمله في سداد الدين من التركة التي سيرثها

وال يكون التعاقد باطال حتى لو كان الباعث عليه  . بل هو تحديد ألجل دين ال عالقة له بالتركة ، يدخل ضمن تركة مستقبلة

كما إذا كان الدائن لمستحق في وقف قد حصل على أن يكون المستحق التالي في الوقف كفيال  ، توقع موت شخص معين

كذلك ال يعتبر باطال تعهد أخ ألخته بان  . ألن التعامل هنا لم يقع على مال في تركة مستقبلة ، لمدينه توقعاً لموت هذا المدين

لدتها إذا تبين أن األم وهبت ابنها جميع أمالكها واشترطت عليه أن يدفع لها مبلغاً معيناً على إال تطالب بشيء من ميراث وا

إذ يعتبر تصرف األم هبة مال حاضر ال يدخل في تركة مستقبلة وقد اقترنت الهبة بشرط  ، يكتب ألخته سنداً بهذا المبلغ

  . ( 55ص  29المحاماة  2595يونية سنة  27) محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية في  لصالح األخت

ولكن يعد تعامال في تركة مستقبلة أن يتفق الورثة قبل موت مورثهم على عدم الطعن في أية وصية تصدر من المورث الحدهم أو 

كذلك يعد تعامال في تركة مستقبلة تصرف ال  . أو اتفاقهم على اعتبار أية وصية تصدر من المورث ألي منهم باطلة ، ألجنبي

والزام المورث أحد الورثة دون غيره بتسديد دين من  ، ا بل يبيع حقوقه في أية تركة تؤول إليهيحدد فيه الوارث تركة بذاته

  . وقصر المورث على أحد الورثة دون اآلخرين منفعة تعود عليه من عقد ، ديون التركة

يع باطل ألنه تعامل في تركة وهذا ب –وهناك فرق بين أن يبيع الوارث ماال معيناً على أنه سيؤول إليه في تركة مورثه  ( 591)  

فإذا باع شخص  . وهذا بيع ملك الغير وهو قابل لإلبطال –وبين أن يبيع هذا المال المعين على أنه ملكه في الحال  –مستقبلة 

فهم من ذلك أن البائع يتصرف في حق من حقوقه  ، عقاراً مملوكا لمورثه واشترط أن البيع ال ينفذ إال بعد موت المورث

المجموعة الرسمية  2527أكتوبر سنة  99) محكمة مصر الكلية الوطنية في  وكان البيع باطال ، لة في تركة مستقبلةالمحتم

  . ( 55رقم  12

إلى غير  ، وكونه يستقل باإلرث أو يشركه فيه غيره ، وقد قضت محكمة النقض بأن كون اإلنسان وارثا أو غير وارث ( 599)  

كل هذا مما  ، ذلك من أحكام اإلرث وتعيين الورثة وانتقال الحقوق في التركات بطريق التوريث لمن لهم الحق فيها شرعا

ويحكم القاضي به من تلقاء نفسه  ، والتحيل على مخالفة هذه األحكام باطل بطالنا مطلقا ال تحلقه اإلجازة . يتعلق بالنظام العام

فال يجوز قبل وفاة أي  ، وتحريم التعامل في التركات المستقبلة يأتي نتيجة لهذا األصل . ليها الدعوىفي أية حالة كانت ع

سواء من جهة إيجاد ورثة غير من لهم الميراث شرعاً أو من جهة الزيادة  ، إنسان االتفاق على شيء يمس بحق اإلرث عنه

بل جميع هذه  ، ث قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياهأو النقص في حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف في حق اإلر

 ، فإذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أمالكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله ، االتفاقات وما شابهها مخالف للنظام العام

يح الواضح لتصرفهما هذا فإن التكييف الصح ، وحرر هذا الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هي ماله في حالة وفاته قبلها

 ، وانه اتفاق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية في الميراث ، أنه تبادل منفعة معلق على الخطر والغرر

ويشبه هذا التصرف أن يكون من  ، أما التبرع المحض الذي هو قوام الوصية وعمادها فال وجود له فيه . فهو اتفاق باطل
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أو  ، أو يهبه ، فال يجوز للوارث أن يبيع ميراثه المستقبل . وكل ضرب من ضروب التعامل في التركة المستقبلة محرم كما قدمنا

 بل هو ال يستطيع أن يؤجره . أو ينزل عنه بإرادته المنفردة ، أو يصالح عليه ، أو يقدمه نصيباً في شركة ، أو يقايض به ، يقسمه
 (

595  )
وقسمه (  جديد 529م )  وذلك كالوصية ، أو أن يجري عليه أي نوع من أنواع التعامل إال ما أجازه القانون بنص صريح ،

  .(  جديد 529 – 597م )  المورث

 المحل ممكن  - 2

  اإلمكان يقابل الوجود – 218

أما االلتزام الذي يكون  . رأينا في االلتزام الذي يكون محله نقل حق عيني أن الشيء الذي تعلق به هذا الحق يجب أن يكون موجوداً  :

فإذا كان محل االلتزام  ، ابل الوجود هناكواإلمكان هنا يق . محله عمال أو امتناعاً عن عمل فيجب أن يكون المحل فيه ممكناً 

وقد نصت  .(  a l'impossible nul n'est tenu)  . ألنه ال التزام بمستحيل ، ويكون العقد باطال ، فإن االلتزام ال يقوم ، مستحيال

 كان العقد باطالإذا كان محل االلتزام مستحيال في ذاته " :  من القانون المدني الجديد على ذلك إذ تقول 291المادة 
 (599  )

" .  

                                                                                                                                                                    

بل هو من قبيل الرقبى  ، الة ولكن في غير موطنه المشروع هو فيه مادام لكل من المتعاقدين ورثة آخرونقبيل والء الموا

  . ( 555ص  255رقم  2مجموعة عمر  2595يونية  25) نقض مدني في  المحرمة شرعا

بل هو  ، يس هذا تعامال في تركة مستقبلةفل ، أو يهبه إياه ، أن يبيع لوارثه في الحال ماال مملوكا له ، ولكن ال يوجد ما يمنع المورث

وقد قضت محكمة النقض بأن قوانين اإلرث ال تطبق إال على ما يخلفه المورث من األموال بعد  . تصرف في مال حاضر

وأما قبل ذلك فالمالك الكامل األهلية حر التصرف في  . وأن تقيد التصرفات ال يكون إال ابتداء من مرض المورث ، موته

وهذا بطبيعة  ، ولو كان التصرف صادراً ألحد الورثة ، ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل انصبتهم ، ملكه

وال يناقض ما قررته محكمة النقض في حكمها الصادر  ، وأن هذا حق ال غبار عليه . الحال ما لم يكن التصرف مشوباً بعيب

رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة  5) نقض مدني في  ارة إليه () وهو الحكم السابق اإلش 2595يونية سنة  25في 

  . ( 2297ص  911

هذا والتعليل الذي ذكرناها في تحريم التعامل في التركة المستقبلة على المورث نفسه هو التعليل الذي قالت به محكمة النقض كما 

إذ يكفي لتجنب ما سيق من اعتراض يرجع إلى التحليل على مخالفة أحكام الميراث إال يحرم  ، وهو تعليل غير مقنع . رأينا

ويبقى صحيحاً تعامل المورث في تركته إذا لم يخرج على أحكام اإلرث  ، من هذا التعامل إال ما كان فيه مخالفة لهذه األحكام

  . ما في هذا المعنى حذف في المشروع النهائيوقد سبقت اإلشارة إلى أن المشروع التمهيدي تضمن حك . والوصية

 1) محكمة النقض الفرنسية في دوائرها المجتمعة في  فإذا تعهد شخص بإيجار عين ستؤول إليه في تركه كان عقده باطال ( 595)  

  . ( 999 – 2 – 2599داللوز  2599يوليه سنة 

إذا كان محل االلتزام الذي  – 2" التمهيدي على الوجه اآلتي :  من المشروع 279تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 599)  

صح  ، أما إذا كان األمر مستحيال على المدين دون غيره – 1 . كان العقد باطال ، نشأ عن العقد أمراً مستحيال استحالة مطلقة

لمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما وقد جاء في المذكرة اإليضاحية ل . "العقد وألزم المدين بالتعويض لعدم وفائه بتعهده 

وال يكون االلتزام نصيب من الوجود إال إذا طرأت  . فالمحل غير موجود في الواقع ، إذا كانت االستحالة مطلقة" يأتي : 

لة أما إذا كانت االستحا . فيكون للمتعاقد في هذه الحالة أن يرفع دعوى الفسخ ال دعوى البطالن ، االستحالة بعد قيام العقد

كان  ، على أن التنفيذ إذا استحال على المدين . فالعقد صحيح ويلزم المتعاقد بتنفيذه ، أي قاصرة على الملتزم وحده ، نسبية

وله أيضاً أن يطالب بالتعويض إال إذا اختار فسخ العقد مع  ، للدائن أن يقوم به على نفقة هذا المدين طبقاً للقواعد العامة

وقد اقتصر المشروع فيما يتعلق باستحالة المحل على ذلك القاعدة العامة  . إن كان ثمة محل لذلك ، المطالبة بتعويض إضافي

 ، فبعض هذه التطبيقات قد ورد في مواضع أخرى من المشروع . ولم ير داعياً لتفصيلها باالستكثار من التطبيقات الجزئية

من تقنين االلتزامات  19من التقنين األلماني والمادة  991المادة ) أنظر  وبعضها من اليسير أن يستنبط من المبادئ العامة

على األخص فيما يتعلق باالستحالة الجزئية ورجوع من يجهلها  . . . من التقنين البولوني ألخ 91و  91السويسري والمادتين 

تحديد معيار االستحالة النسبية  وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية من النص لصعوبة . " من المتعاقدين بالتعويض (

إذا كان محل " وأصبح النص كما يأتي :  ، واكتفى بالفقرة األولى بعد تحديد االستحالة فيها بان األمر يكون مستحيال في ذاته

ووافق مجلس النواب على  . في المشروع النهائي 291وأصبح رقم المادة  . "االلتزام مستحيال في ذاته كان العقد باطال 

هو أن " مستحيال في ذاته " وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ قيل أن المراد من أن األمر يكون  . المادة دون تعديل

ووافق مجلس الشيوخ على  . 291وقد وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها  ، يكون مستحيال استحالة مطلقة

  . ( 125ص  – 122ص  1عمال التحضيرية ج ) مجموعة األ المادة كما أقرتها لجنته
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  االستحالة المطلقة واالستحالة النسبية – 219

ال أن يكون مستحيال  ، 291وهي أن يكون االلتزام مستحيال في ذاته كما تنص المادة  ، والمقصود باالستحالة هنا االستحالة المطلقة :

ولكن  ، ال عليه هو أو يلتزم بأمر يحتاج إلى مقدرة فوق طاقتهفقد يلتزم شخص بعمل فني يكون مستحي ، بالنسبة إلى الملتزم م فحسب

 ، ففي هذه الحالة يوجد االلتزام ويقوم على محل صحيح . هذا العمل ال يستحيل القيام به على رجل من أصحاب الفن أو ممن يطيقونه

ويكون المدين مسئوال في هذه الحالة عن  ، لتزاموإذا كان يستحيل على المدين القيام به فهذه االستحالة النسبية ال تمنع من قيام اال

 . ويجوز فسخ العقد إذا كان ملزماً للجانبين ، التعويض لعدم استطاعته القيام بالتزامه ولتسرعه في أن يأخذ على نفسه التزاماً ال يطيقه

ولكن  ، ففي كلتا الحالتين يوجد االلتزام ، هوال فرق بين ما إذا كانت هذه االستحالة النسبية قد سبقت وجود االلتزام أو كانت الحقة ل

  . المدين يبرأ من التنفيذ العيني ويكون مسئوال عن التعويض على النحو الذي قدمناه

 وهي ما رجعت إلى االلتزام في ذاته كما رأينا ، أما إذا كانت االستحالة مطلقة
 (591  )

فإنها تمنع من وجود االلتزام إذا كانت سابقة  ،

وال تمنع من وجوده إذا كانت الحقة ألن االلتزام قد وجد قبل نشوء االستحالة وإنما ينقضي بنشوئها بعد أن  ، د بهذا االلتزامعلى التعه

ويجوز فسخ العقد إذا كان ملزماً  ، ولكن يبقى مسئوال عن التعويض إذا كان هناك تقصير في جانبه ، فتبرأ ذمة المدين . وجد

ومثل االستحالة المطلقة أن يتعهد شخص بأن يقوم بعمل يكون قد تم قبل التعهد كما إذا تعهد محام برفع استئناف عن قضية  . للجانبين

  . أو أن يتعهد شخص باالمتناع عن عمل كان قد وقع قبل التعهد ، كان االستئناف قد رفع فيها قبل ذلك

وإنما  ، د باطال سواء أكانت االستحالة سابقة على وجود العقد أم الحقة لهويستخلص مما تقدم أن االستحالة النسبية ال تجعل العق

أما االستحالة المطلقة فإن كانت سابقة على  . تجعله في الحالتين قابال للفسخ إذا كان ملزماً للجانبين لعدم إمكان قيام الملتزم بالتزامه

 ه قابال للفسخ إذا كان ملزماً للجانبينوإن كانت الحقة جعلت ، وجود التعهد فإنها تجعل العقد باطال
 (591  )

.  

  االستحالة الطبيعية واالستحالة القانونية – 221

أي ترجع ال إلى طبيعة االلتزام بل إلى سبب في  ، وقد تكون االستحالة قانونية –واالستحالة في األمثلة التي قدمناها استحالة طبيعية  :

ففي مثل  . كما إذا تعهد محام برفع استئناف عن حكم بعد انقضاء الميعاد القانونين أو نقض في قضية ال يجوز فيها النقض ، القانون

  . هذه الفروض ترجع االستحالة إلى حكم القانون ال إلى طبيعة االلتزام

وتنهي االلتزام إذا جدت  ، إذا وجدت قبل التعهد به تمنع وجود اللتزام : واالستحالة القانونية حكمها حكم االستحالة الطبيعية المطلقة

في بعد ذلك وينبني على ما تقدم أن تعهد المحامي برفع االستئناف إذا صدر بعد انتهاء الميعاد الذي يقبل فيه االستئناف ال يوجد التزماً 

فإن االلتزام  ، تئناف وأصبح رفعه مستحيالأما إذا صدر قبل الميعاد ولكن المحامي ترك الميعاد ينقضي دون أن يرفع االس ، جانبه

  . فيكون المحامي مسئوال عن التعويض ، ثم يصبح تنفيذه العيني مستحيال ، يوجد أوالً 

 المحل معين أو قابل للتعيين  -المبحث الثاني 

  النصوص القانونية – 221

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 299نصت المادة  :

 . " وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإال كان العقد باطال ، لم يكن محل االلتزام معينا بذاتهإذا  - 2"  

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة  . ويكفي أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ا يستطاع به تعيين مقداره - 1"  

التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف  ، خرآالعرف أو من أي ظرف ولم يمكن استخالص ذلك من  ، من حيث جودته ، الشيء

 متوسط
 (597  )

" . 

                                                 

ال بالنسبة  ، فيكون االلتزام مستحيال بالنسبة إلى موضوعه ، ال تكون االستحالة مطلقة إال إذا رجعت إلى االلتزام في ذاته ( 591)  

ة فيجب إذن أن تكون االستحالة استحال . إلى شخص معين سواء كان هذا الشخص هو الملتزم أو كان شخصاً غيره

 impossibilite subjective)  ال استحالة شخصية ، بالنسبة إلى جميع الناس ( impossibilite objective)  موضوعية

 . بالنسبة إلى بعض دون بعض (

فليس  ، وإذا كان االلتزام بنقل الملكية في هذا البيع مستحيال على البائع . ومن ثم فبيع ملك الغير تعتبر االستحالة فيه استحالة نسبية

أن يقوم بتنفيذ هذا  ، بل يستطيع نفس البائع إذا أصبح مالكا ، ويستطيع المالك الحقيقي ، هو باألمر المستحيل في ذاته

لكان هذا البيع صحيحا  ، من القانون المدني الجديد ( 511) م  ولوال ورود نص يجعل بيع ملك الغير قابال لإلبطال ، االلتزام

  . قابال للفسخ

 ، فينقضي االلتزام بها ، إذا هي لم ترجع إلى تقصير الملتزم ، وقد تكون االستحالة المطلقة الالحقة لوجود العقد قوة قاهرة ( 591)  

 . وينفسخ العقد إذا كان ملزماً للجانبين
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  : على ما يأتي 295ونصت المادة 

التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو النخفاضها وقت  ، إذا كان محل االلتزام نقودا"  

 الوفاء أي أثر
 (595  )

" . 

وجب أن تكون هي أيضاً معينة  . فإذا كان المحل نقوداً  . ويتبين من هذه النصوص أنه يجب في المحل أن يكون معيناً أو قابال للتعيين

  . أما قيمة هذه النقود إذا تغيرت فليس في األصل لتغيرها أي اعتبار ، أو قابلة للتعيين

ً )  في كيفية تعيين المحل(  أوالً : )  فنتكلم   . في تعيين محل االلتزام إذا كان نقوداً (  ثانيا

 كيفية تعيين المحل 

 تعيين محل االلتزام إذا كان عمال أو امتناعا عن عمل – 222

فإذا تعهد مقاول ببناء وجب أن يتعين  . إذا التزم شخص أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل وجب أن يكون ما التزم به معيناً  : 

وقابليته للتعيين ترجع إلى الظروف التي تستخلص منها نية طرفي  . األقل أن يكون قابال للتعيينهذا البناء أو وجب على 

فإن ظروف التعاقد  ، فإذا التزم المقاول بان يبني مستشفى أو مدرسة أو منزال للسكنى أو منزال لالستغالل أو نحو ذلك . االلتزام

أما إذا اقتصر المقاول على أن يلتزم بإقامة بناء ون أن يعين  . ء المطلوبيصح أن يستخلص منها العناصر الالزمة لتعيين البنا

  . فال يقوم االلتزام على محل كهذا ألنه في حكم المعدوم ، كان المحل غير معين وغير قابل للتعيين ، أي نوع من البناء هو

                                                                                                                                                                    

الشيء محل يجب أن يكون  - 2" من المشروع التمهيدي على النحو اآلتي  275تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 597)  

ويكفي أن يكون الشيء معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين  – 1 ، أو بنوعه ومقداره ، االلتزام معيناً بذاته

وإذا لم يتفق المتعاقدان صراحة أو ضمناً على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخالص ذلك من أي ظرف  . مقداره

والنص على  ، وفي لجنة المراجعة تقرر إدخال بعض تعديالت لفظية . "ن يسلم شيئاً من صنف متوسط التزم المدين بأ ، آخر

من الفقرة الثانية ألن " صراحة أو ضمنا " وحذف عبارة  ، من المشروع 272حكم البطالن بعد أن استغنى عن المادة 

" ضافة العرف كتخصيص يليه تعميم في عبارة وإ" استخالص ذلك من أي ظرف آخر " االتفاق الضمني يندرج تحت عبارة 

إذا لم يكن محل االلتزام معيناً بذاته وجب أن يكون معيناً بنوعه  – 2" فأصبح النص كاآلتي :  . "من أي ظرف آخر 

 ، دارهويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مق – 1 . وإال كان العقد باطال ، ومقداره

 ، ولم يمكن استخالص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخر ، وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته

ووافق مجلس النواب على  . في المشروع النهائي 291وأصبح رقم المادة  . "التزم المدين بان يسلم شيئاً من صنف متوسط 

ووافق مجل الشيوخ على  . 299وأصبح رقم المادة  ، وكذلك فعلت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ . المادة دون تعديل

من التقنين  1فقرة  259أنظر المادة  . ( 121ص  – 125ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  المادة كما أقرتها لجنته

  . من التقنين األلماني 159اللبنانين والمادة 

إذا كان محل االلتزام نقوداً  - 2" من المشروع التمهيدي على النحو االتيك  271النص : ورد هذا النص في المادة تاريخ  ( 595)  

فال يكون المدين ملزماً إال بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أي 

إذا لم يكن للنقد المعين في العقد سعر قانونين في مصر جاز للمدين أن يبقى  – 1 . ف ذلكاثر ما لم يتفق المتعاقدان على خال

 ، فإذا لم يكن في مكان الوفاء سعر معروف للقطع ، دينه بنقود مصرية بعسر القطع في الزمان والمكان اللذين يتم فيهما الوفاء

إذا تأخر المدين عن الوفاء في ميعاد  – 9 . يقضي بغير ذلك كل هذا ما لم يوجد اتفاق . فيسعر قطعها في أقرب سوق تجارية

وفي لجنة المراجعة اقترح حذف النص كله  . "دون إخالل بفوائد التأخير  ، االستحقاق بتقصير منه كان ملزماً بفرق السعر

لك مع استبقاء الفقرة وبعد المناقشة وافقت اللجنة على ذ ، ألنه يقرر حكما في مسائل اقتصادية يحسن تركها لقانون خاص

فاصحب النص الذي اقرته اللجنة هو  ، "ما لم يتفق المتعاقدان على خالف ذلك " األولى على أن يحذف منها العبارة األخيرة 

) إذا كان محل االلتزام نقودا التزام المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون الرتفاع قيمة النقود أو  "ما يأتي : 

ووافق مجلس النواب على المادة دون  . في المشروع النهائي 297وأصبح رقم المادة  . "فاضها وقت الوفاء أي اثر النخ

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما  . 295وأصبح رقم المادة  ، وكذلك فعلت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ، تعديل

  . ( 111ص  – 127ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  أقرتها لجنته

إذا " :  ( 911/  515) م  هذا وقد كان القانون المدني القديم يتضمن النص اآلتي . من المشروع الفرنسي اإليطالي 15أنظر المادة 

 . "أياً كان اختالف أسعار المسكوكات الذي حصل بعد وقت العارية  ، كان الشيء المستعار نقوداً لزم رده بعين قيمته العددية

  . وإن كان مقصوراً على عقد الفرض ، وهذا النص ال يختلف في المعنى عن النص الجديد
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 تعيين محل االلتزام في الشيء موضوع الحق العيني – 223

وهنا يجب التمييز  . وجب كذلك أن يكون هذا الشيء معيناً أو قابال للتعيين ، م محله نقل حق عيني على شيءوإذا كان االلتزا : 

  . بين الشيء المعين بالذات والشيء غير المعين

فإذا باع  . فيوصف الشيء وصفاً يكون مانعاً للجهالة ، فإذا وقع العقد على شيء معين بالذات وجب أن تكون ذاتية الشيء معروفة

وجب أن يبين موقع هذا المنزل في أية جهة هو وأن يذكر أوصافه األساسية التي تميزه عن غيره من المنازل  ، شخص منزال

وجب أن يبين أية  ، وإذا باع سيارة معينة بالذات . وبج تحديد موقعها وبيان مساحتها وتعيين حدودها ، وإذا باع أرضا . األخرى

من القانون  525وقد طبقت المادة  . السيما إذا كان البائع عنده أكثر من سيارة واحدة . المميزة كر أوصافهاسيارة يبيعها وأن يذ

ويعتبر العلم كافياً  . يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً "  فنصت على أنه ، الجديد هذه القاعدة في صدد عقد البيع

  . " وأوصافه األساسية بياناً يمكن من تعرفهإذا أشتمل العقد على بيان المبيع 

كان يذكر مثال أن المبيع قطن من نوع األشموني  ، وجب أن يكون معيناً بجنسه ونوعه مقداره ، كان الشيء غير معين بالذات أما إذا

إذا تعهد شخص بأن يورد أغذية كما  ، فإذا لم يحدد المقدار وجب أن يتضمن العقد ما يستطاع به تحديده . وأن مقداره عشرون قنطاراً 

فالمقدار الالزم من هذه األغذية وإن لم يحدد في العقد قابل للتحديد وفقاً لحاجة  ، معينة النوع لمستشفى معين أو لمدرسة معينة

  . المستشفى أو المدرسة

أو قام صانع بعمل  ، دون أن يبين الثمنكما إذا قام متجر بتوريد سلعة لعميل له  ، وكثيراً ما يترك تعيين المحل للمألوف أو للعرف

  . دون أن يحدد اجره

وقد يقتصر التعيين على بيان الجنس والنوع والمقدار دون أن تذكر درجة الجودة ودون أن يمكن استخالصها من العرف أو من 

وال يكون رديئاً حتى ال يغبن  ، دينفال يكون جيداً حتى ال يغبن الم ، ففي هذه الحالة يجب أن يكون الصنف متوسطاً  ، ظروف التعاقد

 الدائن
 (529  )

.  

 تعيين محل االلتزام إذا كان نقوداً  – 2

 العملة الورقية ذات السعر القانوني –تعيين النقود  – 224

فيلتزم المدين مثال أن يؤدي  . وجب أن تكون هي أيضاً معينة بنوعها ومقدارها شأن أي محل لاللتزام ، إذا كان محل االلتزام نقوداً  : 

بأنه إذا كان محل  ، كما رأينا ، 295وتقضي المادة  . للدائن مقداراً معيناً من الجنيهات المصرية أو من القروش أو من المالليم

 . ت الوفاء أي اثرااللتزام نقوداً التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو النخفاضها وق

فإذا ارتفعت كان  . سواء ارتفعت قيمة النقود أو انخفضت ، ويترتب على ذلك أن المدين يلتزم بأداء المقدار المتفق عليه من النقود

وليس من الالزم أن يؤدي المدين النقود من النوع  . وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين ، ارتفاعها لمصلحة الدائن

(  cours legal)  بل إن المدين يؤدي دينه عادة بنقد ذى سعر قانوني ، جنيهات أو قروشاً أو مالليم ، وص عليه في العقدالمنص

  . فيؤديه عملة ورقية إذا تقرر لها سعر قانونين ، يساوي القدر المتفق عليه

 ، قبولها حتى لو اتفق مع المدين على غير ذلك واألصل في نظرنا أن العملة الورقية إذا تقرر لها سعر قانونين وجب على الدائن

ومهما يكن من  . فالسعر القانوني وحده كاف لجعل الدائن يستوفى حقه .(  cours force)  وحتى لو لم يكن لهذه العملة سعر الزامي

                                                 

فإذا قدر الحكم الثمن كان تقديره ملزماً  . وقد يترك تعيين المحل ألجنبي كما إذا باع شخص عيناً بثمن يترك تقديره لحكم ( 529)  

ألن عمل  ، لم يقدره فال يجوز للقاضي أن يقوم مقامه في التقديرأما إذا  ، وقام التزام المشتري على محل معين ، للمتعاقدين

وال يجوز ترك تعيين المحل إلرادة أحد  . ويكون البيع باطال ، فيبقى الثمن غير معين ، العقود ال يدخلفي مهمة القاضي

بحيث ال يكون هناك مجال  إال إذا كانت عناصر التعيين معروفة ، المتعاقدين المحضة إذ يصبح المتعاقد اآلخر تحت رحمته

  . للتحكم

وقد جرت على النحو اآلتي :  ، من هذا المشروع 279هذا وقد أشتمل المشروع التمهيدي على نص يعرض لهذه المسائل هو المادة 

فإذا  . فيجب أن يكون هذا التعيين قائماً على أساس عادل ، إذا ترك تعيين الشيء ألحد المتعاقدين أو ألجنبي عن العقد - 2" 

ومع ذلك إذا ترك التعيين ألجنبي  – 1 . فيكون تعيني الشيء بحكم من القضاء ، ابطأ التعيين أو قام على أساس غير عادل

فإن العقد يصبح باطال إذا لم يستطع هذا األجنبي أن يقوم بالتعيين أو لم يرد القيام به أو لم يقم به  ، عن العقد ولمحض اختياره

وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص في المشروع النهائي ألنه يعرض  . "م به وكان تقديره غير عادل في وقت معقول أو قا

وبعد حذف النص  . في الهامش ( 121ص  – 129ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  لحاالت تفصيلية قليلة األهمية

 929أنظر أيضاً في هذا الموضوع المواد  . تي تقدم ذكرهالم يعد هناك مجال التباع أحكامه فيما خالفت فيه القواعد العامة ال

  . التي حذفتها لجنة المراجعة 279وعن هذه المواد اقتبس المشروع التمهيدي المادة  ، من القانون األلماني 925و  921و 
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الدائن الذي يريد الحصول على  فإن ، خالف في هذه المسألة فإن الخالف ليست له أهمية عملية إذا لم يكن للعملة الورقية سعر إلزامي

  . حقه ذهباً وال يستوفيه إال ورقاً يستطيع أن يستبدل الذهب بالورق في أي وقت شاء

ألن  ، فإذا تقرر للعملة الورقية سعر إلزامي ظهرت خطورة المسألة ( : شرط الذهب)  العملة الورقية ذات السعر االلزامي – 119

وتنقص هذه القيمة االقتصادية كلما زاد  ، العملة الورقية ذات السعر االلزامي تكون قيمتها االقتصادية أقل من قيمتها القانونية

وقد تكون قيمة الورق قد نزلت  . فإذا استوفى الدائن حقه ورقاً فإنه ال يستطيع أن يستبدل به ذهباً لقيام السعر االلزامي ، التضخم

ً  . حشاً فتصيبه خسارة جسيمة من وراء ذلكنزوال فا وهذا ما يسمى بشرط  ، لهذا جرت العادة أن يشترط الدائن استيفاء حقه ذهبا

 payable en)  أو بما يعادل قيمة الذهب(  payable en or)  فيكون الدين واجب الوفاء بالذهب .(  clause d'or)  الذهب

valeur or  ). وأن الشرط يكون باطال لمخالفته  . اً ؟ نرى أن ذلك ال يجوز في المعامالت الداخليةفهل يعتبر هذا الشرط صحيح

ونحن  . وأن العقد الذي تضمنه هذا الشرط يكون باطال كذلك إذا تبين أن الشرط كان هو الباعث الرئيسي على التعاقد . للنظام العام

 في هذا الرأي نتفق مع القضاء الفرنسي
 (522  )

 فقهاء الفرنسيينومع جمهرة من ال
 (521  )

ومما يؤيد مما ما نذهب إليه أن الغرض من  .

فينعدم الفرق بين الورق والذهب في نظر  ، تقرير السعر اإللزامي هو إعطاء الورق قيمة قانونية إلزامية معادلة لقيمة الذهب

لمصلحة عامة ترجع إلى نظام النقد في البلد وإلى  ألن القانون إنما أراد هذا حماية ، ويجب أيضاً أن ينعدم في نظر األفراد ، القانون

  . استقرار قيمة العملة وثباتها

وهي  ، أما في المعامالت الخارجية . في المعامالت الداخلية في فرنسا"  شرط الذهب"  هذا ويالحظ أن القضاء الفرنسي إنما يبلط

كما إذا صدر تاجر في فرنسا بضاعة إلى الخارج أو استورد بضاعة من  ، التي تقتضي خروج العملة من فرنسا أو دخولها فيها

وذلك ألنه إذا استطاع القانون الفرنسي  . يكون صحيحاً "  فإن شرط الذهب ، وكما إذا عقدت دولة قرضاً في أسواق أجنبية ، الخارج

                                                 

 2599سيريه  2517ديسمبر سنة  92وفي  – 19 – 2 – 2517داللوز  2511مايو سنة  21محكمة النقض الفرنسية في  ( 522)  

 – 1 – 2519داللوز  2599فبراير سنة  12محكمة باريس االستئنافية في  – ( Hubertمع التعليق هيبير  ( 52 – 2 –

  . 299 – 1 – 2151داللوز  2511ابريل سنة  29وفي  – 229

 2باب المقاالت ص  2511لوز االسبوعي سنة كابيتان في دال – 919ص  – 927ص  5أو برى ورو الطبعة الخامسة  ( 521)  

)  ديموج في مقال له في جريدة موثقي العقود – 99ص  2517وسنة  ، 2ص  2511وسنة  ، 99 و ص 21وص 

Journal des notaries )  جيز في مقال له في مجلة العلم والتشريع  – 51ص  2519وسنة  ، 291ص  2512سنة

ليون كان في تعليقه في سيريه  – 9ص  2515سنة  ( Revue de science et de legislation financiers)  المالي

وسنة  299و  299و  75 – 1 – 2511وتعليقه في داللوز  75ص  2515سافاتييه جازيت داللوز  – 259 – 2 – 2519

على أن كثيراً من الفقهاء يذهبون إلى عكس هذا  . 22171فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 291و  299 – 1 – 2511

 ( Dupuich)  ديبويش – 2519فقرة  1) بودري وبارد  الرأي ويقولون بصحة شرط الذهب حتى في المعامالت الداخلية

 2517و سنة  991ص  2511جني في مجلة القانون المدني ربع السنوية سنة  – 291 – 2 – 2519في تعليقه في داللوز 

)  ما تر – 59و  15 – 1 – 2511وسنة  – 51و  21 – 1 – 2515في تعليقه في داللوز سنة  ( Lalou)  لوال – 9ص 

Mater ) في مجلة قانون البنوك  (Revne du droit bancaire ) 2  1جوسران  – 259ص  1و  175و ص  259ص 

  . ( 795فقرة 

ومع ذلك إذا تقرر سعر إلزامي " وقد جرت بما يأتي :  ، 271مادة هذا وقد تضمن المشروع التمهيدي نصاً في هذه المسألة هو ال

وفي هذا النص تحريم لشرط  . "للنقد الورقي فال يجوز االتفاق على أن يكون الوفاء بنقود أجنبية محسوبة بسعر قطعها 

يعتبر اشتراط الدفع بالذهب أو ولهذا " وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  . الذهب

لسنة  59) حتى في المعامالت الدولية : المرسوم بقانون رقم  على أساس قيمة الذهب باطال في حالة تقدير سعر إلزامي

ويترتب على  ( 2517التقويم السنوي للتشريع الفرنسي سنة  2517يونية سنة  19قارن القانون الفرنسي في  – 2599

ومع ذلك فيجوز االتفاق على أن يتم الوفاء  . العقد بأسره إذا كان الشرط هو الدافع الحافز على التعاقدبطالن الشرط بطالن 

وليس في هذا مساس بنص في القانون ألن النقد األجنبي  . بنقود أجنبية تحتسب بسعر قطعها إذا كان الدين قد عقد بنقد أجنبي

ناحية أخرى بان يتم الوفاء في المعامالت الدولية على أساس سعر القطع  ثم أن العدل يقضي من . ليس له سعر إلزامي أصالً 

وقد حذفت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي في المشروع  . "الذي يمثل العالقة بين النقد الوطني والنقد األجنبي 

ص  1األعمال التحضيرية ج  ) مجموعة –النهائي ألنه يقرر حكماً في مسائل اقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص 

وسنرى فيما يلي أن هذا القانون الخاص الذي تركت المسألة  . ( 112ص  – 119في الهامش وص  125ص  – 127

 . ) الدولية ( ويبطل هذا القانون شرط الذهب حتى في المعامالت الخارجية ، 2599لسنة  59لحكمه هو المرسوم بقانون رقم 

من القانون المدني  299وقد نصت المادة  . سألة التعامل بالنقود األجنبية إلى تشريعات خاصةويغلب أن تترك التقنينات م

التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون الرتفاع  ، إذا كان محل االلتزام نقوداً " السوري الجديد على أنه 

  . "ينص القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد األجنبي ما لم  ، قيمة هذه النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أي اثر
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 ً وال يستقيم هذا االعتبار إال في المعامالت الداخلية  ، أن يعتبر قيمة العملة الورقية معادلة لقيمة الذهب فليس هذا التعادل إال اعتباريا

وال ينفذ  ، حده هو العملة الثابتةأما في المعامالت الخارجية فالذهب و . حيث ينبسط سلطان المشرع ويصبح األخذ باعتباره واجباً 

ً  ، اعتبار المشرع في غير بلده  وكل اتفاق يشترط الوفاء بالذهب يكون إذن مشروعا
 (529  )

.  

  شرط الذهب في القانون المصري – 226

  : أما في القانون المصري فقد مر القضاء بمرحلتين :

وقد قضى هذا المرسوم بان يكون للعملة  . 2525أغسطس سنة  1ي الصادر ف(  القانون)  في ظل المرسوم(  المرحلة األولى)  

وهذا  –وبأن البنك ال يجبر على إبدال الورق بالذهب  –وهذا هو السعر القانونين  –الورقية التي يصدرها البنك األهلي قيمة الذهب 

عاً صحيحاً وموجباً لبراءة الذمة كما لو كان يكون دف(  ال يسبب وبأي مقدار)  وبأن ما يدفع من تلك األوراق –هو السعر اإللزامي 

بصرف النظر عما يخالف ذلك من الشروط أو االتفاقات الحاصلة أو التي تحصل بين أصحاب  ، الدفع حاصال بالعملة الذهبية

في أن  والنص كما نرى صريح . أي سواء كانت هذه الشروط أو االتفاقات موجودة قبل صدور المرسوم أو جدت بعد ذلك ، الشأن

 ً بل أن هذا التشريع جعل له اثر  ، ولم يميز المرسوم في ذلك بين المعامالت الداخلية والمعاملة الخارجية ، شرط الذهب باطل إطالقا

  . فهو يبطل شرط الذهب في عقد تم قبل صدوره كما يبطله في عقد تم بعد صدوره ، رجعي

وبعض قضى  ، فبعض األحكام قضى ببطالنه . شأن شرط الذهب ولكن بالرغم من صراحة النص انقسم القضاء المصري في

وبعض جرى على نهج القضاء الفرنسي فميز بين المعامالت الداخلية حيث يكون الشرط باطال والمعامالت الخارجية حيث  ، بصحته

 ً  يكون الشرط صحيحا
 (525  )

.  

ً (  المرحلة الثانية)   لسنة  59غير مستقر حتى صدر المرسوم بقانون رقم  وبقى القضاء المصري يواجه شرط الذهب مضطربا

أغسطس سنة  1وقد أراد المشرع المصري بهذا القانون أن يحسم ما نشب من خالف في تفسير المرسوم الصادر في  . 2599

ت الصبغة وهي قيمة شرط الذهب في المعامالت الخارجية أو المعامالت ذا ، بصدد المسألة التي قام فيها الخالف الجوهري 2525

                                                 

 2 – 2592دللوز  2599يونية سنة  9وفي  52 – 2 – 2515داللوز  2515يناير سنة  19محكمة النقض الفرنسية في  ( 529)  

 2559 ( Nem . Jur)  2595نوفمبر سنة  21وفي  – 591 – 2599داللوز األسبوعي  2599يولية سنة  1وفي  9 –

محكمة باريس االستئنافية في  – 1 – 1 – 2519داللوز  512 2 مايو سنة 19محكمة بوردو االستئنافية في  – 1119قرة ف

 وفي ( – 991 – 2511داللوز األسبوعي  2511يولية سنة  وفي ( – 299 – 1 – 2511داللوز  2511ابريل سنة  21

 – 2515سيريه  515 2 يناير سنة 25محكمة بيزانسون االستئنافية في  – ( – 2515داللوز االسبوعي  2517نوفمبر سنة 

هذا وقد أيد المشرع الفرنسي وجهة نظر القضاء في هذا الموضوع فنص صراحة على اعتبار شرط الذهب  . 99 – 1

في هذه أنظر  . ( 591 2 فبراير سنة 27وقانون  2517يونية سنة  19) أنظر قانون  صحيحا في المعامالت الخارجية

كوالن وكابيتان الطبعة  –مكررة  719فقرة  1جوسران  – 2279وفقرة  2279فقرة  1المسألة بالنيول وريبير وجابولد 

  . 551فقرة  2557العاشرة سنة 

وفي معنى الصحة  – 221ص  59م  2511ديسمبر سنة  15أنظر في معنى البطالن محكمة االستئناف المختلطة في  ( 525)  

وفي  – 191ص  59م  2517مارس سنة  17وفي  – 271ص  99م  2519يناير سنة  15اف المختلطة في محكمة االستئن

وفي معنى التمييز ما بين المعامالت  – 99ص  51م  2595ديسمبر سنة  1وفي  – 152ص  52م  2515مارس سنة  (

يونية سنة  29وفي  – 99ص  55م  2592نوفمبر سنة  11الداخلية والمعامالت الخارجية محكمة االستئناف المختلطة في 

  . 992ص  51م  2595

ففيه حكمان وهما اللذان يقرران السعر القانونين والسعر  ، 525 2 وكانت بعض المحاكم الكلية المختلطة تجزئ أحكام مرسوم سنة

 ، اإللزامي ألوراق البنك األهلي ينفذان على األجانب دون حاجة لموافقة الجمعية التشريعية لمحكمة االستئناف المختلطة

ن شرط الذهب فال وأما الحكم الثالث وهو الذي ينص على بطال ، النهما صدرا من الدولة المصرية بمالها من حق السيادة

وهو يتناقض مع المادة  ، ينفذ على األجانب في رأي هذه المحاكم ألنه لم يصدر من الدولة المصرية بما لها من حق السيادة

ولم توافق عليه الجمعية  ، من القانون التجاري المختلط التي تقضي بأن وفاء الكمبيالة يون بالعملة التي تذكر فيها 255

 19جازيت  599 2 مارس سنة 12ر في أحكام المحاكم المختلطة في هذا المعنى محكمة إسكندرية الكلية في أنظ . التشريعية

ص  19جازيت  2599يونية سنة  7محكمة مصر الكلية في  – 191ص  19جازيت  2599ابريل  5وفي  – 199ص 

ك أصدرت محكمة اسكندرية الكلية ومع ذل . قضية الدين العام ( – 111ص  19جازيت  2599يناير سنة  92وفي  – 191

يدخل في أعمال السيادة وذلك في  2525أغسطس سنة  1حكما قضت فيه بان مرسوم  2595مارس سنة  9المختلطة في 

) أنظر في هذا الحكم وفي غيره من أحكام أخرى نظرية العقد  جميع أحكامه ورتبت على ذلك أن شرط الذهب يكون باطال

  . ( 2حاشية رقم  929للمؤلف ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

إذ كان واضحاً أن شرط الذهب يجب أن يكون باطال في هذه  ، ذلك ألن المعامالت الداخلية لم يقم في شأنها خالف جدى . الدولية

ألن النص الذي ورد في  ، 2599وقد صرح بذلك قانون سنة  ، وكذلك يجب أن يكون باطال في المعامالت الخارجية . المعامالت

وتقول  . الن هذا الشرط عام مطلق ال يميز بين المعامالت الداخلية والمعامالت الخارجية كما قدمنافي بط 2525مرسوم سنة 

ذلك أنه يوجد نص صريح ال يحتمل أي تفرقة بين العقود التي  . . . ":  في هذا الصدد ما يأتي 2599المذكرة اإليضاحية لقانون سنة 

فالدفع أياً كان نوعه حتى لو كان سببه  . . . بل هو فوق ذلك صريح قاطع ، وليس ذلك ألن النص عام فحسب ، يسري عليها حكمه

وليس من بيل مع مثل هذا النص الذي حدد فيه الشارع مقاصده بكل جالء ووضوح  . التزاماً دولياً داخل بال شك في عموم هذا النص

وذلك هو المعنى والمغزى  . من أحوالها االقتصاديةلألخذ بقضاء المحاكم الفرنسية وقد بنى على اعتبارات خاصة بفرنسا مستمدة 

ولنفس من شرع حكم ذلك المرسوم أن يزيد مقاصده وضوحاً فيما يتعلق باالتفاقات  ، 2525أغسطس سنة  1الصحيح لمرسوم 

على  ، نظام العاموالتي تقرر أمراً من أمور ال 2525وأال يدع أي شك يحوم حول تطبيق القاعدة التي أتى بها مرسوم سنة  ، الدولية

 وأخذاً بما اقتضته وتقتضيه مصلحة البالد العامة ، عمال بنص المرسوم المذكور وروحه ، ذلك النوع من االتفاقات
 (529  )

" .  

" :  وهو يتضمن النص اآلتي . أراده المشرع أن يكون قانوناً تفسيرياً يسري على الماضي 2599ويتبين من ذلك أن قانون سنة 

لدفع ذهباً في العقود التي يكون االلتزام بالوفاء فيها ذا صبغة دولية والتي تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو تبطل شروط ا

                                                 

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية تفنيد لألحكام المصرية التي تقضي بالتمييز بين المعامالت الداخلية والمعامالت الخارجية  ( 529)  

)  على االتفاقات الداخلية 2525أغسطس سنة  1اتفق لبعض األحكام في سياق بحثها في تطبيق مرسوم " تنقله فيما يلي : 

إلى أن أحكام ذلك  –عرضاً ودون أن تقيم الدليل على رأيها  –أن تشير  لوفاء بها في القطر المصري (تلك التي تنشأ ويكون ا

وذهبت أحكام أخرى في دعاوى قائمة بالذات على هذا النوع األخير  . المرسوم ال تسري على االتفاقات ذات الصبغة الدولية

وإلى أنه إذا صح تطبيقه على أحوال  ، دى حدود الديار المصريةمن االتفاقات إلى أن مدى تطبيق المرسوم المذكور ال يتع

ومن أجل ذلك تنكر تلك األحكام أن  . الوفاء داخل القطر فإنه ال يعفي المدين حيث يكون الوفاء في الخارج من دفع دينه ذهبا

التفاقات ذات صبغة دولية  يكون ألوراق البنكنوت سعر رسمي إلزامي حتى في داخل القطر المصري إذا كان الوفاء تنفيذاً 

والنه يترتب عليه تفرقة غير مقبولة  ، ألن في ذلك إضراراً بليغاً بالدائنين الذين يقتضون ديونهم في القاهرة أو في اإلسكندرية

 ، وواضح أن األحكام المشار إليها تستمد التمييز بين نصوص االتفاقات من القضاء الفرنسوي . في المعاملة بين الدائنين

 ً والن بطالن هذا الشرط لم ينتج  ، وإنما جاز ذلك التعبير في فرنسا لعدم وجود حكم تشريعي يقضي ببطالن شرط الدفع ذهبا

فكان للمحاكم مطلق الحرية في تحديد مدى  ، إال من أن أوراق البنكنوت جعل لها سعر إلزامي إلى جانب سعرها الرسمي

ورغما من الحمالت المتكررة آلت يحملها بعض  . باب النظام العام القومي وحدهابطالن شرط الدفع ذهباً مستوحية في ذك أس

الفقهاء على أحكام القضاء في هذا الشأن فإن المحاكم لم تلق صعوبة في الحكم ببطالن شرط الدفع ذهبا في االتفاقات 

)  وقد حاولت المحاكم الفرنسوية أول األمر . على أن سيرتها كانت غير ذلك بالنسبة لالتفاقات ذات الصبغة الدولية ، الداخلية

اعتبار شرط الدفع ذهباً باطال إذا كان المدين فرنسويا  ( 2519يونية سنة  1راجع حكم محكمة النقض واإلبرام الصادر في 

هباً ولكنها انتهت إلى اعتماد صحة شرط الدفع ذ . وصحيحاً حيث يكون من شان وفاة األجنبي بدينه دخول الذهب في فرنسا

 ً ويرى بعض الشراح أن المذهب األخير ال يختلف عن المذهب األول في تحقيق  . في العقود ذات الصبغة الدولية إطالقا

قضاء  2517وقد ايد قانون تثبيت النقد الصادر في سنة  . المصالح القومية إذ كانت فرنسا دائنة للبالد األجنبية غير مدينة

ولوال النص صراحة على هذا االستثناء  ، المحاكم بان استثنى الديون الدولية المشروط دفعها ذهباً بقيمة الفرنك الجديد

اكم الفرنسوية من قوة على انه بالرغم مما لقضاء المح . النسحب حكم ذلك القانون على الديون الداخلية والدولية على السواء

غير مسلمة في  ) ولم يحاول أحد بناءها على أساس قانونين مقبول ( السند والحجة فإن التفرقة بين هذين النوعين من الوفاء

قضت اثنتان " تعاون البلديات البلجيكية للكهرباء " فالمحاكم اإلنجليزية الثالث التي نظرت في دعوى شركة  . جميع البالد

ً  محكمة االبتدائية والمحكمة اإلستئنافية () ال منها  ، وقضى مجلس اللوردات بصحة الشرط المذكور ، ببطالن شرط الدفع ذهبا

ثم أن قانون  ، دون أن يجعل أي تلك األحكام الثالثة للصبغة الدولية لالتفاق أي شأن فيما ذهب إليه من الصحة أو البطالن

وفي ايطاليا من جهة أخرى كان قد صدر قانون في  . على العقود الداخلية والدوليةالنقد اإلنجليزي ينطبق على وتيرة واحدة 

بقيمتها  ) وكان لها سعر إلزامي ( يقضي على الحكومة واألفراد بقبول التعامل بأوراق البنكنوت 2711أول مايو سنة 

وظل ذلك القانون معموال به حتى سنة  . كاالسمية كما لو كان لها نفس القيمة الفعلية للمكوكات ولو نص العقد على خالف ذل

وكانت تقضي  ، ولم تكن محاكم ايطاليا تفرق في تطبيق هذا القانون بين العقود تبعاً لوصفها بأنها داخلية أو دولية ، 2772

 ً لرسمي وفي مصر يحكي نظام أوراق البنكنوت من حيث سعرها ا . ببطالن ما تضمنته االتفاقات الدولية من شروط الدفع ذهبا

ذلك أنه يوجد نص صريح ال يحتمل  . في ايطاليا 2772و  2711وااللزامي ما هو حاصل في وقتنا هذا بامريكا وبين سنتي 

 – 219ص  2599) مجموعة القوانين والمراسيم واالوامر الملكية سنة  " . . . أي تفرقة بين العقود التي يسري عليها حكمه

  . ( 219ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وال يجري هذا  . وال يترتب عليها أي اثر ،(  الفرنك والجنيه التركي)  االسترلينية أو بنقد أجنبي آخر كان متداوال قانوناً في مصر

  . " الحكم على االلتزام بالوفاء بمقتضى المعاهدات أو االتفاقات الخاصة بالبريد أو التلغراف أو التليفون

ومنذ صدور هذا القانون استقر قضاء المحاكم المصرية على بطالن شرط الذهب في المعامالت الداخلية والمعامالت الخارجية على 

 السواء
 (521  )

.  

بل تركها للتشريعات الخاصة باعتبارها  ، ألن القانون المدني الجديد لم يعرض لهذه المسألة ، ذا القانون سارياً إلى اليوموال يزال ه

 من المسائل االقتصادية المتغيرة
 (521  )

هو التشريع الخاص الذي ال يزال قائماً والذي يرجع إليه في بطالن  2599وقانون سنة  .

  . ن المعامالت الداخلية والمعامالت الخارجيةدون تمييز بي ، شرط الذهب

 ( النظام العام واآلداب) المحل قابل للتعامل فيه  -المبحث الثالث 

  (dans le commerce  ) 

  

  متى يعتبر الشيء غير قابل للتعامل فيه – 227

 ، إذا كانت طبيعته أو الغرض الذي خصص له يأبى ذلك ، فال يصلح أن يكون محال لاللتزام ، يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه :

  . أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع

ويرجع عدم القابلية  . كالشمس والهواء والبحر ، فالشيء ال يكون قابال للتعامل فيه بطبيعته إذا كان ال يصلح أن يكون محال للتعاقد

 للتعامل إلى استحالته
 (527  )

.  

والهواء يستعمله  ،(  الفوتوغرافي)  فأشعة الشمس يحصرها المصور ، مكناً في هذه األشياء من بعض النواحيوقد يصبح التعامل م

فعند ذلك نصبح الشمس والهواء والبحر قابلة  . والبحر يؤخذ من مائة ما يصلح أن يكون محال لالمتالك ، الكيمائي في أغراضه

  . ذن أن تكون محال لاللتزاموتصلح إ ، للتعامل فيها من هذه النواحي الخاصة

فالملك العام ال يصح بيعه وال التصرف فيه ألنه  . وقد يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى الغرض الذي خصص له

 ، يجعل ريعه لسلسلة من المنتفعين ، والمال الموقوف . وتخصيصه هذا يتنافى مع جواز التصرف فيه ، مخصص لمنفعة عامة

ً يقتضي إال فالملك العام إذا كان ال يصلح محال للتصرف فإنه  . وعدم القابلية للتعامل هنا نسبي .  يجوز التصرف فيه ما دام وقفا

 . على شواطئ البحار"  كابينات"  كما في شغل جزء من الطريق العام أو منح رخصة إلقامة حمامات أو ، يصلح محال لإليجار

                                                 

 92)  وقد قضت هذه المحكمة في حكم آخر . 251ص  57م  2591فبراير سنة  27ف المختلطة في محكمة االستئنا ( 521)  

بأن بطالن شرط الذهب والشروط المماثلة في عقد ال يستتبع بطالن العقد كله أو بطالن  ( 199ص  99م  2597مارس سنة 

دد طريقة وفاء الدين ومواعيد الوفاء والفوائد الشروط األخرى التي اتفق عليها المتعاقدان وتالقت عندها ارادتاهما في ص

 –فيكون إذن باطال كل شرط  ، وحيث يكون شرط الذهب ممنوعا فإنه يكون باطال سواء كان صريحاً أو ضمنياً  . وغير ذلك

وبخاصة الشروط التي يخير بمقتضاها المتعاقد بين  ، أماله اعتبار يرجع لعدم الثقة في العملة الوطنية –أياً كانت صورته 

نبذ على وجه قاطع التمييز ما بين  2599لسنة  59وأن المرسوم بقانون رقم  . أنواع العملة وشروط الدفع بعملة أجنبية

ز للدائن أن فإنه ال يجو ، وإذا كان شرط الذهب المتفق عليه في عقد فرض باطال . المعامالت الداخلية والمعامالت الدولية

فإن ذلك  ، يطالب على أساس المسئولية التقصيرية وبدعوى الغش بمبلغ يساوي ما خسره من جراء نزول الجنيه المصري

ومع  –يكون تحايال منه للحصول بطريق غير مباشر على ما لم يستطع الحصول عليه بطريق مباشرة بمقتضى شرط الذهب 

ووجب  ، حكام أخرى بأنه إذا اشترطان يكون الدفع بعملة أجنبية صح الشرطذلك قضت محكمة االستئناف المختلطة في أ

  . 9ص  55م  2591نوفمبر سنة  5 – 151ص  57م  2591ابريل سنة  19الدفع بهذه العملة : 

ً  في الهامش ( 11) فقرة  وقد رأينا فيما تقدم ( 521)   يبيح  يحرم شرط الذهب ولكن ( 271) م  أن المشروع التمهيدي تضمن نصا

وقد حذف النص في المشروع النهائي ألنه يقرر حكما في  . في الوقت ذاته شرط الوفاء بنقود أجنبية محسوبة بسعر قطعها

وكانت مزية هذا النص أنه يحسم الخالف في صحة شرط الوفاء بنقود  . مسائل اقتصادية متغيرة يحسن تركها لقانون خاص

ً  واآلن وقد . أجنبية مسحوبة بسعر قطعها وقد رأينا تضارب أحكام  ، حذف النص فإن الخالف في صحة هذا الشرط يبقى قائما

  . القضاء المختلط في هذه المسألة

ويملكه من  ، كالطير في الهواء والسمك في البحر ، فهو مال مباح ، أما إذا كان الشيء يمكن التعامل فيه ولكن ال مالك له ( 527)  

  . فيه يستولى عليه ويستطيع أن يتعامل
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

والضابط في كل هذا أن عدم القابلية للتعامل إنما يرجع إلى الغرض الذي  . عه فإنه يجوز إيجارهوالمال الموقوف إذا كان ال يجوز بي

  . أما التعامل الذي ال يتنافى معه فهو جائز ، فكل تعامل يتنافى مع هذا الغرض ال يجوز ، خصص الشيء له

وعدم المشروعية يرجع إما إلى نص في القانون أو إلى مخالفة هذا  . وقد يكون الشيء غير قابل للتعامل ألن ذلك غير مشروع

على أن نص القانون الذي يمنع من التعامل في الشيء يكون مبنياً على اعتبارات ترجع هي ذاتها إلى  . التعامل للنظام العام أو لآلداب

 . الوقت عينه مخالفة للنظام العام أو لآلداب أولهما معاً  فما ورد فيه نص يحرم التعامل فيه إنما هو في . النظام العام أو إلى اآلداب

 ً أو هو إيضاح في مقام قد يكون عدم النص فيه مؤدياً  . ووجود النص دليل على عناية المشرع باألمر فآثر أن يورد له نصا

أو هو  . كما حدد الربا الفاحش ، أو هو تحديد ألمر يرى المشرع تحديده . كالنص الذي يحرم التعامل في التركة المستقبلة ، للغموض

كما حظر المشرع المصري الاتجار في الحشيش والمخدرات وكما حرم ببيع  ، تحريم ألمر تقضي ظروف البلد الخاصة بتحريمه

ريمه أو سواء ورد نص في القانون بتح ، فيمكن القول إذن أن المحل يكون غير مشروع إذا كان مخالفاً للنظام العام أو اآلداب . الوفاء

إذا كان محل االلتزام مخالفاً للنظام " :  من القانون المدني الجديد هذه القاعدة العامة في العبارات اآلتية 299وتقرر المادة  . لم يرد

 العام أو اآلداب كان العقد باطال
 (525  )

تتبع ويس ، فال يجوز إذن أن يكون الشيء المخالف للنظام العام أو اآلداب محال لاللتزام . "

  . ذلك أنه ال يجوز االتفاق على ما يخالف النظام العام اآلداب

فإذا عرفنا النظام العام واآلداب أمكن أن نقرر ما إذا كان نص معين في القانون يعتبر من النظام العام أو اآلداب فال يجوز االتفاق 

الشيء مخالفاً للنظام العام أو اآلداب فال يصح أن يقوم عليه وأمكن أيضاً أن نقرر حتى عند انعدام النص ما إذا كان  ، على ما يخالفه

  . وهذا ما نتولى اآلن بحثه . االلتزام

النظام العام واآلداب – 228
 

 
 (*  )

L'ordre public et les bonnes moeurs :  القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق

فيجب على جميع  . تتعلق بنظام المجتمع األعلى وتعلو على مصلحة األفراد ، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، مصلحة عامة

حتى لو حققت هذه االتفاقات لهم مصالح  ، وال يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم ، األفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها

 ، ويالحظ أن دائرة النظام العام تضيق إذا تغلبت نزعة المذاهب الفردية . م أمام المصلحة العامةفإن المصالح الفردية ال تقو ، فردية

ً  ، فال تتدخل الدولة في شؤونه ، فإن هذه المذاهب تطلق الحرية للفرد ً  ، وال تحميه إذا كان ضعيفا فإذا  ، وال تكبح جماحه إذا كان قويا

وأصبحت الدولة تقوم بشؤون كانت تتركها  ، االجتماعية اتسعت دائرة النظام العام تغلبت النزعة االشتراكية ومذاهب التضامن

كما رأينا ذلك في عقود اإلذعان وفي نظرية  ، بل هي تحمي الضعيف ضد نفسه . وتتولى حماية الضعيف ضد القوى ، للفرد

يضيق ويتسع حسب ما يعده الناس في  ، تغيرفهو شيء م ، وال تستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى . االستغالل

ألن  ، تحديداً مطلقاً يتمشى على كل زمان ومكان"  النظام العام"  وال توجد قاعدة ثابتة تحدد . " مصلحة عامة"  حضارة معينة

هذا المعيار في  وتطبيق ، " المصلحة العامة"  وكل ما تستطيع هو أن نضع معياراً مرناً يكون معيار ، النظام العام شيء نسبي

 حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى
 (519  )

.  

                                                 

يكون محل االلتزام غير " من المشروع التمهيدي على النحو اآلتي :  277تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 525)  

 ، وفي لجنة المراجعة عدل النص اليراد الحكم القاضي ببطالن العقد . "مشروع إذا كان مخالفا للنظام العام أو اآلداب 

ووافق مجلس النواب عليه  . 295وقدم في المشروع النهائي تحت رقم  ، إليه القانون الجديدفأصبح مماثال للنص الذي انتهى 

وكذلك وافق عليه مجلس الشيوخ دون  ، 299ثم وافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم  . تحت الرقم ذاته

  . ( 115ص  – 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  تعديل

ويالحظ أن فكرة النظام العام فكرة مرنة " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 519)  

فعلى اثر مناقشات  . 297وقد بلغ من أمر مرونتها أن عمد التقنين األلماني إلى إغفال النص عليها عند صياغة المادة  . جداً 

الريشتاج انتهى األمر إلى استبعاد نصوص مختلفة جاء ففيها ذكر العقد المخالف هامة عنيفة جرت بوجه خاص في مجلس 

وكان االعتقاد السائد أن نظرية النظام العام تنطوي على فكرة عامة مجردة قد تترتب عليها نتائج  . لآلداب وللنظام العام كذلك

ظام العام نظرية فلسفية أو دينية يبينها على مجموعة من بينها أن القاضي ربما أباح لنفسه أن يتخذ من الن ، بالغة الخطورة

المبادئ الدستورية أو على سياسة التشريع العامة أو على رأيه الخاص في المسائل االجتماعية أو الفلسفة األخالقية أو 

ك إلى اعتبار كل وكان يرمي من ذل . وقد دافع الحزب االشتراكي بكل قوته عن النص المقرر لمفكرة النظام العام . الدينية

على أن هذه النتائج بذاتها هي التي جعلت غالبية أعضاء  . عقد ال يتفق ومبادئ حماية الطبقة العاملة مخالفا للنظام العام

وترغب في وضع معيار عملي بحث قوامه العرف  ، الريشتاج تنفر من النص المقرر للنظام العام ومن كل معيار نظري

وعلى هذا النحو ال تكون االتفاقات التي أشار إليها الحزب االشتراكي باطلة طبقاً  . داب العامةوالمبادئ المستقاة من اآل

) تعليقات على التقنين األلماني الجزء األول  لمذهب من المذاهب االشتراكية وإنما بناء على التيار االجتماعي لآلداب العامة
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 الفهرس العام

هي مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين باتباعها طبقاً لناموس أدبي يسود  ، في امة معينة وفي جيل معين ، واآلداب

وهذا الناموس األدبي هو وليد المعتقدات الموروثة والعادات المتأصلة وما جرى به العرف وتواضع عليه  . عالقاتهم االجتماعية

ومن هنا نرى  . وزاد التشدد فيه ، كلما ارتفع المعيار الخلقي ، وكلما اقترب الدين من الحضارة . وللدين اثر كبير في تكييفه . الناس

 ، بل في الصميم منه ، فالعادات والعرف والدين والتقاليد وإلى جانب ذلك . كثيرة مختلفةأن العوامل التي تكيف الناموس األدبي 

كل هذه العوامل مجتمعة توجد الناموس األدبي  ، ونوع من اإللهام البشري يميز بين الخير والشر ، ميزان إنساني يزن الحسن والقبح

ليس معياراً ذاتياً يرجع فيه كل شخص "  الناموس األدبي"  يار اآلداب أوومع . ولو لم يأمرهم القانون بذلك ، الذي تخضع الناس له

 ، وهو في ذات الوقت معيار غير ثابت . بل هو معيار اجتماعي يرجع فيه الشخص لما تواضع عليه الناس ، لنفسه ولتقديره الذاتي

كالتامين على الحياة  ، الفة ألداب فيما مضىيتطور تبعاً لتطور الفكرة األدبية في حضارة معينة فهناك أمور كانت تعتبر مخ

كالسترقاق  ، وهناك بالعكس أمور أصبحت اآلن مخالفة لآلداب . أصبحت اآلن ينظر لها نظراً آخر ، والوساطة في الزواج والعرى

 وكانت من قبل غير ذلك ، وإدخال المهربات في بالد أجنبية
 (512  )

. 

فتؤثر في القانون  ، ما الباب الذي تدخل منه العوامل االجتماعية واالقتصادية والخلقيةونرى من ذلك أن النظام العام واآلداب ه

وتتسع دائرة النظام العام واآلداب أو  . وتجعله يتمشى مع التطورات االجتماعية واالقتصادية والخلقية في الجيل والبيئة ، وروابطه

كل  . وتبعاً لتقدم العلوم االجتماعية ، وما تواضعوا عليه من آداب ، هموطريقة فهم الناس لنظم عصر ، تضيق تبعاً لهذه التطورات

بل هو مشرع يتقيد  ، فالقاضي يكاد إذن يكون مشرعاً في هذه الدائرة المرنة ، هذا يترك للقاضي يفسره التفسير المالئم لروح عصره

 بآداب عصره ونظم أمته األساسية ومصالحها العامة
 (511  )

ونحن في العصور الحاضرة نشهد تغلب النزعة االشتراكية واتساع  .

حتى صح أن يسمى هذا العصر  ، ونشهد من ناحية أخرى تأثر القانون المضطرد بالعوامل الخلقية ، دائرة النظام العام من ناحية

(  socialization et moralization du droit)  بعصر تغلغل الروح االشتراكية والروح الخلقية في القانون
 (519  )

على أن  .

  : فتبعثان فيهما الخصب والمرونة والقابلية للتطور هما ، الفكرتين اللتين تسودان النظام العام واآلداب

وهما معياران موضوعيان ال  ، ومعيار اآلداب هو الناموس األدبي ، فمعيار النظام العام هو المصلحة العامة ، فكرة المعيار(  أوالً )  

  . تيانذا

  ( ً   . وفي جيل معين ، فال يمكن تحديد دائرة النظام العام واآلداب إال في امة معينة ، فكرة النسبية(  وثانيا

وأخرى  ، فنستعرض اتفاقات تخالف النظام العام ، وخير سبيل لتحديد ما يراد بالنظام العام واآلداب أن نورد تطبيقات عملية لذلك

  . الحاضرفي عصرنا  ، تخالف اآلداب

 االتفاقات التي تخالف النظام العام  -المطلب األول 

  روابط القانون العام وروابط القانون الخاص – 229

فإن النظام العام  ، وهذه نظرة فردية متطرفة يكذبها الواقع ، حاول بعض الفقهاء حصر النظام العام في دائرة روابط القانون العام :

وقد أريد التمييز في روابط القانون الخاص بين  . وال يقتصر على دائرة القانون العام ، يدخل دون شك في روابط القانون الخاص

                                                                                                                                                                    

نبذ فكرة النظام العام دون أن يستتبع ذلك اطراح ما توطد ومهما يكن من أمر فليس في الوسع  . ( 299ص  – 295ص 

وقد رؤى من الواجب أن يفرد مكان لهذه الفكرة في نصوص المشروع لتظل منفذاً رئيسياً تجد منهن  . واستقر من التقاليد

بيد أنه يخلق  . الحياةالتيارات االجتماعية واألخالقية سبيلها إلى النظام القانوني لتثبت فيه ما يعوزه من عناصر الجدة و

فالواجب  . بالقاضي أن يتحرز من إحالل آرائه الخاصة في العدل االجتماعي محل ذلك التيار الجامع للنظام العام أو اآلداب

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "يقتضيه أن يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها ال مذهبا فردياً خاصاً 

119 ) .  

فاالعتراف  . وقد يستعين القانون على جعل القواعد الخلقية تتدخل في الروابط القانونية من طريق االلتزام الطبيعي ( 512 ) 

 ، ال تكرما منه بل اعترافا بجميل عليه ، ولكن إذا أعطى شخص آخر ماال ، بالجميل قاعدة خلقية ال يجعلها القانون ملزمة

فالقانون إذن قد ينهي بطريق غير مباشر عما تنهي عنه األخالق  . يعي وليس تبرعافالقانون يعد هذا وفاء اللتزام طب

بان  ، بما تأمر به األخالق مباشرة ، بطريق غير مباشر أيضاً  ، وقد يأمر . بان يجعل االتفاق المخالف لآلداب باطال ، مباشرة

  . يجعل هذا الذي تأمر به التزاما طبيعيا في ذمة المدين

ومن هنا كان البت فيما إذا كانت قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام أو من االداب مسالة قانون ن تخضع لرقابة محكمة  ( 511)  

 النقض ز 

وحيث تضيق هذه الدائرة يتسع  ، ومما هو جدير بالذكر أنه حيث تتسع دائرة النظام العام يضيق مبدأ سلطان اإلرادة ( 519)  

  . ا أن مبدأ سلطان اإلرادة يتقيد بالنظام العام واآلدابوقد سبق أن بين . المبدأ
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وهذه أيضاً نظرة  ، فاألولى تعتبر من النظام العام واألخرى ال تعتبر كذلك ، روابط األحوال الشخصية وروابط المعامالت المالية

  . فمن روابط المعامالت المالية ما يحقق مصلحة عامة كما يتبين ذلك من التطبيقات التي سنوردها ، قة للنظام العامضي

 روابط القانون العام  – 1

  أنواع هذه الروابط – 231

ينظر فيه إلى المصلحة  وهذا التنظيم . القانون العام ينظم روابط األفراد بالهيئات العامة وروابط الهيئات العامة بعضها ببعض :

  . فال يجوز لألفراد أن يتفقوا على ما يتعارض مع هذه المصلحة تحقيقاً لمصالحهم الفردية ، العامة

 . النظام القضائي(  9)  . النظم اإلدارية والمالية(  1)  . القواعد الدستورية والحريات العامة(  2: )  ويشمل القانون العام فيما يشمله

  . ونورد أمثلة لكل فرع من هذه الفروع . نين الجنائيةالقوا(  5) 

 القواعد الدستورية والحريات العامة – 231

وال يجوز لمشرح أن ينزل عن ترشيحه لمرشح  ، فالقاعدة الدستورية التي تقرر حرية الترشيح واالنتخاب تعتبر من النظام العام : 

وكل اتفاق من هذا القبيل باطل لمخالفته  ، كما ال يجوز لناخب أن يتفق مع مرشح على إعطائه صوته ، آخر بمقابل أو بغير مقابل

فال يجوز أن  ، كذلك النائب في هيئة تشريعية حر في تكوين رأيه في المسائل التي تعرض على الهيئة التي ينتمي إليها . للنظام العام

  . كما ال يجوز له النزول عن عضويته ، نيقيد نفسه باتفاق على أن يجعل صوته لرأي معي

 ، وما يتفرع عنها من حرية اإلقامة . وذلك كالحرية الشخصية ، والحريات العامة التي قررها الدستور هي أيضاً من النظام العام

  . التجارةوحرية العمل و ، وحرية االجتماع ، وحرية الدين واالعتقاد . وحرمة النفس والحرمة األدبية ، وحرية الزواج

وال يجوز ألحد أن يتعهد بخدمة آخر  .(  من القانون المدني الجديد 55أنظر المادة )  فال يجوز ألحد النزول عن حريته الشخصية

جاز للعامل بعد  ، فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو ألكثر من خمس سنوات ، طول حياته أو طول حياة المخدوم

من  117أنظر الفقرة الثانية من المادة )  س سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهرانقضاء خم

  .(  القانون المدني الجديد

وال يجوز أن يحظر على مصري اإلقامة  . ال يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية"  وتنص المادة السابعة من الدستور على أنه

ومع ذلك يجوز أن يتقيد شخص بتحديد محل "  وال أن يلزم اإلقامة في مكان معين إال في األحوال المبينة في القانونفي جهة ما 

كما يجوز أن يتعهد شخص بعدم اإلقامة في جهة معينة إذا وجد مبرر قوي لهذا  ، إقامته لمدة معينة إذا كان هناك سبب مشروع لذلك

  . اإلخالل بااللتزام هو التعويض ال التنفيذ العينيوفي الحالتين يكون جزاء  . التعهد

كما إذا تعهدت امرأة لخليلها  ، كان هذا التعهد في األصل باطال ، فإذا تعهد شخص إال يتزوج مطلقاً  . وحرية الزواج من النظام العام

كما إذا تعهدت زوجة لزوجها إال تتزوج  ، ومع ذلك قد يكون التعهد صحيحاً إذا وجد سبب مشروع يبرره . السابق إال تتزوج أصالً 

ً  . بعد ترملها وكان لها من زوجها أوالد يريد الزوج أن يكفل لهم رعاية أمهم بعد موته فال يكون جزاء  ، وإذا كان التعهد صحيحا

المتعهد من الهبة أو ويغلب أن يكون الجزاء هو حرمان  ، بل يدفع المتعهد تعويضا عن إخالله بالتزامه ، اإلخالل به بطالن الزواج

 ، فهو غير مقيد بتعهده ، وإذا تعهد شخص بان يتزوج من شخص معين . الوصية التي أعطيت له أو من المعاش الذي رتب له

وال يكون مسئوال بمقتضى العقد وإن جاز أن يلتزم بالعمل غير المشروع  ، ويجوز له العدول عن هذه الخطبة أو عن هذا التعهد

  . ي وقت غير الئق أو الرتكابه خطألفسخه الخطبة ف

فيكون باطال كل اتفاق يتعهد بمقتضاه شخص أن يعرض سالمته  . وللنفس حرمة ال يجوز انتهاكها باتفاقات تتعارض مع سالمتها

باحة وأن كان هناك ميل في الوقت الحاضر إلى إ ، كاالتفاق على المبارزة أو المالكمة أو المصارعة ، لخطر ال توجبه الضرورة

وكحرمة  . التعاقد في األلعاب الرياضية حتى لو كانت عنيفة كالمالكمة والمصارعة النتشار هذه األلعاب ورضاء الرأي العام عنها

حتى  ، فال يصح أن تنازل مؤلف عن حقه األدبي في إدخال ما يراه من التعديل على تأليفه . النفس الحرمة األدبية ال يجوز انتهاكها

  . ل عن حقوقه المادية في مؤلفهلو كان قد نز

وكل اتفاق يقيد الشخص بعقيدة معينة أو بمذهب معين  ، ويكون باطال كل اتفاق يقيد من حرية الشخص في اعتناق الدين الذي يختاره

  . من مذاهب التفكير

ت ما دام الغرض الذي تألفت وأن ينتمي إلى ما يشاء من الجمعيا ، في هيئة أو جماعة ، ولكل شخص الحق في أن يجتمع مع غيره

فلكل عامل الحق في االنضمام إلى النقابة التي  ، وأكثر ما يطبق هذا المبدأ في حالة نقابات العمال . من اجله هذه الجمعيات مشروعاً 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

من العمال  على أنه قضى بصحة اتفاق تعهد صاحب العمل بمقتضاه إال يستخدم . وهو حر كذلك في إال ينضم إلى نقابة ما ، يختارها

 فتقيدت بذلك حرية العامل على نحو ما في أن يبقى بعيداً عن النقابات ، إال من كان منضما إلى نقابة
 (515  )

.  

وال يجوز أن يحرم شخص  . ولكل شخص الحرية الكاملة في اختيار العمل الذي يتخذه حرفة له وفي القيام بما يشاء من أنواع التجارة

وأكثر ما ترد القيود االتفاقية على حرية التجارة والعمل في عقود بيع المتاجر وفي عقود  . هذا الحرمانمن هذه الحرية ولو رضى ب

وال يجوز له بناء على ذلك  . فهو ملزم بضمان تعرضه الشخصي بمقتضى عقد البيع ذاته ، فإذا باع صاحب المتجر متجره . العمل

ولكن المشتري ال يكتفي عادة بهذا  . وإال كان متعرضاً للمشتري ووجب الضمان ، أن يدير متجراً آخر ينتزع به عمالء المتجر القديم

ما يشترط  كذلك كثيراً  . بل يشترط في عقد البيع أن يكف البائع عن العمل في هذا النوع من التجارة ، الضمان الذي يقرره القانون

فيأمن بذلك على اسرار الصنعة أن  ، صاحب العمل على من يستخدمه في عمله إال يلتحق بعمل مماثل إذا انقطع عن عمله األول

فقد قيد  ، فإذا تعهد شخص بأال يعمل في تجارة معينة أو يلتحق بفعل معين . يستغلها العامل في مناقسته بعد أن يكون قد ألم بها عنده

وكان القضاء في فرنسا وفي مصر يبطل القيد لمخالفته  . وقد يكون هذا القيد مخالفاً للنظام العام . ريته في التجارة والعملبذلك من ح

كأن يتعهد الشخص بأن يمتنع عن العمل أو التجارة  ، أما إذا قدي بزمان . للنظام العام إذا كان مطلقاً غير محدود ال بزمان وال بمكان

 كان التعهد صحيحا ، كان يلتزم المتهم باالمتناع عن العمل أو التجارة في مكان معين ، بمكانأو  ، مدة معينة
 (519  )

تم بدا ميل من  .

فال يكون المدار في الصحة والبطالن أن يتقيد التعهد  ، جانب القضاء إلى العدول عن هذه القواعد الجامدة واستبدال معيار مرن بها

وال يكون هناك تعسف إذا كان  . ال تعسف فيه(  raisonnable)  بل المهم أن يكون التعهد معقوال ، بزمان أو بمكان أو ال يتقيد

 ، التعهد الزماً لحماية الدائن من منافسة المدين غير المشروعة حتى لو كان هذا التعهد مطلقاً من كل قيد في الزمان أو في المكان

فالعبرة إذن  . م لهذه الحماية المشروعة حتى لو كان مقيداً في الزمان وفي المكانويكون التعهد باطال إذا ما زاد عن الحد الالز

 بمعقولية التعهد ال بتقييده
 (511  )

فاشترط لصحة القيد أن يكون مقصوراً  ، وقد جاء القانون المدني الجديد مؤيداً هذا المعيار المرن .

وإذا اتفق على شرط  ،(  171م )  ماية مصالح رب العمل المشروعةمن حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لح

جزائي في حالة اإلخالل باالمتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة إلجبار العامل على البقاء في خدمة رب العمل 

(  171م )  عدم المنافسة في جملته مدة أطول من المدة المتفق عليها كان هذا الشرط باطال وينسحب بطالنه أيضاً إلى شرط
 (511  )

.  

  النظم اإلدارية والمالية – 332

أن يعارضوا  ، باتفاقات خاصة ، وال يجوز لألفراد . فهي إذن من النظام العام ، كذلك النظم اإلدارية والمالية تحقق مصلحة عامة :

  . تحقيق هذه المصلحة

على أن الوظيفة ذاتها شيء ال يجوز التعامل فيه فال يصح أن يكون  ، ينزل عنها آلخرفيحرم على الموظف أن يبيع وظيفته أو أن 

سواء رمى من وراء هذه االستقالة إلى  ، كذلك ال يجوز للموظف أن يتعهد لشخص آخر بأن يستقيل من وظيفته . محال لتصرف ما

                                                 

مع تعليق  21 – 2 – 2519وسيريه  151 – 2 – 2521داللوز  2521أكتوبر سنبة  15محكمة النقض الفرنسية في  ( 515)  

  . 157فقرة  2أنظر في هذه المسألة بالنبيول وريبير وإسمان  –بنكاز 

سيريه  2595مارس سنة  25حكم ثان في  – 219 – 2 – 2595سيريه  2599يولية سنة  1محكمة النقض الفرنسية في  ( 519)  

  . 199 – 2 – 2511سيريه  2511يونية سنة  29حكم ثالث في  – 555 – 2 – 2595

محكمة بني سويف في  – 199ص  219رقم  29المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  11وانظر محكمة مصر الكلية الوطنية في 

 2599يولية سنة  12محكمة مصر الكلية الوطنية في  – 275ص  59رقم  25المجموعة الرسمية  2529سنة  ابريل 11

ديسمبر  1وفي  – 51ص  25م  2592ديسمبر سنة  21محكمة االستئناف المختلطة في  199من  929رقم  22المحاماة 

  . 291ص  59م  2599فبراير سنة  1وفي  – 51ص  95م  2512سنة 

ابريل  1محكمة االستئناف المختلطة في  – 199 – 2 – 2529سيريه  2522مايو سنة  21محكمة النقض الفرنسية في  ( 511)  

ص  19جازيت  2599يناير سنة  17وفي  – 51ص  95م  2512ديسمبر سنة  1وفي  – 119ص  91م  2519سنة 

  . 159ص  515رقم  15ة المحاما 2555نوفمبر سنة  9محكمة مصر الكلية الوطنية في  – 251رقم  211

وانظر أيضاً  – 2519ليون سنة  –وانظر في هذا الموضوع رسالة لنا باللغة الفرنسية في القيود التعاقدية الواردة على حرية العمل 

تولوز سنة  –في القيود االتفاقية الواردة على حرية التجارة والصناعة والعمل في القضاء الفرنسي  ( Labatut)  ال باتي

2517 .  

ولكن التصرف في العمالء يجوز على النحو اآلتي : يتعهد طبيب مثال إال يباشر مهنة الطب في جهة معينة وأن يقدم  ( 511)  

ويصحب هذا التعهد في الغالب تنازل من  ، لعمالئه على اعتبار أنه خليفته –وهو الدائن في هذا التعهد  –الطبيب الجديد 

) أنظر في هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف  . "عيادته " يد عن إيجار المكان الذي جعل فيه الطبيب القديم إلى الطبيب الجد

  . ( 1هامش رقم  999ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وكل عقد يرمي إلى جعل  . يتمكن من الحصول عليها أو قصد منها أن يترك له وظيفته خالية حتى ، تحقيق رغبة لدى هذا الشخص

ً  ، الموظف يستفيد من وراء وظيفته يكون عقداً باطالً  ، كأن يتعاقد على شيء متصل بأعمال الوظيفة فيجني من وراء ذلك ربحا

عليه للوصول إلى فكل وسيط يبذل وساطته في نظير مقابل يحصل  ، وليس األمر مقصوراً على الموظف . لمخالفته للنظام العام

 . ويكون تعاقده باطال ، نتيجة تحتم النزاهة في اإلدارة أن يكون الوصول إليها دون مقابل أو وساطة إنما يقوم بعمل غير مشروع

فاتفاق الوسيط مع شخص على جعل يأخذه الوسيط إذا مكن هذا الشخص من الحصول على وظيفة أو على رتبة أو على وسام أو 

 عليه فيها أو نحو ذلك يكون اتفاقاً باطال لمخالفته للنظام العام"  العطاء"  يرسو"  مقاومة"  لحكومة أوعلى امتياز من ا
 (517  )

كذلك  .

ً  ، كالطب والمحاماة ، ال يجوز للموظف أن يقوم بعمل تجاري محرم عليه بل إن هناك من المهن وال يجوز  ، ما ينظم تنظيماً إداريا

 لمن يمارسها أن يخلط بينها وبين أعمال التجارة
 (515  )

.  

فإذا اتفق البائع والمشتري على ذكر ثمن في عقد البيع أقل من الثمن  . وإذا فرض قانون ضريبة وجب دفعها دون زيادة أو نقص

تكون العبرة بالثمن الحقيقي ال بالثمن الصوري ففي مثل هذه الحالة  ، الحقيقي حتى تؤخذ رسوم التسجيل على الثمن المذكور في العقد

لكن يجوز أن يتفق المؤجر  . وال يجوز كذلك االتفاق على جعل الملزم بدفع الضريبة شخصاً آخر غير الذي عينه القانون . المكتوب

وال يمنع هذا  . األجرةوالمستأجر على أن يقوم الثاني بدفع الضريبة المفروضة على العين المؤجرة بشرط أن يدخل ذلك في حساب 

  . ملزماً بأداء الضريبة لخزينة الدولة ، إذا كان هو مالك العين ، االتفاق من أن يبقى المؤجر

وأن شرط الدفع بالذهب باطل في المعامالت الداخلية  ، وقد رأينا فيما تقدم أن القوانين التي تنظم النقد والعملة تعتبر من النظام العام

 جية على السواءوالمعامالت الخار
 (599  )

.  

 النظام القضائي – 233

  . وكثير من هذه النظم ال تجوز معارضته باتفاقات فردية ، " مصلحة عامة"  نظم التقاضي تحقق في مجموعها : 

ص وال يجوز للخصوم أن يتفقوا على اختصا . يعتبر من النظام العام - فيما عدا االختصاص المحلي –فتحديد اختصاص المحاكم 

فيرفعوا قضية من اختصاص المحاكم الشرعية  ، محكمة تكون غير مختصة بالنسبة إلى واليتها أو بالنسبة إلى اختصاصها النوعي

وقد كان قانون المرافعات الوطني  . إلى محكمة من المحاكم الوطنية أو قضية من اختصاص المحاكم االبتدائية إلى محكمة جزئية

  . القديم ال يعتبر مسائل االختصاص النوعي من النظام العام

فال  . وقابلية الحكم للطعن فيه بطريق المعارضة أو االستئناف أو النقص أو التماس إعادة النظر أو نحو ذلك قد تعتبر من النظام العام

ولكن يجوز االتفاق  . أو أن االستئناف جائز في حكم ال يقبله ، ة في حكم حضورييجوز للخصوم أن يتفقوا على أن المعارضة جائز

 على أن الحكم الذي يصدر من محكمة أول درجة ال يستأنف وال يعارض فيه حتى لو كان قابال لالستئناف أو للمعارضة
 (592  )

.  

  : القوانين الجنائية – 234

فيعد باطال االتفاق على ارتكاب جريمة  . ألن هذه القوانين تعتبر من النظام العام ، خاصة وال تجوز مخالفة القوانين الجنائية باتفاقات

ويعد باطال أيضاً االتفاق الذي يلتزم بمقتضاه شخص بان يتحمل عن آخر ما  . أو االتفاق على عدم ارتكاب جريمة لقاء مبلغ من المال

تي يلتزم بمقتضاه شخص بان يدفع الغرامات التي يحكم بها جنائياً على واالتفاق ال ، قد عسى أن يتعرض له من مسئولية جنائية

كأن يتفق الدائن والمدين على اعتبار عدم  ، وال يجوز بمقتضى اتفاق خاص أن تخلق جريمة ليست موجودة في القانون . شخص آخر

 الحصر فالتبديد ال يكون إال في عقود معينة مبينة على سبيل ، وفاء المدين بدينه تبديداً 
 (591  )

.  

                                                 

 – ) السعي للحصول على رتبة أو نيشان ( 199ص  9االستقالل  2591فبراير سنة  29محكمة االستئناف الوطنية في  ( 517)  

المجموعة الرسمية  – 215ص  1الحقوق  2592يونية سنة  9لية الوطنية في وانظر أيضاً في المعنى ذاته محكمة مصر الك

  . 1/  79رقم  9

فهذا نوع من السمسرة يأباه شرف  ، فال يجوز للمحامي أن يجعل وسيطا بينه وبين موكليه ويؤجر الوسيط على وساطته ( 515)  

وال يجوز أن يتفق طبيب مع صيدلي على أن يرسل الطبيب عمالءه للصيدلي ليشتروا منه األدوية الالزمة لهم في  . المهنة

فإن هذا نوع من االتجار  ، جزءاً من الحق المتنازع عليه" أتعابه " وال يجوز للمحامي أن يأخذ في مقابل  . مقابل جعل

  . بالمهنة واستغالل لضعف الموكل

  . 111نفاً فقرة أنظر آ ( 599)  

  . 929ص  – 991ص  571نظرية العقد للمؤلف فقرة  ، أنظر في قواعد اإلثبات وهل تعتبر من النظام العام ( 592)  

  . على أن يسميا البيع ايجارا حتى تتوافر أركان جريمة التبديد –في البيع بالتقسيط  –ومن ذلك أن يتفق البائع والمشتري  ( 591)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 روابط القانون الخاص  – 2

  األحوال الشخصية والمعامالت المالية – 235

  . أو داخلة في دائرة المعامالت المالية ، هذه الروابط أما أن تكون متعلقة باألحوال الشخصية :

  األحوال الشخصية – 236

من  . فال يجوز لألفراد تعديلها باتفاقات فيما بينهم ، كثير من روابط األحوال الشخصية يحقق مصلحة عامة ويعتبر من النظام العام :

  . ذلك الحالة المدنية للشخص وأهليته وعالقته بأسرته

تغيير اسمه أو التنازل عن بنوته ألبيه كان يتفق شخص مع آخر على تعديل جنسيته أو  ، فال يجوز تعديل الحالة المدنية باتفاق خاص

بل إن القانون المدني الجديد حمى بنصوص صريحة الحقوق المالزمة للشخصية من أن يعتدى  . أو الصلح على شيء من ذلك

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق المالزمة لشخصيته أن يطلب وقف "  على أنه 99فنصت المادة  . عليها

لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه بال "  على أنه 92ونصت المادة  . " ا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضررهذ

أما إذا أصبح  . " ومن انتحل الغير اسمه دون حق أن يطلب وقف هذا االعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ، مبرر

  . ون ماال يجوز النزول عنه وبيعه والتصرف فيهاسم الشخص اسما تجارياً فإنه يك

وقد نصت المادة  . فال يستطيع شخص أن ينزل عن أهليته أو يزيد فيها أو ينقص منها باتفاق خاص . وقواعد األهلية من النظام العام

فال يجوز للولي  ، وكاألهلية الوالية . " ليس ألحد النزول عن أهليته وال التعديل في أحكامها"  من القانون المدني الجديد على أنه 57

  . أو الوصي أو القيم أن يزيد أو ينقص من حدود واليته

مثل  . وعالقة الشخص بأسرته وما له من حقوق وما عليه من واجبات كل هذا يعتبر من النظام العام إذا لم يكن حقوقاً مالية محضة

يجوز االتفاق ما بين الزوجين على تعديل ما للزوج من حقوق على زوجته فال  ، ذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ من عقد الزواج

وال يجوز للزوج المسلم أن ينزل عن  . في الطاعة واألمانة الزوجية أو تعديل ما للزوجة من حقوق على زوجها من النفقة والرعاية

 حقه في الطالق
 (599  )

فال يجوز أن  ، فلألب حق تربية أوالده . كذلك الحقوق والواجبات التي تنشأ من األبوة تعتبر من النظام العام .

والنفقات  . يقيد نفسه باتفاق يحدد طريقة تربية األوالد أو يلزمه مقدماً باختيار دين معين لهم كان تكون األوالد على دين األم مثال

تعتبر كلها من  ، وجة ونفقة الصغير والنفقة ما بين األصول والفروع والنفقة ما بين ذوى األرحاممن نفقة الز ، بمختلف أنواعها

وإن كان يجوز التنازل عن النفقة  ، فال يجوز تنازل الشخص مقدماً عن حقه في مطالبة من تجب عليه النفقة له ، النظام العام

  . المتجمدة بعد تجمدها

 : المعامالت المالية – 237

من ذلك األسس التي يقوم عليها النظام االقتصادي في  . من روابط المعامالت المالية ما يحقق مصلحة عامة فيعتبر من النظام العامو 

ومن ذلك أيضاً األحكام التي  . وطوراً تحد من هذا النشاط لحماية الجانب الضعيف ، فهي تارة تفسح المجال للنشاط الفردي ، البالد

  . ر حسن النيةتكفل حماية الغي

فمن األسس التي تفسح المجال للنشاط الفردي وتكفل تداول المال واستثماره على خير وجه أن حق الملكية ال يجوز أن يقيد المالك في 

م )  وشرط عدم التصرف باطل ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ، استعماله بغل يده عن التصرف فيه

من القانون  795م )  وال يجوز أن يتقيد المالك بالبقاء في الشيوع لمدة تزيد على خمس سنوات .(  القانون المدني الجديد من 719

  . ألن الشيوع بعيد عن أن يكون خير الوجوه الستثمار الملكية ،(  المدني الجديد

اإلذعان من جواز تعديل الشروط التعسفية أو اإلعفاء  ومن األسس التي تكفل حماية الجانب الضعيف ما قرره القانون في صدد عقود

وما قرره من إبطال العقد أو إنقاص االلتزامات  .(  من القانون المدني الجديد 255م )  ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك ، منها

 251م )  وما قرره من إنقاص االلتزام المرهق في حالة الحوادث الطارئة .(  من القانون المدني الجديد 215م )  في حالة االستغالل

وما قرره من عدم  .(  من القانون المدني الجديد 115م )  وما قرره من جواز تخفيض الشرط الجزائي .(  من القانون المدني الجديد

  .(  من القانون المدني الجديد 111م )  جواز االتفاق على سعر للفائدة أعلى من السعر الذي يسمح به القانون

                                                 

لكن هذا التعهد  . فليس في ذلك مخالفة ألحكام الشريعة وال للنظام العام ، عهد الزوج بتعويض زوجته إذا طلقهاأما إذا ت ( 599)  

فبراير سنة  15) نقض مدني في  ينتفي االلتزام به إذا كان الزوج لم يطلق زوجته إال بناء على فعل اتته هي اضطره إلى ذلك

التعهد بأنه التزام أصلي معلق على شرط موقف هو وقوع الطالق بناء ويكيف  . ( 79ص  99رقم  9مجموعة عمر  2559

  . على فعل الزوج
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فيكون باطال اتفاق البائع مع المشتري  ، ومن األحكام التي تحمي الغير حسن النية القواعد التي رسمها القانون لشهر الحقوق العينية

الوجه الذي يتطلبه  على أن تعتبر الحقوق العينية المترتبة على العين المبيعة سارية في حق المشتري ولو لم تشهر هذه الحقوق على

 . كذلك ال يتقيد الدائن باتفاقه مع المدين على تنازله مقدماً عن الطعن في تصرفات مدينه بالصورية أو بالدعوى البوليصية . القانون

وال يجوز اإلعفاء من  . وال يجوز لشخص أن يشترط عدم ضمان تعرضه الشخصي أو عدم مسئوليته عن الغش الذي يصدر منه

وال اإلعفاء من المسئولية العقدية إذا كانت مبنية على غش أو على  ، ة التقصيرية سواء كانت مبنية على غش أو على خطأالمسئولي

  . خطأ جسيم

 االتفاقات التي تخالف اآلداب  -المطلب الثاني 

  : العالقات الجنسية – 238

كذلك يكون باطال كل تعهد يلتزم بمقتضاه شخص أن  . كل اتفاق على إيجاد عالقات جنسية غير مشروعة باطل لمخالفته لآلداب

 . أو العودة إليها إذا كانت قد انقطعت ، أو في مقابل استمرار هذه العالقات ، يؤجر شخصاً آخر في مقابل إيجاد عالقات جنسية معه

من ضرر من جراء العالقات أما إذا كان المال الذي يتعهد الشخص بدفعه إنما هو على سبيل التعويض لما أصاب الشخص اآلخر 

  . بل هو اعتراف بالتزام طبيعي ، فالتعهد صحيح ، الجنسية

 بيوت العهارة – 239

 . ولو كانت هذه البيوت قد حصلت على ترخيص إداري ، وكل اتفاق يتعلق باستغالل بيوت العهارة يعتبر باطال لمخالفته لآلداب : 

 ، وإنشاء شركة الستغالله ، واستئجار أشخاص ليقوموا بالخدمة فيه ، وشراء مفروشات له ، وإيجاره ، فبيع بيت يدار للعهارة

وسنرى عند الكالم في السبب أن هذه العقود تكون باطلة  . كل هذه عقود باطلة لمخالفتها ألداب ، وإقراض مال لإلعانة على إدارته

إذا تبين أن الباعث ألحد المتعاقدين على التعاقد هو أعداد البيت  ، كذلك حتى لو وقعت على بيت لم يكن معداً للعهارة وقت صدورها

  . للعهارة وكان المتعاقد اآلخر يعلم بهذا الباعث

  المقاصرة – 241

ولمن خسر أن يسترد ما دفعه في خالل ثالث سنوات من الوقت  ، ويكون باطال كل اتفاق خاص بمقارمة أو رهان لمخالفته لآلداب :

ويستثنى من ذلك الرهان الذي  .(  من القانون المدني الجديد 195م )  ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلكالي أدى فيه 

ويستثنى  ، خفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيهيولكن للقاضي ان  ، يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في األلعاب الرياضية

ويعد باطال بيع بيت يدار للمقامرة وإيجاره وكل  .(  من القانون المدني الجديد 159م )  وراق النصيبأيضاً ما رخص فيه قانوناً من أ

ويكون المحل في هذه  ، سواء في ذلك كان البيع معداً للمقامرة قبل صدور العقد ، ما يقع عليه من العقود بقصد استغالله للمقامرة

ويكون المخالف لآلداب في هذه الحالة  ، ا ما دام الباعث على التعاقد هو أعداد البيت للمقامرةأو لم يكن معداً له ، الحالة مخالفاً لآلداب

  . هو السبب ال المحل كما رأينا في بيوت العهارة

  أمثلة أخرى التفاقات مخالفة لآلداب – 241

بعمل كان يجب عليه القيام به دون اجر ال  فمن يتقاضى أجراً جزاء القيام . ويعد مخالفاً لآلداب كسب المال من طريق غير شريف :

كذلك ال  . كمن يتعهد برد وديعة عنده أو مال اقترضه أو شيء سرقه في مقابل اجر يأخذه ، يستحق هذا األجر ويكون عقده باطال

في مقابل اجر كمن يتعهد بعدم ارتكاب جريمة  ، يجوز أن يتقاضى شخص أجراً لالمتناع عن عمر يجب عليه االمتناع عنه دون اجر

شخص بمسئوليته ولو أدى ذلك إلى  فاالتفاق على أال يعترف . وال تجوز الخديعة وال االنحراف عن واجب الذمة في التعامل . لذلك

وكان القضاء الفرنسي يبطل االتفاق الذي يتم ما بين مدير المسرح وجماعة من الناس  . أن يكذب يكون باطال ألنه مخالف لآلداب

ألن مثل هذا االتفاق من شأنه أن يخدع  ، يستأجرهم المدير للتصفيق وترويج ما يعرض على المسرح(  claque)  يسمون بالهتافة

ق ألن الهتافة قد يؤدون خدمة للفن بتشجيعهم للممثلين وأصبح اآلن يقضي بصحة هذا االتفا ، ثم رجع القضاء عن ذلك . الجمهور

مع وارث على أن يكشف له عن نسبه ليحصل على (  genealogiste)  وال يعد باطال اتفاق أحد النسابة . وأصحاب الفن المبتدئين

  . بل كشف له عن سر حقيقي كان يجهله ، مادام النسابة لم يخدع من تعاقد معه ، ميراث يستحقه
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 السبب -ع الثالث الفر
 (*  )

 

  (La Cause  ) 

 : السبب عنصر متميز عن اإلرادة ولكنه متالزم معها – 242

 –والفرق بينه وبين المحل  . نعرف السبب تعريفاً أولياً بأنه هو الغرض المباشر الذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء التزامه 

لماذا التزم  : أما السبب فجواب من يسال ،(  Quid debetur)  بماذا التزم المدين : هو أن المحل جواب من يسأل –كما يقال عادة 

(  Cur debetur)  المدين
 (595  )

.  

بل يقتصر على االلتزام العقدي إذا االلتزام غير العقدي لم يقم على إرادة الملتزم  ، والسبب بهذا المعنى ال يكون عنصرا في كل التزام

  . لغرض المباشر الذي قصد إليه الملتزم من وراء التزامهحتى يصح السؤال عن ا

ولكنه  ، والحق أن السبب ليس هو اإلرادة ذاتها . والسبب كعنصر في االلتزام العقدي دون غيره إنما يتصل أوثق االتصال باإلرادة

 . بل هو عنصر متميز عن اإلرادة ، هافهو ليس عنصراً من عناصر اإلرادة يتوحد مع . هو الغرض المباشر الذي اتجهت إليه اإلرادة

لذلك كان  ، أي دون أن ترمي إلى غرض تهدف لتحقيقه ، ولكن لما كانت اإلرادة البشرية ال يمكن أن تتحرك دون أن تتجه إلى سبب

تتجه إلى سبب وال تتصور إرادة ال  . فحيث توجد اإلرادة يوجد السبب . متصال بها أوثق االتصال ، وإن تميز عن اإلرادة ، السبب

فاإلرادة  ، ولكننا رأينا أن اإلرادة ال يعتد بها إال إذا صدرت عن وعي وتميز . كإرادة المجنون ، إال إذا صدرت عن غير وعي

  . المعتبرة قانوناً ال بد لها من سبب

 ال ينفك أحدهما عن اآلخر ، ولكن الركنين متالزمان . ويمكن إذن أن نستخلص مما تقدم أن السبب ركن في العقد غير ركن اإلرادة
 (

599  )
.  

 معنيان متالزمان ولسكن السبب والشكل معنيان متعارضان السبب واإلرادة – 243

 . زادت أهمية السبب ، وضعف حظ الشكل ، كلما زاد حظ اإلرادة في تكوين العقد : وتاريخ نظرية السبب يقوم على الحقيقة اآلتية : 

وعند ما كان الشكل وحده  . وجب أن تتقيد بالسبب ، إذا انطلقت من قيود الشكل ، من حيث إنها تحدث آثاراً قانونية ، ذلك ألن اإلرادة

وبدا السبب في الظهور عندما بدأت اإلرادة تتحرر متدرجة من قيود  . لم يكن للسبب من اثر ، هو الذي يكون العقد –دون اإلرادة  –

فوجدت نظرية السبب كاملة تحل محل  ، إلى أن تم تحريرها ، ذه القيود زاد رطبها بقيود السببوكلما زاد تحررها من ه . الشكل

  . الشكل

هكذا كانت الحال في القانون  . وحيث يضعف الشكل يقوى أمر السبب ، ونرى مما تقدم أنه حيث يتغلب الشكل يقل شأن السبب

ً  : الروماني بدا  ، ولما أخذ الشكل يتقلص وتظهر العقود الرضائية . إذ ذاك للسبب نصيب فلم يكن فيه ، فقد بدأ هذا القانون شكليا

فإن السبب لم يكد يعرف  : وهكذا كانت الحال في القانون الفرنسي القديم . السبب يظهر بظهور اإلرادة ليكون قيداً لها بدال من الشكل

وبرز قوياً ليحوط  ، فظهر السبب بعد أن كانت الشكلية تستره . فيه إال عندما وصل رجال الكنيسة إلى تقرير الرضائية في العقود

فأينعت نظرية السبب  ، وهكذا هي الحال في القانون الحديث حيث الشكلية تكاد تنعدم ، اإلرادة بقيود تحل محل قيود الشكل

لوال أن العقد المجرد حل محل العقد الشكلي في  ، بل لعلها رجعت إلى أصلها قوية كما كانت في القانون الكنسي ، وتطورت

  . االنتقاص من سلطان السبب

  عالقة السبب بالمشروعية وبعيوب اإلرادة – 244

وبدأ ذلك يكون لحماية المجتمع عن  . حاطها السبب بقيود على ما قدمنا ، منذ تحررت اإلرادة من الشكل : منذ تحررت اإلرادة :

غرض مشروع ال يتعارض مع النظام  فاإلرادة حتى تنتج أثرها يجب أن تتجه إلى . السبب المشروع طريق المشروعية وفي صورة

فصارت تحمى  ، ثم اتخذت نظرية السبب لها هدفاً آخر إلى جانب هذا الهدف األول ، وذلك حماية للمجتمع ، العام وال مع اآلداب

وهكذا بعد أن تحررت اإلرادة من الشكلية أخذت تتحرر  . أو تدليس أو إكراهالمتعاقد نفسه من هزله ونسيانه ومما قد يقع فيه من غلط 

                                                 

ثم نقاله عنه كثير من الفقهاء :  ، ( Audot)  وأول من قال بهذه المقارنة المشهورة بين المحل والسبب هو األستاذ اودو ( 595)  

 295فقرة  21لوران  – 999وفقرة  959فقرة  15ديمولومب  – 19ص  1هيك  – 1هامش رقم  951ص  5اوبرى ورو 

  . 115فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 155فقرة  1ديموج  – 991وفقرة  151فقرة  2بودري وبارد  –

  . 17أنظر آنفاً فقرة  ( 599)  
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أخذت تقوم لحماية المجتمع والمتعاقدين  ، وبعد أن قامت نظرية السبب لحماية المجتمع . من العيوب عن طريق نظرية السبب

  . جميعاً 

وتكسب  ، عيوب اإلرادة تستقل عن السبب شيئاً فشيئاً ثم أخذت  . ولعل أول صورة تمثلت لعيوب اإلرادة انطبعت في نظرية السبب

وأصبح السبب اآلن ال يختلط إال بالغلط في منطقة  . ثم انفصل التدليس ، فانفصل اإلكراه . لها كياناً ذاتياً خارجاً عن منطقة السبب

ففصل بين الغلط والسبب  ، ذا التطوروقد أتم القانون المدني الجديد ه . هي منطقة السبب المغلوط أو الغلط في السبب ، مشتركة

 ً هي  –دائرة السبب المشروع  –وهذه الدائرة المحدودة  . وأصبح السبب في هذه القانون مقصوراً على السبب المشروع . فصال تاما

  . وعاد كما بدا ، وبذلك رجع السبب سيرته األولى ، الدائرة األولى التي نشأ فيها السبب عندما بدا يظهر في القانون الكنسي

 تطور العقد من عقد شكلي إلى عقد رضائي مسبب إلى عقد رضائي مجرد – 245

ً  . وتاريخ نظرية السبب يهدينا إلى حقيقة أخرى :  حيث السبب ال (  contrat formel)  فيسقرئنا هذا التاريخ أن العقد بدأ عقداً شكليا

)  حيث السبب له اكبر األثر ثم تطور اخيراً إلى عقد مجرد(  contrat consensual)  ثم تطور إلى عقد رضائي . اثر له كما قدمنا

contrat abstrait  )وسنرى أن القانون المصري الجديد لم  . حيث انفصلت اإلرادة عن سببها ولم يعد للسبب إال اثر غير مباشر

 ، بل حرص على أن يبقى في دائرة القوانين الالتينية ، ولم يسر في ذلك على نهج القوانين الجرمانية ، يماش هذا التطور إلى نهايته

 ً وحيث ال يوجد العقد المجرد إال في دائرة محدودة  ، وحيث تشغل نظرية السبب في العقد المكان البارز ، حيث اليزال العقد رضائيا

  . ضيقة

  خطة البحث في نظرية السبب – 246

ونبسط في  ، لمبحث األول منهما كيف نشأت نظرية السبب وكيف تطورتنتعقب في ا ، ونستعرض نظرية السبب في مبحثين :

  . المبحث الثاني نظرية السبب في القانون الحديث

 كيف نشأت نظرية السبب  -المبحث األول 

 القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم - 247

ولعل نظرية قانونية ال يلقى عليها تاريخ تطورها من الضوء بمقدار  . في هذين القانونين يجب أن نتعقب كيف نشأت نظرية السبب : 

 . وسنرى أن القانون الروماني ظل بمعزل عن هذه النظرية إلى مدى بعيد إذ غلبت فيه الشكلية . ما يلقى التاريخ على نظرية السبب

وتطورت النظرية يعد ذلك تطوراً  . ي كما قدمناوقد نبتت النظرية ثم ترعرعت منذ تحررت اإلرادة من الشكل في عهد القانون الكنس

وبقيت كذلك  . ومن سبقه وتاله من الفقهاء من نظرية نفسية إلى نظرية موضوعية(  Domat)  وانقلبت على يد دوما ، يغاير طبيعتها

وسنشهد بعد ذلك كيف أن  . قليلة الجدوى ، ضعيفة األثر ، وانتقلت على هذا النحو إلى القانون الفرنسي الحديث . عهوداً طويلة

  . ورجعت خصبة قوية منذ عادت نظرية نفسية ، النظرية استردت جدتها في العهد األخير

 نظرية السبب في القانون الروماني -المطلب األول 

 العهد القديم  – 1

  العقود كانت شكلية فلم يسكن للسبب فيها أي اثر – 248

ولم يكن لإلرادة أي تدخل في  ، فكان العقد ينعقد بأوضاع وأشكال خاصة . الروماني شكلية كانت العقود في العهد القديم للقانون :

ويتم بكتابة (  litteris)  ثم ظهر إلى جانبه العقد الكتابي ،(  nexum)  عقد يتم بوزن صوري : وكانت العقود الشكلية ثالثة . تكوينه

بل كانت قوالب تصب  ، ولم تكن هذه العقود الشكلية عقوداً بالذات . ظ معينةويتم بألفا(  verbis)  والعقد اللفظي ، على نحو خاص

فالبيع واإليجار والقرض والشركة وغير ذلك من العقود كانت توضع في شكل من هذه األشكال الثالثة حتى يتم  . فيها العقود

فهي ليست سبباً لاللتزام العقدي  .(  causa civilis) "  السبب المدني"  وهذه األشكال هي التي كان الرومان يدعونها . انعقادها

 أو هي الشكل القانوني الذي يجعل العقد يتكون ، بل هي سبب النعقاد العقد ، على النحو المعروف في القانون الحديث
 (591  )

وهذا  .

                                                 

بل كان بوجه عام هو  ، د الشكليةفي القانون الروماني على العقو ( causa civilis)  "السبب المدني " لم يقتصر  ( 591)  

 ، للعقود الشكلية هو الشكل" السبب المدني " ومن ثم يكون  . المصدر القانونين الذي يكون العقد ويضفى عليه قوته الملزمة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وهو كاف ألنه متى  . ه ال ينعقدفهو ضروري ألن العقد بدون . وهو في الوقت ذاته كاف النعقاده ، الشكل ضروري في انعقاد العقد

وسواء  ، وسواء كانت اإلرادة إذا قامت صحيحة أو معيبة ، سواء قامت إرادة المتعاقدين إلى جانب الشكل أو لم تقم ، وجد انعقد العقد

  . هو الي يوجد العقد ، ال اإلرادة ، فالشكل وحده . اتجهت إلى غرض مشروع أو غرض غير مشروع

وسواء كان مشروعاً أو  ، فسواء وجد أن لم يوجد ، السبب في هذه العقود الشكلية لم يكن له أي اثر في تكوين العقدومن ثم يتبين أن 

 ، دون نظر إلى اإلرادة ، ومتى توافر للعقد لشكله القانونين انعقد . مثله في ذلك مثل اإلرادة ، فإنه ال شأن له بالعقد ، غير مشروع

  . ودون نظر إلى السبب

 وكذلك طرق نقل الملكية كانت شكلية ولم يكن للسبب فيها أي اثر – 249

بل كان  . فلم تكن الملكية تنتقل بالعقد . كذلك كانت طرق نقل الملكية ، وكما كانت العقود في العهد القديم شكلية مجردة عن السبب : 

 ،(  mancipatio)  وضع يتم بأشكال عتيقة : وكانت هذه األوضاع هي أيضاً ثالثة . العقد يتلوه وضع خاص هو الذي ينقل الملكية

وأي وضع من هذه (  tradition)  ووضع مادي يتم بالتسليم ،(  in jure cession)  ووضع يتم بدعوى صورية أمام القضاء

فإذا باع شرخص من آخر  . ع أو هبة أو شركةدون نظر إلى السبب الذي انتقلت من اجله كبي ، األوضاع متى تم تنتقل به الملكية

دون نظر إلى ما إذا كان البيع  ، انتقلت الملكية ، وتم وضع من هذه األوضاع الثالثة ينقل به البائع ملكية المبيع إلى المشتري ، شيئا

  . ودون نظ رالى ما إذا كان قد تم صحيحاً أو كان فيه عيب ، قد تم أو لم يتم

  العهد المدرسي – 2

  اختفاء أكثر العقود الشكلية – 251

)  اختفى عقد الوزن الصوري . فاختفت أكثر العقود الشكلية ، تطور القانون الروماني بانتشار التجارة وتقدم طرق التعامل :

nexum  )لمدينوهي دعوى من دعاوى الرومان القديمة تمكن الدائن من السيطرة على جسم ا ، بزوال الفائدة التي كان يوليها  (

manus injection  ). واختفى العقد الكتابي  (litteris  )وكان الرومان  ، باختفاء السجالت الخاصة التي كان هذا العقد يدون فيها

  . فانقرض بانقراضها العقد الكتابي ، ثم اخذوا يهجرون هذه العادة شيئاً فشيئاً حتى انقرضت ، قبال يحتفظون بها

لسهولته النسبية وللحاجة إليه إذا حرص المتعاقدان على (  verves, stipulation)  الشكلية إال العقد اللفظيولم يبق من القيود 

  . استبقاء مزايا العقد الشكلي

 بدء ظهور السبب في العقد اللفظي – 251

تأثر بها تأثراً غير مباشر في  . السبب على أن العقد اللفظي مع بقائه شكلياً لم يخل مع تطور القانون الروماني من أن يتأثر بفكرة : 

  . ثم تأثر بها تأثراً مباشراً في ناحية الثالثة ، ناحيتين

بل كان  ، فإن العالج لم يكن بطالن العقد كما هو األمر في القانون الحديث ، فإذا كان العقد اللفظي سببه غير موجود أو غير مشروع

 condictiones sine)  وى من دعاوى االسترداد المعروفة في القانون الرومانيولكن المدين يعطي دع ، العقد يبقى صحيحاً 

causa  )وهذه الدعوى قد يلجأ إليها المدين كدعوى يرفعها على  . يستطيع أن يسترد بها أما أعطاه دون سبب أو بسبب غير مشروع

يتوقى مطالبة الدائن له بالتزام قام على سبب غير صحيح أو  فهو إذا لجأ إليها كدفع يستطيع أن . الدائن أو كدفع يدفع به دعوى الدائن

أو أن يتخلص من االلتزام ذاته إذا  ، وإذا لجأ إليها كدعوى يستطيع أن يسترد بها ما دفع للدائن وفاء لهذا االلتزام . لسبب غير مشروع

 وى االسترداد هذهوسنرى عند الكالم في اإلثراء بال سبب الصور المختلفة الدع . لم يكن قد وفى به
 (591  )

ويالحظ أن هذه الدعوى  .

  .(  Jus civil)  كانت من خلق القانون الروماني المدني

(  exception doli)  فقد جعل للمدين في الحالة المتقدمة دفعاً هو الدفع بالغش(  droit pretorien)  أما القانون البريطوري

  . دون أن يستطيع مهاجمته للتخلص من التزامه أو السترداد ما دفع ، يستطيع به أن يتوقى مطالبة الدائن

ونقول غير مباشر ألن فكرة السبب لم تعترض  . هاتان هما الناحيتان اللتان تأثر فيهما العقد اللفظي بفكرة السبب تأثراً غير مباشر

 ، ولكن عند تنفيذه تظهر فكرة السبب . عقد صحيحاً نافذاً بل بقى ال ، العقد عند تكوينه ولم تؤثر فيه تأثيرا مباشراً بأن تمنع نفاذه

  . عن طريق الدعوى أو عن طريق الدفع ، فتوجب االسترداد أو تمنع التنفيذ

                                                                                                                                                                    

بتنفيذ وللعقود غير المسماة هو قيام أحد المتعاقدين  ، وللعقود الرضائية هو مجرد االتفاق ، وللعقود العينية هو تسليم الشيء

  . وهكذا ، التزاماته

" على فرق ما بين معنيي  ، ومن ثم كان أول مظهراً لفكرة السبب في تطورها مظهر اتخذت فيه صورة اإلثراء بال سبب ( 591)  

  . في الحالتين" السبب 
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وقد كان ذلك في ناحية عقد القرض إذا  . على أن هناك ناحية ثالثة تأثر فيها العقد اللفظي بفكرة السبب تأثراً مباشراً كما أسلفنا القول

ثم بعقد مكتوب  ، فقد جرت العادة في القانون الروماني بان يتعهد المقترض برد القرض بعقد لفظي . اقعاً على مبلغ من النقودكان و

والتزامه صحيح ما  ، فهو قد التزم قبل أن يتسلم شيئاً  . وذلك قبل أن يتسلم مبلغ القرض ، يكتب فيه الشرط اللفظي بدال من التفوه به

وال  ، فعليه هو أن يثبت أنه لم يتسلم شيئاً حتى يلتزم برده . فإذا أراد أن يستعين بدعوى االسترداد . شكل المطلوبدام دق استوفى ال

إذ كان هؤالء يلتزمون مقدماً وقد ال  ، وكان من وراء ذلك أن تعسف المقرضون بالمقترضين . يكلف المقرض بإثبات السبب

 . ويقع عليهم مع ذلك عبء اإلثبات إذا أرادوا التخلص من هذا االلتزام ، المذكور بالعقد يتسلمون شيئاً أو يتسلمون مبلغاً أقل من

واعترف كتابة أنه  ، تعديال في هذه األحكام يقضي بأنه إذا التزم المقترض constitution imperiale)  فادخل قانون امبراطوري

ً فله أن يقرر بطريق الدعوى أو بطريق الدف ، تسلم مبلغ القرض  querela non numeratea)  ع أنه لم يتسلم في الواقع شيئا

pecuniae  )، ومعنى هذا أن الدائن في هذه الحالة  . وعلى المقرض إذا أراد استيفاء االلتزام أن يثبت أن المقترض قد تسلم القرض

 ، ب في العقد اللفظي عن طريق مباشرومن هنا دخلت فكرة السب . وإال كان العقد غير نافذ ، مكلف أن يثبت وجود سبب لاللتزام

 وال يقتصر على إباحة االسترداد أو على التخلص من االلتزام بعد أن يصير العقد نافذاً  ، فانعدام السبب يمنع نفاذ العقد
 (597  )

.  

فإن السبب لم يقم على أساس نفسي متصل بإرادة  ، ويالحظ أنه حتى عند ظهور هذا األثر المباشر لفكرة السبب في العقد اللفظي

وأن العدالة  ، فهو قد قام على واقعة أن المقترض لم يتسلم القرض . موضوعي ال صلة له بهذه اإلرادة المتعاقدان بل قام على أساس

 –االسترداد والدفع بالغش دعوى  –فالسبب هنا كالسبب في الفرضين السابقين  . تقضي في هذه الحالة إال يلتزم بشيء نحو المقرض

ذلك أن  . وبقيت الشكلية في العقد اللفظي مانعة من ظهور السبب متصال باإلرادة . إنما قام على اعتبارات تتصل بالعدالة ال باإلرادة

لسبب بمعناه وإذا طردت الشكلية اإلرادة فإنها تطرد في الوقت ذاته ا ، الشكلية واإلرادة في القانون الروماني ضدان ال يجتمعان

  . النفسي وهو المعنى المتصل باإلرادة

  ظهور السبب في العقود غير الشكلية – 252

أهمها العقود العينية والعقود الرضائية والعقود  ، وقد ظهر إلى جانب العقود الشكلية في القانون الروماني عقود أخرى غير شكلية :

فقد بدأت فكرة السبب تظهر بظهور اإلرادة في  ، العقود تتدخل اإلرادة في تكوينهولما كان أكثر هذه  . غير المسماة وعقود التبرع

  . تكوين العقد

وكان أساس اإللزام في هذه العقود هو  ، فإن اإلرادة لم تكن ظاهرة –وهي القرض والعارية والوديعة والرهن  –أما في العقود العينية 

  . نه تسلمها وإال كان مثرياً دون سببفهو ملزم بردها أل ، تسليم العين إلى الملتزم

بل هي  ، فاإلرادة فيها تتدخل في تكوين العقد –وهي البيع واإليجار والشركة والوكالة  –وعلى النقيض من ذلك العقود الرضائية 

ً  . وحدها كافية بتكوينه ففي عقد البيع التزام البائع سبب اللتزام  . ومن ثم ظهرت فكرة السبب في هذه العقود ظهوراً واضحا

ولكن فكرة السبب  . بحيث إذا هلك المبيع قبل البيع فامتنع التزام البائع النعدام المحل لم يقم التزام المشتري النعدام السبب ، المشتري

ظهر ذلك في امتناع الدفع بعدم التنفيذ وي ، فال تجاوز مرحلة تكوين العقد إلى مرحلة تنفيذه ، في عقد البيع كانت تقف عند هذا الحد

فكان ال يجوز للمشتري أن يمتنع  . وكلها أمور ترجع إلى تنفيذ العقد وتتصل بفكرة السبب ، وفي امتناع الفسخ وفي تبعة هالك المبيع

لو امتنع المشتري عن دفع وال يجوز للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى  ، عن دفع الثمن حتى إذا امتنع البائع عن تسليم المبيع

وإذا كان القانون الروماني جعل  . ومن ثم امتنع الدفع بعدم التنفيذ . فالتزام كل المتعاقدين مستقل في تنفيذه عن التزام اآلخر ، الثمن

فإن  ، ض الثمنوجعل للبائع الحق في حبس المبيع حتى يقب ، للمشتري فيما بعد دعوى الغش ليمتنع عن دفع الثمن حتى يتسلم المبيع

ولو كان البيع يوجد ارتباطاً بين التزامات كل من المتعاقدين لكان  ، بل العتبارات ترجع للعدالة ، ذلك لم يكن أثراً لعقد البيع ذاته

(  action ex empto)  المنطق يقضي بأن تكون دعوى كل منهما ناشئة من عقد البيع
 (595  )

كذلك لم يكن ألحد من المتعاقدين  .

حتى لو كان المتعاقد المطالب  ، ويطالب بتنفيذ االلتزام الذي لم ينفذ ، بل يبقى البيع ، البيع إذا لم يقم المتعاقد اآلخر بتنفيذ التزامه فسخ

لمبيع وإذا هلك ا . ألن التزام كل من المتعاقدين مستقل في تنفيذه عن التزام اآلخر كما قدمنا ، بالتنفيذ لم يقم من جانبه بتنفيذ التزامه

وفي هذا إمعان في تأكيد االستقالل ما بين التزام البائع  . كانت تبعة الهالك على المشتري ال على البائع ، بعد البيع وقبل التسليم

بقى المشتري مع ذلك ملزماً بدفع الثمن  ، ذلك أنه إذا استحال على البائع لهالك المبيع تنفيذ التزامه . والتزام المشتري عند التنفيذ

                                                 

المكتوب أن االلتزام له سبب وقد عدلت القاعدة بعد ذلك وأصبح عء اإلثبات ال يقع على المقرض إال إذا لم يذكر في العقد  ( 597)  

فإذا اعترف بهذا كان هو المكلف بإثبات  . أي إذا لم يعترف المدين كتابة أنه تسلم مبلغ القرض ( cautio discreta)  في نفذ

إلى ثم  ، بل جاوزت هذا العقد إلى عقد المهر ، ولم تقف القاعدة عند حد عقد القرض الواقع على مبلغ من النقود . أنه لم يتسلم

) أنظر كابيتان في  فأصبحت تشمل جميع العقود ، عقد القرض الواقع على المثليات غير النقود : وعممت القاعدة بعد ذلك

  . ( 175فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه جزء  – 55السبب فقرة 

  . 55أنظر كابيتان في السبب ص  ( 595)  
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ويبدو هذا الحل الروماني قاطعاً في المعنى الذي أسلفناه إذا الحظنا أن البيع في القانون الروماني  . الستقالل التزامه عن التزام البائع

كما قيل في  –ولم يكن المشتري يصبح مالكاً للمبيع بعقد البيع ذاته حتى يقال  ، لم يكن ينشيء في ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية

ً  –القانون الفرنسي  ومن كل ذلك نرى أنه إذا وجد ارتباط ما بين التزام البائع  . إن المشتري يتحمل تبعة الهالك ألنه أصبح مالكا

بل  ، فإن هذا االرتباط منعدم عند تنفيذ البيع ، والتزام المشتري عند تكوين عد البيع حتى صح أن يقال إن كال منهما سبب لألخر

دون أن تجاوز  ، وتقف فكرة السبب كما قدمنا عند تكوين البيع ، كل التزام في تنفيذه مستقال كل االستقالل عن االلتزام اآلخر يصبح

 مرحلة التكوين إلى مرحلة التنفيذ
 (559  )

.  

التزم  ، عوض الذي يملكهفي عقد المقايضة مثال إذا سلم أحد المتقايضين ال : وفي العقود غير المسماة ظهر السبب على الوجه اآلتي

بل على هذه اإلرادة مضافاً إليها أن  ، وهذا االلتزام األخير يقوم ال على إرادة الملتزم وحدها . اآلخر بتسليم ما يقابله من العوض

 ، وقد تسلمه فعال ، ذلك أن سبب إرادة المتعاقد اآلخر في أن يلتزم بتسليم ما عنده هو أن يتسلم ما عند المتعاقد األول . سببها قد تحقق

 فارادته هنا تؤخذ مقرونة بالسبب ال مجردة عنه . فتحقق السبب
 (552  )

.  

)  فالتبرعات المحضة تقوم على نية التبرع . اعترف القانون الروماني بالسبب إلى حد كبير –وهي أهم عقود التبرعات  –وفي الهبة 

animus donandi  )، هي أنه إذا انعدمت هذه النية انعدم السبب  ، ترتب على ذلك نتيجة هامةوت . وهي السبب في التزام المتبرع

والهبة المقترنة  . ويبطل تعهده النعدام السبب ، فمن تعهد بوفاء التزام طبيعي معتقداً أنه التزام مدني ال يكون متبرعاً  . وبطل التبرع

كان  ، فإذا لم يقم الموهوب له بتنفيذ الشرط . الدافع إلى التبرعيكون الشرط سبباً لها إذا كان هو (  donatine sub modo)  بشرط

وله أيضاً أن يجبر الموهوب له  ،(  condition causa data , causa non secuta)  للواهب أن يسترد هبته بدعوى استرداد

فإذا اعتقد  . حد أن مزجه بالباعثاعترف القانون الروماني بالسبب إلى  –وهي إرادة منفردة  –وفي الوصية  . على تنفيذ الشرط

واستطاع هذا أن يثبت أن الباعث على الوصية  ، وتبين أن الوارث ال يزال حياً  ، الموصى أن وارثه قد مات فأوصى بماله ألجنبي

 فالوصية باطلة النعدام سببها ، هو اعتقاد لموصى أن الوارث قد مات
 (551  )

.  

 السبب موقف القانون الروماني من نظرية – 253

وهذه العقود هي التي ظهرت فيها  . ويتبين مماقدمناه أن القانون الروماني اعترف في بعض العقود بفكرة السبب إلى مدى محدود :

)  ولكن الرومان تمثلوا فكرة السبب فكرة موضوعية . وحيث تظهر اإلرادة يظهر السبب . اإلرادة كعامل من عوامل تكوينها

objectif  )ال ذاتية  (subjectif  )، ونظروا إلى السبب موجوداً في العقد  (intrinseque  )ال خارجاً عنه  (extrinseque  )، 

وإذا كانوا قد توسعوا في السبب  . في النوع الواحد من العقود مهما اختلفت البواعث والدوافع(  invariable)  وهو واحد ال يتغير

 وكان ذلك بنوع خاص في بعض التبرعات على النحو الذي بيناه ، فقد فعلوا ذلك في نطاق ضيق محدود ، فمزجوه بالباعث
 (559  )

. 

  . في صياغته لنظرية السبب ،(  Domat)  وسنرى فيما يلي أن هذا التصوير الروماني هو الذي رجع إليه دوما

  . قبل عهد دوما ومنذ ذلك العهد ، وننظر اآلن كيف تطورت نظرية السبب في القانون الفرنسي القديم

 المطلب الثاني 

 نظرية السبب في القانون الفرنسي القديم 

  عهدان – 254

من القرن الثاني عشر إلى  ، بقيت فكرة السبب تتطور تطوراً مستمراً طوال القرون السبعة التي سبقت التقنين المدني الفرنسي :

  . مستهل القرن التاسع عشر

                                                 

فإذا تعذر  ، إذ كانت األجرة في هذا العقد تقابل االنتفاع ، التكوين إلى التنفيذأما في عقد اإليجار فإن االرتباط يجاوز  ( 559)  

وإذا تأخر المستأجر عن دفع األجرة مدة  . فإن األجرة ال تجب ، عند تكوين العقد أو عند تنفيذه ، االنتفاع ولو بقوة قاهرة

ويرجع هذا إلى أن عقد اإليجار عقد  . ( 57سبب ص ) كابيتان في ال كان للمؤجر الحق في استرداد العين المؤجرة ، سنتين

 . وهو محل العقد ذاته ، الزمن فيه عنصر جوهري ، زمني

وكان له  . كان لهذا أن يطالبه بالتنفيذ كما قدمنا ، وإذا لم يقم المتعاقد اآلخر بتنفيذ التزامه من تسليم ما عنده للمتعاقد األول ( 552)  

وقد يكون هذا أثراً من دعوى االسترداد التي كانت للمتعاقد األول قبل  . أيضاً أن يسترد ما سلمه بدال من المطالبة بالتنفيذ

وفي هذا اعتراف بالسبب فهو  ، أو قد يكون الحق في االسترداد نتيجة لفسخ العقد ، االعتراف بالقوة الملزمة للعقود المسماة

  . ( 92) كابيتان في السبب فقرة  لفه فسخ العقدالذي بنى على تخ

  . 99كاتبيتان في السبب فقرة  ( 551)  

فلم تضع الرومان أية نظرية  ، على أن هذا التصوير الخاص لفكرة السبب لم يكن إال نتيجة للصياغة الرومانية الشكلية ( 559)  

  . الذي رأيناه فيما تقدم ( causa civilis)  "السبب المدني  "قصدوا بها " السبب " بل إنهم كانوا إذا أطلقوا كلمة  ، للسبب
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في القرن السابع (  Domat)  القرون الطويلة يمكن التمييز بين عهدين يفصل بينهما الفقيه الفرنسي المعروف دوماوفي خالل هذه 

ومنذ صاغ دوما  . بعد أن تهيأت لها عوامل الصياغة طوال القرون التي سبقته ، إذ هو الذي صاغ فكرة السبب نظرية عامة . عشر

إلى التقنين (  Pothier)  حتى انتقلت النظرية عن طريق بوتييه ، وتناقلت عنه ما كتب ، نظرية السبب تبعته الفقهاء في صياغته

  . المدني الفرنسي

  . العهد الذي بدأه دوما(  1)  عهد ما قبل دوما(  2: )  فنحن نتابع تطور نظرية السبب في كل من هذين العهدين

 نظرية السبب في العهد الذي سبق دوما – 1
 (444  )

 

  رومانيون والكنسيونال – 255

 .(  canonists)  وفريق الكنسيين(  romanistes)  فريق الرومانيين : تداول فكرة السبب في هذا العهد فريقان من الفقهاء :

ولذلك لم تتقدم نظرية السبب على أيديهم  ، وهي فكرة شكلية موضوعية كما قدمنا ، فالرومانيون رجعوا للفكرة الرومانية في السبب

فانتزعوها من أصلها الروماني  ، أما الكنسيون فهم الذين خطوا بفكرة السبب خطوات جبارة . ر مما كانت في القانون الرومانيأكث

  . وننظر اآلن كيف كانت فكرة السبب عند كل من الفريقين . وجعلوها فكرة مؤثر فعالة ، إلى أفق أرحب

  فكرة السبب عند فقهاء الرومانيين – 256

ولكن السبب عندهم كان أمراً  . وتطلبوا السبب في مختلف العقود . إلى فكرة السبب الرومانية(  glossateurs)  عاد المحشون :

  . بل هو مجرد ذكره في الورقة المثبته للعقد ، والمهم ليس هو وجوده بالفعل ، شكلياً محضاً 

فأبرزوا االرتباط ما بين  ، وعنوا بنوع خاص بالعقود الملزمة للجانبين . همفقد اقتفوا اثر من تقدم(  Bartolistes)  أما البارتوليون

فلم يصلوا إلى حد القول بجواز الفسخ في البيع  ، ولكنهم مع ذلك التزموا حدود القانون الروماني ، االلتزامات المتقابلة في هذه العقود

وميز  . رتباط ما بين االلتزامات المتقابلة كان يقضي عليهم بذلكبالرغم من أن منطق اال ، إذا لم ينفذ أحد المتعاقدين التزامه

وكان المحشون (  causa proxima) "  السبب القريب"  فسموا األول ، بين السبب والباعث ، كما فعل المحشون ، البارتوليون

وجعلوا السبب دون  .(  causa finalis) "  السبب البعيد"  وسموا الباعث ،(  causa finalis) "  السبب القصدي"  يسمونه

وقد ابتدعه فريق الفقهاء  ، وهذا التمييز ما بين السبب والباعث غريب عن القانون الروماني . الباعث هو الذي يؤثر في العقد

 causa )"  بالسبب المدني"  أما الرومان فكان السبب عندهم هو ما كانوا يسمونه . الرومانيين مستلهمين فيه الفلسفة اليونانية

civilis  ) وهو السبب اإلنشائي الذي عرفناه فيما تقدم وهذا شيء آخر غير السبب القصدي الذي عارضه الفقهاء الرومانيون

  . بالباعث

ولكنهم كما قدمنا لم يجاوزوا الحدود التي  ، ويمكن القول بوجه عام إن فريق الفقهاء الرومانيين قد احيوا الفكرة الرومانية في السبب

داخلة في العقد ال  ، فكرة موضوعية ال نفسية ، كما كانت عند الرومان ، فبقيت فكرة السبب عندهم . تزمها القانون الرومانيال

  . وهي واحدة ال تتغير في نوع واحد من العقود ، خارجة عنه

  فكرة السبب عند فريق الفقهاء الكنسيين – 257

هي  ، مون على اعتبارات الصياغة الفنية الرومانية اعتبارات أخرى أولى عندهم بالتقدمأما فريق الفقهاء الكنسيين فقد كانوا يقد :

  : وهذه االعتبارات األخيرة كانت تقتضيهم أن يقرروا مبدأين . االعتبارات األدبية المسيحية

ال  –فكانت اإلرادة عندهم  . رد تعهدهومن ثم كان المتعاقد يلتزم بمج . وأن اإلخالل به خطيئة ، المبدأ األول أن الوفاء بالوعد واجب

ً  –شالك  وتدرج الفقهاء الكنسيون في هذا المبدأ حتى اقروا أي عقد يقوم على محض تقابل  . هي التي تنشئ العقد وتجعله ملزما

  . دون حاجة إلى شكل أو تسليم أو تنفيذ أو نحو ذلك مما كان القانون الروماني يتطلبه ، اإلرادتين

وال  ، ذلك أن القيام بعمل غير مشروع يعد خطيئة . الثاني أن العقد ال يجوز تنفيذه إذا كان يهدف إلى عرض غير مشروعوالمبدأ 

ً  ، يصح االحتجاج بان المتعاقد قد ارتبط بالعقد فالخطيئة ليست في أن يخل بهذا  . واإلخالل بما ارتبط به يعد خطيئة هو أيضا

وها نحن نرى إلى  . وتنفيذه يعد خطيئة أخرى ، االرتباط بمثل هذا العقد يعتبر خطيئة . غير مشروعبل في أن يرتبط بعقد  ، االرتباط

وهذا السبب إذا كان غير  . فالغرض الذي يريد المتعاقد أن يحققه من وراء التزامه هو السبب في تعاقده . أي مدى يسوق هذا المنطق

 ، إال أن هذه اإلرادة يجب أن تتجه إلى تحقيق غرض مشروع ، ها تلزم المتعاقدوإذا كانت اإلرادة وحد . مشروع جعل العقد باطال

                                                 

في تاريخ السبب في  ( chevrier)  شيفرييه – 11فقرة  – 91أنظر بنوع خاص في هذا العهد كابيتان فيا لسبب فقرة  ( 555)  

ص  2595في السبب في القانون الفرنسي بوردو سنة  ( Bois – Juzan)  بوا جيزان – 515 2 االلتزامات باريس سنة

  . والمراجع المشار إليها في هذه المؤلفات – 255ص  – 229
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شيئاً غير مجرد  ، فيبرز أمامنا السبب في صورة أخرى غير الصورة التي ألفناها في القانون الروماني . وإال كانت عديمة األثر

بدو ألن في وضوح أن الفقهاء الكنسيين وضعوا إلى جانب اإلرادة وي . بعيداً في األثر ، وعامال نفسياً زاخراً بالقوة ، الصياغة الفنية

فأصبحت اإلرادة ال تنفصل عن الغرض الذي تهدف  ، وربطوها به ، الغرض الذي ترمى إلى تحقيقه –بعد أن جردوها من الشكل  –

الداخل في  ، الموضوعي ، مانيوالسبب هنا ليس هو هذا السبب الرو . وهي إذا تجردت عن الشكل فليست تتجرد عن السبب ، إليه

والذي يتغير فيختلف في  ، الخارج عن العقد ، بل هو الباعث النفسي ، والذي يبقى واحداً ال يتغير في نوع واحد من العقود ، العقد

  . عقد عنه في العقد اآلخر

  : ونستطيع أن نستخلص من هذا التحليل الذي ابتدعه الفقهاء الكنسيون أموراً أربعة

  . أن السبب برز إلى جانب اإلرادة بمجرد أن ظهرت اإلرادة عامال أساسياً في تكوين العقد – أوالً 

  . فأصبح السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، أن فكرة السبب تطورت تطوراً خطيراً  –ثانياً 

فما دام الوعد القائم على اإلرادة وحدها ملزماً دون حاجة إلى  . أن السبب بهذا المعنى الجديد ل محل الشكل قيداً على اإلرادة –ثالثاً 

ومن هنا استطاع الكنيسون أن يداوروا مبادئ القانون  ، فال أقل من أن يكون هذا الوعد متجهاً لتحقيق غاية مشروعة ، الشكل

 ً  ، ملزم وحده(  pacte nu)  تفاق العاريوأمكنهم أن يتجنبوا ظاهراً القول بأن اال ، الروماني فال يتعارضون معه تعارضاً صريحا

فيضيفوا إلى القائمة الرومانية للعقود (  promesse cause) "  الوعد المسبب"  عبارة"  االتفاق العاري"  وأن يستبدلوا بعبارة

 . " الوعود المسببة"  طائفة جديدة هي طائفة(  pacta vestita)  الملزمة

وجعلها وحدها ملزمة  ، إذ حررها من الشكل ، فهو قد اطلقها من جهة أخرى ، اإلرادة من جهةأن السبب إذا كان قد قيد  –رابعاً 

  . غاية مشروعة ، مادامت تتجه لتحقيق

  . بل بمعناها الجديد الواسع ، ال بمعناها الروماني الضيق ، فالكنسيون كما نرى هم الذين ابتدعوا نظرية السبب

قوية لحماية المجتمع عن طريق إبطال العقود التي تتجه لتحقيق أغراض غير  سبب بادئ األمر أداةوإذا كانوا قد جعلوا من نظرية ال

ذلك إنهم  . فإنهم ما لبثوا أن جعلوا أيضاً من النظرية ذاتها أداة لحماية الفرد وتحرير اراداته من الغلط والتدليس والغش ، مشروعة

كان  ، فإذا وقع غلط أو تدليس في الباعث على التعاقد . السبب غير الحقيقي ، في إبطال العقد ، أضافوا إلى السبب غير المشروع

وقد أسلفنا اإلشارة إلى ذلك عند الكالم في نظرية  ، ومن هنا اختلطت نظرية الغلط بنظرية السبب . وبطل العقد ، السبب غير حقيقي

  . الغلط

وقد تبع رجال الكنيسة  . يه وحده يعود الفضل األكبر في إيجاد النظرية الصحيحة للسببإل ، هذا هو عمل الفقهاء من رجال الكنيسة

(  Loysel)  من أمثال لوازيل(  civilistes)  في نظريتهم هذه بعض من الفقهاء المدنيين
 (559  )

فقالوا  ،(  Dumoulin)  وديموالن

وجاعلين للسبب المعنى الذي فهمه الفقهاء  ، اإلرادة والسببواصلين في هذا ما بين  ، باإلرادة وحدها مصدراً لتكوين العقد

محافظين على تقاليد القانون (  Doneau)  ودونو(  Connan)  من أمثال كونان ، وبقى فقهاء مدنيون آخرون . الكنسيون

ولكن ما لبث  . نية الضيقةوال يفهمون السبب إال في ضوء الفكرة الروما ، فال يسلمون بان االتفاق العاري عقد ملزم ، الروماني

فاعترف الفقه والقضاء في فرنسا بان اإلرادة وحدها ملزمة مادامت الغاية التي تهدف  . الفريق األول أن فاز على الفريق الثاني

هدف فأبطلت العقود التي ت . الباعث الدافع إلى التعاقد : فوهم السبب بالمعنى الذي ابتدعه الكنسيون ، لتحقيقها غاية مشروعة

  . وأصبح الباعث يؤثر في التبرعات ، واعتبرت ديون المقامرة باطلة لعدم مشروعيتها ، الستغالل النفوذ

وننظر اآلن ماذا فعل هذا الفقيه هو ومن وجاء  . وسارت األمور على هذا النحو المحمود حتى جاء دوما يصوغ نظرية عامة للسبب

  . بعده من الفقهاء

 نظرية السبب منذ عهد دوما إلى عهد التقنين المدني الفرنسي – 2
 (446  )

 

  العوامل الذي أثرت في هذا العهد وفقهاؤه البارزون – 258

والعوامل البارزة التي  . وبدأ عهداً جديداً كان من العهود الحاسمة في تاريخ تطور نظرية السبب ، جاء دوما في القرن السابع عشر :

  : لتفكير القانوني لرجال هذا العهد ثالثةكانت تؤثر في ا

                                                 

ومجرد الوعد أو االتفاق يعدل العقود اللفظية  ، ويربط الرجل بكالمه ، يربط البقر بقرونه" وهو صاحب المثل المشهور :  ( 559)  

 On lie les boeufs par les cornes et les homes par los parcels p et autant vaut '" في القانون الروماني 

une simple promesse ou convenance que les stipulations du Droit Romain' . ( Inst . cont . max . 

357 )  

تمبال ص  –وما بعدها  – 151شيفرييه ص  – 79فقرة  – 11أنظر بنوع خاص في هذا العهد : كابيتان في السبب فقرة  ( 551)  

  . وما بعدها 255بواجيزان ص  –وما بعدها  51يوناسكو ص  –وما بعدها  77
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وتقسيم العقود غير  ، وقد أصبح تقسيم العقود إلى عقود شكلية وعقود غير شكلية . انتكاص القانون الروماني وتقلص نفوذه –أوالً 

تقسيمات العتيقة أخذت كل هذه ال ، الشكلية إلى عقود عينية وعقود رضائية وعقود غير مسماة واتفاقات بريطورية واتفاقات شرعية

بقوا متأثرين بالنظرية الرومانية في السبب (  civilistes)  على أن فريقاً من الفقهاء المدنيين . تهجر فتسير في طريقها إلى االندثار

  . كما قدمنا

فيقولون بان اإلرادة  ، وقد رأينا رجال هذا القانون يتم على أيديهم فتح مبين في ميدان سلطان اإلرادة . اثر القانون الكنسي –ثانياً 

  . ويسير وراءهم في ذلك كثير من الفقهاء المدنيين ، وحدها ملزمة

وهي مبادئ توحي بنبذ  . فالفقيه الهولندي المعرو(  Grctius)  وقد حمل لواءها جروسييس . انتشار مبادئ القانون الطبيعي –ثالثاً 

  . وتحكم العقل في كل ذلك فال يتردد في إقصائها وتحرير اإلرادة منها ، ما يحوط اإلرادة من أوضاع وأشكال رومانية عتيقة

واقتصر  . وبقى اثر هذا الفقيه الفرنسي الكبير حياً في النفوس طوال االجيال . وطبعه بطابعه ، وهذه العهد الجديد بدأه دوما كما ذكرنا

غير االسهاب في بعض  ، دون أن يضيفوا إليها شيئاً يذكر ، من جاء بعده من الفقهاء على ترديد ما كتبه في نظرية السبب

ونستعرض أوالً  .(  Pothier)  وبوتييه(  Prevot de la Janes)  بريفو دي الجانيس : وابرز هؤالء الفقهاء فقيهان . التفصيالت

  . ثم ننظر ما قاله بعده هذان الفقيهان ، ة السببما كتبه دوما في نظري

 نظرية السبب عند دوما – 259

بل هو نفسه لم يكن يشعر أنه يقول شيئاً جديداً عندما كان يقرر هذه النظرية في  . لم يكن دوما مبتدعاً فيما كتبه في نرظية السبب : 

فال  ، كما يبسط أمراً من األمور المقررة في عصره ، دون مناقشة أو بحث ، كان يبسطها بسطاً موجزاً  . " القوانين المدنية"  كتابه

كما  –لذلك كان من المبالغة أن يقال  . يرى نفسه في حاجة إلى تمحيص ما يورده من اآلراء أو الدفاع عنها باعتبار إنها آراء جديدة

من  ، ن ال نشارك أصحاب النظرية التقليدية في السبببل نح . إن دوما له حظ كبير من االبتداع في نظرية السبب –قال كثيرون 

فعندنا أن دوما قد أساء  . رأيهم من أن دوما له فضل عظيم في دعم نظرية السبب على أساس صحيح ، أمثال الفقهي الكبير كابيتان

والغريب أن دوما  . لة مجدبةوأعادها إلى وضعها الروماني نظرية قاح ، وعاق تطورها الطبيعي ، إلى نظرية السبب أكثر مما أحسن

 ال لحكم العقد وقواعد المنطق التي ألفها وسار عليها في كتابه ، قد انقاد في هذا
 (551  )

بل إلى البقية من اثر القانون الروماني التي  ،

الذين (  civilistes)  وفريق من الفقهاء المدنيين(  romanistes)  تسربت إلى القانون الفرنسي القديم على أيدي الفقهاء الرومانيين

  . تأثروا باألولين

فصاغ منه نظرية  ، هذه النظرة الشاملة التي احاط بها موضوع السبب(  اوالهما: )  على أن لدوما مزيتين ال ينكران في هذا الشأن

فشيد منها دوما بناء مدعما  ، كانت هناك أحجار مهيأة للبناء . عامة محبوكة األطراف لم تكن قبله قد نسقت على النحو الذي قام به هو

 . ثم منهم إلى أصحاب النظرية التقليدية التي ظلت سائدة طوال القرن الماضي ، هو الذي انتقل منه إلى من بعده من الفقهاء ، متماسكاً 

فقد  . عأن دوما سجل في وضوح كامل ما وصل إليه عصره في تحرير اإلرادة من الشكل والرسوم واألوضا(  والمزية الثانية) 

وزالت التفرقة بين االتفاق العاري غير الملزم والعقود واالتفاقات  ، كانت التقسيمات الرومانية العتيقة ألصناف العقود قد دالت دولتها

ً  ، الملزمة "  القوانين المدنية"  ويقرر الفقهي الكبير هذه الحقائق في عبارات جلية واضحة فيقول في كتابه . وأصبح كل اتفاق ملزما
 (

557  )
ولم يعد هناك محل ألن نبسط  . . . ينتج أثره دائماً ويلزم بما تم االتفاق عليه ، سواء أكان له اسم معين أم لم يكن ، كل اتفاق" : 

قة فهذه التمييزات التي تنطوي على د . ما كان القانون الروماني يقيمه من فروق بين العقود التي لها اسم معين والعقود التي ال اسم لها

ويالحظ أن دوما يقرر أن اإلرادة وحدها  . " وهي مدعاة لالضطراب من غير ما فائدة ، زائفة لم تعد مقبولة في عرف عصرنا

االتفاق وحده "  فقد كانت القاعدة التي تقرر أن . ال تحتاج إلى تمحيص أو مناقشة ، ملزمة على اعتبار إنها حقيقة مقررة في عصره

وفاز أنصارها على معارضيها من الفقهاء المدنيين المتأثرين  ، قد ظفرت في النهاية(  Solus consensus obligat) "  ملزم

  . بالقانون الروماني

                                                 

فوضع كتابه  ، وعرف بأنه هو الذي احيي التفكير المنطقي في الفقه المدني ، فقد كان دوما من دعاة القانون الطبيعي ( 551)  

ولم ينهج فيه نهج من  ، ( Lois Civiles dans leur ordre naturel)  "القوانين المدنية وفقاً للنظام الطبيعي " المشهور 

بل كان ال يرجع إلى هذه النصوص إال  ، ( Corpus Juris Civilis)  سبقه من الفقهاء في شرح نصوص القانون الروماني

 mettre l'esprit en)  نانفيكون ذلك ابلغ في االقناع وادعى إلى االطمئ ، لتكون مؤيدة لما يقرره من أحكام العقل والمنطق

repos ) كما يقول .  

  . 1الفرع األول فقرة  –الباب األول  –الكتاب األول  ( 557)  
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بالفقهاء المدنيين الذين ظلوا أمناء للقانون الرومانين  ، كما قدمنا ، أما العيب الجوهري في نظرية دوما فهو أنه تأثر في هذه النظرية

 الرومانية الضيقةفنقل عنهم النظرية 
 (555  )

 ، وهو من أنصار المنطق والقانون الطبيعي ، فإن دوما . وهنا يتوالنا شيء من العجب .

يرجع القهقري عندنا  ، وقد رأيناه يقول باإلرادة وحدها مصدراً لاللتزام فيطاوع في ذلك الفقهاء المدنيين المتأثرين بالقانون الكنسي

وال يقول مع هؤالء الفقهاء المدنيين أنفسهم إن اإلرادة بعد أن أطلقت من  ، يسير في منطقة إلى مداهفال  ، يتولى بسط نظرية السبب

يأبى دوما أن يكون منطقياً في نظرته  ، عقال الشكل وجب أن تتقيد بالغرض الذي اتجهت إلى تحقيقه فيكون الباعث هو السبب

فيجعل من السبب أمراً موضوعياً داخلياً ال يتغير في نوع واحد من العقود ! وقد  ، ويرجع إلى الفكرة الرومانية ، لإلرادة والسبب

ولكنه أضاع بذلك على القانون خصوبة النظرية الكنسية في  ، يعلل ذلك أن دوما آثر دقة الصياغة الرومانية فجرى على منوالها

  . السبب وما لها من مدى بعيد وأثر بالغ

الثالثة األولى هي عقود معاوضة والقسم األخير  ، بعد أن يقسم العقود أقساماً أربعة ، يبسط نظرية السببوهذا ما يقوله دوما وهو 

ويكون التزام أحد  ، في األقسام الثالثة األولى من العقود يجري التعامل دو أن يكون فيه أي تبرع" :  خصص لعقود التبرع

 ، كما في اقتراض مبلغ من النقود ، لعقود التي يظهر أن شخصاً واحداً فيها قد التزموحتى في ا . المتعاقدين هو األساس اللتزام اآلخر

وعلى ذلك فااللتزام الذي ينشأ من مثل هذه العقود  . قد سبق التزام المقترض ما وجب أن يعطيه إياه الطرف اآلخر حتى يتكون العقد

"  كون االلتزام باطل إذا لم يكن مبنياً في الواقع على سببوي . لمصلحة أحد المتعاقدين يوجد سببه دائماً في جانب اآلخر
 (599  )

ثم  .

يكون التزام الواهب أساسه غرض من األغراض  . . . وفي الهبات" :  وينتقل إلى عقود التبرع فيقول ، يتابع دوما بسط نظريته

وهذا  . في عمل الخير من جانب الواهب كخدمة أسداها الموهوب له أو أية مزية أخرى فيه أو محض الرغبة ، المعقولة الحقة

 ً  الغرض يقوم مقام السبب بالنسبة إلى الطرف الذي أخذ ولم يعط شيئا
 (592  )

ويقد يفهم من هذه العبارات األخيرة من دوما يرى أن  . "

ضع آخر يعود إلى هذه ولكنه في مو . كما كان األمر في القانون الروماني على ما قدمنا ، السبب في التبرعات قد يكون هو الباعث

يجب في الهبات أن نميز تمييزاً واسعاً ما بين البواعث التي يعلن الواهبون إنها هي أسباب تبرعهم وبين الشروط " :  المسألة فيقول

تى لو تبين فإن الهبة تبقى قائمة ح ، وذلك ألنه بينما أن اإلخالل بالشرط في الهبة المقترنة بشرط يبطلها . التي يفرضونها في هباتهم

فلو أنه ذكر في هبة إنها تمت لخدمات أسديت أو لتمكين الموهوب له من أن يمتلك شيئاً  . أن البواعث التي ذكرت فيها ليست صحيحة

وذلك ألن إرادة من وهب تبقى دائماً  . أو أن االمتالك لم يتم فإن الهبة ال تبطل حتى لو ظهر أنه لم تكن هناك خدمات أسديت ، يريده

 وقد تكون له بواعث أخرى غير التي أعلنها ، مةً قائ
 (591  )

ويستخلص األستاذ كابيتان من هذه العبارات أن دوما يميز في عقود  . "

 أما الباعث فال اثر له ، فالسبب هو الذي يؤثر في صحة التبرع ، التبرع بين السبب والباعث
 (599  )

.  

فالسبب في التزام المتعاقد في العقود  . فالسبب في التزام المتعاقد . جميع العقودويتبين مما قدمناه أن دوما يشترط قيام السبب في 

والسبب في التزام المتعاقد في العقود الملزمة لجانب واحد هو  ، أي التزامه المقابل ، الملزمة للجانبين هو ما يقوم به المتعاقد اآلخر

أي نية  ، والسبب في التبرعات هو إرادة المتبرع في أن يتبرع . نبه في مبدأ األمرأي التسليم التي تم من جا ، ما قام به المتعاقد اآلخر

وتأثرت بأقوال الفقهاء المدنيين احتفظوا  ، ومن ذلك نرى أن نظرية دوما في السبب قامت على الفكرة الرومانية الضيقة . التبرع

 . بتقاليد القانون الروماني

  ن الفقهاءنظرية السبب عند خلفاء دوما م - 261

 ، وابرز هؤالء الفقهاء . ولم يزد الفقهاء الذين خلفوا دوما في القانون الفرنسي القديم على أن يرددوا ما قاله دوما في نظرية السبب :

  . بريفو دى ال جانس وبوتييه : فقيهان ، كما قدمنا

                                                 

أن دوما تأثر في نظريته في  ( 2هامش رقم  219و ص  219ص  – 219) ص  ويذكر كابيتان في كتابه في السبب ( 555)  

أنظر أيضاً في  ( Doneau)  و دونو ( Connan)  من أمثال كونان ، السبب بفقهاء مدنيين ينتمون إلى الفقهاء الرومانيين

  . 171فقرة  1هذا المعنى بالنيول وربيير وبوالنجيه 

وقرر دوما في موضع آخر من الكتاب أن االلتزام  –الفرع األول  –الباب األول  –الكتاب األول " القوانين المدنية "  ( 599)  

فهو يستصحب  ، ( 29الفرع األول فقرة  –الباب األول  –) الكتاب األول  قالذي قام على سبب انقطع بعد ذلك يصبح باطال

  . السبب من تكوين العقد إلى تنفيذه

  . لالفرع األو –الباب األول  –الكتاب األول " القوانين المدنية "  ( 592)  

  . 29الفرع األول فقرة  –الباب العاشر  –الكتاب األول " القوانين المدنية "  ( 591)  

وهو يستخلص من هذه العبارات أن دوما يعتد  ( 299ص  – 299) ص  قارن بواجيزان . 15كابيتان في السبب فقرة  ( 599)  

ومظهره أن يكون شرطاً  ، ويبدو أن دوما يميز بين الباعث الدافع للهبة –ويجعل له أثراً في صحتها  ، بالباعث في التبرعات

ً  ، وهو يؤثر في صحة التبرع ، مفروضا في العقد وهذه ال تؤثر  ، وبين الدوافع التي تذكر في العقد دون أن تفرض شروطا

  . الحتمال أن يكون هناك دوافع أخرى حملت على التبرع
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وقد  ، ورلبان في النصف األول من القرن الثامن عشرأستاذاً للقانون في جامعة ا(  Prevot de la Janes)  كان بريفو دي الجانس

 ذكر في كتاب له . 2155توفى في سنة 
 (595  )

 .(  fonde sur quelque cause)  أن الرضاء يجب أن يكون مبنياً على سبب

 ، عند الكالم في البيع"  الغرض"  ولكنه بين ما يريد بكلمة . الذي دفع ا لمتعاقد إلى االلتزام(  motif)  وعرف السبب بأنه الغرض

فالسبب عنده في العقود الملزمة للجانبين هو السبب  . فذكر أن السبب في التزام كل من المتعاقدين هو التزام المتعاقد اآلخر المقابل له

 ذاته عند دوما
 (599  )

.  

فكان أوضح  –لقانون بجامعة اورليان وقد خلف بريفو دي الجانس في استاذية ا –الفقيه الفرنسي المعروف (  Pothier)  أما بوتييه

"  االلتزامات"  ذكر في كتاب . ولكنه لم يخرج كثيراً عما قاله دوما في هذه النظرية ، بياناً من سلفه في بسط نظرية السبب
 (591  )

ما 

زام الذي يعقده اد ففي عقود المعاوضة يكون السبب في االلت .(  cause honnete)  يجب أن يكون لكل التزام سبب شريف" :  يأتي

وفي عقود التبرع يكون الجميل الذي  . أو التبعة التي يتحملها ، أو ما يلتزم بإعطائه له ، الطرفين هو ما أعطاه له الطرف اآلخر

أو ما يعدل ذلك إذا  ، أما إذا لم يقم االلتزام على أي سبب . يقصد أحد المتعاقدين أن يسديه لألخر سبباً كافياً لاللتزام الذي يعقده قبله

ثم ينتقل بوتييه إلى السبب غير  . " ويبطل العقد الذي يتضمنه ، فااللتزام باطل ، كان السبب الذي عقد من اجله االلتزام غير صحيح

 cause qui blesse la)  إذا كان السبب الذي عقد من اجله االلتزام سبباً يجرح العدالة أو حسن النية أو اآلداب" :  المشروع فيقول

justice , la bonne foi ou les bonnes moeurs  )، ويبطل العقد الذي يتضمنه ، فااللتزام باطل 
 (591  )

" .  

 ففي المسائل الثالث اآلتية ، وإذا كان قد زاد عليه في التفصيل . ونرى من ذلك أن بوتييه ردد في وضوح وإسهاب ما سبقه إليه دوما

بل حدده أيضاً في العقود االحتمالية  ، سبب في العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحدلم يكشف بأن يحدد ال(  2: ) 

وكان دوما غير واضح في ذلك  ، ذكر في وضوح أن السبب في التبرعات هو نية التبرع(  1)  . وجعله التبعة التي يتحملها المتعاقد

فوضع  ، السبب غير المشروع وقرنه بالسبب غير الموجود والسبب غير الصحيح أفاض في ذكر(  9)  . وضوحاً كافياً كما رأينا

 األساس لشروط السبب في النظرية التقليدية
 (597  )

.  

وصارت هذه النصوص هي األساس  . 229 – 2292و  2297وقد نقل قانون نابليون نظرية السبب عن دوما وبوتييه في المواد 

  . ة في السببالذي تقوم عليه النظرية التقليدي

أوردناه في شيء من التفصيل حتى نتبين أن هذه النظرية قد انتقلت إلى القانون الحديث وهي  ، هذا هو تاريخ تطور نظرية السبب

وننتقل اآلن لبسط نظرية السبب في  . سواء في ذلك النظرية التقليدية أو النظرية الحديثة ، تحمل أثراً واضحاً من ذكريات ماضيها

  . القانون الحديث

 نظرية السبب في القانون الحديث  -المبحث الثاني 

  ترتيب الموضوع – 261

فبسطها الفقهاء الفرنسيون على النحو الذي رأيناه عند  ، انتقلت نظرية السبب كما رأينا في القانون الفرنسي القديم إلى قانون نابليون :

إذ هي مشبعة بالفكرة الرومانية الضيقة  ، ولما كانت هذه النظرية عقيمة مجدبة . وهذه هي النظرية التقليدية في السبب . ييهدوما وبوت

 . فقد انتصب لها خصوم اشداء فندوها وزعزعوا الثقة بها وكادوا أن يقضوا على فكرة السبب كركن من أركان الالتلزام ، كما قدمنا

سواء في صورتها التقليدية أو  ، ظرية السبب التقليدية فقهاء آخرين قاموا ينتصرون لفكرة السبب في ذاتهاواثارت هذه الخصومة لن

وأخذ من جانبه يعود إلى النظرية  ، ولكن القضاء في فرنسا كان بمعزل عن هذه الخصومات الفقهية . في صورة أخرى لها معدلة

ومن ثم قامت النظرية الحديثة في السبب  . الباعث فتجعل للسبب معنى منتجاً فعاالالكنسية المخصبة وهي النظرية التي تفسر السبب ب

ثم تبع القه القضاء في  ، قامت في أول أمرها على أكتاف القضاء فهو الذي عبد لها الطريق كما رينا ، على أنقاض النظرية التقليدية

فاستكمل حلقات التطور بفصل نظرية  ، متقدمة من مراحل تطورهاوقد تلقى القانون المدني الجديد النظرية وهي في مرحلة  . ذلك

  . السبب عن نظرية الغلط فصال تاماً وكانا من قبل يتالقيان في منطقة مشتركة

                                                 

  (595 )  (Principes de la Juris . Fr . Suivant l'ordre . des actions . )  الفصل الثاني –الباب الثامن  –القسم الثاني .  

ويرى بريفودي الجانس أن التعهد المكتوب يكون ذا سبب صحيح إذا ذكر المتعهد أنه يقر  – 79كابيتان في السبب فقرة  ( 599)  

  . ( 295ص  – 297) بواجيزان ص  لاللتزامفاإلقرار بالمديونية سبب كاف  ، بمديونيته ويتعهد بالدفع

  . 51فقرة  ( 591)  

  . 59فقرة " االلتزامات "  ( 591)  

فوضع  ، وزاد بوتييه أيضاً في أنه مير بين السبب بمعنى مصدر االلتزام والسبب بمعنى الغرض الذي يقصد إليه الملتزم ( 597)  

  . بذرة التقسيم الثالثي للسبب الذي سنراه في النظرية التقليدية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ً )  . في النظرية التقليدية(  أوالً : )  فنحن نتكلم ً )  . في النظرية الحديثة(  ثانيا ون المدني في نظرية السبب بعد انتقالها إلى القان(  ثالثا

  . الجديد

 النظرية التقليدية في السبب -المطلب األول 

  النصوص في القانون المدني الفرنسي وفي القانون المدني المصري القديم – 262 

وبقى الفقهاء الفرنسيون يقررون هذه النظرية  . وانتقلت منه إلى الفقه الفرنسي ، تلقى قانون نابليون نظرية السبب كما بسطها دوما :

 التقليدية طوال القرن التاسع عشر
 (595  )

  . وسنرى ونحن نبسط ما قرروه إنهم لم يبتعدوا عما قرره دوما وبوتييه مما سبق بيانه .

  : وقد دخلت النظرية التقليدية في نصوص قانون نابليون على النحو اآلتي

أو كان مبنياً على  .(  sans cause)  قانون على أن االلتزام ال ينتج أي اثر إذا لم يكن مبنياً على سببمن هذا ال 2292نصت المادة 

  .(  cause illicite)  أو على سبب غير مشروع ،(  fausse cause)  سبب غير صحيح

  . على أن االتفاق يكون صحيحاً ولو لم يذكر سببه 2291ونصت المادة 

  . أو إذا كان مخالفاً لآلداب أو للنظام العام ، ى أن السبب يكون غير مشروع إذا حرمه القانونعل 2299ونصت المادة 

  : وقد نقل القانون المدني المصري القديم عن قانون نابليون هذه النصوص بعد أن أوجزها في نص واحد على الوجه اآلتي

يشترط لصحة التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب "  أنه من القانون المدني المصري القديم على 257/  55نصت المادتان 

 ً االلتزام ال يوجد إال إذا كان له سبب محقق "  فهو يقضي بأن ، واألصل الفرنسي لهذا النص العربي أدق . " صحيح جائز قانونا

 مشروع
 (519  )

  . فجعل السبب شرطاً في وجود االلتزام ال في صحته فحسب ، "

ثن نستعرض بعد  . فنتكلم أوالً في معنى السبب في هذه النظرية وفي الشروط التي يجب توافرها فيه . النظرية التقليديةونتناول اآلن 

  . والحجج التي تقدم بها أنصاره في تأييده ، ذلك الحجج التي تقدم بها خطوء السبب في تقيده

 فيه معنى السبب في النظرية التقليدية والشروط الواجب توافرها  – 1

 تحديد معنى السبب في النظرية التقليدية  - ا

  السبب اإلنشائي والسبب الدافع والسبب القصدي – 263

)  والسبب القصدي(  cause impulsive)  والسبب الدافع(  cause efficiente)  تميز النظرية التقليدية بين السبب اإلنشائي :

cause finale  )
 (512  )

.  

 . وقد عرفنا أن مصادر االلتزام هي العقد والعمل غير المشروع واإلثراء بال سبب والقانون . مصدر االلتزامفالسبب اإلنشائي هو 

  . ويجب أن نستبعده ، والسبب بهذا المعنى ال يعنينا هنا

له على الشراء  فمن يشتري منزال قد يكون الدافع . والسبب الدافع هو الباعث الذي دفع الملتزم إلى أن يرتب في ذمته االلتزام

أو أن  ، أو أن يديره للعهارة ، أو أن يجعل منه محال لعمله ، أو أن يخصصه لسكناه ، وااللتزام بدفع الثمن هو أن يستغل المنزل

)  هو شيء خارجي عن العقد(  2: )  ونرى من ذلك أن الباعث يجمع الخصائص الثالث اآلتية . ألخ ألخ ، يجعل منه نادياً للمقارمة

extrinseque  )، هو شيء ذاتي للملتزم(  1)  . وال يستخلص حتما من االلتزام ، فال يذكر في االتفاق ضرورة  (subjectif  )،  إذ

بل في كل عقد  ، ال في كل نوع من العقود فحسب ،(  variable)  هو شيء متغير(  9)  . يرجع إلى نواياه وما يتأثر به من دوافع

فإن  ، ولما كان الباعث ال يمكن ضبطه على وجه التحديد . في عقد غير الباعث للمشتري في عقد آخر فالباعث للمشتري ، علىحدة

متفقاً  ، فمهما كان هذا الباعث شريفاً أو غير شريف . النظرية التقليدية تذهب إلى أنه ال تأثير له في وجود العقد وال في قيام االلتزام

  . العقد صحيح وااللتزام قائمفإن  ، مع النظام العام أو مخالفاً له

                                                 

  . وما بعدها 915ص  15أنظر بسطاً وافياً للنظرية التقليدية للسبب في ديمولومب  ( 595)  

  . 'L'obligation n'existe que si elle a une eause certaine et licite 'وهذا هو األصل الفرنسي :  ( 519)  

 causa)  وقد رأينا أصل هذا التمييز فيما نقله المحشون والبارتوليون عن الفلسفة اليونانية من التمييز بين السبب ( 512)  

proxima , finalis ) والباعث  (causa remote, impulsive )  وفي التمييز الذي قال به  ، ( 191) أنظر آنفاً فقرة

 في الهامش ( 119) أنظر آنفاً فقرة  لسبب بمعنى الغرض الذي يقصد إليه الملتزمبوتييه بين السبب بمعنى مصدر االلتزام وا

.  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

يعرف عادة بأنه هو  –وهو السبب الذي تقف عنده النظرية التقليدية واذ اطلقت كلمة السبب عنته بهذه الكلمة  –والسبب القصدي 

 . التزامهالذي يقصد الملتزم الوصول إليه من وراء (  but immediate)  أو الغرض المباشر(  fin directe)  الغاية المباشرة

)  أما الباعث فغاية غير مباشرة ،(  causa proxima)  فيختلف السبب عن الباعث في أن السبب هو أول نتيجة يصل إليها الملتزم

causa remota  )و ال يصل إليها الملتزم مباشرة من وراء االلتزام ، تتحقق بعد أن يتحقق السبب .  

  المختلفة للعقود السبب في الطوائف – 264

 ، في كل طائفة منها –ويفهم دائماً بمعنى السبب القصدي  –وتستعرض النظرية التقليدية الطوائف المختلفة للعقود لتحدد السبب  :

  . على النحو الذي جرى عليه دوما وبوتييه

 ، لتزم البائع فيه بنقل ملكية المبيعي ، مثل ذلك عقد البيع . ففي العقود الملزمة للجانبين سبب التزام كل من المتعاقدين هو التزام اآلخر

هو التزام المشتري بدفع  –أي الغرض المباشر الذي قصد البائع أن يحققه من وراء التزامه بنقل ملكية المبيع  –وسبب هذا االلتزام 

من وراء التزامه بدفع أي الغرض المباشر الذي قصد المشتري أن يحققه  –وسبب هذا االلتزام  ، ويلتزم المشتري بدفع الثمن . الثمن

كالمقايضة واإليجار وعقد المقاولة  ، وقل مثل ذلك في العقود األخرى الملزمة للجانبين . هو التزام البائع بنقل ملكية المبيع –الثمن 

  . وعقد العمل

 قرضاً كان أو عارية أو وديعة أو رهن حيازة ، إذا كان العقد عينياً  ، وفي العقود الملزمة لجانب واحد
 (511  )

يكون سبب االلتزام  ،

وهذا هو الغرض المباشر الذي قصد إلى  ، فالمقترض يلتزم برد القرض ألنه تسلمه . المتعاقد الملتزم هو تسلمه الشيء محل التعاقد

  . تحقيقه من وراء التزامه

 ً وهو الغرض  ، تزام هو إتمام العقد النهائيفالظاهر أن سبب االل ، كالوعد بالبيع ، وإذا كان العقد الملزم لجانب واحد عقداً رضائيا

 وهو بعد سبب محتمل قد يتحقق وقد ال يتحقق ، المباشر الذي قصد إلى تحقيقه
 (519  )

.  

فالمتبرع يقصد من وراء التزامه غرضاً مباشراً هو إسداء يمد  . وفي عقود التبرع السبب في التزام المتبرع هو نية التبرع ذاتها

  . هو السبب في تبرعهوهذا  ، للموهوب له

 : خصائص السبب – 265

)  فالسبب شيء داخلي في العقد . ويتبين مما تقدم أن خصائص السبب في النظرية التقليدية هي عكس خصائص الباعث 

intrinseque  )وهو شيء موضوعي . يستخلص حتما من نوع العقد ومن طبيعة االلتزام ذاته  (objectif  ) ال تؤثر فيه نوايا

  . وال يتغير بتغير البواعث والدوافع ، فيبقى واحداً في نوع واحد من العقود ،(  invariable)  وهو غير متغير . الملتزم

  . وهذه الخصائص الثالث هي عين الخصائص التي رأيناها لصيقة بالسبب في الفكرة الرومانية القديمة

 قيام السبب من وقت تكوين العقد إلى حين تنفيذه – 266

فإذا قام السبب عند تكوين  . وتحرص النظرية التقليدية على أن تقرر أن قيام السبب واجب من وقت تكوين العقد إلى حين تنفيذه : 

:  فإن هذه العقود تتميز بأمور ثالثة . وتظهر أهمية هذا الحكم في العقود الملزمة للجانبين . سقط االلتزام ، ثم انقطع قبل التنفيذ ، العقد

وهذا هو الدفع بعدم  ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقد اآلخر أن يمتنع عن تنفيذ ما ترتب في ذمته من التزام(  2) 

 إذا(  9)  . وهذه هي نظرية الفسخ ، إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للمتعاقدين اآلخر أن يطلب فسخ العقد(  1)  . التنفيذ

وهذه هي نظرية  ، استحال على أحد المتعاقدين تنفيذ التزامه لقوة قاهرة تحمل هو تبعة هذه االستحالة وسقط التزام المتعاقد اآلخر

ويكفي أن نشير هنا إلى أن أصحاب النظرية التقليدية يبنون هذه  . وسنعرض لهذه النظريات بالتفصيل في مواضعها . تحمل التبعة

أو استحال  ، فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه . ى فكرة السبب ووجوب بقائه قائماً إلى أن يتم تنفيذ العقدالنظريات الثالث عل

أو أن  ، ومن ثم يستطيع هذا المتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ، فإن التزام المتعاقد اآلخر ينقطع سببه ، عليه هذا التنفيذ لقوة قاهرة

 أو أن يجعل المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه يحمل تبعة هذه االستحالة بعد سقوط االلتزام الذي انقطع سببه ، يطلب فسخ العقد
 (515 

 )
.  

                                                 

ثم هذا بفرض  . ولم يبق منها إال هبة المنقول ، وهذا في غير القانون المصري الجديد الذي ألغى العقود العينية كما رأينا ( 511)  

  . الفقهاءأن العقود العينية ملزمة لجانب واحد كما يذهب إلى ذلك جمهور 

  . 17كابيتان في السبب فقرة  ( 519)  

 ، ويالحظ أن القانون الروماني كان يأبى أن يدفع فكرة السبب في عقد البيع إلى حد أن يتطلب بقاء السبب بعد تكوين العقد ( 515)  

فلم يكن يسلم بأية نظرية من  . دون أن يجاوز مرحلة التكوين إلى مرحلة التنفيذ ، بل كان يقف بفكرة السبب عند تكوين العقد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

 الشروط الواجب توافرها في السبب  –ب 

  شروط ثالثة – 267

يخلص من النصوص التي أوردناها في القانون المدني الفرنسي وفي القانون المدني المصري القديم أن السبب يجب أن تتوافر فيه  :

ً (  1)  . أن يكون موجوداً (  2: )  شروط ثالثة ً (  9)  . وأن يكون صحيحا   . وأن يكون مشروعا

  وجود السبب - 268

بل هو  ، ووجود السبب ليس في الواقع شرطاً يجب توافره في شيء . ام يجب أن يكون له سببتقول النظرية التقليدية إن كل التز :

  . وإنما يثار وجود السبب حتى يتقرر أن كل التزام ال يكون له سبب يكون التزاماً غير قائم . الشيء ذاته

ولكن  . تعاقدان أن موجود وهو غير موجودفظن الم ، ويغلب في السبب غير الموجود أن يكون سبباً موهوماً وقع غلط في وجوده

أما هنا فالمراد بالسبب غير  . بل يدخل في دائرة الشرط الثاني كما سنرى ، السبب الموهوم ال يدخل في دائرة هذا الشرط األول

ويصح التساؤل إذن كيف يقدم المتعاقدان  . أي غير واهمين في وجوده ، الموجود أن يكون المتعاقدان على بينة من أنه غير موجود

  . على التعاقد لسبب غير موجود وهما عالمان بذلك ؟ تجيب النظرية التقليدية أن هذا يمكن أن يتحقق عند التعاقد وبعد التعاقد

بمديونيته وهو غير قد يكره أحد المتعاقدين على إمضاء إقرار (  2: )  فهو يتحقق عند التعاقد في فروض مختلفة نذكر منها فرضين

وفي هذه  . فيكون كل من المتعاقدين على بينة من أن سبب المديونية غير موجود ، كقرض لم يتم ، أي لسبب ال وجود له ، مدين

من  وال يكفي أن يقال أنه قابل لإلبطال لما وقع فيه ، الحالة يكون العقد الذي يقر فيه المتعاقد المكره بمديونيته باطال النعدام السبب

فيكون  ، ثم يثبت المقر أنه لم يتسلم القرض أصالً  ، بل قد ال يكون هناك إكراه ويصدر اإلقرار بالمديونية قبل تسلم القرض ، إكراه

فإذن السبب ركن في كل  ، ويستقيم الفرض حتى لو اعتبر اإلقرار إرادة منفردة ال عقداً  . اإلقرار في هذه الحالة باطال النعدام السبب

ً  التزام فيما يسمى بسند  ، دون أن يكون هناك وهم أو إكراه ، يكون السبب غير موجود(  1)  . إرادي ولو لم يكن الزاماً عقديا

ً  .(  effet de complaisance)  المجاملة ويقصد  ، فيمضي سنداً لمصلحته ، وصورته أن يلتزم شخص نحو آخر التزاماً صوريا

حتى إذا حل ميعاد دفع السند قام الدائن الصوري  ، يحصل على قيمته من طريق تحويله من ذلك أن يعطي الدائن الصوري سنداً 

وبذلك يستطيع الدائن الصوري أن يحصل على ما هو في حاجة إليه من النقود  . فيدفعها هذا لحامل السند ، بتوريد قيمته إلى المدين

وال يحتج بانعدام السبب على حامل السند إذا  . دين على سند المجاملةبل بفضل إمضاء هذا الم ، ال من مدينه بالذات ، إلى أجل معلوم

 ولكن في العالقة ما بين المدين ودائنه الصوري يستطيع األول أن يتمسك ببطالن السند النعدام السبب ، كان حسن النية
 (519  )

.  

ويقع ذلك في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه أو  . ويتحقق انعدام السبب بنوع خاص بعد التعاقد

وانعدام  ، فإن سبب التزام المتعاقد اآلخر يصبح غير موجود بعد أن كان موجوداً عند التعاقد ، استحال عليه هذا التنفيذ لقوة قاهرة

  . دفع بعدم التنفيذ ونظرية الفسخ ونظرية تحمل التبعة على ما بيناالسبب بعد وجوده في هذه األحوال هو الذي يبرر نظرية ال
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:  ً ويرجع عدم  ، ال يصلح أن يقوم عليه التزام(  fausse cause)  فالسبب غير الصحيح . ويجب أيضاً أن يكون السبب صحيحا

 cause)  هو سبب موهوم أو مغلوط –غير الصحيح  وهو السبب –إما ألن السبب الظاهر (  2: )  صحة السبب إلى أحد أمرين

erronee  ( )1  )وإما ألن السبب الظاهر هو سبب صوري  (cause simulee  ).  

فيعطيه مبلغاً من النقود حتى  ، وارث يتخارج مع شخص يعتقد أنه وارث معه وهو ليس بوارث : واألمثلة على السبب الموهوم كثيرة

وارث يمضي إقرارا بدين على التركة ويتبين أن الدائن كان  . فهذا التخارج باطل ألن سببه موهوم ، ثيتخلى عن نصيبه في الميرا

وارث يتعهد لموصى له بعين في التركة أن يعطيه مبلغاً من  . فهذا اإلقرار باطل ألن سببه موهوم ، قد استوفى الدين من المورث

فتعهد الوارث باطل ألن سببه  ، أن الوصية باطلة أو أن الموصى قد عدل عنها ويتبين بعد ذلك ، المال في نظير نزوله عن الوصية

فالتجديد باطل ألن سببه  ، فيتبين أن الدين القديم باطل أو أن الدائن قد استوفاه ، مدين يتفق مع دائنه على تجديد الدين . موهوم

  . موهوم

                                                                                                                                                                    

فالنظرية  . ( 991) أنظر آنفاً فقرة  هذه النظريات الثالث : الدفع بعدم التنفيذ والفسخ وتحمل المدين تبعة استحالة التزامه

  . التقليدية في السبب متقدمة في هذه الناحية على القانون الروماني

) أنظر في ذلك  ( boule de neige)  "كرة الثلج " في عقد احتمالي يسمى  ، دون وهم أو إكراه ، ويتحقق انعدام السبب ( 519)  

وهي عقود السبب فيها هو احتمال  –كما قد يتحقق في سائر العقود االحتمالية  ( 9هامش رقم  992نظرية العقد للمؤلف ص 

وقد يكون ذلك عن بينة وفي  ، االلتزامفإذا انعدم هذا االحتمال في جانب انعدم سبب  –المكسب والخسارة في كل من الجانبين 

  . غير إكراه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإن الصورية في ذاتها ليست سبباً في  ، والعقد الذي يقوم على سبب صوري ال يكون باطال لصورية السبب ، بقى السبب الصوري

ويكون االلتزام قائماً أو غير قائم تبعاً لهذا  . فعلى الدائن أن يثبت السبب الحقيقي ، ولكن إذا اثبت المدين صورية السبب . البطالن

وإن كان  . وهوماً سقط االلتزام ألن السبب الحقيقي موهوم ال ألن السبب الظاهر صوريفإن كان هذا السبب م . السبب الحقيقي

ً  ، وقد أخفى تحت ستار سبب مشروع كما هو الغالب ، السبب الحقيقي غير مشروع  ، ال لصورية السبب الظاهر ، سقط االلتزام أيضا

فإن االلتزام يقوم بالرغم من صورية السبب  ، وعاً غير موهومأما إذا كان السبب الحقيقي مشر . بل لعدم مشروعية السبب الحقيقي

 الظاهر
 (511  )

.  

 : مشروعية السبب – 271

  ً  والسبب المشروع هو الذي ال يحرمه القانون وال يكون مخالفاً للنظام العام وال لآلداب . ويجب أخيراً أن يكون السبب مشروعا
 (511 

 )
 ، ونبين هنا أن مشروعية السبب . وقد بينا معنى المخالفة للقانون أو للنظام العام أو لآلداب عند الكالم في المحل غير المشروع .

ويتحقق ذلك  . فقد يكون المحل مشروعاً والسبب غير مشروع ، شرط متميز عن مشروعية المحل ، عند أصحاب النظرية التقليدية

 : نها لفروض الثالثة اآلتيةنذكر م ، في فروض مختلفة

فإن التزام الشخص اآلخر بدفع النقود محله  ، إذا تعهد شخص آلخر بارتكاب جريمة في مقابل مبلغ من النقود يأخذه منه(  أوالً )  

ال لعدم مشروعية  ، فال يقوم هذا االلتزام . غير مشروع –وهو التزام الشخص األول بارتكاب الجريمة  –ولكن سببه  ، مشروع

  . بل لعدم مشروعية السبب ، المحل

  ( ً  . فإن التزام كل من المتعاقدين محله مشروع ، كذلك إذا تعهد شخص آلخر بعدم ارتكاب جريمة في مقابل مبلغ من النقود(  ثانيا

ولكن سبب التزام األول باالمتناع  . شروعوكال المحلين م ، وتعهد الثاني بدفع مبلغ من النقود ، فقد تعهد األول بعدم ارتكاب الجريمة

وسبب التزام الثاني بدفع النقود هو التزام األول  . وهذا سبب غير مشروع ، عن ارتكاب الجريمة هو التزام الثاني بدفع النقود

 ، دم مشروعية السببومن ذلك نرى أن كال من االلتزامين ال يقوم لع . وهذا أيضاً سبب غير مشروع ، باالمتناع هو ارتكاب الجريمة

وكذلك األمر في كل عقد يلتزم فيه شخص باجازة آخر ليحمله على االلتزام بما يجب  . وهذا بالرغم من أن محل كل منهما مشروع

وكالمخطوف  ، وكالمسروق منه يجيز السارق حتى يرد المسروق ، كالمودع يجيز المودع عنده حتى يرد الوديعة ، عليه دون إجازة

  . وكمن يخشى أذى دون حق من شخص يجيز هذا الشخص حتى يكف عنه أذاه ، الخاطف حتى يرد الولدوله يجيز 

  ( ً وإن كان المحل  ، على أي ، هو أيضاً عقد سببه غير مشروع(  courtage matrimonial)  عقد الوساطة في الزواج(  ثالثا

 ً  فإن كثيراً من الفقهاء ، ج يرضاهفإذا التزم شخص أن يدفع أجراً لوسيط يبحث له عن زو . مشروعا
 (517  )

يقولون إن العقد غير 

فإذا اشترط الوسيط األجر تم  . إال أن محكمة النقض الفرنسية ميزت بين فرضين . مشروع ألنه يجعل الزواج ضرباً من التجارة

ً  ، كان هذا أجراً على العمل ال جائزة على النجاح ، الزواج أو لم يتم أما إذا اشترط األجر على إال يأخذه إال إذا  . فيكون العقد مشروعا

ألن الوسيط في هذه الحالة قد يحمل على ركوب طرق من الغش والخديعة حتى يتم زواجاً قد ال  ، فهذا هو االتفاق الباطل ، تم الزواج

 وال مصلحة فيه إال للوسيط يحصل على أجره الموعود ، يكون في مصلحة الزوجين أن يتم
 (515  )

 ، ضاء في مصر غير مستقروالق .

 فقد قضت إحدى المحاكم الوطنية
 (519  )

في  ، أن تخدع الزوج"  الخاطبة"  ال سيما في بلد كمصر حيث يسهل على ، ببطالن العقد

 أمر زوجته بسبب انعزال المرأة عن الرجل
 (512  )

 وقضت محكمة االستئناف المختلطة .
 (511  )

بصحة العقد إذ أن الغرض الذي 

ونحن نؤثر األخذ  . وإذا وقع غش من الوسيط أمكن الرجوع عليه بالطرق القانونية ، فهو ييسر أمر الزواج ، مشروع يرمى إليه

ويكون باطال إذا لم يأخذ  ، على عمله تم الزواج أو لم يتم فيكون العقد صحيحاً إذا أخذ الوسيط أجراً  ، برأي محكمة النقض الفرنسية

                                                 

  . ( 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  أنظر في هذا المعنى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( 511)  

يناير  11محكمة االستئناف المختلطة في  . 215ص  21الحقوق  2592يونية سنة  9محكمة مصر الكلية الوطنية في  ( 511)  

و  – 79ص  95م  2512فبراير سنة  15وفي  – 95ص  99م  2519ديسمبر سنة  7وفي  – 291ص  12م  2595سنة 

  . 225ص  95ص  2511يناير سنة  21في 

بفنوار  – 299فقرة  21لوران  – 999فقرة  15ديمولومب  – 22فقرة  2291الرو مبيير م  – 999ص  5اوبرى ورو  ( 517)  

  . 952ص 

  . 251 – 2 – 2799داللوز  2799نقض فرنسي في أول مايو سنة  ( 515)  

وانظر أيضاً محكمة مصر المختلطة  – 91رقم  21المجموعة الرسمية  2529مارس سنة  21محكمة عابدين الجزئية في  ( 519)  

  . 55رقم  22جازيت  2525ديسمبر سنة  7في 

  . ( 195) االلتزامات ص  والدكتور محمد صالح بك ( 177ص  – 179) جزء أول ص  يؤيد هذا الرأي والتونو ( 512)  

رقم  21جازيت  2511يناير سنة  19وانظر أيضاً محكمة مصر المختلطة في  – 79ص  95م  2512فبراير سنة  15 ( 511)  

  . 59ص  212



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وعدم  . ذا أخذ بهذا الرأي كان االتفاق مع الوسيط على إعطائه أجراً إذا نجحت وساطته اتفاقاً غير مشروعفإ . األجر إال إذا تم الزواج

أحدهما يلتزم بإعطاء األجر والثاني  ، فإن التزام كل من الفريقين محله مشروع ، المشروعية هنا يرجع إلى السبب ال إلى المحل

ألنه مما يخالف اآلداب والنظام العام أن يلتزم الوسيط  ، من االلتزامين غير مشروعولكن سبب كل  ، يلتزم بالعثور على زوج صالح

  . في مقابل هذا الزواج وأن يلتزم الطرف اآلخر بإعطاء الوسيط أجراً  ، بتزويج الطرف اآلخر في مقابل اجر

  . خصوم السبب وأنصاره - 2

 خصوم السبب  –ا 
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يرون فيها ضيق  ، بقيت مبعثاً لقلق الفقهاء ، منقولة عن دوما وبوتييه على النحو الذي بسطناه ، منذ أن استقرت النظرية التقليدية : 

وكان أستاذاً في جامعة (  Ernst)  وأول من جاهر من الفقهاء بذلك كان الفقيه البلجيكي إرنست . األفق وقصور المدى وعقم اإلنتاج

(  Bibliotheque du jurisconsulte et do publiciste)  في مجلة 2711اال في سنة كتب مق ، ليبج
 (519  )

يبين فيه أن السبب 

 ، وإما بالرضاء في عقود التبرع ، فهو يختلط إما بالمحل في العقود الملزمة للجانبين ، في النظرية التقليدية ليس ركنا متميزاً 

(  Laurent)  ثم هاجم النظرية بعد ذلك لوران . وتغني عنه أركان االلتزام األخرى ، ويستخلص من ذلك أن السبب ال ضرورة له
 (

515  )
(  cornil)  وكورنيل

 (519  )
هاجموا النرظية مهاجمة  ، وتابعهما عدد من الفقهاء الفرنسيين . وهما أيضاً فقيهان بلجيكيان ،

 عنيفة في رسائلهم
 (511  )

.  

 النظر بنوع خاص عندما انحاز بالنيول إلى خصوم السبولكن الحملة على نظرية السبب لفتت 
 (511  )

ورد األستاذان بودري  ،

 وبارد صدرى هذه الحملة
 (517  )

(  Babin)  وكذلك فعل دابان .
 (515  )

 ووالتون
 (579  )

.  

ن هو المعول الفعال وكا ، ففيه خالصة واضحة للحمالت التي قام بها خصوم السبب ، ونقف عند نقد بالنيول لنظرية السبب التقليدية

  . في هدمها

 : نقد بالنيول لنظرية السبب التقليدية – 272

  . ثم هي غير ذات فائدة ، يقول بالنيول إن نظرية السبب التقليدية نظرية غير صحيحة 

ففي  . العقد الملزم للجانبين والعقد العيني وعقد التبرع : فذلك يظهر إذا استعرضنا السبب في فروضه الثالثة ، أما أنها غير صحيحة

فإن هذا  ، إن سبب أحد االلتزامين المتقابلين هو االلتزام اآلخر ، كما تزعم النظرية التقليدية ، العقد الملزم للجانبين ال يجوز القول

ألن  . فال يمكن أن يكون أحدهما سبباً لآلخر ، قدذلك أن االلتزامين يولدان في وقت واحد من مصدر واحد هو الع ، استحالة منطقية

ولكن التسليم ليس إال  ، وفي العقد العيني يقولون إن سبب االلتزام هو تسليم العين . وهما قد نشأ معاً كما رأينا ، السبب يتقدم المسبب

وفي عقد التبرع يقولون إن سبب  . داً فيختلط هنا السبب بالمصدر ويصبحان شيئاً واح ، المصدر الذي كون العقد فأنشأ االلتزام

 وإال فأية قيمة لنية التبرع في ذاتها إذا لم تقرن بالعوامل التي دفعت إليها !  ، وهذا قول خال من المعنى ، االلتزام هو نية التبرع

نبين يكفي أن نقول إن االلتزامين ففي العقود الملزمة للجا . فألننا نستطيع االستغناء عنها بشيء آخر ، وأما أن النظرية غير ذات فائدة

وتغني فكرة االرتباط في هذه العقود عن فكرة  ، المتقابلين مرتبطان أحدهما باالخر بحيث يتوقف مصير كل منهما على مصير الثاني

                                                 

  . 115ص  – 199ص  2711سنة  ( 519)  

  . 222فقرة  21جزء  ( 515)  

 :  2759بروكسل سنة " السبب في العقود  ، بمناسبة تنقيح القانون المدني" في رسالة عنوانها :  ( 519)  

' A propos de la revision du Code Civil – De la Cause dans les conventions' . Bruxelles 1890 .  

 ( Timbal)  تامبال – 2717الروماني والقانون الفرنسي باريس سنة  في السبب في القانون ( Artur)  نذكر منهم أرتير ( 511)  

بحث انتقادي في نظرية السبب باريس  ( Seferiades)  سيفريادس – 2771في السبب في العقود وااللتزامات تولوز سنة 

  . أنظر أيضاً هيك الجزآن السادس والسابع – 2751سنة 

  . 2995فقرة  – 2991الجزء الثاني فقرة  ( 511)  

  . 911فقرة  – 912الجزء األول فقرة  ( 517)  

  . 2525بروكسل سنة " نظرية السبب "  ( 515)  

ويتوقع أن التقنين المدني عند تنقيحه يستبعد فكرة  ، ويقول األستاذ والتون إن نظرية السبب التقليدية مثار للنقد الشديد ( 579)  

  . ( 19ص  – 95ص  2) والتون  ويسير في ذلك على نهج التقنينين األلماني والسويسر ، السبب كركرن في االلتزام
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م في العقد العيني وفي العقود العينية وعقود التبرع انعدام السبب بالمعنى المفهوم من النظرية التقليدية هو انعدام التسلي . السبب

فلسنا إذن في حاجة إلى تعليل عدم قيام االلتزام بانعدام السبب مادام العقد  ، وهذا معناه انعدام العقد ذاته ، وانعدام نية التبرع في الهبة

  . ذاته غير موجود

 أنصار السبب  –ب 

  الدفاع عن فكرة السبب – 273

"  وعلى رأس هؤالء كابيتان في كتابه المعروف ، عن النظرية التقليدية بعد تحويرهامنهم من يدافع  . أما أنصار السبب فكثيرون :

"  السبب في االلتزامات
 (572  )

ولكنه يهجر في الدفاع عنها النظرية التقليدية إلى  ، ومنهم من يدافع عن فكرة السبب في ذاتها .

  . النظرية الحديثة التي وضع القضاء أسسها على ما سنرى

ثم نشير في ايجاز إلى بعض الفقهاء الذين هجروا النظرية التقليدية إلى النظرية  ، هنا دفاع كابيتان عن النظرية التقليديةونبسط 

  . الحديثة

 دفاع كابيتان عن نظرية السبب التقليدية – 274

ع عنها قد حورها تحويراً جوهرياً في ولكنه هو في صدد الدفا . يمكن القول إن كابيتان هو عميد أنصار النظرية التقليدية للسبب : 

  . بعض نواحيها

 بل هو تنفيذ هذا االلتزام ، فعند كابيتان أن السبب في العقد الملزم للجانبين ليس هو االلتزام المقابل ذاته
 (571  )

رداً على ما  ، ويقول .

إن تنفيذ االلتزام هو السبب فال يجوز  ، باً ومسبباً أخذه بالنيول على النظرية التقليدية من أن االلتزام الواحد ال يمكن أن يكون سب

ثم يضيف إلى ذلك أنه حتى لو فرض طبقاً للنظرية التقليدية أن سبب االلتزام  . االعتراض بعد ذلك بأن االلتزام هو السبب والمسبب

 السبب اإلنشائي"  إال إذا فهم السبب بمعنى ، فال يصح أن يقال مع ذلك إن الشيء الواحد يعتبر سبباً ومسبباً  ، هو االلتزام المقابل ذاته

"  السبب القصدي"  ولكن السبب هنا معناه . فعند ذلك يستحيل منطقياً أن يكون الشيء منشئاً لشيء آخر وناشئاً عنه في أن واحد ، "

ويسهل مع هذا المعنى أن نفهم أن الغرض الذي قصد إليه أحد  ، أي الغرض المباشر الذي قصد إليه الملتزم من وراء التزامه

وال يكون في هذا  ، فكل من المتعاقدين قد التزم حتى يلتزم اآلخر ، المتعاقدين من وراء التزامه هو التزام المتعاقد اآلخر بالذات

  . خروج على المنطق

وهذا صحيح في نظر كابيتان في عقود عينية  . تقرر النظرية التقليدية أما االلتزام الذي ينشأ من عقد عيني فسببه هو تسليم الشيء كما

فهي من حيث طبيعتها عقود رضائية  ، فإن هذه العقود إذا كانت عينية من حيث الصياغة . ثالثة هي القرض والعارية ورهن الحيازة

فيلتزم المقرض بتسليم القرض كما يلتزم  ، فاقويتم العقد باالت ، فالمقرض والمقترض مثال يتفقان على القرض . ملزمة للجانبين

بل هو الغرض  ، ليس هو حتما السبب المنشيء لاللتزام ، إذا رجعنا إلى طبيعة العقد ، ومن هنا نرى أن التسليم . المقترض برد مثله

"  السبب القصدي"  و"  إلنشائيالسبب ا"  فال يختلط في هذه العقود الثالثة . الذي يسعى إليه المقترض من وراء التزامه برد الشيء

وهنا يسلم كابيتان أن الوديعة بطبيعتها عقد عيني ملزم  . كما يزعم خصوم نظرية السبب زوال يبقى من العقود العينية إال الوديعة

شائي بالسبب إذ يختلط بذلك السبب اإلن ، ويرى أن سبب التزام المودع عنده ليس هو تسليم الشيء ، لجانب واحد إذا كانت بغير اجر

أما إذا كانت الوديعة باجر  . في أن يسدي جميال للمودع ، وقد قبل أن يحفظ الشيء دون مقابل ، بل هو رغبة المودع عنده ، القصدي

 وصار سبب كل التزام هو تنفيذ االلتزام اآلخر ، فقد أصبحت عقداً ملزماً للجانبين
 (579  )

.  

                                                 

وانظر بريسو في رسالة من بوردو سنة  . أنظر أيضاً علماء الفقه التقليدي كأوبري ورو وديمولومب وبيدان وبفنوار ( 572)  

  . 2519ويوناسكو في السبب سنة  2759وكوالن في رسالة من باريس سنة  ، 2715

ويبني كابيتان على أن السبب هو تنفيذ االلتزام ال وجوده ارتباط مصير كل من االلتزامين المتقابلين بمصير االلتزام  ( 571)  

فهذه النظريات جميعاً ال يمكن أن تقوم  ، ويرتب على هذا االرتباط نظريات الفسخ والدفع بعدم التنفيذ وتحمل التبعة . اآلخر

  . ب هو تنفيذ االلتزام ال وجودهإال على أساس أن السب

وفي  ، ( 59ص  27) السبب فقرة  ويحدد كابيتان السبب في العقد الملزم للجانبين إذا كان احتمالياً بوجود االحتمال ذاته في العقد

الذي  بالغرض المشترك ، كالجمعيات والشركات ، العقد الملزم للجانبين الذي يتوخى فيه جميع المتعاقدين غرضاً مشتركا

  . ( 25) السبب فقرة  قصد المتعاقدون تحقيقه

ويستعرض كابيتان العقود األخرى الملزمة لجانب واحد : فالوكالة بغير اجر سبب االلتزام  – 19كابيتان في السبب فقرة  ( 579)  

 –والوعد بالتعاقد سبب االلتزام فيه هو إتمام التعاقد النهائي  –فيها هو إسداء جميل للموكل كما في الوديعة بغير اجر 

وثالثة يكون تحويل التزام  ، وطوراً يكون فكرة التجديد ، فهو تارة يكون فكرة التبرع ، وااللتزام بوفاء دين يختلف السبب فيه
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وال تختلط هذه النية  . كما تقرر النظرية التقليدية(  animus donandi)  نية التبرع ذاتهافسبب االلتزام هو  ، أما في عقود التبرع

وهذا هو  ، العنصر األول هو إرادته أن يلتزم : فإن إرادة الواهب يمكن تحليلها على عنصرين . بالرضاء كما يقول خصوم السبب

وهذا هو السبب يتميز عن الرضاء كما  ، والعنصر الثاني هو إرادته أن يكون هذا االلتزام دون مقابل على سبيل التبرع . الرضاء

 ، قد يثبت وجوده دون أن يثبت وجود السبب وهو نية التبرع ، وهو الرضاء بااللتزام ، والدليل على ذلك أن العنصر األول . نرى

فإنه يبقى بعد ذلك أن يثبت الدائن نية  ، ثم استطاع أن يثبت أن هذا الدين ال وجود له ، ذمته آلخركما إذا كتب شخص سنداً بدين في 

فهذا مثل نرى فيه رضاء المدين بااللتزام ثابتاً دون أن تكون نية التبرع عنده  . التبرع في جانب المدين حتى يستوفى منه قيمة السند

التبرع إذا اقترن (  2: )  التبرع بل يجاوزها إلى الباعث الدافع فيجعله هو السبب في حالتينوعلى أن كابيتان ال يقف عند نية  . ثابتة

كما إذا وهب شخص ماال لجمعية خيرية واشترط على الجمعية أن تنشيء بهذا  ، بشرط يتبين أنه هو الذي دفع المتبرع إلى تبرعه

الوصية (  1)  . كون نية التبرع بل هو القيام بالشرط الذي اقترن به التبرعفإن سبب الهبة في هذه الحالة ال ي ، المال مستشفى أو ملجأ

بل إن الباعث الذي دفع الموصى إلى  ، فال يجوز الوقوف فيها عند نية التبرع ، حيث ال توجد إال إرادة واحدة هي إرادة الموصى

  . يتان باختالط الباعث بالسببوفي هاتين الحالتين يسلم كاب ، تبرعه هو الذي يجب اعتباره سبباً للوصية

وحيث  ، حيث يجعل الباعث يختلط بالسبب في الحالتين المتقدمتين ، ومن ذلك نرى أن كابيتان أدخل تحويراً في النظرية التقليدية

أجورة بأنه نية وحيث يحدد السبب في عقد الوديعة غير الم ، يحدد السبب في العقد الملزم للجانبين بأنه هو تنفيذ االلتزام ال وجوده

فيستبقى التمييز بين السبب والباعث وال يخلط بينهما إال  ، ولكنه مع ذلك يحتفظ بجوهر النظرية التقليدية . التبرع عند حافظ الوديعة

 في فروض نادرة
 (575  )

صال فيكون السبب عنده شيئاً داخال في العقد ال منف ، ويجعل المعيار في تحديد السبب موضوعياً ال ذاتياً  ،

  . وهو واحد ال يتغير في أي نوع من العقود ، عنه

  أنصار السبب الذين هجروا النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة – 275

ويخالفون بذلك بالنيول وغيره من خصوم  ، وينادون بوجوب االحتفاظ بها ، وإلى جانب كابيتان قام فقهاء يدافعون عن فكرة السبب :

  . السبب الذين يقولون بوجوب حذف هذه الفكرة من القانون

ال يدافعون عن السبب كما هو مبسوط  ، ومن أبرزهم جوسران وريبير وديموج وبنكاز ، ولكن هؤالء الفقهاء الذين ينتصرون للسبب

ويهجرون النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة التي وضع أساسها  ، باعثبل يتوسعون فيه ويخلطونه بال ، في النظرية التقليدية

  . والتي نتولى اآلن بسطها ، القضاء الفرنسي

 النظرية الحديثة في السبب  -المطلب الثاني

  وجوب التوسع في تحديد السبب – 276

وسار  . فهي نظرية ضيقة عقيمة ال غناء فيها . عن النظرية التقليدية في السبب ، وهو الذي يواجه الحياة العملية ، لم يرض القضاء :

وقد عاد القضاء بذلك عن غير  . فجعله هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، وتوسع في تحديد السبب ، في طريق غير طريق الفقه التقليدي

وما لبث الفقه الحديث أن انضم إلى القضاء في  . في العمل ألنها هي النظرية التي تنتج ، قصد إلى نظرية السبب عند الكنسيين

وهذا هو  –ولم يكن بد من أن تقترن اإلرادة بالباعث الذي يحركها  . إذ أدرك مدى ما فيها من خصوبة ومرونة ، نظريته الجديدة

وهذا هو التصرف المجرد وال يرد إال على سبيل  . أو أن تتجرد عن هذا الباعث –التصرف المسبب وهو األصل والقاعدة 

  . االستثناء

األخذ بالنظرية الحديثة وهي تقوم على الباعث الدافع إلى (  1)  . استبعاد النظرية التقليدية(  2: )  فنحن نتكلم إذن في مسائل ثالث

  .(  acte abstrait)  التصرف المجرد(  9)  . التعاقد

 قليدية استبعاد النظرية الت – 2

                                                                                                                                                                    

له بل هو إنشاء اللتزام مدني السبب فيه  ) ويرى كابيتان أن االعتراف بااللتزام الطبيعي ليس تجديداً  طبيعي إلى التزام مدني

وقد يكون هذا  ، وكذلك اإلنابة في الوفاء ، والكفالة سبب التزام الكفيل فيها العالقة بينه وبين المدين – هو االلتزام الطبيعي (

) كابيتان  األول للثاني أو قرضاً يعطيه ، وقد يكون وفاء لدين في ذمة الكفيل للمدين أو في ذمة المناب للمنيب ، السبب تبرعا

  . ( 91فقرة  – 11في السبب فقرة 

وذلك  ، إلى جانب الحالتين اللتين رأينا كابيتان يخلط فيهما الباعث بالسبب توجد حالة ثالثة يعتد فيها كابيتان بالباعث أيضاً  ( 575)  

ويختلف  . جزءاً من العقد متفقاً عليهوأصبح  ، ( champ contractual)  إذا أدخل المتعاقدان الباعث في دائرة التعاقد

فعنده ال تكفي لالعتداد بالباعث أن يكون معروفاً من المتعاقدين كما تقول النظرية  ، كاسبيتان في هذا عن النظرية الحديثة

  . ( 155) كابيتان في السبب ص  بل يجب أن يكون متفقاً عليه بينهما ، الحديثة
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 : العيب الجوهري في النظرية التقليدية – 277

رأينا أن الصياغة الرومانية الشكلية هي التي ساهمت كثيراً في تكييف نظرية السبب التي نقلها دوما عن الفقهاء المدنيين فأصبحت  

عقيمة على  ، تى لو كانت صحيحةح ، فهي . والعيب الجوهري في هذه النظرية ليس في إنها غير صحيحة . هي النظرية التقليدية

ً  ، وهي ال تضيف شيئاً إلى الثروة القانونية . كل حال وتتطلب فيه شروطاً  . إذ هي تحدد السبب في أنواع العقود المختلفة تحديداً آليا

يق يمكن لنثبت أن السبب بهذا المعنى التقليدي الض ، ونستعرض هذه الشروط مطبقة على السبب في صوره المختلفة . ثالثة

  . االستغناء عنه دون عناء

 كيف نستغني عن السبب الموجود - 278

 . وتستخلص من ذلك أن السبب إذا لم يكن موجوداً فإن االلتزام ال يقوم ، تحرص النظرية التقليدية على أن تشترط وجود السبب : 

  . ومثل من امضى سند مجاملة عن بينة واختيار ، مثل من أكره على إمضاء التزام ليس له سبب : وتأتي لذلك بمثلين

فإنه  ، وال يكفي هنا استظهار اإلكراه . فإن العقد يكون باطال ، كقرض لم يتم ، فإذا اكره شخص على إمضاء سند لسبب ال وجود له

عقد ؟ تقول النظرية التقليدية إن ولكن على أي أساس يقوم بطالن ال . يقتصر على جعل العقد قابال لإلبطال بينما العقد باطل كما قدمنا

على أنه من اليسير أن نصل إلى النتيجة ذاتها عن  . إذ االلتزام بالمديونية سببه القرض والقرض لم يتم ، األساس هو انعدام السبب

 ، اجب بعقد القرضفهو التزام بدفع مبلغ و ، ذلك إننا إذا اعتبرنا السند تصرفاً صادراً عن إرادة منفردة . طريق غير طريق السبب

وإذا  . ويسقط االلتزام ال النعدام السبب بل النعدام المحل ، فمحل االلتزام معدوم ، ولما كان هذا المبلغ ال وجود له ألن القرض لم يتم

لم المقترض وال بد من أن يتس ، فالتزام المقترض ال يقوم هنا أيضاً ألنه لم يتسلم مبلغ القرض ، اعتبرنا السند هو عقد القرض ذاته

لم (  وفقاً للقانون الجديد)  وإما ألن القرض عقد رضائي ، إما ألن القرض عقد عيني لم يتم بالتسليم ، مبلغ القرض حتى يلتزم برده

 يقم فيه المقرض بتنفيذ التزامه
 (579  )

دم بل لعدم انعقاد القرض أو لع ، ال النعدام السبب ، وفي الحالين يسقط التزام من أمضى السند .

  . تنفيذ االلتزام المقابل

 . فالسند الصوري . فإن قواعد الصورية هنا تكفي وتغنينا عن نظرية السبب ، أما إذا أمضى شخص سند مجاملة لدائن صوري

  . فيؤخذ بالعقد الظاهر(  حامل السند)  أما بالنسبة إلى الغير . والدين ال وجود له فيما بين الطرفين

ً إذا تركنا  على إننا زدنا يقيناً أن السبب بالمعنى التقليدي يسهل  ، وأستعرضنا طوائف العقود المختلفة ، هذه األمثلة التفصيلية جانبا

  . االستغناء عنه

ولكن ما أيسر علينا أن نستبدل بفكرة السبب  . االلتزام المقابل ، كما تقوم النظرية التقليدية ، فااللتزام في العقد الملزم للجانبين سببه

ذلك أن انعدام السبب جزاؤه  . بل لعل فكرة االرتباط من الناحية الفنية أدق من فكرة السبب . هذه فكرة االرتباط التي قال بها بالنيول

 . فإذا انعدام السبب عند تكوين العقد أو بعد تكوينه كان من الواجب أن يكون الجزاء واحداً في الحالتين ، البطالن كما هو معروف

أما فكرة االرتباط فأكثر  . وفي هذا التفريق عيب فني واضح ، ى أن العقد يبطل في الحالة األولى ويفسخ في الحالة الثانيةولكننا نر

إذ منطق االرتباط  ، وهي تسمح بان نقول بالبطالن إذا انعدم أحد االلتزامين المتقابلين عند تكوين العقد . مرونة من فكرة السبب

إذا انقطع  –أن يفسخ  –وتسمح فكرة االرتباط في الوقت ذاته أن نقول إن نقول إن العقد ينقضي بعد وجوده  . يقضي بأن العقد ال يوجد

  . أحد االلتزامين المتقابلين بعد أن واجد

 ً فإذا لم يتم  ، مإذ تقول هذه النظرية إن العقد العيني سببه التسلي . أما في العقود العينية وفي التبرعات فالنظرية التقليدية أقل تماسكا

 . بل لعدم انعقاد العقد العيني ، ال النعدام السبب ، ومن السهل هنا أن يقال إن االلتزام ال يقوم . التسليم لم يقم االلتزام النعدام سببه

 . برع النعدام السببفإذا لم تكن هذه النية موجودة لم يقم التزام المت ، وتقول النظرية التقليدية إن السبب في التبرعات هو نية التبرع

فذلك ال يكون إال  ، فإذا تبين أن هذه النية منعدمة . فرضاؤه يتضمن حتمانية التبرع ، ولكن متى ثبت أن المتبرع قد رضى أن يتبرع

  . وتكون الهبة باطلة في هذه الحالة النعدام الرضاء ال النعدام السبب ، ألن الرضاء بالتبرع منعدم

  لسبب الصحيحكيف تستغنى عن ا – 279

إما سبب  ، كما رأينا ، فالسبب غير الصحيح . ومن السهل أيضاً أن تستغني عن السبب الصحيح كما استغنينا عن السبب الموجود :

  . موهوم أو سبب صوري

فالشخص غير  . وجدنا أنه يمكن االستغناء فيها جميعاً عن نظرية السبب بنظرية المحل ، وإذا استعرضنا أمثلة السبب الموهوم

 ، وهذا هو حال دائن التركة الذي يحصل على إقرار بالدين بعد أن استوفاه . الوارث الذي يتخارج مع وارث يتعامل في حق معدوم

                                                 

ويلتزم به  ، يلتزم به المقرض أن يسلم للمقترض مبلغ القرض ، لة عقداً ملزماً للجانبينويعتبر القرض في هذه الحا ( 579)  

وسنرى أن فكرة االرتباط في العقود الملزمة  ، فهناك ارتباط ظاهر بين االلتزامين . المقرض أن يرد هذا المبلغ للمقرض

  . سقط التزام المقترض لما يوجد من ارتباط بين االلتزامين ، فإذا لم ينفذ المقرض التزامه . للجانبين تغني عن فكرة السبب
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 الفهرس العام

وحال الدائن الذي يجدد ديناً  ، وحال الموصي له الذي يتعامل في الموصى به إذا كانت الوصية باطلة أو كان الموصى قد عدل عنها

  . أن يستوفيه قديماً بعد

 ، وقد فرغنا من السبب الموهوم . أما السبب الصوري فقد رأينا أنه ال يبطل العقد إال إذا كان يخفي سبباً موهوماً أو سبباً غير مشروع

  . فننتقل اآلن إلى السبب غير المشروع

  كيف تستغني عن نظرية السبب المشروع – 281

فمن يتعهد بارتكاب جريمة  . ع في العقود الملزمة للجانبين بفكرة االرتباط التي قدمناهاومن السهل أن نستغنى عن السبب المشرو :

وكذلك ال يقوم االلتزام المقابل ال لعدم مشروعية سببه بل الرتباطه  ، في مقابل مبلغ من النقود ال يقوم التزامه لعدم مشروعية المحل

إذ هو ال يستطيع  ، في مقابل مبلغ من النقود ال يقوم التزامه الستحالة المحلومن يتعهد بعدم ارتكاب جريمة  . بالتزام غير مشروع

وكذلك ال يقوم االلتزام المقابل ال لعدم مشروعية سببه بل الرتباطه بالتزام  ، إنشاء التزام قد وجد بحكم القانون قبل هذا اإلنشاء

في مقابل مبلغ من النقود قد تعهد بأمر غير مشروع ال يتفق مع والتوسيط الذي يتعهد بالنجاح في العثور على زوج صالح  . مستحيل

  . وكذلك ال يقوم االلتزام المقابل ال لعدم مشروعية سببه بل الرتباطه بالتزام غير مشروع ، اآلداب

وال يتصور أن  ، يمفالسبب في العقود العينية هو التسل . فإن اشتراط مشروعية السبب غير مفهوم ، أما في العقود العينية والتبرعات

وعند ذلك ال ينعقد العقد لعدم مشروعية المحل ال لعدم مشروعية  ، يكون التسليم غير مشروع إال إذا وقع على محل غير مشروع

وكيف يتصور أن يتكون نية التبرع في ذاتها غير مشروعة ! إن وجه االستحالة في  ، والسبب في التبرعات هو نية التبرع . السبب

يجنحون إلى اعتبار السبب في التبرعات هو الباعث الدافع  ، ومنهم كابيتان ، لذي يفسر أن بعض أنصار النظرية التقليديةذلك هو ا

  . بل إن القانون الروماني ذاته يعتد بالباعث في الوصايا وبعض الهبات كما أسلفنا . إلى التبرع

  وجوب استبعاد النظرية التقليدية في أية صورة من صورها – 281

إذ  ، وهي نظرية يمكن استبعادها دون أية خسارة تلحق القانون . أن النظرية التقليدية في السبب نظرية عقيمة ، ويتبين مما قدمناه :

  . آخر ال عالقة له بالسببيسهل تخريج جميع النتائج التي يراد أن تترتب عليها وذلك بالرجوع إلى أساس قانونين 

وهناك من  . أو أن تكون محورة على النحو الذي يقول به كابيتان ، ويستوى في ذلك أن تكون النظرية التقليدية كما هي على أصلها

العقد ال في ويجعلها في  ، ويضع إلى جانبها نظرية القضاء ، ويقصرها على السبب في االلتزام ، الفقهاء من يستبقى النظرية التقليدية

 وبذلك تمكن المقابلة بين السبب في االلتزام والباعث في العقد ، االلتزام
 (571  )

  . فهذه صور ثالث للنظريات التقليدية .

إذ يمكن االستغناء عنها كما رأينا أياً كان  ، وفي أية صورة من هذه الصور الثالث ال نرى للنظرية التقليدية نفعاً يخول لها حق البقاء

 . فوجب أن تزول معها ، وقد زالت مقتضيات هذه الصياغة ، وما هي إال اثر من آثار الصياغة الرومانية القديمة . قوب الذي تلبسهالث

على أن تكون هي الفكرة الخصبة المنتجة التي تقوم  ، ووجب في الوقت الذي تنبذ فيه النظرية التقليدية أال تنبذ فكرة السبب في ذاتها

  . وننتقل اآلن إليها . وهي النظرية التي قال بها القضاء الفرنسي ، دافع إلى التعاقدعلى الباعث ال

 األخذ بالنظرية الحديثة آلتي تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد  - 2

 السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد – 282

لذلك لم يلبث  . لم تستطع النظرية التقليدية أن تواجه الحياة العملية ولم يستطع القضاء وهو الذي يعيش في غمار العمل أن ينتفع بها : 

 ً وخلط بينهما  ، فكسر الحواجز التي إقامتها هذه النظرية ما بين السبب والباعث ، القضاء الفرنسي أن خرج عليها خروجاً صريحا

 ، وقد اكسب القضاء نظرية السبب بهذا المنهج مرونة لم تكن لها . بل فيها وفي سائر العقود ، ال في التبرعات فحسب ، خلطاً تاماً 

 وأصبحت النظرية في يده منتجة نافعة ال غنى عنها
 (571  )

.  

وما دامت  . يلتزم للملتزم في أن(  mobile impulsive et determinant)  فالسبب في نظر القضاء هو الباعث الدافع الموجه

فال أقل من أن  ، وما دامت اإلرادة ال بد لها من باعث يدفعها ، اإلرادة قد أصبحت حرة طليقة في أن تنشيء ما تشاء من االلتزامات

 ً وأن يكون الغرض الذي ترمي اإلرادة إلى تحقيقه غرضاً ال يحرمه القانون وال  ، يشترط القانون أن يكون هذا الباعث مشروعا

                                                 

فيفورنو في العقد في المشروع الفرنسي اإليطالي وفي القانون  – 999ص  191فقرة  2أنظر بالنيول وريبير وإسمان  ( 571)  

لميه دي ديمانت وكو – 2هامش رقم  959فقرة  5أنظر أيضاً أوبرى وروى  – 599ص  – 591ص  215المقارن فقرة 

  . 51فقرة  9سانتير 

وفقرة  999فقرة  1أنظر في المقابلة ما بين جمود النظرية التقليدية ومرونة النظرية الحديثة إلى بنكاز ملحق بودري  ( 571)  

129 .  
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 الفهرس العام

ومنها الرئيسي وغير  ، منها الدافع وغير الدافع ، وبواعث اإلرادة كثيرة متنوعة . ارض مع النظام العام وال يتنافى مع اآلدابيتع

بهذا المنطق  . إذ يكون هو السبب ، ومتى أمكن الكشف عنه وجب الوقوف عنده ، فالباعث الدافع الرئيسي هو الذي يعتد به ، الرئيسي

 الصحيح شق القضاء طريقه إلى النظرية الحديثة
 (577  )

 وساير الفقه الحديث القضاء في هذا الطريق ،
 (575  )

.  

وهي النظرية الخصبة المنتجة  . إلى نظرية الفقهاء الكنسيين في السبب ، بفضل ما عند القضاء من إحساس عملي ، وها نحن رجعنا

فكان هذا االنحراف سبباً في كل ما أحاط نظرية السبب من اضطراب وما أصابها من  ، نظرية التقليديةالتي انحرف عنها دوما إلى ال

 عقم طوال القرون الماضية
 (559  )

.  

  مرونة الباعث وكيف ينضبط – 283

نضعها إلى  ، لسببويكفي أن نعود إلى خصائص ا . والباعث بالتحديد الذي أسلفناه أكثر مرونة من السبب في النظرية التقليدية :

فقد قدمنا أن السبب معياره موضوعي وهو داخل في العقد ال يتغير في  . لنرى النقيض إلى جانب النقيض ، جانب خصائص الباعث

أما الباعث فمعياره ذاتي وهو خارج عن العقد ويتغير من عقد إلى عقد بتغير المتعاقدين وما يدفعهم من  ، النوع الواحد من العقود

حتى ال يكون  ، كان من الواجب أن ينظر كيف ينضبط ، وما دام الباعث على هذا القدر من الذاتية واالنفصال والتغير . ثالبواع

  . مثاراً للتزعزع والقلقلة في التعامل

وإال استطاع  ، خروال يجوز بداهة أن يعتد بالباعث الذي دفع أحد المتعاقدين إلى التعاقد إذا كان هذا الباعث مجهوال من المتعاقد اآل

من شأنه أن يجعل العقد  –وهو أمر مستكن في خفايا الضمير  –أي متعاقد أن يتخلص من التزاماته بدعوى أن الباعث له على التعاقد 

وقد رأينا مثل هذا في  . وال بد من ضابط يرجع إليه في ذلك ، فال بد إذن من صلة وثيقة تربط كال من المتعاقدين بالباعث . باطال

  . الغلط

فما هو هذا الضابط ؟ أيكفي أن يكون الباعث معلوماً من الطرف اآلخر ؟ أو يجب أن يكون متفقاً عليه بين المتعاقدين ؟ أو يصح 

أن يصل دون  ، فيشترط أن يكون الطرف اآلخر مساهما في الباعث الذي دفع الطرف األول إلى التعاقد ، التوسط بين هذين الحدين

 ودون أن يقف عند حد مجرد العلم به ؟  ، إلى حد االتفاق معه عليه

فالمقرض قد يجهل الغرض الذي أخذ  . شخص يقترض نقوداً من آخر ليقامر بها . ونأتي بمثل يوضح هذه المراتب المتدرجة

 عاقدوفي هذه الحالة ال يعتد بالباعث الذي دفع المقترض إلى الت ، المقترض النقود من اجله
 (552  )

وقد يكون المقرض صديقاً  .

وقد يكون المقرض  . وهذه هي مرتبة العلم ، دون أن يقصد باالقراض تمكين المقترض من الماقمرة ، عالماً بغرضه ، للمقترض

وقد يكون  . وهذه هي مرتبة المساهمة ، فيكون قد قصد إلى تمكين المقترض من الماقمرة ، مرابياً يستثمر ماله في اقراض المقامرين

 . وهذه هي مرتبة االتفاق ، فيتفقان على القرض لالستمرار في المقارمة . المقرض هو الشخص اآلخر الذي يقامر المقترض معه

 فاية مرتبة من هذه المراتب الثالث يتطلبها القانون حتى يعتد بالباعث ؟ 

واالتفاق وحده في  ، الباعث إال إذا كان متفقاً عليه بين المتعاقدينفال يعتد ب ، رأينا كابيتان يقول بوجوب الوصول إلى مرتبة االتفاق

(  dans le champ contractual)  نظر كابيتان هو الذي يدخل الباعث في دائرة التعاقد
 (551  )

وال شك في أن الفقيه الفرنسي  .

                                                 

  . 219فقرة  – 291أنظر في تحليل القضاء إلى دابان في نظرية السبب فقرة  ( 577)  

 919ليفي اولمان في مذكراته في االلتزامات في الريع األول من القرن العشرين ص  – 959ص  151فقرة  1ديموج  ( 575)  

  . 257فقرة  1جوسران  – 121و  195و  197فقرة  1بنكاز ملحق بودري جزء  – 995ص  – 917وص 

بل هي أيضاً خصبة في نطاق  ، وليست نظرية الباعث خصبة فحسب في نطاق القانون المدني والقانون الخاص بوجه عام ( 559)  

وهي التي بنى على غرارها نظرية التعسف في  –فنظرية التعسف في استعمال السلطة في القانون اإلداري  . . القانون العام

فإذا كان الباعث للموظف الذي صدر منه القرار اإلداري  . إنما هي تطبيق لفكرة الباعث –استعمال الحق في القانون المدني 

  . كان القرار باطال للتعسف في استعمال السلطة ، روعغير مش

إال يجوز أن يقال بالتعسف في استعمال السلطة  ، وكما جاز أن يقال بالتعسف في استعمال السلطة اإلدارية تطبيقاً لفكرة الباعث

كما يخالف القرار اإلداري  ، التشريعية تطبيقاً للفكرة ذاتها ؟ فال يكون العيب في التشريع أن يكون مخالفاً للدستور فحسب

أو إذا كان  ، بل يجوز ايضاً أن يكون التشريع منطوياً على تعسف إذا هو مثال مس حقوقاً مكتسبة ال ينبغي أن تمس ، القانون

مكان فليس هنا  ، تحت ستار أن ه قاعدة عامة مجردة لم يتناول في الواقع إال حالة فردية ذاتية ؟ هذا أمر نكتفي باإلشارة إليه

  . البحث فيه

اغرقاً منه في فكرته المأثورة من  ، ومع ذلك يعتد ريبير بالباعث حتى إذا انفرد به أحد المتعاقدين ولم يعلمه المتعاقد اآلخر ( 552)  

  . ( 19ص  99) القاعدة األدبية في االتلزامات فقرة  وجوب اخضاع التعامل لقواعد اآلداب

  . 155وانظر كابيتان في السبب ص  –الهامش في  115أنظر آنفاً فقرة  ( 551)  
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فإن احداً من أنصار النظرية الحديثة ال  ، ولكن دون أن يدخل في نطاقها ، الكبير قد اقترب بهذا القول من النظرية الحديثة في السبب

  . وإنما هم منقسمون بين مرتبة العلم ومرتبة المساهمة . يشترط وجوب االتفاق على الباعث فيما بين المتعاقدين

ما دام المتعاقد اآلخر يعلم أو يستطيع أن يعلم  ، ويعتد بالباعث الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد ، أما القضاء الفرنسي فيكتفي بمرتبة العلم

  . وسنرى بعد قليل تطبيقات مختلفة للقضاء الفرنسي تدور كلها في هذا النطاق . كما هي الحال في الغلط ، بهذا الباعث

  . هذه المرتبةولكن الفقهاء يختلفون في تحديد  . فيتطلب في األولى مرتبة أعلى ، والفقه يميز بين المعاوضات والتبرعات

حتى يكون في هذا وقاية للتعامل من أن  ، فيذهب جويران إلى أنه يكفي أن يكون الباعث في المعاوضات معلوماً من المتعاقد اآلخر

سواء  ، فهي اإلرادة التي تسيطر على التصرف ، أما في التبرعات فإن اإلرادة التي نقف عندها هي إرادة المتبرع وحده . يتزعزع

سواء  ، وهو لذلك يعتد بالباعث الذي دفع المتبرع إلى تبرعه . أن يتم التبرع بتقابل إرادتين كالهبة أو بإرادة واحدة كالوصية في ذلك

 كان معلوماً من الطرف اآلخر أو كان مجهوال منه
 (559  )

.  

كتفاء بمرتبة العلم في إلى وجوب الوصول إلى مرتبة المساهمة في المعاوضات واال(  Bois - Juzan)  ويذهب بواجيزان

كل منهما  فإرادة ، ذلك أن المعاوضات تختلف عن التبرعات في أن األولى بذل فيها كل من المتعاوضين شيئاً من عنده . التبرعات

مة ومن ثم وجب أن تساهم كل إرادة من هاتين اإلرادتين في الباعث الذي دفع إلى التعاقد مساه . تقوم بدور أساسي في تكوين العقد

إذ  ، أما في التبرعات فإرادة المتبرع وحدها هي األساسية . وأن تتعاون االرادتان معاً في تحقيق الغرض غير المشروع ، ايجابية

 فهي كافية الستقرار التعامل ، ومن ثم جاز االقتصار على هذه المرتبة السلبية وهي مرتبة العلم . المتبرع وحده هو الذي بذل
 (555  )

.  

فالقضاء الفرنسي على حق فيما ذهب إليه من االكتفاء بمرتبة  ، الذي يعنينا في انضباط معيار الباعث هو استقرار التعاملوإذا كان 

  . سواء كان التصرف تبرعاً أو معاوضة ، العلم

 تطبيقات مقتبسة من القضاء الفرنسي – 284

مرجئين القضاء المصري إلى حين  ، عث الذي دفع إلى التعاقدنستعرض القضاء الفرنسي بعض تطبيقات للسبب مفهوماً بمعنى البا : 

ونتبع في هذا االستعراض التقسيم الثالثي المعروف للتصرفات إلى عقود ملزمة  . الكالم في نظرية السبب في القانون المدني الجديد

  . للجانبين وعقود عينية وتبرعات

 ، وإن كان السبب ، اء في فرنسا عقوداً يكون الباعث إلى التعاقد فيها غير مشروعكثيراً ما يبطل القض ، ففي العقود الملزمة للجانبين

إذا وقع أي منهما على منزل يريد المشتري أو  ، فالبيع أو اإليجار . مشروعاً في هذه العقود ، بالمعنى الذي تقول به النظرية التقليدية

ً  ، المستأجر إدارته للعهارة  . يكون باطال طبقاً ألحكام القضاء الفرنسي ، بقصد المشتري أو المستأجر وكان البائع أو المؤجر عالما

 fonds de)  فيعتبر متجراً  ، منزل معد للعهارة يباع أو يؤجر بعد اعداده 25: )  وقد أراد بعض الفقهاء التمييز بين فرضين

commerce  )وفي هذه الحالة يكون البيع أو اإليجار باطال لعد ، ال مجرد مكان ً )  . م مشروعية السبب وعدم مشروعية المحل معا

باعتبار أنه مكان ال متجر منه ولو كان قصد المشتري أو المستأجر أن يديره  ، ومنزل يباع أو يؤجر قبل أن يعد للعهارة(  1

 وفي هذه الحالة ال يكون العقد باطال طبقاً للنظرية التقليدية التي تميز بين السبب والباعث ، للعهارة
 (559  )

ولكن القضاء الفرنسي  .

 جرياً على النظرية التي يأخذ بها ، جاعال السبب هو الباعث ، فهو يبطل العقد في الفرضين ، لمي أخذ بهذا التمييز
 (551  )

ويفعل  .

 ة باطلفبيع أو إيجار مبنى يراد به أن يكون مكاناً للمقامر ، القضاء الفرنسي ذلك أيضاً في اإلمكان اآلتي تدار للمقارمة
 (551  )

.  

                                                 

  . 199ص  219وفقرة  192ص  295فقرة  ( Les Mobiles)  أنظر جوسران في البواعث ( 559)  

  . 979ص  – 919في السبب في القانون الفرنسي ص  ( Bois - Juzan)  أنظر بواجيزان ( 555)  

  . 291فقرة  2بودري وفال  – 19فقرة  19لوران  ( 559)  

ومن األحكام الفرنسية  – 229وانظر أيضاً كابيتان في السبب فقرة  – 291ص  229أنظر كتاب اإليجار للمؤلف فقرة  ( 551)  

 22التي قضت ببطالن عقد اإليجار إذا كان المستأجر قد قصد إدارة العين المؤجرة للعهارة : محكمة ليون اإلستئنافية في 

 2599جازيت دي باليه  2755ديسمبر سنة  11محكمة باريس اإلستئنافية في  – 219 – 1 – 19سيريه  2711يولية سنة 

نوفمبر  22وهناك أحكام قضت ببطالن عقد االستخدام في محل يدار للعهارة : عمحكمة النقض الفرنسية في  . 291 – 2 –

: محكمة السين التجارية وأحكام قضت ببطالن عقد بيع مفروشات لمحل يدار للعهارة  . 575 – 2 – 52داللوز  2759سنة 

وأحكام قضت ببطالن بيع مشروبات اشتراها مرشح في  . 151 – 2 – 77جازيت دي باليه  2777في أول مايو سنة 

)  االنتخاب لتقديمها إلى الناخبين حتى يحملهم على انتخابه وكان بائع المشروبات يعرف قصد المشتري : محكمة تارب

Tarbes )  192 – 1 – 2595داللوز  2755سنة  مارس 25االبتدائية في .  

 27محكمة نيس االبتدائية في  – متجر ( – 12 – 1 – 2591سيريه  2591يونية سنة  17محكمة بو اإلستئنافية في  ( 551)  

  . ) مجرد مكان ( 225 – 2 – 2529جازيت دي تربيينو  2595نوفمبر سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

يبطل القضاء الفرنسي قرضاً يكون قصد المقترض منه أن يتمكن من المقامرة ويكون المقرض عالماً بهذا  ، وفي العقود العينية

 وسواء كان يفيد منهذه المقارمة أو لم يكن يفيد ، سواء كان مشتركا معه في المقارمة أو لم يكن ، القصد
 (557  )

ويبطل القرض أيضاً  .

 كان الغرض منه أن يتمكن المقترض من الحصول علىمنزل يديره للعهارة إذا
 (555  )

أو أن يستبقى صالت غير شريفة تربطه بخليلة  .

 له
 (999  )

 وكالقرض رهن الحيازة .
 (992  )

.  

اعتد بالباعث على  بل ، ولم يقف عند نية التبرع . أما في التبرعات فقد كان القضاء الفرنسي اشد إمعاناً في جعل الباعث هو السبب

أم يريد مصلحة  ، أكان يريد الخير في ذاته ، ونقب عن العوامل النفسية التي دفعت المتبرع إلى التجرد عن ماله دون مقابل ، التبرع

فإذا تبين أن الباعث الذي دفع إلى التبرع غير شريف أو غير مشروع أبطل  . أم يرمى إلى غرض غير مشروع ، خاصة مشروعة

يقضي بالقانون المدني الفرنسي  : التبرع لولد غير شرعي(  أوالً : )  والتطبيقات على هذا المبدأ كثيرة متنوعة نذكر أهمها . التبرع

ً  ، بان يكون نصيب الولد غير الشرعي في مال أبويه فإذا زاد التبرع على الحد  . محصوراً في حدود ضيقة ، تبرعاً أو ميراثا

ً المفروض كان اإلنقاص إلى ه   . ذا الحد واجبا

ما دام لم يثبت أن التبرع قد كان لولد غير  ، فالتبرع جائز ولو زاد على الحد ، أما إذا كانت البنوة غير الشرعية ليست ثابتة قانوناً 

ث فيجعل الباع ، ولكن القضاء الفرنسي يبطل التبرع إذا ظهر أن الباعث للمتبرع على تبرعه هي عالقة بنوة غير شرعية . شرعي

 بل يبطله جميعه ، وال يكتفي بإنقاص التبرع إلى الحد الجائز ، هو السبب
 (991  )

.  ( ً ويبطل القضاء  : تبرع الخليل لخليلته(  ثانيا

 الفرنسي تبرع الخليل لخليته إذا ثبت أن الباعث على هذا التبرع قد كان إليجاد هذه العالقة غير الشريفة أو الستبقائها أو إلعادتها
 (

999  )
أما إذا كان الباعث على التبرع إنما هو تعويض الخليلة عما أصابها من الضرر بسبب هذه المعاشرة غير الشرعية بعد أن  .

ً  ، انقطعت  بل هو في الواقع يعتبر وفاء االلتزام طبيعي ، فالباعث يكون مشروعاً والتبرع يكون صحيحا
 (995  )

وقد سبق بيان ذلك  .

ً )  . لمخالف لآلدابعند الكالم في محل االلتزام ا ً (  ثالثا انفصال  : تبرع الزوج لزوجته حتى يحملها على أن تنفصل عنه انفصاال وديا

نص عليها هذا  ، في القانون الفرنسي ال يكون إال بعد إتباع إجراءات خاصة(  separation des corps)  الزوجة عن زوجها

 separation)  وفيما عدا هاتين الحالتين فاالتفاق ما بين الزوجين على أن ينفصل أحدهما عن اآلخر . أو يكون بالطالق ، القانون

de fait  )فإذا تبرع الزوج لزوجته حتى يحملها على الرضاء بهذا  . دون إتباع اإلجراءات المرسومة لذلك يكون غير مشروع

 ويبطل التبرع ، مشروعغير  ، أو الباعث عليه ، االنفصال الودي يكون سبب تبرعه
 (999  )

.  ( ً إذا  : التبرع المقرون بشرط(  رابعا

إال أن  . من القانون المدني الفرنسي 599وهذا ما تنص عليه المادة  ، وبقى التبرع ، بطل الشرط ، اقترن التبرع بشرط غير مشروع

الذي يقترن به التبرع بين شرط دافع وشرط غير فقد ميز في الشرط  . القضاء الفرنسي قد من هذا الحكم بفضل نظريته في السبب

أما الشرط الدافع إلى  . ويبطل إذا كان غير مشروع مع بقاء التبرع قائماً  599فالثاني وحده هو الذي يطبق عليه نص المادة  ، دافع

فإن  ، أنه إذا كان غير مشروع ويترتب على ذلك ، فقد اعتبره القضاء سبباً اللتزام المتبرع ، أي الباعث على هذا التبرع ، التبرع

 وال يقتصر األمر على بطالن الشرط ، التبرع جميعه يكون باطال
 (991  )

.  

                                                 

  . 999 – 2 – 51داللوز  2751يوليوة سنة  5نقض فرنسي في  ( 557)  

  . 175 – 2 – 51سيريه  2759نقض فرنسي في أول ابريل سنة  ( 555)  

  . 211 – 2 – 2519داللوز  2519ابريل سنة  21نقض فرنسي في  ( 999)  
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 التصرف المجرد  – 3

  (L'acte abstrait  ) 

  التصرف المسبب والتصرف المجرد – 285

على فرق ما بين معنى السبب في النظرية التقليدية ومعناه في  ، ال يقوم االلتزام إال به ، قدمنا أن السبب ركن من أركان االلتزام :

ثم انتصر مذهب الرضائية في  . وقد كان القانون الروماني ال يعتد بالسبب وال باإلرادة ذاتها في العقود الشكلية . النظرية الحديثة

ولكن اإلرادة إذا كانت من جهة قد  . مةملز –مجردة من الشكل  –فأصبحت اإلرادة وحدها  ، القرون الوسطى على يد الكنسيين

  . فهي من جهة أخرى قد اقترنت بالسبب فاستبدلت قيد السبب بقيد الشكل ، تجردت من الشكل فتحللت من هذا القيد

فإن  . تينيةأما اإلرادة مجردة من الشكل ومن السبب معاً فال يمكن أن يسلم بها كقاعدة في قوانين تأخذ باإلرادة الباطنة كالقوانين الال

ولكن األخذ باإلرادة الظاهرة يجعل من اليسير أن تباعد  . األخذ باإلرادة الباطنة معناه أن تحرر اإلرادة من عيوبها وأن تقترن بسببها

وال  ، فتتجرد اإلرادة الظاهرة من عيوب اإلرادة الباطنة كما تتجرد من السبب الذي حرك هذه اإلرادة ، ما بينها وبين اإلرادة الباطنة

  . وهذا ما يسمى بالتصرف المجرد ، يبقى في مجال التعامل إال هذه اإلرادة الظاهرة المجردة

إذ بهذا التجريد يصبح التصرف غير قابل لإلبطال ال من طريق  ، وهناك فائدة كبيرة من تجريد اإلرادة الظاهرة على هذا النحو

التصرف المجرد يستطيع أن يتمسك بحقه دون أن يستطيع المدين الدفع  فالدائن في . عيوب اإلرادة وال من طريق عيوب السبب

فيدفع دعواه  ، وكل ما يستطيع المدين هو أن يرجع بدعوى اإلثراء على دائنه . بإبطال التصرف لعيب في اإلرادة أو لعيب في السبب

تشتد  ، صرف المجرد أداة قوية من أدوات االئتمانومن ثم يكون الت . أو يسترد ما دفع إذا كان قد وفى ، إذا لم يكن قد وفى الدين

 ، عامل احترام اإلرادة وعامل االستقرار ، وإذا كان التعامل بتنازعه عامالن . حاجة التعامل إليها كلما اشتدت الحاجة إلى االستقرار

ومنذ انتكصت الشكلية في العقود وساد  . ويستجيب التصرف المجرد للعامل الثاني ، فإن التصرف المسبب يستجيب للعامل األول

ولم يستطع عامل االستقرار أن يسترد ما فقد إال بظهور التصرف  ، انتصر عامل اإلرادة على عامل االستقرار ، مذهب الرضائية

ثم من تصرف  ، ومن هنا كان تطور العقد من تصرف شكلي إلى تصرف رضائي . المجرد ففيه ينتصر على اإلرادة كما رأينا

كان الظفر في كل مرحلة منها ألحد  ، تطوراً تعاقب فيه عامال االستقرار واإلرادة على مراحل متتابعة ، رضائي إلى تصرف مجرد

 ، كالهما يستجيب لعامل االستقرار ، ومن هنا أيضاً كان التصرف المجرد رجوعاً مهذباً إلى التصرف الشكلي . العاملين على اآلخر

  . ويستجيب إليه التصرف المجرد في جمعية متحضرة ، تجيب إليه في جمعية بدائيةولكن التصرف الشكلي يس

على شدة الحاجة إليه في استقرار التعامل وبخاصة إذا تقدمت التجارة وتشعبت سبلها واحتيج إلى أدوات  –على أن التصرف المجرد 

وعلى النقيض من ذلك ظفر  . إال بمكان ضيق محدود ، وهي التي تأخذ باإلرادة الباطنة ، لم يظفر من القوانين الالتينية –ائتمان ثابتة 

وال غرابة في  . بمكان رحب سما فيه إلى مرتبة القاعدة ، وهي التي تأخذ باإلرادة الظاهرة ، التصرف المجرد في القوانين الجرمانية

 ة التي تأخذ بها القوانين الجرمانيةفقد بينا أن التصرف المجرد يتمشى مع اإلرادة الظاهر ، ذلك
 (991  )

ويتعارض مع اإلرادة الباطنة  .

  . التي تأخذ بها القوانين الالتينية

ويبقى أن نستعرض حظ التصرف المجرد في كل من القوانين الجرمانية والقوانين الالتينية ويدخل القانون المصري في هذه القوانين 

  . األخيرة

                                                 

التصرف المجرد علىاساس اإلرادة  – 2551القاهرة سنة " التصرف المجرد " في رسالته  –يفسر الدكتور أبو عافية  ( 991)  

 وعنده أن التصرف المجرد هو التصرف الذي صح بغض النظر عن اختالف اإلرادة الظاهرة عن اإلرادة الباطنة . الظاهرة

نظام استثنائي خارج على القواعد العامةط " ويرتب على ذلك أن التصرف المجرد  . من الرسالة المشار إليها ( 75) فقرة 

ويرفض أن يكون المعيار في التصرف  . ( 79) فقرة  "وال فرق في ذلك بين القانون األلماني والقانونين المصري والفرنسي 

  . ة الباطنة ليتمحض إرادة ظاهرةويذهب إلى أن المعيار هو تجدر التصرف عن اإلراد ، المجرد هو تجرده عن السبب

وذلك سواء اعتبر  ، ونالحظ على هذا المذهب أن التصرف المجرد وهو يتجرد عن اإلرادة الباطنة يتجرد في الوقت ذاته عن السبب

ادة أو اعتبر عنصراً غير مستقل عن اإلر ، السبب عنصراً مستقال عن اإلرادة الباطنة كما هي الحال في القوانين الالتينية

فالتصرف المجرد يتميز في جميع األحوال بتجرده  . الباطنة وعد من مقومات هذه اإلرادة كما هي الحال في القانون األلماني

هو أن التصرف المجرد يتميز ال بتجرده  ، على أن المذهب الذي يقول به الدكتور أبو عافية يضيف شيئاً جديداً  . عن السبب

  . جرده عن اإلرادة الباطنة ذاتهابل أيضاً بت ، عن السبب فحسب
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 التصرف المجرد في القوانين الجرمانية – 286

فالتقنين النمساوي ال  . ال نجد في التقنينات الجرمانية نصوصاً تعرض لنظرية السبب عرضاً مباشراً كما تفعل التقنينات الالتينية : 

ه المتعاقدان شرطاً صريحاً ليقرر أن الباعث ال اثر له في صحة عقود المعاوضات إال إذا جعل من 592يشير إلى السبب إال في المادة 

وتقنين االلتزامات السويسري ال يعرض لها إال في صورة  . والتقنين األلماني ال يعرض للنظرية بنص صريح . لصحة العقد

ويعلل ذلك عادة بان هذه التقنينات  . على أن االعتراف بالدين صحيح حتى لو لم يذكر سببه 21عرضية عندما ينص في المادة 

وهذا القانون كما رأينا ال يفسح مجاال واسعاً لنظرية السبب إذ أن فكرة السبب فيه فكرة مادية ال تتبين لها  ، قانون الرومانيتأثرت بال

ولكن بالرغم من أن هذه التقنينات ال تنص على نظرية السبب  . وبخاصة في نطاق دعاوي اإلثراء ، نتائج علية إال في نطاق محدود

وهي اغلب التصرفات (  Kausale Rechtsgeschaefte)  النوع األول هو التصرفات السمببة : عيننرى التصرفات فيها نو

)  والنوع الثاني هو التصرفات المجردة ، المدنية وفيها السبب ركن يجب أن تتوافر فيه شروطه المعروفة فيكون صحيحاً مشروعاً 

Abstrakte Rechtsgeschaefte  )يوب اإلرادة وقد وضعت لها قواعد عامة سيأتي بيانهاال يعتد فيها بالسبب وال بع .  

ولكنه سبب بالمعنى المفهوم في النظرية التقليدية يراد به الغرض الموضوعي  ، فالسبب ال يزال إذن موجوداً في القوانين الجرمانية

أما الباعث فال اثر له في صحة  . ل العقدويشترط فيه أن يكون صحيحاً مشروعاً وإال بط ، المباشر من التعاقد تمييزاً له عن الباعث

 العقد ولو كان هو الذي دفع إلى التعاقد
 (997  )

.  

طائفة عقود انتقال  : وهي طائفتان . وقد أفسح لها مجال واسع كما قدمنا ، وإلى جانب التصرفات المسببة توجد التصرفات المجردة

  . الملكية وطائفة العقود المنشئة لاللتزامات

ذلك أن الملكية في هذه التقنينات ال تنتقل بمجرد نشوء  . دون اعتبار للسبب –والحق العيني بوجه عام  –تنتقل بها الملكية فاألولى 

فيذهب المتعاقدان إلى المكتب العقاري  ، بل ال بد من تنفيذ هذا االلتزام بطريق عقد آخر هو عقد انتقال الملكية ، االلتزامات بنقلها

في القانون األلماني بنوع  ، وعقد انتقال الملكية .(  Livre Foncier)  ويسجالن هذا االتفاق في السجل العقاري ويعلنان اتفاقهما

وإذا أتضح بعد ذلك أن العقد كان  . تنتقل به الملكية سواء كان العقد المنشيء لاللتزام بنقلها صحيحاً أو معيباً  ، عقد مجرد ، خاص

 . فليس لمن خرج عنها إال الرجوع بدعوى شخصية على من تلقاها هي دعوى اإلثراء بال سبب ، ن سببمعيباً وأن الملكية انتقلت دو

فما على الشخص حتى يثبت أنه يتعامل مع مالك العقار إال أن يرجع إلى السجل  . وبذلك يتوافر لهذا العقد مزية االستقرار والثبات

أما التقنين السويسري فال يمحي الغير  –ولو كان في ذلك تضحية للمالك الحقيقي  ، فمن كان اسمه مسجال فيه كان هو المالك ، العقار

ومن ثم نرى أن التجريد يحتمل  .(  من التقنين المدني السوري 519م )  الذي اعتمد على السجل العقاري إال إذا كان حسن النية

الخاص  2551لسنة  225من قانون رقم  29فقد قضت المادة  . وتأييداً لذلك نسوق مثال آخر نأتي به من القانون المصري . التدرج

ويترتب على هذا التسجيل أو  ، بتنظيم الشهر العقاري بوجوب تسجيل دعاوي استحقاق أي حق من الحقوق العينية أو التأشير بها

 ، يل الدعاوى أو التأشير بهاأن حق المدعى إذا تقرر بحكم يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسج التأشير

                                                 

ويستعرض الدكتور أبو عافية في  . 271ص  – 272وبنوع خاص ص  75فقرة  – 79أنظر كابيتان في السبب فقرة  ( 997)  

نظرية السبب في القانون األلماني من ناحيتي التصرف المجرد ومبدأ اإلثراء بال  وما بعدها ( 52) فقرة  رسالته المشار إليها

وهي عبارة عن منفعة مالية  ، ( Vermogenszuwendug)  "اإلضافة إلى الذمة " فيبدأ بتحديد ما يسميه األلمان  . سبب

وسبب  . يصدر من المفقتر ) تصرف قانونين أو عمل مادي ( أو إثراء يتحقق لصالح شخصي بمقتضى عمل إرادي مشروع

ويحدد هذا السبب وفقاً للفقه  . يرمي إلى تحقيه المضيف للذمةهو عبارة عن الغرض المباشر الذي " اإلضافة إلى الذمة " 

)  يكون السبب بمقتضاه إما الوفاء ، األلماني على أساس تقسيم ثالث للسبب موروث عن دعاوي اإلثراء في القانون الروماني

causa solvendi ) أو االدانة  (causa credendi ) اوالتبرع  (causa donandi ) . ي التصرف بمقابلواالدانة ه ، 

وإما أن  ، وهذا المقابل إما أن يكون موضوعه استرداد ما أعطاه المضيف أو استرداد قيمته كما في القرض وفي الوكالة

يكون موضوعه شيئاً آخر يحدد باالتفاق كما في العقود الملزمة للجانبين فالبائعيحصل على دين بالثمن في مقابل التزامه بنقل 

ال يجب الخلط بين " ويالحظ الفقهي األلماني فون تور أنه  . وال يختلط سبب اإلضافة إلى الذمة بالباعث عليها . ملكية المبيع

التي تدفعه إلى تنفيذ  ( Beweggrunde)  أي البواعث ، السبب القانونين واالغرراض البعيدة التي يرمى إليها المضيف

فالهبة مثال قد  . فوراء كل سبب قانونين بواعث تختلف باختالف األحوال . التزامه أو إلى الحصول على مقابل أو إلى الهبة

ولكن هذه البواعث ال تدخل في حسابنا كقاعدة عامة لتقدير وجود اإلضافة  ، تتم بناء على عطف أو بسبب الرأي العام

مسألة مرة أخرى عند الكالم في وسنعود إلى هذه ال . "ونتائجها القانونية إال إذا كانت قد اشترطت في التصرف القانونين 

ويكفينا هنا أن نشير إلى التقارب الواضح بين معنى  . اإلثراء بال سبب وتحديد معنى السبب في اإلثراء في القانون األلماني

  . السبب في النظرية التقليدية ومعنى سبب اإلضافة إلى الذمة في الفقه األلماني

على أساس أن السبب يرتبط بإرادة القانون ال بإرادة األفراد وباعتبار أن لكل  ، لفقه اإليطاليأنظر أيضاً في نظرية مادية للسبب في ا

  . 91إلى رسالة الدكتور أبو عافية المشار إليها فقرة  ، تصرف وظيفة قانونية فهذه الوظيفة هي السبب
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ويتبين من ذلك أن من يتعامل  . وال يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما

ه يفضل على المالك وتخلص ل ، ويسجل عقده قبل أن يسجل المالك دعوى االستحقاق ، مع غير المالك في عقار وهو حسن النية

  . والقاعدة كما نرى تنطوي على ضرب من التجريد . ملكية العقار

 –وهي  . منصوصاً عليها ، حاالت معينة بذاتها(  أوالً : )  وتشمل . والطائفة األخرى من التصرفات المجردة عقود منشئة لاللتزامات

وفي هذه الحاالت  . الشخصي واإلنابة في الوفاءحوالة الحق وحوالة الدين والتنازل عن الحق  –عدا األوراق التجارية والسندات 

فيتم نقل الحق أو الدين ويتحقق التنازل عن الحق الشخصي دون  . يكون العقد مجرداً على النحو الذي رأيناه في عقود انتقال الملكية

فإذا تبين أن السبب غير موجود أو غير مشروع فليس ثمة إال الرجوع بدعوى  ، اعتبار للسبب في هذه الحوالة أو في هذا التنازل

فال يستطيع المناب أن يحتج على المناب لديه بما كان له  ، كذلك التزام المناب للمناب لديه بالوفاء التزام مجرد عن السبب . اإلثراء

 ، وما بعدها لحوالة الدين 525وم  ، لحوالة الحق 529 و م 957م  : أنظر في التقنين األلماني)  أن يحتج به من دفوع ضد المنيب

وما بعدها  215م  : وانظر في تقنين االلتزامات السويسري –لالنابة في الوفاء  175وم  ، للتنازل عن الحق الشخصي 951وم 

ً )  .(  نابة في الوفاءلال 517وم  ، للتنازل عن الحق الشخصي 229وم  ، فقرة ثالثة لحوالة الدين 215وم  ، لحوالة الحق (  ثانيا

 reconnaissance abstraite de)  واالعتراف المجرد بالدين(  promesse abstraite de payer)  التعهد المجرد بالوفاء

dette  )، ق وتجيز أن يتف ، فتضع التقنينات الجرمانية هنا قاعدة عامة للتصرف المجرد . وهما الصورتان العامتان للتصرف المجرد

ويقوم هذا  ، فيوجد االلتزام في ذمته منفصال عن السبب . الدائن مع مدينه على أن يكون التزام المدين أو اعترافه بالدين مجرداً 

وليس للمدين إال دعوى اإلثراء إزاء الدائن إذا تبين أن التزامه لم يكن مبنياً  . االلتزام حتى لو كان السبب غير موجود أو غير مشروع

 فيتخلص بذلك من التزام موجود أو يسترد ما دفعه وفاء لهذا االلتزام ، صحيحعلى سبب 
 (995  )

من التقنين  179واشترطت المادة  .

إال إذا كان تصفية لحساب أو عن صلح فال تشترط الكتابة زوال يشترط  ، األلماني لصحة االلتزام المجرد أن يكون في ورقة مكتوبة

ً تقنين االلتزامات السويسري الك (  21م )  تابة إطالقا
 (929  )

.  
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أو هي على األقل ال تضع له قاعدة  . فال تسلم بالتصرف المجرد ، وهي مشبعة بنظرية السبب كما رأينا ، أما القوانين الالتينية : 

وإذا كان هناك نص في كل من القانونين المصري والفرنسي يقضي بقيام االلتزام ولو لم يذكر  . عامة كما فعلت التقنينات الجرمانية

فسنرى أن هذا النص ال يعرض إال لمسالة من مسائل  ،(  من القانون الفرنسي 2291من القانون المصري الجديد و م  291م )  سببه

يلقى على المدين فيه عبء إثبات انعدام  ، ناك فرق بين التزام مسببوه . اإلثبات ليلقى عبء اإلثبات في السبب على عاتق المدين

أما في  . يكون العقد فيه باطال ، إذا اثبت المدين أنه ال يقوم على سبب مشروع ، فااللتزام األول . والتزام مجرد عن السبب ، السبب

وليس أمام هذا إال  ، ت المدين انعدام السبب أو عدم مشروعيتهفيبقى العقد صحيحاً حتى لو اثب ، وهو االلتزام المجرد ، االلتزام الثاني

  . دعوى اإلثراء كما سبق القول

على أن هذه القوانين تقر االلتزام المجرد في حاالت معينة منصوص عليها  . فااللتزام في القوانين الالتينية هو إذن التزام مسبب

على عدد  –حيث تشتد الحاجة لاللتزام المجرد الستقرار التعامل وسرعته  –ي وقد نص القانون التجار . وهي قليلة العدد ، بذاتها

التزام المناسب في الوفاء  : أما القانون المدني فقد نص على حالتين . هي الكمبياالت والسندات تحت اإلذن والسندات لحاملها ، منها

  . نحو المناب لديه والتزام الكفيل نحو الدائن

يكون التزام المناب "  على أن 912فقد نصت المادة  . ورد في هذا الصدد في القانون المدني المصري الجديدونقتصر هنا على ما 

وال يبقى للمناب إال حق  ، قبل المناب لديه صحيحاً ولو كان التزامه قبل المنيب باطال أو كان هذا االلتزام خاضعاً لدفع من الدفوع

"  جد اتفاق يقضي بغيرهكل هذا ما لم يو . الرجوع على المنيب
 (922  )

أما في الكفالة فللكفيل أن يتمسك بجميع األوجه التي حتج بها  .

                                                 

تحت تأثير إهرنج الفقيه  ، المؤتمر التاسع لفقهاء األلمانوقد عبد الطريق أمام التقنين األلماني في إجازة االلتزام المجرد أن  ( 995)  

  . اقر هذا الضرب من االلتزام ، األلماني المعروف

فقرة  – 219وفقرة  71فقرة  – 79أنظر في موضوع التصرف المجرد في القوانين الجرمانية كابيتان في السبب فقرة  ( 929)  

ص  – 912مذكرات األستاذ ليفي اولمان ص  – 111فقرة  – 119فقرة سالي في االلتزامات في القانون االماني  – 215

ويربط ديموج نظرية االلتزام المجرد بنظرية اإلرادة  . 751فقرة  1و  52فقرة  2ديموج  – 217فيفورنو فقرة  – 915

ا هي فال شأن لنا بالغاية التي فما دمنا نأخذ باإلرادة الظاهرة كم ، الظاهرة كما فعل الدكتور أبو عافية في رسالته المشار إليها

  . ( 919) نظرية العقد للمؤلف فقرة  تسعى إليها هذه اإلرادة وال بالباعث الذي حركها

م  2599يناير سنة  5وفي  – 197ص  59م  2592فبراير سنة  29أنظر في هذا المعنى محكمة االستئناف المختلطة في  ( 922)  

مايو سنة  19وقارن حكما لمحكمة االستئناف المختلطة في  – 252ص  57م  2591مارس سنة  21وفي  – 292ص  59

) وهي التي ال تنطوي على  قصرت فيه هذه القاعدة على اإلنابة الكاملة دون اإلنابة غير الكاملة 912ص  92م  2595
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وال يجوز  ، ولكن التزام الكفيل نحو الدائن التزام مجرد ال يتأثر بالعالقة مابين الكفيل والمدين ،(  مصري جديد 171م )  المدين

فإذا كفل الكفيل المدين في نظير أن يوفى المدين ديناً آخر  . للكفيل أن يتمسك ضد الدائن بالدفوع التي له أن يتمسك بها ضد المدين

ً  ، ولم يوف المدين بهذا الدين اآلخر ، عليه مضموناً برهن يثقل عقار الكفيل وال يجوز  ، فإن التزام الكفيل نحو الدائن يبقى قائما

 للكفيل أن يدفع دعوى الدائن بان المدين لم يوف بما تعهد به من تخليص عقار الكفيل من الرهن
 (921  )

.  

فاشترط  . وبقى في حظيرتها كما أسلفنا اإلشارة ، ويتبين مما قدمناه أن القانون المصري قد انحاز انحيازاً تاماً إلى القوانين الالتينية

 يسلم بالتصرف المجرد إال في حاالت معينة بذواتها ولم ، في التصرفات أن تكون مسببة
 (929  )

.  
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قبل  ، فقد كان الفقه والقضاء في مصر ، تلقى القانون الجديد النظرية الحديثة في السبب ميراثاً عن القانون القديم والقضاء المصري

ولكن القانون الجديد خطأ  . قد عبد الطريق لنبذ النظرية التقليدية الضيقة وتلقى النظرية الحديثة الخصبة ، ور القانون الجديدصد

إذ ارجع السبب سيرته األولى عندما كان في يد الفقهاء الكنسيين عامال لحماية المشروعية قبل أن يكون  ، خطوة أخرى إلى اإلمام

                                                                                                                                                                    

أنظر أيضاً  . واإلنابة غير الكاملةأما القانون الجديد فنصه هو كما رأينا عام مطلق ال يميز بين اإلنابة الكاملة  ، تجديد الدين (

  . 11الدكتور أبو عافية في التصرف المجرد فقرة 

إلى أن المناب ال يجوز له أيضاً أن يتمسك بالدفوع التي تكون للمنيب قبل  ( 12) التصرف المجرد فقرة  ويذهب الدكتور أبو عافية

ويرجع  ، يمنع المناب لديه أن يطالب المناب بالدين الذي التزم به فلو دفع المنيب الدين للمناب لديه فإن هذا ال ، المناب لديه

 2519) أول يدسمبر سنة  مع محكمة االستئناف المختلطة ، ونرى . المنيب في هذه الحالة بدعوى اإلثراء على المناب الديه

أن المنيب إذا دفع الدين للمناب لديه كان هذا رجوعا في اإلنابة يستطيع  ، التي انتقد الدكتور أبو عافية حكمها ( 17ص  97م 

ولي في  ، جاز لهذا أن يدفع المطالبة بانقضاء الدين ، فإذا طالب المناب لديه بعد ذلك المناب بالدين ، المناب أن يتمسك به

بقى  ، مناب لديه حقه قبل المناب إلى أجنبيولكن إذا حول ال . من القانون الجديد ما يحول دون هذا الدفع 912نص المادة 

ذلك أن التصرف المجرد إرادة ظاهرة تجردت عن اإلرادة الحقيقية وعن  –التزام المناب مجرداً بالنسبة إلى هذا األجنبي 

 ، ورةفال يبيحه إال لضر ، فالقانون هو الذي يمسك بزمام التجريد . وفقا لما يقضي به القانون لمصلحة يتواخها ، السبب

وفي المثال السابق يزول التجريد بالنسبة  . ومن ثم تدرج التجريد تبعاً للقدر الذي تقتضيه الضرورة . وبقدر هذه الضرورة

  . ويبقى بالنسبة إلى األجنبي ألن الضرورة تستوجب بقاءه ، إلى المناب لديه ألن الضرورة ال تقتضيه

الدكتور أبو عافية في  – 519ص  51م  2599ابريل سنة  19لمختلطة في أنظر في هذا المعنى محكمة االستئناف ا ( 921)  

  . 19فقرة  – 95التصرف المجرد فقرة 

وتكون فكرة السبب عندها  ، ويالحظ أنا لشرائع التي تأخذ باإلرادة الظاهرة يغلب إال تفسح مجاال واسعا لنظرية السبب ( 929)  

وتقول اآلن كلمة موجوزة عن الشريعة اإلسالمية  ، وتقر التصرف المجرد زراينا ذلك في القوانين الجرمانية ، فكرة مادية

  . وعن القانون اإلنجليزي

ويظهر أن هذا هو الذي منع من تقدم نظرية السبب فيها مع إنها شريعة  . فالشريعة اإلسالمية تأخذ باإلرادة الظاهرة إلى مدى بعيد

وإذا أمكن أن نستخلص من  . الدينية والخلقية كالقانون الكنسي الذي هو المصدر األول لنظرية السبب الحديثة مشبعة بالروح

ويستطيع الباحث أن يستخلص من  . فهذه النظرية ال يمكن إال أن تكون نظرية مادية ، نصوص الفقه اإلسالمي نظرية للسبب

شر الذي قصد المتعاقدان الحصول عليه من العقد وبين الباعث له على نصوص الفقه اإلسالمي التمييز ما بين الغرض المبا

) أنظر بحثاً في هذه المسألة في  فالباعث ال اثر له في صحة العقد إال إذا ذكر صراحة وأصبح جزءاً من االتفاق . التعاقد

  . ( 911نظرية العقد للمؤلف فقرة 

والعقود عنده إما شكلية وهذه يكفي في صحتها الشكل وحده  . السبب فيه نظرية ماديةوالقانون اإلنجليزي كالشريعة اإلسالمية نظرية 

وهو ما يقابل السبب بالمعنى المفهوم من النظرية  ( consideration)  و وإما رضائية وهذه ال بد فيها من وجود اعتبار

الفكرة في  ( 2)  في أمرين :" السبب " عن "  االعتبار" أي السبب المادي الداخلي الذي ال يتغير من ويختلف  ، التقليدية

بل هو الغرم الذي تحمله الدائن  ، االعتبار ليست هي الغنم الذي حصل عليه الملتزم من وراء التزامه كما هو األمر في السبب

ً " في القانون اإلنجليزي وتصلح " اعتباراً " نية التبرع ال تصلح  ( 1)  حتى يحصل على التزام المدين في النظرية "  سببا

 912) نظرية العقد للمؤلف فقرة  "االعتبار " ومن هنا كانت عقود التبرع في القانون اإلنجليزي شكلية لخلوها من  . التقليدية

) .  
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واقتصر في شروط السبب على المشروعية دون  ، ففصل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط . عامال لتحصين اإلرادة من عيوبها

  . ثم عرض في نص هام إلثبات السبب . الصحة

الفصل ماب ين منطقة السبب (  1)  . اعتناق القانون الجديد للنظرية الحديثة في السبب(  2: )  عرض هنا مسائل ثالثفنحن نست

  . إثبات السبب(  9)  . ومنطقة الغلط في القانون الجديد

 اعتناق القانون الجديد للنظرية الحديثة في السبب  – 1

  : النصوص القانونية – 289

  : على ما يأتي 291في المادة  نص القانون الجديد

 كان العقد باطال ، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو اآلداب ، إذا لم يكن لاللتزام سبب"  
 (925  )

" .  

ً "  على أنه 257/  55وكان القانون القديم ينص في المادتين   يشترط لصحة التعهدات أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانونا

" .  

أما نص القانون الجديد فال  . فنص القانون القديم يشترط في السبب الصحة والمشروعية . منذ اآلن الفرق ما بين النصين ونالحظ

  . إذ السبب غير الصحيح يدخل في منطقة الغلط كما قدمنا ، يشترط إال المشروعية

 ، ولكن ال شك في أنه يعتنق النظرية الحديثة . " السبب"  ولم يصرح القانون الجديد فيما أورده من نص بالمعنى الذي يقصده من

وكان الفقه  . وهو ال يزيد في صراحة التعبير عن القانون الجديد ، فقد كان هذا هو شان القانون القديم . وينبذ النظرية التقليدية

ولم يقطع القانون  . ة التقليديةوالقضاء في مصر يفسران عبارات القانون القديم على معنى النظرية الحديثة ال على معنى النظري

وقد ذكر ذلك صراحة في المذكرة  . بل هو قد تأثر بنوع خاص بتقاليد القضائين المصري والفرنسي ، الجديد صلته بهذه التقاليد

بل اختار  ، لم ينهج المشروع نهج التقنينات الجرمانية بشان نظرية السبب" :  اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذ ورد فيها ما يأتي

والواقع أن السبب كما يصوره القضاءان الفرنسي  . على النقيض من ذلك مذهب التقنينات الالتينية وانتصر معها لهذه النظرية

وهي  ، والمصري بمعنى الباعث المستحث يدخل في نطاق القانون المدني عنصراً نفسياً من عناصر األخالق يحد من نزعته المادية

"  نها في بعض األحيانبعد نزعة يشتد طغيا
 (929  )

يقصد بالسبب معناه " :  وجاء في موضع آخر من المذكرة اإليضاحية ما يأتي .

فهو بهذه المثابة الباعث المستحث في التصرفات القانونية  . الحديث كما يتمثله القضاءان المصري والفرنسي في العصر الحاضر

 " عامة ال فرق في ذلك بين التبرعات والمعاوضات
 (921  )

.  

ال مجرد الغرض المباشر المقصود في (  cause impulsive)  هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، في نظر القانون الجديد ، فالسبب إذن

وكل ما أوردناه عن النظرية الحديثة في السبب  . وهو أمر نفسي خارج عن العقد يتغير بتغير البواعث .(  cause finale)  العقد

فإذا كان الباعث الذي دفع  ، و ال بد في القانون الجديد أيضاً من أن يكون السبب معلوماً من المتعاقد اآلخر . ينطبق في القانون الجديد

                                                 

: يكون العقد  275من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : م  259و  275تاريخ النص : ورد هذا النص في المادتين  ( 925)  

كي كون السبب غير مشروع إذا كان مخالفاً للنظام  – 259م  –ذا التزم المتعاقد دون سبب أو لسبب غير مشروع باطال إ

أو كان  ، إذا لم يكن لاللتزام سبب" وفي لجنة المراجعة ادمجت المادتان في مادة واحدة على الوجه اآلتي :  . العام أو لآلداب

ووافق مجلس  –في المشروع النهائي  259وأصبح رقم المادة  . "كان العقد باطال  ، سببه مخالفاً للنظام العام أو اآلداب

ووافق عليها  . 291وأصبح رقم المادة  ، وكذلك فعلت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ . النواب على المادة دون تعديل

  . ( 117ص  – 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  مجلس الشيوخ دون تعديل

وقد أشارت المذكرة اإليضاحية إلى تعديلين استحدثهما القانون الجديد  . 119ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 929)  

إال أنه  ، ورغم أن المشروع قد التزم حدود التصوير التقليدي للسبب كما ارتسمت معالمه في التقنينات الالتينية" فقالت : 

فيراعى أوالً أنه اقتصر على رد عدم مشروعية السبب إلى تعارضه مع النظام العام أو  . عرض له بتعديلين متفاوتي األهمية

وهو بإغفال هذه اإلشارة يخالف ما اتبعه التقنين الفرنسي وأكثر  . اآلداب دون أن يشير إلى مخالفته لنص من نصوص القانون

والواقع أنه قد  . مسلكه فيما يتعلق بعدم مشروعية المحلالتقنينات الالتينية معتدا في ذلك بعين االعتبارات التي أملت عليه 

فهي تجاوز حدود  . يؤخذ على اإلشارة إلى مخالفة السبب لنص من نصوص القانون إفراطها في السعة أو تجردها من الفائدة

قتصر المقصود من وهي تصبح عديمة الغناء إذا ا . إلى األحكام التشريعية كافة" نص القانون " المقصود إذا صرفت عبارة 

ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع قد اغفل  . هذه العبارة على األحكام االمرة التي ال يجوز الخروج عليها بمشيئة األفراد

 1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "وهذا هو أهم التعديلين  ، وهو ما يكون غير مطابق للواقع ، "السبب الصحيح " ذكر 

  . ( 119ص 

  . 111ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 921)  
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فعدم المشروعية  ، في استطاعته أن يعلم بهولم يكن المتعاقد اآلخر يعلم بهذا الباعث وليس  ، أحد المتعاقدين إلى التعاقد غير مشروع

ً  ، هنا ال يعتد به شأنه في  ، ولكن على اإلرادة الظاهرة ، ويقوم ال على اإلرادة الحقيقية فهي غير مشروعة ، ويكون العقد صحيحا

وقد مر  ،  يستطيع أن يعلم بهذلك شأن العقد الذي يقوم على إرادة معيبة بغلط أو تدليس أو إكراه وال يعلم المتعاقد اآلخر بالعيب وال

 بنا ذلك
 (921  )

.  

  . ونعرض اآلن لكل منهما . الفقه والقضاء في مصر ، كما قدمنا ، وهذه النظرية الحدية التي أخذ بها القانون الجديد سبقه إليها

  الفقه في مصر – 291

 ونقولها عن الفقهاء الفرنسيين كما أوردناها فيما تقدم ، أخذ بعض الفقهاء في مصر بالنظرية التقليدية في السبب :
 (927  )

.  

 فأثروها على النظرية التقليدية ، وهي نظرية القضاء الفرنسي ، ولكن كثرة الفقهاء جاوزوا النظرية التقليدية إلى النظرية الحديثة
 (

925  )
.  

 فاستبقى النظرية التقليدية وأكملها بالنظرية بالحديثة على غرار التقنين اللبناني ، وهناك من الفقهاء من قال بازدواج السبب
 (919  )

.  

وقد رأينا فيما قدمناه أن النظرية التقليدية ال نفع فيها  . ونحن ال نرى مقتضياً ال ستبقاء النظرية التقليدية وتكميلها بالنظرية الحديثة

ط النظريتين إحداهما باألخرى هو ربط بين نظريتين يختلفان كل االختالف في النزعة وفي هذا إلى أن رب . واالستغناء عنها ميسور

 ، تسربت إلينا عن الفقهاء الرومانيين في القرون الوسطى وهي تحمل اثر الصنعة الرومانية وقد رأينا أن إحداهما . األصل التاريخي

ل خلقية دينية وبعدوا بها عن الصياغة الرومانية بعد أن حرروا اإلرادة واألخرى تلقيناها عن الفقهاء الكنسيين وقد بنوها على أصو

والنظرية التقليدية يمكن  ، ففيم إذن الربط بين نظريتين متنافرتين كل هذا التنافر ! وما الجدوى في هذا الربط . من قيودها الشكلية

 والنظرية الحديثة فيها وحدها كل الغناء !  ، االستغناء عنها

 لقضاء في مصرا – 291

وقد اقتفى في ذلك اثر القضاء في  ، فأخذ بها في كثير من أحكامه ، والقضاء في مصر كان أكثر تمشياً مع الفقه مع النظرية الحديثة : 

  . فرنسا

 على أنفاتفق ابن المودع مع األمين  ، فقضت محكمة االستئناف الوطنية في دعوى ثبت فيها أن شخصاً أودع عقداً عند رجل يأتمنه

وأن األمين  ، بان هذا البيع باطل ألن السبب فيه غير مشروع –يسلمه العقد المذكور في مقابل أن يكتب له عقداً ببيع سبعة أفدنة 

 الخائن ال حق له في طلب ملكية العين وال في الثمن
 (912  )

 ، ويالحظ في هذه القضية أن البيع إذا كان جدياً دفع المشتري فيه ثمناً  .

كان تبرعاً أبطله  ، هبة في صورة بيع ، كما هو الغالب ، أما إذا كان . كان عقداً ملزماً للجانبين اعتبر السبب فيه هو الباعث الدافع

وقضت هذه المحكمة أيضاً بأنه إذا كان الباعث لتبرع الخليل  –القضاء لعدم مشروعية الباعث على اعتبار أن الباعث هو السبب 

كان الباعث هو تعويض الخليلة عما أصابها من الضرر  . أما إذا ، بقاء العالقة غير الشريفة بينهما كان العقد باطاللخليلته هو است

                                                 

  . بل على سبيل التعويض ، إن العقد يقوم ال على التراضي –كما قيل في صدد الغلط والتدليس واإلكراه  –وقد يقال أيضاً  ( 921)  

الدكتور محمد صالح بك في  –وما بعدها  259أنظر الدكتور عبد السالم ذهني بك في النظرية العامة في االلتزامات ص  ( 927)  

  . وما بعدها 115أصول التعهدات ص 

نظرية العقد  – 927الدكتور محمد وهيبة في النظرية العامة في االلتزامات فقرة  – 19ص  – 12ص  2أنظر والتون  ( 925)  

  . 957فقرة  – 955للمؤلف فقرة 

ية السبب المزدوجة التي أخذ بها التقنين اللبنانين ولم يأخذ بها وقد أشارت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إلى نظر ( 919)  

فسبب  . ( 255) م  ويفرق ا لتقنين اللبنانين بين سبب االلتزام وسبب العقد" فقالت في هذا الصدد ما يأتي :  ، القانون الجديد

 ، ة في كل ضرب من ضروب االلتزاموهو بهذا الوصف يتمثل في صورة واحد . االلتزام هو الباعث الذي يدفع إليه مباشرة

وفي  ، وفي العقود العينية تسلم المعقود عليه ، فهو في العقود الملزمة للجانبين االلتزام المقابل . ويعتبر جزءاً من التعاقد نفسه

) م  قبل التعاقد وفي المعاوضات الملزمة لجانب واحد التزام مدني أو طبيعي كان قائماً بين المتعاقدين ، التبرعات نية التبرع

فهو يختلف  ، وهو ال يعتبر شقاً من التعاقد ، أما سبب العقد فهو الباعث الشخصي الذي يدعو المتعاقد إلى إبرامه . ( 259

بيد أن هذه التفرقة ليست في الواقع إال إبقاء على التمييز بين داللة السبب في الفقه  . باختالف األحوال في العقد الواحد

)  "ولما كان التصوير التقليدي ضيق الحدود فقد رؤى اإلعراض عنه  . ين داللته الحديثة كما استخلصها القضاءالتقليدي وب

  . 257فقرة  1أنظر أيضاً جوسران  – ( 111ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

أنظر أيضاً الدكتور بهجت  . وهو صريح في هذا المعنى ، 151وممن يقول بازدواج السبب الدكتور حشمت أبو ستيت بك فقرة 

  . 215ص  – 219بدوي بك ص 

  . 129ص  121رقم  1الشرائع  2529فبراير سنة  15 ( 912)  
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 ً  بسبب هذه المعاشرة غير الشرعية بعد أن انقطعت فالباعث يكون مشروعاً والتبرع يكون صحيحا
 (911  )

وقضت محكمة الزقازيق  -

الباعث في مرتبة واحدة مع السبب المباشر وذلك في حالة ما إذا كان العاقد اآلخر يعلم بهذا  الكلية بأن القضاء قد جرى على اعتبار

 ويعتبر الباعث في هذه الحالة أمراً مالحظاً في العقد وانه بدونه ال يمكن أن يتم العقد ، الباعث
 (919  )

.  

فقد قضت محكمة  . وقد تردد صداها في بعض األحكام ، يعلى أن النظرية التقليدية في السبب لم تعدم لها مكاناً في القضاء الوطن

ألن الباعث من  ، استئناف مصر الوطنية بأنه ال محل للبحث في عقد البيع في األسباب التي يدعيها البائع كباعث على صدور العقد

 ينهماوهو والسبب الصحيح أمران مختلفان ال يصح الخلط ب ، األمور التي ال يلتفت إليها في صحة العقد
 (915  )

وقضت محكمة  .

فإذا  ، ومن هذا الدفع يتولد االلتزام برد المقابل ، النقض بان السبب القانونين في عقد القرض هو دفع المقرض نقداً إلى المقترض

 انتفى السبب هذا المعنى بطل العقد
 (919  )

ف اآلخر ويجوز أن يؤول حكم محكمة استئناف مصر بأن الباعث لم يكن معلوماً من الطر .

  . وأن يؤول حكم محكمة النقض بان السبب الذي عنته في حكمها هو السبب المنشيء لعقد القرض ، فال يعتد به

 ً وإذا كانت محكمة االستئناف  . من القضاء الوطني في األخذ بالنظرية الحديثة في السبب وقد كان القضاء المختلط أكثر إمعانا

 المختلطة قضت في حكم قديم لها
 (911  )

بان اإليجار أو القرض ال يكون باطال حتى لو كان المستأجر أو المقترض قصد إدارة العين 

فقد هجرت بعد ذلك  ، وحتى لو كان المؤجر أو المقترض عالماً بذلك ، للعهارة أو استعمال المبلغ المقترض في إدارة العين للعهارة

فقضت بان بيع اسلحة محرم استيرداها إلى مصر يكون باطال لعدم  . ية الحديثةوأخذت في أحكام كثيرة بالنظر ، هذه النظرية التقليدية

 مشروعية السبب متى كان البائع عالماً بهذا التحريم
 (911  )

مع  ، وقضت بان اتفاق البائع والمشتري على الثامن الحقيقي للصفقة .

يكون  ، المشتري بذلك من تخفيض رسوم التسجيل بطريق الغشفيتمكن  ، بقائه مخفياً حتى يذكرا ثمناً صورياً أقل من الثمن الحقيقي

كما ال يستطيع البائع التمسك  ، وال يستطيع المشتري التمسك بالثمن الحقيقي في مواجهة الشفيع ، اتفاقاً باطالً لعدم مشروعية السبب

 بهذا الثمن في مواجهة المشتري
 (917  )

ترض منه أن يتمكن من المقامرة وكان وقضت بان عقد القرض يكون باطال إذا قصد المق .

 المقرض عالماً بهذا القصد
 (915  )

لكن إذا ثبت أن المقترض لم يستعمل القرض فعال ي المقامرة فإن الدليل على القصد غير  ،

 المشروع ال يقوم ويكون عقد القرض صحيحا
 (999  )

وقضت بان التوكيل المعطي لسمسار لعقد صفقات بقصد المضاربة في  .

 رصة عقد باطل لعدم مشروعية السببالبو
 (992  )

 ولكن قصد المضاربة يجب أن يكون معلوماً من السمسار وإال فال يعتد به ،
 (991  )

. 

وقضت محكمة اإلسكندرية التجارية المختلطة بأنه إذا كان الباعث على التبرع استبقاء العالقة ما بين الخليل وخليلته كان العقد 

 التعويض عما أصاب الخليلة من الضرر بسبب المعاشرة فالباعث مشروع والعقد صحيحأما إذا كان هو  ، باطال
 (999  )

ولم يكن  .

                                                 

  . 199ص  15الحقوق  – 1ص  9رقم  22المجموعة الرسمية  2595يونية سنة  29 ( 911)  

  . 11ص  95رقم  22المحاماة  2599فبراير سنة  19 ( 919)  

  . 159ص  251رقم  29المحاماة  2515نوفمبر سنة  11 ( 915)  

  . 511ص  9مجلة القانون واالقتصاد  2591نوفمبر سنة  9 ( 919)  

  . 27ص  9المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2711نوفمبر سنة  11 ( 911)  

  . 291ص  12م  2595يناير سنة  11 ( 911)  

 ) لم ينشر بعد ( ولمحكمة النقض قضاء في مسألة كهذه في حكم لها صدر اخيراً  – 219ص  91م  2515يناير سنة  11 ( 917)  

فله أن يأخذ به دون الثمن الحقيقي ما دامت له مصلحة  ، ذهبت فيه إلى أن الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة إلى الثمن الصوري

ألن الغير في الصورية  ، ه الثمن الصوري المخفضوعندهنا أن الشفيع ال يعتبر من الغبر في عقد البيع الذي ذكر في . في ذلك

 ، هو شخص ثبت له حق على العين محل التصرف الصوري دون أن يكون هذا الحق ناشئاً عن التصرف الصوري ذاته

وإذا أراد األخذ بالشفعة وجب  . "غيراً " والشفيع شخص ثبت له حق على العين الشمفوعة نشا عن البيع الصوري فال يكون 

وسنعرض لهذه المسألة بتفصيل أوفى عند الكالم في  . قل هذا الثمن عما هو مذكرو في العقد أو زاد ، دفع الثمن الحقيقيأن ي

  . الصورية

ولكن نأخذ عليه  ، فوجه االستشهاد به أنه يأخذ بالنظرية الحديثة في السبب ، أما قضاء محكمة االستئناف المختلطة الذي أوردناه هنا

وجب أيضاً أن يعتبر االتفاق على الثمن الصوري  ، ر االتفاق على الثمن الحقيقي باطال لعدم مشروعية السببأنه إذا اعتب

 . وال يستطيع الشفيع أن يتمسك ال بالثمن الصوري وال بالثمن الحقيقي . فيسقط االتفاق في الحالتين ، غير موجود لصوريته

  . يع الذي يريد بسببه األخذ بالشفعة ير موجود النعدام الثمنبل هو ال يستطيع األخذ بالشفعة إطالقاً لن الب

  . 955ص  52م  2515مايو سنة  29 – 255ص  5م  2751فبراير سنة  19 ( 915)  

  . 155ص  115رقم  11جازيت  2592يونية سنة  15 ( 999)  

  . 199ص  59م  2599مارس سنة  21 ( 992)  

  . 99ص  51م  2595ديسمبر سنة  9 ( 991)  

  . 211ص  991رقم  1جازيت  2521يونية سنة  7 ( 999)  
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويعطيه حكم الوصية فيجوز فيما ال يزيد  ، بل يعتبره وفاء ال لتزام طبيعي ، القضاء المختلط يعتبر التبرع لولد غير شرعي باطال

 عن الثلث
 (995  )

.  

فلم يعد بعد صدور  ، قد أخذ في الماضي بالنظرية التقليدية في بعض أحكامه –ال سيما القضاء الوطني  –وإذا كان القاضي المصري 

على ما  ، وأصبح من المتعين اآلن األخذ بالنظرية الحديثة التي اعتنقها القانون الجديد . القانون الجديد محل لألخذ بهذه النظرية

  . تصرح به األعمال التحضيرية فيما قدمناه

 الفصل ما بين منطقة السبب ومنطقة الغلط في القانون الجديد  – 2

  من دائرة السبب إلى دائرة الغلط"  السبب غير الصحيح"  إبعاد – 292

قدمنا عند الكالم في نظرية الغلط أن التمييز بين السبب غير الصحيح والغلط في الباعث كان مفهوماً وقت أن كانت النظرية  :

وبين  ، فالنظرية التقليدية في الغلط كانت تميز بين الغلط في السبب وهو يجعل العقد باطال . ل من الغلط والسبب قائمةالتقليدية في ك

والنظرية التقليدية في السبب كانت تميز بين السبب أي الغرض المباشر من االلتزام  ، الغلط في الباعث وهو ال يؤثر في صحة العقد

ومن ثم كان مفهوماً أن الغلط في السبب يجعل العقد باطال وأن الغلط في الباعث  ، لباعث وهو عديم األثروبين ا ، وهو الذي يعتد به

أما  ، ألن السبب بالمعنى التقليدي ألصق بالعقد من الباعث فالغلط فيه أمر خطير من شأنه أن يعدم العقد ، ال يؤثر في صحة العقد

  . غلط فيهالباعث فأمر خارجي عن العقد فال يعتد بال

وأصبح الغلط في الباعث طبقاً لهذه النظرية األخيرة يجعل  . فاستبدلنا بالنظرية التقليدية النظرية الحديثة ، ثم تطورت نظرية الغلط

لط في بقى الفرق قائماً بين الغ ، فإذا نحن واجهنا هذه النظرية الحديثة في الغلط بالنظرية التقليدية في السبب . العقد قابال لإلبطال

وأمكن تبرير الفرق في  ، السبب بمعناه التقليدي وهو الغرض المباشر من االلتزام وبين الغلط في الباعث وهو أمر خارجي عن العقد

  . أما الغلط في الباعث الخارج عن العقد فال يجعل العقد إال قابال لإلبطال ، فالغلط في السبب اللصيق بالعقد يجعل العقد باطال : الحكم

لم يعد  ، وأصبح السبب هو عين الباعث ، ولكن لما تطورت نظرية السبب هي األخرى واستبدلنا بالنظرية التقليدية النظرية الحديثة

ووجب إذن أن ندرك  . فكالهما غلط في الباعث . هناك محل للتمييز بين الغلط في السبب بهذا المعنى الجديد وبين الغلط في الباعث

فأصبحت هناك منطقة  ، حتى تدخلت كل دائرة في األخرى ، اتسعت دائرتها كما اتسعت دائرة نظرية السببأن نظرية الغلط قد 

ووقع  ، وإال وقعنا في المحظور الذي أشرنا إليه عند الكالم في نظرية الغلط ، مشتركة بين الدائرتين يتعين أن نستخلصها الحداهما

فإذا سميناها بالسبب غير  ، بقى هذه المنطقة المشتركة فيما بينهما يتنازعها كل منهماإذ ت ، خلط عجيب ما بين نظريتي السبب والغلط

كان (  erreur sur le motif)  وإذا سميناها بالغلط في الباعث ، كان العقد باطال(  cause erronee)  الصحيح أو السبب المغلوط

 العقد قابال لإلبطال
 (999  )

.  

ا صارت إليه األمور بعد تطور نظرية السبب ونظرية الغلط واستبدال النظرية الحديثة في كل منهما لذلك كان ال بد من التأمل فيم

 ولكنهم لم يشيروا في ذلك برأي حاسم ، وقد لفت ذلك نظر بعض الفقهاء . بالنظرية التقليدية
 (991  )

.  

                                                 

  . 259ص  5م  2751مارس سنة  29محكمة االستئناف المختلطة في  ( 995)  

  . 219أنظر آنفاً فقرة  ( 999)  

) وقد  715وفقرة  995وفقرة  199فقرة  1 ( 2555) الطبعة الثالثة  من ذلك ما ورد في بالنيول وريبير وبوالنجيه ( 991)  

 ، من أن الغلط في الباعث هو في الواقع غلط في السبب من هذا الكتاب ( 219سبقت اإلشارة إليها آنفاً في حاشية الفقرة 

وذلك ألن شرط الصحة في السبب تراد به حماية مصلحة  ، والجزءا في الحالتين هو البطالن النسبي ال البطالن المطلق

فجزاء اإلخالل به البطالن  ، أما شرط المشروعية فتراد به حماية مصلحة عامة ، فجزاء اإلخالل به البطالن النسبي ، فردية

  . 119فقرة  2أنظر أيضاً في هذا المعنى بالنيول وريبير وإسمان  –المطلق 

من أن الغلط  ( 191وص  271و ص  215) أصول االلتزامات ص  ومن ذلك أيضاً ما هب إليه الدكتور حلمي بهجت بدوى بك

فهو يصوغه على أنه قصور الغرض المباشر الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقد عن  ، صور السبب غير الصحيحصورة من 

وهي على هذا  ، ويقول إن هذه الصيغة هي بعينها صيغة السبب غير الصحيح ، إجابة الحافز الرئيسي الذي حفزه للتعاقد

قسيم الغلط إلى غلط في الشخص وغلط في الشيء وغلط في الوجه صالحة للتطبيق على جميع أنواع الغلط دون حاجة إلى ت

فإذا ما خلص له أن  . ألن العبرة ليست بذات الشخص أو بذات الشيء وإنما بالغرض الذاتي أي بالحافز الرئيسي ، غير ذلك

جعل الجزاء في كل هذه األحوال البطالن النسبي ال البطالن  ، حالتي الغلط والتدليس هما بعينهما حالة السبب غير الصحيح

) أنظر آنفاً  وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . ثم يلحق السبب بالغلط في جزائه ، فهو يلحق الغلط بالسبب في ماهيته . المطلق

 . ( 219حاشية الفقرة 
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أو )  واعتبر أن السبب غير الصحيح ، السبب والغلطأما القانون الجديد فقد وقف موقفاً صريحاً من هذه المنطقة المشتركة ما بين 

وبعد  . وكالهما يجعل العقد قابال لإلبطال ، كالهما غلط في الباعث كما قدمنا ، هو والغلط في الباعث شيء واحد(  السبب المغلوط

 ، استخلصها القانون الجديد للغلط ، أن كانت المنطقة المشتركة المشار إليها يتنازعها كل من السبب والغلط على النحو الذي بيناه

وهذا النظر تبرره اعتبارات منطقية واعتبارات  . واختفى من نصوص السبب في القانون الجديد النص الخاص بالسبب غير الصحيح

 . تاريخية

فإن الغلط فيه لم يعد هو الغلط في  ، أما االعتبارات المنطقية فترجع إلى أنه بعد أن اتسعت فكرة السبب فأصبح السبب هو الباعث

بل صار هو عين الغلط في الباعث الذي تقول به النظرية  ، السبب الضيق اللصيق بالعقد الذي تقول به النظرية التقليدية في السبب

الصحيح في وال يصبح هناك محل للكالم عن السبب غير  ، ووجب أن يعطي الغلط في السبب إلى دائرة الغلط . الحديثة في الغلط

أما الغلط في السبب  . ومحل الكالم عنه إنما يكون في نظرية الغلط ، فهو ال يزيد على أن يكون غلطاً في الباعث ، نظرية السبب

فالكالم فيه هو أيضاً ال يكون في نظرية  ، بمعناه التقليدي فقد قدمنا أنه غلط يمنع من تكوين العقد النعدام الرضاء أو النعدام المحل

 سببال
 (991  )

.  

وكيف استخدم الفقهاء الكنسيون هذه الفكرة بعد أن حرروا اإلرادة من  ، وأما االعتبارات التاريخية فترجع إلى تاريخ نظرية السبب

وقد استخدموها بادئ  . وجعلوا منها نظرية خصبة منتجة ، فقد رأينا إنهم هم الذين صنعوا نظرية السبب . قيود الشكل على ما قدمنا

فاستخدموا  ، ثم أقحموا بعد ذلك على السبب غرضاً آخر بعيداً عن الغرض األول . مر لحماية مصلحة عامة هي المشروعيةاأل

كمن تعاقد لسبب  ، فمن وقع في غلط فعه إلى التعاقد . نظرية السبب لحماية مصلحة خاصة فردية هي تحرير اإلرادة من عيب الغلط

فاألولى تحمي مصلحة خاصة  ، وظاهر أن فكرة الغلط دخيلة على نظرية السبب . ية السببيستطيع أن يتمسك بنظر ، غير مشروع

فتتمحض لحماية المصلحة  ، واألولى إلى رجاع نظرية السبب سيرتها األولى . أما األخرى فتحمي مصلحة عامة للجماعة ، لألفراد

وهذا ما فعله القانون  . دائرة السبب إال السبب غير المشروع وال يبقى في ، وينتقل السبب غير الصحيح إلى دائرة الغلط . العامة

  . الجديد

293 –  ً   ال يوجد للسبب في القانون الجديد إال شرط واحد هو أن يكون مشروعا

فقد اختفت وأخلت باختفائها الميدان  ، التي كنا نقرأها في القانون القديم"  السبب الصحيح"  ومن ثم ال نجد في القانون الجديد عبارة :

من القانون الجديد تنص على أنه إذا لم يكن لاللتزام سبب أو كان سببه مخالفاً  291وقد رأينا أن المادة  . للسبب المشروع وحده

ت والعقود أن تكون مبنية يتطلب لصحة التعهدا 257/  55وكان القانون القديم في المادتين  . كان العقد باطال ، للنظام العام أو اآلداب

  . على سبب صحيح جائز قانوناً 

 ً  ، ومن أجل المشروعية وحدها قامت نظرية السبب أول ما قامت . فال يشترط إذن في السبب إال شرط واحد هو أن يكون مشروعا

  . واليها وحدها عادت في القانون الجديد

 . على إال يستخدم إال لحماية المشروعية في التعاقد ، يجب استبقاؤه ، التعاقدبمعنى الباعث الدافع على  ، والواقع من األمر أن السبب

ال ركن المحل وال ركن  ، وال يغني عنه ركن آخر ، ذلك أنه هو وحده الذي يستطيع أن يقوم بهذه الحماية في صورة السبب المشروع

 الرضاء
 (997  )

 ، إلى حماية العاقد ضد الغلط في صورة السبب الصحيح فال تجاوز ذلك ، ولكن عند هذا الحد يجب أن تقف مهمته .

  . بل وتفضلها من حيث الجزاء ، فإن نظرية الغلط تغني عندئذ عن نظرية السبب

                                                 

ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع قد " ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  ( 991)  

فالحق أن الغلط في هذا  . وهذا هو أهم التعديلين ، وهو ما يكون غير مطابق للواقع ، "السبب غير الصحيح " اغفل ذكر 

والسبب غير وقد كان يخلق التنبيه إلى ما في اإلبقاء على التفرقة بين الغلط  . الشأن ال يعدو أن يكون غلطا في الباعث

بعد أن أصابت فكرة الغلط من السعة ما جعلها تجاوز نطاقها  ، الصحيح من تشبث بأهداب السطحيات والفوارق الصناعية

 . "الغلط الجوهري " وتنتهي بذلك إلى صورتها السوية في  ، وتصبح فكرة نسفية تتناول الباعث المستحث ، المادي الضيق

أو الغلط في السبب من بين أسباب البطالن المطلق واعتباره سبباً للبطالن " صحيح السبب غير ال" ولهذا رؤى إخراج 

 . ولم يتسبق المشروع من صور السبب غير الصحيح إال السبب الصوري . شأنه في ذلك شأن سائر ضرور الغلط ، النسبي

فإن كان هذا  ، يرتب العقد من آثاروجعل السبب الحقيقي مرجع الحكم فيما  ، ومع ذلك فقد رد حكمه إلى فكرة المشروعية

) مجموعة األعمال  "وإن كان غير مشروع بطل العقد لعدم مشروعية سببه ال للصورية  ، السبب مشروعاً صح العقد

  . ( 111ص  – 119ص  1التحضيرية ج 

واالقتصار على اشتراط أن يكون العقد غير مخالف للنظام  ، وال يجوز أن يقال إنه يمكن االستغناء عن مشروعية السبب ( 997)  

فإن هذا االشتراط ال يستقيم إال إذا قيل إن المقصود به أن يكون غرض العقد  . العام أو اآلداب كما فعل التقنين األلماني مثال

  . من ناحية الصياغة الفنية والتعبير عن الغرض بالسبب أدق ، وغرض العقد هو سببه . غير مخالف للنظام العام أو اآلداب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مهمة السبب على هذا الوجه فتراه يكاد يقتصر على السبب  ، وهو يالمس الحياة العملية ، في مصر وفي فرنسا ، وقد فهم القضاء

ويكفي  . وقل أن تجد تطبيقاً قضائياً لما يدعى بالسبب غير الصحيح إذ هو يختلط في العمل بالغلط . غير المشروع في إبطال العقد

عاً قد عرضت للسبب غير المشروع للتثبت من ذلك استظهار ما أوردناه من أحكام القضاء المصري والفرنسي في السبب لنراها جمي

 ال للسبب غير الصحيح
 (995  )

وقد  . وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن القضاء قد اتجه اتجاهاً عملياً منتجاً في نظرية السبب .

 ، على شق طريقهفيعين القضاء  ، أما الفقه فال يزال مطلوباً منه أن يقوم بمهمته هو اآلخر . قام على هذا النحو بمهمته خير قيام

فخطا بنظرية السبب خطوة  ، وقد سبق القانون الجديد الفقه إلى ذلك . ويصوغ له نظرية جديدة في السبب تتمشى مع مقتضيات العمل

وخلص من  ، فاتسع أفق السبب بعد هذا الضيق الذي كان ملحوظاً في النظرية التقليدية . جديدة حاسمة في تاريخ تطوره الحديث

  . تي كانت تعتريه من جراء اختالطه بنظرية غريبة عنه هي نظرية الغلطالشوائب ال
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إذا لم " :  فقد جاء في صدر هذه المادة . 291تمعا في العبارة التي صدرت بها المادة  ، على أن هناك مأخذين على القانون الجديد :

ثم افترض  . وكان األولى أن ينسب إلى العقد إذ هو متالزم مع اإلرادة كما رأينا ، إلى االلتزامفالسبب قد نسب  . " يكن لاللتزام سبب

فكل إرادة ال بد أن  ، فما دمنا نجعل السبب هو الباعث ، وهذا احتمال ال يتصور ، النص احتمال أن يكون هناك التزام دون سبب

 يكون لها باعث إال إذا صدرت من غير ذي تمييز
 (959  )

.  

ولكن ال  . ففي هذه النظرية ينسب السبب إلى االلتزام ويتصور أن يكون غير موجود ، والعبارة التي ننتقدها أليق بالنظرية التقليدية

فإن األعمال التحضيرية صريحة في أنه قد نبذها واعتنق  ، يجوز أن يفهم منذ لك أن القانون الجديد قد استبقى النظرية التقليدية

 النظرية الحديثة
 (952  )

.  

 إثبات السبب  – 3

  النصوص القانونية – 295

  : من القانون الجديد على ما يأتي 291نصت المادة  :

 . " ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، كل االلتزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض أن له سببا مشروعا - 2"  

فإذا قام الدليل على صورية السبب  ، ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك - 1"  

"  فعلي من يدعي أن لاللتزام سببا أخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه
 (951  )

. 

ً  ، القديموهذا النص ال مقابل له في القانون  ولم يفعل  . فقد كان القضاء المصري يطبقها من قبل . غير مستحدثة ولكنه يقرر أحكاما

  . القانون الجديد إال أن قننها لما لها من أهمية عملية

                                                 

وقد جاء في هذه الفقرة ما  ، 172فقرة  1 ( 2555) الطبعة الثالثة سنة  أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وبوالنجيه ( 995)  

لم يستخدم القضاء كثيراً فكرتي انعدام السبب والسبب غير الصحيحن فقد كان لديه لهذا الغرض أداة أخرى هي " يأتي : 

 2299فقد أعطته المادة  ، ولكنه على النقيض من ذلك استخدم إلى مدى بعيد فكرة السبب غير المشروع . ال العقد الغلطإبط

  . "وسيلة من وسائل الصنعة الفنية لتقرير جزاء للقاعدة التي اشتملت عليها المادة السادسة من القانون المدني الفرنسي 

  . "كان العقد باطال  ، إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع" على الوجه اآلتي :  291 وكان من الحير أن تصاغ المادة ( 959)  

  . 5هامش رقم  255ص  95قارن الدكتور أبو عافية في التصرف المجرد فقرة  ( 952)  

كل التزام أن  يفترض في – 2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : ط  251تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 951)  

 ً ويعتبر السبب المذكور في العقد  – 1 . ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، ولو لم يذكر هذا السبب في العقد ، له سبباً مشروعا

فإذا قام الدليل على صورية السبب أو على عدم مشروعيته  – 9 . هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك

وقد اقترح في لجنة المراجعة إدماج الفقرتين الثانية  . "اللتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه فعلى من يدعى أن ل

من الفقرة الثالثة ألنها تنص على حالة من حاالت صورية " أو على عدم مشروعيته " والثالثة في فقرة واحدة وحذف عبارة 

وأصبح نص  ، فوافقت اللجنة على هذه االقتراحات ، واقترح أحد االضعاء إدخال تعديل لفظي على الفقرة األولى ، السبب

وفي لجنة  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . مطابقا للنص الوارد في القانون الجديد ( 252) م  المادة النهائي

فإذا قام الدليل على صورية السبب " بارة األخيرة من الفقرة الثانية وهي : القانون المدني بمجلس الشيوخ اقترح حذف الع

ألن هذه العبارة ليست إال تطبيقاً للقواعد العامة في  ، "فعلى من يدعى أن لاللتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه 

 ووافق مجلس الشيوخ عليها دون تعديل . 291ادة وأصبح رقم الم . ولكن اللجنة انتهت آخر األمر إلى إقرار بقائها ، اإلثبات

  . ( 191ص  – 115ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

:  اساسيتانأما فيما يتعلق بإثبات السبب فثمة قاعدتان " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي

ويكون عبء  . افتراض توافر السبب المشروع في االلتزام ولو اغفل ذكره في العقد إلى أن يقوم الدليل على خالف ذلك(  أوالهما) 

افتراض مطابقة السبب المذكور في (  والثانية)  . إثبات عدم وجود السبب أو عدم مشروعيته على عاتق المدين الذي يطعن في العقد

فإذا أقيم هذا الدليل وجب على الدائن أن يثبت توافر االلتزام على سبب حقيقي  . قيقة إلى أن يقيم المدين الدليل على صوريتهالعقد للح

"  تلحق به صفة المشروعية
 (959  )

.  

 ذكر في العقدأن يكون هناك سبب (  والثاني)  . أن يكون السبب غير مذكور في العقد(  األول: )  ويتبين مما تقدم أن هناك فرضين
 (

955  )
  . ونستعرض كال من الفرضين .
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وهو المكلف بإثبات  ، وقد كان المنطق القانوني يقضي بأن الدائن . 291وهذا هو الفرض الوارد في الفقرة األولى من المادة  :

ولكن القانون الجديد وضع قرينة قانونية يفترض بمقتضاها أن للعقد سبباً  . هو الذي يثبت السبب ألن الدين ال يقوم بدونه ، الدين

فإذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع سمع منه ذلك  . على أن القرينة قابلة إلثبات العكس . مشروعاً ولو لم يذكر هذا السبب

 قرائنبما في ذلك البينة وال ، وله اإلثبات بجميع الطرق . وكلف هو بإثباته
 (959  )

 وقد كان الفقه .
 (951  )

 والقضاء
 (951  )

في مصر 

  . فجاء القانون الجديد مؤيداً لها كما قدمنا ، يأخذان بهذه األحكام دون نص

وله إثبات هذا العلم  . فعليه أيضاً أن يثبت علم الدائن بهذا السبب ، ويالحظ أنه إذا ادعى المدين أن للعقد سبباً غير مشروع واثبت ذلك

ويستوي في ذلك إال يكون السبب مذكوراً في العقد أو أن يكون قد ذكر سبب صوري وثبت أن  . بجميع الطرق ألنه واقعة مادية

  : السبب الحقيقي غير مشروع كما سيأتي
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ً  . 291وهذا هو الفرض الوارد في الفقرة الثانية من المادة  :  قرينة قانونية على أن السبب المذكور في  وقد وضع النص هنا أيضا

فإذا ادعى المدين أن السبب المذكور  . والقرينة قابلة إلثبات العكس . العقد هو السبب الحقيقي الذي رضى المدين أن يلتزم من اجله

إما أن يقتصر (  2) :  فله أن يتخذ أحد موقفين ، بل هو سبب صوري يستر سبباً غير مشروع ، في العقد ليس هو السبب الحقيقي

 وفي هذه الحالة ينتقل عبء إثبات السبب الحقيقي ومشروعيته إلى الدائن ، على إثبات الصورية
 (957  )

وإما أن يثبت رأساً أن (  1)  ،

  . السبب الحقيقي للعقد غير مشروع

                                                 

  . 111ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 959)  

هو  وغنى عن البيان أن السبب الذي يذكر في العقد . سواء ذكر في السند المكتوب الذي يثبت العقد أو ذكر عند التعاقد ذاته ( 955)  

من القانون الجديد أكثر مسايرة  291ويبدو أن نص المادة  . وإن كان الباعث قل أن يذكر في العقد ، الباعث الدافع إلى التعاقد

ولكن ال  ، السيما عندنا تتحدث المذكرة اإليضاحية عن عبء إثبات عدم وجود السبب ، للسبب بمعناه في النظرية التقليدية

وعندئذ يعتبر هذا السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل  ، بب بمعنى الباعث في العقدشيء يمنع من أن يذكر الس

  . على صورية السبب أو على عدم مشروعيته

مجموعة عمر  2559يناير سنة  22وفي  – 175ص  292رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  1نقض مدني في  ( 959)  

محكمة  – 212ص  71رقم  29المجموعة الرسمية  2525مارس سنة  27طني في استئناف و – 921ص  271رقم  5

  . 299ص  55رقم  11المحاماة  2559مايو سنة  29استئناف مصر في 

أما الثاني  ، وهناك فرق بين عقد غير مذكور سببه وعقد مجرد : األول إذا اثبت المدين أن له سبباً غير مشروع يكون باطال كما رأينا

وقد تقدم ذكر  . فال يبطل ولكن يدفع بدعوى اإلثراء بال سبب فيتخلص منه المدين إذا كان لم يوفه أو يسترده إذا كان قد وفاه

  . ذلك في التصرف المجرد

نظرية  – 219عبد السالم ذهني بك فقرة  – 291ص  2والتون  – 152ص  2هالتون  – 25فقرة  221ص  9دى هلتس  ( 951)  

  . 155الدكتور حشمت أبو ستيت فقرة  – 291الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة  – 955لعقد للمؤلف فقرة ا

فبراير سنة  11وفي  – 292ص  19م  2522فبراير  1وفي  – 259ص  م ( 2751مارس سنة  29استئناف مختلط في  ( 951)  

 – 221ص  99م  2559بريل سنة وفي أول ا – 959ص  59م  – 2592مايو سنة  29وفي  – 915ص  51م  2599

  . 279ص  91م  2559يونية سنة  25وفي 

أما إذا ذكر واثبت المدين  . وعلى المدين إثبات العكس ، ومن ذلك نرى أن السبب إذا لم يذكر في العقد فهو مفروض ( 957)  

 11رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  9) نقض مدني في  صوريته فإن عبء اإلثبات السبب الحقيقي ينتقل إلى الدائن



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 وجب أن يثبت ذلك بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، وكانت قيمة التزامه تزيد على عشرة جنيهات . فإذا أراد أن يثبت صورية السبب
 (

955  )
ألنه ال يجوز  ، ويكون األمر كذلك أيضاً حتى لو لم تزد قيمة االلتزام على عشرة جنيهات إذا كان السبب الضروري مكتوباً  .

  . إثبات عكس المكتوب إال بالكتابة

حتى لو كان السبب  ، يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن فله أن ، وإذا أراد المدين أن يثبت رأساً عدم مشروعية السبب

 والغش يجوز إثباته بجميع الطرق ، ألن إخفاء عدم المشروعية غش ، ومهما بلغت قيمة االلتزام ، الصوري مكتوباً 
 (999  )

.  

 نظرية البطالن : الجزاء -الفرع الرابع 
 (*  )
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 . على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، بطالن العقد هو الجزاء القانوني على عدم استجماع العقد ألركانه كاملة مستوفية لشروطها : 

  . الكالم في أركانه ، ولذلك كان منطقياً أن نتكلم في بطالن العقد على اثر الفراغ

بل كنا نجد القواعد العامة في البطالن تحتويها نصوص متناثرة في أمكنة متفرقة  ، يكن القانون القديم يفرد مكاناً لنظرية البطالنولم 

ً  . كما هو شأن القانون المدني الفرنسي ، متباعدة جمع فيه  ، أما القانون الجديد فقد عنى بأن يفرد لنظرية البطالن مكاناً خاصا

ونحن نبسط نظرية البطالن في هدى هذه  .(  255 – 297م )  ة التي ترسم القواعد العامة في بطالن العقدالنصوص الرئيسي

 النصوص
 (992  )

.  

                                                                                                                                                                    

وانظر في أحكام القضاء المصري هذه  . ( 515ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  17وفي  – 297ص 

  . 1هامش رقم  915المسألة نظرية العقد للمؤلف ص 

شروعاً على أنه السبب وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اقر الدائن بعدم صحة السبب الوارد في سند الدين وذكر سبباً آخر م

وكان االلتزام قائماً وصحيحاً ما لم يثبت المدين أن هذا السبب األخير غير  ، كان إقراره هذا غير قابل للتجزئة ، الحقيقي

مارس سنة  11وفي هذا المعنى استئناف مختلط في  – 299ص  91رقم  1مجموعة عمر  2591ابريل سنة  29)  صحيح

  . ( 195ص  59م  2599

فإذا كانت  ، وقد قضت محكمة النقض بان عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه باألوراق الصادرة من المتمسك به ( 955)  

ثم أتضح من الرسائل الصادرة من مدعية الدين إلى مدينها في مناسبات  ، سندات الدين مذكوراً فيها أن قيمتها دفعت نقداً 

فهذه الرسائل يجوز  ، إنها كانت تستجدي المدين وتشكر له احسانه وتبرعه لها وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات وبعدها

 – 297ص  11رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  29)  اعتبارها دليال كتابياً كافياً في نفي وجود قرض حقيقي

فيكون  ، اضي على عقد القرضويغني عنه ركن التر ، ويالحظ أن السبب هنا مفهوم بالمعنى المعروف في النظرية التقليدية

إال إذا اتخذت طبيعية العقد قرينة  ، وال محل للكالم في صورية السبب ، عقد القرض ذاته في هذه القضية هو العقد الصوري

  . وهذا ما يقع غالباً ( ، على سببه

 2599مارس سنة  21ي وف – 2/  95رقم  19المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  25استئناف مصر الطنية في  ( 999)  

استئناف مختلط  – 15ص  15رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  19وفي  – 915ص  211رقم  92المجموعة الرسمية 

 99م  2519مايو سنة  92وفي  – 291ص  92م  2525يناير سنة  11وفي  – 575ص  15م  2521يونية سنة  1في 

ذا وإذا تبين أن سبب السند هو الربا الفاحش فللمدين إثبات ذلك ه – 295ص  91م  2519ديسمبر سنة  19وفي  – 579ص 

رقم  92المجموعة الرسمية  2599مارس سنة  21) استئناف مصر الوطنية في  بجميع الطرق ألن السبب غير مشروع

 ( 57ص  29م  2751ديسمبر سنة  11وفي  – 91ص  5م  2751نوفمبر سنة  19استئناف مختلط في  – 915ص  211

إذ أنه الي جوز قبول اإلثبات بالينة على ما  ، ى أن مجرد االدعاء بوجود الربا الفاحش ال يكفي للتخريص في إثباتهعل .

) استئناف وطني  ياخالف المكتوب ما لم تدل الوقائع الثابتة في الدعوى على أن هناك قرائن قوية على وجود الربا الفاحش

 – 15رقم  27المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  15وفي  – 75رقم  25المجموعة الرسمية  2529ابريل سنة  1في 

 991رقم  11جازيت  2592مارس سنة  5وفي  – 119ص  929رقم  11جازيت  2599ديسمبر  9استئناف مختلط في 

فإذا لم يثبت ذلك فإن المحكمة  ، فعلى الدائن أن يثبت كم كان المقدار المقترض ، فإذا نبت أن هناك فوائد ربوية . ( 119ص 

وهو الحكم الذي سبقت  119ص  991رقم  11جازيت  2599ديسمبر سنة  ) استئناف مختلط في ( تقبل اعتراف المدين

  . اإلشارة إليه (

ينات اتقي المشروع ما تستهدف له التقن" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 992)  

وقد نهج في هذا الشأن نهج  . الالتينية من مآخذ حين تجمع بين أحكام البطالن وأسباب انقضاء االلتزامات في صعيد واحد

مع ما  ، فهيأ بذلك مكانا مناسباً لطائفة من األحكام تناثرت وانفرط عقدها ، وجعل للبطالن نظرية جامعة . التقنين البرازيلي
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  ضرورة تمييز البطالن عما يقاربه من النظم – 299

وبينه  ،(  inopposabilite ) نميز بينه وبين عدم السريان . عما يقاربه من النظم(  nullite)  ويحسن منذ البداية أن نميز البطالن :

  .(  resolution)  وبين الفسخ

  . وبالنسبة إلى الغير تبعاً لذلك ، فالبطالن هو إعدام اثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين

فالعقد الحقيقي في الصورية صحيح فيما بين  . ولكنه ال يسري في حق الغير ، وقد يكون العقد صحيحاً ينتج أثره فيما بين المتعاقدين

والعقد غير  . ولكن ال يحتج به على الغير ، والعقد غير المسجل صحيح فيما بين المتعاقدين . غير نافذ في حق الغير ، المتعاقدين

عسر إضراراً بحق دائنه والعقد الذي أبرمه المدين الم . ثابت التاريخ تاريخه حجة على المتعاقدين دون أن يكون حجة على الغير

والبيع في مرض الموت صحيح فيما  . ولكن ال يسري في حق الدائن إذا طعن فيه بالدعوى البوليصية ، صحيح فيما بين المتعاقدين

و في بل قد يكون العقد ثابت لإلبطال فيما بين المتعاقدين وه . ولكن ال يسري في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة ، بين المتعاقدين

ثم هو ال يسري في حق المالك  ، فبيع ملك الغير قابل لإلبطال فيما بين البائع والمشتري . الوقت ذاته ال يسري في حق الغير

)  والبطالن إذا كان قابال للزوال يزول باالجازة . وقد يجيز المشتري العقد فيزول البطالن ويبقى عدم السريان ، الحقيقي

confirmation  )أما عدم السران فيزول بإقرار الغير للعقد . نرىعلى ما س  (ratification  )أما عدم السريان  . على ما سنرى

فيختلف مدلوله في  ، ليس له مدلول واحد"  الغير"  ويالحظ فيما قدمناه من األمثلة أن .(  ratification)  فيزول بإقرار الغير للعقد

  . مثل عنه في المثل اآلخر

أما في الفسخ فاركان العقد سليمة مستوفية  ، بطالن والفسخ أن البطالن يرجع إلى عيب في ركن من أركان العقدوالفرق بين ال

ولذلك ال يكون الفسخ إال في العقد  ، ثم ال ينفذ أحد المتعاقدين التزامه فيسقط التزام المتعاقد اآلخر ، فينشأ العقد صحيحاً  ، لشروطها

  . الملزم للجانبين

 : أنواع البطالن – 311

ولكن نظرية  . إذ العدم ال تفاوت فيه ، ال تقبل الدرج فإن المنطق يقضي بأن يكون البطالن درجة واحدة ، لما كان البطالن يعد العقد 

فقهاء ثم لمحاولة ال ، والعتبارات ترجع إلى النصوص التشريعية ، قد تعقدت العتبارات تاريخية ، مع هذه البساطة النقطة ، البطالن

وقد هوجمت من ناحيتين  . ومن ثم قالت النظرية التقليدية بتقسيم ثالثي للبطالن . أن يقسموا البطالن تبعاً لذلك إلى مراتب متدرجة

  . وبعضهم ال يكفيهم التقسيم الثالثي ويذهب إلى تنويع البطالن مراتب متعددة ، فكثرة الفقهاء يكتفون بتقسيم ثنائي : مختلفتين

(  nullite absolue)  والبطالن المطلب(  inexistence)  االنعدام : التقليدية تقسم البطالن كما قدمنا إلى مراتب ثالث فالنظرية

ولهذه األركان شروط  . وأساس التقسيم هو وجود أركان للعقد ال بد من قيامها حتى يتكون .(  nullite relative)  والبطالن النسبي

ال بد أن يصدر من ذي أهلية كاملة وأال يكون مشوباً  –وهو الرضاء  –وركن من هذه األركان  . تختلفال بد من توافرها حتى ال 

 ً فإذا انعدم ركن منها أكان  ، وكذلك الشكل في العقود الشكلية ، وأركان العقد الرضاء والمحل والسبب . بعيب حتى يكون صحيحا

ً  . العقد منعدماً  ً  ، مشروعاً  وشروط المحل أن يكون ممكناً معينا فإذا اختل شرط من هذه الشروط  ، وشرط السبب أن يكون مشروعا

كان العقد باطال بطالناً  ، وإذا صدر الرضاء من ناقص األهلية أو شابه عيب كغلط أو تدليس أو إكراه . كان العقد باطال بطالناً مطلقاً 

  . نسبياً 

 ، إذ التمييز يصطدم من المنطق . بين العقد المنعدم والعقد الباطل بطالناً مطلقاً وكثرة الفقهاء تنعي على النظرية التقليدية تمييزها 

فهو يستوي في االنعدام مع  ، أما أنه يصطدم من المنطق فألن العقد الباطل بطالناً مطلقاً ليس له وجود قانونين . وليس بذي فائدة

وأما أن  . داماً من العقد الباطل بطالناً مطلقاً إذ ال تفاوت في العدم كما قدمناوال يمكن أن يقال إن العقد المنعدم اشد انع ، العقد المنعدم

وال تلحقه  ، كال العقدين ال ينتج أثراً  : التمييز غير ذي فائدة فألن أحكام العقد الباطل بطالناً مطلقاً هي عين أحكام العقد المنعدم

إذ قرر  ، بين االنعدام والبطالن المطلق خلقه الفقه الفرنسي في مناسبة عقد الزواج والواقع أن التمييز . وال يرد عليه التقادم ، اإلجازة

                                                                                                                                                                    

وقد استمسك المشروع بتقاليد  . وص الخاصة بالتزام ناقص األهلية برد ما تسلمه عند إبطال العقدكالنص ، بينهامن سبب جامع

فقد اقتبس  . على أن المذهب الجرماني لم يعدم أثره في هذه الناحية ، المذهب الالتيني فيما استحدث في هذا الشأن بوجه عام

نظرية انتقاص العقود ونظرية تحويل العقود أو  . . . فمن ذلك . المشروع أحكاماً هامة من التقنينين األلماني والسويسري

وتطبق الثانية إذا توافرت للعقد الباطل أو  ، وتطبق األولى عند ورود البطالن المطلق أو النسبي على شق من العقد ، انقالبها

ويراعى من ناحية أخرى أن  . ي (من التقنين األلمان 259 ، 295) أنظر المادتين  القابل للبطالن شروط انعقاد عقد آخر

) أنظر  مستلهما في ذلك تقنين االلتزامات السويسري ، المشروع قد نص على تقادم دعوى البطالن بانقضاء ثالث سنوات

ويراعى أن مبدأ  . هذا فضال عن التقادم الطويل المقرر بمقتضى القواعد العامة ، وهي تجعل المدة سنة واحدة ( 115المادة 

ولذلك يكون لهذا التقادم الطويل أثره إذا اكتملت  ، لتقادم القصير في هذه الحالة يختلف عن مبدأ سريان التقادم الطويلسريان ا

  . ( 195ص  – 199ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "مدته قبل انقضاء أجل السنوات الثالث 
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ولكن لم يرد في شأنها  ، فقامت حاالت بطالن ال شك فيها . صيانة له من التزعزع ، هذا الفقه أال بطالن في هذا العقد دون نص

فخلقت نظرية االنعدام حتى  . ليست له الصفة الرسمية في توليه وكما إذا تولى العقد من ، كما إذا كان الزوجان من جنس واحد ، نص

أو في  ، وكان األولى عدم التقيد بالقاعدة الضيقة التي تقضي بان الطبالن ال يكون بغير نص في عقد الزواج . تغطى هذه الحاالت

  . الت الماليةالقليل قصر هذه القاعدة على الزواج فإن طبيعته تغاير طبيعة العقود في دائرة المعام

 . إلى عدم االقتصار على مراتب البطالن الثالث التي تقول بها النظرية التقليدية ، على النقيض مما تقدم ، وهناك من الفقها من يذهب

وأصحاب هذا الرأي يقولون إن القانون عين  . فإن هذا التقسيم الثالثي في نظرهم تقسيم ضيق جامد ال يتسع لمختلف الحاجات

 ً فإذا اختل شرط كان العقد  ، وكل شرط من هذه الشروط يتطلبه القانون للوفاء بغرض معين ، للعقد حتى ينتج آثاراً معينة شروطا

 فتتعدد وجوه البطالن وتتنوع مراتبه تبعاً لألغراض التي تواخها القانون ، باطال في الناحية التي تتالءم مع هذا الشرط
 (991  )

ومهما  .

كما في إجازة الواهب أو  ، لرأي وفي أنه يفسر استعصاء بعض مسائل البطالن على الخضوع للقواعد التقليديةقيل في مرونة هذا ا

م )  وكما في شذوذ بيع ملك الغير وإمكان إجازته بإقرار المالك وهو أجنبي ،(  جديد 575م )  ورثته لهبة لم يتوافر فيها شرط الشكل

م )  وكما في بطالن عقد الشركة الذي لم يستوف الشكل مع عدم جواز أن يحتج الشركاء بهذا البطالن على الغير ،(  جديد 511

وهي ال تسوغ نقض القواعد الثابتة المستقرة في البطالن  ، إال أن هذه الحاالت الخاصة لها ما يفسرها تفسيراً مالئماً  ،(  جديد 991

 ات واالستقرار ما يبرر االطمئنان إليهالتحل محلها قواعد ليس لها من الثب
 (999  )

.  

وخير من التقسيم الثالثي التقسيم الثنائي إلى  . فالوقوف عند التقسيم الثالثي خير من تشتت قواعد البطالن في غير ثبات وال استقرار

 ً مناه من عيب التمييز ما بين العقد المنعدم والعقد لما قد ، وعقد باطل بطالناً نسبياً (  ويدخل فيه العقد المنعدم)  عقد باطل بطالناً مطلقا

بل خير من التقسيم الثنائي الرجوع إلى المنطق الصحيح وجعل البطالن درجة واحدة ال تفاوت فيها هي  . الباطل بطالناً مطلقاً 

قبل أن يتعين مصيره (  ولىالمرحلة األ: )  ذلك ألن العقد الباطل بطالناً نسبياً يمر كما سنرى على مرحلتين . البطالن المطلق

فينتج كل اآلثار القانونية التي كانت تترتب عليه لو نشأ  ، ويكون له في هذه المرحلة وجود قانونين كامل ، باالجازة أو باإلبطال

 ً البطالن ويستمر  فإما أن تلحقه اإلجازة أو يتم في شأنه التقادم فيزول ، يلقى فيها العقد أحد مصيرين(  والمرحلة الثانية)  . صحيحا

وإما أن يتقرر بطالنه فينعدم وجوده القانونين  ، فال يعود هناك فرق بينه وبين العقد الصحيح ، العقد صحيحاً منشئاً لجميع آثاره

ل بطالناً فال يعود هناك فرق بينه وبين العقد الباط ، انعداما تاماً وتزول جميع اآلثار القانونية التي أنشأها ويكون لهذا كله اثر رجعي

 ً أو عقداً  ، فالعقد الباطل بطالناً نسبياً كما نرى ال يعدو في مآله أن يكون عقداً صحيحاً إذا لحقته اإلجازة أو ورد عليه التقادم . مطلقا

لواقع من األمر وا . وإما عقد باطل بطالناً مطلقاً منذ البداية ، فهو إما عقد صحيح على الدوام . باطال بطالناً مطلقاً إذا تقرر بطالنه

وما هو إال تعبير مناسب عن حالة عقد يمر على المرحلتين  ، أن البطالن النسبي ليس شيئاً مستقال يقوم إلى جانب البطالن المطلق

 ، ومن ثم فليس هناك إال نوع واحد من البطالن . فيؤول أمره في النهاية إلى الصحة التامة أو إلى البطالن المطلق ، المتقدم ذكرهما

 كما اندمج فيه االنعدام ، يندمج فيها البطالن النسبي
 (995  )

.  

 : تأصيل البطالن – 311

على أن إرجاع أنواع البطالن كلها إلى البطالن المطلق إذا كان يرضى المنطق القانونين فهو ال ييسر الصياغة الفنية لنظرية  

 ، واألولى من ناحية الصياغة المحضة الرجوع إلى التقسيم الثنائي . البطالن وما تواجهه من حاالت متغايرة تقتضي شيئاً من التنوع

ونقف عند  . أو كما يقول القانون الجديد يكون العقد باطال أو قابال لإلبطال ، فيكون العقد باطال بطالناً مطلقاً أو باطال بطالناً نسبياً 

  . على أن نتولى تأصيله ، هذا التقسيم

ففي الحالة األولى يكون العقد الشكلي الذي ال يتوافر ركن  . اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات موضوعية فالبطالن إما أن يرجع إلى

والقانون هو الذي  ، وقد أسلفنا أن الشكل إنما هو من صنع القانون . ولكن بالقدر الذي يتطلبه القانون من الشكل ، الشكل فيه باطال

وقد يسمح  . فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطال ال تحلقه اإلجازة . ل بهيعين له الجزاء الكافي في حالة اإلخال

وقد يجعل  .(  جديد 991م )  وكما في الشركة التي لم تستوف الشكل المطلوب(  جديد 575م )  باجازته كما في الهبة الباطلة شكال

                                                 

في  ( japiot)  جابيو –وما بعدها  191في رسالته في النظرية العامة في البطالن ص  ( Drogoul)  أنظر دروجول ( 991)  

  . 295وص  292رسالته في بطالن العقود ص 

  . 719فقرة  – 725أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وبوالنجيه فقرة  ( 999)  

ال توجد هناك ثالث أحوال " ذا الصدد ما يأتي : في ه ( 2هامش رقم  127) ص  للمؤلف" نظرية العقد " وقد ورد في  ( 995)  

بل ال توجد إال حالتان : الصحة  ، للعقد مستقلة بعضها عن البعض اآلخر : الصحة والبطالن النسبي والبطالن المطلق

عن العقد  فهو متميز ، والعقد الباطل بطالناً نسبياً هو عقد يمر على هاتين الحالتين واحدة بعد األخرى . والبطالن المطلق

فالبطالن النسبي  ، ومتميز عن العقد الباطل بطالناً نسبياً متميزاً على هذا النحو ، الصحيح الذي ال يمر إال على حالة الصحة

  . "نفسه ليس حالة قائمة بذاتها بين الصحة والبطالن المطلق 
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فالشكل كما قدمنا  . ون فرض كما في شركات التضامن والتوصيةالشكل من المرونة بحيث يقبل أن يستكمل وأن يحتج به فرض د

 ويقده على القالب الذي يختاره ، صنعه على عينه ، من خلق القانون
 (999  )

دائرة البطالن لعدم  –ونحن في هذه الدائرة وحدها  .

  . نتمشى مع القائلين بتنوع مراتب البطالن –استيفاء الشكل المطلوب 

وقبل ذلك نقول أن البطالن قد  . فهنا يجب التأصيل عن طريق تحليل عناصر العقد ، البطالن إلى اعتبارات موضوعيةأما إذا رجع 

وفي بطالن تصرف السفيه (  جديد 511م )  كما في بطالن بيع ملك الغير ، يرجع إلى نص في القانون لحكمة يتوخاها المشرع

 . وهذا النوع من البطالن هو بطالن خاص يتبع في شأنه النص الذي يعالجه . ( جديد 229م )  الصادر قبل تسجيل قرار الحجر

  . ولكن البطالن الذي يخضع للقواعد العامة يرجع أكثر ما يرجع إلى اعتبارات موضوعية نتولى اآلن تقعيدها

ومثل  . ويكون باطال ،  يقوم طبيعةفإذا انعدم أي ركن منها فإن العقد ال . ذلك أن للعقد أركاناً ثالثة هي الرضاء والمحل والسبب

والمحل يشترط فيه اإلمكان  ، فالرضاء يشترط فيه التمييز وتقابل اإليجاب والقبول مع تطابقهما . انعدام الركن اختالل شرطه

والتعيين  وشرط اإلمكان ، فشروط التمييز والتقابل والتطابق في الرضاء . والسبب تشترط فيه المشروعية ، والتعيين والمشروعية

وشرط المشروعية في المحل وفي السبب هو شرط قانونين ال يقوم العقد أيضاً  . في المحل هي شروط طبيعية ال يقوم العقد بدونها

 فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان العقد باطال . بدونه
 (991  )

والبطالن هنا تمليه طبيعة األشياء أو يفرضه القانون حماية  .

ً  . لمصلحة عامة وللمحكمة أن  ، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطالنه ، فال ينتج أثراً  ، والعقد الباطل منعدم طبيعة أو شرعا

  . وال يرد عليه التقادم ، وال تصح إجازته ، تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها

فالرضاء كما  . وهذا هو الرضاء ، الصحة وهناك ركن في العقد قد يقع أن يكون قائماً مستوفياً لشروطه ولكن ال تتوافر له أسباب

 ، رأينا يكون موجوداً مستوفياً لشروطه حتى لو صدر من ناقص األهلية وحتى لو صدر عن غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل

ويبقى أن المتعاقد  . فهو منعقد تترتب عليه آثاره ، وفي هذه الحالة يقوم العقد مستوفياً أركانه . ولكنه يكون رضاء معيباً غير صحيح

فله وحده أن يطلب إبطال  . الذي صدر منه رضاء مختل أو رضاء معيب يكون من حقه أن يحميه القانون إذا هو طلب هذه الحماية

اية ذلك أن هذا الحق في إبطال العقد إنما قرره القانون ال لحم . وإذا سكت سقط حقه في إبطال العقد بالتقادم ، كما له أن يجيزه ، العقد

 يعالج به ما اعتور رضاءه من نقص ، بل لحماية مصلحة المتعاقد الخاصة ، مصلحة عامة
 (991  )

.  

 ومعلوالت معقولة لعلل ظاهرة ، وليس فيما قدمناه من تأصيل للبطالن إال نتائج منطقية لمقدمات تؤدى إليها
 (997  )

.  

                                                 

  . في الهامش 299أنظر آنفاً فقرة  ( 999)  

من هذا المشروع على  259فنصت المادة  ، التمهيدي نصاً يجمع الحاالت التي يكون فيها العقد باطالوقد تضمن المشروع  ( 991)  

 ما يأتي : 

 يكون العقد باطال في الحاالت اآلتية : "  

ً  أ (   . إذا ابرمه شخص ال أهلية له إطالقا

  . و في السبب شروطه الجوهريةأو إذا لم تتوافر في المحل أ ، إذا انعدم فيه الرضاء أو المحل أو السبب ب (

أو إذا اغفل المتعاقدان إجراء شكلياً يعتبره  . إذا اشترط القانون في العقد شكال يكون باطال بدونه ولم يستوف العقد هذا الشكل ج (

  . القانون ركناً في تكوين العقد

  . "إذا ورد في القانون نص خاص على البطالن  د (

 1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "ألن أحكامها منصوص عليها في المواد السابقة " وقد حذفت هذه المادة في المشروع النهائي 

  . في الهامش ( 199ص 

من هذا  259فنصت المادة  . وقد تضمن المشروع التمهيدي نصا يجمع الحاالت التي يكون فيها العقد قابال لإلبطال ( 991)  

 على ما يأتي :  المشروع

 يعتبر العقد قابال لإلبطال في األحوال اآلتية : "  

  . إذا كان أحد المتعاقدين ناقص األهلية ا (

  . إذا شاب الرضاء غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل ب (

  . "إذا ورد في القانون نص خاص يقضي بأن العقد قابل للبطالن  ج (

 1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "ألن أحكامها منصوص عليها في المواد السابقة " وقد حذفت هذه المادة في المشروع النهائي 

  . في الهامش ( 199ص 

ترد أسباب البطالن المطلق إلى تخلف ركن " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 997)  

كعدم توافر األهلية اطالقاً بفقدان التمييز وانعدام اإلرادة تفريعاً على ذلك أو كانتفاء الرضاء أو عدم وجود  ، ن أركان العقدم

يحول دون انعقاده  ، في حكم الواقع زوحكم القانون ، وغنى عن البيان أن تخلف ركن من أركان العقد . المحل حقيقة أو حكماً 

أما البطالن النسبي فهو يفترض قيام العقد أو وجوده من حيث توافر أركانه  . يقصد بالبطالن المطلقوهذا هو ما  . أو وجوده

ولذلك يكون العقد قابال  ، أو بسبب نقص أهلية أحد العاقدين ، ولكن ركناً من أركانه هو الرضاء يفسد بسبب عيب يداخله
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  : خطة البحث – 312

فالعقد الباطل والعقد القابل لإلبطال يمران بأدوار مختلفة منذ نشأتهما إلى أن  . بطالنواآلن نستطيع أن نرسم خطة لبحث نظرية ال

ً  ، فقد يترتب عليهما بعض اآلثار . يتقرر بطالنهما ولكن في  . وقد يرد على العقد القابل لإلبطال اإلجازة أو التقادم فينقلب صحيحا

  . مأكثر األحوال يطلب ذو الشأن تقرير بطالن العقد فينعد

  . ونتولى بحث كل من هذه األدوار . تقرير البطالن(  9)  . اإلجازة والتقادم(  1)  . ترتيب اآلثار(  2: )  فاألدوار إذن ثالثة

 اآلثار التي تترتب على العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال  -المبحث األول 

  اآلثار العرضية واآلثار األصلية – 313

:  ً أو واقعة (  acte materiel)  ولكنه عمل مادي ، إذ هو كعقد ال وجود له(  acte juridique)  العقد الباطل ليس عمال قانونيا

ً  .(  fait juridique)  قانونية ليس هو األثر األصلي الذي يترتب على العمل القانونين  ، وهو بهذه المثابة قد ينتج أثراً قانونيا

على أن العقد الباطل قد ينتج في حاالت  . بل هي اثر عرضي يترتب على العمل المادي باعتباره واقعة قانونية ، باعتباره عقداً 

  . وطوراً وجوب حماية حسن النية ، وهذا شذوذ تقتضيه تارة ضرورة استقرار التعامل ، االستثنائية أثره األصلي باعتباره عقداً 

كان المقصود  ، فإذا قلنا العقد الباطل . وصار هو والعقد الباطل بمنزلة سواء ، انعدم منذ البدايةوالعقد القابل لإلبطال إذا تقرر بطالنه 

 أن يدخل في مضمونه العقد القابل لإلبطال بعد أن يتقرر إبطاله
 (995  )

.  

                                                                                                                                                                    

 . وهو من داخل رضاءه العيب أو من لم تكتمل أهليته ، حتهللبطالن بمعنى أنه يبطل إذا طلب ذلك من شرع البطالن لمصل

ومن الجلى أن قابلية العقد للبطالن إنما تمثل العقد في مرحلتين متتابعتين : األولى مرحلة الصحة وينتج فيها العقد جميع 

الصحة وقابلية  ، ة مراحل ثالثفليست ثم . والثانية مرحلة البطالن ويعتبر العقد فيها باطال ال حكم له من وقت نشوئه ، آثاره

وقد يقرر البطالن المطلق أو النسبي بمقتضى نص خاص في  . الصحة والبطالن ، وإنما توجد مرحلتان ، البطالن والبطالن

  . ( 191ص  – 199ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "القانون 

وتجعل هذه المراتب متدرجة  ، تقسيم البطالن إلى مراتب متعددة تعرف ، من قديمة وحديثة ، هذا ويمكن القول إن القوانين األخرى

  . طبقاً لما ينتجه العقد الباطل من اآلثار

  . بل إن الفقه األلماني يعرف العقد المنعدم . ( 251 – 252) م  فالقانون األلماني يعرف البطالن المطلق والبطالن النسبي

ً ويميز قانون االلتزامات السويسري بين  ً  ( 19و  25و  22) م  العقد الباطل بطالناً مطلقا و  19و  12) م  والعقد الباطل بطالناً نسبيا

  . ( 15و  17و  11و  19

 ً ً  ، ويدخل فيه العقد المنعدم ( void)  والقانون اإلنجليزي يميز بين العقد الباطل بطالناً مطلقا  voidable)  والعقد الباطل بطالناً نسبيا

كعقد غير  ، ويريد باالخير عقد صحيحاً ال يمكن إثباته طبقاً للقواعد القانونية . ( unenforceable)  النافذ والعقد غير (

 ، ولكن ال تمكن المطالبة بتنفذه ، مثل هذا العقد ال يكون باطال وال يجوز طلب إبطاله . مكتوب ال يجوز إثباته بغير الكتابة

وظاهر أن هذا الفرض هو إحدى حاالت االلتزام الطبيعي في  . يس له أن يسترد ما فدععلى أنه إذا نفذه الملتزم اختياراً فل

فقد وضع إحدى  ، ولما كان القانون اإلنجليزي ال يعترف بااللتزام الطبيعي كنظرية عامة ، القانونين المصري والفرنسي

  . حاالته في نظرية البطالن

ومراتب العقود حسب تدرجها من  . رج العقد على مراتب متعددة من حيث ظهور أثرهأما الشريعة إسالمية فلها نظامها الخاص في تد

ثم الالزم وهو أقوى مراتب العقود من حيث ظهور  ، ثم النافذ ، ثم الموقوف ، ثم الفاسد ، الضعف إلى القوة هي العقد الباطل

ً  . األثر وهو ال ينعقد أصالً وال  ، في ركنه أو في محله حللأي ما كان  ، فالعقد الباطل ما ليس مشروعاً ال أصالً وال وصفا

بان يكون المعقود عليه أو  ، والعقد الفاسد هو ما كان مشروعاً بأصله ال بوصفه . يفيد الملك في األعيان المالية ولو بالقبض

وهو  . أو يكون مقروناً بشرط من الشرائط الموجبة لفساد العقد ، أو يكون العقد خالياً من الفائدة ، بدله مجهوال جهالة فاحشة

والعقد الموقوف هو ما كان العاقد فيه فضولياً تصرف في ملك غيره  . ال يفيد الملك في المعقود عليه إال بقبضه برضا صاحبه

 ، إذا أجازه المالك في الصورة األولى فال يظهر اثر العقد الموقوف وال يفيد ثبوت الملك إال . أو كان صبياً مميزاً  ، بال إذنه

والعقد الالزم  . والعقد النافذ هو ما صدر من ذى أهلية كاملة فيما يملك التصرف فيه . والولى أو الوصى في الصورة الثانية

قواعد  ويستخلص من ذلك أن . هو ما كان خالياً من خيارات أربعة : خيار التعيين وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية

  . البطالن في الشريعة اإلسالمية تختلف اختالفاً واضحاً عن قواعد البطالن في القانون الحديث

فهو يصلح أن يكون سبباً  . وقد يكون العقد القابل لإلبطال قبل أن يتقرر بطالنه منتجا لبعض اآلثار كواقعة مادية ال كعقد ( 995)  

فإذا اشترى  . بخالف العقد الباطل فإنه ال يصلح لذلك ، في التملك بالتقادم الخمسيصحيحاً ناقال للملكية يستند إليه الحائز 

وتملك المشتري العقار بالتقادم  ، صلح هذا البيع أن يكون سبباً صحيحاً  ، وكان البائع قاصراً  ، شخص عقاراً من غير المالك
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  . ونتناول اآلن كال من اآلثار العرضية واآلثار األصلية للعقد الباطل

 العرضية للعقد الباطل اآلثار  -المطلب األول 

 : استعراض بعض هذه اآلثار – 314

فهو في الشريعة اإلسالمية ال ينتج آثاره  ، من ذلك الزواج غير الصحيح . قد ينتج العقد الباطل آثاراً باعتباره واقعة مادية كما قدمنا 

عرضية كوجوب العدة في بعض األحوال ووجوب  ولكنه ينتج آثاراً  ، األصلية كحل التمتع ووجوب النفقة والتوارث ما بين الزوجين

 المهر بعد الدخول وثبوت النسب احتياطاً وسقوط الحد ولو مع العلم بالبطالن على خالف في الرأي
 (919  )

وهذه اآلثار ال تترتب  .

فإذا وقع أن رجال  . ة ماديةولكنها تترتب عليه باعتباره واقع ، فهو بهذا االعتبار باطل ال ينتج أثراً  ، على الزواج باعتباره عقداً 

والمهر  ، والبنوة تابتة بطبيعة األشياء ، فالعدة واجبة على اثر هذا االتصال الفعلي ، وامرأة ارتبط أحدهما باآلخر كما لو كانا زوجين

  . وسقوط الحد عند من يقولون به يكون للشبهة ال لقيام رباطة الزوجية ، بمثابة تعويض عن الدخول

من ذلك صحيفة الدعوى إذا كلف فيها المدعى عليه بالحضور أمام  . ولكنه ينتج بعض اآلثار ، جراءات ما يكون باطالوهناك من اإل

ومن ذلك أيضاً العطاء اللحق في المزايدة يسقط  .(  جديد 979م )  فتكون باطلة وهي مع ذلك تقطع التقادم ، محكمة غير مختصة

  .(  جديد 55م )  حق باطالالعطاء السابق حتى لو كان العطاء الال

 ، إحداهما نظرية تحول العقد ، ومن أهم اآلثار العرضية التي ينتجها العقد الباطل أثران يستخلصان من تطبيق نظريتين معروفتين

  . ونقول كلمة موجزة عن كل منهما . واألخرى نظرية الخطأ عند تكوين العقد

نظرية تحول العقد – 1
  (*  )

 (انتقاص العقد) ونظرية 

 (Conversicn du contrat  ) 

Reduction du contrat  ) 

 : النصوص القانونية – 315

أما القانون الجديد فقد أورد  . لم يكن القانون القديم يتضمن نصاً يقرر النظرية كمبدا عام ولكن القضاء كان يطبقها في بعض الحاالت 

  : وهي تجري على الوجه اآلتي ، 255فيها نصاً صريحاً هو المادة 

 ، فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا كان العقد باطال أو قابال لإلبطال وتوافرت فيه أركان عقد أخر"  

 إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد
 (912  )

" . 

                                                                                                                                                                    

عالقة ما بين المشتري والمالك الحقيقي واقعة مادية ال وظاهر أن البيع الصادر من القاصر غير المالك يعتبر في ال ، الخمسى

أما ذاا أبطله القاصر أو المشتري فإنه ال يعود صالحاً ألن يكون سبباً  ، وهو ال يكون سبباً صحيحاً إال قبل إبطاله . عقداً 

 ً السيما  ، ن على القاصرويتصور أن المشتري يبطله إذا كان من مصلحته أن يرجع العقار إلى صاحبه ويرجع بالثم . صحيحا

  . إذا نزلت قيمة العقار عن الثمن وأمكن المشتري أن يرجع بالثمن على القاصر باعتبار أنه قد أفاد منه إفادة كاملة

  . وما بعدها 59وما بعدها وص  99ص  9فتح القدير  ( 919)  

إذا كان العقد باطال أو قابال " الوجه اآلتي : من المشروع التمهيدي على  199تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 912)  

فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت أركانه إذا تبين أن المتعاقدين  ، للبطالن وتوافرت فيه أركان عقد آخر

جعة ادخلت بعض وفي لجنة المرا . "كانت نيتهما تنصرف إلى إبرام هذا العقد لو إنهما كانا يعلمان ببطالن العقد األول 

وفي لجنة  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 257وأصبح رقم المادة  ، تعديالت لفظية

وقيل في الرد على ذلك بأن  ، القانون المدني لمجلس الشيوخ جرت مناقشات طويلة حول حذف العبارة األخيرة من النص

ولكنا نطالبه أن  ، فنحن ال تلزمه بالبحث عن نية المتعاقدين ، المقصود بهذه المادة أن نضع للقاضي معياراً لتحقيق العدالة

وهذا التكييف القانونين من القاضي يقع تحت رقابة محكمة  ، يستخلص ما كانت تنصرف إليه نية المتعاقدين عند إبرام العقد

وانتهت اللجنة إلى االقتصار  . نقض على أن يكون مفهوماً أن القاضي يبحث في النية التي كان مفروضاً قيامها قبل النزاعال

وال  ، والن المسألة نيط أمرها بالنية ، ألنها تزيد ال محل له" لو إنهما كانا يعلمان ببطالن العقد األول " على حذف عبارة 
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واخذ بها التقنين األلماني كقاعدة عامة في نص  ، صاغها الفقهاء األلمان في القرن التاسع عشر ، ونظرية تحول العقد نظرية ألمانية

 259صريح هو المادة 
 (911  )

  . وعلى نهج التقنين األلماني سار القانون المدني الجديد .

  كيف يتحول لتصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح – 316

فيتحول التصرف الذي قصد إليه  ، قد يتضمن رغم بطالنه عناصر تصرف آخروتتلخص النظرية في أن التصرف الباطل  :

وبذلك يكون التصرف الباطل قد  . إلى التصرف الذي توافرت عناصره وهو التصرف الصحيح ، المتعاقدان وهو التصرف الباطل

 ً   . أنتج أثراً قانونياً عرضياً ال أصليا

لم تستوف الشكل الواجب فتتحول من كمبيالة باطلة "  كمبيالة"  ف آخر صحيحومن األمثلة على تحول التصرف الباطل إلى تصر

فيكون التعهد باطال ألن  ، ومن األمثلة أيضاً شخص يتعهد تعهداً ال رجوع فيه أن يجعل آخر وارثا ً له . إلى سند عادي صحيح

ولكنه يتحول إلى وصية صحيحة يجوز الرجوع  ،(  institution d'heritier)  الشريعة اإلسالمية ال تعرف عقد إقامة الوارث

فإذا كانت الوصية الالحقة باطلة تحولت إلى عدول صحيح عن الوصية  ، ومن أمثلة التحول كذلك وصية الحقة لوصية سابقة . فيها

عدول فيتحول التصرف الباطل إلى  ، ومثل هذا تصرف باطل في شيء كان قد أوصى به المتصرف قبل صدور التصرف . السابقة

  . صحيح عن الوصية

  : شروط تحول العقد – 317

(  1)  . بطالن التصرف األصلي(  2: )  ويتبين مما تقدم أن هناك شروطاً ثالثة لتحول التصرف الباطل إلى تصرف آخر صحيح

 وانصراف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى هذا التصرف اآلخر(  9)  . وتضمنه لعناصر تصرف آخر
 (919  )

.  

فال  ، لو أن التصرف األصلي كان صحيحا؟ً (  2: )  وتترتب على هذا الشرط نتيجتان . فيجب أوالً أن يوجد تصرف أصلي باطل

حتى لو تضمن التصرف الصحيح عناصر هذا التصرف  ، يتحول إلى تصرف آخر كان المتعاقدان يؤثرانه على التصرف األول

 ، ويتبين أن كال من الواهب والموهوب له كان يفضل الوصية على الهبة ، صيةمثل ذلك هبة صحيحة تتضمن عناصر الو . اآلخر

يجب أن يكون (  1)  . وال يتحول إال التصرف الباطل ، ألن الهبة وقعت صحيحة ، فال تتحول الهبة إلى وصية في هذه الحالة

 ، فال يكون هناك محل لتحول التصرف ، النقسامأما إذا كان جزء منه باطال وكان التصرف قابال ل . التصرف األصلي باطال بأكمله

من القانون المدني الجديد  259وقد نصت المادة  . فيزول الجزء الباطل ويبقى الجزء الصحيح ،(  reduction)  بل النتقاصه

إال إذا  ، الذي يبطلإذا كان العقد في شق منه باطال أو قابال لألبطال فهذا الشق وحده هو "  فقضت بأنه ، صراحة على هذا الحكم

                                                                                                                                                                    

 – 255وأصبح رقم المادة  . أو بأي ظرف آخر ما دام األمر سيرجع في النهاية إلى تقدير القاضيلمحل للتقيد بعد ذلك بالعلم 

  . ( 111ص  – 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته

 ، ل القانونين الباطل يفي بشروط عمل قانونين آخرإذا كان العم" من التقنين األلماني بما يأتي :  259وقد قضت المادة  ( 911)  

ويجمع هذا النص  . "فهذا العمل األخير هو الذي يؤخذ به إذا فرض أن المتعاقدين كانا يريدانه لو كانا يعلمان بالبطالن 

)  ى ما سيأتي بيانهوقد أخذ باإلرادة االحتياطية وال بانعدام اإلرادة العكسية عل ، شروط التحول الثالثة التي سيأتي ذكرها

  . ( 297ص  259أنظر في هذا الموضوع سالي في إعالن اإلرادة م 

 جديد ( 255) م  199استقيت أحكام المادة " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 919)  

فليس يرد  . ه أدق من فكرة االنتقاص التي تقدمت اإلشارة إليهابيد أن فكرة تحويل العقد أو انقالب . من التقنين األلماني أيضاً 

ويبدلهما من عقدهما القديم عقداً  ، بل الواقع أن القاضي يحل نفسه محلهما . أمر التحويل إلى مجرد تفسير إلرادة المتعاقدين

فإذا كان صحيحاً فال يملك  . بال للطبالنويشترط العمال أحكام التحويل أن يكون العقد األصيل باطال أو قا . جديداً يقيمه لهما

ويشترط كذلك أن تكون عناصر  . القاضي بوجه من الوجوه أن يحل محله عقداً آخر قد يؤثره المتعاقدان لو فصل لهما أمره

فال يملك القاضي  ، العقد الجديد التي يقيمه القاضي قد توافرت جميعاً في العقد األصيل الذي قام به سبب من أسباب البطالن

ويشترط أخيراً أن يقوم الدليل على أن نية  . على أي تقدير أن يلتمس عناصر إنشاء العقد الجديد خارج نطاق العقد األصيل

ويستخلص مما تقدم  . المتعاقدين كانت تنصرف إلى االرتباط بالعقد الجديد لو إنهما تبينا ما بالعقد األصيل من أسباب البطالن

فإذا كان يتولى عن العاقدين إعادة إنشاء التعاقد إال أنه يسترشد في  . قاضي في نطاق التحويل ليست سلطة تحكميةأن سلطة ال

وليست الشروط الثالثة المتقدمة سوى قيود قصد بها أن تحد من إطالق تقدير القاضي على نحو يتيح  . ذلك بارادتهما بالذات

ولعل اعتبار الكمبيالة التي ال تستوفى ما ينبغي لها من  . المفترضة ونيتهما الحقيقيةتقريب الشقة ما أمكن بين نية المتعاقدين 

)  "الشروط الشكلية سنداً أذنياً أو مجرد تعاقد مدني من ابرز التطبيقات العملية التي يمكن أن تساق في صدد فكرة التحويل 

  . ( 115ص  – 119ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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"  تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابال لألبطال فيبطل العقد كله
 (915  )

مثل ذلك قسمة أعيان بعضها موقوف  .

إال إذا اثبت من يطعن في القسمة كلها إنها ما كانت  ، وتبقى قسمة المملوك صحيحة ، فتقع قسمة الموقوف باطلة ، وبعضها مملوك

يكون من شأنه أن يبطل الوصية كلها إذا كان هو  ، ويتبين من ذلك أن وجود شرط باطل في وصية . لتتم في المملوك دون الموقوف

ويدخل في نطاق هذه القاعدة  . يدخل في نطاق قاعدة انتقاص العقد ، أو يبطل هو وحده إذا لم يكن هو الدافع ، الدافع إلى التصرف

كعقد بقاء في الشيوع اتفق على أن تكون  ، انون أن يقف عند رقم محدود على أن ينقص ما يزيد على هذا الرقمأيضاً ما يشترط فيه الق

في المائة فتنقص الفوائد  1أو عقد قرض بفوائد تزيد على  ،(  جديد 795م )  مدته أكثر من خمس سنوات فتنقص المدة إلى خمس

أما إذا لم يكن قابال لها فإنه  . األحوال ينتقص العقد ال يتحول ما دام قابال للتجزئةفي مثل هذه  .(  جديد 111م )  في المائة 1إلى 

كما قدم يكون هناك محل في حالة االنتقاص لتحول  ، وقد يكون هناك محل في هذه الحالة لتحوله إلى عقد آخر صحيح . يبطل بأكمله

 وكان القضاء يأخذ به في ظل القانون القديم ،  تطبيقاً للقواعد العامةوانتقاص العقد ليس إال . الجزء الباطل وحده إلى عقد آخر صحيح
 (919  )

.  

ويجب ثانياً أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف اآلخر الذي يتحول إليه دون أن يضاف إلى هذا التصرف اآلخر 

 ، وتبين أن األرض غير مملوكة للبائع ، آخر مثل ذلك شخص باع أرضا من . فإذا اختل هذا الشرط لم يجز التحول . عنصر جديد

 حتى لو ثبت أن المتعاقدين كانا يقبالن ذلك لو علما بأن البائع ال يملك األرض ، فال يتحول العقد إلى بيع يقع على منزل مملوك للبائع
 (911  )

.  

                                                 

إذا كان العقد في شق منه باطال " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  191النص : ورد هذا النص في المادة  تاريخ ( 915)  

إال إذا تبين أن  ، أما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مستقال ، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، أو قابال للبطالن

وأصبح  ، وفي لجنة المراجعة ادخلت بعض تعديالت لفظية . "ذي وقع باطال أو قابال للبطالن العقد ما كان ليتم بغير الشق ال

وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ  . ووافق مجلس النواب المادة دون تعديا . في المشروع النهائي 251رقم المادة 

ألن هذه العبارة جاءت على سبيل اإليضاح وهي " تقال أما الباقي من العقد فيظل صحيحاً باعتباره عقداً مس" حذفت عبارة 

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها  . 259وأصبح رقم المادة  ، تقرر نتيجة تستخلص في غير عناء من النص نفسه

  . ( 112ص  – 195ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  لجنته

 جديد ( 259) م  191اقتبس المشروع أحكام المادة " دي في هذا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهي

) أنظر  ومن بينها التقنين األلماني وتقنين االلتزامات السويسري والتقنين البولوني بوجه خاص ، من التقنينات الجرمانية

وهي تعرض النتقاص العقد عندما يرد البطالن المطلق  . 5 من التقنينين التونسي والمراكش ي 997/  911أيضاً المادتين 

أو أن بيعاً ورد على عدة أشياء وقع العاقد في غلط  ، فلو فرض أن هبة اقترنت بشرط غير مشروع . أو النسبي على شق منه

وعلى  . ام به سببهففي كلتا الحالتين ال يصيب البطالن المطلق أو النسبي من العقد إال الشق الذي ق ، جوهري بشأن شيء منها

ويظل ما  ، ويبطل البيع فيما يتعلق بالشيء الذي وقع الغلط فيه بطالناً نسبياً  ، ذلك يبطل الشرط المقترن بالهبة بطالناً مطلقاً 

ما لم يقم من يدعى البطالن الدليل على أن الشق الذي بطل بطالناً مطلقاً أو  ، بقى من العقد صحيحاً باعتباره عقداً مستقالً 

من التقنينين التونسي  997/  911من التقنين األلماني والمادتين  295) قارن المادة  نسبياً ال ينفصل عن جملة التعاقد

وغنى عن البيان أن هذه  . وهي تلقى عبء اإلثبات على عاتق من يتمسك بصحة ما بقى من أجزاء العقد ( ، والمراكشي

  . ( 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "دة المتعاقدين األحكام التشريعية بست إال مجرد تفسير إلرا

وانظر في موضوع االنتقاص مقاال  – 191ص  219رقم  29المحاماة  2515أكتوبر سنة  21محكمة الزقازيق في  ( 919)  

من تقنين  1فقرة  19وانظر أيضاً المادة  – 591ص  – 599ص  9للدكتور حلمي بهجت بدوي في مجلة القانون واالقتصاد 

  . االلتزامات السويسري

أن الشخص  ، تطبيقاً لهذه المادة ، وقد رأينا . من القانون المدني الجديد 215ومن ثم ال يعد تحوال ما نصت عليه المادة  ( 911)  

) أنظر  ءهالذي اشترى شيئاً وهو يعتقد أنه أثرى يظل مرتبطاً بالعقد إذا عرض البائع أن يعطيه الشيء االثرى الذي قصد شرا

ألن البيع الثاني أدخل عليه عنصر جديد لم  ، وليس في هذا تحول بيع شيء غير أثرى إلى بيع شيء أثرى . ( 217آنفاً فقرة 

  . فتخلف بذلك شرط من شروط التحول ، وهو الشيء األثرى بالذات ، يكن موجوداً في البيع األول

  . ما بين تصحيح العقد وتحوله واجازته ويحسن في هذه المناسبة أن نشير إلى وجوب التمييز

 ً فعرض البائع على المشتري أن يعطيه الشيء األثرى  . فتصحيح العقد يكون بإدخال عنصر جديد عليه يؤدي قانوناً إلى جعله صحيحا

 –الشيء األثرى  -وإدخال هذا العنصر الجديد  ، الذي قصد شراءه في المثل المتقدم يجعل المشتري مرتبطاً بالعقد كما قدمنا

 ً وفي االستغالل يجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف المستغل  . على العقد قد أدى قانوناً إلى جعل العقد صحيحا

عقد هو إدخال عنصر جديد في ال . فعرض ما يكفي لرفع الغبن ، دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن

وكذلك الحال في تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل في بيع العقار المملوك لشخص ال تتوافر فيه  . أدى إلى تصحيحه

ويعتبر أيضاً تصحيحاً لعقد القسمة إكمال نصيب المتقاسم المغبون ما نقص  ، األهلية إذا كان في البيع غبن يزيد على الخمس
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وليس معنى ذلك أن  . التصرف األصليويجب أخيراً أن تنصرف إرادة المتعاقدين المحتملة إلى التصرف اآلخر الذي تحول إليه 

فإرادتهما  . بل معناها إنهما كانا يريدانه لو إنهما علما بان التصرف األصلي باطل ، المتعاقدين أرادا التصرف اآلخر إرادة حقيقية

ضي قد ا ومن هنا نرى أن القا . وانصرفت ارادتهما المحتملة إلى التصرف اآلخر ، الواقعية انصرفت إلى التصرف األصلي

فأقام  ، عناصر تصرف صحيح انصرفت إليه اإلرادة المحتملة للمتعاقدين –باعتباره واقعة مادية  –ستخلص من التصرف الباطل 

 وجعل ذاك أثراً عرضياً لهذا ، هذا التصرف الصحيح مقام التصرف الباطل
 (911  )

.  

 نظرية الخطأ عند تكوين العقد
 (*  )

 

  (Culpa in contrahendo  ) 

  وما هو جزاء هذا الخطأ –كيف يكون هناك خطأ عند تكوين العقد  - 318

 ، أما المتعاقد اآلخر فيعتقد صحة العقد ، ويكون سبب البطالن آتياً من جهة أحد المتعاقدين ، قد يكون العقد باطال أو قابال لإلبطال :

فهل يرجع  . ناله من وراء ذلك ضرر لم يكن في حسابه ، ن العقدفإذا تقرر بطال . ويبني تعامله على هذا االعتقاد ، ويطمئن إلى ذلك

 وعلى أي أساس قانونين يكون هذا الرجوع ؟  ، بالتعويض على من كان سبب البطالن آتياً من جهته

                                                                                                                                                                    

وتخفيض األجل  ، %1ومن قبيل تصحيح العقد تخفيض الفوائد االتفاقية إلى  . لى الخمسمن حصته إذا لحقه غبن يزيد ع

وإن كان التصحيح في هاتين الحالتين األخيرتين قد أتى عن طريق انتقاص العقد  ، االتفاقي للبقاء في الشيوع إلى خمس سنين

بتغيير في عنصر من عناصر العقد  ، كما رأينا ، يحويجري التصح . وهو إجباري بمقتضى القانون ال اختاري بإرادة المتعاقد

وإما  ، وإما بزيادة فيه كالتكملة في حالتي االستغالل والغبن ، : إما بإبداله بعنصر جديد كما في إبدال غير األثرى باألثرى

يج من تصرف إرادي والتصحيح هو مز . بانتقاص منه كتخفيض الفوائد االتفاقية وإنقاص األجل االتفاقي للبقاء في الشيوع

فيعتبر  ، وله اثر رجعي كاإلجازة . من الطرف الذي لم يتقرر بطالن العقد لصالحه ، بخالف اإلجازة ، وعمل مادي يصدر

فالتصحيح يكون  . وتصحيح العقد غير مراجعة القاضي للعقد –العقد المصحح صحيحاً من وقت نشوئه ال من وقت تصحيحه 

والتصحيح ال يكون إال في عقد  . أما مراجعة العقد فتكون من عمل القاضي ، مقتضى حكم القانونبمقتضى إرادة المتعاقد أو ب

 ، أما مراجعة العقد فقد تكون في عقد نشأ معيباً كإنقاص االلتزامات في االستغالل وفي عقود اإلذعان ، نشأ معيباً منذ البداية

 جديد ( 59) م  غير الجوهرية التي لم يتفق عليها المتعاقدان وقد تكون في عقد نشأ صحيحاً كاستكمال القاضي للمسائل

  . وكإنقاص االلتزام المرهق في نظرية الحوادث الطارئة

 ، بل تبقى عناصر العقد القديم كما هي ، استبدال عقد جديد بعقد قديم من غير إدخال أي عنصر جيد ، كما رأينا ، أما تحول العقد فهو

وعدم إدخال أي عنصر جديد هو  . فيقع بذلك استبدال العقد الجديد بالعقد القديم ، نياً غير التكييف األولوإنما تكيف تكييفاً قانو

  . الذي يميز التحول من التصحيح

وفي هذا تتفق اإلجازة مع التحول وتختلف عن  ، استبقاء العقد القابل لإلبطال بعناصره كما هي ، كما سنرى ، وأما إجازة العقد فهي

وفي هذا تتفق اإلجازة مع  ، مع استبقاء العقد المجاز على تكييفه القانونين األصلي دون أن يكيف تكييفاً جديداً  ، التصحيح

  . التصحيح وتختلف عن التحول

كما يقول  ( volonte teleologique)  عاقدانويبرر ذلك أن التصرف الصحيح قد قام على الغاية التي قصد إليها المت ( 911)  

فإن كان هناك طريق  . وقد اختارا لذلك طريقاً قانونياً تبين بطالنه ، فهناك غاية عملية يريد المتعاقدان الوصول إليها . سالي

لو أنهما كانا  ، صحيحفمن الممكن القول بأنهما كانا يريدان هذا الطريق القانونين ال ، قانونين صحيح يؤدي إلى الغاية ذاتها

فالعبرة إذن  . ما دام الطريق الصحيح يؤدي إلى الغاية العملية التي قصداها ، يعلمان ببطالن الطريق القانونين الذي اختاراه

  . ال باإلرادة القانونية ، بالغاية العملية

المتعاقدين احتياطياً إلى التصرف الصحيح هذا وهناك من أنصار نظرية اإلرادة الباطنة من يشترط في التحول أن تنصرف إرادة 

بل يجب أن يتوقع المتعاقدان احتمال بطالن التصرف األصلي  . فال تكفي اإلرادة المحتملة . الذي تحول إليه التصرف الباطل

 . حقيقيةواإلرادة االحتياطية هي كما نرى إرادة  . فتتصرف ارادتهما احتياطياً إلى التصرف اآلخر عند تحقق هذا االحتمال

فيقوم التصرف الصحيح  . وأرادا تصرفاً صحيحاً على سبيل االحتياط ، ويكون المتعاقدان قد أرادا تصرفاً باطال في األصل

  . على إرادة حقيقة ال على إرادة محتملة

بل يكتفي بانعدام  ، تملةوعلى النقيض من ذلك يوجد من أنصار نظرية اإلرادة الظاهرة من ال يتطلب ال إرادة احتياطية وال إرادة مح

  . فيتحول العقد ما لم يتضح من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى استبعاد هذا التحول . اإلرادة العكسية
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 الفهرس العام

يه فليس هناك إن عقد تؤسس عل ، ووجه الصعوبة فيها أن العقد باطل . هذا هو وضع المسألة في نظرية الخطأ عند تكوين العقد

 فكيف إذن يمكن الرجوع عليه ؟  ، مسئولية المتعاقد الذي أتى سبب البطالن من جهته

كشخص يترك خاتمه عند آخر فيوقع هذا به عقداً يطمئن إليه  ، قد يكون العقد باطال ال نعدام الرضاء . ونأتي بأمثلة توضح ما أسلفناه

وكالموجب يعدل عن إيجابه قبل أن يتالقى  ، إليها من يشتريهاوكمدير شركة يصدر سندات غير صحيحة يطمئن  ، الطرف اآلخر

كأن يبيع شخص شيئاً غير  ، وقد يرجع سبب البطالن للمحل أو السبب . بالقبول ولكن المتعاقد اآلخر يطمئن إلى أن العقد قد تم

ال يعلم سبب البطالن ويطمئن إلى  ولكن المشتري ، وكأن يلتزم البائع لسبب غير مشروع ، موجود أن لم تتوافر فيه شروط المحل

وكأن يقع أحد  ، كأن يتقدم قاصر إلى التعاقد ويطمئن من يتعاقد معه إلى صحة العقد ، وقد يكون العقد قابال لإلبطال . قيام العقد

معتقداً أنه وكمن يشتري من غير المالك  ، المتعاقدين في غلط ال يشترك معه فيه الطرف اآلخر بل يطمئن إلى أن التعاقد صحيح

  . المالك

فالموجب الذي يعدل عن إيجابه إذا وصل عدوله إلى الطرف اآلخر بعد وصول  . ومن هذه األمثلة ما عالجه القانون بنصوص خاصة

ويلزم  . وال يعتد بعدم مشروعية السبب إذا كان الطرف اآلخر ال يعلم بذلك كما أسلفنا .(  جدي 52م )  اإليجاب لم يعتد بالعدول

وإذا شاب التعاقد غلط لم يشترط فيه  .(  جديد 225م )  ناقص األهلية بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته

وإذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن المبيع  .(  جديد 219م )  فالغط ال يؤثر في صحة العقد ، الطرف اآلخر ولم يعلم به

  .(  جديد 517م )  فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية ، ئعغير مملوك للبا

ولكن في غير األمثلة التي ورد فيها نص خاص كيف يستطيع المتعاقد الذي اطمأن إلى صحة العقد أن يرجع على المتعاقد الذي أتى 

رجع  ، إذا توافرت فيها شروط الخطأ التقصيري ، ديةسبب البطالن من جهته ؟ يمكن القول منذ اآلن إن العقد الباطل يعتبر واقعة ما

ومن ثم يكون العقد  . المتعاقد الذي اطمأن إلى صحة العقد بالتعويض عن هذا الخطأ على المتعاقد الذي أتى من جهته سبب البطالن

ً  الباطل قد أنتج أثراً    . بل على أساس أنه واقعة مادية ، ال على أساس أنه عقد ، قانونيناً عرضيا

  نظرية إهرنج في الخطأ عند تكوين العقد – 319

فوضع له نظرية معروفة بنظرية  ، الفقيه األلماني المعروف واجه هذا الفرض في صوره المتعددة(  Ihering)  على أن إهرنج :

ا هو القانون المعمول به ودعاه إلى ذلك أن القانون الروماني كان في ألماني .(  Culpa in contrahendo)  الخطأ عند تكوين العقد

بل كانت األعمال الضارة التي توجب التعويض مقيدة  ، ولم يكن هذا القانون يسلم بأن كل خطأ يرتب مسئولية مدنية . في عهده

يعتبر  ، كواقعة مادية ، فلم يستطيع إهرنج أن يقرر أن العقد الباطل . المعروف(  Aquilia)  بشروط معينة يقضي بها قانون أكيليا

ولكنه نقب في نصوص القانون الروماني فعثر على بعض النصوص التي تقضي برجوع أحد المتعاقدين  . خطأ يوجب التعويض

 على اآلخر في العقد الباطل بمقتضى دعوى العقد ذاتها
 (917  )

واستخلص من ذلك أن العقد بالرغم من بطالنه ينشيء التزاماً  .

ولم يرد االقتصار على التطبيقات التي وجدها في القانون الرومانين بل رسم مبدأ عاماً يقضى بأن  . بالتعويض كعقد ال كواقعة مادية

في إيجاد مظهر تعاقدي اطمأن إليه المتعاقد اآلخر بالرغم من بطالن العقد الذي قام عليه هذا  ، ولو بحسن نية ، كل متعاقد تسبب

بحيث يرجع  ، وض المتعاقد اآلخر ما أصابه من الضرر بسبب اطمئنانه إلى العقديلتزم بمقتضى العقد الباطل ذاته أن يع ، المظهر

 إلى الحالة التي كان يصير إليها لو لم يتعاقد
 (915  )

.  

  . يتلون فيها بلون خاص –الخطأ والعقد والتعويض  –وتتميز نظرية إهرنج هذه بان كال من المقومات الثالثة للمسئولية 

وكان واجباً عليه أن يعلم بما يحول دون هذا  ، قدام المتعاقد الذي أتى سبب البطالن من جهته على التعاقدأما الخطأ فينحصر في إ

فإنه يبقى أن  ، على أنه حتى لو فرض أن هذا المتعاقد كان ال يستطيع أن يعلم بسبب البطالن . التعاقد من أسباب توجب بطالن العقد

ال أن يتحمله المتعاقد اآلخر وهو حسن النية ولم يكن  ، ه هو وقد وجد سبب البطالن في جانبهوأن من العدل أن يتحمل ، ضرراً قد وقع

يوجب (  culpa)  فوجود سبب البطالن في جانب أحد المتعاقدين هو في ذاته خطأ . في موقف يستطيع فيه أن يكشف عن هذا السبب

  . التعويض

ن من الممكن تصويره على أنه عقد ضمان التزم بمقتضاه هذا المتعاقد أن يكفل وأما العقد الذي اخل به المتعاقد المسئول فقد كا

 ، ووجه ذلك أن كل شخص أقدم على التعاقد يتعهد ضمناً أال يقوم من جانبه سبب يوجب بطالن العقد . للمتعاقد اآلخر صحة التعاقد

ولكن إهرنج  . فيتم عقد الضمان بإيجاب وقبول ضمنيين ، ورضاء المتعاقد اآلخر أن يتعاقد معه إنما هو قبول ضمني لهذا التعهد

                                                 

  . وما بعدها 29ص  1جزء  ) الترجمة الفرنسية ( إهرنج : أعماله المختارة ( 917)  

كولونيا ابرق إلى مصرف في مدينة فرانكفورت أن يبيع لحسابه عدداً معيناً وقد ضرب إهرنج لذلك مثال : متجر في مدينة  ( 915)  

 فأصبح ( vor)  وحذف منه المقطع األول ، وقع فيه خطأ مادي ( verkaufen)  باأللمانية" يبيع " ولكن لفظ  . من السندات

 (kaufen ) ،  نزل سعر السندات  . بدال من أن يبيع فكان من ذلك أن اشترى المصرف لعميله . "يشتري " وهذا اللفظ معناه

ً  ، بعد ذلك   . ( 7ص  – 1ص  1) إهرنج : أعماله المختارة الترجمة الفرنسية جزء  فبلغت الخسارة مبلغاً جسيما
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وليس كل إيجاب وقبول في  . يصطدم هنا أيضاً بقواعد القانون الرومانين فهذه القواعد ضيقة في العقد كما هي ضيقة في الخطأ

بل يقيمها  ، إذ هو ال يعتبر عقداً كما قدمنا ، لذلك ال يقيم إهرنج مسئولية المتعاقد على عقد الضمان هذا . القانون الروماني يعتبر عقداً 

بل كعقد حيث تسعفه مجموعة  ، ولكن ال كواقعة مادية فليس كل عمل ضار يعتبر خطأ في القانون الروماني ، على العقد الباطل ذاته

أجاب إهرنج بأنه ال  ، اً فإذا قيل إن العقد باطل فرضاً فكيف ينتج أثر . من النصوص استخلص منها إهرنج قاعدة عامة كما أسلفنا

كان معنى البطالن أن العقد ال ينتج من  ، وإذا نقص العقد ركن أو شرط فأصبح باطال ، يجوز أن يجرد العقد الباطل من كال آثاره

 مانيواستشهد إهرنج على صحة هذا الرأي بتطبيقات مختلفة في القانون الرو . اآلثار القانونية ما يقابل هذا الركن أو هذا الشرط
 (

919  )
ونرى من ذلك أن إهرنج يرتب على العقد  . وهذا رأي يقرب كثيراً من نظرية تنوع مراتب البطالن التي سبقت اإلشارة إليها .

 ً   . وهذه الحصيصة هي أبرز خصائص نظريته . بل على أساس أنه عقد ، ال باعتباره واقعة مادة ، الباطل أثراً أصليا

فالتعويض عن العقد  . ي نظرية إهرنج هو أال يكون تعويضاً كامال كما في التعويض عن عقد صحيحوأما التعويض فلونه الخاص ف

أما التعويض عن العقد الباطل فيكون  .(  interet positif – Erfullungs Interesse)  الصحيح يكون عن المصلحة االيجابية

 ويأتي إهرنج بمثل يبين الفرق بين التعويضين .(  interet negative – negative Vertrugs Interesse)  عن المصلحة السلبية

أي عن  ، فإذا كان العقد صحيحاً كان مسئوال عن تعويض المصلحة االيجابية . غرفة في فندق وتخلف عن الحضور . شخص احتج :

باطال ومع ذلك اطمأن صاحب الفندق أما إذا كان العقد  . فيدفع اجرة الغرفة ، الضرر الذي أصاب صاحب الفندق من عدم تنفيذ العقد

فيطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء توهمه صحة العقد ليعود بهذا  ، فال يرجع إال بالمصلحة السلبية ، إلى صحة التعاقد

عويض إال إذا اثبت ويترتب على ذلك أنه ال يرجع بت . التعويض إلى الحالة التي كان عليها لو لم يوجد هذا المظهر الخداع من التعاقد

وقد رأينا في الحالة األولى أنه يرجع بأجرة الغرفة سواء  . أن الغرفة قد طلبها آخرون فرفض الطلب العتقاده أن الغرفة محتجزة

 . ويكون التعويض عن المصلحة السلبية أقل عادة من التعويض عن المصلحة االيجابية – . طلب الغرفة آخرون أو لم يطلبها أحد

فللبائع أن  ، وكان العقد صحيحاً ولكن المشتري لم ينفذه ، " السجاير"  تاجر باع عشرة صناديق من : ويضرب إهرنج لذلك مثال

أي الربح الذي كان يجنبه من الصفقة والخسارة التي لحقته من عدم تنفيذ العقد كما لو تكبد  ، يطلب تعويضاً عن المصلحة االيجابية

بأن كان المشتري لم يطلب إال صندوقاً واحداً مثال ولكن وقع خطأ  ، أما إذا كان العقد باطال . اديق واستردادهانفقات في إرسال الصن

فإن التعويض الذي يطلبه البائع يكون عن المصلحة السلبية  ، مادي في الرسالة جعل البائع يعتقد أن المطلوب هو عشرة صناديق

فيرجع بنفقات إرسال الصناديق واستردادها دون المكسب الذي كان  ، يوجد مظهر هذا التعاقد حتى يعود للحالة التي كان عليها لو لم

وذلك  ، وقد يكون مساوياً له – . فالتعويض عن المصلحة السلبية هنا أقل التعويض عن المصلحة االيجابية . يربحه لو تمت الصفقة

فإذا فرض أنه  . الخسارة التي لحقت الدائن والمكسب الذي فاته : نأن التعويض عن المصلحة السلبية ينطوي هو أيضاً على عنصري

ففي هذه الحالة  ، عرض على التاجر صفقة لبيع الصناديق العشرة بالثمن ذاته وامتنع عن إتمامها ظناً منه أن الصفقة األولى قد تمت

وإذا فرض أن الصفقة التي امتنع عن إتمامها  – فيستوي التعويضان ، يرجع أيضاً بالمكسب الذي فاته إلى المصروفات التي أنفقها

فإن التعويض عن المصلحة السلبية يكون  ، كانت تدر عليه ربحاً أكثر من ربح الصفقة األولى ولكنه رفضها احتراماً لتعاقده األول

فال  ، عن المصلحة السلبيةولكن الظاهر أن الدائن إذا تقاضى تعويضاً  . في هذه الحالة اكبر من التعويض عن المصلحة االيجابية

على أن التعويض  – . وإال استفاد دون حق من بطالن العقد ، يصح أن يجاوز هذا التعويض حدود التعويض عن المصلحة االيجابية

ففي المثال الذي نحن بصدده إذا فرض أن التاجر تبين بطالن العقد قبل  ، عن المصلحة السلبية قد يكون في بعض الفروض منعدماً 

إذ لم يفته مكسب ولم يتكبد  ، فإنه ال يتقاضى تعويضاً ما ، ن يرسل الصناديق إلى المشتري وقبل أن تعرض عليه صفقة أخرىأ

 خسارة
 (912  )

.  

  اثر نظرية إهرنج في القوانين الحديثة – 311

ثم نرى إلى أي  . ونتعقب هذا األثر في القانون األلماني بنوع خاص . وقد تأثرت بعض القوانين الحديثة بنظرية إهرنج سالفة الذكر :

  . حد أخذ بالنظرية كل من القانون الفرنسي والقانون المصري القديم والقانون المصري الجديد

فنص في  . فرقةبل في مواطن مت ، ولكن ال كنظرية عامة ، أما في القانون األلماني فقد أخذ المشرع بنظرية الخطأ عند تكوين العقد

أو طعن فيه بالبطالن على أساس المادتين  ،(  إرادة غير جدية)  227على أنه إذا كان إعالن االرادةب اطال وفقاً للمادة  211المادة 

فعلى من صدرت منه هذه اإلرادة إذا كانت موجهة إلى شخص معين أن يعوض  ،(  الخطأ في نقل اإلرادة)  219و (  الغلط)  225

دون أن  ، عن الضرر الذي أصابه العتقاده صحة اإلرادة ، وإذا لم تكن موجهة لشخص ما أن يعوض أي شخص ، خصهذا الش

وينقطع االلتزام بالتعويض إذا كان من أصابه الضرر  . يجاوز مقدار التعويض حد ماله من المصلحة في أن تكون اإلرادة صحيحة

 وهذا النص تطبيق لنظرية الخطأ عند تكوين العقد في فروض معينة . ابلية لإلبطاليعلم أو يجب ضرورة أن يعلم سبب البطالن أو الق

                                                 

  . 99ص  – 17ص  1جزء  ) الترجمة الفرنسية ( إهرنج : أعماله المختارة ( 919)  

  . 11ص  – 27ص  1جزء  الفرنسية () الترجمة  اهرنج : أعماله المختارة ( 912)  
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أو يجب ضرورة  ، من القانون األلماني على أن الطرف الذي يعلم 991ونصت المادة  . فرض اإلرادة غير الجدية وفروض الغلط :

لتزم بتعويض الطرف اآلخر عن الضرر الذي أصابه من ي ، باستحالة هذا العمل ، عند إتمام عقد يرمى إلى عمل مستحيل ، أن يعلم

على أنه ال محل لاللتزام  . دون أن يجاوز مبلغ التعويض حد المصلحة التي لهذا الطرف في صحة العقد ، جراء اعتقاده بصحة العقد

آخر للنظرية في فرض  وهذا النص تطبيق . بهذه االستحالة ، أو يجب ضرورة أن يعلم ، بالتعويض إذا كان الطرف اآلخر يعلم

فهو إما أن يكون عالماً باستحالة تنفيذ العقد  ، ويتميز بأنه يشترط فيه خطأ من جانب الطرف المسئول ، بطالن العقد الستحالة المحل

مخطئ في فهو  ، وإما أن يكون في استطاعته أن يعلم بهذه االستحالة وفي هذه الحالة يكون مقصراً  ، وفي هذه الحالة يكون سيء النية

ونالحظ أن القانون األلماني إذا كان قد أخذ بنظرية الخطأ عند تكوين العقد في الفروض  . الحالتين ومسئوليته مبنية على هذا الخطأ

وجعلها  ، فقد جعل المسئولية تقصيرية في الفرض كما رأينا ، فإنه لم يبين المسئولية على خطأ عقدي كما فعل إهرنج ، التي قدمناها

  . مسئولية مادية في الفروض األولى

واستند سالي في ذلك إلى نص  . أما في القانون الفرنسي فقد ذهبت بعض الفقهاء الفرنسيين إلى األخذ بنظرية الخطأ عند تكوين العقد

ذا كان المشتري يجهل أن وهوي قضي بان بيع ملك الغير باطل ويترتب عليه الحكم بالتعويض إ ، من القانون الفرنسي 2955المادة 

 ، ال يمكن أن يكون خطأ من البائع فقد يكون حسن النية ، في نظر سالي . فمصدر التعويض في هذه الحال . الشيء مملوك للغير

 إذ أن البائع بإقدامه على البيع يكون قد تعهد ضمناً بكفالة صحة العقد ، وإنما هو عقد ضمان يستخلص من ظروف التعاقد
 (911  )

. 

ونرى في حالة ما إذا كان العقد باطال أن من أتى سبب  ، لى أن جمهرة الفقهاء الفرنسيين ال تأخذ بنظرية الخطأ عند تكوين العقدع

 البطالن من جهته ال يكون مسئوال إال إذا ثبت خطأ في جانبه طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية
 (919  )

.  

 لم يؤخذ فيه بنظرية الخطأ عند تكوين العقد والقانون المصري القديم كالقانون الفرنسي
 (915  )

.  

فحذف النص في  ، بل إن المشروع التمهيدي لهذا القانون كان قد تضمن نصاً يقرر هذا النظرية . وكذلك هو األمر في القانون الجديد

"  بهاألن نظرية الخطأ عند تكوين العقد نظرية ألمانية دقيقة يحسن عدم األخذ "  المشروع النهائي
 (919  )

وإذا كانت الفقرة األولى  .

في حالتي إبطال العقد وبطالنه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل "  من القانون الجديد تنص على أنه 251من المادة 

بل أن يرد  ، ن العقدفليس المقصود من هذا كما سنرى التعويض عن المصلحة السلبية المعروفة في نظرية الخطأ في تكوي ، " العقد

إال إذا ثبت في جانب المسئول خطأ  ، دون تعويض عن أية مصلحة ايجابية أو سلبية ، كل من المتعاقدين ما تسلمه من اآلخر

يجوز لناقص األهلية أن يطلب إبطال "  تنص على أنه 225وإذا كانت المادة  . وإذا تعذر الرد حكم بتعويض معادل ، تقصيري

 ، كما هو ظاهر ، فالتعويض هنا . " وهذا مع عدم اإلخالل بالزامه بالتعويض إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته ، العقد

بحيث لو لم يستعملها لما ألزم  ، وهي ترجع إلى الطرق اإلحتيالية التي استعملها القاصر ، مبنى على أساس المسئولية التقصيرية

إذا حكم "  في بيع ملك الغير قد نصت على أنه 517وإذا كانت المادة  . ة وال عن مصلحة سلبيةبتعويض ال عن مصلحة ايجابي

فذلك ألن  ، " فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية ، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، للمشتري بإبطال البيع

ولو كان هذا الشخص حسن  ، بر في ذاته خطأ تقصيرياً يوجب التعويضالمشرع قد اعتبر أن بيع الشخص لشيء غير مملوك له يعت

  . النية

  رفض نظرية إهرنج والرجوع إلى فكرة الخطأ التقصيري دون الخطأ العقدي – 311

قال بها اضطراراً لما ضاق القانون الرومانين عن أن يتسع  ، والواقع من األمر أن نظرية إهرنج كانت من نظريات الضرورة :

أما اآلن فنحن في سعة من امرنا بعد أن تحررنا من قيود القانون  . فوسع من فكرة الخطأ ومن فكرة العقد كما رأينا ، حاجات التعاملل

                                                 

فقرة  2أنظر أيضاً في هذا المعنى بتوسع كبير بودري وبارد  – 212ساليم في االلتزامات في القانون األلماني فقرة  ( 911)  

911 .  

راد هلسن – 212 – 221فقرة  2مازو  . 275ومع ذلك أنظر فقرة  – 915وفقرة  292فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  ( 919)  

  . 259ص  – 275و ص  19ص 

  . 951نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 915)  

من المشروع التمهيدي تجري على الوجه  195وكانت المادة  –في الهامش  119ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 919)  

أن يعوض الطرف اآلخر عن فعلى الطرف الذي يتمسك بالبطالن  ، إذا كان العقد باطال أو قابال للبطالن – 2" اآلتي : 

دون أن تجاوز قيمة التعويض قدر المنفعة التي كانت تعود عليه لو كان العقد  ، الضرر الذي لحقه بسبب اعتقاده صحة العقد

أو كان  ، على أنه ال محل للتعويض إذا كان من أصابه الضرر من بطالن العقد له يد في وقوع هذا البطالن – 1 . صحيحا

وقد اقترح في لجنة المراجعة حذف النص ألن نظرية الخطأ عند تكوين العقد نظرية  . "أو ينبغي أن يعلم به  ، يعلم بسببه

  . في الهامش ( 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . فوافقت اللجنة على ذلك ، ألمانية دقيقة يحسن عدم األخذ بها
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فإذا ثبت في جانب من أتى سبب البطالن من جهته تقصير كان  . الرومانين وأصبح كل خطأ موجباً للمسئولية أياً كان هذا الخطأ

  . فهي مسئولية تقصيرية مبنية على الخطأ الثابت ، ي تكييف هذه المسئوليةولن نحار ف ، مسئوال

إما أن تجعل قيام سبب البطالن في جانب المتعاقد  . فهي بين أمرين . على أن نظرية الخطأ عند تكوين العقد نظرية غير صحيحة

فالخطأ هنا أقرب إلى فكرة تحمل  ، تقصير في ذلك وقد يكون هذا المتعاقد يجهل كل الجهل سبب البطالن ولم يرتكب أي ، خطأ حتما

ونحن إنما نتناول هذا العقد ونقسر عليه المتعاقد قسراً  ، وإما أن تفرض عقداً ضمنياً بكفالة التعاقد . التبعة منه إلى الخطأ التقصيري

 ، فلو أن سبب البطالن كان القصر . حوالعلى أن هذا العقد الضمني ال يستقيم لنا في كل األ . وال نتمشى في ذلك مع نيته الحقيقية

ملتزماً بالعقد الضمني الذي يكفل به صحة التعاقد !  ، وهو غير ملتزم بالعقد الصريح الذي تقرر إبطاله لنقص أهليته ، أيكون القاصر

 ، وأين نقص األهلية ! أال يؤثر في العقد الضمني كما اثر في العقد الصريح ! وقل مثل ذلك في حالة بطالن العقد لعدم جدية اإلرادة

المصلحة السلبية دون المصلحة فمن كان هازال في العقد الصريح إال يكون أكثر هزال في العقد الضمني ! ثم إن التعويض عن 

الخطأ  –كذلك الباقي من المقومات الثالثة للنظرية  . االيجابية ينطوي على شيء من التحكم قد يصعب تبريره في بعض الحاالت

ه لم والقانون األلماني ذات . وهو انحراف لم نعد الضرورة تبرره ، في كل منهما انحراف غير مستساغ عن القواعد العامة –والعقد 

وهو في هذه الحاالت حاد عن النظرية في  ، بل قصر النص فيها على حاالت معينة ، بالنظرية كقاعدة عامة ، كما رأينا ، يأخذ

  . وقد تقدم بيان ذلك ، بل جعلها تقوم تارة على تحمل التبعة وطوراً على التقصير ، فلم يجعل المسئولية عقدية ، الصميم منها

واعتبار العقد الباطل واقعة مادية قد تستكمل  ، إلى فكرة المسئولية التقصيرية في الخطأ عند تكوين العقدفاألولى إذن الرجوع 

ً  ، ويكون العقد الباطل . عناصر الخطأ التقصيرى فتوجب التعويض ً  ، في هذه الحالة أيضا  ، ال باعتباره عقداً  ، قد أنتج أثراً عرضيا

 بل باعتباره واقعة مادية
 (911  )

.  

 اآلثار األصلية للعقد الباطل  -لمطلب الثاني ا

  ألي غرض يرتب العقد الباطل آثاره األصلية – 312

 ، ال باعتباره واقعة مادية كما هو األمر في اآلثار العرضية ، قد يرتب القانون في بعض الحاالت على العقد الباطل آثاره األصلية :

يبرره أن هذه الحاالت  ، وفي هذا خروج صريح على القواعد العامة . فيكون هو والعقد الصحيح بمنزلة سواء ، بل باعتباره عقداً 

وهذه رعاية  ،(  bonne foi)  ال سيما إذا اصطحب بحسن النية(  apparence)  ترجع بوجه عام إلى فكرة حماية القانون للظاهر

  . واجبة الستقرار التعامل

ويقوم كما لو كان هو الحقيقة  ، ذي اطمأنت إليه الناس في تعاملهم يبقى ي حماية القانون حتى لو خالف الحقيقةفالظاهر المستقر ال

الذي تندرج تحته نظرية اإلرادة الظاهرة ونظرية التصرف المجرد ونظرية  ، هذا األصل الجوهري من أصول القانون . ذاتها

ً يمتد أيضاً ليش ، الصورية في مختلف تطبيقاتها   . مل العقد الباطل فيرتب عليه آثاره األصلية كما لو كان عقداً صحيحا

فمن ذلك الشركة التجارية التي لم تستوف  . ونورد بعض األمثلة على ما قدمناه : أمثلة من عقود باطلة ترتب آثارها األصلية – 929

 ً فإن  ، من القانون التجارية بأنه إذا قضى ببطالن الشركة 95 ومع هذا فقد قضت المادة ، فإنها تقع باطلة ، اإلجراءات الواجبة قانونا

وهذا الحكم  . تصفية حقوق الشركاء عن المعامالت التي تمت قبل طلب البطالن تجري وفقاً لشروط الشركة التي قضى ببطالنها

 ً التي قضى ببطالنها تعتبر في المدة ووجه ذلك أن الشركة  . يجعل عقد الشركة الباطل ينتج آثاره األصلية كما لو كان عقداً صحيحا

ويعتبر تعامل الغير  ، تنتج اآلثار التي تنتجها الشركة الصحيحة ،(  societe de fait)  السابقة على الحكم بالبطالن شركة واقعية

 ً عليها في العقد  ويقتسمون مال الشركة طبقاً للشروط التي اتفقوا ، ويجني الشركاء الربح ويتحملون الخسارة ، مع الشركة صحيحا

  . الباطل

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى "  من القانون الجديد من أنه 2995ومنذ لك ما نصت عليه المادة 

 . " إذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى ابرم فيه الرهن ، تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغائه أو زواله ألى سبب آخر

إذ أن سند ملكيته قد أبطل أو فسخ أو ألغى أو زال  –ويتبين من هذا النص أن عقد الرهن الصادر من شخص ال يملك العقار المرهون 

  . حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن ومن أهمها قيام ، يبقى بالرغم من بطالنه مترتباً عليه آثاره األصلية –ألي سبب 

                                                 

وقد جعلنا  ، وال يغيب عن البال أننا – 215فقرة  – 215قارن الدكتور حلمي بهجت بدوى في أصول االلتزامات فقرة  ( 911)  

فيجب على من يطالب بالتعويض إثبات أن العقد الباطل قد استكمل  . نوجب األخذ بقواعد هذه المسئولية ، المسئولية تقصيرية

ويجب أيضاً أن يالحظ أن الخطأ التقصيري يختلف عن الخطأ العقدي في  . األن الخطأ واجب اإلثبات هن ، عناصر الخطأ

وسيأتي بيان هذا كله عند الكالم  ، األهلية وفي مدى التعويض وفي اإلعذار وفي التضامن وفي اإلعفاء االتفاقي من المسئولية

  . في المسئولية التقصيرية
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وبخاصة عقود اإليجار التي ال تزيد مدتها  ، فإن أعمال اإلدارة التي صدرت من قبل الفسخ ، وشبيه بذلك المالك إذا فسخ سند ملكيته

  . ال اإلدارةوذلك حماية الستقرار التعامل في أعم ، تبقى قائمة بالرغم من فسخ سند الملكية بأثر رجعي ، على ثالث سنوات

وكالعقد  . ومع ذلك يقوم بالنسبة إلى الغير حسن النية إذا تعامل على مقتضاه ، وهو عقد ال وجود له ، ويتصل بذلك العقد الصوري

وهناك تطبيقات أخرى كثيرة للمبدأ القاضي بأن الخطأ  ، فإنها تبقى رعاية الستقرار التعامل ، الصوري تصرفات الوارث الظاهر

  .(  error communis facit jus)  قوم مقام القانونالشائع ي

 اإلجازة والتقادم  -المبحث الثاني

 مقارنة بين العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال من حيث اإلجازة والتقادم – 314

لعقد القابل لإلبطال فهو في فال يتصور أن تلحقه اإلجازة أو أن يتقادم الدفع ببطالن أن ا . العقد الباطل ال وجود له منذ البداية : 

ويزول هذا  . وإنما يكون ألحد المتعاقدين الحق في طلب إبطاله ، يرتب جميع آثاره كالعقد الصحيح ، كما رأينا ، مرحلته األولى

خالفاً  ، فالعقد القابل لإلبطال إذن . وهذا هو التقادم ، أو باقتضاء مدة معينة دون أن يستعمل ، وهذه هي اإلجازة ، الحق بالنزول عنه

 تلحقه اإلجازة ويرد عليه التقادم ، للعقد الباطل
 (911  )

.  

  . ونفصل اآلن ما أجملناه

 اإلجازة -المطلب األول 

 (Confirmation  ) 

 العقد الباطل - 1

  العقد الباطل ال تلحقه اإلجازة – 315

 ، إذا كان العقد باطال جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطالن"  من القانون الجديد على أنه 252نصت الفقرة األولى من المادة  :

"  وال يزول البطالن باالجازة ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
 (917  )

.  

من القانون الجديد قد نصت  557وإذا كانت المادة  . والعدم اليصير وجوداً ولو أجيز ، والعقد الباطل ال تلحقه اإلجازة ألنه معدوم

فإن ذلك  ، " فال يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه ، إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل"  على أنه

فيجوز أن يجعل العقد الباطل لعيب في الشكل قابال ألن  ، كما قدمنايحمل على أن القانون هو الذي بعين الجزاء على مخالفة الشكل 

إذا قام أحد  ، التزم طبيعي ، بالنسبة إلى الواهب وإلى ورثته ، أو يقال إن الهبة الباطلة من ناحية الشكل يتخلف عنها . تلحقه اإلجازة

 لطبيعيمنهم بتنفيذه مختاراً كان هذا وفاء ال يسترد طبقاً لقواعد االلتزام ا
 (915  )

.  

                                                 

وتظهر أهمية التفريق بين البطالن المطلق " هيدي في هذا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم ( 911)  

فال يتصور اطالقاً أن ترد  ، وما دام البطالن الملطق يستتبع اعتبار العقد معدوماً  ) ب ( . . . . . والبطالن النسبي من وجوه :

بشرط أن تتوافر  ، ولو كان ضمنية ، اإلجازةفهي تصحح  ، ويختلف عن ذلك حكم العقود القابلة للبطالن . عليه اإلجازة

وأن تكون اإلجازة ذاتها منزهة عن  ) كبلوغ المتعاقد االقصر سن الرشد وقت اإلجازة مثال ( شروط صحتها وقت إجازة

أو  ، وإذا كان اثر اإلجازة يستند . إذ ينبغي أن تستكمل ما يلزم من الشروط لصحتها باعتبارها تصرفاً قانونيناً  ، العيب

إذا  ، فال تضر اإلجازة مثال من يشتري عقاراً كان قد سبق لمالكه بيعه . إال إنها ال تضر بحقوق الغير ، ينعطف على الماضي

ولما كان التدليس واإلكراه من قبيل األفعال الضارة التي  . كان الشراء قد تم بعد صدور البيع األول وقبل إجازة هذا البيع

رغم إجازة العاقد اآلخر  ، فيظل مرتكبهما مسئوال عما وقع منه بمقتضى القواعد العامة ، مدنيتلحق بها صفة التقصير ال

ً  ) ج ( . ما لم تنطو اإلجازة على إسقاط هذه المسئولية ، للتعاقد فال  ، أو غير موجود ، وما دام العقد المطلق البطالن معدوما

 ، وعلى النقيض من ذلك ينعدم البطالن النسبي بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ إنشاء العقد . يتصور أن يرد عليه التقادم

  . ( 191ص  – 191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . سلطان اإلكراه

  . في الهامش ( 925) فقرة  أنظر تاريخ النص فيما يلي ( 917)  

إذ ينشأ عنها  ، بان الهبة الباطلة شكال ليست مجردة من كل اآلثار القانونيةوقد قضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية  ( 915)  

ً  ، بمعنى أنه إذا اوفاه ال يستطيع استرداده ، التزام أدبي في ذمة الواهب )  إذا حصل استبداله . وبمعنى أنه ينقلب التزاماً مدنيا

  . ( 199ص  915رقم  22المحاماة  2599مايو سنة  99
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  ولكن يجوز عمله من جديد – 316

(  confirmation)  وهناك فرق بين اإلجازة . فإن هذا ال يمنع من أن يعاد عمله من جديد ، وإذا كان العقد الباطل ال تلحقه اإلجازة :

(  refection)  وعمل العقد من جديد
 (979  )

ولها اثر  ، عمل قانونين صادر من جانب واحد هو المجيز ، كما نسرى ، فاالجازة .

ويكون تاريخ هذا العقد  ، أما عمل العقد من جديد فيقتضي توافق اإلرادتين ألنه عقد جديد . رجعي يستند إلى وقت نشوء العقد المجاز

ويكتفي  ، قدين وقت عمل العقد الجديدولذلك يجب توافر األهلية في كل من المتعا . من وقت صدوره ال من وقت صدور العقد الباطل

  . بتوافرها في المجيز وقت اإلجازة

 العقد القابل لإلبطال  - 2

  العقد القابل لإلبطال تحلقه اإلجازة – 317

  : من القانون الجديد على ما يأتي 295نصت المادة  :

 . " يزول حق إبطال العقد باإلجازة الصريحة أو الضمنية - 2"  

 دون إجالل بحقوق الغير ، تند اإلجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقدوتس - 1"  
 (972  )

" . 

 ، وإن كان هذا الوجود مهدداً بالزوال ، وقد قدمنا أن اإلجازة تلحق العقد القابل لإلبطال ألن له وجوداً قانونياً ما دام بطالنه لم يتقرر

  . فإذا لحقته اإلجازة استقر

 وال يمكن الرجوع فيها بحجة أن القبول لم يصدر ، فال حاجة القتران قبول بها ، صادر من جانب واحدواالجازة عمل قانونين 
 (971  )

.  

فناقص األهلية و من شاب رضاءه عيب هما اللذان تصدر منهما  . والذي يجيز العقد هو الذي يثبت له الحق في التمسك بالطبالن

 وال ينزل عن الحق إال من يملكه ، ألن اإلجازة نزول عن التمسك بالبطالن ، نوهذا ما يقضي به المنطق القانوني . اإلجازة
 (979  )

. 

وهي عمل قانونين كما  –وإال تشوب اإلجازة  ، ويجب في المجيز وقت اإلجازة أن يكون كامل األهلية بالنسبة إلى العقد الذي يجيزه

ومن أجل ذلك ال تصح اإلجازة إال إذا زال السبب الذي قرر  . تغاللغلط أو تدليس أو إكراه أو اس ، عيب من عيوب اإلرادة –قدمنا 

ومن شاب  . فإذا استكمل أهليته جاز له ذلك ، فناقص األهلية ال يستطيع إجازة العقد ما دام ناقص األهلية . القانون من اجله البطالن

كشف الغلط أو افتضح التدليس أو ارتفع اإلكراه حتى إذا ان ، رضاءه عيب ال تكون إجازته صحيحة ما دام تحت تأثير هذا العيب

  . صحت اإلجازة بعد ذلك

                                                 

وهو  ، فإقرار العقد عمل قانونين صادر من جانب المقر . ( ratification)  جد فرق بين هذين وبين إقرار العقدكما يو ( 979)  

وكالموكل يقر عقداً ابرمه الوكيل  ، كالمالك يقر ببيع الغير لملكه ، فيجعل العقد بهذا اإلقرار سارياً في حقه ، من الغير

  . مجاوزاً فيه حدود الوكالة

العقد الباطل بطالنا نسبياً  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  257ترايخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 972)  

وتتحقق اإلجازة على األخص إذا نفذ العقد مختاراً من له الحق  . تصححه اإلجازة الصريحة كما تصححه اإلجازة الضمينة

وأن تكون  ، الجازة العقد أن تتوافر فهي و قت اإلجازة الشروط الالزمة لصحته ويشترط . في طلب البطالن وهو عالم بذلك

وفي  . "دون إخالل بحقوق الغير  ، وتنسحب اإلجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد – 1 . اإلجازة ذاتها خالية من كل عيب

 ً ووافق مجلس النواب على المادة  . ع النهائيفي المشرو 259وأصبح رقم المادة  ، لجنة المراجعة حور النص تحويراً لفظيا

نزول حق إبطال " وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ تقرر أن تكون الفقرة األولى من المادة كما يأتي :  . دون تعديل

قلت اللجنة إلى ثم انت . مع حذف بقية الفقرة ألن في القواعد العامة ما يغني عن ايرادها" العقد باالجازة الصريحة والضمنية 

؟؟ بأن ذلك يتحقق مثال في حالة شخص باع منزله  ، الفقرة الثانية من المادة فتساءل الرئيس كيف تخل اإلجازة بحقوق الغير

فالمشتري الثاني تجب حمايته ألن التصرف الثاني  ، فرأي البائع إجازة هذا العقد ، مرتين وكان البيع األول قابال لإلبطال

وبعد مناقشة طويلة انتهى رأي  . ولذلك يجب عدم نفاذ اإلجازة في حق المشتري الثاني ، نازل عن حق اإلجازةيعتبر بمثابة ت

وأقرت اللجنة النص في النهاية على الوجه  ، "دون إخالل بحقوق الغير " اللجنة إلى استبقاء الفقرة الثانية متضمنة عبارة 

) مجموعة األعمال  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنة – 295 وأصبح رقم المادة ، الوارد في القانون الجديد

  . ( 151ص  – 159ص  1التحضيرية ج 

  . 919ص  97م  2511ابريل سنة  11استئناف مختلط في  ( 971)  

ويفسر هذا علة  . إذ يجوز فيه أن تصدر اإلجازة من المالك الحقيق مع أنه ال يملك التمسك بالبطالن ، وشذ بيع ملك الغير ( 979)  

فإذا أجاز المالك الحقيقي العقد لم يعد  ، وهي ترجع إلى أن هذا البيع ال ينقل الملكية إلى المشتري ، البطالن في بيع ملك الغير

  . فيزول ، لبطالنفتنتفي علة ا ، هناك مانع من انتقال الملكية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

من القانون  2997قارن م )  وال يشترط في اإلجازة الصريحة أن تشتمل على بيانات معينة . وتكون اإلجازة صريحة أو ضمنية

 في اإلجازة واضحة بشرط أن تكون نية المجيز ، بل كل عبارة يفهم منها اإلجازة تصح ،(  المدني الفرنسي
 (975  )

واالجازة  .

 الضمنية تكون بتنفيذ العقد من جانب من له الحق في التمسك بالبطالن
 (979  )

أو بإتيانه عمال مادياً يدل على نزوله عن التمسك  ،

 بالبطالن
 (971  )

أو بتصرفه تصرفاً يفهم منه بوضوح أنه أجاز العقد كما إذا اشترى قاصر عيناً وبعد البلوغ تصرف فيها باعتباره  ،

 مالكاً وهو عالم بأن له حق إبطال العقد الذي اشترى به العين
 (971  )

 ، وعبء إثبات اإلجازة يقع على الطرف اآلخر غير المجيز .

 ه أن يثبتها بجميع الطرق ولو بالبينة أو بالقرائنولما كانت اإلجازة غير صادرة منه فل
 (977  )

. 

  اثر اإلجازة – 318

وهذا  . واستقر وجود العقد نهائياً غير مهدد بالزوال ، زال حق المتعاقد في التمسك بإبطال العقد ، وإذا أجيز العقد القابل لإلبطال :

ً  ، وقت صدوره ال من وقت اإلجازة ويعتبر صحيحاً من . معناه أن العقد ينقلب صحيحاً بوجه بات ولكن  . ألن لالجازة أثراً رجعيا

فلو أن قاصراً باع  . ال بالنسبة إلى الغير ممن كسب حقاً عينياً على الشيء موضوع العقد ، هذا األثر ال يكون إال فيما بين المتعاقدين

 ً وتنتقل العين إلى  ، ته للبيع بعد ذلك ال تضر الدائن المرتهنفإن إجاز ، وبعد بلوغه سن الرشد وقبل إجازته للبيع رهن العين ، عينا

 المشتري مثقلة بحق الرهن
 (975  )

.  

ومن ثم إذا  . فإن كانت هناك عيوب أخرى بقى باب الطعن مفتوحا؟ً من اجلها . واالجازة ال تتناول إال العيب المقصود بهذه اإلجازة

  . بقى له الحق في إبطال العقد للغلط ، وأجاز العقد بعد بلوغ سن الرشد فيما يتعلق بنقص األهلية ، تعاقد قاصر وكان وقاعاً في غلط

                                                 

ص  2والتون  – 112ص  15م  2511مارس سنة  9وفي  – 521ص  11م  2529يونية سنة  21استئناف مختلط في  ( 975)  

255 .  

  . 92ص  15م  2521نوفمبر سنة  1وفي  – 97ص  م ( 2571ديسمبر سنة  21استئناف مختلط في  ( 979)  

قضت محكمة االستئناف المختلطة بان استيالء الشريك على الجزء المفرز الذي وقد  . كبنائه على األرض التي اشتراها ( 971)  

وقع في نصيبه بعد القسمة وقيامه فيه باألعمال التي يقوم بها المالك في ملكه بعد أن كشف العيب الذي شاب عقد القسمة يعتبر 

ية للقسمة استيالء القاصر بعد بلوغه كذلك يعد إجازة ضمن – ( 521ص  19م  2529مايو سنة  15)  إجازة ضمنية للعقد

سن الرشد على ربع الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه في قسمة تمت دون مراعاة اإلجراءات القانونية وقت أن كان 

  . واستمراره مدة طويلة على هذه الحال ، قاصراً 

وتصرف البائع  . 129ص  95م  2511مارس سنة  1وفي  – 257ص  17م  2521مارس سنة  1استئناف مختلط في  ( 971)  

وسماح القاصر  . ( 919ص  97م  2511ابريل سنة  11) استئناف مختلط في  في الثمن إجازة ضمنية لبيع قابل لإلبطال

 ؟؟ (252يناير سنة  11) استئناف مختلط في  بعد بلوغه سن الرشد لوكيله باالستمرار في اإلدارة إجازة ضمنية لعقد الوكالة

 القاصر بعد بلوغه سن الرشد ألبيه في طلب قسمة عقار ؟؟؟؟ عام لإلجراءات القانونية قبل بلوغ القاصر سن الرشدوانضمام 

واستئجار قاصر بعد بلوغه سن الرشد للعقار الذي باعه  . ( 219ص  19م  2529فبراير سنة  29) استئناف مختلط في 

 – ( 219ص  99رقم  29المجموعة الرسمية  2597فمبر سنة نو 19) استئناف وطني في  وهو قاصر إجازة ضمنية للبيع

 – ( 59ص  25م  2591ديسمبر سنة  19) استئناف مختلط في  وال يعتبر تنفيذ االلتزام مع التحفظ الصريح إجازة ضمنية

 9تلط في ) استئناف مخ إال إذا سقط الحق بالتقادم ، ومجرد السكوت عن طلب البطالن ال يعتبر إجازة مهما طالت المدة

ما لم يفهم من هذا السكوت أن المتعهد  ، ( 511ص  97م  2511يونية سنة  29وفي  – 251ص  11م  2529فبراير سنة 

وال يعتبر إجازة  – ( 299ص  29الحقوق  2599مارس سنة  92) بني سويف الجزئية في  قد نزل عن طلب البطالن

 21م  2595مايو سنة  11) استئناف مختلط في  ك الوجوه األخرىضمنية أن يدفع المتعاقد بوجه من وجوه البطالن ويتر

 2519فبراير سنة  1) إسكندرية المختلطة التجارية في  وال دخول المتعاقد في مفاوضات للصلح لم تكن منتجة ، ( 179ص 

ما دام من أمضى  وال اإلمضاء على محضر حصر التركة المشار فيها إلى العقد القابل لإلبطال ، ( 5ص  2رقم  21جازيت 

  . ال يقصد بإمضائه إجازة العقد

  . 21فقرة  ( confirmation)  لفظ 2قارن دي هلتس  – 991فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  ( 977)  

ولذلك  ، ومن الفقهاء من يقول بعكس هذا الرأي على التخريج اآلتي : البيع الصادر من القاصر صحيح حتى يتقرر بطالنه ( 975)  

فال يسري في  ، ويكون الرهن الصادر من القاصر بعد بلوغه سن الرشد صادراً من غير مالك ، الملكية إلى المشتري تنتقل

  . ( 2992فقرة  1) بالنيول  وبعد إجازة البيع تنتقل العين نهائياً إلى المشتري خالية من الرهن ، حق المالك وهو المشتري

ويبقى الشهر  ، فال حاجة إلعادة شهره بعد إجازته ، شأنه أن يشهر حتى يصير حجة على الغيرهذا وإذا كان العقد القابل لإلبطال من 

  . ( 2551فقرة  9بودري وبارد  – 527ص  995فقرة  2) بالنيول وريبير وإسمان  األول حافظاً لحجيته
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 التقادم  -المطلب الثاني 

 العقد الباطل  - 1

  دعوى البطالن تسقط بالتقادم – 319

ن بمضي خمس عشرة سنة من وقت وتسقط دعوى البطال" :  من القانون الجديد على ما يأتي 252نصت الفقرة الثانية من المادة  :

"  العقد
 (959  )

.  

 . والعدم ال ينقلب وجوداً مهما طال عليه االمد ، ألن العقد الباطل معدوم ، وكان المنطق يقضي بأن البطالن المطلق ال يزول بالتقادم

 وقد كان هذا رأينا في عهد القانون القديم
 (952  )

 لنقض الفرنسيةتمشياً مع محكمة ا ، ولكن القانون الجديد .
 (951  )

ومع بعض الفقهاء 

 الفرنسيين
 (959  )

 قرر أن دعوى البطالن المطلق تسقط بالتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت العقد ،
 (955  )

وكان المشروع  .

وانتقل الحكم  ، فعكس المشروع النهائي الحكم . يقضي بان البطالن المطلق ال يزول بالتقادم(  255م )  التمهيدي للقانون الجديد

 معكوساً إلى القانون الجديد على النحو المبين في األعمال التحضيرية
 (959  )

.  

ً  . أمكن دفعها بالتقادم ، ثم رفع ذوى مصلحة دعوى البطالن ، فإذا مضى على صدور العقد الباطل خمس عشرة سنة  ذلك أن أوضاعا

ولكن هذا ال يعني أن  . فوجب احترامها عن طريق إسقاط دعوى البطالن ، وبقيت دهراً طويالً  ، قد استقرت منذ صدور العقد الباطل

 ً   . ولكن الدعوى ببطالنه ال تسمع لسقوطها بالتقادم ، فهو ال يزال باطال ، العقد الباطل ذاته قد انقلب صحيحا

 ولكن الدفع بالبطالن ال يسقط بالتقادم – 321

 . فالدفع بالبطالن ال يسقط بالتقادم مهما طالت المدة ، بل يبقى كما كان دائماً معدوماً  ، موألن العقد الباطل ال ينقلب صحيحاً بالتقاد : 

فهو ال  ، ومضى على صدور البيع خمس عشرة سنة ، ولم يسلم األرض للمشتري ، وكان البيع باطال ، فإذا باع شخص أرضا

فهو في غير حاجة إلى  ، ولكن ما دامت األرض في يده ولم يسلمها للمشتري . يستطيع أن يرفع دعوى بطالن البيع لسقوطها بالتقادم

استطاع البائع أن يدفع الدعوى ببطالن البيع حتى  ، وإذا رفع المشتري دعوى على البائع يطالبه بتسليم األرض . رفع دعوى البطالن

  . ألن الدفع بالبطالن ال يسقط كما قدمنا ، بعد انقضاء خس عشرة سنة

                                                 

" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  255: ورد هذا النص في المادة  بفقرتيها ( 252) المادة  تاريخ النص ( 959)  

كما أن للمحكمة أن تقضي  ، للمتعاقدين وللخلف العام والخاص وللدائنين التمسك بأوجه البطالن الواردة في المادة السابقة

وفي لجنة المراجعة عدل صدر المادة  . "وهذا البطالن ال تلحقه اإلجازة وال يزول التقادم  ، بالبطالن من تلقاء نفسها

وطرحت مسألة زوال البطالن  . ألنها أكثر شموال من التعبير الوارد في النص األصلي" كل ذي مصلحة " واستعملت عبارة 

ال  ولكن الدفع بالبطالن ، وبعد المناقشة والرجوع إلى االستفتاءات قررت اللجنة أن تسقط دعوى البطالن بالتقادم ، بالتقادم

ورفع  ، سنة 29ومضى على الهبة أكثر من  ، مثال ذلك هبة باطلة شكال إذا لم يسلم الواهب الشيء الموهوب . يسقط

أما  . سنة 29فللواهب أن يدفع بالبطالن حتى بعد مرور  ، الموهوب له دعوى يطالب بالموهوب بمقتضى عقد الهبة الباطل

سنة من وقت  29ثم انقضت  ، للموهوب له بعد سنتين مثال من وقت العقد إذا كان الواهب في هذا المثال قد سلم الهبة

 29ألن دعوى البطالن تكون قد سقطت بمضى  ، فال يجوز له ذلك ، وأراد الواهب أن يرفع دعوى ببطالن الهبة ، التسليم

يقتضي أن الموهوب له بعد تسلم ال التقادم المكسب الذي  ، ويالحظ أن التقادم هنا هو التقادم المسقط . سنة من وقت الهبة

وتسقط " وأقرت لجنة المراجعة نص المادة بعد إضافة فقرة ثانية على النحو اآلتي :  . الهبة يضع يده عليها خمس عشرة سنة

في المشروع النهائ يز  259وأصبح رقم المادة  ، "دعوى البطالن بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد دون الدفع به 

من " دون الدفع به " وحذفت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عبارة  . ووافق مجلس النواب على النص بعد تعديالت

كما عدلتها ووافق مجلس الشيوخ على المادة  . 252وأصبح رقم المادة  . الفقرة الثانية ألن من المتفق عليه أن الدفع ال تتقادم

  . ( 199ص  – 199ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  9 لجنت

  . 119نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 952)  

  . 259 – 2 – 2779داللوز  2715مايو سنة  9نقض فرنسي في  ( 951)  

  . 929فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  ( 959)  

  . 212ت بدوى بك فقرة أنظر أيضاً في هذا المعنى الدكتور حلمي بهج ( 955)  

) مجموعة  وقد سبق ذكرها في هامش هذه الفقرة ، واألعمال التحضيرية الخاصة بها 152أنظر تاريخ نص المادة  ( 959)  

  . ( 199ص  – 199ص  1األعمال التحضيرية ج 
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 الفهرس العام

فإن البائع يستطيع أن يسترد األرض من  ، ومضى على صدور البيع خمس عشرة سنة ، ى إذا سلم البائع األرض للمشتريوحت

فإذا تمسك المشتري  . ولكن بدعوى االستحقاق وهي ال تسقط أبداً  ، ال بدوى بطالن البيع فقد سقطت هذه الدعوى بالتقادم ، المشتري

فيتمكن البائع عن طريق  . دفع البائع ببطالن البيع والدفع بالبطالن ال يسقط بالتقادم كما رأينا ، في دعوى االستحقاق بالبيع الباطل

وهذا شيء آخر ال عالقة له بالتقادم  ، ما لم يكن المشتري قد كسب ملكيتها بالتقادم المكسب ، دعوى االستحقاق أن يسترد األرض

 المسقط لدعوى البطالن
 (951  )

وهي  ، أن البائع يرى نفسه بعد تقادم دعوى البطالن ، ن الناحية العملية المحضةم ، على أنه يالحظ .

  . وهي دعوى عينية أكثر تعقيداً وأصعب إثباتاً  ، مضطراً ألن ينتقل إلى دعوى االستحقاق ، دعوى شخصية يسيرة اإلثبات

جاز أن  ، ضاء خمس عشرة سنة من صدور البيعوأراد استرداده بعد انق ، وكذلك المشتري إذا كان قد دفع الثمن في بيع باطل

فإذا تمسك البائع في دعوى االسترداد بالبيع الباطل دفع  . ولكن بدعوى استرداد ما دفع دون حق ، ال بدعوى بطالن البيع ، يسترده

ما لم تسقط  ، منفيتمكن المشتري عن طريق دعوى استرداد ما دفع دون حق أن يسترد الث . المشتري ببطالنه وهو دفع ال يسقط

  . دعوى االسترداد ذاتها بانقضاء خمس عشرة سنة تبدأ من وقت دفع الثمن ال من وقت صدور البيع

ويتبين من ذلك أن سقوط دعوى البطالن بالتقادم ليس بذي اثر كبي رز فقد رأينا أن تقادم هذه الدعوى ال يمنع البائع من استرداد 

وال يمنع المشتري من استرداد الثمن إذا كان قد دفعه وال من االمتناع عن  ، بقائه إذا كان لم يسلمهالمبيع إذا كان قد سلمه وال من است

فإن ذلك ال يرجع  . أوضاع على المشتري حقه في استرداد الثمن ، أما إذا فقد البائع حقه في استرداد المبيع . دفعه إذا كان لم يدفعه

 بل إلى التقادم المكسب لحق الملكية أو التقادم المسقط لدعوى االسترداد ، إلى التقادم المسقط لدعوى البطالن
 (951  )

.  

 العقد القابل لإلبطال  - 2

  : الدعوى والدفع يسقطان بالتقادم – 321

  :من القانون الجديد على ما يأتي 259نصت المادة 

 . " سنواتيسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خالل ثالث  - 2"  

من اليوم  ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، في حالة نقض األهلية ، ويبدأ سريان هذه المدة - 1"  

وفي كل حال ال يجوز التمسك بحق األبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا  ، وفي حالة اإلكراه من يوم انقطاعه ، الذي ينكشف فيه

"  خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد انقضت
 (957  )

. 

فإذا انقضت هذه المدة  . ومن هذا النص يتبين أن الحق في إبطال العقد يسقط بثالث سنوات أو بخمس عشرة سنة حسب األحوال

 ً  ال يجوز بعد ذلك إبطاله ال عن طريق الدعوى وال عن طريق الدفع ، انقلب العقد صحيحا
 (955  )

وهكذا يستقر الوجود القانونين  .

                                                 

لو  ، وفي المثل الذي نحن بصدده . فإن بطالن العقد يزول بالتقادم كما سنرى ، وهذا بخالف ما ذاا كن العقد قابال لإلبطال ( 951)  

 ، ال عن طريق التقادم المكسب لحق الملكية ، فإن المشتري يكسب ملكية األرض ، كان البيع قابال لإلبطال وتقادمت الدعوى

  . بل عن طريق عقد البيع ذاته الذي غطى التقادم عنه

  . 151ص  212مي بهجت بدوى بك فقرة أنظر الدكتور حل ( 951)  

ال يجوز الطعن في عقد  – 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  255تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 957)  

ان ويبدأ سري - 1 . باطل بطالناً نسبياً إذا لم يقم من له حق الطعن فيه بإعالن البطالن للطرف اآلخر في ظرف ثالث سنوات

وإذا كان سبب الطبالن وجود غلط  ، هذه المدة إذا كان سبب البطالن عدم توافر األهلية من الوقت الذي يزول فيه هذا السبب

وإذا كان سبب البطالن هو اإلكراه فمن اليوم الذي ينقطع فيه  ، أو تدليس فمن الوقت الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس

وفي كل حال ال يجوز التمسك بالبطالن لغلط أو تدليس  . ستغالل فمن اليوم الذي يتم فيه العقدوإذا كان السبب هو اال ، اإلكراه

وتسقط كذلك التقادم الدعوى التي يراد بها انقصا االلتزامات  – 9 . أو إكراه إذا انقضى خمسة عشر عاماً من وقت تمام العقد

وادخلت لجنة المراجعة في النص بعض تعديالت لفظية  . "في حالة االستغالل إذا ا نقضت ثالث سنوات من وقت العقد 

وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ  ، ووافق مجلس النواب على النص . في المشروع النهائي 255وأصبح رقم المادة 

ق في رفع الدعوى ألن حكم سقوط الح ، حذفت من الفقرة الثانية اإلشارة إلى االستغالل وحذفت كذلك الفقرة الثالثة بأكملها

 . 259وأصبح رقم المادة  . فقرة ثانية جديد ( 215) م  299المترتبة على االستغالل قد واجهته الفقرة األولى من المادة 

  . ( 155ص  – 151ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته

في العقد القابل لإلبطال يختلف عن الدفع بالبطالن في العقد الباطل في أن الدفع في الحالة ويالحظ أن الدفع باإلبطال  ( 955)  

صورة دعوى فرعية يقيمها المدعى  ، من ناحية اإلجراءات ، إذ سيتخذ ، األولى هو في حقيقته دعوى وكذلك هو في صورته

ومن  . أما الدفع في الحالة الثانية فهو دفع محض من ناحية الموضوع ومن ناحية اإلجراءات ، عليه ويطلب فيها إبطال العقد
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 الفهرس العام

ولكن  . إذ للتقادم اثر رجعي كما لالجازة ، يثبت وجوده منذ صدوره ، ويصبح العقد في حكم المجاز . للعقد بعد أن كان مهدداً بالزوال

أما في  ، ضر بحقوق الغيرفقد قدمنا أن اإلجازة ال ت . حيث حقوق الغير ، هناك فرقاً بين عقد لحقته اإلجازة وعقد زال بطالنه بالتقادم

ً  . زوال البطالن بالتقادم فحقوق الغير تتأثر فيتقادم  ، وال يتمسك بعد بلوغه سن الرشد بإبطال العقد ، مثل ذالك أن يبيع قاصر عينا

ً  فلو أن البائع بعد أن بلغ سن الرشد وقبل تقادم البطالن رتب على . ويعتبر البيع صحيحاً منذ صدوره ، البطالن ويزول  ، العين رهنا

  . وهذا عكس ما قررناه في حالة اإلجازة ، فإن ملكية العين تخلص للمشتري غير مثقلة بحق الرهن ، ثم تم التقادم

فقد قدمنا أن تقادم دعوى  . ويالحظ أن هناك فرقاً جوهرياً بين تقادم دعوى البطالن في العقد الباطل وتقادمها في العقد القابل لإلبطال

ً البطالن ف أما  . ولكن دعوى البطالن هي التي ال يجوز سماعها لتقادمها ، بل يبقى العقد باطال ، ي العقد الباطل ال يقلب العقد صحيحا

  . ويبقى العقد مرتباً لجميع آثاره بوجه بات ، تقادم البطالن في العقد القابل لإلبطال فيقلب العقد صحيحاً كما رأينا

  : مدة التقادم – 322

وقد رأى القانون  . كانت مدة التقادم في العقد القابل لإلبطال في القانون القديم خمس عشرة سنة تسري من وقت صدور العقدوقد 

يبدأ سريانها من وقت  ، ومن أجل ذلك جعل المدة ثالث سنوات فقط ، الجديد أن هذه مدة طويلة يبقى في خاللها العقد غير مستقر

فإذا تعطل  . بحسب األحوال ، أو من وقت انقطاع اإلكراه ، أو من وقت انكشاف الغلط أو التدليس ، هاستكمال ناقص األهلية ألهليت

فإن الحق في إبطال العقد يتقادم في هذه الحالة  ، بأن لم ينكشف الغلط مثال إال بعد أربع عشرة سنة ، بدء سريان التقادم مدة طويلة

 . ألن المدة األولى هي األقصر ، ال بانقضاء ثالث سنوات من وقت انكشاف الغلط ، بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد

وال تكون المدة  . ثالث سنوات من وقت زوال العيب أو خمس عشرة سنة من وقت صدور العقد : فالتقادم يكون إذن بأقصر األجلين

فإنها توقف وتنقطع وفقاً  ، وأياً كانت مدة التقادم . ذكرها الثانية اقصر من المدة األولى إال في حاالت استثنائية كالحالة التي تقدم

  . للقواعد المقررة في التقادم

كالقانون  ، أما القانون السوري الجديد فقد أمعن . وقد حذا القانون الجديد في تقصير مدة تقادم البطالن حذو القوانين الحديثة

وسنرى  . تكون هذه المدة سنة واحدة من هذا القانون على أن 252المادة  فنصت ، في تقصير مدة التقادم في البطالن ، السويسري

أن القانون المصري الجديد جعل مدة التقادم ثالث سنوات أيضاً في الدعاوى التي تنشأ عن العمل غير المشروع وعن اإلثراء بال 

فال  ، لبطالن أن يستقر العقد في خالل مدة معقولةفقد روعى في تقصير المدة في تقادم ا . ولكن العلة تختلف هنا عنها هناك . سبب

وروعى في تقصير المدة في تقادم الدعاوى التي تنشأ عن العمل غير المشروع وعن اإلثراء بال سبب أن  . يبقى مزعزعاً مدة طويلة

ات العقدية التي تنشئها إرادة فهي تختلف من هذه الناحية عن االلتزام ، االلتزامات في هذه الدعاوى لم يكن مصدرها إرادة الملتزم

 . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في العمل غير المشروع وفي اإلثراء بال سبب . المدين وال تتقادم إال بخمس عشرة سنة

 فقد مر بنا أن دعوى . اقصر من مدته في العيوب األخرى –وهو عيب من عيوب الرضاء  –ويالحظ أن مدة التقادم في االستغالل 

ناحية  : فتكون المدة في االستغالل اقصر من ناحيتين ،(  1فقرة  215م )  االستغالل يجب أن ترفع في خالل سنة من تاريخ العقد

  . القياس الزمني وناحية مبدأ السريان

  سريان مدة التقادم الجديدة على العقود المبرمة قبل نفاذ القانون الجديد – 323

فإن هذه المدة القصيرة هي التي تسري بالنسبة  ، ولما كان القانون الجديد قد قصر مدة التقادم في البطالن على النحو الذي قررناه :

وذلك ما لم يكن الباقي من مدة  ، إلى العقود التي أبرمت قبل نفاذ القانون الجديد إذا كان التقادم فيها لم يكتمل وقت نفاذ هذا القانون

قاصر ابرم  : ويتضح ذلك في المثل اآلتي .(  جديد 7م )  م المقررة في القانون القديم اقصر من المدة لتي قررها القانون الجديدالتقاد

هذا  ، 2555أكتوبر سنة  29في  ، فيدرك القانون الجديد . 2555يناير سنة  29وبلغ سن الرشد في  ، 2557عقداً في أول يناير سنة 

ً العقد وتقادم البطال وال يتم التقادم  . 2555يناير سنة  29إذ بدأ هذا السريان منذ بلوغ القاصر سن الرشد في  ، ن فيه ال يزال ساريا

فيجب في هذه الحالة أن تسري المدة القصيرة  . 2551يناير سنة  25أي في  ، بحسب القانون القديم إال بانقضاء خمس عشرة سنة

أكتوبر سنة  29أي من  ، ويكون مبدأ سريانها من وقت العمل بالقانون الجديد ، سنوات وهي ثالث ، التي قررها القانون الجديد

  . وفقاً للقانون القديم 2515يناير سنة  25ال في  ، وفقاً للقانون الجديد 2591أكتوبر سنة  25فيتم التقادم في  . 2555

 25فإن التقادم يتم في هذه الحالة في  ، د ابرم العقد قبل ذلكوكان ق ، 2591يناير سنة  29أما إذا كان القاصر قد بلغ سن الرشد في 

 وفقاً للقانون الجديد 2591أكتوبر سنة  25ال في  ، وفقاً للقانون القديم 2592يناير سنة 
 (199  )

.  

                                                                                                                                                                    

ألنه دفع والدفوع ال  ، أما الدفع بالبطالن فال يتقادم . ألنه دعوى والدعاوى يرد عليها التقادم ، ثم فالدفع باإلبطال يتقادم

  . تتقادم

ويقاس  ، وسنعود لتطبيق هذه المادة في شأن التقادم في العمل غير المشروع . لجديدمن القانون ا 7أنظر في كل ذلك المادة  ( 199)  

  . تطبيقها في شأن التقادم في اإلثراء بال سبب على كل من هذين التطبيقين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 (  دعوى البطالن) تقرير البطالن  -المبحث الثالث 

 : مسائل ثالث – 324

وما األثر (  9)  . وكيف يتقرر البطالن 15)  . من الذي يتمسك ببطالن العقد(  2: )  يعنينا في تقرير البطالن أن نبحث مسائل ثالثا 

  . الذي يترتب على تقريرها

 من الذي يتمسك بالبطالن  -المطلب األول 

  العقد الباطل والعقد القابل لإلبطال – 325

أما في  . بل وللمحكمة أن تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها ، يتمسك بالبطالن كل من له مصلحة في ذلك في العقد الباطل يجوز أن :

 فال يتمسك بالبطالن إال المتعاقد الذي تقرر البطالن لمصلحته دون المتعاقد اآلخر ، العقد القابل لإلبطال
 (192  )

.  

  . ونفصل ما أجملناه

 العقد الباطل - 1

 النصوص القانونية – 326

  : على ما يأتي 252نصت الفقرة األولى من المادة  : 

 وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وال يزول البطالن باإلجازة ، إذا كان العقد باطال جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطالن"  

 "
 (191  )

. 

من هذا  255فكانت المادة  . الذين لهم أن يتمسكو بالبطالن وقد كان المشروع التمهيدي أوضح بياناً في تعيين ذوى المصلحة

  . " للمتعاقدين وللخلف العام والخاص وللدائنين التمسك بأوجه البطالن الواردة في المادة السابقة"  المشروع تنص على أن

وسنري أن  . وجود له كما قدمناالعقد الباطل ال  : يتمسك بالبطالن كل ذي مصلحة وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي به - 911

 . وقد تقضي الضرورة العملية في بعض الحاالت أن يكون تقرير البطالن عن طريق الدعوى ، بطالنه يتقرر عادة عن طريق الدفع

فإن الذي يستطيع أن يتمسك بالبطالن هو كل شخص له مصلحة  ، وسواء كان تقرير البطالن عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوى

 ذلكفي 
 (199  )

.  

 . ال يكفي . دون قيام هذا الحق . ويترتب على ذلك أن مجرد المصلحة . والمصلحة هنا يراد بها حق يؤثر فيه صحة العقد أو بطالنه

وال  . فال يجوز مثال أن يتمسك الجار ببطالن ببيع صدر من جاره آلخر بحجة أن له مصلحة في التخلص من الجوار المشتري الجديد

  . يحق لتاجر أن يطلب تقرير بطالن شركة ليتخلص من منافستها له

ففي البيع الباطل يستطيع كل من المتعاقدين  . ولكن إذا كان صاحب المصلحة له حق يؤثر فيه بطالن العقد جاز له التمسك بالبطالن

ودائنو كل من البائع والمشتري لهم أن يتمسكوا  . والمشتري حتى يسترد الثمن ، البائع حتى يسترد المبيع : أن يتمسك بالبطالن

 . وذلك ليستردوا المبيع أو الثمن فينفذوا عليه بحقوقهم ، بل أيضاً بطريق مباشر ، ال بطريق الدعوى غير المباشرة فحسب ، بالبطالن

ً  ، وورثة كل من البائع والمشتري يتمسكون بالبطالن لرد المبيع أو الثمن إلى التركة وكل  ، بمقتضى حق مباشر لهم ولذلك أيضا

فالمرتهن من  ، شخص رتب له البائع أو المشتري حقاً عينياً أو حقاً شخصياً بالنسبة إلى العين المبيعة يجوز له أن يتمسك بالبطالن

ن المبيعة ومستأجر العي ، والمرتهن من المشتري يطلب البطالن حتى يسترد الدين ، البائع يطلب البطالن حتى يسلم له حق الرهن

                                                 

عتبار العقد فما دام البطالن المطلق يستتبع ا" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 192)  

فيجوم لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطالن ولو لم  –وليس ثمة محل للتفريق بين العقد الباطل والعقد المعدوم  –معدوما 

بل ويجوز للقاضي أن يحكم به من  ، كالمستاجر مثال في حالة بطالن بيع الشيء المؤجر بطالناً مطلقاً  ، يكن طرفاً في التعاقد

البطالن النسبي فال يجوز أن يتمسك به إال طرف من اطراف التعاقد هو الطرف الذي يشرع البطالن  أما . تلقاء نفسه

وكان  . ( 191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ويكون من واجبه أن يقم الدليل على توافر سببه ، لمصلحته

 ، "الن المطلق أو النسبي يكون عليه إثباته كل من ادعى سبباً للبط" منه بأن  199المشروع التمهيدي يقضي في المادة 

في  199ص  – 195ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  فحذف هذا النص في المشروع النهائي لعدم الحاجة إليه

  . الهامش (

  . في الهامش 925أنظر تاريخ النص آنفاً فقرة  ( 191)  

  . 151ص  221رقم  19المحاماة  2559 فبراير سنة 25محكمة المنصورة الكلية الوطنية في  ( 199)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ومستأجرها من المشتري يطلب البطالن حتى  ، من البائع يطلب البطالن حتى يبقى في العين ولو كان عقد اإليجار غير ثابت التاريخ

بل بمقتضى حق مباشر  . ال عن طريق استعمال حق مدينهم بالدعوى غير المباشرة ، وكل هؤالء يطلبون البطالن . يسترد األجرة

  . لهم

  . جوز لهم التمسك بالبطالن إذن هم المتعاقدان والدائنون والخلف العام والخلف الخاصفالذين ي

والقاضي ال يستطيع إال أن يقرر  ، ألن العقد الباطل ليس له وجود قانونين ، بل للمحكمة أيضاً أن تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها

  . ذلك

فال بد من رفعها في خالل خمس عشرة سنة  ، بالبطالن عن طريق الدعوىإذا كان التمسك  : متى يجوز التمسك بالبطالن – 917

فيجوز ذلك في أي وقت كما سبق  ، أما إذا كان التمسك بالبطالن عن طريق الدفع ، وإال سقطت بالتقادم ، من وقت صدور العقد

 رة أمام محكمة االستئنافكما يجوز إبداؤه ألول م ، ويجوز إبداء الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى ، القول
 (195  )

.  

 العقد القابل لإلبطال  – 2

  : النصوص القانونية – 329

  : من القانون الجديد على ما يأتي 297نصت المادة 

"  إذا جعل القانون ألحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد فليس للمتعاقد اآلخر أن يتمسك بهذا الحق"  
 (199  )

.  

ليس "  من هذا المشروع تنص على أنه 251فكانت المادة  ، التمهيدي يورد هذا النص على وجه يبين الحكمة فيهوقد كان المشروع 

  . " لغير األشخاص الذين تقرر البطالن النسبي لمصلحتهم أن يتمسكوا بأوجه البطالن الواردة في المادة السابقة

  ن لمصلحتهال يتمسك بالبطالن إال المتعاقد الذي تقرر البطال – 331

هو الذي  ، دون المتعاقد اآلخر ، فهذا المتعاقد وحده . العقد القابل لإلبطال لم تتقرر قابليته لإلبطال إال لمصلحة أحد المتعاقدين :

 فناقص األهلية وحده هو الذي يتمسك بالبطالن ، فإذا كان سبب القابلية لإلبطال نقص األهلية . يجوز له أن يتمسك بالبطالن
 (191  )

. 

وفي بيع ملك الغير المشتري وحده  . فمن شاب إرادته العيب هو الذي يتمسك بإبطال العقد ، وإذا كان السبب هو عيب شاب اإلرادة

  . هو الذي يتمسك بالبطالن

ذلك  ولكن يستطيعون ، وال يستطيع أن يطلب إبطال العقد ال الدائن وال الخلف العام وال الخلف الخاص بمقتضى حق مباشر لهم

  . فيستعملون حقه في طلب إبطال العقد عن طريق الدعوى غير المباشرة ، باعتبارهم دائنين للمتعاقد

  . كذلك ال تستطيع المحكمة أن تقضي بإبطال العقد من تلقاء نفسها إذا لم تتمسك باإلبطال المتعاقد ذو المصلحة

ما دام البطالن لم يسقط بالتقادم بانقضاء المدة  ، دعوى أو دفعا ، ويجوز التمسك بالبطالن : متى يجوز التمسك بالبطالن – 992

ويجوز إبداء الدفع بالبطالن في أية حالة  . ثالث سنوات من وقت زوال العيب أو خمس عشرة سنة من وقت نشوء العقد ، المقررة

  . كانت عليها الدعوى على النحو الذي بيناه في العقد الباطل

                                                 

وهو في هذا مثل الدفع بالبطالن  ، ) وكان الدفع بالبطالن للغلط 99ص  95م  2551نوفمبر سنة  11استئناف مختلط في  ( 195)  

 إبداءه قبل ) قديم ( من قانون المرافعات 299الذي جوزت المادة  ، وقضت محكمة النقض بأن الدفع بالبطالن . المطلق (

بسقوط الحق فيه بالحضور أو بالرد على  ) قديم ( مرافعات 295و  297الدخول في موضوع الدعوى وقضت المادتان 

إنما هو الدفع الخاص ببطالن صحيفة افتتاح الدعوى وبطالن أوراق اإلجراءات  ، بما يفيد اعتبارها صحيحة ، الورقة الباطلة

ألن الدفع يكون عندئذ من الدفوع الموضوعية التي  ، ى الدفع ببطالن العقودفليس يصح تعدية هذه األحكام إل . والمرافعات

) نقض  يجوز تقديمها في أية حالة تكون عليها الدعوى أو تطبق عليه أحكام اإلجازة الخاصة إذا كان البطالن نسبياً ال مطلقاً 

  . ( 929ص  129رقم  2مجموعة عمر  2595ديسمبر سنة  19مدين في 

  . في الهامش ( 999) فقرة  تاريخ النص فيما يلي أنظر ( 199)  

وال يكون العقد لذلك باطال بل يبقى قابال  ، وقد يكون كل من المتعاقدين ناقص األهلية فلكل منهما أن يتمسك بالبطالن ( 191)  

  . ولو كان العقد باطال لما حاز ذلك ، فتصح إجازته ويزول بطالنه بالتقادم ، لإلبطال



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 قرر البطالن كيف يت -المطلب الثاني

 العقد الباطل  – 1

  ال حاجة إلى حكم لتقرير البطالن – 332

وهذه  . وال ضرورة للحكم بالعدم على معدوم ، فال حاجة إذن لصدور حكم بابطاله ، لما كان العقد الباطل ليس له وجود قانونين :

وما عليه إال أن يعتبر  ، فال يحتاج من له مصلحة في تقرير البطالن أن يرفع دعوى بذلك ، نتيجة منطقية تستقيم في كثير من األحوال

كان للبائع دون أن يحصل على حكم  ، فلو كان العقد الباطل بيعاً  . ويصدر في تصرفه عن هذا االعتبار ، العقد الباطل معدوماً 

كون بيعه صحيحا ًز وإذا رفع المشتري في هذا المثل دعوى يطالب وي ، فهو ال يزال في ملكه ، ببطالن البيع أن يتصرف في المبيع

  . أمكن البائع أن يدفع هذه الدعوى ببطالن البيع ، فيها بالمبيع

  . فالذي يتمسك بالبطالن في العقد الباطل يفعل ذلك في أكثر األحوال عن طريق الدفع ال عن طريق الدعوى

  ل على حكمولكن قد تقضي ا لضرورة ؟؟؟ بالحصو – 333

ويعرض هذا في بعض  . وذلك يتحقق إذا قضت الضرورة على المتمسك ببطالن عقد باطل أن يبادر إلى رفع دعوى البطالن :

فهو بين أن يرفع دعوى البطالن  ، وأراد أن سترده ، منها أن يكون البائع في بيع باطل قد سلم المبيع إلى المشتري . فروض عملية

ومنها  . فإذا رفع دعوى البطالن حصل على حكم ببطالن العقد ، يرفع دعوى االستحقاق في أي وقت أوفي مدى خمس عشرة سنة 

 ، ال سيما إذا كان البطالن يرجع إلى تقدير القاضي كما إذا كان سببه مخالفة النظام العام أو اآلداب ، أن يكون وجه البطالن فيها خفاء

صلحة في التمسك بالبطالن أن يرفع دعوى بذلك حتى يطمئن إلى تقدير المحكمة فيما ففي مثل هذه الحالة تدعو الضرورة من له م

  . ذهب إليه

  . بل يقتصر على الكشف عن بطالنه ، والحكم الذي يصدر في دعوى البطالن ال يبطل العقد الباطل

 العقد القابل لإلبطال  – 2

  ال يتقرر البطالن إال باالتفاق أو بالقضاء – 334

أما  . ومن ثم ال بد في تقرير البطالن من التراضي أو التقاضي . أما العقد القابل لإلبطال فله وجود قانونين إلى أن يتقرر بطالنه :

فالعقد ال يبطل حتى يرفع  ، فإذا لم يتم االتفاق على إبطال العقد . التراضي فيتم بين المتعاقدين بشرط أن يتتوافر األهلية في كل منهما

وال  ، أي ينشيء البطالن ، وحكم القاضي هو الذي يبطل العقد . مصلحة من المتعاقدين دعوى البطالن ويحصل على حكم بذلكذو ال

فالقاضي ال يملك إال أن يبطل  ، ولكن إذا رفعت دعوى اإلبطال ووجد سببه قائماً  . يقتصر على الكشف عنه كما في العقد الباطل

 ي سنراه له في حالة الفسخوليس له حق التقدير الذ ، العقد
 (191  )

.  

  فال يتقرر بإرادة منفردة – 335

فليس امامه إال أن يرفع دعوى  ، ويتبين من ذلك أن المتعاقد ذا المصلحة إذا لم يستطيع االتفاق مع المتعاقد اآلخر على إبطال العقد :

كما أجاز لذلك كل من القانون  ، لبطالن بإرادته المنفردةوال يجوز له أن يستقل بإعالن ا . البطالن ليحصل على حكم بإبطال العقد

 وقانون االلتزامات السويسري األلماني
 (197  )

وقد كان المشروع النهائي للقانون الجديد يتضمن نصاً يجيز إبطال العقد في حالة  .

" :  من هذا المشروع تنص على ما يأتي 251فكانت الفقرة الثانية من المادة  ، نقص األهلية عن طريق اإلعالن باإلرادة المنفردة

 ً فإذا تم اإلعالن على  ، رسمياً يبين فيه سبب البطالن وأدلته ويكفي إلبطال العقد بسبب نقص األهلية إعالن المتعاقد اآلخر بذلك إعالنا

دعوى يرفعها في خالل دون إخالل بحق المتعاقد اآلخر في التمسك بصحة العقد ب ، هذا الوجه اعتبر العقد باطال من وقت صدوره

                                                 

  . 59ص  52م  2517ديسمبر سنة  22ناف مختلط في استئ ( 191)  

وتقضي  . من القانون األلماني بأن البطالن يتقرر بإعالن يتوجه إلى الطرف اآلخر 259تقضي الفقرة األولى من المادة  ( 197)  

من قانون االلتزامات السويسري بأن العقد إذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه يعتبر قد أجيز إذا كان الطرف الذي ال  92المادة 

وتسري السنة من  ، أو دون أن يسترد ما دفعه ، يلزمه هذا العقد سكت سنة دون أن يعلن للطرف اآلخر تصميمه على إبطاله

هامش  157) أنظر في ترجيح هذا الحكم نظرية العقد للمؤلف ص  ليس أو من وقت زوال اإلكراهوقت انكشاف الغلط أو التد

  . ( 9وهامش رقم  1رقم 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

توخياً لتعميم القواعد المتعلقة بطلب "  وقد حذفت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ هذا النص . " سنة من وقت وصول اإلعالن

"  وتجنباً لما يحتمل أن ينشأ عن تطبيق النص المقترح من صعوبات عملية ، اإلبطال
 (195  )

.  

 اثر تقرير البطالن  -المطلب الثالث 

  النصوص القانونية - 336

  : من القانون الجديد على ما يأتي 251نصت المادة  :

فإذا كان هذا مستحيال جاز الحكم  ، في حالتي إبطال العقد وبطالنه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد - 2"  

 . " بتعويض معادل

"  أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، أبطل العقد لنقص أهليتهإذا  ، ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية - 1"  
 (129  )

. 

                                                 

وكان يجريان على الوجه  ، من القانون الجديد 297كان هناك نصان في المشروع التمهيدي هما اللذان يقابالن المادة  ( 195)  

ذين تقرر البطالن النسبي لمصلحتهم أن يتمسكوا بأوجه البطالن الواردة في المادة ليس لغير األشخاص ال – 251م " اآلتي : 

: يكفي في تقرير البطالن النسبي إعالن الطرف اآلخر به  2 – 251م  . وهذا البطالن تلحقه اإلجازة ويزول بالتقادم . السابقة

اعتبر باطال من وقت صدوره لوكنه يبقى منتجاً  ، بطالنه وتقرر ، : وإذا كان العقد باالط بطالناً نسبياً  1 –اعالناً رسمياً 

: على أن إبطال العقود الناقلة للملكية ال يضر بالغير حسن النية إذا ترتب له حق على عقار  9 –الثاره حتى يتقرر الطبالن 

 251قرة الثالثة من المادة بعد حذف الف ، وفي لجنة المراجعة ادمج النصان في مادة واحدة . "قبل تسجيل اإلعالن بالبطالن 

وبعد جعل جواز إبطال العقد بمجرد اإلعالن مقصوراً على حالة نقض األهلية مع إعطاء  ، ألن حكمها وارد في مكان آخر

وبعد تحوير في اللفظ يجعل النص أقرب إلى  ، الحق للطرف اآلخر في التمسك بصحة العقد بدعوى يرفعها في خالل سنة

إذا جعل  - 2" يجري على الوجه اآلتي :  ( 251) م  فأصبح النص في المشروع النهائي ، لتقرير الفقهيالتطبيق العملي من ا

ويكفي إلبطال العقد بسبب  – 1 . فليس للمتعاقد اآلخر أن يتمسك بهذا الحق ، القانون ألحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد

فإذا تم اإلعالن على هذا الوجه اعتبر  ، مياً يبين فيه سبب البطالن وأدلتهنقص األهلية إعالن المتعاقد اآلخر بذلك اعالناً رس

العقد باطال من وقت صدوره دون إخالل بحق المتعاقد اآلخر في التمسك بصحة العقد بدعوى يرفعها في خالل سنة من وقت 

س الشيوخ دارت مناقشات طويلة وفي لجنة القانون المدني بمجل –ووافق مجلس النواب على هذا النص  . "وصول اإلعالن 

ثم وافقت األغلبية على عدم قبول هذا  ، وانقسمت اللجنة في ذلك ، حول تقرير بطالن العقد لنقص األهلية عن طريق اإلعالن

الحكم وعلى حذف الفقرة الثانية توخياً لتعميم القواعد المتعلقة بطلب اإلبطال وتجنباً لما تحتمل أن ينشأ عن تطبيق النص 

) مجموعة  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته . 297وأصبح رقم المادة  ، المقترح من صعوبات عملية

  . ( 159ص  – 199ص  1عمال التحضيرية ج األ

إذا تقرر بطالن العقد بطالنا  – 2" من المشروع التمهيدي علىالوجه اآلتي :  192تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 129)  

 – 1 . دال به تعويضاً يعادلهفإذا كان ذلك مستحيال استب . اعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، مطلقاً أو نسبياً 

ال  – 9 . أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد ، إذا أبطل العقد لنقص أهليته ، ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية

وفي لجنة  . "إال إذا كان هو في التزامه لم يخالف اآلداب  ، يجوز لمن وفي بالتزام مخالف البداب أن يسترد ما فدعه

وحذفت الفقرة الثالثة ألنها ال  ، مراجعة حور النص تحويراً لفظياً لتجنب استعمال ألفاظ البطالن المطلق والبطالن النسبيال

في المشروع  251وأصبح رقم المادة  ، فأصبح النص مطابقا للوجه الوارد في القانون الجديد . تتمشى مع منطق البطالن

ً  . دة دون تعديلووافق مجلس النواب على الما . النهاي  ، ووافق لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عليها دون تعديل أيضا

 – 195ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . 251وأصبح رقمها 

  . ( 195ص 

بيد أن عبء إثبات البطالن يقع دائماً على عاتق " ا يأتي : هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد م

فإذا حم بالبطالن المطلق أو  . بل ويكون اتباعها أولى فيما يتعلق بالبطالن المطلق ، وتتبع القاعدة نفسها . من يتمسك به

دون أن يخل ذلك بما يكون الغير حسن النية قد اكتسب من حقوق  ، النسبي استند أثره واعتبر العقد باطال من وقت نشئوه

) وقد اتبع المشروع التمهيدي نظام تقرير  سجلت قبل تسجيل إعالن التصريح بالبطالن في حالة البطالن النسبي ، عقارية

ويستثنى من  . تضى العقدويلتزم كل من المتعاقدين بأن يرد ما تسلمه بمق . البطالن النسبي عن طريق اإلعالن كما رأينا (

والثانية حالة وفاء  . فهو ال يسال عن الرد إال وفقاً لقواعد اإلثراء بال سبب ، هذه القاعدة حالتان : أولهما حالة ناقص األهلية

ه ما فال يجوز لمثل هذا المتعاقد أن يسترد ما أدى إذا نسب إلي ، أحد المتعاقدين بالتزام في عقد باطل لسبب مخالفته لآلداب

و  2999) أنظر المادتين  وعلى هذا النحو ابان المشروع وجه الحكم في مسألة أثير بشأنها خالل شديد . يخالف اآلداب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . يعتبر كأن لم يكن فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير ، إذا تقرر بطالنه ، ويتبين من ذلك أن العقد الباطل أو القابل لإلبطال

  . ونستعرض كال من هاتين الحالتين

 فيما بين المتعاقدين  – 1

  زوال كل اثر للعقد - 337

 إذا تقرر بطالن العقد زال كل اثر له :
 (122  )

وجاز الحكم بتعويض على أساس المسئولية التقصيرية  . وارجع كل شيء إلى أصله ،

  . ال المسئولية العقدية

ويرد المشتري المبيع بثمراته من  . د البائع الثمن إلى المشتريور ، رد المشتري المبيع إلى البائع ، فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطالنه

وفي مقابل ذلك ال يلتزم البائع بالفوائد عن الثمن الذي يرده إال من وقت المطالبة  ، وقت المطالبة القضائية إذا كان حسن النية

واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس  . وهكذا يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد . القضائية كذلك

  . استرداد ما دفع دون حق بعد أن تقرر بطالن العقد

 ا منه"  أما إذا أصبح االسترداد مستحيال بأن هلك المبيع مثال في يد المشتري وبخ
 (121  )

فألزم  ، حكم القاضي بتعويض معادل ،

وألزم البائع برد  ، لقواعد المسئولية التقصيرية ال على أساس العقد الذي تقرر بطالنهالمشتري برد قيمة المبيع وقت الهالك طبقاً 

  . الثمن على أساس دفع غير المستحق

وقد يقدر  . فالمنفعة التي استوفاها المستأجر قبل تقرير البطالن يجب أن يعوض عنها ، وإذا كان العقد زمنيا كاإليجار وتقرر بطالنه

  . التعويض بمقدار األجرة ولكنه ألي كون أجرة فال يكفله حق االمتياز

  . وحالة نقص األهلية(  1)  حالة عدم المشروعية(  2: )  بقى أن نشير إلى حالتين خاصتين

  حالة عدم المشروعية – 338

 :
 (*  )

 من هذا المشروع بأنه 192ضت الفقرة الثالثة من المادة فق . أشتمل المشروع التمهيدي للقانون الجديد على نص في هذا الصدد

فحذفت هذه الفقرة في  . " ال يجوز لمن وفى بالتزام مخالف لآلداب أن يسترد ما دفعه إال إذا كان هو في التزامه لم يخالف اآلداب" 

 ، أي أكان سبب البطالن ، العقد الباطلذلك أن منطق البطالن تقضي في  . " ال نها ال تتمشى مع منطق البطالن"  المشروع النهائي

  . فإذا كان أحد المتعاقدين سلم شيئاً لألخر تنفيذاً للعقد الباطل جاز له استرداده ، بإعادة كل شيء إلى أصله

قدين لألخر شيئاً فإذا سلم أحد المتعا . إال أن قاعدة رومانية قديمة كانت ال تسلم بهذه النتيجة المنطقية في العقد الباطل لعدم المشروعية

مثل ذلك شخص يعطي لألخر  . لم يكن له أن يسترد ما سلم إال إذا كان عدم المشروعية غير ات من جهته ، تنفيذاً لعقد غير مشروع

أما في الرشوة واالتصال الجنسي غير  . فيستطيع أن يسترد المال ألن عدم المشروعية غير ات من جهته ، ماال ليرد له ما سرقه منه

 ، ألن عدم المشروعة ات من جهته أو هو شريك فيه ، فمن أعطى المال ال يستطيع أن يسترده ، شروع والمقامرة وما إلى ذلكالم

وقد  .(  Nemo auditor propriam turpitudenem allegans)  فهو طرف ملوث ال يجوز له أن يحتج بغش صدر من جانبه

                                                                                                                                                                    

 11من المشروع الفرنسي اإليطالي والمادتين  11والمادة  ، من التقنين البرتغالي 151والمادة  ، من التقنين األسباني 2991

 ، من تقنين االلتزامات السويسري 11والمادة  ، من التقنين األلماني 721والمادة  ، راكشيمن التقنينين التونسي والم 11/ 

من  251والمادة  ، من التقنين الصيني 279والمادة  ، من التقنين البرازيلي 512والمادة  ، من التقنين البولوني 291والمادة 

  . التقنين السوفييتي (

  . عرضية أو أصلية تترتب على العقد الباطل فيما عدا ما قدمناه من آثار ( 122)  

فلما كان البائع إنما يرجع على المشتري طبقاً ألحكام دفع غير المستحق كما  ، أما إذا هلك المبيع في يد المشتري بقوة قاهة ( 121)  

بان  –غير المستحق كما سنرى عند الكالم في دفع  –وهي تقضي  . كان الواجب في هذه الحالة تطبيق هذه األحكام ، قدمنا

فال يكون مسئوال إال بقدر ما عاد عليه من منفعة ترتبت  ، أي يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له ، المشتري إذا كان حسن النية

وللبائع في جميع األحوال أن يسترد المبيع التالف في الصورة التي آل إليها بعد التلف دون أن يتقاضى  ، على هالك العين

التزم برد قيمة المبيع وقت  ، أي يعلم أنه تسلم شيئاً غير مستحق له ، أما إذا كان المشتري سيء النية . التلفتعويضاً عن 

) قارن نظرية العقد للمؤلف ص  وال يعفيه من هذه المسئولية إال أن بثبت أن المبيع كان يهلك ولو كان في يد البائع ، الهالك

  . ( 2هامش رقم  199



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 احترم الفقه الفرنسي هذه القاعدة بادئ األمر
 (129  )

 ثم تحول عنها ألن المشرع الفرنسي لم ينقلها إلى نصوصه .
 (125  )

أما القضاء  .

 وأصبح اآلن ال يطبقها إال في العقود المخالفة لآلداب ، ثم أخذ هو أيضاً يتحول عنها ، الفرنسي فقد كان يحترمها كذلك
 (129  )

.  

 وال يزال القضاء المصري يحترم القاعدة
 (121  )

 يها إال في الحكام قليلةولم يخرج عل ،
 (121  )

.  

(  11م )  وتقنين االلتزامات السويسري(  721م )  من ذلك التقنين األلماني ، وقد أخذت التقنينات الحديثة بالقاعدة الرومانية

(  1فقرة  11م )  والمشروع الفرنسي اإليطالي
 (127  )

.  

 ً لهذه الحركة الفقهية والقضائية والتشريعية هي قاعدة معيبة من الوجهتين  ومهما يكن من أمر فإن القاعدة الرومانية التي كانت أساسا

وإذا  . حتى ال يترتب اثر على العقد الباطل ، فمنطق البطالن يفضي بأن يكون االسترداد جائزاً في كل األحوال ، المنطقية والعملية

وذلك أن  . يرجع إلى خاصية في القانون الروماني قد زالتفذلك  ، كان الرومان يأبون االسترداد على من كان ملوثاُ من الطرفين

فلم يكن ذلك ألن العقد  ، فإذا أعطى المتعاقد الذي سلم الشيء حق استرداده ، العقد في هذا القانون كان يستمد قوته الملزمة من شكليته

من العدل أن تنكر  ،(  condictio ob turpem causam)  بل كان عن طريق إعطاء المتعاقد دعوى خاصة ، الشكلي غير ملزم

وأصبح العقد غير المشروع  ، أما اآلن فالوضع القانونين للمسالة قد يتغير . على من كان ملوثاُ من الطرفين إذ ال يصبح جديراً بها

إنكارها عليه ما دام  ولم يعد هناك محل للنظر في إعطائه دعوى االسترداد أو ، ليست له قوة ملزمة حتى بالنسبة إلى الطرف الملوث

فما دام  . يقضي هو أيضاً بأن يكون االسترداد جائزاً في كل األحوال ، كوجهها المنطقي ، والوجه العملي للمسالة . العقد غير ملزم له

                                                 

 2299الرومبيير م  – 7هامش رقم  911مكرر ص  51فقرة  1اوبري ورو  2 – 11فقرة  22و  211فقرة  1تولييه  ( 129)  

  . 29فقرة 

 921فقرة  2بودري وبارد  – 195بفنوار ص  – 951فقرة  7هيك  – 215فقرة  21لوران  – 59فقرة  11ديمولومب  ( 125)  

  . 729ص  717فقرة  1ديموج  –

ويستخلص كابيتان من  . 227فقرة  – 229 تفصيلياً في القضاء الفرنسي في كابيتان في السبب فقرة أنظر تحليال ( 129)  

بل  ، استعراض القضاء الفرنسي في هذه المسألة أن هذا القضاء ال يطبق القاعدة الرومانية في جميع العقود غير المشروعة

ويذهب في ذلك إلى أن العقود  . الفة للقوانين أو للنظام العاميقصر تطبيقها على العقود المخالفة لآلداب دون العقود المخ

فال تحكم فيها بقبول  ، بل الجدير أن تغسل يدها من مثل هذه القضايا الملوثة ، المخالفة لآلداب ال يليق أن تنظر فيها المحاكم

 – 915 – 9 – 75داللوز  2775يونية سنة  29أو برفض : أنظر بنوع خاص في هذا المعنى محكمة بورج اإلستئنافية في 

يناير  5وانظر محكمة النقض الفرلنسية في  – 991 – 1 – 55سيريه  2755مايو سنة  9محكمة الجزائر اإلستئنافية في 

 2 – 2522داللوز  2522مارس سنة  29وفي  –في االتصال الجنسي غير المشروع  211 – 2 – 51داللوز  2751سنة 

  . 711فقرة  1وانظر أيضاً ديموج  –في الرشوة  971 –

محكمة االستئناف  – 219ص  79رقم  21المجموعة الرسمية  2522ابريل سنة  27محكمة االستئناف الوطنية في  ( 121)  

وانظر في القضاء المصري  – 229ص  29المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2777مارس سنة  25المختلطة في 

 1بسطوروس  – 9179 – 9111رقم  251ومرجع القضاء ملحق م  9هامش رقم  199تفصيال نظرية العقد للمؤلف ص 

 ، هذا وقد ضهبت بعض األحكام في مصر إلى مدى أبعد مما ذهبت إليه القاعدة الرومانية ذاتها . – 591ص  – 599ص 

نصاب القانونين ليس له أن يطلب استنزال ما دفعه زيادة عن ذلك النصاب من أصل فقضت بأن من يدفع فوائد تربو على ال

 1الشرائع  2529مارس سنة  وفي ( – 11رقم  21المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  21) استئناف وطني في  دينه

ص  15م  2521مارس سنة  25وفي  – 11ص  29م  2591ديسمبر سنة  21استئناف مختلط في  – 115رقم  121ص 

) أنظر في  والملوث هو الدائن الذي اضطر المدين إلى ذلك ، ذلك أن المدين الذي دفع الفوائد الربوية غير ملوث . ( 177

فقرة أولى من القانون  111والمادة  – 251ص  7م  2751مارس سنة  5جواز استرداد الفوائد الربوية استئناف مختلط في 

  . الجديد (

وقضت محكمة  – 115ص  9/  79رقم  9المجموعة الرسمية  2592يونية سنة  9الكلية الوطنية في  محكمة مصر ( 121)  

بأنه وإن اختلفت اآلراء في جواز  ( 199ص  991رقم  21) ا لمحاماة  2591ديسمبر سنة  21العطارين الجزئية في 

إال أنه مما ال شك فيه أن نتيجة الرأي القائل بعدم  ، استرداد ما دفع تنفيذاً لتعهد قائم على سبب مخالف لآلداب أو للنظام العام

ألن حرمان أحد المتعاقدين من استرداد ما دفعه عقاباً له على ما  ، جواز االسترداد يؤدي حتما إلى إقرار حالة يأباها القانون

و خروجه على اآلداب العامة فرط منه معناه تمكين العاقد اآلخر من االستمتاع بما حصل عليه جزاء على إجرامه أو تدليسه أ

ومهما قال أنصار هذا الرأي في تأييده فإن األوفق واألكثر انطباقا على القانون إال يرتب على العقد ذى السبب غير المشروع 

ويكفي المسترد عقاباً ما يناله من تشهير يترتب على أذاعت  ، أي اثر قانونين وأن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد

  . محتويات العقد وما كان يدبره في الخفاء مخالفاً للقانون واآلداب

 ( 2991 – 2999) م  والقانون األسباني ( 2215) م  وأخذت بها بعض التقنينات األقدم عهداً : القانون النمساوي ( 127)  

  . ويقضي بأن المال الذي ال يسترد يكون ملكاً للخزينة تصرفه في أغراض خيرية ( – 151 – 112) م  والقانون البرتغالي
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بقاء إذ يكون  ، فلن يكون ذلك بمنع الطرف الملوث من استرداد ما سلمه لطرف ملوث مثله ، الغرض محاربة العقود غير المشروعة

ابلغ في التشجيع على الفساد  –والمأجور على جريمة يستبقى األجر  ، كالموظف يستبقى الرشوة –المال في يد هذا الطرف اآلخر 

 وما على المجرمين إذن إال أن يتعاملوا نقداً حتى يأمنوا غائلة القانون !! . من سلبه إياه

وقد حذف في المشروع النهائي كما  ، كان المشروع التمهيدي يشتمل عليه لذلك أحسن القانون الجديد صنعاً في إغفاله النص الذي

كما  ، فإن القواعد العامة تكفي في معالجتها ، وإذا كانت هناك أحوال تقتضي النظر . ألنه نص ال يتمشى مع منطق البطالن ، قدمنا

ك شخص اتصل بامرأة اتصاال غير مشروع في مثل ذل . إذا كان هناك ضرر أحدثه الطرف الذي يريد االسترداد بالطرف اآلخر

وتستبقى المرأة  ، في مثل هذه الحالة ال نتردد في إنكار االسترداد عليه . وهو يريد اآلن استرداد هذا المال ، مقابل مال أعطاه إياه

ال يجوز األخذ بها بعد أن زالت  ةوال بمقتضى القاعدة الرومانية فهي قاعدة عتيق ، وال بمقتضى العقد فهو باطل ال ينتج أثراً  ، المال

 بل على سبيل التعويض عن الضرر الذي أصاب المرأة من هذا االتصال غير المشروع ، مقتضياتها
 (125  )

.  

 حالة نقص األهلية – 339

 . فإن ناقص األهلية يسترد ما دفع تطبيقاً للقواعد التي قدمناها ، وأبطل ، وإذا كان العقد قابال لإلبطال لنقص أهلية أحد المتعاقدين : 

كما تقول الفقرة الثانية من المادة  ، أما المتعاقد اآلخر فال يسترد من ناقص األهلية إال مقدار ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد

 إذ قضت بأنه ، ن القانون الجديد في دعوى غير المستحقم 271واألصل في ذلك قاعدة عامة قررتها المادة  . وقد تقدم ذكرها 251

وسيأتي بيان ذلك تفصيال عند  . " إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فال يكون ملتزماً إال بالقدر الذي أثرى به" 

  . الكالم في حالة الوفاء لناقص األهلية في دعوى غير المستحق

 بالنسبة إلى الغير  - 2

  تأثر حق الغير بالبطالن – 341

ثم تقرر بطالن  ، رهناً أو حق ارتفاق مثال ، وال يقتصر اثر البطالن على العالقة اشتراها بعقد باطل أو قابل لإلبطال حقاً عينياً  :

فإن البائع بعد  ، من آخر كذلك لو باع المشتري العين . فإن البائع يسترد العين خالية من الحقوق العينية التي رتبها المشتري ، البيع

  . تقرير البطالن يستردها من المشتري الثاني

  وجوب تسجيل دعوى البطالن – 341

يجب عليه أن يسجل دعوى البطالن أو أن يؤشر بها  ، حتى يستوثق من الوصول إلى هذه النتيجة ، على أن البائع في المثل المتقدم :

يجب التأشير في هامش سجل المحررات "  من قانون الشهر العقاري على أنه 29فقد نصت المادة  . على هامش تسجيل العقد الباطل

واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو 

وتنص المادة  . " كان المحرر األصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوىفإذا  ، كدعاوى البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع ، نفاذاً 

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر "  من هذا القانون على أنه 21

وال  . تسجيل تلك الدعاوى أو التأشير بهابحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ 

  . " يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما

سواء كان سيء النية أو  ، فإن حقه يزول بتقرير بطالن العقد ، ويتبين من ذلك أن الغير إذا تلقى حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى البطالن

أن حقه يزول إذا كان سيء  21فالظاهر من نص المادة  ، أما إذا تلقى الحق العيني قبل تسجيل دعوى البطالن . كان حسن النية

 فإن القانون أورد حكماً خاصاً لمصلحة –وليس هنا مجال التفصيل في ذلك  –ومهما يكن من أمر  . ويبقى إذا كان حسن النية ، النية

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي "  على أن 2995فنص في المادة  ، الدائن المرتهن رهناً رسمياً 

  . " إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن ، تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو الغاؤه أو زواله ألي سبب آخر

                                                 

هذا وإذا اعتبرنا أن القانون الجديد قد جاء مفسراً للقاعدة القانونية التي يجب اتباعها في صدد العقود غير المشروعة  ( 125)  

حتى  ، ويسري على جميع العقود ، ائر القوانين المفسرةشأن س ، فإنه يطبق بأثر رجعي ، وجواز استرداد ما دفع تنفيذاً لها

فإن هذا الحكم ال يسري  ، أما إذا اعتبرنا القانون الجديد قد استحدث الحكم الذي أتى به . التي ابرم منها في ظل القانون القديم

د التي أبرمت في ظل القانون ويسري على العقو ، على العقود التي أبرمت في ظل القانون القديم فال يجوز فيها االسترداد

ً  . الجديد فيجوز االسترداد فيها   . ألنه أتى مخالفاً لما جرت عليه الكثرة من األحكام ، ونحن نميل إلى اعتبار الحكم مستحدثا
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 آثار العقد  -انيالفصل الث

  نسبية آثار العقد من حيث األشخاص ومن حيث الموضوع – 342

  . ووجب على المتعاقدين تنفيذ ما التزما به ، إذا نشا العقد صحيحاً فقد خلصت له قوته الملزمة :

ويلتزمان بما تضمنه العقد  . ومن هنا نرى نسبية آثار العقد من حيث األشخاص : فالمتعاقدان دون غيرهما هما اللذان يلتزمان بالعقد

  . ومن ثم نرى النسبية من حيث الموضوع : من التزامات دون غيرها

ً )  . من حيث األشخاص(  أوالً )  فالعقد النسبي إذن في قوته الملزمة   . ومن حيث الموضوع(  ثانيا

  . ونبحث كال من هذين األمرين

 قوة العقد الملزمة بالنسبة إلى األشخاص  -رع األولالف

 المتعاقدان والغير – 343

 أوالً : )  فنحن نبحث . وال يجاوزهما إلى الغير إال في حالة االشتراط لمصلحة الغير . العقد ال يتناول أثره بوجه عام إال المتعاقدين : 

ً )  . اثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين(    . عقد بالنسبة إلى الغيراثر ال(  ثانيا

 اثر العقد بالنسبة إلى المتعاقدين -المبحث األول

  الخلف العام والخلف الخاص – 344

فليس المقصود بهذه  . " المتعاقدين"  إذا قلنا إن العقد ال يتناول أثره إال المتعاقدين فيجب أن يكون ذلك مقروناً بالتوسع في فهم كلمة :

وانصرف كذلك  ، فالمتعاقدان إذا تعاقدا انصرف اثر العقد إليهما . بل المقصود هما ومن يمثالنه في التعاقد ، الكلمة المتعاقدين فحسب

 وقد ينصرف إلى الخلف الخاص ، إلى الخلف العام
 (119  )

.  

أو في جزء  ، هو من يخلف الشخص في ذمته المالية من حقوق والتزامات(  ayant – cause a titre universel)  والخلف العام

 ayant – cause a)  والخلف الخاص . كالوارث والموصى له بجزء من التركة في مجموعها ، منها باعتبارها مجموعاً من المال

titre particulier  )كالمشتري يخلف البائع في المبيع ، هو من يخلف الشخص في عين معينة بالذات أو في حق عيني عليها ، 

ً  ، والخلف . والمنتفع يخلف المالك في حق االنتفاع ، لتركة يخلف فيها الموصىوالموصى له بعين في ا ال يعتبر  ، عاماً كان أو خاصا

  : فينصرف إليه أثره على التفصيل الذي نذكره فيما يلي ، من الغير في العقد

 الخلف العام  -المطلب األول 

  النصوص القانونية – 345

  : من القانون الجديد على ما يأتي 259نصت المادة  :

ما لم يتبن من العقد أو من طبيعة  ، دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ، يتصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام"  

"  التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام
 (112  )

. 

                                                 

ل تنفيذ وينصرف كذلك إلى الدائنين على نحو معين سنبينه في الجزء الثاني عند الكالم فيما يكفل حقوق الدائنين من وسائ ( 119)  

يحتج " جرت على الوجه اآلتي :  ، من هذا المشروع 191وقد تضمن المشروع التمهيدي نصاً هو المادة  . ووسائل ضمان

فحذف النص في المشروع النهائي ألن أحكامه  . "بالعقد على دائني المتعاقدين إال إذا انطوى على غش أو كان عقداً صورياً 

وعند معالجة اثر العقد  . في الهامش ( 115ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  مذكورة بالتفصيل في نصوص تالية

 بالنسبة إلى الدائنين يأتي الكالم في الدعاوى الثالث المعروفة : الدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية ودعوى الصورية

  . ( 115ص  – 117ص  1ال التحضيرية ج ) أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : مجموعة األعم

بل إن الدائن بالنسبة إلى العقود التي يبرمها مدينه في موقف  ، وانصراف دائرة العقد إلى الدائن ال يعني أنه خلف عام أو خلف خاص

  . يتميز عن موقف كل من الخلف العام والخلف الخاص

) فيما عدا  المشروع التمهيدي على الوجه الوارد في القانون الجديدمن  199تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 112)  

فأصبح مطابقاً لنص القانون الجديد ثم أقره  255وأقرته لجنة المراجعة بعد هذا التحوير اللفظي تحت رقم  ، تحويراً لفظياً (

 1مجموعة األعمال التحضيرية ج )  فمجلس الشيوخ ، 259فلجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب
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 ثر العقد إلى الخلف العامانصراف ا - 346

ومعنى ذلك أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد  . ويتبين من النص المتقدم أن اثر العقد ينصرف إلى الخلف العام : 

أكثر  وهي الشريعة التي تطبق في مصر في –أن االلتزامات فيالحظ في شأنها أن في الشريعة اإلسالمية  . موت المورث المتعاقد

دون  ، ومقتضى هذا المبدأ أن يبقى االلتزام في التركة . مبدأ خاصاً يقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين –األحوال في مسائل الميراث 

ومن ثم عنى القانون  . ومتى أصبحت التركة خالية من الديون انتقلت ملكيتها إلى الوارث . حتى ينقضى ، أن ينتقل إلى ذمة الوارث

وتكفل حقوق  ، تنظم سداد ديون التركة(  525 – 719م )  فأورد نصوصاً هامة في هذا الشأن ، بتنظيم تصفية التركة الجديد

  . وتحمي الغير الذي يتعامل مع الوارث ، دائنيها

رط ثبوت فال يشت ، ويترتب على انصراف اثر العقد إلى الخلف العام أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد

 تاريخ العقد حتى يكون هذا التاريخ حجة له وعليه
 (111  )

  . وفي الصورية يسري في حقه العقد الحقيقي دون العقد الصوري ،

 متى ال ينصرف اثر العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفا – 347

ً  ، 259على أنه يستثنى من القاعدة المتقدمة أحوال اشير إليها في المادة  .   ، وفيها ال ينصرف اثر العقد إلى الخلف العام مع بقائه خلفا

  : وهي ثالث

فإذا أرادا حقاً أن التزاماً نشأ من العقد يقتصر أثره على  ، إذا اتفق المتعاقدان على ذلك ألن العقد شريعة المتعاقدين(  الحالة األولى)  

فيجوز مثال أن يتفق  . ط إذا لم يكن مخالفاً للنظام العام أو لآلدابصح الشر ، فال ينتقل إلى الوارث من بعده ، شخص المتعاقد

فإذا مات المشتري وجب على الورثة  ، المتعاقدان في بيع على أن يمنح المشتري أجالً لسداد الثمن دون أن ينتقل هذا الحق إلى ورثته

 ، لحق في استئجار العين المبيعة بأجرة معينة لمدة معينةكذلك يجوز االتفاق على أن يكون للبائع ا . دفع الثمن في الحال من التركة

 على إال ينتقل هذا الحق إلى ورثة البائع
 (119  )

.  

وقد يكون المانع من  . إذا كانت طبيعة الحق أو االلتزام الناشيء من العقد تأبى أن ينتقل من المتعاقد إلى خلفه العام(  الحالة الثانية)  

ألن حق  ، فإن هذا الحق ال ينتقل من بعده إلى ورثته ، فإذا حصل شخص على حق انتفاع بموجب عقد . دياً االنتقال قانونياً أو ما

فهذا  ، وإذا حصل شخص بمقتضى عقد على إيراد مرتب طول الحياة . االنتفاع تقضي طبيعته القانونية بأن ينقضي بموت صاحبه

كذلك كل التزام نشأ من  . انونية والمادية معاً تقضي بانتهائه بموت صاحب اإليرادألن طبيعة اإليراد الق ، اإليراد ال ينتقل إلى ورثته

 ، ينقضي بموت الملتزم وال ينتقل إلى الورثة نظراً لطبيعة االلتزام المادية ، ولوحظت فيه شخصية الملتزم أو صفة خاصة به ، عقد

  . فال ينتقل التزامه هذا إلى ورثته ولو في التركة ، كفنان أو جراح أو مهندس أو محام يلتزم بالعقد أن يقوم بعمل من أعمال مهنته

والقانون ينص على ذلك في مسائل  . إذا كان هناك نص في القانون يقضي بأال ينصرف اثر العقد إلى الخلف العام(  الحالة الثالثة)  

ً يفهم من ظرو  ، من أن الشركة تنقضي بموت أحد الشركاء 917من ذلك ما قضت به المادة  . فها أن المتعاقدين قد أرادا هذا ضمنا

 ، من أن اليجار ينقضي بموت المستأجر إذا لم يعقد إال بسبب حرفته أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه 191وما قضت به المادة 

من أن الوكالة تنقضي بموت الموكل  125وما قضت به المادة  ، تنقضي بموت المزارعمن أن المزارعة  111وما قضت به المادة 

  . أو الوكيل

  متى ال ينصرف اثر العقد إلى الخلف العام باعتباره من الغير – 348

وذلك أن القانون يعطي للوارث حقوقاً يتلقاها منه مباشرة ال بطريق  . وهناك فرض ينظر فيه إلى الخلف العام باعتباره من الغير : 

ولذلك ويعتبر الوارث في هذه الفروض من الغير  . ويقصد بها حماية الوارث من تصرفات مورثه الضارة به ، الميراث عن سلفه

                                                                                                                                                                    

ال تقتصر آثار العقد " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  . ( 119ص  – 112ص 

بل تجاوزهم إلى من يخلفهم خالفة عامة من طريق الميراث أو الوصية ما لم تكن العالقة القانونية  ، على المتعاقدين بذواتهم

أو من طبيعة العقد كما هو الشأن في  ، صريحة كانت أو ضمنية ، ويستخلص ذلك من إرادة المتعاقدين . ية بحتةشخص

وعلى ذلك ينتقل  . كما هي الحال في حق االنتفاع ، أو من نص في القانون ، شركات األشخاص وااليراد المرتب مدى الحياة

بيد أن حكم االلتزامات يقتضي تحفظاً  . ما الحقوق فيكون انتقالها كامالأ . إلى الوارث ما يرتب العقد من حقوق والتزامات

ذلك أن الوارث ال يلتزم بديون مورثه وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية إال بقدر ما يؤول إليه  . خاصاً يتصل بأحكام الميراث

) مجموعة  "ع بشأن تصفية التركات فليس ينبغي أن يعزل هذا النص عن النصوص التي تضمنها المشرو . . . من التركة

  . ( 111ص  1األعمال التحضيرية ج 

  . فال يكون العقد حجة عليه إال إذا كان ثابت التاريخ ، وسنرى أن هناك فروضاً يكون فيها الخلف العام من الغير ( 111)  

موت البائع يدفع إلى أحد الورثة دون  ولكن ال يجوز أن يشترط البائع على المشتري أن ما يتبقى من أقساط الثمن بعد ( 119)  

  . إال في حدود الوصية ، اآلخرين
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ً  ، فالقانون يبيح للمورث التصرف في جميع أمواله حال حياته . بالنسبة إلى هذه التصرفات حتى لو أضر هذا  ، معاوضة أو تبرعا

وهو تصرف ال  ، أما إذا تصرف في ماله لما بعد الموت بطريق الوصية . وحتى لو تعمد المورث هذا األضرار ، التصرف بالورثة

الشريعة اإلسالمية إذ والمقصود به هنا  –فإن القانون  ، فيتحكم بذلك في حظوظ ورثته تحكماً يأباه النظام العام ، يكلفه شيئاً في حياته

فال يبيح له أن يتصرف في  ، ويقيد من تصرفات المورث ، يتقدم لحماية الوارث –هي التي تطبق في مصر غالباً في هذه المسألة 

(  جديد 521م )  وكالوصية كل تصرف صدر في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع . ماله بطريق الوصية إال بقدر الثلث
 (

115  )
.  

فإن  ، وكانت العين تزيد على ثلث التركة ، ويترتب على ذلك أنه إذا باع المورث عينا وهو في مرض موته لوارث أو لغير وارث

 . ومن ثم ال يكون عقد البيع حجة عليهم إال إذا كان ثابت التاريخ ، البيع ال يسري في حق الورثة فيما يزيد على الثلث إال إذا أجازوه

ولهم أن يثبتوا بجميع  ، لم يكن هذا التاريخ حجة عليهم ، قد العرفي يرجع إلى عهد كان المورث فيه غير مريضفلو أن تاريخ الع

وقد نص القانون الجديد على ذلك  . طرق اإلثبات أن هذا التاريخ قد قدم عمداً حتى ال يظهر أن العقد قدر صدر في مرض الموت

وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو " :  يقولإذ  521صراحة في الفقرة الثانية من المادة 

"  وال يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا ، ولهم إثبات بجميع الطرق ، فى مرض الموت
 (119  )

. 

 الخلف الخاص -المطلب الثاني 
 (*  )

 

 : النصوص القانونية – 349

  : من القانون الجديد على ما يأتي 251ادة نصت الم 

فان هذه االلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا  ، إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص"  

"  إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه ، الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء
 (111  )

. 

                                                 

فال يبيح للمدين أن يتصرف في ماله ولو معاوضة إذا  ، وهذا بخالف الدائن فإن القانون يحميه أكثر مما يحمي الوارث ( 115)  

  . ا الدائن فيتلقاه بعوضأم ، وفرق ما بينهما أن الوارث يتلقى المال من غير عوض . قصد األضرار بالدائن

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يعتبر الواث قائماً مقام المورث في صدد حجية التصرف الذي صدر منه ألحد الورثة إال  ( 119)  

فإذا كان التصرف يمس حق وارث في التركة عن طريق الغش والتدليس  ، في حالة خلو هذا التصرف من محل طعن

ويباح له الطعن في التصرف  ، فال يكون الوارث ممثال للمورث بل يعتبر من االغيار ، كام اإلرثوالتحيل على مخالفة أح

  . ( 299ص  91رقم  1مجموعة عمر  2591ابريل سنة  29) نقض مدني في  واثبات صحة طعنه بكافة الطرق

ولذلك كان عبء اإلثبات عليهم في  ، تويالحظ أن الورثة ال يكونون من الغير إال إذا اثبتوا أن التصرف صادر في مرض المو

حتى إذا ما اثبتوا أن  ، وقبل هذا اإلثبات يكون التاريخ العرفي للتصرف حجة عليهم النهم لم يصبحوا بعد من الغير . ذلك

وقد قضت  –وال يكون عندئذ حجة عليهم إال التاريخ الثابت للتصرف  ، التصرف صدر في رمض الموت اصبحوا من الغير

فإذا كان  ، استئناف مصر الوطنية بأن التصرف في مرض الموت إما أن يكون بمحرر ذى تاريخ ثابت أو غير ثابتمحكمة 

 ، تاريخه ثابتاً فال يصح االحتجاج به على الوارث إال من اليوم الذي اكتسب فيه هذا التاريخ الثابت بناء على أنه من االغيار

أما إذا كان تاريخه غير ثابت  . ) قديم ( مدني 177الذي يحمله المحرر طبقاً للمادة وال عبرة في هذه الحالة بالتاريخ العرفي 

وظاهر  . كان للوارث الحق في أن يثبت بكل الطرق القانونية أن هذا التاريخ صوري وأن التصرف واقع في مرض الموت

عن التصرف بحيث إذا لم يقم بإثباته كان  أن هذا ترخيص يمنح للوارث المذكور في هذه الحالة إلثبات ما يدعيه ألنه أجنبي

أنظر أيضاً  – 991ص  299رقم  92المحاماة  2551أكتوبر سنة  25)  التاريخ العرفي المعترف به من المورث حجة عليه

استئناف مختلط  – 159ص  917رقم  22المحاماة  2599ابريل سنة  21في هذا المعنى محكمة مصر الكلية الوطنية في 

  . ( 595ص  1م  2759سنة مايو  7في 

من المشروع التمهيدي بما يتفق مع نص القانون الجديد مع تحوير لفظي  191تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 111)  

ووافق عليه مجلس النواب  – 299ووافقت أغلبية لجنة المراجعة على استبقائه في المشروع النهائي تحت رقم المادة  . بسيط

إذا أنشأ العقد " عبارة " إذا أنشأ العقد حقوقاً والتزامات " وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ استبدلت بعبارة  –

ألن النص يتعلق بالخالفة الخاصة الو ينتقل من طريق هذه الخالفة إال ما كان شخصياً منم " التزامات وحقوقاً شخصية 

حتى يقتصر حكم النص على " أو يستطيع أن يعلم به " لشق األخير من النص عبارة وحذف من ا . الحقوق التي يولدها العقد

وأصبح رقم المادة  . ما يعلم به الخلف من الحقوق وااللتزمات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به لدقة الوضع

  . ( 117ص  – 115ص  1حضيرية ج ) مجموعة األعمال الت ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته . 251
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تأصيالً "  ليس إال –كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  –فإنه  ، وإذا كان هذا النص قد استحدثه القانون الجديد

  . " لتطبيقات القضائين المصري والفرنسي في هذا الشأن

  وضع المسألة بالنسبة إلى الخلف الخاص – 351

انصراف اثر العقد إلى الخلف الخاص يختلف في الوضع عن انصراف هذا األثر إلى الخلف العام ويحسن بادئ األمر أن نحدد  :

 . ى هذا الشيءفقد قدمنا أنه هو من يتلقى من سلفه ملكية شيء معين بالذات أو حقاً عينياً عل . تحديداً دقيقاً من هو الخلف الخاص

فالمشتري خلف خاص للبائع في  . وقد يكون حقاً شخصياً  ، والشيء الذي يتلقاه الخلف قد يكون هو ذاته حقاً عينياً كما هو الغالب

وهذا استخالف  ، وصاحب حق االنتفاع خلف خاص لمن تلقى منه هذا الحق . وهذا استخالف في ملكية عين معينة ، الشيء المبيع

والمرتهن  . وهذا استخالف في حق شخصي ، والمحال له خلف للمحيل في الحق المحال به . واقع على عين معينةفي حق عيني 

ويخلص من هذا أن الخلف  . وهذا استخالف في حق عيني واقع على حق شخصي ، لدين خلف لصاحب هذا الدين الذي رهنه

ً  ، الخاص هو من يتلقى شيئاً  أما من يترتب له  . أو يتلقى حقاً عينياً على هذا الشيء ، سواء كان هذا الشيء حقاً عينياً أو حقاً شخصيا

ً  ، حق شخصي في ذمة شخص آخر فال يكون خلفاً خاصاً له  بل هو دائن له ، فالمستأجر ليس بخلف للمؤجر . بل يكون دائنا
 (111  )

. 

ألنه تلقى عنه حقاً  ، إنما خلف المستأجر األصلي هو المتنازل له عن اإليجار . األصليوالمستأجر من الباطن ليس بخلف للمستأجر 

 ً وال يعتبر البائع الذي يسترد العين من  . ولم يقتصر كالمستأجر من الباطن على أن يترتب له في ذمته حق شخصي ، شخصيا

فال يكون البائع متلقياً الملكية  ، الفسخ واإلبطال له اثر رجعيألن كال من  ، المشتري بعد فسخ البيع أو إبطاله خلفاً خاصاً للمشتري

 بل تعتبر الملكية لم تنتقل منه أصالً إلى المشتري فال يصح أن يقال إنه تلقاها منه ثانية ، من المشتري كما في المقايلة
 (117  )

.  

فإذا كان البائع قد ابرم  . البائع في العين المبيعةكالمشتري يخلف  ، والمثل المألوف في الخلف الخاص هو من يتلقى عيناً من سلفه

فهل ينصرف اثر هذا العقد إلى المشتري ؟ بديهي أن العقد إذا كان قد ابرم بعد انتقال المبيع إلى  ، عقداً بشأن العين التي باعها

فهنا يختلف  ، بل انتقال البيع إلى المشتريأما إذا كان العقد قد ابرم ق . المشتري فإن أثره ال ينصرف إلى المشتري إذ يعتبر من الغير

إذ يصح التساؤل هل ينصرف اثر هذا العقد إلى المشتري وقد تلقى المبيع والعقد في شأنه قائم ؟ فال تعرض إذن مسألة  . الوضع

أما إذا  . المستخلف فيهأن يكون العقد قد ابرم في شأن الشيء (  أوالً : )  انصراف اثر العقد إلى الخلف الخاص إال إذا توافر شرطان

فال محل  ، كما إذا باع شخص عيناً وأصبح المشتري خلفاً خاصاً له في هذه العين ، كان قد ابرم في شان آخر فال تعرض المسألة

يعة للتساؤل عما إذا كان هذا الخلف ينصرف إليه اثر قرض عقده البائع حتى لو كان هذا القرض سابقاً على البيع مما جعل العين المب

)  . وليس للمقرض في هذه الحالة إال الطعن في البيع بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها ، تدخل في الضمان العام للمقرض

 ً فيجب إذن أن يكون هذا العقد ثابت التاريخ وسابقاً على  . أن يكون العقد قد ابرم قبل انتقال الشيء المستخلف فيه للخف الخاص(  ثانيا

 ي انتقل فيه الشيء إلى الخلفالتاريخ الذ
 (115  )

.  

                                                 

كأن يقطع التقادم ضد شخص وضع يده على العين  ، فيجوز أن يستعمل حقوق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة ( 111)  

كما إذا باع المؤجر العين متواطئاً مع المشتري  ، ويجوز كذلك أن يطعن في تصرف مدينه بالدعوى البوليصية ، المؤجرة

  . ق المستأجر بفرض أن اإليجار غير ثابت التاريخحتى يتخلص من ح

فمن يكسب عيناً بالتقادم ال  ، كعقد أو وصية ، والظاهر أن انتقال الشيء من السلف إلى الخلف يجب أن يكون بعمل إرادي ( 117)  

قارن  – 192 الدكتور حلمي بهجت بدوي بك فقرة – 11في الخلف فقرة  2) دي هلتس  يكون خلفاً خاصاً للمالك األصلي

واألدق من الناحية الفنية أن يقال إن انتقال الشيء إلى الخلف يكون بأي سبب من  . وما بعدها ( 221البورد الكوست فقةر 

ولكن ال ينصرف اثر العقد من السلف إلى الخلف إال إذا كان انتقال الشيء  ، أسباب انتقال الملك كالعقد والوصية والتقادم

ده الذي يتمشى مع فكرة حوالة الحق أو الدين وهي الفكرة التي يؤسس عليها عادة انصراف اثر العقد فهو وح ، يعمل إرادي

  . إلى الخلف كما سنرى

الخلف الخاص هو من يكتسب ممن يستخلفه " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 115)  

فإذا عقد المستخلف عقداً يتعلق بهذا الشيء انتقل ما يرتب هذا  ، كالمشتري والموهوب له والمنتفعحقاً عينياً على شيء معين 

العقد من حقوق والتزامات إلى الخلف الخاص بشروط ثالثة : أولها أن يكون تاريخ العقد سابقاً على كسب هذا الخلف لملكية 

  . ( 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  " . . . الشيء ويراعى أن العقد يجب أن يكون ثابت التاريخ

وال يكفي أن تكون الدعوى قد رفعت قبل  ، والحكم كالعقد ال يتعدى أثره إلى الخلف الخاص إال إذا صدر قبل انتقال الشيء إلى الخلف

 2559مايو سنة  29) أنظر في هذا المعنى محكمة مصر الكلية الوطنية في  انتقال الشيء إذا كان الحكم قد صدر بعد ذلك

  . ( 2517ص  112رقم  19المحاماة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فهل ينتقل للمشتري  . امن شخص على منزله من الحريق ثم باعه : ونأتي بمثلين يبينان األهمية العملية للمسألة التي نحن بصددها

ثم باع المشتري األرض  ، حق البائع في التأمين ؟ باعت شركة أرضا واشترطت على المشتري أن يكون البناء على نحو معين

 فهل ينتقل إلى المشتري الثاني التزام المشتري األول بالبناء على نحو معين ؟  ، لمشتر ثان

  متى ينصرف اثر العقد إلى الخلف الخاص – 351

التي تنشأ من  فذكر أن الحقوق وااللتزامات . وقد وضع القانون الجديد معياراً يعرف به متى ينصرف اثر العقد إلى الخلف الخاص :

إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال "  العقد تنتقل إلى الخلف الخاص في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء

  . وقد قدمنا أن هذا المعيار ليس إال تأصيال لما جرى عليه القضاء في مصر وفي فرنسا قبل صدور القانون الجديد . " الشيء إليه

يبرر ذلك  . كما تعتبر االلتزامات من مستلزمات الشيء إذا كانت محددة له . بر الحقوق من مستلزمات الشيء إذا كانت مكملة لهوتعت

أما االلتزامات التي  . والتابع ينتقل مع األصل ، أن الحقوق المكملة للشيء إنما هي في الواقع من األمر تعتبر من توابع هذا الشيء

ومن ثم كانت الحقوق المكملة  . ألن السلف ال يستطيع أن ينقل إلى الخلف أكثر مما يملك ، ن تنتقل أيضاً معهتحدد الشيء فيجب أ

وننظر اآلن في تطبيقات عملية لهذين  . تنتقل معه إلى الخلف الخاص ، للشيء وااللتزامات المحددة له هي من مستلزمات هذا الشيء

  . المعيارين الفرعيين

  مكملة للشيءالحقوق ال – 352

وعلى ذلك ينتقل إلى  . يجب أن يكون مكمال للشيء الذي انتقل إلى الخلف كما قدمنا ، حتى ينتقل من السلف إلى الخلف ، الحق :

  . الخلف

فإن الخلف الذي تنتقل  ، فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى عقد حق ارتفاق للعين . الحقوق العينية التي ترتبت لمصلحة الشيء(  2)  

 إليه العين يتلقاها متمتعة بهذا الحق
 (199  )

.  

ً  ، الحق الذي يكون تأميناً للشيء(  1)   إذا هو يحفظه  ، ألن التأمين يعد مكمال للشيء ، سواء كان هذا التأمين عينياً أو شخصيا

 من كفالة أو رهن أو غير ذلكانتقل للمحال له مع هذا الحق تأميناته  ، فإذا حول الدائن حقه . ويقويه
 (192  )

.  

ألن الحق الذي يقصد به وقاية  ، وينتقل أيضاً إلى الخلف الحقوق الشخصية التي يكون الغرض منها درء ضرر عن الشيء(  9)  

ثم  ، لحريقفإذا تعاقد شخص مع شركة لتأمين منزله من ا . الشيء من الضرر يعد مكمال لهذا الشيء إذ هو يحفظه كما في التأمينات

 فإن حقه قبل شركة التأمين ينتقل مع المنزل المشتري ، باع المنزل
 (191  )

 وينتقل تبعاً لذلك التزام البائع بدفع أقساط التأمين .
 (199  )

. 

فالبائع لشيء ينقل ع هذا الشيء  ، ومثل حق البائع في التأمين حقه قبل البائع له في ضمان الشيء ضمان استحقاق أو ضمان عيب

                                                 

خالفاً لما ورد في األعمال  ، ونحن في هذا لم نفرق بين ما إذا كان الحق الذي انتقل إلى الخلف حقاً شخصياً أو حقاً عينياً  ( 199)  

 195فقرة  – 195بك فقرة ) قارن أيضاً الدكتور حلمي بهجت بدوي  التحضيرية أمام لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ

  . مكررة (

فالمحال له بالثمن ينتقل إليه حق البائع في الفسخ إذا لم يستوف  ، وكالتأمينات دعاوى الفسخ فهي من شأنها تأكيد الحق ( 192)  

لحصول كذلك ينتقل الحق في ا . بخالف دعاوى البطالن فهي ال تنتقل إذ هي تتنافى مع الحق ال تؤكده ، الثمن من المشتري

  . ( 2957ص  517رقم  17المحاماة  2557مارس سنة  5) محكمة استئناف أسيوط في  على سند تنفيذي بالدين المحال به

ثم عدل عن ذلك وأصبح األمر اآلن يتعلق بتفسير عقد التأمين ويرد فيه عادة  ، وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي أوالً  ( 191)  

هامش رقم  595ص  992فقرة  2) بالنيول وريبير وإسمان  ناشئة عنه إلى الخلف بقيود معينةشرط يقضي بانتقال الحقوق ال

)  أما القضاء المصري فالظاهر أنه يرى أن الحق الناشئ عن عقد التأمين ال ينتقل مع الشيء المؤمن عليه إلى الخلف . ( 5

 21استئناف مختلط في  – 2259ص  919رقم  29المحاماة  2591يولية سنة  29محكمة مصر الوطنية مستعجل في 

ولكن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي تشير صراحة إلى عكس ذلك فتقول :  . . ( 99ص  95م  2592ابريل سنة 

ويتحقق ذلك إذا كانت هذه  ، أن تكون الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد مما يعتبر من مستلزمات هذا الشيء . . . "

أو إذا كانت هذه االلتزامات تحد من حرية االنتفاع به كما هو الشأن في االلتزام بعدم  ، الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثال

أنظر أيضاً في هذا المعنى قانوناً خاصاً صدر في سويسراً سنة  . ( 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "البناء 

2597 .  

  . 599ص  992فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  ( 199)  
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 لى المشتري حقه في الضمانإ
 (195  )

ومثل هذا أيضاً حق بائع المتجر في عدم منافسة شخص آخر للمتجر أو في تقييد موظف قديم  .

هذه الحقوق كسبها صاحب المتجر ليردأ خطر المنافسة عن متجره فهي مكملة  ، في حريته في العمل حتى يمتنع عن هذه المنافسة

  . للمتجر وتنتقل معه إلى المشتري

 : وعلى ذلك ال ينتقل . أما إذا كان الحق ال يمكن اعتباره مكمال للشيء فإنه ال ينتقل إلى الخلف

فإذا تعاقد السلف مع مقاول إلقامة  . حق السلف إذا لم يكن من شأنه تقوية الشيء الذي انتقل إلى الخلف أو درء الخطر عنه(  2)  

بناء على األرض التي انتقلت إلى الخلف لم ينتقل حق السلف إلى الخلف ز ومثل هذا حق صاحب السيارة إذا استأجر مكانا تأوى إليه 

  . فإذا باعها لم ينتقل هذا الحق إلى المشتري ،(  جراج)  السيارة

وتعاقد مع بعض المعامل على  ، فإذا اشترى طبيب أرضا يقيم عليها مستشفى منتقال . حق السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته(  1)  

ألن  ، فحقه قبل هذه المعامل ال ينتقل إلى المشتري لألرض بعد نقل المستشفى ، توريد أدوية معينة في أوقات محددة لهذا المستشفى

ا باع شخص جزءاً من قطعة أرض وبني المشتري على وإذ . هذا الحق متصل بشخص الطبيب وبالمستشفى ال باألرض التي بيعت

فإن هذا الشرط ال  ، واشترط البائع على المشتري أن يورد الكهرباء لبقية األرض بسعر مخفض ، هذا الجزء مصنعاً لتوليد الكهرباء

  . ينتفع به المشتري لبقية األرض ألنه شرط خاص بشخص البائع

 االلتزامات المحددة للشيء – 353

 يجب أن يكون محدداً للشيء ، حتى ينتقل من السلف إلى الخلف ، االلتزامو . 
 (199  )

  : وعلى ذلك ينتقل إلى الخلف .

فإذا كان السلف قد رتب بمقتضى  . اإلرتفاقات العينية التي ترتبت على الشيء إذا كانت قد شهرت طبقاً لما يقتضيه القانون(  2)  

أما إذا كان ما رتبه السلف التزاماً شخصياً كالتزام  ، ين تنتقل مثقلة بهذا الحق إلى الخلففإن الع ، عقد حق إرتفاق على العين

فال تنتقل التزاماته إلى المشتري إال بنص في القانون أو باتفاق خاص بين السلف  ، بأن يكون قد اجر العين قبل بيعها ، المؤجر

 والخلف
 (191  )

.  

فإذا التزم السلف بعقد إال يستعمل المنزل الذي يملكه في  . استعمال ملكية العين ويكيف هذا االستعمالااللتزام الذي يقيد من (  1)  

كذلك إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه  . انتقل هذا االلتزام إلى الخلف ، حي للسكنى مقهى أو مطعماً 

سواء اعتبرت التزامات  ، فإن هذه القيود ، الرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعتهكأن يمنع من تجاوز حد معين في ا ، كيف شاء

م )  وقد اعتبرها القانون الجديد . تنتقل إلى المشتري بمقتضى هذه القاعدة أو بمقتضى القاعدة السابقة ، شخصية أو ارتفاقات عينية

  . ارتفاقات عينية ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك(  2927

                                                 

وللمشتري أن يرجع بدعوى مباشرة على البائع لبائعه بضمان االستحقاق أو بضمان العيب أو بأي ضمان اشترطه البائع  ( 195)  

الضمان على البائع فإن هذا ال يمنع المشتري من الرجوع ب ، ويترتب على ذلك أنه إذا اشترط البائع عدم الضمان . لنفسه

  . للبائع

وقد كان القانون  . كما ينتقل الحق إليه عن طريق حوالة الحق ، ويقال عادة إن االلتزام ينتقل إلى الخلف عن طريق حوالة الدين ( 199)  

ناك مشقة في ومن ثم كانت ه ، المدني القديم ال يعرف حوالة الدين ولم يكن فيه نص يقضي بانصراف اثر العقد إلى الخلف الخاص

فلجأ الفقه إلى قاعدة االشتراط لمصلحة الغير مصوراً أن السلف اشترط على الخلف أن يقوم  ، تأصيل انتقال االلتزام إلى الخلف

وما بعدها  191قارن الدكتور حلمي بهجت بدوي بك ص  – 2هامش رقم  152) نظرية العقد للمؤلف ص  بااللتزام لمصلحة الدائن

بل إن نص  . ون الجديد فال حاجة بنا إلى هذا التصوير بعد أن اعترف هذا القانون بحوالة الدين ونظمها في نصوصهأما في القان ، (

وتكون حوالة الحق أو الدين تمت بحكم  ، من القانون الجديد أصبح اآلن يكفي وحده سنداً النصراف اثر العقد إلى الخلف 251المادة 

  . القانون

فال يجبر المشتري على احترام عقود هؤالء  ، حب المتجر نحو مستخدميه ال ينتقل إلى المشتري للمتجركذلك التزام صا ( 191)  

هذا  –كما أن حق البائع قبلهم ال ينتقل إلى المشتري  ، ويبقى البائع وحده مسئوال نحوهم ، المستخدمين إال إذا اشترط عليه ذلك

فلو اعتبرنا أن المشتري يخلف البائع في هذا المجموع فيصبح بهذا االعتبار خلفاً  ، ويالحظ أن المتجر في ذاته مجموع من المال

 ً وقد يدخل في ذلك حقوق المتجر والتزاماته نحو المستخدمين إذا  ، النتقلت جميع حقوق المتجر والتزاماته إلى المشتري ، عاما

ألن المتجر وإن كان في ذاته مجموعاً  ، تجر خلفاً خاصاً لمانعولكنا نعتبر مشتري الم ، اعتبرناها داخلة في هذا المجموع من المال

  . إال أنه بالنسبة إلى مجموع مال البائع ال يخرج عن أن يكون عيناً معينة وليس بجزء شائع في هذا المجموع ، من المال
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كمن اشترى أرضا من شركة تعمل في استخراج المعادن  ، التزام السلف الذي يغل يده عن استعمال بعض حقوق المالك(  9)  

وكصاحب المتجر يلتزم  ، فاشترطت عليه الشركة إال يرجع عليها بتعويض إذا أصابه ضرر بسبب ما تقوم به الشركة من األعمال

 كفاً للمنافسة أن يمتنع عن مباشرة التجارة في جهة معينة
 (191  )

.  

  : وعلى ذلك ال ينتقل . فال ينتقل مع الشيء إلى الخلف ، أما إذا كان االلتزام ال يحدد الشيء الذي ا نتقل إلى الخلف

فالتزام بائع األرض الذي اتفق  . التزام السلف إذا كان ال يثقل العين أو يكيف من استعمالها أو يمنع من استعمال بعض حقوقها(  2)  

"  والتزام بائع السيارة نحو صاحب . مع مقاول على البناء ال ينتقل إلى مشتري األرض كما ال ينتقل الحق على النحو الذي قدمناه

 ال ينتقل إلى من اشترى السيارة كما ال ينتقل الحق"  الجراج
 (197  )

كذلك ال ينتقل التزام السلف بتعويض ما أحدثه الشيء الذي انتقل  .

 سواء كان هذا التعويض ناشئاً عن عقد قدر فيه الضرر أو كان ناشئاً عن العمل الضار ذاته ، إلى الخلف من الضرر
 (195  )

.  

أن يقوم البائع بالنفقة على الواهب أو على  ، فليس على من اشترى ما وهب لبائعه . التزام السلف إذا اعتبرت فيه شخصيته(  1)  

  . قضاء شيء من ذلك ، بخدمته

  وجوب علم الخلف بااللتزامات والحقوق حتى تنتقل إليه – 354

وأهمية هذا العلم تظهر  . البيان أن الخلف ال تنتقل إليه التزامات سلفه أو حقوقه إال إذا كان عالماً بها وقت انتقال الشيء إليه ، وغنى :

  . ألنها قيود تنتقل إلى الخلف فمن العدل أن يكون عالماً بها وقت انتقالها إليه ، ع خاص في انتقال االلتزاماتبنو

وقد كان كل من المشروع التمهيدي والمشروع النهائي للقانون الجديد يكتفي  . ويشترط العلم اليقيني ال مجرد استطاعة العلم

لمدني بمجلس الشيوخ عدلت النص حتى يقتصر حكمه على ما يعلم به الخلف من الحقوق ولكن لجنة القانون ا ، باستطاعة العلم

 وااللتزامات دون أن يجاوزه إلى ما كان يستطيع أن يعلم به
 (159  )

.  

  . طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن ، ويغني عن العلم التسجيل أو القيد في الحقوق العينية التي يجب شهرها

 اثر العقد بالنسبة إلى الغير  -يالمبحث الثان

  الخلف قد يكون من الغير – 355

  . إال في أحوال معينة يصبح فيها من الغير ، قدمنا أن كال من الخلف العام والخلف الخاص ينصرف إليه اثر العقد :

فال يسري  ، إذا اثبت أن التصرف الذي صدر من سلفه قد صدر في مرض الموت ، كما رأينا ، فالخلف العام يكون من الغير

  . التصرف في حقه إال على اعتبار أنه وصية

أو كان  ، إذا كان هذا العقد غير سابق على انتقال الشيء إلى الخلف ، وال ينصرف إليه اثر العقد ، والخلف الخاص يكون من الغير

  . العقد غير مكمل للشيء أو غير محدد لهالحق أو االلتزام الناشيء من 

 ، عاما كان أو خاصا ، إال أن الخلف ، فينصرف إليه اثر العقد ، ونتبين من ذلك أنه إذا كانت القاعدة هي إال يكون الخلف من الغير

  . يةأو ينصرف إليه على اعتبار أنه وص ، فال ينصرف إليه اثر العقد أصالً  ، يصبح في أحوال معينة من الغير

  الغير األجنبي أصالً عن العقد - 356

 penitus)  وهو ما يسمى بالغير األجنبي أصالً عن العقد ، الذي لم يكن طرفاً في العقد وال خلفاً ألحد من المتعاقدين ، أما الغير :

extranei  )، الدائن وأحد الورثة ال يسري في حق  فالصلح الذي يقع بين . فال ينصرف إليه اثر العقد ما دام بعيداً عن دائرة التعاقد

وبيع ملك الغير ال يسري  . والعقد الذي يصدر من أحد الشركاء في الشيوع ال يقيد بقية الشركاء إال في حدود الفضالة . بقية الورثة

  . في حق المالك الحقيقي الذي لم يكن طرفاً في العقد

                                                 

مواد معينة والتزم بأن يمتنع عن أنظر مع ذلك محكمة االستئناف المختلطة وقد قضت بأنه إذا اشترى شخص من آخر حق صنع  ( 191)  

فإن االلتزام الذي ترتب في ذمته ال ينتقل  ، ثم باع الحق الذي اشتراه إلى مشتر ثان ، تصدير هذه المواد إلى الخارج قطعاً للمنافسة

  . ( 911ص  51م  2599فبراير سنة  11 – 997ص  99م  2519ابريل سنة  5)  إلى المشتري الثان

إذا نزعت ملكيتها للمصلحة العامة في خالل مدة معينة فال تلتزم إال برد الثمن " وتشترط على المشتري إنها  ، كومة أرضاويقع أن تبيع الح

  . فإذا باع المشتري األرض لمشتر ثان التزم المشتري الثاني بهذا الشرط باعتباره خلفاً خاصاً للمشتري األول" فقط 

  . فإن االلتزام هو أيضاً ال ينتقل ، لم ينتقل الحقويمكن القول بوجه عام أنه ما  ( 197)  

وال ينتقل إلى المشتري االلتزام الذي نشا عن وعد بالبيع صدر من  – 119ص  29م  2592ابريل سنة  29استئناف مختلط في  ( 195)  

  . البائع قبل أن يبيع العين للمشتري

  . ( 117ص  – 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  955آنفاً فقرة أنظر األعمال التحضيرية التي سبقت اإلشارة إليها  ( 159)  
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  . التعامل قد تقضي بانصراف اثر العقد إلى الغيرعلى أن اعتبارات ترجع إلى العدالة أو إلى استقرار 

هي دعوى أحد المتعاقدين على اآلخر في عقد لم يكن هذا (  action directe)  فالعدالة قد تقضي بأن يكون للغير دعوى مباشرة

المستأجر من الباطن  من أن يكون 951من هذا ما تقضي به المادة  . وال يكون ذلك إال بنص خاص في القانون . الغير طرفاً فيه

فللمؤجر يرجع إذن بدعوى  . ملزماً بان يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتاً في ذمته للمستأجر األصلي وقت أن ينذره المؤجر

مع أن المؤجر لم يكن طرفاً في هذا  ، هي دعوى المستأجر األصلي في عقد اإليجار من الباطن ، مباشرة على المستأجر من الباطن

وكذلك يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول في تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما ال  . العقد

وللموكل ونائب الوكيل أن يرجع كل منهما  .(  111م )  يجاوز المقدار الذي يكون مديناً به للمقاول األصلي وقت رفع الدعوى

  . وسنعرض تفصيال للدعوى المباشرة عند الكالم في الدعوى غير المباشرة .(  197م )  مباشرة على اآلخر

كالتصرف الذي يصدر من الوارث الظاهر فإنه يسري في  ، واستقرار التعامل قد يقضي بأن ينصرف اثر العقد لمن لم يكن طرفاً فيه

غير المالك دون غش لمستأجر حسن النية فإنه يسري  وكاإليجار الذي يصدر من ، حق الوارث الحقيقي مع أن هذا لم يكن طرفاً فيه

  . في حق المالك الحقيقي في بعض األحوال

فهو مبنى على  ، لم يرده المتعاقدان وقت التعاقد ، ولكن األثر الذي انصرف إلى الغير في األحوال المتقدمة اثر غير مقصود

  . اعتبارات ال دخل لإلرادة فيها

من  291فذلك ما تكفلت ببيان الحكم فيه المادة  ، ينصرف إلى الغير ويكون أثراً مقصوداً أراده المتعاقدانأما أن العقد ينتج أثراً 

  : إذ تقول ، القانون الجديد

ً  ، ال يرتب العقد التزاما في ذمة الغير"   "  ولكن يجوز أن يكسبه حقا
 (152  )

.  

ً  ، فالتعهد عن الغير ال ينصرف أثره إلى اليغر  ، واالشتراط لمصلحة الغير ينصرف أثره إلى الغير . وال يرتب في ذمته التزاما

 ً   . ويكسبه حقا

  . واالشتراط لمصلحة الغير(  1)  . التعهد عن الغير(  2: )  ونبحث اآلن كال من هاتين المسألتين

 التعهد عن الغير -المطلب األول 
 (*  )

 

  (Promesse de porte – fort  ) 

  النصوص القانونية – 357

  : من القانون الجديد على ما يأتي 299نصت المادة  :

وجب على المتعهد أن يعوض  ، فإذا رفض الغير أن يلتزم . إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فال يلزم الغير بتعهده - 2"  

 . " ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه االلتزام الذي تعهد به ، من تعاقد معه

ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمنا أن يستند  ، فان قبوله ال ينتج أثرا غال من وقت صدروه ، أما إذا قبل الغير هذا التعهد - 1"  

"  أثر هذا القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد
 (151 ) 

. 

                                                 

وأقرته لجنة  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لنص القانون الجديد 197تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 152)  

وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ جرت  . ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 291المراجعة تحت رقم المادة 

) مجموعة األعمال  ووافق عليه مجلس الشيوخ . 291مناقشات طويلة لتعديله ثم انتهت اللجنة إلى إقراره كما هو تحت رقم المادة 

  . ( 995ص  – 992ص  1التحضيرية ج 

فال يترتب  . األصل في العقود أن تقتصر آثارها على عاقديها" تي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ

وليس الوعد بالتزام الغير إال تطبيقاً لهذه  ، ما تنشيء من التزامات إال في ذمة المتعاقدين ومن ينوب عنهم من الخلفاء والدائنين

على أنه يجوز  . ى المتعاقدين ومن ينوب عنهمفال ينصرف نفعها إال إل ، وكذلك الشأن فيما ترتب العقود من حقوق . القاعدة

  . ( 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "وهذا هو االستثناء الوحيد الذي يرد على القاعدة  ، االشتراط لمصلحة الغير

 ويقابل هذا النص في القانون الجديد النصوص اآلتية في القانون القديم : 

 "  . . المشارطات منفعة لغير عاقديها : ال يترتب على 191/  252م "  

  . " . . : ال يترتب على المشارطات ضرر لغير عاقديها 199/  251م "  

إذا وعد شخص بان يجعل الغير  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  195تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 151)  

ويجوز له مع  . ويجب عليه أن يعوض من تعاقد معه إذا رفض الغير أن يلتزم . ولكن يلزم بنفسه يلتزم بأمر فإنه ال يلزم الغير بوعده

 1 . إذا كان ذلك في استطاعته من غير أن يضر بالدائن ، ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ االلتزام الذي وعد به



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فقد كان الفقه والقضاء يجريان على مقتضاه قبل  ، إال أن النص ال يستحدث حكماً جديداً  . وال مقابل لهذا النص في القانون القديم

  . صدور القانون الجديد

  الصور العملية للتعهد عن الغير – 358

ب عالج موقف ال يمكن فيه الحصول على رضاء ذى ويراد به في الغال . والتعهد عن الغير غير نادر الوقوع في الحياة العملية :

مثل ذلك شركاء في الشيوع يتصرفون في الشيء الشائع وفيهم قاصر ويردون تجنب إجراءات  . فيلتزم عنه غيره ، الشأن لسبب

أو كانوا يقتسمون الشيء الشائع  ، أو كان أحدهم غير حاضر وقت العقد وال يستطاع انتظاره خوف ضياع الصفقة ، المحكمة الحسبية

في مثل هذه األحوال يتعاقد الشركاء الذين يصح لهم  . وفيهم من هو ناقص األهلية ويبغون توقى اإلجراءات المعقدة للقسمة القضائية

أن يجاوز حدود كذلك الوكيل إذا رأى  . التعاقد عن أنفسهم وملتزمين عن غيرهم من ال يستطيع التعاقد لسبب من األسباب المتقدمة

يستطيع فيما يجاوز فيه حدود الوكالة أن يتعاقد باسمه متعهداً عن  ، ولم يتمكن من الحصول على إذن في ذلك من الموكل ، الوكالة

  . الموكل

  مقومات التعهد عن الغير وتمييزه عما يقاربه – 359

  : ويجب حق يقوم التعهد عن الغير أن تتوافر المقومات الثالثة اآلتية :

 ، ومن هنا كان الفرق بين المتعهد عن الغير وبين الوكيل والفضولي . أن يتعاقد المتعهد باسمه ال باسم الغير الذي يتعهد عنه(  أوالً )  

 . فيلزمه بعمله ، والفضولي يعمل باسم رب العمل ولمصلحته . وينصرف اثر العقد إلى األصيل ال إليه ، فالوكيل يعمل باسم األصيل

  . وينصرف إليه هو اثر العقد ، لمتعهد عن الغير فيعمل باسمهأما ا

  ( ً فإن  ، ذلك أنه إذا تعاقد باسمه وأراد إلزام الغير بتعاقده . أن يريد المتعهد من الغير أن يلزم نفسه بهذا التعهد ال أن يلزم الغير(  ثانيا

والتزام الغير إنما يأتي  . لزم شخص آخر بعقد لم يكن المتزم طرفاً فيهإذ أنه ال يمكن قانوناً أن ي ، العقد يكون باطال الستحالة المحل

ومن هنا كان الفرق بين المتعهد عن الغير والمشترط  . ال من تعاقد المتعهد بل من عقد آخر يتم بقبول الغير للتعهد كما سنرى

وهذا ما يجعل  ، ه من ذات العقد الذي ابرمه المشترطفالمشترط لمصلحة الغير يريد أن يجعل للغير حقاً مباشراً يكسب . لمصلحة الغير

ويجعل التعهد عن الغير ال خروج فيه  ، االشتراط لمصلحة الغير استثناء من القاعدة التي تقضي بأن العقد ال ينصرف أثره إلى الغير

 على هذه القاعدة
 (159  )

.  

  ( ً فالمتعهد إذن  . القيام بحمل الغير الذي تعهد عنه على قبول هذا التعهدأن يكون االلتزام الذي أخذه المتعهد على نفسه هو (  ثالثا

وقد يكون محله عمل شيء كأن  . فإنه يلتزم بهذا التعهد ، أما الغير إذا قبل التعهد .(  obligation de faire)  يلتزم دائماً بعمل شيء

أو نقل حق عيني كما إذا تعاقد الشركاء في الشيوع متعهدين  ، أو االمتناع عن شيء كأن يمتنع عن منافسة متجر ، يقوم ببناء منزل

 obligation)  والتزام المتعهد بحمل الغير على قبول التعهد هو التزام بالوصول إلى غاية . عن شريك لهم على بيع الشيء الشائع

de resultat  )وليس التزاماً ببذل عناية  (obligation de moyen  ). المتعهد ما في وسعه لحمل الغير على  فليس يكفي أن يبذل

فال  ، وقف التزام المتعهد عند هذا ، ولكن إذا قبل الغير التعهد . بل يجب أن يصل فعال إلى هذه الغاية فيقبل الغير التعهد ، قبول التعهد

وال يكفل  ، يذ التزام المدين بعد أن يوجدفالكفيل يكفل تنف . ومن هنا كان الفرق بين المتعهد عن الغير والكفيل . يكفل تنفيذ الغير للتعهد

 ايجاده أما المتعهد عن الغير فكيفل إيجاد االلتزام في ذمة الغير وال يكفل تنفيذه
 (155  )

.  

                                                                                                                                                                    

أما إذا اقر الغير هذا الوعد فإن إقراره ال ينتج أثراً إال من وقت صدوره ما لم يتبين أنه قصد صراحته أو ضمنا أن ينسحب اثر  –

في المشروع  291وفي لجنة المراجعة أدخلت تعديالت لفظية على النص وأصبح رقمه " اإلقرار إلى اليوم الذي صدر فيه الوعد 

" وعد " ومشتقاته بكلمة " تعهد " وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ استبدلت كلمة  . النواب ووافق عليه مجلس . النهائي

من الفقرة " إذا أمكن ذلك دون اضرار بالدائن " وحذفت عبارة  ، ألن التعهد يؤدي معنى االلتزام وهذا ما ال يفيده الوعد ، ومشتقاتها

ووافق مجلس  . 299وأصبح رقم المادة  ، صبح النص مطابقاً لنص القانون الجديدوأدخلت تعديالت لفظية أخرى حتى أ ، األولى

  . ( 995ص  – 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . الشيوخ على النص كما عدلته لجنته

فارق الجوهري بين االشتراط وقد اشير ابتداء إلى ال" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 159)  

على نقيض الثاني فهو ال يلزم الغير  ، فاألول يخول الغير حقاً مباشرا . ) التعهد عن الغير ( لمصلحة الغير والوعد بالتزام الغير

ً  ، بذاته ومؤدى هذا أن  . ويكون من واجبه أن يعوض من تعاقد معه عيناً أو نقداً إذا رفض الغير أن يتعاقد ، فالواعد يلتزم شخصيا

)  "وال يكون لهذا اإلقرار اثر إال من وقت صدوره ما لم يتنصرف النية إلى غير ذلك  ، الغير ال يلتزم إال بمقتضى إقراره للوعد

  . ( 119ص  – 115ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 ، فإذا وعد شخص بان يجعل الغير يلتزم بأمر" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 155)  

وكل ما هنالك أن الواعد يتعهد بالوفاء بالتزام بعمل شيء  . فال يكون من اثر هذا التعهد إلزام هذا الغير ، ونصب نفسه زعيماً بذلك
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  للغير أن يقبل التعهد أو برفضه – 361

 penitus extranei)  فهو أجنبي عن العقد أصالً  . ذلك أن التعهد لم يلزمه بشيء كما قدمنا . والغير حر في قبول التعهد أو رفضه :

  . وهذا ما يجعل التعهد عن الغير مجرد تطبيق للقواعد العامة كما مر . فال ينصرف إليه أثره ،( 

  . ورفضه إياه(  1)  . قبول الغير للتعهد(  2: )  ويبقى أن نستعرض الحالتين

 قبول الغير للتعهد  – 1

  كيف يكون القبول – 361

 . فتشترط فيه األهلية ، والقبول تصرف قانونين . ومثل القبول الضمني أن يقوم الغير بتنفيذ التعهد . يكون القبول صريحاً أو ضمنياً  :

  . كما في الرهن الرسمي والهبة ، وال يشترط فيه شكل خاص إال إذا اشترط القانون ذلك

  اثر القبول – 362

فإذا قبل  . بمثابة إيجاب معروض على الغير من جانب المتعاقد مع المتعهد –عهد والمتعاقد معه وهو عقد بين المت –يعتبر التعهد  :

وهذا العقد الجديد هو غير العقد الذي تم أوالً بين  ، وتم عقد جديد بين الغير والمتعاقد مع المتعهد ، الغير التعهد فقد قبل هذا اإليجاب

  . المتعهد والمتعاقد معه

  . ومن حيث الوقت الذي يتم فيه كل منهما ، ومن حيث االلتزامات التي تنشأ ، العقدان من حيث أطراف التعاقدويختلف 

فهناك  . والعقد الثاني طرفاه المتعاقد مع المتعهد والغير . فالعقد األول طرفاه المتعهد والمتعاقد معه . أما من حيث أطراف التعاقد

وهو المتعهد فيا لعقد األول والغير في العقد  ، أما الطرف اآلخر فمختلف . عاقد من المتعهدهو المت ، طرف مشترك في العقدين

  . الثاني

والعقد الثاني  . هو حمل الغير على قبول التعهد ، فالعقد األول ينشيء التزاماً بعمل شيء في ذمة المتعهد ، وأما من حيث االلتزامات

  . وقد مر بيان ذلك . محله نقل حق عيني أو عمال أو امتناعاً عن عملينشيء التزاما في جانب الغير قد يكون 

والعقد الثاني ال يتم إال عند  . فالعقد األول يتم عند تالقي اإليجاب والقبول من المتعهد والمتعاقد معه ، وأما من حيث وقت تمام العقد

أن الغير قصد صراحة أو ضمناً أن يستند اثر القبول إلى الوقت إال إذا تبين  ، فليس للقبول إذن اثر رجعي . صدور القبول من الغير

فإذا تعاقد شركاء في الشيوع متعهدين عن  . وقد مر ذكرها 299كما هو صريح نص الفقرة الثانية من المادة  ، الذي صدر فيه التعهد

يستند إلى  ، د أن يكون لقبوله اثر رجعيفالمفهوم ضمناً أن القاصر قص ، وقبل القاصر التعهد بعد بلوغه سن الرشد ، قاصر فيهم

فإن هذا األثر ينتفي بالنسبة إلى أي شخص كسب حقاً يؤثر فيه  ، وإذا قصد الغير أن يكون لقبوله اثر رجعي . وقت تعاقد الشركاء

ثم قبل التعهد الصادر  ،(  د)  باع المنقول إلى(  ب)  ولكن ،(  ج)  يبيع منقوال يملكه إلى(  ب)  أن(  ا)  فإذا تعهد . األثر الرجعي

فإذا كان قبوله  .(  ج)  والمرة الثانية إلى ،(  د)  المرة األولى إلى ، يكون قد باع المنقول مرتين متتاليتين(  ب)  فإن ،(  ا)  من

(  د)  سبة إلىلذلك ال يكون للقبول اثر رجعي بالن .(  ج)  إذا يتأخر عن المشتري(  د)  للتعهد ذا أثر رجعي أضر هذا بالمشتري

 فالتفاضل يكون باألسبقية إلى التسجيل ، أما إذا كان المبيع عقاراً  .(  ج)  فيتقدم على
 (159  )

.  

فهذا االلتزام قد نشا من العقد الثاني كان هو طرفاً  ، وإذا كان صدور القبول من الغير يرتب في ذمته التزاماً على النحو الذي بيناه

فإن الغير لم يلتزم بالعقد األول الذي كان أجنبياً  ، هد عن الغير إال محض تطبيق للقواعد العامة كما قدمناومن ثم ال يكون التع . فيه

                                                                                                                                                                    

يس يكفي عند رفض اإلقرار أن فل . ذلك هو مدى التزام الواعد على وجه الدقة . هو الحصول على إقرار الغير للوعد الذي بذل عنه

 . وال يشترط كذلك أن يقوم من بذل الوعد عنه بتنفيذ تعهده إذا ارتضى إقراره ، يكون هذا الواعد قد بذل ما في وسعه للحصول عليه

  . ( 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "وهذا ما يفرق الوعد بالتزام الغير عن الكفالة 

بل يكفل أيضاً  ، بأن المتعهد عن الغير ال يكفل إيجاد االلتزام في ذمة الغير فحسب ( 222) م  لتزامات السويسريهذا وقد قضى تقنين اال

  . فالتعهد عن الغير في القانون السويسري يتضمن الكفالة . تنفيذ هذا االلتزام

  (159 )  ً وبنوع  712ص  – 719) أنظر نظرية العقد للمؤلف ص  وقد كان الفقه في القانون القديم يميل إلى أن يجعل للقبول أثراً رجعيا

ويتحلل " هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  – ( 712في ص  1و  2خاص الحاشيتين 

ويترتب على  . ق الوفاءوالواقع أن التزام الواعد ينقضي في هذه الصورة من طري . الواعد من التزامه بمجرد إقرار الغير للوعد

بل بناء على عقد جديد يقوم بداهة من  ، ال على أساس الوعد الذي قطعه الواعد ، اإلقرار أن يصبح الغير مديناً مباشرة للعاقد اآلخر

عن البيان  وغنى . ما لم يتبين أنه قصد صراحة أو ضمناً أن يستند اثر اإلقرار إلى الوقت الذي صدر الوعد فيه ، تاريخ هذا اإلقرار

  . ( 191ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "أن اإلقرار ينزل منزلة القبول من هذا العقد الجديد 
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 الفهرس العام

إذ أن المتعهد يكون  ، والتزام الغير بالعقد الثاني يقضي التزام المتعهد بالعقد األول . بل التزم بالعقد الثاني الذي كان طرفاً فيه ، عنه

  . على قبول التعهد نفذ التزامه بحمل الغير

 رفض الغير للتعهد  – 2

  عدم مسئولية الغير – 363

 ألن التعهد لم يرتب في جانبه أي التزام ، فإذا رفضه كان غير مسئول . قدمنا أن الغير حرفي قبول التعهد أو رفضه :
 (151  )

.  

  مسئولية المتعهد – 364

 ولكن المتعهد يبقى مسئوال عن العقد الذي تم بينه وبين المتعاقد معه :
 (151  )

وهو ال يتخلص من التزامه العقدي إال إذا اثبت أنه لم  .

ً  . يستطع القيام به لسبب أجنبي  وال يعتبر امتناع الغير عن قبول التعهد سبباً أجنبيا
 (157  )

فإذا لم يستطع المتعهد إثبات السبب األجنبي  .

وجزاء هذه المسئولية دفع تعويض للطرف اآلخر المتعاقد معه عما أصاب هذا من الضرر من جراء رفض الغير  . كان مسئوال

  . ويقدر التعويض طبقاً للقواعد العامة . للتعهد

أن يقوم بتنفيذ هذا ولكن يجوز للمتعهد إن شاء  . وال يمكن إجبار المتعهد على تنفيذ االلتزام الذي كان يراد من الغير أن يقبله

إذ التزامه  . فالتزام المتعهد بتنفيذ هذا االلتزام هو إذن التزام بدلي . إذا كان تنفذه ممكناً ولم يكن متصال بشخص الغير ، االلتزام

(  117م )  ولكن يستطيع أن يبرئ ذمته من التعويض بأن ينفذ االلتزام المشار إليه ، األصلي هو دفع التعويض
 (155  )

.  

 االشتراط لمصلحة الغير -المطلب الثاني 
 (*  )

 

  (Stipulation pour autrui  ) 

  النصوص القانونية – 365

  : من القانون الجديد على ما يأتي 295نصت المادة  :

لحة شخصية إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مص ، يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير - 2"  

 . " مادية كانت أو أدبية

ما لم يتفق  ، ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه - 1"  

 . " ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد . على خالف ذلك

إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له  ، كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشتراط لمصلحة المنتفعويجوز  - 9"  

 ذلك
 (199  )

" . 

                                                 

  . 11ص  12م  2597ديسمبر سنة  29استئناف مختلط في  ( 151)  

  . 271ص  11م  2525يناير سنة  17استئناف مختلط في  ( 151)  

  (157 )  ً أن يكون الغير قد أصبح في حالة ال يستطيع معها أن يصدر منه قبول صحيح بعد أن كان  ) قوة قاهرة ( ولكن يعتبر سبباً أجنبيا

  . بأن يكون قد حجر عليه أو مات وكان االلتزام متصال بشخصه ال تستطيع ورثته أن تقوم به ، يستطيع ذلك وقت التعهد عنه

فال تترتب على  ، وإذا امتنع الغير عن إجازة الوعد" في هذا الصدد ما يأتي :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( 155)  

إما بتعويض العاقد اآلخر الذي  ، ويكون من واجبه تنفيذ التزامه . ذلك أن الوعد ال يلزم إال الواعد ذاته ، امتناعه هذا أية مسئولية

ويستوي في هذا أن  . لوعد عليه إذا أمكن ذلك دون إلحاق ضرر بالدائنوإما بالوفاء عيناً بالتعهد الذي ورد ا ، صدر الوعد لمصلحته

  . ( 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "يكون الوعد متعلقاً بالتزام بنقل حق عيني أو بعمل شيء أو باالمتناع عنه 

ً هذا وقد كان الفقه المصري في القانون القديم متردداً في أن يجيز للغير أن يعدل عن  ) أنظر في هذه المسألة  التعويض إلى تنفيذ االلتزام عينا

  . وقضى بجواز ذلك ، وقد جاء نص القانون الجديد صريحاً في حسم هذا الخالف . ( 1هامش رقم  719نظرية العقد للمؤلف ص 

 . إال في بعض تعبيرات لفظية من المشروع التمهيدي على وجه ال يختلف عما هو 129تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 199)  

وفي لجنة  . وأقره مجلس النواب . في المشروع النهائي 297تحت رقم المادة  ، بعد تعديالت لفظية ، وقد أقرته لجنة المارجعة

لتي قامت حول في الفقرة الثانية إلزالة الشبهة ا" المتعهد " بعد لفظ " بتنفيذ االلتزام " القانون المدني لمجلس الشيوخ أضيفت عبارة 

وأدخلت بعض تعديالت لفظية أخرى حتى أصبح النص مطابقاً لنص  ، وجواز انصرافها إلى كل من العاقدين" المتعهد " كلمة 
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  : على ما يأتي 299ونصت المادة 

رط رغبته في االستفادة يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشت - 2"  

 . ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد ، منها

إال إذا اتفق صراحة أو ضمنا على خالف ذلك وللمشترط  ، وال يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط - 1 

 ارطةكما له أن يستأثر لنفسه باالنتفاع من المش ، إخالل منتفع آخر محل المنتفع األول
 (192  )

" . 

  : على ما يأتي 291ونصت المادة 

كما يجوز أن يكون شخصا أو جهة لم يعينا  ، يجوز في االشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصا مستقبال أو جهة مستقبلة"  

 متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة ، وقت العقد
 (191  )

" . 

  : ويجري بما يأتي 257/  291ون القديم فقد أشتمل على نص واحد في موضوع االشتراط لمصلحة الغير هو نص المادتين أما القان

 فله الخيار بين قبولها أو رفضها ، من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل منه"  
 (199  )

" .  

فإن  ، وما تتميز به نصوص القانون الجديد من جالء ووضوح ، وبالرغم مما يسود نص القانون القديم من اضطراب وغموض

ولم يفعل إال أن قنن في نصوص واضحة ما جرى عليه  ، القانون الجديد لم يستحدث شيئاً في موضوع االشتراط لمصلحة الغير

 القضاء والفقه في ظل القانون القديم
 (195  )

.  

  وضع المسألة – 366

فلو أننا سرنا في االشتراط لمصلحة الغير  . يبين مكان االشتراط لمصلحة الغير من النظم المدنيةونبدأ بوضع المسألة على نحو  :

العقد األول ما  : لترتب على ذلك أن االشتراط لمصلحة الغير يتكون من عقدين ، على القواعد العامة كما فعلنا في التعهد عن الغير

يلتزم فيه المتعهد نحو  ، والعقد الثاني ما بين المتعهد والمنتفع . تعاقد مع المنتفعيلتزم فيه المتعهد أن ي ، بين المشترط والمتعهد

                                                                                                                                                                    

) مجموعة األعمال  . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته . 295وأقرت اللجنة النص تحت رقم المادة  . القانون الجديد

  . ( 929ص  – 995ص  1التحضيرية ج 

وقد أقرته لجنة المراجعة تحت رقم المادة  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق 122تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 192)  

ما لم يكن " وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ قيل في تفسير عبارة  . ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 295

إن نقض االشتراط يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد إذا كانت العالقة ما بين المشترط والمنتفع تقوم مثال " مخالفاً لما يقتضيه العقد  ذلك

ووافق على النص  . 299وأقرت اللجنة النص تحت رقم المادة  . وتكون هبة ال يجوز الرجوع فيها ، على هبة من األول للثاني

  . ( 929ص  – 929ص  1ة األعمال التحضيرية ج ) مجموع مجلس الشيوخ

يجوز في االشتراط لمصلحة الغير أن " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  121تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 191)  

وأقرت  ، كما يجوز أن يكون شخصاً لم يعين وقت العقد ما دام تعيينه مستطاعا وقت أن ينتج العقد اثر ، يكون المنتفع شخصاً مستقبالً 

ووافق  . في المشروع النهائي 21تحت رقم المادة :  ، "ما دام " بعبارة " متى كان " مع استبدال عبارة  ، لجنة المراجعة النص

شخصا مستقبال " بعد عبارة " أو جهة مستقبلة " ي لمجلس الشيوخ أضيفت عبارة وفي لجنة القانون المدن . مجلس النواب على النص

وأقرت اللجنة النص  . وعدل النص تعديال لفظياً يناسب هذه اإلضافة ، ألن االشتراط يجوز أن يكون لمصلحة جهة تنشأ فيما بعد" 

ص  – 929ص  1موعة األعمال التحضيرية ج ) مج ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته . 291تحت رقم المادة 

925 ) .  

وفي الحيرة بين أن يكون نصا في الفضالة أو في التعهد عن الغير أو في  ، أنظر في انعقاد الغموض واالضطراب في هذا النص ( 199)  

  . 117االشتراط لمصلحة الغير نظرية العقد للمؤلف فقرة 

أصبح اليوم االشتراط لمصلحة الغير  . . . "للمشروع التمهيدي عندما تقول في هذا الصدد :  وإلى هذا تشير المذكرة اإليضاحية ( 195)  

ولهذه العلة استبدل المشروع بالمادة الغامضة الوحيدة التي  . قاعدة عامة بعد أن كان استثناء ال يعمل به إال في حاالت بخصوصها

فأوجبت أن يكون للمشترط  ، ع شروط االشتراط لمصلحة الغير وأثارهتضمنها التقنين الحالي نصوصاً جلية مفصلة حددت في وضو

واباحت له أن ينقض االشتراط أو يستبدل بالمنتفع شخصاً  . في تنفيذ االلتزام المشترط لمصلحة الغير ، أو أدبية ، مصلحة شخصية

ويتلقى المنتفع  . لن رغبته في االستفادة منهابل واباحت له أن يستاثر لنفسه ولورثته بمنفعة المشارطة ما دام الغير لم يع ، آخر

فإن الغير  ، وفي هذه الناحية تتجلى الفكرة األساسية في فقه هذا الوضع بأسره ، بمقتضى االشتراط حقاً مباشراً مصدره العقد ذاته

ألن لكل منهما مصلحة في  ، ويجوز للمنتفع أو المشترط أن يطالب بقضاء هذا الحق . يكسب حقاً بناء على عقد لم يكن طرفاً فيه

ويعتبر ذلك قصارى ما وصل  ، وأخيراً نص على جواز االشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو شخص غير معين وقت العقد . ذلك

  . ( 115ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "إليه تطور هذا النظام 
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في كليهما يكسب الغير حقاً أو يترتب في  : ويكون األساس القانونين واحداً في االشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير . المنتفع

  . بل بمقتضى عقد جديد كان أحد طرفيه ، ال بمقتضى العقد الذي لم يكن طرفاً فيه ، ذمته التزام

ولكنا عالجنا االشتراط مع التعهد في مكان واحد  ، ولو كان األمر هو ذلك في االشتراط لمصلحة الغير لما احتاج إلى كبير عناء

ن االشتراط لمصلحة ذلك أ . ولكن األساس القانونين في االشتراط لمصلحة الغير غيره في التعهد عن الغير . لوحدة األساس القانوني

والمنتفع إنما يكسب حقه  ، تم بين المشترط والمتعهد ، بل هو ال يشتمل إال على عقد واد ، الغير ال يتضمن عقدين كالتعهد عن الغير

هذه الثورة على  ، في القانونين القديم والجديد ، فكيف ثار المشرع المصري . أي من عقد لم يكن هو طرفاً فيه ، من هذا العقد بالذات

 القواعد التقليدية ؟ وأجاز أن ينشيء العقد حقاً للغير ؟ 

ومن بعده القانون  ، فقد سبقه القانون الروماني في هذا الطريق . الواقع من األمر أن المشرع المصري لم يكن مبتدعاً عندما قرر ذلك

بل تطورت  ، اعدة لم نقف عندما قرره المشرع الفرنسي الحديثثم إن الق . ومن بعدهما القانون الفرنسي الحديث ، الفرنسي القديم

على يد القضاء والفقه تطوراً سريعاً حتى وصلت إلى أن تكون مبدأ عاما قرره القانون المصري الجديد في صراحة ووضوح على 

ت القاعدة وما وصلت إليه في كيف تطور(  أوالً : )  فنحن نبحث . النحو الذي رأيناه في النصوص التي نقلناها عن هذا القانون

ً )  . تطبيقاتها العملية ً )  . شروط تحققها(  ثانيا   . أحكامها(  ثالثا

 كيف تطورت قاعدة االشتراط لمصلحة الغير وما وصلت إليه في تطبيقاتها العملية – 1

  القانون الروماني – 367

ووصل في ذلك إلى حد أن  . تقضى بان العقد ال ينشيء حقاً للغيربدا القانون الروماني في عهوده األولى أمينا على القاعدة على  :

كذلك هو ال يستطيع إيجاد حق للغير  ، فكما ال يجوز للمتعاقد أن يشترط حقاً للغير إذا تعاقد باسمه الشخصي . منع النيابة في التعاقد

مصلحة الغير ونظرية النيابة تطورت في القانون ولكن كال من نظرية االشتراط ل . حتى لو تعاقد باعتباره نائباً عن هذا الغير

  . ويعنينا هنا تطور نظرية االشتراط لمصلحة الغير . الروماني

فالمدين الذي يبيع عيناً ويريد أن يشترط  . فإن القيود التي ترجع إلى الصياغة الرومانية ما لبثت أن تصدعت أمام الضرورات العملية

واالبن الذي يريد أن يجعل ثمن ما  . مصلحة مادية ال شك في أن له في هذا االشتراط ، على المشتري دفع الثمن لدائنه سداداً للدين

ً  باعه إيراداً   ، المادية واألدبية ، كلتا المصلحتينو . ال شك في أن له في هذا االشتراط مصلحة أدبية ، مرتباً يدفع ألبيه ما دام هذا حيا

فعالج الرومان هذا األمر على أساس أن جعلوا المشترط لمصلحة الغير يصطنع لنفسه حقاً شخصياً في  . جديرة برعاية القانون

ً  ، العقد ثم  . المنتفع يطالب به المتعهد إذا لم يقم هذا بما تعهد به لمصلحة(  stipulation poene)  وذلك بان يضع شرطاً جزائيا

فأعطى المشترط دعوى تعويض قبل المتعهد إذا لم يقم هذا بالتزامه  ، انقلب الشرط الجزائي الصريح إلى شرط جزائي مفروض

ولكن لم يكن  . ويكفي لتبرير دعوى التعويض هذه قيام مصلحة مادية أو أدبية . لمصلحة المنتفع دون حاجة لوضع شرط جزائي

  . يستطيع أن يطالب به المتعهد ، ه من التعهدللمنتفع حق مباشر يكسب

ثم أعطاه  .(  exception)  ولكن في صورة دفع ، فأعطى للمنتفع حقاً مباشراً يكسبه من العقد . واستمر القانون الروماني في تطوره

 وهذه الحاالت هي . ولكن في حاالت استثنائية معدودة دعت إليها الضرورات العملية ،(  action)  الحق المباشر في صورة دعوى

اشتراط المورث (  1)  .(  donation sub modo)  الهبة إذا اشترط فيها الواهب على الموهوب له حقاً لمصلحة الغير(  2: ) 

د المهر يوجب فيه المشترط على المتعهد أن يعطي مهراً عق : اشتراط المتعاقد حقاً للغير في عقود معينة(  9)  . لمصلحة ورثته

وعقد رهن الحيازة إذا  ، وعقدا الوديعة والعارية يلزم فيهما المودع والمعير حافظ الوديعة والمستعير بأن يردا العين للمنتفع ، للمنتفع

  . ى الراهن إذا رد هذا إليه الثمنباع الدائن المرتهن العين الستيفاء حقه من ثمنها فيشترط على المشتري رد العين إل

 القانون الفرنسي القديم – 368

كان الرومان ال يعطون فيه  ، وأضاف إليها استثناء جديداً  . وورث القانون الفرنسي القديم هذه االستثناءات عن القانون الروماني : 

  . وهذه هي حالة اشتراط البائع على المشتري أن يدفع الثمن لشخص ثالث . للمنتفع إال دفعاً فأعطى دعوى بدل الدفع

  قانون نابليون – 369

ثم استثنى من  . أنه ال يجوز لمتعاقد أن يشترط باسمه إال لنفسه 2225إذ قرر في المادة  ، واحتفظ قانون نابليون بالقاعدة الرومانية :

(  2: )  هما ، من هذا القانون 2212على ما تقرر المادة  ، وهاتان الحالتان ، لحة الغيرهذه القاعدة حالتين أجاز فيهما االشتراط لمص

 donation)  وهذه هي الهبة بشرط . واشترط عليه في مقابل ذلك حقاً ألجنبي عن العقد هو المنتفع ، إذا وهب المشترط شيئاً للمتعهد

sub modo  )إذا صدر من المشترط عقد معاوضة اشترط فيه (  1)  . ن الفرنسي القديمالتي عرفها كل من القانون الروماني والقانو

وهنا نجد شيئاً من التجديد لم نعهده ال في القانون الروماني وال في القانون  . ثم قرن ذلك بان اشترط حقاً للغير ، أوالً حقاً لنفسه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تقضي بأن العقد ال ينشيء حقاً للغير عقوداً معينة بالذات ذكرناها  فإن هذين القانونين كانا يستثنيان من القاعدة التي . الفرنسي القديم

 . وسع في أنه لم يخص عقوداً دون أخرى باالستثناء . وضيق من جهة أخرى ، أما المشرع الفرنسي فقد وسع من جهة . فيما تقدم

  . قاً لنفسهوضيق في أنه لم يجز للمتعاقد أن يشترط لغيره حقاً إال إذا كان مقروناً باشتراطه ح

  القضاء والفقه – 371

وبخاصة ما تقتضيه عقود التأمين التي كان لها اكبر األثر في  ، على أن تطور القاعدة بقى مستمراً يواجه الحاجات العملية المتجددة :

ال  ، 2212المادة الواردة في (  stipulation)  ففسر الفقه والقضاء في فرنسا كلمة . تطور قاعدة االشتراط لمصلحة الغير

 فيكفي أن . سواء كان المتعاقد مشترطاً حقاً لنفسه أو مرتباً التزاماً في ذمته ، بل بالتعاقد بوجه عام ، باالشتراط كما هو معناها الدقيق

أن (  2: )  والمهم توافر شرطين . ويستطيع بعد ذلك أن يشترط للغير حقاً دون أن يشترط حقاً لنفسه ، المشترط لنفسه"  يتعاقد" 

وبذلك يتسع  . يلتزم بشيء عن نفسهأن فيكفي  ، فإذا كان لم يشترط شيئاً لنفسه . يتعاقد لنفسه مشترطاً حقاً أو مرتباً التزاماً كما قدمنا

 وفي عقد التأمين الذي يبرمه رب ، ففي عقد التأمين على الحياة لمصلحة الغير . صدر االستثناء ألن يضم ما استجد من الحاجات

ً  ، العمل لمصلحة عماله (  1)  . ولكنه رتب في ذمته التزاماً هو دفع أقساط التأمين ، نرى المتعاقد لمصلحة الغير لم يشترط لنفسه حقا

ألن محل التعاقد يشترط أن تكون فيه فائدة شخصية  . أن يكون للمتعاقد مصلحة مادية أو أدبية تدفعه إلى االشتراط لمصلحة الغير

وإال بطل  ، مادية أو أدبية ، فيبج أن تكون له في هذه المنفعة مصلحة شخصية ، المشترط قد تعاقد على منفعة تؤدي للغيرو ، للمتعاقد

  . التعاقد

وهو أن يكون للمشترط دور شخصي في التعاقد مشترطاً حقاً لنفسه أو مرتباً التزاماً في  –على أن الشرط األول من هذين الشرطين 

ً لم يلبث أ –ذمته   ن اختفى هو أيضا
 (199  )

 ، وأصبح يكفي أن يكون للمشترط مصلحة مادية أو أدبية في االشتراط لمصلحة المنتفع .

  . وليس من الضروري أن يشترط لنفسه أو يلتزم عن نفسه

 . بل لمصلحة شخص غير موجود ، بل إن القضاء والفقه وصال في التطور إلى حد أن أجازا االشتراط لمصلحة شخص غير معين

فالمنتفع هنا بالتأمين  . فرب العمل الذي يؤمن من مخاطر العمل لمصلحة عماله إنما يؤمن لمصلحة أي عامل يدخل في خدمته

 ولكن تعيينهم مستطاع وقت أن ينتج العقد أثره ، أشخاص غير معينين
 (191  )

وكثيراً ما يؤمن الشخص لمصلحة أوالده الموجودين  .

بل قد ال يكون له أوالد ومع ذلك يؤمن لمصلحة ما عسى أن يوجد له من أوالد  .(  enfants nes et a naitre)  ن سيوجد منهموم

ولكنهم ال ينالون حقاً إال إذا وجدوا معينين بالذات وقت  ، فالمنتفع هنا أشخاص غير موجودين وقت إبرام عقد التأمين . في المستقبل

وتكتفي  ، وهذا الوضع يتمشى مع النظرية المادية لاللتزام التي ال تشترط وجود الدائن وقت صدور العقد . أثرهأن ينتج عقد التأمين 

 بوجوده وقت تنفذ العقد
 (191  )

.  

 القانون المصري القديم والجديد  – 371

. وهذا ما عبر عنه  إلى قاعدة عامة، فانقلبت من استنثاء محدود  : هذا هو التطور الذي وصلت إليه قاعدة االشتراط لمصلحة الغير

، فقال في  ، وما عبر عنه القانون الجديد في عبارات صريحة واضحة القانون القديم في عبارات غامضة مضطربة سبق إيرادها

للشخص أن ، فأجاز  295. ثم طبق القاعدة في المادة  إن العقد ال يرتب التزاماً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقا 291المادة 

. فلم  ، مادية كانت أو ادبية يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية

، وأجاز في  ، وهو وجود مصلحة شخصية للمشترط يستبق من القيود التي كانت تحيط بالقاعدة في خالل تطورها إال الشرط األخير

للمشترط أن يشترط لمصلحة شخص غير معين ولمصلحة شخص غير موجود على النحو الذي رأيناه في النصوص  291المادة 

 .  . فيكون القانون المدني الجديد قد سجل في نصوصه آخر مراحل التطور لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير التي أوردناها

                                                 

  . 791أنظر في هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 199)  

 . 791أنظر في هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 191 ) 

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي  – 792أنظر في هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 191)  

تبارها صورة من صور األوضاع القانونية مع ومع ذلك فلم يكن من الهين إدراك فكرة انصراف منفعة العقد إلى غير عاقدية باع" : 

قد جعلت منها جميعاً مجرد استثناء ال يطبق  ، واغلب التقنينات الالتينية من بعده ، فالتقنين الفرنسي ذاته . ما هو ملحوظ من بساطتها

 ، في خالل القرن التاسع عشر إال ، ويبسط نطاقه على سائر الحاالت ، ولم يسم هذا االستثناء إلى مرتبة األصل . إال في حالتين

وانتهى  ، وقد بلغ التوسع في تطبيق هذا األصل شأوا بعيداً  . وعلى وجه الخصوص على اثر ما أصاب عقد التأمين من نمو وذيوع

تج هذا األمر إلى إباحة االشتراط إذا كان المنتفع شخصاً مستقبال أو شخصاً لم يعين وقت التعاقد ما دام تعيينه مستطاعا عندما ين

وقد نقل المشروع قواعد االشتراط لمصلحة الغير  . التعاقد أثره كما هو الشأن في التأمين لمصلحة من ولد ومن يولد من ذرية المؤمن

  . ( 921ص  – 921ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "في صورتها التي انتهت إليها في آخر مرحلة من مراحل تطورها 
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 التطبيقات العملية لقاعدة االشتراط لمصلحة الغير  – 372

 ، لها تطبيقات عملية كثيرة نذكر منها ما يأتي :  ، في آخر تطور لها على النحو الذي بيناه والقاعدة: 

التطبيقات التقليدية : ومن هذه التطبيقات الهبة أو البيع مع اشتراط الواهب أو البائع على الموهوب له أو المشتري ترتيب ايراد  - 2

هونة مع اشتراط البائع على المشتري أن يدفع أقساط الدين إلى الدائن المرتهن . ومنها بيع العين المر أو حق ما للغير
 (197  )

 ،

ويالحظ في هذه الحالة أن المشتري وقد أصبح ملتزماً بالدين التزاماً شخصياً ال يستطيع تطهير العقار 
 (195  )

. وقد طبقت محكمة 

تراط فيها البائع على الجار إال يأخذ بالشفعة رعاية لمصلحة االستئناف المختلطة قاعدة االشتراط لمصلحة الغير في حالة اش

، فكسب المشتري حقاً من هذتا العقد الذي لم يكن طرفاً فيه  المشتري
 (119  )

. كذلك قد يشترط صاحب المتجر إذا باع متجره لمصلحة 

. وفي عقود النقل يتم العقد بين شركة  جورهم، فيأخذ على المشتري عهداً أن يبقيهم في العمل أو إال ينقص من ا العمال والمستخدمين

،  ، فيتولد عن هذا العقد حق مباشر للمرسل إليه يستطيع بمقتضاه أن يطالب شركة النقل بتنفيذ شروط العقد النقل ومرسل البضاعة

كتسليم البضاعة في حالة جيدة وفي مكان معين 
 (112  )

 . 

. والمتعاقد تارة يؤمن لمصلحته ولمصلحة ورثته  خير مثل لالشتراط لمصلحة الغيرعقود التأمين : عقد التأمين على الحياة هو  - 1

. وفي الحالتين يوجد اشتراط  ، وطواراً يؤمن لمصلحة أقارب له معينين دون أن يشترط لنفسه شيئاً  من بعده إذا مات قبل مدة معينة

. حتى  . وقد يؤمن المستحق في وقف على حياته لمصلحته دائنه لمصلحة اليغر يكسب المنتفع بمقتضاه حقاً مباشراً من عقد التأمين

. وعلى العكس من ذلك قد يؤمن الدائن على حياة  إذا مات وانقطع استحقاقه استطاع الدائن أن يستولى على حقه من مبلغ التأمين

مدينه ضماناً لحقه 
 (111  )

. فكثيراً ما يؤمن رب  المؤمن لمصلحة الغير. وعدا التأمين على الحياة توجد عقود تأمين أخرى يشترط فيها 

، فيكون الغير هنا هم العمال يكسبون حقاً مباشراً قبل شركة التأمين عماً  العمل لمصلحة عماله مما يصيبهم من الضرر أثناء العمل

يصيبهم من الضرر 
 (119  )

حالة يكون للعمال حق ، ففي هذه ال . ويقرب من هذا أن يتفق رب العمل مع طبيب لعالج العمال مجاناً 

                                                 

وقضت محكمة النقض  – 211ص  92م  2525يناير سنة  27وفي  – 275ص  27م  2521مارس سنة  1استئناف مختلط في  ( 197)  

بأنه إذا تعهد أحد المتبادلين في أطيان بأن يدفع بعض المستحق عليه من فرق البدل في نصيب المتبادل اآلخر من دين على أطيان 

، ال يصح فيه للتبادل اآلخر أن يطلب  تعهد هو من قبيل االشتراطات لمصلحة الغير، فهذا ال أخرى هو شريك له فيها على الشيوع

ص  295رقم  9مجموعة عمر  2552مارس سنة  11) نقض مدني في  ، بل له فقط أن يطالب المتعهد بتنفيذ تعهده دفع المبلغ إليه

991 )  . 

ى المشتري أن يدفع الدين إلى الدائن المرتهن ال يعتبر اشتراطاً وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اشتراط البائع عل ( 195)  

. ونرى أنه ليس  ( 919ص  51م  2599يونية سنة  7)  لمصلحة الدائن إال إذا تدخل الدائن في عقد البيع وقبل االشتراط لمصلحته

، وبهذا تقضي القواعد المقررة في  البيع ، ويكفي أن يصدر منه قبول ولو مستقال عن من الضروري تدخل الدائن في عقد البيع ذاته

. وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في  ، زال حقه الشخصي قبل المشتري . ولكن إذا رفض الدائن قبول االشتراط قبول المنتفع

، ويكون  اً لمصلحة الغير، فإن هذا يعتبر اشتراط هذا المعنى بأنه إذا قبل المشتري أن يدفع الدين المضمون بالرهن على العقار المبيع

، ولكن إذا استمر الدائن المرتهن في إجراءات التفنيذ على العقار المرهون التي كان بدأها  للدائن المرتهن حق مباشر قبل المشتري

الدائن  ، فإنه ال يستطيع الرجوع بدعوى شخصية على المشتري ألن هذا لم يقبل االشتراط لمصلحة الغير إال على أساس أن قبل البيع

 .  ( 225ص  51م  2595يناير سنة  5)  المرتهن ال ينزع ملكية العقار

ويالحظ أنه كان من المقرر في القانون القديم أن الشفيع ال يصح نزوله عن حقه في األخذ  – 199ص  م ( 2751أول ابريل سنة  ( 119)  

المستطاع مداورة هذا الحظر عن طريق تصوير الشفيع متعهداً . فكان من  بالشفعة إال بعد قيام هذا الحق ببيع العقار المشفوع فيه

. أما في القانون الجديد فيجوز أن ينزل الشفيع عن حقه في  باالمتناع عن عمل هو المطالبة بالشفعة في اشتراط لمصلحة المشتري

 .  جديد ( 557) م  األخذ بالشفعة ولو قبل البيع

 .  159صلحة الغير على األوراق التجارية نظرية العقد للمؤلف فقرة أنظر في تطبيق قاعدة االشتراط لم ( 112)  

 .  211ص  95م  2511يناير سنة  29قارن استئناف مختلط في  ( 111)  

، وبوجه عام إذا امن شخص على  أما إذا أمن رب العمل على مسئوليته نحو العمال عما يحدث لهم من الضرر أثناء العمل ( 119)  

، فإن المؤمن له ال يكون مشترطاً لمصلحة اليغر بل لمصلحته  ، كحوادث السيارات وحوادث النقل ونحو ذلك الحوادثمسئوليته عن 

، وإن كان يستطيع أن يستعمل دعوى مدينه المؤمن  . وال يكسب من يكون دائناً في هذه المسئولية حقاً مباشراً قبل شركة التأمين هو

ص  51م  2599مارس سنة  11) استئناف مختلط في  في هذه الحالة المزاحمة دائني المؤمن لهله قبل شركة التأمين ولكن يتعرض 

السنة  ( L’Egypte Judiciaire)  جريدة مصر القضائية 2591يونية سنة  29وانظر عكس ذلك استئناف مختلط في  – 975

يض للمؤمن له رجوعاً مباشراً على المسئول عن وانظر في رجوع شركة التأمين بما دفعته من تعو – 29األولى العدد العاشر ص 

 .  من القانون المدني الجديد ( 112الحريق في حالة التأمين من الحريق المادة 
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مباشر قبل الطبيب إذا أهمل عالجهم أو رفض ذلك 
 (115  )

، ويكون هذا اشتراطاً  . وقد يؤمن عامل النقل لمصلحة مرسل البضاعة

لمصلحة الغير 
 (119  )

. وعقد التأمين لحساب  . وقد يؤمن المدين الراهن على المنزل المرهون من الحريق لمصلحة الدائن المرتهن

، فقد يكون الشيء  ( فيه اشتراط للغير assurance pour le compte de qui il appartiendraالشيء المؤمن عليه )  من يملك

، ويشترط على شركة التأمين أن  منزال يؤمن صاحبه من الحريق أو بضاعة يؤمنها من التلف أو الغرق أو نحو ذلك من المخاطر

 .  يكون مالكاً في ذلك الوقت للشيء المؤمن عليه تدفع التعويض في حالة تحقق الخطر ألي شخص

، كاالحتكار الذي  عقود االحتكار والتزام المرافق العامة : إذا حصلت شركة على احتكار تلتزم به مرفاًق من المرافق العامة - 9

يشترط عادة على  –الس البلدية الحكومة أو أحد المج –، فإن مانح االحتكار  يمنح لشركات المياه والنور والغاز والنقل ونحو ذلك

. في مثل هذه  . فيشترط مثال حداً معيناً من األجور ال يجوز للمحتكر أن يجاوزه المحتكر شروطاً لمصلحة المنتفعين من الجمهور

ن ، ويستطيع بمقتضاه أ ، ويكون لكل فرد من الجمهور حق مباشر يكسبه من عقد االحتكار الحالة يوجد اشتراط لمصلحة الغير

يقاضي المحتكر ويطالبه بتنفيذ الشروط التي فرضت لمصلحته 
 (111  )

. وقد أكد هذا المبدأ القانون المدني الجديد في النصوص التي 

على أن ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذي يبرمه مع عميله بأني  115، فنص في المادة  أفردها لعقد التزام المرافق العامة

، وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد االلتزام  ميل على الوجه المألوف الخدمات المقابلة لألجر الذي يقبضهؤدي لهذا الع

 ( .  112و  119، وللشروط التي تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين ) أنظر أيضاً المادتين  وملحقاته

. السيما إذا كان رب  ض رب العمل في عقود المقاوالت على المقاول شروطاً لمصلحة العمالعقود المقاوالت : وكثيراً ما يفر - 5

( ، فيضع  cahier des charges. ويثبت ذلك في دفتر الشروط )  العمل هذا هو الحكومة أو شخص معنوي عام أو إحدى الشركات

. فيصبح  ساعات العمل والتعويض عن االصابات ونحو ذلك. وشروطاً معينة من حيث  حداً معيناً لألجور ال يجوز أن تنزل عنه

، طبقاً لقواعد االشتراط لمصلحة الغير  للعمال قبل المقاول حق مباشر استمدوه من عقد المقاولة التي لم يكونوا طرفاً فيها
 (111  )

 . 

 شروط تحقق قاعدة االشتراط لمصلحة الغير  - 2

 متى يتحقق االشتراط لمصلحة الغير  – 373

( ، والمنتفع )  promettant( ، والمتعهد )  stipulant: االشتراط لمصلحة الغير يتفرض وجود أشخاص ثالثة : المشترط ) 

beneficiaire  : ولكي يتحقق يجب أن تتوافر الشروط الثالثة اآلتية . ) 

 .  لعقد، دون أن يدخل المنتفع طرفاً في ا ( أن يتعاقد المشترط باسمه ال باسم المنتفع 2)  

 .  ( أن يشترط المشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع 1)  

 .  ، مادية كانت أو ادبية ( أن يكون للمشترط من وراء هذا االشتراط مصلحة شخصية 9)  

زامات يشترطها يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على الت "من القانون الجديد إذ تقول :  295وهذا ما أجملته الفقرة األولى من المادة 

 .  " إذا كان له في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية ، لمصلحة الغير

                                                 

 .  95ص  1والتون  ( 115)  

 .  12ص  51م  2515ديسمبر سنة  5استئناف مختلط في  ( 119)  

قارن استئناف مختلط  – 219ص  19م  2519يناير سنة  19وفي  – 51ص  1م  2755ديسمبر سنة  19استئناف مختلط في  ( 111)  

 .  521ص  1م  2759مايو سنة  29في 

، أمكن  ، فإذا فتحت جريدة أو مجلة اكتتاباً لعمل خيري أو عمل عام ومن تطبيقات االشتراط لمصلحة الغير االكتتابات العامة ( 111)  

. وقضت محكمة مصر الكلية  ( 95ص  – 97ص  1) والتون  لحة الغيرالقول إن المكتتب تعاقد مع من نظم االكتتاب مشترطاً لمص

بان قول الوارث اآلخر إن المورث لم يقصد بإيداع أموال  ( 2911ص  519رقم  27) المحاماة  2597ابريل سنة  27الوطنية في 

ألحد أن يكون له أكثر من دفتر واحد وال ، بل أراد إما التحايل على نظام صناديق التوفير الذي ال يجير  لبعض الورثة أن يهبهم إياه

. ومجرد  ، قول ال يقبل ما لم يقم عليه دليل مقنع أن تزيد وديعته على خمسمائة جنه ين وإما الوصية بتلك األموال لمن أودعت باسمه

المورث أراد باإليداع أن  ، بل الراجح الذي يؤيده العارف الجاري بين االباء هو أن بقاء الدفاتر تحت يد المورث ال يكفي الثباته

، وقد يكون له بواسطة بقاء الدفتر عنده اإلشراف الفعلي فقط على تصرف هذا  يكون المال من حق من أودع الودائع باسمه في الحال

جعل ، فإن هذا ال ي . على أنه حتى إذا كان المورث قد أراد إال يؤول المال المودع إلى الوارث المذكور إال بعد وفاته الوارث

، ألنه طبقاً لقواعد االشتراط لمصلحة الغير يرجع حق المنتفع دائماً إلى يوم  التصرف وصية ما دام اإليداع قد حصل باسم الوارث

 .  العقد نفسه ولو كانت المنفعة ال تؤول إليه فعال إال بعد وفاة المشترط كما في حال التأمين على الحياة

يف العقد بأنه وديعة اشترط المودع فيها أن يسلم المودع عنده المال بعد وفاة المودع لشخص بالذات ويالحظ أن الحكم في فرصة األخير يك

 .  وهبه المودع هذا المال حال حياته
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 المشترط يتعاقد باسمه أو باسم المنتفع :  – 374

وصياً أو قيماً أو ، وكيال كان أو ولياً أو  . فالنائب ، اتفاقية كانت أو قانونية وهذا الذي يميز االشتراط لمصلحة الغير عن النيابة

. واالصيل ال النائب هو الطرف في  . أما المشترط فيتعاقد باسمه ال باسم المنتفع ، يتعاقد بامس األصيل ال باسمه فضولياً أو غير ذلك

لمنتفع ، وقبول ا . أما في االشتراط لمصلحة الغير فالمشترط ال المنتفع هو الطرف في العقد . ورضاء النائب يغني عن رضائه العقد

 .  لالشتراط ضروري حتى يتأكد في شخصه حق كسبه من عقد لم يكن طرفاً فيه

 ً ، بخالف المشترط فال  . فالفضولي نائب عن رب العمل ويترتب على ما تقدم أن المشترط يختلف عن الفضولي اختالفاً جوهريا

، وقبول المنتفع يعتبر  ضولياً يتعاقد لمصلحة المنتفع، يجعل المشترط ف ، تبين اآلن فساده . وقد كان هناك رأي ينوب عن المنتفع

. أما فساد هذا الرأي فراجع  ، وعن طريق الفضالة والوكالة ينصرف أثر العقد إلى المنتفع إقراراً لعمل الفضولي فينقلب هذا وكيال

. وهذا الفرق بين الوضعين تنبني  عمل، في حين أن الفضولي يتعاقد نيابة عن رب ال إلى أن المشترط إنما يتعاقد باسمه كما قدمنا

 ، نذكر منها ما يأتي :  عليه نتائج عملية هامة

، فإن كل شخص يستطيع أن يشترط لمصلحة الغير ما دامت له مصلحة شخصية في  لما كان المشترط ليس بنائب عن المنتفع - 2

من وجود ضرورة تقضي بذلك كما سنرى عند  ، وليس كل شخص يستطيع أن يدير عمل الغير عن طريق الفضالة إذ ال بد ذلك

 .  الكالم في الفضالة

، على النقيض من  . أما الفضولي فهو ، ألنه يتعاقد باسمه يجب في االشتراط لمصلحة الغير أن تكون للمشترط مصلحة شخصية - 1

 .  ، يجب إال تكون له مصلحة شخصية في ادارته لشئون رب العمل ذلك

، وهو يعمل  . أما المشترط ، وال يجوز له الرجوع فيه ، يلتزم بالمضي فيما بدأ به مل لحساب رب العمل، وهو يع الفضولي - 9

، يجوز له الرجوع في االشتراط للمنتفع وإضافة الحق لنفسه أو  ، على النقيض من ذلك ، بل هو ، ال يلتزم بالمضى في عمله حسابه

 .  لشخص آخر غير المنتفع

 المشترط يشترط حقا مباشرا للمنتفع  – 375

، فال يكون هذا اشتراطاً لمصلحة  . ولكن تعود منه فائدة على الغير : فإذا كان الحق الذي اشترطه المشترط إنما اشترطه لنفسه

ن المؤمن له ، أل ، فال يعد هذا اشتراطاً لمصلحة الغير . مثل ذلك أن يؤمن شخص على مسئوليته عما ينجم من الضرر للغير الغير

، وإن كان التعويض الذي يأخذه من شركة التأمين يعود لفائدة على المصاب إذ يستطيع أن  إنما أراد أن يشترط لنفسه هو ال للمصاب

، فال يرجع  . وعلى ذلك ال يكون للمصاب حق مباشر من عقد التأمين يستوفى منه حقه وإن زاحمه في ذلك سائر دائني المؤمن له

 .  التأمين إال بدعوى مدينه على الشركة

. فإذا كان  وال يكفي إعطاء حق المنتفع : بل يجب أن يكون هذا الحق قد نشأ مباشرة من العقد الذي تم ما بين المشترط والمتعهد

في هذا ، لم يكن  ، ثم جحوله بعد ذلك أو انتقل عنه إلى شخص آخر المشترط قد اشترطا هذا الحق الذي نشأ من العقد لنفسه أوالً 

، كان هناك عقدان : عقد البيع بين  ، ثم حول الثمن إلى دائن له . ويترتب على ذلك أنه لو باع شخص منزال اشتراط لمصلحة اليغر

، ثم مات وانتقل  . ولو أمن شخص لمصلحة نفسه ، وعقد الحوالة بين هذا البائع وهو المحيل ودائنه وهو المحال له البائع والمشتري

. وليس في  ، وال يكسبون حقاً مباشراً من عقد التأمين ذاته ، فإن هؤالء يتلقون الحق عن مورثهم بالميراث إلى ورثتهحق التعويض 

، وال أن يعرض ايجاباً  . كذلك ال يقصد المشترط أن يلتزم المتعهد قبل المنتفع بعقد جديد يتم بينهما كل ذلك اشتراط لمصلحة الغير

، ويتبين مما تقدم أن الحق المباشر الذي يكسبه المنتفع ال يتلقاه عن المشترط  تم عقد جديد بينه وبين المنتفععلى المنتفع ليقبله هذا في

، وإنما يتلقاه مباشرة  ، وال يتلقاه عن المتعهد عن طريق عقد جديد عن طريق الحوالة أو عن طريق الميراث أو عن طريق عقد جديد

 .  والمتعهدمن العقد ذاته الذي تم بين المشترط 

، كما رأينا في األمثلة  ، بل يجوز ، أو أن يكون معيناً في ذلك الوقت وال يشترط في المنتفع أن يكون موجوداً وقت صدور هذا العقد

، متى  ، أن يكون شخصاً مستقبال أو شخصاً غير معين وقت عقد االشتراط التي أسلفنا ذكرها 291، وكما تقرر المادة  التي قدمناها

، تطور االشتراط لمصلحة الغير حتى  . وهذه هي ميزة كبيرة أو كان مستطاع التعيين وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة وجد

 .  وصل إليها كما رأينا

 المشترط له مصلحة شخصية في االشتراط للغير – 376

ً  مصلحة شخصية في االشتراط للغير، فال بد أن تكون له  : ذلك أن المشترط إنما يعمل لحسابه ويتعاقد باسمه  .  ، وغال كان فضوليا

 .  والمصلحة الشخصية هي الفرق الجوهري ما بين الفضالة واالشتراط لمصلحة الغير كما قدمنا

، واالشتراط لمصلحة  . فيصح التأمين لمصلحة الزوجة واألوالد ، بل يجوز أن تكون ادبية وال يشترط أن تكون المصلحة مادية

 .  أو العجزة أو اللقطاء أو ألي عمل آخر من أعمال البر الفقراء
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. وقد  ، وليس من الضروري أن يكون له دور شخصي في العقد ، مادية أو ادبية ولكن يكفي أن يكون للمشترط مصلحة شخصية

ر شخصي في هذا رأينا في تطور قاعدة االشتراط لمصلحة الغير أن للمشترط أن يشترط لمصلحة المنتفع دون أن يكون له دو

. مثل ذلك أم تتعاقد مع والد ابنها على أن يتعهد األب بترتيب ايراد لالبن دون أن تلتزم  ، ال مشترطاً لنفسه وال متعهداً عنها االشتراط

ً  . أن أن تشترط لنفسها حقاً أو ترتب في ذمتها . ففي هذا الفرض نرى األم قد اشترطت حقاً لصالح ابنها األم بشيء قبل األب ،  التزاما

، فهي مدفوعة بعامل االمومة ال  ، وهي مصلحة ادبية وليست األم تقوم هنا بعمل الفضولي ألن لها مصلحة شخصية في االشتراط

، ثم تعود فتشترط عليها في عقد مستقل شروطاً لمصلحة  بعامل المرؤوة ومثل ذلك أيضاً أن تمنح البلدية احتكاراً الحدى الشركات

، فيتحقق في هذا الفرض اشتراط لمصلحة الغير دون أن يكون للمشترط دور  بل الشركة هذه الشروط دون مقابل. وتق الجمهور

 .  شخصي

 أحكام االشتراط لمصلحة الغير - 3

 العالقات المختلفة في االشتراط لمصلحة الغير – 377

. وعلينا أن نبحث عالقاتهم بعضهم  عهد والمنتفع: قدمنا أن هناك اشخاصا ثالثة في االشتراط لمصلحة الغير : المشترط والمت 

. ) ثالثاً ( عالقة المتعهد  . ) ثانياً ( عالقة المشترط بالمنتفع . فنتكلم في مسائل ثالث : ) أوالً ( عالقة المشترط بالمتعهد ببعض

 .  بالمنتفع

 عالقة المشترط بالمتعهد  – 378

ي عقد التامين مثال يلتزم المشترط بأن يدفع للمتعهد ) شركة التأمين ( أقساط التأمين في . فف : هذه يحددها العقد الذي تم فيما بينهما

، وتلتزم شركة التأمين في حالة ما إذا كان المشترط قد اشترط لنفسه إلى جانب اشتراطه للغير بأن تقوم بما عليها من التزام  مواعيدها

. ولكن من المتعاقدين أن يتمسك قبل اآلخر بأوجه  ا تبقى حياً إلى المدة المتفق عليهانحو المشترط فتدفع له مثال المبلغ المتفق عليه إذ

 .  الدفع الجائز التمسك بها بالنسبة إلى هذا القعد الذي تم بينهما من أوجه بطالن أو أسباب انقضاء

. فيجوز للمتعاقد الذي لم يحصل على حقه أن  العامةوإذا لم يقم أحد المتعاقدين بما عليه من التزامات قبل اآلخر وجب تطبيق القواعد 

 .  . وله أيضاً أن يطلب فسخ العقد أو وقف تنفيذه ، أو أن يطلب تعويضاً عن عدم التنفيذ يطلب التنفيذ عيناً إذا كان هذا ممكناً 

راقب تنفيذ المتعهد لهذا االلتزام ألنه ولما كان للمشترط مصلحة شخصية في التزام المتعهد نحو المنتفع كما قدمنا ن فإن للمشترط ان ي

. وعلى هذه المصلحة الشخصية بنينا قيام االشتراط لمصلحة الغير ن وعليها االن نبني حق المشترط في مراقبة تنفيذ  ليس أجنبياً عنه

دعوى باسمه ال باسم المنتفع ، وأن يرفع  المتعهد اللتزامه نحو المنتفع ز فللمشترط ان يطالب المتعهد بتنفيذ هذا االلتزام للمنتفع

. بل قد تنصرف نية المشترط إلى أن يحتفظ لنفسه وحده  . وهي دعوى قوامها المصلحة الشخصية الثابتة للمشترط للمطالبة بذلك

رطت الحكومة ، كما إذا اشت . دون أن يكون للمنتفع نفسه دعوى للمطالبة بهذا التنفيذ بدعوى مطالبة المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع

، بالحق في مطالبة الشركة  ، دون أفراد الجمهور على إحدى شركات االحتكار شروطاً لمصلحة الجمهور واحتفظت لنفسها وحدها

. وعلى العكس من ذلك يجوز أن يتبين من العقد أن المنتفع وحده دون المشترط هو الذي تجوز له المطالبة بتنفيذ  بتنفيذ هذه الشروط

، كما إذا اشترط رب العمل على مصحة أن تنزل من يشاء من عماله لقضاء دور النقاهة فيها على أن يترك  تزامه نحوهالمتعهد الل

ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط  "إذ تقول :  295. وإلى هذا تشير الفقرة الثالثة من المادة  ذلك الختيار العامل

 .  "ن العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك ، إال إذا تبين م لمصلحة المنتفع

. يالحظ أن  ، أن يطلب فسخ العقد أو وقف تنفيذه وفقاً للقواعد العامة ، إذا لم يقم المتعهد بتنفيذ التزامه نحو المنتفع كذلك للمشترط

،  لتزامه نحو المنتفع أو اللتزامه نحو المشترط، سواء كان ذلك لعدم تنفيذ المتعهد ال المشترط إذا فسخ العقد بعد صدور قبول المنتفع

، فيرجع هذا به على المشترط إال إذا كان االشتراط تبرعاً يجوز الرجوع فيه  فإن الفسخ ال يضيع على المنتفع حقه
 (117  )

 . 

 عالقة المشترط بالمنتفع  – 379

 .  ، وقد تكون عالقة معاوضة : قد تكون هذه العالقة عرقة تبرع

. وسنرى أن للمشترط  ، ألن الهبة هنا غير مباشرة ، لم يحل دون ذلك عدم استيفاء الهبة للشكل المشترط أراد التبرع للمنتفع فإذا كان

. أما إذا كان االشتراط تبرعاً  ، مدام المنتفع لمي صدر منه إقرار لما اشترط لمصلحته ، سواء كان تبرعاً أو معاوضة نقض الاشتراط

                                                 

 .  2هامش رقم  597قارن نظرية العقد للمؤلف ص  ( 117)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، أن ينقض حق المنتفع طبقاً لقواعد الرجوع في الهبة  ، حتى بعد أن يقر المنتفع هذا االشتراط ترط، جاز للمش للمنتفع
 (115  )

. ذلك أن 

، فهي تخضع لها من حيث  . إذا كانت ال تخضع ألحكام الهبة من حيث الشكل العالقة التبرعية فيما بين المشترط والمنتفع

، فإذا صدرت من المشترط وهو  ، وتعتبر الهبة قد صدرت من وقت صدور العقد مشترط. فيجب توافر أهلية التبرع في ال الموضوع

. ويجوز الطعن فيها بالدعوى البوليصية وال يشترط أن يكون المنتفع سيء النية ألنه موهوب  في مرض موته أخذت حكم الوصية

، بل هو مقدار ما دفعه  زم به المتعهد نحو المنتفع. ويالحظ أن المقدار الموهوب بالنسبة إلى المشترط ليس هو مقدار ما الت له

، فإن  . فلو أن شخصاً امن على حياته لمصلحة اوالده تبرعاً منه لهم المشترط للمتعهد بشرط إال يزيد عما التزم به المتعد نحو المنتفع

، بل هو مقدار االقساط التي دفعها المؤمن له  مقدار ما تبرع به ال يكون المبلغ الذي تدفعه شركة التأمين لألوالد بعد موت المؤمن له

، واشترط عليه التزاماً  . أما إذا أعطى شخص آخر شيئاً قيمته ألف لشركة التأمين حال حياته بشرط إال تزيد على مبلغ التأمين

، فإن المقدار الذي وهبه المشترط للمنتفع هو خمسمائة ال ألف  لمصلحة الغير قيمته خمسمائة
 (119  )

 . 

. فقد يكون المشترط  ، فالعالقة بينه وبين المنتفع يحددها موقف األول من الثاني بحسب األحوال ا إذا كان المشترط لم يرد التبرعأم

، ويكون القرض تبرعاً إذا كان  . وقد يكون أراد إقراض المنتفع من طريق االشتراط لمصلحته ، واشترط له وفاء لدينه ميدناً للمنتفع

، فإذا تسلم المنتفع العين من المتعهد أصبح بالنسبة إلى المشترط حافظاً  . ومثل القرض الوديعة عاوضة إذا كان بفوائدبغير فوائد وم

 .  ، وهكذا لوديعته وطبقت أحكام الوديعة فيما بينهما

 حق مباشر مصدره عقد االشتراط  –عالقة المتعهد بالمنتفع  – 381

. ذلك أن  ما في االشتراط لمصلحة الغير من طابع يتميز به عن غيره من ضروب التعاقد: وعالقة المتعهد بالمنتفع هي اخص 

( يستطيع أن  droit properيكسب من هذا العقد حقاً شخصياً مباشراً )  –ولم يكن طرفاً في العقد الذي التزم به المتعهج  –المنتفع 

ير من خروج على القاعدة العتيقة التي كانت تقضي بأن العقد ال ينشيء . وهكذا يتحقق ما في االشتراط لمصلحة الغ يطالب به المتعهد

ويترتب على هذا  "من القانون المدني الجديد في هذا الصدد :  295. وهذا هو ما تصرح به الفقرة الثانية من المادة  حقاً للغير

. فالعقد  "، ما لم يتفق على خالف ذلك  يطالبه بوفاء االشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط يستطيع أن

. وإذا قيل كيف  ، وهذا العقد هو الذي أنشأ هذا الحق الذي تم ما بين المشترط والمتعهد هو إذن مصدر الحق المباشر الذي ثبت للغير

منع من ذلك ؟ ولماذا ال ينشيء العقد حقاً للغير . ثم ما الذي ي ينشيء العقد حقاً للغير ؟ قلنا ولهذا قامت قاعدة االشتراط لمصلحة الغير

، وإنما هي القاعدة الرومانية العتيقة  ما دام هذا الغير يرضى بأن يكون هذا الحق له ! ليس في المنطق القانونين ما يجعل هذا متعذراً 

، بأن العقد يقتصر  لقانونية عند الرومان، نزوال عند اعتبارات ترجع للصياغة ا . وقد قضت التي كانت تحول دون التسليم بهذا المبدأ

.  . وليس ثمة ما يمنع من التسليم بان العقد قد ينشيء حقاً للغير . وال معنى لبقاء هذه القاعدة بعد زوال مقتضياتها أثره على المتعاقدين

وهذا ما صرح به القانون المدني الجديد 
 (112  )

 . 

                                                 

، فهذا  لذي تعاقد عليه مع شركة تأمينوقد قضت محكمة النقض بأنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين ا ( 115)  

اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له على الشركة لمصلحة المستحق ال يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده 

.  المشترط، إال إذا كان االشتراط قد حصل مقابل حق للمستحق على  بسبب إلغاء بوليصة التأمين المتناع المشترط عن دفع اقساطه

مجموعة  2551يناير سنة  ) نقض مدني في ( وليس هو حوالة من المشترط للمستحق تفيد بذاتها مديونية المشترط له بمقابل قيمتها

 .  ( 151ص  299رقم  9عمر 

لهبة في العالقة ما بين ، فهذه هي القيمة التي تعتبر عند تطبيق األحكام الموضوعية ل ومتى تحددت قيمة التبرع على النحو المتقدم ( 119)  

، فإن الدائن ال  . فلو طعن دائن المشترط بالدعوى البوليصية في عقد التأمين الصادر من مدينه وتوافرت شروطها المشترط والمنتفع

أنظر أيضاً في حق  – 57ص  291رقم  1جازيت  2521ديسمبر سنة  11) استئناف مختلط  ينفذ بحقه إال بمقدار أقساط التأمين

ص  15م  521 2 يناير سنة 27) استئناف مختلط  رثة في الرجوع بأقساط التأمين على المنتفع باعتبارها وصية ال تنفذ في حقهمالو

، وهذا بخالف ما  . وإذا أراد المؤمن له الرجوع في الهبة فإنه يرجع على المنتفع بمقدار االقساط التي دفعها لشركة التأمين ( 219

 .  قض حق المنتفع فإنه يسترد الحق في مبلغ التأمين ال في االقساط وحدهاإذا كان المشترط قد ن

 .  "ولكن يجوز أن يكسبه حقاً  "من هذا القانون تصرح بان العقد ال يرتب التزاماً في ذمة الغير  291رأينا المادة  ( 112)  

، وقرره بعد ذلك  522ص  "نظرية العقد  "والذي تقرره هنا من أن عقد االشتراط هو الذي أنشأ حق المنتفع هو ما سبق أن قررناه في كتابنا 

ما الذي يحول في القواعد العامة دون اجتماع  "، إذ يقول :  الدكتور حلمي بهجت بدوي بك في عبارات ال تخرج عن هذا المعنى

، ال من القواعد التي ننتهي إليها من تحليل  أن ينشأ لثالث حق مباشر قبل أحدهما ؟ اللهم ال حائل يحول دون ذلك إرادة شخصين على

. ويبدو أن الدكتور حلمي بهجت بدوي لم ينتبه  ( 999ص  – 995) أصول االلتزامات ص  . "اإلرادة وال من قواعد النظام العام 

 159) أنظر أصول االلتزامات فقرة  للنظريات التقليدية في هذا المضووع حشريا بين فقهائها، فهو عندما عرض  للرأي الذي قلنا به

 .  ، ومضى بعد ذلك يقرر ما سبق لنا أن قررناه ( 2هامش رقم  991ص 
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أن الفقهاء يعتقدون عادة بحثاً تقليدياً يتساءلون فيه أين مصدر الحق الذي ثبت  ، لوال ما كنا لنسهب في تقرير ذلك مع وضوحه

. أو لعل الحق قد نشأ من عمل المشترط على  ، أو بين المتعهد والمنتفع للمنتفع؟ لعله يكون في عقد جديد تم بين المشترط والمنتفع

. ولكل نظرية من  شترط كسبه من العقد وحوله بعد ذلك للمنتفع. أو لعله يكون هو حق الم أساس أنه فضولي يعمل لمصلحة المنتفع

. فقد قدمنا أن االشتراط لمصلحة الغير ليس معناه أن المتعهد  . على أنه من اليسير تفنيدها جميعاً  هذه النرظيات أنصار يدافعون عنها

( ،  theorie de l’offreاإليجاب المعروض )  أو المشترط يعرض إيجاباً على المنتفع ليقبله أو يرفضه كما تذهب إلى ذلك نظرية

.  ألن حق المنتفع إنما ينشأ من العقد الذي تم ما بين المشترط والمتعهد ال من عقد جديد بين المنتفع والمتعهد أو بين المنتفع والمشترط

( ، ألن هناك فرقاً جوهريا  theorie de la gestion d’affaireوليس معناه أن المشترط يقوم بعمل من أعمال الفضالة للمنتفع ) 

، وليس معناه  ما بين االشتراط لمصلحة الغير والفضالة هو وجود المصلحة الشخصية في الحالة األولى وانعدامها في الحالة الثانية

( ، ألن هناك فرقاً جوهرياً ما  theorie de la gestion d’affaireأن المشترط يكسب الحق لنفسه أوالً ثم يحوله بعد ذلك للمنتفع ) 

، وليس معناه أن  بين االشتراط لمصلحة الغير والفضالة هو وجود المصلحة الشخصية في الحالة األولى وانعدامها في الحالة الثانية

لحق عن المشترط ( ، ألن المنتفع ال يتلقى ا theorie de la cessionالمشترط يكسب الحق لنفسه أوالً ثم يحوله بعد ذلك للمنتفع ) 

، ونفند اآلن كذلك نظرية أخرى لجأ إليها  . سبق أن فندنا كل هذا ، بل هو حق كسبه مباشرة من عقد االشتراط وال يعتبر خلفاً له فيه

بعض الفقهاء 
 (111  )

 theorie de la volonte unilateraleأخيراً يذهبون فيها إلى أن حق المنتفع مصدره إرادة المتعهد المنفردة ) 

، ولكان للمتعهد وحده ال  ( ، ولو كان هذا صحيحاً لما أمكن أن يتمسك المتعهد قبل المنتفع بالدفوع الواردة على عقد االشتراط

 .  للمشترط حق النقض إلى أن يصدر إقرار المنتفع

مع القاعدة القديمة التي كانت والواقع من األمر أن الفقهاء يناقضون أنفسهم عندما يقررون أن االشتراط لمصلحة الغير ال يتفق 

،  ، ثم إذا وصلوا إلى المكان الذي يبحثون فيه عن مصدر حق المنتفع نسوا ما قرروه من قبل تقضي بأن العقد ال ينشيء حقاً للغير

هذا الحق إلى وحاولوا أن يخضعوا حق المنتفع لهذه القاعدة القديمة ذاتها التي سبق لهم أن أنكروها ! فال يجرؤ فقيه على أن يرجع 

، وليس للحق  عقد االشتراط خوفاً من أن يصطدم بهذه القاعدة ! أما نحن فال نتردد في أن نقرر أن حق المنتفع مصدره عقد االشتراط

                                                                                                                                                                    

الغير هي األخرى  ، بل نبهنا إلى أن قاعدة التعهد عن ونحن لم نقتصر على إدخال قاعدة االشتراط لمصلحة الغير في حظيرة القواعد العامة

. ولم نر ما يمنع في المنطق القانونين من أن تقوم قاعدة التعهد عن الغير على غرار قاعدة االشتراط  في حاجة إلى إمعان في النظر

من . وفسرنا قصور قاعدة التعهد عن الغير في الوصول إلى هذه المرحلة  ، تلزم الغير بعقد التعهد ذاته ال بعقد جديد لمصلحة الغير

، جواز أن يلتزم الغير من عقد لم  ، كما اقتضت في قاعدة االشتراط لمصلحة الغير التطور بأن الضرورات العملية لم تقتض بعد

 .  ، ولو اقتضت هذا لما حال المنطق القانونين دون ذلك يشترط فيه

، أصبح يعترف بأن المتعاقدين  ، بعد تدرج في التطور حديثويمكن القول بوجه عام أن القانون ال "وهذا ما سبق لنا أن قلناه في هذا الصدد : 

، فلم يعترف حتى اليوم بأن المتعاقدين يستطيعان بإرادتهما كذلك أن  . ولكنه وقف عند ذلك يستطيعان بارادتهما أن يشترطا حقا للغير

فهي التي اقتضت جواز أن يستفيد الغير حقا  ، ، ولم يجر هذا التطور إال تحت ضغط الضرورات العملية ينشئاً التزاما في ذمة الغير

، ولو اقتضت هذا لما حال المنطق  ، ولعلها لم قتض بعد جواز أن يلتزم الغير من عقد لم يشترك فيه من عقد لم يكن طرفا فيه

 .  ( 715ص  – 719) نظرية العقد ص  . "القانوني دون ذلك 

، ورثناها عن القانون  والواقع من األمر أن القاعدة التي تقضي بأن العقد ال ينصرف أثره إلى الغير قاعدة عتيقة باليه "ثم قلنا في الحاشية : 

. وليس  . . ، وإال فنحن نخرج عليها كلما اقتضى تقدم المعامالت ذلك وكثيراً ما يقتضيه ، ونحن نستبقيها اآلن اسماً ال فعالً  الروماني

. وليس هذا معناه أن هذا  ين ما يمنع من أن يشخصين يتفقان على إنشاء حق لشخص ثالث أو توليد التزام في ذمتهفي المنطق القانون

، فقبوله ضروري في الحالتين حتى ال يكون دائناً أو مديناً  الشخص الثالث يصبح صاحب الحق أو المدين بااللتزام ولو لم يرض ذلك

تبر الحق الذي كسبه أو االلتزام الذي تعلق في ذمته قد نشأ من نفس العقد الذي لم يكن طرفاً ، ولكنه إذا قبل يع بالرغم من إرادته

. وال يجوز أن يقال إن االشتراط لمصلحة الغير ينشيء حقاً  . وال فرق بين االشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير في ذلك . فيه

 ً ، فال يصح أن يتعلق في ذمته التزام  أن الغير بكسب حقاً من عقد لم يكن طرفاً فيه ، وأنه إذا صح أما التعهد عن الغير فيولد التزاما

. ففي االشتراط لمصلحة الغير ال بد من قبول  . ذلك ألن قبول الغير ضروري في الحالتين كما قدمنا من عقد لم يصدر منه قبول به

، من حيث المنطق  ، فإذا صدر هذا القبول فما الذي يمنع ول الغير. كذلك في العهد عن الغير ال بد من اشتراط قب المنتفع كما سيرى

، كما هو  ، متوالداً من العقد الذي لم يكن طرفاً فيه ، وقد قبله التزاما في ذمته ، من اعتبار االلتزام الذي نشأ في ذمة الغير القانونين

هذا ولم  – ( 1هامش رقم  712أنظر أيضاً ص  – 1,  2هامش رقم  715) نظرية العقد ص  "األمر في االشتراط لمصلحة الغير ؟ 

، وسجل لقاعدة االشتراط لمصلحة  ، فأبقى قاعدة التعهد عن الغير عند مرحلتها القاصرة يرض القانون المدني الجديد أن يسبق الزمن

 .  "يجوز أن يكسبه حقاً ، ولكن  ال يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ":  291، وقال في المادة  الغير تطورها األخير

 917ص  1كوالن وكابيتان  – 212فقرة  2بودري وبارد  – 225ص  2752رسالة من باريس سنة  ( Worms)  أنظر ورمز ( 111)  

 .  995فقرة  1جوسران  –
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مصدر غير هذا العقد 
 (119  )

حق  –. ولكل من هاتين الخاصتين  ، لم يتلفه المنتفع من المشترط . ونقرر كذلك أن هذا الحق مباشر

 .  نتائج عملية هامة تترتب عليها –وحق مصدره عقد االشتراط  ، مباشر

 عالقة المتعهد بالمنتفع ) تتمة ( – 381

ما يترتب من النتائج على أن حق المنتفع حق مباشر مصدره عقد االشتراط : أما النتائج التي ترتب على أن حق المنتفع حق  – 

 مباشر ال يتلقاه من المشترط فهي ما يأتي : 

. ولو كان قد تلقاه منه  ، بل يخلص الحق للمنتفع وحده ألنه لم يتلقه من المشترط ( ال شأن لدائني المشترط بهذا الحق بعد موته 2)  

. فإذا تعاقد المؤمن له مشترطاً  . وأهم تطبيق لهذا المبدأ هو عقد التأمين على الحياة بطريق الميراث لتلقاه مثقال بديون التركة

. ويترتب على ذلك أن  ، بل هو حقهم المباشر قبل شركة التأمين ، فإن األوالد ال يتلقون الحق في تركة ابيهم ثم ماتلمصلحة أوالده 

،  دائني المؤمن له ليس لهم أن يعتبروا حق األوالد داخال في تركة مدينهم حتى يرجعوا عليه كما يرجعون على جميع حقوق التركة

، وقد  ، وهذه هي أهم مزية للتأمين ، وال يدفعون منه شيئاً لسداد ديوان ابيهم الشركة خالصاً لهم بل تأخذ األوالد مبلغ التأمين من

استقر الفقه والقضاء على هذا المبدأ في فرنسا وفي مصر 
 (115  )

 . 

يكون داخال في ، فإن الحق لم يدخل يوماً ما في مال المشترط حتى  ( كذلك ال شأن لدائني المشترط بهذا الحق حال حياته 1)  

، وليس لهم أن يستعملوه باسم مدينهم ألنه ليس حقاً لهذا  . وينبني على ذلك أنه ال يجوز للدائنين التنفيذ على هذا الحق ضمانهم العام

 .  الدين

نعتبر المنتفع  ، فالواجب مع ذلك إال ( وإذا كان لدائني المشترط أن يطعنوا في اشتراطه بالدعوى البوليصية عند توافر شروطها 9)  

، واشترط عليه أن  . ولتوضيح ذلك نفرض أن ) أ ( أعطى ) ب ( منزال قيمته ألف في مركز من تلقى الحق عمن تصرف له المدين

. في هذه الحالة يجب التمييز بين  . وأراد دائن ) أ ( أن يطعن بالدعوى البوليصية في هذا العقد يعطي ) ج ( مبلغاً مقداره خمسمائة

: ) التصرف األول ( هو الصادر من ) أ ( إلى ) ب ( ، هو معاوضة بالنسبة إلى ) ب ( ، فيشترط التواطؤ بين ) أ ( و ) ب  تصرفين

، دون أن يشترط تواطؤ ) ج ( ألنه تلقى حقاً مباشراً ولم يخلف ) ب ( في حق انتقل إليه من ) ا ( . وإذا  ( لنجاح الدعوى البوليصية

، ويرجع ) ب ( على  ، وكان لهذا أن ينفذ بحقه على المنزل و ) ب ( اعتبر التصرف غير نافذ في حق الدائن ثبت التواطؤ بين ) ا (

) ا ( بما اعطاه إلى ) ج ( أو يسفخ العقد فيزول التزامه نحو ) ج ( . ) والتصرف الثاني ( هو الصادر من ) ا ( إلى ) ج ( عن طريق 

. فإن دائن ) ا ( يستطيع بالدعوى البوليصية أن يجعل هذه الهبة  ( و ) ج ( هي عالقة تبرع ، فإذا كانت العالقة بين ) ا االشتراط

،  . أما إذا كانت العالقة بين ) ا ( و ) ج ( هي عالقة معارضة ومقدارها خمسمائة غير نافذة في حقه حتى لو كان ) ج ( حسن النية

 .  مافليس للدائن حق الطعن إال إذا اثبت التواطؤ فيما بينه

، فإنه يترتب على ذلك  ، فيصبح دائناً للمتعهد ( ولما كان المنتفع ال يتلقى حقه من المشترط بل يكسبه مباشرة من عقد االشتراط 5)  

، ولهم أن  ، يشتركون مع المنتفع شركة غرماء في استيفاء حقوقهم من مال المتعهد ، وقد أصبح المنتفع واحداً منهم أن دائنى المتعهد

                                                 

ينطوي االشتراط لمصلحة الغير على خروج حقيقي على قاعدة  "وإلى هذا تشير المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذ تقول :  ( 119)  

، فيكسب األخير بذلك حقاً مباشراً  . فالمتعهد يلتزم قبل المشترط لمصلحة المنتفع اقتصار منافع العقود على المتاعقدين دون غيرهم

. ولهذا التصوير على بساطته ووضوحه فضل  ، وبهذه المثابة يكون التعاقد ذاته مصدراً لهذا الحق ولو أنه ليس طرفاً في التعاقد

، وهو فضال عن ذلك يقبل من عناء استظهار  الكشف عن وجه هذا النظام وإبراز مشخصاته من حيث شذوذه عن حكم القواعد العامة

 ( 921ص  1ية ) مجموعة األعمال التحضير "سائر وجوه التفسير والتخريج التي جهد الفقه التقليدي في التماسها وتفصيل جزئياتها 

 . 

والتون  –مكررة  729فقرة  1ديموج  – 911فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  – 195فقرة  2بودري وبارد  – 92فقرة  7هيك  ( 115)  

الدكتور حشمت أبو ستيت  – 155الدكتور حلمي بهجت بدوي بك فقرة  – 721نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 11ص  – 12ص  1

 – 2 – 51داللوز  2751مارس سنة  وفي ( – 211 – 2 – 51سيريه  2752يونية سنة  11نسي في نقض فر – 917بك فقرة 

رقم  29المحاماة  2515سبتمبر سنة  99محكمة المنيا الكلية في  – 912 – 2 – 51سيريه  2751يونية سنة  15وفي  – 952

فبراير  22استئناف مختلط في  – 259ص  79رقم  21المحاماة  2592ابريل سنة  19محكمة طنطا الكلية في  – 519ص  291

 27وفي  – 155ص  11م  2529ابريل سنة  1وفي  – 11ص  25م  2595نوفمبر سنة  17وفي  – 222ص  21م  2599سنة 

 2515قارن استئناف مختلط في أول مايو سنة  – 211ص  95م  2511فبراير سنة  29وفي  – 219ص  15م  2521يناير سنة 

 .  251ص  51م  2599يناير سنة  1وفي  – 957ص  91م 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ولهم أن يطعنوا في التزام ميدنهم نحو  عملوا حق مدينهم في التمسك قبل المنتفع بأي دفع من الدفوع الواردة على عقد االشتراطيست

جديد (  191المنتفع بالدعوى البوليصية ألن هذه الدعوى تجوز في القانون الجديد في عمل يزيد به المدين من التزاماته ) م 
 (119  )

 . 

 تي تترتب على أن حق المنتفع المباشر مصدره العقد الذي تم ما بين المشترط والمتعهد فهي ما يأتي : أما النتائج ال

، فهو يوجد منذ صدور هذا العقد  ( لما كان حق المنتفع مصدره عقد االشتراط 2)  
 (111  )

، ال من وقت إعالن المنتفع لرغبته في 

، فال يكون  فقد المتعهد أهليته في الفترة ما بين صدور العقد وصدور رغبة المنتفعاالستفادة من االشتراط ويترتب على ذلك أنه إذا 

، جاز الطعن في رفضه بالدعوى  . ويترتب على ذلك أيضاً أن المنتفع إذا رفض االشتراط هذا مانعاً للمنتفع من أن يعلن عن رغبته

 جديد ( .  191، فرفضه إياه بعد ذلك يعتبرإنقاصاً من حقوقه ) م  ، ألنه يكسب الحق منذ صدور عقد االشتراط البوليصية

،  ، فإن المتعهد يستطيع أن يتمسك قبل المنتفع بجميع الدفوع الجائزة في هذا العقد ( لما كان حق المنتفع مصدره عقد االشتراط 1)  

يوجب الفسخ  ، وله أن يتمسك بفسخه إذا تحقق ما فله أن يطعن فيه بأي وجه من وجوه البطالن
 (111  )

. وهذا ما تنص عليه صراحة 

ويكون لهذا المتعهد اني تمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن  "من القانون المدني الجديد إذ تقول :  295الفقرة الثانية من المادة 

 "العقد 
 (117  )

 . 

، فلهذين المتعاقدين أن يكيفا هذا الحق طبقاً لما يتم  تعهد( لما كان حق المنتفع مصدره عقد االشتراط الذي تم بين المشترط والم 9)  

. ويترتب على ذلك أنه يجوز للمشترط أن يتفق مع المتعهد على أن يكون للمشترط وحده دون المنتفع حق  عليه االتفاق بينهما

، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك  المطالبة بتنفيذ التزام المتعهد نحو المنتفع
 (115  )

 –علىذ لك أيضاً أنه يجوز للمتعاقدين . ويترتب 

. وهذا الشرط األخير  أن يجعال حق المنتفع غير قابل للنقض أو قابال للنقض بعد االتفاق مع المتعهد على ذلك –المشترط والمتعهد 

، كما إذا تعهد  لمنتفع، فال يجوز للمشترط في هذه الحالة أن يستقل بنقض حق ا مفهوم ضمناً إذا ثبت أن للمتعهد مصلحة في االشتراط

أحد المتقايضين بأن يدفع المستحق عليه من فرق البدل في نصيب المتقايض اآلخر من دين على اطيان هو شريك له فيها على 

الشيوع 
 (179  )

 . 

 جواز نقص حق المنتفع  –عالقة المتعهد بالمنتفع ) تتمة (  – 382

. وهذا ما تنص عليه صراحة  ط قابل للنقض إلى أن يصدر منه إقرار لهذا الحق: وحق المنتفع المباشر الذي يكسبه من عقد االشترا

يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أو ينقض المشارطة قبل اني  "من القانون المدني الجديد إذ تقول :  299الفقرة األولى من المادة 

 .  "، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد  علن المنتفع إلى المتعهد أو إلى المشترط رغبته في االستفادة منها

، كما إذا  . وقد يكون حق النقض مخالفاً لما يقتضيه العقد فال يقوم ، إال إذا نزل عن هذا الحق والذي يثبت له حق النقض هو المشترط

كان حق المنتفع هبة من المشترط ال يجوز فيها الرجوع 
 (172  )

ال يستعمل حق النقض إال بموافقته  . وقد يشترط المتعهد أن المشترط

. بل قد يشترط المتعهد أن يكون له هو أيضاً حق النقض بشرط أن  ، وقد سبق بيان ذلك إذا كانت له مصلحة في تنفيذ االلتزام للمنتفع

                                                 

ومما يترتب أيضاً من النتائج على أن المتعهد أصبح مديناً للمنتفع ال للمشترط أن المتعهد ال يستطيع أن يتمسك بالمقاصة بين حق  ( 119)  

. ويترتب أيضاً على ذلك أن  ( 991ص  95م  2511يونية سنة  ئناف مختلط في () است له على المشترط والتزامه نحو المنتفع

 ( 12ص  11م  2525ديسمبر سنة  21) استئناف مختلط في  المتعهد ال يستطيع عند رجوع المنتفع عليه أن يطلب تجريد المشترط

 . 

 .  219ص  15م  2521يناير سنة  27استئناف مختلط في  ( 111)  

 .  2هامش رقم  521الفرق ما بين االشتراط لمصلحة الغير واالنابة في الوفاء نظرية العقد للمؤلف ص أنظر في  ( 111)  

  (117 )  ً ، جاز في نظرنا للمتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالصورية حتى لو كان  وإذا كان العقد ما بين المشترط والمتعهد عقداً صوريا

،  في هذه الصورية حتى يستطيع التمسك بالعقد الظاهر "غيرا  "ذلك أن المنتفع ال يعتبر  . المنتفع حسن النية ال يعلم بصورية العقد

، وشرط الغير في الصورية إال يكون حقه الذي تراد حمياته من الصورية مستمداً من العقد الصوري  فهو قد استمد حقه من هذا العقد

 .  ببيان أو في عند الكالم في الصورية ، وسنعود إليها . وقد سبقت اإلشارة إلى هذه المسألة ذاته

،  وقد ضربنا مثال لذلك أن تتعاقد الحكومة مع شركة احتكار مشترطة عليها شروطاً في مصلحة الجمهور – 917أنظر آنفاً فقرة  ( 115)  

يونية  9) أنظر في هذا المعنى استئناف مختلط في  ، دون أفراد الجمهور بحق إلزام الشركة بتنفيذ هذه الشروط ولكنها تحتفظ لنفسها

 .  ( 97ص  – 91ص  1والتون  – 179ص  21م  2599مايو سنة  21وفي  – 929ص  7م  2751سنة 

يونية سنة  21أنظر أيضاً استئناف مختلط في  – 991ص  295مجموعة عمر رقم  2552مارس سنة  11نقض مدني في  ( 179)  

 .  911ص  51م  2599

 .  ( 929ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ، وقد ذكر هذا المثل أمامها أنظر مناقشات لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ( 172)  
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 الفهرس العام

يحل محل المنتفع المشترط أو منتفعاً آخر حتى ال يتحلل من التزامه بمحض إرادته 
 (171  )

يرجع . وحق النقض حق شخصي 

. فإذا  ، وال ينتقل إلى الورثة ، لذلك ال يجوز للدائنين استعماله باسم المدين العتبارات خاصة بالمشترط أو بمن يملك هذا الحق معه

، وإال الندفعت الورثة بعامل مصلحتهم  ، فليس للورثة حق النقض ولو لم يصدر إقرار المنتفع مات المشترط دون أن ينقض الحق

 .  ينقضه مورثهم إلى نقض حق لم

، ولكن يجب إعالن المتعهد دائماً بالنقض حتى يمتنع عن تنفيذ التزامه نحو المنتفع  ويوجه المشترط النقض إلى المنتفع أو إلى المتعهد
 (179  )

، وكما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً  . وليس للنقض شكل مخصوص
 (175  )

 . 

، ويعتبر أنه ثابت له من وقت  تفعاً آخر ولم يبرئ ذمة المتعهد فإن الحق ينصرف إليه هووإذا نقض المشترط حق المنتفع ولم يعين من

، ولذلك ينقلب االشتراط لمصلحة اليغر إلى عقد عادي  ، وقد ثبت له بموجب العقد ولم ينتقل إليه من المنتفع العقد ال من وقت النقض

، ويثبت له الحق من  النقض أن يعين منتفعاً آخر يحل محل المنتفع األول . ويجوز للمشترط عند ال ينصرف أثره إال إلى المتعاقدين

وال يترتب على نقض  "إذ تقول :  299. وإلى هذا تشير الفقرة الثانية من المادة  وقت العقد كذكل وال يتلقاه من المنتفع األول

على خالف ذلك وللمشترط إخالل منتفع آخر محل إال إذا اتفق صراحة أو ضمنا  ، المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط

، فإنه يجوز له  . وإذا نقض المشترط حق المنتفع وأضافه إلى نفسه " كما له أن يستأثر لنفسه باالنتفاع من المشارطة ، المنتفع األول

،  هؤالء ثابتاً من وقت العقد دائماً ، ويعتبر حق أي من  ، سواء كان هو المنتفع األول أو غيره أن يعدل عن ذلك ويعين منتفعاً آخر

ويعود العقد كما كان اشتراطاً لمصلحة الغير 
 (179  )

 . 

 وجوب إقرار المنتفع لحقه : –عالقة المتعهد بالمنتفع ) خاتمة (  – 383

وال ينطقع حق النقض إال إذا صدر إقرار المنتفع  
 (171  )

جاب معروض عليه من ، وليس قبوال إلي . فإقرار المنتفع إذن هو تثبيت لحقه

. فإذا صدر اإلقرار تثبت  . وال بد من صدور إقرار من المنتفع كي ال يثبت له حق بدون رضاه المتعهد أو من المشترط كما بينا

 .  ، واعتبر موجوداً من وقت العقد ال من وقت اإلقرار كما أسلفنا اإلشارة الحق

                                                 

. أنظر أيضاً بالنيول  97ص  92م  2527نوفمبر سنة  17وفي  – 12ص  11م  2525ديسمبر سنة  21استئناف مختلط في  ( 171)  

 .  997فقرة  2وريبير وغسمان 

 .  121ص  21م  2595ابريل سنة  15استئناف مختلط في  ( 179)  

، فال يعود مبلغ التأمين إلى المنتفعين إال بعد أن يستوفى الدائن  ومن قبل النقض الجزئي أن يرهن المؤمن له بوليصة التأمين لدائنه ( 175)  

 .  ( 211ص  25م  2591فبراير سنة  11) استئناف مختلط في  حقه

، فهذا االتفاق  ض بأنه إذا اتفق البائع والمشتري على أن يحتفظ المشتري ببعض الثمن تأميناً وضمانا لدين آخر على البائعوقضت محكمة النق

. وال يجب  ، وحكمه أن للمشترط الحق في نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له يعتبر قانوناً اشترطاً لمصلحة الغير

من  252، وال محل هنا لتطبيق المادة  ، بل هو كما يقع صريحا يصح أن يكون ضمنياً  بشكل مخصوصفي نقض االتفاق أن يكون 

، فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق  لتمكين دائن البائع من استعمال حق مدينه والرجوع على المشتري ) القديم ( القانون المدني

، فإذا ما انقضى بالوفاء فال يبقى  عند استعمال الدائن هذا الحق ) هنا المشتري ( هدال يزال باقياً في ذمة المتع ) هنا البائع ( المدين

 ( 519ص  212رقم  9مجموعة عمر  2551يونية سنة  22) نقض مدني في  للمدين بعد ذلك أي حق يصح للدائن أن يباشره اسمه

، وقد  ه لما قدمناه من أن هذا الحق شخصي للمشترط. ونالحظ هنا أن دائن المشترط ال يجوز له أن يستعمل حق النقض باسم مدين

، فإن هذا يرجع  . فإذا امتنع على دائن البائع أن يستعمل حق النقض باسم مدينه ورد نص القانون الجديد صريحاً في ذلك كما رأينا

 .  ، ال إلى أن الثمن لم يعد باقياً في ذمة المشتري كما ذهبت المحكمة الىش خصية حق النقض

وللمشترط أن ينقض المشارطة قبل إقرار المنتفع  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 179)  

، ما لم تكن نية  . وله عند نقض المشارطة أن يعين منتفعاً آخر أرأب يستأثر لنفسه بمنفعتها لها إال أن يكون ذلك منافياً لروح التعاقد

. ولما كان نقض المشارطة  قد انصرفت صراحة أو ضمناً إلى أن االلغاء يترتب عليه أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط المتعقادين

. وإذا رفض المنتفع المشارطة نهائياً  ، فقد قصر استعمال هذه الرخصة عليه دون دائنيه أو ورثته أمراً يرجع إلى تقدير المشترط ذاته

، والظاهر أنه يجوز له فوق ذلك أن يطلب فسخ العقد  التي تقدمت اإلشارة إليها في الفرض السابق فيكون للمشترط عين الحقوق

 .  ( 921ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "باعتبار أن المتعهد يستحيل عليه تفنيذ التزامه قبل المنتفع 

، فالعبرة ليست بتاريخ صدور النقض  بما فعل اآلخر وإذا صدر نقض من المشترط وإقرار من المنتفع قبل أن يعلم أحدهما ( 171)  

، ويعتبر حق المنتفع منقوضاً إذا سبق  ، فمن أعلن المتعهد أوالً هو الذي يسري تصرفه ، بل بتاريخ اعالنهما إلى المتعهد واإلقرار

) بالنيول وريبير  إعالن إقراره للمتعهد، أو يعتبر قد تثبت غير قابل للنقض إذا سبق المنتفع إلى  المشترط إلى إعالن النقض للمتعهد

 .  ( 912فقرة  2وغسمان 
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دام المشترط لم ينقض الحق  ويستطيع المنتفع أن يصدر إقراره في أي وقت شاء ما
 (171  )

. وال يسقط حقه في إصدار اإلقرار إال 

 .  . والذي يسقط بالتقادم هنا هو حق المنتفع الذي لم يثبت باإلقرار ولم يستعمل في خالل مدة التقادم بالتقادم

ً  ، وال يشترط له شكل مخصوص حتى لو تلقى المنتفع الحق واإلقرار قد يكون صريحاً أو ضمنياً  ، فإن التبرع هنا ليس هبة  تبرعا

، ولكن ال بد من إعالن المتعهد  . ويعلن المنتفع إقراره للمتعهد أو للمشترط ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك مباشرة تستلزم الشكل

 .  . واإلقرار كالنقض تصرف قانونين ينعقد بارادة منفردة باإلقرار حتى يسري في حقه

. فإذا استحال التنفيذ جازت المطالبة  ، كان المدين بهذا الحق هو المتعهد أو ورثته ق غير قابل للنقضفإذا صدر اإلقرار وصار الح

. والذي تجوز له المطالبة بالفسخ هو المشترط كما قدمنا  ، ألنه ليس طرفاً فيه . ولكن ال يجوز للمنتفع أن يطلب فسخ العقد بالتعويض
 (177  )

 . 

ً  ، صراحة أو وقد يرفض المنتفع . وفي هذه الحالة ينصرف الحق إلى المشترط أو إلى ورثته من  ، الحق الذي اشترط لمصلحته ضمنا

. ويجوز لدائني المنتفع الطعن  ، تصرف قانونين ينعقد بارادة منفردة ، كالنقض واإلقرار . والرفض وقت العقد ال من وقت الرفض

، أن يعين منتفعاً  ، عند رفض المنتفع . وغنى عن البيان أن المشترط يجوز له فيه بالدعوى البوليصية إذا توافرت شروطها كما قدمنا

 .  ، ويثبت حق هذا المنتفع اآلخر من وقت العقد ال من وقت تعيينه آخر يحل محل المنتفع الذي رفض

 قوة العقد الملزمة بالنسبة إلى الموضوع  -الفرع الثاني

 نسبة العقد من حيث الموضوع  – 384

، وهذه المسئولية هي التي  . والملتزم بالعقد مسئول عن ذلك نسبي أيضاً في أثر قوته الملزمة من حيث موضوع التعاقد : العقد

 .  ، وهي الجزاء الذي يكفل قوة العقد الملزمة نسميها بالمسئولية العقدية

 .  ديةفنحن نبحث إذن أمرين : ) أوالً ( تحديد موضوع التعاقد ) ثانياً ( المسئولية العق

 تحديد موضوع التعاقد -المبحث األول 

 كيف يكون تحديد موضوع التعاقد :  – 385

،  . فإذا فسره وجب عليه بعد ذلك أن يحدد نطاقه . وقد يرى القاضي العقد في حاجة إلى التفسير ال يلتزم المتعاقد إال بما ورد في العقد

، ألن العقد شريعة  الملتزم أن يقوم بالتزامه كما تحدد في العقد دون نقص أو زيادة. ثم وجب على  ليعين مدى ما أنشأ من االلتزامات

 .  المتعاقدين

( إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد على أساس أنه  9. )  ( تحديد نطاق العقد 1. )  ( تفسير العقد 2فنحن نتكلم إذن في مسائل ثالث : ) 

 .  شريعة المتعاقدين

                                                 

وقضت محكمة  – 112ص  99م  2527فبراير سنة  25وفي  – 275ص  97م  2521مارس سنة  1استئناف مختلط في  ( 171)  

منه فله الخيار بين  نصت على أن من عقدت على ذمته مشارطة بدون توكيل ) القديم ( من القانون المدني 291النقض بأن المادة 

، وكل ما اقتضاه منه في  ، ولم يطلب القانون ممن حصل العقد على ذمته أن يظهر رغبته في قبولها في زمن معين قبولها ورفضها

 27رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  21) نقض مدني في  ، أما القبول فيكفي فيه السكوت حالة عدم القبول أن يعلن الرفض

  . ( 99ص 

ً  هذا ويجوز لكل من المشترط والمتعهد أن يحدد أجال معقوال للمنتفع يختار فيه بين اإلقرار والرفض .  ، فإذا انقضى األجل عد رافضا

ص  1) أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  وللقاضي الرقابة علىما إذا كان األجل معقوال

921 )  . 

، فيجوز له أن  وإذا صح عزم المنتفع على قبول االشتراط "وإلى هذا كله تشير المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذا تقول :  ( 177)  

،  . وال يشترط له استيفاء شكل ما ، ويراعى أن هذا اإلقرار تصرف قانونين ينعقد بارادة منفردة يعلن المتعهد أن المشترط بإقراره

. ويصبح حق المنتفع الزماً  ، ولكن يجوز إنذار المنتفع باالفصاح عما يعتزم في فترة معقولة أجالً معيناً لصدورهولم يحدد المشرع 

، ويترتب على ذلك نتيجتان : األولى أنه يجوز للمنتفع أن  . وهو حق مباشر مصدره العقد أي غير قابل للنقض بمجرد إعالن اإلقرار

، وهو يفترق عن الفضولي  . ولما كان للمشترط مصلحة شخصية في هذا التنفيذ ق على خالف ذلكيطالب بتنفيذ االشتراط ما لم يتف

، فيجوز له أيضاً أن يتولى المطالبة بنفسه إال إذا قضى العقد بغير ذلك والثانية أنه يجوز للمتعهد أن يتمسك قبل المتنفع  من هذا الوجه

 .  ( 921ص  1ال التحضيرية ) مجموعة األعم "بالدفوع التي تتفرع عن العقد 
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ر العقد تفسي -المطلب األول 
 (689  )

 

  (Interpretation du contrat  ) 

 النصوص القانونية : – 386

 من القانون المدني الجديد على ما يأتي :  299نصت المادة  

 . " فال يجوز االنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين ، إذا كانت عبارة العقد واضحة - 2 " 

 ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي لأللفاظ ، اك محل لتفسير العقدأما إذا كان هن - 1 " 

 وفقا للعرف الجاري في المعامالت ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، مع االستهداء في ذلك بطبيعة التعامل
 (159 

 )
" . 

 على ما يأتي :  292ونصت المادة 

 . " يفسر الشك في مصلحة المدين - 2 " 

 ومع ذلك ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن - 1 " 
 (152  )

" . 

 ، النصوص اآلتية في القانون المدني القديم :  ويقابل هذه النصوص

ن تفسر المشارطات علىحسبالغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قصدوه مهما كان المعنى اللغوي لأللفاظ يجب أ ":  255/  297م 

 .  "المستعملة فيها مع ما يقتضيه نوع المشارطة والعرف الجاري 

 .  "وهكذا يكون التفسير في الشروط المعلق عليها إبقاء المشارطة أو تأييدها  ":  199/  295م 

 .  "ي حالة االشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد ف ":  192/  259م 

. ولم يعد أن قنن القضاء المصري فيما جاوز النصوص  ولم يستحدث القانون الجديد في تفسير العقد قواعد لم تكن في القانون القديم

، وقضاء محكمة النقض جرى  إذا كانت واضحة ملزمة بعدم االنحراف عن عبارة العقد 299. فأورد الفقرة األولى من المادة  القديمة

، وقد جرى القضاء المصري على هذا  في تفسير عقود االذعان 292. واورد الفقرة الثانية من المادة  على هذا المبدأ كما سنرى

 .  المبدأ كما رأينا عند الكالم في عقود االذعان

، بان  يتجه إلى اإلرادة الظاهرة أكثر من اتجاهه إلى اإلرادة الباطنة ، أبرز في وضوح أن التفسير ، مع ذلك ولكن القانون الجديد

، وهذه عوامل موضوعية تجعل  أوجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين واالستهداء في ذلك بتطبيعة التعامل والعرف الجاري

 .  اإلرادة الظاهرة هي المصدر الذي تستخلص منه اإلرادة الباطنة

 تفسير العقد يأتي بعد البحث في انعقاد العقد وفي صحته البحث في – 387

. إذ ال جدوى من تفسير  : ويالحظ بادئ األمر أن البحث في تفسير العقد إنما يأتي بعد البحث في انعقاد العقد والبحث في صحته 

 ً ، حتى يكون قابال للتنفيذ  العقد إال إذا كان صحيحا
 (151  )

 . 

                                                 

رسالة  ( Gounot)  جونو – 2599في تفسير التصرفات القانونية رسالة من باريس سنة  ( Dereux)  بعض المراجع : ديريه ( 175)  

في االلتزامات في  ( Saleilles)  سالي – 2525في طرق التفسير طبعة ثانية سنة  ( Geny)  جني – 2521من ديجون سنة 

فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 919فقرة  – 919فقرة  2بالنيول وريبير وغسمان  –وفي إعالن اإلرادة  –القانون األلماني 

الدكتور الشيتي في تكوين العقد وتفسيره في القانون المصري الجديد رسالة تقدم بها إلى معهد القانون المقارن  – 595فقرة  – 555

والتون  –والدكتور محمد حامد فهمي بك في النقض في المواد المدنية والتجارية  ) باشا ( حامد فهمي – 2555امعة باريس سنة بج

 –وما بعدها  279الدكتور حلمي بهجت بدوي بك فقرة  –وما بعدها  711نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 955ص  – 911ص  2

 .  وما بعدها 951الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك فقرة 

، فيما عدا بعض خالفات لفظية طفيفة وفيما  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق 12تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 159)  

. وقد حذفت هذه العبارة في لجنة  فقد تضمنها نص المشروع التمهيدي "وبالغرض الذي يظهر أن المتعاقدين قد قصداه  "عدا عبارة 

، فأصبح النص مطابقاً  ، وأجريت بعض تعديالت لفظية "فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين  "اجعة اكتفاء بعبارة المر

. وكذلك وافقت  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 295، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم المادة  لنص القانون الجديد

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ 299بمجلس الشيوخ تحت رقم المادة عليه لجنة القانون المدني 

 .  ( 157ص  – 159

 .  227أنظر تاريخ النص آنفاً فقرة  ( 152)  
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. ففي انعقاد العقد وصحته يدور البحث حول  د وصحته غير نطاق البحث في تفسير العقد لتحديد اثارهونطاق البحث في انعقاد العق

، فإذا كانت هي اإلرادة الباطنة فهل اتفقت أو انحرفت عن اإلرادة  اإلرادة التي يؤخذ بها هل هي اإلرادة الباطنة أو اإلرادة الظاهرة

. أما في  ل تطابقت االرادتان تطابقاً تاماً حتى تخلص منهما إرادة مشتركة للمتعاقدين، وه الظاهرة لنتعرف هل هي صحيحة أو معيبة

، نقف عند هذه اإلرادة الظاهرة لتفسير  . فنحن بعد أن نكون قد استخلصنا اإلرادة المشتركة للمتعاقدين تفسير العقد لتحديد اثاره

ً  ، ما وضح منها وما غمض معانيها . وسنعود  بينها وبين اإلرادة الباطنة حتى يقوم الدليل على العكس ، مفترضين أن هناك تطابقا

 . إلى هذه المسألة بتفصيل أو فيما يلي

 القانون والواقع في تفسير العقد  – 388

 .  ا، وما يعتبر واقعاً ال يخضع لرقابته : ويعنينا أن نبين منذ اآلن ما يعتبر في تفسير العقد قانوناً يخضع لرقابة محكمة النقض

 ويمكن حصر مسائل القانون في تفسير العقد في المسائل الثالث اآلتية : 

، فإذا خرج  . وهذه القواعد يلتزم القاضي باتباعها تحت رقابة محكمة النقض ) أوالً ( هناك قواعد نص عليها القانون في تفسير العقد 

 . ويستخلص من نصوص القانون الجديد المتقدم ذكرها أن قواعد التفسير الملزمة قانوناً ثالث :  عليها نقض حكمه لمخالفته للقانون

( من أنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراف عنها من طريق تفسيرها  2فقرة  299( ما نص عليه القانون ) م  2)  

،  . وسنعرض فيما يلي لهذه القاعدة تفصيال قد الواضحة فيه مخالفة للقانون. فاالنحراف عن عبارة الع للتعرف على إرادة المتعاقدين

 .  ونبين إلى أي حد تنبسط رقابة محكمة النقض في ذلك

( من أنه إذا كان هناك محل لتفسير العقد وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين  1فقرة  299( ما نص عليه القانون ) م  1)  

. فالعبرة باإلرادة الحقيقية ) الباطنة ( على أن يكون ههذ اإلرادة هي اإلرادة المشتركة  دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ

للمتعاقدين 
 (159 ) 

. فالقاضي  . وهذه قاعدة قانونية ملزمة ال يجوز الخروج عليها عند تفسير العقد على النحو الذي سنفصله فيما يلي

، ثم يصرح بعد ذلك بأنه ال يقضي بما أراد  ، وكان هذا الشيء جائزاً قانوناً  الذي يقرر في حكمه أن المتعاقدين ارادا شيئاً معيناً 

، يكون قد خالف القانون وينقض حكمه  لعدالةالمتعاقدان بل بما تقضي به ا
 (155  )

. أما ما ذكره النص بعد ذلك من االستهداء في 

تعرف النية المشتركة للمتعاقدين بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في 

. وهو حر في إال يتبعها إذا رأى أن اتباعها ال يجدي وال يؤدي به  ها القاضي، فهذه قواعد ليست ملزمة وإنما يستأنس ب المعامالت

 .  . وهو إذا جهر بذلك ال ينقض حكمه إلى تعرف نية المتعاقدين

، مع استثناء عقود االذعان ففيها ال يجوز أن يكون  ( من أن الشك يفسر في مصلحة المدين 292( ما نص عليه القانون ) م  9)  

.  ، إذا خالفها القاضي نقض حكمه . فهذه هي أيضاً قاعدة قانونية ملزمة في تفسير العقد اراً بمصلحة الطرف المذعنالتفسير ض

، ولكن نالحظ منذ اآلن أن تحديد معنى  ، ومتى يمكن القول بأن هناك شكاً في إرادة المتعاقدين وسنرى فيما يلي مدى تطبيق القاعدة

 .  ك موجود هو أيضاً من مسائل القانون يخضع لرقابة محكمة النقضالشك ومتى يمكن القول بأن الش

، فهو يكشف عن هذه اإلرادة وله  ) ثانياً ( إذا التزم القاضي في تفسير إرادة المتعاقدين القواعد القانونية الملزمة التي تقدم ذكرها 

ويخضع في  –. ولكنه يتقيد قانوناً  النقض كما سنرى، وهذه سلطة موضوعية ال تخضع لرقابة محكمة  سلطة التقدير في الكشف عنها

. ذلك أن قاضي الموضوع عندما يستخلص  بقاعدة جوهرية بسطتها محكمة النقض في كثير من أحكامها –ذلك لرقابة محكمة النقض 

، غير مناقضة للثابت  وهما ، يجب أن يكون هذا الواقع ثابتاً من مصادر موحجودة فعال ال إرادة المتعاقدين من الواقع الذي ثبت عنه

، أو  . فإذا اثبت القاضي مصدراً للواقعة وهمياً ال وجود له ، وتؤدى عقال الستخالص الواقعة التي ثبتت عند القاضي في الدعوى

                                                                                                                                                                    

ظرية أن ن ( 51ص  – 59) ص  "تكوين العقد وتفسيره في القانون المصري الجديد  "ويالحظ الدكتور الشيتي في رسالته  ( 151)  

، إذ يتوقف على تفسير التعبير عن اإلرادة لكل من المتعاقدين  التفسير ضرورية للبحث في انعقاد العقد وفي صحته وفي تحديد اثاره

، وهذه  ، وما إذا كانت اإلرادة الظاهرة تتفق مع اإلرادة الباطنة ، وهذا هو انعقاد العقد معرفة ما إذا كانت هاتان االرادتان متطابقتين

. ويستخلص الدكترو  ، وهذا هو تفسير العقد لتحديد اثاره ، وما هو مدى هاتين االرادتين المتطابقتين الصحيحتين صحة العقد هي

 . ، ويعتبر أنها هي المحك الذي يميز ما بين النظم القانونية المختلفة الشبني من ذلك األهمية البالغة التي لنظرية التفسير

 – 119ص  19م  2597يونية سنة  22استئناف مختلط في  – 959ص  5االستقالل  2599مايو سنة  22استئناف وطني في  ( 159)  

ص  95م  2512نوفمبر سنة  21وفي  – 195ص  15م  2521فبراير سنة  1وفي  – 919ص  19م  2522يونية سنة  29وفي 

 .  99ص  51م  2595ديسمبر سنة  1وفي  – 21ص  59م  2511ديسمبر سنة  15وفي  – 25

 – 2 – 2515سيريه  2519أكتوبر سنة  92نقض فرنسي في  – 112ص  51م  2559مارس سنة  19استئناف مختلط في  ( 155)  

 .  297 – 2 – 2517سيريه  2511ديمسبر سنة  9وفي  – 295
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، كان حكمه  ، أو غير مناقض ولكن يستحيل عقال استخالص الواقعة منه كما فعل هو موجوداً ولكنه مناقض لوقائع أخرى ثابتة

مخالفاً للقواعد القانونية في اإلثبات ووجب نقضه 
 (159  )

 . 

، كيفها بعد ذلك التكييف  ، ملتزماً في ذلك القواعد القانونية التي تقدم ذكرها ) ثالثاً ( متى كشف القاضي عن إرادة المتعاقدين 

. وهو خاضع في التكييف ومارتبه عليه  يف اثاره القانونية، ثم رتب على هذا التكي القانونين الصحيح غير متقيد بتكييف المتعاقدين

، وتطبيق القانون يعد من المسائل القانونية  . ألنه يطبق ا لقانون على الواقع من آثار الرقابة محكمة النقض
 (151  )

 . 

                                                 

أنظر أيضاً ما قررته محكمة النقض من أنه إذا  – 917ص  217رقم  2مجموعة عمر  2595نقض مدني في أول مارس سنة  ( 159)  

 ً ، وال رقابة عليه في ذلك  كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى من دالئلها المقدمة له تقديماً صحيحا

، أو غير مناقض ولكن  لما أثبته ، أو كان موجوداً ولكنه مناقض ، إال أنه متى اثبت لهذا الفهم دليال وهمياً ال وجود له لمحكمة النقض

. فإذا انتحل  ، فإن حكمه يقع إذن تحت رقابة محكمة النقض لمخالفته لقواعد اإلثبات القانونية يستحيل عقال استخالص هذا الفهم منه

) نقض مدني  ضهالحكم للحادث الضار سبباً تقصيرياً ال يمكن استخالصه فعال من عناصر التحقيق التي كانت أمام المحكمة تعين نق

 .  ( 199ص  199رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  11في 

 ( Marty)  مارتي – 2511في رقابة محكمة النقض على تفسير العقود وتطبيقها رسالة من باريس سنة  ( Talamon)  تاالمون ( 151)  

حامد فهمي باشا والدكتور محمد حامد فهمي بك  – 2515في التمييز بين الواقع والقانون أمام محكمة النقض رسالة من تولوز سنة 

 .  وما بعدها 155في النقض في المواد المدنية والتجارية فقرة 

وقد قضت محكمة النقض بأن من حقها أن تشرف على محكمة الموضوع فيما تعطيه من األوصاف والتكييف القانونين لما تثبته في حكمها 

. فإذا ادعى بائع قطعة من األرض إلى زوجته  ا التكييف قد جاء موافقاً للقانون أم مخالفاً له، وذلك لتعرف ما إذا كان هذ من الوقائع

، واستدل على ذلك بإقرار قدمه صادر له من المشترية تبيح له  بعقد مسجل بثمن معين اقر بقبضه أن هذا البيع هو في الحقيقة وصية

، وتمسكت هي في دفع هذه  أنه في حالة وفاتها قبله تعود ملكية القدر المبيع إليهفيه االنتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وتصرح فيه ب

، واعتبرت  الدعوى بورقة صادرة من البائع بعد تاريخ اإلقرار الصادر منها بمدة طويلة يتنازل لها فيه عن ريع األرض المبيعة

ر المشترية ومتمما لعقد البيع بجميع أركانه زعماً بأنها بعد هذا المحكمة هذا التنازل مكيفاً للعقد المتعلق بالملكية الوارد في إقرا

، فهذا االعتبار ال يمكن حسبانه تفسيراً لعقد البيع وال إلقرار المشترية أو  التنازل تكون قد نقلت ملكية الرقبة والمنفعة معاً الىالمشترية

عنصراً هاماً هو ما نص عليه في إقرار المشترية من عودة ، أغفلت المحكمة فيه  ، وإنما هو وصف وتكييف للعقد تنازل البائع

، ويكون لمحكمة النقض أن تصحح تكييف هذا العقد على موجب قيام هذا العنصر الذي ال  الملكية إلى البائع إذا ما توفيت هي قبله

ً  خالف على ثبوته وال على داللته  297رقم  2مجموعة عمر  2599 مارس سنة 1) نقض مدني في  ، فتعتبره وصية ال بيعاً صحيحا

، كربا فاحش  ، والتعمد يكون عادة الخفاء غرض غير مشروع والمتعاقدان قد يخطئان في تكييف العقد جهال أو عمداً  – ( 251ص 

، وكرهن حيازة يستتر  ( 79رقم  29المجموعة الرسمية  2597ديسمبر سنة  15) استئناف وطني في  يستتر تحت اسم إيجار أو بيع

 29م  2592مايو سنة  7) استئناف مختلط في  ، وكشركة مخاصة هي في الواقع قرض ت اسم بيع وفاء في القانون المدني القديمتح

ص  19الحقوق  2597نوفمبر سنة  21) زقازيق استئنافي في  ، وكبيع هو في الواقع تأمين لدين على البائع للمشتري ( 991ص 

أنظر  – 2/  91رقم  19المجموعة الرسمية  2511نوفمبر سنة  25) استئناف وطني في  ، وقد يوصف الصلح بأنه وكالة ( 99

فبراير سنة  15وفي  – 915ص  91م  2515مايو سنة  29وفي  – 59ص  92م  2525يناير سنة  1أيضاً استئناف مختلط في 

 .  ( 155ص  97م  2511

، وأن تكيف هذه اإلرادة التكييف  ة الموضوع أن تتبين إرادة المتصرف، فعلى محكم ، كالبيع وكثيراً ما تستتر الوصية تحت اسم آخر

وفيه إشارة ألحكام  2هامش رقم  517) أنظر نظرية العقد للمؤلف ص  القانونين الصحيح خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض

ه األحكام ما يأتي : استئناف مصر ويضاف إلى هذ –كثيرة لمحكمة استئناف مصر تكيف التصرف تارة بأنه وصية وطوراً بأنه بيع 

ديسمبر سنة  92وفي  – 992ص  21المحاماة  2599مايو سنة  12وفي  – 57ص  19رقم  21المحاماة  2599يناير سنة  11في 

مارس سنة  1وفي  – 2217ص  975رقم  21المحاماة  591 2 فبراير سنة 21وفي  – 221ص  99رقم  21المحاماة  2599

يناير سنة  29وفي  – 191ص  995رقم  27المحاماة  2591ديسمبر سنة  1وفي  – 2272ص  295قم ر 21المحاماة  2591

 .  2515ص  991رقم  25المحاماة  2595ابريل سنة  19وفي  – 919ص  211رقم  25المحاماة  2597

ولكن محكمة النقض تشترط في ،  وتخضع محكمة النقض هذه التصرفات لرقابتها تارة عن استظهار نية المتصرف وهي مسألة موضوعية

استظهار النية كما رأينا أن تكون الوقائع التي استخلصت منها هذه النية قائمة علىمصادر موجودة غير متناقضة ومؤدية إلى النتيجة 

، ونية المتصرف تقوم عليها  ( 111ص  211رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  19) نقض مدني في  التي قررتها في حكمها

مات كثيرة كاستمرار وضع يد البائع على العين واستغاللها إلى حين وفاته وكفقر المشتري وعدم قدرته على دفع الثمن المسمى عال

) استئناف مصر  في العقد وكعدم تسجيل العقد وكاستمرار قيام البائع بدفع األموال األميرية أو العوائد من تاريخ البيع إلى تاريخ وفاته

،  وطوراً عن طريق اخضاع التكييف القانونين للتصرف لرقابتها – ( 115ص  115رقم  11المحاماة  2559 مارس سنة 92في 

ً  2599مارس سنة  9وقد رأينا في الحكم السابق ذكره الصادر في  ، وفي حكم آخر كيفته هبة الة  إنها كيفت التصرف وصية ال بيعا
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السلطة في تفسير العقود المختلف على معناها بحسب ما تراه أدنى إلى نية ، فقضت بأنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل  وصية

، فإن  ، إال أنه إذا أدى هذا التفسير إلى إعطاء العقد وصفا قانونيا خاطئاً  ، مستيعنة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها المتعاقدين

، فإذا صدر عقد من  هذه الحالة تصحيح ما وقع من الخطأ حكمها في ذلك يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض التي يجب عليها في

، نص فيه على أن البائع باع تلك االطيان لحفيده بيعاً قطعياً ال رجوع فيه ونزل له عنها  شخص إلى حفيده ببيع قطعة من األرض له

يزرعها ويبيع محصوالتها الخاصة ، وأنه سلم االطيان للمشتري لكي يضع يده عليها و في مقابل ثمن قدره كذا قبضه من المشتري

،  ، ثم تنازع مع المشتري على ملكيتها ، واستمر البائع واضعاً يده على االطيان ، وسجل هذا العقد تسجيال تاماً  بنفسه إلى غير ذلك

هو يستغلها ودفع لديى القضاء بأن هذا العقد وصية وأنه سبق أن أخذ ورقة ضد من المشترى مقتضاها أن تبقى األطيان تحت يده 

، إذا حصل ذلك وحكمت محكمة الموضوع باعتبار هذا العقد وصية بناء على ما بان لها  لحين وفاته ولكن هذه الورقة ضاعت منه

، كان  من الظروف التي البست تحرير العقد وحالة البائع وظرف المشتري ومركزه بالنسبة للبائع وبقاء العين تحت يد صاحبها

يق القانون ووجب علىمحكمة النقض تصحيحه باعتبار هذا العقد عقد تبرع منجز أي هبة مستترة في صورة حكمها خاطئاً في تطب

 .  ( 227ص  99رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة  1) نقض مدني في  ، فهي هبة صحيحة بيع

) أنظر إلى ما جاء في ذلك من الضوابط نظرية  راً وقد كان تكييف التصرف على أنه وصية أو هبة أو بيع في القانون المدني القديم أمراً محي

. وتضمن القانون الجديد  ( 599ص  – 591وتجد األحكام مشارا إليها في أسفل ص  2في آخر الحاشية رقم  517العقد للمؤلف ص 

يازة العين التي ، واحتفظ بأية طريقة كانت بح إذا تصرف شخص ألحد ورثته "وتقضي بأنه  521نصاً في هذه المسألة هو المادة 

، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل  تصرف فيها وبحقه في االنتفاع بها مدى حياته

، مما يؤدي في الغالب إلى  . ويبرر مسلك القانون الجديد وميله إلى ترجيح جانب الوصية على جانب البيع أو الهبة "يخالف ذلك 

، فقد كان  ،ه بيع أو هبة ال على أنه وصية قد انعدم ، أن باعث القضاء على التساهل في تفسير التصرف على ا د التصرفتقيي

، فكان القضاء يعالج بهذا  القضاء يرجح جانب البيع أو الهبة على جانب الوصية لما كانت أحكام الوصية تضيق عن االيصاء لوارث

. أما اليوم فقد عدل  وصايا لها ما يبررها في ظروف األسرة تحت ستار إنها بيوع أو هبات منجزة التساهل عيباً في القانون ليصحح

، فلم يعد  ، فأجاز الوصية لوارث فيما ال يزيد على ثلث التركة وجعلها كالوصية لغير الوارث المشرع المصري من أحكام الوصية

 .  ، فال محل إذن للوصية المستترة ما دامت الوصية السافرة للوارث جائزة، و هناك مقتض لتسمية التصرفات بغير أسمائها الحقيقية

، جعل احتفاظ المتصرف بايحازة العين ال بحقه في االنتفاع بها مدى حياته قرينة  ، قبل القانون المدني الجديد وقد كانت محكمة النقض

السيما إذا اقترن ذلك باشتراط عدم تصرف  –قانونية  قبل أن تصبح في القانون الجديد قرينة –قضائية على أن التصرف وصية 

ص  297رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  25المشتري في الرقبة طول حياة البائع : أنظر في هذا ا لمعنى نقض مدني في 

 991رقم  9مجموعة عمر  2557ابريل سنة  15وفي  – 15ص  91رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  22وفي  – 559

ابريل سنة  29ومع ذلك أنظر : نقض مدني في  –قضائية لم ينشر  27سنة  59طعن رقم  2555نوفمبر سنة  9وفي  – 121ص 

) إقرار الغى شرط  951ص  277رقم  1مجموعة عمر  2595يونية سنة  7وفي  – 951ص  215رقم  1مجموعة عمر  2595

مجموعة عمر  2551مايو سنة  21وفي  – 299ص  11رقم  9مجموعة عمر  2551ابريل سنة  27وفي  – التصرف ( المنع من

مجموعة عمر  2555مايو سنة  25وفي  – 129ص  915رقم  9مجموعة عمر  2555فبراير سنة  9وفي  – 212ص  19رقم  9

كذلك قضت محكمة النقض بأن  –ئية لم ينشر قضا 27سنة  19طعن رقم  2555ديسمبر سنة  15وفي  – 172ص  511رقم  9

مايو  25وفي  – 22ص  5رقم  9مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  21) نقض مدني في  عدم تسجيل العقد قرينة على أنه وصية

 21وفي  – 291ص  59رقم  5مجموعة عمر  2559وفي أول ابريل سنة  – 559ص  297رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

 1وفي  – 215ص  17رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21وفثي  – 192ص  79رقم  5مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة 

مجموعة عمر  2555ابريل سنة  27. ومع ذلك أنظر : نقض مدني في  قضائية لم ينشر 27سنة  79طعن رقم  2599مارس سنة 

 599 2 مارس سنة 19جيز العقد : نقض مدني في وانظر في أن تنازل البائع عن ورقة الضد يدل على تن – 115ص  529رقم  9

) حتى لو ثبت أن العقد لم  ، وفي أن تسليم البائع العقد للمشتري وتخليه من الحيازة له قبل الوفاة قضائية 27سنة  211طعن رقم 

مارس سنة  22ي يدل على التنجيز وعلى تخلي المورث عن فكرة الرجوع في التصرف : نقض مدني ف يسجل وأن ثمناً لم يدفع (

، وفي أن  قضائية لم ينشر 25سنة  92طعن رقم  2599مارس سنة  21وفي  – 915ص  171رقم  9مجموعة عمر  2557

التصرف يعتبر وصية إذا كان البائع قد أصدر عقد البيع منفرداً ولم يقبض ثمناً ولم يسلمس العقد للمشترين بل احتفظ به طوال حياته 

، وانظر في الهبة بعوض وهي سافرة : نقض مدني  قضائية لم ينشر 27سنة  211طعن رقم  2599ة مارس سن : نقض مدني في (

مايو  19، وفي الهبات المستترة في صورة سندات : نقض مدني في  217ص  71رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  11في 

ابريل  15وفي  – 51ص  12رقم  5ر مجموعة عم 2595يناير سنة  17وفي  – 129ص  11رقم  9مجموعة عمر  2559سنة 

 .  591ص  291رقم  5مجموعة عمر  2555نوفمبر سنة  وفي ( – 291ص  99رقم  5مجموعة عمر  2559سنة 

هي الشيء  –وهي احتفاظ المورث بالحيازة وبحقه في االنتفاع مدى حياته  –ومن ذلك نرى أن القرينة القانونية التي أقامها القانون الجديد 

، فيجوز إثبات أن التصرف بيع أو هبة ال وصية بتقديم قرائن في هذا  . وهي قرينة قابلة إلثبات العكس ي هذه المسألةالثابت ف
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ة التي للقاضي في الكشف عن ، فهو هذه السلطة التقديري أما ما يعتبر من الواقع في تفسير العقد وال يخضع لرقابة محكمة النقض

. وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  إرادة المتعاقدين واستخالصها من الوقائع الثابتة أمامه في الدعوى
 (151  )

 . 

                                                                                                                                                                    

، كتسجيل التصرف والتنازل عن شرط منع التصرف وتبرير االحتفاظ بحيازة العين عن طريق أن المشتري قاصر وأن  المعنى

 .  الظروف التي تعارض قرينة التصرف وصية البائع باشر الحيازة نيابة عنه وغير ذلك من

. وقد قضت بأن تمليك كل من الزوجين اآلخر ماله  والذي يعنينا أن تقرره هنا هو أن لمحكمة النقض رقابة تامة على التكييف القانونين للعقد

حقوقه الشرعية في  ، وال غرض منه سوى حرمان ورثة كل منهما من بعد وفاته هو تبادل منفعة معلق على الخطر والضرر

وقد سبقت  – 555ص  255رقم  2مجموعة عمر  2595يونية  25) نقض مدني في  ، وهو من قبل الرقى المحرمة شرعا الميراث

. وقضت أيضاً بأن العقد الذي يزيد فيه ما يدفع من الثمن نقداً عما  ( 121اإلشارة إلى هذا الحكم عند الكالم في التركة المستقبلة فقرة 

 2599مايو  99) نقض مدني في  ، فتكييف محكمة المضووع العقد على هذا النحو ال غبار عليه منه عينا هو بيع ال مقايضة يدفع

 .  ( 725ص  119رقم  2مجموعة عمر 

وى ، من ذلك ما قضت به من أن استظهار نية المتعاقدين من ظروف الدع وقد قررت محكمة النقض هذا المبدأ في أحكام كثيرة ( 151)  

، فله أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف  ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع والرقابة لمحكمة النقض عليه فيه

، ولم يقصدا أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على  الدعوى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع تاما منجزا بشرط جزائي

. وقضت كذلك بأن تفسير العقود هو من شؤون  ( 219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599يناير  9ني في ) نقض مد شرط فاسخ

، وال رقابة لمحكمة  ، فلها أن تقرر معناها على أي وجه تراه مفهوما من صيغتها وتعتبره متفقا مع قصد المتعاقدين محكمة الموضوع

 59رقم  2مجموعة عمر  2599فبراير  1) نقض مدني في  نى الذي تأخذ بهالنقض عليها في ذلك ما دامت عبارة العقد تحتمل المع

. وقضت أيضاً بان استظهارنية المتصرف مسألة موضوعية ال مدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التي سردتها  ( 212ص 

مجموعة  2599مايو  19) نقض مدني في  المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدي إلى النتيجة القانونية التي قررتها

. وقضت بأن لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدالئل والمستندات المقدمة له تقديماً  ( 1111ص  211رقم  2عمر 

 ً ، واستخالص ما يرى أنه هو واقعة  ، وترجيح ما تطمئن نفسه إلى ترجيحه منها ، وفي موازنة بعضها بالبعض اآلخر صحيحا

، ألن خطأه يكون في فهم الواقع في الدعوى  دون أن يكون لمحكمة النقض أية رقابة عليه في ذلك ولو أخطأ في نفس األمر الدعوى

. وال يستثنى من هذه القاعدة إال صورة واحدة  ، ومحكمة النقض ال تنظر إال في مسائل القانون ال في فهم حكم القانون في هذا الواقع

، أو غير  ، أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما اثبته للواقعة التي يستخلصها يكون وهمياً ال وجد له هي أن يثبت القاضي مصدراً 

ص  217رقم  2مجموعة عمر  2595) نقض مدني أول مارس  مناقض ولكن يستحيل عقال استخالص الواقعة منه كما فعل هو

، وما عليه أن يتتبع الخصوم في مناحي  نع بها وأن يذكر دليلها. وقضت أنه بحسب قاضي الموضوع أن يبين الحقيقة التي اقت ( 917

، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها  أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقالل على كل قول أو حجة أو طلب اثاروه في مرافتهم

رقم  2مجموعة عمر  2595مايو  92مدني في ) نقض  وأورد دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك األقوال والحجج والطلبات

 .  ( 525ص  275

 29وفي  – 2591ص  11رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  21أنظر أيضاً في هذا المعنى أحكاماً كثيرة نذكر منها : نقض مدني 

 – 152ص  299رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  12وفي  – 199ص  225رقم  2مجموعة عمر  599 2 ابريل سنة

ص  129رقم  2مجموعة عمر  2595ديسمبر سنة  11وفي  – 911ص  211رقم  2مجموعة عمر  2595فبراير سنة  11وفي 

 79رقم  1مجموعة عمر  2597يناير سنة  29وفي  – 151ص  197رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  12وفي  – 919

 51رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  12وفي  – 92ص  11رقم  9مجموعة عمر  2559يناير سنة  22وفي  – 159ص 

 11رقم  9مجموعة عمر  2559يونية سنة  1وفي  – 211ص  91رقم  9مجموعة عمر  2559ابريل سنة  27وفي  – 59ص 

 71رقم  9مجموعة عمر  2552اير سنة ين 1وفي  – 195ص  11رقم  9مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  15وفي  – 192ص 

 271مجموعة عمر رقم  2551أكتوبر سنة  15وفي  – 959ص  299رقم  9مجموعة عمر  2552ديسمبر سنة  22وفي  29ص 

 91رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  29وفي  - 97ص  17رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  27وفي  – 577ص 

 51رقم  5مجموعة عمر  2555فبراير سنة  9وفي  – 192ص  55رقم  5مجموعة عمر  2555يناير سنة  11وفي  – 295ص 

رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  1وفي  – 115ص  55رقم  5مجموعة عمر  2555فبراير سنة  21وفي  – 191ص 

 5موعة عمر مج 2559مايو سنة  21وفي  – 911ص  191رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  29وفي  – 115ص  291

 .  179ص  199رقم 

، فإن تفسير هذه اإلرادة يكون إذن مسألة  هذا ويالحظ أن تفسير إرادة المتعاقدين ال يكون مسألة موضوعية إذا أخذنا بنظرية اإلرادة الظاهرة

 511العقد للمؤلف ص ) نظرية  ، ويكون التفسير في هذه الحالة خاضعاً لرقابة محكمة النقض قانونية كتفسير نصوص القانون ذاته

 .  ( 1هامش رقم 
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فإذا كان تعبارة العقد واضحة لم يجز االنحراف عن  . ووضع لكل حالة قاعدة قانونية ملزمة ، إلى حاالت ثالث في تفسير العقد

فإذا قام شك في تبين هذه اإلرادة فسر الشك  . أما إذا كانت غير واضحة فيجب تبين اإلرادة المشتركة للمتعاقدين . المعنى الظاهر

  . لمصلحة الملتزم في غير عقود اإلذعان

  . ونبحث اآلن بالتفصيل كال من هذه الحاالت الثالث

 عبارة العقد واضحة 

  : القاعدة آلت تتبع في التفسير - 391

تقضي بأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فال يجوز االنحراف عنها من طريق تفسيرها  299الفقرة األولى من المادة رأينا أن 

وقد جرت في ذلك على  ، فإن هذه المحكمة . وهذا النص ليس إال تقنيناً لقضاء محكمة النقض عندنا . للتعرف على إرادة المتعاقدين

ي العقد بين الشرط الظاهر والشروط الغامضة ليستخلص منها إرادة المتعاقدين على الوجه تفرق ف ، نهج محكمة النقض الفرنسية

أما في تفسير شروط الظاهرة فال تجيز محكمة النقض لقاضي الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى  . الذي يؤدي إليه اجتهاده

  . ها ومسخاً وتشويهاً مما يوجب نقض الحكمويعتبر االنحراف عن عبارة العقد الواضحة تحريفاً ل . معنى آخر

 العبارة الواضحة قد تكون محال للتفسير – 391

بل إن القاضي قد يجد نفسه في حاجة إلى تفسير العبارات  . وال يفهم من ذلك أن العبارة إذا كانت واضحة فال يجوز تفسيرها : 

فقد  . ذلك أن وضوح العبارة غير وضوح اإلرادة ، لبس واالبهاموارتفع عنها ال ، وسلس معناها ، مهما بلغ وضوحها ، الواضحة

فقصدا معنى وعبرا عنه  ، ولكن الظروف تدل على أن المتعاقدين أساء استعمال هذا التعبير الواضح ، تكون العبارة في ذاتها واضحة

ويجب عليه أن  ، القاضي بالمعنى الواضح للفظففي هذه الحالة ال يأخذ  . بلفظ ال يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح في معنى اآلخر

بل وينحرف عن معناه الظاهر دون أن يحرفه أو  ، وهو بذلك يفسر اللفظ الواضح . يعدل عنه إلى المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان

  : ولكن ال يجوز للقاضي أن يفعل ذلك إال بشرطين . يمسحه أو يشوهه

فال ينحرف  ، األمر أن المعنى الواضح من اللفظ هو ذات المعنى الذي قصد إليه المتعاقدانهو أن يفرض بادئ (  الشرط األول)  

  . عنه إلى غيره من المعاني إال إذا قام أمامه من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك

رجب عليه أن يبين في حكمه  ، هو أنه إذا عدل عن المعنى الواضح إلى غيره من المعاني لقيام أسباب تبرر ذلك(  والشرط الثاني)  

لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والشروط والقيود المختلف " :  وفي هذا تقول محكمة النقض . هذه األسباب

عن ولها بهذه السلطة أن تعدل  . مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى ومالبساتها ، عليها بما تراه هي أوفى بمقصود المتعاقدين

وكيف أفادت تلك الصيغ هذا  ، بشرط أن تبين في أسباب حكمها لما عدلت عن هذا الظاهر إلى خالفه ، المدلول الظاهر إلى خالفه

بحيث يتضح من هذا البيان إنها قد أخذت في تفسيرها باعتبارات مقبولة  ، المعنى الذي اقتنعت به ورجحت أنه هو مقصود العاقدين

فإن قصر حكمها في ذلك كان باطال لعدم اشتماله على األسباب الكافية التي يجب قانوناً  . ستخلصته منهايصح عقال استخالص ما ا

 أن ينبني عليها
 (157  )

" .  

                                                 

قضت محكمة النقض أيضاً بأن لمحكمة الموضوع  – 79ص  52رقم  2مجموعة عمر  2591مارس سنة  29نقض مدني في  ( 157)  

ذلك  وليس لمحكمة النقض أية رقابة عليها في ، السلطة المطلقة في تفهم نصوص العقد وما قصده العاقدان منها دون أن تنقيد بألفاظها

 ، ولماذا لم تأخذ بظاهر ألفاظ العقد ، ما دامت قد بينت في أسباب حكمها وجهة نظرها وما دعاها إلى األخذ بما أخذت به في قضائها

 51رقم  2مجموعة عمر  2591مارس سنة  29) نقض مدني في  وما هي الظروف والمالبسات التي رجحت عندها ما ذهبت إليه

فال  ، مهما يقل بأن للمحكمة أن تعدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هي أنه مقصود العاقدينوقضت أيضاً بأنه  . ( 75ص 

وكيف  ، شك في أنه يكون عليها إذا ما رأت أن تأخذ بغير ظاهر العقد أن تبين في حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خالفه

بحيث يتضح من هذا البيان إنها قد اعتمدت في تأويلها إياه على  ، العاقدينأفادت صيغته المعنى الذي أخذت به ورجحت أنه مقصود 

 9) نقض مدني في  كان حكمها معيباً بصور أسبابه . فإذا هي لم تفعل . اعتبارات مقبولة يصح معها استخالص ما استخلصته منها

وقضت أيضاً بأنه إذا لم تأخذ المحكمة بظاهر مدلول عبارة وردت في ورقة  . ( 91ص  27رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة 

فال يصح  ، وكانت هذه االعتبارات مقبولة عقال ، وأوردت في أسباب حكمها االعتبارات التي دعتها إلى ذلك ، من أوراق الدعوى

مجموعة  2551ابريل سنة  5نقض مدني في  ) النعي على حكمها إنها مسخت الورقة التي قصدت لتفسيرها أو إنها حرفت معناها

  . ( 255ص  91رقم  9عمر 

 2599ديسمبر سنة  1وفي  – 212ص  75رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  15أنظر أيضاً في هذا المعنى : نقض مدني في 

يونية سنة  11وفي  – 2919ص  921رقم  2مجموعة عمر  2591يناير سنة  9وفي  – 179ص  255رقم  2مجموعة عمر 
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  رقابة محكمة النقض في تفسير العبارات الواضحة – 392

الواضحة عن طريق رقابة أسباب  ويتبين مما قدمناه أن محكمة النقض تبسط رقابتها على محكمة الموضوع في تفسير العبارات :

فإذا التزمت محكمة الموضوع المعنى الواضح للفظ الظاهر لم تكن في حاجة إلى تسبيب حكمها بأكثر من أن تذكر أن هذا هو  . الحكم

لذي قصد أما إذا عدلت عن هذا المعنى الواضح إلى معنى آخر تعتبر أنه هو ا . المعنى الواضح وهو الذي يعبر عن مقصود العاقدين

فإن اقتنعت بأن العدول  ، ومحكمة النقض تراقب األسباب . وجب عليها أن تبين في أسباب الحكم لم كان هذا العدول ، إليه المتعاقدان

 وإال نقض لقصور التسبيب ، قد قام على اعتبارات تسوغه سلم الحكم من النقض
 (155  )

.  

وإال جاز للقاضي أن يفسر العبارة  ، ضة يدخل أيضاً في رقابة محكمة النقضويبدو أن تقدير ما إذا كانت العبارة واضحة أو غام

وأن المعنى  ، بل يكتفي بتقرير أن العبارة غامضة ، الواضحة بما يخرجها عن معناها الظاهر دون أن يذكر األسباب التي تبرر ذلك

  . الموضوعي دون تعقيب عليه من محكمة النقضوأن هذا وذاك يدخل في سلطان تقديره  ، الذي استخلصه هو مقصود المتعاقدين

 هل األخذ بالمعنى الظاهر للفظ الواضح اخذ باإلرادة الظاهرة – 393

ما دام القاضي ال ينحرف عن المعنى الظاهر للفظ  : يحق لنا أن نتساءل ، وبعد أن بسطنا القاعدة في تفسر العبارة الواضحة للعقد : 

 وقد ألزمه القانون ذلك بصريح النص ، الواضح
 (199  )

فهل لنا أن نفهم أن القانون قد أخذ في هذه الحالة باإلرادة الظاهرة دون  ،

 ما دام ال يجيز االنحراف عن األولى ؟  ، اإلرادة الباطنة

الظاهر للفظ الواضح إلى معنى آخر إن اإلطالق الذي رأيناه في نص القانون قد تقيد بما قدمناه من أن القاضي له أن يعدل عن المعنى 

ويستخلص من هذا أن القاضي ال  . ما دام يورد األسباب المعقولة التي تبرر ذلك ، يقتنع بأنه هو المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان

دليل على أن هناك وإذا قام  . يأخذ في العبارة الواضحة باإلرادة الظاهرة إال على أساس أن هذه اإلرادة هي ذات اإلرادة الباطنة

  . وجب عليه أن يأخذ باإلرادة الباطنة دون اإلرادة الظاهرة مع ذكر هذا الدليل في أسباب الحكم ، تغايراً ما بين اإلرادتين

                                                                                                                                                                    

لحامد فهمي باشا والدكتور " النقض في المواد المدنية والتجارية " أنظر كذلك  – 2299ص  919رقم  2مجموعة عمر  2591

من هذا الكتاب في نقد قضاء محكمتي  295وفقرة  299وانظر فقرة  ، واألحكام المشار إليها فيه 291محمد حامد فهمي بك فقرة 

  . ي هذه المسألة وإلى رأي خاص لمؤلفي هذا الكتابالنقض المصرية والفرنسية ف

وعنها أخذت محكمة النقض المصرية كما أسلفت اإلشارة : أنظر نقض فرنسي  ، وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية هذا المذهب في أحكامها

فبراير سنة  9وفي  – 121 – 2 – 71داللوز  2771وفي أول يوليو سنة  – 211 – 2 – 11داللوز  2711ابريل سنة  29في 

سيريه  2592نوفمبر سنة  11وفي  – 295 – 2 – 51داللوز  2752ديسمبر سنة  12وفي  – 515 – 2 – 71داللوز  2771

 – 2 – 2511سيريه  2512مارس سنة  17وفي  – 211 – 2 – 2521سيريه  2525يناير سنة  11وفي  – 111 – 2 – 2599
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  . 292فقرة  – 75لحامد فهمي باشا والدكتور محمد حامد فهمي بك فقرة " النقض في المواد المدنية والتجارية " القضاء كتاب 

) في رسالته في التصرف المجرد نسخة  هذا ولعل فيما قدمناه من جواز تفسير العبارة الواضحة رداً على ما استدركه الدكتور أبو عافية

تمنع من تفسير العبارة  299الفقرة األولى من المادة فقد ذهب إلى أن  ، على القانون المدني الجديد ( 7هامش رقم  175عربية ص 

 . تمنع وليس ، وقد رأينا أن هذا النص في القانون الجديد لمي قصد به إال تقنين قضاء محكمة النقض في هذه المسألة . الواضحة للعقد

  . من تفسير العبارة الواضحة بالشرطين اللذين بيناهما

ويالحظ اخيراً أن القاضي ينبغي أن يلجا إلى الوسائل المادية " يضاحية للمشروع التمهيدي إذ تقول : وإلى هذا تشير المذكرة اإل ( 155)  

فليس للقاضي المدني ما يتمتع به  . سواء أكان هناك محل لتفسير العقد أم ال ، دون غيرها الستخالص إرادة المتعاقدين الذاتية

عن البيان أن مراعاة هذه القاعدة الهامة مسألة من المسائل القانونية التي تخضع  وغنى . القاضيالجنائي من حرية في تكوين عقيدته

فقرة  151ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "أنظر قضاء هذه المحكمة فيما يتعلق بقصور األسباب  –لرقابة محكمة النقض 

9 ) .  

ال ريب أن إرادة المتعاقدين هي مرجع ما يرتب التعاقد " لك ما يأتي : وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي تأييداً لذ ( 199)  

فإذا  . هي عبارة العقد ذاتها ، ال يمكن استخالصها إال بوسية مادية أو موضوعية ، وهي ذاتية بطبيعتها ، بيد أن هذه اإلرادة . من آثار

وليس يجوز االنحراف عن هذا التعبير  ، لزم أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة المتعاقدين المشتركة ، كانت هذه العبارة واضحة

)  "تلك قاعدة يقتضى استقرار التعامل حصراً بالغاً في مراعاتها  . الستقصاء ما أراده العاقدان حقيقة من طريق التفسير أو التأويل

  . ( 2فقرة  151ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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ا لم يأخذ باإلرادة الظاهرة إال مفترضاً إنه –وقد نهج في هذا نهج محكمة النقض كما قدمنا  –ومن ذلك نرى أن القانون المدني الجديد 

ومتى ثبت العكس  ، ولكنها دليل يقبل إثبات العكس ، فاإلرادة الظاهرة عنده هي الدليل على اإلرادة الباطنة . هي ذاتها اإلرادة الباطنة

  . فالعبرة باإلرادة الباطنة

 عبارة العقد غير واضحة  - 2

 البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين – 394

فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون  ، أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد" :  299تقول الفقرة الثانية من المادة  : 

  . " الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ

 ، د واضحة كما رأيناوإذا كنا ال نقف عند هذا المعنى وعبارة العق . أما أنه ال يجوز الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ فواضح

وأما أن العبرة  . بل تحتمل أكثر من معنى ، ال تنصرف إلى معنى واحد ظاهر ، فأولى بنا إال نقف عنده وعبارة العقد غير واضحة

ً  ، ال باإلرادة الفردية لكل منهما ، إنما تكون باإلرادة المشتركة للمتعاقدين التقى  ألن اإلرادة المشتركة هي التي ، فهذا واضح أيضا

 دون اعتداد بما ألي متعاقد منهما من إرادة فردية لم يتالق معه المتعاقد اآلخر فيها ، فهي التي يؤخذ بها ، عندها المتعاقدان
 (192  )

.  

تي فمن الفقهاء من يرى أن هذه النية المشتركة ال . أو النية المشتركة ؟ تشعبت اآلراء في ذلك ، ولكن أين نجد هذه اإلرادة المشتركة

وذلك أن التسفير ال يكون إال في العقد  . تكون محال للتفسير ال يمكن إال أن تكون اإلرادة الظاهرة التي توافق عليها طرفا العقد

وإال  ، وما دام العقد صحيحا فال بد أن تكون اإلرادة الظاهرة التي توافق عليها طرفا العقد مطابقة لإلرادة الباطنة ، الصحيح كما قدمنا

ً لداخ فال يجوز إذن أن يكون تفسير العقد وسيلة لتغليب اإلرادة الباطنة على اإلرادة  . ل العقد عيب من عيوب اإلرادة ولما كان صحيحا

فاإلرادة الظاهرة وحدها هي التي تكون محال  ، وإنما يكون التفسير وسيلة الستخالص اإلرادة الباطنة من اإلرادة الظاهرة ، الظاهرة

 اس إنها مطابقة لإلرادة الباطنةللتفسير على أس
 (191  )

ويؤخذ على هذا الرأي أنه يفترض عند تفسير العقد أن تكون اإلرادة الظاهرة  .

ً  ، وهذا إن صح في الكثرة الغالبة من األحوال . مطابقة حتما لإلرادة الباطنة أن يكون المتعاقدان قد قصدا أمراً متفقاً  إال أنه يقع أحيانا

وال نكون في هذا  ، فتنحرف هنا اإلرادة الظاهرة المشتركة عن اإلرادة الباطنة المشتركة ، ا عنه تعبيراً غير دقيقولكن عبر ، عليه

وإنما نكون في منطقة تفسير  . فالعقد صحيح والمتعاقدان متوافقان تمام التوافق على أمر واحد ، الفرض في منطقة صحة العقد

ومن ثم يكون الرأي الذي يذهب إلى وجوب اعتبار اإلرادة  . مع ما بين اإلرادة الظاهرة واإلرادة الباطنة في تفسير العقد ، العقد

رأياً فيه  ، وجعل اإلرادة الظاهرة على هذا األساس هي دائماً محل التفسير ، الظاهرة عند تفسير العقد مطابقة حتما لإلرادة الباطنة

والمفروض عند تفسير  ، اإلرادة الظاهرة هي التي تعبر في العادة عن اإلرادة الباطنة ، والصحيح أن يقال إ . إطالق يجدر تقييده

ما لم يقم الدليل على أن اإلرادة الظاهرة ال تعبر  ، فيكون األصل أن اإلرادة الظاهرة هي محل التفسير ، العقد أن االرادتين متحدتان

 ، الظاهرة فتكون العبرة في هذه الحالة باإلرادة الباطنة ال باإلرادة ، وأن بين اإلرادتين تغايراً  . نةتعبيراً دقيقاً عن اإلرادة الباط

  . وتكون األولى ال الثانية هي محل التفسير

                                                 

وإذا كانت عبارة العقد غير واضحة أو مبهمة بحيث " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 192)  

والجوهري في هذا هو كشف اإلرادة المشتركة  . تعين االلتجاء إلى التفسير ، تحتمل في جزئياتها أو في جملتها أكثر من معنى

  . ( 151ص  – 151ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "رادة الفردية لكل منهما ال اإل ، للعاقدين

بعد أن ينعي على الفقهين الفرنسي والمصري الخلط بين صحة التصرفات  ، ويقول الدكتور محمود أبو عافية في هذا المعنى ( 191)  

 ، اتين المسالتين إحداهما عن األخرى للسبب السابق ذكرهوهذا خطأ بين يجب استبعاده بفصل ه" ما يأتي :  ، القانونية وتفسيرها

وصحة التصرف نفترض بدورها اتفاق اإلرادة المعلنة مع  ، وهو أن تحديد أثر التصرف مسألة ال توضع إال بعد التسليم بصحته

فيها مبدأ اتفاق اإلرادة المعلنة مع  يجب إذن فصل المنطقة التي يعمل . . . بل يجب التقيد بمضمون اإلرادة المعلنة ، اإلرادة الحقيقية

والنتيجة التي تترتب على ذلك هي أنه ما دام  . اإلرادة الحقيقية كشرط لصحة التصرف عن منطقة المبدأ المتعلق بتحديد أثر التصرف

وإنما وسيلة  ، ادة المعلنةالتعبير عن اإلرادة صحيحاً فتفسيره لتحديد أثره ال يجوز أن يكون وسيلة لتغليب اإلرادة الحقيقية على اإلر

وال نزاع في أن للقاضي عندئذ أن يصرف النظر عن المعنى الحرفي لأللفاظ  . االستخالص اإلرادة الحقيقية من صيغة التعبير

ولكن القاضي  . المستعملة ليهتم فقط بمعناها المقصود ف يالحقية والذي يتبين من مجموع الظروف الخارجية التي البست التعبير

  . ( 175ص  – 179) التصرف المجرد : نسخة عربية ض  "دما يفعل ذلك ال يغفل التعبير عن اإلرادة وإنما يفسره عن

أنظر أيضاً في تحديد منطقة كل من الغلط والتفسير ولكن مع جعل اإلرادة الباطنة أساساً لكل منهما الدكتور حلمي بهجت بدوي بك فقرة 

271 .  
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حو مفهوماً على الن ، ومن الفقهاء من يرى أن النية المشتركة للمتعاقدين تتمثل في اإليجاب الموجه من الموجب إلى الطرف اآلخر

 الذي اخذ به الطرف اآلخر أو كان يستطيع أن يأخذ به
 (199  )

ويفهمه أو كان  ، ويتلقاه الطرف اآلخر ، فاإليجاب يصدر من الموجب .

فهذا الفهم الحصل فعال أو المستطاع تحصيله هو الذي نقف عنده ألنه هو القدر المتيقن الذي  . يستطيع أن يفهمه على نحو معين

ولكن  . وعيب هذا الرأي أنه يفترض أن التعاقد يتم عن طريق تعبير تام نهائي يتلقاه من وجه إليه هذا التعبير . دانتالقى عنده المتعاق

ثم ينتهيان آخر األمر إلى تعبير  ، ويتبادالن تعبيرات غير نهائية ، ويتساومان ، فالمتعاقدان يتفاوضان . الذي يقع في العمل غير ذلك

  . ولكن منهما نصيبه فيه ، فهو ثمرة مفاوضات دارت بينهما ، سنا نعلم من منهما صاحبهول ، واحد يرتضيانه معاً 

إلى أن اإلرادة المشتركة للمتعاقدين هي هذه اإلرادة القانوينة التي يجمع القاضي عندها إرادة كل من (  Saleilles)  ويذهب سالي

وظاهر أن هذا الرأي يستبدل  . دون أن يضحى إحداهما لمصلحة األخرى ، بعد أن يقارب ما استطاع ما بين اإلرادتين ، المتعاقدين

هو الذي يقوم بنسج خيوطها ثم يفرضها عليهما  ، بل هي إرادة من صنع القاضي ، باإلرادة الحقيقية للمتعاقدين الرادة ليست لهما

 ً  فرضا
 (195  )

.  

فنقول إن األمر ال يعدو أن يكون هناك مظهر  . بساطتها األولىوأن نستبقى للمسألة  ، ونحن نؤثر إال ننحاز لرأي من هذه اآلراء

فإذا لم يقم دليل على  . أي إرادة ظاهرة المفروض فيها أنه تكشف عن إرادة باطنة ، خارجي للتعبير عن إرادة مشتركة للمتعاقدين

من هذه اإلرادة الظاهرة عن  –ح عنها وهي النية المشتركة التي نب –وجب أن نستخلص اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين  ، غير ذلك

  . هي التي نتولى اآلن الكالم فيها ، طريق معايير نستهدي بها

 العوامل التي يستهدي بها القاضي للكشف عن النية المشتركة للمتعاقدين – 395

بطبيعة "  فهو يستهدي ، ألهميتهويستهدي القاضي للكشف عن هذه النية المشتركة بعوامل مختلفة ذكر القانون الجديد بعضاً منها  : 

وغنى عن  .(  1فقرة  299م ) "  وفقاً للعرف الجاري في المعامالت ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، التعامل

ى لم يذكرها فإلى جانب ما ذكر توجد عوامل أخر . البيان أن القانون الجديد لم يذكر ما ذكر من هذه العوامل على سبيل الحصر

  . ويصح أن يستهدي بها القاضي

وأخرى  ، ويمكن بوجه عام أن نميز بين عوامل يفسر بها القاضي عبارات العقد بالرجوع إلى العقد ذاته ونسميها بالعوامل الداخلية

والكثرة الغالبة من هذه العوامل هي عوامل موضوعية ال عوامل  . يفسر بها العقد وهي خارجة عنه ونسميها بالعوامل الخارجية

وهذه مسألة  –إذ هو يستدل على النية المشتركة للمتعاقدين  . يطمئن إليها القاضي في تفسير العقد التماساً الستقرار التعامل ، ذاتية

  . مل الخارجيةونتكلم في كل من العوامل الداخلية والعوا . بعوامل مادية ظاهرة –نفسية خفية 

  العوامل الداخلية في تفسير العقد – 396

ونضيف إلى هذين قواعد أخرى يستأنس بها  ، ذكر القانون منها طبيعة التعامل وما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين :

من  . ى سبيل اإللزام بل على سبيل اإلرشادذكرها القانون المدني الفرنسي ال عل ، القاضي في تفسير العقد بالرجوع إلى العقد ذاته

ً  ، ذلك ما إذا تحملت العبارة أكثر من معنى واحد ومن  .(  مدني فرنسي 2291م )  فتحمل على المعنى الذي يجعلها تنتج أثراً قانونيا

 ً ة بالذكر ال يجعلها أن تخصيص حال ومن ذلك أخيراً  .(  مدني فرنسي 2212م )  ذلك أيضاً أن عبارات العقد يفسر بعضها بعضا

  . ونقول كلمة موجزة في كل من هذه العوامل .(  مدني فرنسي 2215م )  تنفرد بالحكم

اختار القاضي المعنى  ، فإذا احتسب العبارة معاني مختلفة . أي بحسب طبيعة العقد وموضوعه ، فالعقد يفسر بحسب طبيعة التعامل

إذ المعقول أن المتعاقدين قصدا أن العقد محكوماً بالقواعد التي تقضتيها طبيعته ما لم  . الذي تقتضيه طبيعة العقد أو نوع المشارطة

فال يفسر ذلك على أن المتعاقدين  ، فإذا اشترط المعير في عارية االستعمال أن يرد المستعير الشيء أو مثله . يصرحا بخالف ذلك

ً بل قصد المعير أن يلزم المستعير في  ، أرادا عارية استهالك  حالة هالك الشيء برد مثله ال بأن يدفع تعويضا
 (199  )

وإذا كانت  .

إذ المعقول أن المتعاقدين ال يريدان أن يخرجا عن هذا  . فإنها تحدد بالرجوع إلى الموضوع الذي تم التعاقد عليه ، العبارة عامة

فسر ذلك بأنه يتنازل عن  ، فإذا تخارج أحد الورثة عن نصيبه في الميراث . الموضوع إال إذا كانت عبارتهما صريحة في مجاوزته

                                                 

  . 97ص " تكوين العقد وتفسيره في القانون المصري الجديد " أنظر في هذا المعنى الدكتور الشيتي في رسالته في  ( 199)  

وانظر انتقاد الدكتور الشيني لرأي سالي في  – وما بعدها ( 117ص  291) المادة  سالي : في االلتزامات في القانون األلماني ( 195)  

  . 19حاشية رقم  99ص " ه ف يالقانون المصري الجديد تكوين العقد وتفسير" رسالته في 

داللوز  2592نوفمبر سنة  22نقض فرنسي في  – 951ص  55م  2591يونية سنة  19أنظر أيضاً : استئناف مختلط في  ( 199)  

2599 – 2 – 129 .  
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ولكن ال يشمل التخارج حقوقاً موروثة من  ، جميع حقوقه في التركة التي يتخارج فيها حتى لو كان بعض هذه الحقوق مجهوال منه

 تركة أخرى
 (191  )

.  

)  والثقة ، واجب على المتعاقد(  loyaute)  واألمانة . لمتعاقدينويستهدي القاضي بما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين ا

confiance  )فإذا كان هناك  . وبيان ذلك أن من وجه إليه اإليجاب يجب أن يفهم عبارته بما تقتضيه األمانة في التعامل . حق له

انة في التعامل تقضي عليه إال يستغل ما وقع من فاألم ، واستطاع أن يتبين ذلك أو كان يستطيع أن يتبينه ، خطأ في التعبير أو لبس

فلمن وجه إليه اإليجاب أن  . ويقابل هذا الواجب حق . ما دام أنه قد فهمه على حقيقته أو كان يستطيع أن يفهمه ، ابهام في التعبير

 ، وهذه هي الثقة المشروعة . بوأن يعتبر هذا المعنى الظاهر هو المعنى الذي قصد إليه الموج ، يطمئن إلى العبارة بحسب ظاهرها

  . وتنطوي على معنى األخذ باإلرادة الظاهرة في تفسير العقد

إذ  ، حملت العبارة على هذا المعنى ، وكان أحد هذه المعاني هو الذي ينتج أثراً قانونياً  ، وإذا احتملت العبارة أكثر من معنى واحد

واشترط الدائن أن يستولى على ريع األرض  ، أرضاً مملوكة له في مقابل دين فإذا سلم شخص آلخر . إعمال الكالم خير من إهماله

فإنه  –إذ هو يجمع خصائصها  –فإذا فسر هذا العقد بأنه غاروقة  ، في نظير الفوائد وأال يرد األرض إلى صاحبها إال عند سداد الدين

وال يسمح للدائن أن يستولى  ، فيفسر على أنه رهن حيازة . ألن الغاروقة قد ألغيت بإلغاء األراضي الخراجية ، ال ينتج أثراً قانونياً 

 على ما يزيد عن الحد األقصى الذي يجوز االتفاق عليه في الفوائد
 (191  )

.  

 ً يجب تفسيرها باعتبارها جزءاً من كل بل  ، فال يجوز عزل العباراة الواحدة عن بقية العبارات . وعبارات العقد يفسر بعضها بعضا

وقد تقرر العبارة أصالً يرد عليه استثناء يذكر قبلها أو  . وتحددها عبارة سابقة أو الحقة ، فقد تكون هناك عبارة مطلقة . هو العقد

عين هذه ثم  ، فإذا باع شخص مفروشات منزله . وتفسرها عبارة وردت في موضع آخر ، وقد تكون العبارة مبهمة . بعدها

وال يدخل  . إذ الخاص يقيد العام ، فإن خصوص العبارة الثانية يحدد من عموم العبارة األولى ، المفروشات في مكان آخر من العقد

اجتهد  ، وإذا قام التناقض بين عبارتين . حتى لو كان داخال ضمن مفروشات المنزل ، في المبيع ما لم يذكر في المفروضات المعينة

وإال اجتهد في إعمالهما إلى أقصى حد دون إرهاق للفظ أو قسر له  ، فلو أمكنه أعمال العبارتين معاً فعل . التوفيق بينهماالقاضي في 

اختار العبارة التي يظهر له أن المتعاقدين  ، فإذا كان التناقض يستعصى معه الجمع بين العبارتين على أية صورة . على غيره معناه

 خرىكانا يريدانها دون األ
 (197  )

.  

وكان من توابعها مواش خصت بالذكر في عقد  ، فإذا باع شخص أرضا زراعية . وتخصيص حالة بالذكر ال يجعلها تنفرد بالحكم

فكل التوابع األخرى من آالت زراعية ومخازن  ، فليس هذا معناه أن المواشي وحدها هي التي تدخل ضمن الشيء المبيع ، البيع

ً ومبان ونحو ذلك يدخل  أما تخصيص المواشي بالذكر فقد يكون ألن المتعاقدين خشيا أن يقوم شك في أن المبيع يشملها  . أيضا

ونرى من ذلك أن هذه القاعدة نقيض  . أو ألنهما يعلقان أهمية خاصة على هذه المواشي فأفرداها بالذكر ، فصرحا بذلك حسما للنزاع

وعلى القاضي أن يختار القاعدة المالئمة لتفسير  ، فقواعد التفسير قد تتضارب . للقاعدة السابقة التي تقضي بأن الخاص يقيد العام

  . العقد الذي يدعى لتفسيره

  العوامل الخارجية في تفسير العقد - 397

  . ونضيف إليه الطريقة التي ينفذ بها العقد ، لمعامالتذكر القانون منها العرف الجاري في ا :

إذ المعقول في المسائل التي توطد فيها عرف أن يفرض في المتعاقدين  . فالعقد يفسر طبقاً لما يقتضيه العرف الجاري في التعامل

وقد  . تفسيرها في ضوء هذا العرففإذا كانت عبارات العقد مبهمة وجب  . وإال لصرحا بمخالفته ، انهما عالمان به وقد ارتضياه

فله أن يقضي بأن إنشاء بلكون  ، قضت محكمة النقض بأن القاضي يفسر العقد مع مراعاة ما يقتضيه نو عالمشارطة والعرف الجاري

 من حديد مفرغ في طبقة ثانية من منزل ال يعتبر بناء معطال لحق ارتفاق الجار المرتفق بالمطل والنور والهواء
 (195  )

وقضت  .

                                                 

  . 795أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 191)  

  . 799وانظر في أمثلة أخرى نظرية العقد للمؤلف فقرة  . من القانون المدني الجديد 2299أنظر في هذا المعنى المادة  ( 191)  

في دعوى طلب إثبات صحة تعاقد دفعها المدعي عليه بأن االتفاق الذي تم بينه  –وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة  ( 197)  

ثم حصلت من المكاتبات التي  ، قائع كما استخلصتها من األوراققد بسطت الو –وبين المدعى على البيع قد عدل عنه وزال أثره 

مستعينة على ذلك بإيراد ألفاظ وعبارات من تلك المكاتبات مؤدية  ، تبودلت بين محاميي الطرفين أن المدعى أنكر التعاقد منذ حصوله

حامي المدعى عليه مفيداً أن موكله يرى أن فال عليها إذا كانت لم تقف عندما ورد في مكاتبة منها على سالن م ، إلى محا حصلته

وهي إذ تعالج  ، إذ المحكمة حين تفسر المحررات إنما تفسرها كما تفهمها هي ، المدعى ال ينكر البيع وإنما ينازع في تفصيالته فقط

أكتوبر  21) نقض مدني في  هاتفسير محررات متبادلة مترابطة إنما تعتبرها بما تفيده من جملتها البما تفيده عبارة معينة من عبارات

  . 799أنظر أيضاً نظرية العقد للمؤلف فقرة  – ( 515ص  119رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

  . 219ص  19رقم  2مجموعة عمر  2591أكتوبر سنة  11نقض مدني في  ( 195)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 % من قيمة الصفقة 9. 1محكمة االستئناف المختلطة بأن العرف يقضي بأن يكون اجر السمسار 
 (129  )

.  ً  والعرف يكون عاما
 (122  )

 لكن إذا تنازع عرف عام مع عرف خاص تغلب العرف الخاص ،
 (121  )

 ويجب أن يكون العرف مستقراً  .
 (129  )

وقد قضت محكمة  .

دة التي تقضي بأن يكون نزح البئر في جهة رمل اإلسكندرية على المستأجر ليست عادة مستقرة فال االستئناف المختلطة بان العا

 يحكم بها
 (125  )

 ويجب أن يكون العرف غير مخالف ال للقانون وال للنظام العام وال لآلداب .
 (129  )

كما تقول  ، وال يطبق العرف .

 محكمة النقض
 (121  )

إال عندما تستغلق نصوص القانون أو يسكت المتعاقدون عن تنظيم في ناحية مما تعاقدوا عليه أو ينظمونه في  ،

كما في المسائل التجارية والمعامالت البحرية وعقود التأمين والحساب  ، وهناك مسائل يجري فيها العرف مجرى القانون . غموض

اضي إلى العرف ال لتفسير نية المتعاقدين فحسبن بل أيضاً لتكملة العقد ذاته وتحديد ففي هذه المسائل يرجع الق ، الجاري ونحو ذلك

ويالحظ أن العرف عندما يكون عامال من عوامل تفسير العقد غير العرف عندما يكون مصدراً من مصادر  . نطاقه كما سنرى

أما العرف في الحالة الثانية فهو قانون إذا  ، للنقض فإن القاضي إذا خالف العرف في الحالة األولى لم يكن حكمه عرضة ، القانون

  . خالفه القاضي نقض حكمه

فسرت إراداتهما  ، فإذا قاما بتنفيذ العقد على نحو معين مدة من الزمن . وقد تتضح إرادة المتعاقدين من الطريقة التي ينفذان بها العقد

وتقضي القواعد العامة  ، ذلك أن يغفل عقد اإليجار ذكر مكان دفع األجرة مثل . المشتركة في ضوء طريقة التنفيذ التي تراضيا عليها

 ، ولكن المستأجر يعاد مدة كافية من الزمن أن يدفع األجرة في محل المؤجر ، في هذه الحالة بأن األجرة تدفع في محل المستأجر

 فيحمل ذلك على أن المتعاقدين أرادا أن تدفع األجرة في هذا المحل
 (121  )

.  

  بأية إرادة يؤخذ في تفسير العقد - 398

ويستخلصها عن طريق معايير  ، ويخلص مما قدمناه أن القاضي في تفسير العقد الغامض يأخذ بالنية المشتركة للمتعاقدين :

وإنما يأخذ  . وال هو ال يأخذ باإلرادة الباطنة المحضة . فال هو يأخذ باإلرادة الظاهرة المحضة . موضوعية تمكنه من الكشف عنها

(  volonte reconnaissable)  باإلرادة الباطنة التي يستطيع التعرف عليها
 (127  )

.  

ال يعتد باإلرادة الظاهرة إال على اعتبار إنها دليل على  ، في حالتي العقد الواضح والعقد الغامض ، ونرى من ذلك أن القانون الجديد

 . إثبات العكس وهو على كل حال دليل يقبل . اإلرادة الباطنة

 قيام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين  – 3

  مبررات هذه القاعدة –يفسر الشك في مصلحة المدين  – 398

فإذا قام  . بقضى بأن يفسر الشك في مصلحة المدين – 2921الفقرة األولى من المادة  –وضع القانون نصاً ريحاً في هذه الحالة  :

ويبرر هذه القاعدة  . واخذ بالتفسير األضيق في تحديد هذا المدى ، فسر هذا الشك في مصلحته ، ن بعقدشاك في مدى التزام المدي

  : االعتبارات اآلتية

                                                 

  . 295ص  59م  2592ديسمبر سنة  99 ( 129)  

  . 211ص  11م  2529فبراير سنة  19استئناف مختلط في  ( 122)  

  . 12فقرة  2مسينا جزء  ( 121)  

  . 295ص  17م  2521فبراير سنة  29استئناف مختلط في  ( 129)  

  . 299ص  11م  2529يناير سنة  19 ( 125)  

  . 212ص  97م  2511يناير سنة  9استئناف مختلط في  ( 129)  

  . 252ص  51رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  17نقض مدني في  ( 121)  

  . 717أنظر في القضاء المصري نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 121)  

مثل ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا كانت  . هذا وقد تتضح إرادة المتعاقدين عن طريق أي عامل آخر خارجي عن العقد

قد أقامت ذلك على أن نية طرفية كانت منصرفة إلى  ، حين قالت أن العقد المتنازع عليه عقد قر ضال بيع خالفاً لظاهره ، المحكمة

مستخلصة هذه النية من ورقة الضد التي عاصرت تحرير العقد ومن التحقيق الذي أجتره في الدعوى والقرائن  ، القرض ال إلى البيع

ابريل سنة  9دني في ) نقض م فيتعين رفض هذا الطعن ، األخرى التي اوردتها استخالصاً لم يرد عليه طعن الطاعن في حكمها

  . ( 959ص  279رقم  9مجموعة عمر  2551

" التي أشار إليها الدكتور الشيتي في رسالته  ( Vertauenstheorie)  وهذا يقرب من النظرية األلمانية المعروفة بنظرية الثقة ( 127)  

  . اإلشارة إلى ذلك وقد أسلفنا . 99ص  – 92ص " في تكوين العقد وفي تفسير في القانون المصري الجديد 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، وااللتزام هو االستثناء ، فذلك ألن األصل براءة الذمة ، إذا كنا نأخذ بالتفسير األضيق في تحديد مدى التزام المدين(  أوالً )  

 فال يمكن إن ، هذا إلى أن النية المعقولة عند الملتزم هو أن يلتزم إلى أضيق مدى تتحمله عبارات العقد . واالستثناء إال يتوسع فيه

  . يكون هناك توافق بين إرادة الدائن وارادة المدين إال في حدود هذا المدى الضيق

  ( ً  ، واراد الدائن األخذ بمدى واسع ، فإذا كان هناك شك في االلتزام من حيث مداه ، ثم إن الدائن هو المكلف بإثبات االلتزام(  ثانيا

فتكون القاعدة على هذا االعتبار  . فال يبقى إال األخذ بالمدى الضيق ألنه هو وحده الذي قام عليه الدليل ، كان عاجزاً عن إثبات ذلك

 قاعدة في اإلثبات ال قاعدة في التفسير
 (125  )

.  

  ( ً ووجب  ، فإذا اماله مبهماً يحوم حوله الشك فالخطأ خطاه . ويقال أيضاً في تبرير القاعدة إن االلتزام يمليه الدائن ال المدين ( ثالثا

ومزية هذا االعتبار أنه  . إذ كان في مقدور الدائن أن يجعل االلتزام واضحاً ال يجول الشك فيه ، أن يفسر االلتزام لمصلحة المدين

ً يفسر لم نص القا فإن عقد  . نون على أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود اإلذعان لمصلحة الطرف المذعن حتى لو كان دائنا

 ، فتكون التزامات هذا الطرف القوي هي أيضاً من إمالئه ، اإلذعان يمليه الطرف القوي على الطرف المذعن في جميع مشتمالته

  . حة الطرف المذعن وهو هنا الدائنفتفسر هذه االلتزامات ال لمصلحته بل لمصل

  . ويرد عليها في حدود هذا النطاق استثناء معين ، وللقاعدة المتقدمة نطاق محدد تطبق فيه : نطاق تطبيق القاعدة – 955

جوه متعددة بأن يتراوح تفسر العقد بين و ، مجرد شك : أما نطاقها فهو أن يكون هناك شك في التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين

ولم يستطع القاضي أن يتبين ولو وجها واحداً لتفسير  ، أما إذا استحال التفسير . وال تريح لوجه على وجه ، كل وجه منها محتمل

بل أراد كل منهما شيئا لم يرده  ، فهذه قرينة على أنه ليست هناك نية مشتركة للمتعاقدين التقيا عندها ، العقد مهما كان جانب الشك فيه

فإذا أمكن القاضي أن يكشف عن النية  . أن يكون الشك مما يتعذر جالؤه ، من وجهة أخرى ، وال بد . فلم ينعقد العقد ، اآلخر

ولو  ، ركةوجب عليه تفسير العقد بمقتضى هذه النية المشت ، واستطاع أن يزيح عنها –مهما كان هذا عسيراً  –المشتركة للمتعاقدين 

 كان التفسير في غير مصلحة المدين
 (119  )

.  

ال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة "  من أنه 292أما االستثناء الذي يرد على القاعدة فهو ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 

ً  ، فيجب إذ أن يكون التفسير لمصلحته دائماً  . " في عقود اإلذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن على خالف القاعدة  ، ولو كان دائنا

وقد مر بيان ذلك عند الكالم في عقود  . التي نحن بصددها من أن التفسير عند الشك ال يكون لمصلحة المتعاقد إال إذا كان مديناً 

 اإلذعان
 (112  )

.  

 : تطبيقات للقاعدة – 411

وفسر العقد الملزم  . وفسر العقد الملزم لجانب واحد لمصلحة الجانب الملتزم . ه في نطاق تطبيق القاعدة طبقهافإذا وجد القاضي نفس 

فيكون التفسير تارة لمصلحة أحد المتعاقدين وطوراً  ، للجانبين لمصلحة أي من المتعاقدين يكون مديناً في االلتزام الذي يفسره

  . لمصلحة اآلخر

 فسر هذا الشك في مصلحته ووجب اإلعذار ، وجوب إعذار المدين فإذا كان هناك شك في
 (111  )

وإذا قام شك فيما إذا كان الشرط  .

كان الشرط غير مستحق إال في حالة عدم  ، الجزائي مستحقا في حالة التأخر عن التنفيذ أو هو غير مستحق إال في حالة عدم التنفيذ

 التنفيذ
 (119  )

كان المدين أن  ، إنشاء طرق معينة دون تحديد لكيفية إنشاء هذه الطرق ومن يلتزم بصيانتهاوإذا كان المدين ملتزماً ب .

                                                 

وبقى الشك يكتنف إرادة المتعاقدين  ، إذا عرض ما يدعو إلى تفسير العقد" وتشير المذكرة اإليضاحية إلى هذا االعتبار فيما يأتي :  ( 125)  

اعدة أساسية تلك ق . فسر هذا الشك في مصلحة المدين دون الدائن ، المشتركة رغم إعمال أحكام التفسير التي تقدمت اإلشارة إليها

وعلى الدائن أن يقم الدليل على وجود دينه باعتبار أنه يدعى  ، وهي ترد إلى أن األصل في الذمة البراءة ، أخذت بها اغلب التقنينات

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "فإذا بقى شك لم يوفق الدائن إلى إزالته فمن حق المدين أن يفيد منه  ، ما خالف هذا األصل

155 ) .  

وقد قضت محكمة النقض بأن االشتباه في الغرض المقصود من المشارطة الذي يجب معه تفسير المشارطة بما فيه الفائدة للمتعهد  ( 119)  

فإذا كان المستفاد من الحكم أن المحكمة قد استخلصت في اقتناع  . هو االشتباه الذي يقوم في نفس القاضي لخلو الدعوى من دليل مقنع

فإن حكمها  ، ثم قضت بإلزامه بالثمن ، تام من أدلة الدعوى المرفوعة على المشتري بمطالبته بثمن القطن المبيع له أنه تسلم المبيع

  . ( 517ص  215 رقم 5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  25) نقض مدني في  يكون سليما وال غبار عليه

وينبغي كذلك تفسير ما " ومما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  – 227أنظر آنفاً فقرة  ( 112)  

)  "يد في هذا الغموض  ، على كال الحالتين ، إذ ليس له ، دائناً كان أو مديناً  ، يغمض من الشروط فيها على وجه ال يضر بالمذعن

 . ( 112ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

  . 22ص  29م  2591نوفمبر سنة  19استئناف مختلط في  ( 111)  

  . 119ص  19م  2597يونية سنة  22وفي  – 151ص  25م  2591مارس سنة  11استئناف مختلط في  ( 119)  
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 يتبع ما هو أيسر عليه واخذ مؤونة
 (115  )

كان الدفع عند تنفيذ  ، وإذا اشترطت العمولة عند تمام كل صفقة ولم يذكر متى تدفع .

 الصفقة ال عند عقدها
 (119  )

.  

 العقد  تحديد نطاق -المطلب الثاني 

  : النصوص القانونية – 411

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 257نصت المادة 

 . " يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النية - 2"  

وفقا للقانون والعرف والعدالة  ، ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته ، وال يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه - 1"  

"  بحسب طبيعة االلتزام
 (111  )

. 

  . وفي الفقرة الثانية كيف يحدد نطاقه ، وهذا النص يبين في الفقرة األولى منه كيف ينفذ العقد

  التمييز بين تفسير العقد وتحديد نطاقه وكيفية تنفيذه – 412

وأول مسألة تعرض من هذه  . تفسير العقد وتحديد نطاقه وكيفية تنفيذه : ائل ثالث يجب تمييزها بعضها عن بعضوهناك مس :

 . انتقل إلى تحديد نطاق العقد ، فإذا فرغ القاضي من التفسير واستخلص النية المشتركة للمتعاقدين . المسائل الثالث هي تفسير العقد

بل يجاوز ذلك إلى ما هو من مستلزمات العقد وفقاً  ، ورد في العقد وفقاً للنية المشتركة للمتعاقدينفال يقتصر في هذا التحديد على ما 

إلى المسألة الثالثة وهي تنفيذ  ، بعد تفسير العقد وتحديد نطاقه ، ثم ينتقل القاضي . للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام

ً  . العقد ويكون  –والمشتمالت يعرفها القاضي عن طريق التفسير وتحديد النطاق  –لما أشتمل عليه  فيلزم المتعاقدين بتنفيذه طبقا

(  فقرة أولى 257م )  التنفيذ بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية
 (111  )

.  

                                                 

  . 15ص  11م  2525نوفمبر سنة  25استئناف مختلط في  ( 115)  

أنظر أيضاً استئناف  – 219ص  171رقم  21جازيت  2511فبراير سنة  29محكمة اسكندرية الكلية التجارية المختلفطة في  ( 119)  

 2559ابريل سنة  12محكمة مصر الكلية الوطنية في  – 19ص  19رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  19مصر الوطنية في 

ص  29م  2592يونيه سنة  1وفي  – 111ص  21م  2599مايو سنة  21 استئناف مختلط في – 111ص  211رقم  12المحاماة 

م  2592ديسمبر سنة  7وفي  – 55ص  59م  2599ديسمبر سنة  27وفي  – 22ص  29م  2591نوفمبر سنة  19وفي  – 911

ابريل سنة  12وفي  – 195ص  57م  2591ابريل سنة  11وفي  – 95ص  51م  2595ديسمبر سنة  22وفي  – 99ص  55

  . 557ص  759أنظر أيضاً نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 157ص  91م  2559يونية سنة  22وفي  – 199ص  55م  2591

مرجئين الفقرة األولى إلى المطلب الثالث عند الكالم  ، تاريخ النص : تقتصر على الفقرة الثانية من هذا النص وهي التي تعنينا هنا ( 111)  

وال يقتصر " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  1فقرة  125وقد ورد النص في المادة  . العقد في إلزام المتعاقدين بتنفيذ

وفي لجنة  . "وفقاً للعدالة والعرف والقانون  ، ولكن يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة االلتزام ، العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه

 1فقرة  291وأصبح رقم المادة  ، "وفقاً للقانون والعرف والعدالة " ص على النحو اآلتي : المراجعة عدلت العبارة األخيرة من الن

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ  . ووافق مجلس النواب على النص كما هو في المشروع النهائي . في المشروع النهائي

في التزامات المتعاقدين وفي ذلك إهدار لقاعدة أن العقد اعترض على النص بأنه يعطي للقاضي سلطة خطرة إذ يمكنه أن يزيد 

ألن االلتزام بالعرف والعادة  291تتكلم عن تفسير العقود فيمكن االستغناء بها عن المادة  295ولما كانت المادة  ، شريعة المتعاقدين

ولكن يلزمه أيضاً بما تقتضيه طبيعة "  وبعد مناقشة استعيض عن عبارة . ونية الطرفين يكون في تفسير العقود وليس في تنفيذها

وقالت  ، في آخر الفقرة" بحسب طبيعة االلتزام " وأضيفت عبارة " ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته " بعبارة " االلتزام 

جلس الشيوخ ووافق م . 1فقرة  257وأصبح رقم المادة  . اللجنة في تقريرها إن التعديل يجعل الحكم أوضح دون أن يمس جوهره

  . ( 159ص  – 171ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  على النص كما أقرته لجنته

ففي تفسير العقد  . التمييز بين تفسير العقد وتحديد نطاقه وتنفيذه يعين على رفع اللبس في مسائل تبقى مضطربة دون هذا التمييز ( 111)  

ي تحديد نطاق العقد نضيف إلى هذه النية المشتركة ما لم تتناوله في الواقع ولكنه يعتبر ف . تعني بالبحث عن النية المشتركة للمتعاقدين

وفي تنفيذ العقد نجعل هذه النية المشتركة بعد أن نضيف إليها مسلتزماتها هي شريعة المتعاقدين فال يجوز نقض العقد  . من مسلتزماته

ها القانون ويجب تنفيذه طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن وال تعديله إال باتفاق الطرفني أو لألسباب التي يقرر

وإن ذهبت هذه المذكرة إلى أنه يبدأ بتحديد نطاق العقد  ، ونرى هذا التمييز واضحاً في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي . النية

على أن هذا الترتيب العكسي لم يخلط ما بين المسألتين بل أبقى كل منهما في الحدود المرسومة  ، ثم يعرض بعد ذلك أمر التفسير

 جديد ( 257) م  125ومما هو جدير بالذكر أن الفقرة الثانية من المادة " وهذا ما ورد في المذكرة اإليضاحية في هذا الشأن :  . لها
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  . فننتقل اآلن إلى الكالم في تحديد نطاقه ، وقد فرغنا من الكالم في تفسير العقد

  العوامل التي يسترشد بها القاضي في تحديد نطاق العقد – 413

بل يضيف إلى ذلك ما يعتبر  ، في تحديد نطاق العقد على ما اتجهت إليه النية المشتركة للمتعاقدين ، كما قدمنا ، ال يقتصر القاضي :

 ، بها القاضي في تحديد هذه المستلزماتأهم العوامل التي يسترشد  ، وقد ذكر القانون ال على سبيل الحصر . من مستلزمات العقد

العرف (  9)  . القانون في أحكامه التكميلية والمفسرة(  1)  . طبيعة االلتزام(  2: )  وهذه هي . ومن ثم في تحديد نطاق العقد

  . العدالة(  5)  .(  clauses de style)  ويضاف إليه الشروط المألوفة

  : طبيعة االلتزام – 414

تملي على القاضي أن يستكمل نطاق العقد بما تقتضيه هذه الطبيعة وفقاً للقانون (  nature de l’obligation)  االلتزاموطبيعة 

 والعرف والعدالة
 (117  )

فمن باع عيناً يعتبر أنه قد باع باإلضافة إلى أصل العين ملقحاته الضرورية وكل ما أعد بصفة دائمة  .

ومن باع حقاً يعتبر أنه قد باع باإلضافة إليه ما يكفله ويؤيده كرهن  .(  جديد 591م )  طبيعة األشياءالستعمالها طبقاً لما تقضي به 

التي ال غنى عنها في (  accessories)  اإلضافية ومن باع سيارة يعتبر أنه قد باع معها جميع األدوات . وكفالة أو دعوى ضمان

مشتري السجالت التي تبين ما على المتجر من ديون وما له من حقوق وما يتصل به ومن باع متجراً وجب عليه أن يسلم لل . تسييرها

 من عمالء ونحو ذلك
 (115  )

.  

  القوانين التكميلية والمفسرة – 415

 . تعين القاضي إلى حد كبير ؟؟؟ استكمال نطاق العقد(  lois suppletives , interperetatives)  والقوانين التكميلية والمفسرة :

لك أنه يصعب في كثير من األحوال أن ينظم المتعاقدان العالقة فيما بينهما في جميع تفصيالتها فهما في الغالب يتركان بعض ذ

 وإما اعتماداً على أحكام القانون ، إما ألنهما لم يتوقعها ، التفصيالت
 (199  )

مثل  . وهنا تأتي األحكام القانونية المفسرة تكمل العقد .

                                                                                                                                                                    

 . على العرف الجاري في شرف التعامل بصدد كيفية تنفيذه . . . وتنص ، عقدتنص على طبيعة االلتزام في معرض تحديد مضمون ال

وقد  ، ذلك أنه يبدأ بتحديد مضمون العقد . والواقع أن التفرقة من هذا الوجه بين تحديد مضمون العقد وتفسيره وكيفية تنفيذه جد دقيقة

لمضمون وهو يقتصر على شقة الثابت بالعبارة دون ما يستكمل ثم يعرض أمر تفسير هذا ا . يستتبع ذلك استكمال ما لم يصرح به فيه

فإذا تم للمتعاقدين تحديد مضمون العقد وتفسيره عمدا إلى تنفيذه وفقاً لما يفرضه حسن النية وما يقتضي  . منه من طريق الداللة

ه المرالح الثالث ميسوراً من الناحية وإذا كان التفريق بين هذ . من التقنين اللبنانين ( 112) أنظر م  العرف في شرف التعامل

)  "ويتجلى ذلك بوجه خاص فيما يتعلق بتحديد مضمون العقد وتفسيره  ، فمن البين إنها تختلط في الواقع ببعضها ، المنطقة البحتة

  . ( 151ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

وغمض هذا  . طبيعة االلتزام تتحدد وفقاً للقانون والعرف والعدالة وقد رأينا أن نص المشروعين التمهيدي والنهائي واضح في أن ( 117)  

على أن اللجنة تقول في تقريرها إنها قصدت من التعديل أن  ، المعنى بعد التعديل الذي أدخلته لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ

طبيعة اإللتزام والقانون والعرف والعدالة كلها ف ، وليس ثمة كبير أهمية لهذه التحويرات . تجعل الحكم أوضح دون أن تمس جوهرة

  . وعلى هذا الوجه جرينا في شرح النص . عوامل تساهم في تحديد نطاق العقد

ويقول االساتذة بالنيول وريبير وبالونيجه وسيطهم إن القضاء  – 599ص  175أنظر الدكتور حلمي بهجت بدعوى بك فقرة  ( 115)  

 agir de conne)  االلتزام األول هو العمل بحسن نية . التزامات ثالثة يستخلصها من طبيعة العقدالفرنسي يضيف إلى نطاق العقد 

foi ) ، وااللتزام الثاني هو التزام الضمان . وظاهر أن هذا االلتزام يتصل بتنفيذ العقد ال بتحديد نطاقه  (oblig garantie ) ،  وقد

 . ولكنه التزام قائم في كل العقود التي تقتضي طبيعتها ذلك ، نظم القانون التزام الضمان هذا في بعض العقود كالبيع واالجيار

فعقد العمل يقتضي أن  ، وهو التزام تقتضيه طبيعة بعض العقود ، ( oblige ce securite)  وااللتزام الثالث هو ضمان السالمة

وعقد نقل األشخاص يقتضي أن يضمن أمين النقل سالمة األشخاص الذين ينقلهم من مكان إلى  ، ة العماليضمن رب العمل سالم

  . ( 519 – 597وفقرة  595 – 599فقرة  1جزء  2555) بالنيول وريبير وبالونجيه سنة  مكان

إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل وهي حالة ما  ، والتي مر ذكرها ، 59وهذه غير الحالة المنصوص عليها في المادة  ( 199)  

فإن المحكمة  ، ولم يشترطا أن العقد ال يتم عند عدم االتفاق عليها ، الجوهرية في العقد واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد

اقدين ف يالحالة التي نحن بصددها والفرق بين الحالتين أن المتع . تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة

أما في الحالة المنصوص عليها في المادة  . اغفال بعض التفصيالت ألنهما لم يتوقعاها أو توقعها ولكن تركا تنظيمها ألحكام القانون

هما لم يستطيعا ولكن ، فإن التفصيالت التي تركها المتعاقدان دون تنظيم هي تفصيالت توقعاها وأرادا أن ينظماها باتفاقهما 59
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وقد يغفالن بعض التفصيالت كتعيين ميعاد تسليم المبيع ومكانه وميعاد  ، فيعينا المبيع والثمن ، ذلك أن يتعاقد شخصان على بيع

الوفاء بالثمن ومكانه وما يلتزم به البائع من ضمان تعرض واستحقاق وعيوب خفية وما إلى ذلك كل هذه التفصيالت بين القانون 

 ، وجعل هذه األحكام أحكاماً تكميلية تحدد نطاق العق إذا كان المتعاقدان لم يتوقعا ما يعرض منها ، د البيعأحكامها في نصوص عق

 ً  . تفسيرية تكشف عن إرادة المتعاقدين إذا كان المتعاقدان قد توقعا ما يعرض لهما من ذلك واعتمدا على هذه األحكام المفسرة وأحكاما

ألن هذه  ، وهذا ما يعلل أن ليس له أثر رجعي ينسحب على العقود التي أبرمت قبل صدورها . قدوتكون هذه األحكام جزءاً من الع

فال يجوز أن ينسخ جزء  ، العقود وجدت في وقت كانت أحكام أخرى تكمل فيه إرادة المتعاقدين وكانت هذه األحكام جزءاً من العقد

في  9وكان السعر القانونين )  النقود بالسعر القانونين في ظل القانون القديم فلو أن شخصاً اقترض مبلغاً من . من العقد بقوانين الحقة

  . % 9ال يسرى على هذا القرض ويبقى السعر  ، في المائة 5وقد نزل بالسعر القانوني إلى  ، فإن القانون الجديد ،(  المائة

فإن المتعاقدين يستطيعان  ، التي افترضها القانون أو كشف عنهاولما كانت هذه األحكام التكميلية والمفسرة ليست إال إرادة المتعاقدين 

وإذا كانت تعتبر  . فهي ليست من النظام العام ، أن يتفقا صراحة أو ضمناً على استبعادها أو تعديلها أو تقييدها على النحو الذي يريانه

  . إنها إرادة المتعاقدين فهذا االعتبار يزول إذا قام الدليل على العكس

  العرف والشروط المألوفة – 416

وكما يكون  . رأينا أن العرف يجري مجرى القانون في المسائل التجارية والمعامالت البحرية وعقود التأمين والحساب الجاري :

 .(  clauses de style)  ويتصل بالعرف الشروط المألوفة . العرف من عوامل تفسير العقد كذلك يكون من عوامل تحديد نطاقه

ذلك أن هناك عقوداً أصبح من  . وهي شروط أكثر تحديداً من العرف ، فتضاف إلى العقد الشروط التي جرت العادة بادراجها فيه

وأصبح لكل من المتعاقدين مطالبة اآلخر  . حتى صار تكرا هذه العبارات غير ذى فائدة ، المألوف فيها أن تشتمل على عبارات معينة

مثل ذلك ما جرت به العادة في الفنادق  . ألنها أصبحت عرفاً خاصاً بهذا العقد ، شروط ولو لم تذكربتنفذ ما تقضي به هذه ال

فهذا شرط ينفذ حتى لو لم يذكر ذلك للعميل وحتى  ، والمطاعم والمقاهى من أن يضاف إلى حساب العميل نسبة مئوية تنفح بها الخدم

 فالشرط الخاص هو الذي يعمل به ، ولكن عند تعارض شرط مألوف مع شرط خاص ادرج في العقد . لو لم يره مكتوباً 
 (192  )

.  

  العدالة – 417

فالبائع ال يلتزم فحسب أن يقوم بما هو ضروري لنقل  . وقد يسترشد القاضي بقواعد العدالة في استكمال شروط العقد لتحديد نطاقه :

وهذا التزام  . جب عليه أيضاً أن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيال أو عسيراً بل ي . الحق المبيع إلى المشتري

 .(  من القانون المدني الجديد 517أنظر م )  وقد يورد القانون في شأنه نصوصاً صريحة ، تقتضيه العدالة وإن لم يذكر في العقد

 . وهذا التزام تقتضيه العدالة وإن لم يذكر في العقد ، نتزع بها عمالء المتجروبائع المتجر يلتزم نحو المشتري إال ينافسه منافسة ي

والعامل الفني إذا عمل في مصنع فاطلع على أسراره الصناعية بحكم عمله يلتزم إال يبوح بهذه األسرار لمصنع منافس ولو لم يشترط 

إذا كانت طبيعة  ، أثناء عمله يكون من حق رب العمل وما يستنبطه العامل من اختراعات ف .(  جديد 171قارن م )  عليه ذلك

ولو لم يشترط رب العمل في العقد أن يكون له الحق فيما يهتدى  ، األعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في االبتداع

ه إال يكتم عن شركة التأمين ما وفي عقد التأمين على الحياة يجب على المؤمن ل .(  جديد 1فقرة  177م )  إليه من المخترعات

هذا وليست نظرية الحوادث الطارئة  . إذا كان من شأنها أن تؤثر في التبعة التي تتحملها الشركة ، أصيب ه من أمراض خطيرة خفية

إال تطبيقاً لمبدأ العدالة في تحديد نطاق العقد وقياس مدى ما  –وقد وضع لها القانون الجديد نصا عاماً وطبقها في عقود مختلفة  –

وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام صار مرقهاً  ، يلتزم به المتعاقد إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها

  . للمدين إلى حد يخل بالعدالة الواجبة

  نونتحديد نطاق العقد هو من مسائل القا – 418

وأن  ، فتستطيع هذه المحكمة أن تعقب على حكمه ، خضع في هذا التحديد لرقابة محكمة النقض ، وإذا حدد القاضي نطاق العقد :

كان في ذلك انتقاص من  ، فإذا طبق القاضي بعض شروط العقد دون بعضها اآلخر . تأخذ عليه أنه انتقص من نطاق العقد أو زاد فيه

 الحكمنطاق العقد ووجب نقض 
 (191  )

.  

                                                                                                                                                                    

وإنما يحل محل المتعاقدين  ، والقاضي في هذه الحالة األخيرة ال يفسر نية المتعاقدين وال يكمل نطاق العقد . الوصول إلى هذا االتفاق

  . في صنع العقد

  . 271ص  91م  2555يونية سنة  1استئناف مختلط في  ( 192)  

قضت بان الخطأ في تطبيق نصوص العقد خطأ في تطبيق القانون يخضع لرقابة وإلى هذا الرأي ذهبت محكمة النقض عندما  ( 191)  

وعندما أعلن بقبول عطائه  ، غير التأمين المؤقت ) وزارة الحربية ( نفى دعوى المقاول الذي لم يدلع للمدعى عليه . محكمة النقض
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 الفهرس العام

 (  العقد شريعة المتعاقدين)  إلزام المتعاقدين بتنفيذ العقد  -المطلب الثالث 

  القاعدة العامة واالستثناء منها – 419

عند الكالم  ، وقد أورد القانون الجديد . فالواجب تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه ، القاعدة العامة هي أن العقد شريعة المتعاقدين :

 في آثار العقد
 (199  )

االستثناء األول ما تقضي به نظرية الحوادث الطارئة من جواز تعديل القاضي  . على هذه القاعدة استثنائيين ،

واالستثناء الثاني ما تقضي به نظرية عقود اإلذعان من جواز تعديل القاضي للشروط التعسفية أو اإلعفاء  ،(  1فقرة  251م )  للعقد

  .(  255م )  منها

 وال نعود إلى عقود اإلذعان فقد سبق الكالم فيها
 (195  )

ونقتصر هنا على مالحظة أن العقد إذا تم بطريق اإلذعان وأشتمل على  .

ال عند تنفيذه كما هو األمر في نظرية الحوادث  ، الذي يلحق العقد في هذه الحالة يلحقه منذ تكوينهفإن العيب  ، شروط تعسفية

وما اإلذعان إال ضرب من اإلكراه أو االستغالل يرتب عليه  . فنظرية عقود اإلذعان أقرب إلى نظرية عيوب الرضاء . الطارئة

لنص الخاص بعقود اإلذعان في المكان الذي وضع فيه النص الخاص وكان المنطق يقضي بأن يوضع ا . القانون نتائج محدودة

  . فهذه أشكل بتلك ، بنظرية االستغالل

ثم االستثناء وهو ما (  1)  القاعدة وهي تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه(  2: )  فإذا تركنا عقود اإلذعان بقى أن نبحث مسالتين

  . تقضي به نظرية الحوادث الطارئة

 تنفيذ العقد في جميع ما أشتمل عليه  - 1

  النصوص القانونية – 411

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 251نصت الفقرة األولى من المادة  :

 أو لألسباب التي يقررها القانون ، فال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين ، العقد شريعة المتعاقدين - 2"  
 (199  )

" . 

  : على ما يأتي 257الفقرة األولى من المادة  ونصت

 يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"  
 (191  )

" .  

                                                                                                                                                                    

فألغى المدعى عليه عطاءه وانصرف إلى غيره  ، وكلف بإيداع التأمين النهائي امتنع ولم يحرر عقد التوريد وطلب اعفاءه من التعهد

فلمحكمة  ، في هذه الدعوى إذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذي كان يجب تطبيقه –في استيراد المطلوب له 

وال يرد على ذلك بأن تطبيق بعض شروط عقد  . نقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيقال

المناقصة وعدم تطبيق بعضها اآلخر على الدعوى هو مما يدخل في والية قاضي الموضوع دون رقابة عليه فيما يرتئيه من تفسير 

)  لعقد دون نص آخر أولى منه هو اجتهاد يخضع فيه القاضي لرقابة محكمة النقضألن تطبيق نص من نصوصن ا ، هذه الشروط

وقضت محكمة النقض أيضاً بأن تفسير بند في العقد  – ( 119ص  15رقم  1مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  21نقض مدني في 

ص  219رقم  1مجموعة عمر  2595مارس سنة  19) نقض مدني في  تفسيراً صحيحاً مع ترك البنود األخرى يوجب نقض الحكم

لحامد فهمي باشا والدكتور محمد حامد فهمي بك ص " النقض في المواد المدنية والتجارية " أنظر أيضاً في هذا المعنى  . ( 991

  . ) والتمييز غير واضح في هذا المرجع بين تفسير العقد وتحديد نطاقه ( 155ص  – 151

  . ثناءات أخرى كثيرة تفرقت في أماكن مختلفة كما سنرىوإال فإن القانون أورد است ( 199)  

  . وما بعدها 227أنظر آنفاً فقرة  ( 195)  

العقد شريعة " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  129تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  ( 199)  

 ً وأقرته لجنة  . "ه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون فال يجوز نقض ، المتعاقدين ما دام قد انعقد صحيحا

من  292وأصبح رقم النص الفقرة األولى من المادة  ، لعدم الحاجة إليها" مادام قد انعقد صحيحاً " المراجعة بعد حذف عبارة 

 ثم مجلس الشيوخ ، فقرة أولى 251دني بمجلس الشيوخ تحت رقم ثم لجنة القانون الم ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

  . ( 171ص  – 117ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

يجب تنفيذ العقد طبقاً " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  125تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  ( 191)  

فقرة أولى في  291وأصبح رقم النص المادة  ، "لما أشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وما تقتضيه نزاهة التعامل 

قد وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ قيل تعليقاً على النص إنه وإن كان الع . ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

فحسن النية يظل  ، شريعة المتعاقدين فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني ال المعاني كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان

 ، "وما قتضتيه نزاهة التعامل " وحذفت اللجنة عبارة  . العقود جميعاً سواء فيما يتعلق بتعيين مضمونها أم فيما يتعلق بكيفية تنفيذها
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 العقد شريعة المتعاقدين – 411

مادام العقد قد نشأ صحيحاً  ، هال يبقى إال أن يلزم المتعاقدين بتنفيذ جميع ما أشتمل علي ، بعد أن يفسر القاضي العقد ويحدد نطاقه : 

 ً أي في نطاق ال يصطدم فيه مع النظام العام وال مع  ، وهو ال يكون صحيحاً ملزماً إال في الدائرة التي يجيزها القانون . ملزما

  . اآلداب

بل هو  . ة فيما بين المتعاقدينألن العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العالقة التعاقدي ، ويطبق القاضي العقد كما لو كان يطبق قانونا

وقد رأينا أن الحكام القانونية التي تخرج عن هذه الدائرة ليست إال أحكاماً تكميلية أو  ، ينسخ القانون في دائرة النظام العام واآلداب

ن العقد هو القانون الذي يسري كا ، فإذا تولى المتعاقدان بارادتهما تنظيم العالقة فيما بينهما في العقد ، تفسيرية إلرادة المتعاقدين

العقد شريعة " :  حين قالت 251وهذا هو المعنى الذي قصدت إليه الفقرة األولى من المادة  . وتوارى البديل أمام األصيل ، عليهما

شرعي تقوم بالنسبة االتفاقات التي تمت على وجه " :  من القانون المدني الفرنسي في هذا المعنى 2295وتقول المادة  . " المتعاقدين

 Les conventions legalement formees tiennent lieu de loi a ceux qui les not)  . " إلى من عقدوها مقام القانون

faites  ). وقد نقل المشرع الفرنسي هذا النص عن دوما  (Domat  )كما قدمنا 
 (191  )

.  

 أو لألسباب التي يقررها القانونفال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين  – 412

هي أن العقد ال يجوز نقضه وال تعديله إال باتفاق الطرفين أو  ، والنتيجة المباشرة للمبدأ القاضي بأن العقد شريعة المتعاقدين" :  

  . لألسباب التي يقررها القانون

اً صحيحاً أو يعدله بدعوى أن النقض أو التعديل فال يجوز لهذا أن ينقض عقد ، ال يجوز نقض العقد وال تعديله من جهة القاضي

وال يجوز نقض العقد وال تعديله من جهة أي من المتعاقدين فإن  . فالعدالة تكمل إرادة المتعاقدين ولكن ال تنسخها ، تقتضيه العدالة

  . وما تعقده إرادتان ال تحله إرادة واحدة ، العقد وليد إرادتين

  . ز نقض العقد أو تعديله باتفاق المتعاقدين أو األسباب يقررها القانونومع ذلك يجو . هذا هو األصل

أو باتفاقهما عند التعاقد على  ، إما باتفاقهما على ذلك عند النقض أو التعديل ، فيكون نقض العقد أو تعديله من عمل المتعاقدين معاً 

ن في إيجاد العقد هي ذاتها التي تطبق على توافق اإلرادتين في والقواعد التي تطبق على توافق اإلرادتي . إعطاء هذا الحق ألحدهما

  . نقضه أو في تعديله

 ، فهناك عقود ينص القانون على أنه يجوز ألحد المتعاقدين أن يستقل بإلغائها . وقد يكون نقض العقد أو تعديله لسبب يقرره القانون

وقد ينص القانون في بعض األحوال  . كالوكالة والوديعة والعقود الزمنية التي لم تحدد لها مدة كالشركة وااليجار وعقد العمل

وفي جواز  ،(  115م )  كما فعل في جواز تعديل الشرط الجزائي ، االستثنائية على جواز تعديل العقد نزوال عند اعتبارات عادلة

وفي  ،(  195م )  وفي جواز تعديل اجر الوكيل ،(  999م )  وفي جواز الرجوع في الهبة .(  951م )  ةمنح المدين نظرة الميسر

 جواز رد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول في نظرية الحوادث الطارئة التي سنتناولها بالبحث بعد قليل
 (197  )

.  

                                                                                                                                                                    

ووافق عليها  . فقرة أولى 257وأصبح رقم المادة  ، "في عموم تعبير حسن النية ما يغني عنها " الحذف في تقريرها بأن وعللت هذا 

  . ( 159ص  – 171ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  مجلس الشيوخ

وقد عقد  . لقانون على وجه مطلقفليس هذا معناه أن نصوص العقد تأخذ حكم نصوص ا ، وإذا كان العقد شريعة المتعاقدين ( 191)  

وفي أن كال منهما  ، أما وجوه الشبه ففي أن كال منهما ملزم . مقارنة بين العقد والقانون ( 157فقرة  – 151فقرة  1) جزء  جوسران

 ، ا كل منهماوفي أنه يجوز حل العقد كما يجوز إلغاء القانون بعين الطريقة التي صنع به ، يجوز أن يخرج على قانون أو على عرف

ووجوه الخالف هي أن العقد ال يجوز أن يخرج على  . وفي أن العقد يفسر كما يفسر القانون طبقاً لمقتضيات العدالة وحسن النية

كن والعقد قد يحل فإرادة واحدة فيم ، قانون يعتبر من النظام العام أما القانون فيلغي قانوناً آخر مثله ولو كان معتبراً من النظام العام

وتفسير العقد مسألة  ، إذن حله بطريقة غير التي صنع بها في أحوال استثنائية بخالف القانون فال يلغي إال بالطريقة التي صنع بها

  . ال رقابة لمحكمة النقض عليها أما تفسير القانون فمسالة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ) على تفصيل سبق بيانه ( موضوعية

فهو يلزم عاقديه بما يرد  ، ولكنه شريعة اتفاقية ، العقد شريعة المتعاقدين" المذكرة اإليضاحية في هذا الصدد ما يأتي : وتقو  ( 197)  

 ، بل وال يجوز ذلك للقاضي ، "واألصل أنه ال يجوز ألحد طرفي التعاقد أن يستقل بنقضه أو تعديله  . االتفاق عليه متى وقع صحيحاً 

فال يجوز إذن  . ألنه ال يتولى إنشاء العقود عن عاقديها وإنما يقتصر عمله على تفسير مضمونها بالرجوع إلى نية هؤالء العاقدين

أو لسبب من األسباب المقررة في القانون كما هو  –ويكون هذا التراضي بمثابة عقد جديد  –نقض العقد أو تعديله إال بتراضي عاقديه 

  . ( 179ص  ، 115ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج " الرجوع في الهبة الشأن في أسباب 
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  : نيةولكن يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن ال – 413

 . كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد ينص على أنه يجب تنفيذ العقد بطريقة تتفق ما يفرضه حسن النية وما يقتضيه شرف التعامل

فإذا تعين مضمون العقد وجب تنفيذه على وجه يتفق مع ما " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي

أحدهما ذاتي قوامه نية العاقد وقد  : وبهذا يجمع المشروع بين معيارين . النية وما يقتضيه العرف في شرف التعامليفرضه حسن 

 . " واآلخر مادي يعتد بعرف التعامل وقد اخذ به التقنين األلماني ، اختاره التقنين الفرنسي
 (195  )

ومن ثم نرى أن لجنة القانون المدني 

قد استبقت في الواقع المعيار الذاتي دون  ، عندما حذفت المعيار الثاني الخاص بنزاهة التعامل من المشروع النهائي ، بمجلس الشيوخ

وهذا )  ألن في عموم تعبير حسن النية"  أما ما ذكرته في تقريرها من إنها حذفت العبارة التي تقرر المعيار المادي . المعيار المادي

"  غني عنهاما ي(  هو المعيار الذاتي
 (159  )

بعد هذا  ، لذلك يجب . ألن المعيار الذاتي ال يغني عن المعيار المادي ، فغير صحيح

  . وهو معيار حسن النية ، االقتصار على المعيار الذاتي ، التعديل

ذلك أن حسن النية هو الذي  . فالقاضي عندما يلزم المتعاقدين بتنفيذ العقد يقتضي منهما أن ينفذاه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

 contrats de droit)  عقود حرفية التنفيذ ، كما كان األمر في القانون الروماني ، ولم يعد هناك . يسود في تنفيذ جميع العقود

strict  )وعقود رائدها حسن النية  (contrats de bonne foi  )حسن النية بل العقود جميعها في القانون الحديث قوامها في التنفيذ 
 (152  )

.  

ويرتب القضاء الفرنسي على وجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقد أن المقاول إذا تعهد بتوصيل أسالك الكهرباء وجب عليه أن 

 يقوم بتوصيلها من اقصر طريق ممكن
 (151  )

 وأن أمين النقل يجب عليه أن ينقل البضاعة من الطريق األصلح بالنسبة إلى صاحبها ،
 (159  )

.  

فقرة  951م )  فيمنح المدين نظرة الميسرة إذا كان في عدم تنفيذه للعقد حسن النية ، ويجزى القانون حسن النية فيما يتعلق بتنفيذ العقد

فيلزم المدين في المسئولية العقدية بالتعويض عن الضرر الذي كان ال يمكن توقعه  ، ويجازي سوء النية في عدم تنفيذ العقد .(  1

وهذا وذاك ينمان عما  .(  1فقرة  112م )  وقت التعاقد إذا كان هذا المدين في عدم تنفيذه للعقد في ارتكب غشاً أو خطأ جسيما

  . لعقدوراءهما من قاعدة مستترة تنهي عن البش وتأمر حسن النية في تنفيذ ا

وهو التزام يقضي على كل من المتعاقدين أن  ، وهناك عقود يتجلى فيها واجب حسن النية في التنفيذ في صورة التزام بالتعاون

حتى أن القانون يجيز  ، ففي عقد الشركة واجب التعاون ما بين الشركاء في تنفيذ العقد أمر ملحوظ . يتعاون مع صاحبه في تنفيذ العقد

 من القانون المدني الفرنسي 2712من القانون المدني الجديد والمادة  992 – 999م )  و أخل أحد الشركاء بهذا الواجبحل الشركة ل

وفي عقد التأمين يلزم واجب التعاون المؤمن له أن يخطر المؤمن بما يقع من حوادث أثناء سريان العقد وأن يبذل ما في وسعه  .( 

ويقضي واجب التعاون  .(  12و  25و  21م  : في فرنسا 2599يولية سنة  29قانون )  ذا وقعللتخفيف من الضرر المؤمن عليه إ

 559م )  وعلى المشتري أن يخطر البائع بدعوى استحقاق المبيع في وقت مالئم . على الناشر أن يخطر المؤلف عما تم في بيع كتابه

وال يجوز للمستأجر أن يمنع  .(  555م )  ع به في خالل مدة معقولةوإذا كشف عيباً في المبيع وجب عليه أن يخطر البائ .(  جديد

ويجوز للمستأجر أن يضع بالعين  .(  919م )  المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة

فإذا كان تدخل المؤجر الزماً فتمام شيء  ، كالمؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والتليفون والراديو وما إلى ذل

ويجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب  .(  972م )  من ذلك جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدخل

لتعرض لها أو كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة أو ينكشف عيب فيها أو يقع اغتصاب عليها أو يعتدى أجنبي با ، تدخله

 .(  199م )  وعلى الوكيل أن يوافى الموكل بالمعومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة .(  979م )  بإحداث ضرر بها

                                                 

  . 177ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 195)  

  . 159ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 159)  

إن كان شريعة ويستخلص مما تقدم أن العقد و" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 152)  

فحسن النية يظل العقود  ، فليس ثمة عقود تحكم فيها المباني ون المعاني كما كان الشأن في بعض العقود عند الرومان ، المتعاقدين

وتقول  – ( 177ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "جميعاً سواء فيما يتعلق بتعين مضمونها أم فيما يتعلق يكفية تنفيذها 

في تكوين  ( dol)  إن القاضي كما يمنع التدليس ( 591فقرة  – 599فقرة  1) جزء  بالنيول وريبير وبوالنجيه في وسيطهماالساتذة 

 ، فهو تدليس عند تكوين العقد ، والتدليس والغش شيء واحد يتخذ اسمين مختلفين . في تنفيذه ( fraude)  كذلك يمنع الغش ، العقد

  . وهو غش عند تفيذه

  . 11ص  2519داللوز األسبوعي  2519يناير سنة  25نقض فرنسي في  ( 151)  

  . 519 – 2 – 71سيريه  2771يناير سنة  92نقض فرنسي في  ( 159)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

(  121م )  وعلى أن ي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التي بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف
 (155 

 )
.  

ويمكن القول بوجه عام إن التزام المتعاقد بتنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية يغني في بعض األحوال عن االلتجاء إلى 

فإن المتعاقد الذي يحيد عن حسن النية في المطالبة بحقه يكون مسئوال على أساس المسئولية  . نظرية التعسف في استعمال الحق

قبل أن يكون مسئوال على أساس المسئولية التقصيرية  ، لتزامه العقدي من وجوب مراعاة حسن النية في تنفيذ العقدالعقدية إلخالله با

 للتعسف في استعمال الحق
 (159  )

.  

 نظرية الحوادث الطارئة – 2
 (*  )

 

  (Theorie de l’imprevision  ) 

  النصوص القانونية – 414

ومع ذلك إذا طرأت حوادث استئنافية عامة لم يكن " :  من القانون المدني الجديد على ما يأتي 251نصت الفقرة الثانية من المادة  :

صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة  ، وأن لم يصبح مستحيال ، في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي

ويقع باطال كل  . جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، فادحة

 اتفاق على خالف ذلك
 (151  )

 . وهذا نص مستحدث لم يكن له نظير في القانون القديم . "

                                                 

  . وقد أورد تطبيقات كثيرة لفكرة التعاون . 955ص  – 952الدكتور حلمي بهجت بدوي بك ص  ( 155)  

  . 591رة فق – 599فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 159)  

ومع ذلك إذا طرأت " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  129تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  ( 151)  

صار مرهقاً للمدين  ، وإن لم يصبح مستحيال ، وترتب على حوادثها أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ، حوادث استثنائية ال يمكن توقعها

إن  ، أن ينقص االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ، بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، جاز للقاضي ، يهدده بخسارة فادحة بحيث

والمراد بإضافة هذا الوصف أن  ، "حوادث استثنائية " بعد عبارة " عامة " وأضافت لجنة المراجعة كلمة  . "اقتضت العدالة ذلك 

بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس كفيضان عال غير منتظر يكون  ، الحوادث االستثنائية ينبغي إال تكون خاصة بالمدين

" ة وهي وحذفت اللجنة العبارة األخيرة من الماد . قد اغرق مساحة واسعة من األرض أو غارة غير منتظرة للجراد أو انتشار وباء

في  292وأصبح رقم المادة  . "ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك " على أن يحل محلها عبارة " أن اقتضت العدالة ذلك 

وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ قيل  . ووافق مجلس النواب على المادة كما وردت ف يالمشروع النهائي . المشروع النهائي

وال تتصرف إلى  ، االستثنائية العامة تتصرف إلى ما كان عاماً من هذه الحوادث كالفيضان والجراد في إيضاح النص الحواثد

وقيل أيضاً إن أساس  . وال يعد انتشار الدودة حادثاً استثنائياً عاما ألنه خطر متوقع –كحريق المحصول مثال  –الحوادث الفردية 

بل يتحمل كل منهما شيئاً من الخسارة ال أن يتحملها أحدهما بإبطال  ، من التزامه النظرية هو تضحية من الجانبين وليس اخالء أيهما

وذكر أن المشروع قنع في تحديد الحادث غير المتوقع بوضع ضابط للتوجيه دون أن يورد أمثلة تطبيقية فقهية الصيغة وبذكل  . العقد

قد أخطأ التوفيق في هذا الصدد غذ جمع بين الحرب والوباء وبين  غاير القانون البولوني الذي اخذ عنه نص المادة ألن هذا التقنين

وقيل كذلك إن استعمال القاضي للرخصة في  . هالك المحصول بأسره في بعض ما ساق من تطبيقات فخلط بذلك بين العلة والمعلول

ولما اعترض على  . ل هذه الرخصةإنقاص االلتزام المرهق خاضع لمراقبة محكمة النقض من حيث توافر الشروط التي تبيح استعما

ألن القاضي قد يرى زيادة االلتزام المقابل ال إنقاص االلتزام المرهق كان الرد أن اإلنقاص غير " ينقص االلتزام المرهق " عبارة 

نقص االلتزام ي" فاستعاضت اللجنة عن عبارة  ، مقصود به اإلنقاص المادي وإنما قصد به التعديل وينسب دائماً إلى عبء االلتزام

ثم قام اعتراض على النص في ذاته بدعوى أنه  . "يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول " بعبارة " المرهق إلى الحد المعقول 

وبدعوى أن النص يثير مشاكل  ، إذ أن وظيفته هي تفسير إرادة المتعاقدين ال تعديل هذه اإلرادة ، يخرج القاضي عن وظيفته

فأجيب على هذه  ، المعامالت ألن أقل حادث سياسي قد يترتب عليه تارة رفع األسعار وأخرى انهيارهاومنازعات تهدد 

وبعد مناقشة لم  . االعتراضات بأن القاضي يحكم طبقاً لقواعد العدالة عندما ال يجد نصاً في العقد وهو في هذا يعمل في حدود وظيفته

)  . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته . 251نص تحت رقم المادة وأقرت ال ، تر اللجنة األخذ بهذه االعتراضات

  . 171ص  – 117ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  وضع النظرية – 415

 ، ويحل أجل التنفيذ . كعقد نوريد ، قد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل أو إلى آجالع : ونظرية الحوادث الطارئة تفترض الوضع اآلتي :

فيختل  ، فإذا بالظروف االقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه قد تغيرت تغيراً فجائياً لحادث لم يكن في الحسبان

فيرتفع سعرها  ، السلعة التي تعهد المدين بتوريدها من التسعيرة وليكن الحادث خروج . التوازن االقتصادي للعقد اختالال خطيراً 

فهل يؤخذ  . ارتفاعاً فاحشاً بحيث يصبح تنفذ المدين لعقد التوريد يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجار

 المدين في هذه الحالة بتنفيذ التزامه مهما بلغت الخسارة ؟

لكان قوة قاهرة ينقضي بها االلتزام أو لو أنه لم يكن من شأنه إال أن يجعل  ، ارئ قد جعل تنفيذ االلتزام مستحياللو أن هذا الحادث الط

وكل  ، فالتاجر يكسب ويخسر ، لما كان له من أثر ، في التجارة. تنفيذ االلتزام يعود بخسارة على التجار ال تخرج عن الحد المألوف

ولكنا نفرض فيما قدمناه أن تنفيذ االلتزام من جهة لم يصبح  . واللتزام المدين بتنفيذ التزامه كامال ، من الكسب والخسارة أمر متوقع

ثم إننا نفرض أن هذا كله لم يكن قائماً وقت  . ومن جهة أخرى صار مرهقاً يهدد التاجر بخسارة تخرج عن الحد المألوف ، مستحيال

 بل جد عند تنفيذه ، نشوء العقد
 (151  )

ال ينقضي التزام المدين ألن الحادث  : فماذا يكون الحكم ؟ تقول نظرية الحوادث الطارئة .

ولكن يرد القاضي االلتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين  ، وال يبقى التزامه كما هو ألنه مرهق ، الطارئ ليس قوة قاهرة

  . يطيقه بمشقة ولكن في غير إرهاق ، تنفيذه

 وتراها وهي تقوم في مرحلة تنفيذ العقد تقابل نظرتي االستغالل واالذعان في مرحلة تكوين العقد . لحوادث الطارئةهذه هي نظرية ا
 (157  )

هاتان يصلحان التوازن عن طريق الضرب على يد المتعاقد القوى أثناء تكوين  : فهي مثل نظيرتيها تصلح اختالل التوازن .

على أن اختالل التوازن في نظرية الحوادث  . األخذ بيد المتعاقد الضعيف أثناء تنفيذ العقدوهذه تصلح التوازن عن طريق  ، العقد

وفي النظريتين األخريين يرجع اختالل التوازن  . ومن ثم تتوزع تبعته بينهما ، الطارئة يرجع إلى حادث ال يد فيه ألي من المتعاقدين

 من ثم يرفع عن الضعيف كل ما أصابه من الغبنو ، إلى استغالل القوى من المتعاقدين للضعيف منهما
 (155  )

.  

الجديد نظرية عامة وطبقها تطبيقاً تشريعياً في حاالت  . وقد أخذ بها القانون المدني ، ونظرية الحوادث الطارئة لها تطور معروف

ً )  . في التطور التاريخي لنظرية الحوادث الطارئة(  أوالً : )  فنحن نتكلم . معينة في نظرية الحوادث الطارئة في القانون  ( ثانيا

  . المدني الجديد

                                                 

) دي  كمن يتعهد بحفر بئر تبلغ تكاليف حفرها أضعاف ما قدره ، فلو أن االلتزام نشأ في ذمة المدين مرهقاً فادحاً منذ تكوين العقد ( 151)  

ولكان علينا أن نلتمس العالج في عيوب  ، لبقينا في دائرة تكوين العقد ولم تخرج إلى مرحلة تنفيذه ، ( 552ص  915ة باج فقر

  . الرضاء من غلط أو تدليس أو نحو ذلك

وجه االجمال فيالحظ أوالً أن نظرية الطوارئ غير المتوقعة ليست على " وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  ( 157)  

) وهي حالة الحادث غير  أو كان الحقا له ) وهو االستغالل ( فالغبن عاصر انعقاد العقد . إال بسطة في نطاق نظرية االستغالل

) مجموعة األعمال  . "فقد يكون سبباً في بطالنه أو في انتقاصه على األقل  . ال يعدم أثره فيما يكون للتعاقد من قوة اإللزام المتوقع (

  . ( 172ص  1التحضيرية ج 

ففي تنفيذ العقد من طريق  . وتعين نظرية الظروف الطارئة على التوازن ما بين التنفيذ العين للعقد وتنفيذه من طريق التعويض ( 155)  

 ، لطارئةبفضل نظرية الظروف ا ، وها نحن . التعويض ال يلتزم المدين إال بتعويض الضرر الذي كان يمن توقعه عادة وقت التعاقد

فال يلتزم المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي تنفيذا عينياً إال بالقدر الذي كان يمكن توقعه عادة  ، تقرر ما يقرب من ذلك في التنليذ العيني

المعنى وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا  . وما زاد على هذا القدر المتوقع فال يتحمل تبعته كاملة ، وقت التعاقد

ويالحظ من ناحية أخرى أن نظرية الطوارئ غير المتوقعة تقيم ضربا من ضروب التوازن بين تنفيذ االلتزام التعاقدي " ما يأتي : 

) من المشروع التمهيدي وتقابل الفقرة الثانية من  155إذ تقضي الفقرة الثانية من المادة  . تنفيذا عينيا وتنفيذه من طريق التعويض

ويجوز بفضل  . بأن المدين ال يلتزم إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن نوقعه عادة وقت التعاقد من القانون الجديد ( 112المادة 

) مجموعة األعمال  "هذه النظرية أن يقتصر التنفيذ العيني إلى حد بعيد عما كان في الوسع أن يتوقع عقال وقت انعقاد العقد 

  . ( 171ص  1التحضيرية ج 

تلف نظرية الظروف الطارئة ومعها نظرية اإلذعان عن نظريةق االستغالل في أن نظرية االستغالل ذات معيار شخصي : استغالل هذا وتخ

  . أما نظريتا الحوادث الطارئة واإلذعان فلهما معيار مادي : حادث طارئ عام واحتكار لسلعة أو مرفق . هوى جامح أو طيش بين
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 التطور التاريخي لنظرية الحوادث الطائرة  - 1

  النظرية في العصور الوسطى – 416

فإن  ، فهي تعسف المتعاقد المنكوب عندما يختل التوازن االقتصادي للعقد . لما كانت نظرية الحوادث الطارئة ذات جانب أدبي بارر :

ولها أثر ملحوظ في  ، ظهرت في العصور الوسطى في القانون الكنسي . ظهورها ال يستغرب في القوانين المشبعة بالروح الدينية

 الفقه اإلسالمي
 (199  )

.  

فهنك  . ونياً فقد كان رجال الكنيسة في العصور الوسطى يرتبون على الحوادث الطارئة التي تجعل تنفيذ االلتزام مرهقاً للمدين أثراً قان

إذ هو ضرب من الربا المحرم ال يحل  . والغبن ال يجوز سواء عاصر تكوين العقد أوجد عند تنفذه ، غبن يقع على المدين المرهق

وقامت الصياغة الفنية للنظرية في القانون الكنسي على أساس قاعدة  . وهو إثراء دون حق للدانئ على حساب المدين المرهق ، أكله

فالعقد يفترض فيه شرط ضمني هو أن الظروف االقتصادية التي عقد في ظلها تبقى  .(  rebus sic stantibus)  فتغير الظرو

 ً وجب تعديل العقد  ، فإذا ما تغيرت بحيث يصبح تنفيذ العقد جائراً بالنسبة إلى أحد المتعاقدين . عند تنفذه وال تتغير تغيراً جوهريا

  . يير المفاجئ في الظروف االقتصاديةليزول الحيف الناشيء من هذا التغ

فيتفسخ اإليجار بالعذر في مذهب  . وبخاصة في عقد اإليجار ، وسم رجال الفقه اإلسالمي بنظرية الحوادث الطارئة في بعض العقود

امتناعاً من التزام  فكان الفسخ في الحقيقة ، ألنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد ، الحنفية

 الضرر
 (192  )

.  

  اندثارها في القانون الخاص –النظرية في القانون الحديث  – 417

إذ هو يعدل العقد بطلب من أحد  ، ولما كانت نظرية الحوادث الطارئة ثغرة ينفذ منها القاضي إلى العقد فينال من قوته الملزمة :

واندثرت بعد ذلك  ، لم تلبث النظرية أن انتكصت على أيدي المدنين من رجال القانون الفرنسي القديم ، المتعاقدين دون رضاء اآلخر

على  –فلم يقر النظرية الفقهاً  ، وثبت القانون المدني الحديث على هذا الموقف . نظرية القوة الملزمة للعقد ، أمام النظرية المعارضة

  . وال قضاء –خالف في الرأي 

فقيل إن النظرية تقوم  . وحاولوا أن يجدوا لها سنداً في المبادئ العامة للقانون المدني ، فقه فقد انبرى لتأييدها بعض الفقهاءأما في ال

وليس من حسن النية أن يتعسف الدائن بالمدين إذا أصبح التزام هذا  ، على أساس المبدأ القاضي بأن العقود يجب تنفذها بحسن نية

 لم تكن في حسبانه مرهقاً لظروف طارئة
 (191  )

ولكن خصوم النظرية يردون بأن حسن النية يقضي بأن ينفذ المتعاقدان ما اتفقا  .

وقيل إن النظرية تفسر في ضوء المبدأ القاضي بأن المدين في  –فينفتح الباب واسعاً للتحكم  ، ال أن يعدل القاضي هذا االتفاق ، عليه

فال يجوز إذن أن يحاسب المدين عن ظروف طارئة سببت ضرراً جيماً لم  ، عن الضرر المتوقعالتزام تعاقدي ال يدفع تعويضاً إال 

 يكن متوقعاً وقت التعاقد
 (199  )

ال عند تنفيذه كما هي  ، ويرد الخصوم بأن هذا حكم ال يطبق إال عند عدم تنفذ العقد بخطأ المدين .

فالقاضي بتعديله العقد المرهق يمنع الدائن  ، وقيل إن النظرية ترجع إلى مبدأ اإلثراء بال سبب –الحال في نظرية الحوادث الطارئة 

                                                 

  . ( seneque)  وسينيك ( cicerone)  الروماني فال نسمع لها صدى إال في اقوال الفالسفة من امثال شيشرونأم في القانون  ( 199)  

 ، فنفر الناس ووقع الجالء ، والعذر إما أن يرجع للعين المؤجرة كمن استأجر حماماً في قرية مدة معلومة – 251ص  5البدائع  ( 192)  

كأن يلحقه دين فادح ال يجد قضاءه إال من ثمن العين  ، وإما أن يرجع للمؤجر . ( 519 ص 5) الفتاوى الهندية  فال يجب األجر

وكذلك لو اشترى شيئاً فآجره ثم الطع على عيب به له أن يفسخ اإلجارة ويرده  ، فيجعل الدين عذراً في فسخ اإلجارة ، المؤجرة

نحو أن  ، وإما أن يرجع العذر للمستأجر . ( 519ص  – 595ص  5الفتاوى الهندية  – 255ص  – 257ص  5) البدائع  بالعيب

أو ينتقل من حرفة إلى  ، أو من الزراعة إلى التجارة ، أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة ، أو يريد سفرا ، يفلس فيقوم من السوق

ه من الجري على موجب أو كان عند تمنع ، وكما إذا كانت اإلجارة لغرض ولم يبق ذلك الغرض ، ( 251ص  5) البدائع  حرفة

 ً فبرأت  ، كما لو استأجر انساناً لقطع يده عند وقوع األكلة أو لقلع السن عند الوجع ، تنتقض اإلجارة عمن غير نقض ، العقد شرعا

  . ( 11ص  9ابن عابدين  – 597ص  5) الفتاوى الهندية  تنتقض اإلجارة ، األكلة وزال الوجع

" :  ( 11ص  9) جزء  فقال ابن عابدين ، وقد وضع الفقهاء للعذر معياراص مرناً  . واسعة –كما نرى  –ونظرية العذر في الفقه اإلسالمي 

فالنظرية تنتظم ما  . "والحاصل أن كل عذر ال يمكن معه استيفاء المعقود عليه إال بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ 

) عقد اإليجار  قارن أيضاً تصقيع الحكر . وما يعتبره دون هذه وتلك ، ره حوادث طارئةوما يعتب ، يعتبره القانون الحديث قوة قاهرة

  . ( 195ص  212للمؤلف فقرة 

  . 951فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  –وما بعدها  75ريبير في القاعدة األدبية فقرة  ( 191)  

  . 995ص  951فقرة  2قارن بالنيول وريبير وغسمان  ( 199)  
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 من أن يثري على حساب المدين
 (195  )

وفيل إن  –بل إن هناك سبباً الثرائه هو العقد  ، ويرد على ذلك بأن الدائن لم يثر بال سبب .

ولكن نظرية  . دين إلى حد اإلرهاق أصبح ال يستند إلى سبب كامل ووجب إنقاصهإذ متى وصل التزام الم ، نظرية السبب تصلح سنداً 

وقيل أخيراً إن نظرية  –وإال لكان الغبن سبباً في بطالن العقد  ، السبب ال تشترط وجود التعادل االقتصادي وال استمراره إذا وجد

الدائن يتعسف في استعمال حقه إذا طلب المدين بتنفيذ التزام ف ، الحوادث الطارئة يمكن اسنادها إلى مبدأ التعسف في استعمال الحق

ويرد خصوصم النظرية بأن الدائن قد أراد بتراخي التعاقد إلى مدة من الزمن أن  . أصبح مرهقاً لظروف طارئة لم يكن أحد يتوقعها

ً فإذا هي تغيرت وطالب بحقه الذي تعاقد من أجله كان متبصراً ال ، يأمن جانب تغير الظروف   متعسفا
 (199  )

ثم تقول جمهرة رجال  -

عولجت بالتشريع المناسب وبقدر  ، فإذا جدت أحوال تقتضي تدخل المشرع . الفقه إن نظرية الحوادث الطائرة مكانها هو التشريع

وفي عقود  ،(  moratorium)  وهذا ما فعله المشرع في مصر وفي فرنسا على اثر الحربين العالميتين في تأجيل الديون . الحاجة

 وفي بعض العقود التجارية ، وفي تحديد أسعار الحاجيات والمواد الغذائية ، اإليجار
 (191  )

.  

  . ال في فرنسا وال في مصر ، أما القضاء المدني فلم يقر النظرية

ه ترعة األراضي وقد أبدت محكمة النقض الفرنسية أن تعدل عقداً يرجع إلى القرن السادس عشر حيث كان متفقاً أن تروى ميا

 المجاورة بمقابل أصبح بعد أن تغيرت الظروف االقتصادية تافهاً كل التفاهة
 (191  )

وأبت أيضاً أن تعدل عقود التامين من خطر  .

ثم زيد عدد الجيش إلى النصف تقريباً مما جعل التجنيد بطريق االقتراع أكثر  ، التجنيد وقت أن كانت الجندية في فرنسا باالقتراح

 فزاد الخطر الذي تتعرض له شركة التأمين زيادة جسيمة بسبب هذا الحادث الطارئ ، احتماال
 (197  )

.  

اضطرد القضاء المختلط في  وقد . كالقضاء الفرنسي لم يأخذ بنرظية الحوادث الطارئة ، في ظل القانون القديم ، والقضاء المصري

أما إذا كان التنفيذ ممكناً فإنه يجب القيام به حتى لو كان مرهقاً  ، هذا المعنى فعنده أن االلتزام ال ينقضي إال إذا صار تنفيذه مستحيال

للمدين
  (195  )

فال يجوز  ، توقعةوقضت محكمة االستئناف المختلطة في حكم أخير بأن التعاقد وقت الحرب يجعل صعوبات التنفيذ م .

 االحتجاج بها للتخلص من االلتزام
 (119  )

.  

وقد كانت محكمة استئناف مصر الوطنية أخذت بالنظرية في حكم لها  . والقضاء الوطني أيضاً لم يقر نظرية الحوادث الطارئة

بسعر "  الذرة العويجة"  ثبت فيه من وقائع القضية أن مصلحة الحدود تعاقدت مع شخص على أن يورد لها كمية من ، معروف

فامتنع بعد أن ارتفع سعر هذا الصنف من االذرة على اثر  ، ثم طالبته المصلحة بتوريد جزء آخر ، فورد بعض ما تعهد به ، معين

أنه وإن كان من المقرر " :  إلغاء التسعيرة الجبرية من جنيهين وربع إلى ما فوق الخمسة الجنيهات وقد قررت المحكمة في حكمها

إال أنه يجب أن يكون ذلك  ، احترام العقود باعتبارها قانون المتعاقدين مادام لم يصبح تنفيذها مستحيال استحالة مطلقة لحادث قهري

وكان من شأنها  ، فإذا طرأت عند التنفيذ ظروف لم تكن في حسبان المتعاقدين وقت التعاقد . مقيداً بمقتضيات العدالة وروح اإلنصاف

وتجعل التنفيذ مرهقاً لدرجة لم يكن يتوقعها  ، قوق الطرفين وواجباتهما بحيث تخل بتوازنها في العقد إخالالً خطيراً أن تؤثر على ح

ويجب عدال العمل على مساعدة المدين وإنقاذه من  ، فإنه يكون من الظلم احترام العقد في مثل هذه الظروف ، بحال من األحوال

إذ أن هذه تتطلب ألجل أن  ، يكن في حسبان المتعاقدين تختلف عن نظرية الحادث الجبري وإن نظرية الطارئ بما لم . الخراب

                                                 

  . 999ص  951فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  ( 195)  

  . 511فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 199)  

وراجع في التشريع الفرنسي بعد الحرب العالمية  – 2527يناير سنة  12الصادر في فرنسا في  ( Faillot)  أنظر قانون فايو ( 191)  

وأنظر في اقتصار المشرع على التدخل عند االقتضاء  – ( Morin)  الثانية مذكرات غير مطبوعة لقسم الدكتوراه لألستاذ موران

فقرة  – 997ة الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك فقر – 529ص  – 915في حاالت استثنائية الدكتور حلمي بهجت بدوي بك فقرة 

في رسالته في  ) باشا ( وأنظر عكس ذلك في وجوب تدخل المشرع بنص عام يقرر النظرية في جملتها الدكتور حامد زكي – 995

  . 2هامش رقم  511ونظرية العقد للمؤلف ص  919الحوادث الطائرة في القانون االنجليزي ص 

 2599سيريه  2599أغسطس سنة  7أنظر حكماً آخر في  – 512 – 2 – 2711سيريه  2711مارس سنة  1نقض فرنسي في  ( 191)  

– 2 – 51 .  

أنظر أيضاً أحكاماً رفضت األخذ بنظرية الظروف الطارئة :  – 215 – 2 – 91سيريه  2791يناير سنة  5نقض فرنسي في  ( 197)  

  . 259 – 2 – 2512ريه سي 2512يونية سنة  1وفي  – 295 – 2 – 2597سيريه  2591يونية سنة  21نقض فرنسي في 

م  2521فبراير سنة  21 – 917ص  15م  2521مايو سنة  15 – 95ص  21م  2755ديسمبر سنة  29استئناف مختلط في  ( 195)  

ص  15م  2521يناير سنة  21 – 521ص  17م  2521يونية سنة  1 – 525ص  17م  2521مارس سنة  29 – 299ص  97

 – 115ص  95م  2511مارس سنة  99 – 111ص  95م  2511مارس سنة  7 – 997ص  99 م 2512مايو سنة  1 – 2999

 11 – 221ص  59م  2521ديسمبر سنة  15 – 572ص  95م  2511يونية سنة  29 – 517ص  95م  2511يونية سنة  1

 91م  2515سنة ديسمبر  5قارن استئناف مختلط في  – 99ص  51م  2595ديسمبر سنة  1 – 99ص  55م  2592نوفمبر سنة 

  . ( 252ص  – 259ص  ) باشا ( ) مشار إليه في رسالة الدكتور حامد زكي 2519مارس سنة  5 – 92ص 

  . 299ص  19م  2557يونية سنة  1 ( 119)  
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وإن  . أو باألحرى ظرفاً يجعل التنفيذ أفدح خسارة وأعظم إرهاقا للمدين ، وتلك تتطلب استحالة نسبية ، تتحقق استحالة التنفيذ كلية

مشروع ونظرية األفراط في استعمال الحق مع عدم وجود نصوص  الروح التي أملت نظرية اإلثراء على حساب الغير بغير سبب

وقد أخذ  . في القانون خاصة بهما هي نفسها التي تملي نظرية احترام الظروف الطارئة التي لم يكن يتوقعها المتعاقدان وقت التعاقد

"  بتطبيقاتها في نظرة الميسرة وفي الضرر غير المتوقع
 (112  )

ونرى من ذلك أن محكمة االستئناف أسندت النظرية إلى مبادئ  .

وقرنتها بنظريتي اإلثراء بال سبب والتعسف في استعمال الحق من حيث أن النظريات الثالث لم ترد فيها نصوص في  ، العدالة

:  وقد قررت هذه المحكمة في حكمها . ولكن هذا الحكم الفذ ما لبث أن نقضته محكمة النقض . القانون القديم ومع ذلك أخذ القضاء بها

فإن  ، أنه ال ينقضي االلتزام العقدي بالفسخ إال إذا أصبح الوفاء غير ممكن لطروء حادث جبري ال قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه" 

وإذن  .  ينقضي االلتزامفال ، بل كان كل أثره هو أن يجعل التنفيذ مرهقاً للمدين فحسب ، كان الحادث الطارئ ال يبلغ أن يكون كذلك

وإن لم يقرر نظرية  ، زعماً بأن القانون المصري ، فالحكم الذي يقرر المساواة بين هاذين الحادثين من حيث أخذه بالفسخ في كليهما

األخذ بها في بعض قد أباح  إال أنه ، انفساخ االلتزام بالظروف الطارئة التي لم يكن يتوقعها المتعاقدان وإن جعل التنفيذ مرهقاً للمدين

وبأن في نظريتي اإلثراء على حساب الغير واالفراط في استعمال  ، الحاالت حيث تدعو مقتضيات العدالة وروح اإلنصاف إلى ذلك

ألن الشارع وإن كان قد أخذ نظرية حساب  ، الحكم بذلك على هذا الزعم مخالف للقانون متعين نقضه –الحق ما يؤكد هذا النظر 

ولمصلحة  ، وبالقدر المناسب ، يتدخل به فيما يشاء وقت الحاجة ، إال أنه قد استبقى زمامها بيده ، بعض األحيانالطوارئ في 

"  فما يكون للقضاء بعد ذلك إال أن يطبق القانون على ما هو عليه ، العاقدين كليهما
 (111  )

ويالحظ أن محكمة النقض أبت األخذ  .

وعلى أساس أن نصوص القانون المدني القديم  ، ال لرده إلى الحد المعقول ، اء االلتزامبنظرية الحوادث الطارئة كسبب النقض

بل  . فهي إذن ال تأبى أن يوضع للنظرية نص تشريعي عام يجعل الجزاء إنقاص االلتزام ال انقضاءه . تتعارض مع إقرار النظرية

إال  ، هذه النظرية تقوم على أساس من العدل والعفو واإلحسانومن حيث إنه وإن كانت " :  هي تصرح بذلك في الحكم ذاته إذ تقول

وتحديد  ، فيكون عليها هي وضعها وتبيان الظروف الواجب تطبيقها فيها ، أنه ال يصح لهذه المحكمة أن تستبق الشارع إلى ابتداعها

وقد رأينا أن القانون  . " عاً للغرم بينهماما ينبغي على قاضي الموضوع اتخاذه من الوسائل القانونية في حق العاقدين كليهما توزي

في  ، فإن القضاء الوطني بقي ، ومهما يكن أمر . وأتى بالتشريع الذي كانت محكمة النقض تبتغيه ، المدني الجديد قد سد هذا النقص

فقضت محكمة استئناف أسيوط بأنه ليس للمحاكم في مصر أن تأخذ  . عند موقفه من نظرية الحوادث الطارئة ، ظل القانون القديم

 ال إدخال أي تعديل في الشروط المتفق عليها بين الطرفين ، بل عليها أن تحكم بتنفيذ العقود كما هي وتفسيرها ، بنظرية الطوارئ
 (

119  )
ما يسوغ (  القديم)  لقانون المدنيليس في أحكام ا"  فقضت بأنه ، وعادت محكمة النقض إلى رفض النظرية مرة أخرى .

ولئن كان هذا القانون في  . بل إن هذا مناف لألصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين ، للقاضي نقض االلتزام التي ربتها العقد

رتب على ذلك ضرر جسيم قد أجاز للقاضي في أحوال استثنائية أن يأذن في الوفاء على أقساط أو بميعاد الئق إذا لم يت 217المادة 

فهذا وذاك استثناء من  ، أن ينظر في اجر الوكيل المتفق عليه وتقديره بحسب ما يستوصبه 925وأجاز له في المادة  ، لرب الدين

ثم إن ما كان من الشارع المصري إبان الحرب العالمية األولى وفي اعقابها وفي أثناء  . األصل كان ال بد لتقريره من النص عليه

لحرب الثانية وعقب انتهائها من إصدار تشريعات مختلفة بوقف اآلجال وإعطاء المهل والتدخل في عقود اإلجارة وتحديد أسعار ا

وبالقدر  ، فيتدخل فيما شاء وقت الحاجة ، ذلك يدل على أنه أراد أن يستبقى بيده زمام نظرية الطوارئ –الحاجيات والمواد الغذائية 

وعلى ذلك فالحكم الذي  . بل عليه أن يطبق القانون كما هو ، يسبق الشارع إلى ابتداع هذه النظرية ، للقضاءولهذا فليس  ، المناسب

ال  ، يرفض القضاء بفسخ العقد بالرغم من أن ظروف الحرب العالمية وطوارئها قد جعلت تنفيذ التزام العاقد عسيراً عليه مرهقاً له

 يكون مخطئاً في تطبيق القانون
 (115  )

" .  

 : ازدهارها في القانون العام – 418

بدأت في القانون الدولي  . فقد ازدهرت في القانون العام ، على أن نظرية الحوادث الطارئة إذا كانت قد اندثرت في القانون الخاص 

على ما هو معروف  ،(  rebus sic stantibus)  فهي تنقضي بتغير الظروف ، العام شرطاً ضمنياً مفروضاً في المعاهدات الدولية

  . في هذا القانون

وكانت الحرب العالمية األولى هي المناسبة التي وافت مجلس الدولة الفرنسي  . ثم انتقلت من القانون الدولي العام إلى القانون اإلداري

ثم ارتفع  ، نة بسعر معينثبت فيها أن شركة الغاز في مدينة بوردو كانت ملزمة بتوريد الغاز للمدي ، لألخذ بها في قضية معروفة

                                                 

 في ) باشا ( وانظر تعليقاً للدكتور حامد زكي – 19ص  52رقم  21المحاماة  2592ابريل سنة  5استئناف مصر الوطنية في  ( 112)  

  . مجلة القانون واالقتصاد السنة الثانية

  . 91ص  91رقم  2مجموعة عمر  2591يناير سنة  25نقض مدني في  ( 111)  

  . 179ص  197رقم  11المحاماة  2551يناير سنة  29 ( 119)  

  . 599ص  199رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  29نقض مدني في  ( 115)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولما رفع  2529إلى ثالثة وسبعين فرنكاً في سنة  2529سعر الغاز عقب نشوب الحرب من ثمانية وعشرين فرنكاً للطن في سنة 

 األمر إلى مجلس الدولة قضى بتعديل العقد بما يتناسب مع السعر الجديد
 (119  )

ثم أعقب هذا الحكم أحكام أخرى من القضاء اإلداري  .

 في هذا المعنى
 (111  )

.  

  : بنظرية الحوادث الطارئة لسببين –دون القضاء المدني  –وقد أخذ القضاء اإلداري 

ولذلك يحرص القضاء اإلداري  . أن االقضية التي تعرض على القضاء اإلداري تتصل اتصاال وثيقاً بالصالح العام(  السبب األول)  

فإذا نظر قضية كقضية شركة الغاز التي اشرنا  . عد القانونية الصحيحة والمصلحة العامةعلى أن يوفق في أحكامه بين تطبيق القوا

فال يجوز أخذها بالعنت وإال  ، إذ هي تقوم بمرفق عام ، وجب أن يحسب حساباً للخدمة العامة التي تقدمها الشركة للجمهور ، إليها

أما القضاء المدني  . وقاسي الجمهور من ذلك أكثر مما يقاسيه لو عدل عقد االلتزام نزوال على حكم الحوادث الطارئة ، أفلست

فليس أمامه هذا االعتبار الذي يصرفه  . فالكثرة الغالبة من أقضيته تتعلق بمصالح األفراد دون أن يكون لها مساس بالمصلحة العامة

  . القانونية إلى ما تقتضيه المصلحة العامةعلى التطبيق الدقيق للقواعد 

فهو يتمتع بكثير من الحرية تجعل بعض  . أن القضاء اإلداري ليس مقيداً بنصوص تشريعية كالقانون المدني(  والسبب الثاني)  

ال يستطيع أما القضاء المدني فمقيد بنصوص  . وتيسر له على كل حال أن يماشي تطور الظروف ، أحكامه أقرب إلى التشريع

ويعرف أن أهم شرط لها هو أن تجعل تنفيذ االلتزام  ، وهو يعرف القوة القاهرة . االنحراف عنها إال في كثير من الجهد والمداورة

فال يسهل على القضاء المدني أن يغير من هذه القواعد حتى يدخل شيئاً من  . وإال فإن االلتزام يبقى كما هو دون أن يعدل ، مستحيال

وحتى إذا كان هذا القضاء  . ويجعل لكل منزلة حكمها ، ويتدرج بها من المستحيل إلى المرهق ، نة على فكرة القوة القاهرةالمرو

بل كما هي الحال اآلن إذ القضاء  ، كما كانت الحال في مصر قبل إنشاء مجلس الدولة –المدني يختص بالنظر في اقضية إدارية 

فإنه ينزع إلى تطبيق نصوص القانون  –نظر في أقضية إدارية مشتركاً في ذلك مع مجلس الدولة المدني في مصر ال يزال مختص بال

وهذا ما فعلته محكمة النقض المصرية في قضية توريد األذرة إلى مصلحة الحدود وهي القضية  . المدني على هذه االقضية اإلدارية

أن تسير وراء  –والقضية التي تنظرها قضية إدارية  –من واجبها  فقد كان من حق محكمة النقض بل . التي سبقت اإلشارة إليها

  . ولكنها سارت وراء محكمة النقض الفرنسية فلم تأخذ بها . مجلس الدولة في فرنسا فتأخذ بنظرية الحوادث الطارئة

وهو أكثر استعداداً لقبول  ، اإلداريإنشاء القضاء (  أولهما: )  أمران ، لمصلحة تطبيق نظرية الحوادث الطارئة ، وقد جد في مصر

وقد وجد فيه القضاء المدني ذاته النص الذي كان يتلسمه  ، ظهور القانون المدني الجديد(  والثاني)  . هذه النظرية من القضاء المدني

  . لألخذ بالنظرية

 : ظهورها أخيراً في القانون الخاص – 419

فبدأت تظهر في التقنينات  . حتى في دائرة القانون الخاص ، ومن ثم أخذت نظرية الحوادث الطارئة تنتعش في السنين األخيرة 

 ثم في القانون المدني المصري الجديد ، ثم في القانون المدني اإليطالي الجديد ، ظهرت في قانون االلتزامات البولوني . الحديثة
 (111 

 )
.  

 115فقد نص في المادة  . لتزامات البولوني فهو أول تقنين حديث أشتمل على نص عام في نظرية الحوادث الطارئةأما قانون اال

 ، كحرب أو وباء أو هالك المحصول هالكاً كلياً أو غير ذلك من النوازل الطبيعية ، إذا جدت حوادث استثنائية" :  على ما يأتي

يدة أو صار يهدد أحد المتعاقدين بخسارة فادحة لم يكن المتعاقدان يستطيعان توقعها وقت فأصبح تنفيذ االلتزام محوطاً بصعوبات شد

أن تعين  ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، تطبيقاً لمبادئ حسن النية ، إذا رأت ضرورة لذلك ، جاز للمحكمة ، إبرام العقد

  . " فسخ العقدبل وأن تقضي ب ، أو أن تحدد مقداره ، طريقة تنفيذ االلتزام

في العقود ذات التنفيذ " :  على ما يأتي 2511فنص في المادة  ، ثم تلى قانون االلتزامات البولوني القانون المدني اإليطالي الجديد

د المدين جاز للمتعاق ، المستمر أو التنفيذ الدوري أو التنفيذ المؤجل إذا أصبح التزام أحد المتعاقدين مرهقاً على اثر ظروف استثنائية

  . " وللمتعاقد اآلخر أن يدرأ طلب الفسخ بأن يعرض تعديال لشروط العقد بما يتفق مع العدالة . بهذا االلتزام أن يطلب فسخ العقد

وقد مر بنا  . وثالث التقنينات الحديثة التي اشتملت على نص عام في نظرية الحوادث الطارئة هو القانون المدني المصري الجديد

  . 251النص الذي وضعه لهذه النظرية في الفقرة الثانية من المادة 

                                                 

  . 21 – 9 – 2521سيريه  2521يونية سنة  99مجلس الدولة الفرنسي في  ( 119)  

 99 – 9 – 2519سيريه  2512نوفمبر سنة  19وفي  - 1 – 9 – 2515سيريه  2527فبراير سنة  7مجلس الدولة الفرنسي في  ( 111)  

  . 297 – 9 – 2511سيريه  2511مارس سنة  11وفي  –

وسنة  115ص  2512انون االنجليزي مقاال لألستاذ ليفي اولمان في حوليات القانون التجاري سنة أنظر في هذه النظرية في الق ( 111)  

  . 2599في نظرية الحوادث الطارئة في القانون االنجليزي باريس سنة  ) باشا ( ورسالة الدكتور حامد زكي – 52ص  2511



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وأن ثالثة من أحدث هذه التقنينات أو ردت  ، وترى من ذلك أن نظرية الحوادث الطارئة أخذت تسلك طريقها إلى التقنينات الحديثة

 نصاً عاماً يقررها
 (117  )

.  

 المدني الجديد نظرية الحوادث الطارئة في القانون  - 4

  شروط تطبيق النظرية – 421

  : ولم يأخذ القانون المدني الجديد بالشرط األول منها ، نسبطها فيما يلي ، لنظرية الحوادث الطارئة شروط أربعة :

ً (  أوالً )   وسع توقعها وقت ذلك أن طروء حوادث استثنائية عامة لم يكن في ال : أن يكون العقد الذي تثار النظرية في شأنه متراخيا

على  . يقتضي أن تكون هناك فترة من الزمن تفصل ما بين صدور العقد وتنفيذه –وهذا هو األساس الذي تقوم عليه النظرية  –التعاقد 

فليس  ، وطرأت مع ذلك هذه الحوادث االستثنائية عقب صدوره مباشرة وإن كان ذلك ال يقع إال نادراً  ، أن العقد إذا كان غير متراخ

أن يسكت عن شرط التراخي  –مقتدياً في ذلك بالقانون البولوني  - ولهذا اثر القانون المصر ي . وجد ما يمنع من تطبيق النظريةي

 ، بل عدد أنواع العقود التي تطبق فيها النظرية ، أما القانون اإليطالي فقد نص على الشرط . ال شرط ضروري ، فهو شرط غالب

 . والعقود ذات التنفيذ المؤجل(  وهذه هي العقود الزمنية التي مر ذكرها)  فهي العقود ذات التنفيذ المستمر أو ذات التنفيذ الدوري

 فهي عقود متراخية ، وتجتمع هذه العقود في أن هناك فاصال زمنياً ما بين صدور العقد وتنفيذه
 (115  )

.  

  ( ً أو قيام تسعيرة  ، أو اضراب مفاجئ ، أو حرب ، مثل ذلك زلزال . ادث استثنائية عامةأن تجد بعد صدور العقد حو(  ثانيا

أو جردا يزحف  ، أو وباء ينتشر ، أو استيالء إداري ، أو نزول فاحش فيها ، أو ارتفاع باهظ في االسعار ، أو الغاؤها ، رسمية

 ً تاركاً ذلك للفقه  ، ولم يأت النص المصري بأمثلة . ئية يندر وقوعهاونرى من هذه األمثلة أن الحوادث ال بد أن تكون استثنا . اسرابا

أما القانون البولوني فقد مثل للحوادث االستثنائية بالحرب والوباء وهالك المحصول هالكاً  . وكذلك فعل القانون اإليطالي . والعمل

 ً   . كليا

كما فعل القانونان البولوني  ، راط أن تكون الحوادث استثنائيةوقد كان المشروع التمهيدي للقانون المصري الجديد يقتصر على اشت

رغبة منها في تضييق نطاق نظرية الحوادث الطارئة حتى ال تزعزع كثيراً من القوة الملزمة  ، ولكن لجنة المراجعة . وااليطالي

أن الحوادث االستثنائية  –ا قيل في اللجنة كم –والمراد بإضافة هذا الوصف "  . اشترطت أن تكون الحوادث االستثنائية عامة ، للعقد

كفيضان عال غير منتظر يكون قد أغرق مساحة  ، بل يجب أن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس ، ينبغي أال تكون خاصة بالمدين

 أو انتشار وباء ، أو غارة غير منتظرة للجراد ، واسعة من األرض
 (119  )

ويتبين من ذلك أن الحوادث االستثنائية الخاصة بالمدين  . "

 ال تكفى لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة –كإفالسه أو موته أو اضطراب أعماله أو حريق محصوله  –
 (112  )

.  

                                                 

إذ  ، حكما بالغ األهمية . . . وقد استحدث المشروع" الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا  ( 117)  

وقد بادر القضاء اإلداري في  . استثنى مبدأ الطوارئ غير المتوقعة من نطاق تطبيق القاعدة التي تحجر على القضاء تعديل العقود

فرنسا إلى قبول هذا المبدأ هن ومضى في هذا السبيل قدماً مخالفاً في ذلك ما جرى عليه القضاء المدنين ولما طرح األمر على محكمة 

المناسبة وألغت في هذه  ، فلم تر األخذ بنظرية الطوارئ غير المتوقعة ، النقض المصرية اختارت مذهب القضاء المدني في فرنسا

فيما أورد من أحكام  ( 115) م  وقد احتذى المشروع مثال التقنين البولوني . حكما أصدرته محكمة االستئناف على خالف هذا الرأي

فيراعى من ناحية أن رسم في وضوح ما يفرق بين حالة  ) ا ( إال أنه تقدم على هذا التقنين من ناحيتين : ، تشريعية في هذا الشأن

ففي الحالة األولى يصبح تنفيذ االلتزام التعاقدي على حد تعبير المشروع  . ر المتوقعة وحالة القوة القاهرة من حدودالطوارئ غي

ويراعى  ) ب ( . ومؤدى ذلك أن الحالة الثانية هي التي تتحقق فيها هذه االستحالة ، مرهقاً يجاوز حدود السعة دون أن يكون مستحيال

إذ جمع  ، دون أن يورد أمثلة تطبيقية فقهية الصبغة ، تحديد الحادث غير المتوقع بوضع ضابط للتوجيهمن ناحية أخرى أنه قنع في 

) مجموعة األعمال  "في بعض ما ساق من ؟؟؟ فنخلط بذلك بين العلة والمعلول  ، وبين هالك المحصول بأسره ، بين الحرب والوباء

  . ( 179ص  1التحضيرية 

هذا  – 999ص  951فقرة  2بالنيول وريبري وإسمان  – 211ص  – 219الحي حجازي في عقد المده ص أنظر الدكتور عبد  ( 115)  

ويجب استبعاد العقود االحتمالية وعقود المضاربة في البورصة ألنها بطبيعتها تعوض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمة أو لمكسب 

  . ( 991ص  951فقرة  2) بالنيول وريبير وإسمان  كبير

  . 171ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 119)  

وقد قلناه في تاريخ نص الفقرة الثانية من المادة  ، أنظر ما دار من المناقشة في هذا الصدد في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ( 112)  

  . ( 175ص  – 179ص  1ص  1في الهامش وأنظر مجموعة األعمال التحضيرية  525) أنظر آنفاً فقرة  251



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

  ( ً ال سبيل لتطبيق نظرية ف ، فإذا كانت متوقعة أو كان يمكن توقعها : أن تكون هذه الحوادث االستثنائية ليس في الوسع توقعها(  ثالثا

ً )  ففيضان النيل ، الحوادث الطارئة  واختالف سعر العملة ،(  إال إذا كان فيضاناً استثنائيا
 (111  )

كل هذه  ، وانتشار دودة القطن ،

 حوادث في الوسع توقعها
 (119  )

لذي فإن الحادث ا ، ويتفرع على أن الحادث ال يمكن توقعه أن يكون أيضاً مما ال يستطاع دفعه .

  . يستطاع دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقعاً أو غير متوقع

  ( ً فهما إذا  . وهنا نرى الفرق بين الحادث الطارئ والقوة القاهرة : أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ االلتزام مرهقاً ال مستحيال(  رابعا

ا يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيال إال إنهم ، كان يشتركان في أن كال منهما ال يمكن توقعه وال يستطاع دفعه

إذ القوة القاهرة تجعل االلتزام  . ويترتب على هذا الفرق في الشروط فرق في األثر . أما الحادث الطارئ فيجعل التنفيذ مرهقاً فحسب

 ينقضي فال يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه
 (115  )

أما الحادث الطارئ فال يقضي االلتزام بل يرده إلى الحد المعقول فتتوزع الخسارة  ،

 بين المدين والدائن ويتحمل المدين شيئاً من تبعة الحادث
 (119  )

.  

فما يكون  . بل يتغير بتغير الظروف ، واإلرهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار ثابت

وما يكون مرهقاً لمدين في ظروف معينة قد ال يكون مرهقاً لنفس المدين في ظروف  . هقاً لمدين قد ال يكون مرهقاً لمدين اآلخرمر

فإن التعامل مكسب  ، فالخسارة المألوفة في التعامل ال تكفي . االلتزام يكون بحيث يهدد المدين بخسارة فادحة والمهم أن تنفيذ . أخرى

  . وخسارة

فلو أن المدين تهددته خسارة من جراء هذه الصفقة تبلغ أضعاف  . اق المدين ال ينظر فيه إال للصفقة التي ابرم في شأنها العقدوإره

نعم إن ثروة المدين تكون إلى  . كانت الخسارة فادحة حتى لو كانت ال تعد شيئاً كبيراً بالنسبة إلى مجموع ثروته ، الخسارة المألوفة

ومن  ، فمن كان فقيراً كانت خسارته فادحة ولو لم تبلغ أضعاف الخسارة المألوفة ، بار في تقدير الخسارة الفادحةحد معين محل اعت

ولكن حساب الخسارة يقتصر فيه على الصفقة التي  ، كان ثرياً وجب أن تبلغ الخسارة الفادحة بالنسبة إليه أضعاف الخسارة المألوفة

وكان له أن يتمسك  ، فإذا تعاقد الفرد مع الحكومة . هذه الصفقة ال إلى مجموع ثروة المدين فنتسب الخسارة إلى ، أصبحت مرهقة

فللحكومة أيضاً أن تتمسك قبله بهذه النظرية إذا كانت الصفقة التي  ، قبلها بنظرية الظروف الطارئة إذا توافرت شروطها بالنسبة إليه

وال يعتد بأن الحكومة ال يرهقها أن تتحمل هذه الخسارة إذ هي شيء هين  ، في ذاتهاعقدتها تهددها بخسارة فادحة بالنسبة إلى الصفقة 

بل إن اإلرهاق ال ينتفى حتى لو كان المدين قد أسعفته ظروف مواتية ال تتصل بالصفقة التي  . بالنسبة إلى ميزانيتها الضخمة

ات كبيرة دون أن يتوقع علو السعر ودون أن تكون هناك وخزن منه كمي ، فإذا التزم تاجر بتوريد قمح . أصبحت مرهقة في ذاتها

جاز له أن يتمسك بنظرية  ، ثم عال سعر القمح لحادث طارئ أضعافاً مضاعفة ، صلة بين هذا التخزين وبين التزامه بتوريد القمح

 ، ن لعلو السعر فيكون له هوأما المكسب الذي يجنيه من القمح المخزو . الظروف الطارئة لتوافر شروطها في الصفقة التي ابرمها

 ال ذاتي بالنسبة إلى شخص المدين ، ومن ثم نرى أن اإلرهاق معياره موضوعي بالنسبة إلى الصفقة المعقودة . وال شأن للدائن به
 (

111  )
.  

                                                 

دون  ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ، من القانون الجديد بأنه إذا كان محل االلتزام نقوداً  295ومن ثم قضت المادة  ( 111)  

  . أن يكون الرتفاع قيمة النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أي أثر

وقد نلقناه في تاريخ نص الفقرة الثانية من المادة  ، دني بمجلس الشيوخأنظر ما دار من المناقشة في هذا الصدد في لجنة القانون الم ( 119)  

أما الفيضان العالي  ، وقد قيل في هذه اللجنة وفي لجنة المراجعة إن انتشار الدودة ال يعد حادثا استثنائياً عاماً ألنه خطر متوقع ، 251

 –في الهامش  525) أنظر انفا فقرة  ه حوادث ليس في الوسع توقعهاغير المنتظر أو غارة الجراد غير المنتظرة أو انتشار الوباء فهذ

  . ( 175ص  – 171ص  1وانظر مجموعة األعمال التحضيرية 

 ، فالمدين الذي انقضى التزامه الستحالة تنفيذه بقوة قاصرة يتحمل التبعة في صورة أخرى ، ولكن إذا كان العقد ملزماً للجانبين ( 115)  

ً  ، إال أن العقد ينفسخ ، تبعة عدم تنفيذ التزامهفهو إذا لم يتحمل  فيتحمل المدين  ، فيسقط االلتزام المقابل الذي كان فيه هذا المدين دائنا

  . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في الفسخ . التبعة من هذه الجهة

ولما كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة نظرية " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 119)  

فمن األهمية بمكان أن  ، أسفر التطور عن إقامتها إلى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تكون صورة منها ، حديثة النشأة

ولكنه يفترق عنها في  . اجأة والحتمفالطارئ غير المتوقع تنتظمه مع القوة القاهرة فكرة المف . نستبين وجوه التفرقة بين النظريتين

ويستتبع ذلك  . بل يجعله مرهقاً يجاوز السعة دون أن يبلغ به حد االستحالة ، فهو ال يجعل هذا التنفيذ مستحيال . أثره في تنفيذ االلتزام

أما الطارئ  . وعلى هذا النحو يتحمل الدائن تبعتها كاملة ، فالقوة القاهرة تفضي إلى انقضاء االلتزام . قيام فارق آخر يتصل بالجزاء

) مجموعة األعمال  "وبذلك يتقاسم الدائن والمدين تبعثه  ، غير المتوقع فال يترتب عليه إال انقضاء االلتزام إلى الحد المعقول

  . ( 172ص  1التحضيرية 

  . 991ص  951فقرة  2أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وغسمان  ( 111)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  : الجزاء في نظرية الظروف الطارئة – 421

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرهق إلى جاز للقاضي تبعاً للظروف "  ، إذا توافرت الشروط المتقدمة الذكر

" وكان المشروع النهائي للقانون الجديد ينص على أن القاضي  .(  111) " ويقع باطال كل اتفاق على خالف ذلك  ، الحد المعقول

ي وإنما قصد به تعديل االلتزام بتخفيف ولما كان اإلنقاص لم يقصد به اإلنقاص الماد . االلتزام المرهق إلى الحد المعقول" ينقص 

فيصبح  ، أن تعدل نص المشروع النهائي ، توخياً للدقة في تحري هذا المعنى ، فقد رأت لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ ، عبئه

ضي مطلق اليد في وهذا التعديل قد ازال كل شك في أن القا .(  117االلتزام المرهق إلى الحد المعقول ) " يرد " على القاضي أن 

بل وقف  ، وال زيادة االلتزام المقابل ، فهو قد يرى أن الظروف ال تقتضي إنقاص االلتزام المرهق . معالجة الموقف الذي يواجهه

  . وقد يرى إنقاص االلتزام المرهق . وقد يرى زيادة االلتزام المقابل . تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ

مثل  .(  115قد يرى القاضي وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتياً يقدر له الزوال في وقت قصير ) 

وترتفع أسعار بعض مواد البناء لحادث طارئ ارتفاعاً فاحشاً ولكنه ارتفاع يوشك أن يزول لقرب  ، ذلك أن يتعهد مقاول بإقامة مبنى

حتى يتمكن المقاول من القيام بالتزامه  ، فيقف القاضي التزام المقاول بتسليم المبنى في الموعد المتفق عليه ، انفتاح باب االستيراد

  .(  179إذا لم يكن في هذا الوقف ضرر جسيم يلحق صاحب المبنى )  ، دون إرهاق

تعهد " لقانون المدني لمجلس الشيوخ : وقد ضرب لذلك مثل في لجنة ا . وقد يرى القاضي زيادة االلتزام المقابل لاللتزام المرهق

فيرفع القاضي السعر الوارد  ، فيرتفع السعر إلى أربعة جنيهات ، تاجر بأن يورد ألف أردب من الشعير بسعر ستين قرشاً لألردب

وإال  ، بعة جنيهاتولكن يالحظ هنا أمران : ) األمر األول ( أن القاضي ال يرفع السعر الوارد في العقد إلى أر . "(  172العقد )  في

واألصل  . بل أيضاً تبعة االرتفاع المألوف ، ليس فحسب تبعة االرتفاع الفاحش لألسعار بأكمله ، كان في ذلك تحميل للطرف اآلخر

 فإذا فرضنا في المثل الذي نحن بصدده . كما يتحمل الدائن انخفاض األسعار المألوف ، أن االرتفاع المألوف لألسعار يتحمله المدين

 ً وجب أن يتحمل المتعهد هذا المقدار دون أن يشترك معه فيه الطرف  ، أن االرتفاع المألوف في سعر الشعير هو عشرون قرشا

حتى  ، هو ارتفاع غير مألوف يقسمه القاضي بين المتعاقدين –ويبلغ في مثلنا ثلثمائة وعشرين قرشاً  –وما زاد على ذلك  . اآلخر

ً  ، خسارة غير المتوقعةيتحمل كل منهما نصيبه في ال ومقداره  ، ويرفع القاضي السعر . فيصيب المتعهد منه مائة وستون قرشا

وعلى الطرف اآلخر أن يدفع للتاجر هذا  . فيصل إلى مائتين وعشرين ، بنصف الزيادة غير المألوفة ومقداره مائة وستون ، ستون

ال  ، ) واألمر الثاني ( أن القاضي عندما يرفع السعر من ستين إلى مائتين وعشرين . السعر المعدل بدال من السعر المتفق عليه

فإذا اختار الفسخ كان هذا أصلح  . بل يخيره بين أن يشتري به أو أن يفسخ العقد ، يفرض على الطرف اآلخر أن يشتري بهذا السعر

  . إذ يرتفع عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ ، للمدين

مثل ذلك أن يتعهد تاجر بتوريد كميات كبيرة من السكر لمصنع من مصانع الحلوى  . اضي إنقاص االلتزام المرهقوقد يرى الق

أو إغالق  ، حرب منعت استيراد السكر : ثم يقل المتداول في السوق من السكر إلى حد كبير لحادث طارئ . بالتسعيرة الرسمية

فيجوز في  . سير على التاجر أن يورد لمصنع الحلوى جميع الكميات المتفق عليهافيصبح من الع . أو نحو ذلك ، بعض مصانع السكر

فإذا فعل أصبح التاجر  . حتى يرد التزام التاجر إلى الحد المعقول ، هذه الحالة للقاضي أن ينقص من هذه الكميات بالمقدار الذي يراه

فيجوز لمصنع الحلوى أن يتقاضى  . العقد بهذا التعديل بين الطرفين وجرى حكم ، ملتزماً بتوريد الكميات التي عينها القاضي ال أكثر

أن يطلب فسخ العقد مع  ، إذا امتنع التاجر عن تنفيذ التزامه المعدل ، ويجوز له كذلك . االلتزام عيناً أو تعويضاً طبقاً للقواعد العامة

  . التعويض

المقابل أن القاضي ال يرد االلتزام إلى الحد المعقول إال بالنسبة إلى  ويالحظ في حالتي إنقاص االلتزام المرهق وزيادة االلتزام

 ، فيرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعديل ، فقد يزول أثر الحادث الطارئ . وال شأن له بالمستقبل ألنه غير معروف ، الحاضر

 وتعود له قوته الملزمة كاملة كما كان ف األصل
 (171  )

.  

ذلك أن  . فإنه ال يجوز له فسخ العقد ، ن يقف تنفيذ االلتزام المرهق أو ينقص منه أو يزيد في االلتزام المقابلوإذا جاز للقاضي أ

ولكن يرد إلى الحد  ، فااللتزام المرهق يبقى وال ينقضي . " يرد االلتزام المرهق إلى الحد المعقول"  النص ال يجعل له إال أن

 وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، وال يتحملها الدائن وحده بفسخ العقد ، فتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ بين المدين والدائن . المعقول
 (

                                                 

  . من القانون المدني الجديد 251هذه هي العبارة األخيرة من الفقرة الثانية من المادة  ( 111)  

  . ) في الهامش ( 525أنظر أيضاً انفا فقرة  – 171ص  – 175ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 117)  

  . 951فقرة  2بالنيول وريبير وغسمان  ( 115)  

  . فقرة ثانية 951نظرة الميسرة المنصوص عليها في المادة قارب من ذلك  ( 179)  

  . 179ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 172)  

  . 997ص  951فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  ( 171)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

179  )
من هذا القانون وقد  115كما يتبين من نص المادة  ، أما القانون البولوني فقد أجاز للقاضي فسخ العقد إذا رأى ضرورة لذلك .

بفسخ  –من هذا القانون  2511كما رينا من نص المادة  –فهو يقضي  . لقانون اإليطالي المسألة بطريقة أخرىويعالج ا . مر ذكرها

ولكن يجعل للمتعاقد اآلخر الحق في أن يردأ طلب الفسخ بأن يعرض تعديال لشروط العقد بما يتفق  ، العقد لمصلحة المدين المرهق

ولكنه  ، لطريقة التي اختراها أن يجعل تعديل العقد من عمل المتعاقد ال من عمل القاضيوقد أراد القانون اإليطالي با . مع العدالة

 يفرض عليه هذا التعديل عن طريق تهديده بفسخ العقد
 (175  )

.  

هو أنه مع مرونته (  2: )  ويبقى أن نالحظ في شأن الجزاء الذي قرره القانون المصري الجديد لنظرية الظروف الطارئة أمرين

ويقع باطال كل "  . وقد صرح النص بهذا الحكم إذ قال . فال يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مقدماً على ما يخالفه . ر من النظام العاميعتب

 اتفاق على خالف ذلك
 (179  )

فهو ال يقتصر على  . أن مهمة القاضي في توقيع هذا الجزاء المرن تختلف عن مهمته المألوفة(  1)  . "

 يجاوز ذلك إلى تعديله بل ، تفسير العقد
 (171  )

.  

 تطبيقات تشريعية لنظرية الظروف الطارئة في القانون الجديد – 422

بل أورد إلى جانب هذا النص العام نصوصاً  ، ولم يقتصر القانون الجديد على إيراد نص عام يقرر فيه نظرية الظروف الطارئة : 

  . أخرى تطبق النظرية في حاالت خاصة

 نص في نظرة الميسرة ، بل كان القانون القديم يشتمل عليهما ، النصوص نصان لم يستحدثهما القانون الجديدومن هذه 
 (171  )

، 

 واآلخر في جواز تخفيض أجر الوكيل
 (177  )

.  

                                                 

بل  ، وليس إخالء أيهما من التزامه ، إن أساس النظرية هو تضحية من الجانبين" وقد قيل في لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ  ( 179)  

وانظر آنفاً  – 175ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "ال أن يتحملها أحدهما بإبطال العقد  ، يتحمل كل منهما شيئاً من الخسارة

  . في الهامش ( 525فقرة 

هو كما  –اللتزام المرهق إلى الحد المعقول وهو رد ا –والجزاء الذي جعله القانون المصري الجديد لنظرية الظروف الطارئة  ( 175)  

ولم يجعل القانون  . نراه جزاء مرن ييسر على القاضي أن يعالج كل حالة بحسب ظروفها الخاصة مع الموازنة بين مصلحة الطرفين

" للمشروع التمهيدي : وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية  . بل جعله معياراً موضوعياً يحد من تحكم القاضي ، معيار النظرية ذاتياً 

 . فهي تستهدف للنقد باعتبارها مدخال لتحكم القاضي ، وإذا كانت نظرية الطوارئ غير المتوقعة تستجيب لحالة ملحة تقتضيها العدالة

فأضفى عليها صبغة مادية يتجلى أثرها في تحديد الطارئ غير  ، بيد أن المشروع قد جهد في أن يكفل لها نصيباً من االستقرار

ً  . المتوقع وفي إعمال الجزاء الذي يترتب على قيامه كما فعل  ، فلم يترك أمر هذا الطارئ للقضاء يقدره تقديراً ذاتياً أو شخصيا

إن " بل اتخذ المشروع من عبارة  ، القانون البولوني في نصه على إثبات خيار المحكمة في هذا الصدد إذا رأت ضرورة لذلك

بديال من هذا  وهي ال تقل في الموضوعية ( ، "تبعاً للظروف " قد استبدل بها في لجنة المراجعة عبارة ) و ، "اقتضت العدالة ذلك 

وفضال عن ذلك فإذا تثبت القاضي من قيام  . وهي عبارة تحمل في ثناياها معنى اإلشارة إلى توجيه موضوعي النزعة . النص

 ، "الحد المعقول " فهو ينقص منه إلى  ، وعمد إلى إعمال الجزاء بإنقاص االلتزام الذي أصبح يجاوز السعة ، الطارئ غير المتوقع

  . ( 172ص  – 179ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "وهذا قيد آخر مادي الصبغة ال نظير له في التقنين البولوني 

وعى في اثباتها أن الجزاء فد يغدو صورياً ال قيمة له إذا سمح للمتعاقدين أن ور ، وقد اقترحت هذه اإلضافة في لجنة المارجعة ( 179)  

وهذا ضرب من االذعان  ، فيستطيع المتعاقد القوي أن يملي شرط المخالفة دائماً على المتعاقد الضعيف ، يتفقا مقدما على ما يخالفه

وإذا كان القانون الجديد قد أباح االتفاق على أن  . ( 171 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  تفاداه القانون الجديد بهذا النص

ولم يبح االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث الطارئ وهو أقل خطراً  فقرة أولى ( 121) م  يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة

 ، ضرب من التأمين ال يقدم المدين عليه مضطراً  فذلك ألن االتفاق على تحمل المدين لتبعة القوة القاهرة إنما هو ، من القوة القاهرة

  . أما االتفاق على تحمل المدين لتبعة الحادث الطارئ فمغامرة قد تهون حالة االضطرار اإلقدام عليها

اط بشبهة إذ االتفاق عندئذ ال يح ، أن يتفق مع دائنه على ما يخالف هذا الجزاء ، بعد وقوع الحادث الطارئ ، هذا ويجوز للمدين المرهق

وأن يتعهد بوفاء التزامه كامال بغير  ، فيجوز للمدين إذن أن ينزل من حقه في التمسك بالحادث الطارئ . الضغط على المدين

  . منقوص

ويراعى أخيراً أن تطبيق نظرية الطوارئ غير المتوقعة ونظرية " وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  ( 171)  

)  . "بل يجاوز ذلك إلى تعديله  ، فهو ال يقتصر على تفسير التعاقد ، يخرج بالقاضي من حدود المألوف في رسالته االستغالل

  . ( 171ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

أن  ، إذا لم يمنع نص في القانون ، يجوز للقاضي ف يحاالت استثنائية" من القانون الجديد على أنه  1فقرة  951تنص المادة  ( 171)  

 . "إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم  ، ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه
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نراه  من ذلك ما . وهي تطبيقات صريحة لنظرية الظروف الطارئة ، سبقت اإلشارة إليها ، واستحدث القانون الجديد نصوصاً أخرى

 في عقد اإليجار
 (175  )

 وفي عقد المقاولة ،
 (159  )

 وفي حق االرتفاق ،
 (152  )

.  

حتى لو خرجت هذه النصوص على القواعد  ، وهذه الحاالت الخاصة يجب أن تخضع للنصوص التشريعية التي وردت في شأنها

ً من ذلك أنه ال يشترط في أكثر هذه الحاال . المقررة في نظرية الظروف الطارئة بل يجوز  ، ت أن يكون الحادث الطارئ حادثاً عاما

 ً   . ومن ذلك أيضاً أن الجزاء في أكثر هذه الحاالت قد يصل إلى حد فسخ العقد . أن يكون حادثاً شخصيا

 : من حيث الزمان 147سريان الفقرة الثانية من المادة  – 423

وأن القانون الجديد هو الذي استحدث  ، وقد رأينا فيما قدمناه أن القانون القديم لم يكن يشتمل على نص في نظرية الحوادث الطارئة 

ونميز في هذا  . وجب البحث عن مدى سريانه من حيث الزمان ألهمية ذلك من الناحية العملية . ولما كان النص جديداً  . هذا النص

 . الثالصدد بين أحوال ث

ال شك أن القانون القديم هو الذي يسري  ( : 2555أكتوبر سنة  29)  عقد أبرم وينتهي تنفيذه قبل نفاذ القانون الجديد –الحالة األولى 

 . وهذا ما كان القضاء يجري عليه في ظل القانون القديم ، فال تطبق نظرية الظروف الطارئة في شأنه . على هذا العقد

وتطبق في شأن هذا العقد  ، ال شك هنا أيضاً في أن القانون الجديد هو الذي يسري : عقد أبرم بعد نفاذ القانون الجديد –الحالة الثانية 

 . نظرية الحوادث الطارئة على النحو الذي فصلناه

)  اعدة استمرار القانون القديمكانت ق : عقد أبرم قبل نفاذ القانون الجديد وتراخى تنفيذه إلى ما بعد نفاذ هذا القانون –الحالة الثالثة 

survie de la loi ancienne  )فال يكون هناك محل لتطبيق نظرية الحوادث  ، تقضى بسريان القانون القديم على هذا العقد

 الطارئة
 (151  )

(  effet imediat)  فإنها تسرى بأثر فوري ، ولكن لما كانت أحكام هذه النظرية تعتبر من النظام العام كما قدمنا .

                                                                                                                                                                    

مرت وقد  ، وهذا النص قد يكون في بعض صوره تطبيقاً لنظرية الحوادث الطارئة إذا وقف القاضي تنفيذ العقد لحادث طارئ

  . اإلشارة إلى ذلك

وهنا  . "كان هذا األجر خاضعاً لتقدير القاضي  ، إذا انفق على أجر للوكالة" من القانون الجديد على أنه  1فقرة  195تنص المادة  ( 177)  

تخفيض أجر  أيضاً قد يكون هذا النص في بعض صوره تطبيقاً لنظرية الحوادث الطارئة إذا جد بعد إبرام الوكالة حادث طارئ يبرر

  . الوكيل أو زيادته

جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل  ، إذا كان اإليجار معين المدة" من القانون الجديد على أنه  197تنص المادة  ( 175)  

على  ، ريانه مرهقاً انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ اإليجار من مبدأ األمر أو في أثناء س

 . "وعلى أن يعوض الطرف اآلخر تعويضاً عادال  ، 919أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه باإلخالء المبينة بالمادة 

يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامته أن يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان " على أنه  195وتنص المادة 

وتنص المادة  . "ويقع باطال كل اتفاق على غير ذلك  ، 919على أن يراعى المواعيد المبينة في المادة  ، ذا اإليجار معين المدةه

إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا اثبتوا أنه بسبب مورثهم أصبحت اعباء العقد اثقل من أن " على أنه  192

وفي هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه باإلخالء المبينة في  . أو أصبح اإليجار مجاوزاً حدود حاجتهم ، تتحملها مواردهم

في إيجار  1فقرة  121أنظر أيضاً م  . "وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على األكثر من موت المستأجر  919المادة 

  . طارئة في هذه الحاالت جميعها هي حوادث شخصية ال عامةويالحظ أن الحوادث ال –األراضي الزراعية 

إذا انهار التوازن االقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول " من القانون الجديد على أنه  5فقرة  197تنص المادة  ( 159)  

 ، وتداعى بذلك األساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد

كما تقضي بذلك  ، ويالحظ هنا أن الحادث الطارئ هو حادث استثنائي عام –" جاز للقاضي أن يحكم بزيادة األجر أو بفسخ العقد 

  . هذه النظريةولكن النص أجاز للقاضي فسخ العقد على خالف ما تقضي به  ، نظرية الحوادث الطارئة

قد أصبح  ) الستعمال حق االرتفاق ( إذا كان الموضع الذي عين أصالً " من القانون الجديد على أنه  1فقرة  2919تنص المادة  ( 152)  

فلمالك هذا العقار أن  ، أو أصبح االرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به ، من شأنه أن يزيد في عبء االرتفاق

كل هذا متى كان  . أو إلى عقار آخر مملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل األجنبي لذلك ، طلب نقل االرتفاق إلى موضع آخر من العقاري

وتصن المادة  . "استعمال االرتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق 

لك العقار المرتفق به أن يتحرر من االرتفاق كله أو بعضه إذا فقد االرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق لما" على أن  2915

وهنا  – 2919و  2915أنظر أيضاً المادتين  . "له غير فائدة محدودة ال تتناسب ألبتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به 

  . ادث عامالحادث الطارئ هو حادث شخصي ال ح

  (
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حتى أنه لو  ، سواء من حيث تكوينه أو من حيث آثاره أو من حيث إنقضاؤه ، واألصل أن العقد يحكمه القانون الذي أنعقد في ظله ( 

ويستبعد القانون الجديد  ، فقانون العقد هو القانون األول ، ثم أنتج أثره أو أنقضى في ظل قانون آخر ، تكون العقد في ظل قانون معين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

على وقائع التنفيذ التي تمت (  effet retro - actif)  وال تسري بأثر رجعي ، على وقائع التنفيذ التي تستجد منذ نفاذ القانون الجديد

 قبل نفاذ هذا القانون
 (159  )

. 

                                                                                                                                                                    

في تنازع  ( Roubier)  ) أنظر روبييه على السواء ( immediat)  وفي تطبيقه الفوري ( retroactif)  في تطبيقه الرجعي

وأنظر في سريان التشريع الجديد على العقود الزمنية أو عقود المدة رسالة الدكتور عبد  – 919ص  2القوانين من حيث الزمان 

 . ( 251ص  – 259ي في عقد المدة ص الحي حجاز

  (
159
على الحوادث التي تستجد من وقت  –ال بأثر رجعي  –طبق بأثر فوري  ، القاعدة أنه إذا كان القانون الجديد معتبراً من النظام العام ( 

حتى على العقود التي أبرمت فيسري السعر الجديد  ، مثل ذلك أن يعدل قانون جديد من السعر االتفاقي للفائدة . سريان هذا القانون

فال  ، أما الفوائد التي استحقت قبل ذلك . ولكن بالنسبة إلى الفوائد التي تستحق منذ سريان هذا القانون ، قبل سريان القانون الجديد

السعر ) أنظر في هذا المعنى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد تخفيض  يسري عليها القانون الجديد بأثر رجعي

ديسمبر  وأنظر عكس ذلك محكمة النقض الفرنسية في ( – 975ص  1% : مجموعة األعمال التحضيرية 1% إلى 7االتفاقي من 

 . ( 251وقد أشير إلى هذا الحكم في رسالة الدكتور عبد الحي حجازي ص  2559مارس سنة  1جازيت دي باليه في  2551سنة 
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(  جزاء العقد)  المسئولية العقدية -المبحث الثاني
 (794  )

 

  (La responsabilite Contractuelle )  

 نطاق المسئولية العقدية - 424

 
 (159  )

ويعنينا هنا  : والثانية جزاء العمل غير المشروع ، فاألولى جزاء العقد . المسئولية العقدية تقابل المسئولية التقصيرية :

 . أما المسئولية التقصيرية فستكون محل البحث عند االنتقال إلى العمل غير المشروع كمصدر لاللتزام ، المسئولية العقدية

ففي هذه الحالة تقول الفقرة األولى من  . وقيام المسئولية العقدية يفترض أن هناك عقداً صحيحاً واجب التنفيذ لم يقم المدين بتنفيذه

يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين " :  199وتقول الفقرة األولى من المادة  . " ى المدينينفذ االلتزام جبراً عل" :  255المادة 

ً  119و  125 وإلى  . أجبر المدين عليه –وطلبه الدائن  - فإذا أمكن التنفيذ العيني"  على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكنا

أما إذا لم يكن التنفيذ  . ن في صدد التنفيذ العيني لاللتزام ال في صدد التعويض عن عدم تنفيذهإذ نح ، هنا ال تقوم المسئولية العقدية

ففي هذه الحالة ال يسع القاضي إال أن يحكم  –أو أمكن ولكن الدائن طلب التعويض ولم يبد المدين استعداده للتنفيذ العيني  –العيني 

فعلى  . فالدائن يطالب المدين بالتعويض . وهنا تقوم المسئولية العقدية . االلتزامجزاء عدم تنفيذ  ، بالتعويض إذا توافرت شروطه

وهي نص جوهري في كل من  – 129وتجيب المادة  . القاضي أن يبحث هل المدين مسئول حقاً عن عدم تنفيذ التزامه العقدي

إذا استحال على المدين أن ينفذ "  بأنه –ار االلتزام المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ومن ثم وضعت في الباب المعقود آلث

فما  . " ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه ، االلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه

يها إذا قامت أركانها؟ هذه هي في إيجاز المسائل هي إذن األركان التي تقوم عليها المسئولية العقدية؟ وما هي اآلثار التي تترتب عل

 . التي تشتمل عليها المسئولية العقدية

 ويتبين مما تقدم أن المسئولية العقدية ال شأن لها بالتنفيذ العيني لاللتزام العقدي
 (151  )

وهي أيضاً ال تتحقق إذا أثبت المدين أن  .

وإنما تتحقق المسئولية العقدية إذا لم ينفذ المدين التزامه العقدي تنفيذاً عينياً ولم يستطع أن  . االلتزام قد استحال تنفيذه بسبب أجنبي

 . يثبت أن التنفيذ قد استحال بسبب أجنبي

  : خطة البحث –تشتت مسائل المسئولية العقدية  - 425

ولكنا مع ذلك نترك الكالم في  . قلم شتاتها هناومسائل المسئولية العقدية على النحو الذي بسطناه موزعة في أمكنة متفرقة ونحن 

إلى باب العمل غير  ، وهل تجوز الخيرة بينهما إذا تعددتا . وهل تتعدد المسئوليتان . التمييز بينها وبين المسئولية التقصيرية

                                                 

  (
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 1جزء  ) ملحق بودري ( بنكاز –سافاتبيه في المسئولية المدنية  -بعض المراجع : مازو في المسئولية المدنية التقصيرية والعقدية  ( 

هنرى مازو مذكرات لقسم  -بنواييه مذكرات لقسم الدكتوراه  – 2بالنيول وريبير وإسمان جزء  – 1ديموج في االلتزامات جزء  –

 ( Van ryn)  فإن رين – 2515رسالة من ليل سنة  ( Meynie)  مينييه – 2751رسالة من رن سنة جرانموالن  –الدكتوراه 

)  رينولت – 2591رسالة من باريس سنة  ( Marie - mad . dufort)  ماري مادلين ديفور – 2599رسالة من بروكسل سنة 

Renault )  أميو – 2597رسالة من باريس سنة  (Amiot )  رابيت – 2559غير مطبوعة سنة رسالة من باريس  (Rabut ) 

 Emile)  إميل بيكيه – 2771مقال في المجلة االنتقادية سنة  ( Lefebvre)  ليفبفر – 2551رسالة من باريس غير مطبوعة سنة 

becque )  كروزيل – 919ص  – 192ص  2525مقال في مجلة القانون المدني الفصلية سنة  (Crouzel )  مقال في المجلة

إسمان مقال في  - 992ص  2515هنري مازو مقال في مجلة القانون المدني الفصلية سنة  – 19وص  22ص  2511العامة سنة 

 2599مقال في مجلة القانون المدني الفصلية سنة  ( vigny)  فيني –و ما بعدها  111ص  2599مجلة القانون المدني الفصلية سنة 

تعليق في  ( Gardenat)  جاردينا – 191ص  2595 مقال في المجلة االنتقادية سنة ( Beindix)  ندكسبي –وما بعدها  51ص 

ص  2559مقال في مجلة القانون المدني الفصلية سنة  ( Tune)  تونك – 2595 - 2 – 291 ( Sem .jur)  األسبوع القانوني

 – 1عدد  29نصيف زكي بك مقال في المحاماة سنة  – عدد ( 21صليب سامي باشا مقال في المحاماة سنة  –وما بعدها  199

الدكتور أحمد حشمت أبو  –وما بعدها  171الدكتور حلمي بهجت بدوي بك فقرة  –وما بعدها  757نظرية العقد للمؤرلف فقرة 

 . وما بعدها 912ستيت بك فقرة 

  (
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 . ( 929) أنظر ما يلي فقرة  ق المسئولية العقدية عند مقابلتها بالمسئولية التقصيريةسنحدد بالتفصيل نطا ( 

  (
151
ً  ، ويترتب على ذلك أال قيام للمسئولية العقدية إذا كان محل االلتزام العقدي هو دفع مبلغ من النقود (   ، فالتنفيذ العيني هنا ممكن دائما

 . ( 171فقرة  1ير وبوالنجيه ) بالنيول وريب وال محل للمسئولية العقدية
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إلى  ، سبق استحقاق التعويض من إعذاروما ي . ونترك كذلك الكالم في تقدير التعويض تقديراً قضائياً أو اتفاقياً أو قانونياً  . المشروع

 الجزء الذي نتناول فيه الكالم في آثار االلتزام
 (151  )

. 

سندمج آثار المسئولية العقدية في  –توخياً لإليجاز  –ولكنا  . ويبقى بعد ذلك من مسائل المسئولية العقدية أركانها وآثارها كما قدمنا

 . المسئولية التقصيرية إذ يقتضي المقام هناك اإلسهاب والتبسيطعلى خالف الخطة التي سنتبعها في  ، أركانها

عالقة السببية ما بين (  9)  . الضرر(  1)  . الخطأ العقدي(  2: )  ثالثة –كأركان المسئولية التقصيرية  –وأركان المسئولية العقدية 

 . ونبحثها اآلن ركناً ركناً  . الخطأ والضرر

 الخطأ العقدي -المطلب األول

  (La faute contractuelle  ) 

 مسائل ثالث - 426

كما  ، ولكنه قد يكون مسئوالً عن عمل الغير أو عن األشياء التي في حراسته . األصل أن يكون المدين مسئوالً عن خطأه الشخصي : 

 . مينوقد تعدل قواعد المسئولية العقدية باالتفاق أو عن طريق التأ . هو األمر في المسئولية التقصيرية

 ً المسئولية عن الغير أو عن (  1)  . الخطأ العقدي في مسئولية المدين عن عمله الشخصي(  2: )  فنحن نبحث إذن مسائل ثالثا

 . تعديل قواعد المسئولية العقدية باالتفاق أو عن طريق التأمين(  9)  . األشياء

 الخطأ العقدي في مسئولية المدين عن عمله الشخصي - $2  

 : ا هو الخطأ العقديم – 427

فيجب عليه تنفيذ  . فالمدين قد التزم بالعقد . نبادر إلى القول بأن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين اللتزامه الناشئ من العقد 

فقرة  257وتقول المادة  . " العقد شريعة المتعاقدين" :  فقرة أولى 251تقول المادة  . والنصوص كثيرة في هذا المعنى . التزامه

وتقول المادة  . " ينفذ االلتزام جبراً على المدين" :  فقرة أولى 255وتقول المادة  . " يجب تنفيذ العقد طبقاً لما أشتمل عليه" :  أولى

ً على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى ك 119و  125يجبر المدين بعد إعذاره طبقاً للمادتين " :  فقرة أولى 199 وتقول  . " ان ذلك ممكنا

 . " إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه" :  129المادة 

 ، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بااللتزام ناشئاً عن عمده . فإذا لم يقم المدين في العقد بالتزامه كان هذا هو الخطأ العقدي

بل إن الخطأ العقدي يتحقق حتى لو كان عدم قيام المدين بااللتزام ناشئاً عن  .(  أي دون عمد أو إهمال)  أو عن فعله ، أو عن إهماله

وهي  –فإن عالقة السببية  ، ولكن يالحظ في هذه الحالة األخيرة أنه إذا تحقق الخطأ العقدي . سبب أجنبي ال يد له فيه كالقوة القاهرة

وهي تنص على  ، 919وعلى هذا الوجه ينبغي فهم المادة  . وال تتحقق المسئولية على ما سنرى ، تنعدم –المسئولية العقدية  ركن في

فانقضاء االلتزام هنا إنما يكون  . " ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيالً عليه لسبب أجنبي ال يد له فيه"  أنه

 . يذه عيناً ولعدم تحقق المسئولية العقدية بانعدام أحد أركانهانتيجة الستحالة تنف

 . أيا كان السبب في ذلك ، ويتبين مما قدمناه أن الخطأ العقدي ليس هو إال عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد

  نوعان من االلتزامات – 428

 . ولكن يجب في هذا الصدد أن نميز بين نوعين من االلتزامات : االلتزام بتحقيق غاية وااللتزام ببدل عناية :

وااللتزام بعمل  –أياً كان محل الحق  –فااللتزام بنقل حق عيني  . فهناك التزام تنفيذه ال يكون إال بتحقيق غاية معينة هي محل االلتزام

 ، كل هذه االلتزامات يقصد بها تحقيق غاية معينة ، عينوااللتزام باالمتناع عن مل م –تسليم عين أو إقامة مبنى أو نحو ذلك  –معين 

أياً كان السبب  –فإذا لم تتحقق الغاية  . فتنفيذها ال يكون إال بتحقيق هذه الغاية ، هي نقل الحق أو القيام بالعمل أو االمتناع عن العمل

 Obligation de)  م في الفقه الفرنسي بعبارةوقد اصطلح على تسمية هذا النوع من االلتزا . بقى االلتزام غير منفذ –في ذلك 

resultat  )االلتزام بتحقيق غاية"  ونسميه نحن " . 

فهو إذن  . تحقق الغرض أو لم يتحقق ، بل هو التزام ببذل الجهد للوصول إلى غرض ، وهناك التزام ال يرمي إلى تحقيق غاية معينة

واألصل أن يكون هذا المقدار  . فيه أن يبذل المدين لتنفيذه مقداراً معيناً من العناية والمهم . ولكنه عمل ال تضمن نتيجته ، التزام بعمل

                                                 

  (
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ونستطيع أن نقرر بوجه عام أن كل ما سيقال في  . وننبه إلى أن كثيراً من أحكام المسئولية التقصيرية تسرى على المسئولية العقدية ( 

فمن  . سئولية العقديةإذا إال تعارض مع القواعد الخاصة التي تقررها في الم . المسئولية التقصيرية ينطبق على المسئولية العقدية

دعوى  -السبب المنتج والسبب المباشر  –المسائل التي تتحد فيها أحكام هذين النوعين من المسئولية : عالقة السببية والسبب األجنبي 

 . التأمين من المسئولية إلخ إلخ –تقدير الضرر  –المسئولية 
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فمتى بذل  . ويزيد هذا المقدار و ينقص تبعاً لما ينص عليه القانون أو يقضي به االتفاق ، هو العناية التي يبذلها الشخص العادي

فالمستأجر يجب عليه أن يبذل من العناية  . تى لو لم يتحقق الغرض المقصودح ، يكون قد نفذ التزامه ، المدين العناية المطلوبة منه

يبذل في ، وعلى المستعير أ .(  فقرة أولى 979م )  في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذل الشخص المعتاد

(  فقرة أولى 152م )  ذلك عن عناية الرجل المعتاد المحافظة على الشيء العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل في

يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله في حفظ ماله دون أن يكلف في  ، وإذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أ .

وإذا  .(  119 م)  يبذل في حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد ، أما إذا كانت الوديعة بأجر فيجب أ ، ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد

لهذا  122وقد عرضت المادة  .(  195م )  يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد ، كانت الوكالة بال أجر وجب على الوكيل أ

ان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على إذا ك ، في االلتزام يعمل - 2" :  فنصت على ما يأتي ، النوع من االلتزام في عمومه

فإن المدين يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل  ، الشيء أو أن يقوم بإدارته أو أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه

وفي كل حالة يبقى  – 1 . يرههذا ما لم ينص القانون أو االتفاق على غ . ولو لم يتحقق الغرض المقصود . ما يبذله الشخص العادي

 المدين مسئوالً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم
 (157  )

)  وقد اصطلح على تسمية هذا النوع من االلتزام في الفقه الفرنسي بعبارة . "

Obligation de moyen  )أو بعبارة  (obligation generale de prudence et diligence  )االلتزام ببذل "  ونسميه نحن

 عناية
 (155  )

" . 

وجب أن نميز في هذا الصدد بين هذين النوعين  ، فإذا قلنا بعد ذلك إن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين اللتزامه الناشئ من العقد

 فااللتزام بتحقيق غاية يكون الخطأ العقدي فيه هو عدم تحقيق هذه الغاية . من االلتزام
 (799  )

وااللتزام ببذل عناية يكون الخطأ  .

 العقدي فيه هو عدم بذل العناية المطلوبة
 (792  )

. 

                                                 

  (
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في االلتزام بعمل إذا كان المطلوب  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  177تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

فإن المدين يكون  ، أو كان مطلوباً منه أن يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه ، أو أن يقوم بإدارته ، من المدين هو أن يحافظ على الشيء

ومع ذلك يكون  - 1 –حتى لو لم يتحقق الغرض المقصود  ، ام إذا بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله الشخص المعتادقد وفى بااللتز

متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قصدا  ، المدين قد وفى بااللتزام إذا هو بذل في تنفيذه من العناية ما يبذله في شؤونه الخاصة

وفي لجنة المراجعة أضيفت العبارة اآلتية في آخر  . "مسئوالً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم وفي كل حال يبقى المدين  . ذلك

وأدخلت  ، وحذف صدر الفقرة التالية اكتفاء بهذه اإلضافة ، "هذا ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك " الفقرة األولى : 

ووافق  . في المشروع النهائي 121وأصبح رقمه المادة  ، القانون الجديدفأصبح النص مطابقاً لما ورد في  ، بعض تحويرات لفظية

)  . ووافق عليه مجلس الشيوخ . 122وأصبح رقمه  ، ثم وافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ . عليه مجلس النواب

 . ( 995ص  – 992ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 . صور االلتزام بعمل إلى طائفتين جامعتين 177ترد المادة " ع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشرو 

وبعبارة أخرى ما  ، تنتظم أوالهما ما يوجب على الملزم المحافظة على الشيء أو إدارته أو توخى الحيطة في تنفيذ ما التزم الوفاء به

وتقتصر المادة  . كااللتزام بإصالح آلة ، أما الثانية فيدخل فهيا ما عدا ذلك من صور العمل . يتصل اإللزام فيه بسلوك الملزم وعنايته

واألصل في هذه العناية أن  . فتحدد مدى العناية التي يتعين على المدين أن يبذلها في تنفيذ االلتزام ، على حكم الطائفة األولى 177

يناط بالمألوف في عناية سواد الناس بشؤونهم  ، المثابة وسط بين المراتب فهي بهذه ، تكون مماثلة لما يبذل الشخص المعتاد

أياً  ، فليس يطلب من المدين إال التزام درجة وسطى من العناية ، وعلى هذا النحو يكون معيار التقدير معياراً عاماً مجرداً  . الخاصة

ى أن نية المتعاقدين قد تنصرف إلى العدو عن هذا المعيار العام عل . كان مبلغ تشدده أو اعتداله أو تساهله في العناية بشؤون نفسه

فغالباً ما يستخلص من الظروف أن العناية  . ومن ذلك ما يقع في الوكالة والوديعة غير المأجورة . المجرد إلى معيار خاص معين

تجاوز في ذلك درجة العناية الوسطى به  ، دون ا ، التي يقصد اقتضاؤها من الوكيل أو الوديع هي عناية كل منهما بشؤونه الخاصة

على أال يقصر في  ، وعلى نقيض ذلك يقصد في عارية االستعمال عادة إلى إلزام المدين ببذل ما يبذل من العناية في شؤونه الخاصة

 ، ذل هذه العنايةاعتبر كل تقصير في ب ، ومتى تقررت درجة العناية الواجب اقتضاؤها من المدين . ذلك عن درجة العناية الوسطى

ومهما يكن من أمر فمن المسلم أن المدين يسأل على وجه الدوام عما يأتي من غش أو  . خطأ يرتب مسئولية المدين ، مهما يكن طفيفاً 

 – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "سواء أكان معيار العناية الواجبة معياراً عاماً مجرداً أم خاصاً معيناً  ، خطأ جسيم

 . ( 999ص 

  (
155
وااللتزام  . التزام ببذل عناية ، وهو التزام قانوني ، فااللتزام بعدم اإلضرار بالغير ، وهذا التمييز ال يقتصر على االلتزامات العقدية ( 

 . التزام بعناية ، وهو أيضاً التزام قانوني ، بعدم اإلثراء على حساب الغير

  (
799
وعند مازو يكون خطأ عقدياً في االلتزام بغاية أال  . والحواشي والمراجع المشار إليها في هذه الفقرة 1 – 115فقرة  2أنظر مازو  ( 

 absence de faute)  فال توجد منطقة بين اإلهمال والسبب األجنبي هي انعدام الخطأ . ينفذ المدين التزامه عمداً أو بإهماله أو بفعله

ً وما لم يوجد سبب أجنبي فالخطأ  ، ( بل  ، وما يقوله األستاذان صحيح . العقدي قائم ليغطي منطقة اإلهمال ومنطقة انعدام الخطأ معا

فالسبب األجنبي ال ينفي الخطأ بل ينفي عالقة السببية كما  ، صحيح أيضاً أن الخطأ العقدي يكون قائماً حتى مع وجود السبب األجنبي
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  إثبات الخطأ العقدي – 429

ولكن مجال تطبيق هذه القاعدة  .(  975 م)  والمدين هو المكلف بإثبات التخلص منه ، واألصل أن الدائن هو المكلف بإثبات الدين :

فإذا أدعى  ،(  العقد مثالً )  بتنفيذ التزامه عيناً فعلى الدائن في هذه الحالة أن يثبت مصدر االلتزاميكون ندما يطالب الدائن المدين 

الدائن ال يطالب  : أما في إثبات الخطأ العقدي فاألمر مختلف . وإال حكم عليه بالتنفيذ العيني . المدين أنه نفذه فعليه هو أن يثبت ذلك

 ً فالدائن هو الذي يدعى أن المدين لم ينفذ التزامه ومن أجل ذلك  . بل يطالبه بتعويض لعدم تنفيذ االلتزام ، المدين بتنفيذ االلتزام عينا

 فعلى الدائن إذن يقع عبء إثبات أن المدين لم ينفذ التزامه . يطالبه بالتعويض
 (791  )

فإذا أثبت ذلك كان هذا إثباتاً للخطأ العقدي على  .

وكانت عالقة السببية ما بين الخطأ والضرر مفروضة كما  ، على الدائن أيضاً أن يثبت الضرر ولما كان . النحو الذي أسلفناه

فاستحق  . فإن الدائن متى أثبت عدم تنفيذ االلتزام وأثبت الضرر الذي أصابه يكون قد اضطلع بما يقع على عاتقه من إثبات ، سنرى

 . بات السبب األجنبيوهذا ما لم ينف المدين السببية المفترضة بإث . التعويض

 . ونطبق هذه القواعد على االلتزام بغاية وااللتزام بعناية

 . عقد البيع وعدم انتقال ملكية المبيع إليه –وهو هنا المشتري  –يثبت الدائن  ، كالتزام البائع بنقل ملكية المبيع ، ففي االلتزام بغاية

 ً ينفيه بإثبات أن بذل كل ما في وسعه لنقل ملكية المبيع إلى المشتري فلم  ، ال يستطيع هذا أ ، فيثبت بذلك في جانب البائع خطأ عقديا

وإال فالخطأ ثابت في جانبه ومسئوليته  ، يثبت السبب األجنبي لنفي عالقة السببية ، وليس أمامه إال أ . ألنه ملزم بتحقيق غاية . يستطع

بل نقول  ، إن عدم تنفيذ البائع اللتزامه يجعل الخطأ العقدي مفروضاً في جانبه –ال عادة كما كان يق –وال نقول هنا  . العقدية متحققة

 بل هو خطأ ثابت ، فليس هو بالخطأ المفروض في جانب المدين ، وقد أثبته الدائن ، إن عدم تنفيذ االلتزام هو بعينه الخطأ العقدي
 (

799  )
بل  ،  يقف موقفاً سلبياً ويترك المشتري يثبت الخطأ العقدي على النحو الذي بيناهأال ، عند ما يثبت المشتري عقد البيع ، وللبائع .

فنخرج  ، يقف موقفاً إيجابياً ويثبت أنه قد قام بتنفيذ التزامه عيناً ونقل ملكية المبيع إلى المشتري فال محل إذن لمطالبته بالتعويض

 . نيبذلك من نطاق المسئولية العقدية إلى نطاق التنفيذ العي

 كالتزام الطبيب بعالج المريض . وفي االلتزام بعناية
 (795  )

وهذا هو العقد الصريح أو  - يثبت المريض أن الطبيب التزم بعالجه ،

بأن يثبت على الطبيب إهماالً معيناً  ، ويثبت إلى جانب ذلك أن الطبيب لم ينفذ التزامه فلم يبذل في عالجه العناية المطلوبة –الضمني 

وما على المريض بعد ذلك إال أن يثبت الضرر  . فإذا أثبت ذلك كان هذا إثباتاً لخطأ الطبيب العقدي . رافاً على أصول الصنعةأو انح

فتنعدم  ، ما لم يثبت الطبيب أن عدم تنفيذه اللتزامه وقعوده عن بذل العناية المطلوبة إنما يرجع إلى سبب أجنبي ، ليستحق التعويض

أال يقف موقفاً سلبياً ويترك المريض  ، عندما يثبت المريض العقد ، وللطبيب هنا أيضاً  . وال تتحقق المسئولية العقدية ، عالقة السببية

فيثبت أنه قد نفذ التزامه تنفيذاً عينياً وبذل  ، بل ينتقل من نطاق المسئولية العقدية إلى نطاق التنفيذ العيني ، يثبت عليه الخطأ العقدي

 مطلوبة منه في عالج المريضكل العناية ال
 (799  )

. 

                                                                                                                                                                    

ويقول  – ( 51ص  – 59باب القانونية لإلعفاء من المسئولية المدنية ص ) أنظر الدكتور سليمان مرقص في األس . هو معروف

فعدم تحقيق الغاية المتفق عليها يعد انحرافاً  ، مازو إن معيار الخطأ العقدي في االلتزام بتحقيق غاية هو بعينه معيار الخطأ التقصيري

 . ( 1 – 119فقرة  2) مازو  خطأ التقصيريوسنرى أن هذا هو أيضاً معيار ال ، عن السلوك المألوف للرجل المعتاد

  (
792
إن الخطأ في المسئولية التعاقدية " وقد سجلت محكمة استئناف اإلسكندرية الوطنية هذا المذهب في حكم حديث لها جاء فيه ما يأتي :  ( 

وذلك طالما لم يثبت الملتزم قيام السبب الخارجي الذي  ، هو بذاته واقعة اإلخالل التي يتكون منها وينحصر فيها عدم تنفيذ االلتزام

وأنه متى قام بإثباتها فإنه يكون  ، وفي هذه الحالة يتبين أن تلك الواقعة وحدها هي كل ما يتعين على طالب التعويض إثباته . يدعى به

فإنه بالنسبة  ، لتزام حتى يمكن القول بثبوتهأما ما يتحقق به وجود اإلخالل باال . قد أثبت الخطأ الذي تبنى عليه مسئولية الملتزم

ينحصر في مجرد فعل اإلخالل  -ومثله كما هو مقرر فقهاً االلتزام الضمني في عقد النقل بسالمة الراكب في أثنائه  –لاللتزام بغاية 

ة أو احتياط لتحقيق الغاية التي تعهد دون نظر إلى ما قد يدعى بأنه قد بذله من جهد أو عناي ، ذاته أي عدم تنفيذ ما التزم به الملتزم

ألن هاذ إنما يكون بالنسبة لاللتزام بوسيلة حيث يقوم ثبوت اإلخالل به على ما يبين من سلوك الملتزم ومطابقته لما يسلكه  ، بها

 . ( 992ص  111رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  9) استئناف إسكندرية في  الرجل الحريص

  (
791
 . والمراجع المشار إليها في هذه الفقرة 155ة فقر 2مازو  ( 

  (
799
 . 119ص  - 125ص  1 – 111فقرة  2مازو  ( 

  (
795
بل هو التزام ببذل العناية الواجبة في عالج المريض  ، التزام الطبيب بعالج المريض ليس التزاماً بتحقيق غاية هي شفاء المريض ( 

 . وفقاً ألصول صنعة الطب

  (
799
الدكتور سليمان مرقص في األسباب القانونية  – 911فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  –وما بعدها  111قرة ف 2أنظر مازو  ( 

نظرية العقد للمؤلف  – 155فقرة  1ومع ذلك قارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 51ص  – 75لإلعفاء من المسئولية المدنية ص 

 . 912فقرة  – 929وفقرة  999فقرة  – 151الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة  – 792فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 نظرية مهجورة  - 431

خطأ  : وهناك نظرية قديمة مهجورة تقسم الخطأ العقدي غير العمد إلى أقسام ثالثة ( : gradation des fautes)  تدرج الخطأ –

وخطأ  –ى العمد ويلحق به وهو خطأ أقرب ما يكون إل ، وهو الخطأ الذي ال يرتكبه حتى الشخص المهمل(  culpa lata)  جسيم

وهو الخطأ الذي ال يرتكبه (  culpa levissima)  وخطأ تافه –وهو الخطأ الذي ال يرتكبه شخص معتاد (  culpa levis)  يسير

وفيه ال يسأل المدين  ، عقد لمنفعة الدائن وحده كالوديعة : وهذه النظرية تقسم أيضاً العقود إلى طوائف ثالث . شخص حازم حريص

 ، وعقد لمنفعة المدين وحده –وفيه يسأل المدين عن الخطأ اليسير  ، وعقد لمنفعة المتعاقدين معاً كاإليجار - ال عن الخطأ الجسيمإ

 . وفيه يسأل المدين حتى عن الخطأ التافه

نرى دوماً يرسم  . بل هي من خلق القانون الفرنسي القديم ، وهي ليست منه ، وقد نسبت هذه النظرية خطأ إلى القانون الروماني

 خطوطها الرئيسية
 (791  )

 ونراها مبسوطة بوضوح عند بوتييه ،
 (791  )

وهي نظرية منتقدة من  . ولكنها هجرت في القانون الجديد .

 . وما تقول به من التدرج ، ما تشتمل عليه من العموم : ناحيتين

وقد رأينا أن الخطأ العقدي في هذه  . ة ليست صحيحةع فهي ال محل لتطبيقها في االلتزام بتحقيق غايةأما من ناحية العموم فالنظري

فهناك  ، ولم يحقق الغاية المتفق على تحقيقها ، فإذا لم ينفذ المدين التزامه العقدي . الطائفة من االلتزامات ليس إال عدم تنفيذ االلتزام

وقد يكون  . وقد يكون مقصراً تقصيراً جسيماً  . فقد يكون معتمداً أال ينفذ التزامه . جة تقصيرهأياً كانت در ، خطأ عقدي في جانبه

فالخطأ العقدي قائم ما دام المدين  . وقد يكون مقصراً تقصيراً تافهاً بل قد ال يكون هناك أي تقصير في جانبه . مقصراً تقصيراً يسيراً 

فقلنا إن المدين قدي منعه من تنفيذ  ، وقد ذهبنا إلى أبعد من ذلك . جميع هذه األحوالوهو مسئول عن خطأه في  ، لم ينفذ التزامه

وإن كانت رابطة السببية تنتفي بوجود  ، ومع ذلك يبقى خطأه العقدي قائماً ألنه لم ينفذ إلتزامه ، التزامه سبب أجنبي كالقوة القاهرة

ومن هنا نرى أن التناقض الذي يستظهره الفقه عادة بين نصين  ،  النعدام الخطأفتنعدم المسئولية النعدام السببية ال ، السبب األجنبي

من هذا القانون  2251فالمادة  . تناقض ظاهري ال حقيقة له ، 2291و 2251هما المادتان  ، من نصوص القانون المدني الفرنسي

تقضي بأن االلتزام  2291والمادة  . تقرر أن المدين مسئول عن تنفيذ التزامه حتى يثبت أنه امتنع عليه ذلك لسبب أجنبي ال يد له فيه

ا بين النصين كما وال تناقض م . بالعناية في المحافظة على الشيء يلزم الشخص الموكول إليه ذلك أن يبذل فيه عناية الشخص المعتاد

وهذا صحيح  . تقرر في عبارة عامة أن عدم تنفيذ المدين اللتزامه هو خطأ عقدي 2251فالمادة  . فلكل نص نطاق خاص به . قدمنا

ويكون المدين مسئوالً عن هذا الخطأ إال إذا نفى عالقة السببية بإثبات السبب  . وهو يصدق في االلتزام بغاية وفي االلتزام بعناية

بل هي تحدد مدى التزام المدين في االلتزام ببذل  ، 2251فهي ال تعرض لشيء مما تعرض له المادة  2291أما المادة  . جنبياأل

سواء ما  ، تنطبق إذن على جميع االلتزامات 2251فالمادة  . وتقرر أن العناية المطلوبة هي في األصل عناية الرجل المعتاد ، عناية

والمادة  . ركن الخطأ وركن السببية ، وتعرض للمسئولية العقدية في ركنين من أركانها ، ة أو كان التزاماً بعنايةكان منها التزاماً بغاي

                                                                                                                                                                    

سواء كان ذلك في نطاق التنفيذ العيني أو كان في نطاق المسئولية  ، وأصحاب الرأي اآلخر يذهبون إلى أن عبء اإلثبات يقع على المدين 

حكم عليه بالتنفيذ العيني أو فإن عجز عن ذلك  . يثبت أنه قد قام بتنفيذه ، وعلى المدين بعد هذا أ . فالدائن يثبت االلتزام . العقدية

فالغالب أن التنفيذ العيني يصبح  ، إذا عجز المدين عن إثبات أنه قد قام بتنفيذ التزامه ، بالتعويض غير أنه في االلتزام ببذل عناية

أما في المسئولية  . فالمدين في المسئولية العقدية هو الذي يقع عليه إذن عبء اإلثبات . وال يبقى إال الحكم بالتعويض ، مستحيالً 

ويبرر ذلك أن الخطأ التقصيري هو إخالل بالتزام قانوني عام  . التقصيرية فالدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات الخطأ التقصيري

بت نفرض أنه مرعى منفذ حتى يث ، فمن المعقول أ ، ولما كان هذا االلتزام يترتب في ذمة الناس كافة ، باالمتناع عن اإلضرار بالغير

فعلى هذا المدين أن يثبت  ، أما الخطأ العقدي فهو إخالل بالتزام عقدي مترتب في ذمة مدين بالذات . شخصاً بالذات لم ينفذه ، الدائن أ

 . وإال ألزم بالتنفيذ العيني أو بالتعويض ، أنه قد قام بتنفيذ التزامه طبقاً للقواعد المقررة في اإلثبات

ثم هو ال يقف مكتوف اليد بعد  . ففي العمل يبدأ الدائن بإثبات االلتزام . فإن أثره محدود من الناحية العملية ، فومهما يكن من أمر هذا الخال 

بل هو يبادئ المدين مقدماً ما عنده من األدلة على عدم  ، ينتظر حتى يثبت المدين أنه نفذ االلتزام أو حتى يعجز عن هذا اإلثبات ، ذلك

بل يتقدم بأدلته هو أيضاً ليثبت أنه قد قام  ، والمدين من جهته ال ينتظر حتى يفرغ الدائن من تقديم ما عنده من األدلة . تنفيذ االلتزام

فإن كان  . ويحكم لمن ترجح أدلته أدلة اآلخر ، والقاضي يوازن ما بينها ، وهكذا يتقدم كل من الدائن والمدين بأدلته . بتنفيذ االلتزام

رفض طلب  ، وإن كان هو المدين . له بالتنفيذ العيني أو بالتعويض بعد أن ثبت عنده أن المدين لم يقم بتنفيذ التزامهحكم  ، هو الدائن

 . ( 199 – 159ص  2) قارن مازو  . الدائن بعد أن ثبت عنده أن المدين قد قام بتنفيذ االلتزام

  (
791
 . ثالث الفقرة الرابعةالقوانين المدنية : الكتاب األول الباب األول الفرع ال ( 

  (
791
 . 251االلتزامات فقرة  ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 بل لتحديد مدى االلتزام ، وتتناولها ال لتحديد المسئولية العقدية ، ال تتناول إال طائفة االلتزام ببذل عناية 2291
 (797  )

وقد أتى  .

 من القانون المدني الفرنسي 2291و 2251صين يقابالن المادتين القانون المصري الجديد بن
 (795  )

تقضي بأن المدين  129فالمادة  .

فهي تقابل المادة  ، يحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبيه ال يلد له فيه

توجب في االلتزام بعناية أن  ، من القانون المدني الفرنسي 2291وتقابل المادة  ، 122ادة والم . من القانون المدني الفرنسي 2251

كما ال تناقض ما  ، وال تناقض ما بين هذين النصين . تكون العناية المبذولة هي عناية الرجل المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود

 . بين نصي القانوني الفرنسي

ال نتبين أن  ، حتى إذا قصرنا نظرية تدرج الخطأ على االلتزام بعناية ، فنحن . نظرية أيضاً ليست صحيحةوأما من ناحية التدرج فال

الخطأ يتدرج من خطأ جسيم إلى خطأ يسير إلى خطأ تافه تبعاً لما إذا كان العقد لمصلحة الدائن وحده أو لمصلحة المتعاقدين معاً أو 

التي سبق ذكرها هذه التقسيمات جملة واحدة فقال إن  2291المدني الفرنسي في المادة وقد هدم القانون  . لمصلحة المدين وحده

يلزم المدين  ، سواء كان الغرض من العقد مصلحة أحد المتعاقدين أو مصلحة االثنين معاً  ، االلتزام بالعناية في المحافظة على الشيء

 . تقسيم العقود إلى طوائف ثالث وتقسيم الخطأ إلى أنواع ثالثة ، فقضى هذا النص على التقسيم في شقيه . ببذل عناية الرجل المعتاد

 وذلك هو شأن القانون المصري الجديد . أن تكون العناية المطلوبة هي عناية الرجل المعتاد ، كأصل عام ، وأوجب في جميع العقود
 (

729  )
 م)  واألصل عنده أن العناية المطلوبة هي عناية الرجل المعتاد . رية تدرج الخطأفقد جاء واضحاً كل الوضوح في نفي نظ .

وقد نص القانون فعالً في بعض العقود على عناية  . ولكن يجوز الخروج على هذا األصل إما بنص القانون وإما باالتفاق .(  122

 المعتاد كما رأينا فيما تقدم. تزيد أو تقل عن عناية الرجل
 (722  )

 . كذلك يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على مقدار من العناية أزيد أو أقل .

 .(  1فقرة  121 م)  بل يجوز لهما االتفاق على اإلعفاء من المسئولية العقدية إال إذا ثبت في جانب المدين غش أو خطأ جسيم

 وسنرى تفصيل ذلك عند الكالم في اإلعفاء من المسئولية
 (721  )

. 

                                                 

  (
797
 –عرضاً لآلراء المختلفة في محاولة التوفيق ما بين النصين  195وأنظر في هامش فقرة  ، 112فقرة  – 195فقرة  2أنظر مازو  ( 

وقارن نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 299ص  – 15الدكتور سليمان مرقص في األسباب القانونية لإلعفاء من المسئولية المدنية ص 

792 . 

  (
795
وإن كان قد أورد في بعض  ، أما القانون المصري القديم فلم يتضمن نصين يقابالن تماماً نصي القانون الفرنسي المتقدم ذكرهما ( 

و  211/  225) أنظر المواد  نصوصه ما يفيد أن المدين ال يكون مسئوالً عن عدم تنفيذ التزامه إال إذا كان عدم التنفيذ بخطأ منه

كانا يفسران هذه النصوص بما تفسر به  ، في ظل القانون القديم ، ولكن الفقه والقضاء في مصر . ( 152 – 159/  217 – 211

 ) أنظر الدكتور سليمان فكان عدم تنفيذ المدين اللتزامه في العقد يعد خطأ في جانبه ، من القانون المدني الفرنسي 2251المادة 

 . ( 221ص  – 291مرقص في األسباب القانونية لإلعفاء من المسئولية المدنية ص 

  (
729
ولكنه كان في العقود المختلفة يطلب  ، من القانون المدني الفرنسي 2291أما القانون المصري القديم فلم يتضمن نصاً كنص المادة  ( 

ويطلب طوراً العناية  ، في الوديعة ( 959/  571يجار والمادتان في اإل 512/  911) مثالً المادتان  تارة عناية الشخص بملكه

فلم يكن واضحاً ال في إثبات  ، في عارية االستعمال ( 912 - 915/  515 – 517) مثالً  التامة فيحاسب حتى على الخطأ اليسير

 . نظرية تدرج الخطأ وال في نفيها

  (
722
 ، في عقد العمل 179والمادة  ، في العارية 152والمادة  ، في اإليجار 2فقرة  979والمادة  ، في الشركة 912أنظر مثالً المادة  ( 

 . في الوديعة 119والمادة  ، في الوكالة 195والمادة 

  (
721
) التزام البائع بتسليم المبيع هو  وهذه بعض أمثلة تشريعية من القانون الجديد للمسئولية العقدية في بعض العقود المسماة : عقد البيع ( 

 – ( 551و  595والتزام البائع بضمان االستحقاق وبضمان العيوب الخفية هو التزام بغاية م  – 597و  591و  592التزام بغاية م 

فظة على العين من والتزام المستأجر بالمحا – 979) التزام المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة هو التزام بعناية م  عقد اإليجار

) التزام المعير  عقد العارية – ( 959والتزام المستأجر برد للعين المؤجرة هو التزام بغاية م  – 975الحريق هو التزام بغاية م 

التزام  والتزام المستعير برد العين – 152 والتزام المستعير بالمحافظة على العين التزام بعناية م – 191بتسليم العين التزام بغاية م 

) التزام المودع عنده بالمحافظة  عقد الوديعة – ( 195) التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة التزام بعناية م  عقد الوكالة – ( 151بغاية م 

هن ) التزام الدائن المرت عقد رهن الحيازة – ( 111والتزام المودع عنده برد العين التزام بغاية م  – 119 على العين التزام بعناية م

 . وقد تضمنت االلتزامين معاً ( 2299بالمحافظة على الشيء المرهون التزام بعناية والتزام برده التزام بغاية م 
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 لعقدية عن الغير وعن األشياءالمسئولية ا - 2  

 : المسئولية العقدية عن الغير - 1

  نطاق المسئولية العقدية عن الغير - 431

فيكون مسئوالً مسئولية عقدية عن  ، المسئولية العقدية عن الغير قد تتحقق إذا استخدم المدين أشخاصاً غيره في تنفيذ التزامه العقدي :

(  1 . المسئول وهو المدين في االلتزام العقدي(  2 : فيوجد إذن . خطأ هؤالء األشخاص الذي أضر بالدائن في االلتزام العقدي

ة العقدية عن الغير وتقوم المسئولي . والغير وهم الذين استخدمهم المدين في تنفيذ التزامه(  9 . والمضرور وهو الدائن في هذا االلتزام

فالمستأجر مسئول عن المستأجر من  . حيث يوجد عقد صحيح بين المسئول والمضرور وحيث يكون الغير مكلفاً بتنفيذ هذا العقد

 ، وقد قام بينهما عقد صحيح هو عقد اإليجار األصلي ، والمضرور هو المؤجر ، المسئول هنا هو المستأجر : الباطن قبل المؤجر

ويتبين من ذلك أن هناك حدين لنطاق المسئولية العقدية  . كلف بتنفيذ هذا العقد من قبل المسئول هو المستأجر من الباطنوالغير الم

والحد والثاني أن يكون الغير معهوداً إليه في تنفيذ هذا  ، الحد األول أن يكون هناك بين المسئول والمضرور عقد صحيح : عن الغير

 . العقد

 ، فوجب أ ، فذلك ألن مسئولية المسئول نحو المضرور هي مسئولية عقدية ، بين المسئول والمضرور عقد صحيح أما أن يكون هناك

 ، ال بين المسئول والمضرور ، فإذا كان العقد قد تم بين المسئول والغير الذي أحدث الضرر . تنشأ هذه المسئولية عن عقد تم بينهما

سنفصلها في ، فهذه مسئولية تقصيرية ال عقدية ، ضرر بالمضرور في أثناء تأدية وظيفتهكالتابع يربطه بمتبوعه عقد ثم يلحق ال

وإذا تولى  . كذلك المؤجر ال يكون مسئوالً مسئولية عقدية عما يحدثه مستأجرة من الضرر لشخص ال يربطه عقد بالمؤجر . مكانها

فالمسئولية عن الغير  ، فأصاب قطعها الطرف اآلخر بالضرر ، المفاوضة في عقد ثم قطعت المفاوضة ، نيابة عن المسئول ، الغير

تقوم في هذا المثل  ، ويجوز أ . ألن العقد بين المسئول والمضرور لميتم إذ هو لمي جاوز مرحلة المفاوضات ، هنا ال تكون عقدية

 ، د غير صحيح في المثل الذي نحن بصددهوإذا انعقد العق . إذا توافرت أركانها ، هي مسئولية المتبوع عن تابعه ، مسئولية تقصيرية

من  –إذا تحققت  –فال تنشأ المسئولية  ، إذ أن العقد غير الصحيح يزول بإبطاله . فإن المسئولية ال تكون هنا أيضاً مسئولية عقدية

ويتحقق ذلك بأن يكون الغير الذي أبرم العقد غير الصحيح نيابة عن المسئول هو المتسبب في  . بل تكون مسئولية تقصيرية ، العقد

ويكون من أبرم العقد باسمه مسئوالً عنه مسئولية تقصيرية هي  ، فيكون مسئوالً مسئولية تقصيرية نحو الطرف اآلخر ، البطالن

 . لعقدية عن الغير أن يكون هناك عقد صحيح بين المسئول والمضرورفال بد إذن لقيام المسئولية ا ، مسئولية المتبوع عن التابع

فإن تدخله في اإلخالل بتنفيذ العقد قد  ، فلو كان الغير لم يعهد إليه في ذلك . ويجب أيضاً أن يكون الغير قد عهد إليه في تنفيذ هذا العقد

فالمؤجر يلتزم بعقد اإليجار أن يمكن  . سئولية عن الغيرولكن هذه المسئولية تكون مسئولية شخصية ال م ، يحقق مسئولية المدين

حتى لو كانوا مستأجرين من  ، فإذا تدخل جيران المستأجر من تلقاء أنفسهم ، المستأجر من االنتفاع بالعين االنتفاع المقصود من العقد

 نفس المؤجر
 (729  )

ولكنها  ، نحو المستأجر تكون مسئولية عقدية فإن مسئولية المؤجر ، في انتفاع المستأجر بالعين ومنعوه من ذلك ،

ً  ، إال أن يثبت المؤجر أن تدخل الجيران هو سبب أجنبي ، مسئولية شخصية ال مسئولية عن الغير  . فعندئذ تنتفي مسئولية المؤجر بتاتا

ن تلف بفعله أو بفعل أحد وهو مسئول عما يصيب العين م ، كذلك المستأجر يلتزم بعقد اإليجار نحو المؤجر أن يحافظ على العين

فال بد إذن لقيام المسئولية العقدية  . ومسئوليته في الحالتين مسئولية عقدية عن عمله الشخصي ال عن عمل الغير ، ممن يسكن معه

مثل ذلك  . ديةفيصبح المدين بهذا التكليف مسئوالً عن الغير مسئولية عق ، يكون هذا الغير مكلفاً من المدين بتنفيذ العقد ، عن الغير أ

 ، والمستأجر مسئول عن المستأجر من الباطن نحو المؤجر ، المقاول مسئول عن عماله وعن المقاول من الباطن نحو رب العمل

كالولي  ، والوكيل مسئول عن نائبه في تنفيذ الوكالة نحو الموكل وقد يكون التكليف بتنفيذ العقد غير آت من قبل المدين بل من القانون

فهنا أيضاً تكون مسئولية الصغير أو المحجور عن الولي أو  ، صي أو القيم يقوم بتنفيذ عقد أحد طرفيه الصغير أو المحجورأو الو

 . الوصي أو القيم مسئولية عقدية عن عمل الغير

  نصوص القانون المدني الجديد الواردة في المسئولية العقدية عن الغير - 432

على غرار النص الذي يقرر القاعدة العامة في  ، ال يوجد نص يقرر بطريق مباشر القاعدة العامة في المسئولية العقدية عن الغير :

 المسئولية التقصيرية عن عمل الغير
 (725  )

وهذا النص  ، ولكن يوجد نص يقرر بطريق غير مباشر مبدأ المسئولية العقدية عن الغير .

وكذلك يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ " :  وتجري بما يأتي 121ن المادة هو الفقرة الثانية م

ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ  . التزامه العاقدين إال ما ينشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم

                                                 

  (
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 . من القانون المدني الجديد 1فقرة  912أنظر المادة  ( 

  (
725
 . الذي يقرر مسئولية المتبوع عن تابعه 215وهو نص المادة  ( 
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 الفهرس العام

ألن مبدأ المسئولية العقدية عن الغير إنما  ، ونقول بطريق غير مباشر . " نفيذ التزامهالجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في ت

فما دام أنه يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الخطأ الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في  ، يستخلص ضمناً من هذا النص

فيستطيع باالتفاق أن ينفي عن هذه  ، عن خطأ هؤالء األشخاص فذلك ال يستقيم إال إذا كان هو في األصل مسئوالً  ، تنفيذ التزامه

ً  121ومن ثم يمكن القول بأن الفقرة الثانية من المادة  . المسئولية هو أن المذين مسئول مسئولية عقدية عن خطأ  ، تقرر مبدأ عاما

 . األشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه العقدي

 : لهذا المبدأ في صدد عقود مختلفة وقد ورد تطبيقات تشريعية متعددة

على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع  - 2" :  على ما يأتي 912فقد نصت المادة  . من ذلك عقد اإليجار

صر ضمان المؤجر وال يقت – 1 . وال يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا االنتفاع ، المستأجر بالعين المؤجرة

بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي  ، على األعمال التي تصدر منه أو من أتباعه

ومسئولية المؤجر عن أعمال المستأجرين اآلخرين أو عمن تلقوا الحق منه (  مستأجرآخر أو من أي شخص تلقي الحق عن المؤجر

أما مسئوليته عن األعمال التي تصدر من أتباعه ممن يكلفهم بتنفيذ عقد اإليجار فهي  ، دية عن عمل شخصيإنما هي مسئولية عق

 مسئولية عقدية عن عمل الغير
 (729  )

. 

يكل تنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من  ، يجوز للمقاول أ - 2" :  على ما يأتي 112وفي عقد المقاولة نصت المادة 

ولكنه يبقى في هذه  - 1 . الباطن إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض االعتماد على كفايته الشخصية

ل نحو رب العمل عن عمل المقاول من فهذا نص صريح في مسئولية المقاو . " الحالة مسئوالً عن المقاول من الباطن قبل رب العمل

 . وهي مسئولية عقدية عن عمل الغير ، الباطن

إذا أناب الوكيل عن غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون " :  على ما يأتي 197وفي عقد الوكالة نصت الفقرة األولى من المادة 

ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة  ، قد صدر منه هومرخصاً له في ذلك كان مسئوالً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل 

وهي مسئولية عقدية عن عمل  ، وهنا أيضاً نص صريح في مسئولية الوكيل عن عمل نائبه نحو الموكل"  متضامنين في المسئولية

 . الغير

 شروط المسئولية العقدية عن الغير وأحكامها – 433

فالعمال والمقاولون  . بتنفيذ العقد –اتفاقاً؟ قانوناً  –لمدين مسئوالً عنه هو كل من كان مكلفاً ويتبين مما تقدم أن الغير الذي يكون ا : 

الباطن والمتنازل له عن اإليجار يكون المستأجر مسئوالً  ، والمستأجرم . من الباطن يكون المقاول مسئوالً عنها نحو رب العمل

والبواب يكون  . قل المتتابعون يكون أمين النقل األصلي مسئوالً عنهم نحو العميلوعمال أمين النقل وأمناء الن . عنهما نحو المؤجر

 صاحب المنزل مسئوالً عنه نحو المستأجرين
 (721  )

والولي والوصي والقيم  . ونائب الوكيل يكون الوكيل مسئوالً عنه نحو الموكل .

بال؟ محل المدين في تنفيذ  ، اتفاقاً أو قانوناً  ، عام كل من كلفوبوجه  . يكون الصغير أو المحجور مسئوالً عنه نحو المتعاقد اآلخر

؟ في "  يكون هو ، كالعمال وأمناء النقل المتتابعين . كالمستأجر من الباطن ونائب الوكيل والوصي أو بمساعدته في تنفيذه ، االلتزام

فقد رأينا أن الولي  . أن يكون تابعاً  ، كما يشترط في المسئولية التقصيرية ، وال يشترط في الغير هنا . المسئولية العقدية عن الغير

 . في المسئولية التقصيرية"  تابعين"  في هذه المسئولية العقدية وال يعتبرون"  غيراً "  والوصي ؟ يعتبرون

 . راه في مسئولية المتبوع عن التابععلى النحو الذي سن ، ويجب أن يكون الغير قد أحدث الضرر في حال تنفيذ العقد أو ؟؟ تنفيذه

فخطأه هو وخطأ  ، وفي االلتزام يكون بعدم بذل العناية المطلوبة ، وخطأ في االلتزام بغاية يكون بعدم تحقيق الغاية المتفق عليها

 . األصيل سواء

 ، ر الذي استخدمه في تنفيذ التزامه؟ المدين مسئوالً عن خطأ الغي ، فإذا توافرت هذه الشروط تحققت المسئولية العقدية عن الغير

ومنهم من يرتبها على  . فمنهم من يقيمها على خطأ؟ فرضاً غير قابل إلثبات العكس . واختلف األساس الذي تبنى عليه هذه المسئولية

ومنهم من يؤسسها  . ومنهم من بينها على فكرة حلول الغير محل األصيل فيعتبر نائباً عنه فيما ارتكب من خطأ . فكرة تحمل التبعة

 . وسنتكلم فيه هناك بالتفصيل . وهذا الخالف عينه نجده في تأصيل مسئولية المتبوع عن التابع . على فكرة الضمان

يرجع على الثاني إما بالمسئولية العقدية إذا كان هو الذي  ، جاز لألول أ ، وغني عن البيان أنه إذا تحققت مسئولية المدين عن الغير

 . وإما بالمسئولية التقصيرية إذاك أن الثاني مكلفاً بتنفيذ العقد بمقتضى القانون ، ذ العقدكلفه بتنفي
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 . 951 – 959أنظر أيضاً في مسئولية المستأجر نحو المؤجر عن أعمال المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن اإليجار المواد  ( 

  (
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 . 1 - 551فقرة  2مازو  ، في صديد مسألتين هامتين هما سرقة ؟ المراسالت ، أنظر في المسئولية العقدية عن البواب ( 
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 : المسئولية العقدية عن األشياء - ب

 نطاق المسئولية العقدية عن األشياء - 434

فعل "  فإذا كان عدم تنفيذه للعقد راجعاً ال إلى فعله الشخصي بل إلى . إذا لم يقم المدين بتنفيذ العقد كان هذا خطأ عقدياً كما قدمنا : 

أي إلى تدخل إيجابي من شيء أفلت من حراسته على النحو الذي سنبينه في المسئولية التقصيرية ،(  fait de la chose) "  الشيء

ويتحقق ذلك في الفروض  . " فعل الشيء"  ل عنب"  فعله الشخصي"  كان المدين مسئوالً مسئولية عقدية ولكن ال عن ، عن األشياء

 : اآلتية

البائع يسلم اآللة المبيعة للمشتري فتنفجر اآللة في يد المشتري وتصيبه بضرر في  –يسلم المدين الشيء محل العقد للدائن (  2)  

ولم ينشأ هذا الضمان عن حالة سلبية  . هنا يصبح البائع مسئوالً بمقتضى التزامه العقدي من ضمان العيوب الخفية . نفسه أو في ماله

ولكن ال عن ف عله  ، فيكون البائع مسئوالً مسئولية عقدية . بل عن حالة إيجابية هي انفجار اآللة ، لآللة المبيعة كوجود عيب فيها

 . بل عن فعل الشيء ، الشخصي

فيتدخل شيء آخر في حراسة  ، تزم برد العين المؤجرةكالمستأجر يل ، يكون المدين مسئوالً عن رد الشيء محل العقد للدائن(  1)  

فيكون  ، فهنا لم ينفذ المستأجر التزامه العقدي برد الشيء . تدخالً إيجابياً يتسبب عنه حريق العين –كمواد متفجرة  - المستأجر

 . والشيء هنا هو المواد المتفجرة ال العين المؤجرة ، بل عن فعل الشيء ، ولكن ال عن فعله الشخصي ، مسئوالً مسئولية عقدية

ويكون المدين مسئوالً عن سالمة الدائن  ، فيؤذي هذا الشيء الدائن ، يقوم المدين بتنفيذ العقد عن طريق استعمال شيئا(  9)  

 ، يارة أو طيارة أو غير يذلكقطار أو س ، ينفذه أمين النقل بوسائل المواصالت المختلفة . مثل ذلك عقد النقل . بمقتضى العقد

إذ  ، هنا أيضاً لم ينفذ أمين النقل التزامه نحو الراكب . فيصاب الراكب بالضرر ، فيصطدم القطار أو تنفجر السيارة أو تسقط الطيارة

 . بل عن فعل الشيء ، ولكن ال عن فعله الشخصي ، فيكون مسئوالً مسئولية عقدية ، هو ملتزم بسالمته

  لية العقدية عن األشياء كالمسئولية العقدية عن الفعل الشخصي تحكمها قواعد واحدةالمسئو - 435

فالمدين بالعقد مسئول عن عدم تنفيذ  . والفروض الثالثة التي قدمناها ال فرق في الحكم بينها وبين المسئولية عن الفعل الشخصي :

 ، فمسئوليته متحققة في الحالتين ، صي أو إلى فعل شيء في حراستهوسواء كان هذا راجعاً إلى فعله الشخ . التزامه مسئولية عقدية

ألن الشيء في  . في الفروض المتقدمة هو فعل شخصي للمتعاقد"  فعل الشيء"  ويعتبر . وتطبق القواعد ذاتها في كل منهما

 ال الشخصية تقوم على خطأ شخصيفالمسئولية العقدية عن األشياء هي كالمسئولية العقدية عن األعم . وهو مسئول عنه ، حراسته
 (

721  )
. 

 تعديل قواعد المسئولية العقدية – 3  

  تعديل قواعد المسئولية العقدية عن طريق التأمين على المسئولية - 436

ويؤمن على كل خطأ يصدر منه عدا الفعل  . يستطيع المدين أن يؤمن على مسئوليته العقدية كما يؤمن على مسئوليته التقصيرية :

 . فيستوي التأمين في المسئوليتين . وعلى كل خطأ يصدر من أتباعه أو ممن يستخدمهم في تنفيذ التزامه حتى عن الفعل العمد ، العمد

 ً  . وسنفصلها عند الكالم في المسئولية التقصيرية ، وتستوي قواعد التأمين أيضا

 لية العقدية عن طريق االتفاق تعديل قواعد المسئو - 437

 : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 121تنص المادة  : النصوص القانونية –

 . " يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة - 2"  

نفيذ التزامه التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو عن وكذلك يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم ت - 1"  

ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ  . خطأه الجسيم

 . " التزامه

 المشروعويقع باطالً كل شرط يقضي باإلعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير  - 9"  
 (727  )

" . 

                                                 

  (
721
 . 952ص  – 919ص  1أنظر في الموضوع مازو  ( 

  (
727
وقد أدخل هذا التعديل  . من المشروع التمهيدي على وجه مماثل بخالف لفظي طفيف 159تاريخ النص : ورد هاذ النص في المادة  ( 

في المشروع  115وأصبح رقم النص هو المادة  ، اللفظي في لجنة المراجعة فأصبح النص مطابقاً للنص الوارد في القانون الجديد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بعد أن قضت الفقرة األولى بأن مدى العناية الواجبة في االلتزام ببذل عناية هي عناية  – 122ونصت الفقرة الثانية من المادة 

 . " وفي كل حال يبقى المدين مسئوالً عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم" :  على ما يأتي –الشخص المعتاد ما لم يوجد اتفاق مخالف 

 سبق ذكر النص بأكمله وقد
 (725  )

. 

بل اقتصر على تقنين ما كان الفقه والقضاء في مصر يجريان  ، ولم يستحدث القانون الجديد شيئاً فيما نص عليه من األحكام المتقدمة

 . وص تشريعيةوعلى تثبيت هذه المبادئ وتأكيدها في نص ، عليه من المبادئ في شأن التعديل االتفاقي من قواعد المسئولية العقدية

 األصل هو الحرية في تعديل قواعد المسئولية العقدية باالتفاق - 438

 . فاإلرادة الحرة هي إذن أساس المسئولية العقدية ، وكان العقد وليد إرادة المتعاقدين ، ولما كانت المسئولية العقدية منشأها العقد : 

في تعديل  ، فاألصل إذن هو حرية المتعاقدين . فإن لها أن تعدلها ، سئوليةوغذا كانت اإلرادة الحرة هي التي أنشأت قواعد هذه الم

 . وذلك في حدود القانون والنظام العام واآلداب ، قواعد المسئولية العقدية

 ، وسنرى لذلك أنه ال يجوز تعديل قواعدها باالتفاق . بل هي حكم القانون ، أما المسئولية التقصيرية فهي ليست وليدة اإلرادة الحربة

 . كما جاز في المسئولية العقدية

 األحكام التي قررها النصوص في جواز تعديل المسئولية العقدية باالتفاق – 439

والتي كان الفقه والقضاء في مصر يجريان عليها في غير اضطراد فاستقرت بعد أن قننتها  . واألحكام التي قررتها النصوص : 

 : يمكن ردها إلى مبدأين رئيسيين ، نصوص تشريعية

بأن  ، يقضي بحرية المتعاقدين في التعديل من قواعد المسئولية العقدية فلهما أن يتفقا على التشديد من هذه المسئولية : المبدأ األول

 ويكون هذا بمثابة تأمين للدائن ، المدين مسئوالً حتى عن السبب األجنبي يجعل
 (719  )

ولهما أن يتفقا على التخفيف منها بأال يجعل  .

 . المدين مسئوالً حتى عن تقصيره

حد اإلعفاء من الفعل  فال يجوز التخفيف من المسئولية العقدية إلى ، يقضي بأن النظام العام يقيد من حرية المتعاقدين : والمبدأ الثاني

وذلك أنه لو صح للمدين أن يعفى نفسه من المسئولية عن الفعل العمد في عدم  ، العمد أو ما يلحق بالفعل العمد وهو الخطأ الجسيم

ذ ويأخ ، والخطأ الجسيم ملحق بالفعل العمد . وهذا ال يجوز . لكان التزامه معلقاً على شرط إرادي محض ، تنفيذ التزامه العقدي

ً  ، ولكن يجوز للمدين أن يعفى نفسه من المسئولية عن عمل الغير . حكمه فإن عمد  ، حتى لو كان هذا العمل عمداً أو خطأ جسيما

 الغير ال ينزل منزلة الشرط اإلرادي المحض
 (712  )

. 

                                                                                                                                                                    

) مجموعة  . ثم مجلس الشيوخ ، 121ثم لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . هائيالن

 . ( 995ص  – 991ص  1األعمال التحضيرية 

للقواعد التي جرى القضاء إال تقنينا  159ليست أحكام المادة " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  

وبهذا يكون  ، فقد يجعل عبء المسئولية أشد وقراً باالتفاق على تحمل تبعة الحادث الفجائي . المصري على إتباعها في هذا الشأن

تكون قائمة إال أن  ، باشتراط اإلعفاء من تبعة الخطأ التعاقدي ، على نقيض ذلك ، وقد تخفف المسئولية . المدين مؤمناً للدائن من وجه

فكما أن االتفاق على اإلعفاء من الخطأ  ، فليس لألفراد حرية مطلقة في االتفاق على تعديل أحكام المسئولية ، على غش أو خطأ جسيم

 ، أياً كانت درجة الخطأ ، كذلك يمتنع اشتراط اإلعفاء من المسئولية التقصيرية ، الجسيم والغش ال يجوز في المسئولية التعاقدية

بل وفي  ، ولو كان جسيماً  ، على أن ذلك ال ينفي جواز التأمين على الخطأ . بر مثل هذا االشتراط باطالً لمخالفته للنظام العامويعت

كما أن لألفراد أن يتفقوا على اإلعفاء من المسئولية الناشئة  . متى كان ال يرتفع إلى مرتبة الغش ، نطاق المسئولية التقصيرية ذاتها

) مجموعة  . "سواء أكانت المسئولية تعاقدية أم تقصيرية  ، بل وعن الغش الواقع من هؤالء ، ألون عن أعمالهمعن خطأ من يس

  . ( 999ص  1األعمال التحضيرية 

  (
725
 . وأنظر تاريخ النص في هامش هذه الفقرة – 517أنظر آنفاً فقرة  ( 

  (
719
 . 195ص  99م  2527فبراير سنة  9استئناف مختلط في  ( 

  (
712
ديسمبر سنة  99وفي  – 25ص  22م  2757نوفمبر سنة  21وفي  – 22ص  1م  2755ديسمبر سنة  12استئناف مختلط في  ( 

الدكتور محمد صالح بك في  – 119الدكتور عبد السالم ذهني بك فقرة  - 111ص  – 119ص  1والتون  – 59ص  12م  2597

 . 51أصول التعهدات فقرة 

 2521يناير سنة  92) استئناف مختلط في  لقضاء المصري يحرم اإلعفاء من المسئولية عن العمد والخطأ الجسيموفي عقود النقل كان ا 

ينقل عبء اإلثبات فيجعله في جانب  ، وكان من شأن اإلعفاء من المسئولية عن الخطأ اليسير أ . ( 19ص  911رقم  1جازيت 

 27وفي  - 257ص  7م  2751أبريل سنة  1) استئناف مختلط في  ( Rabier)  الدائن كما كان األمر في فرنسا قبل قانون رايبيه

ولكن قضت محكمة االستئناف المختلطة بعد ذلك  . ( 192ص  21م  2599مايو سنة  21وفي  – 59ص  21م  2599يناير سنة 
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 تحليل لهذه األحكام وتطبيقها على االلتزام بغاية وااللتزام بعناية - 441

رأينا أن األمر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمقدار العناية  ، م التي قدمناها في ضوء ما عرفناه من قواعد المسئولية العقديةوإذا حللنا األحكا : 

ً  . المطلوبة من المدين في تنفيذ التزامه العقدي  تتدرج هذه العناية تدرجاً ملحوظا
 (711  )

. 

ال ترفع مسئولية  ، إذ يطلب دائماً تحقيق الغاية المتعاقد عليها . حيث يبلغ مقدار العناية المطلوبة الدرجة القصوى ، ففي االلتزام بغاية

بل وعن  ، جسيماً كان أو يسيراً أو تافهاً  . وعن أي خطأ . ويكون المدين مسئوالً عن الفعل العمد . المدين إال في حالة السبب األجنبي

ويمكن تبعاً لهذا التدرج أن نتصور االتفاق على تشديد المسئولية العقدية حتى تشمل المسئولية عن السبب  . طأالفعل مجرداً من أي خ

كذلك يمكن أن نتصور االتفاق على تخفيف المسئولية  . وهذا كما قدمنا ضرب من التأمين يلتزم به المدين نحو الدائن ، األجنبي

وعن ذلك ينقلب االلتزام بغاية إلى التزام  . ن المدين مسئوالً عن فعله المجرد من الخطأفال يكو ، العقدية في أدنى صورة من صوره

ً  ، بعناية  وال يكون المدين مسئوالً إال إذا أثبت الدائن أنه ارتكب خطأ ولو تافها
 (719  )

 ، وقد يتدرج المدين في التخفف من المسئولية .

فإذا وصل إلى هذا المدى ال يكون مسئوالً إال إذا أثبت الدائن  . ثم عن الخطأ اليسير . فيشترط إعفاءه من المسئولية عن الخطأ التافه

فال  . وال يستطيع أن يصل إلى مدى أبعد . ولكن إلى هنا يستطيع أن يصل في التخفف من مسئوليته . في جانبه العمد أو الخطأ الجسيم

ما لمت كن المسئولية مترتبة على فعل الغير فيجوز له  ، طأه الجسيميجوز أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن فعله العمد أو عن خ

 ذلك
 (715  )

إذ نصت الفقرة  . يعتبر تطبيقاً لهذه األحكام ، وهو التزام بغاية ، وقد ورد نص تشريعي في ضمان استحقاق المبيع .

يسقطا هذا  ، أو أ ، أو أن ينقصا منه ، تحقاقيجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان االس"  على أنه 559األولى من المادة 

يقع باطالً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد "  ثم نصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على أنه . " الضمان

يجوز للمتعاقدين باتفاق "  على أنه 599حيث نصت المادة  ، وكذلك األمر في ضمان العيوب الخفية في المبيع . " إخفاء حق األجنبي

                                                                                                                                                                    

شأن هذا الشرط أن ينقل عبء بل ليس من  ، شرط اإلعفاء من المسئولية في عقود النقل غير جائز حتى عن الخطأ اليسير ، بأ

م  2519مايو سنة  21قارن استئناف مختلط في  – 59ص  95م  2512ديسمبر سنة  7) استئناف مختلط في  اإلثبات إلى الدائن

وبذلك سارت محكمة االستئناف المختلطة على حكم قانون رايبيه دون أن  . ( 179ص  – 115ص  1أنظر والتون  - 919ص  91

)  وذلك العتبارات خاصة في عقود النقل تجعل التشددي في مسئولية أمين النقل أمراً مرغوباً فيه ، يكون في مصر قانون مماثل

ن سبباً إلبطال اإلعفاء من المسئولية في وقد تصلح نظرية عقود اإلذعا . ( 179ص  – 179ص  1أنظر في هذه االعتبارات والتون 

 . عقود النقل

أبريل  1) استئناف مختلط في  أما اإلعفاء االتفاقي من المسئولية العقدية عن عمل الغير في الخطأ اليسير فجائز في مصر في القضاء والفقه 

ً وإذا كان خطأ الغير جسيماً أ . ( 115ص  – 111ص  1والتون  – 257ص  7م  2751سنة  فكان القضاء في مصر ال  ، و عمديا

رقم  1جازيت  2521يناير سنة  92وفي  – 25ص  22م  2757نوفمبر سنة  21) استئناف مختلط في  يجيز اإلعفاء من المسئولية

 يناوالقانون المدني الجديد يجيزه حتى في العمد كما ب ، ( 111ص  - 112ص  1ويجيزه الفقه في الخطأ الجسيم ) والتون  ، ( 111

الشركة ال وكيل  ( oragane)  فالمدير أداة ، هذا وال يعتبر خطأ من عمل الغير خطأ مدير الشركة . ( 1911فقرة  9) قارن مازو 

ولكن يجوز أن تعفى نفسها من العمد أو  . تعفى نفسها من العمد أو الخطأ الجسيم إذا صدر من مديرها ، فال يجوز للشركة أ ، عنها

 . صدر من عمالها الخطأ الجسيم إذا

  (
711
من الفعل العمد إلى الخطأ الجسيم إلى  ، بحيث تندرج المسئولية معها عن أخطاء متدرجة ، تدرج مقدار العناية المطلوبة من المدين ( 

أما توزيع هذه األخطاء المتدرجة على  . هو القدر الذي يصلح للبقاء في رأينا من نظرية تدرج الخطأ المهجورة ، الخطأ اليسير كثافة

 . فهذا هو الذي ظهر فساده وكان السبب في هجر النظرية ، وهو األساس الذي قامت عليه هذه النظرية ، طوائف مقسمة من العقود

  (
719
 ، ئولية العقدية الكاملةوقد رأينا أن هذا العبء يقع عليه في المس ، ويقع عبء اإلثبات في المسئولية العقدية المخففة على الدائن ( 

والتزامه التزام غاية فيكون مسئوالً إال  ، حيث يلتزم أمين النقل بسالمة الراكب –ففي عقد النقل  . فأولى أن يقع في المسئولية المخففة

من المسئولية عن إذا اشترط أمين النقل إعفاءه من المسئولية العقدية وأمكن تفسير ذلك على أنه إعفاء  –إذا أثبت السبب األجنبي 

ومن ثم يصبح  ، فال يكون أمين النقل مسئوالً إال إذا أثبت الراكب في جانبه خطأ يسيراً  ، الفعل المجرد من الخطأ وعن الخطأ التافه

ولكن على أساس أن شرط اإلعفاء من  ، أما القضاء الفرنسي فيذهب هذا المذهب . عبء اإلثبات على الراكب ال على أمين النقل

وعيب هذا التأسيس أنه  . فتبقى المسئولية التقصيرية إذا أثبت الراكب خطأ في جانب أمين النقل ، ئولية يسقط المسئولية العقديةالمس

وسنرى عند الكالم في المسئولية التقصيرية أنه ال خيرة بين  ، يسمح بالخيرة بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية

فقرة  9) أنظر في هذا الموضوع مازو  ولية العقدية إذا تحققت ال تفسح للمسئولية التقصيرية مكاناً إلى جانبهاوأن المسئ ، المسئوليتين

 . ( 552) فقرة  وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلي . وما بعدها ( 1959

  (
715
يستطيع أن يشترط إعفاءه من الفعل العمد أو الخطأ الجسيم حتى لو كان  ، ويرى األستاذان أن المدين – 1911فقرة  9قارن مازو  ( 

 . ألن الخطأ الصادر من الغير يعتبر صادراً منه هو ، صادراً من الغير



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطالً إذا كان  ، يزيدا في الضمان أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان ، خاص أ

 . " البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه

فال يكون المدين  . هي عناية الشخص المعتاد ، حيث ال يوجد نص أو اتفاق خاص . المطلوبة وفي االلتزام بعناية تكون درجة العناية

وعن خطأه  ، ويكون مسئوالً عن فعله العمد . وال عن الخطأ التافه . وال عن الفعل المجرد من الخطأ ، مسئوالً عن السبب األجنبي

ثم عن الفعل المجرد من  ، فيصبح مسئوالً عن الخطأ التافه ، المسئوليةوقد يشدد باتفاق خاص من هذه  . وعن خطأه اليسير ، الجسيم

إذ يصبح المدين مسئوالً عن تحقيق غاية ال يتخلص من المسئولية عنها إال  ، وهنا ينقلب االلتزام بعناية إلى التزام بغاية . الخطأ

وهذا ضرب من التأمين كما  ،  حتى عن السبب األجنبيوقد يشدد في مسئوليته إلى مدى أبعد فيصبح مسئوالً  . بإثبات السبب األجنبي

فال  ، ويبقى مسئوالً عن الفعل العمد وعن الخطأ الجسيم ، فال يكون مسئوالً عن الخطأ اليسير ، وقد يتخفف من مسئوليه . قدمنا

 . يرما لم تكن المسئولية مترتبة على فعل الغ ، يستطيع أن يعفى نفسه بشرط خاص من المسئولية عنهما

وأن المهم في كل ذلك هو  ، وأن االلتزام بعناية قد ينقلب إلى التزام بغاية ، ونرى من ذلك أن االلتزام بغاية قد ينقلب إلى التزام بعناية

إلى  ، إلى الخطأ اليسير ، إلى الخطأ التافه ، إلى الفعل المجرد من الخطأ ، فمن السبب األجنبي . مقدار العناية المطلوبة من المدين

وفقاً لما ينص عليه القانون أو يقضي به  ، يتدرج المدين في مسئوليته العقدية عن نفسه أو عن الغير ، إلى الفعل العمد ، الخطأ الجسيم

 وال يقف دون ذلك حتى هذا التقسيم الجوهري لاللتزام إلى التزام بغاية والتزام بعناية . االتفاق
 (719  )

. 

  شروط اإلعفاء من المسئولية العقدية اآلثار التي تترتب على - 441

فإنه يعفى المدين من المسئولية بالقدر الذي يتسع له  ، إذا كان شرط اإلعفاء من المسئولية العقدية صحيحاً على النحو الذي فصلناه :

يضيق  –القانون القديم  واقتدى به القضاء المصري في ظل –ولكن القضاء الفرنسي  . ويبقى المدين مسئوالً فيما وراء ذلك . الشرط

فإذا كان  . وللدائن الخيرة بين هاتين المسئوليتين ، فعنده أن المسئولية التقصيرية تجتمع مع المسئولية العقدية . من أثر شرط اإلعفاء

يطالبه  وعلى الدائن أن يثبت خطأ في جانب المدين حتى ، بقيت المسئولية التقصيرية ، هناك شرط يعفى من المسئولية العقدية

بل على أساس المسئولية التقصيرية وشرط اإلعفاء ال يتناولها  ، ال على أساس المسئولية العقدية وقد أعفى المدين منها ، بالتعويض

فكأن شرط اإلعفاء من المسئولية العقدية لم  . وال يجوز أن يتناولها ألن اإلعفاء من المسئولية التقصيرية يتعارض مع النظام العام

أما  . وهذه النتيجة تلزم من يقول بالخيرة بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية . إال أن نقل عبء اإلثبات من المدين إلى الدائنيفعل 

ولذلك نرى أن شرط اإلعفاء إذا كان صحيحاً أعفى المدين من  . نحن فال نقول بالخيرة كما سنبين عند الكالم في المسئولية التقصيرية

 وال محل للمسئولية التقصيرية إذ أن هذه ال تجتمع مع تلك ، قديةالمسئولية الع
 (711  )
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  (
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دف حيث تسته ، هذه القواعد التي بسطناها في اإلعفاء االتفاقي من المسئولية العقدية في حاجة إلى مزيد من التأمل في فروض ثالثة ( 

 العتراضات يسهل دفعها :

وقد أخذ على قواعد اإلعفاء االتفاقي  . قد تشترط شركة إعفاءها من المسئولية العقدية عن الغش أو الخطأ الجسيم الصادر من مديرها ) أ ( 

وردها  . كهذا ال يصحشرطاً  ، وكان الواجب أ ، المتقدم ذكرها أنها تجعل هذا الشرط صحيحاً ألنه إعفاء من المسئولية عن فعل الغير

فمسئولية الشركة عن فعله تعتبر  ، ( organe)  بل يعتبر أداة لها ، على ذلك ما قدمناه من أن مدير الشركة ال يعتبر وكيالً عنها

فال يجوز إذن للشركة أن تعفى نفسها من المسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الصادر  ، مسئولية عن فعل شخصي ال عن فعل الغير

 . فهذا وذاك بمنزلة سواء ، منها أو من مديرها

إذ أن هذا يعتبر إعفاء من المسئولية عن فعل  ، تستطيع شركات النقل أن تعفى نفسها من المسئولية عن السرقات التي ترتكبها عمالها ) ب ( 

ه شركات النقل الكبرى على عمالئها وردنا على ذلك أن مثل هذا الشرط إذا فرضت . الغير وهو صحيح وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها

 . 255يعتبر شرط إذعان يجوز للقاضي إبطاله وفقاً للمادة 

ويكون اإلعفاء صحيحاً  ، يعفى نفسه من المسئولية العقدية عن الضرر الذي يحدثه بالدائن في جسمه بخطأه اليسير ، يستطيع المدين أ ) ج ( 

)  مع أن هناك ميالً إلى جعل اإلعفاء من المسئولية ال يجوز إال في الضرر الذي يلحق المال دون الجسم ، طبقاً للقواعد المتقدم ذكرها

كعقد النقل أو  ، نميز بين ما إذا ورد هذا الشرط في عقد من عقود اإلذعان ، وعالج ذلك أ . وما بعدها ( 1915فقرة  9أنظر مازو 

والقضاء الفرنسي  ، وما إذا ورد في غير عقود اإلذعان فيصح ، للقاضي أن يبطله فيجوز ، العقد الذي يتم بين الطبيب والمريض

أن يصدر في شأنه تشريع خاص يواجه مالبساته  ، بالنسبة إلى عقد النقل ، ويحسن . يعتبر الشرط صحيحاً في جميع األحوال

 . المختلفة

  (
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على أنه إعفاء من الفعل  ، وبخاصة في عقد النقل ، دية في بعض العقودهذا وقد قدمنا أنه يمكن تفسير اإلعفاء من المسئولية العق ( 

ال  –جاز القول في نظرنا إن مسئولية المدين العقدية  ، فإذا استقام هذا التفسير في عقد ، المجرد من الخطأ ومن الخطأ التافه

ً ويكون الخطأ  . تحقق إذا أثبت الدائن في جانب المدين خطأ يسيراً  –التقصيرية  ) أنظر  في هذه الحالة خطأ عقدياً ال خطأ تقصيريا

ولكن يغلب أن يتناول شرط اإلعفاء من المسئولية العقدية كل ما يمكن اإلعفاء منه في هذه  . في الهامش ( 559سابقاً فقرة 
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ويصعب في كثير األحوال على المدين إثبات أن الدائن قبل  . وعلى المدين الذي يتمسك بشرط اإلعفاء أن يثبت وجود هذا الشرط

أو في ورقة  ، " تذكرة سفر"  أو"  ة شحنبوليص"  ال سيما إذا كان هذا الشرط منزوياً في ورقة مطبوعة هي ، شرط اإلعفاء

أوالهما  : وتقوم صعوبتان في مثل هذه الحاالت لقبول شرط اإلعفاء . موضوعة في مكان غير ظاهر في فندق أو مطعم أو نحو ذلك

بفرض أن الدائن قد رآه  –والثانية أن الشرط  ، احتمال أن يكون الدائن لم ير هذا الشرط فال يعتبر قابالً له وفقاً لنظرية اإلرادة الباطنة

 . قد يعتبر شرط إذعان تعسفى للقاضي أن يبطله –ولم يعترض عليه 

فشرط اإلعفاء وحده هو الذي يبطل ويبقى العقد  ، أما إذا كان شرط اإلعفاء من المسئولية العقدية باطالً وفقاً للقواعد التي تقدم ذكرها

 قائماً دون شرط اإلعفاء
 (711  )

. 

 الضرر - المطلب الثاني

  (Le prejudice  ) 

  عُب إثبات الضرر - 442

والدائن هو  . فال بد من وجود ضرر حتى تترتب هذه المسئولية في ذمة المدين . الركن الثاني في المسئولية العقدية هو الضرر :

فقد ال  ، لمجرد أن المدين لم يقم بالتزامه العقديوال يفترض وجود الضرر  . ألنه هو الذي يدعيه ، الذي يحمل عبء إثبات الضرر

أو تأخر الراكب  ، إذا تأخر أمين النقل في تسليم البضاعة ، ففي عقد النقل مثالً  . ينفذ المدين التزامه وال يصيب الدائن ضرر من ذلك

بل يجب على الدائن أن يثبت أنه قد أصابه ضرر  ، فإن مجرد التأخر ال يكفي الستخالص وجود الضرر ، عن الوصول في الميعاد

 معين من جراء هذا التأخر
 (717  )

. 

فإن الضرر مفترض وال يكلف الدائن  ، قانونية كانت أو اتفاقية ، فإذا استحقت فوائد عن التأخير . ويستثنى من ذلك فوائد النقود

 على هذا الحكم فقالت 117وقد نصت المادة  . ليتخلص من المسئوليةيثبت أن الدائن لم يلحق به ضرر  ، بل ال يجوز للمدين أ . إثباته

 . " أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير ، قانونية كانت أو اتفاقية ، ال يشترط الستحقاق فوائد التأخير" : 

فالضرر مفروض إال إذا أثبت  . نولكنه ينقل عبء اإلثبات من الدائن إلى المدي . أما الشرط الجزائي فال يغني عن إثبات الضرر

ال يكون التعويض االتفاقي مستحقاً إذا أثبت " :  على هذا الحكم إذ تقول 115وقد نصت الفقرة األولى من المادة  . المدين أنه لم يقع

 . " المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر

  : مسألتان للبحث – 443

 ً فال تعويض إال عن الضرر  ، عويض عن الضرر في المسئولية العقدية محدود المدىوالت . والضرر إما أن يكون مادياً أو أدبيا

 . المتوقع

 . مدى التعويض عن الضرر(  1)  . الضرر المادي والضرر األدبي(  2: )  فنبحث إذن مسألتين

                                                                                                                                                                    

سئولية عن الفعل العمد أو دون الم ، فيشمل المسئولية عن الفعل المجرد من الخطأ وعن الخطأ النابع عن الخطأ اليسير ، المسئولية

 . فهذان ال يجوز اإلعفاء من المسئولية عنهما كما قدمنا ، الخطأ الجسيم

  (
711
فيبطل  ، وهذا إال إذا ثبت أن شرط اإلعفاء من المسئولية العقدية كان هو الدافع إلى التعاقد . 1915فقرة  – 1911فقرة  9مازو  ( 

 . وال يتحقق هذا نادراً  ، العقد كله

أن يشترط المدين في  ) الصورة األولى ( وتسري القواعد التي قدمناها في صورتين تعتبران إعفاء اتفاقياً محوراً من المسئولية العقدية : 

يكون المبلغ  ، ولكن يشترط أ . مبلغاً معيناً من المال أقل من الضرر الذي وقع ، إذا تحققت ، المسئولية العقدية أال تجاوز مسئوليته

ً المت فهذا هو الشرط  ، أما إذا قصد أن يكون المبلغ معادالً للضرر . ال رمزياً يقصد به اإلعفاء الكامل من المسئولية ، فق عليه جديا

أن يشترط المدين في المسئولية العقدية مدة لتقادم التزامه العقدي تكون أقصر من المدة المقررة  ) والصورة الثانية ( . الجزائي

 . قانوناً 

  (
717
 . 2171فقرة  1أنظر فيما يتعلق بعقد النقل مازو  ( 
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 الضرر المادي والضرر األدبي - 1  

  كيف يتحقق كل من الضرر المادي والضرر األدبي - 444

وكالراكب  ، كالمعير ال يستطيع استرداد الشيء المعار ، قد يصيب الدائن في المسئولية العقدية ضرر مادي في ماله أو في جسمه :

أدبياً  ، وهذا نادر في المسئولية العقدية ، ولكن قد يكون الضرر . والضرر المادي هو األكثر األغلب . يؤذي في سالمته عند النقل

 . ره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو نحو ذلكيصيب الدائن في شعو

ونبحث هذا الشرط في الضرر المادي ألن ظهور الحاجة إليه أكثر  . ويجب على كل حال في الضرر أن يكون واقعاً أو محقق الوقوع

 . ثم نبحث الضرر األدبي . وضوحاً فيه

 ( : prejudice materiel)  الضرر المادي - أ

 الضرر الحال - 445

  (prejudice actuel : )  ًويعوض عن  . واألصل أن التعويض يكون عن الضرر الحال . الضرر الحال هو الضرر الذي وقع فعال

 . الضرر المستقبل إذا كان محقق الوقوع كما سنرى

بتعويض على أمين  فال يرجع الراكب ، مثل ذلك تأخر الراكب في الوصول قد ال ينجم عنه ضرر . أما إذا لم يقع أصالً فال تعويض

ويتبين بعد ذلك أن العقار المرهون كان قبل  ، فال يقوم الوكيل بقيد الرهن ، وإذا كلف الموكل وكيله أن يقيد رهناً لمصلحته . النقل

 . فال تعويض للموكل إذا لم يلحقه ضرر ، الرهن مستغرقاً بالدين

 الضرر المستقبل - 446

  (Prejudice futur : ) مثل ذلك مصنع يتعاقد على  . ولكن يكون محقق الوقوع في المستقبل ، وقد ال يقع الضرر في الحال

فالضرر هنا ال يلحق المصنع في الحال إذ عنده خامات  . فيخل المورد بالتزامه نحوه ، استيراد خامات يدخرها للمقبل من األيام

ولما كان الضرر  . عنده ويصبح في حاجة إلى الجديد الذي تعاقد على استيرادهولكن يلحق به الضرر مستقبالً عندما ينفذ ما  ، كافية

فإن للمصنع أن يرجع فوراً بالتعويض على  ، ويستطاع تقدير التعويض عنه في الحال ، في هذا المثل محقق الوقوع في المستقبل

إذ يتوقف مدى الضرر  ، ر التعويض عنه في الحالولكن قد يحث أن الضرر المستقبل يكون محقق الوقوع وال يستطاع تقدي . المورد

فإذا  ، مثل ذلك راكب يصاب بحادث في أثناء النقل وال تعرف مدى إصابته إال بعد وقت غير قصير . على عامل مجهول لما يعرف

ً  ، رجع على أمين النقل بتعويض المسألة بتفصيل وسنعالج هذه  . وجب التربص حتى يعرف مدى الضرر ليتقاضى عنه تعويضاً كافيا

 . أو في المسئولية التقصيرية

 الضرر المحتمل - 447

  (prejudice eventuel : )  ًمثل ذلك أن  . وال هو محقق الوقوع في المستقبل ، ال هو قد تحقق فعالً  : وقد يكون الضرر محتمال

ويعوض  . ولكن تهدم العين ضرر محتمل ، فالخلل ضرر حال . يحدث المستأجر بالعين المؤجرة خلالً يخشى معه أن تتهدم العين

وسنرى عند الكالم في المسئولية التقصيرية أنه  . أما الضرر المحتمل فال يعوض عنه إال إذا تحقق . المؤجر عن الضرر الحال فوراً 

 . ويعوض عنه في الحال ، وتفويت الفرصة ، وال يعوض عنه إال إذا تحقق كما قدمنا ، يجب التمييز أيضاً بين الضرر المحتمل

 الضرر األدبي - ب

  (prejudice moral : ) 

 أمثلة على الضرر األدبي في المسئولية العقدية – 448

وقد  ، سنرى عند الكالم في المسئولية التقصيرية أن الضرر األدبي قد يصيب الجسم فيما يلحق به من ألم أو يحدث فيه من تشويه : 

فإن  ، وهو إذا كان يقع كثيراً في المسئولية التقصيرية . وقد يصيب العاطفة والحنان والشعور ، رضيصيب الشرف واالعتبار والع

 . إذ األصل أن الشخص يتعاقد على شيء ذي قيمة مالية . وقوعه في المسئولية العقدية نادر

 . لمدين بالتزامه لحق الدائن من ذلك ضرر أدبيفإذا أخل ا ، ولكن هذا ال يمنع من أن تكون هناك مصلحة أدبية للمتعاقد في تنفيذ العقد

والطبيب إذا أساء عالج المريض أصابه كذلك بضرر  . فالراكب إذا أصيب بجرح في أثناء النقل لحقه من ذلك ضرر أدبي في جسمه

قد يذيع الوكيل كذلك  . فيصيب المريض بضرر أدبي في سمعته ، وقد يذيع الطبيب سراً للمريض ال تجوز إذاعته . أدبي في صحته

فإذا أخل البائع بتنفيذ  ، وقد يشتري شخص تذكاراً عائلياً ليست له إال قيمة أدبية محضة بالنسبة إليه . عن موكله ما يؤذيه في اعتباره
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 قد يصيب المؤلف ، والناشر إذا نشر كتاباً لمؤلف فشوهه . التزامه كان الضرر الذي يصيب المشتري من جراء ذلك ضرراً أدبياً 

ففسخ المتعاقد معه العقد فسخاً  ، والفنان إذا تعاقد مع شخص على عمل فني . ولكن المحقق أن يصيبه بضرر أدبي ، بضرر مادي

فلم يستطع أحد الركاب أن يشيع  ، والقطار إذا تأخر عن الوصول في ميعاده . قد يرى في هذا الفسخ إضراراً أدبياً بسمعته ، تعسفياً 

بل إن امتناع المدين عمداً عن تنفيذ العقد  . يكون قد أحدث ضرراً أدبياً للراكب في عاطفته ، ب هذا التأخرجنازة عزيز عنده بسب

وليس هذا إال ضرباً من التعويض عن ضرر أدبي أصاب الدائن  ، إذ يمتد إلى الضرر غير المتوقع ، يجعل التعويض أوسع مدى

 . بسبب سوء نية المدين

 الضرر األدبي في المسئولية العقديةجواز التعويض عن  - 449

وعن الضرر األدبي في المسئولية العقدية بوجه  ، وقد ناقش الفقهاء في فرنسا جواز التعويض عن الضرر األدبي بوجه عام : 

اء ال فإن بعضاً من الفقه ، وإذا لم يكن اآلن لجواز التعويض عن الضرر األدبي في المسئولية التقصيرية خصوم يعتد بهم . خاص

ويرجع السبب في ذلك إلى أن تقاليد القانون الفرنسي القديم كانت ال تجيز  . يجيز التعويض عن الضرر األدبي في المسئولية العقدية

ولكن الكثرة في الفقهاء الفرنسيين  . القانون الروماني. وقد ردد دوماً وبوتييه هذا الحكم زاعمين خطأ أنه هو حكم ، هذا التعويض

 عويض عن الضرر األدبي في المسئولية العقديةتجيز الت
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 فقد كان التعويض عن الضرر األدبي في المسئولية العقدية جائزاً فقهاً وقضاء ، أما في القانون المصري
 (799  )

وأورد القانون  .

فنصت الفقرة األولى من  ، يةالجديد نصاً صريحاً في جواز التعويض عن الضرر األدبي في كل من المسئوليتين التقصيرية والعقد

ً " :  من هذا القانون على ما يأتي 111المادة  ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير  ، يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا

 . " إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء

  : إحالة - 451

وبخاصة في تعيين  ، فما يقال هناك ينطبق هنا . دبي عند الكالم في المسئولية التقصيريةوسنستوفى بحث التعويض عن الضرر األ

 . من له حق المطالبة بتعويض عن الضرر األدبي ومتى يمكن انتقال هذا الحق

 مدى التعويض عن الضرر – 2

  الضرر المباشر المتوقع هو الذي يعوض عنه في المسئولية العقدية - 451

فال يعوض إذن  ، ال في المسئولية العقدية وال في المسئولية التقصيرية ، ال يعوض عنه أصالً (  indirect)  الضرر غير المباشر :

 .(  direct)  في المسئوليتين إال عن الضرر المباشر

أما (  imprevisible)  عأو غير متوق(  previsible)  متوقعاً كان ، ولكن في المسئولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر

وقد نصت الفقرة الثانية من  . في المسئولية العقدية فال يعوض إال عن الضرر المباشر المتوقع في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم

 : صراحة على هذا الحكم إذ تقول 112المادة 

غشاً أو خطأ جسيماً إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن فال يلتزم المدين الذي لم يرتكب  ، ومع ذلك إذا كان االلتزام مصدره العقد"  

 توقعه عادة وقت التعاقد
 (792  )

"  . 

                                                 

  (
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 . 995فقرة  – 915فقرة  2أنظر في الفقه الفرنسي مازو  ( 

  (
799
 . 595ص  799نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 

أقرته لجنة . وقد  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق 155تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  ( 792)  

، ثم لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم المادة  . وأقره مجلس النواب في المشروع النهائي 117المراجعة تحت رقم المادة 

 .  ( 911ص  – 919ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ، ثم مجلس الشيوخ 112

ومع ذلك إذا كان عدم  "، ويجريان على الوجه اآلتي :  من هذا القانون 279/  211ويقابل هذا النص في القانون المدني القديم المادتان 

 .  "، فال يكون ملزماً إال بما كان متوقع الحصوص عقال وقت العقد  الوفاء ليس ناشئاً عن تدليس من المدين

،  ، في حالتي الغش والخطأ الجسيم لتعاقديةويكون للمسئولية ا "وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

، بل يشترط  . أما في غير هاتين الحالتين فال يسأل المدين عن النتيجة الطبيعية للتخلف عن الوفاء بمجردها حكم المسئولية التقصيرية

بذلك من نطاق المسئولية التعاقيدة  ، خرجت . فإذا لم يتحقق في النتيجة هذا الشرط أن تكون النتيجة مما يمكن توقعه عادة وقت التعاقد

، ويراعى في هذا الصدد أن توقع المتعاقدين للضرر الواجب تعويضه يجب إال يقتصر على مصدر  وسقطت وجوب التعويض عنها

 .  ( 919ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، بل ينبغي أن يتناول فوق ذلك مقداره أو مداه  هذا الضرر أو سببه
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نظرية العقد  "ونأتي بمثال يوضح ذلك ننقله عن 
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: يضطر المستأجر إلخالء المنزل قبل انقضاء مدة اإليجار لعدم قيام  "

، وتتلف بعض  إلى منزل مساو للمنزل األول ولكنه أعلى اجرة. فينتقل  المؤجر بالتزامه من ترميم اشترطه عليه المستأجر

. فالفرق في األجرة ما بين  مرض معد ينقل إليه هذا المرض "ميكروب  ". ثم يكون في المنزل الجديد  المفروشات في أثناء النقل

. وما يتسبب عن المرض هو  لمتوقع. وقيمة المفروشات التي تلفت هي الضرر المباشر غير ا المنزلين هو الضرر المباشر المتوقع

، ما لم يكن قد أخل بالتزامه عمداً أو عن خطأ جسيم  . والمؤجر ال يكون مسئوال إال عن الضرر المباشر المتوقع الضرر غير المباشر

بب عن . وما يتس . وقيمة المفروشات التي تلفت هي الضرر المباشر غير المتوقع فيكون مسئوال عن الضرر المباشر المتوقع

، ما لم يكن قد أخل بالتزامه عمداً أو  . والمؤجر ال يكون مسئوال إال عن الضرر المباشر المتوقع المرض هو الضرر غير المباشر

. وال يكون المدين مسئوال عن  عن خطأ جسيم فيكون مسئوال عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع كما في المسئولية التقصيرية

اشر أصالً حتى في المسئولية التقصيرية الضرر غير المب
 (799  )

" . 

، أو هي مسئولية تقصيرية  ومن المهم إذن أن نحدد عند اللبس ما إذا كانت المسئولية عقدية ال تعويض فيها إال عن الضرر المتوقع

، لم يكن أمين  النقل العقدية. فإذا أصيب الراكب في حادث وتحققت مسئولية أمين  يكون التعويض فيها حتى عن الضرر غير المتوقع

. أما إذا طالبت الورثة بتعويض باسمهم  النقل مسئوال قبل الراكب وورثته من بعده إال عن الضرر المتوقع عن هذا الحادث

، ويستطيعون على هذا األساس أن يحصلوا على  ، فإن ذلك يكون على أساس المسئولية التقصيرية ، ال باعتبارهم ورثة الشخصي

، ال ما أصاب مورثهم من ضرر متوقع أو غير متوقع  ما أصابهم هم تعويض
 (795  )

 . 

 ماذا يبرر قصر التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المتوقع  – 452

. فالضرر غير  : ويقال عادة في تبرير قصر التعويض على الضرر المتوقع إن المتعاقدين لم يتعاقدا إال على ما يتوقعانه من الضرر

،  في جانب المدين –أو ما يعادل الغش من خطأ جسيم  –. أما إذا كان هناك غش  ، فال تعويض عنه المتوقع ال يدخل في دائرة التعاقد

. وينتقد االستاذان هنري وليون مازو فكرة انقالب  فمسئولية المدين تنقلب إلى مسئولية تقصيرية تشمل الضرر غير المتوقع

. ويريان أن  ، حتى لو كان سيء النية في عدم تنفيذه ، إذ ال يزال المدين مسئوال بالعقد إلى مسئولية تقصيرية المسئولية العقدية بالغش

المسئولية عن الضرر غير المتوقع في هذه الحالة ليست إال عقوبة مدنية نص عليها القانون 
 (799  )

 . 

، وجوب التعويض  ، عقدية كانت أو تقصيرية األصل في المسئولية ونرى من جانبنا أن تلمس مبرراً للقاعدة في االعتبارات اآلتية :

.  ، فهو الذي أحدثه مباشرة بخطأه . ذلك أن المدين مسئول عن كل هذا الضرر ، حتى لو كان غير متوقع عن الضرر المباشر أكمله

. وقد افترض القانون أن هذه اإلرادة قد  حدد مداها، فإرادة المتعاقدين هي التي ت إال أن المسئولية العقدية تتميز بأنها تقوم على العقد

، فهذا هو المقدار الذي يمكن اني فترض  انصرفت إلى جعل المسئولية عن الضرر مقصورة على المقدار الذي يتوقعه المدين

لمسئولية بقصرها على . ويكون هذا االفتراض المعقول بمثابة شرط اتفاقي يعدل من مقدار ا افتراضاً معقوالً أن المدين قد ارتضاه

، أصبح  . ولكن لما كان هذا الشرط باطال في حالتي غش المدين وخطأه الجسيم كما قدمنا مقدار معين هو مقدار الضرر المتوقع

، ألنه رجع إلى األصل بعد أبطال الشرط  ، متوقعاً كان أو غير متوقع المدين في هاتين الحالتين ملتزماً بالتعويض عن كل الضرر

 .  . ولعل هذا التبرير يعين على تفسير القواعد التي سنبسطها اآلن في تحديد الضرر المتوقع فاقي الذي يعدل من مقدار المسئوليةاالت

 معيار موضوعي  –توقع سبب الضرر ومقداره  –تحديد الضرر المتوقع  – 453

، جرياً وراء هذا القرض  ، وجب رر المتوقع كما قدمنا: لما كان مفروضاً أن المدين في المسئولية العقدية لم يزم نفسه إال بالض

، ثم  "طرد  ". فإذا تعهدت شركة نقل ينقل  ، بل أيضا في مقداره ، ال في سببه فحسب ، أن يكون المدين قد توقع الضرر المعقول

، فال تكون الشركة مسئولة  العقد ، وتبين أنه يحتوى على أشياء ثمينة لم تكن الشركة تتوقعها عند إبرام في الطريق "الطرد  "ضاع 

، بل ال تكون مسئولة إال  "الطرد  "، وهو وقع خطأ من عمالها قد يسبب ضياع  عن كل القيمة بدعوى إنها كانت تتوقع سبب الضرر

، إذ هي ال تسأل إال عن الضرر الذي كانت تتوقعه في سببه وفي مقداره  "للطرد  "عن القيمة المعقولة 
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 .  595ص  795ية العقد للمؤلف فقرة نظر ( 791)  

  (
799
 2515ديسمبر سنة  5وفي  – 259ص  91م  2515يناير سنة  29وفي  – 119ص  5م  2751ابريل سنة  7استئناف مختلط في  ( 

  . 97 – 2 – 2521سيريه  2529مايو سنة  27نقض فرنسي في  – 92ص  91م 

 .  1911فقرة  9مازو  ( 795)  

 .  1911إلى فقرة  9 – 1919فقرة  9أنظر مازو  ( 799)  

 2517يونية سنة  22ومع ذلك أنظر نقض فرنسي في  – 912 – 2 – 2519سيريه  2515يولية سنة  1نقض فرنسي في  ( 791)  

 .  1977فقرة  9مازو  – 911 – 1 – 2517جازيت دي باليه  2517جازيت دي باليه 
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، أن الوقت الذي ينظر فيه إلى توقع الضرر هو  ي أيضاً على هذا الفرض المعقول من أن المدين لم يلتزم إال بالضرر المتوقعوينبن

، ألنه لم يلتزم به وقت  ، فإنه ال يكون مسئوال عنه ، ثم توقعه بعد ذلك وقت إبرام العقد فلو أن المدين لم يتوقع الضرر في هذا الوقت

، إذ تنص على أن المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطا جسيما  112ذا هو ما ورد صراحة في الفقرة الثانية من المادة . وه إبرام العقد

 . "إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد  "ال يلتزم 

الضرر الذي كان يمكن  –ول النص كما يق –. فالضرر المتوقع هو  وتوقع المدين للضرر يقاس بمعيار موضوعي ال بمعيار ذاتي

، ال الضرر الذي يتوقعه هذا  ، أي الضرر الذي يتوقعه الشخص المعتاد في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين توقعه عادة

. ألن  وقعاً ، فإن الضرر يعتبر مت . فإذا أهمل المدين في تبين الظروف التي كان من شأنها أن تجعله يتوقع الضرر المدين بالذات

، كأن سكت الدائن عن  . أما إذا كان عدم توقع المدين للضر يرجع إلى فعل الدائن الشخص المعتاد ال يهمل في تبين هذه الظروف

، إذ  ، فإن الشركة ال تكون مسئولة عن هذا الضرر يحتوى على أشياء ثمينة بالرغم من مظهره "الطرد  "إخطار شركة النقل بأن 

، للحصول مثال على  ، كذلك إذا أعطى الدائن للمدين ببيانات غير صحيحة ، وهذا ما كان الشخص المعتاد يفعله توقعهمن حقها إال ت

. بل إن سكوت المدين عن  ، فال ينتظر من المدين أن يتوقع الضرر الذي يترتب على عدم صحة هذه البيانات تعريفة مخفضة للنقل

. فإذا سكت الراكب عن أن يبين  ، فيكون المدين معذوراً إذا لم يتوقعه األحوال إخفاء للضررإعطاء بيانات الزمة قد يعتبر في بعض 

ً  ، أو سيؤدي امتحاناً  ألمين النقل أنه يريد الوصول في الميعاد ألنه سيشترك في سباق ، أو سيمضي  ، أو سيحضر اجتماعاً هاما

، فال يكون أمين النقل مسئوال عما يقع  العاجلة التي يجب أن تتم في وقت محدد، أو نحو ذلك من األشياء  ، أو سيتقدم في مزاد عقداً 

، وإنما يكون مسئوال عن الضرر الذي ينجم عن التأخر في الظروف  من ضرر لم يكن يتوقعه إذا وصل الراكب متأخراً عن الميعاد

، فإن المعيار  ، بل إلى سبب أجنبي عنهما معاً  لدائن. أما إذا رجع عدم توقع الضرر ال إلى فعل المدين وال إلى فعل ا المعتادة

، وينظر هل كان الشخص المعتاد في مثل هذه الظروف الخارجية يتوقع  الموضوعي للشخص المعتاد هو الذي يطبق في هذه الحالة

الضرر أو ال يتوقعه 
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 عالقة السببية بين الخطأ والضرر -المطلب الثالث 

  (Lien de causalite  ) 

 عب اإلثبات  – 454

، أي أن تكون هناك عالقة سببية ما  ، بل يجب أيضاً أن يكون الخطأ هو السبب في الضرر : ال يكفي أن يكون هناك خطأ وضرر

، دون أن يكون ذلك الخطأ هو السبب  ، كما قد يكون هناك ضرر أصاب الدائن . فقد يكون هناك خطأ من المدين بين الخطأ والضرر

، ولكن البضائع كانت  . مثل ذلك أن يقود عامل النقل المركبة التي ينقل فيها بضائع الدائن بسرعة أكبر مما يجب الضرر في هذا

، فيكون  ، فتتكسر البضائع قابلة للكسر ولم يصفها صاحبها بحيث يأمن عليها من التلف حتى لو كان عامل النقل يسير بسرعة معتدلة

 .  هذه الحالة غير ناشيء من خطأ المدين بل من خطأ الدائن نفسهالضرر الذي أصاب الدائن في 

. بل إن المدين هو الذي يكلف بنفي هذه العالقة  ، فال يكلف الدائن إثباتها والمفروض أن عالقة السببية ما بين الخطأ والضرر قائمة

،  يستطيع نفي عالقة السببية إال بإثبات السبب األجنبي . والمدين ال إذا ادعى إنها غير موجودة فعبء اإلثبات يقع عليه ال على الدائن

. والنص  ، أو يرجع إلى فعل الغير ، أو يرجع إلى خطأ الدائن وذلك بأن يثبت أن الضرر يرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي

حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء  إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا "بأنه  129. فقد قضت المادة  صريح في هذا المعنى

 ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه ، بالتزامه
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 . 

 إحالة  – 455

، إذا كان الضرر ال يرجع إلى  ، وينعدم ركن السببية مع بقاء ركن الخطأ قائماً  : يبين مما تقدم أن السببية ركن مستقل عن الخطأ

، أو  . كذلك ينعدم ركن السببية حتى لو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج بل يرجع كما قدمنا إلى سبب أجنبي،  الخطأ

 .  ، ولكنهن لم يكن السبب المباشر كان السبب المنتج

. لذلك نرجئ بحث  التقصيرية، تشترك فيه المسئوليتان العقدية و ، وفي السبب المنتج والسبب المباشر والكالم في السبب األجنبي

 .  ، فنستوفى هناك بحثها تفصيالً  هذه المسائل حتى نعرض للمسئولية التقصيرية

                                                 

 .  1952فقرة  9المسئولية العقدية على الضرر المتوقع في مازو أنظر انتقاداً لقاعدة قصر  ( 791)  

 .  من القانون المدني الفرنسي 2251أنظر أيضاً المادة  ( 797)  
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 زوال العقد  -الفصل الثالث 

 كيف يزول العقد  – 456

 ( .  annulation( واإلبطال )  dissolution( واالنحالل )  extinction: العقد يزول باالنقضاء ) 

 .  ، وهذا هو مصيره المألوف االلتزامات التي ينشئهافهو ينقضي بتنفيذ 

، الفرق إذن بين انحالل العقد وانقضائه أن االنحالل يكون قبل أن ينفذ  ، فينحل ، أو قبل البدء في تنفيذه ولكنه قد يزول قبل تمام تنفيذه

 .  ، واالنقضاء ال يكون إال عند تمام التنفيذ العقد أو قبل أن يتم تنفيذه

، ولكن االنحالل يرد على عقد ولد صحيحاً ثم ينحل بأثر رجعي أو  ( للعقد disparition، كالهما زوال )  ل العقد غير إبطالهوانحال

، في حالة األبطال وفي  . والعقد ، أما اإلبطال فيرد على عقد ولد غير صحيح ثم يبطل بأثر رجعي في جميع األحوال دون أثر رجعي

 .  ، بل يعتبر كأن لم يكن ، ال يزول فحسب يحالة االنحالل بأثر رجع

 .  . ونبحث اآلن كيف ينقضي وكيف ينحل وقد رأينا فيما مر كيف يبطل العقد

 انقضاء العقد  – 457

 .  : يجب التمييز هنا بين العقد الفوري والعقد الزمني

. فالبيع مثال ينقضي بنقل ملكية المبيع إلى  امات، ينقضي بتنفيذ ما ينشأ عنه من االلتز ، ولو كان مؤجل التنفيذ فالعقد الفوري

، عندما  . وكل هذه االلتزامات المشتري وتسلمه للعين ودفع الثمن والوفاء بالضمان وجميع ا اللتزامات األخرى التي تنشأ عن العقد

 .  ، جملة واحدة أو على أقساط ، تنفذ فوراً  يحل وقت الوفاء بها

،  . فاإليجار ينقضي بانتهاء المدة المحددة ، ألن الزمن كما قدمنا عنصر جوهري فيه بانقضاء الزمن والعقد الزمني انقضاؤه معقود

. وكاإليجار الشركة  فإذا لم تحدد له مدة انقضى بإنهائه من أحد المتعقادين مع مراعاة ميعاد األخطار الذي يعينه القانون أو االتفاق

وعقد العمل 
 (795  )

 . 

  انحالل العقد – 458

.  ، باتفاق الطرفين أو لألسباب التي يقررها القانون ، بل وقبل البدء في تنفيذه في كثير من األحيان : وينحل العقد قبل انقضائه

( . أما األسباب التي يقررها القانون النحالل العقد فأهمها  resiliation conventionnelelفاالنحالل باتفاق الطرفين هو التقايل ) 

 ( .  resolution( والفسخ )  resiliation unilateraleاإللغاء بارادة منفردة ) 

 التقايل  – 459

ر في العقد األصلي ، صريحين أو ضمنيين كما هو األم . والتقايل يكون بإيجاب وقبول : قد يتقايل المتعاقدان بأن يتفقا على إلغاء العقد
 (759  )

، كان هناك عقد بيع أول من  . فإذا تقايل المتبايعان البيع ، فيكون هناك عقدان متقابالن . واألصل أن التقايل ليس له أثر رجعي

                                                 

،  هذا وقد يبقى العقد حتى بعد انتهاء مدته – 1فقرة  155، وفي عقد العمل م  915، وفي الشركة م  919أنظر في اإليجار م  ( 795)  

، كما في التشريعات الخاصة بعقود إيجار المباني عند اشتداد أزمة  تثنائياً يقضي به القانون في ظروف استثنائيةويكون هذا إجراء اس

،  . وقد ينقضي العقد حتى قبل انتهاء مدته بموت أحد المتعاقدين إذا روعيت شخصيته عند التعاقد المساكن عقب حرب أو نحو ذلك

 .  ذي تراعى فيه شخصية المستأجركما في الشركة والمزارعة واإليجار ال

، وبحسب  كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنين ) التقايل ( وقد قضت محكمة النقض بان التفاسخ ( 759)  

 ، وأن محكمة المضووع إذا هي قالت بالفسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن ارادتي طرفي التعاقد

.  ( 519ص  112رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  21) نقض مدني في  تبين كيف تالقت هاتان االرادتان على حل العقد

، فإذا كانت المحكمة قد استخلصت  وقضت أيضاً بأن حصول التفاسخ من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي المضووع بتقديرها

، فال سبيل عليها لمحكمة النقض فإذا كان كل ما شرطه المشتري  راق الدعوى مؤدية إليهحصول التفاسخ من عبارات واردة في أو

في انذاره البائع لقبول التفاسخ هو عرض الثمن المدفوع مع جميع المصاريف والملحقات عرضاً حقيقياً على يد محضر في ظرف 

ظرف األسبوع كان شرطاً للتفاسخ : وكان الثابت بالحكم أن ، وكانت هذه العبارة ال تدل بذاتها على أن اإليداع أيضاً في  أسبوع

المشتري تمسك بأن العرض ال يتحقق به فسخ البيع مستنداً في ذلك إلى أن المبلغ المعروض لم يكن شامال الرسوم التي دفعت توطئة 

الحكم أنه قد أخطأ إذ قال بصحة ، فإنه ال يجوز للمشتري أن يأخذ على  للتسجيل دون أية إشارة إلى شرط اإليداع في األسبوع

 992رقم  9مجموعة عمر  557 2 أبريل سنة 29) نقض مدني في  العرض في حين أن إيداع المبلغ المعروض لم يتم في األسبوع

 .  ( 192ص 
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، فيعتبر  ي. وقد يتراضى المتبايعان على أن يكون للتقايل أثر رجع ، يعقبه عقد بيع ثان من المشتري إلى البائع البائع إلى المشتري

 .  البيع بهذا التقايل كأن لم يكن

، عقد ثان اعقب  ، بالنسبة إلى الغير ثم بالنسبة إلى التسجيل ، فهو على كل حال وسواء كان للتقايل أثر رجعي أو لم يكن له هذا األثر

ورتب من انتقلت إليه الملكية حقوقاً للغير . ويترتب على ذلك إنه إذا كان العقد الذي حصل التقايل فيه قد نقل ملكية عين  العقد األول

. كذلك يجب تسجيل التقايل كما  ، وترجع العين إلى مالكها األصلي مثقلة بهذه الحقوق ، فالتقايل ال يمس حقوق الغير على هذه العين

 .  سجل العقد األصلي حتى تعود الملكية إلى صاحبها األول

 االلغاء بارادة منفردة  – 461

. نص القانون على ذلك في عقود نذكر منها الوكالة والعارية  القانون ألحد المتعاقدين الحق في أن يستقل بإلغاء العقد : وقد يجعل

 .  والوديعة والمقاولة والقرض وااليراد المؤبد وعقد التأمين والهبة والشركة

 121للوكيل أن ينزل في أي وقت عن التوكيل ) م  ( ، كما يجوز 129، يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة ) م  ففي الوكالة

 . ) 

( ، ويجوز للمعاير أن يطلب إنهاء العارية  9فقرة  159، يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انقضاء العارية ) م  وفي العارية

 ( .  155قبل انقضائها في أحوال معينة ) م 

لشيء إلى المودع بمجرد طلبه إال إذا ظهر في العقد أن األجل عين لمصلحة المودع ، يجب على المودع عنده أن يسلم ا وفي الوديعة

 ( .  111، وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشيء في أي وقت إال إذا ظهر من العقد أن األجل عين لمصلحة المودع ) م  عنده

، على أن يعوض المقاول عن جميع ما انفقه من  وقت قبل اتمامه، لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ في أي  وفي المقاولة

 ( .  2فقرة  119المصروفات وما أنجزه من األعمال وما كان يستطيع كسبه لو أنه اتم العمل ) م 

،  ترضه، إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اق وفي القرض

، وفي هذه الحالة يلزم المدين باداء الفوائد المستحقة عن ستة  على أن يتم الرد في أجل ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا اإلعالن

 ( .  955األشهر التالية لإلعالن ) م 

 ( .  951في ذلك ) م ، يجوز استبدال الدخل في أي وقت شاء المدين بعد انقضاء سنة على إعالنه الرغبة  وفي الدخل الدائن

، يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية اني تحلل في أي وقت من العقد باخطار كتابي يرسله  وفي عقد التأمين على الحياة

ً  195، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من االقساط الالحقة ) م  إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية اىن قد ، متى ك ( . ويجوز له أيضا

، هذا ما لم يكن التأمين  . أن يصفى التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع دفع ثالثة أقساط سنوية على األقل

 ( .  111مؤقتاً ) م 

ب أن يطلب ، جاز للواه . فإذا لم يقبل الموهوب له ، وهذا يعتبر تقايال ، يجوز للواهب أن يرجع إذا قبل الموهوب له ذلك وفي الهبة

( .  999 – 999، ولم يوجد مانع من الرجوع ) م  ، متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول من القضاء الترخيص له في الرجوع

 .  ، ألنه يقع بترخيص من القضاء ويترتب عليه أن تعتبر الهبة كأن لم يكن والرجوع في هذه الحالة األخيرة أقرب إلى الفسخ

، وهذا ضرب من الفسخ كما  للمحكمة أن تقضي بحلها بناء على طلب أحد الشركاء لسبب خطير يسوغ الحل. يجوز  وفي الشركة

،  يجوز الي شريك إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاءي اخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة

( ، وهذا أيضاً ضرب من الفسخ ألنه ال يتم إال بحكم  992ستمرارها ) م وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق الشركاء على ا

القضاء 
 (752  )

 . 

                                                 

النهائي ألنها تطبيق ، حذفتها لجنة المراجعة جميعاً في المشروع  وقد تضمن المشروع التمهيدي ثالثة نصوص في إلغاء العقد ( 752)  

 .  من القانون الجديد ( 251) تقابلها المادة  من هذا المشروع 129، ويمكن االستغناء عنها بالمادة  للقواعد العامة

 وهذه النصوص هي : 

 .  ي بموت أحد المتعاقدين، وذلك فيما عدا العقود التي تنته من المشروع التمهيدي : ال يجوز إلغاء العقد إال باتفاق المتعاقدين جميعاً  199م 

ومع ذلك يجوز أن ينفرد أحد المتعاقدين بإلغاء العقد إذا كان هذا الحق قد اشترط في العقد أو نص عليه  – 2من المشروع التمهيدي :  111م 

 .  فإذا كان من أعطى الحق في إلغاء العقد قد تسف في استعمال هذا الحق جاز الرجوع عليه بالتعويض – 1.  في القانون

 .  من المشروع التمهيدي : إذا ألغى العقد فال ينتهي إال من يوم انحالله دون أن يكون لذلك أثر رجعي 111م 

،  واألصل أن إلغاء العقود ال يقع إال بتراضي المتعاقدين "يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما 

، ولكن يجوز أن  فيجوز مثال إلغاء عقد اإليجار إذا كان محدد المدة قبل انقضاء األجل المعين له باتفاق المؤجر والمستأجر على ذلك

ي تكون فيها شخصية المتعاقد ملحوظة لذاتها يقع اإللغاء دون حاجة إلى التراضي في أحوال ثالث : أوالها حالة العقود الت

. والثانية حالة العقود التي يحتفظ فيها أحد المتعقادين لنفسه بحق  ، فيقع الغاؤها بموت من كانت شخصيته محال لالعتبار كالزراعة
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 الفسخ ووقف التنفيذ – 461

،  ، جاز للمتعاقد اآلخر أن يطلب من القاضي فسخ العقد . إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه : وفي العقود الملزمة للجانبين 

لطلب وللقاضي سلطة تقدير هذا ا
 (751  )

، وهذا  . ويجوز للمتعاقد أيضاً أن يقف تنفيذ العقد من جانبه حتى يوقم الطرف اآلخر بالتنفيذ

 .  هو الدفع بعدم تنفيذ العقد

 .  ، ونفصل ما يتعلق بهما من األحكام ونقف عند الفسخ والدفع بعدم التنفيذ الهميتها

فسخ العقد  -الفرع األول 
 (843  )

 

 ئولية العقدية : الفسخ والمس – 462

. فإذا كان العقد ملزماً للجانبين جاز  ، فكالهما جزاء لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه العقدي هناك اتصال بين الفسخ والمسئولية العقدية

 على أساس ، ولكن ال . وجاز له أيضاً أن يطالب بالتعويض للدائن أن يطلب فسخ العقد جزاء عدم تنفيذ المدين اللتزامه كما قدمنا

 .  ، وهذه هي المسئولية العقدية التي فصلنا أحكامها فيما تقدم فسخ العقد بل على أساس استبقائه والمطالبة بتنفيذه عن طريق التعويض

،  على أنه إذا صح ألحد المتعاقدين أن يحاسب اآلخر على عدم القيام بالتزاماته إما من طريق الفسخ وإما من طريق المسئولية العقدية

. إذ يتفق أن يكون عدم قيام المدين بالتزامه إنما يرجع إلى  فإن الطريق األول مفتوح دائماً حيث يسد الطريق الثاني في بعض األحوال

 .  ، بل إن العقد في هذه الحالة ينفسخ بحكم القانون كما سنرى ، ولكن يبقى الفسخ . فتنتفي مسئوليته العقدية سبب أجنبي ال يد له فيه

 أساس نظرية الفسخ – 463

. فقد كان القانون  ، بل هو ثمرة تطور طويل ، فسلم بها بادئ ذى بدء : وليست نظرية الفسخ بالنظرية التي تبده العقل القانوني 

،  بينها، وال تقابل  . وكان العقد الملزم للجانبين في هذا القانون ينشيء التزامات مستقلة بعضها عن بعض الروماني يأبى التسليم بها

، وال يستطيع  ، لم يكن أمام المتعاقد اآلخر إال أن يطالب بالتفنيذ . فإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه كما قدمنا في نظرية السبب

ح . ولكن الرومان بعد تطور افسحوا لفكرة الفسخ مجاال ضيقاً في قعد البيع بعد أن أصب أن يتحلل هو من التزامه عن طريق الفسخ

 ً . فأدخلوا فيه شرطاً صريحاً يجعل الحق للبائع في فسخ البيع إذا لم يدفع المشتري الثمن  هذا العقد رضائيا
 (755  )

. وفي الفقه 

. وكذلك فعل فقهاء  ، وإنما أعطى للبائع خيار النقد كشرط لفسخ البيع إذا لم يستوف الثمن اإلسالمي ال يعرف الفسخ نظرية عامة

. وساعد على  ، ولكن الفسخ كان ال يتم إال بحكم قضائي ، فقالوا بجواز الفسخ حتى لو لم يوجد شرط صريح لقديمالقانون الفرنسي ا

، وقد ربطت فكرة السبب مابين االلتزامات المتقابلة في العقد  ذلك ظهور نظرية السبب في القانون الكنسي على النحو الذي قدمناه

. ثم أخذت فكرة االرتباط ما بين االلتزامات  ، بل أيضاً عند تنفيذه ومن ثم يكون الفسخ د فحسب، ال عند تكوين العق الملزم للجانبين

                                                                                                                                                                    

التعويض عند اساءة استعمال هذا ، ويكون للعاقد اآلخر أن يقتضي ما يجب له من  ، فيكون له أن يلغى العقد بارادته المنفردة االلغاء

، واألصل في هذه العقود  . أما الحالة الثالثة فهي حالة العقود التي ينص القانون بصددها على تخويل حق اإللغاء بارادة منفردة الحق

لغاء في هذه الحالة ، ويقع اإل ) كالوكالة ( ، أو أن تكون قابلة للنقض بطبيعتها ) كالشركة واإلجارة ( أن تكون غير محددة المدة

، في غير إخالل بما يكون للعاقد اآلخر من حق في التعويض عند االساءة في استعمال  باإلرادة المنفردة التي خولها القانون ذلك

 .  "الحق 

 .  في الهامش ( 991ص  – 992ص  1) أنظر في كل هذا مجموعة األعمال التحضيرية  

، ال  وع التمهيدي ومذكرته اإليضاحية أن إلغاء العقد بارادة منفردة قد يكون مشترطاً في العقد ذاتههذا ويتبين مما نقلناه من نصوص المشر

. وهذا ضرب من التقايل يتم باتفاق  ، فيستمد من له حق إلغاء العقد بارادته المنفردة هذا الحق من اتفاق سابق آتياً من نص في القانون

 .  ، ويشترط فيه أال يتعسف صاحب حق اإللغاء في استعمال حقه الحقة ارادتين سابقتين مقرونتين بصدور إرادة

 والفسخ هو انحالل العقد؟؟؟؟؟؟؟؟ ( 751)  

في مجلة القانون المدين الفصلية سنة  ( Prudhomms)  وبريدوم ( Picard)  مقال لبيكار –بعض المراجع : كابيتان في السبب  ( 759)  

في  ( Cassin)  مقال لكاسان – 972ص  2515في المجلة االنتقادية سنة  ( Lebret)  مقال لبيريت – 295ص  – 12ص  2521

 ( Maury)  مورى – 2525رسالة من باريس سنة  ( Cassin)  كاسان – 295ص  2559مجلة القانون المدني الفصلية سنة 

رسالة من باريس سنة  ( Chevrier)  شيفرييه – 2515رسالة من تولوز سنة  ( Boyer)  بواييه – 2519رسالة من تولوز سنة 

رسالة من باريس سنة  ( Constantinessco)  كونستانتينسكو – 2595رسالة من كان سنة  ( Lepeltier)  ليبلتييه – 2515

الدكتور أحمد حشمت أبو  –وما بعدها  995الدكتور حلمي بهجت بدوي فقرة  –وما بعدها  115نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 2595

 .  وما بعدها 979قرة ستيت ف

  (755 ) lex Commissoria  ( 199) أنظر جيرار ص  . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ولكن القانون  ، وقامت نظرية الفسخ على أساسها المتقابلة تبرز بوضوح على أيدى فقهاء القانون الطبيعي حتى أصبحت أمراً مسلماً 

على أن الشرط الفاسخ مفهوم  2275، فذكر في المادة  ثرة بالصياغة الرومانيةالمدني الفرنسي عندما نقل قاعدة الفسخ نقلها متأ

. وهو لم يرد بهذا أكثر من أن يقرر  مضناً في العقود الملزمة للجانبين في حالة ما إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما في ذمته من التزام

. أما ذكر الشرط الفاسخ فهو مجرد تشبيه حملته عليه االعتبارات  هالقاعدة التي تقضي بجواز فسخ العقد إذا لم يقم المدين بالتزام

 . الترايخية التي قدمناها

. ولو صح هذا لترتب عليه أن بمجرد عدم قيام المدين بالتزامه  وليس صحيحاً أن أساس الفسخ هو نظرية الشرط الفاسخ الضمني

، وللقاضي حق التقدير  ألن الفسخ ال يكون إال بحكم قضائي أو باتفاق. وهذا غير صحيح  يتحقق الشرط فينفسخ العقد من تلقاء نفسه

، وللدائن أن يعدل عن المطالبة بفسخ العقد إلى  ، وللمدين أن يقوم بتنفيذ العقد فيتوقى الحكم بالفسخ فيجيب طلب الفسخ أو يرفضه

، كل ذلك على النحو الذي سنبينه فيما يلي  المطالبة بتفنيذه
 (759  )

 . 

، أن نجعل  ، كما بينا في نظرية السبب . ونؤثر ، كما تذهب جمهرة الفقهاء ميل إلى اتخاذ نظرية السبب أساساً لنظرية الفسخوال ن

، إذ أن  ( ما بين االلتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين interdependenceنظرية الفسخ مبينة على فكرة االرتباط ) 

أن يكون التزام أحد المتعاقدين مرتبطاً بالتزام المتعاقد اآلخر فيبدو أمراً طبيعياً عادال أنه إذا لم يقم أحد  طبيعة هذه العقود تقتضى

، أو أن  ، وهذا هو الدفع بعدم التنفيذ ، جاز للمتعاقد اآلخر اني وقف هو من جانبه تنفيذ ما في ذمته من التزام المتعاقدين بالتزامه

، وهذا هو الفسخ  لتزاميتحلل نهائياً من هذا اال
 (751  )

 . 

 خطة البحث  – 464

. ويكون في بعض األحوال بحكم القانون ويسمى عند  . وقد يكون باتفاق المتعاقدين ، وهذا هو األصل : والفسخ يكون بحكم القاضي

 ً  .  ذلك انفساخا

 .  انفساخ العقد بحكم القانون(  9( فسخ العقد بحكم االتفاق )  1( فسخ العقد بحكم القضاء )  2فنحن نبحث : ) 

 الفسخ بحكم القضاء  -المبحث األول 

 مسائل ثالث  – 465

 .  ( ما يترتب على الفسخ من أثر 9( كيف يستعمل حق الفسخ )  1( شروط المطالبة بالفسخ )  2: نتكلم في مسائل ثالث : ) 

 شروط المطالبة بالفسخ  -المطلب األول 

 النصوص القانونية  – 466

 من القانون المدني الجديد على ما يأتي :  291: نصت المادة 

إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد األخر بعد أعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد  ، في العقود الملزمة للجانبين - 2 " 

 . " مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، أو بفسخه

كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين  ، اضي أن تمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلكويجوز للق - 1 " 

 قليل األهمية بالنسبة إلى االلتزام في حملته
 (751  )

" . 

                                                 

، اللتين تردان كثيراً في لغة القضاء  "الشرط الفاسخ الصريح  "و  "الشرط الفاسخ الضمني  "ومن ثم نرى أن استعمال عبارتي  ( 759)  

 .  ، ليس بالتعبير الدقيق المصري وبخاصة في لغة محكمة النقض

 .  199ارن نظرية العقد للمؤلف فقرة ق ( 751)  

. واقر في لجنة المراجعة مع  من المشروع التمهيدي على وجه يكاد يكون مطابقاً  127تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 751)  

 ً ، فلجنة القانون  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 212، وأصبح رقم المادة  تعديالت لفظية طفيفة جعلته مطابقا

 .  ( 911ص  – 925ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ، فمجلس الشيوخ 291المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم 

يفترض الفسخ وجود عقد ملزم للجانبين يتخلف فيه أحد  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

. ويقع الفسخ بناء على حكم يقضي به أو بتراضى  ، ليقال بذلك من تنفيذ ما التزم به زامه فيطلب اآلخر فسخهالعاقدين عن الوفاء بالت

. ففي حالة الفسخ القضائي يتخلف أحد  . وبذلك يكون الفسخ قضائياً أو اتفاقياً أو قانونياً على حسب األحوال العاقدين أو بحكم القانون

،  ، ويكون العاقد اآلخر بالخيار بين المطالبة بتنفيذ العقد وبين طلب الفسخ رغم أن الوفاء ال يزال ممكناً  ، العاقدين عن الوفاء بالتزامه

،  ، كما هو حكم الفرض ، وهو يدخل في حدود اإلمكان . فإذا اختار الدائن تنفيذ العقد وطلبه على اني كون قد اعذر المدين من قبل
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إذا امتنع  "ا يأتي : على م 219/  221. وقد كان القانون القديم ينص في المادتين  ولم يستحدث القانون الجديد شيئاً في هذا الموضوع

، وبين أن يطلب التضمينات عن  ، فللدائن الخيار بين أن يطلب فسخ العقد مع اخذ التضمينات المدين من وفاء ما هو ملزم به بالتمام

 .  "الجزءا الذي لم يقم المدين بوفائه فقط 

ن هناك شروطاً ثالثة يجب توافرها حتى يثبت للدائن . ومنه يتبين أ على أن نص القانون الجديد أكثر احاطة بالموضوع وأوضح بياناً 

(  2. وهذه الشروط هي : )  ، والشرط الثالث تقتضيه طبيعة المطالبة بالفسخ ، اثنين منها يصرح بهما النص حق المطالبة بفسخ العقد

يكون المتعاقد اآلخر الذي يطلب الفسخ مستعداً ( أن  9( إال يقوم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه )  1أن يكون العقد ملزماً للجانبين ) 

 .  ، وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها إذا حكم الفسخ من جهة أخرى للقيام بالتزامه من جهة

 ال يكون الفسخ إال في العقود الملزمة للجانبين  - 1

 العقود الملزمة للجانبين  – 467

، القضائي واالتفاقي والقانون : أن يكون العقد ملزماً للجانبين هو شرط عام في  هي وحدها التي يرد عليها الفسخ بمجميع أنواعه

، مبنى على  ، بأنواعه الثالثة . ذلك أن الفسخ ، سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم االتفاق أو بحكم القانون جميع أنواع الفسخ

. فهي  يوجد إال العقود الملزمة للجانبين التي ينشأ عنها التزامات متقابلة . وليس فكرة االرتباط ما بين االلتزامات المتقابلة كما قدمنا

 .  وحدها التي تتوافر فيها حكمة الفسخ

وقد قدمنا عند الكالم في تقسيم العقد إلى عقد ملزم للجانبين وعقد ملزم لجانب واحد أن بعض العقود التي كانت تعتبر عقوداً ملزمة 

. وقدمنا أن الفقهاء اختلفت في أمر  ، يرد عليها الفسخ ، كالعارية والقرض ورهن الحيازة المدني القديم لجانب واحد في عهد القانون

( ال فسخاً )  decheance. ومنهم من يقره ولكن يسميه اسقاطاً )  . فمنهم من ينكر فيها حق الفسخ هذه العقود مذاهب شتى

resolution  وعندنا أن الفسخ  إلى أن حق الفسخ يكون في العقود الملزمة لجانب واحد( . ومنهم من يقره على أنه فسخ ويذهب .

 .  ، وقد سبق لنا بيان ذلك جائز في هذه العقود ألنها عقود ملزمة للجانبين حتى في عهد القانون المدني القديم

، فقد  غير أجر والهبة إذا كانت بغير عوض، كالوديعة والكفالة إذا كانتا ب أما العقود التي ال يمكن أن تكون إال ملزمة لجانب واحد

، فإذا لم يقم بتنفيذ التزامه لم يكن للطرف اآلخر أية مصلحة في  ، فإن طرفاً واحداً هو الملتزم قدمنا أنه ال يمكن تصور الفسخ فيها

 .  ، بل مصلحته هي في أن يطلب تنفيذ العقد طلب الفسخ إذ ليس في ذمته أي التزام يتحلل منه بالفسخ

 وكل العقود الملزمة للجانبين برد عليها الفسخ – 468

. وسنرى أن العقد الزمني  : وإذا كانت العقود الملزمة للجانبين هي وحدها التي يرد عليها الفسخ من جهة أخرى يرد عليها جميعاً  

 .  يرد عليه الفسخ باثر يختلف عن أثر الفسخ في العقد الفوري

. فكانت المادتان  يم يستثنى عقداً واحداً ملزماً للجانبين يمنع فيه الفسخ هو عقد االيراد المرتب مدى الحياةوقد كان القانون المدني القد

يجوز لصاحب االيراد في حالة عدم الوفاء أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفالس المدين  "تنصان على أنه  977/  579

 "بااليراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف ألداء المرتبات المتفق عليها 
 (757  )

. فالدائن 

، فيبيع من أموال  ، وليس له إال المطالبة بالتفنيذ العيني إذا اخل المدين بالتزامهصاحب االيراد ال يجوز له أن يطلب فسخ العقد 

. وقد كنا انتقدنا هذا النص في عهد القانون القديم  المدين ما يكفي ريع ثمنه ألداء المرتب المتفق عليه
 (755  )

، ورأيناه نصاً غريباً 

                                                                                                                                                                    

، فال يجبر القاضي  . أما إذا اختار الفسخ وجاز له أن يحكم بالتعويض إذا اقتضى الحال ذلك ، تعين أن يستجيب القاضي لهذا الطلب

، بل ويجوز له أن  ، مع الزامه بالتعويض عند االقتضاء ، بل يجوز له أن ينظر المدين إلى ميسرة إذا طلب النظرة على اجابته إليه

، أن يقتصر على تعويض الدائن عما تخلف عن تنفيذه إذا كان ما تم  يذ جزئياً ، ولو كان التنف . وله كذلك يقضي بذلك من تلقاء نفسه

. على أن للقاضي أن يجيب الدائن إلى طلبه ويقضي بفسخ العقد مع إلزام المدين بالتعويض دائماً  تنفيذه هو الجزء االهم في االلتزام

أساساً لاللزام بالتعويض إذ هو ينعدم انعداماً تاماً يستند أثره بفعل ،  ، في حالة الفسخ . وال يكون التعاقد ذاته إن كان ثمة محل لذلك

. على أن القاضي ال يحكم بالفسخ إال بتوافر شروط ثالثة :  ، وإنما يكون مصدر اإللزام في هذه الحالة خطأ المدين أو تقصيره الفسخ

، فيكون من ذلك  ، والثالث أن يبقى المدين على تخلفه دون تنفيذه، والثاني أن يطلب الدائن فسخ العقد  اولها أن يظل تنفيذ العقد ممكناً 

) مجموعة األعمال  . ". فإذا اجتمعت هذه الشروط تحقق بذلك ما ينسب إلى المدين من خطأ أو تقصير  مبرر للقضاء بالفسخ

 .  ( 917ص  – 911ص  1التحضيرية 

، وهي ال تمنع الفسخ إال في حالة عدم الوفاء بااليراد دون الحاالت األخرى  الفرنسيمن القانون المدني  2517أنظر أيضاً المادة  ( 757)  

 .  المذكورة في نص القانون المصري القديم

 .  197أنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 755)  
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مشرع المصري عن المشروع الفرنسي . وقد نقله ال يخرج على القواعد العامة دون سبب ظاهر
 (799  )

. ومن أجل ذلك ورد القانون 

، فنصت المادة  ، ولم يمنع فيه الفسخ ، وقد رد عقد االيراد المرتب مدى الحياة إلى القواعد العامة المدني الجديد قاطعاً في هذه المسألة

، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه  نفيذ العقد، كان للمستحق أن يطلب ت إذا لم يقم المدين بالتزامه "على أنه  151

 .  "مع التعويض إن كان له محل 

وذهب القضاء الفرنسي إلى أن عقد القسمة ال يجوز فيه طلب الفسخ إذا لم يقم أحد المتقاسمين بتنفذ التزامه من الوفاء بمعدل القسمة 

. ويريد القضاء الفرنسي من ذلك أن يحافظ على مصلحة بقية  أن ينفذ هذا االلتزام ، وإنما يطالب المتقاسم الذي اخل بالتزامه مثال

المتقاسمين الذين يضرهم نقض القسمة بالفسخ 
 (792  )

، وهو  . واألولى أن يترك األمر لتقدير القاضي . وهذا القضاء أيضاً محل للنظر

القاعدة العامة في الفسخ فال محل الستثناء عقد القسمة منها  ، وهذه هي الذي يغلب المصلحة الراجحة فيقضي بالفسخ أو ال يقضي
 (

791  )
 . 

 ال يكون الفسخ إال إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه  - 2

 عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي  – 469

، وينفسخ العقد بحكم  لتزام المقابل له، فإن التزام المدين ينقضي فينقضي اال : إذا كان عدم التنفيذ يرجع إلى استحالته لسبب أجنبي

 .  . وهذا ما سنعرض له بعد قليل القانون

ومن ذلك نرى أنه إذا أصبح التنفيذ مستحيال لسبب أجنبي خرجنا من نطاق الفسخ إلى نطاق االنفساخ 
 (799  )

 . 

 عدم التنفيذ يرجع إلى فعل المدين – 471

أو ال يزال  ، بان يكون التنفيذ العيني أصبح مستحيال بفعل المدين ، غير السبب األجنبيعدم التنفيذ راجعاً إلى  فيجب إذن أن يكون :

وقد رأينا أن المسئولية العقدية تتحقق أيضاً في  . ففي هذه الحالة يجوز للدائن أن يطالب بفسخ العقد . ممكناً ولكن المدين لم يقم بالتنفيذ

بل يجوز أن يتفق  . بة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية أو المطالبة بفسخ العقدفيكون للدائن الخيار بين المطال ، هذا الفرض

  . وأن يقتصر الدائن على المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية العقدية ، المتعاقدان على أن العقد ال يفسخ عند عدم التنفيذ

  عدم التنفيذ الجزئي – 471

 . فال يزال للدائن حق المطالبة بالفسخ –ويعتبر في حكم عدم التنفيذ الجزئي أن يكون التنفيذ معيباً  –وإذا كان عدم التنفيذ جزئياً  :

أو يكفي إعطاء مهلة للمدين  ، والقاضي في استعمال حقه في التقدير ينظر فيما إذا كان الجزء الباقي دون تنفيذ يبرر الحكم بالفسخ

بقى عليه أن يرى هل يقصى بفسخ العقد كله أو يقتصر  ، التنفيذ خطير بحيث يبرر الفسخ فإذا رأي القاضي أن عدم . لتكملة التنفيذ

                                                 

االيراد المرتب مدى الحياة عقد  أن عقد ) األول ( ويعلل الفرنسيون النص الذي ورد في قانونهم بتعليلين كل منهما محل للنظر : ( 799)  

، فماذا يسترد  ، وامكن الدائن أن يرد إلى المدين ما قبضه من االيراد . فإذا سمحنا بفسخ العقد وإعادة الشيء إلى أصله احتمالي

دين هو الفرق ما ، يكون قد حرم من جزء من الغلة المدة التي بقى فيها رأس المال عند الم المدين ؟ إذا اكتفى باسترداد رأس المال

. وإذا قيل إن الدائن يستبقى ما قبضه من االيراد وال يسترد من رأس المال إال  بين غلة رأس المال جميعه وغلة المقبوض من االيراد

، تعذرت معرفة الباقي من عمره إذ ليس لقانون االحتمال أثر في حادث  بنسبة ما بقى من عمره إلى ما انقضى منه منذ قبض االيراد

، فمن السهل عند فسخ العقد أن نجعل الدائن يرد ما قبضه من االيراد مع فوائده القانونية ويسترد  ولم نر هذا التعليل مقنعاً  –فردي 

) قارن ما أوردناه في هذا الخصوص في نظرية  ، وبذلك نعيد كل متعاقد إلى حالته األصلية قبل التعاقد رأس المال مع فوائده القانونية

، ففيه ضمان  أن الدائن يكون عادة في حاجة إلى االيراد يؤثره على رأس المال ) والتعليل الثاني ( . ( 2هامش رقم  175العقد ص 

ولكن هذا التعليل هو أيضاً غير  –، والفسخ يضيع عليه ذلك  لحاجته وامن من تقلبات سعر االستغالل فيما لو استرد رأس المال

، فما عليه إذا رأى المصلحة في عدم الفسخ إال أن يعدل عنه إلى طلب  زاً للدائن وال واجباً عليه، فإن الفسخ إنما يكون جائ مقنع

 .  ، ويطلب الفسخ إذا كان في مصلحته كما إذا رأى أنه يستطيع أن يستغل رأس المال عند استرداده على وجه أكثر نفعاً  التنفيذ

 .  911 – 2 – 91سيريه  2791مايو سنة  5نقض فرسي في  ( 792)  

 – 2 – 51داللوز  2751يناير سنة  1) نقض فرنسي في  على أن القضاء الفرنسي ذاته أجاز اشتراط جواز الفسخ في عقد القسمة ( 791)  

21 )  . 

مايو سنة  9نقض فرنسي في  – 511ص  5االستقالل  2599مايو سنة  29أنظر في هذا المعنى محكمة مصر الوطنية في  ( 799)  

والمراجع المشار إليها في هذا  2هامش رقم  179قارن نظرية العقد للمؤلف ص  – 2519يونية سنة  29جازيت دي باليه  2519

 .  المكان
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أو كان يتحملها ولكن  ، ويقضي بفسخ العقد كله إذا أن التزام المدين ال يحتمل التجزئة . على فسخ جزء منه مع بقاء الجزء اآلخر

  . الجزء الباقي دون تنفيذ هو الجزء األساسي من االلتزام

 ال يكون الفسخ إال إذا كان الدائن مستعداً للقيام بالتزامه وقادراً على إعادة الحال إلى أصلها  - 3

  وجوب أن يكون الدائن مستعدا للقيام بالتزامه وأن يكون من الممكن إعادة الشيء إلى أصله – 472

فليس من العدل أن يخل هو  . من العقد الملزم للجانبين ويجب أيضاً أن يكون الدائن طالب الفسخ مستعداً للقيام بالتزامه الذي نشأ :

  . بالتزامه ثم يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام

فإن العقد ينفسخ بحكم القانون انفساخه فيما إذا كانت االستحالة في جانب  ، أما إذا استحال على الدائن تنفيذ التزامه لسبب أجنبي

  . المدين

 . فال بد للحكم بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب ذلك قادراً على رد ما أخذ ، لما كان فسخ العقد من شأنه أن يعيد الشيء إلى أصلهو

ألنه ال يستطيع أن بنزع  ، فالتزامه بالضمان يحرمه من حق المطالبة بالفسخ ، وباعه من آخر ، فإذا كان قد تسلم شيئاً بمقتضى العقد

وسنرى في العقود الزمنية أن الفسخ فيها ال يمس  . د المشترى ليرده إلى من تعاقد معه إذ في هذا إخالل بالتزام الضمانالشيء من ي

  . فليس من الضروري إذن للمطالبة بفسخها أن يرد ما سبق تنفيذه ، ما سبق تنفيذه من هذه العقود

ويقضي على المدين في هذه الحالة  ، فإن ذلك ال يمنع من الفسخ ، أصله أما إذا كان المدين هو الذي استحال عليه أن يرد الشيء إلى

  . وسيأتي بيان ذلك .(  219م )  بالتعويض

 كيف يستعمل حق الفسخ  -المطلب الثاني 

  إعذار المدين – 473

ولم يكن في القانون  . يعذر المدين مطالباً إياه بالتنفيذ ، حتى يطالب بفسخ العقد ، بأن الدائن 291قضت الفقرة األولى من المادة  :

 ومع ذلك كانت بعض المحاكم تقضي بضرورته ، القديم نص على اإلعذار
 (795  )

 على أن مجرد رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً  .
 (

799  )
.  

يجعل القاضي أسرع استجابة لطلب (  2: )  رينوإعذاراً الدائن للمدين قبل المطالبة بالفسخ له على كل حال أهمية عملية نظهر في أم

 ويجعله أقرب إلى الحكم على المدين بتعويض فوق الحكم بالفسخ(  1)  . الفسخ
 (791  )

.  

أو إذا أصبح تنفيذ  ، ويالحظ أنه ال ضرورة العذار المدين قبل المطالبة بالفسخ إذا صرح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه

ر ممكن أو غير مجد بفعل المدين بأن كان التنفيذ قد فات ميعاده أو بأن كان االلتزام هو امتناع عن عمل شيء وعمله االلتزام غي

  .(  199م )  المدين

  : صدور حكم بالفسخ – 474

حاكم في وقضاء الم ، من القانون الجديد صريح في هذا المعنى 291ونص المادة  . والبد من رفع دعوى وصدور حكم بفسخ العقد

 عهد القانون القديم مضطرد في وجوب صدور حكم بالفسخ
 (791  )

.  

                                                 

ة في محكمة االستئناف المختلط – 255ص  17رقم  25المجموعة الرسمية  2529محكمة االستئناف الوطنية في أول ابريل سنة  ( 795)  

  . 219ص  9م  2752يناير سنة  17

مايو  99محكمة االستئناف المختلطة في  – 121ص  59رقم  21المحاماة  2591يولية سنة  99محكمة مصر الكلية الوطنية في  ( 799)  

  . 595ص  11م  2525سنة 

  . 99ص  2م  2599يونية سنة  25محكمة االستئناف المختلطة في  ( 791)  

ال يققتضي  ، كالتأخر عن دفع الثمن في ميعاده ، النقض بأنه من المتفق عليه فقهاً وقضاء أن الشرط الفاسخ الضمني قضت محكمة ( 791)  

 وهذا الحكم يصدر بناء على طلب البائع لجواز اختياره تنفيذ العقد ال فسخه ، بل ال بد لفسخ العقد من حكم قضائي بذلك ، بذاته الفسخ

يناير سنة  5أنظر أيضاً في هذا المعنى محكمة االستئناف الوطنية في  – 291ص  72رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  7) 

محكمة االستئناف المختلطة  – 57ص  19رقم  22الحاماة  2599ابريل سنة  17وفي  – 51رقم  15المجموعة الرسمية  2511

 197ص  95 2511فبراير سنة  17وفي  – 595ص  11م  2525مايو سنة  99وفي  – 111ص  21م  2599مايو سنة  21في 

ص  99م  2552مارس سنة  5وفي  – 271ص  97م  2511يناير سنة  25وفي  – 591ص  91م  2519مايو سنة  25وفي  –

219 .  
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يكون (  وكذلك االنفساخ بحكم القانون)  ففي الفسخ بحكم االتفاق . وهنا يتجلى الفرق ما بين الفسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم االتفاق

أما الفسخ بحكم القضاء فالحكم فيه منشيء للفسخ ومن ثم تعتبر المطالبة بالفسخ في هذه الحالة من  ، الحكم مقرراً للفسخ ال منشئاً له

 وإذا رفع الوصى دعوى بالفسخ بدون إذن المحكمة الحسبية كانت الدعوى غير مقبولة ، أعمال التصرف
 (797  )

.  

  الخيار بين الفسخ والتنفيذ – 475

ً  ، فإذا ما رفع الدائن دعوى الفسخ : وهذا الخيار يكون  . بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ ، فإن الحكم بالفسخ ال يكون حتميا

  . الدائن والمدين والقاضي ، لكل

كما أنه إذا رفع دعوى التنفيذ فله أن  . عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ ، قبل الحكم ، فالدائن بعد أن يرفع دعوى الفسخ له أن يعدل

 إلى الفسخيعدل عنه 
 (795  )

 على أنه ال يجوز الجمع بين الفسخ والتنفيذ في طلب واحد .
 (719  )

كل هذا ما لم يكن قد نزل عن أحد  .

 وال يعتبر مجرد رفعه الدعوى بطلب منهما نزوال منه على الطلب اآلخر ، الطلبين
 (712  )

.  

 أن ينفذ التزامه فيتجنب الفسخ ، قبل النطق بالحكم النهائي ، وللمدن كذلك
 (711  )

وال يبقى في هذه الحالة إال أن يقدر القاضي ما إذا  .

ومما يساعد على الحكم بالتعويض أن يكون الدائن قد أعذر  . كان هناك محل للحكم بتعويض للدائن عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه

  . وقد سبت اإلشارة إلى ذلك ، المدين قبل رفع الدعوى

                                                 

  . 112ص  919رقم  27المحاماة  2591يناير سنة  17استئناف مصر في  ( 797)  

فالشرط الفاسخ الضمني ال يستوجب الفسخ حتما  . شرط الفسخ الصريح وشرطه الضمني يختلفان طبيعة وحكماً وقضت محكمة النقض بأن 

بل المدين نفسه له أن يتفادى الفسخ  ، وللقاضي أن يمهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، إذ هو خاضع لتقدير القاضي

من القانون  995أما الشرط الفاسخ الصريح فهو فيما تقضي به المادة  . خبعرض دينه كامال قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفس

وال يستطيع المشتري أن  ، فال يملك معه القاضي إمهال المشتري المتخلف عن أداء الثمن ، موجب للفسخ حتما ) القديم ( المدني

بل قد يكون الشرط  ، ها التنبيه الرسمي إلى الوفاءيتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه متى كان قد سبق

الفاسخ الصريح موجباً للفسخ بال حاجة إلى تنبيه إذا كانت صبغته صريحة في الداللة على وقوع الفسخ عند تحققه بال حاجة إلى تنبيه 

أن المشتري إذ قصر في الوفاء بجزء وعلى ذلك فإنه إذا كانت محكمة الدرجة األولى قد اقامت قضاءها بفسخ العقد على  . وال إنذار

ثم جاءت محكمة  ، من الثمن كان البائع محقاً في طلب الفسخ بناء على الشرط الفاسخ الضمني المفترض في جميع العقود التبادلية

ق البائع في االستئناف فقالت إن الفسخ كان متفقاً عليه جزاء للتخلف عن أداء الثمن وأنه قد ثبت لها تخلف المشتري فهي تقرر ح

ثم لم تلبث أن قالت في آخر حكمها إنها تؤيد الحكم  . ) قديم ( مدني 995الفسخ نزوال على الشرط الفاسخ الصريح عمال بنص المادة 

فحكمها هذا يكون قد أقيم على أمرين واقعيين متغايرين ال يمكن أن يقوم حكم عليهما  ، المستانف السبابه وتاخذ منه أسباباً لحكمها

ً مج ) نقض  وهذا تعارض في أسباب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه ، تمعين الختالف شرطي الفسخ الصريح والضمني طبيعة وحكما

على أنه قد يجتمع الفسخ بحكم القضاء والفسخ بحكم االتفاق في  – ( 99ص  21رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  1مدني في 

كان عقد البيع مذكوراً فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع القسط األول  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا . عقد واحد

ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط األول إذا دفع ولم تدفع االقساط الباقية يكون البائع  ، يجعل البيع الغياً 

بل إن هذا الحق ثبات له بنص القانون وباق له  ، دفع المتأخر من الثمن محروماً مما يخوله له القانون من طلب فسخ البعي عند عدم

رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  1) نقض مدني في  فإن تفسيرها ال غبار عليه ، من غير أي اشتراط في العقد بخصوصه

  . ( 199ص  195

يناير سنة  25وفي  – 51ص  15م  2521ديسمبر سنة  21وفي  – 291ص  11م  2529نوفمبر سنة  29استئناف مختلط في  ( 795)  

  . 271ص  97م  2515

ص  99م  2521ديسمبر سنة  27وفي  –وقد سبقت اإلشارة إليه  51ص  15م  2521ديسمبر سنة  21استئناف مختلط في  ( 719)  

77 .  

كما إذا تقدم في توزيع لمال المدين  ، عن أحد الطلبينولمحكمة الموضوع أن تقدر هل تعتبر العمل الذي صدر من المدين نزوال  ( 712)  

وكما إذا رضى ببيع  – 212 – 2 – 259سيريه  2759مارس سنة  21ويراد أن يفهم من ذلك نزوله عن الفسخ : نقض فرنسي في 

 2595سيريه  2595مارس وسنة  29صدر من المشتري منه فنزل بذلك عن حقه في المطالبة بفسخ البيع األول : نقض فرنسي في 

وكما إذا أجرى المشتري اصالحات في العقار الذي اشتراه فنزل بذلك ضمنا عن حقه في طلب فسخ البيع : استئناف  – 952 – 2 –

وكما إذا طالب البائع المشتري بدفع الثمن واتخذ إجراءات تحفظية لذلك فنزل  – 155ص  15م  2521ابريل سنة  9مختلط في 

وكما إذا تقدم البائع كدائن  –و سبقت اإلشارة إليه  51ص  15م  2521ديسمبر سنة  21اف مختلط في ضمنا عن الفسخ : استئن

 99م  2521ديسمبر سنة  27بالثمن في تفليسة المشتري فال يجوز له يطلب استرداد الشيء المبيع بعد ذلك : استئناف مختلط في 

  . وقد سبقت اإلشارة إليه 77ص 
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وقد  . فقد يحكم بالفسخ إذا رأى الظروف تبرر ذلك . بل إن له في ذلك سلطة تقديرية . كذلك القاضي ليس محتماً عليه أن يحكم بالفسخ

 ال يحكم به ويعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه
 (719  )

" :  على هذا الحكم صراحة إذ تقول 291وتنص الفقرة الثانية من المادة  .

كما يجوز له أن رفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل  ، ن تمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلكويجوز للقاضي أ

في  ومما يحمل القاضي على الحكم بالفسخ أن يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ أو إهماله . " األهمية بالنسبة إلى االلتزام في حملته

 الدائن له قبل رفع الدعوى واضحاً رغماً من إعذار ذلك إهماال
 (715  )

ومما يحمله على استبقاء العقد أن يكون ما لم يوف به المدين  .

 قليل األهمية بالنسبة إلى االلتزام في جملته كما يقول النص
 (719  )

ومما يحمله على إعطاء المدين أجالً للتنفيذ أن يكون للمدين عذر  .

 لم يصبه إال ضرر بسيط من جراء هذا التأخر أو أن يكون الدائن ، في تأخره عن التنفيذ
 (711  )

أو أن يكون الضرر الذي أصاب  ،

 الدائن إنما نجم عن فعله هو ال عن فعل المدين
 (711  )

وال يمنع القاضي أن يعطي مهلة للمدين أن يكون الدائن قد اعذره قبل رفع  .

 الدعوى
 (717  )

بل ليس للقاضي أن  ، وليس له أن يتعداها ، وإذا أعطى المدين مهلة وجب عليه القيام بتنفيذ االلتزام في غضونها .

                                                                                                                                                                    

الستئناف الوطنية بأنه يسوغ للمستأجر أن يمنع الحكم بفسخ اإليجار إذا عرض عرضاً حقيقياً دفع المبلغ وقد قضت محكمة ا ( 711)  

وقضت بأنه إذا طلب البائع من  . ( 179ص  2المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  19)  المستحق قبل صدور الحكم النهائي

ولو بعد صدور الحكم  ، فللمشتري أن يتدراك فسخ البيع بعرض الثمن ، المحكمة فسخ البيع لعدم قيام المشتري بدفع ثمن المبيع

وهذا الحق الذي للمشتري يرجع إليه بمجرد قبول  . وإنما قبل اكتساب هذا الحكم قوة الشيء المحكوم به أو تأييده استئنافياً  ، عليه

ألن قبول االلتماس يعيد إلى الخصوصم حقوقهم التي  ، ولو كانت المحكمة قد حكمت بالفسخ ، المحكمة طلب التماس تقدم بعد حكمت

أنظر أيضاً في هذا المعنى محكمة  – 55رقم  1المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  19)  كانت لهم قبل صدور الحكم المنقوض

 15الرسمية  المجموعة 2515ديسمبر سنة  19وفي  – 51رقم  15المجموعة الرسمية  2511يناير سنة  5االستئناف الوطنية في 

على أن كثيرا من أحكام القضاء  – ( 225ص  99م  2521ديسمبر سنة  92محكمة االستئناف المختلطة في  – 1/  95رقم 

وال يجعل المدين يتجنب الفسخ بأن ينفذ التزامه قبل صدور الحكم النهائي : استئناف مختلط في  ، المختلط كان يذهب إلى عكس ذلك

رقم  7جازيت  2527يناير سنة  5وفي  – 292ص  15م  2521ديسمبر سنة  21وفي  – 97ص  15م  2521نوفمبر سنة  12

فقضت بأنه إذا كان الشرط الذي  ، ولكن محكمة النقض حسمت األمر . 912ص  95م  2511ابريل سنة  11وفي  – 51ص  295

وإذا كان  –الحق في توقى الفسخ بدفع الثمن  –فسخ لي أن يصدر الحكم النهائي بال –فللمشتري  ، تضمنه العقد شرطاً فاسخاً ضمنياً 

فمن الخطأ أن تحمل محكمة االستئناف  ، المشتري يعرض على البائع باقي الثمن إال عند رفعه االستئناف عن الحكم الصادر بالفسخ

 ، المشتري بهذا العرض إذ هو كان محقاً في طلب الفسخ حتى اتقاه ، البائع كل مصروفات الدرجتين في حكمها برفض دعوى الفسخ

 2551يناير سنة  21) نقض مدني في  فال يلزم بمصروفات الدرجة األولى وال بمصروفات االستئناف إلى وقت حصول العرض

  . ( 97ص  19رقم  9مجموعة عمر 

يناير سنة  25محكمة طنطا الكلية في  – 55رقم  27المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  11محكمة االسنكدرية الوطنية في  ( 719)  

 2529وفي أول ابريل سنة  – 295ص  19م  2522ينايرس نة  11استئناف مختلط في  – 527ص  299رقم  1المحاماة  2511

ومع ذلك أنظر  – 591ص  91م  2519مايو سنة  25وفي  – 197ص  95م  2511فبراير سنة  17وفي  – 197ص  11م 

ولكن القانون الجديد صريح في جواز عدم استجابة القاضي لطلب الفسخ  – 999ص  1م  2759نية سنة يو 27استئناف مختلط في 

  . وإعطاء المدين مهلة لتنفيذ التزامه

 99م  2591نوفمبر سنة  19أو أن يكون الفسخ مشترطاً صراحة إذا تحققت ظروف معينة على وجه التحديد استئناف مختلط في  ( 715)  

  . ( 11ص 

فإن محكمة  ، وكان الفسخ مقاما على الشرط الفاسخ الضمني ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا لم يتفق على شرط فاسخ صريح ( 719)  

الموضوع تملك رفض هذا الطلب في حالة اإلخالل الجزئي إذا ما بان لها أن هذا اإلخالل هو من قلة الشأن بحيث لم يكن يستأهل في 

 2551ديسمبر سنة  5) نقض مدني في  وسلطة المحكمة في استخالص هذه النتيجة مطلقة ال معقب عليها . قصد العاقدين فسخ العقد

  . ( 557ص  191رقم  9مجموعة عمر 

ولكن ذلك لم يصبه بضرر ما وكان  ، ) ولم يتسلم المشتري السندات 197ص  11م  2529استئناف مختلط في أول ابريل سنة  ( 711)  

) أراد البائع األرض انتهاز فرصة أن المشتري تأخر قليال عن دفع  7ص  99م  2599نوفمبر سنة  5وفي  – في إمكانه تسلمها (

  . جزء من ليفسخ الصفقة بعد أن ارتفع ثمن األراضي (

ئناف ) است فقد يدعو ذلك القاضي إلى عدم الحكم بالفسخ واالكتفاء بالتعويض ، وإذا كان هناك خطأ في جانب كل من الطرفين ( 711)  

فال  ، وقد يخطئ المدين في تفسير العقد فيتأخر وهو حسن النية عن تنفيذ التزامه . ( 219ص  21م  2595فبراير سنة  9مختلط في 

  . ( 259ص  219ص  9جازيت  2529) محكمة مصر المختلطة الجزئية في أول فبراير سنة  يكون هذا التأخر مبرراً للفسخ

وسلطته هذه مسألة موضوعية ال  . وله أن يعطي المدين مهلة لتنفيذ التزامه ، فله أن يفسخ العقد ، ديرفللقاضي إذن سلطة التق ( 717)  

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن فصل محكمة الموضوع في صدد كتابة األسباب لفسخ  . معقب عليها من محكمة النقض

تثريب عليها إذا هي رأت أن عدم تنفيذ أحد االلتزامات ال يوجب فسخ فال  . التعاقد أمر موضوعي خارج عن رقابة محكمة النقض
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 يعطيه مهلة أخرى
 (715  )

 ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه بعد انقضاء المهلة حتى لو لم ينص القاضي في حكمه على ذلك .
 (719 

 )
 951طبقاً للفقرة الثانية من المادة  –فإنه يجوز للقاضي في هذا الصدد  ، لقاضي في دعوى التنفيذوهذا بخالف األجل الذي يمنحه ا .

أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه إذا استدعت حالته  ، في حاالت استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون –

 ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم
 (712  )

.  

  تقادم دعوى الفسخ – 476

ويكون ذلك  ، فتقادمها إذن يكون بخمس عشرة سنة من وقت ثبوت الحق بالفسخ . ودعوى الفسخ ليست لها مدة خاصة تتقادم بها :

ثالث سنوات أو فقد رأينا إنها تتقادم ب ، وهذا بخالف دعوى اإلبطال . طبقاً للقواعد العامة في التقادم المسقط ، عادة عند اإلعذار

 بخمس عشرة سنة على حسب األحوال
 (711  )

.  

 ما يترتب على الفسخ من اثر  - المطلب الثالث

  النصوص القانونية – 477

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 219نصت المادة  :

 فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ، إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد"  
 (719  )

" . 

                                                                                                                                                                    

 . ( 911ص  297مجموعة عمر رقم  2595مايو سنة  27) نقض مدني في  وبينت األسباب التي استندت إليها في ذلك ، التعاقد

وقضت أيضاً باال يكون الشرط الفاسخ مقتضيا الفسخ حتماً إال إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ عند تحققه بغير 

وأن  ، فللقاضي إال يحكم بالفسخ . بل هو يخضع لتقديره ، حاجة إلى تنبيه أو انذار أما الشرط الضمني الفاسخ فال يلزم القاضي به

مجموعة عمر  2591ابريل سنة  1) نقض مدني في  ي بما تعهد به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخيمكن الملتزم من الوفاء

وقضت أخيراً بأنه لما كان القانون ال يوجب على القاضي في خصوص الشرط الفاسخ الضمني أن يقضي  . ( 2971ص  959رقم 

وإال اعتبر العقد  ، المدين مهلة للقيام بتنفيذ االلتزام في غضونها وله أن يعطي ، فله أن يحكم به ، إنما خوله سلطة تقديرية ، به

أنظر أيضاً نقض مدني  –قضائية لم ينشر  27سنة  299طعن رقم  2599مارس سنة  19) نقض مدين في  مفسوخاً من تلقاء نفسه

  . ( 121ص  111رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  92وفي  – 525ص  292رقم  5مجموعة عمر  2555يونية سنة  7في 

يناير  7) نقض فرنسي في  على أنه يجوز إعطاء مهلة ثانية إذا كانت المهلة األولى أعطيت في دعوى بالتنفيذ ال في دعوى بالفسخ ( 715)  

  . ( 551 – 2 – 2515جازيت دي باليه  2515سنة 

ابريل  29استئناف مختلط في  –قت اإلشارة إليه قضائية وقد سب 27سنة  299طعن رقم  2599مارس سنة  19نقض ندني في  ( 719)  

  . 199ص  95م  2511سنة 

  . إلى أجل واحد ، أي إلى أجل بعد أجل ، ونرى من ذلك أن القاضي يجوز له أن ينظر المدين إلى آجال ( 712)  

إلى عدم قيام أحد المتعاقدين بتنفيذ  يرجع سبب الفسخ ) أ ( فرقان اخران : ، إلى جانب هذا الفرق ، ويوجد بين الفسخ واإلبطال ( 711)  

 ، فسخ العقد موكول إلى تقدير القاضي كما بينا ) ب ( ويرجع سبب اإلبطال بوجه عام إلى نقص في األهلية أو عيب اإلرادة ، التزامه

  . أما إذا توافر سبب اإلبطال فالقاضي ليست له سلطة تقديرية وال يملك إال اإلبطال

إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى  – 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  112ورد هذا النص في المادة تاريخ النص :  ( 719)  

على أن فسخ العقود الناقلة للملكية ال يضر  – 1 . فإذا كان ذلك مستحيال استبدال به تعويضا يعادله ، الحالة التي كانا عليها قبل العقد

وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية من النص  . "تب له حق على عقار قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ بالغير حسن النية إذا تر

 ، وأدخلت تعديالت لفظية على العبارة األخيرة من الفقرة األولى ، 291اكتفاء بورود حكمها في نص عام في التسجيل هو المادة 

ووافق عليها  . في المشروع النهائي 215وأصبح رقم المادة  ، "يض معادل فصارت كاآلتي : فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعو

الواردة آخر النص نفيا لشبهة االتجاه إلى تقرير " معادل " ثم لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ بعد حذف كلمة  ، مجلس النواب

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . شيوخثم جلس ال ، 219وأصبح رقم المادة  ، حكم يخالف القواعد العامة في التعويض

  . ( 999ص  – 911

انعدام  ، ويترتب على الفسخ قضائياً كان أو اتفاقيا أو قانونينا" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

ان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم وبهذا يعود المتعاقد . فيعتبر كأن لم يكن ، العقد النعداما يستند أثره

وإذا أصبح الرد مستحيال وجب التعويض على الملزم وفقاً لألحكام الخاصة بدفع غير  . بعد أن تم فسخه ، بمقتضى هذا العقد

فنص  ، ومع ذلك فقد استثنى المشروع من حكم هذه القاعدة صورة خاصة تعرض في فسخ العقود الناقلة لملكية العقارات . المستحق

على أن هذا الفسخ ال يضر بالغير حسن النية إذا كان قد تلقى من العاقد الذي آلت إليه ملكية العقار بمقتضى العقد المفسوخ حقا على 
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 . سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم االتفاق أو بحكم القانون ، يبين ما يترتب على الفسخ من اثر ، ويالحظ أن هذا النص عام

 . بل من وقت نشوء العقد ، ال من وقت النطق بالحكم فحسب ، ويتبين من النص أيضاً أنه إذا حكم القاضي بفسخ العقد فإن العقد ينحل

وإذا كان هذا مفهوماً في الفسخ بحكم  . ويسقط أثره حتى في الماضي ، ويعتبر العقد المفسوخ كأن لم يكن ، فالفسخ له اثر رجعي

فإنه أيضاً مفهوم في الفسخ بحكم  . حيث يقتصر الحكم على تقرير أن العقد مفسوخ وال ينشيء الفسخ ، االتفاق أو بحكم القانون

 ، وال يوجد ما يمنع من أن يكون الحكم منشئاً للفسخ وأن يكون له اثر رجعي . القاضي ولو أن الحكم هنا منشيء للفسخ ال مقرر له

  . فالحكم بالشفعة حكم منشيء ولكنه ينقل ملكية العقار المشفوع فيه من وقت البيع ال من وقت النطق بالحكم

 . بالفسخ له هذا األثر الرجعي فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير والحكم

 اثر الفسخ فيما بين المتعاقدين – 478

  . وتجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد . ينحل العقد ويعتبر كأن لم يكن : 

ويرد المبيع بثمراته والثمن بفوائده  . ورد البائع الثمن إلى المشتري ، رد المشتري المبيع إلى البائع ، فإذا كان العقد بيعاً وفسخ

 وذلك كله من وقت المطالبة القضائية طبقاً للقواعد العامة ، القانونية
 (715  )

واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس  .

 طاه ال ما يقابلهكما رأينا في البطالن ويسترد المتعاقد ما أع ، استرداد ما دفع دون حق
 (719  )

.  

ويعتبر المشتري في هذا الخصوص حسن  ،(  519 – 515م )  وإذا بنى المشتري أو غرس في العين المبيعة طبقت القواعد العامة

 النية أو سيئها تبعاً لما إذا كان الفسخ حكم به له أو عليه
 (711  )

.  

ولكنه  ، لم يجب إلى طلبه إذ تتعذر عليه إعادة الشيء إلى أصله كما قدمنا ، وكان المشتري هو الذي يطالب بالفسخ ، وإذا هلك المبيع

 ، وهلك المبيع في يد المشتري ، أما إذا كان البائع هو الذي يطالب بالفسخ . يستطيع المطالبة بتعويض على أساس المسئولية العقدية

فإذا  . بأنه إذا استحال الرد حكم بالتعويض كما رأينا 219وقد قضت المادة  ، فإن كان الهالك بخطأ المشتري حكم عليه بالتعويض

وجب القول بأن المشتري  ، وطبقت قواعد دفع غير المستحق في هذه الحالة كما طبقناها في حالة البطالن ، كان الهالك بسبب أجنبي

كما  ، مسئوال عن هالك المبيع إال بقدر ما عاد عليه من منفعة فال يكون ، كان حسن النية ، والعقد قائم لم يفسخ ، وقت أن تسلم المبيع

وللبائع أن يسترد الشيء التالف في الصورة التي آل إليها دون أن يتقاضى تعويضاً عن  . إذا انتفع بأنقاض منزل في بناء منزل آخر

فخير له في هذه الحالة أن  ، د هلك بسبب أجنبيغير أنه ال يتصور أن البائع يبقى على طلب الفسخ بعد أن يعلم أن المبيع ق . التلف

 وبذلك يتحمل المشتري تبعة الهالك ، فيطالب بالثمن ، يستبقى البيع
 (711  )

.  

إلهمال  ، وللدائن الذي أجيب إلى فسخ العقد أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعاً إلى خطئه

 أو تعمد
 (717  )

فإن العقد بعد أن فسخ ال يصلح أن يكون أساساً  ، والتعويض هنا يبني على المسئولية التقصيرية ال المسئولية العقدية .

                                                                                                                                                                    

ويرد العقار  ، ومؤدى هذا أن يظل حق الغير قائما . من المشروع ( 919) أنظر المادة  دعوى الفسخهذا العقار قبل تسجيل صحيفة 

ويهيئ  ، وغنى عن البيان أن هذا الستثناء يكفل قسطا معقوال من الحماية للغير حسن النية . رغم فسخ العقد الناقل للملكية ، مثقال به

  . ( 915ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . " بذلك للتعامل ما يخلق به من سباب االستقرار

ويقضي إذا انحل العقد بسبب البطالن أو الفسخ أو  ، من هذا المشروع 115هو المادة  ، هذا وقد تضمن المشروع التمهيدي نصا ( 715)  

أخذه ما دام المتعاقد اآلخر لم وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه نجاز لكل منهما أن يحبس ما  ، بأي سبب آخر

وقد حذفت لجنة المارجعة هذا النص  . "أو يقدم ضماناً لهذا الرد وذلك طبقاً للقواعد المقررة في حق الحبس  ، يرد إليه ما تسلمه منه

تزام البائع برد فإذا اعتبرنا أن ال – في الهامش ( 992ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . ألنه تطبيق للقاعدة في حق الحبس

كان لكل من الطرفين أن يحبس ما  ، ( 151) م  الثمن قد ترتب في ذمته بسبب التزام المشتري برد المبيع وارتبط كل التزام باآلخر

  . ويكون هذا صحيحاً أيضاً في حالة البطالن . بيده حتى يسترد ما بيد اآلخر

 . 175ص  15م  2521ابريل سنة  21استئناف مختلط في  ( 719)  

حلمي  – 297ص  127رقم  25جازيت  2519ديسمبر سنة  27 و – 19ص  99م  2511ديسمبر سنة  9استئناف مختلط في  ( 711)  

  . 572ص  199نجيب الهاللي باشا في البيع فقرة  – 2157عيسى باشا في البيع فقرة 

ثم  ، وإذا استبقى المشتري المبيع في ديه بعد فسخ البيع ولم يقبل رده فأصبح سيء النية – 191قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 711)  

إال أن يثبت أن المبيع كان يهلك حتى لو كان  ، وجب على المشتري أن يرد للبائع قيمة المبيع وقت الهالك ، هلك المبيع بسبب أجنبي

  . في استرداد ما دفع دون حق إذا هلك في يد من تسلمه وهو سيء النية وهذا هو الحكم . ( 575) م  قد رد إلى البائع وقت الفسخ

يستوي في ذلك أن تكون االستحالة بتقصير المشتري أو  ، ينفسخ حتما عقد البيع باستحالة تنفيذه" وقد قضت محكمة النقض بأنه  ( 717)  

فإذا كان المشتري قد انذر البائع له وكلفه  . لى اآلخروال يبقى بعد إال الرجوع بالتضمينات من أحد العاقدين ع . بتقصير البائع

ثم رفع عليه دعوى إلثبات التعاقد بينهما ليقوم الحكم فيها مقام عقد رسمي  ، بالحضور أمام الموثق للتوقيع على عقد البيع فلم يحضر

لملكية جبراً ورسو مزاده بالفعل على الدائن وبسبب مطل المدعى عليه وتسويفه لم يحكم نهائياً للمدعى إال بعد نزع ا ، قابل للتسجيل
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 الفهرس العام

أما العاقد الذي لم  . ويعتبر العقد هنا واقعة مادية ال عمال قانونيناً كما في البطالن ، وإنما أساس التعويض هو خطأ المدين ، للتعويض

 فليس له أن يطالب بالتعويضيقم بتنفيذ التزامه 
 (715  )

جاز الحكم له بالتعويض  ، وإذا كان ما طلبه الدائن هو تنفيذ العقد ال فسخه .

 ، فيصح إذن للدائن أن يحصل على تعويض . ألن العقد في هذه الحالة بقى قائماً ولم يفسخ ، على أساس المسئولية العقدية كما قدمنا

وهذا هو ما عنته الفقرة األولى  . وإما بعد فسخ العقد على أساس المسئولية التقصيرية ، سئولية العقديةإما مع بقاء العقد على أساس الم

  . " مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض"  حين قضت بان اللدائن أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه 291من المادة 

 ً ذلك أن  . ألن طبيعة العقود الزمنية تستعصى على هذا األثر ، لم يكن لفسخه اثر رجعي ، وفسخ ، كاإليجار ، وإذا كان العقد زمنيا

 وما انقضى منه ال يمكن الرجوع فيه ، فالزمن معقود عليه ، العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته
 (779  )

ويترتب على ذلك أن المدة  .

ويعتبر العقد مفسوخاً من  ، ويبقى عد اإليجار قائماً طول هذه المدة ، التي انقضت من عقد اإليجار قبل فسخه تبقى محتفظة باثارها

 وتكون األجرة المستحقة اعن المدة السابقة على الفسخ لها صفة األجرة ال التعويض . وقت الحكم النهائي بفسخه ال قبل ذلك
 (772  )

، 

 فيبقى لها ضمان امتياز المؤجر
 (771  )

.  

 وقد تحرينا أن نطبق هذه القواعد في حالة الفسخ كما طبقناها في حالة البطالن . اعد العامةوليس فيما قررناه إال تطبيق للقو
 (779  )

.  

 اثر الفسخ بالنسبة إلى الغير – 479

 :  ً اً وباع المشتري العين إلى مشتر ثان أو رتب عليها حقاً عيني ، فإذا كان العقد بيعاً  . ينحل العقد بالنسبة إلى الغير بأثر رجعي أيضا

  . رجعت العين إليه خالية من هذه الحقوق ، ثم طالب البائع بفسخ البيع وأجيب إلى طلبه ، كحق إرتفاق أو حق انتفاع

من قانون  29وقد نصت المادة  . تسجيل دعوى الفسخ على غرار تسجيل دعوى البطالن ، للوصول إلى هذه النتيجة ، على أنه يجب

التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض يجب "  الشعر العقاري على أنه

فإذا كان  . كدعاوى البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع ، منها الطعن في التصرف الذي تضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً 

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة "  من هذا القانون على أنه 21ة وتنص الماد . " المحرر األصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوى

بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق 

                                                                                                                                                                    

فإن هذا يكفي إلثبات أن استحالة تنفيذ عقد البيع وعدم إمكان الوفاء جاء بعد تكليف المشتري للبائع رسمياً بالوفاء  ، المرتهن

تبت على هذا الفسخ من رد الثمن ويجعل البائع مسئول عن النتائج التي تر ، مما ينفسخ به البيع حتما من تاريخ نزع الملكية ، بالتزامه

واسترداد ثمن المبيع استنداً إلى قيام الحكم  ، فإذا حكمت المحكمة في هذه الحالة برفض طلب المدعى التضمينات . مع التضمينات

قض مدني في ) ن "كان حكمها خاطئاً متعيناً نقضه  ، الصادر بصحة التعاقد مع سقوط هذا الحكم لخروج المبيع جبراً من ملك البائع

  . ( 551ص  257رقم  1مجموعة عمر  2597ديسمبر سنة  29

ً  ، والحكم فيما قضى به صحيح ولم تنزع الملكية جبراً عنه إال بعد هذا  ، ألن البائع في القضية هو المقصر بعد أن كلف بالوفاء رسميا

أنه قرر في قاعدة عامة أن العقد ينفسخ باستحالة التنفيذ ولكن الذي يؤخذ على الحكم  . فالعقد يفسخ عليه ويلتزم بالتعويض . التكليف

كان للبائع أن يطالبه  ، وقد رأينا أن االستحالة إذا رجعت إلى تقصير المشتري . ولو كانت االستحالة راجعة إلى تقصير المشتري

ً  ، بالتعويض إما على أساس المسئولية العقدية   . وإما على أساس فسخ العقد مع التعويض ، وفي هذه الحالة يبقى العقد قائما

 11) نقض مدني في  وقد قضت محكمة النقض بأن فسخ العقد بسبب خطأ أحد العاقدين ال يجعل له الحق في المطالبة بتعويض ( 715)  

  . ( 919ص  129رقم  2مجموعة عمر  2595ديسمبر سنة 

وما أشار إليه من أحكام القضائين  ، 299ص  – 275في عقد المدة ص  أنظر في هذا المعنى رسالة الدكتور عبد الحي حجازي ( 779)  

وقارن أيضاً محكمة استئناف مصر الوطنية في  – 191الفرنسي والمصري ومن أقوال الفقهاءز وقارن نظرية العقد للمؤلف فقرة 

  . 292ص  57رقم  1المحاماة  2519 يونية سنة 15

  . 195ص  – 199لعقد الزمني رسالة الدكتور عبد الحي حجازي في عقد المدة ص أنظر في تقرير التعويض عن فسخ ا ( 772)  

ويكون المستحق عن المدة السابقة على الحكم باإلبطال  ، فإن العقد يعتبر كأن لم يكن باإلبطال ، وهذا بخالل إبطال العقد الزمني ( 771)  

  . ك عند الكالم في البطالنوقد سبق بيان ذل ، فال يكفله امتياز المؤجر ، تعويضا ال أجرة

فإذا اقترنت بطلب رد الشيء كانت الدعوى  . ال يطالب فيها إال الحكم يفسخ العقد ، ودعوى الفسخ كعدوى اإلبطال دعوى شخصية ( 779)  

 ً   . ألن الطلب يكون مبيناً على التزام شخصي هو رد ما تسلمه المدين دون حق كما قدمنا ، شخصية أيضا

ذلك ألنه يسترد ما أعطاه دون أن يشترك معه  . الفسخ من شأنها أن تجعل الدائن في مقام الدائن الممتاز من الناحية العملية ويالحظ أن دعوى

فإنه يصبح في هذه الحالة كبقية  ، بعكس ما إذا اقتصر على طلب تنفيذ العقد ، فهو ممتاز من هذه الناحية ، فيه بقية دائني المدين

كل هذه تخدم غرضاً عملياً  ، فدعوى الفسخ والمقاصة والحق في الحبس وحق االمتياز . ؤالء معه شركة غرماءويشترك ه ، الدائنين

 . واحداً 
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على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل وال يكون هذا الحق حجة  . عينية ابتداء من تاريخ تسجيل تلك الدعاوى أو التأشير بها

  . " التأشير أو التسجيل المشار إليهما

سواء كان سيء  ، فإن حقه يزول بفسخ العقد ، ويتبين من ذلك أن الغير إذا تلقى حقاً عينياً بعد تسجيل دعوى الفسخ أو التأشير بها

فإن  ، بأي سبب من أسباب كسب الحقوق العينية ، خ أو التأشير بهاأما إذا تلقى الحق العيني قبل تسجيل دعوى الفس . النية أو حسنها

  . ويبقى إذا كان حسن النية ، حقه يزول إذا كان سيء النية

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن "  وتقضي بأنه ، 2995هو المادة  ، وقد ورد نص خاص لمصلحة الدائن المرتهن رهناً رسمياً 

إذا كان هذا الدائن حسن النية في  ، الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله ألي سبب آخرالرهن الصادر من المالك 

  . من قانون الشهر العقاري 21ويعتبر هذا النص تطبيقاً خاصاً للقاعدة العامة التي وردت في المادة  . " الوقت الذي ابرم فيه الرهن

  . والفسخ مثل البطالن في األثر ، وقد سبق بيان كل ذلك في البطالن

 الفسخ بحكم االتفاق  - المبحث الثاني

 النصوص القانونية – 481

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 297نصت المادة  : 

 ، الناشئة عنهيجوز االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتزامات "  

 إال إذا اتفق المتعاقدان صراحة على اإلعفاء منه ، وهذا االتفاق ال يعفي من األعذار
 (775  )

وال يقابل هذا النص في القانون القديم  . "

  : جرتا على النحو اآلتي ، 521/  995هو المادتان  ، إال نص ورد في عقد البيع

بل ينفسخ البيع إذا لم يدفع  ، فليس للمحكمة في هذه الحالة أن تعطي ميعاداً للمشتري ، إذا اشترط فسخ البيع عند عدم دفع الثمن"  

 "  إال إذا اشترط في العقد أن البيع يكون مفسوخاً بدون احتياج إلى التنبيه الرسمي ، المشتري الثمن بعد التنبيه عليه بذلك تنبيهاً رسمياً 

وهذا ما كان القضاء المصري يجري  ، اً إال أنه عمم القاعدة التي وردت في عقد البيعولم يستحدث القانون الجديد في هذا الصدد شيئ

 . عليه من قبل دون حاجة إلى نص

  التدرج في هذا االتفاق –متى يكون االتفاق على الفسخ  – 481

ويقع  –ق بعد أن يخل المتعاقد بالتزامه فعال فإذا تم هذا االتفا . قد يتفق المتعاقدان على فسخ العقد عند إخالل أحد المتعاقدين بالتزامه :

كان  –ذلك غالباً في ثنايا إجراءات التقاضي بأن يرفع الدائن دعوى الفسخ فيعلنه المدين بقبول الفسخ قبل صدور حكم في الدعوى 

 هذا بمثابة تقايل ذى اثر رجعي
 (779  )

ما لم يكن هناك تواطؤ بين المتعاقدين  ، ويحل االتفاق في هذه الحالة محل الحكم وله أثره .

 لإلضرار بحقوق الغير
 (771  )

  . ولكن الغالب في العمل أن المتعاقدين يتفقان على الفسخ مقدماً وقت صدور العقد .

 فأدنى مراتب هذا الشرط هو االتفاق على أن يكون . وقد اظهر العمل أن المتعاقدين يتدرجان في اشتراط الفسخ وقت صدور العقد

وقد يزيدان في قوة هذا الشرط بأن يتفقا على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء  ، العقد مفسوخاً إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزاماته

                                                 

 . من المشروع التمهيدي على وجه يكاد يكون مطابقاً لوال بعض خالف لفظي 125تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 775)  

ثم لجنة القانون المدني بمجلس  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 211 وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم المادة

) مجموعة األعمال  ثم مجلس الشيوخ ، 297تحت رقم المادة  ، الشيوخ بتعديل لفظي جعله مطابقاً للنص الوارد في القانون الجديد

  . ( 919ص  – 911ص  1التحضيرية ج 

أما الفسخ االتفاقي فيفترض اتفاق المتعاقدين على وقوع الفسخ " ية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاح

 ) ا ( ويفضي مثل هذا االتفاق إلى حرمان العاقد من ضمانتين : . بحكم القانون دون حاجة إلى حكم قضائي عند التخلف عن الوفاء

ويقع الفسخ بحكم االتفاق دون حاجة  ) ب ( . خيار بين الفسخ والتنفيذ ، بل وال للقاضي ، عاقدفالعقد يفسخ حتما دون أن يكون لهذا ال

بيد أن مهمة  . على أن ذلك ال يقيل المدين من ضرورة الترافع إلى القضاء عند منازعة المدين في واقعة تنفيذ العقد . للتقاضي

على  . وإال قضى بالفسخ ، فإذا تحققت لديه صحتها أبقى على العقد ، واقعةعلى التثبت من هذه ال ، في هذه الحالة ، القاضي تقتصر

ما لم يتفق المتعاقدان صراحة على  ، تتمثل في ضرورة اإلعذار ، أن حرمان المدين من هاتين الضمانتين ال يسقط عنه ضمانة أخرى

 . ( 917ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "عدم لزوم هذا اإلجراء أيضاً 

 . 19ص  11م  2529نوفمبر سنة  29استئناف مختلط في  ( 779)  

أما إذا كسب الغير حقا عينيا قبل  . وهذه هي الدعوى البوليصية – 211ص  92م  2525يناير سنة  27استئناف مختلط في  ( 771)  

وقد تقدم بيان  ، لم يكن هناك تواطؤفإن حقه يبقى نافذا قبل الدائن بالرغم من الفسخ حتى لو  ، تسجيل دعوى الفسخ وكان حسن النية

 . ذلك
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ثم قد يصالن إلى  . بل قد يتدرجان في القوة إلى حد االتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم . نفسه

ثم قد يصالن إلى الذروة فيتفقان على أن يكون العقد  . روة فيتفقان على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكمالذ

  . مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار أو دون حاجة إلى إنذار

إذ لم يغير القانون  ، عليه القضاء في عهد القانون القديم مستهدين في ذلك بما جرى ، ونبحث اآلن في حكم كل شرط من هذه الشروط

  . الجديد من ذلك شيئاً كما قدمنا

482 –  ً   االتفاق على أن يكون العقد مفسوخا

فيتحتم على القاضي في هذه  ، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا اخل المدين بالتزامه . حكم هذا الشرط يتوقف على نية المتعاقدين :

 ولكن هذا ال يغني عن رفع الدعوى بالفسخ وال عن اإلعذار . الحالة أن يحكم بالفسخ
 (771  )

.  

والغالب أن المتعاقدين ال يريدان بمثل هذا الشرط إال  . إال أنه من الصعب استخالص نية كهذه من مجرد ورود شرط على هذا النحو

وال عن االلتجاء  ، وعلى ذلك ال يغني الشرط عن اإلعذار . أن يقررا في ألفاظ صريحة القاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ

وله أن يعطي للمدين مهلة  ، حكم بالفسخفال يتحتم عليه ال ، وال يسلب القاضي سلطته التقديرية ، للقضاء للحصول على حكم بالفسخ

بل هو ال يسلب المدين حقه من توقى الفسخ بدفع الثمن إلى أن يصدر الحكم النهائي  . لتنفيذ التزامه إذا وجد من الظروف ما يبرر ذلك

ً  . وهذا هو ما قررته محكمة النقض في أحكامها األخيرة . بالفسخ  995في معنى المادة  فقد قضت بان شرط الفسخ ال يعتبر صريحا

أما إذا تعهد المشتري بأداء باقي ثمن المبيع في ميعاد  . إال إذا كان يفيد انفساخ عقد البيع من تلقاء نفسه(  القديم)  من القانون المدني

ط الفاسخ الضمني فهذا ليس إال ترديداً للشر ، فإن لم يؤده في هذا الميعاد كان للبائع الحق في فسخ البعي ولو كان قد سجل ، عينه

(  القديم)  من القانون المدني 991المنصوص عليه في المادة 
 (777  )

.  

وال  ، فال يستطيع إعطاء مهلة للمدين لتنفيذ التزامه ، ويفسر هذا الشرط في اغلب األحوال على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية

وال عن رفع  ، ولكن الشرط ال يغني عن إعذار المدين . كم باإلبطالفيصبح الحكم بالفسخ محتماً كالح . يملك إال الحكم بال فسخ

  . كما هو األمر في القاعدة العامة للفسخ ، ويكون الحكم منشئاً للفسخ ال مقرراً له . الدعوى بالفسخ

فإن اإلعذار ال يعتبر تنازال  . كوبين المطالبة بفسخ العقد بعد ذل ، وال تعارض في هذه الحالة بين إعذار الدائن المدين وتكليفه بالتنفيذ

 995بأن المادة "  إذ قضت ، وهذا هو ما قررته محكمة النقض . بل هو شرط واجب لرفع دعوى الفسخ ، عن المطالبة بفسخ العقد

اع الفسخ على كان على القاضي إيق ، تقتضي أنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم دفع الثمن(  القديم)  من القانون المدني

ومفهوم هذا بال شبهة أن البائع يجب  . ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من هذا اإلعذار ، بإنذار المشتري إذا لم يدفع الثمن بعد إعذاره

وإذن  . فإذا لم يدفع كان البائع في حل من إعمال خيراه في الفسخ ، أي يكلفه الوفاء عليه إذا اختار الفسخ أن يعذر المشتري بإنذاره

فباطل زعم المشتري أن اإلنذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته في مدى أسبوع وإال عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب 

 فإن ذلك اإلنذار واجب قانوناً الستعمال الشرط الفاسخ الصريح ، اعتباره تنازال من البائع عن خيار الفسخ
 (775  )

" .  

                                                 

 5محكمة مصرالكلية الوطنية في  – 15رقم  11المجموعة الرسمية  2519 مايو سنة 21محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية في  ( 771)  

يناير  11وفي  – 999ص  91م  2515ابريل سنة  19استئناف مختلط في  – 97رقم  99المجموعة الرسمية  2515فبراير سنة 

  . 295ص  97م  2511يناير سنة  9وقارن استئناف مختلط في  – 592ص  119رقم  11جازيت  2592سنة 

وقضت محكمة النقض أيضاً بان الشرط الفاسخ ال  – 97ص  19رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  21نقض مدني في  ( 777)  

ولما  . ال إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققهيقتضي الفسخ حتما بمجرد حصول اإلخالل بااللتزام إ

ال " إذا اخلت المشتريه بشروط هذه الصلح أو أحدها فيكون البيع الغياً " ونصها  ، كانت عبارة الشرط الواردة في نهاية عقد الصلح

 الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمةلجانبين بل ما هي إال ترديد للشرط الفاسخ ، تفيد المعنى الذي يضهب إليه الطاعنان

يناير  19أنظر أيضاً محكمة االستئناف الوطنية في  –قضائية لم ينشر  27سنة  71طعن رقم  2599يناير سنة  21) نقض مدني في 

 21استئناف مختلط في  – 2/  211رقم  15المجموعة الرسمية  2517فبراير سنة  21وفي  – 79ص  2المجموعة  2599سنة 

  . ( 111ص  21م  2599مايو سنة 

أنظر أيضاً محكمة استئناف مصر الوطنية في  – 177ص  991رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  19نقض مدني في  ( 775)  

يناير  17تلط في و استئناف مخ –وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم  – 2/  211رقم  15المجموعة الرسمية  2517فبراير سنة  21

  . 22ص  29م  2591نوفمبر سنة  19وفي  – 911ص  29م  2592يونية سنة  1وفي  – 219ص  9م  2752سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكماالتفاق على  – 484

فال حاجة لرفع دعوى بالفسخ وال لحكم ينشيء فسخ  . وهذا الشرط معناه أن فسخ العقد يقع من تلقاء نفسه إذا اخل المدين بالتزامه 

فيقتصر القاضي في هذه الحالة على  . زامهوإنما ترفع الدعوى إذا نازع المدين في أعمال الشرط وادعى أنه قام بتنفيذ الت . العقد

  . ولكن حكمه يكون مقرراً للفسخ ال منشئاً له ، فإذا تحقق من ذلك حكم بالفسخ . التحقق من أن المدين لم ينفذ التزامه

م المدين بتنفذ التزامه وجب عليه تكليف المدين بالوفاءز فإذا لم يق ، فإذا أراد الدائن إعمال الشرط . وال يعفى الشرط من إعذار المدين

  . انفسخ العقد من تلقاء نفسه على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، بعد هذا اإلعذار

 ، فإن الفسخ ال يقع من تلقاء نفسه إال إذا أراد الدائن ذلك ، على أنه ال شيء يمنع الدائن من مطالبة المدين بتنفيذ العقد بدال من فسخه

 . خ والتنفيذويبقى هذا بالخيار بين الفس

االتفاق في عقد اإليجار علىان يفسخه تأخر المستأجر في دفع األجرة ليس "  وتطبيقاً لما تقدم قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن

فإن النتيجة الالزمة لهذا التعليق هي أن يقع الفسخ بقوة القانون بمجرد التأخر في سداد  ، تعليقا للعقد على شرط فاسخ بكل معناه

وبذلك يكون فسخ العقد خاضعاً لمطل  ، وقد يرغب االستمرار في تنفذ العقد عيناً رغم التأخر في السداد ، جرة بغير خيار للدائناأل

يجوز أن  ، فالفسخ هو حق له . إنما هو اتفاق مقصود به تحسين مركز المؤجر وتقوية ضمانه قبل المستأجر . المستأجر ورغبته

إال إذا اتفق على إعفائه من هذا التنبيه  ، وبذلك ال يقع الفسخ إال إذا اختاره بالتنبيه على المستأجر بذلك . يتمسك به أو يتنازل عنه

إلى قاعدة  ، وهي قاعدة القانون الفرنسي المعروفة ، وهذه الفكرة هي رجوع عن قاعدة الفسخ القضائي . بنص صريح في العقد

 بل على خيار الدائن وإعالن هذا الخيار للمدين ، لى قضاء القاضيالتشريع األلماني الذي يعلق فسخ العقد ال ع
 (759  )

" .  

 االتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار – 485

نفيذ وعدم قيام وفي هذه الحالة يكون العقد مفسوخاً بمجرد حلول ميعاد الت . وهذا هو أقصى ما يصل إليه اشتراط الفسخ من قوة : 

ويكون الحكم  ، وال إلى حكم بالفسخ إال ليقرر أعمال الشرط على النحو الذي بيناه فيما تقدم ، المدين به دون حاجة إلى إعذار المدين

 إذن مقرراً للفسخ ال منشئاً له
 (752  )

اجة إلى وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا اتفق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون ح .

ً  . إنذار فال يجوز أن يستخلص ضمناً  ، 297كما يقضي نص المادة  ، واالتفاق على اإلعفاء من شرط اإلعذار يجب أن يكون صريحا

  . من عبارات العقد لما ينطوي عليه من خطورة بالنسبة إلى المدين

                                                 

 29أنظر أيضاً محكمة أسيوط الكلية في  – 121ص  59رقم  29المحاماة  2591يولية سنة  99محكمة مصر الكلية الوطنية في  ( 759)  

 19وفي  – 299ص  15م  2521ديسمبر سنة  21استئناف مختلط في  – 115ص  519رقم  5المحاماة  2517 فبراير سنة

م  2591مايو سنة  27وفي  – 122ص  51م  2599مارس سنة  19وفي  – 195ص  152رقم  11جازيت  2599نوفمبر سنة 

  . 111ص  55

االتفاق على اختصاص قاضي األمور المستعجلة الحالة الوحيدة التي يجوز للطرفين فيها " وقضت محكمة مصر الكلية الوطنية أيضاً بأن 

 ، بإخالء المستأجر عند تأخره في أداء األجرة هي التي ينص فيها على أن هذا التأخر يفسخ العقد بغير حاجة الستصدار حكم بذلك

  . ( 971ص  999رقم  29) المحاماة  "فبهذا النص يقع الفسخ بمجرد التأخر في سداد األجرة 

وقد استعملت محكمة االستئناف المختلطة حق  . محكمة الرقابة التامة للتحقق من انطباق شرط الفسخ ووجوب أعمالهولكن لل ( 752)  

كان العقد مفسوخاً حتما من تلقاء  ، المحول إليه" الشيك " الرقابة هذا في قضية اشترط فيها الدائن أنه إذا امتنع المصرف من صرف 

وقد ثبت أن مقابل الوفاء موجود في المصرف  ، لبعض إجراءات شكلية" الشيك " فامتنع المصرف من صرف  ، نفسه دون إنذار

 . فرفض الدائن وابى إال اعتبار العقد مفسوخاً  ، "شيك آخر " أو أن يعطيه " الشيك " وأن المدين عرض على الدائن أن يدفع له قيمة 

ً  ، هوقد قضت المحكمة بأن الدائن متعنت في تقدير  – ( 55ص  99م  2519ديسمبر سنة  19)  ,أن العقد لم يفسخ بل ال يزال قائما

فقضت المحكمة بأن هذا التجديد يبطل  ، وفي قضية أخرى اتفق الطرفان على مد األجل بطريقة من شأنها أن تجعل االلتزام يتجدد

نوفمبر  19) استئناف مختلط في  مسك به بعد أن تم التجديدوال يجوز لدائن الت ، اثر شرط الفسخ الذي كان موجوداً في العقد األول

وفي قضية ثالثة قضت المحكمة بأنه إذا اشترط سقوط األجل دون حاجة إلى حكم أو إنذار عند تأخر  – ( 22ص  29م  2591سنة 

بحقه في الفسخ عندما تأخر  ثم تمسك فجأة ، وقبل الدائن مع ذلك قبض أقساط تأخر فيها المدين عن الميعاد ، المدين في دفع قسط

ً  ، فإن تساهله السابق يحمل على أنه غير متمسك بالشرط ، المدين عن ميعاد قسط ) استئناف  وال يجوز له اعتبار العقد مفسوخا

  . ( 122ص  95م  2551مايو سنة  17مختلط في 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

إذا شاء هذا جعل العقد  ، وإال كان تحت رحمة المدين ، ويالحظ هنا أيضاً أن الشرط ال يمنع الدائن من طلب تنفيذ العقد دون فسخه

وال يقبل من  ، ويترتب على ذلك أن العقد ال يعتبر مفسوخاً إال إذا اظهر الدائن رغبته في ذلك . مفسوخاً بامتناعه عن تنفيذ التزامه

 المدين التمسك بالفسخ إذا كان الدائن لم يتمسك به
 (751  )

.  

وكذلك أعلى من  –فهو أعلى من الفسخ القضائي  . وسط بين الفسخ القضائي واالنفساخ بحكم القانون ومن ثم نرى أن هذا الشرط هو

يكون مقرراً للفسخ ال منشئاً  ، إذا قامت حاجة لصدوره ، في أن الحكم بالفسخ فيه –اشتراط أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه 

  . العقد ال ينفسخ فيه إال إذا اظهر الدائن رغبته في ذلكوهو أدنى من االنفساخ بحكم القانون في أن  . له

 ، إذا كان العقد مشروطاً فيه أنه إذا خالف المستأجر أي شرط من شروطه"  فقد قضت بأنه . وهذه المبادئ قررتها محكمة النقض

وله الحق في تسلم العين  ، يف بالوفاءفللمؤجر اعتبار العقد مفسوخاً بمجرد حصول هذه المخالفة بدون احتياج إلى تنبيه رسمي أو تكل

وال  . فهذا شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، المؤجرة بحكم يصدر من قاضي األمور المستعجلة

رط واثره وال يؤثر في مدلول هذا الش . يبقى له في اعتبار الفسخ حاصال فعال إال أن يتحقق من حصول المخالفة التي يترتب عليها

والقول بأن نية المؤجر  . ألنه في الواقع موضوع لمصلحته هو دون المستأجر ، القانونين أن يكون التمسك به من حق المؤجر وحده

ألن التنازل الضمني عن الحق ال يثبت بطريق  ، قد انصرفت عن الفسخ باقتصاره على طلب األجرة في دعوى سابقة هو قول مردود

إذ ال تعارض بين  ، وليس في المطالب باألجرة ما يدل على ذلك . أفعال ال يشك في أنه قصد بها التنازل عنهاالستنتاج إال من 

 التي يترتب الفسخ على التأخر في دفعها التمسك بحق الفسخ والمطالبة باألجرة
 (759  )

" .  

                                                 

نص في عقد بيع أنه إذا تأخر المشتري عن دفع مبلغ  إذا" قارن في هذا الصدد ما قضت به محكمة استئناف مصر الوطنية من أنه  ( 751)  

 ، كذا يعتبرعقد البيع الغياً بدون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ويصبح المبلغ المدفوع حقاً مكتسباً للبائع ال يرد بحال من األحوال

 119رقم  5المحاماة  2511 نوفمبر سنة 11)  كان للمشتري االستفادة من هذا النص واعتبار البيع الغيا مثل ما للبائع سواء بسواء

فيحق له الرجوع في البيع ويصبح العربون حقاً  ، ولكن يالحظ في هذه القضية أن المشتري قد دفع عربوناً للبائع . ( 915ص 

  . مكتسباً للبائع

 يناير سنة 21أنظر أيضاً استئناف مصر الوطنية في  – 959ص  251مجموعة عمر رقم  2559يناير سنة  27نقض مدني في  ( 759)  

ص  1المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2711ابريل سنة  21استئناف مختلط في  – 219ص  291رقم  99المحاماة  2551

م  2591نوفمبر سنة  19وفي  – 911ص  29م  2592يونية سنة  1وفي  – 211بوريللي م  2771 مايو سنة 29وفي  – 119

 نوفمبر سنة 11وفي  – 199ص  19م  2529مارس سنة  19وفي  – 251ص  21م  2595فبراير سنة  19وفي  – 29ص  29

 – 122ص  51م  2599مارس سنة  19وفي  – 72ص  97م  2519ديسمبر سنة  9وفي  – 19ص  21رقم  29جازيت  2525

  . 51ص  57م  2591يناير سنة  15وفي 

متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع على أن يقع الفسخ في حالة تأخر المشتري عن " المعنى بأنه  وقضت محكمة النقض أيضاً في هذا

فإن العقد ينفسخ بمجرد التأخير عمال بالمادة  ، دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمي أو غير رسمي

بل يجوز لمحكمة أن تقرر أنه حصل  ، الفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائعوال يلزم إذن أن يصدر ب . ) قديم ( مدني 995

ومتى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فإن إيداع الثمن ليس  . بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشتري

  . ( 291ص  19رقم  5مجموعة عمر  2595مايو سنة  29) نقض مدني في  "من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه 

ومن  ، بل إن أية صيغة تدل على هذا المعنى كافية . هذا وليس من الضروري أن يوضع الشرط الذي نحن بصدده في الصيغة المتقدم ذكرها

دين تعهد بأن ينص على أن الم ) بنك التسليف ( إذا كان العقد المحرر بين مدين ودائنه" ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه 

وعلى أن البنك تعهد من جانبه برفع الحجزين  ، يسدد إلى البنك مطلوبه على أقساط وبأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد

السابق توقيعهما منه على منقوالت المدين وعقاراته متى تبين بعد حصول الرهن وقيده واستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أي 

ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقاري بحيث إذا  ، مقدم عليه حق عيني

وتعرفت نية المدين في عقد تقديمه  ، لم يقدم هذا التأمين بشروطه المنصوص عليها في العقد كان البنك في حل من قبول التقسيط

وبناء على ذلك قضت بعدم ارتباط البنك بالتقسيط وبأحقيته في االستمرار في التنفيذ بدينه على  ، التأمين من خطاب صادر منه

) نقض  "فإن هذا الحكم ال يكون قد خالف القانون في شيء  ، المنقوالت والعقارات دون أن يكون ملزماً بتكليف المدين رسمياً بالوفاء

بان القانون لم يشترط الفاظا معينة للشرط " وقضت أيضاً  . ( 91ص  21رقم  9مجموعة عمر  2595ديسمبر سنة  12مدني في 

وعلى ذلك فإذا ما اثبت الحكم أن طرفي عقد البيع قد اتفقا في  . ) القديم ( من القانون المدني 995الفاسخ الصريح في معنى المادة 

ونصا على أنه عند إخالل المشتري بشروط  . العقد على أن يودع العقد لدى أمين حتى يوفى المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه

لك أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحرير هذا ثم قرر الحكم أن المستفاد من ذ ، العقد يصرح الطرفان للمودع لديه باعدام هذا العقد

فإنه ال يكون قد مسخ مدلول نص  ، أي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند اإلخالل بشروطه ، العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح

 ( 177ص  991م رق 9مجموعة عمر  2557 ديسمبر سنة 19) نقض مدني في  "العقد ألن عبارته تحتمل ما استخلصه الحكم منها 

.  
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  ما يترتب على الفسخ االتفاقي من اثر – 486

سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو باتفاق  ، هو نص عام يبين ما يترتب على الفسخ من اثر 219ذكرنا فيما تقدم أن نص المادة  :

  . المتعاقدين أو بمقتضى القانون

بغير حكم  سواء كان الفسخ بحكم منشيء أو بحكم مقرر أو ، في أية صورة من الصور التي تقدم ذكرها ، فإذا فسخ العقد بحكم االتفاق

  .(  219م )  فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض ، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، أصالً 

كل هذا على التفصيل الذي  ، وذلك فيما عدا العقود الزمنية ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ، وينحل العقد باثر رجعي

  . عند الكالم في اثر الفسخ بحكم القاضي تقدم بيانه

 انفساخ العقد بحكم القانون  -المبحث الثالث 

  النصوص القانونية – 487

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 295نصت المادة  :

 ابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسهفي العقود الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات المق"  
 (

755  )
" . 

  . 129و 919هما المادتان  ، ويجب أن يقرا مع هذا النص نصان اخران متصالن به أوثق االتصال

 . " ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيال عليه لسبب أجنبي ال يد له فيه" :  تنص على ما يأتي 919فالمادة 

إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم " :  تنص على ما يأتي ، وقد سبق ذكرها ، 129والمادة 

 . " ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد له فيه ، الوفاء بالتزامه

وأن  ، تحالة تنفيذه إال إذا كانت هذه االستحالة ترجع إلى سبب أجنبيونرى من مجموع هذه النصوص أن االلتزام ال ينقضي بسبب اس

 ، فالعقد إذن ال ينفسخ إال إذا استحال تنفيذ االلتزام بسبب أجنبي . العقد ال ينفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون إال إذا انقضى االلتزام

 . ليه بالتعويضوما لم يثبت المدين هذا السبب األجنبي بقى ملزماً بالعقد وحكم ع

 ً من هذا  151/  215إذ نصت المادتان  ، فقد كان هذا هو أيضاً حكم القانون القديم ، ولم يستحدث القانون الجديد في هذه المسألة شيئا

لزم من إذا انفسخ التعهد بسبب عدم إمكان الوفاء تنفسخ أيضاً كافة التعهدات المتعلقة به بدون إخالل بما ي" :  القانون على ما يأتي

وال يترتب على الفسخ إخالل بحقوق الدائنين المرتهنين  . التضمينات لمستحقيها في نظير ما حصل عليه غيرهم من المنفعة بغير حق

  . " الحسني النية

                                                 

في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 755)  

ع عدم م ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي ، التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات المقابلة له

 ، "من عدم اإلخالل بالتعويضات إن كان لها مقتض " وحذفت لجنة المراقبة عبارة  . "اإلخالل بالتعويضات إن كان لها مقتض 

في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ نوقشت  . ووافق مجلس النواب على النص . في المشروع النهائي 219وأصبح رقم المادة 

فقيل في الدفاع عن بقائها إنها عبارة بيانية ألن األصل في الفسخ أن يصدر به حكم من " قضائي  دون حاجة إلى حكم" عبارة 

وإذا رفع األمر إلى القضاء اقتصر على التحقق من قيام هذا السبب  ، فإذا كان متفقاً عليه في العقد وقع من وقت تحقق سببه ، القضاء

ألنها تريد قد يوحى بتقييد حق الترافع إلى القضاء وهذا حق لم يقصد " هذه العبارة ولكن اللجنة حذفت  . دون أن يملك حرية التقدير

 . "وكل ما قصد إليه أن الفسخ يعتبر واقعاً بمجرد انقضاء االلتزام المقابل بسبب استحالة التنفيذ  ، النص إلى حرمان أحد العاقدين منه

ص  – 915ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . عدلتها لجنتهووافق عليها مجلس الشيوخ كما  . 295وأصبح رقم المادة 

911 ) .  

يبقى بعد ذلك أمر الفسخ القانوني وهو يقع عند انقضاء " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

ولهذه العلة ينفسخ العقد من  ، فانقضاء هذا االلتزام يستتبع انقضاء االلتزام المقابل له لتخلف سببه . االلتزام على اثر استحالة تنفيذه

ً  ، تلقاء نفسه أو بحكم القانون بغير حاجة إلى التقاضي بل وبغير إعذار على أن الترافع  . متى وضحت استحالة التنفيذ وضوحاً كافيا

بيد أن موقف القاضي في هذه الحالة يقتصر على  . الدائن أو المدين في وقوع الفسخإلى القضاء قد يكون ضرورياً عند منازعة 

ثم يقضي بالتعويض أو يرفض  ، فإذا تحقق من ذلك يثبت وقوع الفسخ بحكم القانون ، االستيثاق من أن التنفيذ قد أصبح مستحيال

) مجموعة األعمال  "أو تقصيره أو إلى سبب أجنبي ال يد له فيه  تبعاً لما إذا كانت هذه االستحالة راجعة إلى خطأ المدين ، القضاء به

ألنها  ، هذا ويالحظ أن العبارة األخيرة من المذكرة اإليضاحية التي وضعنا تحتها خطاً غير صحيحة – ( 917ص  1التحضيرية ج 

االستحالة ال ينفسخ بها العقد من تلقاء  والصحيح أن ، تفترض أن االستحالة التي ينفسخ بها العقد قد تكون راجعة إلى خطأ المدين

  . نفسه إال إذا كانت راجعة إلى سبب أجنبي
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أما إذا رجعت االستحالة إلى سبب  . ويتبين مما قدمناه أن استحالة تنفيذ االلتزام إذا لم ترجع إلى سبب أجنبي بقى المدين ملتزماً بالعقد

  . وسنتعرض كال من الحالتين . فإن العقد يفسخ من تلقاء نفسه بحكم القانون ، أجنبي

 استحالة التنفيذ ال ترجع إلى سبب أجنبي – 488

يذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال ولم يستطيع أن يثبت أن استحالة التنف ، إذا استحال على المدين في العقد الملزم للجانبين تنفيذ التزامه : 

وهذه هي المسئولية العقدية التي  . تقضي كما أسلفنا بأن المدين يحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه 129فإن المادة  ، يد له فيه

وهو لم يثبت السبب األجنبي فتبقى عالقة السببية  ، فالمدين الذي لم ينفذ التزامه يكون قد ارتكب خطأ عقدياً  . فصلنا قواعدها فيما تقدم

بل على النقيض  ، ويتبين من ذلك أن العقد لم ينفسخ في هذه الحالة . وبذلك تتحقق مسئوليته العقدية على أساس قيام العقد ، مفروضة

  . إذا أصبح هو األساس للمطالبة بالتعويض ، من ذلك قد بقى وتأكد وجوده

أن يطلب فسخ العقد لعدم  ، وقد أصبح تنفيذ التزام المدين مستحيال ، فالمدائن . تطبيق قواعد الفسخ القضائي ولكن ذلك ال يمنع من

وفي هذه الحالة ال يسع القاضي إال أن يجيبه  . بدال من أن يطلب التعويض على أساس المسئولية التقصيرية ، وفاء المدين بالتزامه

والحكم هنا منشئ للفسخ ال  . فيحكم بفسخ العقد ، لتنفيذ التزامه بعد أن أصبح هذا التنفيذ مستحيال إذ ال محل إلمهال المدين ، إلى طلبه

  . والعقد لم ينفسخ بحكم القانون بل فسخ بحكم القاضي ، مقرر له

  استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبي – 489

وينفسخ العقد من تلقاء  ، التي تقدم ذكرها 919لتزام ينقضي طبقاً للمادة فإن اال ، أما إذا كانت استحالة التنفيذ ترجع إلى سبب أجنبي :

 295نفسه طبقاً للمادة 
 (759  )

فلم يعد ثمة محل  ، فقد انقضى التزام المدين الستحالة تنفيذه بسبب أجنبي ، والعلة في هذا واضحة .

فلم يبق إال فسخ  . لو أن االستحالة ال ترجع إلى سبب أجنبيللمسئولية العقدية ليختار الدائن بينها وبين فسخ العقد كما كان يفعل 

ولذلك نص القانون على أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه وال محل هنا لالعذار ألن اإلعذار ال يتصور إال إذا كان التنفيذ ال يزال  . العقد

وقد رأينا أن هذا الخيار يثبت للدائن في جميع صور  –لفسخ ممكناً وألن التنفيذ لم يعد ممكناً ال يكون هناك خيار للدائن بين التنفيذ وا

فالعقد ينفسخ من تلقاءنفسه بحكم  ، كذلك ال ضرورة لحكم قضائي بالفسخ . وال يبقى ممكناً إال فسخ العقد –الفسخ القضائي واالتفاقي 

فقد يقوم نزاع في  –وإذا التجأ الدائن للقضاء فإنما يكون ذلك ليتقرر أن استحالة التنفيذ بسبب أجنبي أمر محقق  . القانون كما قررنا

 على النحو الذي رأيناه في بعض صور الفسخ االتفاقي ، فالحكم هنا يقرر الفسخ ال ينشئه ، وأن العقد قد انفسخ –ذلك 
 (751  )

.  

 مبدأ تحمل التبعة – 491

فهو ال يد له  . كانت التبعة في انقضاء االلتزام الذي استحال تنفيذه واقعة على المدين بهذا االلتزام ، فسخ العقد بحكم القانونفإذا ان : 

فالخسارة في  . ومع لك ال يستطيع أن يطالب الدائن بتنفيذه االلتزام المقابل ، في استحالة التنفيذ ألن استحالة راجعة إلى سبب أجنبي

  . وهذا هو مبدأ تحمل التبعة في العقد الملزم للجانبين . ر تقع عليه وهو الذي يتحملهانهاية األم

 وهي الفكرة التي انبنى عليها انفساخ العقد ، ويرجع هذا إلى فكرة االرتباط ما بين االلتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين
 (

751  )
بان هلك  ، واستحال تنفيذ التزام المودع عنده لسبب أجنبي ، لوديعة غير المأجورةكا ، ولو أن العقد كان ملزماً لجانب واحد .

إذ  ، والسبب في ذلك واضح . فإن الذي يتحمل التبعة هو الدائن ال المدين ، الشيء في يده بقوة قاهرة فاستحال عليه رده إلى الودع

فالدائن هو  . من التزامه –وهو هنا المودع عنده  –ليس في ذمته التزام يتحلل منه في مقابل تحل المدين  –وهو هنا المودع  –الدائن 

  . وهو الذي يتحمل تبعة هذه االستحالة ، الذي يتحمل الخسارة في آخر األمر من جراء استحالة تنفيذ التزام المدين

                                                 

  . 179من ص  2والهامش رقم  159قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 759)  

كانت استحالة فإن كانت قائمة قبل نشوئه و ، هذا وقد تكون استحالة تنفيذ االلتزام قائمة قبل نشوئه أو تكون قد جدت بعد ذلك ( 751)  

وكذلك  ، سواء كانت قائمة قبل نشوء االلتزام أو جدت بعده ، أما إذا كانت االستحالة نسبية . كان العقد باطال الستحالة المحل ، مطلقة

  . فإن العقد ينشأ صحيحاً ثم ينفسخ ، إذا كانت مطلقة ولكنها لم توجد إال بعد نشوء االلتزام

فالتزام البائع األساسي هو نقل  . دون االلتزام الثانوي أو التبعي ، تنفيذه هو االلتزام األساسي الناشيء من العقد والمارد بااللتزام الذي استحال

كذلك يعتبر التزاما أساسياً في عقد اإليجار التزام المؤجر بتسليم العين  . والتزام المشتري األساسي هو دفع الثمن ، الملكية والتسليم

  . والتزام المستأجر بدفع األجرة والتزامه بالمحافظة على العين ، ستأجر من االنتفاعوالتزامه بتمكين الم

  . 11فقرة  2599أنظر في هذا المعنى رسالة الدكتور محمد زكي عبد البر في نظرية تحمل التبعة في الفقه اإلسالمي القاهرة سنة  ( 751)  
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والدائن هو الذي يتحملها في العقود الملزمة  ، تبعة في العقود الملزمة للجانبينفيمكن القول إذن بوجه عام إن المدين هو الذي يتحمل ال

 لجانب واحد
 (757  )

.  

  األثر الذي يترتب على إنفساخ العقد بحكم القانون – 491

 . كما سبق القولترتب على إنفساخه من األثر ما يترتب على فسخه بحكم القاضي أو بحكم االتفاق  ، وإذا انفسخ العقد بحكم القانون :

  . وال محل للتعويض ألن المدين قد انقضى التزامه بقوة قاهرة .(  219م )  فيعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العد

 ومن أثر الفسخ فيما يبني المتعاقدين ، من انحالل العقد بأثر رجعي ، فيما عدا التعويض ، وكل ما سبق أن قررناه في هذا الصدد

 فال حاجة إلى التكرار . ينطبق هنا ، ومن انعدام األثر الرجعي بالنسبة إلى العقود الزمنية ، وبالنسبة إلى الغير
 (755  )

.  

 الدفع بعدم تنفيذ العقد -الفرع الثاني 
 (*  )

 (  أو االمتناع المشروع عن الوفاء بالعقد)  

  (Exceptio non adimpleti contractus  ) 

  النصوص القانونية – 492

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 212نصت المادة  :

 في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت االلتزامات المتقابلة التزامه إذا لم يقيم المتعاقد األخر بتنفيذ ما التزم به"  
 (599  )

" . 

ولكن قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد كانت مسلماً بها في ظله فقهاء  ، ولم يشتمل القانون المدني القديم على نص مقابل لهذا النص

  .(  522/  992و م  999/  115و م  959/  115مثال م )  وانطوت نصوصه على تطبيقات تشريعية لها ، وقضاء

  تاريخ القاعدة – 493

ي العقد الملزم للجانبين أن يطلب فسخ العقد إذا لم يقم المدين إذا كان للدائن ف : وتقوم قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد على االعتبار اآلتي :

 ، بدال من أن يتحلل من تنفيذ التزامه ، فله من باب أولى ، فيتحلل الدائن بذلك من تنفيذ ما ترتب في ذمته من التزامه ، بتنفيذ التزامه

ليها الدفع بعدم التنفيذ هي عين الفكرة التي بنى عليها فسخ والفكرة التي بنى ع . أن يقتصر على وقف تنفيذه حتى ينفذ المدين التزامه

                                                 

والقانون الفرنسي يجعل التبعة في عقد البيع  -البر التي سبقت اإلشارة إليها أنظر في الموضوع رسالة الدكتور محمد زكي عبد  ( 757)  

 res perit)  فالهالك يكون إذن على المالك ، فإذا هلك المبيع قبل تسليمه هلك على المشتري ال على البائع ، على الدائن ال على الدين

domino )  ولكنه عدل عن هذا الحكم . ( 2191) م  عل في عقد المقايضةوكذلك ف . من القانون المدني الفرنسي ( 2115أنظر م ، 

كذلك جعل تبعة الهالك في عقد الشركة  . إذا كان في العقد شرط واقف وهلك الشيء قبل تحقق الشرط ، وجعل الهالك على المدين

و في البيع يجعل تبعة الهالك على فه ، والقانون المصري القديم كان في مثل هذا االضطراب – فقرة أولى ( 2711) م  على المدين

وكذلك يجعل التبعة على المدين في العقد المعلق على  ، ( 912/  151) م  المدين طبقاً للقاعدة العامة التي قدمناها في تحمل التبعة

) م  يع المقدراتولكنه من جهة أخرى يجعل التبعة على الدائن في ب . ( 219/  291) م  شرط واقف تمشياً مع هذه القاعدة العامة

  . 119أنظر في هذه المسألة نظرية العقد للمؤلف فقرة  – ( 921/  515) م  وفي عقد الشركة ( 991/  152

وجعل القاعدة العامة التي تقضي بأن التبعة على المدين في العقد الملزم للجانبين قاعدة  ، وقد تجنب القانون المصري الجديد هذا االضطراب

وطبقها  ، ( 922) م  وطبقها في عقد الشركة ، ( 591) م  سواء كان بيع عين معينة أو بيع مقدرات ، فطبقها في البيع . مضطردة

بل إنه أنكر على الشرط أثره الرجعي إذا أصبح تنفيذ االلتزام قبل تحقق الشرط مستحيال لسبب  ، في العقد المعلق على شرط واقف

 . ( 119 – 115) م  والمقاولة ( 915) م  كاإليجار ، ي العقود غير المناقلة للملكيةوطبقها ف ( 1فقرة  119) م  أجنبي

  . 211ص  – 219أنظر في األثر الذي يترتب على إنفساخ العقد الزمني رسالة الدكتور عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  ( 755)  

في العقود الملزمة  - 2" ن المشروع التمهيدي على النحو اآلتي : م 111من المادة  111تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 599)  

إال إذا اختلف ميعاد الوفاء لكل  ، للجانبين يجوز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا يقم المتعاقد اآلخر تنفيذ ما التزم به

التزامه إذا كان ما لم ينفذ من االلتزام المقابل ضئيال بحيث يكون على أنه ال يجوز للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ  – 1 –من االلتزامين 

وفي لجنة المراجعة حذف الفقرة الثانية ألنها تطبيق لنظرية التعسف " امتناعه عن التنفيذ غير متفق مع ما يجب توفره من حسن النية 

وأصبح رقم  ، بقة للنص الوارد في القانون الجديدوأدخلت تعديالت لفظية على الفقرة األولى بحيث أصبحت مطا ، في استعمال الحق

كما وافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق مجلس النواب على النص . في المشروع النهائي 219المادة 

  . ( 999ص  – 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . ووافق عليه مجلس الشيوخ ، 212المادة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 مما يجعل التنفيذ من جهة مقابال للتنفيذ من جهة أخرى ، االرتباط فيما بين االلتزامات المتقابلة في العقد الملزم للجانبين : العقد
 (592  )

.  

وإنما كان الرومان يقتصرون على إعطاء المدين  . فيما بعدولم يكن المبدأ معروفاً في القانون الروماني على النحو الذي عرف به 

 exception)  دفعا بالغش ، دون أن يقوم هو بما في ذمته من التزام بمقتضى عقد ملزم للجانبين ، الذي يطالبه الدائن بتنفيذ التزامه

de dol  ). فلم يكن له اسم  . ولم يكن لهذا الدفع قوام ذاتي نب ل كان هو الدفع بالغش المعروف في كل العقود المبنية على حسن النية

 . إال في القانون الفرنسي القديم(  exception non adimpleti contractus)  ولم يطلق عليه اسم الدفع بعدم تنفيذ العقد ، خاص

ً فاالصطالح لم يكن إذن روم في (  Postglossateurs)  وقد وضعه المتأخرون من شراح القانون الروماني . انياً وإن كان التينيا

 العصور الوسطى بعد أن صاغوا القاعدة ونسبوها إلى القانون الروماني
 (591  )

.  

ونهج القانون المدني المصري  . بدأبل اقتصر على تطبيقات متفرقة للم ، ولم يضع القانون المدني الفرنسي نصاً عاماً يقرر به القاعدة

  . القديم على منواله كما قدمنا

(  71م )  وقانون االلتزامات السويسري ،(  919م )  فعل ذلك القانون األلماني . أما التقنينات الحديثة فقد صاغت المبدأ في نص عام

 . د على نهج التقنينات الحديثة فأورد النص الذي قدمناهوسار القانون المدني المصري الجدي(  57م )  والمشروع الفرنسي اإليطالي ،

 كما صاغ نظرية الحبس في نصوص عامة ستبحث في مكانها
 (599  )

.  

متى يمكن التمسك (  2: )  ونفصل قواعد الدفع بعدم تنفيذ العقد متبعين الخطة التي اتبعناها عند الكالم في الفسخ القضائي فنبحث

  . ما يترتب على التمسك به من أثر(  9)  . لتمسك بهكيف يكون ا(  1)  . بالدفع

 متى يمكن التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد  -المبحث األول 

  نطاق الدفع بعدم التنفيذ ونطاق الحق في الحبس – 494

 وجعل الدفع بعدم التنفيذ هو تطبيق هذا األصل في دائرة العقود الملزمة للجانبين ، جعل القانون الجديد الحق في الحبس هو األصل :
 (

595  )
.  

ً  151قررته المادة  . فاألصل إذن هو الحق في الحبس   : فجرت على الوجه اآلتي ، مبدأ عاما

زام مترتب عليه بسبب التزام المدين مادام الدائن لم يعرض الوفاء بالت ، لكل من ألتزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به - 2"  

 . " أو مادام الدائن لم يقم بتقديم تامين كاف للوفاء بالتزامه هذا ، ومرتبط به

فان له أن يمتنع عن رد  ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه - 1"  

 . " إال أن يكون االلتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع ، له هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق

فيكون هذا  . والتزام كل منهما مترتب على التزام اآلخر ومرتبط به ، كل منهما دائن لألخر ومدين له ، فالنص يفترض شخصين

كالمودع عنده والمستعير والمرتهن رهن حيازة  ، فمن حاز بعقد أو بغير عقد شيئاً مملوكاً للغير . االرتباط أساساً للحق في الحبس

كان له أن يرجع بهذه المصروفات على الوجه الذي  ، وأنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، والمغتصب والحائز بحسن نية

                                                 

ويترجمون بذلك عن تعبير  . ( execution trait pour trait)  "التنفيذ مثال بمثل " ويقول الفرنسيون تعبيراً عن هذا المعنى :  ( 592)  

  . ( Erfullun Zug um Zug)  ألماني مشهور

ها نظام العقود الملزمة للجانبين فمن األصول التي يقوم علي" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

فإذا استحق الوفاء بهذه االلتزامات فال يجوز تفريعاً على ما  . ارتباط تنفيذ االلتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص

وعلى هذا األساس يتعين أن تنفيذ  . تقدم أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد اآلخر بتنفيذ االلتزام المقابل

فلكل  ، وتجوز االستعانة بإجراءات العرض الحقيقي لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين . االلتزامات المتقابلة في وقت واحد

أو الدفع إنما وهو باعتصامه بهذا الحق  ، من المتعاقدين إزاء ذلك أن يحتبس ما يجب أن يوفي به حتى يؤدي إليه ما هو مستحق له

بل يقتصر  ، وال تنقضي االلتزامات الناشئة عنه على وجه اإلطالق ، فالعقد ال يفسخ في هذه الصورة . يوقف أحكام العقد ال أكثر

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "وهذا هو الفارق الجوهري بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد  . األمر على وقف تنفيذه

999 ) .  

  . 111نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 591)  

 991أنظر في الدفع بعدم تنفيذ العقد في الفقه اإلسالمي رسالة الدكتور صالح الدين الناهي في االمتناع المشروع عن الوفاء ص  ( 599)  

  . وما بعدها

باعتباره أصالً والحق في الحبس باعتباره يتفرع عن هذا أنظر في القانون المدني القديم في العالقة ما بين الدفع بعدم التنفيذ  ( 595)  

  . 117نظرية العقد للمؤلف فقرة  ، األصل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

واالرتباط واضح  . يرد الشيء ودائن له باسترداد المصروفات والحائز مدين للمالك . ومن ثم يوجد حائز الشيء ومالكه . بينه القانون

لذلك يجوز للحائز أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يتقاضى من المالك  . ما بين االلتزام برد الشيء وااللتزام باسترداد المصروفات

ودائن  فالبائع مدين بتسليم المبيع . وهو بهذا العموم يتسع ليدخل في نطاقه الدفع بعدم تنفيذ العقد . وهذا هو الحق في الحبس . حقه

وهو في الوقت ذاته  ، وهذا تطبيق للحق في الحبس في عقد ملزم للجانبين . فمن حقه أن يحبس العين حتى يستوفى الثمن ، بالثمن

 تطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد
 (599  )

.  

ملزم للجانبين كان هذا هو فحيث يطبق الحق في الحبس في نطاق العد ال . ومن ثم يكون الدفع بعدم التنفيذ فرعاً عن الحق في الحبس

فالحبس للمصروفات الضرورية أو النافعة  . فإذا خرج عن هذا النطاق عاد حقاً في الحبس ال دفعاً بعدم تنفيذ العقد . الدفع بعدم التنفيذ

ذا زال العقد بسبب وإ . في عقود العارية والوديعة ورهن الحيازة وفي غير عقد أصالً ال يكون دفعاً بعدم التنفيذ بل حقاً في الحبس

جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما  ، وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه ، البطالن أو الفسخ أو بأي سبب آخر

العقد قد  وهذا هو أيضاً حق في الحبس ال دفع بعدم التنفيذ ألن . دام المتعاقد اآلخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضماناً لهذا الرد

زال 
 (591  )

.  

التي تقدم ذكرها  212وقد صرحت بذلك المادة  ، محصور إذن في العقود الملزمة للجانبين ، كالفسخ ، فالدفع بعدم التنفيذ
 (591  )

.  

                                                 

وأريد أن يكون لكل منهما الحق في أن يمتنع  ، واكتفينا بأن يكون هناك شخصان كل منهما مدين لألخر ، وإذا أغفلنا فكرة االرتباط ( 599)  

أمكن أن يتحقق هذا عمال بأحد طريقين : الطلبات الفرعية وحجز  ، فيذ ما عليه من التزامعن تنفيذ التزامه إلى أن يقوم اآلخر بتن

  . الدائن تحت يد نفسه

وهي  . هذا ويمكن أن ندرك أيضاً ما يقوم من االرتباط الوثيق بين نظم قانونية أربعة : المقاصة والفسخ والدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس

يكون من العدل أن يستوفى كل  ، فحيث يوجد شخصان كل منهما مدين لألخر . ة واحدة هي تقابل االلتزاماتنظم ترجع كلها إلى فكر

حق  ، أو في القليل يقف وفاء ما عليه من دين حتى يستوفى ما له –وهذه هي المقاصة والفسخ  –منهما ماله من حق مما عليه من دين 

ومما يثبت أن هذه النظم القانونية مبنية على أساس واحد أن الرومان كانوا  . سوهذا هو الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحب –

كالدفع  ، والحق في الحبس . يستعملونه في المقاصة والدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس ، يعالجونها عالجاً واحداً هو الدفع بالغش

وخلع عنه لباس الحق العيني الذي كان يرتديه في عهد القانون  ، الحقيقيوقد أعطاه القانون الجديد وصفه  ، بعدم التنفيذ ليس إال دفعاً 

  . ( 2هامش رقم  129) أنظر نظرية العقد للمؤلف ص  القديم فيشوه طبيعته

وقد حذفتها لجنة المراجعة ألنها مجرد تطبيق  ، من المشروع التمهيدي 115وقد كان هذا الحكم منصوصاً عليه في المادة  ( 591)  

 وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . في الهامش ( 992ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  للقواعد العامة في الحق في الحبس

  . في الهامش ( 515) أنظر آنفاً فقرة 

 ( 5فقرة  995وص  2فقرة  991ص  1التحضيرية ج ) مجموعة األعمال  قارن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( 591)  

رسالة الدكتور صالح الدين الناهي في  – 919فقرة  – 995وانظر في هذا المعنى الدكتور حلمي بهجت بدوي بك فقرة  .

م  2591فبراير سنة  21وانظر أيضاً في هذا المعنى استئناف مختلط في  – 51وفقرة  79االمتناع المشروع عن الوفاء فقرة 

  . 219ص  57

  . 199و  595و  591نذكر منها المواد  ، هذا وقد أورد القانون المدني الجديد تطبيقات جزئية متفرقة لمبدأ الدفع بعدم التنفيذ

فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من  - 1" تقضيان بأنه  591فالفقرتان الثانية والثالثة من المادة 

، جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع  ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ائعالب

ويسري  - 9 . . ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيال التعرض أو يزول الخطر

 . " المشتري عيبا في المبيع حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف

إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو  - 2" على أنه :  595وتنص المادة 

أن يحبس  وكذلك يجوز للبائع - 1 . . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجال بعد البيع مستحق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة

 . " 119المبيع ولو لم يحل األجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في األجل طبقا ألحكام المادة 

ال يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة ولم كن اإليجار نافذاً فى حقه أن يجبر المستأجر  - 2" على أنه :  199وتنص المادة 

فإذا نبه على المستأجر باإلخالء قبل انقضاء  - 1 . 919عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة  على اإلخالء إال بعد التنبيه

، وال يجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد أن  اإليجار فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك

ملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه ال

أو  ، والجديد في هذا النص األخير أنه يجعل المستأجر وهو دائن بالتعويض للمؤجر يحسب العين على المالك . " التعويض

  . قل إن حق الحبس قبل المؤجر ينفذ في حق المالك



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 االلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه يجب أن يكون واجب التنفيذ حاال  – 495

  . بل يجب أيضاً أن يكون االلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً واجب التنفيذ حاالً  ، : وال يكفي أن يكون هناك عقد ملزم للجانبين

ألن في هذا إجباراً  ، ال يجوز –كما إذا سقط بالتقادم أحد االلتزامين المتقابلين في عقد ملزم للجانبين  –فالدفع بعدم تنفيذ التزام طبيعي 

  . ير واجب التنفيذبطريق غير مباشر على تنفيذ التزام طبيعي غ

إال  ، فالبائع ال يستطيع أن يحبس العين لعدم استيفاء الثمن إذا كان الثمن مؤجال . كذلك ال يجوز الدفع بعدم تنفيذ التزام مدني غير حال

منح المدين نظرة وال يمنع حلول االلتزام أن يكون القاضي قد  .(  595) أنظر المادة  119إذا كان األجل قد سقط طبقاً ألحكام المادة 

فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى الثمن من المشتري حتى لو منح القاضي للمشتري أجال لدفع  ،(  delai de graceالميسرة ) 

وال يمتنع الحبس إال إذا كان األجل ثابتاً باتفاق الطرفين  ، الثمن
 (597  )

نفيذ أما إذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بت .

فال يحق له أن ينتفع من هذا الدفع إذ يتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد اآلخر  ، التزامه قبل المتعاقد اآلخر
 (

595  )
.  

                                                 

بل يجب إلى  ، للجانبين وأن يكون االلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً واجب التنفيذ حاالوال يكفي أن يكون العقد ملزماً  ( 597)  

أو إذا تسبب في عدم تنفيذ  ، فال يجوز لمتعاقد أن يتمسك بالدفع إذا كان هو البادئ بعدم تنفيذه . ذلك أال يساء استعمال الدفع

كان المتعاقد اآلخر قد قام بمعظم التزامه ولم يبق إال جزء يسير ال يبرر كذلك ال يجوز التمسك بالدفع إذا  . االلتزام اآلخر

وكل ما يحق للمتعاقد األول أن يفعله هو أن يبقى دون تنفيذ جزءاً من التزامه يقابل  . امتناع المتعاقد األول عن القيام بالتزامه

كذلك ال يجوز أن يمتنع المشتري عن دفع  . قابل للتجزئةالجزء غير المنفذ من التزام المتعاقد اآلخر بفرض أن االلتزام األول 

وال أن يمتنع المستأجر عن دفع األجرة بحجة أنه  ، الثمن بحجة أن هناك خطراً يتهدد العين إذا كان هذا الخطر ليس بجدي

  . يطالب المؤجر بترميمات ينكرها عليه

على أنه ال يجوز للمتعاقد أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان ما " :  وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً يجري على الوجه اآلتي

) مجموعة  "لم ينفذ من االلتزام المقابل ضئيالً بحيث يكون امتناعه عن التنفيذ غير متفق مع ما يجب توافره من حسن النية 

ومهما " دي في هذا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهي . ( 992ص  1األعمال التحضيرية ج 

فال يجوز له أن يتمسك به ليمتنع عن تنفيذ التزامه إذا كان  . يكن من شيء فليس يباح للعاقد أن سيء استعمال هذا الدفع

عمال ) مجموعة األ "وأصبح ما لم ينفذ منه ضئيالً لدرجة ال تبرر اتخاذ هذا اإلجراء  ، االلتزام المقابل كاد أن يكمل نفاذه

)  وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ألنه مجرد تطبيق لنظرية التعسف في استعمال الحق . ( 999ص  1التحضيرية ج 

أنظر في هذه المسألة رسالة الدكتور صالح الدين الناهي في االمتناع  – ( 995ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

  . 119ل يسقط فيها الدفع بعدم التنفيذ نظرية العقد للمؤلف فقرة وانظر في أحوا – 215المشروع عن الوفاء فقرة 

وقد كان هناك نص في المشروع التمهيدي يجزي حتى في هذه الحالة أن يمتنع المتعاقد المكلف بالتنفيذ أوالً عن التنفيذ إذا  ( 595)  

في " المشروع تجري على النحو اآلتي :  من هذا 119فكانت المادة  ، أصاب المتعاقد اآلخر نقص في ماله بعد إبرام العقد

أو إذا طرأ على مركزه المالي ما يخشى  ، إذا أصاب أحد المتعاقدين نقص في ماله بعد إبرام العقد ، العقود الملزمة للجانبين

عن تنفيذ التزامه  أن يمتنع ، جاز للمتعاقد اآلخر إذا كان هو المكل بتنفيذ العقد أوالً  ، معه أن يكون عاجزاً عن تنفيذ التزامه

فإذا لم يتم التنفيذ أو يعط الضمان في وقت  . حتى يقوم المتعاقد األول بتنفيذ ما تعهد به أو يعطي ضماناً كافياُ لهذا التنفيذ

  . في الهامش ( 992ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "مناسب جازت المطالبة بفسخ العقد 

) أي المتعاقد المكلف بالتنفيذ  ومع ذلك فقد أجيز له" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

إذا أصاب  ، استثناء أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم العاقد اآلخر بوفاء ما تعهد به أو يقدم ضماناً كافياً لهذا الوفاء أوالً (

د بعد إبرام العقد نقص في ماله من شأنه أن يؤثر في يساره أو طرأ عليه من الضيق ما قد يقعد به عن تنفيذ ما التزم هذا العاق

وهي التي تناولت سرد مسقطات  ، من المشروع 951وينبغي التحرز من اعتبار هذا االستثناء مجرد تطبيق للمادة  . به

فالحالة التي  . تأمينات الخاصة واالمتناع عن تقديم ما وعد بتقديمه منهااألجل وحصرتها في اإلعسار أو اإلفالس وضعف ال

ولكنه نقص ال يستتبع اإلفالس أو  ، فهي تفترض نقصاً بليغاً في مال العاقد ، يسري عليها حكم االستثناء أقل جسامة من ذلك

 ، خصوصيات النتهى أمرها إلى إسقاط األجلفلو لم تكن لها هذه ال ، ومن ثم انزلت هذه الحالة منزلة االستثناء ، اإلعسار

فإذا لم يقم  . وبذلك يحل الوفاء بااللتزامات المتقابلة جميعاً وينبغي تنفيذها في أن واحد نزوال على أحكام القواعد العامة

د معه إال يقتصر كان للمتعاق ، المتعاقد الذي استهدف مركزه للخطر بالوفاء بما التزم به أو بتقديم ضمان كاف في مدة معقولة

ويعتبر هذا الحكم استثناء من القواعد العامة في الفسخ أيضاً ألن  . بل له أن يجاوز ذلك إلى طلب الفسخ ، على إيقاف العقد

ص  – 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "االلتزام الذي تخلف العاقد عن الوفاء به لم يصبح مستحق األداء 

) مجموعة األعمال التحضيرية  ص في المشروع التمهيدي حذفته لجنة المراجعة في المشروع النهائيولكن هذا الن – ( 995



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 كيف يمكن التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد -المبحث الثاني

 عدم ضرورة اإلعذار  – 496

إعذار المتعاقد اآلخر قبل أن يتمسك بالدفع وهذا بخالف المطالبة بفسخ العقد فإن اإلعذار قبلها واجب : ال يحتاج المتمسك بالدفع إلى 

وفي هذا إعذار كاف للمتعاقد  ، على أن التمسك بالدفع معناه امتناع المتمسك عن تنفيذ التزامه . على التفصيل الذي بيناه فيما تقدم

 اآلخر بوجوب تنفذ االلتزام الذي في ذمته
 (529  )

بل لتوليد االلتزام الذي يخول عدم  ، وقد يكون اإلعذار واجباً ال للتمسك بالدفع .

  . كما إذا كان هذا االلتزام هو التزام بتعويض عن التأخر ال ينشأ إال باالعذار طبقاً للقواعد العامة ، تنفيذه حق التمسك بالدفع

 بة القضاء ترك األمر إلى تقدير المتمسك بالدفع تحت رقا – 497

ذلك أن الدفع بعدم  . وذلك بخالف الفسخ فقد تقدم أنه موكول لتقدير القضاء ، : ويترك الدفع بعدم التنفيذ لتقدير المتعاقد الذي يتمسك به

  . بل يقتصر على وقت تنفيذه ، فهو ال يحل العقد ، التنفيذ أقل خطراً من الفسخ

 ، ذلك أنه إذا تمسك أحد الطرفين بالدفع وامتنع عن تنفيذ التزامه . آخر األمر إلى القضاء على أن الدفع بعدم التنفيذ قد يكون مرده في

ويتبين من ذلك  . وللقاضي تقدير موقف من يتمسك بالدفع فيقره أو ال يقره ، فإن الطرف اآلخر يستطيع أن يرفع األمر إلى القضاء

وطبيعة الدفع تجعل  ، فذلك يرجع في الواقع إلى أنه يتمسك بدفع ال بدعوى ، ةأنه إذا لم يلجأ المتمسك بالدفع إلى القضاء منذ البداي

  . بل هو الذي ترفع عليه الدعوى فيتمسك عند ذلك بالدفع ، المتمسك به في غير حاجة إلى رفع دعوى

وهذا مجرد  ، تنفيذ التزامهفالتمسك بالدفع يمر إذن على دورين : الدور األول وهو دور غير قضائي يمتنع فيه المتمسك بالدفع عن 

والدور الثاني وهو الدور القضائي ال يتحقق إال إذا رفع المتعاقد اآلخر دعوى يطلب فيها تنفيذ  . امتناع ال يحتاج فيه إلى عمل ايجابي

هذا ال يمنعه من الحكم  فإن ، فإذا اقر القاضي المتمسك بالدفع على دفعه . ففي هذا الدور تتحقق رقابة القضاء . التزام المتعاقد األول

وقد يأخذ الدفع صورة أشكال في التنفيذ إذا  . ولكن يقرن الحكم بشرط هو أن يقوم المدعى بتنفيذ التزامه في الوقت ذاته ، عليه بالتنفيذ

  . ما أراد المحكوم له تنفيذ الحكم قبل أن يقوم بتنفيذ التزامه

 المتعاقدين بالدفع  ، تمسك كل – 498

فإذا رفع أحدهما دعوى على اآلخر  . يتمسك كل من المتعاقدين بالدفع ويمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد اآلخر بالتنفيذ: وقد 

  . حكم القاضي على المدعى عليه بأن ينفذ التزامه بشرط أن يقوم المدعى من جانبه بتنفيذ التزامه ، يطالبه بالتنفيذ

 بالدفع  تمسك كل من المتعاقدين – 498

فإذا رفع أحدهما دعوى على اآلخر  . : وقد يتمسك : لمن المتعاقدين بالدفع ويمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد اآلخر بالتنفيذ

  . حكم القاضي على المدعى عليه بأن ينفذ التزامه بشرط أن يقوم المدعى من جانبه بتنفيذ التزامه ، يطالبه بالتنفيذ

انة بإجراءات العرض الحقيقي لمعرفة المتخلف عن الوفاء من المتعاقدين وتجوز االستع
 (522  )

فإذا تبين القاضي أن أحد المتعاقدين  .

 ، أما إذا كان كل من المتعاقدين متعتناً  . وإن كان المدعى عليه حكم عليه بالتنفذ دون شرط ، فإن كان المدعى رفض دعواه ، متعنت

لم يبق للخالص من هذا  ، ولم يلجأ أحد إلجراءات العرض الحقيقي ، ولكن ال يثق أحدهما باآلخرأو ظهر أال أحد مهما متعنت 

وفي هذا ما  ، الموقف إال أن يحكم القاضي بأن يودع كل من المتعاقدين ما التزم به في خزانة المحكمة أو تحت يد شخص ثالث

  . يجعلهما ينفذان التزاميهما في وقت واحد

                                                                                                                                                                    

) أنظر في هذا الموضوع رسالة الدكتور  ولما كان نصاً استثنائياً فال مجال لتطبيقه بعد حذفه . في الهامش ( 992ص  1ج 

  . ( 211فقرة  – 211صالح الدين الناهي في االمتناع المشروع عن الوفاء فقرة 

  . 999ص  95م  2511ابريل سنة  29أنظر استئناف مختلط في  ( 529)  

وانظر آنفاً فقرة  – 1فقرة  999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( 522)  

  . في الهامش ( 559



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ما يترتب من األثر على الدفع لعدم تنفيذ العقد  -المبحث الثالث 

 فيما بين المتعاقدين :  -أ 

 وقف التنفيذ في غير االلتزام بتسليم عين  – 499

ً  ، فإن المتمسك بالدفع ال يجبر على تنفيذه التزامه ، : إذا توافرت شروط الدفع بعدم التنفيذ دون أن  ، بل يبقى هذا االلتزام موقوفا

  . يزول كما في الفسخ

كان البائع أن يمتنع عن مساعدة المشتري في  ، كالتزام البائع بنقل الملكية ، فإذا كان االلتزام الموقوف هو التزام بنقل حق عيني

كان للمقاول أن يتوقف عن أعمال  ، كالتزام المقاول بإقامة مبنى ، وإذا كان التزاماً بعمل ، تسجيل العقد حتى ال تنتقل الملكية إليه

كان للتاجر أن يستمر  ، وإذا كان التزاماً بامتناع عن عمل كتعهد تاجر بالكف عن مباشرة التجارة في حي معين منعاً للمزاحمة . البناء

  . في مباشرة التجارة في هذا الحي

كما إذا تعهد ممثل أو مغن أن يمتنع عن أحياء  ، قف االلتزامويالحظ في االلتزام باالمتناع عن عمل أن هناك أحواالً ال يتصور فيها و

فإنه ال يسع الدائن إال خرق هذا االلتزام فيحيي الحفلة إذا  ، فإذا تأخر المدين عن دفع هذا المال . حفلة معينة لقاء مبلغ من المال

وهذا الحكم ينطبق أيضاً في االلتزام بعمل إذا  . مل الوقفألن طبيعة االلتزام ال تتح ، ويكون هذا فسخاً للعقد ال وقفاً له ، استطاع ذلك

كما إذا تعهد صانع بإنجاز مصنوعات لعرضها في  ، كان القيام بهذا العمل واجباً في وقت معين وإال فات الغرض المقصود منه

كان هذا بمثابة  ، لم يستوف أجرهفإذا وقف الصانع تنفيذ التزامه إلى أن يفوت ميعاد المعرض ألنه  ، معرض عام يقام في وقت معين

 . الفسخ

 وقف التنفيذ في االلتزام بتسليم عين : – 511

مثل ذلك البائع  . حبس المتمسك بالدفع العين حتى يستوفى حقه من المتعاقد اآلخر ، وإذا كان االلتزام الموقوف هو التزام بتسليم عين 

 - 2" بما يأتي :  151وقد قضت المادة  . لط الدفع بعدم التنفيذ بالحق في الحبسوهنا يخت . ال يسلم العين المبيعة حتى يستوفى الثمن

وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا ألحكام رهن الحيازة وعليه أن  - 1 . مجرد الحق في حبس الشيء ال يثبت حق امتياز عليه

فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في  ، أو التلفوإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهالك  - 9 . يقدم حسابا عن غلته

هذا ويتحمل المالك تبعة التلف  . " وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه ، 225بيعه وفقا لألحكام المنصوص عيها في المادة 

م له كان الهالك على المشتري ما لإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس " على أنه  519وقد نصت المادة  ، أو الهالك بسبب أجنبي

  . 571 – 579وإذا انفق الحابس مصروفات ضرورية أو نافعة استردها طبقاً ألحكام المواد  . " يكن المبيع قد هلك بفعل البائع

 . وهذا ما يعبر عنه بان الحق في الحبس ال يقبل التجزئة ، ويبقى الحق في الحبس حتى لو قام المتعاقد اآلخر بتنفيذ جزء من التزامه

ومع ذلك يجب إال يتعسف من له الحق في الحبس فيستمر حابساً للعين إذا كان الجزء الباقي من االلتزام دون تنفيذ من التفاهة بحيث 

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، ال يبرر استمرار الحبس

  . المتعاقد اآلخر بالتزامه أو إذا خرج الشيء من حيازة الحابس باختيارهوينقضي الحق في الحبس إذا قام 

ومع ذلك يجوز  - 1 . ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزة أو محرزه - 2" بما يأتي :  157وقد قضت المادة 

إذا هو قام بهذا الطلب خالل ثالثين  ، أن يطلب استرداده ، إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته ، لحابس الشيء

 . " يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه

 وقف التنفيذ في العقود الزمنية  – 511

ع األجرة عن المدة التي فيجوز للمستأجر أن يمتنع عن دف . : وليس هناك ما يمنع من التمسك بالدفع بعدم تنفيذ العقد في العقود الزمنية

وكل وقف في تنفيذ التزام  .ألخ ألخ (  911و م  919و م  915و م  917و م  919حرم فيها االنتفاع بالعين المؤجرة ) أنظر م 

فتمسك المؤجر بالدفع بعدم التنفيذ ومنع  ، المؤجر يحدث نقصاً في مقدار هذا االلتزام زف إذا تأخر المستأجر في دفع األجرة

التزامه في حدود المدة التي منع  –ال مؤقتاً  –اعتبر المؤجر أنه لم ينفذ نهائياً  ، تأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة مدة من الزمانالمس

وال يمتد عقد اإليجار مدة تقابل المدة التي وقف فيها المؤجر تنفيذ العقد  ، فينقص التزامه بهذا المقدار ، فيها المستأجر من االنتفاع
 (

521  )
.  

                                                 

  . 211ص  – 211أنظر في هذا الموضوع رسالة الدكتور عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  ( 521)  
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 الفهرس العام

 بالنسبة إلى الغير :  -ب 

 متى يسري الدفع في حق الغير – 512

مثل ذلك أن يتأخر المشتري عن دفع  . : يسري الدفع في حق الغير إذا كان هذا الغير قد كسب حقه بعد ثبوت الحق في التمسك بالدفع 

مشتري على العين المبيعة بعد التمسك بالدفع يسري في فكل من كسب حقاً من ال . فيتمسك البائع بالدفع ويحبس العين المبيعة ، الثمن

جاز للبائع أن يبقى حابساً للعين في مواجهة المشتري  ، فإذا باع المشتري العين إلى مشتر ثان أو رهنها لدائن مرتهن . حقه الدفع

الثاني أو الدائن المرتهن 
 (529  )

.  

 ً فتنتقل  ، وقد كانت حقوقه خاضعة لحق البائع في حبس العين ، أكثر مما له ويمكن تعليل ذلك بأن المشتري لم ينقل إلى خلفه حقوقا

وهذا هو المبدأ  . وفاقد الشيء ال يعطيه ، وال يستطيع المشتري أن ينقل حقاً ال يملكه . هذه الحقوق إلى الخلف خاضعة لهذا الحق

  . الذي قررناه في انتقال االلتزام إلى الخلف الخاص

  الدفع في حق الغير متى ال يسري – 513

ً  . وال يسري الدفع في حق الغير إذا كان الغير قد كسب حقه قبل ثبوت الحق في التمسك بالدفع . بعد أن رهن  ، فإذا فرض أن شخصا

وأراد المشتري تسلم المنزل قبل إنتهاء عقد  ، ثم باعه ، سلمه إلى مستأجر بعقد إيجار غير ثابت التاريخ ، منزله رهناً رسمياً 

ولكن حقه في  ،(  1فقرة  199فإن للمستأجر أن يرجع بالتعويض على المؤجر وأن يحبس العين في مواجهة المشتري ) م  ، اإليجار

الحبس ال يسري في مواجهة الدائن المرتهن ألن حق الرهن قد ثبت قبل ثبوت الحق في الحبس 
 (525  )

.  

  

                                                 

وقد سبقت  . في تمسك المستأجر بحبس العين المؤجرة في مواجهة من انتقلت إليه ملكيتها 1فقرة  199أنظر أيضاً المادة  ( 529)  

  . في الهامش ( 559) أنظر آنفاً فقرة  اإلشارة إلى ذلك

  . 111نظر في هذا الموضوع نظرية العقد للمؤلف فقرة أ ( 525)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 

 التقصيرية ( العمل غير المشروع  ) المسئولية  -الباب الثاني

 

L'ACTE ILLICITE 

  (La responsabilite delictuelle  ) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تمهيد 
 ) * (

 

 مسائل أربع :  – 514

بوضع هذه المسئولية في مكانها بالنسبة إلى غيرها من أنواع  ، أو المسئولية التقصيرية ، نمهد للكالم في العلم غير المشروع

  . أوسع منها للمسئولية األدبية والمسئولية الجنائية والمسئولية المدنيةوتحديد دائرتها في وسط دوائر  ، المسئولية

( وفي المسئولية القانونية التمييز بين المسئولية  1)  . ( التمييز بين المسئولية األدبية والمسئولية القانونية 2فنتكلم في مسائل أربع : ) 

( وفي المسئولية  5مدنية التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية ) ( وفي المسئولية ال 9)  . الجنائية والمسئولية المدنية

  . التقصيرية تطور هذه المسئولية

* * * 

 التمييز بين المسئولية األدبية والمسئولية القانونية  – 1

  (Distinction entre la responsabilite morale et la responsabilite legale  ) 

 الفروق ما بين المسئولية األدبية والمسئولية القانونية  – 515

أما المسئولية القانونية  . وأمرها موكول إلى الضمير ، وال يترتب عليها جزاء قانوني ، : المسئولية األدبية ال تدخل في دائرة القانون

  . ويترتب عليها جزاء قانوني ، فتدخل في دائرة القانون

 ين النوعين من المسئولية ثالثة : وأهم الفروق ما بين هذ

أما المسئولية القانونية  . فهي مسئولية أمام هللا أو مسئولية أمام الضمير ، ( المسئولية األدبية تقوم على أساس ذاتي محض 2)  

  . وهي مسئولية شخص أمام شخص آخر ، فيدخلها عنصر موضوعي

أو وجد ولكنه نزل بالمسئول نفسه فيكون هو المسئول والمضرور  ، يوجد ضرر( ومن ثم تتحقق المسئولية األدبية حتى لو لم  1)  

أما المسئولية  . ولو لم يكن لها مظهر خارجي ، بل إن هواجس النفس وخلجات الضمير قد تحقق المسئولية األدبية . في وقت واحد

  . ولوأحاق هذا الضرر بشخص آخر غير المسئ ، القانونية فال تتحقق إال إذا وجد ضرر

 ، وبعالقته بنفسه ، فهي تتصل بعالقة اإلنسان بربه ، ( وينبني على ذلك أن المسئولية األدبية أوسع نطاقاً من المسئولية القانونية 9)  

  . أما المسئولية القانونية فال تتصل إال بعالقة اإلنسان بغيره من الناس . وبعالقته بغيره من الناس

  . نراها نوعين : مسئولية جنائية ومسئولية مدنية ، ية ووقفنا عند المسئولية القانونيةوإذا تركنا المسئولية األدب

 التمييز بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية  - 2

  (Distinction entre la responsabilite penale et la responsabilite civile  ) 

 لمسئولية المدنية الفروق ما بين الميئولية الجنائية وا – 516

 : هناك فرقان جوهريان ما بين المسئوليتين الجنائية والمدنية : 

أما المسئولية المدنية فتقوم على أن هناك ضرراً أصاب  . ) أوالً ( تقوم المسئولية الجنائية على أن هناك ضرراً أصاب المجتمع 

( الذي  1)  . أما جزاء المسئولية المدنية فتعويض ، ية الجنائية عقوبة( جزاء المسئول 2وتترتب على ذلك النتائج اآلتية : )  . الفرد

أما الذي يطالب بالجزاء في المسئولية المدنية  ، يطالب بالجزاء في المسئولية الجنائية هو النيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع

ويجوز  ، ( ال يجوز الصلح وال التنازل في المسئولية الجنائية ألن الحق فيها عام للمجتمع 9)  . فالمضرور نفسه ألن الجزاء حقه هو

( لما كانت العقوبة في المسئولية الجنائية تنطوي على معنى  5)  . الصلح والتنازل في المسئولية المدنية ألن الحق فيها خاص للفرد

أما المسئولية المدنية فتترتب على أي  ، فال عقوبة بال جريمة وال جريمة بال نص ، اإليالم كان من الواجب حصر الجرائم والعقوبات

  . عمل غير مشروع دون حاجة لنصوص تبين األعمال غير المشروعة عمال عمال

محض النية يكفي في ولكن إذا كان  . وهنا تقترب المسئولية الجنائية من المسئولية األدبية . ) ثانياً ( النية ركن في المسئولية الجنائية 

بل يجب أن يكون للنية مظهر خارجي يصل إلى حد معين من الجسامة :  . فهو ال يكفي في المسئولية الجنائية ، المسئولية األدبية

وإلى جانب هذا المظهر الخارجي يغلب  . ويعاقب الفعل التام ، والشروع قد يعاقب ، فالتصميم واألعمال التحضيرية ال عقاب عليها

فتشتد في الضرب الذي  ، بل إن جسامة الضرر قد يكون لها أثر في العقوبة . تكون الجريمة الجنائية عمال يلحق الضرر بالمجتمعأن 

وقد تزداد أهمية  . مع أن النية واحدة في هذه األعمال ، يفضي إلى موت أو الذي يحدث عاهة مستديمة عما هي في الضرب البسيط

 ، فهناك أعمال تعد جرائم ألنها ضارة بالمجتمع سواء صحبتها النية أو لم تصحبها ، النية الضرر إلى حد أن يجب الضرر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

قد يكفي في المسئولية  ، من جهة أخرى ، ولكن . كالمخالفات التي ال تشترط فيها النية والجرائم التي يكفي فيها مجرد اإلهمال

 measuresمر فيما يسمى اآلن في القانون الجنائي بالتدابير المانعة ) كما هو األ ، الجنائية احتمال وقوع الضرر ال وقوعه بالفعل

de surete  ). فالنية في المسئولية الجنائية إذا لم تكن وحدها كافية فإن وجودها ضروري في أكثر الجرائم ، ومهما يكن من أمر .  

وسواء كان العمل غير المشروع عمداً أو  . إهمال ال عمد وأكثر ما يكون الخطأ المدني . أما في المسئولية المدنية فالنية ال تشترط

وإن كان القضاء يميل ميال طبيعياً إلى زيادة  ، فإن الضرر الذي يحدثه يجب أن يعوض كامال دون تفريق ما بين الحالتين ، غير عمد

  . التعويض في الفعل العمد وإلى قياس التعويض بجسامة الخطأ في الفعل غير العمد

 لعمل الواحد قد تترتب عليه المسئوليتان معاً وقد تترتب عليه مسئولية دون األخرى ا – 517

وقد يترتب على العمل الواحد مسئولية جنائية  . : ويتبين مما تقدم أن قيام إحدى المسئوليتين ال يتعارض مع قيام المسئولية األخرى

فكل عمل من هذه األعمال يحدث ضرراً بالمجتمع وبالفرد  . والقذفكالقتل والسرقة والضرب والسب  ، مسئولية مدنية في وقت معاً 

  . ومسئوال مسئولية مدنية جزاءها التعويض ، فيكون من ارتكب هذا العمل مسئوال مسئولية جنائية جزاؤها العقوبة . في وقت واحد

فتتحقق المسئولية الجنائية دون المسئولية المدنية إذا لم يلحق  . ولكن يصح أال يترتب على العمل إال إحدى المسئوليتين دون األخرى

 . كما في بعض جرائم الشروع وجرائم أخرى كالتشرد ومخالفات المرور وحمل السالح واالتفاق الجنائي ، العمل ضرراً بأحد

خل ضمن األعمال المعاقب عليها في وتتحقق المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية إذا الحق العمل ضرراً بالغير دون أن يد

كإتالف مال الغير عن غير عمد وإغواء امرأة غير قاصر وسوء العالج والمنافسة غير المشروعة وفصل العامل  ، القوانين الجنائية

في وقت غير الئق وجميع المسئوليات التي تقوم على خطأ مفروض 
 (529  )

.  

 ليتين في عمل واحد اآلثار التي تترتب على اجتماع المسئو – 518

في  ، وهي أقوى ألنها حق المجتمع ، أثرت المسئولية الجنائية ، : إذا ترتب على العمل الواحد المسئوليتان الجنائية والمدنية معاً 

 ويظهر ذلك فيما يأتي :  ، وهي أضعف ألنها حق الفرد ، المسئولية المدنية

فإذا ترتب  . ن الجديد بأن دعوى التعويض المدنية ال تسقط إال بسقوط الدعوى الجنائيةمن القانو 211) أوالً ( التقادم : تقضي المادة  

  . فإن عدم تقادم الدعوى الجنائية يقف تقادم الدعوى المدنية ، الدعوى المدنية والدعوى الجنائية ، على العمل الواحد دعويان

فبقاء الدعوى المدنية  . وال عكس . فتبقى هذه ما دامت تلك باقية ، ويستخلص من هذا أن الدعوى الجنائية تبعث في الدعوى المدنية

  . وسيأتي تفصيل ذلك . قائمة ال يمنع من تقادم الدعوى الجنائية

 ، أمكن رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية ، ) ثانياً ( االختصاص : إذا ترتب على العمل الواحد المسئوليتان الجنائية والمدنية 

  . الدعوى المدنية هي التي تتبع الدعوى الجنائيةألن 

 ، ورفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ، ) ثالثاً ( وقف الدعوى : إذا ترتب على العمل الواحد المسئوليتان الجنائية والمدنية 

لمدنية أن تامر بوقف الدعوى حتى يبت في وعلى المحكمة ا ، فرفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية يقف سير الدعوى المدنية

ومن ثم نرى  . وال يجوز عندئذ الرجوع عن الطريق المدني ورفع الدعوى المدنية من جديد أمام المحكمة الجنائية . الدعوى الجنائية

  .(  Le criminal tient le civil en etatأن الدعوى الجنائية تقف الدعوى المدنية ) 

وتتقيد المحكمة  . حاز هذا الحكم قوة األمر المقضي ، ) رابعاً ( قوة األمر المقضي : وإذا بتت المحكمة الجنائية في الدعوى بحكم 

فقد يختلف التكييف من  ، دون أن تتقيد بالتكييف القانونين لهذه الوقائع ، المدنية عندئذ بما اثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع

 ، وينبني على ذلك أنه إذا حكم القاضي الجنائي بالبراءة أو باإلدانة ألسباب ترجع إلى الوقائع . حية المدنية عنه من الناحية الجنائيةالنا

تقيد القاضي المدني بالوقائع التي أثبتها الحكم  ، بأن أثبت في حكمه أن العمل المسند إلى المتهم لم يثبت وقوعه منه أو ثبت وقوعه

ولكن يجوز أن يكيف الوقائع الثابتة تكييفاً مدنياً  ، فال يجوز أن يقول إن العمل قد ثبت حيث لم يثبت أو لم يثبت حيث قد ثبت . يالجنائ

كأن كان اإلهمال الثابت صدوره  ، أما إذا حكم القاضي الجنائي بالبراءة ألسباب ترجع إلى التكييف القانونين . غير التكييف الجنائي

                                                 

وفي  – 55ص  59م  2511نوفمبر سنة  15أنظر في قيام المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية : استئناف مختلط في  ( 529)  

ستعمال الورقة وفي ترتب المسئولية المدنية دون المسئولية الجنائية في التزوير وا – 72ص  12م  2557مارس سنة  1

وفي قيام المسئولية الجنائية على خطأ  – 97ص  91رقم  19المحاماة  2551مارس سنة  99المزورة : نقض جنائي في 

  . 72ص  97م  2551لمسئول مع قيام المسئولية المدنية على خطأ مشترك : استئناف مختلط في أول مايو سنة 

سواء ألنها قدرت أن وقوع الحادث ال يرد إلى خطأ  ، النيابة العامة أياً كان سببهوقضت محكمة النقض بأن قرار الحفظ الذي تصدره 

هذا القرار ال يجوز قوة  –أو ألن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيح أو لم يقم عليه دليل كاف  ، مهما كانت صوره

م فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى المدعى فال يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقي ، األمر المقضي قبل المضرور بالحادث

  . قضائية لم ينشر ( 27سنة  95طعن رقم  2555أكتوبر سنة  11) نقض مدني في  عليه فيها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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 يصل إلى درجة اإلهمال الجنائي من المتهم ال
 (521  )

أو كان هناك مانع من  ، أو كانت الدعوى العمومية قد سقطت بموت المهم ،

فإن ذلك ال يمنع القاضي المدني من الحكم  ، توقيع العقوبة الجنائية ألن السارق ابن للمجني عليه أو صدر لمصلحته عفو شامل

  . بالمسئولية المدنية

  . وهي أيضاً نوعان : مسئولية عقدية ومسئولية تقصيرية ، لمسئولية المدنيةونقف اآلن عند ا

* * * 

 التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية  – 3

  (Distinction entre la responsabilite contractuelle et la responsabilite delictuelle  ) 

 ازدواج المسئولية أو وحدتها  –ية المسئوليتان العقدية والتقصير – 519

والمسئولية التقصيرية تقوم  . : المسئولية العقدية تقوم على اإلخالل بالتزام عقدي يختلف باختالف ما أشتمل عليه العقد من التزامات

ئولية العقدية كانا مرتبطين فالدائن والمدين في المس . على اإلخالل بالتزام قانونين واحد ال يتغير هو االلتزام بعدم األضرار بالغير

مثل المسئولية العقدية أن  . أما في المسئولية التقصيرية قبل أن تتحقق فقد كان المدين أجنبياً عن الدائن ، بعقد قبل تحقق المسئولية

ومثل المسئولية التقصيرية  . فيخل بالتزامه العقدي من عدم التعرض ، ثم يتعرض البائع للمشتري في العين المبيعة ، يبرم عقد بيع

إذ هو  ، ولكن مسئوليته هنا تقصيرية ال عقدية ، فتتحقق مسئولية المتعرض ، ويتعرض لها فيها أجنبي ، أن تكون العين في يد مالكها

في هذا  بل أخل بالتزام قانوني عام يفرض عليه عدم األضرار بالغير ويدخل ، لم يخل بالتزام عقدي يوجب عليه عدم التعرض للعين

  . الغير مالك العين

فمن الفقهاء من يذهب إلى وجوب التمييز ما بين المسئولية العقدية والمسئولية  . وإنما الخالف في تكييفه . هذا كله ال خالف فيه

 .(  dualite de responsabiliteوهؤالء هم أنصار ازدواج المسئولية )  ، التقصيرية لوجود فروق هامة بينهما تقتضي هذا التمييز

وهؤالء هم أنصار وحدة  . فإن إحداهما ال تختلف عن األخرى في طبيعتها . ومنهم من يرى إال محل لهذا التمييز بين المسئوليتين

  .(  unite de responsabiliteالمسئولية ) 

 أنصار ازدواج المسئولية – 511

ن المسئوليتين العقدية والتقصيرية تقتضي وجوب التمييز بينهما حتى يقولون إن هناك فروقاً هامة ما بي . : وهالء هم كثرة الفقهاء 

 ويجملون هذه الفروق في الوجوه اآلتية :  . يطبق على : لمنهما ما يخصه من أحكام

  . أما في المسئولية التقصيرية فتكفي أهلية التمييز . األهلية : في المسئولية العقدية تشترط أهلية الرشد في أكثر العقود– 2

أما في  . اإلثبات : في المسئولية العقدية يتحمل المدين عبء إثبات أنه قام بالتزامه العقدي بعد أن يثبت الدائن وجود العقد - 1

  . المسئولية التقصيرية فالدائن هو الذي يثبت أن المدين قد خرق التزامه القانونين وارتكب عمال غير مشروع

أما في المسئولية التقصيرية فال إعذار  . ية يشترط إعذار المدين إال في حاالت استثنائيةاإلعذار : في المسئولية العقد - 9
 (521  )

.  

أما في المسئولية  . مدى تعويض الضرر : في المسئولية العقدية ال يكون التعويض إال عن الضرر المباشر متوقع الحصول - 5

سواء كان متوقعاً أو غير متوقع  . التقصيرية فيكون التعويض عن أي ضرر مباشر
 (527  )

.  

  . في المسئولية العقدية ال يثبت التضامن إال باتفاق أما في المسئولية التقصيرية فالتضامن ثابت بحكم القانون : التضامن – 9

  . المسئولية التقصيريةوال يجوز في  . يجوز هذا اإلعفاء بوجه عام في المسئولية العقدية : اإلعفاء االتفاقي من المسئولية - 1

                                                 

ويكفي للمسئولية المدنية حيث تقوم هذه المسئولية على خطأ  ، قد يكون اإلهمال الصادر من المتهم ال يكفي لمساءلته جنائياً  ( 521)  

على أن محكمة النقض قد قضت بأن اإلهمال في جريمة الجرح باهمال المنصوص عليها في  . ض األحوالمفروض في بع

عناصره عن الخطأ غير المفروض الذي يستوجب المساءلة  ، من قانون العقوبات ال يختلف في أي عنصر 155المادة 

فبراءة المتهم في الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المدعى به تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على  ، المدنية

  . ( 291ص  59رقم  19المحاماة  2559مارس سنة  7) نقض جنائي في  هذا الخطأ

كييفاً خاطئاً نقلت به الدعوى عن وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كيف محكمة الموضوع ما ثبت لها من وقائع الدعوى ت ( 521)  

ً  ، وأعطتها حكماً قانونياً غير ما يجب اعطاؤه لمثلها ، حقيقتها  كأن اعتبرت التقصير في تنفيذ عقد المقايضة بالتسليم خطأ فعليا

 (faute delictuelle ) حكم فإن ال ، كاالغتصاب يوجب التضمين على المقصر من يوم تقصيره ال من يوم التنبيه الرسمي

 159رقم  2) مجموعة عمر  2599ابريل سنة  22) نقض مدني في  الذي تصدره بهذا يكون مخالفاً للقانون ويتعين نقضه

  . ( 111ص 

  . 57ص  91م  2555مارس سنة  15استئناف مختلط في  ( 527)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

أما المسئولية التقصيرية فتتقادم بثالث سنوات أو بخمس عشرة سنة على  . تتقادم المسئولية العقدية بخمس عشرة سنة : التقادم - 1

  . حسب األحوال

  أنصار وحدة المسئولية – 511

كلتاهما  . ما بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية وهم يقولون بأال فرق في الطبيعة . وابرز هؤالء األنصار األستاذ بالنيول :

والمسئولية التقصيرية جزاء اللتزام قانوني اخل به  ، المسئولية العقدية جزاء اللتزام عقدي لم يقم به الملتزم : جزاء اللتزام سابق

فالمسئوليتان إذن تتحدان في  . والمدين في الحالتين تحققت مسئوليته لسبب واحد هو إخالله بهذا االلتزام العقدي أو القانوني . المسئول

أما ما استظهره انصار ازدواج المسئولية من فروق ما بين  . وال محل للتفريق بينهما ، فتكون طبيعتهما واحدة ، السبب وفي النتيجة

  : ويستعرضون هذه الفروق على النحو اآلتي . فروق ظاهرية ال تثبت عند التعمق في النظر فهي ، المسئوليتين

 . ليس صحيحاً أن يقال إن أهلية الرشد تشترط في المسئولية العقدية وتكفي أهلية التمييز في المسئولية التقصيرية : األهلية - 2

إذا تم العقد صحيحاً كان  . فيشترط الرشد في أكثر العقود . في العقد دون غيرهإنما األهلية  . والصحيح إال أهلية في كلتا المسئوليتين

حتى لو أن  ، وال يشترط في هذه المسئولية العقدية أية أهلية . وإال كان مسئول مسئولية عقدية ، على المدين أن ينفذ التزامه العقدي

وال يخليه من  ، وبقيت مسئوليته العقدية قائمة بعد زوال أهليته ، ماً بالعقدبقى ملتز ، المدين زالت أهليته بعد أن كان أهالً وقت التعاقد

وليس صحيحاً أن يقال إن أهلية  ، وفي المسئولية التقصيرية ال محل للكالم في األهلية . هذه المسئولية إال القوة القاهرة أو نحوها

ونسبة الخطأ إلى المسئول تقتضي  . حقق مسئوليته أن يرتكب خطأوالصحيح أن المسئول يشترط لت . التمييز واجبة في هذه المسئولية

  . وليس أهلية في المسئولية ، فالتمييز إذن هو شرط لتحقق المسئولية . أن يكون مميزاً 

وهو  ، لعقديثبت في المسئولية العقدية ا . ففي كلتيهما يحمله الدائن . وال فرق بين المسئوليتين فيمن يحمل عبء اإلثبات : اإلثبات - 1

إثبات  أما في المسئولية التقصيرية فال حاجة به إلى . به تحقق المسئولية العقدية مصدر االلتزام السابق الذي ترتب على اإلخالل

ألنه التزام  ، هو االلتزام السابق الذي ترتب على اإلخالل به تحقق المسئولية التقصيرية ، االلتزام القانوني بعدم األضرار بالغير

وهنا يحمل  . بقى إثبات اإلخالل به ، فإذا ثبت االلتزام السابق في كلتا المسئولية على هذا الوجه ، رر على الكافة فرضه القانونمق

بل تبعاً الما إذا كان االلتزام السابق هو  ، ال تبعاً لما إذا كانت المسئولية تقصيرية أو عقدية ، الدائن عبء اإلثبات أو يحمله المدين

والدائن هو الذي يثبت أن المدين  ، فالمدين هو الذي يثبت أنه قام بالعمل الذي التزم بالقيام به . التزام بعمل أو التزام بامتناع عن عمل

 –ويدخل في ذلك نقل الحق العيني  –ي عمال ففي المسئولية لعقدية إذا كان االلتزام العقد . قد أتى العمل الذي التزام باالمتناع عنه

أما  . وهو يحمل عبء اإلثبات ال ألن المسئولية عقدية بل ألن االلتزام الذي أخل به هو التزام بعمل ، فعلى المدين أن يثبت أنه قام به

ولكن لما  . حال في المسئولية التقصيريةوكذلك ال فالدائن هو الذي يثبت أن المدين قد أخل بالتزامه ، إذا كان االلتزام امتناعاً عن عمل

فالدائن إذن هو الذي  –عدم األضرار بالغير  –كان االلتزام القانوني السابق في هذه المسئولية دائما ًهو االلتزام باالمتناع عن عمل 

بل ألن  ، ئولية تقصيريةيثبت في المسئولية التقصيرية أن المدين قد أخل بالتزامه وأحدث الضرر بخطأه ولكن ليس ذلك ألن المس

ومن هنا يتبين أن عبء اإلثبات في المسئولية العقدية يحمله المدين تارة  . االلتزام الذي أخل به المدين هو التزام باالمتناع عن عمل

في المسئولية وعبء اإلثبات  ، وطوراً يحمله الدائن تبعاً لما إذا كان االلتزام العقدي السابق هو التزام إيجابي أو التزام سلبي

فالعبرة إذن فيمن يحمل عبء  . التقصيرية يحمله الدائن في جميع األحوال ألن االلتزام القانوني السابق هو دائماً التزام سلبي

  . بل بااللتزام السابق هل هو إيجابي أو سلبي ، ال بنوع المسئولية هل هي عقدية أو تقصيرية ، اإلثبات

فاإلعذار ال يشترط في االلتزامات  . اإلعذار يشترط في المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية وليس صحيحاً أن : اإلعذار - 9

ولما كان االلتزام في المسئولية التقصيرية هو دائماً التزام  . سواء كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية ، السلبية إذا أخل بها المدين

 . يضاً ال يشترط في المسئولية العقدية إذا كان االلتزام العقدي التزاماً سلبياً كما هو معروفوهو أ . لذلك ال يشترط اإلعذار ، سلبي

  . ال بما إذا كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية ، فالعبرة هنا أيضاً بما إذا كان االلتزام ايجابياً أو سلبياً 

دية ال يتناول الضرر غير المتوقع ولو كان مباشراً أن هذا والسبب في أن التعويض في المسئولية العق : مدى تعويض الضرر - 5

  . الضرر لم يدخل في حساب المتعاقدين ألنهما لم يكونا يتوقعانه

فإذا ارتكب  ، والسبب في أن التضامن يثبت بمقتضى القانون في المسئولية التقصيرية أن الخطأ هو السبب في الضرر : التضامن - 9

  . ومن ثم قام التضامن ، منهما هو السبب في الضرر فوجب عليه التعويض كامال الخطأ اثنان كان خطا كل

والسبب في أن هذا اإلعفاء ال يجوز في المسئولية التقصيرية أن القانون هو الذي قرر أحكام هذه  : اإلعفاء االتفاقي من المسئولية - 1

  . فهي من النظام العام ، المسئولية

بل  ، فهذا أمر ال يرجع إلى طبيعة المسئولية ، وإذا كانت المسئولية التقصيرية تتقادم بثالث سنوات في بعض األحوال : التقادم - 1

وكان القانون القديم يجعل مدة التقادم في المسئولية التقصيرية  . وقد ال يرتئيها مشرع آخر ، أن المشرع قرر ذلك لحكمة ارتآها هو

  . ولية العقديةخمس عشرة سنة كما في المسئ
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  وجوب التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية –الوضع الصحيح للمسالة  – 512

وال فرق بينهما في  . فكلتاهما جزاء لإلخالل بالتزام السابق . ال شك في أن المسئوليتين العقدية والتقصيرية تقومان على مبدأ واحد :

 . وقد استطاع أنصار وحدة المسئولية أن يثبتوا ذلك . ال من حيث األهلية وال من حيث اإلثبات وال من حيث اإلعذار ، هذه الناحية

وعبء اإلثبات وضرورة  ، وال محل للكالم فيها ال في المسئولية العقدية وال في المسئولية التقصيرية ، فاألهلية ال تكون إال في العقد

  . بل بأن االلتزام السابق إيجابي أو سلبي ، بأن المسئولية عقدية أو تقصيريةاإلعذار العبرة فيهما ال 

تختلفان في أن االلتزام السابق الذي ترتب على اإلخالل به تحقق المسئولية  . وهما تختلفان بعد ذلك . ولكن إلى هنا تتفق المسئوليتان

وهذا االختالف تترتب عليه فروق جوهرية ال  . ي المسئولية التقصيريةوهو التزام قانوني ف ، هو التزام عقدي في المسئولية العقدية

  . فروق عرضية

ومن ثم رسما مدى التعويض عن  . ففي المسئولية العقدية الدائن والمدين هما اللذان بإرادتهما أنشآ هذا االلتزام السابق وحددا مداه

ومن كانت إرادة  . فال تعويض ، رف إرادتهما إلى التعويض عنهولم تنص ، فلم يدخل في حسابهما الضرر غير المتوقع ، الضرر

فإذا أريد  ، واألصل أال تضامن بين المدينين ، إذا تعدد المدين هي التي تحدد مدى اشتراك كل مدين في المسئولية ، المتعاقدين

أن  ، وهما اللذان بارادتهما حددا مدى االلتزام ، ومن ثم جاز للمتعاقدين . التضامن وجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى اشتراطه

إال بمدة طويلة هي خمس  ، وهما اللذان ارتضياه ، ومن ثم أخيراً ال يتقادم االلتزام . يتراضيا على اإلعفاء منه في حاالت معينة

  . عشرة سنة

أي التزام  ، ذه المسئولية هو التزام قانونيفإن االلتزام الذي ترتب على اإلخالل به تحقق ه . وال كذلك في المسئولية التقصيرية

سواء  ، ومن ثم وجب التعويض عن كل الضرر . ولم تدخل إرادة الطرفين في شيء من ذلك ، القانون هو الذي أنشأه وحدد مداه

وقي التعويض عن ولم تتدخل إرادة الطرفين لت . ألن هذا هو األصل في التعويض ، ما دام مباشراً  ، توقعه الطرفان أو لم يتوقعاه

ووجب عليه التعويض  ، كان كل منهم متسبباً فيه ، ومن ثم إذا اشترك أكثر من واحد في إحداث الضرر . الضرر غير المتوقع

فإن االلتزام الذي اخل  ، ومن ثم ال يجوز للطرفين أن يتراضيا على اإلعفاء من المسئولية التقصيرية . ومن هنا قام التضامن ، كامالً 

ومن  . فالقانون هو الذي يعفي منه في الحاالت التي ينص عليها ، وال دخل فيه إلرادة الطرفين ، دين هو التزام فرضه القانونبه الم

أن يكون التقادم بمدة اقصر من مدة  ، وااللتزام مفروض على المدين دون أن يرتضيه ، ثم رأى المشرع في المسئولية التقصيرية

ً التقادم في المسئولية العق   . دية وفيها ارتضى المدين االلتزام عن طواعية واختيار ولم يفرضه عليه القانون فرضا

فالمسئولية العقدية  . ترجع إلى طبيعة كل من المسئوليتين ، والمسئولية التقصيرية ، إذن توجد فروق جوهرية بين المسئولية العقدية

والمسئولية التقصيرية  . لتزام هي التي أملت الحلول العملية التي تتفق معهاوالطبيعة العقدية لهذا اال ، جزاء لإلخالل بالتزام عقدي

 . وطبيعة هذا االلتزام هي التي أملت الحلول العملية التي تالئمها والتي تخالف الحلول العملية األولى ، جزاء لإلخالل بالتزام قانونين

وتترتب عليه فروق  ، ألن التمييز بينهما تتطلبه طبيعة كل منهما ، التقصيريةفال بد إذن من التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية 

 هي التي ذكرناها فيما تقدم ، جوهرية فيما بينهما
 (525  )

.  

  تحديد نطاق كل من المسئوليتين – 513

فإنه يتعين أن نحدد  ، وثبت أن هناك فروقاً جوهرية بينهما ، أما وقد وجب التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية :

  . حتى ترتيب على كل مسئولية ما يتعلق بها من األحكام ، نطاق كل منهما

فالدائن  . فإن هذه المسئولية تتحقق حيث يرتكب شخص خطأ يصيب الغير بضرر . نطاق المسئولية التقصيرية حدوده واضحة

  . ال يرتبط بعقد معه ، ينالمضرور هنا أجنبي عن المد

والثاني أن يكون الضرر الذي  ، أولهما أن يقوم عقد صحيح ما بين الدائن والمدين : أما المسئولية العقدية فيحدد نطاقها شرطان

  . ونبحث كال من الشرطين . أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ هذا العقد

فالمسئولية ال  ، ولو وجدت شبهة عقد ، فإذا لم يكن هناك عقد أصالً  . دائن والمدينفالشرط األول هو أن يقوم عقد صحيح ما بين ال

 مثل ذلك أن يدعو صديق صديقه للركوب معه في عربته مجاملة . تكون عقدية
 (519  )

أو يخطب رجل  ، أو بدعوه للغذاء أو للسهرة ،

كأن  ، يرية بأن يثبت المضرور أن هناك خطأ ارتكبه المسئولوالمسئولية ال تكون إال تقص ، فال عقد في مثل هذه األحوال ، امرأة

أو يعدل الخاطب عن الزواج إضراراً بخطيبته  ، أو يتعمد اإلخالل بالدعوة إضراراً بصديقه ، يرتكب الصديق خطأ في قيادة العربة

                                                 

وقد كان هو واإلعفاء االتفاقي  . ن المسئوليتينيبدو فرقا جوهرياً ما بي –من الناحية العملية المحضة  –هذا إلى أن عبء اإلثبات  ( 525)  

كما في عقد نقل األشخاص والتزام أمين النقل بسالمة  –من المسئولية سببين رئيسين لتلمس المسئولية العقدية في بعض القروض 

ا اقترن بشرط اإلعفاء فإن القول كما في عقد النقل إذ –أو للقول بالخيرة ما بين المسئوليتين  –الراكب التزاماً كيف بأنه التزام عقدي 

  . بالخيرة يمكن من اختيار المسئولية التقصيرية وهذه ال يجوز االتفاق على اإلعفاء منها

  . ( 951) أنظر فقرة  سيأتي تفصيل لألحكام التي تطبق في النقل المجاني فيما يلي ( 519)  
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولكن المدة السابقة على تكوين العقد ال يتحقق فيها إال مسئولية  . فإذا قام عقد بين الدائن والمدين أمكن أن تتحقق المسئولية العقدية

 ، وكما في قطع المفاوضات للتعاقد في وقت غير الئق ، كما هي الحال في نظرية الخطأ عند تكوين العقد وقد مر بيانها ، تقصيرية

كما إذا  ، د ال تتحقق فيها إال مسئولية تقصيريةكذلك المدة التالية النقضاء العق . وكما في رفض شخص للتعاقد بعد أن دعا هو إليه

دخل مهندس في خدمة مصنع واطلع على أسراره ولما انقضى عقد خدمته دخل في خدمة مصنع منافس وأفضى باألسرار التي وقف 

ً  –عليها في المصنع األول  ابال لإلبطال فالمسئولية فإن كان باطال أو ق ، ويجب أن يكون العقد القائم بين الدائن والمدين عقداً صحيحا

يجوز لناقص األهلية أن "  وهي تقضي بأنه ، من القانون المدني الجديد 225وقد ورد تطبيق لهذا الحكم في المادة  . العقدية ال تتحقق

 ، ذه الحالةففي ه . " إذا لجأ إلى طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته ، وهذا مع عدم اإلخالل بإلزامه بالتعويض ، يطلب أبطال العقد

 –يكون مسئوال مسئولية تقصيرية عن استعماله للطرق االحتيالية التي قادت إلى التعاقد  ، بعد أن يبطل ناقص األهلية العقد

 ، فإذا دفع أجنبي أحد المتعاقدين على أن يخل بتعاقده . والمسئولية العقدية ال تتحقق إال فيما بين الدائن والمدين اللذين يربطهما العقد

كصاحب مصنع يحرض مستخدماً في مصنع آخر على الخروج من هذا المصنع قبل انتهاء عقد االستخدام للدخول في خدمة المصنع 

ولكن ال تتحقق إال مسئولية تقصيرية  ، تحققت المسئولية العقدية فيما بين صاحب المصنع الثاني والمستخدم الرتباطهما بالعقد ، األول

وإذا أمن شخص على مسئوليته ثم  . ألن هذا لم يرتبط بعقد االستخدام ، ثاني وصاحب المصنع األولفيما بين صاحب المصنع ال

ولكن مسئولية  ، فإن مسئولية شركة التأمين نحو المؤمن له تكون مسئولية عقدية الرتباطهما بعقد التأمين ، تحققت هذه المسئولية

أما إذا اشترط المؤمن له في عقد  . د التأمين لم يكن المصاب طرفاً فيهالمؤمن له نحو المصاب تكون مسئولية تقصيرية ألن عن

فإن شركة التامين تكون مسئولة نحو المصاب مسئولية عقدية دون أن يكون المصاب طرفاً في عقد  ، التامين لمصلحة المصاب

نزوال على أحكام  ، ال فيما بين طرفي العقدويعد هذا استثناء من القاعدة إلى تقضي بان المسئولية العقدية ال تتحقق إ ، التأمين

  . االشتراط لمصلحة الغير

فإذا كان الضرر قد حدث من عمل ال يعتبر عدم  . والشرط الثاني أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ العقد

فإن الواهب ال يضمن خلو الشيء  ، مثل ذلك الهبة . يةبل تتحقق المسئولية التقصير ، فإن المسئولية العقدية ال تتحقق ، تنفيذ للعقد

 ، فإن كان الشيء الموهوب معيباً ولم يضمن الواهب العيب ولم يتعمد إخفاءه ، الموهوب من العيب إال إذا تعدم إخفاء العيب أو ضمنه

ويكون على الموهوب له أن يثبت خطأ  ، فإن مسئولية الواهب تكون هنا مسئولية تقصيرية ، وتسبب عن العيب ضرر للموهوب له

كما إذا امتنع البائع عن تسليم المبيع إلى  ، أما إذا وقع الضرر بسبب عدم تنفيذ العقد فإن المسئولية العقدية تتحقق . في جانب الواهب

عقد حتى يعد عدم تنفيذها سبباً ومن ثم وجب تحديد االلتزامات التي تنشأ من ال . المشتري بالرغم من إعذاره وهلك المبيع في يد البائع

 وهناك عقود يصعب فيها تحديد هذه االلتزامات . لتحقق المسئولية العقدية
 (512  )

ويرجع في التحديد إلى نية المتعاقدين الصريحة أو  .

 وعلى القاضي أن يكشف عن هذه النية بطرق التفسير المعتادة . الضمنية
 (511  )

.  

  لمسئولية العقدية والمسئولية التقصيريةعدم جواز الجمع ما بين ا – 514

وجب أن نواجه فرضاً  ، وحددنا نطاق كل من المسئوليتين ، بعد أن بينا وجوب التمييز بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية :

لية التقصيرية في وقت وهو أن يتوافر في العمل الواحد شروط المسئولية العقدية وشروط المسئو ، يتحقق في كثيرة عمل األحيان

هو هل يجوز للدائن الذي أصابه الضرر بسبب  ، ويعرض في صدد هذا الفرض سؤال أول ال يحوم أي شك في الجواب عليه . معاً 

 هذا العمل أن يجمع بين المسئوليتين في الرجوع على المدين ؟ 

                                                 

فعقد نقل األشياء  . ( obligation de securite)  بكفالة السالمة ويصعب هذا بنوع خاص في العقود التي تشتمل على التزام ( 512)  

أما عقد  . ويعتبر أمين النقل مسئوال مسئولية عقدية إذا تلفت األشياء التي تعيد ينقلها في أثناء النقل ، يتضمن دون شك هذا االلتزام

ن الشيء إذا تسلمه أمين النقل لنقله يخضع خضوعاً ذلك أ . فاألمر فيه ليس واضحاً وضوحه في عقد نقل األشياء ، نقل األشخاص

أما الشخص الذي يتعهد أمين النقل بنقله  . أو له هذه الحركة كالحيوان ولكن يمكن ضبطها ، إذ ليست له حركة ذاتية ، تاماً لسيطرته

يرتبان التزاماً  ، في مصر وفي فرنسا ، على أن القضاء والفقه . ال يخضع زمامها خضوعاً تاماً لسيطرة أمين النقل ، فله حركة ذاتية

  . حتى بالنسبة إلى نقل األشخاص ، بكفالة السالمة في ذمة أمين النقل

 ، كالتزام الطيب في عالج المريض ، ففي بعض العقود يكون التزاماً يبذل عناية ، وااللتزام بالسالمة يختلف مداه في عقد عنه في عقد آخر

اصطنع الحيطة واليقظة بالقدر المطلوب في صناعة الطب حتى يكون قد وفى التزامه ولو لم يشف  يكفي فيه أن يثبت الطبيب أنه

فيكفل المدين سالمة  ، يكون التزاماً بتحقيق غاية ، كعقد النقل المتقدم الذكر ، وفي عقود أخرى . المريض فال تتحقق مسئوليته العقدية

  . أثبت السبب األجنبيوال تنتفي مسئوليته العقدية إال إذا  ، الدائن

  . ( 275ص  – 219ص  2) أنظر في االلتزام بكفالة السالمة مازو  

وهذه النصوص كثيرة في العقود  . ومن هذه الطرق الرجوع إلى النصوص التشريعية المفسرة إلرادة المتعاقدين أو المكملة لها ( 511)  

  . المسماة
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 الفهرس العام

غير  ، بأي معنى فهم هذا اللفظ ، إذ الجمع ، لمدينال شك في أن الدائن ال يجوز له الجمع بين المسئوليتين في الرجوع على ا

  . مستساغ

وهذا غير  . تعويض عن المسئولية العقدية وآخر عن المسئولين التقصيرية . قد يفهم الجمع بمعنى أن الدائن يطالب بتعويضين

  . ألن الضرر الواحد ال يجوز تعويضه مرتين ، مستساغ

ولكن يجمع في دعوى التعويض بين ما يختاره من خصائص المسئولية  ، يطالب بتعويض واحدوقد يفهم الجمع بمعنى أن الدائن 

كأن يطالب المدين بتعويض عن  ، ومن خصائص المسئولية التقصيرية ، كأن يطالب المدين بإثبات أنه قام بتنفيذ التزامه ، العقدية

فإن كال من دعوى التعويض  . وهذا أيضاً غير مستساغ . وليةالضرر غير المتوقع أن يتمسك ببطالن اإلعفاء االتفاقي من المسئ

أما الدعوى التي يخلط فيها ما  . والدائن ال يستطيع أن يرفع إال إحدى الدعويين . العقدية ودعوى التعويض التقصيرية لها خصائصها

  . عوى ثالثة ال يعرفها القانونبل هي د ، بين خصائص كلتا الدعويين فهي ليست بالدعوى العقدية وال بالدعوى التقصيرية

 –ولكن الفقه  . هو أن الدائن إذا رفع إحدى الدعويين فخسرها يستطيع أن يرفع الدعوى األخرى ، وقد يفهم الجمع بمعنى ثالث

 فال يسوغ الجمع حتى بهذا المعنى . مجمع على أن قوة الشيء المقضي يحول دون ذلك –بخالف القضاء الفرنسي 
 (519  )

.  

  عدم جواز الخيرة ما بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية – 515

ومن ثم نرى عدم الدقة في التعبير عندما يقال هل يجوز الجمع بين المسئوليتين  . الجمع إذن غير مستساغ في أي معنى من معانيه :

) "  الجمع"  ولكن الشك يقوم إذا أبدل بلفظ . جوزإذا الجمع قطعاً ال ي ، أو ال يجوز ؟ فهذا السؤال ال يحتمل الجواب عليه شكا

cumul  )الخيرة"  لفظ  " (option  )،  فقيل هل تجوز الخيرة بين المسئوليتين ؟ ويراد بهذا أن يقال هل يجوز للدائن أن يختار

فال يلجأ إلى الدعوى األخرى حتى لو خسر الدعوى التي  ، على أنه إذا اختار أصلح الدعويين تقيد بها ، الدعوى التي يراها أصلح

واالجابة على هذا  . اختارها ؟ وهذا هو الذي تقصد إليه جمهورة الفقهاء عندما يقولون في غير دقة هل يجوز الجمع ما بين الدعويين

 ، للدائن أن يختار بين الدعويينففريق يقول إن  ، السؤال في وضعه الصحيح تقسم كال من الفقه والقضاء إلى فريقين متعارضين

وفريق آخر يذهب إلى أن دعوى المسئولية العقدية تجب دعوى المسئولية التقصيرية فال يصح للدائن أن يرفع غير دعوى المسئولية 

 . ونستعرض كال من الرأيين . ويمتنع عليه أن يرفع دعوى المسئولية التقصيرية ، العقدية

ومنطق القانون يقضي بأن الدعوى متى توافرت  ، يرة فيقولون إن شروط كل من الدعويين قد توافرتأما الذين يجعلون للدائن الخ

فال شيء يمنع الدائن من رفعها إذا أثرها على  ، وهنا قد توافرت كذلك شروط دعوى المسئولية التقصيرية . شروطها جاز أن ترفع

  . الدعوى األولى

فكل عالقة تقوم  . لمسئولية العقدية فيقولون إن الدائن ال يعرف المدين إال من طريق العقدوأما الذين يقصرون الدائن على دعوى ا

فإذا أخل المدين بالتزامه العقدي لم يكن أمام الدائن إال دعوى المسئولية  . بينهما بسبب هذا العقد وجب أن يحكمها العقد والعقد وحده

  . صيريةوليس له الرجوع بدعوى المسئولية التق ، العقدية

وال شك في أن األخذ برأي دون آخر من هذين الرأيين تترتب عليه نتائج عملية هامة تتمشى مع وجوه التمييز ما بين المسئوليتين فيما 

اختارها  ، فإذا جاز للدائن أن يختار وكانت المسئولية التقصيرية قائمة على خطأ مفروض . ومن وجوه التمييز هذه اإلثبات . قدمنا

ولو أن الدائن قصر على المسئولية العقدية لكان هو المكلف بإثبات أن المدين قد أخل بالتزامه  ، ن لينتقل عبء اإلثبات إلى المدينالدائ

فإذا تعاقد عميل مع أمين النقل وكان في عقد النقل  . ومن وجوه التمييز أيضاً اإلعفاء االتفاقي من المسئولية . إذا كان التزاماً بعناية

وكان له أن يختار بين  ، ثم اصيب العميل اصابة تدخل في حدود هذا االتفاق ، على اإلعفاء من المسئولية أو على التخفيف منها اتفاق

ولو قصر على المسئولية العقدية  ، الختار المسئولية التقصيرية إذ ال يجوز فيها االتفاق على اإلعفاء أو التخفيف ، المسئوليتين

وإلى جانب هذين الوجهين توجد الوجوه األخرى التي قدمناها في  . ية أو خففت بفضل االتفاق الذي تم على ذلكالندفعت هذه المسئول

أما في دعوى المسئولية التقصيرية فإن  ، ففي دعوى المسئولية العقدية ال يكون التضامن إال باتفاق . التمييز ما بين المسئوليتين

فقد يختار المسئولية التقصيرية ابتغاء  ، ولم يكن هناك اتفاق على التضامن ، ن للدائن أن يختارفإذا كا . التضامن يقوم بحكم القانون

وفي دعوى المسئولية العقدية ال يعوض المدين  . أما إذا قصر على المسئولية العقدية فال تضامن ، أن يجري التضامن بين المدينين

فهنا أيضاً تكون  . أما في دعوى المسئولية التقصيرية فيعوض عن أي ضرر مباشر ولو كان غير متوقع ، إال عن الضرر المتوقع

 . إذ يستطيع أن ينتقل من المسئولية العقدية إلى المسئولية التقصيرية فينال تعويضاً كامالً عن الضرر المباشر ، الخيرة نافعة للدائن

وهنا الخيرة ال تنفع  . أما دعوى المسئولية التقصيرية فتتقادم بثالث سنوات ، س عشرة سنةودعوى المسئولية العقدية تتقادم عادة بخم

  . فدعوى المسئولية العقدية إذا قصر عليها أفضل له من دعوى المسئولية التقصيرية ، الدائن

                                                 

 2595يناير سنة  9) نقض مدني في  محكمة النقض في مصر في دائرتها المدنية وسنرى فيما بعد أن هذا هو أيضاً قضاء ( 519)  

المحاماة  2559مارس سنة  7) نقض جنائي في  أما الدائرة الجنائية فتذب إلى عكس ذلك . ( 591ص  295رقم  1مجموعة عمر 

  . ( 291ص  59رقم  19
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 في فرنسا وفي مصر ، ومهما يكن من انقسام الفقه والقضاء
 (515  )

فنحن نأخذ بالرأي الذي يقول باألخيرة  ، . في هذه المسألة الهامة ،

لم يكن قبل العقد التزاماً  . ذلك أن االلتزام العقدي الذي صار المدين مسئوال عن تنفيذه . وليس له إال دعوى المسئولية العقدية ، للدائن

وال مسئولية  ، ألن العقد لما يبرم ال مسئولية عقدية ، لم يكن مسئوال عن ذلك ، فلو فرض أنه قبل إبرام العقد لم يقم به . في ذمته

وهي حدود ال  ، قام االلتزام في الحدود التي رسمها هذا العقد ، فإذا أبرم العقد . تقصيرية إذ ال خطأ في عدم قيامه بأمر لم يلتزم به

                                                 

  . 597فقرة  – 599بالنيول وريبير وبوالنجيه فقرة  – 191فقرة  – 277 فقرة 2أنظر في انقسام القضاء والفقه في فرنسا مازو  ( 515)  

ومن ذلك ما قضت به محكمة  . أما في مصر فيبدو أن الكثرة من أحكام القضاء الوطني والمختلط تنزع إلى جواز الخيرة ما بين المسئوليتين

فإن هذا الشرط  ، للمستأجر من الضرر من العين المؤجرةاالستئناف المختلطة من أنه إذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته عما يصيب 

فإن هذا الشرط ال يخلى المؤجر من مسئوليته  ، ال يخلى المؤجر من مسئوليته عما يصيب للمستأجر من الضرر من العين المؤجرة

 – 259ص  91م  2515يناير  29وفي  – 112ص  9م  2752) استئناف مختلط في أول ابريل سنة  التقصيرية عن هذا الضرر

ال  ) القديم ( ومن ذلك أيضاً ما قضت به هذه المحكمة من أنه إذا كان القانون المدني . ( 951ص  97م  2511مايو سنة  1وفي 

فإن هذا ال يخليه من المسئولية التقصيرية عن الضرر الذي يصيب المستأجر بسبب تقصير المؤجر  ، يلزم المؤجر بالقيام بأية مرمة

ومن  . ( 579ص  99م  2519يونية سنة  9و في  – 295من  25م  2591فبراير سنة  19) استئناف مختلط في  لكهفي ترميم م

ذلك ما قضت به كل من محكمة االستئناف الوطنية ومحكمة االستئناف المختلطة من أنه إذا اشترطت مصلحة السكك الحديدية تحديد 

فإن هذا الشرط ال يسري في مسئولية هذه المصلحة مسئولية تقصيرية  ، المشحونةمسئوليتها في مبلغ معين في حالة ضياع البضاعة 

 2511يولية سنة  19وفي  – 159ص  22المجموعة الرسمية  252فبراير سنة  29) استئناف وطني في  عن عمالها أو عن الغير

 – 57ص  99م  2519مبر سنة ديس 15وفي  – 999ص  91م  2519مايو سنة  29استئناف مختلط في  – 579ص  1المحاماة 

 595ص  91م  2511ابريل سنة  7وفي  – 515ص  95م  2511يونية سنة  7وفي  – 59ص  95م  2512ديسمبر سنة  7وفي 

ص  91م  2559ديسمبر  19استئناف مختلط في  – 15ص  9المحاماة  2511مايو سنة  1وأنظر عكس ذلك استئناف وطني في  –

11 .  

في التزام الناقل ضمناً  . . ال شبهة" إذ قررت أنه  ، استئناف االسكندرية الوطنية أخيراً بجواز الخيرة ما بين المسئوليتينوقد قضت محكمة 

وأن مؤدى األخذ بهذا  . . ألن هذا االلتزام هو أول مميزات هذا النوع من التعاقد ، بسالمة الراكب إلى الجهة المتعاقد على المنقل إليها

 . حسبما يتسنى لطالب التعويض ، المسئولية التقصيرية أو المسئولية التعاقدية ، ناد في طلب التعويض إلى أحد االساسينالنظر االست

فبراير سنة  9) استئناف اإلسكندرية في  فإذا قصرت وسائله عن إثبات عناصر األولى أمكن االستناد إلى الثانية عند توافر أركانها

ويالحظ أن المحكمة لم تكن في حاجة إلى القول في هذه القضية بجواز الخيرة بين  – ( 992ص  111رقم  99المحاماة  2599

أما هنا فقد انتقلت المحكمة  . فإن الخيرة إنما تظهر قائدتها في االنتقال من المسئولية العقدية إلى المسئولية التقصيرية ، المسئوليتين

 ، وكان يكفيها أن تقرر أن عقد النقل ينشيء التزاماً عقدياً بضمان سالمة الراكب ، ةمن المسئولية التقصيرية إلى المسئولية العقدي

  . يستطيع أن يستند إليه الدائن في مطالبة المدين بإثبات أنه قد وفى بهذا االلتزام

ع ولكنها لم تذكر أنها استبعدت  فقد أخذت في قضية بالمسئولية العقدية ، أما محكمة النقض فلم تبت حتى اآلن في هذه المسألة بقضاء حاسم

ليس لرب العمل أن يستقل بما من شأنها أن يزيد في إخطار " وهذا هو ما قضت به :  ، المسئولية التقصيرية لقيام المسئولية العقدية

ولما كان الثابت  . فإن هو فعل صح اعتباره مخال بعقد االستخدام إخالل يصلح أساساً لمسئوليته . العمل الذي استخدم العامل ألدائه

وأن هؤالء المالحين لم  ، في الحكم أن عقد استخدام مالحي سفينة الطاعن لم يرد فيه ما يفيد أنه معت؟؟ تأجيرها لدولة محاربة

فال مخالفة للقانون إذا كان محكمة  ، وكان هذا التأجير من شأنه طبيعة أن يزيد في إخطار عملهم ، يحاطوا علماً بهذا التأجير

هذا وإذا كانت المحكمة المذكورة قد رتبت على  . ضوع قد رأت أن قيام الطاعن بهذا التأجير فيه خطا من جانبه في حق عمالهالمو

فإن رأيها في ذلك إنما هو رأي  ، هذا الخطأ مسئولية الطاعن عن فقد مالحي السفينة على اعتبار أن هذا الفقد كان نتيجة لهذا الخطأ

كان ما ورد فيه  ، ومتى استقام الحكم على أساس قواعد المسئولية العقدية . ملك محكمة النقض من تراقبهفي مسألة واقعية فال ت

مارس سنة  5) نقض مدني في  وكان ما جاء في الطعن منصباً عليه غير منتج ، خاصاً بتطبيق أحكام قانون التجارة البحري تزيداً 

  . ( 999ص  179رقم  9مجموعة عمر  2557

ما دام الحكم قد أقام " فقد قضت بأنه  ، ة أخرى يبدو أن محكمة النقض ال تأبى ان يقوم التعويض على أساس كل من المسئوليتينوفي قضي

من  219فإنه ال تكون به حاجة إلى تطبيق المادة  ، مسئولية المحكوم عليه بالتعويض على كال االساسين : العقد والفعل الضار

ً  ) القديم ( القانون المدني إذ هذه المادة ال تنطبق  ، التي تنص على أن التضمينات ال تستحق إال بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسميا

)  على المسئولية عن األفعال الضارة واذ أن اإلعذار الي تنص عليه غير الزم في حالة المسئولية العقدية عند اإلخالل بالتزام سلمى

  . ( 929ص  192رقم  9مجموعة عمر  2557) مدني في أول يناير سنة  نقض

وقد كنا نقول بها  – ( 17) مصطفى مرعى بك في المسئولية المدنية فقرة  فمن الفقهاء من يقول بجواز الخيرة . وأما الفقه في مصر فمقسم

 ( 21في الفعل الضار ص ) الدكتور سليمان مرقص  ومنهم من يقول بقصر الدائن على المسئولية العقدية. ( 992) فقرة  في الموجز

.  
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المدين قد أخل بالتزام فرضه  إذ هي تفترض أن ، وليس للدائن أن يلجأ إلى المسئولية التقصيرية . تترتب عليها إال المسئولية العقدية

ويتبين من ذلك أن الخيرة ال تكون إال في التزام فرصه العقد والقانون  . وااللتزام في حالتنا هذه ال مصدر له غير العقد ، القانون

 . مسئوليته العقديةفتتحقق  ، فأمين النقل إذا سرق البضاعة التي ينقلها يكون قد أخل بالتزامه العقدي الناشيء من عقد النقل . معاً 

 . فتتحقق مسئوليته التقصيرية . ويكون في الوقت ذاته قد أخل بالتزامه القانوني الذي يحرم عليه السرقة حتى لو لم يوجد عقد النقل

  . وللدائن أن يختار بين هاتين المسئوليتين

فشرط اإلعفاء من المسئولية  . ادل في التعويضوقد يبدو أن القول بعدم جواز الخبرة يضيع على الدائن في بعض الحاالت حقه الع

فال يستطيع  . وقيام هذه المسئولية كاف يدوره لمنع المسئولية التقصيرية ، الذي تتضمنه عادة عقود النقل كاف لدفع المسئولية العقدية

ولكن هذه النتيجة هي التي  . وال بالمسئولية التقصيرية لوجود عقد النقل ، الدائن الرجوع بالمسئولية العقدية لوجود شرط اإلعناء

حيث يعتبر شرط اإلعفاء شرطاً تعسفياً يجوز للقاضي إلغاؤه  –كما هو الغالب  –وما لم يكن عقد النقل عقد إذعان  . أرادها المتعاقدان

 فإنه يجب النزول على إرادة المتعاقدين ، أو تعديله
 (519  )

.  

 طور المسئولية التقصيرية ت – 4

 تاريخ هذا التطور هو توسع مستمر في المسئولية التقصيرية – 516

ونستعرض في إيجاز تاريخ  . بعد أن ميزناها عن غيرها من أنواع المسئولية فيما تقدم ، ونقل اآلن عند المسئولية التقصيرية : 

  . تطورها

  . التقصيرية هو تاريخ توسع مستمر في هذه المسئولية ويمكن القول بوجه عام إن تاريخ تطور المسئولية

إلى شمول وصل بالمسئولية التقصيرية  ، إلى توسع تدريجي في هذه الحاالت ، فمن حاالت معينة محدودة ال تتحقق المسئولية إال فيها

  . 2795نه إلى التقنين الفرنسي في سنة وانتقل م ، وهذا ما وصل إليه التطور في القانون الفرنسي القديم . إلى أن تكون قاعدة عامة

ثم أخذت هذه  .(  faute)  فهي قد قامت على فكرة جوهرية هي فكرة الخطأ . ومنذ التقنين الفرنسي أخذت القاعدة العامة ذاتها تتطور

ً  ، فبعد أن كان الخطأ ال بد من إثباته . الفكرة تتقلص وها نحن نشهد في الوقت الحاضر  . قامت حاالت صار الخطأ فيها مفروضا

ً (  risqué)  فكرة تحمل التسعة   . تقوم إلى جانب فكرة الخطأ ثابتاً كان أو مفروضا

ً  ، منذ القانون الروماني إلى عصرنا الحاضر ، فنستعرض هذا التطور   . استعراضاً سريعا

  القانون الروماني – 517

  : ن الروماني بخصائص ثالثتتميز نظرية المسئولية التقصيرية في القانو :

بل كانت هناك أعمال معينة تحددها النصوص  . لم تكن هناك قاعدة عامة تقرر أن كل خطأ ينشأ عنه ضرر يوجب التعويض –أوالً 

ت إلى ثم انتقل ، ذلك أن المسئولية التقصيرية كانت في القديم متروكة إلى األخذ بالثأر ، القانونية هي وحدها التي ترتب المسئولية

ومن ثم كانت األعمال التي  . ثم إلى العقوبة منذ استقر تدخل الدولة إلقرار األمن والنظام ، ثم إلى الدية االجبارية ، الدية االختيارية

 ، على أن هذه األعمال اخذ عددها يزيد بالتدريج في خالل القرون . تستوجب تدخل الدولة محدودة محصورة ال تنتظمها قاعدة عامة

فقد كانت هذه الجريمة  . ينص عليها(  Aquilia)  وأهم مثل لذلك الجريمة التي كان قانون أكيليا . كل عمل يتسع تطاقه وأخذ

ثم اتسع نطاقها بالتدريج حتى شمل كل أنواع  . فال تشتمل إال بعض أنواع التلف التي تقع على بعض األشياء ، محدودة تحديداً ضيقاً 

على أن يكون كل من العمل والتلف مادياً وأن يكون الشيء الذي يقع عليه التلف مادياً وأن يقع التلف  ، ءالتلف وحتى عم جميع األشيا

كإحداث صوت ينذعر من سماعه  ، فإذا كان العمل الذي وقع على الشيء غير مادي .(  corpore corpori)  على ذات الشيء

كانت شروط الجريمة  ، كإطالق حيوان من عقاله فيهرب ، أو وقع عمل مادي على الشيء ولكن لم يصبه يتلف مادي ، حيوان فيجفل

وتلى  . ولم يصل الرومان إلى التعميم الكامل ، ولكن بقيت شروط أخرى ، ثم تحللت الجريمة من هذه القيود المادية ، غير متوافرة

فأصبحت ترتب المسئولية (  quasi - delits)  وتلى ذلك أعمال ألحقت بالجرائم .(  dol)  هذه الجريمة في التعميم جريمة الغش

  . ولكن الرومان لم يصلوا في وقت ما إلى وضع قاعدة عامة تجعل كل خطأ يحدث ضرراً يوبج التعويض . على غرارها

ً  –ثانياً  بل إن فكرة العقوبة الجنائية بقيت تتخلل  . مدنياً  ولم يكن جزاء هذه األعمال المحددة التي ترتب المسئولية تتمحض تعويضا

  . فكرة التعويض المدني كأثر من آثار الماضي وقت األخذ بالثأر ودفع الدية

ً  . ولم تظهر فكرة الخطأ كأساس للمسئولية إال بالتدريج –ثالثاً  بل كان الضرر هو الشرط  ، فلم يكن الخطأ في بادئ األمر مشترطا

أما في األعمال التدليسية أي الغش فإن فكرة الخطأ ظهرت بوضوح حتى استغرقت  . فكرة الخطأ تظهر شيئاً فشيئاً  ثم أخذت . البارز

  . فكرة الضرر

                                                 

  . 992قارن الموجز للمؤلف فقرة  ( 519)  
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  القانون الفرنسي القديم – 518

الفضل في تمييز المسئولية المدنية عن  ، في تطوراته المتعاقبة وتحت تأثير القانون الكنسي ، يرجع إلى القانون الفرنسي القديم :

 ، والغريب أن فقهاء القانون الفرنسي القديم فعلوا ذلك . ثم في تمييز المسئولية التقصيرية عن المسئولية العقدية ، المسئولية الجنائية

مدى من تطوره إلى هذا التمييز  فإن هذا القانون لم يصل في أبعد . عن طريق تفسير القانون الروماني تفسيراً خاطئاً  ، في بعض منه

  . ونستعرض الخصائص الثالث التي أثبتتاها للقانون الروماني لنرى ماذا صارت إليه في القانون الفرنسي القديم . على نحو واضح

فقيه في  اكبر(  Domat)  انتهت القاعد العامة في المسئولية التقصيرية إلى أن توضع وضعاً واضحاً صريحاً وضعها دوما –أوالً 

كل الخسائر واالضرار " :  على النحو اآلتي(  Lois civiles) "  القوانين المدنية"  في كتابه المعروف ، القانون الفرنسي القديم

مهما كان هذا  ، سواء رجع هذا الفعل إلى عدم التبصر أو الخفة أو الجهل بما تنبغي معرفته أو أي خطأ مماثل ، التي تقع بفعل شخص

"  يجب أن يقوم بالتعويض عنها من كان عدم تبصره أو خطأه سبباً في وقوعها ، سيطاً الخطأ ب
 (511  )

.  

 . على األقل فيما يتعلق بالضرر الذي يقع على المال ، وتمحض جزاء المسئولية تعويضاً مدنياً ال تتخلله فكرة العقوبة الجنائية –ثانياً 

يتمثل في أن دعوى التعويض تنتقل بعد  ، الجزاء عليه يحمل أثراً من فكرة العقوبة أما الضرر الذي يقع على النفس أو الشرف فبقى

  . موت الدائن ال إلى ورثته بل إلى أقاربه األدنين إذ هم أصحاب الثأر

بل إن الخطأ العقدي ميز تمييزاً واضحاً عن الخطأ  . وظهرت فكرة الخطأ واضحة وضوحاً تاماً كأساس للمسئولية التقصيرية –ثالثاً 

في الخطأ الذي يكون من شأنها  ، يمكن التمييز" :  وهذا ما يقوله دوما في هذا الصدد : التقصيري وعن الخطأ الجنائي كما تقدم القول

كما إذا لم  ، يخل بالتزاماته العقديةوخطا يرتكبه الشخص الذي  –خطأ يتعلق بجناية أو بجنحة  : بين أنواع ثالثة ، أن يحدث ضرراً 

كما  ، وخطأ ال عالقة له بالعقود وال يتصل بجناية أو بجنحة –يسلم البائع الشيء المبيع أو لم يقم المستأجر بالترميمات التي التزم بها 

اً وكانت حراسته غير وكما إذا أحدث حيوان ضرر ،(  أحد المارة)  إذا ألقى شخص عن رعونة شيئاً من النافذة فأتلفت مالبس

وكما إذا آل بناء إلى السقوط بسبب عدم ترميمه فوقع على بناء آخر وأحدث  ، وكما إذا اشعل شخص حريقاً عن تقصير منه ، محكمة

 به ضرراً 
 (511  )

" .  

  التقنين المدني الفرنسي – 519

رت المسئولية التقصيرية في هذا التقنين قاعدة فقد صا . وقد ظهرت هذه الخصائص الثالث بوضوح في التقنين المدني الفرنسي :

  . وقامت على أساس الخطأ ، وتميزت عن المسئولية الجنائية ، عامة

كل عمل أياً كان يوقع ضرراً بالغير يلزم من وقع بخطأه هذا الضرر أن يقوم "  من هذا التقنين على أن 2971وقد نصت المادة 

بل أيضاً  ، كل شخص يكون مسئوال عن الضرر الذي يحدثه ال بفعله فحسب" :  على ما يأتي 2979ثم نصت المادة  . " بتعويضه

وخصصوا  ، 2971ويبدو أن واضعي التقنين الفرنسي قصدوا النص على األعمال العمدية في المادة  . " بإهماله أو بعدم تبصره

 ، فيما ورد به من عموم ال يحتمل هذا التحديد 2971ولكن نص المادة  . عدم تبصرلألعمال غير العمدية من إهمال أو  2979المادة 

  . عمدية كانت أو غير عمدية ، بل هو شامل لجميع األخطاء التي تترتب عليها المسئولية التقصيرية

وهذه أيضاً أقاموها على فكرة  . ثم انتقل واضعوا التقنين الفرنسي من المسئولية الشخصية إلى المسئولية عن األشخاص وعن األشياء

 ، ومسئولية المتبوع عن التابع ، على المسئولية عن األوالد والتالميذ وصبيان الحرفة 2971 – 2975فنصت المواد  . الخطأ

لخطأ وفي كل هذه النصوص لم يرد واضعوا التقنين الفرنسي أكثر من تطبيق مبدأ ا . والمسئولية عن البناء ، والمسئولية عن الحيوان

بل عن عمل أتى به آخر في رقابته أو  ، هي الحاالت التي يسال فيها الشخص ال عن عمل صدر منه شخصيا ، على حاالت معينة

ً  . حدث من شيء تحت يده فقد قصر في رقابة الغير أو  ، ولكن مسئوليته في كل هذه الحاالت تقوم على خطا منسوب إليه شخصا

  . أهمل في حراسة الشيء

                                                 

 ( 926 ) ' Toutes les petces et tous les dommages, qut peuvent ariver per le fait de quelques personnes sot 

imprudence , legerete , ignorance de ce qu'on joit savoir , ou autres fautes scmblables , si legere 

qu'elles puissant etre, doiyent etre repares par celui dout l'imrudence ou autre faute y a donne lieuy .  

 ( 927 ) " On peut destinguer trios sortes de fautes don’t il peut arriver quelques dommages ; celles qui vont 

a un crime ou a un delit ; celles des personnes qui manquent aux engagements des conventions 

comme un verideur que ne deliver pas la chose vendue , un locataire qui ne fait pas les reparations 

don’t il est tenu , et celles qui n'ont pas de rapport aux conventions et qui ne vont pas a un crime ni a 

un delit, comme si par legerete on jefte quelque chose par une fenetre qui gate un habit ' si des 

animaux mal gardes font quelque . Dommage , si on cause un incendie par imprudence , si un 

bitiment qui menace ruine, netant pas repare , tombe sur un autre et y fait des dommagess .  
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ودار تطورها  . ( : وقد تطورت المسئولية التقصيرية منذ صدور التقنين الفرنسي تطوراً عميقاً  risquéنظرية تحمل التبعة )  – 

تارة تحت ستار الخطأ المفروض  ، فأخذت هذه الفكرة تضعف شيئاً فشيئاً حتى كادت تختفى في بعض الحاالت . حول فكرة الخطأ

بل حتى اختفت تماماً وأخلت مكانها  ، وطوراً تحت ستار الخطأ المفروض فرضاً ال يقبل إثبات العكس ، فرضاً قابالً إلثبات العكس

ار القضاء وراء وس . وسبق إليه القضاء ، أمسك زمامه في يده ، وكان الفقه هو الرائد لهذا التطور .(  risquéلنظرية تحمل التبعة ) 

ولم يجاوزه إلى مسئولية ال تقوم على خطا  ، فوقف عند الخطأ المفروض ، ولم يشأ أن يسير الشوط إلى نهايته ، الفقه بخطوات مرددة

  . أصالً به على محض تحمل التبعة

  . ونفضل ما أجملناه

ظريات المسئوليات التقصيرية فقد تقدمت الصناعة كان للتطور االقتصادي السريع منذ القرن التاسع عشر اكبر األثر في تطور ن

ونجم عن ذلك أن أصبح الخطر الكامن في استعمال هذه المخترعات  . تقدماً عظيما باستحداث اآلالت الميكانيكية وشتى وسائل النقل

ة إلى البروز حتى كاد يغطي فعاد ركن الضرر في المسئولية التقصيري . أقرب احتماال وأكثر تحققاً مما كان عليه األمر في الماضي

  . وبدأ تطور المسئولية يرجع إلى نقطة االبتداء حيث كان المعيار مادياً ال شخصياً  . على ركن الخطأ

(  ecole positivisteأولهما علمي هو ما نشرته المدرسة الوضعية )  . متأثراً بعاملين ، وكان الفقه أول من استجاب لهذا التطور

 ، حتى في المجرم نفسه ، ( من وجوب التعويل على الناحية الموضوعية ال على الناحية الذاتية Ferriقرى )  االيطالية بزعامة

وإذا أمكن القول بالنظرية الموضوعية في القانون  . بل بالنظر لما تقتضيه حماية المجتمع ، فيعاقب ال بالنظر لما يستحقه لشخصه

يرجع إلى ازدياد مخاطر العمل  ، والعامل الثاني عملي . ن الميدان الخصب لهذه النظريةفأولى بالقانون المدني أن يكو ، الجنائي

زيادة كبيرة من شأنها أن تجعل عسيراً على العامل في الكثرة الغالبة من األحوال أن يثبت الخطأ في جانب رب العمل حتى يستطيع 

  . الرجوع عليه بالتعويض

وما دام  ، فشبه اآلالت بالبناء . ر عن طريق االحتيال على بعض نصوص التقنين المدني الفرنسيحاول الفقه في البدء أن يعالج األم

كذلك اآلالت إذا اثبت العامل عيباً فيها كان رب العمل مسئوال عما تحدثه  . يكفي في البناء إثبات العيب حتى يكون صاحبه مسئوال

فإن الصعوبة في إثبات العيب في اآللة تكاد ال تقل عن  ، هذا النحو لم يكن كافياً ولكن تيسير اإلثبات على  . اآلالت المعيبة من الضرر

فجعل رب العمل مسئوال مسئولية عقدية عن سالمة  ، ثم لجأ الفقه إلى رطيقة أخرى . الصعوبة في إثبات الخطأ في جانب رب العمل

  . ولكن القضاء لم يماش الفقه في استخالص التزام من عقد العمل بضمان سالمة العامل . العامل بموجب عقد العمل ذاته

فنادى بأنه ليس من الضروري أن يكون الخطأ  . واجه الصعوبة من طريق مباشر ، ومنذ رأي الفقه أن هذه المحاوالت لم تجد نفعاً 

وهذه هي  . على فكرة الخطأ بل على فكرة الضرر وتحمل تبعتهويجوز أن تقوم هذه المسئولية ال  ، أساساً للمسئولية التقصيرية

ينادي بهذه  ، وقد قام على رأس الفقهاء . وجب عليه أن يحمل عبء مغارمها ، فمن خلق تبعات يفيد من مغانمها . نظرية تحمل التبعة

فهذبا إلى أن  . نين المدني الفرنسيمن التق 2975و  2971وبنياها على تفسير جديد محور للمادتين  ، سالي وجوسران . النظرية

 Tout fait) "  . . كل عمل أياً كان يوقع ضرراً بالغير" إذ يقول :  2971المشرع الفرنسي ال يشترط ركن الخطأ في المادة 

quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage  )،  وأنه رسم قاعدة عامة في المسئولية عن األشياء في

الذي يحدث بفعل األشياء التي هي في  . . عن الضرر . . . يكون الشخص مسئوال" إذ يقول :  2975األولى من المادة  الفقرة

 On est responsible . .du dommage . . du dommage . qui est cause par le fait des choses que)  . "حراسته 

l'on a sous sa garde بعد تحويلها هذا التحوير الذي لم يخطر ببال المشرع  ، وا على النصوص وحدها( على أن الفقهاء لم يعتمد

) " نظرية تحمل التبعات المستحدثة " بل اعتمدوا فوق ذلك على صياغة نظرية فقهية كاملة اسموها  ، الفرنسي وقت وضع التقنين

theorie des risques crees  ( أو النظرية الموضوعية )theorie objective )  ( يقابلون بها النظرية الشخصيةtheorie 

subjective فهي  . وقالوا أن النظرية الشخصية لم تعد تتفق ال مع المنطق وال مع التطور االقتصادي . ( التي تقوم على فكرة الخطأ

لم  ، ني ال دخل للعقوبة فيهوأصبح التعويض المد ، فمنذ انفصلت المسئولية المدنية عن المسئولية الجنائية ، أوالً تصطدم مع المنطق

ال  ، ويجب أن يكون أساس هذه المسئولية الضرر الذي يستوجب التعويض ، يعد هناك معي الستبقاء الخطأ أساساً للمسئولية المدنية

وذلك منذ أصبحت المخترعات الحديثة مورد رزق  ، وهي بعد ذلك تصطدم مع التطور االقتصادي . الخطأ الذي يقتضى العقوبة

وإذا كانت المسئولية الشخصية  . والغرم بالغنم ، فما دام الشخص ينتفع بالشيء فمن العدل أن يحمل تبعته . ير ومصدر خطر جسيمكب

فالواجب إذن  . ففي نظام اقتصادي قوامه الصناعة ال تصلح إال المسئولية الموضوعية ، تصلح في نظام اقتصادي يقوم على الزراعة

أي هجر المسئولية القائمة على خطأ ولو كان مفروضاً  ، في رأي هؤالء الفقهاء هجر المسئولية الشخصية إلى المسئولية الموضوعية

 ، ويوجه هذا النظر أساس معقول يقوم على االعتبارات اآلتي : يقع ضرر ال مخطأ من أحد . إلى المسئولية المجردة عن أي خطأ

 ، ب أن يتحمل هذا الضرر ؟ أيتحمله المضرور وهو الذي خضع لتبعة لم يكن له يد في ايجادها وليس هو الذي يفيد منهافمن الذي يج

أهم يتحمله محدث الضرر وهو الذي أوجد هذه التبعة وهو الذي يفيد منها ؟ أضف إلى ذلك أن العالقات المدنية أصبحت اآلن عالقات 

فإن هذا يدخل في  ، وليس يرهق صاحب المصنع أن يحمل عن عماله عبء ما يصيبهم من ضرر . مالية أكثر منها عالقات شخصية
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فإن ذلك ال  ، وبحسبه أن يلجأ إلى التأمين لمصلحة عماله ، وهو أقدر من العامل على مواجهة هذه المخاطر ، مخاطر صنعته

كبير  ، طاق للنظرية الموضوعية : عمل كثير األخطارومن هنا يمكن تحديد ن . بل هو يحقق به معنى التضامن االجتماعي ، يبهظه

ال  ، هذه هي العناصر الثالثة التي إذا اجتمعت جعلى تطبيق النظرية الموضوعية أمراً ميسوراً  . يسهل التأمين في شأنه ، المنفعة

  . عنت فيه وال إرهاق

ولو كان هذا الخطأ  ، األولى تقوم على الخطأوالفرق الجوهري ما بين المسئولية الشخصية والمسئولية الموضوعية هو أن 

 ً  . والمسئول هو الحارس ال المنتفع ، فأساس المسئولية الخطأ ال الضرر . ولو كان هذا الفرض غير قابل إلثبات العكس ، مفروضا

ذلك أن المدين في  ويترتب على . والمسئول هو المنتفع ال الحارس ، أما المسئولية الموضوعية فتقوم على الضرر ال على الخطأ

يستطيع أن يدفعها عن نفسه إذا عجز الدائن عن إثبات  ، إذا كانت المسئولية قائمة على خطأ واجب اإلثبات ، المسئولية الشخصية

 . استطاع أن يدفعها بإثبات أنه لم يخطئ ، فإذا كانت المسئولية قائمة على خطأ مفروض فرضاً يقبل إثبات العكس . خطأ في جانبه

فالدين يستطيع دائماً أن يدفع  . استطاع المدين أن يدفع المسئولية بإثباته السبب األجنبي ، كان فرض الخطأ ال يقبل إثبات العكس فإن

أما المسئول في المسئولية الموضوعية  . وإما بتقييم كسب للضرر الذي وقع ، إما بنفي الخطأ في ذاته ، المسئولية الشخصية عن نفسه

ولو  ، فما دام الضرر قد وقع من جراء نشاطه . وحتى لو اثبت السبب األجنبي ، ع هذه المسئولية حتى لو تقى الخطأفال يستطيع دف

  . فهو المسئول عنه ، بغير خطأ منه

ووجد غناء في نظرية  ، هذا هو ما انتهى إليه فقه النظرية الموضوعية في أوج انتشارها ولكن ما لبث الفقه أن تحول عنها شيئاً فشيئاً 

وكان  . فيهم جوسران وديموج وسافاتييه ، ولم يبق ثابتاً على النظرية في معناها الواسع الشامل إال قلة من الفقهاء . الخطأ المفروض

 . السبب في وقوف الفقه عن المضي في النظرية الموضوعية موقف كل من التشريع والقضاء في فرنسا

فقد اقتصر على األخذ بها  . وبقى بعيداً عن أن يأخذ بها كقاعدة عامة ، حدد نطاقاً ضيقاً للنظرية الموضوعيةأما التشريع الفرنسي فقد 

( وذلك في تشريع العمال  risqué professionnelاخذ بها في تبعات الحرفة )  . في بعض نواحي النشاط وما يتولد عنها من تبعات

 . ثم إلى الخدمة المنزلية ، ثم إلى الزراعة ، ت متعاقبة من الصناعة إلى التجارةثم امتد بتشريعا ، 2757الذي صدر في سنة 

والتشريع يرتب  . 2551أكتوبر سنة  99ثم في  ، 2559أكتوبر سنة  25وأدمجت كل هذه التشريعات في تشريع موحد صدر في 

حكم له بتعويض مقدر )  ، بة هذا العملفإذا اصيب العامل بضرر في أثناء عمله أو بمناس ، المسئولية على مخاطر العمل

forfaitaire وال تنتفي المسئولية عن رب العمل حتى لو أثبت الحادث الفجائي أو خطأ المضرور  . ( ال يصل إلى التعويض الكامل

) " عات الطيران تب" واخذ المشرع الفرنسي بالمسئولية الموضوعية أيضاً في  ، وإنما تنتفي بإثبات القوة القاهرة ، أو عمل الغير

risqué de navigation aerienne  )،  يجعل المنتفع بالطيارة مسئوال عن كل ما تحدثه طيارته  2515فقد صدر تشريع في سنة

وإنما تنتفي بإثبات خطأ  ، وال تنتفي المسئولية حتى لو اثبت المسئول القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو عمل الغير . من اضرار

من ذلك  .(  risqué social) " تبعات التضامن االجتماعي " واخذ المشرع الفرنسي بالمسئولية الموضوعية اخيراً في  ، المضرور

يجعل الدولة مسئولة عن تعويض المحكوم عليه في جنحة أو جناية في األحوال التي يجوز له فيها  2759أن تشريعا ًدر في سنة 

من قانون اإلجراءات  551( ويثبت عند المراجعة أنه برئ ) أنظر المادة  demande en revisionطلب مراجعة القضية ) 

( ومن ذلك أيضاً أن تشريعاً  crreurs judiciariesوهذه مسئولية موضوعية عن تبعات األخطاء القضائية )  .الجنائية الفرنسي ( 

وهذه مسئولية  ، ع الذخيرة في أحوال معينةيوجبان تعويض ضحايا الحرب وضحايا مصان 2512وآخر في سنة  2525در في سنة 

وال يزال أنصار المسئولية الموضوعية ينظرون إلى هذه  .(  defense nationaleموضوعية عن تبعات الدفاع الوطني ) 

قد رتب المشرع  ، وتبعات التضامن االجتماعي ، وتبعات الطيران ، فهذه تبعات الحرفة . التشريعات المختلفة في كثير من التفاؤل

ثم على تبعات  ،(  risqué de propriete) " تبعات الملكية " فليس بعيداً أن يرتب المسئولية بعد ذلك على  . المسئولية عليها جميعاً 

 .(  risqué cree) " تبعات الخطر المستحدث " حتى يستكمل بذلك جميع الصور في  .(  risqué d'activiteالنشاط بوجه عام ) 

 ، وهي صورة تبعات الحرفة ، بل إن أهم صورة فيها . نا ال نزال بعيدين كثيراً في ميدان التشريع عن استغراق كل هذه الصورولكن

ثم إن المشرع  . ليست تسجيال كامال للمسئولية الموضوعية ما دام المضرور ال ينال تعويضاً شامال عن كل ما لحقه من الضرر

بل ورجوع عن الخطأ المفروض إلى  ، تشريعات هي نفي صريح للمسئولية الموضوعية ، من جهة أخرى ، الفرنسي قد أصدر

  .(  517الخطأ الواجب اإلثبات ) 

ولكنه سار شوطاً بعيداً  . بل هو يشترط دائماً أن تقوم المسئولية على الخطأ . وأما القضاء الفرنسي فلم يسلم بالمسئولية الموضوعية

واستعان  . وسنرى ذلك تفصيال عند الكالم في المسئولية عن األشخاص وعن األشياء . أحوال كثيرة في جعل هذا الخطأ مفروضاً في

                                                 

وقد  . 2755يولية سنة  19وقد ألغى به قانون  ، ويتلعق بمسئولية المعلمين عن تالميذهم 2591ابريل سنة  9من ذلك قانون  ( 517)  

بات خطا في جانب المعلم بعد ولكنه تطلب لتحقق هذه المسئولية إث ، استبقى هذا القانون مسئولية الدولة قائمة مكان مسئولية المعلمين

 ً   . أن كان هذا الخطأ مفروضا

بعد أن سلم أن هذه المادة تقيم المسئولية عن األشياء على خطأ  – 2975يستثنى فيه من المادة  2511نوفمبر سنة  1ومن ذلك أيضاً قانون 

  . فجعل المسئولية فيها تقوم على خطأ واجب اإلثبات ، حالة الحريق –مفروض 
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وسنرى ذلك تفصيال عند الكالم في المسئولية عن األشخاص وعن  . إلى جانب الخطأ مفروضاً في أحوال كثيرة ، القضاء الفرنسي

 ، بالمسئولية العقدية في بعض الحاالت ، روض في المسئولية التقصيريةإلى جانب الخطأ المف ، واستعان القضاء الفرنسي . األشياء

ومهما  . ( في بعض العقود وبخاصة في عقد النقل obligation de securiteوذلك عن طريق استخالص التزام بضمان السالمة ) 

 . عن ذلك إلى نظرية تحمل التبعةولم يحد  ، فإن القضاء الفرنسي ثبت على فكرة الخطأ أساساً للمسئولية التقصيرية ، يكن من أمر

  . وذلك عن طريق الخطأ المفروض ، وهو مع ذلك قد وصل إلى كثير من النتائج العملية التي تقول بها أنصار المسئولية الموضوعية
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التقصيرية عن القانون الفرنسي في وقت كان القضاء الفرنسي فيه قد بدأ يأخذ  : وقد أخذ التقنين المصري القديم قواعد المسئولية

/  292إذ نص في المادتين  . وأقامها على خطأ واجب اإلثبات ، فوضع القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية . بالخطأ المفروض

ثم عرض لحاالت الخطأ المفروض  . "ويض الضرر كل فعل نشأ منه ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتع" على ما يأتي :  121

وأقام هذه  ، بما يقرر مسئولية المكلف بالرقابة عمن هم تحت رعايته 121/  292فأكمل نص المادتين  ، على غرار القانون الفرنسي

يء عن إهمال من هم وكذلك يلزم اإلنسان بضرر الغير الناش" إذ قضى في عبارة غامضه بما يأتي :  ، المسئولية على خطأ مفروض

 ،(  125/  291ثم انتقل إلى مسئولية المتبوع عن التابع ) م  . "تحت رعايته أو عدم الدقة واالنتباه منهم أو عن عدم مالحظته اياهم 

 ولم ينقل عن القانون . فبنى المسئولية في هاتين الحالتين أيضاً على خطأ مفروض ،(  129/  299فالمسئولية عن الحيوان ) م 

كذلك لم ينقل عن القضاء الفرنسي المسئولية عن األشياء على الوجه الذي استقر عليه  . الفرنسي النص الخاص بالمسئولية عن البناء

إذ لم يكن هذا القضاء وقت ظهور التقنين  ، من التقنين المدني الفرنسي 2975هذا القضاء أخيراً في تفسير للفقرة األولى من المادة 

  . قد استقر على هذا التفسير المصري القديم

فإن  ،(  515وإذا كان بعض الفقهاء في مصر نادي بوجوب األخذ بها )  . أما نظرية تحمل التبعة فلم يأخذ بها التقنين المدني القديم

ات وأعلنت محكمة النقض هذا في عبار ، قد قطع في عدم األخذ بها ،(  599عدا النذر اليسير )  ، القضاء المصري في أحكامه

  .(  592واضحة صريحة ) 

 المسئولية التقصيرية في التقنين المصري الجديد – 911

على النحو الذي رأيناه فيما  ، : كان التقنين المصري القديم قد التزم اإليجاز التام في النصوص التي أوردها في المسئولية التقصيرية 

عالج فيها العيوب الجسيمة التي  ، أما التقنين الجديد فقد أورد في هذا الموضوع الكبير األهمية عدداً غير قليل من النصوص . تقدم

  .(  591كانت تشوب نصوص التقنين القديم ) 

                                                 

  . وما بعدها 172الدكتور عبد السالم ذهني بك في االلتزامات فقرة  ( 515)  

وانظر بنوع خاص : محكمة  . 1هامش رقم  979أنظر في هذه األحكام الموجز في النظرية العامة لاللتزامات للمؤلف ص  ( 599)  

 2515ابريل سنة  قازيق الكلية في (محكمة الز – 95عدد  17المجموعة الرسمية  2511ابريل سنة  29استئناف مصر الوطنية في 

  . 259ص  277رقم  19 2515يونية سنة  21محكمة مصر الكلية المختلطة في  – 215ص  77رقم  29المحاماة 

إن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل اإلنسان مسئوالً عن مخاطر ملكه التي ال يالبسها " وهذا ما قضت به محكمة النقض :  ( 592)  

ً  ، لتقصيرشيء من ا من  15فال يجوز للقاضي اعتماداً على المادة  ، بل إن هذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصري بتاتا

إذ أن هذه المادة ال يصح الرجوع إليها إال عند عدم معالجة  ، الئحة ترتيب المحاكم األهلية أن يرتبه على اعتبار أن العدل يسيغه

ألحكام صريحة فيه جامعة مانعة واذن فالحكم الذي يرتب مسئولية الحكومة مدنياً عما يحدث  الشارع لموضوع ما وعدم وضعه

لعامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التي ال تقصير فيها والمسئولية الشيئية يكون قد أنشأ نوعاً من المسئولية لم يقرره الشارع 

 . ( 579ص  2مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  29) نقض مدني في  "ويكون إذن قد خالف القانون ويتعين نقضه  ، ولم يرده

ابريل  19استئناف مختلط في  – 159ص  917رقم  12المحاماة  2559نوفمبر سنة  11وانظر أيضاً : استئناف مصر الوطنية في 

) تحمل  295ص  12م  2555مارس سنة  29وفي  – 272ص  95م  2551ابريل سنة  11وفي  – 295ص  99م  2552سنة 

  . التبعة االجتماعية (

بالغ التقنين السابق في االلتزام اإليجاز بصدد " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 591)  

وال سيما إذا روعى أن أحكام المسئولية  . وليس يخلو هذا الوضع من شيء من الغرابة . األحكام الخاصة بالعمل غير المشروع

من بسطة النطاق ما  ، وبوجه خاص منذ صدور التقنينات المصرية ، منذ صدور التقنين المدني الفرنسي ، التقصيرية قد أصابت

العمل غير وقد عرض المشروع ألحكام  . ما أفرد لها حتى اليوم . يؤهلها ألن تشغل في تقنين عصري مكاناً ال يدانيه في أهميته

 ، وقوامها إثبات الخطأ ، وهي المسئولية العامة أصالً  ، أفرد أولهما للمسئولية عن األعمال الشخصية . المشروع في قسمين رئيسيين

وهي أحوال تقوم فيها المسئولية  ، أما القسم الثاني فقد جمعت فيه أحوال المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن األشياء

فأفرغها في نص واضح  ، وقد أسهل المشروع القسم األول بالقاعدة األساسية في المسئولية عن الخطأ الثابت . افتراض الخطأعلى 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ويتبين من النصوص التي أوردها التقنين الجديد أمران : 

ً  . ةأن هذا التقنين لم يأخذ بنظرية تحمل التبع –أوالً  إذ يجب في هذا الصدد أن يسلك المشرع المصري  . وقد أحسن في ذلك صنعا

فيصدر تشريعات خاصة في مسائل معينة يقتضى التطور االقتصادي أن يؤخذ فيها  ، الطريق الذي سبقه إليه المشرع الفرنسي

متمشاً  ، الذي سار عليه المشرع المصري فعالوهذا هو النهج  . فيأخذ بها في هذه التشريعات إلى حد معقول ، بنظرية تحمل التبعة

  .(  599في ذلك مع مقتضيات الظروف االقتصادية للبالد ) 

أما المسئولية عن عمل الغير  . جعل التقنين الجديد المسئولية عن األعمال الشخصية قائمة على خطأ واجب اإلثبات –ثانياً 

  . مفروض والمسئولية الناشئة عن األشياء فقد أقامهما على خطأ

 فنبحث المسئولية التقصيرية في فصلين :  . ونحن نساير هذا الترتيب

 . ) الفصل األول ( في المسئولية عن األعمال الشخصية 

  . ) والفصل الثاني ( في المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن األشياء 

                                                                                                                                                                    

أرقى في صياغتها التشريعية من  ، في هذه الناحية ، والواقع أن التقنينات الالتينية . موجز اقتبسه من المشروع الفرنسي اإليطالي

يبدأ بطائفة من  ، بدال من أن يضع مبدأ تنطوي في عمومه جميع التطبيقات التفصيلية للخطأ الشخصي ، التقنين فهذا ، التقنين األلماني

 ، وزمذهبه هذا يقرب من مذهب القانون االنجليزي . ومن هذه الحاالت يستخلص المبدأ العام ، النصوص تعرض لحاالت خاصة

منه بتقنين يقصد به إلى تقرير مبادئ  ، وعلى التطبيق في المسائل التفريعية ، ولكنه أخلق بنظام قانوني يقوم على أحكام القضاء

ولهذه العلة أعرضت عنه ذات التقنينات التي درجت على استلهاء التقنين االلمانين كتقنين االلتزامات السويسري والتقنين  . عامة

  . ( 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "النمساوي المعدل والتقنين البولوبي 

 نذكر ما يأتي :  ، وأخذ فيها بتحمل التبعية بالقدر المعقول ، ومن أهم هذه التشريعات الخاصة التي أصدرها المشرع المصري ( 599)  

: ويقضي بأن لكل عامل أصيب بسبب  ( 2591لسنة  15) وقد حل محل القانون رقم  بشأن إصابات العمل 2599لسنة  75قانون رقم  - 2

وال يعفى  ، الحق في الحصول من صاحب العمل على تعويض مقدر في القانون بحسب جسامة االصابة ، في أثناء تأديتهالعمل و

صاحب العمل من التعويض إال إذا اثبت أن العامل قد تعمد اصابة نفسه أو أن االصابة قد حدثت بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود 

وال يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي قانون آخر ما لم يكن الحادث قد  . من جانب العامل

جاز للعامل أن يطالب بحقوقه رب  ، نشأ عن خطأ جسيم من جانب رب العمل وإذا كان صاحب العمل مؤمناً على حوادث العمل

 ، اإلصابة الوجبة للتعويض تقتضي قانوناً مسئولية شخص آخر خالب رب العملوإذا كانت  . العمل وشركة التامين معاً متضامنين

ويحل رب العمل الذي دفع التعويض محل العامل في حقوقه  ، جاز للعامل أن يطالب بالتعويض رب العمل أو ذلك الشخص اآلخر

من التعويض المستحق له قبل رب كما يخصم التعويض الذي يقبضه العامل فعال من الشخص المسئول  ، قبل الشخص المسئول

 2551لسنة  71وقد فرض القانون رقم  . وإذا دفعت شركة التامين قيمة التعويض فإنها تحل محل صاحب العمل في حقوقه ، العمل

فقضى على كل صاحب عمل أن يؤمن على حوادث العمل التي يلزم بالتعويض عنها طبقا  ، التامين اإلجباري على أصحاب األعمال

وال يجوز تحيمل  ، بشأن إصابات العمل كما قدمنا ( 2599لسنة  75) وقد حل محله القانون رقم  2591لسنة  19انون رقم للق

  . العمال أي نصيب في نفقات التامين بأية طريقة كانت

ث إلزام صاحب العمل بشأن التعويض عن أمراض المهنة : ويلحق أمراض المهنة باصابات العمل من حي 2599لسنة  221قانون رقم  – 1

  . ومن حيث فرض التامين اإلجباري على أصحاب األعمال ، بتعويض مقدر عن هذه األمراض دون حاجة إلى إثبات خطئه

بشأن التعويض على التلف الذي يصيب المباني والمصانع والمعامل واآلالت الثابتة بسبب الحرب : وهو  2551لسنة  77قانون رقم  - 9

) فهو بمثابة  أهمها ضريبة تجبى من المنتفعين بهذا القانون ، خصص للتعويض رأس مال يتكون من موارد متعددةوي ، قانون مؤقت

  . ومبلغ من الميزانية العامة معادل لما يجبى من هذه الضريبة تأمين إجباري (

يقضي على مالك السفينة ومجهزها بشأن تعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد إخطار الحرب : و 2555لسنة  15قانون رقم  - 5

) الربان وضباط المالحة والمهندسين  ومستأجرها متضامنين بتعويض مقدر لمن يصاب بسبب أخطار الحرب من أفراد طاقم السفينة

  . البحريين والبحارة وغيرهم ممن يقوم بأي عمل في السفينة (

فيما عدا حالة الخطأ الجسيم من  –إلسكندرية : ويقضي بمسئولية السفينة بشأن تنظيم اإلرشاد بميناء ا 2557لسنة  299قانون رقم  - 9

ويقضي كذلك بتعويض للمرشد عند اضطراره  ، عن كل هالك أو ضرر يصيب سفينة اإلرشاد أثناء عمليات اإلرشاد –المرشد 

  . للسفر مع السفينة بسبب سوء األحوال الجوية أو بناء على طلب ربان السفينة
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 المسئولية عن األعمال الشخصية  -الفصل األول 

  لية تقوم على خطأ واجب اإلثباتمسئو – 523

 . هي مسئولية تقوم على خطأ واجب اإلثبات ، أي عن عمل شخصي يصدر من المسئول نفسه . المسئولية عن األعمال الشخصية :

لم ينحرف  ، وهذه هي القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية . بل يكلف الدائن إثباته فيجانب المدين ، فالخطأ هنا غير مفروض

  . القانون عنها إلى مسئولية تقوم على خطأ مفروض إال في حاالت معينة حصرتها النصوص

ثم في آثار  ، فنحن نتكلم في أركان المسئولية . لها أركان إذا توافرت ترتبت على المسئولية آثارها ، في قاعدتها العامة ، والمسئولية

  . المسئولية

 ية التقصيرية أركان المسئول -الفرع األول 

  : أركان ثالثة – 524

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 211تنص المادة 

 كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"  
 (595  )

" .  

عالقة (  9)  الضرر(  1)  الخطأ(  2: )  لها أركان ثالثة ، كالمسئولية العقدية ، ويتبين من هذا النص أن المسئولية التقصيرية

ً  . السببية ما بين الخطأ والضرر   . فنتكلم عن هذه األركان الثالثة تباعا

 المبحث األول 

 الخطأ
 (*  )

 

  (La faute  ) 

 : مسألتان – 525

  . ثم نستعرض تطبيقات مختلفة لهذه الفكرة ، تحدد أوالً فكرة الخطأ الذي يوجب المسئولية التقصيرية 

 تحديد فكرة الخطأ في المسئولية التقصيرية  -المطلب األول 

  آراء مختلفة في تحديد فكرة الخطأ – 526

ً  ، تضاربت اآلراء في تحديد معنى الخطأ في المسئولية التقصيرية :   : وهي أربعة ، ونستعرض من هذه اآلراء أكثرها ذيوعا

 أي العمل الضار المخالف للقانون ، فرأى شائع بين الفقهاء يقول إن الخطأ هو العمل الضار غير المشروع
 (599  )

وهذا رأي ال  .

وإذا كانت  . إذ يبقى أن نعرف ما هي األعمال التي تلحق ضرراً بالغير وينهى عنها القانون . يقدمنا كثيراً في تحديد معنى الخطأ

وهذا ما  ، فيكون علينا أن نرسم لها ضوابط تعينها . هناك نصوص تعين بعض هذه األعمال فإن الكثرة الغالبة منها لم يرد فيها نص

  . نتلمسه فال نجده في هذا الرأي

                                                 

كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من " من المشروع التهيدي على الوجه اآلتي :  199يخ النص : ورد هذا النص في المادة تار ( 595)  

 ، وفي لجنة المراجعة عدلت المادة تعديال لفظياً فصارت مطابقة للنص الوارد في القانون الجديد . "ارتكب الخطأ بتعويض الضرر 

ثم لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم  ، وقد وافق عليها مجلس النواب . نهئايف يالمشروع ال 211وأصبحت المادة 

  . ( 991ص  – 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ثم مجلس الشيوخ ، 219

 من القانون الجديد ( 219) م  من المشروع 199تنص المادة " وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

) كل خطأ  فترتب اإللزام بالتعويض على . في عبارة أكثر ما تكون ايجازا ووضوحاً حكم المسئولية التقصيرية في عناصرها الثالثة

 ( 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . فال بد أن من توافر خطأ وضرر ثم عالقة سببية تقوم بينهما . 5 سبب ضرراً للغي ر

.  

 وهذا نص كل منهما :  . من القانون المختلط القديم 121من القانون الوطني القديم والمادة  292من القانون الجديد المادة  219وتقابل المادة 

  . " . . . . كل فعل نشأ عن ضرر للغير يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر" من القانون الوطني القديم :  292م 

كل فعل مخالف للقانون يوجب ملزومية فاعله بتعويض الضرر الناشيء عنه ما لم يكن الفاعل غير " من القانون المختلط القديم :  121م 

  . "سواء لعدم تمييزه بالنسبة لسنه أو ألي سبب آخر  ، مدرك ألفعاله

  . وقد سبق ذكرها . " . . خالف للقانونكل فعل م" وتقول :  ، من القانون المختلط القديم 912أنظر المادة  ( 599)  
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 يعرف الخطأ بأنه هو اإلخالل بالتزام سابق –قال به األستاذ بالنيول  –ورأى ثان 
 (591  )

يبقى هنا أيضاً أن نعرف ما هي هذه  .

 ، والكف عن الغش ، االمتناع عن العنف : حصرها في أربعةيحاول بال نيول أن ي . االلتزامات التي يعتبر اإلخالل بها خطا

وليس  . واليقظة في تأدية واجب الرقابة على األشخاص أو على األشياء ، واالحجام عن عمل لم تتهيأ له األسباب من قوة أو مهارة

  . بل هو تقسيم ألنواعه ، هذا تعريفاً للخطأ

مقدار معقول من الثقة توليه الناس للشخص  : حديد الخطأ يقتضي التوفيق ما بين أمرينورأي ثالث لألستاذ إيمانوييل ليفى يقول إن ت

ومقدار معقول من الثقة يوليه الشخص لنفسه فمن حقه على الناس أن يقدم  ، فمن حقهم عليه أن يحجم عن األعمال التي تضر بهم

وال  ، االحجام يشق لنفسه طريقاً وسطاً يساير ثقته بنفسهفالشخص ما بين اإلقدام و . على العمل دون أن يتوقع اإلضرار بالغير

وهو كما (  confiance legitime trompee)  ويدعى هذا المذهب بمذهب اإلخالل بالثقة المشروعة . يتعارض مع ثقة الناس به

  . نرى ال يتضمن ضابطاً بين هذا الطريق الوسط الذي يعصم الشخص من الخطأ إذا هو سلكه

أو هو إخالل  ، فهو اعتداء على حق يدرك المعتدى فيه جانب االعتداء كما يقول ديموج ، يحلل الخطأ إلى عنصرينورأى رابع 

أو هو انتهاك لحرمة حق ال يستطيع من انتهاك حرمته أن يعارضه  ، بواجب يتبين من اخل به أنه اخل بواجب كما يقول سافاتييه

والحق األقوى أو الحق المماثل كل هذه  ، واإلخالل بالواجب ، واالعتداء على الحق . بحق أقوى أو بحق مماثل كما يقول جوسران

  . بل هي ذاتها في حاجة إلى تحديد ، األلفاظ ال تحدد معنى الخطأ

  ركن مادي وركن معنوي –الخطأ له ركنان  – 527

معناه في المسئولية العقدية هو إخالل بالتزام والرأي الذي استقر فقها وقضاء يقرب معنى الخطأ في المسئولية التقصيرية من  :

 obligation)  وقد رأينا أن االلتزام العقدي الذي يعد اإلخالل به خطأ في المسئولية العقدية إما أن يكون التزاماً بتحقيق غاية . عقدي

de resultat  )، وإنما أن يكون التزاماً ببذل عناية  (obligation de moyen  ). زام القانوني الذي يعتبر اإلخالل به خطأ أما االلت

 . وهو أن يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة والتبصر حتى ال يضر بالغير . في المسئولية التقصيرية فهو دائماً التزام ببذل عناية

راف خطأ يستوجب ن كان هذا االنح. وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف ، فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب

  . مسئوليته التقصيرية

والركن اآلخر معنوى  ،(  culpabilite)  الركن األول مادى وهو التعدى : ومن ثم يقوم الخطأ في المسئولية التقصيرية على ركنين

  .(  imputabilite , discernament)  وهو اإلدراك

 التعدى  : الركن المادي – 1

 ضوعي ال مقياس ذاتيمقياس التعدى مقياس مو – 528

ومجاوزة للحدود التي يجب عليه التزامها  ، فهو تعد يقع من الشخص في تصرفه . نستظهر مما تقدم أن الخطأ انحراف في السلوك : 

 فكيف يقع هذا االنحراف ؟ وما هو ضابطه ؟  . في سلوكه

أو إذا هو دون أن يتعمد اإلضرار  –(  delit civil)  يقع االنحراف إذا تعمد الشخص اإلضرار بالغير ما يسمى بالجريمة المدنية

  .(  quasi – delit civil)  وهذا ما يسمى بشبه الجريمة المدنية –بالغير أهمل وقصر 

 .(  objectif)  أو وجهة موضوعية(  subjectif)  وجهة ذاتية : أما الضابط في االنحراف فيتصور أن يرد إلى إحدى وجهتين

ً فيقاس التعدي ال  in abstracto)  أو مقياساً مجرداً  ، إذا اخترنا الوجهة الذاتية(  in concreto)  ذي يقع من الشخص مقياساً شخصيا

  . إذا آثرنا الوجهة الموضوعية( 

أو نحن ننظر إلى التعدى من خالل شخص  . ال إلى التعدي في ذاته ، والمقياس الشخصي يستلزم أن ننظر إلى شخص المعتدي نفسه

فقد يكون على درجة كبيرة من اليقظة  . أي في سلوكه هو ، فنبحث هل ما وقع منه يعتبر بالنسبة إليه انحرافاً في السلوك . تعدىالم

ً  ، وحسن التدبير فال يعتبر متعدياً إال إذا  ، وقد يكون دون المستوى المعادي في الفطنة والذكاء . فأقل انحراف في سلوكه يكون تعديا

فالتعدي بالنسبة إليه ال يكون انحرافاً في  . وقد يكون في المستوى العادي المألوف . في سلوكه انحرافاً كبيراً بارزاً كان االنحراف 

ولكنه انحراف إذا وقع يعتبره جمهور الناس انحرافاً عن السلوك  ، السلوك بهذا القدر من البروز أو على تلك الدرجة من الضآلة

ويقيس مسئوليته بمعيار من فطنته  ، فهو يأخذ كل شخص بجريرته . لى هذا النحو ال شك في عدالتهوالمقياس الشخصي ع . المألوف

فالشخص ال يكون قد ارتكب خطأ قانونياً إال إذا احس أنه  . وهو في الوقت ذاته يربط ما بين الخطأ القانوني والخطأ األدبي . ويقظته

أو يسجله عليه ولكن المقياس  ، ويثنيه عنه ، يشعره بما يهم أن يرتكب من خطأ ، فضميره دليله ووازعه . ارتكب خطأ أدبياً 

                                                 

فقرة  1) بالنيول  La fauto est un manquement a une obligation preexistanteوهذه هي عبارة بالنيول ذاتها :  ( 591)  

719 ) .  
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فهو يقتضي أن ننسب االنحراف في السلوك إلى  . الشخصي فيه عيب جوهري ال يصلح معه أن يكون مقياساً منضبطاً وافياً بالغرض

 ، وهذا كله أمر خفي . وما درج عليه من عادات ، ونكشف عما فيه من يقظة وما خلص له من فطنة ، فننظر إلى الشخص ، صاحبه

ثم هو بعد ذلك يختلف من شخص إلى شخص فاالنحراف  . بل لعله أن يكون من الخفاء بحيث يستعصى على الباحث المدقق كشفه

ً  ، عن السلوك المألوف وال يكون  ، ييكون تعدياً بالنسبة إلى شخص ذى فطنة أو شخص عاد ، تراه الناس في العادة انحرافاً محققا

من أن  –وقد حاق به الضرر  –فما ذنب ذحية هذا االنحراف ؟ وما الذي يعنيه  . كذلك بالنسبة إلى شخص دون االثنين في الفطنة

يكون المتسبب فيه شخصاً فوق المستوى العادي أو دون هذا المستوى وهل التعويض جزاء جنائي ينظر فيه إلى شخص المجرم قبل 

فيصيب المجرم في نفسه قبل أن يصيبه في ماله ؟ أو هو جزاء مدني ينظر فيه إلى التعدي قبل أن ينظر إلى  . يمةأن ينظر إلى الجر

وال شك كذلك في  . فيصيب المسئول في ماله قل أن يصيبه في نفسه ؟ ال شك في أن التعويض جزاء مدني ال عقوبة جنائية ، المتعدى

 . ما تعنيه الظواهر النفسية بقدر ما تعنيه الظواهر االجتماعية ، كالدائن بمقتضى العقد ، أن الدائن بمقتضى العمل غير المشروع

وكما يقف الدائن في العقد عند اإلرادة الظاهرة يستخلص منها اإلرادة  ، فالخطأ كاإلرادة شيء اجتماعي قبل أن يكون ظاهرة نفسية

ك الدائن في العمل غير المشروع ينبغي أن يقف عند االنحراف عن السلوك كذل ، الباطنة دون أن يعبأ بما يكنه مدينه من سريرة خفية

  . المألوف ال يعبأ بما ينطوي عليه مدينه من تراخ أو يقظة

فيقاس االنحراف بسلوك شخص تجرده من ظروفه  . من أجل هذا كله رجح ألخذ بالمقياس المجرد دون المقياس الشخصي

فال هو خارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى  ، خص العادي الذي يمثل جمهور الناسهذا الشخص المجرد هو الش . الشخصية

وهو الشخص الذي اتخذناه من قبل مقياساً للخطأ العقدي في  : وال هو محدود الفطنة خامل الهمة فينزل إلى الحضيض ، الذروة

وسماه  ، وهو شخص عرفه القانون الروماني . جل العاديحيث يطلب من المدين في األصل أن يبذل عناية الر ، االلتزام ببذل عناية

ونقيس عليه سلوك الشخص  ، ننظر إلى المألوف من سلوك هذا الشخص العادي(  bon pere de famille)  برب األسرة العاقل

وانتفى عنه  ، فهو لم يتعد . فإن كان هذا لم ينحرف في سلوكه عن المألوف من سلوك الشخص العادي . الذي نسب إليه التعدي

 ، وثبت عليه الخطأ ، فقد تعدى ، فمهما يكن من أمر فطنته ويقظته ، أما إذا كان قد انحرف . ونفض المسئولية عن كاهله ، الخطأ

فال نحن في حاجة إلى البحث عن خبايا النفس  . بهذا وحده يسلم لنا مقياس منضبط صالح واف بالغرض . وترتبت المسئولية في ذمته

واحداً بالنسبة إلى جميع  بل يصبح التعدي أمراً  . وال المقياس يختلف في تطبيقه من شخص إلى شخص ، عن خفايا السرائروالكشف 

ً  . إذ أن معياره ال يتغير ، الناس من فطن ذكي  يصدرأن يستوي في ذلك  ، فإذا جاوز االنحراف المألوف من سلوك الناس صار تعديا

 وتنضبط الروابط القانونية ، فتستقر األوضاع ، يصبح الخطأ شيئاً اجتماعياً ال ظاهرة نفسيةو . أو خامل غبي ، أو وسط عادي
 (591  )

. 

أن تخفى ما ينطوي عليه  –وهو المقياس الذي أخذ به الجمهور من رجال الفقه والقضاء  –وال نريد في دفاعنا عن المقياس المجرد 

 . ذلك أن الشخص الذي هو دون المستوى العادي من الفطنة واليقظة .(  risqué)  من تسليم جزئي بقيام المسئولية على تحمل التبعة

وبذل  ، فقد يكون استنفد ما وسعه من جهد . كان عليه أن يتحمل تبعة نشاطه فيما ينزل فيه عن المستوى العادي ، إذا اخذ بهذا القياس

 ، فبعد انحرافه عن هذا المستوى تعديا . ولكن ذلك كله لم ينهض به إلى مستوى الشخص العادي ، ما في طاقته من حرص ويقظة

                                                 

في هذا المقام عن سائر  ) الخطأ ( ويعني لفظ" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 591)  

) الفعل  أو ) العلم المخالف للقانون ( أو ، ) العمل غير المشروع ( النعوت والكنى التي تخطر للبعض في معرض التعبير كاصطالح

الفعل وتنصرف داللته إلى مجرد اإلهمال و ، والفعل االيجابي ) االمتناع ( فهو يتناول الفعل السلبي . . الخ الذي يحرمه القانون (

وغنى عن البيان أن سرد األعمال التي يتحقق فهيا معنى خطا في نصوص التشريع ال يكون من ورائه إال  . العمد على حد سواء

وهو يسترشد في ذلك بما  . فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي . وال يؤدي قط إلى وضع بيان جامع مانع ، إشكال وجه الحكم

ومخالفة  ، فثمة التزام يفرض على الكافة عدم اإلضرار بالغير ، القانون عن اإلضرار من عناصر التوجيهيستخلص من طبيعة نهي 

) إقرأ  يوجب أعماله بذل عناية الرجل الحريص ، ويقضي هذا االلتزام تبصراً في التصرف . هذا النهي هي التي ينطوي فيها الخطأ

  . الرجل العادي (

) يفترض فيمن يتمتع بقواه العاقلة أن  على أنه 2151فنص في المادة  ، ذا الضابط التوجيهي إقراراً تشريعياً وقد أقر التقنين النمساوي ه

ويتحقق معنى الخطأ في كل عمل ينشأ عنه ضرر بحقوق الغير إذا لم  . تتوافر لديه درجة االنتباه والعناية التي تتوقع في سواد الناس

 ، بعد أن وضع المبدأ العام في المسئولية التقصيرية ، وقد عرض التقنين البولوني . درجة (يلتزم من وقع منه هذا العمل تلك ال

مسئولية من يحرض شخصاً آخر على  291فقرر في المادة  . لصورة التحريض واإلعانة على اإلضرار وصورة االفادة من الضرر

وهي  ، أما حكم الصورة األولى ، كما قرر مسئولية من يفيد عن بينة من ضرر يصيب الغير ، الاضرار بالغير أو يعينه على ذلك

ولكن حكم الصورة الثانية ال يزال محال  ، ألن االشتراك في ذاته يعتبر خطأ مستقال ، فال وجه للشك فيه ، الخاصة بمسئولية الشريك

ولم يجاوز أمره حدود االنتفاع عن بينة من ضرر  ، نحو خطأ معينفإذا لم يكن قد وقع ممن أثرى على هذا ال ، للنظر من وجوه

)  . " من تقنين االلتزامات السويسري ( 99) أنظر المادة  فال تجوز مساءلته إال بمقتضى قواعد االثراء بال سبب ، أصاب الغير

  . ( 999ص  – 995ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
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فهي ال تقوم على أي خطا بالنسبة إلى  ، ومسئوليته هنا إذا كانت تقوم على خطأ قانوني بالنسبة إلى المقياس المجرد . ويصبح مسئوال

أو يبلغوا  ، وهم مأخوذون بهذا المقياس المجرد ، المطلوب من الناس جميعاً  فكأن . ومن هنا يجيء تحمل التبعة ، المقياس الشخصي

هكذا يعيش  . ومن نزل عنه كان نزوله غرما ، فمن عال عن الوسط كان علوه غنما . من الفطنة واليقظة ما بلغ أوساطهم من ذلك

  . وهذا هو الثمن الذي يدفعه للعيش فيه ، اإلنسان في المجتمع

 من الظروف الداخلية ال من الظروف الخارجية التجرد – 529

قد تجرد كما قلنا من جميع الظروف الذاتية المالبسة  –مقياس السلوك المألوف من الشخص العادي  –وهذا المقياس المجرد  : 

ن هو فهو مأخوذ بمقياس السلوك المألوف من الشخص العادي حتى لو كا ، إذ هي ظروف داخلية متصلة به ، لشخص المتعدى

 ضعيف اإلدراك ، قليل الفطنة ، محدود الذكاء
 (597  )

 . بليد الطبع ، خامل الهمة ، وهو مأخوذ به أيضاً حتى لو كان بطيء الحركة ،

ولو أن سائق السيارة ليال في المدينة كان ضعيف  –عصبي المزاج  ، ثائر الطبع ، و هو مأخوذ به كذلك حتى لو كان عنيف التصرف

فإن شيئاً من هذا  ، أو كان امرأة ال تضبط أعصابها ، أو كان صبياً صغيراً في السنن أو كان ريفياً لم يتعود القيادة في المدن ، النظر

والشخص العادي هنا رجل سليم  . فما زال السائق مأخوذاً بمقياس السلوك المألوف من الشخص العادي . ال يغير من وجه المسألة

وما تنتظر بحق أن يكون عليها  ، هذه هي الصفات التي ألفتها الناس . يستطيع عند االقتضاء أن يضبط أعصابه ، تعود القيادة . النظر

  . سائق السيارة ليال في المدينة

ً  ، سائق السيارة ليال في المدينة : نقول  ، ذلك أن الشخص العادي الذي جعل مقياساً مجرداً  . دون تحديد ولم نقل سائق السيارة إطالقا

فليس لنا أن  ، إذا كنا قد جردناه من جميع الظروف المالبسة لشخص المتعدى إذ هي ظروف داخلية تتصل بهذا الشخص بالذات

فهو يسوق السيارة  . فال نجرده أوالً من ظروف الزمان . نجرده من الظروف الخارجية إذ هي ظروف عامة تتناول جميع الناس

وال نجرده ثانياً من ظروف  . بل يستوي فيه مع سائر سائقي السيارات ، ال ينفرد به ، رجيوظرف الزمان هذا ظرف عام خا . ليال

وهناك ظروف أخرى  . وظرف المكان هذا هو أيضاً ظرف عام خارجي كظرف الزمان . فهو يسوق السيارة في المدينة . المكان

أو في  ، فهو قد يسوق سيارته في منعطفات ضيقة . د منهاوعدم التجر ، فيجب االعتداد به ، خارجية عامة قد تحيط بسائق السيارة

 . ففي مثل هذه الظروف الخارجية يجب عليه أن يصطنع الحيطة واألناة في السير . أو على أرض مبللة ، شوارع مزدحمة بالناس

ففي مثل هذه الظروف  ، أو يخترق صحراء في طريق ممهد ، وهو قد يسوق سيارته في شوارع فسيحة أو في طرق خالية من الناس

  . الخارجية ال ضير عليه إذا هو أسرع

يجب أن يتجرد من الظروف  . الذي نجعل سلوكه المألوف مقياساً للخطأ ، إن الشخص العادي : نستظهر إذن مما قدمناه القاعدة اآلتية

وأهم الظروف الخارجية  . الداخلية الذاتية المالبسة لشخص المتعدى دون أن يتجرد من الظروف الخارجية العامة التي تحيط بالتعدى

  . العامة التي ال يجوز التجرد منها هي ظروف الزمان وظروف المكان

وهي ظرف  . أن اعتبرناها ظروفاً داخلية شخصية يجب التجرد منها نعود إلى ظروف ثالثة سبق ، وقبل أن نترك هذا الموضوع

يجب أن  ، حتى لو كان صبياً أو امرأة أو ريفياً  ، فقد أسلفنا أن سائق السيارة . وظرف الحالة االجتماعية ، وظرف الجنس ، السن

حيث ال يختص  . ر في شأن قيادة السيارةوإذا صح هذا النظ . يقاس سلوكه بسلوك الرجل العادي المجرد من هذه الظروف الثالثة

فإنه ال يصح في شأن األعمال التي تعتبر عادة من أعمال الصبيان أو النساء  ، بهذا العمل الصبيان أو النساء أو الريفيون دون غيرهم

كذلك المرأة إذا  . لسنفإن الصبي الصغير إذا لعب مع رفقائه ال ينبغي أن يقاس سلوكه بسولك الشخص الناضج في ا ، أو أهل الريف

وهو يعيش  . والريفي الساذج . ال يقاس سلوكها فيه بسلوك الرجل ، كالتعليم والتوليد والتمريض . باشرت عمال تباشره النساء عادة

ذلك أن الصبي الصغير فيما يقوم به من أعمال  ، ال يقاس سلوكه بسلوك المتحضر المثقف ، في قريته النائية عيشته المألوفة

ينبغي أن يعتبر كل منهم منتمياً إلى طبقة  ، والريفي فيما يسكن إليه من حياة قروية ، والمرأة فيما تباشره من أعمال النساء ، لصبيانا

شخص عادي يكون سلوكه المألوف هو المقياس الذي يقاس به سلوك  ، من كل طبقة من هذه الطبقات الثالث ، فيتجرد ، قائمة بذاتها

يتجرد عن  ، صبي مثلهم ، فيما هو من أعمال الصبيان ، فالمقياس المجرد للصبيان . لتي تنتمي إلى هذه الطبقةجميع األفراد ا

امرأة منهن من  ، فيما تباشر النساء عادة من أعمال ، والمقياس المجرد للسناء . الظروف الداخلية الشخصية التي تتعلق بصبي بالذات

فيما يدخل في حياتهم  ، والمقياس المجرد ألهل القرى . الشخصية التي تتعلق بامرأة بالذات وسطياتهن تتجرد عن الظروف الداخلية

أما قيادة السيارة فال تدخل في  . قروى منهم ومن أوسطهم يتجرد عن الظروف الداخلية الشخصية التي تتعلق بقروى بالذات ، الريفية

لذلك كانت ظروف السن  . وليست محصورة في أهل القرى ، اء عادةوال هي من األعمال التي تباشرها النس ، أعمال الصبيان

ومن ثم يتبين أن الظرف الواحد قد يكون  . والجنس والحالة االجتماعية بالنسبة إليها ظروفاً داخلية شخصية ال ظروفاً خارجية عامة

                                                 

 وسنرى ذلك فيما يلي :  . وإال انعدم الركن المعنوي للخطأ ، حد انعدام التمييز بحيث ال يصل ضعف اإلدراك إلى ( 597)  
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وفي هذه النسبية التي نقول  . ة إلى شيء آخرثم ينقلب إلى ظرف خارجي عام بالنسب ، ظرفاً داخلياً شخصياً بالنسبة إلى شيء معين

 بها ما يجعل المقياس المجرد أوفر مرونة وأكثر مطاوعة لمقتضيات الظروف
 (595  )

.  

  عبء اإلثبات في ركن التعدي – 531

 . كان على المضرور عبء إثبات وقوعه من المتعدى ، إذا وقع من شخص فألحق ضرراً بآخر ، والتعدي على الوجه الذي بسطناه :

وقد أسلفنا أن المسئولية عن األعمال الشخصية تقوم على خطأ  ، فإن المسئولية هنا قد ترتبت على عمل شخصي صدر من المسئول

فترتبت المسئولية في  ، يفعلى الدائن في هذه الحالة أن يثبت أن المدين قد انحرف عن السلوك المألوف للرجل العاد . واجب اإلثبات

كما  ، فقد قدمنا أن الدائن في العقد هو الذي يثبت إخالل المدين بالتزامه العقدي . وهذا هو عين ما قررناه في المسئولية العقدية . ذمته

 أن المدين هو الذي يثبت أنه قام بالتزامه
 (559  )

 ، د أخل بالتزامه القانونييثبت الدائن أن المدين ق ، في المسئولية التقصيرية ، وهنا .

 بأن انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي فألحق الضرر بالدائن ، فلم يصطنع الحيطة الواجبة في عدم اإلضرار بالغير
 (552  )

.  

 حاالت ثالث تجعل التعدي عمال مشروعا – 531

إال أن  . رجع عليه بتعويض الضرر الذي أحدثه هذا التعدي . وإذا اثبت الدائن في المسئولية التقصيرية وقوع التعدى من المدين : 

إذ هو أثبت أنه وقت أن  . فيقلبه إلى عمل مشروع ال يوجب مسئوليته . المدين يستطيع أن يزيل عن التعدي صفة عدم المشروعية

حالة تنفيذ ألمر صادر  أو .(  etat de legitime defense)  حالة الدفاع الشرعي : ارتكب هذا العمل كان في إحدى حاالت ثالث

  ( . execution d'un ordre emanant d'un superieur hierarchique)  من الرئيس

وتعتبر هناك  ، وهي حاالت نقلت عن القانون الجنائي . وقد عرض القانون المدني الجديد لهذه الحاالت الثالث بنصوص صريحة

  . ونستعرضها هنا في إيجاز . أسباباً لإلباحة

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي "  من القانون المدني الجديد على أنه 211نصت المادة  : حالة الدفاع الشرعي – 991

وإال أصبح ملزماً  ، على أال يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، كان غير مسئول ، أو عن نفس الغير أو ماله ، عن نفسه أو ماله

 العدالة بتعويض تراعى فيه مقتضيات
 (551  )

" .  

                                                 

نفى الخطأ العمدي أيضاً يطبق المقياس  ) اإلهمال أو التقصير ( وال يقتصر تطبيق المقياس المجرد على الخطأ غير العمدي ( 595)  

فيكون الخطأ العمد انحرافاً عن  ، وف ال يقصد اإلضرار بالغيروال يكفى لتطبيقه أن يقال إن الشخص العادي في سلوكه مأل . المجرد

فالتاجر  . ذلك أن من يتعمد اإلضرار بالغير ال يكون مخطئاً في جميع األحوال . ( 595فقرة  2) أنظر مازو  هذا السلوك المألوف

وإنما يكون من يتعمد اإلضرار بالغير متعديا  . الذي ينافس تاجراً آخر منافسة شريفة ال يكون مسئوال حتى لو تعمد اإلضرار بمنافسة

وال يعنينا عنه قصد اإلضرار  ، فها نحن هنا نطبق المقياس المجرد . إذا هو انحرف في سلوكه عن السلوك المألوف للشخص العادي

  . ( 99) قارن الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة  . بالغير

  . 515أنظر آنفاً فقرة  ( 559)  

ولما كان األصل في المسئولية التقصيرية بوجه " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 552)  

ويراعى أن المشروع لم يبلغ  ، وهو الدائن ، لذلك ألقى عبء اإلثبات فيها على عاتق المضرور ، عام أن تناط بخطأ يقام الدليل عليه

 ، تفريعا على ذلك ، فقد انتهى هذا التقنين . التقنين السوفيتي في ابتناء تلك المسئولية على أساس الخطأ المفروض في هذه الناحية شأو

ويبرأ  ، ) من اضر بالغير في شخصه أو ماله يلزم بتعويض الضرر بان 599إلى تقرير قاعدة أخرى بشان اإلثبات فقضى في المادة 

أو أنه حدث من  ، أو أنه كانت له سلطة إحداثه قانونا ، ى أنه لم يكن في مقدوره أن يتقى هذا الضررمن التزامه هذا إذا أقام الدليل عل

ويراعى من ناحية أخرى أن الشقة بين أحكام المشروع وبين المسئولية على  . جراء سبق إصرار المضرور أو إهماله الفاضح (

ذلك أن  . فرق تلك األحكام عن المسئولية على أساس الخطأ المفروضمما ي ، ساسا تبعة المخاطر المستحدثة ال تزال أبعد مدى

وقصارى ما هناك أن المشروع قنع بتطبيق  . األوضاع االقتصادية في البالد ال تقتضي تطوراً يبلغ في عمقه مثل هذا المدى

أما  . سئولية الناشئة عن األشياءالمسئولية على أساس الخطأ المفروض في نطاق األحكام الخاصة بالمسئولية عن عمل الغير والم

المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة فال يوجد في شأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما 

 . ( 959ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم 

من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  199مادة تاريخ النص : ورد هذا النص في ال ( 551)  

وإال أصبح ملزماً  ، عن أال يجاوز في ذلك القدر الضروري ، كان غير مسئول ، سواء تعلق هذا الدفاع به أو بغيره ، شرعي

واستقر الرأي على أن  ، ضاء فيما هو الدفاع الشرعيوفي لجنة المراجعة تناقش األع . "بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة 

من أحدث ضررا وهو في حالة " وقد أصبح نص المادة النهائي كما يأتي :  ، الدفاع الشرعي هو المحدد بشروطه في القانون الجنائي

بح ملزماً بتعويض وإال أص ، على أال يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره كان غير مسئول
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ولكن يجب في ذلك توافر الشروط المعروفة للدفاع الشرعي  . فالدفاع الشرعى عن النفس أو المال يبيح التعدى ويجعله مشروعاً 

أو على نفس الغير أو مال هذا الغير إذا كان عزيزاً عليه إلى  ، أن يكون هناك خطر حال على نفس الدافع أو ماله(  أوالً ) " :  وهي

 . بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا االعتداء ، وال يشترط وقوع االعتداء على النفس أو المال بالفعل . درجة كبيرة

 ويترك هذا لتقدير الدفاع متى كان هذا التقدير مبنياً على أسباب معقولة
 (559  )

.  ( ً أن يكون إيقاع هذا الخطر عمال غير (  ثانيا

ً )  . فليس لمن ألقى القبض عليه بطريق قانوني أن يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعي . مشروع أن يكون دفع االعتداء (  ثالثا

                                                                                                                                                                    

وفي لجنة  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 219وأصبح رقمها  . "تراعى فيه مقتضيات العدالة 

 ، على أن يكون التعويض بقدر المجاوزة ، في حالة مجاوزة حدود الدفاع الشرعي ، القانون المدني بمجلس الشيوخ اقترح النص

وقد وافقت اللجنة  ، فأجيب بأن نص المشروع يفيد هذا المعنى ومن المتفق عليه أن التعويض يقتصر على مقدار المجاوزة في الدفاع

في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو " بعبارة " في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عن غيره " ثم استعيضت عبارة  ، على هذا التفسير

 . إلظهار أن الدفاع يشمل المال أيضاً وتمشياً مع األحكام المقررة في هذا الشأن في قانون العقوبات" ماله  ماله أو عن نفس الغير أو

 ( 911ص  – 915ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته . 211وأصبح رقم المادة 

  . المشروع الفرنسي اإليطاليمن  11أنظر أيضاً الفقرة األولى من المادة  .

 . والقانون الجديد لم يفعل غير أن قنن أحكام القضاء في ذلك ، ولكن القاعدة كمان معموالً بها ، وال يوجد مقابل لهذا النص في القانون القديم

 وورد نصوص في قانون العقوبات عن الدفاع الشرعي نذكر منها ما يأتي : 

لقاً على من قتل غيره أو اصابة بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو ال عقوبة مط" عقوبات :  159م 

 وقد بينت الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها ( 199إلى  151) وتراجع المواد من  . "عن نفس غيره أو ماله 

.  

الكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصداً ال يعفى من العقاب ب" عقوبات :  – 192م 

ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذوراً إذا رأى لذلك محال وأن  . إحداث ضرر اشد مما يستلزمه هذا الدفاع

  . "يحكم عليه بالحبس بدال من العقوبة المقررة في القانون 

ولمن أحدث الضرر كذلك أن يتنصل من تبعة عمله ويدفع " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

والضرورة  ، وصدور أمر من رئيس ، إذا اثبت توافر سبب من أسباب اإلباحة وهي ثالثة : الدفاع الشرعي . . . المسئولية عن نفسه

) حالة يجبر فيها الشخص على  بأنها 59 – 295فاع الشرعي فقد عرفها التقنينان التونسي والمراكشى في المادتين : أما حالة الد

فمن يقوم بالدفاع الشرعي  . أو موجه إلى شخص الغير أو ماله ( ، العمل لدرء اعتداء حال غير مشروع موجه إلى شخصه أو ماله

وقد نص التقنين  . وال يعتبر ما وقع منه خطا يوجب المسألة ، ال يكون مسئوال ، فيحدث ضرراً للمعتدى ، في مثل هذه الحالة

كل عمل يفرض على الشخص جبراً في سبيل الدفاع عن النفس ال يعتبر " بأن  111فقضى في المادة  ، األلماني صراحة على ذلك

وجعل من  ، بل جاوز هذه الحدود ، ولم يقتصر القانون البرتغالي على تخويل الشخص حق الدفاع عن نفسه فحسب . "مخالفاً للقانون 

وإنما هو واجب قانوني تترتب عليه  ، وليس هذا الواجب مجرد واجب أدبي . ذاك الدفاع واجباً يقع على عاتق من يشهد االعتداء

وكان ال يعرض  ، كل من يمتنع عن مقاومة عمل غير مشروع" التقنين على أن  من هذا 1917وقد نصت المادة  . تبعات قانونية

وبديهي أن المسئولية ال ترتفع في حالة الدفاع الشرعي إال إذا  . "يسأل عن التعويض مسئولية احتياطية  ، نفسه لخطر لو أنه قاومه

 ، فإذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه من قبيل الخطأ . كان من ألجئ إليه قد اقتر على القدر الالزم لدفع الخطر في غير إفراط

وفي هذه الصورة يقضي للمضرور بتعويض عادل ولكنه تعويض مخفف يقدره  . وقاسم المعتدى بذلك تبعة خطأ مشترك يتردد بينهما

  . ( 915ص  – 917ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "الثاني وفقاً لقواعد الخطأ المشترك 

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يشترط في القانون لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع اعتداء على النفس أو المال  ( 559)  

وتقدير الدفاع أن الفعل يستوجب الدفاع يكفي فيه أن يكون  . بل يكفي أن يكون قد وقع فعل يخشى منه وقوع هذا االعتداء ، بالفعل

فإن رأى  ، وما دامت العبرة في التقدير بما يراه الدافع في ظروفه التي يكون فيها . من شأنها أن تبرر ذلكمبنياً على أسباب معقولة 

وإذن فقول الحكم بأن المتهم لم يصب ال هو وال أعد من  . المحكمة وهي تصدر الحكم في الدعوى يجب إال يحسب له حساب في ذلك

هذا القول على  –ي عليهم من إطالق النار وتصويب البندقية إليه كان مجرد التهديد وأن قصد العساكر المجن ، األهالي بأية إصابة

إذ هو لو كان اعتقد في الظروف التي كان فيها أن  ، اطالقه ال يصلح سبباً لنفي ما تمسك به المتهم من أنه كان في حالة دفاع شرعي

نوا معه بمحل الواقعة لكان اعتقاده له ما يبرره ولكن كافياً في تبرير العيار الذي أطلق كان مقصوداً به أصابته أو إصابة أحد ممن كا

 9أنظر أيضاً نقض جنائي في  – 912ص  57رقم  15المحاماة  2551ديمسبر سنة  17) نقض جنائي في  فعل القتل الذي وقع منه

ابتة بالحكم هي أن المتهم لم يطلق وقضت كذلك بأنه إذا كانت الواقعة الث . ( 559ص  79رقم  19المحاماة  2559ابريل سنة 

مما  ، متى كانت االصابة غير مميتة ، المقذوف الناري الذي أصاب المجنى عليه إال حين رآه عند الفجر في زراعته يسرق منها فهذا

 519ص  255رقم  15المحاماة  2559يناير سنة  27) نقض جنائي في  يسوغ القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن ماله

) .  
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ً  . بالقدر الالزم دون مجاوزة أو افراط ولكن هذا  . وثبت في جانبه الخطأ ، فإن جاوز الشخص حدود الدفاع الشرعي كان متعديا

 ، فتكون مسئولية من جاوز حدود الدفاع الشرعي مسئولية مخففة ، قابله خطأ من جانب المعتدىالخطأ من جانب المعتدى عليه ي

 ، وذلك طبقاً لقواعد المسئولية عن الخطأ المشترك ، كما يقضى النص"  تراعى فيه مقتضيات العدالة"  والتعويض الذي يدفعه

  . وسيرد ذلك ذلك

ُ كان دفع  ، ومتى توافرت شروط الدفاع الشرعي بل هو عمل مشروعي ال تترتب عليه  ، االعتداء باعتداء مثله ال يعتبر تعديا

  : ويمكن تخريج هذا الحكم على أحد وجهين . ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . المسئولية

فإنه يبقى بعد ذلك أن هذا الخطأ قابله من  ، أن دفع االعتداء إذا اعتبر تعدياً فثبت الخطأ في جانب المعتدى عليه(  الوجه األول)  

والقواعد المعروفة في نظرية الخطأ المشترك تجعل الخطأ األكبر يستغرق الخطأ  . إذ كان هو البادئ ، جانب المعتدى خطأ اكبر منه

تداء خطأ وإن استغرقه إذ يعتبر دفعه لالع ، ولكن تخريج الحكم على هذا الوجه ال ينفي التعدى في جانب المعتدى عليه . االصغر

  . خطأ أكبر منه

 . بل هو عمل مباح مشروع . وليس هو بخطأ أصغر استغرقه خطأ أكبر منه ، أن دفع االعتداء ال يعتبر تعدياً (  الوجه الثاني)  

فما هو السلوك المألوف للشخص العادي إذا دهمه خطر  . وتطبيق المقياس المجرد الذي يقاس به ركن التعدى يؤدي إلى هذه النتيجة

مراعياً في ذلك تناسباً معقوال بين الخطر الذي يتهدده والوسيلة التي يدفع بها  ، ؟ إنه يدفع دون شك هذا الخطر بما وسعه من جهد

بأن لم يراع التناسب المعقول بين  ، أما إذا انحرف عنه . فإذا لم ينحرف المعتدى عليه عن هذا السلوك لم يكن متعدياً  . االعتداء

  . اعتبر عمله تعدياً يخفف منه االعتداء الذي بودئ به طبقاً لقواعد الخطأ المشترك ، الخطر والوسيلة لدفعه

 ألنه هو الذي يتمشى مع المقياس المجرد لكن التعدي على النحو الذي أسلفناه ، ونحن نؤثر هذا التخريج
 (555  )

.  

 ذ أمر صادر من الرئيسحالة تنفي – 533

ال يكون الموظف العام مسئوال عن عمله الذي اضر بالغير إذا قام به تنفيذا "  من القانون المدني الجديد على أنه 211نصت المادة  : 

عية وأثبت أنه كان يعتقد مشرو ، أو كان يعتقد أنها واجبة ، متي كانت أطاعه هذا األمر واجبة عليه ، ألمر صدر إليه من رئيس

 وانه راعي في عمله جانب الحيطة ، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة ، الذي وقع منه العمل
 (559  )

" . 

                                                 

فتعذر تبرير اإلعفاء  ، واعتبرنا دفع االعتداء خطأ استغرقه خطأ أكبر ، هذا ولو أخذنا بالتخريج األول – 575فقرة  2أنظر جازو  ( 555)  

ولكان العمل الضار الذي يقع في هذه الحالة خطا قائماً لم يقابله خطا يستغرقه من  ، من المسئولية التقصيرية في حالة الضرورة

  . فيما يلي ( 995) أنظر فقرة  جانب المضرور

ال يكون الموظف العام مسئوال  – 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  195تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 559)  

 1 . إذا قام به تنفيذاً ألمر صدر إليه من رئيس تجب عليه طاعته أو من رئيس يعتقد أن الطاعة واجبة له ، بالغير عن عمله الذي اضر

بأن يقيم الدليل على أنه راعى في ذلك جانب الحيطة  ، على من أحدث الضرر أن يثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي قام به –

من رئيس تجب طاعته أو من رئيس يعتقد أن " وفي لجنة المراجعة أبدلت عبارة  . "معقولة  وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب

وذلك ألن  ، "من رئيس نظامي متى كانت اطاعة هذا األمر واجبة عليه أو متى كان يعتقد إنها واجبة " بعبارة " الطاعة واجبة له 

في  211وأصبح رقم المادة  . الرئيس هو الذي تجب له الطاعةبل األمر الذي صدر من هذا  ، الرئيس ليس هو الذ يتجب طاعته

" نظامي " وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت كلمة  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . المشروع النهائي

أثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي و" وادمجت الفقرة الثانية في الفقرة األولى بعد أن عدلت على الوجه اآلتي :  ، ألنها تزيد

وقد توخت اللجنة في التعديل إال تفصل بين " وأنه راعى في عمله جانب الحيطة  ، وقع منه وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة

الواقع أن المسئولية ال ف ، شقي الحكم فضال يثير في الذهن أن األمر ال يعدو مجرد اإلثبات كما كان يفهم ذلك من النص قبل التعديل

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها  . 211وأصبح رقم المادة  . "ترتفع إال إذا توافرت جميع العناصر التي يتضمنها النص 

  . ( 911ص  – 919ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . لجنته

)  ولكن القضاء كان يسير على مقتضى هذا الحكم النطباقه على القواعد العامة ، ولم يشتمل القانون المدني القديم على نص في هذه المسألة

  . ( 912ص  99م  2519يونية سنة  12وفي  – 215ص  29م  2757مارس سنة  9أنظر استئناف مختلط في 

 تي : وتجري على الوجه اآل ، 19هو المادة  ، ويشتمل قانون العقوبات على نص يقابل نص القانون المدني الجديد

إذا ارتكب الفعل تنفيذاً ألمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه  ) أوالً ( ال جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميرى في األحوال اآلتية :"  

إذا حسنت نيته وارتكب فعال تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من  ) ثانياً ( . اطاعته أو اعتقد إنها واجبة

وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إال بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن  . تصاصهاخ

  . "اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أن يكون من صدر منه العمل موظفاً عامال(  أوالً : )  فإطاعة أمر صادر من الرئيس يجعل التعدي عمال مشروعاً بشروط ثالثة
 (551 

 )
.  ( ً وليس يكفي أن يعتقد  . طاعته واجبة عليه ، ولو غير مباشر ، بتنفيذ هذا العمل من رئيس أن يكون قد صدر له أمر(  ثانيا

بل يجب إلى ذلك أن يعتقد أن طاعة  –وهذا ما كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يكتفي به  –الموظف أن طاعة الرئيس واجبة 

فال يجوز  ، واجب طاعته إلى مرؤوسه أمراً غير واجب الطاعةفقد يصدر رئيس  . األمر ذاته الذي صدر إليه من الرئيس واجبة

مثل ذلك أن يصدر مأمور  . وإال كان تعدياً تترتب عليه مسئولية الموظف ، للمرؤوس في هذه الحالة أن ينفذ هذا األمر غير المشروع

ً )  . ة العامةالمركز أمراً ألحد الضباط بالقبض على متهم وحبسه دون أن يستصدر بذلك أمراً من النياب أن يثبت الموظف (  ثالثا

 أولهما أنه كان يعتقد مشروعية األمر الذي نفذه وأن هذا االعتقاد مبنى على أسباب معقولة ال على مجرد الظن : أمرين
 (551  )

. 

  . فلم يرتكب العمل إال بعد التثبت والتحرى ، والثاني أنه راعى في عمله جانب الحيطة

وإن كان يوجب بطبيعة  ، لحدود يكون تنفيذ الموظف ألمر غير مشروع عمال مشروعاً ال يوجب مسئوليتهبهذه الشروط وفي هذه ا

فإن الشخص العادي إذا وجد في الظروف التي حددتها الشروط  . مقياس السلوك المألوف من الشخص العادي ، المقياس المجرد

فال يكون متعدياً وال تترتب  ، ذن لم ينحرف عن هذا السلوك المألوففالموظف إ ، المشار إليها ال يجد بداً من تنفيذ أمر رئيسه

 مسئوليته
 (557  )

.  

فيكفي أن يكون الموظف العام قد اعتقد بحسن نية أنه قام بالعمل  . وما يقال في إطاعة أمر الرئيس يقال أيضاً في إطاعة أمر القانون

وأن يثبت أن اعتقاده هذا مبنى على أسباب معقولة وانه لم  ، اخل في اختصاصهتنفيذا لما أمرت به القوانين أو لما اعتقد أن اجراءه د

 حتى يكون عمله مشروعاً ألنه لم ينحرف به عن السلوك المألوف للرجل العادي ، يقدم العلى العمل إال بعد التثبت والتحري
 (555  )

.  

  : حالة الضرورة – 534

ال يكون  ، محدقا به أو بغيره ، من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر"  على أنمن القانون المدني الجديد  217نصت المادة 

 ملزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا
 (599  )

" .  

                                                                                                                                                                    

ل الضار قد وقع تنفيذاً ألمر وترتفع المسئولية كذلك إذا كان العم" وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

فيجب أوالً أن يكون محدث الضرر  . ويشترط العمال هذا الحكم شرطان . صادر من رئيس إداري النتفاء الخطأ في هذه الصورة

من  وعلى . ويجب ثانياً أن يكون العمل الضار قد وقع تنفيذاً ألمر صادر من رئيس إداري ولو لم يكن الرئيس المباشر . موظفاً عاما

) وقد رأينا أن المشروع النهائي جعل الطاعة واجبة  ال على اعتقاده وجوب طاعة هذا الرئيس فحسب ، أحدث الضرر أن يقيم الدليل

وعليه كذلك أن يقم الدليل على أن  . بل وكذلك على اعتقاده وجوب تنفيذ األمر الصادر منه ، أيضاً لآلمر الصادر من الرئيس (

  . ( 915ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "ياً على أسباب معقولة وانه راعى جانب الحيطة فيما وقع منه اعتقاده هذا كان مبن

فقد كان الفضاء ال يجعل صفة الموظف العام أمراً  ، ولما كان القانون المدني القديم لم يشتمل على نص في هذه المسألة كما قدمنا ( 551)  

 ً جازيت  2519مارس سنة  5محكمة مصر المختلطة في  – 215ص  29م  2757رس سنة ما 9) استئناف مختلط في  ضروريا

مارس سنة  21) استئناف مختلط في  وكان يبحث هل الوكيل يكون مسئوال شخصياً وهو ينفذ تعليمات موكله . ( 15من  27رقم  21

وهل مدير الشركة يكون مسئوال شخصياً وهو ينفذ  ، ( 975ص  95م  2511مايو سنة  29 وف ي – 991ص  91م  2519

فكان يقضي بأن هؤالء يكونون مسئولين متى  ، ( 115ص  21م  2599مايو سنة  17) استئناف مختلط في  قرارات مجلس اإلدارة

  . كانوا يعلمون أن العمل الذي ينفذونه هو عمل غير مشروع

 12) استئناف مختلط في  فإنه يكون مسئوال ، علم عدم مشروعية العمل الذي ارتكبهوظاهر أنه لو اتضح أن الموظف العام كان ي ( 551)  

  . وقد سبقت اإلشارة إلى هنا الحكم ( 912ص  99م  2519يونية سنة 

  . 551فقرة  2أنظر مازو  ( 557)  

 91م  2519ديسمبر سنة  11ختلط في وانظر في الموضوع : استئناف م – ) ثانياً ( من قانون العقوبات الفقرة 19أنظر المادة  ( 555)  

  . 291ص 

 ً فإذا حصل  . فإن الترخيص اإلداري ال يعفى من المسئولية المدنية ، هذا وإذا كان األمر الصادر من رئيس إداري يجعل العمل مشروعا

وال يستطيع  ، بخطئه فإنه يبقى مسئوال إذا اضر الغير ، صاحب المصنع على رخصة بإدارة مصنعه بعد استيفائه الشروط المقررة

  . ( 557فقرة  2) مازو  أن يدفع مسئوليته بأنه حصل على ترخيص بإدارة المصنع واستوفى الشروط التي تطلبتها اإلدارة

وقاية لنفسه أو  ، من سبب ضرراً للغير" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  199تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 599)  

واقرت لجنة  . "ال يكون ملزماً إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسب  ، لغيره من ضرر محدق يزيد كثيراً على الضرر الذي سببه

وفي لجنة القانون المدني بمجلس  . ووافق مجلس النواب عليه . في المشروع النهائي 211وأصبح رقم المادة  ، المراجعة هذا النص

ووافق عليه مجلس الشيوخ كما  . 217وأصبح رقم المادة  ، خ عدل النص حتى أصبح مطابقاً للنص الوارد في القانون الجديدالشيو

من  1فقرة  11وانظر أيضاً في هذه المسألة المادة  . ( 972ص  – 911ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . عدلته لجنته



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مهدداً  ، هو أو غيره ، أن يكون الشخص الذي سبب الضرر(  أوالً : )  فالشروط التي يتطلبها النص حتى تتحقق حالة الضرورة هي

أما المسئولية الجنائية فال ترتفع إال إذا  . ال فرق بين خطر يهدد النفس وخطر يهدد المال من حيث المسئولية المدنيةو . بخطر حال

ً )  .(  عقوبات 12م )  كان الخطر يهدد النفس فال يد فيه لمن سبب الضرر وال لمن  ، أن يكون هذا الخطر الحال مصدره أجنبي(  ثانيا

الخطر مصدره من سبب الضرر فإن الحاقه الضرر بالغير لكي يتقى خطراً هو الذي جلبه على نفسه  وقع عليه الضر رز فإذا كان

فإن دفع الخطر ولو بإلحاق ضرر بمن كان  ، وإذا كان الخطر مصدره هو من وقع عليه الضرر . يعتبر تعدياً يوجب مسئوليته كاملة

ً )  . ية أصالً مصدراً لهذا الخطر يعتبر دفاعاً شرعياً يعفي من المسئول أن يكون الخطر المراد تفاديه اشد بكثير من الضرر الذي (  ثالثا

الفرض األول أن يكون الضرر الذي وقع ال يعد شيئاً مذكوراً بجانب الخطر  : ونرى هنا وجوب التمييز بين فروض أربعة . وقع

كأن يقتلع شجرة مملوكة للغير يمسك بها حتى ينقذ  ، فالشخص الذي يخشى الغرق ال يحجم عن إتالف مال زهيد القيمة . المراد تفاديه

أمكن القول إن الخطر هنا  ، ونزل الضرر إلى هذا الحد من التفاهة ، فإذا ارتفع الخطر إلى هذا الحد من الجسامة . نفسه من الغرق

وكل ما يرجع به هو دعوى ااالثراء  ، اتاًن فال يرجع صاحب الشجرة بدعوى المسئولية التقصيريةيعد قوة قاهرة تنفي المسئولية بت

وهذا هو الفرض  ، والفرض الثاني أن يكون الخطر المراد تفاديه اشد بكثير من الضرر الذي وقع . بال سبب إذا توافرت شروطها

 ، يتفادى خطر المرض ، يعالج به نفسه من مرض دهمه ، يملكهالمألوف في حالة الضرورة فالشخص الذي يستولى على دواء ال 

ومن ثم وجب التفريق بين  –ولم يبلغ الخطر منزلة القوة القاهرة  . وهو في العادة اشد بكثير من الخسارة التي تصيب صاحب الدواء

رة ملحة تعفيه من المسئولية ولكن المريض الذي استولى على الدواء يعتبر في حالة ضرو –القوة القاهرة وحالة الضرورة 

                                                                                                                                                                    

 299من قانون االلتزامات السويسري والمادة  1فقرة  91والمادة  ، من القانون األلماني 117والمادة  ، المشروع الفرنسي اإليطالي

  . من القانون البولوني

 ولكن قانون العقوبات تضمن النص اآلتي :  . ولم يشتمل القانون المدني القديم على نص يقابل هذا النص في القانون المدني الجديد

ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك ال عقاب على من " عقوبات :  12م 

  . "ولم يكن إلرادته دخل في حلوله وال في قدرته منعه بطريقة أخرى  ، الوقوع به أو بغيره

أن حالة الضرورة قد تستتبع التخفيف من  ويراعى اخيراً " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

 ، ويظل محدث الضرر مسئوال في هذه الحالة . فهي تؤدي إلى التخفيف إذا لم يكون للمضرور نصيب في قيامها . المسئولية أو نفيها

 ً وقاية لنفسه أو لغيره من  باعتبار أنه أجلئ إلى ارتكاب العمل الضار ، ولكنه ال يكون ملزماً إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا

أما الغير الذي وقع الضرر وقاية له فيكون مسئوال قبل  . فهو من هذه الناحية أيسر تبعة وأخف وزراً  . ضرر محدق اشد خطراً 

في التفريق بين حالة الضرورة  ، في هذا المقام ، وينبغي التحرز ، محدث الضرر أي قبل المضرور وفقاً لقواعد اإلثراء بال سبب

ففي حالة الضرورة يكون لمحدث الضرر  . وبين هذه الحالة وحالة الدفاع الشرعي من ناحية أخرى ، وبين القوة القاهرة من ناحية

أما القوة القاهرة فهي على النقيض من ذلك تلجئ إلى  . مندوحة عن إحداثه لو أنه وطن نفسه على تحمل الضرر الذي كان يتهدده

 . ثم أن الخطر الداهم الذي يقصد إلى توقيه في حالة الضرورة ال يكون للمضرور يد في إحداثه . عل بدفعهاإلضرار الجاء ال قبل للفا

ويتفرع على ما تقدم أن حالة الضرورة  . فهو بذاته محدث ذلك الخطر ، ويختلف عن ذلك وضع المضرور في حالة الدفاع الشرعي

 . وإنما استلزمه خطر صادر من المضرور نفسه ، ر لم يدفع إليه خطر خارجيقد تختلط بحالة الدفاع الشرعي إذا كان العمل الضا

وقد لمح التقنين األلماني هذه  . ويكون للضرورة حكم الدفاع الشرعي من هذا الوجه ، ففي مثل هذه الحالة تنتفي المسئولية بتاتاً 

مملوكاً للغير لدرء خطر يتهدده أو يتهدد غيره من جراء هذا ) كل من اتلف أو خرب شيئاً  ، على ا 117فنص في المادة  ، التفرقة

فإذا  . متى كان اإلتالف أو التخريب قد استلزمه دفع الخطر وكان الضرر متناسباً مع هذا الخطر ، الشيء ال يعد بذلك مخالفاً للقانون

 ، وني هذه التفرقة نفسها مع اختالف في التعبيروقد اتبع التفنين البول . كان الفاعل قد أحدث الخطر بفعله سئل عن تعويض الضرر (

وقاية لنفسه أو  ، أو قتل أو جرح حيواناً مملوكا للغير ، ) كل من خرب أو اتلف شيئاً مملوكا للغير على أن 259فنص في المادة 

إذا كان لم  ، دث من ضررلغيره من خطر يتهدده أو يتهدد هذا الغير مباشرة من جراء هذا الشيء أو ذاك الحيوان ال يسأل عما يح

ويالحظ أن التقنينين المتقدم ذكرهما يفرقان بين حالة إحداث  . وكان الفعل الذي ترتب عليه الضر الزماً ( ، يستجلب هذا الخطر

ففي الحالة األولى تنتفي المسئولية  . الخطر من جراء شيء يملكه المضرور وبين حالة إحداث الخطر بخطأ من وقع الضرر منه

فواجه  ، على أن المشروع قد عرض لحالة أدق من الحالتين السابقتين . في حين أنها تظل في الحالة الثانية كاملة غير منقوصة ، تاً بتا

وقضى بتخفيف المسئولية في  ، صورة من صور الخطر تنجم عن ظروف خارجية ال يكون لمحدث الضرر أو المضرور يد فيها

 . ( 979ص  – 915ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ها أو نفيها في جملتهاهذه الصورة عوضاً عن اإلبقاء علي

وما  57فقرة  2سافاتييه  –وما بعدها  117فقرة  1و  159فقرة  9ديموج  – 559فقرة  – 551فقرة  2أنظر في حالة الضرورة : مازو 

ريبير في القاعدة  –وما بعدها  – 115ذكرى كابيتان ص وكذلك مقاال له نشر في مجموعة من الدراسات في القانون المدني ل ، بعدها

 Lallement)  اللمان –وما بعدها  991اللو فقرة  – 911فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  – 51األدبية في االلتزامات المدنية فقرة 

رسالة من باريس سنة  ( Starck)  ستارك – 2552رسالة من باريس سنة  ( Aboaf)  ابوف – 2511رسالة من باريس سنة  (

2551 .  
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والفرض الثالث أن يكون الخطر المراد  . وإن كانت ال تعفيه من رجوع صاحب الدواء عليه بدعوى اإلثراء بال سبب ، التقصيرية

قيمة ال ولكنه لم يبلغ حد القوة القاهرة وال حد الضرورة الملحة فالشخص الذي يتلف ماال للغير ذا  ، تفاديه اشد من الضرر الذي وقع

فيلزمه  ، وتقدر الضرورة بقدرها . ال يعفي من المسئولية التقصيرية جملة واحدة ، ليطفئ حريقاً شبت في داره ، يستهان بها

إلى جانب رجوع  –وهذا ما يقضي به النص صراحة  –عن المسئولية التقصيرية  ، أي بتعويض مخفف ، االقاضي بتعويض مناسب

أو دونه في  ، والفرض الرابع أن يكون الخطر المراد تفاديه مساوياً للضرر الذي وقع . راء بال سببصاحب المال عليه بدعوى اإلث

ومن فعل ذلك كان  . وفي هذه الحالة ال يجوز لشخص أن يلحق بغيره ضرراً ليتفادى خطراً ال يزيد على هذا الضرر ، الجسامة

 وتحققت مسئوليته التقصيرية كاملة ، متعدياً 
 (592  )

حن في التمييز ما بين هذه الفروض األربعة إنما نقيس المسئولية بمقياسها ون .

  . فحيث وقع انحراف عن هذا السلوك قامت المسئولية ، وهو السلوك المألوف للشخص العادي ، المجرد

ولكن خفف منه قيام  ، ووقع انحراف في الفرض الثالث . لذلك لم تقم المسئولية ، ولم يقع انحراف في الفرضين األول والثاني

فكانت  ، لم يخفف منه ضرورة تبرره ، ووقع االنحراف كامال في الفرض الرابع . فجاء النص مخففاً للمسئولية ، الضرورة

 المسئولية من أجل ذلك مسئولية كاملة
 (591  )

.  

 اإلدراك  : الركن المعنوي - 2

 مناط المسئولية التمييز – 535

بل يجب لقيامه أن يكون من وقعت منه أعمال التعدي  ، فال يكفي ركن التعدي ليقوم الخطأ . ي في الخطأاإلدراك هو الركن المعنو : 

ومن فقد رشده لسبب عارض كالسكر  ، والمعتوه عتهاً تاماً  ، والمجنون ، فالصبي غير المميز . وال مسئولية دون تمييز . مدركاً لها

كل هؤالء ال يمكن أن ينسب إليهم خطأ ألنهم غير  ، والمصاب بمرض النوم ، سياً والمنوم تنويماً مغنيطي ، والغيبوبة والمرض

  . مدركين ألعمالهم

ومن هذه إلى العصور  ، وانتقلت منه إلى العصور الوسطى ، وهذه مسألة كاد اإلجماع ينعقد عليها منذ تقررت في القانون الروماني

  . واعتبر سقوط المسئولية عن عديم التمييز من الناحيتين الجنائية والمدنية معاً خطوة خطاها القانون إلى اإلمام . الحديثة

 ركن اإلدراك ينفي الخطأ عن عديم التمييز – 536

بدا في  .  على الخطأوهي النظرية التي تبني المسئولية على تحمل التبعة ال ، ولكن تيار النظرية المادية في المسئولية التقصيرية : 

فغير  ، فأنصار النظرية المادية يقولون بالمسئولية حتى إذا انعدم التمييز . العهد األخير يعيد إلى ميدان البحث مسئولية عديم التمييز

إلى المتمسكين ونعوا  . والمسئولية عندهم إنما تقوم على الضرر . المميز إذا لم يكن قادراً على ارتكاب الخطأ يستطيع إحداث الضرر

وأشاروا إلى حاالت يكون من القسوة فيها إال يعوض  . بالخطأ أساساً للمسئولية أن منطقهم يستلزم عدم المساءلة إذا انعدم التمييز

فعمد بعض أنصار المسئولية المبنية على الخطأ إلى تعديل  . عديم التمييز إذا كان واسع الثراء ما أحدثه من ضرر جسيم لفقير معدم

ورأوا في المقياس المجرد الذي اتخذوه معياراً للتعدى ما ظنوه يعينهم على القول بمسئولية عديم التمييز في  . وقفهم من عديم التمييزم

إذ الخطأ عندهم  . بل هو أيضاً قادر على ارتكاب الخطأ ، فقالوا إن عديم التمييز ليس قادراً فحسب على إحداث الضرر . نطاق الخطأ

صغيراً غير مميز كان أو مجنوناً أو  . وعديم التمييز . د هو التعدي والتعدي له هذا المقياس المجرد الذي سبق بيانهله ركن واح
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 . هي المقارنة ما بين وضعين ال تتحقق المسئولية في أي منهما مع إنهما وضعان مختلفان ، بقيت مسألة أخيرة في ركن التعدى ( 591)  

ويخطئ من يظن أن هذين  . ووضع انتفت فيه عالقة السببية لقيام السبب األجنبي ، فهناك وضع لم يقم فيه ركن التعدي فانتفى الخطأ

فهو حتى  ، فال محل عندئذ للبحث عما إذا كان هناك خطأ ، ال شك في أن قيام السبب األجنبي تنتفي به المسئولية ، الوضعين متماثالن

بقى محل للبحث هل الخطأ منتف  ، فإن السبب األجنبي إذا لم يقم . ولكن العسك غير صحيح . داً ال تتحقق به المسئوليةإذا كان موجو

  . أو موجود

كما في مسئولية من تولى الرقابة على  ، وتظهر األهمية العملية لما تقرره في حالة ما إذا كان الخطأ مفروضاً فرضاً قابال إلثبات العكس

)  بل يكفي أن يثبت انتفاء الخطأ ، ( cause etrangece)  فإن المسئولية في هذه الحالة ال يطلب منه إثبات السبب األجنبي . الغير

absence de faute ) .  وهذه مرحلة أيسر في اإلثبات إذ يستطيع من فرض في جانبه الخطأ أن يثبت أن الطريق الذي سلكه لم

أما من يثبت السبب األجنبي فإنه يثبت أن  . وبذلك ينتفي الخطأ ، يسلكه الشخص العادي ينحرف فيه عن الطريق المألوف الذي

  . والفرق ظاهر بين الوضعين . الطريق الذي سلكه هو الطريق الوحيد الذي كان يتحتم عليه أن يسلكه

  . ( 199فقرة  – 115فقرة  2) أنظر مازو  فانتفاء الخطأ هو إذن مرحلة وسطى بين مرحلتين : وقوع الخطأ وقيام السبب األجنبي
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ولم يدع مجاال للقول بأنه  . ووضح شذوذه ، بدا انحرافه . إذا قيس سلوكه بالسلوك المألوف للشخص العادي ، معتوهاً أو غير ذلك

أما انعدام التمييز فهو ظرف  . كان العمل تعدياً يستوجب المساءلة ، صدر منه عمل يضر بالغير فهو إذا . يتصرف تصرف المميزين

وقد تقدم أنه يجب تجريد الشخص العادي الذي جعل مقياساً للتعدي من جميع الظروف  . داخلي شخصي ال يجوز أن يقوم له اعتبار

  . الداخلية الشخصية

فإن المقياس المجرد لهذا الركن ال يسعف في  ، الخطأ ليس له إال ركن واحد هو ركن التعدي ونبادر إلى القول إنه حتى لو قيل إن

فقد قدمنا أنه ال يصح اعتبار ظرف عام تشترك فيه طائفة من الناس ظرفاً داخلياً خاصاً بكل  . نظرنا القائلين بمسئولية عديم التمييز

في  ، فالصبية والنساء والريفيون مقياسهم المجرد . ة عن هذه الطائفة من أعمالعند تقدير ما يصدر عاد . فرد من أفراد هذه الطائفة

ومقياس كل طائفة من هؤالء شخص  . ال يتجرد من عوامل السن والجنس والحالة االجتماعية ، األعمال التي تصدر منهم في العادة

وإن تجرد من الظروف الداخلية الشخصية التي  ، فال يتجرد من المميز العام لهذه الطائفة ، من أوسطهم ينتمي إلى الطائفة بالذات

فال يجوز أن يتجرد  ، وكذلك عديمو التمييز هم أيضاً طائفة من الناس تشترك في مميز عام هو انعدام التمييز . تتعلق بفرد منها بعينه

منهم في العادة ولما كان عديمو التمييز ال يتصور فيهم أن يتصرفوا تصرف  مقياسهم من هذا التمييز في تقدير األعمال التي تصدر

ويجب إال يتجرد المقياس فيه من عامل  ، يدخل ضمن أعمالهم المعتادة ، مهما كان غريباً شاذاً  ، فإن كل عمل يصدر منهم ، المميزين

 انعدام التمييز
 (599  )

فإن هذا السلوك ال  ، لوك المألوف من شخص عديم التمييزفإذا قيس سلوكهم في أي عمل يصدر منهم إلى الس .

  . وعلى هذا الوجه يكون عديم التمييز غير مسئول . وال يعتبر تعدياً  ، ينحرف عن مقياسه

وال تزال  . والصحيح في نظرنا أن للخطأ ركناً آخر هو ركن اإلدراك . هذا كله لو قيل إن الخطأ ال ينطوي إال على ركن التعدي

 . فهي تقوم على التمييز . مرتبطة بهذا العامل األدبي ال يجوز أن تنفك عنه ، مهما جردناها من العوامل األدبية ، ولية المدنيةالمسئ

مادامت المسئولية تقوم على الخطأز  ، والشخص الذي ال يدرك ما يصدر عنه من عمل ال تجوز مساءلته ال ادبياً وال جنائياً وال مدنياً 

فتشيع في المسئولية عامال أدبياً ال يجوز  ، فهي تربط المسئولية بالخطأن وتربط الخطأ بالتمييز . لنظرية الشخصيةوهذا هو فضل ا

 إذ هو عنصر ذاتي يخفف من حدة العنصر الموضوع الذي يهيمن على مقياس الشخص المجرد ، االستغناء عنه
 (595  )

.  

إنما التمييز هو  ، كاألهلية في العقد . لتقصيرية ال يكيف على أنه أهلية يجب توفرهاويبقى أخيراً أن نالحظ أن التمييز في المسئولية ا

  . وقد سبق ذكر ذلك عند الكالم في األهلية . وبدونه ال يكون التعدي خطأ . ركن اإلدراك في الخطأ

  . ثم في الشخص المعنوي ، ونستعرض اآلن ركن اإلدراك في الشخص الطبيعي

  : الشخص الطبيعي - 1

 : النصوص القانونية - 537

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 215نصت المادة  

 . " يكون الشخص مسئوال عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز - 2

من أو تعذر الحصول على تعويض  . ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز - 1

 مراعيا في ذلك مركز الخصوم ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، المسئول
 (599  )

" . 

                                                 

ويالحظ أن كل عمل  . مجنون منهم تقاس تصرفاتهم إلى تصرفاته ، فيما هو من أعمال المجانين ، فالمجانين مقياسهم المجرد ( 599)  

يكون هو المقياس  فأي مجنون يصلح أن ، وأن المجانين سواسية في انعدام التمييز ، يصدر من المجنون يعتبر من أعمال المجانين

  . المجرد

 557فقرة  2بالنيول وريبير وغسمان  – 115ص  – 111كوالن وكابيتان ص  – 517فقرة  1أنظر بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 595)  

 922الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك ص  – 91ص  – 55مصطفى مرعى بك ص  – 911ص  – 919الموجز للمؤلف ص  –

ومع  – 91ص  – 99الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار ص  –وما بعدها  591فقرة  2ذلك مازو أنظر عكس  – 929ص  –

  . 921الدكتور عبد المعطي خيال بك مذكرات غير مطبوعة مشار إليها في مؤلف حشمت بك ص  15ذلك أنظر ص 

لسلمنا بالنسبة إليه  ، لو قلنا بمساءلة عديم التمييزف ، هذا وقد بينا ما ينطوي عليه مقياس الشخص المجرد من تسليم جزئي يتحمل التبعة

  . بنظرية تحمل التبعة تسليماً كامالً 

يكون الشخص مسئوال عن أعماله  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  192تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 599)  

وتعذر  ، إذا وقع الضرر من شخص غير مميز – 1 . حتى لو لم يكن أهالً للتعاقد ، غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز

 ، جاز للقاضي انيلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، رجوع المصاب بالتعويض على من نيضت به الرقابة على هذا الشخص

ما لم يثبت أنه كان  ، التزم بتعويض الضرر إذا أحدث شخص ضرراً في وقت فقد فيه التمييز – 9 . مراعياً في ذلك مركز الخصوم

تعذر الرجوع على " واقترح أيضاً تعديل عبارة  ، وفي لجنة المراجعة اقترحت تعديالت اللفظية . "قد فقد التمييز بغير خطأ منه 
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  عديمو التمييز –التمييز ضروري وهو في الوقت ذاته يكفي  – 538

وهو في الوقت ذاته  ، والتمييز ضروري . يجب أن يكون مميزاً  ، حتى يكون مسئوال مسئولية تقصيرية ، فاألصل إذن أن الشخص :

أما أنه يكفي فيظهر ذلك في أن الصبي المميز يكون مسئوال مسئولية تقصيرية كاملة دون حاجة إلى أن يكون قد بلغ سن  . يكفي

ألن اإلدراك ركن في  ، وأما أنه ضروري فيظهر ذلك في أن الشخص غير المميز ال يكون مسئوال عن أعماله الضارة . الرشد

  . أياً كان السبب في انعدام التمييز ، وهذا الحكم ينطبق على كل شخص غير مميز . ا من غير إدراكفال خط ، الخطأ

 وهو الذي لم يبلغ الساعة من عمره ، فالصبي غير المميز
 (591  )

أما من بلغ السابعة فيفرض  . ال تصح مساءلته مساءلة تقصيرية ،

  . عدام التمييز فيه لمرض عقلي أو لسبب عارضفيه التمييز وتصح مساءلته حتى يقوم الدليل على ان

                                                                                                                                                                    

جوع قانوناً حتى يتبين بوضوح أن التعذر ينصب على جواز الر" تعذر الحصول على تعويض من المسئول " بعبارة " المسئول 

ورؤى بعد المناقشة أن تحذف هذه الفقرة لعدم  ، ونوقشت الفقرة األخيرة من المادة . وعلى إمكان الحصول على التعويض فعال

وألنها لو أقرت لوجب البحث في الحالة التي يفقد الشخص التمييز فيها بغير خطأ منه فيما إذا كان هذا الشخص يبقى  ، الحاجة إليها

وقد رأت اللجنة أن المسئولية تبقى في هذه الحالة ولكن كل ذلك يستفاد من تطبيق القواعد العامة فال  ، تضى الفقرة الثانيةمسئوال بمق

يكون الشخص مسئوال عن أعماله غير  – 2" وقد أصبح نص المادة بعد هذه التعديالت كاآلتي :  . حاجة إلى هذه الفقرة األخيرة

 ، ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز – 1 . ميز ولو لم يكن هناك أهالً لاللتزام بالعدالمشروعة متى صدرت منه وهو م

جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض  ، ولو لم يكن هناك هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعوض من المسئول

ووافق مجلس النواب على المادة وفي  . ي المشروع النهائيف 217وأصبح رقم المادة  . "مراعياً في ذلك مركز الخصوم  ، عادل

 ألنها تزيد ال تقتضيه ضرورة" ولو لم يكن أهالً لاللتزام بالعقد " لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذف من الفقرة األولى عبارة 

ووافقت اللجنة على الفقرة الثانية  . ي الضرر () المؤلف : ويمكن القول بأن في هذا الحذف تجنباً للخلط بين األهلية وركن اإلدراك ف

من  521إذ جاء في المادة  . وله سند من الشريعة اإلسالمية ، وإنما تقضي به العدالة ، ولو أن حكمها مخالف للقواعد المعمول بها

وال يضمن وليه  ، ى حال يسارهفإن لم يكن له مال ينتظر إل ، وإذا أتلف صبي مال غيره فيلزم الضمان من ماله" المجلة ما يأتي : 

أجيب على هذا االعتراض بأن مبدأ مسئولية الصبي غير المميز مأخوذ " بتعويض عادل " ولما اعترض في اللجنة على التعبير  . "

والتعويض العادل أريد به أن يكون أقل من التعويض العادي  ، وهو في الواقع مبدأ جديد على القانون المدني ، من الشريعة اإلسالمية

 . 215وأصبح رقم المادة  . فوافقت اللجنة على إبقاء التعبير كما هو . وأن تراعى فيه اعتبارات قد ال تراعى في التعويض العادي

  . ( 912ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته

كل فعل مخالف للقانون يوجب ملزومية فاعله بتعويض " من القانون المختلط على ما يأتي :  121وفي القانون المدني القديم نصت المادة 

  . "سواء لعدم تمييزه بالنسبة لسنه أو ال يسبب آخر  ، ما لم يكن الفاعل غير مدرك ألفعاله ، الضرر الناشئ عنه

من  259و  297من قانون االلتزامات السويسري والمادتين  95من المشروع الفرنسي اإليطالي والمادة  11 و 19ادتين أنظر أيضاً الم

  . الفقرتين الثانية والثالثة من القانون اللبنانين 211قانون االلتزامات البولوني والمادة 

) المؤلف : وقد بينا عدم الدقة في  جعل التمييز مناطاً لألهلية" أتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما ي

فمرجع األمر  ، فمتى كان الشخص قادراً على تمييز الخير من الشر وجبت مساءلته عن خطئه . في المسئولية التقصيرية هذا القول (

د فقد التمييز بصورة موقوتة متى كان هذا الفقد راجعاً في هذا الشأن فكرة ذاتية أو شخصية يناط بها الحكم ولو وقع العمل الضار بع

أن يقيم الدليل على أن زوال التمييز طرأ عليه بغير خطأ منه إذا أراد أن  ، إزاء ذلك ، ويتعين على محدث الضرر ، إلى خطا الفاعل

الثانية من حيث تسلسل النتائج ووصل  والضرر ال يأتي إال في المرتبة ، فالخطأ يفترض في هذه الحالة . يدفع المسئولية عن نفسه

وقد أورد التقنينان التونسي والمراكشي تطبيقاً لهذا  . إذ هو ينجم عن فقد التمييز وهذا بدوره يترتب على الخطأ ، رباط السببية بها

 ، ئة عن الجنح وأشباهها) حالة السكر ال ترفع المسئولية المدنية في االلتزامات الناش على أن 59/  291الحكم فنصا في المادتين 

ويقع عبء اإلثبات على عاتق المدعى عليه  ، وترتفع المسئولية إطالقاً إذا كان السكر غير اختياري . متى كانت هذه الحالة اختيارية

وإذا  . ةإذ تستبدل بتلك الفكرة الذاتية فكرة موضوعية أو مادي ، ويختلف عن ذلك حكم زوال التمييز بغير خطأ ممن أحدث الضرر . (

وعلى هذا النحو تستأثر المسئولية الموضوعية أو المادية بالصدارة  . كانت المسئولية تظل قائمة في هذا القرض فهي مسئولية مخففة

على المسئولية الشخصية أو الذاتية دون أن تحل محلها على وجه كامل وفال تترتب مسئولية من زال عنه التمييز إال بتوافر شرطين : 

إما لعدم إقامة الدليل على  ، أن يتعذر على المصاب الرجوع بالتعويض على من نيطت به الرقابة على من أحدث الضررأولهما 

فيجوز رفض الحكم  . والثاني أن يسمح مركز الخصوم للقاضي بأن يقرر للمضرور تعويضاً عادال . مسئوليته وإما إلعساره

بل ويجوز عند االقتدار انقاص التعويض عدالة حتى يكون في حدود  ، على ادائه إذا لم يكن غير المميز قادراً  ، بالتعويض إذن

) مجموعة األعمال  . "ومدى الضرر  ) ؟ ( ويراعى في ذلك كله مركز المضرور نفسه من الناحية المادية وجسامة الخطأ . سعته

  . ( 997ص  – 991ص  1التحضيرية 

  . "كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز " من القانون المدني الجديد على أن  59نصت الفقرة الثانية من المادة  ( 591)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 كذلك المجنون
 (591  )

 ال تصح مساءلته
 (597  )

إال أن يقوم الدليل على أنه ارتكب  ، ويفرض في المجنون استصحاب حالة الجنون .

  .(  intervalles lucides)  العمل الضار وهو في لحظة من لحظات االفاقة

أما المعتوه المميز فتجوز مساءلته حتى لو كان محجوراً لتوافر ركن اإلدراك  . ز فال تصح مساءلتهوالمعتوه عتها كامال عديم التميي

  . فيه

ولو تعين لواحد منهم مساعد قضائي طبقاً ألحكام المادة  ، واألصم واألبكم واألعمى ، ولو كانا محجورين ، أما ذو الغفلة والسفيه

 ويميزون بين الخير والشر ، ألنهم يدركون ما يصدر عنهم من أعمال ، ساءلتهم جميعاً فتجوز م . من القانون المدني الجديد 221
 (

595  )
.  

كالمنوم تنويماً مغنيطيسياً والمصاب بمرض النوم  . وتنتفي المسئولية حتى لو كان انعدام التمييز يرجع إلى سبب عارض يزول

والمدمن على السكر أو المخدرات والمصاب بالصرع ونحو ذلك فمتى ثبت أن الشخص الذي ارتبك العمل الضار كان فاقد الوعي أو 

  . فإنه ال تصح مساءلته ألن ركن اإلدراك غير قائم . منعدم التمييز وقت ارتكابه لهذا العمل

  ق انعدام المسئولية النعدام التمييزنطا – 539

إذ يجب النعدام المسئولية أن يكون الشخص قد انعدم فيه التمييز انعداماً تاماً  . وانعدام المسئولية النعدام التمييز ذو نطابق ضيق :

  : ويترتب على ذلك ما يأتي ، بغير خطأ منه وأن يكون عديم التمييز هو المسئول وحده عن خطا غير مفروض

ما سبق أن قدمناه من أن المعتوه المميز وذا الغفلة وغيرهما من ناقصي التمييز تصبح مساءلتهم ألن التمييز فيهم لم ينعدم (  أوالً )  

  . انعداماً تاماً 

  ( ً إال إذا كان سبب فإن عديم التمييز ال تنتفي مسئوليته  . كالخمر والمخدرات ونحو ذلك ، إذا كان انعدام التمييز ليسبب عارض(  ثانيا

فإنه  . فإذا ثبت أن من فقد التمييز لسكر أو لمخدر كان يعلم أن السكر أو المخدر يفقده التمييز . انعدام التمييز ال يرجع إلى خطأ منه

ثبت فعليه أن ي ، وفاقد التمييز لسبب عارضه هو الذي يحمل عبء اإلثبات . يكون مسئوال عن عمله حتى لو ارتكبه وهو فاقد الوعي

 وال يكلف المضرور أن يثبت أن فقد التمييز كان خطا من المسئول . أنه فقد التمييز بغير خطا منه
 (519  )

.  

  ( ً ونسب إليه إهمال ساعد  ، فإن كان في مكان المضرور . ويجب النعدام المسئولية أن يكون عديم التمييز في مكان المسئول(  ثالثا

بل يعتبر  ، فال يرى القضاء المصري في بعض أحكامه أن يسقط هذا اإلهمال من اعتباره عندما يزن المسئولية . على وقوع الضرر

 أن هذا اإلهمال هو خطا من المضرور عديم التمييز يستوجب تخفيف المسئولية طبقاً لقواعد الخطأ المشترك
 (512  )

.  

                                                 

رسالة من  ( Neagu)  نيجي – 71ص  2599مقال له في المجلة االنتقادية سنة  ( Weenz)  أنظر في مسئولية المجنون : وينز ( 591)  

  . 2591رسالة من ديون سنة  ( Limouzoanu)  ليموزوني – 2515باريس سنة 

  . 152ص  م ( 2751مارس سنة  21استئناف مختلط في  ( 597)  

  . 22رقم  129بوريللي م  2771ابريل سنة  1استئناف مختلط في  ( 595)  

قد فقد التمييز بغير خطأ  رأينا أن المشروع التمهيدي تضمن نصاً يقضي بأن فاقد التمييز لسبب عارض هو الذي يثبت أنه كان ( 519)  

ونرى أن األصل في المميز أنه إذا فقد التمييز لسكر  . وقد حذف هذا النص في المشروع النهائي اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . منه

اً أو أنه إال إذا اثبت أنه كان مضطر ، فأقدامه على السكر والمخدرات يعد خطأ منه ، أو لمخدر يكون قد عرف ذلك في نفسه من قبل

ويترتب على ذلك أن المصاب بمرض النوم أو الصرع ال حاجة به أن يثبت أن فقد التمييز  . لم يعهد في نفسه من قبل أن يفقد الوعي

وكثير من التقنينات الحديثة تقرر الحكم الذي تضمنه النص المحذوف من المشروع التمهيدي :  . فإن أمره واضح ، لم يكن بخطأ منه

من قانون  297من قانون االلتزامات السويسري والمادة  95من القانونين التونسي والمراكشي والمادة  59/  291أنظر م 

 . االلتزامات البولوني

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان هناك خطا مشترك من سائق السيارة وهو يسير بسرعة ومن جهة الشمال ومن  ( 512)  

تنزل  ) ومخدومته ( فإن مسئولية السائق ، ير سنه ست سنوات وقد تركه أبوه في الشارع فدهسته السيارةالمضرور وهو طفل صغ

ديسمبر  29) استئناف مختلط في  إلى النصف باعتبار أن هناك خطا مشتركا من السائق ومن والد الطفل الذي ترك طفله في الشارع

م  2592مارس سنة  9وفي  – 15ص  99م  2519ديسمبر سنة  29في وانظر أيضاً استئناف مختلط  – 17ص  12م  2557سنة 

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا تبين أن حادثة ما ترجع إلى خطأ مشترك بين سائق الترام  . ( 111ص  59

) الطفل  الن متضامنين قبل المصابفإن شركة الترام وسائقها يسأ ، وكان المصاب المنسوب إليه الخطأ صبياً غير مميز ، والمصاب

وللشركة إذا  . ألن الخطأ ال تصح نسبته له ، وال يخفف من مسئوليتهما ما هو منسوب للصغير من الخطأ ، عن التعويض كامال (

أنظر في  . ( 511ص  95م  2511مايو سنة  15) استئناف مختلط في  شاءت أن ترجع على والد الصغير بمقتضى قواعد التضامن

ونرى أن عمل الطفل إذا لم يعتبر خطا فهو على كل حال  . 12قد هذا الحكم األخير مصطفى مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة ن

  . عمل مادي تجب مراعاته عند تقدير خطا المسئول



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

  ( ً  فإذا وجد مسئول عنه كاألب أو المعلم أو نحو ذلك . ل وحدهويجب أن يكون عديم التمييز في مكان المسئو(  رابعا
 (511  )

فال بد  ،

ويكون هذا مسئوال عن خطا الغير ال عن خطئه  ، من نسبة الخطأ إلى عديم التمييز حتى تتحقق بذلك مسئولية المسئول عنه

  . وسيأتي بيان ذلك بتفصيل أوفى . الشخصي

  ( ً فإن كان عديم التمييز  . لية عديم التمييز قائمة على خطا مفروض فرضاً ال يقبل إثبات العكسويجب أخيراً أال تكون مسئو(  خامسا

وأخذنا بالرأي الذي يقول إن المسئولية في هذه الحالة تقوم على  . مسئوال عن تابعه أو عن أشياء في حراسته كحيوان أو آلة ميكانيكية

مثل  . وال ينفيه انعدام تمييزه ، أ المفروض يكون قائماً في جانب عديم التمييزفإن الخط . خطأ مفروض فرضاً ال يقبل إثبات العكس

وقد فرض الخطأ في جانبه ولو أنه عديم  ، ذلك الصغير غير المميز يكون مسئوال عمن هم في خدمته مسئولية المتبوع عن التابع

 التمييز
 (519  )

 

 مسئولية عديم التمييز في حاالت استثنائية - 541

إن القانون الجديد قد تدارك ما قد ينجم من ضرر من وراء انتفاء المسئولية النعدام التمييز حتى فى هذا النطاق الضيق الذي ثم  : 

ولم يكن هناك من هو  ، إذا وقع الضرر من شخص غير مميز"  بأنه 215فقضى فى الفقرة الثانية من المادة  . رسمنا حدوده فيما تقدم

مراعياً فى  ، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل ، حصول على تعويض من المسئولأو تعذر ال ، مسئول عنه

 . " ذلك مركز الخصوم

وعديم التمييز ال  ، فالخطأ كما قلنا ركنه اإلدراك . ونبادر إلى القول بأن مسئولية عديم التمييز هنا ال يمكن أن تكون مبنية على خطأ

 ، بالشروط التي وردت فى النص ، فالشخص غير المميز . وإنما تقوم المسئولية فى هذه الحالة على تحمل التبعة . إدراك عنده

 . ولذلك جاءت مسئوليته مشروطة ومخففة . يتحمل تبعة ما يحدثه من ضرر

 . ر عديم التمييزوشرطها أال يجد المضرور سبيالً للحصول على التعويض من شخص آخر غي . فهي أوالً مسئولية مشروطة

والغالب أن يكون عديم التمييز موكوالً إلى رقابة شخص يكفله فالصغير غير المميز يكون عادة في كفالة أبيه أو جده أو أمه أو أحد 

فالمعهود إليه  . من أقاربه والمجنون يكون في كفالة أحد من هؤالء أو في كفالة أحد المستشفيات المعدة لعالج األمراض العقلية

كان هو المسئول وحده نحو  . فإن وجد . بالرقابة على غير المميز هو المسئول عما يحدثه غير المميز من ضرر كما سنرى

أو وجد ولكنه استطاع أن ينفى الخطأ عن نفسه إذ هو خطأ  ، أما إذا لم يوجد . ورجع المضرور عليه بالتعويض كامالً  ، المضرور

فعند  ، لم يستطع نفى الخطأ ولكنه كان معسراً لم يستطع المضرور أن يحصل منه على التعويض أو ، قابل إلثبات العكس كما سيأتي

 . ذلك يرجع المضرور بالتعويض على عدم التمييز نفسه

 . فهو ال يكون مسئوالً حتماً عن تعويض ما أحدثه من الضرر تعويضاً كامالً  . ومسئولية عديم التمييز في هذه الحالة مسئولية مخففة

فالقانون ال يحمله التبعة عن أعماله الضارة إال في حدود  ، بل على تحمل التبعة ، ذلك ألن مسئوليته ال تقوم على خطأ كما قدمنا

فهو يقضى بتعويض كامل إذا كان عديم  . وأهم ما يراعيه القاضى في تقدير التعويض هو مركز الخصوم من الغني والفقر . عادلة

وهو يقضى  . كان المضرور فقيراً معدماً وأصيب بضرر جسيم بسبب العمل الذي صدر من عديم التمييزالتمييز موفور الثراء و

ببعض التعويض إذا كان عديم التمييز ميسر العيش من غير وفر وكان المضرور في حاجة إلى التعويض ويجب على القاضى في 

 –وقد ال يقضى بتعويض أصالً  . قة على نفسه وعلى من تجب عليه نفقتهمهذه الحالة أن يترك لعديم التمييز من ماله مورداً كافياً للنف

وبخاصة إذا كان  ، إذا كان عديم التمييز فقيراً ال مال عنده –ألن الحكم بالتعويض في الحالة التي نحن بصددها جوازى ال وجوبى 

ا بذله المضرور من العناية لتوقي الضرر الذي ويكون كذلك محل اعتبار في تقدير التعويض مقدار م . المضرور في سعة من العيش

فإن تعريض المضرور نفسه في غير حيطة لما عسى أن ينزل به من جراء عبث شخص ال تمييز عنده يعد  ، أصابه من عديم التمييز

فهو فاقد  ، وال عبرة بجسامة ما صدر من عديم التمييز من عمل . خطأ منه قد يستغرق في بعض الحاالت ما أتاه عديم التمييز

                                                 

م تخف في العمل حدة انتفاء ومن ث . ألن عديم التمييز يكون عادة في كفالة شخص يراقبه ويكون مسئوال عنه ، وهذا هو الغالب ( 511)  

  . المسئولية عند انعدام التمييز

  (
519
إذ نصت بصفة مطلقة على أنه يلزم السيد  ، ) القديم ( من القانون المدني 291حيث إن المادة " وقد قضت محكمة النقض بما يأتي :  ( 

قد أفادت أنه ال يجب ثبوت أي تقصير  ، بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمته متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم

 ، ثناء تأدية وظيفتهبل يكفي لتطبيقها أن يقع الخطأ المنتج للضرر من التابع أ ، أو إهمال من جانب المتبوع الذي يلزم بالتعويض

فتصح إذن مساءلة القاصر بناء عليها عن تعويض الضرر الذي ينشأ من أعمال خدمة الذين عينهم له وليه أو وصيه أثناء تأدية 

وال يحق للمساءل فى هذه الحالة أن يرد على ذلك بأنه هو بسبب عدم تمييزه لصغر سنه ال يمكن أن يتصور أي خطأ  . أعمالهم لديه

وإنما هي عن فعل وقع من خادمه أثناء  ، إذ المسئولية هنا ليست عن فعل وقع من القاصر فيكون لإلدراك والتمييز حساب ، في حقه

مصطفى  - 119ص  522رقم  9مجموعة عمر لألحكام الجنائية  2551مايو سنة  19) نقض جنائى في  . "تأدية أعماله في خدمته 

 . مكررة ( 12مرعى بك فى المسئولية المدنية فقرة 
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 اإلدراك ويستوي أن يصدر عنه الجسيم وغير الجسيم
 (515  )

فإن  ، ولكن جسامة الضرر قد تكون محل اعتبار في تقدير التعويض .

ويسترشد القاضى بوجه عام بجميع الظروف التي تالبس القضية  . كان الضرر جسيماً بدا التعويض عنه أكثر عدالً وأعلى قيمة

 . يستعين بها على تقدير التعويض العادل

 في استحداثه لهذه المسئولية الخاصة التي لم يكن القانون المدنى القديم يعرفها . والقانون المدنى الجديد
 (519  )

قد جارى في ذلك  .

 كثيراً من التقنينات الحديثة
 (511  )

. 

 الشخص المعنوى - ب

 جواز مساءلة الشخص المعنوى - 541

المبدأ الذي استقر عليه القضاء والفقه في مصر هو جواز مساءلة الشخص المعنوى عن األخطاء التي يرتكبها ممثلوه عند القيام  : 

وإذا كانت المسئولية الجنائية للشخص المعنوي يصعب التسليم بها لصعوبة تصور  . ولم يقع تردد في هذا المبدأ . بإدارة شؤونه

فإنها تقع  . فإن المسئولية المدنية يسهل التسليم بها ، عقوبة جنائية تنزل بالشخص المعنوي إال فيما يتعلق بالغرامة والمصادرة والحل

مدير  : فيصبح هذا مسئوالً عنها . بها ممثلو الشخص المعنويفي مال الشخص المعنوي واألمثلة كثيرة على األخطاء التي يرتك

سائق قطار يدهس أحد المارة بإهماله فتكون  ، شركة يفصل عامالً في وقت غير الحق فتكون الشركة مسئولة عن هذا الفصل

احبها فتكون مصلحة البريد عامل البريد يضيع رسالة عهد إليه بتسليمها إلى ص . مصلحة السكك الحديدية مسئولة عن إهمال السائق

 مسئولة عن العامل
 (511  )

. 

                                                 

  (
515
وأنظر في االعتبارات  . في الهامش ( 991) أنظر آنفاً فقرة  قارن ما ذكر خطأ فى المذكرة اإليضاحية من مراعاة جسامة الخطأ ( 

وهي تذكر خطأ المسئول وإهمال المضرور في درء  ، من القانون النمساوى 2929التي يراعيها القاضى في تقدير التعويض المادة 

 . ه وخطأالخطر عن

  (
519
والعبرة باليوم الذي وقع فيه  . فليس له أثر رجعى ، ولما كان النص الذي يقرر هذه المسئولية قد استحدثه القانون المدنى الجديد ( 

عديم فالقانون القديم هو الذي يسرى وال مسئولية على  ( 2555أكتوبر سنة  29)  فإن كان قبل يوم نفاذ القانون الجديد ، العمل الضار

 . وإال فإن القانون الجديد هو الذي يسرى وتتحقق مسئولية عديم التمييز المخففة ، التمييز

  (
511
من القانون النمساوى  2929من القانون األلمانى والمادة  715من المشروع الفرنسى اإليطالى والمادة  11 و 19أنظر المادتين  ( 

من  271من القانون السوفييتى والمادة  591من القانون اللبناني والمادة  211ادة من قانون االلتزامات السويسرى والم 95والمادة 

في  2599أبريل سنة  21من القانون اإليطالي الجديد وقانون  1951من القانون البرتغالى والمادة  1911القانون الصيني والمادة 

 . بلجيكا

حتى أن طفالً يوم ولد لو انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزم " ه التعمد أو التعدى وفي الفقه اإلسالمي إذا كان اإلتالف مباشراً ال يشترط في

) الموجز في النظرية العامة لاللتزامات  "وكذا المجنون الذي ال يفيق إذا مزق ثوب إنسان يلزمه الضمان : الهندية  ، الضمان

 . ( 2هامش رقم  911للمؤلف ص 

  (
511
)  وذلك كشركات السكك الحديدية ، المختلطة في أحكام كثيرة بمسئولية الشركات عن أعمال ممثليهاوقد قضت محكمة االستئناف  ( 

) استئناف  وشركات التزام ، ( 291ص  27م  2591وفي مارس سنة  - 199ص  7م  2751أبريل سنة  17استئناف مختلط في 

 112ص  29م  2599ف مختلط في أول أبريل سنة ) استئنا وشركات المالحة ، 9195ص  59م  2517مايو سنة  25مختلط في 

 . ( 551ص  19م  2529يونية سنة  25) استئناف مختلط في  وشركات المياه والنور والغاز ، (

وقد قضت محكمة النقض بأن الوقف  . فيكون الوقف مسئوالً عن اخطاء ناظر ، والوقف يعتبر شخصاً معنوياً وناظر الوقف هو الممثل له

والشخص  . بأحكامه المقررة في الفقه اإلسالمي هو في فقه القانون المدنى شخص اعتبارى تكاملت فيه مقومات الشخصية القانونية

من ممثله فالخطأ اذي يقع  . االعتبارى كما أن له وجوداً افترضه القانون له إرادة مفترضة هي إرادة الشخص الطبيعي الذي يمثله

فالحكم الذي يرتب المسئولية على جهة الوقف  . بصفته هذه يعتبر بالنسبة إلى الغير الذي أصابه الضرر خطأ من الشخص االعتبارى

ً  ) القديم ( من القانون المدنى 292عن خطأ وقع من الناظر عمالً بالمادة   2557مارس سنة  22) نقض مدنى في  اليكون مخطئا

على أن محكمة االستئناف المختلطة قد قضت بأنه ال يكون الوقف مسئوالً عن خطأ الناظر  . ( 919ص  171رقم  9مجموعة عمر 

 51م  2599يونية سنة  25) استئناف مختلط في  إذا لم يكن معيناً من قبل المستحقين ألن الناظر في هذه الحالة ال يكون تابعاً للوقف

ديسمبر  15وانظر أيضاً استئناف مختلط في  – 911ص  51م  2599يونية سنة  25وانظر أيضاً استئناف مختلط في  - 911ص 

وسنرى أنه يمكن مساءلة الشخص المعنوى مباشرة ال باعتباره  . ( 79ص  9المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2715سنة 

 . يعينه المستحقون ال يكون تابعاً للوقفوعلى هذا الوجه تسقط الحجة التي وردت في الحكم من أن ناظر الوقف إذا لم  ، متبوعاً 
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فإن كثيراً من األحكام تجعل مسئولية  . ولما كان الشخص المعنوي يختلف عن الشخص الطبيعي في أنه ال يمكن أن ينسب له التمييز

ة بالتضامن بين الشخص فتصل بذلك إلى تقرير المسئولي . الشخص المعنوي عن أعمال ممثليه هي مسئولية المتبوع عن التابع

 . المعنوي وممثليه

فقد يحدث أن الخطأ الذي  . على أن هناك أحواالً يصعب فيها الوصول إلى مساءلة الشخص المعنوى عن هذا الطريق غير المباشر

فال يد إذن  .(  مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة مثالً )  يوجب المساءلة يكون قراراً صادراً من إحدى هيئات الشخص المعنوي

كما إذا  . كذلك قد يكون الخطأ بحيث ال تجوز نسبته إال إلى الشخص المعنوي . من نسبة الخطأ مباشرة إلى الشخص المعنوي ذاته

 قوضيت شركة لمنافسة تجارية غير شريفة أو لتقليد مزور
 (517  )

ففي مثل هذه األحوال تكون مسئولية الشخص المعنوي مسئولية عن 

ويكفى  . والبد حينئذ من االقتصار على ركن التعدى في الخطأ دون ركن التمييز . ال مسئولية المتبوع عن تابعه ، عمل شخصي

لتحديد ما إذا كان الشخص المعنوى قد أخطأ أن يقاس تصرفه إلى تصرف شخص معنوى مجرد فى الظروف الخارجية التي تصرف 

 وتحققت المسئولية ، هناك خطأ كان . فإذا انحرف عن هذا المقياس المادى ، فيها
 (515  )

. 

  مساءلة الشخص المعنوى العام - 542
 (519  )

وقد يكون الشخص المعنوي المراد مساءلته هو الدولة ذاتها أو شخص معنوي عام كمجلس من مجالس المديريات أو  :

ر على النحو الذي تتحقق به مسئولية وتتحقق مسئولية الشخص المعنوي في مص . المجالس البلدية أو غيره من األشخاص العامة

ذلك أن األقضية التي تقوم على هذه المسئولية بالنسبة  . وقواعد المسئولية التقصيرية واحدة للفريقين . األفراد والهيئات الخاصة

إلى مسئولية  إليهما معاً تدخل في اختصاص القضاء العادىع ولم يمتد حتى اليوم اختصاص محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة

والقضاء العادى  . وال يزال هذا االختصاص مقصوراً على المسئولية عن القرارات اإلدارية ، السلطات العامة عن أعمالها المادية

وقد  . في مصر يطبق على مسئولية الدولة والسلطات العامة قواعد المسئولية التقصيرية التي يطبقها على األفراد والهيئات الخاصة

 بعض الحاالت إلى جعل الدولة مسئولة عن الخطأ مسئولية شخصية ال مسئولية المتبوع عن التابع وصل في
 (512  )

. 

فدخل في اختصاصه النظر في مسئولية الدولة  . أما في فرنسا فمجلس الدولة هو صاحب الوالية العامة في جميع المنازعات اإلدارية

وأخذت قواعد هذه المسئولية تتحور بالتدريج عندما تغير ميدان تطبيقها من النطاق المدني الخاص إلى النطاق  . مسئولية تقصيرية

وقد كان مجلس الدولة الفرنسي بادئ األمر يضيق من مسئولية الدولة عندما كان يتطلب خطأ على قدر معين من  . اإلداري العام

ثم انتهى إلى التوسع في هذه المسئولية عندما  . بين الخطأ الشخصي والخطأ المصلحيوعندما كان يفرق  ، الجسامة لمساءلة الدولة

(  faute du service)  فجعل الدولة مسئولية عن الخطأ في سير العمل اإلداري ، ترك المبادئ المدنية ووضع مبادئ إدارية خاصة

ولية في بعض الحاالت إلى حد جعل الدولة مسئولة عن ووصل بهذه المسئ ، فحسب(  faute de service)  ال في الخطأ المصلحي

فبنى المسئولية في هذه الحاالت على مبدأ تحمل (  travaux publics)  تبعات األعمال التي تولد أخطاراً جسيمة كاألشغال العامة

 .(  risque)  التبعة

وإذا كان  . ركن الخطأ في المسئولية التقصيرية ولمحكمة النقض الرقابة على قيام : رقابة محكمة النقض على ركن الخطأ – 959

إال أن وصفه القانوني بأنه تعد ألنه انحراف عن المألوف من سلوك الشخص العادى  . التعدى كعمل مادي يعتبر من مسائل الواقع

واشتراط التمييز لقيام  ، رورةكذلك انتفاء المسئولية في حالة الدفاع الشرعى وتنفيذ أمر الرئيس وحالة الض . يعتبر من مسائل القانون

 كل هذا يعتبر من مسائل القانون ويخضع لرقابة النقض ، والحدود التي يسأل فيها عديم التمييز ، الخطأ
 (511  )

. 

                                                 

  (
517
 . 519فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 

  (
515
 . 915فقرة  1كوالن وكابيتان  - 519فقرة  – 511فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 

  (
519
 – 2591رسالة من باريس  ( Tirard)  تيرار –في مسئولية السلطة العامة  ( duez)  أنظر في مسئولية السلطات العامة : دويز ( 

 . 2597رسالة من إكس سنة  ( colliard)  كليار – 2591رسالة من ليل سنة  ( Debeyre)  ديبير

  (
512
ديسمبر  15) استئناف مختلط في  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بمسئولية الدولة عن الخطأ الذي ترتكبه في أعمال الري ( 

وفي أعمال  ، ( 517ص  51م  2599أبريل سنة  21وفي  - 929 ص 29 م 2592مايو سنة  12وفي  - 15 ص 5 م 2751سنة 

وفي  - 211ص  21م  2599مارس سنة  11وفي  – 911ص  7م  2751يونية سنة  29) استئناف مختلط في  الطرق والتنظيم

 119ص  29م  2592أبريل سنة  19تلط في ) استئناف مخ وفي أعمال البوليس واألمن ، ( 211ص  17م  2591فبراير سنة  27

) استئناف مختلط  وفي أعمال الجمرك ، ( 519ص  99م  2527مايو سنة  22وفي  - 1ص  11م  2525نوفمبر سنة  5وفي  –

 299ص  99م  2519يناير سنة  5وفي  – 915ص  19م  2522يونية سنة  12وفي  - 251ص  21م  2599أبريل سنة  27في 

 . ( 155ص  5م  2751مايو سنة  5) استئناف مختلط في  وقضت كذلك بمسئولية المجالس البلدية . ( 299ص  99م 

  (
511
وقد قضت محكمة النقض بأن تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم حصوله هو من األمور الواقعية اتلي تدخل في سلطة قاضى  ( 

وكذلك  ، ك بالضرر الناشئ ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلةأما ارتباط الفعل أو التر ، وال معقب على تقديره ، الموضوع
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 تطبيقات مختلة لفكرة الخطأ -المطلب الثاني

 التمييز بين الخروج عن الحق والتعسف في استعمال الحق - 544

ويجب هنا أن نوجه النظر إلى تمييز جوهرى ال يلتفت إليه في  . قدمنا أن الخطأ هو انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى : 

 . مع أنه في نظرنا هو الذي يضع نظرية التعسف في استعمال الحق في مكانها الصحيح ، العادة

وليس هنا مجال اإلفاضة في  ، وقد يقع منه وهو يستعمل حقاً  ، ذلك أن االنحراف في السلوك قد يقع من الشخص وهو يأتي رخصة

كالسير والتعاقد والتقاضى والكتابة  ، وبحسبنا أن نقول إن الرخصة هي حرية مباحة في التصرف . التمييز ما بين الرخصة والحق

معينة مرسومة الحدود يحميها القانون  أما الحق فهو مصلحة . والنشر ونحو ذلك من الحريات العامة التي كفلتها الدساتير لألفراد

 ، ذلك أن القانون كفل لجميع الناس الحرية في أن يتملكموا طبقاً للقواعد التي قررها في أسباب الملك . والتملك رخصة ، فالملكية حق

وأصبح له  ، لحقانتقل من الرخصة إلى ا ، ومن ثم فالتملك رخصة فإذا ما كسب الشخص ملكية شيء معين بسبب من أسباب الملك

 وهي مصلحة يحميها القانون ، مصلحة معينة مرسومة الحدود هي حق الملكية على هذا الشيء المعين الذي ملكه
 (519  )

. 

وإذا استعمل حقاً  . وللرجل العادى في سلوكه المألوف إذا أتى رخصة يلتزم قدراً من الحيطة والتبصر واليقظة حتى ال يضر بالغير

 –مشى أو تعاقد أو تقاضى أو كتب أو نشر  –فإذا ما انحرف شخص وهو يأتي رخصة  . حدود المرسوم لهذا الحقفإنه ال يجاوز ال

أو تعاقد مع أحد الفنيين  ، فمشى بسيارته ولم يلتزم اليقظة الالزمة فدهس أحد المارة ، عن هذا السلوك المألوف من الرجل العادى

أو تقاضى فتنكب سبيل االعتدال وأمعن في اإلضرار  ، ن يخل بالتزاماته نحو مصنعهالموظفين في مصنع منافس وحمله بذلك على أ

أو كتب فأفشى سراً من أسرار المهنة كان ال يجوز  ، بخصمه باستعمال إجراءات التقاضى في غير ما وضعت له لدداً في الخصومة

ً  ، له إفشاؤه حق ملكية أو حق ارتفاق أو حق  –إذا استعمل حقاً معيناً  كذلك . كان كل هذا خطأ يحقق مسئوليته ، أو نشر فقذف شخصا

أو فتح المطل في  ، بأن بنى في ملكه مجاوزاً حدود هذا الملك ، فجاوز الحدود المرسومة للحق الذي يستعمله - رهن أو حق دين

 ً كان كل هذا  ، أو تقاضى فيما له من الدين فوائد أكثر مما يبيحه القانون ، أو قيد الرهن بأكثر من الدين ، المسافة الممنوعة قانونا

 . أيضاً خطأ يحقق مسئوليته

فيشترطون في إتيان الرخصة أال ينحرف  . وقد كان رجال الفقه في القرن الماضى يرون تقييد الرخصة وال يرون تقييد الحق

فكان الخطأ في نظرهم  . يشترطون في استعماله إال عدم مجاوزة حدوده أما الحق فال . الشخص عن السلوك المألوف للرجل العادى

أما إذا استعمل الشخص حقاً ولم يجاوز الحدود  . هو انحراف عن السلوك في إتيان الرخصة أو مجاوزة للحدود في استعمال الحق

فإن جاوزها صاحب الحق  . وناً بمدى حدودهومن ثم كان استعمال الحق مره . فإنه ال يخطئ ولو أضر بالغير ، المرسومة لهذا الحق

حتى لو انحرف في استعمال الحق عن  ، وإن التزمها فال تتحقق مسئوليته . وهو خطأ يحقق مسئوليته ، كان هذا خروجاً عن الحق

 . السلوك المألوف للشخص العادى فأضر بالغير

وما دام صاحب الحق داخل هذه  . جاورة الحدود التي وضعت لهفال يشترط إذن في استعمال الحق عند رجال الفقه القديم إال عدم م

وهذه الصورة هي التي نظر فيها رجال الفقه  . ومهما كان مهمالً أو كان سيء النية ، الحدود فال يرتكب خطأ مهما أضر بالغير

التعسف في استعمال "  اً معروفاً هوورأوا خالفاً للفقه في الماضى أن المسئولية فيها يجب أن تتحقق وأطلقوا عليها اسم . الحديث

 .(  abusdu droit) "  الحق

                                                                                                                                                                    

فهما كالهما من المسائل القانونية التي يخضع في محلها قاضى الموضوع لرقابة  ، وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ

كتور سليمان مرقص في الفعل الضار أنظر أيضاً الد ( 125ص  25المحاماة  2595يناير سنة  22) نقض مدنى في  محكمة النقض

 . 511وفقرة  591بالنيول وريبير وبوالنجيه فقرة  - 99ص  – 95ص 

  (
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الحقوق " يقضي بما يأتي :  ، من هذا المشروع 9هو المادة  ، وكان المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد يشتمل على نص ( 

ورخص قانونية أو حقوق عامة يعترف بها القانون للناس  ، ص بها دون غيرهالمدنية نوعان : حقوق محددة يكسبها الشخص ويخت

من المشروع بين الحق  9تفرق المادة " وورد بالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي :  . "كافة 

أما الرخص  . د على استعمال الحقوق وحدهافالتعسف ير . وهي بذلك تمهد لألحكام المتعلقة بالتعسف في استعمال الحق . والرخصة

ويقصد بالحق في هذا  . فال حاجة إلى فكرة التعسف في ترتيب مسئولية من يباشرها عن الضرر الذي يلحق الغير من جراء ذلك

الصدد كل مكنة تثبت لشخص من األشخاص على سبيل التخصيص واإلفراد كحق الشخص في ملكية عين من األعيان أو حقه في 

أما ما عدا ذلك من المكنات التي يعترف بها القانون للناس كافة دون أن نكون محالً لالختصاص الحاجز  . . . اقتضاء دين من الديون

وهذه الرخص أو اإلباحات ال حاجة إلى فكرة التعسف فيها لتأمين الغير ما ينجم من  . احات كالحريات العامة وما إليهافرخص أو إب

هذا النص في  –وقد حذفت لجنة المراجعة  . "ضرر عن استعمال النا؟ لها ألن األحكام المسئولية المدنية تتكفل بذلك على خير وجه 

 . في الهامش ( 192ص  2) مجموعة األعمال التحضيرية  إليهالمشروع النهائى لعدم الحاجة 
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وصورته الجديدة وهي  ، صورته األولى وهي الخروج عن حدود الرخصة أو عن حدود الحق : ومن ثم أصبح للخطأ صورتان

 . التعسف في استعمال الحق

 . ونتناول كالً من الصورتين في تطبيقاتها المختلفة

 . الرخصة أو عن حدود الحقالخروج عن حدود  -  

  من قاعدة عامة واحدة إلى حاالت متعددة – 545

وهذه هي السياسة التشريعية التي جرت عليها  . رأينا أن هناك قاعدة عامة تقضى بأن كل خطأ يسبب ضرراً يوجب التعويض :

أما القوانين  . بل تقتصر على وضع قاعدة عامة على النحو الذي أسلفناه ، فهي ال تورد تطبيقات تفصيلية للخطأ . التقنينات الالتينية

 وتتفاوت في إيراد الحاالت التفصيلية للخطأ ، األنجلوسكسونية والحرمانية فإنها تعمد إلى التفصيل
 (515  )

ومن المعروف في القانون  .

ومن ثم سمى  ، ختلفة من الخطأ يورد لكل نوع منها حكمهبل يحوي أنواعاً م ، اإلنجليزي أنه ال يشتمل على قاعدة عامة في الخطأ

 .(  Law of torts)  بل بقانون األخطاء ،(  Law of tort)  ال بقانون الخطأ ، هذا القسم من القانون اإلنجليزي

فالثانية تعدد حاالت  . ةعلى أن الفرق ليس بكبير كما يظهر ألول وهلة ما بين القوانين الالتينية وبين القواعد اإلنجليزية والحرماني

ولكن يمكن أن يستخلص من هذه الحاالت قاعدة عامة تتناول الخطأ في ذاته وتحدد أركانه أما األولى فتبدأ بهذه القاعدة  . الخطأ

ناك فه . ولكنها تنتهي في تطبيقها القضائي إلى حاالت في الخطأ تعددها المحاكم حالة حالة وتبين خصائص كل حالة منها ، العامة

 . شبيهة بالجرائم الجنائية التي يعددها قانون العقوبات ، إذن طوائف من الجرائم المدنية واضحة المعالم بينة الحدود

 . بعض هذه الحاالت على النحو الذي انتهى إليه فيها قضاء المحاكم ، نتناول في إيجاز ، على سبيل المثال ، وها نحن

 الحديدية وغيرها من وسائل النقل حوادث النقل والسيارات والسكك - 546

فقد زادت أخطار النقل بقدر ما تعدد من وسائله وما امتد من  . من الميادين التي يتسع فيها المجال لوقوع الخطأ حوادث النقل : 

الدواب إلى  من : وهي حوادث متنوعة تنجم عن وسائل النقل المختلفة . ويقع كل يوم من حوادث النقل ما يوجب المسئولية . نشاطه

 . وفي البر والبحر والجو ، المركبات إلى السيارات إلى السفن إلى الطائرات

ففي نقل األشياء يلتزم عامل النقل بنقل ما  . والنقل بأجر قد يكون نقالً لألشياء أو نقالً لألشخاص . والنقل قد يكون بأجر أو بغير أجر

والمسئولية هنا مسئولية عقدية  ، فإذا تلف في أثناء النقل كان عامل النقل مسئوالً  ، عهد إليه في نقله سليماً إلى المقر المتفق عليه

فال يستطيع عامل النقل أن يتخلص من المسئولية إال إذا أثبت السبب األجنبي وتجب  ، لقيامها على التزام يترتب على عقد النقل

 . بين المسئوليتينفال خيرة  ، المسئولية العقدية في رأينا المسئولية التقصيرية

                                                 

  (
515
وهناك حالتان رئيسيتان يوجب فيهما الضمان فيعالج بهما  . وإنما يورد حاالت تفصيلية ، وكذلك الفقه اإلسالمي ال يضع قاعدة عامة ( 

على وجه يزيل  ، بال إذن من له اإلذن ، ترمفالغصب هو أخذ مال متقوم مح . وهما الغصب واإلتالف ، الضرر الذي يقع على المال

أو رد قيمته لو هلك حتى لو كان الهالك  ، ويجب على الغاصب رد المغصوب لو كان قائماً في مكان غصبه –بفعل في العين  ، يده

تخلل بين فعل المباشر من غير أن ي ، فاإلتالف مباشرة هو إتالف الشيء بالذات . واإلتالف قد يكون مباشرة أو تسبباً  . بقوة قاهرة

فمن قطع جبل قنديل معلق يكون سبباً  . واإلتالف تسبباً يكون بعمل يقع على شيء فيفضى إلى تلف شيء آخر ، والتلف فعل آخر

وكسر القنديل تسبباً والقاعدة أن المباشرة ضامن وإن  ، ويكون حينئذ قد أتلف الحبل مباشرة ، مفضياً لسقوطه على األرض وانكساره

ً  ، يتعد لم أما الضرر الذي يقع على الجسم  – ( 251) مجمع الضمانات ص  والمتسبب غير ضمان ال إذا كان معتمداً أو متعديا

)  أما الدية فتجب في القتل غير العمد . وجزاؤه الدية واألرش وحكومة العدل . فتتدخل فيه فكرة العقوبة الجنائية مع التعويض المدني

وفي الجناية على ما دون النفس عن غير عمد على عضو  فيه القصاص وهو عقوبة خاصة ال تعويض مدني (أما القتل العمد فيجب 

فالدية تجب بنسبة ما  ، وأصيب بعض منه ، فإذا تعدد العضو الذي تمكن فيه المماثلة ، واألرش جزء من الدية . تمكن فيه المماثلة

ً  ، أصيب ية في العين الواحدة وربعها في أحد أشغار العين األربعة وهكذا وحكمة العدل فيجب نصف الد ، وتسمى في هذه الحالة أرشا

ويترك  . عمداً كان ذلك أو غير عمد ، أي في الجناية على ما ال تمكن فيه المماثلة ، تكون فيما ال يجب فيه قصاص أو دية أو أرش

وهي  ، ويستخلص من ذلك أن حكومة العدل . ما بعدها (و 199ص  1) البدائع  وهذا معنى حكومة العدل ، تقديراً الجزاء للقاضى

تكاد تضع مبدأ عاماً في الشريعة اإلسالمية يقضى بأن العمل الضار الذي يصيب النفس فيما  ، أكثر مرونة من القاص والدية واألرش

وهذا  . تعويض حسب تقدير القاضىيوجب ال ، عمداً كان أو غير عمد ) ويدخل في هذا أكثر الجراح والشجاج ( ال تمكن فيه المماثلة

) أنظر في كل  . المبدأ يكمل المبدأ اآلخر الذي يستخلص من قواعد الغصب واإلتالف وهو متعلق بالعمل الضار الذي يصيب المال

 . ( 11ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة 
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ثم انتهى إلى أن يستخلص من عقد النقل التزاماً  . وفي نقل األشخاص لم يكن القضاء الفرنسي في بادئ األمر يرتب مسئولية عقدية

وااللتزام  . وأصبح عامل النقل ملزماً بموجب العقد أن يصل بالراكب إلى المقر المتفق عليه سليماً معافى ، بضمان سالمة الراكب

فإذا أصاب الراكب ضرر بسبب النقل كان عامل  . التزام بتحقيق غاية ، كما هو في نقل األشياء ، ضمان السالمة في نقل األشخاصب

 النقل مسئوالً مسئولية عقدية ال يستطيع الخالص منها إال بإثبات السبب األجنبي
 (519  )

. 

كأن يستصحب شخص صديقاً له في سيارته في نزهة أو إلى  ،(  transport benevole, gratuit)  وقد يكون النقل بغير أجر

وعلى أي أساس تقوم  ، فهل يكون صاحب السيارة مسئوالً  ، فإذا أصيب الصديق بحادث من جراء ركوب السيارة ، مكان معلوم

فنستبعد إذن  . وقد تقدم ذلك ، ألن الطرفين لم يقصدا أن يرتبطا ارتباطاً قانونياً  ، مسئوليته؟ نرى أن النقل في هذه الحالة ليس بعقد

 المسئولية العقدية
 (511  )

هل تكون هذه المسئولية هي مسئولية  : وهنا تنفتح أمامنا طرق ثالثة . وال تبقى إال المسئولية التقصيرية .

ل على السبب فيعتبر صاحب السيارة وهو الحارس لها مسئوالً نحو صديقه عن الضرر الذي أصابه حتى يقيم الدلي ، حارس األشياء

 األجنبي؟
 (511  )

ونقول إن  ، أو تستبعد المسئولية على أساس الحراسة وتبقى في دائرة المسئولية القائمة على خطأ واجب اإلثبات

فأي نوع من الخطأ يجب أن يثبت؟ هل  ، الصديق المضرور يجب أن يثبت خطأ في جانب صديقه صاحب السيارة؟ وإذا قلنا بذلك

فال يكون صاحب السيارة مسئوالً إال  ، يماً باعتبار أنه رضى بإخالء مسئولية صديقه بعد أن تبرع هذا بنقلهيجب أن يثبت خطأ جس

 عن الخطأ الجسيم؟
 (517  )

 أو يكاد أن يثبت خطأ يسيراً طبقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية؟
 (515  )

أما المسئولية على أساس 

 ا أال يكون المضرور قد اشترط مجاناً في استعمال الشيء الذي أحدث الضررإذ شرطه ، الحراسة فيجب استبعادها
 (579  )

كذلك يجب 

إذا حتى على فرض أن هذا صحيح فهو اتفاق على  ، استبعاد أن الصديق المضرور قد رضى بإخالء مسئولية صاحب السيارة

ويكون صاحب السيارة مسئوالً نحو صديقه  ، الثفال يبقى إذن إال الطريق الث . اإلعفاء عن مسئولية تقصيرية وهو ال يجوز

 المضرور إذا أثبت هذا خطأ يسيراً في جانبه وفقاً للقواعد العامة
 (572  )

. 

ومن  . وهناك مسئولية تقصيرية أخرى تترتب على حوادث النقل إذا كان الضرر قد وقع ال على الراكب بل على المارة في الطريق

أو أن  ، أو أن يسير في الليل دون أن يوقد مصباح السيارة ، سيارة ويسير بسرعة ينجم عنها الخطراألمثلة المألوفة أن يقوم شخص 

                                                 

  (
519
 . 519فقرة  ، نجيهبالنيول وريبير وبوال – 299فقرة  – 291فقرة  2أنظر في هذا الموضوع مازو  ( 

  (
511
 . وهو يقول بالمسئولية العقدية في النقل المجاني . 211ص  271أنظر عكس ذلك اللو فقرة  ( 

  (
511
 . 219بيسون ص  - 291 – 2 – 2511أنظر من هذا الرأي جوسران في تعليقه في دالوز  ( 

  (
517
في تعليقه في داللوز  ( Roger)  وروجيه – 212 – 1 – 2511في تعليقه في داللوز  ( Ricol)  أنظر من هذا الرأي ريكول ( 

وينزع القضاء المصرى إلى هذا الرأي فقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن الصديق الذي يتسلم لقيادة  . 97 – 2 – 2599

 ، ه موقن من حذقه ومهارتهصديقه المتبرع بها على طول مسافة الطريق يعتبر أنه على اتفاق معه فيما ينتهجه من أساليب القيادة وأن

ومن غير المعقول أن يتطلب من أي شخص أن يوجه عنايته للغير أكثر مما يوجهها  . وكالهما يكون مستهدفاً للخطر بدرجة واحدة

وقضت محكمة االستئناف المختلطة في أحكام كثيرة بأن من  . ( 997ص  1/  217رقم  21المحاماة  2592مايو سنة  22)  لنفسه

فال يستطيع الرجوع إال إذا أثبت في جانب صاحب السيارة خطأ  ، يقبل النقل مجاناً يعتبر أنه قد أعفى صاحب السيارة من مسئوليته

 59م  2599نوفمبر سنة  29تلط في ) استئناف مخ بأن أثبت أنه كان يسير بسرعة جنونية ال تجعله يوقد مصابيح سيارته ، جسيماً 

م  2599مايو سنة  5وفي  – 119ص  59م  2599مارس سنة  99وفي  – 911ص  59م  2592أبريل سنة  1وفي  – 11ص 

رقم  19جازيت  2515مايو سنة  19محكمة مصر المختلطة في  – 219ص  99م  2559مايو سنة  25وفي  – 119ص  59

 . ( 211ص  259

  (
515
جنى فيت عليقه في سيريه  – 112ص  295جاردينا وريتشي فقرة  – 111فقرة  2ا الرأي بالنيول وربير وإسمان أنظر من هذ ( 

وبهذا  . 155 – 2 – 2515إسمان فيت عليقه في سيريه  – 251 – 2 – 2517ريبير في تعليقه في داللوز  – 999 – 2 – 2517

 2 – 2517مع تعليق ريبير وسيريه  251 – 2 – 2517داللوز  – 2517مارس سنة  11الرأي أخذت محكمة النقض الفرنسية : 

 2517داللوز األسبوعي  2517يونية سنة  22وفي  – 299 – 2 - 2517داللوز  2517يونية سنة  5وفي  –مع تعليق جنى  999

دي باليه  جازيت 2515يولية سنة  11وفي  –مع تعليق إسمان  155 – 2 – 2515سيريه  2515يناير سنة  1وفي  – 525ص 

 219 – 2 – 2551سيريه  2551مايو سنة  9وفي  – 97 - 2 – 2599داللوز  2595يولية سنة  27وفي  – 977 – 2 – 2515

 . ( 2117فقرة  2) أنظر في أحكام أخرى بهذا المعنى لمحكمة النقض الفرنسية مازو  . مع تعليق هنرى مازو

  (
579
 . 2171فقرة  – 2172وفقرة  2119فقرة  – 2115فقرة  2أنظر مازو  ( 

  (
572
 . مكرر ( 2هامش رقم  2115) فقرة  والمراجع المشار إليها فيه 2175فقرة  – 2119فقرة  2أنظر في هذا الموضوع مازو  ( 

طفى ومص - 291وانظر في الفقه المصري مقاالً للدكتور حلمي بهجت بدوي بك في مجلة القانون واالقتصاد السنة الثانية ص 

 . 15فقرة  – 11مرعى بك في المسئولية المدنية فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 يسير على الجانب األيسر من الطريق
 (571  )

أو أن يدخل من شارع جانبى إلى شارع رئيسي دون أن ينتظر مرور السيارات التي  ،

 تسير في الشارع الرئيسي
 (579  )

 أو أن يخالف لوائح المرور ونظمها ، أو أن يغفل تنبيه العابرة إلى خطر يتهددهم من سيارته ،
 (575 

 )
 وكثيراً ما تقع الحوادث من قطارات السكك الحديدية .

 (579  )
 والمركبات الكهربائية

 (571  )
 وغير ذلك من وسائل النقل المختلفة

 (571 

                                                 

  (
571
يجب عليه مع ذلك أن يلزم  ، حتى لو سار في طريق ذي اتجاه واحد ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن سائق السيارة ( 

 . ( 91ص  91م  2555فبراير سنة  ) استئناف مختلط في ( الجانب األيمن من الطريق

  (
579
قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن السائق الذي يأتي من شارع جانبي يجب عليه أن ينتظر حتى يمر السائق الذي يسير في  وقد ( 

 2555يونية سنة  17) استئناف مختلط في  فإذا كان هذا األخير يسير أيضاً بسرعة زائدة كان هناك خطأ مشترك ، الشارع الرئيسي

وقضت محكمة  . ( 255ص  59م  2559يونية سنة  19ذا المعنى استئناف مختلط في وأنظر أيضاً في ه - 129ص  91م 

االسكندرية الكلية المختلطة بأن السائق الذي يأتي من الشارع األصغر يجب عليه أن ينتظر حتى يمر السائق الذي يسير في الشارع 

) محكمة االسكندرية الكلية  من جهة اليمين هو الذي يسبقفالسائق الذي يأتي  ، فإن كان التنازعان متساويين في األهمية ، األكبر

 . ( 21ص  91م  2555ديسمبر سنة  1المختلطة في 

  (
575
نوفمبر سنة  29وفي  – 991ص  51م  2599فبراير سنة  19وفي  - 91ص  51م  2515نوفمبر سنة  25استئناف مختلط في  ( 

مارس  5وفي  - 15ص  59م  2591نوفمبر سنة  21وفي  – 125ص  55م  2591مارس سنة  9وفي  – 11ص  59م  2599

 7وفي  – 211ص  51م  2599فبراير سنة  17وفي  – 291ص  51م  2599يناير سنة  15وفي  – 251ص  59م  2599سنة 

 . 122ص  57م  2591وفي أبريل سنة  – 19ص  57م  2591يناير سنة  5وفي  – 911ص  51م  2599يونية سنة 

مايو سنة  92وفي  – 119ص  92م  2595أبريل سنة  25وفي  – 91ص  92م  2597نوفمبر سنة  99يارات : وأنظر في حوادث الس

 11وفي  – 177ص  91م  2559مايو سنة  15وفي  – 972ص  92م  2595يونية سنة  25وفي  – 911ص  92م  2595

 – 295ص  91م  2559فبراير سنة  12وفي  - 91ص  91 م 2555فبراير سنة  5وفي  – 917ص  91م  2559يونية سنة 

وكان القضاء المختلط يقضي بأن المسئولية  . 259ص  95م  2551مايو سنة  1وفي  - 291ص  91م  2559مايو سنة  19وفي 

 991ص  59م  2592مارس سنة  25) استئناف مختلط في  في حوادث السيارات ال تبنى على مجرد أن المسئول هو مالك السيارة

ولكن بعد نفاذ القانون المدنى  ، ( 119ص  59م  2599مارس سنة  15وفي  – 211ص  59م  2599فبراير سنة  5وفي  –

فحارس السيارة هو المسئول وال يتخلص من المسئولية إال إذا  ، الجديد تبني المسئولية في حوادث السيارات على أساس الحراسة

 . انون المدني الجديد (من الق 217) م  أثبت السبب األجنبي

  (
579
 19م  2522يناير سنة  5) استئناف مختلط في  أنظر في مسئولية مصلحة السكك الحديدية بسبب مصباح زيت معيب أحرق مركبة ( 

وبسبب وقوف القطار  – ( 111ص  9م  2752مارس سنة  19) استئناف مختلط في  وبسبب إعطاء إشارات فجائية – ( 55ص 

 وفي مسئوليتها عن األضرار التي تصيب الموظفين – ( 977ص  5م  2751يونية سنة  21) استئناف مختلط في  طةبعيداً عن المح

 2599مايو سنة  92وفي  – 191ص  25م  2591أبريل سنة  1وفي  – 119ص  22م  2755مايو سنة  5) استئناف مختلط في 

وفي مسئوليتها عن  – ( 957ص  15م  2521و سنة ماي 1وفي  – 71ص  27م  2591يناير سنة  9وفي  – 991ص  21م 

 179ص  22م  2755يونية سنة  25وفي  – 151ص  5 م 2751أبريل سنة  17) استئناف مختلط في  خروج القطار عن الشريط

ص  21 م 2595يونية سنة  29وفي  - 999ص  29م  2599يونية سنة  9وفي  – 92ص  21م  2755ديسمبر سنة  19وفي  –

ديسمبر  21) استئناف مختلط في  وفي المسئولية عن الشرار الذي يتطاير – ( 291ص  21م  2599مارس سنة  7وفي  - 911

مارس  19) استئناف مختلط في  وفي تصادم القطارات – ( 927ص  29م  2599مايو سنة  11وفي  – 95ص  29م  2591سنة 

فبراير سنة  15) استئناف مختلط في  وبسبب إحدى الحوادث ( 1 ص 22م  2757وفي نوفمبر سنة  – 197ص  5م  2751سنة 

استئناف  - 299ص  2/  17رقم  29المحاماة  – 2595نوفمبر سنة  29وأنظر أيضاً نقض مدنى في  . ( 19ص  99م  2559

ص  1/  197قم ر 25المحاماة  2599ديسمبر سنة  9وفي  – 2295ص  957رقم  29المحاماة  2591ديسمبر سنة  15مصر في 

559 . 

السكة الحديد فقد قضت محكمة النقض في دائرتها الجنائية بأنه إذا صح أن مصلحة السكة الحديد في  ) مزلقانات ( وأما عن حوادث مجازات

عهدت إليهم إال أنها إذا أقامت حراساً بالفعل  ، األصل غير مكلفة بأن تقيم حراساً على المجازات لدفع الخطر عن المارة من قطاراتها

فقد حق لهم أن يعولوا على ما  ، وأصبح ذلك معهوداً للناس ، إقفالها كلما كان هناك خطر عليهم من اجتيازها وفتحها حيث ال خطر

فإذا ترك الحارس عمله وأبقى  . أوجبته على نفسها من ذلك وأن يعتبروا ترك المجاز مفتوحاً إيذاناً بالمرور بعدم وجود الخطر

ومن ثم فعمله هذا إهمال بالمعنى الوارد  ، حاً حيث كان ينبغي أن يقفله وجب اعتباره متخلياً عن واجب فرضه على نفسهالمجاز مفتو

وتكون مصلحة السكة الحديد مسئولة عما ينشأ من الضرر للغير من فعل تابعها على ما قضت به  ، عقوبات 155و  197بالمادتين 

كما أنه ال محل للتحدى بنص  ، وال محل للتحدى هنا بأنه على الجمهور أن يحتاط لنفسه . ديم () الق من القانون المدنى 291المادة 

الئحة السكة الحديد التي حظرت على الجمهور المرور بالمجازات عند اقتراب مرور القطارات ورتبت على مخالفة هذا الحظر 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 )
بأن اتخذ وسيلة من وسائل النقل  ، هو السائق استعمل رخصة أباحها له القانونو ، ويالحظ في كل ذلك أن المسئول عن الخطأ .

 . فكان هذا خطأ يستوجب المسئولية ، وأضر بالغير ، فانحرف في إتيان هذه الرخصة عن السلوك المألوف للرجل العادى ، المعروفة

بل على أساس  ، ال تبنى على خطأ واجب اإلثبات ، جديدبعد نفاذ القانون المدنى ال ، وسنرى أن المسئولية في أكثر هذه األحوال

فيكون الحارس مسئوالً عما تحدثه وسائل النقل من ضرر  ، حراسة األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة أو اآلالت الميكانيكية

 . سيأتي تفصيل ذلكو ،(  من القانون المدنى الجديد 217م )  لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه

 : حوادث العمل - 547

ولعل حوادث النقل  . وليست حوادث العمل بأقل من حوادث النقل بعد تقدم المخترعات الميكانيكية وشيوع الصناعات الكبرى 

 . وحوادث العمل هي أبلغ الحوادث أثراً في تطور المسئولية التقصيرية

كان القضاء المصرى ال يجعل (  2599لسنة  75وقد حل محله القانون رقم )  2591لسنة  15وقبل صدور قانون العمل رقم 

 صاحب العمل مسئوالً قبل العامل عن حوادث العمل إال إذا أثبت العامل خطأ في جانب صاحب العمل
 (577  )

ولكنه كان يكتفي بإثبات .

 أي إهمال
 (575  )

 ويوجب على صاحب العمل أن يتخذ االحتياطات الالزمة حتى يحمي العمال من مخاطر العمل وإال كان مسئوالً  ،
 (

                                                                                                                                                                    

 29) نقض جنائى في  ة حاول المرور من المجاز مع علمه بالخطرجزاء متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم ال تفيد أن سائق السيار

 . ( 599ص  925رقم  17المحاماة  2551نوفمبر سنة 

إال أنها ملزمة باتخاذ االحتياطات  ، وقضت محكمة المنصورة الكلية الوطنية بأنه وإن كانت مصلحة السكة الحديد غير ملزمة ؟ المزلقانات

وإذا وضعت  . وخاصة إن كانت تقع على طريق مطروق كثيراً بوضع فانوس للتحذير ليالً  ، المزلقانات الالزمة لتنبيه المارة بوجود

ووضعت لوحة لالحتراس من القطارات فال  ، مصلحة السكة الحديد فانوسين بنور أحمر على جانبي المزلقان لتحذير المارة ليالً 

 . ( 19ص  99رقم  15المحاماة  2555يناير سنة  29ية في ) المنصورة الكلية الوطن مسئولية عليها عند وقوع حادث

 2592ديسمبر سنة  9وفي  – 199ص  59م  2592فبراير سنة  9وأنظر من القضاء المختلط في حوادث المزلقانات : استئناف مختلط في 

أبريل سنة  25وفي  – 912ص  59م  2599يونية سنة  7وفي  – 95ص  55م  2592ديسمبر سنة  29وفي  – 59ص  55م 

 . 122ص  57م  2591أبريل سنة  1وفي  – 115ص  51م  2595

  (
571
 – 95ص  21م  2755ديسمبر سنة  1) استئناف مختلط في  أنظر في مسئولية شركة الترام عن سير القطار قبل أن ينزل الراكب ( 

ص  15م  2521مايو سنة  1وفي  – 152ص  21م  2595وفي أول يونية سنة  – 97ص  29م  2599ديسمبر سنة  21وفي 

وعن نزول الركاب مسرعين  – ( 97ص  51م  2515نوفمبر سنة  25وفي  - 257ص  59م  2517يناير سنة  25وفي  – 951

يونية سنة  29وفي  – 259ص  21م  2599مارس سنة  99) استئناف مختلط في  في ذعر بسبب حادث وإصابتهم من جراء ذلك

) استئناف مختلط في  وعن إصابة المارة في الطريق – ( 122ص  59م  2517فبراير سنة  19وفي  – 525ص  11م  2525

ص  25م  2591أبريل سنة  99وفي  – 212ص  25م  2591فبراير سنة  21وفي  – 255ص  21م  2599مارس سنة  29

م  2597ديسمبر سنة  21وفي  - 219ص  27م  2591مارس سنة  12وفي  – 275ص  21م  2595أبريل سنة  29وفي  - 117

يونية سنة  21وفي  – 922ص  15م  2521يونية سنة  19وفي  – 115ص  19 م 2529أبريل سنة  1وفي  – 17ص  12

 25وفي  – 19ص  99م  2511نوفمبر سنة  29وفي  – 15ص  99م  2519ديسمبر سنة  29وفي  – 515ص  99م  2527

 – 251ص  59م  2599مارس سنة  5وفي  – 295ص  51م  2515ديسمبر سنة  99وفي  – 91ص  51م  2515نوفمبر سنة 

ص  99م  2597فبراير سنة  وفي ( – 921ص  55م  2591مايو سنة  21وفي  – 215ص  55م  2591مارس سنة  92وفي 

 . ( 55ص  99م  2559يناير سنة  11وفي  – 52ص  91م  2595ديسمبر سنة  1وفي  – 211

  (
571
 . 251ص  99م  2559يونية سنة  19استئناف مختلط في أنظر في حوادث الطيارات :  ( 

  (
577
مارس سنة  7وفي  – 92ص  21م  2595ديسمبر سنة  17وفي  – 25ص  21م  2599ديسمبر سنة  1استئناف مختلط في  ( 

 17وفي  - 999ص  21م  2591يونية سنة  25وفي  – 159ص  21م  2591مايو سنة  15وفي  – 299ص  21م  2591

 – 292ص  25م  2591مارس سنة  29وفي  – 199ص  27م  2591أبريل سنة  27وفي  – 211ص  27م  2591مارس سنة 

ص  19م  2522يونية سنة  1وفي  – 251ص  12م  2595فبراير سنة  21وفي  – 111ص  19م  2597يونية سنة  21وفي 

م  2521مايو سنة  21وفي  – 122ص  19 م 2529مارس سنة  9وفي  – 52ص  19م  2521ديسمبر سنة  11وفي  – 995

مارس سنة  15وفي  - 7ص  99م  2521أكتوبر سنة  15وفي  – 912ص  15م  2521أبريل سنة  22وفي  – 995ص  17

 19وفي  – 951ص  99م  2519يونية سنة  17وفي  – 272ص  99م  2519يناير سنة  15وفي  – 115ص  91م  2519

 . 912ص  59م  2517مايو سنة  25وفي  – 529ص  95م  2511أبريل سنة  17ي وف – 52ص  95م  2511نوفمبر سنة 

  (
575
 95م  2511أبريل سنة  17وفي  – 25ص  29المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2771نوفمبر سنة  15استئناف مختلط في  ( 

 . 529ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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559  )
 وتصبح مسئولية صاحب العمل أشد إذا كان العامل صبياً صغير السن

 (552  )
وال يستطيع صاحب العمل أن يخفف باتفاق من  .

 مسئوليته التقصيرية
 (551  )

 ابعهوهو مسئول عن خطأ ت .
 (559  )

ولكن يجوز أن يتعهد بتعويض العمال تعويضاً مقدراً عن مخاطر  .

 العمل
 (555  )

 وترتفع مسئوليته إذا كان الضرر قد وقع بخطأ العامل نفسه ،
 (559  )

. 

خضعت حوادث العمل لهذا التشريع  ، الذي حل محله 2599لسنة  75ثم قانون رقم  ، 2591لسنة  15وبعد أن صدر قانون رقم 

ولم يعد يجوز للعامل فيما يتعلق بحوادث العمل أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أي قانون آخر ما لم يكن الحادث قد نشأ  ، جديدال

 عن خطأ جسيم من جانب رب العمل
 (551  )

. 

  المسئولية عن األخطاء الفنية في مزاولة المهنة – 548

وكثيراً ما يخطئ رجال الفن من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين وغير ذلك في مزاولة مهنهم فالطبيب قد يخطئ وهو يقوم  :

والمحامي في القيام بإجراءات  ، والمهندس في عمل التصميم الهندسي ، وقد يخطئ الصيدلي في تركيب الدواء ، بعملية جراحية

 . لذلك التقاضى ومراعاة المواعيد المقررة

ألنهم  ، وأول ما تجب مالحظته في هذا الشأن أن مسئولية هؤالء الفنيين تكون في أكثر األحوال مسئولية عقدية ال مسئولية تقصيرية

 يرتبطون بعقود مع عمالئهم في تقديم خدماتهم الفنية
 (551  )

ولكن الخدمة الفنية التي يلتزمون بتقديمها بمقتضى العقد ال تزيد على أن  .

فالتزامهم بالعقد هو إذن التزام ببذل عناية ال التزام  . ون بذل عناية فنية معينة هي التي تقتضيها أصول المهنة التي ينتمون إليهاتك

فهم في المسئولية التقصيرية يطلب  . ومن ثم يتالقى بالنسبة إليهم معيار المسئولية العقدية بمعيار المسئولية التقصيرية . بتحقيق غاية

فإن هذا هو السلوك الفني المألوف من رجل من أوسطهم علماً وكفاية  ، أيضاً بذلك العناية الفنية التي تقتضيها أصول المهنةمنهم 

ً  ، سواء كانت المسئولية عقدية أو تقصيرية ، فاالنحراف عن هذا المعيار . ويقظة (  PROFESSIONNELLE)  يعتبر خطأ مهنيا

وإذا كان معيار الخطأ المهني  . فإذا كان الخطأ المهني عقدياً جّب المسئولية التقصيرية ، مسئوليتينوغني عن البيان أال خيرة بين ال

فهناك فروق معروفة بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية تجعل انعدام الحيرة بين المسئوليتين ذا  ، واحداً في المسئوليتين

 . وهو واحد في المسئوليتين كما قدمنا ، أ المهنيونقتصر هنا على معيار الخط. أهمية عملية

فالخطأ العادي هو ما يرتكبه  . ذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى وجوب التمييز في مزاولة المهنة بين الخطأ العادي والخطأ المهني

إذا أجرى الطبيب عملية جراحية  كما ، صاحب المهنة عند مزاولة مهنته دون أن يكون لهذا الخطأ عالقة باألصول الفنية لهذه المهنة

                                                 

  (
559
 2591يناير سنة  27وفي  – 117ص  25م  2591وفي أول مايو سنة  – 999ص  7م  2751يونية سنة  9استئناف مختلط في  ( 

أبريل سنة  17وفي  – 17ص  19م  2591نوفمبر سنة  22وفي  – 195ص  27م  2591أبريل سنة  27وفي  – 11ص  21م 

 يونية 9وفي  – 955ص  11م  2525مايو سنة  11وفي  – 91ص  11م  2595وفي أول ديسمبر سنة  – 991ص  12م  2595

 17وفي  – 219ص  95م  2511يناير سنة  29وفي  – 52ص  95م  2511نوفمبر سنة  19وفي  – 512ص  97م  2511سنة 

 . 552ص  95م  2511مايو سنة  25وفي  - 529ص  95م  2511أبريل سنة 

  (
552
 12وفي  – 219ص  525رقم  5جازيت  2525مايو سنة  11وفي  – 55ص  21م  2599يناير سنة  15استئناف مختلط في  ( 

 . 95ص  91م  2519نوفمبر سنة  15وفي  – 175ص  11م  2529أبريل سنة 

  (
551
 . 72ص  59م  2511ديسمبر سنة  29وفي  – 59ص  12م  2597ديسمبر سنة  99استئناف مختلط في  ( 

  (
559
فبراير سنة  21وفي  – 17ص  19م  2591نوفمبر سنة  22وفي  – 17ص  م ( 2751ديسمبر سنة  15استئناف مختلط في  ( 

 . 199ص  95م  2511

  (
555
ديسمبر سنة  29وفي  – 995 ص 11م  2525وفي أول أبريل سنة  – 21ص  19م  2521نوفمبر سنة  29استئناف مختلط في  ( 

 . 72ص  59م  2511

  (
559
مايو سنة  25وفي  – 219ص  95م  2511يناير سنة  29في و – 292ص  25م  2591مارس سنة  29استئناف مختلط في  ( 

 . 71ص  59م  2511ديسمبر سنة  29 وفي – 552ص  95م  2511

  (
551
 . 19ص  12م  2557ديسمبر سنة  7وأنظر استئناف مختلط في  . في الهامش 911أنظر آنفاً فقرة  ( 

  (
551
كوالن  –وما بعدها  972ص  21الدكتور وديع فرج بك في مسئولية األطباء الجراحين المدنية مقال في مجلة القانون واالقتصاد  ( 

اللو  – 997وفقرة  257فقرة  2مازو  – 2171فقرة  1جوسران  – 915فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  – 517فقرة  1وكابيتان 

يونية  11وفي  – 925 – 2 – 2597جازيت دي باليه  2597يناير سنة  27نقض فرنسي في  – 119سافاتييه فقرة  – 511فقرة 

 . 75 – 2 – 2559سيريه  2559مايو سنة  11وفي  – 19 – 2 – 2559سيريه  2595سنة 

 2591نية سنة يو 11) نقض مدنى في  أما القضاء في مصر فيقضى بأن مسئولية الطبيب مسئولية تقصيرية بعيدة عن المسئولية العقدية 

اسكندرية ومصر  – 197ص  79رقم  11المحاماة  2552يناير سنة  19استئناف مصر  – 2291ص  911رقم  2مجموعة عمر 

 . 17 ص 99رقم  15المحاماة  2559ديسمبر سنة  99الوطنية في 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أما الخطأ المهني  . االنحراف عن السلوك المألوف للرجل العادى : ومعيار الخطأ العادة هو معيار الخطأ المعروف . وهو سكران

في نظر هؤالء  ، وال يسأل صاحب المهنة . كما إذا أخطأ الطبيب في تشخيص المرض ، فهو خطأ يتصل باألصول الفنية للمهنة

حتى ال يقعد به الخوف من المسئولية عن أن يزاول مهنته بما ينبغي له من  ، عن الخطأ المهني إال إذا كان خطأ جسيماً  ، الفقهاء

 الحرية في العمل ومن الطمأنينة والثقة في فنه وفي كفايته الشخصية
 (557  )

 وبهذا الرأي أخذ القضاء المختلط في بعض أحكامه .
 (555 

 )
. 

وإذا كان الطبيب أو  . ال مبرر له ، فوق أنه دقيق في بعض الحاالت ، الخطأ العادى والخطأ المهني في مزاولة المهنةوالتمييز بين 

 . فإن المريض أو غيره من العلماء في حاجة إلى الحماية من األخطاء الفنية ، غيره من الرجال الفنيين في حاجة إلى الطمأنينة والثقة

 . فيسأل في هذا وذاك حتى عن الخطأ اليسير ، ني مسئوالً عن خطئه المهني مسئوليته عن خطئه العادىوالواجب اعتبار الرجل الف

 وبهذا أخذ القضاء والفقه في فرنسا وفي مصر
 (2999  )

والذي أدخل اللبس في شأن الخطأ المهني أن المعيار الذي يقاس به هذا الخطأ  .

مثل هذا الشخص ال يجوز له أن يخطئ فيما استقرت عليه أصول  . رجال الفنفهو معيار شخص من أوساط  . هو أيضاً معيار فني

 بل إن جمهرتهم يسلمون بها وال يقبلون فيها جدالً  ، واألصول المستقرة للفن هي ما لم تعد محالً للمناقشة بين رجال الفن . فنه
 (2992  )

                                                 

  (
557
 . 55 – 2 – 2595سافاتييه في تعليقه في داللوز  – 115فقرة  9ديموج  – 2271فقرة  5لوران  ( 

  (
555
م  2521فبراير سنة  15قضت محكمة االستئناف المختلطة في بعض أحكامها بأن مسئولية األطباء ال تتحقق إال في خطأ جسيم :  ( 

ص  51م  2599فبراير سنة  25 – 29ص  51م  2599نوفمبر سنة  1 – ص ( 51م  2599نوفمبر سنة  1 – 211ص  15

 . 199ص  99م  2597أبريل سنة  12 – 25ص  55م  2591نوفمبر سنة  25 – 295

  (
2999
محكمة النقض  . 922فقرة  2مازو  – 511اللو فقرة  – 915فقرة  2بالنيول وربير وإسمان  –مكررة  111سوردا فقرة  ( 

مايو  19وفي  – 225 – 2 – 2512سيريه  2519نوفمبر سنة  15وفي  – 99 – 2 – 2519داللوز  2525يولية  12الفرنسية في 

نوفمبر  5جرينويل في  – 112 – 1 – 2597جازبت دي باليه  2597يونية سنة  15وفي  – 77 – 2 – 2591داللوز  2591سنة 

 . 97 – 1 – 2551سيريه  2551سنة 

سواء كان خطأ فنياً أو  ، وقضت محكمة استئناف مصر بأن مسئولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان نوعه

)  ولو أن هذا الخطأ له مسحة طبية ظاهرة ، لهذا فإنه يصح الحكم على الطبيب الذي يرتكب خطأ يسيراً  . جسيماً أو يسيراً  ، غير فني

وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بأن الطبيب الذي يخطئ مسئول  . ( 129ص  995رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  1

والقول بعدم مساءلة الطبيب في حالة خطأ  . . . الخطأ الهين والجسيمع وال بين الفنيين وغيرهم بدون تفريق بين ، عن نتيجة خطئه

وألن نص  ، هاذ القول كان مثار اعتراضات لوجود صعوبات في التمييز بين نوعي الخطأ ، المهنة إال عن خطئه الجسيم دون اليسير

 . فلم يفرق بين الخطأ الهين والجسيم وال بين الفنيين وغيرهم ، غير مقيد القانون الذي يترتب مسئولية المخطئ عن خطئه جاء عاماً 

 15المحاماة  2559ديسمبر سنة  99)  فال يتمتع األطباء باستثناء خاص ، ويسأل الطبيب عن إهماله سواء كان خطأ جسيماً أو يسيراً 

محكمة مصر  – 75ص  99رقم  19ة الرسمية المجموع 2512أبريل سنة  21أنظر أيضاً استئناف مصر في  – ( 17ص  99رقم 

وقضت محكمة النقض بأن الطبيب مسئول عن تعويض  . 291ص  99رقم  11المحاماة  2555أكتوبر سنة  9الكلية الوطنية في 

لموضوع فقاضى ا ، بعيدة عن المسئولية التعاقدية ) كذا ( ومسئوليته هذه مسئولية تفسيرية ، الضرر المترتب على خطئه في المعالجة

 911رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة  11) نقض مدنى في  يستخلص ثبوتها من جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه

)  وكانت محكمة االستئناف المختلطة تقضى في الماضي بمسئولية الطبيب ولو عن خطأ يسير ما دام محققاً متميزاً  . ( 2291ص 

CERTAINE ET CARACTERISER )  : فبراير سنة  29وفي  – 219ص  11م  2529فبراير سنة  9استئناف مختلط في

 . 279ص  19م  2522

ص  1) مجلة القانون واالقتصاد  وانظر في الفقه المصري : الدكتور سليمان مرقص في بحثه في مسئولية الطبيب ومسئولية إدارة المستشفى

) مجلة  الدكتور وديع فرج في مسئولية األطباء والجراحين المدنية – 55فقرة  – 51وفي مؤلفه الفعل الضار فقرة  وما بعدها ( 299

الدكتور أحمد  – 19فقرة  – 19مصطفى مرعى بك في المسئولية المدنية فقرة  – وما بعدها ( 972ص  21القانون واالقتصاد 

 . 555حشمت أبو ستيت بك فقرة 

  (
2992
وليس له أن يتدخل فيها  ، فهذه ال شأن للقاضى بها ، لتي لم يستقر عليها إجماع من أهل الفنأما المسائل الفنية التي تقبل المناقشة وا ( 

يسأل الطبيب عن خطئه في " وفي هذا المعنى تقول محكمة االسكندرية الوطنية الكلية :  . برأي شخصي يرجع مذهباً على مذهب

 ، فإن وجدت مسائل علمية يتجادل فيها األطباء ويختلفون عليها . اآلراء العالج إن كان الخطأ ظاهراً ال يحتمل نقاشاً فنياً تختلف فيه

ولعى القضاء أن يتفادى النظر في  . ورأى الطبيب إتباع نظرية قال بها العلماء ولو لم يستقر الرأي عليها فاتبعها فال لوم عليه

بل قاصرة على التثبت من  ، ين طرق العالج المختلف عليهاإذ مهمته ليست المفاضلة ب ، المناقشات الفنية عند تقدير مسئولية األطباء

 ، ومن ثم فالخطأ المهني – وقد سبقت اإلشارة إليه ( 17ص  99رقم  15المحاماة  2559ديسمبر سنة  99)  "خطأ الطبيب المعالج 

" ى تقول محكمة استئناف القاهرة : وفي هذا المعن . يجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة ال احتمالية ، ولو كان يسيراً 

ومن مصلحة اإلنسان أن يترك باب االجتهاد  . بعيدة عن المسئولية التعاقدية ) كذا ( مسئولية الطبيب عن خطئه مسئولية تقصيرية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولكن يجب التنبيه إلى  . فاختلط به ، د يالمس الخطأ الجسيمويكا ، ومن ثم يبدو الخروج على هذه األصول المستقرة خطأ ال يغتفر .

والشخص الفني  . يعد خطأ مهنياً يستوجب المسئولية ، جسيماً كان هذا الخروج أو يسيراً  ، أن أي خروج على هذه األصول المستقرة

اعد المقررة في هذا الصدد فإذا كان طبيباً وفقاً للقو ، الوسط الذي يؤخذ معياراً للخطأ المهني يجب أال يتجرد من الظروف الخارجية

هل هو طبيب يزاول الطب بصفة عامة ويعالج مرضى الحي من مختلف أنواع  : وجب النظر إلى أي طائفة من األطباء ينتمى

لكل من  . صيةأو هو العالم الثقة الذي يرجع إليه في الحاالت المستع ، أو هو أخصائي ال يعالج إال نوعاً واحداً من المرض ، المرض

 ولكل معياره الفني ، ولكل مستواه المهني ، هؤالء أجره
 (2991  )

وما يقال في الطبيب يقال في المحامي والمهندس والزراعى  .

 . وغيرهم من رجال الفن

  االعتداء على الشرف والسمعة – 549

بل يكفى أن يكون أرعن  ، وليس من الضروري أن يكون المعتدى سيء النية . وكثيراً ما يكون الخطأ اعتداء على الشرف والسمعة :

 ً واالعتداء على  . وهذا خطأ موجب للمسئولية ، وفي الرعونة والتسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادى ، متسرعا

 . الشرف والسمعة يقع بطرق مختلفة

 يقع عن طريق النشر في الصحف بالسب والقذف
 (2999  )

 حتى لو انتفى سوء النية ما دامت هناك رعونة وعدم احتياط .
 (2995  )

. 

ولكن يراعى عدم التشدد في اعتبار ما ينشر في الصحف سباً أو قذفاً في بعض الظروف التي تقتضى اإلطالق من حرية الصحابة 

 وذلك كظروف الحرب ، من أجل المصلحة العامة
 (2999  )

 وظروف االنتخابات ،
 (2991  )

الت الصحفية التي تقوم لغرض وفي الحم ،

 التطهير من فساد منتشر
 (2991  )

 وفي النقد العلمي والفني البرئ ع
 (2997  )

. 

فقد  . وليس سوء النية شرطاً في المسئولية التقصيرية كما هو شرط في المسئولية الجنائية . ويقع االعتداء عن طريق البالغ الكاذب

 يحفظ البالغ الكاذب ويكون صاحب البالغ مع ذلك مسئوالً مدنياً ألنه كان أرعن متسرعاً ولو أنه لم يكن سيء النية
 (2995  )

كما قد 

 ً  يكون صاحب البالغ غير مسئول ال جنائياً وال مدنياً ألنه لم يكن سيء النية ولم يرتكب رعونة أو تسرعا
 (2929  )

ويكفي لنفي  .

ويتخذ في  . أن يتجمع لدى المبلغ من الدالئل ما يلقى في روعه صحة ما يبلغ عنه ولو لم يكن صحيحاً في الواقعالتسرع والرعونة 

فال يكفي أن تكون هذه الدالئل قد ألقت في روع المبلغ ذاته صحة ما بلغ  . هذا معيار موضوعي مجرد هو المعيار المعروف للخطأ

                                                                                                                                                                    

مفتوحاً أمام الطبيب حتى يتمكن من القيام بمهمته العالية من حيث خدمة المريض وتخفيف آالمه وهو آمن مطمئن ال يسأل إال إذا ثبت 

يناير سنة  19)  "ونة وعدم تبصر أنه ارتكب عيباً ال يأتيه من له إلمام بالفن الطبي إال عن رع ةثبوتاً ظاهراً بصفة قاطعة ال احتمالي

 . ( 197ص  79رقم  11المحاماة  2552

  (
2991
وجعلهم  ، وبالنسبة لألطباء األخصائيين يجب استعمال منتهى الشدة معهم" وتقول محكمة استئناف مصر في هذا المعنى :  ( 

ألن واجبهم الدقة في التشخيص  ، خصوصاً إذا ساءت حالة المريض بسبب معالجتهم ، مسئولين عن أي خطأ ولو كان يسيراً 

أنظر  . وقد سبقت اإلشارة إليه ( 129ص  995رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  1)  "واالعتناء وعدم اإلهمال في المعالجة 

 599س  – 955ص  21) مجلة القانون واالقتصاد  أيضاً في هذا المعنى الدكتور وديع فرج في مسئولية األطباء والجراحين المدنية

 . ( 55الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة  –

  (
2999
يونية سنة  15وفي  – 295ص  21م  2599فبراير سنة  12وفي  – 157ص  29م  2757يونية سنة  1استئناف مختلط في  ( 

 . 577ص  95م  2511مايو سنة  25وفي  - 157ص  19م  2597

  (
2995
نوفمبر سنة  11وفي  – 152ص  29م  2599مايو سنة  1وفي  – 999ص  25 م 2591يونية سنة  9استئناف مختلط في  ( 

مارس  1وفي  - 177ص  95م  2511وفي أول مارس سنة  – 55ص  91م  2519يناير سنة  9وفي  – 91ص  11م  2529

 . 171ص  95م  2511سنة 

  (
2999
 . 921ص  15م  2521يونية سنة  12استئناف مختلط في  ( 

  (
2991
 . 195ص  92م  2525أبريل سنة  21في  استئناف مختلط ( 

  (
2991
 . 991ص  1م  2755مايو سنة  21استئناف مختلط في  ( 

  (
2997
وانظر في حدود النقد  . 992ص  25م  2591يونية سنة  21وفي  59ص  9م  2751ديسمبر سنة  17استئناف مختلط في  ( 

 . 9 - 929فقرة  2المباح من النواحي العلمية واألدبية والتاريخية مازو 

  (
2995
 25استئناف وطني في  – 72ص  95رقم  29المجموعة الرسمية  2597يونية سنة  15دائرة النقض بمحكمة االستئناف في  ( 

فبراير سنة  29وفي  – 191ص  11م  2529مارس سنة  15استئناف مختلط في  171ص  552رقم  2الشرائع  2525يناير سنة 

 . 199ص  95م  2511

  (
2929
 . 291ص  99م  2527يناير سنة  21وفي  – 212ص  12م  2595فبراير سنة  5استئناف مختلط في  ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ل أن تلقى ذلك في روع الشخص العادى المجرد عن الظروف الداخلية التي تحيط بالمبلغبل يجب أن يكون من شأن هذه الدالئ ، عنه
 (2922  )

. 

ويقع االعتداء عن طريق دفاع في دعوى يتهم فيها الخصم خصمه أو يتهم الشهود أو الخبراء تهماً غير صحيحة تنطوي على 

 حتى لو لم يكن الخصم سيء النية في هذا االتهام ، الرعونة والتسرع
 (2921  )

. 

دون أن يصطنع المذيع الحيطة الواجبة  ، ويقع االعتداء عن طريق إذاعة أخبار غير صحيحة أو إشاعات كاذبة بمس سمعة شخص

 للتثبت من هذه األخبار واإلشاعات قبل إذاعتها
 (2929  )

. 

 بسوء نية أو عن رعونة ، ويقع االعتداء عن طريق إعطاء معلومات كاذبة
 (2925  )

التي تذكر أسباب فصل موظف  ولكن المصلحة .

 من موظفيها بناء على طلب قدم لها في هذا الشأن ال تكون مسئولة
 (2929  )

وال يكون مسئوالً بوجه عام من أعطى معلومات عن  .

 الغير بحسن نية وبطريقة سرية وبناء على طلب معين
 (2921  )

. 

 فسخ الخطبة واإلغواء – 551

ً  ، أو الوعد بالزواج ، والخطبة :  ومن باب أولى أن يتزوج من  ، ألنه ال يجوز أن يتقيد شخص بعقد أن يتزوج ، ليست عقداً ملزما

ً  ، ولكن فسخ الخطبة أو اإلخالل بالوعد بالزواج . فمثل هذا التقيد يكون مخالفاً للنظام العام ، شخص معين قد  ، إذا لم يكن خطأ عقديا

 يكون خطأ تقصيرياً يوجب التعويض
 (2921  )

فإذا انحرف الخطيب وهو يفسخ الخطبة عن  ، يار الخطأ هنا هو المعيار المعروفومع .

كان فسخ الخطبة خطأ يوجب المسئولية  ، السلوك المألوف للشخص العادى في مثل الظروف الخارجية التي أحاطت بالخطيب

 واألصل أن فسخ الخطبة ال يجعل حقاً في التعويض إال عن الضرر المادي . التقصيرية
( 2927  )

ولكن إذا سبقه استغواء فإنه يلزم  .

 بالتعويض عن الضرر األدبي
 (2925  )

فال تعويض ال لضرر مادي وال لضرر  ، على أنه إذا استسلم الخطيبان للضعف الجنسي .

 حتى لو كان هناك مشروع للزواج لم يتم ، أدبي
 (2919  )

هو  فوالد الخطيبة ، وإذا كان فسخ الخطبة بين خطيبين أحدهما قاصر .

 المسئول إذا كان هو السبب في الفسخ
 (2912  )

. 

                                                 

  (
2922
أما إذا كان المبلغ موظفاً بين موظفي األمن العام فال مسئولية عليه إذا هو بلغ قبل أن يتثبت من صحة الخبر إذا قامت عنده شبهات  ( 

المحاماة  2511ديسمبر سنة  1) محكمة مصر الشكلية الوطنية في  ه بمقتضى القانونألن التبليغ عن الجرائم واجب علي ، جدية كافية

)  كذلك يكفي لعدم مسئولية المبلغ أن يكون هو المجني عليه متى قامت لديه شبهات جدية تبرر االتهام . ( 991ص  215رقم  29

 . ( 999فقرة  2مازو  – 79أنظر في الموضوع مصطفى مرعى بك في المسئولية المدنية فقرة 

  (
2921
يناير سنة  11وفي  - 979ص  97م  2511أبريل سنة  15وفي  - 999ص  7م  2751يونية سنة  29استئناف مختلط في  ( 

 . 511ص  51م  2599أبريل سنة  21وفي  – 112ص  51م  2599

  (
2929
 . 525ص  97م  2511مايو سنة  25استئناف مختلط في  ( 

  (
2925
 . 992فقرة  2أنظر أيضاً مازو  . ) وقد سبقت اإلشارة إليه ( 525ص  97م  2511مايو سنة  25استئناف مختلط في  ( 

  (
2929
مايو  21محكمة االستئناف المختلطة في  – 997ص  521رقم  5المحاماة  2519ديسمبر سنة  11محكمة االستئناف الوطنية في  ( 

 . 171ص  1م  2759سنة 

  (
2921
 . 215ص  12م  2595فبراير سنة  5استئناف مختلط في  ( 

  (
2921
 ، وكفسخ الخطبة الطالق – 275ص  95م  2551أبريل سنة  15وفي  - 122ص  19م  2597مايو سنة  1استئناف مختلط في  ( 

ليطلق امرأته  فإذا غير زوج مسيحي دينه . كالهما رخصة ال يجوز االنحراف في استعمالها عن السلوك المألوف للشخص العادى

أما الزوج المسلم إذا طلق امرأته فال  . ( 171ص  25م  2591يونية سنة  9) استئناف مختلط في  كان مسئوالص عن التعويض

) محكمة مصر  يكون في األصل مسئوالً أيضاً عن التعويض إذا كان استعماله لرخصة الطالق خطأ يوجب مسئوليته التقصيرية

ولكنه قد يكون مسئوالً أيضاً عن التعويض إذا كان استعماله لرخصة  . ( 571ص  95م  2511نية سنة يو 19الكلية الوطنية في 

 19رقم  17المجموعة الرسمية  2511يناير سنة  19) محكمة مصر الكلية الوطنية في  الطالق خطأ يوجب مسئوليته التقصيرية

محكمة مصر الكلية الوطنية في  - 959ص  1/  111رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  29محكمة شبين الكوم في  – 291ص 

المجموعة  2511ديسمبر  27قارن محكمة االستئناف الوطنية في  – 2299ص  915رقم  29المحاماة  2591ديسمبر سنة  29

 . وانظر في هذا الموضوع رسالة الدكتور السعيد مصطفى السعيد ( – 71ص  97رقم  15الرسمية 

  (
2927
 . 295ص  59م  2517يناير سنة  21وفي  – 125ص  95م  2511مارس سنة  1استئناف مختلط في  ( 

  (
2925
 . 991ص  51 م 2599فبراير سنة  19وفي  – 191ص  919رقم  27جازيت  2517أبريل سنة  25استئناف مختلط في  ( 

  (
2919
 . 75ص  91م  2515ديسمبر سنة  27استنئاف مختلط في  ( 

  (
2912
 . 122ص  19م  2597مايو سنة  1تلط في استئناف مخ ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فقد صدرت أحكام من القضاء  . لم تستقر في القضاء المصري إال بعد اضطراب وتأرجح ، على وضوحها ، هذه المبادئ الواضحة

تقضي بأن فسخ الخطبة ال يوجب التعويض إذ هو أمر مباح فال سبيل إلى تحميل الحاطب الذي يعدل مسئولية  ، الوطني بنوع خاص

كما أن تحري العوامل التي دعت إلى فسخ الخطبة والظروف التي  ، والقضاء ممنوع من تقييد المباحات العامة ، عمل مشروع

هذا إلى أن الشريعة لم تحمل  ، واالعتبارات اللصيقة بحرمات الناس البست هذا الفسخ يقتضي التدخل في أدق الشؤون الشخصية

فكيف يصح إلزام الخاطب بتعويض قد يربو على ذلك إن هو  ، الزوج الذي يطلق قبل الدخول إال خسارة نصف المهر الذي دفعه

 عدل عن الخطبة!
 (2911  )

تقضي بجواز التعويض  ، تلطمن القضاء الوطني والقضاء المخ ، وفي الوقت ذاته صدرت أحكام أخرى

وبخاصة إذا سبق الفسخ استهواء أو سببت الخطبة مصروفات أو أخذت صورة واضحة من العالنية ذلك أن  ، عن فسخ الخطبة

فال تحمى الشرائع  ، الحكمة في جواز العدول عن الخطبة هي تمكين طرفيها من تفادى االرتباط بزواج ال يحقق الغاية المرجوة منه

و خسارة نصف المهر في حالة الطالق قبل الدخول ليست إال مقابالً للطالق في ذاته مجرداً ، طائشاً ال يبرره مسوغ يقتضيهعدوالً 

وال يستطيع القضاء أن يتخلى عن سلطته في تقدير األفعال التي  ، عن كل ظرف آخر يجعل منه فعالً ضاراً موجباً للمسئولية المدنية

احتجاجاً بدقة تقدير  ، سواء كان ذلك بسلوكه أثناء الخطبة أو بعدوله عنها بكيفية ضارة ، خطيبين باآلخريترتب عليها إضرار أحد ال

وليس أحق برعاية  ، فما كانت دقة النزاع لتصلح دفعاً بعدم اختصاص القضاء بنظره . مثل هذه األمور الشخصية اللصيقة بالحرمات

 ات لمساسها بذات اإلنسانالقضاء وإشرافه شيء أكثر من األعراض والحرم
 (2919  )

ثم إن األحكام التي قضت بجواز التعويض  .

 العدول عن الوفاء به يوجب التعويض ، ذهب بعضها إلى أن الخطبة عقد ملزم
 (2915  )

ولكن الكثرة الغالبة ذهبت إلى أن التعويض  .

 إنما يعطى على أساس المسئولية التقصيرية ال المسئولية العقدية
 (2919  )

. 

مجرد (  1)  . الخطبة ليست بعقد ملزم(  2: )  هو ما يأتي ، باعتبار أن القضاء قد استقر عليه ، ذي يمكن تقريره في هذا الشأنوال

 ، إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخيطبين(  9)  . العدول عن الخطبة ال يكون سبباً موجباً للتعويض

:  وقد قررت محكمة النقض أخيراً هذه المبادئ في حكم لها جاء فيه ما يأتي . ض على أساس المسئولية التقصيريةجاز الحكم بالتعوي

فلكل منهما أن يعدل عنه في أي وقت  ، وهذا الوعد بالزواج ال يقيد أحداً من المتواعدين ، إن الخطبة ليست إال تمهيداً لعقد الزواج" 

 ، خصوصاً وأنه يجب في هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل الحرية في مباشرته لما للزواج من الخطر في شؤون المجتمع ، شاء

 ، باعتبار أنهما مجرد وعد فعدول ، ولكن إذا كان الوعد بالزواج والعدول عنه . وهذا ال يكون إذا كان أحد الطرفين مهدداً بالتعويض

فإنها  ، وكانت هذه األفعال قد ألحقت ضرراً مادياً أو أدبياً بأحد المتواعدين ، ى مستقلة عنهما استقالالً تاماً قد الزمتهما أفعال أخر

                                                 

  (
2911
 2511مايو سنة  19وفي  – 915ص  9المحاماة  2515يناير سنة  29أنظر في هذا المعنى استئناف مصر الوطنية في  ( 

ديسمبر سنة  21وفي  - 111ص  9/  929رقم  22المحاماة  2599يونية سنة  99وفي  - 17ص  59رقم  11المجموعة الرسمية 

رقم  11المجموعة الرسمية  2515نوفمبر سنة  9محكمة الزقازيق االستئنافية في  - 799ص  1/  511رقم  21محاماة ال 2592

 . 291ص  19

  (
2919
 99وفي  – 212ص  299رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  15أنظر في هذا المعنى استئناف مصر الوطنية في  ( 

المجموعة  2515ديسمبر سنة  29محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية في  – 995ص  111رقم  21المحاماة  2592يونية سنة 

محكمة سوهاج الكلية في  – 19ص  99رقم  92المجموعة الرسمية  2599نوفمبر سنة  25وفي  – 99ص  11رقم  92الرسمية 

 22وفي  – 991ص  19م  2599فبراير سنة  19استئناف مختلط في  – 2991ص  595رقم  17المحاماة  2557مايو سنة  99

 – 91ص  57م  2599نوفمبر سنة  12وفي  – 251ص  55م  2591فبراير سنة  19وفي  - 15ص  59م  2599ديسمبر سنة 

 – 221) فقرة  ويؤيد األستاذ مصطفى مرعى بك هذا الرأي في كتابه المسئولية المدنية . 221ص  57م  2591فبراير سنة  1وفي 

 . طائفة من أحكام القضاء التي أخذت به والتي أخذت بعكسهويورد  ( 212فقرة 

  (
2915
الخطبة تنشئ عالقات بين الطرفين " وقد جاء في حكمها ما يأتي :  ، وأظهر حكم في هذا المعنى ما قضت به محكمة سوهاج الكلية ( 

يها يصدر إيجاب يقترن بقبول على الوعد فف . كما ال يمكن إغفال اعتبارها وال تجريدها من أي تقدير قانوني ، ال يجوز تجاهلها

وإنه وإن  . وفي هذا العقد يلتزم كل من الطرفين بإجراء التعاقد النهائي في الوقت المالئم . فهو ارتباط قانوني وعقد قائم ، بالزواج

ً كان ليس ثمة ما يوجب وفاء االلتزام عيناً أي إجراء هذا التعاقد النهائي ألن الوعد بالتعاقد ال ينش إال أن العدول  ، ئ إال حقاً شخصيا

ً " وليس في هذا ما يمس حرية الزواج إ  . عن الوفاء بهذا االلتزام يوجب التعويض إذ لكل من الطرفين أصالً أن يعدل عن  ، القا

وجب فإن ذلك ي ، ولكن إذا أجرى ذلك في تهور أو عنف أو خالياً مما يبرره أو بغير مسوغ مشروع أو لمجرد الهوى . وعده

وتستحق  . والتعويض األدبي ال يقصد به اإلثراء ولكن لرد الكرامة ومحو األثر السيء الذي تخلف عن فعل المخطئ . التعويض

الخطيبة تعويضاً مادياً عما لحقها من ضرر فيما تكلفته من معدات الزواج في مجموعها ما دامت ال تضمن االنتفاع بها على الوجه 

 . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( . 2991ص  595رقم  17المحاماة  2557مايو سنة  99ة في ) سوهاج الكلي "الصحيح 

  (
2919
 ، ومنشأ المسئولية في هذه الحالة هو اإلساءة وهل فعل ضار" وتقول محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية في هذا المعنى ما يأتي :  ( 

ديسمبر سنة  29) اإلسكندرية الكلية الوطنية في  . "وليست مسئولية تعاقدية منشؤها اإلخالل بعقد  ، فهي مسئولية عن شبه جنحة

 . وقد سبقت اإلشارة هذا الحكم ( . 99ص  11رقم  92المجموعة الرسمية  2515



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

أفعال  –بغض النظر عن العدول المجرد  –وذلك على أساس أنها هي في حد ذاتها  ، تكون مستوجبة التضمين على من وقعت منه

 ضارة موجبة للتعويض
 (2911  )

" . 

 فال يكون سبباً في التعويض إال إذا اصطحب بالخديعة والغش أو اقترن بضغط أدبي(  seduction)  ءأما اإلغوا
 (2911  )

فإذا كانت  .

 كان هذا سبباً في تخفيف التعويض ، ضحية اإلغواء في سن تسمح بتدبر العواقب
 (2917  )

وإذا كانت العالقة الجنسية نتيجة استسالم  .

 يت المرأة أن تكون خليلة على علم من أقاربها فال تعويضورض ، متبادل سكن إليه الطرفان
 (2915  )

فإذا وعد الخليل خليلته بعد  .

بخالف ما إذا كان هذا الوعد سابقاً على المعاشرة وقد قصد منه اإلغراء فيكون  ، هجرها بالتعويض كان هذا قياماً بالتزام طبيعي

فإن المسئولية هنا  ، حتى لو كان الشاب قاصراً  . قد يكون اإلغواء سبباً للتعويضو . وقد تقدم بيان ذلك ، باطالً لعدم مشروعية السبب

ً  ، تقصيرية ال عقدية  والقاصر تجوز مساءلته تقصيريا
 (2999  )

. 

حاالت أخرى مختلفة في الخطأ التقصيري توجب  ، عدا ما تقدم ، وهناك : حاالت أخرى مختلفة في الخطأ التقصيري - 992

 منها األعمال التي تترتب عليها مسئولية شركة المياه والغاز والنور ، المسئولية
 (2992  )

 ، ومنها المنافسة التجارية غير المشروعة .

 . أو استعمال طرق احتيالية كاتخاذ اسم تجاري مقارب لالسم التجاري المزاحم ،(  الماركات)  وتقع عادة بتقليد العالمات التجارية

وتقع كذلك بنشر إشاعات  . مشروعة بإغراء عمال المتجر المزاحم على ترك متجرهم إلى المتجر اآلخروقد تقع المنافسة غير ال

 وغير ذلك من وسائل المنافسة غير المشروعة ، وبالتشهير بعيوب هذا المتجر ، كاذبة عن المتجر المزاحم
 (2991  )

ومنها  .

 اإلجراءات القضائية الكيدية
 (2999  )

 يةكالدعاوى والدفوع الكيد ،
 (2995  )

 ودعاوى اإلفالس الكيدية ،
 (2999  )

 والتنفيذ الكيدي
 (2991  )

. 

 ومنها المضار الفاحشة للجوار
 (2991  )

 وقد تترتب مسئولية الحكومة ألعمال تصدر من موظفيها مخالفة للقانون .
 (2997  )

. 

                                                 

  (
2911
ة العقد للمؤلف فقرة أنظر أيضاً في هذا المعنى نظري – 99ص  25رقم  9مجموعة عمر  2595ديسمبر سنة  25نقض مدنى في  ( 

579 . 

  (
2911
 . 11ص  195رقم  1جازيت  2521يناير سنة  15استئناف مختلط في  ( 

  (
2917
 . 97ص  1م  2755ديسمبر سنة  21استئناف مختلط في  ( 

  (
2915
يناير سنة  21وفي  - 557ص  91م  2519يونية سنة  19وفي  – 917ص  99م  2512يونية سنة  1استئناف مختلط في  ( 

 . 295ص  59م  2517

  (
2999
ديسمبر  15محكمة القاهرة الكلية المختلطة في  – 211ص  1جازيت  2522أبريل سنة  1محكمة اإلسكندرية الكلية المختلطة في  ( 

 . 11ص  219رقم  5جازيت  2529سنة 

  (
2992
وفي  - 227ص  1م  2759فبراير سنة  1وفي  – 921ص  1م  2755يونية سنة  1أنظر في هذه المسألة : استئناف مختلط في  ( 

وفي  155ص  25م  2591يونية سنة  9وفي  – 111ص  29م  2599أبريل سنة  1وفي  - 191ص  29م  2757أبريل سنة  1

 59ص  17م  2529وفي أول ديسمبر سنة  – 551ص  19م  2529يونية سنة  25وفي  – 152ص  19م  2597مايو سنة  12

 91م  2515يناير سنة  29وفي  – 995ص  99م  2527أبريل سنة  22وفي  – 295ص  99م  2521ديسمبر سنة  11وفي  -

 . 29ص  52م  2517أكتوبر سنة  19وفي  – 259ص 

  (
2991
 . 919أنظر الموجز في النظرية العامة لاللتزامات للمؤلف فقرة  ( 

  (
2999
 )  ً ديسمبر سنة  7) استئناف مختلط في  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن االلتجاء إلى القضاء رخصة ال ترتب تعويضا

 75ص  91م  2519ديسمبر سنة  29) استئناف مختلط في  إال إذا كان مصحوباً بسوء نية أو بخطأ جسيم ، ( 11ص  99م  2521

 29) استئناف مختلط في  ومن األمثلة على اإلجراءات الكيدية االستئناف الكيدي – ( 92ص  91م  2515نوفمبر سنة  19وفي  –

 ، ( 929ص  91م  2515أبريل سنة  29) استئناف مختلط في  والتماس إعادة النظر الكيدي ، ( 529ص  11م  2525ونية سنة ي

وقضت محكمة النقض بأن إنكار  . ( 211ص  21م  2595مارس سنة  21) استئناف مختلط في  ومعارضة الشخص الثالث الكيدية

إال أن هذا الحق ينقلب مخبثة إذا ابتغى المدعى عليه مضارة خصمه وتمادى في  ، الدعوى إن كان في األصل حقاً لكل مدعى عليه

وقضت محكمة االستئناف الوطنية  – ( 59ص  25المحاماة  2599نوفمبر سنة  ) نقض مدني في ( اإلنكار أو غال فيه أو تحيل به

ر المادي الذي أصاب أخاها من جراء هذا اإلنكار وهي فيحكم على األخت بتعويض الضر ، بأن إنكار األخت ألخيها يعد دفاعاً كيدياً 

 21)  وتلزم أيضاً بتعويض الضرر األدبي الذي أصاب أخاها بسبب إنكارها ، المصاريف التي صرفت منه في سبيل إثبات وراثته

ستحقاق في وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الوارث الذي يخسر دعوى اال – ( 251رقم  9الشرائع  2521أبريل سنة 

ديسمبر سنة  22)  صورة دفع في معارضة ضد تنبيه بنزع الملكية وبدالً من أن يستأنف يرفع دعوى استحقاق مستقلة يكون مسئوالً 

 . ( 17ص  59م  2599

  (
2995
يناير  29وفي  – 119ص  7م  2751أبريل سنة  99وفي  – 911ص  2م  2775نوفمبر سنة  1أنظر : استئناف مختلط في  ( 

 1وفي  - 19ص  19م  2521ديسمبر سنة  21وفي  - 119ص  15م  2521مارس سنة  12وفي  – 292ص  21م  2595 سنة

 – 151ص  51م  2599فبراير سنة  27وفي  - 519ص  95م  2511مايو سنة  22وفي  – 959ص  97م  2511مايو سنة 

 . 919ص  51م  2599فبراير سنة  11وفي 
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  (
2999
 . 51ص  91م  2525ديسمبر سنة  9وفي  – 52ص  1م  2775مبر سنة ديس 5استئناف مختلط في  ( 

  (
2991
إذا كانت هذه األموال تقبل التجزئة بحيث كان يكفي  ، ويعد تنفيذاً كيدياً أن ينفذ الدائن على أموال مدينه بما يزيد كثيراً على الدين ( 

ويعد ذلك تنفيذاً كيدياً لتنفيذ بمبالغ أكثر من  - ( 75ص  92 م 2597ديسمبر سنة  15) استئناف مختلط في  التنفيذ على بعضها

ويعتبر بالدائن الذي ينفذ بحقه مسئوالً عن صحة  . ( 111ص  25م  2591مايو سنة  11) استئناف مختلط في  المبالغ المستحقة

ي عليه المزاد بمقتضى هذا الخطأ كان مسئوالً عن تعويض الراس ، فإذا اخطأ فيها بما يجعل المزاد باطالً  ، إجراءات التنفيذ

 1وفي  – 271ص  99م  2527يناير سنة  92وفي  – 59ص  29م  2591ديسمبر سنة  22) استئناف مختلط في  التقصيري

كذلك المدين إذا علم أن الشيء المحجوز عليه  . ( 155ص  51م  2599فبراير سنة  5وفي  – 219ص  51م  2599يناير سنة 

يناير سنة  ) استئناف مختلط في ( فإنه يكون مسئوالً  ، ترك التنفيذ يتم ويخصم الثمن الذي رسا به المزاد من دينهليس ملكه ومع ذلك ي

 25م  2591فبراير سنة  1) استئناف مختلط في  ومن األمثلة على التنفيذ الكيدي الحجز القضائي الكيدي . ( 71ص  25م  2591

 والحجز اإلداري الكيدي ، ( 119ص  91م  2519فبراير سنة  22وفي  – 92 ص 91م  2515نوفمبر سنة  19وفي  – 295ص 

)  والحراسة الكيدية . ( 951ص  51م  2599مارس سنة  1وفي  – 172ص  52م  2515فبراير سنة  17) استئناف مختلط في 

دائن الحجز على محصوالت المستأجر وال يعتبر تنفيذاً كيدياً أن يوقع ال . ( 951ص  91م  2515استئناف مختلط في أول مايو سنة 

 ( 99ص  1م  2759نوفمبر سنة  99) استئناف مختلط في  من المدين بحسن نية وال يقدم المستأجر ما يدل على أن المحصوالت له

. 

مصطفى مرعى بك أنظر في حق اإلدعاء وحق دفع الدعوى وحق االستعانة بوسائل التنفيذ والتحفظ إذا كان استعمال هذه الرخص كيدياً إلى  

  . 291فقرة  – 71في المسئولية المدنية فقرة 

  (
2991
فقضت أال يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر  ، من القانون المدنى الجديد رسمت حداُ لحق الملكية 791ويالحظ أن المادة  ( 

فالخروج على هذا الحد رسمه القانون لحق  . وأن للجار أن يطلب إزالة مضار الجوار إذا تجاوزت الحد المألوف ، بملك الجار

 ( 221فقرة  - 222) قارن مصطفى مرعى بك في المسئولية المدنية فقرة  الملكية يعد خروجاً على حدود الحق ال تعسفاً في استعماله

ون مسئولة عما يقع وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في هذا الصدد بأن الشركة التي تقيم مصانع وآالت في أحياء للسكن تك .

وقضت أيضاً بأنه إذا نجم عن تشييد بناء ضرر  . ( 151ص  91م  2559مايو سنة  1) استئناف مختلط في  من أضرار غير مألوفة

 2552يناير سنة  19) استئناف مختلط في  فإن صاحب البناء والمقاول والمهندس مسئولون بالتضامن عن الضرر ، للعقار المجاور

وقضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأنه إذا أنشأت الحكومة محطة من محطات المجارى على قطعة من  . ( 11ص  99م 

كان لهؤالء السكان الحق في الرجوع على الحكومة بالتعويض عما  ، أمالكها أقلقت إدارتها راحة السكان في حي مخصص للسكنى

 . ( 752ص  911رقم  12المحاماة  2559أكتوبر سنة  21 ) استئناف مصر الوطنية في أصابهم وأصاب أمالكهم من أضرار

ديسمبر سنة  92) استئناف مصر الوطنية في  وقضت بأال مسئولية إذا بنيت منازل بجانب مصانع كانت موجودة قبل بناء المنازل

 . ( 75ص  52رقم  15المجموعة الرسمية  2511

  (
2997
ومن ثم لم تتقرر مبادئ خاصة بهذه المسئولية اإلدارية  . اء اإلداري كما قدمناومسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية ال تخضع للقض ( 

والقضاء العادي في مصر يطبق  . على غرار المبادئ التي قررها مجلس الدولة في فرنسا وهو مختص بنظر هذا النوع من األقضية

ويبدو ذلك بنوع خاص في  . ى األفراد والهيئات الخاصةفي شأن مسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية قواعد المسئولية التي يطبقها عل

وقد وصل مجلس الدولة في فرنسا إلى  . رفض هذا القضاء تحميل الحكومة تبعة األشغال العامة التي تقوم بها لمصلحة المجموع

 ، به من األشغال العامة فال يشترط خطأ لجعل الحكومة مسئولة عن األضرار التي تقع بسبب ما تقوم ، تحميل الحكومة هذه التبعة

 . وهذا ضرب من التضامن االجتماعي إذ يعوض المجموع الفرد ما يلحقه من الضرر عن عمل تم لمصلحة المجموع

 11ونذكر بعضاً من األحكام التي صدرت من المحاكم الوطنية في مصر في شأن مسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية : نقض جنائي في 

) مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها في أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها أو  115ص  257رقم  21المحاماة  2592مايو سنة 

) مسئولية الحكومة عن إبقاء أجنبي محبوساً  79ص  2/  51رقم  29المحاماة  2595يونية سنة  12نقض مدني في  – بمناسبتها (

) عدم مسئولية الحكومة عن  219ص  12رقم  1مجموعة عمر  2591سنة يونية  9نقض مدني في  – مدة طويلة بغرض إبعاده (

ضرر تحقق حصوله من مشروع عام ما دام المشروع قد نفذ بطريقة فنية : ولم ترض المحكمة العليا أن تحمل الحكوتمة تبعة 

الحكومة عن استيالئها ) مسئولية  999ص  219رقم  1مجموعة عمر  2595فبراير سنة  21نقض مدني في  – األشغال العامة (

) مسئولية  971من  211رقم  9مجموعة عمر  2552ديسمبر سنة  5نقض مدني في  – على أرض وسواق قبل نزع ملكيتها (

مجموعة عمر  2559مارس سنة  5نقض مدني في  – الحكومة عن مرض وبائي في األشجار المغروسة في جوانب الطرق العامة (

 2559نوفمبر سنة  5نقض مدني في  – كومة عن تشتيت المظاهرات وقتل شخص غير متظاهر () مسئولية الح 11ص  99رقم  5

بل وقد تسأل الحكومة عن بطئها غير العادي في  – ) مسئولية الحكومة عن ترعة سببت نشعاً ( 191ص  15رقم  5مجموعة عمر 

مايو  11استئناف مصر الوطنية في  – ( 595ص  579رقم  21المحاماة  2591أبريل سنة  9) استئناف مختلط في  نقل التكليف

) مسئولية الحكومة عن الحوادث التي تقع بسبب مزلقانات السكك الحديدية : أنظر أيضاً في  95ص  99رقم  1المحاماة  2599سنة 
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 التعسف في استعمال الحق 2  
 (1139  )

 

  (Abus du droit  ) 

 : مسائل ثالث - 552

بل أيضاً في التعسف في  ، وال في الخروج عن حدود الحق فحسب ، قدمنا أن الخطأ يكون ال في الخروج عن حدود الرخصة فحسب 

ولكن  . وقلنا إن رجال الفقه في القرن الماضي كانوا ال يرون أن الشخص يجوز عليه الخطأ وهو يستعمل حقه . استعمال الحق

وثبت عليها  ، ما لبثت أن استقرت في العصر الحاضر –لها جذور في أعماق الماضي السحيق و –نظرية التعسف في استعمال الحق 

 . وسلم بها الفقه ، القضاء

(  1)  . في تطورها التاريخي إلى أن نصل بها إلى يومنا هذا لنراها مسجلة في تقنيننا المدني الجديد(  2: )  فنحن نتابع هذه النظرية

 . ثم ننظر في حظها من التطبيق العملي في نواحي النشاط المختلفة(  9)  . وبأي معيار تأخذ ، النظرية ثم نبحث على أي أساس تقوم

 : التطور التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق - 1

 نظرية التعسف في استعمال الحق نظرية قديمة - 553

وانتقلت إلى القانون  ، بل هي نظرية قديمة عرفها الرومان ، تدعةليست نظرية التعسف في استعمال الحق بالنظرية الجديدة أو المب : 

(  individualisme)  ولكنها اختفت ردحاً من الزمن بعد أن ظهرت مبادئ الفردية . وتشبع يبها الفقه اإلسالمي ، الفرنسي القديم

ال تكاد تطول برأسها في بعض أحكام  . شروأمعنت الثورة الفرنسية في األخذ بهذه المبادئ وبقيت مختفية طوال القرن التاسع ع

)  وجوسران(  Saleilles)  إلى أن قيض هللا لها فقيهين من أعالم الفقه الفرنسي هما سالي ، القصاء حتى يتنكر لها الفقهاء

josserand  )، ثم أخذت بها  . فما لبثت أن استقرت في الفقه بعد أن ثبت عليها القضاء . وأعادا لها الجدة ، فنفضا عنها التراب

 . وأصبحت اليوم نظرية ثابتة مستقرة ال يستطيع أحد أن يفكر تفكيراً جدياً في االنتفاض عليها . التقنينات الحديثة

                                                                                                                                                                    

 2591سنة فبراير  27وفي  – 219ص  1/  59رقم  25المحاماة  2599يونية سنة  15هذه المسألة : استئناف مصر الوطنية في 

استئناف  – ( 129ص  929رقم  29المحاماة  2592ديسمبر سنة  9استئناف مختلط في  – 2279ص  959رقم  21المحاماة 

) تبخير وزارة الزراعة األشجار بطريقة فنية ال يوجب  ، 197ص  211رقم  21المحاماة  592مايو سنة  22مصر الوطنية في 

) مسئولية الحكومة عن إهمال  119ص  991رقم  29المحاماة  2591نوفمقر سنة  19 استئناف مصر الوطنية في ي –مسئوليتها 

) ضرورة عدم مجاوزة  997ص  1/  115رقم  29المحاماة  2595أبريل سنة  11استئناف مصر الوطنية في  - قلم المحضرين (

ص  1/  255رقم  29المحاماة  2595ر سنة نوفمب 5استئناف مصر الوطنية في  – المدة الالزمة إلطالق النار على المتظاهرين (

: عسكري  192ص  95م  2551فبراير سنة  25أنظر أيضاً استئناف مختلط في  –) إصابة خفير شخصاً خطأ بعيار ناري  255

) سحب رخصة  159ص  219رقم  21المحاماة  2599مايو سنة  21استسناف مصر الوطنية في  – يطلق البندقية قبل اإلنذار (

) تعويض األهالي عن  2279س  959رقم  21المحاماة  2591مارس سنة  1استئناف مصر الوطنية في  – خالف للقانون (آثار م

 . أعمال الوقاية من الفيضان كقطع جسر النيل وتصريف المياه في أرض الغير (

  (
2995
جوسران في  – ( 919ص  2599سنة  Bull . Soe .et . legislatives) في مجلة الدراسات التشريعية  بعض المراجع : سالى ( 

)  كامبيون – ( 79ص  2591وسنة  291ص  2599) المجلة االنتقادية سنة  بالنيول – 2599التعسف في استعمال الحقوق سنة 

Campion )  2511جوسران في روح الحقوق وفي نسبتها سنة  . 2519في نظرية التعسف في استعمال الحقوق بروكسل سنة – 

 ، وما بعدها 75ريبير في القاعدة األدبية في االلتزامات فقرة  –وما بعدها  271فقرة  9ملحق بودري  ( Bonneease)  نكازب

 919فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  –وما بعدها  195فقرة  1ديموج في االلتزامات  –وما بعدها  221والنظام الديمقراطي فقرة 

)  سافتييه – 2599باريس سنة  ( Corbesco)  كوربسكو – 2592مونبيلييه سنة  ( Bosc ) الرسائل : بوسك –وما بعدها 

Savatier )  في القانون المقارن : أحمد فتحي في نظرية التعسف في استعمال الحقوق في الفقه اإلسالمي ليون  – 2521بواتييه سنة

الدكتور السعيد مصطفى السعيد بك في مدى استعمال حقوق الزوجية  – 2591ليون سنة  ( Markovitch)  ماركوفتش 2529سنة 

مصطفى مرعى بك  -وما بعدها  911الفقه المصري : الموجز في النظرية العامة في االلتزامات للمؤلف فقرة  – 2591القاهرة سنة 

الدكتور سليمان مرقص في  –ا بعدها وم 599الدكتو أحمد حشمت أبو ستيت بك فقرة  –وما بعدها  15في المسئولية المدنية فقرة 

 . وما بعدها 91الفعل الضار فقرة 
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  النظرية في القوانين القديمة – 554

من ذلك أن قرر الفقيه  . يشهد بذلك ما أورده فقهاء هذا القانون من تطبيقات لها مختلفة . قلنا إن القانون الروماني عرف النظرية :

ال يكون مسئوالً عن  ، أن من حفر بئراً في أرضه وتعمق في الحفر حتى قطع العروق النابعة في عين لجاره(  ulpien)  إيلبيان

)  وقد توسع القانون البريطوري . من شأنه أن يسقط حائط الجار تعويض هذا الضرر ولكنه يكون مسئوالً إذا كان التعمق في الحفر

droit pretorien  )حتى يتخفف من حدة القانون القديم وصرامته ، في تطبيق النظرية 
 (2959  )

. 

(  Domat)  وذهب دوما . وانتقلت النظرية إلى القانون الفرنسي القديم بعد إحياء دراسات القانون الروماني في العصور الوسطى

وكان يرى  . فيما يبدو إلى أن الشخص يكون متعسفاً في استعمال حقه إذا هو قصد اإلضرار بالغير أو لم تكن له مصلحة في استعماله

 أن من يباشر إجراءات التقاضى قد يتعسف في مباشرتها فتتحقق مسئوليته
 (2952  )

. 

بأقل توسعاً من القانون  ، نهي عن التعسف وتأمر بالرفق واإلحسانوهو الفقه المشبع بروح دينية سامية ت ، ولم يكن الفقه اإلسالمي

 الروماني في األخذ بنظرية التعسف في استعمال الحق
 (2951  )

بل إن القانون المدني الجديد قد حرص على أن ينتفع في صياغة النص 

 ا الفقه الضوابط التي اشتملت عليها النصواستمد من هذ ، الذي أورده في هذه النظرية بالقواعد التي استقرت في الفقه اإلسالمي
 (

2959  )
. 

  الثورة الفرنسية والتقنين المدني الفرنسي - 555

فلم تكن هناك حدود جدية  . ويجعل منها حقوقاً مطلقة مقدسة ، ينادى بحقوق اإلنسان ، كان هذا العهد مشبعاً بروح الفردية كما قدمنا :

فانتكصت النظرية في ذلك العهد وفيما تاله من  . تقيد من حرية اإلنسان في استعمال حقه ما دام ال يجاوز الحدود المادية لهذا الحق

إذا  ، لحقوساعد على ذلك أن مبدأ تحريم التعسف في استعمال ا . ولم يتحدث عنها أحد من الفقهاء . العهود طوال القرن التاسع عشر

كان ينقصه أن يصاغ في نظرية فقهية شاملة تجمع  ، كان قد عرف منذ القديم في القانون الروماني وفي القانون الفرنسي القديم

 . وهذا ما اضطلع به رجال الفقه في القرن العشرين . شتاته

  انتعاش النظرية في العصر الحاضر - 556

ما  ، فصوغ المبدأ في نظرية عامة شاملة ، ي إحياء مبدأ تحريم التعسف في استعمال الحقكان للقضاء ثم للفقه في فرنسا الفضل ف :

 . لبثت أن استقرت وأصبحت من أمهات النظريات القانونية

فهذه محكمة استئناف  . بدأ القضاء الفرنسي منذ النصف األخير من القرن التاسع عشر يقرر المبدأ في كثير من الصراحة والوضوح

 2799مايو سنة  1تقول في حكمها الصادر في (  Colmar)  كولمار
 (2955  )

وقد أدانت مالكاً أقام فوق سطح منزله مدخنة غرضه  ،

)  حق الملكية هو على وجه ما ، ومن حيث إن المبادئ العامة تقضي بأ" :  ما يأتي ، الوحيد من إقامتها أن يحجب النور عن جاره

en quelque sorte  )وأن يستعمله وفقاً لهواه ، لمالك أن ينتفع بالشيءحق مطلق يبيح ل  (abuser  ). ولكن استعمال هذا الحق ، 

وأن مبادئ (  interet serieux et legitime)  يجب أن يكون حده هو استيفاء مصلحة جدية مشروعة ، كاستعمال أي حق آخر

وقد رفعت تحت سلطان  ،(  malveillance)  عليها رغبة شريرةاألخالق والعدالة لتتعارض مع تأييد القضاء لدعوى يكون الباعث 

وهي تلحق  ،(  aucune utilite personnelle)  دعوى ال يبررها أية منفعة شخصية ،(  mauvaise passion)  شهوة خبيثة

حتى يكون ثمة محل " :  قررت محكمة النقض الفرنسية المبدأ اآلتي 2712وفي سنة  . "(  grave prejudice)  بالغير أذى جسيماً 

إال إذا قصد بالعمل أن  ، والقانون ال يعتبر الشخص مخطئاً إذا هو عمل ما من حقه أن يعمله . للتعويض يجب أن يكون هناك خطأ

(  interet pour lui - meme pour nuire a autrui et sans)  يؤذي الغير دون أن تكون له مصلحة في ذلك
 (2959  )

" . 

 فكتب بعض الفقهاء في ذلك . يتنبه إلى هذه الطالئع من أحكام القضاء الفرنسي إال في أواخر القرن التاسع عشرولكن الفقه لم 
 (2951  )

واستأثر جوسران  . هما كما قدمنا سالي وجوسران ، في مستهل القرن العشرين ، على أن الفقيهين اللذين قادا الفقه في هذا الميدان .

                                                 

  (
2959
 . ب 292ص  2515أبلتون في المجلة الدولية للتعليم سنة  ( 

  (
2952
 . 991فقرة  2منقول عن مازو  ( 

  (
2951
الدكتور  –أنظر في هذا الموضوع رسالة المرحوم األستاذ أحمد فتحي في نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه اإلسالمي  ( 

 . السعيد مصطفى السعيد بك في مدى استعمال حقوق الزوجية

  (
2959
 . 99ص  – 92الباب التمهيدي ص  2أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد  ( 

  (
2955
 . 5 – 1 – 279دبللوز  ( 

  (
2959
 . 25 – 1 – 2599فى سيريه  ( ferron)  تعليق فرون – 911فقرة  2أنظر مازو  ( 

  (
2951
في المجلة  ( Sauzet)  سوزيه – ( Responsabilite et garantie)  في كتابه المسئولية والضمان ( sainetelette)  سنكتلت ( 

 . وما بعدها 121ص  2779والقضاء سنة االنتقادية للتشريع 
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(  De l'abus des droits) "  التعسف في استعمال الحقوق"  مؤلفاً أسماه 2591فوضع منذ سنة  ، بالجوالت األولى واألخيرة

على غرار نظرية سبقتها في القانون اإلداري  ، واستخلص منها أصول نظرية عامة في هذه المسألة ، جمع فيه أحكام القضاء منسقة

(  detournement de pouvoir)  هي نظرية التعسف في استعمال السلطة
 (2951  )

في "  مؤلفاً آخر أسماه 2511ثم كتب في سنة  .

 De l'esprite de droits et de leur) "  النظرية المسماة بنظرية التعسف في استعمال الحق –روح الحقوق وفي نسبيتها 

relativite – theorie dite de l'abus des droits  )، رها وضوحاً كان أشمل المؤلفات في هذه المسألة وأكث . 

وهو يذهب إلى أن التعسف  ، وأظهر من ناصب النظرية العداء هو بالنيول الفقيه الفرنسي المعروف ، ولم تسلم النظرية من خصوم

وال يمكن أن يكون ثمة تعسف في  ، ينتهى الحق حيث يبدأ التعسف" :  ويقول في ذلك ، في استعمال الحق إنما هو خروج عن الحق

 هو أن العمل الواحد ال يصح أن يكون في وقت معاً متفقاً مع القانون ومخالفاً له ، لسبب غير قابل ألن يدحض ، استعمال حق ما
 (

2957  )
 ، خروجاً صريحاً عن حدود الحق : إذ يكفي لرده أن نقول إن هناك نوعين من الخروج عن الحق . وظاهر أن النقد شكلي . "

وكل ما ينكره هو أن  ، وال يتعرض بالنيول على امتداد المسئولية إلى هذا النوع الثاني . وخروجاً عن الحق بالتعسف في استعماله

فالفرق إذن في  . ألن التعسف في رأيه هو خروج عن حدود الحق ، يسمى هذا تعسفاً في استعمال الحق وال يسمى خروجاً عن الحق

ولكن يصح  . فهذا ال شك فيه ، ت معاً متفقاً مع القانون ومخالفاً لهالتسمية ال في الحكم أما أن العمل الواحد ال يصح أن يكون في وق

 ويكون في الوقت ذاته مخالفاً للقانون ، أن يكون العمل الواحد متفقاً مع حدود الحق
 (2955  )

. 

 ، فصار يمشي على هدى ، أنار السبيل للقضاء ، منذ صاغ نظرية التعسف ونسق ما بين أجزائها ، ومهما يكن من أمر فإن الفقه

وما لبث المشرع الفرنسي أن  . ثم تأثر به ، وهكذا أثر القضاء في الفقه . وكثرت األحكام والتطبيقات القضائية لهذه النظرية الخطيرة

 فسجل انلظرية في كثير من تشريعاته المتفرقة ، سار هو أيضاً في هذا السبيل
 (2999  )

. 

ليجعل  ، حتى سما بها القانون المدني السويسري إلى الصدر من نصوصه ، في التقنينات الحديثةوقد أخذت النظرية مكاناً محترماً 

ولم يقتصر على جعلها تطبيقاً من تطبيقات المسئولية التقصيرية تذكر في  ، منها نظرية عامة تتمشى على جميع نواحي القانون

 المكان الذي نص فيه على هذه المسئولية
 (2992  )

. 

أما التشريع المصري فلم يكن  . ظرية من الفقه والقضاء الفرنسيين إلى الفقه والقضاء المصريين في ظل القانون القديموانتقلت الن

 وإن كان قد أشتمل على بعض نصوص تطبيقية ، يشتمل على نص عام في الموضوع
 (2991  )

. 

                                                 

  (
2951
وقد كان القانون اإلداري طليعة للقانون المدني في نظريات ثالث من النظريات الرئيسية : نظرية التعسف في استعمال الحق  ( 

 . ونظرية الحوادث الطارئة ونظرية تحمل التبعة

  (
2957
 Le droite cesse ou l'abus commence, e il ne peut y avoir usage abusive d'unوهذا أصل ما كتبه بالنيول :  ( 

droite quelconque, pour la raison irrefatable qu'un scul et meme acte ne peut pas etre tout a la 

conforme au droite et contraire au droit, ( planiol II no . 841  ) 

  (
2955
أما الذين ينكرون على النظرية " وجاء في هذه الفقرة أيضاً ما يأتي :  – 915ات للمؤلف فقرة الموجز في النظرية العامة لاللتزام ( 

وأن الدافع شيء نفسي يتعذر الغوص  ، أن من معاييرها تلمس الدافع الذي حدا بالشخص على استعمال حقه على النحو الذي اختاره

بل هو يتناول كل معيار شخصي  ، نقد ال ينصب على هذه النظرية وحدهافينبغي أن يتنبهوا إلى أن هذا ال ، عليه في أعماق الضمير

فيبحث عن  ، وفي كل وقت يطلب من القاضي أن يطبقها على األقضية التي تعرض له . والمعايير الشخصية كثيرة . في القانون

وعن الغش والتواطؤ في الدعوى  ، وعن السبب الدافع كركن من أركان االلتزام ، وعن الغلط الدافع للتعاقد ، حسن النية وسوء النية

 . "وما إلى ذلك  ، البوليصية

  (
2999
 . 997فقرة  2أنظر في هذه التشريعات المختلفة مازو  ( 

  (
2992
ن يقوم بتنفيذ التزاماته يجب على كل شخص أن يستعمل حقوقه وأ" وهذا ما جاء في المادة الثانية من القانون المدني السويسري :  ( 

ونصت  . "في استعمال الحق فال يقره القانون  ( abus manifeste)  أما التعسف الظاهر . طبقاً للقواعد التي يرسمها حسن النية

ونصت الفقرة الثانية من المشروع " ال يجوز استعمال حق لمجرد اإلضرار بالغير " من القانون األلماني على أنه  111المادة 

بأن جاوز في استعماله لحقه الحدود التي يقيمها  ، يلتزم أيضاً بالتعويض كل من أوقع ضرراً بالغير" لفرنسي اإليطالي ما يأتي : ا

 . "حسن النية أو الغرض الذي من أجله أعطى هذا الحق 

القانون النمساوي والمادة األولى من القانون من  2159من قانون االلتزامات البولوني والفقرة الثانية من المادة  299أنظر أيضاً المادة  

 . السوفييتي

  (
2991
ليس للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط أو نحوه على حدود ملكه وال على أن يعطيه " مدني قد :  19 – 95/  97مثل ذلك : م  ( 

ومع ذلك ليس لمالك الحائط أن يهدمه لمجرد إرادته إن كان ذلكيترتب  ، جزءاً من حائطه أو من األرض التي عليها الحائط المذكور

من قانون المرافعات  219/  229م  – . "عليه حصول ضرر للجار المستتر ملكه بحائطه ما لم يكن هدمه بناء على باعث قوي 

ة عن دعوى أو مرافعة كان القصد منها يجوز للمحكمة في جميع الدعاوى أن تحكم بتعويضات في مقابلة المصاريف الناشئ" القديم : 

 . "مكيدة الخصم 
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وجعلها نظرية عامة مكانها  ، ا مكاناً بارزاً بين نصوصهفأحله . وعنى بها عناية خاصة ، ولكن القانون المدني الجديد احتفل بالنظرية

 الباب التمهيدي ال المسئولية التقصيرية
 (2999  )

. 

 : النصوص القانونية – 557

 : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 5نصت المادة  

 من استعمل حقه استعماالً مشروعاً ال يكون مسئوالً عما ينشأ عن ذلك من ضرر"  
 (2995  )

" . 

 : على ما يأتي 9ثم نصت المادة 

 : يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية"  

 . " إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير(  أ) "  

 . " إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها(  ب) "  

 إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة(  ج) "  
 (2999  )

" . 

                                                 

  (
2999
بيد أن المشروع أحل النص الخاص بتقرير نظرية " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في يهذا الصدد ما يأتي :  ( 

العموم ما يجعلها تنبسط على جميع التعسف في استعمال الحق مكاناً بارزاً بين النصوص التمهيدية ألن لهذه النظرية من معنى 

وإذا كان القضاء قد رأى أن يستند في تطبيقها إلى قواعد  . نواحي القانون دون أن تكون مجرد تطبيق لفكرة العمل غير المشروع

ما بسطه وإن ، فهو لم يقصر هذا التطبيق على ناحية معينة من نواحي القانون المدني ، المسئولية التقصيرية بسبب قصور النصوص

 ً فهو يجزم بأن النظرية تنطبق على روابط األحوال الشخصية كما تنطبق  ، بل وعلى نواحي القانون قاطبة ، على هذه النواحي جميعا

وأنها ال تقف عند حدود القانون  ، وأنها ستري في شأن الحقوق العينية سريانها في شأن الحقوق الشخصية ، على الروابط المالية

ً  . زه إلى القانون العامالخاص بل تجاو  محتذياً مثال أحدث التقنينات وأرقاها ، ولذلك آثر المشروع أن يضع هذه النظرية وضعاً عاما

وقد ساعد على اختيار هذا المسلك  . من التقنين المدني السويسري والمادة األولى من التقنين المدني السوفييتي ( 1) أنظر المادة 

نظرية التعسف في استعمال الحق بوصفها نظرية عامة وعناية الفقه اإلسالمي بصياغتها صياغة تضارع إقرار الشريعة اإلسالمية ل

وإزاء ذلك حرص المشروع على أن ينتفع  . إن لم تقف في دقتها وإحكامها أحدث ما أسفرت عنه مذاهب المحدثين من فقهاء الغرب

وهي قواعد صدر عنها التشريع المصري في التطبيقين اللذين تقدمت  ، في صياغة النص بالقواعد التي استقرت في الفقه اإلسالمي

) استئناف مختلط  واستلهمها القضاء في كثير من أحكامه مرافعات ( 219/  229 مدني و 19 – 95/  97) المواد  اإلشارة إليهما

ولهذا لم ير المشروع أن ينسج على منوال  . ( 199ص  27م  2591مايو سنة  9وفي  – 275ص  27م  2591أبريل سنة  1في 

التقنين السويسري في النص على أن كل شخص يجب عليه أن يباشر حقوقه ويبقى التزاماته وفقاً لما يقتضي حسن النية أن يختار 

لحقوق المدنية إال أن الصيغة التي آثرها المشرع السوفييتي إذ قضى في المادة األولى من التقنين المدني بأن القانون يتكفل بحماية ا

)  وأعرض أيضاً عن الصيغة التي اختارها التقنين اللبناني . تستعمل على وجه يخالف الغرض االقتصادي أو االجتماعي من وجودها

" والواقع أن المشرع تحامى اصطالح  . وهي ال تعدو أن تكون مزاجاً من نصوص التقنين السويسري والتقنين السوفييتي ( 215م 

واستمد من الفقه اإلسالمي بوجه  ، لسعته وإبهامه وجانب أيضاً كل تلك الصيغ العامة بسبب غموضها وخلوها من الدقة" ف التعس

ومن المحقق أن تفصيل الضوابط على هذا النحو يهيئ للقاضى عناصر نافعة  . خاص الضوابط الثالثة التي اشتمل عليها النص

وعلى هذا النحو  . . . . دة تطبيقات عملية انتهى إليها القضاء المصري عن طريق االجتهادوال سيما أنها جميعاً ولي ، لالسترشاد

وضع المشروع دستوراً لمباشرة الحقوق ألف فيه بين ما استقر من المبادئ في الشريعة اإلسالمية وبين ما انتهى إليه الفقه الحديث 

وبذلك أتيح له أن يمكن للنزعة األخالقية  . التقيد بمذاهب هذا الفقهفي نظرية التعسف في استعمال الحق ولكن دون أن يتقيد كل 

)  . "والنزعات االجتماعية الحديثة وأن يصل بين نصوصه وبين الفقه اإلسالمي في أرقى نواحيه وأحفلها بعناصر المرونة والحياة 

 . ( 99و ص  91ص  – 92الباب التمهيدي ص  2المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 

  (
2995
من استعمل حقه " وقد اقترح في لجنة المراجعة وضع النص اآلتي :  . مقابل في المشروع التمهيدي 5تاريخ النص : لم يكن للمادة  ( 

ليقرر المبدأ العام الذي يمهد للنص التالي الخاص بالتعسف في  ، "استعماالً جائزاً ال يكون مسئوالً عما ينشأ عن ذلك من ضرر 

ثم لجنة القانون  ، ووافق مجلس النواب عليه . في المشروع النهائي 5فأقرت اللجنة النص وأصبح رقمه المادة  ، استعمال الحق

ووافق عليه مجلس الشيوخ كما  . 5وبقى رقم النص المادة " جائزاً " بكلمة " مشروعاً " المدني بمجلس الشيوخ بعد استبدال كلمة 

 . ( 199ص  – 255ص  2) مجموعة األعمال التحضيرية  . أقرته لجنته

  (
2999
يصبح استعمال الحق غير جائز في " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  1تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

إذا كانت  ) ج ( جوهريةإذا كان متعارضاَ مع مصلحة عامة  ) ب ( إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير ( 2)  األحوال اآلتية :

أو كانت هذه المصالح قليلة األهمية بحيث ال تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر  ، المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة

 . "أو كان استعمال الحق من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيالً يحول دون استعمالها على الوجه المألوف  ، بسببها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

إذا كان قد آثر أن يضع هذه النصوص في الباب التمهيدي لتكون مبدأ من المبادئ  ، ويالحظ بادئ األمر أن القانون المدني الجديد

فالتعسف في استعمال الحق ليس  . لم يرد بذلك أن يقيم المبدأ على غير أساسه القانوني ، الجوهرية التي تسود جميع نواحي القانون

 فيدخل بهذا االعتبار في نطاق المسئولية التقصيرية ، إال صورة من صورتي الخطأ التقصيري على النحو الذي قدمناه
 (2991  )

. 

 األساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق - 558

إذ التعسف في استعمال الحق خطأ  . فاألساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق ليس هو إذن إال المسئولية التقصيرية : 

كالتعويض عن الخطأ في صورته األخرى وهي صورة الخروج عن حدود الحق أو عن حدود  ، والتعويض هنا . يوجب التعويض

كالقضاء بهدم المدخنة التي تحجب النور عن  –وليس التعويض العيني  . أن يكون عيناً يجوز أن يكون نقداً كما يجوز  ، الرخصة

وال نحن  . فإن التعويض العيني جائز في الصورة األخرى من الخطأ كما سنرى ، بمخرجه عن نطاق المسئولية التقصيرية –الجار 

 كما ذهب بعض الفقهاء –المسئولية التقصيرية  في حاجة إلى القول بأساس مستقل للتعسف في استعمال الحق يتميز به عن
 (2991  )

 إذا نحن سلمنا بجواز الحكم بتهديد مالي في شأنه –إلى ذلك 
 (2997  )

فإن التهديد المالي جائز في االلتزام الناشئ عن المسئولية  ،

 التقصيرية جوازه في أي التزام آخر
 (2995  )

. 

 ة حتى لو كان تعسفاً متصالً بالتعاقدويبقى التعسف داخالً في نطاق المسئولية التقصيري
 (2919  )

فالمؤجر الذي يتمسك بالشرط المانع  .

ويكون مسئوالً مسئولية تقصيرية كذلك من تعسف في إنهاء عقد جعل . من اإليجار من الباطن تعسفاً منه تتحقق مسئوليته التقصيرية

 . ة فيهما وكعقد الوكالةكعقد العمل أو عقد الشركة إذا لم تحدد المد ، له الحق في إنهائه

  معيار نظرية التعسف في استعمال الحق - 559

فما هو إذن المعيار الذي يصلح اتخاذه لنظرية التعسف في استعمال الحق؟ هو دون شك المعيار عينه الذي وضع للخطأ  :

ففي استعمال الحقوق كما في إتيان الرخص يجب أال ينحرف صاحب  . إذ التعسف ليس إال إحدى صورتيه كما قدمنا ، التقصيري

عد انحرافه خطأ يحقق  –حتى لو لم يخرج عن حدود الحق  –فإذا هو انحرف  . الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي

 . مسئوليته

                                                                                                                                                                    

إذا لم يقصد به  ( 2)  يكون استعمال الحق غير جائز في األحوال اآلتية :" وفي لجنة المراجعة عدلت المادة على الوجه اآلتي : 

إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من  ) ب ( سوى اإلضرار بالغير

 . 9ووافق مجلس النواب على المادة تحت رقم  . "ا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة إذ ) ج ( ضرر بسببها

ووافق عليها  . 9وبقى رقمها  ، "جائز " بكلمة " مشروع " ووافقت عليها لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ بعد استبدال كلمة 

 . ( 122ص  – 199ص  2ل التحضيرية ) مجموعة األعما . مجلس الشيوخ كما أقرتها لجنته

  (
2991
فقال أحد األعضاء  . وقد ناقشت لجنة مراد سيد أحمد باشا طويالً المكان الذي يوضع فيه النص الخاص بالتعسف في استعمال الحق ( 

ولهذا السبب يكون مكانها المنطقي في باب  ، إن نظرية إساءة استعمال الحق إن هي إال توسع في فكرة العمل غير المشروع

وهذا هو ما أخذت به أحدث التشريعات كالمشروع الفرنسي اإليطالي  ، االلتزامات بين تلك التي تنشأ عن العمل غير المشروع

لحقوق الناشئة عن فقيل رداً على ذلك إن نطاق تطبيق مبدأ استعمال الحق ليس مقصوراً عن ا . والقانون البولوني والقانون اللبناني

فإذا كان  . بل يمتد إلى كل قانون سواء في ذلك القانون المدني أو القانون التجاري أو قانون المرافعات أو القانون العام ، التزامات

 ً  هناك نص ينبغي بطبيعته أن يدرج بين النصوص التمهيدية فهو ذلك الخاص بإساءة استعمال الحق وقد أورد التقنين السويسري نصا

) م  "في استعمال الحقوق " أما التقنين األلماني فقد أفرد لهذا الموضوع نصاً تحت عنوان  . ( 1 ) م بهذا المعنى في الباب التمهيدي

حيث إن هذه التقنينات  ، وإذا كانت بعض التقنينات الحديثة قد أوردت هذا النص في باب االلتزامات فما ذلك إال اضطراراً  . ( 111

 . في الهامش ( 195 – 191ص  2) مجموعة األعمال التحضيرية  . خاصة بااللتزاماتإنما جاءت 

  (
2991
 . 19 – 2 – 2597سافاتييه في تعليق له في داللوز  - 191فقرة  9أنظر بنكلز ملحق بودري  ( 

  (
2997
يوم يتأخر فيه عن إزالة هذا وذلك كالحكم على من أقام حائطاً في ملكه ليحجب النور عن جاره بمبلغ من المال يدفعه عن كل  ( 

 . الحائط

  (
2995
 . 1هامش رقم  915فقرة  2ماز  ( 

  (
2919
ال إلى قواعد العدل  ، وقد قضت محكمة النقض بأن نظرية إساءة استعمال الحق مردها إلى قواعد المسئولية في القانون المدني ( 

فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على تلك  . ) القديمة ( يةمن الئحة ترتيب المحاكم األهل 15واإلنصاف المشار إليهما في المادة 

) وكان وجه الطعن هو أن الحكم خالف المادة  فإنه يكون قد أعمل القانون المدني في الدعوى ال قواعد العدل واإلنصاف ، النظرية

ال مجال لالجتهاد واالستناد إلى  من الالئحة إذ أخذ بنظرية إساءة استعمال الحق على الرغم من صراحة نص العقد في حين أنه 15

 . ( 195ص  255رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  17نقض مدني في  قواعد العدل متى كان النص صريحاً (
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(  1 . قصد اإلضرار بالغير(  2 : ديدغير أن االنحراف هنا ال يعتد به إال إذا اتخذ صورة من الصور التي عددها نص القانون الج

 . ونبحث اآلن هذه الصور واحدة بعد األخرى . تحقيق مصلحة غير مشروعة(  9 . رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً 

 قصد اإلضرار بالغير - 561

فإنه ال يكفي أن يقصد صاحب الحق  . يمكن أن يندرج في المعيار الموضوعي العام للخطأ ، على الرغم من ذاتيته ، المعيار هنا : 

بل يجب فوق ذلك أن يكون استعماله لحقه على هذا النحو مما يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص  ، اإلضرار بالغير

ولكن لتحقيق مصلحة مشروعة لنفسه ترجح رجحاناً كبيراً على  ، يضر بغيره فقد يقصد شخص وهو يستعمل حقه أن . العادي

إذ أن صاحب الحق بهذا التصرف م ينحرف عن  ، فقصد اإلضرار بالغير في هذه الحالة ال يعتبر تعسفاً  . الذي يلحقه بالغيرالضرر 

أما إذا كان قصد إحداث الضرر هو العامل األصلي الذي غلب عند صاحب الحق وهو يستعمل  . السلوك المألوف للشخص العادي

سواء تحققت هذه المنفعة أو  ، ولو كان هذا القصد مصحوباً بنية جلب المنفعة كعامل ثانوي ، اعتبر هذا تعسفاً  ، حقه لإلضرار بالغير

قصد إحداث الضرر غير المقترن بنية جلب المنفعة حتى لو تحققت هذه المنفعة عن طريق  ، من باب أولى ، لم تتحقق ويكون تعسفاً 

كان متعسفاً في استعمال حق الملكية حتى لو تبين  ، ر عن جارهفلو أن شخصاً غرس أشجاراً في أرضه بقصد حجب النو ، عرضي

 . فيما بعد أن هذه األشجار قد عادت على األرض بالنفع

 ، ويثبت هذا القصد بجميع طرق اإلثبات . ويجب أن يثبت المضرور أن صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد إلى إلحاق الضرر به

وال يكفي إثبات أن صاحب الحق تصور احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه على الوجه الذي  . ومنها القرائن المادية

 فإن تصور احتمال وقوع الضرر ال يفيد ضرورة القصد في إحداثه ، اختاره
 (2912  )

. 

 . ولكن الضرر مع ذلك ، هو أال يقوم دليل قاطع على وجود القصد في إحداث الضرر ، بقى أن نعالج فرضاً كثير الوقوع في العمل

ونرى أن انعدام المصلحة هنا  . ويتبين أن صاحب الحق لم تكن له أية مصلحة في استعمال حقه على الوجه الذي أضر فيه بالغير

 ولكن هذه القرينة قابلة إلثبات العكس . كما يدل الخطأ الجسيم على سوء النية ، انعداماً تاماً قرينة على قصد إحداث الضرر
 (2911  )

. 

  رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً  - 561

فليس من المألوف  . معيار السلوك المألوف للرجل العادي ، وهو محض تطبيق للمعيار الرئيسي في الخطأ . المعيار هنا موضوعي :

قليلة األهمية ال تتناسب البتة مع أن الرجل العادي يستعمل حقاً على وجه يضر بالغير ضرراً بليغاً وال يكون له في ذلك إال مصلحة 

ً  . هذا الضرر إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة "  ، على حد ما جاء في النص ، ويكون استعمال الشخص لحقه تعسفا

يفعل  نقول ليس من السلوك المألوف للشخص العادي أن . " األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها

وإما منطو على  ، فهو إما عابث مستهتر ال يبالي بما يصيب الناس من ضرر بليغ لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لنفسه ، ومن يفعل . ذلك

وفي الحالين  . نية خفية يضمر اإلضرار بالغير تحت ستار من مصلحة غير جدية أو مصلحة محدودة األهمية يتظاهر أنه يسعى لها

إذ جاء في  ، وقد طبق المشرع هذا المعيار . . وارتكب خطأ يوجب مسئوليته ، ك المألوف للشخص العاديقد انحرف عن السلو

ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي إن " :  من القانون المدني الجديد ما يأتي 727الفقرة الثانية من المادة 

 بالحائطكان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه 
 (2919  )

" . 

                                                 

  (
2912
فإنه ال يكون لديه قصد اإلضرار بالغير  ، فأصاب شخصاً آخر دون أن يتعمد ذلك ، وصاد فيها ، فلو أن شخصاً يملك أرضاً للصيد ( 

ال باعتبار أنه ينطوي على قصد اإلضرار  ، وال يعد هذا التصرف تعسفاً  ، و ثبت أنه تصور احتمال وقوع هذه اإلصابةحتى ل

 . إذ هو ال يدخل تحت حالة من الحاالت الثالث التي يتحقق فيها التعسف في استعمال الحق ، وال بأي اعتبار آخر ، بالغير

  (
2911
وأول هذه المعايير هو معيار استعمال الحق دون أن " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 

وقد أفرد له  . وهذا معيار ذاتي استقر الفقه اإلسالمي والفقه الغربي والقضاء على األخذ به . يقصد من ذلك سوى اإلضرار بالغير

والجوهري  . وهي في طليعة النصوص التشريعية التي دعمت أسس نظرية التعسف في استعمال الحق 111مادة التقنين األلماني ال

ويراعى أن القضاء جرى على  . ولو أفضى استعمال الحق إلى تحصيل منفعة لصاحبه ، في هذا الشأن هو توافر نية اإلضرار

تعماالً يلحق الضرر بالغير متى كان صاحب الحق على بينة من استخالص هذه النية من انتفاء كل مصلحة من استعمال الحق اس

)  "وقد جرى القضاء أيضاً على تطبيق الحكم نفسه في حالة تفاهة المصلحة التي تعود على صاحب الحق في هذه الحالة  . ذلك

 . ( 99ص  – 91الباب التمهيدي ص  2المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 

  (
2919
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  . من القانون المدني الجديد 2915و  711مادتين أنظر أيضاً ال ( 

 . والثانية حالة استعمال الحق ابتغاء تحقيق مصلحة قليلة األهمية ال تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها" ما يأتي : 

ويساير الفقه اإلسالمي في أخذه بهذا  . ثيراً ما يتخذ قرينة على توافر نية اإلضرار بالغيرولكنه ك . والمعيار في هذه الحالة مادي
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 عدم مشروعية المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها – 562

وهو على كل حال تطبيق  . وإن كان طريق الوصول إليه عامالً ذاتياً هو نية صاحب الحق ، والمعيار هنا هو أيضاً موضوعي : 

ستار أنه يستعمل حقاً له إلى تحقيق مصالح غير  فليس من السلوك المألوف للشخص العادي أن يسعى تحت . سليم لمعيار الخطأ

واإلدارة التي تفصل موظفاً إرضاء  ، فرب العمل الذي يستعمل حقه في فصل عامل ألن التحق بنقابة من نقابات العمال . مشروعة

هبط طائراتها والمالك الذي يضع أسالكاً شائكة في حدود ملكه حتى يفرض على شركة طيران ت ، لغرض شخصي أو لشهوة حزبية

ومؤجر العقار الذي يمتنع من الترخيص في اإليجار من الباطن لمشتري  ، في أرض مجاورة أن تشتري منه أرضه بثمن مرتفع

وذلك ال توقياً لضرر بل سعياً وراء كسب  المصنع الذي أقيام على العقار بعد أن اقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع

 ، كل هؤالء يتعسفون في استعمال حقوقهم –(  فقرة ثانية من القانون المدني الجديد 955أنظر م )  المشتريغير مشروع يجنيه من 

 ألنهم يرمون من وراء استعمالها إلى تحقيق مصالح غير مشروعة
 (2915  )

. 

 motif)  المشروع أحدهما معيار الغرض غير ، وقد آثر القانون الجديد هذا المعيار على معيارين آخرين شائعين في الفقه

illegitime  )، والثاني معيار الهدف االجتماعي  (but social  ). 

أما معيار الغرض غير المشروع فيتلخص في أن صاحب الحق يكون متعسفاً في استعمال حقه إذا كان الغرض الذي يرمي إليه 

 غرضاً غير مشروع
 (2919  )

وإذا كان  . " الغرض غير المشروع"  من معيارخير "  المصلحة غير المشروعة"  وظاهر أن معيار .

هو تعبير موضوعي عن المعنى الذاتي الذي ينطوي عليه "  المصلحة غير المشروعة"  فإن معيار ، كالهما يؤدي إلى نتيجة واحدة

 فهو إذن أدق من ناحية االنضباط وأسهل من ناحية التطبيق . " الغرض غير المشروع"  معيار
 (2911  )

. 

فكل حق له هدف اجتماعي  . هدف االجتماعي يتلخص في أن الحقوق أعطاها القانون ألصحابها لتحقيق أهداف اجتماعيةومعيار ال

بالرغم من  ، كان متعسفاً وحقت مسئوليته وعيب هذا المعيار ، فإذا انحرف صاحب الحق في استعمال حقه عن هذا الهدف . معين

أما صعوبة التحديد فألنه ليس  . ثم خطر هذا التحديد ، جتماعي لكل حق من الحقوقهو صعوبة تحديد الهدف اال ، كونه موضوعياً 

 . من اليسير أن يرسم لكل حق هدف اجتماعي أو اقتصادي يكون منضبطاً إلى الحد الذي يؤمن معه التحكم ويتقي به تشعب اآلراء

يه لتدخل منه االعتبارات السياسية والنزعات وأما خطر التحديد فألن الهدف االجتماعي هو الباب الذي ينفتح على مصراع

 . وفي هذا من الخطر ما فيه ، مما يجعل استعمال الحقوق خاضعاً لوجهات من النظر متشعبة متباينة ، االجتماعية والمذاهب المختلفة

 فةوأدنى إلى االعتبارات القانونية المألو ، فهو أبعد عن التحكم"  المصلحة غير المشروعة"  أما معيار
 (2911  )

. 

  معياران في المشروع التمهيدي حذفا في المشروع النهائي - 563

 : وقد كان المشروع التمهيدي يضيف إلى المعايير الثالثة المتقدمة معيارين آخرين :

" :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي . التعارض مع مصلحة عامة جوهرية(  2)  

 . وهذا معيار مادي استقاه المشروع من الفقه اإلسالمي . والمعيار الثاني قوامه تعارض استعمال الحق مع مصلحة عامة جوهرية

من  15و 17و  11أنظر أيضاً المواد )  على أن الضرر الخاص يتحمل لدفع ضرر عام 11وقننته المجلة من قبل إذ نصت في المادة 

من التطبيقات في هذا الصدد عند فقهاء المسلمين يتعلق بوالية الدولة في تقييد حقوق األفراد صيانة وأكثر ما يساق  .(  المجلة

على أن الفكرة في خصبها ال  . كمنع اختزان السلع تجنباً الستغالل حاجة األفراد إليها خالل الحروب والجوائح . للمصلحة العامة

                                                                                                                                                                    

الباب  2) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  . "المعيار اتجاه الفقه والقضاء في مصر وفي الدول الغربية على حد سواء 

 . ( 95التمهيدي ص 

  (
2915
األولى حالة استعمال الحق استعماالً يرمي إلى " مشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لل ( 

وتعبير المشروع في هذا المقام خير من نص بعض التقنينات على صرف الحق عن الوجهة التي  . تحقيق مصلحة غير مشروعة

وغنما يتصل بها هذا  ، وال تكون المصلحة غير مشروعة إذا كان تحقيقها يخالف حكماً من أحكام القانون فحسب . شرع من أجلها

إال أن النية  ، وغذا كان المعيار في هذه الحالة مادياً في ظاهره . الوصف أيضاً إذا كان تحقيقها يتعارض مع النظام العام أو اآلداب

وأبرز تطبيقات هذا المعيار يعرض بمناسبة إساءة الحكومة  . نفي صفة المشروعية عن المصلحةكثيراً ما تكون الغلة األساسية ل

 2517) استئناف مصر الدوائر المجتمعة في أول مارس سنة  لسلطاتها كفصل الموظفين إرضاء لغرض شخصي أو شهوة حزبية

ما استقر عليه الرأي في التقنينات الحديثة والفقه وأحكام الشريعة اإلسالمية في هذا الصدد تتفق مع  . ( 199ص  7المحاماة 

 . ( 99الباب التمهيدي ص  2) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  . والقضاء

  (
2919
 . 151فقرة  1جوسران أنظر  ( 

  (
2911
 . 919فقرة  2أنظر فى نقد معيار الغرض غير المشروع مازو  ( 

  (
2911
 . 911فقرة  2ازو أنظر في نقد معيار الهدف االجتماعي م ( 
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 تحتمل التوسع والقياسفهي مجرد أمثلة  . تقف عند حدود هذه التطبيقات
 (2917  )

ويتبين من ذلك أن المعيار هنا أقرب إلى أن  . "

من أن يكون معياراً يتخذه  . يكون خطة تشريعية ينهج المشرع على مقتضاها في وضع تشريعات استثنائية تقتضيها ظروف خاصة

 . قدمنا وقد حذف في المشروع النهائي كما . القاضي للتطبيق العملي في األقضية اليومية

فقد كان نص المشروع التمهيدي يجعل استعمال الحق غير  . التعارض مع حقوق أخرى يتعطل استعمالها على الوجه المألوف(  1)  

 من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيالً يحول دون استعمالها على الوجه المألوف"  مشروع إذا كان هذا االستعمال

 : ة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتيوجاء في المذكر . "

والثالثة حالة استعمال الحق استعماالً من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض معه تعطيالً يحول دون استعمالها على الوجه "  

إذ يلحقه بمعيار انتفاء صفة  ، والمعيار في هذه الحالة مادي وإذا كان الفقه الغربي ال يؤكد استقاللها هذا المعيار . المألوف

إال أن الفقه اإلسالمي يخصه  ، أو ي جعل منه صورة لمجاوزة حدود الحق يطلق عليها اسم اإلفراط ، المشروعية عن المصلحة

المحاماة  2515أكتوبر سنة  12العطارين الجزئية في )  لى األخذ بمذهب الفقه اإلسالميوالقضاء في مصر أميل إ . بكيان مستقل

وكانت المجلة قد قننت هذا الفقه فقضت في المادة  .(  17ص  59م  2599ديسمبر سنة  22استئناف مختلط في  – 179ص  29

ً  وليس لجاره ، كل أحد له التعلي على حائط الملك وبناء ما يريد"  بأن 2257 وعرفت الضرر  ، " منعه ما لم يكن ضرره فاحشا

كل ما يمنع الحوائج األصلية يعني المنفعة األصلية المقصودة من البناء كالسكنى أو ما يضر بالبناء  : بأنه 2255الفاحش في المادة 

وقد جرى القضاء  . 2121إلى  2199وعقبت على ذلك بتطبيقات مختلفة في المواد من  . " أي يجلب له وهنا ويكون سبب انهدامه

 99فقضت محكمة االستئناف المختلطة في  . وال سيما فيما يتعلق بصالت الجوار ، المصري منذ عهد بعيد على األخذ بهذه المبادئ

في  ويدخل . . . الملكية الفردية أياً كانت سعة نطاقها تتقيد بواجب االمتناع عن إلحاق أي ضرر جسيم بالجار"  بأن 2599أبريل سنة 

 وتواترت األحكام بعد ذلك على تقرير المبادئ ذاتها . ذلك كل فعل يمنع الجار من تحصيل المنافع الرئيسية من ملكه
 (2915  )

" . 

وقد حذف في  . " الضرر الفاحش"  وهو معيار ، ويتبين من ذلك أن هذا المعيار الثاني ليس إال المعيار الذي يطبق في حقوق الجوار

ن مضار الجوار في القانون المدني الجديد تخرج عن نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق فالضرر الفاحش المشروع النهائي أل

 وقد رأينا ذلك فيما تقدم ، بل هو خروج عن حدود الحق . فيما بين الجيران ليس تعسفاً في استعمال الحق
 (2919  )

. 

                                                 

  (
2917
 . 195ص  2مجموعة األعمال التحضيرية  – 99الباب التمهيدي ص  2المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ( 

  (
2915
 . 129ص  2مجموعة األعمال التحضيرية  – 95الباب التمهيدي ص  2المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ( 

  (
2919
كان النص الخاص بالتعسف في استعمال الحق محل مناقشات مشبهة في لجنتي مراد سيد أحمد باشا هذا وقد  - 992أنظر آنفاً فقرة  ( 

ال يسمح باستعمال الحق إذا تجاوز الحدود التي يمليها " وقد أقرت لجنة مراد سيد أحمد باشا النص اآلتي :  . وكامل مصدقي باشا

ال يكون استعمال " وفي لجنة كامل صدق باشا اقترح النص اآلتي :  . "حسن النية أو يقررها الغرض الذي من أجره وجد هذا الحق 

وذكر أن هذا النص يكاد يردد  . "الحق مشروعاً إذا جاوز الحدود التي يقتضيها حسن النية أو الغرض الذي من أجله تقرر هذا الحق 

 . من القانون اللبناني 215القانون البولوني والمادة من  99من المشروع الفرنسي اإليطالي والمادة  1فقرة  15حرفياً ما جاء بالمادة 

وقال أحد أعضاء اللجنة إنه يبدو من مقارنة وجهات النظر جميعاً أن نظرية إساءة استعمال الحق تخضع العتبارين أساسيين : 

ثاني مادي يواجه وال ، أحدهما نفسي محض وهو نية التدليس التي تصرف العمل المشروع إلى قصد واحد هو اإلضرار بالغير

ال " وقد اقترح بناء على ذلك النص التالي :  ، الضرر المتسبب عن مباشرة هذا العمل في نطاق يجاوز الحدود المادية المرسومة له

فهذا النص يوفق بين االعتبارين السابق  ، "يجوز ألحد أن يستعمل حقه دون مصلحة تعود عليه ولمرد قصد اإلضرار بالغير 

قصد  ( 9)  . انعدام المصلحة من هذه االستعمال ( 1)  . استعمال الحق ( 2)  تضمن الشروط األربعة المطلوبة وهي :وي ، ذكرهما

ورأى أحد األعضاء أن من الخير عدم استحداث جديد في هذه  . الضرر الفعلي ( 5)  . ) ويستوي معه الخطأ الجسيم ( اإلضرار

التشريعات الحديثة لتجنيب المحاكم الوقوع في العثرات التي يهيئها تطبيق نص جديد في النظرية وذلك باقتباس نص قائم في أي من 

يعد مسئوالً كل من " واقترح أحد األعضاء النص التالي :  . واقترح اقتباس نص المشروع الفرنسي اإليطالي ، مثل هذا الموضوع

 . "تجاوز حدود الغرض االجتماعي الذي من أجله تقرر الحق 

أحد األعضاء بنص آخر يجمع بين الفكرة التي عبر عنها القانون المدني األلماني وفكرة استعمال الحق بطريقة منافية للغرض وتقدم  

تنتهي مشروعية استعمال الحق إذا كان من شأنه اإلضرار بالغير دون " على النحو اآلتي :  ، االجتماعي الذي من أجله تقرر إلحاق

ثم اقترح أخيراً األخذ بالنص  . "أو إذا كان مخالفاً صراحة للغرض االجتماعي الذي تقرر من أجله  ، فائدة تعود على من يستعمله

ال يسوغ ألحد أن يستعمل حقه بطريقة تتعارض والغرض الذي من " الوارد في المشروع النهائي للقانون المدني اإليطالي وهو : 

) مجموعة األعمال التحضيرية  . من الباب التمهيدي 1ذ بهذا النص وجعله المادة فوافقت اللجنة على األخ . "أجله تقرر له هذا الحق 
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  معايير التعسف ومعايير الخطأ – 564

 ، نية اإلضرار : ويتبين مما تقدم أن للتعسف في استعمال الحق على الوضع الذي جاء به القانون المدني الجديد معايير ثالثة :

 . والمصلحة غير المشروعة ، ورجحان الضرر

المقابلة للخطأ ورجحان الضرر هو المقابل للخطأ الجسيم والمصلحة غير المروعة هي  . ونية اإلضرار هي المقابلة للخطأ العمدي

 . غير الجسيم

صورة التعسف في استعمال الحق وصورة الخروج عن حدود الحق أو  : فالعمد والخطأ الجسيم متطابقان في صورتي الخطأ

ففي الخروج عن حدود الحق أو الرخصة رأيناه أي انحراف عن السلوك المألوف للرجل  ، أما الخطأ غير الجسيم . الرخصة

سف في استعمال الحق ال يكون االنحراف إال في حالة واحدة هي أن يرمي صاحب الحق في استعماله لحقه إلى وفي التع ، العادي

ويرجع  . ومن ثم يكون الخطأ غير الجسيم في التعسف أضيق منه في الخروج عن الحق أو الرخصة . تحقيق مصلحة غير مشروعة

 عسفالسبب في ذلك إلى نصوص القانون التي ضيقت من حدود الت
 (2912  )

وقد يبرر ذلك أن صورة الخطأ في التعسف هي صورة  .

 . فيحس عدم التوسع فيها ، مستحدثة

 تطبيقات مختلفة لنظرية التعسف في استعمال الحق - ج

  تطبيقات تشريعية وتطبيقات قضائية - 565

وبعض هذه التطبيقات وردت فيها نصوص تشريعية خاصة  . تنتشر تطبيقات التعسف في استعمال الحق في جميع نواحي القانون :

وبعضها كان ثمرة اجتهاد القضاء المصري في عهد القانون المدني  . فتسري عليها هذه النصوص بالذات ، في القانون المدني الجديد

فنورد بعضاً من التطبيقات التشريعية وبعضاً من  . ولم يخرج القضاء في تطيقه لنظرية التعسف عن المبادئ التي قدمناها ، القديم

 التطبيقات القضائية
 (2911  )

. 

 : تطبيقات تشريعية من نصوص القانون المدني الجديد – 566

الحالة المدنية لألشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها " :  على ما يأتي 22نصت الفقرة األولى من المادة 

إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص األهلية  ، وتترتب آثارها فيها ، ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر . بجنسيتهم

فناقص األهلية "  فإن هذا السبب ال يؤثر في أهليته ، وكان نقص األهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء ال يسهل على الطرف اآلخر تبينه

 . وال يؤثر هذا السبب الخفي في أهليته ، ويحرم من الحق في إبطال العقد ، فيرد عليه قصده ، يكون متعسفاً هنا إذا طلب إبطال العقد 

 . وجزاء التعسف هنا هو منع الضرر من أن يقع

نه على أ . يجوز لكل من الخصين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر" :  على ما يأتي 529ونصت الفقرة األولى من المادة 

 . وهنا أيضاً جزاء التعسف هو منع الضرر من أن يقع . " يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها

                                                 

  (
2912
من ذلك ما قضت به  . وكان القضاء المصري في عهد القانون القديم يطبق هذه المبادئ قبل أن ترد في نصوص القانون الجديد ( 

رية االعتساف في استعمال الحق تسمح بأن يكون لصاحب الحق جواز إنكاره بما يرجع محكمة استئناف مصر الوطنية من أن نظ

)  إال إذا استخدم بقصد التنكيل بالغير ولغير غرض جدى شريف يرجوه لنفسه من وراء اإلنكار ، لتقديره هو لظروفه الخاصة به

قضت به محكمة مصر الكلية الوطنية من أنه ال وما  . ( 559ص  111رقم  21المحاماة  2592يونية سنة  11استئناف مصر في 

 2591مايو سنة  92) محكمة مصر الكلية الوطنية في  يجوز استعمال الحق إذا كان الغرض األساسي منه هو اإلضرار بالغير

لمواتية له ما وما قضت به محكمة االستئناف المختلطة فيمن اختار عمداً من بين الطرف القانونية ا . ( 15ص  92رقم  27المحاماة 

 591 2فبراير سنة  21) استئناف مختلط في  فإنه يسيء استعمال حقه ويلزم بالتعويض ، يضر منها بالغير من غير أية فائدة يجنيها

إما ألنه  ، وما قضت به هذه المحكمة أيضاً من أن التعسف في استعمال الحق عمل غير مشروع . ( 157ص  999رقم  21المحاماة 

ً  ، وغما ألنه انحرف عن العرض الذي أعطى الحق من أجله ، اإلضرار بالغيرقد تم بقصد  )  وإما ألنه ألحق بالغير ضرراً جسيما

 . ( 219ص  91م  2559أبريل سنة  1استئناف مختلط في 

  ً ) هدم الحائط  إما بإزالة الضرر بعد أن وقع ، وقد يكون تعويضاً عينياً  . هذا وجزاء التعسف في استعمال الحق يغلب أن يكون تعويضاً نقديا

وتعسف الدائن في المطالبة بهذا  ، ) كما إذاك أن في التنفيذ العيني إرهاق للمدين وإما يمنع الضرر أن يقع ، الذي يحجب النور مثالً (

وسنرى أمثلة  . ( 1فقرة  199فإنه يمنع من ذلك ويفرض عليه أن يقتصر على تعويض نقدي : م  ، التنفيذ في غير مصلحة جدية

 . أخرى في التطبيقات التشريعية للتعسف

  (
2911
وقد سبق أن بينا الفرق  . هذا وكثيراً ما تختلط تطبيقات التعسف في استعمال الحق بتطبيقات الخروج عن حدود الحق أو الرخصة ( 

 . ما بين الوضعين
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كان للمتعاقد  ، وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين" :  في عقد العمل على ما يأتي 159ونصت الفقرة الثانية من المادة 

الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب  ، لتعويض الذي يكون مستحقاً له بسبب عدم مراعاة ميعاد اإلخطارإلى جانب ا ، اآلخر

 ً  . وجزاء التعسف هنا تعويض نقدي . " فسخ العقد فسخاً تعسفيا

من رب ويجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل  - 2" :  في عقد العمل على ما يأتي1 151ونصت المادة 

إلى أن يكون هو في  ، وعلى األخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد ، إذا كان هذا األخير قد دفع العامل بتصرفاته ، العمل

ال يعد  ، ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو مالءمة من المركز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه - 1 . الظاهر الذي أنهى العقد

وجزاء التعسف  . " ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه إساءة العامل ، سفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العملعمالً تع

 . هنا أيضاً تعويض نقدي

ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوي إن كان هذا " :  على ما يأتي 727ونصت الفقرة الثانية من المادة 

فيقام الحائط الذي هدمه  ، ويجوز أن يكون جزاء التعسف هنا هو إزالة الضرر بعد أن وقع . " الجار الذي يستتر ملكه بالحائطيصر 

 . مالكه تعسفاً من جديد

عقار لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من االرتفاق كله أو بعضه إذا فقد االرتفاق كل منفعة لل" :  على ما يأتي 2915ونصت المادة 

والتعسف هنا في أن يطالب  . " أو لم تبقى له غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به ، المرتفق

 والجزاء هو إزالة الضرر عيناً بإنهاء حق االرتفاق . مالك العقار المرتفق بقاء حتى االرتفاق بعد أن زالت منفعه
 (2919  )

. 

  : ات قضائيةتطبيق – 567

 . والقضاء المصري في عهد القانون المدني القديم عني باألحكام التي تطبق نظرية التعسف في استعمال الحق في نواح مختلفة

 . ونجتزئ هنا باإلشارة إلى بعض منها

ويؤخذ قرينة على نية اإلضرار أال يكون  . إذا استعمل المالك حقه بنية اإلضرار بالغير ، من ذلك التعسف في استعمال حق الملكية

فيعتبر متعسفاً المالك الذي يقيم  . للمالك نفع ظاهر من استعمال حقه على النحو الذي اختاره مع علمه بالضرر الذي يلحق الغير

 حائطاً في حدود ملكه يستر النور ويمنع الهواء عن جاره دون نفع ظاهر له
 (2915  )

تر من أن يطل الجار أما إذا أقام الحائط ليست .

 فال تعسف وال تعويض ، على داره أو على حديقته
 (2919  )

فانحرف بذلك عن السلوك  ، وإذا استعمل المالك حقه دون حيطة .

 ً كان مسئوالً مثل ذلك من يبني في أرضه فيخالف قواعد فن البناء تقصيراً أو  ، المألوف للشخص العادي وأضر بالجار ضرراً بليغا

 ر بجارهإهماالً فيض
 (2911  )

ومثل ذلك أيضاً من يقيم في ملكه مدخنة تؤذي الجار وكان يمكنه تجنب هذا األذى لو أقام المدخنة في  .

 مكان آخر
 (2911  )

. 

فرب العمل الذي يفصل عامالً مدفوعاً في ذلك بعامل االنتقام يكون  . ومن ذلك أيضاً التعسف في استعمال الحق في إنهاء العقد

 مسئوليته التقصيرية متعسفاً وتتحقق
 (2917  )

. 

)  وهو ما يعرف في القانون اإلداري بالتعسف في استعمال السلطة ، ومن ذلك أخيراً التعسف في استعمال السلطة الوظيفة

detournement du pouvoir  ). وصدر تصرفه  ، فإذا انحرف الموظف في أعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه

 كان متعسفاً في استعمال السلطة وتحققت مسئوليته . غراض نقابية عن المصلحة العامةبقصد اإلضرار أل
 (2915  )

. 

                                                 

  (
2919
 – ) التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية ( 215 أنظر في تطبيقات تشريعية أخرى يتنوع فيها الجزاء : م ( 

) إيجار من الباطن للعقار الذي أنشئ به مصنع أو متجر  1فقرة  955م  – ) عزل الشريك من اإلدارة دون مسوغ ( 29فقرة  921م 

) تجزئة العقار المرتفق  2919 - 29115م  – ) زيادة عبء حق االرتفاق ( 2919م  – ) تعلية الحائط المشترك ( 729م  – (

 ) إدارة المرهون رهن حيازة إدارة سيئة ( 2291م  – ) إنقاص حق االختصاص إلى الحد المناسب ( 2955م  والعقار المرتفق به (

. 

  (
2915
 . 11ص  51م  2515نوفمبر سنة  21وفي  – 191ص  92م  2525أبريل سنة  21استئناف مختلط في  ( 

  (
2919
 . 51ص  99م  2591ديسمبر سنة  5وفي  – 95ص  51م  2515نوفمبر سنة  25ئناف مختلط في است ( 

  (
2911
 . 599ص  11م  2529يونية سنة  29استئناف مختلط في  ( 

  (
2911
 . 7ص  1المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2779نوفمبر سنة  19استئناف مختلط في  ( 

  (
2917
ص  21م  2599ديسمبر سنة  5وأنظر أيضاً : استئناف مختلط في  – 52ص  51م  2515نوفمبر سنة  25استئناف مختلط في  ( 

م  2527يونية سنة  19وفي  – 59ص  11م  2525ديسمبر سنة  99وفي  – 997ص  19م  2529أبريل سنة  29وفي  – 59

 . 521ص  91م  2519مايو سنة  21وفي  – 151ص  91م  2515فبراير سنة  12وفي  – 552ص  99

  (
2915
وقد يقع التعسف في استعمال السلطة عن طريق قرار  – 9ص  9رقم  5مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  25نقض مدني في  ( 

وكل من دعوى اإللغاء ودعوى التعويض في هذه الحالة يكون من  . فيكون باطالً ويوجب التعويض ، إداري يصدر من الموظف
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 الضرر - المبحث الثاني

  (Le prejudice  ) 

  : اإلثبات –تحديد الموضوع  – 568

 بل يجب أن يحدث الخطأ ضرراً  ، فليس يكفي لتحقق المسئولية أن يقع خطأ . الضرر هو الركن الثاني للمسئولية التقصيرية
 (2979  )

 . أما الكالم في التعويض عن الضرر فمحله الفرع الخاص بآثار المسئولية . ونتكلم هنا في قيام الضرر في يذاته

 ومنها البينة والقرائن ، ووقوع الضرر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق . والمضرور هو الذي يثبت وقوع الضرر به
 (2972  )

. 

 الضرر المادي والضرر األدبي – 569

وقد يكون أدبياً يصيب المضرور في  . وهو األكثر الغالب ، وقد يكون الضرر مادياً يصيب المضرور في جسمه أو في ماله : 

 . ونتكلم في كل من هذين النوعين . شعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه أو أي معنى آخر من المعاني التي يحرص الناس عليها

 الضرر المادي - المطلب األول

 : شرطان - 571

وال يكفي أن يكون محتمالً يقع  ، ويجب أن يكون هذا اإلخالل محققاً  . الضرر المادي هو إخالل بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية 

 . أو ال يقع

أن يكون محققاً ونبحث كالً من هذين (  1)  . أن يكون هناك إخالل بمصلحة مالية للمضرور(  2: )  فللضرر المادي إذن شرطان

 . الشرطين

 اإلخالل بمصلحة مالية للمضرور - 1  

 : الضرر إخالل بحق أو بمصلحة – 571

 . ونستعرض كالً من الفرضين . قد تكون المصلحة المالية للمضرور حقاً أو مجرد مصلحة مالية 

 : الضرر إخالل بحق للمضرور – 572

بل هو أبلغ الضرر وإتالف عضو أو  ، فالتعدي على الحياة ضرر . سالمة حياته وسالمة جسمه : لكل شخص الحق في السالمة 

إحداث جرح أو إصابة الجسم أو العقل بأي أذى آخر من شأنه أن يخل بقدرة الشخص على الكسب أو يكبد نفقة في العالج هو أيضاً 

 ضرر مادي
 (2971  )

. 

                                                                                                                                                                    

ويشترك القضاء العادي مع القضاء اإلداري في االختصاص بنظر دعوى  ، ة القضاء اإلداري بمجلس الدولةاختصاص محكم

فيوجب مسئولية كل من الموظف  ، وقد يقع التعسف في استعمال السلطة عن طريق عمل مادي . التعويض دون دعوى اإللغاء

 . القضاء العادي وحدهودعوى المسئولية هنا من اختصاص  ، والحكومة مسئولية تقصيرية

  (
2979
ص  9م  2752يناير سنة  11وفي  – 59ص  29المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2779يناير سنة  17استئناف مختلط في  ( 

 11م  2595نوفمبر سنة  19وفي  – 59ص  29م  2592يناير سنة  1وفي  – 955ص  5م  2751مايو سنة  19وفي  – 215

م  2529أبريل سنة  9وفي  – 97ص  19م  2521ديسمبر سنة  22وفي  – 151ص  15م  2521نة أبريل س 27وفي  – 15ص 

فبراير سنة  1وفي  – 559ص  97م  2511مايو سنة  11وفي  – 255ص  11م  2529مارس سنة  5وفي  – 151ص  19

 . 591ص  9القضاء  2751يونية سنة  29أنظر أيضاً : استئناف وطني في  – 211ص  59م  2517

  (
2972
وجواز التعويض  ، ولكن الشروط الواجب توافرها في الضرر . ووقوع الضرر مسألة موضوعية ال رقابة فيها لمحكمة النقض ( 

) الدكتور سليمان مرقص  وانتقال هذا التعويض إلى الورثة كل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض ، عن الضرر األدبي

 . ( 99في الفعل الضار ص 

 ( 
2971
 . 192ص  521رقم  2الشرائع  2525يونية سنة  29محكمة االستئناف الوطنية في  ( 
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أو أتلف له  ، أو خرب أرضه ، أو قلع زراعته ، فإذا أحرق شخص منزالً آلخر . ضرراً والتعدي على الملك هو إخالل بحق ويعتبر 

عينياً  ، وكل إخالل بحق مالي ثابت . كان هذا ضرراً مادياً أصاب المضرور في حق ثابت له ، ماالً كأثاث أو عروض أو غير ذلك

 ً  . جتزئ بما قدمناه منهاواألمثلة على ذلك كثيرة ت . هو ضرر مادي ، كان هذا الحق أو شخصيا

وعن طريق هذا  ، فالقتل ضرر أصاب المقتول في حياته . وقد يصيب الضرر شخصاً بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر

 وهذا عدا الضرر األول الذي أصاب المقتول نفسه ، الضرر أصيب بضرر أوالد المقتول بحرمانهم من العائل
 (2979  )

والحق الذي  .

 ل به ضرراً أصاب األوالد تبعاً هو حقهم في النفقة قبل أبيهميعتبر اإلخال
 (2975  )

وقد يكون المضرور تبعاً دائناً للمصاب ال بنفقة  .

وقد قتل  ، مثل ذلك دائن يطالب المدين بعمل يستوجب تدخله الشخصي . فاإلخالل بهذا الحق يعتبر ضرراً بالتبعية ، ولكن بحق آخر

أما إذا  . قاتل بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء فقد مدينه وفوات الفرصة عليه في تنفيذ العملفللدائن مطالبة ال ، المدين

ذلك أن التركة إذا كانت موسرة استطاع الدائن  . فال يكون ثمة ضرر ، كان الدائن يستطيع أن يحصل على حقه من غير تدخل المدين

 . أن المدين كان معسراً قبل موته ولم يحدث للدائن ضرر بالموت وإذا كانت معسرة فقد ثبت ، يتقاضى منها حقه أن

  الضرر إخالل بمصلحة مالية للمضرور – 573

مثل ذلك أن يصاب عامل فيستحق معاشاً عند رب  . وقد يكون الضرر إخالالً ال بحق للمضرور ولكن بمجرد مصلحة مالية ليه :

واإلخالل  ، فيكون المسئول عن إصابة العامل قد أصاب رب العمل في مصلحة مالية له إذ جعله مسئوالً عن معاش العامل ، العمل

ومثل آخر للمصلحة المالية التي يصاب فيها المضرور أن يفقد عائله دون أن يكون له  . بالمصلحة المالية على هذا النحو يعد ضرراً 

ويقع ذلك إذا كان شخص  . ف من له حق ثابت في النفقة فإن الضرر يصيبه في حق ال في مصلحةوهذا بخال ، حق ثابت في النفقة

فمن يعال إذا فقد العائل يكون قد أصيب في مصلحة مالية  –يعول أحداً من أقاربه أو ممن يلوذ به دون أن يلزمه القانون بالنفقة عليه 

 وعلى نحو مستمر دائم وأن فرصة االستمرار على ذلك في المستقبل كانت إذا هو أثبت أن العائل كان يعوله فعالً  –ال في حق  –

كذلك الضرر الذي  . فيقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بتعويض على هذا األساس ، محققة

وهذا  ، ليها من فرصة في إتمام الزاجيصيب الخطيبة من فقد خطيبها يقاس بمقدار ما كلفتها الخطبة من نفقات وبمقدار ما ضاع ع

 أمر يترك تقديره للقاضي
 (2979  )

. 

                                                 

  (
2979
 . 129ص  91م  2555يونية سنة  17وفي  – 51ص  91م  2555مارس سنة  15استئناف مختلط في  ( 

  (
2975
ل قد أضاع عليه حقاً ثابتاً هو حقه في ذلك أن فقد العائ ، ويكفي أن يكون من فقد العائل له حق في النفقة ولو لم يكن يعال بالفعل ( 

فسنرى أن الضرر الذي ينزل به في هذه الحالة يكون إخالالً بمصلحة  ، أما إذا كان ليس له حق في النفقة ولكن كان يعال فعالً  . النفقة

تجب له النفقة على  أما الزوج فال يطالب بتعويض عن ضرر مادي بسبب موت زوجته ألن الزوج ال –مالية ال إخالالً بحق ثابت 

ولكن الزوجة تطالب بتعويض عن الضرر المادي ألن لها  . ( 291ص  91م  2555أبريل سنة  25) استئناف مختلط في  زوجته

 1) استئناف مختلط في  فإذا ما تزوجت ثانية بعد موت زوجها األول كان هذا محل اعتبار في تقدير التعويض ، النفقة على زوجها

وال يتقاضى الوالد تعويضاً عن ضرر مادي أصابه من موت ولده الصغير إال إذا كان الوالد  . ( 212ص  95م  2551أبريل سنة 

 – ( 259ص  99م  2559يونية سنة  19وفي  – 91ص  9م  2597نوفمبر سنة  99) استئناف مختلط في  يستفيد من عمل ولده

 2599) استئناف مختلط في أول مايو سنة  نه المصاب فإن التعليم واجب عليهوال يدخل في تقدير التعويض ما أنفقه الوالد في تعليم اب

 . ( 115ص  97م  2551يونية سنة  9وانظر عكس ذلك استئناف مختلط في  – ( 519ص  51م 

 م ( 2751أبريل سنة  17) استئناف مختلط في  والقضاء مضطرد في جواز الحكم بتعيوض عن الضرر المادي الذي يصيب من فقد العائل 

مايو سنة  92وفي  – 251ص  25م  2591مارس سنة  25وفي  – 151ص  29م  2757وفي أول يونية سنة  – 151ص 

فبراير  21وفي  529ص  91م  2519مايو سنة  1وفي  – 127ص  11م  2525فبراير سنة  22وفي  – 991ص  21م  2599

فال يعطى بنسبة النصيب في  ، اً يتلقاه بل هو حق شخصي لهوهذا الحق ليس ميراث . ( 159ص  191رقم  27جازيت  2511سنة 

 91م  2519نوفمبر سنة  15وفي  – 151ص  21م  2591مايو سنة  15) استئناف مختلط في  اإلرث بل بمقدار الضرر الذي وقع

مايو سنة  15ختلط في ) استئناف م وال ينتقل حق التعويض إلى ورثة من فقد العائل حتى لو مات هذا بعد رفع الدعوى . ( 97ص 

أما إذا ثبت أن أقارب المصاب مستقلون عنه وأنه ليس يعولهم فال حق لهم في التعويض : استئناف  . ( 159ص  21م  2591

) شقيقة تزاول مهنة  151ص  م ( 2751أبريل سنة  17وفي  – ) بنت متزوجة ( 111ص  1م  2759أبريل سنة  22مختلط في 

) بنت متزوجة وتعيش مستقلة مع زوجها وأوالد بلغوا سن  127ص  11م  2525فبراير سنة  22وفي  – تستطيع أن تتعيش منها (

 . الرشد موظفون في الحكومة ويعيشون مع والدهم ولكنه ال تتفق عليهم بل هم الذين يساعدونه (

  (
2979
فإن مجرد تعاملهم معه ال يكفي لتوليد مصلحة محققة يكون اإلخالل بها  ، كالحائك والقصاب والحجام ، أما المتعاملون مع المصاب ( 

فيكون الضرر هو اإلخالل بحق نشأ من هذا العقد ال بمصلحة مالية  ، بل يجب أن يكون هناك عقد بينهم وبين المصاب ، ضرراً 

 . ( 1 – 111فقرة  2) مازو  فحسب
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 الفهرس العام

وال  ، أما المصلحة غير المشروعة فال يعتد بها . ويراعى أن المصلحة المالية التي يعد اإلخالل بها ضرراً هي المصلحة المشروعة

ألن العالقة فيما  ، يض عن ضرر أصابها بفقد خليلهافالخليلة ال يجوز أن تطالب بتعو . يعتبر اإلخالل بها ضرراً يستوجب التعويض

وإن كانت قد نشأت عن  ، ألن العالقة فيما بينهم ، أما الولد الطبيعي واألبوان الطبيعيان فيجوز لهم ذلك . بينهما كانت غير مشروعة

 هي في ذاتها مشروعة ، عالقة غير مشروعة
 (2971  )

. 

 تحقق الضرر - 2  

 : الضرر الحال والضرر المستقبل – 574

ً  ، بأن يكون قد وقع فعالً  ، ويجب أن يكون الضرر محقق الوقوع   أو سيقع حتما
 (2971  )

. 

هو أن يموت المضرور أو يصاب بتلف في جسمه أو في ماله أو في مصلحة  –وهو الضرر الحال  –مثل الضرر الذي وقع فعالً 

 . مالية له على النحو الذي قدمناه

فيعوض ليس فحسب عن الضرر  ، هو أن يصاب عامل فيعجز عن العمل –وهو الضرر المستقبل  –الضرر الذي سيقع حتماً  ومثل

 . بل وعن الضرر الذي سيقع حتماً من جراء عجزه عن العمل في المستقبل ، الذي وقع فعالً من جراء عجزه عن العمل في الحال

فقد يرجع ذلك إلى أن الضرر  ، أما إذا كان ال يمكن تقديره . ه القاضي وحكم به كامالً فإذا كان هذا الضرر يمكن تقديره فوراً قدر

كما إذا أصيب العامل في ساقه وتوقف تقدير الضرر على ما إذا كانت الساق ستبتر أو  ، يتوقف تقديره على أمر ال يزال مجهوالً 

ويتقاضى العامل التعويض الذي يستحقه وفقاً  ، ين ويحكم بما قدرفللقاضي في هذه الحالة أن يقدر التعويض على كال الفرض . ستبقى

وقد يرجع عدم إمكان التقدير في الحال إلى أن العامل سيبقى عاجزاً عن العمل عجزاً كلياً أو  . ألي من الفرضين يتحقق في المستقبل

 –ة أن يجعل التعويض إيراداً مرتباً مدى الحياة فيجوز للقاضى في هذه الحال ، وال يعلم أحد في أي وقت يموت ، جزئياً طول حياته

فيجوز للقاضي بعد أن يقدر الضرر وفقاً لما تبينه من الظروف أن يحتفظ  ، وقد يرجع عدم إمكان تقدير الضرر إلى أسباب أخرى

 للمضرور بالحق في أن يطالب في خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير
 (2977  )

روض القانون المدني وقد أشار إلى هذه الف .

                                                 

  (
2971
 . 152إلى فقرة  1 – 111فقرة  2أنظر مازو  ( 

  (
2971
وقد قضت محكمة النقض بأنه يجب بمقتضى القانون لصحة طلب المدعى المدني الحكم له من المحكمة الجنائية بتعويضات مدنية  ( 

ومجرد اإلدعاء باحتمال وقوع الضرر ال يكفي  . واقعاً ولو في المستقبل ، أن يكون الضرر المدعى ثابتاً على وجه اليقين والتأكيد

مايو سنة  5وأنظر أيضاً طنطا االستئنافية في  . ( 151ص  152رقم  17المحاماة  2551يونية سنة  21ئي في ) نقض جنا بالبداهة

 رقم ( 215بوريللي م  2771مايو سنة  21وأنظر في القضاء المختلط : استئناف مختلط في  – 99ص  11رقم  2الشرائع  2529

ص  12م  2595يناير سنة  29وفي  – 19ص  29م  2599نة نوفمبر س 11وفي  – 17ص  1م  2759يناير سنة  29وفي  –

مارس  5وفي  – 299ص  17رقم  9جازيت  2529فبراير سنة  22وفي  – 999ص  12م  2595أبريل سنة  17وفي  – 229

 . 191ص  97م  2511يناير سنة  17وفي  – 97ص  91م  2519نوفمبر سنة  15وفي  – 255ص  11م  2529سنة 

  (
2977
فكان يسمح للمضرور أن يطلب تعويضاً مؤقتاً ثم يستكمله بعد ذلك في  ، القضاء في عهد القانون القديم على هذا المبدأوقد جرى  ( 

وقضت محكمة النقض في هذا المعنى بما يأتي : إذا دخل شخص مدعياً بحق مدني أمام محكمة الجنح طالباً أن يقضي  . دعوى تالية

مع حفظ له في المطالبة بالتعويض الكامل من المسئول  ، ر الذي أصابه بفعل شخص آخرله بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عن الضر

فذلك ال يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد أن يتبين له مدى األضرار  ، وقضى له بالتعويض الموقت ، عنه بقضية على حدة

أن المطعون ضده إذا كان قد . . . . "سباب الحكم ما يأتي : وقالت المحكمة في أ . التي لحقته من الفعل الذي يطلب التعويض بسببه

فلقد حدد قدر التعويض  ، تدخل في دعوى الجنحة وطلب فيها خمسة جنيهات تعويضاً عن الحادثة التي يطلب التعويض بسببها اآلن

 ً محتفظاً بحقه في طلب  ه من التعويض () أي شيئاً بسيطاً مما يستحق ل وصفته وأثبتت محكمة الجنح له أنه إنما يطلب تعويضاً مؤقتا

كل هذا قد بينه الحكم المطعون  . . . التعويض الكامل من المسئولين عنه بعد أن يبين الزمن مدى األضرار التي نشأت له من الحادثة

لدعوى هو إذن وأكد أن المطعون ضده لم يستنفد في دعوى الجنحة ما كان له من حق فموضوع هذه ا ، فيه بصدوره على هذا الوضع

 2مجموعة عمر  2595يونية سنة  1) نقض مدني في  بل هو تكملة له كما قال الحكم المطعون فيه ، غير موضوع الدعوى الولى

 – 511ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  1أنظر أيضاً في هذا المعنى : نقض مدني في  . ( 519ص  259رقم 

 2559سبتمبر سنة  21المنصورة الكلية الوطنية في  – 57ص  55رقم  11المحاماة  2555 ديسمبر سنة 5نقض جنائي في 

ص  59م  2591نوفمبر  15وفي  – 277ص  22م  2755أبريل سنة  25استئناف مختلط في  – 959ص  299رقم  15المحاماة 

59 . 
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و  112يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً ألحكام المادتين "  بأن 219فقضى في المادة  . الجديد

فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً فله أن يحتفظ للمضرور  ، مراعياً في ذلك الظروف المالبسة 111

 بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير
 (2975  )

يعين "  بأن 212وقضى في الفقرة األولى من المادة  . "

ً ويصح أن يكون التعويض م . القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف ويجوز في هاتين  . قسطاً كما يصح أن يكون إيراداً مرتبا

 ً  الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا
 (2959  )

 . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في التعويض . "

 ثم تتكشف الظروف ، على أن الضرر المستقبل قد ال يكون متوقعاً وقت الحكم بالتعويض فال يدخل في حساب القاضي عند تقديره

فهنا يجوز للمضرور أو لورثته  . كأن يكف بصر العامل الذي أصيب في عينه أو أن تؤدي إصابته إلى وفاته ، بعد ذلك عما تفاقم منه

 . أن يطالبوا في دعوى جديدة بالتعويض عما استجد من الضرر مما لم يكن قد دخل في حساب القاضي عند تقدير التعويض األول

وال يعتبر نزول النقد ظرفاً  . فإن الضرر الجديد لم يسبق أن حكم بتعويض عنه أو قضى فيه ، ء المقضيوال يمنع من ذلك قوة الشي

ثم  ، وقدر اإليراد بمبلغ من النقود ، فإذا حكم لشخص بإيراد مرتب تعويضاً عن الضرر الذي وقع به ، من شأنه أن يزيد في الضرر

ما لم يكن المبلغ المحكوم به قد روعى  ، أن يطالب بإعادة النظر في تقدير اإليراد انخفضت قيمة النقد بعد ذلك فال يستطيع المضرور

 فيجوز عند ذلك زيادة اإليراد أو إنقاصه تبعاً النخفاض قيمة النقد أو ارتفاعها ، فيه أن يكون كافياً لنفقة المضرور
 (2952  )

أما إذاك أن 

ثم تكشفت الظروف بعد ذلك عن تناقص الضرر تناقصاً لم يكن  ، قديرالقاضي قدر قيمة الضرر وحكم بالتعويض وفقاً لهذا الت

فال  ، ثم تبين بعد ذلك أن العامل قد أسرد شيئاً من قوة اإلبصار ، كأن قضى لعامل بتعويض عن إصابة أدت إلى كف بصره ، متوقعاً 

 حاز قوة الشيء المقضي يجوز في هذه الحالة أن يعاد النظر في تقدير التعويض إلنقاصه ألن هذا التقدير قد
 (2951  )

 

  الضرر المحتمل – 575

)  والضرر المحتمل –وهو ضرر محقق يجب التعويض عنه على ما بينا (  prej . futur)  ويجب التمييز بين الضرر المستقبل :

prej eventuel  )مثل ذلك أن يحدث  . فال يكون التعويض عنه واجباً إال إذا وقع فعالً  ، قد يقع وقد ال يقع ، وهو ضرر غير محقق

ولكنه ال يلتزم  ، ويلتزم المسئول بإصالحه ، فالضرر المحقق هنا هو ما وقع من هذا الخلل ، شخص بخطئه خلالً في منزل جاره

حب المنزل حتى إذا أنهدم منزله فعالً بسبب هذا ويتربص صا. بإعادة بناء المنزل إذا لم يكن من المحقق أن الخلل سيؤدي إلى انهدامه

 رجع على المسئول بالتعويض عن ذلك ، الخلل
 (2959  )

. 

                                                                                                                                                                    

  ً اختصاصه والدعوى الجنائية من اختصاص المحاكم  إذا كانت دعوى المسئولية من ، وقد جرت العادة عندما كان القضاء المختلط قائما

ثم يرفع دعوى المسئولية  ، أن يدخل المضرور مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية بمبلغ ضئيل على سبيل التعويض الموقت ، الوطنية

 . ( 99ص  19م  2551ديسمبر سنة  21) استئناف مختلط في  أمام المحاكم المختلطة مطالباً بتعويض كامل

  (
2975
وقد ال يتيسر للقاضي أحياناً أن يحدد وقت " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي :  ( 

فللقاضي في هذه  . الحكم مدى التعويض تحديداً كافياً كما هو الشأن مثالً في جرح ال تستبين عقباه إال بعد انقضاء فترة من الزمن

ر تعويضاً موقوتاً بالتثبت من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم على أن يعيد النظر في قضائه بعد فترة معقولة يتولى الحالة أن يقد

وعلى هذا  ، وقضى للمضرور بتعويض إضافي إذا اقتضى الحال ذلك ، فإذا انقضى األجل المحدد أعاد النظر فيما حكم به . تحديدها

وقيل في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ في صدد  . ( 959ص  1عمال التحضيرية ) مجموعة األ . "سار القضاء المصري 

واحتفظ في حكمه للمضرور  ، إذا رأى القاضي أن الموقف غير جلي" االعتراض على النص بمبدأ قوة الشيء المقضي ما يأتي : 

 ( 955ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "ألحكام فال يتنافى ذلك مع قاعدة حجية ا ، بالرجوع بتعويض تكميلي خالل مدة بعينها

. 

  (
2959
ومع ذلك يجوز  ، واألصل في التعويض أن يكون مبلغاً من المال" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية في صدد هذا النص ما يأتي :  ( 

ويجوز للقاضي في هذه  . يام بأودهفيكون مثالً إيراداً مرتباً يمنح لعامل تقعده حادثة من حوادث العمل عن الق ، أن تختلف صوره

وينبغي التمييز بين التعويض من  . أو أن يودع مبلغاً كافياً لضمان الوفاء باإليراد المحكوم به ، الحالة أن يلزم المدين بأن يقدم تأميناً 

مجموعة األعمال )  . "طريق ترتيب اإليراد وبين تقدير تعويض موقوت مع احتمال زيادته فيما يعد بتقدير تعويض إضافي 

 . ( 951ص  1التحضيرية 

  (
2952
 . 112فقرة  2مازو  ( 

  (
2951
 . 199فقرة  2مازو  ( 

  (
2959
و في – 21ص  51م  2599نوفمبر سنة  1أنظر عدم جواز التعويض عن ضرر محتمل إال إذا وقع فعالً : استئناف مختلط في  ( 

 . 111ص  51م  2599أبريل سنة  19
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 التعويض عن تفويت الفرصة – 576

(  pere d'une chance)  وتوفيت الفرصة –وهذا ال يعوض عنه على النحو الذي مر  –كذلك يجب التمييز بين الضرر المحتمل  : 

فإذا أهمل  ، وعلى هذا األساس يجب التعويض . فإن توفيتها أمر محقق ، ذلك أن الفرصة إذا كانت أمراً محتمالً  . ويعوض عنه

أو قصرت جهة عقدت مسابقة في إخطار أحد المستابقين عن ميعاد  ، محضر في إعالن صحيفة االستئناف إلى أن فات ميعاده

أو أن  ، يمكن القول إن المستأنف كان يكسب االستئناف حتماً لو أنه رفع في الميعادفإنه إذا كان ال  ، المسابقة ففاته التقدم إليها

وأن  ، فال يمكن القول من جهة أخرى إن األول كان يخسر االستئناف حتماً  ، المستابق كان يفوز حتماً في المسابقة لو أنه تقدم إليها

وهذا هو القدر المحقق  . إن كال منهما قد فوتت عليه فرصة الكسب أو الفوز وكل ما يمكن قوله . الثاني كان ال يفوز حتماً في المسابقة

بأن ينظر إلى أي حد كان االحتمال كبيراً في كسب االستئناف أو في  ، من الضرر الذي وقع وعلى القاضي أن يقدر هذا الضرر

وعلى  ، مجال االجتهاد ويختلف فيه التقدير واألمر ال شك يتسع فيه . ويقضي بتعويض يعدل هذا االحتمال ، الفوز في المسابقة

 القاضي أن يأخذ باألحوط وأن يتوقى المبالغة في تقدير االحتمال في نجاح الفرصة
 (2955  )

. 

 ومما جرى به القضاء المصري التعويض عن توفيت فرصة النجاح في االمتحان
 (2959  )

والتعويض عن توفيت الفرصة في كسب  ،

 دعوى الشفعة
 (2951  )

 ويض عن تفويت الموظف الفرصة في الترقية إلى درجة أعلىوالتع ،
 (2951  )

. 

                                                 

  (
2955
 . 125فقرة  2مازو  ( 

  (
2959
بعدم إعطائه الفرص التي أباحها  ، وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن يحكم للطالب الذي يحرم دون حق من االمتحان ( 

 . ( 55ص  99الجريدة القضائية  2599نوفمبر سنة  19) مصر الكلية الوطنية في  بتعويض مناسب ، القانون

  (
2951
وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية  ، عريضة دعوى الشفعة أن سقط الحق فيها ففي قضية ترتب على إهمال محضر في إعالن ( 

فال يجوز لها أن تفصل بنفسها في حقوق األخصام في دعوى الشفعة  ، أن ليس لها إال أن تتحقق من الوقائع التي تثبت تولد الشفعة

وإنما عليها أن تحكم بتعويض إذا ترجح لديها احتمال نجاح الشفيعة في  ، كما كان يفصل فيها لو قدم موضوع الدعوى إلى المحكمة

 . ( 911ص  295رقم  22المجموعة الرسمية  2529أبريل سنة  1) استئناف وطني في  دعواها

  (
2951
التعويض  فقضت بأنه إذا أدخل الحكم ضمن . وقد أصدرت محكمة النقض في هذه المسألة أحكاماً متعاقبة صريحة في هذا المعنى ( 

فإن القول بأن الترقى من  ، المحكوم به ما فات على الموظف من فرصة الترقي بسبب إحالته إلى المعاش قبل األوان فال خطأ في ذلك

أما إذا  . اإلطالقات التي تملكها الجهات الرئيسية للموظف وليس حقاً مكتسباً محله بالبداهة أن يكون الموظف باقياً يعمل في الخدمة

فال مناص من إدخال تفويت الترقية  ، الوزارة هي التي أحالت الموظف إلى المعاش بدعوى بلوغه السن بناء على قرار باطل كانت

ذلك أن القانون ال يمنع من أن يحسب في  . على الموظف ضمن عناصر الضرر التي نشأت عن اإلخالل بحقه في البقاء في الخدمة

)  ر التعويض ما كان المضرور يأمل الحصول عليه ما دام هذا األمل له أسباب معقولةالكسب الفائت الذي هو عنصر من عناص

وقضت في حكم ثان بأنه إذا كان الحكم قد وقف في  . ( 291ص  55رقم  5مجموعة عمر  2559نقض مدني في أول أبريل سنة 

ولم يعوضه عما فاته من  ، وصافي راتبه جبر الضرر الناشئ عن خطأ عند حد القضاء للموظف على الحكومة بالفرق بين معاشه

مستنداً في ذلك إلى أن الترقية ليست حقاً للموظف ولو تحققت فيه شرائط األقدمية  ، فرصة الترقي إلى رتبة اللواء التي خلت

لفرصة التي إذ أن حرمانه من ا ، فإنه يكون قد أخطأ ، بل هي حق للحكومة تتصرف فيه كما تشاء بال رقيب وال حسيب ، والجدارة

ولقد كان يصح ما قاله الحكم لو أن ذلك الضابط  . سنحت له للحصول على الترقية هي عنصر من عناصر الضرر يتعين النظر فيه

حيث يصح القول بأن الترقى هو من اإلطالقات التي تملكها الوزارة وتستقل بها بال  ، كان قد بقى في الخدمة ولم ترقه الوزارة فعالً 

مخالفة في ذلك قراراً آخر  ، والوزارة قد أحالته على المعاش قبل بلوغه السن بناء على قرار باطل اتخذته في تقدير سنهأما  . معقب

 21) نقض مدني في  فإن هذا القول ال يسوغ جعل تصرفها الخاطئ فوق رقابة قضاء التضمين ، صحيحاً ملزماً ال تملك نقضه

وقضت في حكم ثالث بأن القانون ال يمنع من أن يدخل في عناصر  . ( 119ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة 

فإذا كان الحكم لم يعتد بهذا العنصر فيما قضى به  . التعويض ما كان لطالبه من رجحان كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع

ها أن تفيد أن ترقية طالب التعويض كانت غير ولم يورد لذلك أسباباً من شأن ، من تعويض لموظف أحيل إلى المعاش دون مسوغ

فبراير سنة  9فإنه يكون متعيناً نقضه في هذا الخصوص ونقض مدني في  ، محتملة لو أنه استمر في الخدمة حتى بلوغه سن التقاعد

 . ( 195ص  917رقم  9مجموعة عمر  2555

مجموعة  2597يونية سنة  1وفي  - 111ص  59رقم  1مجموعة عمر  2597فبراير سنة  9أنظر أيضاً في هذه المسألة : نقض مدني في  

 . 959ص  211رقم  1عمر 
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 الضرر األدبي - المطلب الثاني
 (1198  )

 

 :تحديد الضرر األدبي - 577

وقد رأينا أن الضرر الذي يصيب الشخص  . هو الضرر الذي ال يصيب الشخص في ماله(  dommage moral)  الضرر األدبي 

فهو ال يمس المال ولكن يصيب مصلحة غير  ، وعلى النقيض من ذلك الضرر األدبي . في حق أو في مصلحة مالية هو ضرر مادي

 : ويمكن إرجاع الضرر األدبي إلى أحوال معينة . مالية

لم الذي ينجم عن ذلك وما قد يعقب من تشويه في الوجه أو فالجروح والتلف الذي يصيب الجسم واأل . ضرر أدبي يصيب الجسم - 2

كل هذا يكون ضرراً مادياً وأدبياً إذا نتج عنه إنفاق المال في العالج أو نقص في القدرة على  ، في األعضاء في الجسم بوجه عام

 . ويكون ضرراً أدبياً فحسب إذا لم ينتج عنه ذلك ، الكسب المادي

فالقذف والسب وهتك العرض وإيذاء السمعة بالتقوالت والتخرصات واالعتداء  . ف واالعتبار والعرضضرر أدبي يصيب الشر - 1

 كل هذه أعمال تحدث ضرراً أدبياً إذ هي تضر بسمعة المصاب وتؤذي شرفه واعتباره بين الناس ، على الكرامة
 (2955  )

. 

واالعتداء على األوالد أو األم أو األب أو  ، حضن أمه وخطفهفانتزاع الطفل من  . ضرر أدبي يصيب العاطفة والشعور والحنان - 9

ويلحق بهذه  . وتدخل إلى قلبه الغم واألسى والحزن ، كل هذه أعمال تصيب المضرورة في عاطفته وشعوره ، الزوج أو الزوجة

 األعمال كل عمل يصيب الشخص في معتقداته الدينية وشعوره األدبي
 (2299  )

. 

فإذا دخل شخص أرضاً مملوكة آلخر بالرغم من معارضة  . الشخص من مجرد االعتداء على حق ثابت لهضرر أدبي يصيب  - 5

حتى لو لم يصبه ضرر مادي من  . جاز لهذا أن يطالب بتعويض عما أصابه من الضرر األدبي من جراء االعتداء على حقه ، المالك

 . هذا االعتداء

 . ضرراً محققاً غير احتمالي ، كالضرر المادي . األدبيويجب في جميع هذه األحوال أن يكون الضرر 

  الضرر األدبي قابل للتعويض – 578

وقد كان القانون الروماني يقر أحواالً كثيرة يعوض فيها عن الضرر  . والضرر األدبي على النحو الذي قدمناه قابل للتعويض بالمال :

 . األدبي في كل من المسئوليتين التقصيرية والعقدية

 ، وقصر ذلك على المسئولية التقصيرية دون المسئولية العقدية ، فأجاز التعويض عن الضرر األدبي ، وتاله القانون الفرنسي القديم

وقد قدمنا أن هذا القانون ال يفرق بين المسئوليتين في وجوب التعويض عن الضرر  . توهما أن هذا هو حكم القانون الروماني

 . األدبي

الفرنسي الحديث في عمومها وإطالقها تسمح بالتعويض عن الضرر األدبي بقدر ما تسمح بالتعويض عن الضرر ونصوص القانون 

 ووطده في أحكام كثيرة ، وقد أقر القضاء الفرنسي هذا المبدأ منذ عهد طويل . المادي
 (2292  )

أما الفقه الفرنسي فقد انقسم بادئ األمر 

                                                 

  (
2957
 ) شؤاشقي ( أشار – 2592رسالة من باريس سنة  ( Dorville)  دورفيل – 272بعض المراجع : ريبير في القاعدة األدبية فقرة  ( 

 – 2599رسالة من ليون سنة  ( Dubois)  ديوا – 2515رسالة من باريس سنة  ( Gand)  جاند – 2597رسالة من جنيف سنة 

وما  255اللو فقرة  . 2595رسالة من تولوز سنة  ( Delmas)  دلماس – 2597رسالة من جرينوبل سنة  ( Givord)  جيفور

للمؤلف فقرة  الموجز –وما بعدها  151فقرة  2مازو  -وما بعدها  591فقرة  5ديموج  –وما بعدها  919فقرة  1سافاتييه  –بعدها 

الدكتور سليمان مرقص في  – 517فقرة  – 511الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك فقرة  – 215مصطفى مرعى بك فقرة  – 999

 . 19الفعل الصلح فقرة 

  (
2955
وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن األمراض في  ، ومما يؤذي السمعة أن يذاع عن شخص أنه مصاب بمرض خطير ( 

فإذاعاتها فيم حافل عامة وعلى جمهرة المستمعين يسيء إلى المرضى  ، ذاتها من العورات التي يجب سترها حتى لو كانت صحيحة

وهذا خطأ يستوجب  ، وباألخص بالنسبة للفتيات ألنه يضع العراقيل في طريق خيانتهن ويعكر صفو آمالهن ، إذا ذكرت أسماؤهم

 . ( 191ص  221رقم  15المحاماة  2555مارس سنة  25)  التعويض

  (
2299
وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأنه إذا تعهد مقاول لوزارة األوقاف  . واإلخالل بإقامة الشعائر الدينية يعتبر ضرراً أدبياً  ( 

يعتبر الضرر متوفراً ألن الوزارة مسئولة عن إقامة  ، يقم إال ببعضهثم لم  ، بإصالح دورة مياه مسجد تابع لها وتأخر في ذلك

رقم  12المحاماة  2559نوفمبر سنة  99)  والتأمين الذين أخذته من المتعهد يصبح حقاً مكتسباً لها كما شرط في التعهد ، الشعائر

 . ( 919ص  197

  (
2292
) سيريه  2799يونية سنة  29أصدرته محكمة النقض الفرنسية في  وقد استقر القضاء الفرنسي على هذا المبدأ منذ حكم قديم ( 

ديسمبر سنة  15وفي  – 219 – 2 – 2511دالوز  2512أكتوبر سنة  19وأنظر أيضاً : نقض فرنسي في  . ( 597 – 2 – 2799
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وحتى إذا  ، ويض عن الضرر األدبي متعذر إذ أن هذا الضرر بطبيعته غير قابل للتعويضالفريق األول رأي أن التع . إلى فريقين

 كان قابالً له فإن التعويض فيه يستعصى على التقدير
 (2291  )

والفريق اآلخر ميز بين ضرر أدبي يجوز تعويضه وضرر أدبي ال  .

فمنهم من يقصر التعويض على الضرر األدبي الذي يجر إلى ضرر  . واختلفوا في وضع حد هذا التمييز ، يجوز فيه التعويض

 وال يعوض إال هذا الضرر المادي وحده ، مادي
 (2299  )

و منهم من يقصر . فهؤالء إذن ال يجيزون تعويض الضرر األدبي في ذاته .

 التعويض على الضرر األدبي الذي يترتب على جريمة جنائية
 (2295  )

ومنهم من يجيز  . ا التمييزوليس هناك أساس معقول لهذ .

وال يجيزه في الضرر األدبي الذي  ، التعويض في الضرر األدبي الذي يصيب الشرف واالعتبار ألنه في العادة يجر إلى ضرر مادي

 يصيب العاطفة والشعور ألنه يتمحض ضرراً أدبياً ال يمتزج به ضرر مادي
 (2299  )

 ولكن جمهور الفقهاء في العهد األخير يقولون .

 بجواز التعويض عن الضرر األدبي
 (2291  )

أما القول بأن طبيعة هذا الضرر ال تقبل التعويض وأن تقدير التعويض فيه مستعص  .

وإال فالضرر األدبي ال يمحى  . إذ ال يقصد بتعويض الضرر محوه وإزالته من الوجود . فمبنى على لبس في فهم معنى التعويض

فالخسارة ال  . بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديالً عما أصابه من الضرر األدبي ولكن يقصد . واليزول بتعويض مادي

فمن أصيب في شرفه واعتباره  . وعلى هذا المعنى يمكن تعويض الضرر األدبي . ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها ، تزول

لى المسئول بتعويض ضئيل ونشر هذا الحكم لكفيل برد وغن مجرد الحكم ع ، جاز أن يعوض عن ذلك بما يرد اعتباره بين الناس

 اعتبار المضرور
 (2291  )

ومن أصيب في عاطفته وشعوره إذا حصل على تعويض مالي فتح له المال أبواب المواساة تكفكف من  .

يض فليس بأشد مشقة واأللم الذي يصيب الجسم يسكن من أوجاعه مال يناله المضرور يرفه به عن نفسه أما تقدير مبلغ التعو . شجنه

دون غلو  ، وما على القاضي إال أن يقدر مبلغاً يكفي عوضاً عن الضرر األدبي . من تقدير التعويض في بعض أنواع الضرر المادي

 . في التقارير وال إسراف

 وفي مصر استقر الفقه
 (2297  )

 والقضاء
 (2295  )

ثم أتى القانون المدني الجديد فأكد هذا  . على جواز التعويض عن الضرر األدبي

 : على ما يأتي 111إذ نص في المادة  ، الحكم

                                                                                                                                                                    

محكمة ديجون  - 971 – 1 – 2597جازيت دي باليه  2597يونية سنة  19وفي  – 955 – 2 - 2591جازيت دي باليه  2591

 . 191 – 1 – 2551جازيت دي باليه  2551يولية سنة  19االستئنافية في 

  (
2291
رسالة من مونبلييه  ( Tournier)  تورنييه – 2759رسالة من باريس سنة  ( massin)  ماسان – 1712فقرة  5بودرى وبارد  ( 

 . وما بعدها 999ص  2سافيني في القانون الروماني  – 2751سنة 

  (
2299
 . 2599إسمان في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  – 2775في المجلة االنتقادية سنة  ( Meynial)  مينيال ( 

  (
2295
 . 957ص  – 959ص  559فقرة  1أوبرى ورو الطبعة الخامسة جزء  ( 

  (
2299
 . 11ص  2755في المجلة االنقتادية سنة  ( Laborde)  ال بورد – 219فقرة  2 ( mangin)  مانجان ( 

  (
2291
 1جوسران  – 951فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  –وما بعدها  2921فقرة  1بالنيول وربير  – 2157فقرة  1كوالن وكابيتان  ( 

وما  59جاردينا وريتشي فقرة  –وما بعدها  255اللو فقرة  – 591فقرة  5ديموج  – 99فقرة  2سوردا  –وما بعدها  552فقرة 

 . وما بعدها 995فقرة  2مازو  –بعدها 

  (
2291
" وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن نشر منطوق الحكم في الصحف يكون تعويضاً كافياً عن الضرر األدبي الناجم عن  ( 

يونية سنة  21) استئناف مختلط في  وكذلك الحكم بالمصروفات . ( 71ص  55م  2592ديسمبر سنة  19)  كيدي" بروتستو 

ويخفف  . ( 255ص  21م  2591) استئناف مختلط في أول مارس سنة  أو تصحيح الواقعة المكذوبة – ( 992ص  25م  2591

 19م  2529مارس سنة  19) استئناف مختلط في  التعويض إهمال المضرور في نشر تكذيب للخبر المنسوب إليه وكان هذا من حقه

 . ( 199ص 

  (
2297
الدكتور سليمان  – 511الدكتور أحمد حشمت أبو سنيت بك فقرة  – 215ى مرعي بك فقرة مصطف - 999الموجز للمؤلف فقرة  ( 

 . 19مرقص في الفعل الضار فقرة 

  (
2295
 22)  فقضت محكمة قنا االستئنافية بأن الشرف ال يقوم بمال ، كان القضاء الوطني بادئ األمر متردداً في تعويض الضرر األدبي ( 

وقضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه ال يستحق تعويضاً أدبياً إال من اختل نظام  ، ( 22ص  21الحقوق  2599ديسمبر سنة 

ولكنه ما لبث أن استقر على جواز التعويض عن  ، ( 151ص  22الحقوق  2751يناير سنة  5)  معيشته بسبب موت المضرور

 1المجموعة الرسمية  2599مارس سنة  19ي وف – 219ص  5االستقالل  2599يناير سنة  1الضرر األدبي : نقض جنائي في 

الجريدة  2591نوفمبر سنة  1وفي  – 191ص  299رقم  25المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  5وفي  – 291ص  19رقم 

) مبلغ زهيد كتعويض رمزي : أنظر في  212ص  7الحقوق  2759يولية سنة  5استئناف وني في  – 1ص  292القضائية عدد 

 2597ديسمبر سنة  7وفي  – ( 191ص  221رقم  15المحاماة  2555مارس سنة  25ضاً مصر الكلية الوطنية في هذا المعنى أي

 21وفي  . ) تستحق الزوجة تعويضاً عن الضرر األدبي ل هجر زوجها لها وهذا غير النفقة ( 75ص  29المجموعة الرسمية 

ص  99رقم  29المجموعة الرسمية  2525يناير سنة  29وفي  – 999ص  222رقم  22المجموعة الرسمية  2529مارس سنة 

 21رقم  21المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  92وفي  – 211ص  291رقم  1الشرائع  2525ديسمبر سنة  11وفي  – 19
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  "2 -  ً أو  ، ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، يشتمل التعويض الضرر األدبي أيضا

 . " طالب الدائن به أمام القضاء

 حكم بتعويض إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصابومع ذلك ال يجوز ال - 1"  
 (

2229  )
" . 

 وعلى هذا المبدأ استقرت التقنينات الحديثة
 (2222  )

. 

  من له حق التعويض عن الضرر األدبي – 579

 . يما تقدم ما هو المقصود بالضرر األدبيوقد حددنا ف . كل من أصيب بضرر أدبي له الحق في المطالبة بالتعويض عنه :

ويراد أن ينتقل حق التعويض عنه  ، وجب التمييز بين الضرر الذي أصاب الميت نفسه ، فإذا كان الضرر األدبي هو موت شخص

 والضرر الذي أصاب أقارب الميت وذويه في عواطفهم وشعورهم الشخصي من جراء موته ، بموته إلى ورثته
 (2221  )

. 

فال ينتقل حق التعويض عنه إلى ورثته ذلك أن التعويض عن الضرر األدبي ال ينتقل بالميراث  ، الضرر الذي أصاب الميت نفسهأما 

إذ الضرر األدبي  ، وفي حالتنا ال يتصور شيء من ذلك . إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء –كما سنرى  –

يمكن أن يكون التعويض عن هذا الموت قد تحدد بمقتضى اتفاق مع الميت أو طالب به هذا أمام  فال ، هو موت الشخص نفسه

 . القضاء

فذكر أنه  . . وهنا عرض النص إلى تحديد من هؤالء يجوز الحكم له بالتعويض . بقى الضرر الذي يصيب ذوي الميت بطريق مباشر

ويتبين من ذلك أن الحق في المطالبة بالتعويض يقتصر على  . رجة الثانيةال يجوز الحكم بتعويض إال لألزواج واألقارب إلى الد

وال  . الزوج الحي وأقارب الميت إلى الدرجة الثانية وهم أبوه وأمه وجده وجدته أليه أو ألمه وأوالده وأوالد أوالده وأخوته وأخواته

والمقصود هنا  . منهم أصابه ألم حقيقي بموت المصاب بل يعطى التعويض لمن ، يعطى القاضي تعويضاً لهؤالء جميعاً إذا وجدوا

فهذا الضرر األخير العبرة فيه بمن له حق النفقة على الميت ومن كان الميت  ، التعويض عن الضرر األدبي ال عن الضرر المادي

ن الضرر األدبي مهما كانت لم يجز الحكم لهم بتعويض ع ، فإذا كانت األقارب ال تدخل فيمن تقدم ذكرهم . يعوله فعاد كما قدمنا

وال لألعمام واألخوال  ، فال يحكم بتعويض عن الضرر األدبي ألوالد األخوة واألخوات . دعواهم فيما أصابهم من ألم بموت المصاب

                                                                                                                                                                    

مجلس حسبي  112ص  929رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة  11وفي  – 129ص  929رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة 

و ميل القضاء الوطني أال يجعل التعويض األدبي سبيالً . 271ص  299رقم  19المجموعة الرسمية  2515نوفمبر سنة  1في عال 

 . لإلثراء أو لالستغالل

على أال يكون هناك مغاالة في تقدير التعويض وأال يكون  ، وكذلك استقر القضاء المختلط على جواز التعويض عن الضرر األدبي 

 197ص  29م  2599أبريل سنة  وفي ( – 119ص  5م  2751أبريل سنة  19لة لالستغالل : استئناف مختلط في التعويض وسي

ص  99م  2527يونية سنة  21وفي  – 11ص  99م  2521نوفمبر سنة  17وفي  – 55ص  19م  2597فبراير سنة  19وفي  –

 19وفي  – 927ص  155رقم  27جازيت  2511ديسمبر سنة  19وفي  – 157ص  95م  2511مارس سنة  21وفي  – 515

وفي  – 12ص  99م  2591نوفمبر سنة  21وفي  – 121ص  55م  2591مايو سنة  9وفي  – 75ص  57م  2591يناير سنة 

 99) استئناف مختلط في  وال يجوز أن يكون التعويض عن الضرر األدبي بمثابة عقوبة . 172ص  91م  2559مايو سنة  29

 . ( 91ص  92 م 2597نوفمبر سنة 

  (
2229
يشمل التعويض الضرر األدبي أيضاً " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  999تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

إلى هذا المكان وأصبح النص  197وفي لجنة المراجعة نقل حكم المادة  . " 197إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 

ً  - 2" في المشروع النهائي على الوجه اآلتي :  ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى  ، يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا

أن يحكم القاضي لألقارب واألزواج واألصهار  ويجوز بوجه خاص - 1 . الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طولب به أمام القضاء

ووافق مجلس النواب على  . في المشروع النهائي 115وأصبح رقم المادة " بالتعويض عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب 

" أو طولب به " ارة بعب" أو طالب الدائن به أمام القضاء " وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ استبدلت اللجنة عبارة  –النص 

ورؤى تقييد األقارب اللذين يحكم لهم بالتعويض عن الضرر األدبي وقصره على األزواج واألقارب إلى  . الواردة في الفقرة األولى

وكان النص المعروض ال يمنع القاضي من أن يحكم بالتعويض لغير األقارب واألصهار واألزواج وفي هذا توسع ال  ، الدرجة الثانية

ووافق مجلس الشيوخ على النص كما  . 111فضالً عن مخالفته الكبيرة لما استقرت عليه األحكام وأصبح رقم المادة  ، مد عقابهتح

 . ( 917ص  – 911ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  عدلته لجنته

  (
2222
من المشروع الفرنسي اإليطالي  79والمادة  من القانون النمساوي 2911من قانون االلتزامات السويسري والمادة  51أنظر المادة  ( 

 . من القانون البولوني 211من القانون اللبناني والمادة  295والمادة 

  (
2221
 . 95ص  19م  2552ديسمبر سنة  92أنظر في هذا التمييز : استئناف مختلط في  ( 
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 وال لألصدقاء مهما كان الميت قريباً إلى نفوسهم ، وال للخطيب والخطيبة ، وال ألوالدهم من باب أولى ، والعمات والخاالت
 (2229  )

. 

حيث حصر األقارب  ، وظاهر أن خطة القانون الجديد في الضرر األدبي غير خطته في اإلكراه والدفاع الشرعي وحالة الضرورة

والحد من المغاالة في ذلك منعاً  ، ويبرر ذلك الميل إلى حصر نطاق اإلدعاء بوقوع ضرر أدبي . هنا ولم يحصرهم هناك

 . لالستغالل

وإن كان النص لم  ، فتعويض ذويه عن الضرر األدبي الذي لحقهم بإصابته يجب األخذ فيه بحذر أكبر ، ب لم يمتأما إذا كان المصا

ومن الصعب أن نتصور تعويضاً يعطى عن الضرر األدبي في هذه  . يعرض إال لحالة الموت وترك ما دون ذلك لتقدير القاضي

 . الحالة لغير األم واألب

  الحق في التعويض عن الضرر األدبيمتى يمكن انتقال  - 581

األصل في التعويض عن الضرر األدبي أنه شخصي مقصور على المضرور نفسه فال ينتقل إلى غيره بالميراث أو بالعقد أو بغير  :

فذكرت  ، التي تقدم ذكرها لتحديد ذلك 111وقد عرضت المادة  . ذلك من أسباب االنتقال إال إذا أصبحت مطالبة المضرور به محققة

أن يكون التعويض قد اتفق على مبدئه وعلى مقداره ما بين المضرور (  األولى: )  أن انتقال حق التعويض ال يتم إال بإحدى طريقتين

أن يكون قد استعصى االتفاق فلجأ المضرور (  والثانية)  . فتحدد التعويض على هذا الوجه بمقتضى اتفاق بين االثنين ، والمسئول

 . أي أنه رفع الدعوى فعالً أمام المحاكم ، وطالب المسئول بالتعويضإلى القضاء 

فإذا مات المضرور قبل ذلك فال ينتقل التعويض إلى  . أما قبل االتفاق أو المطالبة القضائية فال ينتقل الحق في التعويض إلى أحد

 بل يزول الحق بموته ، ورثته
 (2225  )

. 

 ديم يجري على مقتضى هذا الحكموكان القضاء المصري في عهد القانون الق
 (2229  )

بل إنه تشدد في آخر ذلك العهد وأصبح ال  .

بل يشترط صدور حكم نهائي يقرر مبدأ التعويض ويعين  ، بالمطالبة القضائية النتقال حق التعويض ، إذا لم يوجد اتفاق ، يكتفي

 مقداره
 (2221  )

. 

                                                 

  (
2229
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن من  . أضيقوكان القضاء المصري في عهد القانون المدني القديم يجعل حلقة األقارب  ( 

 221ص  95م  2551فبراير سنة  19)  ال يجوز أن يحكم لهم بتعويض عن الضرر األدبي ، كاألخوة واألخوات ، عدا األب واألم

هذا الطلب ) استئناف  ال يحق له ، وحتى األب الذي يهجر ابنه وال يفكر فيه إال عند موته للمطالبة بتعويض عن الضرر األدبي ، (

 5م  2751أبريل سنة  19أنظر أيضاً في هذه المسألة : استئناف مختلط في  . ( 955ص  51م  2599مختلط في أول يونية سنة 

م  2599مايو سنة  21وفي  – 59ص  29 م 2599يناير سنة  12وفي  – 252ص  21م  2599فبراير سنة  17وفي  – 119ص 

) االبن الصغير دون  219ص  27م  2591مارس سنة  12وفي  – 991ص  21م  2599نة مايو س 92وفي  – 179ص  21

) ال تعويض لالخوة  195ص  11م  2525فبراير سنة  9وفي  – 55ص  19م  2597فبراير سنة  19وفي  – الزوج أو األب (

 15رقم  5جازيت  2525سنة  يناير 11محكمة مصر الكلية المختلطة في  – 97ص  91م  2519نوفمبر سنة  15وفي  – ألم (

 . ) األصول والفروع دون الحواشي ( 222ص 

 ، فضيقت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ الحلقة على النحو الذي رأيناه ، تتسع فيه حلقة األقارب واألصهاروكان المشروع النهائي  

ومجموعة األعمال  917) أنظر آنفاً فقرة  ي القديمواستندت في ذلك إلى ما استقر عليه القضاء المصري في عهد القانون المدن

 . ( 917ص  1التحضيرية 

  (
2225
وقد تشدد القانون المدني الجديد في التعويض عن الضرر األدبي من ناحيتين : ناحية من له الحق في المطالبة به وناحية تقييد  ( 

 . انتقاله إلى الغير

  (
2229
) استئناف  التعويض عن الضرر األدبي إلى الورثة أن يكون المورث قد رفع الدعوىكان القضاء المصري يشترط النتقال حق  ( 

مارس  29وفي  – 91ص  17م  2529وفي أول ديسمبر سنة  - 571ص  195رقم  5جازيت  2525يونية سنة  21مختلط في 

ه قدم شكواه بأن ألقى أقواله أمام واكتفى حكم في انتقال التعويض إلى الورثة بأن يكون المجني علي . ( 115ص  99م  2527سنة 

 . ( 911ص  2/  229رقم  1المحاماة  2511مارس سنة  1) بني سويف في  المحقق

  (
2221
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الورثة ال ينتقل إليهم حق مورثهم في التعويض عن الضرر األدبي إال إذا تحدد هذا  ( 

فإذا مات المورث في أثناء نظر القضية أمام محكمة االستئناف لم ينتقل  ، مقدم أو بحكم نهائي التعويض قبل موت المورث إما باتفاق

يونية  29وأنظر أيضاً استئناف مختلط في  – 19ص  99م  2559نوفمبر سنة  11) استئناف مختلط في  حق التعويض إلى الورثة

 . ( 911ص  99م  2597سنة 

فإن القانون الجديد يكون قد استحدث حكماً يقضي  ، استقر في عهده األخير على النحو الذي قدمناهوإذا اعتبرنا أن القضاء المصري قد  

فإذا وقع  . بجواز انتقال الحق في التعويض إلى الورثة بمجرد رفع الدعوى في حياة المورث دون حاجة إلى صدور حكم نهائي

ثم مات المورث قبل صدور حكم  ، ورفعت الدعوى بعد نفاذه ، ( 2555أكتوبر سنة  29)  الضرر األدبي قبل نفاذ القانون الجديد
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 عالقة السببية ما بين الخطأ والضرر -المبحث الثالث
( 1117  )

 

  (Le lien de causalite  ) 

  السببية ركن مستقل - 581

عالقة السببية ما بين الخطأ والضرر معناها أن توجد عالقة مباشرة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسئول والضرر الذي أصاب  :

وآية ذلك أنها قد توجد وال يوجد  . وهي ركن مستقل عن ركن الخطأ ، والسببية هي الركن الثالث من أركان المسئولية . المضرور

فالسببية هنا موجودة  ، كما إذا أحدث شخص ضرراً بفعل صدر منه ال يعتبر خطأ وتتحقق مسئوليته على أساس تحمل التبعة ، الخطأ

 ويسوق أحد الفقهاء . وقد يوجد الخطأ وال توجد السببية . والخطأ غير موجود
 (2227  )

وقبل أن  . يدس شخص آلخر سما : لذلك مثالً 

ولكن ال سببية  ، وضرر هو موت المصاب ، فهنا خطأ هو دس السم . يسري السم في جسم المسموم يأتي شخص ثالث فيقتله بمسدس

ونورد مثلين آخرين يوجد فيهما الخطأ وال توجد  . فوجد الخطأ ولم توجد السببية ، بينهما إذ الموت سببه إطالق المسدس ال دس السم

فيبين من الكشف أن العقار غير  ، ن يتم البيع يكشف المشتري عما عسى أن يثقل العقار الذي اشتراه من رهونبعد أ . السببية

وينزع الدائن المرتهن ملكية العقار فهنا خطأ وهو الكشف  . ثم يتضح أن هذا الكشف غير صحيح وأن العقار مثقل برهن ، مرهون

ولكن السببية غير موجودة فإن الكشف غير الصحيح لم يظهر إال بعد تمام البيع فلم  ، وضرر وهو نزع ملكية العقار ، غير الصحيح

ثم يصيب أحد المارة وتكون اإلصابة بخطأ يقع من هذا  ، يكن هو السبب في وقوع الضرر شخص يقود سيارة دون رخصة

كن الخطأ ليس هو السبب في الضرر بل ول ، وضرر وهو إصابة أحد المارة ، فهنا خطأ وهو قيادة السيارة دون رخصة . المصاب

 . فوجد الخطأ دون أن توجد السببية ، هناك سبب أجنبي هو خطأ المصاب

  اتصال السببية بالضرر - 582

 : ولكن يراعى ما يأتي . وفي األمثلة الثالثة المتقدمة يمكن القول إن السببية قد انفصلت عن الخطأ كما رأينا :

ونزع  ، فالموت في المثل األول سببه إطالق المسدس ال دس السم . الضرر في هذه األمثلة له سبب آخر غير الخطأ األول –أوالً 

 . وإصابة المار في المثل الثالث فيه خطأه هو ال انعدام الرخصة . ملكية العقار في المثل الثاني سببه الرهن ال الكشف غير الصحيح

 . فإنها تتصل بالضرر . الخطأ فالسببية إذا هي انفصلت عن

بل أيضاً ألن هذا  ، فذلك ال ألن السببية منعدمة فحسب ، إذا كان الخطأ األول الذي أنعزل عن الضرر ال يحقق أية مسئولية –ثانياً 

 . ية متالزمينومن هذا الوجه يكون الضرر والسبب . فحيث تنعدم السببية ينعدم في الوقت ذاته الضرر . الخطأ لم ينجم عنه أي ضرر

بل هو أيضاً ينهي االلتزام القانوني الذي يقضي بعدم اإلضرار  ، إذا قام السبب األجنبي فإنه ال يعدم عالقة السببية وحدها –ثالثاً 

نبي فالسبب األج .(  919 م)  ذلك أن الوفاء بهذا االلتزام قد أصبح مستحيالً لسبب أجنبي . بالغير والذي يعد اإلخالل به هو الخطأ

 إذن ال يعدم عالقة السببية وحدها بل يعدم معها الخطأ
 (2225  )

. 

                                                                                                                                                                    

وكذلك الحكم إذا رفعت الدعوى  . ( effet immediat)  فإن حق التعويض ينتقل إلى الورثة بفضل األثر الفوري للقانون ، نهائي

الدعوى قبل نفاذ القانون الجديد ومات  أما إذا رفعت . قبل نفاذ القانون الجديد ومات المورث بعد نفاذه وقبل صدور حكم نهائي

ألن القانون القديم وفقاً لما  ، فإن حق التعويض ال ينتقل إلى الورثة ، المورث قبل نفاذ هذا القانون أيضاً وقبل صدور حكم نهائي

 . هو الذي يسري في هذه الحالة ، فسره به القضاء

  (
2221
وما بعدها  151اللو فقرة  –وما بعدها  919فقرة  5ديموج  – 2525سنة  رسالة من إكس ( Marteau)  بعض المراجع : مارتو ( 

 ( Deschizeaux)  وديشيرو –وما بعدها  997وفقرة  979فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  –وما بعدها  591فقرة  1سافاتييه  –

هنري  –وما بعدها  51ل الضار فقرة والفع 2591الدكتور سليمان مرقص رسالة من القاهرة سنة  – 259رسالة من جرينوبل سنة 

 مارتي –وما بعدها  921ص  2595إسمان : مقال في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  –وما بعدها  2521فقرة  1وليون مازو 

 (Marty )  وما بعدها  199الموجز للمؤلف فقرة  –وما بعدها  179ص  2595مقال في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة– 

 . وما بعدها 519الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت بك فقرة  –وما بعدها  291مصطفى مرعى بك فقرة 

  (
2227
 . 2525إكس سنة " السببية في المسئولية المدنية " في رسالته  ( Marteau)  مارتو ( 

  (
2225
وقد رأينا في مثل أنها حيث تنعدم  . الخطأ ومن هنا يصح التساؤل عن الفائدة العملية لقيام السببية ركناً مستقالً عن الضرر وعن ( 

بل تارة  ، فال تنتفي المسئولية إذن النعدام السببية وحدها . ينعدم معها الضرر وفي مثل آخر أنها حيث تنعدم ينعدم معها الخطأ

 . ومن ثم انتفت المسئولية ، وكان يكفي أن يقال إن الضرر أو الخطأ قد انعدم . وطوراً النعدامها مع الخطأ ، النعدامها مع الضرر

 . وال تبدو السببية ركناً متميزاً إال حين الكالم في السبب المنتج والسبب المباشر
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583 –  ً  : استقالل السببية عن الخطأ ال يظهر بوضوح إال حيث يكون الخطأ مفترضا

ذلك أن المضرور  . إال أن هذا االستقالل ال يظهر في جالء عند ما يكون الخطأ واجب اإلثبات ، وإذا كانت السببية مستقلة عن الخطأ 

ومن ثم فإثبات الطأ يكون في الغالب  . يلجأ في العادة إلى إثبات خطأ يكون هو السبب في إحداث الضرر ، عندما يكلف بإثبات الخطأ

تي تقوم وإنما يتضح استقاللها في األحوال ال . فتستتر السببية وراء الخطأ وال يتبين في وضوح أنها ركن مستقل . إثباتاً لعالقة السببية

ففي هذه الحالة الخطأ مفروغ منه وال  . كمسئولية الحارس عن الحيوان ، فيها المسئولية على خطأ مفترض أو خطأ مفروغ من إثباته

ومن  . ففيها إذن يتركز النضال ما بين المسئول والمصاب . أما السببية فيمكن نفيها بإثبات السبب األجنبي . يكلف المضرور بإثباته

 . ويدور اإلثبات حولها وحدها دون الخطأ ، هيثم تبرز 

 : خطة البحث – 584

وتنعدم السببية أيضاً حتى  . قدمنا أن الخطأ يجب أن يكون هو السبب في الضرر فإذا رجع الضرر إلى سبب أجنبي انعدمت السببية 

 . يكن السبب المباشر أو كان السبب المنتج ولكنه لم ، لو كان الخطأ هو السبب ولكنه لم يكن السبب المنتج

 . ثم انعدامها ألن السبب غير منتج أو غير مباشر(  1)  انعدام السببية لقيام السبب األجنبي(  2: )  فنبحث إذن أمرين

 انعدام السببية لقيام السبب األجنبي - المطلب األول

 : النصوص القانونية - 585

 : يأتيمن القانون المدني الجديد على ما  219تنص المادة 

كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من  ، إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه"  

 ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، الغير
 (2219  )

" . 

 : نصفالسبب األجنبي الذي يعدم رابطة السببية هو كما يقول ال

 .(  force majeure ou cas fortuit)  القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ(  2)  

(  faute d'un tiers)  خطأ الغير(  faute de la victime  ( )9)  خطأ المضرور(  1)  
 (2212  )

ونستعرض كالً من هذه 

 األسباب الثالثة
 (2211  )

. 

                                                 

  (
2219
وأقرته لجنة المراجعة بعد تغيير  . من المشروع التمهيدي مع بعض خالف في اللفظ 991تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

وفي لجنة القانون  . وأقره مجلس النواب . في المشروع النهائي 215وأصبح رقمه المادة  ، "المضرور " بكلمة " المصاب " كلمة 

وكان من رأي أحد األعضاء أن يكون المبدأ في المسئولية التقصيرية هو  . المدني بمجلس الشيوخ جرت مناقشات طويلة حول النص

 . ن يتخلص من المسئولية إال إذا نفى عالقة السببية بإثبات السبب األجنبيفال يستطيع المسئول أ ، وتحمل التبعة ، افتراض الخطأ

وغنما يجب إثبات الخطأ لقيام  ، فرد عليه بأنه ال توجد شريعة اتخذت كأساس للمسئولية مبدأ تحمل تبعة الخطأ والخطأ المفروض فقط

وانتهت اللجنة إلى إقرار النص تحت رقم  . لخطأ المفروضثم ترد استثناءات على هذا المبدأ يؤخذ فيها با ، المسئولية كمبدأ عام

 . ( 915ص  – 912ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ووافق عليه مجلس الشيوخ . 219المادة 

 199إلى  191تستظهر المواد من " وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص والنصوص التالية ما يأتي :  

وقد درج الفقه على التفريق بين أحوال  . تتناول تعيين أحوال ارتفاع المسئولية والتخفيف منها ، ة متصلة الحلقات من األحكامسلسل

وأحوال ارتفاعها بسبب انتفاء الخطأ كما يقع ذلك في حالة  ، ارتفاع المسئولية النعدام رابطة السببية كما هو الشأن في السبب األجنبي

ومهما يكن من شأن هذه التفرقة فمن األنسب من الناحية العملية أن  . وحالة صدور أمر من رئيس وحالة الضرورةالدفاع الشرعي 

ويقع عبء إثبات الخطأ على  . تحشد هذه األحوال المختلفة في صعيد واحد باعتبار أن فكرة انتفاء المسئولية تنتظمها جميعاً 

بل إنه يسوغ لمن أحدث الضرر أن يثبت وجود السبب األجنبي  . إلى التماس الدليل المضرور وتكون القرائن القضائية عادة سبيله

فمن رأيهم أن المضرور إذا أقام  . وللمحدثين من الفقهاء تحليل أدق في هذا الشأن . وينفي بذلك مسئوليته باستبعاد كل قرينة عليها

فلمن أحدث الضرر عندئذ أن يسقط الدليل على عالقة السببية  ، هماالدليل على المسئولية بإثبات الخطأ والضرر وعالقة السببية بين

 . ( 917ص  – 911ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "هذه بإثبات السبب األجنبي 

  (
2212
وقد  . ولكن هذا البيان لم يرد على سبيل الحصر كما هو واضح من النص . يكون السبب األجنبي عادة أحد هذه األسباب الثالثة ( 

بوجه عام حادثاً فجائياً أو  ) األجنبي ( ويكون هذا السبب" جاء في المذكرة اإل[ضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

على أن هذا البيان غير وارد على سبيل  . أو خطأ وقع من المضرور أو من الغير –وليس ثمة محل للتفريق بينهما  –قوة قاهرة 

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "ن السبب األجنبي عيباً الصقاً بالشيء المختلف أو مرضاً خاص المضرور فقد يكو . الحصر

 . ( 917ص 
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 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي - 1

 القاهرة والحادث الفجائي شيء واحد القوة - 586

 . ولكن هؤالء ال يتفقون على فيصل التفرقة فيما بينهما ، قال بعض الفقهاء إنهما شيئان مختلفان : 

فتتوزع  . أما الحادث الفجائي فهو الحادث الذي ال يمكن توقعه ، فمنهم من يقول إن القوة القاهرة هي الحادث الذي يستحيل دفعه

ويكفي في نظر هؤالء أن يكون الحادث  . وهما استحالة الدفع وعدم إمكان التوقع ، يصتان اللتان سنفصلهما فيما يليبينهما الخص

 . فال يلزم اجتماع الخصيصتين ، مستحيل الدفع أو أن يكون غير ممكن التوقع

وألن  ، فحسب بل أيضاً غير ممكن التوقع ألن القوة القاهرة يجب أن تكون حادثاً ال مستحيل الدفع ، وال يجوز األخذ بهذا الرأي

وال يكفي وجود إحدى هاتين الحصيصتين  ، الحادث الفجائي يجب أن يكون حادثاً ال غير ممكن التوقع فحسب بل أيضاً مستحيل الدفع

 النعدام رابطة السببية
 (2219  )

. 

الدفع بين ما إذا كانت هذه االستحالة مطلقة  ولكن يميز في خصيصة استحالة . ومن الفقهاء من يسلم بوجوب اجتماع الخصيصتين

 أو نسبية فيوجد الحادث الفجائي ، فتوجد القوة القاهرة
 (2215  )

 ، إذ االستحالة ، وسنرى أن هذا التمييز ال يقوم على أساس صحيح .

 . يجب أن تكون استحالة مطلقة ، في كل من القوة القاهرة والحادث الفجائي

 ، فيجعل كالً من القوة القاهرة والحادث الفجائي حادثاً مستحيل الدفع غير ممكن التوقع . ييز على أساس آخرومن الفقهاء من يقيم التم

والحادث الفجائي حادث داخلي ينجم  ، ولكن القوة القاهرة تكون حادثاً خارجياً عن الشيء الذي تتحقق به المسئولية كعاصفة أو زلزال

أما الحادث الفجائي  ، ثم يجعل القوة القاهرة وحدها هي التي تمنع من تحقق المسئولية . ار عجلةعن الشيء ذاته كانفجار آلة أو انكس

 فال يمنع منت حققها بل يتحمل المدين تبعته
 (2219  )

 ، وهذا الرأي ال يجوز التسليم به أيضاً إال عند من يقولون بنظرية تحمل التبعة .

 . إذ يصح عند هؤالء أن يكون الشخص مسئوالً عن الحادث الفجائي دون القوة القاهرة

ونرى من ذلك أن التمييز بين القوة القاهرة والحادث الفجائي ال يقوم على أساس صحيح لذلك تقول جمهرة الفقهاء بعدم التمييز 

 وعلى هذا أيضاً إجماع القضا ، بينهما
 (2211  )

. 

ويبقى أن نفصل الشروط التي يجب توافرها حتى يكون  : ب توافرها في القوة القاهرة والحادث الفجائيالشروط الواج – 971

 ً  CAUSE)  ونص القانون يصف القوة القاهرة والحادث الفجائي بأنهما سبب أجنبي . الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائيا

ETRANGERE  )ال يد للشخص فيه  (non - imputable  ). وقد رأينا فيما قدمناه أن  . ذا الوصف في حاجة إلى التحديدولكن ه

 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يجب أن يكون حادثاً غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع
 (2211  )

)  فعدم إمكان التوقع .

imprevisibilite  )واستحالة الدفع  (irresistibilite  )وإذا  ، لقاهرة أو الحادث الفجائيهما الشرطان الواجب توافرهما في القوة ا

 ، فقد يكون الحادث أجنبياً عن الشخص ال يد له فيه . أما العكس فغير صحيح . ما توافرا كان الحادث أجنبياً عن الشخص ال بد له فيه

 . أو يستطيع دفعه بعد أن وقع ، ومع ذلك يستطيع توقعه قبل أن يقع

 . ثم نورد بعض التطبيقات العملية ، ونستعرض اآلن كال من الشرطين

  عدم إمكان التوقع - 588

لم يكن قوة قاهرة  ، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو استحال دفعه . يجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي غير ممكن التوقع :

 ً بل من جانب أشد الناس يقظة  ، عليه فحسب ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع ال من جانب المدعى . أو حادثاً فجائيا

                                                                                                                                                                    

  (
2211
من  ، وكل ما سنذكره في شأن السبب األجنبي ، وقد رأينا في المسئولية العقدية أن عالقة السببية تلتقى أيضاً بإثبات السبب األجنبي ( 

ينطبق في كلتا المسئوليتين : المسئولية التقصيرية والمسئولية  ، قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيرحادث فجائي أو قوة 

 . العقدية

  (
2219
) المجلة االنتقادية  وألبيه وما بعدها ( 219ص  2519) في الحادث الفجائي والقوة القاهرة باريس سنة  ( Radouant)  رادوان ( 

فالتعبير األول يبرز خصيصة  ، إن القوة القاهرة والحادث الفجائي تعبير أن يكمل أحدهما اآلخر يقوالن ( 229ص  2719سنة 

ولكن ال بد من اجتماع الخصيصتين معاً في الحادث حتى تنعدم  ، والتعبير الثاني يبرز خصيصة عدم إمكان التوقع ، استحالة الدفع

 . ولكن هذا الرأي يجعل التمييز ما بين القوة القاهرة والحادث الفجائي معدوم الفائدة من الناحية العملية . السببية

  (
2215
 . 211فقرة  1كوالن وكابيتان الطبعة العاشرة جزء  ( 

  (
2219
 . وما بعدها 592فقرة  1جوسران الطبعة الثالثة جزء  ( 

  (
2211
 . ومراجع الفقه والقضاء التي يشير إليها 2912فقرة  – 2995فقرة  1أنظر في هذا المعنى مازو  ( 

  (
2211
 . ويندرج في شرط استحالة الدفع أن يصبح تنفيذ االلتزام مستحيالً كما سنرى ( 
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ويتطلب أن يكون عدم اإلمكان  ، بل هو معيار ال يكتفي فيه بالشخص العادي ، فالمعيار هنا موضوعي ال ذاتي ، وبصراً باألمور

 . مطلقاً ال نسبياً 

ويبقى مع ذلك غير متوقع في ، فقد يقع حادث في الماضي . وال يكون الحادث ممكن التوقع لمجرد أنه سبق وقوعه فيما مضى

 . إذا كان من الندرة بحيث ال يقوم سبب خاص لتوقع حدوثه ، المستقبل

كان هذا كافياً  ، فمتى كان الحادث غير ممكن التوقع وقت التعاقد . يكون وقت إبرام العقد ، في المسئولية العقدية ، وعدم إمكان التوقع

 أما في المسئولية التقصيرية فيكون عدم إمكان التوقع وقت وقوع الحادث ذاته . فيذحتى لو أمكن توقعه بعد التعاقد وقبل التن
 (2217  )

. 

  استحالة الدفع – 589

لم يكن قوة  ، فإذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه . ويجب أيضاً أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدفع :

 ً فال  ، وأن تكون االستحالة مطلقة ، كذلك يجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام مستحيالً  . قاهرة أو حادثاً فجائيا

 بل استحالة بالنسبة إلى أي شخص يكون في موقف المدين ، تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده
 (2215  )

وهذا هو الذي يميز بين  .

 . فقد رأينا في نظرية الحوادث الطارئة أن تنفيذ االلتزام يصبح مرهقاً ال مستحيالً  ، رئةنظرية القوة القاهرة ونظرية الحوادث الطا

كما لو كان مغنياً وتعهد  ، فإذا استحال على المدين معنوياً تنفيذ االلتزام . ويستوي أن تكون استحالة التنفيذ مادية أو أن تكون معنوية

كان الحادث قوة  . لة وكان لذلك في نفسه أثر بالغ يستحيل معه أن يقبل على الغناءبإحياء حفلة غنائية فمات عزيز عنده يوم الحف

 وعليه أن يحتاط في تقدير ذلك . والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كانت هناك استحالة معنوية . قاهرة
 (2299  )

. 

 : تطبيقات عملية - 591

 . دمين فيصح وصفها بأنها قوة قاهرة أو حادث فجائيونورد هنا بعض تطبيقات عملية لحوادث تجمع بين الشرطين المتق 

والذي  . ما دامت مستحيلة الدفع غير متوقعة ، فالحرب قد تكون قوة قاهرة بما ينجم عنها من أحداث مادية ومن أزمات اقتصادية

ً  ، و بلداً بل ما خلفته من أحداث واضطرابات فإذا هاجم العد . يجب أن يستحيل توقعه ودفعه ليس هو الحرب ذاتها  ، ودخلها فاتحا

والوديع من التزامه  ، كان هذا الحادث قوة قاهرة تعفى المستأجر من التزاماته المترتبة على عقد اإليجار ، وطرد منها سكانها

و ولم وهكذا وشرط ذلك كما قدمنا أن يكون المدين لمي توقع هذا الغز ، والمقاول من التزامات المقاولة ، بالمحافظة على الوديعة

كان هذا خطأ في جانبه يحقق  ، أما إذا كانت الظروف التي تحيط بالمدين تمكنه من اتخاذ احتياطات معقولة ولم يتخذها . يستطع دفعه

 ، وقد تكون الحرب سبباً في تقلب سعر العملة وانقطاع المواصالت وغالء الحاجيات والمواد األولية . مسئوليته إذا تسبب عنه ضرر

 . فتكون قوة قاهرة ترفع المسئولية عن المدين في هذه األحوال

أو هبوب  ، أو غرق ، أو حريق ، أو وقوع زلزال(  fait du prince)  وكالحرب صدور تشريع أو أمر إداري واجب التنفيذ

ا دام شرطاً استحالة أو نحو ذلك من الحوادث م ، أو تلف . أو سرقة ، أو إضراب غير متوقع ، أو حدوث مرض طارئ ، عاصفة

 التوقع واستحالة الدفع قد توافر
 (2292  )

. 

أو انزلقت السيارة في  ، أو انكسرت عجلة . كما إذا انفجرت آلة ، وقد تنطوي حوادث السيارات على قوة قاهرة أو حادث فجائي

 شرطا استحالة التوقع واستحالة الدفعوالمهم أن يتوافر  . أو بهر بصر السائق نور خاطف ، أو اعترضتها عقبة مفاجئة ، أرض زلجة
 (2291  )

. 

كل هذا قد يكون قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً إذا كان غير ممكن التوقع  ، وانسعار الكلب ، وذعر حيوان على أثر وقوع صاعقة

 مستحيل الدفع
 (2299  )

. 

                                                 

  (
2217
ديسمبر سنة  29وفي  – 295ص  19م  2522فبراير سنة  7وفي  – 51ص  29م  2591يناير سنة  19استئناف مختلط في  ( 

 . 72ص  59م  – 2511

  (
2215
 . 295ص  19م  2522فبراير سنة  7استئناف مختلط في  ( 

  (
2299
 . 2919فقرة  1مازو  ( 

  (
2292
 . 2975فقرة  – 2917فقرة  1مازو  ( 

  (
2291
 . 2199فقرة  – 2955فقرة  1مازو  ( 

  (
2299
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن مسئولية الحكومة المصرية عن عدم إمداد أحد المحضرين  . 2191فقرة  1مازو  ( 

ومن ثم يجب إثبات خطأ في جانب الحكومة وقيام سببية  ، بالحماية الكافية في أثناء قيامه بمأمورية خطرة تخضع للقواعد العامة

ال يجوز أن يكون الخطأ الذي سبب الضرر مباشرة في هذه الحالة هو ما و . مباشرة ما بين هذا الخطأ والضرر الذي أصاب المحضر

ما دام لم يثبت أن االعتداء على  ، قيل من رفض رئيس البوليس المحلي إعطاء المحضر قوة كافية لحمايته عندما طلب ذلك



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي – 591

 . وال تتحقق المسئولية كما قدمنا ، انعدمت عالقة السببية ، هو السبب الوحيد في وقوع الضرر 

فيبقى االلتزام  . بل وقف تنفيذه حتى يزول الحادث ، وقد يكون من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ال اإلعفاء من تنفيذ االلتزام

 . موقوفاً على أن يعود واجب التنفيذ بعد زوال الحادث

ويترتب على ذلك أنه يجوز لهما أن يتفقا على أن  ، دال باتفاقهما من أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائيهذا ويجوز للطرفين أن يع

أو أن يتفقا على عدم إخالء المدين من التزامه عند وقوع حادث معين  ، القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ال يخلى المدين من التزامه

 كاإلضراب أو الحرب
 (2295  )

. 

 طأ المضرورخ - 2  

 وضع المسألة – 592

ويقع الضرر بفعل  ، ثابت أو مفروض ، أال يقع من المدعى عليه خطأ ما : نستبعد صورة ال محل للكالم فيها لوضوح حكمها : 

فالمضرور هو الذي ألحق بنفسه  . إذ ال يوجد أمامنا مسئول . فقد خرجنا هنا عن نطاق المسئولية التقصيرية . المضرور نفسه

 . سواء كان هذا الفعل خطأ أو غير خطأ ، وكان هذا بفعله ، ضررال

 ، وإنما يكون الكالم في خطأ المضرور إذا وقع من المدعى عليه خطأ ثابت أو مفروض ووقع في الوقت ذاته خطأ من المضرور

وقع من المضرور يعتبر خطأ ويشترط في هذه الحالة أن يكون ما  . ويراد أن نعرف أثر خطأ المضرور في مسئولية المدعى عليه

 . وأن يكون له شأن في إحداث الضرر

فذلك ألن مجرد الفعل الذي يصدر من المضرور وال يكون خطأ ال يصح أن يكون  . أما أن يكون ما وقع من المضرور يعتبر خطأ

 . وإال لتعذر على المضرور أن يرجع بتعويض كامل عما أصابه من الضرر . من شأنه أن يمحو أو يخفف من مسئولية المدعى عليه

ألم يمش في الطريق فدهمته السيارة! ألم يحاول إدراك  : فهو إذا دهسه القطار أو السيارة قد شارك بفعله في إحداث هذا الضرر

يصح أن يؤثر الفعل الصادر من  وإنما ، القطار فدهسه! وقل أن يصاب شخص بضرر دون أن يكون لفعل صدر منه دخل فيه

انحراف المضرور في سلوكه  : ويقاس الخطأ هما بمعياره المعروف . المضرور في مسئولية المدعى عليه إذا كان هذا الفعل خطأ

 وكل ما قيل هناك في خطأ المسئول يقال هنا في خطأ المضرور . عن المألوف من سلوك الرجل المعتاد
 (2299  )

. 

فلو  ، فذلك ألن المدعى عليه إنما يحتج به ألن له عالقة بالضرر الذي وقع ، المضرور له شأن في إحداث الضرر وأما أن يكون خطأ

 لم يكن لهذا الخطأ شأن في إحداث الضرر لما كان للمدعى عليه أن يحتج به
 (2291  )

. 

 شأن في إحداث الضرروكان لكل من الخطأين  ، فإذا تحقق أن وقع من المدعى عليه خطأ ومن المضرور خطأ آخر
 (2291  )

وجب  ،

وهنا يجب أن نميز بين ما إذاك أن أحد  . أن نعرف إلى أي حد يؤثر خطأ المضرور في المسئولية التي نجمت عن خطأ المدعى عليه

ن منهما خطأ مشترك ، الخطأين قد استغرق الخطأ اآلخر  . أو بقى كل من الخطأين مستقالً عن الخطأ اآلخر فتكوَّ

                                                                                                                                                                    

مايو سنة  15) استئناف مختلط في  لم يكن في هذه الظروف من المستطاع تفاديه ، الذي كان مفاجئاً بقدر ما هو عنيف ، المحضر

 . ( 197ص  99م  2552

  (
2295
 . فيما يلي 195وانظر فقرة  . 2112فقرة  – 2129فقرة  1مازو  ( 

  (
2299
 . وإذا كان للمدعى عليه أن يحتج بخطأ المضرور على النحو الذي سنبينه كان له أيضاً أن يحتج بهذا الخطأ على ورثة المضرور ( 

كان للمدعى عليه أن يحتج بخطأ المضرور  ، وكان خطؤه سبباً في وقوع الحادث الذي انتهى بموته ، فإذا كان المضرور قد أخطأ

هذا إذا كان الوارث يرفع دعوى المضرور  . على ورثته كما كان يستطيع أن يحتج بهذا الخطأ على المضرور نفسه لو بقى حياً 

فال يجوز للمدعى  ، م أصيالً في دعوى المسئولية باعتبار أنه قد أصابه ضرر مباشرة من موت المصابأما إذا تقد . باعتباره وارثاً 

إذ أن المضرور األصلي في  ، عليه في هذه الحالة أن يحتج عليه بخطأ المصاب إال بالقدر الذي يستطيع به االحتجاج بخطأ الغير

 ، ولكن يالحظ أن الوارث إذا طالب بالتعويض كامالً  . الغير بالنسبة إليه والمصاب يعتبر من ، الغرض الذي نحن بصدده هو الوارث

ويكون الوارث مسئوالً عن ذلك في حدود نصيبه في  . فإن المدعى عليه من حقه أن يرجع على المصاب في تركته بقدر مسئوليته

مصاب طفالً دهسته سيارة والوارث أبوه وقد كما لو كان ال ، ويالحظ كذلك أنه يجوز االحتجاج على الوارث بخطئه هو . التركة

 . أخطأ في القيام بواجبه من الرعاية لطفله بتركه إياه دون رقيب

  (
2291
وال نعرض هنا لما إذا كان المضرور قد استطاع إثبات أن الضرر ليس له إال سبب واحد هو خطأ المدعى عليه أو استطاع المدعى  ( 

ففي الحالة األولى يكون المدعى عليه مسئوالً عن تعويض الضرر تعويضاً  . سبب الضررعليه إثبات أن فعل المضرور هو وحده 

وفي الحالة الثانية يكون فعل المضرور وحده هو السبب فيما  . وال دخل لفعل المضرور أو لخطئه في الضرر الذي حدث ، كامالً 

 . سئوليته أصالً وال دخل لخطأ المدعى عليه في هذا الضرر فال تتحقق م ، أصابه من ضرر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  تغراق أحد الخطأين للخطأ اآلخراس – 593

فإذا كان خطأ المدعى عليه هو الذي استغرق خطأ  . لم يكن للخطأ المستغرق من أثر ، إذا استغرق أحد الخطأين الخطأ اآلخر :

أما إذا كان خطأ المضرور هو الذي استغرق خطأ  . كانت مسئولية المدعى عليه كاملة ال يخفف منها خطأ المضرور ، المضرور

 . فإن مسئولية المدعى عليه ترتفع النعدام رابطة السببية ، المدعى عليه

والحالة  . الحالة األولى إذا كان أحد الخطأين يفوق كثيراً في جسامته الخطأ اآلخر : ويستغرق أحد الخطأين الخطأ اآلخر في حالتين

 . خطأين هو نتيجة الخطأ اآلخرالثانية إذا كان أحد ال

 أحد الخطأين يفوق كثيراً في جسامة الخطأ اآلخر –الحالة األولى  – 594

 : فإنه ال يتصور أن الخطأ األشد يستغرق الخطأ األخف إال في صورتين . مهما كان أحد الخطأين يفوق في جسامته الخطأ اآلخر : 

والصورة الثانية هي صورة ما إذا كان أحد الخطأين هو رضاء  ، ن هو خطأ عمديالصورة األولى هي صورة ما إذا كان أحد الخطأي

 . المضرور بما وقع عليه من الضرر وذلك في بعض األحوال وهي قليلة

أما اآلخر ف صدر منه خطأ  ، أراد إحداث الضرر متعمداً  ، المدعى عليه أو المضرور ، ففي الصورة األولى يكون أحد الطرفين

ووجب عليه تعويض كامل لما  ، كانت مسئوليته متحققة ، فإذا كان المدعى عليه هو الذي أراد إحداث الضرر متعمداً  . غير متعمد

ذلك أن تعمد المدعى عليه إحداث الضرر  . أحدثه من الضرر حتى لو كان خطأ المضرور غير المتعمد له دخل في إحداث الضرر

أما خطأ المضرور فلم يكن إال ظرفاً استغله المدعى عليه إلتمام قصده من إحداث  ، هو وحده الذي نقف عنده سبباً لوقوع الضرر

لم يجز له أن يحتج بخطأ المضرور  ، فإذا تعمد سائق السيارة أن يدهس رجالً مكفوف البصر يسير في الطريق دون قائد . الضرر

سار في الطريق دون قائد وهو مكفوف البصر فيكون قد وال يسمع منه في معرض الدفاع عن نفسه أن المضرور  ، لتخفيف مسئوليته

أما إذا كان المضرور  . ذلك أن السائق تعمد دهس المضرور ولم يكن خطأ المضرور إال ظرفاً استغله السائق في إنفاذ نيته ، أخطأ

النعدام رابطة السببية كما  وارتفعت مسئولية المدعى عليه ، استغرق خطؤه خطأ المدعى عليه ، هو الذي تعمد إلحاق الضرر بنفسه

فهو  ، فألقى بنفسه أمام السيارة ، فلو أن شخصاً أراد االنتحار فانتهز فرصة أن سائقاً يسير بسرعة تجاوز الحد المفروض ، قدمنا

 ، خطأ بأن السائق كان يسير بسرعة فائقة وكان ذلك –هو لو نجا أو ورثته لو مات –وال يجوز أن يحتج  ، وحده الجاني على نفسه

أما خطأ المدعى عليه فلم يكن إال ظرفاً استغله المضرور لتنفيذ  ، فإن تعمده االنتحار هو وحده الذي نقف عنده سبباً لوقوع الضرر

 قصده
 (2297  )

. 

                                                                                                                                                                    

  (
2291
ومن التطبيقات القضائية لهذا الوضع ما قضت به محكمة االستئناف المختلطة من أنه إذا لم يقف سائق التزام في المحطة ومع ذلك  ( 

فإن السائق ال  ، فأصيب من جراء ذلك ، تسلق أحد الركاب على نحو غير مسموح به دون أن يلتفت إليه السائق وعلى غير انتظار

أما إذا نزل الراكب عند تهدئة السائق للسير وهو يقترب  . ( 29ص  12م  2557يونية سنة  19) استئناف مختلط في  ون مسئوالً يك

بل عاود السير بعد أن ترك  ، من محطة إجبارية فإنه ال يرتكب إال خطأ يسيراً جداً يجبه خطأ السائق إذا كان هذا بعد التهدئة لم يقف

 11ص  12م  2557) استئناف مختلط في أول ديسمبر سنة  الركاب يظنون أن هذه التهدئة أمام المحطة اإلجبارية سيعقبها الوقوف

في وأسرع السائق  ، وكان أحد الطلبة قد تعلق بمركبة ، وفي قضية أخرى هدأ السائق من سيره أمام محطة إجبارية ولكنه لم يقف . (

فاعتبرت المحكمة أن هناك خطأ مشتركاً بين السائق الذي أسرع بعد  ، فسقط الطالب بين عجالت الترام ومات في المستشفى ، السير

) استئناف مختلط  أن أوهم الناس أنه سيقف في المحطة اإلجبارية وبين الطالب الذي تعلق بالمركبة والتزام يسير ولو بعد تهدئة السير

فحفرت خندقاً في عرض شارع  ، وإذا قامت اإلدارة بأعمال حفر في الطريق العام . ( 91ص  12م  2555سنة فبراير  21في 

مارس  19) استئناف مختلط في  كان خطأ مشترك ، وأتى راكب الموتوسيكل وهو يعلم بوجود الخندق ولم يقلل السرعة ، رئيسي

 . ( 255ص  95م  2551سنة 

) صاحب ماكينة طحين كان من واجبه أن يحتاط فيقيم إفريزاً  291ص  21م  2599مارس سنة  29في  أنظر أيضاً : استئناف مختلط 

) شخص حكم عليه من محكمة غير مختصة فلم  191ص  97م  2511يناير سنة  17وفي  – يفصل ما بينه وبين الطريق العام (

 99م  2559نوفمبر سنة  11وفي  – استئناف الحكم (فتمسك الضامن بخطأ المدعى في عدم  ، يستأنف الحكم ورجع على الضامن

يونية سنة  11وفي  – فالخطأ مشترك ( ، والطفل لم تحافظ عليه مرافقته ، ) أعطى الكمارى إشارة المسير قبل األوان 12ص 

 . ) خطأ مشترك بين سائق السيارة وأحد المارة ( 197ص  99م  2552

 5 - 2515فقرة  – 2512فقرة  1مازو أنظر أيضاً في تطبيقات قضائية في فرنسا 

  (
2297
فانتهز فرصة خطأ الجاني واتخذه وسيلة لتنفيذ ما تعمده  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المجني عليه تعمد اإلضرار بنفسه ( 

 . ( 729ص  592رقم  29المحاماة  2591نوفمبر سنة  17) نقض جنائي في  فال يقضي له بتعويض ، من إيقاع الضرر بنفسه

كما إذا دفع مصاب بمرض مستعص طبيباً في أن  ، وتدق الحالة لو أن كالً من المدعى عليه والمضرور قد أراد إحداث الضرر

ولم تنتف  ، وبقى خطأ الطبيب قائماً  ، وعندنا أنه إذا لم يستغرق خطأ المريض خطأ الطبيب في هذه الحالة . يخلصه من حياته



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويجب بادئ األمر أن نرسم الدائرة التي يعتبر المضرور  . وفي الصورة الثانية يكون المضرور قد رضى بما وقع عليه من الضرر

فقد  . فرضاء المضرور بالضرر منزلة وسطى بين إرادته إلحاق الضرر بنفسه ومجرد علمه بالضرر . فين طاقها راضياً بالضرر

 . يرضى المضرور بالضرر ولكنه ال يريده

وقد يعلم  . وت أو أن يجرح ولكنه ال يريده لنفسه هذا الضررفكل من المتبارزين قد رضى أن يم ، كما يقع ذلك في المبارزة

فمن اشترك في إحدى األلعاب الرياضية يعلم بما عسى أن ينجم من ضرر عن هذه اللعبة  ، المضرور بالضرر ولكنه ال يرضى به

ال "  التنس"  فلعب الكرة أو . ولكن ال يمكن القول بأنه رضى بهذا الضرر إال بقدر ما تنطوي عليه اللعبة في العادة من أخطار

والمصارعة تنطوي "  والبوكس"  . فمن اشترك فيه يمكن أن يقال عنه إنه يعلم بالضرر ولكنه لم يرض به . ينطوي عادة على خطر

ه وصيد البط يعلم الصائد فيه بالضرر ولكن . فمن اشترك فيهما يمكن أن يقال عنه إنه يعلم بالضرر وقد رضى به ، عادة على خطر

والذي يعنينا هنا هو أن يكون المضرور قد  . أما صيد الوحوش المفترسة فقد علم فيه الصائد بالضرر ورضى به ، لم يرض به

والقاعدة أن رضاء المضرور بالضرر ليس من شأنه أن  . وال ينزل إلى مجرد العلم به ، فال يرتفع إلى حد أن يريده ، رضى بالضرر

فالطبيب  . وال يزال المدعى عليه خطئاً حتى لو رضى المضرور بما وقع عليه من الضرر ، ة الخطأيزيل عن فعل المدعى عليه صف

والمهندس  . إذا أجرى لمريض عملية جراحية خطرة في غير ما ضرورة يكون مخطئاً حتى لو رضى المريض بإجراء هذه العملية

فرضاء المضرور بالضرر ال يمنع إذن من أن يكون فعل  . تصميمإذا نفذ تصميماً معيباً يكون مخطئاً حتى لو رضى عمليه بهذا ال

ولكن هل يستغرق رضاء المضرور هذا الخطأ كما استغرقه إرادة المضرور للضرر فيما سبق لنا أن بيناه؟  . المدعى عليه خطأ

الحالة األولى أن يستغرق خطأ  وإذا كان معقوالً في . واضح أن هناك فرقاً ظاهراً بين أن يريد المضرور الضرر وبين أن يرضى به

فليس من المعقول أن يكون مجرد رضاء المضرور بالضرر من شأنه أن يستغرق خطأ المدعى  ، المضرور خطأ المدعى عليه

ويكون المدعى  . فال يزيل عنه صفة الخطأ وال يستغرقه ، فاألصل إذن أن رضاء المضرور يترك فعل المدعى عليه كما هو . عليه

ففي هذه الحالة  . ولكن قد يكون رضاء المضرور بالضرر يعد خطأ منه . الً عما أحدثه بخطئه من الضرر مسئولية كاملةعليه مسئو

فينظر في كل حالة هل كان المضرور مخطئاً عندما  . يخفف هذا الخطأ من مسئولية المدعى عليه كما هو الشأن في الخطأ المشترك

 رضى بالضرر
 (2295  )

أو ترك سائق  ، فمن رضى أن يركب سيارة غير سليمة وهو عالم بذلك . ويكون في أكثر األحوال مخطئاً  .

يكون قد رضى بالضرر ويعد رضاؤه هذا وخطأ من  . أو دفع السائق أن يسير بسرعة فائقة ، السيارة يسوقها وهو في حالة سكر بين

ملية تجميل خطرة بالغرم من نصح الطبيب له بعدم إجرائها يكون قد ومن رضى بإجراء ع . شأنه أن يخفف من مسئولية السائق

ولكن إذا رضى بإجراء العملية مع علمه بخطرها وكان رضاؤه بناء على  . رضى بالضرر رضاؤه خطأ يخفف من مسئولية الطبيب

الحكم إذا أقدم المهندس على تشييد  وكذلك . لم يكن هذا الرضاء خطأ ولم يكن من شأنه أن يخفف من مسئولية الطبيب . إشارة الطبيب

وإن كان  ، فإن كان الرضاء قد وقع بالرغم من نصح المهندس كان خطأ يخفف من مسئوليته . بناء معيب وكان ذلك برضاء العميل

 هذا وفي بعض األحوال القليلة قد يصل خطأ . قد وقع بناء على إشارة المهندس لم يكن خطأ وبقيت مسئولية المهندس كاملة

فتنتفي المسئولية عن هذا النعدام  ، المضرور في رضائه بالضرر حداً من الجسامة يجعل من شأنه أن يستغرق خطأ المدعى عليه

 ال يرجع بشيء على صاحب المهربات ، فصاحب السفينة الذي يرضى عن بينة بنقل مهربات حربية فتصادر سفينته . رابطة السببية
 (2259  )

 رشد غير الغرة إذا انقادت عن شهوة إلى معاشرة خليلها ال ترجع عليه بالتعويضوالمرأة البالغة سن ال .
 (2252  )

وإذا اتفق  .

 ً فال حق لورثته في التعويض ألنه هو الذي عرض نفسه  ، ومات أحدهم في أثناء المضاربة ، أهالي بلدين على المضاربة معا

 باختياره إلى القتل
 (2251  )

 . أشرنا إليها وفيها يستغرق رضاء المضرور بالضرر خطأ المدعى عليه وهذه األحوال القليلة هي التي .

                                                                                                                                                                    

فإن الطبيب لم يحدث ضرراً بمريض خلصه من حياة  ، فإنها تنتفي عن طريق انتفاء الضرر ، الخطأ المسئولية عن طريق انتفاء

 . شقية

  (
2295
ال ينبغي أن يعتد بذلك الرضاء إال حيث يجوز االتفاق على اإلعفاء من " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي أنه  ( 

ولكن يجب أن يضاف إلى ذلك حالة ما  . ( 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "وفي حدود هذا الجواز فحسب  . المسئولية

 . فتتبع في هذه الحالة قواعد الخطأ المشترك ، إذا كان رضاه المضرور بالضرر يعتبر خطأ منه

  (
2259
 . 917ص  29م  2757يونية سنة  11استئناف مختلط في  ( 

  (
2252
 . 295ص  59م  2517يناير سنة  21استئناف مختلط في  ( 

  (
2251
وأنظر أيضاً محكمة االستئناف  – 279ص  1رقم  22المجموعة الرسمية  2529يناير سنة  15محكمة االستئناف الوطنية في  ( 

 25وبني سويف في  – ) ال تعويض ألحد في حالة تقاذف طرفي الخصوم ( 129ص  12الحقوق  2591مايو سنة  19الوطنية في 

 . ) ال تعويض في حالة تضارب فريقين وإصابة أحدهم بضربة أفضت إلى موته ( 97ص  21رقم  9المحاماة  2511يونية سنة 

واقعة يكون هو فيها جانباً على  ، ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن كل مضاربة تتضمن بطبيعتها واقعتين بالنسبة إلى كل متضارب 

ويقدر  . فمن يطلب التعويض منهما تطبق على طلبه قواعد المسئولية المدنية . يكون مجنياً عليه من هذا الغير غيره واألخرى

ثم  . التعويض بحسب جسامة خطأ غريمه الناشئ عنه الضرر مع مراعاة مبلغ اشتراكه هو في إحداث الضرر لنفسه أو تسببه فيه

تى كان خصمه أيضاً قد طلب تعويضاً فوجدت المحكمة بعد البحث على الطريقة يقضي له بالتعويض الذي يستحقه أو يرفض طلبه م
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  أحد الخطأين هو نتيجة الخطأ اآلخر –الحالة الثانية  – 595

واعتبر خطأ المدعى عليه هو وحده  . استغرق الخطأ الثاني الخطأ األول ، إذا كان خطأ المضرور هو نتيجة خطأ المدعى عليه :

فإذا ركب شخص مع صديق له في سيارة يقودها هذا الصديق  . وتكون مسئولية المدعى عليه مسئولية كاملة ، الذي أحدث الضرر

 . فنجم عن هذا السير السريع خطر دفع الراكب تحت تأثير الفزع إلى أن يأتي بحركة خاطئة التماساً للنجاة . مسرعاً في سيره بها

وتحققت مسئولية  . فاستغرق خطا الصديق خطأ الراكب ، خطأ المدعى عليهكان خطأ المضرور هنا هو نتيجة ل . ناضر بنفسه

 الصديق كاملة
 (2259  )

 . وكان ذلك بناء على إشارة خاطئة من الطبيب . وكذلك يكون الحكم إذا ارتكب المريض خطأ في عالج نفسه .

 . فيكون الطبيب مسئوالً عن التعيض كامالً  . فإن خطأ الطبيب يستغرق خطأ المريض إذ الخطأ الثاني ليس إال نتيجة للخطأ األول

فيستغرق خطأ المحامي خطأ الموكل ألن الخطأ الثاني هو نتيجة  ، وهذا هو شأن الموكل يخطئ إتباعا لنصيحة خاطئة من محاميه

 . الخطأ األول

وال نقف إال عند  . لمدعى عليهفإن خطأ المضرور هو الذي يستغرق خطأ ا . أما إذا كان خطأ المدعى عليه هو نتيجة خطأ المضرور

فإذا دهس سائق السيارة أحد  . فال تتحقق مسئولية المدعى عليه النعدام رابطة السببية . خطأ المضرور سبباً للضرر الذي وقع

د وأثبت أن المضرور تحول فجأة من جانب الطريق إلى الجانب اآلخر دون أي احتياط وكان هذا الخطأ هو السبب الوحي . العابرة

واستغرق خطأ العاب  . ليس إال نتيجة خطأ المضرور –وهو الخطأ في الحراسة  –فقد أثبت أن الخطأ المفروض في جانبه  . لإلصابة

فانتفت مسئولية السائق إذ اعتبر خطأ المضرور هو وحده  . وانعدمت عالقة السببية ما بين خطأ السائق والضرر ، خطأ السائق

 السبب وفي وقوع الضرر
 (2255  )

. 

 : الخطأ المشترك – 596

خطأ  : كان للضرر سببان ، بل بقيا تميزين كل منهما اشترك في إحداث الضرر مستقالً  ، فإذا لم يستغرق أحد الخطأين الخطأ اآلخر 

(  faute commune)  وهذا ما يسمى بالخطأ المشترك . المدعى عليه وخطأ المضرور
 (2259  )

. 

ولما كان كل من المدعى عليه  . إذ لواله لما وقع هذا الضرر . سبباً في إحداث الضرر واألصل أن كال من الخطأين يعتبر

فإن المسئولية تكون  ، وكان خطأ كل منهما سبباً لوقوع الضرر كله كما قدمنا . والمضرور مسئوالً بقدر ما أحدث من ضرر

لمضرور النصف اآلخر فال يرجع على المدعى عليه إال ويتحمل ا. ويكون المدعى عليه مسئوالً عن نصف الضرر . بالتساوي بينهما

 بنصف الضرر
 (2251  )

فغن المضرور  ، وكانا هما والمضرور مسئولين بالتساوي ، ولو أن المدعى عليه شخصان ال شخص واحد .

ا توزع المسئولية على وهكذ . يرجع على أي منهما بثلثي الضرر ألنه تحمل الثلث الباقي وألن المدعى عليهما المتضامنان في الثلثين

فقد نصت  . وفي هذا تطبيق خاص لقاعدة تعدد المسئولين .(  par part virite)  المدعى عليهم والمضرور على عدد الرؤوس

 . إذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر"  من القانون المدني الجديد على أنه 215المادة 

ووجه أن التطبيق خاص هنا هو أنه  . " مسئولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويضوتكون ال

فيتحمل نصيباً منها بالتساوي مع  . فيجب أن يدخل في الحساب عند توزيع المسئولية ، يوجد بين المسئولين المتعددين المضرور نفسه

 . المسئولين المتعددين

                                                                                                                                                                    

وقضت لخصمه  ، المتقدمة أن تعويض خصمه يعادل تعويضه أو وجدت أنه يربو على تعويضه فأوقعت المقاصة بين التعويض

كمة من بادئ األمر إنه ما دام كل فريق وال يكفي في ذلك قول المح ، وكل ما تجريه المحكمة من ذلك يجب بيانه في الحكم . بالزائد

نوفمبر  17) نقض جنائي في  قد اعتدى على اآلخر فقد سقط حقه في طلب التعويض على كل حال ألن هذا مخالف لقواعد المسئولية

: ونرى من ذلك أن محكمة النقض لم تذهب إلى أن المضاربة تنطوي على عنصر  ( 729ص  592رقم  29المحاماة  2599سنة 

 . فتأخذ منه بقدر ما اعتدى وتعطى له بقدر ما اعتدى عليه . بل تعتبر كل متضارب معتدياً ومجنياً عليه ، ضاء المضرور بالضررر

ينطوي كما هو  -وهو أقرب ما يكون إلى المبارزة  -إال أن االتفاق على المضاربة  ، وإذا كان هذا صحيحاً في المضاربة بوجه عام

 . مضرور بالضرر الذي قد يقع عليهظاهر على معنى رضاء ال

  (
2259
 . 575ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595يناير سنة  11أنظر في هذا المعنى نقض مدني في  ( 

  (
2255
على أن يسمح للسائق بإثبات أن خطأ المضرور كان ال يمكن  ، لتيسير عبء اإلثبات على السائق ، وقد جرى القضاء في فرنسا ( 

 . ( 1 – 2911فقرة  1) أنظر في هذا القضاء مازو  فيكون هذا الخطأ بمثابة القوة القاهرة ، توقعه وال يستطاع دفعه

  (
2259
)  بل هما خطآن مستقالن أحدهما ارتكبه شخص والثاني ارتكبه اآلخر ، فالخطأ ليس مشتركاً ارتكبه االثنان معاً  ، التعبير غير دقيق ( 

 . ( 2991فقرة  1مازو  – 957اللو فقرة 

  (
2251
 . وسنرى أن القضاء يميل إلى توزيع المسئولية بحسب جسامة الخطأ . 2922فقرة  1أنظر تحليالً آخر يقرب مما قدمناه في مازو  ( 
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ً على أن  يجوز للقاضي "  بأنه 121فقضى في المادة  . القانون المدني الجديد لم يترك هذه المسألة الهامة دون أن يفرد لها نصاً خاصا

 إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه ، أو أال يحكم بتعويض ما ، أن ينقص مقدار التعويض
 (2251  )

" . 

ونبادل إلى مالحظة أمرين في شأن  . بل يتحمل نصيبه في المسئولية ، ال يتقاضى تعويضاً كامالً  . طبقاً لهذا النص ، فالمضرور

                                                 

  (
2251
على أنه يجوز للقاضي أن ينقص مقدار " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  155تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

أو كان قد سوأ مركز المدين  ، أو زاد فيه ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر ، حكم بتعويض ماأو أال ي ، التعويض

 . ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 119وأصبح رقم المادة  ، وقد أقرته لجنة المراجعة . "

ألنه يحسب إعمال القواعد العامة في هذه الحالة وال سيما  ، "أو سوأ مركز المدين " وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت عبارة  

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما  . 121وأصبح رقم المادة  . أن الحالة التي أغفلت تدخل ضمن إحداث الضرر أو الزيادة فيه

 . ( 992ص  – 957ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . عدلتها لجنته

وهو يسري  ، تعرض هذه المادة لحكم الخطأ المشترك" قد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : و 

وقد تقدمت اإلشارة إلى أن القاضي ال يحكم بالتعويض متى أقام  . على المسئولية التعاقدية والمسئولية التقصيرية على حد سواء

وكما أن حق الدائن في التعويض يسقط  . وأثبت بذلك وجود السبب األجنبي ، الضرر نشأ عن خطأ الدائن وحده المدين الدليل على أن

كذلك ال يكون من حقه أن يقتضى تعويضاً كامالً إذا اشترك بخطئه في إحداث هذا الضرر أو  ، عند إنفراده بإحداث الضرر بخطئه

ا ينقص من التعويض بوجه خاص على مبلغ رجحان نصيب الدائن أو المدين في ويتوقف مقدار م . زاد فيه أو سوأ مركز المدين

إذا " فنصت على أنه  ، من التقنين األلماني من هذا الترجيح عنصراً من عناصر التوجيه 995وقد جعلت المادة  . إحداث الضرر

ومدى التعويض الواجب أداؤه على  كان الخطأ المضرور نصيب في إحداث الضرر عند وقوعه توقف قيام االلتزام بالتعويض

وليس بمتنع إزاء ذلك أن يرجح نصيب  . "وبوجه خاص على مبلغ رجحان نصيب أي من الطرفين في إحداث الضرر  ، الظروف

إلى  155وهذا هو المعنى الذي قصدت المادة  . الدائن في إحداث الضرر رجاناً يثير أمره البحث في قيام االلتزام بالتعويض بأسره

ويراعى أن رضاء المضرور بالضرر الحادث ال يؤخذ لزاماً عليه  . "أال يحكم بتعويض ما " ستظهاره بنصها على أن للقاضي ا

على نقيض ما يقضي به  ( 195) م  بوصفه خطأ يبرر انتقاص التعويض فالتقنين األلماني ال يجعل من هذا الرضاء سبباً لالنتقاص

فال ينبغي أن يعتد بذاك الرضاء إال حيث يجوز االتفاق على اإلعفاء من  . في هذا الشأن ( 2فقرة  55) م  التقنين السويسري

النتيجة الطبيعية " هي فكرة  ، وتعين فكرة الخطأ المشترك على ضبط حدود فكرة تقاربها . وفي حدود هذا الجواز فحسب ، المسئولية

وبذلك يسفر الموقف عن حلقات  ، خلف نتائج يتفاوت مدى بعدها عنهفقد تترتب على هذا الت . لتخلف المدين" المألوفة " أو " 

فيعتبر من  . ومناط الحكم في هذه الحالة هو فكرة النتيجة الطبيعية أو المألوفة . متسلسلة من الضرر ال يدري لدى أيها ينبغي الوقوف

ذلك أن  . وسع الدائن عقالً أن يحول دون وقوعه قبيل النتائج الطبيعية أو المألوفة التي يجب التعويض عنها كل ضرر لم يكن في

وبعبارة أخرى يترتب على هذا  ، امتناعه عن اتخاذ الحيطة المعقولة لحصر هذا الضرر في أضيق حدوده يكون بمنزلة الخطأ

ً  ، االمتناع قيام خطأ مشترك يستتبع االنتقاص من التعويض اني تلك الفكرة فنص وقد طبق القانون األلم . بل وسقوط الحق فيه أحيانا

إذا انحصر خطأ المضرور في عدم تنبيه المدين إلى خطر " على وجوب إنقاص التعويض بل وسقوط الحق فيه  195في المادة 

) مجموعة األعمال  . "ضرر بالغ الجسامة لم يكن يعلم به ولم يكن يتحتم عليه العلم به أو في عدم دفع هذا الخطر أو الحد منه 

  . ( 999 – 955 ص 1التحضيرية 

ومثل ذلك شخص يجرح  . أن القاضي ينقص مقدار التعويض إذا كان الدائن بخطئه قد زاد في إحداث الضرر 121هذا وقد ورد في المادة  

يونية  15وفي  – 971ص  م ( 2751يونية سنة  29) استئناف مختلط في  فيزيد في الضرر ، فيهمل في عالج نفسه ، في حادث

فيهمل صاحب المنزل في  ، ومثل ذلك أيضاً حادث يصيب منزالً فيجعله غير قابل للسكنى مدة معينة . ( 995ص  29م  2599سنة 

)  فال يتحمل المسئول ضرر ما طال من هذه المدة ، وتطور من جراء ذلك المدة التي يبقى فيها المنزل غير صالح للسكنى ، إصالحه

أبريل سنة  1أنظر أيضاً : استئناف مختلط في  . ( 297ص  91م  2559ايو سنة م 15أنظر في هذا المعنى استئناف مختلط في 

 5وفي  – 99ص  19م  2529نوفمبر سنة  19وفي  – 91ص  27م  2599ديسمبر سنة  11وفي  - 111ص  29م  2599

رقم  1حاريت  – 2521يونية سنة  99وفي  – 515 ص 17م  2521يونية سنة  25وفي  – 195ص  11م  2525مارس سنة 

 27وفي  – 912ص  99م  2512وفي أول يونية سنة  – 57ص  17رقم  21جازيت  2512مايو سنة  22وفي  – 519ص  211

 – 97ص  91م  2519نوفمبر سنة  15وفي  – 279ص  99م  2519يناير سنة  15وفي  – 529ص  95م  2511مايو سنة 

فبراير سنة  1وفي  – 999ص  195رقم  27جازيت  2517سنة  وفي أول مارس – 259ص  91م  2515يناير سنة  29وفي 

 . 197ص  51م  2599

فإذا أحدث شخص كسراً في أحد أعضاء  . ولكن المضرور ال يتحمل خطأ الغير في زيادة الضرر وعلى المسئول أن يرجع على هذا الغير 

ال يكون مسئوالً عن هذا الخطأ وله أن يتقاضى فالمضرور  ، ووقع خطأ في جبر الكسر تسبب عنه زيادة الضرر ، جسم المضرور

مايو  15) استئناف مختلط في  وللمسئول أن يرجع على من وقع منه الخطأ في جبر الكسر ، من المسئول تعويضاً عن زيادة الضرر

 . ( 151ص  51م  2595سنة 
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ومعنى الجواز في اإلنقاص احتماالً ال ينقص القاضي من "  يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض"  أولهما أن يقول : النص

واألمر الثاني  . ور قد استغرقه خطأ المدعى عليه على النحو الذي بيناهويكون ذلك في حالة ما إذا كان خطأ المضر ، التعويض شيئاً 

ويكون ذلك في حالة ما إذا كان خطأ المدعى عليه قد استغرقه خطأ المضرور في  ، " أو ال يحكم بتعويض ما"  أن النص يقول

 الصور التي أسلفنا ذكرها
 (2257  )

. 

ومن بينهم  ، يدع مجاالً للقاضي أن يوزع التعويض على المسئولين المتعددين – 121والمادة  215المادة  –بقى أن كالً من النصين 

والظاهر أن هذا األساس اآلخر هو جسامة  . بل على أساس آخر ، ال على عدد الرؤوس أي بالتساوي فيما بينهم ، المضرور نفسه

 مع القضاء المصريالخطأ الذي صدر من كل من المسئولين وفي هذا يتمشى القانون المدني الجديد 
 (2255  )

 والقضاء الفرنسي ،
 (

                                                 

  (
2257
خطأ الذي وقع من المضرور هو خطأ واجب اإلثبات ونحن نفرض في غالب ما قدمناه أن كالً من الخطأ الذي وقع من المسئول وال ( 

 . وقد يكون الخطأ مفترضاً في جانب أي منهما أو في جانب كليهما . وقد ثبت في جانب كل منهما

فيرجع المضرور على األب  . مثل الخطأ المفترض في جانب المسئول أن يرتكب صبي في رعاية أبيه خطأ يلحق ضرراً بشخص آخر 

فهل له أن يحتج بهذا  ، فيثبت األب خطأ في جانب المضرور . يطالبه بتعويض الضرر على أساس خطأ مفترض في جانب األب

فينفي بذلك الخطأ  ، الخطأ ليخلص من المسئولية كلها أو بعضها؟ يستطيع األب بادئ األمر أن يثبت أنه لم يخطئ في رعاية ولده

فهل له أن يحتج بما أثبته من خطأ  ، ولكن إذا عجز األب عن نفي الخطأ في جانبه . ويخلص من المسئولية بتاتاً  ، ي جانبهالمفترض ف

المضرور؟ ما دام قد ثبت خطأ في جانب المضرور فالضرر على أقل تقدير له سببان ال سبب واحد : خطأ المضرور الثابت وخطأ 

وستطيع األب أن يخلص من المسئولية  . وتقسم المسئولية بين المضرور واألب ، المشتركفتطبق قواعد الخطأ  . األب المفترض

من القانون  9فقرة  219) أنظر المادة  كلها إذا هو أثبت أن الضرر كان البد واقعاً ولو قام بواجب الرعاية بما ينبغي من العناية

مثل ذلك سائق السيارة يدهس عابراً في  . ال يقبل إثبات العكس وقد يكون الخطأ المفترض في جانب المسئول . المدني الجديد (

فتقسم المسئولية  ، خطأ العابر الثابت وخطأ السائق المفترض ، هنا أيضاً خطأ مشترك –الطريق ويثبت خطأ في جانب المضرور 

وهو الخطأ المفترض في  ، ي الحراسةويستطيع السائق أن يخلص من المسئولية كلها إذا هو أثبت أن الخطأ ف . بين السائق والعابر

ومن ذلك أن يثبت أن  . وأن الضرر كان البد واقعاً ولو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي ، ال دخل له في إحداث الضرر ، جانبه

صورة التي نحن والمهم في ال . وقد مر بيان ذلك ، القاهرةخطأ المضرور كان ال يمكن توقعه وال يستطاع دفعه فيكون بمثابة القوة 

وهذا بخالف  ، ألن الخطأ هنا ال يقبل إثبات العكس ، بصددها أن السائق ال يستطيع الخالص من المسئولية الخطأ المفترض في جانبه

 . الصورة األولى حيث ستطيع األب أن ينفي الخطأ المفترض في جانبه كما قدمنا

ينحرف  ، وهو يريد أن يتفادى دهس عابر كان يسير في الطريق دون احتياط ، ومثل الخطأ المفترض في جانب المضرور أن سائق السيارة

فهل يستطيع العابر الذي كان يسير في الطريق  . فالسائق في هذا المثل هو المضرور . عن الجادة ويصطدم بحائط فيصاب بضرر

ً دون احتياط فثبت الخطأ في جانبه أن يحتج بخطأ مفترض في جانب السائق؟ ال يجوز ذل ألن الخطأ المفترض في جانب  ، ك إطالقا

والمضرور هنا هو السائق كما  . فهو خطأ مفترض في مصلحة المضرور ، السائق إنما فرض لمصلحة من يصيبه السائق بالضرر

ال يستطيع أن يحتج على السائق  ، وهو عابر الطريق ، ويتبنى على ذلك أن المسئول . فال يقوم الخطأ المفترض ضد مصلحته ، قدمنا

وتكون مسئوليته عن  ، السبب الوحيد في إحداث الضرر -وهو السير في الطريق دون احتياط  –ويبقى خطأه هو  ، بخطأ مفترض

 . هذا الضرر كاملة

ثبت خطأ في جانب ومثل الخطأ المفترض في جانب كل من المسئول والمضرور أن تصطدم سيارتان وال يستطيع أحد من السائقين أن ي

فإن سائق السيارة غير المصابة يكون مسئوالً عن هذا الضرر  ، فإذا أصيبت إحدى السيارتين دون األخرى بالضرر . السائق اآلخر

أما إذا أصيبت السيارتان معاً  . وال يستطيع أن يحتج بخطأ مفترض في جانب سائق السيارة المصابة كما رأينا فيما تقدم ، كامالً 

وال يستطيع أن يحتج عليه بخطأ  ، السائقين يعوض السائق اآلخر تعويضاً كامالً ما أصاب سيارته من الضرر ، فإن كالًم ، ربالضر

 ، وال يجوز القول إن الخطأ المفترض في جانب سائق يتهاتر مع الخطأ المفترض في جانب السائق اآلخر . مفترض في جانبه

 . وهذا غير مستساغ كما بينا ، فإن هذا معناه أن الخطأ يفترض ضد مصلحة المضرور ، فيتخلص كل منهما من المسئولية بتاتاً 

 . ( 2991فقرة  – 2929فقرة  1) أنظر في هذا الموضوع مازو  

  (
2255
وقد وضعت محكمة النقض المبدأ الذي يسير عليه القضاء المصري في هذا الصدد فيما قضت به من أنه إذا كان المضرور قد  ( 

ً أخطأ أ فال  ، فإن ذلك يجب أن يراعى في تقدير مبلغ التعويض المستحق له ، وساهم هو اآلخر بخطئه في الضرر الذي أصابه ، يضا

خطئه هو وخطأ  ، ألن كون الضرر الذي لحق المضرور ناشئاً عن خطأين ، يحكم له على الغير إال بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير

وبناء على عملية تشبه المقاصة ال يكون الغير ملزماً إال  ، ذلك يقتضي توزيع مبلغ التعويض بينهما بنسبة خطأ كل منهما ، غيره

 1) نقض جنائي في  بمقدار التعويض المستحق عن كل ضرر منقوصاً منه ما يجب أن يتحمله المضرور بسبب الخطأ الذي وقع منه

 . ( 571ص  199رقم  11المحاماة  2559أبريل سنة 

قد نصت على إلزام : من يقع منه فعل ضار بالغير  ) القديم ( من القانون المدني 292وقضت هذه المحكمة أيضاً قبل ذلك بأن المادة  

وإن كان  ، فإن ذلك ، فإذا كان المضرور قد أخطأ هو اآلخر وساهم في الضرر الذي أصابه ، بتعويض الضرر الذي ترتب على فعله
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ال يصح أن يكون سبباً لرفع المسئولية المدنية عمن اشترك معه في  ، اعى عند تقدير التعويض الذي يطالب به المضروريجب أن ير

وكان المستفاد من  ، "تكافؤ السيئات " وإذن فإذا كان الحكم قد قضى برفض الدعوى المدنية بناء على ما قاله من  . حصول الضرر

ولم يقصد أن الخطأ تسبب عنه  ، د أن المحبي عليهم وقع من جانبهم هم أيضاً خطأ في حق أنفسهمالبيانات التي أوردها أنه إنما قص

) نقض  فإن هذا يكون مقتضاه أن يحكم للمجنى عليهم بالتعويض مع مراعاة درجة خطئهم من الجسامة ، أي ضرر بالمدعى عليه

ضت الدائرة المدنية من محكمة النقض بمثل ذلك فقالت إنه وق . ( 921ص  197رقم  19المحاماة  2551نوفمبر سنة  1جنائي في 

وإن كان ما يراه قاضي الموضوع من إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار لتوزيع المسئولية بينه هو ومن اشترك معه في 

وقعت من المضرور في فإن وصف األفعال التي  ، إحداث الضرر متعلقاً بفهم الواقع في الدعوى وال رقابة عليه لمحكمة النقض

و إذا كان مجرد ركوب شخص مع صديق له في ، الحادث الضار وأسس عليها اشتراكه فيه هو من التكييف الذي تراقبه هذه المحكمة

وإذا  ، سيارة يقودها هذا الصديق مسرعاً في سيره بها هو مما ال يعتبر في بعض الصور اشتراكاً في الخطأ الذي وقع فيه قائد السيارة

فإنه ال شك  ، ان مجرد قيام هذا الراكب تحت تأثير الفزع بحركة ما التماساً للنجاة فأضر بنفسه ال يعتبر كذلك اشتراكاً في خطأ القائدك

في أن مساهمة هذا الراكب في االتفاق مع قائدة السيارة على إجراء مسابقة بها هي مما يجعله مخطئاً كالمتسابقين ومشتركاً معهم في 

واألصل أن الضرر المترتب على فعل مضمون ومهدر يسقط فيه ما يقابل المهدر  . سئوالً عما يحدث من جراء ذلكخطئهم وم

ويعتبر الفعل  ، فينبغي إذن أن يستنزل من التعويض ما يقابل الفعل الذي ساهم به المضرور في الضرر ، ويعتبر ما يقابل المضمون

 . ( 575ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595ر سنة يناي 11) نقض مدني في  الذي وقع من الغير

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة كذلك أن توزيع المسئولية فيما بين المدينين المتضامنين يكون بحسب جسامة الخطأ الذي صدر من  

م  2511ايو سنة م 27وأنظر أيضاً : استئناف مختلط في  – 211ص  95م  2551أبريل سنة  11) استئناف مختلط في  كل منهم

 . ( 529ص  95

المجموعة  2521ديسمبر سنة  92أنظر : استئناف وطني في  . وأحكام القضاء المصري من وطني ومختلط كثيرة في هذا الموضوع 

) صدمة تسببت من إهمال في قيادة عربة وثبت أنه كان في إمكان المجني عليه منع الحادثة لو لم يكن  19ص  99رقم  25الرسمية 

) طفلة عمرها ثالث سنوات دهسها  271ص  995رقم  2الشرائع  2525يناير سنة  1استئناف وطني في  – تحت تأثير الحشيش (

القطار بسبب ترك السور الذي يحول بين منزل والدها وقضبان السكك الحديدية بدون مالحظة فأزال العمال من األعمدة لتقصير 

نوفمبر  12استئناف مصر الوطنية في  – صلحة السكك الحديدية ؟؟ وحدها خارج المنزل (الطريق إلى منازلهم : خطأ مشترك من م

) إهمال السائق والمجني  791ص  551رقم  7المحاماة  2517 يناير سنة 92وفي  – 929ص  199رقم  7المحامة  2511سنة 

 9خطأ يستغرق خطأ المسئول : استئناف وطني في وقد يذهب القضاء إذا كان خطأ المضرور فاحشاً إلى حد أن يجعل هذا ال . عليه (

شخص أصابه ضرر من مصادمة وقعت بإهمال مصلحة السكك  . 291ص  57رقم  المجموعة الرسمية ( 2591ديسمبر سنة 

استئناف وطني في أول ديسمبر سنة  –فرفض طلب التعويض ألنه كان موجوداً خارج باب العربة في أثناء سير القطار  ، الحديدية

 ، ) يمر األهالي من غير المزلقان الذي أعدته المصلحة للجمهور فدهم أحدهم القطار فقتله 199ص  91رقم  9الشرائع  2529

(  997ص  51م  2599مارس سنة  29استئناف مختلط في  –فاستغرق خطأ المضرور خطأ المسئول ورفض طلب التعويض 

 2592مارس سنة  9استئناف مختلط في  – ركه يذهب إلى المدرسة بمفرده (سنوات : ال خطأ على والده أن يت تلميذ صغير عمره (

) خطأ مشترك ألن والد بنت  211ص  99م  2597مارس سنة  استئناف مختلط في ( – ) مثل القضية السابقة ( 111ص  59م 

) التعويض  295ص  91م  2559فبراير سنة  12استئناف مختلط في  . صغيرة تركها في الشارع المزدحم بالحركة دون رقيب (

 . الذي يعطي لقريب الميت في حالة الخطأ المشترك يكون هو أيضاً مخففاً كما لو كان الميت هو الذي يطالب شخصاً بالتعويض (

 29وفي  – 29رقم  129بوريللي م  2771فبراير سنة  1أمثلة أخرى من قضاء محكمة االستئناف المختلطة : استئناف مختلط في 

نوفمبر  5وفي  – 512ص  1م  2759يونية سنة  21وفي  – 199ص  29المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2777ة يونية سن

يونية سنة  21وفي  – 991ص  19المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2757وفي أول يونية سنة  – 9ص  م ( 2751سنة 

يونية  29وفي  – 299ص  55م  2591 يناير سنة 19في و – 992ص  59م  2592أبريل سنة  1وفي  – 111ص  19م  2597

 27وفي  – 119ص  59م  2599مايو سنة  5وفي  – 979ص  55م  2591يونية سنة  21وفي  – 911ص  55م  2591سنة 

 . 911ص  99م  2597مايو سنة  19وفي  – 229ص  55م  2591فبراير سنة 

نوفمبر سنة  25وهناك أحكام قليلة لمحكمة االستئناف المختلطة توزع التعويض بعدد الرؤوس ال بحسب جسامة الخطأ : استئناف مختلط في  

 . 91ص  95م  2512ديسمبر سنة  29وفي  – 92ص  99م  2521

فإذا سلم قلم الكتاب شهادة خاطئة  . عن اآلخرهذا وال يكون هناك خطأ مشترك إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقالً  

فال يجوز لقلم الكتاب أن يحتج على هذا الدائن بأنه هو أيضاً أخطأ في أنه جعل قيده  ، ترتب عليها إدراج دائن في المرتبة األولى خطأ

)  ي المرتبة التي أدرج فيها الدائن خطأيمتد إلى أموال غير مملوكة لمدينه ما دام مال المدين المأخوذ عليه القيد يكفي لوفاء الدين ف

 ، وكذلك إذا كان خطأ المضرور ليس سبباً مباشراً في إحداث الضرر . ( 79ص  91م  2519ديسمبر سنة  29استئناف مختلط في 

أتى مسرعاً  وبينما هو يعالج تخليص العربة مدة ربع ساعة إذا بترام ، كما إذا علقت عجالت عربة بشريط الترام عن خطأ من السائق
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2299  )
 ونصوص التقنينات الحديثة .

 (2292  )
وال يلجأ القاضي إلى التوزيع على عدد الرؤوس إال إذا لم يستطع أن يحدد جسامة كل  .

 ويجري التوزيع بالتساوي على المسئولين ومنهم المضرور نفسه ، فعندئذ يفرض التكافؤ فيها جميعاً  ، خطأ
 (2291  )

. 

كما إذا تصادمت  . هذا ويمكن تطبيق القاعدة المتقدمة في حالة ما إذا كان كل من الطرفين مسئوالً ومضروراً في الوقت ذاته

وثبت  . فأصاب السيارة األولى ضرر قدر بمبلغ خمسين جنيهاً, وأصاب السيارة الثانية ضرر قدر بمبلغ عشرين جنيهاً  . سيارتان

أما الضرر الذي أصاب السيارة األولى وقدره خمسون جنيهاً فيقسم بين السائقين بحسب جسامة  . لسائقينالخطأ في جانب كل من ا

فيكون السائق الثاني مسئوالً قبل السائق األول بمبلغ  ، فإذا فرض أن القاضي لم يستطع أن يتبين هذه الجسامة قسم بالتساوي . الخطأ

فيكون  . اب السيارة الثانية وقدره عشرون جنيهاً فإنه يقسم أيضاً بالتساوي بين السائقينوأما الضرر الذي أص . خمسة وعشرين جنيهاً 

وبعد أن تجري المقاصة يدفع السائق الثاني إلى السائق األول في  . السائق األول مسئوالً قبل السائق الثاني بمبلغ عشرة جنيهات

 ً  النهاية خمسة عشر جنيها
 (2299  )

. 

 خطأ الغير – 3  

 : وضع المسألة – 597

ووقع  ، ثابت أو مفروض ، حالة ما إذا لمي قع من المدعى عليه خطأ ما ، كما فعلنا عند بحث خطأ المضرور ، نستبعد هنا أيضاً  

 ، فإن كان خطأ كان الغير وحده هو المسئول ، فإن فعل الغير إذا كان هو السبب الوحيد في إحداث الضرر . الضرر بفعل الغير وحده

 . وإن لم يكن خطأ كان من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي فال يكون أحد مسئوالً 

كان هناك محل للتساؤل عن أثر فعل الغير  ، واشترك في إحداث الضرر مع هذا الخطأ فعل الغير ، أما إذا وقع خطأ من المدعى عليه

 . فعل المضرور أن يكون فعل الغير خطأ له شأن في إحداث الضررويشترط هنا أيضاً كما اشترط في  . في مسئولية المدعى عليه

ويشترط هنا أيضاً كما اشترط في فعل المضرور أن يكون فعل  . فإذا لم يكن فعل الغير خطأ فليس له أثر في مسئولية المدعى عليه

 . الغير خطأ له شأن في إحداث الضرر

فال بد إذن  . وكانت مسئوليته كاملة ، وكان هذا وحده هو المسئول ، ة المدعى عليهفإذا لم يكن فعل الغير خطأ فليس له أثر في مسئولي

والبد كذلك أن يكون  . االنحراف عن السلوك المألوف للرجل المعتاد : ويقاس الخطأ بمعياره المعروف . أن يكون فعل الغير خطأ

 حتج به إذ ال عالقة له بالضرروإال لما جاز للمدعى عليه أن ي ، خطأ الغير له شأن في إحداث الضرر
 (2295  )

. 

                                                                                                                                                                    

م  2511نوفمبر سنة  29) استئناف مختلط في  فإن سائق الترام وحده هو المسئول ال سائق العربة ، سرعة غير عادية فقتل السائق

 . ( 19ص  99

  (
2299
 . 2921فقرة  1أنظر في تحليل القضاء الفرنسي مازو  ( 

  (
2292
 . 17المشروع الفرنسي اإليطالي م  – 1فقرة  297التقنين البولوني م  – 195التقنين األلماني م  ( 

  (
2291
مما يلبس الخطأ  ، بقية ظاهرة من ميل القضاء إلى قياس التعويض على أساس جسامة الخطأ 1كما جاء في مازو  ، وفي هذا ( 

وهو إذا  ، على أن هذ هو الحل العملي العادل . ( 2921فقرة  1) أنظر في نقد هذا مازو  المدني لباساً ذاتياً يقر به من الخطأ الجنائي

)  وهذا ما يقوله حتى نفس األستاذين مازو . فإنه يبقى مع ذلك حالً إنسانياً يصعب االنحراف عنه ، تعارض مع المنطق المحض

القسمة فيما بين من القانون المدني الجديد تجعل األصل أن تكون  215ومع ذلك فإن المادة  . ( 712ص  2519فقرة  1أنظر مازو 

 . في الهامش ( 955) أنظر فقرة  وسيأتي بيان ذلك ، المسئولين بالتساوي على عدد الرؤوس

  (
2299
فالسائق األول أصيب  . ( 99=  1÷ 19+  99)  ويتبين من ذلك أن كالً من السائقين يتحمل في النهاية نصف مجموع الضررين ( 

ً تقاضى منه خمسة  ، بضرر ق دره خمسون جنيهاً  والسائق  . فيتحمل في النهاية ضرراً قدره خمسة وثالثون جنيهاً  ، عشر جنيها

فيكون قد تحمل في النهاية ضرراً قدره خمسة  ، ثم دفع للسائق األول خمسة عشر جنيهاً  ، الثاني أصيب بضرر قدره عشرون جنيهاً 

 . وثالثون جنيهاً هو أيضاً 

فقد قدمنا أن كالً من السائقين في هذه الحالة يعوض  . ان مفترضاً في جانب كل من السائقينهذا ويختلف حل المسألة ذاتها لو أن الخطأ ك 

ويكون  ، فيكون السائق األول مسئوالً إزاء السائق الثاني بمبلغ عشرين جنيهاً  . السائق اآلخر عن الضرر الذي أصابه تعويضاً كامالً 

ويبقى السائق الثاني مسئوالً إزاء السائق األول بمبلغ  . فتقع المقاصة ، سين جنيهاً السائق الثاني مسئوالً إزاء السائق األول بمبلغ خم

 . وكان في الصورة األخرى مسئوالً بمبلغ خمسة عشر جنيها فقط . ثالثين جنيهاً 

  (
2295
أحد المحامين وطبقاً  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا انتزع المالك منقوالت المستأجر وبضائعه بعد أن أخذ مشورة ( 

 ، حيث ال يجوز الجهل بالقانون بتاتاً  ، فمن ناحية المسئولية المدنية ، فانتفت نية الغش وهي ضرورية لوجود الجريمة ، لهذه المشورة

 ص 51م  2515ديسمبر سنة  11) استئناف مختلط في  ال يكون لمشورة المحامي أي أثر ، وحيث تقوم المسئولية على مجرد الخطأ

وهذا بخالف ما إذا  . أثراً في مسئولية المالك ) وهو هنا المحامي ( فيالحظ أن المحكمة في هذه القضية لم تجعل لخطأ الغير . ( 211



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فلو كان هذا الغير ولداً للمدعى  . ويجب أال يكون الغير الذي ارتكب الخطأ من بين األشخاص الذي يعتبر المدعى عليه مسئوالً عنهم

 فال يكون للخطأ الصادر منه أثر في مسئولية المدعى عليه نحو المضرور ، عليه أو تلميذاً أو تابعاً 
 (2299 ) 

. 

 ً فقد يقوم الدليل على أن الحادث كان من بين أسبابه خطأ صدر من شخص ثالث وقد  ، وليس من الضروري أن يكون الغير معروفا

 ويبقى مع ذلك خطأ هذا الغير مؤثراً في مسئولية المدعى عليه ، هرب دون أن يعرف
 (2291  )

. 

 استغراق أحد الخطأين لآلخر –أثر خطأ الغير في خطأ المدعى عليه  – 598

اعتبر الخطأ  ، وكان أحد الخطأين يستغرق الخطأ اآلخر ، إذا كان لكل من خطأ المدعى عليه وخطأ الغير شأن في إحداث الضرر : 

كان المدعى عليه وحده هو المسئول  ، فإذا استغرق خطأ المدعى عليه خطأ الغير . المستغرق هو وحده السبب في إحداث الضرر

فالغير وحده هو المسئول  ، أما إذا استغرق خطأ الغير خطأ المدعى عليه . وال أثر لخطأ الغير في هذه المسئولية ، سئولية كاملةم

 . وال أثر لخطأ المدعى عليه في هذه المسئولية ، مسئولية كاملة

طأ متعمداً أو كان هو الذي دفع إلى ارتكاب إذا كان خ –كما بينا في صدد الكالم في خطأ المضرور  –ويستغرق أحد الخطأين اآلخر 

فإنه إذا أمكن أن يتصور  ، وال يرد هنا ما رأيناه في خطأ المضرور من أن رضاءه قد يستغرق خطأ المدعى عليه . الخطأ اآلخر

 . فال يتصور أن خطأ المدعى عليه يستغرقه رضاء الغير ، استغراق رضاء المضرور لخطأ المدعى عليه

 : المسئولينتعدد  – 599

وهذه هي حالة تعدد  . واعتبر أن كالً منهما سبب في إحداث الضرر ، بقيا قائمين ، فإذا لم يستغرق أحد الخطأين الخطأ اآلخر 

 . فأصبح المسئول أكثر من شخص واحد ، فقد اشترك مع المدعى عليه شخص آخر في إحداث الضرر ، المسئولين

 : فقضت بما يأتي . على هذه الحالة ، السابق ذكرها ، دني الجديدمن القانون الم 215وقد نصت المادة 

إال إذا  ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي ، إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر"  

 عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض
 (2291  )

" . 

                                                                                                                                                                    

ولعل المحكمة اعتبرت  . فقد رأينا أن الخطأ يكون مشتركاً في هذه الحالة ، كان الضرر من خطأ المحامي قد وقع على المالك مباشرة

 . قد استغرق خطأ المحامي ، وهو يعمل تحت مسئوليته في تصرفه نحو الغير ، تي نحن بصددها أن خطأ المالكفي القضية ال

  (
2299
بل يبقى هذا دائماً هو المسئول نحو  ، وينبني على ذلك أن خطأ الولد أو التلميذ أو التابع ال يجوز أن يستغرق خطأ المدعى عليه ( 

ولكن هذا ال يمنع من رجوع المدعى عليه ببعض هذا التعويض أو كله على الغير الذي  ، ويدفع له التعويض كامالً  ، المضرور

 . ارتكب الخطأ ولو كان هو مسئوالً عن هذا الغير نحو المضرور

بل يجوز أن  ، فالخطأ الذي يصدر من هذا األخير يكون من شأنه أن يؤثر في مسئوليته ، أما إذا لم يكن المدعى عليه مسئوالً عن الغير 

 ، فإذا ترك صاحب السيارة سيارته ألحد من أهله أو من أصدقائه ، حتى لو قامت عالقة بين المدعى عليه والغير ، يستغرق خطأه

 . وجاز أن يستغرق خطأ المدعى عليه ، عد خطأ صادراً من الغير ، وارتكب القريب أو الصديق خطأ ، وهو ليس مسئوالً عنه

  (
2291
 . رق خطأ هذا الغير المجهول خطأ المدعى عليهيحوز أن يستغ ( 

  (
2291
إذا تعدد المسئولون عن عمل  - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  191تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

ن بنصيب يحدده ويرجع من دفع التعويض بأكمله على كل من الباقي - 1 . كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، ضار

فإن استحال تحديد قسط كل منهم في المسئولية تكون  ، القاضي حسب األحوال وعلى قدر جسامة الخطأ الذي وقع من كل منهم

 . في المشروع النهائي 219وأصبح رقم المادة  ، وفي لجنة المراجعة أقر النص بعد إدخال تعديالت لفظية . "القسمة سوية بينهم 

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ جرت مناقشات طويلة حول جعل التضامن  . ب على المادة دون تعديلووافق مجلس النوا

وحول األساس الذي تقوم عليه قسمة التعويض فيما بين  ، فيما بين المسئولين إجبارياً بحكم القانون أو اختيارياً بحكم القاضي

وتكون المسئولية فيما " وأضافت إلى الفقرة األولى عبارة  ، الفقرة الثانية من النص وانتهى رأي اللجنة إلى أنها حذفت . المسئولين

وقد روعى في هذه اإلضافة أن يكون األصل هو المساواة في  . "بينهم بالتساوي إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض 

 . إال أن للقاضي أن يعدل في نصيب كل منهم في التعويض حسب تقديره للظروف ، المسئولية بين من وقع منهم الفعل الضار

ص  – 971ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته . 215وأصبح رقم المادة 

975 ) . 

ال يقتصر هذا النص على تقرير التضامن بين من " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي 

 ، 122/  299وهو ما يقضي به التقنين المصري الحالي في المادة  ، يشتركون في إحداث ضرر معين عند رجوع المضرور عليهم

يتعلق برجوع المضرور على  ففيما . بل يتناول فوق ذلك تعيين كيفية رجوع المسئولين فيما بينهم إذا قام أحدهم بأداء التعويض بأكمله

على نحو ما فعل  ، المسئولين عن العمل الضار يكون هؤالء متضامنين دون حاجة للتفريق بين المحرض والفاعل األصلي والشريك
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فيجوز إذن للمضرور أن يرجع على أي من المدعى عليه أو الغير بالتعويض  ، فيما بين المسئولينويالحظ أن النص قرر التضامن 

 كامالً 
 (2297  )

إال إذا  ، واألصل بحسب النص أن تكون القسمة بالتساوي على عدد الرؤوس : ثم يتقاسم المسئوالن الغرم فيما بينهما .

                                                                                                                                                                    

من  2992من التقنين التونسي والمراكشي والمادة  55/  297) أنظر أيضاً المادتين  99تقنين االلتزامات السويسري في المادة 

ويالحظ أن هذه المادة نفسها تنص أيضاً على مخفى الشيء المسروق ال يلتزم بالتعويض إال إذا أصاب نصيباً  . قنين النمساوي (الت

حالة وقوع الفعل الضار من أشخاص متعددين  ) األولى ( ويؤدي هذا إلى التفريق بين حالتين : . من الربح أو أحدث ضرراً بمعاونته

وفي هذه الحالة ال  ، أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في إحداثه ، تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهمدون أن يكون في الوسع 

 ً من  799من التقنين التونسي والمراكشي والمادة  299/  295) أنظر المادتين  يكون ثمة معدى عن تقرير التضامن بينهم جميعا

عيين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وإمكان تحديد حالة إمكان ت ) والثانية ( . التقنين األلماني (

)  وال يسألون البتة على وه التضامن ، وفي هذه الحالة ال يسأل كل منهم إال عن الضرر الحادث بخطئه ، نصيب كل منهم في إحداثه

وهذا هو حكم حالة اإلخفاء التي تقدمت اإلشارة إليها في  وي (من التقنين النمسا 2991من التقنين البولوني والمادة  291أنظر المادة 

فيحدد القاضي ما يؤديه كل منهم معتداً في ذلك  ، أما فيما يتعلق برجوع المسئولين فيما بينهم عند التضامن . التقنين السويسري

يكشف عن مدى مساهمة المسئول  بجسامة الخطأ الذي وقع منه ونصيب هذا الخطأ في إحداث الضرر وكل ظرف آخر من شأنه أن

إذ  ، فتكون القسمة سوية بينهم ، فإذا استحال تحديد قسط كل منهم في المسئولية . في الضرر الحادث من هؤالء المسئولين جميعاً 

رر مع وقد واجه تقنين االلتزامات السويسري حالة تعدد المسئولين عن ذات الض . المفروض أن الدليل لم يقم على تفاوت تبعاتهم

والبعض بمقتضى  ، والبعض على أساس التعاقد ، كأن يسأل البعض على أساس العمل غير المشروع ، اختالف أسباب المسئولية

فيما  92وقرر في المادة  ، وقد قضى هذا التقنين بإلزام كل منهم في هذه الصورة بأداء عين الدين إلزاماً مبتدأ . نص في القانون

وتقع  ، لبعض اآلخر أن تبعة الضرر تقع أوالً على عاتق من أحدثه من بين المسئولين بعمل غير مشروعيتعلق بعالقة بعضهم با

 ، أخيراً على عاتق من يسأل عنه بمقتضى نص في القانون دون أن يكوى مسئوالً بناء على خطأ وقع منه أو بناء على التزام تعاقدي

ص  – 979ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "وغني عن البيان أن هذا الحكم ال يتيسر األخذ به إال بمقتضى نص خاص 

975 ) . 

  (
2297
أن كالً من الخطأ الذي وقع من المسئول والخطأ الذي وقع من الغير  ، كما فرضنا عند بحث خطأ المضرور ، ونحن نفرض هنا ( 

مثل الخطأ  . وقد يكون الخطأ مفترضاً في جانب أي منهما أو في جانب كليهما . ثبت في جانب كل منهما هو خطأ واجب اإلثبات وقد

وثبت في الوقت ذاته خطأ في جانب الغير كان هو أيضاً السبب  ، المفترض في جانب المسئول أب مسئول عن خطأ صدر من ابنه

أن يثبت أنه لم يخطئ في  –كما قدمنا في صدد خطأ المضرور  – فيجز لألب ، في إحداث الضرر الذي جعل األب مسئوالً عنه

 ، فإذا عجز عن ذلك بقى الخطأ مفترضاً في جانبه . ويخلص من المسئولية بتاتاً  ، فينفي الخطأ المفترض في جانبه ، رعاية ولده

 . المتقدمة الذكر 215تطبيقاً للمادة فيكون األب والغير مسئولين بالتضامن نحو المضرور  ، وهناك خطأ آخر ثابت في جانب الغير

وال يستطيع الغير أن يحتج بالخطأ  ، رجع به كله على الغير الذي ثبت الخطأ في جانبه ، وإذا دفع األب التعويض كامالً للمضرور

ثبت أن خطأ الغير وإذا استطاع األب أن ي . ألن هذا االفتراض لم يقمه القانون إال لصالح المضرور وحده ، المفترض في جانب األب

تخلص من  –بأن يثبت أن الضرر كان ال بد واقعاً ولو قام بواجب الرعاية كما ينبغي  –كان هو السبب الوحيد في إحداث الضرر 

ويرجع عليه بالتعويض كامال وال  ، وال يستطيع هذا أن يرجع آل على الغير الذي ثبت خطأ ه ، المسئولية بتاتاً حتى نحو المضرور

مثل ذلك سائق السيارة دهس  . وقد يكون الخطأ المفترض في جانب المسئول ال يقبل إثبات العكس . غير بشيء على األبيرجع ال

 ، هنا ال يستطيع السائق . واثبت خطأ شخص اعترض طريقه فجأة فاضطره إلى االنحراف عن الطريق فدهس العابر ، أحد العابرة

بقي أنه اثبت خطأ  . أن ينفي الخطأ عن جانبه ألنه مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس ، كما استطاع األب في المثل السابق

ويستطيع للمضرور أن يرجع على أي منهما  ، فبالنسبة إلى المضرور يكون كل من السائق والغير مسئوال بالتضامن . الغير

وال يستطيع الغير أن يحتج بالخطأ  ، خطأه بكل ما دفعهفإذا رجع على السائق رجع هذا على الغير الذي ثبت  . بالتعويض كامال

فال  ، أما إذا رجع المضرور على الغير . المفترض في جانب السائق ألن هذا االفتراض لم يقمه القانون إال لصالح المضرور وحده

ويستطيع السائق أن  . دمنايرجع هذا على السائق بشيء ألنه لم يثبت في جانبه خطأ وال يجدى الخطأ المفترض في جانبه كما ق

ألنه  ، يتخلص من المسئولية بتاتاً نحو المضرور إذا هو اثبت أن الضرر كان ال بد واقعاً حتى لو قام بواجبه في الحراسة كما ينبغي

رجع وي ، وفي هذه الحالة ال يرجع المضرور إال على الغير ، يثبت بذلك أن خطأ الغير كان هو السبب الوحيد في إحداث الضرر

اإلثبات أن الضرر كان ال بد واقعاً حتى لو قام  ، ويستطيع السائق . وال يرجع الغير بشيء على السائق ، عليه بالتعويض كامال

فيخلص السائق من  ، فيكون بمثابة القوة القاهرة ، أن يثبت أن خطأ الغير كان ال يمكن توقعه وال يستطاع دفعه ، بواجبه في الحراسة

ابريل  1وفي  – 29ص  57م  2599أكتوبر سنة  92) أنظر في هذا المعنى استئناف مختلط في  النحو الذي قدمناه المسئولية على

وقد يزيد الضرر الذي أحدثه السائق عن الضرر  – ( 299ص  95م  2551مارس سنة  19وفي  – 255ص  99م  2552سنة 

لنقض بأنه إذا كان المتهم إنما ارتكب ما ارتكبه مريداً مختاراً بعد أن وقد قضت محكمة ا ، الذي قصد تفاديه فال تكون ثمة قوة قاهرة

القضاء على حياة الغالم الذي اعترض سيارته عند مفترق الطرق أو الصعود بالسيارة على إفريز الشارع حيث  ، وازن بين أمرين
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وقد تقدم بيان ذلك عند الكالم في  . له أن يجعل القسمة بحسب جسامة الخطأاستطاع القاضي أن يحدد جسامة كل من الخطأين فيجوز 

 خطأ المضرور
 (2295  )

.  

  اشتراك خطأ المدعى عليه وخطأ الغير وخطأ المضرور في إحداث الضرر – 611

ثالث يثبت في وخطأ  ، وخطأ ثان يثبت في جانب الغير ، وقد يساهم في إحداث الضرر خطأ أول يثبت في جانب المدعى عليه :

ويتحمل المدعى عليه والغير  ، ثلث الضرر ، وقد ثبت خطأ في جانبه ، ففي هذه الحالة يتحمل المضرور . جانب المضرور

ويرجع من دفع الثلثين على المسئول  ، فيرجع المضرور بثلثي التعويض على المدعى عليه أو على الغير . متضامنين بالثلثين الباقين

 ذا ما لم ير القاضي أن يكون التوزيع ال على عدد الرؤوس بل بحسب جسامة خطأ كل من الثالثةه . اآلخر بالثلث
 (2219  )

.  

                                                                                                                                                                    

بل كان بالبداهة أهم منه شأناً وأجل  ، تفاديه وكان الفعل المرتكب في حالة الضرورة ال يتناسب بحال مع ما قصد ، وقعت الواقعة

رقم  11المحاماة  2552نوفمبر سنة  21) نقض جنائي في  فإن التعويض يكون واجباً إذا ما لحق الغير ضرر ، خطراً وأكبر قيمة

  . ( 1 – 2199فقرة  – 2191فقرة  1وانظر في الفقه والقضاء الفرنسيين في هذه المسألة مازو  - 517ص  297

ومثل الخطأ المفترض في جانب الغير هو عين المثل المتقدم إذا اعتبر المضرور الغير الذي كان سبباً في دهس السيارة إياه هو الفاعل 

ألنه ال  –وقد أصبح السائق هنا هو الغير  –وال يستطيع الفاعل األصلي أن يرجع على السائق  . األصلي فرجع عليه بالتعويض كامال

ومثل ذلك أيضاً  . اج بالخطأ المفترض في جانب السائق إذ أن هذا الخطأ لم يفترض إال لمصلحة المضرور كما قدمنايستطيع االحتج

واستطاع المضرور أن يثبت خطأ في جانب أحد السائقين  ، فأصيب من جراء هذا االصطدام عابر في الطريق ، سيارتان اصطدمتا

وهو هنا  –فإن السائق الذي ثبت في جانبه الخطأ ودفع التعويض كامال ال يستطيع الرجوع بشيء على السائق اآلخر  ، دون اآلخر

  . إذ ال يوجد فيجانب هذا األخير إال خطأ مفترض –الغير 

ولم يستطيع  ، فأصيب عابر من جراء هذا االصطدام ، ومثل الخطأ المفترض في جانب كل من المسئول والغير سيارتان اصطدمتا

 . فللمضرور الرجوع على أي منهما بالتعويض كامال بمقتضى الخطأ المفترض . المضرور إثبات خطأ في جانب أي من السائقين

ويبقى أن نرى هل يستطيع من دفع التعويض أن يرجع على المسئول اآلخر بنصيبه فيه ؟ كان القياس أال يرجع ألنه ال يستطيع 

فأيهما  ، ولكن القول بذلك يفتح الطريق أمام المضرور للتحكم ما بين السائقين ، رض في جانب السائق اآلخراالحتجاج بالخطأ المفت

ومن أجل ذلك جرى الفقه والقضاء في فرنسا على أن  . يختار يضطره إلى دفع التعويض كامال دون رجوع على المسئول اآلخر

 . ( 2112فقرة  1) مازو  خر بنصيبه في هذا التعويضيرجع السائق الذي دفع التعويض كامال على السائق اآل

وهذا ظاهر أيضاً  . وال بد أن نالحظ هنا أن النص جعل األصل أن تكون القسمة فيما بين المسئولين بالتساوي على عدد الرؤوس ( 2295)  

هائي ينص على القسمة تبعاً لجسامة فقد كان المشروع الن . وقد نقلناها فيما تقدم 215من الرجوع إلى األعمال التحضيرية للمادة 

أما القضاء المصري فكان يجري على أن األصل هو أن تكون القسمة  . الخطأ ثم عدل فجعل األصل أن تكون القسمة بالتساوي

وجب  ، فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تبين أن حادثة اإلصابة الخطأ وقعت باشتراك شخصين في الخطا . بحسب جسامة الخطأ

 ( 919ص  1/  295رقم  91المجموعة الرسمية  2592مارس سنة  9) نقض جنائي في  ع المسئولية عليهما كل بمقدار خطئهتوزي

 119ص  51م  2595مايو سنة  9وفي  – 75ص  5م  2592ديسمبر سنة  9وانظر أيضاً في هذا المعنى : استئناف مختلط في  .

  . 11ص  97م  2551يناير سنة  21وفي  – 191ص  99م  2597ابريل سنة  25وفي  –

لم يحتج  ، أما إذا كان هناك خطأ مفترض : فإن كان مفترضاً في جانب المضرور وحده وخطا كل من المدعى عليه والغير ثابت ( 2219)  

 ، ورجع المضرور على أن من المسئولين بالتعويض كامال ، بهذا الخطأ المفترض على المضرور ألنه أقيم لصالحه كما قدمنا

  . ويرجع هذا بنصف التعويض على المسئول اآلخر

فالقياس أن يرجع المضرور بثلثي التعويض  ، وإذا كان الخطأ مفترضاً في جانب المدعى عليه وحده وخطأ كل من المضرور والغير ثابت

إذ لو انتفى هذا  ، عليه ولكن هذا الحل يجعل الغير يضار بالخطأ المفترض في جانب المدعى ، على أن من المدعى عليه أو الغير

لذلك يرجع المضرور في  ، لتحمل الغير نصف التعويض ال الثلثين ، وبقى الخطأ الثابت في جانب كل من المضرور والغير ، الخطأ

وإذا رجع المضرور على المدعى عليه  ، الحالة التي نحن بصددها على الغير بالنصف وال يرجع الغير بشيء على المدعى عليه

  . ( 955ص  – 957ص  2115فقرة  1) أنظر في هذا المعنى مازو  رجع المدعى عليه بما دفع كامال على الغير ، بالنصف

لألسباب التي قدمناها في  ، رجع المضرور ، وإذا كان الخطأ مفترضا في جانب الغير وحده وخطا كل من المدعى عليه والمضرور ثابت

ويجوز أيضاً للمضرور أن يرجع على  ، وال يرجع هذا على الغير بشيء ، التعويضعلى المدعى عليه بنصف  ، الصورة السابقة

  . ويرجع الغير بما دفعه كله على المدعى عليه ، الغير بالنصف

رجع المضرور بالتعويض كامال على الغير وال  ، وإذا كان الخطأ مفترضا في جانب كل من المضرو والممدعى عليه وخطا الغير ثابت

ويرجع هذا على  ، ويستطيع المضرور كذلك أن يرجع بالتعويض كامال على المدعى عليه . ابشيء على المدعى عليهيرجع هذا 

  . الغير بكل ما دفعه
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  انعدام السببية ألن السبب غير منتج أو غير مباشر -المطلب الثاني 

  حالتان – 611

ولكن يؤدي هذا التعدد إلى انقطاع الصلة ما بين الخطأ  ، قد تتعدد أسباب الضر ويكون خطأ المدعى عليه أحد هذه األسباب :

إذ تتعاقب  . ولكن الضرر ذاته هو الذي يتعدد . وقد يكون للضرر بسبب واحد هو خطأ المدعى عليه . والضرر فتنعدم عالقة السببية

م عالقة السببية فيما انقطعت فيه فتنعد . فتنقطع الصلة ما بين بعضها وبين خطأ المدعى عليه من جراء تسلسل النتائج ، األضرار

  . الصلة

  .(  أو تعاقب األضرار)  تسلسل النتائج(  1)  تعدد األسباب(  2: )  ويستعرض كال من الحالتين

 تعدد األسباب  – 1

 تعدد األسباب مع االستغراق أو دون استغراق – 612

القريب منها  ، لك يعنينا أن نعرف هل نأخذ بهذه األسباب جميعاً وعند ذ . كثيراً ما تتعدد األسباب التي تتدخل في إحداث الضرر : 

  . أو نقف من هذه األسباب عند المؤثر المنتج دون غيره ، ونعتبرها كلها أسباباً أحدثت الضرر ، والبعي

ب منها لألسباب ويحسن في هذا الصدد أن نميز بين حالتين في تعدد األسباب الحالة األولى إذا تعددت األسباب مع استغراق سب

  . والحالة الثانية إذا تعددت األسباب دون استغراق ، األخرى

  : تعدد األسباب مع استغراق سبب منها لألسباب األخرى - 1

  بقاء السبب المستغرق وحده مرتبا للمسئولية - 613

ويبقى هو السبب الوحيد الذي  . ولكن أحدهما يستغرق اآلخر ، رأينا في بحث السبب األجنبي أنه يجوز أن يكون للضرر سببان :

  : ورأينا أن هذا يتحقق في فرضين . فتتحقق مسئولية صاحبه كاملة ، أحدث الضرر

ويصبح هو السبب الوحيد الذي  . فيستغرق الخطأ العمد الخطأ غير العمد . أن يكون أحد السببين خطأ عمداً واآلخر غير عمد – 2

كما لو  ، وساعده على إحداث هذا الضرر خطأ ارتكبه المضرور أو ارتكبه الغير . فإذا تعمد شخص إحداث ضرر بأخر . نقف عنده

أو رأى حفرة في الطريق حفرها الغير خطأ  ، انتهز شخص فرصة سير غريمه في الطريق غير ملق باال لما حوله فدهسه بسيارته

وال شك في أن تعمد  . تعمد الجاني وخطا المجني عليه أو خطأ الغير : اث الضرراجتمع سببان تدخال في إحد ، فأوقع غريمه فيها

 ، ويعتبر السبب الوحيد في إحداث الضرر ، فالتعمد وحده هو الذي نقف عنده ، الجاني قد استغرق خطأ المجني عليه أو خطأ الغير

  . ويكون المدعى عليه مسئوال وحده مسئولية كاملة

مثل ذلك أن يخطئ الطبيب في نصيحة المريض أو المحامي في توجيه الموكل أو  . ببين نتيجة للسبب اآلخرأن يكون أحد الس - 1

فيخطئ المريض أو الموكل أو العميل في إتباع النصيحة أو التوجيه أو المشورة فيصاب  ، المهندس في المشورة على العميل

ولكن أحد السببين هو الذي  . المشورة الخاطئة وتنفيذ هذه المشورة : ضررومن ثم وجد سببان متواليان تدخال في إحداث ال . بالضرر

ويترتب على ذلك أن  . إذ المشورة هي التي ساقت إلى التنفيذ فكان التنفيذ نتيجة للمشورة ، فكان هذا نتيجة له ، ساق إلى السبب اآلخر

وتتحقق مسئولية الطبيب أو المحامي أو المهندس وحده  ، وتصبح هي وحدها السبب الذي نقف عنده ، المشورة تستغرق التنفيذ

  . مسئولية كاملة

                                                                                                                                                                    

رجع المضرور بالتعويض كامال على المدعى عليه  ، وإذا كان الخطأ مفترضا في جانب كل من المضرور والغير وخطا المدعى عليه ثابت

ويرجع هذا بكل ما دفعه على المدعى  ، كما يجوز للمضرور أن يرجع بكل التعويض على الغير . على الغير وال يرجع هذا بشيء

  . عليه

فليس للمضرور أن يرجع إال بنصف التعويض على  ، وإذا كان الخطأ مفترضا في جانب كل من المدعى عليه والغير وخطا المضرور ثابت

ومن دفع نصف التعويض يرجع على المسئول اآلخر بنصف ما دفع أي بنصف  ، ألن خطأ ثبت في جانبه ، أي من المسئولين

كما إذا اصطدمت سيارات ثالث وأصيبت إحداها ولم يستطع السائق  ، وإذا كان الخطأ مفترضا في جانب الثالثة جميعاً  . النصف

 ، مضرور أن يرجع بالتعويض كامال على أي من السائقين اآلخرينالمضرور أن يثبت خطأ أي من السائقين اآلخرين جاز للسائق ال

  . ( 2115فقرة  1) أنظر في هذا الموضوع مازو  والسائق الذي يدفع التعويض كامال يرجع بنصفه على السائق اآلخر
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 تعدد األسباب دون استغراق  –ب 

  نظريتان – 614

جاز عندئذ التساؤل هل نأخذ بهذه األسباب جميعاً وهذه هي نظرية  ، أما إذا تعددت األسباب ولم يستغرق سبب منها األسباب الخرى :

أو تقف منها عند األسباب  que non theorie de l’equivalence des conditions - la condition sineتكافؤ األسباب 

وتبعهم في  –وقد كان فقهاء االلمان  .(  theorie de la causalite adequate)  المؤثرة المنتجة وهذه هي نظرية السبب المنتج

 . إلى نظرية السبب المنتج –وتبعهم في ذلك أيضاً غيرهم  –هجروها  ثم ، يقولون بنظرية تكافؤ األسباب –ذلك فقهاء البالد األخرى 

  . ونستعرض اآلن كال من النظريتين

 : نظرية تكافؤ األسباب – 615

(  von Buri)  قال بهذه النظرية الفقهية األلماني فون بيري 
 (2212  )

مهما كان  –ومؤداها أن كل سبب له دخل في إحداث الضرر 

وكل واحد منها يعتبر سبباً  ، فجميع األسباب التي تدخلت في إحداث الضرر متكافئة . الضرر يعتبر من األسباب التي أحدثت –بعيداً 

فلو أن ثمال سار في عرض الطريق فدهسته  . دخل في إحداث الضرر إذا كان لواله لما وقع الضرر . ويكون للسبب . في إحداثه

كما كان يمكن للثمل أن  ، ى سائق السيارة أن يتفادى الحادث لو أنه كان يسير بسرعة معتدلةوكان من اليسير عل ، سيارة مسرعة

خطأ السائق في السير بسرعة كبيرة وخطأ المصاب  : كان هناك سببان في إحداث الضرر ، يتفادى الحادث لو أنه كان مالكاً لتوازنه

ً ذلك أن الضرر ما كا . في السير في الطريق العام وهو ثمل وما كان أيضاً ليقع لو لم يكن المصاب  . ن ليقع لو لم يكن السائق مسرعا

كذلك لو  . فتتحقق المسئوليتان معاً  . ويكون صاحبة مسئوال ، ويعتبر كل منهما سبباً فيه ، فالسببان متكافئان في إحداث الضرر . ثمال

 ، وساقها السارق بسرعة كبيرة فدهس أحد العبارة ، قت منهكان لشخص سيارة ولم يتخذ االحتياطات المعقولة للمحافظة عليها فسر

فالضرر ما كان ليقع لو لم  . سرعة السائق وتقصير صاحب السيارة في المحافظة عليها : كان هنا أيضاً سببان في إحداث الضرر

 ً وكالهما  ، ان في إحداث الضرروما كان أيضاً ليقع لو لم يهمل صاحب السيارة فتسرق منه فالسببان متكافئ ، يكن السارق مسرعا

  . يعتبر سبباً في إحداثه

  نظرية السبب المنتج – 616

(  Von Kries)  قال بهذه النظرية الفقيه األلماني فون كريس :
 (2211  )

فانحاز لها الكثرة من الفقهاء في ألمانيا وفي غيرها من  ،

فأصبح  . وساعد على هجر نظرية تكافؤ األسباب إلى نظرية السبب المنتج أن القرائن القانونية على الخطأ المفترض كثرت . البالد

فلو قلنا بنظرية تكافؤ  . من اليسير استظهار خطأ مفترض ف يجانب المدعى عليه ينضم إلى أخطاء أخرى أكثر وضوحاً وبروزا

 ، ومن ثم اثر الفقهاء نظرية السبب المنتج . أسباباً متكافئة ، وفيها الخطأ المفترض ، ءاألسباب لوجب اعتبار جميع هذه األخطا

واألسباب (  fortuites)  ويميزون بين األسباب العارضة ، فيستعرضون األسباب المتعددة التي كان لها دخل في إحداث الضرر

وإذا قيل إن كال من السبب  . ونها وحدها السبب في إحداث الضررويقفون عند الثانية دون األولى ويعتبر ،(  adequates)  المنتجة

ونحن  . إال أن السببية بهذا المعنى هي السببية الطبيعية ، ولواله لما وقع ، المنتج والسبب العارض كان له دخل في إحداث الضرر

األسباب الطبيعية المتعددة ليعتبرها وحدها هي فنبحث أي األسباب التي يقف عندها القانون من بين  ، إنما نريد السببية القانونية

إال  ، ولواله لما وقع ، وإذا كان كالهما تدخل في إحداث الضرر . والسبب العارض غير السبب المنتج . الضرر األسباب التي أحدثت

 أن السبب المنتج هو السبب المألوف الذي يحدث الضرر في العادة
 (2219  )

المألوف الذي ال يحدث  والسبب العارض هو السبب غير ،

 ً وعدا بها السائق في سرعة  ، أرأيت لو أهمل صاحب السيارة في المحافظة عليها فسرقت منه . عادة هذا الضرر ولكن أحدثه عرضا

ماذا كان من هذين السببين هو  ، فاجتمع سببان في إحداث الضرر هما خطأ صاحب السيارة وخطأ السارق ، كبيرة فدهس أحد العابرة

وأليس خطأ صاحب  ، بب المألوف ؟ اليس هو خطأ السارق في أن يسير بسرعة كبيرة إذ هو الذي يحدث هذا الضرر في العادةالس

السيارة في إهماله في المحافظة عليها حتى سرقت منه وإن كان له دخل في إحداث الضرر إال أنه سبب غير مألوف ال يحدث عادة 

ويجب الوقوف عند السبب المنتج  . أما خطأ صاحب السيارة فسبب عارض ، سبب المنتجهذا الضرر ؟ فخطأ السارق وحده هو ال

وفي مثل الثمل الذي دهسته السيارة المسرعة اجتمع  . واعتبار صاحب السبب المنتج هو وحده المسئول ، دون السبب العارض

 ، فهما سببان منتجات ، وكالهما سبب مألوف يحدث هذا الضرر عادة . خطأ الثمل وخطأ السائق : سببان في إحداث الضرر

                                                 

  . والمراجع المشار إليها 2559فقرة  1مازو  ( 2212)  

  . والمراجع المشار إليها 2552فقرة  1مازو  ( 2211)  

  . وما بعدها 179ص  2595في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  ( Marty)  مارتي ( 2219)  
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ومتكافئتين وفقاً لنظرية تكافؤ  ، ومن ثم يكون السببان في هذا المثل منتجين وفقاً لنظرية السبب المنتج . وصاحباهما مسئوالن معاً 

  . األسباب

 اعويتضح مما تقدم أن نظرية السبب المنتج هي النظرية األحرى باالتب
 (2215  )

.  

 الضرر األثر الذي يترتب على تعدد األسباب التي أحدثت – 617

سواء اهتدينا إلى هذه األسباب عن طريق نظرية السبب المنتج أو عن طريق  –الضرر  فإذا نحن عرفنا األسباب التي أحدثت : 

الكالم في السبب األجنبي أن هذا التعدد له اثر كبير  فقد رأينا فيما قدمناه عند ، ووجدنا هذه األسباب متعددة –نظرية تكافؤ األسباب 

  . ونستعرض في إيجاز الفروض المختلفة ملخصين ما قدمناه في هذا الصدد . في المسئولية

خطأ المدعى عليه وقوة قاهرة أو خطأ المدعى عليه وخطا المضرور أو خطأ المدعى عليه  : فقد يجتمع سببان في إحداث الضرر

  . خطأ كل من المدعى عليه والمضرور والغير : أو تجتمع أسباب ثالثة . وخطا الغير

ألن خطأه كان سبباً في إحداث  ، كان المدعى عليه مسئوال عن التعويض الكامل ، فإذا اجتمع خطأ المدعى عليه وقيام قوة قاهرة

يتحمل وحده  ، ألن الحادث الذي اشترك مع خطئه في إحداث الضرر كان قوة قاهرة ، وال يستطيع الرجوع على أحد . الضرر

وتصادف أن المصاب كان مريضا بالقلب لوم يكن المدعى  ، فلو أن شخصا لكم شخصاً آخر في صدره لكمة بسيطة . المسئولية كاملة

 ال مسئولية كاملة عن موت المصابكان المدعى عليه مسئو . فمات المصاب من جراء هذه اللكمة ، عليه يعلم ذلك
 (2219  )

ولو سار  .

فانقلبت السيارة على  ، فإذا بريح عاصف اقتلع شجرة ورماها في عرض الطريق أمام السيارة ، سائق السيارة مسرعاً أكثر مما يجب

ما هو األمر في المثل وال يستطيع الرجوع على أحد ك ، كان المدعى عليه مسئوال عن التعويض الكامل ، أحد العابرة فأصابته

  . السابق

كان  ، كما إذا أسرع سائق السيارة في سيره فاعترض طريقه شخص ثمل فدهسه ، وإذا اجتمع خطأ المدعى عليه وخطا المضرور

ورجع المضرور على المسئول بنصف التعويض على النحو الذي سبق أن  ، كما قدمنا(  faute commune)  هناك خطأ مشترك

  . بيناه

كما إذا سار السائق في سرعة كبيرة واعترضته حفرة في الطريق أحدثها الغير خطأ  ، ذا اجتمع خطأ المدعى عليه وخطا الغيروإ

ويكون المدعى عليه مسئوال نحو  ، فإن كال من الخطأين يعتبر سبباً في إحداث الضرر ، فانقلبت السيارة وأصابت أحد العابرة

  . بنصف التعويض على الغير الذي أحدث الحفرة خطأ في الطريقويرجع  ، المضرور عن تعويض كامل

كما إذا سار السائق بسرعة كبيرة فعثر بحفرة أحدثها الغير خطأ في  ، وإذا اجتمع خطأ كل من المدعى عليه والمضرور والغير

ويرجع  ، ور عن ثلثي التعويضكان السائق مسئوال نحو المضر ، الطريق فانقلبت السيارة وأصابت شخصاً ثمال كان يعبر الطريق

  . بالثلث على الغير

 (  أو تعاقب األضرار والضرر غير المباشر) تسلسل النتائج  - 2

 التمييز بين تعدد األسباب وتسلسل النتائج – 618

ينبغي أن نميز تمييزاً دقيقاً بين حالة تعدد األسباب التي عالجناها فيما تقدم وحالة تسلسل النتائج أو تعاقب األضرار التي نعالجها  : 

 ، وفي الحالة الثانية السبب واحد لم يتعدد . واألسباب هي التي تعاقبت فتعددت ، ففي الحالة األولى الضرر واحد لم يتعاقب . اآلن

أما الضرر  ، ففي إحدى الحالتين إذن السبب هو المتعدد . هي التي تعاقبت عن هذا السبب الواحد فصارت إضراراً متعددة واألضرار

أما السبب فيبقى واحداً وقد تمتزج الحالتان فتتعدد األسباب وتتعاقب  ، وفي الحالة األخرى الضرر هو المتعدد . فيبقى واحداً 

  . ويعطي لتعاقب األضرار الحكم الذي سنبسطه فيما يلي ، حكمه الذي قدمناه فيعطي لتعدد األسباب ، األضرار

                                                 

  . 1 – 1 255فقرة  1أنظر في تحول القضاء الفرنسي عن نظرية تكافؤ األسباب إلى نظرية السبب المنتج مازو  ( 2215)  

 ( predispose)  ر في حادث كان لديه استعداد من قبلوقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا فرض أن المضرو ( 2219)  

حتى  ( predisposition)  فيكفي أن يكون الحادث هو السبب الذي حرك هذا االستعداد ، للمرض الذي أصابه بسبب هذا الحادث

) استئناف مختلط في أول ديسمبر سنة  فيلزم المتسبب في الحادث بتعويض الضرر ، تقوم عالقة السببية بين الحادث والمرض

  . ( 99ص  59م  2511
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 أمثلة عملية لتسلسل النتائج أو تعاقب األضرار – 619

وهو مثل في المسئولية العقدية ولكنه ينطبق أيضاً على المسئولية  ، يوجد مثل تقليدي أورده بوتييه في األضرار التي تتعاقب : 

 موبوءة . مواش يبيع بقرةتاجر  : التقصيرية
 (2211  )

فال يتمكن  ، وتموت ويموت معها سائر المواشي ، فتعدى مواشي المشتري ،

 . فيحجز الدائنون على أرضه ويبيعونها عليه بثمن بخس ، فال يستطيع الوفاء بديونه ، فيعوزه المال ، المشتري من زراعة أرضه

 ً العجز عن وفاء  ، العجز عن الزراعة ، عدوى المواشي وموتها ، موت البقرة الموبوءة : فهذه أضرار متعاقبة يجر بعضها بعضا

ويرى ويرى بوتييه بحق أن األضرار المباشرة التي يجب التعويض عنها هي  ، الحجز على األرض وبيعها بثمن بخس ، الديون

 ، فاء الديون والحجز على األرض وبيعها بثمن بخسأما العجز عن الزراعة وعن و . موت البقرة الموبوءة وعدوى المواشي وموتها

  . فهذه أضرار غير مباشرة ال محل للتعويض عنها

 فقضت فيه محكمة االستئناف الوطنية ، وقد وقع في مصر ما يقرب من هذا
 (2211  )

إذا تلفت آالت وابور بسبب حادث " :  بما يأتي

كأن يقال إن  ، ال المصلحة عن الضرر غير المتسبب مباشرة عن الحادثفال تس ، حصل للقطار الذي كانت هذه اآلالت مشحونة فيه

وكان  ، فتلفت زراعة صاحب البئر ، هذا الوابور كان معداً للتركيب على بئر ارتوازية وبسبب تلف اآلالت تعذر االنتفاع بهذه البئر

ثم إنه لم ينتفع أيضاً  ، فطالبوه بتعويض الضرر أيضاً متعهداً بأن يروى ألصحاب األطيان المجاورة فلم يروها بسبب هذا الحادث

  . " وأن المصلحة مسئولة عن تعويض كل هذه األضرار ، باألرض التي حفر البئر فيها وباألرض التي أعدها لوضع الوابور ألخ ألخ

 وقد قضت محكمة النقض
 (2217  )

ا من سحب رخصة من إذا حمل الحكم مصلحة اآلثار مسئولية خطئه . . . . . ":  كذلك بما يأتي

وإزالة  ، ومهاجمة منزله ، وتحرير محضر مخالفة له ، وما يترتب على هذا السحب من اعتباره متجراً بغير رخصة ، متجر باآلثار

ً  ، وقضى له بناء على ذلك بتعويض عما لحقه من هذه األضرار ، اللوحة المعلقة على محل تجارته  فقضاؤه صحيح قانونا
 (2215  )

" .  

فأين نقف ؟  . أمثلة عملية منتزعة من صميم الحياة المصرية نرى فيها األضرار عن السبب الواحد تتالحق وتتعاقب وتتسلسلفهذه 

)  ونغفل الضرر غير المباشر ، فنعوض عنه(  dommage direct)  القاعدة التقليدية هي إننا نقف عند الضرر المباشر

dommage indirect  )فال يجب له التعويض .  

 ولكن كيف نحدد ما إذا كان الضرر مباشراً أو غير مباشر ؟ 

  معيار الضرر المباشر – 611

فالضرر المتوقع هو ما كان  ،(  previsible)  والضرر المتوقع(  direct)  يجب بادئ األمر التمييز ما بين الضرر المباشر :

ويمكن القول إن  . وقد فصلنا الكالم فيه في المسئولية العقدية ، شراً فهو بهذه المثابة يكون ضرراً مبا ، محتمل الحصول ممكناً توقعه

ولكن ليس كل  ، ويمكن القول إن كل ضرر متوقع يكون ضرراً مباشراً  . وقد فصلنا الكالم فيه المسئولية العقدية ، كل ضرراً مباشراً 

 ً فما هو إذن معيار الضرر  . ول وال يمكن توقعهفمن األضرار المباشرة ما ليس محتمل الحص ، ضرر مباشر يكون ضرراً متوقعا

 المباشر ؟ 

  : فنقول ، من القانون المدني الجديد لهذه المسألة الهامة 112تعرض الفقرة األولى من المادة 

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة  ، فالقاضي هو الذي يقدره ، إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون"  

ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا  ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به ، وما فاته من كسب

 لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول
 (2219  )

" .  

                                                 

  . وذلك حتى ينطبق المثل على المسئولية التقصيرية –عن اهمال  ، وهو عالم إنها موبوءة ، أو يخلطها بمواشي الغير ( 2211)  

 2779ديسمبر سنة  19أنظر أيضاً استئناف مختلط في  – 151ص  1/  92رقم  1الشرائع  2525أكتوبر سنة  11في  ( 2211)  

 – 59ص  29المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2779يناير سنة  17وفي  – 15ص  المجموعة الرسمية للمحاكم المختلفطة (

  . 111ص  22م  2755يونية سنة  1وفي  – 971ص  م ( 2751يونية سنة  29وفي 

مع تعليق الدكتور سليمان  211ص  1لة القانون واالقتصاد ملحق مج – 15ص  59رقم  21المحاماة  2591ابريل سنة  5في  ( 2217)  

استئناف مختلط في  – 199ص  299رقم  29المجموعة الرسمية  2597ديسمبر سنة  25أنظر كذلك محكمة طنطا في  –مرقص 

  . 19ص  99م  2511نوفمبر سنة  25وفي  – 151ص  17م  2521مايو سنة  5وفي  – 91ص  11م  2529نوفمبر سنة  11

فأصاب هذه اآللة تلف  ، وقضى أيضاً بأنه إذا أرسلت شركة آالت زراعية إحدى آالتها حديثة االختراع إلى وكيل لها في الريف ( 2215)  

ورفض المشتري قبول هذه  ، ترتب عليه فشل التجربة التي أجارها الوكيل على مشهد من كبار المزارعين في بلده ، بفعل أمين النقل

أما ما تلى ذلك من  ، فإن أمين النقل ال يسأل إال عن تلف اآللة باعتباره ضرراً مباشرا ، زارعين عن شراء مثلهاوعدول الم ، اآللة

  . ( 95) الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار ص  أضرار فيعتبر نتيجة غير مباشرة لخطأ أمين النقل
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للخطأ الذي أحدثه ويبقى بعد ذلك أن نعرف ما الذي يعتبر نتيجة (  normal)  ة طبيعيةفالضرر المباشر إذن هو ما كان نتيج

وهذا معيار  . " ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول" :  يقول النص . طبيعية

 لجديدنراه ألول مرة في القانون المدني ا ، يجمع بين الدقة والمرونة
 (2212  )

وإن كان يمكن استخالصه من قضاء محكمة االستئناف  ،

 المختلطة
 (2211  )

  . فلنطبقه على األمثلة العملية التي قدمناها .

                                                                                                                                                                    

أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد سبق إيراد تاريخها عند الكالم في  –فقط  112) الفقرة األولى من المادة  تاريخ النص ( 2219)  

من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي  155: ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  ( 592المسئولية العقدية : أنظر آنفا فقرة 

 : 

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من  . هو الذي يقدره إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص القانون فالقاضي"  

ويدخل في ذلك الضرر الذي لم يكن في  . بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء به ، كسب

 117ما هو وأصبح رقمه الفقرة األولى من المادة وقد أقرت لجنة المراجعة النص ك . "استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 

ويدخل في ذلك الضرر الذي لم يكن في استطاعة " وفي اللجنة التشريعية لمجلس النواب استبدلت بعبارة  . من المشروع النهائي

هذا التعديل أن تضع للقاضي وأرادت اللجنة ب"  . . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن" عبارة "  . . الدائن

وهي في الوقت ذاته ال تقيده بهذا المعيار الذي نصت عليه المادة فال  ، معيارا يسترشد به في تقدير ما يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء

القانون المدني  وكذلك وافقت لجنة . ووافق مجلس النواب على النص كما عدلته لجنته . مانع من أن يتخذ معياراً آخر إذا رأى ذلك

)  . ووافق مجلس الشيوخ عليه . 112المجلس الشيوخ على النص كما أقره مجلس النواب وأصبح رقمه الفقرة األولى من المادة 

  . ( 911ص  – 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

التضمينات عبارة عن " نا ينصان على ما يأتي : وكا ، من هذا القانون 215/  212ويقابل هذا النص في القانون المدني القديم المادتان 

  . "مقدار ما أصاب الدائن من الخسارة وما ضاع عليه من الكسب بشرط أن يكون ذلك ناشئاً مباشرة عن عدم الوفاء 

) الشرط  ي العقدإذا لم يكن التعويض مقدراً ف" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي :  ( 2212)  

 ، كما هو الشأن في المسئولية التقصيرية ، ويناط هذا التقدير . تولى القاضي تقديره ) الفوائد ( أو مقدراً بنص القانون الجزائي (

ويشترط الستحقاق التعويض أن يكون الضرر نتيجة طبيعية لعدم  . بعنصرين قوامهما ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب

" النتيجة الطبيعية " ويراعى أن عبارة  . سواء أكان أساسه فوات هذا الكسب أم تحقق تلك الخسارة ، الوفاء بااللتزام أو للتأخر فيه

مقتدياً في ذلك بكثير من  ) القديم ( نين المصريالتي استعملها التق" النتيجة المباشرة " أمعن في الداللة على المقصود من عبارة 

على وجوب  112أن نص في المادة  ) النتيجة المباشرة ( وقد بلغ من أمر إعراض التقنين اللبناني عن اصطالح . التقنينات األخرى

لة محققة بالتخلف عن بالضرر المباشر على سبيل التخصيص واإلفراد متى كانت له ص" االعتداد بالضرر غير المباشر كما يعتد 

على إنها  155فنص في المادة  ، تحديدا وافيا ، ) النتيجة الطبيعية ( وقد عنى المشروع بتحديد داللة عبارة . "الوفاء بااللتزام 

ينه وقد تقدم عند تفصيل أحكام الخطأ المشترك أن الدائن يقاسم مد . تنصرف إلى الضرر الذي لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه

ويحتمل المسئولية عن شق من الضرر إذا امتنع عن دفع هذا الشق متى كان في استطاعته أن يفعل ذلك ببذل قسط  ، تبعة الخطأ

معقول من الحيطة ومؤدى هذا أن نصيب المدين من تبعة الضرر ينحصر فيما ال يكون للدائن قبل بتوقيه على الوجه الذي تقدمت 

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "صود بالنتيجة الطبيعية لتخلف المدين عن الوفاء بااللتزام وهذا هو المق . اإلشارة إليه

  . ( 919ص  – 915

فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه من المبادئ المقررة أن من صدر منه خطأ ال يجب عليه التعويض إال في حدود  ( 2211)  

فإذا  . وعدم بذل هذا الجهد هو في ذاته خطأ يوجب المسئولية . ضده الخطأ أن يتواقها بجهدهاألضرار التي كان ال يمكن لمن ارتكب 

لم يجز لورثة المحجور عليه مطالبة  ، ابطلت إجراءات نزع الملكية على أساس إنها اتخذت على وجه غير قانوني ضد محجور عليه

إذا كان من الثابت أن قيم  ، من مورثهم عن طريق اإلجراءات الباطلةالدائن الذي اتخذ هذه اإلجراءات بقيمة الثمرات التي انتزعت 

فمكنوا بخطئهم هذا للضرر  ، أبطأوا في رفع دعوى البطالن ، وكانوا على علم بهذه اإلجراءات ، المحجور عليه ومن بعده الورثة

كذلك إذا ابطلت إجراءات نزع الملكية وحكم مرسي المزاد  – ( 529ص  59م  2517يونية سنة  1) استئناف مختلط في  من أن يقع

في الدفاع عن  ، فلقلم الكتاب ، لعدم انذار الحائز للعقار من جراء إغفال ذكر اسمه في الشهادة العقارية التي أعطيت للدائن الحاجز

مسك بأن الحائز كان على علم باالجراءات أن يت ، نفسه في دعوى تعويض ترفع عليه من الحائز عن المدة التي نزع منه فيها العقار

إال أنه كان من الواجب عليه أن يتوقى  ، وبأنه إذا لم يكن ملزماً بتصحيح اإلجراءات بأن يتصرف كما لو كان قد أندر ، التي اتخذت

 . ( 991ص  97م  2511ابريل سنة  11) استئناف مختلط في  الضرر الذي كان ال بد أن ينجم من جراء نزع العقار من يده

وقضت هذه المحكمة أيضاً بان الطرف الذي يطالب بتعويض الضرر يجب أن يكون قد قام من جهته بكل ما هو ضروري لتوقى هذا 

 91م  2515يناير سنة  29أنظر أيضاً : استئناف مختلط في  . ( 995ص  51م  2595مايو سنة  99) استئناف مختلط في  الضرر

 19مجازيت  2599مارس سنة  17محكمة مصر المختلطة التجارية في  – 195ص  91م  2519فبراير سنة  9وفي  – 299ص 

  . 22ص  7رقم  22جازيت  2519مايو سنة  11محكمة المنصورة المختلطة الجزئية في  – 251ص  199رقم 
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 ً أكان المشتري يستطيع أن يتوقى هذه األضرار ببذل جهد  ، البقرة الموبوءة التي نفقت بعد أن أعدت سائر المواشي فنفقت هذه أيضا

أما  . فتعتبر هذه األضرار إضراراً مباشرة . والظاهر أنه كان ال يستطيع ذلك ، ذلك إلى الظروف المالبسةمعقول ؟ ينظر في 

فإن هذا كله كان في وسع المزارع أن يتفاداه ببذل  ، وحجز األرض وبيعها بثمن بخس ، وعن وفاء الديون ، العغجز عن الزراعة

فتقف بذلك سلسلة األضرار  ، واش أخرى يشتريها أو يستأجرها لزراعة أرضهإذ كان في استطاعته أن يعمد إلى م ، جهد معقول

  . ومن ثم يعتبر هذه األضرار أضراراً غير مباشرة ال محل للتعويض عنها . المتالحقة التي أصبته من جراء موت المواشى

 ، أكان صاحبها يستطيع أن يتوقى تلفها ؟ ظاهر أنه كان ال يستطيع ذلك ، آالت الوابور التي تلفت بسبب الحادث الذي وقع للقطار

والعجز عن ري األطيان  ، فتلف الزراعة ، أما تعذر االنتفاع بالبئر االرتوازية . فيعتبر هذا التلف ضرراً مباشراً يجب تعويضه

فكل هذه أضرار غير مباشرة إذ كان  ، ع الوابوروعدم االنتفاع باألرض التي حفر البئر فيها واألرض التي أعدت لوض ، المجاورة

 صاحب األرض يستطيع أن يتفاداها بااللتجاء إلى طريق آخر للري
 (2219  )

.  

ونزع  ، ومهاجمة منزله ، وما ترتب على ذلك من تحرير محضر مخالفة لصاحبه ، سحب الرخصة خطأ من متجر يتجر في اآلثار

 ألن صاحب المتجر لم يكن يستطيع تالفيها ببذل جهد معقول ، كل هذه أضرار مباشرة ، اللوحة المعلقة
 (2215  )

.  

وهو معيار يجمع كما رأينا بين  ، ونرى من ذلك أن المعيار الذي أتى به القانون الجديد يستقيم في األمثلة التي تقع في الحياة العملية

 الدقة والمرونة
 (2219  )

.  

                                                                                                                                                                    

ول بأنه أخطأ في عدم تالقي الضرر الذي وال يحتج عليه بهذا الرفض للق ، ولكن ال يالم المضرور إذا هو لم يقبل إجراء عملية خطيرة مؤلمة

  . ( 1ص  1رقم  25جازيت  2519مايو سنة  9) استئناف مختلط في  أصابه

ويالحظ أن العجز عن ري األطيان المجاورة قد ال يكون ضرراً إذا اعتبر تلف آالت الوابور قوة قاهرة تعفى صاحب األرض  ( 2219)  

إذا عدم صاحب  ، النتفاع باألرض التي حفر فيها البئر فقد يكون ضرراً مباشراً يعوض عنهأما عدم ا . من التزامه برى هذه األطيان

هذا ويعتبر ضرراً مباشراً يعوض عنه الفرق في تكاليف الري إذا كانت  . األرض الوسيلة لالنتفاع بهذه األرض عن طريق آخر

  . ي وسعه االلتجاء إلى طريقة أقل كلفةالطريقة التي لجأ إليها صاحب األرض لري أرضه اشد مؤونة ولم يكن ف

فيعتبر هذا التلف ضرراً  ، لم تكن الشركة تستطيع أن تتوقى تلفها ، واآللة الزراعية حديثة االختراع التي تلفت بفعل أمين النقل ( 2215)  

فإن هذا كله  ، اآللة وأمثالهاوما ترتب على هذا الفشل من انصراف المشتى وكبار المزارعين عن شراء  ، أما فشل التجرة . مباشراً 

فهذه إذن  ، واستعاضت عنها بآلة صالحة ، كانت الشركة تستطيع توقيه ببذل جهد معقول لو أنها لم تعرض للتجربة هذه اآللة التالفة

  . أضرار غير مباشرة

وأرادت اللجنة " فقد رأينا أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب تقول في تقريرها :  ، ليس بالميعار الوحيد ، بعد ، وهو ( 2219)  

وهي في الوقت ذاته ال تقيده بهذا  ، بهذا التعديل أن تضع للقاضي معياراً يسترشد به في تقدير ما يعتبر نتيجة طبيعية لعدم الوفاء

 . ( 911ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "معياراً آخر إذا رأى ذلك فال مانع من أن يتخذ  ، المعيار الذي نصت عليه المادة

من ذلك ما قضت به محكمة االستئناف  . ومع هذا ال يوجد شك أن الضرر غير مباشر ، وهناك أحوال ال ينطبق فيها هذا المعيار

كانت مسئولية عن  ، عدم تجديد الرخصة المختلطة من أنه إذا رفضت اإلدارة تجديد رخصة الحدى شركات النقل وكانت مخطئة في

ولكنها ال تكون مسئولة عن تعويض بائع عربات النقل إذا أصابه ضرر من جراء عدم  ، تعويض هذه الشركة عما اصابها من ضرر

نة نوفمبر س 1) استئناف مختلط في  تجديد الرخصة بفوات صفقات كان من المنتظر أن يعقدها مع الشركة التي لم تجدد رخصتها

ويالحظ هنا أن الضرر المشكو منه قد أصاب شخصين ال شخصاً واحداً : الشركة والضرر الذي أصابها  . ( 7ص  99م  2559

  . وبائع عربات النقل والضرر الذي أصابه ضرر غير مباشر ، ضرر مباشر

فيتقدم شخص ثالث  ، ق شخص آخرمثل ذلك أن يتسبب شخص في غر . ويقع في أحوال أخرى أن يصيب الخطأ الواحد شخصين بالضرر

فهل مرتكب الخطأ يكون مسئوال أيضاً عن غرق المنقذ على أساس أن هذا الضرر إنما هو نتيجة مباشرة  . النقاذ الغريق فيغرق معه

 ألوفةولكن إذا تبين أن هذا قد خاطر مخاطرة غير م ، لخطئه ؟ قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يكون مسئوال عن غرق المنقذ

ابريل سنة  7) استئناف مختلط في  كان هناك خطأ مشترك يترتب عليه تخفيض التعويض ، النقاذ الغريق األول ) الرتفاع النيل (

فإذا كان تدخل  . وقد وضعت المحكمة معياراً لمعرفة ما إذا كان الضرر مباشرا في مثل هذه األحوال – 212ص  95م  2551

كان الضرر الذي  ، ع فيه بخطأ المدعى عليه إنما هو اندفاع طبيعي من الغير اماله قيام هذا الخطرالغير النقاذ شخص من خطر وض

)  . وتنتقل المحكمة في هذا الحكم عن قضية إنجليزية معروفة ، يصيب الغير من جراء تدخله ضرراً مباشراً يجب التعويض عنه

Wagner contre Int . R . Co . Corpus Juris . C . 45 p . 481 )  : وصرخة  . الخطر يستدعى اإلنقاذ" العبارات اآلتية

بل هو يعترف بها  ، وليس القانون بالذي يتجاهل انفعاالت العقل هذه عند ما يربط التصرف بنتائجه . االستغاثة هي دعوى إلى النجدة

والخطأ الذي يتهدد حياة بالخطر هو  . ويضع ما يترتب عليها من اثر في حدود األمور الطبيعية التي يغلب وقوعها ، نتائج مألوفة

 Danger invites rescue . The ory" وهو في الوقت ذاته خطأ يرتكب ضد من يتقدم إلنقاذه  ، خطأ يرتكب ذد المصاب المهدد

of distress is the summons to relief . The law does not igonore these reactions of the mind in tracing 

conduct to its consequences . It recognizes them as normal . It piaces their effects withing the range 
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 ، ومن ثم يوجد خطأ مشترك ، جهداً معقوال في توقى الضرر يكون هو أيضاً قد أخطأومن اليسير تأصيله بأن المضرور إذا لم يبذل 

فالضرر المباشر الذي  ، فإذا جرح شخص آخر . وعلى المضرور أن يتحمل تبعة خطاه بتحمل األضرار التي تنجم عن هذا الخطأ

  . مضرور في عالج نفسه يتحمله المضروروالضرر غير المباشر الذي ينجم عن إهمال ال ، ينجم عن الجرح يتحمله المسئول

أي األضرار التي تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثها وهي التي كان المضرور ال  ، ونستخلص من ذلك أن األضرار المباشرة

أما األضرار غير  . هي وحدها التي تحتفظ من الناحية القانونية بعالقة السببية بينها وبين الخطأ ، يستطيع توقيعها ببذل جهد معقول

وال يكون المدعى  ، فتنقطع عالقة السببية بينها وبين الخطأ ، وهي التي ال تكون نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدث الضرر ، المباشرة

  . عليه مسئوال عنها

 آثار المسئولية  -الفرع الثاني 

 (  التعويض)  دعوى المسئولية وجزاؤها – 611

ووجب على  ، وترتبت عليها آثارها ، تحققت المسئولية –خطأ وضرر وعالقة سببية بينهما  –إذا توافرت أركان المسئولية  :

  . المسئول تعويض الضرر الذي أحدثها بخطأه

ففي الكثرة لغالبة  ، ويسبق ذلك دعوى المسئولية ذاتها . وهو جزاؤها ، فالتعويض إذن هو الحكم الذي يترتب على تحقق المسئولية

  . ويضطر المضرور إلى أن يقيم عليه الدعوى ، من األحوال ال يسلم المسئول بمسئولية

  .(  التعويض)  وجزاء المسئولية(  1)  دعوى المسئولية(  2: )  فنستعرض في مبحثين متعاقبين

 دعوى المسئولية  -المبحث األول 

  (Action en responsabilite  ) 

 : مسائل أربع – 612

ويدخل في ذلك تقادم  ، الطلبات والدفوع(  1)  المدعى والمدعى عليه : طرفي الدعوى(  2: )  نستعرض المسائل األربع اآلتية 

وبخاصة طريق  ، الحكم الصادر في دعوى المسئولية وطرق الطعن فيه(  5)  عبؤه ووسائله : اإلثبات(  9)  دعوى المسئولية

  . النقض

 طرفا الدعوى  -ألول المطلب ا

 المدعى  – 1

 المدعى هو المضرور – 613

 . فغير المضرور ليس له حق في التعويض . وهو الذي يطالب بالتعويض ، المدعى في دعوى المسئولية هو المضرور : 

 ، وكل مضرور ، فالمدعى إذن هو المضرور . ويثبت الحق لكل مضرور . يثبت له هذا الحق ، هو أن نائبه أو خلفه ، والمضرور

  . وال أحد غير المضرور

                                                                                                                                                                    

of the natural and probale . The wornd that imperils life is a wrong the imperiled vietim , it is wiong 

ase his . 

كما إذا تدخل لوقف جواد  ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا تدخل شخص من تلقاء نفسه في عمل بقصد منع الضرر عن الغير

اً يكون مسئوالً أيض ، فإن من يكون مسئوال عن الحادثة فيما لو وقع الضرر للغير ، فنتج عن تدخله ضرر لشخصه ، جمح من سائقه

وليس له أن يدفع عن نفسه هذه المسئولية بدعوى أن ذلك الشخص أخطأ في تدخله في  ، عن الضرر الذي أصاب ذلك الشخص

رقم  19المجموعة الرسمية  2519أكتوبر سنة  99) استئناف وطني في  الحادثة إذا كن هذا التدخل حصل بقصد القيام بعمل إنساني

  . ( 219ص  59

فالغير  ، أما في عالقة هذا الغير بالمضرور نفسه . ا في عالقة المسئول عن الخطأ بالغير الذي يتقدم إلنقاذ المضرورويالحظ أننا نبحث هن

) أنظر في موضوع من يتقدم لإلنقاذ  وله طبقاً لقواعد الفضالة أن يرجع عليه بما يصيبه من ضرر ، فضولي بالنسبة إليه

sauvetuer  فيكون هذا الحل مميتاً ( ، نظر إلى أن المنقذ قد يتقدم لإلنقاذ عن رعونةوهو يوجه ال 2957فقرة  1مازو .  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  : غير المضرور ليس له حق في التعويض – 1

  التبرع بالتعويض لجهة خيرية – 614

 بديهي أن غير المضرور ال يستطيع أن يطالب بتعويض عن ضرر لم يصبه :
 (2211  )

وبخاصة في األضرار  –ولكن يقع كثيراً  .

 . ي النزول عما يحكم له به من تعويض لجهة خيرية أو لمؤسسة تعمل للمصلحة العامةأن يعلن المضرور عن رغبته ف –األدبية 

وال تستطيع المحكمة في هذه الحالة أن تجيبه  . والمحظور أن يطلب المضرور من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لهذه الجهة

فال يجوز الحكم لها مباشرة بتعويض أما إذا طلب  ، ررألن الجهة الخيرية التي عينها المضرور لم يصبها أي ض ، إلى هذا الطلب

فال شيء يمنع من  ، المضرور الحكم بالتعويض لنفسه وأعلن في الوقت ذاته عن رغبته في النزول عن هذا التعويض لجهة خيرية

 حكموال يكون في هذه اإلشارة مخالفة للقانون تستوجب نقض ال ، ويجوز أن يشير الحكم إلى هذا األمر . ذلك
 (2211  )

.  

بقى أن نعرف هل تكسب الجهة الخيرية حقاً قبل المضرور في أن ينزل لها عن التعويض الذي قضى له به ؟ إذا طبقنا  ، فإذا وقع ذلك

ألن اإلرادة المنفردة ال تلزم صاحبها إال في أحوال  ، رأينا أن المضرور ال يلتزم بارادته المنفردة نحو الجهة الخيرية ، القواعد العامة

ولكن يجوز أن يعتبر إعالن المضرور رغبته في النزول عن التعويض للجهة الخيرية  . ليست هذه الحالة منها ، منصوص عليها

اإليجاب أصبح المضرور ملتزماً  فإذا قبلت الجهة الخيرية هذا . ستقوم المحكمة بتحديد مقداره ، إيجاباً منه يعد فيه بهبة حق ثابت له

(  من القانون المدني الجديد 559م )  مع مراعاة أن الوعد بالهبة ال ينعقد إال إذا كان بورقة رسمية ، بهذا الوعد بالهبة
 (2217  )

.  

  : حق التعويض للمضرور –ب 

 المضرور أو نائبه – 615

  . نائبه مقامه في ذلك ويقوم . المضرور هو الشخص الذي لحق أن يطالب بالتعويض : 

ً  . هو القيم ، وإذا كان محجوراً  . هو وليه أو وصيه ، إذا كان هذا قاصراً  ، ونائب المصور وإذا كان  . هو السنديك ، وإذا كان مفلسا

 ً   . فنائبه هو الوكيل ، وإذا كان رشيداً  . هو ناظر الوقف ، وقفا

 خلف المضرور – 616

ً  ، بقى الخلف :  وهنا يجب التمييز بني التعويض عن الضرر المادي  ، وهؤالء هم الوارث والدائن والمحال له . عاماً كان أو خاصا

  . والتعويض عن الضرر األدبي

وقد ثبت  ، فإن الحق في التعويض –تلف مال أو اصابة في الجسم اعجزت عن العمل  –فإذا كان التعويض عن ضرر مادي 

ً  . إلى خلفه ينتقل منه ، للمضرور  فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كان مورثه يطالب به لو بقى حيا
 (2215  )

. 

                                                 

الذي حرم زراعة أكثر من الثلث  2511لسنة  2وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأنه إذا خالف أحد المزارعين القانون رقم  ( 2211)  

 ً ألنها  ، زارة الزراعة أن تطلباه بدفع ثمن هذا القطن إليهافليس لو ، وجنى محصول القطن المنزرع فيما زاد على الثلث وباعه ، قطنا

) استئناف أسيوط  والضرر الذي أصاب المصلحة العامة يكفي فيه العقاب الجنائي وتقليع الزائد من القطن ، لم يصبها ضرر معين

  . ( 115/ ص  1/  971رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  21في 

بأنه إذا قضت المحكمة للمجنى عليه بالتعويض على أساس أنه طلبه لنفسه مقابل الضرر الذي لحقه  وقد قضت محكمة النقض ( 2211)  

فإنها مع ذلك تقضي له  ، إنه وإن كان قد ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتبرع بالمبلغ الذي يحكم له به لجهات الخير" قائلة  ، من الجريمة

 919ص  121رقم  11المحاماة  2559ابريل سنة  21) نقض جنائي في  فهذا منها ال شائبة فيه ، "وهو وشأنه فيه بعد الحكم  ، به

ص  51م  2599مايو سنة  وفي ( – 295ص  21م  2599فبراير سنة  12أنظر أيضاً في هذا المعنى : استئناف مختلط في  . (

999 .  

  . 151ص  2717فقرة  1أنظر عكس ذلك مازو  ( 2217)  

 2599نوفمبر سنة سنة  25) محكمة االستئناف الوطنية في  كل بقدر نصيبه في الميراث ، حق التعويض إلى الورثة وينتقل ( 2215)  

 2517مارس سنة  25وفي  – 19ص  99رقم  29المجموعة الرسمية  2525يناير سنة  29وفي  – 9259ص  29المحاكم 

  . ( 1ص  1القضاء  2757سبتمبر سنة  21في محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية  – 92ص  99رقم  المحاماة (

ودعواه الشخصية عن الضرر الذي  ، وغنى عن البيان أن الوارث له دعويان : الدعوى التي يرثها عن المضرور فيرفعها بوصفه خلقا

  . أصابه مباشرة ويرفعها بوصفه أصيال



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ويستطيع دائن المضرور أن يطالب بهذا التعويض باسم مدينه عن طريق الدعوى غير المباشرة
 (2279  )

ويستطيع المضرور أن  .

 المحال لهيحول حقه في التعويض إلى شخص آخر فينتقل هذا الحق إلى 
 (2272  )

.  

فإنه ال ينتقل إلى خلف المضرور إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق ما بين المضرور والمسئول أو  ، أما إذا كان التعويض عن ضرر أدبي

وقد تقدم بيان ذلك بالتفصيل عند الكالم في الضرر األدبي وكيف ينتقل التعويض عنه  .(  111م )  طالب به المضرور أمام القضاء

أمكن أن ينتقل حق التعويض إلى  ، بالتراضي أو بالتقاضي ، فإذا تحدد التعويض عن الضرر األدبي على هذا النحو . الغير إلى

 وجاز لدائن المضرور أن يطالب به عن طريق الدعوى غير المباشرة ، الوارث
 (2271  )

 وصح للمضرور أن يحوله إلى الغير ،
 (

2279  )
.  

  : حق التعويض كل مضرور –ج 

  تعدد المضرورين – 617

مثل ذلك  . الذي أصاب اآلخر ويكون كل مضرور قد أصابه ضرر مستقل عن الضرر ، قد يتعدد المضرورن من الخطأ الواحد :

فصاحب كل منزل قد أصابه بسبب هذه الحريق ضرر مستقل عن األضرار التي  ، حريق تنشب بخطأ شخص فتحرق منازل عدة

  . ىأصابت أصحاب المنازل األخر

 . ولكن الضرر الذي أصاب أحدهم يكون نتيجة للضرر الذي أصاب اآلخرين ، وقد يصيب الخطأ الواحد بالضرر شخصين أو أكثر

وأصاب بالضرر أيضاً من  ، فخطأ القاتل أصاب المقتول بالضرر ، ويكون للمقتول قريب يعوله ، مثل ذلك أن يقتل شخص آخر خطأ

                                                 

فاألولى أن  . من القانون المدني الجديد ( 191) م  ئباً عن مدينهودائن المضرور عندما يرفع الدعوى غير المباشرة إنما يكون نا ( 2279)  

  . ولكن الدائن يوضع عادة مع الخلف ، يقال أن دائن المضرور نائب ال خالف

وقبل أن تترك التعويض عن الضرر المادي نعرض لحالة خاصة : إذا كان الضرر المادي الذي أصاب المضرور هو الموت  ( 2272)  

فهل يجوز للوارث أن يطالب بالتعويض بوصفه خلفاً للمضرور ؟ وهل يجوز القول  ، على حياته فمات في الحالبان اعتدى شخص 

وال يقال إن كل نفس  . فقد فقد الميت أثمن شيء مادي يملكه وهي الحيازة ، إن الموت ضرر مادي يصيب الميت ؟ ال شك في ذلك

بل يشكو من أنه مات  ، ذلك أن المضرور ال يشكو من الموت في ذاته ، ذائقة الموت وإن الموت ضرر ال مفر منه وهو قدر محتوم

أم بعد الموت والميت  ، اقبل الموت وهو لما يمت ، وال يقال كيف يضار الميت بالموت . وهذا ضرر ال شك فيه ، موتا غير طبيعي

ويتبين من ذلك أن  . ولكن عند الموت ، وال بعد الموت ، ال قبل الموت ، ز عليه الضرر ! ذلك أن الميت قد أحاق به الضررال يجو

 وكذلك للدائن أن يطلب تعويضاً باسم مدينه الميت ، فللوارث أن يطالب مكنه بتعويض هذا الضرر ، هناك ضرراً مادياً أصاب الميت

 919ص  121رقم  11المحاماة  – 2555مارس سنة  25وانظر : نقض جنائي في  – 2521فقرة  1 ) أنظر في هذه المسألة مازو

  . العدد األول ( 27وتعليق الدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد 

فإن هذا  . دينهفال يجوز للدائن أن يطالب به باسم م ، وال يقال أن حق التعويض عن الضرر األدبي حق متصل بشخص المدين ( 2271)  

أما وقد ظهرت في صورة اتفاق مع المسئول أو  . يصح قبل أن تظهر إرادة المدين قاطعة في المطالبة بالتعويض عن الضرر األدبي

  . ويجوز للدائن استعماله ، ينتقل إلى الوارث ، فقد أصبح حق التعويض حقاً مالياً كسائر الحقوق المالية ، بالمطالبة القضائية

 . ألن الحق ال يكون عندئذ قابال لالنتقال ، أن يحول حقه إلى الغير ، قبل االتفاق أو المطالبة القضائية ، ولكن ال يجوز للمضرور ( 2279)  

فإن هذا القبول يعتبر اتفاقا بين المسئول  ، وقبل المسئول هذه الحوالة ، على أنه إذا فعل المضرور ذلك بعد أن قدر مبلغ التعويض

  . واتصح الحوالة في هذه الحالة ، فيصبح الحق في التعويض قابال للتحويل ، مبدأ المسئولية ومبلغ التعويض والمضرور على

ألن المورث  ، فال يتصور انتقاله إلى الورثة ، أما التعويض عن الضرر األدبي الناشيء عن موت المورث فوراً عند االعتداء على حياته

وقد يصيب الضرر األدبي الميت بعد  . فلم تتح له فرصة االتفاق مع المسئولن ولم يتصع الوقت للمطالبة القضائية ، مات في الحال

ألن  ، فال يمكن أن يقال في هذه الحالة أن الميت قد أصابه ضرر من جراء ذلك ، فيعمد شخص إلى النيل من سمعته ، موته في ذكراه

ال ألن  ، ك أنه ال يتصور في هذه الحالة انتقال حق في التعويض من الميت إلى ورثتهويترتب على ذل . األموات ال يتضررون

ولكن قد يتأذى الوارث  . التعويض عن الضرر األدبي ال ينتقل إلى الوارث فحسب بل أيضاً ألن الضرر منتف عن الميت بعد موته

 . فه أصيالً بتعويض عن الضرر األدبي الذي أصابهفيجوز له عندئذ أن يطالب بوص ، شخصياً من جراء النيل من سمعة مورثة

ويجب في اعتبار هذا الضرر األدبي التوفيق بين واجبين يلزمان من نال من سمعة الميت : واجبة كمؤرخ يسرد الحقائق على وجهها 

) أنظر في هذه  ون مبرروواجبه في أال ينال من سمعة األحياء من جراء قدحه في سيرة األموات د ، الصحيح خدمة للعلم والتاريخ

  . ( 2515فقرة  – 2511فقرة  1المسألة مازو 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 فهو نتيجة له ، ثاني ليس إال انعكاساً للضرر األولوالضرر ال . كان المقتول يعوله
 (2275  )

والفرق بين هذه الحالة والحالة السابقة أن  .

أما في الحالة التي نحن بصددها فاألضرار تتصل  ، األضرار في الحالة السابقة كان كل ضرر منها مستقال عن األضرار األخرى

  . فيما بينها اتصال السبب بالمسببب

يكون لكل مضرور دعوى شخصية  –سواء كانت األضرار مستقلة بعضها عن بعض أو كانت بعضها لبعض سبباً  –وفي الحالتين 

بل يقدر القاضي تعويض كل منهم  ، وال تضامن ما بين المضرورين . مستقلة يرفعها باسمه خاصة دون أن يتأثر بدعاوى اآلخرين

  . على حدة

 اعةالضرر الذي يصيب الجم – 618

هل هم األفراد  ، فمن عسى أن يكون المضرور في هذه الحالة ، ال على فرد أو على أفراد متعددين ، وقد يقع الضرر على جماعة : 

أو كانت ال  ، أو هي الجماعة ذاتها ؟ يجب التمييز هنا بين ما إذا كانت الجماعة ذات شخصية معنية ، الذين تتكون منهم الجماعة

  . ةتتمتع بهذه الشخصي

)  وجب التمييز بين المصلحة الفردية ، كشركة أو جمعية أو نقابة أو شخص معنوي عام ، فإذا كانت الجماعة ذات شخصية معنوية

Interet individual  )والمصلحة الجماعية الشخصية ، ألي فرد من األفراد التي تتكون منها هذه الجماعة  (interet social 

personnel  )والمصلحة الجماعية العامة ، ي ذاتهللشخص المعنو  (interet collectif  ) التي يقوم عليها هذا الشخص المعنوي

نقابة المحامين أو نقابة األطباء أو نقابة المهندسين أو نقابة من نقابات  –ولنضرب لذلك مثال النقابة  . باعتباره منتمياً إلى حرفة معينة

فإذا وقع اعتداء على هذه  ، فكل عضو في هذه النقابة له مصلحة فردية يحميها القانون –أخرى العمال أو أصحاب العمل أو أية نقابة 

كما إذا منعت نقابة أحد أعضائها من ممارسة مهنته دون حق  ، المصلحة كان لهذا الفرد المضرور دعوى شخصية قبل المسئول

فهي تملك  ، وللنقابة كشخص معنوي مصالح جماعية شخصية . فيجوز لهذا العضو أن يرجع على النقابة لحماية مصلحته الفردية

كانت  ، فإذا وقع اعتداء على مصلحة شخصية لها من هذا القبيل ، ماال ولها نشاط مهني وتتعاقد وتمارس اختصاصاتها المختلفة

فوي هذه الحالة  ، كما إذا ارتكب أحد مديري النقابة خطأ في ادارته سبب خسارة للنقابة ، النقابة كشخص معنوي هي المضرور

وال يجوز لي عضو من أعضاء النقابة أن يعتبر نفسه هو المضرور فيرجع بصفته الشخصية  ، ترجع النقابة بالتعويض على المسئول

 على المسئول
 (2279  )

لدفاع عن المصالح العامة لمهنة معينة لها أن ترجع على أي والنقابة كشخص معنوي يعهد إليه القانون با .

فنقابة للعمال لها أن ترجع على صاحب عمل لم  . ولو لم تكن لها في ذلك مصلحة شخصية ، شخص اعتدى على هذه المصالح العامة

تخدم الصبية أو النساء دون أن أو اس ، بأن جعل العمال يعملون أكثر من الساعات المقررة للعمل ، يراع قوانين العمل في مصنعه

إذ  ، حتى لو لم يكن العمال أو الصبية أو النساء الذين استخدمهم صاحب العمل أعضاء في النقابة ، يراعى القيود التي قررها القانون

ال داخلين في أما إذا كان العم . النقابة هنا تمثل الصالح العام لجميع العمال سواء كانوا داخلين في عضويتها أو غير داخلين

وكلتا  ، بل أيضاً على مصلحة جماعية شخصية ، فإنها تكون بذلك قد توفرت ال على مصلحة عامة للمهنة فحسب ، عضويتها

وقيام المصلحة الجماعية العامة يتحقق بالنسبة إلى النقابات دون الشركات  . المصلحتين تبرر رجوعها على صاحب العمل

كالدولة  ، أما األشخاص المعنوية العامة . المصالح العامة للمهنة أو للطائفة التي تنتسب إليهافإن هذه ال تمثل  ، والجمعيات

إذ الدولة تمثل مجموع السكان فمصالح  ، فتختلط بالنسبة إليها المصالح الشخصية بالمصالح العامة ، والمديريات والبلديات والقرى

والمديرية تمثل مجموع سكان المديرية فمصالح هذا  ، ح الشخصية للدولةهذا المجموع وهي المصالح العامة هي أيضاً المصال

 وهكذا قل عن سائر األشخاص المعنوية العامة . المجموع هي المصالح العامة والمصالح الشخصية للمديرية في وقت واحد
 (2271  )

.  

كرجال الجيش ورجال القضاء ورجال اإلدارة  ، نةوإذا كانت الجماعة ال تتمتع بشخصية معنوية ولكنها تنتمي إلى مهنة أو طائفة معي

وبج أن نالحظ أن لهذه الجماعة مصالح  ، والمعلمين والخبراء والمحضرين والجماعيين واألزهريين واليهود ومهاجري فلسطين

المعتدى ؟ تقضي أن ترجع بالتعويض على  ، وهي ال تتمتع بشخصية معنوية ، فهل االعتداء على هذه المصالح يجيز للجماعة . عامة

وال تستطيع أن تقاضي  ، فالجماعة ما دامت ال تتمتع بالشخصية المعنوية ليست شخصاً له ذمة مالية ، القواعد العامة بعدم جواز ذلك

وأكثر ما يكون االعتداء  . وال يمكن أن تترتب مسئولية في ذمتها وال أن يكون لها حق في الرجوع على المسئول ، وال أن تقاضى

كالقذف في حقها أو الحط من كرامتها أو تلويث  ، على المصالح العامة لهذه الجماعات أن يكون اعتداء على مصالحها األدبية

                                                 

أنظر في التعويض عن  . ( par ricochet)  فهو ضرر مرتد ، ويقول الفرنسيون إن الضرر الثاني هو ارتداد الضرر األول ( 2275)  

  . العدد األول 27الضرر المرتد تعليق الدكتور سليمان مرقص المشار إليه في مجلة القانون واالقتصاد 

وانظر في تدخل النقابات أمام  – 25 – 2717إلى فقرة  1 – 2717فقرة  1أنظر في القضاء الفرنسي وتضارب أحكامه مازو  ( 2279)  

  . 229ص  – 225ص  – 2555القاهرة سنة  –القضاء اإلداري فالين في الرقابة القضائية على اإلدارة 

ففي هذه النقابات التي تجمع  ، كنقابة المحامين ونقابة األطباء ونقابة المهن الهندسية ، االجباريةوكذلك الحال في النقابات  ( 2271)  

  . اجباريا جميع رجال المهنة تختلط المصالح الشخصية للنقابة بالمصالح العامة للمهنة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ن وإنما يجوز ألي فرد م . ففي مثل هذه األحوال ال يجوز ألحد أن يتقدم باعتباره ممثال للجماعة يطالب المسئول بالتعويض . سمعتها

أن يطالب  ، أو أي شخص معنوي داخل هذه الجمعية كجمعية المعلمين أو نادي الجماعيين أو جمعية إسرائيلية –أفراد الجماعة 

بل أيضاً أن هذا  ، ويشترط في ذلك أن يثبت ليس فحسب أن المسئول قد اعتدى على المصلحة العامة للجماعة ، المسئول بالتعويض

 ة قد لحقه منه ضرر شخصياالعتداء على المصلحة العام
 (2271  )

.  

 المدعى عليه  – 2

 المدعى عليه هو المسئول أو نائبه أو خلفه – 619

سواء كان مسئوال عن فعله الشخصي أو مسئوال عن غيره أو مسئوال  ، المسئول هو الذي يكون مدعى عليه في دعوى المسئولية : 

وما على  ، ية على المسئول عن الغير وحده دون إدخال المسئول األصليويجوز رفع دعوى المسئول . عن الشيء الذي في حراسته

 ً   . المسئول الذي رفعت عليه الدعوى إال أن يدخل المسئول األصلي ضامنا

ا وإذ . كان النائب هو القيم ، وإذا كان محجوراً  . كان نائبه هو وليه أو وصيه ، فإذا كان المسئول قاصراً  . ويقوم مقام المسئول نائبه

 ً ً  . فالسنديك ، كان مفلسا ً  . فالناظر ، وإذا كان وقفا  و . فالوكيل ، وإذا كان رشيداً بالغا

ولما كان الوارث في الشريعة اإلسالمية ال يرث التركة إال بعد سداد  . والخلف هنا هو أوالً الوارث . يحل محل المسئول خلفه

وما على المضرور إال أن  ، وأي وارث يمثل التركة في دعوى المسئولية ، فالتركة تكون هي المسئولة بعد موت المسئول ، الديون

 . ويتقاضى حقه كامال من التركة ، فيحكم له بالتعويض قبل من رفع عليه الدعوى ، يرفع الدعوى على كل الورثة أو على أحدهم

متجره واشترط على المشتري أن يفي  كما إذا باع صاحب المتجر ، ويجوز أيضاً أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدين

فيكون المدعى  . بجميع الديون التي تثبت في ذمة المتجر ويكون من هذه الديون تعويض لمتجر آخر بسبب منافسة غير مشروعة

وحوالة  ، وقد انتقل إليه دين التعويض عن طريق الحوالة ، عليه في هذه الحالة هو المشتري للمتجر باعتباره خلفاً خاصاً للمسئول

 الدين جائزة في القانون المدني الجديد
 (2277  )

وال يتصور هنا أن يكون المدعى عليه هو دائن المسئول كما تصورنا ذلك في  .

 فإنه إذا كان للدائن أن يستعمل حقوق مدينه فليس عليه الوفاء بالتزامات المدين ، المدعى
 (2275  )

وإذا كان المسئول شخصاً معنوياً  .

 ع ما له بعد التصفية يكون مسئوال عن التعويضفجمي ، وانحل
 (2259  )

.  

  : تعدد المسئولين – 621

كانوا متضامنين في  ، من القانون المدني الجديد قضت بأنه إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار 215سبق أن ذكرنا أن المادة 

فتعدد  . وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إال إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض ، التزامهم بتعويض الضرر

 ويجعلهم جميعاً متضامنين في المسئولية ، المسئولين يجعل كل مسئول مدعى عليه
 (2252  )

وما دموا متضامنين فإن المدعى يستطيع  .

                                                 

  . 2755فقرة  – 2717فقرة  1أنظر في موضوع الضرر الذي يصيب الجماعة مازو  ( 2271)  

بالنسبة إلى  ) وهو البائع ( وخلف خاص للمدين ، ويالحظ أن المشتري في هذا المثل هو خلف خاص للبائع بالنسبة إلى المتجر ( 2277)  

فال يكون مشتري  ، أما إذا لم تكن هناك حوالة للدين . وترفع عليه دعوى المسئولية باعتباره خلفاً خاصاً للمدين . الدين المحال به

 29م  2592ابريل سنة  29) أنظر في هذا المعنى : استئناف مختلط في  لو أنه خلف خاص بالنسبة إلى المتجرالمتجر ملزما به و

  . ( 119فقرة  2بالنيول وريبير وغسمان  – 999ص  52م  2515ابريل سنة  29وفي  – 119ص 

ولكن الرجوع في هذه الحالة ألي  ، المباشرةويجوز للدائن في دعوى المسئولية أن يرجع على مدين المسئولية بالدعوى غير  ( 2275)  

  . كما يجوز للدائن أن يحجز تحت يد مدين المسئول حجز ما للمدين لدى الغير ، كون بدعوى المسئولية ذاتها

  . 2555فقرة  1مازو  ( 2259)  

كما قدمنا :  122/  299ي المادتين ومبدأ المسئولية بالتضامن إذا تعدد المسئولون عن عمل غير مشروع قرره القانون القديم ف ( 2252)  

المجموعة الرسمية  2521فبراير سنة  21وفي  – 19ص  11رقم  5المجموعة الرسمية  2591ديسمبر سنة  17نقض جنائي في 

يونية سنة  7استئناف وطني في  – 19ص  55رقم  25المجموعة الرسمية  2527فبراير سنة  21وفي  – 222ص  95رقم  29

استئناف مختلط في  - ) يضح عدم إدخال التابع ف يالدعوى مع المتبوع إذ هما مسئوالن بالتضامن ( 511ص  5االستقالل  2599

 – 222ص  29م  2599يناير سنة  17وفي  – 52ص  1م  2759نوفمبر سنة  15وفي  – 151ص  1م  2759مايو سنة  25

ص  95م  2511مارس سنة  29وفي  – 275ص  21م  2595ابريل سنة  29وفي  – 211ص  29م  2599فبراير  9وفي 

917 .  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ويطالبه بالتعويض كامالً  ، نهم من يشاء فيقصر الدعوى عليه دون غيرهكما يستطيع أن يختار م ، أن يقيم الدعوى عليهم جميعاً 
 (

2251  )
ثم يرجع من دفع التعويض على  ، ذلك أن التضامن يقضي بأن كال منهم يكون مسئوال قبل المضرور عن التعويض كله .

  . الباقي كل بقدر نصيبه بحسب جسامة الخطأ أو بالتساوي على النحو الذي قدمناه

  : ى يقوم التضامن بين المسئولين المتعددين أن تتوافر شروط ثالثةويجب حت

أما هم فال  ، فال تكون ورثة المسئول متضامنين إال باعتبار أن التركة هي المسئولية . أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ - 2

  . بل المورث هو الذي صدر منه الخطأ ، تضامن بينهم ألن أحداً منهم لم يرتكب خطأ

 ، فإذا أطلق جماعة من الصيادين خطأ بنادقهم في وقت واحد . أن يكون الخطأ الذي ارتكبه كل منهم سبباً في إحداث الضرر - 1

فإن الباقي ال يكون مسئولين معه بالتضامن ألن األخطاء التي وقعت منهم لم تكن سبباً في  ، أصيب أحد العابرة برصاصة من أحدهم

  . يكونون مسئولين أصالً النهم لم يحدثوا ضرراً مابل ال  ، إحداث الضرر

أي أن يكون الضرر الذي وقع منهم هو  ، أن يكون الضرر الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه اآلخرون - 9

 ضرر واحدا
 (2259  )

يكن اللصان  لم ، وجاء لص آخر فسرق من السيارة بعض اآلالت ، فإذا سرق أحد اللصوص عجلة السيارة .

 متضامنين ألن كال منهما أحدث بخطئه ضرراً غير الضرر الذي أحدثه اآلخر
 (2255  )

.  

 ، ومتى توافرت تحقق التضامن . هذه هي الشروط الثالثة التي يجب توافرها ليكون المسئولون المتعددون متضامنين في المسئولية

فإذا حاول  ، فال ضرورة ألن يكون هناك تواطؤ ما بين المسئولين أو أن يرتكب األخطاء في وقت واحد . دون حاجة ألي أمر آخر

فأتى لص آخر على غير اتفاق مع اللص األول ودخل  ، لص سرقة منزل فنقب فيه نقباً ثم ذهب يستحضر ما يستعين به على السرقة

 لتضامنفإن اللصين يكونان مسئولين با ، من النقب وسرق المنزل
 (2259  )

وال ضرورة ألن تكون األخطاء عمال واحداً أو جريمة  .

                                                                                                                                                                    

ولكن محكمة مصر الكلية  ، إن التضامن قائم حتى لو لم يذكر في الحكم ألن مصدره القانون ( Respons . No . 55)  ويقول دي هلتس

فلطالب التعويض أن يطلب منها تفسير الحكم والنص على  ، لتضامنالوطنية قضت بأنه إذا حكم بالتعويض وأغفلت المحكمة ذكر ا

  . ( 955ص  192رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  12)  التضامن لمنع االشكال في التنفيذ

قضت ف ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المدعى المدني رفع دعواه المدنية أمام محكمة أول درجة على المتهم هو وآخر ( 2251)  

فلم يستأنف المدعى  ، وبرأت المتهم اآلخر ورفضت الدعوى المدنية قبله ، المحكمة بالحكم على الطاعن بالعقوبة وبالتعويض المدني

فقضت المحكمة اإلستئنافية بإدانة المتهم اآلخر المحكوم ببراءته ابتدائياً وأيدت الحكم االبتدائي على  ، المدني واستأنفت النيابة

لما لم تكن الدعوى المدنية قد استؤنفت أمامها بالنسبة إلى هذا اآلخر فلم يكن هناك سبيل للحكم عليه بشيء من هذا و ، الطاعن

وليس هناك ما يمنع قانوناً من إلزام الطاعن وحده بتعويض كل الضرر الناشيء عن ارتكابه الجريمة ولو ارتكبها مع  ، التعويض

  . ( 75ص  19رقم  15المحاماة  2557فبراير سنة  21) نقض جنائي في  غيره

فيكونان مسئولين بالتضامن في البعض الذي اشتركا  ، وقد يكون أحد المسئولين أحدث الضرر كله واآلخر لم يحدث إال بعضه ( 2259)  

ضامن مع السارق تقصتر مسئوليته بالت ، مثل ذلك مخفى بعض األشياء المسروقة . وينفرد األول بالمسئولية عما استقل بإحداثه ، فيه

وانظر أيضاً محكمة مصر  – 19ص  55رقم  25المجموعة الرسمية  2527فبراير سنة  21) نقض جنائي في  على مقدار ما أخفى

  . ( 215ص  277رقم  19جازيت  2517ديسمبر سنة  21االبتدائية المختلفطة في 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الواقعة الثابتة هي أن أحد المتهمين  . فال تضامن ، كله أو بعضه ، أما إذا لم يثبت أن الضرر واحد

وكانت الدعوى لم ترفع على أساس  ، واآلخر ضربه فأصاب موضعاً آخر منه ، ضرب المجني عليه فأصاب موضعاً من جسمه

عليهما بالتضامن في التعويض أن تبين فإنه يجب إذا كانت المحكمة ترى الحكم  ، اتفاق أو إصرار سابق من المتهمين على االعتداء

فتذكر وجه مسائلة كل من المحكوم عليهما عن  ، في حكمها األساس الذي تقيمه عليه بما يتفق واألصول المرسومة له في القانون

فإن  ، فإذا هي لم تفعل ولم تتعرض للتضامن . الضرر الناشيء من الضربتين مجتمعتين ال عن الضربة الواحدة التي أحدثها هو

يناير سنة  29) نقض جنائي في  المسئولية ال تكون تضامنية لوال تصح مطالبة كل منهم إال بنصف المبلغ المحكوم به عليهما فقط

  . ( 195ص  299رقم  21المحاماة  2559

وفي  – 915ص  15م  2522مايو سنة  5فتجب إذن وحدة الضرر واشتراك كل المسئولين في احداثه : استئناف مختلط في  ( 2255)  

 5محكمة اإلسكندرية الكلية المختلطة في  – 599ص  91م  2519مايو سنة  25وفي  – 299ص  11م  2529فبراير سنة  29

  . 199ص  129رقم  19جازيت  2599فبراير سنة 

بوق باتفاق على االعتداء وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفي لترتيب التضامن أن تتحد إرادة الفاعلين مجرد اتحاد وقتي غير مس ( 2259)  

رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  19) نقض جنائي في  وأن يقترف كل منهم هذا االعتداء أو يشترك فيه ، على المجني عليه

 195رقم  21المحاماة  2592يونية سنة  22وفي  – 295ص  19رقم  21المحاماة  2592مارس سنة  15وفي  – 725ص  511

  . ( 599ص  5/ 
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 واحدة
 (2251  )

وقد تختلف جسامة األخطاء فيقترن خطأ جسيم بخطأ يسير ومع ذلك يكون  ، فقد يكون أحدها عمداً واآلخر غير عمد ،

ن أحد الخطأين جنائياً ويكون الثاني وقد تختلف طبيعة األخطاء فيكو . صاحب الخطأ اليسير متضامناً مع صاحب الخطأ الجسيم

مثل ذلك أن يهمل الخادم فيترك باب المنزل مفتوحاً فيدخل لص  . مدنيا ًن أو يكون أحدهما عمال ويكون اآلخر امتناعاً عن عمل

 ، ير عمدفأحدهما عمد واآلخر غ ، ففي هذه الحالة يكون الخادم واللص متضامنين على اختالف ما بين الخطأين ، ويسرق المنزل

أو يكون بعضها  ، وقد تكون األخطاء كلها ثابتة أو مفترضة . وأحدهما عمل واآلخر امتناع عن عمل ، وأحدهما جنائي واآلخر مدني

  . فسائق السيارة ومالكها مسئوالن بالتضامن عن خطأ السائق وخطأ األول ثابت وخطأ اآلخر مفترض ، ثابتاً وبعض مفترضاً 

ً وقد يكون أحد الخطأي  ، مع صاحب مصنع أن يعمل في مصنعه مدة معينة فإذا تعاقد عامل فني . ن عقدياً ما دام اآلخر خطأ تقصيريا

كان العمل الفني وصاحب المصنع  ، واخل بتعهده فخرج قبل انقضاء المدة ليعمل في مصنع آخر منافس بتحريض من صاحبه

وتفسير ذلك ال يرجع إلى تعد المسئولين عن أخطاء  . عن تعوض كاملالمنافس مسئولين معاً نحن صاحب المصنع األول كل منهما 

وصاحب المصنع المنافس مسئول  ، بل يرجع إلى أن العامل الفني مسئوال عن تعويض كامل ألنه اخل بالتزامه العقدي ، تصيرية

وهذه  . واحد تعويضاً كامال أيضاً عن تعويض كامل ألنه ارتكب خطأ جعله مسئوال ن فيكون كل منهما مسئوال عن تعويض ضرر

وكذلك يكون الحكم إذا كان كل من الخطأ  .(  in solidum)  بل هي مسئولية مجتمعة(  solidarite)  ليست مسئولية بالتضامن

فاصطدم بسيارة  ، كما إذا ارتكب أمين النقل وهو ينقل بضاعة خطأ بأن سار بسرعة كبيرة ، العقدي والخطأ التقصيري غير عمد

سائق )  فخطأ أمين النقل هنا خطأ عقدي غير عمد وخطا الغير ، أخرى ارتكب سائقها هو أيضاً خطأ بان كان يسير من جهة الشمال

(  in solidum)  ومع ذلك يكون أمين النقل والغير مسئولين معاً مسئولية مجتمعة ، خطأ تقصيري غير عمد(  السيارة األخرى
 (

2251  )
أما مرتكب الخطأ  ، في المثلين المتقدمين أن مرتكب الخطأ العقدي ال يكون مسئوال إال عن الضرر المتوقع ويالحظ .

                                                 

وقد قضت محكمة النقض بأن من يشتري المسروق مع  ، فقد يكون أحد الخطأين سرقة والخطأ اآلخر إخفاء األشياء مسروقة ( 2251)  

ولو أنه يعد في  ، علمه بحقيقة األمر فيه يكون مسئوال مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذي أصاب المجني عليه

 21) نقض جنائي في  ى أساس أن كال منهما قد عمل على احتجاز المال المسروق عن صاحبهوذلك عل ، القانون مخفياً ال سارقاً 

ص  11رقم  11المحاماة  2559مايو سنة  15وانظر أيضاً نقض جنائي في  . 959ص  115رقم  19المحاماة  2551نوفمبر سنة 

محكمة النقض بان المسئولين متضامنون سواء وقد قضت  ، وقد يكون أحد الخطأين جناية قتل والخطأ اآلخر جنحة ضرب . ( 55

 5 ص 1رقم  21المحاماة  2592فبراير سنة  29) نقض جنائي في  فيهم من حكم عليه بجناية القتل أو من حكم عليه بجنحة الضرب

وقضت محكمة استئناف مصر الوطنية  . ( 559ص  1/  925رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  7استئناف مصر الوطنية في  –

كانوا مسئولين بالتضامن لورثته عن  ، فضربه بعض وقتله بعض ، بأنه إذا تطابقت إرادة اثنين فأكثر على إيذاء إنسان والتعدي عليه

 25)  الباقين جنحة وكان فعل أحدهم جناية وفعل ، ومساوين في المسئولية المدنية ولو لم يتعادلوا في المسئولية الجنائية ، التعويض

وقد ال يعرف من من المسئولين هو الذي قتل ومن منهما اقتصر على  . ( 2251ص  519رقم  25المحاماة  2595مارس سنة 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وفريقهما حضروا معاً  ، فيكونان باألولى متضامنين ، الضرب

ن كل منهم عاقداً النية على االعتداء على فريق المجنى عليه بسبب مضاربة سابقة وقعت بين بعض أفراد وكا ، لمحل الحادثة

وتنفيذاً لهذا الغرض ضرب كل من المتهمين بحضور اآلخر وعلى مرأى منه المجني عليه المذكور فأحدثا به اإلصابات  ، الفريقين

نين بالتعويض للمدعى بالحق المدني عن وفاة المجني عليه ال مخالفة فيه فالقضاء عليهما متضام ، التي أدى بعضها إلى وفاته

ولو أن المحكمة لم تستطيع تعيين من منهما أحدث اإلصابة التي  ، ألن كال منهما يعتبر مسئوال من الوجهة المدنية عن الوفاة ، للقانون

مايو سنة  21أنظر أيضاً نقض جنائي في  – 99ص  19رقم  19المحاماة  2551مارس سنة  1) نقض جنائي في  نشأ الموت عنها

وقد يبرأ أحد المتهمين من التهمة الجنائية ومع ذلك يبقى متضامناً مدنياً مع المتهم الذي أدين  . ( 52ص  27رقم  11المحاماة  2559

ال إنها أقامت قضاءها بإلزامه وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة برأت المتهم من تهمة الشروع في القتل إ ، جنائياً 

ثم  ، بالتعويض مع المتهم اآلخر الذي أدين بهذه الجريمة على ما قالته من أنه كان معه وقد سلمه السالح الذي استعمل في الجريمة

فعال وتطور الموقف إلى صدور أ ، اتحد االثنان في فكرة اإلستيالء على السيارة من طريق التحرش بالمدعى المدني ومعاكسته

وأن كل هذه األفعال وإن كانت ال ترقى  ، منهما استفزت المدعى وكان لها بعض األثر في وقوع الجريمة التي ارتكبها زميل الطاعن

إال أن توافق االثنين على التحرش رغبة في الحصول  ، بالنسبة إليه إلى مرتبة االتفاق الذي وقعت جريمة الشروع في القتل بناء عليه

واألفعال التي صدرت عنهما وكان من نتيجتها  ، لتنفيذ حلقة من حلقات االتفاق الجنائي العام القائم بينهما وآخرين على السيارة

وهذه الظروف مجتمعة تجعل االثنين  –استفزاز المدعى كان لها أثرها بالنسبة إلى الطاعن وبالتالي في الضرر الذي حاق بالمدعى 

  . ( 29ص  211رقم  99المحاماة  2555مايو سنة  15) نقض جنائي في  ض ذلك الضررمسئولين مدنياً بالتضامن عن تعوي

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا نسبب الوكيل في عقد بخطئه في إخالل الموكل بتعهده كان مسئوال مع  ( 2251)  

لصحيح أن المسئولية هنا مسئولية مجتمعة ال مسئولية وا . ( 71ص  55م  2592ديسمبر سنة  19) استئناف مختلط في  بالتضامن

وسنرى أن محكمة االستئناف المختلطة قد قضت من جهة أخرى في بعض  . الجتماع خطأ عقدي مع خطأ تقصيري ، بالتضامن
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فالمسئولية المجتمعة إنما تقوم بينهما فيما يشتركان  ، التقصيري فيكون مسئوال أيضاً عن الضرر غير المتوقع ما دام ضرراً مباشراً 

والفرق بين  . ينفرد مرتكب الخطأ التقصيري بالمسئولية عن الضرر غير المتوقعو ، في التعويض عنه وهو الضرر المتوقع

أن التضامن يختص باحكام ال تشاركه فيها المسئولية (  in solidum)  والمسئولية المجتمعة(  solidarite)  المسئولية بالتضامن

فإذا تصالح الدائن مع أحد المسئولين بالتضامن  . ضرفالمسئولون بالتضامن يمثل بعضهم بعضاً فيما ينفع ال فيما ي ، المجتمعة

استفاد منه الباقون أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب  ، وتضمن الصلح اإلبراء من الدين أو براءة الذمة منه باية وسيلة أخرى

وإذا اقر أحد المسئولين المتضامنين  .(  155م )  في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه ال ينفذ في حقهم إال إذا قبلوه

وإذا نكل أحد المسئولين المتضامنين عن اليمين أو وجه إليه الدائن يميناً حلفها فال  ، بالدين فال يسرى هذا اإلقرار في حق الباقين

حلف فإن المسئولين اآلخرين وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين ف ، يضار بذلك باقي المسئولين

أما إذا صدر الحكم  ، وإذا صدر حكم على أحد المسئولين المتضامنين فال يحتج بهذا الحكم على الباقين .(  159م )  يسفديون من ذلك

وإذا  . ( 151م )  لصالح أحدهم فيستفيد منه الباقون إال إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمسئول الذي صدر الحكم لصالحه

م )  فال يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المسئولين ، انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المسئولين المتضامنين

أما إذا اعذر  ، وإذا اعذر الدائن أحد المسئولين المتضامنين أو قاضاه فال يكون لذلك اثر بالنسبة إلى باقي المسئولين .(  1فقرة  151

وسنعرض لهذه األحكام تفصيالً  .(  1فقرة  159م )  أحد المسئولين المتضامنين الدائن فإن باقي المسئولين يستفيدون من هذا االعذار

ومن  ، ونجتزئ هنا باإلشارة إلى أن هذه األحكام هي خاصة بالمسئولية التضامنية دون المسئولية المجتمعة . عن الكالم في التضامن

 ثم تقوم هذه الفروق بين المسئوليتين
 (2257  )

.  

 والمسئولية بالتضامن إنما تكون في عالقة المضرور بالمسئولين المتعددين
 (2255  )

أما فيما بين المسئولين المتعددين أنفسهم فيقسم  .

 التعويض بينهم بحسب جسامة الخطأ على الرأي السائد في القضاء كما أسلفنا الذكر
 (2199  )

.  

                                                                                                                                                                    

ا أيضاً غير وهذ ، أحكامها بان المسئولية عند تعدد المسئولين عن أخطاء تقصيرية تكون مسئولية مجتمعة ال مسئولية بالتضامن

  . صحيح

ومن ثم لجأ الفقه والقضاء في فرنسا إلى فكرة  ، وفي القانون المدني الفرنسي ال يوجد نص على التضامن عند تعدد المسئولين ( 2257)  

أما في القانون  . ( 2515 – 2512فقرة  1) أنظر مازو  فأقاموها بين المسئولين المتعددين ( in solidum)  المسئولية المجتمعة

لذلك تكون المسئولية بين المسئولين المتعددين في  . فإن النص على التضامن موجود كما قدمنا ، القديم والجديد ، المدني المصري

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في بعض أحكامها بأنه إذا تعدد  ، مصر مسئولية بالتضامن ال مسئولية مجتمعة

 9استئناف مختلط في  ( in solidum)  بل مسئولية مجتمعة ( solidarite)  فالمسئولية بينهم ال تكون مسئولية تضامنيةالمسئولون 

وجعلت المحكمة هنا القسمة فيما بين المسئولين  – 111ص  55م  2591يونية سنة  19وفي  – 129ص  55م  2591مايو سنة 

وقد أغفلت هذه األحكام النص الصريح على  . 259ص  99م  597 2 راير سنةفب 19وفي  – بالتساوي ال بحسب جسامة الخطأ (

 ، فإنه إذا رفع المضرور الدعوى على أحد من المسئولين ، ومهما يكن من أمر . التضامن الذي ورد في القانون المدني المصري

ابريل سنة  29صيبه : استئناف مختلط في ولهذا أن يرجع على سائر المسئولين كل بقدر ن ، جاز له أن يطالبه بالتعويض كامال

ص  55م  2591مارس سنة  92وفي  – 191ص  129رقم  19جازيت  2599ابريل سنة  9وفي  – 999ص  52م  2515

  . 991ص  99م  2597يونية سنة  7وفي  – 215

ال مجرد مسئولية  ، صثها المتقدمة الذكرتكون مسئولية تضامنية بجميع خصائ ، في حالة تعدد المسئولين ، والصحيح أن المسئولية في مصر

ومن األمثلة على تضامن المسئولين عند تعددهم انهيار بناء  . وهذا ما ذهب إليه الفقه والكثرة الغالبة من أحكام القضاء . مجتمعة

 17) استئناف مختلط في  فيكون المالك في الشيوع مسئولين بالتضامن عن الضرر الذي أحدثه انهيار البناء ، مملوك في الشيوع

 ، ( 197ص  97م  2511يناير سنة  17وفي  – 225ص  19م  2529يناير سنة  7وفي  – 222ص  29م  2599يناير سنة 

م  2599مايو سنة  21) استئناف مختلط في  فيكونون مسئولين بالتضامن ، وبائعوا العقار يعلنون غشاً أن العقار خال من الرهون

م  2599مارس سنة  25) استئناف مختلط في  ركون في اغتصاب شيء واحد يكونون مسوئلين بالتضامنوالمشت ، ( 111ص  21

فبراير سنة  5وفي  – 275ص  27م  2591ابريل سنة  22) استئناف مختلط في  وكذلك المتواطئون على الغش ، ( 191ص  29

ص  29م  2599ديسمبر سنة  1ناف مختلط في ) استئ وكذلك المشتركون في منافسة غير مشروعة ، ( 155ص  51م  25199

99 ) .  

  (2255 )  ً  ، وكان المسئول شخصين متضامنين ، بأن كان المضرور قد ارتكب خطأ ساعد على إحداث الضرر ، فإذا كان الخطأ مشتركا

من بأن المضرور وال يجوز لهذين أن يدفعا هذا التضا ، فقد قدمنا أن المضرور يرجع شتى التعويض على المسئولين بالتضامن

ويكون رجوعه عليهما هو رجوع المسئول المتضامن على سائر المسئولين  ، فيكون متضامناً معهما ، مسئول هو أيضاً عن الضرر

  . ذلك أنه يرجع عليها كمضرور ال كمسئول متضامن . فال يرجع على كل مسئول إال بقدر نصيبه ، المتضامنين

) شريكان في مبنى  197ص  97م  2511يناير سنة  17وفي  – 275ص  21م  2595ل سنة ابري 29استئناف مختلط في  ( 2199)  

أما فيما بينهما فقد قسم  ، واعتبر الشريكان مسئولين بالتضامن قبل المضرور ، فانهار المبنى وأصاب الغير بالضرر ، على الشيوع
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  المسئول إذا ارتكب الخطأ جماعة – 621

وإنما يرتكب الخطأ في هذه الحالة عضو  . فال يمكن بوصفها جماعة أن ترتكب خطأ ، إذا لم تكن الجماعة متمتعة بشخصية معنوية :

  . ولكن باعتبارهم أفراداً ال جماعة ، أو أكثر من أعضاء هذه الجماعة أو جميع األعضاء

إذ يجوز كما قدمنا أن يرتكب الشخص المعنوي خطأ ترتب عليه  ، الشخصية المعنوية فاألمر يختلفوإذا كانت الجماعة متمتعة ب

 المسئولية المدنية
 (2192  )

)  فهؤالء إنما هم أعضاؤه ، والمسئول الذي تقام عليه الدعوى هو الشخص المعنوي ذاته ال ممثلوه .

organs  )التي يعمل بواسطتها ويريد عن طريقها 
 (2191  )

ولكن هاذ ال يمنع من أن الخطأ الذي يرتكبه الشخص المعنوي يرتكبه  .

فإذا دفع  . فيكون المسئول هو الشخص المعنوي والممثلون متضامنين جميعاً في المسئولية ، في الوقت ذاته ممثلوه بوصفهم أفراداً 

ألنه ال مسئولية عليه في العالقة فيما  ، ليتهالشخص المعنوي التعويض رجع على ممثليه بكل ما دفع دون أن يخصم نصيباً عن مسئو

وقد  . وإذا دفع الممثلون التعويض فال رجوع لهم على الشخص المعنوي . إذ هم الذين ارتكبوا الخطأ في الواقع ، بينه وبين ممثليه

وفي الحالة  ، و بصفته الشخصيةفتتحقق مسئولية الممثل إما باعتباره تابعاً أ ، يكون ممثل الشخص المعنوي تابعاً له كمدير الشركة

  . األولى تتحقق مسئولية الشخص المعنوي باعتباره متبوعاً 

 الطلبات والدفوع  -المطلب الثاني 

 طلبات المدعى  - 1

 سبب الدعوى – 622

 ه واحد ال يتغيردعوا(  cause)  فإن سبب ، التي يستند إليها المدعى في تأييد طلباته(  moyens)  مهما تنوعت الطرق والوسائل : 

وسواء كانت حجته أو دليله على هذا اإلخالل خطأ عقدياً ارتكبه المدعى عليه أو خطأ  . إخالل المدعى عليه بمصلحة له مشروعة :

 ، وسواء كان الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس أو ال يقبل ذلك ، وسواء كان الخطأ التقصري خطأ ثابتا أو خطأ مفترضا ، تقصيرياً 

ثم  ، فيستند أوالً إلى الخطأ التقصيري ، وقد ينتقل من وسيلة إلى وسيلة . فليست هذه كلها إال وسائل يستند إليها المدعى في دعواه

ً  ، يرتكه إلى الخطأ العقدي فهو في ذلك كله قد غير الوسائل التي يستند  ، ثم يرجع بعد ذلك إلى الخطأ التقصيري ولكن يدعيه مفترضا

  . أن يغير سبب دعواهإليها دون 

فال يعد طلباً جديداً في  ، ويترتب على ذلك أن المدعى إذا رفع دعواه مستنداً إلى النصوص الخاصة بالخطأ التقصيري الثابت

وقد رفعت الدعوى أمامه باالستناد إلى  ، بل يجوز للقاضي . االستئناف أن يستند إلى خطأ تقصيري مفترض أو إلى خطأ عقدي

أن يبني حكمه على خطأ تقصيري مفترض أو على خطأ عقدي دون أن يكون بذلك قد قضى في شيء لم  ، صيري الثابتالخطأ التق

ولكن ال يجوز للمدعى أن يغير الوسائل التي يستند إليها  . فهو إنما استند إلى وسائل لم تبدها الخصوم وهذا جائز ، تطلبه الخصوم

  . ز إبداء وسائل جديدة أمام هذه المحكمةإذ ال يجو ، ألول مرة أمام محكمة النقض

فإن الحكم يجوز قوة  ، فرفضت الدعوى ، ويترتب كذلك على ما قدمناه أن المدعى إذا رفع دعواه مستنداً إلى الخطأ العقدي مثال

ذلك أن السبب لم يتغير  . والعكس صحيح . وال يستطيع المدعى أن يعود إلى القضاء مستنداً إلى الخطأ التقصيري ، الشيء المقضى

  . وهذه هي شروط الشيء المقضى ، ولم تتغير كذلك الخصوم والموضوع ، باالنتقال من نوع من الخطأ إلى نوع آخر

فيترك الخطأ التقصيري مثال إلى  ، أما القضاء الفرنسي فقد جرى على أن المدعى ال يجوز له أن يعدل عما استندا إليه من الخطأ

وإال كان ذلك طلباً جديداً ال يجوز له أن يتقدم به ألول مرة أمام محكمة  ، أو يترك الخطأ الثابت إلى الخطأ المفترض ، الخطأ العقدي

                                                                                                                                                                    

بعدم رجوع المسئول الذي دفع التعويض كالم  ، دون مبرر ، . وتقضي بعض األحكام ) التعويض بنسبة نصيب كل منهما في المبنى

ً  ، على المسئول معه نوفمبر سنة  15) استئناف مختلط في  كما إذا اشتركا في النصب ، إذا كان الخطأ الذي ارتكباه معاً يعتبر غشا

)  و في التقليد المزورأ ، ( 95ص  99م  2519ديسمبر سنة  7) استئناف مختلط في  أو في السرقة ، ( 99ص  59م  2511

  . ( 911ص  95م  2511مارس سنة  5استئناف مختلط في 

 ، وقد تتحقق المسئولية الجناية في أحوال قليلة – 29ص  91م  2559نوفمبر سنة  7محكمة اإلسكندرية الكلية المختلفطة في  ( 2192)  

  . لغرامةكالحل واإلغالق والمصادرة وا ، فتوقع على الشخص المعنوي عقوية جنائية

فهي كذلك ال تقام على الممثلين في حالة  ، وكما أن الدعوى ال تقام على الذراع أو على الرأس في حالة الشخص الطبيعي ( 2191)  

 . ( 2577فقرة  1) مازو  الشخص المعنوي



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 االستئناف
 (2199  )

لم يجز الحكم قوة الشيء المقضى بالنسبة إلى نوع  ، كذلك إذا رفضت الدعوى على أساس نوع معين من الخطأ .

 . ن جديد على أساس نوع من الخطأ يختلف عن النوع الذي رفضت الدعوى على أساسه من قبلوجاز رفع دعوى المسئولية م ، آخر

 قد تغير –وهو هنا نوع الخطأ  –ألن السبب  ، وال يحول دون ذلك قوة الشيء المقضى
 (2195  )

.  

 يتفق مع القضاء الفرنسي ، في دائرتها الجنائية ، وقضاء محكمة النقض عندنا
 (2199  )

فعلى  ، وأما قضاؤها في الدائرة المدنية .

فقد قضت بأن الراجح في باب قوة الشيء المحكوم فيه  . وهو الرأي الذي نرجحه ، العكس من ذلك يتفق مع الرأي اآلخر الذي قدمناه

ذلك هو  كل –هو اعتبار كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عن شخصه أو عن ماله قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه 

ألن ذلك جميعاً من وسائل الدفاع أو  ، السبب المباشر المولد للدعوى بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو اسبابه

ومهما كان  ، فمهما كانت طبيعة المسئولية التي بحثها القاضي في حكمها الصادر برفض دعوى التعويض .(  moyens)  طرقه

فإن هذا الحكم يمنع المضرور من  ، إليه المدعى في طلباته أو النص الذي اعتمد عليه القاضي في حكمه النص القانوني الذي استند

ألنه يعتبر إال باالقتضاء على انتفاء مسئولية المدعى عليه قبل المدعى  ، إقامة دعوى تعويض أخرى على من حكم قبله برفض دعواه

على معنى أن كل ذلك كان من طرق  ، عقدية أو غير عقدية أو تقصيرية ، عليها طلبهعما اداعه عليه أياً كانت المسئولية التي أسس 

 ولم يكن ليبرر الحكم للمدعى على خصمه بتعويض ما ، وأن لم يتناوله البحث بالفعل فيها ، الدفاع ووسائله في دعوى التعويض
 (

2191  )
.  

                                                 

عقدية كانت  –المسئولية فالفقهاء ورجال العمل في فرنسا ينصحون المدعى أن يستند في دعواه إلى جميع النصوص الخاصة ب ( 2199)  

) أنظر  حتى ال تفلت منه فرصة في كسب دعواه مهما كان رأي القاضي في الوسيلة التي يجب أن تستند إليها الدعوى –أو تقصيرية 

  . ( 1292فقرة  – 1951فقرة  9في القضاء الفرنسي وفي نقده مازو 

  . 1291فقرة  9أنظر في الموضوع مازو  ( 2195)  

فقضت بأنه إذا كانت الدعويان العمومية والمدنية قد  . أصدرت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض أحكاماً عدة في هذا المعنىوقد  ( 2199)  

رفعنا على المتهم على أساس أنه قارف بنفسه فعل الضرب الذي وقع على عين المدعى عليه وسبب له الضرر المطلوب من اجله 

فإن المحكمة إذا داخلها الشك في أن المتهم ضرب المجني  ، هذا األساس طوال المحاكمةواستمر النظر فيهما على  ، التعويض

وتبعاً لذلك رفضت  ، فبرأته لعدم ثبوت التهمة عليه ، ولم تر أنه قارف أية جريمة أخرى يكون من سلطتها أن تحاكمه عليها ، عليه

ذلك  . كون قد أصابت إذا لم يكن في وسعها أن تحكم بغير ما حكم بهت ، الدعوى المدنية المقامة على أنه ارتكب بنفسه الفعل الضار

من القانون المدني باعتبار المدعى عليه مسئوال عن فعل نفسه تختلف من حيث  292ألن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 

وليس  ، ليه مسئوال عن فعل غيرهمن القانون المذكور باعتبار المدعى ع 291السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 

وحكمت بما لم يطلب منها  ، للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذي تقام عليه الدعوى أمامها وإال تكون قد تجاوزت سلطتها

  . ( 579ص  211رقم  15المحماة  2559) نقض جنائي في أول فبراير سنة  الحكم به

والمدعى لم يطلب أن يقضي له فيها بالتعويض على أساس  ، رفعت على أساس المسئولية التقصيريةوقضت أيضاً بأنه ما دامت الدعوى قد 

فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبني الدعوى على سبب  –إن صح أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية  –المسئولية التعاقدية 

) نقض جنائي  وهذا غير جائز في القانون ، بما لم يطلبه منها الخصومفإنها إذ تفعل تكون قد حكمت  ، غير الذي رفعها صاحبها به

  . ( 291ص  59رقم  19المحماة  2559مارس سنة  7في 

فإن هذه المحكمة إذا انتهت إلى أن أحد المتهمين هو وحده الذي  ، وقضت كذلك بأنه ما دامت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية

وأن المتهمين اآلخرين أحدهما لم يقع منه سوى تقصير في الواجبات التي يفرضها عليه  ، مطلوب التعويض عنهاقارف الجريمة ال

واآلخر لم يثبت وقوع أي  ) وهو بنك التسليف ( وبين المدعى بالحقوق المدنية ) وهو مستخدم بينك التسليف ( العقد المبرم بينه

وأن تقضي  ، ون متعيناً عليها إال تقضي بالتعويض إال على من ثبتت عليه الجريمةإذا انتهت المحكمة إلى ذلك يك –تقصير منه 

ألن حكمها على المتهم الذي خالف شروط العقد ال يكون إال على أساس المسئولية  ، برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين اآلخرين

والن حكمها بالتعويض على المتهم اآلخر ليس له  ، قانونوهذا ال يجوز في ال ، التعقدية وهو غير السبب المرفوعة به الدعوى أمامها

أما القول بأن المحكمة كان عليها في هذه الحالة أن تحكم بعدم االختصاص في الدعوى  . ما يبرره ما دام لم يثبت وقوع أي خطأ منه

قد رفضت على أساس انعدام المسئولية  المدنية بالنسبة لهذين المتهمين أحدهما أو كليهما ال برفضها فمردود بأنه ما دامت الدعوى

فإن ذلك ال يمنع المدعى بالحقوق المدنية وليس من شأنه أن يمنعه من رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو  ، التقصيرية

  . ( 72ص  91رقم  11المحاماة  2559مايو سنة  92) نقض جنائي في  المسئولية التعاقدية

 ، وهو يعارض المبدأ الذي اخذ به الحكم ، العدد الثاني 21هذا الحكم للدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد  وانظر تعليقاً على

  . ( 197ص  – 125ص  29وانظر تعليقاً آخر له في هذا المعنى في مجلة القانون واالقتصاد  –ويؤيد الرأي الصحيح الذي أخذنا به 

  . 591ص  – 295رقم  1مجموعة عمر  2595سنة  يناير 9نقض مدني في  ( 2191)  
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  موضوع الدعوى – 623

وال يجوز للقاضي أن يزيد عما طلبه المدعى وإال  . يقدره المدعى كما يرى ، وموضوع دعوى المسئولية هو التعويض عن الضرر :

كذلك ال يجوز للمدعى أن يزيد مقدار ما يطلبه من التعويض في  . ولكن يجوز له أن يقضي بأقل ، قضى فيما لم يطلبه الخصوم

  . د طلباً جديداً ألن ذلك يع ، االستئناف ألول مرة

فقد يطلب المدعى مبلغاً من النقود فيحكم القاضي بإيراد  . ولكن كيفية التعويض قد تتغير دون أن يكون في ذلك تعديل في الطلبات

وقد يغير المدعى من كيفية التعويض الذي يطلبه ألول مرة في  . وقد يطلب تعويضاً عينياً فيحكم له القاضي بتعويض نقدي ، مرتب

ثم طلب في االستئناف تعويضا عينياً مصحوباً بتهديد  ، كما لو طلب تعويضاً نقدياً أمام المحكمة االبتدائية ، ستئناف فيجوز ذلكاال

  . مالي

 (  التقادم)  دفوع المدعى عليه – 2

  : الدفوع – 624

فيدعى أن ركنا من أركانها لم يتوافر من خطأ أو  إما أن ينكر قيام المسئولية ذاتها : يدفع المدعى عليه دعوى المسئولية بأحد أمرين

وإما بأن يعترف بأن المسئولية قامت ولكنه يدعى أن االلتزام المترتب عليها قد انقضى بالوفاء أو بالمقاصة أو  ، ضرر أو سببية

  . باإلبراء أو بالتقادم أو بغير ذلك من أسباب انقضاء االلتزام

 وفي كل ذلك تطبق القواعد العامة
 (2191  )

.  

 الدفع بالتقادم – 625

وبعد أن كانت دعوى  ، فقد أدخل القانون المدني الجديد تعديال هاماً في هذا الصدد . والذي يعنينا الوقوف عنده قليال هو التقادم : 

  : المسئولية تتقادم كغيرها من الدعاوى بخمس عشرة سنة صارت تتقادم أيضاً بثالث سنوات على تفصيل نورده فيما يلي

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 211نصت المادة 

سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور  العمل غير المشروع بانقضاء ثالث نتسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع - 2"  

بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير  ، وتسقط هذه الدعوى في كل حال . بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه

 . " المشروع

المذكورة في الفقرة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد  ، على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة - 1"  

 فان دعوى التعويض ال تسقط إال بسقوط الدعوى الجنائية ، السابقة
 (2197  )

" . 

                                                 

عن جريمة رفعت الدعوى الجنائية في  ، إذا رفعت أمام المحكمة المدنية ، وقد قمنا أن هناك دفعاً خاصا بدعوى المسئولية المدنية ( 2191)  

وهذا ما يعبر  . ياً في الدعوى الجنائيةفإن الدعوى الجنائية تق من سير الدعوى المدنية حتى يفصل نهائ . شأنها أمام المحكمة الجنائية

وقد وردت هذه القاعدة في القانون اإلجراءات الجنائية الجديد في  La criminal tient le civil en etatعنه الفرنسيون بقولهم : 

ى يحكم نهائياً بالدعوى يجب وقف الفصل فيها حت ، إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية" على الوجه اآلتي :  119المادة 

على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجنائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى  . الجنائية المقامة قبل رفعها أو في أثناء السير فيها

  . "المدنية 

لتقادم دعوى التعويض تسقط با - 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  159تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2197)  

 . الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه المصاب بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه

على أنه إذا كانت  – 1 . وتسقط الدعوى كذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع

فإن هذه المدة هي التي تسقط بها الدعوى المدنية  ، عن جريمة تقرر لسقوط الدعوى الجنائية فيها مدة أطول دعوى التعويض ناشئة

ورأى بعض األعضاء أنه ال توجد عالقة ما بين سقوط دعوى التعويض  ، وفي لجنة المراجعة نوقشت المادة مناقشة طويلة . "

أت إبقاء الحكم على أصله مع تقديم الفقرة الثانية بحيث تكون استثناء لمدة الثالث ولكن األغلبية ر ، المدنية وسقوط الدعوى الجنائية

تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة  - 2" وأصبح النص النهائي الذي أقرته اللجنة هو :  ، السنوات ال من مدية الخمس عشرة سنة

يه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه إال إذا عن العمل غير المشروع بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي علم ف

 1 . فإن هذه المدة هي التي تسقط بها دعوى التعويض ، كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة تسقط الدعوى الجنائية فيها بمدة أطول

وأصبح رقم المادة  . "وتسقط دعوى التعويض في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع  –

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ اعترض على جعل يوم علم  . ووافق عليها مجلس النواب . في المشروع النهائي 211

المضرور بحدوث الضرر وبالشخص الذي أحدثه بمبدأ لسريان التقادم القصير وهو ثالث سنوات ألنه ال بد من تعيين معيار مادي 
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 الفهرس العام

وفقاً لهذا النص يجب التمييز بين ما إذا كانت دعوى المسئولية قد قامت على خطأ مدني ال يعتبر جريمة أو كانت هذه الدعوى ناشئة 

  . عن جريمة جنائية

ثالث سنوات تنقضي من اليوم الذي علم فيه (  2: )  المسئولية بالتقادم بأقصر المدتين اآلتيتين ففي الحالة األولى تسقط دعوى

المضرور بالضرر وبالشخص أنه قد يمضي على وقوع الضرر مدة تزيد على ثالث سنوات دون أن تتقادم دعوى المسئولية ويكفي 

صى شخص آلخر بمال ولم يعلم الموصى له بالوصية إال بعد موت كما لو أو ، لتحقق ذلك أن يقع الضرر دون أن يعلم به المضرور

ففي هذا  ، وتبين أن أحد الورثة وضع يده على المال الموصى به وأتلفه منذ مدة نفرضها خمس سنوات ، الموصى بمدة طويلة

وال تتقادم دعواه  ، الفرض ال يبدأ سريان التقادم إال من اليوم الذي علم فيه الموصى له بالوصية وبمن أتلف الموصى به من الورثة

وقد يعلم المضرور بوقوع الضرر  . أي باقنضاء ثماني سنوات من وقت وقوع الضرر ، إال بانقضاء ثالث سنوات من ذلك اليوم

فهنا  ، ثم اهتدى إلى معرفته بعد سبع سنوات مثال ، كما لو اصطدم بسيارة لم يعرف سائقها ، لشخص المئول عنهولكنه ال يعلم با

أي بانقضاء عشر سنوات من  ، أيضاً ال تتقادم دعوى المسئولية إال بانقضاء ثالث سنوات من وقت علم المضرور بالشخص المسئول

 –وهذا ما يحدث غالباً  –ع الضرر وبالشخص المسئول عنه في اليوم الذي وقع فيه أما إذا علم المضرور بوقو . وقت وقوع الضرر

خمس عشرة سنة من وقت وقوع (  1)  . فإن دعوى المسئولية تتقادم في هذا الفرض بانقضاء ثالث سنوات من وقت وقوع الضرر

لمسئول عنه إال بعد مدة طويلة نفرضها ثالث وهذا ال يتحقق إال إذا كان المضرور لم يعلم بوقوع الضرر أو بالشخص ا . الضرر

ألن هذه المدة اقصر  ، ففي هذا الفرض النادر تتقادم دعوى المسئولية انقضاء خمس عشرة سنة من وقت وقوع الضرر . عشرة سنة

خيرة عند إذ أن هذه المدة األ ، من مدة ثالث السنوات التي تسري من وقت علم المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه

وقد رأينا أن القانون المدني الجديد جعل التقادم بأقصر هاتين المدتين في  . الحساب تكون ست عشرة سنة من وقت وقوع الضرر

وها  ، وسنرى أنه سار على هذا النهج في االلتزامات الناشئة عن اإلثراء بال سبب ودفع غير المستحق والفضالة . دعوى بطالن العقد

فجعلها ال  ، وقد استبقى االلتزامات الناشئة عن العقد . على النهج ذاته في االلتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع نحن نراه يسير

وهذا بخالف االلتزامات األخرى  ، ألنها التزامات ارادها المتعاقدان فترتبت في ذمة الملتزم بارادته هو ، تتقادم إال بخمس عشرة سنة

  . ى الملتزمفقد فرضها القانون عل

تتقادم الدعوى في األصل بأقصر المدتين السابقتي  ، إذا نشأت دعوى المسئولية عن جريمة كجناية قتل مثال ، وفي الحالة الثانية

إذ  ، نتج عن ذلك موقف شاذ ، فإذا فرضنا أن اقصر المدتين ثالث سنوات أو خمس أو أية مدة أخرى تقل عن عشر سنوات . الذكر

من قانون اإلجراءات  29م )  فإن هذه ال تتقادم إال بعشر سنوات ، المدنية قد تقادمت قبل أن تتقادم الدعوى الجنائيةتكون الدعوى 

وإيقاع عقوبة جنائية على الجاني دون  ، وهو سقوط الدعوى المدنية مع قيام الدعوى الجنائية ، هذا الموقف الشاذ .(  الجنائية الجديد

                                                                                                                                                                    

ولكن اللجنة تبينت أن كل  ، أما العلم فقد يثير إشكاالت ال تنتهي ، لسقوط فالمسائل القضائية يجب تحديدها بواقعة ماديةثابت لمبدأ ا

التشريعات الحديثة أخذت بمبدأ المدة القصيرة للتقادم على أن يبدأ سريانها من يوم العلم بالضرر وبالشخص الذي أحدثه وبمبدأ المدة 

واالستعاضة عن  ، "الشخص الذي أحدثه " بعبارة " الشخص المسئول عنه " واستبدلت اللجنة عبارة  . العلمالطويلة في حالة عدم 

وقصد من هذا االقتراح إلى  ، "فإن دعوى التعويض ال تسقط إال بسقوط الدعوى العمومية " الشق األخير من الفقرة األولى بعبارة 

يوقف فيها سريان تقادم الدعوى العمومية بالتحقيقي أو بالمحاكمة ألن إطالق النص  اإلبقاء على الدعوى المدنية طوال المدة التي

الوارد في المشروع يجعل تقادم الدعوى المدنية يتم بانقضاء المدة التي تسقط بها الدعوى العمومية دون نظر إلى وقف سريان 

واألصح كذلك  ، ى العمومية أو تحريكها أو السير فيها قائماواالنسب أن تبقى الدعوى المدنية ما بقى الحق في رفع الدعو ، تقادمها

 . أن يرد االستثناء الخاص ببقاء الدعويين في الفقرة الثانية ألن الدعوى العمومية قد تظل باقية أحياناً مدة تجاوز الخمس عشرة سنة

)  افق مجلس الشيوخ عليها كما أقرتها لجنتهوو . 211وعلى ذلك عدلت المادة على الوجه الوارد في القانون الجديد وأصبح رقمها 

  . ( 595 – 955ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج 

استحدث المشروع في نطاق المسئولية التقصيرية تقادماً " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

غير مشروع بانقضاء ثالث سنوات على غرار ما فعل فيما يتعلق بدعاوى  فقضى بسقوط دعوى التعويض الناسئة عن عمل . قصيراً 

فإذا لم يعلم  . ويقف على شخص من احدثه ، ويبدأ سريان هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث . البطالن

ولكن دعوى المضرور تسقط على أي  ، يرفال يبدأ سريان هذا التقادم القص ، أو لم يقف على شخص من احدثه ، بالضرر الحادث

وإذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب  . الفروض بانقضاء خمس عشرة سنة على وقع العمل غير المشروع

و حدث فل . سرت هذه المدة في شأن تقادم الدعوى المدنية ، وكانت الدعوى الجنائية تتقادم بانقضاء مدة أطول ، الدعوى المدنية

كانت مدة سقوط الدعوى المدنية عشر سنوات عوضاً عن ثالث ألن الدعوى الجنائية ال تتقادم إال  ، الضرر مثال من جراء جناية

بيد أن الدعوى المدنية ال تسقط  ، وقد فرض في هذا كله أن مبدأ سريان المدة ال يختلف في الحالتين . بانقضاء تلك المدة وهي أطول

وهي مدة أطول من مدة سقوط الدعوى  ، عشرة سنة عند جهل المضرور بالضرر الحادث أو بشخص محدثه إال بانقضاء خمس

ولكن ليس يقبل انقضاء الدعوى المدنية قبل  ، وصفوة القول أن الدعوى المدنية قد تبقى قائمة بعد انقضاء الدعوى الجنائية . الجنائية

  . ( 599ص  1ضيرية ج ) مجموعة األعمال التح انقضاء الدعوى الجنائية
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فنص على أن الدعوى المدنية ال  . هو الذي أراد القانون أن يتفاده ، يض وهو أقل خطر امن العقوبة الجنائيةالتمكن من الزامه بالتعو

حتى يتمكن المضرور في الوقت الذي يعاقب فيه  ، وال تسقط إال بسقوطها ، بل تبقى قائمة مع الدعوى الجنائية ، تتقادم في هذه الحالة

وصورة ذلك  . تسقط الدعوى الجنائية قبل أن تسقط الدعوى المدنية : أما العكس فمستساغ . الجاني أن يتقاضى منه التعويض المدني

لدعوى الجنائية قد سقطت فتكون ا ، في المثل الذي نحن بصدده إال تعلم الورثة بقتل مورثهم إال بعد عشر سنوات من وقوع الجناية

ومع ذلك تبقى الدعوى المدنية إذ لم ينقض ال ثالث سنوات من وقت العلم بالجناية وبالجاني وال خمس عشرة سنة من وقت  ، بالتقادم

 وقوع الجناية
 (2195  )

ية ومثل ذلك أيضاً أن تكون الجريمة التي نشأت عنها دعوى المسئولية مخالفة بسيطة تنقضي الدعوى الجنائ .

فتكون الدعوى المدنية قائمة بعد سقوط الدعوى  ،(  من قانون اإلجراءات الجنائية الجديد 29م )  فيها بمضي ستة من يوم وقوعها

 الجنائية إذ ال تسقط الدعوى األولى بأقل من ثالث سنوات
 (2129  )

.  

 سريان النص الجديد من حيث الزمان – 626

فجعلها في أكثر األحوال اقصر من المدة التي  ، ني الجديد قد عدل مدة التقادم في دعوى المسئوليةويتبين مما قدمناه أن القانون المد : 

إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم اقصر  - 2"  وقد نصت المادة الثامنة من القانون المدني الجديد على أنه . كان القانون القديم بقرارها

أما إذا كان  - 1 . ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك ، دة من وقت العمل بالنص الجديدمما قرره النص التقديم سرت المدة الجدي

  . " فان التقادم يتم بانقضاء هذا الباقي ، الباقي من المدة التي نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد

سرقة وقعت قبل نفاذ القانون الجديد وعلم  : د تحققت في ظل القانون المدني القديمأن مسئولية مدنية ق ، لتطبيق هذا النص ، ونفرض

فإن دعوى المسئولية في هذا  ، 2552فإذا فرضنا أن السرقة وقعت في سنة  . المجني عليه بالسرقة وبالسارق قبل هذا التاريخ

أما إذا  . 2591فتتقادم في سنة  ، الفرض إذا طبق عليها القانون القديم ال تتقادم إال بخمس عشرة سنة تسري من وقت وقوع السرقة

فتتقادم في  ،(  2555أكتوبر سنة  29)  فإنها تتقادم بثالث سنوات تسري من وقت العمل بالقانون الجديد ، طبق عليها القانون الجديد

وإذا فرضنا أن السرقة وقعت في سنة  ، ومن ثم يكون القانون الجديد هو الذي ينطبق ألن التقادم بمقتضاه أسرع . 2592سنة 

وهي المدة  ، فإن القانون القديم هو الذي ينطبق ألن الباقي من مدة التقادم فيه عند نفاذ القانون الجديد أقل من ثالث سنوات ، 2591

  . 2592فتتقادم الدعوى في هذا الفرض في سنة  ، ها النص الجديدالتي قرر

 اإلثبات  -المطلب الثالث 

 عبء اإلثبات  – 1

  : عبء اإلثبات الضرر – 627

 وال يستطيع أن يخطو في دعوى المسئولية خطوة قبل أن يثبت ذلك . المدعى هو الذي يحمل عبء إثبات ما أصابه من الضرر
 (2122 

 )
.  

  : استثنائية يعفى القانون المدعى من إثبات الضرروفي أحوال 

من القانون المدني الجديد  117فقد نصت المادة  . إما بوضع قرينة قانونية غير قابلة إلثبات العكس على أن هناك ضرراً قد وقع - 2

وأكثر ما يقع  . " أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير ، قانونية كانت أو اتفاقية ، ال يشترط الستحقاق فوائد التأخير"  على أنه

  . فتستحق فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات الضرر ، إذا قدر الطرفان مقدار التعويض باتفاق بينهما ، ذلك في المسئولية التقصيرية

فقرة  115فقد نصت المادة  ، في الشرط الجزائيوإما بوضع قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس على وقوع الضرر ويكون ذلك  - 1

ويغلب  . " ال يكون التعويض االتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر"  أولى من القانون المدني الجديد على أنه

                                                 

  . 599ص  257رقم  9مجموعة عمر  2551نقض مدني في أول مايو سنة  ( 2195)  

منه في  ) حيث قصرت مدة التقادم ( وسقوط الدعوى المدنية قبيل سقوط الدعوى الجنائية أكثر احتماال في القانون المدني الجديد ( 2129)  

حتى  ، وهذا هو الذي جعل المشرع في القانون المدني الجديد ينص صراحة على االحتياط الذي نحن بصدده . القانون المدني القديم

أما القانون المدني القديم فلم يتضمن نصاً في هذه  . ال تسقط الدعوى المدنية قبل سقوط الدعوى الجنائية على النحو الذي قدمناه

فكان من النادر أن تسقط  ، دعوى المسئولية فيه كانت ال تسقط إال بخمس عشرة سنة ألن ، ولم يكن في حاجة كبيرة إليه ، المسألة

  . الدعوى المدنية قبل سقوط الدعوى الجنائية

مارس  5وفي  – 59ص  29م  2592يناير سنة  1وفي  – 5رقم  215بوريللي م  2771مايو سنة  21استئناف مختلط في  ( 2122)  

 599ص  225رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  11مة استئناف مصر الوطنية في قارن محك – 255ص  11م  2559سنة 

  . 955ص  – 957ص  29وتعليق الدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد 
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فان على إعادة الشيء إلى أصله ولكنه يتصور في المسئولية التقصيرية إذا اتفق الطر ، أن يقع هذا أيضاً في المسئولية العقدية

 ً والمفروض عند وجود شرط جزائي أن إخالل المدين بالتزامه قد أصاب الدائن  . كتعويض عن خطأ تقصيري ووضعا شرطاً جزائيا

 عوهذه قرينة قانونية تعفى الدائن من إثبات الضرر . وقد قدر المتعاقدان في الشرط الجزائي مدى هذا الضرر وقيمته ، بالضرر

  . أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ، كما يقول النص ، فللمدين أن يثبت ، لكنها تقبل إثبات العكسو

  : عبء إثبات الخطأ – 628

 . والخطأ كما قدمنا هو انحراف الشخص على السلوك المألوف للشخص العادي . األصل أن عبء إثبات الخطأ يقع على المدعى

فالمدعى  . جانب تنقل عبء اإلثبات من جانب إلى ، ا تثبت من طريق قرائن قضائية متتابعةأكثر م ، وهذا االنحراف واقعة مادية

فيثبت هذا واقعة أخرى تقوم هي  . فينتقل عبء اإلثبات إلى المدعى عليه . يبدأ بإثبات واقعة تقوم قرينة قضائية على وقوع الخطأ

إلى أن يعجز أحد الطرفين عن إثبات ما  ، وهكذا ، ء اإلثبات إلى المدعىفيعود عب . أيضاً قرينة قضائية على انتفاء الخطأ من جانبه

فقد اعتبر  ، فإن كان المدعى هو الذي عجز . فيكون هو العاجز عن اإلثبات ، يزحزح عنه القرينة القضائية التي ألقاها عليه خصمه

 فإن المدعى يكون قد تمكن من إثبات الخطأ ، وإن كان الذي عجز هو المدعى عليه . غير قادر على إثبات دعواه وخسرها
 (2121  )

.  

بفضل قرينة قانونية تكون إما قابلة إلثبات العكس  ، يعفى فيها المدعى من إثبات الخطأ ، ولكن ترد استثناءات كثيرة . هذا هو األصل

 وأما غير قابلة لذلك
 (2129  )

ضها قابال ثبات العكس كخطأ من يعهد إليه وبع ، وسنرى فيما يلي تفصيال واقيا لهذه القرائن القانونية .

ويالحظ بوجه عام أن هذه القرائن  . وبعضها غير قابل إلثبات العكس كخطأ المتبوع وخطأ حارس األشياء ، بالرقابة على غيره

 القانونية ال تعفى المدعى من إثبات وجود الحالة القانونية التي يترتب عليها قيام القرينة على الخطأ
 (2125  )

  . وسنرى ذلك في مكانه .

  عبء إثبات السببية – 629

ليس فحسب الضرر الذي وقع عليه والخطأ الذي وقع  ، فهو الذي يثبت . األصل هنا أيضاً أن عبء إثبات السببية يقع على المدعى :

  . بل أيضاً عالقة السببية ما بين الخطأ والضرر ، من غريمه

وطوراً يضيق مجال تطبيقها العملي حتى تصبح  ، فهي تارة يرد عليها استثناءات يقررها القانون . ولكن هذه القاعدة محدودة األهمية

  . القاعدة هي االستثناء

والقانون يقيم  . يقيمها القانون على وجود السببية ، كلها قابلة إلثبات العكس ، أما االستثناءات التي يقررها القانون فهي قرائن قانونية

يقيم إلى جانبها قرينة على  –قابلة أو غير قابلة إلثبات العكس  –فهو إذا أقام قرينة على الخطأ  . ث يقيم قرائن الخطأهذه القرائن حي

وتقوم ضده كذلك  ، فالمكلف بالرقابة تقوم ضده قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس على الخطأ . السببية تكون دائماً قابلة إلثبات العكس

فينفي قرينة الخطأ بإثبات أنه لم  ، ويستطيع أن ينفي كال من القرينتين . لة هي أيضاً إلثبات العكس على السببيةقرينة قانونية قاب

وحارس  . وينفي قرينة السببية بإثبات أن الضرر كان ال بد واقعا حتى لو لم يقصر أي بإثبات السبب األجنبي ، يقصر في الرقابة

وقرينة السببية وهي  ، ستها عناية خاصة تقوم ضده قرينة الخطأ وهي غير قابلة إلثبات العكسالحيوان أو األشياء التي تتطلب حرا

  . قابلة للنفي بإثبات السبب األجنبي

ففى  ، ذلك أن المدعى إذا اثبت الضرر والخطأ . رأينا أن مجال تطبيقها في العمل محدود ، فإذا تركنا االستثناءات وعدنا إلى القاعدة

ومن ثم تقوم  . تقوم في ذهن القاضي شبهة قوية في أن الخطأ هو الذي أحدث الضرر ، ومن الناحية العملية المحضة ، لأكثر األحوا

ويستطيع ذلك إذا اثبت أن  ، فيطالب هذا بنفي هذه العالقة . تنقل عب اإلثبات إلى المدعى عليه ، قرينة قضائية على عالقة السببية

وهذا هو السبب الذي دعا المشرع في القانون المدني الجديد إلى أن يورد الحكم في هذه المسألة  . الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي

 ، إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ال يد له فيه" :  على ما يأتي 219فنص في المادة  . على هذا الوضع العملي

ما لم يوجد نص أو  ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، الغير كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من

إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عينا حكم عليه بالتعويض " :  على ما يأتي 129ونص في المادة  . " اتفاق على غير ذلك

                                                 

 29جازيت  2511يونية سنة  29محكمة اإلسكندرية المختلطة في  – 52ص  51م  2515نوفمبر سنة  25استئناف مختلط في  ( 2121)  

  . 219ص  71قم ر

 1مازو  ( faute prouvee)  أنظر في أن الخطأ المفروض فرضاً غير قابل إلثبات العكس هو في الواقع من األمر خطأ ثابت ( 2129)  

  . 2151فقرة  – 2159فقرة 

وقد رأينا أن غير المدعى ال يجوز له أن ينتفع  . والقرائن القانونية على الخطأ إنما أقامها القانون لمصلحة المدعى دون غيره ( 2125)  

  . فال يصح أن يتمسك بها ال المدعى عليه وال الغير ، بهذه القرائن



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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ففي النصين وضع القانون عبء  . " له فيهما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي ال يد  ، لعدم الوفاء بالتزامه

 على عاتق المدين ال على عاتق الدائن ، من الناحية العملية المحضة ، اإلثبات
 (2129  )

.  

 وسائل اإلثبات  – 2

  : اإلثبات بجميع الطرق – 631

فإن إثبات أية واقعة  ، التي يجب إثباتها لتحقق المسئولية هي كلها وقائع مادية –الخطأ والضرر والسببية  –لما كانت األركان الثالثة 

 وبخاصة البينة والقرائن ، منها يجوز بجميع الطرق
 (2121  )

وفي أكثر األحوال يثبت الضرر والسببية بالمعاينة المادية أو بشهادة  .

اينوا الحادث وبالتحقيق الجنائي وباالنتقال إلى محل الواقعة ومعاينته أما الخطأ فأكثر ما يثبت بشهادة من ع . طبية أو بتقدير الخبراء

 وبالقرائن القضائية والقانونية
 (2121  )

.  

 تأصيل القاعدة –ارتباط القاضي المدني بالحكم الجنائي  – 631

ذلك أن دعوى المسئولية  . ئيومن أهم القرائن القانونية التي تسيطر على وسائل اإلثبات في دعوى المسئولية حجية الحكم الجنا : 

فإذا صدر حكم نهائي في  . فتخضع الختصاص القضاء الجنائي واختصاص القضاء المدني ، يغلب أن تقوم على جريمة جنائية

وهل يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي؟  ، فإلى أي حدث يصبح هذا الحكم حجة في الدعوى المدنية ، الجريمة من محكمة جنائية

  : من القانون المدني الجديد بما يأتي 591تجيب المادة 

  " ً  ال يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إال في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا
 (2127  )

" .  

                                                 

حيث ورد أن إسقاط قرينة الخطأ يكون بإثبات السبب  ، 129أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة  ( 2129)  

) مجموعة  فإن الذي ينتفى بإثبات السبب األجنبي هو عالقة السببية ال الخطأ ، عالقة السببيةوفي هذا خلط بين الخطأ و . األجنبي

  . ( 951ص  1األعمال التحضيرية ج 

وقد قضت محكمة النقض بأن الدعوى المرفوعة على سيد وخادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغا  ( 2121)  

لخادم بحلى كانت في علبة استودعتها السيد هي دعوى متضمنة في الواقع دعويين : األولى أساسها الجريمة تعويضا لها عن عبث ا

واثبات الجريمة جائز قانوناً بأي طريق من طرق  ، وفيها يدور اإلثبات بينه وبين المدعية على وقوع الجريمة ، المنسوبة إلى الخادم

الوديعة وال لها بالوديعة إال صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التي وقعت عليها فهي دعوى غير متوقفة على عقد  ، اإلثبات

 ، والثانية موجهة إلى السيد . وهذا ليس من شأنه أن يغير من حقيقة الدعوى وال من طريق اإلثبات فيها ، الجريمة كانت وديعة

وهذه ليس مطلوبا فيها إثبات عقد  ، حال تأدية وظيفته عندهوأساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى األولى قد ارتكب الجريمة في 

رقم  9مجموعة عمر  2551) نقض مدني أول مايو سنة  ومن ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة والقرائن . الوديعة على السيد

فقد تكون  . بذات األمر المطلوب إثباته وإنما يتعلق ، وقضت أيضاً بأن الدليل ال ارتباط له بالمسئولية في حد ذاتها . ( 591ص  257

المسئولية تعاقدية ومع ذلك يكون اإلثبات فيها بالبينة والقرائن كما في حالة التعهد بعدم فعل شيء عندما يرغب المتعهد له إثبات 

اإلثبات فيها بالكتابة حتما  وقد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية ومع ذلك يكون . مخالفة المتعهد له إثبات مخالفة المتعهد لتعهده

بالنسبة للعقد المرتبط بها إذا كانت قيمته تزيد على ألف قرش في غير المواد التجارية واألحوال األخرى المستثناة كما هي الحال في 

  . ( 19ص  95رقم  9مجموعة عمر  2559فبراير سنة  15) نقض مدني في  جريمة خيانة األمانة

مارس سنة  22وفي  – 212ص  9م  2759يناير سنة  9وفي  – 299ص  5م  2751فبراير سنة  5ي استئناف مختلط ف ( 2121)  

 19وفي  – 11ص  19م  2521ديسمبر سنة  27وفي  – 159ص  19م  2597يونية سنة  15وفي  – 251ص  م ( 2751

  . 195ص  51م  2599يناير سنة  17وفي  – 29ص  52م  2517أكتوبر سنة 

ال يرتبط القاضي المدني بالحكم " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  955تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2127)  

وفي لجنة المراجعة رؤى أن المعنى  . "الجنائي في الواقع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة 

اليرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي " فوافقت اللجنة على أن يكون نص المادة كما يأتي :  ، يكون أوضح لو ذكر الحكم العكسي

ووافق مجلس  . في المشروع النهائي 525وأصبح رقم المادة  . "إال في الوقائع التي فصل فهيا هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً 

ثم وافق عليها مجلس  . 591جنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تحت رقم المادة وكذلك وافقت عليه ل . النواب على المادة دون تعديل

  . ( 517ص  – 515ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية ج  الشيوخ دون تعديل

م المادة استلهم المشروع في صياغة هذه المادة أحكا - 2" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : 

ويراعى أن حجية  . من التقنين البرتغالي 1991من التقنين الهولندي والمادة  2591من المشروع الفرنسي اإليطالي والمادة  999

فهي مطلقة بمعنى أن ما قتضي به  ) ا ( . األحكام الجنائية تنطوي على معنى اإلطالق من ناحية ومعنى االقتصار من ناحية أخرى
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 force de la chose jugee)  يربط القضاء المدني بمقتضى قوة األمر المقضيوتأثير هذه القاعدة ال يرجع إلى أن الحكم الجنائي 

وال يمكن أن يتحقق هذا إال في قضاء مدني يقيد قضاء  ، تقتضي الوحدة في الخصوم والموضوع والسبب ، فإن قوة األمر المقضي( 

فلن يكون هذا لوحدة في الخصوم  ، أن يقيد قضاء مدنياً أما القضاء الجنائي إذا أريد  . مدنياً أو في قضاء جنائي يقيد قضاء جنائياً 

وال لوحدة في الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية  ، فالخصوم في الدعوى الجنائية وفيهم النيابة العامة غيرهم في الدعوى المدنية

فكيف  . التعويض خطأ مدنيوال لوحدة في السبب فسبب العقوبة خطأ جنائي وسبب  ، العقوبة وموضوع الدعوى المدنية التعويض

  . يقوم التقييد على هذا األساس وقوة الشيء المقضي تقتضي الوحدة في هؤالء جميعاً 

أما االعتبار القانوني فهو أن الحكم  . أحدهما قانوني واآلخر عملي ، وإنما يرجع تقييد القضاء الجنائي للقضاء الدين إلى اعتبارين

فهؤالء ال يجوز لهم أن  ، ومنهم الخصوم في الدعوى المدنية ، بما جاء فيه على الناس كافة فهو حجة ، الجنائي له حجية مطلقة

أن يقول القاضي  ، والمسائل الجنائية من النظام العام ، واالعتبار العملي هو أنه من غير المستساغ . يناقشوا حجية الحكم الجنائي

وقد آمنت الناس على  ، كان مؤذياً للشعور العام ، جنائي بإدانة متهم أو ببراءته فإذا صدر حكم . الجنائي شيئاً فينقضه القاضي المدني

أن يأتي القاضي المدني فيقول إن المتهم برىء فال يحكم عليه بالتعويض في الوقت  ، اثر الحكم الجنائي بأن المتهم مجرم أو برئ

 فيحكم عليه بالتعويض بعد أن قال القاضي الجنائي أنه برئ أو يقول إن المتهم مجرم ، الذي قال فيه القاضي الجنائي أنه مجرم
 (2125 

 )
.  

                                                                                                                                                                    

فقرة أولى من تقنين تحقيق الجنايات المختلط على إلزام المحكمة المدنية  25ولذلك نصت المادة  ، ة يكون ملزما للكافةالمحاكم الجنائي

بالفصل طبقاً لما قضى به نهائياً من المحكمة الجنائية إذا استلزم الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها معرفة ما إذا كانت هناك جريمة 

ونصت المادة نفسها في فقرتها الثانية على إلزام المحكمة المدنية بوقف الفصل في الدعوى  ، ه ارتكابهاقد ارتكبت ومن ينسب إلي

وهي  ) ب ( . وذلك اتقاء لتعارض األحكام ، المدنية المترتبة على وقوع الجريمة إذا رفعت الدعوى الجنائية قبل الفصل فيها نهائياً 

وهي الحالة التي  –ففي حالة عدم الحكم بعقوبة  . أي ما فصل فيه الحكم ، ا قضى به فعالقاصرة بمعنى أن نطاق إلزامها ال يجاوز م

يجوز للقاضي المدني أن يحكم على المتهم بالتعويض دون أن ينطوي حكمه  –من المشروع الفرنسي اإليطالي  999تواجهها المادة 

وبة قد يرجع إلى انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم أو بالتقادم فالواقع أن عدم القضاء بالعق . هذا على تعارض مع الحكم الجنائي

دون إن يفصل في الواقعة التي أسست عليها  ، وإزاء ذلك ال يحكم القاضي بالعقوبة لتوافر هذا السبب أو ذاك ، أو بالعفو الشامل

 ، لمنسوبة إلى المتهم يمتنع توقيع عقوبة بشأنهاوما دام القاضي الجنائي قد اقتصر على الفصل في أن الواقعة ا . الدعوى الجنائية

 ً وأن يؤسس قضاءه على الواقعة نفسها  ، فللقاضي المدني والحال هذه أن يقضي بالتعويض دون أن يعارض بذلك ما قضى به جنائيا

ً  . بوصفها تقصيراً مدنياً وقع من المتهم إذ لس ثمة تالزم بين المسئولية  ، ثم أن الحكم بالبراءة قد ال ينفى قيام التقصير المدني أيضا

فيجوز أن يقتصر نطاق الدعوى العمومية على فعل معين ال يستتبع مسئولية جنائية ولكنه يستتبع  ، الجنائية والمسئولية المدنية

وفي هذه الحالة تفصل المحكمة الجنائية في المسئولية الجنائية وحدها وتقضي بالبراءة ولو أن الواقعة التي فصلت  ، مسئولية مدنية

فيجوز مثال أن يبرا المتهم من جريمة مخالفة قواعد المرور مع  . فيها أو وقائع أخرى لم تنظر فيها قد تكون أساساً لدعوى مدنية

فإذا اقتصر القاضي الجنائي على الفصل في أن الواقعة  . ني ال يصدق عليه وصف الجريمةالحكم عليه بالتعويض عن تقصير مد

ً  ، المنسوبة إلى المتهم ال تعتبر جريمة  – 1 . جاز للقاضي المدني أن يقضي بالتعويض دون أن ينقاض بذلك ما قضى به جنائيا

ة أو بانتفاء وجه استيفاء العقوبة أمام المحاكم المدنية هو اقتصار فالشرط الجوهري في انتفاء حجية األحكام الجنائية الصادرة بالبراء

ويتحقق هذا الشرط متى قضى الحكم بان الواقعة لم يعد  . القاضي الجنائي على الفصل في الواقعة الجنائية دون الفصل في نسبتها

ولكن لو فرض أن القاضي أسس البراءة على نفي  ، ( ) البراءة وجه الستيفاء العقوبة بشأنها أو إنها ليست مما يقع تحت طائلة العقاب

وتعين على القاضي المدني أن يفصل طبقاً لهذا  ، كان لحكمه قوة الشريء المقضي به بشأن هذه النسبة ، نسبة الواقعة إلى المتهم

من هذا التقنين إذ  991ناً من المادة ويستفاد هذا الحكم ضم . من تقنين تحقيق الجنايات المختلط 25وفقاً لما تقضي به المادة  ، القضاء

إذا برئ المتهم وألزم بتعويضات للمدعى المدني بالحق المدني يكون تقدير المصاريف الواجب الحكم بها عليه " تنص على أنه 

لى هذه المادة وقد استند القضاء بوجه خاص إ . "للمدعى بالحق المدني المذكور حسب القواعد المقررة في المواد المدنية والتجارية 

يونية سنة  5جريدة المحاكم المختلطة  2597مايو سنة  9) جنح المنصورة في  وقضى بإلزام المتهم بالتعويضات رغم الحكم ببراءته

مايو  25) استئناف مختلط في  ورغم تقادم الدعوى العمومية ( 271ص  25م  2591مارس سنة  11واستئناف مختلط في  2597

  . ( 511ص  – 519ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . " ( 577ص  95م  2511سنة 

وقد قضت محكمة النقض بأنه يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر باإلدانة حجيته أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون  ( 2125)  

فإنه ليس من  . دني على خالف الحكم الجنائيوذلك منعاً من أن ييجئ الحكم الم ، أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى التي صدر فيها

ثم تأتي المحكمة المدنية  ، المقبول في النظام االجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه

لتعلقها بأرواح الناس  –ة في حين أن الشارع قد أحاط اإلجراءات أمام المحاكم الجنائي ، فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه

مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر باإلدانة محل ثقة الناس كافة  ، بضمانات اكفل بإظهار الحقيقة –وحرياتهم وأعراضهم 

واذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته لألطيان  . بصورة مطلقة ال يصح معها بأي حال إعادة النظر في موضوعه
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هو الذي أملى القاعدة التقاضي بأن القاضي  ، وجعل هذه مسايرة لتلك ، فمنع التعارض ما بين األحكام الجنائية واألحكام المدنية

وإنما  ، لذلك ال تشترط في تطبيق القاعدة ال وحدة الخصوم وال وحدة الموضوع وال وحدة السبب . المدني يرتبط بالحكم الجنائي

  . هي التي تنتقل اآلن إليها . تشترط شروط ثالثة أخرى

  الشرط األول أن يكون المطلوب تقييده هو القضاء المدني –شروط القاعدة  – 632

 ، فال يتقيد إال بقضاء جنائي مثله يكون قد حاز قوة الشيء المقضي ، بحجيته المطلقةفالقضاء الجنائي هو الذي يراد عدم اإلخالل  :

والذي يتقيد بالقضاء الجنائي هو  . مع مراعاة الشروط المعروفة من وحدة في الخصوم ووحدة في الموضوع ووحدة في السبب

  . بل والقضاء اإلداري ، فيشمل القضاء المدني والقضاء التجاري ، القضاء المدني بمعناه الواسع

ويكفي أن يكون الحكم الجنائي صادراً من أية  : الشرط الثاني أن يكون الحكم الذي يتقيد به القاضي المدني هو حكم جنائي – 199

 ال ، ولكن يجب أن يكون الحكم الجنائي صادراً في الموضوع . حتى لو كانت جهة استثنائية كالقضاء العسكري ، جهة قضائية جنائية

 حكماً تحضيرياً وال حكماً تمهيدياً وال أمراً متعلقاً بعمل من أعمال التحقيق الجنائي وال قراراً صادراً من النيابة العامة
 (2119  )

ويجب  .

  . أن يكون حكماً نهائياً 

ً  . ويجب أيضاً أن يكون الحكم الجنائي سابقاً في صدوره على الحكم المدني الذي يراد تقييده واستقرت  ، إذ لو كان الحكم المدني سابقا

أن ينعي على حكم  –كما تقول محكمة النقض  –وال يعقل  . لم يجز المساس به بسبب حكم جنائي يصدر بعده ، به حقوق الطرفين

 مخالفته حكماً لم يكن قائماً وقت صدوره
 (2112  )

.  

                                                                                                                                                                    

وبنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكا بملكيته اياها استناداً على عقد بيع سبق الحكم  ، ازع عليهاالمتن

 59رقم  5مجموعة عمر  2555يناير سنة  29) نقض مدني في  فإنها ال تكون قد خالفت القانون ، جنائياً بإدانته في تهمة تزويره

  . ( 159ص 

أيضاً بان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية يجب أن تكون له حجية المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية بالنسبة لما  وقضت محكمة النقض

وليست  . يقتضي الفصل في تلك الدعوى بيانه فيه حسب القانون متى كان مناط الدعوى المدنية ذات الفعل الذي تناوله هذا الحكم

ضوع والسبب في الدعويين وأما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها الشارع العلة في ذلك اتحاد الخصوصم والمو

األمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة ال مصلحة  –في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول إلى الحقيقة الرتباطها باألرواح والحريات 

وهذا يستلزم حتماً إال  . وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام ، لى اإلطالقمما يقتضي أن تكون األحكام الجنائية محل ثقة ع ، األفراد

حتى ال يجبر ذلك إلى تخطئها من جانب أية  ، تكون هذه األحكام معرضة في أي وقت إلعادة النظر في الموضوع الذي صدرته فيه

تقرير حجية الحكم الجنائي في الدعوى المدنية  وإذا كان تفادي التعارض على الوجه المتقدم هو العلة في . جهة من جهات القضاء

فإن جريمة األقراض بالربا ال تختلف في هذا الصدد عن غيرها من الجرائم لتوافر هذه العلة فيها هي أيضاً  ، المتعلق موضوعها به

ضي المدني فيما أثبته خاصاً فالحكم الجنائي الصادر على المتهم في جريمة االعتياد على األقراض بفوائد ربوية يكون ملزما للقا –

وإذا ابيح للقاضي المدني إعادة النظر فيه  ، ألن مقدار الفائدة عنصر أساسي في هذه الجريمة ، بسعر الفائدة التي حصل األقراض بها

زماً له فيما وكذلك يكون مل . لجاز أن يؤدي ذلك إلى وجود التناقض فين الحكمين المدني والجنائي في أمر هو من مستلزمات االدانة

إذ القانون لم ينص على عدد المرات التي تكون  ، باالدانة –مهما كان عددها  –أثبته عن وقائع األقراض لتعلق هذه الوقائع أيضاً 

األمر الذي يستوجب أن تكون التهمة التي حصل العقاب عليها متضمنة جميع األفعال الداخله في الجريمة حتى وقت  ، االعتياد

وتعليق الدكتور سليمان مرقص في مجلة  – 251ص  97رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  5نقض مدني في  ) المحاكمة

  . ( 257ص  – 251ص  29القانون واالقتصاد 

ير فهذا الحكم يحول بتاتا دون نظر دعوى تزو ، نافية وقوع التزوير ، وقضت كذلك بأنه إذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة متهم بتزوير عقد

) نقض  هذا العقد التي يرفعها بصفة فرعية من كان مدعياً بالحق المدني في وجه المتمسك بالعقد الذي كان متهماً في الدعوى الجنائية

  . ( 511ص  291رقم  1مجموعة عمر  2595يناير سنة  21مدني في 

  (2119 )  ً سواء ألنها قدرت أن وقوع الحادث ال يرد  ، كان سببه وقد قضت محكمة النقض بان قرار الحفظ الذي تصدره النيابة العامة أيا

هذا القرار ال يجوز قوة  –إلى خطأ مهما كانت صوره أو ألن نسبة الخطأ إلى شخص بعينه غير صحيح أو لم يقم عليه دليل كاف 

 طأ ونسبته إلى المدعى عليه فيهافال يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخ ، األمر المقضي قبل المضرور بالحادث

  . قضائية ( 27سنة  95الطعن رقم  2555أكتوبر سنة  11) نقض مدني في 

وقد قضت محكمة النقض بأن االحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني محله أن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم  ( 2112)  

 . إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائي مدني ال يصح المساس بها بسبب حكم جنائي يصدر بعده ، المدني ال الحقاً له

ثم أثير هذا النزاع أمام محكمة مدنية أخرى وأخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة  ، وعلى ذلك إذا فصل في نزاع من محكمة مدنية

ولو كان قد صدر بين الحكمين حكم جنائي  ، ا ال تكون اخطأت في تطبيق القانونفإنه ، المدنية األولى في حق من صدر بينهم الحكم



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وذلك بفضل القاعدة التي تقضي بأن الدعوى الجنائية  ، ى الحكم المدنيوالذي قع كثيراً أن يكون الحكم الجنائي سابقاً في صدوره عل

وجب أن  ، فإذا رفعت الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية والدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية . تقف من سير الدعوى المدنية

أن يكون الحكم الجنائي النهائي سابقاً في صدوره على  وبذلك يتحقق ، توقف الدعوى المدنية حتى يفصل نهائياً في الدعوى الجنائية

 ليتقيد هذا به الحكم المدنين
 (2111  )

ويندر أن يسبق  . وهذه هي الحكمة المتواخاة منها ، ذلك ما تقضى به قاعدة وقف الدعوى المدنية .

مة المدنية وفصل فيها نهائياً قبل رفع الدعوى وال يتحقق هذا إال إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحك . الحكم المدني الحكم الجنائي

  . وفي هذه لحالة ال يتقيد الحكم المدني بالحكم الجنائي كما قدمنا . الجنائية

بأن يدخل  ، أن ترفع الدعويان الجنائية والمدنية معاً أمام المحكمة الجنائية : بقى أن تواجه فرضاً هو الذي يقع في الغالب من األحوال

فال يتصور أن يسبق الحكم الجنائي  ، في هذا الفرض يصدر حكم واحد في الدعويين ، عياً مدنياً في الدعوى الجنائيةالمضرور مد

والقاضي الجنائي الذي يصدر هذا الحكم  ، وبذلك ال يكون هناك محل لتطبيق قاعدة تقييد الحكم المدني بالحكم الجنائي ، الحكم المدني

فإذا وقع أن  . وبهذا يتحقق االنسجام فعال ما بين الجزء الجنائي والجزء المدني ، التنسيق ما بين أجزائهالواحد يتقيد طبعاً بمراعاة 

 كان هذا سبباً للطعن بالنقض في الحكم ، تعارضا
 (2119  )

.  

الشرط الثالث أن يكون ما يتقيد به القاضي المدني هو الوقائع التي فصل فيها الحكم الجنائي وكان فصله فيها  – 634

 ً  : ضروريا

فالقاضي المدني يتقيد بما فصل فيه القاضي الجنائي من الوقائع  . يذكره 591لذلك تكفل نص المادة  ، وهذا هو أدق الشروط الثالثة 

 بما كان الفصل فيه ضرورياً لقيام الحكم الجنائي فهذان أمر بما فصل فيه القاضي الجنائي من هذه الوقائع إال وال يتقيد . دون القانون

  . نتولى بحثهما أن

فال يتقيد بالتكييف القانوني الذي اتبعه القاضي  . يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجنائي من الوقائع دون القانون(  أوالً )  

مثل ذلك أن يحكم القاضي الجنائي ببراءة سائق السيارة من تهمة القتل خطأ ألن الوقائع  . ئي لهذه الوقائع من الناحية الجنائيةالجنا

 بل عليه إن ، فال يتقيد القاضي المدني بهذا التكييف الجنائي ، التي ثبتت ال يمكن تكييفها من الناحية الجنائية بأنها خطأ معاقب عليه

ويحكم القاضي المدني  ، فالخطأ المدني هنا مفروض في جانب السائق ، ييف المدني وهو يختلف عن التكييف األوليلتزم التك

 بتعويض على السائق الذي حكم القاضي الجنائي ببراءته
 (2115  )

.  

                                                                                                                                                                    

: كان الحكم األول قد صدر نهائياً  911ص  211رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  1) نقض مدني في  مخالف للحكم األول

فادعى هذا تزويرها وقضى برفض  ، تريبين المشتري والبائع بصورية البيع بناء على ورقة ضد ادعى البائع صدورها من المش

طعن المشتري في حكم المحكمة المدنية بالتماس إعادة  ، ثم لما قضت المحكمة الجنائية بإدانة المتهم بتزوير ورقة الضد . دعواه

بل الحكم في ولكن ق –وبعد الحكم الجنائي  . ولكن المحكمة المدنية قضت برفض االلتماس ، النظر بناء على صدور الحكم الجنائي

فقضى في  ، ورفع المشتري الثاني بعد الحكم في االلتماس دعواه على البائع بملكية المبيع ، باع المشتري العقار إلى آخر –االلتماس 

  . هذه الدعوى المدنية الثانية برفضها بناء على الحكم األول الصادر بصحة ورقة الضد (

ان المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائي هو أن يكون هذا الحكم صادراً وقضت محكمة النقض أيضاً بان محل التمسك ب

إذ ال يعقل  ، فإذا كان الحكم في الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائي فال محل لذلك . قبل الفصل في الدعوى المدنية ال يعد ذلك

 919ص  279رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  22) نقض مدني في  أن ينعى حكم مخالفته حكما لم يكن قائماً وقت صدوره

) .  

بل يجوز للقاضي المدني من  ، ويجوز للخصم الذي يتمسك بالحكم الجنائي ليقيد به القاضي المدني أن يقدم صورة منه ( 2111)  

 ، ألن هذا يعتبر من النظام العام ، تلقاء نفسه أن يأمر بضم هذه الصورة حتى يعرف مدى الحكم الذي يجب عليه أن يتقيد به

  . للقاضي أن يراعيه ولو لم تصليه الخصوم

لم يجز أن يقال إن  ، واستؤنف الحكم في شقه المدني دون الجنائي ، فإذا صدر حكم واحد في الدعويين الجنائية والمدنية ( 2119)  

ذلك أن االستئناف يعيد القضية في جميع  . د هذا بذاكفيجب أن يتقي ، الحكم الجنائي قد أصبح نهائياً وقد سبق الحكم المدني

حتى في الشق  ، ويمنع االستئناف من أن يصبح الحكم نهائياً  ، نواحيها إلى ما كانت عليه في الحدود التي استؤنف فيها الحكم

فلمحكمة  . ( 2195فقرة  1) مازو  من حيث المصالح التي ظلت عن طريق االستئناف باقية في الخصومة ، الذي لم يستأنف

االستئناف إذن أن تلغى الحكم بالتعويض لمصلحة المتهم الذي حكم القاضي االبتدائي بإدانته وأصبحت اإلدانة نهائية بعدم 

كما لها أن تحكم بالتعويض على المدعى عليه الذي حكم القاضي االبتدائي ببراءته وأصبحت البراءة نهائية بعدم  ، استئنافها

  . استئنافها

المجموعة  2597يونيه سنة  15أنظر في أن الحكم الجنائي بالبراءة ال يمنع من المسئولية المدنية : نقض جنائي في  ( 2115)  

 2599ديسمبر سنة  19وفي  – 222ص  295رقم  1الشرائع  2525ديسمبر سنة  9وفي  – 72ص  95رقم  29الرسمية 
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  ( ً  . ضرورياً لقيام الحكم الجنائيوال يتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجنائي من الوقائع إال بما كان الفصل فيه (  ثانيا

بل هو ال يتقيد منها إال بما كان ضرورياً للحكم  ، فليس يتقيد القاضي المدني بجميع الوقائع التي عرض لها الحكم الجنائي وأثبتها

فال يتقيد به القاضي  ، أما ما لم يكن ضرورياً من هذه الوقائع . بحيث لو لم تثبت النهدم الحكم الجنائي ولما أمكن أن يقوم ، الجنائي

أن يصدر حكم جنائي (  2: )  ونستعرض الفرضين المحتملين في تطبيق هذه القاعدة الدقيقة . المدني مهما أكده القاضي الجنائي

  . أو يصدر بالبراءة(  1)  باإلدانة

 حكم جنائي باإلدانة - 2
 (2119  )

كان القاضي المدني حراً  ، إذا سكت هذا الحكم عن ركن الضرر ولم يتعرض له ال بإثبات وال بنفي :

يبين على من  وإذا اثبت وقوعه فله إن . فله أن يثبت في حكمه المدني وقوع الضرر أو عدم وقوعه ، غير مقيد في هذا الخصوص

لم يتقيد القاضي المدني بهذا إال إذا كان وقوع الضرر أو عدم  ، أما إذا عرض الحكم الجنائي لركن الضرر فأنكر وقوعه . وقع

ولم  ، فإذا قال القاضي الجنائي في حكمه إن ضرراً ما لم يقع على المجني عليه . وقوعه من شأنه أن يؤثر في منطوق الحكم الجنائي

وله أن يثبت في حكمه أن المجني  ، اضي الجنائيلم يتقيد القاضي المدني بما قاله الق ، يكن وقوع الضرر ركناً من أركان الجريمة

ألنه حتى لو أصيب المجني عليه بضرر فإن  ، إذ ال خوف من التعارض ما بين الحكمين الجنائي والمدني ، عليه قد أصابه ضرر

تقيد  ، ال فعل تاموبنى على ذلك أن الجريمة شروع  ، وإذا حكم القاضي الجنائي بأن الضرر لم يقع . الحكم الجنائي يبقى صحيحاً 

ألن هذا يتعارض مع الحكم الجنائي في مسألة لو صح فيها  ، القاضي المدني بالحكم الجنائي ولم يستطع أن يقول إن الضرر قد وقع

يبقى أن يعرض الحكم الجنائي لركن الضرر فيثبت . الحكم المدني النعدم الحكم الجنائي وهو يقول على أن الجريمة شروع ال فعل تام

لم يتقيد القاضي المدني  ، كالحكم في مخالفة من مخالفات المرور ، فإن كان وقوع الضرر غير مؤثر في الحكم الجنائي . وعهوق

وإن كان وقوع الضرر  . ألنه حتى لو صح هذا لم ينهدم الحكم الجنائي ، وله أن يثبت في حكمه أن الضرر لم يقع ، بالحكم الجنائي

وال يستطيع أن ينفي في حكمه هذه  ، تقيد القاضي المدني بأن القتل قد وقع ، كالحكم باإلدانة في تهمة قتل ، مؤثراً في الحكم الجنائي

كما  ، تقيد به القاضي المدني ، وإذا عين الحكم الجنائي الشخص الذي وقع عليه الضرر وكان هذا مؤثراً في الحكم الجنائي . الواقعة

فال يستطيع القاضي  ، إذا اثبت القاضي الجنائي أن السرقة وقعت على الزوج أو أن هتك العرض وقع على شخص تحت سلطة المتهم

فإن كون المجني عليه هو زوج المتهمة أعفى هذه من  ، ألن الحكم الجنائي يتأثر بهذا التعارض ، المدني أن يثبت في حكمه غير ذلك

وإذا عرض القاضي الجنائي للضرر من  . المجني عليها هي تحت سلطة المتهم شدد من عقوبة هتك العرض وكون ، عقوبة السرقة

كأن اثبت  ، أما إذا أثر . فال يتقيد به القاضي المدني ، فإن هذا ال يؤثر عادة في الحكم الجنائي ، حيث طبيعته أو من حيث مقداره

ً القاضي الجنائي أن الضرر هو عاهة مستديمة أو  تقيد القاضي  ، اثبت أن الجرح نشأ عنه عجز عن العمل مدة تزيد على عشرين يوما

والن الجرح إذا اعجز عن العمل مدة تزيد على عشرين يوماً استوجب  ، ألن العاهة المستديمة قلبت الجنحة إلى جناية ، المدني بذلك

  . عقوبة أشد

وإال لما صدر حكم  ، اضي باإلدانة يكون قد عرض له حتما وأثبت وجودهفإن الحكم الجنائي الق . أما بالنسبة إلى ركن الخطأ

 ، ذلك أن كل خطأ جنائي هو في الوقت ذاته خطأ مدني . فيتقيد القاضي المدني في حكمه بوجود الخطأ من الناحية المدنية . باإلدانة

 وال عكس
 (2111  )

كجريمة  ، ال يحدث ضرراً  –أ مدني كما قدمنا وهو في الوقت ذاته خط –وإذا كان قد يقع أن الخطأ الجنائي  .

فإن ذلك ال يرجع إلى أن الخطأ الجنائي ليس بخطأ  ، فال تتحقق المسئولية المدنية ، التشرد وجرائم المرور والشروع في الجرائم

ي المدني بما اثبته الحكم كذلك يتقيد القاض ، بل يرجع إلى أن ركناً من أركان المسئولية التقصيرية لم يقم وهو ركن الضرر ، مدني

فإذا قال الحكم الجنائي إن المتهم صدر منه خطأ هو  . بل أيضاً في ركنه المعنوي . ال في ركنه المادي فحسب ، الجنائي من الخطأ

امة الخطأ أما بيان جس . لم يجز للقاضي المدني أن ينفي المسئولية المدنية بدعوى اإلكراه أو عدم التمييز أو نحو ذلك ، مسئول عنه

 . في الحكم الجنائي فيقيد القاضي المدني أو ال يقيده وفقاً لما إذا كانت هذه الجسامة ضرورية لقيام الحكم الجنائي أو غير ضرورية

ألن وصف الخطأ الجنائي بأنه عمد  ، فإن القاضي المدني يتقيد بهذا الوصف ، فإذا وصف الحكم الجنائي الخطأ بأنه عمد أو غير عمد

فإن هذا ليس من  ، وإذا وصف الحكم الجنائي الخطأ بأنه جسيم أو يسير . أو غير عمد من شأنه أن يؤثر في وصف الجريمة ذاتها

حية الجنائية ليس ألن الخطأ الجسيم من النا ، فال يتقيد به القاضي المدني ، شأنه أن يؤثر في الحكم الجنائي وإن أثر في تقدير العقوبة

  . هو حتما الخطأ الجسيم من الناحية المدنية

ويكون األمر أمر  . فكأنما اثبت أن الضرر قائم أو غير قائم ، فإن أثبت الحكم الجنائي أنه موجود أو غير موجود ، أما ركن السببية

ً وإذا اثبت  . وقد مر بنا تفصيل ذلك ، حكم جنائي اثبت قيام الضرر أو عدم قيامه ينفي رابطة  الحكم الجنائي أن هناك سبباً أجنبيا

ولكن إذا جعل الحكم الجنائي هذا السبب األجنبي داعياً لتقسيم التعويض بين المسئول  . فكأنما اثبت أن الضرر غير قائم ، السببية
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  . فإن العفو إنما يزيل األثر الجنائي دون األثر المدني ، حتى لو صدر عفو عن الجريمة أو عن العقوبة ( 2119)  

إذ يجوز أن يكون هناك خطأ  ، ي بالبراءةلذلك ال يتقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي الذي نفي الخطأ الجنائي وقض ( 2111)  

  . وسيأتي ذكر ذلك ، مدني دون أن يوجد خطأ جنائي



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

إذ هو ليس ضرورياً لقيام الحكم  ، لم يكن القاضي المدني مقيداً بهذا التقسيم ، وفقاً للقواعد التي مر ذكرها ، والمصاب والغير

  . الجنائي

فإن ما ورد في هذا الحكم مما يعد ضرورياً لقيامه يقيد القاضي  ، كذلك إذا صدر حكم جنائي ببراءة المتهم : حكم جنائي بالبراءة - 1

ً  . المدني ي بالبراءة وجود الضرر وطبيعته ومداه فإذا اثبت الحكم القاض . وال يتقيد هذا بما ورد في الحكم الجنائي إذا لم يكن ضروريا

إذ هو ليس ضرورياً لقيام الحكم  ، فإن ما ورد فيه عن وجود الضرر وعن طبيعته ومقداره ال يقيد القاضي المدني ، ولكنه برأ المتهم

فال  ، تم دون أن يقع ضررألن الجريمة قد ت ، فليس هذا مؤثراً في قيامه ، وإذا أنكر الحكم الجنائي وقوع الضرر . الجنائي بالبراءة

على أنه قد يكون وقوع الضرر ركناً من أركان الحكم الجنائي القاضي بالبراءة أن القتل قد وقع أو أن  . يتقيد القاضي المدني بذلك

  . فإن هذا يقيد القاضي المدني ، الضرب أفضى إلى الموت

فإن  ، في أحد ركنيه المادي أو المعنوى أو في ركنيه جميعاً  ، وقوعهوإذا اثبت الحكم الجنائي القاضي بالبراءة عدم وقوع الخطأ أو 

فإذا قال هذا الحكم إن المتهم لم يرتكب الخطأ المنسوب إليه أو أن الخطأ  . القاضي المدني يتقيد بما ورد من ذلك في الحكم الجنائي

ففي كل هذه األحوال  ، عليه أو ألنه كان يدافع عن نفسهوقع منه في ماديته ولكنه غير مسئول عنه ألنه عديم التمييز أو ألنه اكره 

وال يستطيع أن يقول إن المتهم ارتكب الخطأ وهو مسئول عنه ألنه مميز أو ألنه لم  ، يتقيد القاضي المدني بما أثبته الحكم الجنائي

 يكره أو ألنه لم يكن في حالة دفاع شرعي
 (2111  )

ولكن ذلك ال يعني أن القاضي المدني يتقيد بالتكييف الجنائي للوقائع التي أثبتها  .

فقد يرى القاضي الجنائي أن المتهم غير مدان ألنه لم يثبت في جانبه خطأ جنائي يجعله مسئوال عن القتل بإهمال  . الحكم الجنائي

ذلك على المتهم بالتعويض ألنه مسئول عن خطأ مدني مفروض ولكن القاضي المدني قد يحكم مع  ، وهي الجريمة التي نسبت إليه

 في جانبه
 (2117  )

.  

فتتبع األحكام التي  ، فكأنما اثبت قيام الضرر أو عدم قيامه ، وإذا اثبت الحكم الجنائي القاضي بالبراءة وجود السببية أو انعدامها

ولكن إذا اثبت  . ب أجنبي ينفي السببية فكأنما اثبت عدم قيام الضرروكذلك إذا اثبت الحكم الجنائي وجود سب . قدمناها في هذه المسألة

                                                 

فال يستطيع القاضي  ، وكذلك إذا قضى الحكم الجنائي باإلدانة وقال إن المتهم ارتكب الخطأ المنسوب إليه وإنه مسئول ( 2111)  

  . ر مسئول عنهالمدني أن يقول إنه لم يرتكب الخطأ أو إنه ارتكبه ولكنه غي

وقضى بالبراءة  ، هذا وتختلف الحالة التي نحن يصددها عن حالة ما إذا رفعت الدعويان الجنائية والمدنية معاً أمام المحكمة الجنائية

)  فقد قدمنا . واستؤنف الحكم المدني دون الحكم الجنائي ، في الدعوى الجنائية ويرفض طلب التعويض في الدعوى المدنية

أنه ال يجوز أن يقال إن الحكم الجنائي قد أصبح نهائياً وقد سبق الحكم المدني فيجب أن  في الهامش ( 199فاً فقرة أنظر آن

وقد قضت محكمة النقض في هذا  . فالحكم المدني في هذه الحالة قد يقضي بالتعويض مع قيام حكم البراءة . يتقيد هذا بذاك

ثم قضت  ، طالباً عقابه والحكم عليه بتعويض ، ه مباشرة ضد المتهم لقذفه إياه علناالمعنى بأنه إذا رفع المدعى المدني دعوا

فطعن بطريق  ، فأيد الحكم استئنافياً  ، فاستأنف المدعى ولم تستأنف النيابة ، المحكمة ببراءة المتهم ورفض دعوى التعويض

 من القانون المدني 292و  299فقضى على المتهم بالتعويض عمال بالمادتين  ، ثم أعيدت المحاكمة ، فنقض الحكم ، النقض

فال يصح على المتهم أن ينعي على المحكمة أنها في حكمها قد تعرضت إلثبات واقعة القذف وال أنها أقامت  ، ) القديم (

أن تتعرض إلثبات تلك الواقعة ما دامت  ألن المحكمة لها بل عليها ) أوالً ( وذلك ، التعويض على تينك المادتين المذكورتين

وال يمكن أن يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم ألي سبب من  ، تفصل في طلب التعويض عن الضرر المدعى حصوله منها

عى وما دام المد ، األسباب بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان لمدنية والجنائية كانتا مرفوعتين معاً أمام المحكمة الجنائية

مما ال يصح معه القول بأن الحكم في الدعوى الجنائية بسبب عدم الطعن  ، بالحق المدني قد استمر في السير في دعواه المدنية

ألن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو  ) وثانيا ( ، فيه من النيابة العمومية قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه

 21) نقض جنائي في  ولو كان الفعل الضار يكون جريمة بمقتضى قانون العقوبات قديم ( ) مدني 292و  299المادتان 

  . ( 921ص  129رقم  11المحاماة  2559ابريل سنة 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اتهم شخص بأنه أجرى إنشاء سور خشبي خارج عن خط التنظيم وداخل في الملك  ( 2117)  

ها قائلة إنه لم يثبت لها من محضر المخالفة وال من جواب البلدية أن األرض موضوع المخالفة وقضت المحكمة ببراءت ، العام

وأنه إذا كان  ، قد صار نزع ملكيتها فعال حتى يمكن أن تعتبر من المنافع العامة وأن المتهم قدم صورة عقد ملكية مسجل الخ

 ً ولم يثبت للمحكمة  ، عن خط التنظيم وداخال في الملك العام الركن األساسي للجريمة في تلك المخالفة هو كون السور خارجا

أن األرض التي أقيم فيها السور من المنافع العامة فيكون ركن الجريمة هذا غير متحقق ويتعين إذن تبرئة المتهم من المخالفة 

كل ما يفيده حكم البراءة  إذا كان ذلك كذلك فإن –دون حاجة إلى الفصل في مسألة ملكية شخص معين بالذات لتلك األرض 

وإذن فإذا  . هذا ويصح االحتجاج به في صدده إنما هو أن األرض موضوع النزاع لم تكن في يوم المخالفة من المنافع العامة

وحكمت بالملكية لغير المخالف المحكوم  ، ما طرح النزاع في شأن ملكية هذه األرض بعد ذلك على المحكمة المدنية

ديسمبر سنة  17) نقض مدني في   يمكن القول بأن حكمها هذا يكون مناقضاً لحكم البراءة في المخالفةفإنه ال ، ببراءته

  . ( 929ص  27رقم  5مجموعة عمر  2555
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وهو غير ضروري لقيام الحكم  ، فهذا التقسيم ، أن السبب األجنبي من شأنه أن يقسم التعويض ما بين المسئول والمصاب والغير

  . ال يقيد القاضي المدني ، الجنائي

 (  وبخاصة طريق الطعن بالنقض)  وطرق الطعن فيه ية الحكم الصادر في دعوى المسئول -المطلب الرابع

 : مسألتان – 635

 ، والطلبات التي يتقدم بها المدعى والدفوع التي يرد بها المدعى عليه الدعوى ، بعد أن حددنا طرفي الخصومة في دعوى المسئولية 

 ما هي طرق الطعن التي توجه إليه(  2: )  وى لنرىبقى أن نتكلم في الحكم الذي يصدر في الدع ، وكيف تثبت هذه الطلبات والدفوع

  . وما هي اآلثار التي تترتب عليه(  1) 

 طرق الطعن في الحكم الصادر في دعوى المسئولية  – 1

 : طرق الطعن بوجه عام – 636

فهو إذا صدر غيابياً يقبل الطعن فيه  . ال يختلف الحكم الصادر في دعوى المسئولية عن سائر األحكام من حيث طرق الطعن فيه 

  . وإذا صدر من محكمة الدرجة األولى يقبل الطعن فيه بطريق االستئناف . بطريق المعارضة

أما طرق الطعن غير العادية فهي النقض والتماس إعادة النظر ومعارضة الشخص الذي يتعدى إليه الحكم وال كالم في الطريقين 

  . نهما في قانون المرافعاتإذ تطبق في شأ ، األخيرين

 الطعن بطريق النقض – 637

ومن هذه األحكام أنه ال يجوز ألول مرة أمام  . فإنه هو أيضاً تتبع في شأنه أحكامه المعروفة ، وكذلك الطعن بطريق النقض : 

بخالف  ،(  moyens nouveaux)  وال وسائل جديدة(  demandes nouvelles)  محكمة النقض أن تقدم ال طلبات جديدة

ومن ثم ال يجوز االستناد ألول مرة أمام محكمة النقض على  . محكمة االستئناف فيجوز أن تقدم إليها الوسائل الجديدة دون الطلبات

 . إذا كان المدعى قد استند أمام محكمة الموضوع على الخطأ التقصيري الثابت ، الخطأ التقصيري المفترض أو الخطأ العقدي

 على خالف في الرأي بيناه فيما تقدم ، مام محكمة االستئنافويجوز ذلك أ
 (2115  )

.  

ما هو الواقع الذي ال يجوز لمحكمة النقض أن تعقب عليه وما هو  –وكنا قد اشرنا إلى ذلك في أماكن متفرقة  –بقى أن نجمل هنا 

  . الخطأ والضرر والسببية : القانون الذي يخضع لرقابتها في شأن أركان المسئولية الثالثة

 ، ال يخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية التي يقدمها المدعى إلثبات ركن الخطأ : الخطأ - 2

 وهل هذه الوقائع يصح أن توصف ، أما التكييف القانوني لم صح وقوعه عند محكمة الموضوع . وما صح منها وقوعه وما لم يصح

 بأنها خطأ
 (2199  )

وهل يكفى أن يكون  ، وإذا كان تقصيرياً هل هو عمد أو جسيم أو يسير ، وهل هذا الخطأ تقصيري أو عقدي ،

                                                 

  . 111أنظر آنفاً فقرة  ( 2115)  

 21ض مدني في ) نق وقد قضت محكمة النقض بأن تكييف وقائع التقصير الثابتة بأنها خطأ يخضع لرقابة محكمة النقض ( 2199)  

وقضت أيضاً ابأن تحقيق حصول الفعل أو الترك أو عدم  . ( 125ص  11رقم  1مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة 

أما ارتباط الفعل أو الترك  . حصوله هو من األمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع وال معقب لتقديره

فهما  ، وكذلك وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطأ أو غير خطأ ، بالضرر الناشيء ارتباط المسبب بالسبب والمعلول بالعلة

فإذا قضى حكم على وزارة  . كالهما من المسائل القانونية التي يخضع في حلها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض

مستندا إلى وقوع خطأ من جانب أحد األقسام في تنفيذ  ، ض لورثة شخص سقطت عليه مئذنة جامع فقتلهالداخلية بالتعوي

إذ القسم لم  ، إشارة مهندس التنظيم المبلغة لهذا القسم لمنع المرور أمام ذلك الجامع خشية من سقوط مئنذنته لوجود خلل بها

ً يغلق الحوانيت المقابلة للمسجد ولم يمنع المرور من ا وكانت إشارة المهندس غير مطلوب فهيا إغالق  ، لشارع منعاً كليا

 ً وثبت أن البوليس قام بتنفيذ ما طلب منه في حدود نص  ، الحوانيت وال منصوص فيها على منع المرور من الشارع منعاً كليا

 22) نقض مدني في  للقانونفالقضاء بالتعويض استناداً إلى وقوع خطأ من البوليس مخالف  ، اإلشارة وفي حدود المعقول

ونالحظ أن إذا كان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع  – 999ص  297رقم  2مجموعة عمر  2595يناير سنة 

وإذا صح أن البوليس لم  . فهي في ذلك تلتزم تطبيق معيار الخطأ ، في تكييفها األعمال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطأ

أي أنه لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص  ، ا طلب منه من حدود نص اإلشارة وفي حدود المعقوليخطئ إذ قام بتنفيذ م

فمهندس التنظيم قد أخطأ بعدم النص في اإلشارة على اتخاذ جميع التدابير  ، العادي في الظروف الخرجية التي وجد فيها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة  ، وهل إذا كان مفترضاً يجوز إثبات العكس أو ال يجوز ، مفترضاً أو يجب إثباته

وهل انعدام التمييز  ، ية تخضع لرقابة محكمة النقض ما إذا كان الركن المعنوي متوافراً في الخطأكذلك تعتبر مسائل قانون . النقض

 ً وهل قامت أسباب من شأنها أن تعدم الخطأ كالدفاع الشرعى وتنفيذ أمر الرئيس وقيام حالة  ، من شأنه إال يجعل الخطأ قائما

ويمكن القول  . وفي أي األحوال يوجد التعسف في استعمال لحق ، ومتى يكون الشخص المعنوى مسئوال عن الخطأ ، الضرورة

 بوجه عام إن جميع مسائل الخطأ تخضع لرقابة محكمة النقض إال ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية في هذا الشأن
 (

2192  )
.  

فإذا قررت أن المدعى قد  . شأن الضرروال رقابة لمحكمة النقض فيما تقرره محكمة الموضوع من وقائع مادية في  : الضرر - 1

 فال تعقيب لمحكمة النقض على صحة هذه الوقائع في ذاتها ، كسر له ضلع أو أن سيارته قد تلفت أو أن منزله قد حرق
 (2191  )

أما  .

وما  ، وهل هو ضرر مباشر أو غير مباشر ، وهل هذا الضرر محقق أو محتمل ، وهل تكفي لتكوين ركن الضرر ، تكييفها القانوني

وتحديد المبلغ  ، وتعيين طريقة تعويضه ، وتقدير الضرر . كل هذه من مسائل القانون ، وهل يجب تعويضه ، هو الضرر األدبي

تعويض بالنسبة ولكن تقسيم ال . كل هذه من مسائل الواقع ال تعقيب عليها من محكمة النقض ، الالزم للتعويض إذا كان التعويض نقداً 

 التي يوجبها القانون على المسئول والمضرور والغير مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض
 (2199  )

.  

                                                                                                                                                                    

وتكون الحكومة على كل حال  ، المألوف للشخص العادي فانحرف بذلك عن السلوك ، الالزمة للوقاية من خطر سقوط المئذنة

  . مسئولة عن خطأ مهندس التنظيم (

وقد  . وإال كان حكمها باطال لقصور أسبابه ، ويجب أن تستخلص المحكمة الخطأ من وقائع ثابتة منتجة تذكرها في الحكم ( 2192)  

قضت محكمة النقض بأنه يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعى ترتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تثبت في 

وإال كان حكمها باطال لقصور  ، ) القديم ( من القانون المدني 292حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقاً للمادة 

وقضت أيضاً بأنه متى اثبت  . ( 22225ص  911رقم  2جموعة عمر م 2591مايو سنة  12) نقض مدني في  أسبابه

واعتبرها متصلة بعضها ببعض اتصال األسباب  ) فرداً كان أو شخصاً معنوياً ( الحكم األفعال التي صدرت من شخص ما

ك األفعال مسئوال واعتبر من صدرت منه تل ، ثم وصف هذه األفعال بأنها أفعال خاطئة قد ألحقت ضرراً بشخص ما ، بالنتائج

وإذن فإذا حمل الحكم مصلحة اآلثار مسئولية خطأها في سحبها من  . فال مخالفة في ذلك للقانون ، عن الضرر الذي نشأ عنها

 ، وتحرير محضر مخالفة له ، وما ترتب على هذا الشخص من اعتباره متجراً بغير رخصة ، متجر باآلثار رخصته

 ، وقضى له بناء على ذلك بتعويض عما لحقه من األضرار . المعلقة على محل تجارته الخ وإزالة اللوحة ، ومهاجمة منزله

 ً وقد سبقت اإلشارة  2952ص  959رقم  2مجموعة عمر  2591ابريل سنة  5) نقض مدني في  فقضاؤه بذلك صحيح قانونا

تقصيرياً ال يمكن استخالصه عقال من عناصر و وقضت كذلك بأنه إذا انتحل الحكم للحادث الضار سبباً  إلى هذا الحكم (

 199ص  199رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  1) نقض مدني في  فيتعين نقضه ، التحقيق التي كانت أمام المحكمة

: وقد جاء في أسباب الحكم ما يأتي : وحيث إن قول الحكم المطعون فيه إن الفعل الضار في هذه الدعوى هو انفالت سير 

وأن هذا االنفالت العنيف الفجائي ال يكون إال إذا كانت اآللة مختلفة  ، ة في الة بخارية عن موضعه بحركة عنيفة فجائيةالبريم

إذ لم يرد به في أي  ، وكان السبب في اختاللها تقصير صاحبها في صيانتها هو قول ال مصدر له في محضر ضبط الواقعة

بل الذي جاء به ال يمكن أن يستخلص  ، وأن علة انفالته هي الخلل ، بغير عنفموضع منه أن السير انفلت أصالً بعنف أو 

أن سير الغربال لم يكن في موضعه  . . . وأقصى ما يصح استنتاجه عقال . . . العقل منه ما استخلصه الحكم المطعون فيه

كل ذلك جاء داال على إال  . . . فأصيب ، فصعد السلم بغير أن يوقف اآلالت ، وأن المتوفى حاول رده إلى موضعه ، الطبيعي

ونرى محكمة النقض  –وال أن علة هذا االنفالت هي الخلل في اآلالت  ، انفالت لسير البريمة وال محل للظن بأن هناك انفالتاً 

  . في هذا الحكم تتشدد كثيراً في استخالص الخطأ من الوقائع الثابتة (

وقد قضت محكمة النقض  . وإال اعتبر النسيب قاصراً  ، ضرر الذي أصاب المدعىولكن يجب أن يذكر الحكم ما هو ال ( 2191)  

دون أن يبين وجه  ، بأنه إذا قضى الحكم بتعويض على شخص لعدم تقديمه عقد إجازة مودعا لديه إلى شريكه في االجازة

هذا الحكم غير مسبب فيما  اعتبر ، مع نفي المحكوم عليه لحوق أي ضرر به ، الضرر الذي لحق بالمحكوم له بالتعويض

  . ( 297ص  79رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  11) نقض مدني في  أوجبه من التعويض وتعين نقضه

فهي إذ تقدر تعويض  ، وقد قضت محكمة النقض بأن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأي محكمة الموضوع ( 2199)  

ما دامت قد اعتمدت في ذلك  ، ال تخضع لرقابة محكمة النقض ، كيفية تقديرها لهوتبين  ، الضرر المترتب على دفاع كيدي

وقضت بأن إثبات  . ( 17ص  21رقم  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  11) نقض مدني في  على أساس معقول

أن ما وقع من فإذا رأت محكمة االستئناف  ، حصول الضرر أو نفيه من األمور الواقعية التي تقدرها محكمة الموضوع

أمر خطير فيه تعريض لصحة الالجئات فضال عما فيه من إفساد للمستخدمين " المتعهد بتوريد األغذية ألحد المالجئ هو 

ثم رأت أن التعويض المشروط في عقد التوريد عن هذا الفعل متناسب  ، "الموكول إليهم حمايتهن والمحافظة على سالمتهن 

 2559مارس سنة  1) نقض مدني في  فال معقب على حكمها لمحكمة النقض ، فحكمت بإلزام المتعهد به ، وغير جائر
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 وال معقب على محكمة الموضوع فيما تسجله من الوقائع التي يستفاد منها قيام عالقة السببية ما بين الخطأ والضرر : السببية - 9
 (

2195  )
الذي تنتفي معه  وما هو السبب األجنبي ، وهل هي كافية إليجاد عالقة السببية ، ع من الناحية القانونيةأما تكييف هذه الوقائ .

وما األثر  ، وهل هناك فرق ما بين السببين ، وما هي الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة والحادث المفاجئي ، هذه العالقة

وماذا يترتب على  ، وما الحكم إذا تعددت األسباب ، تحديد مسئولية المدعى عليه الذي يترتب على فعل المضرور وفعل الغير في

  . تعاقب األضرار فكل هذه مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض

من  ، ويمكن القول بوجه عام إن ما تسجله محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن األركان الثالثة للمسئولية : خالصة ما تقدم

ويدخل في ذلك ما يجب توافره من شروط  ، أما التكييف القانوني لهذه الوقائع . ال تعقب عليه محكمة النقض ، أ وضرر وسببيةخط

  . فذلك يدخل في المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا ، وما يترتب من أثر

 اآلثار التي تترتب على الحكم الصادر في دعوى المسئولية  – 2

 : نشوء الحق في التعويض منذ وقوع الضرر –الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض  – 638

وحق  . ال منشئاً له ، فالحكم ليس إال مقرراً لهذا الحق . مصدر الحق في التعويض ليس هو الحكم الصادر في دعوى المسئولية 

فرتب في ذمته االلتزام بالتعويض من وقت قيام أركان  . لمسئولالمضرور في التعويض إنما نشا من العمل غير المشروع الذي أتاه ا

فإن الضرر إذا تراخى عن الخطأ لم تتوافر  ، وإذا أردنا التحديد فمن وقوع الضرر ال من وقت ارتكاب الخطأ ، المسئولية الثالثة

 ول ويترتب حق المضرور في التعويضومن هذا الوقت ال مقبله تتحقق المسئولية في ذمة المسئ ، أركان المسئولية إال بوقوعه
 (2199 

 )
.  

  : نذكر منها الوجوه اآلتية ، ونشوء الحق في التعويض وقت وقوع الضرر ال وقت صدور الحكم له أهمية عملية من وجوه كثيرة

لى انتظار وال حاجة به إ . من وقت وقوع الضرر ، أو أن يتصرف بمقتضى هذا الحق ، يجوز للمضرور أن يتصرف في حقه –أوالً 

ولو أفلس المسئول حتى قبل  ، وأن يوقع حجزاً تحت يد مدين المسئول ، فله من وقت وقوع الضرر أن يحول حقه إلى الغير . الحكم

وإذا كان المسئول مؤمناً على مسئوليته كان للمضرور حق الرجوع على شركة التأمين  ، صدور الحكم دخل المضرور في التفليسة

  . قوع الضرر وصدور الحكم ما يستوجب سقوط الحق في التأمينحتى لوجد ما بين و

بل من وقت وقوع الضرر أو من وقت العلم بالضرر  ، ال من وقت صدور الحكم ، يسري التقادم في دعوى المسئولية –ثانياً 

  . وبالمسئول عنه على التفصيل الذي قدمناه

وال يتوقف هذا الحق على  . تعويض عن التأخير يسري من وقت وقوع الضرر ، إلى جانب التعويض األصلي ، للمضرور –ثالثاً 

وال يتوقف على صدور الحكم ألن  . االعذار ألن االعذار ال ضرورة له إذا كان محل االلتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع

                                                                                                                                                                    

وقضت أيضاً بأنه متى كانت المحكمة قد قدرت التعويض على أساس ما أثبتته على  . ( 219ص  52رقم  9مجموعة عمر 

وما أثبتته على المحكوم له ذاته من تباطؤ  ، رسا عليهالمحكوم عليه من الخطأ في عدوله عن الصفقة التي كان المزاد فيها قد 

وما كانت عليه األسعار من تقلبات في الفترة ما بين  ، وتراخ في إبالغ رسو المزاد في الوقت المناسب إلى الراسي عليه

اس التعويض فإنها تكون قد بينت أس ، المزاد األول والمزاد الثاني الذي كان طلب التعويض على أساس نقص الثمن فيه

) نقض مدني  أما قيمة التعويض فمتروكة لسلطة المحكمة تقدرها على وفق ما تراه . وهذا يكفي لسالمة الحكم ، المقضي به

ولئن كان  ، وقضت كذلك بأن التعويض يقدر بقدر الضرر . ( 519ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551يونية سنة  5في 

فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن  ، ي يستغل بها قاضي الموضوعهذا التقدير من المسائل الواقعية الت

ألن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني  ، تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض

  . ( 957ص  279رقم  9مجموعة عمر  2551ابريل سنة  21) نقض مدني في  للواقع

فال يخضع  . وقد قضت محكمة النقض بأن القول بقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر هو من المسائل المتعلقة بالواقع ( 2195)  

 2557مارس سنة  22) نقض مدني في  إال أن يشوب تسبيبه عيب ، قاضي الموضوع في فهمه له لرقابة محكمة النقض

  . ( 919ص  171رقم  9مجموعة عمر 

 91م  2559مايو سنة  15وفي  – 151ص  12م  2595مارس سنة  29استئناف مختلط في  . أنظر في هذا المعنى ( 2199)  

) أنظر في هذا القضاء وفي نقده  وتقضي محكمة النقض الفرنسية بترتيب الحق في التعويض من وقت الحكم . 297ص 

اً من أن الحق في التعويض ال ينشأ إال من وقت الحكم وانظر في هذا المعنى أيض – 1119فقرة  – 1199فقرة  9مازو 

  . ( 191ص  291رقم  25المجموعة الرسمية  2529ابريل سنة  21النهائي محكمة االستئناف الوطنية في 

فقد رأينا فيما قدمناه أن  . وذلك حالة ما إذا كان هذا الضرر مستقبال ولكنه محقق ، هذا وقد ينشأ الحق في التعويض قبل وقوع الضرر

  . الحق في التعويض ينشأ منذ وقوع الخطأ عن ضرر مستقبل محقق الوقوع



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . لي قبل صدور الحكم غير معلوم المقدارولكن لما كان التعويض األص . الحق في التعويض األصلي قد نشا من وقت وقوع الضرر

فإن تطبيق هذه األحكام يقتضي أن يكون محل االلتزام مبلغاً من  ، فهناك رأي يذهب إلى أنه ال يمكن تطبيق أحكام الفوائد القانونية

يحكم بتعويض عن التأخير إال وهذه تقضي بأن القاضي ال  . فلم يبق إذن إال تطبيق القواعد العامة . النقود معلوم المقدار وقت الطلب

ومهما يكن من أمر فإن الذي يقع في الغالب أن القاضي يقدر مبلغاً  . إذا طلب المضرور ذلك وأثبت الضرر الذي أصابه من التأخير

والضرر  ، الضرر األصلي الناشيء عن خطأ المسئول : ويدخل في تقديره النوعان من الضرر ، من النقود تعويضاً عن الضرر

 فيجمع التعويض في مبلغ واحد . ناشيء عن التأخير في دفع التعويض إلى يوم النطق بالحكمال
 (2191  )

.  

  الحكم يقوم الحق في التعويض ويقويه – 639

فقد كان الحق قبل صدور  . إال أن له منذ صدوره أثراً محسوساً في هذا الحق ، وإذا كان الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض :

  . ويغلب أن يقدر بمبلغ معين من النقود ، فأصبح بالحكم مقوماً  ، الحكم حقاً غير مقوم

يصبح الحق غير قابل لسقوط بالتقادم إال بانقضاء (  2: )  بل هو أيضاً يقويه من الوجوه اآلتية ، وال يقتصر الحكم على تقويم الحق

إذا حكم "  من القانون المدني الجديد على أنه 979فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  ، مخمس عشرة سنة من وقت صدور الحك

وقد أصبح بيده حكم  ، يجوز للمضرور(  1)  . " كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة . . بالدين وحاز الحكم قوة األمر المقضي

يكون الحق في (  9)  . اناً ألصل الدين والفوائد والمصروفاتأن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه ضم ، واجب التنفيذ

  . التعويض بعد صدور الحكم النهائي قابال للتنفيذ به على أموال المدين

 جزاء المسئولية -المبحث الثاني 
 (*  )

 (  التعويض) 

 : صورتان للتعويض – 641

وأما أن تعتوره مالبسات وأوصاف فنخرجه  ، رته العادية المألوفةوهذا الجزاء أما أن يقوم في صو ، جزاء المسئولية هو التعويض 

  . إلى صورة معدلة

  . ونستعرض كال من هاتين الصورتين

 المطلب األول 

 التعويض في صورته العادية المألوفة 

  طريقة التعويض وكيفية تقديره – 641

 وكيف يقدر القاضي مدى التعويض(  mode de reparation  ( )1)  كيف يعين القاضي طريقة التعويض(  2: )  نبحث أمرين :

 (evaluation des dommages - interets  ).  

  : طريقة التعويض - 1

 : النصوص القانونية – 642

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 212تنص المادة  

ويجوز  ، ويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتباويصح أن يكون التع ، يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف - 2"  

 . " في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا

                                                 

 19وفي  – 252ص  51م  2599مارس سنة  1وفي  – 975ص  51م  2599يونية سنة  15استئناف مختلط في  ( 2191)  

  . 119ص  51م  2599ابريل سنة  19قارن استئناف مختلط في  – 51ص  55م  2591ديسمبر سنة 

فيقضي له بالسعر القانوني  ، ويحق للمضرور أن يطالب بدعوى جديدة ، هذا ويبقى بعد ذلك التعويض عن التأخير منذ صدور الحكم

وقد يطلب المضرور في الدعوى األصلية الحكم بفوائد مع مبلغ  . للفوائد من وقت رفع الدعوى الجديدة وفقاً للقواعد العامة

ومن ثم ال يحتاج إلى  ، فيقضي له بالسعر القانوني للفوائد من وقت صدور الحكيم في الدعوى األصلية ، التعويض األصلي

  . رفع دعوى جديدة بفوائد التأخير



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما  ، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ، على أنه يجوز للقاضي ، ويقدر التعويض بالنقد - 1"  

 وذلك على سبيل التعويض ، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ، كانت عليه
 (2191  )

" . 

 ً بمعناه الواسع إما أن يكون (  reparation)  ذلك أن التعويض . ويتبين من هذا النص أن األصل في التعويض أن يكون تعويضاً نقديا

 reparation par equivalent)  وإما أن يكون تعويضاً بمقابل(  execution en nature)  تعويضاً عينياً وهذا هو التنفيذ العيني

ً (  reparation non - pecuniaire)  والتعويض بمقابل إما أن يكون تعويضاً غير نقدي(   reparation)  أو تعويضاً نقديا

pecuniaire  ).  

  : التنفيذ العيني – 643

ً التعويض العيني أو التنفيذ العيني هو   ويقع هذا كثيراً في االلتزامات العقدية . الوفاء بااللتزام عينا
 (2197  )

أما في المسئولية  .

ذلك أن المدين في المسئولية التقصيرية قد اخل  . التقصيرية فيمكن كذلك في قليل من الفروض أن يجبر المدين على التنفيذ العيني

كما  ، وقد يتخذ اإلخالل بهذا االلتزام صورة القيام بعمل تمكن إزالته ومحو أثره . بالتزامه القانوني من عدم األضرار بالغير دون حق

ففي هذه الحالة يكون الباني مسئوال مسئولية تقصيرية  ، إذا بنى شخص حائطا في ملكه ليسد على جاره الضوء والهواء تعسفاً منه

أو عن طريق  ، عينياً بهدم الحائط على حساب البانيويجوز هنا أن يكون التعويض  ، نحو الجار بتعويض ما أحدثه من الضرر

                                                 

يعين القاضي طريقة  – 2" من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  195تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2191)  

 – 1 . ويجوز في هذه الحالة إلزام المدين بأن يقدم تأميناً  ، ويصح أن يكون التعويض ايراداً مرتباً  ، التعويض تبعاً للظروف

أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما  ، وبناء على طلب المصاب ، تبعاً للظروف ، على أنه يجوز للقاضي ، ويقدر التعويض بالنقد

وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة األولى في الجزء  . "بيل التعويض أو أن يحكم بأداء أمر معين وذلك على س ، كانت عليه

ويجوز في هاتين  . ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون ايراداً مرتباً " األخير منها على الوجه اآلتي : 

وأصبح رقم  . في الفقرة الثانية" المصاب " بكلمة " المضرور " واستبدلت كلمة  ، "الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً 

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ  . ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل . في المشروع النهائي 219المادة 

للحد من إطالق العبارة األخيرة ما دام التطبيق العملي لهذا " متصل بالعمل غير المشروع " أضيفت إلى الفقرة الثانية عبارة 

 . 212وأصبح رقم المادة  . فيكون نطاق الحكم واضحاً غير مجهل ، النص هو نشر الحكم أو االعتذار من وقاعة سب مثال

  . ( 957ص  – 959ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته

ليست المسئولية التقصيرية بوجه عام سوى  - 2" هذا النص ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد 

وإذا كان التنفيذ العيني هو  . جزاء للخروج على التزام يفرضه القانون : هو التزام عدم األضرار بالغير دون سبب مشروع

وهو يقتضي إعادة الحال إلى ما  –فعلى النقيض من ذلك ال يكون لهذا الضرب من التنفيذ  ، األصل في المسئولية التعاقدية

 – 1 . إال منزلة االستثناء في نطاق المسئولية التقصيرية –كانت عليه كهدم حائط بني بغير حق أو بالتعسف في استعمال حق 

واألصل في التعويض أن يكون  . فالتنفيذ بمقابل أي من طريق التعويض المالي هو القاعدة العامة في المسئولية التقصيرية

فيكون مثال إيراداً مرتباً يمنح لعامل تقعده حادثة من حوادث العمل عن  ، ومع ذلك يجوز أن تختلف صوره . غاً من المالمبل

ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يلزم المدين بأن يقدم تأميناً أو أن يودع مبلغاً كافياً لضمان الوفاء بااليراد  ، القيام بأوده

ييز بين التعويض من طريق ترتيب االيراد وبين تقدير تعويض موقوت مع احتمال زيادته فيما بعد وينبغي التم ، المحكوم به

هذا ويسوغ للقاضي فضال عما تقدم أن يحكم في أحوال استثنائية  . من المشروع ( 191) أنظر المادة  بتقدير تعويض إضافي

) أو يكتفي بأن ينوء في  يق اللصق على نفقة المحكوم عليهفيأمر مثال بنشر الحكم بطر ، بأداء أمر معين على سبيل التعويض

لتعويض المقذوف في حقه عن  من التقنين الهولندي ( 2595الحكم بأن ما وقع من المحكوم عليه يعتبر افتراء أو سبا : المادة 

ولكنه قد يكون انسب ما  ، وغنى عن البيان أن مثل هذا التعويض ال هو بالعيني وال هو بالمالي ، الضرر األدبي الذي أصابه

  . ( 951ص  – 951ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "تقتضيه الظروف في بعض الصور 

فمن التزم بعقد أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عمل يتيسر في كثير من األحوال إجباره على تنفيذ  ( 2197)  

فإن  ، وتنتقل الملكية إلى المشتري بتسجيل عقد البيع ، يجبر على تنفيذ التزامه ، وقد التزم بنقل ملكية المبيع ، فالبائع . التزامه

وبتسجيل هذا الحكم تنتقل الملكية إلى  ، امتنع البائع عن التصديق على إمضائه أمكن اصدار حكم ضده بإثبات البيع

أمكن أن يجبر على ذلك بان يبني الدائن المنزل  ، ا امتنع عن تنفيذ التزامهإذ ، والمقاول الذي التزم ببناء منزل . المشتري

أما  . أمكن إجباره على سدها ولو بمصروفات على حسابه ، ففتحها ، ومن التزم بعقد إال يفتح نافذة على جاره . على حسابه

التنفيذ العين عن طريق التهديد المالي فيمكن الوصول إلى  ، إذا كان العمل الذي التزم به المدين يقتضي تدخله الشخصي

  . من القانون المدني الجديد 125و  129المنصوص عليه في المادتين 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، يجوز للقاضي"  على أنه 212وهذا ما قصد إليه القانوني المدني الجديد عندما ينص في الفقرة الثانية من المادة  . التهديد المالي

  . " أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه ، وبناء على طلب المضرور ، تبعاً للظروف

  . أو تقدم به المدين ، وطالب به الدائن . ولكن يتعين عليه أن يقضي به إذا كان ممكناً  . لقاضي ليس ملزماً أن يحكم بالتنفيذ العينيوا

 : التعويض غير النقدي – 644

وليس  . ن يحكم بالتعويضفال يبقى أمام القاضى إال أ . وفي الكثرة الغالبة من األحوال يتعذر التنفيذ العيني في المسئولية التقصيرية 

فيجوز للقاضي أن يحكم بان يدفع للدائن بسند أو بسهم تنتقل  . وإن كان هذا هو الغالب ، من الضروري أن أن يكون التعويض نقداً 

في حالة ما إذا هدم صاحب السفل سفله  ، كما يجوز للقاضي . إليه ملكيته ويستولى على ريعته تعويضاً له عن الضرر الذي أصابه

وفي دعاوى السب والقذف  .(  فقرة أولى 719أنظر م )  أن يأمر ببيع السفل لمن يتعهد ببنائه ، دون حق وامتنع من أن يعيد بناءه

تعويضاً غير وهذا النشر يعتبر  ، يجوز للقاضي أن يأمر على سبيل التعويض بنشر الحكم القاضي بإدانة المدعى عليه في الصحف

 212وهذا ما عناه القانون المدني الجديد عندما نص في الفقرة الثانية من المادة  . نقدي عن الضرر األدبي الذي أصاب المدعى عليه

بل إن الحكم  . " أن يحكم باداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض"  على أنه يجوز للقاضي

قد يعتبر تعويضاً كافياً عن الضرر األدبي الذي أصاب  ، واالقتصاد على ذلك ، لمدعى عليه في مثل هذه األحوالبالمصروفات على ا

  . وهو تعويض غير نقدي ألن الملحوظ فيه هو المعنى الذي يتضمنه ، المدعى

  : التعويض النقدي – 645

يمكن تقويمه  –حتى الضرر األدبي  –فإن كل ضرر  . يةوهذا هو التعويض الذي يغلب الحكم به في دعاوى المسئولية التقصير

يحكم بتعويض  ، وال يرى القاضي فيها سبيال إلى تعويض غير نقدي ، ففي جميع األحوال التي يتعذر فهيا التنفيذ العيني . بالنقد

يقدر "  ني الجديد على أنهمن القانون المد 212ومن ثم نصت الفقرة الثانية من المادة  . والتعويض النقدي هو األصل . نقدي

  . " التعويض بالنقد

 ، تبعاً للظروف ، ولكن ليس ثمة ما يمنع القاضي من الحكم . واألصل أيضاً أن يكون التعويض النقدي مبلغاً معيناً يعطي دفعة واحدة

 ، لى أقساط تحدد مددهاوالفرق بين الصورتين أن التعويض المقسط يدفع ع . بتعويض نقدي مقسط أو بإيراد مرتب مدى الحياة

فيدفع هو أيضاً على أقساط تحدد  ، المرتب مدى الحياة أما اإليراد . ويتم استيفاء التعويض بدفع آخر قسط منها ، ويعين عددها

ويحكم القاضي بتعويض مقسط  . ولكن ال يعرف عددها ألن اإليراد يدفع ما دام صاحبه على قيد الحياة وال ينقطع إال بموته ، مددها

ويتحقق ذلك مثال إذا كان المدعى قد أصيب بما يعجزه عن العمل مدة معينة من  . إذا رأى أن هذه هي الطريقة المناسبة للتعويض

اً كلي –ويحكم القاضي بإيراد مرتب مدى الحياة إذا كان العجز عن العمل  . فيقضي له بتعويض مقسط حتى يبرأ من أصابته ، الزمن

ً  –أو جزئياً  ً  ، عجزاً دائما تعويضاً له مما أصابه من الضرر بسبب هذا العجز الكلي أو  ، فيقضي للمضرور بإيراد يتقاضاه ما دام حيا

 الجزئي
 (2195  )

وكان الدين المترتب في ذمته يبقى  ، ولما كان المسئول هو المدين بهذا التعويض المقسط أو بهذا اإليراد المرتب .

إذ  . من القانون المدني الجديد 212وهذا هو ما تقضي به الفقرة الولى من  . فقد يرى القاضي أن يلزمه بتقديم تأمين ، طولمدداً قد ت

 ، ويصح أن يكون التعويض مقسطاً كما يصح أن يكون ايراداً مرتباً  ، يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف"  تنص على أنه

ً ويجوز في هاتين الحالتين إل وليس هناك ما يمنع القاضي من أن يحكم على المسئول بدفع مبلغ من المال  . " زام المدين بان يقدم تأمينا

  . ويكون هذا بمثابة التأمين للدائن ، إلى شركة تأمين مثال لتحويله إلى إيراد مرتب يعطي للمضرور

ولم تستدعى الظروف أن يكون هذا التعويض مقسطاً  ، ض نقديوتعين الحكم بتعوي ، فإذا تعذر التنفيذ العيني والتعويض غير النقدي

ً  أو إيراداً    . رجع القاضي إلى األصل وهو الحكم بمبلغ معين من المال يعطيه المسئول للمضرور دفعة واحدة ، مرتبا

 تقدير التعويض  - 2

 : النصوص القانونية – 646

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 219تنص المادة 

                                                 

يونية  9وفي  . 59ص  12م  2597ديمسبر سنة  99وفي  – 995ص  21م  2599يونية سنة  25استئناف مختلط في  ( 2195)  

ً وقد يعتبر التعويض المقسط إلى أن  . 977ص  15م  2521سنة  ولكن ال إلى  ، يبرأ المضرور من إصابته إيراداً مرضا

  . بل إلى حين البرء من اإلصابة ، مدى الحياة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ً  ، 111 ، 112يقدر القاضي مدي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقا ألحكام المادتين "   في ذلك الظروف  مراعيا

فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة  ، فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدي التعويض تعيينا نهائيا ، المالبسة

لتقديرمعينة بإعادة النظر في ا
  (2159  )

" . 

  . ونعيد ذكرهما هنا زيادة في اإليضاح . المشار إليهما في النص قد سبق إيرادهما 111و  112والمادتان 

ويشمل  ، فالقاضي هو الذي يقدره ، إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون - 2" :  على ما يأتي 112تنص المادة 

بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر في الوفاء  ، ن خسارة وما فاته من كسبالتعويض ما لحق الدائن م

ومع ذلك إذا كان االلتزام مصدره  - 1 . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول ، به

  . " غشا أو خطأ جسيما إال بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد فال يلتزم لمدين الذي لم يرتكب ، العقد

ولكن ال يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إال  ، يشمل التعويض الضرر األدبي أيضا - 2" :  على ما يأتي 111وتنص المادة 

ومع ذلك ال يجوز الحكم بتعويض إال لألزواج واألقارب إلى الدرجة  - 1 . أو طالب الدائن به أمام القضاء ، إذا تحدد بمقتضى اتفاق

 . " الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب

                                                 

يقرر القاضي مدى التعويض " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  191تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2159)  

فإن لم يتيسر  . مراعياً في ذلك الظروف وجسامة الخطأ ، 999و  155عن الضرر الذي لحق المصاب طبقاً ألحكام المادتين 

فله أن يحتفظ للمصاب بالحق في أن يطالب خالل مدة معقولة بإعادة  ، له وقت الحكم أن يحدد مدى التعويض تحديداً كافياً 

فأصبح النص في  ، المقصود وفي لجنة المراجعة أدخلت تعديالت على النص تجعله أكثر تحقيقياً للمعنى . "النظر في الحكم 

يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً " على الوجه اآلتي :  ( 215) المادة  المشروع النهائي

فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى  . مراعياً في ذلك الظروف وجسامة الخطأ ، 999و  155ألحكام المادتين 

ووافق  . "فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير  ، اً التعويض تعييناً نهائي

مراعياً في ذلك الظروف " وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ استبدلت عبارة  . مجلس النواب على المادة دون تعديل

ولما  . ألن جسامة الخطأ تدخل في عموم لفظ الظروف" مراعياً في ذلك الظروف وجسامة الخطأ " بعبارة " المالبسة 

اعترض على النص بأن في تطبيقه خروجاً على قاعدة حجية األحكام إذ أنه يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطلب خالل مدة 

وإنما إذا رأى القاضي أن  ، الحكم نهائياً انتهى األمرأجيب على هذا االعتراض بأنه إذا كان  ، معينة إعادة النظر في التقدير

فال يتنافى ذلك مع قاعدة حجية  ، واحتفظ في حكمه للمضرور بالرجوع بتعويض تكميلي خالل مدة يعينها ، الموقف غير جلي

 1التحضيرية ج  ) مجموعة األعمال ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته ، 219وأصبح رقم المادة  . األحكام

  . ( 959ص  – 959ص 

التضمينات عبارة عن مقدار ما أصاب الدائن " على الوجه اآلتي :  215/  212ويقابل هذا النص في القانون الجديد نص المادتين 

  . "بشرط أن يكون ذلك ناشئاً مباشرة عن عدم الوفاء  ، من الخسارة وما ضاع عليه من الكسب

يحجد النص مدى الضرر الذي ينجم " يضاحية للمشروع التمهيدي في صدد نص القانون الجديد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإل

ويكفي أن  . ( 999) ال تقرأ المادة  من المشروع 155وفقاص للقاعدة العامة في المادة  ، ويقدر التعويض . عن الفعل الضار

متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل  ، دائن من خسارة وما فاته من كسبيشار في هذا المقام إلى أن التعويض يتناول ما أصاب ال

والواقع أن جسامة  . وينبغي أن يعتد في هذا الشأن بجسامة الخطأ وكل ظرف آخر من ظروف التشديد أو التخفيف . الضار

يثة على إقرار هذا المبدأ ولذلك تجري التقنينات الحد . الخطأ ال يمكن االغضاء عنها في منطق المذهب الشخصي أو الذاتي

فمن ذلك مثال تفريق التقنين التونسي والمراكشي بين خطأ المدين وتدليسه فيما يتعلق بتقدير  . وتطبقه في أحوال شتى

فنصتا على أنه يتعين على المحكمة أن  ، من هذين التقنين حكم هذه التفرقة 57/  291وقد استظهرت المادتان  . التعويض

ويفرق التقنين البولوني كذلك بين التدليس  . التعويض تبعاً لما إذا كان أساس المسئولية خطأ المدين أو تدليسه تغاير في تقدير

يعتد في تقدير الضرر المادي " أنه  219فيقرر في المادة  ، والخطأ الجسيم من ناحية وبين الخطأ اليسير من ناحية أخرى

 . "له من قيمة خاصة لدى المضرور عند توافر سوء النية أو اإلهمال الفاحش  فضال عما" بقيمة الشيء وفقاً للسعر الجاري 

فينص في  ، ويقضي تقنين االلتزامات السويسري بانقاص التعويض عدالة إذا كان الخطأ يسيراً وكانت موارد المدين محدودة

فللقاضي  ، عمد أو إهمال جسيم أو رعونة بالغة) إذا لم يكن الضرر ناشئاً من جراء فعل  على أنه 55الفقرة الثانية من المادة 

وقد ال يتيسر للقاضي أحياناً أن يحدد وقت  . أن ينقص التعويض عدالة متى كان استيفاؤها يعرض المدين لضيق الحال (

فللقاضي  ، كما هو الشأن مثال في جرح ال تستبين عقباه إال بعد انقضاء فترة من الزمن ، الحكم مدى التعويض تحديداً كافياً 

على أن يعيد النظر في قضائه خالل  ، في هذه الحالة أن يقدر تعويضاً موقوتاً بالتثبيت من قدر الضرر المعلوم وقت الحكم

وقضى للمضرور بتعويض إضافي إذا  ، أعاد النظر فيما حكم به ، إذا انقضى األجل المحدد . فترة معقولة يتولى تحديدها

  . ( 959ص  – 951ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "سار القضاء المصري وعلى هذا  . اقتضى الحال ذلك
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  : مقياس التعويض الضرر المباشر – 647

 ، تعويضاً عينياً أو بمقابل –فالتعويض في أية صورة كانت  . ويتبين من هذه النصوص أن التعويض مقياسه الضرر المباشر

سواء كان  ، يقدر بمقدار الضرر المباشر أحدثه الخطأ –وتعويضاً مقسطاً أو ايراداً مرتباً أو رأس مال  ، وتعويضاً نقدياً أو غير نقدي

وقد تقدم ذكر هذا كله عند  . وسواء كان حاال أو مستقبال ما دام محققاً  ، وسواء كان متوقعاً أو غير متوقع ، هذا الضرر مادياً أو ادبيا

  . لكالم في ركن الضررا

والكسب الذي (  damnum emergens)  والضرر المباشر يشتمل على عنصرين جوهريين هما الخسارة التي لحقت المضرور

وكان  . فلو أن شخصاً أتلف سيارة مملوكة آلخر . فهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي بالمال .(  lucurm cessans)  فاته

فاأللف هي الخسارة التي لحقت صاحب  ، اشتراها بألف وحصل على وعد من الغير أن يشتريها منه بمائتين وألفصاحب السيارة 

  . وكالهما ضرر مباشر يجب التعويض عنه . والمائتان هو الكسب الذي فاته ، السيارة

ففي المسئولية التقصيرية يشمل التعويض كل  . وال يدخل في الحساب عند تقدير التعويض أن يكون الضرر متوقعاً أو غير متوقع

أما في المسئولية العقدية فيقتصر التعويض على الضرر المتوقع في غير  . متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ، ضرر مباشر

  . وقد تقدم بيان ذلك . حالتي الغش والخطأ الجسيم

 التعويضالظروف المالبسة التي من شأنها أن تؤثر في تقدير  – 648

ويقصد بالظروف المالبسة هنا الظروف التي  . " الظروف المالبسة"  أن القاضي يراعى في تقدير التعويض 219وتقول المادة  : 

كل هذا  ، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور وما قد أفاده بسبب التعويض . تالبس الضرر ال الظروف التي تالبس المسئول

فال  ، أما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسئول وجسامة الخطأ الذي صدر منه . ند تقديره للتعويضيدخل في حساب القاضي ع

  . على خالف في الرأي بالنسبة إلى جسامة الخطأ ، يدخل في الحساب

 ، لذاتألن التعويض يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور با ، فالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور تدخل في االعتبار

ويكون محال لالعتبار حالة المضرور  .(  in abstracto)  ال على أساس موضوع(  in concreto)  فيقدر على أساس ذاتي

ً "  فمن كان . الجسمية والصحية فإن االنزعاج الذي يتواله من حادث يكون ضرره أشد بكثير مما يصيب شخصاً سليم  ، " عصبيا

 كانت خطورة هذا الجرح أشد بكثير من خطورة الجرح الذي يصيب السليم ، ويصاب بجرح"  بالسكر"  األعصاب ومن كان مريضا
 (2152  )

فمن يعول زوجة وأطفاال يكون ضرره أشد من ضرر االعزب الذي ال  ، كذلك يكون محال لالعتبار حالة المضرور العائلية .

وإنما الذي  ، وليس ذلك معناه أن المضرور إذا كان غنياً أو فقيراً  : ويدخل أيضاً في االعتبار حالة المضرور المالية . يعول إال نفسه

فمن كان كسبه اكبر كان الضرر الذي  ، يدخل في االعتبار هو اختالف الكسب الذي يفوت المضرور من جراء اإلصابة التي لحقته

 يحيق به أشد
 (2151  )

.  

لك أن يتلف شخص متاعاً قديماً مملوكاً آلخر فيعوضه عنه متاعاً مثل ذ . وقد يفيد المضرور من التعويض الذي تقاضاه من المسئول

حتى ال يجمع بين المتاعين القديم (  laisse pour compte)  فعلى المضرور أن يدفع إلى المسئول بالمتاع القديم التالف . جديداً 

 والجديد
 (2159  )

ومن رأينا أن المضرور يرد هذا الفرق للمسئول طبقاً  . ويبقى بعد ذلك أنه افاد بالفرق بين قيمة الجديد وقيمة القديم .

                                                 

يكون الضرر الذي يصيبه بفقد العين األخرى  ، ثم فقد العين األخرى في حادث ، والشخص الذي فقد إحدى عينيه ( 2152)  

ومن كان عنده استعداد  . واحدةوصيرورته مكفوف البصر أشد بكثير من الضرر الذي يصيب من كان سليم العيني فيفقد عنيا 

 ، قد تكون هذه اإلصابة سبباً ألصابته بالمرض الذي هو مستعد له ، وأصيب في حادث ، لمرض السل أو لغيره من األمراض

إذ  ، فال يقال إن هذا الضرر ال يسال عنه المدعى عليه ألن شخصاً سليماً في مكان المضرور كان ال يصاب بهذا المرض

 51ص  91م  2555مارس سنة  15) أنظر في هذا المعنى استئناف مختلط في  المضرور ال بشخص مجردالعبرة بشخص 

) .  

فتكون البلدية مسئولة عما أحدثته أعمال الحفر في مبنى قائم حتى لو  ، ويقرب من ذلك أن يكون الضرر أصاب الشيء ال الشخص

ص  19م  2557يونية سنة  21) استئناف مختلط في  تيناً لما تصدعولو كان جديداً أو م ، كان هذا المبنى قديما وغير متين

255 ) .  

فالحريق الذي يصيب بناء اتخذه تاجر يمارس مهنته فيه يحدث ضرراً أشد  . ويدخل في االعتبار حالة المضرور المهنية ( 2151)  

فمرسم المهندس غير عيادة الطبيب وغير  ، ويختلف الضرر باختالف المهنة . مما يصيب شخصاً اتخذ هذا البناء مسكناً له

  . مكتب المحامي

  . 279ص  21م  2595مارس سنة  99استئناف مختلط في  ( 2159)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

على األقل إذا كان في استطاعة المسئول أن يعوض المتاع القديم بمتاع قديم مثله فلم يفعل وأعطى  ، لقواعد اإلثراء بال سبب

 المضرور المتاع الجديد
 (2155  )

.  

فإذا كان المسئول غنياً لم يكن هذا سبباً في  . تقدير التعويضأما الظروف الشخصية التي تحيط بالمسئول فال تدخل في الحساب عند 

 أو كان فقيراً لم يكن هذا سبباً في أن يدفع تعويضاً أقل ، أن يدفع تعويضاً أكثر
 (2159  )

وسواء كان المسئول ال يعول إال نفسه أو  .

إذ العبرة في تحديد مدى  . فه الشخصيةدون مراعاة لظرو ، فهو يدفع التعويض بقدر ما أحدث من الضرر ، يعول أسرة كبيرة

 الضرر بالظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور ال بالمسئول
 (2151  )

كذلك ال يزيد في مقدار التعويض أن يكون المسئول قد امن  .

بب وال يدخل في الحساب ما قد يفيد المسئول من كسب بس . على مسئوليته بدعوى أن شركة التأمين هي التي ستدفع التعويض

فاللص الذي يستعين بالمسروق في مواجهة أزمة مالية حلت به فينتفع انتفاعاً كبيراً ال يكون مسئوال إال بمقدار  ، الضرر الذي أحدثه

 ما سرق ال بمقدار ما أفاد
 (2151  )

.  

قدر التعويض بقدر  ، وإذا تحققت المسئولية . واألصل أنه ال ينظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسئول عند تقدير التعويض

ومهما كان الخطأ يسيراً فإن التعويض يجب أن يكون عن كل الضرر المباشر الذي أحدثه هذا  . جسامة الضرر ال يقدر جسامة الخطأ

وهذا هو مقتضى فصل التعويض  . ومهما كان الخطأ جسيماً فإن التعويض يجب إال يزيد عن هذا الضرر المباشر . الخطأ اليسير

والعقوبة الجنائية شيء ذاتي تراعى فيه  ، فالتعويض المدني شيء موضوعي ال يراعى فيه إال الضرر ، ن العقوبة الجنائيةالمدني ع

وهذا شعور طبيعي يستولى  . ولكن القضاء يدخل عادة في اعتباره جسامة الخطأ في تقدير التعويض ، هذا هو األصل . جسامة الخطأ

عويض موكوال إلى تقديره فهو يميل إلى الزيادة فيه إذا كان الخطأ جسيما وإلى التخفيف منه إذا كان فما دام مقدار الت ، على القاضي

 وقد سبق لنا بيان ذلك ، وعلى هذا يسير القضاء في مصر وفي فرنسا . الخطأ يسيراً 
 (2157  )

.  

                                                 

  . 1595فقرة  – 1599فقرة  9مازو  – 911ص  95م  2511يونية سنة  19قارن : استئناف مختلط في  ( 2155)  

ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على  ، ويستثنى من ذلك الضرر إذا وقع من شخص غير مميز ( 2159)  

وقد رأينا أن الحالة المالية لكل من  ، ( 1فقرة  215) م  فيجوز إلزام غير المميز بتعويض عادل ، تعويض من المسئول

  . المسئول والمضرور ومقدار يسار كل منهما يكون محل اعتبار في تقدير التعويض

  . 17ص  12م  2597ديسمبر  21وفي  – 151ص  21م  2599مايو سنة  15ناف مختلط في ومع ذلك أنظر : استئ ( 2151)  

وقد دفع  ، فحكم هذه الدعوى أن يدفع المدين أقل القيمتين ، وال يقال إنه يكون مسئوال عما أفاد بدعو اإلثراء بال سبب ( 2151)  

  . اللص أقل القيمتين بدفعه قيمة المسروق

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال  . في الحساب ما أفاد به المضرور من جراء الضرر الذي وقع عليهوعلى العكس من ذلك يدخل 

خطأ في أن تراعى المحكمة في تقدير التعويض المستحق للموظف المفصول بغير حق ما قد يفيده من التحرر من أعباء 

وقضت أيضاً بأنه إذا كان الثابت  . ( 195ص  917رقم  9مجموعة عمر  2555فبراير سنة  9) نقض مدني في  الوظيفة

في الحكم المطعون فيه أن الضرر الذي يشكو منه طالب التعويض ويدعى لحوقه به من جراء تنفيذ مشروع للري كان موقتا 

وأن المدعى سيفيد من المشروع المذكور في المستقبل فائدة عظمى تعوض عليه الضرر حتما في زمن  ، ثم زال سببه

فإنها  ، وبناء على ما استخلصته المحكمة من ذلك قضت بأنه ليس هناك محل للتعويض ، ثم تبقى له على ممر الزمن ، وجيز

  . ( 991ص  299رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  5) نقض مدني في  ال تكون قد أخطأت

ابريل  5وفي  – 117ص  25م  2591نة ) استئناف مختلط في أول مايو س وقد كان القضاء يصرح بذلك في أول األمر ( 2157)  

بل هو اآلن يصرح في بعض األحيان بان جسامة الخطأ ال دخل لها  . ثم سكت عن التصريح ، ( 197ص  29م  2599سنة 

 ، فالقاضي ال يستطيع أن يتحامى إدخال جسامة الخطأ عامال في تقدير التعويض ، ولكن الواقع غير ذلك . في تقدير التعويض

ويظهر ذلك أيضاً عند تقسيم  . بنوع خاص في تقدير التعويض عن الضرر األدبي حيث ينفسح مجال التقدير ويظهر ذلك

وكما لو كان المضرور أو الغير قد ارتكب  ، التعويض على مسئولين متعددين كما لو اشترك عدة أشخاص في ارتكاب الخطأ

القضاء التعويض عليهم جميعاً ويراعى في التقسيم جسامة ففي هذه األحوال يقسم  ، خطأ يخفف من مسئولية المدعى عليه

  . وقد تقدم بيان ذلك ، الخطأ الذي صدر من كل منهم

ينص  ( 191) م  فقد كان المشروع التمهيدي ، وقد يقال إن القانون المدني الجديد لمي جعل جسامة الخطأ عامال في تقدير التعويض

مما  ، ولكن هذا النص قد حذف في جلنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ، خطأصراحة على تقدير التعويض بحسب جسامة ال

على أن ما نقلناه من مناقشات لجنة القانون المدني بشان المادة  . يخرج جسامة الخطأ على أن تكون عامال في تقدير التعويض

واستبدلت بها عبارة " جسامة الخطأ "  صريح في أن اللجنة عندما حذفت عبارة في هالهامش ( 151) أنظر آنفاً فقرة  219

فلم ترد أن تستبعد جسامة الخطأ من أن  ، إنما راعت أن جسامة الخطأ تدخل في عموم هذه الظروف" الظروف المالبسة " 

  . ( 955ص  – 959ص  1) أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  تكون عامال في تقدير التعويض



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الضرر المتغير والوقت الذي يقدر فيه – 649
 (1249  )

:  

 ، فاصيب بكسر في يده ، مثل ذلك شخص صدمته سيارة بخطأ سائقها . قع إلى يوم النطق بالحكمنفرض أن الضرر متغير منذ أن و

وعند صدور الحكم كانت خطورته قد اشتدت وانقلب  ، وعندما طالب بالتعويض كان الكسر قد تطور فأصبح أشد خطورة مما كان

ال شك في أن القاضي يدخل في حسابه عند تقدير التعويض تطور اإلصابة من يوم وقوعها إلى يوم صدور  . إلى عاهة مستديمة

 فيقدر الضرر باعتبار أن الكسر قد انقلب إلى عاهة مستديمة ، الحكم
 (2199  )

.  

حسب القاضي  ، وأصبح الكسر أقل خطورة مما كان في أول أمره ، كذلك لو خف الضرر من يوم وقوعه إلى يوم صدور الحكم

 التعويض مراعياً ما كان عليه الكسر من خطر ثم ما طرأ عليه من تحسن
 (2192  )

.  

  . اشتد الضرر أو خف ، فالعبرة إذن في تقدير التعويض بيوم صدور الحكم

أو أسعار السوق  والذي تغير هو سعر النقد الذي يقدر به التعويض ، أما إذا كانا لضرر لم يتغير منذ وقوعه إلى يوم صدور الحكم

 ارتفع هذا السعر منذ وقوع الضرر أو انخفض ، بوجه عام فالعبرة بالسعر يوم صدور الحكم
 (2191  )

على أنه إذا كان المضرور قد  .

  . مهما تغير السعر يوم صدور الحكم ، فإنه يرجع بما دفعه فعال ، أصلح الضرر بمال من عنده

 : النفقة المؤقتة – 651

يدفعها له المسئول من (  provision)  أثناء نظر دعوى المسئولية أن المضرور في حاجة قصوى إلى نفقة موقتةوقد يرى القاضي 

  : فيجوز للقاضي عندئذ أن يحكم بهذه النفقة مع مراعاة الشروط اآلتية . حساب التعويض الذي سيقضي له به في النهاية

                                                 

ففي الحالة الثانية  . المتغير والضرر الذي ال يتيسر تعيين مداه تعييناً نهائياً وقت النطق بالحكميجب التمييز بين الضرر  ( 2155)  

وفقاً لنص المادة  ، يجوز للقاضي أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب في خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير

ي الحالة األولى فإن الضرر يكون متغيراً منذ أن وقع إلى يوم أما ف . وقد سبق بيان ذلك عند الكالم في ركن الضرر ، 219

وبقى يوم النطق بالحكم ال يتيسر  ، وال شيء يمنع من أن تجتمع الحالتان : يكون الضرر متغيراً منذ وقوعه . النطق بالحكم

 ، لذي يقدر فيه الضرر وفقاً لما سنبينهويختار القاضي الوقت ا ، وعندئذ نطبق أحكام كل من الحالتين . تعيين مداه تعييناً نهائياً 

  . ثم يحتفظ في حكمه بحق المضرور في أن يطالب في خالل مدة معينة بإعادة النظر في التقدير وفقاً لما سبق أن بيناه

ثم فقد األخرى في  ، كما إذا فقد المضرور إحدى عينيه في حادث ، وقد يشتد الضرر لسبب ال يرجع إلى خطأ المسئول ( 2199)  

فقد كان هذا الضرر في  ، فالمسئول عن الحادث األول يرى الضرر الذي أحدثه قد اشتد بوقوع الحادث الثاني . حادث آخر

ثم تطور الضرر في الشدة فأصبح هو فقد هذه العين ذاتها  ، أول أمره هو فقد المضرور عينا واحدة مع بقاء األخرى سليمة

ألن اشتداد الضرر ال  ، يكون في هذه الحالة مسئوال عن اشتداد الضرر ؟ الظاهر أنه غير مسئول فهل . مع زوال األخرى

وهذا المسئول هو الذي عوض عن زيادة الضرر  . بل يرجع إلى خطأ المسئول عن الحادث الثاني ، يرجع إلى خطئه هو

  . سبق بيان ذلكوقد  . الناشئ عن فقد المضرور لعينه الثانية بعد أن فقد العين األولى

حتى لو كان التحسن ال يرجع إلى تطور اإلصابة في  ، وإذا خف الضرر قبل صدور الحكم فإن المسئول يستفيد من ذلك ( 2192)  

فإن المسئول عن الحادث األول  ، كما إذا كان المضرور في حادث أصيب في حادث آخر فمات ، ذاته بل إلى سبب أجنبي

فاستفاد  ، وقد وضع الموت حداً للضرر الذي ترتب على الحادث األول ، و غير مسئول عنهيستفيد من موت المضرور إذ ه

  . هو من ذلك

بل كما  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه ال كما كان عندما وقع ( 2191)  

 ، زيادة راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائناً ما كان سببه مراعياً التغير في الضرر ذاته من ، صار إليه عند الحكم

ومراعياً كذلك التغير في قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد أو انخفاضه وبزيادة أسعار المواد الالزمة إلصالح الضرر أو 

أما  . ذلك أن الزيادة في ذات الضرر التي يرجع أصلها إلى الخطأ والنقص فيه أياً كان سببه غير منقطعي الصلة به . نقصها

فإن التعويض ال يكون  ، وإذا كان المسئول ملزماً يجبر الضرر كامال . التغير في قيمة الضرر فليس تغيراً في الضرر ذاته

ومن ثم كان ال وجه للقول بأن تغير القيمة ال يمت إلى الخطأ  . ة الضرر عند الحكمكافياً لجبره إذا لم يراع في تقيدره قيم

فإن التزام جبر  ، كما ال وجه للقول بان المضرور ملزم بالعمل على إصالح الضرر فإذا هو تهاون فعليه تبعة تهاونه ، بصلة

ابريل  21) نقض مدني في  مسئول التزامهوال على المضرور أن ينتظر حتى يوفى ال ، الضرر واقع على المسئول وحده

: منزل ظهر بمبانيه خلل راجع إلى تسرب المياه من أنابيب تالفة لمصلحة  957ص  279رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

 ، وكانت قد ارتفعت ، وتقاضى صاحب المنزل تعويضاً كامال عن إصالح الخلل بحسب تكاليفه وقت الحكم ، التنظيم

 – ولم ينظر إلى أن المالك كان عليه أن يبادر إلى إصالح الخلل بنفسه دون أن ينتظر ( ، عن خلو بالمنزلوتعويضاً كامال 

) أنظر تعليق  وهذا ضرر غير مباشر ، ويؤخذ على الحكم أنه لم يدخل في الحساب تهاون المضرور في إصالح الخلل

  . ( 25الدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  . ولم يبق إال تقدير التعويض ، أن يكون مبدأ المسئولية قد تقرر - 2

  . في حاجة إلى مدة طويلة ، إلعدادها ، أن تكون عناصر تقدير التعويض ال تزال - 1

  . أن يكون المضرور في حاجة ملحة إلى هذه النفقة - 9

 أن يكون المبلغ الذي يقدره القاضي للنفقة أقل من مبلغ التعويض الذي ينتظر أن يقدر به الضرر – 5
 (2199  )

.  

 التعويض في صورته المعدلة الموصوفة - المطلب الثاني

  : حاالت ثالث – 651

فيكون للتعويض صورة  ، ولكن هذا الحكم قد يعدل منه وصف يلحقه . ما قدمناه في التعويض هو حكمه في صورته العادية المألوفة

يتفق الطرفان قبل تحقق المسئولية على تعديل األحكام التي  أن(  الحالة األولى: )  ويقع هذا في حاالت ثالث . أخرى معدلة موصوفة

أن ينفتح أمام المضرور (  والحالة الثالثة)  . أن يؤمن المسئول على مسئوليته المحتملة قبل تحققها(  والحالة الثانية)  . قدمناها

  . طريقان للتعويض عن الضرر الذي أصابه

أما  ، لة الثالثة بأن الوصف الذي لحق التعويض في الحالتين األوليين يتصل بالمسئولوتتميز الحالتان األولى والثانية عن الحا

  . الوصف الذي لحق التعويض في الحالة الثالثة فيتصل بالمضرور

 اجتماع طريقين(  9)  التأمين على المسئولية(  1)  االتفاق على تعديل أحكام المسئولية(  2: )  ونتكلم في هذه الحاالت الثالث

  . للتعويض

 االتفاق على تعديل أحكام المسئولية  – 1

 نطاق االتفاق على تعديل أحكام المسئولية – 652

 :  ً ويكون في الغالب بمثابة  . إذا تحققت المسئولية التقصيرية فإن االتفاق على تعديل أحكامها إعفاء أو تخفيفاً أو تشديداً جائز إطالقا

فللمضرور أن يعفي المسئول  ، فإذا صدر خطأ من شخص سبب ضرراً آلخر . ن النظام العاموالصلح جائز فيما هو ليس م ، صلح

ويصح أيضاً أن يتفق المضرور مع المسئول أن يتقاضى منه تعويضا أقل مما  . ويكون بذلك قد نزل عن حقه ، من التعويض

أو هو صلح بينه وبين  ، ر عن بعض حقهويكون هذا إما نزوال من المضرو . فيعفيه من التعويض عن بعض الضرر ، يستحق

ويصح أخيراً أن يعطي المسئول المضرور تعويضاً أكثر مما  . المسئول إذا كان هذا ينازع في مبدأ المسئولية أو في مقدار التعويض

  . ويكون متبرعاً بما زاد . يستحق

وهذا هو نطاق االتفاق على تعديل  . وإنما النزاع في االتفاق بين الطرفين مقدماً وقبل تحقق المسئولية ، وليس فيما قدمناه محل للنزاع

فإن هذا إذا تيسر  ، أحكام المسئولية قد يقال كيف يقع ذلك وال يعرف أحد مقدماً من هو الشخص الذي سيضره بعمله غير المشروع

إذ أن  ، فهو ليس بميسور في المسئولية التقصيرية ، بداية بين المسئول والمضرورإذ العقد يجمع منذ ال ، في المسئولية العقدية

فال يتصور التفاق بينهما إال بعد تحقق المسئولية ؟ وإذا كان هذا صحيحاً في  ، الطرفين ال يعرف أحدهما اآلخر إال عند وقوع الضرر

ية التقصيرية أن يعرف شخص من يحتمل أن يضر به من الناس فإنه يتصور في بعض أحوال المسئول . الكثرة الغالبة من األحوال

 ، مثل ذلك الجيران . تجمع بين أشخاص يحتمل أن يكون فيهم في المستقبل مسئول ومضرور فقد تقوم أوضاع . بعمل غير مشروع

المسئولية التقصيرية عند  فيتصور اتفاق الجيران على تعديل أحكام ، كل جار بالنسبة إلى جاره يحتمل أن يكون مسئوال ومضروراً 

ومصلحة السكك الحديدية ومالك األراضي التي تمر السكك الحديدية  ، مثل ذلك أيضاً صاحب المصنع والمالك المجاورون . تحققها

ً  ، بجوارها وأصحاب السيارات إذا دخلت  ، ومالك الحيوانات التي تجتمع في مكان واحد الحتمال أن تؤذى الحيوانات بعضها بعضا

ومدير الشركة والشركاء فيما عسى إن يرتكب المدير من خطأ  ، ي سباق الحتمال أن تتحقق المسئولية التقصيرية فيما بينهاف

يتصور إذن أن هؤالء يتفقون فيما بينهم على التعديل من أحكام المسئولية  . والنقل المجاني فيما بين الناقل والمنقول ، تقصيري

  . التقصيرية

فاالتفاق على ضمان المسئولية مثله أن يؤمن  . بين االتفاق على تعديل أحكام المسئولية واالتفاق على ضمان المسئوليةويجب التمييز 

ويشبه ذلك أن يتفق صاحب البناء مع مقاول تعهد بهدم البناء أن يكون ضامناً لما عسى أن  . المسئول عن مسئوليته في شركة تأمين

وأن تتفق الحكومة مع ناد رياضي أن يضمن لها ما عسى أن يتحقق من مسئوليتها  ، بسبب الهدميتحقق من مسئولية صاحب البناء 

والفرق بين االتفاق على تعديل أحكام المسئولية واالتفاق على ضمان المسئولية أن  . بسبب األلعاب الرياضية التي يقوم بها النادي

أما االتفاق الثاني فيقوم  . د يرفع المسئولية أصالً عن المسئول قبل المضروروق . االتفاق األول يقوم مباشرة بين المسئول والمضرور

                                                 

  . 1517فقرة  – 1511فقرة  9أنظر في الموضوع مازو  ( 2199)  
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 الفهرس العام

بل ليؤكدها بضم مسئول إليه يتحمل في ا  ، ال ليرفع المسئولية عن المسئول األصلي ، بين المسئول األصلي ومسئول آخر يضمنه

  . لى المسئول األصليلنهاية المسئولية إذا تحققت دون أن ينتقص ذلك من حق المضرور في الرجوع ع

وإما أن يكون اتفاقاً للتشديد من  ، واالتفاق على التعديل من أحكام المسئولية إما أن يكون اتفاقاً لالعفاء من المسئولية أو للتخفيف منها

  . ونستعرض كال من الحالتين . المسئولية

  االتفاق على اإلعفاء من المسئولية التقصيرية أو على التخفيف منها – 653

إما بإنقاص مدى التعويض فال يعوض إال عن  ، وقد يرمى إلى التخفيف منها . هذا االتفاق قد يرمى إلى اإلعفاء من المسئولية بتاتاً  :

وإما بتقصير المدة  ، تعويض مهما بلغ الضرروإما بتحديد مبلغ معين كشرط جزائي يكون هو مبلغ ال ، بعض الضرر دون بعض

  . التي ترفع فيها دعوى المسئولية

ويقع باطال كل شرط " :  على ما يأتي 121فنصت الفقرة الثالثة من المادة  ، وقد كفل القانون المدني الجديد بيان حكم هذه االتفاقات

 يقضي باإلعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع
( 2195  )

" .  

بل أيضاً بالنسبة إلى التخفيف  ، ال بالنسبة إلى اإلعفاء من المسئولية فحسب ، والقضاء في مصر وفي فرنسا جرى على هذا المبدأ

 منها في صورة المختلفة
 (2199  )

فهي  . والقانون هو الذي يتكفل بتقريرها ، وتعليل ذلك أن أحكام المسئولية التقصيرية من النظام العام

فال يجوز إذن االتفاق على  . فيستطيعان أن يحورا فيها وأن يعفيا منها ، كأحكام المسئولية العقدية التي هي من صنع المتعاقدين ليست

اإلعفاء من المسئولية التقصيرية أو على التخفيف منها سواء من حيث مدى التعويض أو من حيث الشرط الجزائي أو من حيث مدة 

  . لمسئولية العقدية أن كل هذا جائز في غير العمد والخطأ الجسيموقد رأينا في ا . الدعوى

ويرى أن غير الجائز من هذه االتفاقات هو االتفاق الخاص بالمسئولية التقصرية إذا  ، أما الفقه في فرنسا فيناقش القضاء منتقدا إياه

فإن االتفاق على اإلعفاء من  . ر الجسم دون المالترتبت على العمد أو الخطأ الجسيم وكذلك إذا ترتبت على خطأ يسير ولحق الضر

 ، أو على التخفيف من هذه المسئولية ،(  الخطأ الجسيم)  المسئولية التي تترتب على تعمد األضرار بالغير أو ما هو بمنزلة هذا التعمد

فإن جسم اإلنسان ال يجوز  ، وال ترتب على خطأ يسير ، كذلك األمر إذا كان الضرر يلحق الجسم ال المال . يكون مخالفاً للنظام العام

فليس في القواعد العامة ما يمنع من  ، لكن إذا كان الضرر يلحق المال ويترتب على خطأ يسير . يكون محال لالتفاقات المالية إن

 في أية صورة من صور التخفيفومن باب أولى من االتفاق على التخفيف من المسئولية  ، االتفاق على اإلعفاء من المسئولية فيها
 (

2191  )
.  

وهو في  . ومهما يكن من أمر فالقانون الجديد صريح في بطالن االتفاق على اإلعفاء من المسئولية التقصيرية أو على التخفيف منها

  . ذلك يؤيد القضاء في مصر وفي فرنسا على النحو الذي أسلفناه

  قصيريةاالتفاق على التشديد في المسئولية الت – 654

مثل ذلك أن يتفق الطرفان على أن يكون الخطأ مفترضاً في جانب  . وقد يكون االتفاق من شأنه أن يشدد في المسئولية التقصيرية 

  . ومثل ذلك أيضاً االتفاق على مسئولية المدين حتى لو لم يرتكب خطأ . المسئول في حاالت ال يفرض فيها القانون الخطأ

فإن االتفاق على التشديد فيها ال يخالف  ، تفاق على التخفيف من المسئولية أو اإلعفاء منها مخالفاً للنظام العامويبدو أنه إذا كان اال

يجوز االتفاق "  من القانون المدني الجديد من أنه 121يؤيد ذلك ما قضت به الفقرة األولى من المادة  . فيكون مشروعاً  ، النظام العام

                                                 

  . في الهامش 591أنظر تاريخ هذا النص آنفاً فقرة  ( 2195)  

اجمع الفقهاء على انش رط اإلعفاء من المسئولية عن الخطأ " وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بما يأتي :  ( 2199)  

فمنهم من  ، أما إذا كان الخطأ يسيراً فبين الفقهاء خالف ، مة الغش أو الخطأ الفاحشالتعاقدي باطل إذا كان الخطأ بالغاً جسا

 "أما شرط اإلعفاء عن الخطأ الالتعاقدي فهو باطل إجماعاً وفي كل األحوال  . ومنهم من يقول ببطالنه ، يقول بصحة الشرط

أنظر أيضاً : استئناف وطني في  . ( 55ص  1/  19رقم  5المحاماة  2517فبراير سنة  21) استئناف مصر الوطنية في 

 2/  212رقم  1المحاماة  2511يولية سنة  19وفي  – 159ص  51رقم  22المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  29

ص  11م  525 2 يونية سنة 21وفي  – 295ص  25م  2591فبراير سنة  19وفي  21استئناف مختلط في  – 579ص 

مايو سنة  22وفي  – 51ص  99م  2519ديسمبر سنة  15وفي  – 299ص  11م  2529 فبراير سنة 29وفي  – 517

 1وفي  – 951ص  97م  2511مايو سنة  1وفي  – 259ص  91م  2515يناير سنة  29وفي  – 911ص  99م  2511

  . 195ص  51م  2599فبراير سنة 

  . 1919فقرة  9وانظر في القضاء الفرنسي مازو 

  . 1911فقرة  – 1912فقرة  9الفرنسي وفي نقد القضاء الفرنسي مازو  أنظر في الفقه ( 2191)  
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"  ة الحادث المفاجئ والقوة القاهرةعلى أن يتحمل المدين تبع
 (2191  )

وغنى عن البيان أن المسئولية ذاتها ال تتحقق بقيام الحادث  .

فيتحمل  ، فإذا كان من الممكن أن يتحمل الشخص باالتفاق تبعة مسئولية لم تتحقق . المفاجئ والقوة القاهرة النعدام عالقة السببية

  . فمن باب أولى يستطيع أن يتفق على التشديد من مسئولية قد تحققت ، بمثابة المؤمنال المسئولية ويكون (  risqué)  التبعة

 التأمين على المسئولية  - 2

 متى يجوز التأمين على المسئولية – 655

يحرم  ألنه في الوقت الذي يزيح فيه عن عاتق المسئول عبء المسئولية ال ، التأمين على المسئولية يفضل اإلعفاء من المسئولية : 

  . ومن ثم فهو كثير الوقوع في الحياة العملية ، وهو ميسر بفضل انتشار شركات التأمين . المضرور من حقه في التعويض

وسواء كان الخطأ  ، سواء كان هذا الخطأ عقدياً أو تقصيرياً  ، ويجوز للشخص أن يؤمن على مسئوليته المترتبة على الخطأ

اء كان الخطأ الثابت يسيراً أو جسيماً ولكن ال يجوز التأمين على المسئولية المترتبة على الخطأ وسو ، التقصيري مفترضا أو ثابتاً 

حتى لو ارتكب هذا  ، وإنما يجوز التأمين على المسئولية عن عمل الغير . إذا ال يجوز ألحد أن ييسر لنفسه السبيل إلى الغش ، العمد

فالخطأ الشخصي الذي يؤمن  ، م يؤمن من المسئولية عن غشه هو بل عن غش الغيرذلك أن المسئول عن الغير ل ، الغير خطأ عمداً 

 نفسه منه هو خطأ مفترض ال خطأ عمد
 (2197  )

.  

فيما عدا المسئولية عن الخطأ العمد الذي يصدر  ، ونرى من ذلك أن الشخص يستطيع أن يؤمن على مسئوليته في مختلف صورها

 ً   . منه شخصيا

عالقة (  9)  عالقة المؤمن بالمضرور(  1( )  المسئول)  بالمؤمن له(  شركة التأمين)  عالقة المؤمن(  2: )  يوننظر اآلن فيما يأت

  . المؤمن بمن صدر منه الخطأ في التأمين على المسئولية عن عمل الغير

 عالقة المؤمن بالمؤمن له – 656

(  المسئول)  وأخرى في ذمة المؤمن له .(  شركة التأمين)  وهو يرتب التزامات في ذمة المؤمن . هذه العالقة ينظمها عقد التأمين : 

.  

وهي المسئولية  ، أما التزامات المؤمن فتتلخص في ضمان المسئولية التي قد تترتب في ذمة المؤمن له : التزامات المؤمن(  2)  

فمتى طولب المؤمن له مطالبة  . ل ما ينجم عن هذه المسئولية من تكاليفواألصل أن المؤمن ضامن لك . التي كانت محال للتامين

سواء دخل المؤمن  ، بدا التزام المؤمن ينتج أثره ، ودية أو قضائية بتعويض عن ضرر هو مسئول عنه وكان داخال في دائرة التأمين

                                                 

ولم يحدث فيه تعديل ال  . من المشروع التمهيدي 159تاريخ النص : ورد هذا النص كما هو في الفقرة األولى من المادة  ( 2191)  

 أمام لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخوال  ، وال أمام مجلس النواب ، من المشروع النهائي ( 115) م  أمام لجنة المراجعة

  . ( 995ص  – 991ص  1) األعمال التحضيرية  وال أمام مجلس الشيوخ ، ( 121) م 

إال تقنيناً للقواعد التي  159ليست أحكام المادة " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : 

فقد يجعل عبء المسئولية أشد وقراً باالتفاق على تحمل تبعة الحادث  ، تباعها في هذا الشأنجرى القضاء المصري على ا

وقد تخفف المسئولية على نقيض ذلك باشتراط اإلعفاء من تبعة الخطأ  . وبهذا يكون المدين مؤمناً للدائن من وجه ، الفجائي

 ، فليس لألفراد حرية مطلقة في االتفاق على تعديل أحكام المسئولية . التعاقدي إال أن تكون قائمة على غش أو خطأ جسيم

كذلك يمتنع اشتراط اإلعفاء من  ، فكما أن االتفاق على اإلعفاء من الخطأ الجسيم والغش ال يجوز المسئولية التعاقدية

) مجموعة األعمال التحضيرية  "عام المسئولية التقصيرية أياً كانت درجة ويعتبر مثل هذا االشتراط باطال لمخالفته للنظام ال

  . ( 999ص  1ج 

" على ما يأتي :  121إذ تنص الفقرة الثانية من المادة  ، ويقرب ذلك من االتفاق على اإلعفاء من المسئولية العقدية ( 2197)  

ا ينشأ عن غشه أو عن وكذلك يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إال م

ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم  . خطأه الجسيم

  . "في تنفيذ التزامه 

له غير يكو المؤمن مسئوال عن األضرار الناشئة عن خطأ المؤمن  - 2" على أنه  117وكذلك في التأمين من الحريق نصت المادة 

أما الخسائر واألضرار التى  - 1.  . وكذلك يكون مسئوال عن األضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة المتعمد

ونرى من المقابلة بين هذا النص  . " ، فال يكون المؤمن مسئوال عنها ولو أتفق على غير ذلك يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا

 . ولكن يجوز التأمين عليها ، الخطأ الجسيم ال يجوز اإلعفاء منها والنص المتقدم أن المسئولية عن
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فإن الذي يضمنه المؤمن  . و كانت على غير أساسووجب عليه أن يكفل للمؤمن له نتائج هذه المطالبة ول ، في الدعوى أو لم يدخل

 بل كل مطالبة توجه ضده في شأن هذه المسئولية . ليس هو مسئولية المؤمن له فحسب
 (2195  )

.  

 وجب على المؤمن أن يدفع له ما ثبت في ذمته من تعويض بسبب هذه المسئولية ، فإذا ثبتت المسئولية قبل المؤمن له
 (2119  )

. 

حتى لو كان عقد التأمين يشتمل على شرط  ، والقاعدة أن المؤمن يلتزم بالضمان بقدر ما تحقق من مسئولية المؤمن له دون زيادة

فلو كان هذا المبلغ ألفا وكانت  . يجعل المؤمن ضامناً لمبلغ معين وكان هذا المبلغ يزيد على التعويض الذي ثبت في ذمة المؤمن له

 فإن المؤمن يضمن الثمانمائة دون األلف ، ائةقيمة التعويض ثمانم
 (2112  )

.  

فال يجوز أن  ، فهو معقود لتعويض الخسارة على المؤمن له ، وتعليل ذلك أن عقد التأمين من المسئولية هو عقد تأمين ال عقد ادخار

جوز أن يزيد مبلغ التأمين على في ، وهذا بخالف عقد التأمين على األشخاص هو عقد ادخار ال عقد تأمين ، يكون مصدر ربح له

  . مقدار الخسارة

  . ويلتزم المؤمن له بدفع أقساط التأمين في مواعيدها وبغير ذلك من االلتزامات التي ترتبها وثيقة التأمين : التزامات المؤمن له(  1)  

المؤمن قد دفع إلى المضرور تعويضاً ويصح االتفاق في الوثيقة على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المؤمن له دون رضاء من 

أو إذا ثبت أن  ، ولكن ال يجوز التمسك بهذا االتفاق إذا كان ما أقر به المؤمن له مقصوراً على واقعة مادية . أو اقر له بالمسئولية

 المؤمن له ما كان يستطيع أن يرفض تعويض المضرور أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً 
 (2111  )

.  

  : عالقة المؤمن بالمضرور – 657

ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المصاب مبلغ " :  منه على ما يأتي 791كان المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد ينص في المادة 

المتفق عليه كله أو بعضه ما دام المصاب لم يعوض بما ال يجاوز هذا المبلغ عن األضرار التي نشأت عنها مسئولية المؤمن  . التأمين

إذ كان يلزم المؤمن إال يدفع لغير المضرور مبلغ  ، دعوى مباشرة قبل المؤمن(  المضرور)  فكان هذا النص يجعل للمصاب . " له

يستطيع (  المؤمن له)  ومؤدى هذا النص أن المضرور الذي لم يتقاض التعويض من المسئول . وضالتأمين ما دام المضرور لم يع

ألنه يرجع على المؤمن بالدعوى  ، دون أن يشترك معه دائنوا المؤمن له، أن يتقاضاه مباشرة من المؤمن في حدود مبلغ التأمين

  . المباشرة ال بدعوى المدين

وحتى يصدر هذا القانون معيداً لهذا النص ال يمكن القول بأن  . األمر لقانون اخص يصدر فيما بعدوترك  ، ولكن هذا النص قد حذف

وذلك بان يستعمل دعوى مدينه  ، فال يرجع على المؤمن إال بطريق الدعوى غير المباشرة . للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن

 غرماء إذ هو ال يمتاز عنهم وفي هذه الحالة يشاركه دائنو المؤمن له شركة ، المؤمن له
 (2119  )

.  

                                                 

قضائية كانت أو غير  ، هو المطالبة ذاتها ( sinister)  إن الحادث المؤمن ضده ( Hemard)  أو كما يقول هيمار ( 2195)  

  . ( Le sinister est l'attaque meme, judiciare ou extrajudiciairo ; Hemard t .2 no . 556)  قضائية

حذفت في لجنة القانون المدني بمجلس  ، وكان المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد يتضمن نصوصاً في التأمين من المسئولية

وقد جاء في الفقرة  ، الشيوخ اكتفاء بالقواعد العامة إلى أن يصدر تشريع خاص يعالج مسائل التأمين في مختلف صوره

ال ينتج التزام المؤمن أثره إال إذا قام المصاب بمطالبة المؤمن له وديا أو " من هذا المشروع ما يأتي :  799األولى من المادة 

  . "قضائياً بعد الحادث المبين في العقد 

) مازو  كما يجوز إدخاله إال إذا اشترط عدم جواز ذلك ، أن يتدخل في الدعوى ، قبل ثبوت المسئولية ، ويجوز للمؤمن ( 2119)  

 799) أنظر م  بل يجوز للمؤمن أن ينص في وثيقة التأمين على احتفاظه وحده بالحق في مباشرة الدعوى . ( 1112فقرة  9

  . من المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد ( 9فقرة 

من التعويض الذي يلزم  فال يدفع المؤمن إال نسبة معينة ، وقد يتفق المؤمن والمؤمن له على التخفيف من هذه المسئولية ( 2112)  

 clause de decouvert)  وهذا ما يسمى بشرط الخسارة المكشوفة ، % مثال ( 79)  به المؤمن له عندما تتحقق مسئوليته

obligatoire ) . فإذا كان  ، ) خمسين جنيها مثال ( أو يتفقان على إال يدفع المؤمن من التعويض إال ما زاد على مبلغ معين

أما إذا زاد التعويض على خمسين جنيها فإن  ، جنيهاً أو أقل التزم به المؤمن له دون رجوع على المؤمن التعويض خمسين

أو على العكس  . ( clause do franchise d'avarie)  وهذا ما يسمى بشرط الخسارة المهدرة ، المؤمن يدفع مقدار الزيادة

فإذا كان التعويض  ، ) خمسمائة جنيه مثال ( ض على مبلغ معينمن ذلك يتفقان على إال يدفع المؤمن ما زاد من التعوي

أما إذا زاد على الخمسمائة فإن المؤمن ال يدفع إال خمسمائة ويتحمل المؤمن له مقدار  ، خمسمائة أو أقل دفعه المؤمن كله

  . ( 1119إلى فقرة  1 - 1112فقرة  9) أنظر في وجوه التخفيف المختلفة مازو  . الزيادة

وقد حذفت في لجنة القانون المدني  ، من المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد 792أنظر في هذا المعنى المادة  ( 2111)  

  . بمجلس الشيوخ كما قدمان
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  عالقة المؤمن بمن صدر منه الخطأ في التأمين على المسئولية عن عمل الغير – 658

ويتحقق ذلك  ، ولكنه يكون مسئوال عن عمل الغير الذي صدر منه الخطأ ، يحدث أن المؤمن له ال يكون هو من صدر منه الخطأ :

فإذا دفع المسئول عن عمل الغير التعويض  . هم في رقابته ومسئولية المتبوع عن التابعفي مسئولية المكلف بالرقابة عمن 

 إال يجوز لهذا أن يرجع به على الغير الذي صدر منه الخطأ كما كان يرجع المسئول نفسه ؟  ، ورجع به على المؤمن ، للمضرور

فيرجع بالتعويض  . جاز له أن يجمع بينهما ، ريق التأمينسنرى فيما يلي أنه إذا اجتمع للمضرور طريقان للتعويض أحدهما هو ط

ويرجع على المؤمن بمبلغ التأمين بمقتضى عقد التأمين  ، على الغير الذي ارتكب الخطأ ألن هذا الخطأ هو الذي تحققت به المسئولية

فمصدر الحق في التعويض  ، فهو يجمع بين الحقين ألن لكل حق مصدراً غير المصدر الذي قام عليه الحق اآلخر . الذي دفع أقساطه

  . ومصدر الحق في مبلغ التأمين العقد الذي أبرمه مع المؤمن ، الخطأ الذي ارتكبه الغير

فيكون  . اه قبل من صدر منه الخطأ إلى المؤمنولكن يغلب في العمل أن يشترط المؤمن في عقد التأمين أن ينزل المؤمن له عن دعو

 هذا بمثابة الحلول اإلتفاقي
 (2115  )

وتطبيقها يؤدى إلى أن المؤمن ال يحل  ، فإذا لم يوجد شرط كهذا لم يبق إال تطبيق القواعد العامة .

وال حلوال  ، ن لم يرد فيه شرط الحلولال حلوال اتفاقياً ألن عقد التأمي ، محل المؤمن له في الرجوع على الغير الذي صدر منه الخطأ

 قانونياً ألن الحلول القانونين ال يكون إال بنص والنص غير موجود
 (2119  )

.  

 اجتماع طريقين للتعويض  – 3

 كيف يجتمع طريقان للتعويض – 659

ن نفسه في إحدى مثل ذلك أن يكون قد ام . قد يوجد لدى المضرور طريقان يستطيع سلوكهما لتعويض ما أصابه من ضرر : 

شركات التأمين مما يصيبه من ضرر في جسمه أو في ماله عن طريق التأمين على الحياة أو التأمين من الحوادث أو التأمين من 

ومثل ذلك أيضاً أن يكون الضرر الذي يصيبه من شأنه أن يرتب له حقاً في  . الحريق أو التأمين من الخسائر أو التأمين من المسئولية

  . و إيراد في ذمة الغيرنفقة أ

 حالة اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين وحالة اجتماع التعويض مع النفقة أو اإليراد : ونستعرض كال من الحالتين
 (2111  )

.  

                                                                                                                                                                    

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بان المضرور في حادث أو خلفاءه يستطيعون الرجوع مباشرة على  ( 2119)  

فال  ، ويترتب على ذلك أنه عندما يثبت خطأ المسئول عن الحادث ثبوتاً صحيحاً  ، المسئول عن هذا الحادثالمؤمن للشخص 

تستطيع شركة التأمين أن تدفع دعوى المضرور إال في حدود مبلغ التعويض المتفق عليه في عقد التأمين وهي الحدود 

وانظر في هذا المعنى أيضاً : استئناف  . ( 271ص  92 م 2595مارس سنة  7) استئناف مختلط في  المرسومة لمسئوليتها

  . 299ص  99م  2597يناير سنة  25وفي  – 191ص  51م  2599ابريل سنة  27مختلط في 

والقول بان للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين دون نص ال يمكن تخريجه وفقاً للقواعد العامة إال عن طريق االشتراط 

فصار لهذا حق مباشر قبل  ، ال إن المؤمن له عندما تعاقد مع شركة التأمين اشترط لمصلحة المضرورفيق ، لمصلحة الغير

  . ويرجع في ذلك لوثيقة التأمين لينظر هل يمكن أن يستخلص من نصوصها هذا االشتراط . شركة التأمين

يحل " بما يأتي :  112فقضت المادة  ، الحريق وقد نص القانون المدني الجديد على حلول قانون فيما يتعلق بالتامين من ( 2115)  

المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت 

شخصاً ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكنون معه في معيشة واحدة أو  ، عنه مسئولية المؤمن

وهو كما نرى يمنع صراحة من الحلول  ، ولكن هذا النص خاص بالتأمين من الحريق . "يكون المؤمن له مسئوال عن أفعاله 

  . إذا كان من أحدث الضرر شخصاً يعتبر المؤمن له مسئوال عن أفعاله

ريق الدعوى المباشرة على المسئول وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يجوز للمؤمن أن يرجع باسمه عن ط ( 2119)  

ديسمبر  29) استئناف مختلط في  وال احتجاجا بالحلو القانونين ، ال تمسكا بالقواعد العامة في المسئولية المدنية ، عن الضرر

ولكن يجوز أن  . ( 217ص  51م  2595فبراير سنة  12وانظر أيضاً : استئناف مختلط في  – 15ص  59م  2597سنة 

م  2591ديسمبر سنة  29) استئناف مختلط في  ؤمن دعوى مباشرة إذا كان المؤمن له قد نزل للمؤمن عن دعواهيكون للم

مايو  19وفي  – 111ص  57م  2599ديسمبر سنة  7وفي  – 217ص  51م  2595فبراير سنة  12وفي  – 15ص  59

  . ( 117ص  57م  2591سنة 

  . وسنعود إلى ذلك فيما يلي 21ص  29رقم  25جازيت  2519سنة فبراير  29ومع ذلك قارن استئناف مختلط في 

إذ التعويض  ، من هذا القانون ( 91) أنظر م  وقد يجتمع التعويض مع الدية في قانون تحقيق الجنايات الوطني القديم ( 2111)  

أكتوبر سنة  1في  محكمة أسيوط – 195ص  21الحقوق  2751مارس سنة  22) محكمة االستئناف الوطنية في  غير الدية

  . ( 92ص  12رقم  5المجموعة الرسمية  2592



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 اجتماع التعويض مع مبلغ التأمين – 661

فقد رأينا أن التحليل القانونين يؤدي إلى  ، وكان مؤمناً نفسه من هذا الضرر ، إذا أصيب شخص بضرر في جسمه أو في ماله : 

 ، حق قبل المسئول عن هذا الضرر في التعويض ومصدر هذا الحق الخطأ الذي ارتكبه المسئول ، للمضرور حقان : النتيجة اآلتية

على حياته أو على ما فإذا كان مؤمناً  . وحق قبل شركة التأمين في مبلغ التأمين ومصدر هذا الحق العقد الذي تم بينه وبين الشركة

يرجع بمبلغ التأمين على الشركة  –أو ورثته  –فهو  ، ووقع الضرر الذي امن نفسه منه . عسى أن يصيبه من جراء الحوادث

ويجمع بذلك في هذه الحاالت أيضاً  ، البضاعة أو تحقيق المسئولية المنزل أو إغراق وبالتعويض على من كان مسئوال عن إحراق

  . بين الحقين

ذلك أنه لم  ، وال يجوز االعتراض على هذا التحليل القانونين بان المضرور يكون بذلك قد جمع بين تعويضين عن ضرر واحد

بل هو مقابل ألقساط  ، أما مبلغ التأمين فليس مقابال للتعويض ، يتقاض إال تعويضاً واحداً من المسئول عن الضرر الذي أصابه

 التأمين التي دفعها للشركة
 (2111  )

.  

ذلك أن  ، كذلك ال يجوز لشركة التأمين أن ترجع على المسئول بتعويض بحجة أن خطأه هو الذي ألزمها بدفع مبلغ التأمين للمضرور

 الذي ألزمها بدفع مبلغ التأمين ليس هو خطأ المسئول بل هو عقد التأمين
 (2117  )

.  

                                                 

فهو قد يتقاضى مبلغاً اكبر من مجموع األقساط التي دفعها إذا  –وإذا كان عقد التأمين عقداً احتمالياً بالنسبة إلى المؤمن له  ( 2111)  

النسبة إلى الشركة ليس بالعقد االحتمالي ألن فإن العقد ب –وقع الحادث المؤمن منه وقد ال يتقاضى شيئاً أصالً إذا لم يقع 

وقد  ، وهي في مجموع صفقاتها غير خاسرة ، الشركة تعوض خسارتها عند بعض المؤمن لهم بمكسبها عند بعض آخر

بل هو شرط يجب على  ، أما الحادث المؤمن منه فليس حادثاً تعوض عنه شركة التأمين . أقامت عملها على هذا األساس

  . تحققه أن تدفع للمؤمن له مبلغ التأمين الشركة عند

وحقه في مبلغ التأمين ضد  ، حقه في التعويض ضد المسئول ، إذن يجب التسليم بان المضرور يستطيع أن يجمع بين الحقين

فاحدهما مصدره العمل غير المشروع واآلخر مصدره  ، وكل من الحقين له مصدر مستقبل عن مصدر الحق اآلخر . الشركة

  . قدالع

على حلول شركة  ، في التأمين على األشياء ، منه 91قد نص في المادة  2599يولية سنة  29وإذا كان التشريع الفرنسي الصادر في 

فليس ذلك إال مراعاة العتبار  ، التأمين محل المضرور في الرجوع على المسئول بمقدار مبلغ التأمين الذي دفعته الشركة

لئال يغريه ذلك على  ، فيتقاضى التعويض ومبلغ التأمين معاً  ، ن على األشياء مصدر ربح للمؤمن لهعملي هو إال يكون التأمي

في التأمين على األشخاص قد نص على عدم حلول  ، منه 99وإذا كان هذا التشريع في المادة  . إتالف الشيء الذي امن عليه

نما هو رجوع إلى تطبيق القواعد العامة من جواز الجمع فذلك إ ، شركة التأمين محل المضرور في الرجوع على المسئول

إذ قل أن يصيب الشخص نفسه طمعاً  ، بعد أن انتفى االعتبار العملي الذي كان يمنع من الجمع بينهما ، بين الحقين كما قدمنا

  . وإذا هو فعل فمن السهل افتضاح أمره ، في مبلغ التأمين

في " على أنه  119فنص في المادة  ، عدم حلول الشركة محل المؤمن له في التأمين على الحياةوقد طبق القانون المدني الجديد مبدأ 

التأمين على الحياة ال يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التايمن حق في الحلو محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب 

في التأمين على  ، تبين من هذا النص أن المؤمن لهوي ، "في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث 

كذلك قرر القانون الجديد مبدأ حلول الشركة محل المؤمن في التأمين  . يجمع بين مبلغ التعويض ومبلغ التأمين ، األشخاص

ي الدعاوى يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق ف" تنص على أنه  112فقد رأينا أن المادة  ، من الحريق

ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً  ، التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن

ويتبين من هذا  . "أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصا يكون المؤمن له مسئوال عن أفعاله 

وأن الشركة تحل محله في الرجوع على  ، ال يجمع في األصل بين الحقين ، على األشياء في التأمين ، النص أن المؤمن له

 ً   . المسئول إال إذا كان التأمين يشمله ضمنا

وقد رأينا محكمة االستئناف المختلطة تقضي بأنه ال يجوز للمؤمن إن يرجع باسمه عن طريق الدعوى المباشرة على  ( 2117)  

ً  . في الهامش ( 197) أنظر آنفاً فقرة  إال إذا كان المؤمن له قد نزل له عن دعواه ، المسئول عن الضرر  ، وقد قضت أيضا

) استئناف مختلط في  في ظل القانون القديم حيث ال يوجد نص على حلول المؤمن محل المؤمن له في التأمين على األشخاص

عن الحريق ال يستطيع أن يتخلص من نتائج هذه وقضت كذلك بان المسئول  . ( 991ص  92م  2595مايو سنة  12

بل وال بحجة أنه قد استولى على مبلغ التأمين  ، المسئولية قبل المضرور بدعوى أن المضرور قد امن على نفسه من حريق

 ، ومع ذلك فقد قضت هذه المحكمة بأنه ال يصح . ( 279ص  17م  2521) استئناف مختلط في أول مارس سنة  من المؤمن

بدعوى المسئولية على المسئولين عن وقوع  ، باسمه أو باسم المؤمن له ، المنازعة ف يحق المؤمن في الرجوع ، بدأ عامكم



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 اجتماع التعويض مع الفقه أو اإليراد – 661

مثل ذلك عامل في مصنع تسبب عامل آخر في  . قد يكون الضرر الذي أوجب التعويض للمضرور سبباً في ترتيب حق آخر له : 

ويستحق في الوقت ذاته  ، فيستحق العامل المضرور قبل رب المصنع مبلغاً يقدره قانون إصابات العمل جزافاً كما رأينا ، إصابته

 ، فهل له أن يجمع بين التعويضين ؟ مثل آخر شخص اثيب بما اقعده عن العمل ، عن الحادثتعويضاً كامال قبل العامل المسئول 

فهل يجمع بين التعويض  ، فاستحق تعويضاً قبل المسئول عن هذه اإلصابة ونفقة عند من تجب عليه النفقة له بسبب عجزه عن العمل

 والنفقة ؟ 

بل هو مقابل ألقساط  ، فقد قدمنا أن مبلغ التأمين ليس مقابال للتعويض . لتأمينيختلف األمر هنا عن حالة اجتماع التعويض مع مبلغ ا

والنفقة التي يدفعها من تجب عليه  ، ولكن المبلغ الجزافي الذي يدفعه رب المصنع للعامل عند إصابته . التأمين التي سبق دفعها

فالصبغة الغالبة عليهما هي التعويض عن هذا  ، ي أصابهال مقابل لهما إال عجز المضرور عن العمل بسبب الحادث الذ ، النفقة

لم يرجع على المسئول إال  . فهو إذا تقاضى التعويض الجزافي أو النفقة ، لذلك ال يجوز أن يجمع المضرور بين تعويضين . العجز

عه للمضرور ألن المسئول هو ويرجع رب المصنع أو الملزم بالنفقة على المسئول بما التزم بدف ، بما بقى من الضرر دون تعويض

 المتسبب في ذلك
 (2115  )

 فال يجوز له أن يرجع بشيء على صاحب المصنع . أما إذا رجع المضرور بكل التعويض على المسئول .
 (

2119  )
  . أو الملزم بالنفقة

عن هذا الحادث وبين  أن يجمع بين التعويض الكامل ، إذا أصيب في حادث تكون الحكومة مسئولة عنه ، كذلك ال يستطيع الموظف

سواء كان في صورة إيراد مدى  . بل يجب إنقاص مبلغ المعاش االستثنائي ، معاش استثنائي يرتبه القانون على سبيل التعويض

 من مبلغ التعويض الكامل المستحق للموظف الحياة أو في صورة مكافأة إجمالية
 (2112  )

لكن إذا قبض الموظف معاشه العادي طبقاً 

                                                                                                                                                                    

وقد سبقت اإلشارة إلى هذا  21ص  29رقم  25جازيت  2519فبراير سنة  29) استئناف مختلط في  الحادث المؤمن منه

  . الحكم (

قارن استئناف مختلط في  – 199ص  195رقم  19جازيت  2515مارس سنة  17محكمة مصر الجزئية المختلطة في  ( 2115)  

  . 219ص  91م  2519يناير سنة  29

كذلك ال يجوز الجمع بين مطالبة رب المصنع بالتعويض بمقتضى قانون أصابات العمل والتعويض طبقاً للقواعد العامة  ( 2119)  

قضت محكمة النقض بأنه ال يجوز الجمع بين أحكام قانون أصابات العمل باعتباره من القوانين الخاصة  وقد . في المسئولية

ألن القانون األول مجال تطبيقه األحوال التي أراد فيها  ، وأحكام القانون العام في المطالبة بتعويض الضرر المدعى به

ميله عبء إثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره عند المطالبة المشرع أن يرعى جانب العمل نظراً لمخاطر العمل بعدم تح

فإنه ال يصح له بمقتضى المادة  ، فإذا ما لجأ العامل إلى أحكام هذا القانون واتخذها سنداً له في طلب التعويض . بالتعويض

 . عن خطأ فاحش الرابعة أن يتمسك بأي قانون آخر ضد صاحب العمل ما لم يكن الحادث المطلوب عنه التعويض قد نشأ

 ، ثم طالب بتعويض بناء على قواعد المسئولية العامة ، ولكن إذا كان المدعى بنى طلب التعويض على قانون أصابات العمل

فإنه يكون  ، فاستبعدت المحكمة تطبيق قانون أصابات العمل ، وطلب الحكم له بالتعويضين على اعتبار انهما طلبان أصليان

 9مجموعة عمر  2551مايو سنة  25) نقض مدني في  تنظر في الطلب المؤسس على القانون العاممن المتعين عليها أن 

  . ( 591ص  291رقم 

وقد قضت محكمة النقض بأن حادث وفاة المستخدم التي يترتب عليها التزام الحكومة بالمكافأة االستثنائية ألرملته  ( 2112)  

ها أيضاً التزام من يكون مسئوال عن الحادث بالتعويض الذي يستحق بموجب وأوالده بموجبة قانون المعاشات قد يترتب علي

واجاز زيادتها تبعاً  ، ولما كان قانون المعاشات قد رتب استحقاق المكافأة االستثنائية على وقوع الحادثة . القانون المدني

فهذان  . ألرملة المستخدم وأوالده فإنه يكون قد بين أن غرضه هو أن يجبر بقدر معلوم الضرر الواقع ، لظروف الحال

وهذا  . وهي جبر الضرر الواقع للمضرور ، هما متحدان في الغاية ، وإن كانا مختلفين في األساس القانونين ، االلتزامان

ء ال إذ أن كل زيادة تكون إثرا ، فإنه ال يجوز أن يكون زائداً عليه ، وإن وجب أن يكون كامال مكافئاً لمقدار الضرر ، الجبر

ومن ثم فإنه عند ما تكون الحكومة مسئولة أيضاً عن التعويض الذي أساسه القانون المدني يكون من المتعين خصم  . سبب له

فإن  ، وهذا النظر يتفق وما قرره الشارع في حالة مماثلة . مبلغ المكافة االستثنائية من كامل مبلغ التعويض المدني المستحق

 –على غرار التزام الحكومة بقانون المعاشات  –الذي قرر التزام صاحب العمل  2591سنة  19قانون أصابات العمل رقم 

نص على عدم الجمع بين هذا التعويض والتعويض المستحق بموجب  ، بان يدفع بقدر معلوم كذلك تعويضاً للعامل المصاب

وقضت أيضاً بان استناد الحكم  . ( 192ص  59رقم  5مجموعة عمر  2555فبراير سنة  9) نقض مدني في  القانون المدني

منه ال يؤثر على سالمة النظر الذي  95دون المادة  ( 2595لسنة  9) رقم  من قانون المعاشات 99المطعون فيه إلى المادة 

لهذا القانون ذهب إليه باعتبار أن المكافأة التي منحتها الطاعنة المطعون عليه هي مكافأة استثنائية بقدر معلوم استحقها وفقاً 

وأن حقه في التعويض الكامل  ، كتعويض على مجرد اإلصابة التي لحقته وأقعدته عن مواصلة العمل في خدمة الحكومة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ألن المعاش العادي كمبلغ التأمين إنما استحق لقاء االستقطاعات  ، فإنه يستطيع الجمع بينه وبين التعويض الكامل ، معاشاتلقانون ال

 الدورية التي أخذت من مرتب الموظف
 (2111  )

.  

فال يجوز للمسئول أن ينقص من مبلغ  ، أما إذا كان المضرور قد تلقى صدقة أو إحساناً من الغير مواساة له فيما أصابه من ضرر

  . فإن صاحب الصدقة قد تبرع بها للمضرور ال للمسئول ، التعويض الذي يلزمه مقدار هذه الصدقة

 المسئولية عن عمل الغير والمسئولية الناشئة عن األشياء  - الفصل الثاني

  المسئولية تقوم ال على خطأ واجب اإلثبات بل على خطأ مفترضي – 662

وجرينا فيما قدمناه على أن الخطأ الذي تقوم عليه  . فاستعرضنا أركانها وفصلنا أحكامها ، بسطنا قواعد المسئولية بوجه عام :

  . يثبته مدعى المسئولية وهو المضرور ، المسئولية هو خطأ واجب اإلثبات

بل على خطأ مفترض على خالف  ، واجب اإلثباتوننتقل اآلن إلى حاالت خاصة في المسئولية يجمعها أنه تقوم كلها ال على خطأ 

فأزاح عن عاتقه  ، وقد توخى المشرع فيها أن ييسر على المضرور التعويض عما أصابه من الضرر . في الرأي سنفصله فيما يلي

  . عبء إثبات الخطأ

 . ر للمسئولية الناشئة عن األشياءقسم للمسئولية عن عمل الغير وآخ : وقد قسم القانون المدني الجديد هذه الحاالت إلى قسمين

  . ونستعرض كال منهما

 المسئولية عن عمل الغير  -الفرع األول 

  : حالتان – 663

هي حالة من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة (  الحالة األولى: )  يكون الشخص مسئوال عن عمل الغير في حالتين

  . ا الشخصويكون مسئوال عن األعمال الصادرة من هذ

  . هي حالة المتبوع ويكون مسئوال عن أعمال التابع(  والحالة الثانية)  

 مسئولية من تجب عليه الرقابة عمن هم في رقابته -المبحث األول 
 (*  )

 

  (Responsabilite de surveillant du fait de son surveille  ) 

  النصوص القانونية – 664

  : من القانون المدني الوطني القديم تنص على ما يأتي 292كانت المادة  :

وكذلك يلزم اإلنسان بضرر الغير الناشئ عن إهمال من هم تحت رعايته أو عن عدم الدقة واالنتباه منهم أو عن عدم مالحظته "  

  . " اياهم

  : أتيمن القانون المدني المختلط القديم تنص على ما ي 129وكانت المادة 

                                                                                                                                                                    

الجابر للضرر الذي لحقه يظل مع ذلك قائماً وفقاً ألحكام القانون المدني إذا كانت هذه اإلصابة قد نشأت من خطأ تسأل عنه 

  . قضائية ( 27سنة  95طعن رقم  2555كتوبر سنة أ 11) نقض مدني في  الطاعنة

عن  2599لسنة  95ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بان المعاش الخاص المقرر لرجال الجيش بقانون المعاشات العسكرية رقم 

تحقه اصابتهم بعمل العدو أو بسبب حوادث في وقائع حربية أو في مأموريات امروا بها ال عالقة لها بالتعويض الذي يس

وذلك الختالف األساس القانونين لالستحقاق في المعاش  ، صاحب المعاش قبل من سبب له اإلصابة عن عمد أو تقصير منه

وهذا الحكم قد حاد عن  . ( 921رقم  9مجموعة عمر الجنائية  2552ديسمبر سنة  7) نقض جنائي في  عنه في التعويض

العدد  21الدكتور سليمان مرقص في تعليقه المنشور بمجلة القانون واالقتصاد  وقد انتقده بحق ، المبدأ الصحيح الذي قررناه

  . الثاني

وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم في الحاشية  192ص  59رقم  5مجموعة عمر  2555فبراير سنة  9نقض مدني في  ( 2111)  

المكافأة العادية التي تستحقها ورثة المستخدم عند  ولكن" ما يأتي :  ، في المسألة التي نحن بصددها ، ويقرر الحكم . السابقة

فهذه تبقى مستحقة للورثة باإلضافة إلى  ، وفاته وفاة طبيعية والتي ال عالقة لها بالحادثة وال بالتعويض المستحق عنها

  . "التعويض 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

يلزم الشخص كذلك بضرر الغير الناشيء عن تقصير من هم في رعايته أو عن إهمالهم أو عن عدم الدقة واالنتباه منهم أو عن "  

  . " عدم مالحظته إياهم

إذ تعرض تارة لمسئولية متولى  ، فهي من حيث الصياغة كانت قلقة مضطربة(  2: )  وكانت هذه النصوص معيبة من وجوه متعددة

مع  ، وتعرض طوراً لمسئولية متولى الرقابة بناء على خطأ ثابت في جانبه ، الرقابة عمن هم تحت رعايته بناء على خطأ مفترض

 أن المقصود هو المسئولية األولى
 (2119  )

ثم هي لم تبين في أي األحوال وبأي الشروط يصبح الشخص متولياً الرقابة على  15)  .

 وهل هذا االفتراض يقبل إثبات العكس ، وهل هي قائمة على خطأ مفترض ، توضح أساس المسئوليةوهي أخيراً لم (  9)  . غيره
 (

2115  )
.  

  : على ما يأتي 219إذ نص في المادة  ، فجاء القانون المدني الجديد بنصوص تجنب فيها هذه العيوب

بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون  ، كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة - 2"  

ويترتب هذا االلتزام ولو كان من وقع منه العمل  . ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع

 . " الضار غير مميز

وتنتقل الرقابة  . ان في كنف القائم على تربيتهأو بلغها وك ، ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشر سنة - 1"  

وتنتقل الرقابة على  . مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف ، على القاصر إلى معمله في المدرسة أو المشرف على الحرفة

 . " الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج

أو أثبت أن الضرر كان البد واقعا ولو قام  ، تخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ويستطيع المكلف بالرقابة أن - 9"  

 بهذا الواجب بما ينبغي من العناية
 (2119  )

" . 

                                                 

  . 959الموجز للمؤلف فقرة  ( 2119)  

 ( 2975) م  كانت خيراً من مثيلتها في القانون المدني الفرنسي ، بعلى ما فيها من عيو ، ومع ذلك فإن هذه النصوص ( 2115)  

 – 121فقرة  2) أنظر مازو  بل اقتصرت على ما ذكر طوائف من المسئولين على سبيل الحصر ، التي لم تضع قاعدة عامة

  . ( 125فقرة 

كل من يجب عليه قانوناً أو  - 2الوجه اآلتي : من المشروع التمهيدي على  152تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2119)  

يكون ملزماً بتعويض الضرر  ، بسبب صره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة

ار غير ويبقى هذا االلتزام قائماً حتى لو كان من وقع منه العمل الض . الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع

أو اثبت أن الضرر  ، ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية استئناف إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة - 1 . مميز

بعد أن أصبح رقمها  ، وفي لجنة المارجعة عدلت المادة . "كان ال بد واقعاً حتى لو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية 

بسبب قصره أو  ، كل من تولى رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة – 2" على الوجه اآلتي :  ، ئيفي المشروع النها 211

 . يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ، بسبب حالته العقلية أو الجسمية

يعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ و – 1 . ويترتب هذا االلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز

وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو في  . خمس عشرة سنة أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته

ابة على وتنتقل الرقابة على الزوجة القصارة إلى زوجها أو إلى من يتولى الرق ، الحرفة ما دام القصار تحت اشراف المعلم

أو اثبت أن الضرر كان ال  ، ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة – 9 . الزوج

تجنب جعل  ) أوالً ( وقد قام هذا التعديل على االعتبارين االيتين : . "بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية 

فإن هذا من شأنه أن يثير فكرة الوالية على النفس وأحكامها في الشريعة  ، ن يجب عليه قانوناً رقابة شخصالمسئولية على م

حدد في التعديل إلى أي سن يكون الصبي في  ) ثانياً ( . اإلسالمية مما قد ال يتفق تماما مع فكرة الرقابة في القانون الحديث

وقد  . معلم في المدرسة أو في الحرفة وإلى من تنتقل الرقابة على الزوجة القاصرحاجة إلى الرقابة ومتى تنتقل الرقابة الىال

وطوراً بإثبات  ، فتارة ينتفي االفتراض بإثبات عدم الخطأ ، اشير في لجنة المراجعة إلى تدرج في التشدد في افتراض الخطأ

 . هذا ينفي عالقة السببية ال ينفي افتراض الخطأوثالثة بإثبات السبب األجنبي و ، عدم القدرة على منع العمل غير المشروع

ففي الحالة األولى من  . ويبدو عند التامل أن دفع المسئولية إنما يكون باحد أمرين : إما بنفي الخطأ وإما بنفي عالقة السببية

) أنظر : نقض مدني في  السببيةوفي الحالتين الثانية والثالثة قد انتفت عالقة  ، هذه الحاالت الثالثة المتدرجة قد انتفى الخطأ

وقد وافق مجلس النواب على  . وسنعود إلى هذا الحكم فيما يلي ( 257ص  2/  55رقم  29المحاماة  2595نوفمبر سنة  25

وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ جرت مناقشات طويلة انتهت إلى إضافة كلمة  . النص كما ورد في الشمروع النهائي

كل من تولى " بعبارة " كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص " في الفقرة الثانية وإلى استبدال عبارة  "المشرف " 

ألن مناط المسئولية هو وجود التزام بالرقابة وااللتزام في هذه الحالة إما أن يكون مصدره االتفاق أو نص " رقابة شخص 

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته . 219وأصبح رقم المادة  . القانون

  . ( 521ص  – 599
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  . األساس الذي تقوم عليه هذه المسئولية(  1)  متى تتحقق مسئولية متولى الرقابة(  2: )  ونبحث في صدد هذا النص أمرين

 متى تتحقق مسئولية متولى الرقابة  -األول المطلب 

 شرطان لتحقق المسئولية – 665

وصدر ممن هو تحت الرقابة عمل غير مشروع ثبت في جانبه  . تتحقق المسئولية إذا تولى شخص الرقابة على شخص آخر : 

  . ومن ثم يكون متولى الرقابة مسئوال عن هذا العمل غير المشروع . فأوجب مسئوليته

صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت (  1)  . تولى شخص الرقابة على شخص آخر(  2: )  ق المسئولية يستلزم إذن شرطينفتحق

  . الرقابة

 تولى الرقابة  – 1

 : االلتزام بالرقابة – 666

مثل القانون  . ومصدر هذا االلتزام إما أن يكون القانون أو االتفاق كما يقول النص . ال تتحقق المسئولية إال إذا قام التزام بالرقابة 

يتولى شخص بالفعل  فال يكفي إذن أن . ومثل االتفاق مدير مستشفى لألمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه ، األب يتولى رقابة ابنه

وقيام هذا االلتزام  . زام قانونين أو اتفاقي بتولى هذه الرقابةبل يجب أن يكون هناك الت ، رقابة شخص آخر حتى يكون مسئوال عنه

  . هو الذي ترتب عليه مسئولية متولى الرقابة

وإما بسبب  ، إما بسبب قصره ، حاجة الشخص الموضوع في رقابة غيره إلى هذه الرقابة ، وعلة هذا االلتزام كما جاء في النص

والمجنون والمعتوه وذو الغفلة في حاجة إلى  . فالقاصر في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره . وإما بسبب حالته الجسمية ، حالته العقلية

ومن هؤالء من يتولى القانون  . واألعمى والمقعد والمشلول في حاجة إلى الرقابة بسبب حالتهم الجسمية . الرقابة بسبب حالتهم العقلية

ومنهم من تقوم الرقابة  . الغفلة يضعهم القانون في رقابة اآلباء أو أولياء النفس كالقاصر والمجنون والمعتوه وذى ، إقامة رقيب عليهم

 كمدير المستشفى والممرض يتفق معهما على تولى رقابة المرضى ، عليه باالتفاق مع متولى الرقابة
 (2111  )

.  

السجان على المسجونين ورقابة رئيس الحزب  كرقابة ، أما الرقابة التي ال تقوم بسبب القصر أو الحالة العقلية أو الحالة الجسمية

 السياسي على أعضاء حزبه
 (2111  )

  . فال تترتب عليها هذه المسئولية ،

 : الحاالت التي يقوم فيها االلتزام بالرقابة – 667

قام التزام بالرقابة واكتفى بان قرار أن هذه الحاالت تقوم إذا  ، لم يحصر القانون الحاالت التي يتولى فيها شخص الرقابة على غيره

إال إذا وجد ما يدعو لبسط الرقابة عليه وهو  . فإذا بلغ سن الرشد انحلت عنه . قانوناً أو اتفاقاً والرقابة في األصل تقوم على القاصر

  . حالة القصر وحالة البلوغ : فنستعرض إذن هاتين الحالتين . بالغ

                                                 

يفصل نص المشروع ما ورد من " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 2111)  

ويراعى أن نصوص التقنين  .  فكرة الرقابة تحديداً بيناً فهو يحدد أوالً  . النصوص في التقنين المصري الحالي من وجوه ثالثة

من حيث تدارك ما اعتور أحكام هذا التقنين من نقص  ، وإن كانت تفضل من هذه الناحية نصوص التقنين الفرنسي ، الحالي

عمد المشروع إلى تحليل وقد  . إال إنها في صياغة هذه الفكرة قد بالغت في اإليجاز واالقتضاب ، في بيان من لهم حق الرقابة

وإما بسبب حالته العقلية أو  ، فقد يحتاج اإلنسان إلى الرقابة إما بسبب قصره . فبين علته ومصدره ، االلتزام بالرقابة

ويقدر القاضي تبعاً  . ولهذا يشرف األب أو من يقوم مقامه على ابنه القاصر ما بقى االبن محتاجاً إلى الرقابة . الجسمية

والمعلم  ، وكذلك يقوم مباشر العمل على رقابة صبيانه . إذا كانت حياة القاصر إلى هذه الرقابة ال تزال قائمة للظروف ما

ما بقى هؤالء  ، والرقيب أو الممرض على رقابة من نيطت به رقابتهم من المجانين أو الزمنى ، على رقابة تالميذه

أما فيما يتعلق بمصدر االلتزام بالرقابة فهو  . هم العقلية أو الجسمانيةاألشخاص جميعاً في حاجة إلى تلك الرقابة بسبب حالت

فأحكام قانون األحوال الشخصية هي التي تلقى عبء الرقابة على األب أو األم أو الوصى على  ، في األصل نص القانون

) مجموعة األعمال  "س كما هو الشأن في الحار ، وقد يفرض االلتزام بالرقابة بمقتضى اتفاق خاص . حسب األحوال

  . ( 591ص  – 591ص  1التحضيرية ج 

وقد قضت محكمة القاهرة الجزئية المختلطة بأن رئيس الحزب السياسي ال يعتبر مسئوال ال عن األعمال الجماعية لحزبه  ( 2111)  

  . ( 295ص  2جازيت  2529يونية سنة  29)  وال عن األعمال الفردية ألعضاء الحزب
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 219وقد عنى المشرع بها فخصص لها الفقرة الثانية من المادة  . ا حالة القاصراظهر حاالت الرقابة هي كما قدمن : القاصر(  2)  

وتنتقل  . أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته ، ويعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة" :  إذ يقول

وتنتقل الرقابة  ، الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف في الحرفة ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف

  . " على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج

ً  –مية وهي سن بلوغ الحلم في الشريعة اإلسال –فالقصر إلى سن الخامسة عشرة  ويكون عادة  . يعتبر في حاجة إلى الرقابة اطالقا

وهو  ، فهو الولى الشرعي على النفس ، والذين يقومون بتربيته هم أوالً األب إذا وجد . حتى بلوغ هذه السن في كنف من يقوم بتربيته

ويكون غادة ولى النفس من جد أو عم أو  . ة الولدفإذا لم يوجد األب تولى الرقابة القائم على تربي . المكل قانوناً بالرقابة على ولده

فإن  . وذلك كله إلى سن الخامسة عشرة . من ولى النفس إلى األم ، ولو بطريق االتفاق الضمني ، وقد تنتقل تربية الولد . غيرهما

فال يكون أحد مسئوال  ، سهوأصبح يكسب عيشه بنف ، ولم يعد يعيش في كنف أحد ، وتحرر فوق ذلك من قيود التربية ، بلغها الولد

وعبء اإلثبات  –أما إذا بقى يعيش في كنف من يقوم على تربيته بعد بلوغه الخامسة عشرة  . وهذه مسألة واقع ال مسألة قانون . عنه

ويبقى  ، هقانونا إن كان ولى النفس واتفاقاً إن كان غير ، فالقائم على تربيته هو متولى الرقابة عليه –هنا على مدعى المسئولية 

 . أو إلى أن ينفصل في معيشة مستقلة فال يعود يعيش في كنف أحد ويتحرر من قيود الرقابة ، مسئوال عنه إلى أن يبلغ الود سن الرشد

فقد يكون الولد مقيما مع أبيه في مسكن واحد ولكنه مستقل عنه في  ، واالستقالل في المعيشة هنا ال يعني حتما االستقالل في المسكن

وقد ال يكون الولد مقيما مع أبيه في مسكن واحد ولكن األب يبقى  ، عيشة وليس لألب إشراف على تربيته فال يكون مسئوال عنهالم

 مشرفاً على تربيته فيكون مسئوال
 (2117  )

.  

                                                 

غير صريح في بيان األحوال والشروط التي يعتبر فهيا األب متولياً الرقابة على  ، القانون المدني القديم : كما رأيناوكان  ( 2117)  

  . ومن ثم اضطربت أحكام القضاء في ذلك . ابنه

االبن قاصراً لم يبلغ سن  فجعل األب متولياً الرقابة على ابنه ما دام ، ( 2975) م  فهناك من األحكام ما ساير القانون المدني الفرنسي

من ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر الوطنية من أن األب يبقى مسئوال مدنياً عن األضرار  . الرشد وكان مقيماً مع أبيه

ديسمبر  92)  وال يشترط لتحقيق هذه المسئولية إال إقامة القاصر مع أبيه ، التي تحصل من ابنه إلى حين بلوغه سن الرشد

 25المحاماة  2599مارس سنة  1أنظر أيضاً : استئناف مصر الوطنية في  – 559ص  555رقم  21المحاماة  2592سنة 

وقضت كذلك بان رعاية األب تقوم على ابنه لتحقيق أمرين اساسيين : أولهما إذا كان االبن  – ( 992ص  1/  217رقم 

رقم  19المحاماة  2559مايو سنة  1ستنئاف مصر الوطنية في ) ا والثاني إذا كان قاصراً عن درجة البلوغ ، منصبا مع والده

وقضت محكمة أسيوط الكلية بأنه لما كان منشأ مسئولية اآلباء عن أعمال ابنائهم سلطة اآلباء سالفة  . ( 2997ص  129

رع الفرنسي هذه ولهذا قيد الشا . وتقوم بوجودها ، فتزول بزوالها ، فتكون هذه المسئولية مالزمة لهذه السلطة ، الذكر

فإذا كان الولد رشيداً يدير أمور  . وثانيهما كون االبن قاصراً  ، األول إقامة الوالد مع ابنه ، بقيدين 2975المسئولية في المادة 

فال  ، أو كان والده غائباً عنه غيبة منقطعة ، أو كان الولد غير مقيم مع والده كأن ألحق بالجيش قبل بلوغه سن الرشد ، نفسه

 . ( 519ص  1/  111رقم  25المحاماة  2599نوفمبر سنة  7)  وبالتالي فال مسئولية ، لطة لألب في هذه األحوالس

يناير  9) استئناف مختلط في  وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأال مسئولية على األب عن أعمال ابنه الذي بلغ سن الرشد

  . ( 79ص  27م  2591سنة 

من ذلك ما قضت به محكمة  . ى األب الرقابة على ابنه بسن الوالية على النفس وهي خمس عشرة سنةوهناك أحكام ربطت تول

إذ نصت في الفقرة الثانية علىمساءلة اإلنسان عن تعويض الضرر  ) القديم ( من القانون المدني 292النقض من أن المادة 

قد دلت بوضوح على أن هذه المسئولية التي قررتها استثناء وخروجاً  . . . "عن إهمال من هم تحت رعايته " الناشئ للغير 

على األصل إنما تقوم على ما للمسئول من سلطة على من باشر ارتكاب الفعل الضار وما تقتضيه هذه السلطة من وجوب 

فتأتي  ، ت الحفظوإذا كانت السن إحدى موجبا . تعهده بالحفظ والمراقبة لمنع الضرر عنه ومنعه من األضرار بالغير

وال اعتبار هنا للسن  ، المسئولية من ناحيتها هو كون سن من باشر ارتكاب الفعل الضار يقتضي وضعه تحت حفظ غيره

الذي هو أساس المسئولية بمعناها لغة وقانوناً متعلق مباشرة  ( garde)  فإن الحفظ ، المحددة في القانون للوالية على المال

وال  ، ومع ذلك ال والية ألحد على نفسه ، إذ قد يكون اإلنسان قاصراً فيما يختص بماله ، فظبشخص الموضوع تحت الح

وإذن ففي دعوى التعويض المرفوعة على مقتضى المادة المذكورة ال يكون تعرف من وقع منه  . سلطة فيما يختص بشخص

أم ال فالحكم إذا أسس قضاءه برفض الضرر إال لمعرفة هل هذه السن توجب وضعه تحت حفظ من رفعت عليه الدعوى 

أن المتهم قد تجاوزت سنه الحد الذي تنتهي به والية أبيه  ، دعوى التعويض المرفوعة على والد المتهم على ما تبينته المحكمة

وقضت  . ( 911ص  299رقم  15المحاماة  2559يناير سنة  5) نقض جنائي في  يكون قد أصاب ولم يخطئ ، على نفسه

 ، خر بان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الوالد مسئوال عن عمل ابنه بعد أن كان قد تجاوز الخامسة عشرة من عمرهفي حكم آ

 ، واذ قال إن االبن يبقى في حفظ أبيه حتى يبلغ إحدى وعشرين سنة ، وكانت سنه وقت الحادثة أكثر من تسع عشرة سنة
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فإن لم يوجد فولى  ، ويكون األب ، ونرى من ذلك أن القاصر إلى سن الخامسة عشرة يجب أن يكون في رقابة أحد هو المسئول عنه

 إال إذا انتقلت الرقابة اتفاقاً إلى األم ، النفس
 (2115  )

فإن ظل يعيش في كنف من  ، وبعد أن يبلغ الولد الخامسة عشرة . أو إلى غيرها

  . إلى أن ينفصل الولد في معيشة مستقلة أو إلى أن يبلغ سن الرشد ، يقوم على تربيته بقى هذا مسئوال عنه

وقت وجوده بالمدرسة  –فإن ذهب إلى المدرسة انتقلت الرقابة عليه  . كنف القائم على تربيته يكون في مرحلة التعليموالولد وهو في 

 الفصل ما دام فيه أو إلى رئيس المدرسة ما دام في المدرسةإلى معلم  –فقط 
 (1281  )

كانت  ، وإذا كانت المدرسة من مدارس الدولة

                                                                                                                                                                    

وال شأن له بالمال وال بنفس  ، وينتهي بانتهائها ، ط بالوالية على النفسألن حق الحفظ بالنسبة للصغير مرتب ، يكون قد أخطأ

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 15المحاماة  2559مايو سنة  9) نقض جنائي في  الوالية على المال

وتعليقاً له آخر في مجلة القانون  . 212ص  – 259ص  21وانظر تعليق الدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد 

وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بأن الولد ال يكون تحت رعاية األب متى  . العددين األول والثاني ( 25صاد واالقت

ويكون مسئوال وحده عن كل أعماله المتعلقة  ، تجاوز الخامسة عشرة من عمره اخذاً برأي الصاحبين في الوالية على النفس

كما أنه ابتداء من هذه السن أيضاً مسئول عن جرائمه  ، ل عن عدم احتياطه وإهمالهفيسأ ، بنفسه والتي ال عالقة لها بأمواله

 ، وعلى ذلك كان من الخطأ القول بمسئولية األب حتى بلوغ االبن سن الرشد القانونين . عقوبات 11كما تقضي بذلك المادة 

أنظر أيضاً : محكمة السيدة زينب  – 519ص  1/  125رقم  25المحاماة  2599يولية سنة  22)  أي سن الحادية والعشرين

رقم  21المحاماة  2599يونية سنة  11محكمة دكرنس في  – 95ص  1/  11رقم  29المحاماة  2595يناير سنة  25في 

  . ( 297ص  55

ترض بعد بلوغ إذ قضت محكمة العطارين بأن مسئولية األب عن ابنه ال تف ، وهناك حكم أخذ بما استقر عليه القانون المدني الجديد

يولية  19)  وإنما يحتفظ القاضي بحرية التقدير فيما بين الخامسة عشرة والواحدة والعشرين ، االبن سن الواحدة والعشرين

ويقرب من هذا حكم محكمة االستئناف الوطنية المنشور في صلب حكم  . ( 155ص  1/  291رقم  29المحاماة  2599سنة 

  . 12 – 11 – 1مجموعة عاصم للنقض الجنائي  2551فبراير سنة  21محكمة النقض الجنائية في 

وقد تقوم  ، ويرى الدكتو سليمان مرقص أن القانون المدني القديم لم يكن يحدد سناً معينة تقف عندها مسئولية األب المفترضة عن ابنه

) أنظر تعليقه المشار إليه في مجلة  هذه المسئولية حتى بعد بلوغ االبن سن الرشد متى كان باقياً تحت رعاية أبيه وفي كنفه

 955ص  – 997ص  29وانظر تعليقاً آخر له في مجلة القانون واالقتصاد  . 255ص  – 257ص  21القانون واالقتصاد 

) .  

 . فمتى انتهت هذه السن بقيت الرقابة لألب وحده ، رقابة على ولدها إذا كان ال يزال في سن الحضانةوقد يكون لألم ال ( 2115)  

) سبع  وقد قضت محكمة بورسعيد الجزئية المختلطة بأن األب دون األم هو المسئول عن أفعال ولده عندما يبلغ سن التمييز

رقم  19جازيت  2515يونية سنة  29)  ه منذ أن يبلغ هذه السنألن األب هو وحده الذي يتولى الرقابة على ولد ، سنوات (

  . ( 211ص  252

المجموعة  2529فبراير سنة  1)  وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن أم القاصر مسئولة عنه ولو لم تكن هي الوصية عليه

  . ( 991ص  1/  225رقم  22الرسمية 

الحكم تقصير الوالد في مالحظة ابنه بناء على أن الحادثة التي وقعت من وقد قضت محكمة النقض بأال خطأ إذا نفي  ( 1280)  
هذا االبن قد حصلت أثناء وجوده في المدرسة بمنأى عن والده الذي يقيم في بلد آخر وفي رعاية غيره من القائمين بشؤون 

كمة استئناف مصر . وقضت مح ( 118/ ص  11رقم  11المحاماة  1191نوفمبر سنة  11) نقض مدني في  المدرسة
. مسئواًل برعاية المدرسة  الوطنية بأن مسئولية الوالد عن أفعال ابنه المضرة بالغير ترتفع عنه متى كان ابنه بعيدًا عن رقابته

، فاالعتداء الذي يقع من ابنه أثناء وجوده بالمدرسة بسبب عدم المراقبة والمالحظة ال يجعل الوالد  التي تتولى أمر تعليمه
)   بطر ا التضامن مع إدارة المدرسة هنن ا هي المسئولة عن تالميذها من وقت دخول م المدرسة إلى وقت انصراف ممسئوالً 
، مشمواًل  . وال يكون اهنب مسئواًل ما دام ابنه بعيدًا عن رقابته ( 291ص  128رقم  12المحاماة  1191مايو سنة  19

 .  من االبن قد وقع على المعلم نفسه الذي انتقلت إليه الرقابة ، حتى لو كان االعتداء الصادر برعاية المدرسة
.  ، إذا كان خطأ االبن مسبوقاً بخطأ ثابت في جانب األب ومع ذلك قد تتحقق مسئولية األب عن خطـأ يرتكبه االبن وهو في المدرسة

، إال أن مسئولية  مدرسة بقسمها الداخليوقد قضت محكمة السين الفرنسية بأنه ولو أن االبن القاصر يقيم بعيداً عن والده ب

، كما لو عود ابنه على  األب تتحقق إذا ثبت أن العمل الذي ارتكبه االبن كان مسبوقاً بخطأ ارتكبه األب نتيجة سوء تربيته

ً  استعمال األسلحة النارية ية مدير . وتقوم مسئولية األب بجانب مسئول ، وسمح له بحمله داخل المدرسة ، واشتري له مسدسا
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 س مسئولية المتبرع عن التابعالدولة مسئولة عن المعلم أو الرئي
 (1281  )

انتقلت الرقابة عليه إلى من  ، وإن أخذ الولد يتعلم حرفة

فالتمرين الفعلي  ، وال ضرورة لوجود عقد صريح بالتمرين على الحرفة . يشرف على تعليمه الحرفة مدة وجوده تحت إشرافه

ومتى فرغ الولد في يومه من المدرسة أو من تعلم  . موضوعاقع يترك تقديرها لقاضي الووهذه مسألة  ، يستخلص منه عقد ضمني

 عادت الرقابة عليه إلى القائم على تربيته وكان هو المسئول عنه ، الحرفة
 (1282 . )

ونرى من ذلك أن الولد ما دام في مرحلة التربية  

  . وتنتقل الرقابة عليه من شخص إلى آخر بحسب األحوال على النحو الذي قدمناه ، يكون دائماً تحت الرقابة

وهو الذي يكون  ، فتنتقل الرقابة عليها ممن كان قائماً على تربيتها إلى زوجها ، وقد يكون القاصر بنتاً تتزوج قبل بلوغها سن الرشد

فإن متولي الرقابة على الزوج  ، لقصره أو ألي سبب آخر ، الرقابةمسئوالً عنها ما دامت قاصراً فإذا كان الزوج نفسه تقوم عليه 

صار الزوج  ، ولم تبلغها الزوجة ، فإذا ما بلغ الزوج سن الرشد . ويكون مسئوالً عن كل منهما ، يتولى الرقابة أيضاً على الزوجة

  . هو المتولي الرقابة على زوجته

حتى لو كان ال يزال في دور التعلم وحتى لو بقى يعيش في  ، الرشد تحرر من الرقابةفإذا بلغ الولد سن  . البالغ سن الرشد(  1)  

ال في البيت وال في المدرسة وال في الحرفة ذلك أنه ببلوغه سن الرشد أصبح في غير حاجة  . وال يكون أحد مسئوالً عنه . كنف ذويه

أو رقابة متولي الرقابة على  ، وكذلك تتحرر الزوجة من رقابة زوجها . والتزام الرقابة إنما يقوم بقيام الحاجة إليه ، إلى الرقابة

  . إذ تصبح في غير حاجة إلى الرقابة كما قدمنا ، متى بلغت سن الرشد . زوجها

 فلو أصيب البالغ سن الرشد بجنون أو بعته أو . رجالً كان أو امرأة ، ومع ذلك قد تدعو الحاجة إلى الرقابة على من بلغ سن الرشد

أو  ، أو الزوج . ويتولى الرقابة في هذه الحالة ولي النفس . قامت الرقابة عليه لتجدد الحاجة إليها نظراً لحالته العقلية ، كان ذا غفلة

أو من تنتقل الرقابة إليه اتفاقاً كمدير المستشفي أو الطبيب أو الممرض أو من يقوم  ( ، إذا كان هو الموضوع تحت الرقابة)  الزوجة

 رقابة من األقرباءبال
 (1283  )

 

كأن كف بصره أو صار معقداً  ، وجعله في حاجة إلى الرقابة نظراً لحالته الجسمية ، كذلك لو أصيب البالغ سن الرشد بمرض أعجزه

ي تولى الرقابة عليه أتفاقاً من يتولى اإلشراف على شؤونه الشخصية من زوج أو زوجة أو قريب أو مدير مستشف ، أو أصيب بالشلل

  . ويكون هذا مسئوالً عنه ما بقى في رقابته . أو طبيب أو ممرض أو نحو ذلك

 صدور عمل غير مشروع ممن هو تحت الرقابة 

 : ال يقع عليه ، العمل غير المشروع يقع ممن هو تحت الرقابة - 668

مسئولية متولي الرقابة أن يصدر عمل غير  وجب لتحقق–متولي الرقابة والخاضع للرقابة  - فإذا قام االلتزام بالرقابة وتحدد طرفاه

  . الولد أو التلميذ أو صبى الحرفة أو المجنون أو األعمى أو نحو ذلك: مشروع من الشخص الخاضع للرقابة

 . أما إذا وقع عليه فليست هناك مسئولية مفترضة . ال أن يقع عليه ، والعمل غير المشروع يجب أن يقع من الشخص الخاضع للرقابة

فال يكون هذا الرئيس مسئوالً عن  . ل ذلك يصيب أجنبي تلميذاً باألذى في وقت يكون فيه التلميذ في رقابة رئيس المدرسةمث

فيجب إذن إثبات خطأ في جانب الرئيس حتى يكون مسئوالً كذلك ال يكون  ، خطأاألجنبي إال في حدود القواعد العامة للمسئولية

ألن العمل غير المشروع في هذه  ، يجب إثباته في جانبه إذا كان التلميذ قد ألحق األذى بنفسه الرئيس مسئوالً إال على أساس خطأ

                                                                                                                                                                    

 ( 295ص  11رقم  22المحاماة  2599مارس سنة  29)  المدرسة التي ترتبت على عدم رقابة حمل هذا السالح واستعماله

 . 

  (
2172
أبريل سنة  9، ثم في القانون  انظر في مسئولية المدرسين المفترضة ومسئولية الدولة التي تحل محلها في القانون الفرنسي ( 

، مع حلول الدولة محل  المدرس في فرنسا تقوم على خطأ واجب اإلثبات ال على خطأ مفترضالذي جعل مسئولية  2591

 .  92 - 792فقرة  - 175فقرة  2، إلى مازو  مدرسيها في بعض الحاالت

  (
2171
رتكب ، ما دام قد ا ، ولو كان هذا الولد تلميذاً  وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن الوالد مسئول عن ولده القاصر ( 

 - 122ص  112رقم  9الشرائع  2521مايو سنة  152العمل خارج المدرسة وفي وقت لم يكن فيه تحت مالحظة معلمية 

 .  ( 1 ص 91حقوق 

  (
2179
مايو  25)  وقد قضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بأنه إذا ارتكب المجنون جرماً كان والده مؤاخذاً مدنياً عن عمله ( 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الزوج يسأل عن زوجته وهي تسوق  - ( 19ص  52رقم  22اة المحام 2599سنة 

وهذا يجوز أن  - 291ص  97م  2519ديسمبر سنة  15)  ، وكان يستطيع أن يحد من سرعتها السيارة وهو إلى جانبها

 .  وجة قاصراً (، وبخاصة إذا لم تكن الز تكون مسئولية الزوج هي مسئولية المتبوع عن تابعه
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الحالة إذا كان قد أحدث ضرر أفقد وقع هذا الضرر على التلميذ ال منه
 (1284 . )

فالواجب إذن البدء بإثبات خطأ في جانب الشخص  

وقد تتحقق مسئوليته في بعض الحاالت عن طريق  . لية هذا الشخصحتى تتحقق مسئو ، الخاضع للرقابة طبقاً للقواعد العامة

فهو مسئول عن خطأ مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات  ، كما لو كان يسوق سيارة فدهس أحد العابرة ، افتراض خطأ في جانبه

ما تحققت مسئولية الخاضع  فإذا . ومتولي الرقابة عليه مسئول عنه على أساس خطأ مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس ، العكس

ونري من ذلك أن المسئولية  . قامت إلى جانبها مسئولية متولي الرقابة ، للرقابة على أساس خطأ ثابت أو على أساس خطأ مفترض

  . ولكن تقوم إلى جانبها ، الثانية ال تجب المسئولية األولي

 حالة ما إذا كان الخاضع للرقابة غير مميز - 669

فكيف يمكن إثبات وقوع عمل غير مشروع منه  –صبياً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً –الخاضع للرقابة غير مميز وقد يكون  : 

ويترتب هذا : "  صريح في هذه المسألة إذ يقول219وهو ال يجوز في حقه الخطأ النعدام التمييز فيه؟ نص الفقرة األولي من المادة 

والخطأ الذي وقع هنا من غير المميز هو خطأ قام ركنه المادي أي ركن  . " الضار غير مميزااللتزام ولو كان من وقع منه العمل 

  . دون العمل غير المشروع أو الخطأ"  بالعمل الضار"  ولذلك وصفه النص . دون ركنه المعنوي أي ركن التمييز ، التعدي

مسئولية أصلية ال  ، خالفاً للمسئولية عن أعمال المميز ، أنهاوالذي يلفت النظر في مسئولية متولي الرقابة عن أعمال غير المميز 

 . تقوم بقيام مسئولية الشخص الموضوع تحت الرقابة ، ذلك أن مسئولية متولي الرقابة عن أعمال المميز هي مسئولية تبعية . تبعية

بل الواجب  . تتحقق تبعاً لها مسئولية متولي الرقابةفال يمكن القول في هذه الحالة إن مسئوليته قد تحققت ف ، أما إذا كان هذا غير مميز

وال تستند هذه  . وأساسها خطأ مفترض في جانب المسئول ، أن يقال إن مسئولية متولي الرقابة هنا هي مسئولي أصلية قامت مستقلة

خففة عند تعذر الرجوع على متولي فإن هذا كما رأينا ال يكون مسئوالً إال مسئوليةموضوعية م ، المسئولية إلى مسئولية غير المميز

(  1فقرة  215 م)  الرقابة
 (1285 . )

  

                                                 

، فيكون مسئواًل عما يلحقه التلميذ من اهنذى  هذا ما لم يعتبر رئيس المدرسة مسئواًل عن سالمة التالميذ مسئولية عقدية ( 1281)  
. و عتبر رئيس المدرسة مسئواًل عن سالمة التالميذ بوجه خاص في أثناء الرحالت  بنفسه إال إذا أثبت السبب اهنجنبي

 .  المدرسية
بأن إدارة المدرسة التي  ( 2211 ص 559رقم  19المحاماة  2595ديسمبر سنة  15)  وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية

،  ، وعلى ذلك فهي ضامنة سالمتهم وردهم إليهم ترتب أمر رحلة التالميذ مدرستها االبتدائية تلتزم قبل أهليهم برعايتهم

، وعليها هي يقع عبء إثبات  لرحلة مسئولية عقدية تترتب عليها بمجرد إصابتهموتكون مسئولية عن كل ما يصيبهم في هذه ا

، وأن تقصيراً لم يقع  ، بأن تثبت أن مندوبيها في الرحلة قاموا بواجب المالحظة المفروضة عليهم على وجه مرضى عذرها

. ويالحظ في شأن هذا الحكم  دث للتلميذ، وان أية مراقبة مهما بلغت درجتها من الشدة ما كانت لتحول دون وقوع الحا منهم

. فقد  أن المحكمة عندما طالبت إدارة المدرسة بنفي المسئولية لم تكن واضحة في تعيين األمر الذي يطلب من اإلدارة إثباته

 ذكرت أن اإلدارة تثبت أن مندوبيها في الرحلة قاموا بواجب المالحظة المفروض عليهم على وجه مرضى وان تقصيراً لم

، والذي ينتفي بمجرد  ، ال بمجرد نفي الخطأ ، فالمسئولية عقدية وال تنتفي إال بإثبات السبب األجنبي . وهذا ال يكفي يقع منهم

. ولكن المحكمة ذكرت بعد ذلك أن إدارة  نفي الخطأ هو المسئولية عن الضرر الذي وقع من التلميذ ال الضرر الذي يقع عليه

. ومعنى  ت أن أية مراقبة مهما بلغت درجتها من الشدة ما كانت لتحول دون وقوع الحادث للتلميذالمدرسة يجب عليها أن تثب

. ويمكن  ، والقوة القاهرة بسبب أجنبي تنتفي به المسئولية العقدية ذلك أن إدارة المدرسة يجب عليها أن تثبت القوة القاهرة

) أنظر تعليقاً على هذا الحكم للدكتور سليمان  ورد في عباراتها، لوال التضارب الذي  تخريج حكم المحكمة على هذا الوجه

 .  ( 951 ص – 955 ص 29مرقص في محله القانون واالقتصاد 

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد ما يأتي : " و نص المشروع على أن مسئولية الشخص  ( 1281)  
. وهو بذلك يقرر الحكم المتبع في ظل  ، ولو كان محدث الضرر غير مميز قائمة عما يقع ممن نيطت به رقابت م تظل

،  ، إذ قد يكون في عدم تمييز الفاعل اهنصلي . يبد أنه رؤى من اهننسب أن ينص صراحة على هذا الحكم التقنين الحالي
ية التبعية ال تقوم إال مستندة إلى مسئولية ، باعتبار أن المسئول ، مدخل للشك عند التطبيا وارتفاع مسئولية تفر عًا على ذلك

، بل هي مسئولية أصلية  . ولكن الواقع أن مسئولية المكلف بالرقابة في هذه الحالة ليست من قبيل المسئوليات التبعية أصلية
مسئولية . أما غير المميز ف و الذي تقع على عاتقه  ، وهي ب ذه المثابة مسئولية شخصية أو ذاتية أساس ا خطأ مفترض



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 األساس الذي تقوم عليه مسئولية متولي الرقابة -المطلب الثاني  

 : مسائل أربع - 671

 قامت مسئوليته على أساس خطأ مفترض ، متى تحققت مسئولية متولي الرقابة على النحو الذي قدمناه
 (1286 . )

قابل واالفتراض هنا  

بأن  ، ويستطيع كذلك رفع المسئولية بنفي عالقة السببية . فيستطيع متولي الرقابة أن يرفع المسئولية عنه بنفي الخطأ . إلثبات العكس

ولكن هذه المسئولية كما رأينا ال تجب مسئولية  ، فإذا لم ينف عالقة السببية ولم ينف الخطأ تحققت مسئوليته . يثبت السبب األجنبي

  . الخاضع للرقابة وهو الذي صدر منه العمل غير المشروع الشخص

كيف (  9)  كيف ينفي هذا الخطأ المفترض(  1)  ما هو الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة(  2)  فعلينا أن نعالج مسائل أربعا

  . ومسئولية الخاضع للرقابةمسئولية متولي الرقابة : أثر قيام المسئوليتين في وقت وأحد(  5)  ينفي عالقة السببية

 ما هو الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة - 671

فإذا ارتكب القاصر مثالً عمالً غير  . الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هو اإلخالل بهذا الواجب بما ينبغي من العناية : 

ويتسع افتراض  . كنه بهذا التقصير من ارتكاب هذا العملفم ، افترضنا أن من يتولى الرقابة عليه قد قصر في رقابته ، مشروع

فهيأ له بسوء التربية سبيل العمل  ، فيفترض أيضاً أن متولي الرقابة قد أساء تربية الشخص المعهود إليه رقابته ، الخطأ لمدى أبعد

غير المشروع
  (1287  )

يتولى عليه ويقو م على تربيته هو وكان من  . ونرى من ذلك أن القاصر مثالً إذا ارتكب عمالً غير مشروع

ً  ، أو أنه أساء تربيته ، فالمفروض أن األب إما أن يكون قد قصر في رقابة ولده ، أبوه قصر في الرقابة : أو أنه ارتكب الخطأين معا

  . وأساء التربية

                                                                                                                                                                    

، وهو المسئول  مادية أو موضوعية يتحقا في ا معنى التبعية عند تعذر رجوع المصاب بالتعو ض على المكلف بالرقابة
 .  ( 104 ص 2 ) مجموعة اهنعمال التحضير ة . بطر ا اإلصالة مسئولية ذاتية أو شخصية "

غير المميز إال إذا كان هذا العمل قد استوفي الركن المادي للخطأ وقد رأينا فيما قدمناه أن متولي الرقابة ال يكون مسئوالً عن عمل 

، دون الركن المعنوي وهو التمييز فالعمل المشروع الذي يصدر من عديم التمييز ال يوجب مساءلة متولي  وهو التعدي

من عديم التمييز الركن المادي . وإنما تقوم مسئولية متولي الرقابة إذا كان العمل الصادر  ، ألن هذا العمل ليس بتعد الرقابة

 – 991 ص 29) أنظر في هذا المعني تعليقاً للدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد  للخطأ دون الركن المعنوي

 .  ( 997 ص

بعض . ومن ثم قضت  ومع ذلك فقد كان القانون المدني القديم اقل وضوحًا في إقامة المسئولية على الخطأ مفترض ( 1286)  
. من ذلك ما قضت به  اهنحكام في ع د هذا القانون بأن مسئولية متولي الرقابة تقوم على خطأ ثابت ال على خطأ مفترض

، بل يجب إثبات خطأ اهنب إذا كان ابنه  محكمة االستئناف المختلطة من أنه ال يوجد خطأ مفترض في جانب متولي الرقابة
مايو سنة  8وانظر أيضًا :استئناف مختلط في  - 281 ص 12 م 1110سنة مايو  22)  قاصر قد اختلس رخصة قيادته

. فإذا ترك اهنب السيارة البنه الصغير بالرغم من  ( 118 ص 11 م 1191فبراير سنة  8وفي  - 186ص  12 م 1190
 م 1191أبر ل سنة  11) استئناف مختلط في  ، ارتكب اهنب خطأ ثابتًا ال خطأ مفترضاً  أن هذا اليتقن فن قيادة السيارات

 .  ( 269 ص 11
 .  أما القانون المدني الجديد فهو قاطع في التصريح بأن مسئولية متولي الرقابة تقوم على خطأ مفترض

  (
2171
، فهو  ويتبين من ذلك أن مسئولية متولي الرقابة تقوم على خطأ شخصي في جانبه 111فقرة  2أنظر في هذا المعني مازو  ( 

، بل هي مسئولية ذاتية قامت على خطأ شخصي افتراضنا أن متولي  لغير كمسئولية المتبوع عن التابعليست مسئولية عن ا

 .  الرقابة قد ارتكبه فعالً 
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 الفهرس العام

فهو افتراض قرره القانون لصالح  ، ويالحظ أن افتراض هذا الخطأ ال يقوم إال في العالقة ما بين متولي الرقابة والمضرور

ومن ثم ال يجوز ال للمضرور وال لمتولي الرقابة  . وال يجوز أن يقوم ضد الشخص الخاضع للرقابة ، المضرور تجاه متولي الرقابة

 بل يجب للرجوع على هذا إثبات خطأ في جانبه ، أن يحتج به قبل الشخص الخاضع للرقابة
 (1288 . )

  

ويتقدم  . مانع من اجتماع هذه المسئولية القائمة على خطأ مفترض والمسئولية القائمة على خطأ واجب اإلثباتويالحظ أيضاً أنه ال 

كذلك ال مانع من اجتماع هذه المسئولية ومسئولية المتبرع عن  . فيمنعه بذلك من نفي الخطأ المفترض ، هو إلثبات خطأ في جانبه

قام إلى جانب مسئوليته القائمة على خطأ ثابت مسئوليتان  ، كب خطأ أضر بالغيرفإذا عمل قاصر في خدمة شخص وارت . التابع

 ، مسئولية والد القاصر وتقوم على خطأ مفترض افتراضاً يقبل إثبات العكس كما رأينا : أخريان الخطأ في كل منهما مفترض

مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس كما  ومسئولية المخدوم الذي يعمل القاصر في خدمته وتقوم في بعض اآلراء على الخطأ

ومن دفع منها التعويض رجع بنصفه على  ، ويجوز للمضرور أن يرجع على كل من متولي الرقابة والمخدوم بكل التعويض . سنرى

  . وهذا كله دون إخالل برجوع كل منهما على القاصر بما دفعه للمضرور . اآلخر

  الخطأ المفترضكيف ينفي متولي الرقابة  - 672

ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام : "  تنص على ما يأتي219رأينا أن الفقرة الثالثة من المادة  :

ويستطيع متولي  . فالخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة هو إذن خطأ مفترض افتراضاً قابالً إلثبات العكس . " بواجب الرقابة

أن ينفي هذا الخطأ عنه بأنه يثبت أنه قام بواجب الرقابة  - وهو الذي يحمل عبء اإلثبات ما دام الخطأ مفترضاً في جانبه –قابة الر

انتفي الخطأ  ، وأنه أتخذ االحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من اإلضرار بالغير فإن فعل ذلك ، بما ينبغي من العناية

 وارتفعت عنه المسئولية ، المفترض في جانبه
 (1289  )

وخاصة إذا كان  ، على أن القيام بواجب الرقابة يشمل كما رأينا إحسان التربية

فال يزال  ، ونبني على ذلك أنه ال يكفي أن يثبت األب أنه قام بواجب الرقابة باتخاذ االحتياطات المعقولة . . متولي الرقابة أبا وأما

بل األب هو الذي يثبت أنه لم يسئ  ، وال يلزم المضرور أن يثبت أن األب أساء التربية ، قائماً في جانبه افتراض أنه أساء تربية ولده

 تربية ولده
 (1291 . )

وجملة القول إن متولي الرقابة عليه أن يثبت أنه لم يرتكب تقصيراً في الرقابة في خصوص الخطأ الذي صدر  

  . ربيتهوأنه بوجه عام لم يسئ ت ، ممن هو في رقابته

  : كيف ينفي متولي الرقابة عالقة السببية - 673

بل تفترض معه أيضاً عالقة سببية ما بين هذا الخطأ المفترض وبين  ، وليس الخطأ في جانب متولي الرقابة هو وحده المفترض

لكان افتراض  ، فتراض الخطأذلك أنه إذا لم تفترض عالقة سببية تبعاً ال . العمل غير المشروع الذي صدر ممن هو تحت الرقابة

ثم طولب بإثبات عالقة السببية ما بين هذا  ، فإن المضرور إذا أعفى من إثبات الخطأ في جانب متولي الرقابة . الخطأ عبثاً ال يجدي

ً  ألضطر وهو في صدد إثبات عالقة السببية أن يثبت الخطأ ، الخطأ والعمل غير المشروع الذي وقع ممن قامت عليه الرقابة  . أيضا

فتكون قد بدأنا  . إذ تقضى طبيعة األشياء أن من يثبت العالقة ما بين أمرين يثبت في الوقت ذاته األمرين اللذين تقوم العالقة بينهما

 فسلبناه باليسار ما أعطيناه باليمين ، ثم طالبناه بعد ذلك بإثباته ، بإعفاء المضرور من إثبات الخطأ
 (1291 . )

  

إذ  ، والنص صريح في هذا المعنى . ومتولي الرقابة هو الذي يكلف بنفيها ، ال يكلف المضرور بإثباتها ، إذن مفترضةفعالقة السببية 

أثبت أن الضرر "  في عبارتها األخيرة إن المكلف بالرقابة يستطيع أن يتخلص من المسئولية إذا هو219تقول الفقرة الثالثة من المادة 

ويكفي في ذلك أن يثبت أن هذا الضرر قد وقع دون أن يكون لوقوعه  . " هذا الواجب بما ينبغي من العنايةكان ال بد واقعاً ولو قام ب

                                                 

  (
2177
، كما لو كان يسوق السيارة فدهس أحد  وهذا ما لم يقم في جانب الشخص الخاضع للرقابة خطأ مفترض من نوع آخر ( 

 .  كالعابرة وقد تقدمت اإلشارة إلى ذل

  (
2175
، أو يتركاه  ، أو أن يمارس ألعاباً خطرة ومما يتنافى مع اتخاذ االحتياطات المعقولة أو يغيب األبواب ويتركا ولدهما وحيداً  ( 

 .  ( 111فقرة  - 115) انظر مازو فقرة  يقود دراجة أو سيارة من قبل أن يتقن القيادة

  (
2159
من القانون المدني الفرنسي أباحت لآلباء درء المسئولية  2975بأن المادة  وقد قضت محكمة أسيوط الكلية في هذا المعنى ( 

. من المتفق عليه أنه مع  عن أعمال أبنائهم إذا أقاموا الدليل على أنه ما كان في استطاعتهم منع الحادث الذي سبب الضرر

، كسوء التربية والتغاضي عن  واله لما وقعتهذه اإلباحة فإن مسئولية اآلباء تظل قائمة إذا حصل منهم خطأ سابق للحادثة ول

،  لم تذكر شيئاً عن هذه اإلباحاة ) القديم ( من القانون المدني المصري 292. وان نص المادة  هفوات وإظهار جانب اللين لهم

أفعال  من القانون المدني الفرنسي التي ذكرت تفصيالً شروط مسئولية اآلباء عن 2975ولهذا يجب الرجوع لنص المادة 

، فال محل لمسئوليتهم متى تبين أنهم قاموا بأداء هذين  أبنائهم على أنه ما دام أن مبنى المسئولية هو واجب التربية والمراقبة

 .  ( 519ص  1/  111رقم  25المحاماة  2599نوفمبر سنة  7)  الواجبين على الوجه األكمل

  (
2152
 .  115فقرة  2انظر في هذا المعنى مازو  ( 
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 فوقوعه بالنسبة إلى متولي الرقابة ال بالنسبة إلى من هو تحت الرقابة . أية عالقة بالخطأ المفترض في جانبه
 (1292 ، )

كان بسبب  

وكان من شأن هذا أن تقع الصلة ما بين  ، أو وقع خطأ من المضرور أو خطأ من الغيربأن قامت قوة قاهرة أو حادث مفاجئ  ، أجنبي

بأن كان هذا الضرر يقع حتى لو أتخذ متولي الرقابة كل  ، التقصير في جانب متولي الرقابة وبين الضرر الذي أصاب المضرور

مثل ذلك أن يقع الحادث  . ة هو السبب في حدوث الضرراالحتياطات المعقولة لمتعةعفلم يكن الخطأ المفترض في جانب متولي الرقاب

 الذي سبب الضرر وقوعاً مفاجئاً بحيث لم يكن من الممكن توقعه وال من المستطاع تالفيه
 (1293 . )

  

                                                 

  (
2151
، وال تقوم تبعاً لذلك  ، فإن مسئولية هذا ال تتحقق أما إذا كان الضرر قد وقع بسبب أجنبي بالنسبة إلى من هو تحت الرقابة ( 

 .  مسئولية متولي الرقابة

، وقررت  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قدرت محكمة الموضوع ظروف الحادث الذي وقع من تلميذ داخل المدرسة ( 1219)  
، فإن ا بذلك تكون قد فصلت في نقطة موضوعية ال رقابة لمحكمة  ولية على ناظر المدرسة فيه هننه وقع مفاجأةأال مسئ

سببًا معفيًا من المسئولية المدنية ما  ) القديم ( أما الزعم بأن المفاجأة ال يمكن اعتبارها في القانون المصري  …النقض علي ا
، بل يكفي فيه تطبيا مبادئ القانون  ، إذ اهنمر ليس بحاجة إلى نص خاص ه، فذلك ال يعبأ ب دام لم ينص علي ا فيه

. وبغير ذلك ال يمكن الحكم بالتعو ض  العامة التي من ا وجوب قيام عالقة السببية بين الخطأ والحادث الذي انتج الضرر
رقابة شديدة إذ ما كان يمكن تالفيه . القول بحصول الحادث مفاجأة معناه أن الفعل كان يقع ولو كانت ال على مرتكب الخطأ

، بل كان وقوعه محتماًل ولو مع الرقابة  . ومف وم ذلك بداهة أن نقص الرقابة لم يكن هو السبب الذي انتج الحادث يحال
. وقضت محكمة استئناف مصر الوطنية  ( 118/ ص  11رقم  11المحاماة  1191نوفمبر سنة  11) نقص في  الشديدة

، وإنما بشرط في ذلك أن يكون عدم استطاعة تالفيه غير ناتجة عن  مربي ترتفع إذا حصل الحادث فجأةبأن مسئولية ال
. وقضت المحكمة أيضًا بأنه يجب العتبار مسئولية  ( 291ص  128رقم  12المحاماة  1191مايو سنة  19)  إهمال

طأ من هذا االبن وان يكون هذا الخطأ نتيجة اهنب عن فعل ابنه الذي هو تحت رعايته قائمة أن يثبت مبدئيًا حصول الخ
. و قع عبء  ، أو بعبارة أخرى يشترط قيام االرتباط بين الخطأ اهنب في مالحظة ابنه والحادث الذي وقع منه لعدم مالحظته

حاماة الم 1110مايو سنة  2) استئناف مصر الوطنية في  إثبات انعدام رابطة السببية بين الخطأ والحادث على عاتا اهنب
. وقضت محكمة الزقاز ا الكلية بأال مسئولية إال إذا كان هناك إهمال أو تقصير في الرقابة  ( 1981ص  610رقم  20

. فإذا كان الحادث ليس متوقعًا وال ممكنًا  وكانت هناك عالقة ارتباط مباشر بين الخطأ والحادث الذي يطلب عنه التعو ض
، أو كان مباغته والمراقبة ما كانت لتحول دون وقوع  له وعدم وجود مقدمات لهتالفيه وال التك ن بوقوعه لسرعة حصو 

 .  ( 410ص  912رقم  16المحاماة  1191فبراير سنة  21)  ، فال تكون هناك مسئولية الحادث
، وعاد إلى  مفترض، استغني بذلك عن المسئولية القائمة على خطأ  هذا ويالحظ أنه إذا أثبت المضرور خطأ في جانب متولي الرقابة

، وال يجدي متولي الرقابة في هذه الحالة أن يتمسك بأن الحادث الذي هو محل المساءلة كان  القواعد العامة في المسئولية

. قد قصدت محكمة النقض إلى تقرير هذا المبدأ عند ما قضت بأنه ليس للمعلم أن يتمسك بأن الحادث التي  نتيجة ظرف فجائي

.  كانت نتيجة ظرف فجائي ليتخلص من المسئولية إال إذا أثبت أنه قام بواجب المراقبة المفروضة عليههي محل المساءلة 

 2551أكتوبر سنة  92) نقض مدني في  ومن الخطأ تخلي المعلم عن هذه المراقبة وعهده بها إلى تلميذ عمره سبع سنوات

لمقصود أنه ال يجوز التمسك بأن الحادث كان نتيجة ، وا . وعبارة الحكم غير دقيقة ( 195ص  299مجموعة عمره رقم 

، فقد كلف المعلم  . وعلى هذا األساس تقوم وقائع القضية ظرف مفاجئ إذا أثبت المضرور تقصيراً في جانب متولي الرقابة

، وقذفه  ظ هذا منه، فلما كتب اسم أحد التالميذ تغي تلميذاً عمره سبع سنوات بمراقبة التالميذ وكتابة اسم من يحدث ضجة منهم

، إذ عهد لتلميذ في هذه السن  ، فاعتبرت المحكمة أن هناك خطأ ثابتاً في جانب المعلم بسن ريشة أفقدت عينه اليمنى اإلبصار

) أنظر تعليقاً على هذا الحكم للدكتور  ، فال يجدي المعلم أن يتمسك بأن الحادث مفاجئ ما دام قد ثبت خطأ في جانبه بالمراقبة

 .  العددين األول والثاني ( 25ن مرقص في مجلة القانون واالقتصاد سليما
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 ، إما بأن ينفي الخطأ المفترض في جانبه فينعدم ركن الخطأ ، ويخلص من ذلك أن متولي الرقابة ترتفع عنه المسئولية بأحد أمرين

وهو من قامت  . وفي الحالتين يبقى من أحدث الضرر . وإما بأن يثبت السبب األجنبي على النحو الذي قدمناه فينعدم ركن السببية

 وفقاً للقواعد العامة في المسئولية . مسئوالً عن العمل غير المشروع الذي صدر منه ، عليه الرقابة
 (1294 . )

  

  : ابة إلى جانب مسئولية متولي الرقابةقيام مسئولية الشخص الخاضع للرق - 674

وغنى عن البيان أن قيام مسئولية متولي الرقابة على النحو الذي بيناه ال يمنع من أن تقوم إلى جانبها مسئولية الشخص الخاضع 

الذات إن ويستطيع المضرور إذن أن يرجع على من ارتكب الخطأ ب . وهو الشخص الذي صدر منه العمل غير المشروع ، للرقابة

وإذا رجع على متولي الرقابة  . فإن استوفي منه كل التعويض المستحق فال رجوع له بعد ذلك على متولي الرقابة ، كان عنده مال

 فال رجوع له بعد ذلك على من ارتكب الخطأ ، واستوفي منه كل التعويض
 (1295 . )

والذي تجب مراعاته هو أال يستولي المضرور  

وإما منهما معاً  ، وإما ممن ارتكب الخطأ ، إما من متولي الرقابة ، بل يستوفي تعويضاً واحداً  ، وأحدعلى تعويضين عن ضرر 

  . مسئولين أمامه بالتضامن

 ، لكن يجوز للمضرور أن يرجع على من ارتكب الخطأ كما قدمناه . ويغلب أن يرجع المضرور على متولي الرقابة ألنه هو المليء

ألن الخطأ الذي أوجب المساءلة هو خطأ األول ال خطأ  ، وفي هذه الحالة ال يرجع من ارتكب الخطأ بشيء على متولي الرقابة

فإن كان من ارتكب الخطأ مميزاً رجع  . جاز لهذا أن يرد على من ارتكب الخطأ ، أما إذا رجع المضرور على متولي الرقابة . الثاني

فال  ، وإن كان غير مميز . وال يقسم التعويض بينهما ألن الخطأ هو خطأ األول كما سبق القول . ما دفعهعليه متولي الرقابة بكل 

وال يترتب في ذمته إال مسئولية مخففة نحو المضرور  . ألن عديم التمييز غير مسئول عن الخطأ . رجوع لمتولي الرقابة عليه بشيء

وهذا هو الذي تعنيه المادة  . ويعتبر متولي الرقابة في هذه الحالة هو المسئول األصلي . مال نحو متولي الرقابة بشروط بيناها فيما تقد

للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير : "  إذ تنص على ما يأتي . من القانون الجديد219

"  مسئوالً عن تعويض الضرر
 (1296 . )

هو متولي الرقابة والمتبوع وسنرى أن المتبوع يرجع على التابع  والمسئول عن عمل الغير 

                                                 

  (
2155
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " فإذا أقيم الدليل على خطأ من وقع منه الفعل  ( 

عليه فيفترض خطؤه باعتبار أنه قصر في أداء  . أما من نيطت به الرقابة الضار ترتبت مسئوليته وفقاً ألحكام القواعد العامة

، أن ينقض هذه القرينة بإحدى وسيلتين :فإما أن يقيم الدليل على انتفاء الخطأ من  ، رغم ذلك . ولكن يجوز له واجب الرقابة

معلوم ال  ، بأن يثبت أنه قام بقضاء ما يوجبه عليه التزام الرقابة وان خطأ من أحدث الضرر يرجع إلى سبب غير ناحيته

. وإما أن يترك  ، وفي هذا الوضع تكون قرينة افتراض الخطأ قرينة غير قاطعة تنقض بإثبات العكس ينبغي أن يتحمل تبعه

، بأن يقيم الدليل على أن الضرر كان ال بد واقعاً حتى لو قام بواجب الرقابة بما  ، ونفي عالقة السببية قرينة الخطأ قائمة

، وإما بسبب انتفاء عالقة  ، إما بسبب انتفاء الخطأ . وفي كلتا الحالتين ترتفع عنه المسئولية ةينبغي له من حرس وعناي

)  . ، تظل مسئولية قائمة وفقاً ألحكام القواعد العامة " ، وبديهي أن الفاعل األصلي وهو من وقع منه الفعل الضار السببية

 .  ( 597ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

  (
2159
ً  ويجوز (  ، ثم يقتصر في االستئناف على أحدهما  . بل يجوز أن يفعل ذلك في محكمة أول درجة أن يرجع على االثنين معا

ص  7المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2779يناير سنة  19) استئناف مختلط في  فال يختصم إال متولي الرقابة مثالً 

99 )  . 

من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي : " للمسئول عن عمل الغير حا  919ادة تار خ النص :ورد هذا النص في الم ( 1216)  
،  الرجوع عليه بالقدر الذي يكون فيه هذا الغير مسئواًل عن تعو ض الضرر " وقد أقرت لجنة المراجعة النص على أصله

القانون المدني بمجلس الشيوخ . وفي لجنة  . ووافا عليه مجلس النواب في المشروع الن ائي 141وأصبح رقمه المادة 
)  . ووافا علي ا مجلس الشيوخ كما عدلت ا لجنته 141استبدلت عبارة " في الحدود " بكلمة " بالقدر " وأصبح رقم المادة 

 .  ( 122ص  - 121ص  2مجموعة اهنعمال التحضير ة 
أتي : " إذا ترتبت مسئولية الشخص عن عمل وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما ي - - 

، أولهما  ، انطوى هذا الوضع على وجود شخصين يسأالن عن ذات الدين مع اختالف الخطأ المنسوب إلى كل منهما غيره

 ) وهو المكلف بالرقابة أو المتبوع ( ، والثاني هوالمسئول عنه محدث الضرر ويسأل بناء على خطأ ثابت يقام الدليل عليه

)  . ومؤدي ذلك أن كليهما يلزم بالدين ذاته إلزاماً مبتدأ دون أن يكونا متضامنين في أدائه سأل على أساس الخطأ المفروضوي

. فإذا رجع المضرور  ، باعتبار أن أحدهما مدين أصلي واآلخر مدين تبعي أو احتياطي المؤلف :الصحيح أنهما متضامنان (

، ألن وفاء المدين األصلي بالدين يدرأ  ، وفقت المسألة عند هذا الحد الواجب على محدث الضرر واستوفي منه التعويض
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وهذه هي حدود مسئولية  ، وال يرجع على غير المميز ، أما متولي الرقابة فقد رأينا أنه يرجع على المميز ، بما دفع من التعويض

  . الغير عن تعويض الضرر التي أشار إليها النص

)  عن التابعمسئولية المتبوع  -المبحث الثاني  
 (2151  )

 ) 

  (Responsabilite du commettant dufait de son prepose  ) 

  النصوص القانونية - 675

  : على ما يأتي125/  291كان القانون المدني القديم ينص في المادتين :

 "  تأدية وظائفهميلزم السيد أيضاً بتعويض الضرر الناشئ عن أفعال خدمته متى كان واقعاً منهم في حالة "  

  . وأنه يضيق عن أن ينتظم جميع أعمال التابع التي يكون المتبوع مسئوالً عنها ، وكان هذا النص يعيبه أنه لم يحدد عالقة التبعية

 : على ما يأتي215إذ نص في المادة  ، فجاء القانون المدني الجديد وأصلح هذه العيوب

  . " لذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً في حال تأدية وظيفته أو بسببهايكون المتبوع مسئوالً عن الضرر ا - 2"  

 وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيه - 1"  
 (1298  )

" .  

                                                                                                                                                                    

، إذ يكون أكثر  . بيد أن المضرور غالباً ما يؤثر الرجوع على المدين االحتياطي مسئولية المدين التبعي أو االحتياطي عنه

. ذلك أن هذا األخير هو الذي  تضيه ممن أحدث الضرر، كان له أن يق . ومتى قام هذا المدين بأداء التعويض اقتداراً أو يساراً 

، ويماثل هذا الوضع  ، فهو قبل المسئول عنه بأن يؤدي إليه ما أحتمل من التعويض من جزاء هذا الفعل وقع منه الفعل الضار

، كما فرض هذا  . على أن هذه األحكام ال تطبق إال حيث يتوافر التمييز في محدث الضرر مركز المدين األصلي من الكفيل

، فليس  . فإذا فرض على النقيض من ذلك أن محدث الضرر غير أهل للمساءلة عن عمله غير المشروع في الصورة المتقدمة

، وينعكس الوضع فال يلزم من وقع منه  ، ألنه يكون في هذه الحالة مديناً أصدأ للمسئول عنه أن يرجع عليه بوجه من الوجوه

 .  ( 511 - 512ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ، كما تقدم بيان ذلك عية أو احتياطيةالفعل الضار إال بصفة تب

  (
2151
رسالة من ليل سنة  ( Van den Dreisahe)  فان دان درايشة - 2519رسالة سنة  ( Zingher)  بعض المراجع :زنجير ( 

 - 2515بهجت بدوي رسالة من باريس سنة الدكتور حلمي  - 2511رسالة من باريس سنة  ( Dallant)  داالن - 2515

)  براتران - 2599رسالة من كان  ( Flour)  فلور - 2599رسالة من باريس سنة  ( Raduvernesco)  راديفرنسكو

Bertrand )  فقرة  - 259مصطفي مرعي بك فقرة  - 999فقرة  - 999الموجز للمؤلف فقرة  - 2599رسالة من إكس سنة

 .  299فقرة  - 77الدكتور سليمان مرقص فقرة  - 599فقرة  - 995شمت أبو ستيت بك فقرة الدكتور أحمد ح - 195

  (
2157
يكون المتبرع مسئوالً عن  - 2من المشروع التمهيدي على الوجه األتي : "  151تاريخ النص :ورد هذا النص في المادة  ( 

، ويكون مسئوالً كذلك إذا كانت الوظيفة  لتي عهد بها إليهالضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة ا

تقوم عالقة  - 1هيأت الفرصة للتابع في ارتكاب العمل غير المشروع حتى لو لم يكن هذا العمل من بين أعمال تلك الوظيفة 

، وما دام يملك  وفي توجيهه ، ما دامت له سلطة فعلية في الرقابة عليه التبعية حتى لو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه

وال يستطيع المتبوع أن يخلص من هذه المسئولية إال إذا أثبت أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير  - 9.  أمر فصله

يكون المتوع مسئوالً عن الضرر  - 2. وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه اآلتي : "  المشروع الذي سبب الضرر "

ابعه بعمله غير المشروع إذا كانت الوظيفة هي التي هيأت للتابع الفرصة الرتكاب العمل غير المشروع ولو لم الذي يحدثه ت

وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختياره تابعه متى كانت له  - 1.  يكن هذا العمل من بين أعمال تلك الوظيفة

ويستطيع المتبوع أن يخلص من هذه المسئولية إذا أثبت  - 9.  كان يملك أمر فصلهعليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه و

أنه لم يكن في مقدوره أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر " وقد أثار أحد أعضاء اللجنة مسألة مسئولية المتبوع 

مفترض فال يتصور افتراض الخطأ في جانب غير ، فأجيب بأنه ما دامت المسئولية هنا مبينة على خطأ  إذا إذا كان غير مميز

في المشروع النهائي  217. وأصبح رقم المادة  ) المؤلف :سنرى أن المتبوع يكون مسئوالً حتى لو كان غير مميز ( . المميز

آلتي : " . وفي لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ عدلت الفقرة األولي على الوجه ا ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل

ًً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو  يكون المتبوع مسئواِل

، وقد آثرت اللجنة أن تنسج على منوال القانون القديم في التعبير إبقاء على ما انتهي إليه القضاء من نتائج في تفسير  بسببها "

. وحذفت من الفقرة الثانية عبارة " وكان يملك أمر فصله " ألن مسألة الفصل ال تعتبر  قانون القديممن ال 291نص المادة 

، كما هو  ، فأحياناً ال يكون أمر الفصل راجعاً إلى المتبوع ومع ذلك تثبت المسئولية عنصراً الزماً من عناصر رابطة التبعية

. وحذفت اللجنة الفقرة  لخدمة شخص معين من قبل هيئة من الهيئات الشأن في المجدين تجنيداً إجبارياً أو فيمن يخصص

، وال محل للعدول  الثالثة من هذه المادة ألن حكمها يفضي إلى جعل قرينة المسئولية من قبيل القرائن البسيطة في هذه الحالة
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فوسع من دائرة األعمال التي يسأل عنها  . أشرنا إليهما في القانون القديمويتبين من هذا النص أن القانون الجديد تجنب العيبين اللذين 

وفي هذا لم يفعل القانون الجديد إال أن يسجل ما  ، إذ ذكر أنها األعمال التي تقع من التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها ، المتبوع

  . جرى عليه القضاء المصري في هذه المسألة

وهذا أيضاً ما كان  ، وال تقوم ضرورة على حق االختيار . عية بأنها تقوم على سلطة فعلية في الرقابة والتوجيهثم حدد عالقة التب

  . ولم يزد القانون الجديد على أن سجله ، القضاء المصري يجري عليه

بل  ، لم تستحدث جديداً  ، وإن كانت أدق وأكثر وضوحاً من نصوص القانون القديم ، فنصوص القانون الجديد في هذا الموضوع

  . اقتصرت على تسجيل األحكام التي اقرها القضاء المصري

األساس الذي تقوم (  1)  متى تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع(  2)  أمرين ، كما بحثنا في مسئولية متولي الرقابة ، ونبحث هنا

  . عليه هذه المسئولية

 المتبوعمتى تتحقق مسئولية  -المطلب األول 

 : شرطان - 676

وارتكب التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث  ، تتحقق المسئولية إذا قامت عالقة تبعية ما بين شخصين متبوع وتابع

  . ضرراً 

  . بسببهاخطأ التابع في حالة تأدية وظيفته أو (  1)  عالقة التبعية(  2: )  فتحقق المسئولية يستلزم إذن توافر شرطين

 عالقة التبعية  - 1 

 (lien de preposition ) 

 : عنصران - 677

بل هي ال تقتضي أن يكون  ، ولكنها ال تقتضي حتما وجود هذا العقد . تقوم عالقة التبعية في كثير من الحاالت على عقد الخدمة 

في قيام عالقة ألن يكون هناك عقد  ، فال ضرورة إذن . قأو أن يكون مأجوراً على اإلطال ، التابع مأجوراً من المتبوع على نحو دائم

 /  أصالً بين االثنين

وتقوم : "  إذ نصت على ما يأتي . من القانون المدني الجديد ما هو المقصود بعالقة التبعية215وقد بينت الفقرة الثانية من المادة 

فعالقة التبعية تقوم إذن "  ت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيههرابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان

 على هذه السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه التي تثبت للمتبوع على التابع
 (1299 . )

عنصر (  2: )  ونستعرض هذين العنصرين 

  . وعنصر الرقابة والتوجيه(  1)  السلطة الفعلية

                                                                                                                                                                    

. ووافق عليها مجلس  215قم المادة . وأصبح ر عما قرره القانون الحالي من جعل هذه القرينة قاطعة ال تسقط بإثبات العكس

 .  ( 519ص  - 521ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  الشيوخ كما أقرتها لجنة

. والى هذا تشير المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي حيث تقول  وقد كان المشروع التم يدي يضيف حا الفصل ( 1211)  
. فليس من طبيعة اهنشياء ما يحتم قيام هذه العالقة على حر ة المتبوع  بيناً :فيراعى أن المشروع حدد عالقة التبعية تحديدًا 

) مجموعة اهنعمال  . ، فقوام ا والية الرقابة والتوجيه وما نستتبع عند االقتضاء من إعمال حا الفصل " في اختيار تابعه
لشيوخ حذفت حا الفصل من معيار عالقة . وقد رأينا فيما تقدم أن لجنة القانون المدني بمجلس ا ( 111ص  2التحضير ة 

، كما  التبعية هننه ليس عنصرًا ضرور ًا من عناصرها فقد ال يكون أمر الفصل راجعًا إلى المتبوع ومع ذلك تثبت المسئولية
 .  هو الشأن في المجندين تجنيدًا إجبار ًا أو فيمن يخصص لخدمة شخص معين عن كل هيئة من ال يئات

، إلى اهنخذ بحا االختيار وحا التأديب والفصل من الخدمة  ، في بعض أحكام ا نقض في ع د القانون القديموقد ذهبت محكمة ال
، فقضت بأن ضمان السيد قانونًا يقوم على مظنة خطئه في اختيار خادمه وفي مراقبته إياه بما له  لتحديد العالقة التبعية

، وهي التي تتولى  خفراء لوزارة الداخلية ترجع إلى أن ا مرجع تعيين م، فتبعية ال عليه من حا التأديب والفصل من الخدمة
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 : عنصر السلطة الفعلية - 678

وال أن تكون من جهة  ، فليس ضرورياً من جهة أن تكون هذه السلطة عقدية تقوم على االختيار . تقوم عالقة التبعية على سلطة فعلية

  . أخرى سلطة شرعية

ليس من الضروري أن تكون سلطة عقدية تقوم على االختيار وقد قدمناه أن عالقة التبعية ال تقتضي حتماً أن يكون هناك عقد بين 

فالعامل والخادم والطاهي  . ويغلب أن يكون عقد عمل ، بل هو موجود في كثير من األحوال . وقد يوجد هذا العقد . لتابع والمتبوعا

ولكن  . كل هؤالء تابعون ومتبوعهم هو رب العمل أو سيد البيت أو صاحب المتجر أو الحكومة ، والسائق والمستخدم والموظف

لبقيت مع ذلك عالقة التبعية قائمة ما  ، فلو أن هذا العقد كان باطالً  . ال تقوم على عقد العمل ، األحوال حتى في هذه ، عالقة التبعية

ويعتبران خطأ  . بل ليس من الضروري أن يكون المتبوع قد اختار شخص تابعه . دامت هناك سلطة فعلية للمتبوع على التابع

ولكنهما نبذا هذا الرأي تدرجاً فأجاز أوالً أن يكون االختيار  ( . culpa ineligendo)  المتبوع المفترض هو خطأ في االختيار

كما إذا كان االختيار موكوالً إلى مسابقة يشترط  . أي محصوراً في أشخاص معينين ال يملك المتبوع أن يختار تابعه إال منهم . مقيداً 

 مرشد"  كالسفينة تدخل في الميناء فيقودها . مفروضاً على المتبوع ثم أجازا بعد ذلك أن يكون االختيار . للتقدم إليها مؤهالت خاصة

وكمجلس بلدي يقوم بالعمل عنده موظفون تعينهم الحكومة فال يد له في اختيارهم وكما أنه ليس من  . ال تملك أن تختار سواه" 

وهذا هو شأن موظفي المجلس البلدي  كذلك ليس من الضروري أن يملك أمر فصله . الضروري أن يكون للمتبوع حق اختيار تابعه

ومع ذلك فإنهم يعتبرون  . بل الحكومة هي التي تعينهم وتفصلهم ، فالمجلس لم يخترهم وال يملك أمر فصلهم ، اللذين عينتهم الحكومة

  . تابعين للمجلس البلدي ال للحكومة

بأن  ، فقد ال يكون للمتبوع الحق في هذه السلطة . بل يكفي أن تكون سلطة فعلية ، وليس من الضروري أن تكون السلطة شرعية

ولكنه مادام يستعملها فعالً بل ما دام يستطيع أن  ، يكون استمدها من عقد باطل أو عقد غير مشروع أو اغتصبها دون عقد أصالً 

 فهذا كاف في قيام عالقة التبعية ، يستعملها حتى لو لم يستعملها بالفعل
 (1311 . )

  

  الرقابة والتوجيهعنصر  - 679

 ويجب أن تكون هذه السلطة الفعلية منصبة على الرقابة والتوجيه :
 (1311 . )

فالمتبوع ال بد أن تكون له السلطة في أن يصدر لتابعه  

 ً  من األوامر ما يوجهه بها في عمله ولو توجيها عاما
 (1312 . )

 وان تكون له الرقابة عليه في تنفيذ هذه األوامر 
 (1313 . )

  

                                                                                                                                                                    

المجلة القضائية  1190مارس سنة  24) نقض في  ، كما أن ل ا علي م حا التأديب والفصل من الخدمة تعليم م وتراقب م
 .  ( 11ص  11

، وهو المعيار الذي أخذ به القانون  لرقابة والتوجيهثم تركت محكمة النقض معيار االختيار والفصل إلى معيار السلطة الفعلية في ا

، بل هي في الواقع تقوم على عالقة  ، فقضت بأن مسئولية السيد عن أعمال خادمه ال تقوم على مجرد اختياره تابعه الجديد

) نقض مدني في  ماتالتبعية التي تجعل السيد يسيطر على أعمال التابع فيسيره كيف شاء بما يصدره إليه من األوامر والتعلي

 .  ( 112ص  155رقم  19المحاماة  2595ديسمبر سنة  25

  (
2999
، ويكون  ، وتكون الزوجة تابعة لزوجها ويكون الزوج تابعاً لزوجته وقد يكون الولد تابعاً ألبيه ويكون األب تابعاً البنه ( 

 .  إذا كان للمتبوع السلطة الفعلية على تابعه ، كل هذا فيما يكل المتبوع منهم لتابعه من أعمال الصديق تابعاً لصديقه

  (
2992
 .  571ص  51م  2599مايو سنة  7وفي  - 595ص  15م  2521مايو سنة  9استئناف مختلط في  ( 

  (
2991
 15) محكمة استئناف مصر الوطنية في  ، إذ يتلقى منها التوجيه العام ومن ثم يكون الجندي في الجيش تابعاً لوزارة الدفاع ( 

 .  ( 191ص  159رقم  11المحاماة  2559بر سنة أكتو

، ولكنه تابع لصاحب العمارة  ومن ثم ال يكون البواب تابعًا للسكان ولو كان يتقاضى من م أجرًا تلقاء خدمات صغيرة ( 1909)  
) استئناف مختلط في  و كون هذا مسئواًل عنه إذا احدث ضررًا بالسكان أو بالغير أو إذا سرق أحد السكان بإعمال من البواب

 12م  1121نوفمبر سنة  21وفي  - 110ص  11م  1128ديسمبر  24وفي  - 111ص  1م  1814فبراير سنة  1
وال ترتفع مسئولية  ( 1ص  14م  1111أكتوبر سنة  26وفي  - 114ص  14م  1191مارس سنة  11وفي  - 11ص 

، فالمسئولية التقصير ة ال يجوز  سئولية عن أعمال البوابصاحب العمارة حتى لو اشترط في عقد اإليجار إعفاءه من الم
ص  10م  1198سنة  يناير 6وفي  - 268ص  91م  1124فبراير سنة  21) استئناف مختلط في  اشتراط اإلعفاء من ا

81 )  . 
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وال يستلزم هذا أن يكون  ، ومعلم الحرفة يوجه صبيه . فاألب له الرقابة على ولده . في أن يكون هناك مطلق رقابة وتوجيهوال يك

بل ال بد أن تكون هذه الرقابة والتوجيه في عمل معين يقوم به التابع لحساب  . الولد تابعاً لألب وال أن يكون الصبي تابعاً لمعلم الحرفة

 المتبوع
 (1314 . )

إذ األب له الرقابة على ولده ولكن في غير عمل  . وهذا ما يميز المتبوع عن األب ومعلم الحرفة ومقدم العمال 

ولكن الصبية ال يقومون بهذا العمل  ، ومعلم الحرفة ومقدم العمال لهما الرقابة والتوجيه على الصبية والعمال في عمل معين ، معين

فهم والمقدم معهم  ، والعمال ال يقومون بالعمل لحساب المقدم عليهم بل لحساب رب العمل . للحساب معلمهم بل ليتدربوا على العم

 تابعون جميعاً لرب العمل
 (1315 . )

حتى إذا لم يبق لدى المتبوع سلطة كافية في الرقابة والتوجيه  ، وتتراخى عالقة الرقابة والتوجيه 

وأعضاء الجمعية ال  . مستشفي لحسابهم ال يعتبرون تابعين إلدارة المستشفيفاألطباء الذين يعملون في  . انعدمت عالقة التبعية

 والشركاء ال يعتبرون تابعين للشركة . يعتبرون تابعين لها
 (1316 . )

وهذا فرق  ، والمقاول إذا كان مستقالً ال يعتبر تابعاً لرب العمل 

                                                                                                                                                                    

 995ص  91م  2559يونية سنة  21) استئناف مختلط في  والحمال يكون تابعاً لصاحب األمتعة التي يحملها فيكون هذا مسئوالً عنه

. ومصلحة السكك الحديدية تكون مسئولة عن الحمال باعتباره تابعاً إذا كان هذا الحمال يعمل في شركة تخضع لرقابة  (

حة . فإذا لم يكن الحمال تابعاً للمصل ( 151ص  95م  2551يونية سنة  21) استئناف مختلط في  المصلحة وتوجيهها

، فإن المصلحة تكون مسئولة عن خطئها الشخصي في أنها لم تتخذ التدابير الكافية لوقاية  وتسبب في اإلضرار براكب

 .  ( 151ص  95م  2551يونية سنة  21) استئناف مختلط في  ، وتكون متضامنة مع الحمال في المسئولية الركاب

  (
2995
، مادام هذا يعمل لحسابه وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن  تابعوال يشترط أن يكون للمتبوع عالقة مباشرة بال ( 

المتبوع يكون مسئوالً عن عماله األصغرين الثانويين ولو كان تعيينهم بمعرفة الموظفين الرئيسيين ما دام أن التعيين بمعرفتهم 

اله في وفاة مريض وحكم عليه نهائياً . فإذا حوكم ممرض لتسببه بإهم داخل فيما رسم لهم صاحب العمل من االختصاصات

، فالمتبوع يسأل عن هذا اإلهمال سواء أكان هو الذي أقام الطبيب في المستشفي وفي وظيفته وهذا األخير هو الذي  بالعقوبة

. وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  ( 599ص  199رقم  21المحاماة  2591نوفمبر سنة  29)  عين الجميع مباشرة

يونية سنة  21)  ، كان المتبوع مسئوالً عن ابن تابعه إذا كان إحالل االبن تعتبر خطأ من التابع ع إذا أحل ابنه محلهالتاب

، ويبقي المتبوع مسئوالً عنه وإن كان ال يستطيع الرجوع عليه فيما  . بل ويكون التابع غير معين ( 27ص  95م  2551

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه يكفي في  مع التابع المعسر ، ويكون شأن المتبوع معه في ذلك شأنه بعد

. فما دام الحكم قد أثبت  مساءلة المخدوم مدنياً أن يثبت أن الحادث قد تسبب عن خطأ خادم له ولو تعذر تعيينه من بين خدمه

اللذين هما تابعات إلدارة النقل  و السائق () الكمساري أ أن وفاة المجني عليه ال بد أن تكون قد نشأت عن خطأ أحد المتهمين

، ال يمنع  ، فإن مساءلة هذه اإلدارة مدنيا تكون متعينة ألنها مسئولة عما يقع من مستخدميها في أثناء تأدية خدمتهم المشترك

اري خروج من . وليس في االلتزام اإلدارة بالتعويض مع تبرئة الكمس من ذلك أن المحكمة لم تستطيع تعيين المخطئ منهما

، أما  ، ألن هذه التبرئة قائمة على عدم ثبوت ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى وقوع الحادث القواعد الخاصة بالمسئولية

مسئوليتها فمؤسسة على ما ثبت قطعاً من أن هذا الخطأ إنما وقع من أحد خادميها اللذين يعمالن معاً في السيارة وال يشترط 

، فالتنازل عن مخاصمة  خادمه أن يكون الخادم حاضراً وممثالً في الدعوى التي تقام على المخدوم لمساءلة المخدوم عن خطأ

، إذ هذا التنازل ليس فيه ما يفيد عدم مسئولية الخادم حتى كان يمكن أن يقال بعدم  ورثة الخادم ال يحول دون مطالبة المخدوم

. وانظر تعليقاَ على هذا الحكم  911ص  291رقم  11المحاماة  2559نوفمبر سنة  11) نقض جنائي في  مسئولية المخدوم

وقد أشار المعلق في تعليقه إلى حكم آخر صادر في  -العدد الثاني  21للدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد 

ة مسئولة عن ، وفيه اعتبرت الحكوم 955ص  29المحاماة  2515ديسمبر سنة  5هذا المعني من محكمة االستئناف في 

استبدال قطن من رتبة أدني قطن من رتبة أعلى من المقطوع به فيه أن هذا االستبدال قد حدث إما في المركز أو لدى نائب 

 .  ، فكل هؤالء تابعون للحكومة ( العمدة أو لدى شيخ الخفراء

  (
2999
ً  ولهذا التمييز أهمية كبيرة (  تختلف عن مسئوليته عن ولده باعتباره تحت  ، إذ أن مسئولية األب عن ولده باعتباره تابعا

 .  ، فالمسئولية األولي ال تندفع المسئولية األخرى تنفيه على النحو الذي قدمناه رقابته

يناير  90وفي  - 191ص  21م  1119يونية سنة  11) استئناف مختلط في  ولكن مدير الشركة يعتبر تابعًا للشركة ( 1906)  
والملتزم يبيع منتجات شركة في ج ة معينة تعتبر سائقه تابعًا ل ذه الشركة إذا كان الملتزم .  ( 181ص  91م  1129سنة 

 .  ( 290ص  21م  1119مارس سنة  12) استئناف مختلط في  ممثاًل للشركة
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 ةما بين عقد العمل وعقد المقاول
 (1317 . )

ولكن  ، ديق وترك له زمامها فال يعتبر الصديق تابعاً لصديقهوإذا أعار شخص سيارته لص 

 إذا ترك األب سيارته لولده يقودها وأشرف عليه في قيادتها اعتبر تابعاً ألبيه
 (1318 . )

وإذا استأجر صاحب السيارة سائقاً اعتبر هذا  

                                                                                                                                                                    

يعتبر . وال  ( 10ص  16م  1199نوفمبر سنة  2) استئناف مختلط في  وتعتبر الممرضة تابعة للطبيب الذي تعمل في خدمته
 - ( 80ص  81رقم  10جاز ت  1111فبراير سنة  12) محكمة المنصورة الجزئية المختلطة في  المؤجر متبوعًا لمستأجره

 .  ( 218ص  12م  1190فبراير سنة  6) استئناف مختلط في  وال يعتبر الوصي تابعًا للقاصر

، أما إذا عينته وزارة اهنوقاف أو القاضي  معينًا من قبل المستحقين وال يعتبر ناظر الوقف تابعًا والوقوف متبوعًا إال إذا كان الناظر
يونية سنة  11وفي  - 89ص  1المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  1841ديسمبر سنة  21) استئناف مختلط في  فر

) استئناف  . وهناك أحكام مختلطة قضت بأن الوقف ال يكون متبوعًا هننه ليس بشخص اعتباري  ( 146ص  12م  1190
، وهنن الوقف ال يلتزم في غير الحالة المرضي إال بدين أجازه القاضي  ( 110ص  94م  1121مايو سنة  4مختلط في 

 - 282ص  6م  1811مايوسنة  16) استئناف مختلط في  وهنن تصرف الناظر ال يلزم الوقف إال فيما فيه صالح الوقف
محكمة االستئناف المختلطة بأن ناظر الوقف الذي ال يعطي  . وقضت ( 914ص  21م  1124مارس سنة  91وفي 

ديسمبر  21وفي  146ص  12م  1190يونية سنة  11)  المستحقين استحقاق م في الوقف ال يجعل الوقف مسئواًل عنه
. و ري اهنستاذ مصطفي مرعي بك أن الوقف يسأل عن الخطأ الذي يقع من الناظر في أثناء  166ص  11م  1191سنة 
، فإذا أتي الناظر في أثناء هذا العمل خطأ ضارًا بالغير كان للمضرور أن يرجع على الوقف  له المنوط به بحكم وظيفتهعم

. ونحن إذا كنا  211 - 201) المسئولية المدنية فقرة  متضامنًا مع الناظر وللوقف أن يرجع على الناظر بما يدفعه عنه
، إال في الحدود التي رسم ا  ، قولية كانت أو فعلية ال يلتزم بتصرفات الناظرنرى أن الوقف شخص معنوي إال أننا نؤثر أ

 .  ، فيؤخذ منه كما هو في غير ما تدعو له الضرورة ، فإن الوقف نظام من خلا هذا الفقه الفقه اإلسالمي
ديسمبر سنة  27ف مصر الوطنية في ) محكمة استئنا والحارس على األشياء المحجوزة يعتبر تابعاً للحاجز إذا كان هو الذي أختاره

يناير سنة  11) محكمة مصر الوطنية في  ، وال يعتبر تابعاً له إذا عينه المحضر ( 115ص  917رقم  22المحاماة  2599

مايو سنة  9وفي  - 99ص  1م  2759نوفمبر سنة  99استئناف مختلط في  - 992ص  295رقم  21المحاماة  2592

 .  ( 599ص  15م  2521

، فإن المقاول ال  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المقاول إذا كان يعمل مستقال ال تحت رقابة صاحب العمل ( 1904 ) 
 11م  1109 يونية 21وفي  - 116ص  11م  1811أبر ل سنة  24) استئناف مختلط في  يعتبر تابعًا لصاحب العمل

يونية  9وفي  - 111ص  94م  1121مايو سنة  4وفي  - 61ص  21م  1116نوفمبر سنة  22وفي  - 911ص 
 182ص  11م  1121يناير سنة  14وفي  - 112ص  11م  1121يناير سنة  9وفي  - 160ص  98م  1126سنة 

)  . 

، كمعلم أنفار  وهناك أحكام قضت بأن المقاول يعتبر تابعًا لصاحب العمل متى كان يتبعه اقتصاديًا ولو كان مستقاًل عنه في العمل
 19وفي  - 111ص  94م  1121مايو سنة  4) استئناف مختلط في  عتبر تابعًا لصاحب العمل أو للمقاول اهنصليي

. وال تعتبر الحكومة متبوعة للمقاول وال تكون مسئولة عن خطئه إذا تحتفظ إال بحا  ( 140ص  91م  1124يناير سنة 
،  ( 60من  61م  1111فبراير سنة  21) استئناف مختلط في  اإلشراف العام عليه دون أن يكون ل ا حا التوجيه واإلدارة

يناير سنة  91) محكمة استئناف مصر الوطنية في  وكانت اهنحكام القديمة تقضى بقيام عالقة التبعية في هذه الحالة
 1وفي  - 962ص  11 م 1102يونية سنة  21استئناف مختلط في  - 1061ص  111رقم  14المحاماة  1194
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 السائق تابعاً له
 (1319 . )

السائق ال يكون له تابعاً له ألنه مستقل عنه وليس فإن (  تاكسي)  أما إذا استأجر شخص سيارة باألجرة 

 للراكب عليه حق الرقابة والتوجيه
 (1311  )

تبعاً لما إذا كان  . أما العالقة فيما بين الموكل والوكيل فقد تكون عالقة تبعية أو ال تكون

 الوكيل خاضعاً أو غير خاضع لرقابة الموكل وتوجيهه في العمل الذي عهد به إليه
 (1311 . )

  

                                                                                                                                                                    

ثم تطورت اهنحكام إلى التمييز بين مجرد اإلشراف العام فال تقوم عالقة التبعية  ( 8ص  24م  1111نوفمبر سنة 
وفي  - 112ص  11م  1221يناير سنة  9) استئناف مختلط في  واإلشراف المصحوبة بالتوجيه واإلدارة فتقوم هذه العالقة

ص  11م  1194وفي فبراير سنة  - 922ص  16م  1191يونية سنة  4وفي  - 182ص  11م  1121يناير سنة  14
وهو الحكم الذي سبقت  60ص  61م  1111فبراير سنة  21وفي  - 111ص  60م  1118يونية سنة  14وفي  - 11

مجرد  ، وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا أسس الحكم مسئولية الحكومة عن المقاول على اإلشارة إليه (
قوله إن ا كانت تشرف على عمل المقاول دون أن يبين مدى هذا اإلشراف حتى يعرف ما يكون قد وقع من موظفي ا من 

، أو هل اإلشراف قد تجاوز  ، وما عالقته بالضرر الذي وقع ، وما أثر هذا الخطأ في سير اهنعمال خطأ في عملية المقاولة
ولة مما يؤخذ منه أن الحكومة تدخلت تدخاًل فعليًا في تنفيذ عملية المقاولة بتسييرها التنفيذ في حد ذاته واحترام شروط المقا

أبر ل سنة  14) نقص مدني في  ، ف ذا الحكم يكون قاصرًا عن إيرادات البيانات الكافية القيام المسئولية المقاول كما شاءت
ن مالك المنزل ال يسأل عن خطأ المانع . وقضت محكمة النقض أيضًا بأ ( 910ص  112رقم  9مجموعة عمر  1111

مجموعة  1191ديسمبر سنة  11) نقص مدني في  الذي استأجره لعمل معين إذا كان لم يتدخل معه في إجراء هذا العمل
 .  ( 21ص  19رقم  9عمر 

أن عهد بالعمل إلى مقاول ال ، فال يكون هذا مسئوالً عنه إال إذا ارتكب خطأ شخصياً ب ومتى ثبت أن المقاول ليس تابعاً لرب العمل

تتوافر فيه الشروط الالزمة للعمل الفني الذي عهد به إليه فيكون صاحب العمل مسئوالً عن خطئه الشخصي ال عن خطأ 

 5وفي  - 991ص  19م  2522مايو سنة  29وفي  - 995ص  29م  2599يونية سنة  15) استئناف مختلط في  المقاول

 ( 271ص  52م  2515يناير سنة  21وفي  - 291ص  52م  2515يناير سنة  9وفي  - 1ص  11م  2525نوفمبر سنة 

 227ص  5م  2751يناير سنة  25) استئناف مختلط في  . وال يكون المقاول األصلي مسئوالً عن تابع المقاول من الباطن

  :ولكن إذا ارتكب المقاول األصلي خطأ شخصياً كان مسئوالً عنه (

  (
2997
، فساق الوالد سيارة لتأدية هذه  وإذا كلف األب ولده تأدية مهمة - 219ص  95م  2551أبريل سنة  5لط في استئناف مخت ( 

. وإذا أعار األب ابنه أو ابنته سيارة  ( 172ص  91م  2559مايوسنة  11) استئناف مختلط في  ، اعتبر تابعاً ألبيه المهمة

مارس سنة  15) استئناف مختلط في  فال يعتبر أي منهما تابعاً ألبيه،  وكان االبن أو البنت تملك رخصة شخصية للقيادة

. وكذلك ال يكون االبن تابعاً إذا أعاره أبوه سيارته  ( 991ص  59م  2592مارس سنة  25وفي  - 119ص  59م  2599

ص  55م  2591يونية سنة  29) استئناف مختلط في  ولم يكن االبن يقضي مصلحة لألب بل يقضي مصلحة شخصية لنفسه

، إذا كان سائق السيارة الذي وقع بخطئه الحادث اقر  ، ولو اشتريت باسم ابنته ويعتبر األب مسئوالً عن حادث سيارة ( 911

 11) استئناف مختلط في  انه مستخدم عند األب وتبين أن االبنة تقيم ع والديها وليس لها مال ظاهر يسمح بشرائها السيارة

 .  ( 925ص  51م  2599مايو سنة 

  (
2995
وصاحب "  - 155ص  92م  2595ابريل سنة  21وفي  - 919ص  11م  2529يونية سنة  7استئناف مختلط في  ( 

، حتى لو  ( 19ص  95م  2551ديسمبر سنة  22) استئناف مختلط في  الجراج " مسئول عن أخطاء السائق الذي يستخدمه

 .  ( 255ص  92م  2595فبراير سنة  7استئناف مختلط في  ) ذهب هذا وساق السيارة لعميل ليحضرها إلى الجراج

  (
2929
يونية  21) استئناف مختلط في  وال تعتبر الشركة مسئولة عن أعمال صاحب عربة تستخدمه للنقل إذا كان مستقالً في عمله ( 

 29) استئناف مختلط في  يكون مسئوالً عن السائق ) التاكسي ( . ولكن مالك سيارة األجرة ( 27ص  95م  2551سنة 

 .  ( 12ص  59م  2599نوفمبر سنة 

  (
2922
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الموكل يسأل بالتضامن مع وكليه عن اإلجراءات الكيدية التي يباشرها الوكيل  ( 

الذي وقع من  . وقضت أيضاً بان الموكل يسأل عن الغش ( 959ص  97م  2511مايو سنة  1)  ولو بغير إجازة موكله

) فبراير  . وقضت كذلك بأن الموكل يسأل عن الغش الذي وقع من وكيله ( 155ص  51م  2599فبراير سنة  5)  وكيله

يناير سنة  17)  . وقضت كذلك بأن المالك مسئول عن الخطأ الذي يرتكبه من يدير ملكه ( 155ص  51م  2599سنة 
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كانوا كلهم  . فإذا استخدم عدة أشخاص شخصاً واحداً في عمل مشترك لهم . وقد تتوزع الرقابة والتوجيه بين أكثر من شخص وأحد

كالخادم  . وقد يقوم شخص بأعمال متفرقة ألشخاص متعددين . متبوعين لمستخدمهم وكانوا مسئولين عن عمله بالتضامن فيما بينهم

ونكون في هذه الحالة تابعة للمخدوم الذي تقوم  . رات متعددة في أوقات متعاقبة فتنتقل من منزل إلى آخرتقوم بالشؤون المنزلية ألس

 بشؤون منزله في الوقت الذي تؤدي فيه هذا العمل
 (1312 . )

فإذا استبقى المعير رقابته  ، وقد يعير المتبوع تابعه لشخص آخر 

مثل ذلك شخص يعير سيارته مع سائقها  . التوجيه إلى المستعير كان هذا هو المتبوعأما إذا انتقلت الرقابة و ، وتوجيهه بقى متبوعاً 

 فإن انتقلت الرقابة والتوجيه إلى الصديق وبخاصة إذا كانت اإلعارة لمدة طويلة أصبح السائق تابعاً له ، لصديق
 (1313  )

ويظل السائق 

  . ة والتوجيهتابعاً لمتبوعه األول إذا كان هذا قد احتفظ لنفسه بحق الرقاب

بل يكفي أن يكون من الناحية اإلدارية هو  ، وليس من الضروري أن يكون المتبوع قادراً على الرقابة والتوجيه من الناحية الفنية 

وصاحب المستشفي متبوع ألطبائه الذين  ، فصاحب السيارة حتى لو لم يكن يعرف القيادة متبوع لسائقها . صاحب الرقابة والتوجيه

ً  يعملون  لحسابه في المستشفي حتى لو لم يكن هو نفسه طبيبا
 (1314  )

وقد يكون المتبوع غير قادر على الرقابة والتوجيه حتى من 

في القيام بالرقابة على التابع وفي  ، فينوب عنه نائبه من ولي أو وصى أو قيم . كأن يكون صغيراً أو غير مميز . الناحية اإلدارية

 توجيهه
 (1315 . )

  

 التابع في حالة تأدية وظيفته أو بسببهاخطأ  - 2 

  : أمران - 681

فإن مسئولية المتبوع عن التابع تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر  ، متى قامت عالقة التبعية بين شخصين على النحو الذي قدمناه

يكون المتبوع مسئوالً عن : "  215وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة األولي من المادة  . بالغير في حالة تأدية وظيفته أو بسببها

  . " الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها

  . ي حال تأدية وظيفته أو بسببهاوأن يرتكب هذا الخطأ ف(  1)  أن يرتكب التابع خطأ يضر بالغير(  2)  فيشترط إذن أمران

                                                                                                                                                                    

موكل عن وكيله األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة . وانظر في المسئولية ال ( 959ص  97م  2511

 .  197فقرة  195

  (
2921
 .  219ص  51م  2599فبراير سنة  17استئناف مختلط في  ( 

  (
2929
 )  ً :انظر في مسئولية المتبوع العرضي  ( commettant occasionnel)  ويكون الصديق في هذه الحالة متبوعاً عرضيا

في  قضائية ( 929) القضية رقم  2559فبراير سنة  29ور مرقص على الحكم الصادر من محكمة النقض في تعليقاً للدكت

 .  997ص  - 959ص  29مجلة القانون واالقتصاد 

، ولو لم  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ثبت أن الطاعن قد اختار السائق وكانت له عليه وقت حصول الحادث سلط األمر والنهي

ً  المالك للسيارةيكن هو  ) نقض جنائي في  ، فإن الحكم بإلزام الطاعن بالتعويض عن خطأ السائق في هذه الحالة يكون صحيحا

. ويعتبر صاحب السيارة المعطلة متبوعاً عرضياً لسائق يربط  ( 591ص  111رقم  99المحاماة  2555أكتوبر سنة  27

 .  ( 295ص  51م  2599ديسمبر سنة  17) استئناف مختلط في  السيارة المعطلة في سيارته

، ولو كانت  وقد قضت محكمة النقض بأن وجود عالقة تبعية بين الطبيب وإدارة المستشفي الذي عالج فيه المر ض ( 1911)  
رقم  1مجموعة عمر  1196يونية سنة  22) نقض مدني في  ، كاف لتحمل المستشفي خطأ الطبيب عالقة تبعية أدبية

 .  ( 1116ص  941
  ً ، ألنه هو الذي أختاره وعليه  وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الصيدلي يعتبر تابعاً لصاحب الصيدلية ولو لم يكن هذا فنيا

. ولكن ال يعتبر المقاول متبوعاً لطبيب إذا نظم المقاول عيادة لعماله  ( 159ص  95م  2511مارس سنة  21)  رقابته

 19م  2522فبراير سنة  29) استئناف مختلط في  ان هذا حائزاً على المؤهالت الالزمةبالمجان واستخدم فيها الطبيب وك

 .  ( 279ص 

  (
2929
 .  ، أن المتبوع قد يكون غير مميز ، عند الكالم في أساس مسئولية المتبوع وسنرى فيما يلي ( 
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 خطأ يرتكبه التابع يضر بالغير - 681

 ال تقوم مسئولية المتبوع إال إذا تحققت مسئولية التابع فإن األولي فرع عن الثانية : 
 (1316 . )

  

  . السببية والخطأ والضرر وعالقة : وحتى تقوم مسئولية التابع يجب أن تتوافر بالنسبة إليه أركان المسئولية الثالثة

ومن الجائز في بعض الحاالت أن تتحقق مسئولية  . أن يثبت خطأ التابع . حتى في رجوعه على المتبوع . فيجب إذن على المضرور

فتقوم مسئوليته عن تالميذه على أساس خطأ  . مثل ذلك أن يكون التابع مدرساً في مدرسة أميرية . التابع على أساس خطأ مفترض

فإذا لم يثبت العكس كان مسئوالً بمقتضى هذا الخطأ المفترض وكانت الحكومة مسئولة عنه  . يقبل إثبات العكسمفترض افتراضاً 

ويدهس أحد العابرة حال تأدية وظيفته أو بسبب هذه  ، ومثل ذلك أيضاً أن يقود التابع سيارة هو الحارس لها . باعتبارها متبوعاً 

 ، صورة على أساس خطأ مفترض افترضاً ال يقبل إثبات العكس باعتباره الحارس للسيارةفإن مسئولية تتحقق في هذه ال ، الوظيفة

بناء على خطأ واجب اإلثبات أو بناء على خطأ  ، فالقاعدة إذن أنه حيث تتحقق مسئولية التابع . وتتحقق معها مسئولية المتبوع

 لية المتبوع تقوم إلى جانب مسئولية التابعفإن مسئو ، مفترض افتراضاً قابالً إلثبات العكس أو غير قابل لذلك
 (1317 . )

  

وسنرى أنه يجوز أن يكون المضرور هو أيضاً تابعاً لنفس  . ويجب على المضرور كذلك أن يثبت أن خطأ التابع قد ألحق به الضرر

فسترى أن التابع ال يستطيع أن  ، أما إذا كان المضرور هو المتبوع ذاته . فيبقى المتبوع مسئوالً أمامه عن خطأ األول ، المتبوع

وكذلك إذا كان المضرور هو التابع وقد ألحق األذى بنفسه وهو في خدمة  ، يتمسك بخطأ مفترض ضده ليتخفف من المسئولية

  . فسنرى أنه ال يرجع على المتبوع بخطأ مفترض ، متبوعة

 القاعدة العامة - حال تأدية الوظيفة أو بسببها - 682

 . وهذا هو الضابط الذي يربط مسئولية المتبوع بعمل التابع . ن التابع قد ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو بسببهاويجب أن يكو : 

وإال كانت هذه المسئولية  ، فإنه ال يجوز إطالق مسئولية المتبوع عن كل خطأ يرتكبه التابع . ويبرر في الوقت ذاته هذه المسئولية

ففي هذه الحدود وحدها يقوم  ، اقتصرت على الخطأ الذي يرتكبه التابع حال تأدية وظيفته أو بسببهاغير مستساغة وال معقولة إذا 

سواء كان هذا األساس خطأ مفترضاً أو ضماناً أو امتداداً لشخصية المتبوع على النحو  ، األساس الذي تبنى عليه مسئولية المتبوع

  . الذي سنبسطه فيما بعد

فال يكفي أن يقع  . الخطأ من التابع وهو يقوم بعمل من أعمال وظيفته أو أن يقع الخطأ منه بسبب هذه الوظيفةوالقاعدة هي أن يقع 

بأن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت  ( ، aloccasion de la fonction)  الخطأ بمناسبة الوظيفة

 الفرصة الرتكابه
 (1318 . )

أن تكون هناك في القليل عالقة سببية  ، الخطأ قد وقع في عمل من أعمال الوظيفة بل يجب إذا لم يكن 

ويستوي  . بحيث يثبت أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطأ أو ما كان يفكر في ارتكابه لوال الوظيفة ، وثيقة بين الخطأ والوظيفة

 أو عن طريق استغاللها ، ق اإلساءة في استعمال هذه الوظيفةأو عن طري . أن يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة التابع لحدود وظيفته
 (

1319 . )
 ويستوي كذلك أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر 

 (1321 ، )
 علم له أو لم يعلم 

 (1321 . )
عارض فيه أو لم  

                                                 

  (
2921
قد قضت محكمة النقض بأن انتفاء و 99ص  9/  11رقم  7المحاماة  2511يونية سنة  1محكمة استئناف أسيوط في  ( 

 29المحاماة  2595نوفمبر سنة  25) نقض مدني في  المسئولية المدنية عن التابع ينفيها أيضاً عن المتبوع بطريق التبعية

) نقض جنائي  وقضت كذلك بأن الحكم ببراءة التابع لجنونه ال يجيز الحكم بالتعويض على متبوعه ( 257ص  2/  55رقم 

 .  ( 55ص  91رقم  11المحاماة  2551س سنة مار 27في 

  (
2921
وإذا كانت السيارة في المثل الذي نحن بصدده في حراسة شخص غير التابع والمتبوع كما لو أعار صديق سيارته للمتبوع  ( 

له الرجوع ، فِإن المضرور يكون  ، فدفعها هذا إلى تابعه ودهس بها التابع أحد العابرة ( garde)  مع االحتفاظ بالحراسة

. كذلك يكون له الرجوع على صاحب السيارة  ، ومن ثم يكون له الرجوع على المتبوع على التابع بمقتضى خطأ يجب إثباته

، فإنه ال يستطيع الرجوع  ، فإذا رجع عليه دون أن يثبت خطأ في جانب التابع الذي احتفظ بالحراسة بمقتضى خطأ مفترض

 .  ، كما ال يستطيع الرجوع على المتبوع ألن مسئولية التابع لم تتحقق انبه خطأعلى التابع ما دام لم يثبت في ج

  (
2927
إلى أنه  ( 115فقرة  - 119وقد ذهب األستاذ مصطفي مرعي بك في كتابه " المسئولية المدنية في القانون المصري فقرة  ( 

، حتى تتحقق مسئولية المتبوع  رصة الرتكابهيكفي أن نكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت عليه أو هيأت الف

. ونحن نرى أن هذا توسع ال مبرر له في  واستشهد بأحكام صدرت من محكمة النقض وردت فيها هذه العبارات–عن تابعه 

. وان محكمة النقض في األقضية التي فصلت فيها كانت في غنى عن تقرير المبدأ على هذا النحو من  مسئولية المتبوع

) أنظر في هذا المعنى الدكتور سليمان مرقص في تعليقه المنشور في مجلة القانون  ، وسنعود إلى تفصيل ذلك السعة

 .  ( 211ص  - 215ص  29واالقتصاد 

  (
2925
حتى إذا  -مجاورة حدود الوظيفة واإلساءة في استعمالها واستغاللها  –ويفصل بعض الفقهاء ما بين هذه الفروض الثالثة  ( 

، ويصعب التفريق  ، وحتى تتدخل الفروض بعضها في بعض ، دق التمييز بينها حتى ينبهم أورد األمثلة على كل فرض منها
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 يعارض
 (1322 . )

 اندفع إلى الخطأ بحافز شخصيويستوي أخيراً أن يكون التابع في ارتكابه للخطأ قد قصد خدمته متبوعه أو  
 (1323  )

.
فلم يكن التابع ليستطيع ارتكاب الخطأ أو لم يكن ليفكر في ارتكابه لوال  ، يستوي كل ذلك ما دام الشرط الذي أسلفناه ذكره قد توافر 

 الوظيفة
 (1324 . )

  

فأولي أال تتحقق هذه المساءلة إذا كان خطأ التابع أجنبياً عن  ، وإذا كان ال يكفي لمساءلة المتبوع أن يقع الخطأ بمناسبة الوظيفة

  . الوظيفة ال تربطه بها أي عالقة

أو )  الخطأ بمناسبة الوظيفة(  9)  الخطأ بسبب الوظيفة(  1. )  الخطأ في تأدية الوظيفة(  2: )  ويخلص لها مما قدمناه حاالت أربع

  ( . الخطأ الذي هيأت له الوظيفة

  . لخطأ األجنبي عن الوظيفةا(  4)  

  . ونستعرض كال من الحاالت األربع . وال يحققها في الحالتين األخيرتين ، والخطأ في الحالتين األوليين يحقق مسئولية المتبوع

  الخطأ في تأدية الوظيفة - 683

وهو تابع  ، فسائق السيارة . من أعمال وظيفتهيقع وهو عمالً  . فتتحقق به مسئولية المتبوع . األصل أن الخطأ الذي يرتكبه التابع :

إذا دهس شخصاً في الطريق عن خطأ يكون قد ارتكب هذا الخطأ وهو يقود السيارة مسئوالً عن هذا الخطأ والخادم وهو  . لصاحبها

وهو يؤدي عمالً من  يرتكب الخطأ . فيلقي خطأ في الطريق جسيماً صلباً يؤذي أحد المار . يقوم بأعمال النظافة في منزل مخدومة

فيطلق عياراً نارياً عن خطأ منه فتصيب مقتالً من  ، وخفير الدرك وهو يضبط المتهم . فيكون المخدوم مسئوالً عنه ، أعمال وظيفته

والطبيب الذي يعمل لحساب  . وتكون الحكومة مسئولة عنه ، يكون قد ارتكب خطأ وهو يؤدي عمالً من أعمال وظيفة ، المتهم

                                                                                                                                                                    

تعرض هذه وما بعدها حيث يس 119) أنظر المسئولية المدنية لألستاذ مصطفي مرعي بك فقرة  بين فرض وفرض

  ، ويأتي بأمثلة لكل فرض يصعب في بعضها تخصيصه لفرض دون آخر ( الفروض

  (
2919
، وبأن أساس  وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يشترط أن تكون الجريمة التي تقع من الخادم قد وقعت بتحريض من السيد ( 

بوع من الخطأ والتقصير في اختيار التابع أو في مسئولية السيد عن أخطاء خادمه قائمة قانوناً على ما يفترض في جانب المت

 1) نقض جنائي في  ، وهذا النوع من المسئولية ال يشترط فيه تحريض من السيد وال صدور أي عمل إيجابي منه رقابته

 .  ( 979ص  192رقم  19المحاماة  2595نوفمبر سنة 

  (
2912
 1) نقص جنائي في  كان غائباً وغير عالم بجريمة التابع وقد قضت محكمة النقض بأن مسئولية المتبوع تتحقق حتى لو ( 

مارس  15قارن نقض جنائي في –وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليه  979ص  192رقم  19المحاماة  2595نوفمبر سنة 

 .  ( 299ص  95رقم  21المحاماة  2592سنة 

  (
2911
أن يقع الخطأ المنتج للضرر من خادم  ) القديم ( نون المدنيمن القا 291وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفي لتطبيق المادة  ( 

، وبغير حاجة  ، فمتى توافرت هذه الشروط ثبتت مسئولية السيد بحكم القانون وان يكون الخطأ قد وقع أثناء تأدية لخادم عمله

، الن هذه المسئولية  ف أمر سيده، أو أن الخادم خال إلى البحث فيما إذا كان السيد قد احسن أو أساء اختيار خادمه ومراقبته

 ً .  ( 72رقم ص  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  21) نقض مدني في  إنما هي مسئولية مفترضة افتراضاً قانونيا

 1) استئناف في  وقضت محكمة االستئناف الوطنية بان السيد متولي ولو كان الخادم ارتكب العمل رغماً من أوامر سيده

، وقضت أيضاً بأن مسئولية المتبوع تتحقق طالما كان العمل  ( 191ص  9/  195رقم  9محاماة ال 2519فبراير سنة 

فبراير سنة  1) استئناف في  ، ولو كان ناشئاً عن سوء استعماله لمهام وظيفته أو عن إغفاله أوامر سيده متصالً بعمل التابع

 .  ( 711ص  1/  912المحاماة رقم  2517

  (
2919
، وسواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن باعت شخصي  النقض بأنه متى ارتكب الخادم الخطأ أثناء تأدية عمله وقد قضت محكمة ( 

) نقص جنائي  ، فقد ترتبت مسئولية السيد مدنياً عن هذا الخطأ ، فقد ترتبت مسئولية السيد له أو عن الرغبة في خدمة السيد

 - 25ص  27رقم  12المحاماة  2559أبريل سنة  11وفي  - 519ص  125رقم  27المحاماة  2591نوفمبر سنة  7في 

رقم  25المحاماة  2599أبريل سنة  29قارن نقض جنائي في  - 791ص  995رقم  12المحاماة  2552يناير سنة  11وفي 

 19استئناف مختلط في  - 715ص  572رقم  1المحاماة  2511مايو سنة  21محكمة مصر الوطنية في  - 5ص  2/  9

 .  ( 79ص  51م  2599ديسمبر سنة  25وفي  - 295ص  91م  2519نة ديسمبر س

  (
2915
أنه –كما يقال عادة –، إذ ال يكفي أن يقال  وضمنا الشرط الذي يجب توافره لتحقق مسئولية المتبوع في هذه الصيغة عمداً  ( 

، بل يجب أن يثبت أيضاً أنه لوال الوظيفة لما استطاع التابع أن يرتكب الخطأ أو لما فكر في  لوال الوظيفة لما وقع الخطأ

 .  ارتكابه
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فتكون إدارة المستشفي مسئولة  ، يكون قد ارتكب الخطأ وهو يؤدي عمالً من أعمال وظيفته ، إذا أخطأ في عالج مريض . مستشفي

 عنه وقس على هذه األمثلة كثيراً غيرها
 (1325 . )

  

كن بعمله, أو بغير علم أو يغير أمر منه ول ، وقد قدمنا أنه يستوي أن يكون الخطأ في تأدية الوظيفة قد وقع بناء على أمر من المخدوم

انحراف  ، والخطأ في جميع هذه األحوال هو, كما عرفناه . أو وقع الخطأ بالرغم من معارضة المخدوم ، منه ولكن دون معارضة

  . عن السلوك المألوف للرجل المعتاد

  الخطأ بسبب الوظيفة - 684

ولكن الوظيفة تكون هي السبب في ارتكابه لهذا الخطأ فيكون  ، وقد يرتكب التابع الخطأ وهو ال يؤدي عمالً من أعمال وظيفته :

  . إذ كانت الوظيفة هي السبب المباشر للخطأ ، ألن هناك عالقة وثيقة بين الخطأ والوظيفة ، المتبوع مسئوالً عنه في هذه الحالة

ونورد طائفتين من  . وة أبعد في هذا التحديدوال يكفي القول بالسببية المباشرة لتحديد الحالة التي نحن بصددها بل يجب أن نسير خط

  . لنستخلص المعيار الذي يصلح أساساً لكل طائفة منهما ، األمثلة تقتطفها من أحكام القضاء المصري

فقضت محكمة النقض  ، فاستدرج زوجها إلى دركه ليالً وقتله لتخلص له الزوجة ، أحب خفير امرأة متزوجة(  !: )  الطائفة األولي

إنما رقع  ، وضر به المدعى بالحق المدني ، إذا كان الخطأ الذي وقع من المتهم: "  وقالت ، الحكومة مسئولة عن عمل الخفيربأن 

وأنه إنما تذرع  ، منه بوصفه خفيراً وفي الليل وفي الدرك المعين لتأدية خدمته فيه وبالسالح المسلم إليه من الحكومة التي استخدمته

 ، ثم تمكن من الفتك هي التي سهلت له ارتكاب جريمته ، بالمجني عليه حتى طاوعه وجازت عليه الخدعة بوظيفته في التضليل

سواء على أساس أن الفعل الضار  : فمسئولية الحكومة من تعويض الضرر الذي تسبب فيه المتهم باعتباره خفيراً معيناً من قبلها ثابتة

 أن الوظيفة هي التي هيأت له ظروف ارتكابهأو على أساس  ، وقع منه أثناء تأدية وظيفته
 (1326  )

 " 

فانقض عليه الخفيران في الطريق  ، فكلف العمدة خفيرين بحراسته . ذهب صراف إلى المركز في عمل من أعمال وظيفته(  1)  

فتكون الحكومة مسئولة  ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن الجريمة ارتكبت في أثناء تأدية الخفيرين لوظيفتهما . وقتاله

 عنهما
 (1327 . )

  

                                                 

  (
2919
وقد قضت محكمة النقض أن الخفير الذي يطلق في رعونة عياراً نارياً في أثناء حراسته ليالً فيصيب شخصاً يكون قد  ( 

. وقضت  ( 191ص  195رقم  9المحاماة  2519فبراير سنة  1) نقض جنائي في  الحكومة مسئولة عنهارتكب خطأ يجعل 

فعبث هذا التابع الذي  ) خفير زراعة ( أيضاً بأن سائق السيارة إذا تركها وبها مفتاح الحركة في عهدة تابع أخر لمخدومه

، يكون قد ارتكب خطأ وهو يقوم بعمل من  المجني عليهما ، فانطلقت السيارة على غير هدى وأصابت يجهل القيادة بالمفتاح

ديسمبر سنة  19) نقض جنائي في  ، ويكون المخدوم مسئوالً عن ذلك ، وهو حفظ السيارة من أن يبعث بها أعمال وظيفته

وقضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن الممرض الذي يعمل في خدمة  ( 191ص  991رقم  12المحاماة  2559

، يكون قد ارتكب الخطأ  ، وترتب على هذا الخطأ موت المريض ، إذا أخطأ فأعطى المريض سماً بدال من الدواء يمستشف

المجموعة  2525فبراير سنة  15استئناف مصر في  9، وتكون إدراة المستشفي مسئولة عنه  في عمل من أعمال وظيفته

، ويترتب على ذلك عدم  بطئ في إعالن صحيفة االستئنافوقضت أيضاً بان المحضر الذي ي ( 11ص  91رقم  11الرسمية 

نوفمبر  19) استئناف مصرفي  ، وتكون الحكومة مسئولة عنه قبول االستئناف يكون قد أخطأ في عمل من أعمال وظيفته

من ، إذا تهاون فمكن لصاً  . وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن البواب ( 119ص  991رقم  29المحاماة  2591سنة 

)  ، ويكون المالك مخدومه مسئوالً عنه ، يكون قد ارتكب خطأ في عمل من أعمال وظيفته سرقة مال أحد المستأجرين

 .  ( 259ص  52م  2517ديسمبر سنة  11استئناف مختلط في 

 .  961ص  116رقم  1مجموعة عمر هنحكام النقض الجنائية  1111يناير سنة  24نقض جنائي في  ( 1926)  
فقد قضت محكمة النقض في حكم آخر بأنه إذا ارتكب الموظف حال قيامه بوظيفته خطأ بدفع شخصي من انتقام أو حقد أو ومع ذلك 

، فإذا ذهب الخفير مع العمدة إلبطال  ، فالموظف وحده هو الذي يجب أن يسأل عما جر إليه من الضرر بالغير نحوها

، غير أنه بعد انصراف العمدة  اقية التي كان يديرها المجني عليه وولده، وأبطال الس السواقي التي كانت تدار لري الشراقي

، فخلع الجازية وخلع الطين المثبت بها بواسطة فأس  والخفراء عاد الخفير األول وأصر على أن يعطل ساقية المجني عليه

كان في كل هذا ما يشعر بجواز أن  ، ، فكان ذلك سبباً في وفاته ، ولما اعترضه المجني عليه ضربه عمداً بيد الفأس صغيرة

 2599يناير سنة  29) نقض جنائي في  يكون الخفير إنما اعتدى على المجني عليه بدافع االنتقام إرضاء لضغينة سابقة

ص  - 192وأنظر نقداً لهذا الحكم في كتاب المسئولية المدنية لألستاذ مصطفي مرعي بك ص  - 9ص  5رقم  25المحاماة 

199 )  

  (
2911
 .  229ص  221رقم  1الشرائع  2525نوفمبر سنة  27محكمة االستئناف الوطنية في  ( 
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وفي أثناء الزيارة عبث بالمسدس فانطلق  ، فزار في الطريق بعض أقاربه ، ذهب كونستابل في مهمة رسمية ومعه مسدسه(  9)  

ا إن وقالت في أسباب حكمه ، فاعتبرت محكمة النقض الحكومة مسئولة عن عمل الكونستابل . وأصاب مقتالً من صبي كان بجانبه

إذا تقرر مسئولية السيد عن الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم قد (  قديم)  291المادة

بل جعلتها واجبة أيضاً عن األضرار الناشئة  ، فلم تجعل المسئولية واجبة فقط عن األضرار الناشئة من تأدية الوظيفة نفسها ، عممت

ل وقع حال تأدية الوظيفة ولو لم يكن من أعمال الوظيفة ذاتها ولكن هيأه للخادم أداؤه الوظيفة بحيث لوال هذا األداء ما كان عن كل فع

فالوزارة التي هو تابع لها  ، فإذا كان الضرر الذي وقع من الموظف نتيجة عبثه بسالح تسلمه بحكم وظيفته . هذا الفعل ليقع كما وقع

 ذا الضررمسئولة عن تعويض ه
 (1328  )

" .  

فأحضرت الخادم عامالً "  البنزين"  وأعطاه بطاقتين ليشتري بهما ، كلف سيد خادمه بإحضار أحد العمال إلصالح سيارته(  5)  

فأصاب أحد  ، وذهب يبحث عن سيده ليسلمه السيارة ، فأخذها الخادم واشترى البنزين ، فحص السيارة وقرر أن ليس بها عطل

السيد مسئول عن خطأ تابعه ولو كان : "  قالت في أسباب حكمها ، فقضت محكمة النقض بمسئولية السيد عن الخادم . ئهالعابرة بخط

 المستوجب للمسئولية . ما دامت وظيفته هي التي هيأت له إتيان خطئه ، هذا الخطأ قد وقع منه وهو متجاوز حدود وظيفته
 (1329 . )

  

تزماً اغتياله العتقاده أن الناظر يضطهده واقترب الفراش من سيارة الناظر متظاهراً أنه يفتح ترصد فراش لناظر مدرسته مع(  9)  

وقالت في أسباب  ، فاعتبرت محكمة النقض الحكومة مسئولة عن الفراش . له بابها بصفته رئيساً له وقتله بسكين أعدها لهذا الغرض

ففي هذه الحالة تقوم المسئولية كلما كانت الوظيفة هي التي  ، وظيفته بالذات إذا كان الفعل لم يقع من التابع وقت تأدية: "  حكمها

ألن المخدوم يجب أن يسأل في هذه الحالة على  ، ساعدت على إثبات الفعل الضار وهيأت للتابع بأية طريقة كانت فرصة ارتكابه

بما افترضه القانون في حقه من وجوب مراقبتهم  متكفالً  ، أساس إساءة الخدم استعماله شؤون الخدمة التي عهد هو بها إليهم

فإذا ترصد المتهم عند باب المدرسة التي يشتغل بها فراشاً مع زمالئه الفراشين فيها حتى موعد  . ومالحظتهم في كل ما تعلق بها

صة واغتياله في هذا وتمكن منه في هذه الفر ( . وهو مدرس منتدب للقيام بأعمال نظارة المدرسة)  انصراف المجني عليه منها

فذلك يبرر قانوناً إلزام  . المكان وهو يتظاهر بأنه إنما يقترب منه لكي يفتح له بصفته رئيساً باب السيارة التي كانت في انتظاره

 الوزارة بتعويض الضرر الذي وقع على المجني عليه من خادمها المتهم
 (1331  )

 ( "1  ) ً ً )  سرق أحد سعاة البريد كتابا (  خطابا

 فاعتبرت محكمة االستئناف الوطنية أن مصلحة البريد مسئولة عنه ، تسلمه بحكم وظيفته
 (1331  )

 

 ، فانطلقت السيار ، فعبث هذا التابع بالمفتاح(  خفير زراعة)  ترك السائق السيارة وبها مفتاح الحركة التابع آخر لمخدومه(  1)  

 وم مسئوالً عن عمل كل من السائق وخفير الزراعةوأصابت شخصين في الطريق فاعتبرت محكمة النقض المخد
 (1332 . )

  

والمتأمل في هذه الطائفة من األحكام يستطيع ردها جميعاً إلى أصل وأحد ففي كل منها يرتكب التابع خطأ لم يكن يستطيع ارتكابه 

بوظيفته والخفيران في المثل الثاني ما لوال وظيفته فالخفير في المثل األول ما كان يستطيع استدراج الزوج إلى الدرك لوال تذرعه 

والكونستابل في هذا المثل الثالث ما كان ليعبث بالمسدس لو لم يتسلمه بحكم  . كانا يستطيعان قتل الصراف لو لم يكلفا بحراسته

والفراش في المثل الخامس  . الوظيفة والخادم في المثل الرابع ما كان ليصيب العابر لو لم يتسلم السيارة من سيده باعتباره خادماً له

                                                 

  (
2917
. ومع ذلك فقد قضت محكمة جنايات أسيوط  119ص  229رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  17نقض مدني في  ( 

بأنه إذا انطلق عيار ناري من بندقية الخفير وهو بعيد عن  ( 92ص  91رقم  9) المحاماة  2519أغسطس سنة  22في 

، فال  ، وكان الخفير محمل البندقية معبأة في غير األحوال التي نصت عليها التعليمات ، لغير عمل رسمي دركه الرسمي

 .  مسئولية على الحكومة

  (
2915
 .  91ص  11رقم  5مجموعة عمر ألحكام النقض الجنائي  2591مارس سنة  11نقض جنائي في  ( 

  (
2999
 .  25ص  27رقم  12المحاماة  2559أبريل سنة  11نقض جنائي في  ( 

  (
2992
، ما قضت  . ويقرب من هذا 51ص  21رقم  5المجموعة الرسمية  2591يولية سنة  27محكمة االستئناف الوطنية في  ( 

ي الذي يستغل وظيفته في تهريب مسروقات به محكمة النقض الفرنسية أن إدارة السكك الحديدية مسئولة عن خطأ الكمسار

  ( 519 - 2 - 2591مارس سنة  11) نقض فرنسي في  من بلد إلى آخر

. وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم وذكرت  402ص  904رقم  21المحاماة  1110ديسمبر سنة  29نقض جنائي في  ( 1992)  
علي ما قد سببت عن خطأ السائا أثناء قيامه بعمله عند محكمة النقض في أسباب حكم ا ما يأتي : " إن إصابة المجني 

 مخدومه وخطأ الخفير وهو يؤدي عماًل لسيده ما كان يؤديه لو لم يكن خفيرًا عنده " 
، غير مكلف من قبل مخدومه بقيادة السيارة وكان  ، وهو السائس ال السائق ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الخادم

، فإن المخدوم ال يكون مسئوالً عن  ، وصدم بها شخصاً فقتله ، فاستعمل السيارة في غفلة من المخدوم هذه الخدمةأجنبياً عن 

وانظر نقداً لهذا الحكم لألستاذ مصطفي  - 299ص  95رقم  21المحاماة  2592مارس سنة  15) نقض جنائي في  فعله

  ( 251س  259مرعي بك في المسئولية ص 
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 ً  لم يكن ليستطيع اغتيال الناظر لوال تقدمه إلى باب السيارة باعتباره فراشا
 (1333  )

وساعي البريد في المثل السادس لم يكن ليسرق 

اً عند الكتاب لو لم يتسلمه بحكم عمله وخفير الزراعة في المثل األخير ما كان ليعبث بمفتاح الحركة في السيارة لو لم يكن خفير

  . مخدومه

نقول إن المعيار الذي يستخلص من هذه األمثلة هو أن التابع لم يكن ليستطيع ارتكاب الخطأ لوال الوظيفة وتعارض بهذا المعيار 

  . وقال الفقه بالثاني ، معيارين آخرين قال بأحدهما القضاء

إذ غلب فيها ذكر أن الوظيفة هي التي ساعدت  ، مة النقضأما معيار القضاء فهو هذا الذي تكرر في األسباب التي نقلناها عن محك

 على إثبات الخطأ وهيأت الفرصة الرتكابه
 (1334 . )

 وكانت المحكمة في عنى عن هذا المعيار الذي يفيض عن الحاجة فيما يتسع له 
 (

1335  )
بل يجب فوق هذا إثبات أن التابع ما  ، فليس كافياً أن تكون الوظيفة ساعدت على إثبات الخطأ أو أنها هيأت الفرصة الرتكابه

بل هي  . ، فعالقة الوظيفة بالخطأ ليست فحسب أنها ساعدت عليه وهيأت الفرصة الرتكابه . كان يستطيع ارتكاب الخطأ لوال الوظيفة

  . الً واوالدها لما استطاع التابع أن يأتي العمل الذي جعله مسئو ، إذ هي ضرورية إلمكان وقوع الخطأ ، أكثر من ذلك

 وأما معيار الفقه فيتلخص كما أسلفنا في أن تكون الوظيفة سبباً مباشراً للخطأ
 (1336  )

فوق ما تنطوي عليه من  ، والسببية المباشرة

  . فقد تكون الوظيفة سبباً مباشراً للخطأ دون أن تكون ضرورية في ارتكابه . ال تزال أوسع من المعيار الذي نقول به ، إبهام

 ونذهب إلى أن الوظيفة يجب أن تكون ضرورية الرتكاب الخطأ ، ثر المعيار الذي قررناهفنحن إذن نؤ
 (1337 . )

وهذا هو المعيار  

نستخلصه من  ، وتنتقل اآلن إلى المعيار الثاني . استخلصناه من هذه الطائفة األولي من األحكام ، األول في الخطأ بسبب الوظيفة

  . ياألحكام التي تنتظمها الطائفة الثان

ال  ، ارتكب موظف إداري جريمة تحط من كرامة أشخاص ينتمون إلى الحزب المعارض لسياسة الحكومة(  2)  الطائفة الثانية

 فقضت محكمة جنايات المنصورة . وابتغاء الزلفي عندها ، بل إرضاء للحكومة القائمة ، مدفوعاً بعامل شخصي
 (1338  )

بأن 

 وأيدت محكمة النقض ، تكون مسئولة عن هذا الموظف
 (1339  )

  . هذا الحكم

وضرب الشخص اآلخر ضرباً لم يقصد به قتله لكنه أفضى  ، فبادر إلى مساعدته ، رأى خادم سيده يتضارب مع شخص آخر(  1)  

ولو كانت هذه  ، فقضت محكمة النقض بأن السيد يعتبر مسئوالً عن نتيجة األعمال التي ارتكبها الخادم في مصلحة سيده . إلى موته

 النتيجة أشد خطورة مما كان يريده السيد
 (1341 . )

  

فغضب ناظر الزراعة واعتدى على هؤالء العمال اعتداء  ، نسب إلى أعمال أحد المقاولين أنهم اعتدوا على أرض زراعية(  9)  

 ً والتي وقع االعتداء المسلح على  ، تهافاعتبرت محكمة االستئناف المختلطة أن الدائرة التي يعمل ناظر الزراعة في خدم . مسلحا

سواء كان هذا العمل الذي قصد به الناظر مصلحتها قد أدى إلى نفعها أو عاد  ، مسئولة عن عمل ناظر الزراعة ، العمال لحمايتها

 عليها بالضرر
 (1341 . )

  

 ، لنقود يدفعه لمن وقعت عليه السرقةفأراد وكيل شيخ الخفير أن يفرض عليه صلحاً لقاء مبلغ من ا ، انهم شخص بالسرقة(  5)  

 ، ولما لم يجد معه نقوداً ضربه ضرباً افضى إلى موته فاعتبرت محكمة النقض أن الحكومة مسئولة عن عمل وكيل شيخ الخفر

خير فإذا ما تعدى هذا األ ، كان تحت حراسة رجال الحفظ الذين منهم وكيل شيخ الخفر"  وقالت في أسباب حكمها أن المجني عليه

ولم يكن التفتيش والضرب إال اعتماداً على تلك  . كان هذا التعدي واقعاً منه أثناء تأدية وظيفته ، عليه بالضرب في هذا الظرف

                                                 

  (
2999
  . لفراش لم يكن يفكر في ارتكاب الخطأ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟ أن ا ( 

  (
2995
بوجه  115) أنظر كتابه في المسئولية المدنية فقرة  وقد دافع األستاذ مصطفي مرعي بك عن هذا المعيار دفاعاً شديداً  ( 

 .  خاص (

  (
2999
  . 217ص  – 215ص  29أنظر في هذا المعنى تعليق الدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد  ( 

  (
2991
وهو التعليق الذي سبقت  ، وما بعدها 299 ص 29أنظر تعليق الدكتور سليمان مرقص في مجلة القانون واالقتصاد  ( 

  . العدد الثاني 21 . وأنظر تعليقاً آخر له في مجلة القانون واالقتصاد . اإلشارة إليه

  (
2991
فهذه العبارة ال تفيد أكثر  . يكفي القول بأنه لوال الوظيفة لما وقع الخطأ أنه ال في الهامش ( 171) فقرة  وقد رأينا فيما تقدم ( 

وال تفهم منها حتماً أن الوظيفة كانت ضرورية إلمكان وقوع  ، من قيام عالقة السببية المباشرة ما بين الوظيفة والخطأ

  . الخطأ

  (
2997
 .  917 ص 125رقم  22المحاماة  2599يناير سنة  29جنايات المنصورة في  ( 

  (
2995
 .  111ص  257رقم  21المحاماة  2592مايوسنة  1نقض جنائي في  ( 

  (
2959
وقضت محكمة بني سويف في هذا المعنى بأنه إذا  191ص  999المحاماة رقم  2519يناير سنة  9نقض جنائي في  ( 

) بني   عن فعل خادمه، كان العمدة مسئوالً  ، فاعتدي خادم العمدة على هذا الشخص اآلخر تضارب عمدة مع شخص آخر

 .  ( 151ص  55رقم  1المحاماة  2512يناير سنة  92سويف في 

  (
2952
مايو سنة  19. أنظر أيضاً استئناف مختلط في  115ص  21م  2599مايو سنة  19محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

 .  991ص  29م  2599



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وال تأثير للباعث على الجريمة  ( ، قديم)  مدني291الوظيفة وبذلك تكون الحكومة مسئولة مدنياً عن نتيجة خطأ المتهم طبقاً للمادة 

ألن نص تلك المادة صريح في  ، ح على المجني عليه في الدعوى الحالية وعدم قيامه بدفع المبلغ المطلوب منهوهو فرض الصل

فرض المسئولية على المخدوم عن كل ما يأتيه الخادم حال تأدية عمله بقطع النظر عن البواعث التي يمكن أن تكون قد دفعته إلى 

ويكفي  . وم عن خطأ خادمه يرتكز على افتراض سوء االختيار والنقص في المراقبةوألن أساس مسئولية المخد . ارتكاب ما ارتكب

سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن باعث شخصي له أو عن الرغبة في  ، لقيام هذا االفتراض أن يرتكب الخادم خطأ أثناء تأدية عمله

 خدمة المخدوم
 (1342  )

 " 

كب بسبب ما أبداه الراكب من االعتراض على السائق لعدم وقوفه عند محطة اعتدى سائق إحدى السيارات العامة على را(  9)  

 فاعتبرت محكمة االستئناف المختلطة أن الشركة التي يعمل السائق في خدمتها مسئولة عن خطأ هذا السائق ، إجبارية
 (1343 . )

  

ففي كل منها يرتكب التابع خطأ لم يكن ليفكر في والمتأمل في هذه الطائفة من األحكام يستطيع أن يردها هي أيضاً إلى أصل وأحد 

ارتكابه لوال الوظيفة فالموظف اإلداري في المثل األول ما كان ليفكر في االعتداء على األشخاص الذين ينتمون إلى الحزب 

المثل الثاني ما كان ليفكر والخادم في  . وما ولدته هذه الوظيفة في نفسه من الرغبة في تملق الحكومة القائمة ، المعارض لوال وظيفته

وناظر الزراعة في المثل الثالث ما كان ليفكر في االعتداء على العمال لوال  . في ضرب المعتدي على سيده لوال أنه خادم هذا السيد

يكن من رجال ووكيل شيخ الخفر في المثل الرابع ما كان ليفكر في ضرب المتهم لو لم  . أنه يعمل في خدمة الدائرة التي قصد حمايتها

 ً والسائق في المثل الخامس ما كان ليفكر في االعتداء على الراكب لو لم يكن هو السائق  . الحفظ وقد رغب في إنهاء الحادث صلحا

  . ومن ثم فالمعيار الثاني الذي يستخلص من هذه األمثلة هو أن التابع لم يكن ليفكر في ارتكاب الخطأ لوال الوظيفة . للسيارة

 ، ويعتبر التابع قد ارتكب خطأ بسبب وظيفته إما ألنه لم يكن ليستطيع ارتكاب هذا الخطأ ، إذن معياران للخطأ بسبب الوظيفةفهناك 

 لوال الوظيفة ، وإما ألنه لم يكن ليفكر في ارتكابه
 (1344 . )

  

  الخطأ بمناسبة الوظيفة - 685

بل كان هذا الخطأ  ، خطأ التابع قد وقع بسبب الوظيفة على النحو الذي فصلناه ويتبين مما تقدم أن المتبوع ال يكون مسئوالً إذا لم يكن:

ولكنها لم  ، بأن اقتصرت الوظيفة على تيسير ارتكاب الخطأ أو المساعدة عليه أو تهيئة الفرصة الرتكابه ، قد وقع بمناسبة الوظيفة

محكمة النقض عندنا تقرر غير ذلك فيما تتقدم به من األسباب  وإذا كانت . تكن ضرورية إلمكان وقوع الخطأ أو التفكير التابع فيه

وتذكر في كثير من هذه األسباب أنه يكفي لتحقق مسئولية المتبوع أن تكون الوظيفة قد سهلت ارتكاب الخطأ أو ساعدت  ، ألحكامها

مها تستقيم فيما عرض لها من األفضلية لو وأن أحكا ، فقد رأينا أنها كانت في غنى عن هذا التوسع ، عليه أو هيأت الفرصة الرتكابه

فأن األحكام التي  ، ال بمناسبة الوظيفة فحسب ، اشترطت أن يكون الخطأ قد وقع بسبب الوظيفة ، أنها التزمت المبدأ الصحيح

لمدني الجديد موفقاً ولقد كان القانون ا . أصدرتها في هذا الموضوع كان منطوقها ال يتغير لو أقيمت أسبابها على هذا األساس الدقيق

"  على أن215فقد رأينا أنه نص صراحة في الفقرة األولي من المادة  ، كل التوفيق عندما جال الغموض الذي يحيط بهذه المسألة

فذكر  . " يكون المتبوع مسئوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها

                                                 

  (
2951
 .  59ص  295رقم  5مجموعة عمر ألحكام النقض الجنائية  2591نوفمبر سنة  7قض جنائي في ن ( 

  (
2959
. كذلك يكون عامل النقل مسئوالً عن عمل سائق عنده هتك  115ص  51م  2595أبريل سنة  25استئناف مختلط في  ( 

، وعن سرقة عامل  ( 1 - 9 - 2719اللوز د 2719مايوسنة  17) محكمة السين الفرنسية في  عرض طفله كان مكلفاً بنقلها

 .  ( 19 - 9 - 2595داللوز  2595فبراير سنة  15) محكمة السين الفرنسية في  عنده لمتاع أحد الركاب

، وسواء علم  ، سواء حرضه المتبوع على هذا الخطأ أو لم يحرضه وقد رأينا أن التابع يعتبر قد ارتكب خطأ بسبب وظيفته ( 1911)  
. ورأينا كذلك أن الخطأ يكون بسبب الوظيفة حتى لو دفع  ، وسواء عارض فيه أو لم يعارض لخطأ أو لم يعلمالمتبوع با

 .  التابع إلى ارتكابه حافز شخصي
، إذا تبين أن المضرور قد عامل التابع وهو عالم بمجاوزته  ، ولو كان الخطأ بسبب الوظيفة وبقي أن تقرر أن مسئولية المتبوع تنتفي

. وقد قضت محكمة  ، فإن المضرور في هذه الحالة يكون قد عامل التابع بصفته الشخصية ال باعتباره تابعاً  وظيفتهحدود 

، كمستخدم في مصرف عومل على  النقض بأن معاملة التابع مع العلم بأنه ال يعمل لحساب متبوعه ال يجعل المتبوع مسئوالً 

رقم  11المحاماة  2551نوفمبر سنة  22) نقض جنائي في  رف مسئوالً عنه، فال يكون المص اعتبار أنه يعمل لحساب نفسه

، وارتكب السائق  . فلو أن سائق السيارة انفق مع صديق له على أن يختلس السيارة من سيده للتنزه بها معا ( 151ص  225

سليمان مرقص في الفعل الضار  ) الدكتور ، لم يكن صاحب السيارة مسئوالً عن هذا الخطأ خطأ كان سبباً في إصابة صديقه

يناير سنة  9وانظر استئناف مختلط في  - 279ص  29أنظر تعليقاً له في مجلة القانون واالقتصاد  - 222ص  51فقرة 

  ( 117ص  55م  2591مارس سنة  21وفي  - 52ص  17م  2521
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 الفهرس العام

وتجنب أن يذكر الخطأ بمناسبة الوظيفة أو الخطأ الذي تكون الوظيفة قد هيأت  ، لخطأ في تأدية الوظيفة والخطأ بسبب الوظيفةا

 الفرصة الرتكابه
 (1345 . )

  

  . لنتبين الفرق بينه وبين الخطأ بسبب الوظيفة ، ونأتي بأمثلة للخطأ الذي تهيئ الوظيفة الرتكابه وهو الخطأ بمناسبة الوظيفة

كان يضمر الحقد  ، بدال من أن يعتدي على الراكب معه مما يجعل الخطأ واقعاً بسبب الوظيفة فيما قدمناه ، لو أن سائق السيارة

لم يكن صاحب السيارة مسئوالً عن  ، وانتهز فرصة قيادته للسيارة فدهسه بها ، وتعقبه في الطريق ، فقصد االنتقام منه ، لخصم له

فلم  . سواء كان ذلك بدهسه أو بأن يلحق به أي نوع آخر من أنوع اآلذى ، ألن السائق كان ينوي اإلضرار بخصمه ، عمل السائق

ويكون الخطأ في هذه الحالة قد  . بل اقتصرت على تيسيره وهيأت الفرصة لوقوعه . تكن وظيفة السائق ضرورية الرتكاب الخطأ

  . ال بسبب الوظيفة بل بمناسبة الوظيفة . وقع

وطعن بها القصاب الذي يشتري منه اللحم لسيده لشجار بينهما نشب بسبب  ، ولو أن طاهياً أمسك بالسكين التي يستخدمها في عمله

ولكن هذا الطاهي  . ألن الطاهي لم يكن ليفكر في االعتداء على القصاب لوال وظيفته ، كان هذا الخطأ بسبب الوظيفة ، هذا التعامل

ألن  ، لم يكن هذا الخطأ بسبب الوظيفة ، وأخذ السكين معه وطعنه بها ، فذهب إليه حيث يسكن . صم يريد إيذاءهلو كان له خ ، نفسه

 ، بل اقتصرت على أن تسير له ارتكابه ، فوظيفته لم تكن ضرورية الرتكاب الخطأ ، الطاهي لو لم يجد هذه السكين لعثر على غيرها

ولذلك ال يكون السيد مسئوالً عن عمل  ، بل بمناسبة الوظيفة ، نا لم يقع بسبب الوظيفةفالخطأ ه . وان نهيئ له الفرصة في ذلك

فارتكب خطأ بسبب  ، ولو أن الخفير الذي أحب امرأة متزوجة فاستدرج زوجها إلى دركه ليالً وقتله لتخلص له الزوجة . الطاهي

وأطلق عليه  ، الزوج بل ذهب إليه في مسكنه وفي غير وقت العمللم يتذرع بوظيفته في التضليل ب ، الوظيفة على النحو الذي قدمناه

ألن الخفير كان يستطيع قتل الزوج بسالح آخر غير السالح الذي تسلمه  ، لم يكن هذا العمل خطأ بسبب الوظيفة ، عياراً نارياً فقتله

فيكون الخطأ الذي وقع منه خطأ بمناسبة  . وهيأ له الفرصة في ذلك ، وإنما يسر له سالح الحكومة ارتكاب جريمته ، من الحكومة

فيطلق عياراً نارياً عن خطأ فيصيب  ، وهو يضبط المتهم ، وقد سبق أن رأينا أن الخفير . وال تكون الحكومة مسئولة عنه ، الوظيفة

وطوراً  ، في تأدية الوظيفةتارة  : يكون خطأ ، فهذا عيار ناري يطلقه الخفير . يكون قد ارتكب خطأ في تأدية الوظيفة ، مقتالً منه

  . وثالثة بمناسبة الوظيفة ، بسبب الوظيفة

  الخطأ األجنبي عن الوظيفة - 686

فأولي بالخطأ األجنبي عن الوظيفة أن يكون له هذا  ، وإذا كان الخطأ بمناسبة الوظيفة ال يجعل المتبوع مسئوالً عن عمل تابعه :

  . الحكم

الوظيفة ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا كان الثابت بالحكم أن حادث القتل المطلوب التعويض ومن أمثلة الخطأ األجنبي عن 

وأن مرتكبيه من عمال المصنع قد دبروه فيما بينهم خارج  ، عنه قد وقع خارج المصنع الذي يعمل فيه القتيل وفي غير أوقات العمل

وبالتالي ال يصح إلزامه  ، كبوه أثناء تأدية وظيفتهم لدى صاحب المصنعفال يصح اعتبار أنهم ارت . المصنع أيضاً عشية وقوعه

ما دامت العالقة الزمنية والمكانية منعدمة بينه وبين العمل الذي يؤديه الجناة لمصلحة  ، بالتعويض عنه مهما كان سببه أو الدافع إليه

 صاحب المصنع
 (1346 . )

ة عن جناية ارتكبها أحد رجال البوليس في وقت وقضت محكمة جنايات طنطا بأن الحكومة غير مسئول 

 كان فيه متغيباً عن عمله في أجازة رسمية
 (1347 . )

  

                                                 

  (
2959
،  النقض فيما درجت عليه من توسع يجاوز الحاجة وقد رأينا أن المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد قد جاري محكمة ( 

من هذا المشروع على أن يكون المتبوع مسئوالً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله  151فنصت الفقرة األولي من المادة 

للتابع في ، ويكون مسئوالً كذلك إذا كانت الوظيفة قد هيأت الفرصة  غير المشروع أثناء تأدية الوظيفة التي عهد بها إليه

. وكذلك فعل المشروع النهائي  ارتكاب العمل غير المشروع حتى لو لم يكن هذا العمل من بين أعمال تلك الوظيفة "

،  والمشروع الذي اقره مجلس النواب ولجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ هي التي أدخلت هذا التعديل الموفق على النص

الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو فجعلت " المتبوع مسئوالً عن الضرر 

في التعبير إبقاء على  ) القديم ( ، وان كانت قد ذكرت في تقريرها أنها آثرت " أن تنسج على منوال التقنين الحالي بسببها "

. فلم تكن تحس وقت أن أدخلت هذا  " ) القديم ( الحالي من القانون 291ما أنتهي إليه القضاء من نتائج في تفسير نص المادة 

 .  ( 519ص  - 529ص  1) أنظر مجموعة األعمال التحضيرية  التعديل مقدار ما أصابت من التوفيق

. وقد قرر هذا الحكم أن أحكام مسئولية  196ص  116رقم  9مجموعة عمر  1112مايو سنة  11نقض مدني في  ( 1916)  
. فقال في  ، ثم بحث عن اهنساس الذي تقوم عليه هذه المسئولية واحدة في القانونين المصري والفرنسي المتبوع عن التابع

تقتضي لمساءلة المخدوم أن يكون الضرر الذي أصاب الغير ناشئًا  ) القديم ( من القانون المدني 112هذا المعنى إن المادة 
من  1981تلك العبارة التي يقابل ا في المادة  ( en exerqant ses fonetions)  عن فعل الخادم في حال تأدية وظيفته
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وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المصلحة ال تكون مسئولة عن الضرر الذي أصاب شخصاً من جراء حادث من حوادث 

 الصيد وقع بخطأ من الحارس وهو يصطاد في غير ساعات العمل
 (1348 . )

  

ويخالف بذلك  ، فيوجه مباشرة أوامر للحمالين ، وقضت هذه المحكمة أيضاً بأن الذي يتدخل دون حق في عملية تسليم البضائع

 ليس له أن يرجع على إدارة الجمارك بالضرر الذي يحدثه الحمالون وهم ينفذون أوامره ، اللوائح
 (1349 . )

وهم  ، وهنا نرى أن التابع 

 ، فليس من الضروري إذن . لخطأ األجنبي عن الوظيفة في المكان وفي الزمان الذين يؤدى فيهما الوظيفةقد ارتكب ا ، الحاملون

 أن يكون منقطع الصلة بها في الزمان أو في المكان ، حتى يكون الخطأ أجنبياً عن الوظيفة
 (1351  )

 

                                                                                                                                                                    

، وال فرق بين ما  والعبارتان مؤداهما وأحد ( dans les fonctions auxquelles ils ont employes)  القانون الفرنسي
لمذكورة إذ جعلت . والمادة ا إال من حيث أن النص في القانون المصري قد لوحظ فيه دقة التعبير عن المعني المقصود

 111، بناء على المادة  المسئولية تتعدى إلى غير من أحدث الضرر قد جاءت استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها
على كثرة ما قيل في صدد –. وهذا االستئناف  أن الذي يلزم بالتعو ض هو محدث الضرر ) القديم ( من القانون المدني

بوع تتناول بحيث يعتبران شخصًا واحدًا لذلك يكون من المتعين عدم اهنخذ ب ذا االعتبار إال أساسه أن شخصية المت -تسوقه 
، وإن  ، وهي أن يكون واقعًا أثناء قيامه بوظيفته وبما أن مسئولية المخدوم عن خطأ خادمه في الحدود المرسومة في القانون 

،  كان قد وقع أثناء القيام ب ا او عدم وجوب اتصاله ب اكان محل خالف من حيث وجوب اتصال الفعل الضار بالوظيفة إذا 
إال أنه ال جدال في أن الحادث الموجب للمسئولية يجب أن يكون قد افترضه التابع في وقت لم يكن قد تخلي فيه عن عمله 

تحت مسئوليته  عند المتبوع وانقطعت الصلة بين ما لو موقتًا وأصبح التابع بذلك حرًا يفعل ما ير د و تصرف كما يشاء
. ذلك هنن مسئولية المتبوع إنما تقوم على ما للسيد من حا إصدار أوامره وتعليماته إلى تابعه والتمكن من مالحظته  وحده

، وكان المتبوع من ثم غير  . فإذا انفلت هذا الزمام من يد المتبوع كان التابع غير قائم بوظيفته في تنفيذ ما ع د به إليه
 .  ه بحال مامسئول عن تصرفات

، وقد قتلوه  . ذلك أن القتيل كان رئيسياً لعمال المصنع ، فإن هناك محالً للتحفظ في هذه القضية ومهما يكن من وجاهة هذه األسباب

. فيمكن القول أن العمال ما كانوا ليفكروا في ارتكاب جريمتهم  ، لضربه واحداً منهم الحظ عليه مخالفته للتعليمات انتقاماً منه

، فتقوم مسئولية صاحب المصنع باعتباره مخدوماً  ، ويكون الخطأ الذي صدر منهم قد وقع بسبب الوظيفة وال الوظيفةل

 .  للعمال

  (
2951
. كذلك ال يكون المخدوم مسئوالً إذا سرق خادمه  95ص  99رقم  9المحاماة  2515فبراير سنة  9جنايات طنطا في  ( 

، أو بدد وديعة أو ثمن عليها بصفته  ، أو سرق شيئاً من مطعم يتردد عليه يداً عن سيدهمتاعاً من المنزل الذي يقيم فيه بع

  ( 191ص  199) األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة  الشخصية

  (
2957
له  . وقد تكون " البندقية " التي كان الحارس يصطاد بها سلمت 191ص  21م  2599مايوسنة  9استئناف مختلط في  ( 

، وتنتقل بذلك من خطأ أجنبي عن الوظيفة إلى خطأ بمناسبة  ، فتكون الوظيفة قد ساعدت على ارتكاب الخطأ بحكم عمله

 .  ، ولكن في الحالتين ال مسئولية على المتبوع الوظيفة

  (
2955
مارس سنة  17وانظر أيضاً محكمة مصر التجارية المختلطة في  - 192ص  27 م 2591مايوسنة  1استئناف مختلط في  ( 

 .  251ص  199رقم  19جازيت  2599

  (
2999
وقد أورد مثل من يرسل خادمه ليشتري  - 199أنظر في هذا المعني األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة  ( 

. وأورد أيضاً مثل  ، فال يكون المخدوم مسئوالً  مع آخر ويعتدي عليه ، فيتشاجر الخادم في الطريق له شيئاً من السوق

، فيعتدي الموظف على الدائن  ، وتقوم مشادة بين االثنين بسبب الدين الموظف يستقبل في مكتبه وفي وقت عمله دائناً له

 .  ، فال يكون المخدوم مسئوالً  بالضرب
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 األساسي الذي تقوم عليه مسئولية المتبوع -المطلب الثاني 

 : مسألتا - 687

قامت هذه  - عالقة التبعية وخطأ في تأدية الوظيفة أو بسببها–ى تحققت مسئولية المتبوع بتوافر الشرطين اللذين تقدم ذكرهما مت

  . بل تقوم إلى جانبها ، وهي على كل حال ال تجب مسئولية التابع ، المسئولية على أساس ينبغي تحديده

  . قيام مسئولية التابع إلى جانب مسئولية المتبوع(  1. )  تكييف مسئولية المتبوع(  2)  فتتكلم في مسألتين

 تكييف مسئولية المتبوع - 1 

 : أراء مختلفة - 688

بقى أن نكيف هذه المسئولية التكييف الذي يتالءم مع  ، بعد أن بينا الشرطين الواجب توافرهما حتى تقوم مسئولية المتبوع عن التابع

  . هذين الشرطين

 . في جانب المتبوع(  faute presumee)  الفقهاء إلى أن مسئولية المتبوع عن التابع تقوم على خطأ مفترض قد ذهب كثير من

وقام إلى جانبه آراء أخرى مختلفة  . وكاد يصبح رأياً مرجوحاً  . وأخذ بهذا الرأي كثير من أحكام القضاء ولكن الرأي أصبح منتقداً 

 وآخرون يقولون بل تقوم على فكرة الضمان(  idee de risque)  م على فكرة تحمل التبعةفهناك من يقول بأن مسئولية المتبوع تقو

 (idee de garantie  )وذهب بعض إلى أنها تقوم إما على فكرة النيابة  (idee de representation . ) وإما على فكرة الحلول  (

idee de substitution  )فإما أن تكون مسئولية المتبوع عن التابع  . أن يردها إلى أصلين والمتأمل في هذه اآلراء الخمسة يستطيع

فإذا قدرنا أنها (  responsabilite pour autrui)  أو هي مسئولة عن الغير(  responsabilite personnelle)  مسئولية ذاتية

أو نفع بجنيه لنفسه وهذا هو تحمل  ، رضخطأ في جانبه وهذا هو الخطأ المفت: مسئولية ذاتية رددناها إلى اعتبار في شخص المتبوع

فإما أن تعتبر المتبوع كفيالً للتابع  : التبعة وإذا قدرنا أنها مسئولية عن الغير رددناها إلى اعتبار في العالقة ما بين المتبوع والتابع

شخصية التابع امتداداً لشخصية المتبوع وإما أن نعتبر  ، وإما أن نعتبر التابع نائباً عن المتبوع وهذه هي النيابة ، وهذا هو الضمان

  . وهذا هو الحلول

 بل هي مسئولية عن الغير ، والصحيح في نظرنا أن مسئولية المتبوع عن التابع ليست مسئولية ذاتية
 (1351 . )

ولعلها هي المسئولية  

 فإن مسئولية متولي الرقابة مسئولية ذاتية كما رأينا . الوحيدة عن الغير فيما قرره القانون من مسئوليات مختلفة
 (1352  )

وسنرى أن 

فال يبقى إال  . المسئولية عن الحيوان وعن البناء وعن األشياء هي أيضاً مسئولية ذاتية تقوم على خطأ في جانب المسئول نفسه

  . وهذه هي المسئولية عن الغير ، مسئولية المتبوع عن التابع

يستوي عندنا بعد ذلك أن تقوم على فكرة الضمان أو على فكرة  ، مسئولية المتبوع عن التابع هي مسئولية عن الغيرومتى قررنا أن ال

  . وإن اختلفت في بعض التفصيالت ، فكلها تؤدي إلى نتيجة رئيسية واحدة ، النيابة أو على فكرة الحلول

الخطأ المفترض وتحمل التبعة والضمان والنيابة  : اإلشارة إليها اآلراء الخمسة التي سبقت ، بعد هذا التمهيد ، ونستعرض اآلن

  . والحلول

  الخطأ المفترض - 689

ويتخلص في أن المتبوع يقوم في جانبه خطأ  . وكان هو الرأي التقليدي السائد إلى عهد قريب ، هذا الرأي هو أقدم اآلراء الخمسة:

وهذا الخطأ مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات  . أو خطأ فيها جميعاً  ، طأ في االختيارخطأ في الرقابة أو خطأ في التوجيه أو خ: مفترض

فالتابع إذا ارتكب خطأ كان المتبوع مسئوالً عنه بمقتضى  . فالتابع إذا ارتكب الخطأ مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس . العكس

أو قصر في  ، أو قصر في الرقابة عليه ، تبوع قد قصر في اختيار تابعهفإما أن يكون الم ، خطأ آخر نفترضه قائماً في جانب المتبوع

ً  . توجيهه  ، كما قدمنا ، وقد قال بهذا الرأي . وال نقبل من المتبوع أن يقيم الدليل على أنه لم يقصر ، وهذا التقصير نفترضه افتراضا

 كثير من الفقهاء والمحاكم في مصر وفي فرنسا
 (1353 . )

  

                                                 

  (
2992
، فكنا نقول بأن مسئولية المتبوع عن تابعه مبينة على خطأ مفترض  ( 999ة ) فقر وقد كنا نأخذ برأي آخر في الموجز ( 

 .  افتراضاً ال يقبل إثبات العكس

  (
2991
 .  في الهامش 112أنظر آنفاً فقرة  ( 

في هذا الصدد ما يأتي : "  ( 919) فقرة  ، وقد جاء في الموجز ، ممن يقول ب ذا الرأي ، كما سبا القول وقد كنا ( 1919)  
، وهو خطأ مفروض في جانب  ، مبينة على خطأ في " التوجيه والرقابة " ، في الحدود التي بيناها لية المتبوع عن تابعهمسئو 
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، فيفرض أن المتبوع قد قصر في توجيه تابعه أو  . وليس على هذا إال أن يثبت خطأ التابع المتبوع ال يكلف المدعي بإثباته
، فال يجوز للمتبوع أن  لخطأ المفروض في جانب المتبوع ال بقبل إثبات العكسفي رقابته حتى وقع منه هذا الخطأ وا

يتخلص من المسئولية بإثبات أنه اتخذ جميع االحتياطات المعقولة لتوجيه تابعه والرقابة على أعماله كما يستطيع ذلك من 
) وهو ينت ي  101ظر ة االلتزام فقرة يتولى رعاية شخص آخر فيما قدمناه " أنظر أيضًا الدكتور حشمت أبو ستيت بك في ن

.  ، وال مناص من التسليم ب ا كما أرادها القانون والقضاء ( بأن هذه المسئولية ال يمكن ردها إلى أساس من المنطلا مستقيم
. وقد صدرت من حكمة النقض أحكام كثيرة في  292وانظر كذلك اهنستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة 

. من ذلك ما قضت به هذه المحكمة من أن " ضمان السيد يقوم قانونًا على مظنة خطئه في اختياره  ى الخطأ المفترضمعن
خادمه وفي مراقبته إياه خطأ من المخدوم في اختيار الخادم أو في مراقبته وال يعفى السيد من الضمان إال إذا أثبت أن 

مارس  24) نقض جنائي في   ا لخادمه أو عن خطأ المجني عليه نفسه "الحادث الضار قد نشأ عن قوة قاهرة ال شأن في
و الحظ ان المحكمة هنا قد أعفت المتبوع من المسئولية عند ما ينفي هذه  - 64ص  91المجموعة الرسمية  1190سنة 

انظر نقض  - ا عن التابع ، فتنفي المسئولية عن المتبوع ال اعتداء بل معًا ال نتفائ المسئولية ال عن نفسه هو بل عن تابعه
ومن ذلك أيضًا ما قضت به من  ( 1ص  1رقم  9مجموعة عمر هنحكام النقض الجنائية  1192نوفمبر سنة  4جنائي في 

مجموعة عمر  1196نوفمبر سنة  12) نقض مدني في  مفترضة افتراضًا قانونيًا " ) مسئولية المتبوع ( أن " هذه المسئولية
ضت به من " أن أساس مسئولية السيد عن أخطأ خادمه قائمة قانونًا على ما يفترض في جانب ، وما ق ( 8ص  1رقم  2

 201رقم  2المحاماة  1191نوفمبر سنة  6) نقض جنائي في  المتبوع من الخطأ والتقصير في اختيار التابع أو في رقابته "
استعمال شؤون الخدمة التي ع د هو ب ا ، وما به من أن المتبوع يجب أن يسأل على أساس إساءة الخدم  ( 189ص 
 22) نقص جنائي في  ، متكفاًل بما افترضه القانون في حقه من وجوب مراقبت م ومالحظت م في كل ما تعلا به " إلي م

 1111يناير سنة  24وانظر أيضًا في هذا المعني :نقض جنائي في  - 11ص  18رقم  21المحاماة  1110أبر ل سنة 
وما قضت به من أن مسئولية السيد أساس ا خطأه بسوء اختيار من ع د إلي م بخدمته  ( 812ص  911م برق 21المحاماة 

، إال أن الشارع قد أراد أن  ليست إال تطبيقًا خاصًا لقواعد المسئولية الشخصية ) المسئولية ( ، وهذه وبتقصيره في مراقبت م
 28) نقض مدني في  ) القديمة ( 111يغنه عموم نص المادة ، فلم  يجعل من خطأ الخادم قر نة قاطعة على خطأ سيده

 .  ( 260ص  111رقم  1مجموعة عمر  1116نوفمبر سنة 

، من ذلك ما ورد في  وجاء في اهنعمال التحضير ة للقانون المدني الجديد ما يفيد أن مسئولية المتبوع مبينة على خطأ مفترض
) مجموعة  . أن المشروع جعل من الخطأ المفترض أساسًا ل ذه المسئوليةالمذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي من " 

. ومن ذلك ما وقع في لجنة المراجعة من أن أحد أعضاء هذه اللجنة أثار مسئولية  ( 111ص  2اهنعمال التحضير ة 
لخطأ في عمر المتبوع إذا كان غير " فأحسب بأنه ما دامت المسئولية مبنية على خطأ مفترض فال يتصور افتراض ا

القانون المدني بمجلس الشيوخ أن " خطأ الخادم مفروض فيه انه يرجع لسوء اختياره  1ص  2مجموعة اهنعمال التحضير ة 
) مجموعة اهنعمال  ، وهذا هو ما أجمع عليه القضاء " ، فالخطأ مفروض فرضًا غير قابل إلثبات العكس من قبل السيد
، على صراحت ا في أن مسئولية  . وال نظن أن اهنعمال التحضير ة ( 118 أنظر أيضًا ص - 111ص  2التحضير ة 
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  : هذا الرأي أنه يؤدي إلى نتيجتين ال يصح التسليم بهما وهما والذي يؤخذ على

ألمكن للمتبوع في القليل أن يتخلص  ، لو كانت مسئولية المتبوع مبنية على خطأ مفترض افتراضاً غير قابل إلثبات العكس(  أوالً )  

أي  ، من هذه المسئولية إذا هو أثبت أن الضرر كان ال بد واقعاً ولو قام بواجبه في االختيار والرقابة والتوجيه بما ينبغي من العناية

 إذا نفى عالقة السببية بين الضرر الذي وقع والخطأ المفترض في جانبه
 (1354 . )

اع الفقه والقضاء نعم هو وهذا ما ال يستطيعه بإجم 

ولكن ال عن طريق أنه غير  . فيتخلص من المسئولية ، يستطيع نفي عالقة السببية ما بين الضرر الذي وقع وخطأ التابع ال خطئه هو

 عومسئولية المتبوع ال تقوم كما قدمنا إال تبعاً لمسئولية التاب ، بل عن طريق أن التابع نفسه غير مسئول ، مسئول عن تابعه
 (1355 . )

 

 ولكنه ال يستطيع التخلص من المسئولية بإثبات أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر
 (1356 . )

ولو  

وفي هذا الدليل قاطع على أن  . ليبقى مع ذلك مسئوالً عن تابعه ، فنفى عالقة السببية بين الضرر وخطئه المزعوم . أنه أثبت ذلك

إذ أن المسئولية التي تقوم على خطأ حتى لو كان هذا  ، بل ال تقوم على خطأ أصالً  ، تبوع ال تقوم على خطأ مفترضمسئولية الم

وقد رأينا هنا أن مسئولية المتبوع ال  . ترتفع بنفي عالقة السببية ، الخطأ مفترضاً وحتى لو كان االفتراض غير قابل إلثبات العكس

 ترتفع بنفي هذه العالقة
 (1357  ).

  

  ( ً فقد رأينا أن غير المميز ال  . لو كانت مسئولية المتبوع مبنية على خطأ مفترض لسقطت مسئولية المتبوع إذا كان غير مميز(  ثانيا

تكون  ، فكيف يتصور افتراض الخطأ في جانبه!وفي الحاالت النادرة التي يكون فيها غير المميز مسئوالً  ، يتصور ارتكابه للخطأ

فإذا عرفنا أن المتبوع حتى لو كان غير مميز يكون مسئوالً عن  . بل على تحمل التبعة كما رأينا ، مسئوليته قائمة ال على الخطأ

 وقد رأينا فيما قدمناه . أدركنا أن مسئولية المتبوع ال يمكن أن تكون مبنية على الخطأ ، تابعه
 (1358  )

أن المتبوع قد يكون صغيراً أو 

وهذا ما قضت به محكمة  . في القيام بالرقابة على التابع وفي توجيهه ، من ولي أو وصى أو قيم ، فينوب عنه نائبه ، يزغير مم

 النقض في مصر في حكمين معروفين
 (1359 . )

  . وفي ذلك دليل آخر على أن مسئولية المتبوع ال تقوم على الخطأ 

                                                                                                                                                                    

، إذا هو ذهب إلى أساس آخر ل ذه المسئولية في ظل القانون  ، تقيد الفقه في اجت اده المتبوع تقوم على خطأ مفترض
 .  الجديد

فقرة  19لوران  - 129فقرة  7ديمولومب  - 1522فقرة  5ومن الفقهاء الفرنسيين الذين يقولون بالخطأ المفترض بودرى وبارد 

. وانظر  ومن ذلك نرى أن الخطأ المفترض هو الرأي التقليدي في فرنسا في هذه المسألة 2122بيدان فقرة –وما بعدها  919

 .  في الهامش 592فقرة  2في األحكام الفرنسية التي أخذت بهذا الرأي مازو 

  (
2995
، كما يستطيع التخلص بإثبات أنه قام بواجب  يع التخلص من المسئولية على هذا الوجهوقد رأينا أن متولي الرقابة يستط ( 

، فيستطيع نفي المسئولية بإثبات العكس  ، ألن افتراض الخطأ في جانبه قابل إلثبات العكس ( 119) أنظر أنفاً فقرة  الرقابة

 .  كما يستطيع نفيها بنفي عالقة السببية

  (
2999
. وقد سبقت اإلشارة إلى هذا  11ص  92المجموعة الرسمية  2599مارس سنة  11ي :نقض جنائي في أنظر في هذا المعن ( 

 .  الحكم والى هذه المالحظة

  (
2991
،  من هذا المشروع ( 151) الفقرة الثالثة من المادة  وقد كان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يتضمن نصاً بهذا المعني ( 

، وان كانت قد ذكرت في تقريرها سبباً لهذا لحذف أن حم الفقرة المحذوفة "  لمدني بمجلس الشيوخوقد حذفته لجنة القانون ا

) القديم  ، وال محل للعدول عما قرره القانون الحالي يقضي إلى جعل قرينة المسئولية من قبيل القرائن البسيطة في هذه الحالة

وقفي هذه الخطأ  ( 519ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  من جعل هذه القرينة قاطعة ال تسقط بإثبات العكس " (

 .  واضح بين نفي الخطأ ونفي عالقة السببية

  (
2991
، بال ال يتشدد في هذا االفتراض إلى حد أن  على أن هناك من التقنيات الحديثة ما يقيم مسئولية المتبوع على خطا مفترض ( 

وتقنين االلتزامات  792) أنظر في هذا المعني التقنين األلماني م  في الخطأ، فيجيز للمتبوع ن يجعله غير قابل إلثبات العكس

إلى حد انه يجعل المضرور مطالباً بإثبات  2979. ويصل التقنين النمساوي م  277والتقنين الصيني م  99السويسري م 

، فهذه  مسئولية المتبوع من التقنيات الالتينية. ويمكن القول أن التقنيات الجرمانية أكثر تساهالً في  الخطأ في جانب المتبوع (

 - 15المشروع الفرنسي اإليطالي م  –فقرة ثالثة  2975) أنظر التقنين الفرنسيم  ال تجيز للمتبوع حتى أن ينفي عالقة السببية

على هذا النهج و - 1فقرة  2995تقنين كويبك م  - 215التقنين المصري الجديد م  - 125/  291التقنين المصري القديم م 

 .  ( 255سار التقنين البولوني م 

  (
2997
 .  في آخرها 115أنظر آنفاً فقرة  ( 

، وال يحمل عنه  ) قديم ( مدني 112قضت محكمة النقض بأن القاصر يسأل في ماله عن خطأ خادمه عماًل بالمادة  ( 1911)  
ص  112. وقضت أيضًا بأن المادة  ( 8ص  1مجموعة عمر  1196نوفمبر سنة  12) نقض مدني  وصية هذه المسئولية
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 الفهرس العام

 : تحمل التبعة - 691

 دون أن يقيموها على الخطأ ، الذين يجعلون مسئولية المتبوع مسئولية ذاتيةقال بهذا الرأي الفقهاء 
 (1361  )

فما دام المتبوع مسئوالً 

فعليه أن يتحمل تبعة هذا  ، فال يبقى إال أن يقال إن المتبوع ينتفع بنشاط تابعه ، وما دام ال يفترض خطأ في جانبه ، مسئولية ذاتية

  . والغرم بالغنم ، النشاط

فهو أوالً ال يجيز للمتبوع أن  . لرأي فيه مزيتان يتجنب بهما العيبين اللذين الحظناهما على الرأي الذي يقول بالخطأ المفترضوهذا ا

إذ المسئولية المبنية على  ، يتخلص من المسئولية حتى لو أثبت أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر

وهو ثانياً  . بل يبقى المتبوع مسئوالً ألنه يتحمل تبعة نشاط تابعه بعد أن انتفع بهذا النشاط ، ع بهذه االستحالةتحمل التبعة ال ترتف

  . فغير المميز إذا لم يجز قيام مسئوليته على الخطأ جاز قيامها على تحمل التبعة ، يجعل المتبوع مسئوالً حتى لو كان غير مميز

  : وهما . أيضاً أنه يؤدي إلى نتيجتين ال يصح التسليم بهماولكن هذا الرأي يؤخذ عليه هو 

ففيم إذن اشتراط وقوع خطأ من التابع؟ أليس المتبوع يتحمل تبعة  ، لو صح أن مسئولية المتبوع تقوم على تحمل التبعة(  أوالً )  

النشاط على خطأ ا كان مجرداً من أي سواء انطوى هذا  ، ال تبعة خطته!فكل نشاط من التابع يصيب الغير بالضرر ، نشاط تابعه

بل إن نشاط  . ما دامت هذه المسئولية تقوم على هذا المبدأ ، كان ينبغي أن يحقق مسئولية المتبوع تطبيقاً لمبدأ تحمل التبعة ، خطأ

أينا أن األمر على النقيض ونحن قد ر . فهو أولى بالتحمل ، التابع الذي ال ينطوي على خطأ هو النشاط المألوف الذي ينتفع به المتبوع

  . وأن مسئولية المتبوع ال تقوم إال إذا وقع الخطأ من التابع ، من ذلك

  ( ً وتحققت هذه المسئولية فوق المتبوع المضرور ما يستحق من  ، لو صح أن مسئولية المتبوع تقوم على تحمل التبعة(  ثانيا

ففيم  ، فيكون قد أخذ مقابالً لما أعطى ، فالمتبوع إنما يتحمل تبعة نشاط يفيد منه ، لما جاز للمتبوع أن يرجع على التابع ، التعويض

  . إذن رجوعه على التابع أمر قد انعقد عليه إجماع الفقه والقضاء

وبما  ، بما تقتضيه هذه المسئولية من خطأ يقع من التابع ، ونرى من ذلك أن مبدأ تحمل التبعة ال يستقيم مع أحكام مسئولية المتبوع

  . ترتبه في العالقة ما بين المتبوع والتابع من حق الرجوع

وال تستند إلى  ، فهي ال تقوم على خطأ يفترض في جانب المتبوع ، والحق أن مسئولية المتبوع ليست مسئولية ذاتية كما سبق القول

ولكنه يتحمل وإنما هي مسئولية عن  ، جانبه المتبوع فيها ال خطأ في ، تبعة يجب عليه أن يتحملها وإنما هي مسئولية عن الغير

  . وتنتقل اآلن اآلراء التي تتوخى هذا النظر . ولكنه يتحمل جريرة تابعة ال تبعه نشاطه ، المتبوع فيها ال خطأ في جانبه ، الغير

  الضمان والنيابة والحلول –مسئولية عن الغير  - 691

يقيمها بعض  . ويبقى أن نحدد على أي أساس تقوم هذه المسئولية . ص عن غيرهفالمتبوع إذن مسئول عن التابع مسئولية الشخ :

 الفقهاء على أساس الضمان
 (1361 . )

ما دام للمتبوع حق الرقابة  ، فالمتبوع يكفل التابع فيما يرتكب من خطأ يصيب الغير بالضرر 

                                                                                                                                                                    

، إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه " يلزم السيد بتعو ض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه  ) القديم ( القانون المدني
، فقد أفادت أنه ال يقتضي ثبوت أي تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذي  متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظائف م

. وإذن  ، بل يكفي لتطبيق ا أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع بالتعو ضيلزم 
فيصح بناء على هذه المادة مساءلة القاصر عن تعو ض الضرر الذي ينشأ عن أفعال خدمه الذين عين م له وليه أو وصيه 

، إذ  لك بأن القاصر بسبب عدم تمييزه لصغر سنه ال يتصور أي خطأ في حقه. وال يرد على ذ أثناء تأدية أعمال م لديه
، وإنما هي عن فعل رقع من خادمه أثناء  المسئولية هنا ليست عن فعل وقع من القاصر فيكون لالدراك والتمييز حساب

 .  ( 212ص  11رقم  29المحاماة  1112مايو سنة  21) نقض جنائي في  تأدية أعماله في خدمته
،  ، من أنه عندما أنيرت مسألة المتبوع إذا كان غير مميز في لجنة المراجعة ، وسبقت اإلشارة إليه أما ورد في األعمال التحضيرية

) مجموعة  " فأجيب بأنه ما دامت المسئولية مبنية على خطأ مفترض فال يتصور افتراض الخطأ في جانب غير المميز

 .  يعتبر تفسيراً ألحكام القانون المدني الجديد في هذه المسألة ، فال ( 529ص  1األعمال التحضيرية 

في تعليقه في داللوز  ( Dallantداالن–وما بعدها  281فقرة  1سافاتييه  - 882فقرة  1ديموج  - 119فقرة  2ن راسو ج ( 1960)  
 .  1101بالنيول في المجلة النتقادية سنة  - 141 - 1 - 1191

 .  529ص  11م  2519مايو سنة  1وانظر أيضاً محكمة االستئناف المختلطة في 
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 الفهرس العام

فهذه التي ترسم نطاق مسئولية المتبوع  . ، ة الوظيفة أو بسببهاوما دام الخطأ الذي ارتكبه التابع قد وقع في تأدي ، والتوجيه على التابع

فيجوز للمضرور أن يرجع على  ، والمتبوع كفيل التابع دون أن يكون له حق التجريد . هي التي تفسر فكرة الضمان وتبررها

  . والكفالة هنا مصدرها نص القانون ال االتفاق . المتبوع قبل أن يرجع على التابع

 فريق ثان على أساس النيابةويقيمها 
 (1362 . )

والنيابة قانونية وهنا نرى التوسع في فكرة النيابة الذي أشرنا  . فالتابع نائب عن المتبوع 

كذلك يلزم التابع المتبوع بما يقوم به من  ، إليه من قبل فكما يلزم النائب األصيل بما يقوم به من تصرفات القانونية في حدود نيابته

فالحدود التي ترسم نطاق مسئولية المتبوع تفسر هنا أيضاً فكرة النيابة  . في حدود تبعيته - أي ما يرتكبه من خطأ - أعمال مادية

ً  ، وتبررها   . بشرط أن تتسع هذه الفكرة لتتناول التصرفات القانونية واألعمال المادية في وقت معا

 ويقيمها فريق ثالث على أساس الحلول
 (1363 . )

فإذا ارتكب التابع  ، وأصبح الشخصان شخصاً واحداً  ، فالتابع قد حل محل المتبوع 

فما يقترف التابع من  ، أو قل إن التابع هو امتداد لشخصية المتبوع . خطأ في الحدود المعروفة فكأنما المتبوع هو ارتكب هذا الخطأ

 خطأ يكون المتبوع هو الذي اقتراضه
 (1364 . )

ى هذا الرأي أن التابع يحل محل المتبوع في التمييز أيضاً لو وال بد أن يضاف إل 

  . فأصبح هذا مسئوالً كذاك ، انتقل تمييز التابع إلى المتبوع عن طريق الحلول ، ارتكب خطأ وهو مميز وكان المتبوع غير مميز

يجعل المتبوع  - ا فسرت بفكرة الضمانعلى أي وجه فسرت هذه المسئولية وبخاصة إذ –واعتبر مسئولية المتبوع مسئولية عن الغير 

وال يستطيع التخلص من هذه المسئولية ولو أثبت أنه كان يستحيل عليه أن يمنع العمل غير المشروع الذي سبب  ، مسئوالً عن تابعه

تبوع حتى لو كان غير وهذا االعتبار يجيز أيضاً استبقاء مسئولية الم . فالتزامه التزام بتحقيق غاية ال التزام يبذل عناية ، الضرر

 . بل مصدرها القانون سواء كانت ضماناً أو نيابة أو حلوالً  ، فمسئوليته عن التابع ليس مصدرها االتفاق حتى يشترط التمييز ، مميز

  . وبذلك نتجنب العيبين اللذين كانا السبب في نبذ فكرة الخطأ المفترض

 : مضروراالقتصار على العالقة فيما بين المتبوع وال - 692

هي أن هذا التكييف يفسر وجوب االقتصار على العالقة فيما  ، ومزية أخرى لتكييف مسئولية المتبوع على أنها مسئولية عن الغير

عالقة المتبوع  –وفي حدود هذه العالقة دون غيرها  . فالمتبوع مسئول عن تابعه إزاء المضرور . بين المتبوع والمضرور

  . كييفيقوم هذا الت - بالمضرور

ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للتابع أن يحتج بفكرة الضمان مثالً على المتبوع عند  . فال يقوم في العالقة ما بين المتبوع والتابع

رجوع هذا عليه كما سنرى ولكن ليس هناك ما يمنع الضرر مثالً على المتبوع عند رجوع هذا عليه كما سنرى ولكن ليس هناك ما 

من أن يكون هو ذاته تابعاً لنفس المتبوع فإذا اعتدى موظف وهو يؤدي  ، وقد وقع عليه ضرر من خطأ التابع ، يمنع المضرور

 . ولو أن الموظفين تابعان لها جميعاً  ، كانت الحكومة مسئولة عن الموظف األول إزاء الموظف اآلخر ، وظيفته على موظف آخر

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ( ، common employment)  وهذا ما يدعى في القانون اإلنجليزي باسم الخدمة المشتركة

                                                                                                                                                                    

  (
2912
 - 1 - 2517بيسون في تعليقه في داللوز  - 211أنظر في هذا المعني ريبير في القاعدة األدبية في االلتزامات المدنية فقرة  ( 

، رسالة باللغة الفرنسية سنة  عن فعل تابعهالدكتور حلمي بهجت بدوي بك في مسئولية المتبوع  - 19شوفو فقرة  - 29

 .  وما بعدها 57ص  2515

  (
2911
محكمة النقض الفرنسية في  - 79ص  51م  2599ديسمبر سنة  25انظر في هذا المعني محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

 .  251 - 2 - 2751داللوز  2751مايو سنة  22

  (
2919
كوالن وكابيتان  - 191ص  2592رسالة من أكس سنة  ( Teisseire)  تيسير - 59فقرة  2انظر في هذا المعني مازو  ( 

) ويرى  229الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار ص  - 221فقرة  1بالنيول وربير  - 999فقرة  1ودي المورانديير 

وإذا كان الخطأ قد وقع مجاوزا  ، أن أساس مسئولية المتبوع إذا كان خطأ التابع قد وقع في تأدية الوظيفة هو الخطأ المفترض

 .  لحدود الوظيفة كان األساس إما فكرة الحلول أو فكرة الضمان أو فكرة التبعة (

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في هذا المعني بأن المتبوع يكون مسئواًل قانونًا عن خطأ تابعه ولو لم يرتكب هو  ( 1961)  
 .  ( 11ص  11م  1194فبراير سنة  1) استئناف مختلط في  كأنه خطأ المتبوع ، فإن خطأ التابع يعتبر أي خطأ شخصي

إذ جعلت  مدني قديم ( 291) م  ، فقالت أن المادة المذكورة وقضت النقض في حكم لها بأن أساس مسئولية المتبوع هو فكرة الحلول

من  292، بناء على المادة  المسئولية تتعدى إلى غير من احدث الضرر قد جاءت استئناف من القاعدة العامة التي مقتضاها

 -على كثرة ما قيل في صدد تسويغه  –. وهذا االستثناء  القانون المدني القديم أن الذي يلزم التعويض هو محدث الضرر

أساسه أن شخصية المتبوع  -) نقض مدني تسويغه  التابع بحيث يعتبران شخصاً واحداً "أساسه أن شخصية المتبوع تتناول 

 ( 591ص  291رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  25) نقض مدني في  . تتناول التابع بحيث يعتبران شخصاً واحداً "

 . 
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 الفهرس العام

  اجتماع مسئولية المتبوع مع مسئولية من نوع آخر - 693

اً ارتكب خطأ أصاب وقد يكون المتبوع مسئوالً كمتبوع ومسئوال ًعلى وجه آخر في وقت وأحد فصاحب السيارة إذا استخدم سائق :

 ، وأمكن كذلك اعتباره حارس السيارة إذا لم تكن الحراسة للسائق . أمكن اعتباره مسئوالً كمتبوع وتابعه هو السائق ، الغير بالضرر

والمضرور وشأنه في  . فيكون مسئوالً بمقتضى هذه الحراسة مسئولية مبنية على خطأ مفترض افتراضاً غير قابل إلثبات العكس

ً  . ار أحد االعتبارين والرجوع على صاحب السيارة بمقتضاهاختي حتى يعفى  ، وقد يختار اعتبار صاحب السيارة حارساً ال متبوعا

  . نفسه من إثبات الخطأ في جانب السائق

 قيام مسئولية التابع إلى جانب مسئولية المتبوع - 2 

 ع إنما تستند إلى مسئولية التابع استناد التبع إلى ألصلفيما بين المتبوع والمضرور رأينا أن مسئولية المتبو - 694 

تقوم إذن إلى جانب مسئولية  –وقد ثبت في جانبه الخطأ والضرر وعالقة السببية أي أركان المسئولية جميعاً  - فمسئولية التابع . 

  . بل هي األصل كما قدمنا ، المتبوع

 . وإما أن يرجع عليهما معاً  ، وإما أن يرجع على المتبوع ، يرجع على التابع إما أن ، وينبني على ذلك أن المضرور يكون بالخيار

ويجوز  . واالثنان متضامنان أمامه وقد يكون للتابع شريك في الخطأ فيصح للمضرور أن يرجع على المتبوع والتابع وشريكه

فهو حر في أن يختار من  . أو على التابع وشريكه ، أو على المتبوع وشريك التابع ، للمضرور أيضاً أن يرجع على المتبوع والتابع

 ويطالب المدعي عليه بكل التعويض ألن الثالثة متضامنون ، واحداً أو أكثر ، يرفع الدعوى عليه من المسئولين الثالثة
 (1365  )

 

  فيما بين المتبوع والتابع - 695

فالمتبوع أن يرجع بما دفع  . أما إذا رجع المتبوع دون التابع . فإذا رجع المضرور على التابع دون المتبوع وقف األمر عند هذا :

للمسئول عن عمل الغير : "  من القانون المدني الجديد إذ نقول 219هذا ما تنص عليه المادة . تابعه ألنه مسئول عنه ال مسئول معه

"  حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئوالً عن تعويض الضرر
 (1366 . )

وقد سبق ذكر هذا النص عند الكالم  

 وبينا هناك أن المسئول عن عمل الغير هو متولي الرقابة والمتبوع . في مسئولية متولي الرقابة
 (1367 ، )

وان المتبوع يرجع على  

ولية الغير عن وان هذه هي حدود مسئ ، أما متولي الرقابة فيرجع على المميز دون عديم التمييز ، التابع بما دفع من التعويض

على أن المتبوع ال يرجع على التابع إال ببعض ما دفع من التعويض ويتحقق ذلك إذا اشترك  . تعويض الضرر التي أشار إليها النص

فيقسم التعويض بينهما في عالقة أحدهما باآلخر وفقاً للقواعد التي قررناها عند تعدد المسئولين وهذه هي حدود  ، مع التابع في الخطأ

وتضاف إلى الحدود التي تقدم ذكرها  ، وهي حدود تتعلق بمسئولية التابع نحو المتبوع ، خرى لمسئولية الغير عن تعويض الضررأ

أن يثبت التابع أن المتبوع اشترك معه  ، في العالقة ما بين المتبوع والتابع ، وال بد . متعلقة بمسئولية عديم التمييز نحو متولي الرقابة

فإن هذه ال  ، وال يستطيع التابعان يحتج على المتبوع بالمسئولية المفترضة ، أن يكون قد أمره بارتكاب أو ساهم معه فيهك ، في الخطأ

 يحتج بها على المتبوع إال المضرور كما سبق القول
 (1368 . )

 

                                                 

  (
2919
خادم باشتراكه مع آخر كان المخدوم مسئوالً أمام وقد قضت محكمة إسكندرية الكلية الوطنية بأنه إذا وقعت جريمة من  ( 

المجني عليه من كامل التعويض المستحق عن الجريمة " سواء رفعت الدعوى عليه بمفرده أو رفعت عليه مع خادمه أو عليه 

ص  559 رقم 29المحاماة  2591أكتوبر سنة  15) إسكندرية الكلية الوطنية في  مع شريك خادمه أو عليهم جميعاً بالتضامن

599 )  . 

  (
2911
 )  ً  .  في الهامش ( 115) فقرة  أنظر تاريخ النص آنفا

  (
2911
وقد سبق أن أشرنا إلى أن مسئولية المتبوع هي وحدها التي تتمحض مسئولية عن الغير " أما مسئولية متولي الرقابة فهي  ( 

. أما مسئولية  ، وانتهاء عن الغير ولية ذاتية. فهي إذن ابتداء مسئ مسئولية ذاتية تنتهي إلى أن تكون مسئولية عن الغير

 .  المتبوع فمسئولية عن الغير ابتداء وانتهاء

  (
2917
وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن القانون يعتبر المخدوم مسئوالً عن الفعل الضار الذي يقع من خادمه أثناء  ( 

، وال يمكن  لمخدوم ال يتحقق إال بالنسبة لمن وقع عليه الضرر، وهذا االعتبار ميناه مجرد افتراض قانوني في حق ا خدمته

 ً ، فإنه  . فإذا كان المخدوم لم يقع منه أي خطأ أن يستفيد منه الخادم إال إذا أقام الدليل على وقوع خطأ من جانب مخدومه أيضا

ة تنفيذاَ للحكم الصادر بالتضامن يحق له أن يطلب تحميل خادمه هو والمتهمين معه ما ألزم بدفعه للمدعي بالحقوق المدني

معهم ألن هذا التضامن لم يقرره القانون إال لمصلحة من وقع عليه الضرر وان تقدير حصة كل ممن اشتركوا في إحداث 

الضرر يجب بحسب األصل أن يكون المناط فيه مبلغ جسامة الخطأ الذي ساهم به فيما أصاب المضرور إذا كانت وقائع 

، فإنه ال يكون ثمة من سبيل إال اعتبار  . أما إذا كان ذلك ممتعاً  تقدير األخطاء على هذا األساس الدعوى تساعد على
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 الفهرس العام

في هذا الحالة يجوز للمتبوع أن ف ، ألن األول يكون عادة هو المليء ، ويقع كما قدمنا أن يرجع المضرور على المتبوع دون التابع

والدعوى مرفوعة من المضرور  ، بل يجوز للمتبوع . يدخل التابع ضامناً في الدعوى ليحكم عليه بما عسى أن يحكم به على المتبوع

 أن يرفع على التابع دعوى ضمان فرعية ليحكم له على التابع بما يحكم عليه للمضرور ، عليه هو والتابع معاً 
 (1369 . )

  

فيستفيد المتبوع من ذلك وال يعود في حاجة إلى  ، ويثبت المضرورة عادة الخطأ في جانب التابع حتى تقوم مسئولية المتبوع كما قدمنا

كأن  ، ولكن قد يقع أن يكون التابع مسئوالً نحو المضرور بمقتضى خطأ مفترض في جانبه . إثبات خطأ التابع عند الرجوع عليه

أو يكون سائق سيارة احتفظ بحراستها قصار مسئوالً نحو  ، عن تلميذ ولم يستطيع نفي الخطأ المفترضيكون معلماً مسئوالً 

ففي هذه الحالة ال يحتاج المضرور إلى إثبات خطأ التابع ألن هذا  ، المضرور بمقتضى خطأ مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس

بل عليه إذا أراد  ، الخطأ مفترض فهل يستفيد المتبوع هنا أيضاً من الخطأ المفترض في جانب التابع عند رجوعه عليه ؟ ليس له ذلك

 ، في الحالة التي نحن بصددها ، الخطأ المفترضألن هذا  ، الرجوع على تابعه أن يثبت خطأه وال يكتفي بالخطأ المفترض في جانبه

  . ال في العالقة ما بين التابع والمتبوع ، إنما يقوم في العالقة ما بين التابع والمضرور

 المسئولية الناشئة عن األشياء -الفرع الثاني  

 : حاالت ثالثة - 696

ذلك أن  . الحي منها وغير الحي ، ننتقل إلى حاالت المسئولية الناشئة عن األشياء ، بعد أن فصلنا حالتي المسئولية عن عمل الغير 

  : الشخص يسأل عما هو في حراسته في حاالت ثالث

  . مسئولية حارس الحيوان عما يحدثه الحيوان من ضرر - األولي

  . مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدام البناء من ضرر - الثانية

  . سئولية من تولي حراسة آالت ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه األشياء من ضررم –والثالثة 

 ، فال تزال المسئولية فيها مبنية على الخطأ ( . faute dans la garde" )  الخطأ في الحراسة"  وتنتظم هذه الحاالت الثالث فكرة

  . والخطأ في الحراسة هو أن يترك الحارس زمام الشيء يفلت من يده ، والحارس مسئول عن خطئه في الحراسة

)  مسئولية حارس الحيوان -المبحث األول  
 (2919  )

 ) 

 النصوص القانونية - 697

  : على ما يأتي129/  299كان القانون المدني القديم ينص في المادتين : 

 "  سواء كان في حيازته أو تسرب منه ، الحيوان المذكور وكذلك يلزم مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناشئ عن"  

  : من هذا القانون على ما يأتي211فنصت المادة  ، وقد نقل القانون المدني الجديد هذا الحكم دون تعديل إال في الصياغة

ما لم يثبت الحارس  ، تسرب ولو ضل الحيوان أو ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو لم يكن مالكاً له ، حارس الحيوان"  

 أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي ال يد له فيه
 (1371  )

" .  

                                                                                                                                                                    

ص  15رقم  11المحاماة  2552مايو سنة  25) نقض جنائي في  المخطئين مسئولين بالتساوي عن الضرر الذي تسببوا فيه

191 )  . 

  (
2915
وقد أشار إلى حكم في هذه المعنى لمحكمة  - 125ص  195دنية فقرة أنظر األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية الم ( 

النقض قضت فيه " بأنه إذا رفعت دعوى تعويض على متهم عما أحدثه من أضرار المدعى بالحق المدني وعلى وزارة 

ضرر يحدث  الداخلية بالتضامن مع المتهم ألنه من رجالها وهي مسئولية عن أفعال رجالها ومتضامنة معهم في تعويض كل

، فللحكومة أن توجه دعوى الضمان الفرعية إلى المتهم في حالة الحكم للمدعين بالتعويض فإذا  منهم أثناء تأدية وظائفهم

،  ، كان قضاؤها بذلك خاطئاً في تطبيق القانون قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية بحجة أنها سابقة ألوانها

 .  ( 195ص  519رقم  9مجموعة عمر ألحكام النقض الجنائي  2591مايو سنة  19ئي في ) نقص جنا . ويتعين نقصه "

  (
2919
بالنيول وريبير  - 191فقرة  - 951فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  - 2291فقرة  - 2912فقرة  1بعض المراجع :مازو  ( 

 - 912فقرة  - 991فقرة  1والمورانديير كوالن وكابيتان  - 2979فقرة  - 2919وفقرة  2997فقرة  1وبوالنجييه 

األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية  - 997فقرة  - 999الموجز للمؤلف فقرة  - 919فقرة  - 929فقرة  1جوسران 

 - 291الدكتور مرقص في الفعل الضار فقرة  - 922الدكتور حشمت أبو ستيت بك فقرة  - 195فقرة  - 199المدنية فقرة 

 291فقرة 
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 وأوسع إحاطة بأحكام لمسئولية التي نحن بصددها ، والنص الجديد أكثر وضوحاً من النص القديم
 (1372 ، )

ولكنه لم يستحدث حكماً  

  . جديداً كما قدمنا

  . وعلى أي أساس تقوم هذه المسئولية ، لحيوانونبحث هنا أيضاً متى تتحقق مسئولية حارس ا

                                                                                                                                                                    

من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي : " حارس الحيوان مسئول عما  211تار خ النص :ورد هذا النص في المادة  ( 1941)  
، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان سببًا أجنبي ال يد له  ، حتى لو ضل الحيوان أو تسرب يحدثه الحيوان من ضرر

من المشروع الن ائي وأقره مجلس النواب ورأت لجنة القانون  180رقم المادة . وأقرت لجنة المراجعة هذا النص تحت  فيه "
، فقررت أن  ، وقد يخرج عن ا المالك المدني بمجلس الشيوخ أن عبارة " حارس الحيوان " قد تشتبه بالحراسة بالمعنى المف وم

بارة " ولو لم يكن له " بعد عبارة " حارس تكون صيغة المادة كما يأتي " حارس الحيوان ولو لم يكن مالكًا له " فأضافت ع
. وقد  الحيوان " لتبرر أن اصطالح حارس الحيوان ال يفي اعتبار المالك حارسًا أن توافرت الشروط المقررة في هذا الشأن
" حارس اقترح على اللجنة االستعاضة عن اصطالح " الحارس " باصطالح " المنتفع " فلم تر اهنخذ ب ذا االقتراح هنن تعبير 

، وقد استعمل الفقه في مصر اصطالح الحراسة في  الحيوان " قد يتسع نطاقه لصور أخرى ال تتدرج تحت الصور المقترحة
، ومن غير المرغوب  في اللغة الفرنسية وداللة هذا التعبير معروفة وهي مرنة ( garde)  هذا الشأن بوصفه مرادفًا لتعبير

. ووافا  ، وتعبير المشروع مع هذا اإليضاح ال يدعو إلى ليس وال يقيد االجت اد فيه حصرها في حدود الصور بخصوص ا
 .  ( 128ص  - 129ص  2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته

  (
2911
ر هذا النص متقدماً على وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في تفضيل نص القانون الجديد ما يأتي : " يعتب ( 

،  فيالحظ من ناحية أنه نوه صراحة بفكرة الحراسة ( 2)  من ناحيتين ) القديم ( نظيره في نصوص التقنين المصري الحالي

. هذه الفكرة ال تستخلص إال اقتضاء من داللة عبارة المادة  وجعل حارس الحيوان مسئوالً عما يحدثه الحيوان من ضرر

على إلزام " مالك الحيوان أو مستخدمه بالضرر الناشئ عن الحيوان المذكورة " وقد جهد الفقه الحديث  إذ تنص 129/  299

. فهو يفرق على األخص بين الحراسة المادية  في تحليل فكرة الحراسة تحليالً دقيقاً بلغ به أحياناً حد اإلرهاف أو التهافت

، وعلى هذا النحو يسأل مالك الحيوان متى كانت له  تبني عليها المسئوليةوالحراسة القانونية والثانية دون األولى هي التي 

الحراسة القانونية عما يحدثه هذا الحيوان من ضرر للرائض الذي استخدمه للعناية به وقد عى التقنين اللبناني بالنص على 

ئولية تترتب ولو كان الحارس المضرور بأن تلك المس 215، فقضى في الفقرة الثانية من المادة  هذا الحكم في عبارة صريحة

، ما لم ينص على خالف ذلك " ويراعي أن الحراسة القانونية تظل  قد ارتبط من قبل بعقد من عقود كاإلجازة األشخاص مثالً 

،  ويالحظ من ناحية أخرى أن المشروع اختار صراحة فكرة الخطأ المفترض ) ب ( . قائمة ولو ضل الحيوان أو تسرب

 129/  299، رغم أن المادة  . وقد جرى القضاء المصري على اتباع هذا الرأي ا أساساً لمسئولية حارس الحيوانوجعل منه

من التقنين المصري لم تذكر شيئاً في هذا الشأن وقد وقعت التقنينات األجنبية من فكرة افتراض الخطأ هذه مواقف مختلفة فيما 

يث جواز سقوطها أو عدم سقوطها بإثبات العكس فبعض هذه التقنينات يبيح لحارس يتعلق بقوة القرينة التي تقوم عليها من ح

من التقنين  71/  55) المادتان  الحيوان االكتفاء بإقامة الدليل على أنه التزام الحيطة الواجبة لمنعه من اإلضرار أو لرقابته

من  2911من تقنين االلتزامات السويسري والمادة  91من التقنين البرتغالي والمادة  1955، والمادة  التونسي والمراكشي

من المشروع  72) المادة  ,بعضها ال يبيح إثبات السبب األجنبي من التقنين الصيني ( 259، والمادة  التقنين البرازيلي

اختاره القضاء ، وهذه هو ما  من التقنين األسباني ( 2599، والمادة  من التقنين اللبناني 215، والمادة  الفرنسي اإليطالي

، فيكتفي من حارس الحيوان بإقامة الدليل على أن خطأ ما  المصري والقضاء الفرنسي ويتوسط التقنين الولوني هذين الرأيين

ومع ذلك فهو يجيز للمحكمة رغم قيامه هذا الدليل أن تلزم مالك الحيوان  ( 2575) م  لم يقع منه أو من أحد ممن يسأل عنهم

كل الضرر أو بعضه إذا اقتضت العدالة ذلك مع مراعاة الظروف ويسار المضرور ومالك الحيوان أو  أو مستخدمه بتعويض

ولم يبيح المشروع إال إثبات السبب األجنبي افتداء بما جرى عليه  في فقرتها األخيرة ( 255) المادة  مستخدمه بوجه خاص

 .  ( 519ص  - 515ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  القضاء المصري في هذا الشأن "
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 المطلب األول  

 متى تتحقق مسئولية حارس الحيوان 

  شرطان لتحقق المسئولية - 698

فعندئذ يكون حارس الحيوان مسئوالً عن هذا  . تتحقق المسئولية إذا تولي شخص حراسة حيوان وأحدث الحيوان ضرراً للغير :

  . الضرر

 تولي شخص حراسة حيوان (  2: )  يستلزم إذن توافر شرطينفتحقق المسئولية 

  . إحداث الحيوان ضرراً للغير(  2)  

 حراسة الحيوان - 1 

 : تحليل هذا الشرط - 699

 "  الحيوان"  فنبين ما معنى الحراسة وما المقصود من لفظ . ال تتحقق المسئولية إال إذا تولي شخص حراسة حيوان

  الحراسة - 711

 (la garde : ) فحارس الحيوان إذن هو من في يده زمام  . قدمنا الخطأ في الحراسة هي أن يترك الحارس زمام الشيء يفلت من يده

ويكون هو المتصرف في أمره سواء ثبت هذه السيطرة الفعلية بحق  ، فتكون له السلطة الفعلية عليه في توجيهه وفي رقابته . الحيوان

ما دامت سيطرة فعلية قائمة فليس حارس الحيوان هو ضرورة  ، ت السيطرة شرعية أو غير شرعيةأي سواء كان . أو بغير حق

فيصبح هذا  ، من يده إلى يد غيره –السيطرة الفعلية في توجيهه وفي رقابته وفي التصرف في أمره  - فقد ينتقل زمام الحيوان ، مالكه

 . حيوان إذا لم يكن لهذا السيطرة الفعلية في توجيه الحيوان وفي رقابتهوليس الحارس هو ضرورة المنتفع بال . الغير هو الحارس

ما دام ال يملك التصرف في أمره وليست له سيطرة  ، وليس الحارس هو من يعرف عيوب الحيوان ويتركه مع ذلك يضر بالماس

تكون له السيطرة الفعلية عليه في التوجيه فعلية عليه في توجيهه وفي رقابته وليس الحارس هو من يكون الحيوان في حيازته دون أن 

 فال يعتبر حارساً بوجه عام ال الراعي وال السائق وال الخادم وال السائس ، والرقابة
 (1373 . )

  

فيملك السيطرة الفعلية عليه في التوجيه  ، وان نعتبر حارس الحيوان هو من بيده زمامه ، فيجب إذن أن نقف عند المعيار الذي قدمناه

"  تنص على أن211فقد رأينا المادة  ، ونص القانون المدني الجديد يتفق مع هذا المعيار . ابة ويكون هو المتصرف في أمرهوالرق

                                                 

، أحدهما قال به اهنستاذان مازو ثم عدال عن قول ما واآلخر قالت به محكمة النقض  و جب أيضًا أن نستبعد معيار ن ( 1949)  
 .  الفرنسية

جعالن في ( garde juridique)  والحراسة القانونية ( garde materielle 9فقد كان اهنستاذان مازو يميزان بين الحراسة المادية 
. وقد عدال  ، هي التي تترتب علي ا المسئولية الحراسة القانونية وهي حا يعطيه القانون للشخص في السيطرة على الشيء

 - 214 - 1 - 1111ديسمبر سنة  2عن هذا الرأي على أثر حكم محكمة النقض الفرنسية في دوائرها المجتمعة في 
 .  اهنستاذان بمعيار السيطرة الفعلية في التوجيه والرقابة ، وأخذ ( 1111وفقرة  1084فقرة  2وأنظر مازو 

أما محكمة النقض الفرنسية في دوائرها المجتمعة فقد قضت في الحكم الذي أشرنا إليه بأن حارس الشيء هو من يستعمل الشيء 

 ceiui qui par lui - meme ou par ses peposes,en)  بنفسه أو بواسطة تابع له االستعمال الذي يالئم ممارسة مهنته

fait lusage que - comporte lexercice de sa profession )  وهذا هو المعيار أرادت محكمة النقض أن تنزل فيه

، إذ أن هذا النص يجعل المسئولي هو مالك الحيوان أو  2997عند التعبير الذي استعمله القانون المدني الفرنسي في المادة 

وقصدت به أن توفق بين عبارة القانون الفرنسي والتحليل  ( le proprietaire ou celui qui sen sert)  من يستعمله

الصحيح لمعنى الحراسة ولكن يؤخذ عليه أنه كان من يستعمل الحيوان االستعمال الذي يالئم ممارسة مهنته تكون له في 

 .  ستعمال المالئم للمهنةالغالب السيطرة الفعلية على الحيوان في يد غير اليد التي تستعمله اال
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 من ضرر ، مسئول عما يحدثه الحيوان ، ولو لم يكن مالكاً له ، حارس الحيوان
 (1374  )

السيطرة "  وإذا أردنا أن نطبق معيار . "

  : أمكن أن نفصله على الوجه اآلتيتطبيقاً عملياً "  الفعلية

وهو المتصرف  ، فله التوجيه والرقابة ، وهو الذي يملك زمامه في يده ، مالك الحيوان هو في األصل صاحب السيطرة الفعلية عليه

وإذا رجع المضرور  ، فهناك إذن قرينة على أن مالك الحيوان هو الحارس . في أمره ,من ثم يكون حارس الحيوان هو أصالً مالكه

 . بل المالك هو الذي عليه أن يثبت أنه لم يكن حارس الحيوان وقت إحداثه الضرر ، على المالك فليس عليه أن يثبت أنه هو الحارس

ويكون مسئوالً عما (  faut dans la garde)  كان هذا خطأ في الحراسة ، وإذا أفلت زمام الحيوان من يد المالك بأن ضل أو تسرب

مسئول عما يحدثه  ، ولو لم يكن مالكاً له ، حارس الحيوان: إذ نقول211دثه الحيوان من ضرر وهذا ما تنص عليه صراحة المادة يح

كان مسئوالً  ، ومن باب أولي إذا ترك الحارس الحيوان في الطريق دون رقيب"  ولو ضل الحيوان أو تسرب ، الحيوان من ضرر

  . عما يحدث من ضرر

كما لو انتقل إلى لص سرق  ، فإن كان قد انتقل رغم إرادة المالك أو دون علمه ، الحيوان من يد المالك إلى يد أخرىوإذا انتقل 

أو إلى تابع للمالك استولي على الحيوان لمنفعته الشخصية فإن السيطرة الفعلية على الحيوان تنتقل في هذه الحالة من المالك  ، الحيوان

ويكون هو المسئول عما يحدث  ، لسارق أو التابع الذي استولي على الحيوان لنفعه الخاص هو الحارسويصبح ا ، إلى هذا الغير

ففي  ، ومن ثم نتبين أنه ليس من الضروري أن تكون السيطرة الفعلية سيطرة مشروعة لها سند من القانون . الحيوان من ضرر

  . مسيطر على الحيوان سيطرة غير مشروعةالمثلين اللذين نحن بصددهما يتضح أن كال من اللص والتابع 

فاألصل أن  ، وكان الغير تابعاً للمالك كالسائق والخادم والراعي ، أما إذا انتقل الحيوان من يد المالك إلى يد الغير برضاء من المالك

إذ الغالب أن المالك يستبقي سيطرته الفعلية على الحيوان حتى  ، انتقال الحيوان إلى يد التابع ال ينقل إليه السيطرة الفعلية على الحيوان

ولكن ال شيء يمنع في بعض الحاالت من أن تنتقل السيطرة الفعلية  . فيبقى المالك في هذه الحالة هو الحارس . بعد أن يسلمه لتابعه

فإن الخيال في هذه الحالة من وقت أن  ، قيجري به في السبا(  jockey)  كما إذا سلم صاحب الحصان حصانه لخيال ، إلى التابع

فيكون مسئوالً  ، وقد انتقلت إليه السيطرة الفعلية على الحصان وأصبح هو الحارس ، أمسك زمام الحصان وبدأ يجري به في السباق

  . ويكون المالك مسئوالً مسئولية المتبوع ، مسئولية الحارس

انتقلت في الغالب من األحوال إلى هذا  ، التابع ينتفع به كالمستأجر أو المستعيروإذا كان المالك قد نقل الحيوان إلى شخص غير 

ومن ثم يكون  ، إذ هو في سبيل االنتفاع به يمسك زمامه في يده وله حق التصرف في أمره ، الشخص السيطرة الفعلية على الحيوان

كصاحب االصطبل وصاحب الفندق  ، لمحافظة عليه أو لعالجهفإن نقله المالك إلى شخص غير التابع ال لينتفع به بل ل . هو الحارس

ولكن قد يستبقى المالك في  . ويكون هو الحارس ، فاألصل هنا أيضاً أن السيطرة الفعلية تنتقل إلى هذا الشخص ، والطبيب البيطري

 رسفيبقى هو الحا ، هذه الحالة السيطرة الفعلية على الحيوان في أثناء الوديعة أو وقت العالج
 (1375 . )

  

                                                 

  (
2915
، فقيل : " إن التشريعات الحديثة تستعمل هذا  وقد جاء في مناقشات لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ما يؤيد هذا التفسير ( 

تحليالً في هذا المقام وقد استقر في لغة الفقة القانوني الحديث الذي جهد في تحليل فكرة الحراسة  ) الحراسة ( االصطالح

، والثانية  ، فقد كان يفرق على األخص بين الحراسة المادية والحراسة القانونية دقيقاً بلغ به أحياناً حد اإلرهاف أو التهافت

، وعلى هذا النحو يسأل مالك  ، ولكن التطور اتجه إلى االعتداء بالسيطرة الفعلية دون األولي هي التي تبني عليها المسئولية

) مجموعة  انت له الحراسة الفعلية عما يحدثه هذا الحيوان من ضرر للرائض الذي استخدمه للعناية به "الحيوان متى ك

 .  ( 511ص  1األعمال التحضيرية 

و رى اهنستاذ مصطفي مرعي بك أن الذي تنتقل إليه الحراسة  - 1108فقرة  - 1101فقرة  2أنظر في هذا المعني مازو  ( 1941)  
، أما من يحوز الحيوان يحم صناعته  ، هننه وهو ينتفع به يحيط بخصاله وطبائعه ن بقصد االنتفاع بههو الذي يتسلم الحيوا

)  ، فال تنتقل إليه الحراسة ، كالراعي والبيطار والطبيب البيطري وشركات النقل التي تجيزه على تلقي كل حيوان يرد إليه
 .  ( 211المسئولية المدنية فقرة 

م  1119مارس سنة  11) استئناف مختلط في  ف المختلطة بان المسئول عن الحيوان هو حارسه ال مالكهوقضت محكمة االستئنا
،  . فال يصح المالك متى سلم الحيوان إلى شخص آخر ينتفع به و ستخدمه لمصلحته فانتقلت إليه الحراسة ( 291ص  21

. وال يكون المالك مسئواًل  ( 184ص  11م  1104مارس سنة  24) استئناف مختلط في  والمالك هو الذثي يكون مسئوالً 
ولكن مالك الحيوان يكون مسئواًل  ) الحكم السابا ( إال إذا ارتكب خطأ بان سلم الحيوان إلى شخص غير قادر على حراسته

 .  ( 961ص  1م  1814) استئناف مختلط في أول يونية سنة  عن خطأ تابعه كالسائا
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 : الحيوان - 711

كبيراً أو صغيراً خطراً أو غير خطر يكون حارسه مسئوالً عنه فالدواب والبهائم  ، مستأنساً كان أو متوحشاً  ، أي نوع من الحيوان 

وما  ، والدواجن والطير ، والحيوانات األليفة من كالب وقطط وقردة ، بأنواعها المختلفة من خيل وبغال وحمير وجمال ومواش

وقد يكون  . كل هذا يكون حارسه مسئوالً عنه ، عسى أن يمتلك الشخص من حيوانات مفترسة كالسباع والنمور والفيلة وغيرها

وال عبرة  ، وال يمنع ذلك من أن يكون حارسها مسئوالً عنها ، كالمواشي الملحقة بأرض زراعية ، الحيوان معتبراً عقاراً بالتخصيص

  . بأنها تعد عقاراً 

فجثة الحيوان الميت تعتبر شيئاً غير حي ال  . ولكن يشترط أن يكون الحيوان حياً ومملوكاً ألحد من الناس وان تكون حراسته ممكنة

من القانون المدني الجديد إال إذا 217فال تتحقق وفقاً للمادة  ، والمسئولية عنها تكون مسئولية عن شيء حي ال عن حيوان ، حيواناً 

 . والطير الذي ال مالك له ال يسأل شخص عما يحدثه من التلف إال إذا ثبت خطأ في جانبه . كانت حراستها تتطلب عناية خاصة

  . والجراد إذا صاب زرعاً فأتلفه ال يسأل عن عمله إال شخص ثبت أنه أثار الجراد بخطأه

 إحداث الحيوان ضرراً للغير - 2 

  تحليل هذا الشرط - 712

 حتى تتحقق مسئولية حارس الحيوان يلزم أن يكون هذا الحيوان قد أحدث ضرراً للغير فيلزم إذن أن يكون الضرر من فعل الحيوان :

 (fait de lanimal ، ) ويكون هناك أمران نتكلم فيهما :  

  . الذي يحدثهوالضرر (  1)  فعل الحيوان(  2)  

  فعل الحيوان - 713

أما إذا كان  . أي أن يكون قد أتي عمالً إيجابياً كان هو السبب في الضرر ، الضرر"  أحدث"  يجب أن يكون الحيوان هو الذي :

أو سقطت جثة حيوان ميت  ، كما إذا ارتطم شخص بجسم حيوان حي فجرح ، الضرر قد حدث دون أن يكون للحيوان دور إيجابي

  . إذا لم يكن للحيوان في ذلك إال دور سلبي ، فإن الضرر ال يكون في هذه الحالة من فعل الحيوان ، على إنسان فأصابته بالضرر

فليس هذا معناه أن يكون الحيوان قد اتصل اتصاالً مادياً الجسم  ، وإذا كنا نتطلب أن يقوم الحيوان بدور إيجابي في إحداث الضرر 

فلو خرج حيوان مفترس في حراسة شخص فجأة إلى  . بل يكفي أن يكون هو السبب اإليجابي إلحداثه ، رالذي ألحق به الضر

  . فهذا لضرر يعتبر من فعل الحيوان ، فأصاب الذعر أحد المارة وسقط فجرح دون أن يمسه الحيوان ، الطريق العام

كما إذا كان المتسبب المباشر في اإلصابة هي  ، رروهناك فروض يكون فيها قد اشترك مع الحيوان عامل آخر في إحداث الض

ويدق األمر إذا  . فإن اإلصابة تعتبر من فعله ، فإذا كان الحيوان هو العامل المتغلب كما هو الراجح . المركبة التي يقودها الحيوان

فهل تعتبر اإلصابة قد حدثت من فعل اإلنسان أو من فعل الحيوان ؟ وال  ، كن الحيوان عند إحداث اإلصابة يقوده إنسان أو يمتطيه

فال يفترض  ، إذ لو اعتبرت اإلصابة من فعل اإلنسان . شك في أن القول برأي من هذين الرأيين تترتب عليه أهمية علمية كبيرة

كان هناك خطأ مفترض في جانب  ، فعل الحيوان وإذا اعتبرت اإلصابة من . بل يكلف المدعى إثباته طبقاً للقواعد العامة . الخطأ

 وال يكلف المدعي إثبات هذا الخطأ وقد سار القضاء الفرنسي مدة طويلة على اعتبار أن اإلصابة قد حدثت من فعل اإلنسان . الحارس
 (1376 . )

 وتابع القضاء المصري القضاء الفرنسي في ذلك 
 (1377 . )

واعتبر أن اإلصابة قد  ، ثم عدل القضاء الفرنسي عن هذا الرأي 

 حدثت من فعل الحيوان
 (1378 . )

ألن راكب الحيوان أو قائده ال تعتبر ال تعتبر اإلصابة من فعله إال إذا  ، وهذا هو الرأي الصحيح 

                                                                                                                                                                    

، ولم يعرف على وجه اليقين أيها هو  المختلطة بأنه إذا وقع الضرر من وأحد بين حيوانات متعددة وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية

. فإذا ترك صاحب  ، كان جميع األشخاص الذين وجدت الحيوانات في حراستهم متضامنين في المسئولية الذي أحدث الضرر

،  ، ولم يعرف أي كلب عضه مار من هذه الكالب ، وأصيب ، فاختلط بكالب أخرى الكلب كلبه طليقاً في الطريق العام

رقم  9جازيت  2529ديسمبر سنة  25) محكمة اإلسكندرية الكلية المختلطة في  فأصحاب الكالب جميعاً مسئولون بالتضامن

 .  ( 11ص  99

  (
2911
 2 - 2522ز داللو 2597مايو سنة  22وحكم آخر في  - 117 - 2 - 2591سيريه  2592مايو سنة  1نقض فرنسي في  ( 

- 955  . 

  (
2911
 .  79ص  27م  2591يناير سنة  9استئناف مختلط في  ( 

  (
2917
 - 2592سيريه  2599يونية سنة  15وحكم آخر في  - 211 - 2 - 2517 سيريه 2517يناير سنة  99نقض فرنسي في  ( 

2 - 212  . 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 وإال فإن الحيوان عندما أحدث الضرر يكون . كان الخطأ ثابتاً في جانبه ، وهذا غير محتمل ، فإن اعترف بذلك . كان قد تعمدها

 وتكون اإلصابة قد حدثت بفعل الحيوان ، زمامه قد أفلت من يده
 (1379 . )

  

  الضررالذي يحدثه الحيوان - 714

وإذا أتلف الحيوان ماالً مملوكاً للغير  ، فإذا دهس حيوان شخصاً فجرحه أو قتله . أي ضرر يحدثه الحيوان يكون حارسه مسئوالً عنه:

 ذا عض كلب شخصاً فأحدث به ضرراً وإ ، ولو كان هذا المال حيواناً مثله
 (1381 ، )

فكل  ، وإذا انتقل مرض معد من حيوان مريض 

  . هذه تعتبر أضراراً يكون حارس الحيوان مسئوالً عنها

وقد يقع على المالك إذا لم يكن هو  ، وقد يقع على الحارس نفسه ، والضرر الذي يحدثه الحيوان قد يقع على الغير كما هو الغالب

  . وقد يقع على الحيوان ذاته أي أن الحيوان يصيب نفسه بالضرر ، الحارس

وهذه هي الصورة المألوفة في  . جاز للغير أن يرجع بالتعويض على الحارس بالخطأ المفترض ، فإذا أوقع الحيوان الضرر بالغير

  . المسئولية عن الحيوان

فقد تقدم أن المالك في هذه  ، فإذا ألحق الحيوان ضرراً بسائسه أو بسائقه . ويعتبر في حكم الغير تابع المالك إذا لم تنتقل إليه الحراسة

 ويكون مسئوالً تجاه السائس أو السائق بالخطأ المفترض ، الحالة يعتبر في األصل أنه هو الحارس
 (1381 . )

وإذا كانت هناك عالقة  

                                                 

  (
2915
 .  2211فقرة  1مازو  ( 

  (
2979
بأنه إذا عض كلب إنساناً ولم يكن الكلب موضوعاً في قيد بل ترك طليقاً في الحديقة وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة  ( 

أبريل  9) استئناف مختلط في  ، فإن صاحب الكلب مسئول حتى لو كان المضرور يعلم أن الكلب خطر ، خطر مع أنه كلب

 .  ( 591ص  51م  2599سنة 

نية بأنه إذا أصيب " عربجي " في أثناء خدمته بجرح بليغ من حصان وقد قضت في هذا المعني محكمة االستئناف الوط ( 1981)  
 119، فإن السيد ملزم بالتعو ض ارتكانًا على المادة  ، وكان عالمًا بعيب الحصان ولكنه كان يحتاط لنفسه منه مخدومه
ديسمبر  9ئناف وطني في ) است ، هننه لم يثبت أن الضرر الحاصل نشأ عن خطأ الخادم أو بالقضاء والقدر ) قديم ( مدني
ئناف مصر الوطنية في مسئولية صاحب جمل تاس . وقضت محكمة ( 94ص  20رقم  11المجموعة الرسمية  1112سنة 

، بأن القانون يفترض حصول الخطأ أو اإلهمال من صاحب الحيوان و عفي  عض جمله الجمال عندما كان يقدم له الطعام
ان المجني عليه هو العامل الذي يقود الحيوان وعفي المجني من عبء اإلثبات ، سوء ك المجني عليه من عبء اإلثبات

، وال يسقط هذا االفتراض القانوني قبل مالك الحيوان  سواء كان المجني عليه هو العامل الذي يقود الحيوان أو أجنبيًا عنه
سبب ق ري أو بخطأ المجني عليه ، بل يجب لذلك أن يثبت أن اإلصابة حصلت ب بإثبات عدم حصول خطأ أو إهمال منه

. ولما كان مالك الحيوان لم يثبت  ولما كان مالك الحيوان لم يثبت أن اإلصابة حصلت بسبب ق ري أو بخطأ المجني عليه
، إذا ال يكفي أن يستنتج خطأ المجني عليه من هدوء طبيعة الجمل  أن اإلصابة حصلت بسبب ق ري أو بخطأ المجني عليه

، بل يجب أن يقوم الدليل على هذه اإلساءة فإن افتراض  على العض وأنه ال بد لذلك أن يكون قد أسئ إليهوعدم اعتياده 
وقضت  ( 1080ص  1المحاماة  1121مايو سنة  11) استئناف مصر الوطنية في  الخطأ يبقى قائمًا في جانب المالك

 119ادته فعقر الجمل اهنجير بأنه يؤخذ من نص المادة ، سلم في ا الجمل جمله إلى أجير عنده لقي أيضًا في قضية مماثلة
، إال إذا قام دليل قاطع على أن  أن الشارع جعل مسئولية مالك الحيوان أو مستخدمه هي اهنصل ) قديم ( مدنين أهلي

ليس فقط  ، والذي يستفيد من هذه المسئولية المفترضة الضرر الذي أصاب الغير إنما أصابه بحادثة ق ر ة أو بإهماله هو
، بل يستفيد من ا أيضًا اهنشخاص الذين يعملون في خدمة المالك إذا كلف م المالك المذكور  الشخص اهنجنبي عن المالك /

 261رقم  12المحاماة  1191سنة  يونية 14) استئناف مصر الوطنية  بأن يسرقوا الحيوان أو يعتنوا به أو يقوموا بخدمة
 ( 41ص  18رقم  21المجموعة الرسمية  1121نوفمبر سنة  2الكلية الوطنية في انظر أيضًا محكمة مصر  - 121ص 

يفترض وقوع خطأ أو إهمال من  ) قديم ( مدني 119. وقضت استئناف أسيوط في هذا المعنى أيضًا بأن القانون في المادة 
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 الفهرس العام

فأضر الحيوان  ، احبه لينقله من مكان إلى آخركما إذا استأجر شخص الحيوان وص ، عقدية ما بين حارس الحيوان والمضرور

ألنه في عقد النقل بضمان  ، فإن صاحب الحيوان في هذه الحالة يكون مسئوالً مسئولية عقدية ال مسئولية تقصيرية ، بالمستأجر

األول بالخطأ فمالك الحيوان المضرور يرجع على الحارس الحيوان  ، وإذا أحدث الحيوان ضرراً بحيوان آخر . سالمة الراكب

 المفترض ألنه من الغير
 (1382 . )

  

فال يستطيع الحارس أن يرجع على المالك إال إذا أثبت خطأ في جانبه طبقاً للقواعد  ، وإذا أوقع الحيوان الضرر بالحارس نفسه

  . العامة

ويعتبر غيراً في هذه  ، فترضفالمالك أن يرجع على الحارس بالخطأ الم ، وإذا وقع الحيوان الضرر بالمالك وكان غير الحارس

  . الحالة

أما إذا كان الحارس  . هلك الحيوان على مالكه . وكان الحارس هو المالك ، بأن اختنق بحبل مثالً  ، وإذا أوقع الحيوان الضرر بذاته

ال يقوم إال لضرر  فإن افتراض الخطأ ، فال يستطيع المالك في هذه الحالة أن يحتج على الحارس بالخطأ المفترض ، غير المالك

فيرجع عليه بالتعويض للخطأ الذي أثبته ال لخطأ  ، ولكن يجوز للمالك أن يثبت خطأ في جانب الحارس . أصاب الغير ال الحيوان ذاته

  . مفترض

 المطلب الثاني 

 األساس الذي تقوم عليه مسئولية حارس الحيوان 

 : مسألتان - 715

قامت هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب الحارس كما أسلفنا  . النحو الذي قدمناه متى تحققت مسئولية حارس الحيوان على

  : ونبين اآلن

  . والى أي حد هو المفترض(  1)  ما هو هذا الخطأ(  2)  

                                                                                                                                                                    

، والمصاب في  الحيوان بال أدني قيد، ولذا جعله مسئواًل عن كل ضرر ينشأ عن  مالك الحيوان الذي أحدث ضررًا بالغير
. ولما كان تدخل المصاب من تلقاء  غير حاجة إلى إقامة الدليل على خطأ أو إهمال من المالك هنن القانون افترض خطأه

نفسه وهو عامل عند صاحب الحمير لمنع الحمير من التشاجر فيما بين ما دون االستعانة بعصًا ال يعد خطأ أو إهمال 
 11) استئناف أسيوط في  ك تكون المسئولية واقعة على المالك هنن خطأه المفترض قانونًا لم يرفع بخطأ المصاب، لذل منه

 .  ( 80ص  11رقم  99المجموعة الرسمية  1191أبر ل سنة 

سئول وقد ، فإن الخطأ قد ينفي عالقة السببية ما بين الضر والخطأ المفترض في جانب الم أما إذا ثبت خطأ في جانب المصاب
، وثبت  قضت محكمة طنطا االستئنافية بأنه إذا ثبت أن الجمل انتزع رباطه من الوتد وعض الخادم المكلف بخدمة المواشي

، وأن الجمل لم يكن حيوانًا خطرًا  أن الخادم لم يتخذ االحتياطات الضرور ة في ذلك الفصل من السنة هننه لم يكمم الجمل
 1110فبراير سنة  10) طنطا استئنافي في  رر ليس إال نتيجة إهمال المصاب وتعين دعواه ، كان الض معتادًا على العض
 .  ( 994ص  120رقم  11المجموعة الرسمية 

، وال يكون صاحب الحيوان  وإذا سلم صاحب الحيوان حيوانه إلى المستخدم لينتفع به انتفاعًا شخصيًا انتقلت الحراسة إلى المستخدم
 .  ( 184ص  11م  1104مارس سنة  24) استئناف مختلط في  الذي يحدثه الحيوان للمستخدممسئواًل عن الضرر 

، بمقتضى خطأ  ويذهب األستاذ مصطفي مرعي بك إلى أن مالك الحيوان ال يكون مسئوالً تجاه خادمهم المكلف بمراقبة الحيوان

المالك قد أخفي عن خادمه عيباً يعلمه في الحيوان ، كأن يكون  ، بل يجب على الخادم أن يثبت خطأ في جانب المالك مفترض

، أو يكون المالك قد قصر في تجهيز الحيوان  أو يكون المالك قد سلم الحيوان لخادم صغير ال تسمح له سنة بمالحظة الحيوان

 .  ( 152) المسئولية المدنية فقرة  باألدوات الالزمة لصدة وكبح جماحه

  (
2971
، فإن شرط  ، وان يعفي كل منهما من مسئوليته عن مواشيه يتركا مواشيهما في مكان واحد وإذا اتفق شخصان على أن ( 

 .  ، فيكون باطالً ويعتبر كل منهما مسئوالً عن مواشيه قبل اآلخر بمقتضى خطأ مفترض اإلعفاء من المسئولية التقصيرية
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 ما هو الخطأ - 1 

 : خطأ في الحراسة - 716

وعلى هذا الخطأ قامت مسئولية  ( . faute dans la garde)  الخطأ المفترض في جانب حارس الحيوان هو خطأفي الحراسة

وإال لكان المسئول  ( ، risque)  وال يمكن أن يقال أن أساس المسئولية هو تحمل التبعة . فالخطأ إذن هو أساس المسئولية ، الحارس

و إفالت الحيوان من سيطرة والخطأ في الحراسة ه . ولما جاز دفع المسئولية بإثبات السبب األجنبي ، هو المنتفع بالحيوان ال الحارس

  . ألن هذا اإلفالت هو الذي أحدث الضرر ، الحارس

  ما الذي يثبته المضرور - 717

فيجب عليه أن يثبت أوالً أن المدعى عليه هو  . وال يكلف المضرور إال بإثبات الشروط التي تحقق بها مسئولية حارس الحيوان

ويجب  . ى أن المالك هو الحارس إلى أن يثبت أن حراسة الحيوان قد خرجت من يدهوقد قدمنا أن هناك قرينة عل ، حارس الحيوان

وإن الضرر قد  ، أي أن الحيوان قد تدخل تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر ، عليه بعد ذلك أن يثبت أن الضرر قد وقع بفعل الحيوان

  . على التفصيل الذي سبق ذكره ، حدث بفعل اإلنسان وال يفعل الشيء

 إلى أي حد هو مفترض - 2 

  االفتراض من ال يقبل إثبات العكس - 718

 الخطأ هنا مفترض افتراضاً ال يقبل العكس:
 (1383 ، )

بخالف الخطأ المفترض في جانب متولي الرقابة فهو افتراض يقبل إثبات  

  . العكس كما قدمنا

بأن يثبت أنه لم يرتكب  ، متى أثبت المضرور الشروط التي تتحقق بها مسئولية أن ينفى الخطأ عن نفسه ، فال يجوز إذن للحارس

 ، ذلك أن الضرر لم يحدث ألن زمام الحيوان قد افلت من يده . خطأ وأنه قام بما ينبغي من العناية حتى ال يحدث الحيوان الضرر

وال جدوى من نفيه بإثبات  ، فال حاجة إذن إلثباته بدليل آخر ، دليل وقوع الضرروقد ثبت اإلفالت ب . وهذا اإلفالت هو ذات الخطأ

وال يتصور إذن أن  ، فهو خطأ قد تم إثباته ، وهذا هو المعنى المقصود من أن الخطأ مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس . العكس

 يثبت عكسه
 (1384 . )

فال يقوم إذا أحدث  ، العالقة ما بين الحارس والمضروروقد سبق القول أن افتراض الخطأ إنما يقوم في  

 الحيوان ضرراً لنفسه أو أحدث ضرراً للحارس
 (1385  )

وقدمنا أيضاً أن مسئولية حارس الحيوان قد تجتمع مع مسئولية المتبوع في 

أمكنت مساءلة المالك باعتباره  ، فألحق الحيوان ضرراً بالغير ، فمالك الحيوان إذا دفعه إلى السائق محتفظاً بالحراسة . شخص وأحد

كما تمكن مساءلته باعتباره متبوعاً للسائق ولكن يجب  ، حارساً للحيوان حيث يفترض الخطأ في جانبه افتراضاً ال يقبل إثبات العكس

 على المضرور في هذه الحالة أن يثبت خطأ في جانب السائق
 (1386  )

 

                                                 

  (
2979
. وقد قضت  ، في األول ال يفترض الخطأ بل يجب إثباته المدنيةوتختلف مسئولية صاحب الحيوان الجنائية عن المسئولية  ( 

محكمة النقض في هذا المعنى بأنه ال يكفي لمحاكمة شخص جنائياً عما يصيب الغير من األذى بفعل الحيوان أن يثبت أن ذلك 

يكفي لتقرير المسئولية الجنائية التي ، فإنه ال  ، ألن ذلك إذا صح مبدئياً أن يكون له سبباً للمسئولية المدنية الحيوان مملوك له

، وفي  ال يصح أن يكون لها محل إال إذا ثبت على المالك نوع من أنواع الخطأ في المحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير

أبريل سنة  19) نقض جنائي في  هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطأ في الحكم ووجه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات

. أنظر في هذه المسألة األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة  ( 111ص  259رقم  21المحاماة  2592

191  . 

  (
2975
،  وقد كان الفقه في فرنسا يجعل افتراض الخطأ قابالً إلثبات العكِس  - 291الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة  ( 

، وتحول الفقه إلى هذا  ثم تحول القضاء فجعل اقتراض الخطأ غير قابل إلثبات العكس . وتابعه القضاء الفرنسي في ذلك

 ً  .  ، وتبعهما في ذلك القانون المصري القديم ثم القانون المصري الجديد النظر أيضا

  (
2979
الحيوان الذي  ، فلو ثبت أن فعل وال يقوم افتراض الخطأ أيضاً في العالقة ما بين حارس الحيوان وشخص غير المضرور ( 

، وأراد حارس الحيوان أن يرجع بما دفع من تعويض للمضرور على هذا  أحدث الضرر كان سببه استفزاز أجنبي للحيوان

)  ، فال يجوز لألجنبي في هذه الحالة أن يحتج بالخطأ المفترض في جانب الحارس لتقسيم التعويض فيما بينهما األجنبي

 .  ( 219ص  299لضار فقرة الدكتور سليمان مرقص في الفعل ا

  (
2971
 .  159نفاً فقرة آانظر  ( 
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 الفهرس العام

ألن مسئوليته  ، أما حارس الحيوان فال يجوز أن يكون عديم التمييز . عديم التمييز وقد رأينا أن المتبوع تتحقق مسئوليته ولو كان

  . وعديم التمييز ال يتصور الخطأ في جانبه ، قائمة على الخطأ

  جواز نفي المسئولية بنفي عالقة السببية - 719

وذلك بأن يثبت  ، بين فعل الحيوان والضرر الذي وقعوال يستطيع حارس الحيوان أن ينفي عنه المسئولية إال بنفي عالقة السببية ما  :

وهذا ما تنص عليه صراحة  . قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المضرور أو خطأ الغير ، أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي

 عليه الفقهوهو ما أجمع  . " ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي ال يد له فيه…: "  إذ تقول211المادة 
 (1387  )

 والقضاء
 (1388  )

  . في مصر

 المبحث الثاني 

)  مسئولية حارس البناء 
 (2975  )

 ) 

  النصوص القانونية - 711

 ، فكانت القواعد العامة للمسئولية هي التي تنطبق ، لم يكن القانون المدني القديم يشتمل على نص لتحديد المسئولية عن تهدم البناء :

اقترب من القواعد الخاصة التي اشتمل عليها القانون الفرنسي في  ، عن طريق القرائن القضائية ، وإذا كان القضاء المصري

مالك البناء يكون مسئوالً عما يحدث تهدمه من "  من القانون الفرنسي على أن 2971إذ تنص المادة . المسئولية عن تهدم البناء

فكان هذا النص يشدد من مسئولية مالك البناء عما "  جع إلى نقص في الصيانة أو إلى عيب في البناءالضرر إذا كان هذا التهدم ير

فمسئولية المالك طبقاً لهذا النص تقوم على خطأ مفترض متى أثبت المضرور يرجع إلى نقص في صيانة  ، قررته القواعد العامة

بل إلثبات العكس أن هذا النقص في الصيانة أو هذا العيب منسوب إلى خطأ ويفترض عندئذ افتراضاً غير قا ، البناء أو إلى عيب فيه

من القانون الفرنسي وترتب على ذلك أن حارس 2971أما القانون المصري القديم فلم يتضمن كما قدمنا ما يقابل المادة  . من المالك

                                                 

  (
2971
الدكتور حشمت أبو ستيت بك  - 157األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة  - 997الموجز للمؤلف فقرة  ( 

 .  291الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة  - 929فقرة 

  (
2977
نفترض حصول خطأ أو إهمال من صاحب  ) قديم ( مدني أهلي 299الوطنية بأن المادة  وقد قضت محكمة استئناف مصر ( 

، وهذا الفرض القانوني ال يسقطه إثبات عدم الحصول خطأ أو إهمال بل يجب إلسقاط المسئولية أن يثبت المسئول  الحيوان

رقم  5المحاماة  2515مايو سنة  29) استئناف مصر الوطنية في  أن اإلصابة حصلت بسبب قهري أو بخطأ المجني عليه

أن الشارع جعل مسئولية مالك  ) قديم ( مدني أهلي 299. وقضت أيضاً بأن الذي يؤخذ من نص المادة  ( 2979ص  979

)  ، إال إذا قام دليل قاطع على أن الضرر الذي أصاب الغير إنما بحادثة قهرية أو بإهمال هو الحيوان أو مستخدمه هي األصل

. وانظر أيضاً في هذا المعني استئناف  ( 915ص  112رقم  21المحاماة  2592يونية سنة  21مصر الوطنية في استئناف 

 2529فبراير سنة  22محكمة بني سويف في  - 79ص  55رقم  99المجموعة الرسمية  2592أبريل سنة  29أسيوط في 

تلطة بأن المسئولية عن الحيوان ال ترتفع إال . وقضت محكمة االستئناف المخ 951ص  215رقم  22المجموعة الرسمية 

:وال يكفي أن يقال أن الحصان جفل من  27ص  29م  2591نوفمبر سنة  11) استئناف مختلط في  بإثبات السبب األجنبي

 12م  2591ديسمبر سنة  5. انظر أيضاً :استئناف مختلط في  قدوم راكب آخر أو أن المصاب كان يسير وسط الطريق "

يناير سنة  11وفي  - ، ولكن المار تعرض له ليمر فأصيب : خطأ مشترك ( ترك الحمال على الرصيف دون قيد ) 97ص 

أبريل سنة  9وفي  - ) من يقود حيواناً في طريق عام يجب عليه أن يحكم وثاقه حتى ال يفلت منه ( 295ص  99م  2512

في حارس الحيوان من المسئولية أن يكون المصاب عالماً ) وقد سبقت اإلشارة إلى هذه الحكم :ال يع 591ص  51م  2599

، فقد كان الواجب على الحارس إال يدع الكلب وهو خطر مطلق السراح  أن الكلب مطلق سراحه في الحديقة وهو كلب خطر

 ) 2517ديسمبر سنة  7وقضت محكمة اإلسكندرية الجزئية المختلطة في  - 197ص  51م  2599أبريل سنة  22وفي  - (

 .  أنه تعتبر قوة قاهرة أن ينتزع حصان من أجراس مركبة الحريق فيجفل فيصيب ماراً  ( 211ص  271رقم  19جازيت 

  (
2975
بالنيول وريبير  - 122فقرة  - 191فقرة  2بالنيول وريبير وإسمان  - 2919فقرة  - 2925فقرة  1بعض المراجع :مازو  ( 

 915فقرة  1جوسران  - 919فقرة  - 911فقرة  1كوالن وكابيتان والمورانديير  - 2959فقرة  - 2979فقرة  1وبوالنجيه 

فقرة  - 111األستاذ مصطفي مرعي بك في المسئولية المدينة فقرة  - 911فقرة  - 995الموجز للمؤلف فقرة  - 917فقرة  -

فقرة  - 291الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة  - 925فقرة  - 921الدكتور حشمت أبو ستيت بك فقرة  - 151

221  . 
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فكان ال بد  ، أي على خطأ ثابت ال على خطأ مفترض ، امةوكانت مسئوليته مبنية على القواعد الع ، البناء ال المالك كان هو المسئول

  . من أن يثبت المضرور خطأ في جانب الحارس حتى تتحقق المسئولية

 : وقرب الشقة بين القانونين المصري والفرنسي أمران ، قلنا إن القضاء المصري كان قد اقترب من قواعد القانون الفرنسي

فكان يطالبه باليقظة واالنتباه حتى ال يكون البناء  ، يتشدد كل التشدد في التزام حارس البناءأن القضاء المصري كان (  أوالً )  

  . وأي إهمال في ذلك مهما كان تافهاً يوجب مسئولية الحارس عن تعويض ما وقع من الضرر ، مصدراً للخطر

  ( ً   . المضرور فيجيز له إثبات خطأ حارس البناء بأتفه القرائنأن هذا القضاء من جهة أخرى كان يتساهل كل التساهل في حق (  ثانيا

ويستعيض  ، فهذا التشدد في جهة وهذا التساهل في جهة أخرى كان من شأنه أن يجعل القضاء المصري يقترب من القانون الفرنسي

ير من األحوال أن يقرر دون نص ومن ثم أمكنه في كث . عن القرينة القانونية المقررة في هذا القانون بقرينة قضائية قررها هو

 مسئولية حارس البناء إذا ثبت أن هناك عيباً في البناء أو نقصاً في الصيانة
 (1391 . )

  

 : بما يأتي211وقد جاء القانون المصري الجديد بنص خاص في مسئولية حارس البناء فقضى في المادة 

ً  ، دثه انهدام البناء من ضررمسئول عما يح . ولو لم يكن مالكاً له ، حارس البناء - 2"   ما لم يثبت أن  ، ولو كان انهداماً جزئيا

  . " الحادث ال يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه

إن لم ف . ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر - 1"  

 وجاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه ، يقم المالك بذلك
 (1391  )

" .  

  : ويتبين ألول وهلة من هذا النص أنه يختلف من النص الوارد في القانون الفرنسي في أمور ثالثة

  . الذي يتمشى مع قواعد المسئوليةوهذا هو  ، في أنه يجعل المسئولية على حارس البناء ال على مالكه(  2)  

                                                 

  (
2959
نوفمبر سنة  9ني في ) وقارن نقض مد 219ص  15رقم  1مجموعة عمر  2591يونية سنة  21انظر نقض مدني في  ( 

/  115رقم  29المحاماة  2595ديسمبر سنة  21استئناف مصر وطني في  - ( 512ص  259رقم  1مجموعة عمر  2597

 25المحاماة  2597نوفمبر سنة  21وفي  - 712ص  599رقم  27المحاماة  2591نوفمبر سنة  17وفي  - 971ص  1

 - 222ص  29م  2599يونية سنة  17وفي  - 119ص  1م  2755مايو سنة  1استئناف مختلط في  - 752ص  959رقم 

 51م  2599فبراير سنة  1وفي  - 211ص  59م  2517يناير سنة  9وفي  - 219ص  19م  2522فبراير سنة  7وفي 

 .  919. وانظر الموجز للمؤلف فقرة  579ص  51م  2599مايو سنة  7وفي  - 197ص 

. وأقرته  من المشروع التم يدي على وجه يقارب نص القانون الجديد 211في المادة تار خ النص :ورد في هذا النص  ( 1911)  
. وأضافت لجنة  . ووافا عليه مجلس النواب من المشروع الن ائي 181لجنة المراجعة بعد التعديالت لفظية تحت رقم المادة 

. وقالت اللجنة  144البناء " وأصبح رقم المادة القانون المدني بمجلس الشيوخ عبارة " ولم يكن مالكًا " بعد عبارة " حارس 
. ولم تر  باصطالح مالك البناء أو حائزه بنية التملك 144في تقر رها " اقترح االستعاضة عن اصطالح الحارس في المادة 

الصيغ ، هنن تعبير " حارس البناء أو الشيء " قد يتسع نطاقه لصور أخرى ال تندرج تحت  اللجنة اهنخذ ب ذا االقتراح
في اللغة  ( garde)  ، وقد استعمل الفقه في مصر اصطالح الحراسة في هذا الشأن يوصفه مرادفًا لتعبير المقترحة
. وتعبير  ، ومن غير المرغوب فيه حصرها في حدود صور بخصوص ا ، وهي مرنة ، وداللة هذا التعبير معروفة الفرنسية

) مجموعة  يقيد االجت اد " ووافا مجلس الشيوخ على المادة كما عدلت ا لجنة المشروع مع هذا اإليضاح ال يدعو إلى لبس وال
 .  ( 191ص  - 128ص  2اهنعمال التحضير ة 

،  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " لم يعرض التقنين المصري للمسئولية عن البناء

، ولو أنه ال يتشدد كثيراً  ، وجعل من الخطأ الثابت أساساً لها على تطبيق القواعد العامة ولذلك جرى القضاء المصري بشأنها

. أما المشروع فقد آثر  ، ولو أنه ال يتشدد كثيراً فيما يتعلق بجسامة هذا الخطأ فيما يتعلق بجسامة هذا الخطأ الثابت أساساً لها

ثها على عاتق حارس البناء دون مالكه على خالف ما أختار التقنين ، وألقى عب تأسيس هذه المسئولية على الخطأ المفروض

. فتظل مسئولية الحارس قائمة ما لم يثبت أن تداعي البناء ال يرجع إلى إهمال في صيانته أو قدم أو عيب في إنشائه  الفرنسي

انة أو القدم أو العيب في إنشاء البناء أما التقنين الفرنسي فيلزم المضرور على النقيض من ذلك بإقامة الدليل على إهمال الصي

، ويكون إذن ناشئاً عن خطأ المالك  فإذا تم له تحصيل هذا الدليل أصبح مفروضاً أن تداعي البناء يرجع إلى أحد هذه األسباب

 .  ( 592ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "
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إذا ال يتطلب النص المصري أن يثبت المضرور إهماالً في  ، وفي أنه يشدد من المسئولية أكثر مما يفعل القانون الفرنسي(  1)  

  . ء وأال عيب فيهبل حارس البناء هو الذي يثبت اإلهمال في الصيانة وأال قدم في البنا ، الصيانة أو قدماً في البناء أو عيباً فيه

فال ينتظر من كان مهدداً بضرر من جراء تهدم البناء أن  ، في أنه يجيز اتخاذ احتياطات وقائية إذا كان البناء يهدد بالسقوط(  9)  

  . بل يستطيع أن يطالب باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر قبل وقوعه ، يتهدم فيطالب بالتعويض

فلم يتركهم إلى  ، وأتي لمساعدة من تصيبهم أضراراً من ذلك ، الجديد شدد كثيراً في المسئولية عن تهدم البناءوال شك في أن القانون 

  . القواعد العامة التي توجب عليهم إثبات الخطأ في جانب المسئول

رة في ذلك بتاريخ وقوع الضرر والعب . أي منذ نفاذ القانون الجديد ، 2555من شهر أكتوبر سنة 29وتسري هذه القواعد الجديدة منذ 

وإال فالقانون  ، فإذا وقع هذا الضرر في تاريخ سابق على هذا التاريخ فالقانون القديم هو الذي ينطبق ، الذي ينجم عن تهدم البناء

  . الجديد

وعلى أساس تقوم هذه (  1)  متى تتحقق المسئولية عن تهدم البناء(  2)  فتتكلم في أمرين ، ونفصل اآلن قواعد هذه المسئولية

  . المسئولية

 متى تتحقق المسئولية عن تهدم البناء -المطلب األول  

 : شرطان لتحقق المسئولية - 711

فعندئذ يكون حارس البناء مسئوال عن هذا  . تتحقق هذه المسئولية إذا تهدم البناء تهدماً كلياً أو جزئياً وألحق تهدمه ضرراً بالغير 

  . الضرر

  . تهدم البناء الذي أحدث الضرر(  1)  حراسة البناء(  2: )  سئولية يستلزم إذن توافر شرطينفتحقق الم

 حراسة البناء - 1 

 : تحليل هذا الشرط - 712

  . " ال تتحقق المسئولية إال إذا تولي شخص حراسة بناء فنيين ما معنى الحراسة وما المقصود من لفظ البناء 

 : الحراسة - 713

 ، فحارس البناء إذن هو من له السيطرة الفعلية على البناء . حراسة هنا على النحو الذي حددناها به في حراسة الحيوانتتحدد ال 

ويكون هو المتصرف في  ، فيكون مكلفاً بحفظه وتعهده بالصيانة واالستيئاق بأنه ليس قديماً وال معيباً بحيث يتهدد الناس بالخطر

أي سواء كانت السيطرة شرعية أو غير شرعية ما دامت سيطرة فعلية  ، سواء ثبتت هذه السيطرة الفعلية بحق أو بغير حق ، أمره

  . وال المنتفع وال الحائز ، فحارس البناء ال يكون ضرورة هو المالك . قائمة

ومن ثم توجد قرينة على أن حارس  ، ؤونهولكن المفروض أن مالك البناء هو الذي يسيطر عليه سيطرة فعلية وهو المتصرف في ش

وال تنتقل  ، فيبقي هو الحارس ، يستبقي السيطرة الفعلية على البناء ، حتى بعد تسجيل عقد البيع ، البناء هو المالك والبائع قبل التسليم

 الحراسة إلى المشتري إال بالتسليم
 (1392 . )

 تى يسلمه لمالكهوالمقاول الذي قام بتشييد البناء يعتبر حارساً له ح 
 (1393 . )

والمالك  

  . المعلق ملكه على شرط فاسخ أو على شرط واقف يعتبر أنه هو الحارس إذا تسلم البناء وكانت له عليه السيطرة الفعلية

كه سواء والمستحكر والمرتهن رهن حيازة والحائز للبناء بنية تمل(  usufruitier)  وقد تنتقل الحراسة من المالك إلى غيره كالمنتفع

أما المستأجر والمستعير فال يعتبران في الغالب من األحوال حارسين ألن السيطرة الفعلية على البناء  . حاز بحسن نية أو بسوء نية

                                                 

  (
2951
مالك لمنزل لو سقط بعض بنائه على إنسان فقتله إذا تبين أن وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه ال مسئولية على ال ( 

) استئناف وطني في  ، ولكنه لم يكن قد وضع يده عليه بسبب النزاع وقع بينه وبين آخرين المالك المذكور اشترى هذا المنزل

المشتري بعقد غير وقضت محكمة االستئناف المختلطة بمسئولية  - ( 275ص  199رقم  1الشرائع  2529فبراير سنة  21

 .  ( 221ص  97م  2519ديسمبر سنة  21) استئناف مختلط في  مسجل ما دام حائزاً 

  (
2959
)  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجب على المقاول اتخاذ االحتياطات الالزمة لمنع الضرر عن الجيران ( 

يونية سنة  1وفي  - 79ص  51م  2519يسمبر سنة د 9وفي  - 111ص  52م  2519فبراير سنة  25استئناف مختلط في 

على أن الجار الذي يكون منزله قديماً غير متين ال يجوز له أن يزيد في أعباء المالك أو  - ( 595ص  59م  2517

أكتوبر  92في  - 591ص  59م  2517يونية سنة  1) استئناف مختلط في  ، وعليه أن يساهم في نفقات تقوية بنائه المقاول

 .  ( 79ص  51م  2515ديسمبر سنة  9وفي  - 91ص  51م  2515نوفمبر سنة  25وفي  - 5ص  51م  2515ة سن
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 تبقى عادة عند المالك - خالفاً للحيوان المنقول
 (1394 . )

ل لكن إذا أقام المستأجر بناء في العين المستأجرة اعتبر حارساً له إلى أن تنتق 

 ملكية هذا البناء على المالك وفقاً لالتفاق أو لقواعد االلتصاق
 (1395 . )

  

  . وقد يكون الحارس شخصاً معنوياً كجمعية أو شركة أو أحد األشخاص المعنوية العامة

خالل وقد يجعل القانون للحارس حق الرجوع على شخص آخر مسئول نحوه كمهندس البناء والمقاول وهما مسئوالن عما يحدث في 

والبائع  ، وكالمستأجر وهو المسئول عن صيانة العين المؤجرة ( ، من القانون الجديد 19م )  عشر سنوات من ضرر عن تهدم البناء

  . وكالبائع وهو الضامن للعيب الخفي ، وهو ضامن

 : البناء - 714

شيدتها يد إنسان –كل هذا معاً أو شيئاً غير هذا  : ديداً أوخشباً أو جيراً أو جبساً أو ح - والبناء هو مجموعة من المواد مهما كان نوعها

فالبيوت والزرابي  . ويستوي أن يكون البناء معداً لسكني إنسان أو إليواء حيوان أو إليداع أشياء . لتتصل باألرض اتصال قرار

والعمد التذكارية وما إليها من تماثيل  ، فالحائط المقام بين حدين بناء ، والخازن تعتبر بناء بل قد ال يكون البناء معداً لشيء من ذلك

 ، وكل ما أشيد في باطن األرض بناء(  الكباري)  وكذلك القناطر والخزانات والسدود والجسور ، مبنية على سطح األرض بناء

فإذا أحدث تهدمه ولما يزل في دور  ، م يتم تشييدهويعتبر كل هذا بناء ولو ل . كاألنفاق والمصارف والمجاري وأنابيب المياه والغاز

  . مسئوالً عنه - وهو المقاول عادة–التشييد ضرراً كان الحارس 

فال يعتبر هذا  ، فإذا تطايرت منها شظايا أضرت بالغير ، وكذلك األرض ال تعتبر بناء . وال يعتبر بناء العقار بالتخصيص كالمصاعد

  . الضرر قد أحدثه تهدم البناء

 تهدم البناء هو الذي أحدث الضرر - 2 

 : تحليل هذا الشرط - 715

  . فتنظر فيما يعتبر تهدماً وما ال يعتبر كذلك . يجب أن يكون الضرر الذي أصاب المضرور ناجماً من تهدم البناء 

716 -  ً  : وما يعتبر تهدما

كما إذا وقع سقف أو  ، يستوي أن يكون التهدم كلياً أو جزئياً و . تهدم البناء هو تفككه وانفصاله عن األرض يتصل بها اتصال قرار 

فلو تخرب مبنى  ، معيباً أو غير معيب ، ويستوي كذلك أن يكون البناء قديماً أو جديداً  . تهدم حائط أو انهارت شرفة أو سقط سلم

ً  ، بسبب قدمه أو بسبب حادث كأن يرمي بالقنابل في غارة جوية كلياً أو جزئياً إذا أحدث ضرراً يرتب  فإن تهدمه بعد ذلك تهدما

  . مسئولية في ذمة حارس البناء بمقتضى خطأ مفترض

                                                 

  (
2955
وقد قضت محكمة النقض بأن تمسك مالك البناء بأن العين المملوكة له مؤجرة للغير وبذا انتقلت حيازتها القانونية لهذا  ( 

،  الزمة أو إذن فغن المسئولية عن الضرر الذي وقع تنتقل إلى المستأجر، وبانه اشترط عليه أن يقوم هو بالتصليحات ال الغير

) نقض مدني  ، ولكنه ال يمنعه من الرجوع على المستأجر منه إذا رأى أنه مسئول أمامه فذلك ال يجديه في دفع المسئولية عنه

 .  ( 219ص  15رقم  1مجموعة عمر  2591يونية سنة  21في 

  (
2959
المصري فيمن هو المسئول عن تهدم البناء في ظل القانون القديم :إذا كان المالك قاصراً فال تكون عنده ومن أحكام القضاء  ( 

والحائز سواء كان حسن  - ( 197ص  51م  2599فبراير سنة  1) استئناف مختلط في  ، بل المسئول هو الوصي الحراسة

والبناء في أثناء  - 2215ص  97م  2519ديسمبر سنة  21في ) استئناف مختلط  النية أو سيئها يكون هو المسئول ال المالك

 - 991ص  19م  2522مايو سنة  29) استئناف مختلط في  تشييده أو ترميمه تكون المسئولية فيه على المقاول دون المالك

رجعت إليه  ، . فإذا تمت األعمال وسلم البناء للمالك ومضت مدة كافية على ذلك ( 211ص  59م  2517ينار سنة  9وفي 

 - 251ص  22م  2755أبريل سنة  11) استئناف مختلط في  المسئولية على أن يرجع على المقاول إذا كان هناك وجه لذلك

 9) مختلط في  مقاول أعمال البناء مسئول عن تسرب المياه تحت األرض - ( 291ص  21م  2595فبراير سنة  29وفي 

، فهو وحده المسئول دون  أحد شركاء البناء هو المشرف على عملية البناءإذا كان  - ( 291ص  52م  2515يناير سنة 

المحاماة رقم  2517يناير سنة  9) استئناف وطني في  سائر شركائه ودون المقاول الذي كان مقتصراً على توريد األنفار

يونية  7وفي  - 251ص  51م  2599مارس سنة  25) استئناف مختلط في  وفي المسئولية عن المصعد - ( 115ص  519

 .  ( 111ص  55م  2591يونية سنة  19وفي  - 919ص  51م  2599سنة 
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 : ماال يعتبر تهدما - 717

فلو أن شخصاً زلقت رجله وهو يمشي في غرفة  . وال يكفي أن يكون الضرر آتيا من البناء ما دام هذا البناء لم يتهدم كله أو بعضه

وعليه أن يثبت خطأ في  ، فإن هذا الضرر ال يعتبر ناجماً عن تهدم البناء ، ها زلجة فأصيب بضرردهاناً جعل"  أرضيتها"  دهنت

فإن هذا الضرر ال يعتبر  ، ولو أن جسماً صلباً سقط من نافذة في مبني فوقع على شخص أصيب من جراء ذلك بأذى . جانب المسئول

 ناجماً من تهدم البناء ما دام سقوط الجسم الصلب لم يكن نتيجة لتهدم النافذة
 (1396 . )

  

وقد كان القانون الروماني  . ال عن مجرد أن يكون البناء مهدداً بالسقوط أو التهدم ، ويجب أن ينجم الضرر عن تهدم البناء تهدماً فعلياً 

واتبع القانون الفرنسي القديم هذه  . في هذه الحالة يجعل الحق للشخص المهدد أن يستولي على البناء وان يصلح ما به من الخلل

 . لوقائيأما القانون الفرنسي الجديد فلم ينص على هذا التدبير ا . دون أن يجعل للشخص المهدد حق االستيالء على البناء ، القاعدة

ولكن القانون المدني الجديد أجاز في هذه  . وسار القانون المدني المصري القديم على نهج القانون الفرنسي في عدم النص على ذلك

ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه : "  على ما يأتي211وقد رأيناه ينص في الفقرة الثانية من المادة  ، الحالة اتخاذ تدابير واقية

جاز الحصول على إذن من  ، فإن لم يقم المالك بذلك . ناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطرمن الب

وقد : "  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي . " المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه

فقرر بين أحكام المسئولية عن البناء قاعدة خاصة بشأن ما يتخذ من التدابير الوقائية  ، ض التقنيات األجنبيةاحتذي المشروع مثال بع

ويكفي إلعمال هذه القاعدة أن يتحقق معنى التهديد بوقوع الضرر من جراء البناء دون أن يقع  . التي ال تنطوى على معنى التعويض

فإذا لم يستجب مالك البناء  . باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر ، دون الحارس ، ف المالكفلمن يتهدده هذا الضرر أن يكل . فعالً 

 جاز للمحكمة أن تأذن لمن يتهدده الضرر باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك ، لهذا التكليف
 (1397  )

" .  

لم يكن هذا الضرر ناجماً عن تهدم  ، فأصيبت بضرر ، فإذا احترق بناء وامتدت الحريق إلى مبان مجاورة ، والحريق غير التهدم

 حتى لو كان البناء المحترق انهدم عقب الحريق مباشرة نتيجة لهذا الحريق فأصاب الغير بالضرر ، البناء
 (1398 . )

  

                                                 

يقضي بما يأتي : " كل من يقيم في مسكن  من هذا المشروع ( 216) م  وقد كان المشروع التم يدي يشتمل على نص ( 1916)  
يثبت أن وقوع الحادث كان بسبب  ، ما لم يكون مسئواًل عما يحدث من ضرر بسبب ما يلقي أو يسقط من هذا المسكن

. ووافا عليه مجلس النواب ولم توافا عليه أغلبية لجنة القانون  أجنبي ال بد له فيه " وقد أقرت لجنة المراجعة هذا النص
. وقد جاء في المذكرة  ، هنن ا آثرت أن تظل في نطاق ما يقتضي به النص خاضعة للقواعد العامة المدني بمجلس الشيوخ

في صدد هذا النص ما يأتي : " عمد المشروع إلى تعز ز أحكام المسئولية عن البناء بإيراد  حية للمشروع التم يدياإليضا
، و راعي أن الضرر في هذه الحالة ال يحدث بسبب البناء نفسه أو  قاعدة تتعلا بالمسئولية عما يلقي أو يسقط من المسكن

، فيفترض  ، بل بسبب ما يلقي أو يسقط منه متى كان مخصصًا للسكنى بسبب جزء منه أو بسبب ما يتبعه من الملحقات
، إال أن يقيم الدليل على أن الحادث وقع من جراء سبب أجنبي  ، و لزم بالتعو ض خطأ ساكن البناء في هذه الصورة

ى ضرر ينجم على البناء ف ي ال تترتب بناء عل ( 1)  ,تختلف هذه المسئولية عن المسئولية العامة عن البناء من وجوه ثالثة
)  وهي ترتفع إال بإقامة الدليل على السبب اهنجنبي ) جـ ( وهي ال تقع على عاتا الساكن ) ب ( أو أجزائه أو ملحقاته

 .  في ال امش ( 121ص  2مجموعة اهنعمال التحضير ة 
  (

2951
 ، من التقنين التونسي والمراكشي 59/  57) وأنظر في هذا المعنى المادتين  592ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

من  2211وأنظر عكس ذلك المادة  . من التقنين البولوني 1فقرة  292والمادة  ، من تقنين االلتزامات السويسري 95والمادة 

  . التقنين األرجنتيني (

كان الضرر الذي يحدث ناجمًا عن ت دم  ، ولو كان االن دام نتيجة الحر ا ، أما إذا أن دم البناء بعد الحر ا بمدة كافية ( 1918)  
من القانون المدني  1981أضاف فقرة جديدة إلى المادة  ، في فرنسا 1122نوفمبر سنة  4هذا وقد صدر قانون  . البناء

ال يكون مسئواًل عن الضرر الذي يلحا الغير إال  ، إذا شب ف ي حر ا ، وقضى بأن الحائز للعقار أو المنقول ، الفرنسي
فقد نصت  ، إذا احترقت العين المؤجرة ، أما في العالقة فيما بين المؤجر والمستأجر –بت حصول الحر ا بخطأ الحائز إذا ث

من القانون المدني الجديد على أن المستأجر مسئول عن حر ا العين المؤجرة إال إذا أثبت أن الحر ا نشأ عن  181المادة 
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 األساس الذي تقوم عليه المسئولية عن تهدم البناء - المطلب الثاني 

  مسألتان - 718

 . قامت هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب الحارس كما بينا ، البناء على الوجه الذي تقدم ذكرهمتى تحققت مسئولية حارس 

  . والى أي حد هو مفترض ، فنفصل اآلن ما هو هذا الخطأ

 ما هو الخطأ - 1 

 : ما الذي يثبته المضرور - 719

  . لى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيهتقدم أن حارس البناء عن تهدمه ما لم يثبت أن الحادث ال يرجع سببه إ

  : فالمضرور هو الذي يكلف أوالً بإثبات أمرين

  . وقد بينا متى ينجم الضرر عن تهدم البناء . أن الضرر الذي أصابه نجم عن تهدم البناء تهدماً كلياً أو جزئياً (  2)  

  . وقد بينا كيف يتحدد حارس البناء . أن المدعى عليه هو حارس البناء الذي تهدم(  1)  

  : ما الذي يثبته حارس البناء - 721

أن يثبت أن تهدم البناء ال يرجع  ، حتى يدفع مسئوليته عن طريق نفي الخطأ ، كان على حارس البناء ، فإذا ما أثبت المضرور ذلك

 سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه
 (1399 . )

  

 : لم يستطيع إثبات ذلك افترض القانون أمرينفإذا 

  . أن التهدم سببه إهمال في صيانة البناء أو قدم هذا البناء أو وجود عيب فيه(  أوالً )  

  ( ً فهو الذي قصر بأن لم يعن عناية كافية بصيانة البناء أو  ، أن هذا اإلهمال أو القدم أو العيب منسوب إلى خطأ حارس البناء(  ثانيا

  . فترتب على هذا التقصير أن تهدم البناء ، بتجديده أو بإصالحه

هو اإلهمال في صيانة البناء أو في تجديده أو في  ، ومن ثم نرى أن مسئولية حارس البناء تقوم على خطأ مفترض في جانبه

  . فأصاب الغير بالضرر حتى تداعي البناء وتهدم ، إصالحه

                                                                                                                                                                    

و تناول  ، كان كل من م مسئواًل الحر ا بنسبة الجزء الذي يشغله ، لعقار واحد فإذا تعدد المستأجرون  ، سبب ال يد له فيه
هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوب ا في الجزء الذي يشغله أحد المستأجر ن فيكون  ، ذلك المؤجر إن كان مقيمًا في العقار

  . وحده مسئواًل عن الحر ا
ولو كان هذا البناء تتطلب حراسته  ، لية عن األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصةهذا والمسئولية عن تهدم البناء غير المسئو 

كان النص الواجب التطبيق  ، فأصاب الغير بضرر ، فإذا تهدم هذا المصنع . كمصنع لعمل المفرقعات ، هذه العناية الخاصة

كما هو  ، ية ال بإثبات السبب األجنبي فحسبفيجوز لحارس المصنع أن يخلص من المسئول ، 217ال المادة  211هو المادة 

أما إذا  . بل أيضاً بإثبات أن الحادث ال يرجع سببه إلى إهمال الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه ، 217األمر في المادة 

 وال ويكون حارس المفرقعات مسئوالً  ، 217وجب تطبيق المادة  ، وقع الضرر من المفرقعات ذاتها ال من تهدم المصنع

  . يتخلص من المسئولية إال بإثبات السبب األجنبي

فقد قدمنا أن المضرور هو الذي يجب عليه أن يثبت في جانب مالك البناء إهمااًل في  ، أما في القانون المدني الفرنسي ( 1911)  
بل يجب على  ، فاإلهمال في الصيانة أو العيب في البناء غير مفترض في القانون الفرنسي . الصيانة أو عيبًا في البناء

وحارس البناء هو الذي يثبت أن  ، وهو في القانون المصري الجديد مفترض إفتراضًا قاباًل إلثبات العكس . المضرور إثباته
  . ت دم البناء ال يرجع سببه إلى ذلك كما رأينا
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 إلى أي حد هو مفترض - 2 

 أحدهما قابل إلثبات العكس واآلخر غير قابل لذلك ، الخطأ المفترض ذو شقين - 721

الشق األول منه يقوم على أن التهدم سببه إهمال في صيانة  ، هذا الخطأ المفترض في جانب حارس البناء هو كما رأينا ذو شقين: 

  . والشق الثاني يقوم على أن هذا اإلهمال منسوب إلى خطأ الحارس ، أو إصالحه البناء أو تجديده

  . أما الشق اآلخر فال يقبل ، والشق األول من هذا الخطأ المفترض يقبل إثبات العكس

اء أو في تجديده أو بأن يثبت أن التهدم ليس سببه إهماالً في صيانة البن ، وتفصيل ذلك أن حارس البناء يستطيع أن ينفي الشق األول

بل  ، إما بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو إلى تجديد أو إلى إصالح: وهو يستطيع ذلك بإحدى وسيلتين . في إصالحه

تجديد وإما بإثبات أن التهدم كن نتيجة لسبب غير الحاجة إلى الصيانة أو ال ، كان الحارس قائماً كما ينبغي بصيانته وتجديده وإصالحه

دفع عن نفسه  ، فإذا قام بهذا اإلثبات . كحريق شب في البناء أو متفجرات دمرته أو قنابل ألقيت عليه أو نحو ذلك ، أو اإلصالح

 وتعين على المضروران يثبت خطأ في جانبه ، الخطأ المفترض ووجب تطبيق القواعد العامة
 (1411 . )

  

هذا الشق مفترضاً في جانبه وكذلك يبقي الشق الثاني مفترضاً ألن افتراضه ال يقبل بقى  ، أما إذا لم يستطيع أن ينفي الشق األول

وال يستطيع الحارس في هذه الحالة أن يدفع  . ويعتبر اإلهمال في الصيانة أو التجديد أو اإلصالح منسوباً إلى خطته ، إثبات العكس

بأن يثبت مثالً أن زلزاالً كان هو السبب في التهدم وهذه  ، لضرر الذي وقععنه المسئولية إال بنفي عالقة السببية ما بين تهدم البناء وا

أو أن المضرور نفسه هو الذي منع حارس البناء  ، أو أن عدواً مغيراً هو الذي خرب البناء وهذا هو الخطأ الغير ، هي القوة القاهرة

  . ورمن القيام بأعمال الصيانة أو التجديد أو اإلصالح وهذا هو خطأ المضر

فحارس البناء ال يجوز  ، وكانت مسئولية حارس البناء قائمة على خطأ مفترض ، ولما كان عديم التمييز ال يتصور الخطأ في جانبه

  . أن يكون عديم التمييز

  : الخطأ المفترض ال يقوم عند قيام عالقة عقدية - 722

فإذا كان المضرور هو مستأجر البناء  . حارس البناء والمضروروالخطأ المفترض بشقيه ال يقوم حيث توجد عالقة عقدية ما بين 

وال محل للمسئولية  ، رجع المستأجر على المؤجر بمقتضى مسئولية عقدية مصدرها عقد اإليجار ، مثالً وتهدم البناء فأصابه بالضرر

 التقصيرية
 (1411 . )

ضى العقد ال بمقتضى العقد ال بمقتضى فصاحب الفندق مسئول قبله بمقت ، وإذا كان المضرور نزيالً في فندق 

  . وقد قدمنا أن المسئولية العقدية تنفي المسئولية التقصيرية . مسئولية تقصيرية

فيكون  ، فإن العقد في هذه الحالة ال يلزم المتبوع بأن يكلف سالمة التابع ، أما إذا كان المضرور خادماً لحارس البناء أو تابعاً له

  . ويقوم الخطأ المفترض على الوجه الذي بيناه ، التابع بمقتضى المسئولية التقصيريةالحارس مسئوالً قبل 

 المبحث الثالث 

)  مسئولية حارس األشياء 
 (1412  )

 ) 

                                                 

فإن كان الت دم راجعًا إلى إهمال في الصيانة أو  ، بت أن الت دم وقع في أثناء القيام ب دم البناء أو بإصالحهلكن إذا ث ( 1100)  
أما إذا كان الت دم لم يقع إال نتيجة لل دم  . تحققت المسئولية بمقتضى الخطأ المفترض ، إلى قدم في البناء أو إلى عيب فيه

  . ة وإثبات الخطأ في جانب المسئولوجب تطبيا القواعد العام ، أو لإلصالح

قامت المسئولية على الخطأ  ، ثم ت دم بعد ذلك ، وبقى مخرباً  ، وقد قدمنا أن البناء إذا شبت حر ا فيه أو خربته متفجرات أو قنابل 
بل  ، ى خطأ مفترضلم تقم المسئولية عل ، أما إذا ت دم البناء فورًا بشبوب الحر ا أو بفعل المتفجرات أو القنابل . المفترض

  . ووجب إثبات الخطأ في جانب المسئول ، طبقت القواعد العامة
  (

2592
وما أورده من أحكام القضاء  – 171فقرة  – 117أنظر عكس ذلك األستاذ مصطفى مرعي بك في المسئولية المدنية فقرة  ( 

مارس سنة  15وفي  – 295ص  25؟؟ م 25فبراير سنة  19وأنظر عكس ذلك أيضاً : استئناف مختلط في  . المصري

  . 259ص  91م  2515يناير سنة  9وفي  – 579ص  99م  2599يونية سنة  9وفي  – 211ص  21م  2595

)  في المسئولية عن فعل الشيء جوسران – ( 1814) سنة  بعض المراجع : سالي في حوادث العمل والمسئولية المدنية ( 1102)  
 80ص  1106) المجلة االنتقادية سنة  بالنيول دراسات في المسئولية – 111فقرة  – 121فقرة  9والوجيز  ( 1814سنة 
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  النصوص القانونية تطور المسئولية عن األشياء - 723

وقد  . فكانت هذه المسئولية تترك للقواعد العامة ، لم يشتمل القانون المدني القديم على نص خاص لتحديد مسئولية حارس األشياء:

فقد كانت بادئ األمر  . تطوراً سريعاً منذ بداية القرن العشرين(  choses inanimese)  تطورت المسئولية عن األشياء غير الحية

صيص قاعدة لهذا النوع ولم يفكر واضعو القانون المدني الفرنسي في تخ . قائمة على أساس وجوب إثبات خطأ في جانب المسئول

"  فنص على أن ، 2975بل أن المشروع الفرنسي عند ما قرر المسئولية عن األشياء في الفقرة األولي من المادة  . من المسئولية

وهما المسئولية  ، لم يكن يقصد إال الحالتين اللتين نص عليهما بعد ذلك ، " عن األشياء التي تكون في حراسته . . الشخص مسئول

فما ال ريب فيه أن  ، أما سائر األشياء غير الحيوان والبناء . بعد أن مهد لهما بهده العبارة العامة ، عن الحيوان والمسئولية عن البناء

في المادتين وهي القاعدة التي قررها  ، المشروع الفرنسي لم يرد أن يستثنيها من القاعدة العامة المقززة لمسئولية اإلنسان عن فعله

وال فر ق بين  ، فكل ضرر يصيب الغير من شيء يسأل عنه صاحب هذا الشيء إذا أثبت المضرور خطأ في جانبه ، 2979و2971

أن يصيب اإلنسان غيره بالضرر بفعله المباشر أو بواسطة شيء في يده وقد سار الفقه والقضاء في فرنسا على هذا الرأي وقتاً طويالً 

  . التاسع عشرحتى أواخر القرن 

ً  ، ولكن النظم االقتصادية لم تبق على حالها فقامت الصناعات الكبيرة ووسائل النقل  ، بل أحدثت المخترعات الحديثة تطوراً عظيما

فهي إذا ما  ، ولم يبال أن تكون قوى عمياء ال يسيطر عليها كل السيطرة ، وسخر اإلنسان القوي الطبيعة لخدمته ورفاهته ، السريعة

فإن من يستخدم  . وكان لذلك أكبر األثر في تطور المسئولية عن األشياء . ال يلبث أن يكون ضحيتها - وكثيراً ما تفلت–لتت من يده أف

من الحق أن يكون خاضعاً في المسئولية عن الضرر الذي تحدثه هذه  ، واألموال للتلف ، فيعرض األرواح للخطر ، هذه المخترعات

وإذا بقينا نشترط إثبات خطأ في جانب صاحب  . ن القاعدة التي يخضع لها في مسئوليته عن فعله الشخصياألشياء لقاعدة اشد م

لذلك تلمس الفقه والقضاء في فرنسا طريقاً يجعالن به عبء  . فإنه يتعذر على المضرور في أكثر األحوال إثبات هذا الخطأ ، الشيء

فأخذا يتوسعان  ، شى القانون بذلك مع التطور االقتصادي والحاجات االجتماعيةفيتم ، اإلثبات على صاحب الشيء ال على المضرور

 من القانون المدني الفرنسي 2975في تفسير الفقرة األولي من المادة 
 (1413 ، )

فيجعالها تقرر المسئولية عن األشياء على أساس  

 خطأ مفترض في جانب من يوجد الشيء في حراسته
 (1414 . )

  

                                                                                                                                                                    

 1124) المجلة الفصلية  جودميه في تطور جديد في نظر ة المسئولية المدنية – 1968فقرة  – 1198فقرة  2مازو  – (
 – 941فقرة  – 966فقرة  2كوالن وكابيتان والمورانديير  – 621فقرة  – 612فقرة  1ور بير وغسمان  بالنيول – ( 819من 

 ( Bonnet)  بونيه – 1811بار س  ( pisier)  الرسائل : بيز يه – 1089فقرة  – 1012فقرة  2بالنيول ور بير وبوالنجيه 
 1124ديجون  ( besson)  بيسون  – 1121بار س  ( tauzin)  توزان – 1122ليل  ( vitry)  فيتري  – 1108بواتييه 

 – 1121مونبيليه  ( Cornu)  كورني – 1128رن  ( luceo)  ليسيو – 1128تولوز  ( Delacroix)  ديال كرواه  –
)  جربوي  – 1191الدكتور برسوم القاهرة  – 1191تولوز  ( Lartige)  الرتيج – 1121رن  ( Caherne)  كاهيرن 

Gerbouille )  ليبمان – 1192 س بار  (Libmann )  بيشيه – 1199استراسبورج  (Biechet )  1199ديجون – 
 بينيكس – 1196نانسي  ( Lardonnois)  الردنواه  – 1196مونبلييه  ( Forse)  فورز – 1191ليل  ( David)  دافيد
 (Beineix )  فيز ل – 1194بار س  (Fiezel )  سن – 1194بار س  (Sen )  النديل – 1191بار س  (Landelle 
الموجز للمؤلف فغقرة  - 1114ليون  ( Goldman)  جولدمان – 1111بار س  ( Lefebvre)  ليفبفر – 1110رن  (

الدكتور حشمت أبو ستيت  – 914فقرة  – 901اهنستاذ مصطفى مرعى بك في المسئولية المدينة فقرة  – 942فقرة  – 969
  . 121فقرة  – 119الدكتور سليمان مرقص في الفعل الضار فقرة  – 126فقرة  – 1620بك فقرة 

  (
2599
الطريق  ( 2)  توسالً بطريقين آخرين : 2975قبل أن يتوسع الفقه والقضاء في فرنسا في تفسير الفقرة األولى من المادة  ( 

ً وهذه هي أكثر ال ، األول هو تطبيق المسئولية العقدية على حوادث العمل وحوادث النقل أما عن حوادث  . حوادث شيوعا

يثبت خطأ في  ، بأن العامل المصاب يجب أ ، 2757 قبل صدور تشريع سنة ، فقد كانت المحاكم الفرنسية تقضي ، العمل

 ً فقد كان العامل هو الذي يتحمل الخسارة  ، ولما كان اإلثبات في أكثر األحوال متعذراً  . جانب رب العمل حتى ينال تعويضا

 ( Sauzet)  أحدهما في فرنسا ، فقام فقيهان . ما كان ينجح في دعوى التعويض التي يرفعها على صاحب المصنعوقل ، وحده

ألنه التزم بمقتضى  ، يذهبان إلى أن مسئولية رب العمل نحو العامل مسئولية عقدية ، ( Sainctelette)  واآلخر في بلجيكا
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بقى في تطور مستمر  - هو الخطأ المفترض في جانب الحارس - لجديد الذي ينيت عليه المسئولية عن األشياءوعلى هذا األساس ا

وكان  . ثم أصبح غير قابل لذلك ، فقد كان افتراض الخطأ بادئ األمر قابالً إلثبات العكس . منذ مستهل القرن العشرين إلى اليوم

وكان يستثني من دائرة الخطأ المفترض األشياء التي  . ثم جاوزها إلى العقار ، الخطأ المفترض مقصوراً على األشياء المنقولة

يكون  ، وكان هناك تفريق بين الشيء الخطر . ثم عممت القاعدة فشملت جميع األشياء ، يحركها عمل اإلنسان كالسيارات ونحوها

وهكذا أصبحت دائرة الخطأ المفترض تتسع  . ثم زالت هذه التفرقة ، لشيء غير الخطر يطلب فيه إثبات الخطأالخطأ فيه مفترضاً وا

ولم يستبق القضاء الفرنسي إال  . خطراً أو غير خطر ، متحركاً بقوته الذاتية أو محركاً بيد اإلنسان ، منقوالً كان أو عقاراً  ، ألي شيء

وهذا الخطأ  ( . faute dans la garde)  خطأ في حراسته"  بيني المسئولية عن الشيء علىفهو  ( . garde)  الحراسة"  معنى

وال يعرف بين النظريات القانونية نظرية تطورت بالسرعة والخطورة التي تطورت  . مفترض افتراضاً غير قابل إلثبات العكس

وال شك في أن المحاكم  . ن إلى النقيض مما قصد المشروعفقد انقلبت في بضع عشرات من السني ، بهما نظرية المسئول عن األشياء

وهي قد تمشت في ذلك ال مع النصوص القانونية كما قصد إليه المشروع وقت  ، الفرنسية كان قضاؤها قضاء اجتهاد ال قضاء تفسير

ا على وضع أسس لنظرية جديدة وتضافر كالهم ، وأيد الفقه القضاء في ذلك . بل مع ما جد من الحاجات االقتصادية ، وضع التشريع

  . تكون أكثر انطباقاً على مقتضيات المدنية بعد تطور الصناعة وتقدم المخترعات

فالقانون القديم لم يتضمن  . أما في مصر فكانت الحالة في القانون المدني القديم تختلف عنها في فرنسا من حيث النصوص القانونية

وقد رأينا في القضاء الفرنسي قد استند إلى هذا النص في تأسيس نظريته الجديدة في  ، 2975 نصاً يقابل الفقرة األولي من المادة

وقد تضمن القضاء المصري أحكاماً تذهب إلى جعل المسئولية عن الشيء مبينة على خطا مفترض في جانب  . المسئولية عن األشياء

 الحارس
 (1415 . )

 لية العقديةوبنت أحكام أخرى هذا المبدأ على أساس المسئو 
 (1416 ، )

وقاس بعض األحكام المسئولية عن الشيء  

 على المسئولية عن الحيوان
 (1417 . )

فقال بنظرية تحمل التبعة دون أن  ، بل هناك من األحكام المصرية ما ذهب إلى أبعد من هذا 

                                                                                                                                                                    

فإذا أصيب العامل التزم رب العمل أن يعوضه عن الضرر الذي  ، عقد العمل أن يحافظ على سالمة العامل من مخاطر العمل

وقد  . وبذلك يتحمل رب العمل ال العامل عبء اإلثبات ، إال إذا أثبت أن اإلصابة ال ترجع إلى خطأ في جانبه ، أصابه

 2757ثم صدر بعد ذلك تشريع سنة  . إال أن القضاء لم يأخذ بها ، فتبعها بعض الفقهاء ، حاً في الفقهصادفت هذه النظرية نجا

من القانون المدني  2175فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن المادة  ، أما عن عقد النقل . فعدمت المسألة أهميتها العملية

يمكن تطبيقها  ، ائع ما لم يثبت أن تفها كان قضاء وقدراً أو بقوة قاهرةالتي تجعل أمين النقل مسئوالً عن تلف البض ، الفرنسي

ويقع عبء اإلثبات عليه إذا أراد  ، فإذا أصيب شخص بضرر في أثناء النقل كان أمين النقل مسئوالً  ، على نقل األشخاص

ن القضاء الفرنسي لم يأخذ في أول ولك . ذلك أنه التزم بالعقد أن يحافظ على سالمة المتعاقد معه ، الخالص من المسئولية

 ، 2971والطريق الثاني هو التوسع في تفسير المادة  ) ب ( األمر بهذا المذهب وغن كان قد أصبح يميل إليه في أكثر أحكامه

فأدخل فيه الشجر واآلالت بل  ، "البناء " فقد أخذ القضاء الفرنسي في أواخر القرن التاسع عشر يتوسع في تفسير كلمة 

بعد هذا التفسير مسئوالً عنه بمجرد أن يثبت  –عقاراً كان أو منقوالً  –وأصبح صاحب الشيء  ، لمنقوالت األخرىوا

وال خالص من المسئولية إال إذا ثبت أن الحادث قد وقع  . قياساً على البناء ، المصاب عيباً في الشيء أو نقصاً في تعهده

غير أن هذا التفسير  . فصار عبء اإلثبات على صاحب الشيء ، أو بخطأ المصابقضاء وقدراً أو بقوة قاهرة أو بفعل الغير 

والفرق كبير بين هذا وبين ما فسر به  ، "التهدم " و " البناء " فهي تذكر  ، 2971يتناقض تناقضاً صريحاً مع نص المادة 

وعدل عنه إلى متابعة الفقهاء الذين وجدوا في  ، لذلك لم يثبت القضاء الفرنسي طويالً على هذا التفسير . النص مما تقدم ذكره

  . تكئة يستندون إليها في تقرير المسئولية عن األشياء 2975الفقرة األولى من المادة 

  (
2595
نظرية عامة يحمل فيها صاحب  2975وقد حاول بعض الفقهاء في فرنسا أن يصوغ من نص الفقرة األولى من المادة  ( 

وفي  . ولو كان هذا الخطأ مفتراَ  ، دون أن تستند المسئولية في ذلك إلى أي خطأ ( theoriedes risques)  الشيء تبعته

بل استمر يرى  ، ولكن القضاء لم يتمش إلى هذا الحد ، ( josserand)  وجوسران ( Saleilles)  مقدمة هؤالء الفقهاء سالي

  . أساس المسئولية عن األشياء خطأ في جانب الحارس

  (
2599
 2515أكتوبر سنة  17وفي  – 95رقم  17المجموعة الرسمية  2511أبريل سنة  29استئناف مصر الوطنية في محكمة  ( 

 2592ديسمبر سنة  1وفي  – 599ص  127رقم  21المحاماة  2592أبريل سنة  11وفي  – 295ص  29المحاماة 

نوفمبر  11وفي  – 219ص  11م  2525يناير سنة  1محكمة االستئناف المختلطة في  – 119ص  915رقم  21المحاماة 

  . 19ص  99م  2552يناير سنة  15وفي  – 91ص  99م  2559ديسمبر سنة  21وفي  – 95ص  91م  2519سنة 

  (
2591
محكمة اللبنان  – 999ص  29م  2599يونية سنة  9وفي  – 179ص  22م  2755يونية سنة  25استئناف مختلط في  ( 

  . 2/  59رقم  11المجموعة الرسمية  2515فبراير سنة  12الجزئية الوطنية في 

  (
2591
  . 155ص  251رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  22محكمة استئناف أسيوط في  ( 
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 يستند في ذلك إلى نص معين
 (1418 . )

سئولية عن الشيء ال تتحقق إال ولكن القضاء المصري في مجموعه كان ال يزال يرى أن الم 

 إذا ثبت خطأ في جانب الحارس
 (1419 . )

أن يجد ما يساعده  - من حيث النصوص القانونية–ولم يكن في الواقع من األمر مستطيعاً  

 على دعم نظرية جديدة مثل النظرية التي أخذ بها القضاء الفرنسي
 (1411 . )

  

                                                 

  (
2597
أبريل  5الكلية في محكمة الزقازيق  919ص  911رقم  7المحاماة  2511مايو سنة  11محكمة مصر الكلية الوطنية في  ( 

وأنظر أيضاً  . ) وقد خلط هذا الحكم بين الخطأ المفترض ومذهب تحمل التبعة ( 215ص  77رقم  29المحاماة  2515سنة 

 2515يونية سنة  21وفي  – 199ص  159رقم  27جازيت  2511يونية سنة  25محكمة مصر الكلية المختلطة في 

  . 259ص  277رقم  19جازيت 

  (
2595
 9رقم  29المجموعة الرسمية  2597يناير سنة  25وفي  – 5ص  5الحقوق  2755فبراير سنة  19اف وطني في استئن ( 

رقم  17المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  15وفي  – 99ص  15الحقوق  2597مارس سنة  15وفي  – 29ص 

 29المحاماة  2591بر سنة ديسم 15وفي  - 255ص  59رقم  22المحاماة  2599مايو سنة  17وفي  – 151ص  217

  . 2295ص  957رقم 

 ( 917ص  911) فقرة  وقد جاء في الموجز للمؤلف . ولكن القضاء المصري كان يتساهل كثيراً في استخالص الخطأ من الوقائع

ئناف وطني ) است فالقضاء المصري يتشدد في إلزام من يكون الشيء في حراسته باليقظة واالنتباه" في هذا المعنى ما يأتي : 

 29استئناف مختلط في  – 22ص  91الحقوق  2529أبريل سنة  17وفي  – 151ص  2الشرائع  2525مايو سنة  25في 

ص  95م  2511نوفمبر سنة  19وفي  - 19ص  99م  2519نوفمبر سنة  21وفي  – 279ص  19م  2522فبراير سنة 

ثم هو يتساهل في  – ( 997ص  51م  2599مارس سنة  29وفي  – 552 ص 95م  2511مايو سنة  25وفي  – 52

أكتوبر سنة  19وفي  – 529ص  95م  2511أبريل سنة  17) استئناف مختلط في  تخفيف عبء اإلثبات على المصاب

 25) استئناف مختلط في  ؟؟؟ القانونية التي يقيمها القضاء الفرنسي قرينة قضائية يستخلصها من وقائع الدعوى 52م  2517

وأنظر أيضاً في هذا "  ( 215ص  275رقم  19جازيت  2599مايو سنة  7وفي  – 95ص  51م  2515نوفمبر سنة 

 فبراير سنة 29وفي  – 911ص  1/  291رقم  29المحاماة  2595 مايو سنة 15المعنى : استئناف مصر الوطنية في 

نوفمبر  21وفي  – 715ص  999رقم  25المحاماة  2597نوفمبر سنة  5وفي  – 751ص  597رقم  21المحاماة  2599

مايو  5وفي  – 111ص  19م  2597 يونية سنة 21استئناف مختلط في  – 752ص  959رقم  25المحاماة  2597سنة 

 – 279ص  19م  2552فبراير سنة  29وفي  – 95ص  19م  2522فبراير سنة  7وفي  – 177ص  11م  2529سنة 

 95م  2551مايو سنة  15وفي  – 59ص  91م  2559 ير سنةينا 29وفي  – 277ص  91م  2519يناير سنة  17وفي 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قضت محكمة الموضوع بإلزام وزارة األشغال العمومية بتعويض الضرر الناشئ  – 9ص 

قصيرها وأسست تقريرها خطأ الوزارة على ت ، عن الخلل الذي أحدثه في منزل المدعى تسرب المياه إلى نتيجة كسر أنبوبتها

 ، في مراقبة األنابيب ومالحظتها وتعهدها في باطن األرض والكشف عليها من آن آلخر للتأكد من سالمتها ودوام صالحيتها

 957ص  279رقم  9مجموعة عمر  2551 أبريل سنة 21) نقض مدني في  فهذا الحكم ال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

) .  

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن القانون  . لمصري كان يصرح بوجوب إثبات الخطأفإن القضاء ا ، ومهما يكن من أمر

) استئناف  المدني المختلط ال يعرف ال المسئولية المادية وال المسئولية القائمة على خطأ مفترض عن األشياء غير الحية

عن األشياء غير الحية ال تقوم على خطأ وقضت أيضاً بأن المسئولية  ، ( 571ص  51م  2599 مايو سنة 7مختلط في 

) استئناف مختلط في أول  وتقوم القرائن القضائية مقام القرائن القانونية ، بل يجب على المضرور إثبات الخطأ ، مفترض

وكان البد من إثبات خطأ في المسئولية  . ( 95ص  51م  2515 نوفمبر سنة 25وفي  – 115ص  29م  2592مايو سنة 

وفي  - 959ص  11م  2525 مايو سنة 19وفي  – 212ص  9م  2759يناير سنة  9) استئناف مختلط في  عن الحريق

 1وهذا هو أيضاً ما نص عليه قانون  ، ( 2ص  92م  2527 أكتوبر سنة 19وفي  – 911ص  15م  2521أبريل سنة  22

ولية عن األشياء التي تحتاج حراستها إلى عناية أما في القانون المدني الجديد في مصر فالمسئ ، في فرنسا 2511نوفمبر سنة 

وكان البد من إثبات خطأ أيضاً في المسئولية عن  . تقوم على خطأ مفترض حتى لو كان الضرر قد نجم عن الحريق

جازيت  2515يونية سنة  19وفي  - 15ص  59م  2511) استئناف مختلط في أول ديسمبر سنة  السيارات ومركبات النقل

 2515نوفمبر سنة  17وفي  – 271ص  259رقم  19جازيت  2515نوفمبر سنة  25وفي  – 272ص  251رقم  19

ص  51م  2599مارس سنة  29وفي  – 991ص  51م  2599فبراير سنة  19وفي  – 279ص  251رقم  19جازيت 

  . ( 272ص  251رقم  19جازيت  2599مارس سنة  11وفي  – 997

  (
2529
ال  -أهلياً كان أو مختلطاً  -ولكن القضاء المصري في مجموعه " الموجز للمؤلف ما يأتي :  وقد جاء في هذا المعنى في ( 

فهو ال يزال في الحالة التي كان عليها  . يزال يرى أن المسئولية عن الشيء ال تتحقق إال إذا ثبت خطأ في جانب الحارس

من حيث النصوص  -هو في الواقع من األمر ال يستطيع و . القضاء الفرنسي قبل تطوره األخير في أواخر القرن التاسع عشر
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فلم يطلق المسئولية  ، وحاجات الصناعات الناشئة ، وراعي فيه حالة البالد االقتصادية . فجاء القانون المدني الجديد بالنص المطلوب

بل قصرها على اآلالت الميكانيكية وعلى األشياء التي تتطلب حراستها عناية  ، القائمة على خطأ مفترض لتشمل جميع األشياء

  : من هذا القانون على ما يأتي217فنصت المادة  . ناوهي مرحلة من مراحل التطور مر بها القضاء الفرنسي كما رأي . خاصة

كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية يكون مسئوالً عما تحدثه هذه األشياء من "  

 ك من أحكام خاصةهذه مع عدم اإلخالل بما يرد في ذل . ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي ال يد له فيه ، ضرر
 (1411  )

" .  

من 29وهذه األحكام التي استحدثها القانون المدني الجديد ليس لها أثر رجعي فهي ال تسري إال على الحوادث التي تقع ابتداء من 

الضرر الذي  بتاريخ وقوع ، كما في قواعد المسئولية عن البناء ، والعبرة هنا . أي منذ نفاذ القانون الجديد ، 2555شهر أكتوبر سنة 

  . وإال فالقانون الجديد ، فإذا وقع هذا الضرر في تاريخ سابق على هذا التاريخ فالقانون القديم هو الذي ينطبق ، ينجم عن فعل الشيء

                                                                                                                                                                    

 –بل هو ليس في حاجة  . أن يجد ما يساعده على تدعيم نظرية جديدة مثل النظرية التي أخذ بها القضاء الفرنسي –القانونية 

ناعة ال تزال فالظروف االقتصادية في مصر تختلف عنها في فرنسا : الص . إلى هذه النظرية الجديدة –في الوقت الحاضر 

بل إن الصناعة  ، واآلالت الميكانيكية لم تبلغ من الكثرة ما يجعلها خطراً داهماً على الحياة االجتماعية ، في عهد الطفولة

سيما  ، ال أن يثقل القضاء كاهلها بالتشدد في مسئولية أصحاب المصانع ، الناشئة في مصر تتطلب في أول عهدها أن تشجع

حتى تستطيع أصحاب المصانع أن تواجه ما تفاجأ به من خسارات فادحة  ، يقتضي تقدم نظام التأمين أن تشديد المسئولية

إما  ، على أنه إذا وجد في حالة مصر االقتصادية ما يستدعي التشديد في المسئولية عن األشياء . تترتب على هذا التشديد

فإن القضاء  ، أو لدرء الخطر من ازدياد وسائل النقل وتكاثر السيارات وغيرها ، لحماية طائفة مستضعفة هي طائفة العمال

 ، فاستعاض عن القرينة القانونية التي قال بها القضاء الفرنسي بقرينة قضائية ، المصري قد عالج األمر في جزم وحكمة

  . ( 911ص  911رة ) الموجز للمؤلف فق "أسرع ما يكون إلى استخالصها إذا كانت الظروف تستدعي ذلك 

  (
2522
كل من تولى حراسة آالت " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  151تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

ما لم يثبت أن  ، ميكانيكية أو أشياء أخرى تتطلب حراستها عناية خاصة يكون مسئوالً عما تحدثه هذه األشياء من ضرر

وقد أقرت لجنة  . "هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة  . نبي ال يد له فيهوقوع الضرر كان بسبب أج

وفي لجنة القانون  . ووافق عليها مجلس النواب . في المشروع النهائي 279وأصبح رقمها  ، المراجعة المادة على أصلها

فاء بما تقرره القواعد العامة واألحكام الخاصة في قررت األغلبية في أول األمر حذف المادة اكت ، المدني بمجلس الشيوخ

يكون " فعدلت النص على الوجه اآلتي :  ، ثم رأت اللجنة بعد ذلك أن تنتقل إلى النقيض من موقفها األول . قوانين العمل

المضرور أو الشخص مسئوالً عن األضرار الناشئة عن األشياء الواقعة ف حراسته إال إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بخطأ 

فجعلت النص عاماً  . "هذا مع عدم اإلخالل بما ورد في ذلك من أحكام خاصة  ، بفعل الغير أو بقوة قاهرة أو حادث فجائي

ثم عادت اللجنة أخيراً إلى النص األصلي  . سواء ما كان من قبيل اآلالت الميكانيكية أم غيرها ، ينصرف إلى األشياء جميعاً 

آالت " على عبارة " أو أشياء أخرى تتطلب حراستها عناية خاصة " يالً طفيفاً بأن قدمت عبارة فأقرته مع تعديله تعد

ً " ميكانيكية  وبذلك انتهت اللجنة إلى قصر نطاق النص على اآلالت الميكانيكية وما يتطلب من  . ليكون المعنى أكثر وضوحا

ووافق عليها مجلس  . 217وأصبح رقم المادة  . التمهيديكما كان األمر في المشروع  ، األشياء عناية خاصة في الحراسة

  . ( 597ص  – 595ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  الشيوخ كما أقرتها لجنته

أي نص يتعلق  ) القديم ( لم يورد التقنين المصري" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

كما فعل في المسئولية عن  ، وإزاء ذلك عمد القضاء المصري إلى تطبيق القواعد العامة بشأنها . الجماداتبالمسئولية عن 

فجعل ترتيبها معقوداً بإقامة الدليل على وقوع خطأ من حارس الشيء ولكنه جرى على التسامح كل التسامح في  ، البناء

للقول بتوافر الخطأ  ، العلم بما ينطوي في الشيء من أسباب الخطربل بمجرد  ، فهو يكتفي بأقل إهمال . استخالص هذا الخطأ

يستعيض بها عما تقرر النصوص من قرائن قانونية  ، وهو بهذا يقيم قرينة قضائية على الخطأ . الذي تنبغي إقامة الدليل عليه

إذ  ، ث من حوادث السياراتيلقى عبء اإلثبات على المضرور في حاد ، فليس من العدل في شيء مثالً أ . في هذا الصدد

 . وليس شك في أن سائق السيارة أقدر من غيره على تعليل ما وقع ، يغلب أن يمتنع عليه عمالً أن يتبين كيفية وقوع الحادث

بل وأثر القضاء الفرنسي نفسه  ، مقتفياً في ذلك أثر التشريعات األجنبية ، ولهذه العلة اختار المشروع فكرة الخطأ المفروض

بل اجتزأ بما تقتضيه أحوال البالد  . على أن المشروع لم يمض في هذا السبيل للقصى من غاياته . مراحل تطوره األخيرةفي 

فهو لم يبلغ شأو القضاء الفرنسي في الحديث من أحكامه فيما يتعلق بإطالق حكم  . في المرحلة الراهنة من حياتها االقتصادية

بل اقتصر على اآلالت الميكانيكية وبوجه عام على األشياء التي تتطلب  ، أنواعها هذه المسئولية على الجمادات بجميع

حراستها عناية خاصة وبديهي أن هذا التخصيص قصد به إلى قصر الحكم على تلك األشياء التي تحتاج لحراسة بسبب 

 291أنظر في هذا المعنى المادتين  وبهذا يكون من الميسور تصور إقامة قرينة على خطأ في الحراسة : . الخطر المالزم لها

  . ( 591ص  – 599ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "من التقنين البولوني  292من التقنين اللبناني والمادة  299 و
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تطبيقاً  ، وعلى أي أساس تقوم هذه المسئولية ، متى تتحقق مسئولية حارس األشياء - كما بحثنا في الحاالت األخرى–ونبحث اآلن 

  . حكام التي استحدثها القانون المدني الجديدلأل

 متى تتحقق مسئولية حارس األشياء -المطلب األول 

 : شرطان لتحقق المسئولية - 724

 . تتحقق المسئولية بتولي شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية ووقوع الضرر بفعل الشيء

  . فعند ذلك يكون حارس الشيء مسئوالً عن هذا لضرر

أن يتولى شخص حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آالت (  2)  فتحقق المسئولية يستلزم إذن توافر شرطين

  . أن يقع الضرر بفعل الشيء(  1)  ميكانيكية

 كية حراسة شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو حراسة آالت ميكاني - 1

  تحليل هذا الشرط - 725

  . ال تتحقق المسئولية إال إذا تولي شخص حراسة شيء فنبين معنى الحراسة وما هو المقصود بالشيء:

  حددنا لحراسة فيما تقدم - 726

علي الشيء  إنما الحراسة هي السيطرة الفعلية . وال في يد المنتفع به ، وال في يد حائزه ، فهي ليست في يد مال الشيء ضرورة .

  . سواء استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أو لم تستند ، قصداً واستقالال

أن يثبت أن الحراسة خرجت من يده وقت  ، إذا رفعت ضده دعوى المسئولية ، وعليه هو ، والمفروض أن المالك هو حارس الشيء

)  فإذا ما تخلى عنه وأصبح سائبة(  abandon)  لم يتخل عنهوقوع الحادث ويبقى المالك حارساً حتى لو افلت الشيء من يده ما دام 

res nullius  )فالبائع قبل التسليم هو الحارس ، ولم تنتقل الحراسة إلى أحد وإذا كان المالك قد ملك بعقد بيع ، زالت حراسته ، 

طال أو موقوفاً فيه نقل الملكية وتسلم المشتري ويصبح الحارس هو المشتري بتسليم الشيء إليه ولو كان عقد البيع باطالً أو قابالً لإلب

والمالك تحت شرط فاسخ أو  . ألن العبرة ليست بالملكية بل بالسيطرة الفعلية ، الشيء فإنه يصبح حارسه ولو لم تنتقل إليه الملكية

  . واقف يعتبر حارساً ما دامت له السيطرة الفعلية على الشيء

والمرتهن رهن حيازة والحائز بنية التملك سواء حاز بحسن نية أو (  usufruitier)  غيره كالمنتفعوقد تنتقل الحراسة من المالك إلى 

أما  ، فسارق الشيء يعتبر حارساً له . ما دامت السيطرة الفعلية على الشيء قد انتقلت من المالك إلى وأحد من هؤالء ، بسوء نية

ثم ال يكون مسئوالً إذا ثبت في جانبه إهمال أدى  ، مالك الشيء المسروق فيفقد الحراسة وال يعتبر مسئوالً بمقتضى الخطأ المفترض

أما المستأجر والمستعير والمودع عنده وأمين النقل فينتقل  . إلى سرقة الشيء النقطاع عالقة السببية ما بين هذا اإلهمال والضرر

 ويغلب أن يقع ذلك في المنقول ، سة إذا انتقلت إليهم السيطرة الفعلية على الشيءإليهم الحرا
 (1412 . )

  

وحتى لو قاد السائق  ، فحارس السيارة هو في األصل مالكها حتى لو كان لها سائق ، والتابع ال يعتبر في العادة حارساً للشيء 

أمكنت مساءلة صاحب السيارة إما باعتباره متبوعاً ثبت  ، ب السائقالسيارة من غير أن يكون فيها صاحبها فإذا ثبت خطأ في جان

ً  ، خطأ في جانب السائق وقد ينتقل المتبوع إلى التابع السيطرة الفعلية على  . لم يبق إال مساءلة صاحب السيارة باعتباره حارسا

وقاد السيارة الشخصية  ، ابع عن تعليمات متبوعةع األحوال إذا خرج التيفيصبح التابع في هذه الحالة هو الحارس وفي جم ، السيارة

ويكون صاحب  ، فإنه يعتبر في هذه الحالة حارساً ويكون مسئوالً بمقتضى خطأ مفترض ، أو استولي عليها دون علم صاحبها

 ً   ، . السيارة مسئوالً باعتباره متبوعا

وإال فتبقى  ، السيطرة الفعلية عليها فإنه يصبح الحارسله "  الجاراج"  فإن كان صاحب ، " الجاراج"  وإذا أودعت السيارة في

ويغلب  ، وكذلك األمر إذا ترك صاحب السيارة سيارته في مكان وقوف السيارات تحت رقابة مشرف . الحراسة عند صاحب السيارة

                                                 

  (
2521
عير وقد قضت محكمة النقض بأن الم . فإن المعير في هذه الحالة يستبقى الحراسة عادة ، على أنه إذا أعيرت سيارة بسائقها ( 

)  لسيارة بسائقها يكون مسئوالً عن إهمال السائق إذا نشأ من هذا اإلهمال حادث في أثناء قيامه بمأموريته في مدة االستعارة

  . ( 591ص  515رقم  22المحاماة  2592يناير سنة  7نقض في 
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 في هذه الحالة أن تبقى السيارة في حراسة صاحبها فيما يخرج عن عمل المشرف
 (1413 . )

لمت إلى ميكانيكيي والسيارة إذا س 

وال يبقي صاحب السيارة حارساً في هذه  . ألنه يصبح صاحب السيطرة الفعلية عليها ، إلصالحها تنتقل في الغالب حراستها إليه

  . إال إذا أبقى السيارة تحت إشرافه وقت إصالحها ، الحالة

كان هذا خطأ ثابتاً  ، خالف المتعلم إرشادات معلمه وتوجيهاته وإذا . والحارس هو المعلم ، ومن يتعلم القيادة ال يكون حارساً للسيارة

ً  . في جانبه   . والمتعلم هو الذي يستبقي الحراسة ، أما الممتحن لمن تعلم القيادة فال يكون حارسا

  : الشيء - 727

  . كل شيء مادي غير حي فيما عدا البناء يدخل في هذا النطاق ما دامت حراسته تقتضي عناية خاصة

 . وقد سبق تحديد المسئولية عن الحيوان وعن البناء . فاألشياء غير المادية والحيوان والبناء ال تدخل في النطاق المتقدم الذكر

أما لمسئولية عن البناء  . والمسئولية عن الحيوان ال تختلف في أحكامها من حيث الخطأ المفترض عن أحكام المسئولية عن األشياء

واآلخر مفترض افتراضاً غير قابل  ، أحدهما مفترض افتراضاً قابالً إلثبات العكس ، أن الخطأ فيه ذو شقين وقد قدمنا ، فتختلف

استبعدت أحكام المسئولية عن  ، فإن كان بناء . ومن ثم وجب التمييز في الشيء بين ما إذا كان بناء أو غير بناء . إلثبات العكس

وقام خطأ مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس  ، طبقت أحكام المسئولية عن األشياء ، وقام خطأ مفترض عناية خاصة ، األشياء

  . على النحو الذي سنبينه

ولم يشترط القانون في اآلالت الميكانيكية أن تتطلب حراستها  . اآلالت الميكانيكية إطالقاً 217ويعتبر شيئاً بالمعني المراد في المادة 

فافترض القانون لذلك أن حراستها تتطلب دائماً  ، ألن هذه اآلالت تتحرك بمحرك ذاتي ، ي غيرهاعناية خاصة كما اشترط ذلك ف

  . عناية خاصة

كما سنرى أن فكرة  ، إال إذا اقتضت حراسته عناية خاصة217أما غير اآلالت الميكانيكية فال يعتبر شيئاً بالمعنى المراد في المادة 

الشيء الواحد قد تستدعي حراسته عناية خاصة أو ال تستدعي هذه العناية بحسب ما يختلف عليه ف ، العناية الخاصة هي فكرة نسبية

  . من وضع

أو عقاراً  ، ويستوي أن يكون الشيء منقوالً أو عقاراً بطبيعته كاألشجار واألرض إذا انخسف والمباني إذا نجم الضرر ال عن تهدمها

 res nullius)  صناعية المخصصة لخدمة مزرعة أو مصنع وال يدخل الشيء المباحبالتخصيص كالمصاعد واآلالت الزراعية أو ال

  . إذ ليس له حارس يكون مسئوالً عنه ( ،

 وقوع الضرر بفعل الشيء  - 2 

 : التدخل اإليجابي - 728

فإذا وقفت عربة  . لبياً وال يكفي في ذلك تدخل الشيء تدخالً س(  fait de la chose)  يجب أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء

أو كانت شجرة ثابتة في مكانها لم تقتلعها الريح فعثر فيها  ، في المكان المعتاد للوقوف واصطدمت بها عربة أخرى أو أحد العابرة

كانت  ، أو كانت آلة ميكانيكية ثابتة في مكانها الطبيعي ال تتحرك فاصطدم بها شخص فجرح ، أحد المارة وأصيب بضرر من ذلك

ألن الشيء لم يدخل  ، الضرر الذي وقع هو من فعل الشيء ، وال يمكن القول في مثل هذه الحاالت إ ، هذه كلها أوضاعاً سلبية للشيء

ً  ، تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر   . بل كان تدخله سلبياً محضا

و كانت الشجرة قد اقتلعتها الريح فقذفت بها في عرض أ ، أما إذا كانت العربة تسير أو كانت واقفة ولكن في غير وضعها الطبيعي

 ، فإن الضرر يكون في هذه الحاالت من فعل الشيء ، أو كانت اآللة الميكانيكية في غير مكانها الطبيعي أو كانت تتحرك ، الطريق

  . وقد تدخل إيجابياً في إحداثه

 ن هذا الشيء في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضررإذا كا ، ويمكن القول إن الشيء تدخل إيجابياً في إحداث الضرر
 (

1414 . )
  

والمسئول هو الذي عليه أن يثبت أن الشيء لم  . أن الشيء قد تدخل تدخالً إيجابياً في إحداثه ، إذا أحدث الشيء ضرراً  ، والمفروض

  . تتحقق المسئولية إال بإثبات خطأ في جانب المسئول وال ، فينتقي بذلك افتراض الخطأ ، يتدخل في إحداث الضرر إال تدخالً سلبياً 

                                                 

  (
2529
وأما أجزاء السيارة وآالتها  . الناحيةوعمل المشرف هو أن يستبقى السيارة في مكان معين فتصبح له الحراسة من هذه  ( 

كان  ، فأحدثت ضرراً  ، ولو من غير علم المشرف ، فإذا نقل شخص السيارة من مكان إلى آخر . فتبقى في حراسة صاحبها

  . فإن المسئول عن هذا الضرر هو صاحب السيارة ، المشرف هو المسئول وإذا كان بالسيارة خلل أحدث ضرراً 

  (
2525
  . 279مكرر ص  5 – 2122رة فق 1مازو  ( 
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 : عدم ضرورة االتصال المادي المباشر - 729

ومع ذلك  ، فقد ال يتصل الشيء اتصاالً مادياً مباشراً بمن وقع عليه الضرر . والتدخل اإليجابي ال يستلزم االتصال المادي المباشر

ا سارت عربة بسرعة تفوق السرعة المعتادة ففزع أحد المارة ووقع فأصيب بضرر دون فإذ . يتدخل تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر

وإذا وقفت عربة وقوفاً فجائياً وكانت عربة تسير وراءها فاضطرت إلى تفادي االصطدام بها بأن انحرفت عن  ، أن تمسه العربة

 ، فختل توازن الراكب وسقط إلى األرض"  كلموتوسي"  وإذا سدت عربة منافذ الطريق على راكب ، الطريق فاصطدمت بشجرة

ففي كل هذه الحاالت تدخل الشيء تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر دون أن يمس الشخص أو الشيء المضرور أو يتصل به اتصاالً 

  . مادياً مباشراً 

 فعل الشيء وفعل اإلنسان - 731

ذلك أن المسئولية عن  ( . fait de lnhomme)  وفعل اإلنسان(  fait de la chose)  وتجب الدقة في التمييز بين فعل الشيء: 

ومن ثم كان الفرق كبيراً بين  . أما المسئولية عن فعل اإلنسان فتقوم على خطأ واجب اإلثبات ، فعل الشيء تقوم على خطأ مفترض

  . ووجب البحث عن معيار للتمييز فيما بينهما ، المسئوليتين

مراحل متعاقبة في طريقه إلى هذا التمييز ففي المرحلة األولي كان الضرر يعتبر من فعل الشيء إذا نجم وقد سار القضاء الفرنسي 

إذا وقع الضرر من الشيء وهو غير (  2: )  ويتحقق ذلك في أحد فرضين ( . fait autonome de la choseعن فعل ذاتي للشيء

ولكن الشيء انطوى على عيب ذاتي كان هو السبب  ، محرك بيد اإلنسان إذا وقع الضرر من الشيء وهو(  1. )  محرك بيد اإلنسان

في حالة  ، ويقضي بوجوب إثبات الخطأ ، فهو يعتبر الضرر من فعل اإلنسان ، ولكن هذا المعيار لم يكن مرضياً –في وقوع الضرر 

 . وهو يقود السيارة ولم يكن بها عيب ذاتي وهي حالة ما إذا أحدث سائق السيارة ضرراً  ، من أشد الحاالت حاجة إلى افتراض الخطأ

وهو أمر  . فيجب فيها إثبات الخطأ في جانب السائق . فهذه حالة ال تدخل في الحالتين اللتين يعتبر الضرر فيهما من فعل الشيء

 متعذر في الكثرة الغالبة من الحوادث
 (1415 . )

حتى صدر حكم  . تركه وقد أخذ القضاء الفرنسي بتذبذب في األخذ بهذا المعيار وفي 

من محكمة النقض الفرنسية صريح في تركه وفي اعتبار الضرر من فعل الشيء حتى لو كان هذا الشيء محركاً بيد اإلنسان ولم يكن 

ألن السيارة في  ، فسائق السيارة إذا حدث ضرراً وهو يسوق السيارة يكون مسئوالً بمقتضى خطأ مفترض في جانبه . به عيب ذاتي

 لى الحراسة لما ينجم عنها من الخطرحاجة إ
 (1416 . )

  

وجعلت معيارها الجديد في حكم لها مشهور  . في المرحلة الثانية معياراً بمعيار ، وعلى هذا النحو استبدلت محكمة النقض الفرنسية

 2511فبراير سنة  12صدر في 
 (1417 ، )

لمعيار قريب جداً من وهذا ا . أن يكون الشيء في ذاته خطراً بحيث يحتاج إلى الحراسة 

كل من تولي حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية : "  217حيث يقول في المادة ، المعيار الذي أخذ به القانون المصري الجديد

 …خاصة أو حراسة آالت ميكانيكية
 ( (1418  )

وظل األمر  ، تتداوله الفقهاء والمحاكم لتأييده أو لتنفذه"  الشيء الخطر"  وبقى معيار" 

 2599فبراير سنة  29حتى طلعت محكمة النقض الفرنسية في دوائرها المجتمعة بحكم مشهور صدر في  ، كذلك مدة قصيرة
 (1419 

                                                 

  (
2529
ألنها إنما تتحرك طوعاً إلرادة  ، ويبدو أن افتراض الخطأ فيها ال ينبغي أن يقوم ، على أن هناك أشياء تحركها يد اإلنسان ( 

  . مثل ذلك مصنع الجراح وآالت األشعة . رجال فنيين إذا أخطأوا وجب اعتبار الخطأ من فعلهم هم ال من فعل هذه األشياء

  (
2521
  . وواضح أن أهم الحوادث التي يطبق فيها الخطأ المفترض هي حوادث السيارات ( 

  (
2521
وقد جاء في هذا الحكم ما يأتي  . مع تعليق إسمان 291 – 2 – 2511سيريه  –مع تعليق ريبير  51 – 2 – 2511داللوز  ( 

ال يميز بين ما إذا كان الشيء محركاً أو غير محرك بيد  ، ومن حيث إن القانون في تطبيق االفتراض الذي يقرره" : 

)  . "وذلك بسبب ما يمكن أن يعرض له الناس من األخطار  ، وإنما يكفي أن يكون الشيء خاضعاً لحراسة واجبة ، اإلنسان

… . mais attendu que la loi, pour l'application de la presumption qu'elle ediete, ne distingue pas 

suivant que la chose etait ou non actionnee par la main de l'homme, qu'il suffit qu'il s'agisse 

d'une chose soumise a la necessite d'une garde, en raison des danger qu'elle peut faire courir a 

autrui )  

  (
2527
هذا وينكر األستاذان مازو أن يكون المعنى الذي قصدت  –وال يزال يقول به  ، ومعيار الشيء الخطر قال به األستاذ ريبير ( 

فالمحكمة إنما قالت إن المسئولية التي تقوم على خطأ مفترض  . إليه محكمة النقض في حكمها هذا هو معيار الشيء الخطر

 ، يء الخطر والشيء غير الخطرفهي ال تميز بين الش . تتأسس على حاجة الشيء للحراسة لما يعرض الناس له من الخطر

  . ( 2115فقرة  1) مازو  فترجعها إلى ما يعرض الشيء له الناس من الخطر ، بل تفسر حاجة الشيء للحراسة

  (
2525
وقد  . مع تعليق إسمان 212 – 2 – 2599سيريه  -وتعليق ريبير  ( matter)  مع مذكرة ماتير 91 – 2 – 2599داللوز  ( 

 ( 2فقرة  2975) م  ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد رفض تطبيق النص المشار إليه" جاء في هذا الحكم ما يأتي : 

ال يكون من فعل الشيء تحت الحراسة وفقاً  ، بدعوى أن الحادث الذي تسببه سيارة تتحرك بدفع وبتوجيه من يد اإلنسان
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، )
 بل ربطت المسئولية القائمة على خطأ مفترضة بفكرة الحراسة ، فلم تردده أسباب حكمها"  الشيء الخطر"  قضت فيه على معيار 

 (a la garde de la chose ، ) ال بالشيء ذاته خطراً كان أو غير خطر .  

 garde)  وذهب األستاذان مازو إلى التمييز بين الحراسة المادية . يحللون فكرة الحراسة ، في مرحلة ثالثة ، فأخذ الفقهاء

materielle  )والحراسة القانونية  (gard juridique . ) أما الحراسة القانونية  ، لشيءفالحراسة المادية هي السيطرة الفعلية على ا

ومن ثم يكون السارق قد استولى  . فتوجد حيث يوجد التزام قانوني بالمحافظة على الشيء وبمنعه من أن يكون مصدراً ضرر للناس

 ، هو دون السارق ، فيكون ، ويستبقي صاحب الشيء المسروق الحراسة القانونية ، على الحراسة المادية دون الحراسة القانونية

  . المسئول عن الشيء المسروق

بعد أن أصدرت محكمة النقض الفرنسية في  ، في المرحلة الرابعة وهي المرحلة الحالية ، ثم عدل األستاذان مازو عن هذا الرأي

 2552ديسمبر سنة 1في  ، دوائرها المجتمعة
 (1421 ، )

تبر حارساً قالت فيه أن السارق يع ، حكماً آخر ال يقل أهمية عن الحكم المتقدم 

واعتبر األستاذان مازو  . ويكون مسئوالً عما يحدثه هذا الشيء من الضرر بنا على خطأ مفترض في جانبه ، للشيء المسروق

 ، هي السيطرة الفعلية على الشيء والقدرة على التصرف في أمره ، كحراسة الحيوان ، والجمهرة من الفقهاء أن حراسة الشيء

وهي  ، ومالك الشيء إذا كان حائز له يعتبر حارساً ألن له السيطرة الفعلية عليه . مشروعة كانت هذه السيطرة أو غير مشروعة

ويرتب األستاذان مازو على هذا التحليل أن الضرر يعتبر من فعل الشيء إذا كان الشيء قد أحدث الضرر وهو  . سيطرة مشروعة

وال  ، فكل ضرر يحدث يعتبر من فعله ال من فعل الشيء ، حارس ما دام قابضاً على زمام الشيءمفلت من زمام حارسه ذلك أن ال

أما إذا أفلت الشيء ال من فعل الحارس ويكون هذا مسئوالً بمقتضى خطأ  . يكون مسئوالً في هذه الحالة إال إذا اثبت خطأ في جانبه

 مفترض
 (1421 . )

يذهبان إلى أن الشيء إذا  ، " إفالت زمام الشيء من سيطرة الحارس، "  وعندما يطبق األستاذان معيارهما الجديد 

ما لم يكن الحارس قد وجه الشيء  ، فالمفروض أن زمامه قد أفلت من يد الحارس وان الضرر قد حدث بفعل الشيء ، أحدث ضرراً 

 فهنا يعتبر الضرر قد حدث بفعل الحارس ، قصداً إلى إحداث الضرر
 (1422 . )

 ، ضرر يحدث بتدخل إيجابي من الشيء ومن ثم فكل 

 بفعل الشيء"  يعتبر أنه قد حدث . ولم يكن مقصوداً من حارسه
 (1423  )

" .  

  القانون المدني الجديد - 731

وفرض أن اآلالت الميكانيكية  ، والقانون المدني الجديد ربط الخطأ المفترض بحراسة األشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة:

ً تتطلب حرا   . ستها عناية خاصة دائما

 . لذلك لسنا في حاجة إلى إجهاد النصوص لتحديد الفكرة التي يقوم عليها الخطأ المفترض في المسئولية عن األشياء في القانون الجديد

حدث بفعل وال يجوز اعتبار أن الضرر قد  . التي تتطلبها حراسة الشيء"  العناية الخاصة"  فهذا الخطأ المفترض يقوم على فكرة

                                                                                                                                                                    

ومن ثم يجب على المضرور  ، مطلقاً أن الحادث يرجع إلى عيب ذاتي في السيارة ما دام لم يثبت ، فقرة أولى 2975للمادة 

في تطبيق االفتراض  ، ومن حيث إن القانون . للحصول على تعويض ما أصابه من الضرر أن يثبت خطأ في جانب السائق

كما أنه ليس من  ، اإلنسانال يميز بين ما إذا كان الشيء الذي أحدث الضرر محركاً أو غير محرك بيد  ، الذي يقرره

تربط المسئولية  2975فإن المادة  ، الضروري أن يكون منطوياً على عيب في طبيعته يكون من شأنه أن يحدث الضرر

  . "بحراسة الشيء ال بالشيء ذاته 

 " Que l'arret attaque a refuse d'appliquer le texte susvise ( art . 1384 $ 1 ) par le motif que l'accident 

cause par une automobile eu movement, sous l'impulsion et la direction de l'homme, ne 

constituait pas, alors qu'aucune prevue n'existe qu'il soit du a un vice proper de la voiture, le 

fait de la chose que l'on a sous sa gard dans les termes de l'article 1384 $ i, et que , des lors, la 

victime etait tenue, pour obtenier reparation du prejudice, d'etablir a la charge du conducteur 

une faute que lui fut imputable; mais, attendu que la loi, pour l'application de la presumption 

qu'elle edicte, ne distingue pas suivant que la chose que a cause le dommage etait ou non 

actionnee par la main de l'hommer qu'il n'est pas necessaire qu'ell ait un vice inherent a sa 

nature et susceptible de causer la dommage' l'article 1384 rattachant la responsabilite a la garde 

de la chose, non a la chose olle - meme "  

  (
2519
  . مع تعليق هنري مازو 121 – 2 – 2552سيريه  –مع تعليق ريبير  19 – 2 – 2551داللوز  ( 

  (
2512
  . 2155فقرة  1مازو  ( 

  (
2511
  . 2191فقرة  1مازو  ( 

  (
2519
  . 127ص  2191فقرة  1مازو  ( 
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 الفهرس العام

أي كانت في وضع أو  ، أن يكون هذا الشيء آلة ميكانيكية تدخلت تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر(  األولي: )  الشيء إال في حالتين

 . أن يكون هذا الشيء ليس آلة ميكانيكية ولكن حراسته تقتضي عناية خاصة(  والثانية. )  في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر

وكانت هذه الحراسة تقتضي  ، فإذا كان الشيء في حراسة شخص . كما قدمنا"  الشيء الخطر"  ما يكون إلى المعياروهذا أقرب 

فإنه يقترض أن الحارس قد  ، ثم أحدث الشيء ضرراً  ، عناية خاصة بالنسبة إلى طبيعة هذا الشيء أو بالنسبة إلى ظروفه ومالبساته

 ، أما إذا كانت الحراسة ال تقتضي عناية خاصة . فأحدث الضرر ، قصر في بذل هذه العناية الخاصة حتى أفلت زمام الشيء من يده

  . بل يجب على المضرور أن يقيم الدليل على هذا التقصير ، فال يفرض أن الحارس قد قصر في بذل العناية الواجبة

ثم إلى  ، ك أن نعرف متى تحتاج حراسة الشيء إلى عناية خاصة؟ قدمنا أنه يجب في ذلك الرجوع إلى طبيعة الشيءيبقى بعد ذل

على انه يالحظ أن  . ويترتب على ذلك أنه متى كانت طبيعة الشيء تقتضي عناية خاصة قام الخطأ المفترض . ظروفه ومالبساته

اعية والصناعية والقاطرات البخارية والكهربائية والسفن البخارية واألسلحة النارية كالسيارات واآلالت الزر ، اآلالت الميكانيكية

)  نظراً لطبيعتها ولما ركب فيها من محرك ذاتي ، يفرض القانون بالنص أن حراستها تحتاج إلى عناية خاصة ، والمصاعد

dynamisme propre  )بل توجد  . ها إلى عناية خاصة نظراً لطبيعتهاوليست اآلالت الميكانيكية وحدها هي التي تحتاج حراست

مثل ذلك األسلحة غير الميكانيكية على اختالف أنواعها  . أشياء أخرى غير ميكانيكية تقتضي طبيعتها أن تكون في نفس الوضع

 وما إلى ذلكواألسالك الكهربائية والمواد الكيماوية واألدوية الطبية والزجاج والمصابيح والفؤوس والمناجل والمفرقعات 
 (1424 . )

  

ولكن الظروف والمالبسات التي وجد فيها تجعل هذه  ، على أن الشيء قد ال تقتضي حراسته عناية خاصة بالنظر على طبيعته

كل هذه ليست أشياء خطرة  ، الحراسة في حاجة إلى عناية خاصة فعربة الركوب والشجرة والسلم والحبل والرمال والصخر

وهي ليست كذلك بالنسبة إلى  ، صبح خطرة في ظروف معينة فعربة الركوب بالنسبة إلى المشاة شيء خطرولكن قد ت ، بطبيعتها

فإذا اقتلعتها الريح ورمت بها في عرض الطريق أصبحت شيئاً  ، السيارات والشجرة ليس ت خطرة ما دامت في وضعها الطبيعي

والحبل قد يصبح خطراً إذا جعل في وضع  . الق عليه أمراً محتمالً والسلم يصبح خطراً إذا دهن بمادة لزجة تجعل االنز . خطراً 

 وفي الصخر إذا انحدر ، وهذا هو الشأن في الرمال إذا انهالت . بحيث ترتطم به الناس
 (1425 . )

  

وهو يصبح خطراً  . ومن ذلك نرى أن الشيء تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بمالبساته

وهنا يتالقى  . أي إذا تدخل تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر ، بمالبساته إذا كان في وقع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر

 القضاء الفرنسي مع نصوص القانون المصري الجديد
 (1426 . )

  

 على أساس تقوم مسئولية حارس األشياء -المطلب الثاني  

  : مسألتان - 732

قامت هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب الحارس فنبين اآلن ما  ، مسئولية حارس الشيء على النحو الذي قدمناهمتى تحققت 

  . والى أي حد هو مقترض ، هو هذا الخطأ

 ما هو الخطأ 

  : خطأ في الحراسة - 733

 faute dans la gar4de)  هو خطأ في الحراسة ، كالخطأ المفترض في جانب حارس الحيوان ، الخطأ المفترض في جانب الشيء

  . وهذا هو الخطأ ، كان المفروض أن زمام هذا الشيء قد أفلت من يد حارسه ، فإذا ألحق الشيء ضرراً بالغير ( .

                                                 

  (
2515
وفي فرنسا  . كان الحارس مسئوالً بمقتضى خطأ مفترض ، فشبت حريق من جراء هذا االنفجاروإذا انفجرت مواد ملتهبة  ( 

  . 2511نوفمبر سنة  1ال يكون مسئوالً إال إذا ثبت خطأه بمقتضى قانون 

  (
2519
  . 2119فقرة  – 2197فقرة  1أنظر في تطبيقات أخرى متنوعة مازو  ( 

  (
2511
وهما يقوالن إن كل شيء قد يصبح خطراً  . ( 2195فقرة  1) انظر مازو  الرأيويعترض األستاذان مازو على مثل هذا  ( 

فإذا أحدث  . وهذا صحيح وهو منذ يصبح خطراً بقيام هذه الظروف تحتاج حراسته إلى عناية خاصة . في ظروف معينة

الخطر النسبي لألشياء بالنسبة إلى " فيرجع األمر إذن إلى  . فرض أن زمامه قد ألفت من يد الحارس ، ضرراً غير مقصود

فعندئذ تحتاج  ، وما إذا كان الشيء قد جعل في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث ضرراً  ، "الظروف المالبسة 

فهما كما رأينا يرجعان بعد إسهاب  . وهذا هو عين ما يقوله األستاذان في شرح القضاء الفرنسي . حراسته إلى عناية خاصة

  . وليست هذه الفكرة إال فكرة الشيء الخطر بالنسبة إلى وضعه ومالبساته . فكرة التدخل اإليجابيطويل إلى 
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 ، مفهو خطأ موهو ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الخطأ في الحراسة بهذا التفسير هو خطأ اقرب إلى الصنعة منه إلى الحقيقة

ً  ، اخترعه الصياغة القانونية ليخفي تحته الواقع  . وفرض عليه فرضاً ال يستطيع التملص منه ، إذ المسئول قد أقحم عليه الخطأ إقحاما

ذلك أن المسئول هو الذي القي إلى  . وأقامها على أساس من تحمل التبعة ، واألولي أن يقال أن المسئولية هنا قد فرضها القانون

 فإذا وقع الضرر فعالً وجب أن يتحمل تبعته ، وانتفع به ، يء يصح أن يكون مصدراً للضررالمجتمع بش
 (1427 . )

والرد على نظرية  

فال يمكن القول إن أساس المسئولية عن الشيء هو تحمل  . تحمل التبعة هنا هو عين الرد على هذه النظرية في المسئولية عن الحيوان

  . ولما جاز دفع المسئولية بإثبات السبب األجنبي ، المنتفع بالشيء ال الحارسوإال لكان المسئول هو  ، التبعة

  ما الذي يثبته المضرور - 734

فيجب عليه  . ولكنه يكلف إثبات الشروط التي تتحقق بها مسئولية حارس األشياء ، والمضرور ال يكلف إثبات الخطأ ألنه مفترض:

إلى أن يثبت المالك  ، والمفروض هنا أن الحارس هو المالك ، أن يثبت أوالً أن المدعي عليه هو حارس الشيء الذي أحدث الضرر

ويجب على  . وعندئذ يكون هذا الشخص هو المسئول ، أن حراسة الشيء قد خرجت من يده إلى يد شخص آخر وقت وقوع الضرر

والمفروض كما قدمنا  ، الضرر قد وقع بفعل شيء تقتضي حراسته عناية خاصة أو بفعل آلة ميكانيكية المضرور أيضاً أن يثبت أن

 إلى أن يقيم الحارس الدليل على أن التدخل لم يكن إال سلبياً  ، أن الشيء قد تدخل تدخالً إيجابياً في إحداث الضرر

 إلى أي حد هو مفترض - 2 

  ساالفتراض ال يقبل إثبات العك - 735

  . كالخطأ المفترض في جانب حارس الحيوان ، الخطأ هنا مفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس :

فال يجوز إذن للحارس أن ينفي الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه لم يرتكب خطأ أو أنه قام بما ينبغي من العناية حتى ال يفلت زمام الشيء 

ويجيز للحارس أن  ، ل تدرجه يجعل الخطأ مفترضاً افتراضاً قابالً إلثبات العكسمن يده وقد كان القضاء الفرنسي في أولي مراح

 فلم يعد الحارس يستطيع أن ينفي الخطأ عن نفسه ، ثم تدرج إلى جعل افتراض الخطأ غير قابل إلثبات العكس . ينفي الخطأ
 (1428 . )

  

فقد اعترضوا كما رأينا على  . التبعة نظرية الخطأ المفترضوقد كانت هذه المسألة هي الميدان الذي هاجم فيه أنصار نظرية تحمل 

 . وقالوا إن الخطأ إذا افترض وجب أن يكون االفتراض قابالً إلثبات العكس ، فكرة الخطأ المفترض افتراضاً ال يقبل إثبات العكس

رغم من ذلك ليس إال تحايالً إلقامة فإلصاق الخطأ به بال ، ذلك أن الحارس إذا استطاع أن يقيم الدليل على أنه لم يرتكب خطأ

في  ، وهذا ما دعا محكمة النقض الفرنسية إلى أن تتحدث . المسئولية على أساس خطأ وهمي ال وجود له بعد أن أقام الدليل على نفيه

 presomption de" )  افتراض المسئولية"  عن ، 2599فبراير سنة 29حكمها الذي أصدرته في دوائرها المجتمعة في 

responsabilite ، ) افتراض الخطأ"  ال عن  (presomption de faute  ) ويرد األستاذان مازو على هذا االعتراض بأن الخطأ

واألصل في ذلك أن كل حارس يلتزم قانوناً بأال يجعل زمام الشيء  . الذي قامت عليه مسئولية حارس الشيء هو خطأ في الحراسة

 ال التزام ببذل عناية ( ، obligation de resultat)  وهذا االلتزام هو التزام بتحقيق غاية . يفلت من يده حتى ال يصاب أحد بضرر

 (obligation de moyen  )وال سبيل بعد ذلك إلى نفيه بإثبات العكس ، فقد وقع الخطأ ، فإذا افلت زمام الشيء من يد حارسه 
 (

1429 . )
  

وقد قدمنا أن  . ونقرر هنا ما قررناه في المسئولية عن الحيوان من أن افتراض الخطأ إنما يقوم في العالقة ما بين الحارس والمضرور

يقوم افتراض الخطأ إذا أحدث الشيء كذلك ال  . فال يجوز أن يحتج به عليه ، المضرور هو الذي ينتفع بهذا االفتراض وال يضار به

 الضرر لذاته
 (1431 . )

فإذا كان مالك الشيء قد دفعه إلى  . وقد تجتمع مسئولية حارس الشيء مع مسئولية المتبرع في شخص وأحد 

رساً فيكون إما باعتباره حا: فإن المالك هنا يكون مسئوالً بأحد اعتبارين ، وألحق الشيء ضرراً بالغير ، تابعه واحتفظ بالحراسة

وإما باعتباره متبوعاً فيجب إثبات الخطأ في جانب التابع حتى يقوم الخطأ المفترض في جانب المتبوع  ، الخطأ مفترضاً في جانبه

 ، فأمين النقل وهو مسئول بالعقد عن سالمة الراكب . والخطأ المفترض ال يقوم حيث توجد عالقة عقدية ما بين الحارس والمضرور

ال يكونان مسئولين مسئولية تقصيرية بمقتضى خطأ  ، ملتزم بالعقد أن يبذل العناية الواجبة في عالج المريض والطبيب وهو

                                                 

  (
2511
  . 999فقرة  1أنظر في هذا المعنى ؟  ( 

  (
2517
  . 2151فقرة  1أنظر تفصيل ذلك في مازو  ( 

  (
2515
ويالحظ أن القضاء الفرنسي عندما  – 2911وفقرة  2911وفقرة  2919وفقرة  2927وفقرة  2929فقرة  1أنظر مازو  ( 

من القانون المدني  2991حتى ال يصطدم بالمادة  ، جعل المفروض هو عالقة السببية ال الخطأ ، تكلم عن افتراض المسئولية

  . وهي تنتفي بإثبات السبب األجنبي ، والسببية هنا مفترضة افتراضاً قابالً إلثبات العكس ، الفرنسي

  (
2599
  . 9 – 2111 فقرة 1مازو  ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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وقد مر بيان ذلك وإذا قام عقد بين التابع والمتبوع يرتب التزاماً على  ، بل هما مسئوالن بمقتضى العقد مسئولية عقدية ، مفترض

ال  ، كانت مسئولية المتبرع مسئولية عقدية ، ء في حراسة المتبوع التابع بالضرروأصاب شي ، المتبوع بضمان سالمة التابع

كان المتبوع  ، أو لم يوجد عقد أصالً بين التابع والمتبوع ، فإن كان العقد ال يرتب التزاماً بضمان سالمة التابع ، مسئولية تقصيرية

  . مسئوالً مسئولية تقصيرية تقوم على خطأ مفترض

وعديم التمييز ال يتصور الخطأ  ، ألن مسئوليته تقوم على الخطأ ، ء كحارس الحيوان ال يجوز أن يكون عديم التمييزوحارس الشي

  . في جانبه

  جواز نفي المسئولية بنفي عالقة السببية - 736

لم يبق أمامه لدفع المسئولية إال  ، ولما كان حارس الشيء ال يستطيع أن يدفع المسئولية عن نفسه بنفي الخطأ على النحو الذي بيناه:

وهو ال يستطيع نفي العالقة السببية هذه إال إذا أثبت أن وقوع الضرر  . أن ينفي عالقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع

: "  ذ تقولإ217وهذا ما تنص عليه صراحة المادة  . قوة قاهرة أو حادث مفاجئ أو خطأ المصاب أو خطأ الغير : كان بسبب أجنبي

هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في : "  ثم ينتهي النص بهذه العبارة . " ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي اليد له فيه…

فهي مسئولية  ، ومن أهم هذه األحكام الخاصة ما سبق أن ذكرناه من مسئولية رب العمل عن حوادث العمل . " ذلك من أحكام خاصة

  . بل تقوم على أساس تحمل التبعة ، خطأ مفترضال تقوم على 

 اإلثراء بال سبب  -الباب الثالث  

 (l Enrichissement sans cause ) 

 تمهيد  

 اإلثراء بال سبب هو مصدر قديم من مصادر االلتزام - 737

حدود ما لحق الغير من خسارة فإذا  كل من أثرى على حساب الغير دون سبب قانوني يلتزم بأن يرد لهذا الغير قدر ما أثرى به في : 

يكون قد اثرى دون  ، وأضافه إلى ملكه ولو بنية حسنة ، دون أن يكون لهذا االستيالء بسبب قانوني ، استولي شخص على ملك غيره

  . ما أثرى به هو وما افتقر به الغير : فيلتزم برد أدنى القيمتين ، سبب قانوني على حساب الغير

تمتد جذورها فتتصل مباشرة بقواعد العدالة  . ال سبب على هذا النحو الذي بيناه تعتبر من أولي قواعد القانونوقاعدة اإلثراء ب

إذ تحمل في طياتها ما يبررها بل لعلها أول مصدر ظهر لاللتزام في فجر  ، وهي في غير حاجة إلى تبرير . والقانون الطبيعي

وهذا هو  ، وهي على كل حال مصدر لاللتزام عاصر مصدر العمل غير المشروع . نونيةوهذا مبلغ حفظها من البداهة القا ، التاريخ

 من المصادر األولي التي عرفها القانون
 (1431 . )

  

 فهي لم تعرف إال على نحو غير متصل األجزاء ، إذا كانت قد عرفت منذ القديم ، على أن قاعدة اإلثراء بال سبب - 738

: 

بل كجزيئات متناثرة وفروض متفرقة تستقصي في حاالت  ، عرفها القانون الروماني ال كمبدأ عام تستخلص منه تطبيقاته المتنوعة 

  . دون أن يجمعها أصل مشترك أو تنتظمها قاعدة عامة ، محددة

حظاً  ، مي أو في القانون اإلنجليزيسواء في القانون الفرنسي القديم أو في الفقه اإلسال ، وكان حظ القاعدة في العصور الوسطى

  . ضئيالً ال يداني حتى هذا المجال المحدود الذي ظفرت به في القانون الروماني

فبقيت مختلطة بغيرها من مصادر االلتزام دون أن تظفر بقوام ذاتي وكيان  ، وتلقاها القانون الحديث تراثاً مبعثراً مشتت األجزاء

 مستقل
 (1432 ، )

فارتسمت لها حدود معروفة  ، وتناولتها التقنيات الحديثة ، إذ تناولها القضاء في فرنسا وفي مصر ، حتى عهد قريب 

  . وقامت مصدراً مستقالً إلى جانب غيرها من مصادر االلتزام ، وكسبت القاعدة ذاتيتها . المعالم واضحة المدى

ومن ثم يعنينا أن نتابع القاعدة في تطورها  . مراحل تدرجهاوسجل القانون المصري الجديد أقضي مرحلة وصلت إليها القاعدة في 

  . التاريخي

                                                 

  (
2592
  . وما بعدها 151ص  2515موجز القانون الروماني باريس سنة  ( Girard)  جيرار ( 

  (
2591
فليست  ، بجدول من الماء يجري تحت األرض"  299القاعدة األدبية فقرة " في كتابه  ( Ripert)  يشبهها األستاذ ريبير ( 

  . ولكن الجدول ال يظهر فوق األرض أبداً  ، من القواعد القانونية المحددة ما يشهد بوجوده
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 التطور التاريخي لقاعدة اإلثراء بال سبب  

  : القانون الروماني

  طائفتان من الدعاوى - 739

)  دعاوى االسترداد لما دفع دون سبب : عرف القانون الروماني طائفتين من الدعاوى تقومان على قاعدة اإلثراء بال سبب:

condictiones sine cause  )ودعاوى اإلثراء بال سبب  (action de in rem verso  ) ولكن كال من هاتين الطائفتين من

ولم يصل القانون الروماني إلى وضع القاعدة عامة تشتمل  . الدعاوى لم تكن تباح إال في حاالت معينة حددت على سبيل الحصر

  . لى جميع األحوال التي يجوز أن يتناولها اإلثراء دون سبب ونستعرض هاتين الطائفتين من الدعاوىع

  دعاوى استرداد ما دفع دون سبب - 741

  : وهذه تشتمل على الدعاوى اآلتية:

  ( . condictio indebiti)  وتسمى ، دعوى يسترد بها الشخص ما دفعه دون حق وهو يظن أن هذا الغير دائن له - 2

 condictio cause date cause non secutar)  وتسمى ، دعوى يسترد بها الشخص ما دفعه للغير لسبب مشروع لم يتحقق - 1

. )  

أو لدفعه إلى تالفي  ( ، كمنعه من ارتكاب جريمة)  دعوى يسترد بها الشخص ما دفعه للغير لمنعه من القيام بعمل غير مشروع - 9

فإذا كان (  turpem causam condictio ob)  وهذه الدعوى تسمى ( . كدفعة إلى رد ما سرقه)  عمل غير مشروع ما قام به من

كما إذا تعاقد شخص مع آخر لدفعه إلى ارتكاب جريمة أو عمل من أعمال  ، السبب غير المشروع قائماً عند كل من المتعاقدين

  . امتنع االسترداد ، العهارة أو المقامرة

كالمدين يسترد من دائنه ما دفعه من فوائد غير  ، دعوى يسترد بها المفتقر من المثري ما افتقر به على خالف أحكام القانون - 5

  ( . causam condicto ob injustum)  وهذه الدعوى تسمي . قانونية أو من دين عقده تحت سلطان اإلكراه

إذا كان السبب غير موجود أو كان لم يتحقق أو كان قد انقطع  ، أحوال معينة دعوى يسترد بها الشخص من الغير ما دفعه له في - 9

ولكنها لم تكن تباح إال في أحوال محددة على  . بمعناها الضيق(  condictio sine causa)  وهذه الدعوى تسمي . بعد أن تحقق

فتقر لم يكن له من سبيل إلى االسترداد في بعض من ذلك أن الم . فلم تمتد إلى جميع األحوال لتصبح قاعدة عامة ، سبيل الحصر

  . وكاألرض يفقدها مالكها بتحول مجرى النهر ، كالمصروفات ينفقها الحائز ألرض الغير وهو حسن النية ، الحاالت

  . يالحظ في شأن دعاوى االسترداد هذه أمور ثالثة

(  abstraction)  والتجرد(  formalisme)  نتيجة للشكليةأن ظهور هذه الدعاوى في القانون الروماني كان (  األمر األول)  

حتى لو كان هذا السبب غير موجود أو  ، اللذين انطوى عليهما التعامل في هذا القانون فقد كان العقد يعتبر صحيحاً دون اعتبار لسببه

ألوضاع المرسومة حتى لو كان سبب نقلها ما دام العقد قد استوفى الشكل المفروض وكانت الملكية تنتقل طبقاً ل ، كان غير مشروع

ومن ثم وجدت دعاوى االسترداد هذا فيما لو نفذ العقد وكان سببه غير موجود أو غير مشروع فيسترد  . غير موجود أو غير مشروع

ك عند الكالم في وقد سبق بيان ذل . وفيما لو انتقلت الملكية لسبب غير موجود أو غير مشروع فيسترد المالك ملكه ، المدين ما دفع

  . نظرية السبب

إذ هي في أصلها مشتقة (  negotium contractus)  أن كل هذه الدعاوى تتصل بعقد قائم ما بين المثري والمفتقر(  األمر الثاني)  

(  mutuum)  من دعوى االسترداد في عقد القرض
 (1433 ، )

لحائز ومن ثم لم يكن هناك سبيل ل . فمن أجل ذلك وجب أن تتصل بعقد 

  . أن يسترد مصروفاته إذ هو لم يرتبط بعقد مع مالك األرض

أن اإلثراء في هذه الدعاوى يجب أن يكون قد انتقل مباشرة من مال المفتقر إلى مال المثري دون وساطة أجنبي فإذا (  األمر الثالث)  

فإن اإلثراء هنا يكون محالً للطائفة األخرى  ، هوأثرى شخص من وراء عقد لم يكن طرفاً في ، تحقق اإلثراء عن طريق هذه الوساطة

  . من الدعاوى وهي دعاوى اإلثراء بال سبب

                                                 

  (
2599
قارن  – 121ص  – 929ص  . ( 2799 – 2792) ترجمة جينو  في القانون الروماني ( Savigny)  أنظر سافيني ( 

  . وما بعدها 119ص  2515 جيرار موجز القانون الروماني باريس سنة
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 دعاوى اإلثراء بال سبب - 741

يكون تحت السلطة األبوية ولداً أو تحت سلطة السيد  ، وهذه بدأت في دائرة محدودة هي دائرة التعاقد الذي يتم ما بين شخص وآخر : 

جاز الرجوع عليه بقدر ما أثرى في حدود افتقار من  ، أو السيد من وراء هذا التعاقد دون أن يكون هو طرفاً فيهعبداً فإذا أثرى األب 

  . تعاقد مع الولد أو العبد

فإذا أثرى شخص ثالث من وراء هذا  . فشملت التعاقد ما بين شخصين ال يخضع أحد منهما لسلطة ما ، ثم اتسعت دائرة هذه الدعاوى

ولكن ظلت الحاالت التي تباح فيها  . كشريك تعاقد مع الغير فعاد التعاقد بنفع على الشركة ، ز الرجوع عليه بدعوى اإلثراءالتعاقد جا

  . ولم توضع قاعدة عامة تشمل جميع حاالت اإلثراء بال سبب ، هذه الدعاوى هي أيضاً محددة

 : القانون الفرنسي القديم

  سببدعاوى استرداد ما دفع دون  - 742

وقصر المبدأ على حاالت معينة انتقلت إليه من القانون  ، لم يعترف هذا القانون بقاعدة اإلثراء بال سبب قاعدة عامة شاملة التطبيق:

(  condictiones sine causa)  واظهر هذه التطبيقات هي دعاوى استرداد ما دفع دون حق . الروماني
 (1434  )

وقد وقع تطور 

فقد ترتب على اعتبار السبب ركنا في العقد أن فقدت  . اوى منذ ظهرت نظرية السبب في القانون الفرنسي القديمهام في شأن هذه الدع

وعنده العقود شكلية مجردة كما سبق  - إذ كانت في القانون الروماني . دعاوى استرداد ما دفع دون حق الشيء الكثير من أهميتها

فكان المتعاقد يسترد بها ما دفعه دون سبب أو لسبب غير  ، ب على هذه الشكلية وهذا التجريدذريعة لتالقي النتائج التي تترت - القول

فقد أصبح العقد الذي ال سبب له أو الذي يكون سببه غير  . مشروع أما بعد أن اعترف القانون الفرنسي القديم بالسبب ركناً في العقد

أو في الحاالت  . سترداد إال في الحاالت القليلة التي ينفذ فيها العقد رغم بطالنهفلم تعد هناك حاجة لدعاوى اال . مشروع عقداً باطالً 

  . التي يفسح فيها العقد بعد تنفيذه

 : دعاوى اإلثراء بال سبب - 743

تباح في بعض حاالت اإلثراء ولكنها ما لبثت أن اختلطت بدعوى (  actio de in rem verso)  وبقيت دعاوى اإلثراء بال سبب 

أو  . معتقداً أنه يدبر شؤون نفسه ، فذكر أنه إذا تولي شخص شؤون غيره . لفضالة وعالج بوتييه األولي باعتبارها فرعاً عن الثانيةا

 gestion)  وتطبق أحكام الفضالة ناقصة . فال تطبق أحكامها كاملة ، اختل ركن من أركان الفضالة ، فعل ذلك رغم إرادة رب العمل

d affaires anormale  )يقتصر فيها الفضولي على استرداد ما أنفق في حدود ما أثرى به رب العمل يوم رفع الدعوى 
 (1435 . )

  

 الفقه اإلسالمي
 (1436 : )

  

 ال يعترف الفقه اإلسالمي باإلثراء بال سبب مصدراً لاللتزام  - 744

  . والقوانين الالتينية والحرمانية التي اشنقت منهإال في حدود هي أضيق بكثير من المدى الذي وصل إليه القانون الروماني 

والظاهر من نصوص الشريعة اإلسالمية أنها تجعلها مصدراً  . وأوسع ما يعترف به الفقه اإلسالمي في ذلك هو دفع غير المستحق

ً  . لاللتزام  رجع بما أدى ، فبان خالفه ، فلو أن شخصاً ظن أن عليه دينا
 (1437 . )

  

 ويعتبر الفضولي متبرعاً ال يرجع بشيء على رب العمل ، اإلسالمي بعمل الفضولي مصدراً لاللتزاموال يعترف الفقه 
 (1438 . )

  

على أنه توجد حاالت معينة يكون فيها اإلثراء بال سبب في هذا الفقه  . أما اإلثراء بال سبب كقاعدة عامة فال يعترف به الفقه اإلسالمي

كما لو بنى صاحب العلو  ، يكون ذلك عادة إذا كان الشخص الذي افتقر لم يكن له يد من ذلكو . ملزماً للمثري على حساب الغير

                                                 

  (
2595
  . الكتاب الثاني الباب السابع الفصل األول فقرة ؟؟ ( 2) القوانين المدنية  ( Domat)  أنظر دوما ( 

  (
2599
  . 275وفقرة  271في باب الوكالة فقرة  ( Pothie)  أنظر بوتيه ( 

  (
2591
  . 12ص  – 15ص  21نظرية العقد ؟؟ فقرة  ( 

  (
2591
وفي شرحه غمز عيون البصائر من دفع شيئاً ليس واجباً عليه فله استرداده إال إذا  . 255األشباه والنظائر جزء أول ص  ( 

  . من كتاب مرشد الحيران 191وم  191أنظر أيضاً في هذا المعنى م  . دفعه على وجه الهبة

  (
2597
في العمارة كلها لها وال يؤيد هذا ما ورد في مجمع الضمانات من النصوص اآلتية : عمر دار امرأته لها بال إذنها قال النس ( 

المديون إذا اتفق  – ( 599) ص  وعلى هذا التفصيل عمارة كرم امرأته وسائر أمالكها ، شيء عليها من النفقة فإنه متبرع

لو قضى  – ( 555) ص  على ولد رب الدين أو امرأته بغيره أمره ال يبرأ من الدين وال يرجع بما أنفق على من أنفق عليه

ولو قضى  ، فلو انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعوض إلى ملك القاضي ألنه تطوع بقضاء الدين ، أمره جاز دين غيره بغير

  . ( 555ص  – 557) ص  وعليه للقاضي مثلها ، بأمره يعود إلى ملك من عليه الدين
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فال يكون متبرعاً ويرجع بقيمة البناء على صاحب السفل ألنه مضطر إلى البناء إذا رفع  ، السفل بدون إذن صاحبه أو إذن الحاكم

 ه لعدم تعديلهاألمر إلى الحاكم فالحاكم ال يجبر صاحب السفل على بناء سفل
 (1439 . )

  

  . ومن ثم نرى أن اإلثراء بال سبب ليس بمصدر لاللتزام في الفقه اإلسالمي إال في حاالت قليلة

 القانون اإلنجليزي
 (1441 . )

  

 وإذا كن باب اإلثراء بال سبب ضيقاً في الفقه اإلسالمي - 745

  . ويبعدان معاً عن القانون الروماني ، قه اإلسالمي والقانون اإلنجليزيفهو يزيد اتساعاً في القانون اإلنجليزي وفي هذا يتقارب الف ، 

شأنه في ذلك شأن الفقه اإلسالمي فمن دفع مبلغاً من النقود إلى غير  ، وأوسع ما يعترف به القانون اإلنجليزي هو دفع غير المستحق

 زي ما دفعه بشرط أن يكون الغلط في الواقع ال في القانونيسترد في القانون اإلنجلي ، معتقداً بحسن نية أنه يدفع للدائن ، دائن
 (1441  )

.
  

منها حالة إنقاذ سفينة من  ، وليس للفضولي في القانون اإلنجليزي الحق في استرداد ما أنفقه من مصروفات إال في حاالت محددة

 الغرق وحالة الدائن المرتهن فيما يتحمله من النفقة لحفظ العين المرهونة
 (1442 . )

  

 أما مبدأ اإلثراء بال سبب ذاته فال يعترف به القانون اإلنجليزي إال في حاالت خاصة
 (1443 . )

 : القانون الفرنسي الحديث 

 (  إنكار المبدأ العام)  المرحلة األولي - 746

فرقة تناثرت هنا وهناك لم يحتو قانون نابليون نصاً يشتمل على قاعدة عامة لإلثراء بال سبب بل اقتصر هذا القانون على حاالت مت:

  . والبناء والغراس في ارض الغير ، والمصروفات الضرورية والنافعة ، ودفع غير المستحق ، أبرزها الفضالة

وكان هؤالء  ، هو الذي تلقى التقنين الفرنسي في أول مراحله(  L Ecole de iExegese)  ولما كان عهد الشراح على المتون

فقد ترتب على انعدام نص يقرر القاعدة العامة أن مبدأ اإلثراء بال سبب  ، تشريعية وال ينحرفون عنهاالشراح يلتزمون النصوص ال

واقتصر الفقه والقضاء في فرنسا على تطبيق هذه النصوص المتفرقة في حاالتها  . أنكر وجوده إنكاراً تاماً في هذه المرحلة األولي

  . دون أن يصال فيما بينهما ، الخاصة

 (  الفضالة الناقصة)  المرحلة الثانية - 747

ولكن على أنها فرع من الفضالة الواردة في  ، ثم دخل القانون الفرنسي في مرحلة ثانية اعترف فيها القضاء بقاعدة اإلثراء بال سبب:

النقض الفرنسية تقضى وبدأت محكمة  . ضرب من الفضالة الناقصة على النحو الذي قال به يوتييه فيما قدمناه ، النصوص التشريعية

وبخاصة ركن القصد في تولي  ، وتعتبر أن اإلثراء بال سبب فضالة اختل ركن من أركانها ، بقياس اإلثراء بال سبب على الفضالة

 شؤون الغير
 (1444 . )

  

                                                 

  (
2595
مع أن كالً ال يصل إلى حقه إال وفي جامع الفصولين زرع بينهما فغاب أحدهما وأنفق اآلخر يكون متبرعاً بخالف ذي العلو  ( 

والفرق أن األول مضطر ألن شريكه لو كان حاضراً يجبره القاضي على اإلنفاق ولو غائباً يأمر القاضي الحاضر  . باإلنفاق

ً  ، به ليرجع على اآلخر أما ذو العلو فمضطر في بناء السفل إذ القاضي ال يجبر صاحبه لو  ، فلما زال االضطرار كان متبرعا

ً حا   . ( 199) شرح المجلة لألستاذ سليم باز ص  والمضطر ليس بمتبرع ، ضراً فال يأمر غيره لو غائبا

  (
2559
  . 11ص  – 12ص  12نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 

  (
2552
  . وما بعدها 295وما بعدها وص  79في شبه العقد ص  ( Kenner)  أنظر كينر ( 

  (
2551
  . 119م  ( jenks)  أنظر جنكس ( 

  (
2559
إذا دفعت شركة التأمين مبلغ الخسارة المؤمن عليها فلها أن ترجع على المؤمن بالتعويض الذي  - 2نذكر منها ما يأتي :  ( 

إذا استولى أحد الشركاء في الشيوع على أكثر من نصيبه في غلة العين الشائعة التزم  – 1أخذه من الغير عن هذه الخسارة 

برد هذه الزيادة ؟ إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما عليه من التزام فلآلخر أن يفسخ العقد وأن يسترد النقود التي دفعها للطرف 

  . يراجع في ؟؟؟؟وما بعدها . لعقداألول أو أن يطلب تعويضاً عما قام به هو من األعمال تنفيذاً ل

  (
2555
وقد تلى هذا الحكم حكمان آخران طبقاً  . 512 – 2 – 11 11داللوز  2711يونية سنة  27محكمة النقض الفرنسية في  ( 

 – 2 – 19داللوز  2719يولية سنة  29هما أيضاً دعوى الفضالة في حاالت اإلثراء بال سبب : محكمة النقض الفرنسية في 

وآخر حكم طبقت فيه محكمة النقض الفرنسية نظرية الفضالة  . 195 – 2 – 17داللوز  2711ديسمبر سنة  25وفي  ، 591

 92وأنظر في الفقه الفرنسي ديمولومب  . مع تعليق لألول 55 – 2 – 52داللوز  2759يولية سنة  21الناقصة صدر في 

  . 192ص  9الرو  – 991فقرة  19لوران  – 55فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ( : االعتراف بالمبدأ العام منطوياً على قيدين)  المرحلة الثالثة - 748 

وقد  ، العامل األول زوال سلطان مدرسة الشرح على المتون . مرحلته الثالثة متأثراً بعاملين ودخل القانون الفرنسي بعد ذلك في

والعامل  . وأمكن أن تصاغ المبادئ العامة دون حاجة ألن تستند إلى نصوص ، تحرر الفقه والقضاء من ربقة النصوص التشريعية

ولم يكن من الممكن إدخال هذه  ، ات متنوعة لمبدأ اإلثراء بال سببالثاني أن نظرية الفضالة الناقصة ما لبثت أن ضاقت عن تطبيق

فكان ال بد من إذن من االعتراف بقاعدة اإلثراء بال سبب مبدأ قائماً  . التطبيقات في حظيرة الفضالة ولو باعتبارها فضالة ناقصة

  . مستقالً عن الفضالة كاملة كانت أو ناقصة ، بذاته

فاعتبرا أن قاعدة اإلثراء بال سبب تقوم بذاتها مبدأ مستقالً  ، ن المعروفان أوبرى ورو في كتابهما المشهوروقاد هذه المرحلة الفقيها

وما ورد من نصوص تشريعية في القانون الفرنسي ليس إال تطبيقات متنوعة  . عن الفضالة كمصدر لاللتزام مبني على قواعد العدالة

 لهذا المبدأ لم تذكر على سبيل الحصر
 (1445 . )

  

 سارت وراء الفقهين العظيمين وقضت بقولهما2571ما لبثت محكمة النقض الفرنسية في سنة 
 (1446 . )

  

 . فإنها قد غلت بقيدين ، إذا كانت قد استقرت قاعدة مستقلة عن الفضالة ، ويالحظ في هذه المرحلة الثالثة أن قاعدة اإلثراء بال سبب

ال يجوز االلتجاء إليها إال إذا أعوزت السبل القانونية (  action subsidiaire)  حتياطيةأولهما أن دعوى اإلثراء إنما هي دعوى ا

وتبعهما في ذلك الفقه والقضاء في فرنسا والقيد الثاني أن اإلثراء يشترط فيه أن يكون قائماً  ، األخرى بهذا قال الفقيهان أوبري ورو

وتبعهم في ذلك الفقه والقضاء  ، وسبقها إليه بوتييه فيما نقلناه عنه ، وروورد ذلك صراحة فيما قاله أوبري  . وقت رفع الدعوى

  . الفرنسيان حتى اليوم

ويحرر القاعدة من جميع القيود التي تعطل  ، وال يزال القانون الفرنسي يعالج الدخول في مرحلة رابعة يتخلص فيها من هذين القيدين

  . من إطالقها وشمولها

  : القانون المصري

 : التقنين المصري القديم - 749

حائز بين اإلثراء بال سبب  ، ولكن ورد نص غامض . لم يرد التقنين المدني القديم نص يقرر القاعدة العامة في اإلثراء بال سبب

فيستحق على  ، من فعل بالقصد شيئاً تترتب عليه منفعة لشخص آخر"  وقد جرى بما يأتي199/  255والفضالة هو نص المادتين 

بشرط أال تتجاوز تلك المصاريف والخسارات قيمة ما آل  ، ذلك الشخص مقدار المصاريف التي صرفها والخسارات التي خسرها

وورد إلى جانب هذا النص نصوص أخرى متفرقة في دفع غير المستحق وفي المصروفات  . " إلى ذلك الشخص من المنفعة

  . راس في أرض الغير وفي غير ذلك تطبيقات خاصة لقاعدة اإلثراء بال سببالضرورية والنافعة وفي البناء والغ

                                                 

  (
2559
 ، وقد أحاط الفقيهان المبدأ . 151ص  – 151الطبعة الرابعة الجزء السادس ص  ( Aubry et rau)  أنظر أوبري ورو ( 

 بقيدين وردا فيما تنقله هنا من عبارات الفقيهين ذاتها : ، بعد أن أكدا استقالله

 " …… . il n'est permis de s'enrichir aux depens d'autrui dans tous les cas ou le patrimoine d'une 

personne se trouvant sans cause legitime enrichi au detriment de celui d'une autre personne, 

cello - ci ne jouirait, pour obtenir co qui lui apparient ou ce qui lui est du, d'aucune action 

naissant d'un contrat, d'un quasi - contrat, d'un delit, d'un quasi - delit,…… on doit … . 

s'attacher non au moment ou l'obligation de restitution a pris naissance, mais a celui de 

l'introduction de l'action de in rem verso………' 

  (
2551
)  وانتهت هذه المحكمة في حكيم مشهورين لها 951 – 2 – 51داللوز  2751يونية سنة  29محكمة النقض الفرنسية في  ( 

بأن استعارت  ( 291 – 2 – 2519داللوز  2529مارس سنة  1وفي  22 – 2 – 2527سيريه  2525مايو سنة  21في 

 – 2 - 2527) سيريه  2525مايو سنة  21فقالت في حكمها الصادر في  . بعض األلفاظ التي استعملها الفقيهان أو يرى ورو

 ا يأتي :م 122

 " Attendu que l'action de in rem verso, fondee sur le principe d'equite qui defend de s'enrichir au 

detriment d'autrui, doit etre admis dans tous les cas ou le patrimoine d'une personne, se 

trouvant, sans cause legitime enrichi aux depens de celui d'une autre personne, celle - ci ne 

jouirait, pour obtenir ce qui lui est du, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi - 

contrat, d'un delit, ou d'un quasi - delit . ' 

  . ثم تعاقبت بعد ذلك أحكام محكمة النقض الفرنسية في هذا المعنى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ويبدو أن المشروع المصري في التقنين القديم تأثر بما كان العمل يجري عليه في القانون الفرنسي وقت صدور التقنين المصري

الوقت الذي كان القانون الفرنسي يجتاز فيه  وهذا هو . 2779والتقنين األهلي في سنة 2719فقد صدر التقنين المختلط في سنة 

وكان يخلط في هذه المرحلة بين الفضالة واإلثراء بال سبب كما رأينا والنص المصري يحمل اثر هذا الخلط  ، مرحلته الثانية

 ً خلطاً كان سبباً في  فيخلط بين اإلثنين ، وفي عجزه يبين أحكام اإلثراء بال سبب ، فهو في صدره يتحدث عن أركان الفضالة . واضحا

  . اضطراب الفقه والقضاء في مصر مدة غير قصيرة

 فيتكلم عن واحدة وهو تقصد األخرى ، ويجتاز القضاء المصري مرحلة أولي ال يميز فيها بين الفضالة واإلثراء بال سبب
 (1447 . )

  

لها قوام ذاتي وكيان  ، مستقلة عن القاعدة الفضالةويبرز قاعدة اإلثراء بال سبب  ، ثم يدخل مرحلة ثانية يميز فيها بين القاعدتين

وتبدأ هذه المرحلة بحكم تصدره محكمة  . وهو يقتفي في ذلك أثر القانون الفرنسي في مرحلته الثالثة على الوجه الذي أسلفناه ، مستقل

 2755االستئناف المختلطة في سنة 
 (1448  )

 قت قصيرأي بعد دخول القانون الفرنسي في مرحلته الثالثة بو
 (1449 . )

ولكن القضاء  

 ( . 199/  255 م)  يبقي حائزاً أمام النص الغامض المضطرب بين الفضالة واإلثراء بال سبب ، في هذه المرحلة الثانية ، المصري

العدالة وتكل أحكام الفضالة إلى قواعد  ، وتفسر محكمة االستئناف المختلطة النص على أنه يتمحض لتقرير قاعدة اإلثراء بال سبب

 والقانون الطبيعي
 (1451 . )

  

ال تقتصر هذه المحكمة على التمييز  ، 2521وتبدأ بحكم تصدره محكمة اإلسكندرية الكلية المختلطة في سنة  ، وفي المرحلة الثالثة

 ، على الفضالة199/  255فتقصر نص المادتين ، بل هي ترد كل قاعدة إلى سندها القانون الصحيح ، بين الفضالة واإلثراء بال سبب

ً  ، وتستمد مبدأ اإلثراء بال سبب من قواعد العدالة والقانون الطبيعي  فتصحح بذلك وضعاً بدأ مقلوبا
 (1451 . )

  

يميزان بين القاعدتين ويردان كل قاعدة إلى أصلها  ، طوال هذه المرحلة الثالثة في ظل التقنين القديم ، ويبقي الفقه والقضاء في مصر

فيقوالن مع الفقه والقضاء في فرنسا أن  ، يقيدان من قاعدة اإلثراء بال سبب ، متأثرين دائماً بالقانون الفرنسي ، ولكنهما يبقيان كذلك

 دعوى اإلثراء دعوى احتياطية وإن اإلثراء يجب أن يبقي قائماً وقت رفع الدعوى
 (1452 . )

وإن كان جانب من الفقه نفي عن دعوى  

  . اإلثراء الصفة االحتياطية كما سنرى

                                                 

  (
2551
 2777مايو سنة  21حكماً ثانياً في  – 2رقم  199بوريللي م  2775ديسمبر سنة  5مة االستئناف المختلطة في أنظر محك ( 

المنشورة  ( Maravent)  ) راجع مالحظات على هذا الحكم في رسالة الدكتور 115ص  29المجموعة الرسمية المختلطة 

)  79ص  9م  2751ديسمبر سنة  12حكماً ثالثاً في  – ( 99فبراير ص  –عدد يناير  2555في مجلة مصر العصرية سنة 

 9أنظر أيضاً محكمة االستئناف األهلية في  - ( 91ص  – 92ص  Maraventأنظر أيضاً في هذا الحكم رسالة الدكتور 

  . 172ص  99المجموعة الرسمية  2525مارس سنة  19وحكماً ثانياً في  – 295ص  27الحقوق  2592ديسمبر سنة 

  (
2557
 29وسبق هذا الحكم حكم آخر من المحكمة ذاتها في  . 211ص  22م  2755مارس  21حكمة االستئناف المختلطة في م ( 

 ، رسم خصائص دعوى اإلثراء بال سبب في دقة وردها إلى سندها القانوني الصحيح ( 211ص  1 ) م 2759فبراير سنة 

وهو  2755مارس سنة  21ا الموقف في حكمها الصادر في ولكن المحكمة سرعان ما عدلت عن هذ ، أي إلى قواعد العدالة

  . وسنرى بيان ذلك ، الحكم المشار إليه

  (
2555
  . 2751وقد رأينا أن القانون الفرنسي دخل في مرحلته الثالثة منذ سنة  ( 

  (
2599
وقد صدر بعد هذا الحكم أحكام كثيرة من محكمة االستئناف المختلطة تطبق صراحة مبدأ اإلثراء بال سبب : محكمة  ( 

 – 291ص  29م  2599فبراير سنة  25حكماً ثانياً في  - 199ص  21م  2599مايو سنة  21االستئناف المختلطة في 

حكماً خامساً  – 251ص  19م  2597أبريل سنة  19بعاً في حكماً را – 192ص  25م  2591أبريل سنة  5حكماً ثالثاً في 

 11حكماً سابعاً في  – 299ص  11م  2529يناير سنة  12حكماً سادساً في  - 295ص  12م  2595يناير سنة  17في 

أبريل  15حكماً تاسعاً في  – 99ص  21جازيت  2511ديسمبر سنة  29حكماً ثامناً في  - 552ص  17م  2521يونية سنة 

  . 929ص  59م  2517سنة 

  (
2592
وقد اضطرت هذه المحكمة بعد أن  . 59ص  1جازيت  2521يناير سنة  1أنظر محكمة اإلسكندرية الكلية المختلطة في  ( 

حتى تجعل  ، من القانون المدني المختلط أن تعدل من أحكام هذا النص في تحديد آثار الفضالة 199ردت الفضالة إلى المادة 

  . الفضولي يسترد المصروفات الضرورية والنافعة دون أن يقتصر على أدنى القيمتين كما ورد في النص

  (
2591
محكمة االستئناف المختلطة في  – 259رقم  99المجموعة الرسمية  2515أبريل سنة  99محكمة االستئناف األهلية في  ( 

حكم ثالث في أول ديسمبر سنة  - 521ص  59م  2592مايو سنة  17حكم ثان في  - 257ص  59م  2592يناير سنة  29

 - 259وأنظر في الفقه : والتون ص  . 959ص  15جازيت  2599يونية سنة  25حكم رابع في  – 91ص  55م  2592

حشمت أبو ستيت فقرة  – 952ومع ذلك أنظر فقرة  955الموجز للمؤلف فقرة  -وما بعدها  199ذهني فقرة  – 252ص 

  . ( 952ويقرر في شيء من التردد أن اإلثراء يجب أن يكون موجوداً وقت رفع الدعوى : فقرة  ) 999



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وكان ال بد من أن يصدر التقنين المدني الجديد حتى يدخل القانون المصري في مرحلته الرابعة التي يحرر فيها قاعدة اإلثراء بال 

حلة الرابعة التي وصل إليها التقنين المدني الجديد ال يزال وهذه المر . سبب من هذين القيدين اآلخيرين المختلفين عن أعقاب الماضي

  . يرده اإلحجام عنها ، على ما رأينا ، القانون الفرنسي

 التقنين المصري الجديد - 751

  : فابرز قاعدة اإلثراء بال سبب متميزة بالخصائص اآلتية ، خطا التقنين المصري الجديد كما ذكرنا إلى المرحلة الرابعة: 

  . كمصدر من مصادر االلتزام ، جعلها قاعدة مستقلة قائمة بذاتها - 2

 . فهذا المبدأ هو األصل . فيجعل الفضالة ودفع غير المستحق تطبيقين لمبدأ اإلثراء بال سبب ، صحح الوضع الذي كان مقلوباً  - 1

ويسمى بالفضالة  ، كان قبالً يتفرع عن الفضالةوقد رأينا أن مبدأ اإلثراء بال سبب  . وهذان التطبيقان هما اللذان يتفرعان عنه

  . الناقصة

فنفي عنه الصفة االحتياطية ونص على أن اإلثراء ال يشترط فيه أن  ، حرر مبدأ اإلثراء بال سبب مما كان باقياً من قيود التقليدية - 9

  . يكون قائماً وقت رفع الدعوى

  . وسنرى تفصيل كل ذلك فيما يلي . وانفسحت أمامه سبل التطور ، التقنين الجديد نموهوبذلك استكمل مبدأ اإلثراء بال سبب في ظل 

 فقد سبقه إلى السير في هذا الطريق كثير من التقنينات الحديثة ، وليس التقنين الجديد بدعاً فيما استحدث
 (1453 . )

  

  . بالقاعدة العامة في اإلثراء بال سب(  أوالً )  ونستعرض في فصلين متعاقبين

  ( ً  دفع غير المستحق والفضالة: أبرز تطبيقين لهذه القاعدة(  ثانيا
 (1454 . )

  

                                                 

  (
2599
 ( 219) م  والتقنين البولوني من قانون االلتزامات ( 11 ) م والتقنين السويسري ( 721 ) م من ذلك التقنين األلماني ( 

  . ( 19 ) م والمشروع الفرنسي اإليطالي ( 259) م  والتقنين اللبناني

  (
2595
ويجب في هذه الحاالت تطبيق النصوص  ، يوجد عدا ذلك في التقنين الجديد نصوص تشريعية وردت في حاالت خاصة ( 

فإن هذه النصوص إنما هي دعوى اإلثراء ذاتها محورة تحويراً  ، كما وردت دون تطبيق القواعد العامة لدعوى اإلثراء

والبناء والغراس من الشفيع في العقار  ، ( 519 – 515) م  غراس في أرض الغيرمن ذلك البناء وال . يناسب كل حالة

كما توجد نصوص هي تطبيقات محضة لمبدأ اإلثراء  . ( 579 ) م والمصروفات الضرورية والنافعة ( 551) م  المشفوع

 251وم  271وم  219وم  251) من ذلك م  بال سبب فيطبق هذه المبدأ كما هو في الحاالت اليت وردت فيها هذه النصوص

  . ( 751وم  9فقرة  177وم  999وم 
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 اإلثراء بال سبب: القاعدة العامة  -الفصل األول  
 (2599  )

 

 : النصوص - 751

رب في بل اقتصر على إيرادات نص مضط ، على نص بورد قاعدة عامة لإلثراء بال سبب قدمنا أن القانون المصري القديم لم يشتمل

 وإشارات متفرقة إلى مبدأ اإلثراء بال سبب في مختلف نواحي القانون ، ونصوص أكثر عدداً في دفع غير مستحق ، الفضالة
 (2591 . )

  

ثم تناول بعد ذلك صورتين خاصتين لهذا المبدأ هما  ، أما القانون الجديد فقد بدأ بنصوص تقرر القاعدة العامة في اإلثراء بال سبب

 دفع غير المستحق والفضالة
 (2591 . )

  

 ، ولو غير مميز ، كل شخص: "  وقد جرت بما يأتي ، 215والنص الجوهري الذي يقرر القاعدة العامة في القانون الجديد هو المادة 

ويبقي  ، ثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارةيلتزم في حدود ما أ ، يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر

 هذا االلتزام قائماً ولو زال اإلثراء فيما بعد
 (2597  )

" .  

                                                 

  (
2599
الدكتور عبد السالم ذهني بك في  –والتون الجزء الثاني  –هالتون الجزء األول  -المراجع : دي هانس الجزء الثاني  ( 

 –الموجز في االلتزامات للمؤلف  –محمد صالح في أصول الدكتور  –الدكتور محمد وهيبة في االلتزامات  –االلتزامات 

أوبري ورو  -ديموج الجزء الثالث  -بالنيول وإسمان الجزء السابع  –الدكتور أحمد حشمت أبو ستيت في نظرية االلتزام 

باريس سنو  ( stolcesco)  ستويسكو –. الرسائل : الدكتور محمود أبو عافية في التصرف القانوني المجرد  الجزء التاسع

لويس  - 2521بوانييه سنة  ( savatier)  سافاتبيه - 2521باريس سنة  ( Bouhe - leclerc)  وشيه ليكليرب - 2595

باريس سنة  ( Gerons)  جيرونا - 2519تولوز سنة  ( Maury)  موري - 2527ديجون سنة  ( Louis Lucas)  لوكاس

بارييس سنة  ( Mosoiu)  موزوبي - 2592سنة باريس  ( Almosnino)  الموزتيتو - ) في القانون األلماني ( 2519

الرسالة المنشورة في مجلة مصر المصرية  ( Maravent)  مارافان - 2559الجزائر سنة  ( Beguet)  يبحثه - 2591

 ( Loubers)  . المقاالت : لوبير 2555باريس سنة  ( Fr . Gore)  فرانسوا جوريه –عدد يناير وفبراير  2555سنة 

 رينار - 2595المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  ( Ripert et Tesseire)  ريبير وتيسير - 2521قادية سنة المجلة االنت

 (Rensrd )  رواست - 2519المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  (Rouast )  2511المجلة الفصلية للقانون المدني سنة - 

.  2759 - 2 - 2759سيريه  ( Labbe)  . التعلقات :آلبيه 2511سنة  المجلة الفصلية للقانون المدني ( picard)  بيكار

داللوز  ( sarrut)  ساري - 212 - 2 - 2751و  - 55 - 2 - 2752داللوز  ( planiol)  بالنيول - 172 - 2 - 51

.  2527 - 2 - 2529سيريه  ( Naquet)  ناكيه - 519 - 2 - 2591سيرية  ( wahl)  فال - 212 - 2 - 27512751

 .  21 - 1 - 2519داللوز  ( Rouast)  رواست - 929 - 2 - 2522سيريه  ( Bourcart)  بوركار - 929 - 2 - 519

  (
2591
إيجازاً مخالً  ) القديم ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " أوجز التقنين الحالي ( 

. فلم يورد بشأن القاعدة العامة في الفضالة إال  ، مع مالها من أهمية بالغة ظرية اإلثراء بال سببفي إيراد األحكام الخاصة بن

، فمن الملحوظ أن  . وإذا كان رد غير المستحق قد شغل من نصوصه حيزاً أرحب نصاً واحداً تعوزه الدقة ويسوده الغموض

، اللهم إال إشارات متناثرة في  ، مكاناً في هذه النصوص يض من ذلك، على النق القاعدة العامة في اإلثراء بال سبب لم تجد لها

 .  ( 595ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  مختلف أجزاء التقنين "

  (
2591
بتقرير  ) القانون الجديد ( جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد أيضاً ما يأتي : " وقد بدأ المشروع ( 

. وقد عزل  ، وهما رد غير المستحق والفضالة ، ثم تناول بعد ذلك صورتيه الغالبتين لعامة في اإلثراء بال سببالقاعدة ا

، وجعل األولى مكانها  المشروع أحكام االلتزام الطبيعي عن القواعد الخاصة برد غير المستحق رغم ما بينهما من تقارب

 .  ( 595ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ما يقتضيه المنطق "بين النصوص المتعلقة بآثار االلتزام نزوال على 

، لو كان  كل شخص - 1من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي : "  281تار خ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1118)  
، على أال  ، يلتزم بتعو ض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ، يثري دون سبب على حساب شخص آخر غير مميز

 .  اإلثراء فيما بعد . و با هذا االلتزام حتى لو زال يجاوز في ذلك القدر الذي أثري به

 .  ، ولكن بقدر ما أثري " فإذا تبرع المثري بما أثري به كان من صدر له التبرع مسئوال أيضًا عن التعو ض - 2

، فأصبح النص  ، واقترح إدخال تعديالت لفظية وحذف الفقرة الثانية لعدم ضرورت ا من المشروع 218لجنة المراجعة : تليت المادة 
ي : " كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعو ض هذا الن ائي ما يأت



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  : التأصيل القانوني لقاعدة اإلثراء بال سبب

 ( : الفضالة الناقصة)  استنادها إلى الفضالة–مذاهب مختلفة  - 752

ال على أن الثانية فرع عن  ،  سبب تأصيالً قانونياً هي ربطها بنظرية كانت الفضالةكانت المحاولة األولي لتأصيل قاعدة اإلثراء بال

أو هي امتداد لقواعد  ، فضالة ناقصة: فهي ضرب من الفضالة . بل على أن األولي هي التي تشتق من الثانية ، األولي كما هو الواقع

فإذا انعدم هذا  . ن رب العمل دون أن يفرض عليه هذا التدخلفالفضولي يجب أن يقصد تدبير شؤو . الفضالة حيث تختل أركانها

اختل ركن من أركان الفضالة وترتب على اختالل هذا الركن تعديل بعض  ، أو تولي الفضولي شؤون غيره رغم إرادته ، القصد

أقل قيمتي إثراء الغير  فالمفترض في هذه الحالة ال يسترد كالفضولي كل المصروفات الضرورية والنافعة بل يسترد ، األحكام

فقد ظلوا في حيرة كيف يقيمون قاعدة اإلثراء  ، والقانون بهذا الرأي هم المتخلفون من أصحاب مدرسة الشرح على المتون . وافتقاره

 ، ثم تلمسوا في الفضالة وهي قائمة على نصوص تشريعية سنداً تشريعياً ينسبون إليه القاعدة ، بال سبب على غير نص تشريعي

والقول بأن اإلثراء على حساب الغير فضالة ناقصة من شأنه أن  . بعض أركان الفضالة وبعض أحكامها وأسموها الفضالة الناقصة

فهناك فرق بين جوهري بينهما إذا جاز معه أن تعتبر الفضالة في بعض نواحيها تطبيقاً لبعض أحكام  . يشوه كال من النظريتين

ذلك أن هذا المبدأ نزعته  . تع معه أن يكون مبدأ اإلثراء بال سبب هو الذي يدخل في حدود الفضالةفهو فرق يم ، اإلثراء بال سبب

ويكفي أن يفتقر شخص فيثري شخص آخر على حسابه دون سبب قانوني حتى يرجع  ، فال عبرة فيه بالنية ، موضوعية ال ذاتية

إذ أن أساسها هو قصد الفضولي أن يدبر شؤون رب  ، أما الفضالة فنزعتها ذاتية إلى حد كبير . المفتقر على المثري بدعوى اإلثراء

يرجع الفضولي بكل ما  : ومن ثم وجد الفرق في الحكم . فما لم يوجد هذا القصد فال فضالة . العمل حيث تدعو الضرورة إلى ذلك

فالنظريتان مختلفتان إذن في هذا األمر  . لم يقصد خدمة المثري ويرجع المفتقر بأقل القيمتين إذ هو ، صرف جزاء ما قصد إليه

في األصل الذي يبنى عليه رجوع  –فاألولي أن تكون نظرية الفضالة  ، وإذا أريد أن تكون إحداهما تطبيقاً لألخرى . الجوهري

  . هي التطبيق لنظرية اإلثراء بال سبب - الفضولي ال في مدى هذا الرجوع

  : إلى العمل غير المشروع استنادها - 753

تحررت  ، ولم تعد قاعدة اإلثراء بال سبب في نظر الفقه تحتاج إلى نص تشريعي تستند إليه ، ومنذ دالت دولة الشراح على المتون

خرى فال بد أن يسندها الفقه إلى قاعدة قانونية أ . ولكنها بقيت ترسف في أغالل التبعية ، القاعدة من ربقة النصوص التشريعية

إما عن طريق المقابلة وإما عن طريق الجمع ما بين القاعدتين  . فأسندت إلى قاعدة العمل غير المشروع . معروفة تعيش في ظلها

  . تحت لواء المسئولية التقصيرية

وع هي أن كل من فالذين يقابلون ما بين قاعدة العمل غير المشروع قاعدة اإلثراء بال سبب يقولون إن القاعدة في العمل غير المشر

كذلك القاعدة في اإلثراء بال سبب هي أن كل من أثرى على حساب الغير دون سبب يلتزم  . أضر الغير بخطأه يلتزم بالتعويض

  . بالتعويض

يعبرون عن المعنى المتقدم بأسلوب آخر  - وعلى رأسهم بالنيول–والذين يجمعون ما بين القاعدتين تحت فكرة العمل غير المشروع 

ذلك أن من أثري على حساب غيره ال يجوز له أن يستبقي هذا اإلثراء  . قولون إن اإلثراء على حساب الغير هو عمل غير مشروعوي

  . وإال ارتكب خطأ يكون مسئوالً عنه مسئولية تقصيرية

ط فيها أن تقترن بخطأ من وهذه الواقعة ال يشتر . فإن مصدر التزام المثري دون سبب هو واقعة اإلثراء . وعيب هذا الرأي واضح

حتى يمكن وصفها بأنها عمل غير مشروع وغير المشروع إنما هو النتيجة التي  ، وال هي في ذاتها تعد خطأ من المثري ، المثري

  . ال الواقعة ذاتها ، أدت إليها الواقعة

                                                                                                                                                                    

في  181. وأصبح رقم المادة  . و بقى هذا االلتزام قائمًا حتى لو زال اإلثراء فيما بعد " الشخص عما لحقه من خسارة
 .  181عديل تحت رقم . مجلس النواب : وافا المجلس على المادة دون ت المشروع الن ائي

.  ، فاقترحت إضافة كلمة " مشروع " إلى عبارة " بدون سبب " فوافقت اللجنة على ذلك 275لجنة مجلس الشيوخ : تليت المادة 

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  . . مجلس الشيوخ :وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة 215وأصبح رقم المادة 

 .  ( 559ص  - 559ص 
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 : استنادها إلى قاعدة تحمل التبعة - 754

(  teisseire)  وتيسير(  ripert)  وقد ذهب إلى ذلك األستاذان ريبير
 (2595 . )

فعندهما أن نظرية اإلثراء بال سبب ما هي إال وجه  

ونظرية اإلثراء بال سبب تقرر أن من  . فهذه النظرية تقرر أن من كان نشاطه مصدراً لغرم تحمل تبعته . اآلخر لنظرية تحمل التبعة

فوجب  ، مصدراً لنقل قيمة مادية إلى مال المثري–عمالً كان أو ماالً  –نشاطه فالمفتقر قد كان  . كان نشاطه مصدراً لغنم جنى فائدته

ليس إال الوجه اآلخر للغرم (  le profit cree)  والغنم المستحدث . أن يسترد هذه القيمة ألنها من خلقة إذ هي نتيجة نشاطه

عليه أن كل شخص يثري من وراء نشاط الغير يرجع إذا صح لترتب  . وهذا الرأي تعوزه الدقة ( ( ، le risque creeالمستحدث 

وسنرى أن االفتقار والرجوع بأدني  . وألصح شرط االفتقار غير ضروري . وليس بأدنى القيمتين فحسب ، عليه الغير بكل ما أثرى

 القيمتين هما من األحكام األساسية في قاعدة اإلثراء بال سبب
 (2519  )

 

 : بل هي قاعدة مستقلة تقوم بذاتها ، ستتر إلى قاعدة أخرىقاعدة اإلثراء بال سبب ال ت - 755

وليست  ، فهي مصدر مستقل من مصادر االلتزام . والواقع من األمر أن قاعدة اإلثراء بال سبب هي قاعدة أصلية ال تتفرع عن غيرها

وهي تتصل اتصاالً مباشراً  . وال يتحمل التبعة ، وال بالعمل غير المشروع ( ، بل الفضالة هي التي تلحق بها)  ملحقة بالفضالة

أليس العدل يقضي بأن على حساب غيره دون حق يجب أن يعوض من افتقر؟  . المصدر األول لكل القواعد القانونية ، بقواعد العدالة

 يجعل أساسها العدالة ، القاعدة وهو الذي أخذنا عنه ، فلماذا تذهب في البحث عن سند للقاعدة إلى ما وراء هذا القانون الروماني ذاته
 (2512  )

 وكل من القاعدتين مرده العدالة ؟  ، ونبحث عنه في اإلثراء بال سبب ، ؟أليس العمل غير المشروع

 : وإذا سرنا في تحليل قاعدة اإلثراء بال سبب خطوة أبعد أمكن تأصيلها على الوجه اآلتي

أو كان القانون هو الذي قضى  ، إذا اتفق الشخصان على ذلك : حالتين اثنتيناألصل أن مال الشخص ال ينتقل إلى شخص آخر إال في 

 وهذه هي قاعدة اإلثراء بال سبب ، فإذا انتقل المال في غير هاتين الحالتين وجبت إعادته إلى صاحبه . بانتقال المال
 (2511  )

 

ألنها قاعدة بنيت  ، ماً مستقالً ويكون لها كيان ذاتيوقتاً طويالً حتى تكسب قوا ، على وضوحها ، وقد اقتضت هذه القاعدة العادلة

فحولته  ، والقانون ال يهضم من قواعد العدالة إال ما تدخلت فيه الصياغة . فلم تصقلها الصنعة القانونية ، رأساً على العدالة والداهية

ولذلك وجب أن نسير في طريق الصياغة  . املمن قواعد خلقية أو اجتماعية أو اقتصادية إلى قواعد قانونية تلتزمها الناس في التع

  . وان نكشف من هذه الناحية عن طبيعة هذا المصدر من مصادر االلتزام وعن مغايرته للمصادر األخرى ، إلى مدي أبعد

(  fait juridique)  الواقعة التي ترتب االلتزام في ذمة المثري هي واقعة اإلثراء على حساب الغير دون سبب وهي واقعة قانوني

وهي واقعة مشروعة ألن اإلثراء ال يستلزم أن يقترن به  . ومن ثم اختلف اإلثراء عن العقدK ( acte juridique)  ال عمل قانوني

  . ومن ثم اختلف اإلثراء عن العمل غير المشروع ، خطأ من المثري كما قدمنا فقد يثري وهو حسن النية بل قد يثري دون علمه

وفي  . وم على انتقال قيمة مالية من ذمة إلى أخرى دون أن يكون لهذا االنتقال سبب قانوني يرتكز عليه كمصدر لهواإلثراء واقعة تق

  . هذا أيضاً نرى أن اإلثراء واقعة تختلف عن واقعة العقد وعن واقعة العمل غير المشروع

ومن ثم فهو مصدر  . من حيث ما اشتمل عليهفاإلثراء بال سبب يختلف إذن عن العقد وعن العمل المشروع من حيث طبيعته و

كما يقوم  ، وإنما يقوم رأساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني . ال يستند إلى مصدر آخر وال يتفرع عنه ، لاللتزام مستقل قائم بذاته

  . العقد وكما يقوم العمل غير المشروع

 ، سبب ويرسم أحكامها أما األركان فهي أن يكون هناك إثراء في جانب والتحليل على هذا الوجه يحدد أركان قاعدة اإلثراء بال

  . دون أن يقوم سبب قانوني لهذا اإلثراء ، يترتب عليه افتقار في جانب آخر

  . وأما األحكام فتتلخص في أن المثري يرد إلى المفتقر ما أثرى به األول في حدود ما افتقر به الثاني

 ويبقي أن نعرض إلى تفاصيل هذه األركان واألحكام 

                                                 

  (
2595
 .  111ص  2595أنظر المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  ( 

  (
2519
، وأسند مبدأ اإلثراء بال سبب رأساً إلى  عن هذا الرأي في كتابة " القاعدة األدبية " ( Ripert)  وقد رجع األستاذ ريبير ( 

 .  قواعد األخالق

  (
2512
يونية سنة  11وحكماً ثانياً في  - 997ص  11م  2529مايو سنة  11أنظر في هذا المعني محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

أبريل  15وحكماً رابعاً في  - 99ص  51رقم  21جازيت  2511ديسمبر سنة  29وحكماً ثالثاً في  - 552ص  17م  2521

 .  929ص  59م  2517سنة 

  (
2511
 .  251ص  - 259ص  2551" القاهرة سنة  يقرب من هذا الدكتور أبو عافية في رسالته " التصرف القانون المجرد ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أركان اإلثراء بال سبب  -الفرع األول  

 : أركان ثالثة - 756

 : قدمنا أن أركان قاعدة اإلثراء بال سبب ثالثة

هي أركان القاعدة إذا هذه  . انعدام السبب القانوني لهذا اإلثراء(  9 . افتقار الدائن المترتب على هذا اإلثراء(  1إثراء المدين (  2

أن تكون دعوى اإلثراء دعوى احتياطية أو أن يكون  ، كما قدمنا ، توافرت قامت دعوى اإلثراء وليس من الضروري بعد ذلك

  . اإلثراء باقياً وقت رفع الدعوى

 إثراء المدين - المبحث األول 

 (Enrichissement du debiteur ) 

  : وجوب تحقق اإلثراء - 757

فال  ، ذلك أن مصدر االلتزام الذي يترتب في ذمته إنما هو هذا اإلثراء . ن لقاعدة اإلثراء بال سبب هو أن يتحقق إثراء المدينأول رك

كما لو وفي شخص ديناً عن شخص آخر وتبين أن هذا الدين قد  ، أما إذا لم يتحقق اإلثراء فال التزام . بد من تحققه حتى يقوم االلتزام

 فهنا لم يتحقق اإلثراء في جانب الشخص اآلخر وال رجوع للشخص األول عليه . أو أنه ال وجود لهسبق الوفاء به 
 (2519 . )

وإنما  

ويمكن القول كذلك إن الصغير إذا افترض  . غير المستحق على ما سنرى . يرجع هذا بما دفع على من دفع له إذا توافرت شروط دفع

  . وال بقاعدة اإلثراء بال سبب إذا ضاع المال فلم يتحقق اإلثراء . القرض إذا أبطلهال بعقد  ، ماالً فأضاعه لم يكن مسئوالً 

وان يكون  ، وأن يكون مباشراً ولكن يجوز أن يكون غير مباشر ، واألصل في اإلثراء أن يكون إيجابياً ولكن يجوز أن يكون سلبياً 

  . مادياً ولكن يجوز أن يكون معنوياً 

 : واإلثراء السلبياإلثراء اإليجابي 

 : اإلثراء اإليجابي - 758

 يتحقق اإلثراء اإليجابي عادة بأن تضاف قيمة مالية إلى ذمة المدين
 (2515 . )

  ً عينياً كان أو شخصياً  ، ويتم هذا بأن يكسب المدين حقا

أسالك خفية كان ما استهلكه قيمة فإذا استهلك شخص قدراً من المياه أو النور عن طريق مواسير أو  . أو أن يزيد فيما يملك من ذلك

 مالية أثرى بها
 (2519 . )

 . وإذا أقام الحائز للعقار المرهون بناء في هذا العقار أثرى الدائن المرتهن من وراء هذا البناء إذ يزيد ضمانه 

م نزعت العين من يده كان وإذا قام المستأجر الذي انفسخ عقد إيجاره قبل انقضاء مدته بتحسينات في العين التي رسا عليه مزادها ث

  . في هذا إثراء لمن تؤول إليه العين

 بل من طريق منفعة يجنيها أو عمل يستثمره ، وقد يتحقق اإلثراء اإليجابي ال عن طريق إضافة قيمة مالية إلى ذمة المدين
 (2511 . )

 

 مثل المنفعة منزل انتفع به شخص دون عقد إيجار
 (2511 . )

 هندسومثل العمل تصميم قام به م 
 (2517  )

أو لحن ألقه موسيقي وانتفع 

                                                 

  (
2519
 .  591ص  59م  2517يونيه سنة  1يونية المختلطة في  1أنظر محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2515
 .  79ص  9م  2751ديسمبر سنة  12أنظر محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2519
 .  219ص  21م  2599مارس سنة  12أنظر محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2511
. فقد كان الفقه في فرنسا يشترط أن يتحقق اإلثراء عن طريق  ولم تخط قاعدة اإلثراء بال سبب هذه الخطوة إال بعد تطور ( 

. ثم تطور فأجاز أن  ( ( 157رينار ص  - 299فقرة  9ديموج  - 917فقرة  5) أوبري ورو  إضافة حق إلى مال المدين

 .  ( 57ص  1) بالنيول وريبير وإسمان  منفعة أو عمل يكون اإلثراء ناتجاً عن

  (
2511
وقد قضت محكمة النقض بأنه " إذا كانت المطالبة بأجر األرض مؤسسة على أن المدعى عليه شغلها بغير حق وبذلك حرم  ( 

األرض حق البقاء  ، وكان واقع الحال أن المدعى عليه قد أدعى أن للمباني المشغولة بها مالكها المدعى من االنتفاع بها

، فإن المدعى يكون بهذا الحكم مستحقاً للتعويض  ، ثم حكم بعدم حقه في ذلك وبوجوب اإلزالة والقرر عليها ورفض إزالتها

، واألجر  ، ألن المالك لم يتعهد له بهذا االنتفاع عن فعل المدعى عليه بال نظر إلى ادعائه عدم انتفاعه بالمباني بعض الزمن

. ولذلك يكون المدعي عليه مسئوالً  إنما هو في مقابل شغل أرضه بال مسوغ قانوني ال في مقابل االنتفاع بالمبانيالذي يطلبه 

 9مجموعة عمر  2551مايو سنة  1) محكمة النقض في  عن أجر األرض من يوم استحقاقه عليه إلى يوم إزالة المباني "

 22يق االنتفاع بالعين انتفاعاً مؤقتاً محكمة النقض الفرنسية في . وأنظر أيضاً في اإلثراء عن طر ( 291ص  19ص رقم 

 .  27 - 2515داللوز األسبوعي  2517ديسمبر سنة 

  (
2517
 .  997 11م  2529مايو سنة  11أنظر محكمة االستئناف المختلطة في  ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وعارف األنساب يهدي الوارث إلى  ، ومثل العمل أيضاً خطيبة تعمل لخطيبها دون أجر ثم ال يتم الزواج . بهذا أو بذلك دون عقد

 مشتريوالسمسار ال تتم الصفقة على يديه ولكنه هو الذي يجمع بين البائع وال . ميراث كان يجهله دون اتفاق على األجر
 (2515 . )

  

 : اإلثراء السلبي - 759

فيثري هذا إثراء سلبياً عن طريق النقص فيما  ، ومن صور هذا اإلثراء أن يوفي شخص بدين على آخر . وقد يكون اإلثراء سلبياً  

تحتاج إليه من والتاجر يحضر للزوجة ما  ، مثل ذلك المستأجر يقوم بالترميمات الجسيمة وهي واجبة على المؤجر . عليه من ديون

 والمشتري لعقار مرهون يدفع دين الراهن ، مؤونة ونفقتها واجبة على الزوج
 (2519 . )

  

ومن صور اإلثراء السلبي كذلك أن يجنب الشخص خسارة كان وقوعها محتماً فيثري إثراء سلبياً بقدر ما تجنب من خسارة مثل ذلك 

وربان السفينة يلقي ببعض ما تحمل السفينة حتى ينقذ السفينة من  ، جارهالجار يتلف متاعاً له حتى يطفئ حريقاً شبت في منزل 

 الغرق
 (2512 . )

  

                                                 

  (
2515
التجارية في الخارج يكون قد أثري وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المتجر الذي ينتفع بجهود شخص وبصالته  ( 

 .  ( 119ص  91م  2519مارس سنة  5) محكمة االستئناف المختلطة في  على حسابه

، ولم يلتزموا في عقدهم  وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه " إذا اشترى أشخاص أرضًا ودفعوا ثمن ا كاماًل للبائع ( 1140)  
، ووجد أن ا مرهونة هي واهنرض المبيعة  باقي اهنرض المملوكة للبائع . ثم اشترى شخص آخر بدفع أي دين على اهنرض

، كان الذين اشتروا قبله ملزمين بأن يسددوا للمشتري المذكور ما دفعه  ، فسدد ما على اهنرض كل ا من ديون  لسواه من قبل
قد استفادوا فعاًل من دفع صاحب  ، إال إن م ، هننه مع التسليم بعد االلتزام هؤالء المشتر ن شخصيًا بالدفع عن أرض م

،  . وال يجوز أن يستفيدوا هذه الفائدة على حساب غيرهم بدون مقابل اهنرض المشتركة مع أرض م في ضمان الدين
، بل كان مجبرًا على سداده ليدفع عن أرضه خطر نزع  خصوصًا وان المشتري لم يكن متطوعًا في سداد ذلك الدين

سيلة أخرى لدفع هذا الخطر ما دام أن الدين مضمون برهن غيره قابل للتجزئة على أرضه وأرض ، ولم يكن لديه و  الملكية
الباقين والقول بغير ذلك وبعدم التزام من اشتروا قبال بدفع ما سدده عن م المشتري اهنخير من الدين المطلوب على أرض م 

،  خذ مبلغ بال مقابل يكون أيضًا بتوفير مبلغ واجب الدفع، هنن اإلثراء كما يكون بأ فيه كل معنى اإلثراء على حساب الغير
) محكمة  ، فبداًل من أن تنقص تبقى كما هي " هنن هذا التوفير يز د من طر ا غير مباشر في ثروة الملتزم بالدفع

 .  ( 161ص  41رقم  16المحاماة  1191أبر ل سنة  21االستئناف مصر في 

الذي يضمن أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله من م الحا في المطالبة بجميع ما وقضت محكمة النقض بأن " الكفيل 
) اهنول  ، وليس له قبل المدينين اآلخر ن إال أحد سبيلين جديد ( 800) م  من القانون المدني 101دفعه عنه عماًل بالمادة 

من القانون  111يرجع به علي م وذلك عماًل بالمادة  أن يستعمل باسم مكفولة حقه قبل م في المطالبة بما يجوز له أن (
جديد  141) م  111أن يرجع علي م بدعوى اإلثراء على حساب الغير عماًل بالمادة  ) والثاني ( . جديد ( 291) م  المدني

 .  ( 61ص  21رقم  2مجموعة عمر  1194يناير سنة  4) محكمة النقض في  (
 2– 2515جازيت دي باليه  2515فبراير سنة  21داد دين المثري محكمة النقض الفرنسية في أنظر أيضاً في اإلثراء عن طريق س

 .  291 - 2 - 2511داللوز  2515يونية سنة  5وحكماً آخر في  - 129 -

  (
2512
، فيتقدم شخص  أن يتقدم ناظر وقف يطلب شراء أطيان بمال البدل المتجمد–من قضاء محكمة النقض –ومثل ذلك أيضاً  ( 

، ويثبت أن األطيان المراد شراؤها ليست ملكاً للبائع بل هي موقوفة وال يصح التصرف  حتسباً يعارض في إتمام الصفقةم

. فيثمر جهده فائدة كبرى لجهة الوقف إذ يقيه ضياع آالف من الجنيهات كانت على وشك الضياع لو تم االستبدال الذي  فيها

افتقر بقدر ما تكفله من مصروفات وأتعاب محاماة للوصول إلى النتيجة التي . فالشخص المحتسب هنا قد  عمل على منعه

. وتكون مطالبة هذا  ، وجهة الوقف قد أثرت على حسابه بقدر ما جنيها من خسارة كانت على وشك تحملها وصل إليها

، وتكون  ع بما استفادالشخص المحتسب لجهة الوقف بما تجشمه من مصروفات وأتعاب محاماة هي مطالبة ممن أفاد لمنتف



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : اإلثراء المباشر واإلثراء الغير مباشر

 : اإلثراء المباشر - 761

إما يفعل المفتقر وإما بفعل  ، مباشرة من مال المفتقر إلى مال المثري ، في أية صورة من صوره ، يكوكن اإلثراء المباشر إذا انتقل 

 والمستأجر يقوم بالترميمات الجسيمة في العين المؤجرة ، مثل االنتقال بفعل المفتقر من يدفع دين غيره . المثري نفسه
 (2511 . )

ومثل  

 ومن يستهلك المياه والنور من مواسير وأسالك خفية ، االنتقال بفعل المثري من يستولي على مال لغيره دون حق
 (2519 . )

وقد يكون  

  . فيكون اإلثراء مباشراً  ، كما يحدث في طرح البحر ، االنتقال بقوة قاهرة

 اإلثراء غير المباشر - 761

وقد يقع تدخل األجنبي عن طريق عمل  . ويكون اإلثراء غير المباشر إذا تدخل أجنبي في نقله من مال المفتقر إلى مال المثري : 

وكفرقة إطفاء الحريق تتلف متاعاً للغير حتى تتمكن  ، ما تحمل إلى البحر إلنقاذ الباقي من الغرقمادي كربان السفينة يلقي ببعض 

 وكالمغتصب يبني بمواد غيره في األرض المغتصبة ، من إطفاء الحريق
 (2515 . )

مثل ذلك  . وقد يقع التدخل عن طريق عمل قانوني 

فيرجع الميكانيكي وهو  ، وينفسخ عقد بيع السيارة ، إلصالحها"  يميكانيك"  ثم يدفعها إلى ، أن يشتري شخص سيارة من آخر

ويكون المشتري هنا هو األجنبي الذي تدخل بعمل قانوني في نقل اإلثراء من  ، المفتقر بمصروفات اإلصالح على البائع وهو المثري

 ميكانيكي إلصالح السيارةوالعمل القانوني هو عقد المقاولة الذي أبرمه المشتري مع ال . المفتقر إلى المثري
 (2519 . )

ومثل ذلك أيضاً  

فإذا حجز المالك على زراعة المسـتأجر التي انتفعت  ، مستأجر األرض الزراعية يشتري سماداً لألرض من تاجر دون أن يدفع ثمنه

 ، بالسماد جاز للتاجر وهو المفتقر أن يرجع على المالك وهو المثري بقدر ما عاد به السماد على الزراعة من نفع في حدود الثمن

 وتدخله وقع عن طريق عمل قانوني هو شراء السماد . واألجنبي الذي تدخل هنا هو المستأجر
 (2511 . )

ومثل ذلك أخيراً أن يعمد  

                                                                                                                                                                    

.  ( 2259ص  919عمرا رقم  2مجموعة  2591يونية سنة  5) محكمة النقض في  دعواه هي دعوى اإلثراء بغير سبب

يناير  29أنظر أيضاً في اإلثراء عن طريق تجنيب المثري خسارة أو التوفير عليه في مصروف محكمة النقض الفرنسية في 

 .  255فقرة  9ديموج  - ( 27)  1755فقرة  5. وانظر في هذا المعني بودري وبارد  929 - 2 - 2521سيريه  2711سنة 

  (
2511
رقم  19المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  25انظر في أمثلة أخرى من القضاء المصري محكمة استئناف مصر في  ( 

أبريل سنة  5محكمة االستئناف المختلطة في  - ) الراسي عليه المزاد أحدث إصالحات في العين التي رسا مزادها عليه ( 59

) المستأجر الذي أبطل إيجاره أو فسخ أحدث  299ص  51م  2515ديسمبر سنة  92وفي  192ص  25م  2591

مايو سنة  11وفي  295ص  12م  2595يناير سنة  17محكمة االستئناف المختلطة في  - إصالحات في العين المؤجرة (

مارس سنة  5محكمة االستئناف المختلطة في  - ندس الذي قام بعمل مشروعات أو تصميمات () المه 997ص  11م  2529

وفي  191ص  95م  2551يونية سنة  29وفي  51ص  21جازيت  2511ديسمبر سنة  29وفي  119ص  91م  2519

 .  ) التاجر والمحامي والسمسار يؤدون خدمات دون سابق انفاق ( 17ص  91م  2555أول مارس سنة 

  (
2519
. أنظر أيضاً استئناف  ) وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( 219ص  21م  2599مارس سنة  12استئناف مختلط في  ( 

 5استئناف مختلط في  - ) شخص ينتفع بنقود مملوكة لغيره دون عقد قر ( 27ص  5م  2751نوفمبر سنة  25مختلط في 

 .  لوكاً لغيره دون عقد إيجار () شخص يسكن عقاراً مم 997ص  15م  2521مايو سنة 

  (
2515
وقد يكون األجنبي المتدخل بعمل مادي هو ناظر الوقف يقترض ماالً دون إذن القاضي يدخل به تحسينات على العين  ( 

) محكمة االستئناف المختلطة في أول مارس سنة  الموقوفة فبطل القرض ويرجع المقرض على الوقف بدعوى اإلثراء

م  2529يناير سنة  12وفي  11ص  21م  2599يناير سنة  21وأنظر أيضاً استئناف مختلط في  ( 195ص  99م  2519

ص  7م  2751يناير سنة  1. وانظر أيضاً استئناف مختلط في  959ص  52م  2515أبريل سنة  5وفي  299ص  11

12  . 

  (
2519
 .  سيارة بدعوى العقدوللميكانيكي بداهة أن يرجع على المشتري الذي تعاقد معه على إصالح ال ( 

 - 42عدد يناير وفبراير ص  1111في رسالته المنشورة في مجلة مصر المصر ة سنة  ( Maravent)  أنظر مارافان ( 1146)  
هذا وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأنه " إذا عرض المالك أرضه للتأجير بالمزاد ورسا مزادها على شخص دفع 

موح في ا بتقديم عطاءات جديدة زرع اهنرض ثم آجرها المالك بناء على شرط في قائمة المزاد ، وبعد فوات المدة المس التأمين
، كان المالك ملزمًا بأن يرد إلى من رسا عليه المزاد قيمة ما صرفه في الزراعة هننه زرع في أرضه بحسن  يسمح له بذلك

سلم اهنرض بما علي ا من الزراعة إلى مستأجرة حا له أن . وإذا كان المالك  نية وهننه ال يجوز قانونًا اإلثراء بال مقابل
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 الفهرس العام

فترجع الشركة األولي وهي  ، مدير شركة إلى اختالس أسهم لها يرهنها في قرض يعود بالنفع على شركة أخرى هو أيضاً مديرها

انوني والعمل الق . واألجنبي الذي تدخل هنا هو المدير الذي أختلس األسهم ، المفتقرة على الشركة الثانية وهي المثرية بدعوى اإلثراء

الذي عن طريقه تم التدخل هو عمل من أعمال اإلدارة قام به المدير بالنسبة إلى الشركة الثانية فجعلها تنتفع بالقرض الذي حصل 

 عليه برهن األسهم المختلسة
 (2511 . )

  

 : اإلثراء المادي واإلثراء المعنوي

  : اإلثراء المادي - 762

 ً ما يتبين منه أن اإلثراء هو  ، والمباشر ، قدمناه من األمثلة في اإلثراء اإليجابي والسلبي وفيما . األصل في اإلثراء أن يكون ماديا

  . قيمة مالية أو منفعة مادية انتقلت إلى ذمة المثري

  اإلثراء المعنوي - 763

: ً يذ يجعله يثري إثراء عقلياً أو أدبياً أو فالمدرس وهو يعلم التلم . ولكن اإلثراء قد يكون معنوياً كأن يكون إثراء عقلياً أو أدبياً أو صحيا

 ً ً  . صحيا والمحامي وهو يحصل على حكم ببراءة المتهم يجعله يثري إثراء عقلياً  . فالمدرس وهو يعلم التلميذ يجعله يثري إثراء عقليا

 ً ً والطبيب وهو يشفي المريض يجع . والمحامي وهو يحصل على حكم ببراءة المتهم يجعله يثري إثراء أدبيا  . له يثري إثراء صحيا

 فهل يصلح اإلثراء المعنوي كاإلثراء المادي ركناً لقاعدة اإلثراء بال سبب؟ 

بعقبات ما لبثت أن  ، كما ارتطمت في اإلثراء الناتج عن منفعة أو عن عمل وفي اإلثراء غير المباشر ، ارتطمت هذه القاعدة هنا

وتحررت  ، ثم تطور فأجاز ذلك ، يأبى أن يتحقق اإلثراء عن طريق منفعة أو عمل فقد رأينا كيف أن النفقة في فرنسا كان . يذللها

ولكن قاعدة اإلثراء تحررت من هذا  ، ورأينا كيف أن النظرية األلمانية تأبي أن يكون اإلثراء غير مباشر . قاعدة اإلثراء من هذا القيد

أللماني والسويسري يشترطان في نصوصهما أن يكون اإلثراء ذا قيمة وهنا كذلك نرى أن القانون ا . القيد أيضاً في فرنسا وفي مصر

 ونرى جانباً من الفقه في فرنسا يقول بهذا الرأي ( ، auf dessen kosten)  مادية
 (2517 . )

ولكن قاعدة اإلثراء تحررت أيضاً من  

                                                                                                                                                                    

) استئناف  . أما الراسي عليه المزاد فال عالقة له بالمستأجر حتى يطالبه بشيء ما " يطالبه بما انتفع به من زرع غيره
رجوع الراسي . وهذا يالحظ هنا أن اإلثراء في حالة  ( 42ص  91رقم  99المجموعة الرسمية  1191ينايرسنة  21أسيوط 

، وفي حالة رجوع المالك على المستأجر هو إثراء غير مباشر بتدخل الراسي عليه  عليه المزاد على المالك هو إثراء مباشر
 .  المزاد عن طر ا أعمال مادية أو أعمال قانونية وفقًا لطبيعة العمل الذي قام به الراسي عليه المزاد لزراعة اهنرض

، فيحق  ية بغرس فيها زرعاً المقاول يقيم بناء على أرض مؤجرة تنفيذاً لعقد يتم بينه وبين المستأجروكالمستأجر لألرض الزراع

، واإلثراء هنا غير مباشر بتدخل من المستأجر عن طريق عمل قانوني هو العقد  للمقاول الرجوع على المالك بدعوى اإلثراء

ص  279رقم  19المحاماه  2595نوفمبر سنة  12ية الوطنية في ) أنظر محكمة مصر االبتدائ الذي تم بينه وبين المقاول

. ودعوى اإلثراء التي تعطي للمقاول في هذا القرض هي غير حق االمتياز الذي قرره القانون المدني الجديد  ( 519

ويالحظ في هذه األمثلة أن  - ( 99ص  51م  2515نوفمبر سنة  11) قارن حكم محكمة االستئناف المختلطة في  للمقاولين

المؤجر لم يشترط في عقد اإليجار أن يكون البناء أو الغراس له عند نهاية اإليجار وإال لكان إلثرائه سبب هو عقد اإليجار 

 .  كما سيأتي

  (
2511
ء غير . أما الفقه في مصر فكالقضاء يجير اإلثرا 911ص  29م  2592مايو سنة  11محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

وال يجيز  -.  ( 991حشمت أبو ستيت فقرة  - 917الموجز للمؤلف فقرة  - 211ص  - 215ص  1) والتون  المباشر

ص  - 219وص  219ص  - 212ص  Mosiou) أنظر رسالة وسيو القانونان األلماني والسويسري اإلثراء غير مباشر

) أنظر  ، يجير اإلثراء غير المباشر ، كالقانون القديم ة فهو. والقانون المصري الجديد لم ينحرف عن تقاليد الماضي ( 219

 .  ( 15وبخاصة آخر ص  15ص  - 12في هذا الموضوع رسالة مارافان ص 

  (
2517
ص  9ملحق مبسوط بودري  ( Bonnecase)  بنكاز - 157ص  ( 2519) المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  رينار ( 

لفقه في فرنسا الذي يتول بهذا الرأي هو الجانب الذي ينظر إلى قاعدة اإلثراء بال سبب . ويالحظ أن هذا الجانب من ا 959

، ال نظرة ذاتية على اعتبار أنها تنظم واجبات األفراد األدبية  نظرة مادية على اعتبار أنه تنظم عالقة ذمة مالية أخرى

ف " القاعدة األدبية في االلتزامات " وقد سبقت . ومن هذا الرأي األخير األستاذ ريبير في كتابه المعرو بعضهم ببعض

 .  اإلشارة إلى ذلك
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 وأصبح جمهور الفقهاء في مصر . هذا القيد الثالث
 (2515  )

 وفي فرنسا
 (2579  )

بجواز أن يكون اإلثراء معنوياً ما دام من يقولون 

 سواء في ذاته أو من ناحية االفتقار الذي يقابله ، المستطاع أن يقدر بمال
 (2572 . )

 وبهذا الرأي جرى القضاء في فرنسا 
 (2571  )

وفي 

 مصر
 (2579 . )

  

                                                                                                                                                                    

 .  ، كما في براءة المتهم وفي شفاء المريض وتجدر اإلشارة إلى أن بعض ضروب اإلثراء المعنوي يمكن اعتباره ذا قيمة مادية

  (
2515
 - 959ص  99اللتزام فقرة الدكتور حشمت في نظرية ا - 971ص  915الموجز للمؤلف فقرة  - 271ص  1والتون  ( 

 .  12ص  - 95ص  2555مجلة مصر المصرية سنة  ( Maravent)  مارافان

)  - 11ص  ( 1122) المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  رواست - 11ص  419فقرة  4بالنيول ور بير وإسمان  ( 1180)  
Mosiou )  110فقرة  9ديموج  - 161فقرة  2جوسران  - 1264فقرة  2بالنيول ور بير وبوالنجيه  –وما بعدها  114ص 

 .  211ص 
 prejudice)  ويالحظ أن اإلثراء المعنوي في قاعدة اإلثراء بال سبب عاني من الصعوبات في االعتراف به ما عاناه الضرر األدبي

moral ) دبي قد أصبح اآلن معترفاً به إلى حد أبعد من الحد الذي . على أن الضرر األ في نظرية المسئول التقصيرية

ص  2555ومارافان مجلة مصر المصرية سنة  299فقرة  9) أنظر في هذا المعني ديموج  اعترف فيه باإلثراء المعنوي

ض عن إن التعوي ( 19ص  - 11) باريس ص  . ويقول األستاذ فرانسوا جوريه في كتابه في اإلثراء على حساب الغير ( 19

. ويعلل  الضرر األدبي في المسئولية التقصيرية أوسع مدى من التعويض عن اإلثراء المعنوي في قاعدة اإلثراء بال سبب

)  ، بل عوض عن الخسارة التي لحقت بالضرر ( equivalent)  ذلك بأن التعويض في المسئولية التقصيرية ليس عديالً 

conipensation )  والعديل غير  اإلثراء بال سبب فالتعويض هو عديل اإلثراء ال عوض عنهعن هذه الخسارة عأما في .

. فإذا لم يكن اإلثراء  ، إذا الخسارة األدبية التي ال يمكن تقديرها بمال قد يكون لها عوض ول يكون لها عديل العوض

ح أن يقوم ركناً في القاعدة ، فال يص المعنوي مما يمكن تقديره بمال تعذر أن يكون له عديل وإن جاز أن يكون له عوض

. ونحن نرى أن التمييز ما بين العديل والعوض في نظرية اإلثراء بال سبب دون نظرية المسئولية  اإلثراء بال سبب

 .  التقصيرية إنما يرجع إلى متخلف من نزعة االستعصاء المألوفة التي تزال نظرية اإلثراء بال سبب تواجهها حتى اليوم

  (
2572
 .  12مارافان مجلة مصر العصرية ص  - 55ص  199فقرة  1نيول وريبير وإسمان أنظر بال ( 

  (
2571
 - 2 - 51داللوز  2751يونية سنة  29وفي  - 591 - 2 - 19دالللوز  2719يولية سنة  29محكمة النقض الفرنسية في  ( 

وفي  - 211 - 2 - 2522لوز دال 2529وفي ديسمبر سنة  - 121 - 2 - 2521داللوز  2597نوفمبر سنة  99وفي  - 951

) األجر عن التدريس  129 - 1 - 15داللوز  2715فبراير سنة  9محكمة مونبلييه في  - 272ص  2517ديسمبر سنة  22

ديسمبر  19محكمة إكس في  - ف حالة إعسار والد التلميذ وسنرى في موضوع آخر أن إثراء التلميذ هنا له سبب قانوني (

) تحسين حالة مريض في مستشفي األمراض العقلية وكانت قواعد الفضالة هي المنطقية  19 - 1 - 59سيريه  2777سنة 

 .  في هذه القضية (

) االنتفاع بالصالت التجار ة وقد سبقت اإلشارة  261ص  94م  1121مارس سنة  1محكمة االستئناف المختلطة في  ( 1189)  
ص  992رقم  11) المحاماة  1191يونية سنة  26الوطنية في ومع ذلك أنظر حكمًا لمحكمة طنطا  - إلى هذا الحكم (

تقول فيه : " أما اإلثراء اهندبي الذي يستتبع تحسين حالة فرد أو جماعة من ناحية أدبية احتمالية محضة فال يعطي  ( 104
اد في ثروةالمدين العقلية حقًا في دعوى اإلثراء بال سبب وإن كان القضاء الفرنسي قد أجاز أخيرًا هذه الدعوى للدائن الذي ز 

 .  والخلقية كالمربي "
وقد استعملنا لفظ المعنوي " هنا بمعني فشمل اإلثراء الصحي والجسمي  -ونحن ال نتردد في القبول بجواز أن يكون اإلثراء معنوياً 

)  و في ظل القانون المدني الجديد، سواء في ظل القانون المدني القديم أ ويعتبر هذا النوع من اإلثراء عادة إثراء ذا قيمة مادية

. فلو أن بعثة لآلثار وفقت إلى كشوف أثرية تزيح الغموض عن  ( 1حاشية رقم  12أنظر مارافان مجلة مصر العصرية من 

، لجاز في رأينا  ، وكان االتفاق بينهما وبين مصلحة اآلثار أن يكون لهذه المصلحة ملكية هذه الكشوف حقائق علمية وتاريخية

في حدود ما  -وهنا يمكن تقديرها بالمال –يكون لدائني هذه البعثة الرجوع على مصلحة اآلثار بما أثرت به من قيم معنوية أن 

 .  لهم من ديون في ذمة البعثة صرفت في القيام بهذه الكشوف األثرية
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 افتقار الدائن -المبحث الثاني  

 (Appauvrissement du creancier ) 

 قة السببية باإلثراءاالفتقار وعال - 764

فيجب إذن أن يكون هناك افتقار في جانب  . الركن الثاني لقاعدة اإلثراء بال سبب هو افتقار الدائن افتقاراً ترتب عليه إثراء المدين : 

 وأن يكون هناك عالقة سببية مباشرة ما بين افتقار الدائن وإثراء المدين ، الدائن
 (2575 . )

  

 روجوب تحقق االفتقا - 765

ذلك أن  . لم يكن هناك مجال لتطبيق قاعدة اإلثراء ، فإذا تحقق اإلثراء في جانب شخص ولم يقابله افتقار في جانب الشخص اآلخر: 

  . والمفروض أن االفتقار معدوم فال يلتزم إذن بشيء ، قيمة اإلثراء وقيمة االفتقار ، المثري ال يلتزم إال بدفع أدني القيمتين

وجمل هذه الحديقة حتى أصبحت سبباً في رفع قيمة  ، أنه أنشأ شخص حديقة في منزله يطل عليها منزل الجارويترتب على ذلك 

فأنه انشأ الحديقة لمنفعة وقد جنى هذه المنفعة  ، ولكن صاحب الحديقة لم يفتقر . فالجار في هذه الحالة يكون قد أثري ، منزل الجار

فال  ، ولم يخسر شيئاً  ، فهو قد أخذ المقابل لما أنفقه . جميلها قد عاد عليه بالفائدة التي قدرهاوما أنفقه في إنشاء الحديقة وت ، كاملة

 يرجع بشيء على جاره
 (2579 . )

  

 ، واستوفي هذه المنفعة كاملة ، إصالحات في العين المؤجرة تزيد في منفعتها ، دون اتفاق مع المالك ، كذلك إذا استحدث المستأجر

بل يجب  ، وليس له إال أن ينتزع ما استحدثه من اإلصالحات وأن يعيد العين إلى حالتها األصلية ، ى المالك بشيءفإنه ال يرجع عل

 عليه ذلك إذا طلب المالك
 (2571 . )

  

مادياً أو  ، مباشراً أو غير مباشراً  ، فيكون الفتقار إيجابياً أو سلبياً  . ويتحقق افتقار الدائن على النحو الذي يتحقق به إثراء المدين

  . معنوياً 

                                                 

  (
2575
، ويقيمون قاعدة  افتقار في جانب الدائنوقد رأينا أن بعض الفقهاء يذهب إلى أنه يكفي إثراء المدين دون أن يقابل ذلك  ( 

. ولكن  ( risque cree)  مقابلين بينهما وبين الضرر المستحدث ( profit cree)  اإلثراء بال سبب على المنفعة المستحدثة

سبقت ، وقد  ، لم يقيض لها النجاح وال في القضاء وال في النفقة ، كنظرية الضرر المستحدث أو تحمل التبعة هذه النظرية

 .  اإلشارة إلى ذلك

  (
2579
يقوى جسراً أو يشق ترعة أو يجمل مبنى أو  –ويقاس على هذا المثل كل حالة ينفق فيها الشخص لجلب منفعة يستوفيها  ( 

. ويمكن القول هنا إن  ، وإذا كان غيره قد أفاد من عمله فهو لم تلحقه أية خسارة فهو قد انتفع بقدر ما انفق –يصقع حياً 

، و سنرى ذلك عن بحث ركن  . ولكن " سبب " االفتقار غير " سبب " اإلثراء ار له سبب هو المنفعة التي حصل عليهااالفتق

 .  ( 112فقرة  1) أنظر بالنيول وريبير وإسمان  انعدام السبب

، فتقول في شخص يقيم  ويالحظ أن بعض المحاكم تعبر خطأ عن المعنى نحن بصدده بانعدام السببية المباشرة بين اإلثراء واالفتقار

بناء لمصلحته فيستفيد جاره عرضاً من هذا البناء أال محل هنا للمطالبة بدعوى اإلثراء " ألن المنفعة جاءت من طريق غير 

 2597يناير سنة  21) الواسطي في  . كون بين االستفادة والضرر رابطة السببية "" والواجب أن ي … …مباشر " 

 .  ( 2959ص  519رقم  27المجموعة الرسمية 

  (
2571
وسنرى عند الكالم في الفضالة أن المستأجر إذا أجرى إصالحيات في العين المؤجرة لمنفعته الشخصية ال يكون فضولياً  ( 

، ألنه لم يقصد بعمله إال تدبير شؤونه الشخصية ال تدبير شؤون المالك  ضالة على المالكوال يستطيع أن يرجع بدعوى الف

. وقد قضت محكمة استئناف  فالمستأجر في هذه الحالة ال يرجع على المالك ال بدعوى الفضالة وال بدعوى اإلثراء بال سبب

بب على حساب الغير ودعوى الفضولي هو أن يكون مصر في هذا المعنى بما يأتي : " أن محل تطبيق نظرية اإلثراء بغير س

اإلثراء بغير سبب من األسباب القانونية ولن يكون عمل الفضولي لحساب المالك ال لحسابه الخاص لغرض الوصول إلى 

. فمستأجر األرض الذي يجري تحسينات فيها ويقيم مباني ويغرس أشجاراً بقصد تسهيل وسائل  االنتفاع بالعين شخصياً 

،  تغالل واالستعمال الشخصي رغم الخطر الصريح عليه في عقد اإليجار بعدم إجراء شيء من ذلك إال بأمر المالكاالس

)  . يكون ملزماً بإزالة أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك بما أوجده من التحسينات في العين المؤجرة "

.  ( 299ص  11رقم  27المحاماة  - 219ص  7رقم  97ية المجموعة الرسم 2591أبريل سنة  11استئناف مصر في 

 .  ، وكان األولي أن تؤسسه على انعدام االفتقار ويبدو أن المحكمة أست رفض دعوى اإلثراء على انعدام السبب القانوني
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  االفتقار اإليجابي واالفتقار السلبي - 766

فإذا انفق الراسي  . ويتحقق هذا عادة باإلنفاق . أو انتقص حق له ، عينياً كان أو شخصياً  ، يكون االفتقار إيجابياً إذا فقد المفتقر حقاً  :

أو قام مساهم في  ، أو دفع شخص ديناً في ذمة غير ه ، آخر عليه المزاد إلصالح العين التي رسا عليه مزادها ثم آلت إلى شخص

 شركة برفع دعوى تحمل نفقتها ليسترد من مدير هذه الشركة ماالً لها في يده
 (2571 ، )

ففي كل هذه األحوال يكون هناك افتقار إيجابي  

  . في جانب المفتقر

 ، ال بقدر ما تحمل من خسارة كما في االفتقار اإليجابي ، فيفتقر ، اويكون االفتقار سلبياً إذا فات المفتقر كان من حقه أن يحصل عليه

 . فيفتقر بما فاته من منفعة هي أجر هذا العمل ، مثل ذلك أن يقوم المفتقر دون اتفاق بأداء عمل للغير . بل بقدر ما فاته من منفعة

ومثل ذلك  . فيفتقر صاحب المنزل بما فاته من منفعة هي أجرة منزله ، ومثل ذلك أيضاً أن يسكن شخص منزالً آلخر دون عقد إيجار

والسمسار الذي  ، والعازف باألنساب الذي هدى الوارث إلى ميراثه ، والموسيقى صاحب اللحن ، أخيراً المهندس صاحب التصميم

 فافتقارهم إذن سلبي ، كل هؤالء افتقروا بما فاتهم من منفعة هي أجر عملهم ، جمع ما بين البائع والمشتري
 (2577 . )

  

كما هو األمر في  ، فكثيراً ما يحدث أن يقابل االفتقار السلبي إثراء إيجابي . ويالحظ أن االنتفاع السلبي ال يقابله ضرورة إثراء سلبي

مل أو المنفعة يكون إثراء فإن اإلثراء الناتج عن الع ، الحاالت المتقدمة وفي كل حالة أخرى يقدم فيها المفتقر عمالً أو منفعة للمثري

فمن يدفع دين  ، وبالعكس قد يقابل اإلثراء السلبي افتقار إيجابي . إيجابياً ويكون االفتقار المقابل لهذا اإلثراء افتقاراً سلبياً كما رأينا

  . غيره يفتقر افتقاراً إيجابياً يقابله إثراء سلبي في جانب المدين

 غير المباشر االفتقار المباشر واالفتقار - 767

وكل افتقار غير مباشر  ، فكل افتقار مباشر يقابلة إثراء مباشر ، وعلى العكس من ذلك االفتقار المباشر واالفتقار غير المباشر : 

ار يكون ذلك أن القيمة المالية إذا انتقلت مباشرة من مال المفتقر إلى مال المثري فإنه كال من اإلثراء واالفتق . يقابله إثراء غير مباشر

 . فكل من اإلثراء واالفتقار غير مباشر ، تدخالً مادياً أو تدخالً قانونياً  ، وإذا انتقلت القيمة المالية بتدخل أجنبي . مباشراً في هذه الحالة

  . وقد مرت بنا األمثلة على كل ذلك

 : االفتقار المادي واالفتقار المعنوي - 768

فإنه كاإلثراء قد يكون معنوياً فالشخص الذي نفع متجراً  ، مادياً كما مر بنا في األمثلة المتقدمةوإذا كان األصل في االفتقار أن يكون 

 ً  بصالته التجارية الواسعة لم يفتقر افتقاراً مادياً بل معنويا
 (2575 . )

وهذا هو الشأن في افتقار المهندس الذي يعمل في مصنع فيعثر  

 على اختراع يفيد منه المصنع
 (2559 . )

  

 : السببية المباشرة بين االفتقار واإلثراء - 769

 ً وتقوم  . أن يكون هذا االفتقار هو السبب المباشر في إثراء المدين ، كما أسلفنا القول ، وال يكفي أن يتحقق االفتقار بل يجب أيضا

كما رأينا في األمثلة التي قدمناها في  ، السببية المباشرة ما بين االفتقار واإلثراء إذا كانت واقعة واحدة هي السبب المباشر لكل منهما

 . هو دفع الدين ، فإن افتقاره وإثراء المدين لهما سبب مباشر وأحد ، فإذا دفع شخص دين غيره . الصور المختلفة لإلثراء واالفتقار

السلبية المباشرة التثبت  بل يكفي حتى تقوم هذه ، وليس من الضروري أن تكون واقعة هي السبب المباشر لكل من اإلثراء واالفتقار

يستخلصها قاضي الموضوع من ظروف  ، وهذه مسألة واقع ال مسألة قانون . من أن إثراء المدين لم يكن ليتحقق لوال افتقار الدائن

 القضية وال معقب عليه في ذلك
 (2552 . )

  

تقا على النحو الذي حللنا به عالقة السببية ما بين وعند تعدد أسباب اإلثراء يجوز أن نحلل عالقة السببية المباشرة بين اإلثراء واالف

(  equivalence des causes)  ويمكن هنا أيضاً المفاضلة بين نظريتي تكافؤ األسباب . الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية

ما بين االفتقار واإلثراء فإذا  والوقوف عند نظرية السبب المنتج للقول بوجود سببية مباشرة ( ، canse etficiente)  والسبب المنتج

ويترتب على ما قدمناه أن المدينة إذا اتسعت  . تبين أن االفتقار كان هو السبب المنتج لإلثراء وجدت العالقة المباشرة فيما بينهما

                                                 

  (
2571
ئناف المختلطة أنظر محكمة االست - 19ص  1جازيت  2522ديسمبر سنة  19محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطة في  ( 

 .  912ص  59م  2517أبريل سنة  19وقارن محكمة االستئناف المختلطة في  - 597ص  52م  2515يونية سنة  9في 

  (
2577
 .  99ص  51رقم  21جازيت  2511ديسمبر سنة  29أنظر في هذا المعنى محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2575
  ) وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( 119ص  91م  2519مارس سنة  5محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2559
 .  997ص  11م  2529مايو سنة  11محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2552
بالنيول  - 997ص  5أوبرى ورو وبارتان  - 291فقرة  9ديموج  - 59ص  - 52مارافان مجلة مصر العصرية ص  ( 

 .  199فقرة  1وريبير وإسمان 
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فعلو  . مة المبانيفليس من الضروري أن تكون هناك سببية مباشرة ما بين اتساع رقعة المدينة وعلو قي ، وقعتها وعلت قيمة مبانيها

إذ  ، ولكن هذا السبب ال يكون في الراجح هو السبب المنتج ، هذه القيمة يرجع ألسباب متعددة قد يكون اتساع رقعة المدينة من بينها

 بل يحدث أن يكون صغر المدينة هو السبب في علو قيمة المباني ، أن المباني في كثير من المدن الصغيرة عالية القيمة
 (2551 . )

ولكن  

 توسيع شارع قديم أو فتح شارع جديد يكون في كثير من األحوال هو السبب المنتج في علو قيمة األرض الواقعة على جانبي الشارع
 (2559 . )

  

 انعدام السبب  -المبحث الثالث  

 (Absence de cause ) 

                                                 

  (
2551
 .  192ص  291فقرة  9ظر في هذا المعنى ديموج أن ( 

و ؤ د ذلك القوانين الخاصة التي تجعل للحكومة الحا في تقاضي تعو ض من مالك اهنراضي على جانبي الشارع الجديد  ( 1119)  
 .  في مقابل ما ظفروا به من علو قيمة أراضي م بسبب هذا الشارع الجديد

) كوالن وكابيتان وجوليودي  ، فال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء افتقار الدائن مقترنًا بخطأ منههذا وهناك رأي يقضي بأنه إذا كان 
 - 1261فقرة  1111بار س سنة  2بالنيول ور بير وبوالنجيه  - 211ص  111فقرة  1118بار س سنة  2المورانديير 

يولية سنة  11)  در من محكمة النقض الفرنسية. و ستند هذا الرأي إلى حكم ص ( 406ذهني بك في نظر ة االلتزام فقرة 
في قضية ثبت في ا أن مصروفًا أعطى مدينًا قرضًا ليفي بدين عليه مضمون برهن  ( 919 - 1 - 1881داللوز  1881

، وترتب على هذا اإلهمال  ، وأهمل المصروف في أن يقوم بإجراءات الحلول محل الدائن المرت ن اهنول في الدرجة اهنولي
، وترتب على هذا اإلهمال أن الدائن المرت ن في المرتبة  رف في أن يقوم بإجراءات الحلول محل الدائن المرت ن اهنولالمص

. فرجع المصروف على هذا الدائن بدعوى اإلثراء إذ قد استفاد من افتقار المصرف فأصبح  الثانية ارتفع إلى المرتبة اهنولي
، وبنت حكم ا على أن المصرف قد أهمل في  ، فرفضت المحكمة دعوى المصرف في المرتبة اهنولي وجاء المصرف بعده

. والرأي الصحيح في نظرنا أن المصروف ترفض دعواه ال هننه أهمل في عدم اتخاذ إجراءات  عدم اتخاذ إجراءات الحلول
ولي قد أثرى بسبب مشروع إذا ، بل هنن الدائن الذي ارتفع إلى المرتبة اهن الحلول كما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية
 .  ، وسنرى تفصيل ذلك في الكالم عن سبب اإلثراء استفاد بمقتضى مركز قانوني وضعه فيه القانون 

. ذلك أنه متي ثبت أن شخصًا افتقر  وال يوجد في القواعد العامة التي يقوم علي ا مبدأ اإلثراء بال سبب ما يؤ د الرأي الذي تنقذه
.  ، سواء اقترن بإهمال منه أو لم يقترن  ، فإن العدالة تقضى بتعو ض المفتقر ابه دون سبب مشروعفاغتنى غيره على حس

، وهذا اهنساس قائم سواء كان مفتقر  وإنما وجب التعو ض هنن أحد الشخصين اغتني على حساب اآلخر دون سبب مشروع
 .  م ماًل أو غير م مل

راء بال سبب لم يخل بعضها من أن يكون المفتقر فيها مهمالً بل سئ النية فمن بنى فمن أو يؤيد ذلك أن التطبيقات التشريعية لبدأ اإلث

. كذلك لم يميز المشروع فيمن يتعامل مع ناقص  ( 515) م  غرس في أرض غيره ولو بسوء نية لم يحرم من التعويض

 . ( 251) م  ا طلب ناقص األهلية إبطال العقداألهلية بين حسن النية وسيئها فكالهما يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء فيما إذ

. وانظر الدكتور حشمت أبو  وقد نقلنا عنه ما قدمناه في هذا الصدد 979) أنظر في هذا الموضوع الموجز للمؤلف فقرة 

 .  . ( في آخرها 991ستيت في نظرية االلتزام فقرة 
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  : تجرد اإلثراء عن سبب يبرره - 771

وللمثري أن  ، ذلك أن اإلثراء كان له سبب فال محل السترداده . أن يتجرد اإلثراء عن سبب يبرره ، حتى تقوم دعوى اإلثراء ، يجب

 يحتفظ به ما دام أن له سبباً يبرر الحصول عليه
 (2555 . )

  

الذي وكان هذا االختالف من أهم العوامل في تعقيد نظرية اإلثراء وفي الغموض "  السبب"  ولكن الفقهاء اختلفوا في تحديد معنى

في "  سبب اإلثراء"  ثم نبين معنى ، ونحن نستعرض في إيجاز بعضاً من هذه اآلراء الفقهية المتعارضة . أحاط بها حقبة طويلة

  . القانون المصري الجديد

  : اختالف الفقهاء في تحديد معنى السبب

 : المعنى األدبي - 771

"  ةالقاعدة األدبي"  يرى األستاذ ريبير في مؤلفه المعروف
 (2559  )

وعنده أن اإلثراء  . أن المعنى المقصود من السبب هو معنى أدبي

ولذلك نراه يسمى اإلثراء بال  . يكون له سبب إذا كان من العدل أن يستبقى المثري ما أفاده من اإلثراء دون أن يرد منه شيئاً للمفتقر

ي تقدير ما إذا كان من العدل أن يستبقى المثري إثراءه فال وهو يترك للقاض ( . enrichissement" )  اإلثراء غير العادل"  سبب

 هو أيضاً إلى هذا المعنى األدبي(  Bonnecase)  و إال حكم به ويذهب األستاذ بنكاز ، يحكم بالرد
 (2551 . )

  

القاعدة من كل يجرد  ، هو المعنى العام للعدالة ، وغنى عن البيان أن ترك قاعدة اإلثراء بال سبب إلى معنى غامض غير محدد

  . أسباب الثبات واالستقرار

 المعني االقتصادي القانوني - 772

 ، عن اإلثراء(  compensation) )  فالسبب هو العوض . وتذهب طائفة أخرى من الفقهاء إلى آن للسبب معنى اقتصادياً قانونياً  : 

  . " العوض"  وما دام اإلثراء عوض فهو ال يسترد غير أن هؤالء الفقهاء يختلفون فيما بينهم عندما يحاولون تحديد معنى

من (  droit moral)  من الناحية االقتصادية وهو الحق األدبي(  equivalent)  أنه هو البديل(  Maury)  فيرى األستاذ موري

 الناحية الخلقية
 (2551 . )

  

 ( . contre - partie)  فهو المقابل ، أن العوض ينطوي على معنى اعم من معنى البديل(  Rouast)  األستاذ رواستويرى 

يصلح قانوناً ألن يكون عوضاً لإلثراء يمنع من "  مقابل"  فأي . في أن للمقابل معنى قانونياً "  البديل"  عن"  المقابل"  ويختلف

 االسترداد
 (2557 . )

  

الذي يرجح حق المثري في استبقاء اإلثراء على حق (  contre - prestation" )  النظير"  ديموج أن العوض هو ويرى األستاذ

 المفتقر في استرداده
 (2555 . )

  

 ويحوطها الغموض ، ينقصها التحديد ، وكل هذه المعاني مبهمة كما نرى
 (2999 . )

  

                                                 

  (
2555
 .  929ص  59فقرة  2517أبريل سنة  15محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2559
 .  251فقرة  ( 

  (
2551
 .  272وفقرة  279فقرة  9ملحق مبسوط بودري  ( 

  (
2551
 Essai sur le role de la notion d quivalence en)  أنظر مؤلفه " بحث في معنى التعادل في القانون الفرنسي " ( 

dr civ . fr ) .  991ص  9جزء  . 

  (
2557
فقرة  1أنظر أيضاً بالنيول وريبير وإسمان  -وما بعدها  19ص  2511رواست المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  ( 

197  . 

  (
2555
 .  وما بعدها 212فقرة  9ديموج  ( 

ص  1114أنظر بحثًا في هذه المعاني المتضاربة في رسالة الدكتور محمود أبو عافية " التصرف المجرد " القاهرة سنة  ( 1100)  
. ونجد في هذه الرسالة بحثًا في تحديد معنى السبب في اإلثراء في القانون  ) النسخة الفرنسية ( 181ص  - 181

. ففي اهنعمال القانونية التي  . و ستخلص من هذا البحث أن القانون اهنلماني ال يقف عند معنى وأحد للسبب اهنلماني
)  يقوم التصرف إما على سبب الوفاء ( actes d attribntion patrimoniale)  يترتب علي ا نقل حا من ذمة إلى أخرى 

cause solvendi ) أو على سبب الدائنية  (couso credendi ) أو على سبب التبرع  (cause donandi )  والسبب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : معنى السبب في القانون المصري الجديد

  المصدر القانوني المكسب لإلثراءالسبب هو  - 773

فقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما يستخلص منه في  . والقانون المصري الجديد قاطع في تحديد معنى السبب :

 وضوح أن السبب هو المصدر القانوني الذي يكسب المثري اإلثراء فيجعل له الحق في استبقائه
 (2992 . )

  

وهذا  . فال يمت العتبارات أدبية كما يقول ريبير وال العتبارات اقتصادية كما يرى موري ، نى قانوني بحتفالسبب إذن له مع

الحق هذا ال يعدو مصدره أن يكون أحد المصدرين  . المعنى هو أن يكون للمثري حق قانوني في كسب اإلثراء الذي حصل عليه

  . العقد أو القانون : الذين تتولد منهما كل الحقوق

وتزاد إحكاماً  ، فتكسب نظرية اإلثراء بال سبب من وراء ذلك ثابتاً وصالبة ، واألولي أن نقف عند هذا المعنى المحدد المنضبط

وإذا كان القانون المصري الجديد قد آثر هذا  . ويتراوح عنها هذا الجو من الغموض والتحكم الذي كان يسودها في الماضي ، ودقة

                                                                                                                                                                    

لفرنسية هنا هو الغرض الشخصي المباشر الذي يقصده المتصرف وهو أقرب ما يكون إلى السبب في العقد في النظر ة ا
، فإنه يبقى مع ذلك  ولم يكن له سبب من هذه اهنسباب الثالثة ( acte abstrait)  . فإذا كان التصرف مجرداً  التقليدية
، ونرى من ذلك أن معنى " السبب "  . لكن إذا نقذه الدائن جاز للمدين أن يسترد ما دفعه بدعوى اإلثراء بال سبب صحيحاً 

. أما إذا أتي اإلثراء من  . هذا إذا كان اإلثراء آتيًا من تنفيذ تصرف مجرد السبب " في العقدفي اإلثراء هو نفس معنى " 
) بنى في أرض غيره  أو عمل إرادي صادر من أجنبي ) بنى في أرضه بأدوات غيره ( عمل إرادي صادر من المثري 

ه سبب إذا كان هناك مصدر قانوني يكسبه ، فيعتبر أن اإلثراء ل ) طرح البحر ( أو واقعة طبيعية بأدوات شخص ثالث (
 - 114) أنظر الرسالة في نسخت ا الفرنسية ص  . ) تقادم أو حسن نية أو انقضاء ميعاد أو قوة الشيء المفضي ( للمثري 
 .  ( 141ص 

ال سبب من اضطراب وينعى الدكتور أبو عافية على القانون األلماني هذا االزدواج في معنى السبب وما يلقيه في نظرية اإلثراء ب

. وهي كما نرى لها خاصية  ، فيقول : " تلك هي النظرية األساسية في اإلثراء بال سبب أوجزنا حدودها فيما تقدم وتعقيد

ً  ، هي أنها تأخذ السبب القانوني لإلثراء على معنيين بارزة أخذته  ) إضافة إلى الذمة ( . فإذا كان مصدر اإلثراء تصرفاً قانونيا

. أما إذا كان اإلثراء واقعة قانونية أخذته على معنى السبب  الذي يقصده المفتقر ( ziveck)  الغرض الشخصي على معنى

. وال غرابة إذن في أن يسلم الفقه األلماني باستحالة وضع صيغة واحدة  ومرجعه إرادة القانون ( Rechtsgrund)  المنشئ

، أحدهما يربطها بإرادة  ف يمكن إعطاء صيغة واحدة لفكرة لها معنيان. فكي لفكرة السبب في اإلثراء تغطي جميع الفروض

تبدو لنا مفككة متناثرة  -رغم إجماع الفقه األلماني عليها  -األفراد واآلخر يربطها بإرادة القانون ؟هذه الصيغة المزدوجة 

انون هما فكرتان تناقض إحداهما . فالغرض الشخصي ومرجعه اإلرادة الخاصة والسبب المنشئ ومرجعه إرادة الق األجزاء

بصفة –إن العيب في هذه النظرية يرجع …األخرى بحيث ال نستسيغ جمعهما تحت عنوان وأحد هو " السبب في اإلثراء " 

. فقد رأينا هذا الفقه يبدأ بالسؤال اآلتي  إلى الطريقة الفنية التي اتبعها الفقه األلماني لحل مشكلة السبب في اإلثراء -خاصة 

متى يكون اإلثراء بال سبب؟ وبعد أن يرفض اإلجابة عليه بصيغة عامة يأخذ في معالجة مختلف فروض اإلثراء بال سبب :

. وكل ما يمكن أن يقال لصالح هذه الطريقة هو ما فيها من يسر جاء من كونها تقليدية  كما هي معروفة في القانون الرماني

. ولكنها طريقة تنطوى على عيب خطير هو إغفال  وني الروماني فيها إلى يومنا هذاموروثة وسائدة في ألمانيا منذ دخول القان

، وهي إيجاد صيغة عامة لعنصر السبب تشمل جميع األحوال دون أن تتغير طبيعة هذا  المسألة األساسية في مادة اإلثراء

طقية وغن كان فيها ما يبرر البحث عن . ونحن ال نصدر في ذلك عن مجرد التمسك باالعتبارات المن العنصر بتغير الفروض

، ولكننا فضالً عن ذلك نرى أنا ما دمنا لم نصل إلى تلك الصيغة فإن مبدأ اإلثراء  صيغة واحدة إليضاح العالقات القانونية

 طبيقها ". فتحديد طبيعة السبب في اإلثراء هو األساس الذي تبني عليه نظرية اإلثراء وترسم حدود ت نفسه بظل قاصراً مقاتالً 

 .  ( 251ص  - 251أنظر أيضاً ص  - 279ص  - 271) رسالة الدكتور أبو عافية في نسختها العربية ص 

  (
2992
الثالث إال يكون لإلثراء الحادث أو االفتقار المترتب عليه سبب قانوني  ) والشرط ( ورد في هذه المذكرة ما يأتي : " ( 

، ألن بين العاقدين تصرفاً قانونياً هو  لى الموهوب له بدعوى اإلثراء بال سبب، فال يجوز للواهب مثالً أن يرجع ع يبررهما

 .  ( 552ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  عقد التبرع يبرز افتقار أحدهما وإثراء اآلخر "



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ألنه هو المعنى الذي يقول به الفقه في مصر فذلك ، المعني المحدد
 (2991 ، )

 وكثير من الفقهاء في فرنسا 
 (2999  )

وهو المعنى الذي 

 جرى به حكم القضاء في البلدين
 (2995  )

عقداً كان المصدر أو حكماً  . بهذا المعنى في كل من مصدريه"  السبب"  ويبق أن نستعرض

  . من أحكام القانون

 : عقد السبب في اإلثراء - 774

 قد يكون السبب الذي كسب المثري به اإلثراء هو العقد فيمتنع الرد 
 (2999 . )

ويغلب أن يكون العقد الذي هو سبب اإلثراء مبرماً ما  

فالطبيب إذا تعاقد مع المريض منعه العقد من الرجوع بدعوى اإلثراء والمقاول إذا تعاقد مع العميل بأجر  . بين المثري والمفتقر

 إجمالي منعه العقد من المطالبة بأية زيادة في األجر ولو حدث في التصميم تعديل أو إضافة
 (2991  )

وما يستنبطه العامل  ( . 197 م) 

رب العمل إذا كانت طبيعة األعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق 

 ( ، 1فقرة  177 م)  االبتداع أو إذا كان رب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات

 وعقد العمل هو الذي يمنع العامل من الرجوع على رب العمل
 (2991  )

ذا اشترط المؤجر أن يتملك عند نهاية اإليجار التحسينات وإ

التي يدخلها المستأجر في العين المؤجرة امتنع على المستأجر الرجوع على المؤجر بتعويض عن هذه التحسينات ألن عقد اإليجار 

 هنا سبب قانوني يمنع من هذا الرجوع
 (2997 . )

فأعادت شركة التأمين  ، وإذا أمن شخص على منزله من الحريق واحترق المنزل 

                                                 

  (
2991
ص  ( 2555) مجلة مصر المصرية سنة  مارافان - 997الدكتور حشمت أبو ستيت فقرة  - 971الموجز للمؤلف فقرة  ( 

. الدكتور  ( 2555نوفمبر سنة  7.  5 - 9972) جريدة المحاكم المختلطة عدد  الدكتور شفيق شحاته - 295ص  - 291

 - 277ص  1قارن والتون  - ( 275 - 279) نسخة فرنسية ص  محمود أبو عافية في رسالته " التصرف القانوني المجرد "

 .  259ص 

  (
2999
)  - 529فقرة  1كوالن وكابيتان  - 2119فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 1755فقرة  29مبسوط بودري  ( 

 121ص  2521رسالة من باريس  ( Vergniaud)  فيرنيو - 911فقرة  1جوسران  - ويقتصران على العقد سبباً لإلثراء (

 .  191ة من باريس ص رسال ( Mosiou)  موسيو - 291ص  2519رسالة من باريس  ( Budisthteano)  بوديشنيانو -

  (
2995
 - 2 - 55داللوز  2757أكتوبر سنة  27وفي  - 192 - 2 - 99دالللوز  2799مايو سنة  5محكمة النقض الفرنسية في  ( 

وفي  - 215 - 2 - 2515داللوز  2515نوفمبر سنة  21وفي  - 15 - 2 - 19داللوز  2519فبراير سنة  21وفي  - 299

فبراير  12وفي  - 2 - 2 - 2559.  داللوز 2595فبراير سنة  17وفي  - 215 - 2 - 2592داللوز  2592فبراير سنة  22

أما القضاء  12 - 1 - 2555جازيت دي باليه  2555مايو سنة  21وفي  - 97ص  2555داللوز األسبوعي  2555سنة 

 .  المصري فستعرض له تفصيالً فيما يلي

  (
2999
 .  191ص  199رقم  21جازيت  2511سنة مايو  1محكمة اإلسكندرية المختلطة في  ( 

  (
2991
 51م  2515نوفمبر سنة  11وفي  - 99ص  51رقم  21جازيت  2511ديسمبر سنة  29محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

 .  وهو يجعل السبب هنا القانون ال العقد ( 299) فان مارافان ص  99ص 

  (
2991
، جاز للعامل في  على أنه " إذا كان االختراع ذا أهمية اقتصادية جديةذاتها  197وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  ( 

. ويراعي في تقدير هذا  الحاالت المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة

ونرى في هذا الفرض الخاص أن عقد  . المقابل مقدرا المعونة التي قدمها رب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته "

، وأن بعضاً من هذا اإلثراء يبقى دون سبب وهو الذي يرجع به  العمل ال يكفي سبباً لجميع ما عاد على رب العمل من اإلثراء

 .  العامل على رب العمل

واإلنشاءات التي يجر  ا  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا اشترط في عقد اإليجار أن جميع التحسينات ( 1108)  
، فال يجوز للمستأجر أن يرجع بدعوى اإلثراء على المؤجر من  المستأجر في العين المؤجرة تكون للمؤجر عند ن اية اإليجار

. ومع ذلك إذا  أجل بئر ارتوازي أحدثه ضمن المنشآت التي أقام ا وركب عليه آلة رافعة فأصبح كل ذلك عقارًا بالتخصيص
، وأن الماء اآلتي من هذا البئر ساعد كثيرًا على  بت أن إحداث البئر االرتوازي لم يكن واردًا في عقد اإليجاركان من الثا

) استئناف مختلط في  تحسين اهنرض المؤجرة وما في ذمة المؤجر للمستأجر بسبب مبادأته الموفقة بإنشاء البئر االرتوازي 
حكمة االستئناف لم تجعل عقد اإليجار سببًا يشمل اإلثراء اآلتي . وظاهر أن م ( 218ص  91م  1122مارس سنة  21

، وقاصته في دين على المستأجر نشأ من  ، واعتبرت هذا اإلثراء دون سبب من البئر االرتوازي هننه لم يكن واردًا في العقد
 عدم تحسينه لجزء من اهنرض المؤجرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كان إثراء المؤمن بقيمة المنزل بعد أن أعيد بناؤه وقيمته في حالته األصلية سببه عقد التأمين فال ترجع  ، بناءه تنفيذاً لعقد التأمين

 شركة التأمين عليه بدعوى اإلثراء
 (2995 . )

الموكل بدعوى  وإذا أحسن الوكيل اإلدارة حتى زاد الربع زيادة كبيرة فال رجوع له على 

 اإلثراء ألن عقد الوكالة يمنع من ذلك
 (2929  )

وال يجوز للبائع أن يرجع على المشتري بدعوى اإلثراء لمطالبته بباقي ثمن المبيع ألن 

 عقد البيع هو مناط تحديد حقوق كل من المتعاقدين
 (2922 . )

  

ويقوم العقد مع ذلك سبباً قانونياً  ، ن يكون المفتقر طرفاً فيهوقد يكون العقد الذي هو سبب اإلثراء مبرماً بين المثري والغير دون أ

ويتركها للمؤجر عند نهاية  ، مثل ذلك مستأجر يستحدث تحسينا ت في العين المؤجرة . لإلثراء يمنع المفتقر من الرجوع على المثري

 ، من المستأجر فحسب وقد رأينا هذا في مثل متقدم ال ، فيكون عقد اإليجار هذا مانعاً من الرجوع على المؤجر ، اإليجار طبقاً للعقد

مع أن الدائن  ، بل أيضاً من الدائن الذي عجل للمستأجر نفقات هذه التحسينات أو من المقاول الذي قام بها دون أن يقبض أجر عمله

 . ات على حساب الدائن أو المقاولوالمقاول لم يكونا طرفاً في عقد اإليجار وهو السبب القانوني إلثراء المؤجر بقيمة هذه التحسين

وهو )  وسبب اإلثراء هو عقد اإليجار الذي أبرم بين المثري ، والمفتقر هو الدائن أو المقاول ، والمثري في هذا المثل هو المؤجر

(  وهو المستأجر)  وشخص آخر غير المفتقر(  المؤجر
 (2921  )

ويهب ما أثري به  ، ومثل ذلك أيضاً شخص يثري على حساب آخر

                                                                                                                                                                    

 .  دث إصالحات في العين لمنفعته الشخصية ال يعتبر فضولياً وسنرى عند الكالم في الفضالة أن المستأجر الذي يستح

  (
2995
 - 2595دللوز  2599يولية سنة  12. انظر أيضاً في هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية في  977الموجز للمؤلف فقرة  ( 

2 - 272  . 

  (
2929
 .  529ص  59م  2517يونية سنة  1محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

قضت محكمة النقض بأنه " حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فال قيام لدعوى اإلثراء بال سبب على حساب وقد  ( 1111)  
. فإذا كان الثابت بالحكم أن  ، بل تكون أحكام العقد هي مناط تحديد حقوق كل المتخاصمين وواجباته قبل اآلخر الغير

، ثم عدل طلباته إلى طلب الحكم له بباقي القسطين  مسة أقساطالبائع طالب المشتري منه بباقي الثمن المقسط على خ
، ولتصور  ، ثم أراد أن يطالب باهنقساط الثالثة الباقية ، وقضى له بذلك ، موصوفًا هذا الباقي خطأ بأنه باقي الثمن اهنولين

ى نظر ة اإلثراء بغير سبب على ، أقام بدعواه بالمطالبة ب ا عل أنه قد سد في وجه طل ا باعتبارها باقية من ثمن المبيع
، وبأن  ، بأنه ال محل لالستناد إلى هذه النظر ة ، بعد استعراض وقائع الدعوى  ، ومحكمة الموضوع حكمت حساب الغير

، فإن قضاءها بذلك سليم ال  حا البائع في المطالبة باهنقساط الباقية القائم على أساس الشراء ال يزال بابه مفتوحًا أمامه
 .  ( 114ص  81رقم  1مجموعة عمر  1192ديسمبر سنة  22) نقض في  ليه "مطعن ع

هذا وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه " متى كان هناك عقد يحكم عالقات الطرفين فال محل لتطبيق قاعدة اإلثراء على حساب 

. فإذا كان المستأجر قد التزم في  عاقد، فإن هذه القاعدة هي مصدر ال تعاقدي لاللتزام فال يكون لها على حث يوجد الت الغير

، ثم دفع للصراف  ، وتعهد بأن يدفع األموال األميرية على أن تخصم له من أجرة األطيان عقد اإليجار بأجرة ري األرض

، لخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري  على ذمة األموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على األطيان المؤجرة

، وحفظت للمؤجر أن  ، خصمتها المحكمة من أجرة األطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة األموال ملتزم هو بهاال

 2555نوفمبر سنة  21) نقض في  ، فإنها تكن قد أخطأت " يرجع بها على المستأجر بدعوى اإلثراء على حساب الغير

تخصم محكمة الموضوع من أجرة األطيان ما دفعه المستأجر من . وكان الواجب أال  ( 595ص  291رقم  5مجموعة عمر 

، ألن هذه الزيادة لم يثر بها المؤجر إذ أن الحكومة خصمتها من أجرة الري وهذه دين شخصي  الزيادة على األموال المستحقة

، بل ألن  يمنع من الرجوع. ال ألن هناك سبباً لإلثراء  ، فال يرجع المستأجر بهذه الزيادة على المؤجر في ذمة المستأجر

. ومتى امتنع رجوع المستأجر على المؤجر بالزيادة لم يصبح هناك محل لرجوع المؤجر على  اإلثراء ذاته غير موجود

 هذا هو في نظرنا الوضع القانوني الصحيح للقضية التي نحن بصددها–المستأجر بدعوى اإلثراء أو بغيرها من الدعاوى 

  (
2921
لكالم في اإلثراء غير المباشر أنه إذا لم يكن في عقد اإليجار شرط ما يجعل التحسينات من حق المؤجر عند وقد قدمنا عند ا ( 

، ويجوز للدائن وللمقاول في هذه الحالة الرجوع على  ، فال يصلح عقد اإليجار ألن يكون سبباً إلثراء المؤجر نهاية اإليجار

 - 991األستاذ حشمت بوسنيت فقرة  - 992ص  - 999ص  529فقرة  1) قارن كوالن وكابيتان  المؤجر بدعوى اإلثراء

 .  ( 195فقرة  1وانظر بالنيول وريبير وإسمان 
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 الفهرس العام

ألن هذا قد أثرى بسبب قانوني  ، فال يستطيع المفتقر في هذه الحالة أن يرجع بدعوى اإلثراء على الموهوب له ، إلى شخص ثالث

 وإن لم يكن المفتقر طرفاً في هذا العقد ، وهو عقد الهبة
 (2929 . )

  

ويقوم العقد مع ذلك سبباً قانونياً  ، دون أن يكون المثري طرفاً فيهوقد يكون العقد الذي هو سبب اإلثراء مبرماً بين المفتقر والغير 

فال يجوز له الرجوع على الموكل بدعوى  ، مثل ذلك أن يتعاقد شخص مع وكيل ولكن ال باعتبار أنه وكيل باسمه الشخصي . فإلثراء

(  ريوهو غير المث)  وبين الوكيل(  وهو المفتقر)  اإلثراء ألن هناك عقداً أبرم بينه
 (2925 . )

ومثل ذلك أيضاً أن يتعاقد شخص مع  

ألن الشريك في شركة المحاصة  ، فال يجوز له الرجوع بدعوى اإلثراء على أحد الشركاء اآلخرين ، أحد الشركاء في شركة محاصة

مانعاً من رجوع المتعاقد  فيكون العقد الذي أبرم مع الشريك ، يتعاقد باسمه الشخصي ال باسم الشركة وال باسم أحد من بقية الشركاء

 وذلك بالرغم من أن العقد أبرمه المفتقر مع غيرهم ، اآلخر على بقية الشركاء الذين أثروا من وراء هذا العقد
 (2929 . )

  

  السبب في اإلثراء حكم من أحكام القانون - 775

فيكون قيام هذا السبب مانعاً  ، راً لكسب اإلثراءوقد يكون سبب اإلثراء ليس عقداً بل حكماً من أحكام القانون يصلح أن يكون مصد :

مثل ذلك العمل غير المشروع يكون  . ألن المثري يكون قد أثري بسبب قانوني ، للمفتقر من الرجوع على المثري بدعوى اإلثراء

                                                 

، فإذا أراد الرجوع على  ، فقد يكون الواهب مصرًا فال يستطيع المفتقر أن يحصل منه على حقه وهذه حالة تلف النظر ( 1119)  
، إذا الموهوب  بلغت النظر هو أننا قدمنا هنا جلب المنفعة على درة الضرر. والذي  الموهوب له يجز له ذلك لما قدمناه

. ومن أجل ذلك اشتمل المشروع  ، وهو يسعى لدرء الضرر عن نفسه ، يفضل على المفتقر ، وهو يستبقي منفعة جلب ا له
وقد جرى على الوجه  ع (من هذا المشرو  218) هو الفقرة الثانية من المادة  التم يدي على نص خاص في هذه المسألة

. وقد جاء  اآلتي : " فإذا تبرع المثري بما أثرى به كان من صدر له التبرع مسئواًل أيضًا عن التعو ض ولكن بقدر ما أثرى "
، فليس لمن افتقر حا  في المذكرة اإليضاحية في صدد هذا النص ما يأتي : " فإذا تصرف المثري بعوض فيما أثرى به

. أما إذا كان  ، هنن هذا اهنخير قد أثرى بمقتضى سبب قانوني هو التصرف نفسه در له التصرفالرجوع على من ص
، هنصل أن ينحصر حا الرجوع في المثري ما دام من صدر له التبرع قد أثرى  التصرف على النقيض من ذلك بغير مقابل

، مقدمًا بذلك  صدر له التبرع بمقدار ما أثرى  . يبد أن المشروع قد أثبت حا الرجوع على من بسبب قانوني هو عقد التبرع
، وفقًا  ، و كون للمفتقر في هذا الفرض أن يرجع على المثري أو على من صدر له التبرع درء الصرر على جلب المنفعة

،  جنيه 800جنيه وبلغت قيمة اإلثراء بالنسبة للمثري  1000. فإذا كان مبلغ ما أصابه من خسارة  لمصلحته في ذلك
) مجموعة اهنعمال  ، فمن مصلحة المفتقر أن يرجع على من صدر له التبرع " جنيه 100النسبة لمن صدر له التبرع وب

، فقد  ومما يؤسف له أن هذا الحل العادل خال منه المشروع عند خروجه من لجنة المراجعة - ( 112ص  2التحضير ة 
. وهذا ما ورد في اهنعمال التحضير ة في هذا الصدد : "  ي حذفت هذه اللجنة النص المشار إليه بدعوى أنه غير ضرور 

من المشروع واقترح إدخال تعديالت لفظية وحذف الفقرة الثانية لعدم  218المشروع في لجنة المراجعة : تليت المادة 
من هذا . وأقر البرلمان المشروع خاليًا  وقد سبا ذكر ذلك ( 119ص  2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  . ضرورت ا "

 .  النص
 29م  2592مايو سنة  11أنظر في مثل آخر لعقد مبرم ما بين المثري والغير يكون سبباً لإلثراء محكمة االستئناف المختلطة في 

.  ) شخص سرقت منه سندات وتعاقد اللص مع شخص آخر للحصول على مبلغ من المال في نظير هذه السندات 911ص 

وهو المثري –جع بدعوى اإلثراء على هذا الشخص اآلخر ألن العقد المبرم بين هذا األخير فال يجوز لصاحب السندات أن ير

 .  . هذا ما لم يكن الشخص اآلخر الذي تعاقد مع اللص سيء النية ( يعتبر سبباً لإلثراء -وهو غير المفتقر  -وبين اللص  -

  (
2925
 .  211ص  51م  2515ديسمبر سنة  25محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2929
. ومع ذلك أنظر حكماً منها  117ص  29م  2592أنظر في هذا المعنى محكمة االستئناف المختلطة في أول مايو سنة  ( 

 .  291ص  29م  2599فبراير سنة  25بغير هذا المعنى في 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ألنه قد كسبه بسبب  . عويضفال يلتزم من أخذ تعويضاً عن ضرر أصابه برد هذا الت . سبباً قانونياً يمنع من الرجوع بدعوى اإلثراء

فإذا أقر ناظر الوقف بدين على الوقف كان إقراره  ، ومثل ذلك التقادم يمنع من استرداد اإلثراء . قانوني هو العمل غير المشروع

سقط بهذه المدة  وما ، فإذا رجع الدائن بدعوى اإلثراء فيما يتعلق بفوائد الدين فر يرجع بها إال فيما لم يسقط منها بخمس سنين ، باطالً 

 يمنع التقادم من استرداده
 (2921 . )

فإذا استبعد أحد دائني التفليسة بحكم  ، كذلك قوة الشيء المقضي يعتبر سبباً مانعاً من دعوى اإلثراء 

فإنه ال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء على السنديك وال على أحد من سائر  ، حاز قوة الشيء المقضي ألنه لم يتقدم في الميعاد

 الدائنين
 (2921 . )

فال يجوز للحكومة أن تقول إنه أثرى  ، وإذا لحقت بالموظف إصابة جعلته يستحق معاشاً قبل أن يبلغ السن القانونية 

ألن استحقاقه للمعاش بسبب اإلصابة هو حكم  ، وغ السندون سبب بقيمة االستقطاعات التي كان يجب خصمها من مرتبه إلى حين بل

 والقانون هنا هو قانون المعاشات ، من أحكام القانون
 (2927 . )

وإذا أهمل المقاول فلم يقيد حق امتيازه ضاع هذا الحق ودخل مع سائر  

سبب هو حكم القانون القاضي بوجوب  ألن إثراءهم له ، وال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء على هؤالء الدائنين ، دائني التفليسة

 القيد للمحافظة على حق االمتياز
 (2925 . )

  

                                                 

  (
2921
 .  251ص  1جازيت  2521أبريل سنة  11محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

  (
2921
يناير سنة  29) محكمة االستئناف المختلطة في  م يتقدم دائن في الميعاد يعارض في قائمة التوزيع النهائيةوكذلك إذا ل ( 

 .  ( 11ص  55م  2592وفي أول ديسمبر سنة  - 257ص  59م  2592

  (
2927
في المجلة انظر أيضاً هنرى وليون مازو  - 57 - 2 - 2515داللوز  2519ديسمبر سنة  12محكمة النقض الفرنسية في  ( 

 .  272ص  2555الفصلية للقانون المدني سنة 

كذلك إذا سدد مصروف دائنًا مرت نًا  - 121 - 1 - 1121دالللوز  1129فبراير سنة  12محكمة النقض الفرنسية في  ( 1111)  
الذي استوفي حقه لم وأغفل أن يتخذ اإلجراءات القانونية للحلول مجلة فسبقه رهن قانوني كان متأخرًا عن الدائن المرت ن 

)  يجز للمصرف الرجوع على صاحب الرهن القانوني بدعوى اإلثراء هنن تقدمه على المصرف له سبب هو حكم القانون 
وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم وقررنا عند اإلشارة  919 - 1 - 1881يولية سنة داللوز  11محكمة النقض الفرنسية في 
كذلك إذا وضع شخص يده  - راء ليس هو إهمال المفتقر بل هو وجود سبب قانوني لإلثراء (إليه أن المانع من دعوى اإلث

، ثم استحقت اهنرض وقد ملك المستحا البناء  على أرض ال يملك ا ورهن ا في قرض أقام به بناء على هذه اهنرض
د على اهنرض يبطل لصدوره من غير ، فإن الرهن الذي رتبه واضع الي بااللتصاق فامتد الرهن القانوني إلى هذا البناء

) محكمة  ، وال يستطيع الدائن أن يرجع على الزوجة بدعوى اإلثراء هنن إلثرائ ا سببًا قانونيًا هو حكم من أحكام القانون  مالك
وتقضى المحاكم الفرنسية بأنه إذا قام مدرس  - ( 121 - 2 - 1108داللوز  1101يونية سنة  1بار س االستئنافية في 

، فإنه يستطيع  ، وأراد المدرس الرجوع على الوالد فوجده مصراً  عطاء تلميذ دروسًا خاصة بمقتضى اتفاق مع والد التلميذبإ
) محكمة  الرجوع على التلميذ بدعوى اإلثراء في ماله الخاص هنن التلميذ قد أثرى إثراء عقليًا بفضل هذه الدروس الخاصة

. وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم عند الكالم في  219 - 2 - 61داللوز  1861نة فبراير س 9مونبلييه االستئنافية في 
 - 610رقم  1819جورنال دي باليه  1812أغسطس سنة  11أنظر أيضًا محكمة إكس االستئنافية في  -اإلثراء المعنوي 

) مجلة مصر  ذ مارافان. و رى اهنستا ( 118 - 2 - 19داللوز  1812يناير سنة  11ومحكمة بو االستئنافية في 
. بحا أن المدرس ال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء على التلميذ هنن اإلثراء هنا له سبب  ( 101ص  1111العصر ة سنة 

، ولكن المدرس يستطيع أن يرجع على التلميذ بدعوى الفضالة هننه كان يعمل  قانوني هو التزام والد التلميذ بتعليم ولده
. وإذا كان ناظر الوقف يعمل دون أجر بعد أن  ، ودعوى الفضالة خير له من دعوى اإلثراء لتلميذ معاً لمصلحته ولمصلحة ا

يمنعه من المطالبة بأجر على أساس أن الوقف قد اثري على  -وهو ناظره  -، فإن مركزه القانوني من الوقف  نزل عن أجره
. ومن ثم  ، سواء عمل بأجر أو نزل عن أجره أنه ناظر الوقف. فج وده هذه واجبة بحكم القانون على اعتبار  حساب ج وده

ال يذهب إلى ما ذهبت إليه محكمة النقض في مثل هذه الصورة من أن الرابطة العقدية بين ناظر الوقف وج ة الوقف هي 
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 أو أن يكون اإلثراء باقياً وقت رفع الدعوى  ال ضرورة لن تكون دعوى اإلثراء دعوى احتياطية   -المبحث الرابع 

  موقف القانون المدني الجديد - 776 

 سبب أن هذه القاعد ة لم تستقم قاعدة مستقلة إال منذ عهد قريب وأنها حتى بعد أن ذكرنا في التطور التاريخي لقاعدة اإلثراء بال :

وإال أنها استعصت على الطفرة فلم  . صار لها كيان ذاتي بقيت مغلولة بقيود ال يفسرها إال ما صاحب القاعدة من تطبيق في الماضي

  . فإنه ال يستطيع أن يبررها . يخ القاعدة أن يفسرهاإذا استطاع تار ، تستطيع أن تظفر باستقاللها إال مقيداً بشروط

أن دعوى اإلثراء بال سبب دعوى احتياطية ال  ، منذ قامت القاعدة مستقلة ، وقد ألف الفقه والقضاء في فرنسا وفي مصر أن يقررا

ر باسترداده يجب أن يكون قائماً وقت وأن اإلثراء الذي يطالب المفتق . يجوز االلتجاء إليها إال إذا انعدمت كل وسيلة قانونية أخرى

  . والمبتدع لهذين القيدين هما الفقيهان الكبيران أن أوبري ورو على ما مر بنا . رفع الدعوى

فظال يقوالن بأن من  ، ولكنه هو القضاء بقيا جامدين إزاء القيد الثاني . وقد بدأ الفقه في فرنسا وفي مصر يكسر من أغالل القيد األول

  . وى اإلثراء أن يكون اإلثراء قائماً وقت رفع الدعوىشروط دع

ثم  ، أما القانون المصري الجديد فقد تكفل بتكسير القيدين معاً كما أسلفنا القول فهو لم يشترط أن تكون دعوى اإلثراء دعوى احتياطية

 ما بعدعلى أن التزام المثري يبقى قائماً ولو زال اإلثراء في215هو قد نص صراحة في المادة 
 (2919 . )

فتم بذلك تحرير القاعدة من  

  . وأقيمت على أساس من المنطق السليم ، قيودها

  . ها نحن نستعرض كال من هذين القيدين لنبرر موقف القانون المصري الجديد منهما

                                                                                                                                                                    

. وهذا هو ما  اقدية، إذ الرابطة بين الناظر والوقف هي رابطة قانونية ال رابطة تع التي تمنع من المطالبة بدعوى اإلثراء
قررته محكمة النقض في هذا الصدد : " اهنصل في الوكالة أن ا تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صر ح بخالف ذلك أو 

. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يحمل بغير أجر مقابل ما لم يوجد  شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل
. فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يحمل  ني يتضح من حالة الوكيلشرط صر ح بخالف ذلك أو شرط ضم

. وال يقبل من هذا الناظر قوله إنه ال يصح أن يثري الوقف على  بغير أجر إقراراته المتكررة فإن ا ال تكون قد خالفت القانون 
لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين وهذه  ، فإن دعوى اإلثراء على حساب الغير ال يكون ل ا محل إال إذا حساب ج وده
 .  ( 422ص  261رقم  1مجوعة عمر  1111يونية سنة  11) نقض  ليست حالته "

.  وهذا مثل آخر لوجود سبب لإلثراء هو حكم من أحكام القانون :دائن مرتهن تزل عن مرتبته إلى دائن مرتهن آخر متأخر عنه

. ولكن الدائن الذي حل محله لم يتمكن لسبب  لم ينل في التوزيع إال جزءاً من حقهوترتب على ذلك أنه تأخر في المرتبة ف

. فقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يجوز للدائن الذي نزل  يرجع إلى إجراءات التوزيع من الحصول على كل حقه

ئن الذي حل محله من الحصول على كل عن مرتبته الرجوع بدعوى اإلثراء على من أثرى من الدائنين بسبب عدم تمكن الدا

. ويمكن تعليل ذلك بأن اإلثراء هنا له سبب قانوني هو  ( 257ص  59م  2592يناير سنة  92) استئناف مختلط  حقه

 .  األحكام القانونية الواجبة االتباع في التوزيع

  (
2919
اكتفي المشروع بهذه الشروط الثالثة دون أن وهذا ما جاء بالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :وقد  ( 

يضيف إليها شرطين آخرين نصت عليهما بعض تقنينات تأثرت مما كان مأثوراً من الممانعة أو التحرز في قبول مبدأ 

ذا من التقنين اللبناني وهي تنص على ه 251) قارن المادة  . فال يشترط أن يظل اإلثراء قائماً إلى وقت رفع الدعوى اإلثراء

 157، وهذا ما تقضى به صراحة المادة  بل يكون الرد واجباً ولو زال اإلثراء فيما بعد الشرط في حالة اإلثراء بحسن النية (

. وال يشترط كذلك أال يكون للدائن دعوى سوى  من التقنين األرجنتيني ( 1959) أنظر في هذا المعني المادة  من المشروع

. وال  ، بل يجوز له أن يباشر هذه الدعوى ولو هيأ له القانون طريقاً آخر إليها الستيفاء حقهدعوى اإلثراء يستطيع أن يلجأ 

، وقد قصد  مبقياً على ما كان لدعوى " رد غير المستحق " من صفة احتياطية أو تبعية ( 251) المادة  يزال التقنين اللبناني

 .  ( 551ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . المشروع إلى إهمال هذا الشرط فتعمد إغفال النص عليه "
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 ال ضرورة ألن تكون دعوى اإلثراء دعوى احتياطية  -المطلب األول  

 القانون الفرنسي - 1 

 : الفقه والقضاء بادئ األمر على أن تكون دعوى اإلثراء دعوى احتياطية اتفاق - 777

ومنذ أعلنت محكمة النقض  ، على ما مر بنا في التطور التاريخي لهذه الدعوى ، منذ تحررت دعوى اإلثراء وأصبحت دعوى مستقلة

لم يعرض لتنظيمها نص في  ، ى حساب الغيروهي تقوم على مبدأ عادل يحرم اإلثراء عل ، أن دعوى اإلثراء بال سبب"  الفرنسية

ويكفي لقبولها أن يتقدم المدعى بإثبات أنه جعل من يرفع عليه الدعوى يثري  ، فهي ال تخضع في استعمالها ألي شرط معين ، القانون

 عن طريق تضحية تحملها هو أو عمل شخصي قام به
 (2912  )

عوى اإلثراء وأن د ، ساد شعور قوى بأن تطوراً خطيراً قد وقع . "

وأنه يجدر  ، فتحولت من النقيض إلى النقيض . أصبحت طليقة من كل قيد . بعد أن كانت ترسف في أغالل التبعية لدعوى الفضالة

  . فال تطغى على جميع نواحي القانون . البحث عن قيد تنضبط به

"  وى اإلثراء بال سبب أال يكون هناك لدى المدعيفقررا أنه يشترط في دع . وسرعان ما عثر األستاذان أوبري ورو على هذا القيد

"  دعوى أخرى ناشئة من عقد أو شبه عقد جريمة أو شبه جريمة
 (2911 . )

)  وفهم ذلك على أن دعوى اإلثراء هي دعوى احتياطية 

action subsidiaire  )الفرنسية أن اعتنقت هذا وما لبثت محكمة النقض  . ال يلجأ إليها المدعى إال إذا لم يكن لديه أية دعوى أخرى

2525مايو سنة 21المذهب في حكمها المشهور الصادر في 
  (2919  )

 وانعقد إجماع الفقه والقضاء بعد ذلك على هذا المبدأ
 (2915 . )

  

 : تزعزع الفقه الفرنسي عن موقفه - 778

  . وبدأ يتعمق في بحث هذه الصفة االحتياطية التي خلعها على دعوى اإلثراء ، ولكن الفقه في فرنسا ما لبث أن تزعزع عن موقفه 

فتساءل في تعليقه على كتاب األستاذين أوبري ورو ماذا يريد الفقيهان بقولهما إن  ( ، Bartin)  وبدأ هذا البحث األستاذ بارتان

 دعوى اإلثراء دعوى احتياطية
 (2919  )

 يعالج المسألة على وجه أعمق في مقال له معروف(  Rouast)  ؟ثم أخذ األستاذ رواست
 (

2911 . )
 في بحث الموضوع في رسالة له مشهورة(  Almosnino)  وأفاض بعد ذلك األستاذ الموزنينو 

 (2911 . )
ثم خطأ األستاذ  

 وتساءل لماذا ال تكون دعوى أصلية ، فتشكك في أن تكون دعوى اإلثراء دعوى احتياطية ، أبعدكابيتان خطوة 
 (2917  )

. 

                                                 

  (
2912
 .  951 - 2 - 51داللوز  2751يونية سنة  29محكمة النقض الفرنسية في  ( 

  (
2911
 .  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك 151ص  - 151أوبري ورو الطبعة الرابعة الجزء السادس ص  ( 

  (
2919
وما لبثت المحكمة أن أصدرت حكماً آخر في  - 52 - 2 - 2557سيريه  2525مايو سنة  21محكمة النقض الفرنسية في  ( 

) أنظر تحليالً لهذا الحكم وتعليقاً عليه لألستاذ كابيتان في  291 - 2 - 2519داللوز  2529مارس سنة  1هذا المعني في 

 .  ( 991ص  - 999ص  2599كتابه األحكام الكبرى للقضاء المدني طبعة ثالثة باريس سنة 

  (
2915
ص  9ديموج  - 915فقرة  1جوسران  - 2111فقرة  1بالنيول وريبير وبرالنجية  - ( 21)  1755فقرة  5ري وبارد بود ( 

داللوز األسبوعي  2595وفي نوفمبر سنة  - 215 - 2 - 2515داللوز  2519فبراير سنة  21محكمة النقض في  - 171

 .  212 - 2 - 2552سيريه و 2252جازيت دي باليه  2559سبتمبر سنة  22وفي  - 971ص  2595

. وقد أول األستاذ بارتان المعنى المراد بالصفة  999ص  5أوبري ورو مع تعليقات بارتان طبيعة خاصة جزء  ( 2919)  

فإما أن يراد بذلك أن دعوى اإلثراء ال تجوز مباشرتها إال حيث ال توجد أية دعوى أخرى  ( 2االحتياطية تأويالت ثالثة :

وإما أن يراد أن دعوى اإلثراء تجوز مباشرتها حتى لو وجدت هذه الدعوى  ( 1.  من الوصول إلى حقهيتمكن بها الدائن 

وإما أن يراد أن دعوى اإلثراء تجوز مباشرتها حتى لو  ( 9.  األخرى ما دامت هذه الدعوى قد فقدها الدائن بغير خطأ منه

 .  بسبب إجبار المدين في هذه الدعوى األخرىوجدت الدعوى األخرى ولم يفتقدها الدائن ولكنها غير منتجة 

  (
2911
. وقد ميز األستاذ  وما بعدها ( 99ص  2511) المجلة الفصلية للقانون المدني  " اإلثراء بال سبب والقضاء المدني " ( 

انب دعوى أن توجد دعوى قائمة لدى الدائن يستطيع االلتجاء إليها بج ) الفرض األول ( رواست في هذا المجال بين فرضين

. وسواء كانت دعوى اإلثراء في هذا الفرض  ، فهو ال شك يؤثرها على دعوى اإلثراء ألنها تسير له تعويضاً أوفي اإلثراء

دعوى احتياطية أو دعوى أصلية فالواقع من األمر أن الدائن ال يلجأ إليها ما دام الباب أمامه مفتوحاً عن طريق دعوى 

) والفرض  . ، إما من طريق الواقع ض الذي نحن بصدده دعوى احتياطية على كل حال. فدعوى اإلثراء في الفر أخرى

، ولكنها انسدت أمام الدائن فلم يبق لديه إال دعوى انسد طريقها لمانع  أن تكون هناك دعوى أخرى إلى جانب اإلثراء الثاني (

 .  كون ذلك عادة بإعارة المدين في الدعوى األخرى، أواند طريقها بغير فعله وي ، أواند طريقها بفعل الدائن نفسه قانوني
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. وقد بحث ألموزنينو في هذه الرسالة جميع الفروض المتقدمة  " 1191اإلثراء بال سبب وصفته االحتياطية بار س سنة  ( 1124)  
منتجة غير دعوى المدى للدائن دعوى قائمة  ( 2.  ليس لدى الدائن إال دعوى اإلثراء وحدها ( 1وأرجع ا إلى خمس أحوال 

كان لدى الدائن دعوى  ( 1.  كان لدى الدائن دعوى أخرى غير دعوى اإلثراء ولكن طر ق ا أند لمانع قانوني ( 9.  اإلثراء
)  كان لدى الدائن دعوى أخرى غير دعوى اإلثراء ولكن طر ق ا أند بغير فعله ( 1 . اإلثراء ولكن طر ق ا أند بفعله هو

 .  الدعوى اهنخرى (بسبب إعسار المدين في 
، إذ هي الدعوى الوحيدة  ال تثار الصفة االحتياطية لهذه الدعوى–حالة ما إذا لم يكن لدي الدائن إال دعوى اإلثراء  –ففي الحالة األولي 

دعوى اإلثراء حالة ما إذا كان لدى الدائن بجانب  –. وفي الحالة الثانية  ، وليس لديه غيرها للمطالبة بحقه المفتوحة أمام الدائن

يقول أنصار الصفقة االحتياطية إن الدائن ال يستطيع مباشرة دعوى اإلثراء ألن لديه أخرى قائمة  –دعوى أخرى قائمة منتجة 

، ويذهبون إلى إعطاء الدائن الخيار بين الدعويين ولكن المزنينو يتثنى  هذا الرأي ) ومنهم الموزينينو ( . ويخالف البعض منتجة

، وتصبح هذه الدعوى احتياطية  ذا كانت الدعوى األخرى دعوى العقد أو دعوى االستحقاق فتجب دعوى اإلثراءمن ذلك ما إ

ال يجوز –حالة ما إذا كان لدى الدائن دعوى أخرى غير دعوى اإلثراء ولكن طريقها أند لمانع قانوني  -وفي هذه الحالة الثالثة 

، فإذا  . ومثل المانع القانوني قواعد اإلثبات انع القانوني وتنجح الحيلة في مخالفتهااللتجاء إلى دعوى اإلثراء حتى ال يداور الم

، إذ  أقرض شخص آخر مبلغاً يزيد على عشرة الجنيهات لم تستطع الرجوع عليه بدعوى اإلثراء ليتمكن من إثبات القرض بالبينة

، وفيها يجب  . وال يبقي أمام المقرض إال دعوى القرض أن دعوى اإلثراء تقوم على واقعة مادية فيجوز إثباتها بجميع الطرق

، فإذا قام تاجر بتوريد أشياء لشخص ال يتجر فيها وتقادم  . ومثل المانع القانوني أيضاً التقادم اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها

عقد التوريد قد انسد طريقها لمانع لم يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء ألن دعوى  ، مدني جديد ( 917) م  سنة حقه بانقضاء

 ومثل المانع القانوني أخيراً قوة الشيء المقضي ن فإذا باع قاصر عقاراً بغبن فاحش ورفع دعوى لتكملة الثمن . قانوني هو التقادم

يستطيع المشتري لم  ، ثم نزلت قيمة العقار في يد المشتري إلى أقل من أربعة أخماسه ، فقضى له بالتكملة مدني جديد ( 519) م 

أن يرجع على القاصر بدعوى اإلثراء ليسترد منه التكملة ألن الدعوى األخرى وهي دعوى تكملة الثمن قد انسد طريقها لمانع 

  . قانوني هو قوة الشيء المقضي

يجوز للدائن في رأي  ال –ما إذا كان لدى لدائن دعوى أخرى غير دعوى اإلثراء ولكن طريقها السد بفعله هو  –وفي الحالة الرابعة 

وهذا معناه أن دعوى إلثراء دعوى احتياطية جبتها  . رواست مباشرة دعوى اإلثراء وال الدعوى األخرى التي انسد طريقها

فإذا أقرض  . ثم إن الدعوى األصلية السد طريقها بفعله هو فال يجوز له أيضاً أن يباشرها ، دعوى أصلية فقال تجوز له مباشرتها

 ، وأهمل المصرف في أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لحلوله محل الدائن المرتهن ، مصرف مديناً النقود التي سدد بها دائناً مرتهناً 

فإن المصرف ال يستطيع الرجوع  ، وترتيب على ذلك أن رهناً قانونياً لقصر كان المدين وصياً عليهم سبق المصرف المرتبة

ألن الدعوى  ، ( Arrazat: قضية  959 – 2 – 75داللوز  2775يولية سنة  21) نقض فرنسي  اإلثراءعلى القصر بدعوى 

وإذا كان شخص يملك كليا فضل في غاية  . األخرى وهي دعوى الحلول محل الدائن المرتهن انسد طريقها بإهمال المصرف

فإنه ال يستطيع الرجوع على صاحب الكلب بدعوى  ، أيامافأمسك به صاحب الغاية وأبقاه عنده  ، للصيد وأفزع الطري في الغابة

ألن  ، ( Rolland: قضية  599 – 2 – 2599سيريه  2591نوفمبر سنة  22) نقض فرنسي  اإلثراء لما أنفقه عليه في إطعامه

ى إطعامه تطبيقاً الدعوى األخرى وهي دعوى الفضالة انسد طريقها بإغفال صاحب الغاية أن يسلم الكلب للبلدية وهي التي تتول

وإذا أهمل المقاول في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيد حق امتيازه على بناء أقامه  . في فرنسا 2757يونية سنة  12ألحكام قانون 

 – 2 – 15داللوز  2519فبراير سنة  21) نقض فرنسي  فإنه ال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء على التفليسة ، لشخص أفلس

 . ألن الدعوى األخرى وهي دعوى حق االمتياز قد انسد طريقها إذ أضاعها المقاول بتقصيره ، ( Marty: قضية  215

أما األستاذ ألمزينيو فيري أن دعوى اإلثراء في هذه الحالة هي دعوى أصلية تجوز مباشرتها ولو انسد طريق الدعوى األخرى بفعل 

  . الدائن

ى الدائن دعوى أخرى غير دعوى اإلثراء ولكنها أصبحت غير ذات فائدة بسبب إعسار المدين حالة ما إذا كان لد –وفي الحالة الخامسة 

وتكون هذه الدعوى إذن دعوى  ، جاز للمفتقر أن يرجع عليه بدعوى اإلثراء ، فإذا كان المدين ال يستطيع الرجوع على المثري –

ً مثل ذلك أن يتعاقد معلم مع والد التلميذ على إعطاء الت . أصلية فيستطيع المعلم في هذه الحالة  ، ويفلس الوالد ، لميذ درساً خاصا

 . ( 219ص  – 297وفي فروض أخرى ص  291) انظر ألموزتينو ص  أن يرجع بدعوى اإلثراء على التلميذ

اإلشارة إلى ) وقد سبقت  991ص  2599أنظر كابيتان في كتابه األحكام الكبرى للقضاء المدني طبعة ثالثة باريس سنة  ( 2917)  

  . هذا المرجع (
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 ولكن بالرغم من هذه الحركة الفقهية ال تزال دعوى اإلثراء عند جمهور الفقهاء في فرنسا وعند القضاء الفرنسي
 (2915  )

دعوى 

في (  Maravent)  كما الحظ بحق األستاذ مارافان ، والسبب في ذلك . احتياطية على المعنى الذي قال به أو برى ورو فيما قدمناه

 رسالته
 (2999  )

 . ولم ينضبط على الوجه الذي انضبط به في مصر ، ال يزال في فرنسا محل خالف"  سبب اإلثراء"  أن معنى ،

وأنه متى انضبط معنى سبب اإلثراء على الوجه الذي  ، وسنرى أن هناك ارتباطاً شديداً بين سبب اإلثراء والصفة االحتياطية للدعوى

لم تعد  ، وفسر هذا السباب بأنه هو المصدر القانوني الذي يكسب المثري اإلثراء . يدأسلفناه والذي أخذ به القانون المصري الجد

وإذا  . ويغني عن هذا القول تفسير السبب على الوجه المتقدم الذكر . هناك فائدة محسوسة للقول بأن دعوى اإلثراء دعوى احتياطية

فاألولى إال يكون القيد هو هذه الصفة  ، حاجة إلى قيد تنضبط بهفي  ، بعد أن انطلقت من عقالها ، كانت دعوى اإلثراء قد أصبحت

مفهوماً على المعنى الذي قدمناه فيدخل "  سبب اإلثراء"  بل يكون هو ، االحتياطية المزعومة التي ابتدعها األستاذان أوبري ورو

  . قيدا ًفي الدعوى تنضبط به على الوجه المطلوب

وأن القانون المصري الجديد خطا فيه الخطوة  ، مصر تقدما في هذا السبيل تقدماً مشهوداً وسنرى اآلن أن الفقه والقضاء في 

  . الحاسمة

 القانون المصري  - 2

  الفقه والقضاء في مصر - 779

 فقاال بالصفة االحتياطية للدعوى ، سار الفقه والقضاء في مصر بادئ األمر في الطريق الذي سار فيه الفقه والقضاء في فرنسا :
 (

2992  )
.  

هل صحيح ما يقال من أن دعوى اإلثراء دعوى احتياطية ؟  : واخذ يتساءل ، ولكن جانباً من الفقه ما لبث أن شق لنفسه طريقاً آخر

  : في ظل القانون المدني القديم"  الموجز"  وننقل هنا ما كبتناه في

ويريدون بهذا أنه ال يجوز للمدعي االلتجاء إليها إال  . ثراء على حساب الغير هي دعوى احتياطيةتقرر الفقهاء عادة أن دعوى اإل"  

مثل ذلك أن يغتصب شخص ماال  . فعليه أن يسلك هذا السبيل ، إذا كان له سبيل غير دعوى اإلثراء . إذا اعوزته السبل األخرى

 . المغتصب بدعوى المسئولية التقصيرية فال يرجع عليه بدعوى اإلثراء فهنا يستطيع صاحب المال أن يرجع على ، لغيره فينتفع به

مثل ذلك أن  . فهنا أيضاً يرجع المفتقر على الغير ال على المثري ، ولكن قبل الغير ال قبل المثري ، وقد يكون للمفتقر طريق آخر

فال يرجع الطبيب على شركة التامين  ، ويكون المريض قد أمن على نفسه ضد المرض ، يتفق طبيب مع مريض على معالجته

 ، ومثل ذلك أيضاً أن يوفي شخص ديناً على غيره معتقداً أن الدين في ذمته . بل يرجع على المريض بدعوى العقد ، بدعوى اإلثراء

فعليه أن يرجع  ، دعوى دفع ماال يجب قبل الدائن الذي استوفى الدين ، إلى جانب دعوى اإلثراء قبل المدين الحقيقي ، فيكون له

  . " بالدعوى الثانية دون األولى

فهي دعوى ككل الدعاوى متى توافرت  . ونحن ال نرى محال للقول بأن دعوى اإلثراء على حساب الغير دعوى احتياطية"  

فال يجوز  ، أما ما يقال من أن الدعوى مبنية على قواعد العدالة . حتى لو وجد المدعى أمامه طرقاً أخرى ، شروطها أمكن رفعها

فقول كان يصح في قانون كالقانون الروماني حيث كان هناك تمييز بين قواعد  ، االلتجاء إليها إال عندما تضيق القواعد القانونية

أو في القانون اإلنجليزي حيث كانت قواعد  ، عتيقالعدالة ممثلة في القانون البريطوري وقواعد القانون ممثلة في القانون المدني ال

                                                 

  . وقد سبقت اإلشارة إلى الفقه والقضاء الفرنسيين اللذين يؤيدان الصفة االحتياطية للدعوى ( 2915)  

  . 292ص  – 215ص  2555مارفان مجلة مصر العصرية سنة  ( 2999)  

وفي  – 257ص  59م  2592يناير سنة  29وفي  – 959ص  52م  2515ابريل  5محكمة االستئناف المختلطة في  ( 2992)  

) وقد سبقت اإلشارة  2259ص  21المحاماة  2592أبريل سنة  1إتياي البارود  – 91ص  55م  2592أول ديسمبر سنة 

حشمت أبو ستيت فقرة  –وما بعدها  199ذهني فقرة  – 252ص  – 259ص  1وانظر والتون  . إلى بعض هذه األحكام (

وينضم الدكتور وديع فرج في مذكراته إلى رأي من يقولون  – ذه المراجع () وقد سبت اإلشارة إلى ه 975ص  919

ثم يقول إن التعديل الذي  . ويأخذ على القانون الجديد أنه نفي هذه الصفة عن الدعوى . بالصفة االحتياطية لدعوى اآلثراء

أن يختار صاحب األرض التي بنى فيها  –بحسب رأيه  –إذ يصح تطبيقا لهذا التعديل  ، أدخله القانون الجديد له أثر عميق

وبين دعوى اإلثراء بعد أن أصبحت  519بين المطالبة بما تقضي به المادة  ، في رجوعه على الباني ، أجنبي بحسن نية

وهي تطبيق خاص لدعوى  ، قد تكفلت ببيان حكم الباني بحسن نية في أرض الغير 519وواضح أن المادة  . دعوى أصلية

فال يجوز  . أسلفنا القول فتطبيق هذه المادة إنما هو تطبيق الدعوى إلثراء ذاتها في حالة من حاالتها الخاصة كما ، اإلثراء

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . القول بعد ذلك أن لصاحب األرض أن يختار بينها وبين دعوى اإلثراء



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وال  ، فكالهما قانون يمكن االلتجاء إليه ، أما اآلن فال تمييز بين قواعد العدالة وقواعد القانون . " القانون العام"  العدالة منفصلة عن

  . " يشترط االلتجاء إلى واحد قبل اآلخر

فال نرى فيها ما يمنع المدعى من أن  ، يها المدعى يملك دعوى أخرى غير دعوى اإلثراءأما ما قدمناه من األمثلة التي رأينا ف"  

 ، فيستطيع صاحب المال أن يترك دعوى المسئولية التقصيرية قبل المغتصب . يترك هذه الدعوى األخرى إلى دعوى اإلثراء

 ، ه أن يترك دعوى دفع ما ال يجب قبل الدائنويستطيع من وفي دين غير ، ويستطيع الطبيب أن يترك دعوى العقد قبل المريض

ففيها  ، إذ أن هذه الدعاوى األخرى أجدى عليهم من دعوى اإلثراء ، إال إنهم ال يفعلون . ويلجأ هؤالء جميعاً إلى دعوى اإلثراء

 . . . . أما في دعوى اإلثراء فال ينالون إال أقل القيمتين من إثراء أو افتقار ، يستولون على تعويض كامل
 (2991  )

" .  

 وفي ظل القانون الجديد ، وال تزال نقوله حتى اليوم ، في ظل القانون القديم"  الموجز"  هذا ما قلناه في
 (2999  )

.  

السبب في "  بل هو يربط في وضوح ما بين"  التصرف القانوني المجرد"  وينحو الدكتور محمود أبو عافية هذا النحو في رسالته

 . . . يفسر الفقه في فرنسا ومصر هذا المبدأ بقوله إن دعوى اإلثراء دعوى احتياطية" :  االحتياطية للدعوى فيقولوالصفة "  اإلثراء

وال نرى علة لوجود هذا الخطأ سوى أخذ السبب في  . وهذا في رأينا خطأ يؤسف له لشدة ما يترتب عليه من تعقيد لمسألة اإلثراء

فإن دعوى اإلثراء ال تجوز مباشرتها في  ، أما إذا أخذناه على معنى السبب المنشيء . اإلثراء بمعنى الغرض الشخصي المنشود

فال يجوز له أن يرجع على البائع بدعوى  ، حالة المشتري الذي يدفع الثمن دون أن تنتقل إليه ملكية المبيع)  الحالة المذكورة في المتن

"  وإنما ألن اإلثراء له سبب هو العقد النائم ، يةال ألنها دعوى احتياط(  اإلثراء بل يرجع بدعوى البيع
 (2995  )

.  

ويبين في وضوح وقوة أن الصفة االحتياطية المزعومة لدعوى  ، في رسالته هذا المنهج(  Maravent)  وينهج األستاذ مارافان

 على الوجه الصحيح"  السبب في اإلثراء"  اإلثراء ال تلبث أن تختفى إذا فهم
 (2999  )

.  

الفقه المصري في مرحلته األخيرة قبل صدور القانون المدني الجديد أما القضاء في مصر فكان أقل وضوحاً في إنكار الصفة هذا هو 

ولكن محكمة النقض لم تصرح في حكم من أحكامها بأن للدعوى هذه الصفة على الرغم مما نسب إليه  ، االحتياطية لدعوى اإلثراء

 من ذلك
 (2991  )

.  

 : القانون المصري الجديد – 781

مؤكداً  ، جاعال من دعوى اإلثراء دعوى أصلية ، مستجيباً لدعوته ، وجاء القانون الجديد صدى للفقه المصري في مرحلته األخيرة 

ودعوى  فرفعها بذلك إلى مرتبة دعوى العقد ، ونفي عنها الصفة االحتياطية ، بعد أن رد إليها اعتباره ، بذلك استقالل هذه الدعوى

  . المسئولية التقصيرية

  . ويبقى أن نبرر هذا الموقف الحق الذي وقف القانون الجديد

والحاالت التي من  . إن الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء ال يمكن أن تثار في أية حالة ال يكون فيها للمدعى دعوى أخرى إلى جانبها

 . وهذا هو الميدان الحقيقي لدعوى اإلثراء . متعددة فيما قدمناهوقد رأينا أمثلة منها  . هذا القبيل كثيرة متنوعة

ويقال إن المدعى ال يجوز له أن يرجع  ، فهنا تثار الصفة االحتياطية المزعومة ، أما إذا قامت دعوى أخرى إلى جانب دعوى اإلثراء

فيتعين عليه أن يباشر الدعوى األخرى دون  ، بدعوى اإلثراء ألنها دعوى احتياطية ال تجوز مباشرتها إذا وجد سبيل قانوني آخر

فال يجوز له في هذه  ، مثل ذلك المعير يدفع العارية للمستعير وله في استردادها دعوى العارية ودعوى االستحقاق . دعوى اإلثراء

                                                 

  . 952فقرة  – 959الموجز للمؤلف فقرة  ( 2991)  

 في األمثلة التي وردت في النص و؟؟ إليه بالتفصيل فيما يلي " االفتقار " وهذا مع تحفظ واحد خاص بتحديد معنى  ( 2999)  

  . 1حاشية رقم  251ص  91فقرة  5) نسخة عربية  الدكتور محمود أبو عافية : التصرف القانوني المجرد ( 2995)  

  . 259ص  – 215ص  2555سنة  مجلة مصر العصرية ( Maravent)  الدكتور مارافان ( 2999)  

إلى محكمة النقض أن قضاءها استقر على أن لدعوى اإلثراء  ( 975ص  999) فقرة  ينسب الدكتور حشمت أبو ستيت ( 2991)  

) ملحق  2591ديسمبر سنة  11ويورد في سبيل االستشهاد على ذلك حكماً صدر من هذه المحكمة في  . صفة احتياطية

حيثما وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية فال قيام لدعوى اإلثراء بغير سبب على " تقول فيه  ( 17ص  9القانون واالقتصاد 

) انظر أيضاً مارافان  "بل تكون أحكام العقد هي مناط تحديد حقوق كل من المتخاصمين وواجباته قبل اآلخر  ، حساب الغير

وغنى عن البيان أن الحكم غير صريح في المعنى  . ( 1حاشية  211وهو يستشهد على هذا الرأي بنفس الحكم في ص 

ومن هنا نرى  . وقد استشهدنا نحن بهذا الحكم ذاته في صدد أن اإلثراء قد يكون سببه عقداً  . المنسوب إلى محكمة النقض

  . فإن حكماً واحداً استشهد به على كل من األمرين ، االرتباط القوي بين الصفة االحتياطية والسبب في اإلثراء

على أن هذين األمرين جد مختلفين فالقول بأن دعوى اإلثراء دعوى احتياطية ال تباشر إذا وجدت بجانبها دعوى أخرى غير القول 

وأن يقال إن  ، وفرق بين أن يقال إن دعوى اإلثراء قائمة ولكنها ال تباشر . بأنه إذا وجد لإلثراء سبب فال تقوم دعوى اإلثراء

  . ألنها غير قائمة دعوى اإلثراء ال تباشر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فال  ، دعوى الغصبيستطيع صاحب المال أن يرجع عليه ب ، الحالة الرجوع بدعوى اإلثراء ومثل ذلك أيضاً المغتصب لمال الغير

  . يجوز أن يرجع عليه بدعوى اإلثراء

بل ألنها غير  ، فليس ذلك ألنها دعوى احتياطية ، إذا كان ال يجوز له الرجوع بدعوى اإلثراء ، والصحيح أن المعير في المثل األول

سبب "  وسنرى فيما يلي أن . نا فيما تقدمإذ المثري هنا وهو المستعير قد اثرى بسبب قانوني هو عقد العارية كما رأي ، قائمة أصالً 

عن االلتجاء إلى الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء أما في  ، كما أغنى في هذه الحالة . يغني في الكثرة الغالبة من األحوال"  اإلثراء

فهو بالخيار بين هذه الدعوى ودعوى  ، المثل الثاني فال يوجد ما يمنع صاحب المال من الرجوع على المغتصب بدعوى اإلثراء

فدعوى اإلثراء ال تكون إذن دعوى احتياطية إال  ، وإن كان في الواقع يختار دعوى الغصب إذ هي تهيئ له تعويضاً أوفر ، الغصب

 إذا كان ذلك من ناحية الواقع ال من ناحية القانون
 (2991  )

.  

                                                 

يتفق طبيب مع مريض على معالجته  ( 2)  مثلين آخرين : ( 952فقرة  – 959) فقرة  وقد رأينا فيما نقلنه عن الموجز ( 2991)  

وقلنا إننا ال  –يوفي شخص ديناً على غيره معتقداً أن الدين في ذمته  ( 1)  . ويكون المريض قد أمن على نفسه من المرض

وأن يترك من وفى دين  ، ن أن يترك الطبيب دعوى العقد قبل المريض إلى دعوى اإلثراء قبل شركة التأميننرى ما يمنع م

  . غيره دعوى دفع غير المستحق قبل الدائن إلى دعوى اإلثراء قبل المدين

وى المسئولية وقد تجتمع مع دع . وفي هذين المثلين اجتمعت دعوى اإلثراء مع دعوى العقد ومع دعوى دفع غير المستحق

 وكما يقع في المنافسة غير المشروعة وفي التقليد ، التقصيرية كما رأينا في ثمل المغتصب لمال الغير الذي أوردناه في المتن

 (Contrefacon ) وقد تجتمع  . فيجوز للمدعى أن يرجعى المنافس أن المقلد بدعوى المسئولية التقصيرية أو بدعوى اإلثراء

وكما إذا تولى محام عمال لصالح  ، دعوى الفضالة كما إذا كشف نسابة ميراثاً لشخص يجهل أنه وارثدعوى اإلثراء مع 

  . فيجوز أن يرجع النسابة أو المحامي على من أثرى إما بدعوى الفضالة أو بدعوى اإلثراء ، شخص دون توكيل

كدعوى العقد أو دعوى المسئولية  –مع دعوى أخرى فإذا اجتمعت  ، ونستخلص من هذه األمثلة أن دعوى اإلثراء هى دعوى أصلية

وفي هذه  . كان للمدعى الخيار بينها وبين هذه الدعوى األخرى –التقصيرية أو دعوى دفع غير المستحق أن دعوى الفضالة 

  . النطاق وحده يمكن أن نتصور أن تقوم دعوى اإلثراء مع قيام دعوى أخرى إلى جانبها

ولعلنا  . إن دعوى اإلثراء حتى في هذا النطاق ال تقوم –وهذا هو التحفظ الذي أشرنا إليه عندما كنا ننقل عن الموجز  –ويمكن القول 

إذ يالحظ أن االفتقار في  . تحليالً أبعد مدى مما قدمناه" االفتقار " نستطيع الوصول إلى هذه النتيجة عن طريق تحليل معنى 

 . فالمغصوب ماله كسب بالغصب حقاً في التعويض قبل الغاصب . للمفتقر بسبب افتقارهكل هذه األمثلة يقابله حق ترتب 

ومن نوفس منافسة غير مشروعة  . والموفى لدين غيره كسب بالوفاء حقاً قبل الدائن . والطبيب كسب بالعقد حقاً قبل المريض

والنسابة والمحامي دون توكيل كسبا  . افس أو المقلدأو قلدت بضاعته كسب بالمنافسة غير المشروعة أو بالتقليد حقاً قبل المن

فهل إذا كان المفتقر في الوقت الذي افتقر فيه كسب حقاً يعادل هذا  –بالفضالة حقاً قبل الوارث وقبل من ترافع عنه المحامي 

الفتقار هنا قابله حق يعادله يمكن القول مع ذلك إن افتقاره موجود ؟ أال يجوز أن يقال إن ا ، االفتقار ودخل هذا الحق في ماله

فال تقوم دعوى اإلثراء في جميع الحاالت التي قدمناها ؟ إذا صح ذلك انمحى كل فرض تقوم فيه دعوى اإلثراء مع  ، فانعدم

وفي  ، لالفتقار" معادال " لإلثراء أو " سبباً " فهذه الدعوى األخرى إذا قامت تكون إما  ، قيام دعوى أخرى إلى جانبها

  . تين ال تقوم دعوى اإلثراءالحال

وبدال من أن تفرض إلى جانب دعوى اإلثراء دعوى  ، ببسط المسألة التي نحن بصددها إلى حد كبير ) أوالً ( وهذا الرأي له مزيتان :

 تقرر في ؟؟؟ أن دعوى اإلثراء إذا ، ثم نتساءل أيجوز مع قيام هذه الدعوى األخرى مباشرة دعوى اإلثراء ، أخرى قائمة

فتصبح مسألة الصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء مسألة غير ذات  . توافرت أركانها ال يمكن أن تقوم إلى جانبها دعوى أخرى

االثرا ءز فكما أن اإلثراء قد يكون " لسبب " له مزية التحديد الذي جعلناه " معادال " أنه يجعل لالفتقار  ) ثانياً ( . موضوع

هو الحق القانوني " معادل " كذلك االفتقار قد يكون له  ، نوني الذي اكسب المثري هذا اإلثراءهو المصدر القا" سبب " له 

كالهما يعدم في دعوى اإلثراء ركنا ًمن  ، "بسبب " كاإلثراء " بمعادل " واالفتقار  . الذي كسبه المفتقر بسبب هذا االفتقار

  . أركانها فال تقوم

كصاحب أرض يؤرها ويشترط على المستأجر أن يكون ما يقيمه هذا من  ، الدعوى غير المباشرةهذا وقد تجتمع دعوى اإلثراء مع 

 ، ويعجز عن الوفاء بالتزامه نحو كل من المقاول وصاحب األرض ، ثم يتعاقد المستأجر مع مقاول إلقامة البناء . بناء ملكا له

فللمقاول في هذه الحالة أن يرجع على صاحب األرض إما  . فيلتزم هذا نحو المستأجر أن يعوض المقاول ويستولى على البناء

ولكن دعوى اإلثراء هنا لم يوجد إلى جانبها دعوى أخرى  . بدعوى اإلثراء أو بالدعوى غير المباشرة نيابة عن المستأجر

مة السين الفرنسية في ) انظر محك فإن الدعوى غير المباشرة ليست إال دعوى المستأجر يستعملها المقاول نيابة عنه ، للمقاول
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فال يستطيع المدعى أن يباشر  ، مت إلى جانب دعوى اإلثراء قد انسد طريقهابقيت الحاالت التي تكون فيها الدعوى األخرى التي قا

وجميع األمثلة التي تورد عادة في هذا  . وال الدعوى األخرى ألن طريقها قد انسد ، دعوى اإلثراء ألنها كما يقال دعوى احتياطية

بل  ، ال ألنها دعوى احتياطية ، أن يرجع بدعوى اإلثراءفال يجوز للمدعى  ، الصدد ليست إال حاالت تحقق فيها لإلثراء سبب قانوني

وأراد المقرض  ، فإذا اقرض شخص آخر مبلغاً من النقود يزيد على عشرة الجنيهات ولم يحصل على دليل كتابي . ألنها ليست قائمة

المقترض بدعوى اإلثراء حتى أن يرجع على  –بعد أن انسد امامه طريق دعوى القرض لمانع قانوني هو انعدام الدليل الكتابي  –

 لم يجز له ذلك ألن اإلثراء هنا له سبب هو عقد القرض ، يتمكن من إثبات القرض بالبينة كواقعة مادية
 (2997  )

وإذا اقرض مصرف  .

 ً  حكم القانون وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، مديناً مبلغاً من النقود سدد به دائناً مرتهنا
 (2995  )

الد تلميذ على أن وإذا تعاقد معلم مع و .

                                                 

بات واقعة اإلثراء بالكتابة قياساً على جواز أن يباشر القرض دعوى اإلثراء بشرط إث ( Naquet)  ويرى األستاذ تاكية ( 2997)  

) تعليق على حكم محكمة  الوقائع القانونية التي تنطوي على عقود فإنه يجب إثباتها بالكتابة كما في جريمة خيانة األمانة

  . ( 52 – 2 – 2527سيرية  2525مايو  21النقض الفرنسية الصادر في 

 . سبب لإلثراء هو عقد القرض كما قدمناوالصحيح أن دعوى اإلثراء هنا ال تقوم لوجود 

مدني  1وفقرة  2فقرة  197) م  وهذا هو شأن عقد المقاولة إذا أبرم كتابة بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه من رب العمل

رب العمل  وأراد المقاول الرجوع على ، فإذا حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة لم يأذن بهما رب العمل كتابة ، جديد (

فإنه ال يستطيع الرجوع بدعوى العقد إذ ال يجوز له إثبات االتفاق على التعديل أو اإلضافة إال بورقة  ، بزيادة في األجر

  . وال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء ألن إثراء رب العمل له سبب هو عقد المقاولة األصلي ، مكتوبة

) انظر الحالة  ها إلى جانب دعوى اإلثراء دعوى أخرى ينسد طريقها لمانع قانونيوهذا أيضاً هو شان كل الفروض التي يقوم في

وتقادم حقه  ، فإذا قام تاجر بتوريد أشياء لشخص ال يتجر فيها الثالثة من الحاالت الخمس التي بحثها ألموزنينو في رسالته (

فإن التاجر ال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء ألن  ، وانسد طريق دعوى العقد بالتقادم ، مدني جديد ( 917) م  بانقضاء سنة

وإذا باع قاصر عقاراً بغبن فاحش ورفع دعوى لتكملة الثمن فقضى له  . المدعى عليه قد أثرى بسبب قانوني هو التقادم

ور حكم وانسد طريق دعوى تكملة الثمن بصد ، ثم نزلت قيمة العقار في يد المشتري إلى أقل من أربعة أخماسه ، بالتكملة

فإن المشتري ال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء على القاصر ألن هذا قد أثرى بسبب قانوني هو قوة الشيء  ، نهائي

  . المقضى

فيمنع بذلك قيام  ، وقد رأينا فيما قدمناه من األمثلة أن المانع القانوني الذي ينسد به طريق الدعوى األخرى ينقلب فيكون سبباً لإلثراء

انسد الطريق دون الدعوى األخرى من غير أن ينسد دون  ، فإذا لم ينقلب هذا المانع القانوني سبباً لإلثراء . ثراءدعوى اإل

 275ونأتي بمثل لذلك : نصت المادة  . وهذا قاطع في أن دعوى اإلثراء ليست بالدعوى االحتياطية كما يقال . دعوى اإلثراء

" ال محل السترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين على أنه  قديم ( 159/  257) م  من القانون المدني الجديد

، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل  ، قد تجرد من سند الدين ، وهو حسن النية وترتب عليه أن الدائن

فهنا وجدت دعوى  . " الغير الذي قام بالوفاء . ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض المدين الحقيقي تسقط بالتقادم

وانسد طريقها لمانع قانوني وهو تجرد الدائن من سند الدين أو من التأمينات أو سقوط دعواه  . استرداد غير المستحق

جع بدعوى وأجاز للغير الذي قام بالوفاء أن ير ، ولكن القانون اصطنع هذا المانع بقدر فلم يجعله سبباً لإلثراء ، بالتقادم

إن التقادم هو سبب  ، إذا ترك الدائن دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ، وال يقال . اإلثراء على المدين الحقيقي

والعبرة في اإلثراء  ، لم تكن قد سقطت بالتقادم ، أي وقت أن أثرى ، ذلك ألن دعوى الدائن وقت أن استوفى الدين ، لإلثراء

  . الدعوى كما سنرىبوقت وقوعه ال بوقت 

) انظر  وهذا أيضاً هو شأن كل الفروض التي يقوم فيها إلى جانب دعوى اإلثراء دعوى أخرى يسند طريقها بفعل الدائن ( 2995)  

 ، فإذا كان شخص يملك كاباً ضل في غابه للصيد . الحالة الرابعة من الحاالت الخمس التي بحثها ألموزنيوم في رسالته (

 ، فسد امامه طريق دعوى الفضالة بفعله ، الغابة وأبقاه عنده أياماً متولياً نفقة إطعامه دون أن يسلمه للبلديةفأمسك به صاحب 

ألن هذا إذا كان قد أثرى فال ثرائه سبب هو  ، فإن صاحب الغابة ال يستطيع أن يرجع بدعوى اإلثراء على صاحب الكلب

) انظر رسالة  الذي يوجب في فرنسا تسليم الكالب الضالة للبلدية وهي التي تتولى إطعامها 2757يونية سنة  12قانون 

انظر أيضاً محكمة  – 251ص  – 252ص  2555مارافان مجلة مصر العصرية سنة  – 291ص  – 292ألموزنينو من 

 59م  2592يناير سنة  29محكمة االستئناف المختلطة في  – 159ص  21المحاماة  2592ابريل سنة  1في  إتياي البارود

 . وهي األحكام التي أشار إليها مارافان في المرجع الشار إليه ( 91ص  55م  2592وفي أول ديسمبر سنة  – 257ص 

فسد أمامه طريق دعوى  ، على بناء اقامه لشخص أفلسوإذا اهمل المقاول في اتخاذ اإلجراءات الالزمة لقيد حق امتيازه 

ألن التفليسة إذا كانت قد أثرت من ضياع  ، فإنه ال يستطيع الرجوع بدعوى اإلثراء بال سبب على التفليسة ، االمتياز بفعله

ص  – 291وزنينو ص ) أنظر ألم فلهذا اإلثراء سبب قانوني هو أحكام القانون الخاصة بمراتب الدائنين ، حق امتياز المقاول

  . ( 259مارافان ص  – 295
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 ً ويريد المعلم الرجوع على  ، فتنسد أمام المعلم دعوى الرجوع عليه بالعقد إلعساره ، ثم يفلس األب ، يعطي التلميذ درساً خاصا

 لم يجز له ذلك ألن إثراء التلميذ له سبب هو التزام األب أن يقوم على تعليم ولده ، التلميذ بدعوى اإلثراء بال سبب
 (2959  )

.  

وإذا  . كان للمدعى الخيار بين الدعويين ، فإذا قامت دعوى أخرى إلى جانبها . بين مما قدمناه أن دعوى اإلثراء هي دعوى أصليةويت

فإن ذلك يرجع إلى أن هذه الدعوى  ، فتبدو دعوى اإلثراء في الظاهر كأنها دعوى احتياطية ، كان يختار في الواقع الدعوى األخرى

وإما أن تكون هي األجدى على المدعى  ، األخرى إما أن تكون قد جعلت لإلثراء سبباً فال يستطيع المدعى أن يباشر دعوى اإلثراء

  . فال يرغب في أن يباشر دعوى اإلثراء

ن أنه يجب على المدعى أن يستعرض الدعاوى واحدة فليس ذلك ما يقال م ، وإذا كان هناك شيء يستبقى من فكرة الصفة االحتياطية

بل الذي يستبقى هو أنه يجب على المدعى أن  . فإذا استنفدها جميعاً ولم يستقم له أي منها التجأ إلى دعوى اإلثراء ، بعد األخرى

جاز له عند ذلك أن  ، اء المدعى عليهفإذا استنفدها جميعاً ولم يقم أي منها سبباً إلثر ، يستعرض األسباب القانونية واحداً بعد اآلخر

 يرجع بدعوى اإلثراء
 (2952  )

.  

 ال ضرورة ألن يكون اإلثراء قائماً وقت رفع الدعوى  -المطلب الثاني 

  القانون المدني الجديد – 781

ومعنى ذلك أن  . ا بعدعلى أن التزام المثري يبقى قائماً ولو زال اإلثراء فيم 215نص القانون المدني الجديد صراحة في المادة  :

وليس من الضروري بعد ذلك أن يبقى اإلثراء قائماً إلى وقت  ، فمتى حصل وجد االلتزام في ذمة المثرى . العبرة بحصول اإلثراء

  . رفع الدعوى

 : الرأي المعارض – 782

 والرأي السائد في فرنسا 
 (2951  )

 كما كان يشترط في مصر إذ يشترط هناك . هو الرأي المعارض
 (2959  )

قبل صدور القانون المدني 

"  الموجز"  وقد جاء في . أن يكون اإلثراء قائماً وقت رفع الدعوى –الجديد 
 (2955  )

والنذر الذي أثرى به " :  في هذا الصدد ما يأتي

                                                                                                                                                                    

 – 29داللوز  2521نوفمبر سنة  29) نقض فرنسي  ( Deschalettes)  يضاف إلى هذه األمثلة مثل آخر قضية فرنسية هي قضية

: باع رجل أرضاً لخليلته بيعاً صورياً فرهنت الخليلة األرض لمصرف في مقابل قرض اقامت به بناء على  ( 599 – 2

فرفعت مطلقة البائع دعوى قضت فيها محكمة النقض الفرنسية ببطالن الرهن الصادر من الخليلة ألن ملكيتها  . ألرضا

ورفضت أن يكون للمصرف دعوى إثراء قبل المطلقة التي أثرت من وراء بطالن الرهن إذا  ، لألرض ملكية صورية

ويقول األستاذ رواست في صدد هذه القضية إن دعوى  . األرض ارتفعت مرتبة رهنها القانوني على أموال مطلقها ومنها هذه

وهبه اهمل فدعوى  ، وهذا غير صحيح ألن المصرف لم يكن يعلم بصورية البيع . اإلثراء ترفض ألن المصرف أهمل

ض الفرنسية والصحيح أن محكمة النق ، اإلثراء ال تدفع بإهمال الدائن وقد رأينا أن الحائز سيء النية يرجع بدعوى اإلثراء

 ، أما إذا فرضنا جدال أن الصورية يحتج بها هنا . ألن الصورية ال يحتج بها على الغير حسن النية ، أخطأت في إبطال الرهن

وإذا كانت  ، فإن محكمة النقض تكون قد أصابت في إنكار دعوى اإلثراء على المصرف الذي سد طريق دعوى الرهن بفعله

 – 25س  – 297) مارافان ص  ائها سبباً قانونياً هو أحكام القانون الخاصة بحفظ مراتب الدائنينفإن إلثر ، المطلقة قد أثرت

 . ( 299ص  – 255ألموزنيفي ص 

أجازت رجوع العلم على  ( 129 – 1 – 15دللوز  2715فبراير سنة  9)  وقد رأينا أن محكمة مونبيلييه الفرنسية ( 2959)  

  . 295وأنظر عكس ذلك مارافان ص  ( 291) أنظر ألموزنينو ص  . التلميذ بدعوى اإلثراء بال سبب

فهو ال  ، وفسخ البائع البيع وأراد الرجوع على المشتري فوجده معسراً  ، فوهبها المشتري لثالث ، كذلك إذا باع شخص سيارة آلخر

)  حيازة المنقول بحسن نية ألن الموهوب له قد أثرى بسبب قانوني هو ، يستطيع الرجوع على الموهوب له بدعوى اإلثراء

وقد سبقت اإلشارة إلى أن المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد أشتمل  . العقد الهبة ألن الواهب قد انفسخ سند ملكيته (

فخرج  ، ولكن النص حذف في لجنة المراجعة ، على نص يجيز في هذه الحالة رجوع البائع على الموهوب له بدعوى اإلثراء

 . النهائي خالياً منه المشروع

في االفتقار على الوجه الذي قدمناه أمكن أن تقول إن دعوى اإلثراء دعوى احتياطية " المعادل " وإذا أخذنا بفكرة  ( 2952)  

بالمعنى اآلتي : يجب على المدعى قبل أن يلجأ إلى دعوى اإلثراء أن يستعرض كل األسباب التي تصلح مصدراً قانونياً لقيام 

  . جاز له عندئذ أن يرجع بدعوى اإلثراء ، فإذا استنفدها جميعاً ولم يجد أياً منها يصلح لذلك ، أو لقيام معادل لالفتقاراإلثراء 

بالنبول وريبير  – ( 11)  1755فقرة  5بودري وبارد  – 911أوبرى ورو طبعة خامسة ص  – 959فقرة  19لوران  ( 2951)  

 – 1 – 2591داللوز  2591يناير سنة  22محكمة ليون االستئنافية  – ( 2)  179ص  1جوسران  – 99ص  1وإسمان 
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ثم  ، منزل للمدينوينبني على ذلك أنه لو قام الدائن بترميمات في  . المدين يجب أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى عليه من الدائن

ولكن إذا احترق المنزل بعد رفع الدعوى وقبل صدور  . فإنه ال يرجع بشيء على المدين ، احترق المنزل قبل أن يرفع الدائن الدعوى

دمات على أن اإلثراء يعتبر قائماً ولو كان ناشئاً عن خ . فإن الحكم يستند إلى يوم رفع الدعوى ، فال يؤثر هذا في حق الدائن ، الحكم

إال إذا كانت هذه الخدمات قد أنشأت فائدة مادية كانت قائمة ثم هلكت قبل  ، أداها الدائن للمدين وانتهت هذه الخدمات قبل رفع الدعوى

 . " التقاضي

يقيمه  –وهو البقية الباقية من مخلفات الماضي وقت أن كانت دعوى اإلثراء ترسف في اإلغالل والقيود  –وهذا الحكم الغريب 

 نصاره على األسانيد اآلتيةأ
 (2959  )

:  

فالوقت  ، إحداهما أثرت بسبب افتقار األخرى ، أن الغرض من دعوى اإلثراء هو إعادة التوازن الذي اختل بين ذمتين ماليتين(  2)  

  . أي وقت رفع الدعوى ، الذي يعتبر فيه اختالل التوازن هو الوقت الذي تطلب فيه إعادته

ففي الفضالة ال يشترط قيام اإلثراء  . اإلثراء وقت رفع الدعوى هو الذي يميز دعوى اإلثراء عن دعوى الفضالة اشتراط قيام(  1)  

 . ألن الفضولي وهو يولى جميال لرب العمل أولى بالرعاية من المفتقر ، وقت رفع الدعوى

 . رفع الدعوى وكالهما يقدر وقت ، يماثل الضرر في المسئولية التقصيرية ، أن اإلثراء(  9)  

 أن جميع التقنينات الحديثة تقدر اإلثراء وقت رفع الدعوى(  5)  
 (2951  )

.  

  : الرأي الصحيح – 783

والرأي الصحيح في نظرنا هو الرأي الذي أخذ به القانون المدني الجديد من أن العبرة في تقدير اإلثراء بوقت حصوله ال بوقت رفع 

ال إلى  ، فالواجب أن نتحاكم في هذه المسألة ، قاعدة اإلثراء من القيود التي اثقلتها في الماضيوما دمنا نريد أن نحرر  . الدعوى
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 . 79ص  – 19مارافان ص  – 177ص  – 971الموجز للمؤلف ص  – 259ص  1والتون  – 155ص  1دي هانس  ( 2959)  

  . 955وفقرة  952وفقرة  999ومع ذلك قارن حشمت أبو ستيت فقرة 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن دعوى اإلثراء تفترض أن مال المدعى عليه قد زاد وقت رفع الدعوى بسبب ما قدمه له 

حتى لو كان  ، فال تقوم هذه الدعوى في جميع الحاالت آلت ييرى فيها المدعى عليه أن هذه الزيادة في مله قد زالت . المدعى

إال إذا كان االنفاق لضرورة من ضرورات المعاش بحيث يكون من المحقق أن مال  ، زوالها قد وقع بسبب ما أنفقه منها

م  2592مايو سنة  17) استئناف مختلط في   الزيادة التي أحدثها المدعىالمدعى عليه كان ينقص باالنفاق لهذا السبب لوال

محكمة المنصورة الجزئية  – 211ص  1م  2759فبراير سنة  29انظر أيضاً استئناف مختلط في  – 521ص  59

أكتوبر سنة  11محكمة أشمون الجزئية في  – 929ص  255رقم  29جازيت  2519أغسطس سنة  21المختلطة في 

 . ( 259ص  99رقم  27المجموعة الرسمية  2599

  . 977ص  – 971ص  ( 2955)  

) انظر مارافان مجلة  فهو من أنصار هذا الحكم ومن أكثرهم تحمساً له ، ننقل هذه االسانيد عن مارافان بنوع خاص ( 2959)  

  . ( 79ص  – 19ص  2555مصر العصرية سنة 

 ويضاف إليها عادة حجج أخرى ثانوية منها :  . هذه هي األسانيد الرئيسية ( 2951)  

فكيف يجوز عدالة أن يرد المثري هذا  ، بل دون علمه في بعض األحيان ، أن اإلثراء دخل في مال المثرى دون إدارته"  2"  

 اإلثراء إذا لم يبق منه اثر وقت رفع الدعوى ؟ 

) ألموزنينو ص  فواجبه أن يعجل في رفع الدعوى قبل أن يزول اإلثراء ، يقع كثيرا أن يكون المفتقر هو السبب في إفقار نفسه"  1"  

19 ) .  

إذا أشتمل اإلثراء على سندات  5 2اشتراط قيام اإلثراء وقت رفع الدعوى يؤدى إلى نتائج عادلة في الفروض اآلتية : "  9"  

وهي  –ال قيمتها الفعلية  –ت رفع الدعوى وهي القيمة وق –استهلكت وقت رفع الدعوى فمن العدل أن نرد قيمتها االسمية 

إذا أشتمل اإلثراء على عين باعها المثري أو  ب ( . إذ قد تكون القيمة األولى أقل بكثير من القيمة الثانية ، القيمة وقت اإلثراء

أما  . اء وقت رفع الدعوىوهذه هي قيمة اإلثر –فمن العدل أن يرد الثمن في حالة البيع أو ال يرد شيئاً في حالة الهبة  ، وهبها

كما إذا  ، إذا كان اإلثراء لم يتحقق 5ج  . إذا رد قيمة اإلثراء وقت حصوله فيجب أن يرد قيمة العين في حالتي البيع والهبة

فمن العدل أال يرجع المقاول بدعوى  ، أقام مستأجر بناء في العين المؤجرة ستؤول ملكيته إلى المؤجر عند نهاية اإليجار

وسنتولى الرد على هذه الحجج عند الرد  . اء على المؤجر قبل نهاية اإلبحار ألن اإلثراء غير موجود وقت رفع الدعوىاإلثر

  . على األسانيد الرئيسية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولما كان االلتزام يوجد بوجود  ، وقد قدمنا أن مصدر التزام المثري هو واقعة اإلثراء . بل إلى المنطق القانوني السليم ، تقاليد القاعدة

ً  . بمجرد أن تتحقق واقعة اإلثراء فالتزام المثري بالتعويض يوجد ، مصدره ومتى تعين وقت قيام  . فمنذ أثرى المثري أصبح ملتزما

وقت  –وقيمة اإلثراء أحد عنصريه  –فيتعين إذن محل االلتزام  . إذ االلتزام ال يقوم إال بقيام محله ، االلتزام تعين كذلك محل االلتزام

  . ويتبين من ذلك في وضوح أن قيمة اإلثراء إنما تقدر وقت تحقق اإلثراء ال وقت رفع الدعوى . تحقق اإلثراء

فااللتزام الناشيء من العقد يتعين  . وهو عين المنطق الذي نراه في جميع المصادر األخرى لاللتزام . هذا هو المنطق القانوني السليم

 . وااللتزام الناشيء من العمل غير المشروع يتعين محله وقت وقوع الضرر على تفصيل سنعود إليه فيما يلي . محله وقت تمام العقد

جواراً كانت أو قرابة أو غير  ، وااللتزام الناشيء من القانون يتعين محله وقت قيام الواقعة القانونية التي يرتب القانون عليها االلتزام

فلماذا تستثني من هذا المبدأ المنطقي العادل مصدراً  ، ام جميعاً إذا قامت يتعين بقيامها محل االلتزامفإذا كانت مصادر االلتز . ذلك

ونستبقى لهذا المصدر وحده بقية من بقايا الشذوذ التي اشتهر بها في الماضي ! إن القانون  ، واحداً هو مصدر اإلثراء بال سبب

وأن العبرة في تقدير قيمة  ، ب هو كغيره من المصادر إذا قام يتعين بقيامه محل االلتزامالمدني الجديد عندما قرر أن اإلثراء بال سب

 ، وجعله نظيراً لغيره من المصادر األخرى ، قد أعاد هذا المصدر إلى حظيرة القواعد العامة ، اإلثراء تكون بوقت تحقق اإلثراء

  . وفك عنه آخر غل كان به مشدود الوثاق

 : لمعارضنقض الرأي ا – 784

  : أما الحجج التي يستند إليها الرأي المعارض فمن الميسور نقضها 

ولكن إلى أي وقت تكون إعادة  . فهذا صحيح ، فأما أن دعوى اإلثراء يقصد بها إعادة التوازن الذي اختل بين ذمتين ماليتين(  ا)  

فإن هذا المنطق يجر القائل به  ، الختالل يكون قائماً وقت ذلكالتوازن ؟ إن قيل إن إعادة التوازن واجبة إلى يوم رفع الدعوى ألن ا

فما أولى انصار الرأي المعارض أن ينتقلوات من وقت رفع الدعوى إلى وقت  ، وما دامت العبرة بقيام االختالل . إلى مدى أبعد

مكنته أن يصلحه ! وقد أبى األستاذ  ففي هذا الوقت وحده يستطيع القاضي أن يحكم باصالح آخر اثر لالختالل في ، النطق بالحكم

فيقول بوجوب إصالح االختالل إلى وقت  ، إال أن يسير في منطقه إلى نهاية الشوط ، وهو من انصار الرأي المعارض ، ديموج

 النطق بالحكم
 (2951  )

فمن بين األوقات الثالثة التي تتنازع المسألة  . ولكن مقتضيات الصياغة القانونية تأبى إال استقرار التعامل .

ال يوجد إال وقت واحد هو المستقر  ، وقت وقوع االختالل في التوازن ووقت رفع الدعوى ووقت النطق بالحكم ، التي نحن بصددها

وذلك هو وقت  . فيه االلتزاموهو فوق هذا كله الوقت الذي يقوم  ، وال يتعين تبعاً للمصادفات ، ال يدخل في تحديده التحكم ، الثابت

  . أي وقت تحقق اإلثراء فالواجب إذن الوقوف عند هذا الوقت وحده لتقدير قيمة اإلثراء ، وقوع االختالل في التوازن

 . فهذه حجة بادية الوهن ، وأما أن اشتراط قيام اإلثراء وقت رفع الدعوى هو الذي يميز دعوى اإلثراء من دعوى الفضالة(  1)  

وال يزال هناك فارق جوهري بين دعوى الفضالة التي تجعل  . مييز بين الدعويين ال يزال قائماً حتى بعد اختفاء هذا المميزفالت

ودعوى اإلثراء التي ال تجعل للمفتقر إال أقل القيمتين من اإلثراء  ، للفضولي الحق في استرداد جميع مصروفاته الضرورية والنافعة

فإن الفضولي يوفي جميال فكان له أن يسترد  ، الفارق الجوهري هو الذي يستجيب لمهمة كل من الدعويينبل إن هذا  . واالفتقار

  . أما المفتقر فليست عنده هذه النية ولذلك ال يسترد إال أقل القيمتين ، جميع مصروفاته الضرورية والنافعة

فهذه مماثلة خاطئة وحكم غير  ، الهما يقدر وقت رفع الدعوىك ، وأما أن اإلثراء يماثل الضرر في المسئولية التقصيرية(  9)  

وسنرى أن االفتقار كالضرر يقدر يوم النطق بالحكم إذا  . وإنما يماثل الضرر في المسئولية التقصيرية االفتقار ال اإلثراء . صحيح

  . ال يوم رفع الدعوى ، كان متغيراً 

ألنها إنما تسير  ، فهذه التقنينات إذا كانت التينية فال داللة لها ، ثراء وقت رفع الدعوىوأما أن جميع التقنينات الحديثة تقدر اإل(  5)  

وقد رأينا أن القوانين الجرمانية تذهب في تضييق قاعدة  ، وإذا كانت جرمانية فداللتها أقل . في قاعدة اإلثراء وفقاً لتقاليدها الضيقة

وال تقر اإلثراء  ، فهي تأبى أن يكون اإلثراء غير مباشر . تذهب إليه القوانين الالتينية اإلثراء بال سبب إلى مدى أبعد من المدى الذي

وجمدت عن  ، فكل هذه التقنينات من التينية وجرمانية وقفت بالقاعدة عند تقاليدها القديمة . المعنوي بل تشترط أن يكون ذا قيمة مادية

 أن تسير بها في طريق التطور
 (2957  )

فنصا صراحة على جواز أن يكون  ، على أن هناك تقنين سجال للقاعدة هذا التطور األخير .

                                                 

  . 172ص  219فقرة  9ديموج  ( 2951)  

إذا كان  الدعوى () ال وقت رفع  على أن بعض هذه التقنينات ينص صراحة على وجوب رد اإلثراء مقدرا وقت تحققه ( 2957)  

من  599من التقنين الصيني وم  271من التقنين اللبناني وم  251من التقنين البولوني وم  211) م  المثري سيء النية

عن التزام  ، في منطق قاعدة اإلثراء بال سبب ، وغنى عن البيان أن المثري حسن النية ال يقل الترامه . التقنين السوفيتي (

  . إذ أن سوء النية أو حسنها ال دخل له ال في ترتيب االلتزام وال في تحديد مداه ، المثري سيء النية
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 الفهرس العام

 وهما التقنين النمساوى ، اإلثراء قد زال وقت رفع الدعوى
 (2955  )

 والتقنين االرجنتيني
 (2999  )

فهل يعيب القانون المصري الجديد أن 

 يكون قد سار بالقاعدة إلى هذا المدى الواجب في التطور
 (2992  )

.  

فما دام اإلثراء منذ تحققه دخل في ذمة  ، وهذا هو الوضع الصحيح للمسألة . ويتبين مما قدمناه أن اإلثراء تقدر قيمته وقت تحققه

بهذا  . وإن نقص أو زال فعليه الغرم ، إن زاد بعد ذلك فله الغنم . فهو الذي يتحمل تبعته من هذا الوقت ، المثرى وأصبح ملكاً له

 وهذا ما يفرضه المنطق القانوني ، دئ الصحيحةتقضي المبا
 (2991  )

.  

                                                 

أي أنه ال يخلط بينهما كما  ، وهو في صدد التمييز صراحة ما بين الفضالة واإلثراء بال سبب –ينص التقنين النمساوي  ( 2955)  

فيقول في المادة  ، ون وقت تحققه حتى لو زال بعد ذلكعلى أن تقدير اإلثراء يك – ( 71) ص  ذهب إلى ذلك األستاذ مارافان

ً  ، من غير أن تكون هناك فضالة ، استئناف أهلي استعمل شيء لمنفعة الغير" :  2952  ، فلصاحب الشيء أن يسترده عينا

  . "فإذا أصبح ذلك غير ممكن استرد القيمة التي كانت له وقت االستعمال حتى لو زال اإلثراء بعد ذلك 

 ، النقود التي تكون أنفقت فزادت في قيمة شيء يملكه الغير" على ما يأتي :  1959ينصر التقنين األرجنتيني في المادة  ( 2999)  

ً  ، أو ترتب على إنفاقها نفع للغير أو تحسين في ملكه   . "حتى لو زال اإلثراء فيما بعد  ، يعتبر إنفاقها أمراً نافعا

 فهي أيضاً غير مقنعة :  أما الحجج األخرى الثانوية ( 2992)  

فال يجوز أن يرد المثري هذا اإلثراء  ، بل ودون علمه في بعض األحيان ، فأما أن اإلثراء قد دخل في ملك المثري دون إدارته - 2

 ، ذلك أن التزام المثري بالرد ال ينشأ من إدارته . فهذه حجة مقدمتها ال صلة لها بنتيجتها ، إذا لم يبق له اثر وقت رفع الدعوى

 . فمتى تحققت هذه الواقعة قام االلتزام وتعين محله في الوقت الذي نشا فيه ، بل ينشا من واقعة مادية هي واقعة اإلثراء

ن اثر في مدى وااللتزام هنا كما نرى مستقل عن إرادة المثرى وال صلة له بها حتى يصح أن يترتب على انتفاء إدارته أ

ثم ما عسى أن يقول أصحاب هذه الحجة في األحوال التي يتحقق فيها اإلثراء فإرادة المثري وهي أحوال كثيرة ؟  . التزامه

 أتراهم يفرقون بين حالة وحالة ! 

إذ  ، ه حجة غريبةوأما أن المفتقر هو السبب في إفقار نفسه فوجب عليه أن يعجل في رفع الدعوى قبل أن يزول اإلثراء نف هذ - 1

فكثيراً ما يقع أن يكون المثري هو السبب في إثراء نفسه  ، وال هي تشمل كل حاالت اإلثراء ، هي ال تقوم على أساس قانوني

  . وهذا ما فعله القانون الجديد ، والسبيل القانوني لدفع المفتقر إلى تعجيل دعواه هو تقصير مدة التقادم . على حساب المفتقر

والفروض التي  . فهذه الحجة أيضاً ال تقوم على أساس ، ا أن اشتراط قيام اإلثراء وقت رفع الدعوى يؤدي إلى نتائج عادلةوأم - 9

فإن اإلثراء إذا أشتمل على سندات استهلكت وقت رفع الدعوى  ( 2)  سبقت في هذا الصدد هي ذاتها التي تدل على ذلك :

والفروض التي سيقت في هذا الصدد هي ذاتها التي تدل على  . اً ال تقوم على أساسفهذه الحجة أيض ، يؤدي إلى نتائج عادلة

فإن اإلثراء إذا أشتمل على سندات استهلكت وقت رفع الدعوى فليس من المقطوع فيه أن العدل يقضي برد قيمتها  ) ا ( ذلك :

فلو أن القيمة األولى زادت على  . وقت اإلثراء وهي القيمة –دون قيمتها الفعلية  –وهي القيمة وقت رفع الدعوى  –االسمية 

على أن المنطق القانوني يقضي بأن السندات  . القيمة الثانية لبان للقائلين بهذه الحجة أن العدل على خالف ما يقولون

ثم هو الذي  ، تدخل في ذمة المثري ويلتزم برد قيمتها الفعلية –وقد أصبحت ملكا للمثري من وقت تحقق اإلثراء  –المستهلكة 

وإذا أشتمل اإلثراء على عين باعها المثري أو وهبها  ) ب ( . ارتفعت قيمتها الفعلية أو انخفضت ، يتحمل تبعتها بعد ذلك

) وقد قدمنا أن المفتقر في هذه الحالة ال يستطيع  فليس من العدل أن يرد قيمتها وقت رفع الدعوى فال يرد شيئاً في حالة الهبة

ويرد  ، بل العدل يقضي بأن يرد قيمتها وقت تحقق اإلثراء فيرد هذه القيمة في حالة الهبة ، على الموهوب له (أيضاً الرجوع 

زادت القيمة أو انخفضت  ، وما دام قد أصبح مالكا للعين فهو الذي يتحمل تبعتها ، هذه القيمة أيضاً دون الثمن في حالة البيع

بناء في العين المؤجرة فإن المقاوال ال يرجع بدعوى اإلثراء على المؤجر قبل نهاية وإذا أقام المستأجر  ) ج ( . أو انعدمت

بل ألن اإلثراء قبل نهاية إليجار لم  ، ال ألن قيمة اإلثراء تقدر وقت رفع الدعوى كما يزعم انصار الرأي المعارض ، اإليجار

  . إذ أن المؤجر ال يتملك البناء إال عند نهاية اإليجار ، يتحقق

إذا كان اإلثراء عمال قد تم أو منفعة قد  ) ا ( من ذلك : . على أن الرأي المعارض هو ذاته الذي يؤدي إلى نتائج غير مستساغة

ولم  . فمنطق الرأي المعارض يقضي بأال محل للرجوع بدعوى اإلثراء ما دام اإلثراء قد انعدم وقت رفع الدعوى ، استهلكت

 – 11) انظر مارافان ص  ولم يسعهم إال أن يرجعوا عنه إلى الرأي اآلخر ، هم هنايتشبث أصحاب الرأي للعارض برأي

فترك الدائن الذي استوفى  ، إذا وفي شخص دين غيره ) ب ( . ( 212فقرة  9ديموج  – 99ص  1بالنتول وريبير وإسمان 

ن أن يرجع على المدين الحقيقي بدعوى فإذا أخذنا هنا بالرأي المعارض لم يجز لمن وفي بالدي . حقه دعواه تسقط بالتقادم

)  ولما كان هذا الحل غير مستساغ فقد جرى النص على خالفه . اإلثراء ألن اإلثراء قد زال وقت رفع الدعوى بتقادم الدين

من  2911من القانون المدني القديم والمادة  195/  257وأنظر أيضاً المادة  –من القانون المدني الجديد  275انظر المادة 

بل قد ينقلب حربا عليه إذا كان اإلثراء قد  ، على أن الرأي المعارض ليس دائماً في صالح المثري ) ج ( . القانون الفرنسي (

  . ولم يجاوز مع هذه الزيادة قيمة االفتقار ، بدال من أن يزول أو ينقص ، زاد وقت رفع الدعوى

  . اميل إلى األخذ بالرأي الذي سار عليه القانون المدني الجديدوهو  ، 955ص  959انظر الدكتور حشمت أبو ستيت فقرة 
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* * * 

وهي بعد هذا التحرر قد تركت  . وبعد فقد رأينا أن دعوى اإلثراء تحررت في القانون المدني الجديد من آخر ما كان يغلها من قيود

ثم أطلقت من  ، حصورة في نطاق ضيقإذ كانت في القديم م ، فهل يكون هذا المصير هو مصير المسئولية التقصيرية . لمصيرها

 فتطورت واتسعت حتى أصبحت قاعدة عامة تنبسط على جميع نواحي القانون ، قيودها
 (2999  )

 ؟

كحاالت  ، إذ ال تزال هناك حاالت خاصة تقوم إلى جانب القاعدة العامة في اإلثراء ، إن دعوى اإلثراء في حاجة إلى مثل هذا التطور

وتبقى بجانبها دعوى اإلثراء فيما  ، وتبقى هذه الحاالت في نطاقها الخاص ، االلتصاق وحاالت المصروفات الضرورية والنافعة

كما ابتلعت  ، فتبتلعها القاعدة العامة في اإلثراء ، كل هذا حتى يأتي اليوم الذي تتقلص فيه هذه الحاالت الخاصة . يجاوز هذا النطاق

  . لعامة في المسئولية التقصيرية الحاالت الخاصة في الجنح المدنيةالقاعدة ا

فتصبح مثلهما مصدراً  ، أن تبرز قاعدة اإلثراء إلى جانب قاعدة الخطأ وإلى جانب قاعدة العقد : هذه هي سياسة القانون المدني الجديد

  . مستقال لاللتزام

 أحكام اإلثراء بال سبب -الفرع الثاني 

 : والجزاء الدعوى – 785

  . ووجب على المثري تعويض المفتقر ، ترتبت أحكام هذه القاعدة ، إذا توافرت األركان التي قدمناها في قاعدة اإلثراء بال سبب 

  . ودعوى اإلثراء هي الطريق إلى هذا الجزاء . فالتعويض إذن هو جزاء اإلثراء بال سبب

  . الدعوى والجزاء –ئولية التقصيرية كما قلنا في المس –ونستعرض في مبحثين متعاقبين 

 الدعوى  -المبحث األول 

  . الحكم(  5 . اإلثبات(  9 . الطلبات والدفوع(  1طرفي الدعوى (  2 : نستعرض في الدعوى ما يأتي

  : المدعى –أ  -طرفا الدعوى  – 1

  : من يكون المدعى – 786

  . ويقوم مقامه النائب والخلف . فهو وحده الذي يحق له أن يطالب بالتعويض ، المدعى هو المفتقر

وإذا كان وفقاً  ، وإذا كان مفلساً هو السنديك ، وإذا كان محجوراً هو القيم ، هو وليه أو وصيه ، إذا كان هذا قاصراً  ، ونائب المفتقر

  . وكيلوإذا كان المفتقر رشيدا بالغاً فنائبه هو ال . هو ناظر الوقف

فإذا مات المفتقر حل وارثه محله في  . والمحال له وهذا هو الخلف الخاص ، وهذا هو الخالف العام ، والخلف هو الوارث أو الدائن

 . ويجوز لدائن المفتقر أن يطالب المثري بالتعويض مستعمال حق المفتقر عن طريق الدعوى غير المباشرة . المطالبة بالتعويض

 . مفتقر عن حقه في التعويض إلى شخص آخر فيصبح المحال هل هو دائن المثرىويصح أن ينزل ال

  : أهلية المدعى – 787

يصح أن يفتقر بأن يثري شخص على حسابه  –الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة  –فناقص األهلية  . وال يشترط في المفتقر أهلية ما

 ، كالصبي غير المميز والمعتوه والمجنوه ، بل قد يكون المفقتر عديم األهلية . فيصبح ناقص األهلية دائناً للمثرى ، دون سبب قانوني

  . فيصبح عديم األهلية دائناً للمثرى بالتعويض ، فيثري شخص على حساب أحد من هؤالء دون سبب قانوني

                                                                                                                                                                    

ولما كان القضاء والفقه في ظل القانون المدني القديم قد جربا على أن تقدير اإلثراء يكون وقت رفع الدعوى ال وقت  ( 2991)  

فلو أن اآلثراؤ هو  . ال يكون له أثر رجعي في هذه الحالة –وقد أتى بحكم مخالف  –فإن القانون المدني الجديد  ، تحقق اإلثراء

واحترق  ، أي قبل نفاذ القانون الجديد 2555أكتوبر سنة  29وتحقق هذا اإلثراء قبل  ، زيادة في منزل المثري بفعل المفتقر

  . فإن المفتقر ال يرجع بشيء على المثري تطبيقاً للقانون القديم ، المنزل بعد هذا التاريخ

  . 52ص  – 59انظر ريبير في القاعدة الحق؟؟؟ ص  ( 2999)  
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 : تعدد المدعى – 788

كل منهم بقدر  ، فيصبح هؤالء الشركاء دائنين للمثري . كما لو أثرى شخص على حساب شركاء في الشيوع ، وقد يتعدد المفتقر 

 ، ويقدر القاضي تعويض كل على حدة ، بل لكل منهم دعوى مستقلة عن دعاوى اآلخرين . وال تضامن بينهم . نصيبه في التعويض

 وذلك لعدم ورود نص على التضامن في هذه الحالة
 (2995  )

.  

  : المدعى عليه - 4

  من يكون المدعى عليه – 789

  . ويقوم مقامه في المسئولية النائب والخلف . فهو وحده المسئول عن تعويض المفتقر . المدعى عليه هو المثرى :

وإذا كان وقفاً  ، وإذا كان مفلساً فالسنديك ، وإذا كان محجوراً كان النائب هو القيم . فإذا كان قاصراً كان نائبه هو وليه أو وصيه

 فالناظر
 (2999  )

  . وإذا كان رشيداً بالغاً فالوكيل ،

فتركة المثري تكون هي المسئولة عن  . ولكنه ال يرث التركة في الشريعة اإلسالمية إال بعد سداد الديون ، وخلف المثري هو وارثه

كمتجر مدين  ، ثل التركة ويجوز أن يكون الخلف هو شخص محال عليه بالدينوأي وارث ترفع عليه الدعوى بم . تعويض المفتقر

فيكون المسئول عن التعويض في هذه الحالة هو المشتري  ، عن طريق اإلثراء يباع وتحال ديونه على المشتري وفيها هذا الدين

 ً  . للمتجر باعتباره خلفاً خاصا

 : أهلية المدعى عليه - 791

دون  ىيثر ، ولو غير مميز ، كل شخص"  بأن 215فقضت المادة  ، بنص صريح في هذه المسألة ، كما رأيناأتى القانون الجديد  

:  وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي . " . . . سبب مشروع على حساب شخص أخر يلتزم

 فيجوز أن يلتزم غير المميز بمقتضى اإلثراء ، وال يشترط في المثري توافر أهلية ما" 
 (2991  )

" .  

وإذا كان الملتزم بالعقد يشترط فيه التمييز بل يشترط فيه بلوغ  . وال شك في أن هذا الحكم هو الذي يتفق مع المنطق القانوني السليم

وإذا  . على تفاوت في درجاته تبعا لخطر العقد واإلرادة تقوم على التمييز ، فذلك ألنه يلتزم بإرادته ، سن الرشد في عقود التصرفات

 ، فذلك ألن مسئوليته تقوم على الخطأ والتمييز هو ركنه المعنوي ، كان الملتزم بالعمل غير المشروع يشترط فيه هو أيضاً التمييز

أما الملتزم بمقتضى  . قدمناومن ثم جاءت مسئولية عديم التمييز عن العمل غير المشروع استثناء مستنداً إلى نص في القانون كما 

بل إن مصدر التزامه هو  ، اإلثراء بال سبب فهو إنما يلتزم ال بمقتضى إرادته وال استناداً إلى خطأ صدر منه حتى نتطلب فيه التمييز

إلى أنه مميز أو  فمتى تحققت هذه الواقعة ترتب االلتزام في ذمته دون نظر ، هي واقعة اإلثراء ،(  fait juridique)  واقعة قانونية

 ، فإذا فقد شيئاً مما جناه من ربح أو فائدة . ال يحاسب إال على ما انتفع به فعال ، إذا لم يكن كامل األهلية . غير مميز غير أن المثري

 فال يحسب ما فقده من ذلك في تقدير إثرائه
 (2991  )

.  

                                                 

  . وسيأتي بيان ذلك ، ( 9فقرة  251) م  وقد ورد نص على التضامن في حالة تعدد الفضولي ( 2995)  

وتتحدد مسئوليته عن التعويض بأقل قيمتي اإلثراء واالفتقار  ، ويكون الوقف مسئوال عن إثرائه بدون سبب قانوني ( 2999)  

وقد قضت محكمة  . ر أن التنفيذ بهذا التعويض على المال الموقوف يقع على قيمة اإلثراء التي التحقت بالوقفوالظاه

لم  ، االستئناف المختلطة بأنه إذا لم يقم الدليل القاطع على أن إنشاء الوقف هو السبب المباشر في ايقاع الضرر بدائني الواقف

ولكن إذا أثرى الوقف بسبب توريدات أو أعمال  . دائن سابق على إنشاء الوقف كن هناك محل لقبول الدعوى البوليصية من

جاز الرجوع على  ، ولم يتمكن من استيفائه بسبب إعسار الواقف ، ولم يستوف الدائن حقه ، قام بها الدائن للعقار الموقوف

  . ( 959ص  52م  2515ابريل سنة  ) استئناف مختلط في ( الوقف بدعوى اإلثراء

  . 552ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 2991)  

وفي حكم آخر قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  . 999ص  92م  2525يونية سنة  29استئناف مختلط في  ( 2991)  

كل على أن الرد ال يشمل  ، القانون يقضي في اإلثراء بال سبب أن ناقص األهلية إذا ابطل العقد يبقى ملتزما بمقتضى اإلثراء

وكل من  . بل يقتصر على ما خلص له من نفع محقق دون زيادة وعلى الفائدة التي جناها فعال من وراء التزاماته ، ما تسلمه

) استئناف  النفع والفائدة ال وجود له في حالة ما إذا أعطى سفيه ماال حاجة له به إطالقاً نظراً لما يملكه من الموارد الشخصية

  . ( 155ص  51م  2599مايو سنة  مختلط في (
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  تعدد المدعى عليه – 791

وال يكونون  . فيصبح هؤالء مدينين للمفتقر بالتعويض . في الشيوع على حساب الغيروقد يتعدد المثري كما لو أثرى شركاء  :

 . إثرائه هو وافتقار الدائن الذي نشأ عنه هذا اإلثراء : بل يكون كل منهم مسئوال بقدر نصيبه أي بأقل القيمتين ، مسئولين بالتضامن

وانتفا التضامن عند تعدد المثري كانتفاء التضامن عند تعدد  . ويقدر القاضي هذا النصيب كما يفعل عند تعدد المفتقر فيما مر بنا

 المفتقر يرجع إلى عدم ورود نص على التضامن
 (2997  )

.  

 (  تقادم دعوى اإلثراء) الطلبات والدفوع  – 2

  : طلبات المدعى –أ 

  يضا عما لحق به من افتقار في حدود ما زال المدعى عليه من إثراءيطلب المدعى تعو – 792

وإذا كانت  . وهذا هو ما يميز دعوى اإلثراء على دعوى استرداد غير المستحق ودعوى الفضالة ، هذا هو ما يطلب المدعى .

  . ث كل منها مستقل عن اآلخرإال أن هذه الدعوى الثال ، الدعويان األخيرتان ليستا إال صورتين خاصتين من الدعوى األولى

فال شيء يمنع من أن يتقدم ثانية بدعوى  ، ويترتب على ذلك أن المفتقر إذا تقدم كفضولي أو كدفاع لغير المستحق وخسر دعواه

ألن سبب الدعوى األولى وهو الفضالة أو دفع غير المستحق يختلف  ، وال يحول دون ذلك قوة الشيء المقضي ، اإلثراء بال سبب

 عن سبب الدعوى الثانية وهو اإلثراء بال سبب
 (2995  )

.  

  : دفوع المدعى عليه –ب 

 كيف يدفع المدعى عليه الدعوى – 793

اإلثراء أو االفتقار أو  –فيدعى أن ركناً من أركانها الثالثة  ، إما بانكار قيام الدعوى ذاتها : يدفع المثري دعوى اإلثراء بأحد أمرين : 

فيدعى مثل  ، وإما أن يقر بأن األركان قد توافرت ولكن التزامه انقضى بسبب من أسباب انقضاء االلتزام . لم يتوافر –انعدام السبب 

                                                 

 2771ديسمبر سنة  1) استئناف مختلط  وقد طبقت محكمة االستئناف المختلطة هذا المبدأ في دفع غير المستحق ( 2997)  

ومع ذلك فقد انحرفت عن المبدأ وقضت بالتضامن في حالة اإلثراء بال  – ( 15ص  7المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة 

ابريل سنة  19)  وقضت كذلك بالتضامن في الفضالة عند تعدد رب العمل . ( 279ص  25م  2591مارس سنة  29)  سبب

وقارن فرانسوا  – 291) انظر مارافان ص  وكان الواجب إال يحكم بالتضامن في هاتين الحالتين – ( 121ص  21م  2599

  . ( 911 – 2 – 95سيريه  2795مايو سنة  5ومحكمة النقض الفرنسية في  917جوريه ص 

أن التضامن ال يكون إال بناء على اتفاق أو نص في  –كما لم يكن هناك شك في القانون القديم  –وليس ثمة شك في القانون الجديد 

، وإنما يكون بناء على  " التضامن بين الدائنين أو بين المدينين ال يفترضعلى أن  ) جديد ( 115وقد نصت المادة  . القانون

ولم يرد نص على التضامن  ، وال يوجد اتفاق على التضامن بين المثرين أو المفتقرين إذا تعددوا . " اناتفاق أو نص في الق

ويخلص من ذلك بوضوح أن القانون  . وقد سبقت اإلشارة إليها ( 9فقرة  251) م  إال في حالة واحدة هي حالة تعدد الفضولي

  . ( 297) راجع مارافان ص  عدد المثري أو تعدد المفتقريقضي بعدم التضامن إذا ت ، كالقانون القديم ، الجديد

فال يجوز له ألول مرة أمام محكمة النقض أن  ، ويترتب على ذلك أيضاً أن المدعى إذا استند في دعواه إلى الفضالة ( 2995)  

موضوع الدعوى هو إذا كان " وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بما يأتي :  . يستند إلى دعوى اإلثراء بال سبب

وأسس المدعى  ، المطالبة بما أنفقه المدعى في تكملة بناء على أرض المدعى عليهم اعتماداً على تكليف شفوي من أحدهم

ورفضت المحكمة الدعوى بناء على أن الوكالة المدعاة ال يمكن إثباتها بالبينة  ، دعواه أوالً على الوكالة ثم على الفضالة

فال يقبل من المدعى أن يطعن بطريق النقض في  ، يعتبر فضولياً لعدم توافر شرائط الفضالة بالنسبة لهوعلى أن المدعى ال 

من القانون المدني بمقولة إن مبنى طعنه هو من األسباب القانونية الصرف التي  19هذا الحكم على أساس مخالفته للمادة 

الطعن فضال عما فيه من تغيير لالساس المرفوعة به الدعوى فإن  ذلك ألن هذا ، يجوز إبداؤها ألول مرة أمام محكمة النقض

فبراير  15) نقض  عناصره الواقعية لم تكن عرضت على محكمة الموضوع لبحثها حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تنظر فيه

كما قضت محكمة النقض بعدم جواز التمسك ألول مرة أمامها  . ( 151ص  299رقم  1مجموعة عمر  2597سنة 

بأن المدعى إنما كان فضولياً في الدعوى المرفوعة منه إال  ال يصح التمسك أمام محكمة النقض" فقالت في ذلك :  ، بالفضالة

  . ( 155ص  71رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  11) نقض  "إذا كان ذلك قد عرض على محكمة الموضوع 
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أو أن دعوى اإلثراء  ، أو أن المفتقر أبرأ ذمته ، أو أن مقاصة وقعت ، أو أنه اصطلح معه ، أنه وفي المفتقر ما يستحق من تعويض

  . انقضت بالتقادم

  : بالتقادم الدفع – 794

فقد أدخل القانون المدني الجديد تعديال  . وتطبق القواعد العامة في كل ما تقدم والذي يعنينا الوقوف عنده قليال هو الدفع بالتقادم

صارت اآلن تتقادم أيضاً بثالث سنوات على  ، وبعد أن كانت دعوى اإلثراء ال تتقادم إال بخمس عشرة سنة . جوهرياً في هذا الصدد

  : لتفصيل اآلتيا

تسقط دعوى التعويض عن اإلثراء بال سبب بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي "  من القانون الجديد على أنه 279نصت المادة 

كذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي  ، وتسقط الدعوى ، يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض

 الحق ينشأ فيه هذا
 (2919  )

" .  

ينشيء المشروع في هذا النص تقادماً قصيراً مدته ثالث " :  وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي

وقد  . ويقف على شخص من يلزم بذلك ، سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في المطالبة بالرد أو بالتعويض

 ويبدأ سريانها من اليوم الذي ينشا فيه االلتزام . نص على هذا التقادم القصير إلى جانب التقادم بالمدة الطويلة
 (2912  )

" .  

وقد رأينا أنه فعل ذلك  . وقد جرى القانون الجديد في هذه المسألة على عادته من إنشاء تقادم قصير ال لتزام ال ينشا من إرادة صاحبه

ذلك أن االلتزام الذي ينشا  . وسنراه يفعل ذلك أيضاً في دعوى استرداد غير المستحق ودعوى الفضالة ، ية التقصيريةفي المسئول

فالثاني دون األول هو  ، مستقال عن إرادة الملتزم متى علم به صاحبه ال يبقيه القانون المدة التي يبقى فيها التزاماً أنشأته إرادة الملتزم

  . نالذي ارتضاه المدي

  : ويتبين من النص الذي قدمناه أن دعوى اإلثراء بال سبب تتقادم بأقصر المدتين اآلتيتين

وهو ال يعلم بحقه في التعويض إال إذا علم ما أصابه من  . ثالث سنوات من اليوم الذي علم فيه المفتقر بحقه في التعويض(  2)  

فال يبدأ سريان التقادم في حالتنا هذه من يوم قيام االلتزام في  . أثرى على حسابهافتقار ترتب عليه إثراء الغير وعرف هذا الغير الذي 

 ، وبذلك يكون على بينة من أمره فيتدبر الموقف . بل من اليوم الذي علم فيه المفتقر بافتقاره وبمن أثرى على حسابه ، ذمة المثرى

  . وينظر في رفع الدعوى في خالل هذه المدة

ويبدو ألول وهلة أن الدعوى تتقادم بالمدة األولى القصيرة قبل تقادمها بهذه المدة  . سنة من يوم قيام االلتزامخمس عشرة (  1)  

ولكن يقع أحياناً أن المفتقر ال يعلم بافتقاره وبمن أثرى على حسابه إال بعد مدة  . وهذا صحيح في الكثرة الغالبة من األحوال . الطويلة

خمس عشرة سنة من يوم  –إذا فرضناها أكثر من اثنتى عشرة سنة فإن الدعوى تتقادم بانقضاء المدة الطويلة  ، من يوم قيام االلتزام

قبل تقادمها بانقضاء المدة القصيرة وهي ثالث سنوات تبدأ بعد انقضاء أكثر من اثنتى عشرة سنة من يوم قيام  –قيام ال لتزام 

ولم يغفل أن يورد المدة  ، وهذا ما قدره القانون الجديد فاحتاط له . مس العشرة سنةفال تنقضي إال بعد انقضاء مدة الخ ، االلتزام

 الطويلة إلى جانب المدة القصيرة ليجعل اللتزام يتقادم بأسرعهما انقضاء
 (2911  )

.  

                                                 

تسقط بالتقادم دعوى " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  155تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2919)  

ووافق عليها مجلس النواب  ، وقد أقرتها لجنة المراجعة على أصلها . "بالتقادم " بإضافة لفظ "  . . . التعويض عن اإلثراء

ألنها مفهومة من " التقادم ب" وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وافقت اللجنة عليها مع حذف كلمة  . دون تعديل

 1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ووافق مجلس الشيوخ على المادة بالصيغة التي قدمتها له الجنة القانون المدني . النص

  . ( 559ص  – 555ص 

  . من قانون االلتزامات السويسري 11وانظر أيضاً المادة  . 555ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 2912)  

وكان مصدرها اإلثراء بال سبب أو دفع غير المستحق أو  ، أما بالنسبة إلى االلتزامات التي نشأت في ظل القانون القديم ( 2911)  

فيرجع فيما إذا كانت مدة التقادم القصيرة التي قررها القانون الجديد هي التي تسري إلى ما سبق أن قررناه في هذا  ، الفضالة

  . ( 919) انظر آنفاً فقرة  ي بطالن العقد وفي صدد التقادم في العمل غير المشروعالشأن في صدد التقادم ف
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 اإلثبات  – 3

  : عبء اإلثبات –أ 

 يقع عبء اإلثبات على الدائن وهو المفتقر – 795

 فهو الذي يطلب منه إثبات قيام االلتزام في ذمة المدين وهو المثري . 
 (2919  )

.  

ويستوى بعد ذلك أن يكون هذا اإلثراء بقى قائماً إلى  . فعلى المفتقر إذن أن يثبت أن هناك إثراء في جانب المثري ومقدار هذا اإلثراء

  . وقد تقدم بيان ذلك ، يوم رفع الدعوى أن أن يكون قد زال

  . ليه أيضاً أن يثبت أن هناك افتقاراً في جانبه ترتب عليه إثراء المثري ومقدار هذا االفتقاروع

وال يكلف المثري إثبات هذا  ، إذ أن اإلثراء يفرض فيه أنه سبباً قانونياً  . وعليه أخيراً أن يثبت أن اإلثراء ليس له سبب قانوني

وهناك رأى مرجوح يذهب إلى أن المفتقر إذا اثبت افتقاره وإثراء  . ليه هو يثبت ذلكفإذا ادعى المفتقر إال سبب لإلثراء فع . السبب

 وإذا ادعى المثري أن هناك سبباً قانونياً إلثرائه فعليه هو أن يثبت ذلك ، الغير فإنه يفرض أال سبب لإلثراء
 (2915  )

.  

  : وسائل اإلثبات - ب

 لما كانت أركان دعوى اإلثراء – 796

ويدخل في ذلك البينة  ، فإنه يصح إثبات هذه الوقائع بجميع وسائل اإلثبات ، كلها وقائع مادية –اإلثراء واالفتقار وانعدام السبب  – 

  . والقرائن

ء فيجوز للمفتقر أن يثبت بالمعاينة وبتقدير الخبراء وبشهادة األطباء وبأقوال الشهود وبالقرائن األركان الثالثة التي يقع عليه عب

 . إثباتها

ويذهب بعض الفقهاء االى اإلثراء إذا كان سببه عقداً تزيد قيمته على عشرة جنيهات فيجب إثبات العقد بالكتابة أو بما يقوم مقامها 

 وفقاً لقواعد اإلثبات المقررة في العقود
 (2919  )

 ولكن إذا كان العقد هو سبب اإلثراء فإنه يغلب أن يكون قد انطوى على سبب قانوني .

  . وال يترتب في ذمة المثرى التزام ، فال تتوافر أركان القاعدة ، لهذا اإلثراء

 الحكم  - 4

  : الطعن في الحكم بطريق النقض - أ

  طرق الطعن في الحكم – 797

وطرق الطعن العادية هي المعارضة  . ال يختلف الحكم الصادر في دعوى اإلثراء عن سائر األحكام من حيث طرق الطعن فيه :

  . والطرق غير العادية للطعن هي التماس إعادة النظر ومعارضة الشخص الذي يتعدى إليه الحكم والنقض . واالستئناف

 ، فنرسم الخطوط الرئيسية لما يعتبر في قاعدة اإلثراء من القانون فيخضع لرقابة محكمة النقض ، ويعنينا هنا طريق الطعن بالنقض

اإلثراء  : أركان قاعدة اإلثراء الثالثة –كما فعلنا في المسئولية التقصيرية  –وتتناول  . وما يعتبر من الواقع فال يخضع لهذه الرقابة

  . واالفتقار وانعدام السبب القانوني

 : اإلثراء – 798

ما صح  ، قدمها المدعي إلثبات ركن اإلثراءال يخضع لرقابة محكمة النقض ما تسجله محكمة الموضوع من الوقائع المادية التي ي 

 ، وهل هذا اإلثراء ايجابي أو سلبي ، وهل هو يعتبر إثراء ، أما التكييف القانوني لما صح عندها وقوعه . عندها من ذلك وما لم يصح

فكل هذا من مسائل  . وهل يجب أن يكون قائماً وقت رفع الدعوى أو أن ذلك غير واجب ، مادي أو معنوي ، مباشر أو غير مباشر

                                                 

  . 591ص  59م  2517يونية سنة  1استئناف مختلط في  ( 2919)  

أما من  . 921ص  – 921ص  2555انظر في هذه المسألة فرانسوا جوريه في اإلثراء على حساب الغير باريس  ( 2915)  

ود سبب لإلثراء أو انعدام هذا السبب إنما يكون عن طريق قرائن قضائية متعاقبة تنقل عبء اإلثبات الناحية العملية فإن وج

  . من المفتقر إلى المثري ثم من المثري إلى المفتقر وهكذا

  . 921فرانسوا جوريه ص  ( 2919)  
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القانون يخضع لرقابة محكمة ؟؟ وتقدير مدى اإلثراء وتقويمه بمبلغ معين من المال هو من مسائل الواقع لمحكمة الموضوع فيه القول 

  . األخير ال تعقب عليه محكمة النقض

 : االفتقار – 799

ولكن تكييف هذه الوقائع من الناحية  . في شأن االفتقاروال رقابة المحكمة النقض فيما تقرره محكمة الموضوع من وقائع مادية  

وهل  ، ويخضع لرقابتها اعتبار ما صح عند محكمة الموضوع من الوقائع افتقاراً  . محكمة النفض القانونية المرجع األخير فيه إلى

باشرة ما بين اإلثراء واالفتفار هو من ووجوب قيام السببية الم . مادي أو معنوي ، مباشر أو غير مباشر ، هو افتقار ايجابي أو سلبي

وتقدر بمالبساتها وظروفها كما سبق  ، أما قيامها فعال في حالة بالذات فمسألة واقع ينظر فيها إلى كل حالة على حدة ، مسائل القانون

  . وتقدير مدى االفتقار وتقويمه بمبلغ معين من المال هو من مسائل الواقع كما في تقدير مدى اإلثراء وتقويمه بالمال ، القول

  : انعدام السبب – 811

  . تحديد معنى السبب ومتى يكون القانون أو العقد سبباً قانونياً لإلثراء –ومن مسائله الدقيقة  –ويعتبر من مسائل القانون 

  . لقول بان دعوى اإلثراء دعوى أصلية ال دعوى احتياطية هو من مسائل القانونكذلك ا

أن ما تسجله محكمة الموضوع من وقائع مادية في شأن األركان الثالثة  –هنا كما في المسئولية التقصيرية  –ويمكن القول بوجه عام 

ويدخل في ذلك ما يجب توافره من شروط وما  ، هذه الوقائعأما التكييف القانوني ل . لدعوى اإلثراء ال تعقب عليه محكمة النقض

  . فإنه يعتبر من المسائل القانونية التي تكون فيه محكمة النقض هي المرجع األعلى ، يترتب من اثر

  : اآلثار التي تترتب على الحكم –ب 

 الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض - 811

ولكنه يقوم هذا  ، ليس هو مصدر حق المفتقر في التعويض ، كالحكم في دعوى المسئولية التقصيرية ، الحكم في دعوى اإلثراء : 

هي واقعة  ، وحق المفتقر في التعويض إنما نشأ من واقعة مادية . ال منشئاً له ، فالحكم ليس إال مقرراً لهذا الحق . الحق ويقويه

وبمجرد أن يتحقق سبب االلتزام يترتب االلتزام في ذمة  . ن لذلك سبب قانونياإلثراء المترتبة على واقعة االفتقار دون أن يكو

  : ومن ذلك نستخلص النتائج اآلتية . المدين

تكون العبرة فيه في األصل  –أي تحديد قيمة اإلثراء وقيمة االفتقار إلعطاء المفتقر أقل القيمتين  –تحديد مدى التزام المثرى (  2)  

أما قيمة االفتقار فهناك  . وهذا هو ما قررناه في تحديد قيمة اإلثراء . بوقت قيام االلتزام ال بوقت رفع الدعوى وال بوقت صدور الحكم

 . وسنبين ذلك فيما يلي ، اعتبارات تجعلنا ننظر في تحديدها إلى وقت صدور الحكم

فإن له أن يتقاضي إلى  ، أ من وقت وقوع اإلثراء ال من وقت صدور الحكم وال من وقت رفع الدعوىلما كان حق المفتقر ينش(  1)  

 ولكن هذا الحق في التعويض عن التأخير يتوقف على اإلعذار . جانب حقه في التعويض األصلي تعويضا عن التأخير
 (2911  )

ألن  ،

 دينتقضي بأنه ال يستحق التعويض إال بعد إعذار الم 127المادة 
 (2911  )

.  

فله  . أن يتصرف في هذا الحق دون انتظار الحكم بل وقبل رفع الدعوى –وقد ثبت حقه منذ وقوع اإلثراء  –يجوز للمفتقر (  9)  

كما أن للمفتقر أن يوقع حجزاً  ، ولدائن المفتقر أن يوقع حجزاً على هذا الحق تحت يد المثري ، منذ ثبوت حقه أن يحوله إلى الغير

وإذا أفلس المثري بع وقوع اإلثراء وقبل صدور الحكم دخل المفتقر في التفليسة مع سائر  . مدين المثري منذ ثبوت حقه تحت يد

  . الدائنين

منذ وقوع اإلثراء وعلم المفتقر به وبالمثرى أو منذ  –ومدته ثالث سنوات أو خمس عشرة سنة كما قدمنا  –يسري التقادم (  5)  

بل إن  . وال يتأخر سريان التقادم إلى وقت صدور الحكم . ألن الحق في التعويض قد وجد ، ب األحوالوقوع اإلثراء على حس

  . صدور الحكم من شأنه أن يقيم تقادماً من نوع جديد محل التقادم القديم على ما سنرى

                                                 

  . يان الفوائد من وقت اإلنفاقفالوكيل والفضولي يتقاض ، ( 259) م  والفضالة ( 129) م  وهذا بخالف الوكالة ( 2911)  

فيجب إذن أن يعذر المفتقر المثري وأن  . ( 119) انظر م  ولست حالة اإلثراء من الحاالت التي ال ضرورة فيها لالعذار ( 2911)  

ويجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر من التايخر ألن الضرر شرط  . يطالبه في اإلعذار بتعويض عن التأخري

وال لتطبيق النص الخاص بعدم اشتراط إثبات  ( 111) م   محل هنا لتطبيق النص الخاص بسعر الفائدةوال . التعويض

ألن مجال تطبيق هذين النصين مقصور على ما إذا كان محل االلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت  ( 117) م  الضرر

  . 929أنظر في هذا الموضوع فرانسوا جوريه ص  . ( 111) م  الطلب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  الحكم يقوم الحق في التعويض ويقويه – 812

  . ويغلب أن يقومه بمبلغ معين من النقود ، إال أنه هو الذي يقوم هذا الحق ، وإذا كان الحكم ليس هو مصدر الحق في التعويض :

فهو يجعل الحق غير  . بل هو يقويه أيضاً كما رأينا ف يالحكم الصادر في المسئولية التقصيرية ، والحكم ال يقتصر على تقويم الحق

ومتى أصبح الحكم واجب التنفيذ فإنه يجيز  .(  1فقرة  979م )  م إال بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكمقابل للسقوط بالتقاد

كما يجيز له أن ينفذ  ،(  2979م )  للمفتقر أن يحصل على حق اختصاص بعقارات مدينه ضماناً ألصل الدين والفوائد والمصروفات

  . ون للتنفيذعلى أموال المدين بجميع الطرق التي عينها القان

 الجزاء أو التعويض  - المبحث الثاني

 التعويض هو أقل قيمتى االفتقار واإلثراء – 813

يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا "  تنص على أن المثري دون سبب قانوني على حساب شخص آخر 215رأينا أن المادة  : 

ً  ، الشخص عما لحقه من خسارة وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  . " ولو آل اإلثراء فيما بعد ويبقى هذا االلتزام قائما

قيمة ما  : فهو يلتزم برد أقل القيمتين . ويلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى" :  في هذا الصدد ما يأتي

"  أثرى به وقيمة ما افتقر به الدائن
 (2917  )

.  

فالتعويض ال  . فإن المثري قد أثرى على حساب المفتقر . وال يمكن أن يكون إال ذلك . أقل قيمتي االفتقار واإلثراءفالتعويض إن هو 

ألن المفتقر ال يحق له أن يتقاضي  ، يجوز من جهة أن يزيد على خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على هذه الخسارة

وال يجوز أن يزيد التعويض عن جهة أخرى  . كان هو بدوره مثرياً على حساب المثري دون سببوإال ل ، تعويضاً يزيد على خسارته

وإال لكان هو بدوره مثرياً على  ، على إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر حتى لو كان إثراء المثري يزيد على خسارته

ى إثراء المثري حتى لو كانت خسارة المفتقر تزيد على هذا وال يجوز يزيد التعويض من جهة أخرى عل . حساب المثري دون سبب

وإنما نحاسبه على ما وقع في يده من كسب فال  ، ألننا ال نحاسب المثري على خطأ ارتكبه فنلزمه بتعويض الخسارة كاملة ، االثرا

 فتقر دون سببولو أنه رد أكثر مما كسب لكان هو بدوره مفتقراً لمصلحة الم ، يجوز أن يرد أكثر مما كسبه
 (2915  )

.  

وهو أقل هاتين  –ما يقترن به التعويض (  9)  . كيف يقدر االفتقار(  1)  . كيف يقدر اإلثراء(  2: )  وسنتعرض هنا مسائل ثالثا

  . من ضمانات –القيمتين 

                                                 

  . 551ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 2917)  

أما في استرداد ما دفع دون حق وفي الفضالة فإن التعويض ال يقتصر على أقل القيمتين ألن المفتقر في هاتين الحالتين  ( 2915)  

  . أجدر بالرعاية من المفتقر في دعوى اإلثراء بال سبب

ونخص منها حالة البناء في أرض  -ونالحظ في هذه المناسبة أن الحاالت آلت يطبقت فيها قاعدة اإلثراء بال سبب تطبيقاً تشريعياً 

) التزم المشرع فيها أن يكون التعويض هو أقل  فقرة ثانية ( 579) م  وحالة المصروفات النافعة ( 519م  – 515) م  الغير

فالباني في أرض الغير بحسن نية إذا ترك البناء في األرض فإن صاحب األرض مخير  . حسن النية القيمتين إذا كان المفتقر

 أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن األرض بسبب البناء ) وهذه هي قيمة االفتقار ( بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل

أما إذا بنى الشفيع في العقار  . روفات نافعة في ملك الغير بحسن نيةوكذلك الحال فيمن انفق مص . ) وهذه هي قيمة اإلثراء (

كان الشفيع ملزما تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما  ) أي قبل إعالن الرغبة في الشفعة ( المشفوع وهو حسن النية

 ) وهذه هي قيمة اإلثراء ( ب البناء أو الغراسأو مقدار ما زاد في قيمة العقار بسب ) وهذه هي قيمة االفتقار ( المبلغ الذي أنفقه

 . وفي هذا خروج على القاعدة . ولما كان المشتري هنا هو الذي يختار فهو سيختار طبعاً أعلى قيمتي االفتقار واإلثراء ،

حالة الشفيع أضف إلى ذلك أن المفتقر إذا كان سيء النية في حالة البناء في أرض الغير وفي حالة المصروفات النافعة فوي 

فإنه يدفع في الحالتين  ، فإنه ال توجد قاعدة واحدة تسري على التزام المثري بالتعويض ، إذا بنى بعد إعالن الرغبة في الشفعة

 . وفي الحالة الثالثة قيمة أدوات البناء وأجرة العمل ، األوليين قيمة المنشآت مستحقة اإلزالة أو قيمة ما زاد في ثمن األرض

وقد قدمنا أن النصوص  . رى أن هذه التطبيقات التشريعية لقاعدة اإلثراء على حساب الغير لم تلتزم حدود القاعدةومن ثم ن

وفي هذا نرى قصور قاعدة اإلثراء  . التشريعية التي وردت في هذه الحاالت هي التي يجب تطبيقها ولو خالفت القاعدة العامة

 . فهي ال تزال سائرة في طريق التطور ، عن أن تشمل تطبيقاتها المتنوعة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 كيف يقدر اإلثراء – 1

  : اعتبارات تراعى في تقدير اإلثراء – 814

يكون تقديره وقت وقوعه كما قدمنا ال وقت رفع الدعوى وال وقت صدور الحكم مع مراعاة ما سبقت يراعى في تقويم اإلثراء أن 

  . اإلشارة إليه من إضافة تعويض عن التأخير على النحو الذي فصلناه

  . ويراعى كذلك أن يخصم من قيمة اإلثراء ما عسى أن يكون المثري قد تكلفه من مصروفات الجلب هذا اإلثراء لنفسه

 ويراعى أخيراً في التقدير إال فرق بين أن يكون المثرى حسن النية أو سيئها فالتزام المثرى ال شأن له بنيته وإنما يقوم هذا االلتزام

  . على واقعة اإلثراء في ذاتها

وحالة ما إذا كان (  1)  . حالة ما إذا كان اإلثراء ملكية وانتقلت إلى ذمة المثرى(  2: )  ونستعرض لتطبيق هذه المبادئ حالتين

  . منفعة أو خدمة أو عمال أو إثراء سلبياً 

  : اإلثراء ملكية انتقلت إلى ذمة المثري –أ 

  . قد يكون اإلثراء نقداً دخل في ذمة المثرى أو تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري – 815

 ؟ هل يجوز أن يكون اإلثراء عينا تبقى في ملكية المفتقر  - 816

 كما يذهب إلى ذلك كثير من الفهقاء –ما أن يكون اإلثراء عيناً معينة بالذات تبقى على ملك المفتقر وال تدخل في ملك المثرى أ
 (2919 

 )
فليس هناك إثراء وال  : إذ العين لم تدخل في ملك المثرى ولم تخرج من ملك المفتقر ، فال نرى أن تكون حالة من حاالت اإلثراء -

وللمالك أن يستردها من الحائز بدعوى استحقاق ال بدعوى  ، بل هي عين مملوكة لشخص انتقلت إلى حيازة شخص آخر ، افتقار

 اإلثراء بال سبب
 (2912  )

.  

  اإلثراء نقد دخل في ذمة المثري - 817

تقر سواء كان في هذا اإلستيالء كما إذا استولى هذا على مبلغ من النقود مملوك للمف ، إذا كان اإلثراء نقداً دخل في ذمة المثري :

أما الفوائد فال  . وينظر فيه إلى قدرة العددي ارتفع سعر النقد أو انخفض ، فإن قيمة اإلثراء هو مبلغ هذا النقد ، حسن النية أو سيئها

 ت الطلبتستحق إال من وقت المطالبة القضائية مادام مبلغ النقد المطلوب استرداده بدعوى اإلثراء معلوم المقدار وق
 (2911  )

. 

 . ويالحظ أن المثري إذا كان غير كامل األهلية فال يكون إثراء بالنسبة إليه ما أضاعه من هذا النقد في غير مقنعة

  اإلثراء تحسينات استحدثها المفتقر في مال المثري - 818

ال بما أنفقه المفتقر في استحدثاها ألن هذه هي قيمة  ، تقدر قيمة هذه التحسينات بما زاد في مال المثري بسببها وقت االستحداث :

 مثل ذلك أعمال الترميمات . االفتقار ال قيمة اإلثراء
 (2919  )

 وتوريد المواد الالزمة لهذه األعمال
 (2915  )

 وبناء طبقات جديدة
 (2919  )

.  

                                                 

  . 299ومارافان ص  925أنظر فرانسوا جوريه ص  ( 2919)  

فنحن ال تقول  ، ونحن نؤثر هذا التكييف على القول بأن هناك إثراء وافتقاراً ولكن دعوى اإلثراء تجبها دعوى االستحقاق ( 2912)  

  . ( 921ص  – 929ي الذي تنفذه فرانسوا جوريه ص ) أنظر من انصار الرأ بالصفة االحتياطية لدعوى اإلثراء

محكمة اإلسكندرية  – 959ص  52م  2515ابريل سنة  5أنظر في هذا المعنى محكمة االستئناف المختلفطة في  ( 2911)  

  . 59ص  1جازيت  2521يناير سنة  1االبتدائية المختلطة في 

  . 929ص  59م  2517ابريل سنة  15استئناف مختلط  ( 2919)  

  . 959ص  52م  2515ابريل سنة  5استئناف مختلط  ( 2915)  

ويشترط أن تكون التحسينات ضرورية أو نافعة وال يكفي  – 291ص  9جازيت  2529مايو سنة  25استئناف مختلط  ( 2919)  

 مباشرةوأن تكون المصروفات أنفقت على العين  ، ( 211ص  1م  2759فبراير سنة  29) استئناف مختلط  أن تكون كمالية

  . ( 119ص  59رقم  1جازيت  2521يناير سنة  1) محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلفطة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : اإلثراء منفعة أو خدمة أو عمل أو إثراء سلبي –ب 

  اإلثراء منفعة – 819

 قد يكون اإلثراء منفعة حصل عليها المثري كما لو سكن منزال دون عقد إيجار :
 (2911  )

وكما لو استهلك نوراً أو ماء عن طريق  ،

 أسالك أو مواسير خفية
 (2911  )

فتقوم المنفعة بأجرة المثل للمنزل أو بثمن النور والماء وفقاً للسعر الذي حددته شركة النور أو  .

 وال بأن يكون اإلثراء قائماً وقت رفع الدعوى . بأن يكون المثري حسن النية أو سيها وال عبرة . شركة الماء
 (2917  )

.  

  اإلثراء خدمة أو عمل – 811

والموظف الفني الذي يجد  ، مثل ذلك النسابة الذي يكشف عن إرث خفي . وقد يكون اإلثراء خدمة أو عمال قدمه المفتقر إلى المثرى :

والمهندس الذي  . والسمسار الذي يقرب ما بين البائع والمشتري ولكنهما يعقدان الصفقة دون وساطته ، العمل اختراعاً يفيد منه رب

 . ففي كل هذه األحوال تقوم الفائدة التي عادت على المثري من وراء هذه الخدمة أو هذا العمل . يضع تصميماً ينتفع به رب العمل

ورب العمل يثري بقدر ما  . و تبين من الظروف أن الوارث ما كان يستطيع وحده أن يكشفهفالنسابة جعل الوارث يثري بقدر اإلرث ل

ورب العمل  . وكل من البائع والمشتري يثري بقدر ما عادت عليه الصفقة من فائدة . أصاب من نفع بفضل اختراع الموظف الفني

وال ضرورة في كل هذه األحوال ألن يكون  . الذي انتفع من تصميم المهندس يثري بقدر ما كان يدفع للمهندس من اجر على عمله

  . اإلثراء قائماً وقت رفع الدعوى

 اإلثراء سلبى – 811

أو أتلف متاعاً له  ، تجب لها النفقة على زوجهاأو قدم النفقة لزوجة  ، كما لو دفع شخص ديناً على آخر ، وقد يكون اإلثراء سلبياً  : 

والزوج بقدر النفقة التي  ، ففي هذه األحوال يكون المدين قد أثرى بقدر الدين الذي دفعه عنه المفتقر . لينقذ منزل جاره من الحريق

 والجار بقدر ما أوشك من ماله أن يحترق ، كانت واجبة عليه
 (2915  )

  . اإلثراء وقت رفع الدعوىوال عبرة هنا أيضاً بقيام  .

 كيف يقدر االفتقار – 2

 تقدير مدى االفتقار –أ 

 ويقدر مدى االفتقار على النحو الذي يقدر به مدى اإلثراء – 812

 ذلك أن مقدار النقد الذي دخل في ذمة المثرى هو عين مقدار النقد ، فإذا كان االفتقار نقداً فإن مدى االفتقار هو عين مدى اإلثراء . 

ويكون التعويض هو هذا المبلغ وفوائده على النحو الذي بيناه عند ما يكون اإلثراء نقداً دخل في ذمة  . الذي خرج من مال المفتقر

  . المثرى

اث ما أنفقه في استحد : ويعطي أقل القيمتين ، قدر مداه بما أنفقه المفتقر في استحداثها ، وإذا كان االفتقار تحسينات استحدثها المفتقر

  . وما زاد في مال المثري بسبب هذه التحسينات وهذا هو مدى اإلثراء ، التحسينات وهذا هو مدى االتفاق

فيعطي المفتقر قيمة  ، فيغلب أن يكون لالفتقار واإلثراء مدى واحد هو اجر هذه المنفعة ، وإذا كان االفتقار منفعة استهلكها المثرى

 ً   . هذا األجر تعويضا

                                                 

  . 997ص  15م  2521مايو سنة  5استئناف مختلط  ( 2911)  

هذا وقد يعتبر النور والماء منفعة تستخلص من األسالك  – 219ص  21م  2599مارس سنة  12استئناف مختلط  ( 2911)  

فيكون مثل النور والماء مثل اإلثراء ال عن  ، واألولى أن يعتبرا ماال قائماً بذاته استهلكه المثرى فدخل في ذمته ، والمواسيل

  . طريق منفعة استهلكت بل عن طريق ملكية انتقلت إلى ذمة المثرى

بالضرورة قائماً وقت رفع وفي هذه األمثلة التي قدمناها على اإلثراء عن طريق المنفعة نرى أن اإلثراء ال يكون  ( 2917)  

  . الدعوى ألن المنفعة قد استهلكت قبل ذلك

وقد وقضت محكمة المنصورة الجزئية المختلطة في هذا المعنى بأن الدائن الذي حجز على مال مدينه يجوز له أن  ( 2915)  

ثم أضافت  . ضريبة كانت في ذمتهيطالب بدعوى اإلثراء أجنبياً انتفع من بيع هذه األموال المحجوزة بيعاً ادارياً للوفاء ب

المحكمة أن دعوى اإلثراء ال يبقى لها محل إذا كان هذا األجنبي قد خصم مبلغاً يساوي المبلغ الذي انتفع به في سداد الضريبة 

 21) محكمة المنصورة الجزئية المختلطة في  من دين له في ذمة شخص كان يعتقد أن األموال المحجوزة مملوكة له

  . ( 921ص  255رقم  29جازيت  2519ة أغسطس سن



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإن كان المفتقر محترفاً كالمحامي والموظف الفني والسمسار قدر افتقاره  ، االفتقار خدمة أو عمال أداه المفتقر للمثرىوإذا كان 

أما إذا لم يكن محترفاً فإن افتقاره يقدر بما تجشمه من نفقات وما فاته من ربح معقول بسبب قيامه  . بالقيمة التجارية للخدمة أو العمل

  . عملبهذه الخدمة أو ال

فإن كان له  ، وأن يكون االفتقار ال مقابل له ، ويالحظ في كل ما قدمناه أن تكون هناك عالقة سببية مباشرة ما بين االفتقار واإلثراء

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . مقابل بأن يكون المفتقر قد جلب منفعة لنفسه من وراء هذا االفتقار فإن دعوى اإلثراء ال تقوم

 ت تقدير االفتقاروق –ب 

 بقى أمر هام هو الوقت الذي يقدر فيه االفتقار – 813

 . بل وقت صدور الحكم ، وال وقت رفع الدعوى ، ويجب القول هنا أن االفتقار ال يقدر وقت تحققه كما هو األمر في تقدير اإلثراء . 

وقد رأينا في المسئولية التقصيرية أن الضرر إذا  . ريةذلك أن االفتقار في دعوى اإلثراء يقابل الضرر في دعوى المسئولية التقصي

  . فإن العبرة في تقديره تكون بيوم صدور الحكم ، كان قد تغير منذ وقوعه فاشتد أو خف

وحتى نقارب ما بين االفتقار في دعوى اإلثراء والضرر في دعوى المسئولية التقصيرية من حيث تقدير كل منهما وقت صدور 

قد  فإن كانت اإلصابة . المفتقر وهو ينقذ منزل جاره من الحريق أصيب بحروق هي مدى افتقاره ويراد تقويمهاالحكم نفرض أن 

كذلك لو  . اشتدت وانقلبت إلى عاهة مستديمة وقت صدور الحكم فال شك في أن القاضي يدخل ذلك في حسابه عند تقدير االفتقار

وهذا هو عين ما قدمناه في  . من تحسن االفتقار مراعياً ما طرأ على اإلصابةخفت اإلصابة وأصبحت أقل خطراً حسب القاضي مدى 

  . تقدير الضرر في دعوى المسئولية التقصيرية

  : ويمكن تعليل هذا الفرق في الوقت الذي يقدر فيه االفتقار والوقت الذي يقدر فيه اإلثراء باالعتبار اآلتي

ولذلك  . فهو يدخل في مال المثري ويصبح جزءا ًمنه فيتحدد بذلك مقداره ، ائياً وقت وقوعهأن طبيعة اإلثراء تسمح بتقديره تقديراً نه

في نقصه أو في زيادته أما  ، يتحمل غرمه ويكسب غنمه ، وقد أصبح مالكاً له ، والمثرى . تكون العبرة في تقديره بوقت تحققه

ذلك ألنه يخرج من مال المفتقر على وجه غير  . االفتقار فكالضرر ال تسمح طبيعته بأن يقدر تقديراً نهائياً إال وقت صدور الحكم

الذي ينطقع  وال يستطاع أن يعرف على وجه التحقيق مقدار ما خرج من مال المفتقر ما دام االفتقار قابال للتغير إال في الوقت . محقق

 ، وحتى بعد صدور الحكم قد يبقى االفتقار قابال للتغير . وآخر وقت ممكن لذلك هو وقت صدور الحكم . فيه تغيره ويصبح قيمة ثابتة

  . ولكن قوة الشيء المقضي هي التي تجعل تقدير االفتقار نهائياً ال تجوز مراجعته

 ما يقترن بالتعويض من ضمانات – 3

 : ين شخصي ال امتياز لهالتعويض د - 814

وهو دين شخصي ال امتياز  . كان هذا دينا له في ذمة المثرى ، وهو أقل قيمتي اإلثراء واالفتقار . إذا حدد التعويض الواجب للمفتقر 

التي زادت في  فيتحمل المفتقر في مال المثري مزاحمة سائر الدائنين حتى في القيمة . ألن االمتياز ال يثبت إال بنص في القانون ، له

  . مال المثري بسبب افتقار المفتقر

 الحق في الحبس - 815

وذلك إذا كانت قيمة اإلثراء التي  ، وقد يثبت في بعض األحوال للمفتقر الحق في حبس مال المثري حتى يستوفى حقه من التعويض : 

مثل ذلك  . 151عند المثري تطبيقاً لنص المادة  فله الحق في حبسها حتى يستوفى التعويض الذي له ، أحدثها موضوعة في حيازته

  . فله أن يحبس األرض حتى يستوفى حقه في التعويض ، أن يستحدث المفتقر تحسينات في أرض المثري

 الفضالة  - دفع غير المستحق -الفصل الثاني 

  صورتان متميزتان من صور اإلثراء بال سبب – 816

  . لإلثراء بال سبب صورتان متميزتان عن سائر صوره هما دفع غير المستحق والفضالة :

أما أن دفع غير المستحق هو صورة متميزة من صور اإلثراء فألن المفتقر هنا يدفع ديناً ليس واجباً عليه ولكنه يعتقد أنه ملزم 

أو يرجع على الدائن الذي دفع له الدين بدعوى غير  ، اديةفيرجع على المدين الحقيقي بدعوى اإلثراء في صورتها الع ، بدفعه

ولما كان  . ذلك أن الدائن الذي استوفى حقه قد أثرى بسبب قانوني هو الوفاء . المستحق وهذه هي الصورة المتميزة لدعوى اإلثراء



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، ويصبح إثراء الدائن دون سبب ، لإلثراء فيزول السبب القانوني ، المفتقر قد وفى الدين عن غلط فإنه يستطيع أن يبطل الوفاء للغلط

 ثم انتهى إلى أن يكون بغير سبب ، ونرى من ذلك أن دفع غير المستحق هو إثراء كان له سبب . فيسترد المفتقر منه ما دفعه
 (2979  )

.  

عل ذلك متفضال عن فذلك أن الفضولي وهو يفتقر ليثرى غيره قد ف ، وأما أن الفضالة هي أيضاً صورة متميزة من صور اإلثراء

ولهذا كانت حقوق الفضولي قبل المثري وهو رب العمل أوسع مدى  . فكان أحق بالرعاية من المفتقر الذي ال يتعمد هذا التفضل ، عم

  . من حقوق المفتقر في دعوى اإلثراء

  . ونتكلم اآلن في كل من هاتين الصورتين

دفع غير المستحق -الفرع األول 
  (*  )

 

  (Paiement de l’indu  ) 
ونتناول هذا االلتزام في أركانه ثم  . قدمنا أن دفع غير المستحق يرتب للدفاع في ذمة المدفوع له التزاماً برد ما أخذ دون حق – 721

  . في أحكامه

 أركان دفع غير المستحق -المبحث األول 

  : النصوص القانونية – 818

 : على ما يأتيمن القانون المدني الجديد  272نصت المادة 

 . " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده - 2"  

أو يكون قد أكره على  ، إال أن يكون ناقص األهلية ، على أنه ال محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه - 1"  

 . " هذا الوفاء

  : على ما يأتي 271ونصت المادة 

 . إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا االلتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهال قيام األجل ، يصح كذلك استرداد غير المستحق - 2 " 

فإذا كان االلتزام  . على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر - 1 

 التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو االتفاقي عن المدة الباقية لحلول األجل ، داالذي لم يحل اجله نقو
 (2972  )

" . 

  : ويقضي بما يأتي ، 191/  259ويقابل هذه النصوص في القانون المدني القديم نص واحد هو نص المادتين 

  . " من أخذ شيئاً بغير استحقاق وجب عليه رده"  

                                                 

 المحاماة ( – 959ص  2/  259رقم  99المجموعة الرسمية  2515ابريل سنة  99أنظر محكمة استئناف مصر في  ( 2979)  

  . 199ص  99م  2597ابريل سنة  21وقارن محكمة االستئناف المختلفطة في  . 575ص  999رقم 

وأقرته لجنة المراجعة على أصله  –من المشروع التمهيدي  199ا النص في المادة : ورد هذ 272م  –تاريخ النصوص  ( 2972)  

في آخر " الدفع " بكلمة " التسليم " بعد استبدال لكمة  ، ووافق عليه مجلس النواب –في المشروع النهائي  271تحت رقم 

" التسليم " بعد االستعاضة عن كلمة  ، وخووافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس الشي . 271تحت رقم  ، الفقرة الثانية

ووافق مجل الشيوخ على  . 272وأصبح رقم المادة  ، في آخر الفقرة الثانية في هذه المادة وفي المواد التالية" الوفاء " بكلمة 

  . ( 551ص  – 551ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . النص كما أقرته اللجنة

في المشروع  271وأقرته لجنة المراجعة على أصله تحت رقم  –من المشروع التمهيدي  192: ورد هذا النص في المادة  271م 

ووافقت عليه لجنة  – 271تحت رقم  ، "الدفع " بكلمة " بعد استبدال كلمة طالستليم  ، ووافق عليه مجلس النواب –النهائي 

بعبارة طاذا كان التسليم قد تم وفاء " تستبدل عبارة طاذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً اللتزام  القانون المدني بمجلس الشيوخ على أن

) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما اقرته اللجنة – 271وأصبح رقم المادة  ، "اللتزام 

  . ( 599ص  – 7 55ص  1

  . ) أنظر تاريخ النص فيما يلي ( 279م 

وقد فصل المشروع األحكام المتعلقة " وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في النظرة العامة لهذه النصوص ما يأتي : 

وأفرد نصوصاً خاصة يرد غير المستحق في أحوال  ، فعين نطاق تطبيق القاعدة العامة –برد غير المستحق تفصيال كافياً 

أو زال  ، وكذلك في أحوال الوفاء بالتزام لم يتحقق سببه ، أو ممن يقع تحت سلطان إكراء ، ليةالوفاء ممن ال تتوافر له األه

) مجموعة األعمال التحضيرية ج  " . . وواحه من ناحية أخرى حالة الرد عند الوفاء قبل حلول أجل الدين . سببه بعد تحققه

  . ( 595ص  1



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

الوفاء (  1)  الوفاء بدين غير مستحق من بادئ األمر(  2: )  ويتبين من مجموع هذه النصوص أن هناك حالتين لدفع غير المستحق

  . بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق

  . ثم نكيف في ضوء هذا البحث االلتزام بدر ما أخذ دون حق ، ونبحث كال من هاتين الحالتين

 حالتا دفع غير المستحق -األول المطلب 

 الوفاء بدين غير مستحق من بادئ األمر  – 1

  : ركنان – 819

عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابال (  1)  . دين غير مستحق وقت الوفاء به(  2: )  تقوم هذه الحالة على ركنين

  . لإلبطال

 : دين غير مستحق وقت الوفاء به : الركن األول - أ

  : أسباب ثالثة لعدم استحقاق الدين – 821

الدين منعدم (  2: )  يرجع ذلك إلى أحد األسباب الثالثة اآلتية . يجوز أن يقوم شخص بوفاء دين لم يكن مترتباً في ذمته وقت الوفاء

  . انقضى قبل الوفاء بهالدين استحق ولكنه (  9)  الدين مؤمل االستحقاق ولكنه لم يستحق أو لما يستحق(  1)  من األصل

  : الدين منعدم من األصل(  1)  – 821

مثل ذلك وارث يدفع ديناً يظن أنه على التركة  . يكون الدين منعدماً من األصل إذا لم يكن له وجود أصالً في وقت من األوقات

أو  ، وصى قد عدل عن الوصية قبل موتهأو وارث ينفذ وصية لمورثه ويتضح بعد ذلك أن الم ، ويتضح بعد ذلك إال وجود لهذا الدين

 شخص أصاب الغير بضرر فظن نفسه مسئوال فدفع التعويض ثم اتضح بعد ذلك أن أركان المسئولية لم تتوافر
 (2971  )

.  

فهو منعدم بالنسبة إلى الدافع إذا كان له  . كذلك يكون الدين منعدماً من األصل إما بالنسبة إلى الدفاع وإما بالنسبة إلى المدفوع له

 فيكون الدافع قد دفع دين غيره ظاناً أنه يدفع دين نفسه ، وجود ولكنه في ذمة غير الدافع
 (2979  )

وهو منعدم بالنسبة إلى المدفوع له  .

  . إذا كان مترتباً في ذمة الدافع ولكن هذا دفعه لغير الدائن

 ألصل إذا كان مصدره عقداً باطال أياً كان سبب البطالنويكون الدين أخيراً منعدماً من ا
 (2975  )

،  ً )  أو كان الدين ليس ديناً مدنيا

obligation civile  ) ً   .(  1فقرة  255م )  ال جبر في تنفيذه(  obligation naturelle)  بل ديناً طبيعيا

                                                 

حتى لو ظهر أن  ، فال يجوز له في هذه الحالة أن يسترده ، المضرور على مبلغ معينهذا ما لم يكن المسئول قد صالح  ( 2971)  

فما زاد على الدين  . ويعتبر الدين ال وجود له أصالً إذا دفع المدين أكثر مما هو واجب عليه . أركان المسئولية لم تتوافر

 21وفي  – 15ص  7مية للمحاكم المختلفطة المجموعة الرس 2771ديسمبر سنة  1) استئناف مختلط في  يكون غير مستحق

 ويعتبر الدين كذلك ال وجود له أصالً إذا تقاضى شريك أرباحاً ال يستحقها من الشركة . ( 925ص  91م  2515ابريل سنة 

أو انقاضت مصلحة الضرائب من أحد الممولين ضريبة ال  ، ( 999ص  11م  2521فبراير سنة  1) استئناف مختلط في 

  . ( 197ص  72رقم  15المحاماة  2559نوفمبر سنة  22) محكمة استئناف مصر الوطنية في  أو أكثر مما تستحقتستحقها 

وله أن يرجع  ، ويكون دفعه للدين مبرئاً لذمة المدين ، أما إذا دفع دين غيره وهو عالم بذلك فال يجوز له أن يسترد ما دفع ( 2979)  

  . ( 19ص  91م  2559فبراير سنة  1) استئناف مختلط في  سبب عليه ال على الدائن بدعوى اإلثراء بال

إذا اثبت عدم تحقق سبب الدين الذي أداه  . . . "جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 2975)  

أو كان إذا قام أحد المتعاقدين في عقد مطلق البطالن  ، إطالقاً : كما إذا كان الوارث قد وفى بدين لم يكن مورثه ملتزما به

) مجموعة األعمال  "أو كان إذا قام شخص بالوفاء بتعويض عن حادث اعتقد خطأ أنه يسأل عنه  ، بالوفاء بالتزامه

  . ( 555ص  1التحضيرية ج 

وهذه هي إحدى صور الحالة الثانية من  ، سترد ما دفعفإن دفع المدين الدين عن غلط ثم أبطل العقد ا ، أما إذا كان العقد قابال لإلبطال

وإذا دفع المدين الدين وهو على  . دفع غير المستحق وهي حالة الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق

  . فال يجوز للمدين أن يسترد ما دفع ، بينة من قابلية العقد لإلبطال اعتبر الدفع اجازة للعقد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  الدين مؤجل االستحقاق ولكنه لم يستحق أو لما يستحق(  2)  – 822

يصح استرداد غير "  في هذا الشأن إنه 271وتقول المادة  . ولكنه لم يستحق ، قد يكون للدين وجود ويكون مؤمل االستحقاقو :

 المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا االلتزام لم يتحقق سببه
 (2979  )

سواء دفع قبل تحقق  ، فالدين المعلق على شرط واقف إذا دفع . "

يستوى في ذلك كما قدمنا أن يكون الدفع قبل تحقق الشرط أي في وقت لم  . يكون دفعه دفعاً لدين لم يستحق ، الشرط أو بعد تخلفه

أما الدين المعلق على شرط فاسخ  . أو بعد تخلف الشرط أي في وقت ثبت فيه أن الدين لن يستحق ، يثبت فيه إذا كان الدين سيستحق

وإذا تحقق الشرط الفاسخ صار هذا وفاء بدين كان مستحقاً وقت  ، يكون قد دفع ديناً مستحقاً فهو دين موجود نافذ إذا دفعه المدين فإنه 

  . وهذه صورة من صور الحالة الثانية لدفع غير المستحق سيأتي بيانها فيما يلي ، الوفاء ثم أصبح غير مستحق

إذا كان  ، يصح كذلك استرداد غير المستحق"  أن إنهفي هذا الش 279وتقول المادة  . وقد يكون للدين وجود محقق ولكنه لما يستحق

فالدين المؤجل إذا دفع قل حلول األجل يكون دفعه دفعاً  . " الوفاء قد تم تنفيذا االلتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهال قيام األجل

  . أي لدين غير مستحق وقت الوفاء ، لدين لما يستحق

 : ضى قبل الوفاء بهالدين استحق ولكنه انق(  3)  – 823

ولكنه انقضى بسبب من أسباب االنقضاء ثم قام الدافع  ، وقد يكون الدين ترتب في ذمة الدافع للمدفوع له ديناً صحيحاً واجب األداء 

 مثل ذلك أن يكون الدين قد وفاه المورث ولم يعير الوارث على المخالصة فوفي الدين مرة أخرى . بوفائه مرة أخرى بعد انقضائه
 (

2971  )
في جميع هذه الصور  . أو أن يكون الدين قد انقضى بالمقاصة أو بالتجديد أو باالبراء ووفاه المدين للدائن بالرغم من انقضائه ،

  . فيكون الدافع قد دفع ديناً غير مستحق ، ولكنه وقت الدفع كان قد انقضى ، دفع المدين ديناً كان موجوداً نافذاً واجب األداء

 عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابال لإلبطال : الثانيالركن  –ب 

  : عمل من أعمال لوفاء – 824

وأنه قد قام بعمل من أعمال الوفاء وليس من  ، يجب على الدافع أن يثبت أن الدين غير مستحق على النحو الذي فصلناه فيما تقدم

أو  ،(  dation en paiement)  يكفي أن يكون قد أعطى مقابال للوفاء بل ، الضروري أن يكون قد قام بوفاء الدين وفاء مباشراً 

 أعطى إقرارا جديداً بالدين
 (2971  )

 (reconnaissance de dette  )أو قاص الدين في دين  ، أو رتب تأميناً خاصاً لضمان الوفاء

                                                 

أن سبب الدين لم  ) الدافع ( أو إذا اثبت . . . . "جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 2979)  

وتجوز  . ( 2فقرة  259) انرظ التقنين اللبناني م  كما إذا أدى مدين ديناً معلقاً على شرط واقف مع أنه لم يتحقق ، يتحقق

من التقنين  2595) أنظر المادة  الوفاء في خالل فترة التعليق قل أن يعلم مصير الشرطالمطالبة بالرد كذلك إذا حصل 

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ، من المشروع ( 975من التقنين البرازيلي والمادة  1فقرة  155النمساوي والمادة 

  . ( 555ص  1

  . 115ص  151رقم  2مجموعة عمر  2599ة ابريل سن 22يقارب هذا المعنى حكم محكمة النقض في  ( 2971)  

 ، وال يدخل هذا السند في المحاسبة النهائية ما بين الدائن والمدين ، ومن أعمال الوفاء أن يحرر المدين لدائنه سنداً بدين ( 2971)  

وقد  . فاء الدين مرتينفبقاء السند معه بالرغم من استيفائه حقه هو بمنزلة استي ، وهي المحاسبة التي يستوفى فيها الدائن حقه

) اشغال  قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن السمسار الذي يحصل على سند من عميله بمبلغ يذكر له سبب صوري

 ، يكون قد استوفى الدين مرتين ، ويثبت أن السند قد حرر عن دين سمسرة سبق أن استوفاه في المحاسبة النهائية ، معمارية (

لم يدخل في المحاسبة النهائية بين الطرفين  ) الذي حرر به السند ( ولما كان المحقق أن هذا المبلغ"  وقالت في هذا الصدد :

ومن حيث  . بخصوص أعمال السمسرة فيكون من حق المطعون عليهما الرجوع عليه بهذا المبلغ حتى ال يتكرر الوفاء مرتين

بل هي الوقائع التي بسطها  ، عة ال أصل لها في األوراقأنه يتضح من ذلك أن ما أسس عليه الحكم قضاءه لم يكن واق

وإن كانت قد خالفت المطعون عليهما  ، وثبت للمحكمة صحتها فأقرتها ، المطعون عليهما في مذكرتهما شرحا لحقيقة الحال

لسند سند مجاملة أو هكذا إذ هما بعد أن سردنا الوقائع السابقة توهمتا أن هذه الوقائع تجعل ا ، ف يالتكييف القانوني لدعواهما

ولكن المحكمة خلفعت على هذه الوقائع التي أقتنعت بصحتها الوصف القانوني الصحيح وهو رد ما قبض  ، أرادتا أن تصفاه

في  2599فبراير سنة  21) نقض في  . "وهو أمر ال سبيل للنعي عليه  ، وأقامت قضاءها على هذا األساس ، بغير حق

  . القضائية الثامنة عشرة وهو لم ينشر بعد (السنة  52الطعن رقم 
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هي تصرفات قانونية تخضع للقواعد العامة في  واعمال الوفاء هذه على تنوعها . أو قام بغير ذلك من أعمال الوفاء المتنوعة ، له

 وبخاصة ما تعلق منها بنصاب اإلثبات بالكتابة أو بالبينة ، إثبات التصرفات القانونية
 (2977  )

.  

  عيب يشوب الوفاء فيجعله قابال لإلبطال – 825

 فالمفروض أنه دفع عن غلط ، فإذا أقام الدافع الدليل على أنه قام بوفاء دين غير مستحق على الوجه الذي بيناه :
 (2975  )

وأنه لم يكن 

وهذه القرينة القانونية قرينة تبررها الظروف زفليس مفهوماً ألول وهلة أن يدفع شخص ديناً غير مستحق  . يعلم بأنه غير ملزم بالدفع

وهو العيب الذي  ، ذلك أن الغلطونرى من  . عليه إال أن يكون هذا الشخص قد اعتقد أن الدين مستحق واجب األداء ولذلك قام بوفائه

 مفروض ال يكلف الدافع إثباته ، يشوب الوفاء عادة
 (2959  )

.  

                                                 

ويقتضي العمل أن يكون من واجب من يدعي " جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 2977)  

بذلك للقواعد  أداء ما لم يكن مستحقاً أن يقيم الدليل على أمرين : أولهما قيامه بوفاء الحق به صفة التصرف القانوني ويخضع

وقد نصت  . وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بنصاب اإلثبات بالكتابة أو بالبينة ، العامة في إثبات التصرفات القانونية

من التقنينين التونسي والمراكشي على أن الوفاء بمقابل وترتيب تأمين خاص لضمان الوفاء وأعطاء  15/  15المادتان 

وقد قصد المشروع من  . قصد به إثبات وجود التزام أو براءة الذمة منه تنزل جميعاً منزلة الوفاءاعتراف بالدين أو سند آخر ي

فاستهل  ، عموم العبارات التي استعملت في صياغة القاعدة الخاصة بدفع غير المستحق إلى مواجهة هذه الحاالت واشباهها

دون أن  ، ل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه ردهبالنص على أن كل من تسلم على سبي جديد ( 272) م  199المادة 

أما األمر الثاني فقيامه بالوفاء بما لم يكن مستحقاً  . يخص صورة من صور الوفاء أو ضرباً من ضروب ما يحصل الوفاء به

  . ( 555ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  " . . . في ذمته

وال  . ويستوي أن يكون غلطاً ف يالواقع أو غلطاً في القانون . رادة بشروطه المعروفةالغلط هنا هو الغلط الذي يعيب اإل ( 2975)  

سبباً السترداد ما دفع إذا كان الطرفان وقت االتفاق قد  ، ترددت المحاكم في تفسيره واختلفت ، يعتبر الغلط في تشريع مبهم

وكذلك الغلط في  . ( 111ص  51م  2599يناير سنة  19) استئناف مختلط في  اتبعا التفسير األكثر شيوعاً لدى القضاء

 22) استئناف مختلط في  تفسير نظام شركة ال يكون سبباً لالسترداد إذا كان هذا التفسير مسلماً به من الطرفين وقت الدفع

  . ( 991ص  51م  2599يونية سنة 

فقبض الدائن  ، وتنازل المدين عن المعارضة ، بلغ اكبر من حقهوتقدم في التوزيع بم ، فإذا توطأ الدائن مع المدين ، وكالغلط التدليس

فإن الدائنين المتأخرين في المرتبة يجوز لهم أن يرجعوا على هذا الدائن ليستردوا منه  ، المبلغ األكبر وشاطر المدين الزيادة

  . ( 211ص  12م  2555مايو سنة  21) استئناف مختلط في  ما أخذ دون حق

)  يقضي بأن الدافع هو الذي يكلف إثبات أنه كان في غلط عندما دفع ، في ظل القانون القديم ، القضاء المصريكان  ( 2959)  

ولكنه كان  . ( 925ص  91م  2515ابريل سنة  21وفي  – 291ص  25م  2591فبراير سنة  29استئناف مختلط في 

فالوفاء الحاصل من أحد  . لى أن الدافع كان في غلطع –تقبل بداهة إثبات العكس  –يتساهل في استخالص قرائن قضائية 

أقارب المدين وهو يجهل مضمون الحكم الذي قضى بالدين وليست لديه وسيلة للتثبت من أن المبلغ الذي يطالب به الدائن هو 

 2515بريل سنة ا 21) استئناف مختلط في  يفرض فهي أنه وقع عن غلط إذا كان القدر المدفوع يزيد على الدين ، يقدر الدين

والوفاء الحاصل من المدين على طريقة لم يرض بها إال بعد أن أكد له الدائن تأكيداً قاطعاً أن هذه الطريقة  . ( 925ص  91م 

) محكمة مصر الكلية المختلطة في  بل يعتبر أنه قد وقع عن غلط ، هي وحدا الصحيحة قانوناً ال يعتبر تفسيراً للعقد متفقا ًعليه

كما كان القضاء يتساهل في استخالص قرائن قضائية على أن  . ( 119ص  251رقم  22جازيت  2512سنة  مارس 11

فقيام أحد الشركاء بدفع مبلغ معين على اعتبار أن هذا المبلغ هو نصيبه في الخسارة يتضمن إقرار  . الدافع قد دفع عن بينة

)  أن يثبت أنه دفع عن غلط ما ليس مستحقاً عليه ، سترداد ما دفعإذا أراد ا ، فعليه هو ، هذا الشريك بوقوع هذه الخسارة

وقد وصل القضاء المصري في النهاية إلى حد أن جعل عبء  – ( 15ص  م ( 2751ديسمبر سنة  92استئناف مختلط في 

نه إذا كانت إحدى هاتين أل ، فقضى بأنه إذا دفع المدين الدين مرتين أصبح إثبات الغلط ال فائدة منه ، اإلثبات على المدفوع له

ومن ثم ال يكون إثبات الغلط ضرورياً  ، فاالخرى ال يقوم الدفع فيها على سبب ، المرتين يقوم الدفع فيها على سبب صحيح

) استئناف مختلط  وهذا ما يجب على المدفوع له أن يثبته ، إال إذا نسب إلى المدين نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر

وقد  . ( 295ص  55م  2591مارس سنة  أنظر أيضاً استئناف مختلط في ( – 199ص  99م  2597ابريل سنة  21في 

وجعل هذه القرينة قابلة إلثبات  ، حسم القانون الجديد األمر بأن أقام قرينة قانونية على أن دفع غير المستحق وقع عن غلط

  . العكس كما سنرى

بأن دفع غير المستحق ال يجوز فيه االسترداد إال إذا وقع  ، في ظل القانون القديم ، على كل حالولكن المحاكم المصرية كانت تقضي 

 92وفي  – 992ص  1م  2759يونية سنة  19وفي  – 111ص  1م  2759مايو سنة  5) استئناف مختلط في  عن غلط
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فيجوز للمدفوع له أن ينقضها بأن يثبت أن الدافع كان يعلم وقت  . ولكن هذه القرينة القانونية على الغلط هي قرينة قابلة إلثبات العكس

على أن الدفع مع العلم  ، هي اآلن في مصلحة المدفوع له ، ذلك قامت قرينة قانونية أخرىفإذا اثبت  . الدفع أنه لم يكن ملزماً بما دفع

ً  . بأن الدين غير مستحق إنما أراد به الدافع امراً ال يجيز له استرداد ما دفع فال يرجع  ، فقد يدفع ديناً واجباً على غيره فضالة أو تبرعا

ال يرجع على أحد إذا كان قد  عوى الفضولي على المدين إذا كان قد دفع فضالة أوبدعوى غير المستحق على الدائن وإنما يرجع بد

 ً وقد يريد بالدفع أن يجيز  .(  129م )  فال يسترد ما أداه باختياره ، وقد يدفع ديناً طبيعياً قاصداً بذلك أن يوفي هذا االلتزام . دفع تبرعا

وقد يدفع ديناً مؤجال قبل حلول األجل وهو عالم بذلك ألنه أراد أن  . الدفع تنفيذاً لهفينقلب العقد صحيحاً ويكون  ، عقداً قابال لإلبطال

 فيكون وفاؤه صحيحاً وال يرجع بشيء على المدفوع له ، يعجل الوفاء متنازال عن األجل
 (2952  )

.  

ويستطيع الدافع أن ينقضها بأن يثبت  . العكس وهذه القرينة القانونية الثانية التي تقوم لمصلحة المدفوع له هي أيضاً قرينة قابلة إلثبات

  : أحد أمرين

حتى لو كان قد  ، وعند ذلك يستطيع أن يبطل الوفاء لنقص أهليته وأن يسترد ما دفع : أنه كان ناقص األهلية وقت أن دفع(  أوالً )  

 دفع وهو على بينة من أن الدين الذي دفعه لم يكن مترتباً في ذمته
 (2951  )

.  

  ( ً  ، ولما طولب به مرة ثانية لم يعثر على المخالصة ، مثل ذلك أن يكون قد وفى الدين من قبل . أنه قد اكره على الوفاء(  ثانيا

ففي هذه الحالة يستطيع أن يسترد ما دفع  ، ثم عثر بعد ذلك على المخالصة ، فاضطر أن يوفيه مرة أخرى خشية التنفيذ على ماله

 فع كان يعلم أنه يدفع ديناً غير مستحقدون حق ولو أنه وقت الد
 (2959  )

ثم  ، ومثل ذلك أيضاً أن يكون قد سدد ما عليه من الضرائب .

                                                                                                                                                                    

ص  99م  2527راير سنة فب 17وفي  – 99ص  11م  2529نوفمبر سنة  11وفي  – 15ص  م ( 2751ديسمبر سنة 

  . ( 925ص  91م  2515ابريل سنة  21وفي  – 199

فليس من الضروري أن يكون  ، هذا ويالحظ أنه إذا اشترط في الدافع أن يكون قد دفع عن غلط حتى يجوز له أن يسترد ما دفع

في الحالتين يرد ما أخذ دون حق و ، فقد يكون سيء النية كما يكون حسن النية ، المدفوع له قد قبض غير المستحق عن غلط

  . على تفصيل سنعرض له فيما يلي

كما إذا دفع صوية عدل عنها للموصى أو ديناً معلقاً  –أما إذا كان قد دفع ديناً غير موجود أصالً وهو على بينة من األمر  ( 2952)  

يريد بذلك أن يتبرع للمدفوع له بما دفع  فقد –على شرط واقف بعد تخلف الشرط أو هبة باطلة ألنها لم تفرغ في ورقة رسمية 

بل قد يكون هذا الواجب قد ارتقى إلى منزلة االلتزام الطبيعي فال يسترد ما أداه  ، معتقداً أن هذا واجب أدبى قد ترتب في ذمته

  . من ذلك باختياره

كما إذا دفع دين قمار أو  ، و عالم بالبطالنوقد يكون الدين الذي أداء مصدره عقد باطل لسبب يرجع إلى النظام العام أو اآلداب وه

ألن هذا الحل هو الذي قتضيه النظام العام  ، فيستطيع في هذه الحالة أن يسترد ما دفع بالرغم من علمه بالبطالن ، فوائد ربوية

المغامرة وهي تجيز استرداد دين  1فقرة  195وهي تجيز استرداد الفوائد الربوية وم  2فقرة  111) أنظر م  واآلداب

  . والرهان (

ومن ثم ال  ، فإن الدفع يكون صحيحاً مبرئاً للذمة إذا لم يلحق به ضرراً  ، أما إذا دفع ناقص األهلية ديناً مترتباً في ذمته ( 2951)  

ومع ذلك فالوفاء " على هذا الحكم صراحة إذ تقول :  919وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  . يجوز له استرداد ما دفع

  . "بالشيء المستحق ممن ليس أهال للتصرف فيه ينقضي به االلتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموقى 

ونفذته النيابة العامة بتنفيذ أعمال محكوم بها على  ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا صدر حكم في مخالفة ( 2959)  

أن يسترد ما دفع دون حق إذا هو  ، بعد أن يدفع المصروفات المطلوبة منه ، األخير يجوز له فإن هذا ، حساب المحكوم عليه

وبخاصة إذا كان قد طلب من اإلدارة قبل ذلك بيانات وتفاصيل عن  ، أثبت أن ما دفعه يزيد على األجرة المعتادة لهذه األعمال

أنظر أيضاً استئناف مختلط  – 991ص  99م  2519ابريل سنة  25)  األعمال المطلوبة لينفذها بنفسه فلم ترد عليه اإلدارة

 15ص  22م  2757ديسمبر سنة  19وفي  – 191ص  5المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2715ابريل سنة  29في 

م  2599يونية سنة  21وفي  – 591ص  95م  2511مايو سنة  29وفي  – 19ص  11م  2529ديسمبر سنة  9وفي  –

  . ( 915ص  51

وتناول  ، ثم حكم بالزامه بهذا الدين ، إذا ادعى مدين أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه" ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه 

فليس لهذا  ، هذا الحكم ما كان يدعيه المدين من التخالص من الدين بالوفاء قائال عنه إنه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة

 2595نوفمبر سنة  99) نقض في  "أن يدعي براءة ذمته بدعوى جديدة بناء على مخالصة يجدها بعد ذلك المدين بعد ذلك 

وقد يقال لتبرير قضاء محكمة النقض إن عدم التخالص من الدين قد قضى فيه بحكم حاز  . ( 21ص  1رقم  9مجموعة عمر 

على أن محكمة االستئناف المختلطة تهدر الدفع بقوة  . قوة الشيء المقضى فال يجوز الرجوع بعد ذلك لمناقشة هذه للمسألة

مايو  29) استئناف مختلط في  الشيء المقضي إذا ثبت لها أن المدفوع له قد حصل على غير المستحق عن طريق التدليس

  . ( 211ص  12م  2555سنة 
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فيجوز له في هذه الحالة أن  ، فاضطر إلى الدفع وهو عالم بأن الدين غير مستحق ، طوله بها مرة أخرى ورفع حجز إدارى على ماله

 يسترد ما دفع ألنه كان مكرهاً على الدفع
( 2955  )

.  

  . الوفاء بدين كان مستحقا وقت الوفاء ثم أصبح غير مستحق - 2

 ركنان تختلف هذه الحالة عن الحالة التي سبقتها  – 826

أما  ، في أن الدين الذي دفع في الحالة السابقة لم يكن مستحقاً في ذمة الدافع وقد وفاه هذا عن غلط أو اكراه أو وهو ناقص األهلية

 . ه الدافع في الحالة التي نحن بصددها فهو دين مستحق واجب الوفاء وقت الدفع ولكنه أصبح غير مستحق بعد ذلكالدين الذي وفا

زوال سبب هذا الدين بعد أن تم الوفاء (  1)  . وفاء صحيح بدين مستحق األداء(  2: )  وتقوم هذه الحالة هي األخرى على ركنين

  . به

 : وفاء غير صحيح بدين مستحق األداء : الركن األول –أ 

  هذا هو عكس ما قررناه في الحالة السابقة – 827

ومثل الدين  . أما هنا فنحن أمام وفاء صحيح بدين مستحق األداء ، فهناك كنا أمام وفاء غير صحيح بدين غير مستحق األداء ،

 ، فما دام الشرط الفاسخ لم يتحقق . قابل للفسخ أو قابل لإلبطال المستحق األداء أن يكون ديناً واجباً بعقد معلق على شرط فاسخ أو

  . ويلزم المدين بالوفاء به ، فإن االلتزام الناشيء من العقد يكون ديناً مستحق األداء ، وما دام العقد لم يطلب فسخه أو إبطاله

إذ الدين  ، فاء هنا ما يشوبه في الحالة السابقة من عيبوال يشوب الو ، وسواء وفى المدين الدين اختياراً أو إجباراً فإن وفاءه صحيح

  . والوفاء به أيضاً وفاء صحيح مبرئ للذمة ، صحيح وواجب األداء

  : زوال سبب الدين بعد أن تم الوفاء به : الركن الثاني - ب

  وما دام الدين صحيحاً واجب األداء – 828

ولكن الذي يحدث في هذه  . وال سبيل السترداده بعد انقضائه ، فقد انقضى الدين ، وقد وفى به المدين وفاء صحيحاً مبرئاً للذمة ،

يتحقق الشرط الفاسخ الذي كان االلتزام معلقاً  : هو أن السبب الذي كان مصدراً لهذا الدين يزول ، فيفتح السبيل إلى االسترداد ، الحالة

ففي هذه الصور جميعاً يتبين أن الدين الذي وفى  . أو يبطل العقد الذي كان قابال لإلبطال ، أو يفسخ العقد الذي كان قابال للفسخ ، عليه

ويتبين تبعاً لذلك أن المدين قد وفى  ، قد زال سببه فأصبح غير مستحق ، ولو أنه كان ديناً مستحق األداء وقت الوفاء به ، به المدين

  . ديناً غير مستحق

 فيجوز له استرداده
 (2959  )

.  

                                                 

سير في الطرق الزراعية عن طريق وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن إجبار شركة على أن تدفع ضريبة ال ( 2955)  

تهديدها بعدم إعطائها رخصة بتسيير مركباتها أو بعدم تجديد هذه الرخصة يجعل للشركة الحق في أن تسترد ما دفعته دون 

مايو سنة  1أنظر أيضاً استئناف مختلط في  – 17ص  91م  2595ديسمبر سنة  12)  حق إذا كانت الضريبة غير قانونية

  . ( 191ص  19م  2597

) على أنه وفي ديناً غير  فإذا أقام المدعى هذا الدليل" هذا وقد ور في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

فقرر في  ، وقد نص التقنين االسباني على ذلك صراحة . فيفرض أنه قد أوفى خطأ وأن من حقه أن يسترد ما دفع مستحق (

ويضيف النص إلى ذلك : ولكن يجوز  . أنه يفرض الخطأ في الوفاء إذا سلم ما لم يستحق أصالً أو ما سبق أداؤه 2592المادة 

والواقع أن من تسلم ما  . لمن يطلب إليه الرد أن يقيم الدليل على أن التسليم كان على سبيل التبرع أو ألي سبب مشروع آخر

فإذا اثبت أن الوفاء بما لم يكن مستحقاً قد تم عن بينة  . ال يكون عليه إال إسقاط قرينة الخطأ في الوفاء يدعى بعدم استحقاقه له

إال أن يكون غير كامل األهلية أو أن يقوم الدليل على أنه أدى ما أداه تحت  ، فيفرض أنه أوفى على سبيل التبرع ، من الموفى

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  . "صة وأكره بذلك على الوفاء مرة أخرى سلطان إكراه : كما إذا كان قد فقد المخال

  . ( 599ص  – 555

وإذا كان ال بد من القول في هذه الحالة بأن هناك غلطا في جانب الدافع وهو يدفع الدين نف من الممكن القول بذلك على  ( 2959)  

على شرط فاسخ أو الدين الواجب بعقد قابل للفسخ أو قابل لألبطال لم االعتبار اآلتي : أن الدافع وقت أن دفع الدين المعلق 

ويترتب على ذلك أنه لو دفع ديناً معلقاً على شرط  . يكن يعلم أن الشرط الفاسخ سيتحقق و أن العقد قابل للفسخ أو لألبطال
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  : نورد أمثلة على ما قدمناهو

ويكون له  ، هنا يزول بانفساخ البيع سبب التزامه بدفع الثمن . ثم يتحقق الشرط ، ويدفع الثمن ، شخص يشتري عيناً تحت شرط فاسخ

  . يسترد الثمن من البائع بدعوى استرداد المدفوع بغير حق إن

ويسترد  ، هنا أيضاً يزول بفسخ البيع سبب التزامه بدفع الثمن . فيفسخ البيع ، ولكن المبيع يستحق في يده ، مشتر يدفع ثمن ما شاتراه

ويدفع من رسا  ، عقار مرهون يباع جبراً على المدين : وكثيراً ما يتحقق هذا الفرض في الصورة العملية اآلتية . من البائع ما دفع

ال شك  . العقار في يد الراسي عليه المزاد ينتزعه منه المالك الحقيقيثم يستحق  ، عليه المزاد الثمن للدائنين المرتهنين وفاء لحقوقهم

ولكن إال يجوز له الرجوع  . بضمان االستحقاق –وهو البائع  –في أن الراسي عليه المراد في هذه الحالة يستطيع الرجوع على مدينه 

ثم  ، مدفوع بغير حق ؟ تردد القضاء الفرنسي في ذلكعلى الدائنين المرتهنين أنفسهم فيسترد منهم ما فدعه لهم بدعوى استرداد ال

 استقر على جواز الرجوع على الدائنين المرتهنين
 (2951  )

ويمكن توجيه هذا القضاء على اعتبار أن البيع في المزاد قد انفسخ  .

ويكون قد دفع للدائنين ما هو غير مستحق عليه وقت أن وفاهم  ، فأصبح الراسي عليه المزاد غير مدين بالثمن ، باستحقاق المبيع

ويتبين من ذلك أن الراسي عليه المراد يكون في هذه الحالة مخيراً بين الرجوع بضمان االستحقاق  . فيرجع عليهم بما دفع ، ديونهم

 على المدين أو الرجوع باسترداد المدفوع بغير حق على الدائنين
 (2951  )

.  ً  ما جرى عليه القضاء في مصر وهذا هو أيضا
 (2957  )

.  

وكان له هنا أيضاً  ، فإذا أبطله القاصر زال سبب التزامه بدفع الثمن . العقد هنا قابل لإلبطال . قاصر اشترى منزال ودفع ثمنه للبائع

  . أن يسترد ما دفع

 تكييف االلتزام برد ما أخذ دون حق -المطلب الثاني 

  المستحق وردهما إلى قاعدة اإلثراء بال سبب تحليل حالتي دفع غير - 829

 . قدمنا أن دفع غير المستحق ليس إال صورة من صور اإلثراء بال سبب :

  . ونحلل اآلن كال من حالتيه لنبين ذلك في وضوح

يجعله قابال تنطوي على عمل من أعمال الوفاء قد شابه عيب  ، وهي حالة دفع دين غير مستحق وقت الوفاء به ، فالحالة األولى

 . وإما أن يكون ناقص األهلية ، أو عن إكراه –وكالغلط التدليس  –فالدافع لدين غير مستحق إما أن يكون قد دفع عن غلط  . لإلبطال

                                                                                                                                                                    

حمل ذلك منه على أنه يفي  ، م سبب الفسخا, ديناً واجباً بعقد قابل للفسخ وهو عالم بقيا ، فاسخ وهو يعلم أن الشرط قد تحقق

  . وإذا دفع دينا واجباً بعقد قابل لإلبطال وهو يعلم ذلك اعتبر دفعه للدين اجازة للعقد . بالتزام طبيعي أو على أنه متبرع

 يونية 17محكمة استئناف ريوم في  – 217 – 1 – 2715سيريه  2752ديسمبر سنة  29محكمة استئناف ليون في  ( 2951)  

  . 21 – 1 – 2775سيريه  2779يناير سنة  1محكمة اسئتناف الجزائر في  – 291 – 1 – 2791داللوز  2799سنة 

فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 991فقرة  92ديمولومب  – 21فقرة  2911أنظر في هذا المعنى الرومبيير م  ( 2951)  

  . 59فقرة  9ديموج  – 2191

) وفي هذه  599ص  11م  2529يونية سنة  19وفي  – 17ص  21م  2755نوفمبر سنة  19استئناف مختلط في  ( 2957)  

فيكون قد وفى الدائن  ، ثم نزعت ملكية العقار فرسا عليه المزاد . القضية كان الدافع حائزاً للعقار ووفي الدائن المرتهن

  . 197ص  52م  2515فبراير سنة  11وفي  . المرتهن مرتين وله الرجوع عليه بدعوى غير المستحق (

ووقع خطأ في قائمة التوزيع النهائية  ، ويقرب من ذلك ما قضت به محكمة االستئناف المختلطة من أنه إذا كان المدينون اخوة ثالثة

الدائنين أن يردوا ثلث  كان على هؤالء ، ولم يدرج إال دائنو هذين االثنين فاستولوا على جميع الثمن ، فلم يذكر إال اثنتان منهم

إذا دفع المدين المحال ÷ ، وقضت أيضاً با . ( 291ص  91م  2519فبراير سنة  21)  ما استولوا عليه لدائني األخ الثالث

كان له أن يسترد من المحال له ما أخذه هذا دون  ، بالرغم من وجود حجوز تحت يده ، عليه عن غلط كل الدين إلى المحال له

وقضت كذلك بأنه إذا دفع المشتري وقت توقيع العقد االبتدائي قسطاً من  . ( 929ص  51م  2599و سنة ماي 11)  حق

جاز للمشتري أن يسترد منه ما سبق أن دفعه  ، ثم نزع هذا الدائن ملكية العقار المبيع فاستولى على حقه ، الثمن لدائن مرتهن

رقم  جازيت ( 2525يناير سنة  17ك محكمة مصر المختلطة في أنظر مع ذل . ( 92ص  99م  2559ديسمبر سنة  11)  له

وانظر أيضاً ما قضت به محكمة االستئناف المختلطة من أن الدائن المدرج في كشف التوزيع ال يجوز أن  – 199ص  299

يسترد منه ما يسترد منه ما أخذ بحجة أنه أخذ أكثر من حقه إذا لم تحصل منازعة في إدراجه في كشف التوزيع ال يجوز أن 

مايو سنة  12)  أخذ بحجة أنه أخذ أكثر من حقه إذا لم تحصل منازعة في إدراجه في كشف التوزيع وفاتت مواعيد الطعن

مارس  5 – 91ص  55م  2592أول ديسمبر سنة  – 195ص  99م  2527فبراير سنة  17 – 925ص  29م  2597

م  2555مايو سنة  21 – 559ص  51م  2599مايو سنة  29)  وذلك ما لم يقع منه تدليس ، ( 295ص  55م  2591سنة 

  . ( 211ص  12
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ومتى بطل زال  . وللدافع إذن أن يبطله . فهو قابل لإلبطال لهذا العيب الذي شابه(  acte juridique)  ولما كان الوفاء عمال قانونيا

ومن ثم يسترد  . فيثرى المدفوع له دون سبب على حساب الدافع . السبب الذي نقل القيمة المدفوعة من ذمة الدافع إلى ذمة المدفوع له

 الدافع ما دفع بمقتضى قاعدة اإلثراء
 (2955  )

.  

ثم يزول سبب استحقاق الدين بتحقق  ، مستحق األداءففيها يفي الدافع بدين  . وترد أيضاً الحالة الثانية إلى قاعدة اإلثراء بال سبب

 . ومن ثم يبطل الوفاء . فالوفاء الذي كان العقد سبباً له أصبح اآلن دون سبب بزوال العقد . الشرط الفاسخ أو بفسخ العقد أو بإبطاله

ً  ، المدفوع لهفيرى  . ومتى بطل زال السبب الذي نقل القيمة المدفوعة من ذمة الدافع إلى ذمة المدفوع له دون سبب على  ، هنا أيضا

  . ويسترد الدافع ما دفع بمقتضى قاعدة اإلثراء ، حساب الدافع

هي الواقعة التي ترتب عليها إثراء المدفوع له  ، فهو ال يبقى إذن إال كواقعة مادية ، ولما كان الوفاء يبطل في الحالتين كعمل قانوني

  . ة التي تنشيء االلتزام برد المدفوع بغير حقومن ثم فهي الواقع ، وافتقار الدافع

قيمة  : إال إنها صورة تتميز بالخاصية اآلتية ، صورة من صور اإلثراء بال سبب ، على ما رأينا ، وإذا كان دفع غير المستحق

 ومن ثم يسترد الدافع ما دفع . والمدفوع له قد أثرى بهذه القيمة ذاتها ، فالدافع قد افتقر بقيمة ما دفع . االفتقار فيها تعدل قيمة اإلثراء
 (

2199  )
فينظر إلى القيمة التي انتفع بها فعال وقد تنقص عن  . ويستثنى منه ما إذا كان المدفوع له ناقص األهلية ، هذا هو األصل .

 . رى تفصيل ذلك فيما يليوسن ،(  271م )  فال يرد إال القدر الذي انتفع به . القيمة التي أخذها

  التمييز بين دين في الذمة وعين معينة بالذات - 831

 . بين ما إذا كانت القيمة التي نقلها الدافع إلى المدفوع له ديناً في الذمة أو عيناً معينة بالذات ، في دفع غير المستحق ، ويمكن التمييز :

فلما زال سبب اإلثراء لم يبق للدفاع إال دعوى شخصية يرجع  ، منقولة ديناً في الذمةففي األمثلة التي سقناها فيما تقدم كانت القيمة ال

كما إذا كان المدفوع عقاراً باعه  ، أما اذاكانت القيمة عيناً معينة بالذات . بها على المدفوع له هي دعوى استرداد المدفوع بغير حق

إذ هو عين معينة بالذات وليس  . فإن العقار بفسخ البيع تعود ملكيته للبائع ، صاحبه وسلمه للمشتري ثم فسخ البيع لعدم استيفاء الثمن

دعوى عينية  . إلى جانب دعوى استرداد المدفوع بغير حق وهي دعوى شخصية ، ديناً في الذمة ومن ثم يكون للدفاع في هذه الحالة

 هي دعوى االستحقاق
 (2192  )

.  

                                                 

ليس دفع غير المستحق سوى تطبيق خاص " جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 2955)  

فالوفاء يدين تصرف قانوني يجب أن تجتمع له الشروط الواجب توافرها في سائر  . للقاعدة العامة في اإلثراء بال سبب

وأن يصدر ممن  ، فيشترط أن يكون بوجه خاص خلواً مما يعيب الرضاء من غلط أو تدليس أو إكراه . التصرفات القانونية

ويعتبر من  . لية كان الوفاء غير صحيحفإذا شاب الرضاء عيب من هذه العيوب أو تخلف شرط األه . تتوافر لديه أهلية الوفاء

) مجموعة األعمال  "ويصبح ملزما بالرد وفقاً لقواعد اإلثراء  ، تسلم ما أوفى به أو أدى على هذا الوجه قد أثرى دون سبب

  . ( 557ص  1التحضيرية ج 

يتسلم غير المستحق برد ما يؤدي  يلتزم من" جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  ( 2199)  

فمما ال ريب فيه أن من يقبض غير المستحق يثري دون  . وليس ترتيب هذا االلتزام إال تطبيقاً للقواعد العامة في اإلثراء . إليه

فليس ومع ذلك  . وأقل قيمة ينبغي ردفها هي مقدار المبلغ الذي سلم بغير حق . سبب ما دام وفاء من أدى قد وقع غير صحيح

فالمبلغ الذي يدفع يمثل قيمة ما أثرى به المدين وما نقص  . إذ األمر ينحصر في قيمة واحدة ، ثمة محل للمفاضلة بين قيم شتى

  . ( 595ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "من مال الدائن في آن واحد 

 ( 595ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  صددقارن ما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا ال ( 2192)  

 . وقد يجوز التفريق من بعض الوجوه بين قاعدة اإلثراء بال سبب في ذاتها وبين تطبيقها في حالة دفع غير المستحق .

 . شخصي وال يلزم بالرد إال بمقتضى التزام ، فيراعى أن اإلثراء بال سبب يسلتزم دخول ما يثرى به المدين في ذمته المالية

ذلك أن  . وعلى النقيض من ذلك ال يترتب على دفع غير المستحق انتقال ملك ما يؤدي دون حق إلى المدين ودخوله في ذمته

فالمدين يلتزم برد ما تلقى عيناً ال بمقتضى التزام  . ال يكون من شأنه تقل الملك ، وهو قابل للبطالن بحكم الحال ، هذا الوفاء

على أن هذا الفارق الفقهي البحث ال يحول دون اعتبار أحكام دفع غير المستحق  . تحقاق الغير لهبل بمقتضى اس ، شخصي

ومن المحقق أن من يتسلم غير المستحق يتعين عليه رده  . تطبيقاً لقاعدة اإلثراء بال سبب من حيث مضمون الفكرة بوجه عام

دون أن يكون هناك محل للتفريق بين ما إذا كان من تسلم حسن النية أو  ، بمقتضى التزام يقع على عاتقه طبقاً لهذه القاعدة

  . وما إذا كان ما سلم من القيميات أو المثليات ، سيئها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أحكام دفع غير المستحق  -المبحث الثاني 

  دعوى استرداد المستحق - 831

 . إذا تحققت حالة من حالتي دفع غير المستحق نشأت دعوى لمصلحة الدافع قبل المدفوع له هي دعوى استرداد غير المستحق

وكيف تسقط  ، وما الذي يطالب به المدعى المدعي عليه ، ومن يكون المدعى عليه ، ونستعرض في هذه الدعوى من يكون المدعى

  . وى في بعض الحاالت الخاصةهذه الدع

 المدعى والمدعى عليه في دعوى استرداد غير المستحق -المطلب األول  

  : المدعى - 1

 المدعى في هذه الدعوى هو الدائن الذي يسترد ما دفعه دون حق - 832

 والدائن هو من حصل الدفع من ماله . 
 (2191  )

فيفترض أنه دفع  ، ى الدفع فعالً ويغلب أن يكون هو الذي تول . ألنه هو الذي افتقر

  . ماله

وإن كان قد دفع من ماله الخاص ولم  . فإن كان قد دفع من مال األصيل فاألصيل هو الدائن . وقد يكون الوكيل هو الذي تولي الدفع

  . ل ال من ماله هووالمفروض في الوكيل إذا دفع عن األصيل أنه يدفع من مال األصي . يجز األصيل الدفع كان الوكيل هو الدائن

وحكمه في ذلك حكم الوكيل على النحو  . هو الذي تولي الدفع عن األصيل –الوصي أو القيم أو ناظر الوقف ألخ  –وقد يكون النائب 

  . كان هو الدائن بقدر الزيادة ، وإذا دفع الكفيل أكثر من الدين الذي في ذمة المكفول . الذي فصلناه

ويجوز كذلك لورثة الدائن  . يستعملوا حقه فيطالبوا باسترداد المدفوع دون حق طبقاً لقواعد الدعوى غير المباشرةويجوز لدائني أن 

 بعد موته أن يستعملوا هذا الحق آل إليهم بالميراث
 (2199 . )

  

  : المدعى عليه - ب

  . والمدعي عليه - 833

حتى لو كان لوكيله من أو نائبه من وصى أو قيم أو ناظر وقف أو  ، هو المدفوع له بغير حق ، أي المدين في دعوى غير المستحق 

  . نحو ذلك

 وإذا كان المدعى عليه ناقص األهلية كان الرجوع عليه بقدر ما انتفع على النحو الذي سنبينه فيما يلي
 (2195  )

 

 المطلب الثاني  

 داد غير المستحق بماذا يطالب المدعي المدعى عليه في دعوى استر

  النصوص القانونية - 834

 : من القانون المدني الجديد على ما يأتي279نصت المادة  :

  . " إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فال يلتزم أن يرد إال ما تسلم - 2"  

                                                 

  (
2191
 .  255ص  51م  2599فبراير سنة  1استئناف مختلط  ( 

  (
2199
، ويبقى للدائن الحقيقي أن يرجع  المدفوع له، فيستطيع الرجوع بدعوى غير المستحق على  وقد يدفع مدين الدين لغير دائنه ( 

، أن نجعل الدائن الحقيقي يرجع مباشرة على المدفوع له ؟ ال  ، تجنباً لتعدد الرجوع . ولكن هل يجوز بحقه على هذا المدين

الذي دفع نرى وجهاً لرجوع الدائن الحقيقي على المدفوع له بدعوى غير المستحق ألن الذي يرجع بهذه الدعوى هو المدين 

، ولكن يستطيع استعمال حق  ، وال بدعوى اإلثراء ألنه لم يفتقر إذا أن حقه ال يزال باقياً في ذمة المدين من ماله كما رأينا

. وقد يستطيع أيضاً أن يرجع على المدفوع له بدعوى  مدينه في الرجوع على المدفوع له عن طريق الدعوى غير المباشرة

بال نيول روبير  - 55ص  9) أنظر في هذه المسألة ديموج  . نظر إلى مصلحته فتقبل الدفع نيابة عنهالفضالة إذا كان هذا قد 

 .  ( 2155فقرة  1وبوالنجيه 

  (
2195
. ولكنه ال يرجع على  ، وبدعوى اإلثراء بال سبب على المدين الحقيقي ، كان للدافع وإذا استوفي دائن حقه من غير المدين ( 

 .  ى غير المستحق طبقاً للقواعد التي بيناهاالمدين الحقيقي بدعو
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من الشيء الذي تسلمه  ، أو التي قصر في جنيها ، أما إذا كان سىء النية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد واألرباح التي جناها - 1"  

  . " وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سئ النية ، بغير حق

 وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى - 9"  
 (2199  )

" .  

وهذا التمييز جوهري في تحديد مقدار  . كان المدفوع له حسن النية أو كان سئ النيةويتبين من هذا النص أنه يجب التمييز بين ما إذا 

ثم نستعرض حالتين معينتين تميزتا بأحكام  ، فنستعرض أحكام كل فرض من هذين الفرضين . ما يرجع به الدافع على المدفوع له

  . خاصة

 المدفوع له حسن النية  - 1 

 حسن النية  - 835

والدافع هو  . لمدفوع له يعقد أنه يتسلم ما هو مستحق له والمفروض أن المدفوع له حسن النية فال يكلف إثبات حسن نيتههنا معناه أن ا

فيثبت أن المدفوع له كان يعلم أنه تسلم شيئاً غير المستحق له فهو سئ النية  ، الذي عليه أن يثبت سوء نية المدفوع له إذا أدعى ذلك

علم بعد أن تسلم الشيء أنه غير مستحق له فهو حسن النية وقت التسلم سئ النية بعد ذلك ويجوز سوء النية بجميع أو أنه ي ، منذ البداية

  . ألن سوء النية واقعة مادية ، ولو بالنية والقرائن . طرق اإلثبات

ء مثلية وإما أن يكون قد تسلم عيناً معينة فإما أن يكون قد تسلم نقوداً أو أشيا ، فإذا كان المدفوع له حسن النية على الوجه الذي بيناه

  . ويختلف الحكم في كل من الحالتين . بالذات

 : المدفوع نقود أو أشياء مثلية

  إذا كان المدفوع نقوداً أو أشياء مثلية - 836

ويرد مقدار النقد الذي تسلمه  . ويجب عليه رده بدعوى المستحق ، فإنه يدخل ديناً في ذمة المدفوع له - غالال أو أقطاناً أو نحو ذلك -

 أو يرد القدر الذي أخذه من األشياء المثلية ، دون نظر لتغير سعر النقد
 (2191  )

 

ويلتزم بردها إذا أصبح سئ النية ومن وقت أن اصبح  . ألنه تملكها بالقبض ، أما الثمرات والفوائد فال يلتزم بردها ما دام حسن النية

إذا يفترض سوء نيته من وقت مطالبته قضائياً بردها ما  ، الثمرات والفوائد من يوم رفع الدعوى وعلى أي حال يلتزم برد . كذلك

 تسلمه دون حق
 (2191 . )

  

                                                 

  (
2199
وكان النص في القانون المدني القديم على الوجع اآلتي : " فإذا أخذ ذلك الشيء مع علمه بعدم استحقاقه له كان مسئوالً عن  ( 

. تاريخ النص  القديم . وظاهر أن النص الجديد أوضح بياناً من النص قديم ( 191/  251) م  فقده وملزماً بفوائده وريعه "

. وفي لجنة المراجعة اقترح إدخال  من المشروع التمهيدي مع خالفات لفظية طفيفة 195الجديد : ورد هذا النص في المادة 

. وفي مجلس النواب ووفق على المادة  في المشروع النهائي 259، وأصبح رقم المادة  هذه التعديالت اللفظية فأقرتها اللجنة

) مجموعة األعمال  . 279، وأصبح رقمها  . وفي مجلس الشيوخ ووفق على المادة دون تعديل 259ت رقم دون تعديل تح

 .  ( 512ص  - 591ص  1التحضيرية 

، أن يحصل الدائن على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد  من القانون المدني الجديد 201و جوز طبقًا للمادة  ( 1606)  
، من غير إخالل في  ، كما يجوز للدائن أن يطالب بقيمة الشيء استئذانه في حالة االستعجال استئذان القاضي أو دون 

 .  الحالتين بحقه في التعو ض
، فإن لها أن تسترد الفوائد التي  ، ودفعت غلطاً فوائد هذه السندات بعد استهالكها هذا وإذا أصدرت شركة سندات استهلكتها فيما بعد

. ولكن صدر قانون في  تجعل ما دفعته من الفوائد قصاصاً في بعض رأس مال السندات التي استهلكتدفعتها دون حق أو أن 

، وعليها أن ترد رأس  يقضى بأن الشركة ال تسترد في هذه الحالة الفوائد التي دفعتها 2759فرنسا في أول أغسطس سنة 

أ الشركة في االستمرار على دفع فوائد السندات بعد المال السندات المستهلكة كامالً ويبررون هذا الحكم في فرنسا بخط

فقرة  1) أنظر بال نيول وربير وبوالنجيه  ، وبأن هذه الفوائد تقابل ريع رأس مال السندات المستهلكة قبل دفعه استهالكها

2159 )  . 
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 : المدفوع عين معينة بالذات - ب

 رد العين وإذا كان المدفوع عيناً معينة بالذات  - 837

ملكية العين تعود إلى الدافع وله في استرداد العين دعويان هي دعوى  فقد رأينا فيما قدمناه أن - سيارة أو قرضاً أو أرضاً أو منزالً  –

  . ونقصر كالمنا على الدعوى الثانية فهي وحدها محل للبحث هنا . ودعوى شخصية هي دعوى غير المستحق ، االستحقاق

 تفصيالتوقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نصوص في هذا الموضوع حذفت في لجنة المراجعة تجنباً لل
 (2197 . )

فجاء  

على أن األحكام التي تضمنها النصوص المحذوفة ليست إال تطبيقاً للقواعد العامة التي يعمل بها فيما إذا  . المشروع النهائي خلواً منها

وكيف  .(  515 - 517 م)  وهذه القواعد تجدها مقررة في نصوص أخرى تبين متى يمتلك الحائز الثمار . حاز الغير عيناً بالذات

ولما كان المدفوع له بعين معينة  ( . 575 - 579 م)  وتحدد مسئوليته عن الهالك والتلف ( . 571 - 579 م)  يسترد المصروفات

لذلك نستعين في تفصيل  . فإن النصوص المتقدمة الذكر هي التي تنطبق على حالته : بالذات ال يخرج عن أن يكون حائزاً لهذه العين

  . بهذه النصوص التي تقرر القواعد العامة بالنصوص المحذوفة من المشروع التمهيديما نحن في صدده 

كل من تسلم دون حق شيئاً معيناً "  على أن - وقد حذفت عند المراجعة كما أسلفنا القول –من المشروع التمهيدي  199نصت المادة 

 ً فالمدفوع له بعين معينة بالذات يلتزم  . وف إال تطبيقاً للقواعد العامةوليس هذا النص المحذ . " بالذات التزم برده عيناً ما دام قائما

لم  ، والمفروض في ذلك أن العين ال تزال قائمة في يد المدفوع له . بردها عيناً للدافع بمقتضى التزام شخصي هو رد غير المستحق

وقبل أن نعرض لبيان  . لعين أو انتقلت إلى يد أخرىوقبل أن نعرض لبيان الحكم فيما إذا هلكت ا . تهلك ولم تنتقل إلى يد أخرى

  . نبين الحكم في رد الثار واسترداد المصروفات ، الحكم فيما إذا هلكت العين أو انتقلت إلى يد أخرى

  : رد الثمار واسترداد المصروفات - 838

 ، التي سبق ذكرها279نستخلص هذا الحكم من المادة  . أما الثمار فإن المدفوع له حسن النية يكسبها بالقبض إلى يوم رفع الدعوى

يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما  - 2: "  وقد جرت بما يأتي ، التي تقرر القاعدة العامة في المسألة517تراها صريحاً في المادة 

ً أما الثمار  ، والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها - 1دام حسن النية   المدنية فتعتبر مقبوضة يوماً فيوما
 (2195 

 )
 ومن ثم نرى أن المدفوع له حسن النية ال يرد الثمار سواء كان المدفوع عيناً معينة بالذات أو كان نقوداً أو أشياء مثلية . "

 (2129 . )
  

                                                                                                                                                                    

ا يتعلا بثمرات الشيء الذي سلم وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد ما يأتي : " أما فيم ( 1604)  
. فال يلزم اهنول بالثمرات أو الفوائد إال من وقت رفع  فثمة محل للتفر ا بين من قبض بحسن نية ومن قبض بسوء نية

 .  ( 160ص  2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  ، هننه يمتلك الثمرات ما دام حسن النية وفقًا للقواعد العامة " الدعوى 

% في المائل 1%في المائل المدنية و 1)  ة القضائية برد الشيء غير المستحا إذا كان نقدًا توجب دفع الفوائد القانونيةهذا والمطالب
، وتوجب در الثمرات أو  ( 226) م  من وقت المطالبة متى دخلت المطالبة بالفوائد في صحيفة الدعوى  التجار ة (

 وى إذا كان المدفوع أشياء مثلية ال نقدًا التعو ض بحسب ما يقدر القاضي من وقت رفع الدع
محكمة مصر  - 591ص  95م  2511مايو سنة  29 - 251ص  2م  2775إبريل سنة  5أنظر في الموضوع استئناف مختلط 

فقرة  Ex - paiementدي هلتس تحت لفظ  - 211ص  291رقم  19جازيت  2515إبريل سنة  29المختلطة التجارية 

 .  177ر عبد السالم دهنى في االلتزامات ص وما بعدها الدكتو 211

  (
2197
 .  595ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

،  ، ثم يتبين أنه غير مستحا في الوقف أو أنه قبض أكثر من نصيبه وقد يقبض المستحا في الوقف نصيبه في الغلة ( 1601)  
، ولكن  ، و جب على المدفوع له ردها مدفوعة دون حا في هذه الحالة عيناً  ) وهو حا االنتفاع العيني ( فيعتبر االستحقاق

. وقد قررت محكمة  إذا كان هذا حسن النية فإنه ال يرد غلة الوقف التي صرف ا له الناظر هنن ا تعتبر ثمارًا ملك ا بالقبض
 181و  181م )  من القانون المدني 116و  111النقض هذا المبدأ في وضوح على الوجه اآلتي : " إن تطبيا المادتين 

، إذ الشيء المأخوذ واجب الرد  ، فإن لكل حكماً  يقتضي حتما التفر ا بين الشيء المأخوذ بدون حا وبين ثمرته جديد (
. أما إذا كان أخذه إياه  ، أما الثمرة فواجبة الرد إذا كان آخذ الشيء قد أخذه بسوء نية عالمًا أال حا له فيه على كل حال
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. فإذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم أن زبدًا كان يعتبر نفسه  لمه بعدم استحقاقه له فال رد للثمرةوقع بسالمة نية دون ع
، و عتقده معه ناظر الوقف وباقي المستحقين اعتقادًا هم جميعًا سليمون  ، وكان يعتقد هذا تمام االعتقاد مستحقًا في وقف

، حتى جاء بكر فأدعى االستحقاق دونه وحصل على  من غلة الوقف ، واستمر زبد مدة طو لة يستولي على نصيبه النية فيه
، ثم رفع بكر دعوى يطالب ب ا زبدًا أن يرد ما أخذه من غلة الوقف في السنين الماضية التي  حكم شرعي ن ائي لمصلحته
فاع أو أصل ، ف ذه الوقائع تدل على أن الذي أخذه زبد بدون حا إنما هو حا االنت استولي في ا على هذه الغلة

، وان المال الذي كان يقبضه سنو ًا إنما هو  ، ذلك الحا العيني الذي كان واضعًا يده عليه بواسطة ناظر الوقف االستحقاق
 181)  111. وإذن فالشيء الذي يجب رده بمقتضى المادة  الثمرة الناتجة من ذلك الحا العيني الذي أخذه بدون وجه حا

وهو ما حصل رده تنفيذًا للحكم  droit d usufruit)  ي الوقف أي حا االنتفاع العينيهو أصل االستحقاق ف جديد (
. أما الثمرة وهي الربع الذي كان يقبضه فغير واجب ردها ما دام أخذه هنصل الحا المنتج ل ا ووضع يده عليه كان  الشرعي

 .  ( 419ص  268رقم  1مجموعة عمر  1191مايو سنة  29) تقض في  بسالمة نية "

وعلى أساس أن المستحا في الوقف ال يلزم برد ما تسلمه ز ادة على استحقاقه إال إذا كان سئ النية ينبغي أن يف م الحكم اآلتي 
الصادر هو أيضًا من محكمة النقض : " التزام المستحا في الوقف برد ما تسلمه ز ادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة 

) واهنولي أن يقال ردًا  ، فالحكم الذي يلزمه بالرد منعًا إثرائه على حساب الغير جديد ( 181م )  من القانون المدني 111
إذ أن ا وردت في شأن  جديد ( 201) م  مدني 114. وال محل لالحتجاج بالمادة  لما أخذ دون حا " ال مخالفة فيه للقانون 

. ومع  ( 111ص  11مجموعة عمر رقم  1116يونية سنة  19) تقض  االلتزامات الطبيعية وامتناع الرد فيما يوفي من ا "
، و رهن أحد على أنه  ذلك أنظر الحكم اآلتي وقد صدر أيضًا من محكمة النقض " إذا كان الوقف صادرًا على ذر ة الواقف

قت الوقف و كون ، فإن الحكم يكون مستندًا إلى و  ، وكان الخالف على استحقاقه متعلقًا بالنسب من الذر ة وأثبت استحقاقه
، وإنما  . أما إذا كان الخالف غير متعلا بالنسب له الرجوع بحصته في السنين الماضية على من قبضه من المستحقين

، فإنه ال  ، كما إذا وقع على أوالد ولده وأثبت شخص أنه من أوالد البنات وقضى بدخوله يتعلا بقيام الشرط فيه بعد تفسيره
نين الماضية المست لكة هنن القضاء يكون مثبتًا أنه من الموقوف علي م ال مظ رًا لوجود شب ة يستحا شيئًا من غلة الس

 1194مارس سنة  11) نقض  ، فإذا كانت الغلة موجودة استحا في ا نصيبه وإال فال " االقتصار في شرط الواقف
في استرداد الغلة الماضية يكون الحكم . و بدو أن محكمة النقض هنا جعلت العبرة  ( 126ص  6المجموعة الرسمية رقم 

، وأما إذا  ، فإن كان سئ النية فإنه يرد ما استولي عليه . واهنولي الوقوف عند نية من استولي على الغلة مظ رًا ال مثبتاً 
 .  كان حسن النية فإنه ال يرد شيئًا من الغلة

وفي  - 959ص  5/  259رقم  99المجموعة الرسمية  2515إبريل سنة  99أنظر أيضاً في هذه المسألة محكمة استئناف مصر في 

 2591ديسمبر  29. ومحكمة اإلسكندرية االبتدائية الوطنية في  951ص  179رقم  29المحاماة  2591نوفمبر سنة  29

 .  25رقم  7المجموعة الرسمية 

. وقد قضت محكمة  بة لمحكمة النقض علي اهذا وتقدير ما إذا كان المدفوع له حسن النية أو سيئ ا مسألة واقع ال رقا ( 1610)  
النقض في هذا المعنى بما يأتي : " تعتبر مسألة حسن النية واضع اليد على العقار مسألة موضوعية لمحكمة الموضوع 

. فإذا قضت المحكمة بإعفاء المشتري من ر ع اهنرض التي  ، وال رقابة لمحكمة النقض علي ا في ا الحا المطلا في تقديرها
تراها إلى تار خ رفع دعوى االستحقاق عليه بناء على أنه كان حسن النية إلى ذلك التار خ فال رقابة لمحكمة النقض علي ا اش
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. وقضت أيضًا بما يأتي : " إن تعرف حقيقة  ( 19ص  1رقم  1مجموعة عمر  1191نوفمبر سنة  11) نقض  في ذلك "
. فمن سلطة محكمة  موجودة تحت يده هو مما يتعلا بموضوع الدعوى نية واضع اليد عند البحث في تملك غلة العين ال

، وال رقابة لمحكمة النقض علي ا في ذلك متى كان قضاءها مبينًا على مقدمات من شأن ا أن تؤدي  الموضوع وحدها تقديره
على علم ا  ارة اهنوقاف () وز  . فإذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى واضع اليد إلى النتيجة التي انت ت إلي ا

، فال سبيل  بحجج الوقف المتنازع عليه واستغالل ا إياه بصفت ا ناظرة دون أن تستصدر ب ذه النظارة حكمًا من ج ة القضاء
 .  ( 16ص  20رقم  1مجموعة عمر  1119يناير سنة  28) نقض  للجدل في هذا التقدير لدى محكمة النقض "

. وقد قضت محكمة استئناف الوطنية في هذا  لنية فإنه يملك الثمار بقبض ا إلى يوم رفع الدعوى ففي ثبت أن المدفوع له حسن ا
المعنى بما يأتي : " ال يلزم واضع اليد برد ثمرة العين إذا كان حسن النية إلى أن ترفع عليه الدعوى بالثمرة من تار خ رفع 

 1122مايو سنة  1) استئناف  صاحب العين من ربح "الدعوى ال بواقع ما حصله من ر ع ا ولكن بقدر ما فات من 
 141ص  18الحقوق  1102ديسمبر سنة  16وانظر أيضًا في هذا المعنى استئناف  - ( 24ص  2/  11رقم  9المحاماة 

 - 190ص  40رقم  12المجموعة الرسمية  1111فبرايرسنة  21وفي  - 161ص  1/  41رقم  1المجموعة الرسمية  -
 40ص  19رقم  21المجموعة الرسمية  1122يناير سنة  29وفي  - 89ص  41رقم  2الشرائع  1111ة وفي أكتوبر سن

فبراير  10وفي  - 481ص  1/  144رقم  8المحاماة  1124مارس سنة  21وفي  - 218ص  81رقم  2المحاماة  -
لورثة على العقار الموقوف : وقد قضى هذا الحكم اهنخير بأن وضع يد ا 148ص  2/  191رقم  8المحاماة  1124سنة 

وانظر أيضًا محكمة مصر الكلية  –باعتقاد أنه مملوك لمورث م يمنع من مطالبت م بالربع عن المدة السابقة على تكليف م 
 192ص  21الحقوق  1119نوفمبر سنة  90محكمة طنطا في  - 181ص  1الحقوق  1811يونية سنة  21الوطنية في 

. وقد قضت محكمة طنطا بأنه " إذا دلت  248ص  91الحقوق  1111ديسمبر سنة  1ي محكمة مصر الكلية الوطنية ف
ظروف الدعوى على وجود التسامح المائلي بين الوالد وولده واالختالط في المعايش واهنرزاق كان الوالد حسن النية في وضع 

تباره سئ النية وملزمًا بالرد من وقت أن رفع ، وإنما يبتدئ اع ، وال يطلب منه رد ما أخذه يده على أمالك ابنه وأخذ غلت ا
 .  ( 111ص  111رقم  9المحاماة  1199مارس سنة  1) طنطا  ولده دعوى ضده يطالبه في ا بالملكية والتسليم "

، فال  كس، والقر نة هنا قر نة قانونية غير قابلة إلثبات الع ومن يوم رفع الدعوى يعتبر المدفوع له سئ النية و جب عليه رد الثمار
. وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن " مجرد اإلنذار لواضع اليد من  يجوز له إثبات حسن نيته بعد رفع الدعوى 

، بل يجب على من يدعى سوء النية أن يقدم  المالك الحقيقي بتسليم العقار الذي تحت يده ال يكفي في اعتباره سئ النية
ولكن –ر لخصمه كان كافيًا لتغيير حالته النفسية واعتقاده عدم أحقيته في وضع يده الدليل على أن ما قام به من اإلنذا

يترتب على رفع الدعوى بالمطالبة بالملكية التزام واضع اليد برد الر ع من تار خ المقاضاة من غير أن يكون ثمة محل للبحث 
 9/  144رقم  8المحاماة  1124مارس سنة  21) استئناف  في حسن أو سوء النية واضع اليد المترتب على رفع الدعوى "

وقضت  - ( 41ص  1/  94رقم  21المجموعة الرسمية  1124نوفمبر سنة  21أنظر أيضًا استئناف  - 481ص 
استئناف مصر أيضًا في هذا المعنى بأنه " من المبادئ المقررة قانونًا أن حسن النية عند واضع اليد يزول بمجرد علمه 

. فإذا كانت  ، وواضع اليد عالمًا به من يوم رفع الدعوى عليه ، وأن هذا العيب يعتبر موجوداً  وضع يده بالعيب الذي يلحا
الدعوى الملكية من شأن ا أن تنبه واضع اليد على أن العيب الذي يلحا وضع يده ليس قاصرًا على الجزء المرفوع به 
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التي تقرر القاعدة العامة في  579ةفهذه نرى حكمها صريحاً في الماد ، وأما المصروفات التي قد يكون المدفوع له أنفقها على العين

على المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات  - 2: "  وهي تنص على ما يأتي ، هذه المسألة

  . " الضرورية

  . " 515 . 519أما المصروفات النافعة فيسري في شأنها أحكام المادتين  - 1"  

ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على  ، المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منهافإذا كانت  - 9"  

ونرى من ذلك أن المدفوع له  . " إال إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة ، أن يعيد الشيء إلى حالته األولي

 والمقروض أنه حسن النية - وإذا كان المصروفات نافعة . ضرورية فإنه يستردها كلها من الدافع إذا كان أنفق على العين مصروفات

                                                                                                                                                                    

كما إذا رفعت الدعوى عليه من أحد الورثة مطالبًا بالجزء الذي  ، الدعوى بل إن العيب شامل لجميع العين الواضع يده علي ا
، فال يمكن تخصيص العيب بذلك الجزء في حين أن الحا وأحد ودليل الملكية هو بالنسبة لباقي اهنجزاء التي تخص  يخصه

اًل عن ثمرة العين كل ا . وقم واضع اليد بالعيب الذي يلحا وضع يده من شأنه أن يز ل حسن نيته و جعله مسئو  بقية الورثة
. أنظر أيضًا استئناف  ( 228ص  111رقم  99المجموعة الرسمية  1191مارس سنة  21من تار خ هذا العلم " استئناف 

 .  169ص  2/  246رقم  11المحاماة  1191يونية سنة  1مص ر 

قار بحسن نية عن الغلة من وقت رفع وقضت أيضًا محكمة استئناف مصر بأنه " ليس من الضروري لمسئولية واضع اليد على ع
، بل يكفي ذلك أن يظ ر فيما بعد بمقتضى حكم ن ائي أن منازعة يملك  الدعوى عليه أن يصبح سئ النية بعد رفع الدعوى 

، وله أثر رجعى ينسحب فيما يتعلا بالر ع إلى  اهنرض من قبل أن يتملك ا البائع له هنن هذا الحكم مقرر للحا ال منشئ له
، وإنما يلزم واضع اليد في جميع  رفع الدعوى ولكل من كان واضعًا يده بحسن نية على عقار حا االستيالء على ر عهوقت 

اهنحوال برد الر ع من يوم رفع الدعوى باستحقاق العقار عليه إذا في ا وذلك هنن حقوق المتقاضين تعتبر معلقة وموقوفة في 
. وانظر أيضًا استئناف  ( 211ص  80رقم  20المحاماة  1191س سنة مار  12) استئناف مصر  بحر مدة التقاضي "

 184رقم  20المحاماة  1191ديسمبر سنة  6وفي  - 118ص  211رقم  12المحاماة  1191أبر ل لسنة  29مصر في 
 .  1116ص 

الثمار ترد من يوم رقع  على أن القضاء المصري في ظل القانون القديم ال يخلو من بعض التردد في تقر ر المبدأ القاضي بأن
بأنه "  ( 111ص  119رقم  8) المحاماة  1128إبر ل سنة  12. فقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية في  الدعوى 

من المتفا عليه علمًا وعماًل أن مسألة حسن النية وسوئ ا في وضع اليد من المسائل الموضوعية التي ترتبط بظروف 
،  ن نية الخصم في وضع يده فال تزول هذه الصفة بمجرد رفع الدعوى عليه ببطالن عقده، وإذا ثبت حس الدعوى ووقائع ا

نوفمبرسنة  29. وقضت محكمة مصر الكلية الوطنية في  وإنما تزول من يوم صدور حكم ن ائي بذلك في موضوع الدعوى "
رت على اعتبار أن سوء نية بأنه " وإن كانت أغلب أحكام القضاء قد سا ( 696ص  226رقم  20) المحاماة  1191

واضع اليد يبدأ من تار خ رفع الدعوى إال أنه من المتفا عليه أن مسألة حسن النية وسوئ ا في وضع اليد من المسائل 
 .  ، وليس ضرور ًا أن تزول هذه الصفقة بمجرد رفع الدعوى " الموضوعية التي ترتبط بظروف الدعوى ووقائع ا

قطع كل شك في هذه المسألة بأن أقام قرنية قانونية ال تقبل إثبات  ( 9فقرة  279) م  المدني الجديد وغنى عن البيان أن القانون

أبريل سنة  11)  . ويمكن القول أيضاً مع محكمة أسيوط العكس علي سوء نية من تسلم غير المستحق من يوم رفع الدعوى

الثابت بصدور حكم نهائي إنما يستند إلى يوم رفع  إن سوء نية واضع اليد ( 111ص  5/  515رقم  5المحاماة  2517

 الدعوى ألن األحكام مقررة للحقوق ال منشئة لها
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 خير الدافع بين أن يدفع ما أنفقه المدفوع له من المصروفات أو يدفع مبلغاً يساوي ما زاد قيمة العين بسبب هذه المصروفات -
 (2122  )

،
فليس للمدفوع له أن يرجع على الدافع  ، وإذا كانت المصروفات كمالية ( . 519 م)  هذا ما لم يطلب المدفوع له نزع ما استحدثه 

بشيء في شأنها ولكن له أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد العين إلى حالتها األولي وفي هذه الصورة يجوز للدافع أن يطلب استيفاء 

 ما استحدثه المدفوع له مقابل دفع قيمته مستحق اإلزالة
 (2121 . )

  

  : حالة هالك العين أو تلفها أو ضياعها - 839

وقد  –من المشروع التمهيدي 191وتنقل اآلن إلى حالة ما كانت العين قد هلكت أو تلفت أو ضاعت في يد المدفوع له تنص المادة 

اع أو التلف إذا كان قد فإذا ضاع هذا الشيء أو تلف بسبب أجنبي التزم برد قيمته وقت الضي: "  على ما يأتي - حذفت عند المراجعة

 وذلك دون إخالل بحق من سلم هذا الشيء في استرداده ولو تالفاً مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف ، تسلمه وهو سىء النية

 إذا كان الجائز حسن النية وانتفع - 2"  على ما يأتي ، وهي التي تقرر القاعدة العامة في هذه المسألة ، 579وتنص المادة  . "

  . فال يكون مسئوالً بل هو ملزم برد الشيء إليه عن أي تعويض بسبب هذا االنتفاع ، بالشيء وفقاً لما يحسبه من حقه

  . " وال يكون الحائز مسئوالً عما يصيب الشيء من هالك أو تلف إال بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهالك أو التف - 1

أن المدفوع له إذا كان حسن النية 579من المشروع التمهيدي ومن صريح النص في المادة  191في المادة ويتبين من مفهوم المخالفة 

أما إذا كان قد  . ال يكون مسئوالً عن هالك العين أو تلفها أو ضياعها إال إذا كان ذلك قد وقع بخطأ منه وعلى الدافع إثبات هذا الخطأ

فال يكون مسئوال إال بقدر ما عاد عليه  ، وهلكت العين أو تلفت أو ضاعت - لما يحسبه من حقهوفقاً  –انتفع بالعين االنتفاع العادي 

أو حول سيارة ركوب إلى سيارة نقل  ، كما إذا انتفع بأنقاض منزل آخر ، من منفعة ترتبت على هذا الهالك أو التلف أو الضياع

 أو ذبح ماشية وانتفع بلحمها . للبضائع
 (2129 . )

جميع األحوال أن يسترد الشيء التالف في الصورة التي آل إليها بعد  وللدافع في 

  . دون أن يتقاضى تعويضاً عن التلف ما دام هذا التلف لم يقع بخطأ المدفوع له كما مر بنا ، التلف

 : حالة خروج العين من يد المدفوع إلى يد أخرى - 841

وهذه حذفت أيضاً عند  - من المشروع التمهيدي191فقد نصت المادة  ، خرىأما إذا كانت العين قد خرجت من يد المدفوع إلى يد أ

  : على ما يأتي –المراجعة 

وجب عليه أن يرد ما قبضه  ، من تسلم وهو حسن النية الشيء المعين بالذات وتصرف فيه بعوض قبل أن يعلم أنه ملزم برده - 2"  

  . من عوض أو أن يحول حقه في المطالبة بهذا العوض

1 -  ً ولكن يلتزم من صدر له هذا التبرع بتعويض ال يجاوز قيمة ما أثرى به  ، فإذا كان قد تصرف بغير عوض فال يلتزم أن يرد شيئا

وإذا أغفلنا من هذا النص العبارة األخيرة من الفقرة الثانية لم يكن النص فيما بقي منه إال تطبيقاً  . " قبل من سلم الشيء غير المستحق

يتبين من ذلك أن المدفوع له حسن النية إذا تصرف في العين معاوضة لم يكن مسئوالً قبل الدافع إال بقدر ما أخذ من  . لعامةللقواعد ا

 فيرد للدافع ما قبض من ذلك أو يحول له حقه في المطالبة به ، عوض
 (2125 . )

وإذا تصرف في العين تبرعاً لم يكن مسئوالً عن  

  . شيء قبل الدافع

                                                 

  (
2122
،  ، يرد أقل قيمتي اإلثراء واالفتقار للمدفوع له ، وهو المثري ، فإن الدافع وهذا الحكم هو تطبيق محض لدعوى اإلثراء ( 

 .  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك وهو المفتقر

  (
2121
. فنصت المادة  هذا وقد منح القانون المدني الجديد للدافع الذي يلتزم برد المصروفات للمدفوع له تسهيالت خاصة في الدفع ( 

على أنه " ال يجوز للقاضي بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في  571

. ولذلك أن يتحلل من  بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الالزمة . وله أن يقضي المادتين السابقتين

 .  هذا االلتزام إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة األقساط مخصوماً منها فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها "

  (
2129
من أخذ شيئاً سليمة ومن غير سبب صحيح إال إذا حصل له  وقضت محكمة استئناف مصر بأنه " ال يجوز الحكم بالرد على ( 

، وال يحكم بالرد إال بمقدار قيمة هذا اإلثراء بصرف النظر عن قيمة ما لحق المدعى من  إثراء فعالً وقت رفع الدعوى

هناك موجب للرد  ، فإذا فقد الشيء بغير خطأ المدعى عليه الحين النية وقت رفع الدعوى لم يكن هناك إثراء ولم يكن الضرر

 575ص  999رقم  5المحاماة  - 959ص  9/  259رقم  99المجموعة الرسمية  2515أبريل سنة  99) استئناف مصر  "

)  . 

  (
2125
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن " اإلثراء القانوني المترتب على الحكم بقبول دعاوى االسترداد هو أن المحكوم عليه  ( 

، فال يرد إال ما حكم عليه برده إن كان قائماً ولم يهلك بحادث  لزماً إال برد الزيادة التي حصلت في مالهالحسن النية ال يكون م

)  ، كل ذلك من غير مطالبته بتعويض ما " ، أو ثمنه الذي قبضه فعالً في حالة ما إذا كان قد تصرف فيه بحسن نية قهري
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فاألصل أن التصرف الصادر  ، أما في العالقة ما بين الدافع والغير الذي انتقلت إليه العين . عالقة ما بين الدافع والمدفوع لههذا في ال

ً  ، إلى هذا الغير من المدفوع له  –أي الدافع  - فال يسري في حق المالك ، هو تصرف من غير مالك ، سواء كان معاوضة أو تبرعا

هذا ما لم يكن الغير قد كسب ملكية العين بسبب  . العين باعتباره مالكاً وبدعوى عينية هي دعوى االستحقاقويستطيع هذا أن يسترد 

ً  . كالتقادم في العقار أو الحيازة بحسن نية في المنقول ، آخر فال يرجع الدافع  ، فإذا كسب الغير ملكية العين وقد كان دفعه عنها عوضا

ً  . من المدفوع له كما قدمنا عليه بشيء ألنه سيأخذ هذا العوض فإن الدافع هنا  ، أما إذا كان الغير لم يدفع عوضاً بل تلقى العين تبرعا

وال محل لتطبيق العبارة األخيرة من  . وقد مر ذكر ذلك ، أيضاً ال يرجع بشيء على الغير ألن هذا قد أثرى بسبب وهو عقد التبرع

إذا هي إنما أجازت رجوع الدافع على الغير بقدر ما أثرى تمشياً مع الفقرة  ، تمهيديمن المشروع ال191الفقرة الثانية من المادة 

إذا تبرع المثري بما أثرى به كان من صدر له التبرع "  من المشروع التمهيدي التي كانت تنص على أنه157الثانية من المادة 

ولما كان كل  . الحكم على عدالته فيه خروج على القواعد العامةوقد بينا أن هذا  . " مسئوالً أيضاً عن التعويض ولكن بقدر ما أثرى

في  ، ونستخلص من ذلك . فال محل لتطبيق ما حكم ال يتفق مع هذه القواعد ، من هذين النصين قد حذف من المشروع التمهيدي

كسب الغير ملكية العين بسبب كالتقادم أو أن الدافع يسترد العين من الغير بدعوى االستحقاق إال إذا  ، العالقة ما بين الدافع والغير

ً  ، فال يرجع الدافع عليه بشيء في هذه الحالة ، الحيازة  سواء في ذلك تلقى الغير العين معاوضة أو تلقاها تبرعا
 (2129 . )

  

 المدفوع له سيىء النية  - 2 

  إذا أثبت الدافع أن المدفوع له سىء النية - 841

وجب التمييز هنا أيضاً بين ما إذا كان المدفوع نقوداً أو  ، وأنه كان يعلم وقت تسلمه الشيء أو بعد ذلك أن الشيء غير مستحق له ،

  . أشياء مثلية أو كان عيناً بالذات

  : المدفوع نقوداً أو أشياء مثلية - 1

 يرد المدفوع له مقدار النقد الذي تسلمه - 842

ردها بالقدر الذي أخذ على النحو الذي بيناه في حالة  ، وإذا كان المدفوع أشياء مثلية . ر النقد ألنه سيئ النيةويعوض عن تغير سع ، 

:  279وفي هذا تقول الفقرة الثانية من المادة  . أما الثمرات والفوائد فيلتزم بها المدفوع سىء النية . ما إذا كان المدفوع له حسن النية

من الشيء الذي تسلمه بغير  ، أو التي قصر في جنيها ، نية فإنه يلتزم أن يرد أيضاً الفوائد واألرباح التي جناهاأما إذا كان سيء ال" 

 وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سىء النية ، حق
 (2121  )

" .  

                                                                                                                                                                    

. أنظر أيضاً في هذا المعنى محكمة  ( 15ص  1/  91رقم  15 المجموعة الرسمية 2511نوفمبر سنة  15استئناف مصر 

 .  521ص  95م  2511أبريل سنة  17االستئناف المختلطة في 

  (
2129
 .  سنورد في مكان آخر ما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذه النصوص المحذوفة ( 

التم يدي في هذا الصدد ما يأتي : " أما سئ النية فيلزم على تقيض ذلك برد الفوائد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  ( 1616)  
أو اهنرباح التي حصل علي ا أو كان بوسعه أن يحصل علي ا من الشيء من وقت القبض أو من الوقت الذي أصبح فيه 

. و راعي في الحالة اهنخيرة  في الثمرات. وهذا أيضًا تطبيا للقواعد العامة هنن الحائز سئ النية ال يكون له حا  سئ النية
أنه إذا كان الشيء المقبوض مبلغًا من النقود فيلتزم من قبضه برد الفوائد محتسبة على أساس السعر المقرر في القانون حتى 

إال من تار خ  . وهذه الحالة من حاالت االستثناء النادرة التي ترد على قاعدة عدم استحقاق الفوائد القانونية قبل رفع الدعوى 
 124ص  10م  1818فبراير سنة  9. أنظر استئناف مختلط  ( 160ص  2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  رفع الدعوى "

 .  211ص  11م  1112مايو سنة  28وفي  - 69ص  16م  1109ديسمبر سنة  91وفي  -

ه " ال يجوز مخالفة القانون في القضاء بإلزام ، قضت محكمة النقض بأن وتطبيقًا لرد الفوائد عن النقود التي أخذت بغير حا
 9مجموعة عمر  1110مايو سنة  1) نقض  المقرض بالربا الفاحش بفوائد المحكوم عليه بردها محسوبة من تار خ قبض ا "

 .  ( 112ص  18رقم 
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  : المدفوع عين معينة بالذات - ب

  : رد العين والثمار واسترداد المصروفات - 843

ويلتزم أيضاً برد الثمار التي  ( . المحذوفة من المشروع التمهيدي 199المادة )  تزم المدفوع له سيء النية برد العين للدافع ما دامتيل

 قبضها فعالً أو التي قصر في قبضها
 (2121 . )

يكون الحائز سيء النية مسئوالً "  تقضي في هذا الصدد بأن515وقد رأينا أن المادة  

غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه  ، ح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضهامن وقت أن يصب

 الثمار
 (2127 . )

  

وإن كانت نافعة كان للدافع أن يطلب إزالة ما استحدث  ( . فقرة أولي 579 م)  وأما المصروفات فإن كانت ضرورية استردها كلها

 515 وم 1فقرة 579م )  أو استبقاء مقابل دفع قيمة مستحق اإلزالة أو دفع مبلغ يساوي ما راد في قيمة العين بسبب هذه المصروفات

إال إذا اختار  ، لعين إلى حالتها األوليولكن له أن ينزع ما استحدث على أن يعيد ا ، وإن كانت كمالية فال يرجع بشيء على الدافع ( .

(  9فقرة  579 م)  الدافع أن يستقيه مقابل قيمته مستحق اإلزالة
 (2125 . )

  

  : حالة هالك العين أو تلفها أو ضياعها - 844

وذلك دون  ، عالتزم برد قيمته وقت الهالك اوالتلف أو الضيا ، وإذا هلكت العين أو تلفت أو ضاعت في يد المدفوع له سىء النية

 575وقضت المادة  ( . المحذوفة من المشروع التمهيدي 191 م)  إخالل بحق الدافع في استرداد العين تالفة مع التعويض عن التلف

  : التي تقرر القاعدة العامة في هذه المسألة بالحكم اآلتي

و كان ذلك ناشئاً عن حادث مفاجئ إال إذا ثبت أن الشيء إذا كان الحائز سيء النية فإنه يكون مسئوالً عن هالك الشيء أو تلفه ول"  

ويتبين من ذلك أن المدفوع له سيء النية يكون مسئوالً عن هالك العين ولو  . " كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه

 ف ولو كان باقياً في يد الدافعوال يعفيه من المسئولية إال أن يثبت أن الشيء كان يهلك أو يتل ، كان الهالك بقوة قاهرة
 (2119 . )

  

وعلى الدافع أن يثبت هذا  ، فهو ال يسأل كما رأينا عن هالك العين إال إذا وقع الهالك بخطته ، وهذا بخالف المدفوع له حسن النية

  . الخطأ

  : حالة خروج العين من يد المدفوع له إلى يد أخرى - 845

 : المحذوفة من المشروع التمهيدي على ما يأتي197فقد نصت المادة  ، سيء النيةوإذا خرجت العين من يد المدفوع له 

من تسلم ولو يحسن نية الشيء المعين بالذات وتصرف فيه بعوض بعد أن علم أنه ملتزم برده وجب عليه أن يرده عيناً أو أن  - 2"  

ب من تصرف فيه بما قبضه من عوض أو بأن يحل محله على أنه يجوز لمن سلم هذا الشيء أن يطال ، يرد قيمته وقت رفع الدعوى

  . في دعوى المطالبة بهذا العوض

                                                                                                                                                                    

، حتى استقرت على  ، وترددت بذلك، ثم قضت  أما محكمة االستئناف المختلطة فكانت ال تقضي في مبدأ األمر برد الفوائد الربوية

 :ويلخص الحكم تطور القضاء المختلط في هذه المسألة ( 52ص  12م  2557ديسمبر سنة  15) انظر استئناف مختلط  الرد

 . 

  (
2121
 .  229ص  91م  2559مارس سنة  11استئناف مختلط في  ( 

  (
2127
، فله إن كان واضع اليد سئ  أخرج منه واضع اليد عليهوقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن " من اشترى عقاراً ف ( 

فبراير سنة  9) استئناف  النية أن يطالبه بثمار هذا العقار ال من تاريخ تسجيل عقد البيع فقط بل من تاريخ العقد نفسه "

نعهم أحد . وقضت بأنه " في حالة وضع يد بعض الورثة على التركة وم ( 252ص  75رقم  5المجمومعة الرسمية  2599

، ولهؤالء الورثة تقسيم  الورثة من استالم نصيبه يلزم الورثة واضعو اليد جميعاً بالرجوع للوارث الذي حرم من وضع يده

 911رقم  2الشرائع  2529نوفمبر سنة  9) استئناف  المسئولية فيما بينهم إن شاءوا بنسبة ما انتفع به كل منهم من األطيان "

الشخص الذي يضع يده على أعيان باعتباره مالكاً بمقتضى مالكاً بمقتضى عقد صدر له من . وقضت بأن "  ( 272ص 

المورث أضيف فيه التمليك والتصرف إلى ما بعد الوفاة واعتبر وصية باطلة لصدروها لوارث يكون مسئوالً عن الريع ألن 

 .  ( 919من  929رقم  5اة المحام 2515مارس سنة  27) استئناف  نيته لم تكن حسنة فيما استهلك منه "

  (
2125
) م  وقد سبق أن أشرنا إلى التسهيالت التي منحها القانون المدني الجديد للدافع الذي يلتزم برد المصروفات للمدفوع له ( 

517 )  . 

  (
2119
لو بقى في ، حتى لو ثبت أن الشيء يهلك  ، فإن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت قارن مسئولية السارق ( 

 .  ( 9فقرة  191) م  ، فإن تبعة الهالك تقع على السارق في جميع األحوال يد مالكه
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2 -  ً التزم من صدر له هذا التبرع بتعويض ال يجاوز قيمة  ، فإذا كان من تسلم الشيء قد تصرف فيه بغير عوض ولم يقم برده عينا

فيجب إغفالها ما  ، والفقرة الثانية من هذا النص ال تنفق مع القواعد العامة كما قدمنا . " ما أثرى به قبل من سلم الشيء غير المستحق

ويتبين منها أن المدفوع له سيء النية إذا  . وتبقى الفقرة األولي وهي تطبيق للقواعد العامة . دامت قد حذفت من المشروع التمهيدي

 ، ويتم ذلك بانتزاعها من الغير الذي تصرف له فإن عجز عن ذلك ، ن إليهتصرف في العين معاوضة كان ملزماً قبل الدافع برد العي

 كان الدافع مخيراً بين قيمة العين
 (2112  )

  . أما إذا كان ذلك ممكناً أو الرجوع بقيمتها على المدفوع له . والعوض الذي أعطى فيها

حكم عما قررناه في صدد المدفوع له حسن النية إذا انتقلت العين وفي العالقة ما بين الدافع والغير الذي انتقلت إليه العين ال يختلف ال

 حسنة كانت هذه النية سيئة ، ذلك أن الغير في عالقته بالدافع ال يتأثر بنية المدفوع له . من يده إلى يد أخرى معاوضة أو تبرعاً 
 (2111 

. )
  

                                                 

  (
2112
، ولكن لما كانت القواعد  النص المحذوف من المشروع التمهيدي يجعل العبرة في تحديد قيمة العين بوقت رفع الدعوى ( 

 .  ، فإن هذه القواعد تقضى بتحديد قيمة العين وقت التصرف فيها العامة هي التي يجب تطبيقها بعد حذف هذا النص

  (
2111
ما ورد في المذكرة اإليضاحية في  -نصوص المحذوفة من المشروع التمهيدي بعد أن فرغنا من الكالم في ال –وتنقل هنا  ( 

، حيث يكون الشيء  صدد هذه النصوص : " تتناول هذه النصوص المتتابعة حاالت خاصة لها أهمية بالغة في الحياة العملية

، ويكون  ، إما إلى من سلمه عينه. فإذا بقى الشيء في يد من قبضه وجب عليه أن يرده ب الذي قبض بغير حق معيناً بالذات

، فيجب  فإذا ضاع هذا الشيء أو تلف بسبب أجنبي –، وإما إلى مالكه إذا طالب باستحقاقه له  ذلك بمقتضى التزام شخصي

. ففي الحالة األولي يتحمل مالك الشيء تبعة الضياع أو  التفريق بين حالة من تسلم بحسن نية وحالة من تسلم وهو سيء النية

. وفي الحالة الثانية يكون من تسلم الشيء قد ارتكب خطأ ما  ، وفقاً للقواعد العامة ، وال يلزم حسن النية برد شيء ما لفالت

، وبذلك يلتزم برد قيمة  ، فهو يتحمل تبعة هذا الخطأ ولو كان التلف أو الضياع بحادث جبري دام قد تسلمه وهو سيء النية

، أن  ، في حالة التلف . على أن لمن سلم الشيء ي آخر وقت كان يتعين عليه الرد فيه، أي ف الشيء وقت ضياعه أو تلفه

،  . وغنى عن البيان أنه إذا تسبب الضياع أو التلف بخطأ شخص معين يطالب بالشيء التالف مع التعويض عن نقص قيمته

أثر التصرف فيه بعوض فيجب التفريق  . فإذا خرج الشيء من يد من تسلمه على كان من وقع منه هذا الخطأ مسئوالً عنه

. ويراعي أن من يتسلم الشيء وهو حسن النية قد يصبح سئ النية  كذلك بين التصرف بحسن نية وبين التصرف بسوء نية

. فإذا وقع التصرف  ، فسئ النية عند التسلم ال يصبح حسن النية وقت التصرف على أي حال ، وال عكس وقت التصرف

، ويتعين على هذا األخير رد  على من تسلمه منه ( 2)  ، فلمن سلم الشيء أن يرجع من قبيل المعاوضة، وكان  بحسن نية

،  ، وال يلزم برد الشيء عيناً كما هو الشأن بمقتضى تعاقده مع من تسلم هذا الشيء العوض الذي قبضه أو تحويل حقه فيه

، ما لم يكن المتصرف له قد كسب حق الملك فيه  باستحقاقه له. فيجوز لمن سلم الشيء أن يطالب  ألنه تعامل مع غير مالك

. وال يخل ذلك بما يكون للمتصرف له من حق في الرجوع بالضمان على من  بالتقادم أو بالحيازة أن كان من بالمنقوالت

يء أن يسترده من يد ، فلمن سلم الش . فإذا كان التصرف من قبيل التبرعات ، وهو من تسلم الشيء وأدلي إليه به تعاقد معه

، وله كذلك أن يطالبه بقيمة ما أثرى به إن تم له كسب ملكية الشيء من طريق التقادم أو الحيازة باعتباره أن  المتصرف له

ونستدرك هنا على المذكرة  –من المشروع  157) أنظر الفقرة الثانية من المادة  دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة

. أما إذا كان التصرف من قبيل  كم ال يسري ألن النص عليه قد حذف وهو ال يتفق مع القواعد العامة (اإليضاحية أن هذا الح

، فلمن سلم الشيء أن يرجع على من تسلمه منه وعلى المتصرف له كما هو الشأن في القرض  المعاوضات ووقع بسوء نية

. ذلك أن من سلم الشيء يكون في هذه  ع من رخص الخيار، مع فارق يتمثل فيما يتصل بحق الرجو الذي تقدمت اإلشارة إليه

، أو إلزامه بأن يحل محله في دعوى المطالبة بهذا  الحالة بالخيار بين إلزام المتصرف بأن يؤدي ما قبض من عوض

الشيء . هذا فضالً عن حقه األصيل في إلزامه برد الشيء عيناً أو رد قيمته وقت رفع الدعوى ال وقت الضياع ألن  العوض

 ً ، وله أن يلزمه برد  . وإن كان التصرف تبرعاً جاز لمن سلم الشيء أن يرجع على من تسلمهم منه ) كذا ( ال يزال قائما

. وله كذلك أن يسترد  ، إذ المفروض أن التصرف وقع بغير مقابل الشيء بعينه أو برد قيمته رفع الدعوى دون رد العوض

هذا قد كسب حق الملك عليه بالتقادم أو بالحيازة أو لم يتيسر لمن تسلمه أن يرد قيمته  ، فإذا كان الشيء من يد المتصرف له

)  " ) عين االستدراك المتقدم ( التزم قبل من سلم الشيء بتعويض ال يجاوز قيمة ما أثرى به كما هو الشأن في الفرض السابق

 .  ( 595ص  - 597ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حالتان ذواتا أحكام خاصة  - 3 

  : ص األهليةالوفاء بدين مؤجل والوفاء الناق - 846

حالة الوفاء لناقص (  1)  حالة الوفاء بالدين المؤجل قبل حلول األجل(  2: )  هناك حالتان في دفع غير المستحق لهما أحكام خاصة

 األهلية
 (2119 . )

  

  : الوفاء بالدين المؤجل قبل حلول األجل(  1)  - 847

 : يأتي من القانون المدني الجديد نصت على ما 279قدمنا أن المادة 

  . يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً اللتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهالً بقيام األجل - 2"  

فإذا كان االلتزام  . على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاد بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر - 1

 أجله نقوداً التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانوني أو اإلتفاقي عن المدة الباقية لحلول األجل الذي لم يحل
 (2115 . )

وال  

  . فالحكم مستحدث . مقابل لهذا النص في القانون المدني القديم

ألنه لو وفي الدين المؤجل  ، مكره على ذلكوالمفروض أن المدين وفي الدين المؤجل قبل حلول أجله وهو جاهل قيام األجل أو وهو 

واألصل أن  . فال يرجع بشيء على الدائن ، وهو عالم بقيام األجل غير المكره على الوفاء لحمل ذلك منه على أنه نزول عن األجل

ثم يوفي الدين عند حلول  ، المدين إذا وفى الدين قبل حلول أجله على الوجه الذي بيناه كان له أن يسترد ما دفع بدعوى غير المستحق

أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء  - بدالً من أن يرد الدين ثم يستوفيه ثانية عند حلول أجله–ولكن يجوز للدائن  . األجل

 . وهذا يؤدى من الناحية العملية إلى عين النتيجة األولي مع اختصار في اإلجراءات . المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر

 . مقاول اعتقد خطاً انه ملزم بتسليم بناء قبل الموعد المقرر بستة أشهر : وضربت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي مثالً لذلك

                                                 

  (
2119
.  قانون المدني القديم يضيف حالة ثالثة هي حالة الوفاء بالتزام مخالف لآلداب فال يسترد ما دفع في بعض األحوالوكان ال ( 

 .  ( 997) أنظر آنفاً فقرة  ولكن القانون الجديد أغفل هذه الحالة كما بينا عند الكالم في بطالن العقد

شروع التم يدي مع خالفات لفظية طفيفة ومع إغفال عبارة " وكان من الم 212تار خ النص :ورد هذا النص في المادة  ( 1621)  
. وفي لجنة المراجعة اقترح إدخال التعديالت اللفظية فأقرت ا اللجنة  الموفي جاهاًل بقيام اهنجل " في آخر الفقرة اهنولي

لجنة القانون المدني  . وفي 188. وفي مجلس النواب ووفا على المادة  في المشروع الن ائي 188وأصبح رقم المادة 
، فاقترح حذف ا لما تحدثه من اضطراب في المعامالت على أن تطبا في الحاالت المنصوص  بمجلس الشيوخ تليت المادة

. فعارض في ذلك ممثل الحكومة قائاًل إن حكم الفقرة الثانية من المادة  علي ا فيه ا المواد السابقة الخاصة باإلثراء بال سبب
،  من ال يكون ملزمًا بالوفاء أصاًل وإن هذه المادة تتكلم عن شخص ملزم إال أن أجل الوفاء لم يحل بعد ينصرف إلى 186

، فإذا تم الدفع من جراء غلطه أو من  وإن اهنصل يقوم بالوفاء بدين قبل حلول أجله أنه يدفع ما ليس مستحقًا عليه من وجه
، وقد آثر المشروع اهنخذ  أداه على أن يقوم بالوفاء عند حلول اهنجل ، فلمن دفع أن يسترد ما جراء ظروف ل ا حكم الغلط

. واقترح أحد اهنعضاء استبدال عبارة " إذا كان الوفاء قد تم تنفيذًا اللتزام " بعبارة " إذا كان التسليم  ب ذا الرأي لسالمة منطقه
. فوافقت  الموفي جاهاًل قيام اهنجل " في آخر الفقرة، كما اقترح إضافة عبارة " وكان  تم وفاء اللتزام " في الفقرة اهنولي

. وجاء في تقر رها أن ا أضافت إلى الفقرة اهنولي عبارة " وكان الموفي جاهاًل قيام اهنجل " هنن الموفي لو  اللجنة على ذلك
 111ص  2التحضير ة ) مجموعة اهنعمال  . 189كان عالمًا بقيام اهنجل ووفي على المادة كما عدلت ا اللجنة تحت رقم 

 .  ( 111ص  -
هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : " األصل فيمن يقوم بالوفاء بدين قبل حلول 

أن  ، فمن دفع . فإذا تم الدفع من جراء غلطة أو من جراء ظروف لها حكم الغلط أجله أنه يدفع ما ليس مستحقاً عليه من وجه

، مقتفياً في ذلك أثر المشروع  . وقد آثر األخذ بهذا الرأي لسالمة منطقة ، على أن يقوم بالوفاء عند حلول األجل يسترد ما أداه

ص  - 592ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ، ولو أن بعض تقنيات أخرى قد أعرضت عنه " الفرنسي اإليطالي

591 )  . 
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ألقل  ، إذا لم يشأ هذا أن يرد البناء الذي تسلمه إلى أن يحل األجل ، فيحق له أن يطالب الدائن . وتحمل بسبب ذلك نفقات إضافية

 يمة النفقات اإلضافية التي تقدمت اإلشارة إليها وقيمة إيراد البناء في الشهور الستةق ، القيمتين
 (2119 . )

وإذا كان الدين الذي وفى قبل  

على ما تقول المذكرة اإليضاحية  –كان للمدين  ، حلول األجل نقوداً ولم يردها الدائن للمدين على أن تؤدى إليه عند حلول األجل

 للمشروع التمهيدي
 (2111  )

أو بحسب السعر المقرر في القانون إذا  ، أن يطالب بما يغل الدين من فائدة بحسب السعر المتفق عليه"  –

فهذه الفائدة هي التي تمثل ما أفاده الدائن من التعجيل في  . وذلك عن المدة الباقية لحلول األجل ، " لم يكن ثمة اتفاق في هذا الشأن

 مدين من الضرر من جراء الوفاء قبل حلول األجلاستيفاء حقه في حدود ما أصاب ال
 (2111 . )

  

  : الوفاء لناقص األهلية(  2)  - 848

 إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فال يكون ملتزماً إال بالقدر الذي أثرى به: "  على أنه 271المادة 
 (2117 . )

  

فإن المدفوع له ال  ، حتى أنه لو دفع وهو غير أهل للوفاء فإنه يسترد ما دفع كما سبق أن بينا ، وإذا كان الدافع تشترط فيه األهلية

 . بل هو التزام قوامه قاعدة اإلثراء بال سبب على ما قدمنا ، إذا أن التزامه بالرد ال يقوم على إرادته ، تشترط فيه األهلية في األصل

عوامل برعاية أكبر من الرعاية التي يعامل بها كامل  ، بأن كان قاصراً أو محجوراً عليه ، غير أن المدفوع له إذا كان ناقص األهلية

 فهو ال يلتزم برد ما أخذ إال في حدود ما انتفع به فعالً  . األهلية نظراً لنقص أهليته
 (2115 . )

وفي هذا رجوع عن خاصية دفع غير  

ويعتبر المدفوع له قد أثرى بذات القيمة التي افتقر بها الدافع على  ، االفتقارالمستحق التي تعتبر قيمة اإلثراء بمقتضاها هي عين قيمة 

  . هو ما انتفع به فعالً ال حكماً  ، الذي تسلم غير المستحق ، وتكون العبرة في إثراء ناقص األهلية . النحو الذي قدمناه

ال  ، نة بالذات فهلكت العين أو تلفت أو ضاعت بغير خطيئةوتسلم عيناً معي ، وينبني على ذلك أن المدفوع له إذا كان ناقص األهلية

ألن ما فقده دون أن ينتفع به ال يدخل في تقدير إثرائه وفقاً للمبدأ العام في  ، يكون ملزماً بشيء قبل الدافع حتى لو كان سىء النية

 قاعدة اإلثراء
 (2199 . )

  . نه يلتزم بالتعويض ألن ناقص األهلية يلتزم بالخطأفإ ، أما إذا كان الهالك أو التلف أو الضياع قد وقع بخطته 

لم يرجع الدافع عليه بشيء ألنه لم  ، وينبني على ذلك أيضاً أنه إذا تبرع المدفوع له وهو ناقص األهلية بالعين التي تسلمها دون حق

 حتى لو كان سىء النية وقت أن تبرع ، ينتفع بالعين
 (2192 . )

  

                                                 

  (
2119
 .  591ص  1حضيرية مجموعة األعمال الت ( 

  (
2111
 .  591ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

  (
2111
) الموجز للمؤلف فقرة  هذا ولما كان القانون المدني القديم لم يجز دعوى غير المستحق في الدين الذي وفي قبل حلول أجله ( 

ومع ذلك قارن  –انون المدني من الق 2271أنظر أيضاً المادة  - 2هامش رقم  951الدكتور حشمت أبو ستيت ص  - 591

. وليس لهذا الحكم  ، فإن القانون المدني الجديد يكون قد استحدث هنا حكماً جديداً كما قدمنا ( 255فقرة  59ص  1دي هلتس 

، فال يرجع بشء على الدائن  2555أكتوبر سنة  29الجديد أثر رجعي فإذا وفى المدين ديناً قبل حلول أجله ووقع الوفاء قبل 

أكتوبر سنة  29أو في ميعاد بعد ذلك أما إذا وقع الوفاء في  2555أكتوبر سنة  29ى لو كان أجل الدين ال يحل إال في حت

،  ، ويرجع المدين على الدائن بدعوى غير المستحق على النحو الذي بيناه أو بعد ذلك فالقانون الجديد هو الذي ينطبق 2555

. ومن ثم نرى أن العبرة في تطبيق القانون  2555أكتوبر سنة  29أجله قد نشأ قبل حتى لو كان الدين الذي وفي قبل حلول 

، فإن هذا الوفاء المعجل هو الواقعة  ، ولكن بتاريخ الوفاء المعجل الجديد ال تكون بتاريخ نشوء الدين وال بتاريخ حلول األجل

أو بعد ذلك كان  2555أكتوبر سنة  29وفاء المعجل في . فإذا وقع ال التي ترتب عليها التزام المدفوع له برد غير المستحق

 .  والقانون القديم هو الذي يطبق 2555أكتوبر سنة  29، وإذا وقع قبل  القانون الجديد هو الواجب التطبيق

  (
2117
ً  195تاريخ النص " ورد هذا النص في المادة  (  غير  من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " إذا كان من تسلم شيئا

، وهذا مع عدم  ، فال يكون ملتزماً إال بالقدر الذي إثري به حتى لو كان سئ النية مستحق له ال تتوافر فيه أهلية التعاقد

، فأقرت اللجنة ذلك وأصبح  . وفي لجنة المراجعة اقترح حذف العبارة األخيرة لعدم ضرورتها " 199اإلخالل بحكم المادة 

على الوجه اآلتي : " إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فال  252جنة تحت رقم النص النهائي الذي قدمته الل

. ووافقت لجنة القانون  252. ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم  يكون ملتزماً إال بالقدر الذي أثرى به "

)  . . ثم وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل 271 المدني بمجلس الشيوخ على المادة دون تعديل وأصبح رقمها

 .  ( 511ص  - 512ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

  (
2115
 .  279ص  95م  2551أبريل سنة  17استئناف مختلط  ( 

  (
2199
 .  ( 2195فقرة  1) قارن بالنيول وربير وبوالنجية  . أما كامل األهلية فإنه يلتزم برد قيمة الشيء كما رأينا ( 

. هذا والدافع هو الذي يقع عليه عبء اإلثبات في بيان أن  وقد رأينا فيما تقدم أن كامل اهنهلية يلتزم برد قيمة الشيء ( 1691)  
) انظر في هذا  ناقص اهنهلية قد أثرى وقي تقدير مدى إثرائه وذلك وفقًا للمبادئ التي قررناها في دعوى اإلثراء بال سبب
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 المطلب الثالث  

 استرداد غير المستحق سقوط دعوى

  : وجهان خاصان للسقوط - 849

أو لهما إذا  : غير أن لها وجهين للسقوط خاصين بها . دعوى استرداد غير المستحق تخضع للقواعد العامة في انقضائها وفي سقوطها

والوجه الثاني سقوط  ( . 275 م)  كان المدفوع له حسن النية وجرد من سند الدين أو من تأميناته أو ترك دعواه تسقط بالتقادم

  ( . 271 م)  الدعوى بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير مستحق بحقه في االسترداد

 تجرد المدفوع له حسن النية من سند الدين أو من تأميناته أو تركه دعواه تسقط بالتقادم  - 1

  : النصوص القانونية - 851

وهو حسن  ، ال محل السترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن"  أنهعلى  275نصت المادة 

ويلتزم المدين  . قد تجرد عن سند الدين أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم ، النية

 م بالوفاءالحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قا
 (2191 . )

  

                                                                                                                                                                    

 1101ديسمبر سنة  4وانظر أيضًا محكمة االستئناف الوطنية في  ( 1211فقرة  2وبوالنجية  المعني بال نيول وربير
و جوز اإلثبات بجميع اطرق هنن  - 1012ص  191رقم  11المحاماة  1191فبراير سنة  1وفي  - 68ص  21الحقوق 

هلية بالمستندات الممضاة منه المطلوب هو إثبات واقعة مادية ولكن ال يجوز االستدالل على حصول المنفعة لناقص اهن
 .  هنن ا هي أيضًا باطلة

وهذا ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في شأن النص الذي نحن بصدده : " ال يشترط االلتزام برد ما سلم بغير حا أن 
أدي إليه عن واقعة تسلم ما لم يكن مستحقًا  ، بل ينشأ التزامه برد ما . ذلك أنه ال يلتزم التزامًا إرادياً  يكون المدين أهال للتعاقد

. ولكن إذا كان من تسلم الشيء غير كامل اهنهلية فال يكون التزامه كامل اهنهلية من حيث المدى بمنزلة سواء فيجوز أن  له
فيه وحالة التصرف  ( 216) م  ، وبوجه خاص في حالة ضياع الشيء يلزم كامل اهنهلية بما يربو على قيمة ما أثرى به

، وال يلزم  . أما ناقص اهنهلية فال يلتزم على النقيض من ذلك إال بقيمة ما أثرى به ولو كان سئ النية ( 218) م  بسوء نية
. وهو ال يؤدي كذلك إال ما قبض من عوض إذا تصرف فيما تسلم بسوء نية  بشيء ما إذا فقد ما تسلم ه بحادث فجائي

. وتستثنى من حكم القاعدة المتقدمة حالة  اء قيمته على نحو ما يلزم بذلك كامل اهنهليةدون أن يلزم برد الشيء عينًا أو بأد
، ف و يلزم برده عينًا ما دام قائمًا ولو أنه لم يثر منه باعتبار أنه لم يدخل في  تسلم ناقص اهنهلية لشيء معين بالذات

 .  ( 162ص – 161ص  2اهنعمال التحضير ة ) مجموعة  " 211. وهذا هو ما قصد من التحفظ الخاص بالمادة  ذمته
، أو اشترى به شيئاً نافعاً ولو قلت قيمة الشيء بعد ذلك أو انعدمت  ويعتبر ناقص األهلية قد أفاد مما أخذه إذا كان قد وفي به ديناً عليه

)  خذه في يده إلى وقت الرد، أو بقى المال الذي أ ، أو رمم به عقاراً حتى لو هلك العقار بعد ذلك بقوة قاهرة بسبب طبيعي

. ويعتبر مفيداً ما صرفه القاصر في ضرورياته أو  ( 11ص  57رقم  5المحاماة  2517نوفمبر سنة  11استئناف وطني في 

وفي أول يونية  - 299ص  2م  2775مايو سنة  21) استئناف مختلط في  في كمالياته المعقولة التي يحصل عليها أمثاله

. ويعتبر غير مفيد ما بدده ناقص األهلية في مالهيه أو في المقامرة أو في شراء أشياء غير  ( 111ص  22م  2755سنة 

، أو ضاع المال عن خرق أو  مفيدة وغير متناسبة مع حالته االجتماعية ومقدار ثروته أو في أشياء ضارة كالمواد المخدرة

  . ( 129) انظر في كل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة  عدم حيطة

  (
2191
. وأقرته لجنة المراجعة على أصله تحت رقم  من المشروع التمهيدي كما هو 199تاريخ النص :ورد هذا النص في المادة  ( 

. ثم وافقت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عليه دون تعديل وأصبح رقمه  . ووافق مجلس النواب عليه دون تعديل 275

 .  ( 591ص  - 599ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  تعديل . ووافق مجلس الشيوخ عليه دون 275
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من القانون القديم تنصان  195/  257فقد كانت المادتين  . وهذا النصل اشتمل وأوفي من النص الذي كان في القانون القديم مقابالً له

وقبضه الدائن المذكور معتقداً صحة  ، ال يكون الرد مستحقاً إذا دفع إنسان دين شخص آخر غلطاً لدائن ذلك الشخص"  على أنه

ووجه الشمول في النص الجديد أنه لم يقتصر على  . " وإنما يجوز الرجوع بالمدفوع على المدين الحقيقي . وانعدم سند الدين ، الدفع

التجرد من تأمينات الدين وترك  : والحق بهذه الحالة ما يعادلها ، بل شمل التجرد من سند الدين بصفة عامة ، حالة انعدام سند الدين

 بالتقادمالدعوى تسقط 
 (2199 . )

  

 التجرد من سند الحق أو من التأمينات - 851

أو سلمه للدافع ولم  ، فأعدم سند الدين ، وكان هذا حسن النية وقت استيفاء حقه ، والمفروض أن غير المدين دفع الدين للدائن : 

 ، أو لم يجدد القيد ، أو تجرد من تأمينات الدين بأن أغفل قيد الرهن ، أو أغفل المحافظة عليه بأي وجه من الوجوه ، يستطيع إرجاعه

أو نحو ذلك ففي كل هذه القروض يسقط حق الدافع في الرجوع على المدفوع له بدعوى  ، أو أبرأ ذمة الكفيل . أو نزل عن الرهن

وقد تجرد من سند الدين أو من التأمينات  ، ألن هذا الحق قد تعارض مع حق آخر لشخص حسن النية هو المدفوع له ، غير المستحق

والمقصر هو الدافع إذ دفع الدين غلطاً وغلطه هذا ينطوي على ضرب من  ، فالمدفوع له لم يقصر . اعتماداً على استيفائه لحقه

  . ورجع كفة غير المقصر على كفة المقصر ، هذا التعارض بين الحقين هو الذي جعل الغلبة لحق المدفوع له حسن النية . التقصير

  : ترك الدعوى تسقط بالتقادم - 852

فهنا أيضاً  . ويلتحق بذلك إلى أن يكون الدائن قد ترك دعواه قبل المدين الحقيقي تسقط بالتقادم بعد أن اطمأن إلى استيفاء لحقه

لم يستطع الدائن  ، ألنه إذا رجع واسترد ما دفع ، جوع عليهفال يجوز للدافع الر ، ويرجع حق الدائن حسن النية ، يتعارض الحقان

 شأنه في ذلك شأن الدائن الذي تجرد من سند الدين أو من تأميناته ، الرجوع على المدين الحقيقي لتقادم دعواه
 (2195 . )

  

  : رجوع الدافع على المدين الحقيقي بدعوى اإلثراء - 853

فإن الطريق البقى أمامه مفتوحاً للرجوع على المدين  . المدفوع له بدعوى غير المستحق وإذا كان يدافع ال يحق له الرجوع على

وقد ورد في المذكرة اإليضاحية في هذا الصدد ما  . فأثرى هذا بقدر ما افتقر ذاك ، فقد دفع له دينه ، الحقيقي بدعوى اإلثراء بال سبب

فالمدين الحقيقي وقد قضى دينه بفضل هذا الوفاء يلتزم قبله  . بما أداهعلى أن الغير ال يظل محروماً من حق الرجوع : "  يأتي

وقد يخشى في حالة سقوط الدين بالتقادم من تواطؤ الدائن مع الغير على تصوير مخالصة  . بالتعويض وفقاً ألحكام اإلثراء بال سبب

                                                 

  (
2199
 )  ً . فقضت محكمة  وكان القضاء المصري يفسر عبارة " وانعدم سند الدين " التي وردت في القانون القديم تفسيراً ضيقا

، كان  بيع لخرجت العين من يده، ثن استحق المبيع أو أبطل ال االستئناف المختلطة بأنه " إذا دفع المشتري الثمن لدائن مرتهن

. وال يمنعه من ذلك أن يكون الدائن قد عمد  ، وله أن يسترد الثمن الذي دفعه دفعه الثمن للدائن المرتهن قائماً على غير سبب

حيث ، أي في حالة زواله ب ، فإن نص القانون إنما يمنع االسترداد في حالة انعدام السند إلى شطب الرهن بعد أن استوفي حقه

. وما لم يشتمل شطب الرهن أي في حالة زواله بحيث يصبح مستحيالً على الدائن  يصبح مستحيالً على الدائن أن يثبت حقه

. وال يزال  . وما لم يشتمل شطب الرهن على النزول صراحة عن الرهن ذاته فإنه ال يفقد الدائن حقه في الرهن أن يثبت حقه

 21م  2755نوفمبر سنة  19) استئناف مختلط  حال يستطيع به الدائن أن يرجع على مدينه السند المنشئ للحق باقياً على كل

، إذ  . ومع ذلك فقد توسعت محكمة االستئناف المختلطة أخيراً في التفسير فقاست على " انعدام السند " تقادم الدين ( 11ص 

المتعلقة باسترداد غير المستحق يقاس على حالة انعدام السند من القانون المدني المختلط  195قضت بأنه " في تطبيق المادة 

 .  ( 11م ص  59م  2591ديسمبر سنة  29) استئناف مختلط  حالة تقادم الدين "

  (
2195
وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " إذا قام غير المدين بوفاء الدين معتقداً أنه  ( 

. ومع  ، فمن حقه أن يسترد ما أدى وفقاً للقواعد الخاصة بدفع ما ال يستحق سواء أكان الدائن حسن النية أن سيئها دائهملزم بأ

، فأقسط عنه االلتزام بالرد على استيفائه ما أدى للغير إلحاق  ذلك فقد رؤى اختصاص الدائن حسن النية بقسط من الرعاية

، وإما من ناحية القانون  ب تجرده من سند الدين أو من التأمينات المخصصة للوفاء به، إما من ناحية الواقع بسب ضرر بحقه

. فالحق أن المقارنة بين الغير الذي أدى ديناً لم  بسبب سكوته عن مطالبة المدين الحقيقي وتقادم دعواه قبله تفريعاً على ذلك

ه معتقداً صحة الوفاء تنتهي دون شك إلى توجيه ما ينبغي يكن ملزماً بأدائه وبين الدائن حسن النية وقد تجرد من سند دين

بهذا الحكم ولو أنه أفرغه في عبارة يعوزها  ) القديم ( . وقد أخذ التقنين الحالي لمصالح األخير من أسباب الحماية والتغلب

) مجموعة  أمينات "، إذا " انعدم سند الدين " دون أن يتناول بصريح النص حاالت هامة كالتقادم وضياع الت الوضوح

 .  ( 599ص  1األعمال التحضيرية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويلوح أنه  ، لتحايل قد هيأ للغير حق الرجوع على المدينوبذلك يكون ا . يقدم تاريخها لإلبهام بحصول الوفاء قبل انقضاء مدة السقوط

 ينبغي أن يكون للمخالصة تاريخ ثابت في مثل هذه الحالة درء لمثل التحايل
 (2199  )

" .  

فعمد الدائن إلى التواطؤ مع  ، سقط الدين بالتقادم : والفرض األخير الوارد في المذكرة اإليضاحية يمكن تصويره على النحو اآلتي

وجعل تاريخ المخالصة سابقاً على سقوط الدين بالتقادم فصوره بذلك شخصاً دفع الدين عن المدين قبل  ، بي أعطاه مخالصة بالدينأجن

 . إذ لم تتقادم دعواه المبينة على اإلثراء بال سبب بالرغم من تقادم دعوى المدين ، فيستطيع الرجوع إذن على المدين بما دفع ، تقادمه

لذلك وجب أن تكون المخالصة ثابتة  . واطؤ يستطيع الدائن أن يحصل بطريق غير مباشر على حق سقط بالتقادموبفضل هذا الت

فيمتنع التواطؤ وال يستطيع الدائن أن يقدم تاريخ المخالصة ليقع في وقت لم يكن الدين قد  ، التاريخ لجواز االحتجاج بها على المدين

  . تقادم فيه

 سنوات سقوط الدعوى بثالث - 2 

  : النص القانوني - 854

تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير "  على أنه271تنص المادة 

 وتسقط الدعوى كذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي يشأ فيه هذا الحق . المستحق بحقه في االسترداد
 (

2191  )
" .  

تتقادم  - وهي فرع عن دعوى اإلثراء بال سبب وتترتب مثلها على التزام ال ينشأ بإرادة صاحبه –ويالحظ أن دعوى غير المستحق 

  . بعين المدة التي تتقادم بها دعوى اإلثراء بال سبب

  : السقوط بأقصر المدتين - 855

  : ين اآلتيتينويتبين من النص أن دعوى غير المستحق تسقط بأقصر المدت

فال يبدأ سريان التقادم هنا من يوم قيام االلتزام في ذمة  . ثالث سنوات تسرى من اليوم الذي يعلم فيه الدافع بحقه في االسترداد(  2)  

 بعد انقضاء مدة ولما كان الدافع ال يعلم عادة بذلك إال . بل من اليوم الذي علم فيه الدافع بأنه دفع ديناً غير مستحق عليه ، المدفوع له

وقد يتفق مبدأ  . فإن سريان هذا التقادم القصير يبدأ في الغالب متأخراً عن سريان التقادم الطويل الذي سيأتي بيانه ، من قيامه بالدفع

ماً بحقه في فإنه يكون عندئذ عال ، بل دفع مكرهاً أو كان ناقص األهلية ، السريان في كل من المدتين إذا كان الدافع لم يدفع عن غلط

  . االسترداد وقت قيام هذا الحق

وقد يبدو أن هذه المدة  . ويقوم االلتزام من يوم دفع غير المستحق كما سبق أن بينا . خمس عشرة سنة من يوم قيام االلتزام(  1)  

ا صحيح في الكثرة الغالبة من وأن الدعوى تتقادم بالمدة األولى قبل تقادمها بالمدة الثانية, وهذ ، أطول بكثير من المدة األولي

إذا فرضناها أكثر من اثنتي  ، أن الدافع ال يعلم بغلطة إال بعد مدة طويلة –كما رأينا في دعوى اإلثراء  –ولكن قد يقع  . األحوال

قت علم الدافع فإن الدعوى تتقادم في هذه الحالة بخمس عشرة سنة من وقت قيام االلتزام قبل تقادمها بثالث سنوات من و ، عشرة سنة

 وهذا ما قدره القانون الجديد فتحوط له كما تحوط في دعوى اإلثراء . بحقه في االسترداد
 (2191 . )

  

                                                 

  (
2199
  . 599ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

  (
2191
. واقرته لجنة المراجعة  من المشروع التمهيدي مع اختالف لفظي طفيف 119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

. ثم وافقت لجنة  251لنواب عليه دون تعديل تحت رقم . ووافق مجلس ا في المشروع النهائي 251على أصله تحت رقم 

. ووافق مجلس الشيوخ على النص  271القانون المدني بمجلس الشيوخ على النص مع حذف كلمة " بالتقادم " وأصبح رقمه 

" إذ  . ويالحظ أن كلمة " بالتقادم ( 515ص  - 519ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . كما عدلته اللجنة التحضيرية

، وسقوط دعوى غير المستحق بثالث سنوات كسقوطها بخمس عشرة سنة إنما يأتي عن طريق  حذفت ألنها ال ضرورة لها

 .  التقادم

  (
2191
وتسقط الدعوى بثالث سنوات من وقت العلم لو كان المدفوع له سئ النية بل وحتى لو استعمل طرق الغش لالستيالء على  ( 

) المدة  قض قضت في ظل القانون القديم أن الدعوى تسقط بخمس عشرة سنة ال بخمس سنوات. على أن محكمة الن ما أخذ

. وهذا  متى كان المدفوع له قد استعمل أساليب الغش حتى استخلص لنفسه ما أخذه من الدافع القصيرة في الدعاوى التجارية (

قضائها للمدعى على المدعى عليه برد ما استلبه  هو المبدأ الذي قررته محكمة النقض : إذا كانت المحكمة قد ارتكنت في

بطريق الغش على ما حصلته من فهم الواقع في الدعوى والتحقيقات المتعلقة بها من أنه قد استعمل أساليب الغش حتى 

ة ، فإنه ذلك كاف وحده لصحة قضائها دون حاج استخلص لنفسه من المدعى بال وجه حق وال مسوغ المبلغ الذي ألزمته برده

. وإذن فال يقبل الدفع بسقوط هذه الدعوى  لبحث وتكييف العالقة القانونية التي توسل بها الخصم إلى التدليس الذي ارتكبه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الفضالة  -الفرع الثاني 
 (1638  )

 

  (gestionv daffaires  ) 

  . نتكلم في الفضالة على أركانها ثم على أحكامها - 856

 أركان الفضالة  -المبحث األول  

  النصوص القانونية - 857

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي 277نصت المادة  :

 دون أن يكون ملزماً بذلك ، عاجل لحساب شخص آخر ، الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشا"  
 (2195  )

" .  

  : على ما يأتي 275ونصت المادة 

لما بين الشأنين من ارتباط ال يمكن معه القيام  ، قد تولي شأن غيره ، يه شأناً لنفسهفي أثناء تول ، تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي"  

 بأحدهما منفصالً علن اآلخر
 (2159  )

" .  

  : على ما يأتي 259ونصت المادة 

 تسري قواعد الوكالة إذا اقر رب العمل ما قام به الفضولي"  
 (2152  )

" .  

وقد  ، 199/  255القانون المدني الجديد نص وأحد في القانون المدني القديم هو نص المادة ويقابل هذه النصوص التي اشتمل عليها 

  : جرت بما يأتي

                                                                                                                                                                    

، ألن الغش الذي أثبت المحكمة وقوعه بهدم  لمضى خمس سنين على اعتبار أن المعاملة بين المدعى عليه إنما كانت تجارياً 

 .  ( 991ص  215رقم  1مجموعة عمر  2595مارس سنة  19ض ) نق كل اعتبار لهذه المعاملة "

  (
2197
الدكتور عبد السالم ذهني في  -ولتون الجزء الثاني – ( gestion d affaires)  المراجع :دي هلتس الجزء الثاني ( 

الموجز في االلتزامات  –الدكتور محمد صالح في أصول التعهدات  –الدكتور محمود رهيبة في االلتزامات –االلتزامات 

ديموج الجزء الثالث  -بالنيول وربيير وإسمان الجزء السابع  -الدكتور حشمت أبو ستيت في النظرية االلتزام  -للمؤلف 

 ( goublet)  جويليه -جوسران الجزء الثاني  -كوالن وكابيتان الجزء الثاني  -بالنيون وربير وبوالنجيه الجزء الثاني 

رسالة من رن سنة  ( guillot)  جليو - 2521رسالة من بوردو سنة  ( vizioz)  فيزيوز - 2595سنة رسالة من باريس 

في المجلة الفصلية للقانون سنة  ( picard)  بيكار - 2599سنة  ( caen)  رسالة من كان ( msiuitte)  مارويت - 2517

 .  وما بعدها 9ص  2511، وسنة  وما بعدها 525ص  2512

  (
2195
. وأقرانه لجنة المراجعة بعد أن أبدلت كلمة " ملتزما " بكلمة "  من المشروع التمهيدي 112تاريخ النص :ورد في المادة  ( 

. وفي لجنة  259. ووافق مجلس النواب على النص دون تعديل تحت رقم  في المشروع النهائي 259ملزماً " وأصبح رقمه 

يس اللجنة حذف المادة ألنها أوردت تعريف الفضالة وأنه ليس من الحكمة إيراد القانون المدني لمجلس الشيوخ رأي سعادة رئ

، ولكن أغلبية اللجنة وافقت على إبقاء المادة وأصبح رقمها  ، بل الحكمة تقضي بإيراد األحكام فقط التعاريف في القانون

 .  ( 511ص  - 519ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ووافق مجلس الشيوخ عليها دون تعديل 277

  (
2159
من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي " تقوم الفضالة حتى لو كان  111تاريخ النص :ورد هذا النص في المادة  ( 

الفضولي مدفوعاً في الوقت الذي يتولى فيه شأناً لنفسه إلى القيام بشأن لغيره بسبب وجود ارتباط بين الشأنين ال يمكن معه 

 255، فأقرت اللجنة النص تحت رقم  . وفي لجنة المراجعة اقترح إدخال تعديالت لفضية منفصالً عن اآلخر "القيام بأحدهما 

على الوجه اآلتي : " تثبت الفضالة ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد اندفع إلى القيام بشأن غيره لما بين الشأنين 

.  255. ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم  منفصالً عن اآلخر "من ارتباط ال يمكن معه القيام بأحدهما 

.  وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة " تولي " بعبارة " قد اندفع إلى القيام "

) مجموعة األعمال التحضيرية  . لجنة القانون المدني. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها  275وأصبح رقم المادة 

 .  ( 515ص  - 511ص  1

  (
2152
في  251. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  من المشروع التمهيدي كما هو 115تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ . ثم وافقت  251. ووافق مجلس النواب عليه دون تعديل تحت رقم  المشروع النهائي

 - 519ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . ووافق عليه بعدن ذلك مجلس الشيوخ دون تعديل 259دون تعديل تحت رقم 

 .  ( 511ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيستحق على ذلك الشخص مقدار المصاريف التي صرفها والخسارات التي  ، من فعل بقصد شيئاً تترتب عليه منفعة لشخص آخر"  

  . " ت قيمة ما آل إلى ذلك الشخص من المنفعةبشرط إال تتجاوز تلك المصاريف والخسارا ، خسرها

وال هو يتمحض لتقرير  ، فهو ليس صريحاً في النصراف إلى الفضالة في خصوصها ، ونص القانون القديم مبهم مضطرب المعنى

 قاعدة اإلثراء بال سبب في عمومها
 (2151 . )

 وقد أزالت نصوص القانون الجديد هذا اإلبهام واالضطراب 
 (2159 . )

  

 ويتبين من هذه النصوص الجديدة التي قدمناها أن الفضالة تتحقق بقيام أركان ثالثة : أركان ثالثة للفضالة - 797
 (2155 . )

  

  . وهذا هو الركن المادي . أن يقوم الفضولي بشأن عاجل آخر(  2)  

  . ويوهذا هو الركن المعن . مصلحة رب العمل ، في قيامه بهذا الشأن العاجل ، أن يقصد(  1)  

  . وهذا الركن يمكن أن يطلق عليه الركن القانوني . ملتزماً به وال موكالً فيه وال منهياً عنه . إزاء هذا الشأن العاجل ، أال يكون(  9)  

  ونستعرض هذه األركان الثالثة

 قيام الفضولي بشأن عاجل لرب العمل  -المطلب األول  

  يقوم الفضولي بشأن عاجل لرب العملعناصر هذا الركن للفضالة هو أن  - 859

  . وهذا الشأن قد يكون تصرفاً قانونياً أو يكون عمالً مادياً وهو في الحالتين بجب أن يكون عاجالً  .

 تصرف قانوني أو عمل مادي  - 2 

 التصرف القانوني - 2

  : كيف يقوم الفضولي بتصرف قانوني - 861

فهو فيما جاوز فيه  ، ولكنه يجاوز حدود الوكالة عالماً بذلك أو غير عالم ، ن رب العمليصح أن يكون الفضولي وكيالَ في األصل ع

 هذه الحدود فضولي
 (2159 . )

فهو فضولي  ، سواء علم بإنهاء الوكالة أو لم يعلم ، أو يستمر في العمل باسم األصيل بعد انتهاء الوكالة 

 فيما قام به بعد انتهاء وكالته
 (2151 . )

  

                                                 

  (
2151
 ص 1واتون  - 5فقرة  195ص  1. أنظر دي هلتس  وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك عند الكالم في قاعدة اإلثراء بال سبب ( 

الدكتور  - 911فقرة  529الدكتور حشمت أبو ستيت بك ص  - 595ص  - 599الموجز للمؤلف ص  - 252ص  - 259

 .  في الهامش 519ص  1األستاذ بطوروس في تعليقاته على القانون المدني  - 519عبد السالم ذهني بك في االلتزامات فقرة 

  (
2159
 ) القديم ( ي هذا الصدد ما يأتي : " ال يتضمن التقنين المصري الحاليجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ف ( 

. وقد استبدل المشروع بهذا النص سلسلة  ، اختلطت فيه شروط الفضالة بآثار اإلثراء بال سبب بشأن الفضالة سوى نص وأحد

 ً لحق أنه من األهمية بمكان إيضاح ما . وا متصلة الحلقات من المواد عرض فيها لتحديد نطاق الفضالة وآثارها تحديداً واضحا

يفرق من الحدود بين مبدأ اإلثراء بال سبب في عمومه وبين الفضالة باعتبارها تطبيقاً خاصاً لهذا المبدأ فيجب أن تتوافر 

 . فإذا تخلف شرط هذه ، وتعدل آثارها تفريعاً على ذلك شروط أربعة حتى يكون لواقعة من وقائع اإلثراء مشخصات الفضالة

) مجموعة  . ، وتعين الرجوع إلى المبدأ العام " الشروط لم يكن ثمة محل إلعمال األحكام المتعلقة بهذا التطبيق الخاص

. وجاء في موضع آخر في هذا الشأن ما يأتي : " أما فيما يتعلق بالفضالة فقد نص على  ( 519ص  1األعمال التحضيرية 

. فهذه الصفة هي محلة ما يترتب على الفضالة من نيابة قانونية ومناط  للقيام به توافر صفة االستعجال فيما يتصدى الفضولي

. وقد عنى المشروع بإيضاح الحدود التي تفرق بين نطاق تطبيق اإلثراء بال  تفسير ما يتفرع عليها من حقوق والتزامات

،  ون غيره معتقداً أنه يتولى شأن نفسه، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بأحوال الفضالة التي يتولى فيها الشخص شؤ سبب

 ( 559ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  . أو التي يتصدى فيها الشخص لشؤون غيره مخالفاً في ذلك إرادة هذا الغير "

 . 

  (
2155
)  2511نوفمبر سنة  19وقد لخصت محكمة استئناف مصر األهلية أركان الفضالة وأحكامها في حكمها الصادر في  ( 

 .  ( 517ص  995رقم  1حاماة الم

  (
2159
وقد قضت محكمة اإلسكندرية التجارية الوطنية بأنه إذا باشر الوكيل بالعمولة صفقة ما بشروط أفيد لموكله عادت الفائدة  ( 

براير ف 5)  . فإن تسلم ثمناً للبيع يزيد على الثمن الحقيقي وحسبه لنفسه اعتبر خائناً لألمانة وحق عليه العقاب على الموكل

 .  ( 171ص  959رقم  12المحاماة  2552سنة 

  (
2151
قارن ما قضت به محكمة النقض من أن الوكيل الذي يظل يتابع عمله بعد موت موكله لصالح الورثة مع علمهم بذلك يكون  ( 

 .  ( 597ص  219مجموعة عمر رقم  2551مايو سنة  12) نقض  وكيالً عنهم ال مجرد فضولي



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مثل ذلك أن يقبل هبة صدرت من الواهب إلى رب  . الفضولي دون وكالة أصالً فيقوم بتصرف قانوني باسم رب العمل ولكن قد يعمل

 أو أن يؤجر عيناً شائعة بينه وبين رب العمل ، العلم
 (2151 ، )

أو  ، أو أن يبيع محصوالت زراعية لرب العمل مما يسرع إليه التلف 

 اً للحجز اإلدارييوفي بضريبة واجبة على رب العمل توقي
 (2157 . )

أو أن يقبل اشتراطاً لمصلحة رب العمل حتى يصبح االشتراط  

 باتاً ال يتحول عنه
 (2155 . )

ونرى من ذلك أن التصرفات القانونية التي يقوم بها الفضولي قد تكون من أعمال اإلدارة وقد تكون من  

  . أعمال التصرف

  : باسم رب العميما يترتب على صدور التصرف القانوني  - 861

  : كأنه وكيل عنه دون أن تكون هناك وكالة ويترتب على ذلك ، وقد قدمنا أن الفضولي يقوم بالتصرف القانوني باسم رب العمل

 . إذا توافرت جميع أركان الفضالة األخرى وقع التصرف نافذاً مباشرة في حق رب العمل كما لو كان الفضولي وكيالً عنه(  2)  

  . يل ذلك فيما يليوسنرى تفص

شأنه في ذلك  ، ليس من الضروري أن يكون الفضولي ذا أهلية كاملة لمباشرة التصرف القانوني الذي تواله باسم رب العمل(  1)  

  . ويكفي أن يكون من أهل التمييز . شأن الوكيل

ألنه يقع نافذاً مباشرة في  ، اله الفضولي عنهوعلى العكس ما تقدم يجب أن يكون رب العمل أهالً للتصرف القانوني الذي تو(  9)  

 حقه كما قدمنا
 (2199 . )

  

التصرف القانوني الذي تواله الفضولي باسم رب العمل للقواعد العامة في إثبات التصرفات  ، من ناحية اإلثبات ، يخضع(  5)  

  . ت إال بالكتابة أو ما يقوم مقامها وإال باإلقرار أو الميينولم يجز إثباته فيما يجاوز عشرة الجنيها ، فإذا كان التصرف عقداً  . القانونية

 : العمل المادي - ب

862 -  ً   : جواز أن يكون عمل الفضولي عمالً ماديا

 هناك من يرى أن العمل الذي يقوم به الفضولي يجب أن يكون دائماً تصرفاً قانونياً قياساً على الوكالة
 (2192 . )

ولكن هذا الرأي  

  . وفي هذا تختلف الفضالة عن الوكالة ، ح أن يقوم الفضولي بعمل مادي كما يقوم بتصرف قانونيويص ، مرجوح

  . وقد يكون عمالً مادياً في ذاته ، والعمل المادي الذي يقوم به الفضولي قد يكون عمالً مادياً بالنسبة إلى رب العمل

                                                 

  (
2151
 - 251ص  22الحقوق  2751يناير سنة  1أنظر في فروض يكون فيها المالك في الشيوع فضولياً : استئناف وطني في  ( 

يناير سنة  19وفي  - 175ص  25م  2591مايو سنة  29وفي  - 52ص  1م  2759ديسمبر سنة  7استئناف مختلط في 

.  921ص  217رقم  5جازيت  2525أبريل سنة  27محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطة في  292ص  11م  2529

، واشترط في  وفي إحدى القضايا آجر زبد أحد الشركاء في ملك مشاع قطعة أرض إلى بكر عن نفسه وبالنيابة عن شركائه

في . ومع ذلك دفع بكر إلى خالد أحد الشركاء  ، وحول األجرة إلى عمرو عقد اإلجازة دفع األجرة إليه أو إلى من يحوله بها

، وكان خالد خصماً  . فرفع عمرو دعوى على بكر يطالبه باألجرة الشيوع جزءاً من األجرة يعادل نصيبه في الملك المشاع

 25)  . فقضت محكمة االستئناف الوطنية بصحة الدفع الحاصل من بكر إلى خالد ، وأقر خالد اإلجازة ولم يقر تحويل فيها

 .  ( 2/  17رقم  21المجموعة الرسمية  2522فبراير سنة 

  (
2157
 .  55ص  9المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2779يناير سنة  29استئناف مختلط في  ( 

  (
2155
. وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن التعويض الذي  مثل ذلك أيضاً أن يقبض الفضولي حقاً لرب العمل نيابة عنه ( 

لطة العسكرية له في انتفاعه بالعين المؤجرة واستيالئها على هذه العين إنمما يستحقه المستأجر من الباطن بسبب تعرض الس

، ودخل  . ومع ذلك إذا سوت السلطة العسكرية الحساب مع المالك هو دين يترتب في ذمة السلطة العسكرية ال في ذمة المالك

الرجوع على المالك باعتباره فضولياً ناب  ، لم يكن لهذا األخير إال في هذا الحساب التعويض الواجب للمستأجر من الباطن

. أنظر أيضاً في هذا المعنى محكمة  ( 191ص  17م  2521أبريل سنة  21)  عنه في قبض حقه من السلطة العسكرية

 .  297ص  77رقم  21جازيت  2515ديسمبر سنة  29اإلسكندرية الجزئية المختلطة في 

  (
2199
 19)  ، وحكم محكمة النقض الفرنسية المشار إليه في هذا المرجع 2119فقرة  1ه أنظر مع ذلك بالنيول وربير وبوالنجي ( 

 .  ( 991 - 2 - 2521سيريه  2529أكتوبر سنة 

  (
2192
 .  291ص  - 292ص  1أنظر في بحث هذا الرأي ونقده والتون  ( 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

  : العمل المادي بالنسبة إلى رب العمل - 863

يكون قد قام بتصرف قانوني  ، بشأن عاجل من شؤون رب العمل ، أو باسم رب العمل ، عندما يتعاقد باسمه الشخصيفالفضولي 

مثل ذلك أن يتعاقد  . ولكن هذا التصرف القانوني يعتبر عمالً مادياً بالنسبة إلى رب العمل . فيما بينه وبين الغير الذي تعاقد معه

أو أن يتعاقد مع طبيب لعالج رب العمل من مرض دهمه  ، العمل من خلل يهدده بالسقوط الفضولي مع مقاول إلصالح منزل لرب

 ً أو أن يقوم بدفع المصروفات المدرسية عن رب  ، أو أن يتعاقد مع معلم يعطى دروساً خاصة لرب العمل ، واقتضاه إسعافاً سريعا

 به الحجز على مالهأو أن يفي بدين على رب العمل ليجن ، العمل حتى ال يفصل من مدرسته
 (2191 . )

  

فإنه يجوز لرب العمل في رجوعه على  ، ولما كان هذا التصرف القانوني قام به الفضولي يعتبر عمالً مادياً بالنسبة إلى رب العمل

كاملة  كذلك يجب أن يكون الفضولي ذا أهلية . الفضولي أن يثبت هذا التصرف بالبينة والقرائن ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات

 ، بل تعاقد باسمه الشخصي ، وهذا لم يتعاقد نائباً عن رب العمل ، للتصرف الذي تواله وال يكفي فيه أن يكون من أهل التمييز

  . وسنرى فيما يلي تفصيل ذلك ، فانصرف أثر العقد إليه

  : العمل المادي في ذاته - 864

 ، أو أن يقيد وهناً لمصلحة رب العمل ، كان يقطع التقادم في حق مهدد بالسقوط لرب العمل ، وقد يقوم الفضولي بعمل مادي في ذاته

أو أن يجنى محصوال لرب العمل يخشى عليه إذا لم يجن  ، أو أن يطفئ حريقاُ اشتعلت في منزل لرب العمل ، أو أن يجدد قيد الرهن

وما إلى  ، أن يكبح جماح حصان أوشك أن يلقي براكبه إلى األرض أو ، أو أن ينقي زراعة رب العمل من دودة القطن ، من التلف

 ذلك من األعمال المادية التي تكون من الشؤون العاجلة لرب العمل
 (2199 . )

  

 ويدخل في ذلك البينة والقرائن ، وغنى عن البيان أن هذه األعمال المادية تثبت بجميع الطرق
 (2195 . )

  

 شأن عاجل لرب العمل - 2 
  : النفع ال يكفي مجرد 719

)  أن يكون ما يتصدى له الفضولي"  تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي وهي تذكر أو كان الفضالة إن من بين هذه األركان

ً  ، فليس يكفي لتبرير الفضالة أن يكون التصدي نافعاً أو مفيداً  ( ، شاناً عاجالً   بل ال بد أن يكون ضروريا
 (2199 . )

  

فال يجوز مثالً أن يتقدم الفضولي لشراء صفقة من أرض أو بناء  . في مجرد النفع أو الفائدة يجلبه الفضولي لرب العملوإذن ال يك

أو أن يطلب األخذ بالشفعة لحساب رب العمل لمجرد أن األخذ بالشفعة يعود عليه  ، لحساب رب العمل لمجرد أنها صفقة رابحة

أو أن  ، مملوكة لرب العمل لمجرد أن إقامة البناء تمكنه من استغالل األرض استغالالً مفيداً أو يقيم بناء على أرض فضاء  ، بالنفع

                                                 

  (
2191
وعلى مرأى ومسمع من شريكه وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا باع شريك في الشيوع باسمه الخاص  ( 

، كان في تصرفه بالنسبة إلى شريكه فضولياً ينوب عنه في  ، محصول القطن الناتج من األرض المملوكة في الشيوع اآلخر

 .  ( 52ص  59م  2599ديسمبر سنة  21)  بيع وفي قبض الثمن

  (
2199
كورنتينات بترحيل فريق من الحجاج جنحت بهم وقد اعتبر محكمة االستئناف المختلطة قيام مجلس الصحة البحرية وال ( 

أبريل سنة  19)  سفينتهم فأنزلتهم في المحجر عمالً من أعمال الفضالة قام به المجلس لمصلحة أصحاب السفينة الجانحة

. وكذلك اعتبرت عمالً من أعمال الفضالة إدارة الشؤون المتعلقة بدير سيناء وهي شؤون كان  ( 121ص  21م  2599

، ولكنه بقى بعد ذلك يدير هذه الشؤون  ، ثم اعتزل الوكالة يمونديت يتوالها يتوالها في مدينة كييف بمقتضى توكيل عاماألرش

. واعتبر أيضاً عمالً من  ( 915ص  95م  2511يونيو سنة  19)  دون وكالة إلى أن احتلت الجنود السوفييتية مدينة كييف

أبريل سنة  27)  العادي لمعاونة سفينة أخرى والسير بها إلى الميناء التي مقصدهاأعمال الفضالة انحراف سفينة عن طريقها 

 .  ( 275ص  29المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2777

  (
2195
وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية " أن عمل شخص لمصلحة شخص آخر بقصد جلب المنفعة إليه يعد شبه عقد يترتب  ( 

،  عليه المنفعة ولو كان عديم األهلية يدفع مقابل لذلك الشخص الذي ترتب على فعله جلب المنفعةعليه التزام من عادت 

، فتحنيط الموتى لما فيه من حفظ الجثة من  ، بما فيها البينة وقرائن األحوال ويجوز إثبات شبه العقد هذا بجميع طرق اإلثبات

، فيه وال شكك منفعة العائلة التي ترغب  ة إلى الوطن حيث تقيم العائلةالتلف العاجل ولما فيه من تسهيل نقلها من ديار الغرب

. وهذه المنفعة تولد شبه عقد يستحق  بمقتضى العوائد اوالعقائد أن تكون الجثة مدفونة في ضريحها الخاصحيث تسهل زيارتها

، ولذلك فهو  ي من المعالجة أثناء حياته. والتحنيط عمل مستقل من أعمال الطبيب ال يدخل فيما هو مسئول عنه للمتوف مقابالً 

 27الحقوق  2592ديسمبر سنة  9)  يستحق عليه أجراً مستقالً وللمحاكم أن تقدر قيمته في حالة عدم االتفاق عليه من قبل "

 .  ( 295ص 

  (
2199
 .  512ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 يقسم ماال شائعاً لرب العمل لمجرد أن يجنيه مضار الشيوع
 (2191 . )

بل قد  ، في كل هذه الفروض نرى أن عمل الفضولي عمل نافع 

وإذا تدخل فال يكون فضولياً  . فال يجوز للفضولي انو يتدخل فيها . عملولكنه ليس من الشؤون العاجلة لرب ال ، يكون محقق الفائدة

ولكن إذا رأى رب العمل أن يجيز تدخل  . بل قد يكون تدخله خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية ، وال يلزم رب العمل في شيء

  . فإن اإلجازة تجعل العمل ينقذ في حق المجيز وفقاً للقواعد العامة ، الفضولي

 " : ضروريا"  بل يجب أن يكون العمل - 866

بل يجب  ، فال يكفي أن يكون نافعاً فحسب . لرب العمل"  وإنما يتعين أن يكون العمل الذي يقوم به الفضولي هو من الشؤون العاجلة

عمل ليتوانى في هنا أن يكون العمل الذي قام به الفضولي من الشؤون التي ما كان رب ال"  الضروري"  أن يكون ضرورياً ومعنى

 ، قبول الهبة عن رب العمل : نرى ذلك متحققاً فيما قدمناه من الفروض . فقام به الفضولي ناظراً إلى مصلحة رب العمل . القيام بها

دفع ضريبة توقياً لحجز  ، بيع محصوالت يسرع إليها التلف ، إيجار عين شائعة لرب العمل ما كانت تستغل بغير هذا اإليجار

التعاقد مع طبيب إلسعاف رب العمل  ، التعاقد مع مقاول إلصالح منزل مهدد بالسقوط ، قبول اشتراط لمصلحة رب العمل ، إداري

دفع المصروفات المدرسية عن رب العمل حتى ال يفصل  ، التعاقد مع معلم إلعطاء درس ضروري لرب العمل ، من مرض دهمه

 ، قيد رهن أو تجديد القيد . قطع التقادم في حق مهدد بالسقوط ، للحجز على مالهالوفاء بدين على رب العمل منعاً  ، من مدرسته

كل هذه أعمال  . اإلمساك بزمام حصان جامح ، تنقية الزراعة من دودة القطن ، حتى محصول يخشى عليه من التلف ، إطفاء حريق

  . وانى في القيام بهاوما كان هو ليت ، هي من الشؤون العاجلة لرب العمل - قانونية أو مادية –

يؤدى إلى نفع  ، إذا هو بذل فيه العناية الواجبة ، أن قيام الفضولي بهذا الشأن"  الشأن العاجل"  ويفهم مما قدمناه في تحديد معنى

 ومن هنا اشترط بعض الفقهاء في الفضالة أن يتم عمل الفضولي بنجاح . محقق لرب العمل
 (2191 . )

  

فلو أن  . فإنه يستوى بعد هذا أن يبقى هذا النفع أو يزول ، وعاد ذلك بالنفع على رب العمل ، الذي تواله ومتى قام الفضولي بالعمل

وسنعود  . وهذا هو عين المبدأ الذي قررناه في قاعدة اإلثراء بال سبب . الفضولي أصلح منزالً لرب العمل بما أنفقه من المصروفات

  . إلى تفصيل ذلك فيما يلي

 اني المطلب الث 

 نية الفضولي في أن يعمل لمصلحة رب العمل 

 هذا هو الركن المعنوي في الفضالة كما قدمنا - 867

إلى أن يتولى هذا الشأن  ، وهو يتولى شأناً لغيره ، فال تقوم الفضالة إال إذا انصرفت نية الفضولي . ونقف هنا عند النية والقصد . 

  . لمصلحة رب العمل

  . وإما أن يكون على غير بينة ، النية إما أن يكون على بينة من أمرهوالفضولي في هذه 

 الفضولي على بينة من أمره - 1 

  . القصد عند الفضولي هو الذي يميز انفصاله عن اإلثراء بال سبب - 868

هي التي تميز ما بين وهذه النية  . وتنصرف نيته إلى أن يعمل لمصلحة رب العمل ، يغلب أن يكون الفضولي على بينة من أمره

 الفضالة واإلثراء بال سبب
 (2197 . )

فهو متفضل ألنه ال يعمل لمصلحة نفسه بل يعمل لمصلحة  ، والفضولي إنما يعرف بهذه النية 

                                                 

  (
2191
، وبخاصة إذا كان هذا قد  ال يجوز له أن ينزل عن حق لرب العملوقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الفضولي  ( 

وقضت محكمة اإلسكندرية التجارية المختلطة بأنه ال يدخل في  - ( 11ص  29م  2599نوفمبر سننة  15)  عاد من غيبته

ر أيضاً أنظ - ( 999ص  259رقم  9جازيت  2529مايو سنة  21)  أعمال الفضالة عقود الغرر وال عمليات البورصة

 .  999ص  19م  2522مايو سنة  19محكمة االستئناف المختلطة في 

  (
2191
ص  9المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2717يونية سنة  9أنظر في هذه المسألة محكمة االستئناف المختلطة في  ( 

بالنيول وريبير  . وانظر 215ث  95م  2551مارس سنة  11وفي  - 997ص  99م  2597مايو سنة  92وفي  - 115

، فقد نصت  . ولكن ليس من الضروري أن يصل نجاح إلى حد تحقيق النتيجة المرجوة من تدخله 2121فقرة  1وبوالنجيه 

، ولو لم تتحقق  على أنه " يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي 259المادة 

 .  النتيجة المرجوة "



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أما إذا انصرفت . والفضالة من التفضل ال من التطفل . وقد رأينا ذلك محققاً في أعمال الفضالة التي استعرضناها فيما تقدم . غيره

وال يرجع هذه الحالة بدعوى  . فإنه ال يكون فضولياً حتى لو عاد تدخله على الغير بنفع . نية المتدخل إلى العمل لمصلحة العمل نفسه

وإنما يرجع بدعوى اإلثراء إذا توافرت شروطها مثل ذلك أن يقوم المستأجر بإصالحات ضرورية في العين المؤجرة حتى  ، الفضالة

فهو بالنسبة إلى المالك ال يعتبر فضولياً ألنه يعمل لمصلحة نفسه ويرجع على المالك بدعوى اإلثراء كما  ، ن لنفسهيستوفي منفعة العي

 قدمنا
 (2195 . )

  

869 -  ً  : جواز أن يعمل الفضولي لمصلح نفسه ولمصلح رب العمل في وقت معا

أن تتحقق "  275كنا تقول المادة  ، بل يجوز ، دهوليس من الضروري أن تتمحض نية الفضولي في أن يعمل لمصلحة رب العمل وح

لما بين الشأنين من ارتباط ال يمكن معه القيام بأحدهما  ، قد تولي شأن غيره ، في أثناء توليه شأناً لنفسه ، الفضالة ولو كان الفضولي

فهو فضولي  . شريكه في الشيوع فالشريك المشتاع يؤجر العين الشائعة فيستغلها لمصلحة نفسه ومصلحة . " منفصالً عن اآلخر

بل ال يمنع من ذلك  ، وال يمنع من ذلك أنه عمل في الوقت ذاته لمصلحة نفسه ، بالنسبة إلى شريكه ألنه عمل لمصلحة هذا الشريك

فالمهم أن يكون قد عمل لمصلحة شريكه على  . وأنه ما كان يعمل لمصلحة شريكه لوال مصلحته هو ، أنه عمل لمصلحة نفسه أوالً 

حتى لو كان مضطراً إلى ذلك لما بين مصلحته ومصلحة شريكه من ارتباط ال يمكن معه القيام بمصلحة نفسه دون القيام  ، وعى منه

 بمصلحة شريكه
 (2119 . )

نطاق الفضالة ما  بيد أن األمر يظل محصوراً في: "  وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 

ولو تولي الفضولي شأن الغير وشأن نفسه في وقت وأحد بسبب ارتباط هذين الشأنين على نحو ال يتيح له  ، بقيت النية المذكورة قائمة

 كما هو شأن الشريك المشتاع عند إدارة المال المشاع ، القيام على أحدهما استقالالً عن اآلخر
 (2112  )

 " 

                                                                                                                                                                    

 ( 
2197
. فقد رأينا في االشتراط لمصلحة الغير أن المشترط له مصلحة  ونميز أيضاً ما بين الفضالة واالشتراط لمصلحة الغير ( 

، أما الفضولي فليست له مصلحة شخصية في  ، أما الفضولي فليست له مصلحة شخصية في االشتراط شخصية في االشتراط

 .  الفضالة وال يقصد إال مصلحة رب العمل

 ( 
2195
وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن " محل تطبيق نظرية اإلثراء بغير سبب على حساب الغير ودعوى  ( 

الفضولي هو أن يكون اإلثراء بغير سبب من األسباب القانونية وان يكون العمل الفضولي لحساب المالك ال لحسابه الخاص 

ألرض الذي يجري تحسينات بها ويقيم مباني ويغرس أشجاراً بقصد لغرض الوصول إلى االنتفاع بالعين شخصياً فمستأجر ا

تسهيل وسائل االستغالل واالستعمال الشخصي رغم الخطر الصريح عليه في عقد اإليجار بعدم إجراء شيء من ذلك إال بأمر 

حسينات في العين المؤجرة المالك " يكون ملزماً بإزالة ما أحدثه بدون أن يكون له حق الرجوع على المالك بما أوجده من الت

. وقضت محكمة  ( 299ص  11رقم  27المحاماة  - 219ص  7رقم  97المجموعة الرسمية  2591أبريل سنة  11)  "

شروطها أن يكون الفضولي قد انصرف جهده واتجه غرضه في عمله إلى منفعة رب …المنشية بأن " أعمال الفضولي

، فال يجوز لمن قام بعمل لفائدة نفسه أن يرجع على  ة مباشرة لم تكن وليدة المصادفة، وان يكون قد عاد هذا األخير فائد المال

. وقضت محكمة  ( 999ص  199رقم  21المحاماة  2595يناير سنة  19)  غيره لمجرد أنه استفاد من عمله بالتبعية "

 ً  11)  بالنسبة إلى سائر حاملي السندات االستئناف المختلطة بأن حامل السند الذي يقاضي الشركة عن سنده ال يعتبر فضوليا

. وقضت هذه المحكمة أيضاً بأنه إذا قدم الشريك حصته في الشركة عقاراً مثقالً بحكر  ( 911ص  51م  2599مايو سنة 

 ، وكل ما تملكه الشركة قبله هو أن فإنه ال يكون ملزماً بشراء الحكر وال يرد الثمن الذي رأت الشركة أن تشتري به الحكر

، ولم  ( 259ص  55م  2591فبراير سنة  19)  ترجع عليه بدعوى اإلثراء لما أفاده من تخليص العقار من حق الحكر

انظر أيضاً محكمة االستئناف المختلطة في  –تعتبر المحكمة الشركة فضولياً أنها حكمت لمصلحة نفسها ال لمصلحة الشريك 

 59رقم  1جاوزت  521يناير سنة  1درية االبتدائية المختلطة في ، ومحكمة اإلسكن 229ص  91م  2559مارس سنة  11

سيريه  - 119 - 2 - 2519داللوز  2525يونية سنة  19. انظر في القضاء الفرنسي محكمة النقض الفرنسية في  119ص 

 515ص  - 511ص  2599) وهو منشور في " األحكام الرئيسية للقضاء المدني " لكابيتان باريس سنة  21 - 2 - 2512

وأشار إلى  - 57ص  2591داللوز األسبوعي  2592ديسمبر سنة  25وقد أشار لحكم آخر من محكمة النقض الفرنسية في  -

بودري  - 111فقرة  1بالنيول وربير وإسمان  - 2129فقرة  1بالنيول وربير وبوالنجية  - 2919فقرة  1:كوالن وكابيتان 

 .  ( 151ص  - 159ص  552 فقرة 1أوبرى ورو  - 1151فقرة  5وبارد 

  (
2119
) استئناف  ولكن إذا عمل سمسار لمصلحة أحد المتبايعين حتى تمت الصفقة فإنه ال يعتبر فضولياً بالنسبة إلى المتبايع اآلخر ( 

. وكذلك إذا عمل محام لمصلحة موكله حتى كسب القضية فإنه ال يعتبر  ( 95ص  12م  2555فبراير سنة  19مختلط في 

 ً مايو  92) استئناف مختلط  بالنسبة إلى المتقاضين اآلخرين الذين لم يوكلوه وكانت لهم مصلحة مشتركة مع موكله فضوليا

 .  ( 997ص  99م  2597سنة 

  (
2112
 .  512ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 بينة من أمرهالفضولي على غير  - 2 

  : ال يكون فضولياً من ظن أنه يعمل لمصلحة نفسه فإذا به يعمل لمصلحة غيره - 871

فال  . فتنصرف نيته إلى العمل لمصلحة نفسه فإذا به يعمل لمصلحة غيره ، قد ال يكون المتدخل في شؤون الغير على بينة من أمره

 ، تى انصرفت نيته إلى العمل لمصلحته الشخصية ارتفعت عنه صفة الفضوليفم . يكون فضولياً في هذه الحالة ألن العبرة بالنية

فلو أن منزالً كان في حيازة  . حتى لو كشف بعد ذلك أنه كان يعمل لمصلحة غيره أو لمصلحة نفسه ومصلحة غيره في وقت وأحد

بين بعد ذلك أن المنزل ملك لغيره أو أنه ثم ت ، فأجرى فيه إصالحات ضرورية لمصلحته هو ، شخص واعتقد الحائز أنه يملك المنزل

وال يرجع عليه بدعوى الفضالة بل بدعوى اإلثراء إذا توافرت  ، فال يعتبر فضولياً بالنسبة إلى هذا الغير ، شائع بينه وبين غيره

 من المشروع التمهيدي119وفي هذا تقول الفقرة األولي من المادة  . شروطها
 (2111 : )

ء بال سبب عندما يقوم تطبيق قواعد اإلثرا"  

وهي تستعرض  ، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد . " شخص بشأن لغيره معتقداً أنه يقوم بشأن لنفسه

ً : "  ما يأتي ، ركناً من أركان الفضالة ومؤدى هذا أن تنصرف نية  ، أن يتصدى الفضولي لشأن الغير عن بينة أو عن قصد - ثالثا

فإذا لم تتوافر هذه النية بأن اعتقد الفضولي وهو يتولى شأن الغير أنه يقوم  ، ولي إلى القيام بما تصدى له لحساب رب العملالفض

 بشؤون نفسه خروج األمر عن نطاق الفضالة وطبقت قواعد اإلثراء
 (2119  )

" .  

 ص آخرلكن يكون فضولياً من ظن أنه يعمل لمصلحة شخص فإذا به يعمل لمصلحة شخ - 871

حتى لو ظن أنه يعمل لمصلحة هذا الغير  ، أما إذا انصرفت نية المتدخل إلى العمل لمصلحة غيره فإنه يكون فضولياً كما قدمنا : 

 وحتى لو ظن أنه يعمل لمصلحة شخص معين فإذا به يعمل لمصلحة شخص آخر ، كوكيل عنه وهو ليس بوكيل
 (2115 . )

فالمهم هو  

وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  . ال لمصلحة شخص معين بالذات ، أن تنصرف نية الفضولي إلى العمل لمصلحة الغير

فهي بمجردها كافية دون حاجة إلى اشتراط  ، ضرورية من هذا الوجه(  نية العمل لمصلحة الغير)  وإذا كانت تلك النية: "  التمهيدي

ولو أخطأ في  ، بقي قائماً بعمله ، فمتى قصد الفضولي إلى التصدي لشأن الغير . العمل لحساب شخص معين بذاته انصرافها إلى

ويتحمل ما ينشأ عنها من  ، وفي هذه الحالة يكسب رب العمل الحقيقي ما يترتب على الفضالة من حقوق . شخص رب العمل

من التقنين 299من التقنينين التونسي والمراكشي والمادة  599/  2252لمادةمن التقنين األلماني وا171أنظر المادة )  التزامات

"  اللبناني
 (2119 . )

  

 الفضولي يقوم بعمل هو غير ملتزم به وال موكل فيه وال منهي عنه  - المطلب الثالث 

  هذا هو الركن الثالث للفضالة - 872

  . وهو الركن الذي يحدد الموقف القانوني لكل من الفضولي ورب العمل من الشأن العاجل الذي قام به الفضولي ،

وأما موقف رب العمل فيتلخص في أنه لم  . أما موقف الفضولي من هذا الشأن العاجل فيتلخص في أنه لم يكن ملتزماً به قبل أن يتواله

  . ن ذلكيأمر الفضولي أن يقوم به ولم ينهه ع

 موقف الفضولي من الشأن العاجل - 1 

  ال يعتبر فضولياً من يكون ملزماً يتولى شأن الغير - 873

ً : "  ما يأتي ، في معرض ذكر أركان الفضالة ، جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : أن يتولى الفضولي شأن  - رابعا

على إثبات صفة الفضولي لمن يتولى 111وقد فصل التقين اللبناني هذا الشرط فنص في المادة  . الغير دون أن يكون ملتزماً بذلك

وتبسط التقنين النمساوي في هذا الشأن فنص في المادة  . شأناً لحساب الغير دون أن يوكله هذا أو دون أن يكون ملزماً قانوناً بذلك

                                                 

  (
2111
لجزيئات يدخل بعضها في نطاق  وقد حذفت هذه المادة بفقرتيها في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ " ألنها تتصدى ( 

) مجموعة األعمال  . تطبيق القواعد العامة ويسهل استنتاج البعض اآلخر من األحكام المبينة في مواد اإلثراء بال سبب "

 .  ( 517ص  1التحضيرية 

  (
2119
ص  1م  2755مارس سنة  11. وانظر في هذه المسألة استئناف مختلط في  512ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 .  111ص  29م  2599أبريل سنة  1وفي  - 752

  (
2115
 .  919ص  212رقم  1جازيت  2521أبريل سنة  9محكمة اإلسكندرية التجارية المختلطة في  ( 

  (
2119
 .  511ص  - 512ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ر مأذون بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني أو أمر من محكمة أو نص في غي)  على إلحاق صفة الفضولي بمن يقوم بشأن للغير2999

وعلى هذا األساس ال يعتبر فضولياً من يكون ملزماً بتولي شأن الغير بمقتضى عقد كالوكيل أو بمقتضى أمر من المحكمة  ( . القانون

 كالحارس أو بمقتضى نص في القانون كالوصي
 (2111  )

حتى  ، شأن العاجل لرب العمل يجبويتبين من ذلك أن من يتولى ال . "

 ً  ، ألنه إذا كان ملتزماً به فهو ليس بفضولي يتبرع بالعمل لمصلحة الغير ، أال يكون ملتزماً من قبل أن يقوم بهذا الشأن ، يكون فضوليا

  . بل هو مدين يقوم بالتزام نحو الدائن

ألنه ملتزم بإقامة  ، فإن المقال ال يعتبر فضولياً  ، ه بناء في أرضهويترتب على ذلك أن المقال إذا تعاقد مع رب العمل على أن يقيم ل

كذلك الحارس القضائي وهو يدير العين المتنازع عليها ال يعتبر فضولياً ألنه ملتزماً بإدارة العين  . البناء بمقتضى عقد المقاولة

ه ال يعتبر فضولياً ألنه مسئول بحكم القانون عن هذا والمتبوع إذا دفع تعويضاً عن الضرر الذي أحدثه تابع . بمقتضى أمر القاضي

 الخطأ 

 موقف رب العمل من الشأن العاجل 

  : رب العمل ال يعلم بالفضالة - 874

قلنا إن موقف رب العمل من الفضولي في هذا الشأن العاجل هو موقف من لم يأمره بتولي العمل ولم ينهه عنه وفي الكثرة الغالبة من 

ألنه يكون بعيداً عن هذا الشأن فال يتمكن من أن  ، رب العمل غير لم بأن الفضولي قد تولي شأناً عاجالً من شؤونهاألحوال يكون 

: "  وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي . وهذه هي الحالة الغالبة في الفضالة . فيتواله الفضولي عنه ، يتواله نفسه

 صدى الفضولي للقيام بهذا العملوالغالب أن يجهل رب العمل ت
 (2111  )

" .  

 : رب العمل يعلم بالفضالة - 875

فإذا كان هو دعاه إلى ذلك كان الغير وكيال ال  . ولكن قد يقع أن رب العمل يكون عالماً بأن الغير يتولى شأناً من شؤونه العاجلة

 ً  فضوليا
 (2117 . )

ولكنه يجيز عمله  ، العمل ال يدعو الفضولي إلى تولي شؤونه فيجوز أن رب ، وكالوكالة السابقة اإلجازة الالحقة 

تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب : "  التي سبق ذكرها259وفي هذا تقول المادة  . فيصبح الفضولي بهذه اإلجازة وكيالً  ، بعد ذلك

 إذ أن اإلجازة لها أثر رجعى ، وتصبح الفضالة وكالة منذ بدء الفضالة . " العمل ما قام به الفضولي
 (2115 . )

ويستثني الغير من  

ويصح أن تصدر اإلجازة من رب العمل سواء كان  . فال يكون لإلجازة أثر رجعى بالنسبة إلى الغير إال من وقت صدورها ، ذلك

ففي  ، صلحة نفسه مثالً أو كان لم يستوف شروط الفضالة بأن كان يعمل لم ، المتدخل في شؤونه فضولياً استوفي شروط الفضالة

                                                 

، على ما جاء في المذكرة اإليضاحية هو  . و الحظ أن التزام الوكيل بالعقد 142ص  2مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 1666)  
التزام يجوز للوكيل الرجوع فيه هنن الوكالة عقد غير الزم ونؤثر أن يكون استبعاد الوكيل عن نطاق الفضالة آنيًا من طر ا 

 .  ، كما سنرى  تزم بمقتضى العقدأنه مأمور من رب العمل ال من طر ا أنه مل
ً  ، دون أمر منه أو نهى هذا والكفيل إذا تطوع لكفالة المدين ، والعمل الذي قام به لمصلحة المدين هو التزامه نحو  ، كان فضوليا

.  عوى الفضالة، أن يرجع على المدين بد ، إذا هو دفع الدين . وللكفيل في هذه الحالة الدائن بوفاء الدين إذا لم يف المدين به

، وال  ، كان له أن يرجع على المدين بدعوى الوكالة ، فكفل الدين ثم دفعه للدائن أما إذا كان الكفيل مأموراً من المدين بالكفالة

، ولكنه كفل المدين بالرغم من هذا النهي  . وكذلك ال يكون فضولياً إذا نهاه المدين عن الكفالة يكون فضولياً في هذه الحالة

 .  ، ويرجع في هذه الحالة على المدين بدعوى اإلثراء بال سبب عه للدائنودف

  (
2111
 .  519ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

  (
2117
. ويشترط حتى يكون الغير وكيالً أن يكون العمل الذي يتواله هو  991ص  51م  2599مايو سنة  17استئناف مختلط في  ( 

 .  تصرف قانوني

  (
2115
، ما دام يصبح كامل األهلية وقت  ذلك إال يكون رب العمل أهالً للتصرف الذي قام به الفضولي وقت قيام هذا بهويجوز مع  ( 

) انظر في هذا المعني بالنيول  اإلجازة فإن القاصر يستطيع عند بلوغ سن الرشد إجازة التصرفات التي صدرت وهو قاصر

 .  ( 511ص  2115فقرة  1وريبير وبوالنجيه 
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 ً  الحالتين تجعل اإلجازة المتدخل وكيالً إذا كان العمل الذي قام به تصرفاً قانونيا
 (2119 . )

وهذا ما تقوله المذكرة اإليضاحية للمشروع  

ن الفضولي فإذا أجاز رب العمل الفضالة صراحة أو ضمناً سرت قواعد الوكالة على ما يترتب بينه وبي: "  التمهيدي في هذا الشأن

من 597/  2255أنظر المادة )  وال يكون لإلجازة أثر بالنسبة للغير إال من وقت صدورها . من حقوق والتزامات من بدء الفضالة

ولو كان  ، ويكون من أثر هذه اإلجازة سريان أحكام الوكالة ( ، من التقنين اللبناني295التقنينين التونسي والمراكشي والمادة 

(  من التقنين البولوني 219من المشروع الفرنسي اإليطالي والمادة  1المادة)  م بالعمل وهو يعتقد أنه يتولى شأن نفسهالفضولي قد قا

ولكنه صورة من صور اإلثراء بال  ، ويراعى في الحالة األخيرة أن الوضع الذي تطبق بشأنه أحكام ليس صورة من صور الفضالة .

 سبب
 (2112  )

" .  

فال يكون  ، بل على العكس من ذلك نهاه نهاه عن التدخل في شؤونه ، عمل لم يدع الغير إلى تولي العمل الذي قام بهأما إذا كان رب ال

 ً  الغير فضوليا
 (2111 ، )

وإال ارتكب خطأ قد يستوجب مسئولية التقصيرية إذا عاد تدخله بالضرر  ، ويجب عليه االمتناع عن التدخل 

وقد كان المشروع التمهيدي  . بل بدعوى اإلثراء بال سبب ، فإنه ال يرجع بدعوى الفضالة ، وإذا عاد بالمنفعة . على رب العمل

وكانت تجرى  ، وقد حذفت اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ، 119هو الفقرة الثانية من المادة  ، يشتمل على نص يقضى بهذه األحكام

معروفة كانت هذه  ، شخص في شأن لغيره مخالفاً في ذلك إرادة هذا الغيروكذلك تطبق قواعد اإلثراء بال سبب إذا تدخل : "  بما يأتي

 اإلرادة أو مفروضة
 (2119  )

وهو أن يكون رب العمل لم يدع الغير إلى التدخل في شؤونه ولم يمنعه من  ، بقى الفرض الثالث . "

واعتبر  ، كان هذا هو مجال الفضالة ، ال يأمره بالتدخل وال ينهاه عنه ، فإذا وقف رب العمل من المتدخل هذا الموقف السلبي . ذلك

                                                 

  (
2119
، فإجازة رب العمل  ولإلجازة فائدة عملية تظهر فيما إذا كان هناك شك في أن تدخل الغير قد استوفي شروط الفضالة ( 

) انظر في هذا المعني بالنيول وريبير وبوالنجيه  لتدخل الغير تقطع :كل شك وتجعل التصرف المجاز سارياً في حق المجيز

 .  ( 512ص  2115فقرة  1

  (
2112
. ويالحظ أن الفضالة ال تنقلب وكالة في جميع الصور المتقدمة إال إذا كان  512ص  1مال التحضيرية مجموعة األع ( 

 .  العمل الذي يتواله الفضولي هو تصرف قانوني

  (
2111
مايو  19وفي  - 51ص  59م  2511ديسمبر سنة  12وفي  - 999ص  19م  2522مايو سنة  19استئناف مختلط في  ( 

 .  215ص  95م  2551مارس سنة  11وفي  - 195ص  55م  2519سنة 

. وقد جرى هذا  من هذا المشروع 269وقد سبا أن أشرنا إلى أن المشروع التم يدي كان يشتمل على نص هو المادة  ( 1649)  
.  تطبا قواعد اإلثراء بال سبب عندما يقوم شخص بشأن لغيره معتقدًا أنه يقوم بشأن لنفسه - 1النص على الوجه اآلتي : " 

، معروفة كانت  وكذلك تطبا قواعد اإلثراء بال سبب إذا تدخل شخص في شأن لغيره مخالفًا في ذلك إرادة هذا الغير - 2
، إذا كان من تدخل في شؤون غيره  ، وال يعتد ب ذه اإلرادة المخالفة . ومع ذلك تطبا قواعد الفضالة هذه اإلرادة أو مفروضة

،  ملحة اقتضاها وجود التزام فرضه القانون على رب العمل وقضت بأدائه مصلحة عامة قد أراد ب ذا التدخل أن يسد حاجة
. ووافا عليه مجلس  كااللتزام بالنفقة وااللتزام بتج يز الميت " وقد أدخلت لجنة المراجعة تعديالت لفظية على هذا النص

، رأت اللجنة حذفه هننه يتصدى  شيوخ. ولما عرض النص على لجنة القانون المدني بمجلس ال 111النواب تحت رقم 
لجز ئات يدخل بعض ا في نطاق تطبيا القواعد العامة و س ل استنتاج البعض اآلخر من اهنحكام المبينة في مواد اإلثراء بال 

 .  . ووافا مجلس الشيوخ على الحذف سبب
. فالشخص الذي بشأن لغيره معتقداً انه  تمل عليها النصوال شك في أن تطبيق القواعد العامة تتسع الستنباط األحكام الرئيسية التي اش

 ً . كذلك يرجع بدعوى اإلثراء بال سبب من تدخل في  ، بل يرجع بدعوى اإلثراء بال سبب يقوم بشأن لنفسه ال يكون فضوليا

لقاعدة الثانية حالة . ولكن النص استثنى من ا شؤون غيره مخالفاً في ذلك إرادة هذا الغير حتى لو كانت هذه اإلرادة مفروضة

، كااللتزام  ما إذا كان التدخل قد اقتضته حاجة ملحة هي وجود التزام قانوني في ذمة رب العمل تقضي بأدائه المصلحة العامة

، فإن هذا الشخص يعتبر فضولياً في هذه الحالة حتى لو نهاه  بالنفقة وااللتزام بتجهيز ميت يلتزم رب العمل شرعاً بتجهيزه

، فإن الفضولي إنما يقوم عن رب العمل  . وعلة هذا الحكم مفهومة ل عن التدخل وعن أداء هذا االلتزام القانونيرب العم

. ولكن  ، فال يعتد في هذه الحالة ينهى رب العمل للفضولي عن أداء هذا االلتزام بالتزام قانوني تقضى المصلحة العامة بأدائه

، أن ينص على هذا االستثناء  ، إذا أريد االستثناء من قاعدة عامة وأليس من الواجب أيكفي أن تكون على االستثناء مفهومة ؟

 .  ( 512ص  - 519وص  2هامش رقم  511ص  1) انظر في المسألة مجموعة األعمال التحضيرية  ؟
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 ً بذلك ولم نفصح عن (  رب العمل)  فإذا علم: "  وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي . المتدخل فضوليا

 تطبيقهاووجب  ، بقيت لقواعد الفضالة وال يتها ، موقفه من طريق المعارضة أو اإلقرار
 (2115  )

" .  

  : ومن ثم نرى أن الفضالة ال تقوم إال في فرضين من الفروض المتقدمة

ال يأمر به وال ينهى  ، أو كان يعلم بهذا التدخل ولكنه يقف منه موقفاً سلبياً (  1)  إذا كان رب العمل ال يعلم بتدخل الفضولي(  2)  

  . عنه

 أحكام الفضالة  -المبحث الثاني  

  : لتزامات الفضولي والتزامات رب العملا - 876

  . ترتب التزامات في جانب الفضولي وأخرى في جانب رب العمل ، إذا توافرت أركانها على النحو الذي قدمناه . الفضالة

 التزامات الفضولي  -المطلب األول 

 : يلتزم الفضولي بما يأتي : ما هي هذه االلتزامات وما هو مصدرها - 877

  . مضي في العمل بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسهأن ي - 2

  . أن يخطر رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك - 1

  . أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي - 9

  . أن يقدم حالياً حساباً لرب العمل عما قام به وان يرد إليه ما استولي عليه بسبب الفضالة - 5

 هذه االلتزامات جميعاً عمل مادي إرادي يقوم به الفضولي فيرتب عليه القانون مباشرة هذه االلتزاماتومصدر 
 (2119 . )

وهذا ظاهر  

إذا كان العمل الذي يقوم به الفضولي هو عمل مادي في ذاته وهو صحيح أيضاً حتى إذا كان العمل الذي يقوم به الفضولي هو 

ففي الحالتين يعتبر قيام الفضولي بإبرام هذا  ، شخصي أو عقده باسم رب العمل نيابة عنهسواء عقده باسمه ال . تصرف قانوني

وإن كان العمل يعتبر تصرفاً قانونياً في العالقة ما بين  . التصرف القانوني عمالً مادياً في العالقة ما بين الفضولي ورب العمل

 العالقة ما بين رب العمل والغير إن الفضولي عقده باسم رب العمل  وفي . الفضولي والغير إن كان الفضولي عقده باسمه الشخصي

ً )  التزامات الفضولي األربعة(  أوالً : )  ونستعرض ما تشترك فيه هذه االلتزامات من أحكام تتعلق بأهلية الفضولي وباألثر (  ثانيا

  . الذي يترتب على موت الفضولي أو موت رب العمل وبتقادم هذا االلتزامات

 التزامات الفضولي األربعة  

                                                 

  (
2115
 .  519ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

  (
2119
في هذا الشأن ما يأتي : " يعتبر القانون مصدراً مباشراً اللتزامات جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ( 

. ونريد بالعمل المادي  ( 519ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  ، ولو أنها تنشأ بمناسبة عمل إرادي " الفضولي

) قارن الدكتور أبو  ذا العمل، ال التزامات التي يرتبها القانون على ه اإلرادي هنا أن الذي أراده الفضولي هو العمل المادي

. وال يجوز القول أن القانون مصدر غير  ( 1هامش رقم  219عافية في التصرف القانوني المجرد النسخة العربية ص 

مباشر اللتزامات الفضولي وأن المصدر المباشر لهذه االلتزامات هو هذا العمل المادي اإلرادي الصادر من الفضولي فإن 

، كما فعل في العقد وفي العمل غير  عد إلى أن يجعل من العمل المادي اإلرادي مصدراً عاماً لاللتزامالقانون لم يصل ب

، هي العمل المادي الصادر من  . والصحيح أن القانون رتب على واقعة قانونية معينة المشروع وفي اإلثراء بال سبب

ات معينة على وقائع قانونية أخرى كواقعة الجوار وواقعة ، كما رتب التزام . التزامات معينة الفضولي بشروطه المعروفة

، ويعتبر القانون مصدراً مباشراً لهذه االلتزامات  . فكل هذه الوقائع يرتب عليها القانون التزامات ينص عليها القرابة

ة للدكتور وديع فرج ) انظر في الرأي األخر مذكرات مطبوع وسنفصل ذلك عند الكالم في االلتزامات التي تنشأ من القانون

 .  ( 99ص  - 15ص 
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  : مضى الفضولي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه - التزام األول . 1

 : ما يأتي191جاء في المادة  - 878

 يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه"  
 (2111  )

المشرع بهذا وقد أراد  . "

فمن تدخل في شأن لغيره من غير أن يدعى لذلك وجب عليه أال يتخلى  . االلتزام أن يمنع التدخل في شؤون الغير عن خفة واستهتار

وهي المصلحة التي قصد الفضولي أن  ، بل يلتزم بالمضي فيما بدأه رعاية لمصلحة رب العمل ، عن العمل متى بدا له أن يتخلى

ال يلتزم الفضولي بإتمام العمل إال إذا لم يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه فإذا تمكن من ذلك وسنرى أن الفضولي ولكن  . يرعاها

وأصبح من واجب رب  ، سقط عن الفضولي التزامه بإتمام العمل بل التزامه بالمضي فيه - يجب عليه إخطاره بتدخله متى استطاع

  . وان يتخلى له الفضولي عن ذلك ، باشر شؤونه بنفسهأن ي ، ومن حقه في الوقت ذاته ، العمل

 ً وجب على الفضولي المضي في  ، كتنقية زراعة من دودة القطن أو إضفاء حريق ، وإذا كان العمل الذي تواله الفضولي عمالً ماديا

ً  . تنقية الزراعة أو في إطفاء الحريق حتى يأتي رب العمل ويباشر العمل بنفسه سواء  - أما إذا كان العمل الذي تواله تصرفاً قانونيا

ويقوم باإلجراءات  ، فيتم إبرام التصرف القانوني ، فواجبه هنا أيضاً أن يمضي في عمله –عقده باسم رب العمل أو باسمه الشخصي 

 ، يؤدي ما أنشأه التصرف من التزاماتف ، ثم يباشر تنفيذ التصرف إذا اقتضى األمر ، التي يوجبها القانون كتسجيل التصرف أو قيده

كل هذا حتى يتمكن رب العمل من مباشرة  . باسم رب العمل أو باسمه الشخصي على حسب األحوال ، ويطالب بما رتبه من حقوق

ه أما التصرف الذي عقده الفضولي باسم . فيمضى في اإلجراءات أو في التنفيذ بنفسه ، التصرف الذي عقده الفضولي نيابة عنه

 ً وليس لرب العمل إال تعويضه عن التزاماته وإال محاسبته  ، الشخصي فيستمر هذا فيه حتى يتم تنفيذه ألنه هو المسئول عنه شخصيا

  . عنه كما سيأتي

  : إخطار الفضولي رب العمل بتدخله متى استطاع ذلك - االلتزام الثاني . ب

 به حتى يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسهوال يكفي أن يمضى الفضولي في العمل الذي بدأ  - 879

فيستطيع رب العمل بعد هذا اإلخطار أن  ، بل يجب إلى ذلك أن يبادر إلى إخطار رب العمل بتدخله بمجرد أن يتمكن من ذلك ، 

لتزام هو ما ينص عليه وهذا اال . رأينا أن هذه المباشرة إذا كانت واجباً عليه فهي أيضاً حق له ، يستعمل حقه من مباشرة العمل بنفسه

 أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك(  أي على الفضولي)  كما يجب عليه"  إذ نقول252الشطر الثاني من المادة 
 (2111  )

 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي . "
 (2117  )

ويالحظ أن الفضولي يلزم بالمضي في : "  في هذا الصدد ما يأتي

 ، ولما كان لرب العمل أن يكف الفضولي عن التدخل فيما تصدى له . ذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسهالعمل ال

ومتى تسير لرب العمل أن يباشره بنفسه كان من حقه  . لذلك كان من واجب الفضولي أن يخطره بتدخله في أول فرصة تتاح له

بل هو  ، أن الفضولي ليس مطالباً أن يبذل جهداً غير معتاد إلخطار رب العمل بتدخله وغنى عن البيان . " وواجبه أن يقوم بذلك

  . مطالب أن ينتهز أول فرصة معقولة تتاح له حسب الظروف التي تحيط به للقيام بهذا اإلخطار

  : بذل عناية الشخص العادي في القيام بالعمل - االلتزام الثالث . جـ

 : على ما يأتي192المادة تنص : النص القانوني - 881

ومع ذلك يجوز للقاضي أن  . ويكون مسئوالً عن خطته . يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي - 2"  

  . " ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كان الظرف تبرر ذلك

دون إخالل بما لرب العمل من الرجوع  ، ان مسئوالً عن تصرفات نائبةوإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه ك - 1"  

  . " مباشرة على هذا النائب

                                                 

  (
2111
. وأقرته لجنة المراجعة بعد  من المشروع التمهيدي بتغيير لفظي طفيف 119تاريخ النص :ورد هذا النص في المادة  ( 

.  251. ووافق عليه مجلس النواب دون تعديل تحت رقم  في المشروع النهائي 251إدخال تعديالت لفظية بسيطة تحت رقم 

) مجموعة األعمال  252وافق عليه كل من لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ دون تعديل تحت رقم كما 

 .  ( 515ص  - 519ص  1التحضيرية 

  (
2111
 .  في الهامش 717انظر فقرة  ( 

  (
2117
 .  519ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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 الفهرس العام

"  وإذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل وأحد كانوا متضامنين في المسئولية - 9"  
 (2115 . )

  

                                                 

 من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي  266تار خ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1641)  

يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل العناية المطلوبة من الشخص المعتاد وان يطابا بين عمله وبين إرادة رب  - 1
 .  العمل معروفة كانت هذه اإلرادة أو مفروضة

ض المترتب على خطئه إذا كانت الظروف التي ساقته ، غير أنه يجوز للقاضي أن ينقص التعو  و كون مسئواًل عن كل خطأ - 2
 .  إلى القيام بالعمل تقتضي ذلك

، دون إخالل بما لرب العمل من الرجوع  وإذا ع د الفضولي إلى غيره بكل ما تواله أو ببعضه كان مسئواًل عن تصرفات نائبه - 9
. ثم قدمت لجنة المراجعة النص تحت  المسئولية " . وإن تعدد الفضولي كان الجميع متضامنين في مباشرة على هذا النائب

يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص  - 1في المشروع الن ائي بالصيغة اآلتية : "  118رقم 
 ، . و كون مسئواًل عن كل خطأ العادي وان يطابا بين عمله وبين إرادة رب العمل معروفة كانت هذه اإلرادة أو مفترضة

غير أنه يجوز للقاضي أن ينقص التعو ض المترتب على حصته إذا كانت الظروف التي ساقته إلى القيام بالعمل تقتضي 
 .  ذلك

، دون إخالل بما لرب العمل من الرجوع  وإذا ع د الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئواًل عن تصرفات نائبه - 2
 .  مباشرة على هذا النائب

وقد وافا مجلس النواب على المادة كما وردت في المشروع الن ائي  -.  ذا تعدد الفضوليون كانوا متضامنين في المسئولية "وإ - 9
، فاقترح حذف العبارة " وأن يطابا  118وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ تليت المادة  - 118دون تعديل تحت رقم 

نت هذه اإلرادة أو مفترضة " الواردة في الفقرة اهنولي من هذه المادة هنن ا تورد معيارًا بين علمه وإرادة رب العمل معروفة كا
. واقترح كذلك االكتفاء بالمعيار المادي الوارد في صدر هذه الفقرة وتعديل باقي الفقرة إلى  شخصيًا يوقع في إشكاالت كثيرة

أن ينقض التعو ض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت ، ومع ذلك يجوز للقاضي  ما يأتي : " و كون مسئواًل عن خطت
. واعترض  . كما اقترح حذف الفقرة الثانية هنن ا تطبيا للقواعد العامة وقواعد مسئولية المتبرع عن تابعه الظروف تبرر ذلك "

ود من ا أن تطبا في ، وإذا كان المقص على صياغة الفقرة الثالثة هننه يجب أن يكون هناك ارتباط في العمل بين الفضولين
. واقترح أن يكون نص ا كاآلتي : " وإذا تعدد  حالة ما إذا قام أكثر من وأحد بعمل وأحد فمن الواجب إظ ار هذا الحكم

 كاآلتي : 118. وبذلك أصبح نص المادة  الفضوليون في القيام بعمل وأحد كانوا متضامنين في المسئولية "

. ومع ذلك يجوز للقاضي أن  يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي و كون مسئواًل عن خطته - 1
 .  ينقص التعو ض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك

لسة أخرى من جلسات لجنة القانون المدني . وفي ج إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل وأحد كانوا متضامنين في المسئولية " " - 1

، وسبب ذلك أن  ورأت اللجنة بعد مناقشتها إرجاع الفقرة الثانية منها وكانت قد حذفها 257بمجلس الشيوخ تليت المادة 

الفضالة عمل قائم بذاته يحتاج إلى شيء من العناية في النصوص الخاصة به وقالت اللجنة في تقريرها ما يأتي : " حذفت 

اللجنة من الفقرة األولي من هذه المادة عبارة " وأن يطابق بين عمله وبين إرادة رب العمل معروفة كانت هذه اإلرادة أو 

، واستبدلت في الفقرة نفسها عبارة " إذا  مفترضة " اكتفت اللجنة بأن يبذل الفضولي في القيام بالعمل عناية الشخص العادي

" إذا كانت الظروف التي ساقته إلى القيام بالعمل تقتضي ذلك " فقد تكون هناك ظروف كانت الظروف تبرر ذلك " بعبارة 
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 الفهرس العام

 وهذا النص يشتمل على أحكام هامة في الفضالة
 (2179 . )

في الفضالة وما يترتب من المسئولية على يرسم معيار الخطاء (  2: )  فهو 

  . ويقرر التضامن في المسئولية إذا تعدد الفضولي(  9. )  ويبين أحكام نائب الفضولي(  1)  هذا الخطأ

 : الخطأ في الفضالة - 881

فالتزامه ليس  . لنتيجةبل يلتزم ببذل عناية الشخص العادي للوصول إلى هذه ا ، ال يلتزم الفضولي بالوصول إلى النتيجة المرجوة 

 بل هو التزام ببذل عناية ، التزاماً بتحقيق غاية
 (2172 . )

  

فيجب أال ينحرف  ( . 1فقرة 195م )  ومعيار خطأ الفضولي هو كمعيار الخطأ العقدي ويقاس على خطأ الوكيل إذا كان مأجوراً 

 وأي انحراف عن هذا السلوك يكون خطأ يوجب مسئوليته ، الفضولي في القيام بعمله عن السلوك المألوف للرجل العادي
 (2171 . )

 

 ً وال هو خطأ تقصيري ألن مسئولية الفضولي ليست مسئولية تقصيرية إال إذا ارتكب خطأ تقصيرياً  . وليس هذا الخطأ خطأ عقديا

وخصوصية هذا  . والخطأ التقصيريمعياره هو عين معيار الخطأ العقدي  ، وإنما هو خطأ في الفضالة . خارجاً عن أعمال الفضالة

وكثيراً  . إذ يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب عليه إذا كانت الظروف تبرر ذك ، الخطأ أن المسئولية عنه قد ال تكون كاملة

داهم  فإذا كان تدخله لدفع ضرر . ما تبرر الظروف التخفيف من مسئولية الفضولي إذ هو متفضل تدخل لرعاية مصلحة رب العمل

ففي هذا الظرف الذي ساقه للتدخل ما يشفع له إذا ارتكب خطأ في عمله وانحرف قليال عن السلوك المألوف للرجل  ، يتهدد رب العمل

 فيكون هذا سبباً لتخفيف المسئولية وإنقاص التعويض ، العادي
 (2179 . )

سبباً  ، غير تلك التي ساقته للتدخل ، وقد تكون ظروف أخرى 

 ، ثم يبحث عن مواد كيماوية يكمل بها التنقية ، فالفضولي الذي يعمد إلى تنقية زراعة جاره من آفة زراعية . سئوليةفي تخفيف الم

فينحرف بذلك قليالً عن  ، فيجد ظرف يجعل الوصول إلى هذه المواد ينطوي على شئ من المشقة يحجم عنها المضي في عمله

                                                                                                                                                                    

. ورأت اللجنة أن هذا التعديل أكثر تمشياً  غير التي دفعت الفضولي للقيام بالعمل وتقتضي في الوقت نفسه إنقاص التعويض

) مجموعة األعمال  على المادة كما عدلتها اللجنة ثم وافق مجلس الشيوخ - 251. وأصبح رقم المادة  مع ما تمليه العدالة "

 .  ( 517ص  - 515ص  1التحضيرية 

  (
2179
من القانون  2915و  2911من المشروع الفرنسي اإليطالي والمادة  19انظر ما يقابلها في التقنيات األجنبية المادة  ( 

من  519من القانون األلماني  172اللبناني والمادة  من القانون 291من القانون اإلسبانولي والمادة  2759الفرنسي والمادة 

 .  قانون االلتزامات السويسري

، " االلتزامات  ، وهذا هو نصهما من القانون القديم 129/  255وال مقابل في القانون المصري القديم لهذا النص الجديد إال لمادتان 

ال يترتب عليها تضامن  الفضالة وحالة استرداد غير المستحق () وهى حالة  الناشئة عن األفعال في األحوال المتقدم ذكرها

. ونرى من ذلك أن القانون القديم لم يعرض في هذا النص إال لتضامن الفضولين في المسئولية فنفي هذا التضامن  فاعليها "

لية الفضولي وأحكام نائب معيار الخطأ وما يترتب عليه من مسئو –على خالف ما قرره القانون الجديد أما األحكام األخرى 

، ومن طريق تطبيق  ، ولكن القضاء والفقه في مصر كانا يقرران دون النص فلم يعرض لها القانون القديم –الفضولي 

، األحكام التي وردت في نصوص القانون الجديد إال ما كان منها يحتاج في تقريره إلى نص كرجوع رب  القواعد العامة

 .  بدعوى مباشرة العمل على نائب الفضولي

  (
2172
، فال يعتبر إبرام هذا التصرف  وإذا كان عمل الفضولي هو تصرف قانوني يبرمه باسمه الشخصي أو نيابة عن رب العمل ( 

، التزام عناية ال التزام  ، حتى في هذه الحالة . بل هو الوسيلة إلدراك هذه الغاية فيبقى إذن التزام الفضولي هو الغاية المرجوة

 .  غاية

  (
2171
، معروفة كانت هذه  يوجب أن يضايق الفضولي بين عمله وبين إدارة رب العمل ( 111 ) م وقد كان المشروع التمهيدي ( 

. وقد رأينا أن لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ حذفت هذا الحكم ألنه " يورد معياراً شخصياً يوقع في  اإلرادة أو مفترضة

 .  معيار السلوك المألوف للرجل المعتاد "، وهو  ، ورؤى االكتفاء بها على المدى الوارد في صدر الفقرة إشكاالت كثيرة

  (
2179
، ما بقى قائماً  وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " يالحظ أن الفضولي يلزم ( 

ومع ذلك فينبغي .  وكل مخالفة لهذا االلتزام تعتبر خطأ يستتبع مساءلته…، بأن يبذل فيما يعمل عناية الشخص المعتاد بالعمل

) انظر المادة  التسامح في تقدير هذه المسئولية إذا كان الفضولي بما تصدى له من شؤون رب العمل لدفع الضرر يتهدده

/  2272من التقنين اللبناني والمادتين  291من التقنين األلماني والمادة  17من تقنين االلتزامات السويسري والمادة  519

 .  ( 519 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  . " التونسي والمراكشي (من التقنين  559
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اضي من مسئوليته عن هذا الخطأ بسبب الظرف الذي وجد وجعل الوصول إلى المواد قد يخفف الق ، السلوك المألوف للرجل العادي

 الكيماوية أمراً شاقاً 
 (2175 . )

  

فيكون مسئوالً عن هذا الخطأ وفقاً لقواعد  ، وقد يرتكب الفضولي خطأ تقصيرياً خارجاً عن أعمال الفضالة يضر به رب العمل

ثم هو بعد إطفاء الحريق والفراغ من  ، فضولي إلى إطفاء حريق شبت في منزل جارهمثل ذلك أن يعمد ال . المسئولية التقصيرية

ففي هذا الفرض يكون خطأ الفضولي في إهماله  . يهمل إقفال باب المنزل فتسلل اللصوص ويسرقون أمتعة الجار ، أعمال الفضالة

سئوالً نحو رب العمل عن هذا الخطأ مسئولية ويكون م ، أن يقفل باب المنزل خطأ تقصيرياً ألنه خارج عن أعمال الفضالة

  . تقصيرية

  : نائب الفضولي - 882

سواء تولى الفضولي العمل ابتداء ثم مضى  ، وقد يعهد الفضولي إلى شخص آخر أن يقوم نيابة عنه بأعمال الفضالة كلها أو بعضها

 نائبه فيه أو تولى النائب العمل من مبدئه
 (2179 : )

  ً  ونائب الفضولي يكون بمثابة نائب الوكيل إذا كان العمل تصرفاً قانونيا
 (2171  )

 ً   . ويمثابة المقاول من الباطن إذا كان عمالً ماديا

ويجوز لرب العمل أن يستعمل حق الفضولي في الرجوع على النائب عن طريق  ، ويكون نائب الفضولي مسئوالً قبل الفضولي

بل أيضاً  ، على الفضولي ال عن خطئه هو فحسب(  أوالً )  أجاز فوق ذلك لرب العمل أن يرجع مباشرة بل ، الدعوى غير المباشرة

ً )  وتكون مسئولية الفضولي نفسه عن النائب هي مسئولية المتبرع عن التابع ، عن خطأ نائبه باعتباره تابعاً له على النائب (  ثانيا

 عليها القانونالفضولي نفسه بطريق الدعوى المباشرة التي نص 
 (2171 . )

: "  إذ تقول251وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة  

دون إخالل بما لرب العمل من الرجوع مباشرة  ، وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئوالً عن تصرفات نائبه

 على هذا النائب
 (2177 . )

  

ً  - بقى أن نعرف هل يكون رب العمل  ، مسئوالً عن التزاماته مباشرة قبل نائب الفضولي؟ ال يوجد نص على هذه العالقة – هو أيضا

 كما وجد النص في حالة نائب الوكيل
 (2175  )

 وفي المقاول من الباطن
 (2159 ، )

ويبقى رب العمل ملتزماً نحو  ، فال يجوز القول به 

  . الفضولي نفسه ويكون الفضولي ملتزماً نحو نائبه

 في المسئولية عند تعدد الفضولي التضامن - 883

فإن الفضوليين في حالة التعدد إذا وقع خطأ  ، ولما كان خطأ الفضولي في الفضالة على النحو الذي قدمناه ليس بالخطأ التقصيري : 

د هذا النص وقد أورد القانون الجدي ، منهم وهم يقومون بعمل وأحد ال يكونون مسئولين بالتضامن إال إذا وجد نص يقرر التضامن

فجاء في الفقرة الثالثة من المادة  ( . قديم129/  255م )  على خالف القانون القديم الذي كان ينص صراحة على عدم التضامن

                                                 

  (
2175
،  ) إذا كانت الظروف تبررذلك ( عبارة…وقد رأينا ما جاء في تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ : " واستبدلت  ( 

، ورأت اللجنة  فسه إنقاص التعويضفقد تكون هناك ظروف غير التي دفعت الفضولي إلى القيام بالعمل وتقتضي في الوقت ن

 .  ( 517 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  . أن هذا التعديل أكثر تمشياً مع ما تمليه العدالة "

  (
2179
من المشروع التمهيدي كانت تجري على الوجه اآلتي : " وإذا عهد الفضولي إلى  111وقد رأينا أن الفقرة الثالثة من المادة  ( 

.  " فكان النص على هذا النحو يفرض أن الفضولي قد تولي العمل قبل أن يعهد به إلى غيره …واله أو ببعضهغيره بكل ما ت

 …، في المشروع النهائي على الوجه اآلتي " وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه . كما قدمنا وقد عدل النص

 .  لنائب من مبدأ األمر وقبل أن يتواله بنفسه" فاتسع النص بذلك حالة ما إذا عهد الفضولي بالعمل 

  (
2171
 .  ويستوي في ذلك أن يكون األصيل في التصرف القانوني هو رب العمل أو الفضولي ( 

  (
2171
.  . فهي دعوى قد استحدثها القانون الجديد ولم يكن هناك نص في القانون القديم يعطى لرب العمل هذه الدعوى المباشرة ( 

أكتوبر سنة  29. فلو أن فضولياً عهد إلى نائب أن يقوم عنه بالعمل وكان ذلك قبل  المستحدث أثر رجعي وليس لهذا الحكم

.  2555أكتوبر سنة  29فإن رب العمل ال تكون له دعوى مباشرة قبل نائب الفضولي عن عمل قام به النائب قبل  2555

. بأن رب العمل تكون له دعوى مباشرة قبل نائب  ( effet immediat)  ، تطبيقاً لنظرية األثر الفوري ولكن يجوز القول

 .  أي منذ سريان القانون الجديد 2555أكتوبر سنة  29الفضولي عن عمل قام به هذا منذ 

  (
2177
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " ويسأل الفضولي كذلك باعتباره متبوعاً عن  ( 

 .  ( 511 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  بالعمل "خطأ من 

  (
2175
 .  فقرة ثالثة من القانون المدني الجديد 197أنظر المادة  ( 

  (
2159
 .  من القانون المدني الجديد 111انظر المادة  ( 
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ولوال هذا النص النعدم التضامن بين  . " إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل وأحد كانوا متضامنين في المسئولية: "  ما يأتي251

 الفضوليين
 (2152 . )

  

فال  ، أما إذا تولي كل فضولي عمالً مستقالً عن عمل اآلخر . ويالحظك أن شرط التضامن هو أن يتعدد الفضوليون في عمل وأحد

 يكون هناك تضامن
 (2151 . )

  

  : تقديم الفضولي حساباً لرب العمل ورد ما استولي عليه بسبب الفضالة - االلتزام الرابع . د

  يةالنصوص القانون - 884

يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالة وتقديم حساب عما قام : "  على ما يأتي 259تنص المادة  :

"  به
 (2159 . )

  : بالنسبة إلى التزام الوكيل بتقديم الحساب على ما يأتي191ونصت المادة  

 "  نفسهليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح  - 2"  

  ، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها - 1"  

  . " وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر 

  : ويترتب على تطبيق هذه النصوص ما يأتي : تطبيق هذه النصوص - 885

 . فإن هذا التصرف ينفذ مباشرة في حق رب العمل كما سبق القول ، ن رب العملإذا قام الفضولي بتصرف قانوني عقده نيابة ع - 2

ً  ، وإذا مضى الفضولي في تنفيذ هذا التصرف باسم رب العمل وال يجوز له أن  . فإنه يقبض الحق كوكيل ، كما إذا استوفي حقا

من وقت (  في المائة5أي )  وإن فعل فعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه بالسعر القانوني . يستعمل المال لصالح نفسه

فإن فوائده بالسعر القانوني  ، أما إذا لم يستعمل المال لصالح نفسه . ال من وقت المطالبة القضائية وال من وقت اإلعذار ، استخدامها

  . تجب عليه من وقت إعذار برد المال

فإن هذا التصرف ينفذ في حقه ال في حق رب العمل  ، ذا قام الفضولي بتصرف قانوني عقده باسمه الشخصي لصالح رب العملإ - 1

وقبض  ، فإذا باع محصوالت يسرع إليها التلف . ويجب عليه أن يمضى في العمل وأن ينفذ التصرف عند االقتضاء . كما سبق القول

وعليه أن يرده لرب  . وإال وجبت عليه فوائده بالسعر القانوني من وقت استخدامه ، الح نفسهفال يجوز له أن يستعمله لص ، الثمن

  . وإذا لم يستخدمه لصالح نفسه وجبت عليه فوائده القانونية من وقت اإلعذار ، العمل

وال يجوز له أن  . تمكن من ذلكفعليه أن يسلمه إياه بمجرد ال ، كما إذا جنى محصوال لرب العمل ، إذا قام الفضولي بعمل مادي - 9

  . وإال ألزم بالتعويض ، يستولي عليه لصالح نفسه

                                                 

  (
2152
لشأن وأحد من وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد يأتي : " وعند تعدد المتصدين  ( 

، لذلك  . ولما كان هذا الخطأ يغاير صنوه في نطاق المسئولية التقصيرية ، يسألون عن خطئهم على وجه التضامن الفضولين

.  ( 511 ص 1) مجموعة األعمال التحضيريرة  كان من الضروري تقرير التضامن بين هؤالء المسئولين بنص خاص "

 .  من القانون المدني الجديد 191تعددهم المادة  انظر فيما يتعلق بتضامن الوكالء عند

  (
2151
وقد رأينا في األعمال التحضيرية أن ذكر في لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ أنه " يجب أن يكون هناك ارتباط في  ( 

امن هذا وتض - ( 511 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  العمل بين الفضولين " حتى يقوم التضامن فيما بينهم

 29. فلو أن الفضوليين قاموا بعمل وأحد قبل  ، فال يكون له أثر رجعي الفضوليين حكم استحدثه القانون الجديد كما رأينا

أو بعد ذلك فإنهم  2555أكتوبر سنة  29لما كانوا مسئولين عنه بالتضامن أما إذا قاموا بهذا العمل في  2555أكتوبر سنة 

 ( effet immediat)  و قامت الفضالة قبل هذا التاريخ وذلك تطبيقاً لنظرية األثر الفورييكونون مسئولين بالتضامن حتى ل

 . 

 111. وأقرته لجنة المراجعة وأصبح المادة  من المشروع التم يدي 264تار خ النص : ورد هذا النص كما هو في المادة  ( 1619)  
. كما وافقت عليه لجنة القانون المدني بمجلس  111 في المشروع الن ائي ووافا مجلس النواب عليه كما هو تحت رقم

 .  ( 141 ص 2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  . ، ووافا عليه مجلس الشيوخ دون تعديل كذلك 119الشيوخ تحت رقم 
عليه بسبب وورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : " يراعى أن الفضولي يلزم برد ما استولي 

 1 ) مجموعة األعمال التحضيرية الفضالة وتقديم حساب لرب العمل عما قام به هو من الناحية يلتزم بما يلتزم به الوكيل "

 .  ( 515 ص
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 ما تشترك فيه التزامات الفضولي من أحكام  - 1 

 (  تقادم التزامات الفضولي –األثر الذي يترتب على موت الفضولي أو موت رب العمل –أهلية الفضولي )  

 : أهلية الفضولي - 1

  : بالنسبة إلى التصرف القانوني الذي يتوالهأهلية الفضولي  - 886

حتى نتبين بوضوح األهلية الالزمة للفضولي يجب التمييز بين أهليته بالنسبة إلى ما عسى أن يتواله من تصرف قانوني وأهليته 

  . بالنسبة إلى أعمال الفضالة باعتبارها جميعاً أعماالً مادية كما سبق القول

فقد قدمنا أن أهلية الفضولي بالنسبة إلى هذا  ، ه الفضولي تصرفاً قانونياً عقده باسم رب العمل نيابة عنهفإذا كان العمل الذي يتوال

وإنما تشترط هذا األهلية الكاملة  ، فيكفي فيه التمييز وال تشترط فيه األهلية الكاملة للتصرف الذي يتواله ، التصرف هي أهلية الوكيل

  . باشرة أثر التصرففي رب العمل الذي ينصرف إليه م

فال بد أن تتوافر فيه األهلية الكاملة لهذا التصرف  ، وأما إذا كان العمل الذي يتواله الفضولي تصرفاً قانونياً عقده باسمه الشخصي

  . وال يشترط في رب العمل أية أهلية بالنسبة إلى هذا التصرف إذ يعتبر من الغير فيه ، ألنه هو الذي يلتزم به كما رأينا

  : أهلية الفضولي بالنسبة إلى أعمال الفضالة باعتبارها جميعاً أعماالً مادية - 887

وقد رأينا فيما تقدم أن جميع األعمال التي يقوم بها  - أما إذا نظرنا إلى أعمال الفضالة باعتبارها أعماالً مادية بالنسبة إلى رب العمل

فإن أهلية  –تعتبر بالنسبة إلى رب العمل أعماالً مادية  ، باسمه أو باسم رب العملحتى التصرفات القانونية التي يعقدها  ، الفضولي

إذ يشترط فيه كما قدمنا القصد في أن يعمل لمصلحة رب  ، الفضولي لاللتزام بهذه األعمال تقتضي دائماً أن يكون من أهل التمييز

المضي في العمل  - اثنان منها . أن التزامات الفضولي أربعةوقد علمنا  . ثم هي بعد ذلك تختلف باختالف ما يلتزم به . العمل

أن  ، ما دام مميزاً  ، فيجب على الفضولي ولو لم يكن بالغاً سن الرشد . ال يقتضيان أكثر من أهلية التمييز - وإخطار رب العمل

هذين االلتزامين كان هذا إخالالً بالتزام وإذا هو أخل بأحد  . يمضى في العمل الذي بدأ فيه وان يخطر به رب العمل متى استطاع ذلك

بذل العناية الواجبة في إدارة العمل وتقديم –وااللتزامان اآلخران  . واعتبر خطأ تقصيرياً يوجب مسئوليته التقصيرية كاملة ، قانوني

أما  . ر أن يكون كامل األهليةويشترط فيمن يطلب منه حسن إدارة مال الغي ، هما التزامان يتعلقان بحسن إدارة مال الغير - الحساب

وهذا ما لم يرتكب خطأ تقصيرياً فتكون  ، فال يكون الرجوع عليه إال بدعوى اإلثراء بال سبب ، إذا لم تكن األهلية الكاملة متوافرة فيه

  . مسئوليته التقصيرية كاملة

ي الفضولي أهلية التعاقد فال يكون مسئوالً عن إدارته إذا لم تتوافر ف: "  على ذلك فيما يأتي 251وقد نصت الفقرة األولي من المادة 

 ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع ، إال بالقدر الذي أثرى به
 (2155  )

ويستخلص من ذلك أن الفضولي إذا كان كامل 

                                                 

،  209. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  من المشروع التم يدي 240تار خ النص :ورد النص بفقرتيه كما هو في المادة  ( 1611)  
. وأرجأت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ البت في النص ثم أقرته دون  ليه مجلس النواب تحت الرقم ذاتهثم وافا ع

.  ( 188 ص – 186 ص 2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  . ووافا عليه مجلس الشيوخ كما هو 116تعديل تحت رقم 
اهنولي من هذا النص ما يأتي : " تفترض التزامات وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في صدد الفقرة 

توافر أهلية التعاقد  -وهي التزامات المضي في العمل والتزام بذل عناية الشخص المعتاد والتزام تقديم الحساب  -الفضولي 
من المشروع  61. وتفر عًا على ذلك قضت الفقرة الثانية من المادة  فيه " ما دام وضعه يماثل وضع الوكيل من هذا الوجه

. واستدرك النص فقرر  الفرنسي اإليطالي " بأن من ال تتوافر فيه أهلية قبول التوكيل ال يكون أهاًل لاللتزام بطر ا الفضالة "
، فال  . فإذا لم يكن الفضولي أهاًل للتعاقد ، و لزم بقدر ما يثرى بغير سبب أن الفضولي يسأل مع ذلك يحدث من ضرر

. فمسئوليته والحال هذه تقتصر على القدر  وفقًا للقواعد اإلثراء بال سبب وقواعد المسئولية التقصير ة يسأل عن إرادته إال
الذي أثري به على أال يجاوز هذا القدر ما افتقر به رب العمل ثم إن تلك المسئولية ليس أساس ا خطأ قوامه التفر ط في بذل 

لدليل على وقوع عمل غير مشروع من الفضولي متى كان بداهة غير مجرد ، بل يجب لترتيب ا إقامة ا عناية الشخص المعتاد
. ونحن نأخذ على ما جاء في المذكرة اإليضاحية  ( 184 ص – 186 ص 2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  من التمييز "
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أما  ، اللتزام بتقديم حساب عن إرادتهكان من وليته كاملة عن االلتزام يبذل العناية الواجبة في القيام بأعمال الفضالة وعن ا ، األهلية

أو فصر في تقديم الحساب لرب  ، فإذا ارتكب خطأ في الفضالة . فال يكون مسئوالً إال بقدر الذي أثرى به ، إذا كان ناقص األهلية

فال يكون الفضولي ناقص األهلية  ، وأصاب رب العمل ضرر من جراء ذلك ، أو لم يسلمه ما استولي عليه بسبب الفضالة ، العمل

كل هذا لم  . ما انتفع به فعالً وما أصاب رب العمل من ضرر : وال يلتزم إال بأقل القيمتين ، مسئوالً إال في حدود اإلثراء بال سبب

فتكون  - الفضالةوقد ميزنا فيما تقدم بين الخطأ التقصيري والخطأ في  - يرتكب الفضولي خطأ تقصيرياً خارجاً من أعمال الفضالة

  . مسئولية الفضولي عن الخطأ التقصيري مسئولية كاملة حتى لو كان ناقص األهلية

أن المثري ال تشترط  ، ويستخلص مما قدمناه عن األهلية في دعوى اإلثراء بال سبب وفي دعوى غير المستحق وفي دعوى الفضالة

 ، أما المدفوع له في دعوى غير المستحق . ألهلية بل حتى لو كان عديم التمييزفهو يلتزم باإلثراء حتى لو كان ناقص ا ، فيه أية أهلية

  . وإال لم يكن مسئوالً إال في حدود اإلثراء بال سبب ، فيشترط فيه كمال األهلية ، أو الفضولي في دعوى الفضالة

  : أثر موت الفضولي أو موت رب العمل في التزامات الفضولي - ب

  : على ما يأتي194تنص المادة  : ونيةالنصوص القان - 888

  121إذا مات الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقاً ألحكام المادة - 2"  

  . " 1فقرة 

 وإذا مات رب العمل بقى الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم - 1"  
 (2159  )

" .  

                                                                                                                                                                    

أن العبارة اهنخيرة من ا تخلط ما بين الخطأ في الفضالة ومسئولية الفضولي ناقص اهنهلية عنه مسئولية غير كاملة في حدود 
أخذ علي ا . ون ، ومسئولية الفضولي عنه مسئولية كاملة حتى لو كان ناقص اهنهلية ، والخطأ التقصيري  اإلثراء بال سبب

أيضًا أن ا لم تميز تميزًا واضحًا بين أهلية الفضولي بالنسبة إلى التصرف القانوني الذي قد يتواله وأهليته بالنسبة إلى 
التصرف القانوني الذي قد يتواله وأهليته بالنسبة إلى أعمال الفضولي بالمضي في العمل واإلخطار عنه والتزاماته يبذل 

 .  الحساب العناية الواجبة وتقديم
، وال يكاد الفقهاء يجمعون فيها  أن هذه المسألة الدقيقة يضطرب القول فيها عادة -ونحن الذين وضعنا المذكرة اإليضاحية  -وعذرنا 

الدكتور  - 599 ص 595) قارن الموجز للمؤلف فقرة  على رأي وقد استقر بنا الرأي بعد تمحيص على ما قررناه فيما تقدم

 – 1هامش رقم  211 الدكتور أبو عافية في التصرف القانوني المجرد النسخة الفرنسية ص - 911قرة حشمت أبو ستيت ف

 992ص  1دي هلتس  - 295ص  - 297 ص 1 والتون – 911الدكتور محمد وهيبة في النظرية العامة لاللتزامات فقرة 

كوالن  - 1155فقرة  5دري وبارد بو - 159ص  1أوبري ورو  - 115فقرة  1بالنيول وريبير وإسمان  - 51فقرة 

 .  ( 2127فقرة  1بالنيول وريبير وروالنجيه  - 15فقرة  9ديموج  - 112ص  1وكابيتان 

 من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي : 268تار خ النص :ورد هذا النص في المادة  ( 1611)  

وال  - 209فقرة  116تزم به ورثة الوكيل طبقًا هنحكام المادة ، ومنع ذلك يلتزم ورثته بما يل تنقضي الفضالة بموت الفضولي - 1"  
، و بقى الفضولي ملتزمًا نحو مورث م " وفي لجنة المراجعة اقترح إدخال تعديل في  تنقضي الفضالة بموت رب العمل

 الصياغة يقصر النص على الحكم المطلوب فأقرته اللجنة وأصبح النص الن ائي ما يأتي :

 .  411الفضولي التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقًا هنحكام المادة إذا مات  - 1"  

في  200. وأصبح رقم المادة  إذا مات رب العمل بقى الفضولي ملتزمًا تحو الورثة بما كان ملتزمًا به نحو مورث م " - 2"  
،  " 2خر الفقرة اهنولي كلمتي " فقرة ووافقت لجنة مجلس النواب على المادة بعد أن أضافت إلى أ -المشروع الن ائي 

وفي لجنة القانون  - 200ووافا مجلس النواب على المادة كما عدلت ا اللجنة تحت رقم  - 411برقم  418واستبدلت رقم 
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  : ما يأتيعلى  1فقرة  121وتنص المادة 

أن يبادروا إلى  ، إذا توافرت فيهم األهلية وكانوا على علم بالوكالة ، وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته"  

  . " وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل ، إخطار الموكل بموت مورثهم

  . موت الفضولي وموت رب العمل : فرضينيخلص من هذه النصوص أنه يجب التمييز بين 

  موت الفضولي - 889

أما ورثة  ، وبذلك تنقضي التزامات كل من الفضولي والوكيل ، تنقضي الفضالة بموت الفضولي كما تنقضي الوكالة بموت الوكيل" 

 ، إذا توافرت فيهم األهلية وكانوا على علم بالوكالة ، وهؤالء . الفضولي فيلتزمون التزاماً شخصياً مباشراً بما تلتزم به ورثة الوكيل

وباتخاذ التدبيرات المناسبة لصالح الموكل تبعاً لما تقتضيه الحال بموت  ، يلتزمون بالمبادرة إلى إخطار الموكل بموت الوكيل

زم ورثة الفضولي إذا كانوا كاملي األهلية بذلك أيضاً تلت . وباتخاذ التدبيرات المناسبة لصالح الموكل تبعاً لما تقتضيه الحال ، الموكل

وعليهم أيضاً أن يحافظوا على ما تم من عمل بأن يصلوا به إلى  . فعليهم أن يخطروا رب العمل بموت مورثهم . وعلى علم بالفضالة

  . حالة ال يتعرض معها للتلف حتى يتمكن رب العمل من أن يباشر العمل بنفسه

  : موت رب العمل - 891

ومتى انقضت وجب على الموكل أن يصل باألعمال  ( ، 125 م)  فالوكالة تنقضي بموت الموكل . ختلف الفضالة عن الوكالةهنا ت

بل يبقى الفضولي قائماً  ، أما الفضالة فال تنقضي بموت رب العمل ( . 2فقرة  121 م)  التي بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف

وال يكفي أن يصل الفضولي باألعمال التي بدأها إلى حالة ال تتعرض معها  . قائماً بها نحو رب العملبالتزامات نحو الورثة كما كان 

بل يجب عليه أن يستمر في العمل لصالح ورثة رب العمل الذين حلوا  ، كما تفعل ورثة الوكيل وكما نفعل ورثته إذا مات هو ، للتلف

  . محل مورثهم

فهو  ، بموت رب العمل أن موقف الفضولي من ورثة رب العمل هو عين موقفه من رب العمل نفسهوالسبب في أن الفضالة ال تنتهي 

فإن  ، وهذا بخالف الوكالة . فال معنى النقضاء الفضالة بموت رب العمل . فضولي بالنسبة إليهم كما كان فضولياً بالنسبة إلى مورثهم

فإذا مات الموكل لم يجيز الوكيل على البقاء في عالقة شخصية  ، فاق بينهماالعالقة بين الوكيل والموكل عالقة شخصية قامت على ات

فذلك ألن الفضولي أو  ، أما أن كال من الفضالة والوكالة تتقضى بموت الفضولي أو الوكيل . مع ورثة لم يتفق معهم على هذه العالقة

  . فال محل إللزام الورثة بما التزم به مورثهم ، الوكيل هو الذي يقوم بالعمل

  : تقادم التزامات الفضولي - ج

  على أنه 197تنص المادة  - 891

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه وتسقط كذلك في جميع األحوال " 

"  نشأ فيه هذا الحقبانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ي
 (2151 . )

  

بأن لم يمض في العمل أو لم يخطر رب العمل بتدخله أو لم يبذل العناية  ، ويستخلص من هذا النص أن الفضولي إذا لم يقم بالتزامات

  . ويضفإن العمل يستطيع مقاضاته ليلزمه بتنفيذ التزاماته هذه عيباً أو بطريق التع ، الواجبة أو لم يقدر حساباً عن عمله

                                                                                                                                                                    

. ووافا  111وأصبح رقم المادة  418 برقم 414المدني بمجلس الشيوخ ووافا على المادة دون تعديل بعد استبدال رقم 
 .  ( 181 ص – 180 ص 2) مجموعة اهنعمال التحضير ة  الشيوخ على المادة كما أقرت ا اللجنةمجلس 

وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدها هذا النص ما يأتي : " يظل الفضولي مرتبطاً بالتزاماته هذه ولو مات رب 

ما كان لمورثهم من حقوق في هذا الصدد من طريق الميراث بيد أن . وفي هذه الحالة يلتزم قبل الورثة إذ يؤول إليهم  العمل

. ومع ذلك فليزم هؤالء الورثة التزاماً شخصياً مباشراً  التزامات الفضولي تنقضي على تقيض ذلك بموته وال تنتقل إلى ورثته

 . مباشرا ًبما يلتزم به ورثة الوكيل "على تقيض ذلك بموته وال تنتقل إلى ورثته ومع ذلك فليزم هؤالء الورثة التزاماً شخصياً 

 .  ( 579 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية 

  (
2151
. وأقرته لجنة  من المشروع التمهيدي مع زيادة كلمة " بالتقادم " في صدر النص 112تاريخ النص :ورد في المادة  ( 

رقم ذاته وأقرته لجنة القانون المدني في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت ال 199المراجعة تحت رقم 

) مجموعة األعمال  . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما أقرته اللجنة 251بمجلس الشيوخ مع حذف كلمة " بالتقادم " تحت رقم 

 .  ، فال ضرورة لها . وحذفت كلمة " بالتقادم " ألن معنى التقادم واضح بدونها ( 575 ص – 577 ص 1التحضيرية 
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أو خمس عشرة سنة  . ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه رب العمل بحقه : وتسقط هذه الدعوى الناشئة عن الفضالة بأقصر المدتين

  . ومدة التقادم هذه هي عينها مدة التقادم في دعوى اإلثراء بال سبب وفي دعوى غير المستحق . من وقت نشوء هذا الحق

ولكن  . من أن التقادم بثالث سنوات يتم غالباً قبل التقادم بخمس عشرة سنة ، ن قررناه في الدعويين األخيرتينونثير هنا إلى ما سبق أ

فإن الدعوى تتقادم في هذه الحالة  ، إذا فرضناها أكثر من اثنتي عشرة سنة ، قد يقع أن رب العمل ال يعلم بحقه إال بعد مدة طويلة

  . قبل تقادمها بثالث سنوات من وقت علم رب العمل بحقه في الرجوع على الفضولي بخمس عشرة سنة من وقت قيام التزام

 التزامات رب العمل  - المطلب الثاني 

  ما هي هذه االلتزامات وما هو مصدرها - 892

ولو لم تتحقق  يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في إرادته عناية الشخص العادي"  على أنه 259تنص المادة  :

وأن يعوضه عن  ، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه . النتيجة المرجوة

وأن  ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها ، التعهدات التي التزم بها

"  وال يستحق الفضولي أجراء على عمله إال أن يكون من أعمال مهنته . ن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمليعوضه ع
 (2151 . )

  

                                                 

 من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي 261ر خ النص في المادة تا ( 1614)  

،  ، فإذا حسنت هذه اإلرادة ولو لم تتحقا النتيجة المرجوة من ا يعتبر الفضولي نائبًا عن رب العمل في حدود إدارته الحسنة - 1"  
،  ، وأن يعوضه عن التع دات التي التزم ب ا شخصاً  كان رب العمل ملزمًا بأن ينفذ التع دات التي عقدها باسمه الفضولي

، وأن يعوضه تعو ضًا  ، مضافًا إلي ا فوائدها من يوم دفع ا ضرور ة والنافعة التي تسوغ ا الظروفوأن يرد له كل النفقات ال
 .  عاداًل عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل

وال يستحا الفضولي أجرًا على عمله إال أن يكون من أعمال م نته " وقد أقرت لجنة المراجعة النص بعد استبدال كلمة "  - 2
ووافا مجلس النواب على النص دون تعديل تحت رقم –في المشروع الن ائي  201ا " بكلمة " تسوغ ا " تحت رقم سوغت 
وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ اعترض على عبارة " في حدود إدارته الحسنة فإذا حسنت هذه اإلرادة  - 201

. كما اقترح استبدال كلمة  118معيار المطابا النص عليه في المادة ، واقترحت اإلحالة إلى ال الواردة في أول الفقرة اهنولي
.  " لحسابه " بكلمة " باسمه " وحذف كلمتي " كل " و " شخصيًا " وعبارتي " التي سوغت ا الظروف " و " تعو ضًا عاداًل "

كلمتي من ا كان "  . فوافقت اللجنة على كل ذلك وقد اقتضت الصياغة حذف كذلك اقترح جعل المادة فقرة واحدة
. وبذلك أصبح نص المادة كاآلتي : " يعتبر الفضولي نائبًا عن رب  واالستعاضة عن ما بعبارة " وفي هذه الحالة يكون "

. وفي هذه الحالة يكون رب العمل  العمل متى كان قد بذلك في إدارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقا النتيجة المرجوة
، وأن يرد له النفقات  ، وأن يعوضه عن التع دات التي التزم ب ا تع دات التي عقدها لحسابه الفضوليملزمًا بأن ينفذ ال

. وال يستحا  الضرور ة والنافعة مضافًا إلي ا فوائدها من يوم دفع ا وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل
. وفي جلسة أخرى وافقت اللجنة على إعادة العبارة التي سبا ل ا  الفضولي أجرًا على عمله إال أن يكون من أعمال م نته "

، وكتبت في تقر رها ما يأتي : " عدلت اللجنة الفقرة اهنولي وأدمجت في ا الفقرة  أن حذفت ا وهي " التي سوغت ا الظروف "
متى كان قد بذل في إدارته عناية  ، وخالصة التعديل أن اللجنة استبدلت بعبارة " في حدود إدارته الحسنة " عبارة " الثانية

، وهذبت صياغة  118 الشخص العادي " حتى ال يتبادر إلى الذهن أن النص يأخذ بمعيار غير المعيار الذي قررته المادة
 .  " 111المادة ت ذيبًا لفظيًا يتناسب مع هذا التعديل وأصبح رقم ا 

 .  ( 579 ص – 571 ص 1موعة األعمال التحضيرية ) مج . ثم وافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته اللجنة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  : ويتبين من هذا النص أن رب العمل تترتب في ذمته التزامات أربعة

  . أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه - 2

ً أن يعوض الفضولي عن  - 1   . التعهدات التي عقدها هذا باسمه شخصيا

وبأن يدفع له أجراً  ، أن يرد إلى الفضولي النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها - 9

  . على عمله إذا كان العمل الذي قام به الفضولي يدخل في أعمال مهنته

  . ر الذي لحقه بسبب قيامه بالعملأن يعوض الفضولي عن الضر - 5

وهو االلتزام بتنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عن رب  - فأول التزام منها . بقى أن نبين مصدر هذه االلتزامات األربعة

ية الشخص العادي ولو لم وهي نيابة أنشأها القانون بصريح العمل متى كان قد بذل في إرادته عنا . مصدره النيابة القانونية - العمل

  . " تتحقق النتيجة المرجوة

 - وتعويضه عن الضرر ، ورد النفقات واألجر ، تعويض الفضولي عن التعهدات التي عقدها باسمه –وااللتزامات الثالثة األخيرة 

صلحة لرب العمل قد تحمل ذلك أن الفضولي بما أداه من م . ومن هنا تتصل الفضالة بقاعدة اإلثراء . مصدرها اإلثراء بال سبب

وهو يسترد  . فله أن يسترد هذه التكاليف وأن يسترجع هذه النفقات وأن يعوض عن هذا الضرر ، تكاليف وتكبد نفقات وتجشم ضرراً 

ألن الفضولي متفضل  ، وفي هذا يتميز الفضولي عن المفتقر لمصلحة الغير . ال في حدود إثراء رب العمل فحسب ، ما غرمه كامالً 

  . نصرفت نيته إلى تحقيق مصلح لرب العمل كما قدمناا

ً )  التزامات رب العمل األربعة(  أوالً )  ونستعرض  ، تتعلق بأهلية رب العمل ، ما تشترك فيه هذه االلتزامات من أحكام(  ثانيا

  . وبتقادم هذه االلتزامات ، وباألثر الذي يترتب على موت رب العمل أو موت الفضولي

 رب العمل األربعة التزامات  

  : تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي بالنيابة عنه - االلتزام األول . 1

 رأينا أن الفضولي قد يعقد تصرفاً قانونياً بالنيابة عن رب العمل - 893

وهذه النيابة قانونية تقررت بنص في  . فإن الفضولي يعتبر نائباً عن رب العمل ، فإذا كانت أركان الفضالة متوافرة في هذه الحالة 

وينبني على ذلك أن العقود التي يبرمها  . بخالف نيابة الوكيل عن الموكل فهي نيابة اتفاقية تقررت بعقد الوكالة ، القانون كما رأينا

 ، امات التي رتبتهافي الحقوق التي أنشأتها وفي االلتز ، الفضولي بالنيابة عن رب العمل ينصرف أثرها مباشرة إلى رب العمل

ومن  . وباعتباره مديناً يلتزم كما قلنا بتنفيذ االلتزامات التي رتبتها هذه العقود . فيعتبر رب العمل هو الدائن في هذه العقود أو المدين

 ثم نرى أن هذا االلتزام األول إنما هو النتيجة المباشرة لفكرة النيابة التي تقوم عليها الفضالة
 (2157 . )

  

                                                 

  (
2157
جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " يلزم رب العمل أوالً بالوفاء بما تعهد به  ( 

رب العمل بأن  . وينبغي التفريق في هذا الصدد بين فرضين :فإذا كانت هذه التعهدات قد تولي عندها الفضولي باسم الفضولي

، وبهذا يصبح رأساً دائناً أو مديناً لمن  ، التزم هذا مباشرة بمقتضى النيابة القانونية التي تنشأ عن الفضالة أضاف العقد إليه

 .  ( 579 ص 1 . مجموعة األعمال التحضيرية تعاقد معه الفضولي "

الفضالة وإلثراء بال سبب عندما قضت بما يأتي : " األوراق وهذا وقد خلطت محكمة االستئناف المختلطة في العهد األول ما بين 

 ً .  المالية التي جعل لها غوردون باشا سعراً إجبارياً في أثناء حصار الخرطوم ليست أورقاً تجارية بل هي أوراق نقدية حقا

، فإن هذه األوراق ال  شا، ولم تقرض هذا الحق إلى غوردون با ولما كان إصدار األوراق النقدية هو من حق الحكومة وحدها

. ومع ذلك يجوز لحامل هذه األوراق الحسنى النية أن يطالبوا برد قيمتها إذا هم أثبتوا أنهم  يحتج بها على الحكومة المصرية

المجموعة  2777مايوسنة  21 . استئناف مختلط في قدموا للحكومة أو لعمالئها من المؤن والبضائع ما يساوي هذه القيمة "

. والظاهر أن المحكمة طبقت في هذه القضية قاعدة اإلثراء بال سبب وان كانت لم  ( 115)  29ة للمحاكم المختلطة الرسمي

، فتصبح الحكومة المصرية  ، عن طريق الفضالة ألنه لم يتلق تفويضاً منها تفصح عن ذلك يعمل باسم الحكومة المصرية

أنظر مارافان المجلة  ا كان نائباً عنها في هذا التصرف القانونيمدينة مباشرة لحاملي هذه األوراق ألن غوردون باش

 .  ( 92 ص – 99 عدد يناير وفبراير ص 2555 العصرية سنة
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

ً  - اللتزام الثانيا - ب   : تعويض الفضولي عن التعهدات التي عقدها هذا باسمه شخصيا

 قدمنا أن الفضولي قد يتعاقد باسمه شخصياً لمصلحة رب العمل - 894

فيلتزم رب  . فينشئ عقد المقاولة في ذمة الفضولي التزامات نحو المقاول . فقد يتفق شخصياً مع مقاول إلصالح منزل لرب العمل 

فإنه يرجع بما يؤديه  ، وإذا كان الفضولي هو الذي يؤديها للمقاول . العمل في هذه الحالة أن يعوض الفضولي عن هذه االلتزامات

ذلك أن االلتزامات التي أداها تعتبر نفقات ترد  ، من يوم أن أدى(  في المائة5)  مضافاً إليه الفوائد بالسعر القانوني ، على رب العمل

  . بفوائدها على ما سنرى

ً  ، كذلك الكفيل إذا كان فضولياً بالنسبة إلى المدين األصلي يلتزم التزاماً شخصياً  ، ال مأموراً بالكفالة وال منهياً عنها . فكفله متطوعا

مضافاً  ، لى المدين بما أداهرجع بدعوى الفضالة ع ، فإذا أدى الدين للدائن . نحو الدائن بأن يوفي له الدين إذا لم يوفه المدين األصلي

 إليه المصروفات والفوائد القانونية
 (2155  )

 

  : رد النفقات الضرورية والنافعة ودفع األجر –االلتزام الثالث  . جـ

  النفقات الضرورية والنافعة - 895

فإذا  . " مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها ، النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف"  يلتزم رب العمل أن يرد للفضولي :

 ، وإذا ما جنى له محصوالً يسرع إليه التلف . فإنه ينفق في ترميمه مصروفات ضرورية ، قام الفضولي بترميم منزل لرب العمل

 ، مصروفات التخزين فيدفع . وقد يرى من الخير أن يخزن المحصول تمهيداً لبيعه ، فإنه يدفع أجر األيدي العاملة لجني المحصول

 والمصروفات النافعة التي سوغتها الظروف ، وهذه المصروفات الضرورية
 (2199 ، )

بل  . يرجع بها الفضولي على رب العمل 

 ، من وقت اإلنفاق وفي هذا استثناء من القواعد العامة تقرر لمصلحة الفضولي(  في المائة 5)  ويرجع بفوائد ما أنفق بالسعر القانوني

 فوائد القانونية ال تستحق طبقاً لهذه القواعد إال من وقت المطالبة القضائيةفإن ال
 (2192 . )

ويالحظ أن المصروفات النافعة يجب أال  

بل يجب أن يقف في هذا عند حد  ، فال يجوز للفضولي أن يفرط في هذه المصروفات حتى لو كان النفع منها محققاً  ، تكون فاحشة

 مل عند الرجوع عليه بهامعقول ال يثقل كاهل رب الع
 (2191 . )

  

 129وقد قررت المادة  . ويالحظ أن التزام رب العمل في رد النفقات إلى الفضولي يعدل التزام الموكل في رد النفقات إلى الوكيل

مع الفوائد من وقت  على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد: "  هذا االلتزام األخير على الوجه اآلتي

  . " وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة ، اإلنفاق

                                                 

  (
2155
 )  ً ، فأن  جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " أما إذا تعاقد الفضولي باسمه شخصيا

، وإنما ترجع  ، فال يصبح هذا دائناً أو مدينا لمن تعاقد معه الفضولي من األغيار رب العملأضاف العقد إلى نفقة ال إلى 

. ولكن رب العمل يلزم بتعويض عن جميع ما عقد من التعهدات على هذا الوجه وفقاً  حقوق العقد والتزاماته إلى الفضولي

ويالحظ أن العبارة األخيرة من المذكرة اإليضاحية  . ( 579 ص 1لقواعد اإلثراء بال سبب " مجموعة األعمال التحضيرية 

" وفقاً لقواعد اإلثراء بال سبب " إنما يراد بها أن يكون التعويض قائماً على أساس اإلثراء بال سبب وال أن التعويض يكون 

 .  أقل القيمتين

  (
2199
الحق في أن يسترد المصروفات وقد قضت محكمة المنصورة الجزئية المختلطة بأن دعوى الفضالة تجعل للفضولي  ( 

، حتى لو كان النفع الذي كان ينجم عنها لم يتحقق أو زال بعد  ، ما دامت هذه المصروفات كانت نافعة وقت إنفاقها النافعة

 .  ( 921 ص 255رقم  29جازيت  2519 أغسطس سنة 21تحققه 

  (
2192
الحق في استرداد المصروفات التي اقتضاها أعمال وقد قضت محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطة بأن للفضولي  ( 

، أما في دعوى اإلثراء فال يسترد المدعى هذه المصروفات إال في  ، مضافاً إليها الفوائد القانونية من وقت اإلنفاق إدارته

 59رقم  1جازيت  2521يناير سنة  1، وال يتقاضى فوائدها عنها إال من وقت المطالبة القضائية  حدود ما انتفع به المالك

 .  ( 119 ص

  (
2191
، وقد مات أحدهما وشفى  وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا آوى صاحب فندق عاملين جرحا في حادث وعالجهما ( 

، دون تفريق بين نفقات من مات  ، جاز لصاحب الفندق أن يرجع على رب العمل بجميع نفقات المأوى والعالج اآلخر

، وان يطلب إنقاصها إلى  يس لرب العمل أن يعتبر هذه النفقات مصروفات زائدة على الحد الواجب، ول ونفقات من شفى

 2529فبراير سنة  17محكمة النقض الفرنسية في  2757أبريل سنة  5القدرالجزافي الذي حدده قانون العمل الصادر في 

كابيتان في األحكام الرئيسية للقضاء المدني باريس وأنظر أيضاً تعليقاً على الحكم في مجموعة  - 291 - 2 - 2522دللوز 

 .  ( 511 ص – 519 ص 2599سنة 
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 الفهرس العام

  : األجر - 896

فالمحامي والطبيب والمهندس إذا قام أحد  . ويدخل ضمن النفقات أجر الفضولي إذا كان العمل الذي قام به يدخل في أعمال مهنته

  . هو األجر المعتاد لمثله ، فوق المصروفات التي أنفقها ، منهم بعمل من أعمال مهنته فضالة لمصلحة الغير استحق أجراً على عمله

ويقتصر على  ، على عمله فإنه يأخذ أجراً  ، كطبيب رمم منزل جار له ، أما إذا كان الفضولي قد قام بعمل ال يدخل في أعمال مهنته

 استرداد المصروفات الضرورية والنافعة على النحو الذي قدمناه
 (2199 . )

  

وهو كالفضولي أيضاً في أنه قد يستحق األجر إذا كانت أعمال  . ويالحظ أن الوكيل كالفضولي ال يستحق في األصل أجراً على عمله

وال يتصور هذا االتفاق في حالة  ، في أنه قد يتفق مع الموكل على أجرويختلف عن الفضولي  . الوكالة داخلة في أعمال مهنته

الوكالة تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك صراحة : "  195وفي هذا المعنى تقول الفقرة األولي من المادة  . الفضولي مع رب العمل

  . " أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل

  : ن الضرر الذي لحقهتعويض الفضولي ع - االلتزام الرابع . د

 ؛قد يلحق الفضولي ضرر أثناء قيامه بالعمل - 897

يمسك بزمام فرس جامح فيصاب  ، شخصاً موشكاً على الغرق فيصاب بضرر وهو ينفذه ، يطفئ حريقاً فيتلف أمتعة مملوكة له

 ، وكان وقوعه عليه بغير خطأ منه ، نايةبجروح بليغة فإذا كان الضرر الذي أصابه لم يكن يستطيع أن يتوقاه ببذل المألوف من الع

 ويكون من حقه أن يرجع على رب العمل بتعويض عنه ، فإنه يدخل ضمن التكاليف التي تجشمها أثناء القيام بعمله
 (2195 . )

  

ويالحظ أن حق الفضولي في تقاضي تعويض عما يصيبه من الضرر يعدل حق الوكيل في ذلك "  على أنه 122وقد نصت المادة . ًٍ

ويالحظ أيضاً أنه إذا تعدد رب  . " يكون الموكل مسئوالً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً 

فال تضامن بين أرباب العمل المتعددين في التزاماتهم نحو  ، بأن قام فضولي مثالً بعمل لمصلحة شركاء على الشيوع ، العمل

وفي تعدد  ( ، 191 م)  وفي تعدد الوكيل ( ، 9فقرة 251م )  وقد ورد النص في تعدد الفضولي . ن دون نصإذ ال تضام ، الفضولي

والعلة في ذلك أن أرباب العمل إذا تعدوا قل أن توجد بينهم عالقة تسوغ قيام  . ولم يرد في تعدد رب العمل ( ، 121 م)  الموكل

  . التضامن

 العمل من أحكامما تشترك فيه التزامات رب  - 2 

 (  تقادم التزامات رب العمل - األثر الذي يترتب على موت رب العمل أو موت الفضولي - أهلية رب العمل)  

                                                 

  (
2199
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " واألصل أن الفضولي ال يستحق أجراً على  ( 

القرينة تسقط متى كان ما قام به الفضولي من قبيل ، إال أن هذه  ، إذ يفرض فيه أنه يتبرع بخدمة يؤديها لرب العمل عمله

، كما هو الشأن في  ، ويتحقق ذلك إذا كان العمل الذي أداه يدخل في نطاق أعمال مهنته وجوه اإلنفاق الحقيقية بالنسبة له

عمل " ، فعندئذ يصبح من حقه أن يؤدى على هذا ال طبيب يقوم بعالج مريض أو مهندس يتولى ترميم عين من األعيان

 .  ( 579 ص 1مجموعة العمل التحضيرية 

جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد ما يأتي : " و لزم رب العمل أخيرًا بتعو ض الفضولي  ( 1401)  
ما لم . و تحقا معنى العدالة في التعو ض متى كان متناسبًا مع  تعو ضًا عاداًل عما يلحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل

. و قوم حا الفضولي في اقتضاء التعو ض على ما  يستطيع الفضولي إنقاذه من ضرر مع بذل المألوف من أسباب المادية
 .  ( 181 ص 2. مجموعة اهنعمال التحضير ة  يتمثل في الضرر الحادث له من إفقار "

االستئناف الوطنية لسائق قطار بذل جهداً غير ، قضت محكمة  وتطبيقاً لحق الفضولي في اقتضاء تعويض عن الضرر الذي يلحقه

، بأنه عالوة على ما يستحقه من المكافأة  عادي التقاء حادث فأصابه على أثر ذلك اضطراب عصبي جعله غير صالح للخدمة

 259 من القانون المدني م 255 ، يحق له بمقتضى المبدأ المقرر في المادة طبقاً لقانون المعاشات بسبب فصله من الخدمة

أن يتقاضى تعويضاً نظير الخسارة التي درأها عن مصلحة السكة الحديدية باتقائه حادثاً جسيماً للقطار وفي مقابل ما  جديد (

 الحقوق – 299 ص 299برقم  19المجموعة الرسمية  2525مارس سنة  19أصاب صحته من الضرر بسبب هذا العمل 

 .  ( 55 ص 99
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 : أهلية رب العمل - 1

  ال تشترط أية أهلية في رب العمل - 898

التزموا نحوه بااللتزامات التي تقدم  ، إذا قام فضولي بعمل لمصلحتهم ، فمن لم يبلغ سن الرشد والمجحور عليه بل وغير المميز .

وقد رأينا أن المثري يلتزم برد ما أثرى حتى لو كان غير  ، ذلك أن التزامات رب العمل مصدرها اإلثراء بال سبب كما قدمنا . ذكرها

 و لم تتوافر فيه أهلية التعاقدأما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ول: "  هذا المعنى إذ تقول251وتردد الفقرة الثانية من المادة  . مميز
 (2199  )

" .  

 كشركة أو جمعية أو مؤسسة أو جهة وقف ، ويصح أن يكون رب العمل شخصاً معنوياً 

فإن األهلية الواجبة لهذا التصرف يجب أن تتوافر في رب  ، ويالحظ أن الفضولي إذا عقد تصرفاً قانونياً باسم رب العمل نيابة عنه

 وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، باشرة أثر التصرفالعمل حتى ينصرف إليه م

  : أثر موت رب العمل أو موت الفضولي في التزامات رب العمل - ب

 لم يرد نص يبين موت رب العمل أو موت الفضولي في التزامات رب العمل - 899

وتطبيقها يؤدي إلى  ، فيجب هنا تطبيق القواعد العامة ( . 255 م)  كما ورد النص الذي يبين هذا األثر في التزامات الفضولي ، 

 : النتائج اآلتية

  . على ورثة رب العمل أن يؤدوا هذه االلتزامات من التركة ، إذا مات رب العمل فإن التزاماته تبقى في تركته واجبة للفضولي

الضرورية والنافعة وأجر الفضولي إذا استحق  فيرد إليهم المصروفات . بقى رب العمل ملتزماً نحو ورثته ، وإذا مات الفضولي

ويعوضهم عن االلتزامات الشخصية التي عقدها الفضولي باسمه وعما لحق به من الضرر وكل هذه الحقوق تدخل في تركة  ، أجراً 

  . الفضولي وتنتقل إلى ورثته بعد موته

  : تقادم التزامات رب العمل –جـ 

  197سبقت اإلشارة إلى المادة  - 911

وبانقضاء  ، وهى تنص على سقوط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الفضولي بحقه ،

من استرداد  ، فالدعوى التي يرفعها الفضولي لمطالبة رب العمل بحقوقه . خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه حق الفضولي

ثالث سنوات من وقت علمه بقيام حقه أو خمس عشرة سنة من  : تتقادم بأقصر مدتين ، إلى ذلكالمصرفات والتعويض واألجر وما 

وقت علمه بقيام حقه أو خمس عشرة سنة من وقت قيام هذا الحق وقد تتقادم الدعوى بخمس عشرة سنة قبل تقادمها بثالث سنوات إذا 

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك في مواطن متعددة . اثنتي عشرة سنةلم يعلم الفضولي بقيام حقه إال بعد نشوء هذا الحق بأكثر من 

ألنها تعاقدية  ، أما في الوكالة فال تتقادم التزامات كل من الموكل والوكيل إال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت نفاذ هذه االلتزامات

 تقوم على إدارة المتعاقدين
 (2191 . )

  

                                                 

  (
2199
اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " أما ما يترتب من االلتزامات في ذمة رب العمل جاء في المذكرة  ( 

. وفي هذه الصورة يلزم  ، فتصبح النيابة القانونية من طريق الفضالة ولو كان األصيل غير مميز فال يقتضي فيه أهلية ما

. مجموعة  ابه من ضرر بمقتضى قواعد اإلثراء بال سبب "األصيل بأداء ما تحمل الفضولي من نفقات وتعويض ما أص

. ونالحظ هنا أيضاً أن العبارة األخيرة " بمقتضى قواعد اإلثراء بال سبب " يراد بها أن  ( 571 ص 1األعمال التحضيرية 

 .  ، ال أن التعويض يكون أقل القيمتين يكون التعويض قائماً على أساس اإلثراء بال سبب

، وإذ فرغنا من الكالم في الفضالة نلخص هذه المقارنة  نا نعقد المقارنة في مناسبات متفرقة بين الفضالة والوكالةوقد ك ( 1406)  
 فيما يأتي :

، وفي أن الفضالة قد تنقلب إلى وكالة إذا أجيزت والوكالة تنت ي إلى  نقترب الفضالة من الوكالة في أن كال من ما مصدر للنيابة
يل عن حدود وكالته أو بقى يعمل بعد انت اء الوكالة و ختلفان في أن مصدر الفضالة عمل مادي فضالة إذا خرج الوك
، أما الوكالة فمصدر لنيابة اتفاقية و ختلفان كذلك في أن  ، ومن ثم فالفضالة مصدر للنيابة قانونية ومصدر الوكالة اتفاق

. أما  مل الوكيل فال يكون إال تصرفًا قانونيًا هذا من حيث اهنركان. أما ع ، وقد يكون مادياً  عمل الفضولي قد تصرفًا قانونياً 
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 تمهيد  

                                                                                                                                                                    

من حيث االلتزامات التي تنشأ من الفضالة والوكالة فتقوم الفروق بين ما في ا على اعتبار جوهري :هو أن رب العمل لم يختر 
. لذلك  إليه في أن يقوم بعمل وكله فيه ، أما الموكل فقد أختار وكيله وع د الفضولي ولم يعد يع د إليه في أن يقوم بعمل ما

، وإن  ، وكانت التزامات رب العمل أخف قلياًل من التزامات الموكل كانت االلتزامات الفضولي أشد قلياًل من التزامات الوكيل
 . و ظ ر ذلك من التفصيل اآلتي :  كانت كل هذه االلتزامات في مجموع ا متقاربة

 .  . أما الوكيل فله بوجه عام حا الرجوع في الوكالة العمل الذي بدأه يلتزم الفضولي بالمضي في  - 1

 .  يلتزم الفضولي بإخطار رب العمل متى تمكن من ذلك وهذا االلتزام غير متصور في حالة الوكيل - 2

ة الرجل المعتاد إذا أخذ . أما الوكيل فيلتزم ببذل عناي يلتزم الفضولي ببذل عناية الرجل المعتاد سواء أخذ أجرًا أو لم يأخذ - 9
، فإذا لم يأخذ أجرًا فال يلتزم إال ببذل العناية التي يبذل ا في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أز د من عناية  أجراً 

 .  ( 401 الرجل المعتادم

 .   عنه مسئولية المتبرع عن التابع، فيكون هذا مسئوالً  . أما الوكيل فقد يعتبر تابعًا للموكل ال يعتبر الفضولي تابعًا لرب العمل - 1

، وال يرجع نائب الفضولي مباشرة على رب العمل أما الموكل ونائب الوكيل  يرجع رب العمل مباشرة على نائب الفضولي - 1
 .  فيرجع كل من ما مباشرة على اآلخر

. أما الوكالة فيقوم بالتضامن إذا تعدد  إذا تعددوا ، وال يقوم التضامن بين أرباب العمل إذا تعدد الفضوليون قام بين م التضامن - 6
 .  ( 412 وم 404 الوكالء أو تعدد الموكلون م

، كما على  . وعليه يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولي عليه بسبب الفضالى وتقديم حساب عما قام به - 4
 .  ، فوائد المبالغ التي استخدم ا لصالحه من وقت استخدام ا وفوائد ما تبقى في ذمته من وقت أن يعذر الموكل

 .  ، مباشرة إلى هذين ، باسم رب العمل أو الموكل الوكيل ينصرف أثر العقد الذي أبرمه الفضولي أو - 8

، و عوض عما أصابه من  تتفا الفضالة والوكالة أيضًا في أن الفضولي أو الوكيل يسترد ما تكلفه من التزامات ومصروفات - 1
النافعة التي سوغت ا ، و تقاضى فوائد ما أنفا من وقت اإلنفاق ولكن قد يكون حا الفضولي في استرداد المصروفات  ضرر

كذلك في اهنجر يأخذ الوكيل –الظروف أضيا قلياًل من حا الوكيل في استردادها ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد 
، أما الفضولي فال يأخذ أجرًا إال إذا دخلت  أجرًا إذا اتفا على ذلك مع الموكل أو إذا دخلت الوكالة في أعمال حرفته

 .  عمال حرفته وال يتصور في حالته االتفاق على اهنجرالفضالة في أ 

. ورب العمل يختلف عن الموكل في  وح بين التمييز واهنهلية الكاملة على تفصيل يختلف فيه عن الوكيلاأهلية الفضولي تتر  - 10
 .  ، إذ ال تشترط فيه أهلية ما و شترط في الموكل أهلية التصرف الذي وكل فيه اهنهلية

 .  ، أما الوكالة فتقضى بموت كل من الوكيل والموكل ، وال يقضي ا موت رب العمل الفضولي يقضى الفضالة موت - 11
. أما االلتزامات الناشئة عن الوكالة فال تتقادم إال خمس  قد تقضى االلتزامات الناشئة عن الفضالة بأقل من خمس عشرة سنة - 21

 .  عشرة سنة
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  النصوص القانونية - 911 

  : من القانون المدني الجديد على ما يأتي257نص المادة ت :

"  االلتزامات التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التي أنشأتها"  
 (2191 . )

  

إيجازاً بيناً فيما أوجز المشروع : "  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في نظرته العامة في هذا الصدد ما يأتي

 ، وقد حداه على ذلك ما هو ملحوظ في ترتيب هذه االلتزامات وتنظيمها . يتعلق بااللتزامات التي تصدر عن نص القانون مباشرة

"  فرجعها جميعاً أحكام التشريعات الخاصة بها . فكل التزام منها يتكفل ذات النص المنشئ له بتعيين مضمونه وتحديد مداه
 (2197 . )

  

  كيف يكون القانون مصدر مباشراً لاللتزام - 912

ألن القانون هو الذي  ، فااللتزام المترتب على اإلثراء بال سبب كل هذه التزامات مصدرها القانون . كل التزام مصدره القانون :

و الذي رتب عليه القانون ه ، ولكن هذه االلتزامات لها مصدر مباشر . وبين أحكامها ، وحدد أركانها ، جعلها تنشأ من مصادرها

فكل اتفاق بين المدين والدائن على إنشاء  : تطابق إرادتين(  2)  فقد جعل القانون االلتزام ينشأ من مصادر مباشرة ثالثة . إنشاءها

  . المباشروالقانون مصدره غير  ، يكون مصدره المباشر هو العقد . ينشئ هذا االلتزام ، في الحدود التي بينها القانون ، التزام

يلزم من ارتكب الخطأ  ، ويلحق ضرراً بشخص آخر . فكل خطأ يصدر من شخص : عمل غير مشروع يلحق ضرراً بالغير(  1)  

إثره (  9. )  القانون مصدره غير المباشر . ويكون المصدر المباشر لاللتزام بالتعويض هو العمل غيرالمشروع . بتعويض الضرر

يلزم المثري  ، ولم يكن لإلثراء مصدر قانوني يستنذ إليه ، ه شخص نتيجة مباشرة الفتقار شخص آخرفكل إثراء أصاب : دون سبب

  . والقانون مصدره غير المباشر . والمصدر المباشر لاللتزام بالتعويض هنا هو اإلثراء دون سبب . بتعويض المفتقر

هو  . أن القانون اختار عمالً قانونياً  - العقد والعمل غير المشروع واإلثراء دون سبب –يالحظ في هذه المصادر المباشرة لاللتزام "  

دون تمييز  . هما العمل غير المشروع واإلثراء دون سبب وجعل هذه األعمال الثالثة مصادر عامة لاللتزام ، وعملين ماديين . العقد

لعقد بيعاً أو هبة أو قرضاً أو إيجاراً أو عارية أو وكالة أو غير ذلك من سواء كان ا . فالعقد مصدر عام لاللتزام . بين حالة وحالة

وأيا كان االلتزام الذي ينشأ من عقد معين ولم يخص القانون حالة دون  ، وسواء كان العقد مسمى أو غير مسمى . العقود المسماة

تزام يستوي في ذلك أن يكون هذا العمل حادثاً من والعمل غير المشروع مصدر عام لالل . حالة في جعله العقد مصدراً لاللتزام

 ، أو منافسة غير مشروعة ، أو عمالً يخل بالشرف واالعتبار ، أو خطأ في أعمال المهنة . أو حادثاً من حوادث العمل ، حوادث النقل

ير المشروع مصدراً لاللتزام في ولم يجعل القانون العمل غ . أو غير ذلك من األعمال غير المشروعة ، أو تعسفاً في استعمال الحق

ال فرق في ذلك  ، واإلثراء دون سبب مصدر عام لاللتزام . بل جعله مصدراً عاماً يتناول جميع هذه الحاالت ، حاالت دون أخرى

بين القاعدة العامة  وال تمييز . وال بين قيمة مادية وقيمة معنوية ، وال بين افتقار إيجابي وافتقار سلبي . بين إثراء إيجابي وإثراء سلبي

                                                 

االلتزامات التي تنشأ  - 1من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي : "  242النص في المادة تار خ النص : ورد هذا  ( 1404)  
، ما لم  وال يشترط أية أهلية في هذه االلتزامات - 2.  مباشرة عن القانون وحده تسرى علي ا النصوص القانونية التي أنشأت ا
 201، وأصبح النص رقمه المادة  انية لعدم الحاجة إلي ايوجد نص يقضى بخالف ذلك وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الث

. وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ رؤى مبدئيًا أن الحكم الذي  . ووافا عليه مجلس النواب في المشروع الن ائي
ت اللجنة . وفي جلسة أخرى وافق ، ولكن اللجنة لم تقطع في ذلك برأي بات تضمنه النص ال لزوم له ف و تحصيل حاصل

. ووافا المجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنت مجموعة اهنعمال التحضير ة  118 ، وأصبح رقمه على النص كما هو
 .  ( 119 ص – 110 ص 2

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : " كل التزام أيا كان مصدره المباشر يرجع إلى 

. فيمن االلتزامات ما يكون مصدره المباشر تصرفاً قانونياً أو  ، باعتبار المصدر األخير لاللتزامات والحقوق جميعاً  القانون

، ما يكون القانون  ، ويرد في مصدره األخير إلى القانون ومنها على تقيض ذلك عمالً غير مشروع أو إثراء بال سبب

أن القانون يعتبر في هذه الصورة مصدراً وحيداً يتكفل بإنشاء االلتزامات  . ويراعى مصدره المباشر واألخير في آن وأحد

، فيما  . وقد تقدم أن التزامات الفضولي التي تصدر عن نص القانون التزامات الجوار وااللتزام باإلتفاق على بعض األصهار

ً ، كلها ينشئها القان يتعلق بالمضي في العمل والعناية المطلوبة وتقديم الحساب ، وينفرد بذلك دون سائر مصادر  ون رأسا

 .  ( 551 ص 1. مجموعة األعمال التحضيرية  االلتزام "

  (
2197
 .  559 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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ولم يقصر القانون اإلثراء دون سبب كمصدر لاللتزام على حالة من هذه  . وتطبيقاتها الخاصة من دفع غير مستحق وعمل الفضولي

  . وجعله فيها كلها مصدراً لاللتزام . بل عممه عليها جميعاً  . الحاالت دون حالة

يستند حقاً إلى عمل قانوني أو  ، ويرتب في كل حالة منها التزاماً  . حاالت خاصةوالي جانب هذه المصادر المباشرة يختار القانون 

وهنا إذا  . ولكن يستند إليه ال كمصدر عام ينشئ االلتزام في هذه الحالة وفي غيرها من الحاالت وحدها دون غيرها ، إلى عمل مادي

فالواقع أن القانون ذاته  ، الحالة الخاصة كان هناك شئ من التجوز قيل إن العمل القانوني أو العمل المادي هو مصدر االلتزام في هذه

ورسم  . وحدد نطاقها . ال عن طريق نص عام بل بنص خاص عين هذه الحالة بالذات ، إذ أنشأه . هو المصدر المباشر لهذا االلتزام

 هو المصدر المباشر لاللتزام –دي ال العمل القانوني وال العمل الما –فالنص القانوني  . ورتب عليها حكمها ، مداها
 (2195 . )

  

بعضها يستند إلى واقعة مادية  ، فعين حاالت خاصة ، فعل القانون ذلك في بعض الوقائع المادية وفي بعض األعمال القانونية

أما الحاالت الخاصة التي تستند إلى  . وأنشأ في هذه الحاالت التزامات قانونية هو مصدرها المباشر ، وبعضها يستند إلى عمل قانوني

 منها التزامات األسرة والتزامات الجوار والتزامات الفضولي والتزام حائز الشيء بعرضه إذا كان محالً للنزاع ، واقعة مادية
 (2129  )

.
كاإليجاب  ( ، voionte unilaterale)  فهذه كلها تستند إلى اإلدارة المنفردة ، وأما الحاالت الخاصة التي تستند إلى عمل قانوني 

 الملزم و أو عند بجائز
 (2122  )

ومن ثم ال  . أن القانون هو المصدر المباشر لبعض االلتزامات(  أوالً )  ويستخلص من ذلك أمران

.  يدوهو مصدرها الوح ، فالنص القانوني وحده هو الذي ينشئ هذه االلتزامات . سبيل إلى تحديد هذه االلتزامات القانونية إال بالنص

 ( ً   . والنص وحده هو أيضاً الذي يتكفل بتعيين أركان االلتزام القانوني وببيان أحكامه(  ثانيا

 .  ونبحث كال من هاتين المسألتين

  

 

 المبحث األول 

 النص هو الذي ينشئ االلتزام القانوني 

  : هل هناك سياسة تشريعية توخاها القانون في إنشاء االلتزامات القانونية - 913

فال توجد وسيلة إلى معرفة االلتزامات القانونية وتحديدها إال  ، رأينا أن المصدر المباشر لاللتزامات القانونية هو القانون ذاته

وقد وكل أمر  ، وقد يبدو أن االلتزامات القانونية . فثم التزام قانوني ، فأينما نجد نصاً ينشئ التزاماً  . الرجوع إلى النصوص القانونية

فحيث يستحسن المشرع  . دون أن تكون هناك في إنشائها سياسة مرسومة ، تخلقها هذه النصوص تحكماً  ، ئها إلى النصوصإنشا

ولكن الواقع من األمر أن المشرع يخضع في إنشاء  . وهذا هو الظاهر . أنشأ هذا االلتزام بنص تشريعي ، إنشاء التزام قانوني

  . إلى سنن طبيعية يطيعها عن شعور أو عن غير شعور ، كما يخضع في إنشاء سائر العالقات القانونية ، االلتزامات القانونية

  . ونبين كيف يخضع المشرع لهذه السنن الطبيعية في إنشاء االلتزامات القانونية

                                                 

، ثم يأتي بعد ذلك مصدرًا غير  ففي االلتزامات ذات المصادر المباشرة يكون المصدر المباشر هو المصدر اهنول لاللتزام ( 1401)  
، والنص القانوني هو الذي ينشئ االلتزام مباشرة  ، فالقانون هو المصدر اهنول واآلخر . أما في االلتزامات القانونية مباشر

 .  عة أخرى كمصدر مباشردون أن يستند في إنشائه إلى واق
، وال يترتب االلتزام على  ، فيمسك بزمامها ونرى من ذلك أن القانون يستبقى وصايته على بعض الوقائع التي تكون مصدراً لاللتزام

 ، وهذه ، فيجعلها مصادر عامة لاللتزام . وهو في الوقت ذاته يحرر بعض الوقائع من هذه الوصاية ما يختاره منها إال بالنص

 .  هي العقد والعمل غير المشروع واإلثراء دون سبب

  (
2129
. هذا  ، وسنعود إليها فيما يلي ، وقد حذفتها لجنة المراجعة من المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد 119أنظر المادة  ( 

 .  ب، لها مصدر عام هو اإلثراء بال سب ، يخالف التزامات الفضولي ويالحظ أن التزامات رب العمل

  (
2122
وسنرى فيما يلي أن االلتزامات التي تنشأ عن اإلرادة المنفردة في القانون المدني الجديد هي التزامات أنشأتها نصوص  ( 

، بالرغم من  . ولم ترق اإلرادة المنفردة في القانون الجديد إلى أن تكون مصدراً عاماً لاللتزام ، فهي التزامات قانونية خاصة

 .  اإفراد فصل خاص له
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 االلتزامات القانونية التي تستند إلى الوقائع المادية -المطلب األول  

 : لبيةااللتزامات الس - 914

وحيث يوجد التزام ر يقوم  . فااللتزام اإلداري ال عناء في تبريره . بديهي أن اإلنسان يلتزم بإرادته في الحدود التي يسمح بها القانون 

  . فالقانون هو الذي أوجده ، على اإلدارة

ولكنه ال يستطيع أن ينقاد لهذه االعتبارات  . والقانون في إنشائه لاللتزامات غير اإلدارية يدخل في حسابه اعتبارات أدبية واجتماعية

 ، أهمها أنه ال يستطيع أن يصوغ التزاماً مبهماً غير محدد ، بل يجب عليه أن يراعي اعتبارات أخرى في الصياغة القانونية ، وحدها

ض على كل شخص أن يساعد غيره او فهو ال يستطيع أن ينشئ التزاماً إيجابياً يفر . أيا كانت المبررات األدبية واالجتماعية إلنشائه

ويتناول القانون في رفق  . مثل هذا االلتزام غير المحدد مقضي عليه أن يبقى في دائرة اآلداب واالجتماع . أن يغيثه عند الحاجة

ع إلى عالم فينتقل بذلك من عالم األخالق واالجتما ، ويصوغه التزامات قانونية ، فيبرر منها ما يتمكن من تحديده ، بعض نواحيه

  . القانون

فأوجد التزامين  . ألنها أسهل تحديداً وأخف عبئاً وأظهر حاجة ، وأول ما استطاع القانون أن يفعل ذلك كان في االلتزامات السلبية

 . فوجد العمل غير المشروع مصدراً عاماً لاللتزام ، ال تضر بالغير دون حق : قال في األول منهما . قانونيين أخذ بهما الناس كافة

  . فوجد اإلثراء دون سبب مصدراً عاماً آخر ، ال تثر على حساب الغير دون سبب : وقال في الثاني

ذلك أنه كان يقرر في هاتين القاعدتين  . ولم يستطع أن يخطو خطوة ثالثة ليضع قاعدة عامة كالقاعدتين األوليين . وهنا وقف القانون

ومن النهي عن اإلضرار واإلثراء إلى األمر بالمعاونة  ، فإذا هو خرج من المنطقة السلبية إلى المنطقة اإليجابية . التزامات سلبية

  . وتنبهم الضوابط ، إذ تختلط الحدود ، فثم العسر والتحكم ، والمساعدة

  : االلتزامات اإليجابية - 915

وإذا كان قد استطاع  . بل تقد إلى المنطقة اإليجابية ولكن في كثير من األناة ، على أن القانون لم يسعه أن يقف عند هذه الحدود السلبية

في عبارة  ، ساعد الغير : فإنه لم يستطع أن يقول ، وال تثر على حساب الغير ، ال تضر بالغير : كما قدمنا أن يقول في عبارة عامة

  . ولكن في مواطن معينة رسم حدودها وأحكم ضوابطها ، ساعد الغير: قال . ت العموم والشموللها ذا

وعليك أن تبذل فيه عناية  ، وقال له عليك أن تمضى في عملك ما دمت قد بدأته - الفضولي - فبدأ بمن ساعد الغير فعالً من تلقاء نفسه

ً  . محمودة ومصدرها القانون كما  ، زامات القانونية التي ترتبها النصوص في ذمة الفضوليهذه هي االلت . وعليك أن تقدم عنه حسابا

ولكنه لم يستطيع أن يرسم في ذلك التزامات محدودة إال في  . وأوجب مساعدة الغير ابتداء ، ثم سار خطوة أوسع . سبق أن قررنا

ونطاق  ، ران والصلة فيما بينهم قائمة موطدةونطاق الجي ، نطاق محدود األسرة وأفرادها يتصل بعضهم ببعض أوثق االتصال

بل نظر في حاالت نادرة إلى األمة كجماعة واحدة وأوجب على أفرادها التزامات  ، ونطاق الجمعيات والنقابات ، أصحاب المهنة

  . قانونية نحو المجموع أي نحو الدولة

 ، وااللتزامات ما بين األبوين واألبناء ، التزامات الزوجيةمن ذلك  . فقد أنشأ التزامات قانونية مختلفة ، أما في نطاق األسرة

وكلها تقوم على التضامن  . وغير ذلك من التزامات األسرة ، وااللتزام بالنفقة ، وااللتزامات المتعلقة بالوالية والوصاية والقوامة

  . الواجب فيما بين أفرادها

وعدم اإلطالل على الجار من  ، كوجوب االمتناع عن إحداث مضار فاحشة للجيران ، فهناك التزامات سلبية ، أما في نطاق الجوار

وكااللتزامات التي تنشأ  ، كالتزام الجار نحو جاره في الشرب والمجرى والمسيل والمرور ، مسافة معينة وهناك التزامات إيجابية

  . بسبب ملكية الطبقات في المبنى الواحد

وأوجد في ذمة أصحاب  ، نون في ذمة رب العمل التزامات نحو عماله في تعويضهم عن مخاطر العملأوجد القا ، وفي نطاق المهنة

ويتخرطون في سلك  ، المهنة الواحدة التزامات نحو عمالئهم فيحتفظون بأسرار المهنة ويبادرون إلى إسعاف من يحتاج إلى معونتهم

  . هيئة واحدة

  . امات مختلفة في ذمة أعضاء هذه الجمعيات والنقابات تقوم على التعاون فيما بينهمأنشأ التز ، وفي نطاق الجمعيات والنقابات

  . أهمها االلتزام بدفع الضرائب ، فأنشأ التزامات في ذمة أفرادها نحو الدولة ، ونظر القانون إلى األمة كجماعة واحدة

ثم يكون هذا  ، ونياً إال وهو يقوم على التضامن االجتماعيال ينشئ التزاماً قان : والقانون في كل ما قدمناه يتوخى سياسة واحدة

وقد ترك التعميم إلى التخصيص مد جاوز النطاق السلبي إلى النطاق  . منضبط الحدود ، معروف المدى . االلتزام محدد المعالم

مات قانونية محددة تقوم مباشرة على إلى التزا ، فانتقل من االلتزامات العامة التي يكون مصدرها المباشر واقعة مادية ، اإليجابي

  . نصوص قانونية خاصة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

)  االلتزامات القانونية التي تستند إلى اإلدارة المنفردة -المطلب الثاني 
 (1712  )

 ) 

 هل تستطيع اإلرادة المنفردة أن تفشي التزاماً  - 916

 
 (2129 : )

وهل تستطيع  ، فيما هي قيمة اإلدارة المنفردة ، يعتبر مصدراً عاماً لاللتزام ، وهو تطابق إرادتين ، رأينا فيما تقدم أن العقد 

أو أن القانون يقتصر على االستناد إليها إلنشاء  ، فهل هي كالعقد مصدر عام لاللتزام ، أن تنشئ التزاماً ؟ وإذا كانت تنشئ االلتزام

 التزامات قانونية محدودة بمقتضى نصوص قانونية خاصة؟ 

تنتج آثاراً قانونياً  ( ، acte juridique unilatereal)  وهي عمل قانوني صادر من جانب وأحد ، ي أن اإلرادة المنفردةالشك ف

وقد تثبت حقاً  ، وسبباً لسقوطها كالنزول عن حق ارتفاق أو حق رهن ، مختلفة فقد تكون سبباً لكسب الحقوق العينية كالوصية

وقد تنهى رابطة عقدية كعزل الوكيل أو  ، وقد تجعل عقداً يسري على الغير كاإلقرار ، ال كاإلجازةشخصياً ناشئاً عن عقد قابل لإلبط

فاإلرادة المنفردة في القانون المدني الجديد تسقط  ، أو إسقاطه(  االلتزام)  أما بالنسبة إلى إنشاء الحق الشخصي . نزوله عن الوكالة

ن نعرف هل هي أيضاً تنشئ الحق الشخصي؟ وقبل أن نعالج هذه المسألة في القانون وبقي أ ( ، 912 م)  الحق الشخصي باإلبراء

فالنظرية الفرنسية تذهب إلى أن االلتزام الذي يتولد عن عمل قانوني ال يكون  . نستعرض فيها نظريتين متعارضتين ، المدني الجديد

ً أما اإلرادة المنفردة فال تو ، مصدره إال عقداً أي توافق إرادتين وهذه قاعدة ورثها القانون الفرنسي من تقاليد القانون  . لد التزاما

 وأصبحت من القواعد المتفق عليها فقها وقضاء في فرنسا ، الروماني والقانون الفرنسي القديم
 (2125  )

وفي مصر في عهد القانون 

 القديم
 (2129 . )

  ً وعلى رأس القائلين بهذه النظرية من الفقهاء  . ولكن نظرية ألمانية ذهبت إلى أن اإلرادة المنفردة تنشئ التزاما

فمن  ، فقد ذهب إلى أن تقاليد القانون الحرماني تساعد على االعتراف بتوليد اإلرادة المنفردة لاللتزام ( ، sieget)  األلماني سيجل

فال  ، ورتب على ذلك أن اإليجاب وحده ملزم ، يتعاقد إنما يلتزم باإلرادة الصادرة منه ال بتوافق هذه اإلرادة معم إرادة المتعاقد اآلخر

 وقد انتصر لهذه النظرية غير سيجل من الفقهاء األلمان كثيرون . يستطيع من صدر منه اإليجاب أن يعدل عنه
 (2121 ، )

وساير  

 الفقهاء األلمان بعض الفقهاء الفرنسيين
 (2121 . )

القول بضرورة توافق (  2)  ويستند أنصار النظرية األلمانية إلى الحجج اآلتية 

                                                 

  (
2121
فقرة  - 297سالي االلتزامات فقرة –وما بعدها  27فقرة  2بعض المراجع في اإلرادة المنفردة : ديموج في االلتزامات  ( 

إلياس  - 2592رسالة من رن سنة  ( GUIHAIREجيهير  - 2752رسالة من باريس سنة  ( WORMS ورمز – 255

ELINS )  تااليدية  - 2595رسالة من باريس سنةTAIIANDIER )  2521رسالة من تولوز سنة - 

 - 2529رسالة من باريس سنة  ( MARESCOمارسكو - 2529رسالة من نانسي سنة  ( COLDBERGكولدبرج

نظرية  -في تطورات القانون الخاص  ( DUGUITديجيه –وما بعدها  225في تطورات القانون ص  ( TARDEتارد
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نشر النظريات  من أسبق الفقهاء الفرنسيين إلى نشر نظرية اإلرادة المنفردة في فرنسا إلى جانب األستاذ سالي الذي تولى

األلمانية في كتابيه المعروفين االلتزامات في القانون األلماني واإلعالن عن اإلرادة وقد تشيع األستاذ ورمز لنظرية اإلرادة 

، يدل على أنها تخلصت تدريجياً من  ، باعتبارها منشئة لاللتزام ، وهو يرى أن التطور التاريخي لإلرادة المنفردة اكبر تشيع

، وان لها أن تتخلص من ذلك جملة واحدة فال تبقى على اشتراط توافق إرادتين إلنشاء االلتزام  التي كانت تحوط بهااألوضاع 

 ً .  ، فإذا قضينا عليه أصبحت اإلرادة المنفردة كافية إلنشاء االلتزام ألن ضرورة اتحاد إرادتين نوع من الشكلية ال يزال باقيا

هي التي تولد االلتزام أن من صدر منه اإليجاب إذا عدل عن إيجابه ولم يصل ذلك الى علم والدليل على أن اإلرادة الواحدة 

، وال يمكن تفسير ذلك إال بأن  ، فإن العقد يتم رغماً من عدول الموجب وعدم توافق اإلرادتين الطرف اآلخر قبل أن يقبل

. ويقول أيضاً إنه متى سلمنا بأن  ( 215 وص 219 ، ملزم بذاته رسالة األستاذ ورمز ص ، وهو إرادة منفردة اإليجاب

، ألنه إذا كانت اإلرادة وحدها تولد  ، فال معنى لعدم األخذ بهذا المذهب في العقد ذاته اإلرادة المنفردة تكون مصدراً لاللتزام
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فال يمكن بغير اإلرادة المنفردة أن نفسر  . إرادتين إلنشاء التزام يسد الباب دون ضروب من التعامل يجب أن يتسع لها صدر القانون

فال يمكن بغير اإلرادة المنفردة أن نفسر كيف يستطيع شخص أن يلزم نفسه بعرض يقدمه  . كيف يستطيع شخص لها صدر القانون

أو يكون موجودا ولكن حال  . أي لغير شخص معين وقد يكون الدائن غير موجود في الحال ولكنه سيوجد في المستقبل ، ورللجمه

ال  ، وهي فروض تقع كثيراً في العمل ، ففي كل هذه الفروض ، بينه وبين القبول حائل بأن مات قبل صدور القبول منه أو فقد أهليته

فالقول بجواز إنشاء اإلرادة المنفردة لاللتزام يرفع هذا  ، ذمة المدين إذا حتمنا توافق اإلرادتينيمكن القول بوجود االلتزام في 

ً (  1. )  الحرج وهذا  ، وال يمكن التثبت من توافقهما إال إذا تعاصرنا في لحظة واحدة . من الصعب أن تتوافق إرادتان توافقاً تاما

ً  . مستحيل في التعاقد بالمراسلة فإن أحد المتعاقدين ال بد أن يسبق  ، مستحيل حتى إذا وجد المتعاقدان في مجلس واحد بل هو أيضا

فإذا أردنا التأكيد من أنهما  ، فاإليجاب والقبول يتعاقبان . ثم يتلوه اآلخر فيظهر القبول ، اآلخر في إظهار إرادته وهذا هو اإليجاب

وهذا محض  ، ه اإليجاب قد ثبت على إيجابه حتى اقترن باإليجاب القبولفال بد من أن نفرض أن من صدر من ، يتعاصران فيتوافقان

واألولي أن نتجنب هذه الفروض وان نواجه الحقيقة كما  . فرض نأخذ به كما نأخذ بإرادة مفروضة تزعم أنها هي اإلرادة الباطنة

 ، يوجد حقاً في ذمته لشخص آخر بمجرد إعالن إرادتهفهو  ، فالملتزم بالعقد إنما يلتزم بإرادته هو ال يتوافق مع إرادة الدائن ، هي

وقد ال تتوافق اإلرادتان  . تطلبناه حتى ال يكسب الدائن حقاً دون إرادته(  adhesion)  ورضاء اآلخر بهذا الحق هو مجرد انضمام

. )  يعلم بعدول الطرف األول ومع ذلك يوجد العقد كما إذا عدل الموجب عن إيجابه وكان الطرف اآلخر قد صدر منه القبول قبل أن

فاإلنسان حر في أن يقيد نفسه في الدائرة التي يسمح بها  ، ثم أنه ليس في المنطق القانوني ما يمنع من أن يلتزم الشخص بإرادته(  9

ة وحدها على إيجاد إذ اإلرادة المنفردة تصبح قادر ، بل أن سلطان اإلرادة هنا أشد نفاذاً منه في نظرية توافق اإلرادتين ، القانون

أما القول بوجوب توافق اإلرادتين فبقية من بقايا األشكال الغابرة التي كانت تحد من  . وهذا أقصى ما يصل إليه سلطانها ، االلتزام

وجد أثراً قانونياً إال فقديماً كانت اإلرادة ال ت ، فقديماً كانت اإلرادة ال توجد أثراً قانونياً إال إذا اقترنت بأشكال معقدة ، سلطان اإلرادة

وأصبحت اإلرادة هي التي توجد األثر القانوني  ، ثم اندثرت هذه األشكال حتى لم يبق منها اليوم إال النادر ، إذا اقترنت بأشكال معقدة

وان نقول بأن لإلرادة السلطان حتى لو لم تقترن بها إرادة  ، فالواجب أن نصل في هذا التطور إلى غايته المنطقية ، الذي تتجه إليه

بل إن االلتزام ينشأ  ، ولكن هذا الرضاء ال يوجد االلتزام ، على أننا نتطلب رضاء الدائن حتى ال يكسب حقاً بالرغم منه . أخرى

  . بمجرد صدور إرادة المدين

 ، أن نظرية اإلرادة المنفردة غير قائمة على أساس صحيح(  2: )  ا يأتيويعترض أنصار النظرية الفرنسية على النظرية األلمانية بم

فإذا قيل أن المدين  . فال يمكن أن يفهم كيف أن الدائن يصبح دائناً دون إرادته ، ألنه إذا أمكن فهم أن المدين يلتزم بإرادته المنفردة

ً فما معنى هذا االلتزام وما قيمته؟ وإذا قيل أ ، يلتزم لغير دائن فهذا هو توافق اإلرادتين  ، نه ال بد من إرادة الدائن حتى يصبح دائنا

وإن  ، فإنه إذا قيل إن لإلرادة المنفردة هذا السلطان . يقضى المنطق ذاته بعدم التسليم بنظرية اإلرادة المنفردة(  1)  ومنه ينشأ العقد

 ً وما تستطيع اإلرادة وحدها أن تستطيع وحدها أن  ، تقضي هذا االلتزاموجب القول أيضاً إنها تستطيع أن  ، في مكنتها أن تولد التزاما

على أن نظرية اإلرادة (  9. )  فيكون التزاماً منحالً  ، وبهذا يصبح التزام من التزم بإرادته المنفردة معلقاً على محض إرادته ، تحله

 ، وبت فيه بقرار نهائي ، قدين وزن األمر قبل التعاقدفهي تفترض دائماً أن أحد المتعا . المنفردة مبنية على فروض غير صحيحة

فالذي يقع في العمل عادة أن  . مع أن األمر غير ذلك . ولم يكن أمام الطرف اآلخر إال أن يقبل أو يرفض ، وأعلن طفرة عن إرادته

دة تؤثر في األخرى وتعدل من وكل إرا ، وما يزاالن في أخذ ورد ال يستقل أحدهما باألمر دون اآلخر ، المتعاقدين يتفاوضان

ومن هذا نرى أن إرادة الطرف اآلخر ليست مجرد إقرار إلرادة الطرف  . وعند ذلك يتم العقد ، حتى تتوافق اإلرادتان ، اتجاهها

 ، وين االلتزامفكلتا اإلرادتين اشتركت في تك ، بل كثيراً ما تؤثر فيها ويتفاعالن حتى ينتج من تفاعلهما إرادة متحدة هي العقد ، األول

نفق قليالً لتقدير مبلغ في  ، واآلن بعد أن استعرضنا حجج الفريقين . ولم تستقل إحداهما بذلك كما يزعم أنصار نظرية اإلرادة المنفردة

ونبدأ بمالحظة أن االعتراضات التي يتقدم بها خصوم النظرية ال تصل من الخطر إلى حد أن  . نظرية اإلرادة المنفردة من صحة

فقد قدمنا أن النظرية المادية تنظر إلى االلتزام كقيمة مالية أكثر منه رابطة  ، أما أن الدين ال يوجد دون دائن . دك قواعدهات

ويترتب على هذا النظر أنه يمكن تصور دين دون دائن ما دام المدين موجوداً وقت نشوء الدين وما دام الدائن يوجد وقت  ، شخصية

فهذا خلط بين  ، أما القول بأنه إذا صح لإلرادة المنفردة أن تنشئ التزاماً صح لها أيضاً أن تقضيه . وجد قبل ذلكتنفيذ الدين ولو لم ي

ولدت ثقة مشروعة  ، فإن اإلرادة إذا أعلنت وعلم بها الغير فاطمأن إليها . أثر في العالم النفسي وأثرها في الروابط االجتماعية

فوجب احترام هذه الحالة التي أوجدتها اإلرادة المنفردة إذا عقدت التزاماً وحدها قد ال يستطيع وحدها  ، يستطيع الناس االعتماد عليها

وهو أن العقد وليد مفاوضات تتفاعل فيها اإلرادتان  ، يبقى االعتراض الثالث . أن تحله إذا حال دون ذلك وجوب استقرار التعامل

ً وهذا صحيح من ال . وتؤثر إحداهما في األخرى أما من الناحية االجتماعية فمن الممكن أن نميز مرحلة تنتهي  ، ناحية النفسية أيضا

عندها هذه المفاوضات ويدخل اإليجاب في دوره النهائي ويصبح إيجاباً باتاً وال شك في أن هذا اإليجاب البات قد أثرت فيه عوامل 

ولكن ال شك أيضاً في أنه بعد أن أصبح إيجاباً باتاً صار  ، اآلخرومن أهم هذه العوامل إرادة الطرف  ، مختلفة قبل أن يصبح كذلك

                                                                                                                                                                    

 ً أن تكون اإلرادة المقترنة  ، فهل يمكن ، فلماذا ال تستطيع أن تكون هي وحدها مصدر االلتزام إذا اقترنت بإدارة أخرى التزاما

 .  ( 59 أنظر رسالة األستاذ ورمز ص  بإرادة أخرى أضعف من اإلرادة المنفردة
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وعند ذلك يتحقق أن يكون أحد الطرفين قد تقدم بإرادة نهائية ليس للطرف  ، منسوباً إلدارة من صدر منه ما دام قد ارتضاه في النهاية

فيها أحد الطرفين بإيجاب بات ال تسبقه مفاوضات ومن ذلك يتقدم  ، هذا إلى أن هناك أحواالً كثيرة تقع في العمل . اآلخر إال إقرارها

  . ما يجري في عقود اإلذعان

ولكننا مع ذلك ال نعتقد أن الفرق كبير من الناحية  . فنحن ال نرى فيما تقدم من االعتراضات على النظرية األلمانية ما يصلح لهدمها

ساس المنطقي للنظرية األلمانية هو أن اإلرادة قادرة على إلزام صاحبها ما دام ذلك أن األ . العملية بين النظريتين األلمانية والفرنسية

ونحن ال نرى لماذا ال يكون هذا صحيحاً  . وال حاجة أن تقترن إرادة الدائن بإرادة المدين حتى ينشأ االلتزام ، يلتزم في دائرة القانون

ً بل من الناحية القانونية أيض ، من الناحية المنطقية فحسب وما دام القانون قد وصل في تطوره إلى أن يجعل لإلرادة سلطاناً في  . ا

ولكنه  ، فلماذا يقف سلطان اإلرادة دون إنشاء االلتزامات ! يستطيع المدين إذن أن يلتزم بإرادته المنفردة ، إيجاد اآلثار القانونية

 ً  . بإرادة المنفردة ما دامت هذه اإلرادة لم تولد ثقة مشروعة أن يتحلل من التزامه ، وطبقاً لسلطان اإلرادة ذاته ، يستطيع أيضا

فالنظرية األولي  . وإلى هنا ال يوجد فرق كبير بين النظريتين األلمانية والفرنسية . فااللتزام الذي يعقده المدين بإرادته التزام محلول

والنظرية الثانية ترى المدين لم يوجد بإرادته  ، أي وقت شاء ترى المدين قد أوجد التزاماً بإرادته المنفردة ولكنه التزام ينحل عنه في

بقى أن النظرية  . وال يوجد فرق عملي كبير بين التزام غير موجود والتزام موجود ولكن يمكن التحلل منه . المنفردة أي التزام

وهذا ال يتحقق  . ة مشروعة ال يجوز اإلخالل بهااأللمانية ال تسمح للملتزم بإرادته المنفردة أن يتحلل من التزامه إذا ولدت إرادته ثق

 . ثقة مشروعة جعلته يطمئن إلى العمل بمقتضى هذه اإلرادة . هو الدائن . إال إذا فرضنا أن إرادة المدين قد ولدت عند شخص معين

ً جاز للنظرية الفرنسي ، وألزمت النظرية األلمانية المدين بإرادته المنفردة ، فإذا تحقق هذا الفرض  ، ة أن تقول بالتزام المدين أيضا

بل بتوافق إرادته مع اإلرادة الضمنية للدائن وهي إرادة تستخلص من اطمئنانه إلرادة المدين والنزول  ، ولكن ال بإرادته المنفردة

و العقد كما يقول أ ، على مقتضاها في تصرفه وسواء كان سبب التزام المدين في هذه الحالة هي إرادته المنفردة كما يقول األلمان

  . إذ المدين ملتزم التزاماً ال رجوع فيه في كال القولين ، فالنتيجة العملية واحدة ، الفرنسيون

ً  ، على أننا مهما قربنا ما بين النظريتين وهذا االختالف في األساس  . فإنه ال يفوتنا أن األساس الذي بنى عليه كل مهما ال يزال مختلفا

إذا قلنا مع األلمان بالتزام  ، ويكفي أن نشير هنا إلى أنه في الفرض األخير الذي عالجناه . ات نتائج ذات بالقد يؤدى إلى نتائج ذ

أما إذا قلنا مع الفرنسيين إن المدين يلتزم بتوافق إرادته مع  . كان التزامه موجوداً منذ صدور هذه اإلرادة ، المدين بإرادته المنفردة

ثم إن التمشي مع النظرية  . أي عند صدور اإلدارة الضمنية من الدائن ، لم يوجد االلتزام إال عند توافق اإلرادتين ، إرادة الدائن

أما النظرية الفرنسية فال تفسح مجاالً لإلرادة  . ونحل اإلرادة المنفردة محله ، األلمانية يجعلنا نحذف العقد من بين مصادر االلتزام

ً  ، درالمنفردة بين هذه المصا   . وتجعل العقد وحده هو العمل القانوني الذي ينشئ التزاما

بل أخذ بها على سبيل االستثناء في  ، ومهما يكن من أمر فإن القانون األلماني ذاته لم يجعل اإلرادة المنفردة مصدراً عاماً لاللتزام

 حاالت محددة على سبيل الحصر بمقتضى نصوص قانونية خاصة
 (2127 . )

وع الفرنسي اإليطالي فقد جعل من اإلرادة أما المشر 

                                                 

، عدا  من القانون المدني اهنلماني على أن إنشاء االلتزام من طر ا العمل القانوني ال يكون إال بعقد 901وقد نصت  ( 1418)  
في هذا يقول المعلقون على الترجمة الفرنسية الرسمية للقانون اهنلماني ما اهنحوال التي ينص في ا القانون على خالف ذلك و 

، في الحد  يأتي : " إن الغرض من تقر ر هذا المبدأ هو إخراج اإلرادة المنفردة من أن تكون مصدرًا عامًا إلنشاء االلتزامات
،  ثانية لتحضير مشروع القانون اهنلماني (، حتى من اللجنة ال . صحيح أنه طلب الذي ينشأ فيه االلتزام من عمل قانوني

، أن يتوسع في  ، مع تملكه بالقاعدة التقليدية . وقد كان هذا يسمح للقضاء ، لتترك المسألة لتقدير الفق اء حذف هذا النص
ى اهنحوال . ومع ذلك فقد أر دت اإلشارة إل . ولكن اهنغلبية لم تكن من هذا الرأي االستثناءات التي يدخل ا على القاعدة

، حتى يكون من المقرر أن الحاالت التي يسلم في ا القانون بأن االلتزام ينشأ من مجرد  االستثنائية التي يعترف ب ا القانون 
، وتطبيا لنظر ة  901إرادة منفردة يكون من المستطاع تصورها على اعتبارها أن ا استثناء من القاعدة الواردة في المادة 

  ( 901 الترجمة الفرنسية للقانون اهنلماني م اإلرادة المنفردة "
. وفي هذا يقول سالي : "  هذا وقد احتاط المشروع األلماني في أنه لم يجعل اإلرادة المنفردة مصدراً عاماً لاللتزام العتبارات عملية

،  ( Brinsي أبداها برنتز، فذلك راجع دون شك لألسباب الت إذا كان المشروع األلماني قد رفض األخذ بالنظرية كمبدأ عام

، أمام مظهر هذه اإلرادة المنفردة أن نتبين أن هناك التزام بات  ، إذ يصعب فإن من الخطر إعطاء مثل هذه الحرية لإلرادة

 .  ( 251، أو أنه ال يوجد إال قول ألقي جزافاً دون أن يقصد صاحبه أن يتقيد به " االلتزامات في القانون األلماني فقرة  جدي
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 مصدراً عاماً لاللتزام ، إلى جانب العقد ، المنفردة
 (2125 . )

فلم  ، وسنرى اآلن أن القانون المصري الجديد نهج منهج القانون األلماني 

  . يجعل اإلرادة المنفردة مصدراً لاللتزام إال في حاالت محدودة وردت بها نصوص خاصة

  : ي حد أخذ القانون المدني الجديد باإلرادة المنفردة مصدراً لاللتزامإلى أ - 917

 منه على ما يأتي 117كان المشروع التمهيدي للقانون المدني الجديد ينص في المادة 

يه إلى فغن هذا الوعد يلزم صاحبه من الوقت الذي يصل ف . إذا كان الوعد الصادر من جانب وأحد مكتوباً وكان لمدة معينة - 2"  

  . " علم من وجه إليه ما دام هذا الم يرفضه

  . " إال ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين إلنشاء االلتزام ، وتسرى على هذا الوعد األحكام الخاصة بالعقود - 1"  

"  ل وعد بجائزة يوجه إلى الجمهورويسري حكم المادة التالية على ك ، يبقى اإليجاب في العقود خاضعاً لألحكام الخاصة به - 9"  
 (

2119 . )
  

مثلها في  ، يجعل اإلرادة المنفردة مصدراً عاماً لاللتزام ، على غرار المشروع الفرنسي اإليطالي في مادته الستين ، فكان هذا النص

أما إذا  . وأن تحدد لها مدة معينة إذا رفضت في خاللها سقطت ، وكان يشترط لذلك أن تكون اإلرادة المنفردة مكتوبة . ذلك مثل العقد

شأنها في ذلك شأن كل تعبير عن اإلرادة  ، فإنها تكون ملزمة لصاحبها من الوقت الذي تصل فيه إلى علم من وجهت إليه ، لم ترفض

 ، إلرادة مما يشوب الرضاء من عيوبفيجب توافر األهلية وخلو ا ، ويسرى على اإلرادة المنفردة ما يسري على العقد من أحكام

ويستثنى من هذه األحكام بداهة ما يتعلق بضرورة توافق  . ووجود سبب مشروع ، وقيام محل تتوافر فيه الشرائط الالزمة

 ما دامت اإلرادة المنفردة هي مصدر االلتزام ، اإلرادتين
 (2112 . )

  

                                                 

وقد أنفرد المشروع الفرنسي االيطالي بعقد فصل خاص لإلرادة المنفردة باعتبارها مصدرًا عامًا لاللتزام فقضى في المادة  ( 1411)  
، تلزم صاحب ا بمجرد وصول ا إلى علم من توج ت إليه ولم  ، واقترنت بأجل محدد بأن اإلرادة المنفردة إذا كانت مكتوبة 60

، وتنطبا على اإلرادة المنفردة القواعد التي تنطبا على العقد عدا القواعد المتعلقة بضرورة توافا اإلرادتين إلنشاء  يرفض ا
 .  االلتزامات
كرة اإليضاحية للمشروع الفرنسي اإليطالي أن هذا النص كان مثاراً للمناقشة بين أعضاء اللجنتين الفرنسية وقد جاء في المذ

، إذا كان فيه بعض  ، ولكن هذا االعتراض . فقد ظن البعض أن في تقرير هذا المبدأ تجديداً جريئاً ال يتطلبه العمل واإليطالية

. فقد  ، غير وجيه بالنسبة إلى القانون اإليطالي ير وجيه بالنسبة إلى القانون الفرنسي، غ الوجاهة بالنسبة إلى القانون الفرنسي

من القانون التجاري اإليطالي على أنه في العقود الملزمة لجانب وأحد يعتبر اإليجاب ملزماً بمجرد وصوله  91نصت المادة 

. ومن المفيد إدخاله في القانون الفرنسي فهو يضع  القانون، فالتجديد ليس إذن كبيراً بالنسبة إلى هذا  إلى علم من وجه إليه

، وهو  ، هل هي عقود أو هي مجرد إرادة منفردة كما في تطهير العقار حداً للخالف في تعرف طبيعة بعض األعمال القانونية

قد  19على أن المادة .  ، بالتمشي مع ما يقتضه حسن النية في الوقت ذاته يوسع دائرة احترام ما يصدر عن الشخص من وعد

، بل  ، فهي لم تكتف بالشروط الموضوعية للعقد من األهلية ومشروعية المحل والسبب رسمت حدوداً معقولة لهذا التجديد

من  19 ص – 12 ، وأن تحدد مدة لبقائها ملزمة أنظر ص اشترطت فوق ذلك أن تكون اإلرادة المنفردة الملزمة ثابتة بالكتابة

 .  ة المذكورة (المذكرة اإليضاحي

  (
2119
 .  في الهامش 997 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

  (
2112
ال يصبح الوعد الصادر من  - 2، ما يأتي : "  ، شرحاً لهذا النص وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( 

. فيجوز  لك شأن كل تعبير عن اإلرادة، شأنه في ذ جانب وأحد ملزماً إال من الوقت الذي يصل فيه إلى علم من وجه إليه

العدول عنه بعد صدوره متى وصل هذا العدول إلى علم من وجه إليه قبل وصول الوعد ذاته أو وقت وصوله وفقاً ألحكام 

، وهذا ما يفرقه عن العقود  . بيد أن الوعد الصادر من جانب وأحد يمتاز بترتيب حكمه دون حاجة إلى القبول القواعد العامة

، إذ ال يجوز أن يجبر أحد على  . ولكنه يسقط في حالة الفرض يكفي للزومه أن يصل إلى علم من وجه إليه وأال يفرضه هذاف

، فالعقد ال يتم إال بقبول الدائن ووصول هذا  . وهو من هذا الوجه يختلف اختالفاً بيناً عن العقد أن يكسب حقاً على رغمه

. ومن األهمية بمكان تبيين ما إذا كان يقصد بالتعبير عن اإلرادة إلى االرتباط بوعد  هالقبول إلى علم من صدر اإليجاب عن

،  ، وإن كانت له قوة في اإللزام من حيث عدم جواز العدول عنه . فمن المعلوم أن اإليجاب من جانب وأحد مجرد اإليجاب

فترض عند شك في مرمى التعبير عن اإلرادة أنه قصد به وي - 1.  البد أن يقترن بالقبول حتى ينشأ االلتزام الذي يراد ترتيبه

. ويكون اإلثبات  إلى مجرد اإليجاب ويقع عبء إثبات قيام الوعد الصادر من جانب وأحد على عاتق الدائن الذي يدعى ذلك

ة التي يبقى الواعد بالكتابة دائماً ولو كانت قيمة الوعد ال تجاوز عشرة جنيهات وكذلك يجب أن تتضمن وثيقة الوعد بيان المد
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ولو وجب إفراد باب  ، لكانت اإلرادة المنفردة مصدراً عاماً لاللتزام كالعقد ، ولو بقى هذا النص فانتقل إلى القانون المدني الجديد

 خاص بها تعالج فيه على النحو الذي رأيناه في العقد والعمل غير المشروع واإلثراء بال سبب
 (2111 . )

ولكن النص حذف في لجنة  

واكتفاء بالحاالت المنصوص عليها في القانون  ، ملزمة عدوالً عن وضع قاعدة عامة تجعل اإلرادة المنفردة"  وكان حذفه . المراجعة

 ً "  من أن اإلدارة المنفردة تنشئ التزاما
 (2119 . )

ويتبين من ذلك أن لجنة المراجعة رجعت باإلرادة المنفردة عن أن تكون مصدراً  

الت استثنائية ترد في نصوص قانونية إلى أن تكون مصدراً لاللتزام في حا ، كما كان األمر في المشروع التمهيدي ، عاماً لاللتزام

ً  . خاصة   . على هذا النهج سار المشروع في سائر مراحله حتى أصبح قانونا

 االلتزامات التي تفتشها اإلرادة المنفردة في القانون المدني الجديد  - 918

منذ  ، ولم تنتبه الهيئات المختلفة التي تعاقبت على نظر مشروع القانون المدني : هي التزامات قانونية ومصدرها المباشر هو القانون

فقد كان المصدر المباشر لهذه  . لهذا التغيير الجوهري في مصدر االلتزامات التي تنشئها اإلرادة المنفردة ، لجنة المراجعة

فأصبحت مصدراً عاماً لاللتزام ومن  ، وقد ارتقت إلى مقام العقد . هي اإلرادة المنفردة ذاتها . وفقاً للمشروع التمهيدي ، االلتزامات

كما عقد فصوالً خاصة للمصادر العامة األخرى وهي العقد والعمل  ، ثم عقد المشروع التمهيدي لإلرادة المنفردة فصالً خاصاً بها

إلى أن تكون مصدراً لاللتزام في حاالت غير المشروع واإلثراء بال سبب ولكن بعد أن نزلت لجنة المراجعة باإلرادة المنفردة 

وأصبحت االلتزامات الناشئة عنها ال تقوم  ، لم تعد اإلرادة المنفردة مصدراً عاماً لاللتزام ، وبمقتضى نص خاص ، استثنائية

فأصبح نص القانون هو المصدر المباشر لهذه  ، بل تقوم بمقتضى نصوص قانونية خاصة ، بمقتضى أصل عام يقرره القانون

وحذف الفصل الخاص المعقود  ، االلتزامات ومن ثم كان الواجب اعتبار أي التزام ينشأ من اإلرادة المنفردة التزاماً مصدره القانون

وإدماجه في  . التمهيدي وحذف الفصل الخاص المعقود لإلرادة المنفردة في المشروع . لإلرادة المنفردة التزاماً مصدره القانون

  . وهذا ما فات لجنة المراجعة وما نالها من الهيئات أن تفعله . الفصل المعقود للقانون كمصدر مباشر لاللتزام

كما فعل القانون  ، فلم نعقد لإلرادة المنفردة باباً خاصاً بها يأتي بعد الباب المخصص للعقد . ولم نرد أن نساير هذا الخطأ في التبويب

فنجعل االلتزامات التي  . بل أرجأنا الكالم فيها إلى أن نتكلم في االلتزامات التي يكون القانون هو مصدرها المباشر ، لمدني الجديدا

  . تنشئها اإلرادة المنفردة تدخل في هذا النطاق

ويعتبر هذا النص هو  . في نص قانوني فالقاعدة إذن في القانون المدني الجديد أن كل التزام تنشئه اإلرادة المنفردة ال بد أن يرد

  . وهو الذي يعين أركانه ويبين أحكامه ، مصدره المباشر

  : نذكر من ذلك . وقد وردت نصوص متناثرة في نواحي القانون تجعل االلتزام ينشأ من إرادة منفردة

للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن  إذا عين ميعاد - 2( : "  59 م)  وقد ورد فيه النص اآلتي . اإليجاب الملزم(  2)  

  . ينقضي هذا الميعاد

فإرادة المنشئ  . " يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية( : "  2فقرة  19 م)  وقد ورد فيها النص اآلتي ، المؤسسات(  1)  

ثم يلتزم المنشئ  . إما في حياته أو بعد موته بوصية وهذه اإلرادة يصدرها صاحبها لتنتج أثرها . المنفردة هي التي توجد المؤسسة

ثم يلتزم المنشئ بإرادته المنفردة أيضاً أن ينقل إلى المؤسسة التي  . أو بعد موته بوصية ، بإرادته المنفردة لتنتج أثرها إما في حياته

                                                                                                                                                                    

. ويترتب على ذلك  ، تعين سريان أحكام العقود عليه ومتى تقرر مبدأ االلتزام بمجرد الوعد - 9.  خاللها ملتزماً بما وعد

، وقيام التزامه على سبب ومحل تتوافر  ، وخلو إرادته مما يشوب الرضا من عيوب وجوب توافر أهلية التعاقد في الواعد

. ويستثنى من هذه األحكام بداهة ما يتعلق بضرورة توافق اإلرادتين ما دامت اإلرادة المنفردة هي  الزمةفيهما الشرائط ال

 .  في الهامش ( 995 ص – 997 ص 1. مجموعة األعمال التحضيرية  مصدر االلتزام "

  (
2111
تي : " جعل المشروع من اإلرادة وقد جاء في النظرة العامة للمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأ ( 

. وليس نقتصر األمر في إسناد قوة االلتزام إلى  ، محتذياً في ذلك مثال المشروع الفرنسي اإليطالي المنفردة مصدراً لاللتزام

هذه اإلرادة على القضاء على ضروب من الخالف سوف تعدم أهميتها بعد أن فرقت وجوه الرأي بين الفكرة التعاقد وفكرة 

، المذكرة  ، كعرض الثمن على الدائنين المقيدة حقوقهم عند تظهير العقار مشيئة الواحدة في تكييف طبيعة بعض التصرفاتال

، وهو ال يقتصر كذلك على بسط نطاق مبدأ البر بالعهود استجابة لما  ( 95 اإليضاحية للمشروع الفرنسي اإليطالي ص

، ولكن هذا التجديد مهما  في نطاق التعامل ( 95وع الفرنسي اإليطالي ص ، المذكرة اإليضاحية للمشر يقتضي حسن النية

، فليس  . فمتى اعترف لإليجاب بقوة اإللزام ، يعتبر نتيجة منطقية إلقرار المشروع لمبدأ لزوم اإليجاب يكن حظه من الجرأة

رار كفاية اإلرادة المنفردة إلنشاء االلتزام ، ذلك أن التزام المنطق نفسه يؤدي إلى إق ثمة ما يدعو إلى الوقوف عند هذا الحد

 .  في الهامش ( 991ص  - 991 ص 1. مجموعة األعمال التحضيرية  بوجه عام "

  (
2119
 .  في الهامش 995 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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ً ومن ثم نرى أن اإلرادة المنفرد . أنشأها ملكية ما تعهد به من المال الذي خصصه لها وأنشأت التزاماً  ، ة هنا أوجدت شخصاً معنويا

 نحو هذا الشخص المعنوي
 (2115 . )

  

يجب على الحائز أن يذكر في اإلعالن أنه ( : "  2911 م)  وقد ورد فيه النص اآلتي ، تطهير العقار المرهون رهناً رسمياً (  9)  

بل ينحصر العرض في  ، وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقداً  . مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار

ويؤخذ من هذا النص أن الحائز يلتزم  . " إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أياً كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة

لك بمجرد إعالنه رغبته في تطهير العقار بتوجيهه إلى وذ ، بإرادته المنفردة أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار

  . 2919الدائنين المقيدة حقوقهم إعالنات على النحو المبين في المادة 

ولما كان هذا النص ينشئ التزاماً قانونياً أولي مكان  . 211وقد ورد فيه نص المادة  ، الوعد بجائزة الموجه إلى الجمهور(  5)  

 فسنتولى بحثه تفصيالً فيما يليببحثه هو هذا الباب 
 (2119 . )

  

                                                 

 .  111فقرة  - 119أنظر نظر ة العقد للمؤلف فقرة  ( 1421)  

قد أنشأت التزامًا في ذمته تحو هذه المؤسسة أن المشروع شبه إنشاء المؤسسة بال بة أو ومما يدل على أن إرادة المنشئ للمؤسسة 
على أنه " يعتبر المؤسسة بالنسبة إلى دائني المنشئ وورثته  41، فنص في المادة  الوصية في خصوص الدعوى البوليصية

ز ل م مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في ، جا . فإذا كانت المؤسسة قد أنشئت إضرارًا بحقوق م بمثابة هبة أو وصية
 .  ، أما إنشاء المؤسسة فتكون بإرادة منفردة . غير أن ال تكون إال بعقد مثل هذه الحالة بالنسبة إلى ال بات والوصايا "

على أنه " متى  11لمادة . وقد نصت ا ، يجوز الرجوع فيها فإرادة منفردة كذلك إلى أن يتم شهرها وكما تنشأ المؤسسة بإرادة منفردة

، وذلك إلى أن يتم شهرها وفقاً ألحكام المادة  كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر

 .  ، شأنها في ذلك شأن كل وصية . وبديهي أن المؤسسة إذا أنشئت بوصية جاز الرجوع فيها دائماً حتى موت الموصى " 95

 CONTRAT. و كيف عادة بأن هناك عقدًا مجردًا  خل في تطبيقات اإلرادة المنفردة منشئة لاللتزام السند لحاملهو د ( 1421)  

ABSTRAIT ) وقد حول الحامل  تم بين الساحب وأول حامل السند وهذا العقد هو الذي ولد االلتزام في ذمة الساحب .
. إال أن هناك فروضًا ال تنزل على هذا  ند إلى الحامل اهنخير، إلى أن وصل الس ، وهذا إلى غيره اهنول حقه إلى آخر

، فتتبادله اهنيدي إلى أن يقع في يد شخص  ، وقبل أن يسلمه هنحد يضيع منه أو يسرق  التكييف فقد يكتب الساحب السند
ب ملتزم بموجب . وال يمكن أن يقال هنا إن الساح ، فيكون ل ذا الشخص الحا في استيفاء قيمة من الساحب حسن النية

. فلم يبا إذن لتفسير هذا االلتزام إال  ، فإن هذا كان شخصًا عثر على سند وهو ضائع أو لصًا سرقه بينه وبين أول حامل
. كذلك إذا فرض أن الساحب قبل تسلمه السند هنحد مات أو فقد  أن نقول أن الساحب قد التزم بإرادته المنفردة التزامًا مجرداً 

،  ، ومصدر التزامه ال يمكن أن يكون عقدًا في هذه الحالة يبقى ملتزماً  ، ف و أو ورثته ( اولت اهنيدي السند، ثم تد أهليته
 411، فقضت المادة  . وقد نص القانون اهنلماني صراحة على الحلول المتقدمة فليس إال إرادته المنفردة مصدرًا اللتزامه هنا

.  ، وحتى لو تبادله اهنيدي رغم إرادته بأي شكل كان تى لو سرق منه أو ضاع، ح بأن من يصدر منه سند لحامله يلتزم به
وتقضى المادة ذات ا بأن السند لحامله يبقى حافظًا لقوته القانونية حتى لو مات من صدر منه السند أو فقد اهنهلية قبل 

 .  ( 111التعامل ب نظر ة العقد للمؤلف فقرة 

. وال  ، بل من واقعة مادية هي أن يتولى الفضولي شأنًا لرب العمل أما التزامات الفضولي فقد قدمنا أن ا ال تنشأ من إرادة منفردة
، ما دام لم يتول هذا  ، م ما كانت هذه اإلرادة واضحة يكفي اللتزام الفضولي أن يظ ر إرادته في أن يتولى شأنًا لرب العمل

 .  ، هو الذي ينشئ في ذمة الفضولي التزاماته المعروفة . ال إرادة الفضولي مل الماد. فالع الشأن بالعمل
. وقد مر بيان تفصيالً عند الكالم في  وكذلك التزام المتعهد نحو المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير مصدره العقد ال اإلرادة المنفردة

 .  االشتراط لمصلحة الغير
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 النص هو الذي يعين أركان االلتزام القانوني ويبين أحكامه   -المبحث الثاني  

 القاعدة العامة  -المطلب األول  

  أركان االلتزام القانوني - 919

وقد  . ص كذلك هو الذي يعين أركانه هذا االلتزاموالن . ويعتبر مصدراً مباشراً له ، رأينا أن النص هو الذي ينشئ االلتزام القانوني :

هو الذي يبين مدى  ، في كل التزام قانوني منها على حدة ، فالرجوع إلى النص . استعرضنا طائفة من االلتزامات القانونية فيما تقدم

  . هذا االلتزام واألركان التي يقوم عليها

أو  ( ، obligation de donner)  تكون إما التزاماً بإعطاء ، كسائر االلتزامات ، ويمكن القول بوجه عام إن االلتزامات القانونية

مثل االلتزام القانوني  ( . obligation de pas faire)  أو التزاماً باالمتناع عن عمل ( ، obligation de faire)  التزاماً بعمل

ومثل االلتزام القانوني بالعمل  . وااللتزام بتعويض العامل عن مخاطر العمل ، باإلعطاء االلتزام بالنفقة وااللتزام بدفع الضرائب

ومثل االلتزام القانوني  . والتزام الجار أن يشترك في وضع حد لملكه الملتصق بملك جاره ، التزام الولي أن يدير أموال القاصر

  . والتزامه أال يحدث ضرراً فاحشاً للجيران ، ن عذر قوىباالمتناع عن عمل التزام الجار أال يهدم الحائط الذي يستر به جاره دو

ولم ا كان  . وتقوم هذه الرابطة على محل مستوف لشرائطه . رابطة ما بين دائن ومدين ، كسائر االلتزامات ، وااللتزام القانوني

إعطاء كان أو عمالً أو امتناعاً  ، الذي بيناه القانون في االلتزام القانوني المبني على واقعة مادية هو الذي يعين هذا المحل على النحو

  . فال صعوبة يمكن أن تثار من هذه الناحية . فإن المحل ال بد أن يكون قد استوفي الشرائط الواجبة ، عن عمل

ويترتب على ذلك  . دةفقد رأينا أن السبب يتصل باإلرا ، والسبب ال يكون ركناً في االلتزام القانوني إال إذا استند إلى اإلرادة المنفردة

وإال  . يجب أن يكون مبنياً على سبب مشروع ، كاإليجاب الملزم والوعد بجائزة ، أن االلتزام القانونيالذي يقوم على إرادة منفردة

فيجب في تعيينه  ، وكذلك المحل في االلتزام القانوني المبني على اإلرادة المنفردة تعينه هذه اإلرادة . كانت اإلرادة باطلة ال تنتج أثراً 

  . أن يكون مستوفياً لشرائطه على النحو الذي قدمناه عند الكالم في المحل

شترط واألهلية إنما يجب توافرها في االلتزام القانوني المبني على اإلرادة المنفردة أما االلتزام القانوني المبني على واقعة مادية فال ت

من المشروع  111وقد كان هذا الحكم منصوصاً عليه في الفقرة الثانية من المادة  . فيه أية أهلية إال إذا نص القانون على ذلك

ما لم يوجد نص  ( ، القانونية المبينة على وقائع مادية)  وال تشترط أية أهلية في هذه االلتزامات: "  التمهيدي على الوجه اآلتي

 فهو مفهوم من مقتضى تطبيق القواعد العامة ، اجة إليهفحذف هذا النص في لجنة المراجعة لعدم الح . " يقضي بخالف ذلك
 (2111 . )

 

فقد رأينا أن الفقرة األولي  ، ومن األمثلة على التزام قانوني مبني على واقعة مادية يشترط النص فيه أهلية خاصة التزامات الفضولي

ما لم  ، ون مسئوالً عن إرادته إال بالقدر الذي اثري بهفال يك ، إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية التعاقد"  تنص على أنه251من المادة 

وكذلك ورثة الفضولي عندما أوجب القانون عليهم أن يخطروا رب العمل بموت  . " تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع

لقيام (  1فقرة  121وم  1فقرة  255 م)  اشترط النص ، مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح رب العمل

  . من قانون المحاكم الحسبية في الوصي أن يكون ذا أهلية كاملة 21وتشترط المادة  . االلتزامات أن تتوافر فيهم األهلية

                                                 

من المشروع  242. و الحظ أن المادة  في ال امش 101وانظر آنفًا فقرة  - 119 ص 2حضير ة مجموعة اهنعمال الت ( 1426)  
، لم تعرض إال لاللتزامات القانونية المبنية على وقائع  من القانون المدني الجديد 118التم يدي وهي التي تقابل المادة 

، فلم تدخل االلتزامات الناشئة عن ا  عامًا لاللتزام كما قدمنا، هنن اإلرادة المنفردة في المشروع التم يدي كانت مصدرًا  مادية
على أنه ال تشترط أية أهلية في االلتزامات  242في نطاق هذا النص ومن ثم كان مف ومًا أن تنص الفقرة الثانية من المادة 

 .  القانونية
، ما يأتي : "  تزامات القانونية المبنية على وقائع مادية، في صدد األهلية في االل وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

من التقنين  219، فهي ال تقتضي فهم أهلية ما المادة  وتنشأ االلتزامات المقررة بنص القانون استقالالً عن إرادة ذوى الشأن

اً في ذلك أنها ال تترتب بمعزل عن ، مراعي . ومع هذا فقد يتطلب القانون أهلية خاصة بالنسبة لبعض هذا االلتزامات اللبناني (

، إذ يشترط القانون لترتبه أن يكون من يتصدى لشأن من  . ومن هذا القبيل ما يقع من االلتزامات على عاتق الفضولي اإلرادة

 .  ( 559 ص – 551 ص 1. مجموعة األعمال التحضيرية  ، شؤون الغير تفضالً أهالً للتعاقد
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  أحكام االلتزام القانوني - 911

  . عرفة هذه األحكامفيرجع في كل التزام إلى النص الذي أنشأه لم ، وكذلك النص هو الذي يبين أحكام االلتزام القانوني :

وإال انتهي إلى تعويض بقدر طبقاً  ، ينفذ عيناً إذا كان هذا ممكناً  ، كسائر االلتزامات ، ويمكن القول بوجه عام إن االلتزام القانوني

معنى بأن طبيعة وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية في هذا ال . وقد تبين طبيعة االلتزام القانوني شيئاً من أحكامه . للقواعد العامة

بحيث ال يبقى  ، ومن ثم تكون وفاة المحكوم عليه مسقطة لحكم النفقة ، دين النفقة تجعله خاصاً بشخص من ترتب في ذمته هذا الدين

 لهذا الحكم من األثر على تركته إال بمقدار المستحق من النفقة الذي كان واجب األداء قبل الوفاة
 (2111 . )

  

  تطبيقات مختلفة - 911

ويحسن قبل ذلك  . ونأتي ببعض تطبيقات على ما قدمناه من أن النص هو الذي يعين أركانه االلتزام القانوني ويتكفل ببيان أحكامه :

فالقوانين المالية وقوانين األحوال الشخصية وقانون  ، أن نبين أنه ليس من الضروري ان يكون النص موجوداً في القانون المدني

وتتكفل هذه النصوص بتعيين أركانه االلتزام  ، من القوانين المختلفة قد تتضمن نصوصاً تنشئ التزامات قانونيةالمرافعات وغير ذلك 

  . وبيان أحكامه

ورأينا كيف أن  ، وقد سبق أن فصلناها راجعين فيها إلى النصوص المدنية التي أنشأها ، فمن االلتزامات القانونية التزامات الفضولي

  . تي تعين أركان االلتزام وتبين أحكامههذه النصوص هي ال

وهذا االلتزام يرجع في تعيين أركانه وبيان أحكامه إلى القوانين المالية الخاصة  . ومن االلتزامات القانونية االلتزام بدفع الضرائب

  . بالضرائب على العقار والمنقول وكسب العمل واإلبرام العام وغير ذلك من الضرائب المختلفة

ويدخل فيها واجبات كل من الزوجين والعالقة ما بين الوالدين واألوالد والنفقة بمختلف  ، اللتزامات القانونية التزامات األسرةومن ا

وهذه كلها يرجع في تعيين أركانها وفي بيان أحكامها إلى قوانين األحوال  . أنواعها والتزامات األولياء واألوصياء والقوام

  . ثم إلى قانون المحاكم الحبيسة ، وبخاصة إلى الشريعة اإلسالمية ، الشخصية

وهذه النصوص  . ويرجع فيها إلى نصوص القانون المدني في الكثرة الغالبة من األحوال ، ومن االلتزامات القانونية التزامات الحوار

ومنها االلتزامات الناشئة عن  ، زت الحد المألوفمنها إزالة مضار الجوار إذا جاو ، تفرض على الجيران التزامات كثيرة متنوعة

  . ومنها االلتزامات الناشئة عن الشيوع في الملك ، الحائط المشترك والحائط المالصق

بأن يعرض هذا  ، وكان المشروع التمهيدي للقانون الجديد يتضمن نصاً ينشئ التزاماً قانونياً في ذمة كل من حاز شيئاً أو أحرزه

ولكن لجنة  . متى كان فحص الشيء ضرورياً للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، يدعى حقاً متعلقاً به الشيء على من

 المراجعة حذفت هذا النص ألنه أدخل في باب المرافعات
 (2117 . )

  

                                                 

  (
2111
وانظر في القضاء  - 252 ص 2/  222رقم  11المجموعة الرسمية  2515أبريل سنة  25الوطنية في محكمة االستئناف  ( 

تعليقات األستاذ  ( 119 - 121/  291 - 295المختلط في مناسبة دين النفقة المنصوص عليه في القانون المدني القديم مواد 

 .  199 ص – 192 ص 1بطوروس على القانون المدني القديم جزء 

من المشروع  24. هذا والنص المشار إليه هو المادة م  في ال امش 112 ص 2مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 1428)  
كل من حاز شيئًا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقًا متعلقًا  - 1، وكان يجري على الوجه اآلتي " "  التم يدي

، ولو كان ذلك  ي الشأن وبتقديم ا عند الحاجة إلى القضاء، فاللقاضى أن يأمر بعرض ا على ذ بسندات أو أوراق أخرى 
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار اهنمر بعرض  - 2.  لمصلحة شخص ال ير د إال أن يستند إلي ا في إثبات حا له

فيه  و كون عرض الشيء في المكان الذي يوجد - 9.  الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في االمتناع عن عرضه
. وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدمًا وللقاضي أن يعلا  ، ما لم يعين القاضي مكانًا آخر وقت طلب العرض

عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعو ض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض " وقد جاء في 
.  ما يأتي :ومع ذلك فقد رؤى أن ينص استثناء على االلتزام بتقديم شيء النظرة العامة للمذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي

، ول ذا أفراد له نص خاص أخذ عن المشروع الفرنسي  ذلك أن هذا االلتزام لم يظفر بمكان في سائر نواحي التشر ع
. وجاء  هنلماني والسو سري ". و راعى أن هذا المشروع قد استل م في هذا الشأن ما ورد من اهنحكام في التقنين ا اإليطالي

يدخل االلتزام بتقديم شيء من نطاق  - 1في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في صدد هذا النص ما يأتي : " 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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زامات القانونية المبينة على اإلرادة وكذلك الحال في االلت . وما قدمناه من التطبيقات يتعلق بالتزامات قانونية مبينة على وقائع مادية 

وقد  . فهذه أيضاً تتكفل النصوص القانونية التي أنشأتها بتعيين أركانها وبيان أحكامها . وقد أوردنا طائفة منها فيما قدمناه . المنفردة

ً ونفرد له مط ، وننتقل اآلن لتطبيق آخر في الوعد بجائزة . رأينا تطبيقاً لذلك في اإليجاب الملزم   . لباً خاصا

                                                                                                                                                                    

أول ا أن يدعى شخص بحا يتعلا  ( 1. و قتضي ترتيب هذا االلتزام اجتماع شروط ثالثة : االلتزامات المقررة بنص القانون 
 .  ن الحا أم عينياً ، شخصيًا كا بشيء

، سواء أكان هذا الشخص خصمًا في  والثاني أن يكون الشيء المدعي به في يد شخص آخر على سبيل الحيازة أو اإلحراز ب (
 .  الدعوى أم لم يكن في ا

ورة ، و رجع تقدير هذه الضر  والثالث أن يكون فحص الشيء ضرور ًا للبت في الحا المدعي به من حيث وجوده ومداه  ج (
. و جوز  . فيجوز مثاًل لمالك الشيء المسروق أن يطالب من يشتبه في حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من ذاتيته للقاضي

، حتى يتسنى له أن يعين مدى حقه في  ذلك لوارث الم ندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التي أجراها مورثه
 .  الميراث اهنجراء بعد أن آل إليه هذا الحا من طر ا

فإذا كان الشيء الذي يطلب عرضه سندًا أو وثيقة فيالحظ أمران : أول ما أن فحص الوثيقة قد يكون ضرور ًا ال للبث في  - 2
، عند  . والثاني أن للقاضي أن يأمر ، بل لمجرد االستناد إلي ا في إثبات حا للطالب وجود الحا المدعى به وتعيين مداه 

، إذا تع د بالوفاء بما بقى  . فيجوز مثاًل لمشترى اهنرض وثيقة للمحكمة ال مجرد عرض ا على الطالب، بتقديم ال اإلقتضاء
. و جوز كذلك  ، أن يطلب عرض الوثائا الخاصة بتعيين القدر الواجب أداؤه من هذا الثمن من ثمن آلة زراعية ملحقة ب ا

 .  ، ليستخلص منه الدليل على التعسف اءلموظف يدعى أنه عزل تعسفًا أن يطلب تقديم ملف خدمته للقض

، إال أن يتمسك المدين  ، جاز للقاضي أن يأمر بعرض الشيء أو الوثيقة المطلوبة فإذا اجتمعت الشروط المتقدم ذكرها - 9
. واهنصل في العرض أن يحصل حيث  ، كالحرص على حرمة سر عائلي مثالً  بمصلحة مشروعة أو سبب قوى لالمتناع

، كما هو الشأن في تقديم الشيء أمام القضاء  ، ولكن يجوز للقاضي أن يحكم بغير ذلك وقت رفع الدعوى  يوجد الشيء
، بتقديم تأمين لضمان تعو ض ما قد  ، إذا رأي القاضي ذلك ، و جوز إلزامه وتكون نفقات العرض على عاتا من يطلبه

 ص – 111 ص و 110 ص 2التحضير ة  يصيب محرز الشيء من ضرر من وراء هذا العرض " مجموعة اهنعمال
 .  في ال امش ( 112

، لم يعد هناك إال نصوص متناثرة في قوانين مختلفة ال تتسع لما كان هذا النص يتسع له من ذلك ما  وبعد أن حذف هذا النص الجامع

باالطالع على الدفترين  من قانون التجارة : " ال يجوز للمحكمة في غير المنازعات التجارية أن تأمر 21جاء في المادة 

،  المتقدم ذكرهما وال على دفتر الجرد إال في مواد األموال المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات وفي حالة اإلفالس

. وما جاء في هذه  وفي هذه األحوال يجوز للمحكمة يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها باالطالع على تلك الدفاتر "

من قانون المرافعات  199. وما جاء في المادة  للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها باالطالع على تلك الدفاتر "األحوال يجوز 

إذا  - 2 الجديد : " يجوز للخصم في الحاالت اآلتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده :

، وتعتبر الورقة مشتركة على  إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه - 1.  مهاكان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسلي

إذا استند إليها خصمه في أية  - 9.  األخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة اللتزاماتها وحقوقها المتبادلة

: " يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى من قانون المرافعات الجديد  195. وما جاء في المادة  مرحلة من مراحل الدعوى "

، وذلك في األحوال ومع مراعاة األحكام  ولو أمام محكمة االستئناف أن تأذن في إدخال الغير إللزامه بتقديم ورقة تحت يده

 .  من قانون المرافعات الجديد 277إلى  279. أنظر المواد  واألوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة "
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 (  الجعالة)  الوعد بجائزة-تطبيق خاص  -المطلب الثاني  

  النصوص القانونية - 912

 من القانون المدني الجديد على مايأتي 211نصت المادة :

ولو قام به دون نظر إلى  ، من وجه الجمهور وعداً بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل - 2"  

  . " الوعد بالجائزة أو دون علم بها

على إال يؤثر ذلك على حق من أتم  ، جاز له الرجوع في وعده بإعالن للجمهور ، وإذا لم يعين الواعد أجالً للقيام بالعمل - 1"  

 وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خالل ستة أشهر من تاريخ إعالنه العدول للجمهور . العمل قبل الرجوع في الوعد
 (2115 

. )
  

                                                 

الوجه من وجه للجم ور وعدًا أن يعطي  - 1: من المشروع التم يدي على  221خ النص :ورد هذا النص في المادة تار  ( 1421)  
 - 2.  ، حتى لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة ، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام ب ذا العمل جائزة لمن يقوم بعمل معين

، على أال يؤثر ذلك في حا من قام  ، جاز له الرجوع في وعده بإعالن للجم ور وإذا لم يحدد الواعد أجاًل للقيام بالعمل
، فإن الواعد  أما إذا كان هناك من بدأ في العمل بحسن نية قبل إعالن الرجوع في الوعد - 9.  بالعمل قبل الرجوع في الوعد

لى أال يجاوز في ذلك قيمة الجائزة الموعودة ، يلتزم أن يرد إليه ما صرف ع ما لم يثبت أن النجاح المنشود لم يكن ليتحقا
. وقد حذفت لجنة المراجعة  . وتسقط الدعوى باسترداد ما صرف بانقضاء ستة ش ور من يوم إعالن الرجوع في الوعد " ب ا

زة من وجه للجم ور وعدًا بجائ - 1، فأصبح النص الن ائي ما يأتي : "  الفقرة الثانية وإدخال بعض التعديالت اللفظية
 .  ، حتى لو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة يعطي ا لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام ب ذا العمل

، جاز الحكم له بتعو ض  . فإذا كان قد بدأ العمل دون أن يتمه وإذا لم يحدد الواعد أجاًل للقيام بالعمل قبل الرجوع في الوعد - 2
. ووافا مجلس النواب على المادة  في المشروع الن ائي 166. فأصبح رقم المادة  حال قيمة الجائزة " عادل ال يجاوز في أي

، انت ت بأن أضافت اللجنة إلى الفقرة اهنولي  دون تعديل وفي لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ جرت مناقشات طو لة
ن المقصود هو أن يلتزم من يعد بإعطاء الجائزة بما تع د عبارة أو دون علم ب ا " وهذه اإلضافة تجعل المعنى أوضح هن

. وحذفت اللجنة من آخر  بأدائه ما دام الطرف اآلخر قد قام بالعمل الذي خصصت الجائزة له ولو كان لم يعلم ب ذا التع د
،  ي أي حال قيمة الجائزة "الفقرة الثانية عبارة " فإذا كان قد بدأ العمل دون أن يتمه جاز الحكم له بتعو ض عادل ال يجاوز ف

، فضاًل عن أن نص المشروع يفضي إلى منازعات كثيرة غير  وقد راعت اللجنة في الحذف أن تترك المسألة للقواعد العامة
. وأضافت حكمًا جديدًا أفرغته في العبارة اآلتية : " وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خالل ستة أش ر من  عادلة
، وقد راعت اللجنة في هذه اإلضافة أن تقطع السبيل على كل محاولة مصطنعة يراد ب ا  عالن العدول للجم ور "تار خ إ 

،  استغالل الوعد بالجائزة بعد إعالن العدول وحسم المنازعات التي تنشأ بسبب تقادم الع د على الجائزة وصعوبة اإلثبات
)  . ووافا مجلس الشيوخ على المادة كما أقرت ا لجنة 162مادة . واصبح رقم ال ولذلك جعلت مدة السقوط ستة أش ر

 .  ( 911 ص – 998 ص 2مجموعة اهنعمال التحضير ة 

وقد جاء في النظرة العامة للمذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد ما يأتي " عمد المشروع إلى إيراد أهم تطبيا من 
، فال  ، وخالف المشروع الفرنسي اإليطالي بشأن ا حكام الوعد بالجائزة إذا وجه للجم ور، فعرض هن تطبيقات اإلرادة المنفردة

، وأن الوعد ال يتم  يزال هذا المشروع مبقيًا اإلطالق أن يقال إن هذا التكييف التعاقدي يرد إلى ما للوعد من خصيصة تبادلية
، فالواقع أنه ال يقصد إلى مجرد  ( 16 سي اإليطالي صإال برضاء يصدر من إرادتين المذكرة اإليضاحية للمشروع الفرن
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وهو الذي يبين  ، فالنص إذن هو الذي يعين أركان هذا االلتزام القانوني . وقد أنشأ هذا النص التزاماً قانونياً بناه على اإلرادة المنفردة

  . أحكامه

  الواعد بالجائزةأركان التزام  - 913

  : ويتبين من النص أن التزام الواعد بجائزة يقوم بتوافر األركان اآلتية :

 . وهذه هي اإلرادة المنفردة فيجب أن تصل اإلرادة مرحلة البتات كما في اإليجاب البات ، أن تصدر من الواعد إرادة باتة(  2)  

وأن تخلو إرادته من العيوب فال يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه أو  ، بما وعد به ويجب أيضاً أن يكون الواعد ذا أهلية كاملة لاللتزام

  . وأن تتجه إلى سبب مشروع ، ويجب أن تقوم اإلرادة على محل مستوف لشرائطه . استغالل

بجائزة  خرجت عن أن تكون وعداً  ، فإذا وجهت إلى شخص معين أو أشخاص معينين . أن توجه اإلرادة إلى الجمهور(  1)  

فتوجيه  . وتصبح عندئذ عقداً ال إرادة منفردة ، وسرت عليها قواعد اإليجاب فال بد من أن يقترن بها القبول ، بالمعنى المقصود

  . وهو الذي يكسو الوعد بجائزة طابعه الذي يتميز به ، أي إلى أشخاص غير معينين بالذات ، اإلرادة إلى الجمهور

كاإلعالن في الصحف أو  ، ويكون ذلك بطريق من طرق النشر المعروفة . ادة للجمهور عن طريق علنيأن يكون توجيه اإلر(  9)  

وان تكون العالنية كافية حتى يتيسر  ، والمهم هو أن توجه اإلرادة للجمهور بطريق علني . توزيع النشرات أو المناداة في الطرقات

  . لعدد كبير من الناس أن يعلم بهذه اإلرادة

وقد تكون الجائزة مبلغاً من  . جائزة معينة يلتزم الواعد بإعطائها للفائز بها(  أوالً : )  أن تتضمن اإلرادة أمرين على األقل(  5)  

وال شئ يمنع من أن  . أو شيئاً آخر له قيمة مالية كأسهم أو سندات أو سيارة أو منزل أو كتاب أو دفع نفقات رحلة أو نحو ذلك ، النقود

ً . )  كوسام أو شارة أو كأس أو أية عالمة أخرى من عالمات التقدير ، ئزة قيمتها أدبيةتكون الجا شيئاً معيناً يقوم به الفائز حتى (  ثانيا

كالعثور على شئ ضائع أو وضع أفضل تصميم هندسي أو النجاح في امتحان أو الفوز في مسابقة أو االهتداء إلى  ، يستحق الجائز

ولكن  ، ففي الحالتين يلتزم الواعد ، ويستوي أن يكون الوعد قد حددت له مدة أو لم تحدد . اع أو نحو ذلكدواء أو الكشف عن اختر

  . كل حالة لها حكمها على ما سنرى

  : الوعد حددت له مدة –أحكام االلتزام  - 914

جب التمييز بين ما إذا كان الوعد قد حددت له وهنا ي . وترتب عليه حكمه ، قام التزام الواعد ، فإذا اجتمعت األركان المتقدمة الذكر

  . مدة يجب إنجاز العمل المطلوب في خاللها وما لم تكن هناك مدة محددة

فإذا انقضت هذه المدة  . ولم يكن له حق الرجوع ، التزم نهائياً بإرادته ، فإذا كان الواعد قد حدد مدة اشتراط أن يتم العمل في خاللها

وال يكون الواعد في  . ولو قام بعد ذلك شخص بهذا العمل ، انقضى التزام الواعد بانقضاء مدته ، عمل المطلوبدون أن يقوم أحد بال

  . ولكن قد يكون مسئوالً نحوه بمقتضى اإلثراء بال سبب ، هذه الحالة مسئوالً نحو هذا الشخص بمقتضى الوعد

سواء قام بالعمل  ، أصبح من قام بهذا العمل دائناً للواعد بالجائزة الموعودة ، أما إذا تم القيام بالعمل المطلوب في خالل المدة المحددة

 ، بل سواء كان يعلم بالجائزة وقت قيامه بالعمل أو لم يكن يعلم بها ، عن رغبة في الحصول على الجائزة أو لم تكن عنده هذه الرغبة

 وسواء أتم العمل بعد إعالن الجائزة أو قبل إعالنها
 (2199 . )

فإن الواعد  ، ذا هو الذي يجعل االلتزام بالوعد التزاماً بإرادة منفردةوه 

 ، أو قام به قبل إعالن الجائزة ، حتى لو كان من قام بالعمل يجهل وجود الجائزة ، يصبح ملتزماً بإعطاء الجائزة بمجرد أن يتم العمل

 وال يبقى إال أن يكون الواعد قد التزم بإرادته المنفردة ، فال يتصور أن يكون هناك عقد تم بينه وبين الواعد
 (2192 . )

  

                                                                                                                                                                    

. بل الجوهري في هذا  . بل الجوهري  ، وهو من يتحقا في كل اهنحوال استظ ار معنى إتمام أحكام الوعد باشتراك إرادتين
عمل ولو كان يج ل ، ف و يلتزم بمشيئته وحدها إزاء من يقوم بال الصدد هو إبراز وجه انفراد اإلرادة بترتيب التزام الواعد

 .  ( 996 ص 2. مجموعة اهنعمال التحضير ة  صدور الوعد
 5من تقنين االلتزامات السويسري وم  7 من التقنين األلماني وم 197 و 191 أنظر في نصوص التقنيات الحديثة في الوعد بجائزة م

 .  259نظرية العقد للمؤلف فقرة  من المشروع الفرنسي اإليطالي (

  (
2199
عبارة " أو دون علم بها " لتشمل  211أضافت لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ إلى آخر الفقرة األولي من المادة  وقد ( 

، ولو كان الشخص القائم  الفقرة " الصور التي تكون فيها جوائز يعلن عنها الجمهور عن أعمال تمت قبل أو بعد الوعد

 .  ( 959 ص – 955 ص 1األعمال التحضيرية  . مجموعة بالعمل به دون علم بوجود الجائزة "

  (
2192
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " يجب التفريق بصدد هذا الوعد بين ما كان الواعد  ( 

، دون أن  بمشيئة وحدها . ففي الحالة األولي يلتزم الواعد نهائياً  ، وبين ما إذا كان قد ترك المدة دون تحديد قد حدد مدة لوعده
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  الوعد لم تحدد له مدة - 915

فإذا قام شخص بالعمل المطلوب في  . التزم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادر منه ، أما إذا لم يحدد الواعد مدة يتم العمل في خاللها :

 مدة معقولة
 (2191 . )

كما  ، ألن الواعد إنما يلتزم ، أو علم ولكنه قام بالعمل دون رغبة فيما ، م يكن يعلم بهااستحق الجائزة حتى لو ل 

  . بإرادته المنفردة ، قدمنا

 . ويكون الرجوع في الوعد بالعالنية ذاتها التي تم بها الوعد . يكون له حق الرجوع فيه ، ما دام لم يحدد مدة لوعده ، ولكن الواعد

 ، فإما إال يكون أحد قد أتم العمل المطلوب : ومن أحد فرضين ، في الفترة ما بين إعالن الوعد والرجوع فيه ، وهنا ال تخلو الحال

  . وإما أن يكون هناك من أتم هذا العمل

ن هناك وهذا صحيح على إطالقه إذا لم يك . تحلل الواعد نهائياً من نتائج وعده بعد أن رجع فيه ، فإذا لم يكن هناك أحد قد أتم العمل

فإن له الرجوع على الواعد  ، أما إذا كان هناك من بدأ في تنفيذ هذا العمل ولكنه لم يتمه . أحد قد بدأ في تنفيذ العمل المطلوب

بل  ، ولكن ال بمقتضى الوعد الذي سقط بالرجوع فيه ، هو قيمة ما أصابه من الضرر دون مجاورة لمقدار الجائزة ، بتعويض عادل

ويترتب على ذلك أن الرجوع على الواعد في هذه الحالة يتقادم بالمدة التي تتقادم بها المسئولية  . لمسئولية التقصيريةبمقتضى قواعد ا

أي بثالث سنوات من وقت علم الدائن بالضرر الذي أصابه وبالمسئول عنه أو بخمس عشرة سنة من وقت وقوع  ، التقصيرية

 الضرر
 (2199 . )

  

ولم يؤثر في حقه رجوع الواعد في  ، واستحق من قام بالعمل الجائزة كاملة ، المطلوب قد تم قبل رجوع الواعدأما إذا كان العمل 

ً  ، ذلك أنه أتم العمل قبل الرجوع . وعده فأصبح دائناً بالجائزة بمجرد أن قام  ، أي في وقت كان الوعد فيه قائماً وكان الواعد ملتزما

                                                                                                                                                                    

، فيصبح من قام  . فإذا انقضت هذه المدة ولم يقم أحد بالعمل قبل انتهاء المدة يكون له أن يعدل عن وعده خالل المدة المحددة

. وفي هذا ما  ، بل ولو كان جاهالً بالوعد ، ولو لم يصدر في ذلك عن رغبة في الحصول عليها به دائناً بالجائزة من فوره

. مجموعة األعمال التحضيرية  ، فهذه الصفة ليست في رأي المشرع من مستلزماته " عن الوعد بالجائزة صفته العقدية ينفي

 .  ( 995 ص 1

  (
2191
، معلق على شرط واقف هو قيام شخص بالعمل المطلوب في وقت  ، كما سنرى تقول في مدة معقولة ألن التزام الواعد ( 

 .  وإذا وقع خالف في تقدير المدة المعقولة فصل القاضي في ذلك . يجدي فيه القيام بهذا العمل

، حيث ال يحدد أجل  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد ما يأتي : " أما في الحالة الثانية ( 1499)  
، وفقًا لألوضاع التي  له أن يعدل عنه . ولكن يكون  ، فيلتزم الواعد رغم ذلك بالوعد الصادر من جانبه هنداء العمل المطلوب

. وال تخلو الحال في الفقرة التي تمضي بين  ، بأن يحمل العدول علنا بطر ا النشر في الصحف أو اللصا مثالً  صدر ب ا
من  ، تحلل الواعد ن ائياً  فإذا لم يكن قد بدئ في تنفيذ العمل المطلوب أ (:  إعالن الوعد والرجوع فيه من أحد فروض ثالثة

، التزم الواعد أن يرد إلى من بدأ في هذا  وإذا كان قد بدئ في تنفيذ هذا العمل دون أن يبلغ مرحلة اإلتمام . ب ( نتائج وعده
. وال يعتبر الوعد الذي عدل عنه أساسًا ل ذا االلتزام بل  ، على أال يجاوز في ذلك قيمة الجائزة الموعود ب ا التنفيذ ما أنفقه

. وتسقط هذه المسئولية في حالتين : أوالهما  إلى أحكام المسئولية التقصير ة المقررة في نصوص القانون  هو رد في أساسه
، والثانية حالة إقامة الواعد الدليل  حالة سقوط الدعوى باسترداد ما أنفا بانقضاء ستة اش ر من يوم إعالن الرجوع في الوعد

، إذ تنعدم في هذه الحالة رابطة السيبية بين الضرر  ا بدئ في تنفيذ قد تمعلى أن النجاح المنشود لم يكن ليتحقا لو أن م
. وكذلك يكون الشأن في حالة البدء في تنفيذ العمل المطلوب قبل  الذي أصاب من تحمل النفقات ورجوع الواعد في وعده

 .  ( 910 ص – 991 ص 2. مجموعة اهنعمال التحضير ة  " … … . جـ ( إعالن العدول وإتمامه بعد هذا العدول
كان ينص على ما يأتي : " أما إذا كان هناك من بدأ في العمل بحسن نية قبل إعالن  ( 9فقرة  115ويالحظ أن المشروع التمهيدي م 

، يلتزم أن يرد إليه ما صرف على أال يجاوز  ، ما لم يثبت أن النجاح المنشود لم يكن ليتحقق ، فإن الواعد الرجوع في الوعد

. وتسقط الدعوى باسترداد ما صرف بانقضاء ستة شهور من يوم إعالن الرجوع في الوعد  ك قيمة الجائزة الموعود بهافي ذل

، على الوجه  ، كما قدمنا . وقد عدلت لجنة المراجعة هذا النص . وهذا يفسر ما ورد في المذكرة اإليضاحية في هذا الشأن "

. األعمال  ، ال يجاوز في أي حال قيمة الجائزة " يتسنى جاز الحكم له بتعويض عادلاآلتي : " فإذا كان قد بدأ العمل دون أن 

  ( 952 ص و 997 ص 1 التحضيرية
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ن يكون قد قام بالعمل دون نظر إلى الجائزة أو أن يكون قد قام به وهو ال يعلم بالجائزة أو قبل إعالن وال يؤثر في حقه هذا أ . بالعمل

 وذلك بمقتضى إرادته المنفردة . ففي جميع هذه األحوال يكون الواعد ملتزماً بالجائزة ، الجائزة
 (2195 . )

  

إذا حدد مدة وقام الفائز بالعمل في (  2)  بمقتضى إرادته المنفردة فهناك إذن أحوال ثالثة يكون الواعد فيها ملتزماً بالجائزة كاملة

  . خالل هذه المدة

  . إذا لم يحدد مدة ولم يرجع في وعده وقام الفائز بالعمل(  1)  

عد بخمس عشرة وفي الحالتين األوليين يتقادم التزام الوا . إذا لم يحدد مدة ورجع في وعده ولكن الفائز قام بالعمل قبل الرجوع(  9)  

وفي الحالة الثالثة يسقط التزام الواعد إذا لم ترفع دعوى  . ألنه التزم إرادي ولم يرد في تقادمه نص خاص ، سنة وفقاً للقواعد العامة

اهر والظ . وقد تقدم ذكرها 211المطالبة بالجائزة في خالل ستة أشهر من تاريخ إعالن الرجوع وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 

والسبب  . فال يرد عليها الوقف وال االنقطاع ( ، prescription)  ال مدة تقادم(  decheance)  أن هذه المدة األخيرة هي مدة إسقاط

 - كما جاء في تقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ –هو  ، وفي جعلها مدة إسقاط ال مدة تقادم ، في قصر المدة في الحالة الثالثة

وحسم المنازعات التي تنشأ بسبب تقادم  ، لسبيل على كل محاولة مصطنعة يراد بها استغالل الوعد بجائزة بعد إعالن العدولقطع ا

 وصعوبة اإلثبات ، العهد على الجائزة
 (2199 . )

إن الواعد بالجائزة رتب في ذمته التزاماً  ، من ناحية التكييف القانوني ، ويمكن القول 

لدائن غير معين أن يعطيه الجائزة إذا هو قام بالعمل المطلوب فيكون  - من وقت توجيه هذه اإلرادة إلى الجمهور –بإرادته المنفردة 

فإذا تحقق الشرط أصبح االلتزام  . االلتزام معلقاً على شرط واقف هو قيام شخص بالعمل المطلوب في المدة المعينة أو في مدة معقولة

وهذا في غير الحالة الثالثة التي ورد فيها نص خاص جعل مدة  ، وال يتقادم إال بخمس عشرة سنة من وقت تحقيق الشرط ، حاالً 

  . التقادم ستة أشهر

                                                 

. وجاء في المذكرة  910 ص 2أنظر في هذا المعنى المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 1491)  
 ذات ا ختامًا ل ذا الموضوع ما يأتي :

،  ، واغفل المشروع ذكرها وليس يبقى بعد هذا سوى بعض مسائل تفصيلية عرضت لها التقنيات األجنبية بأحكام تشريعية خاصة " 

من التقنين األلماني تنص على أنه " إذا نفذ العمل الذب بذلت الجائزة  195. فالمادة  مكتفياً في شأنها بتطبيق القواعد العامة

، كانت الجائزة سوية بينهم : انظر  ، كانت الجائزة لألسبق فإذا تعدد المنفذون في وقت وأحد من أجله أكثر من شخص واحد

من التقنين األلماني على أنه " إذا  119. وكذلك تنص المادة  من كل من التقنينين التونسي والمراكشي ( 21أيضاً المادة 

ا وجب على الواعد أن يقسم الجائزة بينهم على أساس تقدير تعاون عدة أشخاص في تحقيق النتيجة التي بذلت الجائزة من أجله

ببطالن "  291. ويقضي التقنين البولوني في المادة  ، قوامه ما يكون لكل منهم من نصيب في تحقيق هذه النتيجة " عادل

تقدم في هذه المسابقة ، إذا لم يحدد اإلعالن ميعاداً لل الوعد الموجه إلى الجمهور يمنح جائزة ألفضل عمل يقدم في مسابقة

، إال إذا كان قد بين في إعالنه طريقاً  ، وألي عمل تمنح ويكون للواعد الحق في تقرير ما إذا كان هناك محل لمنح الجائزة

، إال إذا كان قد  ، أو حقوق منشئة فيه . وال يكسب الواعد ملكية العمل الذي استحق الجائزة آخر للفصل في نتيجة المسابقة

 .  ( 952ص  - 959ص  1. مجموعة األعمال التحضيرية  نفسه بهذا الحق في اإلعالن "احتفظ ل

  (
2199
 .  951 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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 668..................................................... املكان حيث من املوظف اختصاص -الثانـي املطلـب

 668...................................................................................... : املكانى االختصاص ـ 66

 666............................................................. : البالد أحناء فى التوثيق مكاتب انتشار ـ 67

 666................................................... القانون قررها الىت األوضاع مراعاة - الثالـث املبحـث

 666............................... التنفيذية والئحته التوثيق قانون قررها الىت واالجراءات االوضاع ـ 61

 666.................................................................................. التوثيق قبل ما مرحلة ـ 62

 661........................................................................................... التوثيق مرحلة ـ 68

 666................................................................................ : التوثيق بعد ما مرحلة ـ 66

 666................................................... الشروط هذه من بشرط االخالل جزاء - الرابع املبحث

 666....................................................................................... : البطالن هو اجلزاء ـ 66

 666................................................................................ : البطالن على يرتتب ما ـ 61

 666........................................................................ : الباطلة الرمسية الورقة قيمة ـ 66

 671.......................................................... اإلثبات يف الرمسية الورقة حجية - الثاني الفرع
 671................................................................................. : الرمسية صحة افرتاض ـ 66

 671............................................................... الرمسية الورقة حجية يف ثالث مسائل - 66

 671................................................ الطرفني بني فيما الرمسية الورقة حجية - األول املبحث

 671....................................................................................... القانونية النصوص ـ 67

 678................................................. : بالتزوير فيها يطعن حىت الرمسية الورقة حجية ـ 61

 676.............................................. العكس على الدليل يقوم حىت الرمسية الورقة حجة ـ 62

 671.............................................. الغري إىل بالنسبة الرمسية الورقة حجية - الثاني املبحث

 671............................................................................................... : عامة قاعدة ـ 68
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 الفهرس العام

 671............................. : بالتزوير الطعن حد إىل الغري إىل بالنسبة الرمسية الورقة حجية ـ 66

 671.................... : العكس على الدليل يقوم حىت الغري إىل بالنسبة الرمسية الورقة حجية ـ 66

 676............................................ بالصور يتعلق فيما الرمسية الورقة حجية - الثالث املبحث

 676....................................................................................... القانونية النصوص ـ 61

 676.......................................................................................... : والصورة األصل ـ 66

 676................................................................. : موجوداا  األصل كان إذا الصورة جةح ـ 66

 611........................................................... : موجود غري األصل كان إذا الصورة حجية ـ 66

 611...................................................................... : األصلية الرمسية الصور حجية ـ 177

 612.................................. : األصلية الرمسية الصورة من املأخوذ الرمسية الصور حجية ـ 171

 618.................................................. : األصلية الصور من املأخوذة الصور صور حجية ـ 172

 618....................................................................... : السابق املدنى التقنني أحكام ـ 178

 616.............................................................................. العرفية األوراق - الثاني الفصل
 616........................... لإلثبات املعدة غري العرفية واألوراق لإلثبات املعدة العرفية األوراق ـ 176

 616.............................................................. لإلثبات املعدة العرفية األوراق - األول الفـرع
 616................................................................ اإلثبات فى وحجيتها صحتها شروط ـ 176

 616......................................... العرفية الورقة لصحة توافرها الواجب الشروط - األول املبحث

 616................................................. : املصرى القانون فى الوحيد الشرط هو التوقيع ـ 171

 611............................................................................. بياض على التوقيع قيمة ـ 176

 616..................... الفرنسى املدنى التقنيـن فـى العرفيـة الورقـة لصحـة آخـران شرطـان ـ 176

 616....................................................... اإلثبات فى العرفية الورقة حجية - الثانى املبحث

 616............................................................................................ : ثالث مسائل ـ 176

 616................................................. الطرفني بني فيما العرفية الورقة حجية - األول املطلب

 616..................................................................................... القانونية النصوص ـ 117

 627....................................... عليها وقع ممن صدورها حيث من العرفية الورقة حجية ـ 111

 628.................................. بها وردت الىت الوقائع صحة حيث من العرفية الورقة حجية ـ 112
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 الفهرس العام

 626............................................... الغري إىل بالنسبة العرفية الورقة حجية - الثانى املطلب

 626................................................................................... للغري مبدئى تعريف ـ 118

 626........... عليها قوع ممن صدورها حيث من الغري إىل بالنسبة العرفية الورقة حجية(  ا)  ـ 116

 626.... بها وردت الىت الوقائع صحة حيث من الغري إىل بالنسبة العرفية الورقة حجية(  ب)  ـ 116

الورقة حتمله الذى التاريخ صحة حيث من الغري إىل بالنسبة العرفية الورقة حجية(  جـ)  ـ 111
 .....................................................................................................................626 

 626........................................................................... : القانونية النصوص(  أوال)  ـ 116

 621.................................. العرفية الورقة تاريخ فى((  بالغري))  املقصود هو من(  ثانياا )  ـ 116

 621...................................... : العرفية الورقة تاريخ إىل بالنسبة((  غرياا ))  يعترب ال من ـ 116

 688.......................................... : العرفية الورقة تاريخ إىل بالنسبة"  غرياا "  يعترب من – 127

 686....................................................................... الغري من يعترب اخلاص اخللف – 121

 686..................................................................... : الغري من يعترب احلاجز الدائن – 122

 686............................................ : الغري من يعترب ال أعسر أو مدينه أفلس إذا الدائن – 128

 667................................................ " : الغري"  يف توافرها يف توافرها الواجب الشروط – 126

 661................................... : التاريخ ثبوت لقاعدة ختضع التي العرفية األوراق(  ثالثاا )  – 126

 668....................................... : ثابتاا  التاريخ بها يصبح التي القانونية الطرق(  رابعاا )  – 121

 661.............................................. بالصور يتعلق فيما العرفية الورقة حجية -الثالث املطلب

 661............................................................ : العرفية األوراق لصور حجية أال األصل – 126

 666.............................. اإلثبات يف قيمة العرفية الورقة لصورة فيهما تكون استثناءان – 126

 666................................................................... : اإلثبات فى وقيمته املؤيد السند - 126

 667........................................................ لإلثبات املعدة غري العرفية األوراق - الثانى الفرع
 667...................................................................................... : األوراق هذه بيان - 187

 661........................................................................... والربقيات الرسائل - األول املبحث

 661................... : يأتى ما على املدنى التقنني من 861 املادة تنص:  القانونية النصوص - 181

 662............................................................................ : اإلثبات فى الرسالة قيمة - 182
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 666....................................................... : بالرسالة حيتج أن إليه للمرسل جيوز مىت - 188

 666................................................................... بالرسالة حيتج أن للغري جيوز مىت - 186

 666................................................................................ اإلثبات فى الربقية قوة - 186

 661................................................................................. التجار دفاتر - الثانى املبحث

 661..................................................................................... القانونية النصوص - 181

 666............................................................................... التجارية الدفاتر - األول لباملط

 666................................................................................................ : مسألتان - 186

 666................................................................ تنظم وكيف التجارية الدفاتر هى ما - 186

 617................................................................. : عليها واإلطالع التجار دفاتر تقديم - 186

 612......................................................... اإلثبات فى التجارية الدفاتر قوة - الثانى املطلب

 612................................................................................. التجارية الدفاتر حجية - 167

 612................................................................................. عليه حجة التاجر دفرت - 161

 618......................................................................... له حجة التاجر دفرت يكون قد - 162

 616.................................................................. املنزلية واألوراق الدفاتر - الثالث املبحث

 616..................................................................................... القانونية النصوص - 168

 611...................................................................... املنزلية واألوراق الدفاتر هى ما - 166

 611................................................... لصاحبها حجة تكون ال املنزلية واألوراق الدفاتر - 166

 616............................................ صاحبها على حجة تكون قد املنزلية واألوراق الدفاتر - 161

 616................................................................ املدين ذمة برباءة التأشري - الرابع املبحث

 616..................................................................................... القانونية النصوص - 166

 667...................................................... اجلديد التقنني نص من ويستخلص:  حالتان - 166

 661............................................................الدائن يد فى سند على التأشري -األول املطلب

 661....... : شرطان ، الدائن يد فى سند على للتأشري احلجية تتوافر حىت يشرتطن:  شرطان - 166

 661..................................... الدين سند على املدين ذمة برباءة تأشرية – األول الشرط - 167

 668................................................ الدائن حيازة فى دائماا  الند بقاء - الثانى الشرط - 161
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 الفهرس العام

 666..................................................... الشرطان توافر إذا السند على التأشري حجية - 162

 661........................................... املدين يد فى خمالصة أو سند على التأشري - الثانى املطلب

 661.................................................................................................... شرطان - 168

 املدين ذمة بباءة خمالصة على أو للسند أصلية نسخة على الدائن خبط تأشري – األول الشرط - 166
: ....................................................................................................................661 

 666............................ : املدين حيازة فى املخالصة أو السند نسخة وقوع – الثانى الشرط - 166

 666.................................................................... الشرطان توافر إذا التأشري حجية - 161

 666............................... السابق املدنى التقنني فى املدين حيازة فى سند على التأشري - 166

 
  الثانى الباب

 القضائية والقرائن البينة - احملدودة القوة ذات اإلثبات طرق 

 666................................... ( إحالة)  املتممة اليمني – احملدودة القوة ذات اإلثبات طرق - 166

 666......................................... اإلثبات قوة حيث من القضائية والقرائن البينة تعادل - 166

 666..................................................................... القضائية والقرائن البينة -األول الفصل
 666.......................................................................... ( الشهادة أو)  البينة – األول الفرع
 666................................................................ معنيان هلا البينة:  للبينة معنيان - 117

 666................................................................................... البينة أنواع - األول املبحث

 666.................................................................................................. الشهادة - 111

 666..................................................................................... السماعية الشهادة - 112

 667..................................................................................... بالتسامع الشهادة - 118

 662............................................................................. العامة بالشهرة الشهادة - 116

 668.............................................. البينة تقدير فى الواسعة القاضى سلطة - الثانى املبحث

 668............................................................................. الكتابة من أضعف البينة - 116

 668........................................................ مستساغاا  بالبينة اإلثبات كان إذا ما تقدير - 111

 666................................. اإلثبات فى ومنتجة باحلق متعلقة الوقائع كانت إذا ما تقدير - 116
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 661.................................................... البينة مساع فى تتبع الىت القواعد - الثانى املبحث

 661.......................................................................... املرافعات قانون مباحث من - 116

 661................................................... الشهود لسماع التحقيق إىل القضية حتال كيف - 167

 661.................................................................................... الشهود تسمع كيف - 161

 666.............................................................................. القضائية القرائن - الثانى الفرع
 666................... : يأتى ما على املدنى التقنني من 676 املادة تنص:  القانونية النصوص - 162

 666................................................................ القرائن من نوعان – القرينة تعريف - 168

 666................................. تقديرها فى القاضى وسلطة القضائية القرينة عناصر - األول املبحث

 666.......................................... عنصران القضائية للقرينة:  القضائية للقرينة عنصران - 166

 667............................................... الثابتة الواقعة من إثباتها املراد الواقعة استنباط - 161

 661.................................. بالبينة إثباته جيوز ما إال القضائية بالقرائن يثبت أن جيوز ال - 166

 662......... قانونية قرائن إيل قضائية قرائن من وحتوهلا عام بوجه القرائن تكييف - الثاني املبحث

 662.............................................................................. عام بوجه القرائن تكييف - 161

 662.......................................................... قانونية قرائن إيل القضائية القرائن حتول - 167

 666............................................................ اإلثبات يف والقرائن البينة قوة -الثاني الفصل
 666.............................................................................. حمدودة وقوة مطلقة قوة - 161

 666......................................................... والقرائن للبينة املطلقة اإلثبات قوة - األول الفرع
 666..................................................................... املادية القانونية الوقائع - األول املبحث

 666................................... لإلثبات الكتابة فرض علي تستعصي املادية الوقائع طبيعة - 162

 666..................................................................................... املادية الوقائع أنواع - 168

 666.......................................................................... النظر تستوقف مادية وقائع - 166

 666............................................................ التجارية القانونية التصرفات - الثاني املبحث

 666................................ التجارية القانونية التصرفات يف بالقرائن بالبينة اإلثبات جواز - 166

 666........................................ املختصة باحملكمة ال اخلصوم وصفة التعامل بنوع العربة - 161
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جياوزها أو الكتابة خيالف فيما حتي ، وبالقرائن بالبينة إثباتها جيوز التجارية املسائل مجيع - 166
 .....................................................................................................................677 

 671.................................................... والقرائن للبينة احملدودة اإلثبات قوة - الثاني الرفع

 671......................................................................... واالستثناءات العامة القاعدة - 166

 672................................................................................ العامة القاعدة - األول املبحث

 672........................................................................ القاعدة هلذه التارخيي األصل - 166

 676....................................... العام النظام من بشقيها العامة القاعدة هذه تعترب هل - 167

 676 جنيهات عشرة علي قيمتها تزيد قانونية تصرفات يف القرائن أو البينة تقبل ال - األول املطلب

 676................................................................................... : القانونية النصوص - 161

 611.................................................................................. القانوني التصرف حتديد - 1

 611........................................................................................ والعقود االتفاقات - 162

 612................................................... منفردة إرادة عن الصادرة القانونية التصرفات - 168

 618....................................................................................... االلتزام قيمة حتديد - 2

 618......................................................................... جنيهات عشرة البينة نصاب - 166

 616.................................... املطالبة وقت ال التصرف صدور وقت االلتزام بقيمة العربة - 166

 علي تزيد ال قيمته تصرف أساس علي جنيهات عشرة من بأكثر املطالبة – األويل النتيجة - 161
 616................................................................................................ : جنيهات عشرة

 616............................................................. متعددة طلبات علي الدعوي اشتمال - 166

 621............................ جياوزها أو الكتابة خيالف فيما القرائن أو البينة تقبل ال - الثاني املطلب

 621................................................................................... : القانونية النصوص - 166

 622............................................................................... وشروطها القاعدة تاريخ - 277

 628......................................................... لإلثبات أعدت كتابة وجود – األول الشرط - 271

 626........................................... جياوزها ما أو الكتابة خيالف ما إثبات:  الثاني الشرط - 272

 621.......................... : املتعاقدين بني فيما العالقة علي مقصور اإلثبات - الثالث الشرط - 278

 681................................................................................. االستثناءات - الثاني املبحث
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 681.............................................................................. : االستثناءات من نوعان - 276

 681.................................................................... )  ( بالكتابة الثبوت مبدأ - األول املطلب

 681................... : يأتي ما علي املدني التقنني من 672 املادة تنص:  القانونية النصوص - 271

 682......................................................................... : بالكتابة الثبوت مبدأ نطاق - 276

 688........................................................................ : بالكتابة الثبوت مبدأ أركان - 276

 686....................................................................................... مكتوبة ورقة وجود - 1" 

 686........................................................ بالكتابة ثبوت مبدأ تكون ال املادية األعمال - 276

 686......................................................................................... الوفاء يف الشروع - 217

 686................................................................ بالكتابة ثبوت مبدأ تصلح كتابة أية - 211

 681........................................................................................ الباطلة السندات - 212

 681........... اإلجابة عن امتناعه أو لالستجواب احلضور عن اخلصم ختلف - السلبية البيانات - 218

 686............................................................... بالكتابة الثبوت ملبدأ الثابت التاريخ - 216

 686...................................................................... بالكتابة ثبوت مبدأ يعترب ال ما - 216

 686....................................................................... ميثله ممن أو اخلصم من صادرة - 2" 

 686.............................................................................. اخلصم من صادرة الورقة - 216

 661..................................................................... اخلصم ميثل ممن صادرة الورقة - 216

 662....................................................... ميثله ممن وال اخلصم من صادرا يعترب ماال - 216

 668.................................................................................... النقض حمكمة رقابة - 227

 668................................................................................. االحتمال قريب معىن - 221

 666............................... النقض حمكمة لرقابة ختضع ال موضوعية مسألة االحتمال قرب - 222

 666.............................................................. االحتمال قرب تقدير فى ثالثة ضوابط - 228

 666................. إثباتها املراد الواقعة على كامال كتابيا دليال تكون أن املمكن من كان ورقة - 226

 إىل تشري ولكنها إثباتها املراد الواقعة على كامال كتابيا دليال تكون أن ممكنا يكن مل ورقة - 226
 666...................................................................................................... الواقعة هذه
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 إىل تشري ال هى ثم إثباتها املراد الواقعة على كامال كتابيا دليال تكون أن ممكنا يكن مل ورقة - 221
 666...................................................................................................... الواقعة هذه

 666................................. تقدميها من أو الكتابة على احلصول من املانع قيام - الثانى املطلب

 666................... : يأتى ما على املدنى التقنني من 678 املادة تنص:  القانونية النصوص - 226

 667............................................................................. األدبى واملانع املادى املانع - 226

 661.................................................................................................. املادى املانع - 1

 661................................................................................ املادى املانع على أمثلة - 226

 662............................................................. اإلرادة وعيوب العقدية غري االلتزامات - 287

 668.................................................. القانونى التصرف فى طرفا ليس اإلثبات طالب - 281

 668....................................................... املشروع غري والسبب القانون على االحتيال - 282

 666................................................................... بها يلحق وما االضطرارية الودائع - 288

 666...................................................................... عام بوجه املنظورة غري األحداث - 286

 666...................................................................................... العادة به جرت ما - 286

 661................................................................................................ األدبى املانع - ب

 661.......... الكتابى الدليل فى الثغرة اتساع – املوضوع لقاضى موكول االدبى املانع رتقدي - 281

 661........................................................................................ والقرابة الزوجية - 286

 666........................................................................................... : اخلدمة عالقة - 286
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 إبطال دعوى تسميتها فى الدقة عدم ـ البولصية الدعوى عليه بنيت الذى األساس ـ 616
 1226 ..................................................................................................... : التصرفات

 1226 ................................... البولصية الدعوى فى اجلديد املدنى التقنني استحدثه ما ـ 616

 1226 .................................................................... البولصية الدعوى شروط - األول الفرع
 1226 ................................................................................. : القانونية النصوص ـ 616

 1226 .................................................. البولصية الدعوى شروط فى األساسية الفكرة ـ 667

 1287 ........................................................... الدائن إىل ترجع الىت الشروط - األول املبحث

 1287 ..................................................األداء مستحق حقه يكون أن الدائن فى يشرتط ـ 661

 1281 ......................... البولصية الدعوى استعمال يستطيع األداء مستحق حقه دائن أى ـ 662

 1282 .......................................فيه املطعون التصرف إىل ترجع الىت الشروط - الثانى املبحث

 1282 ........................................................................................... : ثالثة شروط ـ 668

 1282 ............................................................................... قانونى تصرف - ألولا املطلب
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 1282 ......................................................................... : املادية األعمال فى طعن ال ـ 666

 1282 ............................................................... قانونى تصرف فى الطعن يكون إمنا ـ 666

 1288 ......... اخلصومة عن اخلارج واعرتاض القسمة فى التدخل ـ البولصية للدعوى صورتان ـ 661

 1288 ............................................................................... مفقر تصرف - الثانى املطلب

 1288 .......................................... التزاماته فى يزيد أو املدين حقوق من ينقص تصرف ـ 666

 1286 ....................... : بعض دون الدائنني لبعض والوفاء حق دون آخر على دائن تفضيل ـ 666

 1286 ............................................. التزاماته إنقاص أو حقوق زيادة من املدين امتناع ـ 666

ا يكون أن جيب املدين فيه تصرف الذى احلق ـ 667
ا
 1286 .................................... للدائن مفيد

 1286 ................................................... الدائن حلق الوجود فى تال تصرف - الثالث املطلب

 1286 ............................................................. املدين غش بشرط الشرط هذا ارتباط ـ 661

 1286 ..................................................................... : املباشرة غري بالدعوى مقارنة ـ 662

شهره بتاريخ ال التصرف صدور وبتاريخ استحقاق بتاريخ ال الدائن حق وجود بتاريخ العربة ـ 668
 ................................................................................................................... 1286 

 1267 .................................. : الدائن حلق التاريخ فى نال املدين تصرف أن إثبات كيفية ـ 666

 1261 ......................................................... املدين إىل ترجع الىت الشروط - الثالث املبحث

 1261 .................................................................................... : رئيسيان شرطان ـ 666

 1261 ........................................................................................ األعسار - األول املطلب

 1261 ................................................ إعساره فى يزيد أو إعساره بسبب املدين تصرف ـ 661

 1262 .......................................................................................... اإلعسار إثبات ـ 666

 1262 ................................... مرونة من عليه ينطوى وما البولصية الدعوى فى اإلعسار ـ 666

 1266 ........................................ امليدن تريد ـ الدعوى رفع وقت إىل اإلعسار بقاء وجوب ـ 666

 1266 .......................................................................... والتواطؤ الغش -  الثاني املطلب

 1266 ..................................................................................... : عام بوجه الغش – 667

 1261 ....... : معاوضة التصرف كان إذا بالغش التصرف له صدر من وعلم املدين غش يشرتط - 661

 1266 ............ تربعاا  التصرف كان إذا املدين له تصرف من نية سوء وال املدين غش يشرتط ال - 662
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 1266 ........................................................................................... : اخللف خلف - 668

 1267 ................................................................ والتربعات املعاوضات بني التمييز - 666

 1261 ......................................................... البولصية الدعوى فى التقادم - الرابع املبحث

 1261 ..... الفرنسى املدنى التقنني وفى السابق املدنى التقنني فى البولصية الدعوى تقادم - 666

 1262 ......................................... : اجلديد املدنى التقنني فى البولصية الدعوى تقادم - 661

 1268 ........................................ : الزمان فى السابق التقنني مع اجلديد التقنني تنازع - 666

 1268 .............................................. البولصية الدعوى على ترتتب الىت اآلثار - الثانى الفرع
 1268 ................................................................................. : القانونية النصوص – 666

 1266 ......................................................................... : البولصية الدعوى طبيعة - 666

 1261 ............................................. الدائن إىل بالنسبة البولصية الدعوى أثر - األول املبحث

 1261 .............................................. : حقه استوفى إذا الدعوى فى الدائن مضى عدم - 177

 1266 ................................... بهم أضراراا  التصرف صدر الذين الدائنني مجيع استفادة - 172

 1211 ..............................................................................بالتعويض الدائن رجوع - 178

 1211 ................ املدين له تصرف ومن املدين إىل بالنسبة البولصية الدعوى أثر - الثانى املبحث

 1211 .......................................................................... فيه املطعون التصرف حكم - 176

 1211 .................................................................... قائماا  فيه املطعون التصرف بقاء - 176

: العامة القواعد وتطبيق الدائن حق فى نفاذه عدم مبدأ مع التصرف قيام مبدأ تعارضى - 171
 ................................................................................................................... 1212 

 1218 ........................................ : املباشرة غري والدعوى البولصية الدعوى بني مقارنة - 176

 1216 ........................................................................)  (الصورية دعوى -  الثالث الفصل
 1216 ........................................................................................... ثالث مسائل - 176

 1216 ................................................................................ الصورية حتديد - األول الفرع
 1216 ........................................................................... : وأنواعها الصورية معىن - 176

 1216 ........................................................................................ املطلقة الصورية - 117

 1216 ............................................................................ : التسرت بطريق الصورية - 111
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 1216 ............................................................................ : املضادة بطريق الصورية - 112

 1216 ............................................................................ التسخري بطريق الصورية - 118

 1211 ................................................................................. الصورية حتقق شروط - 116

 1211 ................................................................ مشابهة حاالت عن الصورية متييز - 116

 1216 ..................................................................................... : الصورية منطقة - 111

 1216 .............................................................................. الصورية أحكام - الثانى الفرع
 1216 ................................................................................... القانونية النصوص - 116

 1216 ................................العام واخللف املتعاقدين إىل بالنسبة الصورية أحكام - األول املبحث

 1216 ............................................................................. له وجود ال الظاهر العقد - 116

 1267 ........................................................................... : احلقيقى بالعقد والعربة - 116

 1261 .................................. فيه توافرها الواجب والشروط احلقيقى العقد أثبات وجوب - 127

 1262 ...................................................... الغري إىل بالنسبة الصورية أحكام- الثانى املبحث

 1262 ................................................................... الصورية فى الغري هو من حتديد - 121

 1261 ................................................................. : املسترت بالعقد يتمسك أن للغري - 122

 1266 ...................... : ذلك فى مصلحة له كانت إذا الظاهر بالعقد يتمسك أن أيضاا  وللغري - 128

 1267 .................... املسترت بالعقد يتمسك وغري الظاهر بالعقد يتمسك غري بني التعارض - 126

 1261 .......................................... اإلثبات وطرق الدعوى حيث من الصورية - الثالث املبحث

 1261 ............................................................................................. الدعوى حيث من

 1261 .......................................................................... الصورية دعوى يف اخلصوم – 126

 1262 ............................................................. الصورية دعوى فى الصادر احلسم أثر - 121

 1262 .......................................................................... الصورية دعوى تفادى عدم - 126

 1262 ............................................................................... )  ( اإلثبات طرق حيث من - 2

 1262 ................................................................................................ : حالتان - 126

 1268 .............................. : له ممثل أو الطرفني أحد من مرفوعة الدعوى – األوىل احلالة - 126

 1266 ...................................................... الغري من مرفوعة الدعوى – الثانية احلالة - 187
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 1266 ...... املباشرة غري والدعوى البولصية الدعوى من بكل الصورية دعوى مقارنة - الثالث الفرع
 1266 ................................................................................... املقارنة من الغرض - 181

 1266 ............................................ البولصية بالدعوى الصورية دعوى مقارنة - األول املبحث

 1266 ........................................................................................ إمجالية مقارنة - 182

 1266 ............................................................... الدعويني بني ما التفصيلية الفروق - 188

 1267 .......................................املباشرة غري بالدعوى الصورية دعوى مقارنة - الثانى املبحث

 1267 .......................................................................................... : الشبة وجوه - 186

 1267 ......................................................................................... : اخلالف وجوه - 186

 1261 ....................................................................... )  ( احلبس فى احلق - الرابع الفصل
 1261 .......................................................................... احلبس فى احلق تكييف – متهيد

 1261 ........................................................................... احلبس فى احلق نشأ كيف - 181

 1262 ................................................... الفرنسى املدنى القانون فى احلبس فى احلق - 186

 1268 ................................................ : السابق املصرى املدنى التقنني فى احلبس حق - 186

 1266 .......................................... : اجلديد املصرى املدنى التقنني فى احلبس فى احلق - 186

 1266 ....................................................................... احلبس فى احلق نشوء - األول الفرع
 1266 ................................................................................. : القانونية النصوص - 167

 1266 .................................... احلبس فى احلق لنشوء توافرها الواجب الشروط - األول بحثامل

 1266 .................................................................... احلبس فى احلق لنشوء شرطان - 161

 1266 .................................................................. : متقابالن دينان – األول الشرط – 162

 1872 ................................................ : الدينني بني ما االرتباط قيام - الثانى الشرط - 168

 1876 .................................. : شرطية توافر عند احلبس فى احلق الدائن يستعمل كيف - 166

 1876 ........................................................ احلبس فى احلق على تطبيقات - الثانى املبحث

 التطبيقات ندرة - عليها صوصمن غري وتطبيقات القانون فى عليها منصوص تطبيقات - 166
 1876 ............................................................................................................ األوىل

 1876 .................................................. القانون فى عليها منصوص تطبيقات - األول املطلب
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 1876 ................................................. التبادىل أو القانونى االرتباط على تقوم تطبيقات - 1

 1876 ................................................................... : العقد تنفيذ بعدم الدفع مبدأ - 161

 1871 ....................................................................... : املبيع حبس فى البائع حق - 166

 1871 .................................................................... : الثمن حبس فى املشرتى حق - 166

 1871 .... : للعني واملشرتى املؤجر من كل مواجهة فى املؤجرة العني حبس فى املستأجر حق - 166

 قبل اإلجيار إنهاء بسبب التعويض من يستحق ما الستيفاء العني حبس فى املستأجر حق - 167
 1876 .................................................................................................. : مدته انقضاء

 1876 .................................................. املوضوعى أو املادى االرتباط على تقوم تطبيقات - 2

 1876 ........................ املصروفات من عليها أنفقه ما السرتداد العني حبس فى احلائز حق - 161

 1876 ...................................... : بناءه يعيد أن بعد السفل حبس فى العلو صاحب حق - 162

 1876 .......................................... القانون فى عليها منصوص غري تطبيقات - الثانى املطلب

 1876 ............................................................... احلصر سبيل على ال تذكر تطبيقات - 168

 1817 ................................................. التبادىل أو القانونى االرتباط على تقوم تطبيقات - 1

 1817 ....................... األجرة حبس فى املستأجر وحق املؤجرة العني حبس فى املؤجر حق - 166

 1817 ......................... استحدثها الىت للتحسينات املؤجرة العني حبس فى املستأجر حق - 166

 1817 ............................................................... به قايض ما حبس فى املتقايض حق - 161

 1811 ........................... العوض حبس فى له املوهوب وحق اهلبة حبس فى الواهب حق - 166

 1811 ........................... : األجرة حبس فى العمل رب وحق العمل حبس فى املقاول حق - 166

 1811 .. ذمته فى للموكل ما حبس فى الوكيل وحق والتعويض األجرة حبس فى املوكل حق - 166

 1811 ........... للمستعري ذمته فى ما حبس فى املعري وحق العارية حبس فى املستعري حق - 117

 1812 ....... : الوديعة حلافظ ذمة فى ما حبس فى املودع وحق حبسها فى الوديعة حافظ حق - 111

 1812 ...........................................................: فسخه أو العقد إبطال حالة فى احلبس - 112

 1818 ........................................................................... : الفضالة حالة فى احلبس - 118

 1818 .................................................. املوضوعى أو املادى االرتباط على تقوم تطبيقات - 2

 1818 ........................................................................ : االلتصاق حاالت فى احلبس - 116
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 1816 ..................................................................... : املؤجرة للعني املشرتى حبس - 116

 1816 ............................................ : الضائع أو املسروق املنقول حبس فى املشرتى حق - 111

 1816 ...................................................................... : العني حبس فى املنتفع حق - 116

 1816 ................................................ احلبس فى احلق على ترتتب الىت اآلثار - الثانى الفرع
 1816 ................................................................................... القانونية النصوص - 116

 1811 ....................................................................... للعني احلابس حقوق - األول املبحث

 1811 ............................................................... بالغري وعالقته باملالك احلابس عالقة - 116

 1811 ................................................................ مبالكها العني حابس عالقة - األول املطلب

 1811 .............................................................................. مالكها عن العني حبس - 167

 1816 .................................................... للحابس امتياز حق مبجرده احلبس يعطى ال - 161

 1816 ........................................................................................ الثمرات حبس - 162

 1816 ............................................................... بالغري العني حابس عالقة - الثانى املطلب

 1816 .................................................................................. : العاديون الدائنون - 168

 1816 ......................................................................................... : اخلاص اخللف - 166

 1816 ................................................................... للعني احلابس واجبات - الثانى املبحث

 1816 ......................................................................................... : ثالثة واجبات - 166

 1827 ...................................................................... : احملبوسة العني على احملافظة - 161

 1821 ........................................................................... : الغلة عن احلساب تقديم - 166

 1821 .................................................................................. : احملبوسة العني رد - 166

 1822 ................................................................... احلبس فى احلق انقضاء - الثالث فرعال
 1822 ................................................................................. : القانونية النصوص - 166

 1828 .................................................. تبعى بطريق احلبس فى احلق انقضاء - األول بحثامل

 1828 .............................................. به املضمون احلق بانقضاء احلبس فى احلق انقضاء - 167

 1828 .............................................................................. : بالتقادم االنقضاء عدم - 161

 1828 ................................................ أصلى بطريق احلبس فى احلق انقضاء - الثانى املبحث
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 1828 ..................................................................... : أصلى بطريق االنقضاء أسباب - 162

 1828 ............................................. : باحلبس املضمون باحلق للوفاء كاف تأمني تقديم - 168

 1826 ............................................................................... : احملبوسة العني هالك - 166

 1826 ................................................. العني على احملافظة من بالتزامه احلابس إخالل - 166

 1826 ............................ يديه من طوعاا  العني خروج – احلبس فى حقه عن احلابس نزول - 161

 1826 ................................................................................. )  ( اإلعسار -اخلامس الفصل
 1826 ........................................................................................................... متهيد

 1826 ........................................................................... التجارى واإلفالس املدنى اإلعسار

 1826 ...................................... اجلديد املدنى التقنني وفى السابق املدنى التقنني فى اإلعسار

 1826 ........................................................................... التجارى اإلفالس مقومات - 166

 1826 ............................. ذكرها تقدم الىت املدينة والوسائل التجارى اإلفالس بني مقارنة - 166

 1826 ................................................................... املدنى واإلعسار التجارى اإلفالس - 166

 1887 ................................................................ السابق املدنى التقنني فى اإلعسار - 167

 1881 ........................................................... احلديثة التشريعات فى اإلعسار تنظيم - 161

 1882 ........... القانونى واإلعسار الفعلى اإلعسار - اجلديد املدنى التقنني فى اإلعسار تنظيم - 162

 1886 ............................................................................. اإلعسار حالة شهر - األول الفرع
 1886 ................................................................................... اإلعسار شهر دعوى - 168

 1886 ......................................................................... اإلعسار دعوى طرفا - األول حثاملب

 1886 ................................................................................. : القانونية النصوص - 166

 1881 .................................................................... : املعسر املدين هو عليه املدعى - 166

 1886 ................................................................................. : اإلعسار إثبات عبء - 161

 1886 ...................................................... : اإلعسار شهر فى التقديرية احملكمة سلطة - 166

 1886 ..................................................... الدائنني – أحد – اإلعسار دعوى فى املدعى - 166

 1886 ................................................. نفسه املدين هو اإلعسار شهر دعوى فى املعدى - 166

 1886 .............. : نفسها تلقاء من احملكمة به تقضى وال العامة النيابة تطلبه ال اإلعسار شهر - 677
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 1886 .................................................................. اإلعسار دعوى إجراءات - الثانى املبحث

 1886 ................................................................................. : القانونية النصوص - 671

 1867 .............................................................اإلعسار بشهر باحلكم املختصة احملكمة - 672

 1867 ..................... واالستئناف املعارضة مواعيد تقصري - السرعة وجه على الدعوى نظر - 678

 1861 .......................... الكافة على حجة وهو كاشف ال منشئ اإلعسار بشهر الصادر احلكم - 676

 1862 .................................... اإلعسار بشهر الصادر للحكم القانون نظمها الىت العالنية - 676

 1868 ..................................................... اإلعسار حالة على ترتتب التي اآلثار -الثاني الفرع
 1868 ..................................................................................... : اآلثار من نوعان – 671

 1868 ......................................................................... املدين إىل بالنسبة -  األول املبحث

 1868 ................................................................................. : القانونية النصوص – 676

 1866 ....................................................... : دائنيه حق فى املدين تصرفات نفاذ عدم - 676

 1861 ........................................... التبديد بعقوبة املعسر املدين فيهما يعاقب حالتان - 676

 1861 ......................................................................... : املعسر للمدين نفقة تقدير - 617

 1866 .................................................................... الدائنني إىل بالنسبة - الثانى املبحث

 1866 ................................................................................. : القانونية النصوص - 611

 1866 ................................................................. مجاعية إجراءات ال فردية إجراءات - 612

 1866 .......................................................................................... : الديون آجال - 618

 1866 ....................................................................... : االختصاص حقوق نفاذ معد - 616
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 الوسيـــط 

 فـى شـرح القانـون المدنــي

 

 الجزء الثانى  

 

 نظريـة 

 اإللتـزام بوجـه عــام 

 

 اإلثبــات ـ آثــار اإللتـــزام 

 

 دار القلــــم 

 بيـروت ـ لنبـان   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطـة البحـث

 نظرية اإللتزام على فكرة التصرف القانونـي والواقعة القانونية ـ إقامة1

 

ـيي التصييرف القييانوني والواقعيية القانونييية والتمييييز فيمييا بينهمييـا : إتجييـه الفقييـه الحييديث إلييى العناييية بييالتمييز بييين التصييرف 2

بعيد أن أحيس األهميية البالغية لهيذا التميييز  (fait juridique, mqteriel)والواقعيـة القانونيية أو الماديية  (acte juridque)القيانوني 
(2191)

  . 

 

فالتصرف القانونى هو اإلرادة تتجه إلى إحداث أثر قيانونى معيين ، فيرتيب القيانون عليهيا هيذا األثير. مثيل ذليك العقيد ، فهيو 

ومثيل ذليك أيضيا الوصيية ، فهيى تصرف قانونى يقوم على تطابق إرادتين ، وقد ينشئ الحقوق الشخصية أو يكسيب الحقيوق العينيية . 

تصرف قانونـى يقوم على إرادة منفردة ، ويكسب الحقوق العينية . والوفاء واإلبراء ، األول تصرف قانونى يقوم على تطابق إرادتين 

أو حيق ، والثانى تصرف قانونى يقوم على إرادة منفـردة ، وكالهما يقضى الحقوق الشخصية والنزول عن حق انتفاع أو حق ارتفياق 

رهـن ، وهو إرادة منفردة ، يقضى الحقوق العينية وإجازة العقد القابل لإلبطال ، وقبول المنتفع لما إشترط فى مصلحتـه، وإقيرار رب 

العمل لتصرف الفضولى ، كل هذه تصرفـات قانونيـة ، وفيهيا جميعيا نيرى إرادة منفيردة تتجيه إلحيداث أثير قيانونى : تصحييـح العقيـد 

طـال ، أو تأكيد الحق الشخصى الناشئ من االشتراط لمصلحة الغير وجعله غير قابل للنقـص ، أو تحوييـل الفضوليـى إليـى القابـل لإلب

                                                 
(

2191
لقيناها ال نقصد إلى معالجة موضوع التصرف القانونى والواقعة القانونية ، فهو موضوع جد دقيق ، وليس مكانه هنا وقد سبق أن عالجناه فى دروس أ( 

لقانونى والواقعة بقسم الدكتوراه بجامعة القاهرة ، وهى الدروس التى سنشير إليها من وقت إلى آخر . وسبق أيضا أن أشرنا إلى التمييز ما بين التصرف ا

 القانونية ، وإلى أنهما هما المصدران لجميع الروابط القانونية ، فى كتابنا ))نظرية العقد(( وفى الجزء األول من هذا )) الوسيط(( . 
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الحقيوق 1وكيـل ، ونـرى من ذلـك أن التصـرف القانوني ، سواء قام علـى تطابـق إرادتيـن أو قـام عيـلى إرادة منفيـردة ، قيـد ينشيئ $

 لعينية ، وقد يقضيها جميعاً ، وقد يرتب آثاراً قانونية أخرى . الشخصية ، وقد يكسب الحقوق ا

  

والواقعة القاونية هى واقعة مادية يرتب القانون عليها أثراُ . وقد رأينا فى الجزء األول من هيذا الكتياب أنهيا قيد تكيون واقعية 

دة اإلنسيان كالبنياء والغيراس . وإذا كانيت واقعية طبيعية ال دخل إلرادة اإلنسيان فيهيا كيالموت ، وقيد تكيون واقعية إختياريية حثيت بيإرا

إختيارية ، فقد يقصد اإلنسان من ورائها إحداث األثر القانونى المترتيب عليهيا كاالسيتيالء والحييازة وقيد اليقصيد اإلنسيان مين ورائهيا 

لمستحق ، وقيد يقصيد عكيس هيذا األثير إحداث األثر القانونى المترتب عليها كاالستيالء والحيازة ، وقد ال يقصد هذا األثر كدفق غير ا

كالعمل غير المشروع . وسواء كانت الواقعة القانونية طبيعية أو إختيارية ، وسواء قصد أثرها القانونى أو لم يقصد أو قصيد عكسيه ، 

الشخصيية ، كميا هيو  فهى دائما واقعة مادية ، وليست إرادة كما هى الحال فى التصرف القانونى . وقد تنشئ الواقعة القانونية الحقيوق

 األمر فى العمل غير المشروع واإلثـراء بال سبب . وقـد تكسب الحقـوق العينية ، كما هو األمـر فى الحيازة والمـوت 

. وقيد  (abandon)) الميراث( وقد تقضى الحقيوق الشخصيية ، كميا فيى إتحياد الذمية . وقيد تقضيى الحقيوق العينيية ، كميا فيى التيرك 

نية أخرى ، كما فى القرابة وهى مانع من موانع اليزواج ، وفيى الجيوار ويحيد مين إسيتعمال حيق الملكيية ، وفيى نيزع تحدث آثاراً قانو

الحيازة وتيرتب عليه قطع التقادم ، وفى حالة القصر ويترتب عليها وقف التقادم ، وفى إلحاق المنقول بالعقار لخدمته ويحول المنقيول 

انونييية ، كالتصييرف القييانونى ، قييد ينشييئ الحقييوق الشخصييية ، وقييد كسييب الحقييوق العينييية ، وقييد إلييى عقييار بالتخصيييص . فالواقعيية الق

 يقضيها جمعيـاً ، وقد يرتب آثار قانونية أخرى . 

 

والمقابليية فيمييا بييين التصييرف القييانوني والواقعيية القانونييية هييى ، كمييا قييدمنا ، مقابليية مييا بييين اإلرادة والعمييل المييادى . فحيييث  

دة إلحداث أثر قانونى فأحثه القانون ، فيثم تصيرف قيانونى . وحييث وقيع عميل ميادى وليو خالطتيه اإلرادة فرتيب علييه تمحضت اإلرا

 القانون أثراً ، فثم واقعة قانونية . وقد أشرنا فى الجزء األول من هذا الكتاب إلى ميا يتوسيط التصيرف القيانونى والواقعية القانوينية مين

 اقعة مركبة كالشفعة . واقعة مختلطة كاالستيالء ، وو

 

 

رأينيا فيميا قيدمناه كييف  ـ التصرف القانونى والواقعة القانونية هما المصدران اللذان ينشئان كل الحقوق وكل الروابـيـط القــانونييـة :1

ن الليذان ينشيئان أن التصرف القانونى والواقعة القانونية يمتدان إلى آفاق واسعة ، ويحلقان فى جمييع نيواحى القيانون . فهميا المصيدرا

الحق الشخصى ، هما المصدران اللذان يكسبان الحق العينى ، وهما اللذان يقضيان كال من الحق الشخصى والحيق العينيى ، ويرتبيان 

فوق ذلك آثاراً أخرى غير كسب الحقوق وقضائها . وال ينحصر أثرهما فى دائرة المعامالت المالية ، بل يجاوزها إلى دائرة األحيوال 

صية . وال يقفان عند حدود القانون الخاص ، بل إن لهما أثراً بالغ األهمية فى ميدان القانون العام . فأية ناحية من نواحى القيانون الشخ

استعرضتها إال وتجد التصرف القانونى جمعييه ييتلخص فيى مسيألتين : الحيق ومصيدره . وإليى الييوم نحين نرتيب مسيائل القيانون مين 

ه المسائل تتجميع حيول الحيق اشخصيى وحيول الحيق العينيى ، ونقسيم مباحيث القيانون إليى قسيمين رئيسييين ، ناحية الحق ، فنجعل هذ

أحدهما يتناول نظرية االلتزام والعقود أى الحقوق الشخصية ، واألخر يتعلق بيالحقوق العينيية مين أصيلية وتبعيية . وهيذا هيو الترتييب 

فهل حان الوقت لنختط خطة أخرى ، فنرتب مسائل القانون من ناحية مصدر الحق ،  التقليدى الذى جرى عليه التقنين المدنى الجديد .

ال من ناحية الحق ذاته ؟ ومصدر الحق هو التصرف القانونى والواقعية القانونيية كميا رأينيا ، فتتيوزع جمييع مسيائل القيانون عليهميا ، 

دهما يختص بنظرية التصرف القانونى واآلخير بنظريية الواقعية وتنقسم مباحث القانون إلى قسمين رئيسيين غير القسمين األولين ، أح

 القانونية ؟ 

هذا ما ينادى به بعض الفقهاء ، وما حاوله فى مدى ضيق محدود ، وفى غير حظ كبيير مين التوفييق ، لجنية تنقييح   

التقنين المدنى الفرنسى 
(2191)

ترتييب مسيائل القيانون إذا نحين أقمنيا  . وقبل أن تتخذ موقفاً فى هذه المسألة الدقيقية ، ننظير كييف يكيون 

 هذا الترتيب على فكرة  التصرف القانونى والواقعة القانونيـة . 

 

 ـ ترتيب مسائل القانون على أساس فكرة التصرف القانوني والواقعة القانونية : 9 $5

 

قعية القانونيية ، بيدال مين قياميه ونرسم هنا الخطوط الرئيسية لترتيب جديد لمسائل على أساس فكيرة التصيرف القيانونى والوا

 على فكرة الحق الشخصى والحق العينى ، لنرى ما يؤدى إليه هذا التقسيم الجديد من النتائج . 

                                                 
(

2191
 222ـ ص  19شارة إليها ص أنظر )) التصرف القانونى والواقعة القانونية (( وهى الدروس التى ألقيناها بقسم الدكتوراه بجامعة القاهرة وسبقت اال( 

 .  259ـ ص  299وص 
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وقد سبق أن رسمنا الخطوط الرئيسية لهذا الترتيب الجديد على النحو اآلتى 
(2197)

  : 

سم األول فى التصرف القانونى والقسم الثانى فى الواقعة تقسم مسائل القانون المدنى فى المعامالت إلى قسمين رئيسيين : الق 

القانونية . ويتفرع كل من هذين القسمين إلى بابين : الباب األول فى أركان التصيرف أو أركيان الواقعية ، والبياب الثيانى فيى آثيار كيل 

 منهما . 

  

التعبير عنها ـ اإلرادة الباطنة واإلرادة الظاهرة ( اإلرادة ومظهر 2وتعالج فى باب أركان التصرف القانونى المسائل اآلتية ) 

( المحيل وتعيدده 1( أوصاف اإلرادة من شيرط وأجيل وتضيامن وعيدم قابليية لالنقسيام )9( عيوب اإلرادة )5( األهلية )9( الشكل )1)

 ( إثبات التصرف القانونى. 7( السبب ، وهنا يدرس التصرف المجرد )1من محل تخييرى ومحل بدلى )

  

وتعالج فيى بياب آثيار التصيرف القيانونى : ) ا ( اآلثيار بالنسيبة إليى األشيخاص ) ب ( اآلثيار بالنسيبة إليى الموضيوع . وفيى  

( الخلف 9( االشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير )1( النيابة فى التعاقد )2اآلثار بالنسبة إلى األشخاص تعالج المسائل اآلتية : )

( إنشياء اإللتيزام ) العقيد واإلرادة 2( الدائن ـ وفى اآلثار بالنسيبة إليى الموضيوع تعيالج المسيائل اآلتيية : )9) ( الخلف العام5الخاص )

( إنهياء االلتيزام ، ويبحيث هنيا الوفياء ) بميا يتضيمنه مين تنفييذ عينيى 9( نقل االلتيزام ) حوالية الحيق وحوالية اليدين ( . )1المنفردة ( )

( إنشياء 5ث التجدييد واإلبيراء ، ألن هيذه األسيباب الثالثية النقضياء االلتيزام هيى تصيرفات قانونيية )وتعويض وإكـراه مالى ( كما يبح

( أى أثر قانونى آخير كاآلثيار التيى تترتيب عليى األعيذار واألجيازة وإقيرار 9الحق العينى ونقله وإنهاؤه ) العقد والوصية والتنازل ( )

 العقد . 

 

 

( 1( التمييز الدقيق ما بين الواقعة القانونية والتصيرف القيانونى )2قانونية المسائل اآلتية : )وتعالج فى باب أركان الواقعة ال $9

 ( إثبات الواقعة القانونية . 5( محاولة حصر الوقائع القانونية )9الوقائع البسيطة والمركبة والمختلطة )

( إنشاء االلتزام ، وهنا تبسط القواعد المتعلقة بالعمل غير المشروع 2وتعالج فى باب آثار الواقعة القانونية المسائل االتية : ) 

( إنهاء االلتزام ، وهنا تبسط القواعد المتعلقة بالمقاصية 1واإلثراء بال سبب والوقائع األخرى التى يرتب القانون عليها إنشاء االلتزام )

( إنشياء الحيق العينيى ونقليه 9الذمة واستحالة التنفيذ والتقادم ، ألن هيذه األسيباب األربعية النقضياء االلتيزام هيى وقيائع ماديية ) واتحاد

( اى أثير قيانونى آخير ، كقطيع 5وإنهاؤه ، وهنا تبسط القواعد المتعلقية باالسيتيالء والمييراث وااللتصياق والشيفعة والحييازة والتقيادم )

 حيازة ووقفه لمانع قانونى وانتقال الرهن إلى التعويض بهالك العين المرهونة . التقادم بترك ال

  

ـ مزايا هذا الترتيب وعيوبه : وال شك فى أن هذا الترتيب الجديد يحيدث انقالبياً خطييراً فيى الخطيط المألوفية لمعالجية هيذه 5 

الجميع ميا بيين اإلرادة وأوصيافها مين شيرط وأجيل وتضيامن  المسائل. فهناك مسائل تقاربت بعد أن كانت متباعدة ، كما هو األمير فيى

وعدم قابلية لالنقسام ، وكما هو األمر فى التقريب ما بين المحل وتعدده من محل تخييرى ومحل بدلى ، وفى هيذا كليه وضيوح أكبير . 

ذ العقد واإلرادة المنفيردة يعالجيان فيى وهناك مسائل تباعدت بعد أن كانت متقاربة ، كما هو األمر فى التباعد ما بين مصادر االلتزام إ

التصرف القانونى والعمل غير المشروع واإلثراء بال سبب يعالجان فى الواقعة القانونية ، وفى هذا تنسيق أدق ، وكميا هيو األمير فيى 

المقاصية واتحياد الذمية  التباعد ما بين اسباب انقضاء االلتزام فالوفاء والتجديد واإلبراء أسباب انفصلت عن أسباب أخيرى مماثلية هيى

واستحالة التنفيذ والتقادم ، وهذا التشتيت ألجزاء الموضيوع الواحيد ينطيوى عليى شيئ مين الغميوض ز ومين ثيم كانيت هيذه التغيييرات 

األساسية من شأنها ، كما قدمنا ، أن تطمس معالم النظريات المأولفة . وهى تختلف فى حظها من التوضيح ، فبعضها يجعيل الغيامض 

عليى أن شييئاً فيـى وسييـط هيذه التحيويرات الخطيـيرة يبييرز فيـى وضيوح . هيو أنييه ال  اً ، وبعضها يقلب الواضح غامضاً  واضح

اليدائن فيى أميوال مدينيه ، ولتقيرر أن مجميوع هيذه األميوال   1يمكن االستغناء مطلقاً عن نظريية لاللتيزام فيـى ذاتيه ، لنبيين حقيوق  $

ن من دعاوى بالنسبة إلى هذه األميوال . كميا ال يمكين االسيتغناء عين اسيتعراض الحقيوق العينيية ، ضمان عام للدائن ، ولتحدد ما للدائ

األصلية منها والتبعية ، حقاً حقاً ، لتقرير مقومات كل حق وخصائصه وآثاره
(2195)

  . 

نيتظم جمييع نيواحى ونحن ممن يؤمنون بأن نظرية التصرف القانونى والواقعة القانونيية ال بيد مين صيياغتها نظريية شياملة ت 

القانون ، بل نحن من العاملين على ذلك والمساهمين فيه بما فى الجهد من طاقة . ولكن حتيى الييوم ليم يوفيق الفقيه المصيرى وال الفقيه 

، وإقامية الفرنسى إلى صياغة هذه النظرية . لذلك ال نرى بداً ـ فى الحالة الحاضرة للفقه ـ من إلتزام الترتيب التقليدى لمسيائل القيانون 

هذا الترتيب على فكرة الحق الشخصى والحق العينى ال عليى فكيرة التصيرف القيانونى والواقعية القانونيية . وهيذا ميا جرينيا علييه فيى 

                                                 
(

2197
 . 251ـ ص  252)) التصرف القانونى والواقعة القانونية (( دروس الدكتوراه (( دروس الدكتوراه المشار إليها ـ ص ( 

(
2195

 .  259ـ ص  251)) التصرف القانونى والواقعة القانونية (( دروس الدكتوراه المشار إليها ص ( 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

الجزء األول من هذا الكتاب ، فعالجنا مصادر االلتزام ، وجمعنا فى صعيد واحد ما بين التصرف القانونى فى العقد واإلرادة المنفيردة 

 واقعة القانونية فى العمل غيرالمشروع واإلثراء بال سبب . وبين ال

 

 وااللتزام فى ذاته   ـ الرجوع إلى التقسيم التقليدى ـ مصادر االلتزام  2

  

 ـ نظرية االلتزام ـ مصادر االلتزام وااللتزام فى ذاته : 9 

الواقعية القانونيية ليم تيتم صيياغتها . فالمعيامالت المدنيية سنبقى إذن أمناء على التقسيم التقليدى ، ما دامت نظرية التصيرف القيانونى و

 تدور كلها حول قسمين ريسيين : الحق الشخصى )نظرية االلتزام( والحق العينى . 

 ونظرية االلتزام بدورها تتناول مصادر االلتزام ـ وقد فرغنا من معالجتها ـ ثم االلتزام فى ذاته ، وهو ما نعالجه اآلن .  

 

 

تزام فى ذاته : وااللتزام فى ذاته ـ مجيرداً عين مصيدره ـ هيو موضيوع دراسيتنا فيى الجيزئين الثيانى والثاليث مين هيذا ـ االل1 $1

 )الوسيط( . 

 

ذلك أن االلتزام ـ أيا كان مصدره ـ يمكن النظر إليه فى ذاته من حيث إنه يولــد آثاراً قانونية ، سواء فى صورته البسيطة أو  

بما يلحـقه مـن األوصاف ، ومن حيث جواز انتقاله من دائن إلى دائين أو مين ميدين إليى ميدين ، ومين حييث فى صورة أخـرى معدلـة 

 انقضاؤه فإن مصير كل التزام إلى الزوال . وقيل هذا وذاك يجب إثبات االلتزام إذا وقع فيه نزاع حتى يتمكن الدائن من المطالبة به . 

( إثبيات 9( انقضياء االلتيزام )5( انتقيال االلتيزام )9( أوصياف االلتيزام )1االلتيزام )( آثيار 2فيجتمع لنا إذن أقسام خمسة : ) 

 االلتزام . 

  

 ـ تقديم قسم اإلثبات : ونبدأ بقسم اإلثبات ، ثم تعقبه األقسام األخرى . 1

 

تزام ال على االلتزام ذاتيه وقد قدمنا اإلثبات على غيره من األقسام ـ خالفاً للمألوف ألن اإلثبات إنما ينصب على مصادر االل 

. وقيد فرغنييا مين معالجيية هييذه المصيادر ، فيكييون منطقيياً أن نعييالج عقييب ذليك مباشييرة طيرق إثباتهييا . بييل إن اإلثبيات ال ينصييب علييى 

آلثيار مصادر االلتزام فحسب ، إذاهو يتناول التصرف القانونى والواقعة القانونية فى مجموعهما وفيما يترتب عليهما من توليد جميع ا

 القانونية فى كل نواحى القانون . فنظرية اإلثبات إذن نظرية عامة ، مثلها فى ذلك مثل التصرف القانونى والواقعة القانونية . ومكانهيا

 الطبيعى إنما هو فى القسم العام من التقنيين . فيإذا ليم يتيسير ، ألسبيـاب عملييـة سيأتيـى ذكرهـيـا ، معالجتهيا فيى مكانهيا الطبيعيى ، وليم

يتيسر كذلك معالجتها قبل نظرية االلتزام ـ وقد كان هيذا أيضياً منطقيياً إذ هيى تتنياول إثبيات الحقيوق الشخصيية والحقيوق العينيية عليى 

السواء ـ فال أقل من معالجتها ، بعد أن وضعت فى نظرية االلتزام ، عقب مصادر االلتيزام ، طبيعيياً ، قبيل أن نيتكلم فيى آثيار االلتيزام 

 نتقاله وانقضائه ، أن نبين كيف يثبت وجود هذا االلتزام إذا نوزع فيه . وأوصافه وا

 

فالترتيب الذى سنجرى عليه فى معالجة هذه األقسام الخمسة هو إذن البيدء ، باإلثبيات ، ويعقبيه اآلثيار فاألوصياف فاالنتقيال  $7

ديم قسيم اإلثبيات عليى األقسيام األخيرى لالعتبيارات التيى فاالنقضاء . وحن فى هيذا نتيابع تبوييب التقنيين الميدنى الجدييد ، فيميا عيدا تقي

 قدمناها . 

 

ـ موضوعات هذا الجزء الثانى من الوسيط ك وقد كان منطقياً ان نجمع هذه األقسام الخمسة فى جزء واحد ، لنقابيل بيذلك  7 

الخمسة . ولكننيا تبينيا أن جزئياً واحيداً يضييق مصادر االلتزام ، وقد عولجت فى الجزء األول ، بااللتزام فى ذاته ويتناول هذه األقسام 

ثيـة بجميع هذه األقسام . فلم يسعنا إال أن نفرد الجزء الثانى من الوسيط لقسمين منها ـ قسم االثبات وقسم اآلثار ـ مرجئين األقسيـام الثال

 األخـرى ـ األوصـاف واالنتقـال واالنقضـاء ـ لمعالجتها فى الجزء الثالث . 
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 االثبــــات - القســـــم األول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خطة البحث

ـ نقدم لإلثبات بنظرة عامة فيى تعريفيه ومكانيه فيى القيانون والمبيادئ الرئيسيية التيى تقيوم عليهيا قواعيده . ونسيتعرض فيى 5 

 القسم الثانى من هذه المقدمة مسائل اإلثبات الثالث : محل اإلثبات ومن يحمل عبئه وطرقه المختلفة . 

، عالجنا مسائله بالتفصيل فى أبيواب ثالثية . نبحيث فيى البياب األول فإذا ما تهيأت للقارئ فكرة عامة عن اإلثبات فى جملته  

ة منها الكتابة ، وفى الباب الثانى البينية والقيرائن القضيائية ، وفيى البياب الثاليث اإلقيرار واليميين والقيرائن القانونيية وييدخل فيهيا حجيي

 لتبويب .   األمخر المقضى . وسنبين فى نهاية المقدمة األساس الذى يقوم عليه هذا ا
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مقدمــة  
(2159)

 

 ـ نظرية عامة فى اإلثبات  1

 أوال ـ تعريف االثبات وأهميته ومكانه فى القانون 

 ـ تعريف االثبات وأهميته : 1

 ـ تعريف االثبات :11

 اإلثبات ـ بمعناه القانونى ـ هو إقامة الدليل 

على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارهاأمام القضاء ، بالطرق التى حددها القانون ، 
(2152)

  . 

                                                 
(

2159
 Raoul de la)ـ راؤول دى ال جراسيرى  2777فى اإلثبات فى القانون المدنى والقانون الجنائى سنة  (Bonnier)بونييه  ع األساسية :بعض المراج( 

Grasserie)  ـ تفنيه  2521فى اإلثبات فى المواد المدنية والجنائية فى القانون الفرنسى والتشريعات األجنبية سنة(Thevenet) ية تعديل جديد فى النظر

) بالفرنسية ( ـ  2515( ـ الدكتور محمد صادق فهمى فى االثبات فى القانون المقارن رسالة من باريس سنة  211ص  2595التقليدية لإلثبات ) المجلة العامة 

ع الشخصى للقاضى رسالة من ـ الدكتور على راشد فى االقتنا 2599فى صياغة الدليل القانونى وبخاصة فى القانون المدنى سنة  (jean dabia)جان دابيا 

فى نظرية االثبات والطرق الفنية الحديثة  (reulos)ـ رويلوس  2551فى تقدير األدلة أما القضاء سنة  (Gorphe)) بالفرنسية( ـ جورف  2551باريس سنة 

فى المبادئ العامة لتطبيق القانون  (Henri motulsky)( ـ هنرى موتلسكى 197ص  2557فى نسخ المستندات )المجلة الفصلية فى القانون التجارى سنة 

ص  2599بعض المالحظات على تطور األوضاع الشكلية ) متفرقات ريبير سنة (Jacques flour)ـ جاك فلور  2557الخاص تطبيقاً نهجياً باريس سنة 

. وهذا غير المؤلفات المبسوطة المعروفة فى شرح  2599فى القرائن فى القانون الخاص باريس سنة  (roger decottignies)( ـ روجيه ديكوتينس 59

طبعة خامسة ـ بودرى وبارد الجزآن الثالث والرابع طبعة ثالثة ـ بالنيول  21القانون المدنى الفرنسى ، ونذكر منها بنوع خاص : أوبرى ورو وبارتان جزء 

طبعة ثانية ـ بيدان ويرو الجزء التاسع طبعة ثانية ـ دى باج ) فى شرح القانون البلجيكى( الجزء الثالث طبعة ثانية ـ وغير  وريبير وجابولد الجزء السابع

 طبعة ثانية .  المؤلفات الوجيزة المعروفة : بالنيول وريبر وبوالنجيه طبعة ثالثة ـ كوالن وكابيتان وجوليو دى المورانديير )طبعة عاشرة :( ـ جوسران

ان مرقس وفى الفقه المصرى األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة ـ األستاذ أحمد نشأت فى االثبات )طبعة خامسة( ـ الموجز للمؤلف ـ األستاذ سليم 

جميعى فى نظام االثبات فى  فى أصول االثبات )طبعة ثانية( ـ االستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى االثبات فى المواد المدنية )طبعة ثانية( ت األستاذ عبد الباسط

لألستاذ أحمد إبراهيم  القانون المدنى المدنى المصرى وانظر أيضا نظرية االثبات فى القوانين العربية لألستاذ حسين المؤمن ـ وطرق القضاء فى الفقه االسالمى

  159ـ ص  125جز للمؤلف ص ( المو2وعند االشارة إلى المؤلفات التى تكرر طبعها نشير إلى الطبعة التى ذكرناها هنا )

(
2152

  159ـ ص  125الموجز للمؤلف ص ( 
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 الفهرس العام

 ـ ما يستخلص من هذا التعريف ـ أهمية االثبات :11 

 ويستخلص من هذا التعريف األمور األربعة اآلتية :  

وال بيأن (  اإلثبات بمعناه القانونى هو غير اإلثبات بمعناه العيام . فاإلثبيات بيالمعنى العيام يتخصيص بيأن يكيون أميام القضياء 2)        

يكون بطرق محددة . بل هو طليق من هذه القيود.   فالباحث فى التاريخ يستجمع أدلته على صحة الوقيائع التاريخيية التيى يقررهيا مين 

المستندات التى تحت يده او من أية طريقة أخرى يراها كافية لإلثبات. وهذا هيو شيأن الباحيث فيى أى عليم . وقيد غليب عليى العليم فيى 

يييرة أن تكييون أدلتييه تجريبييية ، يتلمسييها الباحييث فييى المعامييل وعيين طريييق االستقصيياء وباالسييتخالص الصييحيح ميين تطوراتييه األخ

 اإلحصاءات الدقيقة . فاإلثبات التاريخى ، واإلثبات العلمى ، واإلثبات بوجه عام ، ال ترد عليه قيود اإلثبات القضائى . 

 

من وجيوده . فاإلثبيات القضيائى مقييد فيى طرقيه وفيى قيمية كيل طريقية  ويختلف اإلثبات القضائى عن اإلثبات غير القضائى 

منها . أما اإلثبات غير القضائى فال قيد علييه كميا قيدمنا. واإلثبيات القضيائى متيى اسيتقام مليزم للقضياى ، فيتعيين علييه ان يقضيى بميا 

 ول عـن أداء العدالـة يؤدى إليه هذا اإلثبـات مـن النتـائج القانونيـة ، وإال كـان فـى إمتنـاعه نكـ

(deni de justice)  أما اإلثبات غير القضائى فال يتعين فيه على الباحث أن يأخذ بنتائج محددة ، بل هو حر فى البحيث . ثيم إن ميا .

ثبييت عيين طريييق القضيياء يصييبح حقيقيية قضييائية يجييب التزامهييا وال يجييوز االنحييراف عنهييا ، وهييذا مييا يسييمى بحجييية األميير المقضييى 

(autorite de la chose jugee) ًميا    . أما ما ثبت بطريق علمى أو بيأى طرييق آخير فإنيه ال يعتبير حقيقية ثباتية ال تتغيير ، فكثييرا

يستبين أن الحقائق العلمية ليست إال فروضاً غير دقيقة ، ثيم ينكشيف بعيد ذليك خطؤهيا ، ويقيوم مقامهيا حقيائق أخيرى هيى أيضيا قابلية 

للتغيير
(2151)

  . 

ما كان اإلثبات بمعناه القانوتى هو إقامة الدليل أما القضاء بالطرق التى حددها القانون ، وكان اإلثبات القضائى مقيداً ( ول1) 

،  إلى هذا الحد ، فإن الحقيقة القضائية تصبح غير متفقة حتما مع الحقيقة الواقعية ، بل كثيراً ما تنفرج مسافة الخلف ما بين الحقيقتين

األخرى . وفى هذا ما يجعل الحقيقة القضائية فى بعض الحاالت منعزلة عن الواقع ، بل بعيدة عن الحق ، أقرب إلى  وتجافى إحادهما

أن تكون مصطلحاً فنياً منها حقيقة واقعية
(2159)

 . وسنعود إلى هذا المعنى فى موضع آخر .  

آثارها ، فمحل اإلثبات إذن ليس هو الحق ( ولما كان اإلثبات القضائى إنما ينصب على وجود واقعة قانونية ترتبت 9) 

المدعى به وال أى أثر قانونى آخر يتمسك به المدعى فى دعواه ، وإنما هو المصدر القانونى الذى ينشئ هذا الحق أو هذا األثر . 

لقانون عليه أثراً معيناً . والواقعة القانونية التى هى محل اإلثبات يقصد بها هنا معناها العام ، أى كل واقعة أو تصرف قانونى يرتب ا

فالعمل غير المشروع واقعة مادية يرتب القانون عليها التزاماً بالتعويض . والعقد تصرف قانونى يرتب القانون عليه االلتزام الذى 

الواقعة القانونية ـ  اتفق عليه المتعاقدان . وكل من العمل غير المشروع والعقد واقعة قانونية يرتب القانون عليها أثراً ، وهى ـ أى هذه

دون األثر الذى يترتب عليها ، التى تكون محال لإلثبات . ونسعود إلى هذه المسألة ببيان أوفى
(2155)

  . 

ا ( وما دام اإلثبات القضائى هو إقامة الدليل أمام القضاء على الواقعة التى يرتب القانون عليها أثراً ، فمعنى ذلك أن هذه الواقعة إذ5) 

أنكرها الخصم ال تكون حقيقة قضائية إال عن طريق هذا اإلثبات القضائى . فالحق الذى ينكر على صاحبه ، وال يقام عليه دليله 

ليست له قيمة عملية ، فهو والعدم سواء من الناحية القضائية . قد يكون للحق وجود قانونى حتى لو لم يقم عليه الدليل القضائى ، 

 القضائى ، وقد ينتج هذا الوجود بعض االثار القانونية ، ولكن هذا من الندرة بحيث ال يقام له وزن وال يحسب له حساب . 

  

ائى من الناحية العملية . )) فالحق ـ كما تقول المذكرة اإليضاحية لمشروع التقنين المدنى ومن ثم تتبين أهمية اإلثبات القض 

الجديد
(2159)

ـ يتجرد من قيمته مالم يقم الدليل على الحادث المبدئ له ، قانونيا كان هذا الحادث أو مادياً ، والواقع أن الدليل هو قوام  

                                                 
(

2151
مكرر ، وأنظر  1حاشية رقم  155فقرة  21أنظر فى مقارنة دقيقة بين اإلثبات القضائى واإلثبات التعليمى أو التاريخى بارتان على أوبرى ورو جزء  (

ـ األستاذ عبد الباصط جميعى نظام اإلثبات فى  991ص  2297فقرة  5بيدان وبرو ـ  715ـ ص  717ـ ص  2591فقرة  1أيضاً : بالنيول وريبير وجابولد 

 .  51ـ ص  95القانون المدنى المصرى ص 

(
2159

القضائى غلى وقد مر االثبات القضائى فى تاريخ االنسانية بمراحل يضيق المقام هنا عن الخوض فيها. فقد كانت االنسانيةفى طفولتها تلجأ فى اإلثبات ( 

ألدلة ن السحر والشعوذة . ثم لجأت إلى الدين ، من حلف واستدعاء هلل وللقديسين على المبطل من الخصمين . وكان القتال ، بل االنتحار ، من اضروب م

نائية فى فى االثبات فى المواد المدنية والج (Raoul de la Grasserie)القضائية عند بعض األمم فى فجر التاريخ )انظر فى هذا راؤول دى جراسيرى 

 ( . 21ـ ص  5ـ األستاذ أحمد نشأت فى االثبات جزء أول ص  27القانون الفرنسى والتشريعات األجنبية ص 

(
2155

 وقد تغلب العادة فيجرى القلم بذكر إثبات الحق ، والمقصود دائماً هو إثبات الواقعة القانونية التى أنشات الحق. ( 

(
2159

 .  955ص  9مجموعة األعمال الحضيرية ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ثبات من أهم النظريات القانونية واكثرها تطبيقاً فى الحياة العملية . بل هى النظرية حياة الحق ومعقد النفع منه (( . )) ونظرية اإل

التى ال تنقطع المحاكم عن تطبيقها كل يوم فيما يعرض لها من أقضية ((
 (2151)

  . 

 

 ب  ـ مكان االثبات فى القانون  

 ـ انقسام الشرائع إلى طوائف ثالث :12 

ان فى التقنين المدنى وآخر فى تقنين المرافعات . ذلك أن لهذه القواعد ناحيتين ، ناحية موضوعية يتنازع قواعد اإلثبات مكانان ، مك 

هى التى تحدد طرق اإلثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها ومن الذى يقع عليه عبء اإلثبـات ومـاذا يقـوم بإثباته ، وناحية شكلية 

ولألوراق المكتوبة والطعن فيها وللخبرة ولتحليف    21ـرق اإلثبـات فللشهـادة  $هى التى تحدد ما يتبع من اإلجراءات فى تقديم ط

اليمين ولغير ذلك من طرق اإلثبات إجراءات معينة رسمها القانون
(2151)

  . 

  

وقد انقسمت الشرائع فى مكان اإلثبات إلى طوائف ثالث . بعضها يجمع قواعد اإلثبات فى ناحيتيها الموضوعية والشكلية  

عها جميعاً فى تقنين المرافعات ، كما فعل القانون األلمانى والقانون السويسرىويض
(2157)

. وبعضها يضع القواعد الموضوعية فى  

التقنين المدنى والقواعد الشكلية فى تقنين المرافعات ، كما فعل القانون المصرى والقانون الفرنسى وأكثر الشرائع الالتينية
(2155)

  .

د اإلثبات جميعاً الموضوعية منها والشكلية بقانون خاص ، كما فعل القانون اإلنجليزى فيما أسماء بقانون وطائفة ثالثة تفرد قواع

وكما فعل القانون السورى فيما أسماه بقانون البينات (law of evidence)اإلثبات 
(2199)

  . 

 

 ـ بروز القواعد الموضوعية فى اإلثبات ووجوب بقائها فى التقنين المدنى : 13 

تقضى سالمة النظر فى هذه المسألة بتخطى الشرائع التى تضع قواعد اإلثبات بناحيتيها الموضوعية والشكلية فى تقين المرافعات . و 

قد توضع هذه القواعد كلها فى التقنين المدنى تغليباً للناحية الموضوعية على الناحية الشكلية فيلتئم شملها
(2192)

. وقد توزع بين  

                                                 
(

2151
وقد جاء فيه : )) الدليل وحده هو الذى يحيى الحق ويجعله  719ص  2591ص  1. وأنظر : بالنيول وريبير وجابولد  159ص  125الموجز فقرة ( 

لعدم سواء (( . وقد أثرت فى هذا المعنى أقوال مشهورة ، منها )) ما الدليل عليه هو وا (La praeuve seule vivifie le droit et le rend utile)مفيدا (( 

 La prevue est)ـ ويقول أهرنج ك )) الدليل هو قوة الحق ((  (Idem est non esse aut non probari)أو )) يستوى حق معدوم وحق ال دليل عليه (( 

la rancon des duoits)  1ص  2ـ األستاذ سليمان مرقس فى أصول االثبات ص  191ص  2295ص  5ـ أنظر أيضا : بيدان وبرو  . 

(
2151

 .  1995فقرة  9بودرى وبارد ( 

(
2157

وما بعدها ( إلى هذا الرأى . كذلك يبدو ان الدكتور محمد  299ص  2وجزء  127ص  1ويذهب األساتذة كوالن وكابيتان ودى المورانديير ) جزء ( 

،  2259فقرة  5افعات . أنظر أيضاً بيدان ويرو ( يميل إلى وضع قواعد اإلثبات فى تقنين المر 71ـ ص  79صادق فهمى ) اإلثبات فى القانون المقارن ص 

 .  197ص 

(
2155

ـ وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لمشروع التقنين المدنى الجديد فى هذا الصدد ما ياتى : )) والواقع أنه يتضح من استظهار تبويب  151الموجز ص ( 

نزالن منها مكاناً واحدا . فبعض هذه التنقينات يفرد لهما مكانا فى تقنين المرافعات ) مذهب التقنينات المختلفة ومقارنة كل منها باآلخر ، أن اإلثبات والشهر ال ي

حكام بين التقنين التشريعات الجرمانية ( ، وبعض منها يضمن أحكامها تشريعاً مستقال ) مذهب التشريعات االنجليزية واألمريكية ( ، وبعض آخر يفرق هذه األ

مذهب التشريعات الالتينية ( . ويقوم مذهب الفريق األخير من التقنينات على التفريق بين طائفة القواعد المتعلقة بالتنظيم المدنى وتقنين المرافعات ) 

طائفة فعات ز وتشتمل الالموضوعى ، وبين طائفة القواعد المتعلقة بالشكل واإلجراءات ، ويلحق األولى بالتقنين المدنى ، ويقرر الثانية مكاناً فى تقنين المرا

ان أنه يقصد من األولى على األحكام المتعلقة بمحل االثبات ، وبيان من يقع عليه عبؤه ، وتفصيل طرقه ، وأحوال أعمال كل من هذه الطرق . وغنى عن البي

أبرز ما ينهض لتوجيه وضعها فى هذه األحكام بوجه عام إلى اتقاء المنازعات وتأمين ما ينبغى للتعامل من استقرار ، ولعل هذا الغرض الوقائى بذاته هو 

حية الشكل نصوص التقنين المدنى باعتباره األصل الجامع للمبادئ العامة فى القانون . أما ما يتعلق من األحكام باعمال طرق اإلثبات فهو يتصل بنا

خص نطاقاً من األحكام الموضوعية ، وهى تتسم على وجه واإلجراءات وال سيما ما يقوم من هذه الطرق على التحقيق أو الخبرة . وبديهى أن مثل هذه األحكام أ

أن تحل مع  االفراد بطابع قضائى يجعل خطابها ينصرف بوجه خاص إلى من يعهد إليهم بتطبيق القانون والفصل فى المنازعات. فأخلق بها ، والحال هذه ،

 ( .  957ـ ص  951ص  9ت (( . ) مجموعة األعمال التحضيرية سائ ما يتلعق بخصوصيات الشكل واإلجراءات صعيداً واحداً فى تقنين المرافعا

 (  1الوسيط ج  1) م          

(
2199

. أنظر فى مكان اإلثبات فى كل من النظام الالتينى والنظام الجرمانى والنظام  (Law of evidence)وكذلك فعل القانون األمريكى فى قانون اإلثبات ( 

 .  99ـ ص  19طور التاريخى ، رسالة الدكتور محمد صادق فهمى فى اإلثبات فى القانون المقارن ص األنجلوسكسونى ، وذلك من ناحية الت

(
2192
ن المدنى وقد توضع القواعد الموضوعية لإلثبات مع قواعد الشهر فى مكان واحد فى التقنين المدنى . وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لمشروع التقني (

: )) ليس شك فى أن التقنين المدنى هو أنسب مكان لكل ما يتعلق باألحكام الموضوعية فى اإلثبات ، بل وقد يكون فى هذا الوضع الجديد فى هذا المعنى ما يأتى 

ة لشهر (( ) مجموعما يدعو إلى التفكير فى الجمع بين هذه األحكام وبين األحكام الخاصة بشهر التصرفات فى كتاب قائم بذاته يكون عنوانه : فى اإلثبات وا

 ( .  951ص  9األعمال التحضيرية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

نين المرافعات كما تقضى بذلك طبيعة كل طائفة من هذه القواعد . وقد تنفرد بمكان خاص تنعزل به عن سائر التقنين المدنى وتق

التقنينات حتى ال تطغى ناحية من الناحيتين على األخرى . ولكن أن يستقل بها جميعاً تقنين المرافعات فهذا ما ال وجه للنظر فيه 
(2191)

على الناحية الموضوعية  فالناحية الموضوعية من قواعد اإلثبات هى دون شك الناحية  . وال يجوز تغليب الناحية    الشكلية 

البارزة : تعيين طرق اإلثبات وتحديد قيمها وتحميل عبء اإلثبات ألحد الخصمين ، هذا هو اللب فى قواعد اإلثبات ، وهذه كلها 

عرض إطالقا ، ويقع ذلك عند إعداد طرق اإلثبات فيما يعد منها مسائل موضوعية . ثم إن الناحية الشكلية من قواعد اإلثبات قد ال ت

. وقع ذلك أيضا إذا لم يترافع الخصمان فيما تنزعا فيه إلى القضاء بل سويا النزاع بنهما بطريق  (prevue preconstituee)مقدماً 

ودى ال حاجة فيه إلى اإلجراءات التى رسمها القانون لتقديم األدلة
(2199)

  

  

ومتى خلص أن دليل الحق تغلب فيه النزعة الموضوعية غلبة طاهرة ، كان المكان الطبيعى للقواعد التى تحكم هذا الدليل هو التقنين 

 المدنى . فالدليل على الواقعة التى تنشئ الحق أقرب إلى أن يكون وضعاً شكلياً لهذه الواقعة . وال يوجد فرق كبير من الناحية العملية

لى وعقد رضائى ال يجوز إثباته إال بالكتابة . فالكتابة ضرورية فى الحالتين ، وإن كانت الكتابة فى العقد الشكلى تتميز بين عقد شك

 بأنها ترسم على نحو خاص وبأنها واجبة لذاتها فال يقوم 

االتفاق على تعديل الشكل كما يجوز  مقامها اإلقرار أو اليمين كما يصح ذلك فى الكتابة المطلوبة لإلثبات وبأن الطرفين ال يجوز لهما

ذلك فى طرق اإلثبات على النحو الذى سنبينه فيما يلى
(2195)

. ولكن يبقى بعد ذلك أن الكتابة لإلثبات ضرورية من الناحية العملية  

التى تحكم الكتابة  ضرورة الكتابة للشكل . ويخلص من هذا أن القواعد التى تحكم الكتابة لإلثبات يجب أن يكون مكانها بجانب القواعد

للشكل ، وأن قواعد اإلثبات كقواعد الشكل يجب أن يكون مكان كل طائفة منهما هو التقنين المدنى
(2199)

  . 

 

                                                                                                                                                                    
 

(
2191
ى بعض البالد وهذا ما سلم به واضعو تقنين المرافعات الجديد ، إذ قالوا فى المذكرة التفسيرية لمشروع التقنين المذكور إن قوانين المرافعات تجمع ف (

بين القواعد وبين اإلجراءات فى هذا الشأن . ومع ذلك رؤى أن األوروبية بين قواعد اإلثبات الموضوعية وبين إجراءات اإلثبات وأوضاعه لشدة االتصال 

ية الموجودة يقتصر المشروع على األحاطة باإلجراءات فى األوضاع وأن تترك القواعد الموضوعية للقانون المدنى . وقد استتبع هذا رفع النصوص الموضوع

نها وعدم التعرض لبيان األوراق التى تكون حجة حتى يطعن فيها بالتزوير والتى يكفى فى قانون المرافعات الحالى مثل آثار عرض اليمين وحلفها والنكول ع

 اإلنكار للحيلولة دون االحتجاج بها ، وترك ذلك كله للقانون المدنى . 

)) مثال نصت المادة  ويأخذ األستاذ نشأت على واضعى تقنين المرافعات الجديد أنهم بالرغم مما قدموه قد عرضوا إلى بعض القواعد الموضوعية : 

على أن المحكمة أن تقدر ما يترتب على  119على أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيما جائزا قبولها . ونصت المادة  291

الحق فى أعطتا القاضى  175و  111لمادتان ، وا الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى الورقة من إسقاط قيمتها فى االثبات أو إنقاصها

 159جازت المادة أن يحكم بصحة الورقة التى أنكر توقيعها أو طعن فيها بالتزوير إذا اقتنع بذلك من وقائع الدعوى ومستنداتها أو أن يأمر بالتحقيق . وأ

( . وهذه  19ص  19نشأت فى االثبات فقرة  للمحكمة أن تحكم برد أية ورقة وببطالنها إذا ظهر لها بجالء أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير (( ) األستاذ

ليسير على األمثلة التى ساقها األستاذ نشأت إنما تدل على تعذر فصل القاعدة الموضوعية عن قواعد اإلجراءات فى بعض الحاالت الخاصة . فما كان با

صلة اتصاال وثيقاً بما تلتها من قواعد اإلجراءات ، هذا إذا استثنينا واضعى تقنين المرافعات الجديد أن يغفلوا ما أوردوه من هذه القواعد الموضوعية ، فهى مت

 نين المدن . التى تنص على أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ، منتجة فيها ، جائزا قبولها ، فان المكان الطبيعى لهذا النص هو التق 291المادة 

والخبرة ـ تغلب فيهما الناحية اإلجرائية ، فكان مكانهما الالئق من الناحية العملية هو تقنين المرافعات ) كذلك يوجد طريقان لإلثبات ـ هما المعاينة  

 ( .  15فقرى  2قانون األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات 

 

 

 

(
2199

 .  1291فقرة  1ـ بالنيول وريبير بوالنجيه  711ص  2591فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ( 

(
2195

 .  799ص  2597فقرة  1ير وجابولد بالنيول وريب( 

(
2199

ـ ومما يؤكد هذا المعنى ، فى القانون الدولى الخاص ، أن القانون الذى يسرى  11ـ فقرة  15فقرة  2أنظر فى هذا المعنى الستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات ( 

اإلثبات ، من ناحية قواعد اإلسناد ، هو فى منزلة الشكل ، فيسرى  على القواعد الموضوعية فى اإلثبات هو عين القانون الذى يسرى على شكل العقود ، ذلك أن

من التقنين المدنى الجديد على  19قانون البلد الذى تم فيه العقد أو قانون الموضوع أو قانون موطن المتعاقدين أو قانوهما الوطنى المشترك . وقد نصت المادة 

ن البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن )) العقود ما بين األحياء تخضع فى شكلها لقانو

فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  2291فقرة  5أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك (( ) انظر فى هذه المسألة بيدان وبرو 

من التقنين المدنى على أنه ))  11، وقد نصت المادة  (lex fori)إلجراءات الشكلية لإلثبات فيسرى عليها قانون القاضى ( أما ا 711ـ  719ص  2592

 يسرى على قواعد فيه اإلجراءات (( 

ل كتابة ال توجد أو كتابة على أنه ، بالرغم من ذلك ، يجب أن يالحظ أن الحق قد يقوم دون أن يقوم دليله ، بأن يستوجب القانون مثال أن يكون الدلي 

وجوده من طريق لها شكل خاص فتكون باطلة لعدم استيفائها الشكل المطلوب . وعند ذلك يبقى الحق قائما وإن سقط الدليل . وقد يهيأ لصاحب الحق أن يثبت 

ـ  799ص  715ص  2597فقرة  1ول وريبير وجابولد آخر . ومن ثم كان للقول بقيام الحق مع سقوط دليله هذا الوجه من ناحية العمل ) انظر فى ذلك بالني

 ( .  191ص  2295فقرة  5بيدان وبرو 
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 ـ مكان قواعد االثبات الموضوعية فى التقنين المدنى  14 

لنظر . فالتقنين المدنى الفرنسى وضعها على أن مكان قواعد اإلثبات ، الموضوعية منها على األقل ، فى التتقنين المدنى ال يتفق فيه ا

وعلى غيره من    12بين القواعد التى تحكم نظرية العقد ، وال شك فى أن مكان غير مناسب إذ أن قواعد اإلثبات تسرى على العقد  $

مصادر االلتزام األخرى
(2191)

مة لاللتزام. والتقنين المدنى المصرى ـ القديم والجديد ـ وضع هذه القواعد فى النظرية العا 
(2191)

  ،

وهذا مكان أليق . وقد يقال إن نظرية اإلثبات ليست مقصورة على االلتزام ، بل هى نظرية عامة شاملة تتناول مصادر االلتزام 

ومصادر الحق العينى ومصادر روابط األسرة ، وال تقف عند المصادر فحسب إذ هى تحكم أيضا أسباب انقضاء روابط األسرة ، 

مصادر فحسب إذ هى تحكم أيضا أسباب انقضاء الحقوق وكل سبب آخر ينشئ أثراً قانونياً ، بل هى تجاوز منطقة وال تقف عند ال

القانون المدنى إلى غيرها من مناطق القوانين األخرى 
(2197)

. ولكن التقنين المدنى المصرى غلب الناحية العملية وآثرها على  

لى اى سبب ينشئ أثراً قانونيا ، وهذه األسباب يمكن حصرها فى الواقعة القانونية الناحية العلمية . فاإلثبات كما رأينا ينصب ع

والتصرف القانونى . فيكون المكان المنطقى لإلثبات على هذا الوجه هوفى القسم العام منالتقنين المدنى حتى تنبسط قواعده على 

ألفت أن تبحث عن قواعد اإلثبات فى النظرية العامة لاللتزام .  جميع نواحى هذا القانون وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . ولكن الناس قد

   11ثم إن هناك قواعد خاصة إلثبات الحقوق العينية وضعها التقنين المدنى الجديد فى مكانها من نظرية الحيازة . فأصبحت قواعد  $

الشخصية والحقوق العينية على السواء . وتختص  اإلثبات الواردة فى نظرية االلتزام هى القواعد العامة لإلثبات تسرى على الحقوق

 ً  الحقوق العينية ، باإلضافة إلى ذلك ، بقواعد أخرى هى الواردة فى نظرية الحيازة . وفى هذا توزيع لقواعد اإلثبات ، إذا لم يكن دقيقا

ناس ، فلم يجد التقنين المدنى الجديد محال للعدول من الناحية العلمية ، ، فانه يستقيم من الناحية العملية ، وقد جرت به العادة ، وألفته ال

عنه
(2195)

  . 

 

 جـ ـ مقابلة سريعة بين النصوص التقنين المدنى الجديد ونصوص التقنين المدنى القديم فى قواعد اإلثبات  

  

 ـ ترتيب التقنين القديم :  15 

إلثبات عن تلك التى كان التقنين القديم يقررها . وقد قدمنا أن ال يكاد التقنين المدنى الجديد يكون قد استحدث شيئاً هاماً فى قواعد ا

 مكان هذه القواعد فى التقنين الجديد بقى هو عين مكانها فى التقنين القديم . 

                                                 
(

2191
ـ والسبب فى أن التقنين المدنى الفرنسى وضع اإلثبات فى هذا المكان هو أن  197ـ ص  191ص  2259فقرة  5ـ بيدان وبرو  297فقرة  1جوسران ( 

فى صيغة الجمع إثبات جميع  (paiements)حتى دون أن يتدبروا أن بوتييه عنى بعبارة )) طرق الوفاء ((  ، (pothier)واضعى هذا التقنين اقتفوا أثر بوتييه 

ت ديمولومب  1فقرة  2929م  9ـ الرومبير 1ص  9ـ ما كارديه  1999فقرة  9األسباب التى ينقضى بها االلتزام دون أن يقتصر على الوفاء ) بودرى وبارد 

فى كتابه )) القوانين المدنية ـ الكتاب الثالث ـ الباب السادس (( مثال أفضل لالحتذاء من بوتييه ،  (domat)( وكان دوما  72قرة ف 25ـ لوران  272فقرة  15

( 1299يه فقرة ير وبوالنجفإن هذا الفقيه األخير إنما وضع اإلثبات فى المكان الذى وضعه فيه ألنه لم يضع كتاباً فى القانون المدنى جملة واحدة ) بالنيول وريب

 . 

(
2191

 الباب السادس من الكتاب األول فى االلتزامات بوجه عام ، وهذا فى التقنين الجديد . ( 

(
2197

ن القانون وقد جاء فى الموجز فى هذا المعنى ما يأتى : )) فليست نظرية اإلثبات إذن مقصورة على االلتزامات التعاقدية كما قد يوهم ذلك موضعها م( 

وليست مقصورة على االلتزامات بوجه عام ، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية ، كما قد يدل على ذلك مكانها فى القانون المدنى المصرى . بل  المدنى الفرنسى .

األسرة ن بل وابط هى نظرية عامة شاملة ، تتناول العقود ، وتتناول غير العقود من مصادر االلتزامات األخرى ، وتتناول مصادر الحقوق العينية ، ومصادر ر

 ( .  151ـ ص  159ص  129هى تجاوز القانون المدنى إلى غيره من القوانين (( ) الموجز فقرة 

(
2195

. وهذه العادة وما ألفته الناس هما السبب فى أن التقنين المدنى الجديد قد عادل عن إفراد  99ـ فقرة  99فقرة  2قارن األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات ( 

والشهر . وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا اصد ما يأتى : )) على أن مسألة استحسان إفراد كتاب خاص لإلثبات  كتاب خاص لإلثبات

الفرنسى اإليطالى ، لمشروع والشهر ال تزال جديرة بالنظر والتفكير ، وال سيما إذا الالتينية ، وأخصها التقنين الفرنسى والتقنين اإليطالى والتقنين البلجيكى وا

د البالد . أما الشهر فقد نظم وعقد لإلثبات باباً سادساً فى الكتاب الثانى الخاص بالتعهدات والعقود . ولم ير المشروع أن يشذ عن هذا النهج بعد أن استقر فى تقالي

ذه التقنينات فيما بعد عقب األحكام الخاصة بالحقوق العينية . فى أكثر الدول بمقتضى تشريعات خاصة صدرت بعد العمل بالتقنينات المدنية ، ثم أدمجت فى ه

زام ووقف الثانية وقد اختار المشروع هذا الوضع . على أن توزيع أحكام اإلثبات وقواعد الشهر على هذا النحو لم يقصد منه إلى قصر نطاق األولى على االلت

ك األحكام عامة التطبيق ، تسرى على جميع الوقائع القانوية المبدئة للحقوق ، مالية كانت هذه على الحقوق العينية فحسب . فمن المسلم ـ بوجه عام ـ أن تل

م الغير الوقوق عليه من الحقوق أو عينية أو معنوية ، ومن المسلم كذلك أن هذه القواعد ال تقتصر على الحقوق العينية العقارية ، بل ينبغى أن تتناول كل ما يه

 ( .    957ص  9مجموعة األعمال التحضيرية األوضاع القانونية ) 

 

 

 

 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 

وكانت نصوص التقنين القديم غير مرتبة . فقد بدأت بنص فى شأن عبء اإلثبات . ثم بينت المواطن التى يجب اإلثبات فيها بالكتابة 

وتلك التى يجوز اإلثبات فيها بالبينة وبالقرائن . وعرضت بعد ذلك إلثبات التخلص من الدين بتسليم السند وبوجوده تحت يد المدين 

ء . ثم عادت لجواز إثبات أصل الدين بدفع الفوائد . ثم عرضت لليمين المتممة ثم لليمين الحاسمة . ثم رجعت إلى وبالشروع فى الوفا

تعريف المحررات الرسمية والمحررات العرفية مع بيان حجية كل منهما وبيان حجية التاريخ ومتى يكون تاريخاً ثابتاً . ثم عرضت 

ة المدين ومدى حجية هذا التأشير . وعادت بعد ذلك إلى تحديد قيمة صور األوراق الرسمية . للتأشير على سند الدين بما يفيد براء

 وانتقلت فجأة إلى حجية األمر المقضى . ثم عرضت لإلقرار . وانتهت بنص يطلق اإلثبات فى المواد التجارية . 

 

 ـ ترتيب التقنين الجديد : 16

أما التقنين الجديد 
(2119)

ات ترتيباً منطقياً فى الباب السادس من الكتاب األول . فقدم لهذه القواعد بنص فى تحميل فقد رتب قواعد اإلثب 

عبء اإلثبات . وفى فصول خمسة عرض لإلثبات بالكتابة ، فاإلثبات بالكتابة عرف الورقة الرسمية وبين حجيتها وحجية صورها ، 

م انتقل لقيمة بعض األوراق العرفية فى اإلثبات فعرض للرسائل ثم عرف الورقة العرفية وبين حجيتها وحجية التاريخ وثبوته ، ث

ز والبرقيات ودفاتر التجار والدفاتر واألوراق المنزلية والتأشير على السند بما يفيد براءة المدين . وفى اإلثبات بالبينة بين متى يجو

ن حجيتها ، وانتقل إلى حجية األمر المقضى كقرينة وبي  15ذلك ومتى ال يجوز . وفى اإلثبات بالقرائن عرف القرينة القانونية  $

قانونية ، وإلى حجية الحكم الجنائى بالنسبة إلى القضاء المدنى ، ثم عرض للقرائن القضائية . وفى اإلثبات باإلقرار عرف اإلقرار ، 

 مة . وحدد حجيته ، وبين متى يتجزأ . وفى اإلثبات باليمين عرض لليمين الحاسمة ، ثم لليمين المتم

 

 ـ لم يستحدث التقنين الجديد شيئاً جوهرياً فى قواعد اإلثبات : 17 

وفى غير هذا الترتيب المنطقى المتسق لم يستحدث التقنين الجديد شيئاً جوهرياً فى قواعد اإلثبات . بل اقتصر التنقيح على بعض  

مقتضياً أو مبهماً ، وحتى فيما زاده التقنين الجديد من المسائل التفصيلية ، مع تهذيب فى العبارة واألسلوب ، وتوضيح لما كان 

األحكام ، كتحديد الورقة الرسمية والورقة العرفية ودفاتر التجار واألوراق المنزلية وجواز منع توجيه اليمين الحاسمة وجواز إثبات 

المسائلالحنث فيها ، لم يستحدث قواعد جديدة ، ولكنه اقتصر على تقنين القضاء المصرى فى هذه 
(2112)

. وسنعود إلى كل مسألة فى  

 موضعها . 

 

 ـ سريان قواعد االثبات من حيث الزمان : 18 

ومهما يكن من أمر ، فهناك بعض أحكام تفصيلية استحدثها التقنين الجديد كما قدمنا . فنذكر فى هذه المناسبة المبدأ العام فى سريان  

القواعد الجديدة بوجه عام ، تاركين تفصيل سريان كل قاعدة إلى موضعها من هذا  قواعد اإلثبات من حيث الزمان . لنرى متى تسرى

 الكتاب . 

 

أما القواعد الموضوعية لإلثبات ، وهى تلك التى تعين طرق اإلثبات وتبين متى يجوز قبولها وتحدد قيمة كل منها ،  

د إثباته . فلو كان هذا القانون يجيز اإلثبات بالبينة مثال ، جاز فالقانون الذى يطبق هو القانون الذى كان سارياً وقت نشوء الحق المرا

هذا اإلثبات حتى لو كان القانون الجديد وقت رفع الدعوى ال يجيز اإلثبات إال بالكتابة . والعكس صحيح على خالف فى الرأى 
(2111)

 

                                                 
(

2119
الذى كان قاضياً بالمحاكم المختلطة ) انظر  (stenuit)ونوجه النظر منذ اآلن إلى أن الذى وضع المشروع االبتدئى فى اإلثبات هو األستاذ استنويت ( 

( وقد وضع هذا المشروع االبتدائى فى اثنتين وخمسين مادة ، وأرفق بهذه النصوص مذكرة إيضاحية تتمشى معها  1هامش رقم  21الوسيط جزء أول ص 

ى حولتها إلى جزء من المشروع التمهيدى للقانون المدنى هذه بطبيعة الحال . وقد تناولت لجنة تنقيح القانون المدنى هذه النصوص بالمراجعة والتنقيح حت

أدرجت كما هى النصوص بالمراجعة والتنقيح حتى حولتها إلى جزء من المشروع التمهيدى للقانون . ولكن المذكرة اإليضاحية التى وضعها األستاذ استنويت 

ألولى من تنقيح وتعديل . فأصبحت هذه المذكرة ، فى بعض المواضع ، ال تتمش مع فى مجموعة األعمال التحضيرية ، دون مراعاة لما أدخل على النصوص ا

 النصوص النهائية . وسننبه إلى كل مسألة فى موضعها . 

(
2112

 .  12أنظر الوسيط جزء أول ص ( 

(
2111

ى هذا التصرف من حيث شروط صحته وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن القانون الذى كان معموال به وقت إبرام التصرف هو الذى يسرى عل( 

( . ويحدد حجية الورقة المكتوبة القانون القائم وقت صدورها ) استئناف مصر  512ص  19م  2529يونية سنة  19ومن حيث شلكه ومن حيث طرق إثباته ) 

ن المدنى الجديد تنص على أن )) تسرى فى شأن من المشروع التمهيدى للتقني 25( وقد كانت المادة  151ص  951رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  15

ة حذفت فى لجنة المراجعة القرائن القانونية النصوص المعمول بها فى الوقت الذى تم فيه العمل أو الحادث الذى تترتب عليه القرينة القانونية (( ولكن هذه الماد
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 الفهرس العام

التى تعد مقدما  11المبدأ نصت المادة التاسعة من التقنين المدنى الجديد على أن )) تسـرى فـى شــأن األدلة  $ 19. وتطبيقاً لهذا  $

النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل أو فى الوقت الذى كان ينبغى في إعداده ((
(2119)

  . 

  

ريق اإلثبات ، فهذه يسرى عليها القانون القائم وقت نظر الدعوى ولو كان جديداً ، ألن أما اإلجراءات التى تتبع فى سلوك ط 

قوانين اإلجراءات الجديدة تسرى على الماضى
(2115)

  . 

  

 ثانياً ـ المبادئ الرئيسية التى تقوم عليها قواعد االثبات

 

 ـ مبادئ ثالثة : يقوم اإلثبات على مبادئ رئيسية ثالثة :  19 

 ، أى تنظمه قواعد يقررها القانون .  (systeme legal)نظام قانونى ) أ ( فهو 

 .  (neutralite du juge))ب ( ويكون القاضى فيه محايداً ، وهذا هو مبدأ حياد القاضى 

 .  (droit a la prevue))ج ( أما الخصوم فيقومون فيه بالدور اإليجابى ، وهذا هو حق الخصم فى اإلثبات 

 

سنرى ـ أن هناك تعاوناً وثيقاً فى اإلثبات بين القانون والقاضى والخصوم . فالقانون يبين طرق افثبات ويحدد  والواقع ـ كما 

قيمة كل منها . والقاضى يطبق القواعد التى يقررها القانون فى ذلك ، ويتمتع فى تطبيقها بشئ غير قليل من حرية التقدير . والخصوم 

على صحة دعاواهم ، ذلك على الوجه الذى رسمه القانون ، ولكل خصم الحق فى مناقشة األدلة التى  هم الذين عليهم أن يقدموا األدلة

 يقدمها خصمه وفى تنفيذها وفى إثبات عكسها . 

 ونستعرض اآلن هذه المبادئ الثالثة .  

 

                                                                                                                                                                    
( أما طرق اإلثبات التى هى ليست من عمل الطرفين بل يترك أمرها إلى  111ص  2لوضوح حكمها ولعدم الحاجة إليها ) مجموعة األعمال التحضيرية 

كون غير جائز فى هذه الحالة القاضى ، كاالقرار واليمين ، فيسرى عليها القانون الجديد . فلو أن قانوناً جديداً منع اليمين فى حالة معينة ، فمان توجيه اليمين ي

 ( .  115ص  2291فقرة  5د ) بيدان وبرو حى عن واقعة حدثت قبل نفاذ القانون الجدي

 تزيد وإذا خفض قانون جديد نصاب البيئة إلى خمسة جنيهات مثال ، فالتصرفات المبرمة قبل نفاذ هذا القانون الجديد وتزيد على خمسة جنيهات وال 

 2ـ لوران  95فقرة  2ـ ديمولومب  11فقرة  2يجيز ذلك ) ديرانتون على العشرة يكفى فى إثباتها البيئة والقرائن , ألن القانون القائم وقت إبرام التصرف كان 

على عشرة . ( أما إذا رفع قانون جديد نصاب البيئة إلى عشرين جنيها مثال ، فاألصل أن التصرفات المبرمة قبل نفاذ هذا القانون الجديد ، وتزيد  211فقرة 

لى عشرين جنيهاً ، إعماال للقانون القائم وقت إبرام هذه التصرفات دون نظر ألحكام القانون الجديد ، حتى جنيهات ، اليجوز إثباتها بالبيئة ، وإن كانت ال تزيد ع

( . ولكن  211فقرة  2ـ لوران  95فقرة  2ـ ديمولومب  11فقرة  2ال يتأثر مركز الخصمين بهذه األحكام . وبهذا الرأى يقول كثير من الفقهاء ) ديرانتون 

ق ن غلى جواز اإلثبات بالبيئة فى هذه الحالة ألن فتح القانون الجديد لهذا الطريق لالثبات إ،ما كان المقصود منه الكشف عن الحقيقة بطربعض الفقهاء يذهبو

االلتزام )  هذا أصلح ، وال يجوز للمدين فى هذا الفرض أن يدعى أنه كسب حقاً فى أن يتخلص من التزامه بسبب عقم طرق اإلثبات التى كانت قائمة وقت نشوء

. على أن  199ـ ص  115ص  2291فقرة  5ـ بيدان وبرو  211فقرة  2ـ بودرى وهوك فوركارد  11وهامش رقم  217طبعة خامسة ص  2أوبرى ورو 

، فهذه وتلك يحكمها القانون  القائلين بهذا الرأى األخير يقصرونه على الحالة التى نحن بصددها ، وال يعممونه حتى يتناول األوراق المكتوبة والقرائن القانونية

قسم  (Juris-classeur Civil)الذى يكون قائما وقت صدورها أو وقت تمام الحادث الذى ترتبت عليه ) أنظر فى هذا الموضوع جوريس كالسير المدنى 

 ( .  21ـ فقرة  25فقرة  2921مادة  295

القانون القديم . أما الوقائع التى ال تتوافر أدلتها وقت نشوئها ـ وهى الوقائع المادية ـ فهذه يسرى عليها القانون الجديد حتى لو كان قد نشأت فى ظل  

الثانية من المشروع التمهيدى للتقنين وكذلك جواز قبول الواقعة فى اإلثبات يعتبر من النظام العام فيسرى عليه القانون الجديد ، وقد نصت على هذا الحكم الفقرة 

( .  119ص  2المدنى ، ولكن هذا النص حذفته لجنة المراجعة تجنبا للتفصيالت وألن مكانه المناسب هو قانون المرافعات ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 ( .  19ـ ص 12ص  91ـ فقرة  99انظر فى هذا الموضوع الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فى المواد المدنية فقرة 

(
2119

ليل أو فى وكان النص فى المشروع يجرى على الوجه اآلتى : )) تسرى فى شأن األدلة التى تعد مقدما للنصوص المعمول بها فى الوقت الذى يعد فيه الد( 

 ( .  111ص  2عمال التحضيرية الوقت الذى يستطاع أو ينبغى فيه إعداده (( . ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة )) مجموعة األ

(
2115

من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى تنص على ما يأتى : )) تسرى النصوص المتعلقة بإجراءات االثبات من  21وقد كانت الفقرة األولى من المادة ( 

مناسب هو تقنين المرافعات ) انظر المادة األول من تقنين وقت العمل بها على جميع الدعاوى القائمة (( . ولكن هذا النص حذف فى لجنة المراجعة ألن مكانه ال

 المرافعات الجديد (. 
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 أ ـ مبدأ النظام القانونى لإلثبات ـ مذاهب ثالثة 

 الواقعية ـ العدالة واالستقرارـ الحقيقة القضائية والحقيقة  21 

: رأينا فيما تقدم أن الحقيقة القضائية قد تبتعد عن الحقيقة الواقعية ، بل قد تتعارض معها . ورأينا أن السبب فى ذلك أن الحقيقة  

وقد يعرفها بنفسه القضائية ال تثبت إال من طريق قضائى رسمه القانون . وقد يكون القاضى من أشد الموقنين بالحقيقة الواقعية ، 

، معرفة ال يتطرق إليها الشك ، ولكن ينعدم أمامه الطريق القانونى إلثباتها فال يجد بداً من إهدارها واألخذ بسبل القانون فى اإلثبات 

 ومن ثم قد تتعارض الحقيقة القضائية مع الحقيقة الواقعية . 

  

قعية إنما يوازن بين اعتبارين : اعتبار العدالة فى ذاتها ويدفعه إلى والقانون فى تمسكه بالحقيقة القضائية دون الحقيقة الوا 

تلمس الحقيقة الواقعية بكل السبل ومن جميع الوجوه حتى تتفق معها الحقيقة القضائية ، وإعتبار إستقرار التعامل ويدفعه إلى تقييد 

ت وقيمة كل طريق منها ، حتى يأمن جوره إذا مال إلى القاضى فى األدلة التى يأخذ بها وفى تقدير كل دليل فيحدد له طرق اإلثبا

 الجور ، أو فى القليل حتى يحد من تحكمه ، فال تختلف القضاة فيما يقبلون من دليل وفى تقدير قيم األدلة فى األقضية المتماثلة . 

 

 ـ مذاهب ثالثة فى االثبات : 21 

ما ـ اعتبار العدالة واعتبار استقرار التعامل ـ أن نتصور قيام مذاهب ثالثة ويمكن فى الموازنة ما بين االعتبارين اللذين تقدم ذكره 

 systeme)( مذهب يميل إلى اعتبار العدالة ولو بالتضحية فى استقرار التعامل ، وهذا هو المذهب الحر أو المطلق 2فى اإلثبات : )
libre) ( .1 ،ومذهب يستمسك باستقرار التعامل ولو على حساب العدالة ) فيقيد القانون اإلثبات أشد التقييد حتى يستقر التعامل ، وهذا

( ومذهب ثالث هو بين بين ، يزن ما بين االعتبارين ، فيعتد بكل 9. ) (systeme legal)هو المذهب القانونى أو المذهب المقيد 

 .  (systeme mixte)منهما ، وال يضحى أحدهما لحساب اآلخر ، وهذا هو المذهب المختلط 

 ـ المذهب الحر أو المطلق :  22

أما المذهب الحر أو المطلق ففيه ، كما قدمنا ، ال يرسم القانون طرقاً محددة لإلثبات يقيد بها القاضى ، بل يترك الخصوم أحراراً 

وهذا المذهب يقرب  يقدمون األدلة التى يستطيعون إقناع القاضى بها ، ويترك القاضى حراً فى تكوين اعتقاده من أى دليل يقدم إليه .

كثيراً ما بين الحقيقة القضائية والحقيقة الواقعية لمصلحة العدالة . وقد اعتنقته بعض الشرائع فى بدء تطورها ، واعتنقه بعض رجال 

الفقه اإلسالمى
(2119)

ن ، وال تزال الشرائع الجرمانية والشرائع األنجلوسكسونية ) القانون األلمانى والقانون السويسرى والقانو 

 اإلنجليزى والقانون األمريكى ( تأخذ به إلى حد كبير . 

ولكن حظ العدالة فى هذا المذهب ظاهرى أكثر منه حقيقياً . فهو قد يقرب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية إلى مدى  

اإلثبات وتحديد قيمها ، ابتعدت واسع ، ولكن بشرط أن يؤمن من القاضى الجور والتحكم . فاذا جار القاضى أو تحكم فى تعيين طرق 

 الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية أكثر من ابتعادها فى المذهب القانونى أو المقيد ز وننتقل اآلن إلى هذا المذهب . 

 

                                                 
(

2119
خرى ، ونادى بوجوب وقد ثار ابن القيم الجوزية على تحديد الفقهاء لألدلة فى اإلثبات جامداً وتقيدهم بشهادة الشهود وأخذهم بها دون القرائن واألدلة األ( 

ارات العدل وأسفر وجهه بأى طريق كان فثم شرع هللا (( . قال فى أعالم الموقعين : )) إن الشارع فى جميع المواضع ترك اإلثبات حراً ، )) فإذا ظهرت أم

وعباده ويعطلها ، وال  يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التى هى أدلة عليه وشواهد له ، وال يرد حقاً متى ظهر بدليله أبداً ، فيضيع حقوق هللا

اهد ظهور الحق على أمر معين ال فائدة فى تخصيصه مع مساواة غيره له فى ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحاً ال يمكن جحده ودفعه ، كترجيح ش يقف

وداللته هنا  لالحال على مجرد البينة فى صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامه وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثرهوال عادة له بكشف راسه ، فبينة الحا

ظهوره وحرمته . بل تفيد ظهور صدق المدعى أضعاف ما يفيد مجرد البينة عند كل أحد . فالشارع ال يهمل مثل هذه البينة والداللة ، ويضيع حقاً يعلم كل أحد 

لم الفاجر ممكناً من ظلمه وفجوره : لما ظن هذا من ظنه ضعيوا طريق الحكم ، فضاعكثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين ، وصار الظا

ت العدل وأسفر وجهه فيفعل ما يريد ويقول يقوم على بذلك شاهدان أثنان ، فضاعت حقوق كثيرة هلل ولعباده (( . ثم قال فى الطرق الحكمية )) فإذا ظهرت أمارا

لعدل وأماراته وأعالمه بشئ ثم ينفى ما هو أظهر منها وأقوى داللة بأى طريق كان ، فثم شرع هللا ودينه ، وهللا سبحانه علم  وأحكم وأعدل أن يخص طرق ا

بين عباده ، وقيام وأبين اشارة ، فال يجعله منها ، وال يحكم عند وجودها بموجبها ، بل قد بين سبحانه وتعالى بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل 

 من الدين ليست بمخالفة له (( . الناس بالقسط ، فأى طريق ستخرج بها العدل والقسط فهى 
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 ـ المذهب القانونى أو المقيد :  23

المصادر المختلفة للروابط القانونية ، ويجعل لكل  ففى المذهب القانونى أو المقيد يرسم القانون طرقاً محددة تحديداً دقيقاً إلثبات

طريق قيمته ، ويتقيد بكل ذلك الخصوم والقاضى . )) وهذا المذهب ـ كما جاء فى الموجز
(2111)

ـ على ما فيه من دقة حسابية تكفل  

السمع والبصر ، ولكنها ال تصبح ثبات التعامل ، يباعد ما بين الحقائق الواقعة والحقائق القضائية ، فقد تكون الحقيقة الواقعة ملء 

حقيقة قضائية إال إذا استطيع إثباتها بالطرق التى حددها القانون (( . وقد تغلب فى الفقه اإلسالمى المذهب القانونى فى اإلثبات . 

فيجب فى اإلثبات بالبينة شهادة شاهدين ، وال يكتفى بشاهد واحد إال فى حاالت استثنائية
(2111)

الشهادة وجب  ، وإذا توافر نصاب 

األخذ بها دون أن يكون للقاضى حرية فى التقدير ، ويتفاوت نصاب الشهادة من واقعة إلى أخرى فى حدود مقدرة تقديراً يكاد يكون 

 ً حسابيا
(2117)

  . 

 

 ـ المذهب المختلط : 24 

ا جاء فى الموجزوالمذهب المختلط يجمع بين اإلثبات المطلق واالثبات المقيد . )) وأشد ما يكون إطالقاً ـ كم 
(2115)

ـ فى المسائل  

ليل الجنائية ، ففيها يكون االثبات حراً يتلمس القاضى وسائل االقناع فيه من أى دليل يقدم إليه ، شهادة كانت أو قرينة أو كتابة أو أى د

لى حد كبير فى المسائل المدنية فال آخر . ثم يتقيد االثبات بعض التقيد فى المسائل التجارية مع بقائه حراً فى األصل . ويتقيد بعد ذلك إ

يسمح فيها إال بطرق محددة لإلثبات تضيق وتتسع متمشية فى ذلك مع المالبسات والظروف . وهذا المذهب الثالث هو خير المذاهب 

بما أفسخ فيه للقاضى جميعاً ، فهو يجمع بين ثباتالتعامل بما احتوى عليه من قيود ، وبين اقتراب الحقيقة الواقعة من الحقيقة القضائية 

 من حرية التقدير . وقد أخذ القانون المصرى بهذا المذهب مقتفياً فى ذلك أثر 

 الشرائع الالتينية كالقانون الفرنسى والقانون االيطالى والقانون البلجيكى (( . 

 يصل إلى حد يجعل لألدلة قوة قطعية ، ( أن اقتراب الحقيقة القضائية من الحقيقة الواقعية فيه ال2ويالحظ على هذا المذهب أمران : )

وليست حقيقة قاطعة .   idée de probabiliteفال تزال لإلدلة فيه حجة ظنية ، وال تزال الحقيقة القضائية هى مجرد احتمال راجح 

ثبات مقفال أمام القاضى والبد من الناحية العملية االكتفاء بالحجج الظنية ما دامت راجحة ، ألن اشتراط الحجج القاطعة يجعل باب اال

( أن المذهب المختلط يتفاوت فى نظام قانونى عنه فى نظام آخر ، فهو يضع من القيود على حرية القاضى فى تلمس الدليل قليال 1. )

لحقيقة أو كثيراً على قدر متفاوت يختلف باختالف النظم القانونية . فمن النظم ما تقلل من هذه القيود حتى يشتد التقارب ما بين ا

قر القضائية والحقيقة الواقعية فيرجح حظ العدالة ، ومنها ما يزيد فى القيود ولو ابتعدت الحقيقة القضائية عن الحقيقة الواقعية حتى يست

 التعامل . وخير هذه النظم ما وازن بين االعتبارين فى كفتى الميزان ، حتى ال ترجح كفة وتشيل أخرى . 

ب ـ مبدأ حياد القاضى  
(2119)

  

 ـ موقف القاضى من االثبات فى كل من المذاهب الثالثة  25 

: ويتصل بما تقدم موقف القاضى من االثبات . فهو فى المذهب الحر أو المطلق موقف إيجابى ، ينشط القاضى فيه إلى توجيه 

لمقيد موقف سلبى محض ، ال يعدو الخصوم ، واستكمال ما نقص فى األدلة ، واستيضاح ما أبهم منها . وهو فى المذهب القانونى أو ا

 القاضى فيه أن يتلقى أدلة االثبات كما يقدمها الخصوم دون أى تدخل من جانبه ، ثم يقدر هذه األدلة طبقاً للقيم التى حددها القانون ،

لحالة التى قدمه فيها فإذا رأى الدليل ناقصاً أو مبهماً فليس له أن يطلب إكماله أو توضيحه ، بل يجب عليه أن يقدره كما هو فى ا

 الخصوم . وهو فى المذهب 

المختلط ينبغى أن يكون موقفاً وسطاً بين االيجابية والسلبية ، ولكنه يجب أن يكون أقرب إلى االيجابية منه إلى السلبية ، فيباح 

ح ما أبهم من وقائع للقاضى شئ من الحرية فى تحريك الدعوى وفى توجيه الخصوم وفى استكمال األدلة الناقصة وفى استيضا

                                                 
(

2111
 .  151الموجز للمؤلف ص ( 

(
2111

ـ انظر بالنيول وريبير  testis unus. Testis nullusوكذلك كان األمر فى الصدر األول من القانون الفرنسى القديم ، فكان شهادة الواحد ال تصلح ( 

 .  1251فقرة  1وبوالنجيه 

(
2117

 .  929ـ ص  995ص انظر القوانين الفقهيه إلبن جزى ( 

(
2115

  151الموجز للمؤلف ص ( 

(
2119

ـ فإن هذا واجب بداهة على القاضى ـ بل معناه أن يقف القاضى موقفاً سلبياً من كال الخصمين على  (impartialite)الحياد هنا ليس معناه عدم التحيز ( 

 ( .  127، ص  2292فقرة  5)بيدان وبرو  (neutralite)حد سواء 
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 الفهرس العام

ى الدعوى . وال يتعارض ذلك مع تقييد القاضى بأدلة قانونية معينة وبتحديد قيم هذه األدلة ، فإن هذا التقييد يجب أن تقابله حرية القاض

فى تقدير وزن كل دليل فى حدود قيمته القانونية ، حتى يستجلى الحقائق واضحة كاملة
(2112)

  . 

علمه فليس فرعاً عن مبدأ حياد القاضى ، بل هو النتيجة المترتبة على حق الخصوم فى مناقشة أى دليل أما منع القاضى من القضاء ب

 يقدم فى القضية ، وسنرى ذلك فيما يلى . 

 

 ـ مبدأ حياد القاضى فى القوانين الالتينية والقانون المصرى  26 

اتخذت المذهب المختلط فى االثبات . وهة مع ذلك ال توسع على : قد رأينا أن القوانين الالتينية ، والقانون المصرى معها ، قد 

القاضى فى حرية توجيهه للدعوى واستخالص الحقائق من أدلتها القانونية إال إلى مدى محدود ع فالقاضى يستطيع مثال أن يحيل 

 Comparution)وم شخصياً الدعوى على التحقيق من تلقاء نفسه ، كما يستطيع أن يعين خبيراً ، وله أن يطلب إحضار الخص
Personnelle)  وأن يوجه إلى أحدهما اليمين المتممة ،(serment suppletif) .

(2111)
وقد زاد تقنين المرافعات المصرى الجديد  

فى إيجابية موقف القاضى من االثبات فخوله سلطة فى توجيه الدعوى فيما يتصل باآلثار التى تترتب على عدم قيد المدعى لدعواه ، 

شطب الدعوى عند تخلف الخصوم عن الحضور ، وبوقف الدعوى لمدة معينة عند اتفاق الخصوم على ذلك ، وبسقوط الخصومة وب

ال نقطاعها بوفاة أحد الخصوم أو بزوال أهليته أو انتهاء صفته أو وقفها بفعل المدعى أو تقصيره ، ويتقادم الخصومة بخمس سنوات 

من تلقاء نفسه من لم يكن طرفاً فى الخصومة ليرد الدعوى إلى وضعها الطبيعى بعد  91ى$بدال من خمس عشرة ، وبإدخال القاض

أن انحرف بها عنت الخصوم أو إهمالهم ، وباجراءات التحقيق فاذا أحيلت الدعوى على التحقيق أو عين فيها خبير أو طعن فيها 

ى طلب تعجيل يتقدم به الخصم صاحب المصلحةبالتزوير لم يعد سير التحقيق أو السير فى نظر الموضوع موقوفاً عل
(2119)

  . 

 ج ـ مبدأ دور الخصوم االيجابى ـ الحق فى االثبات  

 ـ حق الخصوم فى مناقشة االدلة التى تقدم فى الدعوى ـ ال يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه :  27 

أن أى دليل يقدمه الخصم فى الدعوى يجب أن على أنه مهما يكن من قدر الحرية التى تطلق للقاضى فى االثبات ، فال جدال فى 

يعرض على الخصوم جميعاً لمناقشته ن ويدلى كل برأيه فيه ، يفنده أو يؤيده ، والدليل الذى ال يعرض على الخصوم لمناقشته ال 

يجوز األخذ به
(2115)

. وال يجوز للمحكمة أن تأخذ بدليل نوقش فى قضية أخرى ما لم يناقش فى القضية القائمة 
(2119)

  . 

 

وهذا مبدأ جوهرى من مبادئ التقاضى ، حتى ال تبقى الخصومة مجهلة ، وحتى تتكافأ فرص الخصوم فى الدعوى . ومن ثم كان 

 مرافعات ( .  297للخصم حق طلب التأجيل لإلطالع على المستندات المقدمة من خصمه والرد عليها ) م 

الخصوم ودون أن يدعوهم لحضور المعاينة ومن غير إصدار قرار باجرائها  واليجوز للقاضى أن يقوم بمعاينة مكان النزاع فى غيبة

. ولكن يكفى أن يعرض الدليل على الخصوم لمناقشته ، فإذا لم يريدوا مناقشته فعال فقد نزلوا عن حقهم فى ذلك وصح األخذ 

بالدليل
(2111)

إذا تراضوا عليها وقبلوا مناقشتها. كذلك ال يجوز للقاضى ان يأتى بأدلة من عنده لم تقدمها الخصوم ، إال  
(2111)

  . 

                                                 
(

2112
 .  952ـ ص  995الفصل السابع ص  (Notions fondamentales du droit prive)فكار الرئيسية فى القانون الخاص ديموج فى األ( 

(
2111

 .  157ـ ص  151الموجز للمؤلف ص ( 

(
2119

والدكتور عبد المنعم أحمد ،  15أنظر المذكرة التفسيرية لتقنين المرافعات الجديد . وأنظر الدكتور أحمد أبو الوفا فى المرافعات المدنية والتجارية ص ( 

 .  22ـ ص  29الشرقاوى فى شرح المرافعات المدنية والتجارية ص 

(
2115

م  9ير فال يجوز للقاضى أن يستند إلى أوراق عثرت عليها النيابة العامة دون أن يثبت أن هذه األوراق قد عرضت على الخصوم لمناقشتها ) الرومب( 

( . وال يجوز للمحكمة  95ـ  2ـ  59داللوز  2775نوفمبر سنة  19ـ نقض فرنسى  1991فقرة  9ـ بودرى وبارد  199فقرة  15ـ ديمولومب  29فقرة  2921

( وال بتحقيق  917ـ  2ـ  2599داللوز  2591أبريل سنة  19أن تعتد بكتاب أرسل إلى رئيسها ولم يعرضه الرئيس على الخصوم لمناقشته ) نقض فرنسى 

( . ولكن يجوز لمحكمة االستئناف ، دون أن تفحص من جديد الدليل  557ـ  2ـ  2599داللوز  2599يوليه سنة  15ض فرنسى جنائى لم تناقشه الخصوم ) نق

 155فقرة  21الذى سبق أن فحصته محكمة أول درجة ، أن تستخلص من هذا الدليل نتيجة غير النتيجة التى استخلصتها هذه المحكمة األخيرة ) أوبرى ورو 

 ( .  55ص 

(
2119

. أنظر فى هذه المسألة ـ مناقشة الخصوم لألدلة ـ من ناحية التطور التاريخى رسالة الدكتور محمد  577ص  112فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير ( 

 . 151ـ ص  195صادق فهمى فى االثبات فى القانون المقارن ص 

(
2111

أبريل سنة  19ـ  225ـ  2ـ  57داللوز  2751فبراير سنة  11ة إليه ( ـ ) سبقت اإلشار 95ـ 2ـ  59داللوز  2775نوفمبر سنة  19نقض فرنسى ( 

 .  59) سبقت اإلشارة إليه ( . انظر األستاذ عبد الباسط جميعى فقرة  917ـ  2ـ  2599داللوز  2591

(
2111

إنه لو سمح للقاضى أن يتدخل فى اإلثبات وأن يأتى من عنده بأدلة لم تقدمها  (ter 7حاشية رقم  15ص  155فقرة  21أوبرى ورو  )ويقول بارتان ( 

أن يناقشوها ، الخصوم ، لخشى أن يعدل من طلبات المدعى أو أن يحور فيها ، وليست هذه مهمة القاضى فإذا ما أتى القاضى بأدلة من عنده ، ورضى الخصوم 
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ويترتب على حق الخصوم فى مناقشة األدلة التى تقدم فى الدعوى أنه ال يجوز للقاضى أن يقضى بعلمه . ذلك أن علم  

، القاضى هنا يكون دليال فى القضية ، ولما كان للخصوم حق مناقشة هذا الدليل اقتضى األمر ان ينزل القاضى منزلة الخصوم 

فيكون خصما وحكماً ، وهذا ال يجوز
(2117)

عن القضاء بعلمه ال يرجع إلى موقفه المحايد 95. وقد رأينا فيما تقدم أن امتناع القاضى$ 

فى االثبات ، فان حياد القاضى ال يتعارض ضرورة مع القضاء بعلمه ، وإنما يرجع إلى ما نذكره هنا من حق الخصوم فى مناقشة 

الدليل
(2115)

  . 

 

( حق الخصم 2لدور االيجابى للخصوم فى االثبات ، وما يستتبعه من حقهم فى مناقشة األدلة ، تنظمه قواعد أربع : )وهذا ا 

( وال يجوز إجباره على تقديم 5( ال يجوز ألى خصم أن يصطنع دليال لنفيه )9( حق الخصم اآلخر فى إثبات العكس )1فى االثبات )

 هذه القواعد . دليل ضد نفسه . ونقول كلمة عن كل من 

 

 ـ حق الخصم فى االثبات  28 

: على الخصم أن يثبت ما يدعيه أما القضاء بالطرق التى بينها القانون . فموقفه فى االثبات موقف إيجابى . وليس هذا واجباً عليه 

لة التى يسمح بها القانون تأييداً فحسب ، بل هو أيضاً حق له . فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من األد

 لما يدعيه . فان لم يمكنه القاضى من ذلك كان هذا إخالال بحقه ، وكان سبباً للطعن فى الحكم بالنقض . 

 

( ال يجوز للخصم أن يثبت ما يدعيه إال بالطرق التى حددها القانون . فال يجوز له أن 2ويتقيد حق الخصم فى االثبات بقيود ثالثة : )

بت بالبينة ماال يجوز إثباته إال بالكتابة ، وال يجوز له أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه حيث يكون متعنتاً فى توجيهها . ويجب يث

( 1من األدلة طبقاً لألوضاع ولإلجراءات التى رسمها له القانون . ) 99فيما يسمح له به القانون من طرق االثبات أن يتقدم بما عنده$

ز للخصم أن يطلب إثبات واقعة لم تتوافر فيها الشروط الواجبة ، إذ يجب أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى منتجة فى كذلك ال يجو

( ويبقى للقاضى بعد كل ذلك حرية واسعة فى تقدير قيمة األدلة 9داللتها جائزة االثبات قانوناً . وسنفصل هذه اشروط فيما يلى . )

إذا كانت شهادة الشهود مقنعة ، ويقدر إذا قدم الخصم ورقة ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير  التى تقدم بها الخصم ، فيرى ما

مرافعات ( ، وإذا كانت وقائع  119وغير ذلك من العيوب المادية فى هذه الورقة من إسقاط قيمتها فى االثبات أو إنقاصها ) م 

تقدم بها الخصم اآلخر أو بتزويرها فله أن يمتنع عن السير فى إجراءات الدعوى ومستنداتها كافية القتناعه بصحة الورقة التى 

مرافعات ( ، بل له ولو لم يدع أمامه بالتزوير أن يحكم من  159التزوير التى طلبها الخصم الذى طعن بالتزوير فى هذه الورقة ) م 

مرافعات ( ، كما أن له  159الدعوى أنها مزورة ) م  تلقاء نفسه برد أية ورقة وبطالنها إذا ظهر له بجالء من حالتها أو من ظروف

مرافعات ( ، وإذا رأى أن الدعوى ليست فى  219أن يعدل عما أمر به من إجراءات االثبات أو أال يأخذ بنتيجة هذه االجراءات ) م 

 مرافعات ( .  217حاجة إلى استجواب فإن له أن يرفض طلب االستجواب الذى يتقدم به الخصم ) م 

 

حق الخصم فى اإلثبات يقابله واجب يلقى على عاتق الخصم اآلخر ، بل على عاتق الغير ، فى أال يعطل هذا الحق بعنت منه أو و

سوء نية . ويصل هذا الواجب إلى مدى بعيد ، فيفرض فى بعض الحاالت على الخصم اآلخر أو الغير أن يتقدم مستندات فى حوزته 

 سنعود إلى هذا الواجب بالتفصيل فيما يلى . لتمكين المدعى من إثبات حقه ، و

 

                                                                                                                                                                    
حاشية رقم  11تفاق بين الخصمين ، وهو جائز فى صورة صرحية فيجوز فى هذه الصورة الضمنية ) ص ونزلوا عن حقهم فى االعتراض ، كان هذا بمثابة ا

7 sexies ) وحتى الواقعة المعروفة بالشهرة العامة .(commune renommee)   ( 21البد فيها من إثبات الشهرة العامة وحدها كما يقول أوبرى ورو 

 .  577ص  1ضاً كوالن وكابيتان ومورانديبر ( . انظر أي 5حاشية رقم  11ص  155فقرة 

(
2117

اريخية ولكن هذا اليمنع من أن يستعين القاضى فى قضائه بما هو مقروف بين الناس وال يكون علمه خاصاً به مقصوراً عليه ، وذلك كالمعلومات الت( 

األراضى فى مصر قد أصبحت مملوكة ألصحابها رقبة ومنفعة بعد أن  والجغرافية والعلمية والفنية الثابتة ، فله أن يتسعين فى قضائه بما هو معروف من أن

معروف من أن رى الحياض ال يكون إال دورة زراعية واحدة ، وبأن ثمن القطن كان منخفضاً فى لك منذ عهد سعيد باشا . وبما هو كانت أراضى خراجية وذ

 ( .  21واألحكام التى اشار إليها واألستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص  19 أوقات مرتفعاً فى أوقات أخرى ) أنظر األستاذ عبد الباسط جميعى ص

تأخرين وانظر فى جواز أن يقضى القاضى بعلمه فى الفقه اإلسالمى عند المتقدمين ) فى غير الحدود الخالصة ( وفى عدم جواز ذلك إطالقاً عند الم 

 . 51ت ص  99ة ص األستاذ أحمد إبراهيم فى طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمي

 

(
2115
حظ ذلك بحق وقطع فى ذلك أن القاضى الجنائى ، ودوره فى اإلثبات إيجابى إلى حد بعيد فال يعتبر محايداً ، ممنوع مع ذلك من القضاء بعلمه ، كما ال (

 ( .  17األستاذ عبد الباسط جميعى فى كتابه ))نظام فى اإلثبات القانون المدنى المصرى (( ) ص 
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 ـ حق الخصم اآلخر فى إثبات العكس  29 

: وكل دليل يتقدم به الخصم إلثبات دعواه يكون للخصم اآلخر الحق فى نقضه وإثبات عكس ما يدعيه الخصم . وتطبيقاً لهذه القاعدة 

خصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم من تقنين المرافعات على أن )) االذن ألحد ال 251نصت المادة 

اآلخر الحق فى نفيها بهذه الطريق (( . وإذا كان الدليل الذى قدمه الخصم ورقة مكتوبة ، فان كانت ورقة عرفية كان للخصم اآلخر 

ن للخصم اآلخر أن يطعن فيها بالتزوير . إمضاءه أو أن يطعن فى الورقة بالتزوير، وإن كانت ورقة رسمية كا91أن ينكر خطه أو $

وفى جميع األحوال يجوز للخصم اآلخر ـ فيما ال يتحتم فيه الطعن بالتزوير ـ أن يثبت عكس ما هو ثابت ضده بالكتابة على أن يكون 

فللخصم اآلخر أن يدحض هذه إثبات العكس بكتابة مماثلة وفقاً لألحكام التى قررها القانون . وإذا كان الدليل المقدم قرينة قضائية ، 

القرينة بقرينة مثلها أو بأى طريق آخر . وكذلك الحال فى القرينة القانونية ، فان األصل فيها جواز إثبات العكس ، أما القرائن 

 القانونية التى ال تقبل إثبات العكس فنادرة والبد فى منع إثبات العكس فيها من نص فى القانون . 

 

مين يتصور فيهما تطبيق هذه القاعدة . فاذا تمسك الخصم باالقرار الصادر من الخصم اآلخر ، جاز لهذا وحتى االقرار والي 

الخصم اآلخر أن يتمسك ببطالن هذا االقرار لعدم األهلية أو لغير ذلك من العيوب . وإذا وجه الخصم اليمين الحاسمة للخصم اآلخر ، 

 ين . جاز لهذا الخصم اآلخر أن يرد على خصمه اليم

 

ويتبين من كل ذلك أن األصل فى الدليل الذى يقدمه الخصم تمكين الخصم اآلخر من نقضه ، وأن حق الخصم فى إثبات ما  

 يدعيه يقابله حق الخصم اآلخر فى إثبات العكس . 

 

 ـ ال يجوز ألى خصم أن يصطنع دليال لنفسه  31 

ه حتى يكون دليال عليه . فالورقة المكتوبة حتى تكون دليال على الخصم : األصل أن الدليل الذى يقدم ضد الخصم يكون صادراً من

يجب أن تكون بخطه أو بإمضائه . وإذا كانت الورقة ليست دليال كامال واقتصر أمرها على أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة ، فانه يجب 

 ه فيما بعد . كذلك أن تكون صادرة من الخصم الذى يراد االثباتضده على التفصيل الذى سنبين

 

ومن ثم ال يجوز أن يكون الدليل الذى يتمسك به الخصم صادراص مه هو أو أن يكون من صنعه ، فمن البداهة أن الشخص  

أناس دماء 91ال يستطيع أن يصطنع دليال بنفسه لنفسه . ))ولو يعطى الناس بدعواهم ـ كما جاء فى الحديث الشريف ـ ال دعى $

رجال وأموالهم((
(2179)

. فال يجوز إذن أن يكون الدليل يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته ، او أن يكون ورقة  

من التقنين المدنى على أنه ))ليس ألحد ان  511صادرة منه ، أو مذكرات دونها بنفسه . وتطبيقاً لذلك نصت الفقرة األولى من المادة 

طيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته وال األصل الذى تقوم عليه هذه الحيازة(( . يكسب بالتقادم على خالف سنده ، فال يست

وهذه القاعدة فرع عن مبدأ أعم وأشمل ، هو أن الشخص ال يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه ، ومن استعجل الشئ قبل 

وإذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له برئت ذمة  أوانه عوقب بحرمانه . فالوارث الذى يقتل مورثه يحرم من إرثه ،

المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه ، وإذا كان التأمين على 

فاة الشخص المؤمن على حياته أو الحياة لصالح شخص غير المؤمن له فال يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فى و

مدنى( . ويعتبر الشرط قد تحقق إذا كان الطرف الذى له مصلحة فى أن يتخلف قد حال  191وقعت الوفاة بناء على تحريض منه )م 

 بطريق الغش دون تحققه ، وكذلك ال أثر للشرط الذى تحقق إذا كان تحققه قد وقع بغش الطرف الذى له مصلحة فى أن يتحقق ) م

 من مشروع التقنين المدنى الجديد ( .  977

 

على أن القانون نص فى بعض الحاالت ، لمبررات قدرها المشرع ، على جواز أن يتمسك الشخص بدليل صدر منه هو .  

، غير  من التقنين المدنى من أن ))دفاتر التجار ال تكون حجة على غير التجار 951من ذلك ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة 

أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز 

من  21إثباته بالبينة (( . ومن ذلك ما نص عليه التقنين التجارى من أن دفتر التاجر قد يكون حجة له على التاجر ، إذ تقضى المادة 

تقنين بأنه ))يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية ألجل االثبات فى دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك الدفاتر هذا ال

من تقين المرافعات ـ فى حالة امتناع الخصم  191  97مستوفية للشروط المقررة قانوناً (( . ومن ذلك أخيراً ما نصت عليه المادة  $

                                                 
(

2179
ونظام اإلثبات فى القانون المدنى المصرى لألستاذ عبد الباسط جميعى ص  199أنظر طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمية لالستاذ أحمد إبراهيم ص ( 

59  . 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

زمه القانون بتقديمها ـ من أنه ))إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة فى الموعد الذى حددته المحكمة . . اعتبرت صورة من تقديم ورقة يل

الورقة التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة ألصلها ، فان لم يكن خصمه قد قدم صورة منالورقة جاز األخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو 

بموضوعها((
(2172)

  . 

 

 وز اجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسن اال فى حاالت معينةـ ال يج 31 

 Nemo): قدمنا أن ال يجوز للخصم أن يصطنع دليال لنفسه . ويقابل ذلك أنه ال يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه  
tenetur edere contra se) ر بتقديم دليل ضد نفسه. فكما أن الخصم ال يستفيد من دليل صنعه لنفسه ، كذلك هو ال يضا

(2171)
  . 

 

غير أن بداهة القاعدة األولى تفوق وضوح القاعدة الثانية . فقد رأينا أن حق الخصم فى االثبات قد يصل فى بعض الحاالت  

 إلى حد إجبار خصمه أو الغير على تقديم دليل فى حوزته . لذلك كانت هذه القاعدة الثانية فى حاجة إلى إمعان فى النظر . 

 

فمن الممكن القول إن من امتنع من الخصوم دون حق أن يستجيب لطالبات خصمه من تقديم مستندات فى حوزته ، أو جعل  

بفعله غثبات الدعوى مستحيال بأن امتنع مثال عن تقديم دليل تحت يده ال يمنع القانون من تقديمه ، جاز أن يخسر دعواه ، وذلك 

عليه التزامه مستحيال فان القانون يفترض أن الشرط قد  95الشرط الذى علق  $بطريق القياس على من جعل بفعله تحقق 

تحقق
(2179)

. بل إن الغير أيضا ـ ال الخصم وحده ـ قد يلقى عليه واجب المعاونة فى االثبات . فيطلب شاهداً فى الدعوى ويجب عليه  

كانت تحت يده مستندات جازت مطالبته بابرازها بين يدى  االدالء بشهادته فاذا تخلف عن الشهادة جاز الحكم عليه بالغرامة ، وإذا

القضاء
(2175)

  . 

 

وقد تصل بعض الشرائع إلى حد أن نفرض بنص خاص التزاماً قانونياً على من يجوز أو يحرز شيئاً أو مستنداً يكون للغير  

عما يمكن أن يتضمنه من وجوه إثبات  مصلحة فى عرضه الثبات أمر يدعيه أن يعرض هذا الشئ أو يقدم هذا المستند للقضاء للكشف

 (action ad exhibendum)األمر المدعى به . ويرفع بهذا االلتزام القانونى دعوى تسمى بدعوى العرض 
(2179)

. وقد نص على  

نص الدعوى كل من القانون األلمانى والقانون السويسرى والمشروع الفرنسى االيطالى . وأخذ بها القضاء الفرنسى دون  59هذه  $

 (communaute d`interet, communaute de titre)، يبنيها تارة على وحدة المصلحة أو الشركة فى المستند 
(2171)

السيما   

                                                 
(

2172
ء بالورقة ، ومن ثم على أن الورقة قد تكون صادرة من الخصم فيستند إليها الخصم اآلخر ، وفى هذا االستناد إقرار من هذا الخصم اآلخر بصحة ما جا( 

ـ نظام اإلثبات فى القانون المدنى  199ص  11المحاماة  2552مايو سنة  11يجوز للخصم األول ان يحتج بها بالرغم من أنها صادرة منه هو ) نقض مدنى 

 .  59المصرى لألستاذ عبد الباسط جميعى ص 

(
2171

ـ  527ص  122رقم  29المحاماة  2591مايو سنة  99ـ  111ص  15رقم  1 المحاماة 2522ديسمبر سنة  1انظر فى هذا المعنى استئناف مصر ( 

 .  591ص  11م  2529يونية سنة  29استئناف مختلط 

 

(
2179

من مشروع التقنين المدنى الجديد ، وكان نصها يجرى على الوجه اآلتى : )) يعتبر الشرط قد تحقق إذا كان الطرف  977انظر الفقرة األولى من المادة ( 

أيضاً  ه مصلحة فى أن يتخلف قد حال بطريق الغش دون تحققه (( . وقد حذفت فى لجنة المراجعة إلمكان استخالص حكمها من القواعد العامة . وانظرالذى ل

 .  795ص  2522فقر  1من التقنين المدنى الفرنسى وبالنيول وريبير وجابولد  2217المادة 

(
2175

 . 795ص  2522فقرة  1 ـ بالنيول وريبير وجابولد 951ص  9ديموج ( 

(
2179

( ،  711ص  1فى القانون الرومانى  Accqriasويرجع أصل هذه الدعوى إلى القانون الرومانى ، منذ عهد األلواح االثنى عشر على قول ) أكارياس ( 

العصور الوسطى إلى القانون الكنسى ( ـ وانتقلت الدعوى فى  1هامش رقم  115الطبعة الثالة ص  Girardوفى آخرعهد الجمهورية على قول آخر ) جيرار 

(droit canonique)  وإلى بعض قوانين العادات(droits coutumiers)  فى فرنسا . ولم يرد فى شأنها نص عام فى التقنين المدنى الفرنسى ، ولكن وردت

من التقنين المدنى الفرنسى فيما يتعلق بمستندات  751المادة  بعض نصوص تشريعية متفرقة فى بعض تطبيقاتها التفصيلية . من ذلك الفقرتان الثانية والثالثة من

من التقنين التجارى الفرنسى فيما يتعلق بتقديم دفاتر التجار  21إلى  25العين المقسومة التى توجد فى يد أحد الشركاء المتقاسمين ، ومن ذلك المواد من 

ـ ديموج فى المجلة  122فقرة  9عميم هذه التطبيقات على حاالت أخرى لم ينص عليها ) ديموج االطالع عليها ـ ولكن الفقه والقضاء فى فرنسا يميالن إلى ت

فى دعوى العرض فى القانون الحديث رسالة من باريس سنة  Demontesـ ديمونتيس  757ص  2517وسنة  159ص  2512الفصلية للقانون المدنى سنة 

ص  2521فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  1212فقرة  1ـ بالنيول وريبير وبوالنجيه  515فقرة  ـ موريل 955ـ جالسون وتيسييه وموريل ، فقرة  2511

 25ـ  79داللوز ـ ا ـ  2751ديسمبر سنة  11ـ  221ـ  2ـ  2772سيريه  2715يونية سنة  21ـ نقض فرنسى  2219فقرة  5ـ بيدان وبرو  791ـ ص  799

 ( . 159ص  2512مجلة القانون المدنى  2512مارس سنة  21 ـ 112ـ  2ـ  2591سيريه  2591فبراير سنة 

(
2171

 157ـ ص  151ص  2219فقرة  5وذلك كمحاضر الجرد وعقود القسمة وتصفية التركات واألموال المشتركة وعقود الوكالة والشركات ) بيدان وبرو ( 

 . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 (justice interet de la)إذا كان هذا المستند عقداً ، ويبنها طوراً على مصلحة العدالة 
(2171)

. وستخلص من أحكام القضاء  

، ويلقى على خصمه واجب المعاونة فى ذلك ما استطاع إليه سبيال ، ما دام ال يوجد مانع  الفرنسى أنه يجعل للخصم حق االثبات

قانونى كوجوب االحتفاظ بسر المهنة
(2177)

. فإذا لم يقم الخصم بواجبه فى المعاونة ، وعطل على خصمه حقه فى االثبات ، اعتبر  

فى منزلة من قام الدليل ضده ، وخسر الدعوى
(2175)

  . 

كان القضاء يذهب إلى عدم إجبار  52فقبل صدور التقنين المدنى الجديد وتقنين المرافعات الجديد ،  $ أما فى مصر ، 

الخصم على أن يقدم دليال يرى أنه ليس فى مصلحته
(2159)

. إال أنه إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده وامتنع عن  

مة بحسب داللته المحتملة ، وال يتحتم اعتباره تسليما بادعاء الطالبتقديمها ، فهذا االمتناع يكون محل اعتبار من المحك
(2152)

  ،

وللمحكمة أن تقضى لمصلحة الخصم الذى يرجح لديها أنه هو الحق
(2151)

، ولها أن تستخلص من امتناع الخصم دليال للحكم ضده  
(2159)

 action ad)ر دعوى العرض وقد كان المشروع االبتدائى للتقنين المدنى الجديد يحتوى على نص يقر  51.  $ 
exhibendum)  ويفصل أحكامها على غرار المشروع الفرنسى االيطالى ، فحذف فى لجنة المراجعة ألنه أدخل فى باب المرافعات

ـ كل من حاوز شيئاً أو أحرزه يلتزم بعرضه 2من المشروع االبتدائى ( يجرى على الوجه اآلتى : )) 119، وكان هذا النص ) المادة 

من يدعى حقاً متعلقاً به متى كان فحص الشئ ضرورياً للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ، فاذا كان األمر متعلقاً  على

بسندات أو أوراق أخرى ، ففقاضى أن يأمر بعرضها على ذى الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة 

ـ على أنه يجوز للقاضى أن يرفض إصدار األمر بعرض الشئ إذا كان لمن 1ها فى غثبات حق له ، شخص ال يريد إال أن يستند إلي

ـ ويكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ، ما لم 9أحرزه مصلحتة مشروعة فى االمتناع عن عرضه ، 

اً , وللقاضى أن يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن يعين القاضى مكاناً آخر ، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدم

لمن أحرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض (( 
(2155)

  . 

                                                 
(

2171
 2719مارس سنة  1. أنظر كذلك القضاء البلجيكى : بروكسل  757ص  2517المجلة الفصلية للقانون المجنى  2517يونية سنة  25محكمة رن ( 

 . ويذهب كل من القضاء الفرنسى والقضاء البلجيكى إلى أن المبدأ القاضى بأال 125ـ  2717باسيكريزى  2717أبريل سنة  5ـ لييج  51ـ  2719باسيكريزى 

ال يجوز أن يتخذ ستاراً للحيلولة دون العدالة ولتحقيق أغراض ذاتية . ويقول  (Nemo tenetur edere contra se)يجبر الخصم على تقديم مستند ضد نفسه 

 ( . 157ص  2219ة فقر 5)بيدان وبرو  (abus des droits)بيدان وبرو فى هذه المناسبة إن االحتماء بالمبدأ على هذا الوجه يعد ضرباً من التعسف 

(
2177

لقضاء وكوجوب عدم انتهاك حرمة الرسائل ووجوب االمتناع عن اإلضرار بالغير . وفى هذه الحدود ال يجوز للشخص االمتناع عن تقديم مستند أمره ا( 

 555ـ  2ـ  2592داللوز  2592لية سنة يو 29، بل نمجاز الحكم ضده فى الدعوى )نقض فرنسى  (astreinte)بتقديمه ، وإال جاز الحكم عليه بغرامة تهديدية 

 ( .  155ـ ص  157ص  2219فقرة  5ـ بيدان وبرو 

(
2175

 officiers de l`etat)ويجوز كذلك إجبار الغير على تقيدم مستند تحت يده إذا كان هذا الغير شخصاً يقوم بوظيفة عامة وذلك كمسجلى الحالة المدنية ( 

civil)  وحافظى الرهون(conservateurs des hypotheques)  وموثقى العقود(notaries)  ويترك ذلك لتقدير القضاء . أما األفراد األجانب عن ،

ستند فى يده يفيد الخصومة فيجوز كذلك إجبارهم إذا ثبت ضدهم غش أو تدليس أو كانوا شهوداً فى الدعوى . هذا إلى أن الفرد الذى يمتنع دون حق عن تقديم م

 ( .  2211ـ فقرة  2211فقرة  5من التقنين المدنى الفرنسى ) بيدان وبرو  2971تعويض الضرر الذى يحدثه بمقتضى المادة  العدالة يكون مسئوال عن

(
2159

،  وقد قضت محكمة النقض بأنه )) ال يجبر خصم على أن يقدم دليال يرى أنه ليس فى مصلحته ، فإن من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به( 

ـ وانظر حكماً آخر فى  219ص  99رقم  9مجموعة عمر  2559أبريل سنة  22يلزمه بتقديم مستند يملكه وال يريد تقديمه (( ) نقض مدنى  وليس لخصمه أن

( . وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا قدم خصم فى دعوى على الحكومة ورقة قال إنها صورة غير  2979ص  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  1

ى ، د الخطابات المتبادلة بين إحدى مصالح الحكومة ووزارة المالية ، جاز للحكومة أن تطلب من المحكمة أن تأمر باستبعادها من دوسيه الدعورسمية من أح

وقضت (  111ص  15رقم  1المحاماة  2522ديسمبر سنة  1ألنه غذا كان ال يجوز إلزام الحكومة إلى تقديم األصل الخالف للصورة ) محكمة االستئناف 

رقم  1المحاماة  2519مايو سنة  25محكمة الموسكى بأنه ال يجوز إعطاء صور التلغرافات للغير ألنها معتبرة من األوراق الخصوصية ) محكمة الموسكى 

 ( .  215ص  225

(
2152

نما يكون إمتنع عن تقيدمها فهذا االمتناع وقد قضت محكمة النقض بان )) إذا طلب الخصم تكليف خصمه بتقديم ورقة تحت يده مدعياً أن له حقاً فيها وا( 

 9مجموعة عمر  2557مارس سنة  22محل اعتبار من المحكمة بحسب داللته المحتملة وبغير غلزام من القانون بعده حتما تسليماً بقول الطالب ) نقض مدنى 

 ( .  11ص  95م  2552بر سنة ديسم 21ـ  591ص  11م  2525يونية سنة  29. وانظر أيضا استئناف مختلط  919ص  179رقم 

(
2151

وقد قضت محكمة النقض بأنه )) إذا كانت محكمة الموضوع قد اتخذت إجراء من إجراءات تحضير الدعوى بأن كلفت أحد الخصوم بتقديم ورقة من ( 

لديها أنه هو المحق ز وبحسبها أن تكون األوراق ، فلم يقدمها وادعى عدم وجودها عنده ، فإن لها أن تحكم فى موضوع الدعوى لمصلحة الخصم الذى يرجح 

ن االجتهاد فى قد دونت فى حكمها حجج الطرفين ، واعتمدت فى ترجيح ما رجحته منها على أسباب معقولة ، ليكون حكمها بعيداً عن رقابة محكمة النقض ، أل

   ( .  2971ص  951رقم  2مجموعة عمر  2591نة أبريل س 1ذلك كله داخل فى فهم الواقع فى الدعوى مما ال شأن فيه للقانون ) نقض مدنى 

(
2159

من وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا امتنع الخصم من تقديم مستند ـ كمحضر جرد تركة ـ بعد تكليف المحكمة له بتقديمه ، وأصبح ( 

 29ى ما كان يطلب إثباته من واقع هذا المستند ) استئناف مختلط المستحيل بسبب هذا االمتناع االطالع على هذا المستند ، اعتبر خصمه قد أقام الدليل عل

 ( .  11ص  95م  2552ديسمبر سنة 

(
2155

بنص القانون  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن هذا النص ما يأتى : )) يدخل االلتزام بتقديم شئ فى نطاق االلتزامات المقررة( 

تزام اجتماع شروط ثالثة : )ا( أولها أن يدعى شخص بحق يتعلق بشئ ، شخصياً كانالحق او عينياً . )ب( والثانى أن يكون الشئ . ويقتضى ترتيب هذا االل

يكون فحص  المدعى به فى يد شخص آخر على سبيل الحيازة أو اإلحراز ، سواء أكان هذا الشخص خصما فى الدعوى أم لم يكن خصما فيها . )ج( والثالث أن

جاز رورياً للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه . ويرجع تقدير هذه الضرورة غلى القاضى ... فإذا اجتمعت الشروط المتقدم ذكرها ، الشئ ض
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 الفهرس العام

ولم يتضمن تقنين المرافعات الجديد هذا النص بالرغم من أن حذفه من مشروع التقنين المدنى كان بسبب أنه أدخل فى باب  

تحت يده ، فنصت  59تقنين المرافعات تضمن طائفة من النصوص اللزام الخصم بتقديم ورقة  $ المرافعات كما تقدم القول . على أن

على أنه ))يجوز للخصم فى الحاالت اآلتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده :  199المادة 

إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه ، وتعتبر الورقة مشتركة على األخص ( 1( إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها )2)

غذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة
(2159)

( إذا استند إليها خصمه فى أية مرحلة 9) 

من مراحل الدعوى
(2151)

(( . وأولى هذه الحاالت ـ حالة ما إذا كان القانون يجيز المطالبة بتقديم الورقة أو تسليمها ـ مثلها ما نصت  

من التقنين التجارى من أنه )) ال يجوز للمحكمة فى غير المنازعات التجارية أن تأمر باالطالع على الدفترين المتقدم  21عليه المادة 

( وال على دفتر الجرد إال فى مواد األموال المشاعة أو مواد الشركات وقسمة الشركات وفى حالة ذكرهما ) اليومية والمراسالت 

االفالس . وفى هذه األحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها باالطالع على تلك الدفاتر (( . فهذا نص يجيز فى أحوال معينة 

الشيوع والتركة وقسمة الشركات واالفالس ـ أن تأمر المحكمة من تلقاء  فى المنازعات التجارية وبعض المنازعات المدنية وهو

نفسها بتقديم الدفاتر التجارية واالطالع عليها الثبات حق مدعى به ، ولكن النص محدود ـ كما نرى ـ من حيث األحوال التى يجوز 

من  27ى بعض الدفاتر التجارية . وكذلك نصت المادة فيها األمر بتقديم المستند ومن حيث نوع المستند ذاته . فهو ال ينطبق إال عل

التقنين التجارى على أنه ))يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها فى أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذه 

ية والمدنية ، باالطالع على جميع الخصومة (( . فهذا نص آخر يجيز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها ، فى جميع المنازعات التجار

يجوز فيها األمر بتقديم المستند ومن حيث نوع المستند ، 55الدفاتر التجارية . وهذا النص ، وإن كان مطلقاً من ناحية األحوال التى $

صوم كما هى إال إنه محدود من حيث الغرض من تقديم المستند . فهذا الغرض مقصور على أن تطلع المحكمة ـ دون أن تطلع الخ

المتقدمة الذكر ـ على دفاتر التجار ال فى جميع أجزائها بل فى الجزء الذى وردت فيه البيانات المتعلقة  21الحال فى شأن المادة 

 من التقنين التجارى ببيان أوفى عند الكالم فى دفاتر التجار كطريق من طرق اإلثبات .  27و  21بالخصومة . وسنعود إلى المادتين 

  

من تقنين المرافعات البيانات الواجب ذكرها فى الطلب الذى يتقدم به الخصم إللزام خصمه بتقديم الورقة  195حدد المادة وت 

( فحوى الورقة بقدر ما يمكن من 1( أوصاف الورقة التى تعينها )2الواجب تقديمها ، فتقول : )) يجب أن يبين فى هذا الطلب : )

( وجه إلزام الخصم بتقديمها (( 9( الدالئل والظروف التى تؤيد أنها تحت يد الخصم )5هد بها عليها )( الواقعة التى يستش9التفصيل )

من تقنين المرافعات النتيجة التى ينتهى إليها الطالب فى حالة القدرة على إثبات صحة طلبه وفى حالة العجز عن  191. وتبين المادة 

الطالب طلبه أو أقر الخصم بأن الورقة فى حوزته أو سكت ، أمرت المحكمة بتقديم  هذا اإلثبات على الوجه اآلتى : )) إذا أثبت

الورقة فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده . وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب ، وجب أن يحلف المنكر 

وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من االستشهاد بها  يميناً بأن الورقة ال وجود لها أو أنه ال يعلم وجودها وال مكانها

من تقنين المرافعات جزاء عدم تقديم الورقة أو االمتناع عن حلف اليمين ، فتقول : )) إذا لم يقم الخصم بتقديم  191(( . وتذكر المادة 

رة ، اعتبرت صورة الورقة التى قدمها خصمه صحيحة الورقة فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكو

مطابقة ألصلها ، فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز األخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها (( . وقد سبق أن 

مرافعات األحكام السابقة من تقنين ال 195أوردنا هذا النص كحالة يجوز فيها أن يتمسك الشخص بدليل صدر منه هو . وتجرى المادة 

على إلزام الغير بتقديم ورقة تحت يده على النحو اآلتى : )) يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ، ولو أمام محكمة االستئناف ، أن تأذن 

مواد فى إدخال الغير إللزامه بتقديم ورقة تحت يده ، وذلك فى األحوال ومع مراعاة األحكام واألوضاع المنصوص عليها فى ال

 السابقة (( . 

 

                                                                                                                                                                    
مثال . ل للقاضى أن يأمر بعرض الشئ أو الوثيقة المطلوبة ، إال أن يتمسك المدين بمصلحة مشروعة أو سبب قوى لالمتناع ، كالحرص على حرمة سر عائ

ء . واألصل فى العرض أن يحصل حيث يوجد الشئ وقت رفع الدعوى ز ولكن يجوزللقاضى أن يحكم بغير ذلك كما هو الشأن فى تقديم الشئ أمام القضا

من ضرر من وراء وتكون نفقات العرض على نفقة من يطلبه . ويجوز إلزامه ، إذا رأى القاضى ذلك ، بتقديم تأمين لضمان تعويض ما قد يصيب محرز الشئ 

 فى الحاشية ( .   551ـ ص  552ص  1هذا العرض (( ) مجموعة األعمال الحضيرية 

(
2159

ذه وقد قضت محكمة النقض بأن قاعدة أنه ال يجوز إلزام خصم بتقديم مستندات لخصمه وال يجوز انتقال المحكمة لالطالع عليها إال إذا كانت ه( 

 2592فبراير سنة  7ذا كانت الورقة مشتركة بين الطرفين بأن كانت مثبتة اللتزامات متبادلة بينهما ) نقض مدنى المستندات رسمية ال تنطبق فى حالة ما إ

 ( .  919ص  12رقم  1مجموعة أحكام النقض 

(
2151

له سحبها بغير رضاء  من تقنين المرافعات على أنه )) إذا قدم الخصم ورقة لالستدالل بها فى الدعوى ، فال يجوز 197ومن أجل ذلك نصت المادة ( 

 خصمه إال بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة (( . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وما بعدها ( وعن  971وهذه النصوص كلها مستحدثة فى تقنين المرافعات الجديد ، وقد أخذت عن تقنين المرافعات األلمانى ) م    

وما بعدها( 911تقنين المرافعات التركى )م 
(2151)

. وهى على كل حال أضيق فى نطاقها من دعوى العرض التى حذف نصها من  

ن المدنى . فهى ال تجيز إلزام الخصم أو الغير بتقديم ورقة تحت يده هى مستند فى الدعوى إال فى أحوال ثالث ذكرتها مشروع التقني

199المادة 
(2157)

. أما نص مشروع التقنين المدنى المحذوف فقد كان يجيز إلزام الخصم أو الغير بتقديم المستند الذى فى حوزته  

تى ثبت أن فحص هذا المستند ضرورى للبت فى الحق المدعى به ، ويرجع تقدير هذه حتى فى غير هذه األحوال الثالث ، م

الضرورة إلى القاضى . هذا إلى أن النص المحذوف عام يتناول المستندات وسائر األشياء األخرى . )) فيجوز مثال ـ كما جاء فى 

المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى
(2155)

من يشتبه فى حيازته له بعرضه عليه ليتثبت من  ـ لمالك الشئ المسروق أن يطالب 

ذاتيته . ويجوز كذلك لوارث المهندس أن يطلب تمكينه من معاينة الترميمات التى أجراها مورثه حتى يتسنى له أن يعين مدى حقف 

يالحظ أمران : أولهما أن فى األجر بعد أن آل إليه هذا الحق من طريق الميراث . فإذا كان الشئ الذى يطلب عرضه سنداً أو وثيقة ف

حق   51فحص الوثيقة قد يكون ضرورياً ال للبت فى وجود الحق المدعى به وتعيين مداه ، بل لمجرد االستناد إليها فى إثبات  $

للطالب . والثانى أن للقاضى أن يأمر عند االقتضاء بتقديم الوثيقة للمحكمة ال مجرد عرضها على الطالب . فيجوز مثال لمشترى 

ألرض ، إذا تعهد بالوفاء بما بقى من ثمن آلة زراعية ملحقة بها ، أن يطلب عرض الوثائق الخاصة بتعيين القدر الواجب أداؤه من ا

 هذا الثمن . ويجوز كذلك لموظف يدعى أنه عزل تعسفياً أن يطلب تقديم ملف خدمته للقضاء ليستخلص منه الدليل على التعسف (( . 

 

ن المرافعات الجديد ضيقة من حيث نطاقها ، فهى على العكس من ذلك واسعة من حيث ترتب وإذا كانت نصوص تقني 

الجزاء عليها ، وقد رأينا أن الخصم أو الغير إذا لم يقم بتقديم الورقة اعتبرت صورة الورقة التى قدمها الخصم المدعى صحيحة 

بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها . وهذا أقص جزاء يمكن أن مطابقة ألصلها ، فان لم يكن هذا قد قدم صورة الورقة جاز األخذ 

 يترتب على الشخص إذا أخل بالتزامه القانون من تقديم مستند تحت يده . 

 ـ مسائــل االثبـــات  2

 

 ـ مسائل ثالث : مسائل اإلثبات بوجه عام ثالث :  32 

 .  (objet de la prevue)) أوال (  محل اإلثبات  

 .  (charge de la preuvem onus probandi)اً (  عبء اإلثبات ) ثاني 

 .  (proceedes de la prevue)) ثالثاً (  طرق اإلثبات  

 ونتناول هذه المسائل الثالث متعاقبات .  

 أوال ـ محــل اإلثبـــات   

 ا ـ ما هو محل اإلثبات :  

 ـ محل االثبات هو مصدر الحق وليس الحق ذاته : 33 

 قدمنا ان محل اإلثبات ليس هو الحق المدعى به ، شخصياً كان هذا الحق أو عينياً ، بل هو المصدر الذى ينشئ هذا الحق .  

                                                 
(

2151
وكتاب المرافعات المدنية والتجارية للدكتور أحمد أبو  519ـ ص  591انظر شرح المرافعات المدنية والتجارية للدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوى ص ( 

 .  555ـ ص  551الوفا ص 

(
2157

عدم جدية الطلب ويكون األمر مع ذلك أيضاً متروكاً لتقدير القاضى ، فله أن يرفض طلب تقديم الورقة ، ولو فى إحدى هذه الحاالت الثالث ، إذا تبين له ( 

فى الدعوى تكون تحت  من تقنين المرافعات تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة 199. وقدقضت محكمة النقض بأنه وإن كانت المادة 

الموضوع ، فله أن يده إذا توافرت إحدى األحوال الثالث الواردة فيها ، إال أن الفصل فى هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه اإلثبات متروك لتقدير قاضى 

ليه بتقديم دفاتر الوقف إلثبات وفائه لألجرة التى يرفضه إذا تبين له عدم جديته ، وإذن فى كانت المحكمة ، إذ رفضت إجابة طلب الطاعن بإلزام المطعون ع

ى ، فإن النعى ادعى أنه قام بدفعها ، قد قررت ، باألدلة المبررة التى أوردتها وبمالها من سلطة التقدير الموضوعية فى هذا الخصوص ، أنه طلب غير جد

 ( .  279ص  15رقم  5مجموعة أحكام محكمة النقض  2591ديسمبر سنة  22عليها بمخالفة القناون يكون على غير أساس ) نقض مدنى 

(
2155

 فى الحاشية .  551ـ ص  552ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ً  fait)وإما واقعة قانونية  (acte juridique)والمصادر التى تنشئ الحقوق ، أيا كانت ، ال تعدو أن تكون إما تصرفاً قانونيا
juridique) يناه فيما تقدم . على النحو الذى ب 

 

 ـ بل هو مصدر أية رابطة قانونية 34 

: والمدعى به ال يقتصر على أن يكون قيام حق ، بل قد يكون انقضاء هذا الحق ، مثل ذلك أن يرفع شخص على آخر دعوى بدين  

ويقع عليه عبئ إثبات انقضاء  وثبت وجوده ، فيدفع المدعى عليه الدعوى بانقضاء الدين ، ففى هذا الدفع يصبح المدعى عليه مدعيا

الدين . ومثل ذلك أيضاً أن يرفع شخص على مالك عقار دعوى ثبوت حق انتفاع له على هذا العقار أو حق ارتفاق وثبت هذا الحق ، 

وجود فيدفع المدعى عليه الدعوى بانقضاء حق االنتفاع أو حق  االرتفاق . وفى جميع هذه األحوال يكون المدعى به فى الدفع ليس 

الحق ، شخصيا كان أو عينياً ، بل زواله . وزوال الحق كوجوده يرجع إما إلى تصرف قانونى وغما إلى واقعة قانونية فمحل اإلثبات 

 هنا أيضاً هو التصرف القانونى أو الواقعة القانونية . 

 

وقد يكون المدعى به ليس وجود حق أو زواله ، بل وصفاً قانونيا يلحق وجود الحق أو زواله ، أى يلحق التصرف القانونى  

أو الواقعة القانونية . أما ما يلحق الواقعة القانونية فمثله أن تكون الواقعة المتمسك بها عمال غير مشروع ثم توصف بأن الدافع 

عن النفس ، فهذا الوصف أيضاً هو واقعة قانونية يجب إثباته على النحو الذى تثبت به الواقعة القانونية  الرتكابها هو الدفاع الشرعى

األصلية . وأما ما يلحق بالتصرف القانونى ـ غير األوصاف المعروفة المعدلة آلثار االلتزام ـ فمثله أن يكون التصرف عقدا ويتمسك 

أو بأنه قد فسخ . وأسباب البطالن منها ما يرجع للتراضى ومنها ما يرجع للمحل ومنها ما الخصم بأنه باطل أو بأنه قابل لالبطال 

يرجع للسبب ، وهذه كلها جزء من التصرف القانونى تثبت على النحو الذى يثبت به . وأسباب القابلية لإلبطال منها ما يرجع لألهلية 

غالل ، وهذه كلها وقائع قانونية تثبت على النحو الذى تثبت به الواقعة ومنها ما يرجع لعيوب اإلرادة من غلط وتدليس واكراه واست

بتنفيذ  القانونية . وأسباب الفسخ قد تكون تصرفاً قانونياً بأن يختار العاقد فسخ العقد بارادته ، وقد تكون واقعة قانونية بأال يقوم العاقد

 التزامه فى عقد ملزم للجانبين. 

 التصرف القانونى أو الواقعة القانونية ـ محل االثبات ليس إال  35

ويتبين من ذلك كله أن محل اإلثبات ال يعدو أن يكونتصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية . فالى هذين مرد نشوء الحق وزواله وتعديله 

 واوصافه القانونية . بل إلى هذين مرد كل الروابط القانونية ، أيا كانت هذه الروابط . 

ى لمن يقوم باإلثبات من أن يثبت أحد أمرين . إما تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونيةومن ثم ال معد
(2799)

. ومتى أثبت ذلك ، كان على  

 القاضى أن يستخلص مما ثبت ما يرتب القانون عليه من اآلثار . 

 

 ـ عنصرا االدعاء ـ الواقع والقانون 36 

 ينقسم إذن إلى عنصرين : : فاالدعاء بحق أو بأية رابطة قانونية أما القضاء  

 

                                                 
(

2799
( تأكيداً لهذه القاعدة الهامة ما يأتى : ))ويعنينا أن نشدد 199ـ ص  155فال يكون الحق ذاته محال لإلثبات كما قدمنا . وقد جاء فى الموجز للمؤلف )ص ( 

نى على ذلك أن ن أن األمر الذى يكون محال لإلثبات هو مصدر الحق ال الحق ذاته . فإن الغفلة عن هذه القاعدة الجوهرية يوقع فى كثير من الخلط . وينبفى بيا

نونية التى تكون محال لإلثبات االلتزام ذاته ال يكون محال لإلثبات ، فهو الثبت أو ينتفى ، بل هو يستخلص من مصدره ، ومصدر االلتزام وحدث هو الواقعة القا

ع ، أو هو إثراء على ، فالدائن الذى يريد إثبات التزام فى ذمة مدينه عليه أن يثبت مصدر هذا االلتزام ، هل هو عقد أو إرادة منفردة ، أو هو عمل غير مشرو

ادر االلتزام التى بيناها فى أول هذا الكتاب ، ونرى من ذلك أن األمر حساب الغير ، أو هو واقعة طبيعية يرتب عليها القانون إنشاء هذا االلتزام . وهذه هى مص

دائماً ، فان الواقعة القانونية هى مصدر لكل الحقوق كما بينا . وهى إما  (fait juridique)الذى يكون محال لإلثبات بالنسبة لجميع الحقوق هو الواقعة القانونية 

، والواقعة االختيارية إما أن تكون عمال مادياً أو عمال قانونياً ، والعمل القانونى إما أن يكون عقدا أو إرادة منفردة ، أن تكون واقعة طبيعية أو واقعة اختيارية 

 على التفصيل الذى قدمناه (( . 

بها وفقاً لألحكام المنصوص  هذا وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ما يأتى : )) يتعين أن يقام الدليل على كل واقعة قانونية يدعى 

ذاتها بوصفها  عليها فى القانون المدنى ، متى نوزعت هذه الواقعة او انكرت صحتها. والجوهرى فى هذا الصدد هو ان اإلثبات يرد على الواقعة القانونية

ة أشكال بأغراض الفقه منه بأغراض التقنين (( . ثم لما تليت مصدراً للحق أو االلتزام ، دون هذا االلتزام أو ذاك الحق . وغنى عن البيان أن تفصيل هذه الفكر

ة من المشروع التمهيدى فى لجنة المراجعة ، ونصها : )) على الدائن إثبات االلتزام (( هو إثبات مصدر االلتزام . )انظر فى كل ذلك مجموع 991المادة 

 ( . 999ـ ص  955ص  9األعمال التحضيرية 
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 الفهرس العام

( عنصر الواقع ، وهو مصدر الحق المدعى به ، أى التصرف القانونى أو الواقعة القانونية التى أنشأت هذا الحق . وهذا العنصر 2)

ه القانون هو وحده الذى يطالب المدعى باثباته . واإلثبات هنا يتناول مسائل موضوعية ال رقابة لمحكمة النقض عليها ، إال فيما يرسم

من قواعد قانونية لإلثبات يلتزم القاضى بتطبيقها وفى السماح للخصوم باثبات هذه المسائل . فمثال إذا رفع المشترى على البائع 

دعوى بتثبيت ملكيته للعقار الذى اشتراه ، فان ثبوت عقد البيع مسألة موضوعية ال تخضع لرقابة محكمة النقض ، ولكن وجوب 

( عنصر القانون ، 1زادت قيمته على عشرة جنيهات بالكتابة أو بما يقوم مقامها مسألة قانونية تخضع لهذه الرقابة . ) غثبات البيع إذا

وهو استخالص الحق من مصدره بعد أن يثبت الخصم هذا المصدر ، أى تطبيق القانون على ما ثبت لدى القاضى من الواقع . وهذا 

إثباته , فالقانون ال يكلف أحداً هذا اإلثبات ، بل على القاضى أن يبحث من تلقاء نفسه عن  من عمل القاضى وحده ، ال يكلف الخصم

القواعد القانونية الواجبة التطبيق على ماثبت عنده من الواقع فيطبقها . وهو فى تطبيقها يخضع لرقابة محكمة النقض
(2792)

ففى المثل  

القاضى أن يستخلص منه التزاماً فى ذمة البائع بنقل ملكية العقار المبيع للمشترى  المتقدم ن بعد إثبات عقد البيع بالكتابة ، يكون على

، وعلى القاضى أن يستخلص أيضاً أن الملكية ال تنتقل فعال إلى المشترى إال بتسجيل عقد البيع . وكل هذه مسائل قانونية يقضى بها 

أول من يعلم القانون وقد  99ثبات إذ المفروض أن القاضى هو  $دون أن يكلف أحداً من الخصمين باثباتها ، فهى ليست محال لال

ناطت الدولة به تطبيقه . بل إن القاضى ال يستطيع أن يمتنع عن القضاء بحجة أنه ال توجد أحكام قانونية يمكن تطبيقها ، وإن امتنع 

 .  (deni de justice)عد امتناعه نكوال عن أداء العدالة 
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: وقد يقع أن تكون أحكام القانون غامضة ، فنكون فى حاجة إلى التفسير . وعلى القاضى أيضاً يقع عبء هذا التفسير ال على الخصم 

امه بالطرق القانونية . وإذا كان الخصم . فالقاضى هو المنوط به تفسير القانون وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً على الواقع الذى ثبت أم

يجتهد فى أن يقنع القاضى بتفسير للقانون يكون فى مصلحته ، فليس هذا من جهة الخصم إثباتاً ألحكام القانون ، بل هى محاولة يبذلها 

ا ، ولم يرسم لها طرقاً لحمل القاضى على أن يفهم القانون الفهم الذى يتفق مع مصحلته . وهى محاولة لم يكلف القانون الخصم به

معينة كما رسم إلثبات الواقع . وهى بعد محاولة قد تنجح وقد تفشل ، وللقاضى فيها القول الفصل . وآية ذلك أن القاضى فى تفسير 

وهذا العلم  القانون يستطيع أن يحكم بعلمه ، وهو ال يستطيع ذلك فى إثبات الواقع . بل هو فى القانون وفى تفسيره ال يحكم إال بعلمه ،

هو مصدره الوحيد لمعرفة القانون . وغنى عن البيان أنه يستعين فى تحصيل هذا العلم بمراجعة نصوص القانون ، وما وضعه الفقه 

من شرح لهذه النصوص ، وما قرره القضاء من مبادئ فى تطبيقها . ولكنه فى النهاية يعتمد على فهمه الشخصى ألحكام القانون ، ال 

لك فقه مبسوط أو قضاء سابق . وإنما يكون فى هذا الفهم الشخصى خاضعاً لرقابة المحكمة العليا ، فتعقب على قضائه فيما يقيده فى ذ

ترى التعقيب عليه
(2791)

  . 

 ـ متى يصبح القانون مسألة موضوعية يتعين على الخصم اثباته ـ العادة االتفاقية والقانون االجنبى 38

ة موضوعية ، فيتعين على الخصم إثباته ، وال يخضع القاضى فى تطبيقه لرقابة محكمة النقض ، فى : على أن القانون يصبح مسأل 

 موضعين : 

 

                                                 
(

2792
األول ، عنصر الواقع ، فهو كما قدمنا مسألة موضوعية ال تخضع لرقابة محكمة النقض . وقد وازن بارتان )أوبرى ورو  وذلك على عكس العنصر( 

( بين منطقة اإلثبات ـ وهو منطقة الواقع ـ ومنطقة الطعن بالنقض ـ وهو منطقة القانون ـ وعارض  5مكرر  1هامش رقم  155طبعة خامسة فقرة  21جزء 

 . إحداهما باألخرى

( أن القاعدة التى تقضى بوجوب أن يبحث القاضى من تلقاء  9هامش رقم  155طبعة خامسة فقرة  21والحظ بارتان بحق ) أوبرى ورو جزء  

فى  (moyens nouveaux)نفسه عن القواعد القانونية الواجبة التطبيق هى التى تؤسس قاعدة أخرى معروفة تقضى بجوز إثارة وجوه الطعن جديدة 

ومن ثم ئناف دون النقض . ذلك أن قاضى محكمة أول درجة ملزم بالبحث ، جاز لمحكمة االستئناف ن من تلقاء نفسها كذلك ، أن تتدارك هذا النقض . االست

أن تثير هذه الوجوه  جاز للخصوم أيضاً أن يثيروا وجوها قانونية جديدة لم تسبق لهم إثارتها أمام محكمة أول درجة ، ألن هذه المحكمة كان من الواجب عليها

 القانونية من تلقاء نفسها . 

 (  1الوسيط ج  5) م           

(
2791

ألن تفسير القانون وقد قضت محكمة النقض ) الدائة المدنية ( بأنه لكى ينتج اإلقرار اثره القانونى يجب أن يكون متعلقاً بواقعة ال بالتطبيق القانونى ، ( 

لسنة  12من القانون رقم  91شأن المحكمة وحدها ال من شأن الخصوم . وإذن فإن إقرار المطعون عليهما بالطباق المادة وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من 

 ( .  11ص  9مجموع أحكام محكمة النقض السنة الخامسة رقم  2599أكتوبر سنة  11على الوصية موضوع النزاع ال يقيد المحكمة فى شئ )  2551

طريق  هذا وقد يدور النزاع ، الحول معرفة القانون أو تفسيره ، بل حول تاريخ نشره ، وتاريخ النشر واقعة مادية تثبت بجميع الطرق وبخاصة عن 

 ( .  129ـ ص  195ص  2251فقرة  5البحث فى الجريدة الرسمية ) قارب بيدان وبرو 
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وتعتبر شرطاً مفترضاً فى العقد ال  (usage conventionnel)) أوال ( إذا كانت هناك قاعدة تقوم على العادة االتفاقية  

ة شرطاً من شروط العقد ، شأنها فى اإلثبات شأن سائر شروط العقد يتعين على حاجة إلى التصريح به فتصبح القاعدة فى هذه الحال

، أخذ بها  (notoriete publique)من يتمسك بها أن يقوم باثباتها . فاذا سلم بها الخصم اآلخر لما استفاض من شهرتها العامة 

ة من الخصوم أن يثبتها ، ويكون ذلك بجميع الطرق القاضى كمسألة موضوعية ثابتة . وإن نازع الخصم فيها ، كان على ذى المصلح

ولو بالبينة أو بقول أهل العلم بها 
(2799)

. ذلك أن هذا القاعدة ، وإن كانت تدخل ضمن قانون العقد ، إال أنها تصبح مسألة واقع ال  

لفته الناس فى التعامل من الشروط مسألة قانون ، إذ ترد فى النهاية إلى إرادة المتعاقدين المفترضة ، فهما قد ارتضيا فرضاً ما أ
(2795)

  . 

 

ثم إن المراد إثباته هنا ليس هو أن المتعاقدين قد ارتضيا القاعدة شرطاً من شروطالعقد ، فان التراضى على ذلك مفروغ  

منه بحكم أن القاعدة تقوم على العادة التى ألفتها الناس فى التعامل ، وإال لوجب أن يكون إثباتها بالكتابة فيما يجب إثبات التصرف 

 (sa materialite)يقة . ولكن اإلثبات ينصب فى هذه الحالة على مجرد وجود العادة االتفاقية وقيامها المادى القانونى فيه بهذه الطر

واقعة مادية تثبت بجميع الطرق كما قدمنا . ويخلص من ذلك أن التعرف على القاعدة التى تقوم على العادة االتفاقية ال   91، وهذه $

 مسألة واقع ال تعقيب فيها على محكمة الموضوع .  يخضع لرقابة محكمة النقض ، بل يصبح

 

، فهذه مسألة قانون تخضع  (usage)ال العادة  (coutume)وهذا بخالف القاعدة القانونية التى يكون مصدرها العرف  

لرقابة محكمة النقض , وقد عارض بارتان
(2799)

من  بين العادة والعرف من حيث اإلثبات . فالعادة ، على ما عرفت ، عنصر 

عناصر الواقع ، يتمسك بها الخصم فعليه إثباتها ، كما يفعل فى سائر شروط العقد الصريحة أو الضمنية . أما العرف فقاعدة قانونية . 

شأنها فى اإلثبات شأن القواعد القانوينة التى يكون مصردها التشريع . وليست القاعدة القانونية التى تقوم على العرف فى حاجة إلى 

 opinion juris vel)أكثر من حاجة القاعدة القانونية التى تقوم على التشريع . كلتا القاعدتين قانون واجب التطبيق  اإلثبات
necessitates) يتعين على القاضى البحث عنه من تلقاء نفسه لتطبيقه ، دون حاجاة إلى إثباته من جانب الخصوم

(2791)
  . 

                                                 
(

2799
 .  129ص  2259فقرة  5بيدان وبرو ( 

(
2795

ير مة مصر ) الدائرة االستئنافية ( بأنه يجوز تفسير العقد المكتوب بالرجوع إلى العادات المتبعة فى التجارة ، والتى يكون من شأنها تغيوقد قضت محك( 

هما لحاجات صناعتهما ، صح بيننتائج العقد االعتيادية غير المذكورة فيه . وهذه العادات يصح إثباتها بالبينة . وينتج عن ذلك أنه إذا امتلك دباغان عقاراً شائعاً 

ته له خاصة ولو لم يكن ثمة الحكم ، تبعاً للعادة عند أرباب طائفتهما ، بأن من يكون منهما قد أقام معمال على العقار بعد االمتالك ، له الحق فى طلب تثبيت ملكي

 ( .  17رقم  1المجموعة الرسمية  2599أبريل سنة  22شرط صريح ) 

(
2799

 مكرر .  9هامش رقم  155طبعة خامسة فقرة  21أوبرى ورو جزء  تعليق بارتان على( 

(
2791

العادة  وقد كانت القاعد القانونية التى تقوم على العرف تعتبر فى الماضى عنصراً من عناص الواقع يتعين على الخصم إثباتها، شأنها فى ذلك شأن( 

 droits)فى أن تتغلب قواعد القانون الرومانى على قواعد العرف المحلية  (Glossateurs)االتفاقية . ويرجع السبب فى ذلك إلى رغبة المحشين 

coutumiers locaux)  فقواعد القانون الرومانى ال حاجة إلى إثباتها بل القاضى يبحث عنها من تلقاء نفسه ليطبقها ، أما قواعد العرف فهذه ال يطبقها .

واعد القانون الرومانى على قواعد العرف . ثم بقى العمل على ذلك فى فرنسا طوال القرن التاسع عشر القاضى إال إذا أثبت الخصوم قيامها ، وبذلك تتغلب ق

على المتون  لسبب آخر غير فكرة تغليب قواعد القانون الرومانى التى أصبحت غير ذات موضوع بعد صدور التقنين المدنى الفرنسى . ذلك أن مدرسة الشراح

(recole de l'exegese) ى ظلت سائدة طوال ذلك القرن ، كانت تعتبر أن القواعد القانونية ال تستمد إال من التشريع ، فالتشريع وحده هو الذى يبحث عنه ، الت

قرن ة فى أوائل الالقاضى من تلقاء نفسه لتطبيقه دون حاجة إلى إثباته من جانب الخصوم ، أما العرف فيتعين على الخصوم إثباته . ولما اندثرت هذه المدرس

والفقه الجرمانى ، فاعتبر القاعدة القانونية التى تقوم على العرف  (Saleilles)وسالى  (Geny)العشرين ، اتجه الفقه الفرنسى اتجاهاً آخر ، تحت تأثير جنى 

يتعين على القاضى البحث عنه من تلقاء  كلتاهما قانون واجب التطبيق  (opinion juris vel necessitates)فى قوة القاعدة القانونية التى تقوم على التشريع 

على أن هناك فارقاً عملياً بين العرف والتشريع . فالتشريع أمر التعرف عليه ميسرو ، فهو (  121ـ ص  122ص  2255فقرة  5نفسه لتطبيقه ) بيدان وبرو 

ومن ثم يسهل استيعابه . أما العرف فيتكون على مر الزمن  محصور فى عبارات مكتوبة ، يصدر من هيئة معينة ، وفى يوم معين ، وينشر فى سجل معروف ،

اته أن يثبته ، ال يعرف كيف بدأ ، وال متى انتهى ، فيصعب فى بعض األحوال االستيثاق منه . لذلك كان من مصلحة الخصم الى يتمسك بالعرف ويستطيع إثب

ال يستطيع العثور عليه من تلقاء نفسه . على أنه بالرغم من هذا الفراق العملى ، يبقى للقاضى ، حتى ال تضيع عليه الفرصة إذا كان القاضى يجهل هذا العرف و

اً غير موجود أو العرف قانوناً ال يطالب الخصم بإثباتهِ ، وعلى القاضى أن يبحث عنه ، ويقضى فيه بعلمه ، ولمحكمة النقض أن تعقب عليه إذا هو طبق عرف

ـ األستاذ عبد الباسط جمعيى فى نظام اإلثبات فى القانون المدنى  121ص  2255فقرة  5ذلك أو لم يتنبه ) بيدان وبرو أغفل عرفاً قائماً ، سواء تنبه إلى 

( ، مسايراً فى ذلك األستاذين حامد فهمى وحمد حامد فهمى فى كتاب )) 11( ، ويذهب الدكتور عبد المنعم فرج الصدة )ص  11ـ فقرة  95المصرى فقرة 

( إلى أن العرف إذا كان محلياً )) فإن افتراض علم القاضى به يصبح غير معقول ، وبالتالى يكون على الطرف الذى يستند إليه  21وفقرة  21ة النقض (( ) فقر

رقابة محكمة النقضى ، ل أن يثبته . وفى هذه الحالة يأخذ العرف حكم الواقعة التى يتعين إثباتها ، فيكون أمر التثبت من قيامه متروكاً للقاضى ، فال يخضع فيه

 أما تطبيق هذا العرف بعد أن ثبت قيامه فيخضع لرقابة محكمة النقض (( .
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)ثانياً( إذا كان القانون الطبق قانوناً أجنبياً بمقتضى قاعدة من قواعد اإلسناد . مثل ذلك أن يطبق القاضى القانون الفرنسى  

( مسألة قانون ، هى قاعد افسناد التى تقضى بالرجوع فى 2فى الحكم بصحة عقد زواج فرنسى بفرنسية . فهنا توجد مسألتان : )

من التقنين  21زواج إلى قانون كل من الزوجين ، وهى جزء من نصوص التقنين المدنى المصرى )م الشروط الموضوعية لصحة ال

( ومسألة واقع ، هى أحكام القانون الفرنسى )وهو قانون كل 1المدنى الجديد( ، ويخضع القاضى فى تطبيقها لرقابة محكمة النقض . )

ثبات ، ويكلف الخصم ذو المصلحة إثباتها ، ومتى ثبتت وأخذ بها من الزوجين( الخاصة بصحة الزواج ، وهذه تكون محال لإل

القاضى فإنه ال يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض فى التعرف على أحكام القانون األجنبى . وهنا أيضاً نرى أن القانون ـ القانون 

قعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ، ويدخل األجنبى ـ يصبح مسألة موضوعية يتعين على الخصم إثباته ، ويعتبر فى هذه الحالة وا

 فى ذلك رأى أهل العلم بالقانون األجنبى والنصوص الرسمية لهذا القانون وما يقترن بهذه النصوص من تفسير فقهى وقضائى . 

 

وعلى هذا جرى القضاء المصرى
(2791)

مقتدياً فى ذلك بالقضاء الفرنسى 
(2797)

ألة . فريق يؤيد . والفقه فى فرنسا منقسم فى هذه المس 

القضاء الفرنسى ألسباب ترجع فى الغلب إلى اعتبارات عملية إذ ال يتيسر للقاضى فى كثير من األحوال أن يلم بالقانون 

األجنبى
(2795)

. وفريق آخر يعارض القضاء الفرنسى ويعتبر تطبيق قانون أجنبى مسألة قانون ال مسألة واقع ، ألن القانون ال تتحول  

واقعاً لمجرد أن قاضياً أجنبياً يطبقه بمقتضى قاعدة إسناد فى قانونه الوطنى طبيعته فيصبح 
(2729)

. وهناك من الفقهاء من يرى  

وجوب اعتبار تطبيق القانون األجنبى مسألة قانون ، ولكنه مع ذلك يقر موقف القضاء الفرنسى للضرورات العملية 
(2722)

. والفقه   

سا فى مصر منقسم انقسام الفقه فى فرن  $99
(2721)

  . 

  

ونحن ، مع ذلك ، ال نتردد فى اعتبار تطبيق أحكام القانون األجنبى مسألة قانون ال مسألة واقع . فان القاضى ، إذا أمره قانونه 

 الوطنى بتطبيق أحكام قانون أجنبى ، وجب أن يعتبر أحكام هذا القانون األجنبى بالنسبة إلى القضية التى يطبق فيها هذه األحكام جزءاً 

من قانونه الوطنى . فعليه إذن أن يبحث من تلقاء نفسه عن أحكام القانون األجنبى الواجبة التطبيق فى هذه القضية . وله أن يصدر فى 

هذه األحكام عن علمه الشخصى . وال يجوز له أن يمتنع عن تطبيق أحكام القانون األجنبى عن علمه الشخصى . وال يجوز له أن 

 deni de)م القانون األجنبى بدعوى عدم إمكان االهتداء إليها ، وإال عد امتناعه نكوال عن أداء العدالة يمتنع عن تطبيق أحكا
justice)  ، بل ويكون فى تطبيقه ألحكام القانون األجنبى ، كما هو فى تطبيقه لقاعدة االسناد التى أمرته بتطبيق هذه األحكام .

محكمة القانون األجنبى ، ال طبقاً لرأيها الشخصى ، بل وافقاص لما تفسره به محاكم خاضعاص لرقابة محمة النقض . وتفسر هذه ال

البلد الذى ينسب إليه هذا القانون وبخاصة المحكمة العليا منها . ونحن إنما نذهب إلى هذا ارأى ألنه ال يصح أن تتغير طبيعة القانون 

                                                 
(

2791
ص  5م  2751يونية سنة  5وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن من يتمسك بقانون أجنبى يجب عليه أن يثبته وجوداً ومعنى )استئناف مختلط ( 

( . وقد جرى قضاؤنا المختلط ـ وكان القضاء الذى تتاح  151ص  59م  2599مايو سنة  15المعنى ) استئناف مختلط ( . انظر أيضاً حكماً آخر فى هذا 199

نعم رياض فى مبادئ له فرصة تطبيق القوانين األجنبية قبل استكمال المحاكم الوطنية لواليتها ـ فى هذا مجرى القضاء الفرنسى ) قارن الدكتور محمد عبد الم

( . والمستقبل كفيل بمعرفة ما سيجرى عليه قضاؤنا الوطنى فى هذه المسألة بعد أن استكمل واليته ، وهل سحذو  599ولى الخاص طبعة ثانية فقرة القانون الد

 حذو القضاء الختلط فى تقليده للقضاء الفرنسى ، أو يسير هى طريق مستقل مهتدياً بالمبادئ العلمية السيمة . 

(
2797
ـ  2ـ  2777داللوز  2777مايو سنة  21ـ حكماً ثانياً في  195ـ  2ـ  2759سيريه  2759فبراير سنة  1انظر محكمة النقض الفرنسية )مدني( فى  (

 197ـ  2597داللوز األسبوعى  2597مارس سنة  1ـ حكماً رابعاً فى  55ـ  2ـ  2599سيريه  2515فبراير سنة  25ـ حكماً ثالثاُ )دائرة العرايض( فى  999

  .  991ـ  2557داللوز  2557مايو سنة  19ـ حكماص سادساً فى  259ـ  2555داللوز  25555مارس سنة  11ـ حكماً خامساً فى 

(
2795

 2595فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  1999ـ بودرى وبارد  279فقرة  15ـ ديمولومب  515فقرة  21ـ أوبرى ورو  959ص  919باتيفول فقرة ( 

. وانظر فى القانون المقارن رسالة الدكتور محمد  191فقرة  9ـ دي باج ) القه البلجيكى (  1215فقرة  1ـ بالنيول وريبير وبوالنجييه  791ـ ص  792ص 

 .  1فقرة  2517. وانظ أيضاً نبواييه فى مجلة القانون الدولى والتشريع المقارن  957ـ ص  955صادق فهمى ص 

(
2729

ـ  2229فقرة  1ـ فارى سوميير  291فقرة  2ـ بارتان فى مبادئ القانون الدولى الخاص جزء  15عامة فى تنازع القوانين ص مورى فى القواعد ال( 

 .  252فقرة  2ـ أرمانجون  295فاليرى فقرة 

(
2722

 .  155ـ ليريبور ييجونيير فى القانون الدولى الخاص طبعة ثالثة ص  51مارتى رسالة من تولوز فقرة ( 

(
2721

 99ـ ص  15الفقه فى مصر على أن تطبيق القانون األجنبى يعتبر مسألة من مسائل القانون ، تصريحا ) الدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص أكثر ( 

حية العملية من النا ويذهب إلى وجوب اعتبار تطبيق القانون الجنبى مسألة من مسائل القانون وقد )) تكون معاونة الخصم في بيان حكم القانون األجنبيى الزمة

ين ، فإن هذا يقتض ، ولكن هذا ال ينزل بالقانون األجنبي إلى مستوى الواقعة ، ثم انه إذا كان القانون الوطنى يقضى بتطبيق القانون األجنبى على نزاع مع

المزعومة فى اإللمام بالقانون األجنبى فلم  تطبيقه على الوجه الصحيح وذلك بأن تكون مخالفته والخطأ فى تفسيره محل رقابة من محكمة النقض . أما الصعوبة

صورة شاملة (( . يعد لها وجود بعد ما نراه اليوم بين ختلف الدول من صالت علمية ساعدت على تبادل المجموعات القانونية والقضائية والمؤلفات الفقهية ب

نجلترا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا ( ، أو تلميحاً )الدكتور محمد عبد فيما جرى عليه العمل فى هذه المسألة فى ا 17ـ ص  11انظر ايضاً نفس المؤلف ص 

ـ الدكتور حامد زكى فى القانون الدولى الخاص المصرى طبعة  599ـ فقرة  591المنعم رياض فى مبادئ القانون الدولى الخاص المصرى طبعة ثانية فقرة 

( ـ  27ص  25ـ الدكتور سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فى المواد المدنية فقرة  19بات فقرة ـ األستاذ أحمد نشأت رسالة اإلث 217ـ فقرة  211أولى فقرة 

ـ وبخاصة األستاذ عبد  55ص  2والقليل يذهب إلى أن تطبيق القانون األجنبى يعتبر مسألة من مسائل الواقع ) الدكتور عبد السالم ذهنى فى نظرية اإلثبات 

 ى واقعة ، إذ أن القاضى ال يفترض فيه علم قانون غـير = إلى اعتبار القانون األجنب ويذهب 91ـ ص  99الباسط جميعى ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

قانوناً أجنبياً يأمر القانون الوطنى بتطبيقه فيصبح جزءاً منه فى   91كان  $ فيصبح واقعاً ، سواء كان هذا القانون قانوناً وطنياً أو

حدود هذا التطبيق . والذى دعا إلى القول بنزول مرتبة القانون األجنبى إلى حد أن يكون واقعاً ال قانوناً أمران . ) األمر األول ( 

امل معاملة القانون الوطنى . وإذا أجيز تطبقه فعلى اعتبار أنه واقع ال يرجع إلى التاريخ . فقد كان القانون األجنبى فى الماضى ال يع

قانون . فال يفترض العلم به ، وال يبحث القاضى عن أحكامه من تلقاء نفسه بل يجب على الخصم إثباتها ، وال يحضع القاضى فى 

عن أداء العدالة . وكان هذا يرجع إلى نظرية عتيقة  تطبيقه هذه األحكام لرقابة محكمة النقض ، وإذا امتنع عن تطبيقه لم يعد ناكال

وقد هجرت هذه النظرية هجراناً تاماً  (ex comitatte gentuum)تقول بأن القانون األجنبى إنما يطبق على سبيل المجاملة الدولية 

ى ! وعفا عليها الزمن ، ففيم اإلبقاء على بعض آثارها واالصرار على عدم رد اعتبار القانون األجنب
(2729)

. )واألمر الثانى( يرجع  

إلى العمل . فقد يصعب فى بعض األحوال أن يهتدى القاضى من تلقاء نفسه إلى أحكام القانون األجنبى ، ومن ثم كان تكليف الخصم 

بح من العسر على باثبات هذه األحكام تيسيراً لتغيير طبيعة القانون . على أن مهمة القاضى فى هذا الصدد ، بعد انتشار العلم ، لم تص

ما كانت منه فى الماضى . وبعد ، فال يوجد ما يمنع القاضى من االستعانة بالخصم صاحب المصلحة فى االهتداء إلى أحكام القانون 

 األجنبى ، ومصلحة الخصم أكبر دافع له فى ذلك ، على أن يبقى القاضى هو صاحب القول الفصل فى التعرف على 

 

خاضعاً فى ذلك لرقابة محكمة النقض  91،$أحكام القانون األجنبى 
(2725)

  . 

 ب ـ الشروط الواجب توافرها فى محل االثبات :  

 ـ طائفتان من الشروط :  39 

( طائفة من الشروط بداهتها تغنى عن 2والواقعة المراد إثباتها يجب أن تتوافر فيها جملة من الشروط ، يمكن تقسيمها إلى طائفتين : )

( وطائفة أخرى نصت عليها المادة 1. ) (comteste)وغير مستحيلة  (determine)هى أن تكون الواقعة محددة اإلطالة فيها ، و

من تقنين المرافعات الجديد على الوجه اآلتى : )) يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ، منتجة فيها ، جائزاً  291

 قبولها (( . 

 

 ـ شروط بديهية :  41 

ية أما أن تكون الواقعة المراد إثباتها محددة فهذا بديهى ، فالواقعة غير المحددة ال يستطاع إثباتها . ولو أن شخصاً طالب بدين أو بملك

وأسس دعواه على عقد لم يحدد ماهيته ، أهو بيع أو صلح أو قسمة أو غير ذلك من العقود التى يصح أن تكون مصدراً للدين أو سبباً 

فان الواقعة التى يريد إثباتها ال تكون محددة تحديداً كافياً ، فال يصح السماح باثباتها إال بعد أن تحدد . وكون الواقعة محددة  للملكية ،

تحديداً كافياً مسألة موضوعية تخضع لرقابة محكمة النقض 
(2729)

  . 

فالمستحيل ال يصح عقال طلب إثباته .  97وأما أن تكون الواقعة المراد إثباتها غير مستحلية ، فهذا أيضاً بديهى ، $ 

واالستحالة ترجع إلى أحد أمرين : إما استحالة التصديق عقال وإما استحالة اإلثبات . فاألولى كالعمى يدعى أنه رأى هالل رمضان ، 

ى السن . والثانية ترجع والمنجم يدعى أنه أوتى علم الغيب وال يعلم الغيب إال هللا ، ومجهول النسب يدعى بنوته إلى من ال يكبره ف

إلى أن الواقعة المراد إثباتها هى فى ذاتها قابلة للتصديق عقال ولكن ال سبيل إلى إثباتها ، كمن يدعى واقعة مطلقة بأن يقول أنه لم 

طلقة هى يكذب قط أو أنه يؤدى فريضة الصالة طوال حياته . فهاتان واقعتان إحاهما سلبية واألخرى إيجابية ، وكلتاهما واقعة م

متصورة التصديق ولكن إثباتها مستحيل ، فال يجوز قبولها واقعة لإلثبات . وال يرجع ذلك إال إلى أن الواقعة مطلقة اى خالية من 

التحديد. ومن ثم ترى أن استحالة االثبات تتالقى مع عدم التحديد ، ويصبحان شرطاً واحداً . فالواقعة يجب أن تكون محددة كما قدمنا 

لم تكن محددة ال يجوز قبولها لإلثبات ، ال ألنها غير محددة فحسب ، بل ألنها أيضاً يستحيل إثباتها . ومن ثم نرى أيضاً أن ، فان 

 استحالة اإلثبات ترجع إلى عدم تحديد الواقعة ال إلى أنها واقعة سلبية . فالواقعة السلبية المحددة ـ كالواقعة اإليجابية المحددة ال

                                                 
(

2729
 .  2259فقرة  5ـ انظر أيضا بيدان وبرو  5مكرر  9هامش رقم  155طبعة خامسة فقرة  21بارتان على أوبرى ورو جزء ( 

(
2725

لقاضى معرفة أحكام القوانين األجنبية وذلك بواسطة الطرق السياسية )الدكتور عبد وقد نظم المجمع العلمى للقانون الدولى اإلجراءات التى يستطيع بها ا( 

 ( . 991الحميد أبو هيف فى القانون الدولى الخاص فقرة 

ر عملى سيوفى القانون اإلنجليزى تفترض مطابقة القانون األجنبى لقانون المحكمة ، إال إذا ادعى الخصوم غير ذلك وأثبتوا ما ادعوه . وفى هذا تي 

ف النص فى المشروع على القاضى فيما إذا عجز عن االهتداء إلى أحكام القانون األجنبى . وشبيه بذلك ما ورد فى المشروع التمهيدى للتقنين المدنى ) وقد حذ

، إذا كان وجود القانون األجنبى أو مدلوله  النهائى( من أنه ))فى جميع الحاالت التي ستقرر فيها أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق يطبق القانون المصرى

 ( . 929ـ ص  925ص  2غير ممكن إثباته (( )مجموعة األعمال التحضيرية 

(
2729

 .            997ـ ص  929انظر فى الواقعة المحددة فى القوانين والتشريعات المختلفة رسالة الدكتور محمد صادق فهمى فى اإلثبات ص ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فيجوز قبولها لإلثبات . مثل ذلك شخص يطالب آخر برد غير المستحق وثبت أنه لم يكن مديناً بما دفعه للمدعى عليه  يستحيل إثباتها

 ، فهنا الواقعة السلبية محددة ، وهى عدم المديونية فى دين 

الدين قد سبق الوفاء به أو نحو  معين ، وما على المدعى إال أن يثبت أن هذا الدين الذى دفعه مصدره عقد باطل أو عقد قد فسخ أو أن

ذلك
(2721)

  . 

 

 

 

هذا وكون واقعة المراد إثباتها مستحيلة التصور عقال أو مستحيلة اإلثبات مسألة موضوعية ، ولكن محكمة النقض تستطيع أن $95

 تنفذ إلى بسط قدر من الرقابة من طريق القصور فى التسبيب .  

  

باتها غير معترف بها . وهذا أيضاً شرط بديهى ، إذ ال محل إلثبات واقعة معترف بها . ويجب أخيراً أن تكون الواقعة المراد إث

من إثباتها فأصبحت  19فاالعتراف إقرار ، واإلقرار كما سنرى إعفاء من اإلثبات ، فتكون الواقعة محل االدعاء قد أعفى مدعيها  $

بذلك ثابتة 
(2721)

بها قد أصبحت ثابتة ، ال أنها واقعة غير قابلة لإلثبات . ويتضح  . لذلك يكون األصح القول إن الواقعة المعترف 

غير الفرق بين القولين فى أن الواقعة المعترف بها ال تصبح ثابتة إال بالنسة إلى المقر إذ اإلقرار حجة قاصرة عليه ، أما بالنسبة إلى ال

ات لما صح ذلك فلم يقم الدليل عيها ومن ثم يصح إثباتها ، ولو كانت غير قابلة لإلثب
(2727)

. وغنى عن البيان أن البت فى كون  

 الواقعة معترفاً بها مسألة موضوعية ال رقابة فيها لمحكمة النقض . 

 

 ـ شروط أساسية :  41 

( أن 2من تقنين المرافعات الجديد ، وهى الشروط الثالثة اآلتية : ) 291ونعرض اآلن للشروط األساسية التى ورد ذكرها فى المادة 

( أن تكون 9. ) (concluant)( أن تكون منتجة فى اإلثبات 1. ) (pertinent)تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالحق المطالب به 

 (admissible)نوناً جائزة اإلثبات قا
(2725)

  . 

 ـ الواقعة متعلقة بالحق المطالب به : 42

هو  إذا كانت الواقعة المراد إثباتها هى ذاتها مصدر الحق المطالب به ، كما إذا تمسك البائع بعقد البيع لمطالبة بالثمن فيكون عقد البيع 

 يمكن إال أن تكون معلقة بالحق المطالب به وهو فى الوقت عينه ذاته مصدر التزام المشترى بالثمن ، فان الواقعة فى هذه الحالة ال

منتجة فى اإلثبات . ومن ثم ال يظهر ظهوراً واضحاً أهمية هذين الشرطين ـ كون الواقعة متعلقة بالحق وكونها منتجة فى اإلثبات ـ 

 prevue)ا فى حالة اإلثبات غير المباشر . وإنما تظهر أهميتهم (prevue directe)فى هذه الحالة وهو حالة اإلثبات المباشر 
indirecte)  إذا انصب اإلثبات ، ال على الواقعة ذاتها مصدر الحق ، بل على واقعة أخرى قريبة منها . ذلك أن اإلثبات غير ،

                                                 
(

2721
ض الدائة المدنية بأن اإلعسار هو حالة قانونية تستفاد من أن أموال الشخص ليست كافية للوفاء بديونه المستحقة عليه . وهو بهذا وقد قضت محكمة النق (

ة المدعاة سلبية كانت الواقعالمعنى ال يوقم على نفى مطلق يتعقذر إثباته ، بل يقوم على أمر واقع له عالماته التى تشهد عليه . على أن المقرر فى اإلثبات أن إذا 

منضبطة النفى ، فإن وكانت منضبطة النفى كان على مدعيها إثبات خالفها متى أمكنه تحويلها إلى قضية موجبة . فإذا لم يكن ذلك ممكناً أو كانت الواقعة غير 

منه عاجزاص عن إثبات إعسار الشفيع ألنه لم يقم دليال مدعيها يعتبر عاجزاً عن إثبات دعواه . وعلى ذلك فال مخالفة لقواعد اإلثبات إذا اعتبر الحكم المشفوع 

( . ويؤخذ من هذا الحكم أن الواقعة السلبية ، حتى لو لم يمكن تحويلها إلى قضية  79ص  99رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  92على هذا االعسار )

  بل يعتبر =من عبء اإلثبات موجبة أو كانت واقعة غير منضبطة النفى ، ال يعفى مدعيها 

(
2721

ها فإنه يعفيه ولذلك قضت محكمة النقض ) الدائرة المدينة( بأن القانون إنما يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، إال إذا سلم له خصمه بهاأو ببعض( 

خاصة، ولكنه يملكها بالتقادم ، ثم بحثت بذلك من إقامة الدليل على ما اعترف به .فإذا اعترف شخص بأن األرض موضوع النزاع أصلها من أمالك الحكومة ال

ملحق مجلة القانون  2599نوفمبر سنة  19المحكمةمع ذلك مستندات ملكية الحكومة لهذه األرض وقضت بعدم كفايتها إلثبات الملكية ، فقد خالفت القانون )

 ( .  29ص 5واإلقتصاد 

(
2727

 .  57ـ ص  51 ـ واألستاذ عبد الباسط جميعى ص 192ـ ص  199انظر الموجز ص ( 

(
2725

فى مواضع وقد كان تقنين المرافعات القديم ينص على شرطين من هذه الشروط الثالثة ـ أن تكون الواقعة متعلقة بالدعوى وأن يكون جائزاً قبولها ـ ( 

لتحقيق والطعن بالتزوير . ( ، وذلك فى االستجواب واليمين وا 271/191ـ  195/ 215ـ  217/199ـ  211/199ـ  219/271ـ  212/  299متفرقة ) م 

فى التحقيق بالبيئة ( فقد  195ـ  199ولكن نص تقنين المرافعات الجديد أكمل الناقص من الشروط وجمعهاكلها فى نص واحد . أما تقنينالمرافعات الفرنسى ) م 

ى هذه الشروط هو التقنين المدنى ال تقنين المرافعات ، ألن ذكر شرطين : أن تكون الواقعة منتجة وجائزة القبول . ويالحظ أن المكان الذى يجبأن ينص فيه عل

 هذه الشروط من القواعد الموضوعية فى االثبات ال من القواعد الشكلية . 
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 الفهرس العام

ة بديلة هى التى من الواقعة األصيلة إذ يتعذر إثباتها إلى واقع (deplacement de prevue)المباشر يقوم على فكرة تحويل الدليل 

 يتيسر فيها اإلثبات . 

 

فال بد فى هذه الحالة ـ حالة اإلثبات غير المباشر بتحويل الدليل ـ أن تكون الواقعة البديلة ، وهى الواقعة المراد إثباتها ، ال  

ً  (connexe)من الواقعة األصيلة فحسب ، بل يجب أيضاً أن تكون متصلة  (voisin)قريبة  . وهذا االتصال الوثيق  بها اتصاال وثيقا

هو الذى يجعل الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالحق المطالب به ، إذ أن اتصالها بالواقعة األصيلة التى هى مصدر الحق يجعل إثباتها 

تمال متعلقاً باثبات الواقعة األصيلة ، فيصبح إثبات الواقعة البديلة من شأنه أن يجعل إثبات الواقعة األصيلة قريب االح
(2719)

  .  

مثل ذلك أن يقدم المستأجر مخالصات بأجرة عن جميع المدد السابقة على المدة التى يطالبه المؤجر بأجرتها ، ويرمى من  

بانتظام ولم يخل بالتزمه طوال المدد السابقة . فهذه واقعة متصلة بواقعة الوفاء باألجرة عن 11وراء ذلك أن يثبت أنه يدفع األجرة $

المطالب بأجرتها ، فهى إذن متعلقة بالدعوى . ولكنها غير منتجة فى اإلثبات ، لن دفع األجرة عن مدد سابقة ال يفيد دفعها عن المدة 

مدة الحقة
(2712)

وقد تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة أيضاً فى اإلثبات ، كأن يقدم المستأجر مخالصات باألجرة  

التى يطالب المؤجر بأجرتها ، فهبذه واقعة ليست هى ذاتها واقعة الوفاء بالجرة المطالب بها بل هى واقعة عن مدد الحقة للمدة 

( يعتبرها قرينة على الوفاء باألجرة 971متصلة بها فهى متعلقة بالدعوى ، ثم هى منتجة فى اإلثبات فإن التقنين المدنى الجديد )م 

لك المطالب بها إال إذا أثبت المؤجر عكس ذ
(2711)

  . 

 

 وكون الواقعـة متعلقـة بالدعـوى مسألـة موضوعية ال تخضـع لرقابة محكمـة  

النقض 
(2719)

  . 

 

 ـ الواقعة منتجة فى اإلثبات :  43 

رأينا فى المثلة المتقدمةمتى تكون الواقعة متعلقة بالدعوى ومتى تكون منتجة فى اإلثبات . فالواقعة المتعلقة بالدعوى هى الواقعة 

ى يلة التىيكون إثباتها من شأنه أن يجعل إثبات الواقعة األصيلة قريب االحتمال . والواقعة المنتجة فى اإلثبات هى الواقعة البديلة التالبد

من تعلق الواقعة بالدعوى . 19يؤدى إثباتها إلى إثبات الواقعة األصيلة . ويتبين من ذلك أن إنتاج الواقعة فى اإلثبات مرتبة أعلى $

قعة متعلقة بالدعوى ال تكون ضرورة منتجة فى اإلثبات ، ولكن كل واقعة منتجة فى اإلثبات تكون حتماً متعلقة بالدعوى . فمن فكل وا

طالب بملكية عين وتقدم بواقعة التقادم الطويل سبباً لملكية ، إذا أدعى أنه حاز العين مدة ال تقل عن خمس عشرة سنة ، فهذه واقعة 

بل هى الواقعة األصيلة ذاتها ، وهى بالضرورة متعلقة بالدعوى . أما إذا ادعى أن حيازته للعين كانت لمدة تقل منتجة فى اإلثبات ، 

 عن خمس عشرة سنة ، فهذه واقعة متعلقة بالدعوى ولكنها غير منتجة فى اإلثبات . 

 

يستغرف اآلخر ، فكان يكفى أن يشترط وقد يقال لماذا يشترط فى الواقعة هذان الشرطان معاً ، وأحدهما ـ وهو اإلنتاج ـ  

وحده ؟ وهذا صحيح من الناحية النظرية . وكن يحسن ، من الناحية العملية ، فصل الشرطين أحدهما عن اآلخر . فقد يطلب الخصم 

ى إثبات الواقعة أو إثبات هذه الواقعة قبوال مبدئياً ،حتى إذا تبين فيما بعد أنها غير منتجة فى اإلثبات رفض القاضى استمرار السير ف

                                                 
(

2719
ـ الدكتور عبد المنعم فرج الصدة  2251فقرة  5مكرر ـ بيدان وبرو  29هامش رقم  155فقرة  1انظ فى هذا المعنى بارتان على أوبرى ورو جزء ذ( 

 .  59ـ ص  95ص  91فقرة 

هى التى تقوم عليها القرائن القانونية ، فهذه القرائن تنطوى على تحويل الدليل من واقعة  (deplacement de prevue)هذا وفكرة تحويل الدليل  

 إلى أخرى ويكون ذلك بمقتضى نص فى القانون . 

(
2712

وريد بضاعة آلخر ، فيدعى هذا أن التاجر ورد له صنفاً رديئاً ، فيتقدم التاجر إلثبات أن كل ومثل ذلك أيضاً ـ فى القضاء اإلنجليزى ـ أن يقوم تاجر بت( 

، ألنها وإن لم تكن عمالئه اآلخرين الذين اعتاد توريد هذه البضاعة لهن يمتدحون بضاعته . فهذه واقعة متعلقة بالدعوى وإن لم تكن منتجة ، فيقبل إثباتها 

ناصر اإلقناع عنصراً جديداً له فائدته ، وقد يؤدى إذا أضيف لعناصر أخرى إلى تكوين مجموعة من القرائن القضائية لصالحه حاسمة إال أنها تضيف إلى ع

 ( . 91واألستاذ عبد الباسط جميعى ص  171)انظر فى هذا المثل الدكتور محمد صادق فهمى فى اإلثبات ص 

(
2711

باألجرة ، فتكون ال أما إذا أراد المستأجر تقديم الدليل على أنه وفى بديون أخرى غير أقساط األجرة للمؤجر ، فهذه واقعة ال تتصل إطالقاً بواقعة الوفاء ( 

 هى منتجة فى اإلثبات وال هى متعلقة بالدعوى ، فال يجوز قبول إثباتها. 

(
2719

لمحكمة الموضوع أن ترفض اعتبار الواقعة متعلقة بالدعوى ولو توافق الطرفان على أنها متعلقة . أما  ( إن91ويقول األستاذ عبد الباسط جميعى )ص ( 

د القاضى يقبضيه أال يقبل إذا توافق الطرفان على أها غير متعلقة ، فال يسمح القاضى بإثباتها ، ال ألن توافق الطرفين يجعلها غير متعلقة بالدعوى ، بل ألن حيا

 لخصمان على استبعاده . دليال اتفق ا
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 الفهرس العام

أضاف اليها وقائع أخرى تتساند معها . أما إذا أدمج الشرطان فى شرط واحد ، وكان ال بد من أن تكون الواقعة منتجة من مبدأ األمر 

، لم يستطع القاضى قبول إثبات الواقعة قبوال مبدئياً ، فيتعطل بذلك طريق اإلثبات 
(2715)

 . 

سألة موضوعية ال تخضع لرقابة محكمة النقض إال من حيث قصور التسبيب . أما إذا وكون الواقعة منتجة فى اإلثبات م 

 بنى عدم اإلنتاج فى اإلثبات على أسباب قانونية ، كأن كانت الواقعة المراد إثباتها إنما تنسب إذا صحت إلى مالك البناء ال إلى حارسه

بمسألة من مسائـل القانون مما يخضع لرقابــة محكمة النقض 15علقـاً $والمسئول قانوناً هو الحـارس ال المالك ، أصبــح األمـر مت
(2719)

  . 

 

 ـ الواقعة جائزة االثبات قانونا  44 

: ويجب أخيراص أن تكون الواقعة جائزة اإلثبات قانوناً . والقانون قد ال يجيز إثبات واقعة تحقيقاً ألغراض مختلفة . ومن هذه 

ام واآلداب ، كالمحافظة على سر المهنة األغراض ما يمت إلى النظام الع
(2711)

وتحريم دين المقامرة والربا الفاحش وبيع المخدرات  

وعدم جواز إثبات صحة القذف ونحو ذلك 
(2711)

. وقد تمت هذه األغراض إلى الصياغة الفينة ، كما هو األمر فى الوقائع التى  

المقضى ، فال يجوز إثبات واقعة مخالفة لما هو ثابت فى حكم قضائى تصطدم مع قرينة قاطعة قررها القانون . مثل ذلك حجية األمر 

. ومثل ذلك أيضاً أن يطلب حارس الشئ إثبات أنه لم يرتكب خطأ مع أن القانون يقيم مسئوليته على خطأ فى جانبه مفروض فرضاً 

غير قابل إلثبات العكس 
(2717)

ألن عدم جواز  19لرقابة محكمة النقض،$ . وكون الواقعة جائزة اإلثبات قانوناً مسألة قانون تخضع 

إثبات الواقعة يرجع دائماً إلى حكم فى القانون يمنع من هذا اإلثبات . وهذا بخالف كون الواقعة متعلقة بالدعوى وكونها منتجة فى 

اإلثبات ، فقد رأينا أنها فى الصل مسائل موضوعية ال تخضع لرقابة محكمة النقض 
(2715)

  . 

 

 ثبـات  ثانياً ـ عـبء اال

 ـ النصوص القانونية  45

 من التقنين المدنى على ما يأتى :  975: تنص المادة 

                                                 
(

2715
مرافعات( ، والدعاوى التى ترفع بطلب انتقال المحكمة  277، ويأتى بأمثلة لذلك دعوى إثبات الحالة )م  19ـ ص  95األستاذ عبد الباسط جميعى ص ( 

رافعات ( ، والدعاوى التى ترفع بطلب سماع م 271لمعاينة معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء إذا كان يخضى من زوال هذه المعالم ) م 

مرافعات ( .  5مرافعات ( ، ورفع الدعوى لالستيثاق لحق يخشى زوال دليله ) م  111شاهد يوشك أن يموت أو يزمع سفراً قد ال يعود منه أو ال يعود قريباً ) م 

الدعوى فيجعله فى وعاء اإلثبات ، ثم يغربلها غربلة ثانية ليستبقى منها ما هو وقول أيضاً غن القاضى يغربل الوقائع غربلة أولى ليتخير منها ما هو متعلق ب

 منتج فى اإلثبات . 

(
2719

فى القانون  (relecant)والمراجع المشار إليها . وانظر فى أن الواقعة يجب أن تكون منتجة  1هامش رقم  12انظر األستاذ عبد الباسط جميعى ص ( 

 .  175ـ ص  115همى فى اإلثبات ص االنجليزى الدكتور محمد صادق ف

(
2711

الموظفين والمستخدمين  191من تقنين المرافعات على سلسلة من القيود فى جواز اإلدالء بالشهادة . فتمنع المادة  195إلى  191تشتمل المواد من ( 

قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانون ولم تأذن والمكلفين بخدمةعامة من أن يشهدوا ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم فى أثناء 

من علم من المحامين أو الوكالء أو األطباء أو غيرهم من طريق منته أو صنعته بواقعة أو  197و  191السلطة المختصة فى إذاعتها . وتمنع المادتان 

رها له مقصوداصبه فقط ارتكاب جناية أو جنحة ، وذلك إال إذا طلب منهم ذلك من بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ، ما لم يكن ذك

أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء اآلخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها ، إال فى حالة رفع دعوى من أحدهما  195أسرها لهم . وتمنع المادة 

بب جناية أو جنحة وقعت منه على اآلخر . ويالحظ هنا أن الممنوع ليس هو إثبات الواقعة فى ذاتها ، بل إثبات على صاحبه أو إقامة دعوى على أحدهما بس

 97ص  99فقرة  الواقعة من طريق شهادة شاهد معين ، فعدم جواز القبول ال ينصب إذن على الواقعة بل ينصب على الدليل ) الدكتتور عبد المنعم فرج الصدة

 ) 

(
2711

 ولكن يجوز لمن ال يريد ترتيب أثر قانونى على هذه الوقائع أن يثبت عدم مشروعيتها ألن هذا هو الذى يتفق مع النظام العام واآلداب . ( 

(
2717

 .  921ـ  999ـ وانظر فى جواز إثبات الواقعة قانوناً فى القانون االنجليزى الدكتور محمد صادق فهمى فى اإلثبات ص  2212فقرة  5ببيدان وبرو ( 

(
2715

فى طبيعتها  والفرق بين كون الواقعة غير منتجة فى اإلثبات وكونها غير جائزة افثبات أنها عند ما تكون غير منتجة فى اإلثبات فان ذلك يرجع إلى شئ( 

بب قانونى كالتعويض بسبب انهدام ، إذا الواقعة فى ذاتها ال تؤدى إلى إثبات المطلوب ، إما لسبب موضوعى كالحيازة لمدة تقل عن خمس عشرة سنة ، وإما لس

نى يمنع من جواز البناء يطلب من مالكه ال من حارسه . والواقعة عند ما تكون غير جائزة افثبات فإن ذلك يرجع ال إلى شئ فى طبيعتها ، بل إلى عارض قانو

 إثباتها ، ولو لم يقم هذا المانع أو لو زال لكانت الواقعة جائزة اإلثبات . 

  ً أن نميز بين عدم جواز قبول الدعوى وعدم جواز قبول الواقعة وعدم جواز قبول الدليل . فالدعوى ال يجوز قبولها ألسباب معروفة ،  ويحسن أيضا

اإلثبات  غير جائزة كأن تكون مرفوعة من غير ذى صفة أو من غير ذى أهلية . فإذا كانت الدعوى مقبولة وتقدم الخصم بواقعة إلثباتها ، فقد تكون هذه الواقعة

فتكون البينة أو القرائن دليال لسب موضوعى أو لسبب قانونى على النحو الذى قدمناه . فإذا كانت الواقعة جائزة اإلثبات ، فقد يتطلب القانون إلثباتها دليال كتابياً 

 ( .  11ـ ص  19غير مقبول ) انظر فى هذه المسألة األستاذ عبد الباسط جميعى ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

)) على الدائن إثبات االلتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه  
(2799)

  . )) 

 125/117ويقابل هذا النص فى التقنين الدنى السابق المادة $11
(2792)

ـ وفى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات  

السورى ال شئ 
(2791)

،  911، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  557إلى  555، وفى التقنين المدنى العراقى المواد من  

 911وفى التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة المادة 
(2799)

 ـ  

2929مدنى الفرنسى المادة وفى التقنين ال$11
(2795)

  . 

 

 ـ أهمية تعيين من يحمل عبء االثبات من الخصمين  46 

: أول تنظيم لقواعد اإلثبات يتصل بتعيين من من الخصمين يحمل عبئ اإلثبات ، أى من منهما يكلف باإلثبات دون اآلخر . وتعيين 

من األحوال ، مصير الدعوى من الناحية العملية . فقد يكون الحق من يحمل عبء اإلثبات من الخصمين يكاد يتوقف عليه ، فى كثير 

متراوحاص بينهما ، ال يستطيع أى منهما أن يثبته أو أن ينفيه ، فالقاء عبء اإلثبات على أحدهما معناه حكم عليه أو حكم لخصمه 
(2799)

  . 

 

 حية المبدأ وناحية التطبيق . فيعنينا إذن أن نبين من يحمل عبء اإلثبات . وهذه مسألة لها ناحيتان : نا 

 

                                                 
(

2799
فى المشروع  591من المشروع التمهيدى على وجه مطابق . وأقرته لجنة المراجعة على أصله تحت رقم  911رد هذا النص فى المادة تاريخ النص : و( 

ة ، فلجن 991ت رقم النهائى ، بعد أن ذكرت اللجنة أن المقصود بعبارة )) إثبات االلتزام (( هو إثبات مصدر االلتزام . ثم أقره مجلس النواب دون تعديل تح

 .  975الشيوخ ومجلس الشيوخ تحت رقم 

نظام تقييد وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهدي فى صدد هذا النص ما يأتى : )) وقد احتذى المشروع مثال التقنينات الالتينية ، وأخذ ب 

النظام إلى اتقاء تحكم القضاء وكفالة حسن سير العدالة وتأمين استقرار  اإلثبات ، فبدأ بتعيين من يكلف بإقامة الدليل أو احتمال عبئه . وقد قصد من األخذ بهذا

ية فى خصوصياتها ، المعامالت . وكل أولئك من قبيل االعتبارات العامة التى تنهض ، ال لتوجيه التقييد فى عمومه فحسب ، بل وكذلك لتوجيه األحكام التطبيق

. وترد األحكام المتعلقة بهذا التعيين إلى قاعدة احترام الوضع الثابت أصال فاألصل فى اإلنسان براءة الذمة ،  وال سيما ما تعلق منها بتعيين من يكلف باإلثبات

 ( . 999ص 9فعلى من يدعى التزام غيره ويتمسك بذلك بما يخالف هذا األصل أن يقيم الدليل على دعواه (( . ) مجموعة األعمال الحتضيرية 

 (  1الوسيط ج  9) م       

(
2792

من التقنين المدنى السابق تنص على ما يأتى : )) على الدائن إثبات دينه ، وعلى المدين إثبات براءته من الدين (( . وهذا النص  125/117كانت االدة ( 

 يتفق فى الحكم مع نص التقنين الجديد . 

(
2791

وسمى ))قانون البينات فى  2551حزيران )يونية(  9حد صدر فى جمعت قواعد اإلثبات الموضوعية وإجراءاتها الشكلية ، فى سورية ، فى قانون وا( 

من التقنين المدنى المصرى . ولكن الباب األول منه تضمن قواعد كلية فى  975المواد المدنية والتجارية(( . وال يتضمن هذا القانون نصاً يقابل نص المادة 

ـ  1ـ اليمين  9ـ اإلقرار  5ـ القرائن  9ـ الشهادة  1ـ األدلة الكتابية  2)) تقسم البينات إلى :  اإلثبات ، من نحو ما نحن بصدده . فنصت المادة األولى على أن

كون الوقائع التى يراد المعاينة والخبرة (( ونصت المادة الثانية على أن )) ليس للقاضى أن يحكم بعلمه الشخصى (( . نصت المادة الثالثة على أنه )) يجب أن ت

 بالدعوى ومنتجة فى اإلثبات وجائزاً قبولها (( . إثباتها متعلقة 

(
2799

ـ  551ـ يضاف الحادث إلى أقرب أوقائته . م  551ـ اليقين ال يزول بالشك . م  559ـ األصل براءة الذمة . م  555نصوص التقنين المدنى العراقى : م ( 

ـ البينة  2ـ  557ـ وما ثبت بزمان يحكم ببقائه ، ما لم يوجد دليل على خالفه . م  1ـ األصل بقاء ما كان على ما كان ، واألصل فى الصفات العارضة العدم .  2

 على من ادعى واليمين على من أنكر . 

 ـ والمدعى هو من يتمسك بخالف الظاهر ، والمنكر هو من يتمسك بإبقاء األصل .  1 

ة وإجراءاتها الشكلية جميعاً ، فى لبنان ، فى تقنين أصول المحاكمات نصوص تقنين الموجبات والعقود للبناننى : وضعت قواعد اإلثبات الموضوعي 

من التقنين المدنى المصرى . غير أن تقنين الوجبات والعقود اللبننانى تضمن هذا  975المدنية ) قانون المرافعات ( ، ولم يتضمن هذا التقنين نصاً يقابل المادة 

من يدعى أنه دائن يجب عليه إثبات حقه ، فإذا ما تم هذا اإلثبات كان على من يدعى أن التزامه قد انقضى أن من هذا التقنين بأن  911النص ، فقضت المادة 

 يثبت صدق مدعاه . 

من  975ـ على الدائن إثبات االلتزام ، وعلى المدين إثبات التخلص منه ) مطابقة للمادة  911نصوص التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة :  

 ين المدنى المصرى ( . التقن

نص التقنين  ويتبين من النظر إلى هذه النصوص أن التقنينات المدنية للبالد العربية فى هذه المسألة تكاد تكون واحدة . فنص التقنين المصرى يطابقه 

( أن البينة على من 2مجلة ، وهو تتلخص فى أمرين : )الليبى ويكاد يطابقه نص التقنين اللبنانى . أما التقنين العراقى فقد أورد نصوصاً متعددة أخذها عن ال

 ( فاألصل هو براءة 1أدعى والمدعى هو من يتمسك بخالف الظاهر ، واليمين على من أنكر والمنكر هو من يتمسك بإبقاء األصل . )

(
2795

الذى أخذت منه نصوص التقنين المدنى المصرى ننقل فى قسم اإلثبات من هذا الكتاب نصوص التقنين المدنى الفرنسى إذ يغلب أن تكون هى األصل ( 

من التقنين الفرنسى : )) من يطالب بتنفيذ التزام يجب عليه إثباته . كذلك من يدعى التخلص من التزامه يجب  2929الجديد فى اإلثبات . هذا هو نص المادة 

 عليه أن يثبت الوفاء به أو أن يثبت الواقعة التى أدت إلى انقضائه (( 

''Celui qui reclame l'une obligation doit la prouver. Reciproquement, celui qui se pretend libere, doit justifier le paiement 

ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'' . 

(
2799
  . 19 59م  2591نوفمبر سنة  21ـ  77ص  29م  2599يناير سنة  29ـ استئناف مختلط  192الموجز للمؤلف ص  (



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ـ عبء االثبات من ناحية المبدأ :  1 

 ـ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر  47 

: من المبادئ المقررة فى الفقه اإلسالمى أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 
(2791)

17. وفى$ 
.

القانون المصرى وسائر 

ذاتها ، فالمدعى هو الذى يحمل فى األًصل عبء اإلثبات ، سواء كان دائناً يدعى ثبوت الدائنية أو  القوانين الحديثة توجد القاعدة

 .  975مديناص يدعى التخلص من المديونية كما تقول المادة 

 

 ولكن يبقى أن نحده على وجه الدقة من هو المدعى .  

فى دعواه هذه ، وعليه عبء إثبات ما يدعيه . فلو أن  هو أوال من يرفع الدعوى على الغير يطالبه بحق معين ، فهو مدع 

شخصاً طالب آخر بمبلغ معين ، فعليه أن يثبت مديونية المدعى عليه بهذا المبلغ له ، بأن يثبت مصدر الدين ، تصرفاً قانونياً كوصية 

 أو عقد بيع أو واقعة قانونية كميراث أو شفعة . 

من يرفع الدعوى . فقد يدفع المدعى عليه الدعوى بدفع فيصبح مدعياً فى هذا الدفع ،  ولكن ليس من الضرورى أن يكون المدعى هو

بأنه وعليه هو يقع عبء إثباته . ففى األمثلة المتقدمة قد يدفع المدين بأنه وفى دينه ، فعليه إثبات هذا الوفاء . وقد يدفع الحائز للعين 

ملكها بالتقادم ، فعليه إثبات ذلك 
(2791)

   . 

إذن ألول وهلة أن نقول إن من يحمل عبء اإلثبات هو المدعى فى الدعوى والمدعى عليه فى الدفع ، فكالهما مدع  فيمكن 

فى دعواه 
(2797)

  . 

(actor incumbit probation. Reus in exceptione actor est) 

                                                 
(

2791
 قال : )) لو يعطى الناس بدعواهم الدعى أناس  صلى هللا عليه وسلمعن ابن عباس رضى هللا عنهما أن النبى ( 

 خارى ومسلم . وللبيهقى بإسناد صحيح : )) البينة دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعى (( . رواه الب

 ويقول  21ة اإلسالمية أحمد إبراهيم ص على المدعى واليمين على من أنكر (( . ) طرق القضاء فى الشريع

ا قد يتوهم ، من القواعد ( إن القاعدة التى تقضى بأن البينة على المدعى ليست ، كم 2هامش رقم  192ص  2295األستاذان بيدان ويرو ) جزء تاسع فقرة  

يحمى مجرد الحيازة فيحمى الوضع الظاهر ، وعندئذ  preteurالتى كانت مقررة فى كل العصور . فهى لم تظهر فى القانون الرومانى إال منذ أخذ البريطور 

قديمة تجعل عبء اإلثبات على المدعى عليه ال على ألقى عبء اإلثبات على من يدعى خالف الظاهر . أما فى القانون الفرنسى القديم ، فقد كانت العادات ال

إن هناك من المدعى ، وإن كان ذلك يبدو غريباً ، وهذا بسبب الصبغة الجنائية للدعوى فى القديم ، مما نزل بوضع المدعى عليه دون وضع المدعى . بل 

لتى يكلف فيها المجعى بإثبات ملكيته لم تكن ترفع ، وفقاً لهذه العادات القديمة الوثائق ، التى ترجع إلى ما قبل العصور الوسطى ، ما يثبت أن دعوى االستحقاق ا

تظهر القاعدة التى ، إال ضد الحائز بسوء نية أو الحائز ضد القانون ، مما يحمل على الظن بأن الحائز هو الذى كان عليه أن يثبت أن حيازته مشروعة . ولم 

الفرنسى القديم إال تدرجاً فى العصور الوسطى ، تحت أثر إحياء القانون الرومانى وبفضل القانون الكنسى بوجه  تقضى بأن البينة على المدعى فى القانون

وما بعدها ( . ويننتهى األستاذان بيدان وبرو إلى القول بأن  22ص  2512فى نظرية عبء اإلثبات ليون سنة  thevenetخاص ) انظر فى ذلك رسالة تفنيه 

اعدة لم قاعدة التى تقضى بأن البينة على المدعى من القواعد التى تمليها البداهة وتقضى بها طبيعة األشياء ، فإن الواقع من األمر أن هذه القمن الخطأ حسبان ال

 تظهر إال بعد أن نظم القضاء تنظيماً خاصاً وإال بعد أن برز المبدأ الذى يقضى بحماية األوضاع الظاهرة . 

 ه اإلسالمى من فضل التقدم ، فقد قرر هذه القاعدة منذ البداية فى عصر لم تكن فيه معروفة فى أوربا . ولعل ذلك يكشف عما للفق 

(
2791

المدعى عليه ويأتى بودرى وبارد بمثل يبين فيه كيف يتناوب المدعى والمدعى عليه عبء اإلثبات : يطالب المودع بالوديعة وعليه عبء إثباتها ، فيدفع ( 

وعلى  (mis en demeure)رة وعليه عبء إثبات الهالك ، فيدفع المدعى بأن هذا الهالك غير مبرئ لذمة المدعى عليه ألنه كان معذراً بأنها هلكت بقوة قاه

ت للمودع كانت قد سلمالمدعى إثبات اإلعذار ، فيدفع المدعى عليه بأن ذمته قد برئت بالرغم من اإلعذار ألن الوديعة كانت البد تهلك بالقوة القاهرة حتى لو 

 ( . 1919فقرة  9وعلى المدعى عليه هنا عبء افثبات )بودرى وبارد 

يكون ويبين الفقيهان خطأ ما جرى عليه القضاء الفرنسى فى عقد التأمين على الحياة ، عندما تشترط شركة التأمين الستحقاق قيمة التأمين أال  

ه بأن كان مجنوناً . فالقضاء الفرنسى يلقى عبء إثبات االنتحار وعبء إثبات انعدام الجنون كليهما المؤمن عليه قد انتحر ما لم يكن االنتحار نتيجة فقده لوعي

ـ استئناف باريس  51ـ  1ـ 51داللوز  2752فبراير سنة  21ـ استئناف ليون  159ـ 9ـ  15داللوز  2711أغسطس سنة  9على شركة التأمين )نقض فرنسى 

( . ويقول الفقيهان إن شركة التأمين تحمل عبء إثبات االنتحار ، وعلى ورثة المنتحر عبء إثبات جنون مورثهم . 199ـ  1ـ  59داللوز  2751يولية سنة  21

ـ  1915فقرة  9وقد اضطرت شركات التأمين ، للتتقى هذا القضاء ، أن تشترط صراحة فى عقود التأمين تحميل عبء إثبات الجنون للورثة )بودرى وبارد 

من التقنين المصرى ، فقد نصت الفقرتان  191( . وهذا ما جرت به المادة 295ـ ص  299كتور عبد السالم ذهنى فى األدلة جزء أول ص انظر أيضاً الد

لمن يؤول إليهم  ـ تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع 2األوليان منها على ما يأتى : )) 

ـ فإذا كان سبب االنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقى التزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن إثبات أن  1الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطى التأمين ـ 

 قد اإلرادة (( . المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فا

(
2797

على الدعوى  وقد قضت محكمة النقض بأن المنكر المعفى من اإلثبات هو من ينكر الدعوى إنكاراً مجرداً ، فال يجيب عليها بغير اإلنكار . أما من أجاب( 

لشفيع ادعاء من المشترى ، وهو المطالب بأن يقدم الدليل بدفعها ، فإنه يصير بذلك مدعياً مطالباً بأن يقيم الدليل على ما يدعيه . وعلى ذلك يكون الدفع بإعسار ا

 ( ـ وقضت محكمة النقض أيضاً بأن  79ص  99رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  92عليه ) نقض مدنى 

 الدفع هو المكلف بإثبات دفعه ، صاحب 
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 الفهرس العام

 ـ الببينة على من يدعى خالف األصل  48

: ولكن هذه القاعدهة تحول بساطتها دون مواجهة الصعوبات التى تعرض فى العمل . فقد يقع أن المدعى ، حتى فى الدعوى التى 

رفعها , ال يكلف باإلثبات ، بل يكلف به خصمه وفقاً لطبيعة وضع كل منهما . فمن رفع دعوى على جاره يطالبه بسد مطل ال يكلف ـ 

ثبات أن جازه فتح المطل دون أن يكون له حق ارتفاق يجيز فتح المطل . ففى هذا المثل يقع عبء وهو المدعى فى الدعوى ـ بإ

اإلثبات على المدععى عليه ال على المدعى ، ألن طبيعة الوضع تقضى بخلو العقار من حقوق االرتفاق حتى يثبت ذو المصلحة 

 عكس ذلك . 

  

اإلثبات ال يستقيم فى جميع الفروض ، فوجب إذن البحث عنقاعدة ومن ثم فإن القول بأن المدعى هو الذى يحمل عبء 

تكون أكثر انضباطاً 
(2795)

. وقد وضعت قاعدة فى هذا الصدد من شقين ، تستجيب لطبائع األشياء . فقيل إن من يتمسك بالثابت أصال  

.  (Onus probandi incumbit ei qui dicit)ال يكلف باثباته ، أما من يدعى خالف األصل فعليه هو يقع عبء إثبات ما يدعيه

أن من يتمسك بالثابت أصال ، وإن كان من الجائز أال يكون على حق من ناحية الواقع والعدالة ، إال إنه من ناحية القانون 12ذلك $

ومن أجل استقرار التعامل يجب أن يحمى ، فيترك على األصل دون أن يتكلف عناء أى إثبات 
(2759)

من  . وهذا هو الشق األول 

القاعدة . أما من يدعى خالف األصل فهو يستحدث جديداً ال تدعمه قرينة بقاء األصل على أصله ، فعليه أن يثبت هذا الجديد حتى 

يتمتع بحماية القانون . وهذا هو الشق الثانى 
(2752)

  . 

 

 ـ فى نطاق الحقوق الشخصية األصل هو براءة الذمة  49 

و براءة الذمة من كل التزام . فمن يتمسك باألصل ال إثبات عليه . ومن يدعـى خالف : وفى نطاق الحقوق الشخصية األصل ه

األصل ، بأن يدعى دينـاً فى ذمـة الغير قبلـه ، عليه أن يثبت مصـدر هذا الدين 
(2751)

. فمن ادعى أنه أقرض آخر مبلغاً من المال  

عقد البيع . والشريك الذى يطالب شريكه بنصيبه فى الخسارة  عليه أن يثبت عقد القرض . ومن طالب آخر بثمن مبيع عليه أن يثبت

عليه أن يثبت عقد الشركة وأن يثبت مقدار الخسارة التى لحقتها 
(2759)

ويتفرع على ذلك مواقف عدة يختار القانون فيها وضعاً 11. $ 

. مثل ذلك األهلية ، فاألصل أن كل  يعبره هو األصل ، فمن تمسك به ال يكلف بإثبات شئ ، ومن ادعال خالفه فعليه عبء اإلثبات

مدنى (  295شخص أهل للتعاقد ما لم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون ) م
(2755)

. ومثل ذلك أيضاً عيوب العقد ، فاألصل أن  

                                                 
غار الزراع فال يجوز توقيع الحجز على ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع . كما أن المدعى هو المكلف بإقامة الدليل على دعواه . فإذا دفع المدين بأنه من ص 

الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على األمالك الزراعية الصغيرة ، فإن  2529لسنة  5ذلك هو حكم القانون المدنى ، كما أنه حكم المادة األولى من القانون رقم 

وقيع الحجز على األمالك الزراعية التى يملكها الزراع الذين ليس لهم من األطيان إال خمسة أفدنة أو أقل . . . (( هذه المادة بعد أن نصت على أنه )) ال يجوز ت

وإال سقط حقه فيه  قد أضافت أنه )) ليس للمدين أن يتنازل عن التمسك بهذا الحظر ، بل يجب عليه التمسك به لغاية وقت صدور حكم نزع الملكية على األكثر ،

. فإذا قضت تمسكه بالحظر مقتضاه أن يتولى هو إثبات موجبه ، أى إثبات أنه زارع وأنه ال يملك أكثر من خمسة أفدنة وأنه كان كذلك وقت نشوء الدين (( . و

ت أن المدين كان ، وقت نشوء المحكمة بقبول الدفع بعدم جواز الحجز بناء على أن الدائن ـ مع عدم إنكاره أن المدين يملك أقل من خمسة أفدنة ـ لم يقدم ما يثب

 ( .  95ص  19رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  9الدين ، يملك أكثر من ذلك القدر ، فإنها تكون قد خالفت قواعد اإلثبات ) نقض مدنى 

(
2795
الة أمر جلى . وقيل المدعى من إذا ترك وقد أريد لهذا السبب توسيع دائة مفهوم لفظ )) المدعى (( . فقيل المدعى هو من يروم إثبات أمر خفى يريد إز (

 ( . 59فقرة  2ترك ، أى من إذا ترك الخصومة ال يجبر عليها ، والمدعى عليه من إذا ترك الجواب أجبر عليه ) األستاذ نشأت فى اإلثبات 

 

  

(
2759

وأن األصل  وهنا نرى الفقه اإلسالمى أيضا يستجيب لهذا المبدأ . فمن قواعده المقررة أن األصل براءة الذمة ، وأن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته ،( 

أن المنكر هو من يتمسك بقاء ما كان على ما كان ، وأن األصل فى الصفات العارضة العدم ، وأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليلل على خالفه ، و

 ببقاء األصل . وقد رأينا أن هذه نصوص نقلها التقنين المدنى العراقى عن المجلة . 

(
2752

 9ـ بودرى وبارد  127فقرة  7ـ هيك  52فقرة  25ـ لوران  271فقرة  15ـ ديمولومب  21ص  2929م  9فقرة  ـ الرومبيير  2929م  9ماركاديه ( 

 .  1919فقرة 

(
2751

 .  512ص  1919فقرة  9د بودرى وبار( 

(
2759

عه ولم وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أدعى شخص أن آخر شاركه فى استئجار أطيان وأن اإلجارة انتهت بالخسارة ، فأنكر المدعى عليه االشتراك م( 

لعجز المدعى يجب عن الخسارة بشئ ، فأحالت المحكمة القضية إلى التحقيق إلثبات قيام االشتراك وحصول الخسارة ، ثم مع ثبوت االشتراك رفضت الدعوى 

لخسارة مكلفاً بإثباتها ، عن إثبات الخسارة فيها ، فهذا الحكم ال يقبل الطعن فيه بدعوى مخالفة المحكمة فيه لقواعد افثبات إذ اعتبرت المدعى مع تسليم خصمه با

( .  592ص  299رقم  1مجموعة عمر  2597ة ديسمبر سن 15وذلك ألن إنكار الخصم قيام الشركة المدعاة ينطوى فيه عدم تسليمه بالخسارة ) نقض مدنى 

المحكمة لم تعتبر  مالحظة : كان من الممكن استنباط قرينة على حصول الخسارة من إنكار المدعى عليه الشركة ثم ثبوتها رقغم هذا اإلنكار ، ولكن الظاهر أن

 هذه القرينة كافية ، ولم يتسطع المدعى من جهته تكملتها بأدلة أخرى . 

(
2755

ها عليه هلية الصفة ، إذا كان قيامها واضحاً فأنها تفترض . أما إذا كانت الصفة قد ضح انعدامها ، فال يفترض وجودها ، ومن له مصلحة فى قياموكاأل( 

ه دفع جميع عبء إثباتها . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا حصل أحد الشركاء فى إجارة من وزارة الوقاف على مخالصة من مأمور األوقاف قرر فيها أن



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

بطال ، فاألصل عدم يكون العقد سليما من العيوب ، ومن يدعى أن بالعقد عيباً عليه إثباته . ومثل ذلك أخيراً إجازة العقد القابل لال

إجازة العقد ، ومن يدعى أنه أجيز عليه أن يثبت هذه االجازة 
(2759)

 . 

 

 ـ وفى نطاق الحقوق العينية األصل هو الظاهر  51 

: وفى نطاق الحقوق العينية األصل هو الظاهر . فالحائز للعين ال يطالب باثبات ملكيتها ألن الظاهر هو أن الحائز مالك . والخارج 

الذى يدعـى ملكية العيـن هـو الذى يدعـى خـالف ذلـك ، فعليـه هـو يقـع  عبء االثبات 
(2751)

. ومن ثم كان الحائز هو  

ى الملكية عليه دائماً فى دعو19المدعى$
(2751)

. وذلك ما لم يتبين من مستندات المدعى أن الظاهر يؤيد دعواه وينفى دفاع المدعى  

عليه ، فعندئذ ينتقل عبء إثبات الملكية إلى المدعى عليه 
(2757)

  . 

 

ن يدعى وكذلك الظاهر أن حق الملكية خال من أن يثقل بحق عينى . فالمالك إذا تمسك بهذا الظاهر ال يطالب باثباته . وم 

خالف الظاهر ، بأن يدعى مثال أن له حق ارتفاق 
(2755)

أو حق انتفاع أو حق رهن على العين ، كان عليه هو أن يثبت قيام لحق  

الذى يدعيه ، ولو كان مدعى عليه فى الدعوى األصلية ، ألنه يدعى خالف الظاهر
(2799)

  . 

 

                                                                                                                                                                    
ئة له من المطلوب منه فى الدعوى التى رفعت عليه ، ولذلك فقد أخاله من الحراسة والحجز والدعوى والضمان ، واعتبر هذا الشريك تلك المخالصة مبر

لكن المحكمة ذهب إلى أنه ـ لكى التضامن مع شركائه فى عقد اإليجار فى وفاء الباعى من أجرة األطيان المؤجرة إليهم جميعاً متضامنين بحسب نص العقد ، و

عن حق الوقف فى  يكون للمخالصة هذا األثر ـ يجب أن يقيم الصادرة له المخالصة ـ باعتبار أنه هو المتمسك بها ـ الدليل على أن من اصدرها يملك التنازل

 2555أبريل سنة  25على واقعة الدعوى ) نقض مدنى  اسيفاء أجرة كل األطيان المؤجرة ، فإن المحكمة تكون قد طبقت قواعد اإلثبات تطبيقاً صحيحاً 

 ( .  195ص  595رقم  9مجموعة عمر 

(
2759

ث وقد قضت محكمة النقض بأن عبء إثبات إجازة عقد قابل لالبطال انما يقع على عاتق مدعى االجازة . وإذن فمتى كان الطاعن قد ادعى أن مور( 

البيع الذى عقده وهو قاصر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألقى عيه عبء إثبات هذه الواقعة ال يكون قد خالف المطعون عليها قد أجاز بعد بلوغه سن الرشد عقد 

 ( .  199ص  17رقم  9مجموعة أحكام محكمة النقض  2599نوفمبر سنة  11قواعد اإلثبات ) نقض مدنى 

(
2751

أسسوا عليه دعواهم ، فال يكون للمحكمة أن تتخذ من عجز منازعيهم ـ وهم  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا لم تثبت الملكية للمدعين بالسند الذى( 

 ن مدعى عليهم فى الدعوى ـ ع

 111مجموعة عمر رقم  2559يونية سنة  25إثبات ملكيتهم بالتقادم دليال قانونيا على ثبوت ملكية المدعين وهم المكلفون قانوناً بإثبات دعواهم ) نقض مدنى   

( .  997ص  111رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  21ـ  259ص  51رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  29ضاً ـ وانظر أي 119ص 

لناظر بكتاب وال وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مقراً بتبعيتها للوقف ، فال شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة ا

قف . وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه ، وخصوصاً إذا كان الوقف قديماص يرجع إلى ما قبل صدور الئحة ترتيب المحاكم بإشهاد على الو

سالمية التى أوجبت ألول مرة إجراء افشهاد عن الوقف إلثباته ، وكان قبلها إثبات الوقف خاضعاص ألحكام الشريعة اإل 2751من مايو سنة  11الشرعية فى 

( . وقضت محكمة النقض أيضاً بأن تقرير الحكم  921ص  259رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  19التى ال تستلزم فيه كتابة وال إشهاداً ) نقض مدنى 

ه وبطريق اللزوم ثبوت ملكيتها أن المدعى عليه لم يكسب ملكية األطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك ال يفيد بذات

هذه األطيان بأى  للمدعيين . فمتى كان الحكم ، إذ قضى بثبوت ملكية المدعيين لألطيان موضوع النزاع ، قد أقام قضاءه على أن المدعى عليه لم يكسب ملكية

ياء إلى المدعيين من آخر كان قد اشتراها فى حين أنهما ليسا من من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت األش

اءه على ذلك فإنه يكون ورثته ، ولم يتحدث عن عقد القسمة المبرم بين هذا المشترى وأخوته ، وال عن كيفية إفادته ملكية المدعيين ، متى كان الحكم قد أقام قض

( ـ وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه إذا قضت المحكمة بإحالة  952ص  19رقم  1النقض  مجموعة أحكام 2592فبراير سنة  29قاصراً ) نقض مدنى 

نتهت المحكمة من الدعوى على التحقيق بناء على طلب الطرفين ليبين كل منهما ما يدعيه من تملكه األرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل المدة ، وبعد أن ا

 2592مارس سنة  15عى على شهود المدعى عليهم ، فليس فيما أجرته مخالفة لقواعد اإلثبات ) نقض مدنى سماع شهود الطرفين رجحت أقوال شهود المد

( . وقضت أخيراً بأنه بحسب المحكمة إذ هى قضت برفض دعوى الطاعنين أن تستند فى ذلك إلى عجزهم عن  517ص  71رقم  1مجموعة أحكام النقض 

 2591مارس سنة  1ة إلى بيان أساس ملكية المطعون عليها التى لم تكن إال مدعى عليها فى الدعوى ) نقض مدنى إثبات سبب ملكيتهم دون أن تكون فى حالج

ـ  52ص  27م  2599ديسمبر سنة  25ـ  299ص  29م  2592يناير سنة  92( . أنظر أيضاً استئناف مختلط  919ص  51رقم  9مجموعة أحكام النقض 

 .  112ص  27م  2591أبريل سنة  11

(
2751

 .  511ص  1919ص  9ـ بودرى وبارد  52فقرة  25ـ لوران  275فقرة  15ديمولومب ( 

(
2757

 .  725ص  211رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595أبريل سنة  15نقض مدنى ( 

(
2755

 .  59ص  29م  2599يناير سنة  29استئناف مختلط ( 

(
2799

مختلط داخلة ضمن  177أن تعتبر العقارات بالتخصيص وفقا لنص المادة . هذا وقد قضت محكمة النقض ب 511ص  1919فقرة  9بودرى وبارد ( 

على من يدعيه )  الملحقات المشار إليها فى المادة المذكورة ، وتباع مع العقار المرهون ما لم يتفق صراحة على خالف ذلك ، ويقع عبء إثبات هذا االتفاق

 ( .  519ص  11م رق 99مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  25نقض مادنى 
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 ـ والثابت فرضاً كالثابت أصال وكالثابت ظاهراً :  51 

وقد يحل محل األصل فى نطاق الحقوق الشخصية ومحل الظاهر فى نطاق الحقوق العينية وضع يفرض القانون وجوده عن طريق 

 قرينة قانونية يقيمها . فيكون الثابت فرضاً كالثابت أصال وكالثابت ظاهراً . 

مشروع أصاب المدعى مثل ذلك أن يرفع المضروو دعوى تعويض على المكلف برقابة قاصر صدر منه عمل غير  

بالضرر . وقد كان القياس يقتضى أن يثبت المدعى ، فوق العمل غير المشروع الصادر من القاصر ، تقصيراً من المكلف بالرقابة 

مدنى ( . فال  9فقرة  219فى تأدية واجبه . ولكن القانون فرض أن هذا التقصير قد وقع منه بمقتضى قرينة قانونية أقامها ضده ) م

المدعى إثبات التقصير ، وينتقل عبء اإلثبات إلى المدعى عليه فيثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان البد واقعاً ولو  يكلف

قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية . وكذلك الحال فى مسئولية حارس اآلالت الميكانيكية أو األشياء التى تتطلب حارستها عناية 

فرض القانون فى جانبهم التقصير ، فمدعى التعويض ال يكلف بإثبات تقصيرهم ، بل ال يسمح لهم القانون أن  خاصة ، كل هؤالء

فقرة أولى  211و  211)المواد  19يثبتوا أنهم قاموا بواجب العناية ألن قرينة التقصير هنا قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكس $

ال يكلف إثبات سببه المشروع ، ألن القانون فرض أن يكون لكل دين سبب مشروع ،  من التقنين المدنى( . والمدعى بدين 217و

 مدنى (. 2فقرة  291وينتقل هنا عبء اإلثبات إلى المدين فعليه أن يثبت هو أن الدين سببه غير مشروع ) م 

مدنى( .  1فقرة  291خالف ذلك )م كذلك يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى ، حتى يقيم المدين الدليل على ما ي

والتأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين قرينة على الوفاء ، فينتقل عبء اإلثبات من المدين إلى الدائن ، وعلى هذا أن 

 مدنى( .  955يثبت أن المدين لم يقم بوفاء الدين )م 

 

ن حق مالك العقار فى النباء عليه ، فالمدعى الذى يرفع دعوى وفى نطاق الحقوق العينية ، إذا فرضت قيود معينة تحد م 

على المالك متمسكاً بأن هذه القيود هى حقوق ارتفاق ال مجرد التزامات شخصية ال يكلف باثبات ذلك ، ألن القانون أقام قرينة على 

ليست إال التزامات شخصية انتقل إليه هو عبء أن هذه القيود هى حقوق ارتفاق ، فاذا أراد المالك أن ينفى أنها حقوق ارتفاق وأنها 

 مدنى( . 2فقرة  2927هذا اإلثبات )م 

 

  

ومن هذه المثلة نرى أن القرينة القانونية إذا كانت قابلة إلثبات العكس إنما تنقل عبء اإلثبات ممن يتمسك بها إلى خصمه ، 

ن اإلثبات إعفاء نهائياً وال تقتصر على نقل عبء اإلثبات أما إذا كانت غير قابلة إلثبات العكس فانها تعفى من يتمسك بها م
(2792)

  . 

 

 ـ كذلك تكون البينةعلى من يدعى خالف ما هو ثابت فعال :  52

ومن يتمسك بما هو ثابت أصال أو ظاهراً أو فرضاً يمكن أن نقول إنه يتمسك بما هو ثابت حكماً . وهو ال يكلف باإلثبات كما قدمنا ، 

ما هو ثابت حكماً . وهو ال يكلف باإلثبات كما قدمنا ، بل من يدعى خالف ما هو ثابت حكماً هو الذى يحمل  بل من يدعى خالف

 عبء االثبات . كذلك الحال 

فيمن يتمسك بما هو ثابت فعال 
(2791)

، ال يكلف هو أيضاً باالثبات ، وإنما يحمل عبء االثبات من يدعى خالف ما هو ثابت فعال .  

 ما أقام الخصم الدليل عليه بالطرق القانونية ، حقيقة أو ضمناً .  والثابت فعال هو

                                                 
(
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إذا كانت ال تقبل إثبات يالحظ الفقه الحديث أن القول بأن القرينة القانونية تنقل عبء اإلثبات إذا كانت تقبل إثبات العكس ، وتعفى من اإلثبات عفاء نهائياً ( 

قابلة ، تقتضى ممن يتمسك بها إثبات وقائع معينة هى التى عينها  العكس ، هو قول تعوزه الدقة . ذلك أن القرينة القاونية سواء كانت قابلة إلثبات العكس أو غير

 (deplacement de prevue)القانون لقيام القرينة . فكأن القرينة القانونية لم تعف من اإلثبات أو تنقل عبئه ، وإنما هى نقلت اإلثبات من محل إلى محل آخر 

ثبت واقعة أخرى متصلة بها ، وإثبات هذه الواقعة األخرى يعتبره القانون إثباتا للواقعة األولى . فالقانون إذن ، فبدال من أن يثبت المدعى الواقعة المراد إثباتها ي

إثبات هذه الواقعة األخرى ، كما تقدم القول ، لم يعف من اإلثبات أو ينقل عبئه ، وإنما أبدل فى اإلثبات واقعة بأخرى ، وال يزال من يحمل عبء اإلثبات ملزماً ب

 =( .  2152وفقرة  2219فقرة  5لم يعف من إثباتها ولم ينتقل عبء إثباتها من عاتقه إلى عاتق خصمه ) انظر فى هذا المعنى بيدان وبرو  ،

اإلثبت من محل إلى محل ل وهذا النظر الجديد ، وإن كان صحيحاً فى ذاته ، ال يؤدى إلى هدم النظر القديم . ففى القرينة القانونية القابلة إلثبات العكس ، ينتق  = 

لمكلف بالرقابة ، فيصبح آخر ، ولكن متى أثبت المدعى الواقعة البديلة ـ كون المسئول هو المكلف بالرقابة مثال ـ انتقل عبء اإلثبات فعال من عاتقه إلى عاتق ا

عكس ، ينتقل اإلثبات أيضا من محل إلى محل آخر ، ولكن متى أثبت هذا مكلفاً أن يثبت أنه قام بواجب الرقابة . وفى القرينة القانونية غير القابلة إلثبات ال

لواقعة األصيلة ، وهى وقوع المدعى الواقعة البديلة ـ كون المسئول هو حارس الحيوان أو البناء أو اآللة الميكانيكية مثال ـ أعفى فعال إعفاء نهائياً من إثبات ا

النهائى ال جدوى فيه للمدعى ما دام يبقى مكلفا بإثبات الواقعة البديلة ، فإن اإلعفاء فى هذه الحالة له فوائد ال خطأ من هذا المسئول . وال يقال أن هذا اإلعفاء 

راً من مؤونة اإلثبات . يستهان بها ، ذلك أن إثبات الواقعة البديلة يكون عادة أيسر بكثير من إثبات الواقعة األصيلة ، فيكون المجعى فى النهاية قد تخفف كثي

 ثبات .على أننا سنرى عند الكالم فى القرائن القانونية غير القابلة إلثبات العكس أن حقيقة هذه القرائن هو أنها قواعد موضوعية ال قواعد لإل

(
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قه المصرى معنا ثم ( واستعمله الف 199وقد آثرنا أن نستعمل هذا اللفظ )) فعال (( بدال من اللفظ )) عرضاً (( الذى استعملناه فى الموجز ) انظر ص ( 

 ( ، ألن اللفظ األول أدل على المعنى المقصود .  919ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  1استعملته محكمة النقض ) 
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مثل ذلك دائن يرفع دعوى الدين على مدينه ، فيدعى خالف األصل وهو براءة الذمة كما قدمنا ، فعليه إذن عبء إثبات الدين . فاذا ما 

خالف ما هو ثابت حقيقة ، إال إذا حمل عبء إثبات ما  أثبته حقيقة بسند مكتوب مثال ، فال يجوز للمدين أن يدعى وفاء الدين ، أى

 يدعيه. 

 

ولو أن المدين فى المثل الذى قدمناه لم يكلف المدعى باثبات الدين حقيقة ، بل دفع الدعوى بالمقاصة ، كان هذا بمثابة إقرار ضمنى 

 المقاصة ألنه يدعى خالف ما هو ثابت ضمناً . منه بالدين ، فيكون الدين ثابتاً ضمناً. وعلى المدين إثبات عبء انقضاء الدين ب

 

 

 ومن ثم ثرى أن البينة تكون على من يدعى خالف ما هو ثابت فعال ، حقيقة كان هذا الثبوت أو ضمناً . 

 

 ـ استخالص مبدأ عام فيمن يحمل عبء االثبات : 53

ونستطيع بعدما قدمناه أن نضع المبدأ اآلتى : كل من يتمسك بالثبات حكماً ـ أصال أو ظاهراً أو فرضاً ـ أو بالثابت فعال ـ حيقة أو  

ألنه يدعى خالف األصل  وإنما يقع عبء اإلثبات على من يدعى خالف الثابت حكماً أو فعال ، ضمنا ـ ال يقع عليه عبء اإلثبات . 

مفروض أو الثابت ، فوجب أن يحمل عبء إثبات ما يدعيه أو الظاهر أو ال
(2799)

. وغنى عن البيان أن تحديد من يحمل عبء  

 اإلثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . 

 ب ـ عبء االثبات من ناحية التطبيق : 

 ـ كيف يقوم باالثبات عمال من يحمل عبئه  54

هو المكلف باقامة  17ت ، وفقاً للمبدأ العام الذى قدمناه ، كان هذا الخصم $: متى تعين أى الخصمين يحمل عبء االثبا

الدليل بالطرق القانونية على صحة ما يدعيه . فاذا ادعى شخص أنه أقرض شخصاً آخر مبلغاً من المال ، فعليه أن يثبت عقد القرض 

بطالن ، وهذه ترجع إلى التراضى والمحل والسبب وإلى . ولكن هل معنى ذلك أن يثبت أيضاً أن عقد القرض خال من جميع أسباب ال

األهلية وعيوب االرادة من غلط وتدليس وإكراه واستغالل ، ثم يثبت بعد ذلك أن العقد بعد أن العقد صحيحاً لم ينقض الدين الذى نشأ 

بعد أن يثبت أن الدين لم ينقض يثبت عنه بأى سبب من األسباب كالوفاء والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة واالبراء ونحو ذلك ، ثم 

 أيضاً أنه لم يلحقه أى تعديل ، وهكذا ! . 

 

من الواضح أن عبء االثبات ، إذا فسرعلى هذا النحو ، ينوء به الخصم . ولذلك تقضى الضرورة أن يقتصر الخصم على  

 ً أو فعال ال يكلف باثباته ، ويترتب على ذلك أن  إثبات عقد القرض . وبعد ذلك يستعان بالقرائن التى قدتمناها . فما هو ثابت حكما

القرض متى أثبته الدائن ، كان من الثابت حكماً أنه خال من أسباب البطالن ، فاذا ادعى المدين أن العقد قد لحقه سبب منها فعليه هو 

ف ذلك ، بأن ادعى أن الدين قد انقضى أن يثبت ذلك كما أسلفنا . ثم متى ثبت عقد القرض ، أصبح ثابتاً فعال ، فاذا ادعى المدين خال

بسبب من أسباب االنقضاء أو أنه قد لحقه أى تعديل ، فعليه هو عبء االثبات كما تقدم القول 
(2795)

  . 

 

                                                 
(
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وفى وقد قضت محكمة النقض بأن األصل خلوص الذمة ، وانشغالها عارض . ومن ثم كان إلثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصال أو عرضاً ) ( 

يله فى دفاتر الدائرة ، فهذه اللغة التى اخترناها : حكماً أو فعال ( مدعياً كان أو مدعى عليه . فإذا رفع الموكل دعواه بندب خبير لتحقيق الحسابات التى قيدها وك

وال الموكل فانشغلت بها ذمته والمبالغ التى الدعوى ال تعدو أن تكون دعوى تحقيق حساب بين موكل ووكيله غايتها تعيين المبالغ التى قبضها الوكيل من أم

قبض الوكيل للمال صرفها فى شؤونه فبرئت منها ذمة الوكيل . فهى ال تخضع والبد لقاعدة اإلثبات العامة السابق ذكرها ، فيتعين على الموكل وورثته إثبات 

ذا المال فى شؤون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثبات بتقرير الخبير أنه الذى يدعون أنه قبضه . فإن فعلوا ، تعين على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف ه

م الموكل بما قيده اعتمد فى حصر المبالغ التى وصلت إلى الوكيل على الدفاتر التى كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، وقد أقا

ورثهم بما ورد فيها من مبالغ ، أن يقيموا هم بدورهم الدليل على خلوص ذمته منها كلها أو بعضها . فإذا اعتمدت الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة م

، فإنها ال تكون قد المحكمة على تقرير الخبير الذى آخذ مورثهم بعجزهم هم عن إثبات براءة ذمته من مبالغ ثبت وصولها إلى يده من الدفاتر التى قيدها بها 

 ( .  919ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  1قانون ) نقض مدنى خالفت ال

(
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 .  755ـ ص  759ص  2519فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ( 
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ونرى من ذلك أن عبء االثبات ال يقل كاهل أحد الخصمين دون اآلخر ، بل هو يوزع بين الخصمين على النحو المتقدم  
(2799)

الواقع بمقتضى قرائن قضائية ينقل بها القاضى عبء االثبات بحسب تقديره من الخصم إلى   15. قد يقع هذا التوزيع بحكم  $ 

خصمه ، وقد يقع بحكم القانون بمقتضى قرائن قانونية ينتقل بها عبء اإلثبات من خصم إلى آخر وقد يقع أخيراً بحكم االتفاق بين 

 الطرفين.
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 فمثل أن يقع التوزيع بحكم الواقع عن طريق قرائن قضائية ما يأتى :  

( شخص يريد أن يثبت صورية عقد صدر من أب إلى ولده ، فيثبت إلى جانب عالقة البنوة أن الولد وهو صغير السن 2)

قد دفع . فتقوم قرينة قضائية على أن واقعة دفع الثمن واقعة  عديم الكسب ليس له مال ظاهر يسمح بدفع الثمن المذكور فى العقد أنه

صورية . فينق القاضى عبء اإلثبات إلى األب ، ليثبت مصدراً معيناً دفع منه الولد الثمن ، أو أن حقيقة العقد هبة فى صورة بيع 

 وعندئذ يكون له حكم الهبة ال حكم البيع . 

اختراع له حصل على باءته وسجلها . فعلى المدعى أن يثبت حصوله على ( شخص يطالب آخر بتعويض العتدائه على 1)

البراءة وأنه قام بتسجيلها وفقاً لألوضاع المقررة فى القانون . وعند ذلك ينقل القاضى عبء االثبات إلى المدعى عليه ليثبت ، إذا 

 لذى يستحق الحماية . استطاع ، أن هذا االختراع بالرغم من صدور براءة به وتسجيلها ليس بالجديد ا
( أنكر الخصم أن الختم الموقع به على الورقة هو ختمه . فعند ذلك يحمل الخصم اآلخر عبء إثبات صحة الختم طبقاً 9)

لإلجراءات المقررة فى القانون . فاذا أثبت ذلك نقل القاضى عب اإلثبات إلى الخصم األول ، ليثبت كيف وصل ختمه هذا الصحيح 

التزوير التى يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى كما قضت  79تى عليها التوقيع ، ويكون ذلك عن طريق دعوى  $إلى الورقة ال

 ( .  951ص  215رقم  2مجموعة عمر  2595أبريل سنة  11بذلك محكمة النقض ) نقض مدنى 

 

هو الذى يؤجر المنزل ويقبض أجرته  ( شخص يريد أن يثبت أن له حيازة المنزل محل النزاع ، فيقدم مستندات تثبت أنه5)

ويدفع ضريبته . فتقوم قرينة قضائية على أنه هو الحائز للمنزل . وعند ذلك ينقل القاضى عبء اإلثبات إلى الخصم اآلخر ليدحض 

اب المالك الذى هذه القرينة القانونية ، بأن يثبت مثال أن الخصم األول إنما يؤجر المنزل ويدفع الضريبة ال لحسابه الشخصى بل لحس

يدير هو أعماله . وهكذا ينقل القاضى عبء االثبات من خصم إلى آخر تبعاً لما يستخلص كل منهما من قرائن يكون من شأنها أن 

 تلقى عبء اإلثبات على خصمه . 

حمل ( موظف فصل من وظيفته ، فيرفع دعوى على الحكومة يقول فيها إن فصله كان تعسفياً . ولما كان هو الذى ي9)

عبء إثبات التعسف ، فانه يستطيع فى هذا السبيل أن يطلب ضم ملف خدمته ليثبت منه تقدير الرؤساء لكفايته ومن الناحية الخلقية ، 

نقل القاضى عبء اإلثبات إلى الحكومة لتقول هى بدوره ألى سبب بالذات قد فصلته . فان ذكرت الحكومة سبباً معيناً لفصله ، نقل 

ى المدعى ، لثبت أن هذا السبب غير صحيح أو أنه ال يكفى بفرض صحته لنفى التعسف . وهكذا يتناوب الموظف عبء اإلثبات إل

 والحكومة اإلثبات إلى أن يعجز أحدهما عن أن يرد عبء اإلثبات إلى صاحبه ، فيكون هو المحكوم عليه فى الدعوى .  
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 التوزيع بحكم القانون عن طريق قرائن قانونية ما يأتى :  : ومثل أن يقع

( يريد الدائن إثبات إعسار المدين . هنا يتكفل القانون بتحليل عناصر اإلثبات وتوزيعها على الخصمين عن طريق إقامة 2)

ين ، فليس عليه إال أن يثبت مقدار ما من التقنين المدنى على أنه )) إذا ادعى الدائن إعسار المد 195قرائن قانونية . فقد نصت المادة 

فى ذمته من ديون ، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ماال يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها (( . فالدائن إذن يحمل عبء إثبات 

                                                 
(
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 لوجود ويضع األستاذ ديموج مبدأين أساسيين فى حمل عبء اإلثبات . أولهما أن من يحمل هذا العبء ال يلتزم بإثبات جيمع الشروط الواجب توافرها( 

. فليس عليه أن يثبت أن حقه قد خال من التدليس ومن  (vraisemblable)الحق الذى يدعيه ، بل يكفى أن يثبت من الشروط ما يجعل وجود هذا الحق مرجحا 

ذلك قد يقع ، فعليه هو أن يثبت اإلكراه ، ألن هذه الوقائع استثنائية ومن يدعى غير الراجح يحمل عبء ما يدعيه ، ذلك أنه ادعى شيئاً بعيد الوقوع ، ولكنه مع 

 le moins)وقوعه . والمبدأ الثانى فى عبء اإلثبات هو أن هذا العبء يحمله فى كل حالة بالذات الخصم الذى يستطيع أن يضطلع به فى أقل مشقة 

d'inconvenient)  أى فى أقصر وقت وبأقل المضايقات وبأيسر النفقة ،(le moins de delais, de vexations, de frais..)  ثم يذهب ديموج إلى .

عبء ، ولكنه تعاون وجوب عدم المبالغة فى تقدير أهمية عبء اإلثبات . ذلك أن الخصوم ال بد لهم من أن يتوزعوه فيما بينهم يتعاونون على االضطالع بهذا ال

فيه أن يكون ضرورياً ومنتجاً . والتعاون ليس مقصوراً فحسب على الخصوم فيما  األعداء ، كما يتعاون رب العمل مع نقابة العمال ، وذاك التعاون كهذا يغلب

خصوم معه ) بينهم ، بل إن الخصوم يتعاونون أيضاص مع القاضى في ذلك . ومن أجل هذا ال يستطيع القاضي أن يقضى بعلمه ، فإن ذلك يحرمه من تعاون ال

 ( .  919ـ ص  951لسابع ص ديموج فى األفكار الرئيسية للقانون الخاص الفصل ا
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اال يفى بمجموع هذه ذمة المدين من ديون . وعندئذ ينتقل عبء اإلثبات إلى المدين ، ويكون عليه أن يثبت أن له م  72مقدار ما فى $

الديون . وبمقدار كثرة الديون التى يستطيع الدائن إثباتها فى ذمة المدين يثقل عبء المدين فى إثبات أن ماله يفى بديونه . فان عجز 

 عن هذا اإلثبات اعتبر معسراً . 

 

لمدة التى حددها القانون لتمام التقادم . ( يريد الحائز أن يثبت أنه كسب الملكية بالتقادم ، أى أن يثبت أن حيازته استمرت ا1) 

من التقنين المدنى على أنه )) إذا ثبت قيام  512هنا أيضاً يتكفل القانون بتوزيع عناصر اإلثبات على الخصمين . فقد نصت المادة 

ن ، ما لم يقم الدليل على الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حاال ، فان ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمني

عكس ذلك (( . فالحائز يحمل عبء إثبات أن حيازته بدأت فى وقت معين وأنها قائمة حاال . وهنا يقيم القانون قرينة على أن الحيازة 

ت فى هذه استمرت قائمة فى المدة ما بين الزمنين . وينتقل بذلك عبء اإلثبات إلى الخصم اآلخر . ويكون عليه أن يثبت أنها انقطع

 المدة . 

 

( إذا أمن شخص على حياته ، ثم انتحر ، برئت ذمة المؤمن ) شركة التأمين ( من التزامه بدفع مبلغ التأمين إلى المستفيد 9) 

. ومع ذلك ال تبرأ مة المؤمن من هذا االلتزام إذا كان سبب االنتحار يرجع إلى فقدان إرادة المنتحر . فاذا مات المؤمن على حياته 

نه مات منتحراً فبرئت ذمتها من االلتزام بدفع مبلغ التأمين إلى المستفيد ، فان القانون هنا أيضاً يوزع عبء وادعت شركة التأمين أ

( 2من التقنين المدنى على ما يأتى: )) ) 191اإلثبات على كل من شركة التأمين والمستفيد . فقد نصت الفقرتان األوليان من المادة 

مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع 

( فاذا بأكمله. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى 1الحق مبلغاً يساوى قيمة احتياطى التأمين . )

تحاره فاقد اإلراده (( . فشركة التأمين تحمل إذن عبء إثبات أن المؤمن على المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت ان

حياته قد انتحر . وعندئذ يفرض القانون فرضاً قابال إلثبات العكس أن االنتحار كان بارادة المنتحر ، وأن هذا لم يكن فاقد اإلرادة 

 وقت انتحاره . فينتقل عبء 

 ( 1الوسيط جـ  1) م                                                                      

  

اإلثبات إلى المستفيد . وعليه أن يثبت ، حتى يستحق مبلغ التأمين بأكمله ، أن المنتحر كان وقت انتحاره فاقد اإلرادة 
(2791)

  . 

 

. فعلى الخصم اآلخر أن يثبت أن ( عقد أبرم بطريق المرسلة . ولكن الموجب ادعى أنه عدل عن إيجابه قبل أن يتم العقد 5) 

العقد قد تم إبرامه ـ أى أن الموجب قد علم بالقبول ـ قبل هذا العدول . ويوزع القانون عبء اإلثبات بين الخصمين ، إذ تنص المادة 

يه ، ويعتبر وصول من التقنين المدنى على ما يأتى : )) ينتج التعبير عن اإلرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إل 52

التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك (( . فعلى الخصم اآلخر الذى قبل اإليجاب أن يثبت أن قبوله وصل إلى 

الموجب فى وقت سابق على الوقت الذى علم فيه بعدول الموجب عن إيجابه . وعند ذلك يفرض القانون أن الموجب قد علم بالقبول 

وصوله إليه . فينتقل عبء اإلثبات إلى الموجب . وعليه أن يثبت أنه بالرغم من وصول القبول إليه قبل عدوله عن اإليجاب ،  وقت

 إال أنه لم يعلم به إال بعد عدوله وعلم الخصم اآلخر بهذا العدول . 

  

مذكور فى عقد البيع صورى ، وأن البيع ( باع شخص ماال يملكه . وبعد موته نازع ورثة البائع المشترى فى أن الثمن ال9) 

قد صدر فى مرض الموت فيكون وصية ، ومن ثم ال ينفذ إال من ثلث التركة . يوزع القانون عبء اإلثبات هنا أيضاً بين الورثة 

ا أن العمل ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتو 1على ما يأتى : ))  521والمشترى.  فقد نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 

القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجتميع الطرق ، وال يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم 

ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت ، اعتبر التصرف صادراً على سبيل  9يكن هذا التاريخ ثابتاً. 

بت من صدر له التصرف عكس ذلك . كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه (( . فالورثة إذن يحملون عبء إثبات التبرع ، ما لم يث

أن البيع قد صدر فى مرض الموت . ومتى أثبتوا ذلك قامت قرينة قانونية على أن العقد مقصود به التبرع وأن ثمناً ما لم يدفع . وعند 

ثلث التركة ،   79. وعليه أن يثبت أنه دفع للبائع ثمناً ال يقل عن قيمة المبيع بمقدار يجاوز$ ذلك ينتقل عبء اإلثبات إلى المشترى

 مدنى( .  511وإال فان البيع ، فيما تجاوز فيه زيادة قيمة البيع على الثمن ثلث التركة ، ال يسرى فى حق الورثة ) م

 

العكس ليست فى الواقع إال توزيعاً لعبء اإلثبات بين الخصمين ،  ونرى من األمثلة التقدمةأن كل قرينة قانونية قابلة إلثبات 

 يتكفل به القانون . 

                                                 
(
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 فى الحاشية .  51أنظر ما قدمناه فى هذه المسألة فقرة ( 
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ونرى كذلك مما سبق بيانه أن من يحمل عبء االثبات ليس مطالباً فى الواقع من األمر باثبات كامل قاطع . وال هو يكلف ـ  

على عكس ما ذهب إليه األستاذان أوبرى ورو 
(2791)

 ن العناصر التى تتكون  ـ باثبات كل عنصر م 

 

ال  منها الواقعة مصدر الحق المدعى به . وليست الحقيقة القضائية التى يتولى إثباتها بالحقيقة المطلقة التى ال يداخلها الشك . فالقانون

يث يكون من يطلب المستحيل . وإنما يكتفى ممن يحمل عبء االثبات أن يقنع القاضى بأن األمر الذى يدعيه أمر مرجح الوقوع بح

المعقول التسليم بوقوعه فعال ، وينفى القاضى ما بقى من شك يحوم حول األمر بأن ينقل عبء االثبات إلى الخصم اآلخر ، ليثبت أنه 

، بالرغم من الظواهر التى ترجح وقوع األمر ، توجد قرائن أخرى تجعل الراجح مرجوحاً . ثم يرد عبء االثبات إلى الخصم األول 

ذه القرائن، ليهدم ه
.
 

بقرائن أخرى تعيد لألمر كفة الرجحان . وهكذا يتقاذف الخصمان الكرة ، كل منهما يدفعها إلى صاحبـه ، إلى أن يعجـز أحهمـا عن 

ردها ، فتسقط من يده ، ويسجـل علـى نفسـه الخسارة 
(2797)

  . 

  

فال نبالغ إذن فى القول بفداحة االثبات . فان الخصم يتخفف من هذا العبء بأمرين : )أوال( بتحليل الواقعة المراد إثباتها إلى عناصر 

متعددة يتوزع بين الخصمين عبء إثباتها ، فيقوم كل منهما بنصيبه فى هذا العبء . )ثانياً( بعدم مطالبة الخصم ـ فى العناصر التى 

                                                 
(

2791
الذى يتمسك به أو الفائدة  (droit)يذهب أوبرى ورو إلى أن الخصم الذى يحمل عبء اإلثبات يجب أن يثبت جميع العناصر الواقعية والقانونية للحق ( 

. ويقف عبء اإلثبات عند هذا الحد . فال يلتزم الخصم بإثبات انعدام األسباب أو الظروف التىكان وجودها يمنع من  التى يدعيها (benefice legal)القانونية 

. وال يلتزم كذلك أن يثبت أن  (decheance du benefice legal)أو يؤدى إلى سقوط الفائدة القانونية  (obslacle a l'acquistion du droit)كسب الحق 

فقرة  21) أوبرى ورو  (n'a pas ete modife ou restraint au profit de son adversaire)عليه تعديل أو يلحق به قيد لمصلحة خصمه الحق لم يدخل 

 ( .  59ـ ص  71وص  75ص  155

ثباتها ، والواقعة مكرر ( على التمييز ما بين الواقعة التى أنشأت الحق ، ويلقى على المجعى عبء إ 25حاشية رقم  75ويتعترض بارتان ) ص 

رر له ، وإذا كنا نزمع التىتتكون قد منعت من نشوء الحق أو تكون قد عدلته أو قيدت منه ، ويحمل المدعى عليه فيها عبء اإلثبات . ويقول إن هذا التمييز ال مب

أننا ال نطالب المدعى بإثبات كامل حتى بالنسبة إلى الواقعة  أن نطلب من المدعى إثباتا كامال فينبغى أن يثبت جميع الوقائع دون تمييز . ولكن الواقع من األمر

يثبت أن االختراع التى أنشأت الحق . فإن صاحب االختراع مثال يجب عليه أن يثبت صدور براءة له باالختراع وأنه سجل هذه البراءة ، وعلى المدعى عليه أن 

 عة مصدر حق المخترع ومع ذلك يقع عبء إثباتها على المدعى عليه ال على المخترع . ليس بجديد مع أن جدة االختراع هى من العناصر المكونة للواق

( يعترض بارتان على ما جعل أوبرى ورو عبء اإلثبات فيه على المدعى عليه ،  quinquiesمكرر خامساً  25ثم فى حاشية ثانية ) رقم  

بات فيها إنما يقع على المدعى ال على المدعى عليه ، وينتهى بالعبارة اآلتية : )) وستعرض فى هذا الصدد فروضاً مختلفة يخلص منها إلى أن عبء اإلث

د الحق ، فإن القاعدة وبعبارة موجزة ، أياً كان التعريف الذى نقف عنده لما يدعوه أوبرى ورو المانع من نشوء الحق ، يقابل به انعدام الشروط الضرورية لوجو

سكة (( . ثم في حاشية ثالثة ) رقم لى عاتق المدعى عليه تبدو لنا ـ وهذا أقل ما يمكن أن أقول ـ قاعدة مشكوكاً فيها غير متماالتى تلقى عبء إثبات هذا المانع ع

 ( يتناول بارتان Sexiesمكرر سادسا  25

استعراض فروض مختلفة فى أحوال سقوط  ـ فيقول بعد (decheance du benefice legal invoque)= االستثناء الثانى ـ سقوط الفائدة القانونية المدعاة 

 الحق إن عبء اإلثبات فى هذه الفروض يقع على المدعى ال على المدعى عليه خالفاً لما ذهب إليه أوبرى ورو . 

ده لمصلحة لخصم ( يتناول بارتان االستثناء الثالث واألخير ـ تعديل الحق المتمسك به أو تقيي septiesمكرر سابعاً  25ثم فى حاشية رابعة ) رقم  

(modification ou restriction au profit de l'adversaire du droit invoque)  ـ فيقول لو أن دائناً أبرأ ذمة مدينه إلعسار طارئ محتفظاً بالحالة

مدنية لحقه ، وليس على المدين أن يثبت أن الدين قد التى يعود فيها المدين إلى اليسار ، ثم طالب المدين بعد يساره ، فإن على الدائن أن يثبت أنه استبقى الصفة ال

 تحول بإبراء الذمة إلى التزام طبيعى ولو كان اإلبراء مقروناً بتحفظ . 

مكرر ( إلى عرض ما يقترحه هو بديال مما ذهب إليه أوبرى ورو ، فيقول : إن توزيع عبء  19ثم ينتهى بارتان ) فى الحاشية رقم   

ختلف مط واحد ، بل يختلف تبعاً لما إذا كان يراد إثبات واقعة مادية ، كوقوع حادث ، أو إثبات حالة نفسية ، كالنية أو كالعلم بالغلط . وياإلثبات ال يكون على ن

إثباتها بطريق مباشر  كذلك تبعاً لما إذا كان يراد إثبات واقعة مادية محضة ، كتسليم الطرد ألمين النقل ليستخلص من هذه الواقعة واقعة مادية أخرى ال يمكن

تكون المقارنة بينهما من كتلف ما بالطر بعد ضياعه أو فقده ، أو إثبات واقعة مادية ليستخلص منها إما عالقة السببية بين واقعتين ، أو نسبة معينة بين قيمتين 

أو تفسيراً فرضه القانون أو ارتضاه الطرفان باختيارهما علمية قانونية شأنها أن تنشئ التزاماً بالرد أو التزاماً باإلسعاف والمساعدة أو إنقاصاً اللتزامات مرهقة 

مدى الممكن تصوره ، ....... ويحسن أن نحلل ما صدر من أحكام القضاء فى هذه المشاكل تحليال وصفياً . وسيؤدى هذا التحليل دون شك ، إذا تعمقنا فيه إلى ال

. فإذا عرض للمشتغل بالقانون مسألة جديدة غير متوقعة فى  (familles naturelles des litiges)ت (( إلى تحديد ما أسميه )) أسراً طبيعية من الخصوما

حقيقية لشدة المشابهة ،  توزيع عبء اإلثبات ، أمكنه أن يجد من بين هذه )) األسر الطبيعية (( ما يصلح لمقارنة الجديد به ، بل ما يصلح أن يعتبر سابقة قضائية

 ( .  1211فقرة  1ليه ، ويصل من هذا القياس إلى الحل المنشود . ) قارن بالنيول وريبير وبوالنجيه فيقيس الجديد ع

(
2797

إن عجز وقد جاء فى الموجز للمؤلف فى هذا المعنى ما يأتى: )) ويتبين من ذلك أن مهمة كل خصم فى الدعوى هو أن ينقل عبء اإلثبات إلى خصمه . ف( 

. وإن استطاع هو اآلخر نقل عبء اإلثبات إلى الخصم األول ، وعجز الخصم األول عن اإلثبات خسر هذا الخصم دعواه ، إال الخصم عن االثبات خسر دعواه 

و عرضاً أو ظاهراً أو إذا استطاع نقل عبء اإلثبات إلى الخصم مرة ثانية ، وهكذا . وعبء اإلثبات يقع دائماً على من يدعى شيئاً مخالفاً لما هو ثابت أصال أ

 ( .  192بفضل قرينة قانونية . ونرى من ذلك أن الحقائق القضائية ليست إال حقائق نسبية ، شأن سائر الحقائق (( ) الموجز ص 
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تها ـ باثبات قاطع يصل بها إلى درجة الحقيقة المطلقة . بل يكفى أن يثبت رجحانها . وهذا هو شأن الحقيقة القضائية ، ال يكلف باثبا

يقدر لها أن تصل إلى مرتبة االطالق 
(2795)

  . 

 ـ تعيين من يقع عليه عبء االثبات بحكم االتفاق ) التعديل االتفاقى لقواعد عبء االثبات ( :  57

يان أن القواعد التى قدمناها فى عبء اإلثبات قل أن تعتبر من النظام العام ، ألن الكثير منها لم يوضع إال لحماية وغنى عن الب

الخصوم . فمن الجائز إذن ، ما لم يوجد نص يقض بغير ذلك ، عند ما يضع القانون 
.
 

 

فق الطرفان مقدماً على إلغاء هذه القرينة ، وإعادة قرينة قانونية تنقل عبء االثبات إلى الخصم معين حماية للخصم اآلخر ، أن يت

عبء االثبات إلى من كان ينتفع بها ، فينزل بذلك عن الحماية التى منحها له القانون ، ويكون فى هذا تعديل اتفاقى لقواعد عبء 

 االثبات ، وهو صحيح قانوناً . 

ن حارس الحيوان هو المسئول عنه ، إال إذا أثبت هذا أن ( األصل فى الضرر الذى يحدثه الحيوان أ2ونأتى بأمثلة لذلك : )

مدنى( ولكن يجوز االتفاق مقدماً على نقل عبء االثبات إلى 211وقوع الضرر كان بسبب أجنبى )م 
.
 

                                                 
(
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( ، اتخذ المؤلف هذه العناصر أساساً لرأى ذهب  2557فى نظرية العناصر المكونة للحقوق ـ باريس سنة  Motulskyفى رسالة حديثة ) موتيلسكى ( 

 مسألة عبء اإلثبات . إليه فى 

 .  (charge de prevue)وعبء االثبات  (charge de l'allegation)فهو يميز بين مرحلتين : عبء االدعاء  

ـ فعبء االدعاء ينحصر فى أن المدعى يجب أن يضمن ادعاءه جميع العناصر التى تكون الحق المدعى به . وهذا ما يسميه المؤلف بالعناصر  2 

. فإن أغفل شيئاً من هذه العناصر ، رفضت دعواه . ومن ثم يظهر المعنى المقصود بعبارة )) عبء  (elements generateurs du droit)المكونة للحق 

بل  ء اإلثبات ،االدعاء (( ، فالمدعى يحمل عبء اعاء جميع العناصر المكونة للحق الذى يدعيه ، وإال خسر دعواه ، وذلك حتى قبل االنتقال إلى مرحلة عب

لهذه  وحتى لو حضر وحده فى غيبة خصمه ، ولم يذكر جميع العناصر المكونة لحقه ، فإنه يخسر دعواه لمصحلة خصمه الغائب ـ ولكن التطبيق الحرفى

، ووجود سبب مشروع  القاعدة ، أن يضمن ادعاءه وقوع التراضى على المبيع والثمن ، وأهلية المتعاقدين ، وخلو التراضى من العيوب ، وتوافر شروط المبيع

 la theorie des)الخ .. فال بد إذن من أن يتخفف من يحمل )) عبء االدعاء (( من بعض هذه العناصر ، عن طريق ما يسميه المؤلف بنظرية اإلعفاء 

dispenses)  واإلعفاءات التى ترد على ))عبء . 

. فهناك شروط البد من توافرها لوجود الحق  (dispenses legales)وإعفاءات قانونية  (dispenses rationnelles)اإلدعاء (( نوعان : إعفاءات عقلية  

افتراض وجودها إلى أن يقوم فى شأنها نزاع . من ذلك الشروط العامة الواجب  (sentiment d'enidence)المدعى به ، ولكنها شروط يجب عقال وبداهة 

ى كل عقد . هذه تدخل تحت ) اإلعفاءات العقيلة (( ، فيعفى المدعى من تضمين إدعائه لها إلى أن ينازع توافرها فى كل دعوى وفى كل حق وفى كل التزام وف

لية (( المفهومات فيها المدعى عليه . أما الشروط التى تميز الحق المدعى به وتخصصه فهذه يجب أن يتضمنها االدعاء . ويدخل أيضاً تحت )) اإلعفاءات العق

كمفهوم البيع ومهوم الزواج ، فتبقى على ما هى عليه من تركيب ، إلى أن يقع فى شأنها نزاع ، فعند ذلك يجب تحليلها  (notions complexes)المركبة 

(decomposition)  ، إلى العناصر التى تتركب منها . ))واإلعفاءات القانوينة(( قد ينص عليها القانون صراحة ، كما فعل فى النص على افتراض حسن النية

 elle doit etre decelee)فيعفى المدعى من إثبات هذا العنصر . على أن أكثر )) اإلعفاءات القانوينة (( ال نص عليها ، ولكنها تستخلص من ثنايا النصوص 

par l'exegese) دعى عليه عبء إثبات هذا ، فحيث يعمد القانون ، ال إلى تنظيم عنصر من عناصر الحق ، بل إلى تنظيم الوضع المخالف له ، يكون على الم

والوصية .  الوضع الخالف ، وذلك كما فعل القانون فى تنظيم عدم األهلية والبطالن وانقطاع التقادم ووقفه والشرط واألجل والتعسف فى استعمال الحق

يضمن ادعاءه جميع الظروف التى تقابل ويخلص المؤلف من ذلك إلى وضع القاعدة اآلتية فى )) عبء االدعاء (( : )) على الخصم الذى يطالب بحق أن 

 العناصر المكونة لهذا الحق ، ما لم يوجد لديه إعفاء عقلى أو قانونى (( . 

ت ، هذا هو )) عبء اإلدعاء (( من حيث المبدأ . أما من حيث التطبيق : فالمدعى إما أن ينوء بعبئه ، فال يضمن ادعاءه ، بعد جميع اإلعفاءا 

خسر دعواه دون انتقال إلى مرحلة اإلثبات . وإما أن يقوم بعبئه ، فيضمن ادعاءه العناصر الالزمة . عند ذلك يأتى دور المدعى عليه . العناصر الالزمة ، في

دعاة ، وإال ، أى عليه أن ينازع منازعة جدية فى أحد العناصر الم (charge de contestation)وهذا إما أن ينازع فى الوقائع المدعاة ، فعليه عبء المنازعة 

فعليه فى هذه كسب المدعى دعواه دون أن ينتقل إلى مرحلة اإلثبات . وإما أن يقر بالحق المدعى به ولكن يدعى أن هذا الحق قد انقضى أو لحقه تعديل ، 

مدعى أن يقف من هذا العناصر المطلوبة ، وعلى ال عبء االدعاء المقابل ، وعليه أن يضمن ادعاءه جميع (contre-action)الدعوى المقابلة 

االدعاء المقابل موقف المنازع أو موقف من يدعى ادعاء مقابال آخر ، وهكذا . وينتهى القاضى إلى تصفية )) نقط النزاع(( 

(faits litgieux). وعند ذلك ينتقل القاضى إلى  . وهذه هى الوقائع المنتجة فى الدعوى والتى بقيت محال للنزاع بين الخصمين

 بات . = مرحلة اإلث

ل المدعى = ب ـ وعبء اإلثبات يقتصر على ))نقط النزاع(( بعد حصرها على الوجه المتقدم . فهناك ))نقط نزاع(( تخلفت عن تصفية ادعاء المدعى فيحم

يتوزع عبء اإلثبات بين  عبء إثباتها . وهناك )) نقط نزاع (( أخرى تخلفت عن تصفية ادعاء المدعى عليه فيقع عبء إثباتها على المدعى عليه . وهكذا

 dispense)قانونيا  الخصمين ، كل يحمل نصيبه منه . وتتناول نظرية اإلعفاء عبء اإلثبات كما تناولت عبء االدعاء . غير أن اإلعفاء هنا ال يكون إال إعفاء

legale)  أما اإلعفاء العقلى ،(dispense rationnelle)  مع قيام النزاع ، والنزاع هنا قائم فرضاً . فيعفى كل من فيمتنع ، ألنه فى عبء االدعاء ال يقوم

 الخصمين من إثبات األوضاع الخالفة التى عمد القانون إلى تنظيمها ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . 

ات ، صدر الحكم ضده . وإذا كان الدليل الذى يتقدم به من يحمل عبء اإلثبات دليال مقنعاً للقاضى ، صدر الحكم لمصلحته . وإذا عجز عن اإلثب 

هذه هى الخطوط الرئيسية للرأى الذى  وإذا كان الدليل يشوبه الشك ، فسر الشك لغير مصلحته وصدر الحكم ضده ، وهنا تتبين داللة حمله لعبء اإلثبات . 

ر من الترتيب والتنسيق . فتصفية ادعاءات كل من يتقدم به صاحب الرسالة المتقدمة الذكر . وليس فى هذا الرأى نصيب كبير من االبتداع ، وإن كان فيه كثي

وتسلسل منطقى الخصمين قبل االنتقال إلى مرحلة اإلثبات ، وتحديد نقط النزاع بعد هذه التصفية ، وتوزيع عبء اإلثبات بين الخصمين ، فيه ترتيب منسق 
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المضرور . فيصح أن يتفق شخصان شريكان فى مرعى واحد على أن كل ضرر يقع من مواشى أحدهما على مواشى اآلخر ال يكون 

( األصل أن أمين النقل مسئول عن الضرر الذى يحدث أثناء النقل للشخص أو الشئ 1ه إال إذا أثبت اآلخر خطأ فى جانبه . )األول عن

 الذى ينقله ، والمسئولية هنا مسئولية عقدية ، فعلى أمين النقل إذن يقع عبء اإلثبات. ولكن يحوز االتفاق مقدماً ـ ما لم يكن هذا شرط

اإلثبات من أمين النقل إلى المتعاقد معه ، فيصبح هذا هو المكلف باثبات خطأ فى جانب أمين النقل على  إذعان ـ على نقل عبء

( إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقى )الشرط الجزائى( ، فال يجوز للدائن 9أساس المسئولية العقدية ال المسئولية التقصيرية . )

مدنى( . ولكن يجوز للطرفين أن يتفقا مقدماً على نقل  192أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً )م أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا 

عبء اإلثبات من الدائن إلى المدين ، فيكون للدائن أن يطالب بقيمة الضرر التى جاوزت قيمة الشرط الجزائى ما لم يثبت المدين أنه 

فقرة  975لمؤجرة إال إذا أثبت أن الحريق نشأ عن سبب ال يد له فيه )م( المستأجر مسئول عن حريق العين ا5لم يرتكب غشاً. )

مدنى( ولكن يجوز للطرفين أن يتفقا مقدماً على نقل عبء اإلثبات المؤجر خطأ فى جانبه 2
(2719)

، وبذلك يتحول التزام المستأجر  

من التزام بحقيق غاية إلى التزام ببذل عناية 
(2712)

  . 

 

وكما يقع التعديل االتفاقى لقواعد عبء اإلثبات مقدماً قبل حصول النزاع على النحو الذى قدمناه ، كذلك يصح أن يقع هذا التعديل 

أثناء النزاع . فيجوز لخصم لم يكن فى األصل مكلفاً باثبات واقعة أن يتطوع إلثباتها ، فاذا أجابه القاضى إلى طلبه فليس له بعد ذلك 

ه غير مكلف قانوناً باإلثبات . ذلك أن تطوعه إلثبات الواقعة مع سكوت خصمه يكون بمثابة اتفاق بينهما على نقل عبء أن يحتج بأن

اإلثبات إليه ، فيلزمه أن يضطلع بهذا العبء . وقد قضت محكمة النقض بأن القواعد التى تبين على أى خصم يقع عبء اإلثبات ال 

المحكمة احالة الدعوى على   75التفاق على مخالفتها ، وإذن فمتى كان الطاعن قد طلب من$تتصل بالنظام العام ، ولذا يجوز ا

التحقيق إلثبات ما يدعيه ، فليس له أن ينعى بعد ذلك على الحكم باجابته إلى ما طلب ، حتى ولو كان فيما طلب متطوعاً الثبات ما هو 

غير ملزم بحمل عبئه 
(2711)

  . 

 

  ثالثاً ـ طرق االثبات    

 

 ـ ما هى طرق االثبات )سلطة الخصوم وسلطة محكمة النقض فى شأنها( 1

 ـ طرق االثبات التى رسمها القانون واجراءاتها وقوو كل طريق منها : 58

( القييرائن 9) temoignage( الشييهادة أو البينيية 1) ecrit( الكتابيية 2رسييم القييانون طييرق افثبييات المختلفيية . وهييو سييتة : ) 

presomptions (5 االقرار )aveu (9 اليمين )serment (1 المعاينة )constatation  . 

ونبادر إلى استبعاد المعاينة من بين موضوعات القانون المدنى ، إذ هيى ال تنطيوى إال عليى إجيراءات اصيطلح عليى جعلهيا 

 277ـ  279)م   visite des lieuxكلهيا مين مباحيث قيانون المرافعيات ، سيواء فيى ذليك ميا تعليق منهيا بانتقيال المحكمية للمعاينية 

 (expertise)مرافعات ( أو ما تعلق بالمعاينة الفنية التيى يقيوم بهيا الخبيراء 
(2719)

مرافعيات ( . فتكيون طيرق  191 59ـي $119)م   

                                                                                                                                                                    
ات ـ التى رأينا ديموج يعالجها ع طريق فكرتى الرجحان للمسائل التى ينطوى لعيها عبء اإلثبات . ولكن المسألة الجوهرية فى عبء اإلثب

(vrqisemblance)  واالضطالع بأقل مشقة(le moins d'inconvenients) ورأينا بارتان يواجهها باألسر الطبيعية للخصومات ،(familles naturelles 

de litiges) سب ، ويعمد جنى إلى تحميل عبء اإلثبات فيها لمن يريد تعديل وضع مكت(modification d'une situation acquise) ويعمد بارد إلى ،

إلى  (Thevenet)، كما يعمد تفنيه  (un fait contre l'etat normal et habituel)تحميل هذا العبء لمن يتمسك بواقعة مخالفة للوضع المألوف المعتاد 

ـ هذه المسألة الجوهرية يعالجها المؤلف بنظريته فى اإلعفاء . وهى نظرية ال  (contre lequel l'apparence existe)تحميل العبء لمن يقوم الظاهر ضده 

رية اإلعفاء هذه ، تزيد فى التحديد والضبط عن هذه اآلراء التى قدمناها ، وقد أحس المؤلف نفسه أنها محوطة بشئ من الغموض . ونحن إذا دققنا النظر فى نظ

 أن الخصم يعفى من عبء اإلثبات إذا ادعى ما هو ثابت حكما أو فعال . ال نراها تخرج عما سبق أن قررناه من 

(
2719

 .  527ـ ص  521ص  199فقرة  2595انظر الدكتور سليمان مرقس فى شرح عقد اإليجار الطبعة الثانية سنة ( 

(
2712

 .  111ص  559انظر الجزء األول من الوسيط فقرة ( 

(
2711

 .  199ص  17رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  11نقض مدنى ( 

(
2719

ر الخبير أو أال يأخذ وتعيين الخبير من الرخص المخولة للقاضى ، فله أن يقدر ما إذا كان الزماً أو نغير الزم ، وله بعد أن يتم هذا التعيين أن يأخذ بتقري( 

 2591مارس سنة  29ـ  25ص  9رقم  2مجموعة عمر  2592نوفمبر سنة 25ـ1ص  1رقم  2مر مجموعة ع 2592نوفمبر سنة  25به ) نقض مدنى 

ص  999رقم  2مجموعة عمر  2591مارس سنة  21ـ  295ص  15رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  29ـ  75ص  51رقم  2مجموعة عمر 

 2555مايو سنة  27ـ  719ص  297رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  5ـ  529ص  295رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  15ـ  2951
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انون الميدنى االثبات التى تعالج فى القانون المدنى هى الخمسة األولى . وتعيين هذه الطرق وتحديد قيمة كل طريق منها من مسائل القي

 ، أما اإلجراءات التى رسمها القانون للسير فى كل طريق فمن مسائل قانون المرافعات وال شأن لنا بها هنا . 

والكتابة من أقوى طرق اإلثبات ، ولها قوة مطلقة إذ يجوز أن تكون طريقاً الثبات الوقائع القانونية والتصرفات القانونية  

ها هذه القوة قديماً ، بل كان المقام األول للشهادة فى وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة بل كانت الغلبة دون تمييز كما سنرى ولم تكن ل

لألمية ، فكان االعتماد على الرواية دون القلم . هكذا كان األمر فى الفقه اإلسالمى وفى سائر الشرائع . ثم أخذت الكتابة تنتشر ، 

الكتابة على الشهادة وصار لها المقام األول . ومن مزايا الكتابة أن يمكن إعدادها مقدماً  وساعد على ذلك اختراع الطباعة ، فعلت

. وقد أوجبها  prevue preconstitueeلإلثبات منذ نشوء الحق دون التربص إلى وقت المخاصمة فيه ، ولذلك سميت بالدليل المعد 

ها إعدادها مقدماً ، وهى األحوال التى يكون فيها مصدر الحق تصرفاص القانون بوجه عام طريقاً لإلثبات فى األحوال التى يمكن في

قانونياً ، فان التصرف القانونى يسهل اعداد كتابة إلثباته من وقت صدوره . أما الواقعة القانونية ، وهى عمل مادى ، فقد ال يتيسر 

 بالكتابة وحدها . ومن مزايا الكتابة أيضاً أنها ال يتطرق إعداد كتابة إلثباتها ، لذلك يجوز بوجه عام إثباتها بجميع طرق اإلثبات ال

إليها من عوامل الضعف ما يتطرق إلى الشهادة ، فالشهود يجوز عليهم الكذب ، وعوزهم الدقة على كل حال ، وتتعرض ذاكرتهم 

 52للنسيان . على أن الكتابة ، إذا خلت مما يلحق الشهادة من كذب$
.

تخلو هى أيضاً من احتمال التزوير . أو اضطراب أو نسيان ، ال 

 مرافعات ( .  152ـ  199وقد رسم قانون المرافعات إجراءات معينة للطعن فى الكتابة باالنكار أو بالتزوير )م

 

أما الشهادة أو البينة فقد كانت من أقوى األدلة فى الماضى كما قدمنا ، ثم تزلت لألسباب التى بيناها إلى مكان أدنى . فهى  

 ق لإلثبات ذو قوة محدودة ، إذ ال يجوز إثبات التصرفات القانونية بها إال فى حاالت استثنائية ، وال يثبت بها إال الوقائع القانونيةطري

ألنها أعمال مادية فجاز إثباتها بالبينة لموقع الضرورة 
(2715)

. وقد حاطها المشرع بضمانات عدة ، فرسم إجراءات دقيقة لسماع  

مرافعات ( ، وفرض عقوبة على شهادة الزور ، وترك للقاضى التقدير األعلى فى األخذ بها إذا أقنعه أو فى  115 ـ 275الشهود ) م

 اطراحها إذا هو لم يقتنع . 

 

أما القرائن فهى طريق لإلثبات غير مباشر ، ألن الخصم ال يثبت فيها الواقعة ذاتها محل النزاع بل واقعة أخرى متصلة بها  

أو القاضى أن فى إثباتها إثباتاً للواقعة األولى ـ وهو الواقعة محل النزاع ـ إثباتاً غير مباشر . والقرائن قسمان : قرئان يرى القانون 

قانونية يقررها القانون بنص فيه ، وقرائن قضائية يستنبطها القاضى من وقائع الدعوى وظروفها وله حرية واسعة فى تقديرها . 

ن تكون قرئان بسيطة تقبل إثبات العكس ، أو قرائن قاطعة ال يجوز إثبات عكسها والقرائن القانونية إما أ
(2719)

. أما القرائن القضائية  

القرائن تنطوى فى كثير من األحوال على وقائع مادية ملموسة ال يتطرق إليها الكذب أو  51فكلها قابلة إلثبات العكس . وإذا كانت $

ال أنها تقوم على أساليب دقيقة من االستنباط ال يؤمن فيها العثار . ومن ثم جعلت القرائن ، االضطراتب كما يتطرق إلى الشهادة ، إ

من حيث قوتها فى االثبات ، بمنزلة الشهادة ذات قوة محدودة ، واليجوز قبولها إال حيث تقبل الشهادة . ولم يرسم قانون المرافعات 

 أحكام موضوعية وهى متناثرة فى جميع نواحى القانون .  للقرائن إجراءات معينة ، فجميع األحكام الخاصة بها

                                                                                                                                                                    
) األخذ بالجزء غير الباطل من تقرير الخبير ( ـ أو  999ص  217رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  17ـ  991ص  297رقم  5مجموعة عمر 

مجموعة عمر  2551يناير سنة  19ـ  129ص  119رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  92ـ  972ص  121رقم  5مجموعة عمر  2559لمارس سنة 

( . ولكن يجب تعيين خبير إذا أوجب القانون ذلك ) كما فعل تقنين  175ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  21ـ  911ص  251رقم  9

قدرت قيمته بحسب العقار غير مربوط عليه ضريبة  ، فى تقدير الدعوى المتعلقة بالعقار ، بأنه إذا كان 92المرافعات إذ قضت الفقرة الثانية من المادة 

 المستندات التى تقدم أو بواسطة خبير ( ، أو كان تعيين = 

مجموعة عمر  2591يناير سنة  9الخبير هو الوسيلة الوحيدة للخصم فى إثبات مدعاه فعند ذلك اليجوز رفض تعيين الخبير بغير سبب مقبول ) نقض مدنى = 

مدنى ونقضى بأن تندب المحكمة ، إن رأت وجهاً لذلك ، خبيراً لقسمة المال الشائع ، وفى الكثرة الغالبة  791نظر أيضاص المادة (. ا2919ص  921رقم  2

 من األحوال يكون هناك وجبه لتعيين الخبير . 

عتمد على أقوال كل منهما فى تكوين اعتقاده . وتقارن األساتذة بالنيول وريبير وبوالنجيه بين الخبير والشاهد . فهما يتوافقان من حيث أن القاضى ي 

 ً  فنياً يعين القاضى وهما يتفارقان من حيث إن الشاهد يخبر عن الماضى أما الخبير فيقرر عن الحاضر . واألول يقتصر على رواية خبر ، أما الثانى فيبدى رأيا

 ( .  1195ص  1اً ) بالنيول وريبير وبوالنيجه على البت فى الدعوى . فالخبير أقرب إلى أن يكون قاضياً من أن يكون شاهد

(
2715

مدنى فرنسى ( ، وقد  9فقرة  952و م  1فقرة  919ومع ذلك فقد يوجب القانون اإلثبات بالكتابة فى بعض الوقائع المادية كما فعل فى إثبات البنوة )م ( 

شاب عيب منها التصرف القانونى ألن هذه العيوب فى الواقع إال وقائع مادية يجيز اإلثبات بالبينة فى مناسبة تصرف قانونى كالغلط والتدليس وافكراه إذا 

 ( .  1211فقرة  1)بالنيول وريبير وبوالنجيه 

(
2719

 انونية القاطعةيرى أوبرى ورو أن الوقعة التى يعتبرها القانون ثابتة بفضل قرينة قانونية قاطعة ال تكون محال لإلثبات ، ومن ثم ال تكون القرائن الق( 

، بل هى طريق لنقل عبء طريقاً لإلثبات بالمعنى الصحيح . أما القرائن القانونية البسيطة ، وهى التى يجوز إثبات عكسها ، فال تكون هى أيضاً طريقاً لإلثبات 

 ( .  19ص  155فقرة  21اإلثبات إلى الخصم اآلخر ) أوبرى ورو 

  إثبات واقعة متصلة بالواقعة محل النزاع ، فهناك إذن= لخصم وقد قدمنا أن القرينة القانونية القاطعة توجب على ا 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أما االقرار فانه إذا صدر من الخصم على نفسه بحق لخصمه ، ال يكون فى الواقع من اآلمر طريقاً الثبات هذا الحق ، بل  

رار نزوى عن حق المطالبة إعفاء من إثباته ، ونزوال من الخصم المقر عن حقف فى مطالبة خصمه باثبات ما يدعيه . ولما كان االق

باالثبات ، فهو من جهة يقبل فى الوقائع المادةي والتصرفات القانونية على السواء ، وهو من جهة أخرى يكون حجة قاصرة على 

المقر دون غيره ، فهو وحده الذى نزل عن حق المطالبة باالثبات ، وقد يكذب فى إقراره فيقر بشئ فى حق نفسه تخلصاً مما هو أشد 

أو إلحاقاً للضرر بغيره . وقد رسم قانون المرافعات إجراءات خاصة تمهد لإلقرار ، هى إجراءات استجواب الخصوم 
.
 

 (interrogatoire)  واستحضارهم شخصياً أمام القاضى(comparution persnnelle)  مرافعات ( .  215ـ  211) م 

 مرافعات( .  215   

نها طريق لإلثبات من وجوه أربعة : إذا إذا حلفها من وجهت إليه فقد ثبت حقه بيمينه ، وإذا بقيت اليمن . ويمكن القول منها إ 

نكل دون أن يردها فقد ثبت حق خصمه بنكو له ، وإذا ردها إلى الخصم فحلف فقد ثبت حق الخصم بيمينه ، وإذا ردها إلى الخصم فلم 

أن اليمين كاإلقرار ليست طريقاً لإلثبات ، ألن توجيه اليمين إلى الخصم  يحلف فقد ثبت حقه بنكول خصمه . على أن الواقع من األمر

 أو ردها عليه إنما هو احتكام إلى ذمته ، فان حلف كان هذا تحمال للحق ، وإن نكل كان هذا بمثابة اإلقرار . ومن ثم يقبل توجيه اليمين

ن فى ذلك شأن اإلقرار . وقد رسم قانون المرافعات اإلجراءات فى الوقائع المادية والتصرفات القانونية على السواء ، شأن اليمي

 مرافعات ( .  275ـ  219الالزمة فى تحليف اليمين )م 

ونرى مما تقدم أن القانون قد عين طرق اإلثبات المختلفة ، وحدد لكل طريق قوته ، بمقتضى قواعد وضعها لذلك 
(2711)

. فهل تعتبر  

 يه . هذه القواعد من النظام العام ال سلطان للخصوم عليها ، أم هى قواعد قابلة للتعديل باالتفاق فيما بين الخصوم ؟ هذا ما ننتقل اآلن إل

 

ـ االتفاقات الخاصة بطريق االثبات  95
(2711)

: يذهب الفقه الفرنسى إلى القول ببطالن هذه االتفاقات . وحجته فى ذلك أن  

رق االثبات تتعلق بحسن تنظيم القضاء والتعرف على خير السبل التى يهتدى بها القضاة إلى الحقائق ، ومن ثم تكون القواعد التى ط

تعين هذه الطرق وتحدد قوة كل منها قواعد تتعلق بالنظام العام ، وال يجوز للخصوم االتفاق على مخالفتها 
(2717)

. بل يذهب فريق  

لى بطالن االتفاقات المعلقة بقواعد االثبات كافة ، ليس فحسب القواعد المتعلقة بطرق االثبات ، بل أيضاً من الفقهاء فى فرنسا إ

القواعد المتعلقة بتحديد الواقعة المراد إثباتها وبتعيين من من الخصوم يحمل عبء االثبات 
(2715)

، وهى القواعد التى سبق أن قررنا  

لقضاء الفرنسى يذهب إلى القول بصحة االتفاقات الخاصة بطرق االثبات كغيرها التى تتعلق أنها ال تتعلق بالنظام العام . ولكن ا

عام ، بعبء االثثبات وبالواقعة المراد إثباتها . وال يستثنى من ذلك إال االتفاقات الخاصة بقواعد ال يختلف أحد فى أنها متعلقة بالنظام ال

واج وإثبات النسب والقوعد الخاصة بوجوب مناقشة األدلة التى يقدمها الخصوم وبقوة كالقواعد الخاصة باثبات الميالد والوفاة والز

                                                 
لواقعة األصيلة . واقعتان : واقعة أصيلة وهى الواقعة محل النزاع ، وواقعة بديلة وهى الواقعة الواجب على الخصم إثباتها ويكون فى هذا اإلثبات إثبات ل = 

انونية القاطعة إعفاء من اإلثبات ، بل هناك إثبات مباشر . أما فيما يتعلق بالواقعة األصيلة ، فإن فى القرينة ففيما يتعلق بالواقعة البديلة ، ال يكون فى القرينة الق

اطعة بين القرينة القانونية الق القانونية القاطعة إعفاء من اإلثبات المباشر ، وتثبت الواقعة األصيلة ثبوتا غير مباشر عن طريق إثبات الواقعة البديلة . وال فرق ما

مؤقت ال إعفاء نهائى كما فى والقرينة القانونية البسيطة ، فى هذا الصدد ، إال فى أن اإلعفاء من اإلثبات المباشر للواقعة األصيلة فى القرينة البسيطة هو إعفاء 

العبء إلى الخصم األول بعد أن كان قد أعفى من القرينة اقاطعة . إذ أن القرينة البسيطة ينقلها عبء اإلثبات إلى الخصم اآلخر ، تفسح المجال إلعادة هذا 

الثنتين يعين إثبات الواقعة اإلثبات ، وذلك إذا ما اضطلع الخصم اآلخر بعبئه . أما بالنسبة إلى الواقعة البديلة فالقرينة القاطعة والقرينة البسيطة سواء : فى ا

 البديلة إثباتاً مباشراص . 

تكون اإلثبات الذى ينصب مباشرة على الواقعة األصيلة ، فقد اعتبرنا هذا المعنى فى القرائن القانونية ، وآثرنا فى  ولما كانت العبرة فى اإلثبات إنما 

شراص عة األصيلة إثباتاً مباالترتيب الذى توخيناه أن نجعل هذه القرائن ، ال طريقاً لإلثبات ، بل طريقاً لإلعفاء من اإلثبات ، إذ هى جمعيا تعفى من إثبات الواق

 ، على وجه نهائى فى القرائن القاطعة وعلى وجه مؤقت فى القرائن البسيطة . 

(
2711

ق آخر ، وذلك إال وللخصم أن يختار من طرق اإلثبات ما يجيزه القانون . وهو إذا اختار طريقاً منها ، ولم يونافق فيه أو عدل عنه ، فله أن يلجأ إلى طري( 

ا الطريق يعتبر نزوى عما عاه من الطرق . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز للخصم الذى رخص له فى فى اليمين فسنرى أن االلتجاء إلى هذ

الترخيص به إثبات حق متنازع فيه بطريق معين من طرق اإلثبات أن يلجأ إلى طرق أخرى إلثبات حقه ، سواء أكان قد عجز عن اإلثبات بالطريق الذى سبق 

هذا الطريق بعدم المضى فيه . ومن ثم إذا كان كان المدعى فى دعوى االستحقاق قد فقد حقه فى السير فى إجراءات التحقيق ، فال يترتب أم كان قد عدل عن 

يق ( . وقضت أيضاً بأنه إبذا أقر اقاضى اتخذ طر 291ص  92م  2525فبراير سنة  1على ذلك أنه يفقد حقه فى إثبات دعواه بطريق آخر ) استئناف مختلط 

نى على ذلك أنه إذا من طرق اإلثبات ، فإن ذلك ال يمنع الخصم ، وكذلك ال يمنع القاضى ، من االلتجاء إلى طرق أخرى إلثبات أو نفى ما يدعيه الخصوم . وينب

إيداع األمانة من أن يستبدل بهذا  لم يباشر الخبير المحاسب عمله بسبب عمله بسبب عدم إيداع الخصم األمانة المقدرة ، فإن ذلك ال يمنع الخصم المقصر فى

ديسمبر سنة  5لط الطريق طرقاً أخرى لإلثبات . ويتعين على القاضى أن يبحث هذه الطرق ، غاضاً النظر عن اإلجراء الذى سبق اتخاذه ولم يتم )استئناف مخت

 ( .  91ص 55م 2592

(
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 (Le Balle)ـ ليبال  519صة بإثبات براءة ذمة المدين ، رسالة من باريس سنة ذفى اإلتفاقات الخا (Sescioreano)نظر فى هذه المسألة سسيوريانو ( 

ـ وسنعود إلى معالجة المسألة من ناحية جواز االتفاق على اإلثبات  2519فى االتفاقات الخاصة بطرق اإلثبات فى القانون المدنى ، رسالة من باريس سنة 

 ت بالكتابة حيث تجوز البينة عند الكالم فى البينة والقرائن . بالبينة حيث تجب الكتابة أو االتفاق على اإلثبا

(
2717

 .  95المتقدم ذكرها ص  (Sescioreano)أنظر رسالة سسيوريانو ( 

(
2715

 .  2295ـ فقرة  2299فرة  5ـ بيدان وبرو  295المتقدم ذكرها ص  (Le Balle)( أنظر رسالة ليبال ( 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

األوراق الرسمية ونحو ذلك 
(2719)

. وينهض لتوجيه الرأى الذى يذهب إليه القضاء الفرنسى اعتباران : أولهما أن األصل فى موقف  

ان موقفاً إيجابياً ، فلهما أن يسيرا على القواعد التى رسمها القاضى من الدعوى الحياد كما تقدم القول ، والخصمان هما اللذان يقف

ومحيص  59القانون لإلثبات ، ولكن ال عليهما أن يخالفا هذه القواعد باتفاق بينهما إلى قواعد أخرى يريانها أقرب إلى أداء العدالة $

الحقائق 
(2712)

ه ، وما دام صاحب الحق يستطيع النزول عنه ، . واالعتبار الثانى أن إثبات الحق ال يزيد فى الخطر عن الحق ذات 

 فيكف ال يستطيع االتفاق مع خصمه على طريق معين الثبات هذا الحق ! 

 

ومن ثم فقد حكم القضاء الفرنسى بصحة االتفاق الخاص بإثبات براءة ذمة الوكيل بطرق أيسر من تلك التى رسمها القانون فى 

خاصة بعقد الوكالة القواعد العامة لإلثبات وفى القواعد ال
(2711)

. وحكم أيضاً بجواز االتفاق على االثبات بطريق أيسر مما قرره  

القانون : كالبينة بديال من الكتابة 
(2719)

، أو بطريق أصعب  
(2715)

، أو بطريق لم يرسمه القانون  
(2719)

، وهذا ما لم يكن هناك  

اعتبار واضح من النظام العام 
(2711)

  . 

أما فى مصر فيمكن القول بأن الفقه يذهب إلى أن أكثر قواعد االثبات ال تعتبر من النظام العام . وكان القضاء ، فى ظل  

اق القانون القديم ، يميز بين االتفاق على االثبات بالكتابة حيث يبيح القانون االثبات بالبينة ، وهذا اتفاق جائز مستساغ ، وبين االتف

نة حيث يحتم القانون االثبات بالكتابة ، وهذا كان القضاء يجيزه إذا تم بعد وقوع الخصومة وال يجيزه إذا أبرم مقدماً على االثبات بالبي

وقوع الخصومة . وسنعود إلى هذه المسألة ببيان أوفى   51قبل  $
(2711)

  . 

 

نظام العام لما سبق ذكره من االعتبارات التى سقناه والذى يعنيان هنا أن نبينه هو أنه يمكن القول إجماال إن قواعد االثبات ليست من ال

فى توجيه القضاء الفرنسى . يوجد حقاً من هذه القواعد ما توحى طبيعته أنه من النظام العام ، كأن تكون الورقة الرسمية حجة على 

ها الثابت ، وكحجية القرائن القانونية الناس كافة إلى أن يطعن فيها بالتزوير ، وكأن تكتون الورقة العرفية حجة على الغير فى تاريخ

القاطعة فى كثير من األحوال . ولكن أكثر القواعد ال تعتبر من النظام العام ، فيصح االتفاق على ما يخالفها . ومن ثم يجوز االتفاق 

ات وال للدفاتر واألوراق على نقل عبء االثبات كما قدمنا . ويجوز االتفاق أيضاً على أال تكون للرسائل الموقع عليها وال للرقي

مدنى ( .ويجوز بوجه عام االتفاق على عدم إعمال القرائن القانونية  957و 951المنزلية قوة الورقة العرفية من حيث االثبات ) م

بينة، أو أن البسيطة وهى التى تقبل إثبات العكس . ويجوز أخيراً االتفاق على أن يكون االثبات بالكتابة حيث يجيز القانون االثبات بال

يكون االثبات بالبينة حيث يحتم القانون االثبات بالكتابة 
(2717)

، وهذه هى المسألة التى سنتناولها ببيان واف عند الكالم فى قوة البينة  

 والقرائن فى االثبات . 

 

                                                 
(

2719
 .  2299فقرة  5بيدان وبرو ( 

(
2712

عتبر ذلك أما إذا لم يكن هناك اتفاق خاص ، وخالف القاضى من تلقاء نفسه القواعد التى رسمها القانون فى اإلثبات وسكت الخصم ولم يعترض ، فال ي( 

هامش رقم  791ص  2517فقرة  1اتفاقاً بينه وبين خصمه على مخالفة قواعد اإلثبات ، بل نزوال بارادة منفردة عن حق االعتراض ) بالنيول وريبير وجابولد 

بة اتفاق ضمنى ( . وهذا بخالف ما إذا تطوع أحد الخصمين لحمل عبء إثبات واقعة لم يكن عليه إثباتها وسكت الخصم اآلخر ، فقد قدمنا أن هذا يكون بمثا 9

 على تعديل قواعد عبء اإلثبات . 

(
2711

 .  592ـ2ـ11ـ سيريه 11ـ2ـ11داللوز  2711يولية سنة  21خر فى حكم آ 19ـ2ـ19ـ سريه 219ـ2ـ19داللوز  2719يناير سنة  5نقض فرنسى ( 

(
2719

ديسمبر سنة  11ـ حكم ثالث فى  911 2ـ  51سيريه  2751فبراير سنة  11ـ حكم ثان فى  179ـ  2ـ  59سيريه  2759نقضى فرنسى أول يونيه سنة ( 

 .  19ـ  2ـ 2511سيريه  2512

(
2715

 .  572 2ـ  2ـ  2595سريه  2595أغسطس سنة  7نقض فرنسى ( 

(
2719

 .  591ـ  2ـ  59سيريه  2752نوفمبر سنة  19ـ حكم آخر فى  997ـ  2ـ  11سيريه  2711مارس سنة  19نقض فرنسى ( 

(
2711

ـ بالنيول  95ـ ص * 791ص  2515ـ فقرة  2517فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  591ـ  2ـ 59سيريه  2752نوفمبر سنة  29نقض فرنسى ( 

 .  2299فقرة  5ـ بيدان وبرو  1259فقرة  1جيه وريبير وبوالن

(
2711

بعض الناس فى  وقد قضى كذلك بأنه إذا اشترط المتعاقدان إبعاد اليمين بغير الحال ، فان الشرط ليس فيه ما يخالف النظام العام ، فهو جائز وقد يتردد( 

( . وقضى  771ص  995رقم  25المحاماة  2595فبراير سنة  11الحلف بسبب العقيد الدينية أو تأنيب الضمير إذا ما ظهر له الحق بعد الحلف ) بنى مزار 

للنظام العام واآلداب ) أسيوط بأن االتفاق فى سند المديونية على عدم أحقية المدين فى توجيه اليمين الحاسمة إلى دائنه عن اسداد اتفاق جائز قانوناً لعدم مخالفته 

يست من النظام العام ، إال أن يكون االتفاق على تعديلها قد ( . وأنظر فى أن قواعد اإلثبات ل 2951ص  591رقم  12المحاماة  2552أبريل سنة  25الكلية 

 .  11ـ ص  19جاء فى عقد إذعان حيث يكفل القانون حماية الطرف المذعن الدكتور عبد المنعم فرج الصدة ص 

(
2717

 197فاق على جواز اإلثبات بالبينة . وتوجب المادة وقد كان التقنين المدنى القديم ال يجيز إثبات عقد اإليجار إال بالكتابة ، وفى رأينا أنه كان يجوز االت( 

س تصميم متفق عليه ، وفى من التقنين المدنى الجديد أن يحصل االتفاق على الزيادة فى أجر المقاول بالكتابة إذا كان عقد المقاولة قد أبرم بأجر إجمالى على أسا

 تفاق على زيادة أجر المقاول بالبينة دون الكتابة . رأينا أن يجوز االتفاق فى عقد المقاولة على أن يكون إثبات اال



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ـ سلطة محكمة النقض فيما يتعلق بطرق االثبات : 61

تعيين طرق اإلثبات ، وبيان متى يجوز استعمال كل منها ، وتحديد قوة كل طريق من هذه الكرق ، هذه جميعها مسائل قانون تخضع  

لرقابة محكمة النقض . ولكن متى قبل القاضى طريق افثبات الذى رسمه القانون فى الوضع الذى أجازه فيه وجعل أنه قوته المحددة 

غ اقتناع القاضى بالدليل يعتبر من المسائل الموضوعية التى ال تعقيب لمحكمة النقض عليها قانوناً ، فان تقدير مبل
(2715)

. وأخص ما  

يظهر ذلك فى قوة اإلقناع التى تسمد من شهادة الشهود ، وفى القرائن القضائية التى يستنبطها القاضى من وقائع الدعوى وظروفها ، 

عتبارات المعقولة التى أسس عليها الحكم ، ولم يعتمد واقعة بغير سند ، ولم يستخلص من ما دام قاضى الموضوع قد بين فى حكمه اال

الوقائع نتيجة غير مقبولة عقال . فان بنى حكمه على واقعة ال سند لها ، أو استخلص نتيجة غير مقبولة عقال ، كان حكمه معيباً وتعين 

تقضه 
(2779)

  . 

 ب ـ تقسيم طرق االثبات ) تقسيمات خمسة ( 

 ـ طرق مباشرة وطرق غير مباشرة  61

 .  (preuves indirectes)وطرق غير مباشرة  (preuves directes): يمكن أن تنقسم طرق اإلثبات إلى طرق مباشرة 

المراد  فالطرق المباشرة هى التى تنصب داللتها مباشرة على الواقعة المراد إثباتها . وهذه هى الكتابة والبينة . فالكتابة تسجل الواقعة

إثباتها بالذات ، سواء  كانت تصرفاً قانونياً كما هو الغالب أو كانت واقعة قانونية ، فتكون طريقاً مباشراً إلثبات هذه الواقعة . 

 والشهود إذا انصبت شهادتهم على صحة الواقعة المراد إثباتها بالذات ، تصرفاً قانونياً كانت أو واقعة قانونية ، يثبتون هذه الواقعة

بطريق مباشر . ويالحظ أن المعاينة والخبرة طريقان مباشران لإلثبات ، بل هما الطريقان اللذان يتصالن اتصاال مادياً مباشراً 

 بالواقعة المراد إثباتها ، ولكنهما من مباحث قانون المرافعات كما قدمنا . 

 

                                                 
(

2715
دات على أن هناك أدلة إذا تقدم بها الخصم ، ولم ينقضها خصمهباثبات العكس ، تصبح دون محيص مقنعة للقاضى ، وذلك كاألدلة الكتبابية وكشها( 

دا ذلك فالقاضى حر فى األخذ به أو فى إطراحه وفقاً لما يقدر من ظروف الدعوى الميالد والوفاة وكالقرائن القانونية القاطعة وكاإلقرار وكاليمين . أما ما ع

 ( .  2511فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  1255فقرة  1ـ بالنيول وريبير وبوالنجيه  119ص  1ووقائعها ) كوالن وكابيتان ومورانديير 

(
2779

حبة الحق فى تقيدر الدليل الجائز لها األخذ به دون رقابة لمحكمة النقض عليها فى وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن محكمة الموضوع هى صا( 

ت المقبولة التى بنت عليها ذلك ، ما دام الديل الذى تأخذ به مقبوالً قانوناً ، وما لم يكن للدليل حجية معينة حددها القانون ، وبشرط أن تبين فى حمها االعتبار

ر سند لها ، وال تستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقال . فإذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصرد ال وجود قضاءها ، فال تعتمد واقعة بغي

اً نقضه : نقض له ، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته ، أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقال استخالص تلك الواقعة منه ، كان هذا الحكم معيباص متعين

مجموعة  2591نوفمب رسنة  9ـ  291ص  95رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة  21ـ  221ص  91رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة  1ى مدن

تفسير  259ص  19رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  15ـ  251ص 11رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  21ـ  297ص  11رقم  2عمر 

 2599يناير سنة  25) كالحكم السابق( ـ  251ص  111رقم  2مجموع عمر  2591ليها كتفسير سائر المستندات ( ـ أول ديسمبر سنة األحكام التى يستند إ

ص  292رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  1ـ  191ص  219رقم  2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  11ـ  219ص  55رقم  2مجموعة عمر 

 ديسمبر  17نه ثمن قطن باعه المدعى بصفته وكيال عن المدعى عليه وسلمه للموكل ال على أنه قرض وادب األداء ( ـ ) تفسير سند غامض على أ 175

مجموعة عمر  2599سنة    ( 1ـ الوسيط  1) م          

يناير  9ـ  729ص  119رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  99ـ  917ص  217رقم  2مجموعة عمر  2595ـ أول مارس سنة  151ص  291رقم  2

رقم  1مجموعة عمر  2597يونية سنة  5ـ  2227ص  919رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  12ـ  2919ص  921رقم  2مجموعة عمر  2591سنة 

مايو سنة  27ـ  511ص  259رقم  1مجموعة عمر  2597نوفمبر سنة  29)تفسير األحكام التى يستند إليها كتفسير سائر السندات ( ـ ـ  957ص  217

ص  75رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة  1ـ  15ص  9رقم  99مجموعة عمر  2559فبراير سنة  11ـ  919ص  279رقم  1مجموعة عمر  2595

رعى )جواز االستناد إلى حكم ش 995ص  222رقم  9مجموعة عمر  2552مارس سنة  11)تفسير األحكام التى يستند إليها كتفسير سائر السندات( ـ  111

 9مجموعة عمر  2551يناير سنة  15ص )جواز األخذ ببعبض الشهادة تدون بعض ( ـ  219رقم  9مجموعة عمر  2552أكتوبر سنة  21غير نهائى( ـ ـ 

فبراير سنة  27) جواز االستناد إلى أسباب حكم صادر فى خصومة أخرى ـ  21ص  5رقم  5مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  15ـ  595ص  291رقم 

) تقدير المحكمة االستئنافية لشهادة الشهود على  517ص  215رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  25ـ  91ص  11رقم  5مجموعة عمر  2559

 29) جواز أن يجعل للمركز الدينى ألحد الشهود وزنه ( ـ  975ص  125رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  7خالف تقدير المحكمة االبتدائية جائز( ـ 

) جواز األخذ ببعض الشهادة دون بعض ( ـ  292ص  59رقم  9مجموعة عمر  2551فبرير سنة  1ـ  52ص  11رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة 

 57رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  29)جواز األخذ بشهادة لم تأخذ بها محكمة جنائية(  259ص  91رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  17

) القاضى حر فى عدم االطمئنان  127ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  21) ال حاجة للرد على ما نظرته المحكمة من الدلة ( ـ  195ص 

) عدم  591ص  277رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  15ـ  115ص  215رقم  9نوفمبر مجموعة عمر  17إلى شهادة الشاهد دون إبداء األسباب ( ـ 

) جواز االستناد إلى دفع رسوم الخفر وعوايد  511ص  115رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  1تقيد بالنتيجة التى يسفر عنها تنفيذ حكم التمهيدى( ـ ال

 = 5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  5الملك قرينة مؤيدة لما شهد به الشهود على وضع اليد ( ـ 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

المراد إثباتها ، ولكن تستخلص من طريق االستنباط والطرق غير المباشرة هى التى ال تنصب داللتها مباشرة على الواقعة  

. وهذه هى القرائن وافقرار واليمين . أما القرائن فقد قدمنا أن اإلثبات فيها ال ينصب على الواقعة المراد إثباتها بالذات ، بل على 

يلة ( إثباتاً للواقعة األولى )الواقعة األصيلة( واقعة أخرى متصلة بها اتصاال وثيقاً ، بحيث يعتبر إثبات الواقعة الثانية ) الواقعة البد

محل آخر فى اإلثبات بالمحل األصلى . فهى إذن تثبت المحل  (deplacement)استنباطاً .ومن ثم تنطوى القرائن على استبدال 

شراً لإلثبات ، فهو وإن تناول  األصلى ـ أى الواقعة المراد إثباتها ـ بطريق غير مباشر . وكل من اإلقرار واليمين ال يعتبر طريقاً مبا

$299 
.
الواقعة المراد إثباتها بالذات ، إال أن صحة هذه الواقعة ال تستخلص منه مباشرة بل عن طريق االستنباط . فاإلقرار ال يثبت  

ليمين ، إذ هى صحة الواقعة المراد إثباتها مباشرة ، بل هو يعفى الخصم من إثباتها ، فتصبح ثابتة بطريق غير مباشر . وكذلك ا

احتكام إلى ذمة الخصم ، فان حلف لم يكن هذا معناه أن الواقعة التى حلف عليها هى صحيحة حتما ، بل تعتبر صحيحة نزوال على 

مقتضى االحتكام ، وإن نكل كان نكوله بمثابة إقرار يعفى خصمه من االثبات ، ففى حالة الحلف يكون خصمه قد أعفاه من االثبات ، 

النكول يكون هو الذى أعفى خصمه ، وفى الحالتين تكون الواقعة المراد إثباتها قد ثبتت بطريق غير مباشر . ولما كان وفى حالة 

اإلعفاء من اإلثبات ، سواء فى االقرار أو فى اليمين ، مقصوراً على الخصمين ، قان حجية اإلقرار واليمين حجية قاصرة عليهما 

القرائن فهى حجية متعدية  غير متعدية إلى الغير . أما حجية
(2772)

  . 

 

 ـ طرق مهيأة وطرق غير مهيأة : 62 

 .  (preuves casuelles)وطرق غير مهيأة  (preuves preconstituees)ويمكن أيضاً تقسيم طرق اإلثبات إلى طرق مهيأة  

والطرق المهيأة هى عادة الكتابة ، فالطرق المهيأة هى التى أعدها صاحب الشأن مقدماً إلثبات حقه فى حالة المنازعة فيه .  

يعدها صاحب الشأن مقدماً إلثبات تصرف قانونى كعقد بيع ، أو إلثبات واقعة قانونية كميالد أو موت أو ميراث . لذلك تسمى الكتابة 

 ألنها أعدت لتكون دليال يستند إليه عند قيام النزاع .  (acte)فى هذه الحالة سنداً 

التى ال تهيأ مقدماً ، بل تتهيأ وقت قيام النزاع فى الحق المراد إثباته . وكل طرق اإلثبات فيما عدا  والطرق غير المهيأة هى 

 الكتابة تكون عادة طرقاً غير مهيأة . فالشهود ال تعد فى العادة إال عند قيام النزاع . والقرائن ال تستخلص من وقائع القضية وظروفها

وكذلك اإلقرار واليمين ، ال يجديان إال إذا كانا فى مجلس القضاء وقت نظر النزاع . أما اإلقرار إال أما القاضى وهو ينظر الدعوى . 

فان ثبت بالكتابة كانت الكتابة فى هذه الحالة دليال مهيأ ، وإن ثبت بالبينة فالعبرة بها وهى عادة دليل غير مهيأ  292غير القضائى  $
(2771)

 ، وغنى عن البيان أن المعاينة والخبرة دليال ال يتهيئان إال بعد قيام النزاع ونظر الدعوى أمام القضاء .  

 

على أن الدليل المهيأ قد يصبح دليال مهيأ إذا أعده صاحب الشأن مقدماً ، وذلك كالبينة فقد يعد صاحب الحق مقدماً شهوداً  

الحق إذا توزع فيه . وكذلك الدليل المهيأ قد يصبح دليال غير مهيأ إذا لم يعد فى األصل  على حقه وقت نشوئه ليهيء الدليل على هذا

ليكون دليال لالثبات ، وذلك كدفاتر التجار فهى قد أعدت أصال لضبط معامالت التجار ولكن قد تستخدم عرضاً كدليل لإلثبات . ومن 

 يأ . إال إذا كانت دليال مه (acte)ثم ال تسمى الكتابة سنداً 

 

                                                 
) جواز اطراح بعض األدلة  211ص  17رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  22راح بعض شهادة الشاهد ( ـ ) جواز اط 295ص  19رقم  =

 2599مارس سنة  9ـ  199ص  97رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  19اكتفاء بما اقتنعت به المحكمة من األدلة التى اطمأنت إليها ( ـ 

) جواز  951ص  51رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  9) جواز اطراح بعض شهادة الشاهد ( ـ  919ص  77م رق 5مجموعة أحكا النقض 

 25ا ينفى هذا العلم ( ـ عدم إجابة الطالب إلى طلب التحقيق إلثبات علم المطعون عليه بملكية الطاعن للمبيع ما دامت المحكمة قد اقتنعت من األوراق المقدمة بم

 751ص  219رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يونية سنة  5)كالحكم السابق( ـ  171ص  295رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599سنة مارس 

فبراير سنة  11)كالحكم السابق( . انظر أيضاً محكمة االستئناف األهلية  2297ص  219رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يونية سنة  5)كالحكم السابق( ـ 

 .  11رقم  19المجموعة الرسمية سنة  2511

عناصر وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز للمحكمة ، إذا رأت وجهاً لذلك ، أن تتخذ من اإلجراءات والوقائع الثابتة فى قضية أخرى  

يناير سنة  1رى ، أو مستندات قدمت ) استئناف مختلط فى تكوين اعتقادها وذلك على سبيل االستئناس ، من نحو يمين أديت ، أو إقرار صدر ، أو تحقيق أج

 ( . 79ص  55م  2591يناير سنة  11ـ  215ص  51م  2599يناير سنة  19ـ  291ص  55م  2591يناير سنة  11ـ  291ص  59م  2592

(
2772

 .  99أصول اإلثبات ص  ـ الدكتور سليمان مرقس فى 515ص  1911فقرة  9ـ بودرى وبارد  2515فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ( 

(
2771

 والهوامش .  51ـ ص  59ص  155فقرة  21أوبرى ورو ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ـ طرق ذات حجية ملزمة وطرق ذات حجية غير ملزمة  63 

 : ويمكن كذلك تقسيم طرق االثبات إلى طرق حجيتها ملزمة وطرق حجيتها غير ملزمة . 

فالطرق ذات الحجية الملزمة هى الطرق التى حدد القانون مبلغ حجيتها ولم يتركها لمحض تقدير القاضى . وهذه هى  

اليمين والقرائن القانونية . وبعض هذه األدلة حجيتها قاطعة ال تقبل إثبات العكس ، وهى اليمين والقرائن القانونية الكتابة واالقرار و

القاطعة . وبعضها حجيتها غير قاطعة فتقب إلثبات العكس ، وهذه هى الكتابة إذ تقبل االنكار والطعن بالتزوير ، واالقرار إذ يجوز 

 ر صحيح ، والقرائن القانونية البسيطة ، إذ يجوز دحضها باثبات ما يخالفها . للمقر أن يثبت أن إقراره غي

 

والطرق ذات الحجية غير الملزمة هى البينة والقرائن القضائية . وقد قدمنا أن حجية هذين الطريقين غير ملزمة للقاضى ،  

ائع الدعوى وظروفها ، وال رقابة عليه لمحكمة النقض فهو حر فى تكوين مبلغ اقتناعه بشهادة وفى استنباط القرائن القضائية من وق

فى ذلك 
(2779)

  . 

 

 ـ طرق أصلية وطرق تكميلية وطرق احتياطية  64

 : وتنقسم أيضاً طرق االثبات إلى طرق أصلية وطرق تكميلية وطرق احتياطية . 

فالطرق األصيلة هى الدلة التى تقوم بذاتها دون أن تكون مكملة ألدلة موجودة . وهى قد تكون كافية وحدها ، كالكتابة  

وكالبينة والقرائن القضائية فى الوقائع القانونية وفى الصرفات القانونية التى ال تزيد قيمتها على عشرة جنيهات . وقد تكون غير 

طرق تكميلية ، كمبدأ الثبوت بالكتابة فهو طريق أصلى ولكنه غير كاف والبد من استكماله بالبينة أو كافية والبد من استكمالها ب

بالقرائن القضائية أو بهما معاً 
(2775)

  . 

 

والطرق التكميلية هى األدلة التى ال تقوم بذاتها ، بل تكون مكملة ألدلة موجودة . وذلك كالبينة والقرائن القضائية واليمين  

ة ، فهذه يستكمل لها مبدأ الثبوت بالكتابة فى التصرفات القانونية التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات . ويالحظ أن البينة المتمم

والقرائن القضائية قد تكون طرقاً أصلية ، وذلك فى الوقائع القانونية وفى التصرفات القانونية التى ال تزيد قيمتها على عشرة جنيهات 

وقد تكون طرقاً تكميلية ، وذلك فى التصرفات القانونية التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات عند وجود مبدأ ثبوت كما سلف القول ، 

لك فى بالكتابة كما قدمنا . ويالحظ أيضاً أن البينة والقرائن القضائية قد تكون أدلة بدلية ال تكميلية ، فتحل محل الكتابة ال تكملها ، وذ

ون الحصول على دليل كتابى أو يحول دون تقديمه بعد الحصول عليه . ويالحظ أخيراً أن اليمين المتممة حالة وجود مانع يحول د

يستكمل بها ال مبدأ الثبوت بالكتابة فحسب ، بل أيضاً أى تدليل أصلى آخر يراه القاضى فى حاجة إلى استكمال كالبينة والقرائن 

 لقانونية إذا لم تزد قميتها على عشرة جنيهات . القضائية فى الوقائع القانونية وفى التصرفات ا

 والطرق االحتياطية هى الطرق التى يلجأ إليها الخصم عندما يعوزه أى طريق        

آخر . وهذه هى اإلقرار واليمين الحاسمة . فاذا عدم الخصم الدليل على دعواه ، لم يقى أمامه إال أن يلجأ إلى استجواب خصمه عساه 

ار منه ، أو أن يوجه إليه اليمين الحاسمة وبذلك يحتكم إلى ضميره . والطرق االحتياطية قد تسعف فى بعض األحيان يحصل على إقر

وهذا هو القليل النادر ، ولكنها فى الكثرة الغالبة من األحوال تقضى على من لجأ إليها . ولذلك ال يلجأ إليها الخصم إال فى الضرورة 

الملحة إليها . وهى فى الواقع ليست طرقاً لإلثبات ، بل طرقاً لالعفاء من اإلثبات كما قدمنا  الصوى ، عندما تلجئه الحاجة
(2779)

  . 

 

 ـ طرق ذات قوة مطلقة وطرق ذات قوة محدودة وطرق معفية من االثبات 65

  : وتنقسم أخيراً طرق اإلثبات إلى طرق ذات قوة مطلقة وطرق ذات قوة محدودة وطرق معفية من االثبات : 

 

                                                 
(

2779
 . وغنى عن البيان أن المعاينة والخبرة دليالن حجيتهما غير ملزمة .  99الدكتور سليمان مرقس فى اإلثبات ص ( 

(
2775

صلية كافية ، أو هى والمعاينة والخبرة دليالن أصليان ، قد يكتفى بهما القاضى ، يستكملهما بأدلة أخرى . أما القرائن القانونية ، فالقاطعة منهما أدلة أ( 

أصلية ولكنها غير كافية ، فهى تعفى  طرق تعفى من اإلثبات إعفاء نهائياً ، ومن ثم فهى طرق تقوم بذاتها وتكفى وحدها . والقرائن القانونية غير القاطعة أدلة

 من اإلثبات إعفاء مؤقتاً إذ تقتصر على نقل عبء اإلثبات إلى الخصم اآلخر . 

(
2779

 والهوامش .  51ـ ص  59ص  155فقرة  21ـ أوبرى ورو  157ـ ص  151ص  9دي باج ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أما الطرق ذات القوة المطلقة فى االثبات فهى الطرق التى تصلح الثبات جميع الوقائع ، سواء كانت وقائع مادية أو  

تصرفات قانونية ، وأيا كانت قيمة الحق المراد إثباته . وال يوجد من الطرق التى نعالجها ما هو ذو قوة مطلقة فى االثبات على هذا 

تصلح الثبات جميع الوقائـع المادية وجميع التصرفـات القانونية مهما بلغت قيمـة الحق النحو إال الكتابة ، فهى 
(2771)

  . 

 

والطرق ذات القوة المحدودة فى االثبات هى الطرق التى تصلح الثبات بعض الوقائع القانونية دون بعض ، فهى إذن  

إلثبات التصرفات القانونية إذا زادت قميتها على عشرة جنيهات  محدودة القوة . وهذه هى البينة والقرائن القضائية ، إذ هى ال تصلح

 إال فى حاالت استثنائية معينة . وكذلك اليمين المتممة طريق لإلثبات ذات قوة محدودة فهى ال تصلح إال إلتمام دليل ناقص . 

م بيان ذلك . ولما كانت هذه الطرق تعفى من والطرق المعفية من االثبات هى االقرار واليمين الحاسمة والقرائن القانونية ، وقد تقد

االثبات ، فهى تصلح لالعفاء من إثبات أية واقعة مادية أو أى تصرف قانونى مهما بلغت قيمته ، فهى من هذه الناحية ذات قوة 

مطلقة
(2771)

  . 

 

، والقوة فى االثبات هى التى وهذا التقسيم هو أهم التقسيمات تجميعاً ع إذ هو يرتكز على ما لكل طريق من قوة فى االثبات  

 تخلع علىكل طريق قيمته وتميزه من الطرق األخرى . لذلك نتخذه أساساً الستعراض طرق االثبات المختلفة فى أبواب ثالثة : 

 

 الباب األول ـ فى طرق االثبات ذات القوة المطلقة : الكتابة .  

لبينة والقرائن القضائية الباب الثانى ـ فى طرق االثبات ذات القوة المحدودة : ا 
(2777)

 . 

 الباب الثالث ـ فى الطرق المعفية من االثبات : االقرار واليمين والقرائن القانونية .  

 

 

 

 

 

 

 طرق االثبات ذات القوة المطلقة - الباب األول

 الـكتابة 

 ـ الورقة والسند والتصرف  66 

: يقوم لبس فى لغة القانون الفرنسيية مين شيأنه أن يخليط ميا بيين التصيرف وأداة إثباتيه ، فالشييئان يطليق عليهميا لفيظ واحيد ، هيو لفيظ 

(acte)  وقد تسرب هذا اللبس إلى لغة القانون العربية ، فأطلق لفظ )) العقد (( على التصرف ، ثم استعمل اللفظ عينه فى أداة إثباتيه .

سمى(( و ))عقد عرفى(( وقصد بذلك الورقة الرسمية أو العرفية الورقة التى تعد إلثبات التصرف فقيل ))عقد ر
(2775)

  . 

وحتى ال يقوم هذا اللبس نقصر لفظ )) العقد (( على الوع المعيروف مين التصيرفات القانونيية . أميا أداة اإلثبيات فلهيا لفظيان  

))الورقة(( أعم فى المعنى من لفظ ))السند(( إذ السند معنياه كميا قيدمنا الورقية المعيد فى اللغة العربية : السند والورقة . ولما كان لفظ 

، فياألولى أن نقيف عنييد لفيظ ))الورقية(( ، فنسيتعمل هيذا اللفيظ فيى األجليية  (prevue preconstituee)لالثبيات ، أى اليدليل المهييأ 

)الورقيية الرسييمية (( ))والورقيية العرفييية(( ، قاصييدين بييذلك الييدليل الكتابييية جميعيياً ، سييواء أعييدت لإلثبييات أو لييم تكيين معييدة . ونقييول )

الكتابي الذى يثبت به التصرف ولو لم يكن معداً لإلثبات ، كالرسائل والبرقيات واليدفاتر التجاريية . وفيرق ميا بيين التصيرف والورقية 

                                                 
(

2771
قدمنا ـ قوتهما مطلقة فى اإلثبات ، إذ يصلحان إلثبات جميع الوقائع المادية  وغنى عن البيان أن المعاينة والخبرة ـ وهما من مباحث قانون المرافعات كما( 

 وجميع التصرفات القانونية ، أياً كانت القيمة . 

(
2771

 .  157ـ ص  151ص  9دي باج ( 

(
2777

 أما اليمين المتممة فننعالجها مع اليمين الحاسمة التحاد أكثر القواعد التى تحكم كال من اليمينين . ( 

(
2775

وأداة  (negotium)( ، حتى يرتفع هذا اللبس ما بين التصرف ذاته  1هامش رقم  299ص  195فقرة  21رح اآلستاذان أوبرى ورو ) جزء د اقتوق( 

  (acte instrumentaire)، تسمية أداة افثبات باللفظ اآلتى :  (instrumentum)اإلثبات 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

ك قيد يكيون التصيرف بياطال الورقية صيحيحة وعلى  العكيس مين ذلي 291المثبتة له ، فقد يكون التصرف صحيحاً والورقة باطلة ،  $
(2759)

  . 

 ـ أنواع االوراق وقوتها فى االثبات 67 

، ويقوم بتحريرها موظف عام محتص وفقاً  (actes authentiques)( أوراق رسمية 2: واألوراق ـ كأداة لإلثبات ـ قسمان : ) 

كتلك التى تثبت العقود والتصرفات المدنية ، ومنها األوراق ألوضاع مقررة . وهى كثيرة متنوعة : منها األوراق الرسمية المدنية 

الرسمية العامة كالقرارات اإلدارية والقوانين والمعاهدات ،ومنها األوراق الرسمية القضائيةكعرائض الدعوى وأوراق المحضرين 

األفراد فيما بينهم . وهى  ، ويقوم بتحريرها  (actes sous seing prive)( أوراق عرفية 1ومحاضر الجلسات واألحكام ـ )

( أوراق معدة لإلثبات كاألوراق المعدة إلثبات التصرفات القانونية من بيع وإيجار ونحوهما وتسمى أيضاً )) بالسندات (( 2نوعان : )

 )ب( وأوراق غير معدة لإلثبات كدفاتر التجار والدفاتر واألوراق المنزلية والرسائل والرقيات . 

 prevue)ن األوراق الرسمية والعرفية هى )) سندات (( أو أوراق معدة لإلثبات ، فهى دليل مهيأ والكثرة الغالبة م 
preconstituee)  وقد تقدم ذكر ذلك ،

(2752)
. واألصل أن الورقة التى تعد إلثبات تصرف تكتب عقب إبرام هذا التصرف ،  

ثباته . ولكن يقع كثيراً أن المتعاقدين يبرمان العقد وقت كتابة الورقة فالمتبايعان مثال يبرمان عقد البيع فيما بينهما ثم يعدان ورقة إل

إلثبات تصرف لم يتم إبرامه ، فال  291والتوقيع عليها ، وال يعتبر العقد قد تم إال بالتوقيع . بل ليس ما يمنع أن تكتب ورقة إعداد $

وقد قضت محكمة استئناف أسيوط فى هذا المعنى بأن )) التعاقد ال  يعتبر العقد فى هذه الحالة قد أبرم بمجرد كتابة الورقة ولو وقعت .

 يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها ، بل إنه ال بد من قيام الدليل على تالقى إرادة المتعاقدين على

فيه ، بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا  قيام االلتزام ونفاذه ، وهذا ما يقتضى تسليم السند المثبت له لصاحب الحق

االلتزام ، كما أنه إذا تبين أنه قد تحرر مكتوب بالتعاقـد ولكنه سلم ألميـن فانه يتعين البحث فى ظروف وشـروط تسليـم ذلـك 

المكتـوب لألمين (( 
(2751)

 . 

ها القانون ، وهى تتفاوت قوة وضعفا . وأقوى األوراق فى واألوراق ـ رسمية كانت أو عرفية ـ لها حجية فى اإلثبات يحدد 

اإلثبات هى األوراق الرسمية . فهى حجة على الناس كافة على الوجه الذى سنبينه فيما بعد . أما األوراق العرفية المعدة لإلثبات 

ذلك يرسم القانون إجراءات معينة  فقوتها أقل من قوة األوراق الرسمية ، إذ هى ال تنهض حجة إذا أنكرها من صدرت منه ، وعند

لتحقيق صحة صدورها 
(2759)

. وسنعود إلى هذه المسألة فى موضعها ببيان أوفى . واألوراق العرفية غير المعدة لإلثبات ال يكون  

 لها من الحجية إال القدر الذى يعينه القانون ، كما هو األمر فى شأن الرسائل والبرقيات ودفاتر التجار . 

، بل  (disposition)وراق ـ رسمية كانت أو عرفية ـ ال تقتصر على ما تثبته هذه األوراق عن طريق التقرير وحجية األ 

إذا اتصل اتصاال مباشراً بما تثبته عن طريق التقرير . وفى هذا المعنى  (enunciation)تتناول أيضاً ما تثبته عن طريق االخبار 

من التقنين المدنى الفرنسى على ما يأتى : )) تكون الورقة ـ رسمية كانت أو عرفية ـ حجة على الطرفين حتى  2919تنص المادة 

بما ذكر على سبيل التقرير ، أما إذا كان االخبار أجنبياً فيما لم تذكره إال على سبيل االخبار ، ما دام االخبار متصال اتصاال مباشراً 

 عن التقرير ، فال يصلح إال مبـدأ 

ثبوت بالكتابة 
(2755)

. والورقة المعدة لإلثبات إنما أعدت أصال لتثبت ما قرره الطرفان من بيع أو إيجار أو وفاء أو تجديد أو غير  

رقة عن طيق التقرير . ثم إنه قد يرد فى الورقة ذكر لبعض الوقائع ليست هى التى ذلك من التصرفات القانونية ، وهذا هو ما تثبته الو

                                                 
(

2759
ـ وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهدى )  2595فقرة  1نيول وريبير وجابولد جزء ـ بال 99الدكتور سليمان مرقس فى أصول افثبات فقرة ( 

إلى أداة  من هذا المشروع ( فى هذا الصدد ما يأتى : )) تصرف عبارة السند تارة إلى الواقعة القانونية ، أى العمل أو التصرف القانونى ، وطوراً  911م 

جرى اإلثابت بمقتضاها . وقد رؤى استعمال عبارة الورقة الرسمية للتمييز بين مصدر الحق أو االلتزام وبين أداة إثباته (( . ) اإلثبات ، أى إلى الورقة التى ي

 ( .  991ص  9مجموعة األعمال التحضيرية جزء 

(
2752

، ويقع ذلك عادة فى  (faits materiels)ع المادية . وقل أن تعد إلثبات الوقائ (actes juridiques)وأكثر ما تعد األوراق إلثبات التصرفات القانونية ( 

 ( .  1251فقرة  1الشهادات التى تعد إلثبات الميالد والوفاة وفى اعالمات الوراثة وفى المحاضر التى تعد إلثبات الحالة ) بالنيول وريبير ( وبوالنجيه 

(
2751

 .  119ص  799رقم  17المحاماة  2557يونية سنة  9استئناف أسيوط ( 

(
2759
ينهم التركة ويجوز أن تصلح الورقة العرفية حجة للغير ، ال إلثبات واقعة مادية فحسب ، بل أيضاً إلثبات تصرف قانونى ، كما إذا حصر الورثة فيما ب (

أنهم وفوا ديونهم )  بمتقتضى محضر عرفى وأوردوا فيه ديوناً للتركة ذكروا أنها قد دفعت ، فهذا المحضر يصلح دليال لمدينى التركة وهم من الغير على

 ( . 2هامش رقم  717ص  2591فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

(
2755

 L'acte, soit authentique soit sous seing privem fait foi entre les parties, meme de ce qui"وهذا هو النص فى أصله الفرنسى : ( 

n'y est exprime qu'en termes enonciatifs pourvu que l'enonciation ait un rapport direct avec la disposition.  Les 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

أعدت الورقة أصال إلثباتها ، ولكنها تتصل بها ، وقد ذكرت على سبيل التمهيد واإليضاح . وتأتى األساتذة بالنيول وريبير وجابولد 
(2759)

دت إلثبات دين قديم ، وذكر فيها على سبيل األخبار أن فوائد هذا ( ورقة أع2بمثلين لما يذكر فى الورقة على سبيل األخبار : ) 

الدين مدفوعة إلى يوم تحرير الورقة . فهذا االخبار له صلة مباشرة بالدين الذى أعدت الورقة إلثباته على سبيل التقرير ، ومن ثم 

( ورقة أعدت لتجديد 1ليوم الذى حررت فيه الورقة . )يكون لإلخبار هنا حجية كاملة ، فهو دليل كتابى على الوفاء بفوائد الدين إلى ا

عن طريق تغير المدين ، فذكر فيها على سبيل اإلخبار صلته بالمرتب قبل التجديد صلة غير مباشرة ، وال يصلح  (rente)مرتب 

 مبدأ ثبوت بالكتابة يجب استكماله دليال كامال لمجرد أن المدين الجديد قد تعهد بدفع المرتب مستقبال ، ومن ثم ال يكون اإلخبار هنا إال

 بالبينة أو بالقرائن . 

 

 ـ الفروق ما بين الورقة الرسمية والورقة العرفية :  68

وقبل أن نفصل الكالم فى الورقة الرسمية والورقة ، نورد هنا أبرز ما بينهما من فروق . فالورقة الرسمية تختلف عن الورقة العرفية 

 الحجية فى اإلثبات ومن ناحية القـوة فـى التنفيذ .  295ة  $من ناحية الشكل ومن ناحي

ـ فمن ناحية الشكل : يشترط فى الورقة الرسمية أن يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقاً ألوضاع مقررة . أما الورقة  2 

 ن معدة فال ضرورة حتى لهذا التوقيع . العرفية فالشرط الوحيد لصحتها هو توقيع المدين ، هذا إذا كانت معدة لإلثبات ، أما إذا لم تك

ـ ومن ناحية الحجية فى اإلثبات : كل من الورقة الرسمية والروقة العرفية حجة على الكافة ) أوال ( من حيث صدورها  1 

تسقط حجيتها  من موقعها . ولكن الورقة الرسمية ال تسقط حجيتها هنا إال من طريق الطعن بالتزوير ، أما الورقة العرفية الرسمية ال

 هنا إال من طريق الطعن بالتزوير ، أما الروقة العرفية فيكفى فيها إنكار الخط أو التوقيع . )ثانياً( من حيث صحة ما ورد فيها . ولكن

ير الورقة الرسمية حجة إلى حد الطعن بالتزوير فيما ورد على لسان الموظف العام أنه علمه بنفسه ، أما صحة ما قرره رواية عن الغ

فيجوز دحضها باثبات العكس وفقاً للقواعد المقررة ، وتاريخ الورقة الرسمية يعتبر صحيحاً إلى حد الطعن بالتزوير . والورقة 

العرفية يجوز دحض صحة ما ورد فيها جميعاً باثبات العكس ، ال فرق فى ذلك بين ما قرر موقها أنه علمه بنفسه وما قرره رواية 

 رقة العرفية يكون حجة على موقعيها ولكنه ال يكون حجة على الغير إال إذا كان تاريخاً ثابتاً . عن الغير ، وتاريخ الو

ـ ومن ناحية القوة في التنفيذ الورقة الرسمية يمن النفيذ بها مباشرة دون حاجة إلى حكم ، ويكون ذلك بالصورة التنفيذية  9 

للورقة 
(2751)

موجب الصورة التنفيذية للبيع الرسمى ، كما يستطيع المشترى أن ينفذ بحقه فى . فيستطيع البائع مثال أن ينفذ بالثمن ب 

تسلم المبيع . وال يجوز الشروع فى التنفيذ قبل إعالن الورقة الرسمية إلى الخصم ، ويشتمل اإلعالن على تكليف المدين بالوفاء وبيان 

. وينبنى على  (summation)ال مجرد إنذار  (commandement)مرافعا( . هذا هو تنبيه بالوفاء  519المطلوب منه )م $229

ذلك أن للمدين أن يعارض فى هذه التنبيه ، وأن يتقدم بوجوه الطعن التى يتمسك بها إلى المحكمة المختصة . وإذا بدئ فى تنفيذ 

مرافعات ( . أما الورقة  515الورقة الرسمية جاز للمدين رفع إشكال فى التنفيذ لوقفه ، ويكون ذلك أمام محكمة الموضوع ) م 

العرفية فليست لها ، على خالف الورقة الرسمية ، قوة تنفيذية . فاذا كان سند الدين ورقة عرفية ورفض المدين تنفيذ التزاماته طوعاً 

حكم ال الورقة هو ، فانه ال يمكن إجباره على التنفيذ حى لو كان معترفا ً بالورقة ، إال إذا حصل الدائن على حكم قابل للتنفيذ ، وال

الذى ينفذ 
(2751)

 . وتفصيل القول فى األوراق من ناحية القوة فى التنفيذ هو من مباحث قانون المرافعات .  

 وننتقل اآلن إلى تفصيل البحث فى األوراق الرسمية ثم فى األوراق العرفية على التعاقب . 

 األوراق الرسمية - الفصل األول

 البحث فى األوراق الرسميةمن ناحيتين :  ـ ناحيتان : نتناول تفصيل 15 

 )أوال( من ناحية شروط صحتها .  

                                                                                                                                                                    
enonciations etrangeres a la disposition ne peubent server que de commencement de prevue".                                             

   

(
2759
( مثال : مدين بايراد مؤبد يقر بهذا اإليراد فى ورقة رسمية ،  211ص  199فقرة  21ـ ويورد األستاذان أوبرى ورو )  2599الجزء السابع فقرة  (

ى تاريخ معين ، فهذه ويذكر فى الورقة عبارة إخبارية مؤداها أن اإليراد قد نقص بسبب دفع جزء من رأس المال أو أن أقساط افيراد السابقة قد دفعت جميعها إل

  العبارة افخبارية تتصل اتصاال مباشراً بموضوع اإلقرار فتكون لها الحجية إلى حج الطعن بالتزوير . 

(
2751

م رعية من أقالأما األوراق الرسمية الموثقة فى المحاكم الشرعية ـ اإلشهادات ـ فهذه تضع عليها المحاكم الوطنية الصيغة التنفيذية لخلو المحاكم الش( 

من المحكمة المختلطة محضرين للتنفيذ ، ولذلك يقوم بتنفيذها محضرو المحاكم الوطنية . وعندما كانت المحاكم المختلطة قائمة ، كانت الصيغة التنفيذية تطلب 

 ويقوم بالتنفيذ محضر من هذه المحكمة إذا كان أحد ذوى الشان فى الورقة الرسمية أجنبياً . 

 ثالثاً ( وضع الصيغة التنفيذية من اختصاص مكاتب التوثيق .  1جديد ، فقد جعل قانون التوثيق ) م أما فى نظام التوثيق ال 

(
2751

 .   115ص  151الموجز للمؤلف فقرة ( 
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 . نيا( من ناحية حجيتها فى اإلثبات)ثا 

 الشروط الواجب توافرها لصحة الورقة الرسمية  -الفـرع األول 

 ـ النصوص القانونية  71 

 من التقنين المدنى على ما يأتى :  959: تنص المادة 

الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى ـ الورقة  2))  

 الشأن ، وذلك طبقاً األوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه (( .

أن قد وقعوها ـ فإذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسمية ، فال يكون لها إال قيمة الورقة العرفية متى كان ذوو الش 1))  

بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم 
(2757)

  . 

 111/152ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
(2755)

  . 

 599، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  9ويقابل فى التقنينات المدينة العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة  

 911، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  299و295صول المحاكمات المدنية اللبنانى المادتين ، وفى تقنين أ
(2599)

 ـ  

                                                 
(

2757
 من المشروع التمهدى على الوجه اآلتى :  911ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص( 

عام ، طبقاً لألوضاع القانونية ، وفى حدود سلطته واختصاصه ، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن .  ـ الورقة الرسمية هى التى يثبت فيها موظف  2)) 

ا ذوو الشأن جميعاً ـ فاذا لم تستوف هذه الورقة الشروط الورادة فى الفقرة السابقة ، فال يكون لها إال قيمة الورقة العرفية ، بشرط أن يكون قد وقع عليه 1

أصبح أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم (( . وفى لجنة المراجعة حور النص تحويراً لفظياً فجاء على وجه مطابق لما ورد فى التقنين الجديد ، و باضاءاتهم

مجموعة )  959. وكذلك فعلت لجنة مجلس الشيوخ ومجلس الشيوخ تحت رقم  599من المشروع  النهائى . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  599المادة 

 ( .  995ـ ص  992ص  9األعمال التحضيرية 

صنع  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى : )) ... ويراعى أن الورقة الرسمية ال تكون على الدوام من 

من التقنين الهولندى والمادة  2599لى تلقيها . وقد عرضت المادة المتعاقدين أنفسهم ، فقد يتولى الموظف العام تحريرها وتوثيقها دون أن يقتصر عمله ع

بيان  911من التقنين الكندى لهذا التفصيل . بيد أن المشروع لم ير محال إليراده . وتناول الفرة األولى من المادة  2191من التقنين البرتغالى والمادة  1511

عى أن هذين الشرطين هما قوام ما شرع القانون من ضمانات هى مرجع ما يتوافر لتلك الورقة من حجية الشرطين الواجب توافرهما فى الورقة الرسمية . ويرا

الناحية المكانية ..... بالغة فى اإلثبات ، وعلة إيكال أمرها إلى موظف عام يثبت له القانون سلطة واختصاصاً فى هذا الشأن ، سواء من الناحية النوعية أم من 

يل غير منفكة عن صحة التصرف نفسه أن اشترط للرضا فيه شكل خاص ، فغنى البيان أن هذه الفقرة ال تنطبق على التصرفات التى ولما كان صحة الدل

 ( . 999ـ  991ص  9تشترط فيها الرسمية بوصفها ركناً من أركان الشكل (( . ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
2755

من التقنين المدنى القديم تنص على ما يأتى : )) المحررات الرسمية ، أى التى تحررت بمعرفة المأمورين المختصين بذلك ،  111/152كانت المادة ( 

الرسمية  تكون حجة على أى شخص ما لم يحصل االدعاء بتزوير ما هو مدون بها بمعرفة المأمور المحرر لها (( . وقد جمع هذا النص بين شروط الورقة

( فمن ناحية الشروط ، جاء النص قاصراً من حيث إنه أغفل شرط وجوب مراعاة األوضاع المقررة 2وحجيتها فى اإلثبات . فجاء قاصراً فى الناحيتين : )

اختصاص مكانى ، بل أطلق لفظ قانوناً ، ومن حيث إنه لم يبين أن اختصاص الموظف العام هو اختصاص نوعى ) وهذا ما عبر عنه التقنين الجديد بالسلطة ( و

من التقنين المدنى الجديد ـ  952( ومن ناحية الحجية فى اإلثبات ، لم يميز النص ـ كما ميزت المادة 1)) المختصين (( على كال النوعين من االختصاص . )

 لى . بين ما يكون حجة إلى حد الطعن بالتزوير وما يجوز دحضه باثبات عكسه . وسيأتى بيان ذلك فيما ي

(
2599

ـ األسناد الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ،  2:  9التقنينات المدنية العربية األخرى ـ قانون البينات السورى م ( 

اد الشروط الواردة فى ـ فاذا لم تستوف هذه األسن 1طبقاً لألوضاع القانونية ، وفى حدود سلطته واختصاصه ، ما تم على يديه أو ما تلقاه من أولى الشأن . 

 ت أصابعهم . الفقرة السابقة ، فال يكون لها إال قيمة االسناد العادية ، بشرط أن يكون ذوو الشأن قد وقعوا عليها بتواقيعهم أو بأختامهم أو ببصما

ة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ـ السندات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدم 2: )  599م  التقنين المدنى العراقى 

ـ فاذا لم يكتسب السند صفة رسمية ، فال يكون له إال قيمة السند العادى متى كان  1ذوى الشأن ، وذلك طبقاً لألوضاع القانونية وفى حدود سطلته واختصاصه . 

 ذوو الشأن قد وقعوه بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم (( . 

: )) السند الرسمى هو مخطوطة ثبوتية صادة عن مأمور رسمى ذى صالحية ، وموضوعة وفاقاً  295: م  المحاكمات المدنية اللبنانى تقنين أصول 

رسمى ، : )) إن السند ال 299للقواعد المقررة . أما إطالق الصفة الرسمية على السند أو عدم إطالقها عليه فيخضع لقانون المحل الذى أنشىء فيه السند (( ـ م 

 .  251و  251يعد كسند ذى توقيع خاص إذا كان محتوياً على تواقيع جميع المتعاقدين ذوى الشأن وإن لم تراع فيه القواعد المنصوص عليها فى المادتين 

امة ماتم علىيديه أو ما ـ الورقة الرسمية هى التي يثبت فيها موظف أو شخص مكلف بخدمة ع 2: ))  911م  التقنين المدنى للملكة الليبية المتحدة 

ـ فاذا لم تكسب هذه الورقة صفة الرسمية ، فال يكون لها إال قيمة الورقة  1تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقاً لألوضاع القانونية وفي حدود سلطته واخصاصه 

األصبع أن توضع بحور شاهدين يوقعان على الورقة  العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بامضاءاتهم أو ببصمات أصباعهم . وينبغى إلثبات صحة بصمة

. )) 

. إال أن ويالحظ أن نصوص التقنينات المدنيةالعربية تكاد تكون متفقة ، حتى في اللفظ ، مع نص التقنين المدني المصرى . فأحكامها جميعاً واحدة  

في العقود الملزمة لجانب واحد على غرار التقنين المدني الفرنسي ، يميز تبعاً لذلك تعدد النسخ األصلية  251و  251التقنين اللبناني ، وهو يشترط في المادتين 

قعا عليه ، أو كان في السند الرسمى الباطل ما إذا كان البطالن راجعاً لوجود عيب في الشكل أو النعدام االختصاص المكانى فيصلح سنداً عرفياً إذا كان مو

فال يصلح سنداً عرفياً . وسيأتى تفصيل ذلك في مكانه . كما يالحظ أن التقنين الليبى يشترط إلثبات صحة بصمة األصبع  البطالن راجعاً لغير ذلك من األسباب

ليبى ( . ثم ان التقنين  972أن توضع بحضور شاهدين يوقعان على الورقة ، ويشترط هذا الشرط فى الورقة الرسمية ، دون الورقة العرفية ) انظر المادة 

  يعتد بالختم كما تعتد به التقنينات العربية األخرى . الليبي ال
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 الفهرس العام

 2927و2921ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادتين  
(2592)

  

من نالتقين المدني المصرى أن هناك شروطاً ثالثة يجب توافرها لتكون الورقة الرسمية  959ويتبين من نص المادة 

حيحة ص
(2591)

  . 

 ) أوال ( أن يقوم بكتابة الورقة أو بتلقيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .  

) ثانياً ( أن يكون هذا الموظف أو الشخص مختصاً من حيث الموضوع ) في حـدود سلطته ( ومن حيث المكان ) في  

 اختصاصه ( .

ها القانون ) ثالثاً ( أن يراعى في توثيق الورقة األوضاع التى قرر 
(2599  )

 . 

 

 

 ونتناول بالبحث كال من هذه الشروط الثالثة ، ثم نبحث جزاء اإلخالل بأى منها .  

 صدور الورقة الرسمية من موظف عام أو شخص مكلف . بخدمة عامة  -المبحث األول 
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ة الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من أن الورق 959تقول المادة 

العبارة األخيرة ، في الترجمـة الفرنسية التى قامت بها وزارة العدل للتقنين المدني الجديد ، على  229ذوى الشأن . وترجمت هذه $

 الوجه اآلتي : 

"…constate…  des faits qui ont eu lieu en sa presene ou des declarations a lui faites par les 
interesses". 

 ومعناها : )) ... يثبت ... الوقائع التى حدثت في حضوره واألقوال التى ألقيت إليه من ذوى الشأن (( . 

فالورقة الرسمية يكون صدورها إذن من الموظف العام بأن يكون هو الذي يحررها . وليس من الضرورى أن تكون  

 مكتوبة بخطه ، بل يكفى أن يكون تحريرها صادراً باسمه . ويجب على كل حال أن يوقعها بامضائه . 

الورقة الرسمية جميع الوقائع التى وقعت تحت ( ما تم على يديه . أي أنه يثبت في 2ويثبت فيها نوعين من البيانات : ) 

نظره وبمشهد منه خاصة بالتصرف الذى يوثقه . فيثبت حضور ذوى الشأن ، وما قام به كل منهم كأن يكون المشترى مثال سلم الثمن 

ة ، وتالوته الصيغة كله أو بعضه للبائع أمام الموثق ، وحضور الشهود أمامه مع ذكرهم بأسمائهم ، وتاريخ تحرير الورقة الرسمي

الكاملة للورقة ومرفقاتها مع بيان األثر القانونى المترتب عليها ، وقيام ذوى الشأن والشهود بتوقيعها ، وغير ذلك من الوقائع التى 

 ( ما تلقاه من ذوى الشأن من أقوال وبيانات وتقريرات فى شأن التصرف القانوني الذي تشهد به1تمت بمحضر منه وتحت بصره . )

                                                 
(

2592
: )) الورقة الرسمية هى التى تلقاها ، وفقاً لألوضاع الشكلية المطلوبة ، موظف عام له حق التوثيق في لجهة التى  2921التقنين المدني الفرنسى م ( 

مية بسبب عدم اختصاص الموظف العام أو عدم أهليته أو لعيب في الشكل ، تكون لها قيمة : )) الورقة التى لم تكسب صفة الرس 2927كتبت فيها الورقة (( . م 

 الورقة العرفية إذا كانت موقعة من الطرفين (( . 

 وهذه هى نصوص التقنين المدنى الفرنس فى أصلها الفرنسى :  

 

Art. 1317 :  l'acte authentique est celui qui a ete recu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu ou 

l'acte a ete redige, avec les solennites requises. Art. 1318:  L'acte aui n'est point authentique par l'incompetence ou 

l'incapacite de l'offcier , ou par un defaut de form  vaut comme ecriture privee, s'il a ete signe des partie.                             

          

                                                                                   ( 1ـ الوسيط جـ  7) م 

(
2591

، وهى الورقة التى تتوافر فيها الشروط الثالثة المتقدمة ، جاء فى الموجز للمؤلف ما يأتي : )) ونالحظ من اآلن أن هناك فرقاً بين الورقة الرسمية ( 

. وينبغى والورقة المسجلة ، وهي ورقة أعلنت للناس من طريق حفظها في سجل خاص وإعطاء صور منها لمن يريد االطالع عليها طبقاً لألوضاع المقررة 

قوة اإلثبات . أما التسجيل فلإلعالن والشهر . وقد تكون هناك ورقة رسمية غير مسجلة أال نخلط الرسمية بالتسجيل . فالرسمية الستيفاء الشكل أو للزيادة في 

رسمية ، فال بد  كتوكيل رسمى ، كما قد تكون هناك ورقة عرفية مسجلة كعقد بيع عرفي مسجل . والرسمية ال تغنى عن التسجيل ، فاذا كتب عقد البيع فى ورقة

 ( .  2هامش رقم  191) الموجز ص  من تسجيله أيضا حتى ينقل الملكية (( .

(
2599

( أن يكون الموظف العام ، وهو يكتب الورقة الرسمية ، له حق مباشرة 2وتضيف األساتذة بالنيول وريبير وجابولد إلى هذه الشروط شرطين آخرين : )( 

بداهة من )) صفة الموظف العام (( . )ب( أن يكون الموظف  وظيفته ، فال يجوز أن يكون معزوال أو موقوفا أو أن يكون قد حل أحد محله . وهذا الشرط مفهوم

نيول وريبير العام أهال ، ويكون غير أهل إذا كانت له مصلحة شخصية في الورقة . وهذا أيضا شرط مفهوم ضمنا ويدخل في شروط )) الموظف العام (( ) بال

 ( .  715ص  2591فقرة  1وجابولد 
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 الفهرس العام

الوقة ، أى ما وقع تحت سمعه . فالبائع مثال قرر أنه باع عيناً بحدود معينة بثمن معين وتعهد بالتزامات معينة ، وقرر المشترى أنه 

 قبل شراء هذه العين بهذا الثمن وأنه من جهته تعهد بالتزامات معينة ، وهكذا . 

ما وقع تحت بصره وما وقع تحت سمعه ـ له أهمية كبيرة من  وسنرى فيما يلى أن التمييز بين هذين النوعين من البيانات ـ 

ناحية حجية الورقة الرسمية ، فالنوع األول له حجية مطلقة إلى حد الطعن بالتزوير ، والنوع الثانى يجوز دحض وصحته باثبات 

 العكس . 

 ـ موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة  72 

 يام بعمل من أعمالها ، سواء آجرته على هذا العمل كالموثق ، أو لم تؤجره كالعمدة . : والموظف العام هو شخص عينته الدولة للق

ويتنوع الموظفون العامون بتنوع األوراق الرسمية فالموظف الذى يقوم بتحرير التصرفات هو المأمور الرسمى أو الموثق ، 

إجراءات ومرافعات هو كاتب يدور في جلسة القضاء من والموظف الذى يقوم بكتابة األحكام هو القاضى ، والموظف الذى يثبت ما 

 ، والموظف الذى يقوم باعالن أوراق المرافعات المختلفة وتنفيذ األحكام واألوراق الرسمية هو المحضر. الجلسة

ك ويبقى الموظف عاماً حى لو كان يعمل في إدارة حكومية يقوم عادة بعملها الشركات في البالد األخرى . كمصلحة السك 

الحديدية ومصلحة البريد . ويترتب على ذلك أن أوراق النقل الخاصة بمصلحة السكك الحديدية وحواالت البريد تعتبر أوراقاً رسمية 

، ويكون التزوير فيها جناية ال جنحة . وكذلك حال الموظفين الذين يعملون في إدارة األموال الخاصة لدولة ) مصلحة األمالك ( ، 

تى يكتبونها أوراقاً رسمية . وموظفوا وزارة األوقاف واألشخاص المعنوية العامة األخرى كالجامعات ودار الكتب فتعتبر الوراق ال

 ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية ، كل هؤالء يعتبرون موظفين عامين . 

وليس من الضرورى أن يكون من تصدر منه الورقة الرسمية موظفاً عاما، بل يكفى أن يكون مكلفاً بخدمة عامة ، وهذا  

تعديل في المشروع التمهيدى للتقنين المدني الجديد أجرته لجنة المراجعة . فالمأذون يقوم بتحرير عقود الزواج وإشهادات الطالق . 

له وتقرير يقدمه عن المهمة التى انتدب لها ، وكذلك القسيس فيما يتعلق بزواج المسيحيين ، والخبير يقوم بتحرير محضر بأعما

وقضاة المجالس الملية وكتبتها فيما تيعلق بأحكام هذه المجالس وبمحاضر حلساتها . وهؤالء ليسو موظفين عامين ، ولكنهم أشخاص 

 مكلفون بخدمة عامة . 

 يقومون بالتوثيق قبل النظام الحالى  ـ الموظفون العامون الذين كانوا 73

، وعمل به من أول يناير سنة  2551لسنة  17: أنشئ النظام الحالي : أنشئ النظام الحالى للتوثيق في مصر بمقتض قانون رقم 

مصر قبل  . وقبل أن نبسط أحكام هذا القانون ، نذكر فى إيجاز من هم الموظفون العامون الذين كانوا يقومون بالتوثيق فى 2557

. كان المنوط به القيام بتوثيق العقود واألوراق الرسمية في مصر جهات ثالثاً  2551النظام الحالى ، أى إلى آخر شهر ديسمبر سنة 

 : 

فيوثقون  (greffiers-notaires)( كتاب المحاكم المختلطة الكلية : وكانوا يعتبرون بمثابة موثقين للعقود ويسمون 2)  

رفات . ويستوى أن يكون أصحاب الشأن من المصريين أو األجانب ، إذ كان اختصاص المحاكم المختلطة يمتد إلى جميع أنواع التص

الفريقين . والصيغة التنفيذية التى كان قلم كتاب المحكمة المختلطة يضعها على الورقة الرسمية يجعلها صالحة للتنفيذ على المصريين 

على مصريين قام به محضر من المحاكم الوطنية . وإن وجد صالح أجنبى قام بالتنفيذ محضر من  واألجانب جميعاً . فاذا كان التنفيذ

 المحاكم المختلطة 

( قضاة المحاكم الشرعية أو من يحيل هؤالء القضاة عليه التوثيق من كتاب هذه المحاكم : واألوراق الرسمية التى كانت 1) 

، وهى العقود والتصرفات التى تقرها الشريعة اإلسالمية ، سواء كانت تتعلق باألحوال المحاكم الشرعية توثقها تسمى ))إشهادات (( 

الشخصية كالوصية والهبة والوقف ـ أما إشهادات الزواج والطالق فكانت وال تزال من اختصاص المأذونين الشرعيين ـ أو كانت 

ضاً أن يكون أصحاب الشأن من المصريين أو من األجانب . ولم تتعلق بالمعامالت المالية كالبيع والقسمة والوكالة . ويستوى هنا أي

تكن المحاكم الشرعية تضع الضيغة التنفيذية على ما توثقه من إشهادات إذ لم يكن بها محضرون للتنفيذ . وكانت الجهة التى تضع 

ميعاً مصريين ، ويقوم بالتنفيذ محضر من الصيغة التنفيذية على إشهادات المحاكم الشرعية هى المحاكم الوطنية إذا كان ذوو الشأن ج

هذه المحاكم . أما إذا كان بين ذوى الشأن أجنبى ، فالجهة التى كانت تضع الصيغة التنفيذية هى المحاكم المختلطة ، ويقوم بالتنفيذ 

 ما يلى . محضر منها . وال يزال ، حتى بعد نفاذ النظام الجديد ، للمحاكم الشرعية اختصاص فى التوثيق سنذكره في

من الالئحة القديمة لترتيب المحاكم األهلية تنص على أنه )) يلزم أن يكون بطرف كتبة المحاكم  51( كانت المادة 9) 

االبتدائية دفاتر للرهونات والتسجيل والقيد ، ويجب عليهم تحرير كافة العقود والمشارطات ، وتكون العقود التي يحررونها في قوة 

حفظ أصلها بقلم كتاب المحكمة (( . ولكن هذا النص لم يعمل به ، وبقى معطال إلى أن دخل النظام الجديد للتوثيق . العقود الرسمية، وي

ولم يعين بالمحاكم األهيلية موظفون للتوثيق ولم تنظم له سجالت ، فيما عدا بعض المسائل الخاصة بقبول اإلقرارات الرسمية وحق 
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 الفهرس العام

على توثيق أكثر التصرفات في المحاكم المختلطة ، وتوثيق بعضها ال سيما الوقف فى  االختصاص والشفعة . وقد جرى العمل

 المحاكم الشرعية . 

 ـ الموظفون العامون الذين يقومون بالتوثيق فى النظام الحالى  74 

يونية سنة  15يخ ، بتار 2551لسنة  17: ظهر في العمل عيوب تعدد جهات التوثيق على النحو الذي أسلفناه . فصدر قانون رقم 

، يوحد جهات التوثيق ويعيد تنظيمه .  2557( ، والمعمول به من أول يناير سنة  2551يوليه سنة  9) الوقائع المصرية عدد  2551

وتقول المذكرة اإليضاحية لهذا القانون : )) وإذا كانت هذه الحالة 
(2595)

لم تعد موافقة لظروف العصر ، فقد اتجه الرأى من زمن إلى  

ع نظام ثابت للتوثيق تتوحد به جهاته وتنتظم شؤونه على وجه يكفل تحقيق الطمأنينة التامة على الحقوق واستقرار المعامالت (( وض

 . 

وقد قضى قانون التوثيق والئحته التنفيذية بتوحيد جميع جهات التوثيق فى جهة واحدة ، ليست هى أياً من المحاكم المتقدمة  

تقلة الذكر ، بل هى مكاتب مس
(2599)

تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون بأن يطلب المتعاقدون توثيقها . وتتولى توثيق جميع  

هذه المحررات ، عدا ما كان مها متعلقاً بالوقف 
(2591)

 
 

واألحوال الشخصية للمسلمين 
(2591)

فيبقى توثيقها كما كان للمحاكم  

الشرعية
(2597)

وحدة . ولكن غير المسلمين من األجانب يكون لهم الخيار فى توثيق . أما التوثيق من اختصاص هذه المكاتب الم 

جهاتهم القنصيلة ، إذ الشكل فى قواعد القانون الدولى الخاص قد يخضع ال الشخصية بين مكاتب التوثيق أوأوراقهم المتعلقة باألحو

نون الموضوع أو قانون موطن المتعاقدين مدنى ( كما يخضع لقانون البلد الذى تمت فيه أو قا 19للقانون الوطنى المشترك )م 
(2595)

 

  . 

                                                 
(

2595
ما للتوثيق من أى حال تعدد جهات التوثيق . وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون التوثيق تمهيداً لهذه اإلشارة ما يأتى : )) ولم يغب عن المشرع المصرى  (

ما نص على ذلك فى على توثيق جميع اإلشهادات ك 2779عظيم األثر في تثبيت المعامالت ، فقد نص فى الئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 

من الئحة ترتيبها على أن التعهدات والهبات  99. ولما أنشئت المحاكم المختلطة نص فى المادة  2592و 2529و  2751اللوائح التالية التى صدرت في سنى 

سمية . وأنه وإن كان التوثيق لم ينص عليه بلفظ فى هذه وعقود إنشاء الرهن والعقود الناقلة للملك التى تتم أمام كاتب المحكمة االبتدائية يكون لها قوة العقود الر

. وجرى العمل على أن يقوم بالتوثيق أحد كتاب  2711الالئحة ، فانه قد وضعت لتنظيم إجراءاته تعليمات ألقالم الكتاب صدر بها أمر عال فى فبراير سنة 

يبها على أن كتاب المحاكم االبتدائية يجب عليهم تحرير جميع العقود وأن العقود التى من الئحة ترت 51المحكمة . وعند إنشاء المحاكم الوطنية نص فى المادة 

بعض حاالت . وإذ  يحررونها تكون فى قوة العقود الرسمية . ولكن هذا النص لم يجربه العمل فى الواقع إذا استثنينا ما كان من قبول اإلقرارات الرسمية فى

 العصر ... (( .  كانت هذه الحال لم تعد موافقة لظروف

(
2599

من قانون التوثيق على أن )) تلغى أقالم التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة ، ويحال إلى مكاتب التوثيق جميع أصول العقود  22وقد نصت المادة ب( 

ق كما سيأتى . وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لقانون الموثقة والوثائق والدفاتر المعلقة بها (( . أما التوثيق فى المحاكم الشرعية فال يزال باقياً فى نطاق ضي

. ولما كان المشروع قد  التوثيق فى هذا الصدد : )) وتنص المادة الثانية عشرة ) وصحتها الحادية عشرة ( على إلغاء أقالم التوثيق بالمحاكم الوطنية والمختلطة

سبقت اإلشارة إليها فى المادة الرابعة ، فقد اكتفى بأن يلغى من أقالم التوثيق من هذه المحاكم كل احتفظ بالمحاكم الشرعية كجهة توثيق فى الحاالت المعينة التى 

تى استبقيت لها ما يدخل ضمن اختصاص مكاتب التوثيق الجديدة ، بهذا يمتنع على أقالم كتاب المحاكم الشرعية توثيق أى محرر ال يدخل فى نطاق المسائل ال

ومن لمادة المذكورة على إلغاء أقالم التوثيق وإحالة أصول العقود الموثقة والوثائق والدفاتر المتعلقة بها إلى مكاتب التوثيق الجديدة ، فى هذا المشروع . وتنص ا

 المفهوم بالبداهة أن إجراء موجب اإللغاء وتنظيم ما يتعلق 

 

 به موكول إلى وزير العدل (( . 

(
2591

ه من تحكير فمها ال نزاع فيه أن ما كان منه ذا صفة مدنية كإجارة الوقف يوثق أمام المكاتب الجديدة ) المذكرة على أنه فيما يتعلق بالوقف وما يلحق ب( 

بالغاء الوقف األهلى ، اإليضاحية لقانون التوثيق ( . وغنى عن البيان أن اختصاص المحاكم الشرعية فى توثيق المحررات المتعلقة بالوقف قد قلت أهميته كثيراً 

 بقى اآلن إال الوقف الخيرى تباشر فيه هذه المحاكم اختصاصها التوثيقى . ولم ي

(
2591

 وأهمها اإلقرار بالنسب ونفيه . أما الزواج والطالق وما يتعلق بهما فيوثق محرراتها المأذون الشرعى وهو تابع للمحكمة الشرعية . ( 

(
2597

تى : )) وقد كان مقتضى توحيد جهات التوثيق أن تكون مكاتب التوثيق الجديدة هى التى وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون التوثيق فى هذا الصدد ما يأ( 

ق ضيق ، فنصت تتولى توثيق جميع المحررات أياً كانت . إال أنه العتبارات خاصة بالمحاكم الشرعية قد احتفظ المشروع بهذه المحاكم كجهة توثيق فى نطا

لمتعلقة بالوقف أو بمواد األحوال الشخصية من اختصاص مكاتب التوثيق ، وبذلك يستمر توثيقها فى المحاكم الشرعية المادة ) الثالثة ( على إخراج المحررات ا

ة اإليضاحية بعد ذلك : . والمقصود باألحوال الشخصية فى هذا المقام هو مسائل الزواج والطالق وما يتعلق بمهما واإلقرار بالنسب ونفيه ... (( ثم تقول المذكر

بيل هذا التوحيد ، أخيراً فان هذا المشروع وإن كان لم يوحد جهات التوثيق توحيداً كلياً لالعتبارات التى سبق بيانها ، إال أنه قد خطا خطوة كبيرة فى س)) و

 وحقق بذلك أمنية طالما جالت فى الخواطر (( . 

(
2595

: )) وتقضى المادة المذكورة )الثالثة( بأن هذه المكاتب توثق المحررات المتعلقة وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لقانون التوثيق فى هذا الصدد ما يأتى ( 

لهم الشخصية لدى مكاتب بمواد األحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين . إال إنه بالنسبة إلى األجانب يكون لهم الخيار فى توثيق محرراتهم المتعلقة بأحوا

 بيقاً لقواعد القانون الدولى الخاص (( . التوثيق أو لدى جهاتهم القنصلية تط

ين ويالحظ أن توثيق األوراق الرسمية المتعلقة باألحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين فى مكاتب التوثيق ال يتعارض مع ما تستوجبه قوان 

ج وعدم إباحة الطالق أو إباحته فى حدود ضيقة يبقى أحوالهم الشخصية من شروط أخرى لصحة تصرفاتهم فى هذه المسائل ، فتدخل الكنيسة فى عقود الزوا

ى أصول معموال به ، وال يجوز االكتفاء بتحرير ورقة رسمية فى مكتب التوثيق بزواج أو طالق حتى يصح هذا أو ذاك ) انظر الدكتور سليمان مرقس ف

 ( .  9هامش رقم  51اإلثبات ص 
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أما الموظفون العامون الذين يقومون بالتوثيق فى النظام الجديد فهم ـ عدا قضاة المحاكم الشرعية وكتبتها والمأذونين الشرعيين فيما 

يتعلق بالوقف واألحوال الشخصية للمسلمين ، وعدا القنصليات األجنبية عند اخيارها فيما يتعلق باألحوال الشخصية لغير المسلمين 

فون معينون لهذا الغرض ، إذ تنص المادة األولى من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق على أن )) يقوم بالتوثيق األجانب ـ موظ

 موثقون وموثقون مساعدون يعينون بقرار من وزير العدل (( . 

عدل . وكانوا قبل ويتبين مما تقدم أن الذين يقومون بالتوثيق فى مصر هم ، كقاعدة عامة ، موظفون عامون يعينهم وزير ال 

ذلك أيضاً موظفين عامين يعينهم وزير العدل فى المحاكم المختلطة وفى الحاكم الشرعية . أما فى فرنسا فيقوم بالتوثيق طائفة تسمى 

لة ، ، ولهم نظم خاصة ، وماض بعيد ، وتقاليد قوية . وهم ليسو بالموظفين الذين يتقاضون أجراً من الدو (notaries))) بالموثقين (( 

وسائر أصحاب المهن  (avoues)بل يؤجرون على أعمالهم من أصحاب الشأن ، شأنهم فى ذلك شأن المحامين ومحضرى القضايا 

، ويوجد لهم نظير فى بعض البالد العربية يسمى بالكاتب العدل . وأقرب نظير لهم فى  (officiers ministeriels)المنظمة رسمياً 

، إذ ال يتقاضى هؤالء أجراً من الدولة ، وإن كان إختصاصهم محصوراً فى دائرة األحوال الشخصية مصر هم المأذونون الشرعيون 

للمسلمين وفى بعض نواحيها ، فيضيق اختصاصهم كثيراً بل ويختلف عن اختصاص الموثقين فى فرنسا 
(2529)

  . 

 اختصاص الموظف من حيث الموضوع ومن حيث المكان - المبحث الثاني

 اختصاص الموظف من حيث الموضوع - المطلب األول

 :  391ـ المقصود )) بالسلطة (( فى نص المادة  75

الموظف مختصاً بكتابتها من  211ال يكفى لصحة الورقة الرسمية أن يوقم بتحريرها موظف عام ، بل يجب أيضاً أن يكون هذا $

م قد عمل )) فى حدود سلطته واختصاصه (( . وفى السابق إيرادها أن يكون الموظف العا 959حيث الموضوع . وتشترط المادة 

( أهلية الموظف العام من 1( والية الموظف العام من حيث قيامها )2رأينا أن المقصود )) بالسلطة (( فى هذا النص جملة أمور : )

من حيث نوع  ( االختصاص الموضوعى للموظف العام9حيث عدم قيام مانع شخصى به يجعله غير صالح لتوثيق ورقة بالذات )

األوراق الرسمية التى يجوز له أن يقوم بتوثيقها . وهذا كله يدخل فى )) سلطة (( الموظف العام 
(2522)

. أما )) االختصاص (( فنرى  

قصره على االختصاص المكانى الذى سننتقل إليه فيما يلى 
(2521)

  : 

 لموضوعى . ونستعرض هذه األمور الثالثة متعاقبة : الوالية واألهلية واالختصاص ا 

                                                 
(

2529
فانتوس السنة التاسعة . وال يزال هذا القانون معموال به حتى  29أعيد تنظيمه فى عهد الثورة بقانون نظام فرنسى محض .  (notariat)ونظام الموثقين ( 

. ومهنة التوثيق فى فرنسا مهنة منظمة تنظيماً دقيقاً  2511فبراير سنة  12و 2521أغسطس سنة  21و 2759يونية سنة  12اليوم ، وإن كان قد عدل بقوانين 

 وتخضع لرقابة شديدة . 

الموضوعى اختصاص عام شامل . فهو وحده الذى يوثق العقود والتصرفات ما بين األفراد . وقل أن يوثق هذه  (notaire)واختصاص الموثق  

 juge de)العقود والتصرفات غيره ، فقد يقع أن يسجل اتفاق ما بين خصمين أمام المحكمة فى محضر الجلسة أو يصطلح خصمان أمام قاضى المصالحات 

paix) قة له فيها فيسجل هذا الصلح فى محضره ، ولكن هذا نادر . وتنعدم أهلية الموثق إذا وقف عن عمله أو حل غيره محله . كذلك تنعدم أهليته إذا وثق ور

األحوال ، فمن  مصلحة شخصية ، هو أو أحد أقاربه أو أصهاره فرعاً وأصال ، والحواشى للدرجة الثالثة . أما االختصاص المكانى فيتسع ويضيق بحسب

، ومنهم من  (arrondissement)الموثقين من يتناول اختصاصه دائرة محكمة من محاكم االستئناف ، ومنهم من يتناول اخصاصه دائرة محكمة ابتدائية 

 .  (canton)يتناول اختصاصه دائرة إحدى محاكم الصلح 

باألصل ويسلم الصور إلى أصحاب الشأن . وهناك نوعان من الصور :  ، ويحتفظ (copies)وصور  (minute)ويوثق الموثق الورقة من أصل  

وال توضع عليها  (expedition)وتوضع عليها الصيغة التنفيذية وتسلم للطرف الذى له مصلحة فى التنفيذ ، والصورة األصلية  (gosse)الصورة التنفيذية 

دون صور ، وسلم  (brevet)ية ، كالتوكيالت والمخالصات باألجرة ، وتحرر من أصل الصيغة التنفيذية وتسلم لكل ذى شأن وهناك أوراق محدودة األهم

 األصل لصاحب الشأن . 

يوماً ( حتى يمتنع على الموثق تقديم تاريخها ، فتاريخ الورقة الموثقة ـ  29أيام أو  29وجميع األوراق الموثقة يجب تسجليها فى خالل مدة قصيرة )  

 ال تاريخ التسجيل ـ هو التاريخ الثابت الرسمى . ولكن يعاقب الموثق الذى ال يقوم بتسجيل الورقة ، وعقوبته الغرامة . 

 قين أتعاب يتقاضونها مباشرة من عمالئهم ، وتحددها المراسيم . وللموث 

ـ  2597فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  112ـ ص  515ص  1197ـ فقرة  1221فقرة  9) أنظر في نظام التوثيق فى فرنسا بودرى وبارد  

 ( .  779ـ ص  719ص  2557فقرة 

(
2522

وإذا اعترض على هذا التفسير بأن النص ذكر ، إلى جانب )) السلطة (( لفظ ))االختصاص(( مطلقا فيشمل كال من االختصاص الموضوعى ( 

الموثق فى واالختصاص المكانى ، كان ردنا أن إيراد النص للفظ )) السلطة (( متقدما على لفظ ))االختصاص(( يقتضى أن يكون لكل لفظ معناه ، وسلطة 

ينة . ومن ثم وثيق ال تقتصر على واليته فحسب بل تشمل أيضا مدى هذه الوالية من حيث نوع األوراق التى يوثقها ، فهو مسلط على توثيق أوراق رسمية معالت

 ى . فقد آثرنا أن ندخل االختصاص الموضوعى للموثق تحت لفظ )) السلطة (( ، ونجعل لفظ )) االختصاص (( مقصوراً على االختصاص المكان

(
2521

 .  52ـ والدكتور سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  299قارن األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات فقرة ( 
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 ـ الوالية :  76

يجب أن تكون والية الموظف المختص قائمة 
(2529)

وقت تحرير الورقة الرسمية . فاذا كان قد عزل من وظيفته ، أو وقف  

عن عمله ، أو نقل منه ، أو حل غيره محله على أى وجه آخر ، فان واليته تزول ، وال يجوز له مباشرة علمه ، وتكون الورقة التى 

عندئذا باطلة لإلخالل بشرط من شروط صحتها  يحررها 
(2525)

. وعلى أنه إذا كان الموظف لم يعلم بالعزل أو الوقف أو النقل أو  

فان الورقة الرسمية التى يحررها الموظـف  219انتهاء الوالية ، وكان ذوو الشأن هم أيضاً حسنى النية ال يعلمـون بشـئ من ذلك ، $

ية للوضع الظاهر المصحوب بحسن النية  فى هذه الظروف تكون صحيحة رعا
(2529)

  . 

وتطبيقاً لحماية الوضع الظاهر يكفى أيضاً أن يكون الموظف قد ولى وظيفته ولو فى الظاهر ، حتى لو كان تعيينه فى هذه  

ظفاً من حيث الواقع . ، أى مو (fonctionnaire de fait)الظيفة قد وقع مخالفاً للقانون ، فانه فى هذه الحالة يعتبر موظفاً فعلياً 

ويعتبر أيضاً موظفاً فعلياً الموظف الذى عينته سلطة غير شرعية قد استقر سلطانها ، كحكومة الثورة أو حكومة دولة أجنبية غازية . 

قاً ففى جميع هذه األحوال يكون توثيق الموظف المعين تعييناً باطال أو المولى من قبل سلطة غير شرعية توثيقاً صحيحاً ، تطبي

لنظرية الموظف الفعلى وهى نظرية معروفة فى القانون اإلدارى 
(2521)

  . 

ـ االهلية   77 
(2521)

 : 

متى ثبت للموثق الوالية على النحو المتقدم ، وجب أن يكون ، بالنسبة إلى كل ورقة رسمية يوثقها ، أهال لتوثيقها . وهو فى األصل  

أهل لتوثيق جميع األوراق الرسمية التى تدخل فى اختصاصه . غير أن الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق سلبته األهلية فى أية ورقة 

تكون له فيها مصلحة شخصية أو تربطه بأصحاب الشأن فيها صلة معينة من قرابة أو مصاهرة . فنصت المادة رسمية بالذات 

الرابعة من هذه الالئحة على أنه )) اليجوز للموثق أن يباشر توثيق محرر يخصه شخصياً أو تربطه وأصحاب الشأن فيه صلة 

 مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة (( . 

ز إذن أن يكون الموثق نفسه طرفاً فى الورقة الرسمية التى يوثقها ، بائعاً أو مشترياً فى عقد بيع مثال ، أو وكيال أو فال يجو 

وال يجوز له ذلك ال بنفسه وال بشخص مسخر عنه ، كأن يكون البائع أو المشترى يبيع  215موكال فى عقد وكالة ، أو نحو ذلك . $

يل ظاهر . وال يجوز بوجه عام أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة فى الورقة التى يوثقها ، كأن أو يشترى لحسابه ولو بغير توك

يكون شريكاً لذوى الشأن فى الصفقة التى تثبتها الورقة الموثقة 
(2527)

، فان المادة الرابعـة من الالئحة التنفيذية ، عند ما سلبته األهلية  

رفع مظنة المحاباة أو التأثير فى إرادة أحد المتعاقدين (( كما تقول المذكرة اإليضاحية فى الحاالت التى نصت عليها ، كان ذلك )) ل

لهذه الالئحة ، ومظنة المحاباة أو التأثير قائمة إذا وجدت للموثق فى الورقة التى يوثقها مصلحة شخصية مباشرة . وجزاء ذلك بطالن 

 ق فيها . الورقة الرسمية ، حتى فى األجزاء التى ال مصلحة للموث

كذلك ال يجوز أن يكون بين الموثق وأصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة ، دفعاً لمظنة المحاباة أو  

، أو  التأثير . فال يجوز للموثق أن يوثق بيعاً مثال يكون فيه البائع أو المشترى فرعاً أو أصالً له لغاية الدرجة الرابعة ، بدخول الغاية

ون أخاً أو أختاً أو فرعاً أليهما كذلك . ومثل القرابة المصاهرة . فال يجوز أوال ـ ولو من غير نص صريح فى المادة الرابعة من يك

الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق ـ أن يوثق الموثق لزوجته أو لزوجه . ثم ال يجوز له بعد ذلك أن يوثق ألحد من أقارب زوجته أو 

جة الرابعة على النحو الذى قدمناه ، لقيام صلة المصاهرة بين الموثق وهؤالء زوجه لغاية الدر
(2525)

  . 

                                                 
(

2529
من الالئحة  1وحتى يستطيع الموثق مباشرة واليته فى التوثيق ، يجب عند تعيينه وقبل مباشرة أعماله أن يحلف اليمين على الوجه المبين فى المادة ( 

 ن التوثيق . التنفيذية لقانو

(
2525

 .  291ص  199فقرة  21أوبرى ورو ( 

(
2529
 .  511ص  1291وفقرة  591ص  1919فقرة  9ـ بوردى وبارد  1هامش رقم  291ص  199فقرة  21أوبرى ورو  (

 

(
2521

 .  595ص  1919فقرة  9ـ بودرى وبارد  291ص  199فقرة  21أوبرى ورو ( 

(
2521

( أن األهلية بالمعنى الصحيح مناطها  251ير الدارج ، وإال فقد قدمنا فى الجزء األول من هذا الوسيط ) فقرة نستعمل لفظ )) األهلية (( هنا مسايرة للتعب( 

 التمييز ، أما ما سنذكره هنا فليس إال موانع قانونية تمنع الموثق من توثيق ورقة رسمية معينة بالذات . 

 

(
2527

حمل عدداً كبيراً من أسهمها ، وال أن يكون كفيال أو وكيال ألحد ذوى الشأن فى الورقة التى كما ال يجوز له أن يوثق أوراقا رسمية لشركة مساهمة ي( 

 ( .  2559فقرة  1يوثقها ) بالنيول وريبير وجابولد 

(
2525

الموثق أن يتأكد من أن مضمون  وقد يتم التعاقد بوكيل ، وتنص المادة السادسة من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق على أنه ))إذا تم التعاقد بوكيل ، فعلى( 

جة الرابعة ، وال المحرر المطلوب توثيقه ال يجاوز حدود الوكالة (( . ولكن يصح أن يكون الوكيل ممن تربطه بالموثق صلة القرابة أو المصاهرة ، ولو للدر

نفسه وكيال عن أحد ذوى الشأن ، فقد قدمنا أن الورقة الرسمية  تكون الورقة الرسمية باطلة لهذا السبب . ويختلف هذا الوضع عن الوضع الذى يكون فيه الموثق

قرابة أو تكون باطلة فى هذه الحالة لوجود مصلحة شخصية للموثق . وغنى عن البيان أن الورقة ال تكون باطلة إذا ربط الوكيل بأصحاب الشأن رابطة 

 مصاهرة ولو للدرجة الرابعة . 
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وتنص المادة الثامنة من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق على أنه )) ال يجوز توثيق محرر إال بحضور شاهدين كاملى األهلية مقيمين 

لح لهما فى المحرر المطلوب توثيقه وال تربطهما بالمتعاقدين أو بالموثق صلة بالمملكة المصرية ولهما إلمام بالقراءة والكتابة وال صا

مصاهرة أو قرابة لغاية الدرجة الرابعة (( . فيجب إذن أال يكون بين الموثق وشاهدى الورقة الرسمية صلة قرابة أو مصاهرة لغاية 

 رسمية ، فهم والشاهدان الدرجة على النحو الذى قدمناه فيما يتعلق بأصحاب الشأن فى الورقة ال

 

 

 

 

 من هذه الناحية بمنزلة سواء
(2519)

ولكن ال يشترط انتفاء صلة القرابة أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة فيما بين الشاهدين .  

 نفسيهما . 

 ـ االختصاص الموضوعى : 78 

ويجب أن يكون الموثق مختصاً من الناحية الموضوعية بنوع الورقة الرسمية التى يقوم بتوثيقها . والموثق ، طبقاً للمادة األولى من  

قانون التوثيق ، مختص بتوثيق جميع المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها . فلك تصرف قانونى يشترط 

، كالهبة والرهن الرسمى ، يختص الموثق بتوثيقه . وكذلك جميع التصرفات القانونية التى ال يشترط فيها  القانون فيه ورقة رسمية

القانون ورقة رسيمة ، بل تكون تصرفات رضائية ويجوز إثباتها فى ورقة عرفية ، كالبيع واإليجار والوكالة والقسمة والصلح ، 

ندئذ يكون الموثق مختصاً بتوثيقها . وال يخرج من االختصاص الموضوعى يجوز ألصحاب الشأن إثباتها فى ورقة رسمية ، وع

قضاة وكتبة ومن  211للموثق إال الوقف واألحوال الشخصية للمسلمين فهذه يكون التوثيق فيها من اختصاص المحاكم الشرعية $

يكون التوثيق فيها جوزاً ال وجوباً من  اختصاص المأذونين كما سبق القول ، وإال األحوال الشخصية لألجانب غير المسلمين فهذه

اختصاص القنصليات األجنبية ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . ويترتب على ما تقدم أنه ال يجوز ، وفقاً لوقاعد االختصاص 

 الموضوعى ، أن يوثق القاضى الشرعى عقد بيع ، وال المأذون عقد هبة ، وال الموثق حجة وقف . 

( إثباتها 1( تلقى المحررات وتوثيقها )2لذكر يقوم الموثق ، فيما يتعلق بتوثيق األرواق الرسمية ، بما يأتى : )وفى الحدود المتقدمة ا

( حفظ أصولها ،ن وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها ، وإعطاء ذوى الشأن صورها ، وإعداد فهارس 9فى الدفاتر المعدة لذلك )

المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ ( وضع الصيغة التنفيذية على صور 5لها )
(2512)

  . 

 

 اختصاص الموظف من حيث المكان -المطلـب الثانـي

 ـ االختصاص المكانى :  79 

وال يكفى أن يكون الموثق مختصاً من حيث الموضوع ، بل يجب أيضاً أن يكون مختصاً من حيث المكان . وقد نصت المادة الرابعة 

من قانون التوثيق على أنه )) ال يجوز للموثق أن يباشر عمله إال فى دائرة اختصاصه (( . فلكل مكتب للتوثيق دائرة معينة يقوم فى 

 عدوهم المعينون فى هذا المكتب بتوثيق األوراق الرسمية التى يطلب إليهم توثيقها . حدودها الموثقون ومسا

ونبادر إلى القول بأن هذا االختصاص المكانى إنما يفيد مكتب التوثيق وحده ، أى أن الموثقين ومساعديهم الملحقين بمكتب معين ال 

شأن من يطلبون توثيق أوراقهم غير مقيدن بدائرة اختصاص يجوز لهم مباشرة عملهم خارج دائرة اختصاصهم . ولكن أصحاب ال

                                                 
(

2519
الثامنة من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق بجواز االكتفاء بالشاهدين اللذين يعرفان شخصية أصحاب الشأن ) أنظر المادة  وتقضى الفقرة الثانية من المادة( 

بينة فى الفقرة السابعة من الالئحة وسيأتى ذكرها ( ، فيكونان شاهدى معرفة وفى الوقت ذاته شاهدين فى الورقة الرسمية ، متى توافرت فيهما الشروط الم

فى األصل ال يشترط  األولى من المادة الثامنة. وبديهى أن من هذه الشروط انتفاء صلة القرابة أو المصاهرة . وينبنى على ذلك أن شاهدى المعرفة ، وإن كانا

المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة يصبح  فيهما انتفاء صلة القرابة أو المصاهرة ، لكن إذا كانا فى الوقت ذاته شاهدى الورقة الرسمية فإن انتفاء صلة القرابة أو

 عندئذ شرطا فيهما . 

 error communis facit)هذا وجزاء عدم أهلية الشهود بطالن الورقة الرسيمة ، ما لم يصححها المبدأ القاضى بأن الغلط الشائع ينشئ الحقوق  

jus)  ( .  772ـ ص  779ص  2559فقرة  1) بالنيول وريبير وجابولد 

 

 

(
2512

( التصديق على توقيعات ذوى 2انظر المادة الثانية من قانون التوثيق . ويختص الموثق أيضا ، بمقتضى هذه المادة ، فى غير التوثيق ، بما يأتى : )( 

خ فى المحررات ( إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاري9( إثبات تاريخ المحررات العرفية )1الشأن فى المحررات العرفية )

 العرفية . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

معينة ، فيجوز لشخص مقيم بأسوان أن يطلب إلى مكتب للشهر فى القاهرة أو فى طناطا أو فى أية جهة أخرى توثيق أية ورقة 

جوز لموظفى مكتب التوثيق أن رسمية يريد توثيقها . فالقيد المكانى يرد إذن على مكاتب التوثيق وال يرد على أصحاب الشأن . فال ي

يوثقوا ورقة رسمية إال فى الدائرة المكانية الختصاصهم . بل يجب أن يكون التوثيق فى مكتب التوثيق بالذات ، وفى مواعيد العمل 

محل إقامته الرسمية ، إال إذا كان أحد أصحاب الشأن فى حالة ال تسمح له بالحضور إلى الكتب ، فيجـوز عندئذ للموثق أن ينتقل إلى 

 إلجراء التوثيق وذلك بعد دفـع الرسـم المقرر لالنتقال ، وعليه 

إثبات هذا االنتقال فى الدفاتر المعدة لذلك 
(2511)

  . 

 ـ انتشار مكاتب التوثيق فى أنحاء البالد : 81 

معينة الختصاصه الكانى . ويعين  ومكاتب التوثيق ، وفقاً للنظام الجديد ، منتشرة فى جميع أنحاء الدولة . ولكل مكتب منها دائرة 

عدد هذه الكاتب ومقر كل منها واختصاصه المكانى بقرار من وزير العدل 
(2519)

  . 

تاريخ تنفيذ  2557ـ عمل به من أول يناير سنة  2551من شهر أكتوبر سنة  12وقد صدر فعال قرار من وزير العدل فى  

عواصم المديريات والمحافظات قانون الشهر ـ يقضى بإنشاء مكاتب للتوثيق فى جميع 
(2515)

، ويتناول اختصاص كل مكتب منها  

المديرية أو المحافظة التى تقع فى دائرتها 
(2519)

  . 

ثم أنشئ لكل مكتب منها فروع فى مختلف الجهات التى بها محاكم جزئية أو مأموريات للشهر العقارى 
(2511  )

 . 

ذا التنظيم ، محدداً معروفاً . وأصبحت هذه المكاتب وفروعها فأصبح االختصاص المكانى لكل مكتب للتوثيق ، بفضل ه 

منتشرة فى كل مكان وجد فيه سابقاً قلم للتوثيق )) حتى ال يتكبد جمهور المتعاملين مشقة فى االنتقال إلى المكتب الواقع فى عاصمة 

يها إجراؤه اعتباراص من تاريخ تنفيذ النظام المديرية إلجراء ما كان يتم فى المحاكم الجزئية أو الشرعية فى المراكز وامتنع عل

الجديد ((  
(2511  )

 . 

                                                 
(

2511
من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق ـ وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية لقانون التوثيق ، فى شأن تقييد االختصاص المكانى لمكاتب  29انظر المادة ( 

مكتب إجبار ذى الشأن على أن يتقدم بمحرره إلى مكتب  التوثيق دون أصحاب الشأن ، ما يأتى : )) والبد من التنبيه هنا إلى أنه لم يرد بتحديد اختصاص كل

ية التوثيق خارج دائرة بعينه ، بل إن له أن يتقدم به إلى أى مكتب يشاء لتوثيقه . وإنما أريد من هذا التحديد منع الموثق فى أحد المكاتب من أن يباشر مأمور

 اختصاص هذا المكتب (( . 

(
2519

 وثيق . أنظر المادة األولى من قانون الت( 

(
2515

يوط ـ المنيا ـ وقد أنشئ ، بمقتضى المادة األولى من القرار الوزارى المشار إليه ، مكاتب للتوثيق فى العواصم اآلتية : أسوان ـ األقصر ـ سوهاج ـ أس( 

 رية ـ بورسعيد ـ دمياط ـ السويس . الفيوم ـ بنى سويف ـ الجيزة ـ القاهرة ـ بنها ـ شبين الكوم ـ طنطا ـ المنصورة ـ الزقازيق ـ دمنهور ـ اإلسكند

(
2519

 انظر المادة الثانية من القرار الوزارى الصادر بإنشاء مكاتب التوثيق . ( 

 

 

(
2511

أقسام باب  وقد أنشئ ، بمقتضى المادة الثالثة من القرار الوزارى الصادر بإنشاء مكاتب التوثيق ، فروع ثالثة لمكتب القاهرة : فرع السيدة زينب )( 

ـ فرع مصر والخليفة والوايلى ومصر القديمة والسيدة والبالد التابعة فيما يتعلق بالشهر لمحافظة القاهرة من مركز الجيزة الواقعة شرقى النيل (  الشعرية

ج وجزيرة بدران الجديدة ) مصر الجديدة ومنشية البكرى ونواحى كفر فاروق والمطرية والقبة ( فرع شبرا ) قسما روض الفرج وشبرا ونواحى منية السير

واصم المديريات فقد واألميرية والزاوية الحمراء والوايلى الصغرى والوايلى الكبيى ( . ولم ينشأ فى االسكندرية والمحافظات األخرى فروع لمكاتبها . أما ع

فى الدر وأدفو لمكتب أسوان ، وفى أسنا أنشئ لمكتب كل عاصمة فروع فى المراكز التى بها محاكم جزئية أو مأموريات للشهر العقارى . فأنشئت فروع 

وب ومنفلوط وقوص وقنا ودشنا ونجع حمادى لمكتب األقصر ، وفى البليا والمنشأة وجرجا وأخميم وطهطا وطما لمكتب سوهاج ، وفى البدارى وأبى تيج وأبن

يا ، وفى أطسا وسنورس وأنشواى لمكتب الفيوم ، وفى ببا وديروط وملوى لمكتب أسيوط ، وفى أبى قرقاص وسمالوط وبنى مزار ومغاغة والفشن لمكتب المن

وفى منيا القمح وأهناسيا الجديدة والواسطى لمكتب بنى سويف ، وفى الصف والعياط وإمبابة لمكتب الجيزة ، وفى شبين القناطر وقليوب وطوخ لمكتب بنها ، 

ميت غمر والسنبالوين ودكرنس والمنزلة وفارسكور لمكتب المنصورة ، وفى وأبى حماد وبلبيس وههيا وكفر صقر وفاقوس لمكتب الزقازق ، وفى أجا و

وشربين  أشمون ومنوف والشهداء وتال وقويسنا لمكتب شبين الكوم ، وفى المحلة الكبرى وزفتى والسنطة وسمنود وبيال كفر الزيات ودسوق وفوة وطلخا

 وشبراخيت وأبى حتمص والمحمودية وكفر الدوار ورشيد وأبى المطامير لمكتب دمنهور .  وبلقاس لمتب طنطا ، وفى كوم حمادة وايتاى البارود والدلنجات

( أنشئت مديرتان جديدتان ، إحداهما بالوجه  2551من شهر أكتوبر سنة  12ويالحظ أنه منذ صدرو القرار الوزارى بإنشاء مكاتب للتوثيق ) فى  

 وهي مديرية الفاروقية ، وقد ترتب على إنشائهما تعديل فى التنظيم المتقدم .  البحرى وهى مديرية الفؤادية واألخرى بالوجه القبلى

(
2511

 المذكرة اإليضاحية للقرار الوزارى الصادر بإنشاء مكاتب التوثيق . ( 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

 مراعاة األوضاع التى قررها القانون - المبحـث الثالـث

 ـ االوضاع واالجراءات التى قررها قانون التوثيق والئحته التنفيذية  81 

فنبسط هنا األوضاع واإلجراءات التى قررها قانون  : لما كان التوثيق فى مصر ، فى الكثرة الغالبة منه ، تقوم به مكاتب التوثيق ،

التوثيق والئحته التنفيذية فى توثيق األوراق الرسمية  
(2517)

  . 

 

 

 ويمكن تقسيم هذه األوضاع واإلجراءات إلى مرحل ثالث : 

 ) المرحلة األولى ( مرحلة ما قل التوثيق : دفع الرسم والتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم .   

 ) المرحلة الثانية ( مرحلة التوثيق : ما يراعى فى كتابة الورقة الرسمية والشهود وتالوة الورقة وتوقعها .  

 ) المرحلة الثالثة ( مرحلة ما بعد التوثيق : حفظ األصول وتسليم الصور .  

 

 ـ مرحلة ما قبل التوثيق 82 

الئحة تنفيذية ( . فاذا ما دفع الرسم وجب على الموثق  9: ال يقوم الموثق بتوثيق ورقة رسمية إال إذا دفع الرسم المستحق عنها ) م 

قبل إجراء التوثيق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين بشهادة شاهدين بالغين عاقلين معروفين له ، أو أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند 

ئحة تنفيذية ( ، وذلك تحاشياً للتالعب وتفادياً من وقوع التزوير ما أمكن ) المذكرة اإليضاحية لالئحة التنفيذية ( . ثم ال 1رسمى ) م 

يجب بعد ذلك أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضاهئهم . وله أن يطلب ـ إثباتاص ألهلية المتعاقدين ـ تقديم ما يؤيد تلك األهلية من 

الئحة تنفيذية ( . والمقصود باألهلية هنا البلوغ والعقل وعدم وجود  9د أو شهادة طبية أو أى مستند آخر ) م مستندات كشهادة ميال

مانع قانونى لدى أحد المتعاقدين ، كأن يباشر وصى أو قيم التعاقد على مال قاصر أو محجور عليه بدون إذن فى ذلك من الجهة 

فيذية ( . وإذا تم التعاقد بوكيل ، فعلى الموثق أن يتأكد من أن مضمون الورقة المطلوب المختصة ) المذكرة اإليضاحية لالئحة التن

 الئحة تنفيذية ( .  1توثيقها ال يجاوز حدود الوكالة ) م

فاذا اتضح للموثق عدم توافر األهلية أو الرضاء لذى المتعاقدين ، أو إذا كانت الورقة الرسمية المطلوب توثيقها ظاهرة  

كما إذا كانت تثبت بيعاً على أرض موقوفة وقفاً خيرياً ، كان للموثق أن يرفض التوثيق وأن يعيد الورقة إلى ذوى الشأن البطالن 

قانون التوثيق ( . وال شك أن منح الموثق هذه السلطة من مقتضيات ما توخاه قانون  1بكتاب موصى عليه مع إبداء األسباب ) م

صحتها والدقة فيها ، لما تتمتع به من خصائص ومميزات . وال يتحقق ذلك إذا كانت وظيفة  التوثيق من ضبط المحررات ومراعاة

أو مراجعتهم فيها ) المذكرة اإليضاحية لقانون التوثيق ( . ولمن  292الموثق تنحصر فى تلقى إرادة ذوى الشأن ، دون التأكد منها $

حكمة التى يقع مكتب التوثيق فى دائراتها فى خالل عشرة أيام من إبالغ رفض توثيق ورقته أن يتظلم إلى قاضى األمور الوقتية بالم

الرفض إليه . ويكون التظلم بعريضة يبين فيها أوجه تظمله . وله أن يطعن فى القرار الذى يصدره قاضى األمور الوقتية أمام غرفة 

قرار غرفة المشورة فى هذا الشأن اليجوز حجية  المشورة بالمحكمة االبتدائية . وقرار القاضى باجراء التوثيق أو رفضه وكذلك

قانون التوثيق (  1األمر المقضى فى موضوع المحرر ) م 
(2515)

  . 

                                                 
(

2517
، فقد  أما األوضاع واإلجراءات التى جرت ـ وال تزال تجرى عليها ـ المحاكم الشرعية ، وكذلك األوضاع التى كانت المحاكم المختلطة تجرى عليها( 

ت ) أى العقود أوردنا بصددها فى الموجز ما يأتى : )) فاألوضاع التى تجرى عليها المحاكم الشرعية مبينة فى الئحة ترتبيها . وتتلخص فى أن اإلشهادا

م . وبعد الرسمية ( تكتب فى دفاتر معدة ذلك تسمى بالمضابط . ويعرض الكاتب صيغة اإلشهاد على من باشره من القضاة أو على من أذنه بمباشرته منه

إلشهاد من القضاة وكاتب اإلشهاد . استيفاء كتابة الصيغة وقراءاتها يضع كل من ذوى الشأن والشهود إمضاءه أو ختمه على المضبطة ، وكذلك يفعل من باشر ا

تجرى عليها  ثم ينقل اإلشهاد حرفياص فى دفتر آخر يسمى السجل ، ويوقع عليه الناقل . ومن هذا السجل تحرر الحجج الشرعية (( . )) أما األوضاع التى

. وتتلخص فى أن العقد الرسمى يجب أن  2711يناير سنة  11من التعليمات الصادر بها األمر العالى فى  291إلى  215المحاكم المختلطة فمبنية فى المواد 

ع العقد ، ويوقع عليه يحتوى على ذكر التاريخ والمحل الذى كتب فيه والموظف الذى قام بكتابته وأسماء المتعاقدين وشهود العقد وشهود المعرفة ، ثم تكتب وقائ

يكتب المحامون العقود الرسمية مقدماً ، ويكتفى الموظف الرسمى بتالوة ما أعده المحامون  ذوو الشأن من أطراف وشهود ومترجم وكاتب . وقد جرت العادة أن

، ويعطى لألطراف  من ذلك على ذوى الشأن وإتمام ما ينقص من األوضاع . فإذا ما تمت كتابة العقد على النحو المتقدم ، احتفظ باألصل فى قلم كتاب المحكمة

( . وغنى عن البيان  252ـ ص  211وانظر أيضاً الدكتور عبد السالم ذهنى فى األدلة جزء أول ص  195ـ ص  197 صور منه (( . ) الموجز للمؤلف ص

يناير سنة  15ختلط أن األوراق الرسمية التى وثقت قبل نفاذ قانون التوثيق تسرى عليها النظم التى كانت موجودة وقت توثيقها ، وهى ما قدمناه ) استئناف م

( ـ وقد كانت المحاكم  191ص  7م  2751أبريل سنة  19ـ  51ص  7م  2751يناير سنة  19ـ  119ص  1م  2759مايو سنة  5ـ  971ص  1م  2759

 المختلطة توثق األوراق الرسمية بإحدى اللغات القضائية التى كانت مقررة ، وبخاصة اللغة الفرنسية . 

 (  1الوسيط ـ جـ  5) م          

(
2515

( . أو يقال إن 2هامش رقم  92لب التوثيق متى زال السبب الذى منع من قبوله ) انظر الدكتور سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص بل يجوز تجديد ط( 

تصرف الحكم ال يحوز حجية األمر المقضى فى موضوع التصرف ، فيجوز االحتجاج أمام محكمة الموضوع بتوافر األهلية أو بقيام الرضاء أو بصحة ال
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 ـ مرحلة التوثيق  83 

فاذا تم التثبت من أهلية ذوى الشأن ورضائهم على الوجه المبين فيما تقدم ، انتقل الموثق إلى توثيق الورقة الرسمية ذاتها . ويجب أن  

كتوبة بخط واضح غير مشتمل على إضافة أو تحشير أو كشط ، وذلك إلبعاد كل شبهة عن المحرر ، وإذا اقتضى األمر تكون م

إضافة أو حذفاً فيجب ذكر ذلك فى آخر المحرر موقعاً عليه من ذوى الشأن أو وكالئهم من المحامين ، ويكتفى الموثق بمراجعتها 

 سيأتى .  وتالوتها واالستيقاع والتوقيع عليها كما

  

أما البيانات التى تتضمنها الورقة فهى نوعان : ) أوال ( البانات الخاصة بموضوع الورقة ، أى البيانات الخاصة بالبيع أو الرهن أو 

اً الوكالة أو غير ذلك من التصرفات التى قصد إثباتها فى الورقة . ) ثانياً ( البيانات العامة التى يجب ذكرها في كل ورقة رسمية أي

 كان موضوعها ، وهذه هى : 

( بيان ما 9( اسـم الموثـق ولقبه ووظيفته )1( ذكر السنة والشهر واليـوم والسـاعة التـى تم فيهـا التوثيـق ويكـون ذلـك باألحـرف )2)

( أسماء الشهود5المكتب أو فى أى مكان آخر ) إذا كان التوثيق قد تم فـى
 (2599)

بائهم وأجدادهم ( أسماء أصحاب الشأن وأسماء آ9) 

آلبائهم وصناعاتهم ومحال ميالدهم وإقامتهم ، وأسماء وكالئهم ، ومن تقضى الحال بوجودهم للمعاونة فيما إذا كان أحد ذوى الشأن 

ضريراً أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم إذ يجب فى هذه الحالة على الموثق أن يتأكد من إستعانته بمعين يوقع المحرر معه 
(2592)

  . 

ب أن تكون الورقة مكتوبة باللغة العربية . فاذا كان أحد المتعاقدين يجهل هذه اللغة أو ال يعرفها معرفة كافية ، استعان ويج 

الموثق بمترجم يقدمه المتعاقدون ويكون محل ثقتهم . ويجب أن يوقع المترجم الورقة مع المتعاقدين والشهود والموثق ، ويجب ذكر 

ل بوجودهم للمعاونة اسمه من بين من تقضى الحا
(2591)

 
  
 . 

 

فاذا تم كل ذلك ، وجب على الموثق قبل توقيع ذوى الشأن على الورقة التى توثق أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للورقة ومرفقاتها ، 

جب عليه أن وأن يبين لهم األثر القانوني المترتب عليها دون أن يؤثر فى إرادتهم . فاذا كانت الورقة مكونة من عدة صفحات ، و

يرقم صفحاتها 
(2599)

  . 

فاذا تمت التالوة على هذا النحو ، وقع الموثق هو وأصحاب الشأن والشهود ـ وكذلك عند االقتضاء المترجم ومن استعان به  

ذو الشأن إذا كان ضريراً أو ضعيف البصر أو أبكم أو أصم ـ الورقة صفحة صفحة وكذلك المرفقات 
(2595)

  . 

                                                                                                                                                                    
ى مسألة كم قاضى األمور الوقتية أو غرفة المشورة بعدم توافر  األهلية أو بعدم قيام الرضاء أو ببطالن التصرف ، ألن هذا الحكم إنما هو حكم فرغماص من ح

 عاجلة ، هى جواز التوثيق أو عدم جوازه ، وال أثر له فى الموضوع . 

 

(
2599

 من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق على أنه )) يجب على الموثق أن يتأكد من شخصية المتعاقدين بشهادة بالغين عاقلين معروفين له أو 1وتنص الماد ( 

األهلية مقيمين بالملكة  من الالئحة على أنه )) ال يجوز توثيق محرر إال بحضور شاهدين كاملى 7أن تكون شخصيتهما ثابتة بمستند رسمى (( . وتنص المادة 

قرابة لغاية الدرجة  المصرية ولهما إلمام بالقراءة والكتابة وال صالح لهما فى المحرر المطلوب توثيقه وال تربطهما بالمتعاقدين أو بالموثق صلة مصاهرة أو

يهما هذه الشروط . وعلى الشاهدين أن يوقعا المحرر مع الرابعة . ويجوز للموثق أن يكتفى بالشاهدين المنصوص عليهما فى المادة السابقة متى توافرت ف

ة اإليضاحية أصحاب الشأن والموثق (( والمحكمة فى هذا ظاهرة ، وهى أن يكون هناك شاهدا عدل إذا ما أثير نزاع حول العقد الذى حصل توثيقه ) المذكر

 لالئحة التنفيذية لقانون التوثيق ( . 

(
2592

ذية لقانونن التوثيق . وتقول المذكرة اإليضاحية لهذه الالئحة فى هذا الصدد ما يأتى : )) وتنص المادة الثانية عشرة على أنه من الالئحة التنفي 21المادة ( 

ن ى يرمى إليه مإذا كان أحد المتعاقدين ضريراً أو ضعيف النظر أو أصم أو أبكم ، فعليه أن يستعين بمن يكون واسطته فى التفاهم والتعبير عن القصد الذ

)) مساعداً قضائيا (( إال التعاقد ، وذلك على غرار ما ورد فى قانون المحاكم الحسبية األخير (( . ولكن يالحظ أن قانون المحاكم الحسبية المشار إليه ال يشترط 

من قانون المحاكم الحسبية وانظر أيضاً  51 لمن كان أعمى أصم ، أو أصم أبكم ، أو أعمى أبكم ، أي يكون قد جمع بين عاهتين من هذه العاهات الثالث ) المادة

 من التقنين المدني ( .  221المادة 

(
2591

هى لغة البالد من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق . وتقول المذكرة اإليضاحية لهذا الالئحة فى هذا الصدد ما يأتى : )) وإذا كانت اللغة العربية  22المادة ( 

ادية عشرة على أن يكون توثيق المحررات بهذه اللغة . فاذا كان من المتعاقدين من يجهلها فليستعن بمترجم ملم بها ، على شرط الرسمية ، فقد نصت المادة الح

 أن يرتضيه الطرف اآلخر حتى ال يكون ثمة مجال للطعن بوقوع تحريف فى األلفاظ والمعانى التى كانت مقصود المتعاقدين (( . 

(
2599

لتنفيذية لقانون التوثيق ، وتقول المذكرة اإليضاحية لهذه الالئحة فى هذا الصدد ما يأتى : )) ولقد أوجبت المادة العاشرة على من الالئحة ا 29المادة ( 

ك بالبداهة دون هداتهم ، وذلالموثق أن يتلو المحرر على المتعاقدين ، وأن يبين لهم األثر القانوني المترتب عليه ، ليتبينوا بوضوح النتائج التى قد تترتب على تع

 أ، يصدر منه ما يؤثر فى إرادة المتعاقدين أو ما يوجههم توجيهاً ال يريدونه (( . 

(
2595

 من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق .  29المادة ( 
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 التوثيق : ـ مرحلة ما بعد  84 

وأهم ما فى هذه المرحلة هو حفظ األصول وتسليم الصور . فيحفظ بمكتب التوثيق أصول األوراق الرسمية التى توثق على حسب 

الالئحة التنفيذية ( . وال يجوز أن تنقل من مكاتب التوثيق هذه األصول وال الدفاتر أو  27أرقامها فى ملفات خاصة بكل سنة ) م

بها . على أنه يجوز للسلطات القضائية االطالع عليها . فاذا أصدرت سلطة قضائية قراراً بضم أصل ورقة رسمية  الوثائق المتعلقة

موثقة إلى دعوى منظورة أمامها ، وجب أن ينتقل القاضى المنتدب إلى المكتب ويحرر بحضوره صورة مطابقة ألصل الورقة 

ق وكاتب المحكمة ، ثم يضم األصل إلى ملف النزاع ، وتقوم الصورة مقام الرسمية ، ويعمل بذيلها محضر يوقعه القاضى والموث

الالئحة التنفيذية (  29األصل لحين رده ) م
(2599)

توثيقها إلى  295. ويتولى المكتب غرسال صورة من كل ورقة رسمية تم $ 

 ون التوثيق ( . من قان 5بند  1الالئحة التنفيذية والمادة  19المكتب الرئيسى بالقاهرة لحفظنا فيه ) م

وال تسلم صورة الورقة الرسمية التى تم توثيقها إال ألصحاب الشأن . وال تنسخ الصورة لتسليمها ألصحاب الشأن إال بعد  

دفع الرسم . ويوضع على هذه الصورة رقم التوثيق وتاريخه وصيغة التسليم وتاريخها ، ويوقعها الموثق ، ويوضع عليها خاتم 

الالئحة التنفيذية ( .  25فقرة أولى من قانون التوثيق وم  7موثق على أصل الورقة بالتسليم ويوقع هذا التأشير ) م المكتب ، ويؤشر ال

ويجوز تسليم صورة من الورقة الرسمية للغير بعد الحصول على إذن من قاضى األمور الوقتية بالمحكمة التى يقع مكتب التوثيق فى 

 توثيق ( . من قانون ال 1فقرة  7دائرتها ) م

وإذا كانت الورقة الرسمية واجبة التنفيذ ، وسلمت منها الصورة التنفيذية ، وضع مكتب التوثيق عليها الصيغة التنفيذية ) م  

قانون التوثيق (  5قانون التوثيق ( . ثم ال يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إال بقرار من قاضى األمور المستعجلة ) م 9بند  1
(2591 )

 . 

 جزاء االخالل بشرط من هذه الشروط - المبحث الرابع

 ـ الجزاء هو البطالن : 85 

بينا فيما تقدم الشروط الواجب توافرها لصحة الورقة الرسمية . فاذا اختل شرط من هذه الشروط ، كانت الورقة الرسمية باطلة  

 كورقة رسمية . 

ليس موظفاً عاماً ، أو كان موظفاً عاماً ولكنه عند توثيقه للورقة كان ويترتب على ذلك أنه إذا كان الذى قام بتوثيق الورقة  

قد عزل أو وقف عن عمله أو نقل أو حل محله أحد آخر ألى سبب ، فان الورقة التى وثقها فى جميع هذه األحوال تكون باطلة . وقد 

ثيقه صحيحاً وفقاً لنظرية معروفة فى القانون إذا وثق ورقة رسمية كان تو (fonctionnaire de fait)قدمنا أن الموظف الفعلى 

اإلدارى . وقدمنا كذلك أن الموظف العام إذا كان قد عزل أو وقف أو نقل ولم يكن يعلم بانقطاع واليته وقت توثيق الورقة الرسمية ، 

 وكان أصحاب الشأن غير عالمين أيضاً بذلك أى كانوا حسنى النية ، فان الورقة تكون صحيحة . 

تب على ذلك أيضاً أن الموظف العام إذا لم تكن له سلطة فى التوثيق ، بأن كانت له مصلحة شخصية مباشرة فى ويتر 

الورقة الموثقة ، أو ربطته بأصحاب الشأن أو بالشهود قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة ، أو وثق ورقة من نوع ال اختصاص 

ن يكون موثقها هو القاضي الشرعى أوكاتبه ، و وثق القاضى الشرعى عقد بيع أو نحو له فيه ، فوثق مثال حجة وقف كان الواجب أ

ذلك ، فان الورقة تكون باطلة فى جيمع هذه األحوال . وقد رأينا فيما يتعلق برابطة القرابة أو المصاهرة أن الشهرة العامة قد يكون 

 من شأنها تصحيح الورقة . 

                                                 
(

2599
تى توثق نصت المادة الحادية عشرة وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون التوثيق فى هذا الصدد ما يأتى : )) وإمعاناً فى المحافظة على أصول المحررات ال( 

يرد على ذلك أن لهذه  ) صحتها العاشرة ( على عدم جواز نقل هذه األصول أو الوثائق المتعلقة بها أو الدفاتر الخاصة باجراء التوثيق من مكاتب التوثيق . وال

ى المحافظة على أصول المحررات التى تحوى توقيعات ذوى الشأن المحررات صوراً بالمكتب الرئيسى ، فان وجود هذه الصور ال يمكن أن يبرر أى تهاون ف

 والشهود والموثق لما قد تتعرض له أثناء النقل من العبث أو الضياع (( . 

(
2591

ولذلك نصت  .وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون التوثيق فى هذا الصدد ما يأتى : )) وال يخفى أن العقود الموثقة هى فى األصل خاصة بذوى الشأن فيها ( 

صالح فى المحرر المادة التاسعة ) صحتها الثامنة ( من المشروع على أن صور المحررات الموثقة ال تسلم إال لهم . ولكن قد يقع أن يكون لغير ذوى الشأن 

ن قاضى األمور الوقيتة بالمحكمة ويهمه الحصول على صورة منه ، لذلك رخصت هذه المادة للغير فى الحصول على صورة من المحرر الذى تم توثيقه بإذن م

احدة من المحرر الذى التى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها . وقررت المادة العاشرة ) صحتها التاسعة ( من المشروع أنه ال يجوز تسليم أكثر من صورة تنفيذية و

دائرتها مكتب التوثيق . ومرد ذلك أن صاحب الشأن يختصم فى طلب تم توثيقه إال بعد الحصول على قرار من قاضى األمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى 

 الصورة التنفيذية الثانية مكتب التوثيق ، فعليه أن يبين األسباب التى تبرر سحب الصورة التنفيذية الثانية ويستصدر بذلك حكما (( . 

أن يعد بكل مكتب من مكاتب التوثيق فى عواصم المديريات  من الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق على 21إلى  25هذا وقد نصت المواد من  

( دفتر تبين فيه من واقع األوراق الرسمية الموثقة بعد ترقيمها بأرقام متتابعة أسماء المتعاقدين وأسماء آبائهم وأجدادهم 2والمحفاظات الدفاتر الثالثة اآلتية : )

( دفتر هجائى للفهارس تدرج فيه أسماء 1وثق . ويبين على أصل المحرر رقم إدراجه بهاذ الدفتر . )آلبائهم ومحال إقامتهم ونوع المحرر وموضوعه واسم الم

( دفتر يخصص للصور تدرج فيه أرقام المحررات وتواريخها وأسماء ذوى الشأن 9جميع أصحاب الشأن فى المحررات ورقم المحرر الخاص بهم وتاريخه . )

 صاحبه بعد توقيعه منه . فيها وتاريخ تسليم صورة المحرر إلى 
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إذا قام بتوثيق الورقة فى غير دائرة اختصاصه المكانى ، أو فى غير مكتب التوثيق أو ويترتب على ذلك أيضاً أن الموثق  

فى غير مواعيد العمل إال لمانع يبرر انتقاله ، كانت الورقة باطلة 
(2591 )

 . 

 

ويترتب على ذلك أخيراً أن األوضاع واإلجراءات الواجب مراعاتها فى توثيق الورقة إذا لم تراع كانت الورقة باطلة . ولكن هنا 

يجب التمييز بين األوضاع واإلجراءات الجوهرية وتكون هى التى جزاؤها البطالن ، وبين األوضاع واإلجراءات غير االجوهرية 

ويعتبر من األوضاع واإلجراءات الجوهرية البيانات العامة الواجب ذكرها فى الورقة الرسمية ـ تاريخ وال يترتب البطالن عليها . 

التوثيق واسم الموثق وأسماء أصحاب الشأن والشهود 
(2597 )

ـ وكذلك حضور الشاهدين وقت توثيق الورقة ، وحضور المترجم عند 

ت الثالث ، وكون التوثيق باللغة العربية ، وإثبات أن الورقة الرسمية قد االقتضاء وحضور المعين بالنسبة إلى المصاب باحدى العاها

تليت وأن األثر القانونى للورقة قد بين ألصحاب الشأن 
(2595)

، والتوقيعات التى نص عليها 
 
 
(2559)

. وال يعتبر جوهرياً ، فال يترتب  

عليه البطالن ، عدم دفع الرسم
 (2552 )

دين عن طريق شاهدين أو عن طريق مستند رسمى ، وعدم تثبت الموثق من شخصية المتعاق
(2551 )

ومجاوزة الورقة لحدود الوكالة إذا كان التعاقد بوكيل 
(2559 )

، وترقيم الصفحات صفحة صفحة 
(2555 )

، واإلضافة والتحشير 

والكشط 
(2559 )

 . 

 

 ـ ما يترتب على البطالن : 76 

 قلنا إذا اختل شرط من شروط صحة الورقة الرسمية ترتب على ذلك بطالن الورقة ، فما الذى يترتب على هذا البطالن ؟  

 األصـل أن الورقـة الرسميـة إذا كانـت باطلـة تكـون جميـع أجزائهـا باطلـة ،      

مثال ، فان الورقة تكون كلها باطلة وال يقتصر  فال يبطل جزء ويصح جزء . فاذا كان للموثق مصلحة شخصية مباشرة فى الورقة

البطالن على الجزء الذى يثبت للموثق فيه هذه المصلحة الشخصية المباشرة . وإذا لم يوقع أحد الشهود على الورقة ، أو لم يوقع 

لة حى تاريخها ، مع أن التاريخ المترجم أو المعين ، ومن باب أولى إذا لم يوقع الموثق أو أحد أصحاب الشأن ، كانت الورقة كلها باط

 لم يقع فيه بطالن . ومن ثم ال يعتبر التاريخ ثابتاً ، بل يكون تاريخاً عرفياً ال حجية فيه على الغير . 

على أنه يجب التمييز بين الورقة التى تثبت التصرف القانونى والتصرف القانونى ذاته . فاذا كانت الورقة باطلة ، فال يستدعى ذلك 

أن يكون التصرف القانونى باطال . بل يبقى هذا التصرف قائماً وإن كان إثباته عن طريق الورقة الرسمية قد انعدم . وقد يصح حتما 

إثباته عن طريق آخر غير الكتابة ، بل قد يصح إثباته بالورقة الرسمية الباطلة ذاتها إذا صحت كورقة عرفية على النحو الذى سنبينه 

مما قدمناه الفرض الذى يكون فيه التصرف القانوني شكلياً ، أى يجب النعقاده أن يكتب فى ورقة رسمية كالهبة فيما يلى . ويستثنى 

والرهن الرسمى ، فعندئذ تصبح الورقة الرسمية ركناً فى التصرف ، فاذا كانت باطلة بطل التصرف ذاته 
(2551)

  . 

 ما بورقة رسمية إذا ما قد قصدا أن تكون الرسمية ركناً فى العقد . وكذلك األمر فيما إذا اتفق المتعاقدان على أن يكون تعاقده

وقد يقع ان الورقة الرسمية يكون ظاهرها الصحة ، ثم يطعن بالتزوير فى جزء من أجزائها ، ويتبين من إجراءات الطعن  

؟ مثل ذلك أن يذكر الموثق فى الورقة أن هذا الجزء مزور ، فهل ينبنى على ذلك أن تصبح الورقة الرسمية كلها باطلة كورقة رسمية 

الرسمية أن المشترى دفع الثمن أمامه للبائع ، ويتبين بعد الطعن بالتزوير فى هذه العبارة أن المشترى لم يدفع شيئاً أمام الموثق . 

ويتبين من أن يطعن بالتزوير فى تاريخ الورقة أو فى توقيعات بعض الشهود أو بعض ذوى الشأن ،  297ومثل ذلك أيضاً $

إجراءات الطعن بالتزوير أن هذه االجزاء فعال مزورة . نرى في مثل هذه األحوال التمييز بين ما إذا كان الجزء من الورقة الذى ثبت 

تزويره جوهرياً لصحة الورقة الرسمية فتكون الورقة باطلة فى جميع أجزائها ، وبين ما إذا كان هذا الجزء غير جوهرى فتبقى 

                                                 
(

2591
ر الجوهرى . والعبرة على أنه إذا انتقل لسبب يبرر االنتقال ، ولكنه لم يثبت انتقاله فى الدفاتر المعدة لذلك ، فان البطالن ال يترتب على هذا اإلجراء غي( 

 بوجود المبرر لالنتقال فعال ، فان وجد كانت الورقة صحيحة ، وإال فهى باطلة . 

(
2597

 ذكر أن التوثيق قد تم فى المكتب أو فى أيى مكان آخر فيبدو أنه غير جوهرى . أما ( 

(
2595

الواقعة  ويكفى إثبات ذلك. فإن أنكر أحد أصحاب الشأن صحة الواقعة كان عليه أن يطعن بالتزوير . فان نجح فى الطعن اعتبرت الورقة مزورة فى هذه( 

 لجوهرى . ، ثم اعتبرت أيضا باطلة لألخالل بهذا اإلجراء ا

(
2559
  توقيعات الموثق وأصحاب الشأن والشهود والمترجم والمعين . (

(
2552

 ولكن يبقى واجب الدفع ، ويكون ديناص للخزانة العامة . ( 

(
2551

 ويكفى أن تثبت الشخصية فعال . ( 

(
2559

 لموكل . ولكن إذا بقيت الورقة رسمية فى هذه الحالة ، فان التصرف القانوني يكون مع ذلك غير نافذ فى حق ا( 

(
2555

 وربما أيضا توقيها صفحة صفحة . ( 

(
2559

 ولكن قد يكون هذا دليال على تزوير الورقة . ( 

(
2551

فيه وفى هذا المعنى تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : )) ولما كانت صحة الدليل غير منفكة عن صحة التصرف نفسه أن اشترط للرضا ( 

ات التى تشترط رفشكل خاص ، فغنى عن البيان أن هذه الفقرة ) وهى الفقرة التى تقضى بتحول الورقة الرسمية الباطلة إلى ورقة عرفية ( ال تنطبق على التص

 ( .  999فيها الرسمية بوصفها ركناً من أركان الشكل (( ) مجموعة األعمال التحضيرية ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

خرى للورقة الرسمية صحيحة ، ففى المثلين المتقدمين ، إذا ثبت تزوير العبارة التى تثبت أن المشترى دفع الثمن للبائع األجزاء األ

فان هذا الجزء وحده هو الذى يفقد قوته فى اإلثبات وتبقى سائر أجزاء الورقة الرسمية صحيحة محتفظة بقوتها فى اإلثبات ، أما إذا 

توقيع أحد الشهود أو أحد أصحاب الشأن مزور فان هذا الجزء الذى ثبت تزويره جوهرى لصحة الورقة ثبت أن تاريخ الورقة أو 

 الرسمية ومن ثم يكون الورقة باطلة فى جميع أجزائها . 

 

 ـ قيمة الورقة الرسمية الباطلة : 87 

فال يكون لها إال قيمة الورقة العرفية متى كان  تقضى بأن الورقة إذا لم تكسب صفة الرسمية 959قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة  

 ذوو الشأن قد وقعهوها بامضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصباعهم . 

والورقة ال تكسب صفة الرسمية إذا كانت باطلة لسبب من األسباب التى قدمناها . يستوى فى ذلك ورقة لم يوقعها الموثق ،  

وورقة وقعها موثق غير مختص موضوعاص بتوثقها ، وهذه حاالت يمكن القول أن الورقة وورقة وقعها موثق مسلوب الوالية ، 

فيها تكون منعدمة كورقة رسمية . ويستوى فى ذلك أيضاً ورقة وثقها موثق ثبتت له الوالية واالختصاص الموضوعى ولكن نقصه 

د واحد ال شاهدان ، وهذه حاالت ال يمكن القول أن االختصاص المكانى ، وورقة اختل فيها إجراء جوهرى كما إذا شهد عليها شاه

الورقة فيها تكون منعدمة ولكنها تكون قطعاً باطلة كورقة رسمية . لم يفرق التقينين المصرى الجديد بين هذيه الفرضين ـ فرض 

كون لها إال قيمة الورقة انعدام الورقة كورقة رسمية وفرض بطالنها ـ ففيهما معاً ال تكسب الورقة صفة الرسمية ، ومن ثم ال ي

العرفية إذا كانت موقعة من أصحاب الشأن . وهذا حكم بديهى فى القانون المصرى ، فان الورقة فى االحوال التى قدمناها ، إذا كانت 

من شروط الصحة لقيامها كورقة رسمية ، فانها مع ذلك قد استوفت شروط الورقة العرفية . فهى ورقة  295قد فقدت شرطاً $

توبة وقعها من صدرت منه ، والتوقيع وحده كاف لصحة الورقة العرفية فى التقنين المصرى ومن ثم تكون لها حجية الورقة مك

مدنى (  955العرفية ، فتعتبر صادرة ممن وقعها ما لم يطعن فيها باإلنكار ) م 
(2551 )

. وهذا ضرب من ضروب التحول 

(conversion) مدنى ( ،  255رف آخر صحيح توافرت فيه أركانه وشروط صحته ) م شبيه بتحول التصرف الباطل إلى تص

فالورقة الرسمية الباطلة قد تحولت هنا إلى ورقة عرفية صحيحة لتوافر شروط صحة الورقة العرفية فيها . ولكن ال يكون تاريخها 

 تاريخاً ثابتاُ كما قدمنا . 

تطبيق للقواعد العامة . ويقطع فى ذلك أن التقنيـن القديـم لم يكـن  هذا الحكم البديهى لم يكن فى حاجة إلى نص ، فما هو إال 

يتضمـن نصـاً فـى هـذا المعـنى ، ومـع ذلك فقـد كـان الحكـم فيـه هـو عيـن الحكـم الذى قدمنـاه  
(2557 )

 . ومـا كنـا لنسهـب 

جيد أوردت عبارات يفهم منها وجوب إعمال نوع من فى هذه المسألة لوال أن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهدى للتقنين المدنى ال

التمييز بين الورقة الرسمية المنعدمة ـ حيث يكون الموظف العام غير مختص موضوعاً أو حيث تكون له مصثلحة شخصية مباشرة 

لها قيمة الورقة  أوحيث يكون قد أغفل التوقيع على الورقة أو نحو ذلك ـ وفى هذه الحال تبطل الورقة كورقة رسمية ثم ال تكون

العرفية ، وبين الورقة الرسمية الباطلة ـ إذا لم يكن للموثق مثال اختصاص فى توثيقها من حيث المكان ـ وفي هذه الحالة تبطل الورقة 

كذلك كورقة رسمية ولكن تكون لها قيمة الورقة العرفية 
(2555)

   . 

                                                 
(

2551
ال بالنسبة  على أنه إذاكانت الورقة الرسمية الباطلة صادرة من عدة مدينين متضامنين ولم يوقع عليها إال بعض هؤالء ، فأنها ال تصلح ورقة عرفية ،( 

 دم التوقيع ، وال بالنسبة إلى من وقعها ألنه لم يوقع إال كمدين متضامن مع آخرين فلو صحت مستنداً ضده لقد الرجوع على من لم يوقع منإلى من لم يوقعها لع

فقرة  21برى ورو نى أوهؤالء المذينين . وتبقى الورقة باطلة فى هذه الحالة حتى لو نزل الدائن عن حقه قبل المدينين الذين لم يوقعوها . ) أنظر فى هذا المع

 ( . 275ص  199

العرفية ، وإذا كانت الورقة الرسمية الباطلة غير موقعة من المدين ، وكان بطالنها راجعاً إلى سبب غير عدم التوقيع ، فال تكون لها قوة الورقة  

بات الموثق فى ورقة باطلة عجز المدين عن التوقيع ال قيمة له حتى لو كان الموثق الذى قام بتوثيق هذه الورقة قد ذكر فيها عجز المدين عن التوقيع . ذلك أن إث

ة . هذا إلى أن لبطالن الورقة ، فتصبح الورقة بمنزلة ورقة عرفية غير موقعة أصال دون ذكر لعجز المدين عن التوقيع ، ومن ثم تنعدم حجيتها كورقة عرفي

يعها بختمه أو ببصمة أصبعه كما سنرى . ) أنظر فى هذه المسألة األستاذ أحمد نشأت فى عجز المدين عن توقيع الورقة العرفية بامضائه ال يعفيه من توق

 ( .  99ص  55ـ الدكتور سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  215اإلثبات فقرة 

(
2557

الرسمية عقداً وكانت باطلة ، فقد تصلح أن وقد جاء فى الموجز للمؤلف عن هذه المسألة فى التقنين المصرى القديم ما يأتى : )) ولكن إذا كانت الورقة ( 

يشرتط حتى تكون  تكون ورقة عرفية يصح تقديمها إلثبات هذا العقد ، ما لم تكن الرسمية شرطاً شكلياً فى االنعقاد كما هو األمر فى الهبة والرهن . ولكن

ة قد وقع عليها ذوو الشأن ، ألن التوقيع شرط فى الورقة العرفية كما سنرى . للورقة الرسمية الباطلة قيمة الروقة العرفية من حيث اإلثبات أن تكون هذه الروق

ص  111لموجز فقرة وال يعتبر تاريخ الورقة الرسمية الباطلة تاريخاً رسمياً ثابتاً ، حتى لو صلحت هذه الورقة الباطلة أن تكون ورقة عرفية صحيحة (( ) ا

195  . ) 

(
2555

حية في هذا الصدد : )) والواقع أن م يولى القانون من سلطة خاصة للموظف العام هو عماد ما يتوافر للرقة الرسمية من ونذا ما جاء في المذكرة اإليضا( 

وظف قد عهدوا بأمرها إلى م قوة في اإلثبات ، وهو بذاته مناط العلة من هذه القوة . بيد أنه لم ير من العدل حرمان المتعاقدين من اإلستناد إلى الورقة إذا كانوا

ة ورقة عرفية وفقا لما ليست له سلطة توثقها بالنسبة للمكان ، متى كانوا قد اعتقدوا خالف ذلك بناء على سبب مشروع . على أن مثل الورقة ال يكون لها إال قيم

موظف عام له سلطة توثقها بالنسبة لطبيعتها )  م المشروع . ويشترط لتطبيق هذه الفقرة : ) ا ( أن تكون ثمة ورقة تلقاها 911تقضى به الفقرة الثانية من المادة 
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سبب في ذلك أن هذا التقنين ال يكتفي في صحة الورقة العرفية أن وهذا التمييز يقوم حقاً في التقنين املدنى الفرنسى . وال 

تكون موقعة من أصحاب الشأن ، ب يشرط فوق ذلك ، كما سنرى ، تعدد النسخ األصلية في العقوج الملزمة للجانبين وكتابة كل 

فإذا كانت الورقة الرسمية الموقع عليها من  اإللتزام بالحروف ال باألرقام مع اعتماد المدين لها بخصه في القود الملزمة لجانب واحد .

إذ ينقصها شرط آخر هو تعدد  252أصحاب الشأن باطلة ، لم يكن التوقيع عليها وحده كافياً إلعتبارها بمنزلة الورقة العرفيـة ، $

بد فيه من نص هو الذي ينشئ  النسخ أو اعتماد المدين . ومن ثم كان جعل مثل هذه الورقة الرسمية الباطلة بمنزلة الورقة العرفية ال

على النحو اآلتي : )) الورقة التي ال تكسب  2927لها هذه القيمة . وقد وجد فعال هذا النص في التقنين المدني الفرنسي في المادة 

ة إذا صفة الرسمية بسبب عدم اختصاص الموظف العام أو بسبب عدم أهليته أو بسبب عيب في الشكل تكون لها قيمة الورقة العرفي

كانت موقعة من ذوى الشأن (( 
(2599)

. ولما كان هذا النص منشئاً ، فهو الذي يضفى على الورقة الرسمية الباطلة قيمة الورقة  

ة العرفية ، ولواله لما كانت لها هذه القيمة من تلقاء نفسها ، فقد عمد الفقه الفرنسي إلى عدم التوسع في تفسيره ، وميز بين ورقة رسمي

منعدمة
(2592 )

، حيث ال يكون للورقة وجود أصال فال تصلح أن تكون ورقة عرفية
(2591)

، وبين ورقة رسمية باطلة 
(2599 )

حيث توجد 

الذى أنشأ لها  2927وتكون لها قيمة الورقة العرفية ، ولو أن شرط تعدد النسخ أو إعتماد المدين ينقصها ، وذلك بفضل نص المادة 

 هذه القيمة . 

هذا التمييز هو إذن مستساغ في التقنين الفرنسي . ولكنه غير مستساغ في التقنين المصري . فقد قدمنا أن الورقة العرفية في هذا 

التقنين ال يشترط في صحتها إال توقيع أصحاب الشأن ، دون حاجة إلى تعدد النسخ أو إلى إعتماد المدين . فمتى وجد هذا التوقيع على 

كانت ورقة رسمية منعدمة ، فقد إستوفت شرط صحة الورقة العرفية  251الباطلة ، أيا كن سبب بطالنها ، ولو $الورقة الرسمية 

وصار لها قيمتها ، ال بفضل نص منشئ كما في التقنين الفرنسي ، بل بفضل تطبيق القواعد العامة ، وليست الفقرة الثانية من المادة 

هناك حاجة إليها كما سبق القول . فمن أين إذن أتت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  إال كاشفة عن هذا التطبيق ولم تكن 959

 بهذا التمييز ؟ . 

  

الواقع من األمر أنه هذا تمييز ال يستقيم في التقنين المصرى . والمذكرة اإليضاحية في القول به جد خاطئة . والسبب في هذا الخطأ 

رى في اإلثبات كان يحوى شروطاً للورقة العرفية هى نفس شروط التقنين الفرنسى . ومن ثم كان أن مشروعاً أولياً للتقنين المص

التمييز مستساغاً في هذا المشروع األولى كما هو مستساغ في التقنين الفرنسي وقد كتبت المذكرة اإليضاحية للمشروع األولى على 

تمهيدى للتقنين المصرى إلى االكتفاء بتوقيع المدين لصحة الورقة هذا األساس . ثم عدل المشروع األولى ، ورجع المشروع ال

العرفية وأغفل الشرط اآلخر ، فلم يعد التمييز مستساغاً في هذا الوضع . ولكنه بقى مع ذلك بارزاً في المذكرة اإليضاحية التى 

حذف هذا التمييز بعد تعديل المشروع أدمجت كما هى في مجموعة األعمال التحضيرية ، وكان ذلك سهواً ، إذ كان من الواجب 

األولى على الوجه الذى أشرنا إليه
(2595 )

 . 

                                                                                                                                                                    
هذه الحكم ليس  اإلختصاص النوعي ( . ) ب ( وأن يكون ذوو الشأن جميعاً قد وقعوا على هذه الورقة بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم . على أن

. فهو ال ينطبق حيث يكون الموظف العام غير مختص بالنسبة لطبيعة الورقة ) كما إال استثناء من نطاق القواعد العامة . ولذلك ينبغى تحامى التوسع فى تفسيره 

تلقاها ، أو حيث يكون لو تلقى أحد الحضرين عقد بيع ( ، أو حيث يكون هذا الموظف قد أغفل التوقيع على الورقة ألنها تكون خلوا في هذه الحالة مما يثبت أنه 

ذه الورقة بإمضائه أو ختمه أو بصمته . وهو ال ينطبق كذلك إذا كان الموظف العام قد تدخل بوصفه طرفاً في التعاقد ، إذ أحد المتعاقدين قد أغفل التوقيع على ه

هذه الورقة (( ) ليس من المتصور ان يتولى الموظف العام ضبط ورقة رسمية لنفسه ، وليس للمتعاقدين في هذه الحالة أن يعتقدا إعتقادا مشروعاً في رسمية 

 .  199ـ ص  991ص  9وعة األعمال التحضيرية مجم

 

(
2599

 Art.  1318.- L'acte aui n'est point authentiaue par l'incompetence ou l'incapacite deوهذا هو النص في أصله الفرنسى : ( 

l'officier public lu par un defaut de forme vaut comme ecriture priveem s'il a ete signe des parties.          

(
2592
فقرة  1د بأن كان الموثق مثال غير مختص موضوعاً بتوثيقها ، أو كان لم يوقعها ، أوكان طرفاً فيها ) أنظر تفصيل ذلك في بالنيول وريبير وجابول (

  ( .  279ـ ص  279ص  199فقرة  21ـ أوبرى ورو  759ـ ص  752ص  2599

(
2591

نبين أو كتبت إذا إذا توافرت فيها جميع شروط الورقة العرفية بأن كانت موقعة من أصحاب الشأن ، ثم تعددت نسخها األصلية إذا كان العقد ملزماً للجا( 

 قيمة االلتزام بالحروف دون األرقام واعتمدها المدين بخطه إذا كان العقد ملزماً لجانب واحد . 

(
2599

من التقنين المدني الفرنسي ـ غير مختص بتوثيقها من ناحية المكان ، أو كان غير متوافر األهلية لتوثقها ، أو  2927ل المادة بأن كان الموثق ـ كما تقو( 

ى الشأن ، وقد كانت تنطوى على عيب في الشكل . ويشترط على كل حال ، لتكون لهذه الورقة الرسمية الباطلة عيمة الورقة العرفية ، أن تكون موقعة من ذو

 ( .  279ص  199فقرة  21صراحة على هذا الشرط ) أوبرى ورو  2927نصت المادة 

 

(
2595

هو الذى وضع المشروع األولى في اإلثبات وأرفق به مذكرة إيضاحية تتمشى معه . وقد أخذ في هذه المسألة  (Stenuit)وقد قدمنا أن األستاذ استنويت ( 

 29مشروعه على وجوب تعدد النسخ األصلية للورقة العرفية إذا كان العقد ملزما للجانبين ، ونص في المادة من  21بأحكام القانون الفرنسي ، فنص في المادة 

رنسي ، فنص في المادة على وجوب كتابة القيمة واعتمادها بخط المدين إذا كان العقد ملزماً لجانب واحد . ومن ثم أعمل التمييز المدون في التقنين المدني الف

لم  شروعه على ما يأتي : )) السند الذى لم يكسب صفة الرسمية ، لعيب في الشكل أو بسبب أن الموظف العام الذى وثقه وكانت له صفة فى توثقهالسادسة من م



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حجية الورقة الرسمية في اإلثبات - الفرع الثاني

 ـ افتراض صحة الرسمية :  88 

الرسمية متى كانت المظاهر الخارجية للورقة تنبئ أنها ورقة رسمية ، اعتبرت كذلك إلى أن يثبت ذو المصلحة أنها ليست لها صفة 

 لبطالنها أو لتزويرها ، وال يكون ذلك إال عن طريق الطعن بالتزوير إال إذا جاز إثبات البطالن عن طريق آخر . 

وبذلك يتم للورقة الرسمية السليمة في مظهرها قرينتان : قرينة بسالمتها المادية ، وأخرى بصدورها من األشخاص الذين  

ب الشأنوقعوا عليها وهم الموظف العام وأصحا
(2599 )

. فهى إذن ، حتى يطعن فيها بالتزوير ، حجة بسالمتها المادية وبصدروها 

ممن صدرت منه دون حاجة إلى اإلقرار بها . وهذا عال خالف الورقة العرفية ، فسنرى أنها ال تكون حجة بما فيها قبل اإلقرار 

بها
(2591 )

 . 

ى أن بها تزويراً واصحاً كوجود كشط فيها أو حبر مختلف في لكن إذا كانت المظاهر الخارجية للورقة تدل في ذاتها عل 

ورقة رسمية باطلة كعدم توقيعها من الموثق أو من أصحاب الشأن أو كوضوح أن الموثق  255اللون أو نحو ذلك ، أو على أنها $

غير مختص موضوعاً بتوثيقها ، جاز للقاضى أن يرد الورقة ، بإعتبارها مزورة باطلة
(2591 )

من تقنين  119ت المادة . وقد نص

المرافعات على ما يأتي : )) للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من 

إسقاط قيمتها في اإلثبات أو إنقاصها . وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة ، جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو 

وظف الذى صدرت عنه أو الشخص الذى حررها ليبدى ما يوضح حقيقة األمر فيها ((الم
 (2597)

  . 

 مسائل ثالث في حجية الورقة الرسمية  - 89 

: فإذا خلص للورقة صفتها الرسمية على النحو المتقدم ، كان لها في أصلها وفي صورها ، حجية في اإلثبات إلى مدى بعيد ، فيما بين 

 الطرفين ، وبالنسبة إلى الغير . 

لى الغير ( حجية الورقة الرسمية بالنسبة إ1( حجية الورقة الرسمية فيما بين الطرفين )2فنتكلم إذن في مسائل ثالث :  ) 

 ( حجية الورقة الرسمية فيما يتعلق بصورها . 9)

 

 حجية الورقة الرسمية فيما بين الطرفين - المبحث األول

 ـ النصوص القانونية  91 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  952: تنص المادة 

                                                                                                                                                                    
صمات أختامهم (( ب يكن أهال أو لم يكن مختصا من حيث المكن ، تكون له قيمة الورقة العرفية ، ما دام يحمل جميع توقيعات ذوى الشأن من المتعاقدين أويحمل

رى أو من عدم أهلية . فقصر األستاذ استنويت ، كما نرى ، منطقة تطبيق هذا النص على الورقة الرسمية الباطلة إذا كان البطالن آتيا من اإلخالل بإجراء جوه

بالرغم من أن شروط صحة الورقة العرفية لم تستوف الموثق أو عدم اختصاصه المكانى ، ففى هذه األحوال تكون للورقة الرسمية الباطلة قيمة الورقة العرفية 

من مشروعه . وكان طبيعيا أن يذكر األستاذ استنويت هذا التمييز في المذكرة اإليضاحية التى أعدها لهذا  29و  21كلها ، وهى الشروط المبنية في المادتين 

لموثق أو بسبب عدم توقيعه أو بسبب عدم اختصاصه الموضوعي ـ وهذه هي الورقة المشروع ، ومن ثم ال يجعل للورقة الرسمية الباطلة بسبب إنعدام والية ا

ال التحضيرية دون الرسيمة المنعدمة في عرف الفقه الفرنسي ـ أية قيمة ، حتى وال قيمة الورقة العرفية . وأدمجت هذه المذكرة اإليضاحية في مجموعة األعم

بحت المذكرة ال تتمشى مع النصوص النهائية في بعض المواضع ، وهذا موضع منها ننبه إليه ) أنظر في مراعاة لما أدخل على النصوص من تعديالت ، فأص

 ( . 99ـ ص  92ص  55هذه المسألة الدكتور سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة 

(
2599

 .  771ـ ص  771ص  2592فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  219ص  199فقرة  21أوبرى ورو ( 

(
2591

فيها  ي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للشروع التمهيدى : )) والجوهرى في هذا الصدد أن الورقة الرسمية تكون حجة بكل ما يلحق به وصف الرسميةوف( 

( . وقد نصت 999ص 9دون حاجة إلى اإلقرار بها ، على نقيض الورقة العرفية فهى ال تكون حجة بما فيها قبل اإلقرار بها (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

أن  من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى على )) أن السند الرسمى الذى له شكل السند الرسمى ومظهره الخارجى يجب أن يعد رسمياً إلى 291المادة 

 يقوم بإثبات العكس الفريق المدعى عليه بهذا السند (( . 

(
2591

 .  771ـ ص  771ص  2592فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ( 

(
2597

سأل أحد أعضاء وقد كان هذا هو أيضاً حكم تقنين المرافعات القديم . وعندما كانت لجنة المراجعة تنظر في المشروع التمهيدى للتقنين المدني الجديد ، ( 

نفسه دون أن يطعن فيها بالتزوير ، فأجيب بأن قانون المرافعات الحالي ) القديم ( يجيز  اللجنة عما إذا كان يجوز للقاضى أن يحكم بتزوير الورقة من تلقاء

عرفية ) مجموعة  للقاضي أن يستبعد الورقة التى يتضح تزويرها من تلقاء نفسه ، وهذا االستبعاد يفضى بحكم الواقع إل زوال حجية الورقة ، رسمية كانت أو

 ( .  997ص  9األعمال التحضيرية 
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 الفهرس العام

في حدود مهمته أو وقعت من  259$ )) الورقة الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بـها محـررها 

ذوى الشأن في حضوره ، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً ((
 (2595 )

 . 

111/152ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة  
(2519 )

ـ ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في قانون 

، وفي تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني المواد من  592التقنين المدنى العراقي المادة  البينات السورى المادة السادسة ، وفي

917، وفي التقنين المدني الليبى المادة  295إلى  291
(2512 )

 ـ  

2925ويقابل في التقنين المدني الفرنسي المادة 
(2511 )

 . 

 ويتبين من هذه النصوص : 

ى الناس كافة . وسنتناول هنا حجيتها فيما بين الطرفين ، على أن تكلم فيما يلى في ) أوال ( أن الورقة الرسمية حجة عل 

 حجيتها بالنسبة إلى الغير . 

) ثانياً ( أن الورقة الرسمية حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في  

( 2قانوناً . ويتضح من هذا أن هناك نوعين من البيانات في الورقة الرسمية : ) حضوره ، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة

( بيانات دون ذلك فى القوة ، فهى ككل بيان 1) 251بيانات تكون للورقة الرسمية فيها حجية إلى أن يطعن في الورقة بالتزوير $

يثبت في ورقة مكتوبة يعتبر صحيحاً حتى يوقم الدليل على ما يخالفه 
(2519)

. وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن فقرة في هذا  

 ( 2المعنى حذفت في لجنة الشيوخ اكتفاء بتطبيق القواعد العامة . فعلينا إذن أن نبحث : )

                                                 
(

2595
 من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتي :  917: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص( 

أو صدرت من  ـ تكون الورقة الرسمية ، ما لم يطعن فهيا بالتزوير ، حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها الموظف العام في حدود مهمته 2)) 

ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات فيعتبر صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه (( . وفي لجنة المراجعة حورى ـ أما ما  1ذوى الشأن في حضوره . 

في المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب عليها دون تعديل .  595الفقرة األولى من النص تحويراً جعلها تتفق مع النص الذى أقر نهائياً ، وأصبح رقم النص 

ل على ما ة مجلس الشيوخ قام نقاش حول الفقرة الثانية من المادة ، وهي التي تعتبر البيانات الواردة على لسان ذوى الشأن صحيحة حتى يقوم الدليوفي لجن

ى القواعد العامة في يخالفها . وكانت نتيجة هذه المناقشة أن اتفقت اآلراء على حذف هذه الفقرة ، ألن تلك البيانات يرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إل

تفاء بالقواعد العامة ، وأصبح اإلثبات ، وإثباتها في ورقة رسمية ال يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها . فحذفت اللجنة الفقرة الثانية من المادة إك

 ( .  995ـ ص  991وص  999ـ ص  995ص  9. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  952رقم النص 

(
2519

على أى  ونعيد إيراد هذا النص من التقنين المدني القديم : )) المحررات الرسمية ، أي التي تحررت بمعرفة المأمورين المختصين بذلك ، تكون حجة( 

منا أن النص الجديد يفضل هذا النص القديم من حيث إن يحدد ما شخص ، ما لم يحصل االدعاء بتزوير ما هو مدون بها بمعرفة المأمور المحرر لها (( . وقد قد

 ضوره . يعتبر في الورقة الرسمية حجة إلى حد الطعن بالتزوير ، فهو ما دون الموثق من أمور قام بها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في ح

(
2512

ـ تكون األسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها  2 : 1: قانون البينات السورى م  التقنينات المدنية العربية األخرى( 

ـ أما ما ورد على لسان ذوى  1الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً . 

 م الدليل على ما يخالفه . الشأن من بيانات فيتعتبر صحيحاً حتى يقو

: تكون السندات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو  592م التقنين المدني العراقي  

 وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً.

ـ للسند الرسمي القوة التنفيذية ، وهو ـ إلى أن يدعى تزويره ـ مثبت لجميع األفعال المادية التي تحققها المأمور  291ية اللبنانى : م تقنين أصول المحاكمات المدن

 الرسمى بذاته وكان من وظيفته أن يحققها كمحـل العقـد 

 (                      1الوسيط ـ جـ  29) م          

ـ إن السند الرسمى الذى له شكل السند الرسمى ومظهره الخارجى يجب أن يعد  291يعزوه إلى المتعاقدين من التصريحات ـ م  وتاريخ وصحة التوقيع وما 

د عالفة مباشرة بالعق رسمياً إلى أن يوقم بإثبات العكس الفريق المدعى عليه بهذا السند . والسند الرسمى مثبت أيضاً لألعمال التى صرح بها المتعاقدون ولها

ـ إن  295ـ ال يصلح السند الرسمى إال كبداية بينة خطية فيما يختص بالتصريحات التى ليس لها عالقة مباشرة بموضوع العقد ـ م  297إلى أن يثبت العكس ـ م 

هذا السند يتعدى مفعوله الثبوتى  السند الرسمى ال يسرى مفعوله الثبوتى فيما يختص بتصرحات المتعاقدين إال عليهم وعلى خلفائهم في الحقوق . وبالعكس فإن

 رها . إلى الغير ، سواء أكان لهم أم عليهم ، فيما يختص باألفعال المادية التى يصرح بها المأمور الرسمى والتى تعد ثابتة إلى أن يدعى تزوي

 . من التقنين المدني المصرى  952: مطابقة للمادة  917ـ م  التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة

 ويتبين من استعراض نصوص التقنينات المدنية العربية أنها تتفق في أحكامها مع أحكام التقنين المصرى في المسائل التى نحن بصددها . 

(
2511

إذا طعن : )) تكون الورقة الرسمية ، بما تضمنته من اتفاق ، حجة على المتعاقدين والورثة والخلف . ومع ذلك  2925ـ م  التقنين المدني الفرنسى( 

ن الطعن بطريق فرعى ، بالتزوير في الورقة الرسمية ، وكان الطعن بالطريق الجنائى ، أوقف تنفيذ الورقة المطعون فيها منذ اإلحالة على االتهام . أما إذا كا

 فإنه يجوز للمحكمة ، تبعاً للظروف ، أن توقف مؤقتاً تنفيذ الورقة (( . وهذا هو النص في أصله الفرنسى : 

((L'acte authentiaue fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs heritiers ou 

ayants cause. Neanmoins, en cas des plaints en faux principal, l'execution de l'acte argue de faux sera srspendere, par la 

mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribumaucx pourront, suivant les circonstances, 

supendere proviosoirement l'execution l'acte.))                                            

(
2519

 92هامش رقم  212ص  199فقرة  21وهذه القواعد ال تعتبر من النظام العام ، فال يجوز التمسك بها ألول مرة أمام محكمة النقض ) أوبرى ورو ( 

 مكرر رابعا ( . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ـ حجية الورقة الرسمية حتى يطعن فيها بالتزوير :  91 

فيها من أمور قام بها الموثق في حدود مهمه أو  تكون للورقة الرسمية حجية في اإلثبات حتى يطعن فيها بالتزوير ، وذلك فيما دون

وقعت من ذوى الشأن في حضوره . فهناك إذن طائفتان من البيانات لها هذه الحجية : بيانات عن األمور التى قام بها الموثق في 

 حدود مهمته ، وبيانات عن أمور وقعت من ذوى الشأن في حضوره. 

ود مهمته وبينها فى الورقة الرسمية التى وثقها فكثيرة . من ذلك تأكده من شخصية أما األمور التى قام بها الموثق في حد 

المتعاقدين بشهادة شاهدين أو بستند رسمى ، وتثبته من أهلية المتعاقدين ورضائهما ، وصدور الكتابة منه ، والبيانات العامة التى 

أثبتها في الورقـة وهـى التاريخ 
(2515)

كان التوثيق قد تم في المكتب أو في مكان آخر وحضور شاهدين  واسم الموثق وبيان ما إذا 

واسم كل منهما وحضور أصحاب الشأن وأسماؤهم وحضور المترجم والمعين عند االقتضاء وتالوته الورقة لذوى الشأن والتوقيعات 

التى تحملها الورقة
(2519)

  . 

ا يتعلق بموضوع الورقة الرسمية التى قام بتوثيقها ، أي أما البيانات عن األمور التى وقعت من وذى الشأن فى حضوره فأكثره

البيانات الخاصة بهذه الورقة بالذات . فإن كان الموضوع بيعاً ، فإن الموثق يثبت في الورقة أن البائع قرر أنه يبيع والمشترى دفع 

ت التى وقعت من ذوى الشأن في حضور الموثق الثمن إلى البائع أمام الموثق فيذكر الموثق ذلك في الورقة الرسمية . كل هذه البيانا

، تكون لها ححية في اإلثبات إلى أن يطعن فيها   de visu aut de auditiوأثبتها في الورقة ، بعد أن أدركها بالسمع أو بالبصر 

بالتزوير
(2511)

  . 

الشأن في حضوره ، فال بد حتى  وسواء كانت البيانات متعلقة باألمور التى قام بها الموثق أو باألمور التى وقعت من ذوى 

تثبت لها هذه الحجية أن تكون في حدود مهمة الموثق . فإذا خرجت عن هذه الحدود ، كأن أثبت الموثق أن أصحاب الشأن أقارب أو 

جية ألنها ال تدخل أن أحدهم يبلغ كذا من العمر أو أنهم قرروا أمامه أنهم أجانب أقاموا مدة معينة في البالد ، فال تكون لهذه البيانات ح

في مهمة الموثق
(2511 )

 . 

وقد حصرت على هذا النحو في دائرة محدودة البيانات التى تكون لها حجية ال تدحض إال إذا لجأ من ينكرها إلى طريق الطعن 

ءات بالتزوير . ذلك أن طريق الطعن بالتزوير طريق معقد محفوف بالمصاعب والمخاطر ، وقد رسم له تقنين المرافعات إجرا

                                                 
(

2515
 ( .  759ـ ص  775ص  2599فقرة  1ويعتبر تاريخاً ثابتاً لمجرد وروده في ورقة رسمية ) بالنيول وريبير وجابولد ( 

(
2519

اً يسلمه توقيعه هو وتوقيعات أصحاب الشأن والشهود والمترجم والمعين ـ هذا وما قرره المحضر من أنه أعلن الورقة إلى المحافظة ألنه لم يجد أحد( 

ة إلى حد الطعن بالتزوير ) اإلعالن في محل إقامة ذى الشأن ، أو أنه سلم اإلعالن إلى الخادم ، وما إلى ذلك مما فعله بنفسه أو وقع تحت بصره ، تبقى له الحجي

ديسمبر سنة  99ـ  199ص  19م  2529أبريل سنة  15ـ  251ص  19م  2522فبراير سنة  19ـ  191ص  91م  2529مارس سنة  19استئناف مختلط 

مايو  29ـ  192ص  11 م 2529مارس سنة  15( . أما ما ينقله عن الغير فيجوز إثبات عكسه دون طعن بالتزوير )استئناف مختلط  229ص  99م  2519

( .  15ص  52م  2517ديسمبر سنة  5ـ  171ص  11م  2525مارس سنة  27ـ  229ص  11م  2529ديسمبر سنة  99ـ  979ص  19م  2529سنة 

ت الصورية بشهادة الشهود ، ومن وقد قضت دائرة النقض الجنائية بأنه إذا كان الدين ثباتاً بسند رسمى ذكر فيه أن النقود دفعت أمام كاتب العقود ، فال يمكن إثبا

 ( .  11رقم  11المجموعة الرسمية  2515يناير سنة  5ثم ال يجوز إثبات أن مبلغ الدين يشتمل على فوائد ربوية ) نقض جنائى 

دون حاجة إلى وما ورد على لسان أصحاب الشأن من بيانات يملونها على الموظف المختص بتحرير شهادات لميالد والوفاة يجوز إثبات عكسها  

 .  259ص  97م  2519ديسمبر سنة  92الطعن بالتزوير ) استئناف مختلط 

أبريل سنة  29هذا ويجوز النزول عن حجية الورقة الرسمية فيما يجب فيه الطعن بالتزوير ، فال تعود هناك حاجة إلى هذا الطعن ) استئناف مختلط  

 ( .  112ص  55م  2591

(
2511

 .  211ـ  212ص  199فقرة  21ـ أوبرى ورو  255ص  15م  2521فبراير سنة  1ـ  299ص  15م  2521سنة  يناير 9استئناف مختلط ( 

(
2511

ـ هذا وإذا ذكر في ورقة رسمية أو في جواز سفر أن سن العاقد أو صاحب الجواز هى  775ـ ص  771ص  2591فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ( 

الوفاة في  كر تايخكذا عاماً ، فإن ذلك ال يكون حجة على بلوغه هذه السن ، وال تثبت السن إال بشهادة الميالد أو بتقدير طبيب . وقضت محكمة النقض بأن ذ

 7فقط ) نقض  محضـر حصـر التركـة ال يكون حجة بحصول الوفاة فى ذلك التاريخ ، ألن هذا المحضر لم يعد إلثبات تاريخ الوفاة بل إلثبات عناصر التركة

الورثة ال يعتبر دليال على ( . ومحضر حصر التركة الذى يذكر فيه أن التركة جميعها سلمت إلى بعض  2915ص  599رقم  11المحاماة 2559فبراير سنة 

(. والمحاضر الرسمية التى تحرر لجمع االستدالالت ـ محاضر التحقيق والجرد وحصر التركة ـ تكون  299فقرة  2التسلم ) األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات 

 12ص  57ألستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة ـ ا 299في اإلثبات فقرة  2قابلة إلثبات العكس دون حاجة إلى الطعن بالتزوير ) األستاذ أحمد نشأت 

فيه ) استئناف ( . ويجوز إثبات عكس ما ورد في اإلشهاد الشرعى الصادر بوفاة شخص بجميع الطرق ، إذ هو ليس بحكم وال بحجة في إثبات الوقائع المدرجة 

 ( .  71ص  25م  2591ناير سنة ي 11ـ استئناف مختلط  72رقم  25المجموعة الرسمية  2529مارس سنة  92وطنى 

ضت محكمة والحجية إلى حد الطعن بالتزوير مقصورة على المواد المدنية والتجارية . أما في المواد الجنائية فاألمر متروك لتقدير القاضي . وقد ق 

ذا اقتنعت بعدم صحته ، وذلك دون حاجة إلى الحكم النقض بأنه إذا عرض عى المحكمة الجنائية محضر كسر ختم المتوفى ، جاز لها أال تأخذ بما جاء فيه إ

( . وقضى أيضاً بأنه يجوز لكل ذى شأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية ما يخالف ما دون  277ص  19رقم  11المحاماة  2559يونية سنة  1بتزويره ) نقض 

 ً رقم  15المحاماة  2559يناير سنة  5بالطعن فيها بالتزوير ) نقض جنائى  في المحاضر التى يحررها رجال البوليس في المواد الجنائية دون أن يكون ملزما

ـ األستاذ  91رقم  15المجموعة الرسمية  2519فبراير سنة  11ـ أسيوط اإلبتدائية  552ص  259رقم  15المحاماة  2559يناير سنة  22ـ  999ص  299

 ( .  2هامش رقم  97سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص 
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 الفهرس العام

ومواعيد دقيقة شدد فيها من التزامات الطاعن بالتزوير، وفرض عليه غرامة إذا حكم بسقوط ادعائه أو برفض هذا االدعاء
(2517)

 .

وليس أمام من تحتم عليه الطعن بالتزوير إال سلوك هذا الطريق ، فليس له أن يستجوب خصمته تمهيداً للحصول على إقرار منه ، 

وال أن  299حاسمة ، وال أن يطلب إحالة الدعوى على التحقيق بغير الطريق المرسوم للطعن بالتزوير ، $وال أن يوجه له اليمين ال

يطلب إثبات وقائع تتعارض مع البيانات الثابتة بالورقة الرسمية حتى لو كان يتمسك بمدبأ ثبوت بالكتابة ويريد أن يستكمله بالبينة أو 

بالقرائن
(2515)

  . 

ي أية حالة كانت عليها الدعوى ، ولو ألول مرة أمام محكمة االستئنافوله أن يطعن بالتزوير ف
(2519)

، ولكن ال ألول مرة أمام  

 ً محكمة النقض ، وذلك كله بشرط أال يكون الطعن بالتزوير كيديا
(2512)

  . 

 ـ حجة الورقة الرسمية حتى يقوم الدليل على العكس 92

أما ما أثبته الموثق في الورقة الرسمية باعتباره وارداً على لسان ذوى الشأن من بيانات ، فال تصل الحجية فيه إلى حد الطعن  

بالتزوير . بل يعتبر ما ورد من ذلك صحيحاً في ذاته إلى أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بالطرق المقررة فى قواعد اإلثبات
(2511 )

يجوز إثبات عكس ما بالورقة المكتوبة إال بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة مستكمال بالبينة أو بالقرائن . فال . ومن هذه القواعد أه ال 

يجوز إذن إثبات عكس ما ورد في الورقة الرسمية على لسان ذوى الشأن إال إذا كانت هناك كتابة تثبت هذا العكس ، أو القليل مبدأ 

قرائنثبوت بالكتابة تعززه البينة أو ال
(2519 )

 . 

                                                 
(

2517
. وعلة ذلك ـ كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ـ )) ما يولى القانون من  9هامش رقم  771ص  2591فقرة  1يول وريبير وجابولد بالن( 

من ذوى  حدثقة لصحة اإلقرارات الصادرة في حضور الموظف العام وصحة ما يتولى إثباته من البيانات التى تدخل في حدود مهمته . فإذا اقتضت مصلحة أ

عة األعمال الشأن أن يقيل الدليل على عكس بيان من البيانات التى يلحق بها وصف الرسمية ، تعين عليه أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتزوير (( ) مجمو

 ( .  991ـ ص  999ص  9التحضيرية 

رة ، فله أن يطعن فيها بالتزوير في أية حالة تكون عليها هذا وتتلخص إجراءات الطعن بالتزوير في أنه إذا أدعى خصم أن الورقة الشاهدة عليه مزو 

جوز للمحكة ـ ولو لم الدعوى بتقرير في قلم الكتاب يعلن للخصم اآلخر بمذكرة تبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التى يطلب إثباته بها . على أنه ي

ورقة وبطالنها إذا ظهر لها بجالء من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة . فإذا طعن  يدع أمامها بالتزوير باإلجراءات المتقدمة ـ أن تحكم برد أية

قة أو بتزويرها ، الخصم في الورقة بالتزوير ، وكان اإلدعاء بالتزوير منتجاص في النزاع ، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها القتناع المحكمة بصحة الور

ئع التى قبلت المحكمة تحقيقها واإلجراءات التى رأت إثباتها بها ، وندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق ، وتعيين خبير ورأت أن إجراء التحقيق على الوقا

ى تكون المضاهاة علأو ثالثة خبراء ، واألمر بإيداع الورقة المطعون بتزويرها قلم الكتاب مع بيان حالتها . ويجرى التحقيق بالمضاهاة وبشهادة الشهود . و

ب للتحقيق . أما ماهو ثابت صدوره ممن تشهد عليه الورقة من أوراق رسمية أو أوراق معترف بها منه أو على خطه أو إمضائه الذى يكتبه أمام القاضى المنتد

والحكم بالتحقيق يوقف الشهود فيسمعون فيما يتعلق بصدور الورقة من صاحب التوقيع ، وتراعى في سماعهم القواعد المقررة في سماع شهادة الشهود . 

جنيهاً  19ا صالحية الورقة للتنفيذ دون إخالل باإلجراءات التحفظية . وإذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير في إدعائه أو برفضه حكم عليه بغرمة مقداره

 ( . من تقنين المرافعات  159إلى  172مصرياً . وال يحكم عليه بشئ إذا ثبت بعض ما ادعاه . ) أنظر المواد من 

من تقنين المرافعات دعوى التزوير األصلية فتنص على أنه )) يجوز لمن يخشى االحتجاج عليه بورقة مزورة أن يختصم من  152وتنظم المادة  

 مة (( . بيده تلك الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها ، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع باألوضاع المعتادة ، وتراعى اإلجراءات المتقد

(
2515

ـ وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى في صدد ما قدمناه من البيانات التى تقوم حجيتها إلى  219ـ ص  211ص  199فقرة  21أوبرى ورو ( 

دود مهمته أو التى تصدر من ذوى حد الطعن بالتزوير ما يأتى : )) وقد تكفل النص بتحديد هذه البيانات ، فقصرها على األمور التى يثبتها الموظف العام في ح

ذه الوقائع أو الشأن فى حضوره . وهي بهذا الوصف تتضمن : ) ا ( ما يثبت الموظف العام من وقائع أو أمور باعتبار أنه تولى ضبطها بنفسه . ومن قبيل ه

مكان تلقى الورقة ، والكتابة ، وتوقيع ذوى الشأن ، وتوقيع الموثق ، األمور : التاريخ وعتبر ثابتا من يوم تلقى الورقة وقبل قيدها في السجل المعد لذلك ، وبيان 

صال بالسمع أو والبيانات المتعلقة بإتمام اإلجراءات التى يتطلبها القانون . ) ب ( ما يصدر من ذوى الشأن في حضور الموظف ويدرك بالحس من طريق االت

اعى أن الموظف العام يثبت واقعة اإلدالء بهذه اإلقرارات دون أن يمس في ذلك صحتها ، فلو قرر أحد الوقوع تحت البصر ، كاإلقرارات أو وقائع التسليم . وير

 الوقائع التى تنطوى فيهما .  المتعاقدين أنه باع وقرر اآلخر أنه أدى الثمن ، أثبت الموثق هذيه اإلقرارين ، وكان إثباته لهما دليال على اإلدالء بهما ال على صحة

تكون الوقائع أو األمور المتقدم ذكرها مما يدخل في حدود مهمة الموثق ، ألن إلحاق الصفة الرسمية بما يثبت الموظف العام فى  ويشترط أن 

ا إثباته على هذالمحرر مشروط باقتصاره على هذه الحدود ، كما رسمها نص القانون ، فإن جاوزها انقطعت عنه الوالية ، وسقطت تبعاً لذلك قيمة ما يتولى 

باتها ليس مما يدخل في مهمة الوجه . فلو أثبت الموثق أن المتعاقد متمتع بقواه العقلية مثال ، فال يكون إلثبات هذه الواقعة أثر في إمكان االحتجاج بها ، ألن إث

 ( .  991ص  9من يتولى التوثيق (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
2519

 .  91 ص 91م  2595يونية سنة  11استئناف مختلط ( 

(
2512

 .  222ص  99م  2559أبريل سنة  29استئناف مختلط ( 

(
2511

 .  2595فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ( 

(
2519

وقد تقضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن المحررات الرسمية تكون حجة على أى شخص ما لم يحصل اإلدعاء بتزوير ما هو مدون بها بمعرفة ( 

فال يجوز إثبات خالف ما ورد فيها بالبينة أو بقرائن األحوال مهما كانت قوة هذه القرائن للثقة الموجودة فى هذه األوراق  المأمور المحرر لها ، وعلى ذلك

 الفها بالبينة أوالرسمية ، إال أنه فيما يختص بما يقرره الخصوم أمام المأمور المحرر لها ويدونه بمحضره عن وقائع حصلت بغير حضوره فيجوز إثبات ما يخ

( . أنظر أيضا في هذا  291ص  299رقم  1، المحاماة  2519يونية سنة  15بقرائن األحوال بشرط أن يكون هناك مبدأ للثبوت بالكتابة ) استئناف مصر 

مبر نوف 92ـ  215ص  2م  2775مارس سنة  11. استئناف مختلط  91ص  5رقم  91المجموعة الرسمية  2592يناير سنة  19المعنى : استئناف مصر 

نوفمبر سنة  21ـ  57ص  1م  2752ديسمبر سنة  11ـ  521ص  1م  2159يونية سنة  5ـ  297ص  1م  2759مارس سنة  1ـ  15ص  1م  2775سنة 
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 الفهرس العام

واألصل في هذه المسألة أن كل طعن في بيان وارد بورقةرسمية ، يتضمن مساساً بأمانة الموثق وصدقه ، ال يكون إال عن طريق 

الطعن بالتزوير كما رأينا . ذلك أن اختيار الموظف العام خاضع لشروط تتوافر بها الثقة فيه ، وهو معرض لعقوبات قاسية فيما إذا 

ثقةأحل بهذه ال
(2515 )

 . أما الطعن الذى ال يتضمن مساساً بأمانة الموثق أو بصدقه فيكفى فيه إثبات العكس على النحو الذى قررناه . 

ومن ثم يكون البيان المتعلق بتأكد الموثق من شخصية المتعاقدين وبتثبته من أهليتهما ورضائهما ال يجوز إنكاره إال بطريق الطعن 

إذا اقتصر المدعى على إنكار شخصية المتعاقدين أو إنكار توافر األهلية فيهما أو إنكار أن رضاءهما بالتزوير كما قدمنا . ولكن 

صحيح غير مشوب بعيب ، دون أن يتعرض لتثبت الموثق من كل ذلك ، جاز أن يثبت ما يدعيه بالطرق المقررة دون حاجة إلى 

هو يسلم أن الموثق قد تأكد من كل ذلك ، ولكن بالرغم من هذا التأكد فإنه الطعن بالتزوير ، ألن المدعى ال تشكك في ذمة الموثق ، إذ 

 قد أخطأ عن حسن نية . 

بر وكذلك البانات العامة التى يثبتها الموثق بعضها ال يجوز إنكاره بتاتاً إال بطريق الطعن بالتزوير ، كتاريخ الورقة الرسمية الذى يعت

ق ، وبيان ما إذا كان التوثيق قد تم في المكتب أو في مكان آخر ، وحضور الشهود ، وحضور تاريخاً ثابتاً كما قدمنا ، واسم الموث

أضحاب الشأن ، والتوقيعات ، وقد تقدم ذكر ذلك . أم حقيقة أسماء أصحاب الشأن وأسماء الشهود وحقيقة ألقابهم وصناعاتهم ومحال 

: واقعة التقرير في ذاته أى صحة األسماء واأللقاب والصناعات ومحال  إقامتهم ، فما قرروه من ذلك فى الورقة الرسمية له ناحيتان

اإلقامة وهذه يكفى فيها إثبات العكس ألن اإلنكار في هذا كله ال يمس أمانة الموثق إذ هو لم يكتب إال ما قرره هؤالء على عهدتهم ، 

 صادقين كانوا أو كاذبين . 

ة لها أيضاً ناحيتان : واقعة التقرير ـ أي أن أصحاب الشأن قرروا أمام الموثق كذا ثم إن البيانات الخاصة بموضوع الورقة الرسمي

وكذا ـ وهذه لها حجية إلى حد الطعن بالتزوير ، ثم صحة التقرير في ذاته وهذه يجوز إنكارها وإثبات العكس ألن ذلك ال يمس أمانة 

باع للمتعاقد اآلخر داراً وقرر المتعاقد اآلخر أنه اشترى هذه الدار ، الموثق . مثل ذلك أن يثبت الموثق أن أحد المتعاقدين قرر أنه 

فواقعة التقرير من بيع وشراء لها حجية إلى حد الطعن بالتزوير ، ولكن هذا ال يمنع ذا المصلحة ، وهو ال يتعرض لواقعة التقرير في 

لرغم من أن المتعاقدين قررا أمام الموثق غير ذلك ، وله ذاتها وال يمس بذلك أمانة الموثق ، من أن يتمسك بأن هذا البيع صورى با

أن يثبت هذه الصورية بالطرق المقررة قانوناً دون حاجة إلى الطعن بالتزوير . ولو أثبت الموثق أن المشترى دفع أمامه الثمن وقدره 

ا ذا المصلحة من إثبات أن الدفع بالرغم من كذا إلى البائع ، فواقعة دفع مبلغ قدره كذا له حجية إلى حد الطعن بالتزوير ، ولكن هذ

صحة واقعته فى ذاتها كان دفعاً صورياً ، بأن كانت النقود هى نقود البائع وأعطاها للمشترى ليسلمها هذا له أمام الموثق
(2519 )

، أو 

ق المقررة قانوناص دون حاجة بأن النقود التى دفعها المشترى أمام الموثق أعادها له البائع بعد خروجهما ، وله أن يثبت ذلك بالطر

إلى الطعن بالتزوير ألنه ال يمس في اعائه هذا أمانة الموثق
(2511 )

 . 

وكذلك قيام التصرف القانونى ذاته وصحته التى تفترض توافر األهلية والخلو من عيوب الرضاء ووجود محل صالح وسبب مشروع 

كل ذلك ال شأن له بما قرره الموثق من وقع التصرف ، فلكل ذى  ، ونفاذ التصرف القانوني فيما بين الطرفين وفي حق الغير ،

 ً مصلحة أن ينازع في أية مسألة من هذه وعليه إثبات ما يدعيه وفقاً للقواعد المقررة قانونا
(2511 )

 . 

 

                                                                                                                                                                    
يناير سنة  11ـ  277ص  5م  2751فبراير سنة  21ـ  225ص  5م  2751يناير سنة  25ـ  199ص  1م  2755أبريل سنة  27ـ  5ص  9م  2751

 .  71ص  25م  2591

(
2515

 .  2591فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ( 

(
2519

 .  575ص  15م  2521يونية سنة  1استئناف مختلط ( 

(
2511

ي صحتها وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : )) وتكون إقرارات ذوى الشأن حجة على الكافة ) ما لم يطعن ف( 

تقنين الفرنسى بالتزوير ( . ويراعى أن المشروع قد استعاض بعبارة )) صحة اإلقرارات (( عن اصطالح )) صحة اإلتفاق (( وهو االصطالح الذى اختاره ال

حة هذا العقد في ذاته والتقنين اإليطالى والمشروع الفرنسي اإليطالى في معرض التعبير . والواقع أنه ينبغى تحامى الخلط بين صحة واقعة انعقاد العقد وبين ص

لى صدور اإلقرارين في ذاتهما ، من حيث مبلغ . فإذا قرر ذوو الشأن بمحضر من الموظف أن أحدهما باع وأن اآلخر اشترى ، فالورقة الرسمية تعتبر حجة ع

ذه الورقة بالتزوير . على أن مطابقتهما للواقع ، فال حيلة للموثق في العلم بها وإثباتها ، ألنها ليست ال يستتبع إمكان االحتجاج بصحته الذاتية إلى أن يطعن فى ه

أن األصل في اإلقرارات أن تكون صحيحة ، أما الصورية فهى استنثاء يتعين على من يتمسك مثل هذا اإلقرار يعتبر صحيحاً إلى أن يثبت العكس ، تفريعاً على 

 به أن يقيم الدليل عليه وفقاً للقواعد العامـة 

 ( .  991ـ ص  991ص  9في اإلثبات (( ) مجموعة األعمال التحضيرية  

(
2511

، فعليهم إثبات ما ادعوه ، ولهم أن يثبتوه بجميع الطرق دون حاجة إلى الطعن  فلو أن ورثة البائع ادعوا أن مورثهم كان مجنوناً وقت إمضاء البيع( 

 1لك ) كوالن وكابيتان بالتزوير ، وذلك بالرغم مما أثبته الموثق فى الورقة الرسمية من أن البائع كان سليم العقل ، ألن الورقة الرسمية ليست معدة إلثبات ذ

 ( .  999ص  155فقرة 
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 حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغير - المبحث الثاني

 ـ قاعدة عامة : 93

من التقنين المدني تقضى بأن الورقة الرسمية حجة على الناس كافة. فهى إذن حجة بما جاء فيها ، ال على  952رأينا أن المادة  

أصحاب الشأن وحدهم ، بل هى أيضاً على الغير
(2517)

  . 

بالتزوير ومتى تقوم  وقد رأينا فيما تقدم كيف تكون حجة على أصحاب الشأن ، فبسطنا متى تقوم هذه الحجية إلى حد الطعن 

 حتى يقدم الدليل على العكس . 

ونستعرض هنا بالنسبة إلى الغير ما قدمناه بالنسبة إلى أصحاب الشأن ، فنذكر متى تكون الورقة الرسمية حجة على الغير  

 غير حتى يقوم الدليل على العكس .إلى حد الطعن بالتزوير ، ومتى تكون حجة على ال

 الرسمية بالنسبة إلى الغير إلى حد الطعن بالتزوير : ـ حجية الورقة  94

قد تكون هناك محل لالحتجاج على الغير بالورقة الرسمية . مثل ذلك مدين يبيع داراً له بورقةرسمية ، ويدعى الدائن أن هذا البيع 

 ً مؤجر العقار يبيعه بورقة رسمية ،  الرسمى لم يصدر من مدينه ليتمكن بذلك من التنفيذ بحقه على الدار المبيعة . ومثل ذلك أيضا

ويدعى المستأجر أن البيع لم يصدر من المؤجر وذلك حتى يقى في العين المؤجرة فال يخرجه منها المشترى بالرغم من أن عقد 

اإليجار غير ثابت التاريخ 
نكر . أو يثبت مؤجر العقار الذى باعه الخالصة باألجرة عن مدة مستقبلة فى ورقة رسمية ، في (2515)

المشترى صدور هذه المخالصة من المؤجر ليتمكن بعد أن يستبقى المستأجر فى العين من مطالبته بهذه األجرة
(2579 )

 . 

فى هذه الفروض وغيرها تكون للورقة الرسمية بالنسبة إلى الغير عين الحجية التى لها فيما بين الطرفين على النحو الذى  

فى المثل األول ، أن يحتج بالبيع الرسمى على دائن البائع ، وال يجوز للدائن ، إلى أن يطعن  قدمناه . فيستطيع المشترى من المدين ،

بالتزوير ، أن ينكر ما ورد فى الورقة الرسمية من أمور قام بها الموثق فى حدود مهمته أو بيانات وقعت من ذوى الشأن فى حضوره 

ر الشهود وصحة التوقيعات وما ذكره الموثق من أن المشترى دع أمامه ، كصدور البيع من المدين وتاريخ الورقة الرسمية وحضو

الثمن إلى المدين وغير ذلك من األمور التى فصلناها فيما تقدم فى صدد الكالم فى حجية الورقة الرسمية فيما بين الطرفين . كذلك فى 

فى ورقة البيع الرسمية الصادرة من المؤجر على النحو المثل الثاني ال يجوز للمستأجر ، إلى أن يطعن بالتزوير ، أن ينكر ما ورد 

الذى قدمناه . وفى المثل الثالث ال يجوز للمستأجر ، إلى أن يطعن بالتزوير ، أن ينكر ما ورد فى ورقة البيع الرسمية الصادرة من 

ر ، أن ينكر المخالصة باألجرة الصادرة المؤجر على النحو الذى قدمناه . وفى المثل الثالث ال يجوز للمشترى ، إلى أن يطعن بالتزوي

 من المؤجر إلى المستأجر . 

وظاهر من األمثلة التى قدمناها أن  الغير الذى يحتج عليه بالورقة الرسمية هو نفس الغير الذى يحتج عليه بالتصرف  

 القانوني ، فهو في المثلين األولين الدائن وفى المثل األخير الخلف الخاص. 

وجب إثباته بالنسبة إليه ، فيثبت بالورقة التى أثبت فيها التصرف على النحو  291رف القانونى سارياً في حقه ، فقد $ولما كان التص

الذى قدمناه
(2572 )

 . 

 ـ حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغير حتى يقوم الدليل على العكس :  95 

ا بين الطرفين ، ال تمنع الغير من إنكار صحة الوقائع التى أثبتها الموثق ولكن حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغير ، كحجيتها فيم

فى ذاتها ، دون أن يتعرض فى ذلك ألمانة الموثق أو صدقه . وال يحتاج فى ذلك إلى الطعن بالتزوير ، بل يكفى أن يقيم الدليل على 

اذه فى حقه وفقاً للقواعد التى قررها القانون . فدائن البائع العكس بالطرق المقررة قانوناً . وله أن ينازع فى صحة التصرف أو فى نف

له أن يطعن بالصورية في البيع الرسمى الصادر من مدينه ، وأن يثبت هذه الصورية بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن ألنه من 

                                                 
(

2517
لمذركة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : )) وتعتبر الورقة الرسمية حجة ، ال بالنسبة للمتعاقدين وحدهم ، بل وقد جاء فى ا( 

رحة ( ص 111/152( والتقنين المصرى ) م  525وبالنسبة للغير كذلك ، شأنها فى ذلك شأن الورقة العرفية فيما عدا التاريخ. وقد نص التقنين المراكش ) م

 ( .  999ص  9على هذا الحكم ، وتبعهما المشروع في ذلك (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
2515

 فقرة أولى مدني .  195أنظر المادة ( 

(
2579

 فقرة ثانية مدني .  195أنظر المادة ( 

(
2572

تباره واقعة مادية . فإذا اشترى شخص عقاراً من غير ويستوى فى االحتجاج على الغير بالتصرف القانونى أن يكون ذلك باعتباره تصرفاً قانونياً أو بإع( 

ر ، ويكون ذلك مالكه بعقد بيع أثبت فى ورقة رسمية ، فإن هذا البيع ، وهو تصرف قانونى ، يحتج به على مالك العقار كسبب صحيح للتملك بالتقادم القصي

ع ذلك تكون رسمية البيع حجة على المالك ، فال يستطيع أن ينكر من هذه الورقة الرسمية ما بإعتبار البيع بالنسبة إلى المالك واقعة مادية ال تصرفاً قانونياً . وم

 يجب إلنكاره الطعن بالتزوير إال عن هذا الطريق . 
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الغير
(2571 )

وأن يثبت الصورية بجميع الطرق ألنه . كذلك المستأجر له أن يطعن بالصورية فى البيع الرسمى الصادر من المؤجر ، 

بالصورية أن يتمسك بأنه ال يسرى فى حقه ألن عقد اإليجار ثابت التاريخ  291من الغير ، وله أيضاً دون أن يطعن فى البيع $

و بالتدليس أو الصادرة من المؤجر إلى المستأجر بالصورية على النحو الذى قدمناه ، كما يستطيع باسم البائع أن يطعن فيها بالغلط أ

 باإلكراه أو بنقص األهلية أو بغير ذلك من العيوب التى تشوب التصرف القانوني . 

ونرى من ذلك أن حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغير هى ذات حجيتها فيما بين الطرفين . وكل ما ذكرناه هناك يسرى  

هنا
(2579)

  . 

 ق بالصورحجية الورقة الرسمية فيما يتعل - المبحث الثالث

 ـ النصوص القانونية  96 

 من التقنين المدني على ما يأتى :  951تنص المادة  

ـ إذا كان أصل الورقة الرسمية موجوداً ، فان صورتها الرسمية ، خطية كانت أو فوتوغرافية ، تكون حجة بالقدر  2))  

 الذى تكون فيه مطابقة لألصل (( . 

ل ، ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين . وفى هذه الحالة تراجع الصورة على األصل (( ـ وتعتبر الصورة مطابقة لألص 1))  

 . 

 على ما يأتى :  959وتنص المادة  

 )) إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية ، كانت الصورة حجة على الوجه اآلتى :  

صل متى كان مظهرها الخارجى ال يسمح بالشك فى ا ( يكون للصور الرسمية األصلية ، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية ، حجية األ

مطابقتها لألصل . ب ( ويكون للصور الرسمية المأخوذة من الصور األصلية الحجية ذاتها ، ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من 

أخوذة من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة األصلية التى أخذت منها . جـ ( أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور الم

الصور األصلية فال يعتد به إال لمجرد االستئناس تبعاً للظروف ((
 (2575)

  . 

                                                 
(

2571
ثق أنه رآه بعينه أو فيجب إذن التمييز ـ فى حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الغير كما في حجيتها فيما بين المتعاقدين ـ بين صحة صدور ما ذكر المو( 

والتشكك فى صحة صدوره يمس بأمانة الموثق وصدقه ومن ثم فال يجوز اإلنكار إال عن طريق الطعن بالتزوير ،   (de visu aut de auditi)سمعه بأذنه 

ه دون طعن بالتزوير ويكفى تقديم الدليل وبينصحة هذه الوقائع ذاتهاوهل هى جدية أو صوريةوهذا ليس فيه مساس بأمانة الموثق أو بصدقه ومن ثم جاز إنكار

يب من عيوب على العكس بالطرق المقررة قانوناً ، وبين حكم القانون فى التصرف الثابت فى الورقة الرسمية وهل هو يسرى فى حق الغير وهل هو مشوب بع

بل  (instrumentum)سمية التى هى طريق لإلثبات اإلدارة وهل له محل مشروع وسبب مشروعغ وكيف يفسر وما إلى ذلك وهنا ال نعرض للورقة الر

وننزل عليه حكم القانون فال محل الكالم فى الطعن بالتزوير أو االكتفاء بتقديم الدليل على العكس فى هذا الصدد  (negotium)نعرض للتصرف القانونى ذاته 

 ( .  211ـ ص  215ص  199فقرة  21ـ أوبرى ورود  115 فقرة 15ـ ديمولومب  79ـ فقرة  75فقرة  29ـ ديرانتون  211فقرة  7) تولييه 

 

(
2579

فى الورقة الرسمية في غير موضوعها ، ولكنها متصلة بالموضوع اتصاال  (enunciation)ومن ذلك أيضاً أن البيانات الواردة على سبيل اإلخبار ( 

فى الموضوع ، بالنسبة إلى الغير ، كما أن لها هذه الحجية فيما بين الطرفين . وقد  (disposition)مباشراً ، تكون لها حجية البيانات الواردة على سبيل التقرير 

لمال أو أن ضرب أوبرى ورو لذلك مثال سبق ذكره : إقراراً بإيراد مؤبد فى ورقة رسمية ، وورد فى الورقة أن اإليراد قد نقص بسبب دفع جزء من رأس ا

البيانات المتصلة بالموضوع اتصاال مباشراً لها حجية الورقة الرسمية فيما بين الطرفين ، وكذلك تكون لها هذه  جميع أقساط اإليراد السابقة قد دفعت ، فهذه

فى الورقة الرسمية من أن الحجية بالنسبة إلى الغير ، ويتحقق ذلك إذا كان للدائن باإليراد دائن حاجز أو كان الدائن باإليراد قد نزل عنه لشخص آخر ، لما ورد 

له عن اإليراد . وهذا  اً من رأس المال قد دفع أو أن األقساط السابقة قد وفيت جميعها تكون له حجية الورقة الرسمية بالنسبة إلى الدائن الحاجز أو المتنازلجزء

الذى عقداه فيما بينهما من شأنه  (negotium)كله فيما إذا كان الطرفان فى الورقة الرسمية يملكان قانوناً التأثير فى حقوق الغير ، بأن كان التصرف القانونى 

لى العقار المجاور ، لم أن يسرى فى حقه . فإن لم يكن األمر كذلك ، لم يكن لبياناتهما حجية بالنسبة إلى الغير . فلو ورد في البيع الرسمى أن للدار حق مطل ع

يع الرسمى أن البائع يملك الدار بسند ذكر تاريخه ، لم يكن لهذا البيان أيضاً حجية يكن لهاذ البيان حجية بالنسبة إلى صاحب هذا العقار . ولو ورد فى هذا الب

رقة الرسمية ليضمها إلى مدة بالنسبة إلى المالك الحقيقي للدار إذا أراد المشترى أن يحتج عليه بالتقادم القصير ويتمسك بحيازة البائع من التاريخ المذكور فى الو

 ( . 215ـ ص  211ص  199ة فقر 21حيازته ) أوبرى ورو 

 192ـ زاخارييه فقرة  57فقرة  29ـ ديرانتون  212وفقرة  291فقرة  7( أن بعض الفقهاء ) تولييه  211وقد ذكر أوبرى ورو ) فى هامش ص  

ل اإلخبار ولو كانت متصلة اتصاال ( يذهبون إلى أنه ال حجية بالنسبة إلى الغير للبيانات المستقلة عن موضوع الورقة والورادة على سبي 29مع هامش رقم 

ذه البيانات من مباشرا بهذا الموضوع ، ولو كان الطرفان يملكان التأثير فى حق الغير . ويقول أوبرى ورو يحق أن هؤالء الفقهاء يخلطون بين صحة صدور ه

تى تتضمنها هذه البيانات فى ذاتها ، وهذه الوقائع يجوز للغير أن يقيم الطرفين ، وهذا له حجية بالنسبة إلى الغير إلى حد الطعن بالتزوير ، وبين صحة الوقائع ال

 الدليل على عكسها بالطرق المقررة قانوناً دون حاجة إلى الطعن بالتزوير . 

(
2575

لورقة الرسمية ـ إذا كان أصل ا 2من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتـى : ))  999: ورد هذا النص فى المادة  951المادة ـ  تاريخ النصوص( 

بمطابقة موجوداً ، فان الصور الخطية أو الفوتوغرافية الصادرة من موظف عام كتب األصل أو حفظه بين أوراقه ، تكون حجة بالقدر الذى يعترف فيه 

ه الحالة يجوز للقاضى أن يأمر ـ ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة الصورة على األصل ، على أ يتم ذلك فى مواجهتهما . وفى هذ 1الصورة لألصل . 

لعدم  ياستحضار األصل (( . وفى لجنة المراجعة اقترح حذف عبارة )) الصادرة من موظف عام كتب األصل أو حفظه بين أوراقه (( من الفقرة األولى
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151/ 192ويقابل هذان النصان فى التقنين المدنى القديم المادة 
(2579 )

ـ ويقابالن فى القنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون 

، وفى تقنين أصول المحاكات  595إلى  591البينات السورى المادتان السابعة والثامنة ، وفى التقنين المدنى العراقى المواد من 

 979 و 915، وفى التقنين المدني الليبى المادتين  211إلى  219المدنية اللبناني المواد من 
(2571)

ـ ويقابالن فى التقنين المدنى  

2999و  2995 212الفرنسى المادتين $
(2571)

  . 

                                                                                                                                                                    
الصورة لألصل ما لم ينازع أحد الطرفين في ذلك ،  ضرورتها ، مع تعديل الفقرة تعديال لفظياً . وكذلك اقترح تعديل الفقرة الثانية الستظهار قرينة مطابقة

راحين ، وأصبح ولتحتيم مضاهاة الصورة على األصل عند المنازعة وكان هذا األمر جوازياً للقاضي فى المشروع التمهديى كما رأينا . فقبلت اللجنة االقت

فى المشروع النهائى . ووافق مجلس النواب على النص دون تعديل .  599قمها النص النهائى للمادة مطابقاً لما جاء فى التقنين الجديد ، وصارت المادة ر

 ( .  911ـ ص  995ص  9، ووافق عليها مجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  951وكذلك فعلت لجنة الشيوخ ، وأصبح رقم المادة 

وجه اآلتى : )) أما إذا فقد األصل ، فتكون الصورة الخطية أو من المشروع التمهيدى على ال 991: ورد هذا النص فى المادة  959المادة  

ا الخارجى الفوتوغرافية حجة على الوجه اآلتى : ا ـ يكون للصورة التنفيذية أو للصورة األولى حجية األصل إذا صدرت من موظف عام مختص وكان مظهره

وتوغرافية المأخوذة من الصورة التنفيذية أو الصورة األولى ذات الحجية إذا صدرت ال يسمح بالشك فى مطابقتها لألصل . ب ـ ويكون للصور الخطية أو الف

ن يأمر هذه الصورة من موظف عام مختص . ويجوز فى هذه الحالة أن يطلب الطرفان إحضار الصورة التنفيذية أو الصورة األولى ، كما يجوز للقاضى أ

أو فوتوغرافية ، فال يكون إال لمجرد االستثناستبعا للظروف (( . وفى لجنة المراجعة عدل النص  بإحضارها . جـ  ـ أما ما يؤخذ بعد ذلك من صور خطية

. وفى  591ل رقمه تعديال يجعله أدق فى تأدية المعنى المقصود ، فأصبح يكاد يكون مطابقاً لما انتهى إليه . ووافق مجلس النواب على النصدون تعديل ، وجع

أى أوال إلى استبعاد حكم السند )) ا (( من النص ، وقيل إن في بقائه خطورة إذ قد تكون الصورة خالية من الشوائب فى مظهرها لجنة مجلس الشيوخ اتجه الر

أحد الخارجى ولكنها ال تطابق األصل ، وعدم وجود هذا األصل سيكون حائال دون تحقيق صحتها ، فإعطاؤها قوة األصل ينطوى على مجازفة . ورأى 

مراجع ع ذلك ، أنتكون للصورة الرسمية األصلية قوة مبدأ الثبوت بالكتابة . ولكن اللجنة عادت فأبقت النص بعد أن تبينت صحة حكمه من واقع الاألعضاء ، م

إليضاح ، وحذفت عبارة القانونية . ثم استبدلت فى البند )) ب (( عبارة )) الصورة األصلية التى أخذت منها (( بعبارة )) األصل الذى أخذت منه (( زيادة فى ا

. ووافق  959 )) كما يجوز للقاضى أن يأمر باحضارها (( كما أضاقت كلمة )) رسمية (( بعد كلمة )) صور (( في البنـد )) جـ (( . وأصبحت المادة رقمها

من التقنين الجديد منقولة عن المادة  959ة ( . هذا والماد 911ـ ص  919ص  1مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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(
2579

من التقنين المدنى القديم تنص على ما يأتى : )) إذا قدم الخصم صور سندات غير صورها الواجبة التنفيذ وهى صورها  192/151وكانت المادة ( 

ة بمعرفة أحد المأمورين العموميين ، فللقاضى النظر في درجة اعتماد تلك الصور ، وعلى كل حال األولى ، ولم يقدم األصل ، وكانت الصور المذكور محرر

 فانها تعتبر فى مقام مبادئ الثبوت بالكتابة (( . وسنبسط حكم هذا النص ونقارن ما بين التقنين القديم والحديث فيما يلي . 

(
2571

ـ إذا كان أصل السند الرسمى موجوداً ، فإن الصور الخطية والفوتوغرافية التى نقلت منه  2:  1م  التقنينات العربية األخرى ـ قانون البينات السورى( 

ى ذلك أحد وصدرت على موظف عام في حدود اختصاصه تكو لها قوة السند الرسمى األصلى بالقدر الذى يعترف فيه بمطابقة الصورة لألصل ، ما لم ينازع ف

: إذا لم يوجد أصل السند الرسمى ، كانت الصورة الخطية أو الفوتوغرافية حجة على الوحه اآلتى  7الصورة على األصل ـ م الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع 

يكون : ا ـ يكون للصورة األولى قوة األصل إذا صدرت من موظزف عام مختص وكان مظهرها الخارجى ال يتطرق معه الشك فى مطابقتها لألصل . ب ـ و

و الفوتوغرافية المأخوذة من الصورة األولى نفس القوة إذا صدرت من موظف عام مختص يصادق على مطابقتها لألصل الذى أخذت منه . للصورة الخطية أ

خوذة عن ويكون لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة هذه الصورة على الصورة األولى على أن تتم المراجعة فى مواجهة الخصوم . جـ  ـ أما الصورة المأ

 ة الثانية فيمكن االستئناس بها تبعاً للظروف . الصور

: إن إبراز نسخة من السند مع وجود السند األصلى ال يغنى عن إبراز هذا السند ، إذ أنه يجوز  219ـ م  تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى 

: إن إدراج السند الرسمى فى السجالت  219: إذ فقد السند األصلى يستعاض عنه بالنسخة الرسمية ـ م  215التشبث بإبراز السند األصلى فى كل حين ـ م 

اية بينة خجطية ، ويجب مع ذلك أن يثبت فقدان جميع األصول المحفوظة عند الكاتب العدل والمختصة بالسنة التى يظهر أن السند الرسمية ال يصلح إال كبد

ة ـ أن : إذا ظهر من نسهة السند فى الحالة المبينة فى المادة السابق 211أنشئ فى خاللها أو أن تقام البينة على أن فقدان أصل هذا السند نتج عن حادث خاص ـ 

 السند أنشئ بحضور شهود ، وجب دعوة هؤالء الشهود أمام القاضى . 

ـ إذا كان أصل السند موجوداً ، فإن صورته الرسمية ، خطية كانت أو فوتوغرافية ، الصادرة من موظف عام  2:  591ـ م  التقنين المدنى العراقى 

وتعتبر الصورة مطابقة لألصل ، ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع ـ  1مختص ، تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة لألصل . 

، إذا لم يوجد السند الرسمى ، كانت الصورة حجة على الوجه اآلتى : ا ـ يكون للصورة الرسمية األصلية ، تنفيذية كانت أو غير  599الصورة على األصل ـ م 

هرها الخارجى ال يسمح بالشك فى مطابقتها لألصل . ب ـ وتكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة األصلية الحجية تنفيذية ، حجية األصل إذا كان مظ

ن الصور األصلية ذاتها . ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين مراجعتها على األصل الذى أخذت منه . جـ   ـ أما ما يؤخذ من صور للصورة المأخوذة م

: الوثائق الرسمية ، كالبراءات والقوانين واإلرادات الملكية وشهادات االختراع والعالمة الفارقة  595به إال لمجرد االستئناس تبعاً للظروف ـ م فال يعتد 

 ما لم يطعن فيها بالتزوير . والجنسية وأحكام المحاكم وسجالت التسوية وسنداتها وسجالت الطابو الدائمية وسنداتها ، تكون حجة على الناس كافة بما دون بها ، 

 من التقنين المدنى المصرى .  959و  951: مطابقتان للمادتين  979و  915: م  التقنين المدنى للملكة الليبة المتحدة 

دا فروقاً بسيطة ويتبين من مطالعة هذه النصوص أن أحكام التقنينات العربية األخرى فى هذه المسألة تطابق أحكام التقنين المصرى ، وذلك فيما ع 

 فى التقنين اللبنانى . 

(
2571

: إذا كان أصل السند باقياً ، فال يكون لصوره من الحجية إال بما ورد فى األصل ، ويجوز دائماً المطالبة بابراز األصل  295ـ م  التقنين المدنى الفرنسى( 

بالنسبة ـ يكون للصور التنفيذية أو الصور األولى حجية السند األصلى . وكذلك الحال  2: إذا فقد أصل السند ، كانت الصور حجة على الوجه اآلتى :  2999: 

اضى إلى الصور التى أمر بأخذها القاضى بحضور أصحاب الشأن أو بعد دعوتهم للحضور ، وبالنسبة إلى الصور التى أخذت بحضور أصحاب الشأن وبتر

سند بواسطة الموثق ـ الصور التى أخذت ، بعد تسليم الصور التنفيذية أو الصور األولى ، ومن غير أمر القاضى أو تراضى الخصوم ، من أصل ال 1منهم . 

ن تكون قديمة . الذى تلقاها أو أحد من خلفائه أو موظف عام يحفظ بحكم وظيفته أصول السندات ، يجوز أن تكون لها حجية األصل ، إذا فقد األصل ، بشرط أ

ـ إذا كانت الصور  9 تصلح إال مبدأ ثبوت بالكتابة . وتعتبر قديمة إذا كان قد مضى عليها أكثر من ثالثين سنة . فإن كان قد مضى عليها أقل من ثالثين سنة ، فال

مهما كانت قدمية ، المأخوذة من أصل السند لم يأخذه الموثق الذى تلقاها أو أحد من خلفائه أو موظف عام يحفظ بحكم وظيفته أصول السندات ، فهى ال تصلح ، 
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 ـ األصل والصورة :  97

وتعرض هذه النصوص لحجية صور الورقة الرسمية . ذلك أن كل ما قدمناه فى حجية الورقة الرسمية إنما يرد فى حجية 

رة أن األصل هو الذى يحمل التوقيعات إذ أن جميع من وقعوا الورقة أصل الورقة ال فى حجية صورها . والرفق بين األصل والصو

الرسمية إنما وقعوا على األصل ، هذا إلى أن األصل هو الورقة بعينها التى صدرت من الموثق . أما صورة الورقة الرسمية فهى ال 

وظف عام مختص ، فهى من هذه الناحية تحمل التوقيعات وليست هى التى صدرت من الموثق ، بل هى منقولة عن األصل بواسطة م

ورقة رسمية ولكن رسميتها فى أنها صورة ال فى أنها أصل 
(2577)

. والمفروض أنها مطابقة لألصل مطابقة تامة ، بما ورد فى  

 األصل من بيانات وما يحمله من توقيعات . 

رسمية ، بل لعل الصورة  219$وال فرق بين الصورة الخطية والصورة الفوتوغرافية ما دامـت كلتاهمـا صـورة  

الفوتوغرافية هى األدق من الناحية الفعلية
(2575 )

 . 

 أما إذا كانت صورة الورقة الرسمية ليست هى ذاتها صورة رسمية بل صورة عرفية ، فليست لها أية حجية  

كان األصل موجوداً  وتقل حجية الصورة الرسمية عن حجية األصل . ولبيان ذلك يجب أن نميز بين فرضين : )أوال( إذا 

)ثانياً( إذا كان األصل غير موجود
(2559 )

 . 

 ـ حجة الصورة إذا كان األصل موجوداً :  98 

بينا فيما تقدم أن أصل الورقة الرسمية يبقى محفوظاً فى مكتب التوثيق الذى وثق الورقة . ومن ثم كانت الحالة الغالبة فى حجية 

 ، إذ قل أن ينعدم هذا األصل .  اصورة هى حالة ما إذا كان األصل موجوداً 

                                                                                                                                                                    
من التقنين المدنى الفرنسى . وهى تقابل المادة  2991تبعاً للظروف . ) انظر أيضاً المادة  ـ أما صور الصور فيجوز االستئناس بها 5إال مبدأ ثبوت بالكتابة . 

 من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى ، وقد تقدم ذكرها ( .  211

 وهذا هو األصل الفرنسى لهذه النصوص :  

Art.  1334:  Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, don’t sa 

representation peut tougours etre exigee.                                                                                                

Art.  L335:  Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi    d'apres les distinctions suivantes:                        

                                     

Lo. Les grosses ou primieres expeditions font sq meme foi que l'original , ll en est de meme des copies qui ont ete tirees 

par l'autorite du magistrat, parties presentes ou dument appelees, ou de celles qui ont ete tirees en presence des parties et 

de leur consentiment reciprogue.     2o.  Les copies qui, sans l'autorite du magistrate, ou sans le consentement des parties, 

et depuis la deliverance des grosses ou primieres expeditions, auront ete tirees sur la minute de l'acte par le notaire aui l'a 

recu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics publics qui, en cette qualite, sont depositaires des minutes, 

peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand dlles sont anciennes Elles sont considerees comme anciennes quand 

elles ont plus de trente ans.  Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent server aue de commencement de prevue par 

ecrit.                                   

        3o.  L orsque les copies tirees sur la minute d'un acte ne l'auront pas ete par le notaire aui l'a recu, ou par l'um de ses 

successeurs ou par officiers publics qui, en cette qualite, sont depositaires des minutes, elles ne peuvent server, quelle que 

soit leur anciennete, que de commencement de preuves par ecrit.                                                        

 4o.  Les copies des copies pourront, suivant les circonstances, etre considerees comme simples renseignements.  

                                 

(
2577

األصلية  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : )) واألصل في حجية الورقة الرسمية أن تكون قاصرة على نسخها( 

فيذية والصور األولى ال تكون من التقنين الهولندى . ويتفرع على ذلك أن الصور الخطية أو الشمسية والصور التن 2519، كما تقضى بذلك صراحة المادة 

بالقدر الذى يعترف بذاتها حجة فى اإلثبات ، مع أن موظفاً عاماً يستوثق من مطابقتها لألصل . ولهذه العلة ذكر النص على وجه التحديد أن الصور تكون حجة 

صورة على األصل فى مواجهة الطرف اآلخر . ومؤدى هذا أن فيه بمطابقتها لألصل ، مع مراعاة القيد اآلتى : فلذى الشأن من الطرفين أن يطلب مراجعة ال

 ( .  912ص  9مجرد إنكار مطابقة الصورة لألصل يكفى لإللزام بتقديم األصل ولو لم يكن هذا اإلنكار معززاً بدليل (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

أجاز له ذلك ، فجعل استحضار األصل محال لتقديره . ولكن المشروع والمشروع التمهيدى ـ كما رأينا ـ لم يلزم القاضى باستحضار األصل ، بل  

 النهائى جعل استحضار األصل لزاماً على القاضى . 

(
2575

وغرافية ( وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : )) ويراعى أن النص سوى فى الحكم بين الصور الشمسية ) الفوت( 

من التقنين المركشى على  559خطية إزاء شيوع الركون إلى طريقة التصوير الشمسى بالنسبة لألوراق الرسمية فى مصر . وقد قضت المادة والصور ال

 ( .  912ـ ص  919ص  9انسحاب الحكم نفسه على الصورة الشمسية لألوراق المنقولة عن األصل (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
2559

فصارت : )) إذا لم يوجد أصل الورقة الرسمية ((  959فقوداً ، ما دام أن تقديمه متعذر . ومن هنا عدلت العبارة التى في صدر المادة حتى ولو لم يكن م( 

 ( .  919ص  9، وكانت فى المشروع التمهيدى : )) أما إذا فقد األصل (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

( أن يكون أصل الورقة الرسمية موجوداً حتى يمكن الرجوع إليه عند الحاجة . 2وإذن يشترط لقيام هذا الفرض شرطان : ) 

( أن تكون الورقة التى يحتج بها ليست هى هذا األصل ، بل صورة من األصل . ولكن يشترط فى هذه الصورة أن تكون صورة 1)

، فلو كانت صورة عرفية فال يعتد بها كما قدمنا . ويكفى أن تكون صورة رسمية ، دون حاجة إلى أن تكون صورة مأخوذة  رسمية

أوتكون  (grosse)من األصل بطريق مباشر . فقد تكون مأخوذة مباشرة من األصل ، وفى هذه الحالة قد تكون هى الصورة التنفيذية 

قد تكون مأخوذة من صورة مأخوذة من األصل ، أو من صورة مأخوذة عن صورة من . و (expedition)صورة أولى بسيطة 

موجوداً فإنه يكفى فى الصورة  (minute)األصل ، أياً كان عدد الصور الرسمية التى توسطت بينها وبين األصل . فما دام األصل 

 أن تكون صورة رسمية فحسب ، إذ يمكن دائماً مضاهاتها على األصل . 

وافر هذان الشرطان ، كان للصورة الرسمية ، خطية كانت أو فوتوغرافية، حجية فى اإلثبات بفضل قرينة قانونية ومتى ت 

، إذ قضى هذا النص بأن )) تعتبر الصورة مطابقة لألصل ، ما لم ينازع فى ذلك أحد الطرفين 959وردت في الفقرة الثانية من المادة 

 ألصل (( . ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على ا

 ومن ذلك يتبين أن القرينة هنا قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس .  

فهى أوال قرينة قانونية على المطابقة . وصاحب المصلحة يقتصر على تقديم الصورة . وهى التى تكون معه غالباً ، دون  

ن أى تحقيق ، ويجعل لها حجية اإلثبات التى لألصل األصل المودع فى مكتب التوثيق . وعند ذلك يعتبرها القاضى مطابقة لألصل دو

على التفصيل الذى قدمناه . ولكن الحجية هنا إنما تأتى من افتراض مطابقة الصورة لألصل ، فهى إذن حجية مستمدة من األصل ال 

 من الصورة . 

المنازعة يكفى إلسقاط القرينة وهى ثانياً قرينة قابلة إلثبات العكس . فللخصم أن ينازع فى مطابقتها لألصل . ومجرد 
(2552 )

 . 

مطابقة الصورة المقدمة ألصلها . وتصدر لهذا الغرض قراراً بضم األصل إلى ملف  219وعند ذلك يتعين على المحكمة تحقيق $

ى الدعوى ، وينتقل القاضى المنتدب إلى مكتب التوثيق ، ويحرر بحضوره صور مطابقة لألصل ويحرر بذيلها محضر يوقعه القاض

والموثق وكاتب المحكمة ، ثم يضم األصل إلى ملف النزاع ، وتقوم الصورة مقام األصل إلى ملف الدعوى أمكن للمحكمة مضاهاة 

 الصورة عليه ، فان وجدت مطابقة لألصل ثبتت لها حجيته ، وإال استبعدت وبقى األصل هو المستند فى الدعوى بحجيته المعروفة . 

حجية الصورة الرسمية إذا كان األصل موجوداً هو ما كان متبعاً دون نص فى التقنين المدنى  وهذا الذى قررناه فى شأن 

السابق
(2551 )

 . 

                                                 
(

2552
، على ما رأينا ، يجرى على الوجه اآلتى : )) ويجوز لكل من الطرفين أن يطلب مراجعة  999الثانية من المادة وقد كان المشروع التمهيدى فى الفقرة ( 

طابقة ال يكفى الصورة على األصل ، على أن يتم ذلك فى مواجهتهما . وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يأمر باستحضار األصل (( . فمجرد المنازعة فى الم

بل يترك ذلك إلى تقدير القاضى ، فأن رأى استبقاء القرينة قائمة دون مضاهاة فعل ، وإال استحضر األصل وضاهى عليه الصورة . وفى هذا  إلسقاط القرينة ،

بقة لألصل ها مطاالمعنى تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ما يأتى : )) بيد أن العمل جرى على االعتداء بحجية الصور الخطية والشمسية واعتبار

. على أن المشروع  متى انتفت كل شبهة فى حقيقة هذه المطابقة . فليست قيمة هذه الصور فى اإلثبات بموقوتة أو مغياة بمجرد المنازعة فى مطابقتها ألصولها

المتقدم ذكرها على أنه ) يجوز للقاضى أن يأمر قصد إلى تحامى استغالل مجرد اإلنكار فى إطالة أمد الخصومات واللدد فيها ، فنص فى الفقرة الثانية من المادة 

شمسية أو الخطية باستحضار األصل ( . فللقاضى والحال هذه سلطة تقدير جدية اإلنكار ، دون أن يخل ذلك بواجه فى االعتداء بما لمن يحتج عليه بالصورة ال

ار ال يقصد منه إال إلى إطالة أمد النزاع ، كان للقاضى أال يأمر باستحضار من حق غير منازع فى المطالبة بتقديم األصل . فإذا انتفى كل شك فى أن اإلنك

ن أسباب األصل . وليس فى أن من األنسب تخويل القاضى سلطة التقدير فى هذا الشأن ، وال سيما أن شيوع طريقة التصوير الشمسى يقضى على الكثير م

 ( .  912ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية الخطأ فى الصور التى تنقل بالخط أو باآللة الكاتبة (( 

بمجرد وقد رأينا أن المشروع النهائى أدخل تعديال على المشروع التمهيدى فى هذه المسألة ، وجعل لزاماً على القاضى استحضار األصل للمضاهاة  

منطقى : إن االحتجاج بورقة ، ولو كانت رسمية ، على خصم إنما منازعة الخصم فى المطابقة . وبهذا المعنى صدر التقنين الجديد . وبوجه هذا الرأى اعتبار 

استحضاره ، يكون بتوقيع هذا الخصم عليها ، والصورة ال تحمل هذا التوقيع ، والذى يحمل التوقيع هو األصل ، فما دام األصل موجوداً ، وطلب الخصم 

ة عليه . حتى إذا تبين من المضاهاة مطابقة الصورة لألصل ، فاألصل ال الصورة فاألصل وحده هو الذى يحتج به عليه ، ووجب استحضاره لمضاهاة الصور

 هو الذى يحتج به على الخصم فالحجية إذن ، حتى عند مطابقة الصورة لألصل ، إنما تثبت لألصل دون الصورة كما قدمنا . 

(
2551

)) وقد رأينا فيما قدمناه أن ذوى الشأن فى الورقة الرسمية ال يحصلون إال وقد ورد فى الموجز للمؤلف شرحاً للتقنين القديم فى هذا الصدد ما يأتى : ( 

م الخصم بمطابقة على صور منها ، أما األصل فيبقى محفوظاً في قلم كتاب المحكمة . فإذا كان األصل موجوداً لم تقم الصورة مقامه فى اإلثبات إال إذا سل

ع إلى األصل وهو وحده الذى يحمل توقيعه ، أجيب إلى طلبه ، وانتدبت المحكمة قاضياً الستالم األصل مع الصورة لألصل . فإذا لم يسلم بذلك ، وطلب الرجو

( . وواضح ما ورد فى الموجز أن الصورة تنتفع  111ـ ص  112ص  115كتابة صورة منه توضع مكان األصل مؤقتاً حتى يرد األصل (( . ) الموجز فقرة 

، وتنتفى هذه القرينة بمجرد إنكار الخصم مطابقة الصورة لألصل ، وعندئذ يؤتى باألصل لمضاهاة الصورة عليه . والحجية ، بادئ ذى بدء بقرينة المطابقة 

 12م  2557ديسمبر سنة  12حتى عند التحقق من المطابقة ، إنما تثبت ، فى التقنين القديم كما فى التقنين الجديد ، لألصل ال للصورة ) قارن استئناف مختلط 

 ( .  91ص 

 ( .  2557فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  115ص  119فقرة  21وهذا هو أيضاً حكم القانون المدنى الفرنسى ) أوبرى ورو  
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 ـ حجية الصورة إذا كان األصل غير موجود : 99

 ( حالة الصور الرسمية األصلية ، أى الصور الرسمية المأخوذة2( بين حاالت ثالث : )959هذا يميز التقنين المدنى الجديد )م  

( حالة الصور الرسمية المأخوذة من 9( حالة الصور الرسمية المأخوذة من الصور الرسمية األصلية )1مباشرة من األصل . )

 الصور الرسمية للصور الرسمية األصلية . 

كمة الذى وأصل الورقة الرسمية ال يفقد إال نادراً كما قدمنا ، إذ هو دائماً محفوظ فى مكتب التوثيق أو فى قلم كتاب المح 

وثقه وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . ولكن يقع أن يفقد األصل إذا قدم العهد به ، أو قبل ذلك بسبب حريق أو سرقة أو أى عارض آخر . 

ويقع على الخصم المتمسك بالصورة عبء إثبات فقد األصل
(2559)

  . 

 ـ حجية الصور الرسمية األصلية :  111 

وتشمل : )أوال( الصورة التنفيذية ، وهى  (original, minute)تنقل مباشرة من األصل  وهذه كما قدمنا الصور الرسمية التى

الصورة الرسمية التى تنقل مباشرة من األصل وتوضع عليها الصيغة التنفيذية ، وال تعطى إال ألصحاب الشأن ، ومرة واحدة ، فال 

ألنها  (grosse)قانون التوثيق ( . ويسميها الفرنسيون  5عجلة ) م يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية إال بقرار من قاضى األمور المست

 premiere)تكتب بحروف مكبرة ، بخالف األصل والصور األخرى فهى تكتب بحروف عادية . ) ثانياً ( الصورة األصلية األولى 
expedition) يها الصيغة التنفيذية . وهى ال ، وهى التى تنقل من األصل عقب التوثيق إلعطائها لذوى الشأن دون أن توضع عل

تعطى إال لذى شأن
(2555)

الئحة قانون  25قانون التوثيق و م  7، ويؤشر الموثق بالتسليم فى أصل المحرر ويوقع هذا التأشير ) م 

نقل إال بعد ، وتنقل هى أيضاً مباشرة من األصل ، ولكنها ال ت (simple expedition)التوثيق ( . ) ثالثاً ( الصورة األصلية البسيطة 

التوثيق بمدة من الزمن . ويجوز دائماً إعطاؤها لذوى الشأن . وال يجوز إعطاؤها للغير إال بعد الحصول على إذن من قاضى األمور 

قانون التوثيق ( . ) رابعاً ( الصورة الرسمية التى تحرر بحضور القاضى  7الوقتية بالمحكمةالتى يقع مكتب التوثيق فى دائرتها ) م 

نتدب عند صدور قرار من سلطة قضائية بضم األصل إلى ملف الدعوى . وهو صورة تحرر مطابقة لألصل ، ويحرر بذيلها الم

 قانون التوثيق ( .  1فقرة  29محضر يوقعه القاضى والموثق وكاتب المحكمة ، وتقوم مقام األصل إلى حين رده كما سبق القول ) م 

يعاً حجية واحدة هى حجية األصل المفقود ، وذلك متى كان مظهرها الخارجى ال هذه كلها صور رسمية أصلية ، ولها جم 

يسمح بالشك فى مطابقتها لألصل
(2559)

قد عبث بها ، كما إذا  . أما إذا كان المظهر الخارجى للصورة يبعث على الشك فى أن يكون  

الةوجد كشط أو محو أو تحشير أو نحو ذلك ، فان الصورة تسقط حجيتها فى هذه الح
(2551)

  . 

                                                 
(

2559
)  (( وفى هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : )) يقع على من يتمسك بالصور الخطية أو الشمسية عبء إقامة الدليل على فقد األصل( 

 ( .  919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

(
2555

محال للتنفيذ  وعقب التوثيق كما قدمنا . وال توضع عليها الصيغة التنفيذية ، إما ألن ذا الشأن ال حاجة به للتنفيذ ، وإما ألن موضوع الورقة ال يدع( 

 كالتوكيل الرسمى . 

(
2559

( ، ونفى أن يكون المقصود من  15ـ ص  11مكررة ص  991وهذا هو الرأى الذى ذهب إليه األستاذ سليمان مرقس فى كتابه أصول اإلثبات ) فقرة ( 

م ، بل جعل النص يع (premiere expedition)والصورة األصلية األولى  (grosse)النص االقتصار ، فى إعطاء حجية األصل ، على الصورة التنفيذية 

، والصورة الرسمية التى تحرر بضور التقاضى المنتدب عند صدور قرار من سلطة قضائية بضم األصل  (simple expedition)الصورة األصلية البسيطة 

ة فى النص عبارة عامة إلى ملف الدعوى . وهذا الرأى فى نظرنا هو الصحيح ، فإن عبارة )) الصور الرسمية األصلية ، تنفيذية كانت أو غير تنفيذية (( الوارد

. )أنظر أيضاً فى هذا  تشمل هذه الحاالت جميعاً . وال يوجد ما يبرر قصرها على الحالتين األوليين ـ الصورة التنفيذية والصورة األصلية األولى ـ دون غيرهما

 ( .  59المعنى الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة 

( هذه العبارة على الحالتين األوليين )الصور التنفيذية والصورة الرسمية األولى (  211ـ فقرة  211اإلثبات ذ فقرة  وقد قصر األستاذ أحمد نشأت ) 

نص انظر ص ، وأخرج من النص حالة الصورة األصلية البسيطة ـ والظاهر أنه يرى وجوب اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة عن طريق االجتهاد ال عن طريق ال

رج حالة الصورة الرسمية التى تحرر بحضور القاضى المنتدب ورجع فيها إلى المادة العاشرة من قانون التوثيق وتنص صراحة على أن تقوم ـ كما أخ 219

 الصورة مقام األصل لحين رده . 

ار التقنين الفرنسى ، يفرق بين الصورة وقد تأثر األستاذ أحمد نشأت فى رأيه هذا بما كان عليه التقنين القديم ، فسنرى أن هذا التقنين كان ، على غر 

 ينزل بها عن مرتبة األصلية األولى تنفيذية كانت أو غير تنفيذية فيوليها حجية األصل ، وبين الصورة األصلية البسيطة فال يوليها حتما حجية األصل ولكن ال

ا ثالثون سنة وإال فهى مبدأ ثبوت بالكتابة ( . وقد كان النص العربى للمشروع مبدأ الثبوت بالكتابة )وفى التقنين الفرنسى تكون لها حجية األصل إذا مضى عليه

من هذا المشروع ـ وهى أصل  991ـ يؤيد هذا الرأى . فقد وردت المادة  15التمهيدى ـ كما الحظ بحق األستاذ سليمان مرقس فى كتابـه أصـول اإلثبـات ص 

التنفيذية أو للصورة األولى حجية األصل (( ، ) أنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى  ـ على الوجه اآلتى : )) يكون للصورة 959المادة 

 Les grosses et toutes expeditions font la meme foi( ، وكان هذا يغاير األصل الفرنسى للنص وهو :  919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

que l'original :  الصور األصلية حجية األصل ، وهذا نقال عن لكل نص الفرنسى بين صورة أصلية أولى وصورة أصلية بسيطة ، بل جعل فلم يفرق هذا ال

هناك  من المشروع الفرنسى اإليطالى كما سبق القول . وقد عدل النص العربى فى لجنة المراجعة ـ كما رأينا ـ فأصبح األصل (( . ومن ثم لم يعد 152المادة 

 بين الصورة األصلية األولى والصورة األصلية البسيطة ، فكالهما له حجية األص . محل للتمييز 
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 الفهرس العام

ويتبين من ذلك أن الصورة الرسمية األصلية سليمة المظهر الخارجى تكون لها حجية األصل على النحو الذى قدمناه . وتستمد هذه 

الحجية ، ال من األصل فهو غير موجود فرضاً ، بل منها ذاتها
(2551)

، وذلك بالرغم من أنها ال تحمل توقيع الخصم وال تمكن  

المفقود . ومن ثم ندرك ما ينطوى عليه هذا الحكم من جرأة . ومن أجل هذا اتجه رأى لجنة مجلس الشيوخ فى مضاهاتها على األصل 

 البداية إلى استبعاد ، )) ألن فى بقائه خطورة إذ قد تكون الورقة خالية من الشوائب فى مظهرها 

 

دون تحقيق صحتها ، وإعطاؤها قوة األصل فيه  األصل سيكون حائال 215الخارجى ولكنها ال تطابق األصل ، وعدم وجود هذا $

خطورة كبيرة (( . ولكن اللجنة عدلت عن هذا الرأة ، واستبقت الحكم بعد استيثاقها م أنه هو الحكم الصحيح ، وإن كان يعتبر استثناء 

من القواعد العامة
(2557 )

 . 

 ـ حجية الصور الرسمية المأخوذ من الصورة الرسمية األصلية :  111 

التى نقلت مباشرة من األصل ، بل هى صور رسمية نقلت من الصور  (expeditions)ليست الصور الرسمية األصلية  وهذه

 الرسمية األصلية . فهى ال تعتبر صوراً من األصل إال بطريق غير مباشر . 

، وبشرط أن تكون ولذلك ال يجوز أن تكون لها حجية أكبر من حجية الصور األصلية التى هى ليست إال صوراً منها  

الصور األصلية موجودة حتى إذا طلب أحد الطرفين مضاهاتها على أصلها أمكن ذلك . ومن ثم ال تكون للصورة المأخوذة من 

الصورة األصلية حجية مستمدة من ذاتها ، بل هى تقتصر على التمتع بقرينة المطابقة للصورة حجية مستمدة من ذاتها ، بل هى 

قرينة المطابقة للصورة األصلية ، وتنتفى القرينة بمجرد إنكار أحد الطرفين لهذه المطابقةتقتصر على التمتع ب
(2555 )

، وعندئذ يتعين 

إحضار الصورة األصلية للمضاهاة . فان وجدت الصورة الثانية مطابقة لها ، كانت لها حجيتها على التفصيل الذى قدمناه فى حجية 

تدمة كما قدمنا من الصورة األصلية ال من الصورة الثانية . أما إذا وجدت الصورة الثانية الصور األصلية ، ذلك أن هذه الحجية مس

 غير مطابقة للصورة األصلية ، استبعدت تلك واستبقيت الصورة األصلية وهى التى تكون لها الحجية فى كل حال . 

الثانية عليها. ونرى فى هذه الحالة ، أما بقى فرض ما إذا كانت الصورة األصلية غير موجودة فال تمكن مضاهاة الصورة  

 سكوت النص ، أال تكون للصورة الثانية حجية محددة ، وال 

 

شأن صور الصور المأخوذة من الصور األصلية ، وهى التى ننتقل اآلن  219يعتد بها إال لمجرد االستئناس ، شأنها فى ذلك $

إليها
(1999)

  . 

                                                                                                                                                                    
( ال يزال يفضل ـ من الناحية التشريعية ال من الناحية التفسيرية ـ للتشريع  2هامش رقم  17على أن األستاذ سليمان مرقس ) أصول اإلثبات ص  

يها حجية األصل ، والصورة األصلية البسيطة ، ويجعلها خاضعة لتقدير القاضى ، )) إذ يمكن ـ كما يقول ـ القائم ـ التمييز بين الصورة األصلية األولى ، ويول

 أن نتصور أن يتواطأ الموظف المختصى مع أحد ذوى الشأن ويعطيه صورة محورة من عقد رسمى محفوظ لديه ليست هى الصورة المحورة حجية األصل

ز إثبات عدم صحتها إال بالطعن بالتزوير (( . ومهما قيل من أن احتمال تواطؤ الموظف المختص يكون أكبر فى الصورة ويغطى ما وقع فيها من تحوير فال يج

 طريق الطعن بالتزوير . األصلية البسيطة منه فى الصورة األصلية األولى ، فال شك فى أن إثارة هذا التواطؤ ـ أياً كانت احتماالته ـ ال يجوز أن تكون إال عن 

(
2551

 وقد تكون ، تبعاً للظروف ، مبدأ ثبوت بالكتابة ، إذا توافرت فيها الشروط الواجبة لذلك . ( 

(
2551

 وذلك بخالف ما إذا كان األصل موجوداً ، فقد قدمنا أن الصورة تستمد حجيتها ال منها ذاتها بل من األصل الموجود . ( 

(
2557

  . وقد سبق ذكر ذلك . 111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ( 

(
2555

بندب ( يجيز أيضاً للقاضى ، من غير طلب الخصوم ، أن يأمر بإحضار الصورة األصلية للمضاهاة . ولكن  991وقد كان المشروع التمهيدى ) م ( 

 ( .  919وص  915ص  9المشروع النهائى خرج خلواً من هذا الجواز ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ) أنظر مجموعة األعمال التحضيرية 

(
1999

( أنه )) إذا كانت الصورة األصلية فى هذه الحالة قد فقدت كما فقد أصل الورقة الرسمية ، أمكن  19ويرى األستاذ سليمان مرقس ) أصول اإلثبات ص ( 

صورة األخيرة متى ( عليها ، فتكون لها حجية هذه ال2اعتبار الصورة غير األصلية بمثابة صورة أصلية من الصورة األصلية المفقودة وإجراء حكم الفقرة )

مماثل فى حال  كان مظهرها الخارجى ال يسمح بالشك فى مطابقتها لها (( . وال نميل لألخذ بهذا الرأى دون نص صريح يقضى به ، فقد رأينا أن األخذ بحكم

 تحديد حجية الصورة األصلية عند فقد األصل كان مستنداً إلى نص صريح ، وعد مع ذلك نصاً جرئياً . 

( أن الصورة الثانية فى هذه الحالة يجب أن يعترف لها بقيمة مبدأ الثبوت بالكتابة على األقل .  219فقرة  2ستاذ أحمد نشأتت ) اإلثبات ويرى األ 

 ( .  295وهذا هو أيضاً رأى األستاذ عبد المنعم فرج الصدة ) اإلثبات ص 

ذا كان صاحب الحق نفسه متعنتاً ال يريد تقديم المستند األصلى . وقد قضت محكمة وقد تقضى الظروف باعتبار الصورة الثانية إثباتاً كامال للحق إ 

العقد ) والتسجيل ذاته االستئناف المختلطة بأنه إذا رفض التاجر المفلس أن يقدم السند األصلى لعقد البيع الصادر له ، كان للسنديك أن يقدم صورة تسجيل هذا 

تكون إذن صورة للصورة األصلية ( مستنداً لحق التاجر المفلس فى ملكية الشئ المبيع إذا رفع الغير دعوى استحقاق صورة أصلية من السند األصلى فصورته 

 ( .  59ص  29م  2592يناير سنة  1يطالب بهذه الملكية ) استئناف مختلط 
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 ر األصلية : ـ حجية صور الصور المأخوذة من الصو 112 

وهنا تتعدد الحلقات ، وتنفرج المسافة ما بين الصورة واألصل . فالصورة التى يحتج بها ليست إال صورة لصورة مأخوذة من 

 الصورة األصلية ز فهى بالنسبة إلى األصل صورة الصورة ، أى الصورة الثالثة . 

فان كانت الصورة األصلية موجودة وجب اسحضارها ، وهى التى تثبت لها حجية األصل على التفصيل الذى قدمناه . بل  

إن الصورة الثالثة ال تتمتع بقرينة مطابقتها للصورة األصلية فانها تتمتع بقرينة مطابقتها لألصل ، وقد تقدم ذكر ذلك . وسواء كانت 

الثانية فى حالة وجود هذه أو غير مطابقة ، فهذا ال أهمية له ، بل ال فائدة من تحقيق هذه المطابقة .  الصورة الثالثة مطابقة للصورة

 والمهم هو مطابقة الصورة الثالثة للصورة األصلية إن وجدت هذه . 

 فان كانت الصورة األصلية هى أيضاً مفقودة كاألصل ، فان الصورة الثالثة ـ طابقت  

إال لمجرد االستئناس تبعاً للظروف ، باعتبارها مجرد  212م تطابق ـ ال تكون لها حجية ، وال يعتد بها $الصورة الثانية أو ل

قرينة
(1992 )

 فهى إذن ال تصلح حتى مبدأ ثبوت بالكتابة . 

ومن ثم يتبين أن الصورة الثالثة ـ ومن باب أولى أية صورة دونها 
(1991 )

ـ ال حجية لها فى ذاتها . فان وجدت الصورة 

صلية ، كانت الحجية لهذه الصورة . وإن كانت الصورة األصلية مفقودة ، سواء وجدت الصورة الثانية أو لم توجد ، فال يعتد األ

بالصورة الثالثة إلال لمجرد االستئناس كما قدمنا
(1999 )

 . 

 ـ أحكام التقنين المدنى السابق :  113 

تنص على أنه : )) إذا قدم الخصم  192/151ذه المسألة . فقد كانت المادة أما التقنين المدنى السابق فقد تضمن نصاً واحداً فى ه

صور سندات غير صروها الواجبة التنفيذ وهى صورها األولى ، ولم يقدم األصل ، وكانت الصور المذكورة محررة بمعرفة أحد 

ا تعتبر فى مقام مبادئ الثبوت بالكتابة (( . المأمورين العمومين ، فللقاضى النظر في درجة اعتماد تلك الصور . وعلى كل حال فانه

 والنص الفرنسى لهذه المادة فى القانون األهلى أدق من هذا النص العربى ، فقد كان يجرى على الوجه اآلتى .

''La valeur probante des copies de titres autres que les  expeditions ececutoires ou premieres 
expeditions, quand ces copies auront ete faites par des officieres publics, sera appreciee par le 

juge si l'original n'est pas represente , ces copies vaudront au moins un commencement de prevue 
par  ecrit".                                                  ة بين النصين العربى والفرنسى أن هناك خالفاً ويتبين من المقابل

صورها الواجبة التنفيذ وهى  211فيما بينهما . فالنص العربى يجعل الصور التنفيذية هى الصور األولى ، إذ يقول : )) غير $

 Ecpeditions executoires)صورها األولى (( . أما النص الفرنسى فيجعل الصور األولى شيئاً غير الصور التنفيذية ، إذ يقول 
ou premieres expeditions)  والصحيح هو النص الفرنسى ، فالصور األولى ، كما تكون صوراً تنفيذية ، قد تكون صوراً غير

تنفيذية ، وقد سبق ذكر ذلك ، والتقنين المدنى الفرنسى ، وهو األصل الذى نقل عنه التقنين المدنى السابق ، صريح فى هذا 

التمييز
(1995 )

( حالة االحتجاج بالصورة 2جب إذن األخذ بالنص الفرنسى للتقنين المدنى السابق . وهو يميز بين حالتين : ). في

                                                 
(

1992
 .  919ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية ( 

(
1991

ويدخل فى ذلك أية صورة أخذت ، مباشرة أو بطريق غير مباشر ، من صورة مأخوذة من صورة للصورة األصلية ، مهما تعددت التى تفصل ما بين ( 

 األصل والصورة التى يراد االحتجاج بها . 

(
1999

ل المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى بعد ذلك ما يأتى : ( ـ هذا وتقو 295وهذا هو الرأى الذى يقول به األستاذ عبد المنعم فرج الصدة ) اإلثبات ص ( 

شق الذى ينقل )) أما المقتطفات والمستخرجات والصور الجزئية فللقاضى سلطة تقديرها . وغنى عن البيان أن هذه المقتطفات والصور تقتصر قيمتها على ال

 ( .  919ص  9فيها عن األصل (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
1995

( الصورة 2وقد تقدم ذكرها ( بأنه إذا لم يوجد األصل ، فإن الصور التى تكون لها حجية األصل هى : ) 2999قضى التقنين المدنى الفرنسى ) م وي( 

د ( الصورة األصلية المحررة بأمر القاضى فى حضور أصحاب الشأن أو بع9. ) (premiere expedition)( الصورة األولى 1. ) (grosse)التنفيذية 

( الصورة األصلية المحررة بغير أمر القاضى وبغير تراضى 9( الصورة األصلية المحررة فى حضور أصحاب الشأن وبتراضيهم . )5دعوتهم للحضور )

. ، أو موظف عام مختص ، وكانت قديمة أى مضى على تحريرها أكثر من ثالثين سنة  (notaire)الخصوم وفى غير حضورهم إذا أخذت بواسطة الموثق 

( الصورة األصلية المحررة على الوجه المتقدم الذكر فى الطائفة الخامسة من الصور 2وهناك صور أصلية ال تكون قيمتها إال مبدأ ثبوت بالكتابة ، وهى : )

تى حررها غير الموثق وغير ( الصورة األصلية ال1التى تكون لها حجية األصل إذا لم تكن الصورة قديمة ، أى لم يمض على تحريرها أكثر من ثالثين سنة )

 الموظف العام مهما يكن تاريخ تحريرها . 

( صورة التسجيل فى الورقة المسجلة ، وتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة وذلك قبل 2أما صور الصور فال يعتد بها إال لالستئناس . ويستثنى من ذلك : ) 

مرافعات فرنسى ( . فهذه صورة من  755أصل ثان بأمر رئيس المحكمة المدنية ) م ( إذا حررت صورة تنفيذية ثانية أو 1) 2512يولية سنة  12قانون 

 ( .  551ـ ص  551ص  2555ـ فقرة ب 2557فقرة  1الصورة ولكن لها حجية األصل )أنظر بالنيول وريبير وجابولد 
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التنفيذية أو بالصورة األولى غير التنفيذية ، وسكوت التقنين عن حكم هذه الحالة معناه أن لكل من الصورتين حجية األصل
(1999 )

(1 )

صورة أصلية غير الصورة التنفيذية وغير الصورة األولى ، وفى هذه الحالة ينظر حالة االحتجاج بصورة أصلية بسيطة ، أى ب

 القاضى فى تقدير قمتها وال ينزل بها عن مرتبة مبدأ الثبوت بالكتابة ، أى قد يعتبرها دليال كامال ، وقد يعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة

يستكمل بالبينة أو بالقرائن
(1991 )

. 

للحالتين األخريين اللتين عرض لها التقنين الجديد : الصورة الثانية والصورة الثالثة . ويبدو أن الصورة ولم يعرض التقنين السابق 

الثانية فى التقنين السابق ـ وهى صورة الصورة األصلية ـ كانت لها حجية الصورة األصلية على التفصيل المتقدم فى هذا التقنين 

تكون صورتها مطابقة لها ، إذ ليس فى هذا إال تطبيق للقواعد العام وهى نفس القواعد بشرط أن تكون الصورة األصلية موجودة وأن 

التى قررها التقنين الجديد . أما الصورة الثالثة ، وهى صورة الصورة األصلية ، فتقتصر قيمتها على مجرد االستئناس بها كقرنية 

لها ال لصورة صورتها . وهذا هو أيضاً تطبيق للقواعد العامة ، وقد بسيطة ، وذلك ما لم توجد الصورة األصلية فتكون عندئذ الحجية 

قرر التقنين الجديد هذا الحكم كما رأينا
(1991 )

 . 

 simple)ويتبين من ذلك أنه ال يوجد خالف بين التقنين الجديد والتقنين إال فى حالة واحدة ، هى حالة الصورة األصلية البسيطة 
expedition) ى التقنين الجديد تكون لهذه الصورة حجية األصل إذا كان مظهرها الخارجى ال يسمح بالشك فى عند فقد األصل . فف

 مطابقتها لألصل ، أما فى التقنين القديم فقد يكون لهذه الصورة حجية األصل وقد تنزل إلى مرتبة إلى مرتبة مبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً 

من شهر  29ن الذى أخذت الصورة األصلية البسيطة فى ظله ، فان أخذت قبل لتقدير القاضى . والقانون الذى يسرى هو القانو

 سرى التقنين القديم ، وإال فالتقنين الجديد هو الذى يسرى .  2555أكتوبر سنة 

 

 األوراق العرفية - الفصل الثاني

 ـ األوراق العرفية المعدة لإلثبات واألوراق العرفية غير المعدة لإلثبات 114 

 قسيم األوراق العرفية التى تكون لها حجية فى اإلثبات إلى قسمين : : يمكن ت 

ولذلك تكون موقعة ممن  (preuves preconstituees))القسم األول( أوراق أعـدت مقدمـاً لإلثبـات ، فهـى أدلـة مهيأة  

 هى حجة عليه . 

حجية فى اإلثبات إلى مدى معين ، فهى أدلة عارضة  )والقسم الثاني( أوراق لم تعد مقدماً لألثبات ، ولكن القانون يجعل لها 

(preuves casuelles)  وأكثر هذه األوراق ال تكون موقعة ممن هى حجة عليه ، وذلك كدفاتر التجار والدفاتر واألوراق المنزلية .

. وبعضها قد يكون موقعاً وان لم يعد فى األصل لألثبات ، وذلك كالرسائل وأصول البرقيات
(1997 )

 . 

 نتكلم فى كل من هذيه القسمين من األوراق . و 

                                                 
(

1999
 991/ 119دخ تسلمهما األصل إلجراء المضاهاة ) م وكذلك تثبت حجية األصل للصورة التى يوقعها القاضى وكاتب الجلسة مع كاتب التوثيق عن( 

 مرافعات قديم ( . 

(
1991

ـ األستاذ عبد  11ـ ص  15ص  91ـ األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  211ـ ص  212ص  211فقرة  2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات ( 

من التقنين المدنى السابق ، ما يأتى : )) أما إذا فقد  151/ 192د ورد فيه ، تفسيراً للمادة ـ قارن الموجز للمؤلف ، وق 59المنعم فرج  الصدة فى اإلثبات فقرة 

، وهى الصورة األولى التى يحصل عليها الخصوم وعليها الصيغة التنفيذية ، تقوم مقام األصل فى اإلثبات . وكذلك  (grosse)األصل ، فإن الصورة التنفيذية 

التى وضعت مكان األصل مؤقتاً عند أخذ األصل للرجوع إليه كما رأينا وذلك إذا ضاع األصل . أما الصور األخرى غير  تقوم مقام األصل تلك الصورة

، فقد يعتبرها على األقل مبدأ ثبوت بالكتابة (( ) الموجز ص  192/151فللقاضى النظر فى درجة اعتمادها كما تقرر ذلك المادتان  (ecpeditions)التنفيذية 

حجية األصل ونستدرك على ما جاء فى الموجز أنه أغفل ذكر الصورة األولى إذا لم تكن هى الصورة التنفيذية ، فهذه ، فى التقنين السابق ، كانت لها  ( . 111

صورة األولى ، أننا اتبعنا فى عدم شأنها فى ذلك شأن الصورة األولى التنفيذية . والسبب فى أننا لم نر ، فى )) الموجز (( ، التمييز ما بين الصورة التنفيذية وال

( ـ أنظر أيضاً فى عدم التمييز بين الشيئين : كوالن  919فقرة  25( ولوران ) جزء  2فقرة  2999التمييز بينهما رأياً قديماً قال به الرومبيير ) جزء رابع م 

 ( .  1552فقرة  5ـ بودرى وبارد  592ص  591فقرة  1وكابيتان 

(
1991

ـ وغنى عن البيان أن األصل إذا كان موجوداً ، فى التقنين المدنى السابق ، فإن  219ـ ص  211ص  219فقرة  2مد نشأت فى اإلثبات قارن االستاذ أح( 

عن حكم  الحجية تنحصر فيه ، سواء عن طريق المضاهاة عليه أو عن طريق افتراض مطابقة الصورة له . وال يختلف حكم التقنين المدنى السابق فى ذلك

 نين المدنى الجديد . التق

(
1997
  وال محل لمثل هذا التقسيم فى األوراق الرسمية ، فكلها بوجه عام معد لإلثبات .  (
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 األوراق العرفية المعدة لإلثبات - الفـرع األول

 ـ شروط صحتها وحجيتها فى اإلثبات  115 

( الشروط الواجب توافرها لصحة 2نتناول بحث األوراق العرفية المعدة لإلثبات ، كما بحثنا األوراق الرسمية ، من ناحيتين : ) 

 ( حجية الورقة العرفية فى اإلثبات . 1ة )الورقة العرفي

 

 الشروط الواجب توافرها لصحة الورقة العرفية  - المبحث األول

 ـ التوقيع هو الشرط الوحيد فى القانون المصرى :  116 

الورقة العرفية المعدة لإلثبات ال يشترط فى صحتها إال توقيع من هى حجية عليه
(1995 )

نبين كالبيع ، وأثبت . فإذا كان العقد ملزماً للجا

فى ورقة عرفية ، وجب توقيع كل من البائع والمشترى . وإذا كان ملزماً لجانب واحد كالوديعة ، وجب توقيع المودع عنده . وإذا كان 

 مخالصة بالدين ، وجب توقيع الدائن . وهكذا . 

األمين ـ بالختم 211ويكون التوقيع عادة باإلمضاء . ويجوز أن يكون ـ ال سيما بالنسبة إلى $ 
(1929)

أو ببصمة  

األصبع
(1922)

. والختم ال يزال منتشراً فى مصر ، وفى القرى بوجه خاص ، النتشار األمية . وعيبه أن التقليد فيه أيسر منه فى  

                                                 
(

1995
ـ ولم يشترط القانون المصرى غير التوقيع شرطاً لصحة الورقة العرفية . ولكن هذا ال يمنع من وجود شروط  2557استئناف مختلط أول يونية سنة ( 

رى . فمثال حتى تكون الورقة العرفية صالحة للشهر ال بد من تحريرها من نسخة أصلية بالمداد األسود على ورق خاص مدموغ أخرى لتحقيق أغراض أخ

من قانون الشهر ( ، كما يجب ذكر  15من الالئحة التنفيذية لقانون الشهر ( ، ويجب التصديق على التوقيعات ) م  25يطلب من مكاتب الشهر ومأمورياته )م 

ة من قانون الشهر ( . وجزاء هذه الشروط عدم إمكان شهر الورقة ، ولكن ذلك ال يؤثر فى قوة إثباتها . مثل آخر : ما يشترطه قانون التجار 11ت معينة )م بيانا

قضت المادة الثانية تجارى ( . وقد يشترط فى الورقة العرفية شروط أخرى لجواز سماع الدعوى ، فقد  259و  295و  299فى بعض األوراق التجارية )م 

( بعدم جواز سماع الدعوى بالوصية أو بالرجوع عنه ، بعد وفاة الموصى بالنسبة إلى الحوادث الواقعة من سنة  2551لسنة  12من قانون الوصية ) رقم 

نت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً ، إال إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر ، أو كا 2522

 على توقيع المدعى عليها . 

( ، أو تعدد نسخ األصل أو االعتماد الخطى لقيمة االلتزام  212ص  9م  2752يناير سنة  1وال يشترط فى الورقة العرفية شهود ) استئناف مختلط  

 ( . 219ص  1م  2755يناير سنة  15) استئناف مختلط 

 

(
1929

مرافعات و  115و 111و 115و 115ـ  117و 111ـ  112مدنى و 959ـ  955و  959مشرع المصرى الختم كاإلمضاء : أنظر المواد . اعتبر ال( 

النص اآلتى : )) ال تساوى بصمة  (Stemuit)عقوبات . وقد تضمن المشروع األول لنصوص اإلثبات الذى وضعه األستاذ استنويت  959و 129و 122

ا كان موقع الورقة ال يعرف أن يكتب أو ال يستطيع ذلك بسبب عاهة فى جسمه ، وجب فوق توقيعه بختمه أن يكلف شخصاً مرخصاً له فى الختم اإلمضاء . فإذ

لشخصيته دات المثبتة ذلك قانوناً أن يوقع بإمضائه بدال منه . ويتعين فى هذه الحالة أن يذكر موقع الورقة بإمضائه أنه يعرف صاحب الختم أو أن يبين المستن

 ( .  1هامش رقم  19وأن يوضح سبب صرف النظر عن هذا النص حى ال يؤدى إلى تعطيل التعامل ) األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص 

) الفريق من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى على أن ) 255وفى القانون الفرنسى ال يجوز التوقيع بالختم أو بأية عالمة . وتنص المادة  

 الذى ال يعرف أن يوقع بامضائه يستبدل اإلمضاء بوضع طابع أصبعه (( . 

(
1922

ت العلم أن أما التوقيع ببصمة األصبع فلم يكن التقنين القديم ينص عليه . ولكن ظهر فى العمل أنه أكثر ضماناً من التوقيع ببصمة الختم ، حيث أثب( 

( ينص على جواز  2521بصمات األصابع ال تتشابه ، وذلك جرت المحاكم على التعويل على بصمة األصبع . وكان قانون المواليد والوفيات القديم ) لسنة 

عقوبات على أن  119( الذى حل محله فلم يبين كيف يكون التوقيع . ونصت المادة  2551التوقيع ببصمة األصبع ، أما قانون المواليد والوفيات الجديد ) لسنة 

( . وقد قررت الجمعية  511ص  997رقم  1مجموعة عمر  2555أبريل سنة  15تعتبر بصمة األصبع كاإلمضاء فى تطبيق أحكام التزوير ) نقض جنائى 

قبول بصمات األصبع فى التوقيع على العقود المراد التصديق عليها إلمكان تسجيلها ، وذلك من  2511مارس سنة  9العمومية لمحكمة االستئناف المختلطة فى 

رط أخذ صورة طبق األصل من هذه البصمات على سجل خاص األشخاص األميين الذين ليست لهم أختام ، واعتبار هذه البصمات كاإلمضاءات أو األختام ، بش

كمة االستئناف مع توقيعات الشهود ، وذلك حال إجراء عملية التصديق فى جهة خالف أقالم الرهون المختلطة أو المأموريات التابعة لها ، وأصدرت بذلك مح

ا فى فرنسا فقد قضت محكمة النقض بأن بصمات األصبابع ال تعادل اإلمضاء ) . أم 2511أبريل سنة  29قضائية بتاريخ  92سنة  152المختلطة منشوراً رقم 

ـ األستاذ أحمد  111( ـ أنظر فى هذه المسألة األستاذ محمد كامل مرسى فى شهر التصرفات ص  229ـ  2ـ  2595داللوز  2595مايو سنة  29نقض فرنس 

   .  5وهامش رقم  9هامش رقم  19فى أصول اإلثبات ص ـ األستاذ سلميان مرقس  299ص  211فقرة  2نشأت فى اإلثبات 

 (  1الوسيط ـ جـ   21) م   
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اإلمضاء . أما بصمة األصبع فأكثر دقة
(1921 )

بل يكفى . وال يشترط فى اإلمضاء أو الختم أن يوضع باإلسم الثابت فى ورقة الميالد ، 

أن يوقع صاحب الشأن باالسم الذى اعتاد أن يوقع به
(1929 )

 . 

ويوضع التوقيع عادة فى آخر الورقة حتى يكون منسحباً على جميع البيانات المكتوبة الورادة فيها . ولكن ليس من  

وقع منها لتقدير القاضى من الضرورى توقيع اإلضافات واإلحاالت وما إليها كما هو األمر فى الورقة الرسمية ، ويترك غير الم

 ناحية قوة اإلثبات ، ولذلك يكون األفضل توقيعها قطعاً للشك . 

ويجب على صاحب الشأن أن يوقع بنفسه . فاذا وقع الورقة باسمه شخص كأمين سر أو مدير مكتب أو نحو ذلك ، فالتوقيع  

ال يصح والورقة باطلة ال حجية لها
(1925 )

. أما البيانات المكتوبة ـ والبد من الكتابة إذ الورقة العرفية هى ورقة مكتوبة ـ فيصبح أن 

تكون بخط المدين أو الدائن أو أجنبى . وله أن يكتبها بأية لغة ، حتى بلغة اصطالحية معروفة من أصحاب الشأن ، فاللغة العربية 

أن تكون الكتابة باليد أو بالطباعة باآللة الكتابة أو بالفوتوغرافيا أو بأية  ليست ضرورية كما هو األمر فى الورقة الرسمية . ويجوز

من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني ( . وإذا كانت الكتابة باليد ، صح أن تكون بالمداد أو  259طريقة أخرى ) أنظر المادة 

عرفية ، كعقود اإليجار والمخالصات وعقود التأمين واشتراكات بالقلم الرصاص أو بأية مادة كاتبة أخرى . وكثير من األوراق ال

عقود اإلذعان ، تكون مطبوعة ، ويقتصر أصحاب الشأن بوجه عام على ملء الفراغ الذى يخصص  215المياه والنور وكثير من $

 العقد المقصود إبرامه . 

نة نص عليها القانون كالكمبيالة والسند األذنى وال يشترط فى صحة الورقة العرفية أن تكون مؤرخة ، إال فى حاالت معي 

والشيك والتظهير . ولكن التاريخ فى الورقة العرفية بيان من البيانات الهامة ، فقل أن يغفله أصحاب الشأن ، وإال شق عليهم بعد ذلك 

  إثباته . بل إن تاريخ الورقة العرفية ال يكون حجة على الغير إال إذا كان ثابتاً كما سنرى .

ويتبن مما قدمناه أن التوقيع هو الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية . فاذا لم يوضع التوقيع على الورقة ، لم تكن لها حجية  

من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى ( ـ ذلك أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها من التوقيع  259فى اإلثبات ) انظر المادة 

قة العرفية غير الموقعة ال تصلح حتى مبدأ ثبوت بالكتابة ، إال إذا كانت مكتوبة بخط المدين . وإذا تعددت التوقيعات ، وحده . والور

فليس من الضرورى أن توضع جميعها فى وقت واحد ، بل كل من وقع على الورقة يكون قد ارتبط بها
(1929 )

، إال إذا تبين من 

ً الظروف أصحاب الشأن إنما أرادوا أال ي رتبطوا إال بتوقيعهم جميعا
(1921)

  . 

وغنى عن البيان أن الورقة العرفية إذا كانت باطلة فال يؤدى بطالنها إلى بطالن التصرف القانونى ذاته الذى قصد بالورقة  

 أن تثبته ، بل يبقى هذا التصرف قائماً ويصح أن يكون جائز اإلثبات بطرق أخرى . 

 ـ قيمة التوقيع على بياض  117 

 . (blanc seing)قد يضع صاحب الشأن توقعيه على الورقة العرفية قبل كتابتها قبل كتابتها، فيقال عندئذ إنه وقع على بياض : و

 

ويكون قد قصد بذلك أن يعهد إلى الطرف اآلخر أن يكتب فوق التوقيع البيانات التى اتفق معه على عناصرها الجوهرية  

س معينة . مثل ذلك أن يوقع شخص شيكاً على بياض لمصلحة شخص آخر له معه حساب وترك إليه استكمال تفصيالتها على أس

جار ، ويعهد إليه أن يضع الرغم الدال على قيمة الشيك بمقدار ما على موقع الشيك من رصيد الحساب الجارى بعد تصفيته . ومن ثم 

جئ الخطر فى التوقيع على بياض إذا خان األمانة من يكون من وقع على بياض قد وثق فى صاحبه واطمأن إلى أمانته ، ومن هنا ي

 اؤتمن . 

                                                 
(

1921
هذا الحكم على الختم وال يغنى عن التوقيع عالمة يضعها المدين ، كما ال يصح اعتبار مثل هذه العالمة مبدأ ثبوت بالكتابة إذ ال قيمة لها قانوناً . ويسرى ( 

 91المجموعة الرسمية  2595مايو سنة  15يكون مجرد عالمة مستديرة غير مقروءة أصال ) محكمة دمياط الجزئية فى المطموس ، إذ هون ال يخرج عن أن 

 ( .  11ص  15/1رقم  29ـ المحاماة  259ص  7رقم 

(
1929

يكون التوقيع بالحرف األول ( . وجرت العادة عند الغربيين أن  115ويشترط فى التوقيع فى مصر أن يشتمل على االسم واللقب كاملين ) الموجز ص ( 

 ( .  15من األسم وباللقب كامال ) األستاذ سليمان مرقس أصول اإلثبات ص 

(
1925

يول على أن أثر التصرف القانونى قد ينصرف إلى من وقع باسم غيره إذا كان الطرف اآلخر فى التصرف حسن النية ويجهل عدم صحة التوقيع ) بالن( 

 . (  2597فقرة  1وريبير وجابولد 

(
1929

ص  2597فقرة  1ولكن ال يكون تاريخ الورقة حجة على الغير ، إال إذا أسبح هذا التاريخ ثابتاً بعد استكمال جميع التوقيعات )بالنيول وريبير وجابولد ( 

751  . ) 

(
1921

ة طابع التمغة الذى نص عليه القانون ، لم وال يشترط لصحة الورقة العرفية أن تكون مستوفية لشروط قانون التمغة . فإذا لم يوضع على الورقة العرفي( 

 تكن الورقة باطلة ، ولكن هناك غرامة على من أخل بهذا الواجب . 

ـ فقرة  2512فقرة  1فقرة وجابولد  1األوراق ) راجع فيها بالنيول وريبير وجابولد  (enregistrement)وقد نظم القانون الفرنسى طريقة لتسجيل  

 ( .  592ـ ص  755ص  2511
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 الفهرس العام

ومهما يكن من أمر فان التوقيع على بياض صحيح . وهو من شأنه أن يكسب البيانات التى ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع  

تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أو  حجية الورقة العرفية ، فان هذه الحجية تستمد كما قدمنا من التوقيع ال من الكتابة ، فيستوى أن

 بعده . والمهم أن من يوقع الورقة يوقعها بخطه ، ويقصد من توقيعها أن يرتبط بالبيانات التى سترد فى الورقة . 

على أن من يؤتمن على هذا التوقيع يجب عليه أنت يرعى األمانة ، فال يضع فى الورقة بيانات غير ما اتفق عليه مع الموقع  

وإال عوقب جنائياً ، 
(1921 )

 . 

أما الناحية المدنية ، فعبء إثبات تسليم الورقة الموقعة على بياض وخيانة من تسلمها يقع على من وضع توقيعه على بياض  

ثبات . ويراعى فى ذلك القواعد المقررة فى اإلثبات . ذلك أنه إذا ما كتبت الورقة البيضاء بعد التوقيع عليها ، أصبحت قيمتها فى اإل

 قيمة الورقة العرفية التى لم توقع إال بعد أن تمت كتابتها . ولكن يبقى للمدين الحق فى أن يثبت أنه إنم سلم توقيعه على بياض للدائن

إثبات وأن ما كتبه هذا فـوق التوقيع لم يكن هـو المتفـق عليـه بينهـما . ويكـون إثبـات ذلك طبقـاً للقواعـد العامـة ، أى أنـه ال يجـوز 

 عكس المكتوب إال بالكتابة 

 

 

كما سنرى
(1927)

. فإذا استطاع هذا اإلثبات ، فقدت الورقة حجيتها فيما بينهما . ولكنها ال تفقد هذه الحجية بالنسبة إلى الغير حسن  

لورقة فى حق من وقع النية ، فمن تعامل مع متسلم الورقة معتقداً أنها ورقة صحيحة ، فحولت إليه مثال ، جاز له أن يتمسك بحجية ا

على بياض
(1925)

، ويرجع الموقع ، على من أساء استعمال توقيعه 
(1919 )

 . 

ولكن إذا كان التوقيع على بياض ذاته قد تم الحصول عليه من غير علم صاحب التوقيع ، ولم يقصد الموقع أن يسلم توقيعه  

، كان التوقيع نفسه غير صحيح ، وكانت الورقة باطلة ، على بياض إلى من أساء استعمال هذا التوقيع ، بل حصل عليه هذا خلسة 

عقوبات ( 959وعوقب من أساء استعمال التوقيع بعقوبة التزوير ) م
 (1912 )

. ولصاحب التوقيع أن يثبت هذا اإلختالس بجميع الطرق 

حقه بعدأن انكشف بطالنها على ما قدمنا  ، ومنها البينة والقرائن ، ألنه إنما يثبت غشاً . فاذا ما أثبت ذلك فان الورقة تسقط حجيتها فى

. بل إن الغير حسن النية الذى تعامل مع المختلس على أساس أن الورقة صحيحة ال يستطيع أن يتمسك بحجية الورقة فى حق 

التوقيع صاحب التوقيع ، ذلك أن صاحب التوقيع لم يسلم توقيعه على بياض للمختلس ، كما فعل ف الحالة السابقة ، بل اختلس منه 

اختالساً ، فال يمكن أن ينسب إليه أى إهمال
(1911)

  . 

 ـ شرطـان آخـران لصحـة الورقـة العرفيـة فـى التقنيـن المدنى الفرنسى  118

 : ويشترط التقنيـن المدنـى الفرنسـى لصحـة الورقـة العرفية ، فـوق التوقيـع،  

شرطين آخرين لم يشترطهما التقنين المدنى المصرى
(1919 )

 . 

من التقنين المدنى الفرنسى 2919أما الشرط األول فقد نصت عليه المادة  
(1915 )

، إذ تقضى بأن األوراق العرفية التى تثبت 

عقوداً ملزمة للجانبين ال تكون صحيحة إال إذا تعددت نسخها
(1919 )

بقدر تعدد أطراق العقد ذوى المصالح المستقلة
(1911)

، ويجب أن  

حررت من هذا السند . فاذا كان العقد بيعاً مثال ، وكان كل من البائع والمشترى شخصاً واحداً ،  يذكر فى كل نسخة عدد النسخ التى

                                                 
(

1921
من قانون العقوبات على أن )) كل من اؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض ، فخان األمانة وكتب فى البياض الذى  959وقد نصت المادة ( 

أو لماله ،  فوق الختم أو اإلمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب اإلمضاء أو الختم

بياض مسلمة إلى عوقب بالحبس ، ويمكن أن يزاد عليه غرامة ال تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً . وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على 

 الخائن وإنما استحصل عليها بأية طريقة كانت ، فإنه يعد مزوراً ويعاقب بعقوبة التزوير (( . 

(
1927

من قانون العقوبات ، وقد مر ذكرها ـ هذا وإذا كانت الحيلة  959ذاتها تراعى فى إثبات الجريمة الجنائية المنصوص عليها فى المادة  وهذه القواعد( 

(dol)  . قد استعملت فى الحصول على الورقة الموقعة على بياض ، فيجوز عندئذ إثبات الغش بجميع طرق اإلثبات 

(
1925

 .  757ص  2595فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  271ـ ص  279ص  191فقرة  21أوبرى ورو ( 

(
1919

 .  111الموجز للمؤلف ص ( 

(
1912

 .  51ص  91م  2595ديسمبر سنة  29ـ  519ص  97م  2511يناير سنة  29استئناف مختلط ( 

(
1911

 .  757ص  2595فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  271ص  191فقرة  21أوبرى ورو ( 

(
1919

يتضمن نصوصاً تورد هذين الشرطين كما قدمنا . ولكن لجنة  (stenuit)وقد كان المشروع األولى لنصوص اإلثبات الذى وضعه األستاذ استنويت ( 

لتقنين المدنى تنقيح التقنين المدنى حذفت هذه النصوص ، فخرج المشروع التمهيدى خلواً منها . وبقى األمر كذلك فى جميع مراحل التنقيح ، حتى استقر ا

 المصرى الجديد وليس فيه هذان الشرطان . 

(
1915

أغسطس  99جوداً فى القانون الرومانى وال فى القانون الفرنسى القديم ، وقـد استحدثـه القضـاء ) برلمان باريس ( ألول مرة فى ولم يكن هذا الشرط مو( 

 .  2191سنة 

(
1919

 ال صورة .  (original)، إذ هى أصل  (copie)غير الصورة  (double)النسخة ( 

(
1911

يحتفظ بنسخته إن العقد لم يكن إال مشروعاً لم يتم ، ولو أنه كان قد تم الحتفظ بنسخته لالحتجاج وتؤسس هذه القاعدة على جواز أن يقول الطرف الذى لم ( 

 (. 29هامش رقم  277ص  191فقرة  21بها ) أوبرى ورو 
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فانه يجب أن يكتب من عقد البيع نسختان ، إحداهما للبائع والخرى للمشترى ، فاذا تعدد النسخ التى تعطى للبائعين أو تعطى 

فسهللمشترين بقدر تعددهم ، حتى يحتفظ كل متعاقد بنسخة لن
(1911 )

 . 

ثم إن ال يكفى تعدد النسخ ، بل يجب أيضاً ، كما قدمنا ، أن يذكر فى كل نسخة عدد النسخ التى حررت ، وذكر هذا العدد موقعاً عليه 

 من الخصم هو الذى يثبت تعدد النسخ وفقاً لما يتطلبه القانون حتى فى حالة امتناع هذا الخصم عن تقديم النسخة التى احتفظ بها . فاذا

لم تتعدد النسخ ، أو لم يذكر عددها فى كل نسخة ، كانت الورقة العرفية باطلة كدليل لإلثبات
(1917)

. وال يوجد نص فى التقنين المدنى  

من التقنين المدنى الفرنسى المتقدمة الذكر . فال يشترط  2919المصرى كما قدمنا ـ ال فى القديم وال فى الجديد ـ يقابل نص المادة 

نون المصرى تعدد النسخ فى العقود الملزمة للجانبين ، وإذا كتبت نسخة واحدة كانت دليال كتابياً كامال يجوز لكل من إذن فى القا

المتعاقدين أن يتمسك به
(1915 )

. ولكن الضرورة العملية تقضى فى أكثر األحيان أن تكتب نسخ بقدر عدد المتعاقدين ذوى المصالح 

نسخة لنفسه دليال على حقهالمتعارضة ، حتى يحتفظ كل متعاقد ب
(1999 )

 . 

من التقنين المدنى الفرنسى ، إذ تقضى بأن األوراق العرفية التى تثبت  2911وأما الشرط الثانى فقد نصت عليه المادة  

فاً ال تكتب كلها بخط المدين ، أو فى القليل أن يكتب المدين بخطه قيمة االلتزام ـ حرو 275عقوداً ملزمة لجانب واحد يجب إما أن $

، ثم  approuve pourأو  Bom pourأرقاماً ـ مسبوقة بعبارة يعتمد بها المدين التزامه ، وتكون عادة إحدى هاتين العبارتين : 

يوقع المدين بإمضائه هذه العبارة ، وهذا التوقيع ينسحب على االعتماد وعلى مشتمالت الورقة فى وقت واحد
(1992 )

. والعقود الملزمة 

ى تخضع لهذا الشرط هى العقود التى يكون محل االلتزام فيها مبلغاً من النقود أو جملة من األشياء المثلية التى تعد أو لجانب واحد الت

تقاس أو توزن أو تكال ، حتى يستطاع تقدير محل االلتزام برقم هو الذى يكتبه المدين بخطه حروفاً 
(1991 )

. وال مقابل لهذا النص 

 أيضاً فى التقنين المصرى ، ال القديم وال الجديد ، فال يكون هذا الشرط الزماً لصحة الورقة العرفية فى مصر . 

وتقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى ، دون سائر التقنينات العربية ، يشترط فى الورقة العرفية هذين الشرطين اللذين  

 من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى ( .  251و 251ين الفرنسى ) أنظر المادتين يشترطهما التقن

                                                 
(

1911
مصلحة فى االحتفاظ بنسخته ، فإن  ولكن إذا كان أحد الطرفين فى العقد الملزم للجانبين قد اقتضى حقه قبل كتابة الورقة أو فى أثناء كتابتها ، ولم تعد له (

ى تحرير نسخة واحدة من تعدد النسخ ال يكون فى هذه الحالة الزماً . فإذا كان البائع مثال قد استوفى الثمن كله ولم يعد له أى حق فى ذمة المشترى ، اقتصر عل

 ( .  595ـ ص  599ص  2519فقرة  1عقد البيع يحتفظ بها المشترى ) بالنيول وريبير وجابولد 

صية تكفى كذلك إذا لم تتعارض المصالح فى الجانب الواحد ال تتعدد نسخ هذا الجانب . فالبائعون لعين فى الشيوع ال تتعدد نسخهم . وفى شركة التو 

 ( .  591قرة ـ ف 595ص  2511فقرة  1نسخة واحدة لجميع الشركاء المديرين ، نسخة أخرى لجميع الشركاء الموصين ) بالنيول وريبير وجابولد 

  ً عرفية وقد  ويستثنى من قاعدة تعدد النسخ العقود التجارية ، والرسائل ، والعقود القضائية ، واألوراق الرسمية الباطلة إذا صلحت أن تكون أوراقا

 تقدمت اإلشارة إلى ذلك . 

ـ  2511فقرة  1المتعاقدين )بالنيول وريبير وجابولد  ويمكن تفادى شرط تعدد النسخ بكتابة نسخة واحدة وإيداعها عند أمين يحفظها لحساب جميع 

  ( .  591ـ ص  591ص  2517فقرة 

(
1917

ئن إذا كانت قيمة االلتزام ولكن العقد الملزم للجانبين يبقى قائماً ، ويجوز إثباته بطرق أخرى غير الكتابة كاإلقرار , اليمين . بل يجوز إثباته بالبينة والقرا( 

 ( .  255ـ ص  257ص  191فقرة  21فرنك ( ) أوبرى ورو  9999د لإلثبات بهذه الطرق ) أى ال تجاوز النصاب المحد

؟ يذهب ولكن هل يجوز أن تعتبر الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة ، فتستكمل بالبينة أو بالقرائن ، حتى لو جاوزت قيمة االلتزام هذا النصاب المحدد  

 1إلى جواز اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة فى هذه الحالة ) أنظر فى هذه المسألة بالنيول وريبير وجابولد القضاء الفرنسى فى معظمه وطائفة من الفقهاء 

 ( .  522ـ ص  595ص  2519فقرة 

(
1915

احدة موقعة من ، على أن يكتفى ، فى عقود البيع التى تم فيها دفع الثمن ، بنسخة و 2519بل قد جرى العمل ، قبل قانون التسجيل الذى صدر فى سنة ( 

، ثم تحفظ بقلم التسجيل  البائع ولو لم يوقعها المشترى . وقد اكتفى القانون المذكور بتحرير العقود واجبة التسجيل من نسخة واحدة يوقع عليها جميع المتعاقدين

الذى حل محل قانون التسجيل ) األستاذ سليمان وتعطى منها صورة فوتوغرافية لكل من يطلب ذلك فى مقابل رسم معين . وكذلك فعل قانون الشهر العقارى 

 ( .  15مرقس فى أصول اإلثبات ص 

(
1999

ـ الموجز  522ـ ص  2519ـ فقرة  2515فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  199ـ ص  277ص  191فقرة  21أنظر فى كل هذا أوبرى ورو ( 

 .  119ـ ص  115للمؤلف ص 

(
1992

شت ، فى القرن الثامن عشر فى فرنسا ، فى إساءة استعمال التوقيع على بياض . فصدر بهذه القاعدة تصريح ملكى وكان هذا للقضاء على العادة التى ف( 

(declaration royale)  ويتبين من ذلك أن هذه القاعدة وقاعدة تعدد النسخ قاعدتان متعاصرتان ، ظهرتا أخيراً ، األولى فى سنة  2199سبتمبر سنة  11فى .

 .  2191ة فى سنة ، والثاني 2199

(
1991

 لإلثبات بطرق وإذا لم يستوف هذا الشرط فالبطالن ال يلحق إال الورقة العرفية كدليل لإلثبات ، أما التصرف القانونى ذاته فيبقى ويجوز أن يكون قابال( 

مع المقدار المذكورة فى صلب الورقة ، أخذ بأقل المقدارين  أخرى . وتعتبر الورقة التى لم تستوف الشرط مبدأ ثبوت بالكتابة . وإذا تغاير مقدار االلتزام المعتمد

 1ـ بالنيول وريبير وجابولد  121ـ ص  199ص  191فقرة  21ألن ذلك فى مصلحة المدين ، حتى لو كانت الورقة بخطه . أنظر فى كل ذلك أوبرى ورو 

 ( م يؤخذ بالمقدار األول .  257ية اللبنانى ) . وفى تقنين أصول المحاكمات المدن 521ـ ص  522ـ ص  2515ـ فقرة  2512فقرة 
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 حجية الورقة العرفية فى اإلثبات - المبحث الثانى

 ـ مسائل ثالث :  119 

العرفية فى تجرى هنا ـ فى حجية الورقة العرفية ـ على ما جرينا عليه هناك فى حجية الورقة الرسمية . فنتكلم فى حجية الورقة 

 اإلثبات فيما بين الطرفين ، ثم فى حجيتها فى اإلثبات بالنسبة غلى الغير ، ثم فى حيجة صور الورقة العرفية فى اإلثبات . 

وال محل للكالم فى افتراض عرفية الورقة كما تكلمنا فى افتراض رسميتها . ذلك أن الرسمية لها أوضاع وإجراءات إذا  

ان من ذلك أنه متى كانت مظاهرها الخارجية تنبئ بأنها ورقة رسمية اعتبرت كذلك ، وافترض أن هذه اختلت بطلت الورقة ، فك

األوضاع واإلجراءات قد روعيت حتى يثبت ذو المصلحة أنها لم تراع . أما الورقة العرفية فال يشترط لصحتها مراعاة أوضاع 

إلجراءات قد روعيتوإجراءات معينة ، فال محل إذن الفتراض أن هذه األوضاع وا
(1999 )

 . 

 

 

 حجية الورقة العرفية فيما بين الطرفين - المطلب األول

 ـ النصوص القانونية  111 

 من التقنين المدنى على ما يأتى :  955: تنص المادة 

بصمة . أما )) تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو  

الوارث أو الخلف فال يطلب منه اإلنكار ، ويكفى أن يحلف يميناً بأنه ال يعلم أن الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى 

عنه الحق((
 (1995 )

 . 

151/ 111ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى القديم المادة 
(1999 )

: فى قانون البينات  ـ ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

ـ  255، وفى تقنين أصول المحاكمت المدنية اللبنانى المواد  599، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  29و 5السورى المادتين 

972، وفى التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة المادة  292
(1991 )

 ـ 

                                                 
(

1999
ة أقرب إلى يضاف إلى ذلك أن احتمال تزوير الورقة العرفية أكبر بكثير من هذا االحتمال بالنسبة إلى الورقة الرسمية ، لذلك كان افتراض صحة الورق( 

لتوقيعه ، ويجب فى الحقيقة من افتراض صحة الورقة العرفية . ومن ثم كانت صحة التوقيع على الورقة العرفية عرضة للتزلزل بمجرد إنكار صاحب التوقيع 

تحقيق الخطوط . هذه الحالة تحقيق الورقة عن طريق إجراءات تحقيق الخطوط . أما التوقيع لتوقيعه ، ويجب فى هذه الحالة تحقيق الورقة عن طريق إجراءات 

ية تفترض صحته افتراضاً مؤقتاً ، ويزول هذا أما التوقيع على الورقة الرسمية فتفترض صحته حتى يطعن فيه بالتزوير . على أن التوقيع على الورقة العرف

 ( .  1959ـ فقرة  1991فقرة  5االفتراض ، بمجرد إنكار صاحب التوقيع كما قدمنا ) بودرى وبادر 

(
1995

 من المشروع التمهدى على الوجه اآلتى :  915: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص( 

ـ  1يعترف بها وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة . ـ من احتج عليه بورقة عرفية لم يرد أن  2))  

لجنة المراجعة  أما الوارث أو الخلف فيكفى منه أن يحلف يميناص بأنه ال يعلم أن الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق (( . وفى

، مطابقاً للنص  591تحويرات لفظية تزيد الحكم الوارد فيها دقة ووضوحاً ، وأصبح النص فى المشروع النهائى ، تحت رقم  أدمجت الفرتان فى فقرة واحدة مع

ـ  911ص  9، ثم مجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  955الذى استقر فى التقنين الجديد . ووافق عليه مجلس النواب، ثم لجنة الشيوخ تحت رقم 

  ( . 912ص 

(
1999

، من التقنين المدنى القديم تجرى على الوجه اآلتى : )) والمحررات الغير الرسمية تكون حجية على المتعاقدين بها ما لم يحصل  111/151كانت المادة ( 

فهو يميز بين صدور الورقة ممن وقعها  إنكار الكتابة أو اإلمضاء (( . ولم يستحدث التقنين الجديد شيئاً ، غير أنه جاء أدق فى األسلوب وأكثر تفصيال لألحكام .

ه للقواعد العامة ، وهذا مفترض حتى يلجأ صاحب التوقيع إلى إنكار الورقة ، وبين صحة الوقائع المدونة فى الورقة ، وهذا لم يعرض له النص الجديد بل ترك

 ً ، عند إنكار الورقة ، بين صاحب التوقيع ويجب عليه أن ينكر صراحة  وهى تقضى بأنه يجوز إثبات العكس بالطرق المقررة قانوناً . والنص الجديد يميز أيضا

لتوقيع فيذكر اإلمضاء أن الورقة قد صدرت منه ، وبين الورثة والخلف وهؤالء يكتفى منهم بأن يحلفوا يميناً على عدم العلم . والنص الجديد يعدد أخيراً طرق ا

من التقنين المدنى ) القديم ( إذا كان لم يرد بها ذكر لفظ  111اإلمضاء ، ولكن محكمة النقض قضت بأن المادة والختم والبصمة ، وكان النص القديم ال يذكر إال 

كمها عند نقله عن )) الختم (( معطوفاً على )) الكتابة واإلمضاء (( فان هذا قصور فيها ، علبته ـ على ما تراه محكمة النقض ـ هو مجرد السهو عن تكميل ح

تومة ، تلط المنقول هو عن القانون الفرنسى . وليست العلة فيه أن الشارع المصرى يرى المغايرة في الحجية بين األوراق الممضاة واألوراق المخالقانون المخ

ء (( و )) الكتابة (( فى وإال لما فهم تماماً كيف أنه عند إصدار قانونى المرافعات والعقوبات بعد شهرين قد ذكر لفظ )) الختم (( معطوفاً على لفظى )) اإلمضا

 2595أبريل سنة  11جميع المواد التى وضعها فى الفرع الخاص بتحقيق الخطوط وفى المواد الخاصة بجريمتى التزوير وخيانة األمانة ) نقضى مدنى 

 ( .  951ص  215رقم  2مجموعة عمر 

ل التقنين القديم دون نص ، ومن ثم ال يكون التقنين الجديد قد استحدث ويتبين مما تقدم أن كل األحكام التى قررها النص الجديد كانت مرعية فى ظ 

 شيئاً كما قدمنا . 

(
1991

: السند العادى هو الذى يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة أصبعه وليست  5م  التقنينات العربية األخرى ـ قانون البينات السورى( 

من احتج عليه بسند عادى ، وكان ال يريد أن يعترف به ، وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع ـ  2: 29له صفة السند الرسمى ـ م 

ـ أما الوراث أو أى خلف آخر فيكتفى منه أن يقرر بأنه ال يعلم أن الخط أو التوقيع أو الختم أو البصمة  1أو خاتم أو بصمة أصبع ، وإال فهو حجة عليه بما فيه 
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2915ـ  2911ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المواد 
(1991 )

 . 

ويتبين من هذه النصوص : ) أوال ( أن الورقة العرفية حجة على الناس كافة ، فيما بين الطرفين وبالنسبة إلى الغير . وسنبحث حجية 

الغير فيما يلى .  ) ثانياً ( فيما بين الطرفين ، تكون للورقة العرفية ، من حيث صدورها ممن وقع  277الورقة العرفية بالنسبة إلى $

، حجية قائمة إلى أن ينكرها صاحب التوقيع . ومن حيث صحة ما ورد بها من الوقائع فى ذاتها ، تكون للورقة العرفية حجية  عليها

 قائمة إلى أن يثبت العكس . وهذه هى قوة الورقة العرفية فى اإلثبات فيما بين الطرفين . ونتناول اآلن هذه المسألة بشقيها . 

 من حيث صدورها ممن وقع عليها ـ حجية الورقة العرفية 111

: إذا احتج ذو شأن بورقة عرفية على من تحمل توقيعه ، فان صاحب التوقيع إما أن يعترف بأن التوقيع له وأن الورقة صادرة منه ،  

لمادة وإما أن ينكر أن الورقة كلها أو بعضها صادرة منه ، وإما إن يخرج بالسكوت عن االعتراف أو اإلنكار . ومقتضى نصى ا

السابقة الذكر أن السكوت هو بمثابة االعتراف . وإذا أراد صاحب التوقيع أن ينفى صدور الورقة منه ، فعليه أن ينكر صراحة  955

 ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أ بصمة . 

فإذا اعترف صاحب التوقيع بصدور الورقة منه ، أو سكت ولم ينكر صراحة صدورها
(1997)

الورقة صادرة منه ، واعتبر ، اعتبرت 

الورقة  275التوقيع توقيعه والخط المنسوب إليه خطه ، وتصبح الورقة العرفية ، من حيث صدورها ممن وقع عليها ، فى قوة $

الرسمية . وال يجوز لصاحب التوقيع أن يعود بعد ذلك إلى اإلنكار ، إال أن يطعن بالتزوير
(1995 )

 . 

                                                                                                                                                                    
ـ من احتج عليه بسند عادى وبحث فيه ، ال يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة اإلصبع (( . وال يطلب قانون البينات  9و لمن تلقى عته الحق ه

 السورى اليمين من الوارث عند اإلنكار . وينص صراحة على أن من صدر منه السند وبحث فيه ال يقبل منه إنكاره بعد ذلك . 

ـ يعتبر السند العادى صادراً ممن وقعه ، ما لم ينكر صراحة هو أو من يقوم مقامه ما هو منسوب إليه من خط  2: ))  599م  التقنين المدنى العراقى 

أو البصمة هو لمن تلقى عنه ـ ويكتفى من الوراث أو الخلف بأن يحلف يميناً بأنه ال يعلم أن الخط أو اإلمضاء أو الختم  1أو إمضاء أو ختم أو بصمة إبهام . 

راقى ، من الوراث الحق إذا عجز المحتج بالسند عن اإلثبات (( . ويختلف التقنين العراقى عن التقنين المصرى فى مسألة تفصيلية : يكتفى ، فى التقنين الع

صدور السند من المورث باإلجراءات المقررة فى قانون  والخلف فى البداية بمجرد اإلنكار الصريح دون يمين ، وعند ذلك يتولى المحتج بالسند إثبات صحة

 المرافعات . فإذا ما عجز عن اإلثبات ، عند ذلك بطلب من الوارث أو الخلف أن يحلف يميناً على عدم العلم . 

ساس بغير أن يناقش فى صحة ـ )) إن الفريق الذى أدلى عليه بسند ذى توقيع خاص ، فبحث فى األ255تقين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى : م  

ـ )) يجوز إنكار التوقيع الموضوع على السند قبل أية مناقشة فى األساس ، فتجرى حينئذ معاملة  299التوقيع ، ال يقبل منه بعد ذلك إنكار هذا التوقيع (( ـ م 

عتراف الشخص المدلى عليه بهذا السند من تلقاء نفسه ، وإما : )) إذا تقررت صحة اإلمضاء الموضوع على سند ذى توقيع خاص ، إما با 292التطبيق (( ـ م 

مع االحتفاظ بإثبات صحة  بعد إجراء معاملة التطبيق ، فإن هذا السند يصبح مكتسباً ، تجاه المتعاقدين وتجاه الغير ، القوة الثبوتية التى تكون للسند الرسمى ،

كار بعد البحث فى موضوع السند ، ونص على قيمة السند بع االعتراف به أو بعد تحقيق صحته ، ولم التارخ (( وقد نص التقنين اللبنانى على عدم جواز اإلن

 ينص على حالة ما إذا أراد الوارث إنكار توقيع مورثه . 

 من التقنين المدنى المصرى ( .  955) مطابقة لنص المادة  972التقنين المدنى للملكة الليبية المتحدة : م  

 تعراض هذه النصوص أن التقنينات العربية ـ فميا عدا بعض فروق فى التفصيالت ـ متماثلة فى الحكام . ويتبين من اس 

(
1991

ـ السند العرفى ، المعترف به ممن شهد عليه أو الذى يعتبر معترفاً به قانوناً ، تكون له قوة السند الرسمى فيما بين  2911التقنين المدنى الفرنسى : م ( 

ـ من احتج عليه بسند عرفى يجب عليه إما أن يعترف به وإما أن ينكر صراحة خطه أو إمضاءه . أما الورثة والخلف  2919والخلف ـ م الطرفين والورثة 

، أو  ـ فى حالة ما إذا أنكر الخصم خطه أو إمضاءه 2915فيجوز لهم أن يقتصروا على إعالن أنهم ال يعلمون أن الخط أو اإلمضاء هو لمن تلقوا الحق عنه ـ م 

 أعلن الورثة أو الخلف عدم العلم ، وجب المر بإجراء التحقيق قضائياً . 

 وهذا هو األصل الفرنسى لهذه النصوص :  

 Art 1322 – L'acte sous seing prive, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou legalement tenu pour reconnu, a, 

entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs heritiers et ayants cause, la meme foi que l'acte authentique.                                

                                                              

 Art.  1323 J Celui auquel on oppose un acte sous seing prive est oblige d'avouer ou de desavouer formellement 

son ecriture ou sa signature.  Les heritiers ou ayants cause peuvent se contenter de declarer qu'ils ne connaissent point 

l'ecriture ou la signature de leur auteur.                       

 Art.  1324 J Dans le cas ou la partie desavoue son ecriture ou sa signature, et dans le cas l uses heritiers o uses 

heritiers ou ayants cause declarent ne les point connaitre, la verification en est ordonnee en justice.                                     

                                                                 

(
1997

لى من هذا المادة أن سكوت ذوى الشأن يعتبر فى وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهديى فى هذا الصدد ما يأتى : )) وتقرر الفرقة األو( 

أن أن يعترف األصل إقراراً ، ألن من واجب من ال يريد االعتراف بالورقة )) أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء (( ، فإذا أبى ذو الش

من التقنين القائم بهذه القرينة فقضت  111قد اعترف بها حكماً . وقد أخذت المادة بنسبة الخط أو اإلمضاء أو أن ينكر هذه النسبة ، فيتعين اعتبار الورقة العرفية 

ـ ص  917ص  9بأن )) المحررات الغير الرسمية تكون حجة على المتعاقدين بها ما لم يحصل إنكار الكتابة أو اإلمضاء (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

915  . ) 

(
1995

رقة ، فال يستطيع بعد ذلك أن يلجأ إلى اإلنكار ، بل يجب عليه الطعن بالتزوير ) األستاذ سليمان مرقس أصول ويكفى أن يسكت عند مواجهته بالو( 

 من تقنين المرافعات الفرنسى ( .  125ـ وأنظر المادة  119ـ ص  125ص  191فقرة  21ـ أوبرى ورو  71ص  12اإلثبات فقرة 
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خطه ، فأنكر بذلك أن الورقة كلها أو بعضها صادرة منه ، فعلى المحتج بالورقة عبء إثبات صدورها أما إذا أنكر صراحة توقيعه أو

من صاحب التوقيع ، وذلك بأن يطلب إحالة الورقة على التحقيق
(1959 )

. وفقاً إلجراءات رسمها تقنين المرافعات فى تحقيق التوقيع 

 والخطوط . 

مرافعات( . ومعنى  112أما ادعاء التزوير فيرد على جميع األوراق الرسمية والعرفية )م  واإلنكار إنما يرد على األوراق العرفية ،

ذلك أن الورقة العرفية تحتمل الطعن بالتزوير واإلنكار . فلصاحب التوقيع أن يكون هو المهاجم ، فيطعن فى الورقة العرفية بالتزوير 

قتصر على إنكار الورقة ، فيلجأ المحتج بها إلى إجراءات تحقيق الخطوط ، ، ويقع عليه عندئذ عبء اإلثبات . وله كما بينا ، أن ي

ويقع عليه العلى صاحب التوقيع عبء اإلثبات . أما إذا كانت الورقة رسمية ، ويقع عليه ال على صاحب التوقيع عبء اإلثبات . أما 

إذا طعن فى الورقة بالتزوير كما قدمناإذا كانت الورقة رسمية ، فال يستطيع صاحب التوقيع إنكار صدروها منه إال 
(1952)

. والذى  

يبرر هذا الفرق في الحكم بين الورقة الرسمية والورقة العرفية أن الورقة الرسمية تحمل توقيع الموظف العام الذى وثقها ، وفى هذا 

التوقيع . فاذا أراد هذا أن الموظف من الضمانات وعليه من المسئولية ما يسمح بافتراض صحة صدور الورقة الرسمية من صاحب 

ينكر صدور الورقة منه ، فعليه هو عبء اإلثبات وال سبيل له إال الطعن بالتزوير . أما الورقة العرفية فال يتوافر فيها هذه الضمانات 

حمل عبء لم يكن عليه هو أن ي 252، بل هى ورقة تحمل توقيعاً يقول المتمسك بها أنه توقيع خصمه ، فاذا أنكر هذا الخصم $

اإلثبات ، بل المتمسك بالورقة هو الذى يحمل هذا العبء فيثبت أن الورقة صادة حقاً صادرة حقاً من صاحب التوقيع عن طريق 

إجراءات تحقيق الخطوط
أنه هو الذى وقعها ،  251. وإذا أنكر صاحب التوقيع صدور الورقة العرفية منه ، ثم أثبت التحقيق $ (1951)

                                                 
(

1959
ز له االكتفاء باإلنكار ، بل يجب عليه الطعن بالتزوير ، ألن التصديق على التوقيع يعتبر فى هذه الحدود بمثابة أما إذا كان التوقيع مصدقاً عليه ، فال يجو( 

تكوين عقيدتها ورقة رسمية ـ وعلى كل حال فللمحكمة أال تجيب طلب اإلحالة إلى التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى واألدلة التى استندت إليها ما يكفى ل

ض مدنى جة إلى التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى واألدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بال حاجة إلى التحقيق المطلوب ) نقفيها بالد حا

ير فى ( . ولقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الروقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالس 91ص  19رقم  5مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  21

هذه الدعوى بناء إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت 

مجموعة عمر  2552نوفمبر سنة  12عليها ، فمن حق القاضى أن يهدر هذا الطلب إذا رأى أن مقدمه لم يبغ به إال مجرد المماطلة وكسب الوقت ) نقض مدنى 

مايو سنة  11ـ  125مع تعليق لألستاذ محمد حامد فهمى فى هامش ص  125ص  292رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  21ـ  115ص  11رقم  9

مجموعة رسمية  2591نوفمبر سنة  27ـ  291ص  99مجموعة رسمية  2515مايو سنة  5ـ استئناف مصر  919ص  227رقم  9مجموعة عمر  2559

 29ـ  271ص  9م  2752فبراير سنة  9ـ  991ص  1م  2759يناير سنة  1ـ  119ص  2م  2775أبريل سنة  15ـ استئناف مختلط  291ص  9رقم  97

 1ـ  257ص  91م  2559أبريل سنة  17ـ  11ص  99م  2591نوفمبر سنة  21ـ  55ص  1م  2759يناير سنة  19ـ  995ص  9م  2752أبريل سنة 

 ( .  252ص  97م  2551مايو سنة 

(
1952

، فإن الحكم وقد قضت محكمة النقضى بأنه متى كان الثابت أن الطاعن لم يقف عند حد إنكار توقيع مورثه على السند ، وإنما ذهب إلى االدعاء بتزويره ( 

( ـ  151ص  51 رقم 9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15إذ ألقى عليه عبء إثبات هذا التزوير ال يكون قد خالف قواعد اإلثبات ) نقض مدنى 

من تقنين المرافعات بأنه ال تسمع شهادة الشهود إال فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو اإلمضاء أو الختم أو بصمة األصبع ، أما فى  115وقد قضت المادة 

جديد  115مرافعات )  119نقض بأن المادة دعوى التزوير فيجوز قبول إثبات عدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة قرينة على التزوير . وقضت محكمة ال

ك بورقة أنكرها ( خاصة بتحقيق الخطوط وال مجال لتطبيقها فى دعوى التزوير . والمقصود منها هو احترام القاعدة العامة فى اإلثبات بعدم تمكين من يتمس

المدون بها ، ولذلك جاء نصها مقصورا على أن البينة ال تسمع إال عند إثبات خصمه من أن يثبت بالبينة ، فى غير األحوال التى يجوز فيها ذلك قانونا ، االلتزام 

تعلقا بجريمة أو غش مما واقعة الكتابة أو التوقيع دون االلتزام ذاته ، بخالف الحال فى دعوى التزوير ، فإن األمر فيها ـ إذا ما قبلت أدلة التزوير ـ يكون م

قرائن األحوال كعدم قيام الدين الذى حررت عنه الورقة . وذلك يستتبع أن يكون الخصم مدعى التزوير الحق فى أن يجوز قانونا إثباته بجميع الطرق ومنها 

جديد( . وإذن فإذا كان التحقيق فى دعوى التزوير قد تناول غير الكتابة أو  251مرافعات ) 172يثبت بجميع الطرق أيضا عدم صحة الدعوى عمال بالمادة 

ـ أنظر  529ص  295رقم  9مجموع عمر  2551يناير سنة  15رى ، واعتمدت عليها المحكمة ، فال تثريب عليها فى ذلك ) نقض مدنى التوقيع وقائع أخ

 ( .  951ص  215رقم  2مجموعة عمر  2595أبريل سنة  11أيضا نقض مدنى 

(
1951

خطوط ـ وهى من مباحث قانون المرافعات ـ تتحصل فى ، والخطوط البارزة فى إجراءات تحقيق ال 59هامش رقم  121ص  191ص  21أوبرى ورو ( 

يكن فى الورقة كشط أو أنه إذا أنكر صاحب التوقيع توقيعه ، وكانت الورقة منتجة فى النزاع ، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة ، ولم 

اط قيمتها فى اإلثبات أو إنقاضها ، فإن المحكمة تأمر بتحقيق الورقة عن طريق محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية بحيث تقدر المحكمة إسق

مجموعة  2555ديسمبر سنة  15المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكلتا الطريقتين . ) أنظرفى جواز اإلكتفاء بالبينة وعدم االلتجاء إلى المضاهاة : نقض مدنى 

مجموعة أحكام  2599يناير سنة  25عالن فقد الختم ال ينهض دليال على صحة هذه الواقعة : نقض مدنى ـ وفى أن مجرد إ 219ص  97رقم  2أحكام النقض 

( ويشتمل الحكم بإحالة الورقة إلى التحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة إلجرائه وتعيين خبير للمضاهاة ، وتكون المضاهاة على  191ص  91رقم  2النقض 

يه الورقة من أوراق رسمية أو أوراق معترف بها منه أو على خطه أو إمضائه الذى يكتبه أما القاضى المنتدب للتحقيق ، أما ما هو ثبات صدوره ممن تشهد عل

الورقة  الشهود فيسمعون فيما يتعلق بصدور الورقة من صاحب التوقيع وتراعى فى سماعهم القواعد المقررة فى سماع شهادة الشهود وإذا حكم بصحة كل

 من أنكرها بغرامة من أربعة نيهات إلى خمسة عشر جنيها . وعلى أية حال ، إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فىفيحكم على 

ت مرافعا 111مرافعات ( . وتنص المادة  111ـ  119إثبات صحتها ، أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة ) أنظر المواد 

كان االلتزام به  على أنه )) يجوز لمن بيده ورقة غير رسمية أن يختصم من تشهد عليه الورقة ليقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ، ولو

يحضر المدعى عليه ويقر فتثبت  غير مستحق األداء ، ويكون ذلك بدعوى أصلية باإلجراءت المعتادة (( . وال تخلو الحال عندئذ من أحد فروض ثالثة : إما أن

مرافعات ( ، وإما أال يضر فتحكم المحكمة فى غيبته بصحة صدور الورقة منه وتجوز المعارضة فى هذا الحكم فى جميع األحوال )  117المحكمة إقراره ) م 

 مرافعات ( .  179مرافعات ( ، وإما أن يحضر وينكر فيجرى التحقيق وفقاً لإلجراءات التى سبق بيانها ) م  115م 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

                                                                                                                                                                    
شخص وقد يعترف المدين ببصمة الختم ، ولكنه ينكر أنه وقع به على الورقة . وهذا يحدث كثيراً ، فأن الختم منفصل عن صاحبه ، ويقع أن يحصل  

لنقض ـ قد قضت بأن على على ختم آخر فيوقع به ورقة دون علم صاحب الختم . وقد كانت الدوائر المجتمعة لمحكمة استئناف مصر ـ قبل إنشاء محكمة ا

فى هذه الحالة ،  المتمسك بالورقة الموقعة بختم ، اعترف صاحبه ببصمته دون التوقيع به ، أن يثبت أن صاحب الختم هو الذى وقع به على الورقة فال يجوز ،

أنه لم يوقع الورقة بختمه من غير طعن بالتزوير ، مطالبة صاحب الختم ، بالرغم من اعترافه بالبصمة ، ان يطعن فى الورقة بالتزوير ، بل وال أن يثبت 

ىحكم الدوائر والمتمسك بالورقة هو ، كما قدمنا ، الذى يقع عليه عبء إثبات أن صاحب الختم قد وقع الورقة بختمه حتى يستكمل بذلك دليله . وقد ورد ف

مته يجعل الدليل القانونى المستفاد من الورقة ناقصاً يكاد يكون مطلقاً . وبما أن المجتمعة فى هذا المعنى ما يأتى : )) أن إنكار التوقيع بالختم المعترف ببص

. والقول بان اإلقرار المتمسك بالورقة هو المكلف بتقديم الدليل كامال على دعواه ، فعليه هو إثبات توقيع خصمه بالختم عند إنكاره كى ما يتم له االستدالل 

قرينة على هذا التوقيع من شأنها إلزام المنكر بإثبات عدم توقيعه أو باالدعاء بالتزوير هو قول فيه مخالفة صريحة للقاعدة  ببصمة الختم دون التوقيع به يعتبر

مدنى وهى جعل عبء اإلثبات على المدعى . على أنه يلزم أن يكون إنكار التوقيع جدياً ال يكذبه الظاهر من وقائع  125األولية المنصوص عليها فى المادة 

المكيدة ، فلها الدعوى بحيث لو تراءى للمحكمة من تلك الوقائع وظروفها أن الورقة المتنازع عليها صحيحة ، وأن اإلنكار لم يكن الغرض منه إال المطل و

 2515مايو سنة  5 مطلق السلطة فى الحكم بصحة الورقة دون اإلحالة على التحقيق بشرط بيان أسباب ذلك الحكم (( ) استئناف مصر الدوائر المجتمعة

( . وكان حكم الدوائر المجتمعة هذا عقب اختالف واضطراب فى القضاء فى خصوص هذه المسألة . فمن المحاكم  911ص  291رقم  99المجموعة الرسمية 

) االعتراف بالختم ال يمنع  19ص  17المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  12ما كان يقضى بالمعنى الذى أخذت به الدوائر المجتمعة : استئناف مصر 

 22ناف مختلط دعوى اإلنكار ألن الختم منفصل من صاحبه فيجوز التوقيع به دون علمه ، بخالف اإلمضاء فان االعتراف بها مع إنكارها ال يتصور ( ـ استئ

 25ـ  255ص  15م  2521فبراير سنة  1مختلط ( ، أما الطعن بالتزوير فال يجوز فيه توجيه اليمين الحاسمة ) استئناف  157ص  21م  2595مايو سنة 

( ـ ومن المحاكم ما كان يقضى بأن صاحب الختم هو الذى يقع عليه عبء إثبات أنه لم يوقع الورقة بختمه ولكن دون حاجة  992ص  99م  2512مايو سنة 

 19ـ محكمة استوان  299رقم  21المجموعة الرسمية  2521ة يناير سن 25وفى  5ألن يسلك فى ذلك طريق الطعن بالتزوير : محكمة االستئناف األهليه فى 

ـ ومن المحاكم ما كان يقضى بأن صاحب الختم ما دام قد اعترف ببصمة ختمه ال يبقى أمامه إذا أراد عدم االعتراف  91رقم  1نوفمبر المجموعة الرسمية 

يناير سنة 17و 2515يناير سنة  1ـ  99ص  15المجموعة الرسمية  2511ر سنة يناي 15بالتوقيع إال طريق الطعن بالتزوير : محكمة االستئناف األهلية 

م  2515ديسمبر سنة  99ـ  251ص  15م  2521يناير سنة  29ـ  21ص  15م  2522نوفمبر سنة  11ـ استئناف مختلط  19ص  11المجموعة  2525

 .  11ص  59م  2591نوفمبر سنة  21ـ  299ص  51

اضطردت أحكام هذه المحكمة على عكس ما قضت به محكمة استئناف مصر فى دوائرها المجتمعة ، ويمكن القول أن  وبعد إنشاء محكمة النقضى 

ضت محكمةالنقض القضاء قد استقر اآلن فى مصر على أن من يقر ببصمة ختمه ال يجوز له أن ينكر التوقيع بالختم إال إذا سلك طريق الطعن التزوير . وقد ق

القانون المصرى أقام حجية األوراق على شهادة ذات اإلمضاء أو الختم الموقع به عليها ، فمتى اعترف الخصم الذى تشهد عليه الورقة بأن فى هذا المعنى بأن 

المتمسك أى دليل ن هذا اإلمضاء أو الختم الموقع به عليها هو إمضاؤه أو ختمه او متى ثبت ذلك بعد اإلنكار بالدليل الذى يقدمه المتمسك بالورقة ، فال يطلب م

يه الورقة إال إذا آخر العتماد صحة الورقة وإمكان اعتبارها حجة بما فيها على خصمه صاحب اإلمضاء أو الختم . وال يستطيع هذا الخصم التنصل مما تثبته عل

حة ما يدعيه من ذلك ، فإن هذه هى منه دعوى بين كيف وصل إمضاؤه هذا الصحيح أو ختمه هذا الصحيح إلى الورقة التى عليها التوقيع وأقام الدليل على ص

أبريل  11) نقض مدنى  تزوير بحتة يجب أن يسار فيها بطريقها القانونى ، ذلك بأن القانون ال يعرف إنكار التوقيع بالختم ، بل ال يعرف إال إنكار بصمة الختم

( . وقضت  951ص  215رقم  2مجموعة عمر  2595أبريل سنة  11( . وقضت بصمة الختم ) نقضىمدنى  951ص  215رقم  2مجموعة عمر  2595سنة

نكار ، بل عليه أن يدعى أيضاً بأن القانون فى باب تحقيق الخطوط ال يعرف إال إنكار الختم ذاته ، فمن يعترف بالختم ولكن ينكر التوقيع به ال يقبل منه هذا اإل

إنكار التوقيع ، فال يصح النظر فى دفعه على اعتبار أنه إنكار للتوقيع ، بل المتعين على المحكمة بالتزوير فى الورقة ويقيم هو الدليل عليه . فإذا دفع شخص ب

 يسيغ الحكم بصحة أن تثبت اعتراف المتمسك بهذا الدفع بختمه ثم تقضى بعدم قبول هذا الدفع باإلنكار . وإن عدم قبول إنكار التوقيع بالختم المعترف به ال

 111مرافعات )  112توقيع الغرامة على الدافع بهذا الضرب من اإلنكار ، ألن الحكم بصحة الورقة ال يكون كما هو صريح نص المادة الورقة المنكورة وال ب

يق بالطريق جديد ( إال فى حق الدفع باإلنكار المنصب على ذات الختم أو ذات الكتابة أو ذات اإلمضاء ، والذى يقبل وينظر موضوعاً ويجرى فيه التحق

ذات اإلمضاء هو إنكار غير لمرسوم فى القانون أو بغييره من الطرق القانونية التى يراها القاضى ، ثم يتبين بعد التحقيق أن إنكار ذات الختم أو ذات الكتابة أو ا

ول الدفاع بإنكار التوقيع بالختم مع صحيح . كما أن الحكم بالغرامة ال يوقع إال إذا حكمت المحكمة بصحة الورقة ، والحكم بصحتها ممتنع فى صورة عدم قب

 195رقم  2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  19االعتراف به كما تقدم ، وإذن الغرامة ال يمكن توقيعها فى تلك الصورة النتفاء شرط توقيعها ) نقضى مدنى 

الدفع بإنكار التوقيع ورأت بعد بحثه موضوعياً أنه دفع بهذا ( . وقضت أيضاً بأنه إذا اعترف شخص بختمه ولكنه أنكر التوقيع به ، وقبلت المحكمة  112ص 

ه مقررة أن هذا الضرب من اإلنكار ، ونقضت محكمة النقض هذا الحكم فيما يتعلق بقبوله الدفع بإنكار التوقيع بالختم مع االعتراف به ثم بفصله فى موضوع

به من صحة الورقة ومن الغرامة ، فحكم محكمة النقض بعدم قبول إنكار التوقيع وبما اإلنكار غير مقبول ، وقضت تبعا لذلك بعدم صحة الحكم فيما قضى 

مطلقاً سوى الطعن فيها  يستتبعه من تلك النتيجة ال يمس ما للورقة من القيمة ، بل إنها تبقى حافظة لقوتها كورقة معترف بصحة الختم الموقع به عليها وال تقبل

وهو نفس الحكم السابق ( . وقضت كذلك بأنه إذا طعن أحد الخصوم  112ص  195رقم  2مجموعة عمر  2599ة أبريل سن 19بالتزوير ) نقض مدنى 

تبـار أنـه مـع تسليمـه بـأن بالتزوير فى ورقة على اعتبار أن مورثه المنسوب له التوقيع على عقد ما ال ختم له مطلقاً ، فال مانع قانونا من أن يعيد طعنه علـى اع

 ـم بصمـة الخت

 ( 1الوسيط ـ جـ   21) م          

جزء منه  الموقع به على ذلك العقد صحيحة ، فإن مورثه لم يوقع بنفسه بهذا الختم عليه أو أنه قد حصل تزير فى العقد بالمحو والكشط والتحشير فى 

لى إثبات صحة بصمة الختم دون التعرض لمسألة التوقيع على . وإذن فال يقبل الطعن بطريق النقض المقدم منه متى ثبت أن الحكم المطعون فيه قد اقتصر ع

كمة الموضوع ال العقد بمعرفة مورثه ، ألن حقه فى الطعن أمام محكمة الموضوع فى التوقيع على العقد بمعرفة مورثه وفى الطعون األخرى التى لم تقدم لمح

( ـ أنظر  295ص  1رقم  91المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  29النقض ) نقض يزال محفوظاً فى هذه الحالة ، فال مصلحة له فى الطعن أمام محكمة 

 .  595ص  279رقم  2مجموعة عمر  2595مايو سنة  15أيضا نقض مدنى 
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رفية ، كالورقة التى اعترف بها أو سكت عن إنكارها ، فى قوة الورقة الرسمية . وفى جميع األحوال ، سواء صارت هذه الورقة الع

اعترف بالورقة أو سكت عن إنكارها أو أنكرها وأثبت التحقيق صدورها منه ، يجوز له أن يطعن فى هذه الورقة العرفية  $259

 بالتزوير ، كما

مية ، ويحمل هو عبء إثبات تزويرهاالرس 255يجوز له ذلك فى الورقة $
(1959)

  . 

 ـ حجية الورقة العرفية من حيث صحة الوقائع التى وردت بها 112

ـ وهذه كما رأينا تقوم عليها  (realite materielle): ويجب التمييز بين صدور البيانات المدونة فى الورقة العرفية ممن وقعها  

،  (sincerite morale)حاجة إلى الطعن بالتزوير ـ وبين صحة هذه البيانات فى ذاتها  قرينة مؤقتة تسقط بمجرد إنكار الورقة دون

وهل هى وقائع جدية أو هى صورية . فاذا كانت الورقة العرفية تثبت مثال أن بيعا صدر من شخص إلى آخر وأن المشترى قبض 

العرفية قرينة على أنها صحيحة .  259فى الورقة $ الثمـن ، افترض أن هذه الوقائـع جميعهـا جديـة غير صورية ، وكان ذكرها

ولكنها قرينة يجوز دحضها باثبات العكس
(1955)

. فلصاحب التوقيع أن يثبت فى مواجهة الطرف اآلخر أن البيع صورى أو أن الثمن  

لم يقبض . وال يقتصر صاحب التوقيع هنا على اإلنكار ـ كما فعل عندما أنكر صدور الورقة منه ـ بل يقع عليه عبء إثبات العكس 

 لطرف اآلخر ، إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها إال بالكتابة . طبقاً للقواعد العامة . ومن هذه القواعد أنه ال يجوز ، بالنسبة إلى ا

ويدخل فى صحة الوقائع صحة تاريخ الورقة العرفية . فالتاريخ الذى تحمله هذه الورقة تفترض صحته ، حتى يثبت صاحب التوقيع 

بةأنه غير صحيح وأن حقيقته كذا ، وال يثبت هنا أيضاً ما يخالف المكتوب إال بالكتا
(1959 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (
1951
ما أن هذا العقد مزور ، وأن وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأن عدم تمكن المدعى من إثبات صدور عقد ممن هون منسوب إليه ال يؤخذ منه حت (

( .  57رقم  29المجموعة الرسمية  2595أبريلسنة  9الحكم برد العقد وبطالنه ال يكون إال بناء على دعوى تزوير يقيمها من نسب هذا العقد إليه ) استئناف 

المحكمة بالرأى القائل بقبولها كان لها أن تحكم بما تراه  وقضت محكمة استئناف مصر بأن مسألة قبول دعوى التزوير بعد اإلنكار مسألة خالفية ، فإذا أخذت

المنكورة ، ثم طعن فيها وإن جاء مخالفاً لما حكمت به أوال ، وإال لما كان هناك معنى للقول بجواز قبولها بعد اإلنكار . وإذا حصل اإلنكار وحكم بصحة الورقة 

بق فى القضية إال الحكم الثانى الصادر فى دعوى التزوير وهو وحده الحكم المعتمد . فال محل إذن للقول بالتزوير وقبلت أدلته وحكم برد الورقة وبطالنها ، لم ي

 ( .  229ص  99رقم  99المجموعة الرسمية  2592أبريل سنة  19بوجود تناقض موجب لرفع التماس عن الحكم الثانى ) استئناف مصر 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه من المسلم أن الخصم ،حتى بعد تمام إجراءات تحقيق الخطوط ، يستطيع أيضاً أن يطعن فى الورقة  

أبريل  19ف مختلط بالتزوير ، ولكن يجب أن تجتمع عنده أدلة منتجة مقبولة تكفى لهدم عناصر اإلثبات التى سبق تقديمها فى إجراءات تحقيق الخطوط ) استئنا

( . وقضت أيضاً بأنه يمكن االلتجاء إلى إجراءات الطعن بالتزوير فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، حتى فى خالل إجراءات  111ص  51م  2595سنة 

 9م  2759مايو سنة  29( . أنظر أيضاً استئناف مختلط  959ص  55م  2591مايو سنة  19تحقيق الخطوط ، فتوقف هذه ، ويسار فى تلك ) استئناف مختلط 

 ) يجوز الطعن بالتزوير فى ورقة عرفية بعد االعتراف بالتوقيع أو الخط أو بعد تحقيق ذلك ( .  179ص 

 ( .  525ـ ص  527ص  2579فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  119ـ ص  125ص  191فقرة  21أنظر فى هذه المسألة أوبرى ورو  

 

 

(
1955

د رأينا أن صحة البيانات فى ذاتها يجب التمييز فيها بين ما يعد إنكاره طعناً فى أمانة الموثق فيجب سلوك دعوى التزوير فى أما فى الورقة الرسمية فق( 

جيمع  كما هى الحال فىهذا اإلنكار ، وبين البيانات التى ال يتضمن إنكارها طعناً فى أمانة الموثق واإلنكار هنا يكتفى فيه بتحميل المنكر عبء إثبات العكس 

 ( .  1951فقرة  5البيانات الواردة فى الورقة العرفية ) بودرى وبارد 

(
1959

 2529مايو سنة  1ـ  151ص  11م  2591فبراير سنة  11ـ  52ص  1م  2759يناير سنة  21ـ  191ص  5م  2751مايو سنة  27استئناف مختلط ( 

 .  522ص  59م  2517يونية سنة  1ـ  591ص  95م  2511يونيه سنة  9ـ  17ص  92م  2527ديسمبر سنة  21ـ  919ص  11م 

حتى يثبت  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشورع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : )) إن تاريخ الورقة العرفية يعتبر حجة فيما بين المتعاقدين 

ين على من يريد تحصيل الدليل العكسى فى هذه الحالة ، أن يلتزم أحكام العكس ، شأنه من هذا الوجه شأن سائر ما يدون فى هذه الورقة من البيانات . ويتع

 ( .  919ص  9ضيرية القواعد العامة فى ذلك . ومؤدى هذا وجوب التقدم بدليل كتابى ، إذ ال يجوز نقض الثابت كتابة إال بالكتابة (( ) مجموعة األعمال التح

لطرفين ال تناقش إال عند ادعاء تقديم التاريخ أو تأخيره بطريق الغش ، وكان الغش يبرر اإلثبات هذا ولما كان الغالب أن صحة التاريخ فيما بين ا 

نوفمبر سنة  11مصر بجميع الطرق ، فإنه يقع كثيراً أن يتمكن أحد الطرفين أن يثبت فى مواجهة اآلخر عدم صحة التاريخ حتى بالبينة أو بالقرائن ) استئناف 
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كذلك قيام التصرف القانونى فى ذاته ، من صحة ونفاذ وغير ذلك ، كل هذا ينفتح باب الطعن فيه أمام صاحب التوقيع ، وال يمنعه 

اعترافه بصدور الورقة منه من أن يطعن فى التصرف القانونى ـ ال فى الورقة ـ بالغلط أو بالتدليس أو باإلكراه أو بعدم مشروعية 

 ى موضوعى أو شكلى آخر . السبب أو بأ

 

 حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير - المطلب الثانى

 ـ تعريف مبدئى للغير 113

: الغير هنا ـ كالغير فى حجية الورقة الرسمية ـ هو كل شخص يجوز أن يسرى فى حقه التصرف القانونى الذى تثبته الورقة ، ومن  

ل على التصرف الذى يراد أن يسرى فى حقه . وهو بوجه عام الخلف العام والخلف الخاص ثم يصح أن يحتج عليه بهذه الورقة كدلي

 والدائن . 

وسنرى أن )) الغير (( تضيق دائرته فى حجية تاريخ الورقة العرفية 
(1951 )

 . 

ن حيث صحـة ونستعـرض حجيـة الورقـة العرفيـة بالنسبـة إلى الغـير ـ كمـا استعرضناها فيما بين الطرفيـن ـ ) ا ( م 

 صدورهـا من صاحب التوقيـع . ) ب ( ومـن 

حيث صحة الوقائع التى وردت بالورقة . ونضيف مسألة ثالثة لها هنا أهميـة خاصـة : ) جـ ( ومن حيث صحة التاريخ الذى تحمله 

 الورقة . 

 

 ـ ) ا ( حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير من حيث صدورها ممن قوع عليها  114

هى نفس الحيجة فيما بين الطرفين على النحو الذى قدمناه . فتعتبر الورقة العرفية ، بالنسبة إلى الخلف العام ) الوارث والموصى له  :

بجزء من التركة ( والخلف الخاص والدائن ، صادرة من صاحب التوقيع إلى أن ينكر ـ صاحب التوقيع ال الغير ـ صدروها منه دون 

فيها بالتزويرحاجة إلى أن يطعن 
(1951 )

. أما إذا اعترف بالورقة أو سكت ، فقد أصبحت الورقة حجية عليه وعلى الغير معاً ، وإذ 

أراد هو ، أو أراد الغير ، إنكارها بعد ذلك فال سبيل إال الطعن بالتزوير
(1957 )

 . 

الخاص أو الدائن ، فان هؤالء وإذا احتج بالورقة العرفية بعد موت صاحب التوقيع على الوراث أو الموصى له أو الخلف  

ال يطلب منهم إنكار صريح ، كما كان يطلب من صاحب التوقيع ، إلسقاط حجية الورقة العرفية ، بل يتكفى من أى منهم ، حتى ال 

لقى عنه الحق تكون الورقة حجة عليه إال بعد التحقيق ، أن يحلف يميناً بأنه ال يعلم أن الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن ت

 . 

 

وهذا بعد كل ما يستطيع أن يؤكده ، فال يطلب منه أكثر من ذلك
(1955 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 119ص  191فقرة  21ـ أوبرى ورو  997فقرة  15ـ ديمولومب  11ص  57رقم  5المحاماة  2517نوفمبر سنة  11ـ  19ص  51رقم  5المحاماة  2517

 ( .  511ـ ص  519ص  2579فقرة  1ـ بالنيول وريبير وجابولد  299هامش رقم 

(
1951

ة الورقة العرفية قد حددناه ، وسنحدده تحديداً آخر فى التاريخ )) والغير (( ـ كما هو معروف ـ يختلف تحديده تبعاً ألوضاعه المختلفة . فالغير فى حجي( 

من هذه  الثابت ، وفى حجية الشئ المقضى ، وفى الصورية . وله تحديد خاص يختلف عما تقدم فى أثر العقد أو سريانه وفى التسجيل . وهو فى كل وضع

كل هذه األوضاع أن أثراص قانونياً معيناً قد يمتد لشخص تقضى المبادئ العامة  األوضاع يتحدد على نحو يتالءم مع هذا الوضع . والفكرة المشتركة فى

 للقانون بحمايته من أن يمتد إليه ، فيعتبر من )) الغير (( بالنسبة إلى هذا األثر . 

(
1951

وراق العرفية )) حجة على غير المتعاقدين بها ونص التقنين الجديد أدق فى هذا المعنى من نص التقنين القديم . فقد كان النص القديم يقضى بأال تكون األ( 

على الغير إال إذا كانت ثابتة التاريخ . أما نص  حجة فى جميع مشتمالتهاإال إذا كان تاريخها ثابتاً ثبوتاً رسمياً (( ، فكان النص يوهم أن الورقة العرفية ال تكون 

إال منذ أن يكون لها تاريخ ثابت ((، فهى إذن فى غير التاريخ حجة على الغير  فى تاريخهاالغير التقنين الجديد فيقضى بأال تكون )) الورقة العرفية حجة على 

هذا النص فى  دون حاجة لتاريخ ثابت . وقد كان المشروع األولى الذى وضعه االستاذ استنويت فى اإلثبات يتضمن نصاً صريحاً فى هذا المعنى ، ولكن حذف

 19وفقرة  59مكررة ص  15) أنظر األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  959ن نص المادة المشروع التمهدى اكتفاء باستنباط الحكم من مضمو

 ( .  2هامش رقم  71ص 

(
1957

. وسنعود لإلشارة إلى  195ص  25أنظر مقاال لألستاذ سليمان مرقس فى قوة المحررات العرفية فى اإلثبات منشوراً فى مجلة القانون واالقتصاد السنة ( 

 ال القيم . هذا المق

(
1955

باح للوارث أو وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : )) فليس فى الوسع ، إزاء ما يفرق هذين المركزين ، إال ان ي( 

نكار صراحة . على أنه رؤى من األنسب اقتفاء الخلف االكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو افمضاء أو الختم أو البصمة لمن تلقى عنه حقه ، دون أن يقف موقف اإل

من التقنين الكندى ، فنص على وجوب تعزيز إقرار الوراث أو الخلف بيمين يؤديها درءاً لما يحتمل من تعسف هذا أو ذاك فى استعمال  2119أثر المادة 

،  ال يعلم أن اإلمضاء لمورثهنه يكتفى من الوارث أو الخلف أن يقرر أنه الرخصة المخولة له . وقد آثر المشروع استعمال عبارة التقنين الهولندى ، فنص على أ
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 ـ ) ب ( حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير من حيث صحة الوقائع التى وردت بها  115 

يثبت صورية الورقائع الورادة فى  : وهنا الحجية أيضاً هى نفس الحجية فيما بين الطرفين على النحو الذى قدمناه . فللوارث مثال أن

الورقة العرفية وفقاً للقواعد المقررة فى لإلثبات. وكذلك يفعل الخلف الخاص والدائن ، ويالحظ هنا أن كال من هذين يعتبر من الغير 

فى الصورية ، فله أن يثبتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن
(1999 )

 . 

لقانونى الذى تثبته الورقة العرفية بجميع الدفوع الموضوعية والشكلية التى كانت ولهؤالء جميعاً أن يدفعوا التصرف ا 

التصرف لنقص األهلية أو للغلط أو التدليس أو االكراه أو االستغالل ، ولهم أن يدفعوا  255لصاحب التوقيع . فلهم أن يطلبوا إبطال $

الشكل ، ولهم أن يتمسكوا بانقضاء االلتزام بالوفاء أو بغيره من  ببطالن التصرف لعدم مشروعية المحل أو السبب أو لعدم استيفاء

 أسباب االنقضاء ، إلى غير ذلك من الدفوع . 

 أما صحة التاريخ الذى تحمله الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير فله شأن آخر ، وهو م ننتقل اآلن إليه .  

 من حيث صحة التاريخ الذى تحمله الورقة ـ ) جـ ( حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير  116 

ه : هذه هى أهم مسألة فى حجية الورقة العرفية بالنسبة إلى الغير . فالورقة العرفية تحمل تاريخاً معيناً ، يفترض فيما بين الطرفين أن

 هو التاريخ الصحيح حتى يثبت العكس . فهل للتاريخ هذه الحجية بالنسبة إلى الغير ؟ 

ال يمكن التسليم به . فقد يكون الطرفان متواطئين فى تقديم التاريخ أو فى تأخيره لتحقيق غرض معين .  ظاهر أن هذا 

يتواطآن فى تقديم التاريخ حتى يتفاديا مثال الطعن بالدعوى البولصية من دائن تاريخ سنده متقدم على البيع الذى تشهد به الورقة 

بيع أسبق من سند الدائن فال يستطيع هذا أن يطعن فى البيع بالدعوى البوليصية . أويقدمان العرفية فيقدمان تاريخ الورقة حتى يكون ال

تاريخ البيع حتى ال تطعن الورثة بأنه وقع فى مرض الموت . وقد يتواطآن فى تأخير التاريخ حتى يتفاديات الطعن فى التصرف 

كان قاصراً وقت التعاقد بنقص األهلية ، فيؤخرا تاريخ الورقة ليخفيا أن أحد المتعاقدين
(1992)

  . 

فالمعقول إذن أال يكون تاريخ الورقة العرفية حجة على الغير إال إذا كان ثابتاً على وجه قاطع ، وعلى هذا جرى نص  

 ً ما هى  القانون . وحتى نتناول هذه المسألة بالبحث نستعرض أوال نص القانونن ، ثم نحدد ثانياً من هو المقصود بالغير ، ثم نبين ثالثا

 األوراق العرفية التى تخضع لتطبيق القاعدة ، ثم نتكلم أخيراً فى الطرق التى يصبح بها التاريخ ثابتاً فى هذه األوراق. 

 ـ ) أوال ( النصوص القانونية :  117

 من التقنين المدنى على ما يأتى :  959تنص المادة 

يخها إال منذ أن يكون لها تاريخ ثابت . ويكون تاريخ الورقة ثابتاً : ) ـ ال تكون الورقة العرفية حجة على الغير فى تار 2))  

ا ( من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك ) ب ( من يوم أن يثبت مضمونها فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ) جـ ( من يوم أن يؤشر عليها 

ه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو من يوم أن موظف عـام مختص ) د ( من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف ب

يصبح مستحيال على أحد من هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه ، وبوجه عام من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن 

 الورقة قد صدرت قبل وقوعه (( . 

على الخالصات((ـ ومع ذلك يجوز للقاضى تبعاً للظروف أال يطبق حكم هذه المادة  1))  
 (1991 )

 . 

                                                                                                                                                                    
. فإذا أنكرت نسبة الورقة العرفية صراحة ، أو نفى الوراث أو الخلف علمه بذلك ، زالت عنها مؤقتاً  بنفى العلم بإمضاء مورثهدون أن يجتزئ من الـوارث 

أن يقيم الدليل على صحتها باتباع اإلجراءات الخاصة بتحقيق الخطوط . وقد جرى القضاء المصرى على  قوتها فى اإلثبات ، وتعين على من يريد التمسك بها

ص  9(( ) مجموعة األعمال التحضيرية  15ص  57م  2591يناير سنة  1ذلك رغم خلو التقنين الراهن من نص خاص فى هذا الشأن ) استئناف مختلط 

 (  919ـ ص  915

(
1999

( ، وقد جاء فيها ما  191ـ ص  191ص  25ن مرقس فى مقاله فى قوة المحررات العرفية فى اإلثبات ) مجلة القانون واالقتصاد أنظر األستاذ سليما( 

جديد ( يكون المحرر العرفى حجية بذاته ، وال يحتاج إلى ثبوت  959) م  117يأتى : )) . . . حتى بالنسبة لهؤالء األشخاص المقصودين بالغير فى المادة 

ين يجوز لهم يخه بوجه رسمى إال إلمكان االحتجاج بتاريخه فقط . فمثال إذا صرفنا النظر عن أحكام قانون التسجيل يكون الدائن المرتهن من الغير الذتار

لمشترى من االحتجاج عليه بالسبة لعقد البيع العرفى الصادر من الراهن ، فال يمكن االحتجاج عليه بتاريخ البيع ، ولكن هذا ال يمنع ا 117التمسك بالمادة 

( ) مجلة بحصول البيع ومن اعتبار نفسه حائزاً للعقار المرهون ، ومع ما يترتب على ذلك من ثبوت حق التطهير له ومن وجوب اتخاذ اإلجراءات ضده (

 ( .  191ـ ص  191ص  25القانون واالقتصاد 

 

(
1992

 .  77ص  19األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة ( 

(
1991

ـ ال تكون الورقة العرفية حجة على الغير إال إذا كان لها  2من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى : ))  999تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة ( 

أخرى ثابتة التاريخ ) جـ ( من ـ ويكون لها تاريخ ثابت : ) ا (من يوم أن تقيد بالسجل المعد لذلك ) ب ( من يوم أن يثبت مضمونها فى ورقة  1تاريخ ثابت . 

و بصمة يكون يوم أن يؤشر عليها موظف عام مختص أو عضو من أعضاء الهيئة القضائية ) د ( من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة خط أو إمضاء أو ختم أ

( من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن ه معترفاص بها ، أو من يوم أن يصبح مستحيال على أحد من هؤالء أن يكتب أو يبصم لعلة فى جسمه ) 

ـ ومع ذلك يجوز للقاضى ، تبعاً للظروف ، أال يطبق حكم هذه المادة على المخالصات (( . وفى لجنة المراجعة  9الورقة قد صدرت قبل وقوع هذا الحادث . 
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155ـ  115/159ـ  117ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى القديم المادتين  
(1999 )

 

، وفى  591، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  22ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

971، وفى التقنين المدنى للمملكة المتحدة الليبية االدة  291انى المادة تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبن
(1995)

  

ـ ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى
 

2917
(1999)

  . 

 ـ ) ثانياً ( من هو المقصود )) بالغير (( فى تاريخ الورقة العرفية  118

(( بالنسبة إلى حجية البيانات األخرى الواردة فى هذه الورقة . : ليس )) الغير (( بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية هو نفس )) الغير 

فقد رأينا أن الغير فى الحالة الثانية هو بوجه عام الخلف العام والخلف الخاص والدائن ، أى كل شخص يجوز ان يحتج عليه بها . أما 

 د منطقته من الوضع الذى هو فيه . الغير بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية فهو أخص من ذلك . ويجب أن نستمد تحدي

 ويحسن قبل أن نحدد هذا )) الغير (( أن نحدد أوال من ال يعتبر )) غيراً (( ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تحديد )) الغير (( .  

 ـ من ال يعتبر )) غيراً (( بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية :  119

الورقة العرفية وذلك إلى أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ ، كل من كان ممثال فى التصرف ال يعتبر )) غيراً (( ، فيحتج عليه بتاريخ 

 الذى تشهد به الورقة . ومن ثم ال يعتبر )) غيراً (( : 

( الطرفان فى الورقة العرفية ، فهذان يكون التاريخ العرفى للورقة حجة عليهما . فاذا كان أحدهما قاصراً أو محجوراً  2) 

تفق الطرفان على تأخير التاريخ حتى ال ينكشف أن التصرف قد صدر وقت القصر ، أو على تقديمه حتى ال ينكشف أن عليه ، وا

                                                                                                                                                                    
المعنى المقصود فأصبح : )) ال تكون الورقة العرفية حجة على الغير فى  أدمجت الفقرتان األولى والثانية فى فقرة واحدة ، وعدل صدر المادة للوصول إلى

المدج حكماً عاماً بعد تخصيص . وأصبح ه ( فى البند ) د ( مع إضافة عبارة تجعل البند ) ه ( تاريخها إال منذ أن يكون لها تاريخ ثابت (( ، وأدمج البند ) 

. ووافق عليه مجلس النواب ، ثم لجنة مجلس الشيوخ  597التقنين الجديد ، وأدمح فى المشروع النهائى تحت رقم النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه نهائياً فى 

 ( .  911ـ ص  919وص 911ص  9، ثم مجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  959تحت رقم 

(
1999

نها ) المحررات الغير الرسمية ( ال تكون حجة على غير المتعاقدين إال إذا من التقنين المدنى القديم تنص على ما يأتى : )) لك 117/159كانت المادة ( 

تنص على ما يأتى : )) ثبوت التاريخ يكون إما بقيد المحررات المذكورة فى سجل عمومى بتمامها  115/155كان تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا (( . وكانت المادة 

د حصول التسجيل . وكذلك يكون التاريخ ثابتاً إذا كان فى المحررات خط أو إمضاء أو ختم إلنسان توفى أو كانت أو ملخصها فقط إذا كانت مؤشراً عليها بما يفي

 عليه إشارة من أحد المأمورين العموميين المختصين بذلك أو من أحد القضاة ونحوهم (( . 

فثبوت التاريخ الزم لحجية التاريخ وحده ، وسبل إثبات التاريخ أكثر ولم يستحدث التقنين الجديد شيئا . ولكن النص الجديد جاء أدق فى الصياغة ،  

 تنوعاً وأوسع إحاطة . على أن التقنين الجديد لم يفعل إال أنه قنن القضاء المصرى فى كل هذا . 

(
1995

ـ ويكون له تاريخ  19إذا كان له تاريخ ثابت  ـ ال يكون السند العادي حجة على الغير إال 2.  22م  قانون البينات السورى:  التقنينات المدنية العربية( 

ه حاكم أو موظف ثابت : ا ( من يوم أن يصادق عليه الكاتب العدل . ب ( من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ . جـ ( من يوم أن يؤشر علي

توقيع أو ختم أو بصمة أصبع ، أو من يوم أن يصبح مستحيال على أحد  مختص . د ( من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به منخط أو

ـ ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعا  9من يوم وقوع أى حادث آخر يكون قاطعاً فى أن السند قد صدر قبل وقوعه . ه ( هؤالء أن يكتب أويبصم لعلة فى جسمه . 

كام هذه المادة األسناد واألوراق التجارية ولو كانت موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب ـ ال تشمل أح 5للظروف أال تطبق هذه المادة على الوصوالت . 

 مدنى ، وكذلك أسناد االستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن مهما كانت صفة المقترض . 

ى : فالسند العرفى ال يكون حجة على الغير إال إذا كان له وقد وقع القانون السورى فى عدم الدقة التى وقع فيها المشروع التمهيدى للتقنين المصر 

 تاريخ ثابت ، وذلك بالنسبة إلى تاريخه وحده ال بالنسبة إلى مشتمالته . 

 ) مطابقة لنص التقنين المصرى فيما عدا فروقاً لفظية طفيفة ( .  591م  التقنين المدنى العراقى 

ـ ال يعد السند ذو التوقيع الخاص صحيح التاريخ إال بالنظر إلى المتعاقدين ، وال يعد صحيح التاريخ  291م  تقنين أصول المحاكمات المدينة اللبنانى 

الصته فى سند رسمى بالنظر إلى الغير إال من يوم إخضاعه لمعاملة التسجيل أو من يوم إثباته فى سند رسمى أو من يوم وفاة أحد الموقعين أو من يوم إدراج خ

جارية عند ذه المادة ال تشمل المواد التجارية ، فالرهونات التجارية والسفاتج والسندات المكتوبة ألمر والتحاويل ) الشكات ( تعد من المواد التـ إن أحكام ه

يف عملها التاجر إما تطبيق الفقرة السابقة وإن تكن موقعة أو مظهرة من غير التجار لسبب مدنى ، وكذلك السندات ذات التوقيع الخاص المختصة بعمليات تسل

 على المكشوف أو مقابل رهن أية كانت صفة المقترض . 

 ) مطابقة لنص التقنين المصرى الجديد ( .  971م  التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة 

تلفة ، وقد أحسن القانون السورى ويتبين من استعراض هذه النصوص أال فرق فى األحكام فى هذه المسألة ما بين التقنينات المدنية العربية المخ 

 واللبنانى صنعاً فى النص صراحة على إخراج األوراق والرهون التجارية من أحكام  

 هذه المادة .     

(
1999

تسجيلها ، أو  من التقنين المدنى الفرنسى على ما يأتى : )) السندات العرفية ال يكون لها تاريخ ثابت يحتج به على الغير إال من يوم 2917وتنص المادة ( 

ختام أو من يوم وفاة من وقعها أو وفاة أحد ممن وقعوها ، أو من يوم أن أدرج مضمونها فى أوراق رسمية حررها موظفون عامون وذلك كمحاضر وضع األ

 محاضر الجرد (( . 

 (Les actes sous seing prive n'ont de date certaine contre les tiers que du jour ou ils ont ete enregistres, du jour de 

la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour ou leur substance est constatee dans des actes dresses 

par des officiers publics, tells que procesverbaux de scelles ou d'inventaire).                                               
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التصرف قد صدر وقت القصر، أو على تقديمه حتى ال ينكشف أن التصرف قد صدر وقت الحجر ، كان التاريـخ المؤخر أو المقدم 

تأخير التاريخ أو تقديمه قد وقع هنا تهرباً  199ن التاريخ غير صحيح . ولما كان $حجة عليهما ، إال أن يثبت ذو المصلحة منهما أ

من أحكام القانون ، فانه يجوز إثبات ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن
(1991)

  . 

كالحارس ( األصيل إذا كان أحد أطراف الورقة العرفية هو نائبه ، سواء كانت النيابة اتفاقية كالوكيل أو قضائية 1) 

القضائى أو قانونية كالولى والوصى والقيم . فتاريخ الورقة العرفية التى يوقعها النائب يكون حجة على األصيل ولو لم يكن تاريخاً 

ثابتاً ، إال إذا أثبت األصيل عدم صحة التاريخ وأنه قدم مثال حتى ال ينكشف أن التصرف صدر فى وقت كانت النيابة فيه قد انقضت ، 

ن يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن بسبب ما انطوى عليه تقديم التاريخ من الغش . وهو ال يعتبر )) غيراً (( ألنه وله أ

كان ممثال فى التصرف الذى أبرمه النائب لحسابه ، فيكون التاريخ العرفى لهذا التصرف حجة عليه إلى أن ثبت أنه غير 

صحيح
(1991 )

 . 

عام كالموصى له بحصة من التركة . ذلك أن الخلف العام يعتبر مثال فى جميع العقود التى يبرمها  ( الوراث وكل خلف9) 

السلف ، فتسرى فى حقه هذه التصرفات أياً كان تاريخها إلى يوم موت المورث . وما دام أنه كان ممثال فى التصرف ، فال يعتبر )) 

ورقة عرفية الصادر من المورث يكون حجة فى تاريخه العرفى على الوراث كما هو غيراً (( بالنسبة إلى تاريخه . فالبيع المدون فى 

حجة على المورث ، ومن ثم ال تعتبر العين المبيعة جزءاً من التركة يمتد إليها حق الوراث
(1997 )

. وإذا باع شخص داراً بورقة 

ثته جميعاً ، وال يستطيع أحد منهم أن ينقضى هذه عرفية غير ثابتة التاريخ ، وكان هذا التاريخ يكون حجة على السفيه وعلى ور

 الحجية إال إذا أثبت أن التاريخ قد قدم عمداً حتى يصور البيع واقعاً فى وقت لم يكن فيه البائع محجوراً عليه ، وأن التاريخ الحقيقى

يعتبر غشاً ، فيجوز للوارث إثبات عدم  مدنى ( . ولما كان تقديم التاريخ فى هذه الحالة 229ـ  225كان بعد تسجيل قرار الحجر ) م 

صحته بجميع الطرق
(1995 )

 . 

والوارث ال يعتبر )) غيراً (( بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية كما قدمنا ، يستوى فى ذلك أن يدفع البيع الصادر من مورثه بمقولة 

إنه صدر بعد تسجيل قرار الحجر للسفه ، أو بمقولة أنه صدر من المورث وهو فى مرض الموت . فى الحالتين معاً يكون التاريخ 

ه . وفى الحالتين معا يستطيع أن يثبت عدم صحة التاريخ بجميع طرق اإلثبات ، ما دام أن هذا التاريخ قد قدم غير الثابت حجة علي

                                                 
(

1991
ـ األستاذ  1999ـ فقرة  1955فقرة  5ـ بودرى وبارد  151فقرة  25و  911ـ فقرة  919فقرة  9ـ لوران  929ـ فقرة  921فقرة  15ديمولومب ( 

 2517نوفمبر سنة  11ناف مصر فى ـ محكمة استئ 111ص ص  25سليمان مرقس فى مقاله فى قوة المحررات العرفية فى اإلثبات ـ مجلة القانون واالقتصاد 

) يجوز للقيم على المحجور عليه ، كما يجوز للمحجور عليه نفسه إذا زالت  11ص  57رقم  5المحاماة  2517نوفمبر سنة  11ـ  19ص  51رقم  5المحاماة 

ثابت سابق على الحجر ، إال أن عبء اإلثبات فى جميع  عنه أسباب الحجر ، أن يطعن فى صحة التواريخ الموضوعة على العقود العرفية التى لم يكن لها تاريخ

لمحررات المشار إليها بتقديم ذلك يقع على عاتق القيم أو المحجور عليه ، فلهما إقامة الدليل بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة والقرائن على وقوع الغش فى ا

 أو تأخير التواريخ الموضوعة عليها ( . 

كذلك التاريخ العرفى لمخالصة تمت ما بين شخص قد بلغ سن الرشد ووصيه يكون حجة على األول ، إلى أن يثبت عدم صحة التاريخ وأنه أخر  

 من قانون المحاكم الحسبية .  99حتى ال يقع فى مدة سابقة على الفصل نهائياً فى الحساب وفقاً للمادة 

رتب إيراداً لشخص آخر مدى حياة شخص ثالث ، بورقة تاريخها غير ثابت يسبق موت الشخص  أنظر مثال آخر أورده بودرى وبارد لشخص 

 2519تطبيقاً ألحكام المادة الثالث بأكثر من عشرين يوماً ، فيكون هذا التاريخ حجة على الدائن باإليراد إلى أن يثبت أنه قدم ليكون سابقا على الموت بهده المدة 

 ( .  79ـ ص  1999فقرة  5ى ) بودرى وبارد من التقنين المدنى الفرنس

(
1991

 1ـ بالنيول وريبير وجابولد  1992فقرة  5ـ بودرى وبارد  151ص  21ـ أوبرى ورو  992فقرة  25ـ لوران  121فقرة  121فقرة  15ديمولومب ( 

 11م  2529مايو سنة  1ـ استئناف مختلط  51ـ األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص  992ـ ص  999ص  2112فقرة  5ـ بيدان ويرو  2579ص 

 51م  2599يناير سنة  5ـ  522ص  59م  2517يونية سنة  1ـ  591ص  95م  2511يونية سنة  92ـ  17ص  92م  2527ديسمبر سنة  21ـ  919ص 

 .   219ص 

(
1997

 .  91ـ  19ـ  22مجلة القانون واالقتصاد  2552فبراير سنة  29نقض مدنى ( 

(
1995

مة استئناف مصر بأن التاريخ العرفى للسند الموقع عليه من المورث حجة على ورثته ، ما لم يطعنوا فى صحة التاريخ بحصوله خطأ وقد قضت محك( 

( . وقضت هذه المحكمة أيضاً بأنه وإن كان للوراث الصادر  591ص   951رقم  7المحاماة  2517أبريل سنة  29سهواً أو عمداً أو ما لم يطعنوا بتزويره ) 

طرق القانونية ومنها لمصلحته التصرف أن يتمسك فى وجه باقى الورثة بالتاريخ العرفى الذى وضعه المورث ، إال أن لهؤالء الورثة الحق فى أن يثبتوا بكافة ال

 29المحاماة  2595يناير سنة  25قرائن األحوال أن هذا التاريخ ال يتفق مع الحقيقة وأنه وضع بقصد اإلبهام لجعل صدور التصرف وقت بعيد عن الشبهات ) 

جديد ( إذا هو ادعى أن  959)  117( . وقضت محكمة النقض بأن الموصى له بحصة فى التركة ال يعتبر )) غيراً (( فى معنى المادة  999ص  119/1رقم 

دعى ما كان يملك سلفه ممثال فى شخص القيم عليه العقد الصادر من الموصى إنما صدر بعد طلب الحجر عليه وبأن تاريخه مغاير للحقيقة ، إذ هو خلف عام ي

، وكان عليه عبء أن يدعيه . ولكن لما كان هذا االدعاء ادعاء بغش واحتيال على القانون ، كان إثباته بأى طريق من طرق اإلثبات جائزاً له جوازه لسلفه 

 2551ديسمبر سنة  19العرفى للعد ، وإن لم يثبته بقيت هذه الحجية ) نقض مدنى اإلثبات ألنه مدع والبينة على من ادعى ، فان هو أثبته سقطت حجية التاريخ 

( . هذا ويالحظ أن الموصى له بحصة من التركة إذا لم يستطع إثبات التاريخ الحقيقى ، فقامت حجية التاريخ العرفى فى  991ص  157رقم  9مجموعة عمر 

مدنى فيثبت أن التصرف كان نتيجة استغالل أو  1فقرة  229جيل قرار الحجر ، أن يتمسك بالمادة حقه ، يستطيع ، مع التسليم بأن التصرف صدر قبل تس

فيثبت أن حالة الجنون أو العته كانت شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف اآلخر على بينة  1فقرة  225تواطؤ ) وفى حالة الحجر للجنون أو العته يتمسك بالمادة 

 منها ( . 

 .  291وهامش رقم  111ـ ص  919ص  191فقرة  21ـ أوبرى ورو  1995ـ فقرة  1999فقرة  5درى وبارد أنظر أيضاً بو 
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غشاً إلخفاء أن البيع إنما صدر بعد تسجيل قرار الحجر أو صدر فى مرض الموت . وال يعتد ـ فى صدد حجية التاريخ ـ بأن الوارث 

ه خلفاً لمورثه فيستمد منه هذا الحق كما لو كان المورث هو الذى يهاجم البيع ، وهو فى حالة فى حالة الحجر إنما يهاجم البيع باعتبار

استمده من القانون ضد المشترى والمورث جميعاً . ال يعتد  (droit proper)مرض الموت إنما يهاجم البيع بمقتضى حق له خاص 

فى صدد سريان البيع . فاذا أثبت الوارث أن البيع قد صدر بعد تسجيل بهذا الفرق ، قلنا ، فى صدد حجية التاريخ ، وإنما يعتد به 

باسمه ، أن يطلب إبطال البيع للسفه . أما إذا أثبت أن البيع قد صدر فى مرض الموت ، جاز له ،  باسم مورثهقرار الحجر ، جاز له ، 

ركة . وهذا بخالف حجية التاريخ ، فيستوى فيها أن ، أن يطلب عدم سريان البيع فى حقه فيما زاد على ثلث الت هو ال باسم مورثه

يهاجم الوراث التصرف الصادر من مورثه المحجور بمقتضى حق استمده منه وخلفه عليه ، أو يهاجم التصرف الصادر من مورثه 

. وإذا  وهو فى مرض الموت بمقتضى حق شخصى استمده من القانون . ففى الحالتين توافرت له المصلحة فى مهاجمة التصرف

كانت هذه المصلحة قد استمدها من مورثه فى الحالة األولى ومن شخصه فى الحالة الثانية ، فان هذا ال يمنع من أنه ليس )) غيراً (( 

إلى أن يثبت أن هذا التاريخ غير  191فى الحالتين ، فيحتج عليه فيهما معاً بالتاريخ العرفى للتصرف الصادر من مورثه $

صحيح
(1919 )

 . 

ذى أوقع اللبس فى هذه المسألة هو الخلط ما بين )) الغيرية (( فى سريان التصرف )) والغيرية (( فى ثبوت التاريخ . وال 

فالوارث ، فى تصرفات مورثه الصادرة فى مرض الموت ، يعتبر )) غيرا (( من ناحية سريان هذه التصرفات فى حقه ، فهى ال 

يعتبر )) غيراً (( من ناحية ثبوت التاريخ ،  فيحتج عليه بالتاريخ العرفى للتصرف الصادر تسرى عليه فيما يجاوز ثلث التركة . وال 

من مورثه إلى أن يثبت أن هذا التاريخ غير صحيح
(1912 )

 . 

أما القضاء المصرى فى هذه المسألة فهو متردد مضطرب . بدأ يأخذ بالرأى الصحيح . ثم رجع عنه إلى الرأى الخاطئ . ثم وقف بين 

يين : فهو من الناحية العملية على هدى من أمره إذ يجعل تاريخ التصرف الصادر فى مرض الموت حجة على المورث إلى أن الرأ

يثبت عدم صحته ، وهو من الناحية الفقهية يبدو أنه خلط ـ وال يزال يخلط ـ بين )) الغيرية (( فى سريـان التصرف و )) الغيرية (( 

فى ثبوت التاريخ
(1911 )

 . 

                                                 
(

1919
( ، ويخالف ما أجمع عليه الفقه فى مصر من أن الوراث يعتبر  115ص  197وما نقرره فى هذه المسألة يخالف ما سبق أن قررناه فى الموجز ) فقرة ( 

ـ  151ص  19من مورثه فى مرض الموت : أنظر األستاذ محمد كامل مرسى فى تصرفات المريض مرض الموت فقرة )) غيراً (( فى التصرفات الصادرة 

ـ األستاذ محمد على عرفة  295ـ األستاذ شفيق شحاته فى االلتزامات ) بالفرنسية ( ص  151ص  199األستاذ حلمى بهجت بدوى فى أصول االلتزامات فقرة 

) وهو يعتبر الوارث من الغير  115ص  125فقرة  2ـ األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  215ص  29بمجلة القانون واالقتصاد فى حجية المحررات العرفية 

ار التاريخ ولكن يلقى عليه عبء إثبات التاريخ الصحيح ، وفى هذا القول تناقض يرجع إلى أن الوراث متى ألقى عليه عبء إثبات التاريخ الصحيح فقد ص

 عليه إلى أن يثبت عدم صحته ، وهذا معناه أنه ال يعتبر )) غيرا (( بالنسبة إلى هذا التاريخ العرفى ( . العرفى حجة 

وقد أخذ الفقه المصرى يتحول عن هذا الرأى الخاطئ الذى يذهب إلى اعتبار الوارث من الغير فى التصرفات الصادرة من مورثه فى مرض  

ى األستاذ سليمان مرقس ، فقد أثبت فى مقاله القيم : ) قوة المحررات العرفية فى اإلثبات وحجية تاريخها على الوراث الموت . ويرجع الفضل فى هذا التحول إل

( ، خطأ الرأى الشائع فى الفقه المصرى ، ثم خلص من ذلك إلى  995ـ ص  171ص  25الذى يطعن بصدورها فى مرض الموت : مجلة القانون واالقتصاد 

 الرأى الخاطئ من أثر عملى سئ ، فقال : )) إن األخذ بهذه النظرية ) النظرية التى تعتبر الوارث فى تصرفات المريض مرض الموت من الغيرالتنبيه لما لهذا 

مكن ( يترتب عليه أن كل شخص يموت عقب مرض كان يخشى منه هالكه ـ وهذا هو الغالب فى الموت ـ ولو لم يطل هذا المرض غير أيام قليلة ، ال ي

ين على كل من الحتجاج على ورثته بتاريخ الحررات العرفية التى صدرت منه طوال حياته إال إذا كان هذا التاريخ ثابتا بوجه رسمى . ومعنى ذلك أنه يتعا

تعذر االحتجاج على يتعامل مع آخر بورقة عرفية أن يسجل تاريخها فى الحال ، خشية أن يمرض المتعامل معه قبل موته مباشرة ، ولو بعد عمر طويل ، في

مورث يجعل من ورثته بتاريخ هذه الورقة . وبتعبير آخر أن القول بأن وارث المريض مرض الموت يعتبر من الغير بالنسبة لتاريخ المحررات الصادرة من ال

ل التاريخ قاعدة عامة ، خالفاً لما قصده الناحية العملية تسجيل التاريخ ضرورة الزمة فى كافة المحررات العرفية وفى جميع األحوال . فيصبح شرط تسجي

ص  25واالقتصاد  المشرع من جعله حماية استثنائية . وال يخفى ما ينطوى عليه هذا التعميم من إرهاق للمتعاملين ومن عرقلة للمعامالت (( ) مجلة القانون

 .  2 هامش رقم 51( . أنظر أيضاً األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص  999ـ ص  155

( على هذا الرأى الصحيح ، وختم بيانه فى هذه المسألة بالعبارة  259ـ ص  295وقد سار الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فىكتابه اإلثبات ) ص  

ع جعل حق الوراث اآلتية : )) يخلص من هذا أن الوراث يعتبر بحسب األصل خلفاً عاماً لمورثه، يسرى فى حقه ما كان ساريا فى حق مورثه . ولكن الشار

ر هذه متعلقاً بالتركة من وقت مرض الموت . فخوله حق الطعن فى تصرفات مورثه أثناء هذا المرض . وبهذا يصبح الوراث من الغير بالنسبة إلى أث

مدنى ، فيكون تاريخ التصرف العرفى  959التصرفات ، فال تنفذ فى حقه إال بالقدر الذى تنفذ به الوصية . ولكن ال يعتبر من الغير بالمعنى المقصود فى المادة 

على القانون ، فانه حجة عليه بوصفه خلفا عاما ، إلى أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ . ولما كان الغرض من تغيير التاريخ فى هذه الحالة هو الغش واالحتيال 

 .  ( 259يجوز للوارث أن يثبت هذا االحتيال بجميع الطرق القانونية (( ) اإلثبات ص 

(
1912

( من  وسنرى أن هذا يصدق أيضاً على الدعوى البولصية . فالدائن ، فى طعنه بالدعوى البوليصية على التصرف الصادر من المدين ، يعتبر ) غيراً ( 

العرفى للتصرف الصادر من ناحية سريان هذا التصرف فى حقه ، فال يسـرى عليـه . وال يعتبـر )) غيراً (( من ناحية ثبوت التاريخ ، فيحتج عليه بالتاريخ 

 المدين إلى أن يثبت أن هذا التاريخ غير صحيح . 

لغير فى ويتبن من ذلك أن الوارث ، بالنسبة إلى التصرفات الصادرة فى مرض الموت ، وللدائن ، بالنسبة إلى الدعوى البولصية ، إنم يعتبران من ا 

 خصوص سريان أثر العقد ال فى خصوص ثبوت التاريخ . 

(
1911

 نقول إن القضاء المصرى فى هذه المسألة مر بمراحل ثالث : ( 
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 ففى المرحلة األولى كان يأخذ بالرأى الصحيح ، ويقرر أن الوراث فى تصرفات مورثه فى مرض الموت ال يعتبر من )) الغير (( من حيث تاريخ 

لية الوطنية بأن التاريخ العرفى لتصرف صدر من المورث فى مرض التصرف ، فيحتج عليه بهذا التاريخ إلى أن يثبت عدم صحته . فقضت محكمة مصر الك

( ـ وقضت محكمة استئناف مصر بأن التاريخ العرفى للعقد  751ص  199رقم  5المحاماة  2511مايو سنة  15الموت حجة على ورثته ألنهم يمثلونه ) 

( . وقضت هذه  29ص  9رقم  9المحاماة  2511مارس سنة  25المورث ) الصادر من المورث فى مرض موته حجة على الوراث باعتباره متلقياً حقه من 

الموت حجة  المحكمة أيضاً بأن الوراث يخلف المورث فى كل ماله وما عليه بالنسبة إلى الحق الموروث ، وبأن العقد العرفى الصادر من المورث فى مرض

ث الطعن فى تاريخ هذا العقد باعتبار أنه وضع خطأ بطريق العمد أو السهو ، فإذا هو لم يطعن على الوراث ، وبأن للوراث ما كان لمورثه وعليه ما عليه فللورا

 ( .  591ص  591رقم  7المحاماة  2517أبريل سنة  29وجب األخذ بالتاريخ العرفى ) 

. وكان الحكم الصادر من محكمة  وفى المرحلة الثانية رجع عن هذا الرأى الصحيح إلى الرأى الخاطئ الذى ساد بعد ذلك فى الفقه المصرى 

ها من ناحية استئناف مصر فى دوائرها المجتمعة هو المؤذن بهذا التحول ، مع أن هذا الحكم ال يعرض )) للغيرية (( من ناحية ثبوت التاريخ بل يعرض ل

بوقوعه فى مرض الموت ، فجاء فى أسباب حكمه سريان التصرف . فقد فصل فى مسألة اختصاص القضاء الشرعى أو القضاء الوطنى عند الطعن فى الوقف 

عقده رتب ما يأتى : )) ... أن الوقف ) فى مرض الموت ( فى ذاته صحيح ، وأن الواقف أهل للتصرف بالتبرع وغيره . ولكن ألمر خارج عنه وعن ذاتية 

تعلقت له فى   (tiers)مورثه فى كل حقوفه وعهوده ، بل بصفته أجنبياً  الشارع ثم القانون حكما لنفاذ الوقف أراد به صيانة حق الوراث ، ال بصفته وارثاً يمثل

ناف مصر الدوائر ذمة الواقف حقوق ، شأنه فى ذلك شأن الدائن الذى سن القانون لحمايته دعوى إبطال التصرفات من وقف أو بيع أو غير ذلك ... (( . ) استئ

 (tiers)( . وظاهر أن الحكم عندما عرض لوارث الواقف فى مرض الموت بصفته أجنبياً  199 ص 519رقم  7المحاماة  2517أبريل سنة  9المجتمعة فى 

ئناف عنت أن إنما يتحدث عنه فى معرض نفاذ الوقف فى حقه ال فى معرض ثبوت التاريخ . ومع ذلك توهمت بعض المحاكم أن الدوائر المجتمعة لمحكمة االست

التصرف الصادر من المورث فى مرض موته. فقضت محكمة استئناف مصر بأن التاريخ العرفى للتصرف المطعون يكون الوراث )) غيراً (( حتى فى تاريخ 

الذى قطع بأن الوراث الذى يطعن ضد سائر الورثة بمرض الموت يعتبر  2517أبريل سنة  9فيه ال عبرة به مطلقاً بعد أن صدر حكم الدوائر المجتمعة بتاريخ 

( . وكان قد صدر قبل ذلك ، بل وقبل حكم الدوائر المجتمعة ،  511ص  911رقم  5المحاماة  2515مايو سنة  11ة المورث حقوق ) أجنبياً تعلقت له فى ذم

يكسب  حكم من محكمة مصر الكلية الوطنية فى هذا المعنى الخاطئ ، يقضى بأن الوارث الذى يعطيه القانون حق الطعن فى تصرفات مورثه بمرض الموت

 2511مايو سنة  15نب المشرع نفسه حقاً شرعياً يجعله ينقلب من طبقة الخلف إلى طبقة الغير ، فال يحتج عليه إال باألوراق ثابتة التاريخ ) بذلك من جا

مورثه  ( . وتوالت األحكام ، بعد صدور حكم الدوائر المجتمعة ، تجعل الوراث )) غيرا (( فى التاريخ العرفى لتصرفات 551ص  995رقم  5المحاماة 

 21ئناف مصر الصادرة فى مرض الموت ، فال يكون هذا التاريخ حجة عليهم ، وال يكلفون بإثبات عدم صحته . وال يحتج عليهم إال بالتاريخ الثابت : است

نوفمبر سنة  21ية ـ محكمة االسكندرية الوطن 529ص  257رقم  21المحاماة  2591يونية سنة  25ـ  171ص  959رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة 

. وقد احتج بعض هذه األحكام بأن  171ص  195رقم  19المحاماة  2595مايو سنة  19ـ محكمة الجيزة الجزئية  917ص  179رقم  29المحاماة  2515

ات التى تصدر من مورثه ، ولكن فـى القانـون الفرنسـى يعتـبر )) غيرا (( فى التاريخ العرفى للهب (heritier reservataire)الوراث ذا النصيب المضمون 

 الصحيح أن الوارث ال شأن له فى ذلك ، والموهوب لهم فيما بينهم هم الذين يعتبرون من )) الغير (( . 

وقد هية . وفى المرحلة الثالثة ـ وهى املرحلة الحالية ـ وقف القضاء المصرى موقفا صحيحا من الناحية العلمية ، ولكنه غير واضح من الناحية الفق 

حقوقه بدأت محكمة استئناف مصر هذا الموقف بأن قضت بأن الوراث يعتبر فى حكم الغير بالنسبة إلى جميع التصرفات الصادرة من المورث إضراراً ب

لتاريخ العرفى . ولكن المكتسبة بحكم القانون ـ وهذا صحيح ، ومعناه أن الوارث يعتبر )) غيرا (( من حيث سريان هذه التصرفات ال من حيث عدم االحتجاج با

إضراراً بحقه ـ  المحكمة بنت على ما قدمته أن الوراث ال يصح ، والحالة هذه ، أن يحتج عليه بالتاريخ العرفى الموضوع على التصرفات الصادرة من المورث

ثم عقبت المحكمة بأ للوارث الحق فى أن يثبت بكافة  وهذا خطـأ ، ألن الـوارث ال يعتبـر )) غيرا (( من حيث التاريخ ، فيحتج عليه إذن بالتاريخ العرفى .

آخر منوجهة الطرق ومنها قرائن األحوال أن التاريخ ال يتفق مع الحقيقة وأنه وضع بقصد اإليهام بصدور التصرف فى وقت بعيد عن الشبهات ـ وهذا خطأ 

يصح االحتجاج عليه بالتاريخ العرفى وال يجوز تكليفه بإثبات عدم صحة هذا  نظر المحكمة ، ألن الوارث ما دام قد اعتبر )) غيرا (( فى تاريخ التصرف فال

ملية ، فصار التاريخ التاريخ إذ هو ال يحتج عليه إال بالتاريخ الثابت . ولكن الصدفة أرادت أن يكون هذا الخطأ الثانى قد صحح الخطأ األول من انالحية الع

أن يثبت عدم صحته . وكان الواجب حيئنذ أن يعتبر الوارث من الناحية الفقهية خلفاً ال غيراً من حيث التاريخ العرفى يحتج به على الوارث ثم أجيز للوارث 

 29المحاماة  2595يناير سنة  25العرفى ، ولكن المحكمة سمته مع ذلك )) غيراً (( وإن كانت قد استبقت له خصائص الخلف ) أنظر محكمة استئناف مصر 

على هذه الوتيرة ـ وهذا التكييف الفقهى الخاطئ ـ توالت األحكام بعد ذلك . تكون المحررات العرفية الصادرة من المورث حجة عليه . ( . و 999ص  119رقم 

غير ـ اره من الإال أن هناك حاالت يكون الوارث فيها من الغير بالنسبة للتصرفات الصادرة من مورثه . ففى هذه الحاالت ألجل أن يستفيد الوارث ـ باعتب

جديد ( التى تمنع االحتجاج بالمحررات غير الرسمية على غير المعاقدين إال إذا كان تاريخها ثابتاً ثبوتاً رسمياً ،  959مدنى )  117بالقرينة الواردة فى المادة 

مركز الغير ويتمسك بهذه القرينة بغير إثبات ما  يجب عليه أن يثبت أنه من األغيار الذين خول لهم القانون التمسك بهذه القرينة ، ال أن يفرض نفسه فرضا فى

 وإن كانوا يعتبرون من الغيريدعيه . فإذا طعن ورثة فى سند صادر من مورثهم لزوجته اعتماداً على أن السند تحرر فى مرض الموت ، فهم فى هذا الوضع 

ن فى مركز المدعـين ، ومن ثم فقد وجب عليهـم أن يثبتـوا أن التصـرف بالنسبة للتصرف الصادر من مورثهم فى مرض موته ، إال أنهم فى طعنهم هذا يكونو

   91المجموعـة الرسميـة  2591فـبرايـر سنـة  19المطعـون فيـه قد وقـع فعـال فـى مـرض الـموت (( ) 

 (  1الوسيط ـ جـ   25) م          

لما ظنه األستاذ سليمان مرقس ) مقاله فى قوة المحررات العرفية فى اإلثبات  ( . ولم تفعل محكمة النقض إال أن جارت هذا االتجاه ، خالفا 15ص  

( . فقضت بأن الوارث بعتبر فى حكم الغير  2هامش رقم  51وكتابه فى أصول اإلثبات ص  995ـ ص  991ص  25المنشور فى مجلة القانون واالقتصاد 

اً بحقه المستمد من القانون ـ ونبادر إلى القول بأن هذه )) غيرية (( من حيث نفاذ فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه فى مرض الموت إضرار

وأن يثبت التصرف ، ولكن محكمة النقض بنت عليها )) غيرية (( من حيث حجية التاريخ ، فعقبت على ما قدمته بأن للوارث أن يطعن على هذا التصرف ، 

يخ المدون بالتصرف ثابتا رسميا فان له ، مع تمسك الوارث الذى صدر لمحصلته هذا التصرف بتاريخه مطاعنه بجميع طرق اإلثبات ، وإذا لم يكن التار

( . ولم يتحرر هذا  715ص  912رقم  12المحاماة  2552يناير سنة  19العرفى ، أن يثبت حقيقة هذا التاريخ بجميع طرق اإلثبات أيضا ) نقض مدنى 

فقد عادت محكمة النقض تقول : )) إن الوارث ال يعتبر فى حكم الغير فيما يختص بالتصرف الصادر من مورثه إال إذا كان الموقف كثيراً فى األحكام التالية . 

بدء هذا هذا التصرف واقعا فى مرض الموت اضراراً بحقه الشرعى فى الميراث ، فإذا كان التاريخ المدون بالتصرف غير ثابت رسميا وكان سابقا على 

ديسمبر سنة  27ما للوارث هو أن يثبت بجميع الطرق أن التاريخ غير صحيح وأنإبرام العقد إنما كان فى مرض الموت ) نقضى مدنى  المرض ، فان كل

( . والواقع أن محكمة النقض ال تزال فى موقف غير واضح من الناحية الفقهية . وهى ، وإن كانت من الناحية العملية  112ص  111رقم  11المحاماة  2552
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على ما يأتى : )) وعلى ورثة  521التقنين المصرى الجديد بهذا القضاء فى مرحلته األخيرة . فنصت الفقرة الثانية من المادة  وتأثر

من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق . وال يحتج على 

يكن هذا التاريخ ثابتاً (( . فاألصل أن الوارث يحتج عليه بتاريخ التصرف الصادر من مورثه ، ولو لم  الورثة بتاريخ السند إذا لم

يكن هذا التاريخ ثابتاً . ولكن إذا ادعى أن التصرف قد صدر من مورثه وهو فى مرض الموت ، كانت له مصلحة فى إثبات  $129

من غش  122ها البينة والقرائن ، لما ينطوى عليه تقديم تاريـخ التصـرف $عدم صحة التاريخ وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، ومن

أريد به اإلخالل بحقه الشخصى فى الميراث . إلى هنا ونص التقنين الجديد مستقيم . لكن تأتى بعد ذلك العبارة األخيرة :) وال يحتج 

على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً ((
 (1919 )

عبارة غير صحيحة على إطالقها . إن أريد بها ـ كما هو ظاهر  . وهى

العبارة ـ إن التاريخ العرفى للتصرف الصادر من المورث ال يحتج به على الورثة ، فهذا غير صحيح , وقد رأينا أن هذا التاريخ 

اق النص ـ أن التاريخ العرفى ال يحتج حجة على الوارث إلى أن يثبت عدم صحته . وإن أريد بها ـ كما هو التأويل المستخلص من سي

يقيم الدليل على عدم صحته ،  121به على الوارث إلى الحد الذى يمنعه من إثبات العكس بل يجوز له ما دام التاريخ غير ثابت أن $

 فهذا صحيح ، ولكن فيم الحاجة إلى إيراد هذا 

 

، ولكن ال ليكون " غيراً " ما دام المدين قد مثله في  ه تصرف مدينهونرى من ذلك أن الدائن العادي هد يعنيه التاريخ الذي صدر في

. ويتحقق ذلك في دعويين :  ، أن يثبت عدم صحته ، مع بقاء التاريخ العرفي حجة عليه ، بل ألن له مصلحة تخول له هذا التصرف

 .  الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية

، أو في القليل أهمل  ، تعمد هذا المدين عدم المطالبة به إضراراً بدائنه ال بحق لمدينه المعسرأما في الدعوى غير المباشرة فالدائن يط

، نائباً عن  . هنا يتقدم الدائن في المطالبة غير مبال بما يترتب على هذا اإلهمال من مساس بالضمان العام الذي لدائنه على أمواله

. فهو يعمل بمقتضى ماله من ضمان عام على أموال  طالبة مدين مدينه بهذا الحق، لم المدين والنيابة أضفيت عليه بحك القانون

، ومن ثم ال يكون الدائن في هذه الحالة " غيراً " إلى  ، وال يزال باقياً في هذه المرحلة التمهيدية لم يجتزها إلى مرحلة التنفيض مدينه

، بورقة عرفية  ، في الدعوى غير المباشرة . فإذا تقدم مدين المدين تاريخ األوراق العرفية الصادرة من مدينه إلى مدين المدين

. فالدائن  ، كان التاريخ العرفي لهذه الورقة حجة على الدائن كما هو حجة على المدين صادرة من المدين تفيد إبراءه من الدين مثال

، وذلك لسببين : أولهما أن  ريخ ثابتاً ليكون حجة عليه، وال يشترط أن يكون هذا التا ليس " عيراً " بالنسبة إلى تاريخ هذه الورقة

. والسبب الثاني أن الدائن في الدعوى غير المباشرة لم  الدائن إنما يعمل نائبا عن المدين فما يحتج به على المدين يحتج به على الدائن

كما هو شأن الدائن الحاجز الذي انتقل بالحجز إلى ، فهو لم ينتقل كما قدمنا إلى مرحلة التنفيذ  يفعل غير أن يحافظ على ضمانه العام

، فإن ذلك ال يستتبع أن يكون الدائن الذي يباشر  ، فإذا سلم أن الدائن الحاجز يصبح بالحجز " غيراً " كما سنرى هذه المرحلة

                                                                                                                                                                    
، لم د عالجت الموقف بما عالجته محكمة استئناف مصر فجعلت التاريخ العرفى حجة على الوراث وأجازت له أن يثبت بجميع طرق اإلثبات عدم صحته ق

حيث سريان  نتجعله مع ذلك خلفا من حيث التاريخ العرفى . ومنعها من التصريح بهذا األمر فى وضوح ما لمحته من الشبهة . ذلك أن الوراث )) غير (( م

فى يكون حجة التصرف ، فهل يستتبع ذلك أن يكون )) غيراً (( من حيث حجية التاريخ العرفى ؟ وهل معنى )) الغيرية (( هنا يقتصر على أن التاريخ العر

يحة ، وكان هذا هو الواجب : أنظر عليه إال إذا تولى إثبات عدم صحته ؟ ال يبدو من أحكام محكمة النقض أنها تجبيب على هذين السؤالين بالنفى إجابة صر

 99ـ وانظر  291ص  55رقم  5مجموعة عمر  2559أبريل سنة  29ـ وقارن  911ص  292رقم  9مجموعة عمر  2552فبراير سنة  29محكمة النقض 

ما قدمنا أن محكمة النقض تأخذ بالرأى . ولذلك لم يدهشنا ـ كما أدهش األستاذ سليمان مرقس وهو يعتقد ك 2291ص  995رقم  15المحاماة  2555فبراير سنة 

ه ، وإن كان فى الصحيح الذى يقول به ـ أن تعود المحكمة فتقرر أن الوراث ال يعتبر فى حكم الغير إال إذا كان طعنه على التصرف الصادر من مورثه هو أن

صدر فى مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك فى حكم الوصية ، ألنه فى  ظاهره بيعا منجزاً ، إال أنه يخفى فى حقيقته وصية إضراراً بحقه فى الميراث ، أو أنه

ن النظام العام ) هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مباشرة حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها االحتيال على قواعد اإلرث التى تعتبر م

( . أنظر فى هذه المسألة مقال األستاذ سليمان مرقس فى مجلة القانون واالقتصاد السنة  575ص  179رقم  92المحاماة  2599ديسمبر سنة  12نقض مدنى 

 .  251ـ ص  295، واألستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص  2هامش رقم  51الرابعة عشرة ، وكتابه فى أصول اإلثبات ص 

قررت الرأى الصحيح فى هذه المسألة . فقد قضت بأن الوارث ـ بحكم كونه خلفا على أننا ـ إنصافاً لمحكمتنا العليا ـ ننقل حكما واحد لها يبدو أنها فيه  

جديد ( ، بل حكمه ـ بالنسبة إلى المحررات غير الرسمية التى يكون المورث  959مدنى )  117عاما لمورثه ـ ال يمكن أن يعد من )) الغير (( فى معنى المادة 

سب األصل ـ حجة عليه ولو لم يكن ثابتاً ثبوتا رسميا ، سواء كانت صادرة إلى وارث أو إلى غير وارث . ولكن طرفا فيها ـ حكم مورثه . فتاريخها يكون ـ بح

وأن تاريخه إذا ادعى الوارث أن تصرف المورث كان غشا واحتياال على القانون إضراراً بحقه الشرعى فى الميراث ، فطعن فثيه بأنه صدر فى مرض الموت 

أن يثبت مدعاه ن ويكون عليه عبء اإلثبات إذ هو مدع والبينة على من ادعى ، وتطلق له كل طرق اإلثبات إذ المضرور بالغش لم غير صحيح ، فيجوز له 

ث إلى بعض تكن له خبرة فيه فال وجه للتضييق عليه فى ثباته بحصره فى طريق دون طريق . فإذا كانت المحكمة حين قضت ببطالن البيع الصادر من المور

جل بزعم قد أسست ذلك على أن المدعين الذين يطعنون فى العقد بصدوره فى مرض الموت ، وهم ورثة البائع ، وال يحاجون بتاريخ عقد البيع غير المسورثته 

هة لدفاع من صدر لهم أنهم من الغير ، وجعلت التحقق من قيام حالة مرض الموت منوطا بالتاريخ الثابت ثبوتا رسميا دون التاريخ األول ) العرفى ( ، غير آب

على هؤالء الورثة إلى  العقد بعدم قيام حالة مرض الموت فى ذلك التاريخ غير الثابت رسميا ، فإن حكمها بذلك يكون مخالفا للقانون ، إذ هذا التاريخ يكون حجة

ناص من اإلشارة إلى أن هذا الحكم القيم سبقته ( . ولكن ال م 157ص  915رقم  9مجموعة عمر  2557أكتوبر سنة  12أن يثبتوا عدم صحته ) نقض مدنى 

 .    وتلته األحكام التى أسلفنا ذكرها

(
1919

 ) ً  ألنهم وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذه العبارة ما يأتى : )) وال يحتج عليهم بتاريخ التصرف إال إذا كان ثابتا

 ( .  157ص  1ة األعمال التحضيرية يعتبرون من الغير بالنسبة له (( ) مجموع
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الدعوى غير المباشرة من " الغير " 
 (1915 )

،  " غيراً " في الدعوى غير المباشرة $ 125$ . على أنه يالحظ أن الدائن إذا لم يكن  

أن يثبت عدم  –كما يستطيع المدين  –، إال أنه يستطيع  وأنه يحتج عليه بالتاريخ العرفي للورقة المثبتة لألبراء الصادرة من مدينه

لة أن يثبت تقديم . وله في هذه الحا صحة هذا التاريخ وأنه قدم حتى يقع اإلبراء في وقت سابق على رفع الدعوى غير المباشرة

. وعمد ذلك يستطيع أن يطعن في اإلبراء بالدعوى البولصية  التاريخ بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن لما انطوى عليه من الغش

 ليجعله غير سار في حقه 

كما كان  –يعمل في هذه الدعوى ، وإن لم يكن  . فهو . وفيها أيضاً ال يعتبر الدائن من " الغير " . وننتقل اآلن إلى الدعوى البولصية 

، إال أنه ال يزال دائناً عادياً لم ينتقل بعد إلى مرحلة  ، بل يعمل باسمه الشخصي كنائب عن المدين –يعمل في الدعوى غير المباشرة 

ات مورثه ، ولكن شأنه في ذلك هو شأن الوارث الذي طعن في تصرف . صحيح هو يعمل بمقتضى حق خاص أعطاه له القانون التنفيذ

. وال  ، كالهما يعمل بمقتضى حق خاص به وهذا الحق الخاص هو الذي تقوم عليه مصلحته في الطعن الصادرة في مرض الموت

، شأنه في ذلك شأن الدائن الذي يباشر الدعوى غير  يزال الدائن الذي يباشر الدعوى البولصية واقفاً عند مرحلة التمهيد للتنفيذ

. وفي  ، وكالهما دون مرتبه الدائن لحاجز الذي انتقل بالحجز إلى مرحلة التنفيذ مل بمقتضى حق الضمان العام، كالهما يع المباشرة

، ال عند مباشرته  ، كان هذا التاريخ حجة على الدائن المثال المتقدم إذا أبرأ المدين مدينه من الدين بورقة عرفية تاريخها غير ثابت

،  . ويستطيع الدائن هنا أيضاً أن يثبت عدم صحة التاريخ أيضاً عند مباشرته للدعوى البولصية، بل  الدعوى غير المباشرة فحسب

ال عن تاريخ مباشرته للدعوى غير المباشرة كما كان يفعل عندما كان  –، ليصل إلى إثبات أن تاريخ اإلبراء متأخر  بجمع الطرق

.ونرى من ذلك أن الدائن في الدعوى البولصية  ر الدعوى البولصيةبل عن تاريخ نشوء حقه وهو اآلن يباش –يباشر هذه الدعوى 

                                                 

بل  ، إال إذا كان التفاضل بينهما ال بثبوت التاريخ كما في المنقول ، أما الدائن المرتهن فهو من الغير بالنسبة إلى دائن مرتهن آخر

 5المسألة بودري وبارد فعند لذك نخرج من منطقة ثبوت التاريخ إلى منطقة القيد كما سنرى ) أنظر في هذه  ، بالقيد كما في العقار

  . (  511ص  – 511ص  2575فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  –(  991ص  2112بيدان ويرو ( فقرة  – 1912فقرة 

 951فقرة  15ديمولومب  99فقرة  2917م  1في الدعوى غير المباشرة ال رومبير  "أنظر في أن الدائن ال يكون طغيراً  ( 1915) 

 – 992ص  2112بيدان وبرو ( فقرة  – 1997فقرة  5بودري وبارد  – 199فقرة  7هيك  – 917وفقرة  911فقرة  25لوران  –

  .  519ص  97م  2511يونية سنة  9استئناف مختلط  – 295ص  215األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

ألن الدائن يرفع هذه الدعوى لمصلحة نفسه  ،  "الغير  "شرة يعتبر من ويذهب األستاذ سليمان مرقس إلى أن الدائن في الدعوى غير المبا

 ، يجعل حق الدائن يتعلق بالمال موضوع هذه الدعوى "واستعمال الدعوى غير المباشرة  ، فيصبح له حق خاص على موضوعها

ن يعمل بشأنه أي عمل يضر الدائن أو فال يجوز للمدين أن يتصرف فيه وال أ ، فيصبح هذا المال محبوسا عن المدين تحت يد القضاء

وما دام األمر كذلك فيكون  . بعبارة أخرى كما يقول البيه يترتب على رفع الدعوى غير المباشرة ما يترتب على الحجز من آثار 

خاص من حيث إنه وبالتالي فإنه يشبه مركز الخلف ال ، مركز الدائن رافع الدعوى غير المباشرة كمركز الدائن الحاجز حجزاً تنفيذياً 

ويعتبر من الغير  ، يعتبر في حكم خلف المدين على الحق موضوع الدعوى بالنسبة لتصرفات المدين السابقة على رفع الدعوى

من الغير  –خالفاً للرأي السائد  –وهو لذلك يجب أن يعتبر  . بالنسبة للتصرفات الالحقة فيضره مجرد تقديم تاريخ هذه التصرفات 

) األستاذ سليمان مرقس في مقاله  "ن المحررات العرفية حجة عليهم بتاريخها إال إذا كان هذا التاريخ ثابتاً بوجه رسمي الذين ال تكو

وانظر أيضاً كتابه في أصول اإلثبات فقرة  – 117ص  – 111ص  25قوة المحررات العرفية في اإلثبات مجلة القانون واالقتصاد 

  . (  299ص  11

ويتعذر التسليم  . وهو على حق فيما ذهب إليه من ذلك  ، سليمان مرقس ال يعتبر الدائن في الدعوى البولصية من الغير وسنرى أن األستاذ

 ، والدائن فيها ال يمثل المدين بتاتا ، بينما هو في الدعوى البولصية "الغير  "بعد هذا بان يكون الدائن في الدعوى غير المباشرة من 

على أنه يكون  "غيرا  "ويؤسس األستاذ سليمان مرقس ما ذهب إليه من اعتبار الدائن في الدعوى غير المباشرة  .   "خلفا  "يعتبر 

فالدائن في الدعوى غير المباشرة ال يزال كما قدمنا في المرحلة التمهيدية التي تسبق  . ولسنا من هذا الرأي  . بمثابة الدائن الحاجز 

والمدين في الدعوى غير المباشرة لم تغل يده من التصرف في  . بة الدائن الحاجز الذي بدأ التنفيذ فعال ولم يصل بعد إلى مرت ، التنفيذ

بخالف المدين في الحجز فإن يده مغلولة عن التصرف منذ توقيع الحجز و تنتهي الدعوى غير المباشرة إلى دخول الحق في  ، ماله

أما الحجز فيؤدي مباشرة إلى أن يستوفى الدائن حقه من المال المحجوز )  ، ليه بالحجزمال المدين فيبدأ عند ذلك الدائن في التنفيذ ع

ويخشى األستاذ سليمان مرقس من  . (  1وخامش رقم  295أنظر في هذا المعنى األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص 

لقول بهذا الرأي يسمح للمدين الذي رفع دائنه الدعوى باسمه أن ا "القول بأن الدائن في الدعوى غير المباشرة ال يعتبر من الغير ألن 

ويفوت  ، فيحتج بها مدين المدين على الدائن ، فيعطيه محرراً عرفيا مثبتا لمخالصة أو إلبراء أو استبدال أو مقاسة ، يتواطأ مع مدينه

 . (  111ص  25) مجلة القانون واالقتصاد  "ة عليه بذلك المصلحة التي كان يسعى إليها من وراء استعمال الدعوى غير المباشر

استطاع الدائن أن يطعن في التصرف بالدعوى  ، فإن المدين إذا تواطأ من مدينه على هذا النحو ، ويبدو أن هذه الخشية ال محل لها

  . والتواطؤ موجود  ، والتصرف مفقر وتال لحق الدائن ، فالمدين معسر ، البولصية وقد توافرت شروطها
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 الفهرس العام

، إلى أن يثبت عدم صحته  ، فيحتج عليه بالتاريخ العرفي لتصرف مدينه ليس " غيراً "
 (1919 )

. ونطبق هذا الحكم على مثل آخر :  

. فال الدائن يعتبر " غيراً " بالنسبة إلى  ية، فيطعن الدائن في هذا التصرف بالدعوى البولص يبيع المدين بورقة عرفية سيارة يملكها

. وينبني على ذلك أن هذا التاريخ  ، وال المشترى يعتبر " غيراً " بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية فلما قدمناه تاريخ الورقة العرفية

 سابقا علي حقه تفادياً للدعوى ، وذلك إلى أن يقيم الدليل على أنه قد قدم غشاً ليكون  يكون حجة عليه ولو لم يكن ثابتاً 

، فذلك ألن المشترى قد تركز حقه في  . وأما أن المشترى ال يعتبر " غيرا " بالنسبة إلى تاريخ نشوء حق الدائن البولصية

ه عليها ، إذ هي ال تعدو أن تكون داخلة في ضمانه العام وليس ل السيارة التي اشتراها ولم يتركز حق الدائن في هذه السيارة بالذات

، وهذا التعارض شرط  . فليس ثمة تعارض بين حق الدائن وحق المشترى الذي تركز في السيارة بعينها حتى اآلن حق الدائن الحاجز

، هو  . وينبني على أن المشترى ال يعتبر " غيراً " بالنسبة إلى تاريخ نشوء حق الدائن أن هذا التاريخ يكون في " الغير كما سنرى

 ً ً  ، حجة أيضا ، وذلك إلى أن يقيم الدليل على أنه قد قدم غشاً ليكون سابقاً على تاريخ بيع السيارة تمكينا للدائن  عليه ولو لم يكن ثابتا

من مباشرة الدعوى البولصية 
 (1911 )

 . 

                                                 

 1هيك  – 512فقرة  21لوران  – 999فقرة  15وهذا الرأي يخالف إجماعاً يكاد ينعقد عليه الفقه الفرنسي : ديمولومب  ( 1919) 

 1بالنيول وريبير ورادوان  – 155ص  1كوالن وكابيتان ومورانديير  – 1919فقرة  5و  152فقرة  2بودري وبارد  – 125فقرة 

واجماعا مماثال يكاد ينعقد عليه الفقه  ، ) الفقه البلجيكي ( 111فقرة  9دي باج  – 991ص  2112فقرة  5بيدان وبرو  – 591فقرة 

 2األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات  – 119ص  – 119ص  2األستاذ عبد السالم ذهني في األدلة  – 17المصري : دي هلتس فقرة 

األستاذ عبد  – 211ص  29اله في حجية المحررات العرفية مجلة القانون واالقتصاد األستاذ محمد علي عرفة في مق – 112فقرة 

أنظر أيضاً محكمة  . ) وقد كنا في الموجز نساير هذا االجماع (  197الموجز فقرة  – 219المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة 

  .  257ص  29م  2592فبراير سنة  29االستئناف المختلطة 

في الدعوى البولصية )  "غيرا  "نوافق األستاذ سليمان مرقس فيما ذهب إليه من أين الدائن ال يعتبر  ، مخالفتنا لهذا االجماع في ، ونحن هنا

وإليه  . (  1هامش رقم  295وكتابه في اإلثبات ص  179ص  – 151ص  25أنظر مقاله المعروف في مجلة القانون واالقتصاد 

ً  ، يرجع الفضل  . بل أيضاً ضد إجماع الفقه الفرنسي  ، ال ضد إجماع الفقه المصري فحسب ، رير المسألة وتجليتهافي تح ، هنا أيضا

إن القول بأن الدائن في هذه الحالة ) حالة الدعوى البولصية ( يخاصم مدينه ويتهمه بالغش  "ومما يتقدم به لتأييد رأيه ما يأتي : 

وذلك  ، جديد ( 959)  117أن يترتب عليه اعتبار الدائن من الغير بمعنى المادة ويطلب اعتبار تصرفه غير نافذ في حقه ال يتعين 

والن الدائن إذا  ، 117فاألمر ليس كذلك في عرف المادة  ، ألنه إذا كان يكفي العتبار الدائن من الغير في الصورية أن يخاصم مدينه

وأن مجرد طلبه  . الغير بالنسبة لنفاذ أثر التصرف المطعون فيه اتهم المدين بالغش فما ذلك إال لالستحصال على حكم باعتباره من 

ويكون تاريخ  ، فهو عند رفع الدعوى ال يزال يعتبر في حكم الخلف . ذلك يؤكد أنه ليس من الغير ما دام لم يحصل على هذا الحكم 

  . (  172ص  25القانون واالقتصاد  ) مجلة "المحرر العرفي المثبت للتصرف المطعون فيه حجة عليه إلى أن يثبت عدم صحته 

تضى والحجة الرئيسية التي يتقدم بها أصحاب الرأي القائل باعتبار الدائن من الغير في الدعوى البولصية هي أن الدائن يرفع هذه الدعوى بمق

 –عند الكالم في مرض الموت  –وقد رأينا  . وهو بهذا الحق يهاجم المدين ال يمثله  ، حق له خاص استمده من القانون ال من مدينه

إذ يهاجم التصرف الصادر من مورثه في  "غيرا  "فهو لم يقلب الوارث  ،  "غيرا  "أن هذا الحق الخاص ال يقلب الخلف فيكون 

ولوال وجود هذه المصلحة لما استطاع أن يهاجم  . في الطعن  "مصلحة  "وإنما يتقصر على أن يجعل للدائن  . مرض الموت 

وهذه المصلحة تارة يستمدها من شخصه بمقتضى  . وال تصرف مورثه في مرض الموت  ، ينه في الدعوى البولصيةتصرف مد

وطورا يستمدها من سلفه  ، الحق الخاص الذي منحه إياه القانون كما نرى اآلن في الدعوى البولصية وكما رأينا في مرض الموت

  . لحجر وفي حالة الدعوى غير المباشرة بعد أن يخلفه عليها كما رأينا من قبل في حالة ا

فاألستاذ عبد المنعم فرج الصدة مثال  . على أن انصار الرأي القائل بأن الدائن يعتبر من الغير في الدعوى البولصية مختلفون فيما بينهم 

 295) اإلثبات ص  "ر الحقا للدين إذا لم يكن تاريخ التصرف ثابتا وسابقا على الدين فال يحتج به على الدائن ويعتب "يذهب إلى أنه 

فمقتضى القول بأن الدائن يعتبر من الغير هو أال يكون تاريخ التصرف المطعون فيه  ، وهو في هذا الرأي منطقي مع مذهبه . ( 

إال إذا كان القول بأن تصرف المدين ال يسري على الدائن العادي  "أما األستاذ أحمد نشأت فال يرى  . حجة عليه إذا لم يكن ثابتا 

وبالتالي ثابتة التاريخ  ، ألن األصل أن الدائن العادي مقيد بجميع تصرفات مدينه السابقة والالحقة للدين ، ثابت التاريخ قبل الدين

وهنا يجعل األستاذ نشأت  . (  111ص  2) اإلثبات  "فال يصح استثناء شيء منها إال إذا ثبت أن هناك غشا  ، وغير ثابتة التاريخ

ولكنه في الوقت ذاته يبيح لمن تصرف له المدين أن يحتج عليه بالتاريخ العرفي إلى أن  ، في الدعوى البولصية "الغير  "دائن من ال

وفي هذا تناقض رأينا له نظيراً في االحتجاج بالتاريخ العرفي للتصرف الصادر في مرض  . يثبت الدائن عدم صحة هذا التاريخ 

واإلثبات لألستاذ عبد  1هامش رقم  295ى األستاذ أحمد نشأت أصول اإلثبات لألستاذ سليمان مرقس ص الموت ) أنظر في الرد عل

  . (  1هامش رقم  295المنعم فرج الصدة ص 

وكان تاريخ  ، فإذا كان تاريخه ثابتا . ويتبين من ذلك أن الدائن في الدعوى البولصية إما أن يكون تاريخه ثابتا أو غير ثابت  ( 1911) 

 ً وإن كان تاريخ التصرف  . فال بد لنجاح الدعوى البولصية من أن يكون تاريخ الدائن هو األسبق  ، التصرف المطعون فيه ثابتا أيضا
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 من يعتبر " غيراً " بالنسبة إلى تاريخ الورقة العرفية :  – 121

. ونبادر إلى  ، ننتقل اآلن إلى من يعتبر " غيراً  سبة إلى تاريخ الورقة العرفيةبعد أن استعرضنا من ال يعتبر " غيراً " بالن

، يجب أال يكون ممثال في التصرف  ، الذي يتطلب القانون أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً ليكون حجة عليه القول إن " الغير "

 العادي : كلهم ممثلون في التصرف فال يعتبرون من " الغير " . وقد رأينا أن األصيل والوارث والدائن  الذي تشهد به الورقة

، كما رأينا في الجزء  . ويسرى في حقه ، وهو من انتقل إليه من السلف مال معين بالذات ولم يبق اآلن إال الخلف الخاص

األول من هذا الوسيط 
 (1911 )

، وال تسري إذا  مال إلى الخلف، تصرفات السلف المتعلقة بهذا المال إذا كانت سابقة على انتقال ال 

.  ، بل هو المحور الذي يدور عليه سريان التصرف في حق الخلف أو عدم سريانه . فتاريخ التصرف إذن له أهمية بالغة كانت الحقة

، وحتى يجعل تصرفه  ، بأن يعطي لغيره حقاً يتعارض مع هذا الحق ولما كان من اليسير على السلف أن يضيع على الخلف حقه

، تفادياً لهذا الغش  ، لذلك اشترط القانون سارياً على الخلف يؤخر تاريخ التصرف بحيث يصبح سابقاً على تاريخ انتقال المال للخلف

 .  ، أن يكون تاريخ التصرف ثابتاً حتى يحتج به على الخلف الذي يعظم صرره بقد ما يسهل وقوعه وبقدر ما يصعب تجنبه

. والخلف الخاص هو الذي يتالءم وضعه مع " الغيرية " فيما نحن  العرفية هو الخلف الخاص فالغير إذن في تاريخ الورقة

، فال يكون  ، وتكون تصرفات السلف نافذة في حقه على هذا المال قبل تاريخ معين بصدده : شخص يخلف آخر في مال معين بالذات

 .  هذا التاريختاريخ هذه التصرفات حجة عليه إال إذا كان ثابتاً وسابقاً على 

. فيصبح " غيراً " بالنسبة  ، الدائن إذا تركز حقه في مال للمدين معين بالذات ، في هذه " الغيرية " ويلحق بالخلف الخاص

. وال يتركز حق الدائن في مال للمدين معين بالذات إال إذا حجز الدائن  إلى تاريخ التصرفات التي تصدر من المدين في هذا المال

، حتى لو باشر الدائن الدعوى غير المباشرة أو الدعوى  . أما الحجز . والحجز هو الحلقة األولى في مرحلة التنفيذ المالعلى هذا 

. ذلك أن الدائن في الدعوى غير المباشرة وفي  ، وإن كانت تمهد لها ، فإنه ال يزال في مرحلة سابقة على مرحلة التنفيذ البولصية

،  ، بل هو ال يزال يستعمل حقه في الضمان العام على أموال مدينه حقه بعد على مال للمدين معين بالذات الدعوى البولصية لم يتركز

. فإذا انتقل إلى مرحلة التنفيذ بأن حجز على المال الذي باشر بالنسبة إليه الدعوى غير المباشرة أو  فال يعتبر من الغير كما قدمنا

. فهو مثله قد تركز حقه في مال  ، يتالءم مع هذه " الغيرية " ، كوضع الخلف الخاص ضعه. وو الدعوى البولصية اعتبر من الغير

معين بالذات هو المال الذي حجزه ويخشى من تالعب المدين في هذا المال بالتصرف فيه وتقديم تاريخ التصرف ليصير سابقاً على 

 .  كون ثابت التاريخ وسابقاً على تاريخ الحجز، فاشترط القانون ليسرى التصرف في حق الدائن الحاجز أن ي الحجز

، ومن ثم ال يكون غيراً بالنسبة إلى تاريخ التصرفات  أما الدائن لمدين شهر إفالسه أو إعساره فهذا لم يصل بعد إلى مرحلة التنفيذ

 .  التي تصدر من مدينه المفلس أو المعسر

، ويلحق به الدائن الحاجز  ، هو الخلف الخاص رفية، بالنسبة إلى تاريخ الورقة الع ونرى من ذلك أن الغير
 (1917 )

، وال  

 .  . فنتكلم في كل من هؤالء تعتبر غيراً دائن المدين المفلس أو المعسر

                                                                                                                                                                    

وإذا كان تاريخ  –إال أن يثبت هذا أن التاريخ الصحيح متأخر عن تاريخه الثابت  ، غير ثابت احتج به بالرغم من ذلك على الدائن

جاز للمتصرف له أن يثبت بجميع الطرق أن التاريخ العرفي للدائن غير صحيح  ، فإن كان تاريخ التصرف ثابتا ، غير ثابت الدائن

فلكل منهما أن يثبت  ، أما إذا لم يكن هناك تاريخ ثابت ال للدائن وال للمتصرف له . وأن التاريخ الحقيقي متأخر عن تاريخ التصرف 

وال تنجح الدعوى البولصية إال إذا كان الدائن هو الذي يمكن من إثبات ذلك ) قارن األستاذ  ، األسبق بجميع الطرق أن تاريخه هو

  . (  1هامش رقم  175وقارن أيضاً نظرية العقد للمؤلف ص  – 211عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة 

  .  957ص  999الوسيط الجزء األول فقرة  ( 1911) 

أما التحديدات الفقهية فكثيرة : أ ( من ذلك ما تقدم به أوبرى ورو من  . قف عند هذا التحديد العملي للغير ونحن نؤثر أن ن ( 1917) 

بمقتضى  ، ويكون له باسمه الخاص ، كل من لم يكن طرفاً في الورقة العرفية التي يراد تقدير حجيتها في اإلثبات "أنه يعتبر غيراً 

حقوق عينية أو شخصية يتعرض وجودها أو سالمتها للخطر لو  ، ط وضعه أحد طرفي الورقةالقانون أن بمقتضى اتفاق ابرم أو شر

  . (  119ص  – 115ص  191فقرة  21) أوبري ورو  "سرى عليه ما تشهد به الورقة من تصرف قانونين أو واقعة قانونية 

 " … TOUS CEUX QUI N'ONT PAS FIGURE DANS L'ACTE SOUS SEING PRIVE DON’T IL S'AGIT 

D'APPRECIER LA FORCE PROBANTE , ET QUI SE TROUVENT, SOIT EN VERTU DE LA 

LOI, SOIT EN VERTU D'UNE CONVENTION PASSEE OU D'UNE DISPOSITION FAITE PAR 

L'UNE DES PARTIES SIGNATAIRES, INVESTIS, EN LEUR PROPER NOM, DE DROITS 

REELS OU PERSONNELS DON’T L'EXISTENCE OU L'EFFICACITE SERAIT COMPROMISE 

, SI LA MONVENTION OU LE FAIT JURIDIQUE CONSTATE PAR CET ACTE POUVAIT 

LEUR ETRE OPPOSE  .'  
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 الخلف الخاص يعتبر من الغير  – 121

. وال يحتج عليه  اً للبائع، خلفاً خاص ، في هذه السيارة . فالمشتري يكون : نفرض أن صاحب سيارة باعها من آخر بعد ثابت التاريخ

، فإن  . فلو أن بائع السيارة باعها مرة أخرى إلى مشتر ثان بأي تصرف آخر في السيارة يصدر من البائع إذا كان تاريخه غير ثابت

به بتاتاً على  . ومن ثم فإن تاريخ البيع الثاني إذا كان عرفياً ال يحتج المشتري األول يكون من الغير بالنسبة إلى تاريخ هذا التصرف

، حتى لو كان تاريخه سابقاً  ، ويفرض فرضاً غير قابل إلثبات العكس أن هذا البيع الثاني قد صدر بعد البيع األول المشترى األول

ُ  على ذلك ، فضل المشترى  . فإن كان سابقاً على تاريخ عقده ، احتج به على المشتري األول . وإذا كان تاريخ البيع الثاني ثابتا

، و إال فضل المشترى األول  ثانيال
 (1915 )

، فضل  ، وكان البيع الثاني تاريخه هو الثابت . فإذا لم يكن تاريخ البيع األول ثابتاً  

.  ، وال يكون هذا التاريخ حجة عليه ألنه تاريخ غير ثابت المشترى الثاني ألنه هو الذي تعتبر " غيراً " بالنسبة إلى تاريخ البيع األول

،  ، لم يعتبر أن من المشتريين " غيراً " فيحتج على كل منهما بالتاريخ العرفي الصادر لآلخر كن أي من البيعين تاريخ ثابتفإذا لم ي

. وغنى عن البيان إن كل هذا  ولكن يكون لكل منهما أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ ليدل بذلك على أنه هو صاحب التاريخ األسبق

، وإما بالحيازة  ، إما بعقد البيع إذا كان هو السابق ، فإن تسلمها أحدهما ملكها ائع السيارة ألحد من المشتريينإنما يكون إذا لم يسلم الب

 .  في المنقول إذا كان هو الالحق

 ، نذكر منها :  وقد أورد التقنين المدني جملة من التطبيقات التشريعية للخلف الخاص الذي يعتبر من الغير

، فال  على أنه " إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر 195ولى من المادة نصت الفقرة األ – 2

. فهنا انتقلت ملكية العين  يكون اإليجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية "

 .  ريخ اإليجار إال إذا كان ثابتاً ، فال يحتج عليه بتا المؤجرة إلى خلف خاص

                                                                                                                                                                    

هم األشخاص الذين لم يكونوا اطرافا في  2917الغير في معنى المادة  "ب ( ومن ذلك أيضاً ما نراه في كوالن وكابيتان ومورانديير من أن 

)  "وكسبوا من أحد المتعاقدين حقوقا يضرها هذا التصرف الذي تشهد به الورقة العرفية لو أن أسبقية التصرف قد ثبتت  ، التصرف

( رسالة في الغير في القانون  AUSSELأنظر أيضاً جان ماري اسول )  – 992ص  155فقرة  1كوالن وكابيتان وموارنديير 

  . (  191ص  – 115ص  2591المدني الفرنسي مونبلييه سنة 

 " LES TIERS DE L'ARTICLE 1328 , CE SONT LES PERSONNES N'AYANT PAS FIGURE DANS 

L'ACTE ET AYANT ACQUIS DE L'UN DES CONTRACTANTS DES DROITS AUXQUELS 

PORTERAIT PREJUDICE L'ACTE RELATE PAR L'ECRIT PRIVE , SI L'ANTERIORITE DE 

CET ACTE ETAIT ETABLI "  . 

جديد ( يشمل كل  959)  117أن الغير بالمعنى المقصود في المادة  "ج ( ومن ذلك أيضاً التحديد الذي يقول به األستاذ سليمان مرقس من 

اصال بمقتضى عمل قانونين صادر لمصلحته من أحد موقعي وكان ح ، شخص لم يكن طرفا في المحرر العرفي وال ممثال فيه

بحيث يؤثر في حقه  ، المحرر أو بمقتضى نص القانون على حق خاص متعلق بمال معين من أموال الشخص الملتزم بهذا المحرر

في مجلة القانون  ) المقال المنشور "لو صح أن تاريخه سابق على تاريخ هذا الحق  ، التصرف المدون في المحرر العرفي ، هذا

  . (  171ص  25واالقتصاد 

جديد ( التي ال تعتبر المحررات العرفية  959من القانون المدني )  117د ( هذا وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الغير في حكم المادة 

قانون أو االتفاق مع طرفي غير ثابتة التاريخ ثبوتاً رسمياً حجة عليه هو الشخص الذي ليس طرفا في المحرر العرفي ويعطيه ال

المحرر حقا ذاتياً عينيا أو شخصياً يصير في خطر من جهة قيامه أو التمتع به إن سرى عليه حكم ما يثبت بالمحرر العرفي ) 

  . (  1911فقرة  5أنظر في هذا المعنى بودري وبارد  – 129ص  59رقم  21المحاماة  2591أبريل سنة  11استئناف مصر 

شرطان : ) أوالً ( أال يكون طرفا في الورقة  "غيراً  "( إلى أنه يشترط في الشخص ليكون  2112فقرة  5يدان وبرو ) جزء هـ ( ويذهب ب

  . العرفية أو ممثال فيها ) ثانياً ( وأن يتمسك بحق يضره التصرف الذي تشهد به الورقة لو كان سابقاً عليه 

ولكننا ال نزال نؤثر أن نقول  . ويمكن أن يضاف إليها غيرها مما قيل في ذلك  ،  "الغير  " وبعد فهذه جملة صالحة من خير ما قبل في تحديد

  . في ثبوت التاريخ هو الخلف الخاص والدائن الحاجز على النحو الذي قدمناه  "الغير  ": إن 

واالكتفاء  ، فهي قاعدة كان يمكن االستغناء عنها . وأال نتشدد في هذه القاعدة  ، ومن الخير إال نتوسع في رسم منطقة الغير في ثبوت التاريخ

ولم تعرف في القانون الفرنسي القديم إال في  ، على أن القاعدة ليست قديمة . بإلقاء عبء إثبات األسبقية في التاريخ على المدعى 

قانون الفرنسي القديم ما أضفى وحتى بعد أن عرفت لم يكن لها من األهمية والشأن في ال . النصف األول من القرن السابع عشر 

  . (  1951فقرة  5عليها بعد ذلك في القانون الفرنسي الحديث ) أنظر في ذلك بودري وبارد 

فالمكلف منهما بإثبات اسبقيته يعتبر  ، ولم يعرف أيهما اسبق ، على أنه إذا كان تاريخ كل من المشتريين ثابتا في يوم واحد ( 1915) 

كما  ، ويذهب األستاذ أحمد نشأت أن لكل منهما أن يثبت أنه صاحب التاريخ األسبق . ويفضل عليه صاحب  ، عاجزاً عن هذا اإلثبات

  . (  151وفقرة  195فقرة  2في حالة ما إذا لم يكن ألي منهما تاريخ ثابت ) األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات 
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، أن يدون  إلى جانب انتقال الحيازة $ 111$ ،  على أنه " يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير 2221نصت المادة  – 1

يحدد مرتبة الدائن ، وهذا التاريخ الثابت  العقد في ورقى ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً 

، فال يحتج عليه إال بالتاريخ  ، كان كل منهما " غيراً " بالنسبة إلى تاريخ اآلخر ، متعاقبان . فإذا ارتهن المنقول دائنان المرتهن "

 .  ، ومن ثم كان التاريخ الثابت هو الذي يحدد مرتبة الدائن المرتهن الثابت

ه " ال تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إال إذا قلبها المدين أو أعلن في حوالة الحق على أن 999نصت المادة  – 9

. فالمحال له خلف خاص في الحق الذي انتقل  ، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ " بها

. فإن تمت الحوالة األخرى  المحيل إال بالتاريخ الثابت لهذه الحوالة ، وال يحتج عليه في حوالة أخرى صادرة من إليه من المحيل

 .  ، فالتاريخ الثابت لهذا القبول هو الذي يعتد به . وإن تمت بقبول المدين بإعالن إلى المدين فهذا اإلعالن تاريخه ثابت ال محالة

لمدين إال بإعالن هذا الرهن إليه أو بقبوله له وفقاً ال يكون رهن الدين نافذاً في حق ا – 2على أنه "  2219نصت المادة  – 5

، وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت  وال يكون نافذاً في حق الغير إال بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون – 1 – 999للمادة 

بالحوالة بيعاً أو رهناً أو بأي تصرف  . فصاحب الحق يتصرف فيه . وليس رهن الدين إال تطبيقا لحوالة الحق لإلعالن أنو القبول "

، خلف خاص في الحق إال بالتاريخ الثابت على النحو الذي قدمناه في حوالة  ، وهو الدائن المرتهن . وهنا أيضاً المحال له آخر

 .  الحق

، بل عيناه  ، أن نالحظ أننا لم نجعله في األمثلة التي قدمناها خلفاً خاصاً في عقار ، قبل أن نترك " الخلف الخاص " ويحسن

، وسنرى أنه يشترط  ، هي التسجيل أو القيد مشترياً أو مرتهناً لمنقول أو دين ألن العقار يستلزم إجراءات أخرى غير ثبوت التاريخ

" أال يكون القانون قد تطلب إجراءات أخرى إلى جانب التاريخ الثابت  في التجرد " للغيرية
 (1919 )

  . 

 الدائن الحاجز يعتبر من الغير :  – 122

. وهو إن لم يكن كالخلف  ، يكون في وضع الخلف الخاص على هذا المال ، في المال المحجوز قدمنا أن الدائن الحاجز

 ً ، وأصبح القانون يحميه من  ، إال أنه ركز حقه في هذا المال بالحجز الخاص ذا حق عيني في المال المحجوز إذ ال يزال حقه شخصيا

حمي الخلف الخاص تصرفات مدينه التالية للحجز كما ي
 (1912 )

. ومن ثم يصبح " غيراً " في تاريخ الورقة العرفية الصادرة من  

ً  المدين لتشهد على تصرفه في المال المحجوز ، بل  ، وال يحتج عليه بالتاريخ العرفي ، فال يحتج عليه بهذا التاريخ إال إذا كان ثابتا

ل للحجز فال ينفذ التصرف في حقه حتى لو كان التاريخ العرفي المدون في يفرض فرضاً غير قابل إلثبات العكس أن هذا التاريخ تا

الورقة سابقاً على الحجز ويستوي فيما قدمناه أن يكون الحجز على منقول أو على دين للمدين في ذمة الغير ) حجز ما للمدين لدى 

 .  الغير ( أو على عقار

ن المرافعات على أنه " تصبح األشياء محجوزة بمجرد ذكرها في من تقني 997أما في الحجز على المنقول فتنص المادة 

. فكل تصرف يصدر من المدين في المال المحجوز بعد حجزه على هذا النحو ال يكون  محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس "

، أو كان ثابتاً ولكنه تال  غير ثابت . فإن كان التاريخ تاريخه حجه على الدائن الحاجز إال إذا كان ثابتاً وسابقاً على توقيع الحجز

 .  ، فإن التصرف ال ينفذ في حق الدائن الحاجز لتوقيع الحجز

وفي حجز ما للمدين لدى الغير يحصل الحجز بإعالن إلى المحجوز لديه ينهاه فيه الدائن عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز 

، وكل تصرف يصدر من المدين في الحق  وقت يصبح الدائن الحاجز " غيراً ". ومن ذلك ال مرافعات ( 951عليه أو تسليمه إياه ) م 

. فإذا أبرز المحجوز لديه ورقة عرفية  المحجوز ال يكون تاريخه حجة على الدائن الحاجز إال إذا كان ثابتاً سابقاً على توقيع الحجز

غير ذلك من التصرفات وكان تاريخ هذه الورقة العرفية تتضمن إبراءه من الدين أو قبوال منه بحوالة صدرت من المحجوز عليه أو 

                                                 

 "غيراً  "ومن ثم ال يكون  . إليه حق عيني على العين المؤجرة  إذ لم ينتقل ، أما المستأجر فال يعتبر خلفا خاصا للمؤجر ( 1919) 

وال تكون المفاضلة بين المستأجرين المتعددين لعين واحدة باالسبقية في التاريخ الثابت كما  ، بالنسبة إلى مستأجر آخر لنفس العين

من التقنين المدني قاعدة أخرى  919وقد وضعت المادة  .  .  . تكون المفاضلة بين المشترين المتعددين لمنقول واحد فيما أسلفنا 

فإذا  ، إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش – 2 "فنصت على ما يأتي :  ، للمفاضلة

 ، ل أن يتجدد عقد إيجارهكان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده على العقار المؤجر أو قب

)  .   "فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إال طلب التعويض  - 1 . فإنه هو الذي فضل 

  . (  191فقرة  2قارن األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات 

إن الدائن الذي يحجز على أموال  ":   "الغير  "ز يعتبر من قارن ما يقول األستاذان أوبرى ورو في معنى أن الدائن الحاج ( 1912) 

من حيث أنه  "الغير  "ومن الواضح أنه يكون من  . فهو يعمل ضد المدين  . مدينه إنما يستعمل حقا يستمده من القانون ال من المدين 

 – 212هامش رقم  191ص  21ورو  ) أوبرى .   "يدافع عن الحجز بما يجلب من نفع وبما ينتج من أثر ضد تصرفات المدين 

  . (  191فقرة  – 192فقرة  7تولييه  – 957فقرة  15ديمولومب  – 27فقرة  2917م  1أنظر أيضاً : الرومبيير 
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. وهناك رأي يذهب إلى ال أن الدائن  ، فإن التصرف ال ينفذ في حق الدائن الحاجز غير ثابت أو كان ثابتاً ولكنه تال لتوقيع الحجز

حاً بعد صدور التقنين المدني الجديد ، ولكن هذا الرأي أصبح اليوم مرجو الحاجز في حجز ما للمدين لدى الغير ال يعتبر " غيراً "

.  وفيه نصان يقضيان يجعل الدائن الحاجز في مرتبة تضاهي مرتبة الخلف الخاص مع مراعاة طبيعة حقه من أنه ليس بحق عيني

نه " إذا بأ 925، إذ تقضي الفقرة األولى من المادة  النص األول يجعل الدائن الحاجز يشترط مع المحال له إذا سبق حجزه الحوالة

.  ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر " وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير

.  ، يعتبر فوق ذلك أن الدائن الحاجز هو من الغير بالنسبة إلى المحال له ، وكان موجوداً في تقنين المرافعات القديم وهذا النص

ال يجوز أن  – 2بأنه "  911، إذ تقضي المادة  اني يجعل حجز ما للمدين لدى الغير مانعاً من المقاصة بالدين المحجوزوالنص الق

، فال يجوز له أن  ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين – 1تقع المقاصة اضراراً بحقوق كسبها الغير 

. وال يكون ذلك إال إذا كان للدائن الحاجز حق كسبه على الدين المحجوز يمنع من وقوع  بالحاجز " يتمسك بالمقاصة أضراراً 

، وهو ذاته الذي يجعل الدائن الحاجز في مرتبة تضاهي مرتبة  ، وهذا الحق قذ صرح به النص : " حقوق كسبها الغير " المقاصة

حق عيني كما قدمنا الخلف الخاص مع مراعاة طبيعة حقه من أنه حق شخصي ال 
 (1911 )

  . 

وفي الحجز على العقار يكسب الدائن الحاجز على العقار المحجوز حقوقا صريحة واضحة تجعله في مرتبة الخلف الخاص  

 . فإن كان التاريخ غير ، وال يحتج عليه بتاريخ التصرف الصادر من المدين إال إذا كان ثابتا وتمنحه الحماية ذاتها فيعتبر " غيراً "

. وتطبيقا لهذه  ، شأنه في ذلك شأن الخلف الخاص ، لم يسر التصرف في حق الدائن الحاجز ، أو كان ثابتا ولكنه تال للحجز ثابت

. ثم  من تقنين المرافعات على أنه " يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً " 129القاعدة تنص الفقرة األولى من المادة 

من هذا التقنين على أنه " ال ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار وال يما يترتب عليه من  121ى من المادة تنص الفقرة األول

، وال  191، وال في حق الدائنين المشار إليهم في المادة  رهو أو اختصاص أو امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين

                                                 

فمن الفقهاء من يذهب إلى هذا الرأي : أوبري  ، في حجز ما للمدين "غيراً  "وقد انقسم الفقه الفرنسي في اعتبار الدائن  ( 1911) 

لوران  – 992فقرة  15ديمولومب  – 192فقرة  7هيك  – 11فقرة  2917م  1الرومبيير  – 211وهامش رقم  191رة فق 21ورو 

 159ص  9دي باج  – 5هامش رقم  991ص  5بيدان وبرو  – 52ص  1919فقرة  5بودري وبارد  –) بلجيكي (  915فقرة  25

ونرى من  .  2917م  9ماركاديه  – 299فقرة  29ديرانتون  – 192فقرة  7ومنهم من يذهب إلى عكس ذلك : تولييه  . ) بلجيكي ( 

 – 15فقرة  actesوكذلك الحال في الفقه المصري : دي هلتس تحت لفظ  .   "غيراً  "ذلك أن األغلبية في الفقه الفرنسي تعتبر الدائن 

 299 – 291وفي كتابه أصول اإلثبات ص  119ص  – 112ص  25جلة القانون واالقتصاد األستاذ سليمان مرقس في مقاله في م

وانظر  ، 127األستاذ محمد حامد فهمي في التنفيذ فقرة  – 2هامش رقم  299األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة  –

  .  115فقرة  – 119فقرة  2عكس ذلك األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات 

ودفعه إلى هذا الموقف رغبته في أن يجعل المخالصات  ،  "غيراً  "القضاء الفرنسي فيذهب إلى أن الدائن في حجز ما للمدين ال يعتبر أما 

ولكن  . الصادرة من المدين المحجوز عليه إلى المدين المحجوز لديه سارية في حق الدائن الحاجز ولو لم تكن ثابتة التاريخ 

ولو لم يكن هو الدائن في  "الغير  "فسنرى إنها بمقتضى نص صريح تسري بتاريخها العرفي في حق  ، رالمخالصات لها شأن آخ

ويلجأ القضاء الفرنسي في تبرير موقفه إلى القول بأن مركز الدائن الحاجز في حجز ما  . وذلك العتبارات عملية  ، حجز ما للمدين

والفرق واضح بين المركزين : فالدائن الذي يرفع  . لمباشرة على مدين مدينه للمدين يعدل مركز الدائن الذي يرفع الدعوى غير ا

 ، ورفع الدعوى ليس من شأنه أن يغل يد المدين عن التصرف في حقه ، الدعوى غير المباشرة إنما يعمل باعتباره نائباً عن المدين

أما الدائن الحاجز فيحجز بمقتضى حق له خاص وهو  .  وما ينتج من الدعوى ال يصل إليه الدائن مباشرة بل ال بد من الحجز عليه

وما ينتج  ، ثم إن الحجز يغل يد المدين عن التصرف في حقه المحجوز عليه لدى مدين المدين ، في ذلك يهاجم المدين ال ينوب عنه

وال فرق ما بين الحجز التنفيذي وحجز العقار من جهة وحجز ما  . من الحجز يصل إليه الدائن مباشرة دون حاجة إلى إجراء آخر 

وما حجز ما للمدين لدى الغير من جهة أخرى  ، للمدين لدى الغير من جهة أخرى : كل هذه حجوز يدخل بها الدائن في مرحلة التنفيذ

ضرب من الحجز التنفيذي تكيف على نحو  وما حجز ما للمدين لدى الغير إال ، : كل هذه حجوز يدخل بها الدائن في مرحلة التنفيذ

في اإلثبات  2قارن األستاذ أحمد نشأت  . ناقال عن الرومبيير (  52ص  5يتالءم مع طبيعة الدين المحجوز عليه ) بودري وبارد 

  .  115فقرة  – 119فقرة 

نما يمثل مدينه في الدعوى التي يرفعها على إذ قضت بأن الحاجز إ ، ومع ذلك فقد تأثرت محكمة االستئناف المختلطة بالقضاء الفرنسي

كما يجوز للمحجوز لديه أن  ، ولذلك ال يكون له إال سلوك طرق اإلثبات الجائزة للمدين ، المحجوز لديه بثبوت دين المدين في ذمته

 2599يناير سنة  1ف مختلط يحتج عليه باألوراق العرفية الصادرة من المحجوز عليه ولو لم يكن تاريخها ثابتاً قبل الحجز ) استئنا

 1هامش رقم  299أنظر األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص  – 299ص  51م  2595يناير سنة  92 – 259ص  51م 

 ) .  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

أو الرهن أو االختصاص أو االمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية " ، إذا كان التصرف  الراسي عليه المزاد
 (1919 )

 

على أن " عقود اإليجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه تنفذ في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة  112ثم تنص المادة 

. أما عقود اإليجار غير الثابته  القانون المتعلقة بعقود اإليجار الواجبة الشهر ، وذلك بغير إخالل بأحكام والراسي عليه المزاد 191

على أن "  115. وتنص أخيراً المادة  التاريخ قبل تسجيل التنبيه فال تنفذ في حق من ذكروا إال إذا كانت من أعمال اإلدارة الحسنة

والراسي عليه  191ن الحاجز والدائنين المشار إليهم في المادة المخلصات عن األجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الدائ

، فإذا لم تكن  ، وذلك بغير اال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر ، إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه المزاد

ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فال يحتج بها إال لمدة سنة " 
 (1915 )

  . 

، في خصوص اإليجار الصادر من الراهن وفي خصوص المخالصات عن  ويالحظ أن الدائن المرتهن في الرهن الرسمي

، ألن الراهن ال تغل يده بالرهن الرسمي  مدني ( 2915و  2959، يعامل معاملة الدائن الحاجز ) م  األجرة المعجلة والحوالة بها

، فيصبح شأن الدائن المرتهن في هذه التصرفات شأن الدائن  رة المعجلة والحوالة بهاعن إيجار العقار المرهون وال عن قبض األج

، وكالدائن العادي أيضاً ال يكون له حق خاص على العقار المرهون يتعارض مع اإليجار وقبض األجرة والحوالة بها إال إذا  العادي

بدأ التنفيذ فيجل التنبيه 
 (1919 )

ن الحيازي فيعليه أن يستثمر الشيء المرهون استثماراً كامال ويتولى . أما الدائن المرتهن في الره 

، فيعتبر " غيراً " في  ، ومن ثم يتعارض وضعه هذا مع حق الراهن في افجار وقبض األجرة مدني ( 2291و  2295إدارته ) م 

، وال يحتج عليه بالتاريخ إال إذا كان ثابتاً  هذه التصرفات منذ تسلم الشيء المرهون
( 1911 )

  . 

                                                 

بان تسجيل التنبيه بنزع الملكية ال ينشيء للدائن العادي نازع  –قبل صدور تقنين المرافعات الجديد  –قضت محكمة النقض  ( 1919) 

ملكية حقا عينيا على العقار يجيز له ) باعتباره غيرا ( أن يتمسك بعدم تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه في ال

 "الغير  "بل كل ما في األمر أن هذا الدائن يصبح بهذا التسجيل ممن يشملهم لفظ  ، صدد االحتجاج بعدم نفاذ تلك التصرفات عليه

فال يصح االحتجاج عليه بالعقود العرفية إال إذا كان تاريخها ثابتا  ، جديد ( 959من القانون المدني )  117المادة  الذين أشارت إليهم

فإنه يعتبر تصرفا نافذا  ، أما إذا كان التصرف موضوع النزاع له تاريخ ثابت سابق على تسجيل التنبيه . قبل تاريخ تسجيل التنبيه 

وال يجوز له طلب إبطاله إال إذا اثبت حصوله تواطؤا بين  ، عاً له من التنفيذ على العين المتصرف فيهابالنسبة للدائن العادي ومان

وهذا حتى على فرض أن تسجيل التنبيه يمنع المدين من التصرف في العقار الجاري  ، المتصرف والمتصرف له إضراراً بحقوقه هو

 . (  219ص  59رقم  2مجموعة عمر  – 19ص  9ة القانون واالقتصاد ملحق مجل 2599يناير سنة  5نزع ملكيته ) نقض مدني 

 995رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  25فكانت محكمة النقض ) نقض مدني  ، أما إذا كان المباشر للتنفيذ دائنا له حق مقيد

فكل تصرف للمدين لم يشهر قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ال يكون ساريا في  ، في معنى قانون الشهر "غيرا  "( تعتبره  577ص 

إذ جعل مناط سريان تصرف المدين في حق الدائن ذي  ، ( على هذا الخالف 121وقد قضى تقنين المرافعات الجديد ) م  . حقه 

) األستاذ محمد حامد فهمي في التنفيذ فقرة  الحق المقيد وفي حق الدائن العادي على السواء هو شهر التصرف قبل تسجيل التنبيه

  . (  2هامش رقم  291األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص  –وما بعدها  952

ال يمنع  –الحجز التنفيذي وحجز ما للمدين والحجز العقاري  –ويالحظ أن توقيع الدائن ألي حجز من هذه الحجوز الثالثة  ( 1915) 

شأنهم في ذلك شأن الدائن الحاجز  ،  "الغير  "ومتى تدخلوا اصبحوا هم أيضاً من  ، تدخل في إجراءات الحجزسائر الدائنين من ال

األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في  – 115ص  – 119ص  25األول ) مقال األستاذ سليمان مرقس في مجلة القانون واالقتصاد 

  . (  991ص  99م  2597يونية سنة  1استئناف مختلط  – 219اإلثبات فقرة 

فإنه يصبح من الغير  ، كدائن مرتهن ثان أو مشتر أو نحو ذلك ، أما إذا تعارض حقه كدائن مرتهن مع حق شخص آخر ( 1919) 

ال  ، فإن المفاضلة بينهما تكون ، القيد أو التسجيل ، ولكن لما كان القانون يستوجب هنا إجراء آخر غير ثبوت التاريخ . بالنسبة إليه 

وقصر المنطقة على  ، ولذلك يحسن إخراج هذه الحالة من منطقة الغير . بل باالسبقية في القيد أو التسجيل  ، ألسبقية في التاريخبا

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، الحاالت التي يستوجب فيها القانون ثبوت التاريخ دون أي إجراء آخر

فال يسري  . كدائن مرتهن ودائن له حق اختصاص  ، بالنسبة إلى الدائن ذي حق مقيد "الغير  "والدائن الحاجز يعتبر من  ( 1911) 

وكل من يحل محل  . في حق الدائن الحاجز هذا الحق المقيد إال إذا كان شهره ) وهو طبقا ثابت التاريخ ( سابقا على توقيع الحجز 

الدين للدائن أن  ، في دين مضمون برهن ، فإذا أدى كفيل للمدين .   "الغير  "الدائن المرتهن يعتبر الدائن الحاجز بالنسبة إليه من 

فإن عقد الكفالة الذي يستند إليه في الحلول ال يحتج بتاريخه على الدائن الحاجز إال إذا كان تاريخا  ، المرتهن وحل محله في رهنه

فقرة  2األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات  – 1912 فقرة 5بودري وبارد  – 999فقرة  15ثابتا سابقا على وفائه للدين ) ديمولومب 

كذلك الدائن صاحب حق  . (  119ص  – 115ص  25األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد  – 191

عليه فامتنع  مبنيا على حكم غيابي قبله المحكوم ، في ظل التقنين المدني القديم حيث كان ذلك جائزا ، االختصاص إذا كان حقه

فإن هذا الدائن ال يحتج على الدائن الحاجز بتاريخ الورقة العرفية التي تثبت قبول المحكوم عليه الحكم  ، سقوطه بانقضاء ستة شهور

ص  57م  2591مارس سنة  19 – 257ص  51م  2595مارس سنة  1الغيابي إال إذا كان هذا التاريخ ثابتاً ) استئناف مختلط 
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 الدائن إذا أفلس مدينه أو أعسر ال يعتبر من الغير : – 123

، في خالل المدة السابقة  تجاري ( وتصرفاته 121، رفعت يده عن إرادة أمواله ) م  متى أفلس المدين التاجر وشهر إفالسة 

صة بتبرعات أو بوفاء دون غير حالة على أي ، الخا على الحكم بشهر اإلفالس منذ العشرة األيام السابقة على تاريخ توقفة عن الدفع

، تكون  وجه كان هذا الوفاء أو بوفاء ديون حلى بغير النقود أو األوراق التجارية أو بترتيب حقوق رهن أو اختصاص على أمواله

بطال إذا وقعت بعد . أما وفاء الديون الحالة بنقود أو أوراق تجارية و المعاوضات فتكون قابلة لإل تجاري ( 111كلها باطلة ) م 

 115$ ولكن بالرغم من كل ذلك ال نرى أن دائن التفليسة يعتبر من الغير في التصرفات  –تجاري (  117تاريخ التوقف عن الدفع 

 ، ، لمجرد شهر إفالي مدينه . ودائن المفلس . فالحكم بشهر اإلفالس ليس إال تمهيداً للتنفيذ الجماعي المصادرة من المدين المفلس $

، وكل ما نتج عنه أن غلت يد المفلس في إدارة  . واإلفالس ال يعدل الحجز ، كما دخل الدائن الحاجز لم يدخل بعد في مرحلة التنفيذ

. وهذا ال يغير من مركزهم كدائنين عاديين لم يصلوا بعد إلى  ، وحل محله الدائنون الذين تكتلوا في مجموعة يمثلها السنديك أمواله

 .  ، شأنهم في ذلك شأن الدائن الذي يباشر الدعوى البولصية ، فهم ال يزالون يستعملون حقهم العام في الضمان ذمرحلة التنفي

، ولو كانت تصرفات مدنية ) أي غير  ومن ثم يكون التاريخ العرفي للتصرفات الصادرة من المدين المفلس حجة على دائنيه

ثبات عدم صحة هذا التاريخ وإثبات التاريخ الحقيقي لهذه التصرفات فيعطي عندئذ لكل ، الحق في إ ، بداهة . ويكون لهؤالء تجارية (

، وما صدر بعد الحكم بشهر  ، وما صدر بعد توقف المدين عن الدفع تصرف حكمه القانوني : ما صدر في المدة المشتبه فيها

اإلفالس 
 (1911 )

  . 

                                                                                                                                                                    

ص  25األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد  – 192فقرة  2أحمد نشأت في اإلثبات  األستاذ – 255

115  ) .  

فقرة أولى من التقنين المدني  751ذلك أن المادة  . فيعتبر من الغير كالدائن الحاجز  ، وهناك دائن اعتبره القانون في حكم الدائن الحاجز

وتوجه  . لدائني كل شريك أن يعارضوا في أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم  "ا يأتي : الجديد نصت على م

وإال كانت القسمة غير  ، ويترتب عليها الزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين في جميع اإلجراءات ، المعارضة إلى كل الشركاء

ويستفاد من هذا النص أن دائن  .   "ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة  . نافذة في حقهم 

فكل قسمة تتم بعد هذه المعارضة وال يدخل فيها الدائن ال تكون نافذة في  ، الشريك إذا عارض في أن تتم إجراءات القسمة بغير تدخله

فال يحتج إذن بتاريخ  . وهذا بحكم نص القانون  ، مثابة الدائن الحاجز بالنسبة إلى تاريخ القسمةلذلك يكون الدائن المعارض ب . حقه 

أما إذا كان التاريخ غير ثابت فال يحتج به على  . القسمة على الدائن المعارض إال إذا كان هذا التاريخ ثابتا وسابقا على معارضته 

  . وتكون القسمة في هذه الحالة غير نافذة في حق هذا الدائن  ، الدائن المعارض ولو كان سابقا على معارضته

والحظ  . هذه المسألة في ظل التقنين القديم  ، ( 119ص  25وقد عالج األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد ) 

وفقا للراي السائد ) ال  "الغير  "فإنه ال يعتبر من  ، خلإذا رفع دعوى القسمة باسم مدينه بدال من أن يعارض طالبا التد ، أن الدائن

 . ومن ذلك إجراء القسمة ذاتها  ، فيحتج عليه بالتاريخ غير الثابت ألن تصرف أجراه المدين في نصيبه الشائع . لرأيه هو ( 

وال  ، ع الدائن دعوى القسمة باسم مدينهويستطيع المدين إذن أن يحتج بالتاريخ العرفي لقسمة انفرد بها دون تدخل دائنه بالرغم من رف

ويعيب األستاذ سليمان مرقس على هذه النتيجة إنها تجعل لمعارضة الدائن أثراً ابلغ من رفعه  . يستطيع ذلك إذا عارض الدائن 

 ، عمل نائبا عن مدينهفإن الدائن إذا اختار الدعوى غير المباشرة فقد اختار أن ي ، ولسنا نرى بأسا في ذلك . للدعوى غير المباشرة 

أما إذا اختار الدائن أن يتدخل في القسمة التي يجريها  . فعليه أن يحتمل أثر جميع تصرفات مدينه ومنها إجراء القسمة دون تدخله 

تدخل وقد خوله القانون في هذه الحالة بنص صريح أن ي ، بل يعمل باسمه الشخصي ، فهو ال يعمل في هذه الحالة باسم مدينه ، مدينه

  . في إجراءات القسمة وإال كانت القسمة غير نافذة في حقه 

هو الرأي الراجح في الفقه والقضاء الفرنسيين :  "الغير  "والرأي الذي يذهب إلى أن الدائن للمدين المفلس ال يعتبر من  ( 1911) 
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فيقولون بأن الدائن للمدين المفلس يعتبر من الغير : األستاذ محمد صالح في اإلفالس  ، ويذهب جمهور الفقهاء في مصر إلى الرأي العكسي

وفي كتابه  115ص  117ص  25األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد  – 19والصلح الوافي فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فل يسري  لمدني على أنه " متى سجلت صحيفة دعوى اإلعسارمن التقنين ا 191. وقد نصت المادة  وكاإلفالس اإلعسار

في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد في التزاماته ع كما ال يسرى في حقهم أي وفاء يقوم 

. ولكننا ال  عن التصرف في أمواله. ويتبين من ذلك أن حكم شهر اإلعسار له أثر حكم شهر اإلفالس في غل يد المدين  به المدين "

، كالحكم بشهر  . فالحكم بشهر اإلعسار أن دائن المدين المعسر يعتب من الغير في التصرفات الصادة رمن مدينه –هنا أيضاً  –نرى 

. بل لعل إنعدام "  ، ولم يدخل الدائنون بعد في مرحلة التنفيذ لمجرد الحكم بشهر إعسار مدينهم ، ليس إال تمهيداً للتنفيذ اإلفالس

، بل يبقى كل دائن موكوال إلى  ، إذ ليس في اإلعسار تصفية جماعية كما في اإلفالس الغيرية " في اإلعسار أولى منه في اإلفالس

ي ، على الوجه الذي نظم به ف . وما اإلعسار ، فال يتكتل الدائنون في مجموعة يمثلها السنديك األجراءات الفردية التي يتخذها وحده

،  ، ويسر فيها عبء اإلثبات ، وحددت مواعيدها ، ورتبت مراحلها ، أحكم تنظيمها ، إال الدعوى البولصية التقنين المدني الحديد

، فليس غريباً إال يعتبر  . فإذا كان الدائن في الدعوى البولصية ال يعتبر من " الغير " كما قدمنا ، ووضحت معالمها فانضبطت آثارها

. ويكون للدائن  . ومن ثم يكون التاريخ العرفي للتصرف الصادر من المدين المعير حجه على دائنه لغير " في اإلعسارأيضاً من " ا

، لم يسر في حقه  ، فإن كان الحقاً لتسجيل صحيفة دعوى اإلعسار الحق في إثبات التاريخ الحقيق لهذا التصرف
 (1917 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 117فقرة  2ويميل األستاذ أحمد نشأت ) اإلثبات  .  211ة األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقر – 11أصول اإلثبات فقرة 

  .   "الغير  "( إلى عدم اعتبار دائن المدين المفلس من 

فلو أن عليا أجر داراً  . ( ال يعنيه في شيء تاريخ الورقة العرفية  penitus extraneiأجنبي أصالً )  "غير  "وهناك  ( 1917) 

يكون غيراً  –إذا لم يكن وارثاً ألي من المتعاقدين وال دائنا له وال خلفاً خاصاً على الدار لعلي  –فإن صاحب الدار المجاورة  ، لمحمد

وإذا كان غير ثابت  ، اهو تاريخ ثابت أم غير ثابت ، فال يعنيه تاريخ الورقة العرفية التي تشهد بالعقد . اجنبياً أصالً عن عقد اإليجار 

 . فعقد اإليجار ال يسري في حقه أصالً ولم يتحقق أي احتمال في أن يسري في حقه  ، آخر فهل هو تاريخ صحيح أو تاريخ قدم أو

ولن يختلف  ، فالقوالن سيان في حقه ، أو قلنا بل هو ليس حجة ، 7 لذلك إذا قلنا أن تاريخ اإليجار ولو كان غير ثابت حجة عليه

أو  "غيراً  "في مسألة التاريخ الثابت للنظر فيما إذا كان يعد  "الغير  "فال جدوى إذن من اقحام هذا  . مركزه في قول عنه في اآلخر 

األستاذ  – 1957فقرة  5بودري وبارد  – 155بوتييه فقرة  – 911فقرة  15فإنه خارج بتاتاً عن هذه الدائرة ) ديمولومب  ، ال يعد

  . (  121فقرة  2اذ أحمد نشأت في اإلثبات األست – 117ص  25سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد 

إذ يستطيع اتخاذه سبباً  ، يرى نفسه في وضع يتأثر فيه بالعقد –وهو أجنبي أصالً عن العقد كما رأينا  – "الغير  "على أنه قد يقع أن هذا 

 ، اهو ثابت أم غير ثابت ، عند ذلك قد يعنيه تاريخ العقد . أو يصبح العقد بحكم ظروف الحقة سبباً لالنتقاص من حق له  ، لكسب حق

 . التي ال يحتج فيها إال بالتاريخ الثابت  "الغيرية  "خارجاً عن نطاق  ، حتى في هذه األحوال ، وفي رأينا أنه يظل . وهل قدم أو آخر 

ونأتي بأمثلة  . بجميع الطرق إذا كان هنا غش وله أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ  ، ومن ثم يحتج عليه بالتاريخ العرفي للورقة

 توضح ذلك :

فصاحب الدار المجاورة يبقى اجنبياً أصالً عن البيع كما هو  . هب أن علياً في المثل المتقدم باع داره من محمد بدال من أن يؤجرها  - 2

لكسب حق وهو  –وهو جار  –يستطيع اتخاذه سببا إذ  ، ولكنه سيري نفسه في وضع يتأثر فيه بهذا البيع . أجنبي أصالً عن اإليجار 

حتى يثبت  ، ويفرض في هذا التاريخ أنه صحيح ، فهل يحتج عليه بالتاريخ العرفي للبيع في هذه الحالة . أخذ الدار المبيعة بالشفعة 

أن طرفي الورقة قد تواطأ على  بفرض ، بجميع الطرق أنه قدم ليقع البيع في وقت لم يكن هو فيه مالكا للدار المجاورة المشفوع بها

فال يكلف نفسه عبء إثبات  ، تقديم التاريخ احتياال منهما لمنعه من األخذ بالشفعة ؟ أو يعتبر أن هذا التاريخ العرفي ليس حجة عليه

لتاريخ ثابتاً ويتمسك بوجوب أن يكون ا ، ويفرض فرضا غير قابل إلثبات العكس أن البيع الحق لتملكه للدار المجاورة ، عدم صحته

  . هو الرأي الصحيح  –يحتج عليه بالتاريخ العرفي إلى أن يثبت عدم صحته  –ليكون حجة عليه ؟ ظاهر أن الرأي األول 

ال يسري عليه  ، أجنبياً أصالً عن هذا البيع "غيرا  "فالمالك الحقيقي للدار يعتبر  . وهب أن علياً الذي باع الدار من محمد لم يكن يملكها  - 1

وهو حسن  ، فقد حاز محمد الدار . بل لزواله  ، أصبح سبباً لالنتقاص من حقه ، بحكم ظروف الحقة ، ولكن هذا البيع . وال يتأثر به 

رف نع . فملك الدار بهذا التقادم  ، وبقى حائزاً للدار خمس سنوات هي مدة التقادم القصير ، وهو سبب صحيح ، وفي يده البيع ، النية

ولكن هذا  .   "مسجال طبقا للقانون  "من التقنين المدني الجديد تشترط أن يكون السبب الصحيح  515أن الفقرة الثالثة من المادة 

وكان األمر كذلك في عهد التقنين المدني المصري القديم ال سيما في العهد  ، ففي القانون الفرنسي ال يشترط التسجيل . شرط حادث 

فنفرض إننا ال نزال في هذا العهد سابق حتى يستقيم لنا  . (  2515عمل بقانون التسجيل ) قبل أول يناير سنة السابق على ال

إلى أن يثبت  ، ويرجع إلى خمس سنوات مضين عند بدء الحيازة ، فهل يحتج على المالك الحقيقي بالتاريخ العرفي للبيع . الفرض 

ليساير الحيازة في مبدئها وأن البيع لم يصدر في الحقيقة إال بعد ذلك ؟ أو يعتبر أن هذا بجميع الطرق أن هذا التاريخ قد قدم عمدا 

ويفرض فرضا غير قابل إلثبات العكس أن البيع تال لبدء  ، فال يكلف نفس عبء إثبات عدم صحته ، التاريخ العرفي ليس حجة عليه

يحتج عليه بالتاريخ  –ة عليه ؟ ظاهر هنا أيضاً أن الرأي األول ويتمسك بوجوب أن يكون تاريخ البيع ثابتا ليكون حج ، الحيازة

ومع ذلك فقد اجمع الفقه الفرنسي على الرأي العكسي ) أوبري ورو  . هو الرأي الصحيح  –العرفي للبيع إلى أن يثبت عدم صحته 

بالنيول  – 111فقرة  17يه بودري وتيسي – 592فقرة  25هيك  – 911جيلوار فقرة  – 951ص  127فقرة  1طبعة خامسة جزء 
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 ي " الغير " :الشروط الواجب توافرها في توافرها ف – 124

. ويشترط في ً الغير  ويخلص مما قدمناه أن " الغير " في ثبوت التاريخ آل يعدو أن يكون الخلف الخالص أو الدائن الحاجز 

"  ً  ، شروط ثالثة :  ، خلفاً كان أو دائنا

،  عليه بغير التاريخ الثابت ، حتى ال يحتج . وقد رأينا فيما أسلفناه أن الخلف الخاص ( أن يكون هو نفسه ذا تاريخ ثابت 2) 

، ولم يكن أي من المشتريين أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ فإذا لم  ، فإذا تنازع المشتريان للمنقول يجب أن يكون تاريخه هو ثابتاً 

 .  ، ومن الواضح أن الدائن الحاجز له دائما تاريخ ثابت ، كان دائناً حاجزاً  يكن " الغير " خلفاً خاصاً 

، عند  ، كنا سبقت اإلشارة . ومن أجل ذلك تركنا عمداً  أن يكون القانون آل يتطلب إجراءات أخرى غير ثبوت التاريخ(  1)  

، وفي رهن  . ذلك أن القانون يتطلب في بيع العقار إجراء آخر هو التسجيل ، مشتري العقار والمرتهن له الكالم في الخلف الخاص

م كانت المفاضلة بين المشتريين لعقار واحد ليست باألسبقية في التاريخ الثابت بل باألسبقية في . ومن ث العقار إجراء آخر هو القيد

 .  ، وكان المفاصلة بين المرتهنين لعقار واحد ليست هي أيضاً باألسبقية في التاريخ الثابت بل باألسبقية في القيد التسجيل

ً  ( أن يكون " الغير " 9)   ، حسن النية فإذا أسرع المشتري الثاني للمنقول في إثبات تاريخ البيع الصادر  ، خلفاً كان أو دائنا

، فالمفاضلة ألول وهله بين المشتريين تقضى بتفضيل المشتري  له وهو يعلم أن البيع األول سابق على عقده وأن لم يكن ثابت التاريخ

. ولكن إذا استطاع المشترى األول أن يثبت علم المشترى الثاني وقت  اريخ على المشترى األول غير ثابت التاريخالثاني ثابت الت

، فيختل في هذا المشترى الثاني شرط من  ، فإنه يثبت بذلك أن المشترى الثاني ليس حسن النية شرائه المنقول بسبق بيعه من آخر

يخ البيع األول وأن لم يكن ثابتاً شروط " الغير " ومن ثم يحتج عليه بتار
 (1915 )

  . 

                                                                                                                                                                    

أنظر مع ذلك  – 529 – 2 – 2592سيريه  2755يناير سنة  27محكمة النقض الفرنسية  – 9211فقرة  2وريبير وبوالنجيه 

فمحمد الذي يتمسك بالتقادم سيثبت أنه  . يبدو ميسور الحال  ، إذا نظر إليه من الناحية العملية ، على أن األمر . (  55بوتييه فقرة 

فكيف يقال له بعد ذلك : ال يجوز لك  . وفي هذا إثبات لتاريخ البيع  ، حاز الدار خمس سنوات وكان في يده سبب صحيح منذ البداية

يثبت واقعة مادية هي وهو إنما  ، وال يجوز أن تحتج على المالك الحقيقي إال بالتاريخ الثابت ، أن تثبت صحة هذا التاريخ العرفي

بل المتمسك بالتقادم هو الذي يثبت  ، صدور البيع في تاريخ معين ! فليس المالك الحقيقي هو الذي يثبت عدم صحة التاريخ العرفي

ً  ، هذا ونالحظ أن البيع في هذا المثل . وفي الفرضين ال يشترط أن يكون التاريخ ثابتا  ، صحته ينتج إنما  ، وفي المثل السابق أيضا

( ال باعتباره  fait materielباعتباره واقعة مادية )  ، بالنسبة إلى المالك الحقيقي أو بالنسبة إلى صاحب الدار المجاورة ، اثراً 

  . (  acte juridiqueتصرفاً قانونياً ) 

ال  . رقة عرفية تاريخها غير ثابت فاقترض على من محمد مبلغا من النقود بو ، وهب أن العقد الذي تم بين على ومحمد هو عقد قرض - 9

فال يعنيه  ، أجنبياً أصالً عن القرض "غيرا  "يعتبر  –وهو شخص ال هو خلف عام وال خلف خاص وال دائن  –شك في أن زيداً 

أن زيداً يتأثر بهذا القرض انتقاصا من حقوقه ) وفي المثل السابق كان التأثر  ، بحكم ظروف الحقة ، ولكن قد يقع . تاريخه في شيء 

ويشترط في الهبة أن يوفي زيد الموهوب له بديون الواهب الموجود وقت  ، فيهب له على ماال ، عن طريق زوال الحق إطالقاً (

إال أن  ، فيلتزم زيد بوفاء هذا القرض ، ابق على الهبةوهو س ، فهل يحتج على زيد في هذه الحالة بالتاريخ العرفي للقرض . الهبة 

يثبت أن التاريخ العرفي للقرض قد قدم عمداً ليكون سابقاً على الهبة وأن التاريخ الحقيقي ال حق ال سابق ؟ أو يعتبر زيد أن هذا 

ل إلثبات العكس أن القرض تال ويفرض فرضا غير قاب ، فال يكلف نفسه عبء إثبات عدم صحته ، التاريخ العرفي ليس حجة عليه

يحتج عليه بالتاريخ  –ويتمسك بوجوب أن يكون تاريخ القرض ثابتا ليكون حجة عليه ؟ ظاهر هنا أيضاً أن الرأي األول  ، للهبة

  . (  199ص  21هو الرأي الصحيح ) قارن في هذه المسألة أوبري ورو  –العرفي للقرض إلى أن يثبت عدم صحته 

( تطبيقاً حسناً  171ص  – 172ص  25األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد )  وقد أورد ( 1915) 

وقد  "استثار اعتراضاً على هذا الرأي فقال :  ،  "غيراً  "فهو بعد أن قرر أن الدائن في الدعوى البولصية ال يعتبر  . لهذا الشرط 

بدال من االلتجاء إلى الدعوى البولصية حيث نكلفه بإثبات عدم صحة تاريخ المحرر  ، عيعترض على هذا الرأي بأن الدائن يستطي

أن يتجاهل حصول هذا التصرف ويوقع الحجز على المال المتصرف فيه باعتبار أنه ال يزال  ، المثبت للتصرف الذي اضر به

 ، جديد ( 959) م  117في حكم الغير بمعنى المادة فيترتب له بالحجز حق خاص على المال المحجوز عليه يجعله  ، مملوكا لمدينه

فيكون هذا المذهب في تفسير القانون  . فيكفيه أن يتمسك بعدم ثبوت تاريخ المحرر المثبت للتصرف إذا أريد االحتجاج به عليه 

بأنه إذا كان الدائن حاصال  .  .  . ولكن يرد على ذلك  . مشجعا للدائنين على أن يسلكوا الطريق المعوج الذي يفتحه لهم سوء النية 

بصفته حاجزاً حتى ال يكون تاريخ التصرف العرفي حجة  117على سند تنفيذي وأوقع الحجز بمقتضى هذا السند وتمسك بالمادة 

ومتى  . فيثبت بذلك سوء نيته  ، فأن المتصرف إليه بهذا المحرر يجوز له أن يثبت علم الدائن بهذا التصرف قبل توقيع الحجز ، عليه

وال أن يكون قد أراد  ، ألن المشرع ال يمكن إني حمي سوء النية ، 117ثبت سوء نية الدائن فإنه ألي جوز له أن يستفيد من المادة 

  .   "جديد ( حماية األشخاص الذين يتخذون القانون ستاراً الرتكاب الغش  959) م  117بالمادة 
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 ) ثالثاً ( األوراق العرفية التي تخضع لقاعدة ثبوت التاريخ : – 125

، وعلى أن  ، على أن يكون الدليل الكتابي واجباً  يخضع لقاعدة ثبوت التاريخ كل ورقة عرفية تعد لإلثبات مقدماً كدليل كامل 

 .  يستثنى من ذلك الخالصات

 ال تسرى هذه القاعدة في األحوال اآلتية : ومن ثم 

. وذلك كما لو وجد تصرف قانون غير مكتوب وأشير إليه  إذا لم تكن هناك ورقة عرفية أصال إلثبات التصرف القانوني – 2

، ألن التصرف دانه  ، فال يقال إن لهذا التصرف القانون تاريخاً ثابتاً هو تاريخ الورقة الرسمية في البيانات الواردة في ورقة رسمية

 .  غير ثابت في ورقة عرفية

. فدفاتر التجار والدفاتر  ، ولكن هذه الورقة لم تعد مقدماً لإلثبات إذا كانت هناك ورقة عرفية دليال كتابياً على التصرف– 1

، وكذلك إذا لم تعد  عليها القاعدة . أما الرسائل فإذا أعدت مقدماً لإلثبات سرت واألوراق المنزلية ال تسرى عليها قاعده ثبوت التاريخ

 ً كامال فإنها تخضع لقاعدة ثبوت التاريخ استثناء مما تقدم  مقدماً لإلثبات متى مصلحة أن تكون دليال كتابيا
 (1979 )

  . 

فيه  ، كقاعدة عامة ال يشترط ، فهو . وذلك كمبدأ الثبوت بالكتابة ، ولكنها ليست دليال كامال إذا كانت هناك ورقة عرفية – 9

. وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في مبدأ الثبوت  ، ليكون حجة على الغير التاريخ الثابت على النحو المقرر في الدليل الكامل

بالكتابة 
 (1972 )

  . 

. ويتحقق ذلك في المسائل  ، ولكن الدليل الكتابي يكون غير واجب إذا كانت هناك ورقة عرفية تعتبر دليال كامال – 5

، فإذا وجدت ورقة عرفية اتخذت دليال كتابياً فال يشترط أن يكون تاريخها  ، فهذه يجوز فيها دائما اإلثبات بالبينة والقرائن اريةالتج

                                                                                                                                                                    

األستاذ  – 1915فقرة  5بودري وبارد  "بسبق وجود الورقة التي يراد أن يحتج بها عليه  "الغير  "أنظر في أن سوء النية هو مجرد علم 

األستاذ عبد المنعم  – 17األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد  – 199فقرة  2أحمد نشأت في اإلثبات 

بل يجب  ، نسا يذهبون إلى أنه ال يكفي مجرد العلم بسبق وجود الورقةوكثير من الفقهاء في فر .  292 فرج الصدة في اإلثبات فقرة

قد ارتكب غشا كأن يكون قد تواطأ مع من صدرت منه الورقة إضراراً بحق من يحتج بها : أوبري ورو  "الغير  "أيضاً أن يكون 

فقرة  1ل وريبير وجابولد بالنيو – 95فقرة  2917م  1المور مبيير  – 291وهامش رقم  151ص  – 159ص  191فقرة  21

2579  .  

 – 151) ثالثاً ( ص  119فقرة  21وهذا ما يبود أن الفقه الفرنسي يذهب إليه ويقرره دون مناقشة : أنظر أوبري ورو  ( 1979) 

 أنظر أيضاً في هذا – 151فقرة  9دي باج ) بلجيكي (  – 2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 1911فقرة  5بودري وبارد 

ص  – 259ص  291األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة  – 115فقرة  2المعنى األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات 

251  .  

ذلك أن ثبوت التاريخ إنما اشترطه القانون في األوراق العرفية حتى يتفادى بهذا الشرط تواطؤ  . ونحن نتردد في التسليم بهذا االستثناء 

ففيها يتوجه  ، وهذا يقع أكثر ما يقع في األوراق التي تعد مقدما لإلثبات . على تقديم التاريخ الحقيقي أو تأخيره  أطراف الورقة

أما الورقة العرفية التي تستخدم لإلثبات عرضا دون أن تكون  . الطرفان إلى هذه الحيلة وتتهيأ لهم الفرصة في تغيير التاريخ الحقيقي 

 . أن يقدم هذا التاريخ أو يؤخره  ، إذا عنى بكتابة تاريخها ، فقل أن يخطر في بال من حررها ، قد أعدت في األصل لهذا الغرض

نادرة ال يوجد مانع من القول بأن التاريخ ففي هذه األحوال ال ، أو وقع أن محرر الورقة أخطأ غير عامد في التاريخ ، وإذا وقع ذلك

وللغير بطبيعة الحال أن يثبت بجميع الطرق أن التاريخ العرفي الذي  ، يبقى حجة على الغير –حتى لو كانت رسالة  –العرفي للورقة 

وقارن بودري  ، 11تحمله الرسالة غير صحيح ) أنظر األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد فقرة 

  . (  1915فقرة  5وبارد 

وقد ذكرنا أن األوراق التي لم تهيأ لإلثبات ال  ، ذلك أن مبدأ الثبوت بالكتابة يكون في الغالب ورقة لم تعد لإلثبات مقدما ( 1972) 

 ، ال تصلح إال مبدأ ثبوت بالكتابة أما في فرنسا فيقع كثيراً أن ورقة عرفية تهيأ لإلثبات دليال كامال ثم . يشترط فيها ثبوت التاريخ 

وكالورقة التي تشهد على  ، وذلك كالورقة التي تشهد على عقد ملزم للجانبين وال تحرر من نسخ تتعدد بتعدد ذوي المصالح المتميزة

ثبوت التاريخ  ، حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة ، فهذه وتلك يشترط فيهما ، عقد ملزم لجانب واحد وال تحمل عبارة االعتماد المعروفة

فالعبرة إذن باالعداد مقدماً لإلثبات ال بأن الورقة دليل كامل أو  . هما اعدتا مقدماً لإلثبات ، ال ، ليكون هذا التاريخ حجة على الغير

وهناك على  ، ليةفهناك دليل كامل ال يشترط فيه ثبوت التاريخ ألنه لم يعد مقدما لإلثبات كالدفاتر واألوراق المنز ، مبدأ ثبوت بالكتابة

العكس من ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة يشترط فيه ثبوت التاريخ ألنه كان قد اعد مقدماً لإلثبات كالورقة العرفية التي لم تتعدد نسخها في 

 – 2571فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  –) ثالثاً (  292هامش رقم  119ص  191فقرة  21القانون الفرنسي ) قارن أوبري ورو 

و  55ص  – 59ص  11قارن أيضاً األستاذ سليمان مرقس في مقاله المنشور بمجلة القانون واالقتصاد  –ثالثاً  759فقرة  9دي باج 

  . (  259ص  291األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة 
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ثابتاً ليكون حجة على الغير 
 (1971 )

،  . ويتحقق ذلك أيضاً في الورقة العرفية المعدة إلثبات التزام قيمته ال تزيد على عشرة جنيهات 

الكتابي هنا أيضاً غير واجب  ألن اإلثبات
 (1979 )

. ويتحقق ذلك أخيراً فيما إذا كانت الورقة العرفية تثبت واقعة مادية ال تصرفاً  

، أو تصرفاً قانونياً يسرى في حق الغير باعتباره واقعة مادية  قانونياً 
 (1975 )

 .  ، ففي إثبات الوقائع المادية ال يجب الدليل الكتابي 

، فال يشترط في المخالصات التاريخ  العرفية التي يقدمها الخصم دليال كتابياً كامال هي مخالصة من دينإذا كان الورقة  – 9

. وقد كان القضاء المصرى فلي ظل التقنين المدني القديم  الثابت لتكون حجة على الغير بتاريخها
 (1979 )

، وكذلك القضاء في  

 ً ، لما في اشتراط التاريخ الثابت في الخالصات من صعوبات عملية  ، يستثني المخالصات من قاعدة ثبوت التاريخ فرنسا
 (1971 )

  .

، إال إذا كانت  فمن اشترى داراً مؤجرة سرى في حقه المخالصات باألجرة الصادرة من البائع للمستأجر ولو لم تكن ثابتة التاريخ

ي يحجز تحت يد مدين المدين حجز ما للمدين لدى . والدائن الذ األجرة عن مدة مستقبلة تزيد على ثالث سنوات فيشترط التسجيل

، فتسرى هذه المخلصات في حقه إذا كان تاريخها سابقاً على  الغير يحتج عليه بالتاريخ العرفي للمخالصات الصادرة من المدين

الحجز 
 (1971 )

لطرق أن هذا التاريخ . وفي جميع األحوال يجوز للغير الذي يحتج عليه بالتاريخ العرفي للمخالصة أن يثبت بجميع ا 

،  . وقد أقر التقنين المدني الجديد هذا االستثناء بنص صريح غير صحيح وأنه قدم أو أخر غشاً من طرفي الخالصة لالضرار بحقه

. فجعل  ، أال يطبق حكم هذه المادة على الخالصات " ، تبعاً للظروف على أنه " يجوز للقاضي 959فنصت الفقرة الثانية من المادة 

، إن رأى أن هناك صعوبات عملية كافية تمنع من توافر التاريخ الثابت لم  لنص التقدير إلى القاضي في خصوص الخالصاتا

، و إال أخضع الخالصات كغيرها من األوراق العرفية على الغير  يطلبه
 (1977 )

و  
 (1975 )

  

                                                 

رجع في ذلك إلى الدفاتر التجارية وي .  151مكررة ص  191فقرة  21ويترك األمر فيها لتقدير القاضي : أوبري ورو  ( 1971) 

فيجب  ، تجاري ( 11كالرهن التجاري ) م  ، أما المسائل التجارية التي أوجب القانون فيها اإلثبات بالكتابة . والمراسالت وغيرها 

  . (  115رة فق 2األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات  – 1911فقرة  5أن يكون التاريخ ثابتا ليكون حجة على الغير ) بودري وبارد 

 – 9هامش رقم  55ص  11األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  – 252فقرة  1أنظر عكس ذلك جوسران  ( 1979) 

كما إذا وجد مانع  –وغني عن البيان أنه في الصور األخرى التي ال يكون فيها الدليل الكتابي واجباً ولم توجد ورقة عرفية لإلثبات 

 . ال محل الشتراط التاريخ الثابت ألن الورقة العرفية ذاتها غير موجودة  –ة أو فقدت الكتابة بقوة قاهرة من الحصول على الكتاب

  . وقد سبق ذكرها  ، وهذا الفرض يرد إلى الحالة األولى حين ال تكون هناك ورقة عرفية أصالً إلثبات التصرف القانوني

( حين يحتج عليه بتصرف قانونين  penitus extraneiر األجنبي أصالً ) وذلك كاألمثلة التي أوردناها في حالة الغي ( 1975) 

باعتباره واقعة مادية ) البيع باعتباره عنصرا من عناصر األخذ بالشفعة أو باعتباره سببا صحيحا في التقادم القصير : أنظر ص 

  . (  2هامش رقم  199

ص  25م  2592نوفمبر سنة  1استئناف مختلط  – 221ص  91رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  11استئناف مصر  ( 1979) 

ومع ذلك إذا عملت محاسبة بين الغير وصاحب  .  91رقم  21المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  21محكمة الفشن  – 1

إنما يجوز  ، حسابفال يجوز لصاحب اإليصاالت االدعاء بإيصاالت أخرى قد سها عليه ادخالها في ال ، اإليصاالت غير ثابتة التاريخ

 512رقم  1المحاماة  2511ابريل سنة  15األخذ بها إذا كانت ثابتة التاريخ وسابقة على تاريخ المحاسبة ) محكمة مصر الوطنية 

  . (  712ص 

وهذا بخالف الوفاء مع الحلول أو اإلبراء من الدين أو التجديد أو  ، وألن المخالصات تعتبر عادة عمال من أعمال اإلدارة ( 1971) 

  .  199ص  – 199ص  191فقرة  21الصلح أو نحو ذلك فهذه أعمال تصرف : أنظر في هذا المعنى أوبرى ورو 

لصة حتى بعد وانظر في أن المحجوز لديه ال تحوطه شبهة إذا قدم مخا – 511ص  2575فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1971) 

إلى  ، وتحوط الشبهة المحال عليه في حوالة الحق إذا لم يقدم المخالصة عند إعالنه بالحوالة أو عقب هذا اإلعالن ، توقيع الحجز

  .  211وهامش رقم  197ص  – 191ص  191فقرة  21أوبرى ورو 

اء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا هذا وقد ج – 299أنظر األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة  ( 1977) 

وقد سبق أن أشار البعض بوجوب استثناء المخالصات من أحكام ثبوت التاريخ بمقتضى نص خاص استنادا إلى  "الصدد ما يأتي : 

بيد أن نطاق  –فقات وقد اقر القضاء من عهد بعيد عرف التعامل في عدم اشتراط قيد المخالصات اقتصادا للن . ما جرى عليه القضاء 

ولذلك احتاط المشروع الفرنسي  . هذا العرف يتناول المخالصات العادية فحسب دون المخالصات التي ترتب حقا في الحلول 

وقد رؤى احتذاء هذا المشروع ) مجموعة  ، ( فجعل للقاضي سلطة تقدير يعتد في أعمالها بما يعرض من ظروف 179اإليطالي ) م 

  . (  919ص  – 915ص  9ية ج األعمال التحضير

 هذا وعدا هذه األحوال الخمس هناك حالتان :  ( 1975) 

وهي الحالة التي سبق أن ذكرناها عندما يتطلب القانون  . ومع ذلك ال يكفي ليكون حجة على الغير  ، ) في احداهما ( قد يوجد التاريخ الثابت

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا  . الحوالة أو قبولها  كالتسجيل والقيد وإعالن ، إجراء آخر للحجية على الغير

كالنصوص  ، من المشروع ال تطبق إذا كان الغير قد كفلت له الحماية بمقتضى نصوص خاصة 999إن المادة  "الصدد ما يأتي : 

  . (  919ص  9التحضيرية ج ) مجموعة األعمال  "المتعلقة باشتراط التسجيل أو التسليم في تمليك المنقوالت 
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 ) رابعاً ( الطرق القانونية التي يصبح بها التاريخ ثابتاً : – 126

، فمضمونه هو أيضاً جزء من االتفاق الذي تشهد به هذه  األصل أن التاريخ العرفي للورقة جزء من هذه الورقة العرفية

. ومن ثم كان هذا التاريخ العرفي حجة  ، على أن يكون تاريخ اتفاقهما هو كذا ، فيما اتفقا عليه . فطرفا الورقة قد اتفقا الورقة

ء االتفاق ، شأنه شأن سائر أجزا عليهما
 (1959 )

.  . ولكل منهما أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ بالطرق المقررة قانوناً كما سبق القول 

ً  ، بالنسبة إلى الغي ر ، فهذا التاريخ العرفي ، على التحديد الذي يسطناه أما الغير . وال يستطيع الطرفان إثبات التاريخ  ، ليس صحيحا

، وهي الطرق التي يصبح بها التاريخ ثابتاً فيكون حجة على  من الطرق التي عينها القانونالصحيح في مواجهة الغير إال بطريق 

 .  الغير

، ثم عم أحد هذا التخصيص فذكر أن التاريخ يكون ثابتا من يوم  وقد ذكر التقنين الجديد من هذه الطرق خمسة على وجه التحديد

 . ومن ثم يكون التاريخ ثابتا على وجه من الوجوه اآلتية :  وقوع أي حادث آخر فيكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه

. وقد نظمت الالئحة التنفيذية لقانون التوثيق الطريق العادي إلثبات  رقة العرفية بالسجل المعد لذلك( من يوم أن تقيد الو 2)  

من هذه الالئحة على أن تقوم مكاتب التوثيق بعد أداء الرسم المقرر بإثبات تاريخ  92. فنصت المادة  التاريخ على هذا الوجه

، ويوقعه  ، ويختم بخاتم المكتب ديم المحرر ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلكالمحررات العرفية بكتابة محضر يثبت فيه تاريخ تق

، ويبين في هذا الدفتر أسماء  . ذلك أن هناك في مكتب التوثيق دفتراً تدرج فيه المحررات التي أثبت تاريخها بأرقام متتابعة الموثق

من الالئحة  91الموثق وصاحب الشأن عند تسلم المحرر ) م ، ويوقعه  ذوى الشأن ومحال إقامتهم وموضوع المحرر وأداء الرسم

. ويسلم مكتب التوثيق شهادة لمن يطلبها بحصول إثبات تاريخ الورقة  من الالئحة ( 99، كما يوجد فتر هجائي للفهارس ) م  (

 .  من الالئحة ( 95العرفية ) م 

. وتوجد طرق أخرى لقيد الورقة  العرفية بسجل معد لذلك هذه هي اإلجراءات العادية إلثبات التاريخ من طريق قيد الورقة

 .  ، نذكر منها طريقين : التصديق على التوقيعات والتسجيل العرفية في سجل رسمي فيكون تاريخها ثابتا من يوم هذا القيد

بالتصديق على  من الئحته بأن يقوم الموثق 12. فقضت المادة  وقد نظم قانون التوثيق أيضاً التصديق على التوقيعات

.  ، بحضور شاهدين بالغين عاقلين معروفين له يتأكد بشهادتهما من شخصية ذوي الشأن توقيعات ذوى الشأن في المحررات العرفية

، ويكتب الموثق محضراً في ذيل الورقة يذكر فيه أسماءهم ومحال إقامتهم وحصول  ويوقع هؤالء أمام الموثق على الورقة العرفية

، ثم يوضع عليه خاتم المكتب ورقم  . ويوقع هذا المحضر الشهود والموثق م أمامه وأسماء الشهود ومهنهم ومحال إقامتهمالتوقيع منه

 $ 159$ . وعند إتمام  من الالئحة ( 19 – 15إدراجه في دفتر تدرج فيه محاضر التصديق على التوقيعات بأرقام متتابعة ) م 

 .  ، ويصبح تاريخ المحضر المدون بذيلها هو تاريخها الثابت حب الشأنالتصديق تسلم الورقة العرفية إلى صا

، ويتم  . وهنا القيد يكون كامال ، عن طريق قيد الورقة العرفية في سجل معد لذلك والتسجيل إجراء آخر إلثبات التاريخ

. بل إنه لما كان  م تسجيلها على األقل. فكل ورقة عرفية مسجلة تكون ثابتة التاريخ من يو التسجيل اآلن بالتصوير الفوتوغرافي

، وال يتأخر إلى يوم  ، فتاريخ الورقة المسجلة يثبت من يوم التصديق على التوقيع التسجيل ال يكون إال بعد التصديق على التوقيع

 .  التسجيل

، مع تحديد  ة العرفية( من يوم أن يثبت مضمون الورقة العرفية في ورقة أخرى ثابتة التاريخ وذلك بأن تذكر الورق 1) 

أو في أية  –ألن الورقة الرسمية ثابتة التاريخ بحكم رسميتها كما قدمنا  –، في ورقة رسمية  موضوعها تحديداً معيناً لها مانعاً للبس

خ الثابت للورقة . وعند ذلك تكسب الورقة العرفية تاريخاً ثابتاً هو التاري ورقة عرفية تكون ثابتة التاريخ بوجه من الوجوه القانونية

األخرى التي جرى فيها ذكر الورقة األولى 
 (1952 )

رسمية وعرفية مصدق فيها على  –. مثل ذلك أن يذكر في ورقة تثبت عقد بيع  

                                                                                                                                                                    

 . ومع ذلك يكفي التاريخ العرفي ليكون حجة على الغير  ، ) وفي الحالة األخرى ( على العكس من الحالة األولى قد ال يوجد التاريخ الثابت

وذلك أن قاعدة  . ويتحقق ذلك إذا لم يتمسك الغير بوجوب أن يكون التاريخ ثابتا ونزل عن حقه في ذلك على نحو واضح ال لبس فيه 

ومن ثم يجوز للغير عدم التمسك بها والتسليم بالتاريخ  . فهي ليست قاعدة من النظام العام  ، ثبوت التاريخ إنما وضعت لحماية الغير

فقرة  5بيدان وبرو  – 2571فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 159ص  191فقرة  21العرفي الذي يحتج به عليه ) أوبري ورو 

من المشروع ال  999أن المادة  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي :  . (  995ص  2111

)  "إذا كان من يحتج عليه بالتاريخ قد اعترف بصحته صراحة أو ضمنا أو تنازل عن التمسك بعدم مطابقته للواقع  .  .  . تطبق 

  . (  919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج 

وهناك فرق بين طبيعة التاريخ العرفي الذي تحمله الورقة العرفية وطبيعة التاريخ الرسمي فالتاريخ األول جزء من االتفاق  ( 1959) 

أما الثاني فواقعة مادية يشهد بها الموظف العام الذي تولى توثيق التاريخ : أنظر في  . فهو جزء من التصرف القانونين  ، كما قدمنا

  .  292هامش رقم  2119ص  91فقرة  21عنى أوبري ورو هذا الم

حيث اقتصر النص على ذكر الورقة الرسمية إلثبات مضمون الورقة العرفية بها كطريق من طرق إثبات  –وفي فرنسا  ( 1952) 

غلب الرأي  –ري ذلك ولم يذكر النص إلى جانب الورقة الرسمية الورقة العرفية ثابتة التاريخ كما ذكر نص التقنين المص ، التاريخ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، بذكره  ، فهذا التوكيل العرفي إذا كانت غير ثابت التاريخ يصبح توكيل عرفي صادر من البائع إلى وكيل بيع بالنيابة عنه –التوقيع 

، ذا تاريخ ثابت هو تاريخ ورقة البيع  رقة البيع ثابتة التاريخفي و
 (1951 )

  . 

. مثل ذلك أن تقدم الورقة العرفية في قضية فيؤشر عليها  ( من يوم أن يؤشر على الورقة العرفية موظف عام مختص 9) 

، أو تقدم  ي فيؤشر عليها مندوب الجرد، أو تقدم في جرد رسم ، أو تقدم في تحقيق فيؤشر عليها المحقق القاضي أو كاتب الجلسة

. وتكسب المراسالت المسجلة تاريخاً ثابتاً هو تاريخ ختم مصلحة البريد إذا  لصرف نقود بها فيؤشر عليها مندوب الخزانة العامة

ال يثبت تاريخها . أما المراسالت غير المسجلة ف أمكن التثبت منه بالرجوع إلى السجالت الرسمية التي سجلت فيها هذه المراسالت

. والتاريخ الذي يضعه المحكمون  ، ألنه ال توجد سجالت رسمية يمكن الرجوع إليها للتثبت من صحة التاريخ من ختم مصلحة البريد

في أحكامهم ال يعتبر تاريخاً ثابتاً 
 (1959 )

، وكذلك تأشير الخبير على ورقة عرفية وذكره الورقة في محضر أعماله ال يكسبها تاريخاً  

، ألن المحكمين والخبراء ال يعتبرون موظفين عامين وال يمكن التثبت من صحة التاريخ الذي وضعوه على الورقة العرفية  ثابتاً 
 (

1955 )
  ً  .  ، كما هو شأن الخبراء والموظفين في وزارة العدل . هذا ما لم يكن الخبير موظفاً عاما

. أما الخط  أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أصبع( من يوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة العرفية  5) 

، ذلك أن الورقة العرفية التي تحمل خطاً أو إمضاء لشخص  واالمضاء المعترف بصدروهما من الشخص المتوفى فأمرهما واضح

، فتاريخها ثابت من وقت الوفاة  متوفي ال بد أن تكون قد صدرت قبل وفاة هذا الشخص
 (1959 )

توي أن يكون الشخص المتوفى . ويس 

، فالحكمة قائمة في جميع هذه األحوال  طرفاً في الورقة أو شاهد أو كفيال أو غير ذلك
 (1951 )

. على أن مجرد وجود خط لشخص  

 ، إذ يحتمل أن يعهد إلى ، بل يجب أيضاً أن تكون الورقة قد وقعت منذ وجود هذا الخط متوفى في الورقة ال يكفي إلثبات التاريخ

،  ، ثم يوقع ذوو الشأن الورقة بعد وفاته ، ولكنها تبقى مشروعاً دون توقيع إلى أن يتوفى الكاتب شخص في كتابة ورقة عرفية فيكتبها

 .  ، كالتأشير على سند الوفاء . وهذا ما لم تكن الورقة تعتبر دليال من غير توقيع فال تكون الورقة ثابتة التاريخ من يوم الوفاة

، فأمر كان مقرراً في التقنين المدني األهلي  . أما أن الختم يثبت تاريخ الورقة التي تحمل بصمته وبصمة االصبعبقى الختم 

، إذ أن بقاء الختم بعد وفاة صاحبه واحتمال التوقيع بهذا الختم بعد  . وهو محل للنظر ، وتابعه في ذلك التقنين المدني الجديد السابق

التقنين المدني المختلط ال يذكر أن ختم المتوفى يثبت تاريخ الورقة العرفية . وقد كان  الوفاة شيء يقع
 (1951 )

. ومهما يكن من أمر  

، إثبات أن التوقيع بالختم لم يتم إال بعد الوفاة  ، بالرغم من وجود بصمة الختم في الورقة فإنه يجوز
 (1957 )

. وبصمة االصبع أدق من  

                                                                                                                                                                    

فقرة  25القائل بأن الموظف العام يجب أن يكون قد اطلع على الورقة العرفية عند إيراد مضمونها في الورقة الرسمية ) أنظر لوران 

حيث يجوز إثبات تاريخ ورقة عرفية عن طريق ذكر مضمونها في ورقة عرفية  –أما في مصر  . (  151فقرة  9دي باج  – 179

فال يشترط إذن اإلطالع على الورقة العرفية األولى ال عند إيراد مضمونها في الورقة العرفية الثابتة  –ثابتة التاريخ  أخرى تكون

 – 229مكرر ص  12التاريخ وال عند إيراد مضمونها في الورقة الرسمية ) أنظر األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة 

ولكن ال يعفي من تقديم  ، ية في ورقة أخرى ثابتة التاريخ يجعل تاريخ الورقة األولى ثابتاوإيراد مضمون ورقة عرف . (  222ص 

فاالتفاق الشفوي ال يكسب تاريخاً ثابتاً إذا ورد مضمونه في ورقة  ، الورقة ذاتها وال يكتفي بمضمونها الوارد في الورقة األخرى

  . (  295ص  – 299ثبات ص ثابتة التاريخ ) األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإل

وقد قضت محكمة النقض بأن ورود المحرر العرفي في محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت التاريخ الذي 

  . (  525ص  291رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599ابريل سنة  1ورد فيه ) نقض مدني 

ولكن التاريخ الثابت لتوكيل ال يكسب التصرفات ذات التاريخ الالحق التي أبرمت بناء على هذا التوكيل تاريخا ثابتا )  ( 1951) 

كذلك موت الموكل ال يجعل لتصرف أمضاه الوكيل نيابة عنه تاريخا ثابتا  . (  155ص  27م  2591مايو سنة  29استئناف مختلط 

  . (  251ص  19م  2521يناير سنة  19) استئناف مختلط 

فيجوز  ، وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بعدم اعتبار التاريخ الذي يضعه المحكمون في أحكامهم ثابتاً ثبوتاً رسميا ( 1959) 

  . (  17رقم  21المجموعة الرسمية  2529نوفمبر سنة  7الطعن فيه بكل الطرق القانونية بما فيها قرائن األحوال ) 

  .  177فقرة  2أنظر عكس ذلك األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات  .  111و ص  112ؤلف ص الموجز للم ( 1955) 

ابريل سنة  29كأن تدل عليه شهادة مستخرجة من سجل اولفيات ) استئناف مختلط  ، بشرط أن يكون وقت الوفاة ثابتاً   ( 1959) 

  . (  111ص  5م  2751

  .  919ص  29م  2592مايو سنة  11 – 91ص  1م  2775ديسمبر سنة  5استئناف مختلط   ( 1951) 

ولو ثبت أن الختم قد اعدم  ، وقد جرى القضاء المختلط على عدم االعتراف بثبوت التاريخ عن طريق بصمة ختم لمتوفى  ( 1951) 

 29أنظر أيضاً :  – 7ص  97م  2559ر سنة نوفمب 19 – 299ص  51م  2599فبراير سنة  1بمجرد الوفاة ) استئناف مختلط 

  . (  599ص  59م  2592يونية سنة  21 – 297ص  19م  2597أول ابريل سنة  – 111ص  5م  2751ابريل سنة 

 . (  191ص  219رقم  2مجموعة عمر  2599ابريل سنة  11وهذه مسألة واقع تقدرها محكمة الموضوع ) نقض مدني   ( 1957) 

وقد  – 2519ومما يدل على سهولة التحايل على إثبات التاريخ عن طريق بصمة ختم المتوفى أن قانون التسجيل الصادر في سنة 

لم يكد يصدر حتى بادرت الناس إلى إثبات  –نص على استثناء المحررات العرفية من أحكامه متى كان تاريخها ثابتاً قبل العمل به 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. على أن احتمال توقيع الورقة  يخ الورقة العرفية التي تحمل هذه البصمة لشخص متوفى، فهي أقرب إلى إثبات تار بصمة الختم

، وهو أبعد على كل حال من احتمال التوقيع بالختم بعد  العرفية ببصمة شخص متوفى بعد وفاته ال يزال قائماً وإن كان احتماال بعيداً 

وفاة صاحبه 
 (1955 )

  . 

حد ممن لهم على الورقة العرفية أثر معترف به من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ( من يوم أن يصبح مستحيال على أ 9) 

، فتكون الورقة العرفية  . والمثل المألوف لهذه الحالة أن تبتر يد شخص في تاريخ معروف اصبع أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه

. أما  ا صحيح بالنسبة إلى الخط واالمضاء وبصمة االصبع. وهذ التي وقعها بيده قبل أن تبتر ذات تاريخ ثابت هو تاريخ هذا البتر

، فال تكسب الورقة منه تاريخاً ثابتاً  ، إذ يجوز أن يوقع به غير صاحبه ، بل بعد بتر اليدين معاً  الختم فيمكن التوقيع به بعد بتر اليد

 .  آخر غير البتر كالشلل. وقد تكون العلة في الجسم التي تستحيل معها الكتابة شيئاً  في المثال المتقدم

، فذكر أن الورقة العرفية تكون ثابتة التاريخ من يوم وقوع أي حادث  وقد عمم التقنين المدني الجديد بعد التخصيص كما قدمنا

، فقد يوقع  . مثل ذلك الجنون العارض يكون قاطعاً في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه –غير الحوادث التي تقدم ذكرها  –آخر 

، فمن يوم ثبوت عزله في مستشفى أو في مكان آخر يكون تاريخ  ، ثم يصاب بالجنون بعد ذلك شخص سليم العقل ورقة عرفية

 ً بل هو علة في العقل  –وهذا ما اقتصر النص على ذكره  –، مع أن الجنون ليس علة في الجسم  الورقة ثابتا
 (1299 )

  . 

/  155، بالرغم من أنه لم يورد في المادة  . فهو ناهوقد كان التقنين المدني السابق يفسره الفقه والقضاء على النحو الذي قدم

قيد الورقة في سجل عام واثر معترف به لشخص متوفى وتأشير على الورقة من موظف عام  –إال بعض طرق إثبات التاريخ  155

لقديم والتقنين الجديد . ومن ثم ال يكون هناك فرق بين التقنين ا فإن هذه الطرق لم تحمل على إنها وردت على سبيل الحصر –مختص 

في طرق إثبات التاريخ 
 (1292 )

  . 

                                                                                                                                                                    

لسنة  99فصدر القانون رقم  . وظلوا على هذا النحو مدة طويلة  ، ير بصمة ختم لشخص متوفىتواريخ عقودها عن طريق تزو

تسجيل المحررات المتقدم ذكرها والتي ال يستند في إثبات تاريخها إال إلى  2551ديسمبر سنة  92ال يقبل بعد  "يقضي بأنه  2551

وية بين اإلمضاء والختم في مظنة التزوير أن الناس لجأوا أيضاً إلى والظاهر من التس .  "وجود إمضاء أو اختم فيها إلنسان توفى 

وانتقلت أحكام هذا القانون األخير إلى قانون الشهر العقاري الذي حل محل قانون  . تزوير امضاءات المتوفين كما زوروا اختامهم 

  . (  2امش رقم ه 229التسجيل ) أنظر في هذه المسألة األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص 

  .  112ص  – 119الموجز للمؤلف ص   ( 1955) 

كما يكفي في ثبوت التاريخ تقديم الورقة في قضية بحيث تتناولها المرافعة ولو لم يؤشر عليها بما يفيد ذلك ) محكمة   ( 1299) 

مايو  99ض الدائرة المدنية في أنظر أيضاً محكمة النق – 519ص  575رقم  22المحاماة  2592يناير سنة  12اإلسكندرية الوطنية 

 ، ويعتبر التاريخ الثابت للورقة في هذه الحالة وقت تقديمها إلى المحكمة . (  792ص  111رقم  2مجموعة عمر  2599سنة 

وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن  . (  99ص  59م  2599نوفمبر سنة  17ويثبت ذلك بشهادة من قلم الكتاب ) استئناف مختلط 

 2599ابريل سنة  29فإنه يكتب التاريخ الثابت لهذه اإلنذارات ) نقض مدني  ، إذا ذكره الطرفان محدداً في إنذارات رسميةالعقد 

  . (  199ص  225رقم  2مجموعة عمر 

ومما يساعد  . بالورقة يجعل لها تاريخاً ثابتاً له حجيته على هذا الغير من وقت علمه  ، بالورقة العرفية "الغير  "ويمكن القول أن ثبوت علم 

بصحة التاريخ غير الثابت  "الغير  "فيجوز أن يعترف  ، على هذا القول ما قدمناه من أن قاعدة ثبوت التاريخ ليست من النظام العام

ألن طرق إثبات التاريخ هناك مذكورة على  ، أما في فرنسا فيصعب القول بذلك . أو ينزل عن التمسك بوجوب أن يكون التاريخ ثابتاً 

فقرة  5بيدان وبرو  – 2759فقرة  1سبيل الحصر كما سنرى ) أنظر في هذا الطريق من إثبات التاريخ بالنيول ويبير وجابولد 

  . (  995ص  2111

اإليطالي في بيان الوسائل التي تقدمت وقد توسع التقنين  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

أما  . وذكر من بينها بوجه خاص حالة طروء عجز جسماني يحول دون الكتابة ) كبتر األعضاء أو الشلل الكلي (  . اإلشارة إليها 

حتى يتيسر  ، ل( فقد أثراً سرد هذه الوسائل على سبيل المثا 179( والمشروع الفرنسي اإليطالي ) م  519التقنين المراكشي ) م 

بيد أن ينبغي التنويه بأن  . للقاضي أن يعتد بسائر ما لم يرد في النص من اإلمارات البينة الدالة على اسبقية تاريخ الورقة العرفية 

يوجبان على القاضي عدم االجتزاء  ، وسد ذرائع التحكم ، كفالة الغرض الذي كان يرمي إليه التقنين المصري والتقنين الفرنسي

 . ويقتضيانه تسبيب حكمه وإسناده إلى وقائع قاطعة  ، أسيس حكمه على وقائع يترجح معها مجرد احتمال مطابقة التاريخ للواقعبت

ولذلك استظهر المشروع داللة المقصود في هذا الشأن فنص على أن التاريخ يكون ثابتاً ) من يوم وقوع أي حادث مماثل من حيث 

) مجموعة  "من التقنين المركشي  519محتذياً مثال المادة  ، لورقة قد صدرت قبل وقوع هذا الحادث (الطبيعة يكون قاطعاً في أن ا

  . (  915ص  9األعمال التحضيرية 

مدني ) قديم ( ليست واردة بها على وجه  115وتأييداً لذلك قضت محكمة النقض بأن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة   ( 1292) 

فهذا يكفي العتبار تاريخ الورقة  ، وتناولتها المرافعة بالجلسة التي نظرت فيها تلك القضية ، قدمت ورقة ما في قضيةفإذا  . الحصر 

وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة  712ص  111رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  99ثابتاً من يوم تلك الجلسة ) نقض مدني 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، وهي :  ، ذكرها على سبيل الحصر أما التقنين المدني الفرنسي فقد اقتصر على طرق ثالثة إلثبات التاريخ

( ذكر مضمون الورقة العرفية في ورقة  enregistrement  ( )1( تسجيل الورقة العرفية وفقاً إلجراءات معينة )  2) 

، طرفاً كان أو شاهداً  ( توقيع معترف به من شخص متوفى 9رسمية ) 
 (1291 )

  . 

، صار هذا التاريخ الثابت هو الحجة على  ومت ثبت التاريخ على وجه من الوجوه المتقدمة الذكر في التقنين المدني المصري

، ذلك أن  حجية التاريخ العرفي على طرفي الورقة. ولكن تصبح حجيته على الغير أقوى من  ، ال التاريخ العرفي الذي يسبقه الغير

، أما من كان طرفاً في الورقة فيستطيع أن يدحض  الغير ال يستطيع أن يدحض حجية التاريخ الثابت إال عن طريق الطعن بالتزوير

بين ورقتين لهما تاريخ  . وإذا قام تنازع حجية التاريخ العرفي بإثبات أن هذا التاريخ غير صحيح دون حاجة إلى الطعن بالتزوير

،  . ويتحقق ذلك إذا كان طريق ثبوت التاريخ بالقيد في السجل ، فإن أمكن تعيين الورقة األسبق فضل صاحبها ثابت في يوم واحد

 . ، فالورقة األسبق في الساعة أو في الرقم المسلسل هي التي يفضل صاحبها وعينت ساعة القيد أو أعطيت الورقتان رقمين مسلسلين

، كما لو كانت الورقتان قد وقعهما شخص واحد توفى واتخذ تاريخ وفاته تاريخاً ثابتاً لكل من  وإذا لم يمكن تعيين الورقة األسبق

الورقتين نف صاحب الورقة المكلف بإثبات أسبقيته يتقدم عليه صاحب الورقة األخرى ألن األول قد عجز عن إثبات هذه األسبقية 
 (

1299 )
  . 

 حجية الورقة العرفية فيما يتعلق بالصور -لثالمطلب الثا

 األصل أال حجية لصور األوراق العرفية :  – 127

، مع أن الصورة ال تحمل توقيع من صدرت منه الورقة  رأينا فيما تقدم أن صور األوراق الرسمية لها قوة متفاوتة في اإلثبات

رأينا يرجع إلى أن صورة الورقة الرسمية هي أيضاً ورقة رسمية يقوم  . وتعليل ذلك كما والتوقيع هو الذي تتركز فيه قوة اإلثبات

ً  بتحريرها موظف رسمي مختص  .  ، فتضفى عليها رسميتها من الثقة ما يجعل لها قيمة في اإلثبات تتفاوت قوة وضعفا

. فهي ال تحمل توقيع من  ، ولو كمبدأ ثبوت بالكتابة أما صورة الورقة العرفية فليست لها في األصل أية قيمة في اإلثبات

. وال قيمة لصورة الورقة  . وهي في الوقت ذاته ليست ورقة رسمية حتى تضفي عليها رسميتها شيئاً من الثقة صدرت منه الورقة

غير . أما إذا كان األصل  ، وتكون الحجية لألصل ال الصورة ، فيرجع إليها العرفية إال بمقدار ما تهدي إلى األصل إذا كان موجوداً 

، ولجواز أن تكون الصورة  ، لما قدمناه من إنها ال تحمل التوقيع ومن إنها ليست ورقة رسمية ، فال سبيل لالحتجاج بالصورة موجود

                                                                                                                                                                    

 ، مدني ) قديم ( لم تذكر طرق إثبات التاريخ على سبيل الحصر 115الوطنية بأن المادة وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية  . إليه ( 

ص  191رقم  5المحاماة  2515يونيه سنة  19وعلى ذلك يجوز أن يكسب المحرر تاريخاً ثابتاً إذا ورد ذكره في محرر رسمي ) 

يعتبر وسائل إثبات التاريخ  ، شرع الفرنسيعلى خالف الم ، وقضت هذه المحكمة أيضاً بأن المشرع المصري . (  2211

وقضت محكمة االستئناف  . (  519ص  579رقم  22المحاماة  2592يناير سنة  12المنصوص عليها أمثلة يجوز القياس عليها ) 

(  297ص  9م  2759المختلطة بثبوت التاريخ من ذكر أن الورقة قدمت لخزانة المحكمة لتحصيل الرسوم ) أول مارس سنة 

وقد ورد في  . (  292ص  29م  2599مايو سنة  25وبثبوت تاريخ عملية ورد ذكرها في دفتر من دفاتر التجار المنتظمة ) 

 ، على أن الطرق الثالثة المتقدمة لم تذكر على سبيل الحصر "( في هذا المعنى ما يأتي :  111ص  – 112الموجز للمؤلف ) ص 

  .  "فكل طريق آخر يمكن التثبت به من تاريخ السند العرفي يصلح طريقاً إلثبات تاريخ هذا العقد 

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في بعض أحكامها بأن وسائل إثبات التاريخ ) في التقنين السابق ( قد وردت على سبيل 

وقضت محكمة أبو حمص  .  597ص  15م  2521مايو سنة  29 – 919ص  11م  2525مايو سنة  1الحصر : استئناف مختلط 

وهي على الرأي الراجح واردة  ، بأن النشر عن ضياع عقد في إحدى الصحف ليس من طرق إثبات التاريخ المنصوص عليها قانوناً 

ولعل هذا يفسر ما  . (  12ص  1/  17رقم  29المحاماة  2595يناير سنة  99مدني ) قديم ( على سبيل الحصر )  115في المادة 

مختلط (  155وردت في التقنين المصري ) م  .  .  . وسائل إثبات التاريخ  "ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي من 

 بيد أن الفقه يعني على . ودفعا لتحكم القضاء  ، تيسيرا لتثبت الغير من ذلك ، ( على سبيل الحصر 2917والتقنين الفرنسي ) م 

 9) مجموعة األعمال التحضيرية  "وال سيما أنه يقتضى بطبيعة الحال عدم التوسع في تفسير النصوص  ، مذهب الحصر هذا جموده

  . (  915ص 

وانظر  ، 2579فقرة  1بالنيول ويبير وجابولد  – 1915فقرة  5بودري وبارو  – 155ص  – 159ص  21اوبرى ورو   ( 1291) 

  . ن السياسة التشريعية في حصر طرق إثبات التاريخ حيث ينتفدو 2579أيضاً فقرة 

واألستاذ عبد المنعم فرج  ، 19وانظر أيضاً األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  – 151ص  21اوبرى ورو   ( 1299) 

  .  259الصدة في اإلثبات فقرة 
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محرفة أو أن يكون األصل مزوراً فال يتيسر االهتداء إلى التوزير باالقتصار على الصورة 
 (1295 )

. وهذا صحيح حتى لو كانت  

ألصل صورة فوتوغرافية الصورة المأخوذة من ا
 (1299 )

  . 

 ً  .  ، أية قيمة في اإلثبات ، من باب أولى وغني عن البيان أن صور الصور للورقة العرفية ليست لها هي أيضا

 استثناءان تكون فيهما لصورة الورقة العرفية قيمة في اإلثبات – 128

 الورقة العرفية قيمة معينة في اإلثبات :  : على أن هناك استثنائينمن المبدأ الذي قدمناه تكون فيهما لصورة 

، فقد تكون لصورة الورقة المسجلة قيمة في اإلثبات  ) االستثناء األول ( في حالة التسجيل
 (1291 )

. ونميز في ذلك بين عهدين  

لسنة  225ن رقم ( وعهد قانون التسجيل ) الذي حل محله القانو 2519لسنة  25و  27: العهد السابق على قانون التسجيل ) رقمي 

 .  الخاص بالشهر العقاري ( 2551

، ثم يختم األصل بختم يدل  ففي العهد األول كان التسجيل يتم بنقل صورة حرفية من الورقة المقدمة للتسجيل في سجل عام

فاً عاماً ، ألن موظ . فإذا أعطيت صورة من الورقة المسجلة كانت هذه الصورة رسمية على حصول التسجيل ويعاد إلى صاحبه

، ولكن عن الصورة الرسمية لهذا األصل العرفي  ، ال عن األصل فهو عند صاحبه كما قدمنا مختصاً كان هو الذي ينقل هذه الصورة

، فقد كان القضاء في  . ولما كانت صورة الصورة هذه هي صورية رسمية لصورة رسمية وهي الصورة المدونة في السجل العام

، كدليل كامل أو على األقل كمبدأ ثبوت بالكتابة  حالة فقد األصل ، في البداية يعتد بها
 (1291 )

، وأنكر حجية هذه  . ثم رجع عن ذلك 

، من تقديم أوراق مزورة للتسجيل وإعدام األصل  ، لما رأى ما لجأ إليه بعض الناس الصورة الرسمية حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة

، فال يظهر التزوير ال في صورة الصورة وال  ولة عن الصورة المدونة في السجل العام، والتقدم بعد ذلك بصورة رسمية منق المزور

                                                 

 2599مارس سنة  15 – 122ص  29م  2599مارس سنة  25 – 91ص  7م  2759ديسمبر سنة  19استئناف مختلط   ( 1295) 

 15م  2521نوفمبر سنة  21 – 95ص  17م  2529ديسمبر سنة  5 – 979ص  11م  2529يونية سنة  9 – 279ص  21م 

 595ص  91م  2515يونية سنة  21 – 11ص  91م  2515ديسمبر سنة  21 – 79ص  15م  2521ديسمبر سنة  9 – 99ص 

المجموعة  2595يونية سنة  21محكمة جرجا  .  12ص  55م  591 2 يناير سنة 25 – 512ص  59م  2592 يونية سنة 19 –

  .  59رقم  1الرسمية 

وقد اختفى هذا المستند من  ، على أن محكمة االستئناف المختلطة قد قضت بأنه إذا ثبت وجود مستند في ملف ا لدعوى بمحكمة أول درجة

 ، المصدق عليها من السلطة المختصة والتي قدمت إلى محكمة أول درجة قبل المرافعة ، ة هذا المستندفإن ترجم ، الملف فيما بعد

 197ص  21م  2599يصح أن يكون لها من قوة اإلثبات أمام محكمة االستئناف ما لألصل المفقود ) استئناف مختلط ( مايو سنة 

 ) .  

واستبعدتها  ، فإذا قدمت صورة فوتوغرافية لعقد عرفي لمي سجل . كمة الموضوع هذا ويجب تقديم أصل الورقة كدليل لالثبات إلى مح

فال يصح ذلك ألنه  ، وإذا أريد بعد ذلك تقديم األصل ألول مرة أمام محكمة النقض . ال تكون قد خالفت القانون  ، محكمة الموضوع

 – 121ص  991رقم  9مجموعته عمر  2557نة ابريل س 15ال يجوز قبول مستندات جديدة أمام محكمة النقض ) نقض مدني 

  . (  955ص  129رقم  15المحاماة 

بالنيول وريبير  – 179فقرة  – 111فقرة  15ديمولومب  – 159فقرة  1بونييه  – 179ص  21أنظر أيضاً في هذا الموضوع أوبري ورو 

  .  2591فقرة  1وجاوبولد 

ولكن التصوير الفوتوغرافي ال  ، وهذا صحيح . وقد يقال إن الصورة الفوتوغرافية أدل على األصل من الصورة المكتوبة   ( 1299) 

فالصورة الفوتوغرافية غير الورقة األصلية التي تظهر في  . وال يمكن حتى معه التحقق من أن األصل غير مزور  ، ينفي كل شبهة

وإن كان قد تقدم إلى حد تمكنه من نقل األصل بأمانة  ، هذا إلى أن فن التصوير الشمسي . من عيوب  بما قد يشوبها ، حالتها الطبيعية

إلى  "قد تقدم أيضاً  ، ( 957ص  172رقم  25المحاماة  2599ابريل سنة  27كما تقول محكمة استئناف مصر )  ، إال أنه ، كافية

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال  .  "ى الحقيقة التي يراد اثباتها بهذه الصور حد قد يجعل تلك الصور بعيدة كل البعد عن الداللة عل

 2557ابريل سنة  15تثريب على المحكمة إذا هي لم تر األخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها في الدعوى ) نقض مدني 

  . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم (  955م  129رقم  55المحاماة 

فإن الخصم الذي ينكر صحة ورقة عرفية مسجلة أو ينكر صحة التوقيع الذي تحمله ليس  ، ما يكن من قيمة للتسجيلومه  ( 1291) 

هذا وبعد أن أصبح  . (  117ص  97م  2511مارس سنة  5في حاجة إلى االلتجاء إلجراءات الطعن بالتزوير ) استئناف مختلط 

  . د في اإلمكان إنكار التوقيع إال عن طريق الطعن بالتزوير لم يع ، ضروريا في التسجيل التصديق على التوقيع

 2597ابريل سنة  99 – 212ص  19م  2597ابريل سنة  5 – 199ص  29م  2599مارس سنة  25استئناف مختلط   ( 1291) 

  .  21ص  92م  2527نوفمبر سنة  21 – 921ص  19م  2522مايو سنة  22 – 259ص  19م 
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فى إمكانه التحقق من سالمة األوراق التى تقدم  $ 155$ ، إذ أن الموظف العام لم يكن من اختصاصه وال  في الصورة األصلية

للتسجيل
 (1297 )

 . 

. وتتخلص هذه  ، اتخذ المشرع احتياطات دقيقة ، عهد قانون التسجيل ثم الشهر العقارى وهو العهد الحالى وفى العهد الثانى

، وفى هذا ضمان كاف لعدم تزوير األوراق ولصحة صدورها من  االحتياطات فى وجوب التصديق على التوقيع قبل تسجيل المحرر

ها فقد صار األصل هو الذى يحفظ بمكتب الشهر ويعطى ألصحاب الشأن صور فوتوغرافية من ، ثم فى طريقة التسجيل ذات موقيعها

، التى تمكن إعادة أخذها فيما بعد منقولة دائماً عن األصل وإعطاؤها ألصحاب الشأن إذا  . هذه الصور الفوتوغرافية هذا األصل

. ذلك أنه إذا كان  ، فقيمتها فى اإلثبات ال شك فيها ل العقارى، هى صور رسمية دقيقة من أصل محفوظ فى مكتب السج احتاجوا إليها

، اكتفى بالصورة دليال كامال فى اإلثبات  ، ولم ينازع الخصم فى مطابقة الصورة الفوتوغرافية لألصل األصل موجوداً وهو الغالب
 (

1295 )
، وكانت الحجية لألصل ال  تب الشهر، أمكنت مضاهاة الصورة على األصل المحفوظ بمك . فإن نازع الخصم فى المطابقة 

فإن دقة الصورة الفوتوغرافية  -أحياناً لقوة قاهرة كحريق أو سرقة  $ 199$ وهذا نادر ولكنه يقع  –. أما إذا فقد األصل  للصورة

إثبات كاملة أو ، كل ذلك يسمح بإعطاء هذه الصورة الفوتوغرافية قوة  ورجحان سالمة األصل من التزوير بعد التصديق على التوقيع

فى القليل يجعلها مبدأ ثبوت بالكتابة
 (1229 )

 . 

                                                 

فبراير  25استئناف مختلط  57 – 29 - 2دار النشر ألحكام النقض المدنية  2555بر سنة نقض مدنى أول ديسم ( 1297) 

 .  111ص  97م  2511مارس سنة  5 – 159ص  95م  2511أبريل سنة  5 – 211ص  95م  2511سنة 

 ، كمبدأ ثبوت بالكتابةعلى أنه عند ما أخذت محكمة االستئناف المختلطة تقضى بأن صورة الورقة المسجلة ال تصلح لإلثبات حتى 

قضت مع ذلك بأن الصورة الرسمية لورقة عرفية مسجلة تصلح إلثبات مبدأ الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم ) استئناف 

 . (  15ص  15م  2521نوفمبر سنة  17مختلط 

نة دون حاجة الستخدام صورة الورقة جاز له اإلثبات بالبي ، وأمكن الخصم إثبات ذلك ، ويالحظ أنه إذا فق األصل بقوة قاهرة

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن صورة الورقة العرفية المسجلة وغير  . المسجلة حتى كمبدأ ثبوت بالكتابة 

وال تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إال إذا  ، المصدق على التوقيع فيها ال قيمة لها فى إثبات صحة الورقة العرفية ذاتها

 91م  2555مايو سنة  5ن عدم تقديم األصل يرجع إلى أنه قد فقد أو إلى أى سبب آخر كاف لتبرير ذلك ) استئناف مختلط كا

 ، مبدأ ثبوت بالكتابة ، فى حالة فقد األصل ، ويؤخذ على هذا الحكم أنه جعل صورة الورقة العرفية المسجلة . (  259ص 

ألن  ، أنس بالصورة باعتبارها مجرد قرينة تستكمل بالبينة أو بقرائن أخرىويكفى أن يست ، وهو فى غير حاجة إلى ذلك

 . الدليل الكتابى غير واجب فى هذه الحالة 

المحاماة  2595أبريل سنة  12 – 957ص  1/  172رقم  25المحاماة  2599أبريل سنة  27استئناف مصر  ( 1295) 

 .  991ص  1/  119رقم  29

األستاذ سليمان مرقس فى أصول  - 999فقرة  2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات – 152الموجز للمؤلف فقرة  ( 1229) 

 .  251األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة  .  11اإلثبات فقرة 

 . ومع ذلك قضت محكمة استئناف مصر بأنه ليس بين األدلة الكتابية التى نص عليها القانون المدنى الصورة الشمسية لألوراق 

وال يعترف بقيمة ما لصور العقود  ، والقانون المدنى ال يعترف إال بالصورة الرسمية التى يحررها موظف يختص بتحريرها

ذلك ألن الدليل الكتابى  . حتى لو كانت مسجلة وكانت صورها محررة بمعرفة موظف من موظفى قلم التسجيل  ، العرفية

وهى ليست بكتابة مخطوطة باليد بل هى  ، فالصور الشمسية . العرفى ال ينهض حجة إال إذا كان بذاته صادراً ممن نسب إليه 

ال يصح مطلقاً أن تعتبر دليل  ، صورة آلية من وضع يد غير اليد التى يصح أن تكون كاتبة لألصل المأخوذة عنه تلك الصورة

ألنها ورقة وإن نقلت الكتابة بإثبات صورتها إال أنها غير الورقة األصلية التى تظهر فيها حالتها الطبيعية وما يشوبها  ، إثبات

قد جعل قيمة قانونية للصور الشمسية الصادرة من قلم  2519لسنة  27وأنه وإن كان قانون التسجيل رقم  . من عيوب 

فذلك ألنه عند إنكار العقد المقدم صورته  ، ن المتعاقدين والمحفوظ فى هذا القلمالتسجيل والمأخوذة من األصل الموقع عليه م

فذلك لنه عند إنكار العقد المقدم صورته يمكن الرجوع حاال إلى  ، يمكن الرجوع حاال إلى األصل المحفوظ فى هذا القلم

صورة الشمسية بل لألصل المحفوظ فى قلم فالحجية ال تكون فى الحقيقة لل ، األصل المحفوظ بقلم التسجيل ويحقق إنكاره

 . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم (  ، 957ص  1/  172رقم  25المحاماة  2599أبريل سنة  27التسجيل ) 

ثم قضت بعد ذلك بأن الصورة المستخرجة من دفاتر التسجيل لعقد عرفى ال يصح أن تعتبر فى ذاتها دليال كتابيا أو مبدأ ثبوت 

وإن كان هناك رأى يقول بجواز  . مدنى (  192ويجعل للقاضى على أى حال حق النظر فى درجة اعتمادها ) م  . بالكتابة 

اعتبار صورة العقد العرفى المسجل كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مصدقا فى أصل العقد على إمضاء الصادر منه تصديقاً 

ويبدو منذ  -وقد سبقت اإلشارة أيضاً إلى هذا الحكم – 991ص  1/  119رقم  29المحاماة  2595أبريل سنة  12رسمياً ) 

وهذه بداية فى  . ميل المحكمة إلى إعطاء صورة الورقة العرفية المسجلة إذا كان مصدقا على التوقيع فيها قيمة ما فى اإلثبات 

 . تطور القضاء يرجى أن نبلغ غايتها ( 
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، فتكون لهذه الصورة بعض القيمة فى  ) االستثناء الثانى ( فى حالة ما إذا كانت صورة الورقة العرفية مكتوبة بخط المدين

، فتكون لها  ، ال مجرد صورة ة ثانية، وإال صارت إما نسخ . ويالحظ أن هذه الصورة المكتوبة بخط المدين ال تحمل توقيعه اإلثبات

. فالصورة التى نحن  ( وسيأتى بيان قيمته فى اإلثبات Acte Recognitif، وإما سنداً مؤيداً )  حجية األصل كالنسخة األولى

رة من المدين ، ويمكن فى هذه الحالة اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ألنها صاد بصددها هى إذن مكتوبة بخط المدين وال تحمل توقيعه

، وتستكمل بالبينة أو القرائن ما دامت بخطة
 (1222 )

 . 

، بل  على أنه ليس من الضرورى أن تكون صورة الورقة العرفية مكتوبة بخط المدين نفسه العتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة

. فالصورة  ة إلى المعلن إليهورقة عرفي -وهو نائب المعلن  –. مثل ذلك أن يعلن محضر  يكفى أن تكون صادرة من نائب المدين

التى يتركها المحضر بخطه ) أو المفروض أنها بخطة ألنها صادرة منه ( تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يتمسك به الخصم ضد 

، فكأنها صادرة من المدين ، إذ أن هذه الصورة مكتوبة بخط نائب المدين وهو المحضر المعلن
 (1221 )

 . 
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، وال هو نسخة ثانية )  ( ألنه يحمل توقيع المدين Copie، ال هو مجرد صورة )  وبين األصل والصورة يوجد سند 

Exemplaire هذا هو  ، وأقوى من الصورة . فهو إذن اضعف من األصل ( من األصل ألنه غير معاصر لألصل بل يكتب بعده .

( وهو سند يتضمن إقراراً بحق سبق إثباته فى محرر يسمى  Acte Recognitif, Titre Nouvel) السند المؤيد أو السند الجديد 

، بل يشير  . ويتميز السند المؤيد عن مطلق اإلقرار بالحق بأنه ال يتضمن إقراراً على إطالقه ( Acte Primordialبالسند األصلى ) 

، كان السند األصلى هو  ن ثم إذا تعارض السند المؤيد مع السند األصلى. وم إلى أن الحق المقر به قد سبق إثباته فى سند أصلى

. ولو كان السند المؤيد إقراراً محضاً ألخذ به دون السند األصلى المعتبر
 (1229 )

 . 

عند فقد ، ومن الناحية العملية لتوفير دليل اإلثبات  ، يصلح من الناحية القانونية لقطع التقادم ، على هذا النحو والسند المؤيد

، حيث يحتاج الدائن  . ويغلب أن يكون ذلك فى الديون الطويلة اآلجال وفى اإليرادات المؤيدة السند األصلى إذا كان هذا معرضاً للفقد

، فيقطع التقادم ويجدد الدليل من وقت إلى آخر أن يحصل على سند مؤيد لسنده األصلى لقدم العهد بالسند األصلى
 (1225 )

 . 

من هذا التقنين على ما  2991. فنصت المادة  ين المدنى الفرنسى نصاً يقرر قيمة السند المؤيد فى اإلثباتوقد تضمن التقن

. وما  ، إال إذا كان نص السند األصلى قد دون خصيصاً فى السند المؤيد يأتى : " السندات المؤيدة ال تعفى من تقديم السند األصلى

، ويكون تاريخ  ، تدعمها الحيازة سند األصلى إذا وجدت جملة من السندات المؤيدة المتطابقةاشتمل عليه السند المؤيد زائداً على ال

أحد هذه السندات يرجع إلى ثالثين سنة " 
 (1229 )

 . 

. وهناك فرضان : ) الفرض األول  ، ال يصلح فى ذاته دليال كامال ، فى التقنين الفرنسى ويتبين من هذا النص أن السند المؤيد

. فإذ كان  ، بل يجب على الدائن إبراز السند األصلى . وفى هذه الحالة ال يكون السند المؤيد دليال أصال د األصلى موجود( أن السن

، إال إذا تبين من الظروف أن السند المؤيد ليس فى حقيقته إال تجديداً للدين  هناك خالف بينه وبين السند المؤيد فالعبرة بالسند األصلى

. وفى هذه الحالة ال يكون للسند المؤيد قوة فى اإلثبات  . ) الفرض الثانى ( أن السند األصلى غير موجود لدين الجديدفتكون العبرة با

                                                 

 .  152الموجز للمؤلف فقرة  ( 1222) 

 1أنظر أيضاً فى هذا المعنى بالنيول وريبير وجابولد  – 21ص  99م  2591نوفمبر سنة  22استئناف مختلط  ( 1221) 

 .  51 – 2 – 52داللوز  2759يونيه سنة  21محكمة النقض الفرنسية  – 2551فقرة 

مة النقض) نقض وتعيين ما إذا كان السند مطلق إقرار أو هو سند مؤيد مسألة موضوعية ال تعقيب فيها لمحك ( 1229) 

ص  21أوبرى ورو  – 917 - 2 – 2597أول يونيه سنة  – 511 – 2 – 2599سيريه  2755نوفمبر سنة  19فرنسى 

 . (  2هامش رقم  172

حيث كانت اإليرادات والمرتبات المؤبدة مألوفة  ، وكان السند المؤيد واسع االنتشار فى القانون الفرنسى القديم ( 1225) 

 . (  557ص  2992فقرة  1إلى حد كبير ) بالنيول وريبير وجابولد 

 . وهذا هو األصل فى نصه الفرنسى  ( 1229) 

Art  . 1337 : Les Actes Recognitfs ne Dispensent Point de la representa - tion du titre Primordial, a 

Moins Que sa teneur n'y soit specialement relate  . Ce Qu'ils Contiennent de plus Que le titre 

Primordial, ou ce Qui s'y trouve de Different n'e aucun effet  . Neanmins, s'il y avait plusieurs 

reconnaissances conformes soutenues de la possession et don’t l'une eut trente ans de date, le 

creancier pourrait etre dispense de representer le titre primordial  . 
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كدليل كامل
 (1221 )

 . ومع ذلك قد ال يكون دليال كامال فى حالتين : ، ولكنه يكون مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بالبينة وبالقرائن 

 . األصلى مدوناً بأكمله فى السند المؤيد( إذا كان نص السند  2) 

، وكان أحدها يرجع تاريخه إلى ثالثين سنة على  ، ودعمتها الحيازة ، وكانت متطابقة ( إذا تعددت السندات المؤيدة 1) 

.  ك ذلك إلى تقديره، ويتر ، أن يعد السندات المؤيدة دليال كامال ، إذا كان السند األصلى قد قد . فيجوز للقاضى فى هذه الحالة األقل

وهذه األحكام ينتقدها الفقه فى فرنسا 
 (1221 )

 . ، ألنها ال تتفق مع القواعد العامة 

،  بأنه إذا وجد سند مؤيد لسند سابق -وهذا ما يجب إتباعه فى مصر ما دام ال يوجد نص فى هذه المسألة –فإن هذه تقضى 

، سواء فى ذلك أشتمل على نص  ن المدين وليس مجرد صورة لورقة عرفية، إذ هو موقع م اعتد بالسند المؤيد كدليل إثبات كامل

،  . ولكن لما كان السند المؤيد يشير إلى سند أصلى ، وتعددت السندات المؤيدة أيا كان تاريخها أو لم تتعدد السند األصلى أو لم يشتمل

من  151. وبهذا تقضى المادة  عكس بإبرازه السند األصلى، إلى أن يثبت المدين ال فالمفروض أن السند المؤيد مطابق للسند األصلى

من هذا  991، إذ كانت المادة  . وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين الجديد يحتوى على نص مماثل المشروع الفرنسى اإليطالى

ين أن يثبت عدم صحة هذا . على أنه يجوز للمد المشروع تنص على ما يأتى : " السند المؤيد لسند سابق يكون حجة على المدين

، ويغلب أن يكون ذلك اكتفاء بالقواعد العامة . ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا النص السند بتقديم السند األصلى "
 (1227 )

 . 

 األوراق العرفية غير المعدة لإلثبات - الفرع الثانى

 بيان هذه األوراق : - 131

، وأن التوقيع هو الذى  إلثبات ال تكون دليل إثبات كامل إال إذا كان موقعاً عليهارأينا فيما تقدم أن الورقة العرفية التى تعد ل 

، ومع ذلك يجعل لها القانون بنص خاص حجية  . على أنه توجد بعض أوراق عرفية لم تعد مقدماً لإلثبات يضفى على الورقة حجيتها

 . ، وال يشترط فيها أن يكون موقعاً عليها معينة

 ، وهى : لمدنى الجديد على أربعة أنواع هذه األوراق العرفية غير المعدة لإلثبات معينةوقد نص التقنين ا

 . ( الرسائل والبرقيات 2) 

 . ( دفاتر التجار 1) 

 . ( الدفاتر واألوراق المنزلية 9) 

( التأشير ببراءة ذمة المدين 5) 
 (1225 )

 . 

                                                 

 . وإال إذا كان السند المؤيد هو فى حقيقته تجديد للدين  ، إال فى حقوق االرتفاق ( 1221) 

ول وريبير بالني – 1991فقرة  5بودرى وبارد  – 179ص  – 172مكررة ص  119فقرة  21أوبرى ورو  ( 1221) 

 .  555ص  – 557ص  2999فقرة  – 2992فقرة  1وجابولد 

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  .  2هامش رقم  915ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1227) 

باته فى محرر السند المؤيد لسند سابق أو السند الجديد هو ما يتضمن إقراراً بحق سبق إث" فى خصوص هذا النص ما يأتى : 

ألنه  ، وال يستحدث جديداً على وجه اإلطالق ، فالسند المؤيد ال يعتبر من قبيل الصور . يلقب اصطالحاً بالسند األصلى 

وتنحصر أهمية هذا السند عمال فى قطع التقادم وتوفير دليل توقيع من يجوز  . يحمل توقيع من يجوز االحتجاج به قبله 

صر أهمية هذا السند عمال فى قطع التقادم وتوفير دليل اإلثبات عند فقد السند األصلى وتعرضه وتنح . االحتجاج به قبله 

بين حالة اشتمال هذا السند على صيغة السند  ، فيما يتعلق بحجية السند المؤيد ، ويفرق التقنين الفرنسى . الحتمال الفقد 

بيد أن  . وال يحمل للسند الجديد حجية فى الحالة الثانية إال إذا قدم السند األصلى  . وبين حالة خلوه من هذه الصيغة  ، األصلى

 . فال محل إذن الشتراط تقديم السند األصلى من الدائن  ، السند المؤيد ينطوى فى هذه الحالة على إقرار كتابى موقع عليه

من المشروع الفرنسى  151مقتدياً فى ذلك بالمادة  ، ولذلك رأى المشروع إلزام المدين بتقديم السند األصلى عند النزاع

ويالحظ أن القانون السورى استبقى هذا النص  . (  2هامش رقم  915ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " اإليطالى 

 . من قانون البينات  29تحت رقم المادة 

فال  ، ولكنه طبقاً للقواعد المقررة فى اإلثبات ، لسند المؤيدإثبات عكس ما جاء با ، إذا لم يقدم السند األصلى ، هذا ويستطيع المدين

 . يجوز له أن يثبت ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها إال بالكتابة 

 Taillesأنظر فى طريق خاص إلثبات التوريدات المنزلة بحفر عالمات على شقى عصا مشطورة إلى قسمين )  ( 1225) 

 117ص  – 111ص  195فقرة  21أوبرى ورو  ، ا عندما كانت الكتابة غير منتشرةوكان هذا الطريق معروفاً فى فرنس ، (

بيدان  – 591ص  – 591ص  2997فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 1579فقرة  – 1517فقرة  5بودرى وبارد  –

 119فقرة  1نديير كوالن وكابيتان المورا – 1152فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 2155فقرة  – 2159فقرة  5وبرو 
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 الرسائل والبرقيات - المبحث األول

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 396ة : تنص المادة النصوص القانوني - 131

 . تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة العرفية من حيث اإلثبات " - 2"  

، وتعتبر البرقية  وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضاً إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير موقعاً عليها من مرسلها - 1"  

 . يقوم الدليل على عكس ذلك " مطابقة ألصلها حتى

، فال يعتد بالبرقية إال لمجرد االستئناس "  وإذا أعدم أصل البرقية - 9"  
 (1219 )

 . 

 . وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

المدنى العراقى ، وفى التقنين  21ويقابل هذا النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى قانون البيانات السورى المادة 

، وفى التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة المادة  211 - 211، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المواد  591المادة 

979
 (1212 )

 . وال يوجد فى التقنين المدنى الفرنسى نص مقابل – 

، ثم فى قوة البرقية  ، ومتى يحتج بها الغير ، ومتى يحتج بها المرسل إليه ( فى اإلثبات Lettre Missiveونتكلم فى قيمة الرسالة ) 

 . فى اإلثبات

                                                                                                                                                                    

والسبب فى بقاء هذا الطريق لإلثبات مذكوراً فى الفقه الفرنسى بعد  .  2هامش رقم  71فقرة  212فقرة  1جوسران  –

 .  2999أفرد له نصاً خاصاً هو المادة  ، 2595وقد وضع فى سنة  ، اندثاره فى العمل أن التقنين المدنى الفرنسى

 . وإنما أشرنا إلى هذا الطريق الخاص للتدليل على أن للعرف دوره فى رسم طرق اإلثبات 

تكون للرسائل  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  992تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1219) 

ً  - 1 . قيمة الورقة العرفية من حيث اإلثبات  إذا كان أصلها المودع فى مكتب التصدير  وتكون للبرقيات هذه القيمة أيضا

وفى لجنة المراجعة أضيفت  . " وتعتبر البرقية مطابقة ألصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك  . موقعاً عليه من مرسلها 

 ليخرج من نطاق النص الرسائل غير الموقع ، "الموقع عليها " عبارة " تكون للرسائل " فى الفقرة األولى بعد عبارة 

 . " وإذا أعدت أصل البرقية فال يعتد بالبرقية إال لمجرد االستئناس " ثم أضيفت فقرة ثالثة على الوجه اآلتى :  . عليها 

ثم مجلس الشيوخ )  ، 951ثم لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب .  595وصارت المادة رقمها 

 . (  979ص  – 911ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

تكون للرسائل قوة اإلسناد العادية  - 2 .  21نصوص التقنين المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م  ( 1212) 

وتكون للبريات هذه القوة أيضاً إذا كان  - 1 . من حيث اإلثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحداً بإرسالها 

 9 . وتعتبر البرقية مطابقة ألصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك  . البريد موقعاً عليه من مرسلها أصلها المودع فى دائرة 

يقبل من الذى أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة  -

 . وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس  . المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز األصل 

 . : تطابق نص التقنين المصرى مع تحوير لفظى طفيف  591التقنين المدنى العراقى م 

ما لم يثبت  ، : إن الكتاب البريدى يصلح حجة على موقعه لمصلحة المرسل إليه 211تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

: إذا لم يكن الكتاب سرياً حق المرسل إليه أن يستعمله وأن يتنازل للغير  219م  –األول أنه لم يرسله ولم يكلف أحداً إرساله 

: فى المواد المدنية ال يجوز إبراز الكتاب  215م  –وفى المواد التجارية ال تكون الكتب سرية على اإلطالق  . عن هذا الحق 

 ، وإال كان إبرازه عمال غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر ، اتفاق المرسل والمرسل إليهالسرى إال ب

: إن مرسل الكتاب المضمون  219م  . وعالوة على ذلك فإن المحكمة ال تعتد بأى كتاب بريدى يبرز لديها خالفاً لألصول 

لمرسل إليه يقبل منه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل الذى يثبت وصوله بسند إيصال من دائرة البريد أو من ا

طبقاً ألحكام المادة  ، : من حصل 211م  –وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يقم البرهان على العكس  . إليه إبراز األصل 

ح منه أن هذه النسخة ثم ظهر األصل فيما بعد فأتض ، على حكم مالئم لمصلحته بناء على إبراز نسخة كتاب ، السابقة

 . يحكم عليه بضعفى قيمة الضرر الذى نتج عن عمله االحتيالى  ، المزعومة غير صحيحة

 . : تطابق نص التقنين المصرى  979التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

نانى الذى يقضى بضعفى قيمة التعويض من تقنين المحاكمات المدنية اللب 211ويتبين من النصوص المتقدمة أنه فيما عدا نص المادة 

وفى هذا ضرب من العقوبة لم ير قانون البينات السورى أن يجارى فيه التقنين –عن العمل االحتيالى الذى يتضمنه النص 

انى إال أن القانونين السورى واللبن ، ال تختلف أحكام القوانين المدنية العربية عن أحكام القانون المدنى المصرى -اللبنانى 

 . ’ أفاضا فى تفصيالت يمكن الوصول إليها عن طريق تطبيق القواعد العام
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 قيمة الرسالة فى اإلثبات : - 132

تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : " لم يعرض تقنين من التقنينات  
 (1211 )

للرسائل بوصفها  

الفرنسى بعض العذر فى إغفالها إذا روعى أن التعامل بالرسائل كان فى سنة  ، وقد يلتمس للتقنين  األدلة الكتابية ضرباً من ضروب

، تحى أصاب من سعة النطاق بسطة  . بيد أنه من المسلم أن التعامل بالرسائل أخذ يتزايد نصيبه من األهمية . . بالغ الندورة 2795

، لكن المتعاملين من  أن هذا الضرب من التعامل قد اضطرد بوجه خاص فى المسائل التجارية. وليس شك فى  جديرة باالعتبار

. على أن التعامل بالرسائل شمل الروابط  التجار لم يستشعروا ضرورة لحكم تشريعى جديد نظراً النتفاء قيود اإلثبات فى هذه المسائل

 ً دون  575نسى اإليطالى ضرورة تشبيه البرقية بالورقة العرفية المادة ، ومن عجب أن يستشعر واضعو المشروع الفر المدنية أيضا

أن يشيروا إلى الرسائل " 
 (1219 )

 . 

وقد كان الفقه والقضاء فى مصر 
 (1215 )

، يذهبان إلى أن الرسالة متى وصلت إلى  ، فى ظل التقنين السابق وبالرغم من انعدام النص 

، حتى لو تضمنت سراً فيخير المرسل بين أن  ليل إثبات على حق يدعيه عند المرسل، وله أن يستخدمها كد المرسل إليه صارت ملكه

. وقد ترتفع  يقدم الرسالة إلى القضاء بالرغم من احتوائها لهذا السر أو أن ييسر له المرسل اإلثبات من طريق آخر غير الرسالة

دعوى جنائية انتهت بحكم بالبراءة السرية عن الرسالة بعد وجودها إذا نشرت وعرفها الجمهور ولو عن طريق
 (1219 )

. ثم إن ما  

، على أن يترك ذلك إلى تقدير  ورد فى الرسالة إذا كان بخط المدين أو كان موقعاً عليه منه يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو دليال كامال

ه من االحتياط ما يلتزمه فى الورقة العرفية ، وما يدونه المرسل بها ال يلتزم في ، فإن الرسالة ليست فى األصل معدة لإلثبات القاضى

، فيجب أن يكون هذا محال لالعتبار التى تعد مقدماً لإلثبات
 (1211 )

 . 

، بل نص صراحة على أن " تكون للرسائل الموقع عليها قيمة الورقة  أما التقنين الجديد فلم يترك األمر إلى تقدير القاضى

العرفية من حيث اإلثبات " 
 (1211 )

، فلم يسبقه إليه تقنين آخر كما تقول المذكرة  التقنين الجديد جريئاً فى إيراده لهذا النص. وكان  

                                                 

أما التقنينات العربية فقد رأيناها تحتوى نصوصاً تحدد قيمة الرسائل من  . هذا يصدق على التقنينات الغربية  ( 1211) 

 . حيث اإلثبات 

 .  911ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1219) 

األستاذ سليمان مرقص فى  – 999فقرة  2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 192مؤلف فقرة أنظر الموجز لل ( 1215) 

رقم  15المحاماة  2551نوفمبر سنة  21نقض مدنى  – 251األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة  77أصول اإلثبات فقرة 

 251رقم  11المحاماة  2555يناير سنة  11 – 515ص  272رقم  11المحاماة  2559نوفمبر سنة  27 – 17ص  29

 .  159ص  51م  2595أبريل سنة  22استئناف مختلط  – 551ص 

 1بالنيول وريبير وجابولد  –مكررة  1519فقرة  5بودرى وبارد  – 155ص  – 159ص  21أوبرى ورو  ( 1219) 

 .  19 – 2 – 51داللوز  2759يونيه سنة  25نقض فرنسى  – 2995فقرة 

أن  ، دون نص على ذلك فى التقنين المدنى الفرنسى ، فهو يعتبر ، ا هو أيضاً ما يذهب إليه الفقه الفرنسىوهذ ( 1211) 

دليال كامال أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو تكون مجرد االستئناس )  ، تبعاً للظروف وحسب تقدير القاضى ، الرسالة قد تتكون

 191فقرة  7هيك  – 119فقرة  15ديمولومب  – 25فقرة  2992م  1الرومبيير  – 151ص  – 159ص  21أوبرى ورو 

 ، بل هى تخضع للقواعد العامة ، ويذهب األساتذة بالنيول وريبير وجابولد إلى أن الرسالة ليست طريقاً خاصاً لإلثبات . ( 

سل كانت مبدأ ثبوت وإن لم تكن موقعة ولكنها بخط المر ، فإن كانت موقعة كانت لها حجية الورقة العرفية المعدة لإلثبات

ويقولون إنه يجب التمييز ما بين حجية الرسالة ومقدار ما تشتمل عليه من  . وإال كانت لمجرد االستئناس  ، بالكتابة

وال تخضع فى هذه الحجية لتقدير  ، شأنها فى ذلك شأن أية ورقة عرفية أخرى ، فالرسالة لها الحجية الكاملة . المعلومات 

فقد تكون وافية إلى حد يجعل الرسالة دليال  . أما مشتمالت الرسالة الموقعة فهى التى تخضع لتقدير القاضى  . القاضى 

وقد تكون مقتضبة إلى حد ال يجعل الرسالة  ، وقد تكون ناقصة إلى حد ال يجعل من الرسالة إال مبدأ ثبوت بالكتابة ، كامال

بيدان وبرو  – 1511فقرة  5بودرى وبارد  – 2999فقرة  1ريبير وجابولد صالحة إال لمجرد االستئناس ) أنظر بالنيول و

ولكن مع القول بأن  . (  255أنظر أيضاً األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة  – 929ص  – 2115فقرة  5

تخضع هى  ، د انعدام النصعن ، فإنه يجب كذلك التسليم بأن حجية الرسالة ذاتها ، مشتمالت الرسالة تخضع لتقدير القاضى

ومع ذلك يرى القاضى أن الظروف التى كتبت  ، وتكون مشتمالتها وافية ، فقد تكون الرسالة موقعة . أيضاً لتقدير القاضى 

ولكنه يقدر  ، وهو فى ذلك ال يقدر مشتمالت الرسالة إذ هى وافية كما قدمنا ، فيها الرسالة ال تسمح بإعطائها حجية كاملة

 . اتها الحجية ذ

وقد أقر القضاء والفقه ما تواضع " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 1211) 

رغم خلو التشريع  ، وأنشآ طائفة من القواعد استلمها فيها المبادئ المتعلقة باألوراق العرفية ، عليه المتعاملون فى هذا الشأن

إال ما استثنى منها  ، فى ذلك إلى : ) أ ( أن القانون لم يشترط شكال خاصاً فى المحررات العرفية وقد استندا . من النص 
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، إذا رأى أن المرسل لم يحتط فى رسالته ولم يقصد إلى أن  ، فلم يعد هذا يستطيع . وقد سلب القاضى حريته فى التقدير اإليضاحية

، أن يرفع عن الرسالة حجيتها أو أن ينتقض من هذه الحجية كما  ى هذه الرسالةينتج جميع اآلثار القانونية التى تترتب على ما كتبه ف

بها  $ 195$ ، وصار  ، استوفت شرائط الورقة العرفية . فمتى كانت الرسالة موقعة من المرسل كان يستطيع فى ظل التقنين السابق

اً لإلثبات فإن هذا اإلعداد السابق من شأنه أن يفرض ، حتى لو كانت لم تستوف شرطاً جوهرياً هو أن تكون قد أعدت مقدم حجيتها

، بمنزلة الورقة العرفية  ، كما قدمنا . بالرغم من ذلك أصبحت الرسالة الموقعة فى التقنين الجديد على المرسل االحتياط والتمعن

أن ينكر توقيعه أو خطه على النحو ، إال  . فهى حجة على المرسل من حيث صدورها منه ، ولها قيمة الدليل الكامل المعدة لإلثبات

، إال أن يثبت العكس بالطرق  . وهى أيضاً حجة على المرسل بصحة المدون فيها الذى قدمناه فى األوراق العرفية المعدة لإلثبات

حيث قيام . وهى أخيراً حجة على المرسل من  ، وهو ال يستطيع أن يثبت ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها إال بالكتابة المقررة

، على أن له أن يدفع هذا التصرف بجميع الدفوع الموضوعية والشكلية التى يسمح بها  التصرف القانونى الذى تشهد به الرسالة

القانون
 (1217 )

 . 

، هو أن  ، حتى فى ظل التقنين الجديد والذى ال يزال يفرق فى نظرنا بين الرسالة الموقعة والورقة العرفية المعدة لإلثبات

إذا كانت هذه الرسالة لم تعد مقدماً لإلثبات ويندر أن تعد لهذا الغرض فى –ضى عند تفسيره للعبارات الواردة فى الرسالة الموقعة القا

البد أنه ملق باال إلى أن كاتب هذه العبارات لم يصطنع الحيطة المألوفة عند من يقصد أن يرتبط بعباراته  -غير المسائل التجارية 

 . ، فيفسر الرسالة بما يتالءم مع الجو الذى كتبت فيه ياً ارتباطاً قانون

، فهى تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة كما كان األمر فى التقنين  أما إذا كانت الرسالة غير موقعة ولكنها مكتوبة بخط المرسل

                                                                                                                                                                    

) ب ( وأن الرسائل يتوافر فيها الشرطان الجوهريان اللذان تستمد منهما حجية الورقة العرفية وهما الخط  . بالنص 

وما ينبغى  ، وأن يعين مدى حجيتها ، طرق اإلثبات بالكتابة أن تدرج الرسائل بين ، والحال كذلك ، فمن األنسب . والتوقيع 

وتمشياً مع نية المتعاقدين من ناحية  ، نزوال على مقتضى القواعد العامة من ناحية ، أن يتوافر فيها من الشرائط الشكلية

 ، أن يجتمع فى الرسالة الشرطان الجوهريان الواجب توافرهما فى األوراق العرفية ، فيما يتعلق بالشكل ، ويجب –أخرى 

وغنى عن البيان أن توافر هذين الشرطين يكفى من هذه الناحية دون حاجة إلى أى شرط آخر؟ أما فيما  . وهما الخط والتوقيع 

ألن مضمون الرسالة ال يعدو أن يكون مبدأ  ، ضىفمن رأى فريق من الفقهاء أنها تترك لتقدير القا ، يتعلق بحجية الرسائل

فعمدت  ، بيد أن مذهب القضاء قد تطور فى هذا الشأن . قد يعتبر من قبيل اإلقرار فى غير مجلس القضاء  ، ثبوت بالكتابة

الخصوم لها وأجازت للقاضى أن يأمر بتقديم األدلة التى تثبت حيازة  ، المحاكم إلى إقرار مبدأ التعاون فى تحصيل األدلة

 . (  11ص  51م  2515نوفمبر سنة  17إذا اقتضى ذلك حسب سير العدالة ) استئناف مختلط  ، وإعراضهم عن استعمالها

فإذا تم التعاقد  . وقد أقيم المبدأ الذى تقدمت اإلشارة إليه على ما ينبغى أن يسود التعامل من حسن النية فى تحصيل الدليل 

ألن اإلثبات فى هذه الحالة  ، من المتعاقدين أن يقدم إلى القاضى ما يكون لديه من األدلة الكتابية بالمراسلة كان من واجب كل

فإذا امتنع أحد المتعاقدين  . وليس ثمة ما يدعو إلى اإلشفاق من إقرار حجية الرسائل  . ال يتاح إال بمقارنة الرسائل المتبادلة 

ثم إن اشتراط ازدواج النسخ األصلية فى بعض التقنينات يقصد  . ن يلزمه بذلك فللقاضى أ ، عن تقديم الرسالة الموجهة إليه

ويراعى أخيراً أن  . وهو غرض ال يفوت بداهة من جراء إقرار هذه الحجية  ، منه إلى تحقيق المساواة بين طرفى التعاقد

كاتبة متى كانت متعلقة بمعاملة من والسيما أنها غالباً ما تكتب باآللة ال ، العمل جرى على االحتفاظ بصور الرسائل

وتفريعاً على ذلك عمد المشروع إلى إقرار حجية الرسائل والتسوية فى الحكم بينها  . المعامالت ولو كانت مدنية بطبيعتها 

 . (  915ص  – 911ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " وبين سائر األوراق العرفية 

وأن  ، أن الرسالة يجب أن يكون تاريخها ثابتاً ليكون هذا التاريخ حجة على الغير(  219وقد قدمنا ) أنظر فقرة  ( 1217) 

وهذه ال يحتج  ، ورأينا أنه قد يحسن التمييز ما بين الرسالة التى أعدت مقدماً لإلثبات . هذا هو ما أجمع عليه الفقه فى فرنسا 

كسائر األوراق العرفية التى لم  ، وهذه تكون ، تعد مقدماً لإلثباتوبين الرسالة التى لم  ، بتاريخها على الغير إال إذا كان ثابتا

ونبرز فى هذه المناسبة ما نص  ، حجة بتاريخها العرفى على الغير إلى أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ ، تعد مقدماً لإلثبات

ثبات ما لم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ( من أن الرسالة تكون لها قوة السند فى اإل 2فقرة  21عليه قانون البينات السورى ) م 

 . من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى وقد سبق إيرادها (  211ولم يكلف أحداً بإرسالها ) أنظر أيضاً المادة 

من فالظاهر أن هذه الرسالة تكون حجة بما تحتويه على  ، ( فى اإلثبات Lettre Recommandeeأما قيمة الرسالة المسجلة ) 

ويجوز للمرسل إثبات مشتمالت  . وال يملك المرسل إليه االنتقاص من هذه الحجية برفضه تسلم الرسالة  ، أرسلت إليه

وقد  . (  591ص  – 599ص  – 2991فقرة  1أيا كان السبب فى ضياعها ) بالنيول وريبير وجابولد  ، الرسالة بالقرائن

يقبل من الذى أرسل كتاباً مضموناً وأثبت " نون البينات السورى تنص على أن من قا 21رأينا أن الفقرة الثالثة من المادة 

وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو يوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز 

ن تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 211وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس ) أنظر أيضاً المادة  . األصل 

 . وقد تقدم ذكرها ( 
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. وصورة الرسالة ال حجية لها كصورة أية ورقة عرفية السابق
 (1215 )

 . 
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من حق المرسل إليه أن يقدم الرسالة إلى القضاء ليستخلص منها دليال لصالحه ضد المرسل متى كانت له مصلحة مشروعة  

فى ذلك 
 (1299 )

،  ، أو إقراراً  ، أو إبراء ، أو مخالصة ، أو التزاماً تعهد به المرسل . فإذا تضمنت الرسالة اتفاقاً تم بينه وبين المرسل 

. وكذلك إذا تضمنت الرسالة جريمة فى حق  ، كان للمرسل إليه مصلحة مشروعة فى أن يقدم الرسالة دليال على ما تقدم و نحو ذلكأ

، أو كانت دليال على جريمة هو مجنى عليه فيها كجريمة الزنا  المرسل غليه كتهديد أو احتيال أو قذف أو سب
 (1292 )

، كان له أن  

 . لإلثبات يقدمها إلى القضاء دليال

، ولم ينبه المرسل غليه المرسل حتى ييسر له  . فإذا كانت هناك سرية تنتهك على أال يكون فى كل هذا انتهاك لحرمة السرية

، وإن فعل جاز للمرسل  ، فال يجوز للمرسل إليه أن يقدم الرسالة إلى القضاء اإلثبات من طريق آخر على النحو الذى سبق أن بيناه

، وله الرجوع على المرسل غليه بالتعويض  ادهاأن يطلب استبع
 (1291 )

 . 

. فلهم استعمالها كخلف له فى نفس الحدود التى يجوز فيها ذلك  وينتقل حق المرسل إليه فى الرسالة كدليل إثبات إلى ورثته من بعده

 . للمرسل إليه : لمصلحة مشروعة وبشرط عدم انتهاك حرمة السرية

 . ، وكان معموال بها فى ظل التقنين السابق تطبيق للقواعد العامةوهذه األحكام إنما هى 
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، وهو كل شخص غير المرسل إليه  ، بل يمتد هذا الحق إلى الغير : وال يقتصر حق االحتجاج بالرسالة على المرسل إليه وورثته

، أو تتضمن  . مثل ذلك أن تتضمن الرسالة إقراراً من المرسل يفيد الغير هاوورثته تكون له مصلحة مشروعة فى االحتجاج ب

. ذلك أن حق االحتجاج بالرسالة ليس مستمداً من أنها ملك للمرسل إليه ومن أنه فى االحتجاج بها إنما  اشتراطا لمصلحة هذا الغير

كان فى حاجة إلى هذا الدليل إلثبات دعواه أمام القضاء  ، فمن ، ولكنه مستمد من أن الرسالة تنطوى على دليل إثبات يستعمل ملكه

، بل من الحق فى اإلثبات وهو  ، ال من حق الملك . ويتبين من ذلك أن حق االحتجاج بالرسالة مستمد جاز له أن يطلب تقديم الرسالة

الحق الذى رسمنا مداه فيما تقدم
 (1299 )

 . 

                                                 

بيدان وبرو  – 2991فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 19ص  91م  2515ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  ( 1215) 

 .  2199فقرة  5

يحدد هذان الفقيهان تحديداً دقيقاً نطاق  2هامش رقم  995) وفى ص  929ص  – 2117فقرة  5بيدان وبرو  ( 1299) 

 . المسألة التى نحن بصددها ( 

وال بوجوب  ، ال بإذن المرسل ، وفى جريمة الزنا ال يتقيد الحق فى تقديم الرسالة دليال على هذه الجريمة بأى قيد ( 1292) 

على أن عدم التقيد بشرط مشروعية الحصول  . وال بوجوب الحصول على الرسالة بطريق مشروع  ، احترام سرية الرسالة

 ، وقد قضت محكمة النقض المصرية . والرأى الغالب هو وجوب التقيد بهذا الشرط  ، على الرسالة محل خالف فى فرنسا

الزوج فى الحصول على الرسائل المثبتة  بوجوب أن تكون وسيلة ، فى دعوى طالق بين زوجين فرنسيين بسبب زنا الزوجة

وهو  ، فال يجوز أن يحصل على هذه الرسائل من طريق غير مشروع ، لجريمة الزنا على الزوجة وسيطة مشروعة

ومما قالته محكمة النقض فى أسباب حكمها ما  . بأن يكسر فى غيبة الزوجة درجاً خاصاً بها توجد فيه هذه الرسائل  ، السرقة

سواء فيما  ، والقانون الواجب التطبيق فى هذا الخصوص هو القانون الفرنسى ، ولما كان طرفا الدعوى فرنسيين" يأتى : 

وكان ما قرره الحكم من قبول هذه الخطابات والمفكرات كدليل إثبات أياً  ، يتعلق بموضوع الدعوى أو الدليل المقبول فيها

هو تقرير غير  ، تمسك الزوجة بأن حصوله عليها كان بطريق السرقةمع  ، كانت الوسيلة التى تحصل بها الزوج عليها

وكان الواجب على المحكمة تمحيص دفاع الطاعنة لتقول ما إذا كانت وسيلة الزوج  . صحيح أنبنى عليه القضاء فى الدعوى 

يناير  7) نقض مدنى  .  "أم غير مشروعة فال تقبلها  ، فى الحصول على هذه المحررات مشروعة فتقبلها كدليل فى اإلثبات

أنظر فى هذه المسألة األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات  . (  955ص  99رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599سنة 

 .  919فقرة  2أنظر أيضاً األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  .  211ص  2وهامش رقم  211ص  – 219ص  257فقرة 

 .  921ص  – 922ص  2117فقرة  5بيدان وبرو  – 1511فقرة  5بارد وفى القانون الفرنسى بودرى و

 292وقد سبق إيرادهما ) أنظر فقرة  ، من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى 215و  219أنظر المادتين  ( 1291) 

ال يجوز إبراز الكتاب السرى إال  ، فى المواد المدنية" من هذا التقنين نصت على أنه  215ويالحظ أن المادة  . فى الهامش ( 

 . " على أنه وفى المواد التجارية ال تكون الكتب سرية على اإلطالق  219ونصت المادة  . " باتفاق المرسل والمرسل إليه 

والفقه فى فرنسا يميز بين حق ملكية الرسالة وحقوق أخرى تنصب على الرسالة ولكنها ال تختلط بحق الملكية  ( 1299) 
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أن  –وهو هنا الغير  –( يجيز للخصم  199قنين المرافعات الجديد ) م . فقد رأينا أن ت وهو حق ضيق فى التشريع المصرى

، ومن ذلك  بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى –وهو هنا المرسل إليه إذا كانت الدعوى قائمة بينه وبين الغير  –يطلب إلزام خصمه 

خصمين أو كانت مثبتة اللتزاماتهما وحقوقهما ، إذا كانت الرسالة محررة لمصلحة ال الرسالة التى تتضمن دليال لمصلحة الغير

. ويجب فوق ذلك أال يكون فى تقديم الرسالة انتهاك لحرمة  المتبادلة أو استند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى

 . م الرسالة، هذا ما لم يكن المرسل نفسه هو الخصم الذى طلب تقدي ، وإال وجب أيضاً استئذان المرسل قبل تقديمها السرية

. ولكنها قد تقع فى يد الغير الذى له مصلحة مشروعة فى  وهذا كله ول كانت الرسالة فى يد المرسل إليه كما هو الغالب

، كأن كان قد أخذها خلسة أو احتياال  . فإن وقعت فى يده بطريقة غير مشروعة االحتجاج بها
 (1295 )

،  ، فال يجوز له تقديمها بتاتاً  

. أما إذا وقعت فى يده بطريقة مشروعة  استبعادها وإذا قدمها وجب
 (1299 )

، فال يجوز له كذلك تقديمها إال بإذن المرسل إليه مالك  

، ما لم يكن له فيها حق اإلثبات فى األحوال التى قدمناها فيجوز له تقديمها بغير إذن المرسل إليه  الرسالة
 (1291 )

. وفى جميع  

ا كان فى تقديمها انتهاك لحرمة السرية إال بعد استئذان المرسل األحوال ال يجوز تقديم الرسالة إذ
 (1291 )

. وال تعتبر الرسالة سرية  ، 

لمجرد أنها موجهة لشخص غير الذى يحتج بها 
 (1297 )

، وقاضى الموضوع هو الذى  ، بل السرية ترجع إلى موضوع الرسالة نفسه 

يقدر ذلك 
 (1295 )

 . 
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.  ، بشرط أن يكون أصل البرقية المودع فى مكتب التصدير موقعاً عليه من المرسل ة قوتها فى اإلثبات كقوة الرسالة الموقعةوالبرقي

، وهو يحفظ فى مكتب التصدير لمدة معينة هى ثالثة  . فاألصل يكتبه المرسل عادة بخطه ويوقعه ذلك أن البرقية هى أصل وصورة

الداخلية وعشرة شهور من الشهر التالى لصدور البرقيات الخارجية وخمسة عشر شهراً من الشهر أشهر من تاريخ صدور البرقيات 

التالى لصدور البرقيات الالسلكية 
 (1259 )

، ويرسل بها إلى  . والصورة يكتبها عامل البرق الذى يتلقى البرقية فى مكان وصولها 

، ليست  ، كصورة لورقة عرفية . وهى فى ذاتها إلثبات إال هذه الصورة. فال يكون إذن فى حيازة المرسل إليه كدليل ل المرسل إليه

. فإذا ادعى المرسل أن هذه  . وإنما تفترض مطابقتها لألصل ما دام األصل ال يزال موجوداً بمكتب التصدير لها قيمة فى اإلثبات

، أن  . فإن تحقق التطابق وتضاهى عليه الصورة ، ، فعليه أن يطلب من " مصلحة التلغرافات " تقديم األصل المطابقة غير متوافرة

، ومن حيث صحة الوقائع الواردة بها إلى حد  للبرقية حجية الورقة العرفية : من حيث صحة صدورها من مرسلها إلى حد اإلنكار

، وكذلك من حيث  ية، ومن حيث قيام التصرف القانونى الذى تشهد به مع جواز دفعه بجميع الدفوع الموضوعية والشكل إثبات العكس

، بل  ، ال من الصورة . ولكن هذه الحجية مستمدة جواز تمسك المرسل إليه وتمسك لغير بالبرقية على النحو الذى بسطناه فى الرسالة

ريخ ، ألن خاتم المكتب الذى يختم به األصل يحمل تا . ويعتبر تاريخ البرقية تاريخاً ثابتاً  من األصل الذى وجدت الصورة مطابقة له

                                                                                                                                                                    

وحق  ، ( le droit a la prevueوحق تقديم الرسالة دليال لإلثبات )  ، ( le droit secretوذلك كحق السرية )  ، المادية

ويغر ذلك من الحقوق المتنوعة ) أنظر فى هذه المسألة جنى : فى  ، ( propriete litteraireالملكية المعنوية فى الرسالة ) 

األستاذ عبد المنعم فرج  –مكرر  5هامش رقم  175ص  21على أوبرى ورو  تعليق بارتان –الحقوق المتعلقة بالرسائل 

 . (  251الصدة فى اإلثبات فقرة 

 .  9هامش رقم  599ص  2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1295) 

دم أن ولو فرض على نقيض ما تق" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 1299) 

وتمكن أحد الطرفين من تقديمها بعد الحصول عليها بطريق مشروع ليستخلص منها دليال  ، رسالة وجهت إلى شخص ثالث

وله أن يسترشد فى شأنها باألحكام الخاصة  ، فحجية مثل هذه الرسالة تترك لتقدير القاضى ، على ما يدعى قبل الطرف اآلخر

وتنصرف هذه العبارة  . (  915ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " لقضاء بما يصدر من اإلقرارات فى غير مجلس ا

 . ال إلى الحق فى تقديمها إلى القضاء  ، إلى حجية الرسالة أى قيمتها فى اإلثبات

 .  152ص  – 175ص  21قارن أوبرى ورو  ( 1291) 

 .  591ص  – 555ص  - 2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 151ص  – 152ص  21أوبرى ورو  ( 1291) 

 .  159ص  – 151ص  21قارن أوبرى ورو  ( 1297) 

والحق فى السرية ال يستند إلى حق ملكية الرسالة وال إلى اتفاق بين المرسل  .  1511فقرة  5بودرى وبارد  ( 1295) 

أنظر فى هذه المسألة تعليق بارتان على  . لحرمة الشخصية وإنما يستند إلى ا ، والمرسل إليه وال إلى الحق فى اإلثبات

وأنظر أيضاً بالنيول  .  251واألستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة  29هامش رقم  151ص  21أوبرى ورو 

 .  191والموجز للمؤلف فقرة  2995فقرة  1وريبير وجابولد 

 . من دليل التلغرافات  11أنظر المادة  ( 1259) 
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اإلرسال ويمكن التأكد من صحة التاريخ بالرجوع إلى دفتر معد لذلك 
 (1252 )

، فالعبرة باألصل  . فإذا لم تكن الصورة مطابقة لألصل 

 . الموقع من المرسل ال بالصورة التى يكون التحريف قد تسرب إليها من عامل البرق

معينةأما إذا كان األصل الموقع عليه قد أعدم بعد انقضاء المدة ال
 (1251 )

، أو كان غير موجود بأن سرق أو احترق أو ضاع أو فقد  

. وال تصلح الصورة فى هذه الحالة إال  ، ألن الحجية إنما هى كما قدمنا مستمدة من األصل ، فال عبرة بالصورة ألى سبب آخر

. وال تعتبر الصورة مبدأ ثبوت بالكتابة  رهاوقد تقدم ذك 951، وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة  لمجرد االستئناس

، ويقع  ، وال يعتد بأنها صدرت من موظف عام ألنه ليس من شأنه أن يتحقق من شخصية مرسل البرقية ألنها ليست بخط المرسل

كثيراً أن يكتب البرقية ويتولى إرسالها شخص غير صاحبها
 (1259 )

 . 

.  ، إذ لم يرد نص خاص فى شأنها . وهذه تخضع للقواعد العامة المرسل بقيت حالة ما إذا كان األصل غير موقع عليه من

، فالصورة ال  . فإذا لم يوجد األصل عبر الموقع وتقضى القواعد العامة فى هذه الحالة أن تكون العبرة باألصل ال بالصورة كما قدمنا

، فهو أيضاً ال يكون دليال  وإذا وجد األصل غير الموقع.  تصلح إال لمجرد االستئناس وفى كثير من الحذر ألن األصل لم يوقع عليه

، ولكنه قد يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوباً بخط المرسل كامال النعدام التوقيع
 (1255 )

 . 

بها فى ظل ، وقد كان معموال  على أن األحكام نفسها التى أوردها التقنين الجديد فى شأن البرقيات ليست إال تطبيقاً للقواعد العامة

التقنين السابق دون نص
 (1259 )

 . 

 دفاتر التجار - المبحث الثانى

 النصوص القانونية  - 136

 من التقنين على ما يأتى : 951: تنص المادة 

                                                 

فإنها تختم أيضاً فى مكتب جهة الوصول بختم مؤرخ ) أنظر فى هذه المسألة األستاذ  ، وكذلك صورة البرقية ( 1252 )

 . (  212ص  299األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة  – 919فقرة  2أحمد نشأت فى اإلثبات 

كان له أن يلجأ إلى دعوى تحقيق الخطوط  ، محتملوإذا خشى المرسل إليه من إعدام األصل قبل قيام النزاع ال ( 1251) 

وفقاً لإلجراءات التى قررها تقنين المرافعات وقد سبقت اإلشارة إليها  ، فيختصم مرسل البرقية ليقر بصدورها منه ، األصلية

 299بات فقرة األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلث – 915فقرة  – 199فقرة  2) أنظر األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات 

 . (  212ص 

 .  9هامش رقم  295األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص  ( 1259) 

فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 1511قرة  – 1519فقرة  5قارن فى كل هذا فى الفقه الفرنسى بودرى وبارد  ( 1255) 

وهى التى  ، أما البرقيات" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  – 599ص  2991

بيد أن ثمة فارقاً  . فهى تختلف عن الرسائل من حيث إيجاز المضمون وسرعة اإلبالغ  ، تكفلت الفقرة الثانية ببيان حكمها

بل يتسلم صورة منها يتولى تحريرها موظف مصلحة  ، أصل البرقية فالمرسل إليه ال يتسلم . آخر يتصل بكيفية اإلبالغ 

ومن المسلم أن صور األوراق العرفية ال تتوافر لها أى حجية فى  . التلغرافات فى المكتب المختص بتلقى مضمون الرسالة 

إذ ليس لموظف  ، ألصلها بيد أنه رؤى من األنسب أن يفترض القانون مطابقة الصورة المسلمة إلى المرسل إليه . اإلثبات 

بوجه  ، وبهذا تنحصر احتماالت مغايرة الصورة لألصل . مكتب التلغراف المختص مصلحة فى تغيير مضمون هذا األصل 

 ، ولهذه العلة أجيز لذى الشأن أن يقيم الدليل على اختالف الصورة عن أصلها . فيما قد يقع من هذا الموظف من خطأ  ، عام

وال يكون نصيب البرقية من الحجية معادال لنصيب  . فيه تقديم األصل المحفوظ فى مكتب اإلرسال  وهو أمر يسير يكفى

بيد أن تخويل مصلحة التلغرافات حق إعدام  . األوراق العرفية منها إال بتوافر شرط جوهرى هو توقيع المرسل على األصل 

رسائل البرقية أدنى إلى التوقيت وحظها من االستقرار أقل أصول البرقيات بعد انقضاء فترة قصيرة من الزمن يجعل حجية ال

( والمشروع الفرنسى اإليطالى ) المادة  599 – 517وقد سوى التقنين المراكشى ) المواد  . مما يتوافر للرسائل البريدية 

ص  – 915ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " ( بين البرقيات وبين سائر األوراق العرفية من حيث الحجية  157

979  ) . 

وال تعتبر البرقية دليال إذا أمكن الرجوع " شرحاً للقانون القديم ما يأتى :  192وقد جاء الموجز للمؤلف ) فقرة  ( 1259) 

 . " إلى األصل المكتوب بخط المدين أو الموقع عليه منه 

هذا وقد قضت محكمة الموسكى بأنه ال يجوز إعطاء صور التلغرافات للغير ألنها معتبرة من األوراق الخصوصية التى قد تكون 

 . (  215ص  255رقم  1المحاماة  2519مايو سنة  25سرية ) 

 . (  911فقرة  2شأت فى اإلثبات أما إثبات التعاقد بالتليفون فتسرى عليه القواعد العامة ) أنظر فى هذه المسألة األستاذ أحمد ن
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، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز  دفاتر التجار ال تكون حجة على غير التجار - 2"  

 . للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة "

، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فال يجوز لمن يريد أن يستخلص  وتكون دفاتر التجار حجة على هؤالء التجار - 1"  

منها دليال لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه " 
 (1251 )

 . 

رى أشتمل على نصوص طبقها القضاء واستخلص منها األحكام . ولكن التقنين التجا وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، فيما عدا حكماً واحداً استحدثته هذه المادة وهو الحكم الخاص بالبيانات الواردة  من التقنين المدنى الجديد 951التى تضمنتها المادة 

 . من التقنين المدنى الفرنسى 2915، وقد نقل هذا الحكم عن المادة  فى دفاتر التاجر متعلقة بما ورده لغير التاجر

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  21و  25ويقابل هذا النص فى التقنينات العربية : فى قانون البينات السورى المواد 

 975، وفى التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة  211 – 219، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المواد  597
 (1251 )

  ،

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر فى التقنين  991تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1251) 

وفى لجنة المراجعة أضيفت  . الواردة فى آخر الفقرة األولى " وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة " الجديد مع عدم إيراد عبارة 

ووافق  . فى المشروع النهائى  529ارة حتى يقتصر حكم النص على ما يجوز إثباته بالبينة : وأصبحت المادة رقمها هذه العب

وأصبح رقم  ، بكلمة الواردة فى الفقرة األولى" المثبتة " ثم لجنة مجلس الشيوخ بعد استبدال كلمة  . مجلس النواب عليها 

 – 979وص  972ص  9لمادة كما أقرتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية ثم وافق مجلس الشيوخ على ا .  951المادة 

 . (  975ص 

جمع المشروع فى هذه المادة ما ورد من األحكام فى " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

 2999 و 2915هذه األحكام قد استقيت من المادتين ويراعى أن  . من المشروع الفرنسى اإليطالى  171 و 179المادتين 

 599والمادتين  ، من التقنين األسبانى 2917والمادة  ، من التقنين اإليطالى 2915 و 2917والمادتين  ، من التقنين الفرنسى

ن حجة على غير من التقنين الهولندى على أن الدفاتر التجارية تكو 2525وقد نصت المادة  . من التقنين المراكشى  597 و

( أن يكون التاجر قد اعتاد أن يبيع  2التجار بكمية ما تم توريده من البضائع ونوعها متى توافرت الشروط الثالثة اآلتية : ) 

( أن يؤكد الدائن صحة دعواه بأداء يمين  9)  . ( أن تكون الدفاتر محررة وفقا ألحكام القانون  1)  . إلى غير التاجر نسيئة 

ويستخلص من هذه النصوص مع اختالفها فى التعبير أن حجية الدفاتر التجارية ليست بمجردها مطلقة بأى وجه  . على ذلك 

 29 و 21 و 22ويراعى أن هذه الحجية ال تثبت إال للدفاتر التى يتعين على التاجر إمساكها وفقاً ألحكام المواد  ، من الوجوه

وقد قصد من إلزام لتاجر  . وهو دفتر اليومية ودفتر صور الخطابات ) الكوبيا ( ودفتر الجرد  ، من تقنين التجارة المصرى

 ، إلى رعاية مصلحة المشتغلين بالتجارة ، واشتراط ترقيمها وتأشير الموظفين المختصين على أوراقها ، بإمساك هذه الدفاتر

 ، قبيل األوراق غير الموقع عليها التى تصدر من جانب واحدباعتبار أنها من  ، واألصل جواز التمسك بدفاتر التاجر قبله

بيد أنه ال يجوز للتاجر أن يستند إلى هذه الدفاتر كدليل إلثبات  . وأن وجوب إمساكها روعيت فيه مصلحة التاجر نفسه 

من التقنين  297المادة ) " إذ من الممتنع أن يصطنع اإلنسان دليال لنفسه "  ، االلتزام قبل من يتعاقد معه من غير التجار

 . (  971ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  . السويسرى ( 

: دفاتر التجار ال تكون حجة على غير  25نصوص التقنينات العربية األخرى : قانون البينات السورى م  ( 1251) 

ن توجه اليمين المتممة ألى من الطرفين إال أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أ . التجار 

ولكن ال يجوز لمن يريد أن  ، على صاحبها سواء أكانت منتظمة أم لم تكن - 2: دفاتر التجار اإلجبارية تكون حجة :  29م  –

 ، ارتهلصاحبها فى المعامالت المختصة بتج - 1 . يستخلص منها دليال لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً 

جاز للقاضى أن يقرر  ، : إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين 21م  –إذا كانت منتظمة وكان الخالف بينه وبين تاجر 

: يجوز للقاضى  21إما تهاتر البينتين المتعارضتين وإما األخذ بأحداهما دون األخرى على ما يظهر له من ظروف القضية م 

التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التى تستخلص من الدفاتر التجارية غير اإلجبارية أو من الدفاتر فى الدعوى للقائمة بين 

هذه النصوص ال تختلف فى أحكامها عن أحكام  –وذلك على ما يظهر له من ظروف القضية  ، اإلجبارية غير المنتظمة

ص قانون البينات السورى أدق صياغة وأكثر على أن نصو ، القانون المصرى إال فى بعض تفصيالت تظهر فى مواضعها

 . تفصيال من نص التقنين المصرى 

غير أن البيانات الواردة فيها عما ورده التجار  . دفاتر التجار ال تكون حجة على غير التجار  - 2:  597التقنين المدنى العراقى م 

أما قوة هذه الدفاتر  - 1 . وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة ألى من الطرفين 

وينظر فى أحكام  . وتطابق الفقرة األولى من هذا النص النص المصرى  –فيما بين التجار فتتبع فيه أحكام قانون التجارة 

 . قانون التجارة العراقى فيما يتعلق بالفقرة الثانية 

: أن الدفاتر التجارية اإلجبارية تصلح حجة : ) أوال ( على منظمها لمصلحة أى  219اللبنانى م تقنين أصول المحاكمات المدنية 

ولكن الفريق الذى يدلى بها ال يحق له أن يستفيد مناه إال إذا قبل بجميع  ، شخص سواء كانت منتظمة حسب األصول أم ال
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2999و  2915ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادتين 
 (1257 )

 . 

 الدفاتر التجارية - المطلب األول

 مسألتان :  - 137

نبحث هنا : ) أوال ( ما هى الدفاتر التجارية وكيف تنظم ) ثانياً ( متى يجوز للقاضى األمر بتقديمها ومتى يجوز له األمر 

 . باإلطالع عليها

 ما هى الدفاتر التجارية وكيف تنظم - 138

. وبحسبنا هنا أن نذكر أن التقنين التجارى أوجب على  ال نطيل فى بحث هذه المسألة فهى من مسائل القانون التجارى

تجارى من التقنين ال 29 - 22، بحسب المواد  ، أن يمسكوا دفاتر معينة كانت ، تنظيما لحساباتهم وتيسيراً عليهم فى اإلثبات التجار

، ما يأتى  2599لسنة  977التى ألغاها القانون رقم 
 (1255 )

 : 

من التقنين التجارى تنص على أنه " يجب على كل تاجر أن  22( : كانت المادة  Livre - Journal( دفتر اليومية : )  2) 

، وبيان ما اشتراه أو باعه أو  أعمال تجارته، وعلى بيان  يكون له دفتر يومية يشتمل على بيان ما له وما عليه من الديون يوماً فيوماً 

. ويكون مشتمال أيضاً على المبالغ المنصرفة على منزله  ، وعلى بيان جميع ما قبضه وما دفعه قبله أو أحاله من األوراق التجارية

 . شهراً فشهراً إجماال بغير بيان لمفرداتها "

، دون تمييز بين ما هو متعلق بتجارته  العمليات التى يجريها فى يومه ونرى من ذلك أن دفتر اليومية هذا يدون فيه التاجر كل

، وحق المبالغ المنصرفة على منزلة وإن كان يذكرها إجماال شهراً  ، حتى الهبات والصدقات والتبرعات وما هو غير متعلق بها

، ما اشتراه أو  ، يوماً فيوماً  ، فيدون التاجر بأعمال التجارة $ 119$ . ولكن أهم ما يدون فى دفتر اليومية هو ما يتعلق  فشهراً 

، وكل بيان  ، وما قبله من األوراق التجارية أو أحاله منها ، وما استجده من حقوق أو استحدثه من ديون ، وما قبضه أو دفعه باعه

 . بأى عمل تجارى آخر أجراه

من التقنين التجارى تنص على أنه " يجب  21( : وكانت المادة  Livre - copie des lettres( دفتر المراسالت )  1) 

، وأن يجمع ما يرد إليه منها فى كل شهر  على التاجر أن يقيد فى دفتر مخصوص صور ما يرسله من الخطابات المتعلقة باألشغال

 . ويضعه فى ملف على حدته "

                                                                                                                                                                    

: إذا تباينت  212م  –ى المعامالت المختصة بتجارته ) ثانيا ( بين التجار لمصلحة منظمة حسب األصول ف . مندرجاتها 

إما تهاتر  ، حسب مقتضى الحال ، حق للقاضى أن يقرر ، القيود فى دفترى تاجرين كان كالهما منظما حسب األصول

تجار من : أن البينة التى تستمد فى الدعاوى القائمة بين ال 211م  –البينتين المتعارضتين وإما األخذ بواحدة دون األخرى 

دفاتر تجارية غير إجبارية أو من دفاتر تجارية إجبارية منظمة على خالف األصول يجوز للقاضى أن يقبلها أو أن يردها 

وظاهر أن قانون البينات السورى قد استمد نصوصه من نصوص تقنين أصول المحاكمات المدنية  . حسب مقتضى الحال 

من قانون البينات السورى فقد  25فيما عدا المادة  ، بنانى متطابقان فى هذه المسألةفالقانون السورى والقانون الل ، اللبنانى

 . من التقنين المدنى المصرى وال نظير لها فى التقنين اللبنانى  951استمدت من الفقرة األولى من المادة 

 . : مطابقة للنص المصرى  975التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

: دفاتر التجار ال تكون حجة على غير التجار فى البيانات الواردة فيها بشأن  2915قنين المدنى الفرنسى م الت ( 1257) 

ولكن ال يجوز لمن يريد أن  ، : دفاتر التجار حجة عليهم 2999 م –وذلك فيما عدا ما سينص عليه فى اليمين  ، التوريدات

 . تبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه يستخلص منها دليال لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويس

 وهذا هو النص فى أصله الفرنسى :

Art  . 1329 : Les registres des marchands ne font point, contre les per - sonnes non marchandes, 

prevue des fournitures qui y sont portees, sauf ce qui sera dit a l'egard du serment  . 

Art  . 1330 : Les Livres de marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer tirer 

avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire a sa pretention  . 

استبدال  2599لسنة  977رقم من التقنين التجار بالرغم من أن القانون  25 - 22رأينا أن نثبت نصوص المواد  ( 1255) 

 ، ألن الدفاتر التجارية التى نظمت فى ظل النصوص القديمة ستبقى إلى مدة طويلة تستخدم لإلثبات ، بها نصوصاً جديدة

 . ومن ثم وجب استعراض النظام السابق فى إيجاز  . وذلك لحداثة العهد بالتشريع الجديد 
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. فيقيد التاجر فى  ن المراسالت المتعلقة بالشؤون الخاصةواألمر هنا مقصور على المراسالت المتعلقة بأعمال التجارةع دو

، سواء كانت خطابات أو برقيات أو قوائم )  دفتر المراسالت صور جميع المراسالت التى أصدرها متعلقة بعمله التجارى

Factures  ( أو تذاكر نقل )lettres de voiture  ( أو تذاكر شحن )Connais – sements ويحتفظ بما يتلقاه .  ( أو غير ذلك

ما –. وهذه المراسالت  ( en liasse، جامعاً ما يرد إليه منها كل شهر فى ملف على حدة )  ، أى باألصول ذاتها من مراسالت

 . قد تكون مصدراً إلثبات كثير من العقود واألعمال التجارية -أصدره وما تلقاه 

من التقنين التجارى تنص على أنه " يجب على كل  29المادة  ( : وكانت livre des inventaires( دفتر الجرد )  9) 

، ويقيد صورة قائمة الجرد المذكور فى دفتر بعد  ، ويحصر ما له وما عليه من الديون تاجر أن يجرد كل سنة أمواله المنقولة والثابتة

 . ذلك زيادة على الدفترين المذكورين فى المادتين السابقتين "

. وتقيد  ، وكذلك حصر سنوى لما للتاجر وما عليه من الديون نوى ألموال التاجر المنقولة والثابتةفالجرد إذن هو حصر س

صورة من قائمة هذا الجدر فى دفتر الجرد
 (1299 )

 . 

،  من التقنين التجارى تنص على أنه " يجب أن تكون هذه الدفاتر خالية م كل فراغ أو بياض أو كتابة فى الحواشى 25وكانت المادة 

. ويلزم قبل بدء الكتابة فى اليومية ودفتر الجرد أن  دا ما يترك من البياض فى الدفتر الذى تقيد فيه صور الخطابات بطريق الطبعع

، وفى آخر كل  ، وتوضع على كل ورقة بدون مصاريف عالمة المأمور الذى تعينه المحكمة االبتدائية لذلك تنمر كل صحيفة منهما

، بدون  ضاً فى الدفترين المذكورين وفى دفتر صور الخطابات التأشير الالزم بحضور التاجر الذى يقدمهاسنة يضع هذه المأمور أي

. وقد قصد بتنمير  أن يجوز للمأمور المذكور بأى وسيلة كانت اإلطالع على مضمون الدفاتر المقدمة له وال حجزها عنده "

ويكون غالباً رئيس قلم الكتاب –( المأمور  Parapheضع عالمة ) ، ومن و الصفحات منع التاجر من إعدام بعض هذه الصفحات

، ومن وضع التأشير  عليها منع التاجر من تحشير صفحات جدد إال إذا زور عالمة المأمور فيعاقب على جريمة التزوير -بالمحكمة 

من التقنين  29. وتنص المادة  التزوير فى نهاية الدفتر منع التاجر من إضافة صفحات جديدة إال إذا عرض نفسه هنا أيضاً لعقوبة

التجارى على أن " الدفاتر التى يجب على من يشغل بالتجارة اتخاذها ال تكون حجة أمام المحاكم ما لم تكن مستوفية لإلجراءات 

. على أن  ه فيما يلى، وكان لها من الحجية ما سنذكر ، كانت منتظمة . فإذا استوفت الدفاتر التجارية هذه اإلجراءات السالف ذكرها "

 . ، ال يزال لها بعض الحجية كما سنرى ، وهى التى لم تستوف هذه اإلجراءات كلها أو بعضها الدفاتر غير المنتظمة

مكرر الصادر  15المنشور فى الوقائع المصرية ) العدد  2599لسنة  977، بمقتضى القانون رقم  هذا وقد ألغى المشرع المصرى

، واستبدال بها نصوصاً جديدة  من التقنين التجارى وهى المواد التى تقدم ذكرها 25 - 22، المواد  ( 2599أغسطس سنة  1فى 

. وقد أصبح بموجب هذا القانون الجديد واجباً على  تنظم دفاتر التجار تنظيما أدق وأكثر مسايرة للنظم الحديثة فى إدارة األعمال

(  2، بحيث ال يقل عدد هذه الدفاتر عن اثنين : )  لذى تستلزمه طبيعة تجارته وأهميتهاالتاجر أن يمسك من الدفاتر التجارية العدد ا

.  . ويتم هذا القيد يوماً فيوماً  دفتر اليومية األصلى وتقيد فيه جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية

ه الحالة بتقييد إجمالى للعمليات فى دفتر اليومية األصلى فى فترات منتظمة من ، ويكتفى فى هذ ويجوز استعمال دفاتر يومية مساعدة

، أو بيان إجمالى عنها إذا كانت  ( دفتر الجرد : وتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة فى آخر السنة المالية 1. )  واقع هذه الدفاتر

. ويحتفظ التاجر بصور من  لدفاتر والقوائم جزءاً متمما للدفتر المذكور. وعند ذلك تعتبر هذه ا التفاصيل واردة بدفاتر وقوائم مستقلة

 2599. وقد استبقى قانون سنة  ، ويقوم هذا مقام دفتر المراسالت المراسالت والبرقيات التى يصدرها وبأصول ما يرد إليه منها

من رئيس قلم كتاب المحكمة ( على كل ورقةتنمير الصفحات وتوقيع الموثق الواقع فى دائرة اختصاصه المحل التجارى ) بدال 
 (1292 

                                                 

ويوجد إلى جانبها دفاتر اختيارية )  . هذه كانت هى الدفاتر التجارية اإللزامية طبقاً للتقنين التجارى  ( 1299) 

Facultatifs  ( أو إضافية )Auxiliaires  ( دفتر األستاذ )  2أهمها : )  . ( درج كبار التجار على إمساكهاGrand 

Livre ) ، ال بحسب تاريخ وقوعها كما هى الحال فى دفتر اليومية ، ة منظمةوترحل إليه العمليات المدونة فى دفتر اليومي ، 

 . حساب مستقل له رصيده  . أو لكل نوع من العمليات  ، فيكون لكل عميل . ولكن بحسب أسماء العمالء أو نوع العمليات 

لتى تخرج منها و) جـ ( دفتر لقيد السلع التى تدخل المخازن وا ، ( Livre de magasin) ب ( دفتر المشتريات والمبيعات ) 

لقيد  ، ( l'echeancier) د ( دفتر لألوراق التجارية )  . لقيد المبالغ الداخلة والخارجة  ، ( livre de caisseللخزانة ) 

 . مواعيد استحقاق هذه األوراق 

 : 2599لسنة  977وهذه هى أهم نصوص القانون رقم  ( 1292) 

التجارية التى تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركز المالى بالدقة وبيان ما  : على كل تاجر أن يمسك الدفاتر 2م 

(  1)  . ( دفتر اليومية األصلى  2ويجب أن يمسك على األقل الدفترين اآلتيين : )  . له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته 

 . ين ال يزيد رأس ما لهم على ثلثمائة جنيه ويعفى من هذا االلتزام التجار الذ . دفتر الجرد 

ويتم هذا القيد يوماً بيوم  ، : تقيد فى دفتر اليومية األصلى جميع العمليات المالية التى يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية 1م 
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)
 . 

، ويقيدون جميع  فالقانون التجارى إذن ألزم التجار اتخاذ دفاتر منتظمة يسجلون فيها ما لهم من الحقوق وما عليهم من الديون

لدفاتر من كثير من قوتها فى . وقد جعل لعدم انتظام هذه الدفاتر جزائين : جزاء مدنياً هو سلب هذه ا ما يرتبط بأعمالهم التجارية

، وجزاء جنائياً إذا أفلس التاجر ودفاتره غير منتظمة اإلثبات
 (1291 )

 . 

 تقديم دفاتر التجار واإلطالع عليها : - 139

، فقد نص التقنين التجارى على وسيلتين لتحقيق هذا  ولما كان من أهم أغراض دفاتر التجار هو أن تكون أدلة لإلثبات 

( Communication( واألخرى اإلطالع عليها )  Representationما تقديم هذه الدفاتر ) الغرض : أواله
 (1299 )

 . 

من التقنين التجارى على الوجه اآلتى : " يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها فى  27، فقد نصت عليه المادة  أما التقديم

. وهذه الوسيلة جائزة فى جميع المنازعات التجارية  ه الخصومة "أثناء الخصومة بتقديم الدفاتر لتستخرج منها ما يتعلق بهذ

. وللمحكمة أن تلجأ إليها من تلقاء نفسها دون طلب من  ، إلطالق النص ، سواء كان الخصم اآلخر تاجراً أو غير تاجر والمدنية

، بل فى الجزء  ال فى جميع أجزائها ، على دفاتر التاجر -دون الخصوم –. والغرض منها محدود : هو أن تطلع المحكمة  الخصوم

.  ، أو بواسطة خبير تندبه لذلك وهو الغالب . وقد تطلع المحكمة على هذا الجزء بنفسها الذى وردت فيه البيانات المتعلقة بالخصومة

دفاتر التى أمرت ، إذا كانت ال . ويجوز للمحكمة ويقع إطالع المحكمة أو الخبير على الدفتر بحضور التاجر صاحبه وتحت رقابته

( فتقوم بها وتحرر تقريراً  Commission Rogatoire، أن تطلب من أقرب محكمة القيام بهذه المهمة )  بتقديمها فى مكان بعيد

بذلك ترسله إلى المحكمة األولى 
 (1295 )

 . 

، فى غير المنازعات  حكمةمن التقنين التجارى على الوجه اآلتى : " ال يجوز للم 21، فقد نصت عليه المادة  وأما اإلطالع

                                                                                                                                                                    

ويكتفى  –ويجوز للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة إلثبات تفاصيل األنواع المختلفة من العمليات المالية  . وبالتفصيل 

فإذا لم يتبع هذا  . هذه الحالة بتقييد إجمالى لهذه العمليات فى دفتر اليومية األصلى فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر 

 . الواردة فى المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون اإلجراء وجب إخضاع هذه الدفاتر لألحكام 

: تقيد فى دفتر الجرد تفاصيل البضاعة لدى التاجر فى آخر سنته المالية أو بيان إجمالى عنها إذا كانت تفاصيلها واردة بدفاتر  9م 

كما تقيد بالدفتر صورة من  . المذكور وفى هذه الحالة تعتبر تلك الدفاتر أو القوائم جزءاً متمما للدفتر  . قوائم مستقلة 

 . الميزانية العامة للتاجر فى كل سنة إذا لم تقيد فى أى دفتر آخر 

: على التاجر أن يحتفظ بصورة طبق األصل من جميع المراسالت والبرقيات التى يرسلها ألعمال تجارته وكذلك جميع ما يرد  5م 

ويكون الحفظ بطريقة منظمة تسهل  . المستندات التى تتصل بأعمال تجارته إليه من مراسالت وبرقيات وفواتير وغيرها من 

 . وتكفل عند اللزوم التحقق من األرباح والخسائر  ، معها مراجعة القيود الحسابية

دون  : يجب أن تكون الدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون خالية من أى فراغ أو كتابة فى الحواشى أو كشط أن تحشير فيها 9م 

ويتعين قبل استعمال دفترى اليومية والجدر أن تنمر كل صفحة من صفحاتهما وأن يوقع على كل ورقة فيهما الموثق  . بها 

ويجب على التاجر أن يقدم إلى الموثق هذين الدفترين فى خالل شهرين من  . الواقع فى دائرة اختصاصه المحل التجارى 

فإذا انتهت  . يفيد انتهاءها وذلك بحضور التاجر ودون حجز هذين الدفترين لدى الموثق  آخر كل سنة مالية للتأشير عليهما بما

كما يتعين على  . صفحات هذين الدفترين تعين على التاجر أن يقدمهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك بعد آخر قيد 

 . المشار إليهما إلى الموثق للتأشير عليهما بما يفيد ذلك التاجر وورثته فى حالة وقف نشاط المحل التجارى تقديم الدفترين 

 . ويكون التوقيع والتأشير فى الحاالت المتقدمة بغير رسوم 

: يعد فى كل مكتب توثيق وفروعه سجل يدون فيه الموثق ما قام به بالنسبة إلى كل دفتر من دفاتر التاجر من اإلجراءات  1م 

ويثبت فيه كذلك إقراراً من صاحب الشأن بأن هذه الدفاتر هى أول دفاتر له أو أن  ، المنصوص عليها فى المادة الخامسة

 . دفاترة السابقة قد أقفلت 

ويجب عليهم  . : على التاجر وورثته االحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها فى هذا القانون مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالها  1م 

 . والصور المشار إليها فى المادة الرابعة مدة عشر سنوات كذلك حفظ المراسالت والمستندات 

: كل مخالفة ألحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تزيد على  7م 

 . مائتى جنيه 

 .  111ص  151الموجز للمؤلف فقرة  ( 1291) 

 . لزامية والدفاتر االختيارية ويشمل ذلك الدفاتر اإل  ( 1299) 

 .  911ص  15م  2521مايو سنة  5أنظر فى هذه المسألة : استئناف مختلط  ( 1295) 
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، أن تأمر باإلطالع على الدفترين المتقدم ذكرهما ) اليومية والمراسالت ( وال على دفتر الجرد إال فى مواد األموال  التجارية

الع . وفى هذه األحوال يجوز للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها باإلط المشاعة أو مواد التركات وقسمة الشركات وفى حالة اإلفالس

. فيستطيع هذا أن يطلع على جميع محتوياتها بما قد تشتمل عليه  ، وأشد خطراً  . واإلطالع أوسع مدى من التقديم على تلك الدفاتر "

. ولكنه أضيق نطاقاً : فإنه إذا جاز للمحكمة أن تأمر باإلطالع من تلقاء نفسها دون طلب من الخصم وهذه هى الحال فى  من أسرار

. وينتقد فقهاء القانون التجارى إطالق حرية  ها ال تأمر بذلك إال فى المنازعات التجارية وفى بعض المنازعات المدنية، فإن التقديم

، وكان الواجب فى نظرهم أن يلتزم  ، ألن فى اإلطالع إفشاء لسر التاجر المحكمة فى األمر باإلطالع فى جميع المنازعات التجارية

من التقنين المدنى الفرنسى وهى ال تجيز اإلطالع إال فى مواد التركات والذمم المشتركة الناشئة  25المشرع المصرى نص المادة 

عن الزواج بمقتضى نظام اختالط األموال وقسمة الشركات واإلفالس
 (1299 )

، وأجازه  . ولكن ال مناص من احترام النص الصريح 

 ، وهذه هى : ) ثانياً ( فى بعض المنازعات المدنية.  األمر باإلطالع : ) أوال ( فى جميع المنازعات التجارية

، وليس الشيوع  أى نظام اختالط األموال Communaute( مواد األموال المشاعة : والنص الفرنسى لهذه العبارة هو :  2) 

 (indivision ) فإذا نزوج .  ( فإذا نزوج التاجر على مقتضى نظام اختالط األموال .regime de communaute )  ودخل ،

الزوجة أو –، جاز للمحكمة أن تأمر بإطالع الخصم  ، ثم انحلت رابطة الزوجية ووجبت تصفية هذه الذمة متجره فى الذمة المشتركة

على الدفاتر التجارية ليقرر نصيبه من الذمة المشتركة -ورثتها أو الزوج أو ورثته 
 (1291 )

 . 

، جاز للمحكمة إلزام الورثة الذين يحوزون  على تقسيم التركة –زاع بين ورثته ( مواد التركات : فإذا توفى التاجر وقام ن 1) 

. وهذا الحق مقصور على  ، حتى يستطيع كل منهم أن يقدر نصيبه من التركة دفاتر مورثهم التجارية بإطالع بقية الورثة عليها

 .  بى، دون الموصى له بعين معينة أو األجن الورثة والموصى لهم بحصة من التركة

، جاز للمحكمة أن تأمر بإطالع كل شريك على الدفاتر التجارية للشركة ليتبين  ( قسمة الشركات : فإذا انحلت الشركة 9) 

،  من التقنين المدنى الجديد 925. وقد نصت المادة  ، فال يشمل دائنى الشركة . وهذا الحق مقصور على الشركاء مقدار نصيبه

، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر  ، على أن " الشركاء غير المديرين ممنوعون من اإلدارة يةبالنسبة إلى الشركاء المدن

. ويسرى هذا النص على الشركاء المتضامنين والشركاء موصين فى شركات  ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل " الشركة ومستنداتها

، أما الشركاء المساهمون سواء فى شركات المساهمة أو شركات التوصية  اصةالتوصية البسيطة والشركات عموماً فى شركات المح

، ومع ذلك  باألسهم فال يجوز لهم طلب اإلطالع على دفاتر الشركة لكثرة عددهم ولتفادى تعطيل أعمال الشركة أو ذيوع أسرارها

انت له مصلحة جدية فى هذا اإلطالع يجوز للمحكمة استثناء أن تأمر بإطالع الشريك المساهم على دفاتر الشركة متى ك
 (1291 )

  .

. إذا نص العقد على أن يكون للعامل فوق األجر المتفق عليه أو بدال منه  2من التقنين المدنى الجديد على أنه "  152ونصت المادة 

ما يتحقق من وفر أو ما ، أو فى نسبة مئوية من جملة اإليراد أو من مقدار اإلنتاج أو من قيمة  حق فى جزء من أرباح رب العمل

ويجب على رب العمل فوق هذا  - 1.  ، وجب على رب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك شاكل ذلك

، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا  ، أو إلى شخص موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى أن يقدم إلى العامل

. ومن ذلك نرى أن حق إطالع الشركاء على دفاتر الشركة ثابت لهم فى أحوال  ، وأن يأذن له فى ذلك باإلطالع على دفاترة " البيان

، أو عند اشتراط أن يكون للعامل جزء من األرباح أو اإليراد أو  ، أو وهى قائمة للشركاء غير المديرين ثالثة : إذا انحلت الشركة

. وال  . فللسنديك الحق فى اإلطالع على دفاتر المفلس حتى يتمكن من تأدية مهمته حالة اإلفالس - 5.  كمقدار اإلنتاج أو نحو ذل

، إذ يجوز لمصلحة  هذا ويمكن اآلن إضافة حالة خامسة –، إال إذا عين مراقباً  ، أن يطلب هذا اإلطالع ، بصفته الفردية يجوز للدائن

( 2595لسنة  25قدير الضريبة على األرباح التجارية والصناعية ) قانون رقم الضرائب اإلطالع على دفاتر الممولين لت
 (1297 )

 . 

من تقنين المرافعات  191، فإن المادة  ، وامتنع الخصم من تنفيذ أمر المحكمة وإذا أمرت المحكمة بتقديم أو باإلطالع عليها

. وكذلك يجوز للمحكمة أن تجبر الخصم على التنفيذ  دينالجديد تجيز للمحكمة أن تستخلص من هذا االمتناع معنى االعتراف بال

                                                 

 .  592ص  – 599ص  2555أنظر األستاذ محسن شفيق فى القانون التجارى المصرى اإلسكندرية  ( 1299) 

ويرى بعض فقهاء القانون التجارى تعميم النص ليشمل جميع األموال الشائعة ) األستاذ على الزينى فى القانون  ( 1291) 

 . (  211ص  291فقرة  2التجارى 

 .  599ص  2األستاذ محسن شفيق فى القانون التجارى المصرى  ( 1291) 

 979ص  12م  2595يونيه سنة  1 – 222ص  15م  2521يناير سنة  92أنظر فى كل هذا : استئناف مختلط  ( 1297) 

ص  15م  2521أول مارس سنة  – 191ص  15م  2521أبريل سنة  99 – 971ص  12م  2595يونيه سنة  5 –

هذا والمحكمة غير ملزمة بإجابة الخصم إذا طلب األمر باإلطالع على دفاتر خصمه أو بتقديمها إذا رأت أن هناك  .  111

قارن األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 279ص  299دفاتر ) األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة من األدلة ما يغنى عن هذه ال

 279ص  15رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  22وأنظر حكم محكمة النقض الدائرة المدنية فى  .  59

 ) . 
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( Astreintesبطريق التهديد المالى ) 
 (1295 )

 . 

 

 قوة الدفاتر التجارية فى اإلثبات - المطلب الثانى

 حجية الدفاتر التجارية  - 141

 . وتتلخص هذه الحجية فى مسألتين : لدفاتر التجار حجية فى اإلثبات حددها القانون 

 . دفتر التاجر حجة عليه(  2) 

 . ( وقد يكون حجة له 1) 

 دفتر التاجر حجة عليه  - 141

، ولكن إذا  من التقنين المدنى تقضى بأن " تكون دفاتر التجار حجة على هؤالء التجار 951رأينا أن الفقرة الثانية من المادة  

لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه كانت هذه الدفاتر منتظمة فال يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليال 

" . 

. والتاجر  . ذلك أن هذا الدفتر هو بمثابة إقرار منه مكتوب فالقاعدة الجوهرية فى هذه المسألة إذن أن دفتر التاجر حجة عليه

. ونم ثم يكون  ، فهو صادر منه على كل حال رقابته، أو فى القليل كتب الدفتر بإشرافه وتحت  إما أن يكون قد كتبه بخطه أو بإمالئه

، سواء كان خصمه تاجراً فى نزاع تجارى أن يرد فى دفتر يومية التاجر أو فى دفتر المراسالت بيان بأن تاجر  هذا الدفتر حجة عليه

، وسنرى أن  لمصلحة تاجر الجملة، فهذا البيان حجة على التاجر صاحب الدفتر  جملة ورد له مقداراً معيناً من البضاعة بسعر معين

. ومثل أن يكون الخصم تاجراً فى نزاع مدنى أن  دفتر تاجر الجملة فى مثل هذا النزاع قد يضاهى هو أيضاً على دفتر التاجر األول

يكون حجة على  ، فهذا البيان يرد فى دفتر اليومية مثال بيان عن صفقة عقدها التاجر مع تاجر مثله وقبل فيها شراء عقار بثمن معين

. ومثل أن يكون الخصم  ، والنزاع هنا مدنى ألن يتعلق بشراء عقار فى غير عمل تجارى التاجر المشترى لمصلحة التاجر البائع

،  ، فهذا البيان حجة على التاجر غير تاجر أن يرد فى دفتر يومية التاجر مثال بيان بتوريد سلعة بثمن معين إلى عميل له غير تاجر

 . ة على العميل إال إذا توافرت شروط معينة سيأتى ذكرها فيما يلىوليس حج

على أننا إذ نقرر أن دفتر التاجر حجة عليه على النحو الذى قدمناه ينبغى أال نغفل أن فى هذا خروجاً على القواعد العامة فى 

 اإلثبات من ناحيتين :

، وقد يقع فيه من األخطاء ما ال  يغلب أال تكون مكتوبة بخطه ، بل ( أن دفتر التاجر ورقة عرفية غير موقعة من التاجر 2) 

 . قبل للتجار بمالفاته

، فهو إذن يجبر على  ، ويلزمه القانون كما رأينا أن يقدمه ليستخلص منه دليل ضده ( أن هذا الدفتر هو فى حوزة التاجر 1) 

 . من أجل هذا روعى هذا الدليل أمران : أن يقدم دليال على نفسه

،  ، وسيرد ذكرها من التقنين التجارى 21. والمادة  ، فله أن يأخذ به وله أن يطرحه األمر األول ( أنه جوازى للقاضى) 

صريحة فى معنى الجواز
 (1219 )

،  ، كأن تكون الدفاتر منتظمة . والقاضى يأخذ بهذا الدليل إذا وقع فى نفسه أنه ارتفع عن الشبهات 

، وأن يلمس القاضى  الدليل من الدفاتر اإللزامية التى تمكن مضاهاتها بنظائرها عند التاجر اآلخروأن يكون الدفتر الذى ورد فيه 

. على أنه يجب أال يفهم من ذلك أن الدفتر إذا كان  ، بل قد يكون البيان مكتوباً بخط التاجر نفسه العناية والدقة فى إمساك الدفتر

اختيارياً 
 (1212 )

، وتقدير األمر مرده إلى القاضى  ، فإن هذا جائز ولم يكن مكتوباً بخط التاجر ال يستخلص القاضى منه دليال ضده 

                                                 

ص  299عبد المنعم فرج الصدة فقرة  األستاذ – 751ص  2األستاذ محسن شفيق فى القانون التجارى المصرى  ( 1295) 

279  . 

وقد قضت محكمة النقض بأن االستدالل على التاجر بدفاتره ليس حقاً مقررا لخصم التاجر واجباً على المحكمة  ( 1219) 

إن شاءت  ، أنه أمر جوازى للمحكمة -من القانون التجارى  21بحسب نص المادة –بل إن الشأن فيه  ، إنالته إياه متى طلبه

وكل أمر يجعل القانون فيه للقاضى خيار األخذ والترك فال حرج عليه إن مال لجانب  . وإن شاءت أطرحته  ، أجابته إليه

مجموعة  2599مايو سنة  21وال يمكن االدعاء عليه فى هذا بمخالفته للقانون ) نقض مدنى  ، دون اآلخر من جانبى الخبير

 . (  111ص  115رقم  2عمر 

ومن أهمها دفتر األستاذ ودفتر المشتريات والمبيعات  ، أن ذكرنا ما هى الدفاتر التجارية االختيارية وقدس بق ( 1212) 
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من التقنين التجارى تقضى بأن الدفاتر  29، وبالرغم من أن المادة  . بل إن الدفاتر قد ال تكون منتظمة نفسه ومبلغ اقتناعه بقوة الدليل

ما لم تكن مستوفية لإلجراءات  ال تكون حجة أمام المحاكم
 (1211 )

، فإن القاضى قد يقتنع بالبيان الوارد فى الدفتر ألنه ال يشعر بأى  

، فيأخذ بهذا الدليل افتعال بل يبعث على االطمئنان
 (1219 )

 . 

تر غير منتظم أن . فإذا كان قد ورد فى دف وكل ما يترتب على عدم انتظام الدفتر قانوناً هو أن القاضى يستطيع أن يجزئ الدليل

، ولكن يجوز لمن ورد البضاعة أن  ، فهذا البيان دليل ضده على أنه استورد البضاعة التاجر استورد بضاعة معينة وقد دفع ثمنها

، وعلى التاجر صاحب الدفتر أن  ، فيكون بذلك قد أثبت من الدفتر نفسه أن البضاعة وردت يستبعد من هذا الدليل ما يتعلق بدفع الثمن

من التقنين المدنى بأنه ال يجوز لمن يريد أن يستخلص منه  951، فقد قضت المادة  . أما لو كان الدفتر منتظما ثبت أن الثمن قد دفعي

، يجب على من ورد  ، فى حالة انتظام الدفتر . ففى المثل المتقدم دليال لنفسه أن يجزئ ما ورد فيه ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه

. فإن  ، فيكون هذا البيان دليال على توريد البضاعة وعلى دفع الثمن فى وقت واحد أخذ البيان الوارد فى الدفتر كامالالبضاعة أن ي

أن يثبت ذلك -ال على التاجر صاحب الدفتر المنتظم –، فعليه هو  أنكر مورد البضاعة أنه قبض الثمن
 (1215 )

 . 

،  ، ولو كان دفتره منتظما ، فإن لصاحب الدفتر دليل المستخلص من الدفتر) واألمر الثانى ( أن القاضى إذا رأى أن يأخذ بال

. وال يعترض على هذا الحكم بأنه ال يجوز إثبات ما يخالف  ، وذلك بجميع الطرق حتى بالبينة أو بالقرائن أن يثبت عكس ما ورد فيه

،  ، وإنما هو قرينة قابلة إلثبات العكس عرفية غير موقعة كما قدمنا، فإن الوارد بالدفتر ليس دليال كامال ألنه ورقة  الكتابة إال بالكتابة

هذا إلى أنه إذا كان النزاع تجارياً فإن جميع طرق اإلثبات جائزة فيه
 (1219 )

 . 

 قد يكون دفتر التاجر حجة له  - 142

. فكل ما ورد فى دفتر  تره منتظمة، وحتى لو كنت دفا ، حتى لو كان تاجراً  األصل أن الشخص ال يجوز له أن يصطنع دليال لنفسه 

.  . بل هو ال يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ألنه غير صادر من خصمه ، ال يصلح أن يكون دليال له ألنه صادر منه ، كقاعدة عامة التاجر

 ثناء فى حالتين اثنتين :. ومع ذلك فقد أباح القانون أن يكون دفتر التاجر حجة له است وإنما يكون دليال ضده هو على النحو الذى قدمناه

) الحالة األولى ( فى الدعاوى التجارية ما بين تاجر وتاجر 
 (1211 )

. وقد رأينا أن فى هذه الدعاوى يكون دفتر التاجر حجة  

ً  عليه اع . فإذا وقفنا من هذه األنو ، ال فيها فحسب بل وفى الدعاوى التجارية ما بين تاجر وغير تاجر وفى الدعاوى المدنية إطالقا

، وجب أن نستكمل الحكم فنقرر أن دفتر  ، وقررنا أن دفتر التاجر يكون حجة عليه الثالثة عند الدعاوى التجارية ما بين تاجر وتاجر

من التقنين التجارى فى  21. وتنص المادة  كما يكون حجة عليه قد يكون حجة له -فى الدعاوى التجارية ما بين تاجر وتاجر –التاجر 

ى ما يأتى : " ويجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية ألجل اإلثبات فى دعاوى التجار المتعلقة بمواد تجارية إذا كانت تلك هذا الصدد عل

                                                                                                                                                                    

 . ودفتر الخزانة ودفتر األوراق التجارية 

 . من التقنين التجارى  21أنظر أيضاً المادة  ( 1211) 

من قانون  21وقد رأينا أن المادة  – 977ص  151رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  7نقض مدنى  ( 1219) 

يجوز للقاضى فى الدعوى القائمة " فتقول :  ، البينات السورى تنص على هذا الحكم صراحة فى الدعاوى القائمة بين التجار

ية غير بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التى تستخلص من الدفاتر التجارية غير اإلجبارية أو من الدفاتر التجارية اإلجبار

من تقنين أصول المحاكمات المدنية  211أنظر أيضاً المادة  . " وذلك على ما يظهر له من ظروف القضية  ، المنتظمة

 . اللبنانى وقد تقدم ذكرها 

ويجوز  – 9فقرة  979ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1215) 

وحينئذ  . ويتولى إثبات أنه ورد البضاعة بدليل من عنده  ، ن يطرح البيان الوارد فى الدفتر بشقيهكذلك لمورد البضاعة أ

 . يكون على التاجر صاحب الدفتر إثبات أنه دفع الثمن 

تجار من هذا القانون تقضى بأن دفاتر ال 29فقد رأينا أن المادة  . هذا ويختلف قانون البينات السورى فى حكمه فى هذه المسألة 

ولكن ال يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليال لنفسه  ، سواء أكانت منتظمة أم لم تكن ، اإلجبارية تكون حجة على صاحبها

من تقنين أصول المحاكمات  219أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه ) أنظر أيضاً فى هذا المعنى المادة 

حالة انتظام الدفتر وحالة  ، من ذلك أن حكم عدم جواز تجزئة البيان الوارد فى الدفتر يشمل الحالتينويفهم  . المدنية اللبنانى ( 

 . قد رأينا أن عدم جواز التجزئة ال يكون إال فى حالة انتظام الدفتر  ، أما فى التقنين المصرى . عدم انتظامه 

 .  111ص  21أوبرى ورو  ( 1219) 

فإذا كان  – 159ص  95م  2551يونيه سنة  21 – 597ص  15م  2521مايو سنة  99استئناف مختلط  ( 1211) 

فال يجوز اعتبار دفاتر أى من  ، كشراء التاجر أثاثاً لمنزله الخاص ، النزاع واقعاً بين تاجرين ولكنه متعلق بعمل مدنى

ص  2سن شفيق فى القانون التجارى المصرى األستاذ مح – 5هامش رقم  119ص  21التاجرين حجة له ) أوبرى ورو 

522  ) . 
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. ففى المثل الذى قدمناه إذا ورد فى دفتر يومية التاجر أو فى دفتر المراسالت مثال بيان بأن  الدفاتر مستوفية للشروط المقررة قانوناً "

، فهذا البيان كما قدمنا حجة على التاجر صاحب الدفتر لو كان هو الذى  له مقداراً معيناً من البضاعة بسعر معينتاجر جملة ورد 

. وقد يكون هذا البيان نفسه حجة له على تاجر الجملة لو أن هذا التاجر  ينكر وقوع الصفقة أو ال يسلم بكمية البضاعة أو بمقدار الثمن

، فإن النص ال يوجب األخذ به بل  . واألخذ بهذا الدليل على هذا النحو متروك لتقدير القاضى من ذلكاألخير هو الذى ينكر شيئاً 

 . يقول : " يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية "

تر ، فعند تاجر الجملة هو أيضاً دفا ما بين تاجر وتاجر ومما ييسر على القاضى األخذ بهذا الدليل حجة للتاجر أن الدعوى تجارية

. فإن تطابقت اطمأن إلى هذا  . فما على القاضى إال أن يضاهى ما بين الدفاتر تجارية ورد فيها البيان الوارد فى دفاتر التاجر األول

. ومع ذلك قد يأخذ  ، فإن كانت دفاتر أحد التاجرين منتظمة رجح أن يأخذ القاضى بها . وإن لم تتطابق التطابق فى األخذ بالدليل

. وإن كانت دفاتر كل من التاجرين منتظمة أو غير  ، ويرجحها على الدفاتر المنتظمة ير المنتظمة فى هذا البيان بالذاتبالدفاتر غ

، ويتلمس الدليل من طريق آخر  ، وقد ال يأخذ بهذه وال بتلك ، كان القاضى حراً فى أن يأخذ بدفاتر هذا أو بدفاتر ذاك منتظمة
 (1211 

)
 . 

 ران :ويالحظ فيما قدمناه أم

من التقنين التجارى تشترط لجواز قبول الدفاتر  21، مع أن المادة  ( أن القاضى قد يأخذ بدفتر غير منتظم لتاجر حجة له 2) 

، فال يراعى  . وقد قدمنا أن هذا الشرط لم يراع عند ما أخذ القاضى بالدفتر غير المنتظم حجة على التاجر لإلثبات أن تكون منتظمة

، فإن كل هذه  أخذه بالدفتر غير المنتظم حجة للتاجر متى رأى أن البيان يبعث على االطمئنان وال يشعر بأى افتعالهنا أيضاً عند 

 . البيانات ليست إال قرائن بسيطة ال تقيد القاضى فى األخذ بها

ً  ( ولما كانت البيانات قرائن بسيطة 1)  ، أن يثبت خصمه عكس هذا  ، عند أخذ بيان فى دفتر تاجر حجة له ، فإنه يجوز دائما

 . ، حتى بالبينة والقرائن لما قدمناه من االعتبارات البيان بجميع الطرق

. وقد  ) الحالة الثانية ( فى دعوى التاجر على غير التاجر بالنسبة إلى البيانات الواردة فى دفتر التاجر عما ورده لغير التاجر

، غير أن البيانات  ى هذا الصدد ما يأتى : " دفاتر التجار ال تكون حجة على غير التجارتقول ف 951رأينا أن الفقرة األولى من المادة 

المثبتة فيما عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة 

" . 

، وال على غير التاجر من باب أولى  ، ال على التاجر فاألصل إذن أال يكون دفتر التاجر حجة له
 (1217 )

. على أنه كما جاز استثناء  

، يجوز كذلك استثناء أن يكون دفتر التاجر حجة له على غير التاجر ولكن  أن يكون دفتر التاجر حجة له على التاجر فيما قدمناه

 توافر الشروط اآلتية :، إذ يجب  بشروط أشد

، كالخباز يورد الخبز " والبقال " يورد " خزين "  ( أن يكون محل االلتزام سلعة وردها التاجر لعميله غير التاجر 2) 

المنزل 
 (1215 )

 . 

. وهذا  ، أى ال تجاوز قيمته عشرة جنيهات ( أن يكون االلتزام مما يجوز إثباته بالبينة بالنسبة إلى العميل غير التاجر 1) 

. وقانون  ( 2915، فقد كان المشروع التمهيدى ال يشتمل عليه محتذياً فى ذلك التقنين الفرنسى ) م  الشرط أضافته لجنة المراجعة

 . ( ال يشتمل هو أيضاً على هذا الشرط 25البينات السورى ) م 

، فال تجوز التكملة هنا بالبينة أو بالقرائن  بدفتره( أن يكمل الدليل باليمين المتممة يوجهها القاضى إلى التاجر الذى يحتج  9) 
 (1219 )

 . 

                                                 

هذا وقد أورد قانون البينات السورى نصاً فى هذه المسألة يقرر هذا الحكم فيما  .  112ص  21قارن أوبرى ورو  ( 1211) 

تباينت القيود  إذا" على ما يأتى :  -كما رأينا –من هذا القانون  21يتعلق بالدفاتر المنتظمة لكل من التاجرين فنصت المادة 

جاز للقاضى أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين وإما األخذ بإحداهما دون األخرى على ما  ، بين دفاتر منتظمة لتاجرين

وقد  ، من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى 212) أنظر أيضاً فى هذا المعنى المادة " يظهر له من ظروف القضية 

 . تقدم ذكرها ( 

فيستطيع غير التاجر أن يقبل صراحة أو ضمناً ) بعدم االعتراض (  ، وهذا األصل ال يتعلق بالنظام العام ( 1217) 

 . (  217االحتجاج عليه بدفاتر التاجر ) األستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص 

غير توريد السلع )  فال يجوز أن يكون دفتر التاجر حجة له على غير التاجر فى سداد قرض أو تنفيذ التزام ( 1215) 

وللمحكمة أال  ، كذلك ال يحتج بدفاتر التاجر على مصلحة الضرائب . (  591ص  2559فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

تتخذ دفاتر الممول أساساً لتقدير الضريبة عليه إذا لم تطمئن إلى صحة البيانات الواردة فيها بناء على أسباب سائغة ذكرتها ) 

 999رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  21 – 272ص  71رقم  9مجموعة عمر  2551ايو سنة م 99نقض مدنى 

 .  175ص 

(  217ص  – 211هذا ويذهب األستاذ عبد المنعم فرج الصدة ) ص  – 5هامش رقم  197ص  21أوبرى ورو  ( 1219) 
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 ، فإنه يبقى بعد ذلك أمران : فإذا توافرت هذه الشروط

، كما هى الحال فى سائر األدلة التى تستخلص من  ، فله أن يأخذ به أو ال يأخذ ( أن األخذ بهذا الدليل جوازى للقاضى 2) 

 . غالباً إذا كان الدفتر غير منتظم. وهو ال يأخذ به  دفاتر التجار

، ويكفى فى هذا النقض البينة أو  ( أن للقاضى أن يسمح لغير التاجر بنقض الدليل المستخلص ضده من دفتر التاجر 1) 

إلى  . بل إن للقاضى بأن يستنبط من القرائن فى نقض هذا الدليل ما يكتفى معه بتوجيه اليمين المتممة إلى غير التاجر ال القرائن

، لتفنيد الدليل ال لتأييده  التاجر
 (1212 )

 . 

، نقال عن التقنين  هو الذى استحدثه التقنين المدنى الجديد -دون سائر األحكام التى قدمناها –ويالحظ أن هذا الحكم وحده 

المدنى الفرنسى 
 (1211 )

 . 
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 من التقنين المدنى على ما يأتى : 957لمادة تنص ا 

 " ال تكون الدفاتر واألوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إال فى الحالتين اآلتيتين " : 

  إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً " -" أ  

قاً لمصلحته إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه األوراق أن تقوم مقام السند لن أثبتت ح -" ب  
 (1219 )

. وال مقابل  " 

 . لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  27ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

979نين المدنى للمملكة الليبية المتحدة المادة ، وفى التق 215، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادة  595
 (1215 )

  .

                                                                                                                                                                    

امال باعتباره قرينة كافية ال تحتاج إلى يمين يستطيع أن يتخذ دفتر التاجر دليال ك ، وهو فى نصاب البينة ، إلى أن القاضى

وإال أطرح الدفتر  ، أن القاضى إذا أخذ بدفتر التاجر البد أن يوجه إليه اليمين المتممة -أمام صراحة النص –ونرى  . متممة 

 . وأخذ بالبينة أو بقرائن أخرى 

 .  1فقرة  979ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1212) 

إال هذا الحكم : استئناف  ، فقد كانت حجية دفاتر التجار فى ظل التقنين السابق على مقتضى األحكام التى فصلناها ( 1211) 

المجموعة  2599مايو سنة  99ستئناف مصر محكمة ا – 11رقم  19المجموعة الرسمية  2512نوفمبر سنة  15أهلى 

 525ص  1م  2759مايو سنة  25 – 15ص  2م  2775مارس سنة  12استئناف مختلط  – 12ص  29رقم  91الرسمية 

 9 – 19ص  1م  2759ديسمبر سنة  12 – 117ص  5م  2751أبريل سنة  19 – 79ص  1م  2759ديسمبر سنة  22 –

 29 – 95ص  52م  2517نوفمبر سنة  17 – 51ص  52م  2517فمبر سنة نو 11 – 927ص  5م  2751مايو سنة 

 11 – 927ص  5م  2751مايو سنة  9 – 19ص  1م  2759ديسمبر سنة  12 – 117ص  51م  2599فبراير سنة 

 5 – 117ص  51م  2599فبراير سنة  29 – 95ص  52م  2517نوفمبر سنة  17 – 51ص  52م  2517نوفمبر سنة 

 1 – 95ص  59م  2591ديسمبر سنة  1 – 119ص  59م  2592فبراير سنة  29 – 525ص  51م  2599أبريل سنة 

 – 251ص  51م  2599مارس سنة  29 – 211ص  51م  2595فبراير سنة  29 – 11ص  51م  2599ديسمبر سنة 

 .  191ص  99م  2597أبريل سنة  11 15ص  57م  2591يناير سنة  25

 2555أكتوبر سنة  29فإن كان تاريخه قبل يوم  . هذا الحكم الجديد بتاريخ ورود البيان فى الدفتر  ومن ثم تكون العبرة فى سريان

وإال سرت أحكام التقنين الجديد وكان البيان حجة للتاجر بالشروط  ، سرت أحكام التقنين السابق وال يكون البيان حجة للتاجر

 . التى بسطناها 

ال تكون الدفاتر  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  999ى المادة تاريخ النص : ورد هذا النص ف ( 1219) 

) ب  . ولكنها تكون حجة عليه : ) أ ( إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً  - 1 . واألوراق المنزلية حجة لمن صدرت منه 

وفى لجنة  . " ( إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه األوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت األوراق حقاً لمصلحته 

وعدل النص على الوجه الذى استقر فى التقنين الجديد تحت  ، المراجعة حذفت الفقرة األولى ألنها مجرد تقرير للقواعد العامة

ثم  ، 957ثم لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم المادة  ، ووافق عليه مجلس النواب ، ع النهائىمن المشرو 522رقم المادة 

 . (  971ص  – 979ص  9مجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ال تكون الدفاتر واألوراق المنزلية حجة  - 2" :  27التقنين المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م  ( 1215) 

) ب ( إذا ذكر صراحة أنه  . ولكنها تكون حجة عليه : ) أ ( إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً  - 1 . صدرت عنه لمن 
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2992ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1219 )

 . 

. فعندنا مسائل  . ولكنها قد تكون حجة عليه ويتبين من هذه النصوص أن الدفاتر واألوراق المنزلية ال تكون بوجه عام حجة لصاحبها

 ثالث :

 . وراق المنزلية( ما هى الدفاتر واأل 2) 

 . ( الدفاتر واألوراق المنزلية ال تكون حجة لصاحبها 1) 

 . ( الدفاتر واألوراق المنزلية قد تكون حجة على صاحبها 9) 
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زلية : ما قبضوه أو دفعوه الدفاتر واألوراق المنزلية تشمل ما ألف الناس تدوينه فى مذكرات خاصة عن شؤونهم المالية و المن

، وما لهم من حقوق عند  ، وما ارتبطوا به من التزامات ، وما قاموا به من ضروب التعامل ، وما أنفقوا على معيشتهم من مال

 . ، وما ينوون القيام به من أعمال ومشروعات غيرهم وما عليهم من ديون

. وال  ض معينة أو أسماء معروفة كما رأينا ذلك فى دفاتر التجاروليس لهذه الدفاتر واألوراق المنزلية شكل خاص أو أغرا

 . يلتزم أحد بتدوين هذه الدفاتر واألوراق أو بحفظها كما يلتزم التجار بإمساك الدفاتر التجارية على النحو الذى بيناه

طمئنان عند تقدير قوتها فى ، وهذه تبعث عادة على اال فتارة تكون األوراق المنزلية دفاتر كاملة منظمة كدفاتر الحساب

. وأخرى تكون فى صورة مذكرات بعضها يكتب فى دفاتر وبعضها فى  . وطوراً تكون فى صورة " أجندات " ويوميات اإلثبات

،  . واألصل أن صاحبها يكتبها بخطه ، والغالب أال تكون موقعة . وهذه الدفاتر واألوراق قد تكون موقعة من صاحبها أوراق منثورة

. والبارز فى  . وقد تكتب بالمداد أو بالرصاص أو باآللة الكاتبة قد يعهد فى كتبابتها إلى أمين سر خاص أو إلى كاتب فى خدمته ولكن

، محتفظاً بها للرجوع إليها عند االقتضاء ، دون أن يتقيد بشكل معين شأنها أنها دفاتر وأوراق خاصة كتبها صاحبها
 (1211 )

 . 
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، إذ هى صادرة  . ونم ثم ال تكون هذه الدفاتر واألوراق المنزلية حجة لصاحبها واألصل أن أحداً ال يستطيع أن يصطنع دليال لنفسه

تراً منزلياً أثبت . فإذا قدم الدائن دليال على حقه دف ، ألنها غير صادرة من خصمه . بل هى ال تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لمصلحته منه

                                                                                                                                                                    

) وهذا النص يطابق نص المشروع  . " قصد بما دونه فى هذه األوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت األوراق حقاً لمصلحته 

 . ق ذكره ( التمهيدى للتقنين المدنى المصرى الساب

 . : يطابق نص التقنين المدنى المصرى  595التقنين المدنى العراقى م 

أن السجالت واألوراق العملية تصلح حجة على منشئها وعلى خلفائه العموميين : " :  215تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

 . " عندما تثبت ديناً للغير  - 1 . عندما تفيد حصول إيفاء ما  - 2

 . : يطابق نص التقنين المدنى المصرى  979التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

ويتبين من النصوص المتقدمة أنه ال يوجد خالف فى هذه المسألة بين أحكام التقنين المدنى المصرى وأحكام التقنينات المدنية العربية 

 . األخرى 

ولكنها تكون حجة عليه  . ال تكون الدفاتر واألوراق المنزلية حجة لمن كتبها "  : 2992التقنين المدنى الفرنسى م  ( 1219) 

( إذا ذكرت صراحة أنه قصد بما دون فيها أن تقوم  1)  . ( فى جميع األحوال التى تذكر فيها صراحة استيفاء دين  2: ) 

 . " مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته 

 Art 1331 : Les registres et papiers domes - tiques ne font point un titreوهذا هو النص فى أصله الفرنسى : 

pour celui qui les a ecrits  . Lis font foi contre lui : 1 - dans tous les cas ou ils enoncent 

formellement un paiement recu; 2 - lorsqu'ils contienment la mention expresse que la note a ete 

faite pour suppleer le defaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils enoncent une 

obligation  . 

صاغ المشروع " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن النص الذى نحن بصدده ما يأتى :  ( 1211) 

من التقنين  1595من التقنين اإليطالى والمادة  2999من التقنين الفرنسى والمادة  2992هذه المادة على مثال المادة 

من التقنين الهولندى والمادة  2527من التقنين المراكشى والمادة  597األسبانى والمادة من التقنين  2117البرتغالى والمادة 

أى  ، بل يتناول كذلك األوراق المنزلية ، وليس يقتصر نطاقها على الدفاتر . من المشروع الفرنسى اإليطالى  171

ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  . " ات كدفاتر الحساب واألجندات والمذكر ، المحررات الخاصة المتعلقة بغير التجار

979  ) . 
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، فال يجوز أن يؤخذ هذا دليال ال على  ، أو قدم المدين دليال على براءة ذمته من الدين ورقة منزلية أثبت فيها أنه وفى به فيه هذا الحق

، بل ال يجوز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة كما قدمنا  وجود الحق وال على براءة الذمة
 (1211 )

. ويترتب على ذلك أن المدين إذا دفع  

، فال يجوز لدائنه أن يتمسك بانقطاع التقادم بحجة أنه أثبت فى أوراقه المنزلية أن المدين كان يقوم بدفع أقساط الدين أو  بتقادم الدين

بدفع فوائده مما يعد اعترافاً بالدين قاطعاً للتقادم 
 (1217 )

 . 

، كما لو كان طبيباً واعتاد أن  على أنه قد يقع أن يكون ما دون فى األوراق المنزلية قرينة قضائية على صحة ادعاء الدائن

. وال  ، ولو فيما يجاوز نصاب البينة لقيام المانع األدبى يدون فى مذكراته الخاصة على نحو منظم ما يقوم به نم زيارات للمرضى

، وهى على كل حال قابلة إلثبات العكس  ن قيمة قضائية يؤخذ بها أو ال يؤخذتعدو القرينة هنا أن تكو
 (1215 )

. ثم إنه يجوز أن يقبل  

، فإذا كانت هذه المذكرات واألوراق قد دونت  برضاه إلى ما دون فى مذكرات خصمه وأوراقه المنزلية $ 171$ الخصم االحتكام 

لصاحبها بقدر كاف من العناية والدقة جاز أن تكون دليال
 (1279 )

 . 

. ولم يشتمل التقنين القديم وال التقنين الجديد  وليس فى كل ما قدمناه إال تطبيق للقواعد العامة ال حاجة فيه إلى نص
 (1272 )

 

 . . فاألحكام فى هذه المسألة واحدة فى ظل التقنيين على نص فى ذلك
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، فهذا جائز من ناحيتين : ناحية تطبيق القواعد العامة وناحية وجود نص  أن تكون الدفاتر واألوراق المنزلية حجة على صاحبها أما 

 . خاص يقضى بذلك

،  كيف يتأتى أن يبرز الشخص دفاتر وأوراقاً منزلية تكون حجة عليه -قبل الدخول فى هذه التفصيالت –ولكن قد نتساءل 

، فى الحاالت التى يجوز فيها للخصم إلزام خصمه بتقديم أية ورقة  ، بحكم القانون يقدم دليال على نفسه؟ يحدث ذلكوهو ال يجبر أن 

. ويتحقق هذا فى حالة ما إذا كانت األوراق المنزلية مشتركة بين الخصمين كما هو األمر فى  منتجة فى الدعوى تكون تحت يده

.  من تقنين المرافعات ( 199ان الخصم قد استند إليها فى أية مرحلة من مراحل الدعوى ) م ، وفى حالة ما إذا ك التركات والشركات

 ً ، إذ يدون فى المحضر عادة ما ورد من بيانات فى دفاتر المورث  ، فى محضر حصر التركة ، بحكم الواقع ويحدث ذلك أيضا

. وفى غير ذلك ال يجوز إلزام  الت التى تتعلق بتركتهوأوراقه المنزلية عما له من حقوق وما عليه من ديون وعن بعض التفصي

                                                 

عرفاً أو  ، وال يلزم آحاد الناس" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 1211) 

إللزام ال يتيح بوجه وبديهى أن انتفاء هذا ا . على نقيض ما تقدم بشأن التجار  ، بتدوين حساباتهم فى دفاتر أو أوراق ، قانوناً 

بل وال يتيح االستعانة بها بوصفها مبدأ ثبوت بالكتابة  . من الوجوه اعتبار هذه األوراق وتلك الدفاتر طريقاً من طرق اإلثبات 

من المشروع ) وقد رأينا أنها حذفت فى المشروع النهائى  999ولذلك نصت الفقرة األولى من المادة  . لصالح من حررها 

) مجموعة األعمال " د ترديد للقواعد العامة ( على أن الدفاتر واألوراق المنزلية ال تكون حجة لمن صدرت منه ألنها مجر

 . (  971ص  – 979ص  9التحضيرية 

واإلنسان ال يستطيع أن يتخذ من علم  . وقد قضت محكمة النقض بأن من يدعى براءة الذمة فعلية إقامة دليلها  ( 1217) 

فدفتر الناظر المثبت لحساب الوقف ومقدار ما يستحقه كل من المستحقين ال يعتبر  . يحتج به على الغير نفسه دليال لنفسه 

 19دليال لورثته على المستحقين بقبضهم قيم استحقاقهم ما دام ال توقيع لهم على هذا الدفتر يثبت هذا القبض ) نقض مدنى 

 .  115ص  – 117ص  21ر أيضاً أوبرى ورو أنظ –(  779ص  159رقم  2مجموعة عمر  2599يونيه سنة 

 19محكمة مصر المختلطة  – 275ص  29األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 155الموجز للمؤلف فقرة  ( 1215) 

كذلك قد يجد القاضى فى البيانات التى تحتويها الدفاتر واألوراق المنزلية  – 15ص  25رقم  9جازيت  2525نوفمبر سنة 

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى  . سبيال من سبل االستئناس المتعددة التى ال تقيد القاضى فى شيء 

 ، واألوراق التى تقدمت اإلشارة إليهاومع ذلك فليس ثمة ما يحول دون اعتداد القاضى بالدفاتر " هذا الصدد ما يأتى : 

وقد  . وفقاً للقواعد العامة بشأن اإلثبات بالقرائن  ، باعتبارها قرائن تضاف إلى وثائق أخرى أو عناصر أدلة سبق تقديمها

ك من فقضت بأن للقاضى فيما عدا ذل ، من التقنين الهولندى لهذا الوضع بالتحديد – 2527عرضت الفقرة الثالثة من المادة 

ألنه ال يعدو أن يكون مجرد تطبيق للقواعد العامة  ، ولم ير وجه إليراد نص مماثل . األحوال أن يحكم بما يقضى به القانون 

 . (  971ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " 

نة يناير س 11استئناف مختلط  – 552ص  2551فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 115ص  21أوبرى ورو  ( 1279) 

ويجوز كذلك أن تكون حجة لصاحبها فى المسائل التجارية وفى كل ما يمكن إثباته بالقرائن  .  252ص  91م  2519

 . (  915ص  – 919ص  2191فقرة  5القضائية إذا رأى فيها القاضى قرائن مقنعة ) بيدان وبرو 

وقد اشتمل  . مراجعة لعدم الحاجة إليه وقد قدمنا أن المشروع التمهيدى كان يشتمل على نص حذف فى لجنة ال ( 1272) 

 . الفقرة األولى ( على نص تقدم ذكره  2992التقنين الفرنسى ) م 
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، كما جاز فى دفاتر التجار على ما رأينا  الشخص بتقديم دفاتره وأوراقه المنزلية أو األمر باإلطالع عليها
 (1271 )

 . 

ورد فيها من ، فإن القواعد العامة تقضى بأن ما  فإذا تقدمت األوراق المنزلية إلى القضاء عن طريق من الطرق المتقدمة

. وقد يعتبرها القضاء دليال كامال إذا كانت تحمل توقيع  البيانات قد يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ضد صاحبها إن كانت قد كتبت بخطه

، إذ قد ال يطمئن القاضى إلى حجية ورقة منزلية لم  . فاألمر متروك لتقدير القضاء صاحبها وكانت ال تدع مجاال للتشكك فى صحتها

لإلثبات وقد وقعها صاحبها على عجل أو عن خطأ أو قبل أن يتم األمر الذى ورد البيان فى شأنه تعد 
 (1279 )

. وفى كل هذا ال فرق  

ما بين التقنين الجديد والقديم 
 (1275 )

 . 

رت منه فى نصاً يقضى بأن الدفاتر واألوراق المنزلية تكون حجة على من صد -فوق ما تقدم ذكره –ولكن التقنين الجديد استحدث 

 حالتين :

 . ( إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا 2) 

( وإذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه األوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقاً لمصلحته  1) 
 (1279 )

 . 

، وإال جاز أن  والجديد فى هذا النص أنه ليس من الضرورى أن تكون األوراق وفى هاتين الحالتين تحمل توقيع صاحبها

. بل ليس من الضرورى أن تكون هذه األوراق مكتوبة  يكون ذلك دليال كامال بالتطبيق للقواعد العامة من غير حاجة إلى نص خاص

، بل قد تكون مكتوبة بخط المدين الذى كتب  ، ويكفى أن تكون مكتوبة بخط أمين سره أو كاتب عنده أو مدير ألعماله بخط صاحبها

،  . وبالرغم من أن األوراق غير موقعة وال مكتوبة بخط صاحبها لحه إذا كان قد فعل ذلك تحت بصر الدائن وبموافقتهالبيان لصا

، ومن ثم  . وهذا هو وجه االستثناء من القواعد العامة فهى تصلح مع ذلك أن تكون دليال كامال ضده باستيفاء الدين أو بالمديونية

 . ا الحكمقامت الحاجة إلى نص خاص ينشئ هذ

 ً ، أو أنه قصد أن يعترف  والبد فى تطبيق هذه االستثناء من أن يذكر صاحب األوراق صراحة أنه استوفى الدين إذا كان دائنا

 ً . وال يكفى أن يفهم ذلك ضمناً  بدين عليه ال يوجد به سند فى يد الدائن وأن تقوم األوراق مقام هذا السند غير الموجود إذا كان مدينا

ان الذى يكتبه ولو كان موقعاً منه من البي
 (1271 )

، ثم محا ما كتبه أو شطبه بحيث أصبح غير  . وإذا ذكر صراحة أنه استوفى الدين 

. وهذا بخالف البيان الذى يذكر  ، فإنه يستمر حافظا لحجيته . أما إذا بقى البيان المشطوب مقروءاً  ، فإن حجية البيان تزول مقروء

، سواء  ، فإن محو هذا البيان أو شطبه يزيل حجيته ترف بدين عليه وقد قصد أن تقوم األوراق مقام السندفيه صاحبه صراحة أنه يع

، فأى محو أو شطب يلحقه يكفى  . والفرق بين الحالتين أن االعتراف بالدين أمر ذو خطر أصبح البيان غير مقروء أوب قى مقروءاً 

و الشطب إلزالة حجيته حتى لو بقى مقروءاً بعد المحو أ
 (1271 )

  ً ،  . وإذا كان البيان المكتوب تتعارض أجزاؤه وينقض بعضها بعضا

كان على القاضى أن يفسره بما يزل هذا التعارض 
 (1277 )

، فإذا جاء فى البيان  . وال تجوز تجزئة البيان واألخذ بجزء منه دون جزء 

، بل يجب أن يستبعد البيان بجملته ويتقدم  الدين قد استوفى نقداً أن الدائن قد استوفى الدين مقاصة فال يجوز أن يتمسك المدين بأن 

إلثبات أنه وفى الدين نقداً 
 (1275 )

 . 

                                                 

 – 559ص  2555فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 21والهامش رقم  119ص  – 111ص  21أوبرى ورو  ( 1271) 

على تقديم دفاتره لكى يثبت المستأجر بمقتضاها أنه  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يمكن إجبار ديوان األوقاف

م  2775أبريل سنة  19وكذلك األمر بالنسبة إلى الدوائر الزراعية )  ، ( 5ص  9م  2759ديسمبر سنة  22قد دفع األجرة ) 

 22ألجرة ) وبالنسبة إلى دفاتر ناظر الوقف فال يجبر على تقديمها ليثتب المستأجر من الوقف أنه وفى با ، ( 929ص  2

وقضت محكمة مصر الكلية األهلية فى دائرتها االستئنافية بأن األوراق الخصوصية أو  . (  79ص  9م  2759ديسمبر سنة 

وتدخل فى عداد األوراق الخصوصية دفاتر  . فال يجوز إجباره على تقديمها والحكم عليه بذلك  ، المنزلية هى ملك لصاحبها

مومية منها إذا كانت متعلقة بحسابها الخاص من مصرف وإيراد والتى تسجل فيها أعمالها كل مصلحة من المصالح حتى الع

 ً  2755ديسمبر سنة  1وكذلك ما يكون بينها وبين فروعها من المخابرات والرسائل )  ، الخصوصية بصفتها شخصاً أدبيا

 . (  295ص  2المجموعة الرسمية 

 .  199الموجز للمؤلف فقرة  ( 1279) 

 .  121ص  21م  2599أبريل سنة  21استئناف مختلط  ( 1275) 

 –ونص التقنين المصرى مأخوذ منها  ، التى تقدم ذكرها ، من التقنين المدنى الفرنسى 2992أنظر المادة  ( 1279) 

ها أنه فال يكون لها داللة الورقة المنزلية الخاصة التى يذكر في ، ولكن استبقاها عنده ، ويالحظ أن الدائن إذا كتب مخالصة

إذا استبقاؤه للمخالصة مع أنها أعدت لتسليمها للمدين قرينة على أن الوفاء لم يتم ) األستاذ عبد المنعم فرج  ، استوفى الدين

 . (  279ص  295الصدة فى اإلثبات فقرة 

 . (  1559فقرة  5واألعمال التحضيرية للتقنين الفرنسى صريحة فى هذا المعنى ) بودرى وبارد  ( 1271) 

 .  551ص  2551فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 112ص  – 119ص  21أوبرى ورو  ( 1271) 

 .  111ص  21أوبرى ورو  ( 1277) 

 . هذا وسنرى فى اإلقرار أن هذا لو كان إقراراً لتجزأ  – 111ص  – 112ص  21أوبرى ورو  ( 1275) 
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. بل يجوز لصاحب هذه األوراق  على أن الحجية التى أضفاها القانون على البيان الوارد فى األوراق المنزلية ليست مطلقة

. ويجوز  ا كتب خطأ أو قبل أن يتم األمر الذى ورد البيان فى شأنه أو نحو ذلك، وأنه إنم أن يثبت أن البيان الوارد فيها غير صحيح

، فإن البيان  . وال يقال هنا إنه ال يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة ، حتى بالبينة أو بالقرائن إثبات ذلك بجميع الطرق

. وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل  ز إثبات عكسه بغير الكتابة، فيجو المكتوب ليس ورقة عرفية موقعة ولمي عرض مقدماً لإلثبات

أوفى
 (1259 )

 . 

 التأشير ببراءة ذمة المدين - المبحث الرابع

 النصوص القانونية  - 147

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 955تنص المادة  

، ولو لم يكن التأشير موقعاً  ى أن يثبت العكسالتأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إل - 2"  

 . ، ما دام السند لم يخرج قط من حيازته " منه

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية أخرى للسند أو  - 1"  

، وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين "  فى مخالصة
 (1252 )

 . 

159/  199ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (1251 )

 . 

،  519، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  25ويقابل فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

                                                 

 559ص  – 551ص  2559فقرة  1بولد بالنيول وريبير وجا – 112ص  21أنظر فى هذا المعنى أوبرى ورو  ( 1259) 

وأنظر  – 271ص  295األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة  – 1199فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  –

وأنظر فى حجية األوراق المنثورة واختالف  .  9هامش رقم  259عكس ذلك األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص 

 .  1551فقرة  5الفقه الفرنسى فى تقديرها بودرى وبارد 

فهو ال يسرى على البيان الذى  . بقى أن نذكر أن ليس له من أثر رجعى  ، هذا وبعد أن بينا االستثناء الذى استحدثه التقنين الجديد

قبل هذا  ، فلو أن دائناً كتب فى مذكراته الخاصة .  2555أكتوبر سنة  29يدون فى ورقة منزلية فى تاريخ سابق على يوم 

أما  . بل هو ال يعتبر إال مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كتب بخطه  ، لم يكن هذا البيان دليال كامال ضده ، أنه استوفى دنيه ، التاريخ

رت أحكام التقنين الجديد وكان البيان دليال كامال س ، 2555أكتوبر سنة  29إذا كتب الدائن البيان فى تاريخ غير سابق على 

 . ضده على النحو الذى بيناه فيما تقدم 

إذا كتب الدائن  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  995تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1252) 

 ، كانت هذه الكتابة حجة عليه إلى أن يثبت العكس ، فى ذيل سند أو على هامشه أو فى ظهره ما يستفاد منه براءة ذمة المدين

وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن هذه الكتابة  - 1 . ما دام السند لم يخرج قط من حيازته  ، ولو لم تكن الكتابة ممضاة منه

الوجه المبين بالفقرة  وكانت النسخة أو ، فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، على الوجه المبين بالفقرة السابقة

وفى لجنة المراجعة  . " وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين  ، فى نسخة أصلية أخرى للسند أو فى مخالصة ، السابقة

 ، وبهذا تكون العبرة بمجرد التأشير ، عدلت الفقرة األولى تعديال يستفاد منه عدم ضرورة صدور الكتابة من يد الدائن نفسه

اء السند فى حيازة الدائن قرينة على أنه هو الذى كتب التأشير أو الذى أمر بكتابته فهو على كال التقديرين صادر ويعتبر بق

ثم عدلت  . وقد رؤى ترك الحكم للقواعد العامة  ، وأثيرت مسألة شطب التأشير سواء كان الدائن قد وقعه أو لم يوقعه . منه 

وأصبح  ، وأصبح النص النهائى للمادة هو النص الذى استقر في التقنين الجديد . الفقرة الثانية تعديال يجعل المعنى أوضح 

ثم وافق  ، 955ثم لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم المادة  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  521رقم المادة 

 . (  952 – 959و ص  177 – 971ص  9عمال التحضيرية مجلس الشيوخ ) مجموعة األ

ليس فى هذه المادة من جديد إذا قورنت بما يقابلها فى " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

 1597التقنين اإليطالى والمادة من  2992من التقنين الفرنسى والمادة  2991فألحكامها نظير فى المادة  . التقنين األجنبية 

 159/  199وقد نصت المادة  . من التقنين الكندى  2117من التقنين الهولندى والمادة  2519من التقنين البرتغالى والمادة 

"  مع تحفظ قوامه إباحة إقامة الدليل العكسى ، من التقنين المراكشى على هذه األحكام ذاتها 595من التقنين المصرى والمادة 

 . (  977ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية 

التأشير على سند الدين بما يفيد " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  159/  199كانت المادة  ( 1251) 

 . " إال إذا أثبت الدائن خالف ذلك  ، براءة المدين يكون حجة على الدائن ولو لم يكن ممضى منه
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971ى للمملكة الليبية المتحدة المادة ، وفى التقنين المدن 211وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 
 (1259 )

ويقابل فى التقنين  – 

2991المدنى الفرنسى المادة 
 (1255 )

 . 
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،  ، دون توقيع من الدائن أن التأشير على سند بما يفسر براءة ذمة المدين -وقد احتذى فيه نص التقنين المدنى الفرنسى – 

ً  . وهى بعد قرينة قابلة إلثبات العكس ن قرينة على الوفاءيكو . فيدفع  . والذى يقف بالدائن عادة عن التوقيع هو أن يكون الوفاء جزئيا

، وإما فى نسخة أصلية أخرى للسند  ، ومن ثم يكتفى الدائن بالتأشير بذلك إما فى سند الدين الذى بيده المدين الفوائد أو قسطاً من الدين

، وإما فى مخالصة يحتفظ بها المدين ليؤشر فيها الدائن تباعاً بما يقوم به المدين من دفعات متوالية المدين فى يد
 (1259 )

. وال يوقع  

الدائن هذا التأشير ببراءة ذمة المدين 
 (1251 )

، أو  ، فإذا تم الوفاء بالدين كله أعطى المدين مخالصة نهائية انتظاراً للوفاء ببقية الدين 

                                                 

التأشير على سند بما يستفاد منه  - 2:  25نينات المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م نصوص التق ( 1259) 

ما دام السند لم يخرج قط  ، ولو لم يكن التأشير مؤرخا أن موقعا منه ، براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس

ئن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة أصلية وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدا - 1 . من حيازته 

 . ) وهذا النص يتفق مع نص التقنين المصرى (  . أخرى للسند أو فى الوصل وكانت النسخة أو الوصل فى يد المدين 

 . من التقنين المدنى المصرى  955 : الفقرة األولى من هذه المادة مطابقة للفقرة األولى من المادة 519التقنين المدنى العراقى م 

 . فيما عدا أن التقنين العراقى يغفل ذكر لفظ ) المخالصة (  ، وكذلك الفقرة الثانية فى كل من التقنيني مطابقة لألخرى

بقى فى : إن ما يكتبه الدائن من العبارات التى تفيد براءة الذمة على سند دين  211تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

 . ما لم يقم البرهان على العكس  ، يثبت اإليفاء ، أو على نسخة من هذا السند أو على سند إيصال فى حوزة المديون ، حوزته

وليس من الضرورى أن تكون تلك العبارات مؤرخة أو ممضاة ) وهذا النص يتفق مع نص التقنين الفرنسى ويكاد يتفق مع 

 . نص التقنين المصرى ( 

ولها مكان  ، من التقنين المدنى المصرى 955من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى فتقابلها المادة  217ة : أما المادة ) مالحظ

 . آخر ( 

 . : مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى  971التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

الدائن فى ذيل سند أو هامشه أو فى ظهره ما يستفاد منه براءة ذمة  إذا كتب" :  2991التقنين المدنى الفرنسى م  ( 1255) 

وكذلك  . ما دام السند لم يخرج قط من حيازته  ، ولو كانت غير موقعة منه وال مؤرخة ، كانت هذه الكتابة حجة عليه ، المدين

 ، خالصة أو على هامشها أو فى ذيلهايكون الحكم إذا اثبت الدائن هذه الكتابة فى ظهر نسخة أصلية أخرى من السند أو فى م

 . " ما دامت هذه النسخة فى يد المدين 

 وهذا هو األصل فى نصه الفرنسى :

Art 1332 : L'ecriture mise par le creancier a la suite, en marge ou au dos d'un titre, qui est toujours 

reste en sa possession, fait foi, quoique non signee par lui, lorsqu'elle tend a etablir la liberation 

du debiteur  . Li en est de meme de l'ecriture mise par le creancier, au dos, en marge ou a la 

suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du 

debiteur  . 

وقد جرت العادة بأن يؤشر الدائن " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 1259) 

يؤشر بذلك على نسخة أصلية أخرى  ، بالوفاء الجزئى أو الكلى على سند الدين ويستبقيه فى حيازته ) الفقرة األولى ( أو بأ

 . (  977ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " لمدين ) الفقرة الثانية ( من هذا السند أو على مخالصة تكون فى يد ا

من الدائن أو من  ، أما التأشير بأى أمر آخر . ونطاق البحث هنا مقصور على تأشير الدائن ببراءة ذمة المدين  ( 1251) 

مقتفياً فى ذلك أثر فقهاء القانون الفرنسى القديم –غير أن الفقه الفرنسى يبحث عامة  . فخارج عن نطاق هذا البحث  ، المدين

 . حالة تأشير المدين بالزيادة فى التزامه أو باستحداث دين جديد فى ذمته  -(  Pothier( وبوتييه )  Boiceauمثل بواسو ) 

 ، فى سند الدين والمفروض طبعاً أن كل هذه التأشيرات مكتوبة . ثم يبحث حالة تأشير الدائن باستحداث دين فى ذمته هو 

 . وأنها غير موقعة وإال كانت دليال كامال ال محل ألفراده بالذكر 

بين  ، ومن بعده بوتييه ، فقد ميز فى صددها بواسو ، أما حالة تأشير المدين بالزيادة فى التزامه أو باستحداث دين جديد فى ذمته

كأن كان إقراراً بفوائد لاللتزام  ، االلتزام األصلى الثابت فى السندفرضين : ) أوال ( إذا كان االلتزام الجديد ليس إال ملحقاً ب

األصلى أو تعهداً بدفع االلتزام األصلى فى ميعاد معين أو على أقساط محددة أو قبوال لشرط فاسخ أو لشرط جزائى أو 

 ، كون تأشير المدين حجة عليهفعندئذ ي ، اعترافاً بغضافة إلى االلتزام األصلى جدت بعد نشوء هذا االلتزام أو نحو ذلك
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د الدين سلمه سن
 (1251 )

 . . على أن هذا ال يمنع من أن يكون التأشير ببراءة ذمة المدين من الدين كله 

( التأشير على سند أو مخالصة  1. )  ( التأشير على سند فى يد الدائن 2وقد رأينا أن نص التقنين الجديد يميز بين حالتين : ) 

 . . فنبحث كال منهما فى يد المدين

 شير على سند فى يد الدائنالتأ -المطلب األول

 ، شرطان : شرطان : يشترطن حتى تتوافر الحجية للتأشير على سند فى يد الدائن - 149

 . ( أن يبقى السند دائماً فى حيازة الدائن 1. )  ( أن يكون هناك تأشير ببراءة ذمة المدين على سند الدين 2)  

 سند الدين  تأشيرة ببراءة ذمة المدين على –الشرط األول  - 151

، فى صورة للسند أو فى ورقة مستقلة  . فإذا كتب فى روق أخرى غير هذا السند : يجب أن يكون التأشير مكتوباً فى سند الدين ذاته

. فالتأشير ببراءة ذمة المدين فى  ، ويطالب المدين بمقتضاه . ذلك أن أصل السند هو الذى يحتج به الدائن ، لم تقم قرينة الوفاء عنه

ذا األصل بالذات يمنع الدائن أن يبرز السند لمطالبة المدين به دون أن يكون التأشير ببراءة ذمة المدين ثابتاً فى نفس السند الذى ه

، ثم يطالب المدين  ، فإنه يسهل على الدائن إخفاء هذه أو تلك . أما إذا كتب التأشير فى صورة للسد أو فى ورقة مستقلة عنه يطالب به

. ومن هنا تقوم قرينة  . ولهذا يحرض المدين على أن يكون التأشير فى سند الدين ذاته سند األصلى وهو ال يحمل أى تأشيربمقتضى ال

 . الوفاء

، فى ذيله أو على هامشه أو فى ظهره أو فى أى مكان آخر  ويكتب التأشير فى أى مكان من السند
 (1257 )

 . 

                                                                                                                                                                    

) ثانيا ( إذا كان االلتزام الجديد مستقال كل  . وينسحب التوقيع الذى يحمله االلتزام األصلى على هذا االلتزام الملحق 

 فعندئذ يكون تأشير المدين بهذا االلتزام الجديد ليس بحجة عليه ألنه غير ، االستقالل عن االلتزام األصلى وال عالقة له به

 . ويصح على كل حال أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ما دام مكتوباً بخط المدين  ، ويحتمل أن يكون مشروعاً لم يتم ، موقع منه

ال يكون حجة على المدين  ، إذا كان مكتوباً بخط الدائن ال بخط المدين ، فى الفرضين المتقدمين ، وغنى عن البيان أن التأشير

 . إطالقاً 

ألن الحالة األخيرة ورد فى شأنها  ، شير الدائن باستحداث دين فى ذمته هو فال تقاس على حالة تأشيره ببراءة ذمة المدينوأما حالة تأ

ما دام  ، ومن ثم ال يكون التأشير فى الحالة األولى إال مبدأ ثبوت بالكتابة . نص خاص استثنائى فال يجوز القياس عليها 

 . وليس فى هذا إال تطبيق للقواعد العامة  ، مكتوباً بخط الدائن

وال يجوز القياس على الحكم المنصوص عليه  . وفى مصر تطبق القواعد العامة فى هذه الحاالت وغيرها مما لم يرد فيه نص خاص 

ومن ثم  . د فيهما ألن هذه المادة نص استثنائى ال يجوز تطبيقه فى غير الحالتين اللتين ور ، من التقنين المدنى 955فى المادة 

وقد  . ويصح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان بخطه  ، ال يكون التأشير غير الموقع حجة على من صدر منه هذا التأشير

ثم إن هذه الحجية ال تتوافر إال إذا قصد من التأشير " جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

أما ما عدا ذلك مما يؤشر به على سند الدين فال تكون له حجية فى اإلثبات إال فى حدود القواعد  ، براءة ذمة المدين إلى إثبات

 . (  959ص  9العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 1الرومبيير  – 119فقرة  15ديمولومب  – 195بونييه فقرة  – 1597فقرة  – 1591فقرة  5) أنظر فى هذه المسألة بودرى وبارد 

 – 119األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات فقرة  – 159الموجز للمؤلف فقرة  – 911فقرة  25لوران  – 1فقرة  2991م 

 . (  211األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة  – 291األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 

كان التأشير حجة عليه  ، ولكنه أضاف إلى ذلك أن المدين شغل ذمته بدين آخر له ، مدينهذا وإذا أشر الدائن بما يفيد براءة ذمة ال

بل يجب على الدائن بالرغم من  ، وال يكون حجة له بالنسبة إلى شغل ذمة المدين بدين آخر ، بالنسبة إلى براءة ذمة المدين

نى تشير المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى حين تقول وإلى هذا المع . هذا التأشير أن يحمل عبء إثبات هذا الدين الجديد 

إذ من  ، وال يجوز أن ينهض دليال لصالحه على وجه اإلطالق ، ويراعى أن التأشير تقتصر حجيته على الدائن وحده" : 

 . (  959ص  – 975ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " الممتنع أن يصطنع دليال لنفسه 

وقد جعل التقنين المدنى السابق فعال من تسليم سند الدين إلى المدين قرينة على الوفاء تقبل إثبات العكس ) أنظر  ( 1251) 

ولما كان تسليم سند الدين إلى المدين عمال مادياً ال يشتمل على  . من هذا التقنين (  179 - 175/  119 – 125المادتين 

وسنبحثها فى موضعها عند  ، القرينة هنا ونحن فى صدد بحث األوراق المكتوبة فقد أغفلنا الكالم فى هذه ، ورقة مكتوبة

 . الكالم فى القرائن 
 (1257 )

فحذفت هذه  ، ينص على أن التأشير يكون فى الذيل أو على الهامش أو فى الظهر –كما رأينا  –وكان المشروع التمهيدى  
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. فالتأشير بأن  ، فال يشترط لفظ معين . وأية عبارة تفيد هذا المعنى تكفى نويكون مضمون هذا التأشير هو براءة ذمة المدي

، أو أنه قام بوفاء  ، أو أنه قد تخالص ، أو أنا لمدين قد قام بالوفاء ، أو أن الدين قد انقضى ، أو أبرئت ذمة المدين قد برئت من الدين

، كل هذا يصلح أن يكون  لتى تفيد براءة ذمة المدين براءة كلية أو جزئية، أو نحن ذلك من العبارات ا ، أو بوفاء قسط معين مبلغ كذا

 . تأشيراً بالمعنى المقصود

. وكونه غير موقع من  ، وإال لصلح أن يكون دليالً كامالً دون حاجة إلى نص وال يكون التأشير موقعاً من الدائن كما قدمنا

، إذ يكون القانون قد جعل من ورقة صادرة من شخص معين دليالً كامالً  ألةالدائن هو الذى يكشف عن وجه االستثناء فى هذه المس

 . على هذه الشخص مع أن الورقة غير موقعة منه

(  159/  199. وهذا هو أيضاً حكم التقنين المدنى السابق ) م  بل ليس ضرورياً أن يكون التأشير مكتوباً بخط الدائن
 (1255 

)
فقرة أولى ( فقد اشترط أن يكون التأشير مكتوباً بخط الدائن  2991م  . أما التقنين المدنى الفرنسى ) 

 (1199 )
. ولم ير التقنين المدنى  

. ومن ثم  ، وذلك لعدم انتشار الكتابة انتشاراً كافياً  أن يضع هذا الشرط –أسوة بالتقنين المدنى المصرى القديم  –المصرى الجديد 

. ولكن إذا لم يكن من  ، ما دام السند فى حيازة الدائن كما سيأتى بل بخط المدين نفسه ، يصح أن يكون التأشير مكتوباً بخط أجنبى

، فإنه يجب على األقل أن يكون مكتوباً بإمالئه أو بموافقة منه حتى يكون صادراً عنه  الضرورى أن يكون التأشير مكتوباً بخط الدائن

 . ، حتى يثبت هو أنه كتب بغير رضائه ماً أن التأشير قد كتب برضاء الدائن. ويفرض دائ ويكون هناك محل لقيام القرينة على الوفاء

، فقد يحدث أن هذا التأشير يمحى أو يشطب  وسواء كتب التأشير بخط الدائن أو كتب بخط غيره
 (1192 )

. فهل تزول قوة  

فرنسى فى هذه المسألة ، أو هى تبقى بالرغم من ذلك؟ انقسم الفقه ال التأشير فى اإلثبات بهذا المحو أو الشطب
 (1191 )

. وقد أثيرت  

                                                                                                                                                                    

هذا وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية  . تقيد بمكان دون آخر وأصبح النص مطلباً ال ي ، العبارة فى المشروع النهائى

فهو ال  ، ويراعى أن المشروع ال يتطلب توافر أى شرط شكلى فى مثل هذا التأشير" للمشروع التمهيدى ما يأتى : 

األصلية أو  وهو ال يشترط إيراده فى مكان معين من السند أو النسخة . يشترط بيان تاريخ التحرير أو وضع توقيع الدائن 

. (  975 ص 9فقد يرد فى ذيل الورقة أو على هامشها أو فى ظهرها ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، المخالصة
 

 (1255 )
.  155الموجز للمؤلف فقرة  

 

 (1199 )
كتابة التأشير بخط  ، وهناك من الفقهاء فى فرنسا من يكتفى بأحد الشرطين . وهذا هو الرأى السائد فى الفقه الفرنسى  

أو كان التأشير بخطه ولم يكن حائزاً  ، فإذا كان الدائن حائزاً للسند ولم يكن التأشير بخطه ، الدائن أو حيازة الدائن للسند

 - 999فقرة  7( يقول به ) تولييه  112وهذا ما كان بوتييه ) االلتزامات فقرة  ، فإن هذا يكفى لقيام قرينة الوفاء ، للسند

ويعنى هذا الفريق من الفقهاء على نص التقنين المدنى الفرنسى عدم الدقة وأنه إنما أراد أن  . (  129فقرة  29نتون ديرا

بل هناك من يرى أحد الشرطين ضرورياً دون االخر : إما أن حيازة الدائن للسند دون  . ينقل رأى بوتييه فأخطأه التوفيق 

 ، وهو فى هذا يتفق مع التقنين المصرى ( 127 ص - 121 ص 1دلفنكور  كتابة التأشير بخط الدائن هو الضرورى )

 . (  9فقرة  – 2فقرة  2991 وإما أن الضرورى هو كتابة التأشير بخط الدائن دون حيازة الدائن للسند ) ماركاديه م

كما  ، قيام قرينة الوفاءوالصحيح فى الفقه الفرنسى أن كال من حيازة الدائن للسند وكتابة التأشير بخط الدائن ضرورى ل

 9فقرة  2991 م 1الرومبيير  - 27هامش رقم  115 ص 197فقرة  21هو صريح نص التقنين الفرنسى ) أوبرى ورو 

 - 155بونييه فقرة  - 199فقرة  7هيك  - 995فقرة  - 997فقرة  25لوران  - 151فقرة  - 159فقرة  15ديمولومب  -

فقرة  5بيدان وبرو  - 555 ص 2559فقرة  1بالنيول وريبير وجابولك  - 1599فقرة  5بودرى وبارد  - 199فقرة 

 . (  2هامش رقم  911 ص 2152

( كان قد جارى التقنين المدنى الفرنسى فاشترط كتابة الدائن  995 وقد رأينا أن المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد ) م

ن لجنة المراجعة حذفت شرط كتابة الدائن للتأشير بخطه فى المشروع ولك ، للتأشير بخطه وحيازته للسند فى وقت معاً 

مراعية فى ذلك أن شرط كتابة الدائن للتأشير بخطه إنما تتعين مراعاته إذا  ، النهائى واستبقت شرط حيازة الدائن للسند

ال سيما فى بلد ال  ، هذا الشرطأما إذا كان السند فى حيازة الدائن فتغنى هذه الحيازة عن  ، كان السند فى حيازة المدين

أنه كان يجدر  ، من ناحية السياسة التشريعية ، على أن هناك من الفقهاء فى مصر من يرى . تزال األمية فيه هى الغالبة 

إذ أن التأشير بخط الدائن أهم من حيازة  ، أن يكتفى بأيهما ، بعد أن استكثر الجمع بين الشرطين ، بالمشرع المصرى

فقرة  2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  - 2هامش رقم  291 لسند ) األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات صالدائن ل

. (  2هامش رقم  259 األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات ص -(  999
 

 (1192 )
أو الشطب لمنعه من  يكون على المدين ألنه هو الذى يدعى المحو ، وبخاصة المحو ، وعبء إثبات المحو أو الشطب 

. االنتفاع بقرينة الوفاء 
 

 (1191 )
وإال لكان من السهل على الدائن  ، ( إلى أن المحو أو الشطب ال يزيل قوة التأشير فى اإلثبات 112ويذهب بوتييه ) فقرة  

 م 1الرومبيير  - 112فقرة  29وتبع بوتييه فريق من الفقهاء ) ديرانتون  . والسند فى حيازته أن يمحو التأشير أو يشطبه 

ويذهب فريق آخر إلى أنه لما كانت العادة أن الدائن يكتب التأشير ببراءة  . (  912فقرة  25لوراءن  - 29فقرة  2991



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ويبدو أن التأشير الممحو أو المشطوب يجب أن يبقى حافظاً لقوته فى  المسألة فى لجنة المراجعة فرؤى تركها للقواعد العامة

ر قائمة . والدائن هو الذى يثبت أن القرينة فى الحقيقة غي ، فتقوم قرينة الوفاء بالرغم من المحو أو الشطب اإلثبات
 (1199 )

، بأن يثبت  

. ولو قلنا  ، فمحا التأشير تبعاً لذلك ، كأن يكون قد كتب التأشير مقدماً متوقعاً الوفاء فلم يتم أن المحو أو الشطب كان بسبب مشروع

سنده بيده وفى ، لسهل على الدائن بعد التأشير ببراءة ذمة المدين فى  ، وبأن التأشير تزول قوته بالمحو أو الشطب بالرأى اآلخر

حيازته أن يمحو هذا التأشير أو يشطبه 
 (1195 )

 . 
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. فإذا كان قد  ، لم يخرج قط من حيازته : ويجب حتى تقوم قرينة الوفاء أن يكون سند الدين الذى يحمل التأشير باقياً فى يد الدائن 

وقد رأينا أنه ال يشترط فيه أن يكون بخط  –، إذ يحتمل أن التأشير  ، منع ذلك من قيام قرينة الوفاء ة واحدةخرج من حيازته ولو لحظ

. فإذا ما استرد الدائن  قد كتب بخط أجنبى أو بخط المدين نفسه فى هذه اللحظة بالذات التى خرج فيها السند من حيازة الدائن –الدائن 

، وقد رأينا أنهما ال يزيالن قرينة الوفاء  فى التأشير إال المحو أو الشطب، لم تبق له حيلة  حيازة السند
 (1199 )

 . 

أن يكون التأشير بخط  –كما رأينا  –، وهو فى الوقت ذاته ال يشترط  وقد كان التقنين المدنى السابق ال يشترط هذا الشرط

 ، تجرى على الوجه اآلتى : ، وقد سبق ذكرها من هذا التقنين 159/  199. فقد كانت المادة  الدائن

، إال إذا أثبت الدائن  " التأشير على سند الدين بما يفيد براءة المدين منه يكون حجة على الدائن ولو لم يكن ممضى منه 

خالف ذلك 
 (1191 )

ن ال . فكا . ومن ثم كان الخطر كبيراً فى ظل هذا التقنين السابق من قيام قرينة الوفاء على غير أساس من الواقع " 

. والظاهر أنه كان يكفيه فى ذلك أن يثبت أن السند قد خرج من حيازته  يبقى أمام الدائن إال دحض القرينة بالدليل العكسى بعد قيامها

، حتى ينتقل عبء اإلثبات إلى المدين ليثبت أن التأشير لم يكتب فى اللحظة التى خرج منه سند الدين من حيازة الدائن  فترة من الزمن
 (1191 )

، فالعبرة بتاريخ خروج السند من حيازة الدائن لمعرفة  . ولما كان التقنين الجديد قد استحدث شرط بقاء السند فى حيازة الدائن 

                                                                                                                                                                    

رض فيه أن الدائن بعد أن كتب فشطب هذا التأشير بعد كتابته يجدر أن يفت ، ذمة المدين على السند قبل استيفاء الدين

وهذا بخالف  . وعلى المدين إذا ادعى العكس أن يثبته  ، التأشير لم يستوف الدين من المدين فمحا التأشير تبعاً لذلك

فيفترض وقوع الوفاء بالرغم من  ، فإن العادة أال يحصل هذا التأشير إال بعد تمام الوفاء ، التأشير بالوفاء فى ورقة منزلية

ديمولومب  - 199بوتييه فقرة  - 991فقرة  7تولييه  - 12هامش رقم  111 ص 21التأشير أو شطبه ) أوبرى ور  محو

. (  1599فقرة  5بودرى وبارد  - 192فقرة  15
 

 (1199 )
بل هو يثبت أن القرينة لم تقم أصالً لعدم توافر شرط من شروط  ، هو هنا ال يدحض القرينة بالدليل العكسى بعد قيامها 

. قيامها 
 

 (1195 )
 2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  –مكررة  291انظر فى هذا المعنى األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  

فما  ، ليس من الصواب القطع بداللة الشطب فى هذه الحالة" ويذهب األستاذ عبد المنعم فرج الصدة إلى أنه  - 991فقرة 

) اإلثبات " فيجب أن يترك األمر لتقدير القاضى  ، لكل منهما ما يبرره ، اران متعارضاندام المسألة يسيطر عليها اعتب

. (  251 ص 25فقرة 
 

 (1199 )
وال يعتبر السند قد خرج من حيازة الدائن إذا هو انتقل إلى وكيل له أو إلى مودع عنده أو إلى مدير ألعماله أو إلى دائن  

أما إذا انتقل إلى المدين نفسه لسبب أو  . مرتهن أو إلى شخص عهد إليه فى تحصيل قيمته و فى تقديمه إلى القضاء 

فإن حيازة السند فى هذه الحالة تكون قد  ، سه قبل الوفاء فكتبه ولم يقم بالوفاءكأن سلم إليه ليكتب التأشير بنف ، آلخر

 م 1الرومبيير  - 199فقرة  15ولكن الدائن هو الذى يقع عليه عبء إثبات ذلك كما سنرى ) ديمولومب  ، انقطعت

 ص 215إلثبات فقرة األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى ا - 1592فقرة  5بودرى وبارد  - 112 ص - 125 ص 2991

252  ) .
 

 (1191 )
فالتقنين المدنى  . ونرى من ذلك أن التقنين المدنى الجديد هو وسط ما بين التقنين المدنى السابق والتقنين المدنى الفرنسى  

المدنى والتقنين  . والتقنين المدنى الفرنسى يشترط االثنين معاً  . السابق كان ال يشترط ال حيازة السند وال خط الدائن 

. الجديد يشترط حيازة السند دون خط الدائن 
 

 (1191 )
وهذان الشرطان ) أى التأشير بخط الدائن وبقاء السند فى حيازته " وقد حاء فى الموجز للمؤلف فى هذا الصدد ما يأتى :  

يخرج من  فيكون التأشير بخط الدائن ولكن السند لم ، وقد يتوافر أحدهما دون اآلخر . (غير ضروريين فى مصر 

 ، فهو حجة عليه ألن السند لم يخرج من حيازته ، وهنا أيضاً ما دام التأشير صادراً من الدائن ولو لم يكن بخطه ، حيازته

فيكون التأشير بغير خط  ، وقد ال يتوافر أى شرط من الشرطين المتقدمين . فمفروض أن التأشير الصادر منه تم بموافقته 

فهو حجة عليه حتى فى  ، ولكن ما دام التأشير صادراً منه ولو لم يكن بخطه ، الدائن ويكون السند قد خرج من حيازته

وإن كان دحض  ، كما يملك هذا فى الفروض األخرى المتقدمة ، له أن يدحض القرينة بإثبات العكس . هذا الفرض 
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،  ، فالتقنين القديم هو الذى يسرى 2555من أكتوبر سنة  29. فإن كان السند قد خرج من حيازة الدائن قبل يوم  القانون الذى يسرى

. وإن كان السند قد خرج من حيازة الدائن فى تاريخ  سند من حيازة الدائن أن تقوم قرينة الوفاء وفقاً لهذا التقنينوال يمنع خروج ال

 . ، وتسقط قرينة الوفاء ، فالتقنين الجديد هو الذى يسرى 2555من أكتوبر سنة  29غير سابق على 

. فإذا ادعى هذا أنه  اً أن السند لم يخرج من حيازة الدائن، يفترض دائم وفى جميع األحوال التى يسرى فيها التقنين الجديد

. وعلى هذا الوجه يتيسر إثبات واقعة مطلقة كالواقعة التى نحن بصددها  ، فعليه عبء إثبات ذلك خرج من حيازته فى أية لحظة
 (

1197 )
، ولم يقتصر على  ام قرينة الوفاء. وإذا تمكن الدائن من إثبات أن السند خرج من حيازته فإنه يكون بذلك قد أثبت عدم قي 

دحضها بالدليل العكسى بعد قيامها 
 (1195 )

 . 

 حجية التأشير على السند إذا توافر الشرطان  - 152

. ولكن قبل أن نعرض لهذا النص  من التقنين المدنى نصاً خاصاً يقرر حجية هذا التأشير 955: وردت الفقرة األولى من المادة 

، نبادر إلى القول إن التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين قد تكون له حجية معينة إذا طبقت القواعد العامة فى  الخاص

، ولو لم يتوافر  . أمكن أن يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ضده . فهو إذا كان مكتوباً بخط الدائن ر عن هذا النص الخاصاإلثبات بقطع النظ

. مثل ذلك أن يكتب الدائن بخطه التأشير ببراءة ذمة المدين فى ورقة مستقلة عن سند الدين أو فى  فيه الشرطان اللذان تقدم ذكرهما

. ففى هذه األحوال ال يكون  ب هذا التأشير بخطه فى سند الدين ذاته ولكن يخرج هذا السند من حيازته، أو أن يكت صورة لهذا السند

، ما دام أنه مكتبو بخط  . ولكن هذا التأشير ، ألن الشرطين اللذين تطلبهما القانون فى ذلك لم يتوافرا التأشير دليالً كامالً ضد الدائن

كتابة يستكمله المدين بالبينة أو بالقرائن ليثبت أنه قد وفى الدين ، يصح اعتباره مبدأ ثبوت بال الدائن
 (1129 )

 . 

، وال حاجة  ، فإن التأشير على سند الدين يكون حجة كاملة على الدائن أما إذا توافر الشرطان على النحو الذى تقدم ذكره

، فهو الذى عليه أن يدحض قرينة الوفاء  ال على المدين. ويقع عبء اإلثبات هنا على الدائن  للمدين باستكمالها ليثبت أنه وفى الدين

 . ، فإذا لم يدحضها بالدليل العكسى فقد تم للمدين إثبات أنه قد قام بوفاء الدين التى قامت باستيفاء التأشير لشرطيه

من القول بأن هذه  . وال يمنع ذلك ، هى هذا التأشير ذاته وعندنا أن حجية التأشير تقوم على أساس ورقة عرفية غير موقعة

. فإذا نحن قلنا إن القرينة هنا قرينة  ، وهى قرينة قابلة إلثبات العكس الورقة العرفية يستخلص القانون منها قرينة على وفاء الدين

العرفية . فجميع األوراق  ، فال تعارض ما بين القولين ، وقلنا إنها فى الوقت ذاته تقوم على ورقة عرفية غير موقعة قانونية بسيطة

هى فى هذا الوضع : أوراق عرفية غير موقعة تستخلص منها قرائن  –دفاتر التجار واألوراق المنزلية وغيرها  –غير الموقعة 

قانونية بسيطة 
 (1122 )

 . 

أشير . وكان الت ، استخلصت منه قرينة قانونية بسيطة على وفاء المدين بالدين فمتى وجد التأشير على سند الدين مستوفياً لشرطيه

. ذلك أن علة االعتداء بهذا التأشير هى أن الدائن يقر فى سند الدين ذاته أن استوفى  ، ولكنها حجة قابلة للدحض حجة على الدائن

                                                                                                                                                                    

" ثم جاء فى حاشية عن قرينة براءة ذمة المدين فى الفرض األخير ما يأتى :  . " هل القرينة فى الفرض األخير أس

فما دام  ، وقرينة براءة المدين فى هذا الفرض قائم على الوجه اآلتى : المفروض أن الدائن يحتفظ بسند الدين فى حيازته

,إذا  . فالمفهوم أن هذا كله قد تم بموافقته  ، نقد تركه يخرج من حيازته وسمح للغير أن يؤشر عليه بما يفيد براءة المدي

أمكن الرد على ذلك بأنه كان من األيسر  ، قيل يحتمل أن التأشير قد تم بغير علمه من شخص أراد أن يفقد السند قيمته

 ، اهوإذا قيل يحتمل أن يكون السند قد خرج من حيازة الدائن دون رض . على هذا الشخص أن يمزق السند أو أن يخفيه 

 2وهامش رقم  119 ص 155) الموجز فقرة " فالرد أن مثل هذا االحتمال هو الذى جعل القرينة قابلة إلثبات العكس 

 ) .
 

 (1197 )
هامش رقم  257 األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص - 715فقرة  9دى باج  - 1592فقرة  5بودرى وبارد  

2  .
 

 (1195 )
. مناه فى شأن محو التأشير أو شطبه وقد رأينا نظيراً لذلك فيما قد 

 

 (1129 )
على أن تخلف أحد الشرطين المتقدمين ال " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

 . فللمدين مثالً أن ينتفع منه بوصفه مبدأ ثبوت بالكتابة متى كان محرراً بخط الدائن  . يجعل التأشير خلواً من كل فائدة 

) مجموعة األعمال " ألنه ال يعدو أن يكون تطبيقاً للقواعد العامة  ، ولم ير وجه للنص صراحة على هذا الحكم

. (  975 ص 9التحضيرية 
 

 (1122 )
فهى إذن بمنزلة األوراق الموقعة من حيث إنها ليست فى حاجة إلى  . ة وهى بهذه المثابة دليل كامل ولو أنها غير موقع 

ولكنها تخالف األوراق الموقعة فى أنه يجوز إثبات  . وهى أيضاً كاألوراق الموقعة يجوز إثبات عكسها  . أن تستكمل 

. ل عكسها بجميع الطرق دون أن تشترط الكتابة فى هذا اإلثبات وسنعود إلى هذه المسألة بعد قلي
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 الفهرس العام

، وهذا اإلقرار هو بمثابة " إقرار غير قضائى ال يمكن استبعاده من السند الذى يتقدم به الستيداء حقه "  حقه
 (1121 )

. ولكن يجوز مع  

. وتورد المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى مثالً لذلك فيما " لو سلم الدائن السند لوكيل  اإلقرار غير مطابق للواقعذلك هذا 

، ويقوم هذا برده إليه بما سبق أن دون فيه من  ، فهو يؤشر على هذا السند بالتخالص قبل أن يسلمه لوكيله فوضه فى استبقاء الدين

مدين عن الوفاء عند المطالبة تأشيرات فيما إذا تخلف ال
 (1129 )

. فيرجع سند الدين فى هذه الحالة وهو يحمل تأشير الدائن ببراءة ذمة  

. ومن أجل ذلك  . ومن ذلك نرى أن القرينة هنا قد يقوم من الواقع دليل على عكسها ، دون أن يكون الدائن قد استوفى الدين المدين

حجيتها قابلة للدحض ، جعل  عندما أقام القانون هذه القرينة
 (1125 )

، أن يقيم  ، بالرغم من التأشير ببراءة ذمة المدين . فيجوز للدائن 

 . ، أى على أن ذمة المدين ال تزال مشغولة بالدين الدليل على العكس

، فإن  كتابة. وال يعترض عليه أنه يثبت ما يخالف الكتابة بغير ال ، حتى بالبينة أو بالقرائن وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق

التأشير الذى يثبت عكسه هنا هو ورقة عرفية غير موقعة يجوز إثبات عكسها بجميع الطرق 
 (1129 )

 . ، وسيأتى تفصيل ذلك 

                                                 
 (1121 )

. (  975 ص - 977 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ) مجموعة األعمال التحضيرية  
 

 (1129 )
.  975 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (1125 )
وقد نهج المشروع فى إباحة إقامة الدليل " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

( مراعياً فى ذلك أن تأشير الدائن ال يعتبر  595 ( والتقنين المراكشى ) م 159/  199 العكسى نهج التقنين الراهن ) م

) مجموعة األعمال " بل يكون لهذا الدائن أن يثبت أن ما أشر به قد صرد عن غلط منه  ، قرينة قاطعة على براءة الذمة

 . (  959 ص 9التحضيرية 

لذلك يميز الفقه فى فرنسا  . ( فلم يصرح بجواز إثبات العكس كما فعل التقنين المصرى  2991 دنى الفرنسى ) مأما التقنين الم

فيجيز إثبات عكس ما جاء فى  –حالة التأشير على سند الدين وهو فى حيازة الدائن  –بين الحالة التى نحن بصددها 

 م 1الرومبيير  - 19رقم  111ص  21ة ) أوبرى ورو التأشير بجميع الطرق ألن التأشير ورقة عرفية غير موقع

بالنيول وريبير  -+ 159فقرة  5بودرى وبارد  - 115فقرة  7هيك  - 191فقرة  15ديمولومب  - 5فقرة  2991

وحالة التأشير على نسخة أصلية لسند  -(  719فقرة  9دى باج  - 2152فقرة  5بيدان وبرو  - 2559فقرة  1وجابولد 

فينقسم فى شأنها : فريق يقول بجواز إثبات عكس ما جاء فى التأشير  ، مخالصة وهى فى حيازة المدين الدين أو على

 - 191فقرة  15بجميع الطرق كما فى الحالة السابقة ألن التأشير ال يزال ورقة عرفية غير موقعة ) ديمولومب 

وفريق آخر يذهب إلى أن التأشير  ، ( 1591فقرة  5بودرى وبارد  - 115فقرة  7هيك  - 5فقرة  2991 م 1الرومبيير 

يكسب طابعاً تعاقدياً إذ هو وضع اشترك فى  ، بحم أنه بخط الدائن وهو فى الوقت ذاته فى حيازة المدين ، فى هذه الحالة

و ) فأضفيا عليه صيغة السند الموقع كما يقول أوبرى ور ، األول بخطه والثانى بحيازته ، إقامته كل من الدائن والمدين

revet, en quelque sorte, le caractere d'un acte proprement ) ،  ومن ثم ال يجوز إثبات ما يخالفه إال

بالنيول وريبير  - 2151فقرة  5بيدان برو  - 19هامش رقم  111 ص 197فقرة  21بالكتابة ) أوبرى ورو وبارتان 

. (  719فقرة  9دى باج  - 2559فقرة  1وجابولد 
 

 (1129 )
هامش  257 ص" أصول األثبات " فى كتابة  ، ويذهب األستاذ سليمان مرقس - 119 ص 155الموجز للمؤلف فقرة  

وإنما هو  ، إلى أن النص الخاص بالتأشير على سند الدين ال يقتصر على إنشاء قرينة قانونية على البراءة"  ، 1رقم 

 ، وإذن تسرى على التأشير قواعد حجية الورقة العرفية الموقعة . ’ يعطى هذه الكتابة غير الموقعة قيمة الكتابة الموقع

على أن يكون ذلك بالكتابة أو بما يقوم مقامها أو بالبينة والقرائن فى األحوال التى يوجد  ، فيجوز إثبات عكس ما تضمنه

 . ه من الكتاب ذات 971 ص - 919 ص 191انظر أيضاً فقرة  . " فيما ما يسوغ اإلثبات بها استثناء 

إلى منزله الورقة الموقعة, ولكن يبقى  ، وهو تأشير غير موقع ، وال ضير من القول بأن المشرع رفع التأشير ببراءة ذمة المدين

" الدليل الكتابى " ويرجع ذلك إلى تحديد ما هو المقصود بعبارة  . التأشير مع هذا قابالً إلثبات العكس بجميع الطرق 

فيما يخالف أو " عندما يقرر هذا النص أنه ال يجوز اإلثبات بالبينة  ، التقنين المدنى المصرى من 529الواردة فى المادة 

ال ورقة غير  ، وفى رأينا أن المقصود بالدليل الكتابى هنا هو ورقة عرفية موقعة . " يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى 

 . وهذا هو ما استقر عليه الفقه والقضاء فى مصر وفى فرنسا  . موقعة ولو ارتفعت إلى منزلة الورقة العرفية الموقعة 

( قد أورد القاعدة التى  2952 والسبب فى إجماع الفقه والقضاء فى فرنسا على هذا الرأى أن التقنين المدنى الفرنسى ) م

 . يد على النصاب المعين تقضى بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلى بالكتابة فى نفس النص الذى أوجب الكتابة فيما يز

فوضح من هذا أن الكتابة التى ال يسمح بإثبات  . ما فى ذلك من شك  ، فالكتابة التى عناها فى الحالتين هى الكتابة الموقعة

ولم يرد المشرع المصرى بتاتاً أن يحيد عن هذا المبدأ فهو  . ما يخالفها إال بالكتابة إنما هى الكتابة الموقعة دون غيرها 

" قد قصد دون ريب " فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى " اإلثبات بالبينة  592ندما منع فى المادة ع

كما يستخلص ذلك ضمناً  ، الورقة العرفية الموقعة المطلوبة فى إثبات ما تزيد قيمته على عشرة جنيهات" بالدليل الكتابى 

أن المشرع المصرى قصد مغايرة القواعد الجوهرية فى  ، جرد تحوير لفظىلم ، وال يمكن القول .  599من نص المادة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 التأشير على سند أو مخالصة فى يد المدين - المطلب الثانى

 شرطان  - 153

( أن يكون هناك بخط  2، شرطان : )  المدين ، حتى تتوافر الحجية للتأشير على سند أو مخالصة فى يد : يشترط هنا أيضاً 

( أن تقع نسخة السند أو المخالصة فى  1الدائن تأشير ببراءة  ذمة المدين على نسخة أصلية أخرى لسند الدين أو على مخالصة ) 

 . حيازة المدين

 مدين :تأشير بخط الدائن على نسخة أصلية للسند أو على مخالصة بباءة ذمة ال –الشرط األول  - 154

.  يجب أن يكون التأشير هنا مكتوباً إما فى نسخة أصلية لسند الدين تكون بيد المدين وإما فى مخالصة يحتفظ بها المدين 

. ويفهم من  ( كسند الدين ذاته original، بل هى أصل )  ( للسند copie( لسند الدين ليست صورة )  doubleوالنسخة األصلية ) 

. وفى هذه النسخة األصلية األخرى التى بيد  من نسختين أصليتين إحداهما بيد الدائن واألخرى بيد المدينذلك أن سند الدين كتب 

. وفى هذا المعنى تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : " ويراعى أن المشروع قد عنى فى النص  المدين يقع تأشير الدائن

، وإنما شفعت هذه الكلمة بنعت أصلية " تعييناً  ها مجرد صورة أخرى من سند الدين، فليس يقصد ب باستظهار ما يقصد بكلمة نسخة

لداللة المقصود " 
 (1121 )

. غنى عن البيان أن عبارة " النسخة األصلية " قد تسربت إلى التقنين المصرى من التقنين المدنى  

. فقى عقد البيع توجد  ، إذ يشترط هذا التقنين األخير أن يكون سند العقد الملزم للجانبين من نسخ أصلية متعددة كما رأينا الفرنسى

، أشر البائع فى نسخة المشترى ببراءة  . فإذا دفع المشترى قسطاً من الثمن المشترى نسخة من العقد فى يد الباع ونسخة أخرى فى يد

، بل كان النص موجوداً كما رأينا فى  . وهذا ما يقع أيضاً فى مصر بحكم الضرورة ال بمقتضى النص ذمة المدين من هذا القسط

، بل على مخالصة  ال على النسخة األخرى لسند الدين ، . ويصح أن يقع التأشير المشروع األول الذى سبق المشروع التمهيدى

أعدت لتسجيل ما يقوم المدين بدفعه واحتفظ بها المدين إثباتاً لهذا الوفاء 
 (1121 )

 . 

، وأمكن اعتبار  مستقلة عن نسخة السند $ 999$ ويتبين من ذلك أن التأشير إذا وقع على صورة للسند أو على رقة أخرى 

، كان التأشير صحيحاً وقامت قرينة الوفاء  الصة أعدت لتسجيل ما يقوم المدين بدفعههذه أو تلك بمثابة مخ
 (1127 )

 . 

، وذلك كله  ، وال يكون موقعاً عليه من الدائن ، وبأية عبارة تفيد معنى براءة الذمة ويكتب التأشير فى أى مكان من الورقة

 . نعلى النحو الذى قدمناه فى التأشير على سند فى حيازة الدائ

، وهذا على خالف ما قررناه فى التأشير على سند فى حيازة الدائن من جواز أن  ولكن التأشير هنا يجب أن يكون بخط الدائن

، بل إن هذا التقنين يشترط كما رأينا أن  ( 2991. وهذا هو أيضاً حكم التقنين المدنى الفرنسى ) م  يكون هذا التأشير بخط غير خطه

. أما التقنين المدنى المصرى  ، سواء وقع على سند فى حيازة المدين أو قع على سند فى حيازة الدائن دائماً بخط الدائنيكون التأشير 

، وقد ترك  ، إال التأشير على سند فى حيازة الدائن 159/  199، عندما أورد المادة  السابق فاألرجح أنه لم يكن يدخل فى حسابه

 . ، وسنعود إلى هذه المسألة بعد قليل فى حيازة المدين تسرى عليه القواعد العامةالتأشير بخط الدائن على سند 

، إذا لو سمح القانون أن يكون التأشير بخط غير  واشتراط أن التأشير على سند فى حيازة المدين يكون بخط الدائن أمر واضح

، فتقوم قرينة الوفاء على غير أساس من  رة اإلبراء، أن يستكتب أى شخص عبا ، والسند فى حيازته ، لسهل على المدين الدائن

 . . فقوة القرينة إذن هى فى أن التأشير باإلبراء قد كتب بيد الدائن واحتفظ به المدين الواقع

، وجب على المدين أن يلجأ إلى إجراءات تحقيق الخطوط إلثبات أن التأشير بخط الدائن  وإذا أنكر الدائن خطه
 (1125 )

. فإذا  

، جاز للدائن بعد هذا أن يسلك طريق الطعن بالتزوير  ذلك ما ثبت
 (1119 )

 . 

                                                                                                                                                                    

. اإلثبات التى نقلها عن المشروع الفرنسى 
 

 (1121 )
.  977 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (1121 )
فال  ، الدين( يشترط أن يقع التأشير على النسخة األصلية األخرى لسند  519 ويالحظ هنا أن التقنين المدنى العراقى ) م 

يختلف هذا التقنين عن التقنين  ، كما قدمنا ، وفى هذا وحده . يجوز أن يقع على مخالصة أو على أية ورقة أخرى 

. المصرى 
 

 (1127 )
بأن تعدد  ، أما إذا أشر البائع ببراءة ذمة المشترى على نسخة أصلية لعقد البيع ليست فى يده وال فى يد المشترى 

فإن التأشير فى هذه الحالة ال يكون صحيحاً لوقوعه فى سند  ، المشترون وكان التأشير على نسخة ثالثة فى يد مشتر آخر

ولكنه ما دام مكتوباً بخط الدائن يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة )  .  . ليس فى حيازة الدائن وال فى حيازة المدين 

. (  25قم هامش ر 119 ص 21أوبرى ورو 
 

 (1125 )
. موقعة كانت أو غير موقعة  ، ذلك أن إجراءات تحقيق الخطوط تقبل فى جميع األوراق العرفية 

 

 (1119 )
.  299 وص 2هامش رقم  251 األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فال يمكن حمل المحو أو  . ذلك أن السند موجود فى حيازة المدين ، زالت قوته فى اإلثبات وإذا محى التأشير أو شطب

احتفظ بالسند فى يده والتأشير فيه ممحو  ، وقبل منه المدين ذلك بأن ، فمحا الدائن التأشير أو شطبه الشطب إال على أن الوفاء لم يتم

أو مشطوب 
 (1112 )

، فقد تقدم أن الفقه الفرنسى  . وهذا بخالف ما رأيناه فى المحو أو الشطب عندما يكون السند فى حيازة الدائن 

 . ، ورجحنا الرأى القائل بأن المحو أو الشطب ال يزيل قوة اإلثبات التى للتأشير منقسم فى هذه المسألة

 وقوع نسخة السند أو المخالصة فى حيازة المدين : –الشرط الثانى  - 155

. ولكن ال يشترط هنا أن تكون  واألصل أن نسخة السند أو المخالصة التى أشر عليها الدائن بخطه تكون فى حيازة المدين

. ذلك أن التأشير يجب أن يكون بخط  ، بل يكفى أن تكون قد وقعت فى حيازته ولو خرجت بعد ذلك من يده باقية دائماً فى حيازته

. ومتى قامت القرينة على  ، فوقوع هذا التأشير بخط الدائن فى حيازة المدين ولو لحظة واحدة يكفى لقيام قرينة الوفاء الدائن كما قدمنا

 . ، كان للدائن أن يدحضها كما سنرى هذا الوجه

. فيكون بذلك قد أثبت أنها قد وقعت فى  الدائن بخطه ليحتج بها والذى يقع عادة أن المدين يبرز الورقة التى تحمل تأشير

، فعليه أن يثبت أنها وقعت فى حيازته وقتاً ما  ، واستطاع أن يحصل على أمر بتقديمها فقدمت . أما إذا لم تكن الورقة فى يده حيازته

 . حتى تقوم قرينة الوفاء

 حجية التأشير إذا توافر الشرطان  - 156

  ً ،  ، له حجية معينة إذا طبقت القواعد العامة فى اإلثبات ، ولو لم يتوافر شرطاه نبادر إلى القول إن هذا التأشير هنا أيضا

، ولو لم  . فهو ما دام مكتوباً بخط الدائن يصح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة من التقنين المدنى 955بقطع النظر عن نص المادة 

. مثل ذلك أن يكتب التأشير فى نسخة أصلية ثالثة ليست فى حيازة الدائن وال فى حيازة  األخرىيتوافر فيه ما قدمناه من الشروط 

. ففى هذه األحوال ال  ، أو نحو ذلك ، أو أن يعجز المدين عن إثبات أن الورقة التى كتب فيها التأشير قد وقعت فى حيازته المدين

 . أ ثبوت بالكتابة يستكمل بالبينة أو بالقرائن، ولكن يصح أن يكون مبد يصلح التأشير دليالً كامالً 

، وال حاجة للمدين باستكماله  ، فإن التأشير يكون دليالً كامالً ضد الدائن أما إذا توافر الشرطان على النحو الذى تقدم ذكره

أساس ورقة عرفية غير . وحجية التأشير تقوم هنا أيضاً على  955، وذلك بمقضتى نص خاص هو نص المادة  ليثبت أنه وفى الدين

 . ، على النحو الذى قدمناه فى التأشير على سند فى حيازة الدائن موقعة هى هذا التأشير ذاته

، وقد ترك الورقة التى تحمل التأشير فى يد  ثم إن علة االعتداد بالتأشير هنا هى أن هذا التأشير قد كتب بخط الدائن نفسه

. فالتأشير فى هذه الحالة " يكون فى الواقع  لحة فى االحتجاج بها قرينة على أنه استوفى الدين، فتركه إياها فى يد من له مص المدين

بمثابة مخالصة تبقى فى يد المدين " 
 (1111 )

ً  . ولكن هذه القرينة  ، قد يقوم من الواقع دليل على عكسها  ، هنا أيضا
 (1119 )

. فقد  

،  " أن يكون الدائن قد سلم المخالصة لوكيل مفوض فى استيفاء الدين –ى كما تقو المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيد –يتصور 

، فالمفروض أن الدائن  ولما كان من واجب مثل هذا الوكيل أن يرد إلى الموكل المخالصة التى تسلمها إذا لم يتم له استيفاء الدين

                                                 
 (1112 )

الموجز  - 2151فقرة  5و بيدان وبر - 715فقرة  9دى باج  - 1599فقرة  5بودرى وبارد  - 191فقرة  29ديرانتون  

 2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  -مكررة  291األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  - 159للمؤلف فقرة 

.  255 ص 219األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات فقرة  -مكررة  991فقرة 
 

 (1111 )
. (  975 ص 9ل التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ) مجموعة األعما 

 

 (1119 )
وقد كان المشروع األول الذى سبق المشروع التمهيدى يميز بين حالة التأشير على سند فى حيازة الدائن فيجعل التأشير  

من هذا  25 وحالة التأشير على سند فى حيازة المدين فيجعل التأشير غير قابل إلثبات العكس ) م ، قابالً إلثبات العكس

فى إثبات عكس التأشير على  ، ولعل المشروع قد تأثر فى ذلك بأن فريقاً من الفقهاء الفرنسيين ال يسمحون . المشروع ( 

بل يشترطون أن يكون اإلثبات بالكتابة على النحو الذى بيناه  ، بأن يكون اإلثبات بجميع الطرق ، سند فى حيازة المدين

سواء كان إثبات العكس بجميع الطرق  ، أمر يختلف عن قابلية التأشير إلثبات العكس فى ذاتهوواضح أن هذا  . فيما تقدم 

عبارة  . (  159 ص 1وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ) المذكرة اإليضاحية  . أو كان بطرق معينة 

مشروع التمهيدى ( لم يفرق بين حجية القرينة فى لن التقنين الجديد ) وكذلك ال ، وهى عبارة خاطئة . تردد هذا التمييز 

فكلتا القرينتين قابلة إلثبات  ، حالة التأشير على سند فى حيازة المدين وحجيتها فى حالة التأشير على سند فى حيازة الدائن

ستاذ سليمان ومن أجل ذلك لم تنقل هذه العبارة إلى مجموعة األعمال التحضيرية ) انظر فى هذه المسألة األ . العكس 
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يحتفظ بهذه المخالصة ألنه لم يستوف حقه من المدين " 
 (1115 )

، المخالصة للمدين ولم يستوفى  ، بالرغم من ذلك وكيل. فإذا سلم ال 

.  ، تكون فى يد المدين دون أن يكون هذا قد برئت ذمته ، وهى تحمل تأشير الدائن ، فإنها ، وعجز عن استرداد المخالصة منه الدين

 . وفى هذا دليل من الواقع يدحض القرينة

، بالرغم من تأشيره بخطه  . فيجوز للدائن حجيتها هنا أيضاً قابلة للدحض، جعل  من أجل ذلك عندما أقام القانون هذه القرينة

 . ، فيثبت أن ذمة المدين ال تزال مشغولة بالدين ،أن يقيم الدليل على العكس ببراءة ذمة المدين

عرفية غير موقعة . ذلك أن التأشير الذى يثبت عكسه هو ورقة  ، حتى بالبنية أو بالقرائن وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق

 . ، وقد تقدم بيان ذلك يجوز إثبات عكسها بجمع الطرق

 التأشير على سند فى حيازة المدين فى التقنين المدنى السابق  - 157

من التقنين المدنى السابق كانت تنص على أن " التأشير على سند الدين بما يفيد براءة المدين  159/  199قدمنا أن المادة  

. وكان بعض الفقهاء فى مصر  ، إال إذا أثبت الدائن خالف ذلك " على الدائن ولو لم يكن ممضى منه منه يكون حجة
 (1119 )

يذهب  

من التقنين المدنى الجديد : حالة التأشير على سند فى حيازة  955إلى أن هذا النص يشمل الحالتين اللتين وردتا بعد ذلك فى المادة 

. ولكن يصعب القول إن المقصود من عبارة " سند الدين " التى وردت فى نص  حيازة المدينالدائن وحالة التأشير على سند فى 

، وأن هذه العبارة مقصود بها أيضاً " نسخة أصلية  التقنين السابق هو سند آخر غير السند الذى يحتفظ الدائن به عادة فى حيازته

، هى حالة التأشير على سند الدين وهو فى  واحدة من الحالتين. فاألرجح أن يكون المقصود هو النص على حالة  أخرى للسند "

. ويزيد هذا الترجيح قوة أن نالحظ أن نص التقنين المدنى  ، وأن الحالة األخرى قد تركت للقواعد العامة تسرى عليها حيازة الدائن

سند فى حيازة المدين إنما تستمد من أن هذا  ، مع أن قرينة الوفاء فى التأشير على السابق لم يشترط أن يكون التأشير بخط الدائن

. وهذا الرأى الذى نرجحه هو الرأى الذى سار عليه الفقه فى مصر  التأشير يكون بخط الدائن
 (1111 )

 . 

، بأن جعل للتأشير بخط الدائن على  ومن ثم يكون التقنين المدنى الجديد قد استحدث حكماً لم يكن موجوداً فى التقنين القديم

. فإذا أشر  ، ولم يقتصر على اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة كما تقضى بذلك القواعد العامة فى اإلثبات حيازة المدين حجية كاملة سند فى

من شهر أكتوبر سنة  29، فإن كان التأشير قد كتب فى تاريخ سابق على يوم  الدائن بخطه على سند فى حيازة المدين ببراءة ذمته

. أما إذا كان التأشير قد كتب فى تاريخ بعد  ، وال يكون هذا التأشير إال مبدأ ثبوت بالكتابة يم هو الذى يسرىفإن التقنين القد 2555

، على النحو الذى بيناه فيما  ، ويعتبر التأشير دليالً ال حاجة إلى استكماله بدليل آخر ، فإن التقنين الجديد يسرى فى هذه الحالة ذلك

 . تقدم

 البينة والقرائن القضائية - اإلثبات ذات القوة المحدودة طرق - الباب الثانى

 اليمين المتممة ) إحالة (  –طرق اإلثبات ذات القوة المحدودة  - 158

 . قدمنا أن طرق اإلثبات ذات القوة المحدودة هى البينة والقرائن القضائية واليمين المتممة 

. ونستبقى هنا للبحث  ، ستعاجل معها فى موضع آخر باليمين الحاسمة ، لشدة اتصالها ونبادر إلى القول أن اليمين المتممة

 . البينة والقرائن القضائية

 تعادل البينة والقرائن القضائية من حيث قوة اإلثبات  - 159

ه بأحد الطريقين . فما يمكن إثبات وقد جعل القانون البينة والقرائن القضائية طريقين متعادلين من حيث قوتهما القانونية فى اإلثبات 

 . . وكال الطريقين أضعف من الكتابة ذات القوة المطلقة فى اإلثبات يستطاع إثباته بالطريق اآلخر

، طرقاً  ، غير ذلك . وتكون وقد رأينا أن البينة والقرائن القضائية ال تكون طرقاً أصلية فى اإلثبات إال فى نطاق محدود

، وطرقاً بديلة عند وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابى أو يحول دون تقديمه بعد  تكميلية عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة

 . الحصول عليه

. ثم نبين بعد ذلك  . فنبحث أوالً ما هى البينة والقرائن ويتبين من كل ذلك أن البينة والقرائن ذات قوة محدودة فى اإلثبات

 . قوتهما المحدودة

                                                 
 (1115 )

.  95 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية  
 

 (1119 )
.  991والطبعة الخامسة فقرة  111انظر فى هذا المعنى األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات الطبعة الرابعة فقرة  

 

 (1111 )
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.  259 ص 219اإلثبات فقرة 
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 ائن القضائيةالبينة والقر -الفصل األول

 ) أو الشهادة ( البينة – الفرع األول

 معنيان للبينة : البينة لها معنيان  - 161

، فإنما  . فإذا قلنا : البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، كتابة أو شهادة أو قرائن ، وهو الدليل أياً كان ( معنى عام 2: ) 

. وقد كانت الشهادة فى الماضى  ، وهو شهادة الشهود دون غيرها من األدلة ( معنى خاص 1. )  نقصد هنا البينة بهذا المعنى العام

، فانصرف لفظ " البينة " إلى الشهادة  ، وكانت األدلة األخرى من الندرة إلى حد أنها ال تذكر إلى جانب الشهادة هى الدليل الغاب

 . يد قيمته على عشرة جنيهات يجوز إثباته بالبينة والقرائن. ونقصد هذا المعنى الخاص عندما نقول : ماالً تز دون غيرها

. ) ثانياً ( فى سلطة  . ونتكلم هنا : ) أوالً ( فى أنواع البينة ، ونقصرها على الشهادة ، قلنا نقصد معناها الخاص وإذا قلنا البينة

 . لبينة. ) ثالثاً ( فى القواعد التى تتبع فى سماع ا القاضى الواسعة فى تقدير البينة

 أنواع البينة - المبحث األول

 الشهادة  - 161

 (temoignage األصل فى الشهادة أن تكون شهادة مباشرة : ) فالذى يميز  ، فيقول الشاهد ما وقع تحت بصره أو سمعه .

،  . وهو يحصل معرفته الشخصية للواقعة ( ex propriis sensibusالشاهد إذن هو أنه يشهد على وقائع عرفها معرفة شخصية ) 

. وإما ألنه سمعها  ، كما إذا كان قد شهد حادثا من حوادث السيارات فجاء إلى مجلس القضاء يشهد بما رأى إما ألنه رآها بعنيه

. وإما ألنه رأى  سمع، فجاء إلى مجلس القضاء يشهد بما  ، كما إذا كان قد حضر مجلس العقد وسمع البائع يتعاقد مع المشترى بأذنه

، كما إذا سمع المقرض يتعاقد مع المقترض ورآه يعطيه مبلغ القرض  وسمع
 (1111 )

 . 

من تقنين  121. وقد نصت المادة  ، يدلى بها الشاهد فى مجلس القضاء مستمداً إياها من ذاكرته وتكون الشهادة عادة شفوية

 ً ، وحيث  االستعانة بمفكرات مكتوبة إال بإذن المحكمة أو القاضى المنتدب، وال تجوز  المرافعات على أن " تؤدى الشهادة شفاها

من تقنين المرافعات على أن " من ال قدره له على الكالم يؤدى  199. ومع ذلك فقد نصت المادة  تسوغ ذلك طبيعة الدعوى "

 . ، بالكتابة أو باإلشارة " ، إذا أمكن أن يبين مراده الشهادة

، فى ظروف  . ومع ذلك قد يكتفى إلى مجلس القضاء ليقول ما رآه أو سمعه من الوقائع المتعلق بالدعوىويدعى الشاهد عادة 

، بتالوة شهادته المكتوبة أو بضم هذه الشهادة المكتوبة إلى ملف القضية لالعتداد بها  استثنائية
 (1117 )

 . 

( الشهادة السماعية )  2مع ذلك إلى جانبه : )  ، فإنه يوجد وإذا كانت الشهادة المباشرة هى الصورة الغالبة للشهادة

temoignage indirect  ( )1  ( والشهادة بالتسامع )commune renommee  ( )9  ( والشهادة بالشهرة العامة )acte de 
notoriete ) . 

 الشهادة السماعية  - 162

 ، وتسمى أيضاً بالشهادة فى الدرجة الثانية : أى الشهادة غير المباشرة
 (1115 )

  (temoignage du second degre )  وتختلف .

فى أن الشاهد هنا يسهد بما  –وهى الشهادة التى سبق ذكرها  –عن الشهادة األصلية أو الشهادة المباشرة أو الشهادة فى الدرجة الولى 

 . ، ومن ثم كانت الشهادة سماعية سمع رواية عن غيره

                                                 
 (1111 )

أما اإلقرار فأخبار اإلنسان بحق  ، الشهادة هى أخبار اإلنسان بحق لغيره على غيره ، والفرق بين الشهادة واإلقرار أ 

وتختلف الدعوى عنهما بأنها إخبار اإلنسان بحق لنفسه على غيره ) طرق القضاء فى الشريعة  . لغيره على نفسه 

. (  171 اإلسالمية لألستاذ أحمد إبراهيم ص
 

 (1117 )
تحقيق الجنائى من شهادة الشهود ) ويعتد بما ورد مكتوباً فى ال ، ومن ذلك أن يضم تحقيق جنائى إلى ملف قضية مدنية 

( فقد رفض القضاء المصرى  dictaphoneأما نقل الكالم بآلة مسجلة )  . (  1151فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

فقرة  prevueلفظ  5انسيكلوبيدى داللوز  - 2هامش رقم  992 ص 5والفرنسى قبوله فى مقام الشهادة ) بيدان وبرو 

. (  711فقرة  - 712
 

 (1115 )
. وتسمى فى القه اإلسالمى بالشهادة على الشهادة  
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. ولكنه فى الشهادة األصلية يشهد أنه رأى  ، يشهد عن واقعة معينة بالذات ماعية، سواء كانت شهادته أصلية أو س والشاهد

، هو يشهد أنه سمع الواقعة  . أما فى الشهادة السماعية ، أو سمعها بأذنه إن كانت مما يسمع هذه الواقعة بعينه إن كانت مما يرى

لك أن يشهد شخص أمام القضاء أنه سمع شخصاً آخر يروى له . مثل ذ يرويها له شاهد يكون هو الذى رآها بعينه أو سمعها بأذنه

. فالشهادة السماعية  ، أو سمع شخصاً آخر يورى له التعاقد على البيع أو على القرض وقد سمعه بأذنه حادث السيارة وقد رآه بعينيه

هى إذن شهادة على الشهادة 
 (1199 )

 . 

والشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة األصلية 
 (1192 )

. وقد يراها  . ويقدر القاضى قيمتها كما يقدر الشهادة األصلية 

. ولكن الغالب أن تكون الشهادة السماعية دون الشهادة األصلية من حيث اقتناع القاضى بها  تعدل الشهادة األصلية فى القيمة
 (1191 )

 . 
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، ال تنصب على الواقعة المراد إثباتها  ( oui - direى شهادة بما تتسامعه الناس ) . فه والشهادة بالتسامع غير الشهادة السماعية 

. وقد رأينا الشهادة السماعية تنصب على الواقعة المراد إثباتها  ، بل على الرأى الشائع فى جماهير الناس عن هذه الواقعة بالذات

. فالشهادة  ، بل على أنه سمعها تروى له ممن رآها بعينه أو سمعها بأذنه ، ولكن ال على أن الشاهد رآها بعينه أو سمعها بأذنه بالذات

، وصاحبها يحمل مسئولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن غيره من الرواية عن واقعة  السماعية يمكن إذن تحرى مبلغ الصدق فيها

، بل يشهد بما تتسامعه الناس عن هذه  بالذات. أما الشهادة بالتسامع فصاحبها ال يروى عن شخص معين وال الواقعة  معينة بالذات

، فهى غير قابلة للتحرى وال يحمل صاحبها مسئولية شخصية فيما شهد به  الواقعة وما شاع بين الجماهير فى شأنها
 (1199 )

 . 

ول الشهادة . وقد نص التقنين المدنى الفرنسى على قب ومن ثم كانت الشهادة بالتسامع غير مقبولة إال فيما نص عليه القانون

، وهى تريد  ( بينها وبين زوجها communaute، بعد انتهاء النظام المشترك لألموال )  ( حالة الزوجة 2بالتسامع فى حالتين : ) 

، وذلك إذا لم يوجد محضر جرد )  ( patrimoine commun( عن المال المشترك )  patrimoine propreتمييز مالها الخاص ) 

 patrimoine، يريدون تحديد المال المشترك )  ، بعد موته ( حالة ورثة أى من الزوجين 1. )  مدنى فرنسى ( 2995وم  2529م 
commun رنسى مدنى ف 2551، وذلك أيضاً إذا لم يوجد محضر جرد ) م  ( فى مواجهة الزوج اآلخر الذى ظل باقياً على قيد الحياة

. ويذهب فريق من الفقهاء الفرنسيين إلى قصر قبول الشهادة بالتسامع على هاتين الحالتين دون غيرهما  (
 (1195 )

. ويرى بعض آخر  

                                                 
 (1199 )

فيقول الشاهد إنه سمع فالناً يروى  ، ويصح أن تكون شهادة سماعية بشهادة أصلية . أو هى شهادة أصلية بشهادة أصلية  

ادة أصلية على شهادة واقتناع القاضى بمثل هذه الشهادة أشق بكثير من اقتناعه بشه . عن فالن واقعة معينة بالذات 

. أصلية 
 

 (1192 )
والشهادة على  - 199 ص 279واألستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة  915فقرة  2قارن األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  

فإذا سمع شاهداً " ( :  27 ص 1جاء فى فتح القدير ) جزء  . الشهادة فى الفقه اإلسالمى ال تجوز إال باإلنابة والتحميل 

ألن الشهادة غير موجبة بنفسها بل  ، إال أن يشهده ذلك الشاهد على شهادة نفسه ، بشئ لم يجز أن يشهد على شهادته يشهد

لم يسمع السامع أن  ، ولهذا لو سمعه يشهد شاهداً على شهادته . فال بد من اإلنابة والتحميل  ، بالنقل إلى مجلس القضاء

حل له أن يشهد  ، وهذا اإلطالق يقتضى أنه لو سمعه يشهد فى مجلس القاضى . ألنه ما حمله وإنما حمل غيره  ، يشهد

. " على شهادته ألنها حينئذ ملزمة 
 

 (1191 )
ويجب على كل حال التحدى بعدم قبول الشهادة  .  595 ص 2995فقرة  1انظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وجابولد  

وقد  . فال يجوز التمسك بذلك أمام محكمة النقض ألول مرة  ، ضوعأمام محكمة المو ، إن كان لذلك وجه ، السماعية

هذا القول ال  –قضت محكمة النقض بأن القول بأن شهادة شاهد سماعية فهى غير مقبولة رغم أخذ الحكم االبتدائى بها 

 2591سنة  مارس 15يصح التمسك بأنه أمام محكمة النقض ما لم يسبق التحدى به لدى محكمة الموضوع ) نقض مدنى 

. (  512 ص 71رقم  1مجموعة أحكام النقض 
 

 (1199 )
بل محلها رأى الناس فى هذه  ، فمحل الشهادة بالتسامع ليس فى الحقيقة الواقعة المراد إثباتها - 2155فقرة  5بيدان وبرو  

ومن ثم كان هو ذاته  ، ورأى الناس قد يكون له أثر فى موضوع الحق نفسه . الواقعة وما شاع بين الجماهير فى شأنها 

ينقل اإلثبات  ، ( فى محل اإلثبات deplacementفهناك إذن ضرب من التحويل )  . محالً لإلثبات ال طريقاً فى اإلثبات 

انظر  - 515 ص 2925فقرة  1من محله األصلى إلى محل بديل عنه ) انظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وجابولد 

. (  2157فقرة  5بيدان وبرو  - 25هامش رقم  112فقرة  21أيضاً أوبرى ورو 
 

 (1195 )
مكررة ص  1192فقرة  5بودرى وبارد  - 22فقرة  9لوران  - 21هامش رقم  111فقرة  21بارتان على أوبرى ورو  

.  519 ص - 515 ص 2925فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 591
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 الفهرس العام

أن يقيس عليهما كل حالة أخرى يراد فيها إثبات منقوالت بأعيانها فى مواجهة من كان مكلفاً بحصرها فى محضر جرد وقصر فى 

ذلك 
 (1199 )

فالقضاء المختلط كان بوجه عام ال يقبل الشهادة بالتسامع فى المسائل المدينة  . أما فى مصر 
 (1191 )

. أما فى المسائل  

، فتقبل الشهادة بالتسامع على سبيل االستئناس وباعتبار أنها  ، وكذلك فى األحوال التى يقبل فيها اإلثبات بالبينة أو بالقرائن التجارية

ال فى كثير من الحذر واالحتياط مجرد قرينة بسيطة ال يؤخذ بها إ
 (1191 )

،  . وفى الفقه اإلسالمى ال تقبل الشهادة إال فى مسائل معينة 

، ثم أضافوا إليها خمساً هى أصل الوقف  عدوا منها خمساً هى الشهادة بالنسب وبالموت وبالنكاح وبالدخول وبوالية القاضى

وشرائطه والعتق والوالء والمهر 
 (1197 )

منع من األخذ بأحكام الفقه اإلسالمى فى هذه المسألة تطبيقاً للفقرة الثانية من . وال نرى ما ي 

                                                 
 (1199 )

 - 151بوتييه فقرة  - 199فقرة  1ماركاديه  - 2251فقرة  1تولييه  - 995 ص - 999 ص 111فقرة  21و أوبرى ور 

.  2157فقرة  5قارن بيدان وبرو  - 119فقرة  99 و 91فقرة  1ديمولومب 
 

 (1191 )
.  199 ص 55 م 2591يونيه سنة  7 - 172 ص 99 م 2512أبريل سنة  12استئناف مختلط  

 

 (1191 )
نوفمبر سنة  15 - 19 ص 55 م 2592ديسمبر سنة  21 - 555 ص 91 م 2519يونيه سنة  21لط استئناف مخت 

.  19 ص 55 م 2591نوفمبر سنة  19 - 91 ص 51 م 2599
 

 (1197 )
الثالث ) من شروط تحمل " ( فى صدد الشهادة بالتسامع ما يأتى :  111 ص - 111 ص 1وقد جاء فى البدائع ) جزء  

إال فى أشياء مخصوصة يصح التحمل فيها بالتسامع من  ، التحمل بمعاينة المشهود به بنفسه ال بغيرهالشهادة ( أن يكون 

وال يعلم مثل الشمس إال بالمعاينة  ، الناس لقوله عليه الصالة والسالم للشاهد إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإال فدع

فله تحمل الشهادة فيها  . وهى النكاح والنسب والموت  . فال تطلق الشهادة بالتسامع إلى فى أشياء مخصوصة  . بنفسه 

وكذا إذا  . ألن مبنى هذه األشياء على االشتهار فقامت الشهرة فيها مقام المعاينة  ، بالتسامع من الناس وإن لم يعاين بنفسه

ة رجل أو دفته حل له أن وكذا فى الموت إذا شهد جناز . شهد العرس والزفاف يجوز له أن يشهد بالنكاح ألنه دليل النكاح 

لعند محمد رحمه هللا هو أن يشتهر ذلك ويستفيض وتتواتر به األخبار عنده  ، واختلفوا فى تفسير التسامع . يشهد بموته 

فكانت الشهادة بالتسامع شهادة عن معاينة,  ، ألن الثابت بالتواتر والمحسوس بحس البصر والسمع سواء ، من غير تواطؤ

وذكر أحمد بن عمرو  . بره بذلك رجالن أو رجل وامرأتان ال يحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر فعلى هذا إذا أخ

 ، بن مهران الخصاف أنه إذا أخبره رجالن عدالن أو رجل وامرأتان أن هذا ابن فالن أو امرأة فالن يحل له الشهادة بذلك

هدين من غير معاينة منه بل يخبرهما ويجوز له أن يشهد بذلك بعد فإنه يحكم بشهادة شا ، استدالالً بحكم الحاكم وشهادته

فعلى هذا يحتاج إلى الفرق بين  . ولو أخبره رجل أو امرأة بموت إنسان حل للسامع أن يشهد بموته  . كذا هذا  ، العزل

ووجه الفرق أن مبنى هذا ألشياء وإن كان على االشتهار إال أن الشهرة فى الموت أسرع  . الموت وبين النكاح والنسب 

لكن ينبغى أن يشهد فى كل ذلك على الثبات  . لذلك شرط العد فى النكاح والنسب ال فى الموت  ، منه فى النكاح والنسب

 . حتى لو شهد كذلك ال تقبل  ، الن كذا وكذاوالقطع دون التفصيل والتقييد بأن يقول إنى لم أعاين ذلك ولكن سمعت من ف

وهو قول أبى يوسف رحمه هللا األول  ، وأما الوالء فالشهادة فيه بالتسامع غير مقبولة عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما هللا

ألحقوه بالموت  إال أن مشايخنا ، وأما الشهادة بالتسامع فى الوقف فلم يذكره فى ظاهر الرواية .  .  .  . ثم رجع وقال تقبل 

أن هذا  ، وكذا يجوز الشهادة بالتسامع فى القضاء والوالية . ألن مبنى الوقف على االشتهار أيضاً كالموت فكان ملحقاً به 

ألن مبنى القضاء والوالية على الشهرة فقامت الشهرة فيها مقام  ، قاضى بلد كذا ووالى بلد كذا وإن لم يعاين المنشور

 . " المعاينة 

وال يجوز للشاهد أن يشهد بشئ لم يعاينه أى لم يقطع به من جهة المعاينة " ( :  12 ص - 19 ص 1فى فتح القدير ) جزء  وجاء

فإنه يسعه أن يشهد بهذه األمور إذا أخبره بها  ، بالعين أو السماع إال فى النسب والموت والنكاح والدخول ووالية القاضى

وفى الموت إذا قلنا يكفى الواحد  ، ويشترط كون اإلخبار بلفظ الشهادة . مرأتين من يثق به من رجلين عدلين أو رجل وا

وذلك بسبب أنه ال  ، وجه االستحسان أن العادة جارية بذلك .  .  . أو بتواتر الخبر بذلك  ، ال يشترط لفظ الشهادة باالتفاق

إذ لم تجرى العادة بحضور الناس الوالدة وإنما يرون الولد مع أمه أو  ، طريق إلى معرفة هذه األشياء سوى الخبر

وكذا النكاح ال يحضره كل أحد وإنما يخبر بعضهم بعضاً أن فالناً  ، مرضعته وينسبونه إلى الزوج فيقولون هو ابن فالن

 يحضرها إال الخواص وإنما وكذا والية السلطان للقاضى ال .  .  . وكذا الدخول ال يعلم إال بأمارات  ، تزوج فالنة

أما إذا فسر  . فيشهد أنه ابنه أو أمير أو قاض  ، وينبغى أن يطلق أداء الشهادة .  .  . يحضرون جلوسه وتصديه لألحكام 

طرق القضاء فى الشريعة " ويقول األستاذ أحمد إبراهيم فى  . " للقاضى أنه شهد عن تسامع بين الناس لم تقبل شهادته 

أقول والظاهر أنه حيث أجير للشاهد أن يشهد بالسماع فى المواضع التى بينوها وجب أن " ( :  991 ) ص" اإلسالمية 

وال معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس واألخذ  ، وإال كان فى المقام ما يشبه التناقض ، يقضى بشهادته إذا فسر

لكن  ، ن تحميل الشاهد عبء ما شهد به وال يحملون القاضى ذلكوكل ما فى األمر أنهم يريدو ، فى الشهادة باالستحسان

 . " وال معنى لهذا الهروب من أمر قرروه واعترفوا به  ، ما أجازوه فيها كان ينبغى أن يجيزوه فيه منعاً للتدافع

تجوز " فقال :  ، عشرين( المسائل التى يجوز فيها قبول الشهادة بالتسامع إلى  929 وأوصل ابن جزى فى القوانين الفقهية ) ص
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، فإذا لم  ، حكم القاضى بمقتضى العرف ، وهى تقضى بأنه " إذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه المادة األولى من التقنين المدنى

 . ، فبمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية " يوجد

، فهى كالشهادة األصلية والشهادة السماعية تضع فى سماعها للقواعد التى تخضع لها الشهادة بوجه عام  بالتسامع وإذا قبلت الشهادة
 (

1195 )
 . 
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ع ، تدون فيما وقائ ، تحرر أمام جهة رسمية . بل هى ورقة مكتوبة أما الشهادة بالشهرة العامة فليست بشهادة بالمعنى الصحيح 

 . ، تشهد بها شهود يعرفون هذا الوقائع عن طريق الشهرة العامة معينة

. فهى تحرر أمام  وفى مصر يمكن اعتبار إعالم الوراثة ومحضر حصر التركة وتقرير غيبة المفقود من قبيل هذه األوراق

سماء الورثة أو أعيان التركة أو واقعة ، وتدون فيها أ ، المحكمة الشرعية أو مندوب من المحكمة الحسبية أو غير ذلك جهات رسمية

 . ، وذلك بناء على شهادة طائفة من الناس يشهدون وفقاً لما عرفوه عن طريق الشهرة العامة غياب المفقود

. من ذلك أنه إذا تعذر على أحد الزوجين عند عقد  وفى فرنسا ينص القانون على جواز استعمال مثل هذه األوراق كأدلة

، كان له أن يقدم عوضاً عنها شهادة تحمل اسمه ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميالده  لى شهادة ميالدهزواجه أن يحصل ع

بقدر اإلمكان وغير ذلك من البيانات بناء على أقوال شهود ثالثة يعرفون ذلك عن طريق الشهرة العامة ويدلون بشهادتهم عنها أمام 

، تتضمن تحقيقاً تأمر  . ومن ذلك أيضاً إجراءات إعالن غيبة المفقود دنى الفرنسى (من التقنين الم 12قاضى الصلح ) انظر م 

، قد تسمع فيه شهود يدلون بما عرفوه من طريق الشهرة العامة عن ظروف اختفاء  المحكمة بإجرائه فى مواجهة النيابة العامة

، ثم يصدر بعد ذلك حكم بإعالن غيبته  المفقود
 (1159 )

فرنسا عن كثرة األحوال التى يلتجأ فيها إلى الحصول  . ويكشف العمل فى 

. مثل ذلك اإلعالم بثبوت الوراثة  ، وذلك فوق األحوال التى نص عليها القانون على وثائق تقوم على أساس الشهادة بالشهرة العامة

الميت قد مات دون وارث له حق  . ومثل ذلك أيضاً الشهادة التى تسجل أن يدون فيه عدد الورثة وصفاتهم إذا لم يوجد محضر جرد

(  heritier a reserveمحفوظ فى التركة ) 
 (1152 )

 . 

، تدلى أمامه الشهود بمعلوماتهم عن الواقعة المراد  ، موثق أو قاض أو نحو ذلك فالشهادة بالشهرة العامة تفترض وجود موظف عام

، بل عن طريق الشهرة العامة  ال عن طريق محدد، ولكن  . ويجب أن يكون للشهود معرفة شخصية بهذه الواقعة إثباتها
 (1151 )

  .

. والشهرة العامة إنما  ، هى التى تقوم عليها قوة اإلثبات فى هذه الشهادة ، ال الشهرة العامة فى ذاتها فالمعرفة الشخصية بالواقعة

ظف عامة بإجراءات ال تختلف إال ( عن طريق تحقيق سريع أمام قاض أو مو temoignage collectifتجعل منها شهادة جماعية ) 

من ناحية الشكل عن إجراءات التحقيق المعتاد 
 (1159 )

. وللشهادة بالشهرة العامة قوة فى اإلثبات يحدده القانون فى كل حالة على  

 . حده

                                                                                                                                                                    

 ، والموت ، والوالدة ، والحمل ، والرضاع ، وهى عشرون : النكاح ، الشهادة بالسماع الفاشى فى أبواب مخصوصة

والوصية وأن  ، وترشيد السفيه واليتيم ، وعزله ، وتولية القاضى ، والضرر ، واألحباس ، والحرية ، والوالء ، والنسب

وال تجوز الشهادة  . والجرحة  ، والعدالة ، واإلسالم ، والقسامة ، واألشربة المتقادمة ، والصدقات المتقادمة ، فالناً وصى

وإنما تجوز للذى هو فى يديه بشروط حوزه له سنين كثيرة األربعين والخمسين  ، بالسماع الفاشى فى إثبات ملك لطالبه

 " . 

ال  .  .  . خبر جماعة يقع العلم بخبرهم " وهى  . شهادة التواتر  ، ادة بالتسامعإلى جانب الشه ، هذا ويعرف الفقه اإلسالمى

وإنما الشرط أن يكون المخبرون جمعاً ال يجوز  ، وليس للتواتر عدد معين على الصحيح . يتصور اتفاقهم على الكذب 

ألن البينات ظنية يدخلها الشك  ، فال تقام بينة على خالفه ، ولما كان التواتر يفيد عم اليقين . العقل اتفاقهم على الكذب 

وسواء أكان فى الموال  ، وسواء أكان مثبتاً أم نافياً  ، سواء أكان المستند إلى التواتر مدعياً أو مدعى عليه ، بخالف التواتر

" واإلثبات إلفادته القطع واليقين  ذلك ألن التواتر حجة فى النفى ، وسواء أكان قبل الحكم أم بعده ، أم الحدود أم القصاص

. (  15 ) األستاذ أحمد إبراهيم فى طرق القضاة ص
 

 (1195 )
.  1وهامش رقم  519 ص 2925فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  

 

 (1159 )
. من هذا التقنين  991وانظر فى مثل ثالث المادة  -من التقنين المدنى الفرنسى  225 - 229انظر المواد  

 

 (1152 )
2199فقرة  5 بيدان وبرو - 515 ص - 519 ص 2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  

 

 (1151 )
2199فقرة  5 بيدان وبرو - 515 ص - 519 ص 2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  

 

 (1159 )
2199فقرة  5 بيدان وبرو - 515 ص - 519 ص 2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  
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، وكانت األمية  ، بل كانت هى الدليل الغالب فى وقت لم تكن فيه الكتابة منتشرة قدمنا أن الشهادة كانت فى الماضى من أقوى األدلة 

، حتى كانت الشهادة هى التى تستأثر باسم " البينة " داللة على أن لها المقام  ، وكان العلم بالرواية واللسان ال بالكتابة والقلم متفشية

ول فى البينات األ
 (1155 )

،  ، ثم أخذت المكان األول فى اإلثبات ، بدأت الكتابة تسود ، وتقلص ظل األمية . فلما انتشرت الكتابة 

، والشهود حتى إذا هم لم يكذبوا  . فالبينة تقوم على أمانة الشهود ونزلت البينة إلى المكان الثانى لما تنطوى عليه من عيوب ظاهرة

، كثرت القضايا  ، وأصبح اعتماد القضاء عليها . هذا إلى أنه إذا أفسح المجال لإلثبات بالبينة ثم إن الدقة تنقصهم،  معرضون للنسيان

، فهى أدق  ، ومتى كانت بعيدة عن التزوير . أما الكتابة فكفتها راجحة الكيدية لسهولة الحصول على شهود زور يشهدون بالباطل

، ألنها إنما  ، فهى دليل هيئ مقدماً ليحيط بالواقعة المراد إثباتها إحاطة شاملة ال يرد عليها النسيان. ثم هى  أداء وأكثر ضبطاً للواقع

أعدت لهذا الغرض 
 (1159 )

 . 

، بل  ، ال فحسب من ناحية أن جعل البينة ذات قوة محدودة فى اإلثبات من أجل ذلك أنزل القانون البينة دون منزلة الكتابة

، هى أكبر بكثير من سلطته بالنسبة إلى الكتابة  بالنسبة إلى البينة سلطة تقدير واسعةأيضاً بأن جعل للقاضى 
 (1151 )

. فالقاضى  

، هل الوقائع المراد إثباتها  ، ثانياً  ، هل اإلثبات بالبينة فى األحوال التى يجيزها القانون مستساغ؟ فإذا كان مستساغاً نظر ، أوالً  ينظر

. فإذا ما قدر بعد  به ومنتجة فى إثباته؟ وهو فى ذلك يتمتع بسلطة تقدير أوسع مما له فى اإلثبات بالكتابة بالبينة متعلقة بالحق المدعى

 . ، سلطان واسع فى تقدير ما إذا كانت البينة التى سمعها مقنعة فى اإلثبات ، أخيراً  ، كان له كل ذلك أن يسمع البينة
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. فقد يكون فى القضية من القرائن  ، ولكن يبقى بعد ذلك للقاضى سلطة تقديرية فى السماح به قد يكون اإلثبات بالبينة جائزاً قانوناً  

. وعلى النقيض من ذلك قد تكون الوقائع المراد إثباتها بعدية االحتمال بحيث ال يرى القاضى  واألدلة األخرى ما يغنى عن البينة

إلى االقتناع بالبينة فى إثباتها سبيالً 
 (1151 )

قد طال عليها العهد بحيث يتعذر إثباتها بالبنية فى جميع هذه . وقد تكون هذه الوقائع  

                                                 
 (1155 )

. (  temoins passent lettreأن الشهادة فوق الكتابة )  ، القانون الفرنسى القديم فى ، ودرج المثل 
 

 (1159 )
ففى  . على أن هناك اتجاهاً فى العصر الحاضر من شأنه أن يرد للبينه اعتبارها  - 157 ص 112فقرة  21أوبى ورو  

التقنينات الجرمانية ) تقنين المرافعات األلمانى وتقنين المرافعات السويسرى ( وفى بعض التقنينات الالتينية ) التقنين 

فى المسائل المدنية على غرار  ، يجوز 2157 - 2155 والتقنين المدنى اإلسبانى م 1997 - 1991 المدنى البرتغالى م

ويذهب بعض كبار الفقهاء من أمثال تالير ) اإلفالس فى  . ة حيث يجوز اإلثبات بالكتابة اإلثبات بالبين ، المسائل التجارية

 ص 111فقرة  1( إلى تحبيذ هذا االتحاه ) انظر عكس ذلك كوالن وكابيتنان ومورانديير  219 ص 2القانون المقارن 

يساير هذه  ، خالل القرن األخيرفى  ، والقضاء الفرنسى ذاته . (  2191فقرة  5بيدان وبرو  - 1هامش رقم  921

تعذر الحصول " ومعنى " مبدأ الثبوت بالكتابة " فيتوسع فى قبول البينة عن طريق التوسع فى تفسير معنى  ، النزعة

. (  5وهامش رقم  127 ص 2299فقرة  5 ) بيدان وبرو" على الكتابة 
 

 (1151 )
وتختلف حجية البينة اختالفاً جوهرياً عن " المعنى ما يأتى : وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا  

فيفرض سلطانه على القضاء ما لم يطعن فيه  ، حجة بذاته ، تفريعاً على تهيئته ، فبينا يعتبر الدليل الكتابى . حجية الكتابة 

ويكون له كامل السلطة فى تقدير  ، تترك البينة على نقيض ذلك لتقدير القاضى ، بالتزوير أو ينقض بإثبات العكس

بيد أن سلطة  ، لرقابة محكمة النقضهذا  دون أن يخضع فى تقديره ، أياً كان عدد الشهود وأياً كانت صفاتهم ، قيمتها

ألن تعيين حدود هذا الجواز من  ، القاضى فى التقدير ال تتناول إال تعلق البينة بالوقائع دون جواز قبول اإلثبات بمقتضاها

 . (  951 ص - 959 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " ن القانون وحده شأ

 أبغض طرق اإلثبات عند الشارع شهادة الشهود ) شرح القانون المدنى ص" وفى صدد خفض شأن البينة يقول فتحى زغلول : 

527  ) .
 

 (1151 )
 ، علماً قطعياً والشهادة تفيد خبراً ظنياً  ألن الحس يفيد ، وفى الفقه اإلسالمى من شروط الشهادة عدم تكذيب الحس لها 

كالبينة التى تقوم على موت شخص  . فال تقبل البينة التى أقيمت على خالف المحسوس  . والظنى ال يعارض القطعى 

أو على خراب دار وهى قائمة يشهد العيان بعمارتها ) األستاذ أحمد إبراهيم فى طرق القضاء فى  ، وحياته مشاهدة

ال تقبل البينة التى أقيمت على خالف " على أنه  2151ونصت المجلة فى المادة  . (  921 الشريعة اإلسالمية ص

فال تقبل وال  ، خراب دار وعمارها مشاهدة أو على ، مثالً إذا أقيمت البينة على موت رجل وحياته مشاهدة ، المحسوس

( : وكذا إذا أقيمت البينة بأن هذا المرعى مخصص  2912 ويقول األستاذ سليم باز فى شرح هذا النص ) ص . " تعتبر 
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، فال يسمح بها بالرغم من أن القانون يجيزها فى اإلثبات  األحوال يرى القاضى أن البينة غير مستساغة
 (1157 )

 . 

، بل يجب أيضاً أن يكون اإلثبات بالبينة مستساغاً  انون اإلثبات بالبينة فى بعض األحوالومن ثم نرى أنه ال يكفى أن يجيز الق

القاضى فى تقديره هذا لرقابة محكمة النقض . وال يخضع  حسب تقدير القاضى
 (1155 )

 . 

 تقدير ما إذا كانت الوقائع متعلقة بالحق ومنتجة فى اإلثبات  - 167

 . ير واسعة ال يتمتع بها فى اإلثبات بالكتابةهنا أيضاً يتمتع القاضى بسلطة تقد

، ألنها إنما  ذلك أن الكتابة المعدة لإلثبات تشتمل عادة على الوقائع المتعلقة بالحق المدعى به والتى تكون منتجة فى اإلثبات

نة فيتسع المجال للقاضى فى . أما فى اإلثبات بالبي . فال يكون هناك للقاضى مجال واسع فى تقدير ذلك أعدت للوفاء بهذه األغراض

. فإن الغالب أن تكون الشهود لم تعد  تقدير ما إذا كانت الوقائع التى استدعيت الشهود من أجلها متعلقة بالدعوى ومنتجة فى اإلثبات

، وهذه  و سمعوها، فإذا توخوا األمانة فى شهادتهم فهم ال يشهدون إال على الوقائع التى يتفق أن يكونوا قد رأوها أ للشهادة من قبل

. كل  ، فقد تكون منتجة فى اإلثبات أو ال تكون . وإذا كانت متعلقة ، وقد ال تكون متعلقة به الوقائع قد تكون متعلقة بالحق المدعى به

، وهو فى هذا التقدير يتمتع بسلطة واسعة ال يخضع فيها لرقابة محكمة النقض  هذا متروك لتقدير القاضى
 (1199 )

ند ، كما قدمنا ع 

 . الكالم فى الشروط الواجب توافرها فى الواقعة التى تكون محالً لإلثبات

 تقدير ما إذا كانت البينة كافية  - 217

ً  ثم إن القاضى  ،  ، وقدر أن الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالحق المدعى به ومنتجة فى اإلثبات ، إذا رأى اإلثبات بالبينة مستساغا

، فإن له بعد ذلك كله سلطة واسعة فى تقدير ما إذا كانت شهادة هؤالء الشهود كافية فى إثبات هذه  وقائعوسمع الشهود فى هذه ال

 . الوقائع

                                                                                                                                                                    

أيول سنة  17وبذلك قرار لمحكمة التمييز مؤرخ فى  ، منذ القديم لمنافع القرية الفالنية وكانت هذه القرية حديثة العهد

. (  717م عدد  . ج  2995
 

 (1157 )
وقد قضت محكمة النقض بأن لمحكمة الموضوع أن ترفض إجراء  - 999 ص - 991 ص 112فقرة  21أوبى ورو  

تحقيق يطلبه الخصوم متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه ال حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف 

وإنما هى ملزمة إذا رفضت مثل هذا الطلب أن تبين فى حكمها لماذا  ، ة والوقائعالدعوى وما هو ثابت فيها من األدل

فبراير سنة  15رفضته وأن تكون األسباب التى بنت عليها اقتناعها من شأنها أن تؤدى إلى ما قضت به ) نقض مدنى 

رقم  5موعة عمر مج 2555أبريل سنة  99انظر أيضاً : نقض مدنى  . (  119 ص 292رقم  5مجموعة عمر  2555

فرفضت المحكمة  ، ثم عدل وتمسك بالتحقيق إلثبات التقادم وتقلب فى دفاعه ، ) تمسك خصم بعقد 995 ص 219

من غير  ، ) قضت المحكمة بالقرائن مكتفية بها 151 ص 592رقم  9مجموعة عمر  2557مارس سنة  15 -التحقيق ( 

نوفمبر  29 - 15 ص 21رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  29انظر كذلك : نقض مدنى  . حاجة إلى البينة ( 

يونيه  1 - 251 ص 11رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  21 - 259 ص 19رقم  2 مجموعة عمر 2591سنة 

 11 - 2951 ص 999رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  21 - 719 ص 179رقم  2مجموعة عمر  2599سنة 

 - 111 ص 19رقم  9مجموعة عمر  2559نوفمبر سنة  25 - 191 ص 255رقم  1مجموعة عمر  2595يونيه سنة 

 95رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  25 - 971 ص 297رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  27

 .  979 ص 51رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  99 - 275 ص

مة االستئناف المختلطة بأنه ال يسوغ أن يثبت بالبينة أنه منذ عهد بعيد وفى أيام معينة تعذر إنزال البضاعة بسب وقضت محك

 17أو العبارات التى استعملت فى حديث جرى منذ عهد بعيد )  ، ( 115 ص 25 م 2591رداءه الجو ) أول مارس سنة 

أو  ، ( 12 ص 99 م 2591نوفمبر سنة  21ع سنوات ) أو وقائع حدثت منذ تس ، ( 921 ص 92 م 2525مايو سنة 

ويجوز للقاضى أن يرفض اإلحالة إلى  . (  219 ص 99 م 2597مارس سنة  29حادث وقع منذ ثمانى سنوات ) 

 2515يناير سنة  15التحقيق إذا وجد فى القضية عنا صر كافية لإلثبات تجعل البينة تزيداً ال فائدة منه ) استئناف مختلط 

يونيه سنة  15سماع من سمعهم ) استئناف مختلط  ( أو يرفض سماع شهود آخرين متى كون عقديته بعد 217 ص 91 م

. (  191 ص 95 م 2551
 

 (1155 )
ويكون التسبيب قاصراً إذا لم يواجه دفاع الخصم ولم يحققه  ، ولكن يجب أن تكون هناك أسباب كافية لتبرير هذا التقدير 

وال يجوز أن يكون  . (  79 ص 91رقم  1مجموعة عمر  2591يناير سنة  17مع حاجته إلى التحقيق ) نقض مدنى 

ديسمبر  11مجرد التخوف من فساد ذمة الشهود سبباً فى حرمان مدعى الحق من إثبات دعواه بالبينة ) استئناف مصر 

. (  599 ص 215رقم  19المحاماة  2597سنة 
 

 (1199 )
.  991 ص - 992 ص 112فقرة  21أوبرى ورو  
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. قد يصدق  ، وال يقنعه شاهدان أو أكثر . فقد يقنعه شاهد واحدا ، وال بسنهم ، وال بجنسهم وهو فى ذلك ال يتقيد بعدد الشهود

وقد تكون شهادة صبى صغيراً أبلغ فى إقناعه من شهادة رجل كبير .  ، وال يصدق الرجل المرأة
 (1192 )

 . 

، أو نحو ذلك  ، أو شهود أربعة ، أو رجل وامرأتان وقد كان للشهادة فى القديم نصاب محدد : رجالن
 (1191 )

. فزال هذا  

، فلم يعد  ذلك زالت ضرورة تزكية الشهود. وك ، بل أيضاً فى المسائل المدنية والتجارية ، ال فى المسائل الجنائية فحسب النصاب

، والثقة فى أمانته  ، بل الذى يزكيه هو مبلغ ما يبعثه فى نفس القاضى من االطمئنان إلى دقته الشاهد يزكيه شاهد آخر
 (1199 )

 . 

 ، ال يخضع هنا أيضاً لرقابة محكمة النقض . وله فى ذلك سلطان كامل والقاضى يقدر ما إذا كانت البينة كافية
 (1195 )

 . 

                                                 
 (1192 )

فى  Loiselويقول لوازيل  ، فقد كانت شهادة الواحد ال تكفى . ولم يكن األمر على هذا النحو فى القانون الفرنسى القديم  

 .  Testis unus, testis nullux - Voix d'un, voix de nun ( Institutes coutumieres, livهذا المعنى : 

V; tit, V; regl  . 10 ) 

. (  7هامش رقم  112فقرة  21انظر أوبرى ورو 
 

 (1191 )
أما الشهادة " قال ابن جزى فى القوانين الفقهية فى مراتب الشهادات والشهود :  . ونرى ذلك واضحاً فى الفقه اإلسالمى  

) والثانية (  . فهى على ست مراتب : ) األولى ( شهادة أربعة رجال وذلك فى الشهادة على الرؤية فى الزنا بإجماع 

و) الثالثة ( شهادة رجل وامرأتين وذلك فى األموال خاصة دون حقوق  . شهادة رجلين وذلك فى جميع األمور سوى الزنا 

وأجازها أبو حنيفة فى  ، واختلف فى الوكالة على المال . وما يتصل بذلك كله  . والجراح األبدان والنكاح والعتق والدماء 

و) الرابعة ( شهادة امرأتين دون رجل وذلك فيما ال يطلع عليه  . وأجازها الظاهرية مطلقاً  ، النكاح والطالق والعتق

يل إنما يعمل بها بشرط أن يفشو ما شهدتا به عند وق ، الرجال كالحمل والوالدة واالستهالل وزال البكارة وعيوب النساء

و) الخامسة ( رجل مع  . وأجاز أبو حنيفة شهادة امرأة واحدة  ، وقال الشافعى ال بد من أربع نسوة ، الجيران وينتشر

ل فتلخص أن شهادة رج . و) السادسة ( امرأتان مع يمين وذلك فى األموال أيضاً  . يمين وذلك فى األموال الخاصة 

وأما مراتب الشهود فهى أيضاً ست : ) األولى ( العدل  . وامرأتين أو رجل ويمين أو امرأتين ويمين مختصة باألموال 

و) الثانية ( العدل غير المبرز فتقبل  . المبرز فى العدالة فتقبل شهادته فى كل شئ وال يقبل فيه التجريح إال بالعداوة 

و) الرابعة ( الذى ال  . و) الثالثة ( الذى تتوسم فيه العدالة  . شهادته فى كل شئ ويقبل فيه التجريح بالعداوة وغيرها 

و)  . ة فال تقبل شهادة هؤالء الشهود دون تزكي . و) الخامسة ( الذى تتوسم فيه الجرحة  . تتوسم فيه العدالة وال الجرحة 

وإنما يزكيه من علم توبته ورجوعه عما جرح به ) القوانين  ، السادسة ( المعروف بالجرحة فال تقبل شهادته حتى يزكى

. (  929 ص - 995 الفقهية البن حزى ص
 

 (1199 )
) االطمئنان إلى صدق الشاهد مرده  175 ص 11رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  1انظر نقض مدنى  

) تقدير أقوال الشهود مرهون  915 ص 15رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591يناير سنة  29 -وجدان القاضى (  إلى

مجموعة أحكام  2599فبراير سنة  25 -إال أن يخرج بهذه األقوال إلى ما ال يؤدى إليه مدلولها (  ، بوجدان القاضى

ص من أقوال الشهود ما يغاير ما استخلصته منها ) تستطيع محكمة ثانى درجة أن تستخل 999 ص 19رقم  5النقض 

( ترجيح شاهد على  521 ص 291رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  19 -محكمة الدرجة األولى ( 

. شاهد من إطالقات قاضى الموضوع ( 
 

 (1195 )
للمحكمة كامل  وقد قضت محكمة النقض بأن - 2177فقرة  5بيدان وبرو  - 991 ص 112فقرة  21أوبرى ورو  

ومتى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق كان له اأن تعتمد فى استجالء الحقيقة على أية  ، الحرية فى تقدير الدليل

ديسمبر سنة  25على أن تورد من األسباب ما من شأنه أن يؤدى إلى ما قضت به ) نقض مدنى  ، قرينة تطرح أمامها

رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  21انظر أيضاً : نقض مدنى  -(  517 ص 215رقم  5مجموعة عمر  2555

 2599مارس سنة  21 -) جواز االعتماد على تحقيق إدارى فى دعوى إجارة بين الكومة واألفراد (  251 ص 11

 -نافياً ( ) جواز اعتماد على تحقيق أمام المحكمة االبتدائية بعد إلغاء حكمها استئ 199 ص 221رقم  2مجموعة عمر 

 2551مايو سنة  25 -) قصور فى استكمال التحقيق (  595 ص 297رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  15

 ص 199رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  7 -) قصور فى التسييب (  559 ص 295رقم  9مجموعة عمر 

 9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21 . ها ( ) قصور فى التسييب : معاينة أجريت ولم تتكلم المحكمة عن نتيجت 915

 9رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555أكتوبر سنة  11 -) قصور التسييب فى إثبات مرض الموت (  212 ص 19رقم 

مجموعة أحكام  2599فبراير سنة  19 -) األخذ بشهادة شاهد فى طريقة العمل ولو لم تكن له عالقة بالحادث (  1 ص

أكتوبر سنة  15 - 519 ص 221رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  11 - 115 ص 12رقم  2النقض 

 . ) األخذ بأقوال شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين (  297 ص 29رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599

تقدير مبيناً على سبب على أن القول بأن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود مشروط بأال يكون هذا ال

قد  ، إذ قضت برد وبطالن العقد المطعون فيه بالتزوير ، وإذن فمتى كانت المحكمة . مخالف للثابت فى أوراق الدعوى 
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، أى أن  . ولكنها حجة متعدية ، بل هى أيضاً غير ملزمة وغير قاطعة ويتبين مما تقدم أن البينة حجة ليست مقيدة فحسب

، بل أيضاً بالنسبة إلى جميع من يتأثر بالحكم الذى  ، ال على من أقيمت فى مواجهته فحسب الوقائع التى تثبت بطريقها تعتبر ثابتة

 . صدر فى الدعوى

 القواعد التى تتبع فى سماع البينة - لمبحث الثانىا

 من مباحث قانون المرافعات  - 169

. ونجتزئ هنا ببيان كيف تحال القضية إلى التحقيق  أما القواعد التى تتبع فى سماع الشهود فهى من مباحث قانون المرافعات 

 . ، متوخين اإليجاز ، وكيف تسمع الشهود لسماع الشهود

 حال القضية إلى التحقيق لسماع الشهود كيف ت - 171

،  ، يجوز للمحكمة ، ويرى القاضى أن هذا اإلثبات مستساغ على النحو الذى بيناه فى األحوال التى يجيز فيها القانون اإلثبات بالبينة 

، أن تأمر باإلثبات بالبينة  للحقيقة أو بناء على طلب الخصممن تلقاء نفسها متى رأت فى ذلك فائدة 
( 1199 )

. والحكم الذى يصدر  

، واليوم الذى يبدأ فيه  بإحالة القضية إلى التحقيق لسماع الشهود يجب أن يبين فى منطوقه كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها

 enquete incidente. وهذا هو ما يسمى بالتحقيق الفرعى )  مرافعات ( 252 - 275، والميعاد الذى يجب أن يتم فيه ) م  التحقيق

) . 

 كيف تسمع الشهود  - 171

 259، أن تندب أحد قضاتها إلجرائه ) م  ، إذا خيف التعطيل . ويجوز لها أمام المحكمة –سماع الشهود  –يكون التحقيق  

 . مرافعات (

لطريق ) م واإلذن ألحد الخصوم فى إثبات واقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم اآلخر الحق فى نفيها بهذا ا

. وفى هذا ضمان كبير اتخذ ضد تحيز الشهود أو ضعف ذاكرتهم أو عدم دقتهم عن طريق إيجاد ضرب من  مرافعات ( 251

التوازن بين شهود اإلثبات وشهود النفى 
 (1191 )

من تقنين المرافعات بأن التحقيق يستمر إلى أن يتم سماع  255. وتقضى المادة  

، ويجرى سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمعت فيها شهود اإلثبات إال إذا حال دون  جميع شهود اإلثبات والنفى فى الميعاد

، فأوجب أن يكون للتحقيق ميعاد  الشرعية فى حصر الدليل . ويالحظ أن تقنين المرافعات الجديد استوحى نظام المرافعات ذلك مانع

،  ، ولم يجز سماع شهود بناء على طلب الخصوم بعد انقضاء ميعاد التحقيق مرافعات ( 259ال يجوز مدة أكثر من مرة واحدة ) م 

مرافعات (  251وإن جاز ذلك بأمر المحكمة ) م 
 (1191 )

 . 

                                                                                                                                                                    

صرحت بأن سبب عدم اطمئنانها إلى أقوال شهود المدعى عليها فى دعوى التزوير هو أن هذه األخيرة قد سكتت عن 

وكان الثابت أن الطاعنة لم  ، واستنتجت المحكمة من هذا السكون صحة هذا التجريحالرد على ما جرحت به شهادتهم 

مما يبطله ويستوجب  ، فإن الحكم يكون مبيناً على سبب ال سند له فى األوراق ، تسكت فى الرد على تجريح شهودها

. (  579 ص 292رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595يونيه  15نقضه فى هذا الخصوص ) نقض مدنى 
 

 (1199 )
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن للقاضى أن يقضى من تلقاء نفسه بإحالة القضية إلى التحقيق لإلثبات بالبينة إذا  

 ، وعليه فى هذه الحالة أن يبين فى دقة الوقائع المراد إثباتها . رأى وجهاً لذلك وكان اإلثبات بالبينة جائزاً قانوناً 

وقضت أيضاً بأنه يجوز  -(  999 ص 92 م 2525مايو سنة  25إثباتاً ونفياً )  ، والخصوم هم الذين يحضرون شهودهم

ما دامت المحكمة تستطيع من تلقاء  ، قبول طلب الخصم إحالة الدعوى إلى التحقيق دون أن يبين الوقائع المراد إثباتها

 55 م 2591مارس سنة  92 - 212 ص 95 م 2511 يناير سنة 27 نفسها أن تفعل ذلك إذا رأت وجه المصلحة فيه )

. (  215 ص
 

 (1191 )
وقد كان فى خصوص مرض  ، : أن التحقيق 212 ص 19رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21نقض مدنى  

من نفى  والمقرر فى اإلثبات بالبينة أن يمكن الخصم ، لم تتح فيه للمتمسكين بالتصرف فرصة نفى يد المدعى ، الموت

. جديد (  251 من قانون المرافعات ) م 272الدليل الذى يقدمه خصمه نزوالً على حكم المادة 
 

 (1191 )
تضاف إلى األحكام التى  ، وقد أورد التقنين المدنى العراقى سلسلة من النصوص فى القواعد التى تتبع فى سماع البينة 

بنصوص التقنين المدنى تقريب الشقة ما بين الغربية فى الشهادة وقد أريد  . قررها قانون أصول المحاكمات الحقوقية 

. من هذا التقنين (  992 - 551ونظرية الفقه اإلسالمى ) انظر المواد 
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مرافعات (  121، وإال كان التحقيق باطالً ) م  الشهادة والبد من تحليف الشاهد اليمين قبل أداء
 (1197 )

. وإذا رفض الشاهد الحضور  

 192وم  255، ويجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره ) م  ، حكم عليه بغرامة امتنع بغير برر قانونى عن أداء اليمين أو عن اإلجابة

 . مرافعات (

، إال أن يكون غير قادر على التمييز بسبب حداثة أو هرم أو مرض أو  ألحد الخصوم وال يجوز رد الشاهد ولو لكان قريباً أو صهراً 

 . مرافعات ( 199ألى سبب آخر ) م 

، وال ألحد الزوجين أن  . وال يجوز للشاهد أن يفشى سر وظيفته أو سر مهنته إال بإذن خاص وتثبت إجابات الشهود فى المحضر

 . مرافعات ( 195 - 191غير رضاء الزوج اآلخر ) م يفشى سر الزوجية ولو بعد انقضائها ب

مرافعات (  112وبمجرد انتهاء التحقق والفراغ من سماع الشهود تحدد أقرب جلسة لنظر الدعوى ) م 
 (1195 )

 . 

 القرائن القضائية - الفرع الثانى

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 417النصوص القانونية : تنص المادة  - 172

. وال يجوز اإلثبات بهذه القرائن إال فى األحوال التى يجيز فيها  " يترك لتقدير القاضى استنباط كل قرينة لم يقررها القانون 

القانون اإلثبات بالبينة 
 (1119 )

 " . 

البينة وبالقرائن من هذا التقنين كانت تبيح اإلثبات ب 179/  129. ولكن المادة  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

تبيح اإلثبات بالبينة وبالقرائن فيما زادت قيمته على عشرة  171/  221. وكذلك كانت المادة  فيما زادت قيمته على عشرة جنيهات

، وهذا  ة، فما يجوز إثباته باألولى يجوز إثباته بالثاني . فدل ذلك على أن البينة والقرائن متالزمان جنيهات إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة

 . ( 171 - 179/  112 - 119بالرغم من أن بعض النصوص كانت تكتفى بذكر البينة دون القرائن ) م 

،  999: وفى التقنين المدنى العراقى المادة  51ويقابل هذا النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى م 

 959، وفى التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة المادة  929اللبنانى م وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية 
 (1112 )

 . 

                                                 
 (1197 )

.  219 ص 91 م 2555مايو سنة  29استئناف مختلط  
 

 (1195 )
. من تقنين المرافعات  115 - 111( المواد  enquete principaleانظر فى إجراءات التحقيق بصفة أصلية )  

 

 (1119 )
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  959: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

فلجنة مجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  519وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد 

 . (  599 ص - 517 ص 9فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، 591تحت رقم 

استلهم المشروع فى هذه المادة أحكام التقنين " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى : 

(  2151 ( والتقنين الكندى ) م 2595 ى ) م( والتقنين الهولند 2995 ( والتقنين اإليطالى ) م 2999 الفرنسى ) م

 999 ( والمشروع الفرنسى اإليطالى ) م 2199 ( والتقنين األسبانى ) م 599 / م 555 والتقنين التونسى المراكشى ) م

ويقوم اإلثبات بالقرائن غير المقررة فى القانون على تفسير  . من التقنين البرتغالى  1925( وبوجه خاص أحكام المادة 

من طريق استخالص الواقعة المجهولة التى  ، القاضى لما هو معلوم من األمارات والوقائع تفسيراً عقلياً لتكوين اعتقاده

. (  595 ص - 517 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " يراد إقامة الدليل عليها من مقدمات هذا المعلوم 
 

 (1112 )
القرائن القضائية هى القرائن التى لم  - 2:  51 م قانون البينات السورى:  نصوص التقنينات المدينة العربية األخرى 

ويترك لتقدير  ، ينص عليها القانون وأمكن القاضى أن يستخلصها من ظروف الدعوى وأن يقتنع بأن لها داللة معينة

 . ال يجوز اإلثبات بالقرائن القضائية إال فى األحوال التى يجوز فيها اإلثبات بالشهادة  - 1 . القاضى استنباط هذه القرائن 

 . ) وال خالف فى الحكم ما بين التقنين المصرى وقانون البينات السورى ( 

قانون وأمكن للمحكمة وهى القرائن التى لم ينص عليها ال ، يجوز اإلثبات بالقرائن القضائية - 2:  999 التقنين المدنى العراقى م

 - 1 . ويترك لتقدير المحكمة استنباط هذه القرائن  . وأن تقتنع بأن لها داللة معينة  ، أن تستخلصها من ظروف الدعوى

) فحكم التقنين المدنى العراقى  . " ولكن ال يجوز اإلثبات بالقرائن القضائية إلى األحوال التى يجوز اإلثبات فيها بالشهادة 

 . ال يختلف عن حكم التقنين المدنى المصرى ( 

فيجب عليه  . : إن القرائن التى لم يقرها القانون تترك لبصيرة القاضى ولحكمته  929 م تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى

وال يسعه قبولها إلى فى األحوال التى يجيز فيها القانون البينة  ، أال يقبل منها إال القرائن الهامة الصريحة المتوافقة

أو تكن القرينة مستندة إلى وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً  ، ما لم يكن سبب الطعن فى العقد االحتيال أو الخداع ، الشخصية

أن التنفيذ االختيارى قرينة على  ) وهذا النص يوافق نص التقنين اللبنانى . اختياراً كلياً أو جزئياً للموجب المدعى به 

 . وجود االلتزام ( 
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 2999ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1111 )

 . 

 نوعان من القرائن  –تعريف القرينة  - 173

يستخلصها القانون أو القاضى من  من التقنين المدنى الفرنسى القرائن بوجه عام بأنها هى " النتائج التى 2955عرفت المادة  

 واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة " 

 " Les presomptions sont des consequences que la loi ou le magistrate tire d'un fait connu a 
un fait inconnu "  

، بل على وقاعة أخرى إذا ثبتت أمكن أن  ، إذ ال تقع اإلثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر الحق فهى إذن أدلة غير مباشرة

،  ( من محل إلى آخر deplacement de preuve. وهذا ضرب من تحويل اإلثبات )  يستخلص منها الواقعة المراد إثباتها

،  قدين، فالواقعة المعلومة هى قيام الزوجية بين المتعا . مثل ذلك أن تكون الزوجية قرينة عى الصورية وسنعود إلى ذلك فيما بعد

. ومثل ذلك أيضاً أن  ، وهى صورية العقد المبرم ما بين الزوجين ويستدل القاضى من هذه الواقعة الثابتة على الواقعة المراد إثباتها

، ويستدل القاضى من  ، فالواقعة المعلومة هى وجود سند الدين فى يد المدين يكون وجود سند الدين فى يد المدين قرينة على الوفاء

، فالواقعة  . ومثل ذلك أخيراً أن يكون التصرف فى مرض الموت قرينة على التصرف وصية لواقعة على واقعة الوفاءهذه ا

 . ، ويستدل القاضى منها على أن هذا التصرف وصية المعلومة هى إبرام التصرف فى مرض الموت

 ,presomptions legalesلقانونية ) . فالقرائن ا ، إما قرائن قانونية أو قرائن قضائية ، كما قدمنا والقرائن
presomptions de droit بل هى طريق يعفى من اإلثبات . وهى ليست طريقاً لإلثبات ( هى التى ينص عليها القانون ،  ،

 presomptions juduciaires, presomptions du fait de. والقرائن القضائية )  فسنبحثها إذن مع اإلقرار واليمين
l'homme, presomptions simples وهى وحدها  ( هى التى تترك لتقدير القاضى يستخلصها من ظروف القضية ومالبساتها ،

 .  موضع هذا البحث

ونبحث : ) أوالً ( عناصر القرينة القضائية وسلطة القاضى فى تقديرها ) ثانياً ( تكييف القرائن بوجه عام وتحولها من قرائن 

 . قضائية إلى قرائن قانونية

 عناصر القرينة القضائية وسلطة القاضى فى تقديرها - المبحث األول

 عنصران للقرينة القضائية : للقرينة القضائية عنصران  - 174

. وهذا  ( indices، وتسمى هذه الواقعة بالدالئل أو األمارات )  ( واقعة ثابتة يختارها القاضى من بين وقائع الدعوى 2)  

. وهذا هو  ، ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد إثباتها ( عملية استنباط يقوم بها القاضى 1. )  نةهو العنصر المدى للقري

 . العنصر المعنوى للقرينة

ال من  –إذا لم يوجد إقرار أو يمين أو قرينة قانونية  –واقعة ثابتة يختارها القاضى : قد يستخلص القاضى الدليل  - 219

( من قرائن  999، أو كما يقول التقنين المدنى العراقى ) م  ، ولكن من ظروف القضية ومالبستها ، وال من بينة تسمع ورقة مكتوبة

. قد  . وسبيله إلى ذلك أن يختار بعض الوقائع الثابتة أماه فى الدعوى يستخلصها من ظروف الدعوى بعد أن يقتنع بأن لها داللة معينة

. بل قد يختارها  ، ولو من تحقيقات باطلة . وقد يختارها من ملف الدعوى انت محل مناقشة بين الخصوميختارها من الوقائع التى ك

                                                                                                                                                                    

. : ) مطابق لنص التقنين المدنى المصرى (  959 التقنين المدنى للملكة الليبية المتحدة م
 

 (1111 )
وال يجوز أن يأخذ  . : القرائن التى لم ينص عليها القانون تترك لنظر القاضى وتقديره  2999 التقنين المدنى الفرنسى م 

وال يأخذ بها إلى فى األحوال التى تجيز فيها القانون اإلثبات  ، ظاهرة التوافق ، دقيقة التحديد ، بقرائن قوية الداللة إال

 . ما لم يطعن فى التصرف بالغش أو التدليس  ، بالبينة

Art  . 1353 : Les presomptions qui ne sont point etablies par la loi, sont abandonees aux 
lumieres et a la prudence du magistrate, qui ne doit admettre que des presomptions 
graves, precises et concordantes, et dans les cas seulement ou la loi admet les preuves 
testimoniales, a moins que l'acte ne soit attaque puor cause de fraude ou de ???????  . 
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، كتحقيق إدارى أو محاضر إجراءات جنائية ولو كانت هذه المحاضر قد انتهت بالحفظ  من أوراق خارج الدعوى
 (1119 )

 . 

وقد تكون الواقعة التى اختارها القاضى ثابتة بالبينة 
 (1115 )

و بورقة مكتوبة أ 
 (1119 )

، أو بيمين نكل الخصم عن حلفها  
 (1111 

)
، أو بإقرار من الخصم  

 (1111 )
، أو بقرينة أخري دلت علي الواقعة التي تستنبط منها القرينة  

 (1117 )
، أو بجملة من الطرق مجتمعه  

 (1115 )
 . 

                                                 
 (1119 )

 - 2995 ص - 2997 ص 2591فقرة  7بالينول وريبير وجابولد  977 ص - 971 ص 11فقرة  21أوبرى ورو  

أعوز القاضى الدليل من ناحية الشكل وإذا  . وبذلك يخفف األخذ بالقرائن القضائية من حدة التنظيم القانونى لإلثبات 

. (  2155فقرة  - 2151فقرة  5تلمسه من ناحية الموضوع فاعتبره قرينة ) بيدان وبرو  ، لنقض فى شرعية
 

 (1115 )
وقد قضت محكمة النقض بأن للمحكمة أن تستمد من واقع الدعوى ما تراه من القرائن القضائية المؤدية فعالً إلى النتيجة  

فإذا كانت المحكمة قد حصلت من شهادة شهود المدعى عليه بأنهم ال يعرفون أنه مدين للمدعى إحدى  ، إليهاالتى تنتهى 

نوفمبر  19فذلك فى حدود حقها الذى ال رقابة عليه لمحكمة النقض ) نقض مدنى  ، القرائن على صورية الدين المدعى به

بأنه ال تثريب على المحكمة فى تكوين عقيدتها من وقضت أيضاً  . (  579 ص 191رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

أقوال شهود سمعوا فى قضية أخرى إن هى أخذت بهذه األقوال كقرينة وكان اإلثبات فى الدعوى مما يجوز فيه قبول 

وقضت كذلك بأن للقاضى أن  . (  121 ص 991رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  15القرائن ) نقض مدنى 

التى يعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى ومن شهادة شاهد لم يؤد اليمين أمام النيابة فى التحقيق يستنبط القرينة 

فال تثريب على المحكمة إن هى اتخذت من تجهيل المتمسك بالورقة شخصية محررها قرينة تضيفها إلى ما  ، الذى أجرته

 ص 17رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599ارس سنة م 1استندت إليه فى قضائها بتزوير هذه الورقة ) نقض مدنى 

151  ) .
 

 (1119 )
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أشار الحكم إلى كشوف التكليف وأوراد المال وإلى انتقال تكليف جزء من األطيان السم  

مورثه المطعون عليهم وقت أن كان مورث الطاعنين عمدة البلدة الواقعة فيه األطيان موضوع النزاع باعتبارها قرائن 

 2592أبريل سنة  25ليس في هذا ما يخالف القانون ) نقض مدني ف ، تعزز وضع يد المطعون عليهم بنية التملك

( وقضت أيضا بأنه متي كانت المخالصة التي اعتمد عليها البائعان في  199ص  225رقم  1مجموعة أحكام النقض 

الحكم المطعون فإن  ، إثبات الوفاء بالتزامهما ليست إال أمراً صادراً إليهما من المشتري بتسليم البضاعة إلي أمين النقل

فليس  ، إال أنه يصح دحضها بكافة القرائن األخري ، وإن كانت قرينة علي حصول التسليم ، فيه إذ قرر أن هذه المخالصة

 191ص  99رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  27فيما قرره ما يخالف قواعد اإلثبات ) نقض مدني 

 ) .
 

تثريب علي محكمة الموضوع إن هي استخلصت من نكول الطاعن عن اليمين لدي المحكم ( وقد قضت محكمة النقض بأال  1111) 

ومن  ، قرينة علي عدم أحقية الطاعن في طلب منع تعرض المطعون عليه ، بأال حق للمطعون عليه في القناة موضوع النزاع

نكول الطاعن عن هذه اليمين موجب للحكم  إذا اعتر أن ، ثم فإن الطعن علي الحكم استنادا إلي أنه أخطأ في تطبيق القانون

يناير سنة  5عليه في حين أنه لم توجه إليه يمين قضائية بالمعني القانوني هذا الطعن يكون علي غير أساس ) نقض مدني 

   . (  125ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592

خذت من تراخي الطاعن في تسجيل عقد البيع وقد قضت محكمة النقض بأال تثريب علي محكمة الموضوع إن هي ات ( 1111) 

الصادر له من مورثة قرينة ضمن قرائن أخري علي أن العقد صدر في فترة مرض موت البائع وأن تاريخه قدم لستر هذه 

مجموعة أحكام  2592مايو سنة  9إذا هي لم تجاوز سلطتها في تقدير األدلة وفهم الواقع في الدعوي ) نقض مدني  ، الحقيقة

  . ( وظاهر أن تراخي الطاعن في تسجيل العقد أمر معترف به  159ص  211رقم  1النقض 

لي حصول المصالحة بني الخصوم حتي بعد ( وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه يمكن اتخاذ القرائن القوية دليال ع 1117) 

ثم مر علي تلك  ، كما لو قام في تنفيذ تلك األحكام إشكاالت معرقلة للتنفيذ أوال ، صدور األحكام النهائية لمصلحة فريق منهم

ة دون أن يكون مما ال يتصور معه سكوته هذه المد ، األحكام مدة طويلة دون أن يتخذ المحكوم له اإلجراءات القانونية لتنفيذها

من قيام اإلشكاالت ومرور مدة  ، أوال ، ( فهنا استنبطت المحكمة 151ص  25الحقوق  2755يونية سنة  29هناك صلح ) 

 –فتكون هذه الواقعة  . أنه تنازل عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته  ، طويلة دون أن يتخذ المحكوم له إجراءات التنفيذ

ثم اتخذت المحكمة بعد ذلك من واقعة التنازل عن  . ثبتت عند المحكمة عن طريق قرائن قضائية  قد -التنازل عن تنفيذ الحكم 

كذلك قد يثبت عقد القرض عن طريق قرينة قضائية  –تنفيذ الحكم القرينة علي وقوع صلح بين المحكوم له والمحكوم عليه 

 -لبيع الذي دفع بمقتضاه المقترض الثمن إلي المقرض ثم يتخذ عقد القرض ذاته قرينة قضائية علي أن ا ، هي دفع الفوائد

  . إنما هو بيع صوري  -وسنري هذا المثل فيما يلي 

( وقد قضت محكمة النقض بأن قاضي الموضوع حر في استنباط القرائن التي يأخذ بها من وقائع الدعوي واألوراق  1115) 

الشهود الذين سمعهم خبير الدعوي إنما استند إليها كقرينة مضافة وإذن فمتي كان الحكم إذا استند إلي شهادة  ، المقدمة فيها
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 الفهرس العام

.  مكتوبة أو ببينة أو بقرينة أو بغير ذلك، ولتكن واقعة قرض ثبتت بورقة  يقف القاضي إذن عند واقعة يختارها تثبت عنده 

 . ، إذ يراها أكثر مواتاة للدليل وأيسر في استنباط القرينة والقاضي حر في اختيار الواقعة التي يقف عندها

 استنباط الواقعة المراد إثباتها من الواقعة الثابتة  - 176

. إذ عليه أن يستنبط من هذه الواقعة الثابتة الدليل عل الواقعة التي  ويبدأ بعد ذلك أشق مجهود يبذله القاضي في استخالص الدليل 

. ففي المثل المتقدم ال يكون القاضي متعنتا إذا هو استخلص من  ، فيتخذ من الواقعة المعلومة قرينة علي الواقعة المجهولة يراد إثباتها

، بعد القرض بأيام قليلة  ، فإذا أدعي أنه اشتري لقرض التي اختارها أن المقترض كان في حاجة إلي المال عندما عقد القرضواقعة ا

، كانت هذه الوقائع متعارضة  ، ودفع له الثمن في الحال ، دارا من المقرض بثمن يزيد كثيرا علي مبلغ القرض وقبل أن يفي بالقرض

، أو دفع بصورية دفع  . فإذا طعن شخص في عقد البيع الصادر من المقرض إلي المقترض بأنه بيع صوري مع داللة الواقعة الثابتة

، كان للقاضي أن يستخلص من واقعة القرض وحاجة المقترض إلي المال وتعارض هذه الحاجة مع دفعه ثمنا كبيراً يزيد كثيراً  الثمن

، فتكون هذه القرينة القضائية  ينة علي أن المقترض لم يدفع إلي المقرض، كان له أن يستخلص من كل ذلك قر علي مبلغ القرض

 . دليال علي الصورية

. فهو حر في اختيار  سلطة القاضي وساعة في التقدير: وقد رأينا فيما تقدم أن للقاضي سلطة واسعة في استنباط القرائن القانونية

، ثم هو واسع السلطات في تقدير ما تحمله هذه الواقعة  ، الستنباط القرينة منها مامه، من بين الوقائع المتعددة التي يراها أ واقعة ثابتة

،  . فمن القضاة من يكون استنباطه سليما فيستقيم له الدليل ، وتتفاوت المدارك . وفيه تختلف األنظار ، وهذا هو االستنباط من الداللة

انت القرينة القضائية من أسلم األدلة من حيث الواقعة الثابتة التي تستنبط منها . ومن ثم ك ومنهم من يتجافي استنباطه مع منطق الواقع

، ومن أخطرها من حيث صحة االستنباط واستقامته  القرينة
 (1119 )

 . 

، وال تقنعه قرائن متعددة إذا كانت هذه  ، قد تقنعه قرينة واحدة قوية الداللة ، فيما له من سلطان واسع في التقدير والقاضي

رائن ضعيفة متهافتة الق
 (1112 )

( من وجوب اجتماع قرائن قوية الداللة دقيقة  2999. وأما ما يذكره التقنين المدني الفرنسي ) م  

، فليس إال من قبيل توجيه القاضي  التحديد ظاهرة التوافق
 (1111 )

. وال تعقب عليه محكمة  . ويبقي حق التقدير النهائي في ذلك له 

هذا التقدير النقض في 
( 1119 )

، ما دامت القرينة التي اعتبرها دليال علي ثبوت الواقعة تؤدي عقال إلي ثبوتها  
 (1115 )

 . 

                                                                                                                                                                    

من  فال تثريب عليه إذا هو استمد إحدي القرائن ، إلي قرائن أخري فصلها وهي في مجموعها تؤدي إلي ما انتهر إليه

 ، علي جملة قرائن فصلها وإذا كان الحكم مقاما . شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوي دون أن يؤدوا اليمين القانونية 

فإنه ال تجوز مناقشة كل قرينة علي حدة إلثبات عدم  ، وتؤدي في مجموعها إلي النتيجة التي انتهر إليها ، يكمل بعضها بعضا

وقضت أيضا بأنه  . (  957ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  12كفايتها في ذاتها ) نقض مدني 

 ، ثم تبين فساد بعضها ، بحيث ال يعرف أيها كان أساسا جوهريا له ، أقام قضاءه علي عدة قرائن مجتمعةمتي كان الحكم قد 

 19وانظر أيضا :  - 171ص  511رقم  9مجموعة عمر  2555يونية سنة  1فإنه يكون باطال بطالنا جوهريا) نقض مدني 

رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599أول يونية سنة  - 597ص  221رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة 

( وكذلك الحال فيما إذا قام الحكم  2959ص  211رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  17 - 911ص  251

مايو سنة  29فإذا تبين فساد أحد هذه األدلة فسد معه الحكم ) نقض مدني  ، علي أدلة متعددة دون أن يبين قيمة كل دليل منها

ال ما فإن فساد دليل ال يعيب من الحكم إ ، ( أما إذا صرح الحكم بقيمة كل دليل 591ص  192رقم  9مجموعة عمر  2551

( انظر في تعدد األدلة وأثر  195ص  919رقم  9مجموعة عمر  2557يونية سنة  9استند منه إلي هذا الدليل ) نقض مدني 

 .  111فساد بعضها في صحة الحكم األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة 

  .  1192فقرة  1النجيه بالنيول وريبير وب - 2991ص  2959فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  1119) 

 2929ص  - 2997ص  2951فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 1وهامش رقم  971ص  111فقرة  21( أوبري ورو  1112) 

  .  172فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  1191فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  -

وقد  2929ص  – 2997ص  2951فقرة  1ير وجابولد بالنيول وريب - 971 - 979ص  111فقرة  21( أوبري ورو  1111) 

 . وللقاضي كل السلطة في تقدير حجية القرائن " جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

متي توافرت  ، فقد تجزيء قرينة واحدة . علي أن إجماع الفقه قد انعقد علي أن القاضي ال يتقيد بعدد القرائن وال بتطابقها 

ولذلك لم ينقل المشروع عن التقنين الفرنسي والمشروع الفرنسي اإليطالي ما نصا عليه من إلزام القاضي  . علي قوة اإلقناع 

مع أن ظاهرة قد  ، فالفقه والقضاء علي أن هذا النص ليس إال مجرد توجيه . " باال يقبل إال قرائن قوية محددة متطابقة " 

انظر أيضا  -(  599 ص - 515ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " م شرطا لقبول اإلثبات بالقرائن يوحي خطأ بأنه يقي

  .  199الموجز للمؤلف ص  - 229ديكوتيني فقرة  - 2991فقرة  5بيدان وبرو  - 1157فقرة  5بودري وبارد 

  .  971ص  - 979ص  111فقرة  21( أوبري ورو  1119) 
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 ال يجوز أن يثبت بالقرائن القضائية إال ما يجوز إثباته بالبينة  - 178

القرينة القضائية بحرية ، يتمتع في استنباط  ، كما رأينا ونري مما تقدم أن اإلثبات بالقرائن القضائية ال يخلو من الخطر فالقاضي 

، وما يراه قاض قرينة منتجة  . فليس ثمة من استقرار كاف في وزن الدليل ، وتتباين األنظار ، في ميدان تتفاوت فيه األفهام واسعة

 . في اإلثبات ال يري قاض آخي فيه شيئا

ساوي في منزلتها مع البينة ، فهي تت ، دون منزلة الكتابة ، كدليل إثبات من أجل ذلك كانت القرينة القضائية
 (1119 )

. وال  

حيث ييجوز اإلثبات بالبينة يجوز اإلثبات بقرينة قضائية إال 
 (1111 )

مدني (  591. ) م  
 (1111 )

 . 

                                                                                                                                                                    

لما " وقد جاء في هذا الحكم ما يأتي :  - 151ص  57رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599 مارس سنة 21( نقض مدني  1115) 

كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع أسست قضاءها بثبوت الربا الفاحش علي أن القروض قد عقدت في 

ودونت في مستندات غير مؤرخة  ، علي أن تسدد بالعملة المصرية ، في بلد يحتله العدو ، خالل مدة الحرب ، ظروف أليمة

وعلي أن ظروف االستدانة تدل علي ان المقترضين كانوا في حالة ضيق شديد أثناء وجودهم  ، ولم يبين فيها مكان تحريرها

وكانت هذه  ، منهم بفرنسا إذ سببت لهم الحرب انقطاع سبل معاشهم فاضطروا للجوء إلي الطاعن الثاني وغيره لالقتراض

ذلك ألن كل مدين ال يلجا إلي  -الظروف التي اعتبرها الحكم دليال علي ثبوت الربا الفاحش ال تؤدي عقال إلي ثبوته 

 ، فليست هذه الضرورة في حد ذاتها دليال علي ثبوت الربا الفاحش ، االقتراض عادة إال إذا كان في ظروف تضطره إليه

وكان للمحكمة متي رجح لديها من قرائن  . خلو سندات الدين من بيان تاريخ ومكان تحريرها  وكذلك ال يؤدي إلي إثباته

الحال في الدعوي احتمال مظنة الربا الفاحش أن تحيل الدعوي علي التحقيق ليثبت المدينون بمقتضي السندات دفاعهم بأنهم 

وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عبء اإلثبات من عاتق  ، لكلما كان ذ . لم يستلموا في مقابلها سوي المبالغ التي أقروا بها 

فإن يكون  ، المدينين بمقتضي السندات موضوع الدعوي إلي عاتق الدائن استناداً إلي قرائن غير مؤدية إلثبات الربا الفاحش

مجموعة  2591مارس  21) نقض مدني " فضال عن قصوره في التسبيب مما يستوجب نقضه  ، قد خالف قواعد اإلثبات

 2592داللوز  2592مايو سنة  5( انظر أيضا في هذا المعني محكمة النقض الفرنسية  151ص  57رقم  5أحكام النقض 

 .  957ص  2991فقرة  5بيدان وبرو  - 519ص 

  .  119الموجز للمؤلف ص  - 2999فقرة  5( بيدان وبرو  1119) 

بات بالقرائن جائزاً في جميع األحوال التي يجوز فيها اإلثبات بالبينة ( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه لما كان اإلث 1111) 

 ، جاز للمحكمة أن تستند في إثبات صحة التوقيع علي نفس األوراق التي رفضت المضاهاة عليها ، التحاد الحكم في الحالتين

 2المحاماة  2519يناير سنة  11األوراق ) إن لم يكن باعتبارها أوراقا للمضاهاة والقرائن التي قد تستنبطها المحكمة من هذه 

وقضت كذلك بأن عدم قبول اإلثبات بشهادة الشهود ينبي عليه أيضا عدم جواز األخذ فيها بالقرائن )  . (  555ص  71رقم 

م  2775يناير سنة  29( انظر أيضا في هذا المعني : استئناف مختلط  295ص  59رقم  5المحاماة  2519مارس سنة  19

 12م  2597فبراير سنة  22 - 51ص  29م  2599ديسمبر سنة  29 - 19ص  5م  2751ديسمبر سنة  21 - 912 ص 2

 95م  2512ديسمبر سنة  29 - 195ص  17م  2521أبريل سنة  29 - 99ص  17م  2529ديسمبر سنة  5 - 117ص 

ص  99م  2511فمبر سنة نو 29 - 519ص  95م  2511يونية سنة  1 – 255ص  95م  2511فبراير سنة  1 - 91ص 

 .  919ص  51م  2599يونية سنة  27 - 511ص  97م  2511يونية سنة  7 - 17

فما يمكن  ، وقد رأينا أن البينة والقرائن أمران متالزمان . وتقبل القرائن القضائية أيان تقبل البينة " وجاء في الموجز للمؤلف : 

فإنها ال تقبل إال في القروض التي نص عليها المشروع )  ، رائن القانونيةوالعكس صحيح وهذا بخالف الق ، إثباته بالقرائن

ألمكن دائما االحتيال علي  ، هذا ولو جاز أن يثبت بالقرائن القضائية ما ال يجوز إثباته بالبينة –(  199الموجز ص 

يمكن مع ذلك  ، فحيث يجوز اإلثبات بالقرائن القضائية وال يجوز اإلثبات بالبينة ، النصوص التي ال تجيز اإلثبات بالبينة

 . (  12فقرة  presumptionلفظ  5سماع البينة علي اعتبار أنها ليست إال قرائن قضائية ) أنسيكلوبيدي داللوز 

ستثنت التصرفات التي يطعن فيها بالغش ولكنها ا ، من التقنين المدني الفرنسي هذا الحكم أيضا 2999( وقد قررت المادة  1111) 

فإن التصرفات التي يطعن فيها  ، وظاهر أن إيراد الحكم علي هذا النحو منتقد . فيجوز إثباتها بالقرائن القضائية  ، أو بالتدليس

ي اإلثبات بالكتابة ال وإنما يرد االستثناء المتعلق بالغش عل ، بالغش يجوز إثباتها بالبينة بقدر ما يجوز ذلك بالقرائن القضائية

 5بودري وبارد  - 195فقرة  - 199فقرة  25لوران  - 279فقرة  99ديمولومب  - 279علي اإلثبات بالبينة ) بوتييته فقرة 

 .  951ص  2999فقرة  5بيدان وبرو  1151فقرة 

بالقرائم مع اإلثبات بالبينة في المرتبة  ويرد اإلثبات" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

 . " ال يجوز اإلثبات بهذه القرائن إال في األحوال التي يجيز فيها القانون اإلثبات بالبينة " ولذلك نص علي أنه  . الثاني 

أ التقنين ويتفرع علي ذلك أن جميع القواعد الخاصة بقبول اإلثبات بالبينة تسري علي القرائن دون أي استثناء وقد أخط

( في النص علي عدم جواز  999 ( والمشروع الفرنسي اإليطالي ) م 2595( والتقنين الهولندي ) م  2999 الفرنسي ) م
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وال يفوتنا هنا أن نشير إلي ما سبق أن ذكرناه في عبء اإلثبات من أن هذا العبء ينتقل في الواقع من خصم إلي خصم وفقا 

، بل  ، ال لإلثبات الكامل فحسب . فالقاضي يأخذ بالقرائن القضائية تي يستخلصها القاضي من ظروف الدعويللقرائن القضائية ال

، ثم لرده إلي الجانب األول  أيضا لنقل عبء اإلثبات من جانب إلي جانب
 (1117 )

 . 

، إما  ائما تقبل إثبات العكس، غذ هي د ، وهي أيضا كالبينة غير قاطعة والقرينة القضائية كالبينة حجة متعدية غير ملزمة

 . ، فهي من هذه الناحية كالقرينة القانونية غير القاطعة بالكتابة أو بالبينة أو بقرينة مثلها أو بغير ذلك

 تكييف القرائن بوجه عام وتحولها من قرائن قضائية إلي قرائن قانونية  - المبحث الثاني

 تكييف القرائن بوجه عام  - 176

، إذا ثبتت اعتبر ثبوتها دليال علي  القرينة ليست إال نقل اإلثبات من الواقعة المراد إثباتها بالذات إلي واقعة أخري قريبة منها 

 . صحة الواقعة األولي

 ، وهي واقعة يتعذر ويقلو بارتان في هذا المعني : " تقتضي طبيعة األمور أن نستبدل بإثبات الواقعة مصدر الحق المدعي به

( ويطلب الخصم من القاضي أن يستخلص من صحة  connexe( ومتصلة بها )  voisin، إثبات واقعة أخري قريبة منها )  إثباتها

، فيتحول محل  ، صحة الواقعة األولي التي ال يتمكن من إثباتها بطريق مباشر ، عن طريق استنباط يطول أو يقصر الواقعة الثانية

( وهو من الخصائص الجوهرية لإلثبات  deplacement de prevueاقترح تسميته بتحول اإلثبات )  اإلثبات علي نحو ما وهذا ما

القضائي " 
 (1115 )

 . 

. أما في القرينة القانونية  ففي القرينة القضائية القاضي هو الذي يختار هذه الواقعة القريبة المتصلة بالواقعة المراد إثباتها

تيار فالقانون هو الذي يتولي هذا االخ
 (1179 )

  . 

. وباالستنباط ينتقل القاضي من  ال تعطي للقاضي إال علما ظنيا -(  indiceوهي األمارة )  -وهذه الواقعة القريبة المتصلة 

 de la probabilite au، ومن الراجح إلي المحقق )  ( de la vraisemblanca a la certitudeالعلم الظني إلي العلم اليقيني ) 
reel  )

 (1172 )
  . 

 تحول القرائن القضائية إلي قرائن قانونية  - 181

يقول بارتان هنا أيضا : " أن القرينة القانونية ليست في الواقع من األمر إال قرينة قضائية قام القانون بتعميمها وبتنظيمها " ) 

La presumption legale n est au fand qu une presumption de fait generalisee et systematisee par la 
loi فالقرينة القانونية ليست في األصل إال قرينة قضائية تواترت واضطرد وقوعها ( وهذا صحيح من حيث التكييف والتأصيل .  ،

                                                                                                                                                                    

اإلثبات بالقرائن غير المقررة في القانون إال في األحوال التي يجوز فيها اإلثبات بالبينة ما لم يطعن في الورقة بسبب غش أو 

مع أنها من قبيل الوقائع  ، ا االستثناء قد يوحي بأن وقائع الغش والتدليس ال يجوز إثباتها بالبينةذلك أن سياق هذ . تدليس 

وهو جائز بالقرائن  ، القانونية التي يمتنع تحصيل دليل كتابي مهيأ بشأنها ومن المحقق أن إثبات هذه الوقائع بالبينة جائز

ويكون إغفاله أكفل بدفع الشبه  ، مت اإلشارة إليه خلوا من معني االستثناءولهذا يكون االستدراك الذي تقد . تفريعا علي ذلك 

  . (  515ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " والتلبيس 

ووجود أثاث بمنزل الزوجية لزوجين مسلمين  ، ( فعالقة الزوجية أو القرابة قرينة علي صورية العقد إلي أن يثبت العكس 1117) 

يونية  1( انظر أيضا : استئناف مصر  199قرينة علي أن األثاث ملك الزوجة إلي أن يثبت العكس ) الموجز للمؤلف ص 

 27استئناف مصر  –) كشف المكلفة قرينة علي الملكية إلي أن يثبت العكس (  997ص  115رقم  29المحاماة  2591سنة 

) عدم دفع أمانة الخبير الذي طلبه المستأنف قرينة علي عدم وثوق  919ص  219رقم  25المحاماة  2597نة يناير س

  . المستأنف من صحة دفاعه ( 

  . مكرر  29هامش رقم  155فقرة  21( بارتان علي أوبري ورو  1115) 

  . مكرر  2هامش رقم  199مكرر وفقرة  11هامش رقم  155فقرة  21( بارتان علي أوبري ورو  1179) 

  .  2175فقرة  5( بيدان وبرو  1172) 
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، فرأي المشرع في اضطرادها واستقرارها  . ومن ثم لم تصبح هذه القرينة متغيرة الداللة من قضية إلي أخري فاستقر عليها القضاء

، فتصبح بذلك قرينة قانونية  ها جديرة بأن ينص علي توحيد داللتهاما يجعل
 (1171 )

 . 

 ، نذكر بعضها : واألمثلة علي ذلك كثيرة 

، وأن يكون هناك تواطؤ بين المدين ومن  يشترط في نجاح الدعوي البوليصية في المعاوضات أن يكون المدن معسراً 

، تحولت في التقنين المدني الجديد إلي  ، قرينة قضائية التقنين المدني السابق ، في ظل . فكان إعسار المدين تقوم عليه تصرف له

، فليس عليه إال أن يثبت مقدار ما في  من هذا التقنين علي أنه " إذا ادعي الدائن إعسار المدين 195، إذ تنص المادة  قرينة قانونية

 . قيمة الديون أو يزيد عليها " ، وعلي المدين نفسه أن يثبت أن له ما ال يساوي ذمته من ديون

، سلسلة من القرائن القضائية تقوم دليال علي غش المدين وتواطئه مع من تصرف له  ، في ظل التقنين السابق وكانت هناك

علي أنه من هذا التقنين  197، إذ تنص المادة  . وقد تحولت هذه القرائن القضائية إلي قرائن قانونية في التقنين المدني الحالي بعوض

من هذا التقنين علي أنه " إذا كان تصرف المدين بعوض اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن أن يكون منطويا  197" إذا تنص المادة 

. ويكفي العتبار التصرف منطويا علي الغش أن يكون  ، وأن يكون من صدر له التصرف علي علم بهذا الغش علي غش من المدين

، كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر  الم أنه معسرقد صدر من المدين وهو ع

" . 

، علي اعتبار الوفاء بقسط من األجرة قرينة قضائية علي الوفاء باألقساط  ، في ظل التقنين المدني السابق وجري القضاء

السابقة 
 (1179 )

،  ، فارتفعت هذه القرينة القضائية في التقنين المدني الجديد إلي منزلة القرينة القانونية واضطرد هذا القضاء واستقر . 

، حتي  من هذا التقنين علي أن " الوفاء بقسط من األجرة قرينة علي الوفاء باألقساط السابقة علي هذا القسط 971إذ نصت المادة 

 . يقوم الدليل علي عكس ذلك "

كما وقع في القرينة المستفادة من  $ 995$ ،  ، أن قرينة قانونية تنزل إلي قرينة قضائية ، علي النقيض من ذلك وقد يقع

، إلي أن يقيم الدائن  (يجعله قرينة قانونية علي الوفاء 175/  125.فقد كان التقنين المدني السابق ) م  وجود سند الدين في يد المدين

، نزلت هذه القرينة القانونية إلي مرتبة القرينة  ( ولن يستبق التقنين المدني الجديد هذا النص 179/  119م دليل علي العكس ) 

 . القضائية

، إال أنهما تختلفان من حيث  وبالرغم من أن القرينة القضائية والقرينة القانونية من طبيعة واحدة من حيث التكييف والتأصيل

، مؤقت  ، إعفاء من اإلثبات ، كما قدمنا قضائية طريق إيجابي من طرق اإلثبات أما القرينة القانونية فهي. فالقرينة ال مهمة كل منهما

أو دائم وفقا لما إذا كانت القرينة تقبل إثبات العكس أو ال تقبل ذلك 
 (1175 )

 . 

                                                 

أن يكون القضاء عزفا ثابتا يعتبر مصدراً منشئا لقرينة  -علي ما يقول بعض الفقهاء  -( بل يمكن دون نص قانوني  1171) 

( في  Decottigniesلقانون والقانون هنا يكون مصدره العرف ) انظر ديكوتينيس فالقرينة يكون مصدرها ا ، قانونية

مثل ذلك مسئولية حارس البناء في ظل التقنين  . (  151ص  2599القرائن في القانون الخاص رسالة من باريس سنة 

 ، ب في البناء أو نقص في صيانتهفقد كانت مسئوليته في هذا التقنين قائمة علي قرينة مبنية علي وجود عي ، المدني السابق

 . ومع ذلك تواترت حتي ذهب بعض األحكام إلي اعتبارها قرينة قانونية  ، ولكنها قرينة لم يكن التقنين السابق ينص عليها

(  191( ) األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص  211 وتحولت فعال إلي قرينة قانونية في التقنين المدني الجديد ) م

  .  1199فقرة  1أنظر أيضا بالنيول وريبير وبوالنجيه  -

  .  59 ص 91م  2515ديسمبر سنة  19 - 919ص  9م  2752مايو سنة  17( استئناف مختلط  1179) 

( ونستطيع اآلن ان نستخلص أهم الفروق ما بين القرائن القضائية والقرائن القانونية فيما يأتي : ) أ ( القرائن القضائية أدلة  1175) 

) ب ( لما كانت القرائن القضائية يستنبطها القاضي  . أما القرائن القانونية فأدلة سلبية أي أنها تعفي من تقديم الدليل  ، إيجابية

فإنه يترتب علي ذلك أن القرائن القضائية ال يمكن حصرها ألنها تستنبط من ظروف  ، انونية يستنبطها المشرعوالقرائن الق

 ، ) جـ ( القرائن القضائية كلها غير قاطعة . أما القرائن القانونية فمذكورة علي سبيل الحصر في نصول التشريع  ، كل قضية

أما القرائن القانونية فبعضها يجوز  ، بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن ويجوز دحضها ، فهي قابلة دائما إلثبات العكس

وانظر في مقارنة شاملة ما  - 195) انظر الموجز للمؤلف فقرة  . نقضه بإثبات العكس وبعضها قاطع ال يقبل الدليل العكسي 

 . (  229فقرة  - 225بين القرائن القضائية والقرائن القانونية ديكوتينيس فقرة 

 - 599ص " األستاذ أحمد إبراهيم في كتاب ) طرق القضاء في الشريعة اإلسالمية  ، وانظر في القرائن القضائية في الفقه اإلسالمي

  . من الكتاب ذاته  12ص  - 51وفي القرينة القضائية القاطعة ص  ، 599
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 قوة البينة والقرائن في اإلثبات -الفصل الثاني

 قوة مطلقة وقوة محدودة  - 181

، ال يجوز إثباته بالبينة إذا زادت  ، في غير المواد التجارية من التقنين المدني بأن التصرف القانوني 599دة تقضي الما 

 . قيمته علي عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة

. ويستخلص من ذلك أن للبينة  فالقوة المحدودة في اإلثبات للبينة والقرائن إنما هي في ميدان التصرفات القانونية المدنية

 faits juridiques. فتكون لها هذه القوة المطلقة في الوقائع القانونية المادية )  والقرائن قوة مطلقة في اإلثبات خارج هذا الميدان
materiels وفي ا ) ( لتصرفات القانونية التجاريةactes juridiques commerciaux ) . 

 قوة اإلثبات المطلقة للبينة والقرائن - الفرع األول

 الوقائع القانونية المادية - المبحث األول

 طبيعة الوقائع المادية تستعصي علي فرض الكتابة لإلثبات  - 182

 . ة المادية: هناك فرق واضح بين التصرف القانوني والواقع

، ولما كانت هذه اإلرادة لها مظهر  فالتصرف القانوني إرادة تتجه إلي إحداث أثر قانوني معين فيرتب القانون عليها هذا األثر

، وذلك العتبارين  ، إال عن طريق الكتابة ، كقاعدة عامة ، فإن القانون اقتضي أال يكون إثبات هذا التعبير خارجي هو التعبير

، وال يؤدون  ، قد يغم علي الشهود فال يدركون معناه ( ألن التعبير عن إرادة تتجه إلحداث أثر قانوني أمر دقيق 2) أساسيين : 

، فوق  ( والتصرف القانوني 1. )  ، وسنعود إلي هذا االعتبار عند الكالم في إثبات التصرف القانوني فيه بالدقة الواجبةالشهادة 

، ومن ثم كان اشتراط الكتابة إلثباته  ( عليه وقت وقوعه prevue preconstitueeلدليل الكتابي ) ، هو الذي تستطاع تهيئة ا ذلك

 . أمرا ميسوراً 

، فال تختلف أفهامهم كثيرا في  ، وتراها الناس . فهي تحدث أما الواقعة المادية فال يقوم في شأنها أي من االعتبارين المتقدمين

. وهب أن واقعة مادية كانت من الدقة  ، إذ هي ليست من الدقة والتعقيد بالمنزلة التي رأيناها للتصرف القانوني روايتها كما وقعت

.  ، فهل يكون ميسوراً تسجيلها بالكتابة عند وقوعها؟ قليل من الوقائع هو الذي يتيسر فيه ذلك م الناس في إدراكهابحيث تختلف أفها

، فأوجب تسجيله بالكتابة علي نحو خاص  ، كالميالد والموت وقد عمد المشرع إلي الخطير من هذه الوقائع
 (1179 )

. أما الكثرة  

. بل بنفتح في إثباتها  . فيكفي إذن إثباتها بالبينة وبالقرائن ث آثاراً قانونية فال يتيسر إثباتها بالكتابةالغالبة من الوقائع المادية التي تحد

، وبخاصة باب المعاينة فهو من أرحب األبواب للوقوف عليها  جميع أبواب اإلثبات
 (1171 )

 . 

 أنواع الوقائع المادية  - 183

 . كثيرة متنوعة والوقائع المادية التي تحدث آثاراً قانونية

، كالعمل غير المشروع  منها ما يكون مصدراً لاللتزام
 (1171 )

، والقيان  . والبناء والغراس في اإلثراء علي حساب الغير 

 . ، والجوار والقرابة في االلتزامات القانونية بأعمال مادية في الفضالة

                                                 

خاصة يجوز الحصول علي مستخرجات منها )  ( وضع القانون نظاما خاصا إلثبات المواليد والوفيات بقيدها في سجالت 1179) 

( وكذلك نصت الئحة المحاكم الشرعية علي طرق معينة تثبت بها الوفاة والوراثة أمام تلك  2551لسنة  299القانون رقم 

 . (  912 - 999المحاكم ) م 

ص  5م  2751أبريل سنة  29ات ) وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يمكن إثبات الوفاة إال بمستخرج من سجل الوفي

فإذا لم  - 1 . تثبت الوالدة والوفاة بالسجالت الرسمية المعدة لذلك  - 2" من التقنين المدني علي أنه  99( ونصت المادة  111

 . " جاز اإلثبات طريقة أخري  ، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجالت ، يوجد هذا الدليل

م  2755مايو سنة  19 -) خدمات أديت هي السبب في االلتزام ( 99ص  22م  2755فبراير سنة  19( استئناف مختلط  1171) 

والمعاينة لها صور  - 257ص  95م  2551مايو سنة  29 - 115ص  25م  2591أبريل سنة  5 - 195ص  22

قرير الخبير الذي انتدبته المحكمة في دعوي إثبات أو في ت ، فقد تكون ثابتة في محضر انتقال المحكمة للمعاينة ، متنوعة

  . أو غير ذلك  ، أو في محضر تحقيق جنائي أو إداري ، الحالة

م  2599سنة  21( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اختالس الورثة بعض أعيان التركة يثبت بجميع الطرق )  1171) 
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لميراث ) وهذان يراعي في إثباتهما أوضاع خاصة كما ، كالموت والميالد في ا ومنها ما يكون سببا لكسب الحقوق العينية

 . ، والجوار في الشفعة ، ومضي الزمن في التقادم ، والبناء والغراس في االلتصاق ، واالستيالء ، والحيازة قدمنا (

، وتنفيذ  ا، واستعمال حقوق االرتفاق بعد تركه ، كانتزاع الحيازة في قطع التقادم ومنها ما يحدث آثاراً قانونية أخري

االلتزامات عن طريق أعمال مادية 
 (1177 )

. والعمل باإلعسار أو بالفقه 
 (1175 )

أو بالعيوب الخفية أو بالبيع في الشفعة  
 (1159 )

أو بغير  

ذلك من الوقائع 
 (1152 )

، والغلط والتدليس  ، والتواطؤ 
 (1151 )

 . ، والعرف إذا كان ملحوظا في العقد واإلكراه واالستغالل 

، ومنها البينة  ، أنه يجوز إثباتها بجميع الطرق ، التي أوردنا بعض أمثلة منها امة في هذه الوقائع الماديةفالقاعدة الع

، بل قد تزيد عليها من  ، قوة مطلقة في اإلثبات تستوي في ذلك مع الكتابة ، في ميدان الوقائع المادية . فللبينة والقرائن إذن والقرائن

 . ناحية الحاجة إليها

 وقائع مادية تستوقف النظر  - 184

 . وهناك حاالت للوقائع المادية تحتاج إلي إمعان في النظر 

                                                                                                                                                                    

فبراير سنة  5ل غير المشروع واإلثراء بال سبب بجميع الطرق) وقضت أيضا بأنه يمكن إثبات العم . (  199ص  51

  . (  91ص  95م  2551ديسمبر سنة  5 - 212ص  9م  2759يناير سنة  9 - 219ص  5م  2751

( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز إثبات التصرف القانوني بالقرائن إذا كان قد بديء في تنفيهذ بعمل  1177) 

وقضت محكمة  -(  97ص  91م  2555فبراير سنة  29ذلك دون نظر لقيمة ما تم من أعمال التنفيذ المادية ) و ، مادي

وإن كان تصرفا  ، كالبدء في البناء جاز إثباته بجميع الطرق ، اإلسكندرية الكلية الوطنية بأن البدء في التنفيذ إذا كان ماديا

 . (  95ص  27رقم  1المحاماة  2511مارس سنة  1لي عشرة جنيهات ) قانونيا كالوفاء فال يثبت بالبينة إذا زاد ع

ويبدو أنه يجب  . بل وضعا ماديا يستخلص منه الرضاء  ، ال عمل تنفيذا ماديا ، ويقرب من ذلك أن يكون مظهر التعبير عن اإلرادة

وبين إثبات هذا التعبير وال  ، ع الماديةبين التعبير عن اإلرادة في ذاته ويكفي فيه الوض ، في هذا الوضع المادي ، التمييز

 - 959يجوز إال بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف علي عشرة جنيهات ) قارن األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص 

ابة فالقسمة مثال عقد ال يجوز إثباته إال بالكت . (  259وفقرة  219واألستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات وفقرة  951

حتي لو استخلصت القسمة ضمنا من أعمال  ، ( 91ص  27م  2599ديسمبر سنة  17فيما جاوز النصاب ) استئناف مختلط 

يونية سنة  29ما لم تكن هذه األعمال المادية هي تنفيذ فعلي للقسمة ) قارن محكمة االستئناف المختلطة في  ، مادية تدل عليها

إذ البقاء في  ، وانظر أيضا التجديد الضمني لإليجار -(  212ص  19م  2557مايو سنة  19 - 151ص  95م  2551

  . العين المؤجرة يعتبر عمال ماديا تنفيذيا لإليجار الجديد 

( وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن العلم بقيام حالة السفه واإلقدام علي التعامل مع السفيه وقت قيامها لالستفادة  1175) 

كل هؤالء من الوقائع التي يصح إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة  ، منها والرغبة في الهروب من أحكام القانون

  . (  512ص  155رقم  27المحاماة  2591نوفمبر سنة  1والقرائن ) 

م  2559مارس سنة  9 - 271ص  21م  2595أبريل سنة  1 - 119ص  25م  2591( استئناف مختلط أول مايو سنة  1159) 

  .  215ص  91

لوقائع ( وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأنه يجوز إثبات واقعة انتشار االختراع بكافة الطرق القانونية ألنها من ا 1152) 

يناير سنة  29واألدوات المطبوعة والكتولوجات يجوز أن يستنتج منها القرائن التي تشير إلي انتشار االختراع )  ، المادية

  . (  951ص  1/  915رقم  29المحاماة  2599

رقم  2عة عمر مجمو 2599أبريل سنة  27( ويجوز إثبات التدليس بجميع الطرق حتي فيما بين المتعاقدين ) نقض مدني  1151) 

 1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  27 - 255ص  19رقم  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  27 - 197ص  191

يناير  5 - 15ص  1م  2759ديسمبر سنة  12 - 211ص  9م  2752فبراير سنة  5استئناف مختلط  - 199ص  15رقم 

 27المحاماة  2591يونية سنة  21ة أسيوط الكلية محكم - 5ص  91م  2515نوفمبر سنة  29 - 17ص  21م  2599سنة 

فيجوز إثباتها بجميع الطرق بشرط أن تكون  ، ومما يدخل في إثبات التدليس إثبات الفوائد الربوية -(  112ص  291رقم 

استئناف مختلط  - 15رقم  27المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  15هناك قرائن قوية علي وجودها ) استئناف أهلي 

أول  - 57 ص 29م  2751ديسمبر سنة  11 - 91ص  5م  2751نوفمبر سنة  19 - 51ص  1م  2775ديسمبر سنة  22

 29 - 279ص  21م  2599مارس سنة  15 - 297ص  21م  2599فبراير سنة  7 - 222ص  22م  2755فبراير سنة 

  . (  997ص  55م  2591مايو سنة  19 15ص  59م  2599ديسمبر سنة  5 - 191ص  21م  2599أبريل سنة 
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،  ، وذلك كالوفاء واإلقرار ، يقوم فيها العمل المادي إلي جانب التصرف القانوني ( faits mixtesفهناك وقائع مختلطة ) 

، ولكن  . أما االستيالء فواقعة مختلطة علي النصاب إال بالكتابة فهذه حكمها في اإلثبات حكم التصرفات القانونية ال تثبت فيما زاد

 . ، ومن ثم تثبت بالبينة والقرائن يغلب فيها طابع العمل المادي

، كالشفعة وهذه تجتمع فيها جملة من الوقائع : الجوار وهو واقعة مادية تثبت  ( faits complexesوهناك وقائع مركبة ) 

، وإرادة األخذ بالشفعة وهذا  ن المشفوع فيها وهو بالنسبة إلي الشفيع واقعة مادية أيضا تثبت بجميع الطرق، وبيع العي بجميع الطرق

 . تصرف قانونية ال يثبت إال بالكتابة بل ال بد من طريق خاص في التعبير عن اإلرادة هنا بينه القانون

والحيازة واقعة مادية 
 (1159 )

،  . فإذا أراد المالك أن يثبت أن الحائز للعين هو مستأجر منه ، ولكن قد يداخلها تصرف قانوني 

. أما إذا أراد إثبات أن الحائز ال يقوم بأعمال الحيازة لحسابه الشخصي  وجب عليه أن يثبت عقد اإليجار بالكتابة إذا زاد علي النصاب

، كان كل من الحيازة واإليجار واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق  لتقادمبل باعتباره مستأجراً فال يستطيع التملك با
 (1155 )

 . 

، فهو بالنسبة إليه واقعة مادية  والغير في التصرف القانوني يجوز له إثبات هذا التصرف بجميع الطرق ألنه ليس طرفا فيه
 (1159 )

  .

، أو واقعة مادية فتثبت بجميع  ب إثباته تصرفا قانونيا فال يثبت إال بالكتابةوحتي فيما بين المتعاقدين قد يقع ليس فيما إذا كان المطلو

الطرق 
 (1151 )

 . 

                                                 

( وقد قضت محكمة النقض بأن وضع اليد واقعة مادية العبرة فيه بما يثبت قيامه فعال فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت من  1159) 

فيجب األخذ بهذا الواقع واطراح ما هو غير حاصل وإذن فال علي المحكمة إذا هي أحالت دعوي منع التعرض  ، األوراق

ولو كان بيده محضر تسليم رسمي في تاريخ  ، وكلفت المدعي فيها إثبات وضع يده الذي ينكره عليه خصمه ، علي التحقيق

وقضت أيضا بأنه لما كان وضع  -(  122ص  291رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يونية سنة  29سابق ) نقض مدني 

فإنه ال  ، ن ال يشترط مصدراً معينا يستقي منه القاضي الدليلوكان القانو ، اليد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق اإلثبات

حرج علي المحكمة إذا هي أقامت قضاءها في هذا الخصوص علي ما استخلصته من أوراق أو مستندات تمليك أو حتي من 

ضت ( وقد ق 999ص  19رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599فبراية سنة  25أقوال وردت في شكوت إدارية) نقض مدني 

م  2595مايو سنة  29محكمة االستئناف المختلطة بأن تملك حق ارتفاق مستمر ظاهر بالتقادم يجوز إثباته بجميع الطرق ) 

أبريل سنة  19وقضت أيضا بأن البقاء في العين المؤجرة أو إخالءها واقعة مادية تثبت بجميع الطرق )  ، ( 999ص  51

 . (  155ص  7م  2751

وبعد أن قررت أن  ، ة النقض بأنه إذا كانت المحكمة بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعي( وقد قضت محكم 1155) 

قد استطردت فقالت إن المدعي عليه  ، مظهر المالك ، فأثبتت بذلك عجزه عن إثبات ظهوره ، شهوده لم يبينوا صفة وضع يده

فذلك من  ، ومالبساتها وأوراقها تدل علي صدق قولهيقول إن المدعي إنما وضع يده بصفته مستأجراً وإن ظروف الدعوي 

المحكمة ليس حكما بقيام عقد اإليجار بين طرفي الدعوي حتي كان يصح النعي عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد 

لمالك ) نقض بل هو استكمال لما ساقته نفيا لما ادعاه المدعي من أنه في وضع يده علي المنزل كان ظاهراً بمظهر ا ، اإليجار

ولكن إذا أريد إثبات الحيازة ذاتها عن طريق تصرفات  . (  999ص  259رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  21مدني 

 ، كما إذا تمسك الخصم إلثبات حيازته بعقد مقايضة وقع علي األرض المتنازع عليها ، قانونية ال عن طريق أعمال مادية

انظر في هذه  . (  925ص  25م  2591مايو سنة  11فإنه ال يجوز إثبات عقد المقايضة إال بالكتابة ) استئناف مختلط 

 99ديمولومب  - 591فقرة  25لوران  - 179فقرة  7هيك  - 5والهامش رقم  921ص  111فقرة  21المسألة أوبري ورو 

   .  1912فقرة  9بودري وبارد  - 19فقرة 

رأينا ان هذه القاعدة ليست تطبيقا للقاعدة التي تقضي بأنه يجوز اإلثبات بجميع الطرق عند قيام مانع من الحصول  ( وفي 1159) 

أي في  ، فالمانع من الحصول علي الكتابة الذي يبرر اإلثبات بغيرها يجب أن يكون كما سنري مانعا ذاتيا . علي الكتابة 

" إذ أن كل  ، وهنا المانع موضوعي عام ال ذاتي خاص . قق في جميع األقضية ال مانعا موضوعيا عاما يتح ، قضية بذاتها

 ، ومن ثم تكون هذه القاعدة مستقلة عن قاعدة قيام المانع ، ليس طرفا في العقد يتعذر عليه الحصول علي دليل كتابي" غير 

التصرف يعتبر النسبة إليه واقعة مادية ) وتتلخص في أن الغير يجوز له إثبات التصرف القانوني بجميع الطرق إذا كان هذا 

 2521فبراير سنة  7 - 191ص  17م  2521مارس سنة  21 - 971ص  1م  2759يناير سنة  11قارن استئناف مختلط 

أن يثبت  -وبيع العقار المشفوع فيه يعتبر بالنسبة إليه واقعة مادية  -ويترتب علي ذلك أنه يجوز للشفيع  . (  191ص  15م 

وللمحكمة أن  ، ة أن الثمن الوارد في هذا العقد أعلي من الثمن الحقيق بقصد منعه من استعمال حقه في األخذ بالشفعةبالبين

فبراير سنة  19تقضي عليه بدفع الثمن الذي ثبت من شهادة الشهود ومن تقدير الخبراء أنه هو الثمن الحقيقي ) استئناف أهلي 

وعقد االشتراط  -ويترتب علي ذلك أيضا أن المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير  . (  71رقم  29المجموعة الرسمية  2595

ال يجوز له أن يثبت هذا العقد إذا زادت قيمته علي عشرة جنيهات إال  -يعتبر بالنسبة إليه تصرفا قانونيا ال واقعة مادية 

ألن هذه اإلرادة تعتبر تصرفا قانونيا بالنسبة إلي  ، المنفردةوكذلك يفعل الدائن إذا كان المدين قد التزم نحوه بإرادته  . بالكتابة 
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اإلخالل بجميع الطرق ألنه واقعة مادية ، يجوز إثبات العمل المادي الذي كون واقعة  وفي اإلخالل بالتزام عقدي
 (1151 )

. أما العقد  

 . ما زاد علي النصاب إال بالكتابة، ال يجوز إثباته في الذي أخل به فهو تصرف قانوني

                                                                                                                                                                    

   . وسيأتي بيان ذلك  ، الدائن

وقد  . ثم يجري بعد ذلك حكم القانون  ، ( وعلي القاضي أن يتبين ما إذا كان المطلوب إثباته تصرفا قانونيا أو واقعة مادية 1151) 

مقيما هذا  ، قضي بإلزام المدعي عليه بمبلغ معين علي أنه ثمن بضاعةقضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم االبتدائي قد 

القضاء علي ثبوت حصول اتفاق شفوي بين المدعي والمدعي عليه ال حق للعقد المكتوب بينهما في شأن توريد هذه 

ثم جاءت محكمة  ، وأن المدعي عليه قد تخلف عن تسلمها برغم دعوته إلي ذلك بإنذار وجهه إليه المدعي ، البضاعة

االستئناف فاستظهرت من صحيفة الدعوي وأوراقها ودفاع طرفيها أنها مؤسسة علي هذا االتفاق المدعي ال علي العقد 

فإنها ال تكون قد  ، وقضت برفضها بناء علي أن المدعي قد عجز عن إثبات حصول هذا االتفاق ، المكتوب بين طرفيها

عي عليها أنها قد مسخت دعواه إذا اعتبرتها مؤسسة علي االتفاق المذكور في حين أنها وال يقبل من المدعي أن ين . أخطأت 

ما دام المبلغ الذي طلبه إنما كان بناء علي االتفاق الخاص الذي زعم أنه تم  ، دعوي بتعويض عن عدم تنفيذ العقد المكتوب

مجموعة عمر  2551يناير سنة  21ا العقد ) نقض دني ال علي أساس هذ . بينه وبين المدعي عليه بعد العقد المكتوب بينهما 

 . (  157ص  291رقم  9

وكذلك استيالء  ، وقضت محكمة النقض أيضا بأن ما يخلفه مورث ما لورثته مما كان في حيازته ماديا من عقار أو منقول أو نقد

قبيل الوقائع التي ال سبيل إلثباتها إال كل ذلك من  –عقاراً كان أو منقوال أو نقداً  ، وارث ما علي شيء من مال التركة

وإنما الذي يطلب فيه الدليل الكتابي هو العمل القانوني التعاقدي الذي يراد أن يكون حجة علي شخص ليس عليه أو  . بالبينة 

ل شهادة وإذن فال يصح الطعن في الحكم بمقوله إنه أخطأ في قبو . علي من هو مسئول قانونا عنهم دليل قانوني يدل عليه 

الشهود علي وجود المبلغ المتروك وتحديده مع أنه ليس في الدعوي دليل يفيد أن المورث ترك ماال نقداً أو يفيد أن المبلغ 

 111رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  19المتروك عن هذا الوارث هو كذا غير إقرار الطاعن نفسه ) نقض مدني 

 . (  151ص 

ن أدلة تزوير العقد أن المنسوب إليها صدوره منها كانت قد تصرفت في بعض األطيان التي وردت في وقضت أيضا بأنه إذا كان م

واقعة مادية  -بالنسبة إلي أدلة التزوير  –ألنه يعتبر  ، فإنه يجوز إثبات هذا التصرف بالبينة والقرائن مهما كانت قيمته ، العقد

 . (  91ص  29م رق 5مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  92) نقض مدني 

وإنما هو حرم عليها إثبات  ، وقضت أيضا بأن القانون لم يحرم علي المحكمة إثبات صحة الختم الموقع به علي بشهادة الشهود

فمن حق المحكمة أن تستنتج صحة الختم في ذاته متي ثبت لديها أن صاحبه قد  . المشارطة المتعلقة بها الورقة بهذا الوسيلة 

ولكن  . (  975ص  125رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  7المطعون فيها بشخصه ) نقص مدني وقع به الورقة 

 2591يوليه سنة  27توقيع صاحب الختم بختمه علي الورقة ينطوي علي تصرف قانوني يثبت بالكتابة ) نقض فرنسي 

 . (  125ص  1911فقرة  5بودري وبارد  - 577 - 2 - 2591سيريه 

وبنت حكمها علي أن كال  ، إذا قضت المحكمة لبعض المالك المشتاعين بملكية بعض األعيان المشتركة مفرزةوقضت أيضا بأنه 

فهذا  ، مستدلة علي ذلك بالبينة والقرائن ، منهم قد استقل بوضع يده علي جزء معين من الملك الشائع حتي تملكه بمضي المدة

ولذلك ال يصح النعي عليه أنه قد خالف القانون إذ  ، لي قسمة بين الشركاءالحكم ال يعتبر مؤسسا علي التقرير بوقوع تعاقد ع

 . (  251ص  95رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  5هو لم يستند إلي دليل كتابي علي القسمة ) نقض مدني 

ادم استودعت السيد هي وقضت أيضا بأن الدعوي المرفوعة علي سيد وخادمه بطلب الحكم عليهما متضامنين بتعويض عن سرقة الخ

دعويان : دعوي الجريمة المنسوبة إلي الخادم وإثباتها جائز بكل طرق اإلثبات إذ هي واقعة مادية وغير متوقفة علي عقد 

 ، ودعوي موجهة إلي اليد بمسئوليته عن الخارج إذ هو تابع له وهذه ليس مطلوبا فيها إثبات عقد الوديعة علي السيد ، الوديعة

ص  257رقم  9مجموعة عمر  2551ومن ثم يجوز إثبات محتويات العلبة بالبينة والقرائن ) نقض مدني أول مايو سنة 

591  ) . 

( فرأي يذهب فيه إلي أنه واقعة مختلطة يمتزج فيها العمل المادي بالتصرف  promesse de marriageأما الوعد بالزواج ) 

لما كان الوعد بالزواج غير ملزم فهو ال يعدو أن يكون واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع ورأي آخر يذهب إلي أنه  . القانوني 

 . (  51فقرة  - 91فقرة  2955 - 2952م  - juris - classeur 292الطرق ) أنظر في هذه المسألة 

 579فقرة  7هيك  - 599فقرة  25لوران  - 21فقرة  99ديمولومب  - 925ص  - 929ص  111فقرة  21( أوبري ورو  1151) 

 . كذلك يمك إثبات مدي الضرر الذي ترتب علي اإلخالل بااللتزام الطرق ألنه واقعة مادية  - 1912فقرة  5بودري وبارد  -

 22وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن إثبات األشياء الضائعة وقيمتها في حادث سكة حديدية جائز بجميع الطرق ) 

  . (  251 ص 5م  2751مارس سنة 
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. ومن ثم  ، ال يجوز إثبات هذه العقود فيما زاد علي النصاب إال بالكتابة وفي التبديد وغيره من الجرائم التي تستند إلي عقود مدنية

، وأن الجريمة قد تنطوي علي تصرف قانوني  نري أن اإلخالل بالتصرف القانوني قد يكون واقعة مادية
 (1157 )

 . 

، كاالعتراف  ، يثبت بجميع الطرق وإذا تم بتصرف قانوني ، كالعودة إلي استعمال حق االرتفاق وقطع التقادم إذا تم بواقعة مادية

، فال يجوز اإلثبات فيما زاد علي النصاب إال بالكتابة  بحق االرتفاق أو دفع الفوائد واألقساط
 (1155 )

 . 

ة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ( واقع societe de faitوالشركة الفعلية ) 
 (1999 )

 . 

ودفع غير المستحق تصرف قانوني يجب إثباته بالكتابة فيما زاد علي النصاب 
 (1992 )

 . 

، حتي لو كان من بين هذه األعمال  وأعمال الفضالة بالنسبة إلي رب العمل وقائع مادية يجوز لهذا إثباتها بجميع الطرق

، إال بالكتابة فيما زاد  ، فيما بين الفضولي ومن تعاقد معه وال يجوز إثبات هذا التصرف القانوني . تصرف قانوني قام به الفضولي

علي النصاب 
 (1991 )

 . 
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من التقنين المدني تستثني المواد التجارية من وجوب اإلثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف علي  599رأينا أن المادة  

، حتي لو كانت قيمته تزيد علي عشرة جنيهات أو  . فالتصرف القانوني التجاري إذن يجوز إثباته بالبينة وبالقرائن عشرة جنيهات

 . كان غير محدد القيمة

من التقنين المدني السابق تنص علي هذا الحكم فتقول : " عقود البيع والشراء وغيرها من العقود في  155/  195انت المادة وقد ك

. واكتفي  ، بما فيها اإلثبات بالبينة وبقرائن األحوال " ، بكافة طرق الثبوت ، بالنسبة للمتعاقدين وغيرهم المواد التجارية يجوز إثباتها

، فلم يورد نصا  من وجوب اإلثبات بالكتابة علي النحو الذي قدمناه 599ي الجديد باستبعاد المواد التجارية في المادة التقنين المدن

 . من التقنين المدني السابق تجنبا للتكرار 155/  195يقابل المادة 

، هو ما يقتضيه التعامل التجاري  رف القانوني، أيا كانت قيمة التص والسبب في إباحة اإلثبات بالبينة وبالقرائن في المسائل التجارية

. وما يستغرقه من وقت قصير في تنفيذه  من السرعة وما يستلزمه من البساطة
 (1999 )

, علي أن هناك من المسائل التجارية ما ال 

في الكتابة أن تستوفي شروطا ، بل اشترط  ، لم يقتصر القانون فيها علي اشتراط الكتابة يستقيم إال بالكتابة مثل ذلك األوراق التجارية

                                                 

فقد  . وإنما يتعلق بذات األمر المطلوب إثباته  ، ( وقد قضت محكمة النقض بأن الدليل ال ارتباط له بالمسئولية في حد ذاتها 1157) 

تكون المسئولية تعاقدية ومع ذلك يكون اإلثبات فيها بالبينة والقرائن في حالة التعهد بعدم فعل شيء عندما يرغب المتعهد له 

وقد تكون المسئولية جنائية أو تقصيرية ومع ذلك يكون اإلثبات فيها بالكتابة حتما بالنسبة للعقد  ، إثبات مخالفة المتعهد لتعهده

ا كانت قيمته تزيد علي ألف قرش في غير المواد التجارية واألحوال األخري المستثناة كما هي الحال في المرتبط بها إذ

انظر أيضا : استئناف أهلي  . (  19ص  95رقم  9مجموعة عمر  2559فبراير سنة  15جريمة خيانة األمان ) نقض مدني 

 .  99ص  92م  2527ديسمبر سنة  29لط استئناف مخت - 51رقم  1المجموعة الرسمية  2599أول مارس سنة 

وقد قضت محكمة النقض ) الدائرة الجنائية ( بأن المحاكم وهي تفصل في الدعاوي الجنائية ال تتقيد بقواعد اإلثبات الواردة في 

عناصر  القانون المدني إال إذا كان قضاؤها في الواقعة الجنائية يتوقف علي وجوب الفصل في مسألة مدنية تكون عنصراً من

فإذا هي في واقعة سرقة قد عولت في إدانة المتهم علي شهادة الشهود بأنه هو الذي باع  . الجريمة المطلوب منها الفصل فيها 

وذلك ألن سماعها  ، فال تثريب عليها في ذلك ولو كانت قيمة المبيع تزيد علي العشرة الجنيهات ، المسروق لمن ضبط عنده

وإنما كان في خصوص واقعة مادية بحتة جائز إثباتها بالبينة  ، بات تعاقد المتهم مع المشتريالشهود لم يكن في مقام إث

وهي مجرد اتصال المتهم باألشياء المسروقة قبل انتقالها من يده إلي يد من  ، والقرائن وغير ذلك من طريق اإلثبات المختلفة

ألنه مهما كان ال يؤثر في الدعوي )  ، كن يدور حوله اإلثباتضبطت عنده بغض النظر عن حقيقة سند هذا االنتقال الذي لم ي

  . (  195ص  911رقم  12المحاماة  2552يناير سنة  11نقض جنائي 

  .  21وهامش رقم  22وهامش رقم  925ص  111فقرة  21( أوبري ورو  1155) 

  .  151ص  25م  2591مايو سنة  25( استئناف مختلط  1999) 

فلمن دفع غير المستحق أن يرجع علي المدين  ، الدائن الذي قبض غير المستحق سند الدين وهو حسن النيةا أعدم  2 ( فإذ 1992) 

مدني ( وفي هذه الحالة يعتبر انشغال ذمة المدين الحقيقي بالدين واقعة مادية يجوز إثباتها  275 الحقيقي بدعوي اإلثراء ) م

  . (  195ص  251ة بجميع الطرق ) األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقر

  .  711فقرة  - 712( انظر الجزء األول من هذا الوسيط فقرة  1991) 

  . (  2115فقرة  5ومن ثم الحاجة إلي الكتابة ) بيدان وبرو  ، ( أما المعامالت المدنية فتستغرق عادة طويل في التنفيذ 1999) 
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، كما هو األمر في عقود الشركات  . كذلك فعل في المسائل التجارية التي تستغرق وقتا طويال وتنطوي علي أهمية خاصة معينة

ي ، وفي التأمين عليها أو عل بحري ( 52، وفي إيجارها ) م  بحري ( 9، وفي عقود بيع السفن ) م  تجاري ( 51 - 59التجارية ) م 

علي أن اإلثبات بالبينة وبالقرائن في المسائل التجارية أمر بحري (  299، وفي القروض البحرية ) م  بحري ( 215البضائع ) م 

. فقد رأينا ان القاضي يقدر ما إذا كان اإلثبات بالبينة  ، كما هو شأن اإلثبات بالبينة وبالقرائن في أية مسألة أخري جوازي للقاضي

. وله أن يقدر أن هذا اإلثبات  ، ثم يقدر بعد ذلك ما إذا كانت البينة أو القرائن المقدمة لإلثبات بهما غير مستساغ اغاوبالقرائن مستس

، وبخاصة بما هو مدون في الدفاتر التجارية السيما إذا كانت التصرفات المراد إثباتها ذات قيمة كبيرة أو  البد من تعزيزه بالكتابة

غير الكتابة وله سلطة واسعة في تقدير ما إذا كانت البينة أو القرائن المقدمة لإلثبات كافية القناعة بصحة كانت مما يصعب ضبطه ب

الواقعة المدعي بها 
 (1995 )

، أن يتفقوا علي أن يكون اإلثبات فيما بينهم في المسائل  ، علي كل حال . ويجوز ألصحاب الشأن 

جبة ألن إباحة اإلثبات بالبينة وبالقرائن في التصرفات التجارية ليست قاعدة من النظام ، فتكون الكتابة عندئذ وا التجارية بالكتابة

 . ، وسنعود إلي هذه المسألة ، فيجوز االتفاق علي ما يخالفها العام
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، فيجوز إثباته بالبينة أو بالقرائن أيا كانت قيمته  انوني تجارياوالقانون التجاري هو الذي يبين متي يعتبر التصرف الق 
 (1999 )

 . 

، كالمزارع يبيع جزءاً من محصوله إلي  وقد يقع التصرف القانوني بين شخصين ويعتبر بالنسبة إلي كل منهما تصرفا مدنيا

 . وز النصاب. فاإلثبات هنا ال يجوز أن يكون بالبينة أو بالقرائن إال فيما ال يجا المستهلك

.  ، كصاحب المصنع يبيع سلعته من التاجر وقد يقع التصرف بين شخصين ويعتبر بالنسبة إلي كل منهما تصرفا تجاريا

 . ، أيا كانت قيمة التصرف فاإلثبات يجوز أن يكون هنا بالبينة أو بالقرائن

، كالمزارع يبيع محصوله  ة إلي اآلخر تصرفا تجارياوقد يقع التصرف بين شخصين فيكون بالنسبة إلي أحدهما تصرفا مدنيا وبالنسب

، وكعقد النقل بين المسافر أو صاحب  ، وكعقد النشر بين المؤلف والناشر ، وكالمستهلك يشتري من تاجر التجزئة من التاجر

ذه الحالة تسري . ففي ه . وهذا ما يسمي بالتصرف المختلط ، وكعمليات المصارف بين العميل والمصرف البضاعة وأمين النقل

، فال يجوز بالبينة أو بالقرائن إثبات تسليم الثمن إلي المزارع وال  القواعد المدنية في اإلثبات علي من كان التصرف مدينا بالنسبة إليه

ل وال تسليم السلعة إلي من اشتري من تاجر التجزئة وال تسليم األرباح إلي المؤلف وال تسليم البضاعة إلي صاحبها من أمين النق

. وتسري القواعد التجارية في اإلثبات علي من كان التصرف تجاريا  العمليات المصرفية ضد العميل إال فيما ال يجاوز النصاب

، وتسليم  ، ومقدار أرباح المؤلف ضد الناشر ، وتسليم الثمن لتاجر التجزئة ، فيمكن إثبات تسليم المحصول للتاجر بالنسبة إليه

، أيا كانت قيمة االلتزام  ، بالبينة أو بالقرائن ، والعمليات المصرفية ضد المصرف لالبضاعة ألمين النق
 (1991 )

والعربة بنوع  . 

                                                 

إلثبات بالبينة في دعوي تجارية تزيد قيمتها علي عشرة ( وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه يجوز للمحكمة رفض ا 1995) 

وقضت محكمة الزقازيق الوطنية بأن  -(  92رقم  29المجموعة الرسمية  2521فبراير سنة  12جنيهات ) استئناف أهلي 

يل علي احتمال وال يقبل إال إذا أدلي بوقائع من شأنها التدل ، إباحة اإلثبات بجميع الطرق في المسائل التجارية أمر جوازي

وقضت محكمة االستئناف المختلطة أبان إباحة  -(  117ص  525رقم  5المحاماة  2515أبريل سنة  1انعقاد عقد تجاري ) 

نوفمبر  9 - 919ص  1م  2759يناير سنة  15اإلثبات بجميع الطرق في المسائل التجارية أمر جوازي ) استئناف مختلط 

وبأنه يجب وجود قرائن قوية إلثبات الفوائد الربوية  ، ( 175ص  15أم  2521مارس سنة  7 - 21 ص 9 م 2759سنة 

 . (  95ص  25م  2592ديسمبر سنة  9بالبينة حتي في المسائل التجارية ) استئناف مختلط 

حتجة بأنه لم م ، وقضت محكمة النقض بأنه إذا لم تأخذ المحكمة في نزاع بين تاجر ومصلحة الضرائب بالبيانات الواردة في دفاتره

وال يصح من الممول  ، فإنها بذلك ال تكون قد خالفت القانون بتحتيم إثبات العقود التجارية بالكتابة ، يثبت فيها جميع مشترياته

جديد ( اللتين تجيزان إثبات العقود  2فقرة  599من القانون المدني ) م  195و  129طعنه في الحكم محتجا بالمادتين 

فإن محل االحتجاج بهما أن يكون التاجر قد طلب  ، سواء بالنسبة إلي المتعاقدين أو غيرهم ، لطرق القانونيةالتجارية بجميع ا

 21إلي المحكمة الترخيص له في أن يثبت بالبينة صحة البيانات الواردة بدفتره فقضتا بعدم جواز هذا اإلثبات ) نقض مدني 

 .  1915فقرة  5وانظر في هذه المسألة بودري وبارد  ( 175ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة 

  .  297فقرة  - 299( األستاذ محسن شفيق في القانون التجاري المصري فقرة  1999) 

انظر مع ذلك بونيالل وريبير وجابولد وتعليقه علي  - 197الموجز للمؤلف ص  - 952ص  119فقرة  21( أوبري ورو  1991) 

فالقواعد  ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن إذا كان المدعي عليه تاجراً  - 515ص  2925فقرة  1القضاء الفرنسي 

المجموعة  2599يناير سنة  29ول اإلثبات بالبينة ) استئناف أهلي خصوصا فيما يتعلق بقب ، التجارية تتبع في دعواه

وقضت محكمة اإلسكندرية الوطنية بأنه إذا كان العقد مدنيا بالنسبة إلي أحد المتعاقدين وتجاريا  . (  19رقم  5الرسمية 

أبريل سنة  22في المواد التجارية ) جاز لألول أن يثبت براءة ذمته من المدين بطرق اإلثبات المقبولة  ، بالنسبة إلي ثانيهما
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. وقد يطرح نزاع مدني  ، فنتبع قواعد اإلثبات التجارية . فقد يطرح نزاع تجاري أمام محكمة المدنية التعامل ال بالمحكمة المختصة

ثبات المدنية ، فنتبع قواعد اإل أمام محكمة تجارية
 (1991 )

 . 

 ، حتي فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها  جميع المسائل التجارية يجوز إثباتها بالبينة وبالقرائن - 187

، أيا كانت قيمة  ، بالبينة وبالقرائن ، كما سبق القول ، جاز إثباته ومتي ثبت للتصرف الصفة التجارية علي الوجه الذي قدمناه 

، فيجوز إثبات عقد الودية مثال بجميع الطرق أيا  األمر يتعلق بجريمة تنطوي علي عقد مدني كجريمة التبديد ، حتي لو كان التصرف

كانت قيمة الشيء المودع 
 (1997 )

 . 

،  . مثل ذلك أن يصاب عامل في مصنع ومن باب أولي يجوز إثبات الوقائع المادية في المسائل التجارية بجميع طرق اإلثبات

 . ن يثبت مسئولية صاحب المصنع بجميع الطرقفلهذا العامل أ

، إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها بالبينة وبالقرائن  ، إذا كان التصرف القانوني التجاري ثابتا بالكتابة بل يجوز أيضا
 (

1995 )
 . . وسنعود إلي هذه المسألة في موضع آخر 

                                                                                                                                                                    

( وقضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا كانت المعاملة تجارية ألحد المتعاملين  17رقم  7المجموعة الرسمية  2591

إذا فال يقبل اإلثبات بالبينة  ، فال يجوز اإلثبات في حق اآلخر إال طبقا ألحكام القانون المدني ، ومدنية بالنسبة إلي اآلخر

علم " وقدم دليال علي دعواه  ، فإذا ادعي تاجر شراء قطن رجل من ذوي األمالك . زادت قيمة المدعي به علي ألف قرش 

 ، فإن هذه الورقة ال تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة علي البائع ألنها ليست صادرة منه ، الذي يبين وزن القطن المبيع" القباني 

انظر أيضا استئناف  - 215ص  95رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  29ناف مصر ومن ثم ترفض دعوي التاجر ) استئ

 . (  27ص  1رقم  9المحاماة  2519مارس سنة  11مصر 

( ويعتبر  1/  51رقم  1المجموعة الرسمية  2595يولية سنة  19وصفة التاجر أمر يصح إثباته بالبينة ألنه واقعة مادية) طهطا 

( وال يجوز  179ص  97م  2511مارس سنة  29لعمولة إذا لم يعلن اسم موكله ) استئناف مختلط مدنيا التزام الوكيل با

طلب اإلحالة علي التحقيق إلثبات وساطة السمسار في الصفقة إذا كانت المعاملة بالنسبة إلي المدعي عليه بالجر مدنية ويزيد 

 219رقم  25المحاماة  2597فبراير سنة  1نة ) استئناف مصر فيها المبلغ المطلوب إثباته علي النصاب الجائز إثباته بالبي

وانظر  ، 959ص  151رقم  25المحاماة  2597ديسمبر سنة  5انظر أيضا في هذا المعني محكمة السنبالوين  - 971ص 

سرة فقد قضت بأن أعمال السم 221رقم  25المجموعة الرسمية  2527أبريل سنة  9عكس ذلك محكمة اإلسكندرية الوطنية 

وسواء كان الغرض منها إبرام عقد  ، سواء كان القائم بها محترفا السمسرة أوال ، تعتبر في نظر القانون أعماال تجارية

وعلي ذلك يجوز لمن كان وسيطا في عقد بيع وليست لديه كتابة مثبتة لحقه في السمسرة ان يلجأ إلي  ، تجاري أو مدني

 . شرة جنيها ( اإلثبات بالبينة ولو تجاوزت السمسرة ع

 ، حتي لو كان هذا االلتزام مرتبطا بالتزام تجاري ، بأن إثبات االلتزام المدني يكون بالكتابة -وقضت محكمة االستئناف المختلطة 

وال يستوجب استثناء من أحكام القانون المتعلقة بطرق اإلثبات )  ، فإن هذا االرتباط ال يرفع عن كل العمليتين صفتها المتميزة

 . (  519ص  95م  2511يونية سنة  1تئناف مختلط اس

فال جناح علي المحكمة إن هي أحالت الدعوي علي التحقيق ليثبت  ، وقضت محكمة النقض بأنه متي كان طرفا النزاع تاجرين

 . ألن اإلثبات في المواد التجارية جائز بكافة طرق اإلثبات  ، المدعي صدور بيع منه إلي المدعي عليه وقيمة األشياء المبيعة

وقد اعتبر القانون التجارية في الفقرة التاسعة من المادة الثانية منه عمال تجاريا جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار 

وال  . وعها أو بناء علي نص العقد والمتسببين والسماسرة والصيارف ما لم تكن العقود والتعهدات المذكورة مدنية بحسب ن

إذ ليس من  ، يخرج تصرف التاجر عن هذا االعتبار إنكاره للتصرف أو ادعاؤه أنه ال يتجر في البضاعة المدعي بشرائها

ص  17رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  17شأن هذا اإلدعاء لو صح أن يجعل التصرف مدنيا ) نقض مدني 

597  ) . 

وقد قضت  - 195مكرر الموجز للمؤلف ص  1وهامش رقم  952 - 959مكررة ص  119فقرة  21أوبري ورو  ( 1991) 

 ، محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان النزاع من اختصاص المحاكم التجارية وكان االلتزام غير تجاري من جانب المدين

انظر أيضا : استئناف  - 51ص  27م  2599ديسمبر سنة  19فال يجوز اإلثبات ضده بالبينة والقرائن ) استئناف مختلط 

 . (  511ص  95م  2551يونية سنة  27 – 151ص  97م  2511فبراير سنة  22مختلط 

جاز رفع  ، أن التصرف إذا كان تجاريا بالنسبة إلي المدعي عليه -بالنسبة إلي التصرف القانوني المختلط  -والقاعدة في االختصاص 

فال يجوز رفع  ، أما إذا كان التصرف بالنسبة إلي المدعي عليه مدني . محكمة التجارية أم المحكمة المدنية الدعوي أمام ال

  . الدعوي إال أمام المحكمة المدنية 

  .  997ص  - 991مكررة ص  119فقرة  21( أوبري ورو  1997) 
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 قوة اإلثبات المحدودة للبينة والقرائن - الرفع الثاني

 القاعدة العامة واالستثناءات  - 188

،  ، بعد ذلك . وتبقي رأينا فيما تقدم أن للبينية والقرائن قوة مطلقة في إثبات الوقائع المادية والتصرفات القانونية التجارية 

، ثم أورد  لك قاعدة عامة. وهذه ليس للبينة والقرائن فيها إال قوة إثبات محدودة وقد وضع القانون في ذ التصرفات القانونية المدنية

 . عليها استثناءات معينة

.  ، إال بالكتابة ، إذا زادت قيمته علي عشرة جنيهات أما القاعدة فهي ذات شقين : ) أوال ( ال يجوز إثبات التصرفات القانونية المدنية

، لم يجز إثبات ما  نه إذا كان ثابتا بالكتابة، فإ ) ثانياً ( وحتي إذا كان التصرف القانوني المدني ال تزيد قيمته علي شعرة جنيهات

،  . ونري من ذلك أن هذه القاعدة العامة تضيق من نطاق اإلثبات بالبينة والقرائن يخالف هذه الكتابة أو ما يجاوزها إال بالكتابة

، بل  قيمتها علي عشرة جنيهاتوتجعل قوة هذين الطريقين في اإلثبات محدودة فال يجوز أن تثبت بهما التصرفات المدنية التي تزيد 

، وغني عن البيان أن هذا  وتلك التي ال تزيد قيمتها علي هذا المقدار إذا كانت مكتوبة ويراد إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها

نية التي تكون عادة ، فهو يستغرق الكثرة الغالبة من التصرفات المد الميدان الذي استبعد فيه اإلثبات بالبينة وبالقرائن ذو نطاق واسع

 . . ومن ثم كانت البينة والقرائن ذات قوة في اإلثبات جد محدودة في ميدان التصرفات القانونية المدنية محال للتقاضي

. وهو  علي أن هذين الطريقين تعود لهما المطلقة في اإلثبات في االستثناء الذي أورده القانون علي القاعدة العامة التي أسلفناها

ء له أيضا شقان : ) أوال ( يجوز مع ذلك اإلثبات بالبينة وبالقرائن فيما زاد علي عشرة جنيهات أو فيما يخالف الكتابة أو استثنا

. ) ثانياً ( ويجوز أيضا اإلثبات بالبينة وبالقرائن فيما زاد علي عشرة جنيهات أو فيما  يجاوزها إذا كان هناك مبدأ ثبوت بالكتابة

. ونري من ذلك أن البينة  اوزها إذا وجد مانع من الحصول علي الكتابة أو من تقديمها بعد الحصول عليهايخالف الكتابة أو يج

، وأصبح من الجائز إثبات جميع التصرفات المدنية  ، انطلقنا في االستثناء ، وقد كانت قوتهما محدودة في القاعدة العامة والقرائن

قيام المانع  بهما عند وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أو عند
 (1929 )

 . 

 . ونبحث اآلن القاعدة العامة ثم االستثناءات

                                                                                                                                                                    

وذلك كله  ، أو انه قد انقضي ، ال شفويا أجري فيهأو أن هناك تعدي ، ( فيجوز إثبات أن سبب االلتزام المكتوب غير صحيح 1995) 

بيدان وبرو  - 1911فقرة  5( بودري وبارد  995 ص - 997مكررة ص  119فقرو  21بالبينة أو بالقرائن ) أوبري ورو 

ويراد إثبات ما يخالف جزاًء منها ال يجوز إنكاره إال عن طريق الطعن  ، لكن إذا كانت الكتابة رسمية 2119فقرة  5

 . (  1مكررة هامش رقم  119فقرة  21فإنه يجب االلتجاء إلي إجراءات هذا الطعن ) أوبري ورو  ، بالتزوير

وقد كان القضاء المختلط يجري في العهد األول علي تحتيم الكتابة إلثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها في المسائل التجارية : 

 21م  2595فبراير سنة  9 - 179ص  25م  2591مايو سنة  1 - 222ص  5م  2751فبراير سنة  27استئناف مختلط 

 27م  2591مايو سنة  21 - 122ص  27م  2591ابريل سنة  19 - 219ص  27م  2591مارس سنة  12 - 219ص 

فأجاز إثبات ما  ، ورجع إلي المبدأ الصحيح ، ثم عدل عن هذا الخطأ 171ص  11م  2529أبريل سنة  29 - 195ص 

 1 - 91ص  51م  2599نوفمبر سنة  15ابة أو يجاوزها في المسائل التجارية بالبينة بالقرائن : استئناف مختلط يخالف الكت

 .  299ص  99م  2559أبريل سنة  1 - 217ص  55م  2591مارس سنة  19 - 72ص  51م  2599يناير سنة 

بل هو أيضا جائز بالنسبة إلي  ، جائزا فيما بين المتعاقدينوغني عن البيان أن إثبات المواد التجارية بالبينة وبالقرائن ليس فحسب 

وبمقتضاه يؤجر التاجر  ، بأن عقد اإليجار الذي يتم بين تاجر السيارات وأحد عمالئه ، تطبيقا لذلك ، وقد قضي . الغير 

ي مواجهة الغير ) استئناف يجوز لتاجر السيارات أن يثبته بالبينة ف ، للعميل سيارة تصبح ملك العميل بعد الوفاء باألقساط

 121( انظر في هذه المسألة األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  595ص  51م  2599أبريل سنة  15مختلط 

 .  591ص 

إال  فإنه ال يجوز ألي منهما أن يثبت ما يخالف هذه الكتابة أو يجاوزها ، أما إذا اتفق تاجران علي أن يكون اإلثبات بينهما بالكتابة

 . واألحكام التي أشار إليها (  151ص  255بالكتابة ) انظر األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة 

 

فيخضع تطبيقها لرقابة محكمة النقض ) أوبري ورو  ، ( والقاعدة بشقيها واالستثناء بشقيه تعتبر جميعا من مسائل القانون 1929) 

( علي أنه ال تجوز  591فقرة  9دي باج  - 997ص  2951فقرة  1وجابولد  بالنيول وريبير - 979ص  111فقرة  21

   . ألنها ليست من مسائل النظام العام كما سنري  ، إثارة هذه المسائل ألول مرة أمام محكمة النقض
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، وقد كان هذا القانون كغيره من القوانين القديمة  نبتت هذه القاعدة في القانون الفرنسي القديم 
 (1922 )

، يجعل البينة هي  

، فيجوز إثبات أي التزام بها أيا كانت قيمته  ثباتاألصل في اإل
 (1921 )

 . 

. فصدر قانون في فبراير سنة  ، وبدأ الناس يألفون تدوين عقودهم ومعامالتهم وبقيت هذه الحال سائدة إلي أن انتشرت الكتابة

امالت التي تزيد قيمتها منه بوجوب تدوين المع 91، تقضي المادة  ( Ordonnance Moulins، سمي " أمر موالن " )  2911

. وهذه  ، وذلك نظراً للشكوي التي ترددت من عيوب اإلثبات بالشهادة علي مائة جنيه فرنسي في ورقة رسمية أمام موثق العقود

قبل كتابة  ، أو فيما يدعي أنه اتفق عليه ، دون أن تقبل البينة فيما يجاوز هذا الدليل الكتابي الورقة هي وحدها التي تكون دليال لإلثبات

( وال يخل هذا الحكم بجواز إثبات التعامل في ورقة  avant icelui lors et depuisالدليل أو في أثناء كتابته أو بعد الكتابة ) 

، وهو قانون لويس الرابع عشر في اإلصالح  2111. وبعد مائة عام من صدور هذا األمر صدر أمر آخر يؤكده في سنة  عرفية

، في أوراق رسمية أو  ، ولو كانت ودائع اختيارية وجوب تدوين المعامالت التي تزيد قيمتها علي مائة جنيه، ويقضي ب القضائي

، وال لما يدعي أنه اتفق عليه قبل الكتابة أو في  . وال يقبل اإلثبات بالبينة لما يخالف ما اشتملت عليه هذه األوراق أو يجاوزه عرفية

، دون أن يخل ذلك بما قد جري العمل عليه أمام القضاة والقناصل في المسائل  القيمة مائة جنيه ، ولو لم تجاوز أثنائها أو بعدها

التجارية 
 (1929 )

 . 

، فنصت المادة  . ثم نقله التقنين المدني الفرنسي نقال يكاد يكون حرفيا وبقي هذا النص معموال به في القانون الفرنسي القديم

، ولو  من هذا التقنين علي أنه " يجب إعداد ورقة رسمية أو عرفية إلثبات األشياء التي تزيد قيمتها علي مائة وخمسين فرنكا 2952

، أو فيما يدعي أنه وقع قبل كتابتها أو في أثناء  ة وال تقبل البينة فيما يخالف أو يجاوز مشتمالت هذه األوراقكانت ودائع اختياري

. وهذا كله دون إخالل بأحكام قوانين التجارة  ولو كانت القيمة تقل عن مائة وخمسين فرنكا،  الكتابة أو بعدها
 (1925 )

 " . 

                                                 

أما الكتابة  . األول في اإلثبات فالشهادة عنده هي البينة التي لها المقام  . ( فالفقه اإلسالمي ال يعتد باكتابة اعتداده بالشهادة  1922) 

 . قابلة للمشابهة والمحاكاة  -كما يقول الفقهاء  -ألن الخطوط  ، فيحذر منها كل الحذر

ولم يكن فن الخط قد  ، والواقع من األمر أن الكتابة لم تكن في العصور األولي التي ترعرع فيها الفقه اإلسالمي منتشرة بين الناس

فكان من الصعب االعتماد علي الكتابة في اإلثبات ) انظر في هذا المعني موران  ، التي تلتتقدم تقدمه في العصور 

Morand  927ص  - 929: دراسات في الفقه اإلسالمي الجزائري ص  ) . 

أمنوا إذا تداينتم بدين يأيها الذين " قال هللا تعالي :  . وقد آتي القرآن الكريم في أية المداينة بأرقي مباديء اإلثبات في العصر الحديث 

وليملل الذي عليه الحق  ، فليكتب ، وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب أن يكتب كما علمه هللا ، إلي أجل مسمي فاكتبوه

 ، ولكن لما كانت حضارة العصر تقصر دون ذلك . فاألولوية في اإلثبات إذن للكتابة " وليتق هللا ربه وال يبخس منه شيئا 

فإذا بالفقه اإلسالمي يرتفع بالشهادة إلي  ، لم يستطع الفقهاء إال أن يسايروا حضارة عصرهم ، عن مجاراة هذا التقدموتقف 

ومن العجيب أن عصر التقليد في الفقه اإلسالمي لم يدرك العوامل التي كانت وراء تقديم  . مقام تنزل عنه الكتابة نزوال بينا 

وذلك بالرغم من أنهم كانوا يستطيعون أن يقلبوا  ، ما قاله الفقهاء األولون في تقديم الشهادة فظل يردد ، الشهادة علي الكتابة

 . وتظاهرهم آيات القرآن الكريم  ، بؤازرهم في ذلك انتشار الكتابة ، الوضع فيقدموا الكتابة

 : Loiselأو كما يقول لوازيل " فوق الكتابة  الشهادة " ( وقد رأينا أن المثل كان قد درج في القانون الفرنسي القديم علي أن  1921) 

 (Temoins passent letters Institutes Coutumieres liv V tit V regl  . 5 ) 

فهو المصدر التاريخي المباشر لقاعدة من أهم قواعد اإلثبات وهو في  ، ( ونثبت هنا األصل الفرنسي لهذا النص الهام 1929) 

 من التقنين المدني الفرنسي : 2952الوقت ذاته يقرب كثيراً من نص المادة 

 Art 1341 : Il doit etre passé acte devant notaire ou sous signatures privees de toutes choses 

excedant la some ou la valeur de cent cinquante france, meme pour depots volontyaires, et il 

n'est recu aucune prevue par temoins contre et outré le contenu aux actes, ni sur ce qui serait 

allegue avoir et edit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur 

moindre de cent cinquante francs  . Le tout sans prejudice de ce qui est prescrit dans le lois 

relatives au commerce  . 

 لمقارنته بمصدره التاريخي المتقدم الذكر : ، 2952( وهذا هو األصل الفرنسي لنص المادة  1925) 

Seront passes actes par devant notaries ou sous signature privèe, de touted choses excèdant la somme 
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 الفهرس العام

، وكانت في القانون الفرنسي القديم مائة جنيه وقيمتها كانت تبلغ  وخمسين فرنكا وقد جعل قانون نابليون نصاب البينة مائة

( في  jaubert. وقد نزل نصاب البينة إلي هذا المقدار نظراً لزيادة انتشار الكتابة كما قال جوبير )  نحوا من ألفين من الفرنكات

تقريره عن هذا النص
 (1929 )

. ثم  يرفع نصاب البينة إلي خمسمائة فرنك 2517أبريل سنة  .ثم نقصت قيمة الفرنك فصدر قانون أول 

يرفع النصاب مرة أخري إلي خمسة آالف من  2557فبراير سنة  12، فصدر قانون  هبطت قيمة الفرنك بعد ذلك هبوطا جسيما

، وإن  في التقنين الجديد . ولم يتغير هذا النصاب الفرنكات وفي مصر قرر نصاب البينة منذ التقنين المدني السابق بعشرة جنيهات

 . ، للمعادلة ما بين هذا النزول الكبير وزيادة انتشار الكتابة كانت قيمة العملة قد نزلت نزوال كبيراً 

. وقد ذكر األمر لهذا التحول سببين : ) أولهما (  ونري مما تقدم أن " أمر موالن " كان هو نقطة التحول عن البينة إلي الكتابة

، بل أيضا من حيث ضعف ذاكرتهم واحتمال تطرق  ، ليس فحسب من حيث فساد ذمة الشهود الشهادة من خصرما تنطوي عليه 

. ) والثاني ( ما يستتبع السماح بالبينة في اإلثبات من كثرة القضايا التي ترفعها الناس اعتمادا علي سهولة  السهو النسيان إليها

تب علي ذلك من ازدحام المحاكم بالقضايا وتراكم هذه القضايا وتعقدها وطول ، وما يتر اصطياد الشهود وشرائهم عند الضرورة

. فالشهود قد يستطيعون  عليه التصرف القانوني من دقة تضييق بها الشهادة. ويضيف " بارتان " سببا ثالثاً هو ما ينطوي  إجراءاتها

صادقا أمنيا بهذا ما ينوء به كاهل الكثرة الغالبة من الشهود  ، أما أن يرددوا عبارات تم بها التصرف القانوني ترديداً  رواية مادية
 (

1921 )
 . 

                                                                                                                                                                    

ou valeur de cent livers, meme pour dèpots volontaires, et ne sera recu aucune preuve par 

tèmoins contre et anvant, lors, ou depuis les actes, encor pu'il s'agisse d'une somme ou valeur 

moindre de cent livers, sans toutefois rien innover pour ce regard, en ce quis'observe en la 

justice des juges et consuls marchands  .  

( Art  . 2  . Titre XX, Ordonnance de 1667 )  . 

  .  2هامش رقم  112فقرة  21انظر في هذه المسألة أوبري ورو 

  .  911ص  21(  Locreلوكريه )  - 951ص  29(  Fenet( فينيه )  1929) 

الثالثة أن التصرف القانوني هو   مكرر يضاف إلي هذه األسباب 9هامش رقم  111فقرة  21( بارتان علي أوبري ورو  1921) 

 prevueفهو وحده الواقعة القانونية التي تقبل عادة الدليل المهيأ )  ، الذي تستطاع تهيئة الدليل الكتابي له عند وقوعه

preconstituee  هذا إلي أن اإلرادة في القديم كانت الشكلية تحوطها فتجعلها بمنجاة من الغلط والسهو والتدليس واإلكراه )

وما الكتابة إال ضرب  . حلت الكتابة محلها في إثباته  ، وغير ذلك من الشوائب فلما زالت الشكلية في انعقاد التصرف القانوني

  . ونة وأقل تعقيداً وأيسر كلفة أكثر مر ، من ضروب الشكلية

ويرجع ما أصاب قيمة حجية البينة من تطور إلي عدم " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

القانونية بوجه بسبب شكلية التصرفات  ، وقديما كان اإلثبات بالبينة جائزاً في الشرائع الالتينية دون قيد . التيقن من سالمتها 

وقد أبقي تقنينا المرافعات األلماني والنمساوي علي هذه  . وكانت القاعدة السائدة إذ ذاك تقديم البينة علي الكتابة  . خاص 

وقد عرض  .  2911ولكن سلطانها تزعزع في فرنسا من جراء التطور الذي بدأ بصدور أوامر موالن في سنة  . القاعدة 

وجعلوا منها محال لنقاشهم ) أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع  ، ي اإليطالي لمسألة اإلثبات بالبينةواضعو المشروع الفرنس

إن هو إال  ، وعن إيثار الدليل الكتابي بالصدارة ، وانتهوا من ذلك إلي أن العدول عن نظام تقييد اإلثبات ، الفرنسي اإليطالي (

األمر في توجيه تقييد اإلثبات بالبينة علي خطر إغراء الشهود واإلدالء  وليس يقتصر . نكوص عن المضي في سبيل التقدم 

أو قوة  ، بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلي ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قد يعوزهم من دقة المالحظة ، بالشهادة زوراً 

والواقع أن تحريف الشهادة أو تلفيقها ال يعتبر  . فضال عن ندرة احتمال وجودهم إذا كان العقد قد تقادم علي الوقائع  ، الذاكرة

فقد أسفرت  . وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء ضمانات فعلية ال حيلة للقانون فيها  . أهم خطر يعرض بشأن اإلثبات بالبينة 

 ، ع الحادثعن تناقض أقوال من يسمعون من الشهود في يوم وقو ، كما أسفرت تجارب القضاء ، أحدث الدراسات النفسية

 ، فأي ضمان يكفل صحة الشهادة ودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر . مع القطاع بتوافر حسن النية فيهم 

وأني لذي الشأن ببقاء الشهود علي قيد الحياة وإلمامه بمصائرها إذا قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل؟ والحق إن ما يعد 

فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد  . عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه األخطار جميعا  ذوو الشأن من المحررات

ظهر وجه اإلبقاء علي قاعدة تقييد اإلثبات بالبينة  ، وتأصل االطمئنان إليها في تقاليد العمل والتشريع ، التصرفات بالكتابة

 . (  959ص  - 955ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " وإيثار الكتابة 
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 هل تعتبر هذه القاعدة العامة بشقيها من النظام العام  - 191

، لم  . فإنها إذا اعتبرت كذلك ، أن نبين هل هي تعتبر من النظام العام ، قبل الدخول في تفصيالت هذه القاعدة العامة : بقي

، وال أن يكون اإلثبات بالبينة فيما تزيد قيمته علي  أن يكون اإلثبات بالكتابة فيما ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات يجز االتفاق علي

، وال تعتد بنزول  . ثم يكون للمحكمة أن تقضي بهذه األحكام من تلقاء نفسها عشرة جنيهات أو فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها

، ثم في القانون  . ونبحث هذه المسألة الهامة في القانون الفرنسي ا ألول مرة أمام محكمة النقض، ويجوز التمسك به الخصوم عنها

 . المصري

. فالفقه الفرنسي يذهب  القانون الفرنسي : الفقه والقضاء في فرنسا مختلفان فيما إذا كانت هذه القاعدة تعتبر من النظام العام

إلي وجوب اعتبارها من النظام العام 
 (1921 )

( وهو أول سند تشريعي  Moulins. كما يبدو من األسباب التي ذكرت في أمر موالن )  

، وهو يأخذ في شبه إجماع  . والفقه لهذه القاعدة
 (1927 )

، يستند إلي الحجتين اآلتيتين : ) أوال ( أن القانون في تنظيمه  . بهذا الرأي 

، وتنظيم  ، ومن ثم فهو يمس تنظيم القضاء نفسه زاع ما بين األفرادطرق اإلثبات إنما يبغي الوصول إلي خير الحلول لحسم الن

القضاء يعتبر من النظام العام 
 (1925 )

االعتبار األساسي الذي استند إليه المشرع في تحريم البينة إال في حدود ضيقة هو . ) ثانياً ( أن  

، وهذا  ها اعتماداً علي تصيد الشهود وشرائهم عند االقتضاءأن السماح بها يفسح المجال لإلكثار من رفع القضايا وازدحام المحاكم ب

االعتبار تعتبر من النظام العام أنه بالنظام العام 
 (1919 )

. ويرتب الفقه الفرنسي علي أن القاعدة تعتبر من النظام العام أنه ال يجوز  

ما يخالف الكتابة أو يجاوزها ولو لم تزيد قيمته علي ، أو في االتفاق علي اإلثبات بالبينة أو بالقرائن فيما تزيد قيمته علي النصاب

. كذلك ال يجوز االتفاق علي اإلثبات بالكتابة فيما ال تزيد قيمته علي النصاب  النصاب
 (1912 )

. ويستوي في ذلك أن يكون االتفاق ما  

لحالتين يكون االتفاق باطال لمخالفته ، ففي ا بين الخصوم علي ما يخالف القاعدة واقعا قبل رفع النزاع إلي المحكمة أو بعد رفعة

                                                 

 99ديمولومب  - 1 فقرة - 2فقرة  2951م  9الرومبيير  - 7فقرة  2957ماركادية م  - 52فقرة  – 91فقرة  5( تولييه  1921) 

 - 1921فقرة  5بودري وبارد  - 9وهامش رقم  155ص  112فقرة  21أوبري ورو  - 951فقرة  25لوران  - 129فقرة 

ليبال )  - 199فقرة  1جوسران  - 119فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  - 2171وقارن فقرة  2295فقرة  5بيدان وبرو 

Le Balle  سيسيوريانو )  - 2519( في االتفاقات الخاصة بطرق اإلثبات في القانون المدني رسالة من باريس سنة

Sescioreano  قارن بالنيول وريبير  - 2519( في االتفاقات الخاصة بإثبات براءة ذمة المدين رسالة من باريس سنة

  .  2517فقرة  1وجابولد 

( ذلك أن هناك من الفقهاء الفرنسيين من يذهب مع القضاء الفرنسي إلي أن هذه القاعدة ال تعتبر من النظام العام : ديرانتون  1927) 

 9هامش  111فقرة  21بارتان علي أوبري ورو  - 159فقرة  7هيك  - 211فقرة  2بونييه  - 915وفقرة  997فقرة  29

  .  2797فقرة  1هيمار  –مكرر 

ويقول بيدان وبرو في هذا المعني أن القضاء بعد أن كان في القديم ذا صبغة  - 2517فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  1925) 

أصبح اآلن من شئون الدولة ومنذ رأي المشرع من المناسب أن يتدخل ليحد من تحكم القاضي  ، تعاقدية فيما بين الخصوم

فقد قدر أن حسن تنظيم القضاء يجب حتما أن يعلو علي المصالح الخاصة  ، وليمنعه من أن يكل نفسه إلي محض اقتناعه

قاضي حريتة كاملة في اإلثبات ) بيدان وبرو وإال كان من األيسر أن تترك لل ، مهما كانت هذه المصالح مشروعة ، للخصوم

  . (  2295فقرة  5

يبرر الفقهاء ذلك عادة  ، عندما يتطلب القانون دليال كتابيا" في هذا الصدد ما يأتي :  ، ( وجاء في الموجز لمؤلف 1919) 

ن إذا علم أن الدليل الكتابي ألن الدائ ، ) أولها ( حرص القانون علي التقليل من المنازعات والخصومات باعتبارات ثالثة :

وكذلك األمر من جهة الدائن  . فال يصير للمدين مجال كبير إلنكار الدين ومنازعة الدائن  ، واجب حرص علي الوصول إليه

فإن أمله في كسب الدعوي يكون ضعيفا فيبعد عن التفكير في االلتجاء إلي  ، الذي لم يصل إلي الدليل الكتابي المطلوب

فإن الذاكرة البشرية يتطرق إليها من عوامل الضعف ما ال يعتري  ، ) ثانيا ( عدم الطمأنينة إلي شهادة الشهود . التقاضي 

فاحتمال شراء  ، وال يمكن االحتراز من السهو والنسيان ) ثالثا ( عدم الثقة بالشهادة في جميع األحوال ، الورق المكتوب

واالعتباران األوالن من شأنهما أن يجعال القاعدة التي  . احتمال يتحقق كل يوم  الشهود أو التأثير فيهم ليقرروا غير الواقع

 . (  1هامش قم  199بعكس االعتبار الثالث ) الموجز ص  ، تتطلب الدليل الكتابي من النظام العام

وهذا ال يجوز ألن األصل في  -( وهناك من يذهب إلي التمييز بين االتفاق علي اإلثبات بالبيت حيث يجب أإلثبات بالكتابة  1912) 

وبين االتفاق علي اإلثبات بالكتابة حيث يجوز  -إثبات التصرفات المدنية هي الكتابة فال يجوز االتفاق علي اإلثبات بغيرها 

وهذا يجوز ألن اإلثبات بالبينة في التصرفات المدنية استثناء فاالتفاق علي الرجوع إلي األصل جائز )  ، اإلثبات بالبينة

Juris - classeur 292  21فقرة  - 5فقرة  2955 - 2952م  ) .   
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للنظام العام 
 (1911 )

،  من تنازلهم أو من اتفاقهم علي العكس، دون طلب من الخصوم بل بالرغم  . وللقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه 

 . محكمة النقض، أمام  ، ولو ألول مرة . وللخصوم أن يتمسكوا بهذا األحكام بوجوب تطبيق األحكام التي تقضي بها هذه القاعدة

، إلي أن القاعدة وإن كانت تتعلق بالمصلحة العامة إال أنها ليست من النظام العام  ، في شبه إجماع كذلك أما القضاء الفرنسي فيذهب
 (

1919 )
 ، فيملك من ، وللخصم أن ينزل عن حقه . وذلك لالعتبارين اآلتيين : ) أوال ( أن اإلثبات إنما يتناول حقوقا فردية للخصوم 

باب أولي أن يتفق مع خصمه علي طريق إثباته 
 (1915 )

، والخصوم  .) ثانياً ( أن موقف القاضي في اإلثبات هو موقف الحياد التام 

. فهلم إذا شاءوا أن يعينوا باالتفاق فيما بينهم الطرق التي يثبتون بها حقوقهم  وحدهم هم الذين يقومون بالنشاط اإليجابي في اإلثبات

، علي شيء من  ، صراحة أو ضمنا ، إال إذا لم يتفق الخصوم ، فيرسم طرق اإلثبات بتدخل المشرع . وال لقاضيدون تدخل من ا

ذلك 
 (1919 )

 . 

ويرتب القضاء الفرنسي علي أن القاعدة ال تعتبر من النظام العام عكس النتائج التي يرتبها الفقه الفرنسي علي أن القاعدة 

، أو فيما يخالف الكتابة أو  . فيجوز االتفاق علي اإلثبات بالبينة أو بالقرائن فيما تزيد قيمته علي النصاب تعتبر من النظام العام

قيمته علي النصاب  يجاوزها ولو لم تزد
 (1911 )

. ويجوز االتفاق كذلك علي اإلثبات بالكتابة فيما ال تزيد قيمته علي النصاب 
 (1911 

)
.ويستوي في هذا الجواز أن يكون االتفاق واقعا قبل رفع النزاع إلي المحكمة أو بعدها  

 (1917 )
. وليس للقاضي أن يحكم من تلقاء  

، أو حتي إذا اقتصر  هذه القاعدة إذا نزل الخصوم عن التمسك بها صراحة أو ضمنا نفسه بوجوب تطبيق األحكام التي تقضي بها

                                                 

ألن النزاع لم  ، وهذا ال يجوز -( ويميز بعض بين االتفاق مقدما علي طريق لإلثبات غير الذي عينه القانون كتابة أو بينة  1911) 

وبين االتفاق علي طريق  -بطريق لإلثبات لم يعينه القانون  ، يتحدد فال يجوز تقييد الخصم مقدما فيل معرفة حدود النزاع

وهذا جائز ألن النزاع قد تحدد والخصم قد قبل هذا الطريق لإلثبات وهو عالم بمدي النزاع  -اإلثبات الذي سلكه خصمه 

 . (  21فقرة  - 5فقرة  2955 - 2952م  Juris - classeur 292وأهميته فال غرر في ذلك ) 

يميز بين سكوت الخصم وعدم اعتراضه علي طريق اإلثبات الذي سلكه خصمه وهذا السكوت ال يعتد به ويحتم القاضي  بل هناك من

وبين رضاء الخصم بطريق اإلثبات الذي سلكه خصمه رضاء  -أن يكون طريق اإلثبات هو الطريق الذي عينه القانون 

وال مبرر للتفريق ما بين  . إلثبات الذي ارتضاه الخصم وهذا الرضاء الصريح يعتد به فيقر القاضي طريق ا -صريحا 

وإذا لم يجز الرضاء  ، فإذا جاز الرضاء الصريح وجب أن يجوز الرضاء الضمني ، الرضاء الصريح والرضاء الضمني

  . (  9هامش رقم  112فقرة  21الضمني وجب أال يجوز الرضاء الصريح ) انظر في هذه المسألة أوبري ورو 

 قول القضاء الفرنسي في هذا المعني :( وي 1919) 

L art  . 1341 est bien d interet general mais non d ordre public  

 21 - 959 - 2 - 71داللوز  2771أبريل سنة  12 - 511 - 2 - 79داللوز  2779أغسطس سنة  15) نقض فرنسي  

( وهكذا من يحسب أن  957 - 2 - 2595اللوز د 2591أول أغسطس سنة  - 11 - 2 - 2599داللوز  2599ديسمبر سنة 

يعتبرها من النظام  ، بعدم االلتجاء إلي الشهادة بقدر اإلمكان ، القاعدة قد استلهمت في المكان األول اعتبار تقليل المنازعات

) ال يعتبرها من النظام العام  ، إلمكان التأثير فيهم ، ومن يحسبها قد استلهمت كأساس لها عدم الثقة في أمانة الشهود . العام 

Juris - classeur 292  1هامش رقم  199أنظر أيضا الموجز للمؤلف ص  - 21فقرة  - 5فقرة  2955 - 2952م  ) . 

إما نزوال غير  ، ( ويقال في هذا المعني إن االتفاق علي طريق لإلثبات يمكن أن يكون عند تحليله بمثابة نزول عن الحق 1915) 

فإذا كا صاحب الحق يمكنه أن يتصرف  . فاالتفاق علي إثبات حق هو اتفاق علي الحق ذاته  .  معلقا علي شرط مقيد أو نزوال

)  ومن ثم يستطيع أن يخضعه لطريق معينة لإلثبات  ، فإنه يستطيع كذلك أن ينظم باالتفاق طرقا لمنحه أو منعه ، في حقه

 . (  2517فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

  .  2517فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد (  1919) 

 2591يناير سنة  1قارن : نقض فرنسي  - 511 - 1 - 52سيريه  2752فبراير سنة  19( محكمة قارن االستئنافية  1911) 

جازيت دي باليه  2555أغسطس سنة  9 - 15 - 2551داللوز  2551مارس سنة  15 - 221 - 2591داللوز األسبوعي 

ويجوز االتفاق علي إعطاء القاضي حرية كاملة في الحكم بمقتضي اقتناعه الشخصي ) نقض فرنسي  بل 291 - 1 - 2555

   . (  297 - 2 - 2521داللوز  2522ديسمبر سنة  29

 2592أغسطس  7( بل يجوز االتفاق علي أن يقصر اإلثبات علي طريق محدد في طبيعته وفي شكله ) نقض فرنسي  1911) 

 19 - 997 - 2 - 11سيريه  2711مارس سنة  29 -(  Chauvehrinتعليق شوفجران )  مع 57 - 2 - 2595سيريه 

 - 2592داللوز  2592أغسطس  1 - 595 - 2 - 79داللوز  2775يوليه  99 - 591 - 2 - 59سيريه  2752نوفمبر سنة 

2 - 511  ) .  

 (1917  )Juris - classeur 292  21فقرة  - 5فقرة  2955 - 2952م  .  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

الخصم علي عدم االعتراض علي خصمه وهو يخالفها في إثبات ما يدعيه 
 (1915 )

. وليس للخصوم أن يتمسكوا بهذا األحكام ألول  

مرة أمام محكمة النقض 
 (1999 )

 . 

، فقد كان الفقه والقضاء متفقين علي أن القواعد المتعلقة  قنين المدني السابق، وفي عهد الت القانون المصري : أما في مصر

، فيجوز للطرفين أن يتفقا علي أن اإلثبات ال يكون إال بالكتابة حتي  ، ال تعتبر من النظام العام ، إذا كانت تجيز البينة بطرق اإلثبات

لو لم تزد قيمة االلتزام علي عشرة جنيهات 
 (1992 )

نت قواعد اإلثبات تتطلب الكتابة : فقد كان هناك رأي يعتبر هذه القواعد إذا كا.  

، بل ال يجوز نزول أحد الطرفين عن حقه في اإلثبات بالبينة حتي لو  ، فال يجوز االتفاق مقدما علي اإلثبات بالبينة من النظام العام

قبلها الخصمان
 (1991 )

، ولكنه يجيز  جيز االتفاق مقدما علي جواز اإلثبات بالبينة، فال ي . وكان هناك رأي ثان يميز بين الحالتين 

                                                 

 911 - 2 - 2591جازيت دي باليه  2591يناير سنة  1 - 957 - 2 - 2595داللوز  2591( نقض فرنسي أول أغسطس  1915) 

) يعتبر الخصم متنازال عن حقه في التمسك باإلثبات بالكتابة إذا اشترك في التحقيق الذي أمرت به المحكمة أو طلب إجراء 

) وكذلك إذا حضر أمام  215 - 2 - 2552سيريه  2552مايو سنة  9نقض فرنسي  -تحقيق مضاد لنفي التحقيق األول ( 

) بل إذا هو لم يعارض في إجراء  - 191 - 2 - 2599جازيت دي باليه  2591نوفمبر سنة  5محكمة كولمار  -الخبير ( 

  . التحقيق ( 

ديسمبر  29 - 515 - 2 - 2751داللوز  2751يونية سنة  7 - 17 - 279 -داللوز  2771يونية سنة  11( نقض فرنسي  1999) 

سيريه  2599مارس سنة  11 - 919 - 2 - 2529داللوز  2522فبراير  11 - 915 - 2 - 2591سيريه  2599سنة 

 2591داللوز األسبوعي  2591مايو سنة  21 - 229 - 2591داللوز األسبوعي  2591يناير سنة  1 - 272 - 2 - 2591

محكمة  ، 75 - 1 - 2551جازيت دي باليه  2551يونية سنة  25 - 15 - 2551داللوز  2551مارس سنة  15 - 529 -

 .  15 - 2 - 2551باسيكريزي  2551يناير سنة  99النقض البلجيكية 

  .  2299فقرة  5بديان وبرو  - 2919فقرة  1انظر في أحكام القضاء الفرنسي في هذه المسائل بالنيول وريبير وجابولد 

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه يجوز االتفاق  - 59فقرة  2ستاذ أحمد نشأت في اإلثبات األ - 925ص  2( والتون  1992) 

كما إذا اتفق علي أال يعتبر السداد إال بإيصال أو استالم سند الدين  ، علي اإلثبات بالكتابة فيما ال يزيد علي عشرة جنيهات

انظر أيضا : استئناف أهلي  - 279ص  299رقم  7حاماة الم 2511نوفمبر سنة  21مؤشراً عليه بالسداد ) استئناف مصر 

يناير  27 - 219ص  9االستقالل  2591فبراير سنة  19 - 29ص  1رقم  1المجموعة الرسمية  2595فبراير سنة  21

وقضت محكمة  . (  191ص  95رقم  2المحاماة  2519أبريل سنة  25األقصر  - 111ص  15الحقوق  2595سنة 

ة بأنه متي نص في عقد ولو في مسائل التجارة علي أن براءة الذمة ال تثبت إال بتسليم السند أو بمخالصة االستئناف الوطني

وقضت  . (  1رقم  1المجموعة الرسمية  2595فبراير سنة  21فاإلثبات ال يمكن حصوله بالبينة ) استئناف أهلي  ، بالكتابة

قيمته أربعمائة قرش اإلدعاء ببراءة ذمته إال باستالم السند نفسه أو  محكمة جرجا بأن اشتراط المدين علي نفسه في سند دين

فإن الشارع وضع حداً للشهادة  ، هو شرط يجب اعتباره صحيحا ، وأال عبرة باإلثبات بالبينة ، مخالصة ممضاة من الدائن

المتعاقدين الذين لهم التنازل عنها ) جرجا  وإنما أجازها القانون في األحوال التي أجازها لفائدة ، الشفوية تخوفا منها واحترازاً 

وقضت محكمة األقصر بأن الشرط الذي يذكر في سند دين  . (  29رقم  1المجموعة الرسمية  2591أكتوبر سنة  29

ام هو شرط صحيح ألنه ال يخالف النظام الع ، وأن اإلثبات بالبينة ال يقبل ، بخمسمائة قرش علي أن الدفع ال يثبت إال بالكتابة

وقضت محكمة عابدين بأنه إذا نص في السند علي أنه  . (  22رقم  1المجموعة الرسمية  2599ديسمبر سنة  21) األقصر 

كان طلب المدين  ، وأنه ال تجوز الشهادة في ذلك ، ال تبرأ ذمة المدين من المبلغ المبين به إال باستالمه مؤشراً عليه بالسداد

رقم  19المحاماة  2597يونيه سنة  25راءة ذمته من جزء من المبلغ غير مقبول ) عابدين اإلحالة علي التحقيق إلثبات ب

وال  ، ( وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن االتفاق في سند الدين علي أن الوفاء يجب إثباته بالكتابة 2159ص  929

يناير سنة  25حيح ويجب إعماله ) استئناف مختلط هو اتفاق ص ، يجوز إثباته بالبينة حتي فيما يجوز قانونا إثباته بالبينة

ص  17م  2521أبريل سنة  9 - 51ص  1م  2759يناير سنة  19انظر أيضا : استئناف مختلط  - 229ص  17م  2521

  . (  559ص  95م  2511مايو سنة  92 - 195

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن اإلثبات بالكتابة فيما زاد علي ألف  - 51فقرة  2( األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات  1991) 

وبأن للمحكمة أن تحكم بعدم جواز اإلثبات بالبينة في هذه األحوال حتي لو قبل الخصوم  ، قرش هو أمر من النظام العام

رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  25ة حالة كانت عليها الدعوي ) استئناف مصر كما أن لها ان تحكم بذلك في أي ، اإلثبات

وقضت محكمة بني سويف الكلية بأنه ال يجوز للخصوم االتفاق علي ما يخالف القاعدة المقررة في  . (  2999ص  999

إذ أن الشارع في  ، عشرة جنيهات جديد ( التي تقضي بعدم جواز اإلثبات بالبينة فيما يزيد علي 599مدني ) م  129المادة 

رقم  15المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  99تقريره هذه القاعدة لم يتوخ إال مصلحة النظام العام ) بني سويف الكلية 

77  ) .  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تراضي الخصمين أثناء رفع الدعوي علي قبول البينة في اإلثبات إذ يكون قد تبين لهما مدي النزاع وأهميته 
 (1999 )

. وكان هناك  

ضي الخصمين علي قبول البينة أثناء رفع ، فيجيز ترا ، دون تمييز بين حالة وحالة رأي ثالث ال يعتبر هذه القواعد من النظام العام

، سواء كانت تحتم الكتابة في  ، فعنده أن جميع القواعد المتعلقة بطرق اإلثبات ، بل ويجيز االتفاق مقدما علي اإلثبات بالبينة الدعوي

، ليست من النظام العام  اإلثبات أو تجيز اإلثبات بالبينة
 (1995 )

 . 

                                                 

حكام واأل . وهذا هو الرأي الذي كان القضاء يسير عليه في الكثرة الغالبة من أحكامه  - 925ص  - 927ص  2( والتون  1999) 

ولم يعرض أي من هذه  ، التي نذكرها فيما يلي تشير إلي جواز تراضي الخصمين أثناء الدعوي علي قبول البينة في اإلثبات

 األحكام إلي جواز االتفاق مقدما علي جواز اإلثبات بالبينة :

فإذا طالب شخص بمبلغ يزيد  . العام  قضت محكمة النقض بأن اإلثبات بالبينة في األحوال التي ال يجوز فيها ذلك ليس من النظام

وطلب  ، مستنداً في ذلك إلي عقد رهن قال إنه سرق منه في حادثة جنائية ، علي الحد الجائز فيه اإلثبات بالبينة والقرائن

الدعوي إلي كما أنه لم يبد اعتراضا منذ تنفيذ الحكم الصادر بإحالة  ، ولم يدفع المدعي عليه بعدم جواز ذلك ، اإلثبات بالبينة

فهذا يعتبر قبوال من لإلثبات بالبينة يمتنع معه علي المحكمة االستئنافية أن تتعرض من تلقاء نفسها لهذا األمر )  ، التحقيق

( وقضت محكمة النقض في دائرتها الجنائية بأن  921ص  291رقم  1مجموعة عمر  2597أبريل سنة  1نقض مدني 

إذ األصل أن الذي يدعي عليه  ، ز اإلثبات بالبينة قبل البدء في سماع الشهادة مسقط لهالسكوت عن التمسك بالدفع بعدم جوا

ألن مراعاة قواعد اإلثبات ال تتعلق بالنظام العام )  ، بطريق خاص قانعا منه بغيره ، بحق كما يملك االعتراف به لصاحبه

أن الدفع بأن المحكمة أخطأت إذا أخذت ( وقضت أيضا ب 29 ص 2رقم  5المحاماة  2517نوفمبر سنة  7نقض جنائي 

فال يجوز التمسك به ألول مرة لدي محكمة  ، بشهادة الشهود في إثبات ما تزيد قيمته علي ألف قرش ليس من النظام العام

( وقضت أيضا بأن سكوت المتهم بالتبديد عن  117ص  155رقم  12المحاماة  2559ديسمبر سنة  1النقض ) نقض جنائي 

إذ  . ل البدء في سماع شهادة الشهود بعدم جواز إثبات تسلمه المال المدعي تبديده بالبينة مسقط لحقه في الدفع بذلك التمسك قب

فأنه يكون له  ، األصل أن المدعي عليه بحق ما دام له أن يعترف بالحق المدعي به فيعفي المدعي من أن يقدم أي دليل عليه

فأنه يكون له أن يتنازل ولو ضمنا عن حقه في  ، المدعي من أن يقدم أي دليل عليه أن يتنازل ولو ضمنا عن حقه في مطالبة

ومراعاة قواعد اإلثبات في المواد المدنية ال شأن لها  ، مطالبة المدعي باإلثبات بالطريق المعين في القانون اكتفاء بغيره

حتي وال  ، شهادة الشهود قبل البدء في إدالئهم بالشهادةوإذن فإذا كان المتهم لم يوجه أي اعتراض علي سماع  . بالنظام العام 

فإن ذلك منه يعد تنازال عن حقه في مطالبة المجني عليه باإلثبات بالكتابة إذا كان الحق المطالب به  ، بعد االنتهاء من سماعهم

يناير سنة  9ا بعد ) نقض جنائي ويمنعه من أن يتمسك بهذا الدفع أمام المحكمة االستئنافية فيم ، مما يجب إثباته بالكتابة

وقضت أيضا بأن القيود التي جاء بها القانون المدني في مواد اإلثبات لم توضع  . (  197ص  129رقم  11المحاماة  2551

فالدفع بعدم جواز إثبات الحق المدعي به بالبينة يجب علي من يريد التمسك  ، للمصلحة العامة وإنما وضعت لمصلحة األفراد

فإنه  ، بل ناقش أقوال الشهود الذين سمعوا في مواجهته ، فإذا هو لم يثر شيئا من ذلك . به أن يتقدم به إلي محكمة الموضوع 

ه من بعد أن يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة وال يكون ل ، يعتبر متنازال عن حقه في اإلثبات بالطريق الذي رسمه القانون

وقضت أيضا بأن قواعد اإلثبات في  . (  919ص  219رقم  19المحاماة  2551أكتوبر سنة  11النقض ) نقض جنائي 

فيجب علي من يدعي عدم جواز إثبات الحق المدعي عليه به بالبينة أن يدفع بذلك  ، المواد المدنية ليست متعلقة بالنظام العام

فال يكون له أن يرجع عما سبق  ، فإذا هو لم يتقدم بهذا الدفع إال بعد سماع الشهود . دي محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ل

انظر أيضا  . (  591ص  299رقم  11المحاماة  2559نوفمبر سنة  9أن قبله ضمنا من جواز اإلثبات بالبينة ) نقض جنائي 

 19المحاماة  2559أبريل سنة  25 - 251ص  72رقم  19المحاماة  2551سنة  أبريل 11في هذا المعني : نقض جنائي 

رقم  91المحاماة  2599ديسمبر سنة  27 - 921ص  217رقم  11المحاماة  2559فبراير سنة  9 - 995ص  292رقم 
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 . (  2295ص 

 2557نوفمبر سنة  5أن يشهدوا شاهدا غيره ) نقض مدني  ، بعد أن تراضوا علي أن يشهدوا شخصا معينا ، ويجوز للخصوم

وال يعتبر االتفاق علي إثبات الحالة بمعرفة خبير معين مانعا من رفع دعوي إثبات  . (  191ص  999رقم  9مجموعة عمر 

ص  911رقم  29المحاماة  2591أغسطس سنة  29مور المستعجلة ) مصر الكلية مستعجل الحالة بخبير يعينه قاضي األ

199  ) . 

ويمكن القول بشيء من " وكتبنا في الموجز في هذا المعني ما يأتي :  . ( وكان هذا هو رأينا في عهد التقنين المدني السابق  1995) 

ويقول به الفقه في  ، و الرأي الذي يذهب إليه القضاء في فرنساالتعميم أن عدم اعتبار قواعد اإلثبات من النظام العام ه

وال يخالفه إال الفقه الفرنسي دون أن تصل هذه  .  .  . ويجنح إليه القضاء المصري في بعض تطبيقاته  ، مصر

حسن سير  ألن قواعد اإلثبات إذا كانت في األصل موضوعة لضمان ، ونحن نؤيد هذا الرأي . المخالفة إلي حد اإلجماع 

إال بأس عليهم من اتباع قاعدة  ، فيما يتعلق بمصالحهم الشخصية ، إال أن هذا ال يمنع الخصوم إذا رأوا ، العدالة والتقاضي
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 الفهرس العام

من هذا التقنين بعدم جواز  599. فقد قضت الفقرة األولي من المادة  ، هذا الخالف ، فيما نري حسمأما التقنين المدني الجديد فقد 

، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي  اإلثبات بالبينة إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة

علي جواز اإلثبات بالبينة في تصرف قانوني تزيد قيمته علي عشرة جنيهات  . فأجاز التقنين الجديد صراحة االتفاق بغير ذلك
 (1999 

)
فباألولي يجوز االتفاق علي وجوب اإلثبات بالكتابة في تصرف قانوني ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات ، 

 (1991 )
. كما يجوز  

، من باب  ، فمن الجائز أيضا فاق مقدما علي كل ذلك جائزاً . وم دام االت االتفاق علي اإلثبات بالبينة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها

. وقد يفهم مثل هذا االتفاق داللة من عدم اعتراض الخصم علي طريق اإلثبات  ، أن يتم االتفاق علي كل ذلك بعد رفع النزاع أولي

.  استدعاء شهود للنفي أو بأي عمل آخر، ومن مساهمته في هذا الطريق بمناقشته للشهود في التحقيق أو بطلبه  الذي لجأ إليه خصمه

. كما ال  ، من غير طلب من الخصوم وال يجوز للقاضي من تلقاء نفسه رفض اإلثبات بالبينة حيث يوجد القانون اإلثبات بالكتابة

أمام محكمة  ، إذا لم تكن أثيرت قبل ذلك يجوز أن تثار المخالفة للقواعد المتعلقة بطرق اإلثبات ألول مرة أمام محكمة النقض

، وذلك فيما تزيد قيمته  ، أو علي اإلثبات بالقرائن جون البينة ، االتفاق علي اإلثبات بالبينة دون القرائن ، أخيرا . ويجوز الموضوع

علي عشرة جنيهات أو فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها 
 (1991 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . ما دام الحق المتنازع عليه ال يمس النظام العام  ، فهم أحرار في تقدير ما يرونه صالحا . أن يتفقوا علي ذلك  ، دون أخري

السيما ان القاعدة  . رسم طريق خاص إلثباته  ، من باب أولي ، فيستطيعون ، وهم قادرون علي التنازل عن هذا الحق

وتركه الخصوم يديرون دفة الدعوي كما يريدون في الحدود المشروعة ومن ، األساسية في النظام القضائي هي حياد القاضي

ويجوز االتفاق علي اإلثبات بالبينة حيث يجب  ، ة حيث يجوز اإلثبات بالبينةرأينا أنه يجوز االتفاق علي اإلثبات بالكتاب

أو من طريق تنازل أحد الخصوم عن حقه في االستمساك باإلثبات  ، اإلثبات بالكتابة سواء كان هذا االتفاق وقت رفع الدعوي

حدا : حيث يكون الحق المتنازع عليه معتبراً من وال نستثني إال فرضا وا . أو كان االتفاق مقدما قبل قيام النزاع  ، بالكتابة

فال يجوز  ، وكان القانون يتطلب طريقا معينا لإلثبات ، كما إذا وقع نزاع علي الزوجية أو البنوة أو نحو ذلك ، النظام العام

الخصوم أن يحيدوا عن فيمتنع علي  ، ألن الحق المدني الذي يراد إثباته من النظام العام ، للخصوم أن يتفقوا علي طريق آخر

فالعبرة إذن  . مراعاة لالعتبارات التي لوحظت في جعل الحق من النظام العام  ، طريق الذي رسمه المشرع إلثبات هذا الحق

 . (  192 ص – 199ص  119) الموجز فقرة " بل بالحق الذي يراد إثباته  ، ليست بقاعدة اإلثبات نفسها

(  955ص  - 951ص  9مشروع التمهيدي في هذه المسألة ) مجموعة األعمال التحضيرية ( انظر المذكرة اإليضاحية لل 1999) 

من أن التقنين الجديد يجيز االتفاق علي اإلثبات بالبينة  ، وأخص ما ورد في هذه المذكرة صريحا في المعني الذي نقول به

يرفع قيمة نصاب البينة وبين أن يجيز االتفاق علي وقد كان المشرع بين أن " هو ما يأتي :  ، فيما كان يجب إثباته بالكتابة

 2597أبريل سنة  1والسيما بعد أن قضت محكمة النقض بجواز هذه االتفاق ) نقض مدني  ، مخالفة وجوب اإلثبات بالكتابة

وقد رؤي التمشي مع  . (  291رقم  921ص  1ومجموعة أحكام النقض  - 277رقم  572 ص 95المجموعة الرسمية 

فليس ثمة ما يحول دون العدول عن هذا  ، علي أن أمر الخيار في هذا الشأن ال يزال موكوال لالستحسان . ذا القضاء مذهب ه

وظاهر أن التقنين الجديد " مع حظر االتفاق علي خالف القواعد المتعلقة باإلثبات  ، المذهب والنص علي رفع نصاب الشهادة

 . ادة وأباح االتفاق علي خالف القواعد المتعلقة باإلثبات فلم يرفع نصاب الشه ، اختار الرأي األول

من ماء ونور ونقل  ، ( وتقع هذه التعديالت االتفاقية في طرق اإلثبات أكثر ما تقع في العقود مع الملتزمين بالمرافق العامة 1991) 

ويجوز  ، فسيرها لمصلحة المذعنفيكون ت ، ويالحظ عند ذلك ذلك أنها تقع في الغالب في عقود إذعان . وتأمين وغير ذلك 

   . أن تكون تعسفية فيبطلها القاضي أو ينتقص منها 

انظر أيضا من هذا الرأي األستاذ  - 11ص  - 19( ويقول بهذا الرأي األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص  1991) 

يمان مرقس إلي أن المقصود بإمكان ويذهب األستاذ سل - 115في الشهادة ص  1حسين المؤمن في نظرية اإلثبات جزء 

حيث  ، هو أن يكون هذا االتفاق بعد قيام النزاع 599االتفاق علي جواز اإلثبات بالبينة وفقا لنص الفقرة األولي من المادة 

ثبات أما االتفاق سلفا علي التحلل من وجوب اإل ، يكون الخصم في موقف يسمح له بتقدير ما يتعرض له بقبول اإلثبات بالبينة

وإلي ان التقنين الجديد أشار إلي حكم لمحكمة النقض  ، هذا إلي أنه من الصعب تصوره ، بالكتابة فإن فيه نوعا من المضاربة

انظر أيضا األستاذ عبد الباسط جميعي في نظام  919ص  919لم يعرض إال لالتفاق بعد قيام النزاع ) أصول اإلثبات ص 

لي هذا الرأي أنه يواجه في التقنين الجديد نصا مطلقا ال يميز بين اتفاق تم بعد قيام ( ونأخذ ع 219ص  - 297اإلثبات ص 

أما الغرر الذي يحتج به في حالة االتفاق قبل قيام النزاع فلم يبلغ  . فكالهما جائز بصريح النص  ، النزاع واتفاق تم قبل ذلك

علي الخصم أن يتجنبه إذا خشيه بأن ينبذ أي اتفاق من هذا  وما أيسر ، من الشأن ما يعيب االتفاق إلي حد أن يجعله باطال

ويكفي لتصوره أن نفرض سند الدين  ، وليس من الصعب تصور اتفاق علي جواز اإلثبات بالبينة قبل قيام النزاع . القبيل 

وإذا كانت المذكرة اإليضاحية قد استشهدت بحكم ورد في حالة  . مكتوبا وقد نص فيه علي جواز إثبات وفاء الدين بالبينة 

فلم يسعه إال االستشهاد  ، فذلك ألن واضع هذه المذكرة لم يكن أمامه حكم ورد في الحالة األخري ، االتفاق بعد قيام النزاع

وال تقصر  ، من النظام العام تطلق القول في أن قواعد اإلثبات ليست ، كما أريناها ، علي أن محكمة النقض . بذلك الحكم 
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 . وننتقل اآلن إلي القاعدة العامة في كل من شقيها

 ال تقبل البينة أو القرائن في تصرفات قانونية تزيد قيمتها علي عشرة جنيهات - المطلب األول

 النصوص القانونية : - 191 

 من التقنين المدني الجديد علي ما يأتي : 599تنص المادة  

، فال  ، أو كان غير محدد القيمة ، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته علي عشرة جنيهات في غير المواد التجارية - 2"  

 . ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك " تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه

إلثبات بالبينة إذا كانت زيادة االلتزام علي عشرة . ويجوز ا ويقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف - 1"  

 . جنيهات لم تأت إال من ضم الفوائد والملقحات إلي األصل "

، جاز اإلثبات بالبينة في كل طلب ال تزيد قيمته  وإذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة - 9"  

، ولو كان منشؤها عالقات بين الخصوم أنفسهم أو  مجموعها تزيد علي هذه القيمة ، ولو كانت هذه الطلبات في علي عشرة جنيهات

ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات . وكذلك الحكم في كل وفاء  تصرفات من طبيعة واحدة
 (1997 )

 " . 

 علي ما يأتي : 592وتنص المادة 

 " ال يجوز اإلثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة علي عشرة جنيهات : "  

  . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . -" أ  

 . إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة " -" ب  

م عدل عن طلبه إلي ما ال يزيد علي هذه ، ث إذا طالب أحد الخصوم في الدعوي بما تزيد قيمته علي عشرة جنيها -" جـ  

القيمة 
 (1995 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . قولها هذا علي حالة دون حالة 

فسوت بين االتفاق السابق علي رفع الدعوي واالتفاق  ، من التقنين الجديد جاءت مطلقة 599ويري األستاذ أحمد نشأت أن المادة 

د أن يفرق بين حالة الرضا صراحة كان يحسن بالشارع في القانون المدني الجدي" ولكنه يري أنه  . وكالهما جائز  ، الالحق

أو داللة أثناء سير الدعوي وبين حالة االتفاق مقدما عند التعاقد أو قبل رفع أي دعوي حيث يخشي أن يقصد المتعاقدان 

( واحتمال المضاربة بالشهود أضعف من أن يقوم مبرراً للخروج  299ص  – 55ص  2) اإلثبات " المضاربة بالشهود 

 . فأولي به أن يستطيع تنظيم طريق إلثباته  ، هو أن صاحب الحق إذا استطاع التصرف فيه ، القانون علي أصل ثابت في

  

من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  997من التقنين المدني الجديد في المادة  599( تاريخ النص : ورد نص المادة  1997) 

فال  ، أو كان غير محدد القيمة ، تزيد قيمته علي عشرة جنيهات ، التجاريةفي غير المواد  ، إذا كان االلتزام التعاقدي - 2" 

ويقدر االلتزام  - 1 . ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك  ، تجوز البينة في إثبات وجود االلتزام أو التخلص منه

علي عشرة جنيهات لم تأت إال من ضمن  ويجوز اإلثبات بالبينة إذا كانت زيادة االلتزام . باعتبار قيمته وقت تمام العقد 

جاز اإلثبات  ، لم يقم علي أيها دليل كتابي ، وإذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعددة - 9 . الفوائد والملحقات إلي األصل 

وحتي لو  ، حتي لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي هذه القيمة ، بالبينة في طلب ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات

وكذلك الحكم في كل وفاء تزيد قيمته علي عشرة  . كان منشؤها عالقات بين نفس الخصوم أو عقوداً من طبيعة واحدة 

في الفقرة األولي ليكون " التصرف القانوني " بعبارة " االلتزام التعاقدي " وفي لجنة المراجعة غيرت عبارة " جنيهات 

وال يخرج من نطاقه إال الوقائع  ، بل ينسحب علي سائر التصرفات القانونية ، د فحسبفال يتناول العقو ، الحكم أكثر دقة

طلبات متعددة فقرة الفقرة الثالثة " بعد عبارة " ناشئة عن مصادر متعددة " وأضيفت عبارة  . المادية والتصرفات التجارية 

" لم يقم علي أيها دليل كتابي " ومنها حذف عبارة كما أدخلت بعض تعديالت لفظية أخري  ، لتزيد الحكم الوارد فيها وضحا

في  529وأصبح رقمها  ، فأصبح نص المادة مطابقا تقريبا لما استقر عليه النص في التقنين الجديد ، لعدم الحاجة إليها

اردة في الو" التخلص منه " بعبارة " انقضائه " ووافق مجلس النواب علي النص بعد استبدال كلمة  . المشروع النهائي 

ووافق عليها مجلس الشيوخ )  599وأصبح رقمها  ، ووافقت لجنة مجلس الشيوخ علي المادة دون تعديل . الفقرة األولي 

 . (  592ص  - 599و ص  959ص  9مجموع األعمال التحضيرية 

تمهيدي علي وجه مطابق من المشروع ال 995من التقنين المدني الجديد في المادة  592( تاريخ النص : ورد نص المادة  1995) 

فأصبحت مطابقة لما  ، في صدور المادة" ولو لم تزد القيمة علي عشرة جنيها " ,أضافت لجنة المراجعة عبارة  . تقريبا 

ثم لجنة مجلس الشيوخ  ، ووافق عليها مجلس النواب . في المشروع النهائي  525وأصبح رقم المادة  ، استقر عليه النص



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

من التقنين المدني السابق  172 - 179/  121 - 129وتقابل هذه النصوص المادتين 
 (1959 )

 . 

، وفي التقنين المدني العراقي  99إلي  91وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في قانون البينات السوري المواد 

 - 971، وفي التقنين الليبي المادتين  151إلي  152، وفي تقنين أصول المحاكمات المدني اللبناني المواد  575إلي  571المواد 

977 
 (1952 )

 2951 - 2952المواد . وتقابل في التقنين المدني الفرنسي  
 (1951 )

 . 

                                                                                                                                                                    

  . (  595و ص  591ص  9ثم مجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، 592تحت رقم 

إذا كان  ، ما عدا التجارية ، في جميع المواد" من التقنين المدني السابق تنص علي ما يأتي :  179/  129( وكانت المادة  1959) 

فاألخصام الذين لم يكن لهم مانع  ، ةالمدعي به عبارة عن نقود أو أوراق تزيد قيمتها عن ألف قرش ديواني أو غير مقدر

 . منعهم من االستحصال علي كتابة مثبتة للمدين أو للبراءة ال يقبل منهم اإلثبات بالبينة وال بقرائن األحوال 

إنما لهم استجواب الخصم علي حسب القواعد المقررة في قانون المرافعات " تنص علي ما يأتي :  172/  121 وكانت المادة 

 . " ال علي إقراره أو تكليفه باليمين لالستحص

 ، غير أن النصوص األولي أدق صياغة وأكثر تفصيال ، وال فرق في األحكام ما بين نصوص التقنين الجديد ونصوص التقنين القديم

وفي عدم قصر محل التصرف علي النقود  ، السيما في تحديد أن المراد هو التصرف القانوني دون الواقعة المادية

وفي كيفية تقدير قيمة التصرف القانوني في الصور المختلفة التي يغلب وقوعها في العمل علي وجه يخالف في  ، وراقواأل

  . بعض هذه الصور التقنين المدني الفرنسي كما سنري 

اللتزامات غير : يجوز اإلثبات بالشهادة في ا 91( نصوص التقنينات المدنية العربية األخري : قانون البينات السوري م  1952) 

إذا  - 2:  95م  . : في االلتزامات التعاقدية يراعي في جواز اإلثبات بالشهادة وعدم جوازه األحكام اآلتية  99م  . التعاقدية 

فال تجوز الشهادة في  ، كان االلتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته علي مائة ليرة أو كان غير محدد القيمة

أما في االلتزامات التجارية إطالقا وفي  . ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك  ، ود االلتزام أو البراءة منهإثبات وج

و  1والباقي من النص يطابق تقريبا الفقرتين  . االلتزامات المدنية التي ال تزيد قيمتها علي مائة ليرة فيجوز اإلثبات بالشهادة 

ونري  . من التقنين المدني المصري  592: تطابق تقريبا نص المادة  99من التقنين المدني المصري م  599من المادة  9

القانون فهو مائة ليرة في  ، حتي في نصاب البينة ، من ذلك أال خالف في األحكام ما بين القانون السوري والتقنين المصري

 . ويعادل تقريبا عشرة جنيهات مصرية  ، السوري

: إن العقود أو غيرها من األعمال القانونية التي يقصد بها إنشاء موجبات وحقوق أو  152تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني م 

بل يجب أن  ، مسين ليرة لبنانية سوريةانتقالها أو إسقاطها ال يجوز إثباتها بالبينة الشخصية إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسا وخ

( إذا  1)  . ( في المواد التجارية  2: تقبل البينة الشخصية : )  151ينشأ لها سند لدي الكاتب العدل أو سند ذو توقيع خاص م 

قانوني الذي يعقد وليس العمل ال . كان ما يراد إثباته ليس عمال قانونيا بل مجرد فعل مادي كالجرم أو شبه الجرم أو شبه العقد 

فيجوز لهؤالء أن يثبتوه  ، بين شخصين أو عدة أشخاص إال فعال ماديا بالنظر إلي األشخاص اآلخرين الذين ال عالقة لهم به

تبقي البينة  . : في الدعاوي التي تزيد قيمتها عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية  159م  .  .  . (  9)  . علي هذا الوجه 

وعليه فإن طلب مبلغ يقل عن خمس وخمسين ليرة  . مقبولة فيها وإن تكن قيمة المطلوب تقل عن هذا المبلغ  الشخصية غير

لبنانية سورية ال يجوز إثباته بالبينة الشخصية إذا كان هذا المبلغ بقية أو جزءاً من دين تزيد قيمته علي خمس وخمسين ليرة 

أن تقدر قيمة الدعوي بالنظر إلي الزمان والمكان اللذين تم فيهما العمل  : يجب 155لبنانية سورية ولم يثبت بسند خطي م 

فال يجوز للمدعي أن يجزيء  ، : إذا كانت القيمة المتنازع عليها تزيد عل خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية 159 القانوني م

إذ أن العبرة لقيمة الحق  ، بنانية سوريةليجعل قيمته أقل من خمس وخمسين ليرة ل ، وال أن يتنازل عن قسم من دينه ، طلبه

وكانت قيمة كل  ، : إذا كان للمدعي علي المدعي عليه عدة حقوق متميزة أصال وسببا 151م  -المتنازع عليه ال لقيمة الطلب 

قبل من فإن البينة الشخصية ت ، منها تنقص عن خمس وخمسين ليرة لبنانية سورية مع أن قيمة المجموع تزيد علي هذا المبلغ

بالرغم  ، ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري . المدعي ولو أقام دعوي واحدة للمطالبة بحقوقه المتعددة 

هو خمس وخمسون ليرة  غير أن نصاب البينة في التقنين اللبناني  . مما بينهما من اختالف في الصياغة واألسلوب واأللفاظ 

 . يمتها أقل من عشرة جنيهات مصرية ( وق ، لبنانية سورية

وتقرب كثيراً من نصوص التقنين  ، تطابق تقريبا نصوص قانون البينات السوري 551إلي  571التقنين المدني العراقي : المواد 

فهو عشرة دنانير في  ، حتي في نصاب البينة ، وال تختلف أحكام هذه المواد عن أحكام التقنين المصري . المدني المصري 

 . وهي قيمة تساوي تقريبا عشرة جنيهات مصرية  ، التقنين العراقي

من  592: مطابقة للمادة  977م  -من التقنين المدني المصري  599: مطابقة للمادة  971التقنين المدني للمملكة المتحدة الليبية م 

دة ونصاب البينة هو عشرة جنيهات ليبية وتساوي تقريبا عشرة فاألحكام في التقنينين إذن واح . التقنين المدني المصري 

 . جنيهات مصرية 

: تسري القاعدة المتقدمة ) ضرورة اإلثبات بالكتابة ( في  2951م  -سبق إيرادها  2952( التقنين المدني الفرنسي : م  1951) 
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 الفهرس العام

ينة أو بالقرائن إال إذا كانت قيمة ويخلص من نصوص التقنين المدني المصري أن التصرف القانوني ال يجوز إثباته بالب

، فال يجوز  . فإن كانت القيمة تزيد علي عشرة جنيهات ال يزيد علي عشرة جنيهات مصريةااللتزام الناشيء عن هذا التصرف 

قدمنا أن القاعدة ليست ، فقد  . أما االتفاق ، إال إذا وجد اتفاق أو نص في القانون يجيز اإلثبات بالبينة أو بالقرائن اإلثبات إال بالكتابة

، كما يجوز االتفاق علي أن  ، فيجوز االتفاق علي أن يكون اإلثبات بالبينة أو بالقرائن فيما يزيد علي عشرة جنيهات من النظام العام

فيما يزيد  ، فهناك نصوص قانوني تجيز اإلثبات بالبينة وبالقرائن . وأما النص يكون اإلثبات بالكتابة فيما ال يجاوز عشرة جنيهات

، كما إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو وجد مانع من الحصول علي الكتابة أو من تقديمها بعد الحصول عليها  علي عشرة جنيهات

مدني  991، من ذلك عقد الصلح ) م  . كما توجد نصوص توجب اإلثبات بالكتابة فيما ال يجاوز عشرة جنيهات وسنري تفصيل ذلك

مرافعات ( والشركات التجارية ) م  712مدني ( واتفاق التحكيم ) م  792( وعقد إنشاء ملكية األسرة ) م  119( وعقد الكفالة ) م 

بحري ( وعقد  59بحري ( وعقد إيجار السفينة ) م  19تجاري ( وشروط استخدام قبودان السفينة وضباطها ومالحيها ) م  51و  59

بحري (  215التأمين البحري ) م 
 (1959 )

ما قدمنا  ، فالقاعدة هي لم يوجد اتفاق أو نص . فإذا 
 (1955 )

. ويقتضي األمر إذن أن نبحث  

. ) ب ( كيف نحدد قيمة االلتزامات شئة عن هذه  مسألتين : ) أ ( كيف نحدد التصرفات القانونية المدنية التي تسري عليها هذه القاعدة

 . عليهاالتصرفات لنري هل تزيد علي عشرة جنيهات أو ال تزيد 
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. فهي إذن ال تسري علي الوقائع المادية وال علي  تسري القاعدة المتقدم ذكرها علي جميع التصرفات القانونية المدنية 

التصرفات القانونية التجارية كما تقدم القول
 (1959 )

  . 

 . ، أيا كان األثر الذي يترتب عليها جميع االتفاقات والعقودويدخل في التصرفات القانونية المدنية 

، كالبيع والقرض واإليجار والمقاولة والوكالة والعارية  فتدخل العقود واالتفاقات التي تنشيء االلتزام أو تنقل الحق العيني

والوديعة
 (1951 )

 . نبين أو الملزمة لجانب واحدأو بالشراء وغير ذلك من العقود واالتفاقات الملزمة للجاوالوعد بالبيع  

                                                                                                                                                                    

وكان األصل مضموما إليه الفوائد يزيد علي  ، علي المطالبة بالفوائد ، فوق المطالبة باألصل ، حالة ما إذا اشتملت الدعوي

: إذا طالب شخص  295م  -من التقنين المدني المصري (  599من المادة  1خمس آالف فرنك ) يخالف هذا الحكم الفقرة 

(فال يجوز له اإلثبات بالبينة حتي لو أنقص طلبه األصلي ) يوافق هذا الحكم حرف ) جـ  ، بما يزيد علي خمس آالف فرنك

: ال يجوز اإلثبات بالبينة في طلب ولو قل عن خمسة آالف  2955م  -من التقنين المدني المصري (  592من المادة  

إذا ظهر أن هذا الطلب هو الباقي أو هو جزء من حق أكبر لم يثبت بالكتابة ) يوافق هذا الحكم حرف ) ب ( من المادة  ، فرنك

 ، لم يقم علي أيها دليل كتابي ، : إذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعددة 2959م  -من التقنين المدني المصري (  592

حتي لو قرر المدعي أن هذه الطلبات  ، فال يجوز اإلثبات بالبينة ، وكان مجموع هذه الطلبات يزيد علي خمسة آالف فرنك

بطريق الميراث أو الهبة أو غير ذلك إال أن تكون حقوقا انتقلت إليه  ، تولدت من مصادر متنوعة ونشأت في أوقات مختلفة

: جميع  2951م  -من التقنين المدني المصري (  599من المادة  9من أشخاص متعددين) يخالف هذا الحكم حكم الفقرة 

وال يقبل بعد ذلك أي طلب ال  . يجب ضمها في دعوي واحدة  ، أيا كان مصدرها ، الطلبات التي ليس عليها دليل كتابي كامل

 . يه دليل كتابي) يخالف هذا الحكم أحكام القانون المصري ( يكون عل

( يوجب أن يكون إثبات عقد اإليجار بالكتابة ولو لم تجاوز قيمته عشرة  551/  919( وكان التقنين المدني السابق ) م  1959) 

النعقاد التصرف ال لمجرد  الكتابة فيها ، هذا أما الهبة والرهن الرسمي والوقف وبيع السفينة فتصرفات شكلية . جنيهات 

 . إثباته 

يثبت أيضا في هذه الحالة باإلقرار وباليمين )  ، إذا كانت الكتابة واجبة في إثباته ، ( وغني عن البيان ان التصرف القانوني 1955) 

 291ص  9 م 2752يناير سنة  1 - 192ص  1م  2759فبراير سنة  29 - 217ص  2م  2775يونية  1استئناف مختلط 

 25 - 199ص  5م  2751أول أبريل سنة  - 129ص  7م  2751فبراير سنة  1 - 11ص  7م  2751يناير سنة  1 -

 7 - 971ص  91م  2515مايو سنة  11 - 295ص  91م  2519ديسمبر سنة  15 - 222ص  99م  2511ديسمبر سنة 

  .  51ص  91م  2595ديسمبر سنة  29 - 579ص  51م  2599مايو سنة 

 - 559ص  51م  2599مايو سنة  29فيدخل في القاعدة ) استئناف مختلط  ، ولو كان بين تاجرين ، ( أما التصرف المدني 1959) 

 . (  121ص  51م  2595مارس سنة  25

وفي خصوص الوديعة  . وسيأتي بيان ذلك  ، ( أما الوديعة االضطرارية فتثبت بجميع الطرق لوجود المانع من الكتابة 1951) 

والسبب في ذلك أن أمر موالن )  . من التقنين المدني الفرنسي ذكرتها صراحة  2952يالحظ أن المادة  ، تياريةاالخ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، كالوفاء والتجديد  كما تدخل العقود واالتفاقات التي تقضي االلتزام أو تنقله
 (1951 )

وحوالة الحق وحوالة الدين  
 (1957 )

 . 

 ، أو إلغاء شرط ، أو إضافة شرط له ، كاالتفاق علي تأجيل الدين كما تدخل العقود واالتفاقات التي تحدث أي أثر قانوني آخر

، أو االتفاق علي إعطاء تأمين بالدين  ، أو االتفاق علي فوائد للدين أو إنقاصها أو زيادتها أو إلغائها ، أو النزول عن جزء منه فيه

 . ، أو الحلول االتفاقي كرهن أو كفالة

، ال  شكل ضروريا، ويكون هذا ال ، شكال خاصا كالرسمية ، فوق الكتابة ، في بعض األحوال وقد قدمنا أن القانون يتطلب

، ضرورية النعقاد  ، ولو عرفية . وقد يكون مجرد الكتابة ، وذلك كالهبة والرهن الرسمي ، بل أيضا النعقاده فثبات العقد فحسب

،  ه، وليست الزمة النعقاد ( وقد تكون الكتابة الزمة إلثبات العقد أيا كانت قيمته 991، وذلك كعقد الشركة ) م  العقد ال إلثباته فحسب

، وقد تكون الكتابة الزمة إلثبات  ، أو كتابة عرفية . ومن ذلك نري أن العقد قد يشترط النعقاده كتابة رسمية وذلك كالصلح والتحكيم

، وطوراً فيما يجاوز عشرة جنيهات  ، تارة في جميع األحوال العقد ال النعقاده
 (1955 )

 . 
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، بل  . ملزمة للجانبين أو ملزمة لجانب واحد وال يقتصر سريان القاعدة علي العقود واالتفاقات التي تتم بإرادتين متوافقتين 

إرادة كان  -. ويرجع ذلك إلي أن كل تصرف قانوني  تسري القاعدة أيضا علي كل تصرف قانوني ولو كان صادراً عن إرادة منفردة

، ومن ثم اشترط القانون في إثباته  ( Preuve preconstituee، فهو قابل للدليل المهيأ )  دليل عليه مقدمايمكن إعداد ال -أو أكثر 

الكتابة إذا زادت قيمته علي عشرة جنيهات 
 (1999 )

  . 

                                                                                                                                                                    

Moulin ولكن لما كان المودع عنده شخصا  ، ( الذي سبقت اإلشارة إليه كان عاما يشمل الوديعة وغيرها من التصرفات

فقد قيل في ذلك الوقت إن  ، يطالبه بوثيقة مكتوبة إلثبات الوديعةفيتحرج المودع أن  ، متفضال يتبرع عادة بحفظ الوديعة

يذكرها صراحة علي أنها داخلة في القاعدة وأن الكتابة إلثباتها  2111أمر سنة فجاء  ، الوديعة ال يلزم في إثباتها الكتابة

بودري  - 171ي االلتزامات فقرة ) بوتييه ف 2952وانتقل هذا النص الصريح إلي المادة  . حتي يزيل هذا اللبس  ، واجبة

 . (  1919فقرة  5وبارد 

( وقد قضت محكمة النقض بأن االستبدال ) التجديد ( حقيقة قانونية إن صح القول فيها بأنها ال تفترض كما نص علي ذلك  1951) 

فهي من الحقائق المركبة التي كما يمكن إثباتها بالكتابة الصريحة يصح إثباتها بطريق  ، من القانون الفرنسي 2119في المادة 

 2591مايو سنة  11المؤيدة له ) نقض مدني   االستنتاج كمبدأ اإلثبات بالكتابة تعززه القرائن وظروف األحوال

 . (  21ص  29رقم  97المجموعة الرسمية 

ال باإلرادة المنفردة كما هو األمر في التقنين المدني  ، إذ كان يتم باالتفاق ، السابق ( وكذلك اإلبراء في التقنين المدني 1957) 

  . الجديد 

وجب التمييز بين التعبير عن اإلرادة في  ، ( وقد قدمنا أنه إذا كان التعبير عن اإلرادة في العقد يستخلص من وضع مادي 1955) 

ومن ذلك  . وال يجوز إال بالكتابة فيما يجاوز النصاب  ، وبين إثبات هذا التعبير ، ويكفي فيه هذا الوضع المادي ، ذاته

وأحكام القضاء الفرنسي التي  952ص  - 959ص  2195فقرة  5والهبة اليدوية والوكالة الضمنية ) بيدان وبرو  ، القسمة

  . (  2921فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  -أشير إليها في هذا المرجع 

 21أوبري ورو  - 17فقرة  7هيك  - 591فقرة  25لوران  - 25فقرة  99ديمولومب  - 1فقرة  2952م  1( ال رومبيير  1999) 

فقرة  5بيدان وبرو  - 2921فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 1911فقرة  5بودري وبارد  - 2هامش رقم  111فقرة 

 .  157وقد ورد عكس ذلك خطأ في الموجز ص  - 959ص  2195

فغيرت هذه العبارة  ، "االلتزام التعاقدي " أن المشروع التمهيدي كان يتضمن عبارة  ، 599في تاريخ نص المادة  ، هذا وقد قدمنا

ال العقود فحسب بل ينسحب أيضا علي سائر التصرفات  ، حتي يتناول الحكم" التصرف القانوني " في لجنة المراجعة بعبارة 

( يذكر  19 وكان المشروع األولي لإلثبات ) م . اقه إال الوقائع المادية والتصرفات التجارية وال يخرج من نط ، القانونية

ثم صححت العبارة  ، في المشروع التمهيدي" االلتزام التعاقدي " التي عدل عنها إلي عبارة  ، "التصرف القانوني " عبارة 

 1هامش رقم  991األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص في المشروع النهائي كما تقدم القول ) انظر في هذه المسألة 

 ) . 

من  997ويشترط لتطبيق الحكم الوارد في المادة " وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

ويراعي  . ويتصل الثاني بقيمة هذا التصرف  ، يتعلق أولهما بطبيعة التصرف الذي يجري إثباته" المشروع توافر شرطين 

( قد استعمل في معرض بيان هذه  2952أن التقنين الفرنسي ) م  ، وهو الخاص بطبيعة التصرف ، بالنسبة للشرط األول

 ، بديال من هذه العبارة" جميع المواد " وأن التقنين المصري ) السابق ( قد جعل من اصطالح " كل شيء " الطبيعة عبارة 

فصرف النص  ، وقد آثر المشروع اإلفصاح عن مراده. " العقود " في حين اقتصر المشروع الفرنسي اإليطالي علي ذلك 
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(  ratification، واإلقرار )  ( confirmation، واإلجازة )  ، والوعد بجائزة ، والقبول فتسري القاعدة إذن علي اإليجاب الملزم

، وقبول  ، وقبول المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير ، واإلبراء في التقنين المدني الجديد ، واإلقرار بالدين واالعتراف بدين طبيعي

ستعمال ، وا ، وإلغائه إذا كان غير محدد المدة كما في اإليجار والوكالة والعارية والوديعة ، وفسخ العقد الغير في التعهد عن الغير

،  ، والنزول عن حق عيني كحق االنتفاع وحق االرتفاق وحق الرهن ، والرجوع في الهبة حق الخيار في االلتزامات التخييرية

 . ، والتنبيه باإلخالء ، واعتماد الحساب والنزول عن الشفعة

، وذلك كاإلعذار )  ال إلثباتها فحسب ، عل أن هناك تصرفات قانونية بإرادة منفردة يتطلب القانون فيها شكال خاصا النعقادها

مدني (  959 - 995، وعرض الدين علي الدائن ) م  مدني ( 125م 
 (1992 )

، واألخذ  مدني ( 2911 - 2919، وتطهير العقار ) م  

(  551بالشفعة ) م 
 (1991 )

 . 
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. وهذه القيمة هي  ، يجب أال تزيد قيمة االلتزام علي عشرة جنيهات مصرية نونية بالبينة أو بالقرائنحتي يجوز إثبات التصرف القا 

، لم يزدها التقنين الجديد بالرغم من أن قيمة العملة قد نقصت كثيرا عن ذي قبل وكان  ذاتها التي كان التقنين المدني السابق قد حددها

،  . ولكن عدل عن ذلك واستبقي النصاب كما هو إلي رفع هذا النصاب إلي عشرين جنيها ، ، في لجنه المراجعة التفكير قد اتجه

، ويبر ذلك انتشار التعليم  ، إلي أقل من الربع ، بانخفاض قيمة العملة ، في الحقيقة . ومعني ذلك أن النصاب قد نزل عشرة جنيهات

وي المنخفض حمل المشرع علي أن يبيح االتفاق علي اإلثبات بالبينة حيث . وقد رأينا أن استبقاء نصاب البينة في هذا المست في البالد

، أن تقدير قيمة االلتزام في التقنين الجديد ينظر فيه إلي أصل االلتزام دون ضم  ، ولنفس السبب ، وسنري كذلك تكون الكتابة الزمة

مصادر متعددة فال تضم هذه الطلبات بعضها إلي بعض ، وأن الدعوي إذا اشتملت علي طلبات متعددة ناشئة عن  الفوائد والملحقات

 . بل تبقي البينة جائزة في كل طلب ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات

، وفي التقنين المدني  . فالنصاب في التقنين المدني العراقي عشرة دنانير وقد التزمت التقنينات المدنية العربية األخري نصابا مماثال

، وهذه قيم تتقارب كثيراً مع قيمة النصاب في التقنين  ، وفي قانون البينات السور مائة ليرة بية عشرة جنيهاتللمملكة المتحدة اللي

 . ، إذ هو خمس وخمسون ليرة . أما في تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني فالنصاب أقل كثيراً  المدني المصري

                                                                                                                                                                    

علي أن الفقه . ( " التصرف القانوني " ) ثم عدلت بعد ذلك في لجنة المراجعة فصارت " جميع االلتزامات التعاقدية " إلي 

 ، بل ينسحب حكمها علي سائر التصرفات القانونية ، ال تتناول العقود فحسب والقضاء في مصر متفقان علي أن عبارة النص

وغني عن البيان أن التصرف القانوني ينصرف إلي كل تعبير عن اإلرادة يقصد  . فال يخرج من نطاقها إال الوقائع القانونية 

ل يشمل اإلرادة المنفردة كاإليجاب والقبول ب ، وهو بهذه المثابة ال يقتصر علي العقود فحسب . منه إلي ترتيب أثر قانوني 

والتنازل عن حق الوفاء واإلجازة وبديهي أن صاحب القح ال يعني بتهيئة الدليل وقت انعقاد التصرف القانوني ما لم يكن قد 

ويلتزم محدثها دون وهي التي يستقل القانون بترتيب آثارها  ، أما الوقائع القانونية . قصد منه إلي ترتيب آثار قانونية لصالحه 

سواء أكانت  ، فمن المستحيل في األصل أن يهيأ دليل كتابي بشأنها ولذلك أبيح إثبات هذه الوقائع بالبينة ، أن يسعي إلي ذلك

) أوالهما ( أن الوقائع المادية ال ينبغي أن تذكر بين  -وتستخلص من ذلك نتيجتان : أ  . منشئة ألشباه عقود أو جنح 

وقد حاد التقنين الفرنسي والتقنين اإليطالي  . ألن هذا الحكم ال يسري بشأنها  ، لتي ترد علي الحكم المتقدم ذكرهاالستثناءات ا

بوصفها أمثلة لهذه  ، ( عن جادة المنطق بإزاء االلتزامات الناشئة عن أشباه العقود والجنح وأشباه الجنح 2975) م 

من  179/  129) والثانية ( يدخل في االستثناء التصرفات القانونية غير المعينة القيمة ) انظر المادة  -ب  . االستثناءات 

ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " التقنين المصري ( والتصرفات القانونية التي أوجب القانون بالنص إثباتها بالكتابة 

951 - 951  ) . 

فبراير  1محكمة ملوي  - 7رقم  5المجموعة الرسمية  2592ديسمبر سنة  21ئرة استئنافية ( ( محكمة أسيوط الكلية ) دا 1992) 

  .  225رقم  1المجموعة الرسمية  2599سنة 

فمتي ثبت التصرف القانوني بالدليل الواجب  . ( ويميز القضاء الفرنسي بين التصرف القانوني في ذاته وبين مشتمالته  1991) 

( أن األمر واضح إذا ثبت التصرف  2115فقرة  5ويقول بيدان وبرو )  . تمالتة بالبينة وبالقرائن أمكن إثبات مش ، قانونا

بالبينة وبالقرائن أما إذا ثبت  -بإثبات المشتمالت  –بإقرار المدين أو إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة فإن يمكن حينئذ تكملة الدليل 

وهذه ال  ، ( للورقة المكتوبة contrnu materielثبات المشتمالت المادية ) فكيف يمكن إ ، التصرف بالدليل الكتابي الكامل

( أي تفسير المشتمالت  contenu intellectualوالمشتمالت المعنوية )  ، يجوز إثبات ما يخالفها أو يجاوزها إال بالكتابة

  . (  951ص  2115فقرة  5فهذه يمكن إجراؤها بالبينة وبالقرائن ) بيدان وبرو  ، المادية وتحديد مداها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ثم نقص في تقنين نابليون إلي مائة وخمسين فرنكا بسبب انتشار  وكان النصاب في القانون الفرنسي القديم مائة جنيه

، ثم إلي خمسة آالف من  2517، رفع النصاب إلي خمسمائة فرنك بقانون صدر في أول أبريل سنة  . ولما نزلت قيمة العملة الكتابة

وقد تقدم ذكر ذلك  $ 915$ ،  2557من فبراير سنة  12الفرنكات بقانون صدر في 
 (1999 )

  . 

، فيسهل عندئذ تحديد قيمته وإذا كان النقد أجنبيا حول إلي نقد مصري بسعره وقت  وقد يكون محل االلتزام مبلغا من النقود

 . صدور التصرف القانوني ال وقت المطالبة

يد في ذلك ، دون أن يتق ، قدر القاضي قيمته وقت صدور التصرف ال وقت المطالبة وإذا كان محل االلتزام شيئا غير النقود

، وقدرها  . فإذا طالب المدعي بأمتعة أو أثاث مثال أودعها عند المدعي عليه ، وله عند الحاجة أن يستعين بخبير بتقدير المدعي

، وعارض المدعي عليه متمسكا بأن األثاث المدعي به هو ملكه وأنه لو  ، ومن ثم طلب إثبات الوديعة بالبينة بعشرة جنيهات أو أقل

، فللقاضي في هذه الحالة أن يعين خبيراً لتقدير  يمة األثاث تبلغ أكثر من عشرة جنيهات فال يجوز إثبات الوديعة بالبينةصحت فإن ق

قيمة األثاث وقت إبرام عقد الوديعة ال وقت رفع الدعوي 
 (1995 )

فال عبرة بما  $ 979$ ،  . ومتي عينت القيمة وقت إبرام العقد 

و زيادة يطرأ عليها بعد ذلك من نقص أ
 (1999 )

 . 

أما إذا كان االلتزام غير محدد القيمة كدعوي تقديم حساب ال يعرف بعد رصيده 
 (1991 )

، فإنه ال يجوز اإلثبات هنا بالبينة أو  

 . ، ويعتبر االلتزام غير محدد القيمة كااللتزام الذي تزيد قيمته علي عشرة جنيهات فال يجوز إثباته إال بالكتابة بالقرائن

                                                 

إلي عشرة آالف من الفرنكات فيما يتعلق بالمدفوعات التي تقوم بها  2555فبراير سنة  19بقانون ، ( ورفع النصاب أيضا 1999) 

استعراضا للقيم المتفاوتة  ، هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي . الدولة واألشخاص المعنوية العامة 

وقد حدد التقنين  . أما الشرط الثاني فهو يتعلق بالقيمة التي تعتبر نصابا للشهادة " ما يأتي :  ، التشريعات المختلفةللنصاب في 

ثم زيدت إلي  . وحددها التقنين اإليطالي بخمسمائة ليرة  ، الفرنسي والتقنين البلجيكي هذه القيمة بمائة وخمسين فرنكا

وإلي ألفين من الفرنكات بمقتضي القانون الصادر في  ، في فرنسا 2517خمسمائة فرنك بمقتضي القانون الصادر في سنة 

وجعلها  . في إيطاليا  2511سبتمبر سنة  19وإلي ألفي ليرة بمقتضي المرسوم الصادر في  ، في لبجيكا 2597سنة 

والواقع أن هبوط قيمة النقد أفضي في الدول التي حددت نصاب  . لفي ليرة أو فرنك ( أ 159 المشروع الفرنسي اإليطالي ) م

ولم يبلغ ما طرأ علي  . باإلثبات بالبينة عمال  الشهادة بمبلغ مائة وخمسين فرنكا إلي الحيلولة دون تطبيق األحكام المتعلقة 

) " هذا لم ير المشرع وجهما لرفع نصاب اإلثبات بالبينة ول ، قيمة النقد المصري من التغيير مبلغ ما أصاب النقد في أوروبا

بالرغم مما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  ، ( وقد رأينا أن لجنة المراجعة 951ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

  . اها ولكنها عدلت عن ذلك لالعتبارات التي قدمن ، قد فكرت في رفع نصاب البينة إلي عشرين جنيها ، التمهيدي

جاز للمتعاقد اآلخر  ، ( كذلك إذا تمسك أحد المتعاقدين بفسخ العقد مطالبا بتعويض ال يجاوز النصاب وطلب اإلثبات بالبينة 1995) 

فإن التعويض يجاوز النصاب فال يجوز إثباته  ، وأن يتمسك بأنه حتي لو ثبت وجود العقد ، أن يعارض في تقدير التعويض

فال يجوز للمدعي عليه أن يعارض في  ، ا طالب المدعي بقيمة شرط جزائي يقول إنه ال يجاوز النصابأما إذ . إال بالكتابة 

فال مناص إذن من التسليم مؤقتا بقول المدعي وإحالة الدعوي علي التحقيق  . صحة هذه القيمة وإال كان مسلما بوجود العقد 

 21قيمة تزيد علي النصاب لم تقبل البينة في إثباته ) أوبري ورو فإن تبين من التحقيق أن ال ، إلثبات قيمة الشرط الجزائي

 . (  99وهامش رقم  111ص  111فقرة 

الذي  فالعبرة بالنصف  ، فإذا تم البيع بثمن قدرة عشرون جنيها دفع نصفه فوراً  . والعبرة بقيمة ما يبقي في ذمة المتعهد وقت التزامه 

ألن هذا النصف فقط هو الذي كان يخشي إنكاره وكان ينبغي االحتياط  ، الثمن يبقي في ذمة المشتري وقت العقد ال بكل

 . (  999األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص  - 1991فقرة  5إلعداد الدليل عليه ) بودري وبارد 

المحاماة  2597أغسطس سنة  1وفي إثبات عقد الرهن تكون العبرة بقيمة الشيء المرهون ال بقيمه القرض ) جنح مصر المختلطة 

عكس ذلك : محكمة اإلسكندرية الوطنية  - 2هامش رقم  195األستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص  - 951ص  257رقم  19

 . (  271ص  51رقم  29المحاماة  2515يونية سنة  11

وقد قضت محكمة تمييز العراق بأن الكفالة تتبع في أمر إثباتها أصل المبلغ  . وفي إثبات عقد الكفالة تكون العبرة بالمبلغ المكفول 

 و 2عدد  1مجلة القضاء  2557/ ص /  2929وإال فال ) القرار المرقم  ، فإن كان مما تجوز الشهادة فيه قبلت ، المكفول به

 . (  955في الشهادة ص  1اذ حسين المؤمن في نظرية اإلثبات جزء األست - 299ص  1

  .  991ص  - 999( األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص  1999) 

كشهادة طبية أو دبلومات علمية ) األستاذ سليمان مرقس في أصول  ، ( ومثل ذلك أيضا إيداع مستندات غير محددة القيمة 1991) 

ومثل ذلك  . (  991ص  279رقم  2الشرائع  2525يناير سنة  11قارن استئناف أهلي  - 9وهامش رقم  995اإلثبات ص 

ولو كانت األرض ال تزيد قيمتها علي عشرة جنيهات )  ، فهو غير محدد القيمة ، أخيراً حق الشخص في البناء علي أرض

  . (  5هامش رقم  112ص  1911فقرة  5قارن بودري وبارد 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 العبرة بقيمة االلتزام وقت صدور التصرف ال وقت المطالبة  - 195

. وهذا هو الحكم الذي يتفق مع طبائع  : وقد رأينا فيما تقدم أن العبرة بقيمة االلتزام وقت صدور التصرف ال وقت المطالبة

.  إعداده مقدما عند صدور التصرفب . ذلك أن الدليل الكتابي المطلوب فيما تزيد قيمته علي عشرة جنيهات هو دليل مهيأ يج األشياء

فال يستطيع الدائن إال أن يقف عند هذا الوقت لمعرفة ما إذا كان واجبا عليه إعداد هذا الدليل 
 (1991 )

 . 

، فقد رأينا أنها تقضي بأن " يقدر االلتزام وقت صدور التصرف "  599وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 
 (1997 )

 . ، بل بقيمة االلتزام وقت صدور التصرف فالعبرة ليست بما يطلبه المدعي وقت رفع الدعوي أو بعد رفعها . ومن ثم 

ويترتب علي ذلك نتيجتان أساسيتان : ) األولي ( أن المدعي إذا طالب بمبلغ أكبر من عشرة جنيهات علي أساس تصرف 

. ) والثانية ( أن المدعي إذا طالب بمبلغ ال  ثبات بالبينة وبالقرائن، جاز اإل قانوني قيمته وقت صدوره ال تزيد علي عشرة جنيهات

، لم يجز اإلثبات بالبينة أو  يزيد علي عشرة جنيهات علي أساس تصرف قانوني تزيد قيمته وقت صدوره علي عشرة جنيهات

 . بالقرائن بل وجب تقديم دليل كتابي

 نيهات علي أساس تصرف قيمته ال تزيد علي عشرة جنيهات :المطالبة بأكثر من عشرة ج –النتيجة األولي  - 196

. ويتفرع  ، ألن العبرة بالقيمة وقت صدور التصرف ال وقت المطالبة رأينا أن اإلثبات هنا يجوز أن يكون بالبينة وبالقرائن 

 علي ذلك المسائل اآلتية :

من التقنين المدني بأنه : " يجوز اإلثبات بالبينة ) وبالقرائن ( إذا كانت زيادة  599( تقضي الفقرة الثانية من المادة  2) 

التصرف . فهنا ال تزيد قيمة االلتزام وقت صدور  االلتزام علي عشرة جنيهات لم تأت إال من ضم الفوائد والملحقات إلي األصل "

، ولو طالب المدين بأزيد من عشرة جنيهات إذا كانت  ثم يكون من حق الدائن اإلثبات بالبينة وبالقرائن. ومن  علي عشرة جنيهات

، وهذه  . إذ العبرة بقيمة االلتزام في أصله وقت صدور التصرف هذه الزيادة إنما أتت من ضم مصروفات الدين وفوائده إلي أصله

يضاف إلي هذا األصل من ملحقات وفوائد ، وال يحسب ما  القيمة ال تزيد علي عشرة جنيهات
 (1995 )

.ولو قلنا بغير ذلك لكان في هذا  

. فمن حق هذا  % لمدة سنة واحدة1. ويكفي أن نفرض أن الدائن أقرض المدين تسعة جنيهات بفائدة  القول بعض الحرج علي الدائن

، بل إن  ، فأن أصل الدين تسعة جنيهات علي دليل كتابي ، وليس عليه أن يحصل الدائن أن يعتمد في إثبات حقه علي البينة والقرائن

،  . فإذا استمهل المدين الدائن في سداد الدين سنة أخري وقبل الدائن أصل الدين وفوائده لمدة السنة ال تزيد كلها علي عشرة جنيهات

،  علي أصل الدين في حساب نصاب البينة. فإذا نحن لم نقتصر  كان مجموع الدين وفوائده في نهاية السنتين أكثر من عشرة جنيهات

 . ، لما جاز اإلثبات بالبينة في هذه الحالة بل ضممنا إلي األصل الفوائد

، يقضي  . فهو إمعانا منه في كراهية اإلثبات بالبينة ( في هذه المسألة مذهبا آخر 2951ويذهب التقنين المدني الفرنسي ) م 

ومجموع ذلك كان  -. ففي المثل المتقدم ما دام القرض وفوائده لمدة السنة  ساب نصاب البينةبضم الملحقات والفوائد إلي األصل في ح

، فال عليه أن يغفل كتابة سند بالدين إذ له أن يعتمد في إثبات حقه  ال يزيد علي نصاب البينة -معلما للدائن منذ صدور عقد القرض 

، فقد  فأصبح مجموع األصل والفوائد يزيد في نهاية السنتين علي نصاب البينة،  . أما إذا رضي بتأجيل الدين سنة أخري ’علي البين

. وأما  كان عليه وقت أن رضي بالتأجيل أن يشترط لذلك كتابة سند بالدين وفوائده ألنه لم يعد يستطيع اإلثبات بالبينة بعد التأجيل

، ألنها لم تكن معروفة وال تمكن  ي األصل في حساب النصابإل $ 979$ الفوائد التي ال تستحق إال بعد رفع الدعوي فهذه ال تضم 

معرفتها وقت صدور التصرف 
 (1919 )

 . 

                                                 

  .  15هامش رقم  925ص  111فقرة  21عن هذا المبدأ في القانون الفرنسي أوبري ورو  ( انظر في الدفاع 1991) 

وهذه العبارة توهم أن العبرة " إذا كان المدعي به " من التقنين المدني السابق تنص علي أنه  179/  129( وكانت المادة  1997) 

وقد تجنب النص  . رة بالقيمة وقت صدور التصرف بأن العب ، مع ذلك ، ولكن النص كان يفسر . بالقيمة وقت المطالبة 

 فقد كان يجري علي الوجه اآلتي : ، الفرنسي لهذه المادة اللبس الذي وقع فيه النص العربي

Quand il s agira de sommes ou valeurs superieures a 1000 P  .T…  

من التقنين  599ولم يكن في التقنين المدني السابق نص يماثل الفقرة الثانية من المادة  155( قارن الموجز للمؤلف ص  1995) 

وسنري أن هذا الحكم يقضي بضم الملحقات والفوائد  ، فكان الفقه يميل إلي األخذ بحكم القانون الفرنسي ، المدني الجديد

فإن هذا الحكم الجديد ال يسري إال  ، لتقنين الجديد قد استحدث الحكم القاضي بعدم الضملحساب نصاب البينة فإذا اعتبرنا أن ا

  . تاريخ سريان التقنين الجديد  2555من أكتوبر سنة  29علي التصرفات التي نشأت منذ 

 - 11وهامش رقم  912ص  111فقرة  21أوبري ورو  - 2فقرة  2951م  9الرومبيير  - 925فقرة  7( ديرانتون  1919) 

 .  1959فقرة  5بودري وبارد 

ضم إلي األصل في حساب النصاب ألنه كان معروفا منذ  ، إذا كان هناك شرط جزائي عن التأخير ، وفي القانون المدني الفرنسي

ألنه ال يكون معروفا وقت صدور  ، أما التعويض عن التأخير الذي يقدره القاضي فال يضم إلي األصل . صدور التصرف 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

، وخالف به حكم التقنين  والحكم الذي أورده التقنين المدني المصري الجديد في عدم ضم الفوائد والملحقات إلي األصل

في حساب النصاب وأقرب إلي المنطق ويوازن في الوقت ، وهو أيسر  ، منقول عن المشروع الفرنسي اإليطالي المدني الفرنسي

ذاته مستوي النصاب المنخفض كما تقدم القول 
 (1912 )

 . 

، وكان ربح أحد  كان رأس مالها ال يزيد علي عشرة جنيهات –وتخضع في اإلثبات للقواعد العامة  –( لو أن شركة محاصة  1)  

، جاز له أن يثبت  الب الشريك بهذا الربح وكان عليه أن يثبت وجود الشركة، وط الشركاء من هذه الشركة أكثر من عشرة جنيهات

. ذلك أنه يؤسس مطالبته علي عقد شركة ال تزيد  ، ولو أن المبلغ الذي يطالب به أكثر من عشرة جنيهات وجودها بالبينة وبالقرائن

المطالب به وقت رفع الدعوي  ، ال بالمبلغ ، والعبرة بالقيمة وقت صدور التصرف قيمته علي عشرة جنيهات
 (1911 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . (  1955فقرة  5بودري وبارد  - 99هامش رقم  911ص  111فقرة  21) أوبري ور  التصرف

" وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  - 95فقرة  2( قارن األستاذ أحمد نشأت  1912) 

( والتقنين  2959 - 2951نين الفرنسي ) الماود ويراعي أن التق . وتعرض الفقرة الثانية لتقدير قيمة االلتزام عند اإلثبات 

( والمشروع الفرنسي اإليطالي تناولت جميعا بيان األحكام التي تتبع في تقدير قيمة  2951 - 2951اإليطالي ) المواد 

ر جميعا إضافة الفوائد بيد أن التقنين الفرنسي والتقنين اإليطالية والتقنين الهولندي تقر . االلتزام الذي يراد إقامة الدليل بشأنه 

بينما ينص المشروع الفرنسي اإليطالي علي جواز اإلثبات بالبينة حيث ال تجاوز هذه  ، إلي أصل الدين عند تقدير قيمة النزاع

وغني عن البيان أن النص الوارد في هذا المشروع يعتبر  . القيمة نصاب الشهادة إال من جراء إضافة الفوائد إلي أصل الدين 

 . ألن تقدير وجوب الحصول علي دليل كتابي مهيأ ينبغي أن يناط بقيمة التصرف عند انعقاده  ، إلي العقل والمنطقأدني 

 ، من المشروع علي قاعدة وجوب الرجوع إلي قيمة االلتزام وقت تمام التعاقد 997ولذلك نصت الفقرة الثانية من المادة 

من تقنين  17/  99ويالحظ أن هذه الفقرة تتمشي مع نصوص المادة  . قدير فجعلت بذلك أصل الدين دون الملحقات مناطا للت

 955ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " المرافعات المصري الخاصة بتقدير قيم الدعاوي لتعيين االختصاص النوعي 

يبين فيها القانون اختصاص في األحوال التي " من تقنين المرافعات الجديد تقضي بأنه  99هذا ويالحظ أن المادة  . ( 

ويدخل في التقدير ما يكون  ، تقدر هذه القيمة باعتبارها يوم رفع الدعوي ، المحكمة علي أساس قيمة موضوع الدعوي

وضم الملحقات إلي األصل في  . " مستحقا يومئذ من الفوائد والتضمينات والمصاريف وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة 

ففي يوم رفع الدعوي يقدر المدعي قيمة ما  ، ي يوم رفعها أمر معقول ما دامت الملحقات مقدرة القيمةتقدير قيمة الدعو

فينبغي الوقوف عند  ، فالدائن يقدر قيمة ما يدعيه يوم صدور التصرف القانوني ال يوم رفع الدعوي ، أما في اإلثبات . يدعيه 

 . دليل الكتابي الزما أو غير الزم التاريخ األول دون الثاني في معرفة ما إذا كان ال

 ، هذا وال يعيب القاعدة التي رسمها التقنين المدني الفرنسي من ضم الملحقات إلي األصل في حساب النصاب أنها عسيرة التطبيق

 ولكن . ما دامت الملحقات التي تضم إلي األصل معلومة المقدار وقت صدور التصرف  ، كما رأينا ، فتطبيقها غير عسير

ثم إن  . فتتقي صعوبات من نحو حساب الشرط الجزائي وعدم حساب التعويض القضائي في النصاب  ، األيسر عدم الضم

تعالج بعض الشيء انخفاض المستوي في نصاب البينة ) انظر في هذه المسألة األستاذ سليمان  ، كما بينا ، قاعدة عدم الضم

  . (  95ص  95ارن األستاذ أحمد نشأت في إلثبات فقرة وق - 2هامش رقم  995مرقس في أصول اإلثبات ص 

فالعبرة بالمبلغ  ، أما إذا كانت الشركة غير متنازع في وجودها 919ص  - 925ص  111فقرة  21( أوبري ورو  1911) 

اب وقد قضت محكمة بني سويف الجزئية بأنه إذا طالب الشريك شريكه بمبلغ ال يزيد علي ألف قرش باق من حس . المطلوب 

ألن اإلثبات  ، متي كانت الشركة غير متنازع في وجودها ، ولو كان رأس مالها يزيد علي ذلك ، جاز له إثباته بالبينة ، شركة

ص  2المجموعة الرسمية  2599أبريل سنة  21بالبينة في هذه الحالة تنحصر فائدته في مبلغ ال يزيد علي األلف قرش ) 

151  ) . 

ولكن الربح المأمول من الورقة  ، والثمن ال يجاوز النصاب عادة ، "أوراق النصيب " ويقع أن يشترك عدد من األشخاص في شراء 

أو بالربح المأمول فال  ، فهل العبرة في إثبات الشركة بثمن الورقة فيجوز اإلثبات بالبينة وبالقرائن . يزيد كثيراً علي النصاب 

وانظر في هذا المعني :  . ( إلي أن العبرة بثمن الورقة  2211فقرة  1كتابة؟ يذهب الستاذ بالنيول ) يجوز اإلثبات إال بال

داللوز األسبوعي  2591أبريل سنة  19مونبيلييه  - 212 - 2 - 2552سيريه  2591أغسطس سنة  1نقض فرنسي جنائي 

 - 2111فقرة  5بيدان وبرو  15 - 1 - 2559سيريه  2595يولية سنة  29محكمة سيدان االبتدائية  - 525 - 2591

وال  ، فالعبرة به في اإلثبات ، بل محل الشركة هو الربح المأمول ، والصحيح في رأينا أن ثمن الورقة ليس هو محل الشركة

وقد قضت محكمة استئناف مصر بجواز إثبات الشركة بالبينة  . يجوز إذن إثبات الشركة في ورقة النصيب إال بالكتابة 

ولكن محكمة  -في قضية الشركة في ورقة النصيب التي ربحت عمارة المواسة المشهورة  –جعلت العبرة بثمن الورقة و

فإثبات الشركة في الورقة يكون بالكتابة  ، وقضت بأن العبرة تكون بالربح المأمول ال بثمن الورقة ، النقض نقضت هذا الحكم

ثم  ، المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلي غرض معين وتحقق لهم لهذا الغرض بالفعلإذا كان " وجاء في أسباب حكمها ما يأتي : 

فإن العبرة في تقدير قيمة النزاع في صدد تطبيق قواعد اإلثبات تكون  ، تنازعوا بعد ذلك علي االتفاق ذاته من حيث وجوده
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، فرجع الدائن بتعويض يزيد علي عشرة جنيهات بسبب هذا  ( لو أن عقداً ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات أخل به المدين 9) 

طلبه علي عقد  ، ألنه يؤسس ، ولو أنه يطالب بمبلغ يزيد علي عشرة جنيهات ، جاز له أن يثبت وجود العقد بالبينة وبالقرائن اإلخالل

ال تزيد قيمته علي نصاب البينة 
 (1919 )

 . 

، كما  المطالبة بما ال يزيد علي عشرة جنيهات علي أساس تصرف يزيد علي عشرة جنيهات : العبرة هنا أيضا –النتيجة الثانية 

، بل يجب تقديم دليل  بالبينة وبالقرائن ، ومن ثم ال يجوز في هذه الحالة اإلثبات ، بقيمة التصرف القانوني ال بالمبلغ المطالب به قدمنا

 . ويتفرع علي ذلك المسائل اآلتية : ، ألن قيمة التصرف تزيد علي عشرة جنيهات كتابي

، ولو تم تزد القيمة  بند ) ب ( من التقنين المدني الجديد بأنه ال يجوز اإلثبات بالبينة ) وال بالقرائن ( 592( تقضي المادة  2) 

. فلو اقترض  ، " إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة " عشرة جنيهات المطالب بها علي

، وطالب الدائن  ، وكان الوفاء بالقرض مقسطا علي أربعة أقساط متساوية مقدار كل قسط منها خمسة جنيهات شخص عشرين جنيها

، ولو أنه ال يطالب إال بخمسة  ، فال يجوز أن يثبته بالبينة أو بالقرائن قد القرضالمدين بأحد هذه األقساط وكان عليه أن يثبت ع

، فكان عليه أن يعد دليال كتابيا  ، ألنه يؤسس طلبه علي تصرف قانوني قيمته وقت صدوره تزيد علي عشرة جنيهات جنيهات

االعتبارات التي بني عليها الحكم في الحالة األولي ، ف . وهذا أيضا صحيح ولو كان القسط المطالب به هو القسط األخير إلثباته

، فيكون الحكم واحداً في الحالتين  متحققة في هذه الحالة
 (1915 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ولما كان الغرض من  . إلثبات فيه بالبينة بقيمة ذلك الغرض ولو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز ا

أوراق النصيب التي تصدرها الجمعيات الخيرية هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التي تجمع لتنفقها في الوجه 

في كان كل من يشتري ورقة مساهما في األعمال الخيرية و ، ثم فوز مشتري تلك األوراق بالجوائز المسماة فيها ، النافعة

وبهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما  . الجوائز التي تربحها األوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن 

وهم جميعا راضون من باديء األمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية  ، دفعه ومن المشترين ببعض ما دفعوه

 ، أن الورقة الرابحة بمجرد إعالن نتيجة السحب تنقلب صكا بالجائزة التي ربحتهاوهذا يترتب عليه  . مقابل األمل في الربح 

وإذن فالجائزة في الواقع هي موضوع التعاقد  . ويكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عينا معينه 

أما الورقة الرابحة فهي  . السواء والغرض الملحوظ فيه عند مشتري الورقة وعند الهيئة التي أصدرت ورق النصيب علي 

إذ  ، والقيمة المدفوعة ثمنا لها ال يكون لها عندئذ وجود . فال تكون الجائزة مستحقة إال بها  ، سند الجائزة ومظهرها الوحيد

ولما كانت أوراق النصيب  . هي قد صارت مستهلكة في الجوائز وفي األغراض التي من أجلها أصدرت أوراق النصيب 

فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة وإذ كانت العبرة في ملكية السندات التي من هذا النوع هي  ، غير اسمية

فإذا ما ادعي غيره استحقاق الجائزة  . فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة  ، الحيازة

 ، ال بالنسبة للمحكمة المختصة فقط ، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة ، في غير حالتي السرقة والضياع ، بعضها فإنه كلها أو

بحيث إذا كانت قيمة المدعي به تزيد علي ألف قرش كان اإلثبات بالكتابة عمال بالمادة  ، بل بالنسبة إلي قواعد اإلثبات أيضا

انظر في هذه  . (  595ص  999رقم  2مجموعة عمر  2599نوفمبر سنة  25ني جديد ( ) نقض مد 599 مدني ) م 129

 .  2هامش رقم  995واألستاذ سليمان مرقس في أصولل اإلثبات ص  - 12فقرة  2القضية األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات 

  .  2هامش رقم  191وانظر عكس هذا الرأي األستاذ عبد المنعم فرج الصدة ص 

 1992فقرة  5بودري وبارد  - 919ص  111فقرة  21أوبري ورو  - 591فقرة  25لوران  - 99فقرة  99 ( ديمولومب 1919) 

جاز إثبات المستخدم اليومي بالبينة  ، وإذا وقع دائن المستخدم حجزاً علي ما يستحقه المستخدم من األجر تحت يد رب العمل

حتي لو كان المبلغ المحجوز عليه يزيد علي نصاب  ، متنازع فيه وما دام عقد االستخدام ذاته غير ، ما دام ال يجاوز نصابها

 . (  919ص  111فقرة  21البينة ) بارتان علي أوبري ورو 

وكان الفقه الفرنسي يجيز اإلثبات بالبينة إذا كان  - 2955( وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المدني الفرنسي في المادة  1915) 

ألن الدائن لم يعتمد علي البينة في أكثر من هذا  ، وكان ال يجاوز نصاب البينة ، هذا الحقالجزء من الحق هو الباقي من 

 ، ولو كان مبلغ القرض عشرين جنيها -(  155انظر أيضا الموجز للمؤلف ص  - 1991فقرة  5النصاب ) بودري وبارد 

رنسي ( وصار نصيب كل منهم فيه ال يزيد علي فانقسم الدين عليهم ) في القانون الف ، ومات المقترض عن أربعة من الورثة

فقرة  25لوران  - 51فقرة  99فإن اإلثبات في هذه الحالة ال يجوز أن يكون بالبينة أو بالقرائن ) ديمولومب  ، نصاب البينة

ولو أن  . (  1999فقرة  5بودري وبارد  - 21هامش رقم  921ص  111فقرة  21أوبري ورو  - 175فقرة  7هيك  - 559

 -فإن هذا التعقد الجديد  ، ثم تعهد تعهداً جديداً بدفع العشرة الباقية ، سدد المقترض منه عشرة ، قرضا مقداره عشرون جنيها

 25هامش رقم  921ص  111فقرة  21يجوز إثباته بالبينة وبالقرائن ) أوبري ورو  –وال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات 

 ) . 

إال إذا  ، قدرت الدعوي بقيمة هذا الجزء ، إذا كان المطلوب جزاء من حق" من تقنين المرافعات الجديدة بأنه  59هذا وتقضي المادة 

وغني عن البيان أن  . " كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقيا منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله 
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بند ) جـ ( من التقنين المدني الجديد بأنه ال يجوز اإلثبات بالبينة ) وال بالقرائن ( " إذا طالب أحد  592( تقضي المادة  1) 

. فهنا قد أسس المدعي  ، ثم عدل عن طلبه إلي ما ال يزيد علي هذه القيمة " قيمته علي عشرة جنيهاتالخصوم في الدعوي بما تزيد 

، فال يجوز له اإلثبات بالبينة أو بالقرائن حتي لو  دعواه علي تصرف قانوني تزيد قيمته علي عشرة جنيهات وطالب بهذه القيمة

، بل بقيمة التصرف القانوني الذي  . إذ العبرة ليست بما يطالب به البينة أنقص بعد ذلك ما يطالب به إلي ما ال يزيد علي نصاب

يؤسس عيه دعواه
 (1919 )

أن المدعي إذا كان قد أخطأ عند رفع الدعوي في تقدير قيمة التصرف القانوني بأكثر من . وغني عن البيان  

يزيد علي عشرة جنيهات وهو قيمة التصرف ، وأدرك خطأه بعد ذلك فصحح دعواه وجعل قيمة ما يطالب به ال  عشرة جنيهات

، فإن اإلثبات بالبينة وبالقرائن جائز في هذه الحالة  القانوني بعد التصحيح
 (1911 )

 . 

، ولكنه يقوم علي تصرف قانوني تزيد قيمته علي هذا  ( لو أن النزاع انحصر في مبلغ ال يزيد علي عشرة جنيهات 9) 

، إذ العبرة ليست بالمبلغ المتنازع عليه بل بقيمة التصرف القانوني المتخذ بتسليم  ائن غير جائز، فاإلثبات بالبينة أو بالقر المبلغ

، ولكنه قال إن الثمن الذي اتفق  حصان قال أن اشتراه منه بمبلغ ثلثمائه فرنك ) لنقل ثالثين جنيها ( وسلم البائع بصدور البيع منه

، ولو أن  ( فهنا ال يجوز للمشتري إثبات أن الثمن كان ثالثين جنيها بالبينة أو بالقرائن عليه كان أربعمائة فرنك ) لنقل أربعين جنيها

النزاع بينه وبين المشتري قد انحصر في مبلغ عشرة جنيهات هو الفرق بين الثمن الذي يدعيه والثمن الذي يدعيه البائع 
 (1911 )

 . 

 اشتمال الدعوي علي طلبات متعددة  - 198

من التقنين المدني تنص علي أنه " إذا اشتملت الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن مصادر  599ة الثالثة من المادة : رأينا أن الفقر

، ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي هذه  ، جاز اإلثبات بالبينة في كل طلب ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات متعددة

الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة وكذلك الحكم في كل وفاء ال تزيد قيمته علي  ، ولو كان منشؤها عالقات بين القيمة

 .  عشرة جنيهات "

                                                                                                                                                                    

إذ أن الغاية من  ، الدعوي بالنسبة إلي االختصاص النوعي تختلف عن طريقة تقديرها بالنسبة إلي اإلثبات طريقة تقدير قيمة

أما الحالتان " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  . كل من التقديرين مختلفة 

( والمشروع  2959 - 2951من التفصيل : فالتقنين الفرنسي ) م األخريان اللتان تكفل النص ببيانهما فيقتضيان شيئا 

حتي تتيسر مراعاة النصاب الذي ال يجوز قبول اإلثبات  ، ( عينا طريقة تقدير االلتزام 151 - 155 الفرنسي اإليطالي ) م

( عين طريقة  17/  99) م  ولكن تقنين المرافعات ، ولم ينص التقنين المدني المصري علي هذه الطريقة . بالبينة في حدوده 

 ، وليس يجوز االعتماد علي تلك الطريقة في هذا الصدد ألن الغاية من التقدير مختلفة . تقدير الدعاوي بالنسبة لالختصاص 

وال أدل علي ذلك من مقارنة أحكام التقدير الخاصة باإلثبات بنظيرها فيما يتعلق باالختصاص : ) أ ( فأحكام اإلثبات تختلف 

 ، فإذا اجتزأ المدعي من دعواه بالمطالبة بعشرة جنيهات امتنع اإلثبات بالبينة . حكام االختصاص فيما يتعلق باالجتزاء عن أ

ألن  ، علي أن هذا االختصاص ال يجعل اإلثبات بالبينة جائزاً أمام القاضي الجزئي . وثبت االختصاص للقاضي الجزئي 

زام بأكمله وقت نشوئه ) ب ( ثم إن أحكام اإلثبات تختلف عن أحكام االختصاص فيما مناط التقدير في اإلثبات هو قيمة االلت

سواء فيما يتعلق باالختصاص أو فيما يتعلق باإلثبات أن تقدير الطلب يناط بقيمة االلتزام  ، فاألصل . يتعلق بالبقية الباقية 

ذا كان المطالب به هو البقية الباقية من دين متي ولكن االختصاص يثبت للقاضي الجزئي إ . بأسره دون تجزئة أو تبعيض 

أما اإلثبات بالبينة فال يجوز علي  -رغم أن الدين بتمامه يجاوز هذه الحدود  ، كانت هذه البقية داخلة في حدود اختصاص

) " القدر  متي كان أصل الدين بأسره يجاوز هذا ، ولو كانت البقية الباقية من الدين أقل من عشرة جنيهات ، نقيض ذلك

  . (  595ص  - 599ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

ولم يطالب المقترض إال بجزء من هذه  ، ( ولو أن جملة الفوائد المستحقة عن مبلغ مقترض تزيد علي عشرة جنيهات 1919) 

ألنه يستند في طلبه إلي  ، لم يجز له في القانون الفرنسي اإلثبات بالبينة أو بالقرائن ، الفوائد ال يزيد علي عشرة جنيهات

ما دام مجموع الفوائد يزيد علي  ، وذلك حتي لو لم يطالب بأصل المبلغ المقترض ، تصرف تزيد قيمته علي عشرة جنيهات

( أما في القانون المصري فالعبرة بأصل المبلغ  11هامش رقم   927ص  111فقرة  21نصاب الشهادة ) أوبري ورو 

 . لفوائد كما قدمنا المقترض دون أن تضم إليه ا

 - 592فقرة  25لوران  - 59فقرة  99) ديمولومب  2959( وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المدني الفرنسي في المادة  1911) 

بيدان  - 1995فقرة  - 1991فقرة  5بودري وبارد  - 19وهامش رقم  927ص  - 921ص  111فقرة  21أوبري ورو 

وقدره بمبلغ ال يزيد علي عشرة  ، ورفع دعوي جديدة علي أساس نفس التصرف ، نزل عن دعواه أصال ، به 5وبرو 

  . (  12هامش رقم  111فقرة  21جاز له اإلثبات بالبينة وبالقرائن ) أوبري ورو  ، جنيهات

  .  19وهامش رقم  927ص  111فقرة  21( أوبري ورو  1911) 
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، ولو كانت طبيعة هذه  ، فالمفروض ان هناك بين شخصين ديونا متعددة نشأت عن مصادر متعددة وليس في هذا الحكم من جديد

. ففي هذه الحالة يستقل كل دين بطريقة  منها متميز عن العقد اآلخر المصادر واحدة كأن كانت كلها عقود قرض ولكن كل عقد

. فإذا كانت قيمته ال تزيد علي عشرة جنيهات جاز اإلثبات بالبينة  ، ما دام متميزاً عن الديون األخري في قيمته وفي مصدره إثباته

حكم أن يكون الدائن قد جمع هذه الديون وطالب بها كلها في ، وإال فال يجوز إال الدليل الكتابي وال يحول دون سريان هذا ال وبالقرائن

، وكان  . فال يزال كل دين منها متميزا عن الديون األخري كما قدمنا ، فزادت قيمة المجموع علي عشرة جنيهات دعوي واحدة

. فال يتغير  ال يزيد علي عشرة جنيهات، فيجوز له فيها اإلثبات بالبينة وبالقرائن فيما  الدائن يستطيع أن يرفع بكل دين دعوي مستقلة

. كذلك ال يحول دون سريان الحكم أن يكون كل دين من هذه  الحكم إذا هو جمع الديون في دعوي واحدة اختصاراً في اإلجراءات

فيما إذا ، وذلك كبيع أو إيجاز  ، ما دام كل تصرف منها متميزاً عن التصرف اآلخر الديون مصدره تصرف قانوني من طبيعة واحدة

، فيجوز  . ففي هذه الحالة أيضا يبقي كل دين متميزاً عن الديون األخري طالب الدائن المدين بأثمان مبيعات أو بأجور أعيان مؤجرة

إثباته بالبينة وبالقرائن إذا لم تزد قيمته علي عشرة جنيهات 
 (1917 )

 .  

، سواء كان ما وفاه هو بعض  ال يزيد علي عشرة جنيهات ، ووفي المدين جزءاً منه كذلك إذا كان الدين عشرين جنيها مثال

. ذلك أن الوفاء هو ذاته تصرف  ، فإن المدين يستطيع إثبات هذا الوفاء الجزئي بالبينة وبالقرائن الدين أو هو الجزء الباقي من الدين

ت مصدر الدين فإن كانت القيمة الموفي ، فتسري في إثباته القواعد التي تسري في إثبا قانوني متميز عن مصدر الدين الموفي به

. وكل وفاء جزئي آخر تصرف قانوني  ، جاز اإلثبات بالبينة وبالقرائن ، ال تزيد علي عشرة جنيهات ، ولو كان هذا الوفاء جزئيا بها

، كما جاز  البينة وبالقرائن، كل منها ال تزيد قيمته علي ب . فإذا أريد إثبات جملة من الوفاءات الجزئية مستقل عن السابق وعن الالحق

ذلك في إثبات الطلبات المتعددة الناشئة عن مصادر متعددة ولو كان منشؤها تصرفات من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم كما سبق 

ت بالبينة . فالدين ال تجوز تجزئته إلثبات كل جزء منه ال يزيد علي عشرة جنيها . ومن ثم يتميز إثبات الدين عن إثبات وفائه القول

، فتجوز  ، ال بل بالقدر الموفي به ، ال بأصل الدين . أما الوفاء فالعبرة فيه ، مادام الدين في مجموعه يزيد علي هذه القيمة وبالقرائن

، وإثبات كل وفاء جزئي بالبينة وبالقرائن  تجزئة الدين في الوفاء به إلي أجزاء كل منها ال يزيد علي عشرة جنيهات
 (1915 )

هو  هذا . 

                                                 

وإن  ، فإن كانت الصفقة واحدة وجب اإلثبات بالكتابة ، سلة بثالثة( فإذا اشتري شخص من متجر ساعة بثمانية جنيهات وسل 1917) 

كل جزء منها أقل من عشرة  ، أما إذا كان الطلب مكونا من عدة أجزاء . كانتا صفقتين متفرقتين جازت البينة في كل منهما 

رقم  9المحاماة  2519ر سنة يناي 27لم تجز البينة ) محكمة المنصورة  ، ولكن المجموع يزيد علي هذه القيمة ، جنيهات

  . (  925ص  1م  2755يونية سنة  29 - 959ص  1 م 2759يناير سنة  99استئناف مختلط  - 191ص  112

( وقد كان القضاء المصري في عقد التقنين المدني السابق وهو ال يشتمل علي نص صريح في جواز إثبات الوفاء الجزئي  1915) 

فقضت محكمة مص الكلية الوطنية بأنه يجوز  . غير مستقر في هذه المسألة  ، رة جنيهاتبالبينة إذا كان ال يزيد علي عش

ولو كان المبلغ  ، لناظر الوقف أن يثبت بالبينة أنه دفع شهريا ما يستحقه المستحق ما دام هذا الدفع ال يزيد علي عشرة جنيهات

ولكن  . (  911ص  9االستقالل  2595يولية سنة  19المدعي به مبلغا متجمداً عن عدة شهور ويزيد علي عشرة جنيهات ) 

فال يسوغ للمدين أن يثبت بالبينة براءة  ، قضي بعد ذلك بأنه إذا كان الدين الذي تزيد قيمته علي عشرة جنيهات ثابتا بالكتابة

ال يزيد علي عشرة جنيهات إال إذا بني ذلك علي حالة استثنائية تعفيه من الكتابة كضياع سند البراءة ذمته من جزء منه 

( وقضي أيضا بأنه يجب فيما يتعلق بإثبات  11رقم  7المجموعة الرسمية  2591ديسمبر سنة  19بحادث قهري ) منيا القمح 

لبينة مبلغ الدين األصلي ال ما يدعي أنه باق منه أو ما يدعي الديون وإثبات التخلص منها أن يكون أساس جواز اإلثبات با

وإال لو أبيح جواز اإلثبات بالبينة في ذلك ألمكن كل مدين ودائن ليس بيده كتابة أن يتخلص من أحكام المادة  ، حصول تسديده

 5استئناف أهلي  - 15رقم  11المجموعة الرسمية  2519يونية سنة  25مدني بواسطة تجزئته للدين ) أشمون الجزئية  129

لذلك أحسن التقنين الجديد صنعا بالنص صراحة علي جواز إثبات الوفاء  -(  917ص  5االستقالل  2599أبريل سنة 

فإن القضاء  ، ( 257الجزئي فيما ال يزيد علي عشرة جنيهات بالبينة ) قارن األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة 

بل إن الحكم الذي أصدرته محكمة مصر  ، ن السابق كان يميل كما نري إلي األخذ بعكس هذه القاعدةالمصري في عهد التقني

وهو الحكم  ، بالسماح لناظر الوقف أن يثبت بالبينة الوفاء باالستحقاق الشهري للمستحق إذا لم يزد علي عشرة جنيهات

إذ يمكن أن يقال انه هو أيضا أخذ  ، كام األخري التي تقدم ذكرهاقد ال يستطاع القول بأنه يخالف األح ، المشار إليها فيما تقدم

وإن كانت االستحقاقات  ، والدين األصلي هنا هو االستحقاق الشهري الذي ال يزيد علي عشرة جنيهات ، بقيمة الدين األصلي

 . قد تجمدت فزاد مجموعها علي هذه القيمة 

إذا كان ال يزيد علي عشرة جنيهات أنه إذا كانت جملة الفوائد المستحقة عن مبلغ ويترتب علي جواز إثبات الوفاء الجزئي بالبينة 

ولكن  . فأنه يجوز له أن يثبت هذا الوفاء بالبينة وبالقرائن  ، وقام المقترض بسدادها ، مقترض ال يزيد علي عشرة جنيهات

حتي يتخذ من  ، للدين ال يزيد علي عشرة جنيهات أو أي وفاء جزئي آخر ، إذا كان الدائن هو الذي يريد أن يثبت هذا الوفاء

لم  ، ذلك ذريعة لقطع التقادم أو إلجازة عقد الدين القابل لإلبطال وذلك بالنسبة إلي أصل الدين الذي يزيد علي عشرة جنيهات

 يزيد علي عشرة جنيهات يجز للدائن في هذه الحالة إثبات الوفاء الجزئية بالبينة أو بالقرائن ولو أن الوفاء ينصب علي مبلغ ال
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، فأجاز كما رأينا إثبات طلبات المتعددة الناشئة عن مصادر متعددة بالبينة في كل طلب ال  ما قرره التقنين المدني الجديد بنص صريح

. وقد كان هذا هو الحكم أيضا في عهد  تزيد قيمته علي عشرة جنيهات ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد علي هذه القيمة

، وهو علي كل حال ال يعدو أن يكون تطبيقا للقواعد العامة  السابقالتقنين المدني 
 (1919 )

 . 

، إمعانا منه في كراهية اإلثبات بالبينة  ، بل ذهب مذهبا آخر ولكن مع وضوح هذا الحكم لم يأخذ التقنين المدني الفرنسي به

،  علي طلبات متعددةبأنه إذا اشتملت الدعوي  2959. فقضي في المادة  وتضييقا للخناق علي من يحاول التهرب من اإلثبات الكتابي

لم يقم علي أي منها دليل كتابي 
 (1912 )

، حتي  ، فال يجوز اإلثبات بالبينة ، وكان مجموع هذه الطلبات يزيد علي خمسة آالف فرنك 

ا انتقلت إليه بطريق ، إال أن تكون حقوق لو قرر المدعي أن هذه الطلبات تولدت من مصادر متنوعة ونشأت في أوقات مختلفة

. ويبرر الفقهاء في فرنسا هذا النص بأنه أريد به أن يسد الطريق علي الدائن  الميراث أو الهبة أو غير ذلك من أشخاص متعددين

 ، ، ولكي يستطيع اإلثبات بالبينة وبالقرائن يجزيء مطالبته إلي مبالغ متعددة الذي يطالب مدينه بمبلغ يزيد علي خمسة آالف فرنك

، ويتقدم  ، ويزعم أنها ديون قد تولدت من مصادر متنوعة ونشأت في أوقات مختلفة كل مبلغ منها ال يزيد علي خمسة آالف فرنك

، مفترضا أن الدين  ، ويلزمه في هذه الحالة بتقديم دليل كتابي . فيمنعه القانون من ذلك إلثبات ذلك بشهادة الشهود أو بداللة القرائن

. ويكفيه في االحتياط أن يطلب من  ، حتي لو لم يكن الدين واحداً  . وال ضير بعد ذلك علي الدائن علي نصاب البينة ، وهو يزيد واحد

مدينة دليال كتابيا كلما تجمعت ديون في ذمة هذا المدين يزيد مجموعها علي نصاب البينة 
 (1911 )

. ولما كان التقنين الفرنسي حذراً  

علي الدائن أن يجمع  2951، فأوجب في المادة  أن ينتقل من هذه الخطوة إلي خطوة أخري أبعد منها ، فقد قاده حذره إلي هذا الحد

، فإذا هو أغفل دينا منها كان مستحقا وقت  ، فيرفع بها دعوي واحدة ، أيا كان مصدرها كل طلباته التي لم يقم عليها دليل كتابي كامل

ي بهذا الدين ، الدعو ، بعد ذلك ، لم تقبل منه رفع الدعوي
 (1919 )

 . 

                                                                                                                                                                    

وعقد القرض  ، بل بقيمة عقد القرض الذي يراد قطع التقادم أو إجازته ، ذلك أن هذا الوفاء ال تقدر قيمته بالمبلغ الموفي به

وقد قضت محكمة استئناف مصر في هذا المعني بأنه إذا أراد الدائن قطع التقادم  . تزيد قيمته كما قدمنا علي عشرة جنيهات 

فإن العبرة في تعيين طريقة اإلثبات تكون بقيمة ذلك الدين بصرف النظر عن  ، ات دفع المدين لمبلغ في خالل مدة التقادمبإثب

 2597يناير سنة  25ألن أثر قيمة المبلغ المدفوع يتعداه إلي اإلقرار بقيمة الدين كله ) استئناف مصر  ، قيمة المبلغ المدفوع

يونية سنة  21انظر أيضا : إيتاي البارود  - 117ص  991رقم  27المحاماة  - 11ص  9رقم  95المجموعة الرسمية 

وانظر أيضا  . (  911ص  257األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  - 591ص  255رقم  25المحاماة  2597

 21أوبري ور  - 179رة فق 7هيك  - 591فقرة  25لوران  - 25فقرة  99في هذه المسألة في الفقه الفرنسي : ديمولومب 

 .  955ص  2115فقرة  5بيدان وبرو  - 195فقرة  5بودري وبارد  - 29هامش رقم  111فقرة 

وإذا تعددت االلتزامات التعاقدية ما بين " ما يأتي :  ، شرحا للتقنين المدني السابق ، ( وقد جاز في الموجز للمؤلف 1919) 

جاز إثبات العقود فيها جميعا بالبينة أو  ، وكان كل منها مستقال عن اآلخر وال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات ، شخصين

ومع ذلك انظر " من نفس الصفحة :  1ثم جاء في الهامش رقم  . " حتي لو زاد مجموعها علي عشرة جنيهات  ، بالقرائن

قارن في هذه  -(  155) الموجز ص  . " ل لها في القانون المصري وال يوجد نص مقاب ، من القانون الفرنسي 2959المادة 

  .  12فقرة  2المسألة األستاذ أحمد نشأت 

فإنه ال  ، أو قام مانع من الحصول علي الكتابة أو تقديمها ، ولو مبدأ ثبوت بالكتابة ، ( أما إذا قام علي دين منها دليل كتابي 1912) 

  . (  91ورقم  91وهامش رقم  919ص  - 951ص  111فقرة  21 يحسب في مجموع الديون ) أوبري ورو

 .  95هامش رقم  915ص  111فقرة  21( انظر في هذا المعني أوبري ورو  1911) 

بل تقوم علي أساس آخر هو منع  ، ال تقوم علي أساس عدم الثقة بشهادة الشهود 2951( ويقرر الفقهاء في فرنسا أن المادة  1919) 

وازدحام المحاكم بها وما يستتبع ذلك من تعقيد في اإلجراءات وإطالة  ، ة التي يجوز اإلثبات فيها بالبينةتعدد القضايا الصغير

فاقتضي المشرع من المدعي أن يجمع كل قضاياه التي من هذا القبيل في قضية واحدة للحد  ، فيها بسبب اإلحالة علي التحقيق

 1957فقرة  5بودري وبارد  - 95وهامش رقم  919ص  111فقرة  21من كثرة مثل هذه القضايا الصغيرة ) أوبري ورو 

 . (  1999وفقرة 

فرنسي سواء كانت الطلبات التي لم يقم علي أيها دليل كتابي كامل يزيد مجموعها علي نصاب البينة أو ال  2951هذا وتسري المادة 

وت بالكتابة أو لوجود مانع من الحصول علي الدليل وسواء كان الدين معفي من الدليل الكتابي الكامل لوجود مبدأ ثب ، يزيد

ولكنها ال تسري علي الديون التي لم تنشأ إال بعد  . أو كان الدين غير معفي لسبب من هذه األسباب  ، الكتابي أو من تقديمه

وللقاضي أن يحكم بعدم  ، بل هو عدم قبول الدعوي أصال ، ليس رفض اإلثبات بالبينة 2951وجزاء المادة  . رفع الدعوي 

 - 1911فقرة  – 1991فقرة  5بودري وبارد  - 57إلي رقم  59وهوامش رقم  915ص  - 919ص  111قبول الدعوي 

 . (  951ص  - 959ص  2119فقرة  5بيدان وبرو 

" يما يجاوز عشرة دنانير من قانون أصول المحاكمات الحقوقية العراقي أن قاعدة عدم جواز اإلثبات بالبينة ف 72وقد جاء في المادة 

وظاهر  . " تكون جارية ومرعية إذا كانت المبالغ المدعي بها في األصل مكونة من عدة أقالم يبلغ مجموعها القدر المذكور 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

.  ، ما يدعو إلي كل هذا الحذر الذي استتبع كل هذا التعقيد ، ومن قبله التقنين المدني المصري القديم ولم ير التقنين المصري الجديد

. ونص التقنين الجديد صراحة علي الرجوع  فسكت التقنين القديم ولم يورد نصا مماثال للنص الذي رأيناه في التقنين المدني الفرنسي

د العامة في هذه المسألة حتي ال يقع أي لبس فيها إلي القواع
 (1915 )

. وإذا حاول الدائن أن يتهرب من الدليل الكتابي بتجزئة الدين  

، فإن الباب مفتوح أمام المدين إلثبات هذا التحايل بجميع الطرق  ، وهو ما أراد التقنين الفرنسي أن يتوفاه الواحد
 (1919 )

 . 

 نة أو القرائن فيما يخالف الكتابة أو يجاوزهاال تقبل البي - المطلب الثاني

 النصوص القانونية :  - 199

 ( من التقنين المدني علي ما يأتي : 2) بند  592تنص المادة 

" ال يجوز اإلثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة علي عشرة جنيهات : ) أ ( فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي  
 (

1911 )
 . 

، ولكن الحكم كان مطبقا دون نص  بل لهذا النص في التقنين المدني السابقوال مقا
 (1911 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ولما كان التقنين المدني  . من التقنين الفرنسي  2959من نص المادة  -منذ عهد التشريعات العثمانية  -ان هذا النص منقول 

من قانون أصول المحاكات الحقوقية  72علي إلغاء المادة  2972ي الجديد قد نص صراحة في الفقرة الثانية من المادة العراق

من التقنين  577فإنه يجب الرجوع في هذه المسألة إلي الفقرة الثالثة من المادة  ، من بين المواد التي ألغاها في هذا القانون

وفي التقنين المدني  ، فيجوز إذن اإلثبات بالبينة . حكم الذي يقرره نص التقنين المصري وهي تقرر نفس ال ، المدني العراقي

حتي لو اشتملت الدعوي علي طلبات متعددة ناشئة عن مصادر  ، في كل طلب ال تزيد قيمته علي عشرة دنانير ، العراقي

وضوع األستاذ حسين المؤمن في نظرية اإلثبات متعددة وزادت هذه الطلبات في مجموعها علي هذه القيمة ) انظر في هذا الم

 . (  511ص  - 529الجزء الثاني في الشهادة ص 

 . من التقنين المدني الفرنسي  2959( وكان المشروع األولي الذي سبق المشروع التمهيدي يورد نصا مماثال لنص المادة  1915) 

وذلك توسعة  ، نص يقرر تطبيق القواعد العامة كما رأيناواستبدال به  ، غير أنه عدل في المشروع التمهيدي عن هذا النص

وقد تقدمت اإلشارة إلي ذلك ) انظر األستاذ سليمان  ، في اإلثبات بالبينة في مقابل ترك نصاب البينة في مستواه المنخفض

في أصل  2959وانظر أثر اشتمال المشروع األولي علي النص المماثل لنص المادة  - 919مرقس في أصول اإلثبات ص 

بيد أن اإلفالت من قواعد اإلثبات بالبينة " حيث جاء ما يأتي :  ، 195ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي جزء 

أو التزامات ناشئة عن سبب  ، يصبح جد يسير عند ما يرد النزاع علي التزامات ترتبت بين الخصوم أنفسهم في وقت واحد

أو نشوئها عن سبب  ، تقدمت اإلشارة إليها أحوال تعدد االلتزامات بين الخصوم أنفسهم وقد عمدت التقنينات التي . واحد 

  . " أفال يكون من األنسب إقرار هذا كفالة الحترام القاعدة نفسها  ، واحد عند انتفاء الدليل الكتابي

ا الفقرة الثالثة من هذه المادة فأحكامها أم" ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  1919) 

من المشروع الفرنسي  151من التقنين الكندي و  2191من التقنين الفرنسي والتقنين اإليطالي و  2959تخالف أحكام المواد 

وليس شك في أن حكم هذه الفقرة يتفق مع قاعدة تقدير االلتزام  . من تقنين المرافعات المصري  9فقرة  17/  99اإليطالي و 

كلما اتحد الخصوم وكان النزاع متعلقا بالتزامات من طبيعة واحدة تمت في أوقات مختلفة ال  ، باعتبار قيمته وقت تمام انعقاده

إثباته بالبينة متي كانت قيمته ال فكل التزام من هذه االلتزامات يجوز  . علي حد تعبير التقنين الفرنسي  ، في وقت واحد

بجواز تفريق إثبات وفاء الدين دفعا  ، تمشيا مع جواز تفريق الطلبات المتعددة ، وقد أخذ المشروع . تجاوز عشرة جنيهات 

) مجموعة " فأجاز إثبات كل وفاء ال تجاوز قيمته عشرة جنيهات بالبينة ولو كان أصل الدين يجاوز هذه القيمة  ، متعددة

  . (  599ص  - 955ص  9ألعمال التحضيرية ا

ال يجوز اإلثبات " ( من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  2) بند  995( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1911) 

لجنة وفي  . " بالبينة ) أ ( فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي حتي لو لم تزد القيمة علي عشرة جنيهات 

في المشروع  525وأصبح رقم المادة  ، فأصبح مطابقا لما استقر عليه في النهاية ، المراجعة حور النص تحويراً لفظيا

فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال  ، 592فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب  . النهائي 

  . (  595و ص  591ص  9التحضيرية 

ولم يرد في القانون المصري نص يقابل هذا النص ) أي نص " في الموجز للمؤلف في هذا الصدد ما يأتي :  ( وقد جاء 1911) 

إذ هي تتفق مع الحكمة التي اقتضت  ، ولكن القضاء والفقه في مصر يأخذان بالقاعدة دون نص ، فرنسي ( 2952المادة 

فقد أراد المتعاقدان بذلك أن يستبعدا البينة حتي فيما ال يزيد  ، الكتابةفإذا كان االلتزام ثابتا ب ، جعل الكتابة مقدمة علي البينة

أي هدم الدليل األقوي بالدليل  ، وأمكن هدم الكتابة بالبينة ، وإال انتقض عليهما ما قصدا إليه من غرض ، علي عشرة جنيهات
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، وفي التقنين المدني العراقي المادة  99ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري : في قانون البينات السوري المادة 

 977وفي التقنين المدني الليبي المادة  ، 299، وفي تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني المادة  575
 (1917 )

. ويقابل في التقنين  

 2952المدني الفرنسي المادة 
 (1915 )

 . 
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. ثم تغلبت البينة في  وتحريم إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إال بالكتابة قاعدة قديمة تمتد جذورها إلي القانون الروماني 

إلي الصدارة  2911( في سنة  Moulins، فرفعها أمر موالن )  . ثم عادي كفة الكتابة إلي الرجحان الوسطي علي ما قدمناالعصور 

، وفيما يزيد علي مائة  . ولكن هذا األمر لم يحرم إال إثبات ما يجاوز الكتابة بغير الكتابة بين طرق اإلثبات علي النحو الذي قدمناه

، وحرم إثبات ما يجاوز الكتابة أو ما يخالفها بغير الكتابة حتي  فوسع الحكم 2111. ثم أتي أمر سنة  ذ ذاكجنيه وهو نصاب البينة إ

، وحتي في  ، فهي مطلوبة فيما يزيد علي نصاب البينة . وبذلك رجحت كفة الكتابة رجحانا كبيراً  فيما ال يزيد علي نصاب البينة

، وبعد أن كانت البينة فوق الكتابة )  . فانقلب الوضع بذلك ب األخذ بها ونبذ البينةحدود هذا النصاب إذا تعارضت مع البينة وج

                                                                                                                                                                    

( ومهما يكن من أمر فقد أحسن التقنين المدني الجديد صنعا  199ص  - 191) الموجز ص " وهذا ال يجوز  ، األضعف

المجموعة  2529أبريل سنة  1وقد كان القضاء يطبقه في اطراد : استئناف أهلي  . بإباده نصا صريحا في هذا الحكم 

المجموعة الرسمية  2519س سنة مار 19 - 225رقم  29المجموعة الرسمية  2525يناير سنة  19 - 75رقم  25الرسمية 

 2597يناير سنة  1استئناف مختلط  - 159ص  171رقم  25المحاماة  2597ديسمبر سنة  1استئناف مصر  - 79رقم  19

م  2595مايو سنة  11 - 979ص  12م  2595أبريل سنة  29 - 991ص  12م  2595أبريل سنة  29 - 51ص  19م 

 19م  2529مايو سنة  29 - 19ص  19م  2521ديسمبر سنة  21 - 191 ص 15م  2521أبريل سنة  9 - 915ص  12

 59م  2592مارس سنة  29 - 517ص  99م  2527يونية سنة  5 - 15ص  11م  2525ديسمبر سنة  15 - 915ص 

 نوفمبر 11 - 92ص  51م  2599نوفمبر سنة  19 –) يجوز اإلثبات بالبينة إذا خولفت قاعدة من النظام العام (  115ص 

  .  91ص  51م  2595سنة 

التقنين  -: مطابق تقريبا لنص التقنين المصري  99( نصوص التقنينات المدنية العربية األخري : قانون البينان السوري م  1917) 

: ال تقبل بينة  299تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني م  -: مطابق تقريبا لنص التقنين المصري  575المدني العراقي م 

وال علي ما يزعم حصوله قبل هذا السند  ، الشهود وال القرائن علي ما يتجاوز أو يناقض مضمون السند ذي التوقيع الخاص

 -وفي عبارته مع نص التقنين الفرنسي (  ، ) وهذا نص يتفق في حكمه مع نص التقنين المصري . أو بعده أو في أثناء إنشائه 

ويتبين من استعراض هذه النصوص أنها  . : مطابق لنص التقنين المصري  977تحدة م التقنين المدني للمملكة الليبية الم

 . جميعا تتفق في الحكم مع نص التقنين المصري 

وال فيما يدعي صدوره من  . ال تقبل البينة فيما يخالف الكتابة أو فيما تجاوزها  .  .  . :  2952( التقنين المدني الفرنسي م  1915) 

كل هذا دون إخالل بما  ، حتي لو كانت القيمة أقل من خمس آالف فرنك ، ة أو في أثنائها أو بعد الفراغ منهاقول قبل الكتاب

 . تقرره القوانين المتعلقة بالتجارة 

et il n est recu aucune prevue par temoins contre et outré le contenu aux actes ni sur ce qui serait 

allegue avoir et edit avant lors ou depuis les actes encore qu il s agisse d une somme ou valeur 

moindre de cinq mille francs  . Le tout sans prejudice de ce qui est prescrit dans les lois 

relatives au commerce  . 

فهو من جهة ينهي عن قبول  . زين ال يختلط أحدهما باآلخر ويقول الفقيهان أوبري ورو : إن النص الفرنسي ينهي عن أمرين متمي

سواء كان  ، ( فيما تضمنته الكتابة omissions( أو اإلغفال )  inexactitudesالبينة في إثبات ما يدعي من عدم الصحة ) 

وهو  . وهذا هو ما يخالف الكتابة أو يجاوزها  –أو عن تواطؤ بينهما  ، أو عن قصد من أحد الطرفين ، ذلك عن غير قصد

من جهة أخري ينهي عن قبول البينة في إثبات التعديالت الشفوية التي يدعي أحد الطرفين أنها تم االتفاق عليها قبل الكتابة أو 

 تؤدي الغرض المقصود منها ويقيم الفقيهان هذه األحكام علي اعتبارين : أولهما أن الكتابة ال . في أثنائها أو بعد الفراغ منها 

ما دامت لم تدمج  ، والثاني أن التعديالت الشفوية التي سبقت الكتابة أو عاصرتها أو تلتها . إذا أجيز هدمها عن طريق البينة 

ولم يصل إلي مرحلة االتفاق النهائي ) أوبري ورو  ، فذلك ألنها بقيت مشروعا وقف عند مرحلة التفاوض ، في الكتابة ذاتها

   . (  1هامش رقم  911ص  119فقرة  21
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 الفهرس العام

، وقد سبقت اإلشارة إلي ذلك  ( letters passent temoins( أصبحت الكتابة فوق البينة )  emonins passent lettersف
 (

1979 )
 . 

وهي القاعدة التي بوجوب اإلثبات بالكتابة فيما ،  وقد قدمنا أن القاعدة التي نحن بصددها ليست إال الشق الثاني من قاعدة أعم

(  2. ويمكن حصر شروط تطبيق هذا الشق الثاني من القاعدة في أربعة : )  يزيد علي نصاب البينة وفيما يخالف الكتابة أو يجاوزها

( أن يكون اإلثبات مقصوراً علي  9( أن يراد إثبات ما يخالف هذه الكتابة أو يجاوزها )  1أعدت لإلثبات ) أن تكون هناك كتابة 

 . ( fraude a la loi( أال يكون هناك احتيال علي القانون )  5العالقة بين المتعاقدين فال يتعدي إلي الغير ) 
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، رسمية كانت أو  . والكتابة المعدة لإلثبات هي الكتابة التي وقع عليها المدين تكون هناك كتابة قد أعدت لإلثبات : يجب أن

 . عرفية

، فيجوز إثبات ما يخالفها أو ما يجاوزها بالبينة أو  ، كالدفاتر التجارية واألوراق المنزلية أما األوراق التي لم تعد لإلثبات

، فإنها تعتبر في حكم الكتابة  ، كما هو الغالب في المراسالت كانت هذه األوراق موقعا عليها وأريد بها اإلثبات. ولكن إذا  بالقرائن

، وال يجوز إثبات ما يخالفها أو ما يجاوزها إال بالكتابة  المعدة لإلثبات
 (1972 )

 . 

، ألن مبدأ الثبوت بالكتابة ال يكون عادة موقعا عليه  قرائنكذلك يجوز إثبات ما يخالف مبدأ الثبوت بالكتابة أو ما يجاوزه بالبينة أو بال

، والمطلوب في القاعدة التي نحن بصددها أال يهدم الدليل الكتابي الكامل بالبينة أو بالقرائن وإال كان دليال كتابيا كامال
 (1971 )

  . 

، بالبينة  ، كما رأينا التجارية يجوز إثباتها . ذلك أن االلتزامات ثم يجب أخيرا أن يكون الثابت بالكتابة التزاما غير تجاري

. فكذلك يجوز إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها في المسائل  ، ولو زادت علي عشرة جنيهات ، أيا كانت قيمتها وبالقرائن

، أيا كانت قيمة االلتزام  التجارية بالبينة وبالقرائن
 (1979 )

 . . وقد تقدم ذكر ذلك 

                                                 

وانظر تفصيال لهذه المسألة في  - 571ص  2917وفقرة  2911فقرة  1( انظر في هذا المعني بالنيول وريبير وجابولد  1979) 

  .  2111فقرة  5بيدان وبرو 

في مجموعة األعمال لو المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  571ص  2917فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1972) 

ولذلك فال يكفي " ويقول األستاذ حسين المؤمن في كتابه في نظرية اإلثبات في هذا الصدد ما يأتي :  591ص  9التحضيرية 

أن تكون هناك دفاتر تجارية أو أوراق منزلية أو مذكرات أو أوراق خاصة أو غيرها من المحررات التي ال تحمل توقيعا 

وهي وإن كانت تعتبر حجة ضد  . إذ أن أوراقا كهذه بدون توقيع ال تعتبر دليال لإلثبات  ، تباط قانونيللمدين وال تدل علي ار

كذلك سندات الطابور المنظمة بطريقتي المجدد والتفتيش )  .  .  . والقرينة إال أن له إثبات ما يخالفها بالشهادة  ، صاحبها

 2591/ س /  15وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز : محكمة التمييز رقم  . اليوقلمة ( يجوز استماع الشهادة ضدها 

) المجموعة  2551/  9/  21وتاريخ  2559/ ب /  159( ورقم  995ص  9ع  9) القضاء س  2591/  22/  19وتاريخ 

 2ع  2سمية س ) المجموعة الر 2551/  9/  21وتاريخ  2551/ س /  15( ورقم  59رقم  91ص  1ع  2الرسمية س 

( )  99رقم  91ص  9 ع 2) المجموعة الرسمية س  2551/  9/  11وتاريخ  2559/ ب /  997( ورقم  19رقم  11ص 

وهو  19هامش رقم  919ص  191( قارن األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  559في الشهادة ص  1جزء 

وقد قدمنا أن هذا  . ن دليال كتابيا كامال ال يجوز إثبات ما يخالفه إال بالكتابة يعتبر التأشير علي السند بما يفيد براءة ذمة المدي

  . التأشير قرينة علي الوفاء يجوز دحضها بالدليل العكسي بجميع الطرق ألن الدليل الكتابي هنا ليس دليال كتابيا كامال 

  .  551في الشهادة ص  1( األستاذ حسين المؤمن في نظرية اإلثبات جزء  1971) 

وهي تمنع اإلثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة علي  ، 592( وإذا كانت المادة  1979) 

وهي تمنع البينة في إثبات وجود التصرف القانوني  599لم تستثن صراحة المواد التجارية كما فعلت المادة  ، عشرة جنيهات

فهي عندما تقول : ال  . لتكملة أحكامها  599جاءت عقب المادة  592فذلك ألن المادة  ، عشرة جنيهات الذي تزيد قيمته علي

من أن التصرف القانوني في  599إنما تتمم ما أوردته المادة  ، يجوز اإلثبات بالبينة ولو لم تزد القيمة علي عشرة جنيهات

عقب ذلك أن هذا  592فتقول المادة  . ت قيمته علي عشرة جنيهات غير المواد التجارية ال يجوز إثباته بالبينة إذا زاد

إذا كان مكتوبا ال يجوز إثبات ما يخالفه أو يجاوزه ولو لم تزد القيمة  -أي في غير المواد التجارية  –التصرف القانوني ذاته 

 . (  121علي عشرة جنيهات ) قارن األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص 

وتستخلص األساتذة بالنيول وريبير وجابولد من جواز إثبات عكس المكتوب في التصرفات التجارية بالبينة أن الكتابة في مسائل 

والقاضي حر بعد ذلك في تكوين اعتقاده طبقا لما بين يديه  ، التجارة إنما تنقل عبء اإلثبات عن عاتق صاحبها إلي خصمه

انظر أيضا األستاذ حسين  -(  575ص  2915فقرة  1ة ) بالنيول وريبير وجابولد من مستندات وما يري سماعه من بين
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 الفهرس العام

، أيا كانت  ، فقد توافر الشرط األول ، في غير التزام تجاري ، وكانت دليال كتابيا كامال تابة معدة لإلثباتفمتي كانت هناك ك

. ومن ثم ال يجوز إثبات ما يخالف  ، ولو كانت هذه القيمة ال تزيد علي عشرة جنيهات قيمة االلتزام الثابت بهذا الدليل الكتابي الكامل

ابتداء ، ولو أن هذا الدليل كان جائزاً  ، بالبينة أو بالقرائن ، وال إثبات ما يجاوزها لي عشرة جنيهاتورقة مكتوبة ال تزيد قيمتها ع

وجود التصرف لو لم توجد ورقة مكتوبة إلثبات 
 (1975 )

. بل إن القاعدة التي نحن بصددها ال تظهر فائدتها إال إذا كانت قيمة االلتزام  

. أما إذا كانت قيمة االلتزام تزيد علي عشرة  بينة والقرائن حيث كانت تجوز لوال هذه القاعدة، فتمتنع ال ال تزيد علي عشرة جنيهات

، سواء في ذلك ال توجد كتابة أصال  ، ألن اإلثبات بالبينة أو بالقرائن في هذه الحالة ممنوع من األصل جنيهات فالقاعدة ال تقول جديداً 

 أو توجد ويراد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها
 (1979 )

 . 

. ولكن يجوز أن يحل محل  ، فال بد من أن يكون اإلثبات بالكتابة كما قررنا وإذا أريد إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها

، فإن هذا النوع من اإلثبات يرد استثناء من قاعدة الدليل الكتابي بشقيها كما  الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة معزز بالبينة أو بالقرائن

 . سنري
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 . : ونتكلم : ) أوال ( فيما يخالف الكتابة ) ثانياً ( فيما يجاوز الكتابة ) ثالثاً ( فيما ال يعتبر مخالفا للكتابة أو مجاوزاً لها

، فيما يقرر الموظف العام أنه وقع  يخالف ورقة رسمية ما يخالف الكتابة ال يجوز إثباته إال بالكتابة : إذا أريد إثبات ما -أوال 

،  . أما إذا أريد إثبات ما يخالف الورقة الرسمية في غير ذلك ، فقد رأينا أنه ال بد في ذلك من الطعن بالتزوير تحت بصره أو سمعه

،  ما يخالف الكتابة هو أيضا دليل كتابي ، عل أن يكون الدليل علي أو إثبات ما يخالف مشتمالت الورقة العرفية أيا كانت فهذا جائز

. ومثل إثبات ما يخالف الكتابة أن يتقدم الخصم إلثبات أنا ما ورد  ولو كان ذلك مبدأ ثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن كما قدمنا

لمنع الشفعة  -الورقة هو مبلغ أكبر  ، والصحيح أن المبلغ المذكور في في الورقة من أن الثمن المدفوع هو مبلغ كذا بيان غير صحيح

. ومثل  ، فإذا كان الخصم هو أحد طرفي العقد لم يجز له إثبات ذلك إال بالكتابة أو هو مبلغ أقل لتخفيض رسوم التسجيل مثال -مثال 

 – contreة الضد ) ، وهي هنا ورق ، فال يستطيع ذلك إال بالكتابة ذلك أيضا أن يريد البائع إثبات أن البيع المكتوب بيع صوري
letter فال يستطيع المدين أن يثبت  ( ومثل ذلك أخيراً أن يوجد سند مكتوب يثبت أن في ذمة المدين التزاما قيمته مائة جنيه مثال ،

ات وأراد ، وكذلك األمر لو أن الثابت في السند التزام قيمته عشرة جنيه بالبينة أو بالقرائن أن حقيقة االلتزام خمسون جنيها ال مائة

المدين أن يثبت بالبينة أو بالقرائن أن حقيقة االلتزام خمسة ال عشرة فال يستطيع 
 (1971 )

 . 

. مثل ذلك أن  ما يجاوز الكتابة ال يجوز إثباته إال بالكتابة : وال يجوز للخصم أن يثبت ما يجاوز الكتابة إال بالكتابة –ثانياً 

. أما إذا كان االلتزام قد كتب معلقا  ، علق بعد ذلك علي شرط أو اقترن بأجل ، وهو منجز يتقدم المدين إلثبات أن االلتزام المكتوب

، وال يكون هو أيضا إال بالكتابة  ، فهذا يكون إثباتا لما يخالف الكتابة علي شرط أو مقترنا بأجل وأراد الدائن أن يثبت أنه التزام منجز

، وأراد الدائن أن يثبت أن هناك فائدة متفقا  توب لم يذكر فيه أنه قرض بالفائدة. ومثل ذلك أيضا أن يكون القرض المك كما رأينا

، ألن هذا إثبات لما  ، حتي لو كانت الفائدة وأصل الدين معها ال يزيد علي عشرة جنيهات ، فال يجوز إثبات ذلك إال بالكتابة عليها

، أو  وأراد الدائن أن يثبت أن السعر المتفق عليه هو أكبر مما ذكر ، . أما إذا ذكر في القرض المكتوب سعر للفائدة يجاوز الكتابة

. كذلك ال يجوز  ، وال يكون هو أيضا إال بالكتابة كما قدمنا ، فهذا إثبات لما يخالف الكتابة أراد المدين أن يثبت أن هذا السعر أقل

، أو كانت قيمة كل من  ، ولو كانت قيمة االلتزام الجديد ( ثابت في ورقة مكتوبة إال بالكتابة novationإثبات تجديد التزام ) 

. وبوجه عام ال يجوز إثبات  ، ألن هذا إثبات لما يجاوز االلتزام المكتوب ، ال تزيد علي عشرة جنيهات االلتزامين الجديد والقديم

ان هذا االتفاق اإلضافي قد تم قبل الكتابة أو تم في أثنائها أو تم ، سواء ادعي  بةاتفاق إضافي فوق ما هو ثابت بالكتابة إال بالكتا

(  2952، علي حد تعبيرا التقنين المدني الفرنسي ) م  بعدها
 (1971 )

 . 

                                                                                                                                                                    

وقارن األستاذ عبد السالم ذهني في األدلة جزء أول  - 111ص  - 151في الشهادة ص  1المؤمن في نظرية اإلثبات جزء 

 .  599ص 

  .  57ص  5م  2752ديسمبر سنة  29 - 199ص  2م  2775يونية سنة  21( قارن استئناف مختلط  1975) 

وانظر أيضا المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال  - 195 - 199ص  119( الموجز للمؤلف فقرة  1979) 

  .  591ص  9التحضيرية 

  .  195ص  115( الموجز للمؤلف فقرة  1971) 

ما دامت لم تدمج في  ، ابة أو عاصرتها أو تلتها( انظر ما قدمنا عن أوبري ورو من أن التعديالت الشفوية التي سبقت الكت 1971) 

 21ولم يصل إلي مرحلة االتفاق النهائي ) أوبري ورو  ، فذلك ألنها بقيت مشروعا وقف عند مرحلة التفاوض ، الكتابة ذاتها

 .  579ص  - 571ص  2917فقرة  1( وانظر أيضا بالنيول وريبير وجابولد  1هامش رقم  911ص  119فقرة 
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 الفهرس العام

،  ثابت بالكتابة ما ال يعتبر مخالفا للكتابة أو مجاوزاً لها ال يتحتم إثباته بالكتابة : أما إذا أريد إثبات شيء متعلق بما هو -ثالثاً 

، وكذلك  . فيجوز إثبات الوقائع المادية ، وال تتحتم الكتابة ، فإن إثبات ذلك يكون وفقا للقواعد العامة ولكنه ال يخالفها وال يجاوزها

،  الثابت بالكتابة. مثل ذلك إثبات انقضاء االلتزام  ، بالبينة وبالقرائن إثبات التصرفات القانونية إذا لم تزد قيمتها علي عشرة جنيهات

. فإذا كان انقضاء االلتزام قد  ،إذ انقضاء االلتزام ينطوي داللة عل وجوده ، بل هي تؤكدها فهذه واقعة ال تخالف الكتابة وال تجاوزها

لو كانت قيمة ، فإن هذه األعمال تثبت بالبينة وبالقرائن و ، كبناء منزل أو نقل بضاعة أو القيام بخدمة معينة تم بتنفيذ أعمال مادية

، فإن هذا الوفاء يثبت  ، كوفاء مبلغ من النقود . أما إذا كان انقضاء االلتزام قد تم بتصرف قانوني االلتزام تزيد علي عشرة جنيهات

الكتابة بالبينة أو بالقرائن إذا لم يزد المبلغ الموفي به علي عشرة جنيهات حتي لو كان مجموع الدين أكثر من ذلك أو كان الدين ثابتا ب
 (1977 )

. كذلك  ، ويثبت بالبينة وبالقرائن إذا لم تزد قيمته علي عشرة جنيهات ، فهو تصرف قانوني يقضي الدين وكالوفاء اإلبراء.  

، إذا كانت قيمة هذا الحق  ، بالبينة وبالقرائن ، ليوقع المقاصة بمقداره ، يجوز للمدين إثبات الحق الذي له في ذمة دائنه في المقاصة

، حتي لو كان الدين الذي تقع فيه المقاصة ثابتا بسند مكتوب أما تجديد الدين المكتوب فقد رأينا أنه يعتبر  تزيد علي عشرة جنيهات ال

، فال يجوز إثباته إال الكتابة  مجاوزاً لما هو ثابت بالكتابة
 (1975 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ويقصد بالدليل الكتابي المحررات الرسمية والعرفية " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

وقد يكون قوام  . وحدها هي التي ال يقبل اإلثبات بالبينة لنقض الثابت فيها أو اإلضافة إليها –فهذه المحررات  . والرسائل 

ومهما يكن من أمر هذه  . أو في وقت معاصر له  ، أو بعده ، تعديالت شفوية قبل انعقاد االلتزام اإلضافة اإلدعاء بصدور

فمن ذلك اإلدعاء بإضافة وصف من األوصاف المعدلة لحكم  . فال يجوز إثباتها بالبينة أيا كانت صورتها  ، اإلضافة

وال يجوز كذلك نقض الثابت بالكتابة من  . د ) االستبدال ( أو اشتراط خاص بأداء فوائد أو بالتجدي ، كشرط أو أجل ، االلتزام

كما ول  ، فال يجوز اإلدعاء مثال بعدم مطابقة شرط من شروط المحرر للحقيقة وإقامة الدليل علي ذلك بالبينة ، طريق البينة

 9مجموعة األعمال التحضيرية ) " أريد إثبات أن حقيقة المبلغ المقترض ليست مائة جنيه علي ما هو ثابت بالكتابة بل أكثر 

 . (  599ص  - 591ص 

في وفاء دين قيمته  ، وقد قدمنا 199ص  195قارن الموجز للمؤلف ص  – 7هامش رقم  119فقرة  21( أوبري ورو  1977) 

 . أنه يجوز إثبات أي وفاء جزئي ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات بالبينة وبالقرائن  ، تزيد علي عشرة جنيهات

علي أنه ال يجوز إثبات  .  .  . أما في العراق فاإلجماع حاصل " ء في كتاب نظرية اإلثبات لألستاذ حسين المؤمن ما يأتي : وقد جا

بل إن محكمة التمييز قد تطرفت في هذا الباب  .  .  . الوفاء مهما كان مقداره بشهادة الشهود ما دام أصل االلتزام موثقا بسند 

فقد اشترطت الدليل الكتابي علي إدعاء الوكيل بتسليمه لموكله المبالغ التي قبضها من مديني الموكل حسب  ، إلي حد بعيد

بداعي ان التفويض بالقبض قد جري بالكتابة فال يثبت دفع المبلغ إلي الموكل إال  ، التفويض المعطي للوكيل في صك الوكالة

 - 211القسم الرسمي ص  2س  2595) القضاء سنة  2515/  5/  1رخ والمؤ 2515/  99بالكتابة أيضا : القرار المرقم 

وال حاجة  ، ( ومما جاء فيه : إن قول المحكمة أن المدعي أمين مصدق بيمينه في براءة ذمته 211ص  219حسين جميل بند 

ند أيضا وهاذ تخريج إذ ان التفويض بقبض المبلغ قد جري بسند فيجب أن يكون اإليصال بس ، غير وارد ، إلي سند تحريري

 ، ذلك ان التفويض المعطي للوكيل في صك الوكالة ال يتضمن معني القبض ، غريب لهذه النظرية ال نقر محكمة التمييز عليه

هذا من جهة ومن جهة أخري أن الدليل الكتابي علي استالم الوكيل المبالغ المقبوضة لم يكن بين  . وإنما هو ترخيص به 

يضاف إلي ذلك أن هذا الذهاب تجاوز علي قاعدة األمين مصدق  .  .  . وإنما بين الوكيل ومدين الموكل  ، الوكيل والموكل

في الشهادة  1) األستاذ حسين المؤمن في نظرية اإلثبات جزء " من المجلة  2215بيمينه في براءة ذمته المقررة في المادة 

وفي تسليم  ، جعله ملتزما بتقديم حسبا للموكل عما قبضه( وظاهر أن تفويض الوكيل بقبض الدين ي 599ص  - 595ص 

وإثبات تنفيذ الوكالة مستقل عن إثبات وجودها  . أي تنفيذ لعقد الوكالة  ، الوكيل للوكل ما قبضه من الدين تنفيذ لهذا التفويض

ويالحظ أن التقنين المدني العراقي  . ة فإن ذلك ال يستلزم حتما أن يثبت تنفيذها بالكتاب ، فإذا كان وجود الوكالة ثابتا بالكتابة

  . فجعله مستقال عن أصل االلتزام من حيث اإلثبات  ، الجديد قد حسم الخالف فيما يتعلق بالوفاء

وقد قضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بأنه يجوز إثبات  - 112( األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص  1975) 

مثل اإلبراء أو الوفاء  ، قة لعقد مكتوب بجميع طرق اإلثبات القانونية إذا كانت قيمتها عشرة جنيهات أو أقلجميع الوقائع الالح

( قارن في الصلح األستاذ  2997ص  519رقم  27المحاماة  2591يناير سنة  11أو التخالص أو االستبدال أو الصلح ) 

) وهو يذهب إلي أن الصلح ال يجوز إثباته بالبينة إذا كان  555في الشهادة ص  1حسين المؤمن في نظرية اإلثبات جزء 

ويشير إلي قرار لمحكمة تمييز اإلستانة جاء فيه أن دعوي الصلح المقامة ضد سند يجب  ، العقد محل الصلح ثابتا بالكتابة

التقنين المدني المصري ويالحظ أن الصلح في  . (  175سليم باز المرافعات ص  2997/  29/  19إثباتها بالبينة الخطية : 

  . (  122وكذلك األمر في التقنين المدني العراقي الجديدة ) م  ، مدني ( 991الجديد يجب إثباته بالكتابة ) م 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أو التوفيق فيا بينها إذا كانت متعارضة  ، كذلك يجوز إثبات وقائع مادية يكون من شأنها تفسير العبارات الغامضة
 (1959 )

، أو تحديد  

، فليس في هذا إثبات لما يخالف الكتابة أو يجاوزها  ، وذلك بالبينة وبالقرائن ما ورد مطلقا في الورقة المكتوبة
 (1952 )

. وكذلك األمر  

في إثبات الظروف والمالبسات المادية التي أحاطت بكتابة العقد 
 (1951 )

 . 

، فليس في ذلك إثبات لما  ، بالبينة وبالقرائن ، في سند مكتوب يضا إثبات عيب من عيوب اإلرادة كالغلط والتدليس واإلكراهويجوز أ

. وقد قدمنا أن عيوب اإلرادة  ، ألن الكتابة ليست دليال علي صحة التصرف حتي يعتبر الطعن في صحته مخالفا لها يخالف الكتابة

إثباتها بجميع الطرق إنما هي وقائع مادية يجوز 
 (1959 )

 . 

، حتي لو كانت قيمة  ، إذا لم يكن مكتوبا ، بالبينة وبالقرائن ، فيما بين الطرفين ويجوز أخيرا إثبات التاريخ الذي كتبت فيه الورقة

بل هو إثبات لواقعة ،  ، فليس في هذا إثبات لما يخالف الكتابة أو يجاوزها االلتزام تزيد علي عشرة جنيهات أو كان التزاما مكتوبا

. وأما بالنسبة  ، فال يجوز إثبات عدم صحته إال بالكتابة . أما إذا كان تاريخ الورقة مكتوبا هو أيضا مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق

إلي الغير فالبد من التاريخ الثابت عل الوجه الذي تقدم ذكره
 (1955 )

 . 

 ة فيما بين المتعاقدين : اإلثبات مقصور علي العالق -الشرط الثالث  - 213

، إذ هما اللذان كانا  وكل ما قدمناه من وجوب اإلثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها إنما يكون في العالقة ما بين المتعاقدين

 . . وكالمتعاقدين الخلف العام يستطيعان الحصول علي الكتابة منذ البداية

، كما أن له إثبات وجود التصرف نفسه بالبينة  ة وبالقرائن فيما يخالف الكتابة أو يجاوزهاأما الغير فيجوز له اإلثبات بالبين

، ففي الحالتين يعتبر التصرف بالنسبة إليه وهو من الغير واقعة مادية  وبالقرائن ولو زادت قيمته علي عشرة جنيهات كما سبق القول

 . الطرقيجوز إثباتها أو إثبات ما يخالفها أو يجاوزها بجميع 

، فإن له أن يثبت  ، وأراد الشفيع األخذ بالشفعة ، وكتب في عقد البيع أن الثمن ألف جنيه مثال فإذا باع شخص عقاراً من آخر

، ألن من الغير في عقد البيع الذي يعتبر بالنسبة إليه  بالبينة وبالقرائن -أي يثبت ما يخالف الكتابة  -أن حقيقة الثمن ثمانمائة ال ألف 

 . قعة ماديةوا

                                                 

 2 - 2595جازيت دي باليه  2597نوفمبر سنة  19نقض فرنسي  - 575ص  2917فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  1959)  

- 79  .  

إذا كان هذا العقار قد ذكر في عقد البيع أو  ، ( فيجوز إثبات ما يحصر أجزاء العقار المبيع أو المؤجر بالبينة وبالقرائن 1952) 

قارن بودري  - 991ص  - 999ص  119فقرة  21اإليجار المكتوب بطريقة مجملة دون تفصيل ألجزائه ) أوبري ورو 

أما إذا رفع المشتري دعوي  - 291ص  25م  2591يناير سنة  99وقارن استئناف مختلط  -(  1919فقرة  5وبارد 

بسبب وجود عقد إيجار صادر من البائع بالنسبة إلي العقار المبيع دون أن يرد ذكره في عقد البيع  ، استحقاق علي بائع العقار

بالبينة أو  ، زء من الثمنورضاءه به في مقابل خصم ج ، فال يجوز للبائع أن يثبت علم المشتري بهذا اإليجار ، المكتوب

  . (  991ص  119فقرة  21بالقرائن ) أوبري ورو 

فقرة  21بالبينة وبالقرائن ) بارتان علي أوبري ورو  ، ( فيجوز إثبات أن الذي حرر عقد التأمين هو عامل شركة التأمين 1951) 

ظاهراً أمكن القاضي تصحيحه من  فإن كان ، مكرر ( أما الغلط المادي والغلط في الحساب 9وهامش رقم  995ص  119

ولم يكن هذا الغلط ظاهراً بحيث يمكن القاضي  ، لكن إذا ادعي الخصم أن هناك غلطا ماديا أو غلطا في الحساب . تلقاء نفسه 

ص  119رقم  29المحاماة  2595ديسمبر سنة  5فال يجوز إثباته بالبينة أو بالقرائن ) نقض مدني  ، تصحيحه من تلقاء نفسه

 . (  125ص  - 127ص  271قارن األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة  - 1912فقرة  5بودري وبارد  979

  

األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات  - 951ص  2األستاذ عبد السالم ذهني في األدلة  -مكرر  719فقرة  9( دي باج  1959) 

  .  979ص 

 - 125األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص  - 972ص  - 979ل اإلثبات ص ( األستاذ سليمان مرقس في أصو 1955) 

قارن األستاذ عبد السالم ذهني في  - 591في الشهادة ص  1األستاذ حسين المؤمن في نظرية اإلثبات جزء  - 119 ص

وهامش  991ص  - 991ص  119فقرة  21أنظر أوبري ورو  - 959ص  - 955و ص  255ص  - 257ص  2األدلة 

 .  29وهامش رقم  21رقم 

إذا لم يكن مكتوبا بالبينة  ، فال يجوز إثباته ، فهو جزء منه ، ويذهب بعض الفقهاء إلي أن تاريخ التصرف القانوني يعتبر من محدداته

دي  - 1911فقرة  5بودري وبارد  - 517فقرة  - 511فقرة  25أو بالقرائن في تصرف ال يجوز إثباته إال بالكتابة ) لوران 

 . (  717فقرة  9باج 
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 الفهرس العام

، تثبت الصورية فيما بين المتعاقدين بالكتابة حتي لو كانت قيمة العقد ال تزيد علي عشرة  وفي العقد الصوري الثابت بالكتابة

، حتي لو كان العقد الصوري مكتوبا  فله أن يثبت الصورية بالبينة وبالقرائن -وهو هنا الدائن والخلف الخاص  -. أما الغير  جنيهات

لو كانت قيمته تزيد علي عشرة جنيهات وحتي 
 (1959 )

 . 

                                                 

الم في دعوي مرجئين تفصيل ما نجمله منها إلي الك ، ( ونجيزيء هنا بذكر بعض أحكام القضاء المصري في هذه المسألة 1959) 

الصورية في المكان الخاص بآثار االلتزام : ال تثبت الصورية فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلي الخلف العام إال بالكتابة : 

ص  59رقم  5المحاماة  2519مارس سنة  19 - 529ص  997رقم  9المحاماة  2511ديسمبر سنة  25استئناف مصر 

 - 192ص  272رقم  5المحاماة  2519أبريل سنة  99 - 522ص  955رقم  9المحاماة  2519مارس سنة  15 - 295

 19 – 112ص  511رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  15 - 511ص  929رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  99

 - 199ص  251رقم  1المحاماة  2515يناير سنة  5نقض جنائي  - 915ص  195رقم  12المحاماة  2559أبريل سنة 

 59م  2592مايو سنة  1 - 917ص  51م  2599مايو سنة  17 - 79ص  95م  2511ديسمبر سنة  25ستئناف مختلط ا

 59ص  97م  2551فبراير سنة  1 - 1ص  91م  2555نوفمبر سنة  5 - 59ص  99م  2597يناير سنة  22 - 919ص 

فإذا ذكر في  ، الصادرة من المتمسك به وقد قضت محكمة النقض بأن عقد القرض يجوز إثبات صورية سببه باألوراق -

بعضها  -ثم اتضح من فحوي الرسائل الصادرة من الدائنة إلي مدينها في أوقات مختلفة  ، سندات الدين أن قيمتها دفعت نقداً 

ذه جاز اعتبار ه ، أنها كانت تستجديه وتشكر له إحسانه عليها -سابق علي تاريخ السندات وبعضها معاصر له أوال حق به 

 ص 2رقم  95المجموعة الرسمية  2591نوفمبر سنة  9الرسائل دليال كتابيا كافيا في نفي وجود قرض حقيقي ) نقض مدني 

فال يجوز  ، والمؤجر يدفع بعدم جواز اإلثبات ، وقضت أيضا بأنه إذا كان المستأجر يطعن في عقد اإليجار بالصورية -(  21

أن تقضي بصورة العقد بناء علي  -ابة وال يوجد لدي المستأجر دليل كتابي علي دعواه مادام اإليجار ثابتا بالكت –للمحكمة 

 -(  579ص  211رقم  9مجموعة عمر  2551يونية سنة  27وإال كان قضاؤها باطال) نقض مدني  ، مجرد القرائن

صورية  ، ي مواجهة المرتهنف ، وقضت أيضا بأن الحكم الذي يقرر أنه ال يجوز لوارث الراهن أن يثبت بكل طرق اإلثبات

 15ال يكون مخطئا في تطبيق القانون ) نقض مدني  ، بحجة أن الصورية ال تثبت بين العاقدين إال بالكتابة ، عقد الرهن

وقضت أيضا بأنه متي كان الواقع هو أن المطعون عليهم رفعوا  -(  159ص  955رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة 

فتمسك الطاعن بأنه اشتري من والده المورث  ، ثبيت ملكيتهم إلي حصتهم الشرعية في تركة مورثهمالدعوي يطلبن الحكم بت

فطعن بعض الورثة في عقد البيع بالصورية استناداً إلي أن الطاعن كان قد استصدر من والده لمناسبة  . جزءاً من األطيان 

وطلبوا إحالة الدعوي علي التحقيق إلثبات ذلك بأي طريق من  ، مصاهرته أسرة طلبت إليه أن يقدم الدليل علي كفايته المالية

وكان الحكم إذ قضي بإحالة الدعوي علي  ، فنازع الطاعن في جواز اإلثبات بهذا الطريق ، طرق اإلثبات بما فيها البينة

نهم يعتبرون من األغيار التحقيق إلثبات مانعاه المطعون عليهم علي العقد بأي طريق من طرق اإلثبات قد أقام قضاءه علي أ

إذ أطلق للمطعون عليهم حق إثبات  ، فإن الحكم ، أيا كان الطعن الذي يأخذونه علي التصرف الصادر من مورثهم للطاعن

مطاعنهم علي هذا التصرف في حين أن علة الصورية إنما كانت إعطاء الطاعن مظاهر الثراء لتيسر زواجه بإحدي 

 259ص  97رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  12عد اإلثبات ) نقض مدني يكون قد خالف قوا ، العقيالت

 ) . 

ومع ذلك يجوز إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين بالبينة وبالقرائن إذا كان هناك غش أو تحايل علي القانون : استئناف أهلي أول 

مارس  19نقض مدني  - 111ص  9االستقالل  2595يونية سنة  5 - 51ص  1المجموعة الرسمية  2599مارس سنة 

وانظر أيضا األحكام التي سنوردها عند الكالم في التحايل علي  .  119ص  225رقم  9مجموعة أحكام النص  2591سنة 

 . والتحايل علي القانون هو نفس الحالة التي نحن بصددها  ، ( fraude a la loiالقانون ) 

 7المجموعة الرسمية  2591ومنها البينة والقرائن : استئناف مصر أول يناير سنة  ، يع الطرقويجوز للغير إثبات الصورية بجم

ص  29المجموعة الرسمية  2525يناير سنة  19 – 291ص  5المجموعة الرسمية  2591أبريل سنة  29 - 129ص 

مارس  21 - 919ص  175رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  21 - 522ص  9المحاماة  2519مارس سنة  15 - 159
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المحاماة  2599مايو سنة  12 - 111ص  952رقم  5المحاماة  2515مارس سنة  27 - 911ص  195رقم  5المحاماة 

 2597نوفمبر سنة  9نقض جنائي  - 995ص  119رقم  21اة المحام 2599ديسمبر سنة  5 - 999ص  211رقم  21

 - 299ص  95رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  15نقض مدني  - 115ص  119رقم  25المحاماة 
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فال يجوز له إثبات الصورية إال  ، هذا ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الخلف الخاص ال يعتبر من الغير - 91ص 

صح والمشتري الثاني خلف للبائع أن تستدل فإنه ال ي ، فإذا كان بائع العقار قد صدر منه عقد بيع ثان لمشتر آخر ، بالكتابة
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 الفهرس العام

 . وسنعود إلي هذه المسألة تفصيال عند الكالم في دعوي الصورية

أال يكون هناك احتيال علي القانون  -الشرط الرابع 
 (1951 )

، يشترط في تطبيق القاعدة التي  : وحتي فيما بين المتعاقدين 

( والسبب في  fraude a la loi) تقضي بوجوب اإلثبات بالكتابة فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها أال يكون هناك احتيال علي القانون 

. ويستوي في هذا أن  ، حتي يلقي جزاءه الحق ق، فيجب تيسير كشفه وإباحة إثباته بجميع الطر ذلك أنه متي وجد احتيال علي القانون

. ففي  يكون من يريد إثبات االحتيال من الغير أو يكون أحد المتعاقدين ممن اشترك في االحتيال بنفسه ويريد اآلن الكشف عنه

، أن يثبته بجميع  فيه، حتي للمتعاقد نفسه بعد أن اشترك  ، ومن ثم أبيح الحالتين يقضي النظام العام بضرورة فضح هذا االحتيال

الطرق ولو بالبينة أو بالقرائن 
 (1951 )

 . 

                                                                                                                                                                    

المحكمة له بشهادة الشهود والقرائن علي صورية عقد البيع الصادر من سلفه إلي المشتري األول قبل البيع الصادر منه اليه 

وتعليق األستاذ محمد حامد فهمي بهامش  - 971ص  215رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  11هو ) نقض مدني 

وقضت بأن المشتري يعتبر من الغير في أحكام الصورية بالنسبة  ، ( ولكنها رجعت بعد ذلك عن هذا الخطأ 975 - 997ص 

 ، فإذا أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشتري اآلخر علي القرائن وحدها ، لمشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه في الملكية

انظر  -(  11ص  5رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599أكتوبر سنة  11ي فإنه ال يكون قد خالف قواعد اإلثبات ) نقض مدن

مايو سنة  29 - 19ص  19م  2521ديسمبر سنة  21 - 991ص  12م  2595أبريل سنة  29أيضا : استئناف مختلط 

  .  517ص  99م  2527يونية سنة  5 - 915ص  19م  2529

فقضت بأنه ال يجوز  . في عقد بيع صوري طلب األخذ فيه بالشفعة  ، خطأ ، واعتبرت محكمة االستئناف المختلطة الشفيع من الغير

االحتجاج علي الشفيع بورقة ضد مؤداها أن البيع لم يقع إال لضمان دين للمشتري علي البائع وأنه يفسخ بمجرد وفاء هذا 

 . الكالم في دعوي الصورية ( وسنعود إلي هذه المسألة عند  191ص  25م  2591مارس سنة  11الدين ) استئناف مختلط 

" ونصه كاآلتي :  ، 599( يتضمن نصا لو بقي ألصبح اآلن البند ) جـ ( في المادة  952( كان المشروع التمهيدي ) م  1951) 

وقد  . " ) جـ ( إذا طعن في العقد بأن له سببا غير مشروع  .  . يجوز أيضا اإلثبات بالبين فيما كان يجب إثباته بالكتابة  

وهو  ، أما االستثناء الثالث فقد نص عليه المشروع الفرنسي اإليطالي" ورد في شأنه في المذكرة اإليضاحية ما يأتي : 

وإزاء ذلك قد يكون  . ومن المعلوم أن الغش يجوز إثباته علي وجه الدوام بالبينة  ، يفترض توافر ضرب من ضروب الغش

في السبب غير المشروع  251وفي لجنة المراجعة نقل هذا البند إلي المادة  . " لنظر إفراد هذا االستثناء بحكم خاص محال ل

فيقابل العبارة  ، ( fraude a la loiوكان يقصد به إباحة اإلثبات بالبينة وبالقرائن إذا كان هناك احتيال علي القانون ) 

ما  ، لقرائن إال في األحوال التي يجوز فيها اإلثبات بالبينةمن التقنين الفرنسي التي لم تبح اإلثبات با 2999األخيرة من المادة 

وقد استبقي  . وقد مرت اإلشارة إلي هذا النص وإلي ما وجه إليه من انتقاد  ، لم يكن العقد مطعونا فيه بسبب الغش أو التدليس

علي استثناء الطعن بعدم  155دة ونص أيضا في الما ، منه 999المشروع الفرنسي اإليطالي مقابال للنص الفرنسي في المادة 

فيجوز دائما اإلثبات بالبينة وبالقرائن إذا  ، والذي يعنينا هنا هو تقرير الحكم في ذاته . مشروعية من وجوب اإلثبات بالكتابة 

الدليل وقد وضع المشروع الفرنسي اإليطالي هذا الحكم في مكان االستثناء من قاعدة وجوب  . كان هناك احتيال علي القانون 

وهو االستثناء الثالث ويأتي بعد االستثناء الخاص بمبدأ الثبوت بالكتابة واالستثناء الخاص بالمانع من  ، الكتابي بشقيها

وساير المشروع الفرنسي اإليطالي في ذلك المشروع التمهيدي للتقنين المصري . الحصول علي الكتابة أو من تقديمها 

وفي رأينا أن جعل هذا الحكم استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي  . ي عن هذه المسايرة ثم عدل المشروع النهائ ، الجديد

وذلك ان المحل  . ألن الحكم إنما يرد في الكثرة الغالبة من األحوال استثناء من الشق الثاني وحده  . بشقيها محل للنظر 

فيطعن هذا في التصرف بأن فيه احتياال  ، ي صادر منهالغالب لتطبيقه هو أن يواجه الخصم خصمه بدليل علي تصرف قانون

فهو في حل من أن  ، فإن كان الدليل الذي ووجه به دليال غير مكتوب . علي القانون ويريد إثبات هذا االحتيال بجميع الطرق 

ففي هذه  ،  مكتوباأما إذا كان الدليل الذي ووجه به دليال . يعارضه بدليل غير مكتوب دون حاجة إلي التذرع بهذا الحكم 

يحتاج الخصم إلي هذا الحكم ليتمكن من  -حيث تقضي القاعدة بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة  -الحالة وحدها 

أن  ، من الناحية العملية ، ومن أجل ذلك آثرنا . إثبات االحتيال علي القانون بالبينة وبالقرائن معارضا بذلك دليال مكتوبا 

علي أن نعالجها بإيجاز من  ، نعالج هذه المسألة في صدد القاعدة التي تقضي بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة

وإال فهي قاعدة شاملة تتناول جميع نواحي القانون ) قارن األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات  ، ناحية اإلثبات فحسب

 . (  121بد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص األستاذ ع - 592ص  - 551ص 

( وهناك رأي يذهب إلي أن االحتيال علي القانون كالتدليس واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ) بالنيول وريبير  1951)  

 - 119و ص  111ص  295ديكوتيني في القرائن في القانون الخاص فقرة  - 1وهامش رقم  1211فقرة  1وبوالنجيه 

فقرة  1ولكن قارن كوالن وكابيتان وموانديير  - 171ص  - 172ص  121ستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات فقرة األ

( ويبدو أن هناك فرقا بين أعمال التدليس واالحتيال  2هامش رقم  551األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات ص  - 117
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 الفهرس العام

ولما كان االحتيال علي القانون ليس إال تواطؤاً ما بين المتعاقدين علي مخالفة قاعدة قانونية تعتبر من النظام العام وإخفاء هذه 

. فيكون هناك  حتيال مظهر الصورية، فقد وضح من ذلك أن من الطبيعي أن يتخذ هذا اال المخالفة تحت ستار تصرف مشروع

، يستره تصرف مشروع هو التصرف الظاهر الذي يقع الطعن  تصرف غير مشروع هو التصرف الحقيقي الذي وقع االتفاق عليه

، وإال كان من حقه أن يثبت الصورية  ليس هو الغير -أي التصرف الصوري  -. والجديد هنا أن الطاعن في التصرف الظاهر  فيه

، ويريد أن يثبت صورية العقد  . ولكن الطاعن هو المتعاقد نفسه الطرق دون حاجة إلي التذرع باالحتيال علي القانون بجميع

، لوال أنه يتذرع بأن هناك احتياال علي  إثبات ما يخالف الكتابة إال بالكتابة، وكان األصل أال يستطيع  المكتوب بالبينة وبالقرائن

القانون 
 (1957 )

 . 

في التقنين المدني نص علي هذا الحكم ولم يرد 
 (1955 )

، وطبقه في  . غير أن القضاء أجمع علي األخذ به في اضطراد مستقر 

 . حاالت كثيرة

، ويكتب المتعاقدات أنه قرض فيجوز للمدين في هذه الحالة أن يثبت ما يخالف المكتوب  من ذلك أن يكون سبب الدين قماراً 

أن السبب الحقيقي للدين هو القمار ال القرض ، ليدل علي  بالبينة وبالقرائن
 (1599 )

 . 

 -وهو يخالف المكتوب  -، فيجوز للمدين أن يثبت الربا الفاحش  ، ويكتب المتعاقدان سببا غير ذلك ومن ذلك أن يخفي العقد ربا فاحشا

بالبينة وبالقرائن 
 (1592 )

 . 

                                                                                                                                                                    

د المتعاقدين وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق أما االحتيال علي القانون فأعمال التدليس الواقعة علي أح . علي القانون 

علي مخالفة قاعدة قانونية من النظام العام ثم إخفاء هذه المخالفة تحت  ، وتوافق ما بين إرادتيهما ، فتواطؤ ما بين المتعاقدين

كان الواجب في األصل  -بالمحل أو بالسبب  يتعلق –ستار تصرف مشروع فهو إذن عنصر من عناصر التصرف القانوني 

فوجب تيسير كشفه كما  ، لوال أن فيه خروجا علي النظام العام ، أن يثبت بنفس الطريقة التي يثبت بها التصرف القانوني

  . قدمنا 

بجميع الطرق في  ، ولو زاد علي النصاب ، ( ومن المفيد في هذه المناسبة أن نشير إلي أنه يجوز إثبات التصرف القانوني 1957) 

إذا كان من يريد إثبات التصرف هو  - 2ويكون ذلك :  . حالتين : ) أوال ( عندما يكون التصرف القانوني معتبراً واقعة مادية 

إذا كان العقد صوريا ويريد  - 1 . كالشفيع يريد إثبات البيع الذي يأخذ فيه بالشفعة فيجوز له إثباته بجميع الطرق  ، من الغير

في تبرير إباحة جميع  ، ويالحظ أننا ال نحتاج هنا إلي القول . فيجوز له إثباتها بجميع الطرق  ، ير إثبات هذه الصوريةالغ

إذ أن المانع من الحصول علي الكتابة يجب أن يكون  -أن الغير كان ال يستطيع الحصول علي الكتابة  ، الطرق في اإلثبات

القانوني يعتبر واقعة مادية بالنسبة إلي من  بل يكفي أن نقول ان التصرف  -ري مانعا قد قام في حالة بالذات كما سن

 ، أي بالنسبة إلي الشفيع في الصورة األولي وبالنسبة إلي الغير في الصورية في الصورة الثانية ، يريد إثباته بجميع الطرق

مع أن العقد بالنسبة  ، ) ثانيا ( عندما يكون التصرف القانوني قد داخله احتيال بجميع الطرق . وقد تقدمت اإلشارة إلي ذلك 

( وهذه هي الحالة  fraude a la loiولكنه يتذرع بأن هناك احتياال علي القانون )  ، إليه يعتبر تصرفا قانونيا ال واقعة مادية

 . موضع آخر وسنعود إلي هذه المسألة في  . التي نحن اآلن بصددها 

من  195ويشير األستاذ مع ذلك إلي نص المادة  - 557ص  159( انظر األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  1955) 

ولو أن يثبت ما أداه  ، ولمن خسر أن يسترد ما دفعه ، وهي تقرر بطالن كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان ، التقنين المدني

  . بجميع الطرق 

 2525يناير سنة  11 - 295ص  25م  2591فبراير سنة  29 - 255ص  5م  2751فبراير سنة  19اف مختلط ( استئن 1599) 

 .  291ص  92م 

وإنما هي تثبت بالقرائن في  ، أن الصورية التدليسيه ال يقتضي لتحقيقها وجود ثبوت بالكتابة ، بوجه عام ، وقد قضت محكمة النقض

رقم  27المحاماة  2591نوفمبر سنة  27كان طرفا في العقد أم لم يكن ) نقض مدني سواء أ ، حق كل من مسه هذا التدليس

ومحكمة  - 575ص  2917فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 111وانظر أيضا الموجز للمؤلف فقرة  - 599ص  197

 . (  991 - 2 – 2599جازيت دي باليه  2599مارس سنة  1النقض الفرنسية 

وقد قضت  . والقضاء مضطرد في هذا المعني  - 959ص  251رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  19( نقض مدني  1592) 

وكان الغرض من تحريرهما هو إخفاء قرض  ، محكمة استئناف مصر بأنه إذا ثبت أن عقدين حررا في صورتي عقد بيع

ألن جعل عملية تشتمل علي ربا  ، هما بالبينةفال محل للقول بأنه ال يجوز الطعن في العقدين وال إثبات ما يخالف ، بربا فاحش

 2599مارس سنة  21ويجوز إثباتها بالبينة حتي فيما بين المتعاقدين )  ، فاحش في صورة عقد بيع فيه مخالفة للنظام العام

وقضت أيضا بأن دعاوي الربا الفاحش ليست من الدعاوي التي يلزمها الدليل الكتابي  . (  915ص  92المجموعة الرسمية 

مارس سنة  92بل تكفي فيها القرائن كما أنها ليست مقيدة بنصاب معين لقبول التحقيق فيها أو عدم قبوله )  . علي قيامها 

جاز أن  ، ا الفاحش مخالفا للنظام العاموقضت محكمة طنطا أنه لما كان الرب . (  19ص  99المجموعة الرسمية  2592

ولو كان هذا اإلثبات مؤديا إلي ما يخالف  ، يثبت بكافة الطرق ان مبالغ متفقا عليها في عقد إيجار هي في الحقيقة ربا فاحش
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 الفهرس العام

، وأنه قصد به  وقضت محكمة النقض بأن الوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية

، فال علي  ، يجوز له إثبات هذا االحتيال بأي طريق من الطرق القانونية االحتيال علي قواعد اإلرث المقررة شرعاً إضراراً بحقه فيه

الة الدعوي إلي التحقيق لتمكين الطاعنين في التصرف من إثبات حقيقة الواقع فيه بشهادة الشهود المحكمة فيما تقضي به من إح
 (1591 

)
 . 

كذلك يجوز إثبات ما يخالف الكتابة بالبينة وبالقرائن إذا كان السبب الحقيقي الذي تخفيه الكتابة هو صدور العقد أثناء الحجر 

علي المدين 
 (1599 ) ،

ة بين المدين والدائن أو قيام عالقة غير شرعي 
 (1595 )

، أو تخفيض ثمن المبيع هربا من بعض رسوم التسجيل  
 (

1599 )
الخمسة األفدنة . أو التحايل علي إخفاء الرهن في صورة البيع هربا من قانون  

 (1591 )
، أو هربا من ضرورة اتخاذ إجراءات  

التنفيذ 
 (1591 )

، أو تمييز بعض الورثة علي بعض آخر  
 (1597 )

، أو غير ذلك من األسباب غير المشروعة المخالفة للنظام العام  
 (

1595 )
 . 

، حتي يمكن الترخيص بعد  علي أنه يجب أن يعزز اإلدعاء بوجود تحايل علي القانون قيام قرائن قوية تجعل وقوعه محتمال

ذلك في إثبات هذا التحايل بالبينة وبالقرائن علي وجه حاسم 
 (1529 )

 . 

 ة هذه المسألة بمالحظتين :وننتهي من معالج

المالحظة األولي أنه ال يكفي للترخيص في إثبات ما يخالف الكتابة بالبينة وبالقرائن أن يدعي المتعاقد صورية العقد أيا كان سبب هذه 

متعاقد أن يثبت . أما إذا كان السبب مشروعا فال يجوز لل ، بل يجب أن يكون هذا السبب غير مشروع لمخالفته للنظام العام الصورية

صورية العقد المكتوب إال بالكتابة 
 (1522 )

 . ، وقد تقدمت اإلشارة إلي ذلك 

وإن كانت تطبيقاته في الكثرة  –اإلثبات بالبينة وبالقرائن لوجود تحايل علي القانون  -والمالحظة الثانية أن الحكم الذي نحن بصدده 

، إال أن ذلك ال يمنع من ورود  ، وقد عالجناه في هذا المكان لهذا السبب ف الكتابةالغالبة منها ترد كما رأينا في نطاق إثبات ما يخال

.  ، فيكون استثناء واردا علي الشق األول من قاعدة وجوب الدليل الكتابي تطبيقات له في نطاق إثبات وجود التصرف القانوني نفسه

وهو تصرف قانوني  -، جاز له أن يثبت الوفاء  استرداد ما وفي به، وأراد  ، فمن وفي بدين غير مشروع ويقع ذلك عند إثبات الوفاء

، لوجود تحايل علي القانون  ، ولو زادت قيمته علي عشرة جنيهات بالبينة وبالقرائن -
 (1521 )

 . 

                                                                                                                                                                    

   . (  192ص  27الحقوق  2599فبراير سنة  11مضمون العقد أو متناوال مبلغا تزيد قيمته علي األلف قرش ) 

انظر أيضا حكما آخر في هذا المعني  - 555ص  215رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  22( نقض مدني  1591) 

  .  151ص  51رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15لمحكمة النقض في دائرتها المدنية في 

  .  2951ص  511رقم  17المحاماة  2551يناير سنة  17( محكمة استئناف اإلسكندرية  1599) 

 .  15ص  15رقم  29المحاماة  2591يناير سنة  19( محكمة استئناف مصر  1595) 

  .  959مكرر ص  525فقرة  2( األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات  1599) 

  .  925ص  59م  2592مارس سنة  12( استئناف مختلط  1591) 

  .  592ص  151( األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  1591) 

  .  529ص  997رقم  9المحاماة  2511ديسمبر سنة  25( استئناف أهلي  1597) 

استئناف  -) االتفاق علي أن شخصا ال يزايد علي اآلخر (  299ص  91م  2519ديسمبر سنة  19( استئناف مختلط  1595) 

في نظير التدخل في  ) اشتراط مقابل مبالغ فيه من المدين المنزوعة ملكيته 115ص  59م  2592مارس سنة  29مختلط 

 -) الحصول علي اعتراف بالزوجية (  521ص  195رقم  5المحاماة  2517مايو سنة  11الزقازيق الكلية  -المزايدة ( 

) إخفاء معاملة تجارية تحت صورة وديعة مكان اتخاذ  71ص  55رقم  7المحاماة  2511يونية سنة  25جرجا الجزئية 

  . اإلجراءات الجنائية ( 

 - 211ص  25المجموعة الرسمية  2529أبريل سنة  1 - 211ص  9االستقالل  2595مايو سنة  21استئناف أهلي (  1529) 

 1الشرائع  2529يناير سنة  11 - 51ص  1الشرائع  2525أكتوبر سنة  19 - 251ص  2الشرائع  2525مارس سنة  15

ص  29م  2592مارس سنة  1ختلط استئناف م - 225ص  27المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  15 - 215ص 

  .  125ص  27م  2591أبريل سنة  19 - 251

أما  ، ( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه ال يجوز إثباته الصورية بالقرائن إال إذا كان العقد يخفي سببا غير مشروع 1522) 

والوصرية المدعي بها يجب  ، اإلدعاء بأن عقد البيع حرر لتكملة النصاب المقرر للعمدية أو للمشيخة فليس من هذا القبيل

وانظر أيضا حكم محكمة النقض ) دائرة  -(  219ص  5رقم  91المجموعة الرسمية  2592مايو سنة  12إثباتها بالكتابة ) 

( وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليه  259ص  97رقم  1جموعة أحكام النقض ) م 2599ديسمبر سنة  12مدنية ( في 

ويقضي بعدم جواز إثبات الصورية بالبينة أو بالقرائن إذا كان سببها هو إعطاء الشخص مظاهر الثراء ليتيسر زواجه بأحدي 

  . العقيالت 

وله أن  ، ترداد من خسر في المقامرة ما أداه للكاسبمن التقنين المدني من جواز اس 195( مثل ذلك ما قضت به المادة  1521)  
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 االستثناءات - المبحث الثاني

 نوعان من االستثناءات : - 215

، وحتي لو كان  ، حتي لو زادت قيمة االلتزام علي عشرة جنيهات لبينة وبالقرائنقدمنا أن هناك أحواال استثنائية يجوز فيها اإلثبات با 

وهذه  . . فتكون هذه األحوال إذن استثناء من قاعدة وجوب الدليل الكتابي بشقيها المراد إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها

 ، كما أسلفنا القو نوعان : االستثناءات

، وهذا  يه دليل كتابي غير كامل يجعل وجود التصرف القانوني المدعي به قريب االحتمال) النوع األول ( أحوال يقوم ف

 . ( commencement de prevue par ecritالدليل الكتابي غير الكامل يسمي مبدأ الثبوت بالكتابة ) 

هذا الدليل بعد الحصول عليه لفقده  ، وإما من تقديم ، إما من الحصول علي دليل كتابي ) والنوع الثاني ( أحوال يقوم فيها مانع

بسبب أجنبي 
 (1529 )

 . 

مبدأ الثبوت بالكتابة  - المطلب األول
 (2414 )

 

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 412النصوص القانونية : تنص المادة  - 216

 . يجوز اإلثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة " - 2" 

، تعتبر مبدأ  ، ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب االحتمال وكل كتابة تصدر من الخصم - 1"  

ثبوت بالكتابة 
 (1529 )

 . 

 171/  121ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (1521 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ومثل ذلك أيضا ما قضت به دائرة النقض من أنه يجوز بوجه عام إثبات ما داخله الغش بالبينة  . يثبت ما أدي بجميع الطرق 

ذا حصل شخص علي كحالة ما إ ، فيجوز اإلثبات بالبينة فيما يشبه النصب وفيما قام علي الغش ، مهما كانت قيمة االلتزام

 2515مارس سنة  7نقود يزيد مقدارها عما تجوز البينة فيه من امرأة في سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة ) 

  ( 719ص  5المحاماة 

مثل  . ويختار عندئذ التمسك بأيهما  ، فقد يوجدان معا . ( وكل نوع من هذين النوعين من االستثناءات مستقل عن اآلخر  1529) 

 . وفي الوقت ذاته عثر علي مبدأ ثبوت بالكتابة  ، ثم فقده بسبب أجنبي ، أن يكون الخصم قد اجتمع عنده دليل كتابي كاملذلك 

دعواه بالبينة أو بالقرائن دون أن  وإما أن يتقدم إلثبات ، فله إما أن يتمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة ويعززه بالبينة أو بالقرائن

 ، وقد يوجد أحد االستثنائين دون اآلخر . ابة وذلك بعد أن يثبت فقده الدليل الكتابي الكامل بسبب أجنبي يقدم مبدأ الثبوت بالكت

فليس أمامه في هذه  ، فيتمسك به الخصم ويتحقق ذلك في المثل المتقدم إذا ضاع الدليل الكتابي الكامل بإهمال من الخصم

بارتان علي  - 951ص  9مكرر  119فقرة  21نة أو بالقرائن ) أوبري ورو الحالة إال أن يتمسك بمبدأ الثبوت بالكتابة بالبي

 2959فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 1121فقرة  5بودري وبارد  - 9مكرر  2هامش رقم  115فقر  21أوبري ورو 

 . (  2995ص 

وليست دليال أصليا كما هي في حالة إثبات  ، لياهذا ويالحظ أن البينة والقرائن في حالة فقد الدليل الكتابي الكامل تكون دليال بد

وليست دليال أصليا وال  ، وهي في حالة مبدأ الثبوت بالكتابة دليل تكميلي . التصرف الذي ال تزيد قيمته علي عشرة جنيهات 

 . (  579ص  2999فقرة  1وقد تقدمت اإلشارة إلي ذلك ) بالنيول وريبير وجابولد  . دليال بدليا 

( في الفكرة القانونية من مبدأ الثبوت بالكتابة المنصوص عليه  H  . Mazeaud( انظر في هذا الموضوع : هنري مازو )  1525) 

 ، ( في مبدأ الثبوت بالكتابة Manuelمانويل )  - 2512رسالة من ليون سنة  ، من التقنين المدني الفرنسي 2951في المادة 

( في مبدأ الثبوت بالكتابة في موسوعة داللوز في القانون  Roger parrotرو ) روجيه ب – 2591رسالة من جرينوبل سنة 

 . (  Encyclopedie Dakkoz Droit Civil)  151ص  2المدني 

يجوز اإلثبات بالبينة إذا  - 2" من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  959( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1529) 

ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعي به قريب  ، وكل كتابة تصدر من الخصم - 1 . الكتابة وجد مبدأ ثبوت ب

في الفقرة األولي " فيما كان يجب إثباته بالكتابة " وفي لجنة المراجعة أضيفت عبارة : " تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة  ، االحتمال

" ووافق عليها مجلس النواب بعد استبدال كلمة  . شروع النهائي في الم 529وأصبح رقم المادة  ، ليكون المعني أدق

ثم مجلس الشيوخ )  591ووافقت عليها لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  . في الفقرة الثانية منها " العقد " بكلمة " التصرف 

  . (  595ص  - 597و ص  599ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

ومع ذلك فاإلثبات بالبينة أو بقرائن " من التقنين المدني السابق تجري علي الوجه اآلتي :  171/  121( وكانت المادة  1521) 
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، وفي التقنين المدني العراقي المادة  91لسوري المادة ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في قانون البينات ا

 975، وفي التقنين المدني الليبي المادة  151، وفي تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني المادة  559
 (1521 )

ويقابل في التقنين  . 

 2951المدني الفرنسي المادة 
 (1527 )

 . 

 نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة :  - 217

جاز إثبات التصرف  –بالشروط التي سنفصلها  -نص التقنين المدني المصري أنه إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ويتبين من 

، أي أن البينة والقرائن تأتي معززة لدليل كتابي ناقص فتكمله  القانوني بالبينة أو بالقرائن أو بهما معا
 (1525 )

. ومبدأ الثبوت  

                                                                                                                                                                    

األحوال يجوز قبول إذا كان الدين أو التخلص منه صار قريب االحتمال بورقة صادرة من الخصم المطلوب اإلثبات عليه 

رغم االختالف  ، ن التقنين المدني الجديد والتقنين المدني القديم في هذا الموضوعونري من ذلك أال فرق في الحكم ما بي . " 

 . في العبارة 

يجوز اإلثبات بالشهادة في االلتزامات  - 2:  91(نصوص التقنينات المدنية العربية األخري : قانون البينات السوري م  1521) 

ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة  - 1 . ة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة القانونية حتي لو كان المطلوب تزيد قيمته علي مائة لير

تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعي به قريب االحتمال) ويالحظ أن الفقرة األولي من هذا 

أن يقال بدال من ذلك : فيما كان  وكان األولي . حيث تقول : حتي لو كان المطلوب تزيد قيمته علي مائة ليرة  ، النص قاصرة

فيشمل ما إذا كان المطلوب تزيد قيمته  ، حتي يرد االستثناء علي قاعدة وجوب الدليل الكتابي بشقيها ، يجب إثباته بالكتابة

التصرف " كذلك كان األفضل استعمال عبارة  . علي مائة ليرة وما إذا كان المراد إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها 

إذ العبارة األولي أعم من العبارة الثانية وفيما عدا ذلك يتفق نص التقنين  ، "االلتزامات التعاقدية " بدال من عبارة " القانوني 

  . السوري مع نص التقنين المصري ( 

 . ات ويرد عليها نفس االعتراض ، من قانون البينات السوري 91: تطابق نص المادة  559التقنين المدني العراقي م 

أي مخطوطة ولو  ، ( إذا وجدت بداءة بينة خطية 9.  .  .  . : تقبل البينة الشخصية :  151تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني م 

) وهذا النص يتفق في  . يجعل الواقعة المزعومة قابلة للتصديق  ، صادرة عن المدعي عليه أو عمن يمثله ، خالية من التوقيع

 . حكمه مع نص التقنين المصري ( 

 . من التقنين المدني المصري  591: تطابق المادة  975التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

ويستثني من القواعد المتقدم ذكرها ) أي من وجوب الدليل الكتابي في إثبات  - 2:  2951( التقنين المدني الفرنسي م  1527) 

فرنك وفي إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها ( األحوال التي يوجد فيها مبدأ ثبوت  9999تصرف تزيد قيمته علي 

ويقصد بمبدأ الثبوت بالكتابة كل ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الموجه إليه الطلب أو من شخص يمثله هذا  - 1 . بالكتابة 

) هذا ومبدأ الثبوت بالكتابة عرف في القانون  . دعي بها قريبة االحتمال ويكون من شأنها ان تجعل الورقة الم ، الخصم

وانتقل إلي  ، 2111واستقر في نصوص األمر الصادر في سنة  ، الفرنسي القديم عقب صدور أمر موالن عن طريق القضاء

 1بالنيول وريبير وجابولد  - 1979فقرة  5ومنه إلي التقنين المدني الفرنسي علي الوجه الذي نراه : بودري وبادر  ، بوتييه

 . (  2111فقرة  5بيدان وبرو  - 2992فقرة 

Art  . 1347 : Les regles ci - dessus recoivent exception lorsqu il existe un commencement de prevue 

par ecrit  . On appelle ainsi tout acte par ecrit qui est emane de celui contre lequel la demande 

est formee ou de celui qu il represente et qui rend vraisemblable le fait allegue  .   

فيمكن أن يضفي عليها من الثقة ما يعوزها لو لم تستند إلي  ، ( ذلك أن البينة والقرائن تستند في هذه الحالة إلي ورقة مكتوبة 1525) 

وقد قدمنا أن البينة والقرائن تعتبر في هذه الحالة دليال تكميليا  . (  2992فقرة  1جابولد الورقة المكتوبة ) بالنيول وريبير و

 259ص  91م  2555مايو سنة  5ولكنها دليل ضروري وبغيره يكون اإلثبات ناقصا ) استئناف مختلط  ، ال دليال أصليا

 . ال البينة وال القرائن  ، هي اليمين المتممة وسنري أنه يجوز أن يكون الدليل التكميلي لمبدأ الثبوت بالكتابة . ( 

وينبغي التنويه بما لتعيين السمة الخاصة التي يمتاز " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعني ما يأتي : 

 ، ذلك أنه يجعل اإلثبات بالبينة جائزا إذا جاوزت القيمة مبلغ عشرة جنيهات من ناحية ، بها هذا االستثناء من بالغ األهمية

فمتي وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن  . ويجعله جائزاً كذلك لنقص الثابت كتابة وإقامة الدليل علي اإلضافة إليه من ناحية أخري 

كمل ما يعتور الدليل المستخلص من هذا المبدأ من نقص فهي بهذا الوصف ت ، االلتزام المدعي به جاز اإلثبات بالبينة

 . وينهض لتوجيه هذا الحكم ما هو ملحوظ من أن مبدأ الثبوت بالكتابة يجعل الواقعة المدعي بها قريبة االحتمال  . وقصور 

كون في هذه الحالة إال دليال ثم إن البينة ال ت . ويعتبر هذا الوجه ضماناً كافيا للحد من األخطار التي تكتنف اإلثبات بالبينة 

هذا ويفسر عادة مبدأ الثبوت بالكتابة في كثير من التوسع  -(  591ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " مكمال أو متمما 
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( تصرف  2. فيكون دليال كامال علي : )  يكون دليال كامال في كل ما كان يجب إثباته بالكتابة،  ، معززاً بالبينة أو بالقرائن بالكتابة

( تصرف قانوني اشترط القانون بنص خاص أن  9( ما يخالف الكتابة أو يجاوزها )  1قانوني تزيد قيمته علي عشرة جنيهات ) 

،  ، إذ هو ال يحل محل الشكل يال علي تصرف شكلي كالهبة والرهن الرسمي. ولكنه ال يصلح دل يكون إثباته بالكتابة كالصلح والكفالة

فإن الشكل ذاته ركن في التصرف 
 (1519 )

 . 
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. )  ( أن تكون هناك ورقة مكتوبة 2، أن تتوافر أركان ثالثة : )  ، وفقا للنص الذي قدمناه وحتي يكون هناك مبدأ ثبوت بالكتابة يجب

( وأن يكون من شأن هذه الورقة أن تجعل  9. )  ( وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي يحتج بها علية أو ممن يمثله 1

ي قريب االحتمال وجود التصرف القانون
 (1512 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ال وما كانت لتقبل لو ، فتقبل البينة والقرائن في مواضع تقضي العدالة بقبولها فيها . حتي تنكسر حدة التنظيم القانوني لإلثبات 

وهي  ، فهذه الفكرة إذن تتدارك كثيراً مما تفوته الصرامة التي تنطوي عليها دقة تنظيم اإلثبات . فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة 

  . (  2111فقرة  5صمام األمان الذي يكفل لقواعد اإلثبات أن تسري في رفق ويسر ) بيدان وبرو 

أما فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذا " لتمهيدي في هذه المسألة ما يأتي : للمشروع ا  ( ومع ذلك تقول المذكرة اإليضاحية 1519) 

النص فليس شك في أنه ال يسري حيث تكون الكتابة شرطا من شروط صحة االلتزام يترتب البطالن علي تخلفه ولو كانت 

ضاع الشكلية ال تكون في هذه ذلك أن الكتابة أو األو . كما هو الشأن في المحررات الرسمية  ، القيمة أقل من عشرة جنيهات

علي أن الخالف قد أثير في الفقه  . بل تعتبر ركنا أو شرطا من شروط الصحة الموضوعية  ، الحالة مجرد دليل فحسب

والسيما بالنسبة لإليجار ) وكان التقني  ، بصدد االلتزامات التي يشترط فيها القانون الكتابة دون أن ينص علي البطالن

ولكن ال يمكن إثباته إال  ، والرأي أن االلتزام يترتب صحيحا في هذه الحالة . يشترط في إثباته الكتابة ( المدني السابق 

فليس يجوز العود إليها من طريق غير مباشر بااللتجاء إلي مبدأ  ، ألن البينة قد استبعدت صراحة بالنص ، باإلقرار أو اليمين

من التقنين المدني السابق  551/  919هذا وكانت المادة  . (  591ص  9يرية ) مجموعة األعمال التحض" الثبوت بالكتابة 

عقد اإليجار الحاصل بغير كتابة ال يجوز إثباته إال بإقرار المدعي عليه أو امتناعه عن اليمين إذا لم يبدأ في " تنص علي أن 

وكان القضاء في ظل التقنين السابق ) قبل أن يخضع التقنين الجديد عقد اإليجار لقواعد اإلثبات  . " تنفيذ العقد المذكور 

وقد دافع الفقيهان أوبري  . العامة ( يقضي بأنه ال يجوز إثبات عقد اإليجار بمبدأ ثبوت بالكتابة ولو عززته البينة والقرائن 

الفرنسي بمبدأ ثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن ) أوبري ورو ورو باسهاب عن جواز إثبات عقد اإليجار في القانون 

بالنيول وريبير وجابولد  – 1121فقرة  5وانظر أيضا في هذا المعني بودري وبارد  - 9هامش رقم  9مكرر  119فقرة  21

 . (  2999ص  2959فقرة  1

فقد قضت بأن عقد شركة التضامن ليس من  . ويبدو أن محكمة النقض في مصر تظاهر هذا الرأي فيما يتعلق بعقد شركة التضامن 

إذ أن المادة  ، بل حكمه حكم سائر التعهدات التي يشترط فيها اإلثبات بالكتابة ، العقود الشكلية حتي يبطل إذا لم تحرر به كتابة

كما نصت  ، تنص علي وجوب الكتابة إال طبيان نوع الدليل الذي يقبل في إثبات شركة التضامنمن قانون التجارة لم  51

ولما كان مبدأ الثبوت بالكتابة يقوم  . مدني علي وجوب اإلثبات بالكتابة إذا زادت قيمة المتعهد علي ألف قرش  129المادة 

ألن القاعدة في المواد  ، فمن باب أولي في مسألة تجارية ، والقرائن في التعهدات المدنية مقام اإلثبات بالكتابة إذا أيدته الشهود

رقم  11المحاماة  2555أبريل سنة  17المذكورة ) نقض مدني  229التجارية أنه يجوز اإلثبات بغير الكتابة طبقا للمادة 

غير الكتابة ليس من شأنها أن واألولوية التي تشير إليها محكمة النقض للمسائل التجارية في اإلثبات ب . (  715ص  151

تمنع قيام مبدأ الثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن مقام الدليل الكتابي الكامل في التصرفات التجارية والتصرفات المدنية 

 . علي السواء 

ن مبدأ الثبوت بالكتابة ( وتقول األساتذة بالنيول وريبير وجابولد أن القضاء الفرنسي يتوسع في تفسير الركن األول م 1512) 

ويستبقي لقاضي  ، ( origineويضيق من تفسير الركن الثاني المتعلق بمصدره )  ، (  substanceالمتعلق بمادته ) 

ص  2992فقرة  1) بالنيول وريبير وجابولد  . (  pertinenceالموضوع سلطانه في تقدير الركن الثالث المتعلق بداللته ) 

571  ) . 
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، ولو كانت ثابتة بالبينة أو  ، إيجابية كانت أو سلبية . أما مجرد األعمال المادية : ال بد لتوافر الركن األول من وجود ورقة مكتوبة

، وثبت  ، إذا انطوي علي أعمال مادية محضة كبناء منزل أو نقل بضاعة ذلك أن تنفيذ االلتزام . ويترتب علي ، فال تكفي بالقرائن

.  ، فإنه ال يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة بغير الكتابة كما هو الشأن في هذه األعمال إذ تثبت عادة بالبينة أو بالقرائن أو بالمعاينة

هذا التنفيذ وهو تصرف قانوني ، فال بد من إثبات  صرف قانوني كالوفاء بمبلغ من النقودأما إذا كان تنفيذ االلتزام ينطوي علي ت

سواء كانت دليال كتابيا كامال علي التنفيذ أو لم تكن إال مبدأ ثبوت  –بورقة مكتوبة إذا زادت القيمة علي عشرة جنيهات وهذه الورقة 

. فإذا كان الوفاء منصبا علي مبلغ ال يزيد علي  لنسبة إلي إثبات وجود االلتزامتكون في الوقت ذاته مبدأ ثبوت بالكتابة با -بالكتابة 

، ولكننا في هذه نكون في غير حاجة إلي مبدأ ثبوت  ، فإثبات الوفاء يجوز بالبينة وبالقرائن عشرة جنيهات وكان هذا هو كل الدين

 . وبالقرائن ، إذ يجوز إثباته هو أيضا بالبينة بالكتابة إلثبات االلتزام ذاته

ال  –، فعند ذلك تكون هذه الورقة المكتوبة  وقد يكون مبدأ الثبوت بالكتابة أعماال مادية تسجل بعد ذلك في ورقة مكتوبة

هي مبدأ الثبوت بالكتابة  -األعمال المادية 
 (1511 )

 . 

 الشروع في الوفاء  - 211

منه علي أن " الشروع في الوفاء يصح أن يكون عند االقتضاء  171/  112وقد كان التقنين المدني السابق ينص في المادة  

، إذ يتميز في  ، وقد كانت هناك فائدة في استبقائه . ولم يستبق التقنين الجديد هذا النص سببا للقاضي في أن يأذن باإلثبات بالبينة "

. وكان في  ، فيثبت بغير ورقة مكتوبة . ذلك أن الشروع في الوفاء قد يكون عمال ماديا محضا بوت بالكتابةبعض صوره عن مبدأ الث

. أما بعد أن  ، يصلح سببا للقاضي في أن يأذن في اإلثبات بالبينة من التقنين المدني السابق 171/  112، وفقا لنص المادة  هذه الحالة

، فلم يعد الشروع في الوفاء يصلح في هذه الحالة أن يكون مبدأ بالكتابة يجيز اإلثبات  هذا النص أغفل التقنين المدني الجديد إيراد

بالبينة 
 (1519 )

 . 

، فإن كان المبلغ الموفي به أكثر من عشرة جنيهات  وإذا كان الشروع في الوفاء تصرفا قانونيا كالوفاء بمبلغ من النقود أو دفع الفوائد

، دون حاجة إلي استبقاء  . وعندئذ تصلح هذه الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات االلتزام ذاته من ورقة مكتوبةفال بد في إثبات الوفاء 

، فيمكن إثبات الوفاء وحده  . أما إذا كان المبلغ الموفي به ال يزيد علي عشرة جنيهات من التقنين السابق 171/  112نص المادة 

، إلثبات  ، كما قدمنا . ولكن إثبات الوفاء بالبينة أو بالقرائن في هذه الحالة ال يمكن التذرع به بالبينة أو القرائن دون ورقة مكتوبة

، بل يجب للوصول إلي إثبات االلتزام أن يكون الوفاء  ، حتي في عهد التقنين السابق االلتزام ذاته إذا كان يزيد علي عشرة جنيهات

/  112لورقة مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات االلتزام ذاته دون حاجة إلي استبقاء نص المادة . وهنا أيضا تصلح هذه ا ثابتا بورقة مكتوبة

171 
 (1515 )

 . 

                                                 

إذا ثبت وجودها وكذلك مشتمالتها عن طريق اإلقرار أو  ، بلغ األمر حد االستغناء عن إبراز الورقة المكتوبة ذاتها ( بل قد 1511) 

 - 575ص  2991فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 1979فقرة  5ال عن طرق البينة أو القرائن ) بودري وبارد  ، اليمين

ويجب أن يذكر اإلقرار ما هي الورقة  591ص  119األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  - 759فقرة  9دي باج 

 .  971ص  215رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  11المكتوبة وما الذي تشتمل عليه من بيانات ) نقض مدني 

وهي دليل يمكن  ، بل هي ليست إال مجرد دليل عليه ، ويتبين من ذلك أن الورقة لم تعد هي ذاتها مبدأ الثبوت بالكتابة

 991 ص 2115فقرة  5بيدان وبرو  - 575ص  2991فقرة  1االستغناء عنه باإلقرار وباليمين ) بالنيول وريبير وجابولد 

 ) . 

جاز  ، 2555من شهر أكتوبر سنة  29 أنه وقع قبل ، ولو بالبينة أو بالقرائن ، ( فإذا كان الشروع في التنفيذ المادي قد ثبت 1519) 

أن يكون سببا إلثبات االلتزام الذي تزيد قيمته علي عشرة جنيهات بالبينة أو بالقرائن وفقا ألحكام التقنين المدني السابق أما 

ال يجوز قبولها  ، فلم يعد هذا الشروع المادي صالحا إال أن يكون مجرد قرينة قضائية 2555ن شهر أكتوبر سنة م 29منذ 

  . إذا زادت قيمة االلتزام علي عشرة جنيهات أو كان المراد إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها 

 -صرف قانوني ال في حالة الشروع في الوفاء المادي أي في حالة الشروع في الوفاء إذا انطوي علي ت -( وعند ذلك فقط  1515) 

ومن أمثله األوراق التي تعتبر " يصدق ما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد علي الوجه اآلتي : 

التقنين المصري ) السابق ( وقد أفرد لها  ، مبدأ ثبوت بالكتابة المحررات المثبتة لبدء التنفيذ أو للوفاء بالفوائد أو اإليرادات

 ، ولما كان الملحوظ في أحكام هاتين المادتين أنها ليست سوي تطبيق للقاعدة العامة 171 - 171/  911 - 112المادتين 

ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  ، إذ في تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة ما يعني عنها ، لذلك لم تر ضرورة للنص عليها
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، إذا كان يستطاع االستغناء عنها في حالة ما إذا كان الشروع في الوفاء ينطوي علي  171/  112ويخلص من ذلك أن المادة 

حالة ما إذا كان الشروع في الوفاء ينطوي علي عمل مادي ، فقد كانت هناك فائدة في استبقائها في  تصرف قانوني
 (1519 )

 . 
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 . ، أيا كان شكلها وأيا كان الغرض منها : وكل كتابة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة

، ومراسالت موقعة  وسجالت وأوراق منزلية ، ودفاتر تجارية -إذ السند الموقع يكون دليال كتابيا كامال  -فسند غير موقع 

، وتأشيرات علي  ، ومؤرخة وموجهة إلي من يحتج بها أو موجهة إلي الغير ما دام يمكن تقديمها إلي القضاء كانت أو غير موقعة

انون فيها علي ذلك وقد ، هذا إذا لم تكن دليال كامال في الحاالت التي نص الق ، كل هذه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة سند الدين

 . تقدم بيانها

، واإليصاالت  ، ودفاتر الحساب كذلك يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة محاضر الجرد
 (1511 )

،  ، والمخالصات 

،  ، والمذكرات الشخصية ولو كانت مدونة في أوراق منثورة والسندات أو في ظهرهاوالتأشيرات المدونة في هامش األوراق 

، وصور األوراق العرفية كصورة العقد المسجل  الرسمية وصور األوراق
 (1511 )

 . 

، وذلك  ، حتي لو كانت أوراقا في قضية أخري وتصلح األوراق القضائية ونحوها من األوراق أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة

كالبيانات المدونة في أسباب الحكم 
 (1517 )

، وما ورد في محاضر الجلسات ومحاضر التحقيق  
 (1515 )

، واإلقرارات التي تدون في  

                                                                                                                                                                    

591  ) . 

وكان هذا النص  ، 171/  111هو المادة  ، لم يستبقه التقنين المدني الجديد ، كان التقنين المدني السابق يشتمل علي نص آخر وقد

ليس إال شروعا في  ولما كان دفع الفوائد . " دفع الفوائد يكون سببا لجواز إثبات أصل الدين بغير الكتابة " يقضي بأن 

/  111فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يعني عن استبقاء المادة  ، نوني ال عن طريق عمل ماديالوفاء بالدين عن طريق تصرف قا

األستاذ عبد المنعم  199) انظر في هذه المسألة األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  . كما بينا فيما قدمناه  ، 171

 . (  191فرج الصدة ص 

وقد نقل  . منه  2995يورد هذا النص في المادة  2719( وهذا ما جعل التقنين المدني اإليطالي السابق الصادر في سنة  1519) 

واستبقي المشروع الفرنسي اإليطالي نص التقنين اإليطالي  ، 171/  112عنه التقنين المدني المصري السابق نص المادة 

وال يمكن أن يستغني عنه في جميع  ، فإنه يسد فراغا 171/  112قاء نص المادة وكان من الخير استب . منه  999في المادة 

  . (  115صوره بمبدأ الثبوت بالكتابة كما رأينا ) انظر في هذه المسألة األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة 

لبيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز ( وقد قضت محكمة النقض بأن اإليصال المعطي من البائع لمن استرد منه عقد ا 1511) 

ديسمبر سنة  9متي كان قد حصل عليه برضا المودع لديه ) نقض مدني  ، للمشتري أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له

وقضت دائرة النقض الجنائية بأنه إذا أخذ أحد ضباط القرعة قيمة البدل  . (  115ص  17رقم  9مجموعة عمر  2559

فإن هذه الشهادة المزورة تعتبر مبدأ  ، وزور شهادة معافاة باسم المقترع المذكور ، لد أحد المقترعين وبددهاالعسكري من وا

وقضت محكمة  . (  5ص  9رقم  21المجموعة الرسمية  2529يناير سنة  1ثبوت بالكتابة بالنسبة إلي تسلم المبلغ ) 

 12لغ من اآلخر علي ذمة المزايدة يعد مبدأ ثبوت بالكتابة ) استئناف مصر بأن اإليصال المحرر من أحد شخصين بقبض مب

وقضت محكمة جرجا بأنه إذا قدم المدين ورقة تفيد بأنه بعد تاريخ  . (  111ص  195رقم  9المحاماة  2519فبراير سنة 

 11الدين األول )  اعتبرت هذه الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة علي المخالصة من ، استحقاق الدين داين هو الدائن بدين آخر

  . (  979ص  971رقم  7المحاماة  2511فبراير سنة 

وكذلك الشهادة التي تستخرج  . ( وقد تقدم بيان أن الصورة الفوتوغرافية للعقد المسجل تعتبر علي األقل مبدأ ثبوت بالكتابة  1511) 

ة هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر من دفتر التصديقات علي اإلمضاءات واألختام الموقع بها علي المحررات العرفي

ولذلك فإنه يجوز االستناد إليها كمبدأ ثبوت بالكتابة في إثبات هذا العقد  ، وليست صورة للورقة العرفية ، من ملخص للمحرر

إلثبات صورية  ، ولكن محكمة النقض قضت . (  115ص  17رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  9) نقض مدني 

بل اطلعت  ، بأنه إذا كان الحكم لم يعتمد في صورية عقد البيع علي شهادة من واقع دفتر التصديق علي التوقيعات ، العقد

فإنه يكون قد اعتمد علي سند  ، المحكمة علي كتابة مدونة في الدفتر المذكور بها إمضاء للمقر وقع به أمام الكاتب المختص

خلفائه ال علي صورة لمحرر عرفي مجرد من أية قيمة في اإلثبات ) نقض  كتابي صالح لالحتجاج به علي الموقع وعلي

ويبدو أن المحكمة اعتبرت الشهادة التي  . (  57ص  29رقم  2مجوعة أحكام النقض  2555مدني أول ديسمبر سنة 

   . ا دليال كتابيا كامال أما الكتابة المدونة في دفتر التصديقات فاعتبرته ، تستخرج من دفتر التصديقات مبدأ ثبوت بالكتابة

  .  211ص  19م  2597أبريل سنة  5( استئناف مختلط  1517) 

( وقد قضت دائرة النقض الجنائية بأن أقول المتهم في أثناء التحقيق يمكن أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا احتوت علي  1515) 
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 الفهرس العام

مذكرات الخصوم ولو أمضاها الوكالء عنهم 
 (1599 )

، والبيانات التي تقدم لمصلحة الشهر العقاري أو لمصلحة البيد أو للمصالح  

الحكومية األخري وتدون في أوراق رسمية 
 (1592 )

  . 

، كما إذا كانت الورقة الصادرة من الخصم  واحدة ويجوز أن يستخلص مبدأ الثبوت بالكتابة من مجموع أوراق متفرقة ال من ورقة

، التي تجعل وجود التصرف القانوني قريب  ، دون األوراق األخري تشير إلي ورقة أو أوراق أخري غير صادرة منه ولكنها هي

االحتمال 
 (1591 )

 . 
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.  ، تكون له قيمة الورقة العرفية كما سبق القول وقعا من ذي الشأنوكان م -أيا كان سبب بطالنه  -: والسند الرسمي إذا كان باطال 

 . فمن باب أولي يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا لم يكن صالحا ألن يكون دليال كتابيا كامال

بة أو عدم ، وكان عدم التوقيع راجعا إلي جهل ذي الشأن الكتا أما إذا كان السند الرسمي الباطل غير موقع من ذوي الشأن

، فإنه يصلح كذلك أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة  استطاعته إياها أو رفضه للتوقيع
 (1599 )

، إذا  . وقد رأينا أن الورقة الرسمية الباطلة 

 ، ولكنها ، حتي لو كان الموثق قد ذكر فيها عجز المدين عن التوقيع ، ال تكون لها قيمة الورقة العرفية كانت غير موقعة من المدين

، ال لجهل بالكتابة أو  . أما إذا كان السند الرسمي الباطل غير موقع عليه ، كما قدمنا أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة في هذه الحالة تصلح

، وال يصلح كذلك أن يكون  ، وال تكون له قيمة الورقة العرفية ، فإنه يكون مجرد مشروع لم يتم عدم استطاعة لها أو رفض للتوقيع

، فال تكون له قيمة  . وإذا كان السند الرسمي الباطل صادراً من عدة مدينين متضامنين ولم يوقعه إال بعض هؤالء ت بالكتابةمبدأ ثبو

، وال بالنسبة إلي من وقع ألنه  ، ال بالنسبة إلي من لم يوقع لعدم التوقيع ، وكذلك ال يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة الورقة العرفية

كمدين متضامن مع آخرين فلو صلحت مستنداً ضده لفقده حق الرجوع علي من لم يوقع من هؤالء المدينين لم يوقع إال 
 (1595 )

 . 

، يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوبا بخط المدين أو كان  ، إذا كان باطال لعدم التوقيع عليه والسند العرافي

صادراً منه أو ممن يمثله 
 (1599 )

، يصلح أن يكون  ، دون ذكر لمقدار الدين سند العرفي الموقع عليه أو الصادر من المدين. وكذلك ال 

، وال يعد هذا إثباتا لما يجاوز الكتابة ألن الكتابة هنا ليست دليال كتابيا  ، فيجوز إثبات الدين بالبينة أو بالقرائن مبدأ ثبوت بالكتابة

 . كامال بل مبدأ ثبوت بالكتابة
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، صالحا ألن يكون مبدأ ثبوت  ، أي مجرد إغفال ذكر بيان في ورقة مكتوبة : وفي بعض الحاالت قد يكون مجرد بيان سلبي

، يصلح أن  ومرتبطا بورقة متعلقة بالدين،  ، إذا كان ذا داللة علي الوفاء . وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأن السكوت بالكتابة

                                                                                                                                                                    

 2525نوفمبر سنة  29ولم تكن هذه األقوال ظاهرة بحيث تكون اعترافا صريحا )  ، تناقض أو تباين يدل علي سوء نية

اإلسكندرية  - 11ص  2رقم  99المجموعة الرسمية  2592أبريل سنة  1استئناف مصر  - 17رقم  12المجموعة الرسمية 

المحضر الذي يحررهوقضت محكمة استئناف مصر أيضا بأن  -(  299رقم  5المجموعة الرسمية  2597فبراير سنة  21

قمص بدار البطريركية بأن زوجة المورث اشترت من مال زوجها المنزل موضوع النزاع رغم إنكارها بصمتها علي هذا  

 . (  571ص  991رقم  5المحاماة  2515أبريل سنة  11المحضر يعد مبدأ ثبوت بالكتابة ) 

  .  21ص  29رقم  1المحاماة  2519نوفمبر سنة  7( استئناف مصر  1599) 

فلفظ  –فالشرط األول وهو وجود كتابة أو محرر عام الداللة " ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  1592) 

ولذلك استعمل لنص عبارة  . فهو يشمل كل ما يحرر دون اشتراط شكل ما أو وجود توقيع  -الكتابة يصرف إلي أوسع معانيه 

 . (  591ص  9ل التحضيرية ) مجموعة األعما" فكل كتابة " 

 1بالنيول وريبير وجابولد  - 9مكرر  1وهامش رقم  957و ص  951ص  115فقرة  21( بارتان علي أوبري ورو  1591) 

 ، ومن باب أولي إذا قدمت في الدعوي قصاصات ورق مجموعة بعضها إلي بعض بطريق اللصق - 577ص  2991فقرة 

فذلك ليس  ، بل مبدأ ثبوت بالكتابة ، ال ورقة ضد كاملة ، واعتبرتها ، األصل واحدفاستدلت المحكمة منها علي أنها أجزاء 

  . (  71 ص 21رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة  11فيه خطأ في تطبيق القانون ) نقض مدني 

  .  571ص  2991فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  1599) 

  .  571ص  2991ة فقر 1( بالنيول وريبير وجابولد  1595) 

أو لعدم ذرك عبارة  ، ( أما في فرنسا فالسند العرفي قد يكون باطال أيضا لعدم تعدد النسخ في العقود الملزمة للجانبين 1599) 

والسند العرفي الباطل لسبب من هذين يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ) محكمة  ، االعتماد في العقود الملزمة لجانب واحد

  . (  577ص  2991فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  15 - 2 - 2551سيرية  2551يناير سنة  19النقض الفرنسية 
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يكون مبدأ ثبوت بالكتابة 
 (1591 )

. وقضت محكمة استئناف مصر بأن مبدأ الثبوت بالكتابة قد ينتج من عدم ذكر أمر في ورقة تحتويه  

ت بالكتابة في التخلص ، فإن هذا يصح اعتباره مبدأ ثبو ، كما إذا لم يذكر الورثة في محضر جرد أموال مورثهم دينا من الديون عادة

من هذا الدين 
 (1591 )

،  جرد قد يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . وقضت محكمة النص الفرنسية بأن عدم ذكر دين متنازع عليه في محضر 

علي أساس أن محضر الجرد الحالي من ذكر الدين هو الورقة المكتوبة 
 (1597 )

 . 

من تقنين المرافعات الجديد علي أنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب  219وتفريعا علي هذا المبدأ نصت المادة 

، جاز للمحكمة أن تقبل اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن في األحوال التي  ، أو امتنع عن اإلجابة بغير مبرر قانوني بغير عذر مقبول

والورقة المكتوبة في هذه الحالة هي المحضر الرسمي الذي دون فيه تخلف الخصم عن الحضور أو  . ما كان يجوز فيها ذلك "

امتناعه عن اإلجابة 
 (1595 )

، ليست الكتابة إال إلثباتها  فكأن الواقعة التي يتكون منها مبدأ الثبوت هي واقعة مستقلة عن الكتابة . 
 (

1559 )
 . 

 ابة التاريخ الثابت لمبدأ الثبوت بالكت - 214

وذلك كالورقة  -: يميز الفقه في فرنسا بين ورقة عرفية موقع عليها وقد أعدت لإلثبات ولكنها ال تصلح إال مبدأ ثبوت بالكتابة 

وبين ورقة عرفية لم يوقع عليها ولم تعد لإلثبات وتصلح مع ذلك  -العرفية التي لم تتعدد نسخها أو لم تحمل عبارة االعتماد المعروفة 

. ففي الحالة األولي ال يكون  وذلك كدفاتر التجار والسجالت واألوراق المنزلية والمذكرات الشخصية -بدأ ثبوت بالكتابة أن تكون م

، وذلك بالرغم من أن الورقة ليست إال  تاريخ الورقة حجة علي الغير إال إذا كان ثابتا وفقا للطرق التي سبق بيانها في ثبوت التاريخ

، وللغير أن  . وفي الحالة الثانية يكون تاريخ الورقة حجة علي الغير دون حاجة إلي أن يكون تاريخا ثابتا ابةمجرد مبدأ ثبوت بالكت

يثبت أن هذا التاريخ غير صحيح بجميع الطرق ألنه ليس طرفا في الورقة 
 (1552 )

 . 

                                                 

  .  291ص  17رقم  29المحاماة  2515أبريل سنة  21( استئناف أسيوط  1591) 

  .  117ص  219رقم  27المحاماة  2591يونية سنة  7مصر ( استئناف  1591) 

  .  159 - 2 - 2595داللوز  2595يناير سنة  25( نقض فرنسي  1597) 

إذا قررت المحكمة " ( يجري علي الوجه اآلتي :  271 - 272/  211 - 212( وكان تقنين المرافعات السابق ) م  1595) 

فإن  ، وامتنع عن اإلجابة أو لم يحضر في اليوم المحدد لذلك ، ة القبولاستجواب شخص عن وقائع متعلقة بالدعوي وجائز

 ، للمحكمة النظر فيما يحتمله ذلك ويسوغ لها أن تحكم بأن هذا االمتناع مما يؤذن بإثبات الوقائع المبينة عليها األسئلة بالبينة

كانت  ، في تقنين المرافعات السابق ، سلطة القاضي ويبدو أن . " ولو كانت الحالة مما ال تجيز القوانين اإلثبات فيها بذلط 

بما له من حق النظر فيما يحتمله امتناع الخصم عن الحضور أو  ، فقد كان القاضي يستطيع ، أوسع منها في التقنين الجديد

ينة قضائية بسيطة تنقل أو قر ، كما أن له أن يعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة ، أن يعتبر هذا االمتناع إقراراً كامال ، عن اإلجابة

فأوسع سلطة للقاضي هي  ، أما في تقنين المرافعات الجديد. عبء اإلثبات إلي الخصم الممتنع عن الحضور أو عن اإلجابة 

 . أن يعتبر االمتناع عن الحضور أو عن اإلجابة مبدأ ثبوت بالكتابة 

بأنه إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصوم فيما تقدم به  ، في عهد تقنين المرافعات السابق ، وقد قضت محكمة النقض

فإن محضر هذا االستجواب ال يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت  ، المدين من القرائن للتدليل علي كذب اإليصال الصادر منه

الحق المراد إثباته بالبينة  ألنه يجب العتباره كذلك أن يكون قد تضمن قوال صادراً عمن يراد اإلثبات ضده يجعل ، بالكتابة

فإذا كان الثابت في المحضر أن كال من الطرفين قد أصر إصراراً تاما علي وجهة نظره : الدائن ينكر  . قريب االحتمال 

فبراير  9فإنه ال يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة ) نقض مدني  ، إنكاراً مطلقا كل ما يدعيه المدين والمدين مصر علي دعواه

أما إذا تضمن محضر االستجواب ما يجعل الواقعة المدعاة قريبة  . (  191ص  55رقم  5مجموعة عمر  2555ة سن

استئناف  - 12ص  59رقم  21المحاماة  2592أبريل سنة  1صح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ) استئناف مصر  ، االحتمال

امتناع المدعي المدني عن المجاوبة علي األسئلة الموجهة وال يترتب علي  . (  955ص  1 م 2759فبراير سنة  11مختلط 

فإن  ، إليه من النيابة أثناء التحقيق جواز قبول اإلثبات بالبينة في غير األحوال التي أجاز فيها القانون اإلثبات بهذه الطريقة

عل األسئلة التي وجهت إليه أثناء  امتناعه في هذه الحالة ال يمكن أن يقاس بامتناع أحد الخصوم في دعوي مدنية عن المجاوبة

هذا وقد جاء في قرار  . (  51ص  1المجموعة الرسمية  2599استجوابه عن وقائع معينة ) استئناف أهلي أول مارس سنة 

)  "مما يجوز معه اإلثبات بالشهادة والقرينة  ، ان تناقض المدعي عليه في أقواله يعد مبدأ ثبوت بالكتابة" لمحكمة تمييز لبنان 

انظر األستاذ حسين  - 1ص  5قسم  2552مجلة المحامي سنة  2559/  5/  19تاريخ  599محكمة التمييز اللبنانية رقم 

 . (  121في الشهادة ص  1المؤمن في نظرية اإلثبات جزء 

 .  575ص  2991فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  1559) 

 1بالنيول وريبير وجابولد  - 9مكرر  292وهامش رقم  119ص  - 112ص  191فقرة  21( بارتان علي أوبري ورو  1552) 
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تعدد  -ي أغفلها التقنين المصري ، إذ هي ترجع إلي أحكام في التقنين الفرنس ولما كانت الحالة األولي ال تتحقق في مصر

فإنه يمكن القول أن مبدأ الثبوت بالكتابة في القانون المصري يكون تاريخه حجة علي الغير دون حاجة إلي  -النسخ وعبارة االعتماد 

، ألنه  و بالقرائن، حتي بالبينة أ . والغير الذي ينازع في صحة هذا التاريخ يستطيع أن يثبت عدم صحته بجميع الطرق أن يكون ثابتا

 . من الغير وليس طرفا في الورقة التي يحتاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة كما سبق القول
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نت ولو كا،  : ويتبين مما قدمناه أنه ال يكون هناك مبدأ ثبوت بالكتابة إذا لم تكن هناك ورقة مكتوبة يستند إليها في اإلثبات

، إيجابي  . فأي عمل مادي ورقة أغفل فيها ذكر الواقعة المراد إثباتها حيث كان يجب ذكرها وهو ما سميناه بالبيان السلبي فيما تقدم

.  ، ال يكون مبدأ ثبوت بالكتابة في ورقة مكتوبة -أو مغفلة حيث كان يجب تدوينها  –، واي قول ال ينتهي إلي بيانات مدونة  أو سلبي

، وإن كان يمكن إثباتها بالبينة أو بالقرائن  ال تكفي األقوال الشفوية إذا كان ال يمكن إثباتها بالكتابةومن ثم 
 (1551 )

 . 

، فال يصح  وإذا كان المراد هو إثبات ما يخالف الكتابة أو ما يجاوزها عن طريق مبدأ ثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن

، بل يجب أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة ورقة  اد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها هي مبدأ الثبوت بالكتابةأن تكون الورقة ذاتها التي ير

أخري صادرة في تاريخ تال لهذه الورقة التي يراد إثبات ما يخالفها أو يجاوزها 
 (1559 )

 . 

دأ الثبوت بالكتابة أو لم يتوافر مسألة من قد توافر في مب –وجود ورقة مكتوبة  -رقابة محكمة النقض : وكون هذا الركن األول 

مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض 
 (1555 )

 . 
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، مدعيا كان في الدعوي  ، يجب أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها : حتي تصلح الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة

التي رفعها أو مدعي عليه في الدفع الذي تقدم به 
 (1559 )

( أو  materielوصدور الورقة من الخصم إما أن يكون صدورا ماديا )  

 . ( intellectualصدوراً معنويا ) 

                                                                                                                                                                    

  .  599ص  2571فقرة 

وال تغني عنها  ، وقد قضي بأن اإلمضاء الموقع بها علي سند ما يجب أن تشمل اسم الملتزم - 171( الموجز للمؤلف فقرة  1551) 

ويسري هذا الحكم أيضا  ، إذ ال قيمة لها قانونا كما ال يصح اعتبار هذه العالمة مبدأ ثبوت بالكتابة ، عالمة يضعها المدين

 29محكمة النقض الفرنسية  - 11ص  15رقم  29المحاماة  2595مايو سنة  15علي الختم المطموس الذي ال يقرأ ) دمياط 

( ومع ذلك فقد جاء في  577ص  2991فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 229 - 2 - 2 - 2595داللوز  2595مايو سنة 

وقد تكون هذه الكتابة سنداً أو مذكرة شخصية أو مجرد عالمة ترمز لالسم أو توقيعا " المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 

والورقة التي تشير إلي ورقة أخري هي التي تجعل الواقعة  -(  591ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " أو غير ذلك 

كما  ، ما دامت الورقة األخري موجودة ، ي والورقة األخري معا مبدأ ثبوت بالكتابةالمراد إثباتها قريبة االحتمال تعتبر ه

فالورقة األولي وحدها ال تكفي لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة ) حكم  ، أما إذا لم يوجد أثر لهذه الورقة األخري . سبق القول 

ويشير إليه بالنيول وريبير  2592أبريل سنة  15جازيت دي تيبينو  2599ديسمبر سنة  29محكمة باريس االستئنافية 

 . (  575ص  - 577ص  2991فقرة  1وجابولد 

وقع عليه من المتعاقدين تحت يد البائع قرينة يصح التمسك بها ليثبت ومع ذلك فقد قضت محكمة طنطا بأن بقاء أصل عقد البيع الم

ص  221رقم  9المحاماة  2511فبراير سنة  12البائع بالبينة أن العقد صوري ولو لم تؤخذ علي المشتري ورقة ضد ) 

ال مشروعا لم يتم أال علي ( وكان من الممكن أن يقال إن بقاء أصل عقد البيع تحت يد البائع قرينة علي أن العقد ال يز 211

 . لوال أن هذا ال يعتبر إثباتا بالقرائن لما يخالف عقد بيع مكتوب  ، أنه عقد صوري

 2991فقرة  1= بالنيول وريبير وجابولد 992فقرة  29ديرانتون  - 957ص  115فقرة  21( بارتان علي أوبري ورو  1559) 

 - 2 - 51داللوز  2751مارس  29 - 97 - 2 - 75وز دالل 2779يونيه سنة  29نقض فرنسي  - 577و ص  571ص 

ولكن الورقة التي أسيء توقيعها علي بياض تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات إساءة هذا التوقيع ) بارتان علي  192

  . (  9مكرر  9هامش رقم  975ص  115فقرة  21أوبري ورو 

  . والمراجع واألحكام المشار إليها في هذا الهامش  7وهامش رقم  915ص  119فقرة  21( أوبري ورو  1555) 

 55م  2591يناير سنة  11 - 55ص  5م  2751ديسمبر سنة  9 - 51ص  1م  2759يناير سنة  19( استئناف مختلط  1559) 
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. والورقة التي وقعها  وأي الشيئين يكفي : التوقيع أو الخط -فالصدر المادي يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع الخصم أو بخطه 

، واقتصرت علي  . ولكنها قد ال تكون أعدت لذلك الخصم تكون في الغالب دليال كتابيا كامال إذا أعدت أصال إلثبات المدعي به

، وعندئذ يكفي العتبارها صادرة من الخصم أن تكون بتوقيعه دون أن تكون بخطه  االحتمال بيانات تجعل المدعي به قريب
 (1551 )

  .

(  marque( أو عالمة )  paraphe) ، فال يكفي أن يكون مجرد تأشيرة  ولكن يجب أن يكون التوقيع هو التوقيع الصحيح للخصم

(  signature marginaleأو توقيع هامشي ) 
 (1551 )

. وهذا  ، ولكنها مكتوبة بخطه ن الورقة غير موقع عليها من الخصم. وقد تكو 

، وال حاجة إلي التوقيع يكفي العتبار الورقة صادرة منه
 (1557 )

، فالواجب  . وسواء كانت الورقة موقعة من الخصم أو مكتوبة بخطه 

االلتجاء إلي إجراءات تحقيق الخطوط علي النحو ، فالبد من  . أما إذا أنكر في الحالتين أن يكون الخصم غير منكر لتوقيعه أو لخطه

، وهذا ما لم يطعن فيها بالتزوير  ، فإن ظهر من التحقيق أن التوقيع أو الخط هو له اعتبرت الورقة صادرة منه الذي بيناه فيما تقدم

وينجح في هذا الطعن 
 (1555 )

 . 

. فقد يكون  يعتبرها كما لو كانت صادرة منه -ا بخطه وهو لم يوقع الورقة ولم يكتبه -والصدور المعنوي يتحقق بأن الخصم 

الخصم أميا فتكتب الورقة بأمالئه 
 (1599 )

وتعتبر في هذه الحالة صادرة منه دون أن يكون قد وقعها أو كتبها بخطه  ، 
 (1592 )

.وقد  

، فتعتبر كأنها  اآلخر تمسك بها، كمخالصة صادرة من الخصم  ، ولكنه تمسك بها مقراً بما ورد فيها تكون الورقة لم تكتب بأمالئه

                                                                                                                                                                    

  .  15ص 

دون أن يبين ما إذا كان  ، ص بإمضائه التزاما عقده الغير لحسابه( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا وقع شخ 1551) 

وال  ، فإن هذا السند ال يكون دليال كامال علي التزامه . قد أراد بإمضائه االلتزام أن يقره أو أن يكون مجرد شاهد في الورقة 

كطرف في االلتزام كمجرد شاهد ) استئناف  يصلح إال مبدأ ثبوت بالكتابة يرخص في تقديم البينة إلثبات أنه إنما وقع بإمضائه

 . (  951ص  21م  2599يونيه سنة  25مختلط 

ويجيب أن محكمة باريس  ، ( ويتساءل أوبري ورو عما إذا كان يكفي التوقيع الذي بدأه الخصم فأدركه الموت قبل أن يتمه 1551) 

 29هامش رقم  115فقرة  21كفي ) أوبري ورو ( قد قضت بأنه ي 29 - 1 - 51سيريه  2752مارس سنة  11االستئنافية ) 

 ) .  

( وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأن الورقة الصادرة من الخصم المطلوب اإلثبات ضده يجوز قبولها كمبدأ ثبوت  1557) 

أن ( وقضت محكمة استئناف مصر ب 19رقم  25المجموعة الرسمية  2529مارس سنة  9بالكتابة ولو لم تكن ممضاة منه ) 

 ، ألنها في هذه الحالة تكون دليال تاما ، مبدأ الثبوت بالكتابة ال يشترط فيه أن تكون الورقة مكتوبة وموقعا عليها من الخصم

كما يجوز أن يكون كتبها غيره وهو وقع  ، وإنما يكفي أن تكون الورقة مكتوبة بخط الخصم وإن كان موقعا عليها من غيره

بل أن اإلقرار يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره  . (  57رقم  11المجموعة الرسمية  2515أبريل سنة  29عليها ) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة اإلقرار المركب إذا أريدت تجزئته  ، صادراً من الخصم

أما إذا وجدت  . ألن عدم تجزئة اإلقرار محله أال يكون في الدعوي دليل آخر غيره  ، واألخذ ببعضه دون البعض اآلخر

 11المحاماة  2559يونيه سنة  12علي أن يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة تكلمه البينة ) نقض مدني  ، فتمكن تجزئة اإلقرار ، بينة

وقضت محكمة منوف بأن إقرار البائع  . (  119ص  79رقم  11وحكم آخر في نفس التاريخ المحاماة  ، 129ص  11رقم 

فبراير سنة  27المدون في مذكرات مقدمة منه في دعاوي سابقة بشأن البيع الصادر منه المشتري يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ) 

 . (  2/  15رقم  21المجموعة الرسمية  2529

 1بة ألنه يتعذر التحقق من مصدره ) بالنيول وريبير وجابولد أما المنشور المطبوع غير الممضي فال يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتا

  . (  559ص  - 551ص  2999فقرة 

  .  559ص  2999فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  1555) 

  .  12 - 2 - 2599داللوز  2599ديسمبر سنة  1( نقض فرنسي  1599) 

ع بناء علي طلب المؤجر علي زراعة المستأجر تعتبر (وقد قضت محكمة النقض بأن محاضر الحجوز اإلدارية التي توق 1592) 

وهي بذلك تصلح لالحتجاج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة في شأن بيع األشياء المحجوزة  ، قانونا أنها صادرة من المؤجر

نها وجوب خصم واستنتجت م ، فإذا استكملتها محكمة الموضوع بما تذكره في حكمها من القرائن ، بالقدر وبالثمن الوارد بها

وال رقابة فيه  ، فهذا االستخالص مما يدخل في حاصل فهم الواقع في الدعوي ، قيمة الحاصالت حسبما جاء بمحاضر الحجز

 . (  2911ص  995رقم  2مجموعة عمر  2591مارس سنة  25لمحكمة النقض علي محكمة الموضوع ) نقض مدني 

 ، وما يكتبه الكاتب بإمالء موثق العقود ، تخدم في البنك بإمالء مدير البنكوقضت محكمة النقض الفرنسية بأن ما يكتبه المس

 21أوبري ورو  - 112 - 2 - 11سيريه  2711يونية سنة  22يعتبر صادراً من مدير البنك ومن الموثق ) نقض فرنسي 

   . (  99هامش رقم  115فقرة 
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صادرة منه دون أن تكون بتوقيعه أو بخطة 
 (1591 )

، واعتبارها  . ويالحظ أن ارتضاء الخصم للورقة التي ال تحمل توقيعه أو خطه 

، واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن  صادرة منه
 (1599 )

من الخصم  . والورقة الرسمية غير الموقع عليها 

. فاإلقرارات والبيانات التي  ، وصفة الموظف العام الذي كتب هذه الورقة قد تكفي وحدها ذلك قد تعتبر صادرة منه صدوراً معنويا

ترد في أسباب الحكم 
 (1595 )

، وتلك التى ترد فى محضر االستجواب  
 (1599 )

، كل هذه تعتبر صادرة من  ، أو فى محضر المعاينة 

، بواسطة  ، ولكنها مدونة فى أوراق رسمية منسوبة إلى الخصم ، فهى ال تحمل توقيع الخصم أو خطه وياً الخصم صدوراً معن

موظفين عامين فوق مستوى الشبهات 
 (1591 )

، ولم يكن  ، فإنها إذا لم تكن موقعة من الخصم . وهذا بخالف الورقة الرسمية الموثقة 

، ألنها تعتبر فى هذه الحالة  ، فال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة عدم التوقيع راجعاً إلى الجهل بالكتابة أو عدم استطاعتها أو رفض التوقيع

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  مجرد مشروع لم يتم
( 1591 )

 . 

                                                 

ه مستنداً صادراً له من آخر يقر فيه أنه كانت بيده ورقه ضد ( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قدم شخص ضمن مستندات 1591) 

صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من األرض وأنه وقد أصبح هذا البيع نهائيا فإن ورقة الضد التي ضاعت منه 

بإنها ال  ، ئن األحوالفأجازت المحكمة لهذا األخر أن يثبت ما احتوته هذه الورقة بقرا ، تعتبر الغية وال يعمل بها إذا ظهرت

إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذي قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد وبضياعها وبأن  ، تكون خالفت القانون

 211ص  51رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  9موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل الدعوي) نقض مدني 

فإنها ال  ، وقضت أيضا بأنه إذا كان الطاعن قد قدم إلي المحكمة ضمن مستنداته خطابا مرسال له من المطعون عليه . ( 

ذلك أن تقديم الطاعن مستندا له  ، تكون قد أخطأت إذا استخلصت من هذا الخطاب دليال فبل الطاعن ) مبدأ ثبوت بالكتابة (

مجموعة أحكام  2599أبريل سنة  21االحتجاج عليه بمضمونه ) نقض مدني  فيصح ، في الدعوي يفيد تمسكه بما ورد فيه

 . (  595 ص 295رقم  5النقض 

  .  559ص  2999فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  1599) 

  .  519 - 2595داللوز األسبوعي  2595يوليه سنة  21( نقض فرنسي  1595) 

 .  951 - 2 - 2595ه جازيت دى بالي 2597ديسمبر سنة  11نقص فرنسى  ( 1599) 

بل إن البيانات التى يذكرها عامل مصلحة البريد فى حوالة بريدية تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ) نقص فرنسى أول  ( 1591) 

وقضت محكمة  . (  555ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 299 - 2 – 2511سيريه  2511مارس سنة 

أى أن أصل تاريخها  ، مطعون فيها بالتزوير بهذه الورقة وثبوت تزويره لتاريخهاالنقض بأن تمسك الصادر له الورقة ال

مجموعة عمر  2599مايو سنة  21ذلك يعتبر حتما مبدأ ثبوت بالكتابة ) نقص مدنى  ، الصحيح هو ما يقرره مدعى التزوير

 7 – 219ص  11مية المجموعة الرس 2515أبريل سنة  29انظر أيضا : استئناف مصر  –(  192ص  119رقم  2

 21استئناف أسيوط  – 12ص  21المحاماة  2592أبريل سنة  1 - 279ص  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة 

 .  291ص  29المحاماة  2515أبريل سنة 

كا ومصر على أن الفقه والقضاء فى فرنسا وبلجي" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

استقرا على أن إقرارات الخصوم التى يدلون بها وتدون تحت إشراف موظف مختص أو قاض يأمر بإثباتها يكون حكمها 

ويتعين بداهة فى هذه الحالة أن يكون  . حكم المحررات الصادرة منهم ولو لم تكن مدون بخطهم أو موقعاً عليها منهم 

وغنى عن البيان أن ما يصدر  . وأن يكون للقاضى والية األمر بإثباتها  ، اراتالموظف العام مختصاً يتلقى مثل هذه اإلقر

إذا كان من شأنه أن يجعل االلتزام المدعى به  ، من الخصوم من إقرارات على هذا الوجه يكون بمنزلة مبدأ ثبوت بالكتابة

فمن ذلك مثال اإلقرارات التى يدلى بها فى  . وقد حفلت أحكام القضاء بكثير من التطبيقات فى هذا الصدد  . قريب االحتمال 

والبيانات التى  ، ( 52ص  5مج ر م  2715يناير سنة  5محضر جرد أو حصر تركة أو مناقصة أو قسمة ) استئناف مختلط 

واإلقرارات التى تصدر  ، ( 977ص  5مج رم  2715يناير سنة  9تدون فى ورقة من أوراق المحضرين ) استئناف مختلط 

ص  99ب  2527فبراير سنة  12 – 955ص  1ب  2759فبراير سنة  11فى استجواب عن وقائع ) استئناف مختلط 

واإلقرارات أو الشهادة التى يدلى بها ذوو الشأن أمام قاضى التحقيق أو القاضى المدنى أو الجنائى ) استئناف  ، ( 159

 11وما يثبت من أقوال أو إقرارات فى حكم من األحكام ) استئناف مختلط  ، ( 211ص  19ب  2597أبريل سنة  5مختلط 

من التقنين المراكشى إلى هذه التطبيقات فى  9فقرة  559وقد أشارت المادة  . (  995ص  1مج ر م  2711أبريل سنة 

قها أحد الموظفين العموميين فنصت على أن اإلقرارات التى يتل ، بعض إيراد األحكام الخاصة بمبدأ الثبوت بالكتابة

 . (  597ص  9المختصين أو القضاة فى حدود واليته تعتبر صادرة من الخصم ) مجموعة األعمال التحضيرية 

فقد  ، أما صور األوراق الرسمية وصور األوراق العرفية – 555ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1591) 

 595أنظر أيضا فى هذه المسألة األستاذ سليمان مرقس فى أصول األثبات ص  . ت بالكتابة بيننا فيما تقدم متى تعتبر مبدأ ثبو
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 الورقة صادرة ممن يمثل الخصم - 218

. واألدق أن يقال : ممن  ، بل ممن يمثل الخصم وقت تحرير الورقة ، ال من الخصم نفسه : ويصح أن تكون الورقة صادرة 

يمثله الخصم أو ممن يمثل الخصم 
 (1597 )

 . 

، وتصلح أن تكون مبدأ ثبوت  درة من الوارث. فالورقة الصادرة من المورث تعتبر كأنها صا فمثل من يمثله الخصم المورث

.  . ومثل من يمثله الخصم أيضا المدين إذا استعمل الدائن حقوقه بالكتابة يحتج بها على الوارث كما كان يحتج بها على المورث

فالورقة الصادرة من المدين تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يحتج بها على الدائن 
 (1595 )

 . 

، ويحتج بها  . فالورقة التى تصدر من الوكيل فى حدود وكالته تعتبر كأنها صادرة من الموكل الخصم وكيلهومثل من يمثل 

عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة 
 (1519 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 .  522ص  –

وهذا ليس إال  – 2591مارس سنة  25 - 21جازيت دى باليه  2591يناير سنة  11محكمة باريس االستئنافية  ( 1597) 

( فقد ذكر  2951أما التقنين المدنى الفرنسى ) م  . لجديد ولذلك لم ينص عليه صراحة التقنين المدنى ا ، تطبيقا للقواعد العامة

 . " كل ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الموجه إليه الطلب أو من شخص يمثله هذا الخصم " : 

  "tout acte par ecrit qui est emane de - celui contre liquel la demande est formee, ou de celui quil 

represente  " 

والواجب إطالق  ، على المدعى ) الخصم الموجه إليه الطلب ( ، فى عبارته األولى ، د أخذ على هذا النص : ) أ ( أنه يقتصروق

 ، "الخصم الذى يحتج عليه به " العبارة حتى تشمل المدعى عليه فى الدفع أذ يصبح عند ذلك مدعيا وكان األولى أن يقال : 

على ذكر من يكون الخصم  ، فى عبارته الثانية ، ) ب ( أنه يقتصر . عليه فى الدفع ليشمل المدعى فى الدعوى والمدعى 

 115فقرة  21ولم يذكر من يكون ممثال للخصم كالوكيل ) أوبرى ورو  ، كالمورث ( celui quil represente) ممثال له 

 . (  7وهامش  1هامش 

والشرط الثانى هو صدور " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى المصرى فى هذا الصدد ما يأتى : 

بيد أن المحرر يعتبر صادرا من مثل هذا الخصم ولو كان  . ال من أحد األغيار  ، المحرر من الخصم الذي يحتج عليه به

مستخلفا تسرى التزاماته على من يحلفونه خالفة عامة ) كالورثة ( وفقاً للقواعد  متى كان هذا الغير ، صادرا من غيره

ولذلك استعمل  . أو نائبا قانونياً أو اتفاقيا يعمل فى حدود نيابته ألن كتابة الموكل تكون حجة على الوكيل وبالعكس  ، العامة

ص  19ب  2597أبريل سنة  5) استئناف مختلط  وفقا لما جرى عليه القضاءا لمصرى" الخصم أو نائبه " النص عبارة 

دون " الخصم " ويالحظ أن المشروع التمهيدى لم يرد فيه إال لفظ  –(  591ص  9( ) مجموعة األعمال التحضيرية  211

 . فى المشروع األولى لإلثبات الذي سبقت اإلشارة إليه " الخصم أو نائبه " وإنما وردت عبارة  ، "نائبة " 

 .  999ص  115فقرة  21ى ورو أوبر ( 1595) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا رفعت دعوى بموجب سند أقر فيه المدعى عليه بقبضه مبلغا على سبيل  ( 1519) 

ورفع المدعى عليه الدعوى بصورية هذا السند قائال أن قيمته هى مجموع مبالغ دفعتها له المدعية عن استحقاقه فى  ، األمانة

وأن زوج المدعية ووكيلها طلب إليه أن يحرر ذلك السند لمصلحة زوجته فى دعوى مرفوعة عليها  ، وقف هى ناظرة عليه

واستند المدعى عليه فى دفعه هذا إلى تلك  ، وأنه فى نظير هذا يرد له إيصاالت المبالغ المذكورة ، من بعض أخواتها

 ، بما يفيد سبق وجودها لديها واستردادها منهااإليصاالت المعترف بها من المدعية والمؤشر عليها من زوجها وكيلها 

 ، واعتبرت المحكمة هذه اإليصاالت مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز تكملة الدليل على الصورية بالبينة والقرائن فيما بين العاقدين

رف بها من المدعية إال أنها معت ، ألن هذه اإليصاالت وإن كانت صادرة من المدعى عليه ، فهذا صحيح ال مخالفة فيه للقانون

 2599مارس سنة  17ومؤشر عليها من وكيلها بما جعل ثبوت المدعى به قريب االحتمال فى نظر المحكمة ) نقض مدنى 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المخالصة الصادرة من صراف مالك  . (  119ص  152مجموعة عمر رقم 

هذان يعتبران مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات بيع األرض )  ، دس المالكاألرض والمذكرة بتحديد األرض الصادرة من مهن

 ، ( وقضت كذلك بأن ناظر الزراعة ال يعتبر وكيال عن المالك 17ص  12م  2527نوفمبر سنة  12استئناف مختلط 

 915رقم  22محاماة ال 2592يناير سنة  11فالورقة الصادرة منه ال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ضد المالك ) استئناف مختلط 

 .  59ص  97م  2551فبراير سنة  1 – 211ص  19م  2597أبريل سنة  5( انظر أيضا : استئناف مختلط  2952ص 

وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن عالقة التبعية القائمة بين رب العمل والمستخدم تجعل الورقة الصادرة من الثانى مبدأ 

والورقة  . (  959 - 2591داللوز األسبوعى  2591يونيه سنة  29) نقض فرنسى  ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى األولى

الصادرة من الفضولى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ضد رب العمل إذا أقر هذا أعمال الفضالة صراحة أو داللة ) بالنيول وريبير 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. فاإلقرارات  على أنه يجب إثبات عقد الوكالة وفقاً للقواعد العامة والمحامى يعتبر وكيالً عن الخصم الذي يترافع عنه

.  ، وتصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يحتج بها عليه كتبها فى مذكراته منسوبة إلى موكله تعتبر صادرة من الموكلوالبيانات التى 

 . ، أو فى محضر التحقيق ، ويدون فى محضر الجلسة وهذا هو أيضا شأن ما يدلى به فى مرافعته منسوبا إلى موكله

، كصحيفة الدعوى  ضر على لسان الخصم يعتبر كأنه صادر من الخصم. فكل إعالن يقوم به المح كذلك المحضر يعد وكيالً 

والمعارضة فى التنبيه وغير ذلك من أوراق المحضرين 
 (1512 )

 . 

، فى  . فالورقة الصادرة من أحد من هؤالء ، فى حدود والية كل منهم ويمثل الولى والوصى والقيم القاصر والمحجور عليه

 . من القاصر أو المحجور عليه، تعتبر كأنها صادرة  هذه الحدود

 ماال يعتبر صادرا من الخصم وال ممن يمثله  - 219

، أو ممن يمثله الخصم أو ممن يمثله الخصم أو ممن يمثل  : ويتبين مما تقدم أن الورقة ما لم تكون صادرة من الخصم

 . ، وال يحتج بها على الخصم ، ال تكون مبدأ ثبوت بالكتابة الخصم

رة من الخصم اآلخر ال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يحتج بها على الخصم األول فالورقة الصاد
 (1511 )

، وألن  ، للسبب المتقدم 

الشخص ال يستطيع أن يصطنع الدليل لنفسه 
 (1519 )

 . 

، هذا ما لم يكن  ، وال يحتج بالورقة الصادرة من الزوجة على زوجها والورقة الصادرة من الزوج ال يحتج بها على زوجته

أحدهما وكيل اآلخر وفى حدود هذه الوكالة 
 (1515 )

 . 

، وال من األب على ابنه  كذلك ال يحتج بالورقة الصادرة من اإلبن على أبيه
 (1519 )

. وال يحتج بالورقة الصادرة من أحد  

، وال من أحد  آلخرين، وال من أحد المتهمين فى جريمة على شركائه أو الفاعلين األصليين ا الشركاء فى الشيوع على باقى الشركاء

، وال من مصفى الشركة على أحد الشركاء  الخصوم فى الدعوى على المنضمين معه فى الخصومة
 (1511 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ى لصاحب األرض إلى مهندس والخطاب الصادر من المهندس المعمار –(  551ص  - 552ص  2999فقرة  1وجابولد 

ديسمبر سنة  25بعد مبدأ ثبوت بالكتابة ضد صاحب األرض ) نقض فرنسى  ، فى شأن تعدى الجار على هذه األرض ، الجار

أوبرى ( كذلك دفاتر المصرف أو موثق العقود تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ضد موكليهما )  12 - 2 - 2591سيريه  2595

 . (  991ص  115فقرة  21ورو 

 ، لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب اإلثبات عليه ، وقضت أخيرا محكمة النقض فى مصر بأنه يجب

فإذ كان الحكم قد اقتصر فى اعتباره  ، أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته ، مبدأ ثبوت بالكتابة ، كوكيل أو ولى أو وصى

دون أن يبين ما إذا كان هذا  ، اإلقرار السالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة مع كونه صادرا من جد القصر والوكيل عن الوصية

 ، وفى حدود سلطتها كوصية على القصر من ناحية أخرى –اإلقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية 

ص  21رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555يكون قاصر البيان قصورا يستوجب نقضه ) نقض مدنى أول ديسمبر سنة فإنه 

11  ) . 

 .  552ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1512) 

عن وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه برفض الدعوى المقامة من الطا ( 1511) 

ضد مجلس محلى الجيزة بالمطالبة بمبلغ تعويضا عما لقحه من خسارة بسبب امتناع المجلس عن تنفيذ ما التزم به له مقابل 

استيالئه على جزء من ملكه وملك الوقف لالنتفاع به فى عمل شارعين أو مقابل ما ضاع عليه من الكسب بسبب تصرف 

أن  –تنفيذا لما ارتأته الوزارة  –بعد أن قرر المجلس  ، إلى أن الطاعن كانإذا كان استند فى قضائه بذلك  –المجلس معه 

بل هو بعد ذلك تنازل للمجلس عن أرض شارع آخر بدون  ، قد سكت زمنا ولم يطالب بأى تعويض ، يكون التنازل بال شرط

دفعه له بكتابها الذى قالت فيه  ثم إنه قبض ثمن النخيل الذى وافقت الوزارة على ، تعويض رغبة منه فى تصقيع أرض الوقف

فإن كل هذا الذى استند إليه الحكم ال يخرج عن كونه قرائن  ، إن التنازل عن أرض الشارعين ال يكون معلقا على شرط

 7أحوال ال تصلح قانونا إلثبات التنازل المذكور عن أرض الشارعين التى تزيد قيمتها على عشرة جنيهات ) نقض مدنى 

ولم تعتبر محكمة النقض الكتابة الصادرة من مجلس محلى  .  5 957ص  251رقم  5مجموعة عمر  2555يونيه سنة 

 . ألنها كتابة صادرة من الخصم اآلخر  ، الجيزة بتنازل المدعى عن أرض الشارعين مبدأ ثبوت بالكتابة ضد المدعى

 .  22ص  19م  2519نوفمبر سنة  29استئناف مختلط  ( 1519) 

 .  991وص  95هامش  115فقرة  21أوبرى ورو  ( 1515) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها أن عقد شرائها  ( 1519) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ومن ثم ال يجوز استجواب وال األمر  كذلك ال يحتج على الخصم بما يصدر عن الغير من إقرارات وبيانات عند استجوابه

باستحضار غير الخصم 
 (1511 )

 . 

 محكمة النقض رقابة - 221

، هو الركن الجوهرى فى مبدأ الثبوت  ، أو ممن له صفة فى تمثيل الخصم له أو فى تمثيله للخصم : وكون الورقة صادرة من الخصم

، ومن ثم كان البت فيها خاضعاً  . وهذه مسألة من مسائل القانون ، إذ هو الذي يصل الورقة بالخصم ويجعلها حجة عليه بالكتابة

، مثلها فى ذلك مثل الركن األول  مة النقضلرقابة محك
 (1517 )

 . 

 تجعل المدعى به قريب االحتمال - 9

 معنى قريب االحتمال  - 221

، بل يجب أن تجعل  : ال يكفى أن تكون الورقة المقدمة كمبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الواقعة المراد إثباتها محتملة

كنة الحصول فحسب ، ال مم هذه الواقعة مرجحة الحصول
 (1515 )

 . 

ً  ، فإن مبدأ الثبوت بالكتابة فإذا توافر ركن قرب االحتمال على هذا النحو ، ال يكفى دليال كامال على صحة  ، هو وحده أيضا

 . ، أو بهما معا ، أو بالقرائن . بل تجب تكملته بالبينة ، كما تقدم القول الواقعة المراد إثباتها

. فقد يرى فى ظروف  ، أن يحيل الدعوى إلى التحقيق لتكملة الدليل د وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، عن وليس القاضى مجبراً 

، وتكون القرائن فى هذه الحالة هى التى  القضية ومالبساتها وفيما يحوطها من القرائن القضائية ما يقنعه بصحة الواقعة المدعى بها

، فال يحتاج أيضا فى هذه الحالة إلى أن  لقضية ومالبساتها ما يقنعه بعكس ذلك. وقد يقوم من ظروف ا أكملت مبدأ الثبوت بالكتابة

 . ، ويزول ما كان لمبدأ الثبوت بالكتابة من أثر كدليل يحيل الدعوى إلى التحقيق

. وهنا أيضاً يستبقى القاضى  وقد يرى القاضى أن يحيل الدعوى إلى التحقيق الستكمال مبدأ الثبوت بالكتابة بالبينة أو بالقرائن

، وقد ال يقتنع فيعتبر أن هذه الواقعة لم يقم عليها  ، وقد يقتنع فتصبح عنده الواقعة المدعى بها سلطته الكاملة فى التقدير فيسمع الشهود

الدليل 
 (1519 )

 . 

                                                                                                                                                                    

فإنه ال يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليال كامال  ، بل كان الذى وقعها هو والدها الذى لم يكن نائبا عنها ، صورى

 2551مارس سنة  11على صورية ذلك العقد فى حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إال بالدليل الكتابى ) نقض مدنى 

ل اقتصرت ب ، ولم تصرح المحكمة بعدم جواز اتخاذ الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة . (  971ص  215رقم  9مجموعة عمر 

 . على ذكر أنه ال يصح اتخاذها دليال كامال 

 .  991 - 2 - 2599سيريه  2599مايو سنة  11نقض فرنسى  ( 1511) 

وقد قضت محكمة  – 559ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 999ص  115فقرة  21أوبرى ورو  ( 1511) 

ثم قضت محكمة االستئناف بإلغائه  ، ن بصورية عقد أبرمه مدينهالنقض بأنه إذا صدر حكم ابتدائى بناء على طلب أحد الدائني

فهذا الحكم ال يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين فيما بعد  ، وعدم قبول دعوى المدعى

 . (  159ص  955رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  15على من أصدر له التصرف ) نقض مدنى 

بالنيول وريبير  - 1125فقرة  5بودرى وبارد  – 97وهامش رقم  915ص  115فقرة  21أوبرى ورو  ( 1517) 

  .  559ص  - 555ص  2995فقرة  1وجابولد 

ويتبين من ذلك أن الورقة المثبتة لوجود اتفاق ال تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة على  – 759فقرة  9قارن دى باج  ( 1515) 

ال تصلح الورقة المثبتة للدين مبدأ ثبوت بالكتابة لمصلحة الدائن إلثبات قطع التقادم عن طريق دفع ومن ثم  . تنفيذ هذا االتفاق 

 . (  51وهامش رقم  112فقرة  21األقساط المستحقة والفوائد ) أوبرى ورو 

على أن القاضى ال يكون مخطئا إذا هو لم يحل الدعوى إلى  – 559ص  2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1519) 

وقد قضت محكمة النقض بأن حكم محكمة الموضوع يكون  . التحقيق الستكمال الدليل بالبنية ما دام الخصم لم يطلب منه ذلك 

وإذ قضى  ، ت بالكتابةعلى صواب إذا اعتبر أن اإليصاالت ليست دليال كامال على التعاقد وأنها ال تعدو أن تكون مبدأ ثبو

يناير سنة  21برفض دعوى الطاعن بناء على أنه لم يطلب إحالة الدعوى على التحقيق استكماال لإلثبات ) نقض مدنى 

 . (  11ص  19رقم  17المحاماة  2551



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 قرب االحتمال مسألة موضوعية ال تخضع لرقابة محكمة النقض  - 222

. ومحكمة الموضوع فى  : وتقدير ما إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة يجعل الواقعة المدعى بها قريبة االحتمال مسألة واقع

. وهذا هو الذي انعقد عليه  أمام هذه المحكمة، فال يجوز الطعن فى تقديرها  تقديرها لهذه المسألة ال تخضع لرقابة محكمة النقض

، فى مصر وفى فرنسا  ، فقهاً وقضاء االجماع
 (1512 )

 . 

،  من مسائل القانون –وجود ورقة وكونها صادرة من الخصم  –، يكون الركنان األوالن  فمن األركان الثالثة لمبدأ الثبوت بالكتابة

، لقاضى الموضوع فيها سلطان ال معقب  من مسائل الواقع –قرب االحتمال  –لث . والركن الثا فهما يخضعان لرقابة محكمة النقض

 . عليه من المحكمة العليا

 ضوابط ثالثة فى تقدير قرب االحتمال  - 223

: ومن يستقرئ الفقه والقضاء يستطيع أن يستخلص ضوابط يستأنس بها فى تقدير ما إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة من شأنه أن 

 . لواقعة المراد إثباتها قريبة االحتماليجعل ا

، فتقديره كما قدمنا غير  . وسواء اتبعها أو لم يتبعها ، ولكنه غير مقيد بها قانوناً  وهى ضوابط يستأنس بها قاضى الموضوع

خاضع لرقابة محكمة النقض 
 (1511 )

 . 

 إلى أحد أنواع ثالثة : ذلك أن الورقة التى تقدم على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن أن ترد

 . ورقة كان من الممكن أن تكون دليال كتابياً كامال على الواقعة المراد إثباتها -2

ً كامال على الواقعة المراد إثباتها -1 ، ولكنها تشير إلى هذه  ورقة لم يكن ممكنا أن تكون دليال كتابيا

 . الواقعة
ً كامال على ال -9 ، ثم هى ال تشير إلى هذه  واقعة المراد إثباتهاورقة لم يكن ممكنا أن تكون دليال كتابيا

 . الواقعة

                                                 

 – 11فقرة  2951م  9الرومبيير  – 219فقرة  2بونييه  - 955فقرة  29ديرانتون  – 299فقرة  5تولييه  ( 1512) 

 2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 151ص  5بودرى وبارد  – 919ص  – 915ص  115فقرة  21أوبرى ورو 

سيريه  2592أبريل سنة  15 - 592 - 2 - 2599داللوز  2599يونيه سنة  19نقض فرنسى  - 559ص  – 555ص 

 921 - 2 - 2591سيريه  2591نة مارس س 25 - 55 - 2 - 2595داللوز  2599ديسمبر سنة  12 - 115 - 2 - 2595

األستاذ أحمد نشأت فى  - 517ص  – 511ص  2األستاذ عبد السالم ذهنى  - 11فقرة  ( preuve) اإلثبات  9دى هلتس  –

األستاذان حامد فهمى ومحمد حمد فهمى فى  – 2هامش رقم  129 وص 122الموجز للمؤلف ص  – 595فقرة  2اإلثبات 

وإذا قلنا إن قاضى الدعوى حر فى تقدير " وقد جاء فيه ما يأتى :  - 129ص  - 129والتجارية ص النقض فى المواد المدنية 

فإننا  ، الورقة التى يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من ناحية كونها تجعل األمر المطلوب إثباته قريب االحتمال والتصديق

ا ونص جزء الورقة التى يراد االعتماد عليه فى القول بأنها صارت نوج عليه أن يورد فى أسباب حكمه الواقعة المراد إثباته

فإن أتى فى ذلك بما يكون معقوال مقبوال حمل  ، ثم يبين كيف أفادت هذا المعنى أو لم تفده ، قريبة االحتمال والتصديق

 . " وإال صار ما ادعى إفادته من الورقة كأنه منتزع من غير دليل قائم  ، التكييف على الصحة

 11 - 921ص  55رقم  9مجموعة عمر  2552فبراير سنة  29 – 175ص  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  1نقض مدنى 

 5 - 911ص  177رقم  9مجموعة عمر  2557مارس سنة  27 - 559ص  191رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة 

ص  51رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  99 – 151ص  599رقم  9مجموعة عمر  2555يونيه سنة 

المحاماة  2591يونيه سنة  7استئناف مصر  – 151ص  51رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15 – 979

 .  117ص  219رقم  27

 .  591ص  9أنظر أيضا المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

ففى هذه الحالة أيضا يكون  ، حتى لو كان القانون هوا لذى نص على جواز اعتبار ورقة معينة مبدأ ثبوت بالكتابة ( 1511) 

فى اعتبار الورقة أو فى عدم اعتبارها مبدأ ثبوت  ، ال معقب عليها من محكمة النقض ، لقاضى الموضوع سلطة تقديرية

 . (  919ص  115فقرة  21بالكتابة ) أوبرى ورو 
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 ورقة كان من الممكن أن تكون دليال كتابيا كامال على الواقعة المراد إثباتها  - 224

: وذلك كاألوراق الرسمية واألوراق العرفية وغيرها من األوراق التى جعل لها القانون قوة معينة فى اإلثبات كدفاتر التجار 

 . ت واألوراق المنزلية والرسائلوالسجال

. فإذا نقصها شرط من الشروط التى يتطلبها القانون لم تعد تصلح أن تكون  وهذه أوراق فى األصل تكون دليال كتابيا كامالً 

ناك شك فى أنها ، فال يكون ه ، إذ هى تذكر الواقعة المراد إثباتها ذكر الدليل الكامل ، وانقلبت إلى مبدأ ثبوت بالكتابة دليال كامال

، فإنها تصلح فى القليل أن تكون مبدأ  . وإذا فاتها أن تكون دليال كتابياً كامال لما اعتورها من النقض تجعل هذه الواقعة قربة االحتمال

 . ثبوت بالكتابة

. مثل  بوت بالكتابة، فإنها تصلح أن تكون مبدأ ث ، ولم تصلح أن تكون ورقة عرفية فالورقة الرسمية إذا شابها عيب فى الشكل

، إذا كان عدم التوقيع راجعاً إلى جهل ذى الشأن الكتابة أو عدم استطاعته  ذلك السند الرسمى الباطل غير الموقع عليه من ذى الشأن

، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك  إياها أو رفضه للتوقيع
 (1519 )

 " . 

، كالصورة الرسمية األصلية إذا لم يكن مظهرها  ألحكام القانونوصور األوراق الرسمية التى ال تصلح دليال كامال طبقا 

، وصورة الصورة األصلية إذا كانت الصورة األصلية غير موجودة على رأى أشرنا  الخارجى ال يسمح بالشك فى مطابقتها لألصل

 . ارة إليه، تصلح فى الغالب أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على النحو الذي أسلفنا اإلش إليه فيما تقدم

، وثبت أن عدم التوقيع ال يرجع إلى رفض المدين لتوقيعها مما  والورقة العرفية المكتوبة بخط المدين إذا لم تكن موقعة

 . ، تكون مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلها فى منزله مشروع لم يتم

 . وصور العقود المسجلة تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على الوجه الذي ذكرناه فيما تقدم

فقرة أولى ( تكون  951، حين تكون حجة على غير التجار فيا قام التجار بتوريده مع توجيه اليمين المتممة ) م  ودفاتر التجار

 . . وهذا وضع خاص نص عليه القانون ، بل باليمين المتممة ، ال بالبينة وال بالقرائن ، أكمل هنا مبدأ ثبوت بالكتابة

، وفى غير الحالتين اللتين نص فيهما القانون على  إذا كانت مكتوبة بخط صاحبها دون توقيعه،  واألوراق والسجالت المنزلية

، تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على النحو الذي  ، أو أن الورقة تقوم مقام السند ( : إذا ذكر أنه استوفى دينا 957أن تكون دليال كامال ) م 

 . قدمناه

ك األصل غير الموقع من البرقيات تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على التفصيل ، وكذل والرسائل إذا كانت غير موقعة

الذي أسلفناه ذكره 
 (1515 )

 . 

 ورقة لم يكن ممكنا أن تكون دليال كتابيا كامال على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير إلى هذه الواقعة  - 225

 . : وهذه اإلشارة قد تكون إيجابية أو سلبية

،  ، يتكلم فيه عن بيع أو قرض أو أى عقد آخر . منها كتاب يرسله شخص إلى آخر واألمثلة كثيرة على اإلشارة اإليجابية

، يذكر فيه الدين الثابت فى ذمته دون  . وكتاب يرسله المدين فيكون هذا الكتاب مبدأ ثبوت بالكتابة ضد صاحبه على وقوع هذا العقد

كون مبدأ ثبوت بالكتابة على هذا الدين ، في أن يذكر مقداره وشروطه
 (1519 )

، يسألهم إذا كان  . وكتاب يكتبه الدائن إلى ورثة مدينه 

، فيعتبر هذا الكتاب  ، فإذا ما استوثق أن شيئا من ذلك ال يوجد رفع الدعوى يطالب بالدين فى أوراق مورثهم شىء يفيد براءة ذمته

ار فيه إلى براءة ذمة المدين مبدأ ثبوت بالكتابة على هذه البراءة وأش $ 559$ الذي أرسله الدائن إلى الورثة 
 (1511 )

 . 

                                                 

 .  59وهامش رقم  919ص  115فقرة  21قارن أوبرى ورو  ( 1519) 

 .  919ص  115فقرة  21انظر فى القانون الفرنسى أوبرى ورو  ( 1515) 

 .  121الموجز للمؤلف ص  ( 1519) 

وقد قضت محكمة النقض بأن الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة داللة صريحة  ( 1511) 

هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو وأن البيع هو بثمن قدره كذا وأن زيدا الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه  على أن

هذه  -إلثبات تاريخه فأثبتت بتاريخ كذا تحت رقم كذا وأن زيدا هذا هو هو بنفسه الذى تسلمه من قلم التاريخ بتاريخ كذا 

موقعا عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد وأن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ  الشهادة مفادها أن بقلم العقود إيصاال

وال شك فى أن ذلك اإليصال المستفاد حتما من عبارة الشهادة الرسمية التى هى فى ذاتها حجة لم يطعن فيها بأى  . كذا 

وهذا اإليصال وإن كان ال يفيد  . الثمن المذكور هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو ب ، مطعن

إال أن جريان العادة الغالبة  ، قطعا أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعال أو أنه كان ثمناً مؤجال

وإذن فهذا اإليصال المدلول عليه حتما بتلك الشهادة  . ذلك يقرب االحتمال بان هذا الثمن دفع فعال  ، بأن المشترى يدفع الثمن
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 أما أن تشير الورقة إلى الواقعة المراد إثباتها إشارة سلبية فذلك يتحقق على أحد وجهين :

                                                                                                                                                                    

ويجيز بحسب القانون تكميل االستدالل بالبينة  ، الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن

سنة  فبراير 29قارن استئناف مختلط  – 199ص  159رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  17والقرائن ) نقض مدنى 

 . (  121ص  59م  2592

وأثبتت الصورية بين المتعاقدين  ، وقضت محكمة النقض أيضا بأنه ال محل للنعى على المحكمة أنها خالفت القانون فى تكييف العقد

 ، إذ هى فى تكييفه قد اعتمدت على عقد التنازل عن حق المنفعة والتعهد بعدم التصرف فى العين طول حياة البائعة ، بالقرائن

مما مفاده أنها اعتمدت على مبدأ ثبوت بالكتابة استكملته بالقرائن التى ساقتها والتى من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت 

وقضت أيضا بأنه إذا قدرت نفقة  . (  21ص  9رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555فبراير سنة  9إليها ) نقض مدنى 

ثم استظهرت المحكمة من وقائع  ، ين جنيهاً ( بمقتضى محضر صلح حرر بينهمازوجة على زوجها بمبلغ معين ) عشر

وأنها  ، الدعوى المرفوعة من الزوجة فى شأن هذه النفقة أن الزوجة قبلت أن تقبض من زوجها مبلغ ستة جنيهات شهريا

نها لم تعترض بأى وأ ، كانت تقبض هذا المبلغ كل شهر حوالى خمس سنوات بمقتضى شيكات محولة ألمرها وإذنها

وبناء على ذلك قضت المحكمة برفض طلب ما تجمد من  ، وإنما كان اعتراضها بعد وفاة الزوج ، اعتراض خالل هذه المدة

مما مفاده  ، فإنها ال تكون اعتمدت على القرائن فحسب بل أيضا على الشيكات التى وقعتها الزوجة حين قبضت قيمتها ، النفقة

مجموعة أحكام  2555نوفمبر سنة  12لى مبدأ ثبوت بالكتابة استكملته بتلك القرائن ) نقض مدنى أن المحكمة اعتمدت ع

وقضت أيضا بأنه متى كان الحكم التمهيدى لم يفصل إال فى جواز إثبات الشركة التى كان  . (  12ص  1رقم  2النقض 

لمطعون عليه تدل على وجود عالقة بينهما اعتبرتها الطاعن يدعى وجودها استنادا إلى أن اإلنذارات المتبادلة بينه وبين ا

وكان الحكم القطعى قد فصل فى  ، ولم تقطع فى ماهية هذه العالقة ، المحكمة مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز سماع البينة المتممة له

 ، ه وبين المطعون عليهإذ نفى ما يدعيه الطاعن عن وجود الشركة المزعومة بين ، أمرها بعد مناقشته شهادة الشهود وتقديرها

 –فإن الطعن فى هذا الحكم األخير استنادا إلى وجود تناقض بين أسبابه ومنطوقه فضال عن مخالفته لقضاء الحكم التمهيدى 

وقضت  –(  991ص  15رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  7هذا الطعن يكون غير صحيح ) نقض مدنى 

كمة إن هى اتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كذلك بأنه ال تثريب على المح

ال سيما الخطاب الذى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طلبته به فى خطاب سابق لحاجتها  ، كانت تقوم بإدارتها

مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذى انفق فى  ال تثريب على المحكمة إن هى اتخذت منها –الشديدة إليه فى العمارة 

ومتى كانت  . شراء األرض وبناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للمورثة إنما كان من مال الروكية ولحسابها 

فإن حكمها يكون  ، منهاالمحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها ومن شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته 

 . (  951ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  29مطابقا للقانون ) نقض مدنى 

وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا أقر وكيل الخصوم فى مذكرة تقدمت أثناء نظر الدعوى بوجود عالقة خطبة بين موكله وبين 

وإن لم يثبت  ، ا اإلقرار الذى تضمنته المذكرة التى تعتبر قانوناً كأنها صادرة منهفإن هذ ، كريمة خصمه وأنه دفع لها مهراً 

فتكون المذكرة بمثابة  ، إال أن يتم عن صحة اإلدعاء ويجعله قريب االحتمال ، دعوى الخصم بملكيته للجهاز موضوع النزاع

المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  7مبدأ ثبوت بالكتابة يسمح بتكملة اإلثبات بالبينة وقرائن األحوال ) استئناف مصر 

وقضت أيضا بأنه إذا رفع أخ ضد أخيه دعوى بمطالبته بمصروفات دعوى كانت مرفوعة منه لصالحهما  –(  229رقم  11

فأبرز المدعى عليه جملة خطابات صادرة من أخيه المدعى يفيد بعضها قيامه بدفع  ، فاق محرر بينهمامعاً وبناء على عقد ات

اعتبرت هذه األوراق مبدأ ثبوت بالكتابة  ، بعض هذه المصروفات والبعض اآلخر بمطالبته بكمالة رسوم استئناف وخالفه

 . (  111ص  225رقم  27المحاماة  2591مايو سنة  19للتخلص من الدين ) استئناف مصر 

دون  ، وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اإليصال الذى يصدر من البائع يبين فيه اتفاق الطرفين على موقع العقار وعلى الثمن

ويجوز إثبات الحدود والمساحة بالبينة  ، يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة على حصول البيع ، أن يذكر حدود العقار ومساحته

وقضت أيضا بأن الكتاب المرسل من المؤجر إلى  . (  75ص  29م  2599يناير سنة  29استئناف مختلط والقرائن ) 

يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة  ، بشرط االتفاق على شروط البيع فى ميعاد معين ، المستأجر يجعل له فيه حق شراء العين المؤجرة

 . (  995ص  95م  2511مايو سنة  15ع العقد ) استئناف مختلط على وقوع البيع شفويا فى هذا الميعاد بثمن يدفع عند توقي

وقضت أيضا بأن الورقة التى تثبت بيعا يختلف كل االختالف عن البيع المدعى به ال تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة على هذا 

 59م  2599نوفمبر سنة  22ط ال سيما أنه ال يمكن إثبات ما يخالف البيع المكتوب بالبينة أو بالقرائن ) استئناف مختل ، البيع

 . (  27ص 

فقرة  21أوبرى ورو  - 177ص  5بودرى وبارد  –فى األحكام المشار إليها  2هامش رقم  121أنظر أيضا : الموجز للمؤلف ص 

 .  919ص  – 911ص  115
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 الفهرس العام

فتنتفى هذه الواقعة ،  ، ثم يتبين بعد ذلك تزوير الورقة أ ( إما بأن تثبت الورقة واقعة هى عكس الواقعة المراد إثباتها تماما

، فيبرز  . مثل ذلك أن يطالب الدائن مدينه بالدين وليس مع الدائن سند مكتوب العكسية وتصبح الواقعة المراد إثباتها قريبة االحتمال

، فتكون هذه المخالصة بعد أن ثبت تزويرها مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات الدين  المدين مخالصة مزورة
 (1511 )

أن  . ومثل ذلك أيضا 

، فإن ذلك يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات صحة  يثبت أن تاريخ الورقة مزور وأن التاريخ الصحيح هو ما قرره من ادعى التزوير

، فأصبح ما يذهب إليه قريب االحتمال  ، إذ أن عكسه قد ثبت تزويره ما يذهب إليه مدعى التزوير
 (1517 )

 . 

، فإذا هى لم  ا مبدأ ثبوت بالكتابة من شانها فى األصل أن تثبت واقعة متنازعاً عليهاب ( وإما أن تكون الورقة المراد اعتباره

. مثل ذلك أن تجرد تركة المدين الميت بحضور دائنه ولم يذكر الدين  تثبتها كان فى ذلك إشارة سلبية إلى أن هذه الواقعة غير صحيح

، إذ لو  لدائن وقت الجرد قد يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على الوفاء، فخلو المحضر من ذكر هذا الدين مع حضور ا فى محضر الجرد

كان الدين ال يزال فى ذمة المدين لما خال منه محضر الجرد 
 (1515 )

،  . ومثل ذلك أيضاً أن يتمسك المدين بأن الدائن أبرأه من الدين 

قد اقتسموا التركة ولم يذكروا شيئا فى عقد القسمة عن  ، ، وهم يعلمون بالدين وحقيقة اإلبراء منه ويحتج بأن ورثة الدائن بعد موته

، فيعتبر عدم التنويه عنه فى عقد القسمة مبدأ ثبوت بالكتابة على صحة اإلبراء  هذا الدين
 (1579 )

 . 

لواقعة المراد ، فقد قدمنا أنه يجب العتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون من شأنها جعل ا وسواء كانت اإلشارة إيجابية أو سلبيا

. فاالتفاق المكتوب ما بين شخصين على جواز إثبات العقود المبرمة بينهما بالبينة ال  ، ال محتلمة فحسب إثباتها مرجحة الحصول

، إذ أن هذا االتفاق المكتوب ليس من شأنه أن يجعل العقد المدعى به  يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات عقد أبرم بعد هذا االتفاق

، وال يزيد على أن يجعله محتمال  الحصول مرجح
 (1572 )

 . 

 ورقة لم يكن ممكنا أن تكون دليال كتابيا كامال على الواقعة المراد إثباتها ثم هى ال تشير إلى هذه الواقعة - 226

، ألنه يبعد أن يكون من شأنها أن تجعل واقعة ال تشير إليها بتاتا  : ويبدو ألول وهلة أن مثل هذه الورقة ال تكون مبدأ ثبوت بالكتابة 

، أن مثل هذه الورقة تثبت واقعة أخرى  ، فى بعض األحوال االستثنائية . ولكن يقع مع ذلك مرجحة الحصول –ال إيجاباً وال سلبا  –

. فينتقل  ، ويكون ثبوت هذه الواقعة األخرى من شأنه أن يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة االحتمال ط بالواقعة المراد إثباتهالها ارتبا

ويتحقق ذلك فى  ( deplacement de preuve) ، وهذا ما عرفناه بتبدل محل اإلثبات أو تحوله  اإلثبات بذلك من محل إلى آخر

 األمثلة اآلتية :

                                                 

 .  519ص  2األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة  ( 1511) 

كذلك قيام تعارض بين ورقة عرفية  – 192ص  119رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  21نقض مدنى  ( 1517) 

 . (  219ص  9م  2752فبراير سنة  5وورقة رسمية يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة ) استئناف مختلط 

 .  129الموجز للمؤلف ص  ( 1515) 

 – 915ص  115فقرة  21أوبرى ورو  - 2159 - 2 – 2595داللوز  2595يناير سنة  27نقض فرنسى  ( 1579) 

 .  591فقرة  2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 511ص  2األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة 

وقد قضت محكمة النقض فى مصر بأنه متى كان الحكم االبتدائى قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من 

وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة االستئناف بأنه أوفى ثمن هذه األطيان للمورث  ، يهممورث المطعون عل

مستندا إلى محضرى صلح موقع عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ الحق  ، المذكور

وأنهما يصلحان ألن  ، الشخصية وال بصفته وكيالً عنهال بصفته  ، لتاريخ بيع األطيان لم ينص فيهما على مديونيته بأى التزام

يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعالن دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن األطيان قريب االحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق 

ما يستوجب نقضه فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له ب ، إلثبات هذا الدفاع

وقضت محكمة  –(  757ص  212رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  5فى هذا الخصوص ) نقض مدنى 

فإن هذا يصح اعتباره مبدأ ثبوت  ، استئناف مصر بأنه إذا لم تذكر الورثة فى محضر جرد أموال مورثهم دينا من الديون

 . (  259ص  5رقم  97المجموعة الرسمية  2591يونيه سنة  7ر بالكتابة للتخلص من هذا الدين ) استئناف مص

) لفظ إثبات  5داللوز براتيك  - 91 - 1 - 12 داللوز 2719أبريل سنة  99محكمة كان االستئنافية ) فرنسا (  ( 1572) 

Preuve )  ن وقد قضت محكمة النقض بمصر بأنه ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص وآخري – 2129فقرة

أن يتخذ هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة والقرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو وبين هذا 

أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة االحتمال ) نقض مدنى  –حتى لو صحت  –ألن تلك الصورية ليس من شأنها  ، الشخص

 . (  125ص  192مجموعة عمر رقم  2559أبريل سنة  9
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، فقدم المدعى عليه ورقة تفيد أن المدعى مدين له بعد تاريخ استحقاق الدين المدعى  ع شخص على آخر دعوى الدينرف - 2

. ذلك أن المدين ال يبدأ فى العادة أن يكون دائنا لدائنة إال بعد أن  . فهذه الورقة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء الدين المدعى به به

 .  . والواقعة المراد إثباتها هى وفاء المدين الدين لدائنه . فالورقة تثبت واقعة مديونية الدائن للمدين يوفيه الدين الذي عليه

وثبوت الواقعة األولى يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة االحتمال 
 (1571 )

 . 

. ذلك  وفاء الدين المضمون بالرهن ، فإن هذا التقرير يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على إذا قرر الدائن المرتهن شطب الرهن - 1

. وتقرير الدائن لشطب الرهن ورقة تثبت رضاء الدين بهذا  أن الدائن المرتهن ال يرضى عادة بشطب الرهن قبل أن يستوفى حقه

ا قريبة . وثبوت الواقعة األولى يجعل الواقعة المراد إثباته . والواقعة المراد إثباتها هى وفاء الدين المضمون بالرهن الشطب

 . االحتمال

قضت دائرة النقض الجنائية  - 9
 (1579 )

،  بأنه إذا أخذ أحد ضباط القرعة قيمة البدل العسكرى من والد أحد المقترعين وبددها 

 . ذلك أن ، فإن هذه الشهادة المزورة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى تسلم المبلغ وزور شهادة معافاة باسم المقترع بالمذكور

. وهذه الواقعة تجعل واقعة تسلم الضابط للبدل وتبديده  شهادة المعافاة المزورة تثبت أن قيمة البدل العسكرى لم يسدد الخزانة الحكومة

إياه قريبة االحتمال 
 (1575 )

 . 

                                                 

وقد رأينا أن محكمة النقض قد قضت بأن  .  979ص  971رقم  7المحاماة  2511فبراير سنة  11جرجا  ( 1571) 

حسانه عليها دليل كتابى كاف فى نفى وجود قرض حقيقى ) الرسائل الصادرة من الدائنة إلى مدينها تستجديه فيها وتشكر له إ

 . (  21ص  2رقم  95المجموعة الرسمية  2591نوفمبر سنة  9نقض مدنى 

فقد كان يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة على دفع  ، اإليصال بالقسط األخير من اإليجار ، قبل التقنين المدنى الجديد ، ويقرب من هذا

فواقعة  ، ألن المؤجر ال يعطى عادة مخالصة من القسط األخير إال بعد أن يكون قد استوفى األقساط السابقة ، االقساط السابقة

 2599أبريل سنة  19دفع القسط األخير التى يثبتها اإليصال تجعل واقعة دفع األقساط السابقة قريبة االحتمال ) نقض مدنى 

( جعل الوفاء بالقسط األخير قرينة قانونية على  971الجديد ) م  ولكن التقنين . (  112ص  195رقم  2مجموعة عمر 

 . وهى قرينة تقبل إثبات العكس  ، الوفاء باألقساط السابقة

  .  5ص  9رقم  21المجموعة الرسمية  2529يناير سنة  1(  1579) 

فزور شهادة  ، البدل العسكرىأراد المتهم أن يخفى اختالسه لمبلغ عشرين جنيهاً سلمه إليه أحد المقترعين قيمة  ( 1575) 

ألن شهادة المعافاة  ، وقد قضت المحكمة بأنه يجوز إثبات دفع المبلغ للمتهم بالبينة . معافاة من الخدمة العسكرية لهذا المقترع 

 . المزورة تصلح أن تكون مبدأ ثبوت الكتابة ضده 

وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين  ، على المطعون عليهموقضت محكمة النقض بأنه متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى 

فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس  ، بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض

 ً وكان  ، وإنما هو ثمن حصة فى ) ماكينة ( اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند ، قرضا

الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكملة إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا 

عالوة على اتحادهما فى خط  ، العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد

كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى  ، ما والمداد المحررين بهالكاتب لهما والشهود الموقعين عليه

إذ قرر الحكم ذلك فإنه ال يخالف  ، الماكينة وأن يدفعوا إليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند

وقضت محكمة االستئناف  –(  919ص  71رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  9القانون ) نقض مدنى 

وكان على  ، األهلية بأنه إذا ذكر فى عقد بيع عقار أن البائع يملكه بناء على عقد آخر تاريخه كذا صادر من زيد من الناس

عد هذا الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات علم المشترى بوجود حقوق  ، ق أو قيود للملك مبينة فى هذا العقدالعقار حقوق ارتفا

ويمكنها بما لها من السلطة المطلقة  ، وحينئذ يسوغ للمحكمة قبول اإلثبات بالقرائن ، االرتفاق المذكورة فى عقد شراء بائعه

ترى بأنه لم يطلع على عقد شراء بائعه المذكور فى عقده وال علم له بحقوق فى هذه الحالة أن توجه اليمين المتممة للمش

قارن : استئناف  – 191ص  15الحقوق  2595ديسمبر سنة  7اإلرتفاق والقيود الموجودة فى العقد األول ) استئناف أهل 

رفع امرأة دعوى ضد وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا  –(  1ص  21المجموعة الرسمية  2529مارس سنة  7أهلى 

وظهر من مجموعة المراسالت المتبادلة بينهما وبينه فى وقت معاصر  ، شخص تطالب بمبالغ بدعوى انه اقترضها منها

 ، لتاريخ تحرير السندات أو الحق أن هناك ما يحمل على الظن بوجود عالقات غير شريفة بينهما حررت من أجلها السندات

حتى أنهما كانا  ، ابنتها فى كنف المدين الذى كان يعطيهما من وقت آلخر ما تجود به نفسهوبأن الدائنة كانت تعيش هى و

 ، مما يدل على أنها كانت فى حالة فقر ال تسمح لها بأن تفرضه نحو ثلثمائة جنيه ، يستجديان جنيهاً واحدا فى بعض األحوال

 19الية من السبب القانونى وباطلة ) استئناف مصر وتكون السندات خ ، كان هذا قاطعا فى نفى وجود عالقة قرض حقيقى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 قيام المانع من الحصول على الكتابة أو من تقديمها - المطلب الثانى

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 413النصوص القانونية : تنص المادة  - 227

 " يجوز أيضا اإلثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة : "  

 . ) أ ( إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى

) ب ( إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى ال يد له فيه " 
 (1579 )

 . 

 179/  127و  179/  129ن المدنى السابق المادتين ويقابل هذا النص فى التقني
 (1571 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  91ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

 952 ، وفى التقنين الليبى المادة 151، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادة  552
 (1571 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . (  15ص  15المحاماة رقم  2591يناير سنة 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كفل شخص مفلسا فى الصلح الذى عقده مع دائنيهن ثم فتح له حسابا جاريا كما تفتح 

فإن فتح هذه الحساب يصلح  ، تمام االستقالل كل منهما عن اآلخرالحسابات الجارية ما بين بيتين من بيوت التجارة مستقلين 

خالفاً لما جاء فى شروط الصلح من أن المفلس قد نزل  –على أنه  ، يجوز استكماله بالبينة والقرائن ، مبدأ ثبوت بالكتابة

أبريل  11ه ) استئناف مختلط قد تم اتفاق بينهما على ترك المفلس على رأس عمله يباشر تجارت –لكفيله عما له من الحقوق 

 . (  919ص  59م  2592سنة 

ويجوز أيضاً اإلثبات " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  952: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص ( 1579) 

الكتابى لسبب أجنبى  بالبينة : ) أ ( إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ) ب ( إذا فقد الدائن سنده

وفيما كان يجب إثباته " وفى لجنة المراجعة أضيفت عبارة  . " اليد له فيه ) جـ ( إذا طعن فى العقد بأن له سبباً غير مشروع 

إلى مكان " إذا طعن فى العقد بأن له سبباً غير مشروع " ونقل البند ) جـ ( :  ، فى صدر المادة لتجعل المعنى أدق" بالكتابة 

ووافق  . فى المشروع النهائى  521وأصبح النص هو المادة  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك (  ، آخر ) السبب غير المشروع

 529ص  9فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، 599فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، عليه مجلس النواب

 . (  529ص  – 525 وص

فى جميع المواد ما عدا التجارية " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  179/  129كانت المادة  ( 1571) 

فاألخصام الذين لم يكن لهم  ، إذا كان المدعى به عبارة عن نقود أو أوراق تزيد قيمتها عن ألف قرش ديوانى أو غير مقدره

وكانت المادة  . " اإلثبات بالبينة وال بقرائن األحوال  مانع من االستحصال على كتابة مثبتة للدين أو للبراءة ال يقبل منهم

 . " وكذلك يجوز اإلثبات بما ذكر إذا وجد دليل قطعى على ضياع السند بسبب قهرى " تنص على ما يأتى :  179/  127

 . ونرى من ذلك أن الحكم واحد فى المسألتين فى التقنينين الجديد والقديم 

: يجوز اإلثبات بالشهادة فى االلتزامات التعاقدية  91ربية األخرى : قانون البينات السورى م التقنينات المدنية الع ( 1571) 

 –حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة ليرة : ) أ ( إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى 

يعتبر مانعاً  . كون طالب اإلثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفا فى العقد يعتبر مانعاً ماديا أال يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن ي

أدبيا القرابة بين الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشى إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد الزوجين وأبوى 

ـ ( إذا طعن فى العقد بأنه ممنوع بالقانون أو ) ج . ) ب ( إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب ال يد له فيه  . الزوج اآلخر 

 . مخالف للنظام العام أو اآلداب 

 ، غير أن قانون البينات السورى حدد بعض أحوال المانع المادى والمانع األدبى ، ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى

 . وقد تقدم بيان حكمها (  ، ل على القانونوأضاف النص على جواز اإلثبات بالبينة وبالقرائن فى حالة االحتيا

 : يجوز أيضا اإلثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة :  552التقنين المدنى العراقى م 

) ب ( إذا  . ويعتبر مانعاً مادياً أال يوجد من ال يستطيع كتابة السند  . ) أ ( إذا وجد مانع مادى يحول دون الحصول على دليل كتابى 

كان العقد مبرماً ما بين الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشى إلى الدرجة الرابعة أو ما بين أحد الزوجين 

) واألحكام تكاد تكون واحدة فى التقنين  . ) جـ ( إذا فقد الدائن مستنده الكتابى لسبب أجنبى اليد له فيه  . وأبوى الزوج اآلخر 

وحصر الموانع األدبية فى الزوجية والقرابة  ، غير أن التقنين العراقى حدد أحد الموانع المادية ، والتقنين المصرى العراقى

 ) . 

( إذا استحال على الدائن الحصول على بينه  5)  .  .  . : تقبل البينة الشخصية  151تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

أو عالقات القربى بين  ، وهى تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع فى بعض المهن ، ستحالة المعنويةويكتفى بمجرد اال . خطية 
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 2957ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1577 )

 . 

، وإن كانتا تشتركان من ناحية قيام  ويتبين من نص التقنين المدنى المصرى أنه جمع بين حالتين تتميز إحداهما عن األخرى

 المانع فى كل منهما :

 . ( حالة قيام المانع من الحصول على الكتابة 2) 

 ، وذلك لفقدها بسبب أجنبى قيام المانع من تقديم الكتابة بعد الحصول عليها ( حالة 1) 

 قيام المانع من الحصول على الكتابة - 2

 المانع المادى والمانع األدبى  - 228

 ، فال مناص من النزول : إذا وجد مانع من الحصول على الكتابة إلثبات تصرف قانونى كان الواجب إثباته بالدليل الكتابى

(  2) بند  599. والمانع وفقاً لنص المادة  ، والسماح بالبينة والقرائن تحل محل الكتابة فى إثبات هذا التصرف عند حكم الضرورة

 . إما أن يكون مانعاً ماديا أو مانعا أدبيا

( فيما تزيد قيمته على عشرة  2يجوز اإلثبات بالبينة والقرائن : )  –قيام المانع المادى أو قيام المانع األدبى  –وفى الحالتين 

( فى كل عقد يتطلب القانون أن يكون إثباته بالكتابة ولم لم تزد قيمته على  9. )  ( فيما يخالف الكتابة أو يجاوزها 1. )  جنيهات

، بل ال  ، فال يثبت ، كالهبة والرهن الرسمى . أما العقد الشكلى الذي ال ينعقد إال بورقة رسمية كالصلح والكفالة ، عشرة جنيهات

، فى الصور الثالث المتقدم  . وقد مر بيان ذلك عند الكالم فى مبدأ الثبوت بالكتابة والبينة والقرائن ، بغير هذه الورقة الرسمية يوجد

بل تحل محل هذا الدليل لقيام الضرورة  –ل الكتابى كما كان األمر فى مبدأ الثبوت بالكتابة ، ال تكمل الدلي ذكرها
 (1575 )

 . 

                                                                                                                                                                    

) واألحكام واحدة فى التقنينين  . ( إذا أثبت الدائن فقدان السند بطارئ ما  9األصول والفروع أو عن الروابط الزوجية ) 

 المانع األدبى ( إال أن التقنين اللبنانى حدد أهم أحوال ، المصرى واللبنانى

 . : مطابق لنص التقنين المدنى المصرى  952التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

: ويستثنى من القاعدتين ) ضرورة الدليل الكتابى ( أيضا جميع الحاالت التى لم  2957التقنين المدنى الفرنسى م  ( 1577) 

( على االلتزامات  2وهذا االستثناء الثانى يسرى : )  . لتزام المعقود له يكن الدائن يستطيع فيها الحصول على دليل كتابى لال

( على الودائع االضطرارية التى تقع فى حاالت الحريق  1)  . التى تنشأ من شبه عقد أو من جريمة أو من شبه جريمة 

وهذا كله وفقا لصفة  ، لون فيهاوفى الودائع االضطرارية للنزالء فى الفنادق التى ينز ، والتهدم واالضطرابات والغرق

( فى االلتزامات المعقودة عند نزول أحداث غير منظورة لم يكن يستطاع معها كتابة  9)  . الشخص ولظروف الواقع 

( فى حالة ما إذا فقد الدائن السند الذى كان يستخدمه دليال كتابياً بسبب حادث فجائى لم يكن منظوراً وترتب على  5)  . ورقة 

 . اهرة قوة ق

Art  . 1348 : Elles recoivent encore exception toutes les fois quil napas ete possible au creancier de se 

procurer une preuve litterale de lobligation qui a e ete contractee envers lui  . Cette seconde 

exception sapplique : l Aux obligation qui naissent des quasi - contrats et des delits ou 

quasidelits  . 2 Aux depots necessaries faits en cas dincendie, ruine, tumulte ou naufrage, et a 

ceux faits par les voyageurs en logant dans une hotel lerie, le tout suivant la qualite des 

personnes et les circontances du fait  . – 3 Aux obligation contractees en cas daccidents 

imprvus, ou lon ne pourrait pas avoir fait des actes par ecrit  . – 4 Au cas ou le creancier a 

perdu le titre qui lui servait de preuve litterale, par suite dun cas fortuit  . Imprevu et resultant 

dune force majeure  . 

 

والبينة فى هذه األحوال ال تكمل " يضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : وقد جاء فى المذكرة اإل ( 1575) 

والواقع أن وجوب اإلثبات بالكتابة يفترض إمكان الحصول  . بل تحل محله بعد أن فقد واستحال تحصيله  ، الدليل الكتابى

ويراعى من ناحية أخرى  . ال قبل ألحد بالمستحيل  فإذا حالت ظروف خاصة دون ذلك تحم االستثناء إذ ، على الدليل الكتابى

فهو والحال هذه ال يطبق حيث تكون الكتابة شرطاً يترتب على تخلفه  ، أن هذا النص يرمى إلى استبدال البينة بالدليل الكتابى

انت القيمة أقل من بل يطبق فى األحوال الخاصة التى يتطلب فيها القانون الدليل الكتابى لإلثبات ولو ك ، بطالن التصرف

 . (  522ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " عشرة جنيهات 
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، فيجب إذن على  ، وله أن يثبتها بالبينة والقرائن ، واقعة مادية يكلف بإثباتها الخصم الذي يدعيها ، ماديا كان أو أدبياً  والمانع

، ويثبت هذا وذاك بجميع الطرق  بت بعد ذلك التصرف القانونى المدعى، ثم يث الخصم أن يثبت أوال قيام المانع
 (1559 )

 . 

،  ، فإن تقديره موكول إلى قاضى الموضوع وهو ال يخضع فى ذلك إلى رقابة محكمة النقض ، مادياً أو أدبيا وأيا كان المانع

 ً . فإن أتى فى ذلك بما هو مستساغ  عليها هذا االعتبار ، ويبين لماذا أضفى ما دام يورد فى أسباب حكمه الواقعة التى اعتبرها مانعا

، وإال صار ما اعتبره من ذلك كأنه منتزع من غير دليل  ، حمل تكييفه على الصحة معقول
 (1552 )

 . 

 . ونستعرض اآلن كال من المانعين : المادى والمانع األدبى

 المانع المادى - 1

 أمثلة على المانع المادى  - 229

، كما فعلت بعض التقنينات  ، ماديا كان أو أدبيا ، أمثلة على المانع ، وال التقنين المدنى السابق قنين المدنى الجديد: لم يورد الت

 . ، وما أخذ به القضاء والفقه من حاالت المانع المادى . ونورد هنا بعض ما أوردته هذه التقنينات األخرى

( االلتزامات التى تنشأ  2. فذكر : )  بعض هذه الحاالت على سبيل التمثيل( على  2957فقد نص التقنين المدنى الفرنسى ) م 

،  ( الوديعة االضطرارية التى تقع فى حاالت الحريق والتهدم واالضطرابات والغرق 1. )  من شبه العقد أو الجريمة أو شبه الجريمة

( االلتزامات المعقودة عند نزول أحداث غير  9. )  قع، وذلك كله وفقا لصفة الشخص ولظروف الوا وكذلك وديعة النزيل فى الفندق

 . منظورة لم يكن يستطاع معها كتابة ورقة

( أن يكون طالب اإلثبات  1( أال يوجد من يستطيع كتابة السند )  2( على حالتين : )  91ونص قانون البينات السورى ) م 

 . شخصا ثالثاً لم يكن طرفاً فى العقد

 . ( على حالة واحدة هى أال يوجد من يستطيع كتابة السند 552لعراقى ) م ونص التقنين المدنى ا

. ومنها االحتيال على  . منها عيوب اإلرادة من غلط وتدليس وإكراه واستغالل والقضاء حاالت أخرى –ويضيف الفقه 

. ومنها ما جرت العادة أن يعتبر الحصول  ، ومنها الصورية بالنسبة إلى الغير وفيما بين المتعاقدين ، والسبب غير المشروع القانون

 . على دليل كتابى فيه متعذراً 

. فيجوز أن توجد إلى جانب هذه  ، بل على سبيل التمثيل وننبه بادئ ذى بدء إلى أن هذا كله لم يذكر على سبيل الحصر

 . الت لم تكن موجودة من قبل، بل قد تجد حا الحاالت حاالت أخرى يقوم فيها المانع المادى من الحصول على دليل كتابى

 . ، حتى تتحدد من وراء ذلك فكرة المانع المادى ونقتصر هنا على تنسيق األمثلة التى قدمناها وترتيبها

.  ، وعيوب اإلرادة ( االلتزامات التى تنشأ من مصدر غير عقدى 2ويمكن تقسيم ما قدمناه من الحاالت إلى طوائف ست : ) 

، فهى ليست استثناء من  ، بل هى وقائع مادية الت أنها جميعها فى الواقع من األمر ليست تصرفات قانونيةوالذى يجمع بين هذه الحا

 . ( أن يكون طالب اإلثبات غير طرف فى التصرف القانونى وما يتصل بذلك من الصورية 1. )  قاعدة وجوب الدليل الكتابى

، بالنسبة إلى البالد التى لم  ، ويلحق بها ( الودائع االضطرارية 5. )  ( االحتيال على القانون والسبب غير المشروع 9) 

 ً ( ما جرت به  1. )  ( األحداث غير المنظورة بوجه عام 9. )  ، أال يوجد من يستطيع كتابة السند تنتشر فيها الكتابة انتشاراً كافيا

 . العادة

                                                 

يناير سنة  29 – 59ص  22م  2755يناير سنة  21 - 179ص  9 م 2752أبريل سنة  1استئناف مختلط  ( 1559) 

 .  11ص  99م  2559

 9مجموعة عمر  2555يناير سنة  1 – 999ص  251رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  19نقض مدنى  ( 1552) 

وقد جاء فى المذكرة  .  11رقم  17المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  12استئناف مصر  – 151ص  915رقم 

إال أن  ، وإذا كان القاضى هو المرجع فى تقدير الظروف المانعة" اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

أما االستحالة المعنوية التى تحول دون الحصول على كتابة  . تسبيب االستحالة المادية  من واجبه أن يبين هذه الظروف عند

ومرجع  . وهى تعقد بعالقات الخصوم وقت انعقاد التصرف  ، بل ترجع إلى ظروف نفسية ، فال ترجع إلى ظروف مادية

ولكن يتعين عليه أن يسبب تقديره )  ، هو القاضى ، مع ما ينطوى فى هذا التقدير من دقة ، األمر فى تقدير هذه االستحالة

 . (  529ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 
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 االلتزامات غير العقدية وعيوب اإلرادة  - 231

، ويعددها على الوجه الذي  ( بين حاالت المانع المادى مصادر االلتزامات غير العقدية 2957المدنى الفرنسى ) م : يذكر التقنين 

. ونالحظ فى هذا الصدد أمرين : ) أوال ( لو فرضنا جدال أن  اختاره فى ترتيب هذه المصادر : شبه العقد والجريمة وشبه الجريمة

، بل هو مانع عام فى  ، فإن المانع هنا من الكتابة ليس مانعاً خاصاً فى حالة بالذات انونيةمصادر االلتزام غير العقدى تصرفات ق

، ال  . وعندنا أن المقصود بقيام المانع أن يكون هذا المانع ذاتيا يقوم فى حالة بالذات جميع هذه الحاالت دون تمييز ما بين حالة وحالة

ائفة من الحاالت فى جميع أفرادها أن يكون مانعاً موضوعيا يقوم بالنسبة إلى ط
 (1551 )

 . 

،  ، يجب أن يالحظ أن المصادر غير العقدية لاللتزام ليست تصرفات قانونية إطالقاً بل هى وقائع مادية ) ثانياً ( وقبل ذلك

المادية أما هذه فاألصول فيها أن يكون إثباتها  $ 591$ وقد رأينا أن الدليل الكتابى إنما وضع للتصرفات القانونية دون الوقائع 

. فلم يكن التقنين المدنى الفرنسى فى أية حاجة إلى استثناء  ، ويدخل فى ذلك البينة والقرائن والمعاينة كما قدمنا بجميع الطرق

،  قاعدة حتى تستثنى الظاهرى، فهى فى األصل لم تدخل فى هذه ال المصادر غير العقدية من قاعدة وجوب اإلثبات بالدليل الكتابى

وأحسن التقنين المصرى فى تجنب متابعته فى هذا الخطأ 
 (1559 )

 . 

، وجدنا  ، وقلنا أنها العمل غير المشروع واإلثراء بال سبب والقانون وإذا رتبنا مصادر االلتزام غير العقدية الترتيب الحديث

، وكل ركن من هذه يعتبر واقعة  ، هى الخطأ والضرر وعالقة السببية ثالثةأن العمل غير المشروع يكون دائما عمال مادياً له أركان 

، كجريمة التبديد فهذه يجب فى  . على أن هناك أعماال غير مشروعة تقوم على أساس عقود مدنية مادية يجوز إثباتها بالبنية والقرائن

، فال  المدنى من مراعاة قواعد اإلثبات المتعلقة بالتصرفات القانونية، وال بد فى إثبات العقد  إثباتها إثبات العقد المدنى الذي تقوم عليه

، وقد  ، سواء فى ذلك كانت المحكمة محكمة مدنية أو محكمة جنائية يجوز إثبات ما تزيد قيمته على عشرة جنيهات بالبينة أو القرائن

مر ذكر ذلك 
 (1555 )

 . 

، ال يجوز إثباته بالبينة أو القرائن إذا زاد المبلغ  ستحق يكون عادة تصرفا قانونياً ، فالوفاء بغير الم أما فيما يتعلق باإلثراء بال سبب

الموفى به على عشرة جنيهات 
 (1559 )

. ولكن  ، هى واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ، بالنسبة إلى رب العمل . والفضالة 

، ففيما بينه وبين هذا الغير ال يثبت هذا التصرف إال وفقا  قانونياً مع الغير، تصرفاً  ، فيما يأتيه من أعمال الفضالة الفضولى قد يبرم

، واقعة مادية يجوز له إثباتها بجميع  ، بالنسبة إلى رب العمل . وهذا التصرف نفسه يعتبر لقواعد اإلثبات فى التصرفات القانونية

                                                 

ومما يؤيد  – 577ص  2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 911ص  119فقرة  21قارن أوبرى ورو  ( 1551) 

فيراعى  ، يتعلق بخصائص االستحالة أما فيما" النظر الذى تذهب إليه ما جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : 

 . وهذه القاعدة تطبق بشأن التصرفات القانونية دون الوقائع القانونية  . ان االستثناء يرد على قاعدة حظر اإلثبات بالبنية 

فى وهى التى تنفرد بوجوب استعمال الكتابة  ، ويستخلص من ذلك أن هذا االستثناء ال يطبق إال على التصرفات القانونية

بل هى نسبية  ، ( أن استحالة الحصول على دليل كتابى فى هذه الحالة ليست مطلقة 2) " ويتفرع على هذا ما يأتى :  . إثباتها 

بل ترجع  ، من التقنين الهولندى 2559) ب ( أن االستحالة ال ترجع إلى طبيعة الواقع خالفاً لما نصت عليه المادة  . عارضة 

) جـ ( أن االستثناء ال يتعلق بالوقائع القانونية التى يمتنع  . ظروف الخاصة التى انعقد فيها التصرف على وجه األفراد إلى ال

" ( فى إيراد  2957وقد أخطأ التقنين الفرنسى والتقنين اإليطالى ) م  . فيها على وجه االطالق الحصول على دليل كتابى 

فى معرض التمثيل لالستحالة النسبية التى تحول دون الحصول " الجنح  االلتزامات الناشئة عن أشياء العقود والجنح وأشياء

ألن أشياء العقود والجنح وأشياء الجنح تدخل فى عداد الوقائع القانونية التى ال يسرى بشأنها تقييد اإلثبات  . على دليل كتابى 

ه شأن وقائع التدليس والغش والصورية شأنها من هذا الوج ، بل البينة بالنسبة لها جائزة على وجه الدوام ، بالبنية

( والمشروع الفرنسى اإليطالى بإغفال األمثلة التى تضمنتها  179/  129قد أحسن التقنين المصرى ) م  .  .  . والربا 

أنظر أيضا األستاذ عبد المنعم  –(  521ص  – 522ص  9التقنينات المختلفة فى هذا الشان ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  129الصدة فقرة فرج 

 ، كأول تطبيق ، من التقنين المدنى 2957تذكر المادة " وتقول األساتذة بالنيول وريبير وجابولد فى هذا المعنى :  ( 1559) 

ولكن ال يوجد هنا إال وقائع ال تسرى فى شأنها القواعد  . االلتزامات التى تنشأ من شبه العقد والجريمة وشبه الجريمة 

وهو  . فاالستثناء إذن ليس إال استثناء ظاهرياً محضاً  . إذ المطلوب إثباته إنما هو واقعة مادية  ، الخاصة بتقييد اإلثبات بالبنية

ص  119فقرة  21رى ورو قارن اوب –(  551ص  2999فقرة  1) بالنيول وريبير وجابولد " خطأ حقيقى فى الصياغة 

  .  919ص  – 911

 .  919ص  – 917ص  119فقرة  21أوبرى ورو  ( 1555) 

 .  911ص  119فقرة  21أوبرى ورو  ( 1559) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ولكن يقع فى  ، كالبناء والغراس يجوز إثباتها بالبينة والقرائن . وأعمال اإلثراء بال سبب األخرى تكون غالبا أعماال مادية الطرق

، ففى هذا الرجوع تراعى قواعد اإلثبات فى  بعض األحوال أن تكون تصرفات قانونية كمن يوفى دين غيره ويرجع على المدين

التصرفات القانونية 
 (1551 )

 . 

. على أنه يالحظ أن القرابة  ، فإن إثباتها جائز بجميع الطرق ماتأما الوقائع المادية التى ينص القانون على أنها تنشئ التزا

 . ، وأن الجوار يثبت عادة بالمعاينة لها فى الغالب طرق إثبات خاصة

.  ، عيوب اإلرادة من غلط وتدليس وإكراه واستغالل ، فيما يجوز إثباته بالبينة والقرائن لقيام المانع المادى ثم يذكر الفقه

 ً . صحيح أن هذه العيوب تلتصق  ، ال معنى الستثنائها من قاعدة ال تسرى إال على التصرفات القانونية وقائع مادية ولكن هذه أيضا

، فإذا  ، ومن يدعى وجوده عليه أن يثبته ، ولكن التصرف القانونى فى ذاته يثبت وفقا للقواعد العامة ، أى بالتصرف القانونى باإلرادة

، ويجوز له أن يثبت هذا العيب بالبينة والقرائن  أن التصرف شابه عيب من هذه العيوب أن يثبت ذلك ثبت وجوده كان على من يدعى

ألنه واقعة مادية كما قدمنا 
 (1551 )

 . 
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وجب أن نقصر دائرة تطبيق الدليل الكتابى على ،  ، واقتصرنا على التصرفات القانونية ، فإذا استبعدنا ما قدمناه من الوقائع المادية

، فله أن  . أما الغير الذي لم يكن طرفا فى التصرف . فالدليل الكتابى غير مطلوب إال فى هذا النطاق العالقة فيما بين طرفى التصرف

ً . وليس ذ ، بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن ، إذا دعته مصلحة مشروعة إلى هذا اإلثبات يثبته ، إلى قيام  ، فى نظرنا لك راجعا

، ولكنه مانع عام يوجد فى  . ال شك فى أن هذا المانع المادى موجود مانع مادى حال دون حصول الغير على الكتابة المثبتة للتصرف

اً يوجد فى حالة ، وقد قدمنا أن المانع يجب أن يكون خاص كل حالة يكون طالب اإلثبات فيها من الغير بالنسبة إلى التصرف القانونى

، هى أن هذا التصرف بالنسبة  ، فى أن نبيح للغير أن يثبت تصرفاً قانونياً ليس طرفاً فيه بجميع الطرق ، فى نظرنا . والعلة بالذات

 . ، والواقعة المادية يجوز إثباتها بجميع الطرق إليه يعتبر واقعة مادية

، فيعتبر البيع بالنسبة إليه واقعة  ، ألنه من الغير فيه بالشفعة بجميع الطرق وقد رأينا أن الشفيع يستطيع إثبات البيع الذي يأخذ

، أن  ، إذا اقتضى األمر ، فلرب العمل . ورأينا فى الفضالة أن الفوضى فى أعمال فضالته قد يبرم تصرفاً قانونياً مع الغير مادية

. وقد يتعاقد  ، فيعتبر التصرف بالنسبة إليه واقعة مادية ، ألنه لم يكن طرفا فى هذا التصرف يثبت هذا التصرف بجميع الطرق

، فإذا رجع صاحب  ، فيأتى مصنع منافس ويستخدم هذا الفنى قبل انتهاء خدمته فى المصنع األول صاحب المصنع من أحد الفنيين

، كان له أن يثبت هذا  الفنى، وطولب أن يثبت عقد استخدام المصنع اآلخر لهذا  المصنع األول على صاحب المصنع اآلخر بتعويض

. والحاجز على مال مدينة قد يضطر إلى إثبات ملكية  ، فيعتبر بالنسبة إليه واقعة مادية ، ألنه ليس طرفا فيه العقد بجميع الطرق

ليه واقعة ، إذ هو بالنسبة إ ، فيثبت هذا التصرف بجميع الطرق المدين للمال المحجوز عليه بمقتضى تصرف قانونى لم يكن طرفا فيه

،  . والحاجز على مال مدينة قد يضطر إلى إثبات ملكية المدين للمال المحجوز عليه بمقتضى تصرف قانونى لم يكن طرفياً فيه مادية

. ويمكن القول إذن بوجه عام أن كل شخص لم يكن طرفاً فى  ، إذ هو بالنسبة إلى واقعة مادية فيثبت هذا التصرف بجميع الطرق

، ألن التصرف يعتبر بالنسبة إليه  ، يجوز له اإلثبات بجميع الطرق وكانت له مصلحة فى إثبات هذا التصرف ، تصرف قانونى

واقعة مادية 
 (1557 )

 . 

، ألن التصرف يعتبر  ، أن يثبت بجميع الطرق ما يخالف الكتابة أو يجاوزها ، فى تصرف قانونى مكتوب كذلك يستطيع الغير

، تصرف قانونى ال يجوز إثبات  ، فيما بين المتعاقدين . فالعقد الصورى . والمثل البارز لذلك هو الصورية بالنسبة إليه واقعة مادية

، إال بالكتابة  إذا كان العقد مكتوباً  –صورية أى إثبات ال –ما يخالفه 
 (1555 )

، فيجوز له هذا اإلثبات بجميع  . أما بالنسبة إلى الغير 

 . ، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك ، ألن العقد الصورى بالنسبة إليه يعتبر واقعة مادية الطرق
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، أمكن أيضا أن نتصور جواز أن يثبت أحد الطرفين التصرف  العالقة فيما بين طرفى التصرف القانونى: فإذا اقتصرنا على 

، بل ألن  ، ال ألن التصرف يعتبر بالنسبة إليه واقعة مادية فهو تصرف قانونى بالنسبة إلى كل من الطرفين القانونى بجميع الطرق

                                                 

 .  1وهامش رقم  197ص  119فقرة  21أوبرى ورو  ( 1551) 

 .  25وهامش رقـــم  27وهامش رقم  919ص  – 911ص  119فقرة  21أوبرى ورو  ( 1551) 

 .  919ص  – 119ص  119فقرة  11أوبرى ورو انظر  ( 1557) 

 .  557ص  2997فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1555) 
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 الفهرس العام

. وقد قدمنا أن االحتيال على القانون يبيح اإلثبات  راد إخفاؤه احتياال على القانون، ي ، كربا فاحش أو مقامرة هناك سبباً غير مشروع

. وقد سبق  . ولذلك يجب أال نخلط ما بين المبدأين ، وال يتفرغ عنه ، فهو مبدأ عام يضاهى فى عمومه مبدأ قيام المانع بجميع الطرق

 . بالبينة والقرائنأن عالجنا مبدأ االحتيال على القانون وكيف يجيز اإلثبات 
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،  . فهو دائرة العالقة بين طرفى التصرف القانونى فيما ليس فيه احتيال على القانون : وننتقل اآلن إلى النطاق الحقيقى لقيام المانع

، واستبعدنا الغير الذي يعتبر التصرف القانونى  وذلك بعد أن استبعدنا من هذا النطاق الواقعة المادية فهى ليست بتصرف قانونى

، فى حدود هذا  . وننظر ، واستبعدنا االحتيال على القانون وهو يبيح كمبدأ عام مستقل اإلثبات بجميع الطرق بالنسبة إليه واقعة مادية

 . ، كيف يحول المانع المادى دون الحصول على الدليل الكتابى النطاق الحقيقى

. فهنا يقوم مانع مادى يتعذر معه  وما يلحق بها ( depot necessaire) نواجه الوديعة االضطرارية ونواجه أول ما 

 . الحصول على الكتابة إلثبات التصرف

، فبادر إلى إنقاذ متاعه من هذه األخطار بإيداعه  فمن فوجئ بخطر الحريق أو النهب أو االضطراب أو التهدم أو الغرق أو نحو ذلك

ال يجد من الوقت وال من الظروف التى أحاطت به متسعاً للحصول من المودع عنده على دليل كتابى بالوديعة إذا زادت  ، عند الغير

،  . فإذا زال الخطر وأراد استرداد متاعه . وبحسبه أن وجد من يستودعه متاعه فى هذه الظروف الحرجة قيمتها على عشرة جنيهات

، أى الخطر الذي كان  المودع أن يثبت أوال قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى ، كان على وأنكر المودع عن الوديعة

 . . ثم يجوز له بعد ذلك أن يثبت بالبينة والقرائن عقد الوديعة ذاته . وهذه واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق يتهدده

( هذه  2991وم  2957فقد شبه التقنين المدنى الفرنسى ) م  . ويلحق بالوديعة االضطرارية وديعة النزيل فى الفندق ألمتعته

. أما التقنين المدنى المصرى فقد سكت  ، من حيث قيام المانع المادى من الحصول على دليل كتابى الوديعة بالوديعة االضطرارية

يكون أصحاب الفنادق والخانات  - 2 من التقنين المدنى على أن " 111. وقد نصت المادة  ، وترك المسألة للقواعد العامة عن ذلك

، مسئولين حتى عن فعل المترددين على  ، فيما يجب عليهم من عناية بحفظ األشياء التى يأتى بها المسافرون والنزالء وما ماثلها

عن تعويض يجاوز  ، ، فيما يتعلق بالنقود واألوراق المالية واألشياء الثمينة غير أنهم ال يكونون مسئولين - 1.  الفندق أو الخان

، أو يكونوا قد رفضوا دون مسوغ أن  ، ما لم يكونوا قد أخذوا على عاتقهم حفظ هذه األشياء وهم يعرفون قيمتها خمسين جنيها

. وظاهر من هذا النص أن  ، أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم " يتسلموها عهدة فى ذمتهم

، بمقتضى عقد  . فهو مسئول مسئولية عقدية ، تختلف عن مسئولية التقصير ، بمقتضى عقد الوديعة احب الفندق العقديةمسئولية ص

، لقيام مانع مادى  . وإثبات عقد الوديعة فى هذه الحالة يكون بجميع الطرق ، عن المحافظة على األمتعة التى يأتى بها النزيل الوديعة

، فلم يعد مانعاً مادياً يجعل الحصول على  نالحظ منذ اآلن أن المانع المادى أخذ هنا يتخفف من حدته. و من الحصول على الكتابة

، بل هو مانع مادى يجعل الحصول على الدليل الكتابى غير مألوف  الدليل الكتابى متعذراً كما كان األمر فى الوديعة االضطرارية

،  ، بقدر ما يفقد من صبغة الخصوص فيه المادى هنا من حدته $ 591$ انع . ويقدر ما يتخفف الم ويتعارض مع ظروف اإليداع

، لوال أن وديعة نزيل الفندق هى ذاتها حالة متخصصة بين الودائع بوجه  ويقرب من أن يكون مانعاً عاماً ال يختص بحالة دون حالة

. أما فيما يختص بالنقود واألوراق  ق لإلثبات بالبينة. وهنا أيضا تتسع الثغرة فى قاعدة الدليل الكتابى لتترك مجاال غير ضي عام

، ال تجاوز خمسين جنيها  ، بمقتضى عقد الوديعة الذي يثبت بالبينة والقرائن المالية واألشياء الثمينة فمسئولية صاحب الفندق العقدية

 ً ، أو بقيت عقدية على حسب  ية، تحولت مسئولية صاحب الفندق إلى مسئولية تقصير . فإن جاوز الضرر هذا المبلغ مصريا

، يتعهد بمقتضى صاحب الفندق بالمحافظة على النقود  ( عقد وديعة خاصة 2. وعلى النزيل أن يثبت أحد أمور ثالثة : )  األحوال

على عشرة . وهذا العقد ال يجوز فى إثبات البينة أو القرائن ألن قيمته تزيد  واألوراق المالية واألشياء الثمينة وهو عارف قيمتها

، هو أنه رفض دون مسوغ أن يتسلم النقود أو األوراق المالية أو األشياء الثمينة عهدة فى  ( خطأ من صاحب الفندق 1. )  جنيهات

، أياً كان هذا  ( خطأ جسيما من صاحب الفندق أو من أحد تابعيه 9. )  . وهذا الخطأ واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ذممته

. وهذا الخطأ أيضا واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق  ولكن ال يكفى أن يكون خطأ عادياً بل أن يكون جسيماً ،  الخطأ
 (1999 )

 . 

( صراحة على أنه " يعتبر مانعاً مادياً أال  552( والتقنين المدنى العراقى ) م  91وينص كل من قانون البينات السورى ) م 

 يوجد من يستطيع كتابة السند "
 (1992 )

 . 

                                                 

ويجب إلثباتها الكتابة فيما  ، أما إيداع األمتعة عند عامل النقل لنقلها من مكان إلى آخر فال يعد وديعة اضطرارية ( 1999) 

بالنيول وريبير  - 912ص  11فقرة  21أوبرى ورو ميع الطرق ) يزيد على النصاب إال إذا كان عقد النقل تجاريا فيثبت بج

 . (  2991وجابولد فقرة 

 .  999ص  – 955ص  1انظر األستاذ حسين المؤمن جزء  ( 1992) 
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 الفهرس العام

. ففى البالد التى لم تنتشر فيها الكتابة انتشاراً  . فيصبح للعرف والبيئة دخل فى تقديره وهنا أيضا يزداد المانع المادى تخففاً من حدته

كافياً قد يتعذر فى بعض األحوال العثور على شخص يستطيع كتابة السند الذي يراد إعداد كدليل كتابى على التصرف القانونى 

، فيقضى بقيام  ، ليرى إذا كان حقاً قد تعذر العثور على من يكتب السند . فيقدر القاضى ظروف البيئة فى كل مسألة بالذات قودالمع

. وطالب اإلثبات بالبينة هو الذي يحمل عبء إثبات تعذر العثور على من يكتب السند فى  المانع المادى ويرخص فى اإلثبات بالبينة

. ونالحظ أن المانع  ، ويستطيع إثبات ذلك بالبينة والقرائن ألنه إنما يثبت واقعة مادية ها التصرف القانونىالظروف التى انعقد في

، حيث  . ففى التقنين المصرى . وال يعتد به إال فى القوانين التى تنص عليه ، ال مانع عام موضوعى المادى هنا هو مانع خاص ذاتى

 . ثبات بالبينة والقرائن، ال يكون هذا مانعاً يسوغ اإل ال نص

 األحداث غير المنظورة بوجه عام  - 234

، فأجاز اإلثبات بالبينة " عند  ( عبارة عم بها ظروف الودائع االضطرارية 9بند  2957وقد أضاف التقنين المدنى الفرنسى ) م  

، وأن تكون جسيمة بحيث  غير منظورة. ويجب أن تكون النازلة  نزول أحداث غير منظورة لم يكن يستطاع معها كتابة ورقة "

. فالقرض الذي يعطى إلسعاف  تجعل التعاقد على االلتزام أمراً بلغ حداً من االستعجال ال يتسع معه الوقت للحصول على سند كتابى

أحد الجنود فى جيش يتقهقر منهزماً 
 (1991 )

ب فى ، أو وهو مصا ، وإقراض شخص ماال طرأت الحاجة إليه وهو على وشك السفر 

، وإيداع السيارة فى مكان عام حيث ال يوجد من الحراس عدد كاف لتسلم جميع السيارات المودعة  حادث لم يكن يتوقعه
 (1999 )

  ،

وإصابة المودع بشلل فجائى اضطر معه لالنتقال إلى المستشفى قبل الحصول على سند كتابى 
 (1995 )

، وإيداع صندوق بداخله نقود  

فتيش أثناء قيام البوليس بالت
 (1999 )

، كل هذه حاالت يجوز فيها اإلثبات بالبينة والقرائن لقيام المانع المادى الذي يخول دون الحصول  

 . ، ال عام موضوعى ، فالمانع إذن خاص ذاتى ، ليرى هل هناك مانع مادى . ويقدر القاضى كل حالة على حدتها على سند كتابى

 ما جرت به العادة  - 235

. إذ ال يكون المانع المادى راجعاً  ، ويزداد اتساع الثغرة فى قاعدة الدليل الكتابى نع المادى من حدته إلى حد أقصى: وهنا يتخفف الما

. وفى هذا خرق واسع تحدثه البينة فى نطاق الدليل  ، بل إلى مجرد ما جرت به العادة وألفته الناس فى التعامل إلى التعذر أصال

، لوال بقية من الذاتية هى التى تركت  مر أن المانع يبدأ فى التحول من مانع ذاتى إلى مانع موضوعى. ويزيد فى خطورة األ الكتابى

 . لتقدير القاضى لينظر فى كل حالة على حدة هل جرت العادة فى مثلها أال يؤخذ سند كتابى

. وجرت عادة أصحاب الفنادق  و متاعوقد جرت العادة أال يأخذ السيد من خادمه دليال كتابيا على ما يعهد إليه به من مال أ

. وجرت عادة التجار أال يأخذوا  والمطاعم والمقاهى أال يأخذوا دليال كتابيا على ما يقدمون إلى عمالئهم من خدمة ومأكل ومشرب

، فإذ  دون كتابة . وجرت العادة فى األسواق أن تجرى المبايعات بالشروط المألوفة دليال كتابيا على ما يرسلوا إلى المنازل من سلع

خرجت الشروط عن نطاق المألوف دونت فى ورقة مكتوبة 
 (1991 )

 . 

. ومن الفقهاء من يميز بين عادة عامة تجرى بين  ويختلط المانع المادى هنا بالمانع األدبى الذي سنراه فى عرف بعض المهن

، وبين عادة خاصة جرى عليها شخصان  انع المادى، وهذا هو الم فريق كبير من الناس بحيث تعتبر قاعدة قانونية مصدرها العرف

، وهذا هو  ، مما يمكن اعتباره دليال على وجود صلة متينة بين المتعاملين تمنع من الحصول على سند مكتوب فى التعامل فيما بينهما

المانع األدبى
 (1991 )

.  هنا الفصل فيما بينهما فصال دقيقا، ويصعب  . وفى رأينا أن المانع المادى والمانع األدبى يتالقيان عند العادة 

، ومن حيث إنها  فالعادة من حيث إنها تضع قاعدة مألوفة للسلوك المتبع يتعذر معها الحصول على دليل كتابى تكون مانعاً مادياً 

 . تتغلغل فى النفوس إلى حد يحجم معه المتعاملون من طلب دليل كتابى تكون مانعاً أدبيا

                                                 

  .  2991فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1991) 

 .  2992ص  2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1999) 

 .  59رقم  15المجموعة الرسمية  2517يونيه سنة  1دائرة النقض الجنائى  ( 1995) 

 .  19رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  29أسيوط الكلية  ( 1999) 

ص  1األستاذ حسين المؤمن  – 2991ص  2959فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 155الموجز للمؤلف فقرة  ( 1991) 

 – 597ص  2وفى التبايع بالمواشى فى األسواق والمواسم أنظر األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة  – 919ص  – 911

 .  595ص 

 .  529ص  9انظر أيضا المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  597ص  191أنظر األستاذ سليمان مرقص فى أصول اإلثبات فقرة  ( 1991) 
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. وتقديره موضوعى ال  موكول للقاضى –كما هو األمر فى المانع المادى  –. وتقدير ذلك  : وقد يكون المانع أدبياً غير مادى 

معقب عليه لمحكمة النقض 
 (1997 )

، فتتسع بذلك إلى حد بعيد الثغرة  توسع فى الموانع األدبية. ويميل القضاء إلى ال كما تقدم القول 

، فيترك القاضى حراً فى تقدير كل  . ويساعد على ذلك أن القضاء ال يميل إلى تحديد ما هو المانع األدبى فى قاعدة الدليل الكتابى

صعود مستوى األسعار ، فيحد من صرامة وجوب الحصول على سند مكتوب بعد هبوط قيمة العملة و حالة على حدتها
 (1995 )

 . 

(  9( عالقة الخدمة )  1( الزوجية والقرابة )  2إلى أمور ثالثة : )  –وفقا ألحكام القضاء  –وأكثر ما ترجع الموانع األدبية 

 . العرف المتبع فى بعض المهن

 الزوجية والقرابة  - 237

. فإذا أثبت  ل دون الحصول على الدليل الكتابى الذي يتطلبه القانون: كثيراً ما تقوم عالقة الزوجية أو القرابة مانعاً أدبياً يحو

الخصم هذه العالقة 
 (1929 )

ومن ثم يكون المانع األدبى خاصاً ذاتياً العاماً  –، وفقاً لظروف كل حالة ومالبساتها  ، وقرر القاضى 

، أباح للخصم اإلثبات بالبينة والقرائن بدال من  يل الكتابىأنها عالقة كافية لتقوم مانعاً أدبياً يحول دول الحصول على الدل –موضوعياً 

 . الكتابة

، أو  دون الحصول على دليل كتابى إلثبات قرض ما بين الزوجين –وفقاً لظروف كل حالة  –فعالقة الزوجية قد تحول 

، أو إلثبات أى تصرف قانونى آخر  إلثبات الوفاء بالدين
 (1922 )

، وقضت محكمة استئناف  صاهرة. وكعالقة الزوجية عالقة الم 

، فإذا زوجت  مصر بأن الموانع األدبية التى تسمح باإلثبات بالبينة والقرائن تخضع لظروف الدعوى أيضا ال لشدة القرابة وحدها

الزوج ، هذه الظروف كلها تمنع  ، وأقامت اإلبنة وزوجها عندها ليسرها ، وجهزت هى ابنتها سيدة ابن خالتها من ابنتها بغير مهر

أدبيا منعاً قوياً من مطالبة أم زوجته بكتابة إذا أودعها ماال ما أثناء إقامته وزوجته عندها 
 (1921 )

. وعالقة الخطبة وحدها قد تكفى فى  

،  ، وخصوصا المسلمين منهم . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن العرف جرى بين المصريين بعض األحوال لقيام المانع األدبى

، وطولب به  ، ولم يتم الزواج ، فإذا سلم للخاطب ، يشترى الجهاز د االتفاق على الخطبة ودفع المهر وقبل إتمام الزفافعلى أنه بع

، إذ يوجد فى هذه الظروف مانع أدبى يحول دون الحصول على سند كتابى من الخاطب  جاز إثبات الدعوى بالبينة
 (1929 )

 . 

                                                 

قد قضت محكمة النقض بأن مسألة قيام المانع األدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع و ( 1997) 

وقضت أيضا بأنه متى كانت  .  5 595ص  999رقم  2مجموعة عمر  2599نوفمبر سنة  25الفصل فيها ) نقض مدنى 

قد استخلصت فى حدود  ، د الثابتة كتابة إال بالكتابةإذ قررت أنه ال يجوز ألحد المتعاقدين إثبات صورية العق ، المحكمة

فإن الذى قررته هو صحيح فى القانون ) نقض مدنى  ، سلطتها الموضوعية باألدلة السائغة التى أوردتها انتقاء المانع االدبى

 . (  925ص  57رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15

 .  1هامش رقم  557ص  2995ة فقر 1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1995) 

وتثبت وفقا لقواعدها الخاصة : الزوجية بعقد الزواج والقرابة بشهادة الميالد ولكن الغالب أن هذه العالقة يكون  ( 1929) 

 . فتثبت باإلقرار  ، معترفاً بها

يل كتابى بين وقد قضت محكمة النقض بأن مسألة اعتبار الزوجية مانعة أو غير مانعة من الحصول على دل ( 1922) 

مجموعة  2591مايو سنة  25لمحكمة الموضوع وحدها السلطة فى تقديرها ) نقض مدنى  ، الزوجين هى مسألة موضوعية

مارس  22وقضت محكمة االستئناف األهلية بان رابطة الزوجية عائق أدبى ) استئناف أهلى  –(  291ص  57رقم  2عمر 

 . (  55رقم  19المجموعة الرسمية  2525سنة 

ولكنها قضت فى دعوى أخرى بأن  – 912ص  211رقم  11المحاماة  2551أكتوبر سنة  11استئناف مصر  ( 1921) 

كون الخصم زوجة عم خصمها وكانت تعتبره كابنها الوحيد وتقيم معه فى دار عمه ال يكفى فى قيام المانع األدبى ) استئناف 

 .  ( 211ص  - 12رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  29مصر 

انظر  – 21ص  29المحاماة رقم  – 229رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  7استئناف مصر  ( 1929) 

 99رقم  5المحاماة  2517أبريل سنة  21 – 191ص  112رقم  9المحاماة  2519ديسمبر سنة  12أيضا : استئناف مصر 

ولكن محكمة استئناف مصر قضت كذلك بأن مجرد خطبة أحد المتقاضيين ألبنه اآلخر ليست بالعالقة التى تمنع  .  99ص 
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، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن صلة  ول دون الحصول على الدليل الكتابىوالعالقة بين الولد وأبويه كثيراً ما تح

األبوة هى من الموانع األدبية 
 (1925 )

، وقد قضت محكمة النقض بأنه مما ال نزاع فيه أن المانع كما يكون  . وكذلك عالقة األخوة 

،  ، لعالقة األخوة بين الطرفين ، فإذا رأت فى قضية ما ، والتقدير فى ذلك على كل حال لمحكمة الموضوع مادياً يجوز أن يكون أدبيا

، فال معقب على ما رأته فى هذا الشأن  ، توفر هذا المانع األدبى المسوغ لإلثبات بالبينة والعتبارات شتى أوردتها فى حكمها
 (1929 

)
. كذلك صلة القرابة بين المتهم وخالته تعتبر مانعا ادبيا من الحصول على الكتابة  

 (1921 )
. ودرجة القرابة التى تربط المتهم بعمته  

، فتكليفا  ، ألن اإليداع يدل فى ذاته على أن للمتهم عند عمته منزلة خاصة ، تعتبر مانعاً أدبياً  وقد سلمته سنداً مثبتاً لدين لها على أبنها

يأخذ إيصال عليه بهذا اإليداع تكليف يتنافر مع هذا االئتمان 
 (1921 )

، فمحكمة الموضوع هى  ابة قريبة أو بعيدة. وسواء كانت القر 

. وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن حال الصالت العائلية فى  ، متى تعتبر هذه القرابة مانعاً أدبياً  ، فى كل حالة بالذات التى تقدر

ي يحول دون الحصول على ذاتها من حيث تعيين درجة القرابة بالدقة ليست هى التى يترتب عليها بطريقة مطرده المانع األدبى الذ

، تبعاً لطبيعة الصالت العادية بين  ، بل قد يوجد ذلك المانع ولو كانت القرابة بعيدة فى الظاهر كتابة مثبتة للدين أو للتخالص منه

الخصوم من محبة وإخالص 
 (1927 )

ى . وقضت محكمة النقض بأن اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع األدبية الت 

تحول دون الحصول على دليل كتابى هو من األمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بال معقب عليها من محكمة 

النقض 
 (1925 )

 . 

. من ذلك صلة الجوار  تكون مانعاً أدبيا من الحصول على الكتابة –غير صالت الزوجية والقربى  –وقد تقوم صالت أخرى 
 (1919 

)
، وصلة الوكالة غير المأجورة  

 (1912 )
. بل إن مجرد العادة  

 (1911 )
، أو مركز الشخص االجتماعى  

 (1919 )
، قد يكون مانعاً أدبياً  

 . يحول دون الحصول على سند مكتوب

                                                                                                                                                                    

 . (  991ص  225رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  11من حصول كل منهما على الدليل قبل اآلخر ) استئناف مصر 

 2599مايو سنة  15انظر أيضاً : ملوى  .  251ص  55رقم  5المحاماة  2519يونية سنة  1استئناف مصر  ( 1925) 

 .  91رقم  1المجموعة الرسمية 

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن عالقة  .  291ص  12رقم  21المحاماة  2599يونية سنة  9نقض جنائى  ( 1929) 

 29) استئناف مصر  البنوة واألخوة يجوز معها أن يثبت بالبينة أن بعض الخصوم إذن لبعض فى إجراء عقد بدل مع آخرين

 . (  59ص  52رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة 

 .  197ص  1المجموعة الرسمية  2599ديسمبر سنة  11نقض جنائى  ( 1921) 

 .  57ص  1رقم  91المجموعة الرسمية  2599طنطا االبتدائية أول ديسمبر سنة  ( 1921) 

 .  11رقم  17المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  12استئناف مصر  ( 1927) 

  159ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  22نقض مدنى  ( 1925) 

رقم  5مجموعة عمر  2555أول يونيه سنة  – 991ص  125رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9انظر أيضا : نقض مدنى 

بتدائى الذى قرر بأن المبلغ المسلم وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اعتمدت محكمة االستئناف الحكم اال – 951ص  255

وأن سكوت المدعية على المدعى عليه وعدم إدراجها المبلغ بمحضر حصر التركة عند  ، للمدعى عليه هو أمانة أختلسها

وأنها أسباب تجوز على مثل المدعية لبساطتها ولصلة  ، الحجر على المورث او وفاته هو ألسباب بررت بها هذا السكوت

فقول المحكمة االبتدائية هذا الذى اعتمدته محكمة االستئناف يفيد أنه كانت  ، لمدعى عليه الذى كان قيما على مورثهاقرابتها با

هناك أسباب شخصية وأدبية مانعة للمدعية من أخذ كتابة عليه باستالمه المبلغ ومن أدراجها إياه فى محضرى الجرد الذين 

ومسألة قيام المانع األدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى  . فاة حصل أحدهما بعد الحجر وثانيهما بعد الو

وقد سبقت اإلشارة  595ص  999رقم  2مجموعة عمر  2599نوفمبر سنة  25الموضوع القول الفصل فيها ) نقض مدنى 

 . إلى هذا الحكم ( 

كإعارة األوانى والحلى بين الجيران  ، طبعوقد قضت محكمة أسيوط الجزئية بأن العادات المبنية على كرم ال ( 1919) 

 552ص  125رقم  5المحاماة  2515فبراير سنة  21موانع أدبية )  ، وإعارة المواشى وآالت الزراعة والدواب فى القرى

 ) . 

وكانت قيمتها أزيد من  ، وقد قضت دائرة النقض الجنائية بأنه إذا بدد الوكيل بال أجر أشياء سلمها إليه الموكل ( 1912) 

ألن مجانية الوكالة قد تكون مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على  ، جاز للموكل أن يثبت تسليمها إليه بالبينة ، عشر جنيهات

 . (  29رقم  25المجموعة الرسمية  2521ديسمبر سنة  19دليل كتابى ) نقض جنائى 
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 ً ، فحولت بذلك هذه الصلة من مانع  هذا وقد اختارت بعض التقنينات العربية أن تحدد متى تعتبر صلة القرابة والزوجية مانعاً أدبيا

( على أنه " تعتبر مانعاً أدبياً القرابة ما بين  91. من ذلك أن نص قانون البينات السورى ) م  خاص ذاتى إلى مانع عام موضوعى

.  ، أو ما بين أحد الزوجين وأبوى الزوج اآلخر " بين األصول والفروع أو ما بين الحواشى إلى الدرجة الثالثة، أو ما  الزوجين

، وهى تنشأ خصوصاً  ( على أنه " يكتفى بمجرد االستحالة المعنوية 151ونص أيضاً تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى ) م 

. ونص أخيراً التقنين  قات القربى ما بين األصول والفروع أو عن الروابط الزوجية "، أو عال عن العرف المتبع فى بعض المهن

، أو ما  ( على جواز اإلثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة " إذا كان العقد مبرماً ما بين الزوجين 552المدنى العراقى ) م 

، أو ما بين أحد الزوجين وأبوى الزوج اآلخر "  رابعة، أو ما بين الحواشى إلى الدرجة ال بين األصول والفروع
 (1915 )

 . 

 عالقة الخدمة :  - 238

. فخدمة المنازل ال يستطيعون عادة  ، بالحصول على الدليل الكتابى ، تبعاً للظروف والعالقة ما بين المخدوم والخادم قد ال تسمح

تقديم دليل كتابى على مقدار أجورهم وشروط خدمتهم 
 (1919 )

ال على ما قدموه لحساب المخدوم من مبالغ صرفوها فى الشؤون ، و 

المنزلية 
 (1911 )

. وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن صلة الخادم بسيده وطول خدمته عنده يعتبر من المواقع األدبية  
 (1911 )

 . 

 ً . مثل ذلك العالقة ما  ك دليل كتابى، بأن يكون هنا ، تبعاً للظروف وكذلك العالقة ما بين رب العمل والعامل قد ال تسمح هى أيضا

بين صاحب المصنع وعامله 
 (1917 )

، والعالقة ما بين رب العمل وكاتبه  
 (1915 )

، والعالقة ما بين والد التلميذ والمعلم  
 (1999 )

  ،

والعالقة ما بين خادم الفندق ومخدومه 
 (1992 )

 . 

 عرف بعض المهن  - 239

، فإن  . ويتحقق ذلك بنوع خاص فى مهنة الطب وتقضى الظروف فى بعض المهن أال يكون هناك دليل كتابى على التعامل 

،  . بل قد ال يتفقان أصال على األجر الطبيب فى أكثر الظروف ال يحصل على دليل كتابى من المريض بما اتفقا عليه من أجر للعالج

، دون أن يطلب منه تقديم دليل كتابى فيما يزيد على عشرة جنيهات  للعرف الجارىويطلب الطبيب أجره بعد ذلك وفقاً 
 (1991 )

 . 

، حتى لو زادت  ، فيجوز له إثبات حقه فى ذمة العميل بالبينة والقرائن وحائك المالبس ال يأخذ عادة ورقة مكتوبة من عميله

ية وفقاً لقواعد اإلثبات الخاصة بهذه الدفاتر. وله أن يستعين فى ذلك بدفاترة التجار القيمة على عشرة جنيهات
 (1999 )

 . 

وقد اشرنا فيما قدمناه كيف يلتقى المانع المادى والمانع األدبى فيما يقضى به العرف فى كثير من األحوال من جواز اإلثبات 

 . بالبينة وبالقرائن

                                                                                                                                                                    

 2519يناير سنة  27ى توريد أشياء منزلية يعتبر مانعاً أدبيا ) وقد قضت محكمة المنصورة بأن االعتياد عل ( 1911) 

 . (  191ص  112رقم  9المحاماة 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن مركز الشخص االجتماعى قد يكون مانعاً أدبيا لمحل صنع أثاث  ( 1919) 

 . (  55ص  91م  2519نوفمبر سنة  11منزلى من الحصول على سند مكتوب ) استئناف مختلط 

 . بعدها  وما 999من الشهادة ص  1أنظر فى هذه المسألة األستاذ حسين المؤمن فى اإلثبات جزء  ( 1915) 

فلهذا أن يطالب  ، وإذا ثبت مقدار أجر الخادم ، 229 - 2 – 2597سيريه  2597مارس سنة  21نقض فرنسى  ( 1919) 

وللسيد أن يثبت بجميع الطرق أنه وفى له هذه األجور ) بالنيول وريبير وجابولد  ، بمجموع أجوره منذ دخوله فى خدمة سيده

 . (  2999ص  2995فقرة  1

 .  11 – 2519داللوز  2515ديسمبر سنة  5باريس االستئنافية  محكمة ( 1911) 

 .  57ص  11رقم  5المحاماة  2517فبراير سنة  29استئناف مصر  ( 1911) 

 .  229 - 2 – 2597داللوز  2597مارس سنة  21نقض فرنسى  ( 1917) 

 .  925ص  2529مجلة القانون المدنى الفصلية  2525مارس سنة  19محكمة كان الفرنسية  ( 1915) 

 .  519ص  2515داللوز األسبوعى  2515يونيه سنة  11نقض فرنسى  ( 1999) 

 .  2591جازيت دى باليه أول فبراير سنة  2592ديسمبر سنة  1نقض فرنسى  ( 1992) 

نقض  – 155ص  55م  2591أبريل سنة  17 – 911ص  52م  2515مارس سنة  17استئناف مختلط  ( 1991) 

بل إن  – 295 – 2 – 2599سيريه  2591مايو سنة  92 – 992 – 2 – 2522سيريه  2529أبريل سنة  29فرنسى 

( بزياراته لمرضاه )  Carnet de Visites Regulierement Tenuالطبيب ليس فى حاجة إلى كتابه مذكرات منتظمة ) 

 . (  91 –ص  – 25995سيريه  2599مارس سنة  9محكمة باريس االستئنافية 

 .  297ص  91م  2519يناير سنة  9استئناف مختلط  ( 1999) 
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 قيام المانع من تقديم الكتابة لفقدها بسبب أجنبى - 2

 قاعدةنطاق تطبيق ال - 241

، فجاز اإلثبات بالبينة والقرائن نزوال عند  ، قيام مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى ، فيما قدمناه رأينا

، ولكنه بعد حصوله على هذا الدليل فقده لسبب  ، فقد حصل الدائن على الدليل الكتابى الذى يقضى به القانون . أما هنا حكم الضرورة

ً  له فيه أجنبى البد ، ألن الدليل الكتابى قد وجد فعال ولكنه ضاع بغير تقصير من  . فمكان الضرورة فى هذه الحالة أكثر وضوحا

 . لذلك يجوز عندئذ أن تحل البينة والقرائن محل الدليل الكتابى إلثبات : الدائن

 . ( ما تزيد قيمته على عشرة جنيهات 2) 

 . ( ما يخالف الكتابة أو يجاوزها 1) 

 . ( أى عقد يشترط القانون أن يكون إثباته بالكتابة ولو لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات كالصلح والكفالة 9) 

. وفى هذا تختلف هذه القاعدة عن القاعدة  ، كالهبة والرهن الرسمى على التفصيل الذى سنورده فيما يلى ( أى عقد شكلى 5) 

إثبات العقد الشكلى بالبينة والقرائن ، فقد رأينا أن قيام المانع ال يجيز السابقة
 (1995 )

 . 

 ، عليه أن يثبت أموراً ثالثة : أمور ثالثة يجب إثباتها : ومن يدعى أنه حصل على سند مكتوب ثم فقده بسبب أجنبى - 152

، ألنه إنما يثبت واقعة مادية  . ويجوز أن يثبت ذلك بجميع الطرق ( أنه كان قد حصل فعال على سند مكتوب 2) 
 (1999 )

 . 

. وهذه أيضاً واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة بالقرائن ( وأن هذا السند قد فقد 1) 
 (1991 )

 . 

، كسرقة أو حريق أو نحو ذلك من الحوادث التى لم يكن يتوقعها  ( وأن فقد السند كان بسبب أجنبى ال يد له فيه 9) 
 (1991 )

  .

ة والقرائنوهذه أيضاً واقعة مادية يجوز له إثباتها بالبين
 (1997 )

. ويالحظ هنا أمران ) أولهما ( أن السبب األجنبى ال يتشدد فيه التشدد  

                                                 

ال  ، هو سند كتابى كامل ، الذى كان موجوداً ثم فقد بسبب أجنبى ، ويجب أن يثبت المدعى أن السند المكتوب ( 1995) 

 . وجوده بالبينة أو بالقرائن فال يسمح للمدعى أن يثبت سبق  ، فإذا كان مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة . مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة 

لكن إذا أقر الخصم بسبق وجوده كان للقاضى حرية التقدير لتعرف ما إذا كان السند المفقود تتوافر فيه أركان مبدأ الثبوت 

 . (  115بالكتابة حتى يمكن تعزيزه بالبينة أو بالقرائن ) الموجز للمؤلف ص 

ولكن ال يكفى من جهة أخرى أن تشهد  . ت السند المكتوب وقرأته وليس من الضرورى أن تكون الشهود قد رأ ( 1999) 

 . (  99هامش رقم  119فقرة  21الشهود بقيام التصرف القانونى ) أوبرى ورو 

أما فيما يتعلق بالدليل على الفقد فيقع عبء إقامته على " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

أن يقيم الدليل على سبق وجود المحرر  ، فضال عن إثبات الحادث الجبرى أو القوة القاهرة ، فمن واجبه . المدعى مبدئياً 

 . حررات الشكلية ومضمونه وعلى مراعاة شروط الصحة التى يتطلب القانون توافرها فيه إن كان هذا المحرر من قبيل الم

 . (  525ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " كان له أن يثبت ما يدعى بالبينة  ، فإذا تم ذلك للمدعى

وأن هذا السند كان مستوفياً لجميع الشروط  ، أن يثبت بجميع الطرق سبق وجود سند مكتوب ، كما قدمنا ، ويطلب من المدعى

سمح للمدعى أن  ، ولكنه أنكر توقيعه عليه ، فلو اعترف الخصم بسبق وجود السند . خصم وأنه كان يحمل توقيع ال ، القانونية

فإذا كان  . ويجب أن يكون السند المفقود دليال كتابياً كامال  –(  115يثبت صحة التوقيع بجميع الطرق ) الموجز للمؤلف ص 

ولكن يجوز إثبات ذلك باإلقرار أو اليمين كما مر القول )  ، ائنفال يجوز إثبات فقده بالبينة أو بالقر ، مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة

 . (  129أنظر األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

إذا كانت قيمة السند تزيد  ، وجب عليه إثبات الوديعة ، وإذا ادعى المدعى أن السند كان مودعاً عند شخص آخر ( 1991) 

 – 971ص  119فقرة  21أنظر أيضاً : أوبرى ورو  –(  115مؤلف ص بدليل كتابى ) الموجز لل ، على عشرة جنيهات

 .  975ص 

جديد ( إال إلى حالة  599مدنى )  127وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه وإن كان القانون لم يشر فى المادة  ( 1991) 

هرى حصول سرقة السند إال أنه مما يجب أن يعتبر فى حكم السبب الق ، ضياع السند بسبب قهرى كحصول حريق أو إتالف

وقد يكون السند المكتوب قد  . (  991ص  1/  119رقم  29المحاماة  2595أبريل سنة  12أو تبديده ) استئناف مصر 

أكتوبر سنة  11دون أن يكون ذلك بتقصير من صاحبه ) محكمة باريس  ، ضاع من ملف القضية المرفوعة بهذا السند

 . (  22ص  2595داللوز األسبوعى  2597

وعلى األخص  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة قد اقتنعت من التحقيقات الحاصلة عن الحادث ( 1997) 

فذلك من  ، وأن ذمة المدعى عليه مازالت مشغولة بالدين ، أن السند كان موجوداً وسرق ، مما أدلى به المدعى عليه نفسه فيها

إذ اإلثبات فى هذه الحالة يجوز بجميع  ، أنها لم تأخذ فيما انتهت إليه بدليل بعينه وال يصح أن ينعى عليها . شأنها وحدها 

وقضت أيضاً بأنه إذا رفضت المحكمة  . (  579ص  211رقم  9مجموعة عمر  2551يونيه سنة  27الطرق ) نقض مدنى 
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، فيكفى أن يثبت صاحب السند أنه لم يقصر فى المحافظة عليه حتى يعتبر أنه فقد السند بسبب أجنبى الذى رأيناه فى المسئولية
 (1995 

)
. فإذا أثبت شخص مثال أن حريقاً ال يد له فيه التهم  قت ذاته إثبات فقد السند. و) الثانى ( أن إثبات السبب األجنبى قد يتضمن فى الو 

، كان فى هذا إثبات للسبب األجنبى وإثبات عقد السند المكتوب ما دام  ، ولم يستطع انتشال أوراقه ومستنداته فاحترقت جميعها منزله

قد أثبت أن أوراقه قد احترقت جميعها 
 (1959 )

 . 

كان له بعد ذلك  -وكلها يمكن إثباتها بجميع الطرق ألنها وقائع مادية كما رأينا –إثبات هذه األمور الثالثة  فإذا استطاع الخصم

، وحتى لو خالف بهذا اإلثبات أو جاوز ما هو  ، حتى لو زادت قيمته على عشرة جنيهات أن يثبت الحق الذى يدعيه بالبينة والقرائن

ثابت بالكتابة
 (1952 )

 . 

 فى القاعدة والتضييق منها التوسع  - 242

، بالبينة والقرائن إذا ثبت  ، هبة أو رهن رسمى مثال ، فيجوز إثبات تصرف قانونى شكلى : وقاعدة فقد السند بسبب أجنبى يوسع فيها

أن أيضاً ، أن يثبت صاحب الش ، عند إثبات سبق وجود السند . ولكن يجب هنا أن هذا التصرف كان فى سند ثم فقد السند بسبب أجنبى

أن هذا السند كان مستوفياً للشكل الذى يتطلبه القانون
 (1951 )

، عن قاعدة قيام المانع وقاعدة مبدأ  ، كما قدمنا . وتختلف هذه القاعدة 

ل ، حتى عند قيام مانع حال دون الحصو . فقد رأينا أن العقد الشكلى ال يجوز إثباته بالبينة والقرائن الثبوت بالكتابة فى هذا الصدد

،  فيجوز إثبات العقد الشكلى بالبينة والقرائن -عند فقد السند بسبب أجنبى –. أما هنا  ، وحتى مع وجود مبدأ ثبوت بالكتابة على الكتابة

ً  ألن السند مفرغاً فى الشكل الذى يتطلبه القانون قد وجد فعال ، ثم فقد السند بعد ذلك بسبب  ، فاستكمل التصرف أركانه وقام صحيحا

، فال  . ومتى كانت الدعوى أن التصرف القانون قد وجد فعال مستوفياً لشكله القانونى ى ليس من شأنه أن يؤثر فى قيام التصرفأجنب

يوجد ما يمنع حينئذ من إثبات سبق هذا الوجود بالبينة والقرائن
 (1959 )

 . 

، مثلها فى ذلك مثل  التفاق على عكسها. فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يجوز ا ويضيق فى القاعدة من ناحية أخرى

، وأنه إذا اشترط رب العمل أن العامل ال يجوز له أن ينضم إلى صندوق المعاش إال إذا أثبت أنه قضى مدة  سائر قواعد اإلثبات

بمستخرج من  ، أو ( Livret de L'ouvrier، وأن هذا اإلثبات ال يجوز أن يكون إال من واقع العامل )  معينى فى خدمة رب العمل

                                                                                                                                                                    

ذلك على عدم جدية هذا االدعاء لما مقيمة قضاءها ب ، طلب اإلحالة على التحقيق إلثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى

جديد ( ) نقض  599من القانون المدنى )  127فال مخالفة فى ذلك لحكم المادة  ، أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها

 . (  159ص  955رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  15مدنى 

 1المجموعة الرسمية  2591يونيه سنة  5ملوى  – 95قم ر 1المجموعة الرسمية  2599ديسمبر سنة  99أنظر أيضاً : نجع حمادى 

 .  221رقم 

ويكفى فوجود القوة القاهرة أال يكون الحادث الذى ضاع فيه السند " وقد جاء فى الموجز للمؤلف ما يأتى :  ( 1995) 

ا ضاع السند بإهمال أما إذ . ال قضاء وقدراً  ، ولو كان هذا الحادث قد وقع بإهمال الغير ، منسوباً إلى إهمال المدعى

فال يكون  ، بأن كان قد مزقه خطأ أو أهمل فى حفظه حتى ضاع أو سرق أو نحو ذلك مما يعتبر خطأ منسوباً إليه ، المدعى

أنظر أيضاً :  . (  119ص  151وال يسمح له أن يثبت دعواه بالبينة أو بالقرائن ) الموجز فقرة  ، فى هذه الحالة معذوراً 

والمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  – 191ص  91م  2519مارس سنة  27استئناف مختلط 

 .  525ص  – 529ص  9التحضيرية 

 2999ص  2952فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 125ص  92م  2595مارس سنة  11استئناف مختلط  ( 1959) 

 .  2وهامش رقم 

مارس سنة  11 – 959ص  9م  2752مايو سنة  19 – 255ص  1م  2759مارس سنة  11استئناف مختلط  ( 1952) 

 .  919ص  91م  2519فبراير سنة  21 – 192ص  9م  2759مايو سنة  15 – 212ص  9م  2759

فقرة  21ورو  وبفرض أن السند قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون إذا كان المدين هو الذى أتلفه ) أوبرى ( 1951) 

فإن الصور  ، فإذا فقد . هذا والسند فى حالة التصرف الشكلى البد أن يكون سنداً رسمياً  –(  979ص  – 975ص  119

أو تكون مبدأ ثبوت بالكتابة على النحو الذى قدمناه عند الكالم فى حجية الصور الرسمية للسند  ، الرسمية قد تقوم مقامه

أما إذا  . فإن قبول البينة والقرائن جائز بدونها  ، نكون فى حاجة إلى القاعدة التى نحن بصددها وفى هذه الحالة ال ، الرسمى

فعندئذ يكون للخصم فائدة  ، أو وجدت ولكنها ال تصلح أن تكون على األقل مبدأ ثبوت بالكتابة ، لم توجد صور رسمية أصال

من إثبات التصرف بالبينة والقرائن ) أنظر فى هذه المسألة األستاذ من التمسك بقاعدة فقد السند المكتوب بسبب أجنبى ليتمكن 

 . (  152وفقرة  – 1ص هامش رقم  191سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 

وأنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  – 2995ص  2952فقرة  1أنظر بالنيول وريبير وجابولد  ( 1959) 

 .  525ص  9رية فى مجموعة األعمال التحضي



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فال يسمح للعامل أن يثبت أنه قضى المدة المعينة فى الخدمة بطريق  ( Extrait des livres du patronسجالت رب العمل ) 

، حتى لو كان رب العمل لم يحتفظ بسجالته وكان العامل قد فقد دفتره آخر غير هذين الطريقين
 (1955 )

 . 

 اإلقرار واليمين والقرائن القانونية - الطرق المعفية من اإلثبات - الباب الثالث

 حجية قاصرة وحجية متعدية  –قوة مطلقة  - 343

: قدمنا 
 (1959 )

أن اإلقرار واليمين والقرائن القانونية تصلح لإلعفاء من إثبات أية واقعة مادية أو أى تصرف قانونى مهما  

 . . فهى من هذه الناحية كالكتابة قوتها مطلقة بلغت قيمته

وقدمنا أيضاً 
 (1951 )

، فحجية اإلقرار واليمين غير  أن اإلعفاء من اإلثبات فى اإلقرار وفى اليمين مقصور على الخصمين 

 . ، فهى حجية متعدية . أما حجية القرائن القانونية فغير مقصورة على الخصمين ، ومن ثم تكون حجية قاصرة متعدية إلى الغير

 . متعاقبات فى فصول ثالثة -ر واليمين والقرائن القانونية اإلقرا–ونعالج هذه الطرق الثالثة 

 اإلقرار - الفصل األول

 تعريف اإلقرار بوجه عام  - 244

، سواء قصد ترتيب هذا الحق فى ذمته أو لم يقصد  : اإلقرار هو اعتراف شخص بحق عليه آلخر
 (1951 )

 . 

، كالمشترى يلتزم بدفع الثمن وكمن يرتكب  بواقعة قانونية فال يكون إقراراً إنشاء الشخص الحق فى ذمته بتصرف قانونى أو

. ولما كان إنشاء الحق بتصرف قانونى يحتاج فى إثباته  ، ذلك أن إنشاء الحق غير االعتراف به عمال غير مشروع يلتزم بالتعويض

، ألنها أعدت من مبدأ  إثبات ال إقراراً ، فهذه الورقة تكون دليل  إلى ورقة مكتوبة إذا كانت قيمة هذا الحق تزيد على عشرة جنيهات

. أما إذا كتب المدين إقراراً على نفسه  ، وتكون فى الغالب معاصرة لنشوئه أو بعد ذلك بوقت قليل األمر لتثبت التصرف القانونى

، ولكنه يقر بوجود هذا الحق بعد أن نشأ ، فإنه ال ينشئ بذلك حقاً فى ذمته بذات الحق
 (1957 )

إقراره عادة بعد نشوء  . ويكتب المقر 

. فقد يكتب اإلقرار بعد نزاع ينتهى فى تسويته إلى هذا  ، مدفوعاً إلى ذلك باعتبارات متنوعة الحق الذى يقر به بوقت غير قصير

، وقد  ، وقد يكتبه حتى يمكن صاحب الحق من ورثته أن يتقاضى حقه قبل قسمة التركة ، وقد يكتبه بعد تصفية حساب قديم اإلقرار

، وقد يكتبه عندما يحس أنه منيته قد دنت ليترك لصاحب  يكتبه حتى يمكن صاحب الحق من ورثته أن يتقاضى حقه قبل قسمة التركة

. أما إذا كان السند المثبت للحق قد ضاع أو قدم عليه  الحق إقراراً بحقه فيبرئ ذمته سواء كتب اإلقرار فى مرض الموت أو قبل ذلك

. فالورقة المكتوبة  ، فهذا ليس إقراراً بل هو السند المؤيد الذى بسطنا أحكامه فيما تقدم سنداً مؤيداً للسند األصلى، فكتب المدين  العهد

 ً  . ، أو إقراراً مكتوباً بالدين ، أو سنداً مؤيداً للسند األصلى إذن قد تكون سنداً أصليا

. فإذا قرر فى مذكرة قدمها استعداده لدفع مبلغ  اط من طلبات خصمهوال يكون إقراراً ما يسلم به الخصوم اضطراراً على سبيل االحتي

، ولكنه يعرض هذا المبلغ على خصمه حسما للنزاع  من النقود أقل من المبلغ المدعى به بعد أن أنكر وجود الحق فى ذمته أصال

، ألنه ليس اعترافاً خالصاً   يكون إقراراً ، فإن هذا ال واحتياطاً لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة الخصم إلى بعض طلباته

. فهو أقرب إلى أن يكون مشروع صلح يعرضه على  ، بل هو تسليم جدلى ببعض المدعى به لحسم النزاع بوجود هذا المبلغ فى ذمته

، حتى إذا قبله هذا انحسم النزاع بينهما الخصم
 (1955 )

 . 

                                                 

بالنيول وريبير  .  915 – 2 – 79سيريه  – 595 – 2 – 79داللوز  2775يوليه سنة  99نقض فرنسى  ( 1955) 

 99هامش رقم  119فقرة  21ويحتفظ بارتان فى التسليم بصحة هذا الحكم ) أوبرى ورو  – 2951فقرة  1فقرة  1وجابولد 

 . مكرر ( 

ً  ، وقد قضت محكمة النقض البلجيكية وأنه يجوز االتفاق على ما يخالف قاعدة  ، بأن قواعد اإلثبات ليست من النظام العام ، هى أيضا

كما ال يجوز التمسك بهذه القاعدة وغيرها من قواعد اإلثبات ألول مرة أمام محكمة النقض  ، فقد السند المكتوب بسبب أجنبى

 . (  15 – 2 – 2551باسيكريزى  2551ير سنة ينا 99 – 11 – 2 – 2259باسيكريزى  2555ديسمبر سنة  17) 

 .  19أنظر آنفاً فقرة  ( 1959) 

 .  12أنظر آنفاً فقرة  ( 1951) 

 .  591ص  – 592ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1951) 

وأنظر : استئناف مختلط  – 2917ص  – 2919ص  9دى باج  – 2919فقرة  1أنظر بالنيول وريبير وجابولد  ( 1957) 

 .  271ص  51م  2599يناير سنة  25

 .  297ص  21أوبرى ورو  ( 1955) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإن الشاهد يقر بوجود الحق ال فى ذمته هو بل فى ذمة  لدين فى ذمتهوال يكون إقراراً شهادة الشاهد على المدين بوجود ا

شخص آخر 
 (1999 )

 . 

، كأن يقرر أن قانوناً أجنبياً معيناً هو الواجب  وال يكون إقراراً إبداء الخصم رأيه فى الحكم القانونى الذى ينطبق على النزاع

، وللمحكمة أن تأخذ برأيه أو ال تأخذ  قانونى ، ولكنه يدلى برأيه فى حكم . فهو هنا ال يقر بحق التطبيق
 (1992 )

 . 

. أو يقع على المصدر الذى أنشأ  ، فيعترف المدين أن فى ذمته آلخر مبلغاً معيناً من المال وقد يقع اإلقرار على الحق فى ذاته

،  ( أياً كان Allegationادعاء ) . بل قد يقع اإلقرار على  ، كأن يعترف بوجود عقد قرض ألزمه بهذا المبلغ من المال هذا الحق

فيعترف المشترى مثال بما يدعيه على دائن البائع من أنه يعرف إعسار البائع فى الدعوى البولصية التى يرفعها الدائن على كل من 

ولذلك يكون من األدق تعريف اإلقرار بأنه اعتراف شخص بإدعاء يوجهه إليه شخص آخر $ 519$ .  البائع والمشترى
 (1991 )

 . 

. فإذا بلغ  ولكن ال يكون هناك إقرار إذا كانت الواقعة المسلم بها ليست محل إدعاء من جانب الخصم وال محل إنكار من جانب المقر

، فال يعد هذا إقراراً من جانب رب العمل بمسئوليته عن  رب العمل عن وقوع حادث ألحد عماله وفقاً ألحكام قانون إصابات العمل

هذا الحادث
 (1999 )

 . 

، إال أن وجود هذا القصد  وإذا كان يغلب فى اإلقرار أن يقصد المقر أن يؤخذ بإقراره وأن تترتب فى ذمته نتائجه القانونية

، النتائج  ، وحتى دون أن يعرف . فقد يصدر اإلقرار من شخص لمجرد تقرير الواقع دون أن يقصد عنده ال يشترط لقيام اإلقرار

، فقد يقر الشخص بوقائع لم يكن معترفاً بها وهو فى صدد  . بل عن نية اإلقرار ذاتها ال تشترط هذا اإلقرارالقانونية التى تترتب على 

. والمهم أن يكون اإلقرار  ، دون أن يشعر أنه قد أدلى بأى إقرار ، أو وهو فى صدد استجواب المحكمة أو الخصم له الدفاع عن حقه

قد صدر عن اختيار ال عن إجبار
 (1995 )

 . 
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ً  ، بل عن له صوراً متعددة : وليس لإلقرار شكل خاص . والصريح قد يكون مكتوباً أو  . فهو قد يكون صريحاً أو ضمنيا

 . . وفى جميع األحوال يكون اإلقرار قضائياً أو غير قضائى شفوياً 

 ً . وقد يكون هذا  يصدر من المقر بوقائع يعترف بصحتها(  declaration. فيكون تقريراً )  والغالب أن يكون اإلقرار صريحا

. فيجوز أن يكون اإلقرار وارداً فى كتاب أو فى برقية أو فى أية رسالة  ، وال يشترط شكل خاص فى هذه الكتابة التقرير مكتوباً 

. ويجوز أن يكون وارداً فى  اً . ويجوز أن يكون فى ورقة مستقلة تعطى للمقر له يتخذها سند أخرى يوجهها المقر إلى الطرف اآلخر

                                                 

 .  297ص  – 291ص  21أوبرى ورو  ( 1999) 

 ، وقد قضت محكمة النقض بأنه لكى ينتج اإلقرار أثره القانونى يجب أن يكون متعلقاً بواقعة ال بالتطبيق القانونى ( 1992) 

وإذن فإن إقرار المطعون  ، ألن تفسير القانون وتطبيقه على واقعة الدعوى هو من شأن المحكمة وحدها ال من شأن الخصوم

على الوصية موضوع النزاع ال يقيد المحكمة بشيء ) نقض  2551لسنة  12من القانون رقم  91عليهما بانطباق المادة 

وهامش  297ص  21وأنظر أيضاً أوبرى ورو  –(  11ص  9رقم  9 مجموعة أحكام النقض 2599أكتوبر سنة  11مدنى 

 5بيدان وبرو  – 911ص  1192فقرة  5بودرى وبارد  – 2995ص  2912فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 5رقم 

 .  2995فقرة 

 .  2995ص  2912فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1991) 

ص  2912فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 115 - 2 – 2599 داللوز 2591يولية سنة  19نقض فرنسى  ( 1999) 

وال يعد إقراراً بالمسئولية ما يقوم به رب العمل من إسعاف العامل بدافع الشفقة واإلحسان ) بالنيول وريبير  – 2995

 . (  9هامش رقم  2995ص  2912فقرة  1وجابولد 

 2755أبريل سنة  29نقض فرنسى  – 291ص  57رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  25نقض مدنى  ( 1995) 

 – 291ص  21بارتان على أوبرى ورو  – 291 – 2 – 2599سيريه  2755يونيه سنة  21 – 912 – 2 – 55داللوز 

 5بيدان وبور  – 2999ص  – 2995ص  2912فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  2991ص  – 2917ص  9دى باج 

بودرى  – 295فقرة  19لوران  – 951فقرة  7هيك  – 599فقرة  99ديمولومب قارن ) عكس ذلك ( :  – 2995فقرة 

المذكرة اإليضاحية  – 575فقرة  2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 195المؤجز للمؤلف فقرة  – 1192فقرة  5وبارد 

 2599مارس سنة  99نقض مدنى  – 599ص  – 591ص  9للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

وسنرى أن اإلقرار القضائى ينطوى على  . والمسألة على كل حال محل للنظر  .  199ص  221رقم  2مجموعة عمر 

لذلك كان األولى اشتراط القصد فى  ، والنزول يتضمن القصد ، نزول من جانب المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باإلثبات

 . اإلقرار القضائى على األقل 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. كذلك قد  ، أو فى طلبات مكتوبة يوجهها الخصم المقر للخصم اآلخر ، أو فى مذكرة يقدمها الخصم المقر للمحكمة صحيفة الدعوى

إقراراً  . وإن كان ، أمكن االستشهاد على صدوره بشهود فيما يمكن سماع الشهادة فيه . فإن كان خارج القضاء يكون اإلقرار شفوياً 

، وفى هذه األحوال يدون اإلقرار فى محضر التحقيق أو  ، صح أن يكون فى أثناء تحقيق أو استجواب أو فى الجلسة ذاتها قضائيا

 . ، فيسهل بذلك التثبت من صدوره ومن مضمونه محضر االستجواب أو محضر الجلسة

 يستخلص من تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب . فال ويندر أن يكون اإلقرار ضمنياً أو مستخلصاً من مجرد السكوت

، فهذا ال يكون إال بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بالبينة  وال من امتناعه عن اإلجابة عند استجوابه من المحكمة أو من الخصم

والقرائن
 (1999 )

جوب من يكون حاضراً من ، على أن " للمحكمة أن تست ، كما رأينا من تقنين المرافعات 211. وقد نصت المادة  

من هذا التقنين على أن " للمحكمة كذلك أن تأمر  211. ونصت المادة  ، ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر " الخصوم

، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة  ، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه بحضور الخصم الستجوابه

، أو امتنع عن  على أنه " إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب بغير عذر مقبول 219. ثم نصت المادة  لقرار "التى حددها ا

التى ما كان يجوز فيها "  $ 519$ ، جاز للمحكمة أن تقبل اإلثبات بشهادة الشهود والقرائن فى األحوال  اإلجابة بغير مبرر قانونى
 (

1991 )
. وفى  ، فإن ذلك يكون بمثابة اإلقرار ، ونكول من ردت عليه اليمين عن حلفها . أما نكول الخصم عن حلف اليمين أو ردها 

، ومن ثم يجب على  ، يقوم التقادم على افتراض الوفاء ، كحقوق التجار والصناع والعمال والخدم الحقوق التى تتقادم بسنة واحدة

. فاالمتناع عن التمسك بالتقادم يكون بمثابة  مدنى ( 957أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعال ) م المدين أن يتمسك بالتقادم و

إقرار ضمنى بعدم الوفاء 
 (1991 )

، يكون  ، كالمقاصة أو اإلبراء . كذلك دفع دعوى الدائن بأن الدين قد انقضى لسبب غير الوفاء 

إذا تبين أن الدفع بالمقاصة أو اإلبراء غير صحيح لم يجز للمدين أن يلجأ بعد ذلك ، ومن ثم  بمثابة إقرار ضمنى بأن الدين لم يوف

إلى الدفع بالوفاء
 (1997 )

 . 

 Aveu Extrajudiciaire، قد يكون خارج القضاء ويسمى إقراراً غير قضائى )  ، فى جميع الصور المتقدمة ثم إن اإلقرار

 . ( Aveu judiciaire) ، أو يكون أمام القضاء ويسمى إقراراً قضائياً  (

 اإلقرار غير القضائى  - 246

.  . ومعنى ذلك أن األمر فيه متروك للقواعد العامة لم يعرض التقنين المدنى الجديد وال التقنين المدنى السابق لإلقرار غير القضائى 

م إما أن يكون خارج القضاء أو أمام أن اإلقرار الذى يحتج به على الخص 2995أما التقنين المدنى الفرنسى فقد ذكر فى المادة 

على أن " االدعاء بصدور إقرار شفوى محض خارج القضاء ال يجدى فى جميع األحوال التى ال  2999. ثم نص فى المادة  القضاء

يجوز فيها إثبات الدعوى بالبينة " 
 (1995 )

كاملة ، فذكر أنه حجة  لإلقرار أمام القضاء وبين أحكامه 2991. ثم عرض فى المادة  

                                                 

 .  159ص  99م  2527فبراير سنة  12استئناف مختلط  ( 1999) 

إال أن المحكمة ليست  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان من حق الخصم أن يطلب استجواب خصمه ( 1991) 

فإذا رفض الحكم إجابة هذا الطلب لعدم تعلق  ، بل األمر متروك لسلطتها المطلقة فى التقدير ، ملزمة بإجابة هذا الطلب

مايو سنة  9كان تسبيبه كافياً وال تجوز إثارته الجدل بشأنه ) نقض مدنى  ، ئع المطلوب االستجواب عنها بالدعوىالوقا

وهى تقضى بأنه إذا رأت  ، من تقنين المرافعات الجديد 217وأنظر المادة  –(  117ص  199رقم  5مجموعة عمر  2559

 2591ديسمبر سنة  22وأنظر : نقض مدنى  . لب االستجواب المحكمة أن الدعوى ليست فى حاجة إلى استجواب رفضت ط

وكان تقنين المرافعات السابق يجيز اعتبار تخلف الخصم عن الحضور أو  .  279ص  15رقم  5مجموعة أحكام النقض 

للمشروع  وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ) أنظر فى هذا المعنى أيضاً المذكرة اإليضاحية ، امتناعه عن اإلجابة بمثابة إقرار

 .  2999فقرة  5أنظر : بيدان وبرو  – . (  595ص  9التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

فينكر  ، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن من يواجه بواقعتين – 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1991) 

مايو  25بالواقعة التى سكت عن إنكارها ) نقض فرنسى  يعتبر سكوته إقراراً  ، إحداهما إنكاراً صريحاً ويسكت عن الثانية

 . (  2هامش رقم  111ص  5بودرى وبارد  – 115 - 2 – 2591داللوز  2591سنة 

وقد جاء فى  –(  2912ص  – 2995ص  9أنظر فى أن تنفيذ العقد يعتبر بمثابة إقرار ضمنى بوجوده : دى باج  ( 1997) 

وليس شك فى أن األصل فى اإلقرار أن يكون " فى صدد اإلقرار الضمنى ما يأتى :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى

 ً ما لم يقم دليل  ، والحالة هذه ، فال يجوز قبول اإلقرار الضمنى ، وأن االقتضاء فيه استثناء من حكم هذا األصل ، صريحا

إذ فرع على توافر  999وهذا هو المعنى الذى استظهره تقنين المرافعات البلجيكى فى المادة  . يقينى على وجوده ومرماه 

 . (  599ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " هذه العناصر جواز اعتبار الوقائع ثابتة 

 وهذا هو النص فى أصله الفرنسى : ( 1995) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وال الرجوع فيه إال لغلط فى الواقع  ، وأنه ال تصح تجزئته على المقر
 (1919 )

من  2991. ويستخلص الفقه الفرنسى من أن المادة  

التقنين المدنى الفرنسى بينت أحكام اإلقرار القضائى وسكتت عن أحكام اإلقرار غير القضائى أن أحكام النوع األول من اإلقرار ال 

، وال غير قابل للرجوع فيه حتى دون  ، وال هو غير قابل للتجزئة . فاإلقرار غير القضائى ليس حجة قاطعة وع الثانىتسرى على الن

. فله أن يجعل  ، قوته فى اإلثبات ، وفقاً لظروف الدعوى ومالبساتها ، يقدر . بل هو موكول إلى القاضى إثبات غلط وقع فيه المقر

،  . وله أال يقبل الرجوع فيه أو أن يجيز فيه الرجوع ، وله أن يرفض تجزئته أو أن يجزئه الحجيةحجة قاطعة أو أن يجرده من هذه 

وال يخضع فى شيء من ذلك لرقابة محكمة النقض
 (1912 )

 . 

. ومن ثم يحسن التمييز بين إثبات قيامه  وفى القانون المصرى أيضاً يخضع اإلقرار غير القضائى للقواعد العامة كما قدمنا

 . حجيته فى اإلثبات وبين

، وجب  ، وأنكره من نسب إليه . أن كان شفوياً  فاإلقرار غير القضائى يقوم بصدوره من المقر شفوياً أو فى ورقة مكتوبة

من تقنين  111. وقد نصت المادة  . ويخضع فى ذلك للقواعد العامة فى اإلثبات على من يحتج به أن يثبت أوال صدوره من خصمه

، يجب إثباته وفقاً للقواعد  ، أى اإلقرار فى غير مجلس القاضى ت المدنية اللبنانى على أن " اإلقرار غير القضائىأصول المحاكما

، جاز له إثبات صدور اإلقرار من خصمه بالبينة  . فإن كانت قيمة الدعوى ال تزيد على عشرة جنيهات العامة المختصة باإلثبات "

، لم يجز إثبات صدور اإلقرار إال بالكتابة وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن  على هذا المقدار. وإن زادت قيمة الدعوى  والقرائن
 (

1911 )
، فيصبح اإلقرار غير القضائى ثابتاً  . على أنه يصح أن المقر يعترف أمام القضاء باإلقرار الشفوى الصادر منه خارج القضاء 

، بل هو ليس إال إقراراً غير  ، ألن اإلقرار هنا ليس إقراراً بالدعوى ذاتها ر قضائى. ولكنه يبقى مع ذلك إقراراً غي بإقرار قضائى

، فيكون أثره محصوراً فى هذا النطاق ، ألن اإلقرار الصادر خارج القضاء قضائى
 (1919 )

. ومن ثم يكون أمام القاضى إلثبات  

. أما إذا كان  حو الذى يقدر به قوة أى إقرار آخر غير قضائى، فيقدر قوته فى اإلثبات على الن الدعوى إقرار غير قضائى ثبت وجوده

، كان هذا اإلقرار هو الطريق إلثبات الدعوى ذاتها بعد أن ثبت قيامه بهذه الورقة اإلقرار غير القضائى فى ورقة مكتوبة
 (1915 )

 . 

                                                                                                                                                                    

L'allegation d'un aveu extrajudicaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit deune 

demande don’t la prevue testimonials ne serait point admissible  . 

فما يخرج عن هذه  ، وستتحدد دائرة اإلقرار غير القضائى ضمناً عندما نحدد منطقة اإلقرار القضائى فيما يلى ( 1919) 

حسبنا اآلن أن نذكر أن اإلقرار غير القضائى يصدر خارج القضاء أو أمامه ولكن فى وب . المنطقة يكون إقراراً غير قضائى 

اإلقرار " من قانون البينات السورى على أن  59وقد نصت المادة  . غير إجراءات الدعوى التى رفعت بالواقعة المقر بها 

 . " الدعوى التى أقيمت بالواقعة المقر بها غير القضائى هو الذى يقع فى غير مجلس الحكم أو يقع فى مجلس الحكم فى غير 

وأنظر فى أن  – 2599ص  2917فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 299ص  – 291ص  21أوبرى ورو  ( 1912) 

بل هو األصل الذى نسج على  ، اإلقرار غير القضائى ليس كما يعتبره الفقه التقليدى صورى غير كاملة من اإلقرار القضائى

وقارن بالنيول  .  5مكرر  59هامش رقم  291ص  21ار القضائى : بارتان فى تعليقاته على أوبرى ورو منواله اإلقر

 .  1171فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

 .  599ص  111رقم  29المحاماة  2591سبتمبر  9بور سعيد  ( 1911) 

اعى فيه أحكام اإلقرارات ومن ثم يكون هناك إقراران : إقرار قضائى ثبت به اإلقرار غير القضائى وتر ( 1919) 

وهذا بخالف  . وإقرار غير قضائى هو الذى ثبت باإلقرار القضائى وتراعى فيه أحكام اإلقرارات غير القضائية  ، القضائية

 . وال يكتفى بمجرد اإلقرار بصدوره منه خارج القضاء  ، ثم يجدده المقر أمام القضاء ، ما إذا كان هناك إقرار غير قضائى

ويؤخذ باإلقرار القضائى فى هذه الحالة كطريق  ، ينصب على واقعة واحدة -القضائى وغير القضائى –فكال اإلقرارين هنا 

ص  2991فقرة  5بيدان وبرو  – 229ص  21) أوبرى ورو  . إلثبات الدعوى ذاتها ال لمجرد إثبات اإلقرار غير القضائى 

 21المحاماة  2599أنظر : طنطا الكلية أول مايو سنة  . (  2959ص  2917 فقرة 1قارن بالنيول وريبير وجابولد  ، 599

 .  557ص  595رقم 

ص  21م  2755ديسمبر سنة  1قارن : استئناف مختلط  – 155ص  27م  2591مايو سنة  29استئناف مختلط  ( 1915) 

91  . 

فإن لم يستشهد المقر على كتابه بشهود فالكتاب ال يصلح  ، والظاهر فى الفقه اإلسالمى أن العبرة فى اإلقرار المكتوب باألشهاد عليه

لم يكن  ، ثم قال اختموا عليه ولم يقل اشهدوا عليه ، رجل كتب على نفسه صكاً عند قوم" جاء فى الفتاوى الهندية :  . إقراراً 

ولو قالوا  . هذا فقال اختموا عليه وكذا لو قال الشهود أنشهد عليك ب ، وال يحل لهم أن يشهدوا عليه بذلك المال ، ذلك إقراراً 

ولو قال للصكاك  . كذا فى فتاوى قاضيخان  ، كان إقراراً وحل لهم أن يشهدوا عليه ، فقال اشهدوا عليه ، أتختم هذا الصك

وكذا لو قال للصكاك أكتب له خط  . يكون إقراراً ويحل للصكاك أن يشهد بالمال  ، أكتب لفالن خط إقرار بألف درهم على

وقال له اآلخر  ، رجل قرأ على رجل صكاً بمال .  .  . فهو إقرار بالبيع  ، وكتب الصكاك أو لم يكتب ، يع هذا الدار بكذاب

ومنها  . كذا فى فتاوى قاضيخان  ، كان ذلك إقراراً وحل له أن يشهد عليه ، فقال نعم ، أشهد عليك بهذا المال الذى فى الصك
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ثبات تتبع إلى حد كبير الصورة التى ، كانت له حجية فى اإل فإذا ما ثبت قيام اإلقرار غير القضائى على النحو الذى قدمناه

قامت به 
 (1919 )

، على التفصيل الذى  ، رسمية كانت أو عرفية ، فله قوة الكتابة التى تضمنته . فإن قامت به صورة إقرار مكتوب 

قدمناه فى الكتابة
 (1911 )

، من حيث  . فهو . ومن ثم يكون اإلقرار غير القضائى الوارد فى ورقة رسمية له حجية الورقة الرسمية 

، له حجية على المقر ولكن للمقر  . ومن حيث صحة اإلقرار فى ذاته ، له حجية كاملة إلى حد الطعن بالتزوير صدوره من المقر

، على أال يثبت  إثبات عكس ما جاء فى إقراره وأنه لم يكن إال إقراراً صورياً أو إقراراً متواضعاً عليه بينه وبين خصمه أو نحو ذلك

، يخضع اإلقرار غير القضائى للقواعد العامة إذا  . ومن حيث أثره القانونى بالكتابة ألنه يثبت عكس ما جاء فى ورقة مكتوبةذلك إال 

، وهو كذلك  ، وهو قابل للتجزئة . فهو حجة على المقر ما لم يثبت عدم صحته على النحو الذى قدمناه لم يرد فى شأنه نص خاص

. والمهم فى شأنه أنه لما إقراراً صادراً خارج القضاء فإنه للقاضى سلطة  لتى تسمح بها القواعد العامةقابل للرجوع فيه فى الحدود ا

، مما لو كان إقراراً  ، وأقصر تمعناً فى عواقبه ، ذلك أن صاحبه يكون عادة أقل حيطة فى أمره واسعة فى تقدير قوته فى اإلثبات

صادراً أمام القضاء
 (1911 )

، وال تتقيد بالنص الذى ورد فى هذه المسألة فى شأن  صعب من تجزئة اإلقرار القضائى. فتجزئته تكون أ 

، فقد يقر بالدين وبانقضائه عن طريق المقاصة ثم ال يتجزأ  ، وذلك حتى يعامل المقر إقراراً غير قضائى فى يسر اإلقرار القضائى

إقراره إذا رأى القاضى عدم التجزئة
 (1917 )

تدليس أو إكراه أن نقض فى األهلية جائز كما هو جائز فى  . والرجوع فيه لغط أو 

، بل يصح الرجوع فيه لغلط فى القانون اإلقرار القضائى
 (1915 )

 . 

                                                                                                                                                                    

لو كتب فى صحيفة حسابه أن لفالن  . كذا فى المحيط  ، وهو ما يكتبه التجار فى صحائفهم ودفاتر حسابهم ، كتاب حسابه

كذا فى  ، لم يلزمه إال أن يقول اشهدوا على به ، وشهد شاهدان حضرا ذلك أو أقر هو عند الحاكم به ، على ألف درهم

 . (  211ص  5) الفتاوى الهندية  . " المبسوط 

 .  225األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  – 1119فقرة  5بودرى وبارد  قارن ( 1919) 

 9ملوى  – 911ص  195رقم  5المحاماة  2517يناير سنة  15استئناف مصر  – 112الموجز للمؤلف ص  ( 1911) 

 .  551ص  1/  192رقم  25المحاماة  2591سبتمبر سنة 

 ، اإلقرار غير القضائى واقعة يعود تقديرها القاضى" ت السورى على أن من قانون البينا 291وقد نصت المادة  ( 1911) 

وقضت محكمة النقض بأن اإلقرار الوارد فى صحيفة دعوى غير  –" ويجب إثباتها وفاقاً للقواعد العامة المختصة باإلثبات 

ومثل هذا اإلقرار  . مجلس القضاء هو إقرار مكتوب صدر فى  ، وإن كان ال يعد إقراراً قضائيا ملزماً حتما ، دعوى النزاع

فلها مع تقدير الظروف التى صدر فيها واألغراض التى حصل من أجلها أن تعتبره دليال  . يترك تقديره لمحكمة الموضوع 

كان ذلك فى حدود  ، فإذا هى اعتبرته دليال كتابياً  . كما لها أال تأخذ به أصال  ، مكتوباً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة

ص  25رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  11سلطتها التقديرية التى ال معقب عليها من محكمة النقض ) نقض مدنى 

 2597مايو سنة  25أنظر أيضاً : الزقازيق استئنافى  . (  199ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  7 – 99

ديسمبر  19منوف  – 91رقم  27المجموعة الرسمية  2521أكتوبر سنة  29لوى م – 1/  29رقم  29المجموعة الرسمية 

 – 15ص  1رقم  92المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  19المنيا الكلية  – 595ص  551رقم  5المحاماة  2517سنة 

 99ديمولومب  – 959فقرة  29ديرانتون  – 251ص  2رقم  91المجموعة الرسمية  2592نوفمبر سنة  21قنا استئنافى 

 .  2929وفقرة  2991فقرة  5بيدان وبرو  955فقرة 

 9 – 911ص  2م  2777أكتوبر سنة  92فهناك أحكام كثيرة ال تجزئ اإلقرار غير القضائى : استئناف مختلط  ( 1917) 

قيق وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اإلقرارات التى تصدر من الشخص فى تح – 991ص  11م  2759أبريل سنة 

ويجوز األخذ ببعضها دون  ، بل هى جملة من اإلقرارات مستقلة بعضها عن بعض ، البوليس ال تعتبر إقراراً واحداً ال يتجزأ

على أن اإلقرار غير  . (  11ص  91م  2559فبراير سنة  12فإذا أخذ بإقرار منها فال يجوز تجزئته )  ، البعض اآلخر

وقد قضت محكمة النقض بأن األقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير  ، ى ذلكالقضائى قابل للتجزئة إذا رأى القاض

فتجوز تجزئتها واألخذ ببعضها دون بعض )  ، المنتدب فى دعوى غير الدعوى المنظورة هى من قبيل اإلقرار غير القضائى

ى جواز التجزئة : استئناف ( ) أنظر أيضاً فى معن 192ص  992رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  29نقض مدنى 

تولييه  – 1/  15رقم  21المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  27منوف  – 995ص  1م  2755مايو سنة  99مختلط 

 .  1119فقرة  5عكس ذلك بودرى وبارد  .  995فقرة  99ديمولومب  – 959فقرة  29

 ، تبعاً للظروف وحسب تقدير القاضى ، ويجوز –وسنرى أن اإلقرار القضائى نفسه يتأثر بالغلط فى القانون  ( 1915) 

ديمولومب  – 92فقرة  2991م  1الرجوع فى اإلقرار غير القضائى حتى لو لم يوجد غلط أو تدليس أو إكراه ) الرومبيير 

وال رقابة لمحكمة النقض على تقدير قاضى الموضع فى كل  . (  1119فقرة  5عكس ذلك بودرى وبارد  – 999فقرة  99

 . (  1119فقرة  5وأنظر عكس ذلك بودرى وبارد  – 2925فقرة  – 2927فقرة  5ذلك ) أنظر فى هذا المعنى بيدان وبرو 
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، له حجية  ، من حيث صدوره من المقر . فهو ، كانت له حجية هذه الورقة وإذا كان اإلقرار غير القضائى مكتوباً فى ورقة عرفية

، ال فرق فى ذلك بين  . ونم حيث صحة اإلقرار فى ذاته من حيث أثره القانونى ال إلى حد الطعن بالتزويركاملة ولكن إلى حد اإلنكار 

 . ، وما قلناه هناك يقال هنا الورقة العرفية والورقة الرسمية

متى اعتبر  . ولكن ، فأمر إثباته كما قدمنا موكول إلى القواعد العامة وإن قامت باإلقرار غير القضائى صورة إقرار شفوى

، ففى الحالتين قد ثبت أن هناك إقراراً غير  القاضى أنه قد ثبت وجب أن تكون حجيته فى اإلثبات هى نفس حجية اإلقرار المكتوب

 ً . ومن ثم يكون لهذا اإلقرار حجية كاملة من حيث صحته  ، فوجب أال تتغير حجيته فى حالة عما هى فى الحالة األخرى قضائى قائما

.  ، وله اإلثبات بجميع الطرق إذا كان اإلقرار ذاته قد ثبت بالبينة والقرائن ى أن يثبت من نسب إليه اإلقرار عدم صحتهفى ذاته إل

، فيخضع فى تجزئته وفى جواز الرجوع فيه للقواعد ذاتها التى يخضع  ويكون لهذا اإلقرار أخيراً أثره القانونى وفقاً للقواعد العامة

لها اإلقرار المكتوب
 (1919 )

 . 

 اإلقرار القضائى :  - 247

، وخصمه بقواعد  ، وعناه وحده بلفظ " اإلقرار " ، وهو الذى أفرده التقنين المدنى بالذكر وننتقل اآلن إلى اإلقرار القضائى

تميزه عن اإلقرار غير القضائى
 (1912 )

 . 

ونتناول فى البحث : ) أوال (  -المدنى  ونطلق عليه لفظ " اإلقرار " دون نعت كما فعل التقنين–ونبحث اإلقرار القضائى 

 . ، و) ثانياً ( حجيته فى اإلثبات أركانه

 أركان اإلقرار - الفرع األول

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 418النصوص القانونية : تنص المادة  - 248

اء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه ، وذلك أثن " اإلقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه 

الواقعة
 (1911 )

 " . 

 . ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين المدنى  55و  59ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادتين 

 951، وفى التقنين المدنى الليبى م  129وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م  ، 512العراقى 
 (1919 )

 . 

                                                 

شرة لخصمه بين اإلقرار الذى يفضى به المقر مبا ، فى اإلقرار خارج مجلس القضاء ، يميز التقنين المدنى الليبى ( 1919) 

وهذا يجعل له حجية اإلقرار القضائى ألن الخصم فى العادة ال يقر لخصمه مباشرة بحق عليه إال إذا كان هذا  ، أو نائب عنه

فاإلقرار لشخص  . واإلقرار الموجود فى وصية للمقر  ، وبين اإلقرار الذى يفضى به المقر لشخص ثالث ، الحق فى ذمته

واإلقرار فى وصية تدخله مظنة أن يكون  .  تالبسه الحيطة التى تالبس اإلقرار للخصم ال -دون الخصم مباشرة –ثالث 

ومن ثم ترك التقنين الليبى للقاضى سلطة البت فى  . اإلقرار جزءاً من هذه الوصية أضفى عليه الموصى صورة اإلقرار 

" نين المدنى الليبى الذى وردت فيه هذه األحكام : من التق 957وهذا هو نص المادة  . تقدير حجية اإلقرار فى هاتين الحالتين 

وإذا أفضى  . اإلقرار الذى يفضى به للخصم أو لمن يمثله خارج مجلس القضاء يعد إقراراً قضائياً فى نفس الدرجة والمفعول 

ات اإلقرار المدلى وال يجوز إثب . فتترك حرية البت فيه لتقدير القاضى  ، أو وجد اإلقرار فى وصية ، باإلقرار لشخص ثالث

 . " به خارج مجلس القضاء عن طريق شهود إذا كان منصبا على موضوع ال يسمح القانون إثباته بشهود 

وهل صدرت منه فعال : وهذه  ، ويحسن التمييز بين مسائل ثالث : ) أ ( العبارة المنسوب صدورها إلى الخصم ( 1912) 

)  . ل يمكن تفسيرها على أنها إقرار : وهذه أيضاً مسألة موضوعية ه ، ) ب ( وبفرض ثبوت صدورها . مسألة موضوعية 

فهل هذا اإلقرار قضائى أو غير قضائى : وهذه مسألة قانون ) أنظر أنسيكلوبيدى داللوز فى  ، جـ ( وبفرض أنها إقرار

 . (  595فقرة  Preuveالقانون المدنى 

اإلقرار هو اعتراف " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  951تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1911) 

ويكون صدوره أمام القضاء أثناء السير فى الدعوى  . الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية مدعى بها عليه 

أو من ينوب عن نيابة خاصة " النص تحويراً لفظيا طفيفا وحذفت عبارة  وفى لجنة المراجعة حول . " المتعلقة بهذه الواقعة 

وأصبح رقم المادة  ، فأصبح النص هو ما استقر عليه فى التقنين الجديد ، مدنى ( 2فقرة  191ألن محلها باب الوكالة ) م " 

فمجلس الشيوخ )  ، 597قم فلجنة مجلس الشيوخ تحت ر ، ووافق على النص مجلس النواب . فى المشروع النهائى  512

 . (  595ص  – 592ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

: اإلقرار هو إخبار الخصم أمام  59نصوص التقنينات المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م  ( 1919) 
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2991والفقرة األولى من المادة  2995ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1915 )

 . 

 ويتبين من نص التقنين المدنى المصرى أن لإلقرار أركاناً أربعة :

 . ( اعتراف الخصم 2) 

 . ( بواقعة قانونية مدعى عليه بها 1) 

 . ( أمام القضاء 9) 

( أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة  5) 
 (1919 )

 . 

 اعتراف الخصم  –الركن األول  - 249

فى أن . والشك  ( لواقعة معينة على اعتبار أنها حصلت Declaration. واالعتراف تقرير )  : اإلقرار اعتراف يصدر من المقر

، أى واقعة قانونية )  . فاإلقرار إذن فى أصله عمل مادى ، كالشهادة والكتابة والتوثيق والحلف التقرير على هذا النحو هو عمل مادى

Fait Juridique )  وليس بتصرف قانونى ،
 (1911 )

 . 

، كما سنبين  ، ينطوى على نزول من جانب المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه ولكن اإلقرار من جهة أخرى

. فيكون التكييف  ( Acte Juridique Unilateral( تصرف قانونى من جانب واحد )  Renonciation. والنزول )  فيما يلى

على تصرف قانون  الصحيح لإلقرار إذن هو أنه واقعة مادية تنطوى
 (1911 )

، مثله فى ذلك  ( Fait Mixte. فهو واقعة مختلطة )  

                                                                                                                                                                    

ة خاصة بواقعة قانونية مدعى : اإلقرار القضائى هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نياب 55م  . المحكمة بحق عليه اآلخر 

) والحكم واحد فى القانون السورى والتقنين  . أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة  ، وذلك أمام القضاء ، بها عليه

 . المصرى ( 

ى التقنينيين العراقى ) والحكم واحد ف . : اإلقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه آلخر  512التقنين المدنى العراقى م 

 . والمصرى ( 

واإلقرار يكون قضائياً وغير  . : اإلقرار هو اعتراف فريق بأمر ادعى به عليه  129تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

قرار ولكن يفهم من مجموع نصوصه أن حدود اإل ، ) وال يوجد فى التقنين اللبنانى تعريف خاص باإلقرار القضائى . قضائى 

 . القضائى هى نفس الحدود المقررة فى التقنين المصرى ( 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  951التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

: اإلقرار الذى يحتج به على الخصم يكون إما إقراراً غير قضائى وإما إقراراً  2995التقنين المدنى الفرنسى م  ( 1915) 

فقرة أولى : اإلقرار القضائى هو اعتراف الخصم أمام القضاء بنفسه أو بمن فوضه فى ذلك تفويضاً  2991م  –قضائياً 

 . خاصاً 

Art  . 1354 : L'aveu qui est oppose a une partie, est ou extrajudiciare ou judiciaire  . 

Art  . 1356 el  . 1  . : L'aveu judiciaire est la declaration que fait en justice la partie ou son fonde de 

pouvoir special  . 

وكون  – 519ص  – 591ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1919) 

مسألة من مسائل  ، وافرهاأو ال تعتبر لعدم ت ، األقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه لتوافر هذه األربكان األربعة

وقد قضت محكمة النقض بأن اإلقرار القضائى هو اعتراف خصم بالحق المدعى به فى مجلس القضاء قاصداً بذلك  ، القانون

وكون األقوال المنسوبة إلى الخصم تعتبر إقراراً منه أو ال تعتبر مسألة قانونية تدخل تحت  ، إعفاءه من إقامة الدليل عليه

أما ثبوت وقوع هذه  –(  199ص  221رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  99ة النقض ) نقض مدنى رقابة محكم

وال رقابة لمحكمة النقض عليها فيها ) نقض مدنى  ، األركان مادياً فهى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمحكمة الموضوع

 195ص  29رقم  91المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  19 – 291ص  57رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  25

 ) . 

 .  2هامش رقم  112ص  1177فقرة  1قارب بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 1911) 

وقارن األستاذ سليمان  – 2991ص  - 2917ص  9دى باج  – 225ص  – 229ص  21قارب أوبرى ورو  ( 1911) 

اإلقرار إخبار اإلنسان عن ثبوت حق لغيره على وفى الفقه اإلسالمى  – 299فقرة  – 295مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 

وال يتوقف على القبول وما فيه تمليك مال  ، ولذلك ال يحتمل التعليق بالشرط وال اشتراط الخيار ، وهو إخبار ال إنشاء ، نفسه

عة اإلسالمية ص من وجه يرتد بالرد وإال فال كأبطال شفعة وطالق وعتاق ) األستاذ أحمد إبراهيم فى طرق القضاء فى الشري

 . (  299ص  – 227
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 الفهرس العام

، فكالهما واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونى : الوفاء ينطوى على  ( Occupation( واالستيالء )  Paiementمثل الوفاء ) 

محل االستيالء ، واالستيالء ينطوى على إرادة تملك المال  إرادتين متطابقتين فى إنهاء الدين
 (1917 )

 . 

 –، كان لكل من هاتين الناحيتين فيه  ، أى وقاعة مختلطة كما قدمنا ولما كان اإلقرار واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونى

 . نتائجه القانونية –الواقعة المادية والتصرف القانونى 

. وسواء صدر اإلقرار أثناء  الذى صدر اإلقرار لصالحه فاإلقرار من حيث إنه واقعة مادية ال حاجة فى تمامه إلى قبول من الخصم

، فإن مجرد صدوره من صاحبه يجعله قائماً ال يتوقف فى قيامه على  استجواب أو فى الجلسة أو ضمن مذكرات القضية وأوراقها

،  لك ال إلظهار قبوله إياه، فهو يفعل ذ . وإذا كان هذا الخصم اآلخر يطلب عادة إثبات اإلقرار فى المحضر قبول من الخصم اآلخر

بل لتسجيله كما صدر حتى يتيسر الرجوع إليه دون أن يقع اختالف فى مضمونه 
 (1915 )

. ويترتب على ذلك أن اإلقرار إذا صدر ال  

بول ، إذ اإلقرار تام نافذ بمجرد صدوره دون حاجة إلى ق يجوز للمقر الرجوع فيه بحجة أن الخصم المقر له لم يظهر بعد قبوله إياه
 (

1979 )
 . 

. ثم إنه يجب لصحته نفس  واإلقرار من حيث إنه ينطوى على تصرف قانونى من جانب واحد ال يحتاج أيضاً إلى قبول

، إنما ينزل عن حقه فى مطالبة خمسه بإثبات الواقعة  ، كما قدمنا . فالمقر الشروط الواجب توافرها لصحة هذا التصرف القانونى

. ومن ثم يشترط لصحة هذا  ، فتصبح مصدراً اللتزام المقر يجعل هذه الواقعة فى غير حاجة إلى اإلثبات ، وهذا النزول التى يدعيها

. فيجب إذن أن يكون المقر أهالً  ما يشترط لصحة التزام المقر بالواقعة التى أقر بها –اإلقرار  $ 579$ أى لصحة  –النزول 

. فإذا كان المقر يقر بواقعة  وبة بعيب من عيوب اإلرادة : غلط أو تدليس أو إكراه، وأن تكون إرادته غير مش لاللتزام بهذه الواقعة

، حتى يكون أهالً لاللتزام بالقرض الذى أقر به  ، وجب أن يكون قد بلغ سن الرشد وأال يكون محجوراً  قرض مثالً 
 (1972 )

. ويجب  

أال يكون قد وقع فى غلط جوهرى ال فى الواقع وال فى القانون 
 (1971 )

. كما ال يجوز أن يكون قد اندفع إلى إقراره بتدليس أو إكراه  
 (

                                                 

والنكول عن  . أما الحلف نفسه فواقعة مادية  . وسنرى أن كال من توجيه اليمين الحاسمة وردها تصرف قانونى  ( 1917) 

 . واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونى  ، كاإلقرار ، اليمين
 (1915 )

.  221 ص 21أوبرى ورو  
 

 (1979 )
أبريل سنة  1استئناف مختلط  - 2911فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 25 هامش رقم 221 ص 21أوبرى ورو  

 2599مايو سنة  19ومن ثم يجوز اإلقرار للصبى غير المميز وللمجنون ) نقض مدنى  - 125 ص 25 م 2591

 . مدنى عراقى (  1فقرة  519 وانظر م - 157 ص 115رقم  2مجموعة عمر 

وإذا  - 1 . ولكن يرتد برده  ، ال يتوقف اإلقرار على قبول المقر له - 2" من التقنين المدنى العراقى ونصها :  511قارب المادة 

 . " ويصح اإلقرار فى المقدار الباقى  ، فال يبقى حكم اإلقرار فى المقدار المردود ، رد المقر له مقداراً من المقر به

 . " وال يصح الرجوع عن اإلقرار  - 1 . يلزم المرء بإقراره إال إذا كذب بحكم  - 2" ين : من نفس التقن 517والمادة 

من التقنين المدنى  517 و 511وقد نقلتا عن المادتين  ، من قانون البينات السورى 55 و 57وانظر أيضاً المادتين 

.  711 ص - 719 سليم باز ص من المجل وشرح 2971وانظر فى تكذيب الحاكم لإلقرار المادة  . العراقى 
 

 (1972 )
أما المقر له فال  ، وقد قضت محكمة النقض بأن األهلية التى تشترط لصحة األقارير هى أهلية المقر للتصرف فيما أقر به 

 2مجموعة عمر  2599مايو سنة  19يشترط فيه أهلية ما بل يجوز اإلقرار للصبى غير المميز والمجنون ) نقض مدنى 

. وقد بقت اإلشارة إلى هذا الحكم (  157 ص 115رقم 
 

 (1971 )
وكذا الحديث ( لم يأت بنص صريح كالذى  –وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه وإن كان القانون المصرى ) القديم  

مدنى فرنسى التى تقرر أنه ال يجوز الرجع فى اإلقرار إال إذا ثبت أنه ناشئ عن  2991جاء فى الفقرة األخيرة من المادة 

ى على فهى ال تسمح ألى إنسان بأن يثر ، إال أن القواعد القانونية العامة توجب العمل بهذا المبدأ ، خطأ فى األمر الواقع

وتسمح فضالً عن ذلك بتصحيح األخطاء المادية فى الحساب الناشئة عن السهو والنسيان )  ، حساب غيره بدون وجه حق

وقضت محكمة دمياط بأنه إذا بنى اإلقرار على غلط فى  . (  975 ص 1/  919رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  9

ففى هذه الحالة يجوز للمقر العدول  ، على مخالصة بين أوراق المورث الواقع كأن يقر بدين على مورثه ثم عثر بعد ذلك

 . (  592 ص 551رقم  21المحاماة  2599أكتوبر سنة  19ألن اعترافه بأمر لم يكن موجوداً فى الواقع ) 

أما الغلط فى القانون فال  ، ( ال يجعل اإلقرار معيباً إال إذا كان الغلط فى الواقع 2991 هذا ويالحظ أن التقنين المدنى الفرنسى ) م

ولكن المقصود بالغلط فى القانون الذى  . من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى (  119يعتد به ) انظر أيضاً المادة 

بالنيول وريبير وجابولد  - 225 ص 21ال يعتد به هو الغلط فى النتائج القانونية التى تترتب على اإلقرار ) أوبرى ورو 

وانظر أيضاً  - 1175فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 721فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  - 529 ص 1

من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى وتقضى بأنه ال يجوز للمقر الرجوع عن إقراره بحجة أنه لم يفقه  115المادة 

 ، أيضاً بأن الغلط فى القانون ال يؤثر فى اإلقرار فى القانون المصرىوعلى هذا المعنى يمكن القول  . نتائجه القانونية ( 
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 الفهرس العام

1979 )
. وهو الذى يحمل عبء إثبات ذلك إذا ادعاه  

 (1975 )
. فإن أثبت أنه لم يكن أهالً أو أن إقراره قد شابه غلط جوهرى أو تدليس  

، وكان له الرجوع فيه  ، كان اإلقرار باطالً  أو إكراه
 (1979 )

 . 

، فإن اإلقرار يكون فى حكم  ، وما دام هذا التصرف هو النزول عن حق ر ينطوى على تصرف قانونىكذلك ما دام اإلقرا

، فال تكفى الوكالة العامة  ، ويجب للتوكيل فيه أن تصدر وكالة خاصة ( acte de dispositionعمل من أعمال التصرف ) 
 (1971 

)
حة إذ تقول : " البد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال على هذا الحكم صرا 191. وقد نصت الفقرة األولى من المادة  

، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء  اإلدارة
 (1971 )

 "  .

. وال يصح اإلقرار الصادر من محام  ومن ثم ال يصح اإلقرار من وكيل عام
 (1977 )

كن التوكيل الصادر إلى هذا المحامى ، ما لم ي 

منصوصاً فيه على تفويضه فى اإلقرار 
 (1975 )

. أما  مدنى ( 1فقرة  191. وال يشترط تعيين محل اإلقرار على وجه التخصيص ) م  

                                                                                                                                                                    

فإقرار الوارث بوصية صدرت لوارث آخر ال يعيبه أن يكون الوارث المقر قد صدر منه اإلقرار وهو يعتقد خطأ أن 

ى الرجوع عن إقراره ) فإذا تمسك المقر بهذا الغلط فى القانون ال يجاب إلى طلبه ف ، الوصية لوارث ال تزال غير جائزة

والمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  - 1هامش رقم  179 قارن الموجز للمؤلف ص

األستاذ سليمان مرقس فى أصول  - 557فقرة  2وقارن أيضاً األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  - 559 ص 9التحضيرية 

وكذلك فى القانون الفرنسى  –ن الذى يعتد به فى اإلقرار فى القانون المصرى أما الغلط فى القانو . (  225اإلثبات فقرة 

بل فى العناصر  ، ال فى النتائج القانونية لإلقرار ، فهو الغلط الذى يقع –إذا أخذنا بالتفسير الذى سبقت اإلشارة إليه 

فإذا أقر وارث بملكية  . وذلك كالغلط فى حكم من أحكام القانون انبنى عليه صدور اإلقرار  ، القانونية التى يقوم عليها

وكان يعتقد وقت صدور اإلقرار أن الوصية تجوز حتى لو  ، الموصى له للعين الموصى بها وهى تزيد على ثلث التركة

. لط فى القانون الذى وقع فيه فإن له الرجوع فى إقراره إذا أثبت هذا الغ ، جاوز الموصى به ثلث التركة
 

 (1979 )
وهذه هى  ، لكن يجوز الطعن فى اإلقرار لغلط أو تدلي أو إكراه" وقد جاء فى الموجز للمؤلف فى هذا الصدد ما يأتى :  

كما إذا أقر وارث بدين فى ذمة مورثه  ، فإذا كان المقر قد صدر منه اإلقرار على أساس غلط وقع فيه ، عيوب الرضاء

وإذا  . فله أن يطعن فى هذا اإلقرار بالغلط إذا ما علم بعد ذلك بأمر هذه المخالصة  ، هل أن هناك مخالصة بالدينوهو يج

" فللمقر أن يطعن فيه كذلك  ، أو كان نتيجة إكراه ، ولو من غير الخصم المقر له ، كان اإلقرار قد صدر على أثر تدليس

 9ه يمكن تصورهما فى اإلقرار إذا وقعا خارج المحكمة ) قارن دى باج هذا والتدليس واإلكرا . (  179 ) الموجز ص

. (  2991 - 2917 ص
 

 (1975 )
 م 2592مارس سنة  15 - 259 ص 25 م 2591مارس سنة  1 - 51 ص 25 م 2591يناير سنة  19استئناف مختلط  

.  215 ص 99 م 2597مارس سنة  21 - 995 ص 59
 

 (1979 )
وبرجوع المقر عن اإلقرار فى  ، وفى الفقه اإلسالمى يبطل اإلقرار بعد وجوده بتكذيب المقر له للمقر فى حقوق العباد 

 ، أحدهما تكذيب المقر له فى أحد نوعى اإلقرار . اإلقرار بعد وجوده يبطل بشيئين " جاء فى البدائع :  . حقوق هللا تعالى 

واللزوم لم يعرف  ، وتكذيب المقر له دليل عدم اللزوم ، قرار المقر دليل لزوم المقر بهألن إ ، وهو اإلقرار بحقوق العباد

والثانى رجوع المقر عن إقراره فيما يحتمل الرجوع فى أحد نوعى اإلقرار بحقوق هللا تبارك  . فال يثبت مع الشك  ، ثبوته

فيورث شبة فى  ، فيكون كاذباً فى اإلقرار ضرورة ، ألنه يحتمل أن يكون صادقاً فى اإلنكار ، وتعالى خالصاً كحد الزنا

ولكن للمقر أن يرجع  . وال يسمع من المقعر أنه كاذب فى إقراره  . (  199 ص - 191 ص 1) البدائع " وجوب الحد 

ثم  .  .  . " إقرار المكره باطل " (  259 و 291 فى إقراره لإلكراه ال للغلط : جاء فى األشباه والنظائر البن نجيم ) ص

. " لم يصدق وهو ضامن لما أقر به  ، قال غلطت إنها خمسمائة
 

 (1971 )
ما لم يكن اإلقرار منصباً على عمل شخصى للوكيل يدخل فى حدود وكالته العامة ) أنسيكلوبيدى داللوز فى القانون  

. (  595فقرة  Preuveالمدنى 
 

 (1971 )
اإلقرار " ( كان يقضى بأن  951 مشروع التمهيدى لهذا النص ) مأن ال 597وقد رأينا عند استعراض تاريخ نص المادة  

أو من " وأن لجنة المراجعة حذفت عبارة  ، " .  .  .  . هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بواقعة قانونية 

. مدنى (  2فقرة  191 ألن محلها باب الوكالة ) م" ينوب عنه نيابة خاصة 
 

 (1977 )
 2551يناير سنة  17فإن هذا ال يكون حجة على الموكل : استئناف مختلط  ، ( spontaneفإذا صدر منه إقرار مبتدر )  

.  11 ص 95 م
 

 (1975 )
أوخذ بهذا اإلقرار )  ، وصدر منه إقرار من مذكرة قدمها للمحكمة ولم يسحبها الخصم ، فإذا فوض المحامى فى اإلقرار 

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا  . (  99 ص 95 م 2551ة مارس سن 19استئناف مختلط 

فال يجوز للوكيل أن يقر  . ويجب أن يصدر اإلقرار من الخصم أو ممن يفوض فى ذلك بتوكيل خاص " الصدد ما يأتى : 

فهو يخرج بذلك  ، عمل إدارةألن اإلقرار فى حقيقته عل تصرف ال  ، إال أن يكون قد خول والية خاصة ، عن الموكل
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 الفهرس العام

كثير من  ، فيشترط إذن فى الولى والوصى والقيم فيصح إقرارهم عن األصيل فى الحدود التى يجوز لهم فيها القيام بأعمال التصرف

األحوال لصحة هذا اإلقرار الحصول على إذن من المحكمة الحسبية 
 (1959 )

، إال  . أما اإلقرار بواقعة قانونية فحجته مقصورة عليم 

إذا كانت الواقعة عمالً من أعمال اإلدارة المخولة لهم بحكم القانون 
 (1952 )

 . 

عليه ما يرد على التصرفات القانونية من احتمال الصورية والتواطؤ ، فإنه يرد  وأخيراً ما دام اإلقرار ينطوى على تصرف قانونى
 (

1951 )
، ويجوز لهؤالء إثبات  . فقد يكون اإلقرار صورياً تواطأ عليه المقر والمقر له أضراراً بحقوق الغير كالدائنين والخلف 

                                                                                                                                                                    

ولهذه العلة يشترط توقيع الموكلين أنفسهم على المذكرات التى تقدم من محاميهم إذا كانت  . عن نطاق الوكالة العامة 

 599 ص 9إال أن يكون المحامون مفوضين فى اإلقرار بتوكيل خاص ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، تتضمن إقراراً 

 ) . 

النقض بأنه متى كان الحكم المطعون فيه إذ نفى صدور إقرار من البائعتين قد استند إلى أن اإلقرار الصادر من وقضت محكمة 

وكيليهما والمثبت بمحضر انتقال القاضى المنتدب للمعاينة ال يصلح لالحتجاج به على الموكلتين ألنه لم يصدر بتوكيل 

فبراير سنة  25إن هذا القول ال مخالفة فيه للقانون ) نقض مدنى ف ، خاص أو ضمن توكيل عام يبيح اإلقرار بالملكية

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه البد من توكيل خاص  . (  515 ص 72رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591

يونيه سنة  5 - 915 ص 7 م 2751يونيه سنة  5 - 111 ص 7 م 2751أبريل سنة  99فى اإلقرار : استئناف مختلط 

.  911 ص 29 م 2757
 

 (1959 )
 ، من قانون المحاكم الحسبية على تصرفات معينة ال يجوز للوصى مباشرتها إال بإذن من المحكمة 19وقد نصت المادة  

ال " المشار إليها :  19وهذا هو نص المادة  . فاإلقرار بأى تصرف منها باسم القاصر البد فيه من إذن المحكمة الحسبية 

ة التصرفات اآلتية إال بإذن من المحكمة : ) أوالً ( التصرف فى أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو يجوز للوصى مباشر

) . أو الشركة أو اإلقراض أو الرهن أو أى نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عينى المقايضة 

) ثالثاً ( استثمار األموال وتصفيتها واقتراض المال  . عليه  ثانياً ( تحويل الديون التى تكون للقاصر وقبول الحوالة

) رابعاً ( إيجار عقار القاصر لمدة أكثر من ثالث سنوات فى األراضى الزراعية ولمدة أكثر من سنة فى  . القاصر 

) سادساً ( قبول  . ) خامساً ( إيجار عقار القاصر لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغه سن الرشد ألكثر من سنة  . المبانى 

) سابعاً ( اإلنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقتهم إال إذا كانت النفقة  . التبرعات المقترنة بشرط أو رفضها 

) تاسعاً ( الوفاء بااللتزامات التى تكون على التركة أو على  . ) ثامناً ( الصلح والتحكيم  . مقضياً بها من جهة مختصة 

) عاشراً ( رفع الدعاوى إال ما يكون فى تأخير رفعها ضرر بالقاصر  . كن قد صر دبها حكم واجب التنفيذ القاصر ما لم ي

) حادى عشر ( التنازل عن الدعاوى وقبول األحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون  . أو ضياع حق له 

) ثالث عشر (  . انى عشر ( التنازل عن التأمينات أو إضافتها ) ث . بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية فى األحكام 

) رابع عشر ( ما  . إيجار الوصى أموال القاصر لنفسه أو ألحد أقاربه أو أصهاره أن لمن يكون الوصى نائباً عنه 

 . يصرف فى تزويج القاصر 

أبريل  99عن وقائع سابقة على الوصاية ) وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن إقرار الوصى ال يسرى فى حق القاصر 

فال يجوز له أن يسدد  ، وقضى المجلس الحسبى العالى بأن الوصى ال يملك اإلقرار بالدين . (  111 ص 7 م 2751سنة 

وقضت محكمة استئناف مصر  . (  155 ص 59رقم  2المحاماة  2521يونية سنة  11ديوناً على القاصر لم تكن ثابتة ) 

 . (  191 ص 911رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  9وز للواقف أن يقر بدين على الوقف بعد إنشائه ) بأنه ال يج

فال  ، يشترط أن يكون المقر عاقالً بالغاً غير محجور عليه" من التقنين المدنى العراقى على أنه  511هذا وتنص المادة 

ولكن  ، صح على هؤالء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهموال ي . يصح إقرار الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه 

من هذا  519وتنص الفقرة الثانية من المادة  . " الصغير المأذون يكون إلقراره حكم إقرار البالغ فى األمور المأذون فيها 

انظر أيضاً  -" مميز صح إقراره فلو أقر أحد بمال للصغير غير ال ، ال يشترط أن يكون المقر له عاقالً " التقنين على أنه 

 119وقد نصت المادة  . من التقنين المدنى العراقى  511وهى منقولة عن المادة  ، من قانون البينات السورى 51المادة 

يكون اإلقرار باطالً إذا لم يكن المقر حائزاً لألهلية أو الصالحية " من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى على أن 

. " الكافية 
 

 (1952 )
واإلقرار  - 2959 ص 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 229 ص 21انظر فى هذا المعنى أوبرى ورو  

من الشخص المعنوى نفسه ) الصادر من ممثلى الشخص المعنوى ) شركة أو جمعية أو نحو ذلك ( يعتبر إقراراً صادراً 

. (  1179بالنيول وريبير وبوالنجيه : فقرة 
 

 (1951 )
وكما " وقد جاء فى الموجز للمؤلف فى هذا الصدد ما يأتى :  - 271 ص 51 م 2599يناير سنة  25استئناف مختلط  

غير أن  ، لمقر والمقر لهيجوز الطعن فيها أيضاً بالتواطؤ فيما بين ا ، يجوز الطعن فى اإلقرار بعيب من عيوب الرضا

فقد يتواطأ  . وفى الحالة الثانية يكون من الغير الذى أضر به هذا التواطؤ  ، الطعن فى الحالة األولى يكون من المقر نفسه
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هم ، فإذا أثبتوها لم ينفذ اإلقرار فى حق الصورية بجميع الطرق ولو بالبينة والقرائن
 (1959 )

. واإلقرار الصادر فى مرض الموت  

، فال ينفذ إال من ثلث التركة  يعتبر فى حكم الوصية
 (1955 )

، ألنه  . على أن اإلقرار يصح ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه 

، ومن ثم كان حكمه هو ظهور ما أقر به المقر ال ثبوته ابتداء  ليس منشئاً للحق بل هو مظهر له
 (1959 )

 . 

 واقعة قانونية مدعى بها  –الركن الثانى  - 251

، بل يصح  . وال يلزم أن تكون هذه الواقعة تصرفاً قانونياً  : ويجب أن ينصب اإلقرار على واقعة قانونية مدعى بها على المقر

.  االدعاء بها يجوز فيها اإلقرار، بل أية واقعة يمكن  . وال يلزم كذلك أن تكون الواقعة مصدراً لحق من الحقوق أن تكون واقعة مادية

                                                                                                                                                                    

فيجوز للدائن أن يطعن فى اإلقرار بالدعوى البولصية أو بالصورية  ، شخص مع آخر على أن يقر له بحق إضراراً بدائنه

. واألحكام المشار إليها فى الهامش (  179 ) الموجز ص" حوال على حسب األ
 

 (1959 )
.  229 ص 21أوبرى ورو  

 

 (1955 )
لألستاذ أحمد " طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمية " انظر فى إقرار المريض مرض الموت فى الفقه اإلسالمى :  

وقد قضت  .  279 ص - 5211 5الهندية الفتاوى  - 117 ص - 115 ص 1البدائع  - 119 ص - 279 إبراهيم ص

فإن أجازوه  ، محكمة استئناف مصر بأن إقرار اإلنسان فى مرض موته يدين ألحد ورثته يكون موقوفاً على إجازة باقيهم

على أنه بعد إباحة الوصية للوارث فى  - 791 ص 995رقم  1المحاماة  2519أكتوبر سنة  15وإال فال )  ، كان معتبراً 

أما إذا صدر اإلقرار فى حال  . ة يكون اإلقرار لوارثه نافذاً فى هذا القدر ولو من غير إجازة باقى الورثة ( ثلث الترك

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن اإلقرار بالدين يكن صحيحاً ولو  ، الصحة فإنه يكون نافذاً دون تقييد بثلث التركة

 2515مارس سنة  25سواء كان لوارث أو لغير وارث )  ، ستر تبرعاً متى كان منجزاً وصادراً فى حال الصحة

. (  192 ص 959رقم  5المحاماة 
 

 (1959 )
فيكون صحيحاً ولو كان خالياً  ، وقد قضت محكمة النقض بأن اإلقرار يعتبر دليالً تقديم االستحقاق عليه فى زمن سابق 

 ، التى اشتراها والمكلفة باسمه هى ملك لوالده فإذا أقر المشترى على نفسه بأن األرض . من ذكر سببه السابق عليه 

كما اعتبرت فى الوقت ذاته أن اإلقرار الالحق لها  ، واعتبرت محكمة االستئناف أن عقود شراء تلك األطيان جدية

ألنه يبين من هذا أن الحكم لم تعتبر  ، فال محل للطعن فى حكمها بالتناقض ، صحيح وحجة على المقر ولو لم يذكر سببه

دليالً تقدم االستحقاق عليه فى  –كما ينبغى أن يعتبر قانوناً  –بل اعتبرته  ، اإلقرار المذكور سبباً من األسباب الناقلة للملك

ولذا كان حكمه ظهور ما أقر به المقر ال ثبوته ابتداء ) نقض  ، ألن اإلقرار ليس سبباً لمدلوله ، وهذا حق ، زمن سابق

وتميز محكمة النقض بين سبب اإلقرار بالدين  . (  297 ص 1رقم  91المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  1مدنى 

أن علة هذه ثم يذكر  ، فقد يقر المدين بالدين ويذكر أن السبب هو استيالؤه على ريع أموال الدائن ، وعلة االستدانة

فاإلقرار صحيح ما دام سببه صحيحاً )  ، فسواء صدقت العلة أو لم تصدق ، االستدانة هى إنفاق المال فى وجه معين

 . (  159 ص 229رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  25نقض مدنى 

كذا  ، رار أخبار عن ثبوت الحق للغير على نفسهاإلق" جاء فى الفتاوى الهندية :  . وفى الفقه اإلسالمى اإلقرار كاشف ال منشئ 

حتى ال يصح شرط الخيار  ، ألنه يقوم به ظهور الحق وانكشافه ، وأما ركنه فقوله لفالن على كذا أو ما يشبه . فى الكافى 

كذا فى محيط  ، فالخيار باطل وإن صدقه المقر له والمال الالزم ، بأن أقر بدين أو بعين على أنه بالخيار ثالثة أيام ، فيه

وقد جاء فيه ما  ، وفى الدر المختار اإلقرار إخبار من وجه وإنشاء من وجه . (  291 ص 5) الفتاوى الهندية " السرخى 

ومتى أقر بملك الغير يلزمه تسليمه إلى المقر له  ، فالوجه األول وهو األخبار : صح إقراراه بمال مملوك للغير" يأتى : 

وال يصح إقراره بطالق  .  .  . ولو كان إنشاء لما صح لعدم وجود الملك  ، من لنفاذه على نفسهإذا ملكه برهة من الز

وصح إقرار العبد المأذون بعين فى يده والمسلم بخمر وبنصف دار  . ولو كان إنشاء لصح لعدم التخلف  ، وعتاق مكرها

والوجه الثانى وهو اإلنشاء : لو رد المقر له  .  .  .  . ولو كان إنشاء لما صح  ، مشاعاً والمرأة بالزوجية من غير شهود

والملك الثابت باإلقرار ال يظهر فى حق الزوائد المستهلكة فال  .  .  .  . ولو كان إخباراً لصح  ، إقراره ثم قبل ال يصح

 . (  71 ص - 17 ص 1) تكملة ابن عابدين  . " ولو إخباراً لملكها  ، يملكها المقر له

وليس  ، وإنما يأمره القاضى بدفع ما لزمه بإقراره ، أما اإلقرار فإن الحق يثبت به بدون حكم" : " طرق القضاء " وجاء فى 

والبينة  -وإال فالحق يثبت به ال بالقضاء  ، فجعل اإلقرار من طرق القضاء إنما هو بحسب الظاهر ، لزوم الحق بالقضاء

ألن المنكر إذا  ، واليمين ليست طريقاً للقضاء . والمدعى ال يثبت بها حتى يتصل بها القضاء  ، طريق للقضاء باإلجماع

والنكول  .  .  . حلف وعجز المدعى عن البينة يترك المدعى فى يده لعدم قدرة المدعى على إثباته ال قضاء له بيمينه 

وأما النكول فال يوجب الحق إال  ، ر موجب للحق بنفسهوالفرق بينه وبين اإلقرار أن اإلقرا ، طريق القضاء عند أصحابها

. (  7 ص - 1 إذا اتصل به القضاء ) طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمية لألستاذ أحمد إبراهيم ص
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، كما إذا ادعى الدائن علم المشترى بأعسار المدين البائع فى الدعوى  وقد رأينا أنه يمكن االدعاء بأية واقعة يترتب عليها أثر قانونى

 . ، فهذه واقعة يمكن أيضاً أن ينصب عليها اإلقرار البولصية

، لذلك يجب أن  ، وهو ضرب من التصرف فى الشئ المقر به من جانب المقر قدمنا وما دام اإلقرار ينطوى على تصرف قانونى كما

، إذ  . وقد ورد فى التقنين المدنى العراقى نص صريح فى هذا المعنى يكون محل اإلقرار معيناً تعييناً كافياُ مانعاً من الجهالة الفاحشة

، أما الجهالة اليسيرة فال  شترط أال يكون المقر به مجهوًل جهالة فاحشةمن هذا التقنين بأنه " ي 519تقضى الفقرة األولى من المادة 

تكون مانعاً من صحة اإلقرار " 
 (1951 )

 . 

. وقد ورد فى التقنين المدنى  ، وإال كان إقراراً صورياً ال قيمة له ويجب بداهة أن يكون محل اإلقرار ال يكذبه ظاهر الحال

، فلو أقر  من هذا التقنين بأنه " يشترط أال يكذب ظاهر الحال اإلقرار 519، إذ تقضى المادة  العراقى أيضاً نص على هذا الحكم

فى السن ال يصح إقراره "  شخص ببنوة آخر أكبر منه
 (1951 )

 . 

. فاإلقرار بشئ مخالف للقانون أو للنظام العام أو لآلداب غير  ويجب أخيراً أن يكون محل اإلقرار مما يجوز التعامل فيه

، وال  ارة، وال اإلقرار بإيجار منزل للعه . ويترتب على ذلك أنه ال يصح اإلقرار بفوائد تزيد على الحد المسموح به قانوناً  صحيح

. وهذا ال يمنع من قبول هذا اإلقرارات فى المسئولية الجنائية  اإلقرار باتفاق على ارتكاب جريمة
 (1957 )

 . 

، فاإلقرار كما قدمنا حجيته مطلقة  ، ولو زادت على نصاب البينة ويصح اإلقرار فى التصرف أيا كانت قيمته
 (1955 )

 . 

                                                 
 (1951 )

 ، كما يصح اإلقرار بالمعلوم يصح اإلقرار بالمجهول - 2" من التقنين المدنى العراقى على ما يأتى :  515وتنص المادة  

ويطلب منه تعيين  ، فلو أقر أحد بأمانة أو سرقة أو غصب صح إقراره - 1 ، ال فى العقود التى ال تصح مع الجهالةإ

. " فال يصح إقراره  ، أما إذا أقر ببيع أو استئجار شئ غير معلوم . األمانة المجهولة أو المال المسروق أو المغصوب 
 

 (1951 )
وانظر  . من التقنين المدنى العراقى  519وهى منقولة عن المادة  ، ات السورىمن قانون البين 51انظر أيضاً المادة  

.  715 ص - 719 من المجلة وشرح سليم باز ص 2911المادة 
 

 (1957 )
وقد قضت محكمة طنطا الكلية بأن الشريعة اإلسالمية اشترطت لصحة اإلقرار فيما يتعلق  - 179 الموجز للمؤلف ص 

واإلقرار به  ، فإن كان باطالً شرعاً لم يعامل المقر بمقتضاه ، شرعياً أى ال يعده الشرع باطالً  المقر به أال يكون محاالً 

 ً حتى إذا أخد المقر له من المقر به كان للمقر أن يسترد منه ثانية ألنه أخذه منه بغير وجه  ، يكون باطالً غير معتبر شرعا

ً  ومثال اإلقرار بالمحال الشرعى أن يقر إنسان . شرعى  ومثل هذا  ، بقدر من السهام لوارث أكثر مما هو مقدر له شرعا

وإقرار المورث ألحد الورثة بدين إياراً له على بقية الورثة ولو كتبت به وثيقة ألنه إقرارا  ، اإلقرار باطل فى نظر الشرع

 ً به له أو إقراره لها بنفقة مدة ومن قبيله إقرار الرجل لزوجته بمهرها بعد أن تبرئه منه أو بعد أن ته ، بشئ محال شرعا

فهذه اإلقرارات جميعها باطلة شرعاً ألنها  . ماضية هى فيها ناشز من غير سبق قضاء أو رضاء مع اعترافها بذلك 

 . (  559 ص 191رقم  21المحاماة  2599يوليه سنة  9إقرارات بأشياء يحكم الشرع ببطالنها بطالناً كلياً ) 

فاإلقرار الصادر من  . فال يرد على مسألة من مسائل القانون  ، ال يرد إال على مسألة من مسائل الواقع هذا وقد قدمنا أن اإلقرار

وإنما هو إقرارا  ، أحد المتعاقدين بوصف عقد بأنه بيع وفاء ال رهن ال يعتبر حجة على المقر ألنه ليس إقراراً بذمة

وال يقيد المحكمة ما دام أنه غير مطابق  ، يئاً من حقيقتهوهذا الوصف لم يغير ش ، بوصف عقد من الوجهة القانونية

 ص 1/  299رقم  29المحاماة  2595أبريل سنة  99لألركان التى اشترط القانون وجوب توافرها ) استئناف مصر 

 . (  157 ص 1/  291رقم  25المحاماة  2599يونيه سنة  17وانظر أيضاً : استئناف مصر  - 925

( ال يصح اإلقرار فيما يحرم القانون اإلقرار به  2المسائل التى ال يصح فيها اإلقرار على النحو اآلتى : ) ويورد دى باج 

(  separation de viensوذلك كما فى فصلى األموال )  ، العتبارات ترجع إلى الخشية من االحتيال والتواطؤ

( ال  9)  . قرينة قانونية قاطعة تعتبر من النظام العام ( ال يصح اإلقرار بعكس ما تقضى به  1)  . والطالق ونحو ذلك 

( ال  9)  . ( ال يصح اإلقرار إلثبات وجود عقد شكلى  5)  . يصح اإلقرار فيما يجب اإلنكار صحته من الطعن بالتزوير 

وتقول  .  ( 2992 ص - 2997 ص 2929فقرة  9) دى باج  . ( والنسب  etatيصح اإلقرار فى مسائل الحالة المدنية ) 

فى جميع المواد ولو  ، كقاعدة عامة ، ويقبل اإلقرار" المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى ما يأتى : 

ما لم يقض القانون بغير ذلك : كما لو كان اإلثبات متعلقاً بالبيانات التى  ، كانت قيمة المدعى به تجاوز عشرة جنيهات

أو بالمسائل المتصلة  ، أو بالتصرفات التى يشترط النعقادها شكل خاص ، حرر رسمىيحلق بها وصف الرسمية فى م

. (  591 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " بالنظام العام 
 

 (1955 )
.  1191فقرة  5بودرى وبارد  - 955فقرة  7هيك  
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 أمام القضاء –الركن الثالث  - 251

، ويكمله الركن الرابع وهو أن يكون صادراً أثناء  لركن هو الذى يميز اإلقرار القضائى عن اإلقرار غير القضائى: وهذا ا

 . السير فى الدعوى

 ً ، فال  . ويعتبر قضاءا كل جهة نظمها القانون من جهات القضاء فاإلقرار الذى ال يصدر أمام القضاء ال يعد إقراراً قضائيا

،  ، والقضاء الشرعى ، والقضاء اإلدارى . ويعتد باإلقرار الصادر أمام القضاء التجارى المدنى وحده يقتصر ذلك على القضاء

، وباإلقرار الصادر أمام قاضى  . كذلك يعتد باإلقرار الصادر فى دعوى مسئولية مدنية مرفوعة أمام القضاء الجنائى والقضاء الملى

. بل إن  ر فى محكمة القضاء اإلدارى والقاضى المنتدب للتحقيق أو لالستجواب، وأمام القاضى المنتدب لوضع التقري التحضير

 . ، فوجب أن يكون صحيحاً إذا صدر أمام القاضى المنتدب لهذا الغرض اإلقرار يصدر عادة أثناء االستجواب

ويجب أن يصدر اإلقرار أمام محكمة مختصة اختصاصاً موضوعياً على األقل 
 (1199 )

 . 

(  arbitresاإلقرار أما المحكين ) ويجوز أن يصدر 
 (1192 )

 . 

 ً ، ألن هذه  ولكن اإلقرار الصادر أمام النيابة العامة أو النيابة الحسبية أو الخبير أو المحقق اإلدارى ال يعتبر إقراراً قضائيا

الجهات ليست بجهات قضاء 
 (1191 )

 . 

 أثناء سير الدعوى -الركن الرابع  - 252

، بل يجب أن يصدر أيضاً فى خالل إجراءات الدعوى التى يكون اإلقرار فيها دليل  رار أمام القضاء: وال يكفى أن يصدر اإلق 

.  ، أو فى المذكرات التى يرد بها على الدعوى ، أو فى المذكرات التى تليها اإلثبات. فيصح أن يكون فى صحيفة الدعوى ذاتها

. ويجوز أن يصدر  ، فى خالل استجواب تقرره المحكمة ، كما قدمنا يكون . وأكثر ما ويصح أن يكون أمام القاضى المنتدب للتحقيق

. بل  ، كما تجوز أن يصدر عند إبداء الطلبات الختامية وقبل إقفال باب المرافعة أمام المحكمة نفسها فى جلسة من جلسات المرافعة

، فيصدر من أحد الخصوم إقرار فى  على بعض يجوز أن يلى أقفال باب المرافعة فى مذكرات تقدم من الخصوم يرد فيها بعضهم

مذكرته, وهكذا يجوز أن يصدر اإلقرار إلى وقت النطق بالحكم 
 (1199 )

 . 

ً  ولكن اإلقرار الذى يصدر فى إحدى الدعاوى ، ولو بين الخمسين وفى نفس  ، ال يكون فى دعوى أخرى ، فيكون فيها إقراراً قضائيا

، فإذا تمسك به الخصم المقر  ذلك أن اإلقرار القضائى مقصور قوته على الدعوى التى صدر فيها،  ، له قوة اإلقرار القضائى الواقعة

. فلو أن خصماً أقر لخصمه أنه  ، كان اإلقرار بالنسبة إلى هذه الدعوى التالية إقراراً غير قضائى له أو الغير فى دعوى أخرى تالية

، فإن إقراره هذا يعد إقراراً قضائياً فى دعوى  ا فى دعوى من دعاوى الحيازة، وكان هذ اشترى من الغير األرض التى ينازعه فيها

، وهى غير  . ولو أراد الخصم الذى صد ر اإلقرار له أن يتمسك بهذا اإلقرار فى دعوى الملكية الحيازة التى صدر فيها اإلقرار

، كان له أن يفعل ذلك ولكن على أنه إقرارا غير قضائى  دعوى الحيازة
 (1195 )

. ويستقيم هذا الحكم مع تأصيل اإلقرار من أنه نزول  

                                                 
 (1199 )

.  55 ص 19 م 2557استئناف مختلط أول أبريل سنة  
 

 (1192 )
 1195فقرة  5بودرى وبارد  - 229 ص 21أوبرى ورو  - 12 - 2 - 12سيريه  2719مارس سنة  19نقض فرنسى  

.  2991فقرة  5بيدان وبرو  - 979 ص
 

 (1191 )
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه لكى يكون اإلقرار قانونياً ودليالً قاطعاً يجب أن يصدر فى أثناء سير الدعوى وأمام  

فال يكفى صدروه أثناء التحقيقات الجنائية التى تجريها النيابة ما دام المقر لم يصر على  ، تنظر النزاعالمحكمة التى 

خصوصاً إذا سحبه بصريح العبارة مدعياً أنه صدر منه بسب االضطراب الذى كان وقاعاً  ، إقراره ويردده أمام المحكمة

سائل الجنائية ال يعتبر فيها إثباتاً تاماً ما لم تعززه ظروف واالعتراف الذى يصدر فى الم –فيه وقت اتهامه جنائياً 

فال يمكن أن تكون له أمام المحكمة المدنية أهمية أكثر من اعتباره مجرد قرينة تتعلق بالوقائع ) استئناف مصر  ، أخرى

. (  991 ص 199رقم  9المحاماة  2519فبراير سنة  11
 

 (1199 )
والعبارات التى تصدر منه تعزيزاً لدفاعه فإنها ال تعتبر إقراراً قضائياً )  ، ييداً لطلباتهأما األقوال التى يبديها الخصم تأ 

وقد قضت محكمة مصر الكلية بأن مجرد المناقشات التى  . (  11 ص 29الحقوق  2755أكتوبر سنة  25بنى سويف 

 12تعتبر إقراراً قضائياً ) قضاء مستعجل  تأتى على لسان الخصم فى المرافعة لتأييد الوسائل التى يبنى عليها دفاعه ال

. (  919 ص 1/  211رقم  29المحاماة  2595أكتوبر سنة 
 

 (1195 )
انظر عكس ذلك وأن اإلقرار القضائى فى دعوى يعد إقراراً  - 1199فقرة  5بودرى وبارد  - 221 ص 21أوبرى ورو  

وانظر فى مناقشة هذا الرأى وتفنيده  ، 999فقرة  2وبونييه  1فقرة  2991 قضائياً أيضاً فى دعوى أخرى ماركاديه م

: واإلقرار القضائى الصادر فى الدعوى المستعجلة ال يصلح إال إقراراً غير  1هامش رقم  222 ص 21أوبرى ورو 

 - 12فقرة  91 - 2 - 2599البلتان المدنية  2599مارس سنة  22قضائى فى دعوى الموضوع ) نقض فرنسى 

. (  517فقرة  Preuveفى القانون المدنى أنسيكلوبيدى داللوز 
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، فقد نزل المقر فى دعوى الحيازة عن مطالبة خصمه بإثبات شرائه لألرض من  من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باإلثبات

اإلثبات فى دعوى  ، وإذا كان قد نزل عن هذه المطالبة فى دعوى الحيازة فال يستخلص من هذا نزوله عن المطالبة بهذا الغير

، فأثر النزول يجب أن يكون مقصوراً على هذه  . فهو قد نزل عن المطالبة باإلثبات فى دعوى معينة دون غيرها من الدعاوى الملكية

الدعوى 
 (1199 )

 . 

 ً ، بخالف  كذلك اإلقرار أمام محكمة غير مختصة من ناحية الوالية أو من ناحية االختصاص الموضوعى ال يعد إقراراً قضائيا

، ذلك أن أحكام االختصاص من ناحية الوالية ومن ناحية الموضوع تعد من  اإلقرار أمام محكمة غير مختصة من ناحية المكان

ن ناحية المكان فليست كذلك النظام العام أما أحكام االختصاص م
 (1191 )

. فاإلقرار أمام محكمة شرعية فى قضية المختص بها هى  

 ً . واإلقرار أمام المحكمة الجزئية فى  ، بل هو إقرار غير قضائى المحكمة الوطنية ال يكون أمام هذه المحكمة األخير إقراراً قضائيا

 . قضائى بالنسبة إلى هذه المحكمة األخيرة قضية المختص فيها هى المحكمة الكلية يكون إقراراً غير

 ً . فلو أن خصماً أرسل كتاباً  واإلقرار خارج إجراءات الدعوى ولو فى الوقت الذى تنظر فيه الدعوى ال يكون إقراراً قضائيا

، فإن اإلقرار فى  مة، وتمسك الخصم المقر له بهذا الكتاب أمام المحك ، يتضمن إقراراً  ، أثناء نظر الدعوى القائمة بينهما لخصمه

. كذلك يعد إقراراً غير قضائى ما يذكر فى تظلم مرفوع إلى الجهة اإلدارية ولو كان هذا التظلم  هذه الحالة يعد إقراراً غير قضائى

متعلقاً بدعوى كانت مرفوعة وقت تقديم التظلم أمام محكمة مدنية 
 (1191 )

 . 

 حجية اإلقرار - الفرع الثانى

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 419ونية : تنص المادة النصوص القان - 253

 . اإلقرا حجة قاطعة على المقر " - 2"  

، إال إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ال يستلزم حتماً وجود  وال يتجزأ اإلقرار على صاحبه - 1"  

الوقائع األخرى 
 (1197 )

 " . 

                                                 
 (1199 )

 9هامش رقم  175 انظر الموجز للمؤلف ص – 1هامش رقم  222 ص 21قارن بارتان فى تعليقه على أوبرى ورو  

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن إقرار خصم فى قضية وضع اليد ال يعتبر  –واألحكام المشار إليها فى هذا الهامش 

وقضت محكمة قنا الكلية بأنه  -(  997 ص 115رقم  29المحاماة  2591يونيه سنة  1اً فى قضية الملك ) إقراراً قضائي

وال يمكن  ، إذا أقر شخص بأمر فى دعوى تعزيزاً لحجته فال يصح التمسك بإقراره فى دعوى أخرى متعلقة بذلك األمر

 199 ص 77رقم  29المحاماة  2592نوفمبر سنة  21) اعتبار إقراره أكثر من قرينة غير قاطعة تقبل إثبات ما ينقضها 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا احتج فى الدعوى بإقرار صدر فى دعوى أخرى من أحد الخصمين فى خصوص  . ( 

فضالً عن  –فال يصح أن ينعى عليها أنها لم تعتبره إقراراً قضائياً ما دام هو  ، الحق المدعى به فلم تأخذ المحكمة به

 9قد صدر من طرف واحد ولم يصادف قبوالً ) كذا ( من الطرف اآلخر ) نقض مدنى  –ره فى دعوى أخرى صدو

 –خالفاً لما ذهبت إليه محكمة النقض  –وقد رأينا أن القول  . (  112 ص 72رقم  5مجموعة عمر  2559نوفمبر سنة 

وقد قضت محكمة المنيا الكلية بأن مجرد إعالن المذكرة من خصم آلخر يكسب هذا اآلخر  . ليس ضرورياً لقيام اإلقرار 

 ً والقول بأن هذا الخصم ال يتمسك باالعتراف الوارد بها مردود بأنه ال يشترط قبول الخصم لالعتراف حتى تكون له  ، حقا

(  151 ص 912رقم  29المحاماة  2599ير سنة ينا 19قوة قانونية إذ له قوة فى اإلثبات بمجرد حصوله ) المنيا الكلية 

فإن هذا القبول يسرى فى أية دوى  ، أما إذا كان اإلقرار الصادر فى إحدى الدعاوى هو فى حقيقته قبول إليجاب -

وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأنه متى كان يبين من الصور الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد  . أخرى 

بل كان قبوالً  ، اعن قبل المطعون عليه أن ما صدر من هذا األخير لم يكن إقراراً عن وقاعة متنازع فيهاالمقامة من الط

منه إليجاب من الطاعن انعقد به االتفاق فعالً بين الطرفين على تحديد إيجار الفدان بمبلغ معين فنزل الطاعن عن دعوى 

فى دعوى المطالبة باألجرة أقامت قضاءها على أنه إقرار صادر فى وكانت المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا االتفاق  ، الطرد

نوفمبر سنة  12فإنها تكون قد خالفت القانون ) نقض مدنى  ، دعوى أخرى وال يصح التمسك به فى الدعوى الحالية

. (  219 ص 11رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599
 

 (1191 )
وقد أصبحت قواعد االختصاص الموضوعى فى تقنين المرافعات المختلط ولم تكن من النظام العام فى تقنين المرافعات  

. (  175 األهلى السابق ) انظر الموجز للمؤلف ص
 

 (1191 )
.  22 ص 21أوبرى ورو  

 

 (1197 )
ق لما استقر عليه فى التقنين من المشروع التمهيدى على وجه مطاب 951تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  

اإلقرار حجة قاطعة على من صدر منه " عدا الفقرة األولى فقد كانت فى المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  ، الجديد
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 157/  199دنى السابق المادة ويقابل هذا النص فى التقنين الم
 (1195 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى  292 - 299ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادتين 

 951الليبى المادة ، وفى التقنين المدنى  111 - 111، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادتين  519 - 515المادتين 
 (

1129 )
 . 

 2991ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1122 )

 . 

 مسائل ثالث :  - 254

. ثم إن  ، وهو أيضاً حجة قاصرة عليه ويتبين من نص التقنين المدنى السالف الذكر أن اإلقرار حجة قاطعة على المقر

أ اإلقرار إذا انصب على وقائع متعددة دون أن يستلزم وجود واقعة منها ، ومع ذلك يتجز اإلقرار فى األصل ال يتجزأ على صاحبه

 . وجود الوقائع األخرى

( تجزئة  9. )  ( اإلقرار حجة قاصرة على المقر 1. )  ( اإلقرار حجة قاطعة على المقر 2فعندنا إذن مسائل ثالث : ) 

 . اإلقرار

                                                                                                                                                                    

 511وأصبح رقم المادة  . " اإلقرار حجة قاطعة على المقر " فحورت فى لجنة المراجعة تحويراً لفظياً وأصبحت :  ، "

ثم مجلس الشيوخ ) مجموعة  ، 595ثم لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، وأقرها مجلس النواب . من المشروع النهائى 

. (  552 وص 599 ص 9األعمال التحضيرية 
 

 (1195 )
الحاصل من الخصم ال يتجزأ اإلقرار " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  157/  199كانت المادة  

 . " بمعنى أنه ال يؤخذ الضار منه بالمقر ويترك الصالح له  ، سواء كان من تلقاء نفسه أو بعد استجوابه ، بالمحكمة

. ولكن ال فرق فى األحكام ما بين التقنينين الجديد والقديم  . أدق صياغة وأشمل حكماً  ، كما نرى ، والتقنين الجديد
 

 (1129 )
: مطابقة  292 م –: اإلقرار حجة قاصرة على المقر  299 ية العربية األخرى : قانون البينات السورى مالتقنينات المدن 

) وقد عرض القانون السورى فى حجية اإلقرار إلى قصروها على  . من التقنين المصرى  595للفقرة الثالثة من المادة 

 . وكل من القصور والقطعية من خصائص اإلقرار (  ، المقر ال إلى قطعيتها

من التقنين  595: مطابقة للفقرة الثانية من المادة  519 م -: اإلقرار حجة قاصرة على المقر  515 التقنين المدنى العراقى م

 . ) والتقنين العراقى مطابق لقانون البينات السورى (  ، المصرى

: يسمى اإلقرار موصوفاً عندما يقتصر على الفعل الذى صرح به الفريق اآلخر  111 نانى متقنين أصول المحاكمات المدنية اللب

وهذا اإلقرار يفيد الثبوت التام فيما يختص بالفعل  . إال أنه يفسد نتائجه القانونية بما يشتمل عليه من البيانات اإلضافية 

: يسمى اإلقرار مركباً عندما يكون واقعاً على  111 م -ا أما البيانات اإلضافية فتعد ثابتة إلى أن يثبت عكسه ، األصلى

 ً ويكون غير قابل للتجزئة فى حالة واحدة وهى إذا كان الفعل الجديد يقدر معه وجود  ، الفعل األصلى وعلى فعل آخر معا

يزيد على  الفعل األصلى كأن يعترف المديون الذى أقيمت عليه دعوى اإليفاء بأنه اقترض المبلغ المدعى به ولكنه

أما اإليفاء فيعد ثابتاً إلى أن يثبت  ، فالقاضى يعد فعل االقتراض ثابتاً على وجه نهائى ، اعترافه أنه أوفاه فيما بعد

 . وإن كانت أكثر تفصيالً ولها صبغة فقهية واضحة (  ، ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام القانون المصرى . عكسه 

وإذا اقترن اإلقرار الصادر من أحد  - 1اإلقرار حجة قاطعة على المقر  - 2:  951 المتحدة م التقنين المدنى للمملكة الليبية

الطرفين عن وقائع ليست لصالحه بالتصريح بوقائع أخرى أو بظروف يراد منها الحد من أثر الواقعة المقر بها أو 

املة إذا لم يطعن الطرف اآلخر فى صحة ما أضيف فلكامل اإلقرار وما اقترن به قوة البينة الك ، تغييرها أو إزالة آثارها

) ومن ذلك نرى أن التقنين الليبى ترك  . تقدير قوة اإلقرار كبينة  ، ويترك للقاضى عند االختالف . من وقائع أو ظروف 

قنين المصرى ولم يضع لذلك معيراً تشريعياً كما فعل الت ، للقاضى تقدير ما إذا كان اإلقرار يتجزأ على صاحبه أو ال يجزأ

 ) .
 

 (1122 )
وال يجوز له  . وال يجزأ عليه  . : وهو ) اإلقرار ( حجة قاطعة على من صدر منه  2991 التقنين المدنى الفرنسى م 

 . أما الغلط فى القانون فال يصلح حجة للرجوع  ، الرجوع فيه إال إذا ثبت أنه صدر عن غلط فى الواقع

Art  . 1356 el  . 2 et 3 : Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait  . Il ne peut etre divise contre lui  . Il 

ne peut etre revoque, a moins qu'on ne prouve qu'il a ete la suite d'une erreur de fait  . Il 

pourrait etre revoque sous pretext d'une erreur de droit  .
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 الفهرس العام

 اإلقرار حجة قاطعة على المقر - المبحث األول

 ، وهو ذو أثر كاشف  اإلقرار حجة قاطعة على المقر ال يقبل إثبات العكس - 255

ً  : إذا توافر لإلقرار أركانه على الوجه الذى بيناه . ومعنى ذلك أن الواقعة التى  ، وكان حجة قاطعة على المقر ، صار إقراراً قضائيا

قعة ثابتة بالنسبة إلى الخصم الذى أقر بها ، ويأخذ بها القاضى وا أقر بها الخصم تصبح فى غير حاجة إلى اإلثبات
 (1121 )

. واإلقرار  

 . ، وال يكون إال حجة عليه ال يكون حجة للمقر ألن الشخص ال يصطنع الدليل لنفسه

. ولكن هذا ال يمنع من أن يطعن المقر فى إقراره بأنه صورى تواطأ عليه مع  ، ال يجوز إثبات عكسها والحجة هنا قاطعة

. فإذا أثبت ذلك بالطرق الجائزة قانوناً بطل  ، أو أنه صدر منه وهو ناقص األهلية ، أو أنه وقع نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه خصمه

. أما اإلقرار القائم الصحيح فال يجوز الرجوع  ، بل هو إلغاء إلقرار ظهر بطالنه جوعاً فى إقرار موجود، وال يكون هذا ر اإلقرار

، فهو إذن حجة قاطعة على المقر  ، وال يجوز إثبات عكسه فيه
 (1129 )

 . 

يل تقدم االستحقاق عليه فى ، وإنما هو دل . وقد قضت محكمة النقض بأن اإلقرار ال يكون سبباً لمدلوله وأثر اإلقرار كاشف ال منشئ

، ال ثبوته ابتداء  . فحكمه ظهور ما أقر به المقر زمن سابق
 (1125 )

 . 

 إعفاء الخصم من اإلثبات ونزول عن مطالبته به  -تأصيل الحجية القاطعة لإلكراه  - 256

يذهبان إلى أن اإلقرار هو  –لفقهاء ومعهما أكثر ا -. فالفقيهان أوبرى وروى  : واختلف النظر فى تأصيل الحجية القاطعة لإلقرار

، فإن إقرار  ، وبعد أن كان من يدعى وقاعة يطالب بإثباتها ( renversement de la charge de preuveقلب لعبء اإلثبات ) 

وذلك ،  . والمقر بعد إقراراه هو الذى يحمل إثبات أن إقراره غير صحيح خصمه بهذه الواقعة ينقل عبء اإلثبات منه إلى المقر

، فقل أن يكون اإلقرار صورياً وقل أن  . ولما كانت هذه الوجوه يندر تحققها بالطعن فى اإلقرار بوجه من الوجوه التى تقدم ذكرها

، بل إعفاء  ، ليس قلباً لعبء اإلثبات فحسب ، فى الكثرة الغالبة من األحوال ، فإن اإلقرار يصبح إذن يشوبه عيب أو نقص فى األهلية

. فإذا أقر إذا ادعى واقعة وجب عليه  . ذلك أن الخصم إذا ادعى واقعة وجب عليه إثباتها ( dispense de preuveات ) من اإلثب

، بل ألنها  ، ال ألن دليالً أثبتها . فتصبح الواقعة ثابتة ، كان هذا معناه أنه يعفيه من هذا اإلثبات . فإذا أقر خصمه بهذه الواقعة إثباتها

ى اإلثبات فى غير حاجة إل
 (1129 )

 . 

                                                 
 (1121 )

وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان القاضى المدنى  . والقاضى قد يأخذ باإلقرار فيما يكون من غير اختصاصه  

ممنوعاً من أن يضع نفسه موضع القاضى الشرعى فى تحقيق الوفاة والوراثة بطريق التحريات وسماع الشهود واستدعاء 

ابتغاء التحقيق من  ، له ، أنه وإن كان ممنوعاً من ذلك –ما يثبت له الورثة لسماع أقوالهم ثم التقرير بالوراثة بناء على 

سواء  ، أن يأخذ فى إثبات الوراثة بإقرار أحد الخصمين فى مجلس القضاء ، صفة الخصوم فى الدعوى المطروحة أمامه

وذلك دون أن يرسل أولئك الخصوم أمام المحكمة  ، أكان ذلك اإلقرار حصل أمامه أم أمام غيره ودون فى ورقة رسمية

وأخذه بهذا اإلقرار ال افتيات فيه على اختصاص القاضى الشرعى لدخوله فيما له من  . الشرعية للفصل فى أمر الوراثة 

 55رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  11الحق فى تقدير الدليل المقدم فى الدعوى التى تحت نظره ) نقض مدنى 

. (  297 ص
 

 (1129 )
.  229انظر األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  

 

 (1125 )
وقضت أيضاً بأنه متى أثبتت محكمة  - 2951 ص 919رقم  2مجموعة عمر  2591فبراير سنة  1نقض مدنى  

يضير هذا  فال ، الموضوع فى حكمها أن اإلقرار المسند للمقر هو إخبار صادق عن حقيقة واقعية ال شبه فيها وال شك

 ص 115رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  19اإلخبار الصحيح أن يكون قد أعطى شكل عقد بيع ) نقض مدنى 

157  ) .
 

 (1129 )
إال إذا سلم له  ، فقد قضت بأن القانون يكلف المدعى إقامة الدليل على دعواه ، ويبدو أن محكمة النقض تذهب هذا المذهب 

فإذا اعترف شخص بأن األرض موضوع النزاع  . فإنه يعفيه من إقامة الدليل على ما اعترف به  ، خصمه بها أو ببعضها

ثم بحثت المحكمة مع ذلك مستندات ملكية أصلها من أمالك  ، أصلها من أمالك الحكومة الخاصة ولكنه تملكها بالتقادم

ندات ملكية الحكومة لها وقضت بعدم كفايتها ثم بحثت المحكمة مع ذلك مست ، الحكومة الخاصة ولكنه تملكها بالتقادم

 2599نوفمبر سنة  19فإنها تكون قد خالفت القانون باقتضائها دليالً على أمر معترف به ) نقض مدنى  ، إلثبات الملكية

. (  119 ص 259رقم  2مجموعة عمر 
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ويضيف بارتان 
 (1121 )

، وهو يعفى خصمه من إثبات ما  إلى ذلك أن التأصيل على النحو المتقدم يتضمن حتماً أن المقر 

، عندما قررنا أن اإلقرار  . وهذا هو التأصيل الذى وقفن عنده ، ينزل فى الوقت ذاته عن حقه فى مطالبة خصمه بهذا اإلثبات يدعيه

تتضمن تصرفاً قانونياً هو نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه باإلثبات  واقعة قانونية
 (1121 )

 . 

 قد يكون اإلقرار مبدأ ثبوت بالكتابة  - 257

، فإنه يصلح أيضاً أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لواقعة متصلة بالواقعة  : وإذا كان اإلقرار حجة قاطعة بالوقعة التى تضمنها بالذات

،  . ويسوق أوبرى ورو لها مثالً إقرار الزوج بتوكيل زوجته بقبض الفوائد . وقد سبق إيراد هذه القاعدة وأمثلتها ذاتالتى تضمنها بال

، ومبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة إلى واقعة التوكيل بقبض رأس المال  فهذا اإلقرار حجة قاطعة بالنسبة إلى واقعة التوكيل بقبض الفوائد
 (

1127 )
إذا كانت  –اإلقرار الموصف وبعض صور اإلقرار المركب  –ما يلى أن اإلقرار غير القابل للتجزئة . وسنرى أيضاً في 

، فإن هذا ال يحول دون اعتبار مبدأ ثبوت بالكتابة  تجزئته غير ممكنه
 (1125 )

 . 

 اإلقرار حجة قاصر على المقر - المبحث الثانى

 إلى غيرهما اإلقرار حجة على المقر والخلف العام وال يتعدى  - 258

، فهو من هذه الناحية تصرف قانونى يقتصر أثره على  ولما كان اإلقرار هو إعفاء من اإلثبات ونزول عن المطالبة بهذا الحق

المقر 
 (1119 )

، فيصح االحتجاج عليهم بما حواه إقراره  . ويتعدى أثر اإلقرار إلى ورثة المقر بصفتهم خلفاً عاماً له 
 (1112 )

 . 

                                                 
 (1121 )

. مكرر  27هامش رقم  221 ص 192فقرة  21بارتان فى تعليقاته على أوبرى ورو  
 

 (1121 )
فإن اإلقرار إذا اعتبر نزوالً عن حق المطالبة باإلثبات  ، غير أن بارتان ال يكتفى بهذا التأصيل حتى مع هذه اإلضافة 

مكرر ( : ولكن الواقع  27هامش رقم  221 ص 192فقرة  21ويقول بارتان ) أوبرى ورو  . يكون عندئذ دليالً سلبيا 

بل هو أيضاً يقدم  ، فإن المقر ال يقتصر على النزول عن حقه فى مطالبة المدعى باإلثبات ، هو أن اإلثبات دليل إيجابى

إذ اإلقرار يتضمن واقعتين : واقعة اإلقرار ذاتها  –وذلك عن طريق اإلقرار  ، دليالً إيجابياً على صحة الواقعة المدعى بها

 (le fait de l'aveu ) ،  ( والواقعة المعترف بهاle fait avoue  ) .  وال  . فواقعة اإلقرار ذاتها هى الثابتة بقول المقر

ومن ثم تكون  . وإال لما اعترف بها المقر وهى ضد مصلحته  ، يمكن تعليلها بأفضل من أنها مطابقة للواقعة المعترف بها

)  . (  le fait avoue( قرينة قانونية قاطعة على صحة الواقعة المعترف بها )  le fait de l'aveuواقعة اإلقرار ) 

 - 2991 ص 9دى باج  2991 ص - 2999 ص 2911فقرة  1انظر أيضاً فى هذا المعنى بالنيول وريبير وجابولد 

 . اإلقرار ضمن القرائن القانونية  2999ولهذا عد التقنين المدنى الفرنسى فى المادة  . (  2997 ص

واألصل وجوب إقامة الدليل على كل واقعة " ه المسألة ما يأتى : وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذ

ألنها  ، فهذه الواقعة ال يجب بعد ذلك إثباتها ، ولما كان اإلقرار اعترافاً بواقعة قانونية . قانونية إذا نوزعت أو أنكرت 

بل هو وسيلة تقيل من  ، فاإلقرار ليس دليالً بمعنى الكلمة ، بل هى مسلمة معترف بها ، ليست متنازعة أو مجحودة

. (  591 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " االلتجاء إلى طرق اإلثبات التى شرعها القانون 
 

 (1127 )
.  99هامش رقم  217 ص 21أوبرى ورو  

 

 (1125 )
.  217 ص 21أوبرى ورو  - 151 ص 599رقم  9مجموعة عمر  2555يونيه سنة  5نقض مدنى  

 

 (1119 )
 299) انظر أيضاً المادة " اإلقرار حجة قاصرة على المقر " من التقنين المدنى العراقى على أن  515وقد نصت المادة  

أما الكتابة والبينة والقرائن فحجيتها  ، من قانون البينات السورى ( وقد قدمنا أن كال من اإلقرار واليمين حجيته قاصرة

. متعدية 
 

 (1112 )
على أنا لوارث يستطيع أن يثبت عدم  - 559 ص 229رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  19مدنى نقض  

كما إذا قصد المورث بإقراره إيثار بعض  ، صحة إقرار مورثه بجميع الطرق إذا كان فى هذا اإلقرار احتيال على القانون

وقد قضت محكمة النقض بأن األصل فى إقرارات  . الورثة على بعض بأكثر من النصاب الذى يجوز فيه اإليصاء 

وإذا كان القانون قد أعفى من يضار  ، المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم صحتها

ض من الورثة بهذه اإلقرارات من اإلثبات الكتابى فى حالة ما إذا طعنوا فيها بأنها فى حقيقتها وصية قصد بها إيثار بع

بل يجب لذلك أن يقيموا الدليل على  ، فليس معنى هذا أن مجرد طعنهم فيها يكفى إلهدار حجية هذه اإلقرارات ، الورثة

 ص 55رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  27عدم صحتها بأى طريق من طرق اإلثبات ) نقض مدنى 

ومن ثم فإنها  ، بالنسبة إلى اإلقرارات الصادرة من المورث وقضت أيضاً بأن الوارث ال يعتبر من طبقة الغير . (  155

غير أن له أن يثبت بأى طريق من طرق اإلثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضراراً به )  ، تسرى عليه
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وال يتعدى أثر اإلقرار إلى غير المقر ورثته 
 (1111 )

. فال يتعدى إلى الدائن  
 (1119 )

. فلو أقر أحد  ، أو الشريك أو الورثة فيما بينهم 

، وال يكون حجة على الشركاء  ، كان إقراره بهذا التصرف حجة عليه وحده الشركاء فى الشيوع بتصرف الشركاء فى الملك الشائع

، فإن إقراره يكون حجة عليه دون سائر الورثة  . ولو أقر أحد الورثة بحق على التركة صدر منهم إقراراآلخرين الذين لم ي
 (1115 )

  .

، ويكون اإلقرار حجة  فقرة أولى مدنى ( 159، فال يسرى هذا اإلقرار فى حق الباقين ) م  ولو أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين

 . قرارقاصرة على المدين الذى صدر منه اإل

. فإذا أقر المدعى عليه فى دعوى استحقاق دار  ، ال يتعدى إليهما أثر اإلقرار كما قدمنا ، بخالف الورثة والدائن والخلف الخاص

، ويجوز للدائن أن يتدخل فى الدعوى ويثبت بجميع الطرق أن اإلقرار  ، لم يكن هذا اإلقرار حجة على دائنه بملكية الدار للمدعى

،  . كذلك إذا كان المدعى عليه فى المثل المتقدم قد باع الدار آلخر تى تبقى الدار لمدينه فيستطيع أن ينفذ عليها بالدين، ح غير صحيح

، ويستطيع هذا  ، فإن هذا اإلقرار يكون حجة قاصر عليه دون المشترى ثم رفعت عليه دعوى االستحقاق وأقر بملكية الدار للمدعى

. وفى الحالتين المتقدمتين إذا حكم فى الدعوى  ن اإلقرار ال صحة له حتى تخلص له ملكية الدارأن يتدخل فى الدعوى ليثبت أ

، فلهذين االعتراض على الحكم اعتراض الخارج عن الخصومة وفقاً  بمقتضى إقرار المدعى عليه قبل أن يتدخل الدائن أو المشترى

عدم صحة اإلقرار الصادر من المدعى عليه إذ هو حجة قاصر عليه ال  ، إلثبات من تقنين المرافعات 591إلى  599ألحكام المواد 

، ومن ثم يثبت له حق  ، ذلك أن الدائن أو المشترى كان وقت صدور الحكم ممن يتعدى إليهم الحكم ويعتبر حجة عليهم تتعدى إليهما

 . االعتراض

، ولهم أن يثبتوا  ، فإن اإلقرار ال يكون حجة عليهم ، فلو مات المدعى عليه بعد اإلقرار وقبل الحكم فى الدعوى أم الورثة

، فإنه يسرى على  . ولكن إذا صدر الحكم قبل موت المورث وفى مواجهته عدم صحته بجميع الطرق حتى تبقى الدار فى التركة

ً . ذلك أنهم وقت صدور الحكم ضد مورثهم كان الحكم يسرى فى حقهم باعتبا الورثة وال يثبت لهم حق االعتراض ،  رهم خلفاً عاما

 . فيبقى الحكم سارياً فى حقهم حتى بعد موت المورث وقيام حقهم فى اإلرث

 اإلقرار ال يكون حجة على المقر لصالحه  - 259

، فإن ال يكون  . ذلك أن اإلقرار إذا كان حجة للمقر لصالحه ويبقى اإلقرار حجة قاصر على المقر حتى بالنسبة إلى المقر لصالحه 

، فال يكون قوله إنه وفاه أو أن الدين  ، وقال إنه وفاه أو أن الدين سقط بعد ذلك بالمقاصة . فلو أن المدين أقر لدائنه بالدين هحجة علي

سقط بالمقاصة حجة على الدائن 
 (1119 )

 . ، وننتقل اآلن إليه . وهذا ما يعرف بالتجزئة فى اإلقرار 

                                                                                                                                                                    

. (  159 ص 229رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  25نقض مدنى 
 

 (1111 )
فال يجوز إعمال أثره على من عداهم )  . بأن اإلقرار حجة قاصر على المقر وورثته من بعده  وقد قضت محكمة النقض 

. (  921 ص 99رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591يناير سنة  9نقض مدنى 
 

 (1119 )
م صحة أما إذا لم يثبت الدائن عد . فللدائن أن يثبت بجميع الطرق صورية اإلقرار الصادر من المدين إضراراً بحقه  

 929 ص 1 م 2759مايو سنة  7فإن اإلقرار يسرى فى حقه كما يسرى فى حق الورثة ) استئناف مختلط  ، إقرار المدين

 ) .
 

 (1115 )
. من الصفحة ذاتها  9واألحكام المشار إليها فى هامش رقم  179 الموجز للمؤلف ص 

 

 (1119 )
ألن إقرار اإلنسان حجة على نفسه ال  .  .  . " جاء فى البدائع :  . وفى الفقه اإلسالمى اإلقرار حجة قاصرة على المقر  

ألن  ، ولذلك أجاز الفقهاء سماع البينة بعد اإلقرار . (  117 ص 1) البدائع " على غيره ألنه على غيره شهادة أو دعوى 

ومن أمثلة ذلك : ) أ " الصدد : جاء فى كتاب طرق القضاء لألستاذ أحمد إبراهيم فى هذا  . اإلقرار قاصر والبينة متعدية 

وكذا إذا  . كان له ذلك  ، فأراد الدائن إقامة البينة ليتعدى الحكم إلى بقية الورثة ، ( إذا أقر أحد الورثة بالدين على الميت

ألنه كما يتحاج إلى إثبات الدين فى حقهم يحتاج أيضاً إلى  ، تقبل أيضاً بينة الدائن ، أقر جميع الورثة بالدين على الميت

ثم أراد الوكيل إقامة  ، فصدقه المدين ، ) ب ( إذا ادعى أنه وكيل فالن بقبض دينه من فالن . إثباته فى حق دائن آخر 

يتضرر ألنه ال تبرأ ذمته إذا إذا لو دفع المدين الدين إلى الوكيل بال بينة على الوكالة  ، كان له ذلك ، البينة على الوكالة

وكذا على الوكيل أيضاً ألنها تثبت  ، فالفائدة من البينة عائدة على المدين . أى ال تبرأ ذمة المدين  ، أنكر الموكل الوكالة

) ج ( فى االستحقاق تقبل البينة مع إقرار  .  . أن يده يد أمانه على ما قبضه حتى إذا هلك كان هالكه هالك األمانة 

لكن لو  ، ألنه إذا أقر بالملك المستحق ال يتمكن من الرجوع بالثمن على البائع ، ليتمكن من الرجوع على بائعه ، لمشترىا

كى  ، ) د ( لو أقر الوارث للموصى له تسمع عليه البينة مع إقراره . أقيمت عليه البينة أمكنه ذلك ألنها حجة متعدية 

لكن أو أقام الدائن المقر له  ، أقر المدين المحجور عليه بدين إلنسان آخر ال ينفذ إقراره) هـ ( لو  . يتعدى الحكم إلى غيره 

فإنه مع هذا يجب على  ، ) و ( إذا ادعى عقاراً فى يد غيره ملكاً مطلقاً وذو اليد مقر بوضع يده . بنية على دينة سمعت 

منعاً للتواطؤ واالحتيال على أخذ أموال الناس بالباطل  ، المدعى أن يقيم البينة على وضع يد المدعى عليه على ذلك العقار
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 التجزئة فى اإلقرار - المبحث الثالث

 قرار البسيط اإل - 261

، فإن اإلقرار يكون فى هذه الحالة إقراراً بسيطاً  : إذا اقتصر اإلقرار على تصديق المدعى للمدعى عليه فى جميع ما ادعاه

. فلو أن المدعى قال فى دعواه إنه أقرض  ، وال محل إذن للنظر فيما إذا كان يتجزأ أو ال يتجزأ ( aveu pur et simpleمحضاً ) 

ً  مائة المدعى عليه ً  ، فأقر المدعى عليه بأنه اقترض من المدعى المائة ولم يزد على ذلك شيئا ، وكان حجة  ، كان هذا إقراراً بسيطا

. كذلك إذا قال المدعى إنه أقرض المدعى عليه مائة وفى منها خمسين فأقر المدعى عليه بأنه اقترض من  قاطعة على المدعى عليه

، أو قال المدعى إنه أقرض المدعى عليه مائة مؤجلة إلى سنتين فأقر المدعى عليه أنه اقترض  ينالمدعى المائة ووفى منها الخمس

. وال محل هنا للنظر فى  ، كان اإلقرار فى هاتين الحالتين بسيطاً وكان حجة قاطعة على المدعى عليه المائة مؤجلة إلى السنتين

 . ، ففيم إذن تكون التجزئة عليه بها جميعاً ولم يضف إليها شيئاً ، فإن الوقائع المدعاة قد أقر المدعى  تجزئة اإلقرار

 اإلقرار الموصوف  - 261

  ً . ذلك  ، فهنا تقوم الحاجة إلى النظر فى التجزئة لكن إذا أقر المدعى عليه ببعض ما ادعاه المدعى دون بعض أو أضاف شيئا

. ويقر  ، وقد حل األجل فاستحق الدفع ة إلى سنتين كما قدمناأن المدعى قد يقول فى دعواه إنه أقرض المدعى عليه مائة مؤجل

. فاإلقرار هنا ال  ، فلم يحل األجل ولم يستحق الدفع المدعى عليه بأنه اقترض المائة ولكن مؤجلة إلى ثالث سنوات ال إلى سنتين

 ً عليه لم يقر بالدين على الوجه الذى ذكره . ذلك أن المدعى  ( aveu qualifie، بل يكون إقراراً موصوفاً )  يكون إقراراً بسيطا

ً  المدعى ً  ، وهو دين مؤجل إلى سنتين وقد حل أجله فأصبح مستحقا ، فقال إنه دين مؤجل إلى ثالث  ، بل أقر بالدين معدالً أى موصوفا

، والمدين يقر بدين  ال، إذ الدائن يطالب بدين ح . والوصف هنا هو عدم حلول أجل الدين سنوات ولم يحل األجل فيم يصبح مستحقاً 

، فهو  . فكل من األجل والشرط يعتبر وصفاً للدين ، ويقر المدين بدين معلق على شرط . وقد يطالب الدائن أيضاً بدين منجز لم يحل

ً  وصف فى اإلقرار  . ، ولذلك سمى اإلقرار موصوفا

. واألجل والشرط  ن يكون حادثاً جد بعده، ال أ والذى تجب مراعاته فى الوصف هو أن يكون مقترناً بالدين وقت نشوئه

، ومن ثم يون اإلقرار المتضمن لهما إقراراً موصوفاً  ، ال يجدان بعده وصفان يقترنان بالدين وقت نشوئه
 (1111 )

 . 

ن ، فأما أن يأخذ الدائ . فقد أقر المدين بالدين موجالً أو معلقاً على شرط وحكم اإلقرار الموصوف أنه ال يتجزأ على صاحبه

، فيقتصر على إقرار المدين بالدين ويدع الوصف الذى دخل  . وليس له أن يجزئه ، وإما أن يدعه كله اإلقرار كله موصوفاً كما هو

، وعليه اآلن أن يثبت أن  . ويمتنع عليه إذن أن يقول إن المدين أقر بالقرض فهو ثابت فى ذمته بإقراره على الدين من أجل أو شرط

، وإما  ، فيعتبر الثابت هو الدين موصوفاً باألجل أو الشرط . وإنما للدائن إما أن يأخذ باإلقرار كله أو شرط القرض موصوف بأجل

، فيعود إلى  . وعليه إذا أطرح اإلقرار أن يحمل عبء إثبات ما ادعاه ، فال يعتبر الدين ثابتاً أصالً باإلقرار كله $ 991$ أن يطرحه 

. وفى هذه الحالة يتعين على  . وقد كان باإلقرار الذى أطرحه معفى من هذا العبء سيرته األولى إذ هو مدع يحمل عبء اإلثبات

ين أن يثبت األجل أو الشرط ، وعلى المد الدائن أن يثبت الدين
 (1111 )

. ويجوز أيضاً أن يتخذ الدائن من اإلقرار طريقاً إلثبات  

                                                                                                                                                                    

. (  119 ص - 115 ) طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمية لألستاذ أحمد إبراهيم ص" 
 

 (1111 )
فهذا أيضاً إقرار  ، كذلك إذا أقر المدين بالدين دون فوائد ودعوى للدائن أن الدين بفائدة - 2929فقرة  5بيدان وبرو  

. (  2919فقفرة  1موصوف ) بالنيول وريبير وجابولد 
 

 (1111 )
وقد قضى بأنه ال يجوز التمسك بعدم تجزئة اإلقرار إذا قام على الواقعة المراد إثباتها دليل  .  292 ص 21أوبرى ورو  

 م 2521مايو سنة  99 - 5 ص 11 م 2529نوفمبر سنة  21 - 112 ص 1 م 2759يناير  99آخر : استئناف مختلط 

 2599يونيه سنة  27 - 21 ص 95 م 2511نوفمبر سنة  21 - 555 ص 11 م 2529يونيه سنة  15 - 919 ص 15

مارس سنة  92 - 172 ص 57 م 2591مايو سنة  11 - 299 ص 59 م 2599أول فبراير سنة  - 919 ص 51 م

وقضت أيضاً محكمة  . رقم  11المجموعة الرسمية  2515مايو سنة  15استئناف مصر  - 191 ص 99 م 2597

النقض بأنه ال يصح االعتراض بمخالفة قاعدة عدم جواز تجزئة اإلقرار إذا كانت الدعوى قد ثبتت من طريق آخر غير 

قضت محكمة النقض بأنه إذا كذلك  . (  115 ص 17رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  9اإلقرار ) نقض مدنى 

كان مفهوم اإلقرار الصادر من المدعى عليه ) صاحب البناء ( أنه اشترط عدم دفع األجر عن الرسوم التى يقوم بها 

فإنه يكون من اإلقرارات الموصوفة التى ال تقبل  ، المدعى ) مهندس ( إال إذا قبلها هو وأجرى البناء على أساسها

فال يقبل منه أن يستند إلى  ، فإذا كان المدعى ال يسلم بالقيد الوارد فى اإلقرار . ذ به كله أو تركه كله متعيناً األخ ، التجزئة

فإن تجزئة اإلقرار واألخذ بشق منه وإلزام  ، بل يكون عليه أن يثبت دعواه من طريق آخر ، اإلقرار فيما عدا هذا القيد
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 الفهرس العام

. وهذا كله مقصود من القول بعدم  أن القرض قد حل أجله أو أنه غير معلق على شرط –ال المدين  –، ثم يثبت هو  القرض فى ذاته

، بين أن يطرحه كله ويحمل عبئ إثبات دعواه كما لو لم يكن هناك  قرار كله، إذا لم يرد األخذ باإل . فالدائن بالخيار تجزئة اإلقرار

. والممتنع هو أن  ، وبين أن يستبقى من اإلقرار ما هو فى صالحه ويدحض بدليل يقدمه هو ما ليس فى صالحه من اإلقرار أى إقرار

. وال تصح التجزئة فى  هذا يعتبر تجزئة لإلقرار ، فإن يستبقى ما هو فى صالحه ويلقى على المقر عبء إثبات ما ليس فى صالحه

 . اإلقرار الموصوف

 اإلقرار المركب  - 262

،  ، وأقر المدعى عليه بأنه اقترض المائة ولكنه وفاها أو وفى جزءاً منها وإذا قال المدعى فى دعواه إنه أقرض المدعى عليه مائة 

وكل منهما يشتمل  –. والفرق بين اإلقرار المركب واإلقرار الموصوف  ( aveu complexeفإن اإلقرار هنا يكون إقراراً مركباً ) 

أن فى اإلقرار الموصوف تقترن الواقعة المرتبطة بالواقعة األصلية من وقت نشئو الواقعة  –على واقعة أصلية وواقعة مرتبطة بها 

، أما فى اإلقرار المركب فالواقعة المرتبطة ال تقترن بالواقعة  . فاألجل أو الشرط قد اقترن بالدين من وقت نشوئه األصلية كما قدمنا

، فاإلقرار بالدين مع الوفاء به إقرار مركب يتكون من واقعة المديونية وهى الواقعة األصلية  األصلية من وقت نشئوها بل تجد بعدها

، بل جدت بعدها إذا حصل  ة المديونية من وقت نشوئها، ولكن واقعة الوفاء لم تقترن بواقع وواقعة الوفاء وهى الواقعة المرتبطة بها

الوفاء بعد أن وجدت المديونية 
 (1117 )

 . 

واألصل فى اإلقرار المركب أنه هو أيضاً ال يتجزأ على صاحبه 
 (1115 )

، فال  . فإذا اقر المدين أنه اقترض المائة ولكنه وفاها 

يجوز للدائن إال أن يأخذ باإلقرار كله أو يطرحه كله 
 (1199 )

،  . فإذا أخذ باإلقرار كله برئت ذمة المدين من الدين وخسر الدائن دعواه 

، وكان على  ، اعتبر اإلقرار كأن لم يكن . وإذا أطرح الدائن اإلقرار كله إذ يكون قد ثبت أن الدين كان موجوداً ولكن المدين وفاه

أن يستبقى اإلقرار  –كما قدمنا فى اإلقرار الموصوف  –لدائن . ويجوز أيضاً ل الدائن أن يثبت الدين وعلى المدين أن يثبت الوفاء

إثبات  $ 997$ . والممتنع هو أن يستبقى اإلقرار بالقرض ويلقى عبء  ، ويحمل هو عبء إثبات أن المدين لم يقم بوفائه بالقرض

 . ، فإن هذا يعتبر تجزئة لإلقرار حيث ال تصح التجزئة الوفاء على المدين

م فيما إذا أقر المدين بأنه اقترض المائة ولكن الدين انقضى بالتجديد وكذلك يكون الحك
 (1192 )

. ففى هاتين  أو انقضى باإلبراء 

، ويلقى عبء إثبات إما ليس فى  . وال يجوز للدائن أن يستبقى من اإلقرار ما هو فى صالحه الحالتين ال يتجزأ اإلقرار على صاحبه

، وعليه أن يأخذ باإلقرار كله  رض باإلقرار ويطلب من المدين إثبات التجديد أو اإلبراء، فيستبقى ثبوت الق صالحه على المدين

، أو  ، أو يطرحه كله فعليه هو أي يثبت القرض وعلى المدين أن يثبت التجديد أو اإلبراء فتكون ذمة المدين قد برئت من الدين

و اإلبراء الذى يدعيه المدين ال صحة له يستبقى القرض ثابتاً باإلقرار وعليه هو أن يثبت أن التجديد أ
 (1191 )

، فإذا أطرح اإلقرار  

، كان له أن يعتبر اإلقرار المطرح مبدأ ثبوت بالكتابة للقرض يعززه بالبينة والقرائن  كله وأراد أن يثبت القرض
 (1199 )

. أما إذا  

                                                                                                                                                                    

 2559مايو سنة  99ذلك مخالف لقواعد اإلثبات ) نقض مدنى  ، فيهالمدعى عليه بدفع األجر من إطراح القيد الوارد 

 ص 91رقم  1مجموعة عمر  2591أبريل سنة  29وانظر أيضاً : نقض مدنى  . (  111 ص 15رقم  9مجموعة عمر 

299  ) . 

المطرح مبدأ ثبوت  فإن له أن يتخذ اإلقرار ، وأراد أن يثبت الدين بطريق آخر ، ويالحظ أن الدائن إذا أطرح اإلقرار كله

. كما له أن يفعل ذلك عند إطراح اإلقرار المركب غير قابل للتجزئة على ما سنرى  ، بالكتابة
 

 (1117 )
.  219 وص 9مكرر  19هامش رقم  212 ص 21أوبرى ورو  

 

 (1115 )
فبراير  11 - 971 ص 1 م 2759يناير سنة  11ذلك أن األصل فى اإلقرار بوجه عام عدم التجزئة : استئناف مختلط  

نوفمبر سنة  5 - 57 ص 5 م 2752ديسمبر سنة  29 - 119 ص 1 م 2759مايو سنة  25 - 955 ص 1 م 2759سنة 

ديسمبر سنة  17 - 195 ص 29 م 2599أبريل سنة  19 - 225 ص 5 م 2751يناير سنة  25 - 22 ص 1 م 2759

مارس سنة  9 - 979 ص 95 م 2511أبريل سنة  5 - 212 ص 95 م 2511يناير سنة  27 - 291 ص 95 م 2511

.  271 ص 51 م 2599
 

 (1199 )
.  919 ص 5 م 2751استئناف مختلط أول يونيه سنة  

 

 (1192 )
.  215 انظر عكس ذلك األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص 

 

 (1191 )
.  999 ص 17 م 2521مايو سنة  5 - 19 ص 19 م 2521ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  

 

 (1199 )
يونيه سنة  5قضت محكمة النقض بأن عدم تجزئة اإلقرار ال تحول دون اعتباره مقدمة إثبات بالكتابة ) نقض مدنى وقد  

. (  151 ص 599رقم  9مجموعة عمر  2555
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، فال يجوز فيما يزيد على عشرة جنيهات أن يثبت  حة له، وأراد أن يثبت أن التجديد أو اإلبراء ال ص استبقى القرض ثابتاً باإلقرار

ذلك إال بالكتابة 
 (1195 )

 . 

يوجد إقرار مركب  –اإلقرار بالمديونية مع وفاء الدين واإلقرار بها مع التجديد واإلقرار بها مع اإلبراء  –فى هذه األحوال الثالثة 

. والمشترك فى هذه األحوال الثالثة أن  ال يتجزأ على صاحبه كما رأينا، وحكم هذا اإلقرار أنه  من واقعة أصلية وواقعة مرتبطة بها

، وكذلك تجديد الدين واإلبراء  . فالوفاء بالدين يستلزم حتماً وجود الدين قبل ذلك الواقعة المرتبطة تستلزم حتماً وجود الواقعة األصلية

، الواقعة األصلية  . ومن ثم ال يمكن للواقعتين فيه اإلبراء منه كل منهما يستلزم حتماً سبق وجود دين حصل فيه التجديد أو وقع

. أما إذا كانت الواقعة المرتبطة ال  ، فهما متالزمتان وال تصح فيهما التجزئة ، أن تنفك إحداهما عن األخرى والواقعة المرتبطة بها

، ومن ثم كانت  وقوع إحداهما دون وقوع األخرى ، ويمكن تصر ، فال تالزم ما بين الواقعتين تستلزم حتماً وجود الواقعة األصلية

. والمثل المألوف لهذه الحالة هو اإلقرار بالقرض مع وقوع المقاصة فيه بدين آخر  التجزئة فيهما جائزة
 (1199 )

. فالمدين هنا قد أقر  

.  ن أوقع المقاصة بين الدينين، وأضاف إليها واقعة مرتبطة بها وهى وجود دين له على الدائ بالواقعة األصلية وهى واقعة القرض

، كما  ، ومديونية المدين للدائن ال تستلزم حتماً مديونية الدائن للمدين وظاهر أنه ال تالزم ما بين الواقعة األصلية والواقعة المرتبطة

ل عن الدين الذى يدعيه ، إذ أن الدين الذى يدعيه الدائن منفص أن مديونية الدائن للمدين ال تفترض حتماً مديونية المدين للدائن

. فإذا أقر المدين  ، وصحت التجزئة فى اإلقرار . ومن ثم كان الفصل بينهما ممكناً  ، ووجود أحدهما ال يستلزم وجود اآلخر المدين

فيما هو فى . فيعتبر اإلقرار قائماً  ، كان للدائن فى هذه الحالة أن يجزئ اإلقرار على المدين ، ولكنه قال إنه سقط بالمقاصة بالقرض

، وال يتقل عبء  . أما بقية اإلقرار فال يؤخذ به ، وال يكلف الدائن عبء إثباته ، وبذلك يكون القرض ثابتاً باإلقرار صالحه فقط

 . ويكون إذن على المدين أن يثبت أن له ديناً فى ذمة الدائن ، بل المدين هو الذى يكلف بإثباته إذا أصر عليه اإلثبات فيه إلى الدائن

،  . ويكون اإلقرار قد تجزأ على هذا النحو . فإن عجز عن إثبات ذلك بقى اإلقرار قائماً فى إثبات القرض كان سبباً فى وقوع المقاصة

، وألقى عبء إثبات ما ليس فى صالحه على المدين  أخذ منه الدائن ما هو فى صالحه
 (1191 )

 . 

  

والمعيار الذى اتخذناه هنا لمعرفة ما إذا كان اإلقرار المركب ال يتجزأ على صاحبه أو يجزأ هو معيار تشريعى ذكره التقنين 

حيث يقول : " وال يتجزأ اإلقرار على صاحبه إال إذا انصب على وقائع  595المدنى الجديد كما رأينا فى الفقرة الثانية من المادة 

ة منها ال يستلزم حتماً وجود الوقائع األخرى متعددة وكان وجود واقع
 (1191 )

. وال تزال هذه المسألة محل خالف فى الفقه الفرنسى  " 

                                                 
 (1195 )

ا تزيد ويمثل الفقيهان أوبرىورو لعدم جواز إثبات الواقعة المرتبطة إال بالكتابة أو ما يقوم مقامها بالوديعة االختيارية فيم 

لم يجز للمودع أن يثبت عدم الرد إال  ، فإذا أقر حافظ الوديعة بأنه تسلم الوديعة ولكنه ردها ، قيمته على نصاب البينة

وأقر حافظ الوديعة بأنه تسلمها ولكنه سلمها للشخص الذى  ، فإذا كانت الوديعة اضطرارية . بالكتابة أو بما يقوم مقامها 

 ص 21جاز للمودع أن يثبت بجميع الطرق أن حافظ الوديعة لم يسلمها إلى هذا الشخص ) أوبرى ورو  ، عينه المودع

وانظر أيضاً تعليق بارتان فى انطباق هذه األحكام على التفسير الذى يقول به من أن اإلقرار قرينة  - 97هامش رقم  299

. (  91هامش رقم  215 قانونية على صحة المقر به فى ص
 

 (1199 )
.  595 ص 551رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  19منوف  - 119 ص 1 م 2759مايو سنة  15استئناف مختلط  

 

 (1191 )
 . ولكنه يقول أنه صدر دفاعاً عن النفس  ، ومثل ذلك أيضاً أن يقر المدعى عليه بالعمل غير المشروع الذى صدر منه 

 . دفاع شرعى تعفيه من المسئولية المدنية وعليه أن يثبت هو أنه كان فى حالة  ، فيتجزأ إقراره

 5بودرى وبارد  - 292 ص - 299 ص 21وال يعد هذا تجزئه له ) أوبرى ورو  ، هذا ويجوز للقاضى تفسير اإلقرار الغامض

كذلك تصح تجزئة اإلقرار إذا كانت الواقعة المرتبطة غير محتملة التصديق أو كانت متعارض مع  -(  1112فقرة 

 5بيدان وبرو  - 1119فقرة  5بودرى وبارد  - 919 ص 29 م 2592مايو سنة  11صلية ) استئناف مختلط الواقعة األ

 . (  2991 ص - 2951 ص 9وقارن أيضاً دى باج  - 217 ص 21قارن أوبرى ورو  - 521 ص 2921فقرة 

أما فى المسائل الجنائية فاإلقرار تجوز  . ويالحظ أن ما قدمناه من األحكام فى تجزئة اإلقرار إنما يكون فى المسائل المدنية 

وهذا ما لم تكن الجريمة قائمة على أساس  . ويأخذ منه القاضى ما يقتنع بصدقه ويطرح ما ال يرى صحته  ، تجزئته دائماً 

 فإثبات هذا العقد عن طريق اإلقرار يخضع للقواعد المدنية فى تجزئة اإلقرار على النحو الذى –كالتبديد  –عقد مدنى 

المجموعة الرسمية  2529أبريل سنة  19نقض جنائى  - 5مكرر  19هامش رقم  211 ص 21قدمناه ) أوبرى ورو 

المجموعة الرسمية  2511مايو سنة  5 - 95رقم  19المجموعة الرسمية  2527ديسمبر سنة  12 - 1/  59رقم  22

. (  291 ص 95 م 2551ر سنة فبراي 15 - 15 ص 97 م 2551يناير سنة  25استئناف مختلط  - 15رقم  17
 

 (1191 )
بل كان يقضى بأن اإلقرار  ، ولم يكن المشروع األولى لإلثبات الذى سبق المشروع التمهيدى يفسح مجاالً لتجزئة اإلقرار 

من  95وكانت المادة  . " اإلقرار ال يتجزأ على صاحبه " من هذا المشروع تنص على أن  97فكانت المادة  . ال يتجزأ 

( إذا ثبتت الواقعة المتنازع فيها عن طريق آخر مستقل عن  2) " ال محل لعدم التجزئة " ع تنص على أنه المشرو

 ، وفقاً للقواعد العامة ، ( إذا تقدم 9( إذا كان هناك إقراران متميزان ينصبان على واقعتين مختلفتين )  1)  . اإلقرار 
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 (1197 )
المعيار  . وكان القضاء المصرى فى عهد التقنين المدنى السابق يطبق هذا  

 (1195 )
. ومهما يكن من أمر فقد أحسن المشرع  

المصرى صنعاً إذ حسم الخالف بنص قاطع 
 (1159 )

 . 

                                                                                                                                                                    

لذلك جاءت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى وهى  . " دليل إلثبات عكس أحد العناصر التى يتكون منها اإلقرار 

" فورد فيها ما يأتى :  . دون نظر إلى ما أدخل على هذا المشروع من تعديل  ، تشرح فى الواقع المشروع األولى

أى مسألة معرفة ما إذا كان يجوز لمن وجه اإلقرار إليه أن يأخذ  ، وتعرض مسألة عدم التجزئة بالنسبة لإلقرار المركب

إال أن من المقرر أن الشق المضاف يعتبر غير منفك عن جملة  . منه ما يرى فيه مصلحة له وأن يهمل الشق المضاف 

ره هو الذى يعتبر ثم إن اإلقرار بأس . إذ لواله لما صدر االعتراف  ، موصوفاً كان اإلقرار أو غير موصوف ، اإلقرار

بل يتعين  ، موصوفاً كان أو غير موصوف ، ويترتب على ذلك أن اإلقرار المركب ال يتجزأ . ال جزء منه فحسب  ، حجة

وقد نصت بعض التقنينات على استثناءات من حكم القاعدة العامة فى  . على من يتمسك به بصفته هذه أن يعتد به بأسره 

إمعان النظر فى هذه االستثناءات يكشف عن خلوها عن معنى الشذوذ عن حكم األصل ألنها  بيد أن . عدم تجزئة اإلقرار 

فقاعدة عدم تجزئة اإلقرار قاعدة عامة ال يرد  . ومسألة التجزئة ال تعرض إال عند التراكيب  ، ال تتعلق بإقرارات مركبة

وواضح أن هذا إنما يصلح  . (  597 ص 591 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  . " على إطالقها قيد أو حد 

تقريراً ألحكام المشروع األولى قبل أن يعدل فى المشروع التمهيدى بإدخال التعديل الخاص بجواز تجزئة اإلقرار إذا 

انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها ال يستلزم حتماً وجود الوقائع األخرى ) انظر األستاذ سليمان مرقس فى 

فهى نفس األحكام  ، من المشروع األولى من أحكام 95أما ما أوردته المادة  . (  2هامش رقم  215 ثبات صأصول اإل

فأن اإلقرار يبقى غير قابل للتجزئة حتى إذا  . ال فى خصوص تجزئته  ، التى أوردناها فى خصوص عدم تجزئة اإلقرار

 . وحتى لو ثبت عكس أحد العناصر الذى يتكون منها اإلقرار  ، ثبتت الواقعة المتنازع فيها عن طريق آخر غير اإلقرار

 ، فاألخذ بإقرار دون آخر ليس تجزئة إلقرار واحد ، أما إذا كان هناك إقراران متميزان ينصبان على واقعتين مختلفتين

. بل هو فصل ما بين إقرارين متميزين 
 

 (1197 )
( أو  ordinaireانت الواقعة المرتبطة ليست إلى النتيجة العادية ) والكثرة من الفقهاء الفرنسيين يذهبون إلى أنه إذا ك 

 aupposeبحيث يكون حصول الواقعة المرتبطة يستلزم حتماً )  ، ( للواقعة األصلية accidentelالعرضية ) 

necessairement ن بالدين وذلك كما إذا أقر المدي ، كان اإلقرار غير قابل للتجزئة ، ( سبق حصول الواقعة األصلية

فإذا كانت الواقعة المرتبطة مستقلة كل االستقالل عن الواقعة  . ولكنه قال إنه انقضى بالوفاء أو بالتجديد أو باإلبراء 

وهذا هو المعيار الذى أخذ به  . كما إذا أقر المدين بالدين ولكنه قال إنه سقط بالمقاصة  ، فإن اإلقرار يتجزأ ، األصلية

فقرة  9تولييه  - 219 ص - 219 ص 21ى الجديد كما رأينا ) انظر فى هذا المعنى أوبرى ورو التقنين المدنى المصر

  - 29فقرة  2991 الرومبيير م - 995

فقرة  5بودرى وبارد  - 1/  2991 وم 2995 ماركاديه م - 259فقرة  19لوران  - 929وفقرة  922فقرة  99ديمولومب 

 . (  2921فقرة  5بيدان وبرو  - 1121

وهناك فريق من الفقهاء يذهبون إلى أن اإلقرار إنما يكون غير قابل للتجزئة إذا كانت الواقعة المرتبطة تقابل تماماً ) 

correspond exactement فإذا لم يكن هناك تقابل تام ما بين  . كالوفاء يقابل وجود الدين  ، ( الواقعة األصلية

بل أيضاً إذا  ، ليس فحسب فى حالة ما إذا كانت الواقعة المرتبطة هى المقاصة ، فيتجزأ إذن . تجزأ اإلقرار  ، الواقعتين

أما فى حالة الوفاء فال يتجزأ اإلقرار ألن التقابل تام ما بين الواقعة األصلية والواقعة  . كانت هى التجديد أو اإلبراء 

فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ، مكرر 11هامش رقم  215 ص 21المرتبطة ) تعليقات بارتان على أوبرى ورو 

ويشير بارتان إلى أن نظرية  .  1152فقرة  1 قارن بالنيول وريبير وبوالنجيه - 2951 ص - 2959 ص 2919

أوبرى ورو فى تجزئة اإلقرار هى أكثر اتفاقاً مع ما ذهب هو إليه من أن اإلقرار قرينة قانونية على صحة المقر به : 

 . مكرر (  19رقم هامش  219ص  21أوبرى ورو 

بل أيضاً  ، ال فى حاالت الوفاء والتجديد واإلبراء فحسب ، ويذهب دى باج إلى العكس من لك فيجعل اإلقرار غير قابل للتجزئة

 9 دون أى استثناء ) دى باج ، ال يتجزأ ، بسيطاً كان أو موصوفاً أو مركباً  ، فعنده أن اإلقرار . فى حالة المقاصة ذاتها 

والظاهر أنه كان  ، ( وهذا هو الرأى الذى كان المشروع األولى لإلثبات قد أخذ به كما قدمنا 2991 ص - 2951 ص

. منقوالً عن دى باج 
 

 (1195 )
وإما أن يكون  ، أو تاماً  ، وقد قضت محكمة مصر الكلية بأن اإلقرار إما أن يكون بسيطاً  .  295الموجز للمؤلف فقرة  

واإلقرار الموصوف هو عدم االعتراف  . فالبسيط هو االعتراف بالحق كامال  . يكون مركباً وإما أن  ، موصوفاً أو معدالً 

ومثل هذا  ، إنا قال إنه دين قمار ، كما إذا ادعى شخص على آخر بدين فاعترف به األخير ، باألمر المدعى به كما هو

وإنما هى  ، األصلية غير معدلة وال موصوفة أما اإلقرار المركب فهو اإلقرار بالواقعة –اإلقرار غير قابل للتجزئة 

فإذا كانت الواقعة األخرى غير مرتبطة بالواقعة  . مصحوبة بواقعة أخرى منفصلة عنها يصح أن تعتبر نفياً لها 
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 رقابة محكمة النقض  - 263

. فإذا جزأت محكمة  ومن الواضح أن مسألة تجزئة اإلقرار أو عدم تجزئته مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض 

 . ولكن يجب أن تثار ، كان حكمها غير سليم ويتعين نقضه ، أو رفضت تجزئة إقرار تصح تجزئته الموضوع إقراراً ال تصح تجزئته

، فال يصح أن تثار ألول مرة أمام محكمة النقض  مسألة التجزئة أمام محكمة الموضوع
 (1152 )

 . 

 اليمين - الفصل الثانى

 اليمين بوجه عام  - 264

. ويستخلص من هذا  ، ويستنزل عقابه إذا ما حنث اليمين قول يتخذ فيه الحالف هللا شاهداً على صدق ما يقول أو على إنجاز ما يعد

 ف أمران :التعري

. وال يكفى أن  ، ويستنزل عقابه . فالحالف إنما يستشهد هللا ، بل هو أيضاً عمل دينى ( ال يعتبر اليمين عمالً مدنياً فحسب 2) 

 ً . وتكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف : " أحلف " (م  ، ما دام لم يستشهد هللا على ذلك يؤكد اإلنسان صدق قوله أو وعده ليكون حالفا

، جاز له أن يطلب تأدية اليمين وفقاً لهذه األوضاع )  . ولكن إذا كانت هناك أوضاع مقررة فى دين من يحلف اليمين مرافعات ( 279

                                                                                                                                                                    

كما إذا ادعى شخص  ، فليس هنا ما يمنع من تجزئة االعتراف ، بحيث أن حصولها ال يتحتم معه وجود األولى ، األصلية

فإنه فى هذه الحالة يلزم المقر بإثبات الدين الذى له بالطرق  ، وإنما أدعى بالمقاصة فيه ، على آخر ديناً فاعترف اآلخر به

وقضت محكمة ملوى بأن تجزئة  . (  591 ص 599رقم  21المحاماة  2599يناير سنة  1المعتادة ) مصر الكلية 

نة منها : ) أوالً ( إذا كانت الواقعة األخرى غير مرتبطة بالواقعة األصلية بحيث أن حصولها اإلقرار جائزة فى أحوال معي

فالقرار  . ال يؤثر على كيان األولى ووجودها الختالف موضوعهما أو طبيعتهما أو األشخاص الذين تعلقت بهم كل واقعة 

ادعاؤه فى وجه الورثة الذين لهم نصيب فيه بأنه و ، أحد الورثة باستالم مبلغ مخلف عن المورث ضمن التركة المورثة

ألن ادعاء السداد لدائنى التركة هى واقعة غير  ، دفعه فى ديون كانت على المورث هو إقرار مركب قابل للتجزئة

مرتبطة بالواقعة األصلية ارتباطاً ال يقبل التجزئة الختالف موضوع كل وقاعة من الواقعتين لتباين األشخاص فى 

)  . ولما تستلزمه الواقعة التى أردف بها اإلقرار من تحقيق ديون الدائنين وسببها ومقدارها وترتبها فى الذمة  ، كليهما

سبتمبر سنة  9أو إذا كانت الواقعة التى أضافها إلقراره ظاهرها الغش أو الكذب )  ، ثانياً ( وقوع تناقض فى أقوال المقر

وقضت محكمة طنطا الكلية بأنه من المقرر قانوناً أن اإلقرار إذا كان  .  ( 551 ص 1/  192رقم  25المحاماة  2591

بل  ، والعلة التى أجاز المشرع من أجلها تجزئة اإلقرار الجنائى هى أنه ليس حجة فى ذاته . فإنه يقبل التجزئة  ، جنائياً 

وله أن يرفضه بأكمله أو  ،  بما يقنعهفله أن يفصح كافة أجزائه وال يأخذ منها إال ، هو خاضع لتقدير القاضى واقتناعه

ومع ذلك يكون االعتراف الجنائى غير قابل للتجزئة إذا كان موضوعه عقداً  . يرفض بعضه فقط ويقتنع بالبعض اآلخر 

من العقود المدنية وتتوقف عليه الجريمة وكان االعتراف الجنائى غير قابل للتجزئة إذا كان موضوعه عقداً من العقود 

وإنما أجاز  . ة وتتوقف عليه الجريمة وكان االعتراف هو الطريق الوحيد إلثباتها طبقا أًلحكام القانون المدنى المدني

المشرع تجزئة اإلقرار الجنائى غير قابل للتجزئة إذا كان موضوعه عقداً من العقود المدنية وتتوقف عليه الجريمة وكان 

وإنما أجاز المشرع تجزئة اإلقرار الجنائى لكى يترك  . حكام القانون المدنى االعتراف هو الطريق الوحيد إلثباتها طبقاً أل

وال يمكن أن يؤخذ بهذه  ، للقاضى الجنائى الحرية فى تكوين عقيدته للحكم فى الدعوى الجنائية وفى سبيل الحكم فيها

 . (  557 ص 595رقم  21المحاماة  2599التجزئة للفصل فى دعوى مدنية تكون مرتبطة بها ) أول مايو سنة 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اإلقرار المركب ال يتجزأ إذا كانت الواقعة األصلية المرتبطة هى النتيجة العادية ) ( أو 

أما إذا كانت الواقعتان مستقلتين كل منها عن األخرى بحيث ال يستلزم وجود إحدى  . العرضية ) ( للواقعة األصلية 

أول  - 951 ص 11 م 2525مايو سنة  19فإن اإلقرار تصح تجزئته : استئناف مختلط  ، د الواقعة الثانيةالواقعتين وجو

 195 ص 59 م 2599مارس سنة  11 - 919 ص 51 م 2599مارس سنة  19 - 111 ص 15 م 2521مارس سنة 

ديسمبر سنة  21 وانظر عدم تجزئة اإلقرار الموصوف : استئناف مختلط - 251 ص 51 م 2599مارس سنة  9 -

.  521 ص 11 م 2529يونيه سنة  21 - 19 ص 19 م 2521
 

 (1159 )
 - 299 انظر فى أن اإلقرار يتجزأ فى الفقه اإلسالمى : طريق القضاء فى الشريعة اإلسالمية لألستاذ أحمد إبراهيم ص 

.  291 ص
 

 (1152 )
 17نقض فرنسى  - 529 ص 2921فقرة  5بيدان وبرو  - 2995 - 2997 ص 9دى باج  - 292 ص 21أوبرى ورو  

.  77 - 2 - 2591سيريه  2599يوليه سنة  5 - 15 - 2 - 2599سيريه  2599نوفمبر سنة 
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،  ، بل يقتصر على مجرد التأكيد . وعلى العكس من ذلك إذا كان دين من يحلف يفرض عليه أال يقسم باسم هللا مرافعات ( 272م 

 . ما دام هذا التأكيد يعتبر يميناً فى دينهجاز له أن يكتفى بذلك 

. فاليمن لتوكيد قول هى  ( promissoire( أو لتوكيد وعد )  probatoire, affirmatif( تكون اليمين إما لتوكيد قول )  1) 

عد أخذه الحالف على . واليمين لتوكيد وعد هى اليمين التى تؤدى لتوكيد إنجاز و اليمين التى تؤدى لتوكيد صدق الحالف فيما يقرره

، مثل ذلك اليمين التى يحلفها القضاة ورجال النيابة والخبراء والشهود وبعض الموظفين ) كموظفى السلك الدبلوماسى  نفسه

والقنصلى ( على أن يؤدوا أعمالهم باألمانة والصدق أو أن يقرروا الحق فيما به يشهدون 
 (1151 )

 . 

 القاضية اليمين القضائية واليمين غير  - 265

. وهى إما أن تكون يميناً قضائية )  ، ألنها هى اليمين التى تدخل فى منطقة اإلثبات : والذى يعنينا هنا هى اليمين لتوكيد قول

serment judiciaire تؤدى أمام القضاء )  ( أو غير قضائية ،serment extrajudiciaire  تؤدى أو يتفق على تأديتها فى غير )

 . مجلس القضاء

. فإذا اتفق شخصان على أن أحدهما يحلف اليمين  ، بل تتبع فى شأنها القواعد العامة واليمين غير القضائية ليست لها أحكام خاصة

. أما حلف اليمين ذاتها فواقعة  ، فهذا االتفاق ال يجوز إثباته بالبينة أو القرائن إال فى األحوال التى يجوز فيها ذلك على حق مدعى به

،  . والنتائج التى تترتب على حلف اليمين غير القضائية هى النتائج التى اتفق عليها الطرفان ز إثباتها بجميع طرق اإلثباتمادية يجو

. ويندر أن يلجأ الخصوم إلى االتفاق على يمين غير قضائية  وال يجوز ردها إال إذا كان هناك اتفاق على ذلك
 (1159 )

 . 

 مة اليمين الحاسمة اليمين المتم - 266

(  serment litis - decisoire( اليمين الحاسمة )  2، وجدناها نوعين : )  ، وهى اليمين الغالبة : وإذا وقفنا عند اليمين القضائية

 ,serment suppletoire( اليمين المتممة )  1. )  وهى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه يحتكم بها إلى ضميره لحسم النزاع
suppletif ) ين يوجهها القاضى إلى أى من الخصمين ليستكمل بها األدلة التى قدمها هذا الخصم، وهى يم . 

، ألنها هى التى تعفى من  ، هى التى كان ينبغى أن تدخل وحدها فى هذا الباب ، دون اليمين المتممة واليمين الحاسمة

لكن اشتراك اليمينين فى كثير من األحكام يجعل من . و ، وال تعفى منه . أما اليمين المتممة فهى طريق تكميلى لإلثبات اإلثبات

 . . فنتكلم فى كل منهما المناسب جمعهما فى فصل واحد

 اليمين الحاسمة - الفرع األول

 تكييف اليمين الحاسمة  - 267

أمامه إال ، ال يبقى  ، وال يقر له خصمه بصحة ما يدعيه : عندما يعوز الخصم الدليل الذى يسمح به القانون إلثبات دعواه

، وال يملك  . فيوجه إليه اليمين الحاسمة يطلب إليه حلفها لحسم النزاع ، هو أن يحتكم إلى ضمير هذا الخصم طريق واحد يلجأ إليه

 ، بل . وهذا هو اإلسعاف الذى يتقدم به القانون إلى الخصم الذى يعوزه الدليل القانونى من وجهت إليه اليمين إال أن يقبل هذا االحتكام

، إذ يتشدد فى اقتضاء  . فالقانون هذه هى الكفارة التى يكفر بها القانون عن تشدده فى اقتضاء أدلة قضائية معينة ال يغنى عنها بديل

، بعد أن يقضى واجب  . ولكنه ، وذلك سعياً وراء االستقرار ، وهى بعد حقيقة نسبية ، ال يصل إال إلى الحقيقة القضائية أدلة معينة

، بتمكين من يعوزه الدليل القضائى من أن يحتكم إلى ضمير خصمه الذى أنكر عليه ما يدعيه من  ، يرضى جانب العدل االستقرار

، ولما كان هذا االدعاء  ، فقد أثبت بذلك أن ضميره راض بإنكار صحة االدعاء . فإن حلفها الخصم ، فيوجه إليه اليمين الحاسمة حق

، فوجب الحكم عليه  ، كان فى هذا النكول إقرار ضمنى بصحة االدعاء . وإن نكل كم برفضه، لم يبق بد من الح ال دليل عليه

بمقتضى هذا اإلقرار 
 (1155 )

 . 

                                                 
 (1151 )

انظر فى اليمين على الماضى أو على الحال أو على اآلتى فى الفقه اإلسالمى : طرق القضاء فى الشرعية اإلسالمية  

.  199 ص - 155 لألستاذ أحمد إبراهيم ص
 

 (1159 )
األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة  –مكررة  1117فقرة  - 1117فقرة  5انظر فى اليمين غير القضائية بودرى وبارد  

.  19 ص - 11 ص 1
 

 (1155 )
على أنه يجوز االتفاق مقدماً ما بين الطرفين على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة من أحدهما إلى اآلخر فى خصومة  

ويسوغه أن بعض الناس تمنعه عقيدته الدينية من  ، ذا االتفاق ما يخالف النظام العام أو اآلدابفليس فى ه . معينة 
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، إذ هو إرادة الخصم الذى يوجه اليمين فى أن  ( acte juridiqueويتبين من ذلك أن توجيه اليمين الحاسمة هو تصرف قانونى ) 

. واالحتكام على هذا النحو يعتبر تصرفاً قانونياً يتم بإرادة منفردة )  ذلك من نتائج قانونية يحتكم إلى ضمير خصمه بما يترتب على

acte juridique uni??????? ) وسنرى أن توجيه اليمين يجوز الرجوع فيه إلى أن يقبل  ، إذ هو ينتج أثره بمجرد توجيه اليمين .

، إذ أن الخصم الذى وجهت إليه اليمين ال يملك إال أن يقبل  س قبوالً إليجاب، ولكن هذا لي الخصم الذى وجهت إليه اليمين أن يحلف

، أى أنه ال يملك إال قبول االحتكام إلى ضميره أو أن يحكم هو ضمير الخصم الذى وجه  الحلف أو أن يرد اليمين على من وجهها

ل هنا هو لجعل الخصم فى أن يحلف اليمين أو يردها حقاً ، بل القبو . ومن ثم ال يكون توجيه اليمين تصرفاً يحتاج إلى قبول اليمين

. هذا إلى أن توجيه اليمين تصرف  ، كحق المنتفع فى االشتراط لمصلحة الغير عندما يقبل ما اشترط لمصلحته غير قابل للنقض

، وال يستطيع  ير أحكامه، ألن الخصم إنما يعلن إرادته فى أن ينتفع بنظام استقل القانون بتقر ( acte - conditionشرطى ) 

الخصم لهذه األحكام تبديالً 
 (1159 )

 . 

. والفقه يتردد فى  . وهو التكييف الذى نقف عنده وسنرى أن هذا التكييف لليمين الحاسمة تترتب عليه آثار قانونية هامة

تكييف اليمين الحاسمة بين أنها تحكيم أو صلح 
 (1151 )

ح يقتضى نزول كل من . والذى يقطع فى أنها ليست بصلح أن الصل 

، فهو إما أن يخسر كل دعواه أو يقضى له بها  ، ومن يوجه اليمين ال ينزل عن شئ دون شئ المتصالحين عن جانب من ادعائه

. وضمير  ، بل هى النتيجة المحتمة الحتكامه إلى ضمير خصمه . فإذا ما خسر دعواه أو كسبها فليس ذلك مترتباً على إرادته كلها

. وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع  ، أو بكسبها إذا نلك لذى حكم : إما بخسارة الدعوى إذا حلف الخصمالخصم هو ا

التمهيدى ما يؤيد هذا التكييف 
 (1151 )

 . 

                                                                                                                                                                    

هذا إلى أن طرق اإلثبات كما قدمنا يجوز االتفاق على تعديلها  ، أو هو يرى فى الحلف إحراجاً له وإيذاء لضميره ، الحلف

رقم  12المحاماة  2552أبريل سنة  25أسيوط الكلية  واالقتصار على طريق منها دون طريق ) انظر فى هذا المعنى :

األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  - 771 ص 995رقم  25المحاماة  2595فبراير سنة  19بنى مزار  - 2951 ص 591

ولكن محكمة االستئناف المختلطة قضت بأن  . (  295األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  - 979فقرة  1

 ، ألن الطرفين ال يستطيعان ، بل قيام الخصومة على عدم جواز توجيه اليمين الحاسمة اتفاق باطل ال ينتج أثرهاالتفاق ق

وهذا قريب  . (  911 ص 59 م 2592أبريل سنة  19أن يدركا مدى ما تعهدا به ) استئناف مختلط  ، والخصومة لما تقم

ما بين  ، فى االتفاق على طرق اإلثبات ، من التمييز ، قبل صدور التقنين المدنى الجديد ، مما كان يجرى عليه القضاء

. واتفاق يم بعد قيام الخصومة فيكون صحيحاً  ، اتفاق يعقد قبل قيام الخصومة فيكون باطالً 
 

 (1159 )
.  2هامش رقم  251 انظر األستاذ سليمان مرقص فى أصول اإلثبات ص 

 

 (1151 )
فاليمين الحاسمة نوع من الصلح أو التحكيم يقصد به حسم " وقد جاء فى الموجز للمؤلف فى هذا المعنى ما يأتى :  

والخصم الذى توجه إليه بالخيار بين الحلف  ، والخصم الذى يوجهها يصطلح مع خصمه أو يتحاكم إلى ذمته . النزاع 

وانظر فى أن توجيه  . (  119) الموجز فقرة " إلى ذمة الخصم األول فإذا رد كان هذا صلحاً جديداً أو تحاكماً  . والرد 

 5بودرى وبارد  - 979فقرة  99ديمولومب  - 991فقرة  7هيك  - 291 ص 21اليمين ضرب من الصلح أوبرى ور 

 commencementوفى أنه مبدأ اتفاق أو مبدأ صلح على اإلثبات )  ، 2919فقرة  5وبروى  –بيدان  1199فقرة 

d'une convention, d'une transaction sur la peruve  ال ينطوى على تضحية من الجانبين : بالنيول وريبير )

ويؤخذ على هذا الرأى أن توجيه اليمين ليس باتفاق بل هو تصرف بإرادة منفردة  - 2955 ص - 2919فقرة  1وجابولد 

ويقول دى باج أن توجيه اليمين اتفاق من نوع  . من الجانبين وأن الصلح ال يمكن إال أن ينطوى على تضحية  ، كما قدمنا

ويقول األستاذ أحمد نشأت فى كتابه فى  -(  2911 ص - 2919 ص 9خاص يقوم على أساس من العدالة ) دى باج 

مدعى به وأن توجييها تنازل عن الحق ال ، ( 991اإلثبات الجزء الثانى أن اليمين الحاسمة قريبة من عقد التحكيم ) فقرة 

وأنها نوع خاص من  ، ( 995وأنها نوع من الصلح بين الطرفين ) فقرة  ، ( 997معلق على شرط تأديتها ) فقرة 

ويذهب األستاذ سليمان مرقس إلى أن توجيه اليمين تصرف قانونى من التصرفات التى  -(  952التصرفات ) فقرة 

هامش رقم  251 ) أصول اإلثبات ص . ( وهذا رأى صحيح  actes - conditionيسميها ديجيه بالتصرفات الشرطية ) 

2  ) .
 

 (1151 )
أو صلح بعبارة  ، فالرأى فى الفقه على أن اليمين تعاقد ، أما فيما يتعلق بطبيعة اليمين الحاسمة" وهذا ما جاء فيها :  

 25 و - 925 ص 29 م 2599مايو سنة  11وقد جرى القضاء المصرى على هذا الرأى ) استئناف مختلط  . أخرى 

وقد  . بيد أن مذهب الفقه والقضاء فى هذا الشأن قد استهدف لنقد فريق من الفقهاء  . (  992 ص 99 م 2512مايو سنة 

ذكر هذا الفريق أن األعمال التحضيرية للقانون الفرنسى قد جاء بها ما يؤخذ منه أن اليمين ليست سوى احتكام إلى 

الملحوظ فى القبول هو ثبوت الخيار ال التسليم على سبيل  ، اقد يفترض إيجاباً وقبوالً ويراعى أوالً أن كل تع . الذمة 
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. ورد  ، ألنه عمل مادى يترتب عليه أثر قانونى هو الحكم برفض دعوى من وجه اليمين ثم إن الحلف ذاته هو دون شك واقعة قانونية

، ولكنه ينطوى  . والنكول عن اليمين عمل مادى سلبى ، إذ هو أيضاً احتكام إلى ذمة الخصم اليمين تصرف قانونى كتوجيه اليمين

. أما  ، فالنكول واإلقرار سواء فى التكييف القانونى ، إذ النكول يتضمن إقرار بدعوى من وجه اليمين أو ردها على تصرف قانونى

 . ، وهى طريق من طرق اإلثبات التكميلية ، إذ هى عمل مادى محض ، فواقعة قانونية اً وحلفاً نوكوالً ، توجيه اليمين المتممة

 مبحثان  - 268

(  1( توجيه اليمين الحاسمة )  2، نتناول هذه اليمين فى مبحثين : )  : وبعد أن كيفنا اليمين الحاسمة على الوجه السالف الذكر

 . توجيههااآلثار التى تترتب على 

 توجيه اليمين الحاسمة - المبحث األول

 مسائل خمس  - 269

(  5( متى توجه )  9( لمن توجه )  1( من يوجه اليمين الحاسمة )  2، المسائل اآلتية : )  ، فى توجيه اليمين الحاسمة نبحث 

 . ( عدم جواز الرجوع فيها 9موضوعها ) 

 من يوجه اليمين الحاسمة - المطلب األول

 النصوص القانونية  - 271

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 529: تص الفقرة األولى من المادة 

،على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان  " يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر 

الخصم متعسفاً فى توجيهها 
 (1157 )

 " . 

                                                                                                                                                                    

بيد أن من توجه اليمين إليه ال يستطيع أن يرفض مشيئة من  . فإن انتفى هذا الخيار فليس ثمة تراض أو تعاقد  ، اإللزام

بل يتعين عليه بحكم القانون أن يعمل  ، ألخرىوأن يطلب إقامة الدليل على الدعوى أو الدفع بطرق اإلثبات ا ، وجهها

 . وإما أن يردها  ، وأما أن ينكل عنها ، الرخصة التى يثبتها له على وجه من وجوهها الثالثة : فإما أن يؤدى اليمين

وهى ليست كذلك من الصلح فى شئ ألن الصلح يفترض تنازل كل المتعاقدين عن  ، ومؤدى هذا أن اليمين ليست تعاقداً 

وهو  ، أما من يوجه اليمين فهو ال يملك طريقاً من طرق اإلثبات بل هو يوقن ابتداء بخسارة دعواه . انب من مزاعمه ج

ألن توجيه هذه اليمين يتمحض لمنفعة, والواقع أن اليمين ليست إال تأكيد  ، بااللتجاء إلى اليمين ال يتنازل عن شئ ما

وهى بهذا الوصف ليست إال عالجاً يحد من مساوئ  . ة أو العقدية الدينية فى ظل ضمانة من الذم ، واقعة أمام القاضى

وإن كان تطبيقه فى نطاق  ، باعتبار هذا النظام ضرورة ال معدى عنها لتأمين استقرار المعامالت ، نظام تقييد الدليل

اء إهمال أو إسراف فى الثقة قد فادعاء من فاته تحصيل الدليل المقرر من جر . العمل قد يسفر عن نتائج تناقض العدالة 

لكن العدالة تقتضى  ، ولو التزمت األحكام العامة فى القانون لترتب عليها إخفاقه . رغم انتفاء هذا الدليل  ، يكون صحيحاً 

الواقع أن حق الخصم فى االحتكام يقابله التزام الخصم اآلخر باالستجابة  .  .  . الترخيص له باالحتكام إلى ذمة خصمه 

فالخصم يلتزم بحكم القانون بالتخلى عن التقيد بقواعد  . وإال أصبح هذا الحق مجرداً من األثر والجدوى  ، لتلك الدعوى

ً بيد أن حق االحتكام إلى الذمة قد أثبته القان . القانون واالحتكام إلى العدالة  إذ  ، واحتفظ له به ، ون للخصم اآلخر أيضا

ثم إن القول بأن فكرة التصرف المنعقد بإرادته واحدة  .  .  . جعل به أن يرد اليمين ويحتكم بذلك إلى ذمة من وجهها إليه 

ة باالحتكام وأن اليمين تكون حجة قاطعة ألن من يوجهها يلتزم بإرادته المنفرد ، هى أساس النتيجة التى تسفر عنها اليمين

والواقع أن القانون هو الذى يخول من يعوزه الدليل حق االحتكام إلى ذمة  . يجافى المنطق كذلك  ، إلى ذمة خصمه

بحسب ما إذا  ، وهى تنحصر فى قبول الطلب أو الدفع أو رفضه ، ولكنه عندما يمنحه هذا الحق يعين آثاره ، خصمه

. (  551 ص - 559 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " نكل عنها كانت اليمين التى توجه أو ترد تؤدى أو ي
 

 (1157 )
يجوز لكل " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  957: ورد هذا النص فى الفقرة األولى من المادة  تاريخ النص 

وأقرت لجنة  . " ولكن ال يكون ذلك إال بإذن من القاضى  ، من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر

وفى اللجنة التشريعية لمجلس  . فى المشروع النهائى  519وأصبحت الفقرة األولى من المادة  ، المراجعة الفقرة كما هى

منع توجيه اليمين على أنه يجوز للقاضى أن ي" عبارة " ولكن ال يكون ذلك إال بإذن من القاضى " النواب استبدلت بعبارة 

ألن العبارة الواردة فى النص األصلى تفيد أن توجيه اليمين الحاسمة معلق دائماً  ، "إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها 
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 175/  115قنين المدنى السابق المادة ويقابل هذا النص فى الت
 (1155 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى  229و  221ويقابل فى التقنينات المدينة العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادتين 

 955ين المدنى الليبى المادة ، وفى التقن فقرة أولى 115و  117، وفى تقنين أصول المحاكمات المدينة اللبنانى المادتين  512المادة 

 2فقرة 
 (1199 )

 . 

 2997و  2991ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادتين 
 (1192 )

 . 

 أى من الخصمين يستطيع توجيه اليمين  - 271

. فالمدعى وعليه عبء إثبات  والذى يوجه اليمين الحاسمة هو أى من الخصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة قانونية 

،  ، يستطيع أى منهما أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه فيما يجب عليه هو أن يثبته ، والمدعى عليه وهو الذى يثبت الدفع الدعوى

 . فيستبدل بعبء اإلثبات االحتكام إلى ضمير الخصم

                                                                                                                                                                    

 ، ولما كان ما قصده واضعو المشروع هو أن يستبقوا للمتقاضين الحرية فى توجيه اليمين الحاسمة . على إذن القاضى 

لذلك كان التعديل الذى  ، ق منع توجيهها إذا رأى أنها كيدية وأن الخصم متعسف فى توجيههاعلى أن يكون للقاضى ح

 ، وقد وافق مجلس النواب على الفقرة كما عدلتها لجنته التشريعية . أدخلته اللجنة على المادة أكفل بأداء هذا المعنى 

ووافق عليها  .  529لفقرة األولى من المادة وأقرت لجنة مجلس الشيوخ الفقرة على الوجه الذى عدلت به وأصبحت ا

. (  557 ص - 551 وص 559 ص - 551 ص 9مجلس الشيوخ كما أقرتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (1155 )
يجوز لكل من األخصام أن يكلف اآلخر " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  175/  115كانت المادة  

ولم يتضمن هذا النص  . " وفى هذه الحالة يجوز للمطلوب منه اليمين أن يردها على الطالب  . باليمين الحاسمة للنزاع 

ولكن القضاء كان  . العبارة التى تقضى بأنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها 

ومن ذلك يتبين أن الحكم واحد فى التقنينين الجديد والقديم فيما يتعلق بالفقرة  . هذا الحكم دون نص كما سنرى يطبق 

. من التقنين المدنى الجديد  529األولى من المادة 
 

 (1199 )
المتداعين  : اليمين الحاسمة هى التى يوجهها أحد 221 م قانون البينات السورى – التقنينات المدنية العربية األخرى 

ولكن ال  ، : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر 229 م –لخصمه ليحسم بها النزاع 

فالحكم إذن  . ) يالحظ أن ضرورة استئذان المحكمة هى لمنع التعسف فى توجيه اليمين  . يكون ذلك إذا بإذن المحكمة 

 . واحد فى القانونين المصرى والسورى ( 

ولكن ال يجوز ذلك إال  ، : يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر 512 م التقنين المدنى العراقى

فالحكم إذن واحد  . بإذن المحكمة ) ويالحظ هنا أيضاً أن ضرورة استئذان المحكمة هى لمنع التعسف فى توجيه اليمين 

 . فى التقنين المصرى العراقى ( 

اليمين القضائية نوعان : ) أوالً ( اليمين الحاسمة وهى التى يكلف أحد  : 117 ين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى متقن

) ثانياً ( اليمين التكميلية وهى التى يكلف القاضى من  -المتداعين خصمه أن يحلفها ليجعل الحكم فى القضية موقوفاً عليها 

) ونالحظ  . : ال يجوز طلب اليمين الحاسمة إال بإذن من القاضى  2فقرة  115 م -فها تلقاء نفسه أحد المتداعين أن يحل

 . فيما يتعلق بإذن القاضى ما سبق أن الحظناه فى القانون السورى والتقنين العراقى ( 

تتعلق بحقوق ليس للخصوم : ال يجوز توجيه اليمين وال ردها لحسم قضية  2فقرة  955 م –التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة 

وال بإنكار واقعة يتبين من  ، وال بعقد يتطلب القانون إثبات صحته كتابة ، وال بواقعة غير مشروعة ، حق التصرف فيها

) ويالحظ أنه يستفاد من مفهوم المخالفة أنه يجوز  . ورقة رسمية أنها جرت بحضور موظف عمومى حرر الورق نفسها 

ولم ينص التقنين الليبى على جواز منع القاضى توجيه اليمين إذا كان فى توجيهها  . ما عدا ذلك توجيه اليمين وردها في

. تعسف ( 
 

 (1192 )
يمين يوجهها الخصم إلى خصم ليجعل الحكم فى القضية  ، : اليمين القضائية نوعان 2991 التقنين المدنى الفرنسى م 

: توجه  2997 م –ويمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين  ، موقوفاً عليها وهذه هى اليمين الحاسمة

 . أياً كان نوعها  ، اليمين الحاسمة فى كل خصومة

Art  . 1357 : Le serment judiciaire est de deux especes; 1 o Celui qu'une partie defere a l'autre pour 

en faire dependre le jugement de la cause; il est appele decisoire; 2 o Celui qui est defere 

d'office par le juge a l'une ou a l'autre des parties  . 

Art  . 1358 : Le serment decisoire peut etre defere sur quelque espece de contestation que ce soit  .
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 : األهلية وعيوب اإلرادة والوكالة الخاصة والصورية –ما يترتب على أن توجيه اليمين تصرف قانونى  - 272

، فإنه يجب لصحته ما يجب  ، إذ هو تحكيم لضمير الخصم ولما كان توجيه اليمين الحاسمة هو كما قدمنا تصرف قانونى 

. هذا من  من تقننين المرافعات على أنه " ال يصح التحكيم إال ممن له الصرف فى حقوقه " 725. وقد نصت المادة  لصحة التحكيم

. ومن ناحية التوكيل فى  دة يجب أن يكون توجيه اليمين الحاسمة غير مشوب بغلط أو تدليس أو إكراه. ومن ناحية اإلرا ناحية األهلية

من التقنين المدنى على أنه  191، وقد نصت الفقرة األولى من المادة  توجيه اليمين يجب أن تكون هناك وكالة خاصة كما فى التحكيم

، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات والصلح واإلقرار والتحكيم  إلدارة" البد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال ا

، فإنه ترد عليه الصورية كما ترد على  . ولما كان توجيه اليمين تصرفاً قانونياً كما قدمنا وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء "

، والبد فيه  ، ويجب أن يكون خالياً من عيوب اإلرادة هلية الكاملة، تشترط فيه األ ، كاإلقرار . ومن ثم نرى أن توجيه اليمين اإلقرار

 . ، وترد عليه الصورية من وكالة خاصة

فيشترط إذن فى الخصم الذى يوجه اليمين أن يكون كامل أهلية التصرف 
 (1191 )

. أى أن يكون قد بلغ سن الرشد وأال يكون  

، ال يجوز ألى منهما أن يوجه اليمين إال  ر عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه، والمحجو . فالصبى الذى لم يبلغ سن الرشد محجوراً 

، وهذا ال يجوز لهما  ، والوصى والقيم ، وهو يملك توجيه اليمين ألنه يملك التصرف . والنائب قد يكون الولى بنائب عنه يملك ذلك

أما فى أعمال التصرف فالبد فى توجيه اليمين من إذن المحكمة ،  توجيه اليمين إال فى األعمال التى يملكانها وهى أعمال اإلدارة

الحسبية 
 (1199 )

 . 

  

. ويكون توجيه اليمين مشوباً بغلط فى الواقع إذا أخفى  ويشترط أيضاً أن يكون توجيه اليمين غير مشوب بغلط أو تدليس أو إكراه

، أال  ، عن غلط ، فيعتقد هذا صالحاً إلثبات دعوى الخصم الثانىالخصم الذى وجهت إليه اليمين عن الخصم الذى وجه اليمين مستنداً 

، وليست  ، كما إذا اعتقد الخصم الذى وجه اليمين أن البينة ممنوعة قانوناً  . وقد يكون الغلط فى القانون سبيل أمامه إال توجيه اليمين

. وقد يكون الخصم الذى وجه  يمين أن القانون يجيز البينة، ثم تبين بعد توجيه ال ، فوجه اليمين إلى خصمه معه كتابة تثبت ما يدعيه

، بأن أوهمه هذا مثالً أن القانون ال يجيز له اإلثبات بالبينة فليس أمامه من سبيل  اليمين إنما وجهها بسبب تدليس وقع عليه من خصمه

، فلم ير بداً من توجيه اليمين إلى  ضاء. وقد يكون توجيه اليمين عن إكراه وقع على الخصم خارج مجلس الق غير توجيه اليمين

، وال يعد إكراهاً أن يجد الخصم نفسه مجرداً من أى دليل على حقه فيضطر إلى توجيه اليمين ثم يستجد بعد ذلك دليل يحصل  خصمه

ن غير صححي بصفته ، يعتبر توجيه اليمي . وفى جميع األحوال التى يكون فيها توجيه اليمين مشوباً بغلط أو تدليس أو إكراه عليه

 . ، وحتى بعد أن يحلف ، حتى بعد أن يقبل الخصم اآلخر الحلف ، ويجوز لمن وجه اليمين أن يبطله تصرفاً قانونياً 

. ومن ثم ال يصح  ، وال تكفى الوكالة العامة ويشترط كذلك فيمن يوكل لتوجيه اليمين أن تصدر له وكالة خاصة فى ذلك

. ولكن  وال يصح من محام ما لم يكن التوكيل الصادر إليه منصوصاً فيه على تفويضه فى توجيه اليمين،  توجيه اليمين من وكيل عام

، فيصح التوكيل فى توجيه اليمين فى خصومة معينة دون تحديد ادعاء معين  ال يشترط تعيين محل توجيه اليمين على التخصيص

بالذات 
 (1195 )

 . 

                                                 
 (1191 )

ومن الفقهاء من يشترط أهلية  – 2هامش رقم  257 ص 211اإلثبات فقرة انظر األستاذ سليمان مرقس فى أصول  

 159 وقد كنا ممن يشترطون أهلية التبرع ) انظر الموجز ص .  955فقرة  1التبرع : األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات 

حتى لو كان الحكم  -م والذى يكل حقه إلى التحكي . ولكن يؤخذ على ذلك أن التحكيم فى الحق تصرف فيه ال تبرع به  ، (

ال يزال يطالع فى نفسه بقية من األمل فى يقظة ضمير الخصم وتحرجه من أن يحلف  –هو الخصم كما فى توجيه اليمين 

ولو اشترطنا أهلية التبرع لما جاز للولى والوصى والقيم توجيه  . فمن يوجه اليمين ال يتبرع بحقه تبرعاً محضاً  ، حانثاً 

 . ألن أحداً منهم ولو مع هذا اإلذن ال يملك أهلية التبرع  ، ن المحكمة الحسبيةاليمين ولو بإذن م

ويترتب على ذلك أن القاصر الذى بلغ الثمانى عشرة سنة يستطيع توجيه اليمين فيما يملكه من أعمال اإلدارة كالتأجير مدة سنة 

. (  2 هامش رقم 257 ص 211واحدة ) انظر األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 
 

 (1199 )
وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأن اليمين الحاسمة نوع من أنواع الصلح ) ! ( إذ يترك طالبها أمر الفصل فى حقه  

ألن الصلح من التصرفات الممنوعة عنهما إال بإذن من  ، وعلى ذلك فالوصى أو القيم ال يملك توجيهها ، إلى ذمة خصمه

انظر أيضاً : استئناف  -(  255رقم  99المجموعة الرسمية  2515نوفمبر سنة  1أسيوط  المجلس الحسبى ) استئناف

 .  155 ص 91 م 2519فبراير سنة  15 - 951 ص 15 م 2521يونيه سنة  1مختلط 

أحمد تجارى ) األستاذ  177 - 171/  179 - 115وال يجوز للسنديك توجيه اليمين إال بالقيود المنصوص عليها فى المادتين 

. (  2992 ص - 2999 ص 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 951فقرة  1نشأت فى اإلثبات 
 

 (1195 )
. ) إقرار الموكل لتوجيه اليمين بعد توجيهها من الوكيل (  915 ص 1 م 2759مارس سنة  25استئناف مختلط  
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. ويكون ذلك نتيجة لتواطؤ الخصمين إضراراً بحقوق الغير كالدائنين  اليمينويجوز أخيراً أن ترد الصورية على توجيه 

،  ، فيحلفها هذا ، ويقتصر على توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه . فيخفى الخصم األدلة التى يملكها إلثبات حقه والشركاء والخلف

. ويجوز لهؤالء التدخل فى الدعوى قبل  مصلحة، ويضر بذلك دائنيه وشركاءه والخلف وغيرهم من لهم  فيخسر المدعى دعواه

، جاز لهم أن يعارضوا فيه عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة  . وإذا صدر الحكم صدور الحكم لمنع اإلضرار بحقوقهم

 . . وسنعود إلى هذه المسألة عند بحث حجية اليمين إلثبات التوطؤ

 رقابة القاضى  - 373

، فإن للقاضى رقابة عليه فى توجيه  يحمل عبء اإلثبات توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه : وإذا كان ألى الخصمين ممن

، فيجوز للقاضى تعديل صيغة اليمين تبعاً  . وقد كان القضاء يجعل هذه الرقابة ثابتة للقاضى فى عهد التقنين المدنى السابق هذه اليمين

ا لوقائع القضية إذا كان ذلك بموافقة الخصم الذى وجهه
 (1199 )

، ويجوز له أيضاً أن يرفض توجيهها إذا رأى أن الدعوى يكذبها  

، أو أن اليمين بالصيغة التى وجهت بها غير منتجة  ، أو أنها ثابتة بغير يمين ظاهر الحال وأن فى توجيه اليمين تعسفاً 
 (1191 )

. وقد  

                                                 
 (1199 )

 5 م 2751أول أبريل سنة  - 197 ص 1 م 2759أبريل سنة  9 - 75 ص 1 م 2759نوفمبر سنة  15استئناف مختلط  

 25 م 2591مايو سنة  1 - 921 ص 25 م 2591مايون سنة  11 - 171 ص 5 م 2751أبريل سنة  12 - 197 ص

 م 2599مارس سنة  21 - 575 ص 95 م 2511يونيه سنة  29 - 77 ص 12 م 2597ديسمبر سنة  15 - 199 ص

فقرة  - 2219فقرة  Preuveانظر فى تعديل صيغة اليمين أنسيكلوبيدى داللوز فى القانون المدنى  - 991 ص 51

2217  .
 

 (1191 )
 25المجموعة الرسمية  2521ديسمبر سنة  92 - 227 ص 1المجموعة الرسمية  2599استئناف أهلى أول مايو سنة  

رقم  9المحاماة  2511أبريل سنة  22استئناف مصر  - 91رقم  11المجموعة الرسمية  2519أبريل سنة  7 - 15رقم 

 ص 517رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  11 - 922 ص 959رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  9 - 25 ص 1

 - 91 ص 91رقم  17المحاماة  2551مارس سنة  22 - 95رقم  17المجموعة الرسمية  2511نوفمبر سنة  1 - 175

 119رقم  5المحاماة  2515فبراير سنة  29استئناف أسيوط  - 912 ص 211رقم  17لمحاماة ا 2551مارس سنة  22

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن تشدد نساء  - 999 ص 119رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة  21 - 951 ص

يناير سنة  21م عليهن ) فال يصح أن يتخذ من هذه المبالغة سالح للحك ، الهوارة فى الحجاب يمنعهن من حلف اليمين

وقضت محكمة قنا الكلية بأنه إذا تبين للمحكمة أن المدعى لم يطلب توجيه اليمين  . (  19 ص 29رقم  1المحاماة  2512

الحاسمة إلى خصمه إال لعلمه بأنها لن تحلفها لتمسكها الشديد بعادة من عادات عشيرتها تحول دون إسماعها صوتها ألى 

وقد أيد  - 51رقم  12المجموعة الرسمية  2519أبريل سنة  1) طلباً كيدياً اليمين فى هذه الحالة كان توجيه  ، غريب

 . الحكم محكمة استئناف مصر فى الحكم السابق ( 

 - 71 ص 7 م 2751يناير سنة  11 - 297 ص 1 م 2759فبراير سنة  25وانظر أيضاً فى القضاء المختلط : استئناف مختلط 

 - 255 ص 5 م 2751فبراير سنة  27 - 199 ص 7 م 2751أبريل سنة  19 - 212 ص 7 م 2751فبراير سنة  25

 - 55 ص 27 م 2591يناير سنة  29 - 991 ص 29 م 2592مايو سنة  15 - 191 ص 29 م 2757أبريل سنة  11

 252 ص 12 م 2595فبراير سنة  27 - 11 ص 12 م 2597ديسمبر سنة  21 -ص؟؟؟؟؟  27 م 2591مايو سنة  21

 - 915 ص 19 م 2529مايو سنة  25 - 995 ص 19 م 2529يونيه سنة  25 - 915 ص 19 م 2529يونيه سنة  5 -

 191 ص 11 م 2525فبراير سنة  5 - 99 ص 11 م 2529نوفمبر سنة  11 - 512 ص 19 م 2529يونيه سنة  25

 ص 17 م 2521س سنة مار 29 - 277 ص 17 م 2521مارس سنة  7 - 119 ص 11 م 2525مارس سنة  22 -

 ص 95 م 2512ديسمبر سنة  12 - 571 ص 15 م 2521يونيه سنة  1 - 599 ص 17 م 2521يونيه سنة  9 - 191

 ص 97 م 2511فبراير سنة  15 - 1 ص 91 م 2519نوفمبر سنة  1 - 111 ص 95 م 2511مارس سنة  15 - 15

 51 م 2599أول مايو سنة  - 119 ص 59 م 2592فبراير سنة  29 - 991 ص 51 م 2599فبراير سنة  25 - 111

 95 م 2552ديسمبر سنة  9 - 279 ص 55 م 2591أبريل سنة  1 - 991 ص 57 م 2591يونيه سنة  5 - 179 ص

 91 م 2555مارس سنة  15 - 19 ص 95 م 2559مايو سنة  15 - 51 ص 91 م 2555مارس سنة  15 - 19 ص

 21وقارنك استئناف مختلط  - 215 ص 91 م 2559ونيه سنة ي 21 - 291 ص 91 م 2559مايو سنة  15 - 51 ص

 1 - 7 ص 21 م 2595نوفمبر سنة  21 - 119 ص 1 م 2759أبريل سنة  21 - 119 ص 1 م 2759مارس سنة 

 21 - 992 ص 99 م 2512مايو سنة  25 - 291 ص 19 م 2522فبراير سنة  - 112 ص 19 م 2597مايو سنة 

 .  911 ص 59 م 2517مايو سنة  21 - 597 ص 95 م 2511مايو سنة 

( : واشترط المالكية لتوجيه اليمين أن يكون بين  191 وجاء فى طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمية لألستاذ أحمد إبراهيم ) ص
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فى الموجز  $ 919$ جاء 
 (1191 )

، فى هذا المعنى ما يأتى : " اليمين الحاسمة  السابق، وهو يبسط الفقه فى عهد التقنين المدنى  

. ولكن للقاضى أن يرفض توجيه اليمين إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير محتمله الصدق أو  . . يوجهها الخصم ال القاضى

ن فى هذه األحوال إنما يقصد به الكيد ، فيكون توجيه اليمي ، أو كانت هذه الواقعة ثابتة دون حاجة إلى الحلف كذبتها مستندات الدعوى

. على أنه إذا  . كذلك للقاضى أن يرفض توجيه اليمين إذا كان المقصود منها استغالل ورع الخصم الذى توجه إليه وشدة تدينه للخصم

عه من ذلك ، فال يجوز لهذا الخصم االمتناع عن الحلف بحجة أن دينه يمن رأى القاضى توجيه اليمين إلى شخص شديد التدين
 (1197 )

 

" . 

، وكان غير منصوص عليه فى التقنين  ، إال أنه نص صراحة على الحكم المتقدم ولم يستحدث التقنين المدنى الجديد شيئاً 

ما يأتى : " على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم  529، فذكر فى آخر الفقرة األولى من المادة  المدنى القديم

فاً فى توجيهها " متعس
 (1195 )

. ولكن  . وكان النص فى المشروع التمهيدى على أن توجيه اليمين الحاسمة ال يكون إال بإذن القاضى 

اللجنة التشريعية بمجلس النواب خشيت أن يكون النص على هذا الوجه معناه أن توجيه اليمين الحاسمة يكون دائماً معلقاً على إذن 

أن تستبقى للمتقاضين الحق فى توجيه اليمين الحاسمة على أن يكون للقاضى منع توجيهها إذا رأى أنها ، وأرادت اللجنة  القاضى

، فعدلت النص على النحو الذى رأيناه  كيدية وأن الخصم متعسف فى توجيهها
 (1119 )

 . 

، أو كانت غير منتجة  لدعوى، أو كذبتها مستندات ا ويالحظ أنه إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها غير محتملة الصدق
 (

1112 )
، كان مدعى هذه  ، أو كانت خالي من الدليل ولكن المدعى وجه اليمين مستغالً فى ذلك ورع خصمه وتحرجه من الحلف 

                                                                                                                                                                    

لئال يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مراراً ) انظر تبصرة بن فرحون  ، المدعى والمدعى عليه اختالط فى المعاملة

أن قرائن الحال إذا شهت بكذب المدعى لم  . وقريب من مذهب مالك قول االصطخرى من الشافعية  . والطرق الحكمية ( 

. يلتفت إليه 
 

 (1191 )
واألستاذ  91 ص - 11 ص 1م ذهنى فى األدلة وقارن مع ذلك األستاذ عبد السال - 159 ص 115الموجز للمؤلف فقرة  

.  915فقرة  - 971فقرة  1أحمد نشأت فى اإلثبات 
 

 (1197 )
.  999 ص 92 م 2525مايو سنة  25انظر : استئناف مختلط  

 

 (1195 )
ى على أنه يالحظ أن قضاء محكمة النقض كان ال يتوسع كثيراً فى تفسير التعسف فى توجيه اليمين فى عهد التقنين المدن 

( إذا كان الحكم قد رفض توجيه اليمين بمقولة إن المعاملة بين الطرفين  2وهذه بعض أمثلة من هذا القضاء : )  . السابق 

إذ هذا الذى قاله  ، فإنه يكون قد خالف القانون ، بالكتابة وطالب اليمين رجل قانونى يقدر المستندات فى مسائل الحساب

رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  1كان متعسفاً فى طلب توجيهها ) نقض مدنى ليس فيه ما يفيد أن طالب اليمين 

وأن على القاضى  ، ( جرى قضاء محكمة النقض على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم ال للقاضى 1)  . (  211 ص 59

ومحكمة الموضوع  . إال إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب  ، أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها

فإنه يتعين عليها أن تقيم استخالصها على اعتبارات من شأنها أن  ، وإن كان لها كامل السلطة فى استخالص كيدية اليمين

فإذا أقامت المحكمة حكمها بكيدية اليمين على مجرد أن الوقائع المراد إثباتها منتفية بمحررات صادرة من  . تؤدى إليه 

فإن كون الواقعة المراد إثباتها باليمين تتعارض مع الكتابة ال يفيد  ، فهذا منها قصور فى التسيب ، طالب توجيه اليمين

( الحكم الذى  9)  . (  271 ص 77رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  99بذاته أن اليمين كيدية ) نقض مدنى 

وأن طالب توجيهها قال إن خصمه  ، الكتابةيؤسس قضاءه برفض طلب توجيه اليمين على أن الطرفين اعتادا التعامل ب

يكون مخالفاً للقانون لتأسيسه  ، أخذ المبالغ المراد الحلف عليها فى غضون سنين طوال مما يجعل طلب اليمين غير جدى

(  5)  . (  251 ص 51رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  29قضاءه على غير العسف فى طلبها ) نقض مدنى 

ولو كان الغرض منها إثبات  ، له أن يوجهها متى توافرت شروطها مهما كانت قيمة النزاع ، ة ملك الخصماليمين الحاسم

ما يخالف عقداً مكتوباً ولو رسمياً إال فيما ال يجوز الطعن فيه من العقد الرسمى إال بالتزوير ومن ثم يكون متعيناً على 

والقول بأن طلب توجيه اليمين غير جدى  . بها متعسف فى طلبه القاضى أن يجيب طلب توجيهها إال إذا بان له أن طال

ومن ثم ال يصح أن يكون ذاك سبباً للحكم  ، لتناقض طالبه فى دفاعه ليس من شأنه أن يفيد أنه كان متعسفاً فى توجيهها

. (  199 ص 599رقم  9مجموعة عمر  2555أبريل سنة  1برفض توجيه اليمين ) نقض مدنى 
 

 (1119 )
من التقنين المدنى العراقى الذى سبق  512وعلى هذا النحو ينبغى أن يفهم نص المادة  -ا قدمنا فى تاريخ النص انظر م 

 ، إال أن التعسف يكون من القاضى فى منع توجيه اليمين ، إيراده وكذلك النصوص المماثلة فى التقنينات العربية األخرى

. (  2هامش رقم  129 ال من الخصم فى توجيهها ) قارن األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص
 

 (1112 )
إذا  –إذا كانت الواقعة المراد التحليف عليها إنما تحقق  ، وال تكون اليمين منتجة فى دعوى مرفوعة على ناظر الوقف 

 9مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  15مدنى مسئوليته الشخصية ال مسئوليته كناظر للوقف ) نقض  –صحت 

. (  571 ص 259رقم 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فيمنعه القاضى  الواقعة وهو يوجه اليمين على خصمه متعسفاً فى توجيهها
 (1111 )

. أما إذا كانت الواقعة ثابتة دون حاجة إلى  

، يوجه اليمين إلى المدعى فى الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذى  ، فالذى يتعسف فى توجيه اليمين هو الخصم اآلخر الحلف

تضى األدلة المقدمة دون ، ألنه يستطيع الحكم بثبوت الحق المدعى بمق ، فال يقبل القاضى فى هذه الحالة توجيه هذه اليمين يدعيه

حاجة إلى تحليف المدعى أية يمين 
 (1119 )

 . 

ورقابة القاضى لمنع التعسف فى توجيه اليمين على النحو الذى بسطناه تعتبر خطوة طيبة نحو إيجابية موقف القاضى من 

اإلثبات 
 (1115 )

 . 

                                                 
 (1111 )

ولم ير أن يقدمه مكتفياً بتوجيه اليمين إلى المدعى  ، دليل على دعواه –على العكس مما تقدم  –لكن إذا كان عند المدعى  

 . مجتزئاً باالحتكام إلى ذمة خصمه  ، ويعتبر فى هذه الحالة متنازالً عن دليله . جاز له ذلك  ، عليه

فعند أبى حنيفة ال يجوز للمدعى توجيه اليمين إلى المدعى  . وفى هذه المسألة خالف فى الفقه اإلسالمى بين أبى حنيفة وصاحبيه 

وأما شرائط الوجوب ) أى وجوب توجيه " جاء فى البدائع :  . وعند الصاحبين يجوز  ، عليه إذا كانت عنده بينة حاضرة

وحق  ، ومنها الطلب من المدعى ألنها وجبت على المدعى عليه حقاً للمدعى .  .  . منها اإلنكار  . اليمين ( فأنواع 

حتى لو  ، وعندهما ليس بشرط ، ومنها عدم البينة الحاضرة عند أبى حنيفة . اإلنسان قبل غيره واجب اإليفاء عند طلبه 

وجه قولهما أن  . وعندهما له ذلك  . ليس له ذلك عنده  ، ثم أراد أن يحلف المدعى عليه ، لمدعى لى بينة حاضرةقال ا

وألبى حنيفة أن البينة فى  . فكان له والية استيفاء أيهما شاء  ، ولهذا ال تجب إال عند طلبه ، اليمين حجة المدعى كالبينة

فلهذا لو أقام البينة ثم  ، واليمين كالحلف عليها لكونها كالم الخصم ، ير الخصمكونها حجة المدعى كاألصل لكونها كالم غ

 ص - 119 ص 1) البدائع " والقدرة على األصل تمنع المصير إلى الحلف  ، أراد استحالف المدعى عليه ليس له ذلك

111  ) . 

وال يجوز للقاضى  ، يوجهها أن أراد إلى المدعى عليه المنكر ، والظاهر من نصوص الفقه اإلسالمى أن اليمين هى ملك المدعى

من أهم طرق  –وصبغتها الدينية بارزة  –( أن اليمين  Marcel Morandويقول مارسل موران )  . منعه من ذلك 

 -لجزائر التصاله بالدين اتصاالً وثيقاً ) مارسل موران : دراسات فى الفقه اإلسالمى با ، اإلثبات فى الفقه اإلسالمى

. (  911 ص - 919 ص 2529الجزائر سنة 
 

 (1119 )
 2915فقرة  1بالنيويل وريبير وجابود  - 257 ص - 251 ص 21انظر فى هذه المسألة فى الفقه الفرنسى أوبرى ورو  

على  .  2297فقرة  Preuveانسيكلوبيدى داللوز فى القانون المدنى  - 519 ص 291فقرة  5بيدان وبرو  - 2999 ص

من الناحية  ، وبرى ورو يذهبان إلى أن بسط رقابة القاضى على الخصم فى توجيهه اليمين إلى خصمه يتعارضأن أ

هامش رقم  - 251 ص 21مع ما للخصم من حق استمده من القانون مباشرة فى توجيه اليمين ) أوبرى ورو  ، النظرية

 9وفى أن توجيه اليمين من حق الخصم وحده دون رقابة عليه من القاضى : بودرى وبارد  ، وانظر عكس ذلك . (  95

. مكررة  1151فقرة  - 1151فقرة 
 

 (1115 )
من هذا المشروع تقضى  957وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ) وقد كانت الفقرة األولى من المادة  

ويكاد ينعقد إجماع القضاء فى فرنسا وبلجيكا " ما رأينا ( فى هذا الصدد ما يأتى : بأن توجيه اليمين يكون بإذن القاضى ك

على أن للقاضى أن يقدر : ) أ ( مالئمة توجيه اليمين وأن يرفض توجيهها إذا قصد منها الكيد ) ب ( وأن له أن يقدر 

أو سبق أن قام  ، ير قريبة االحتمالضرورة توجيه اليمين وأن يرفض توجيهها إذا كانت الوقائع التى توجه بشأنها غ

والواقع أن من المروءات والذمم والعقائد الدينية ما قد يتيح لسيئ النية  .  .  . الدليل عليها بطرق أخرى من طرق اإلثبات 

ولذلك رؤى تضمين النص حكماً يعين على تحامى مثل هذا  ، استغالل حرص خصمه على قضاء واجب أخالقى أو دينى

ويراعى من ناحية أخرى أن اليمين قد تقررت بوصفها طريقاً من طرق اإلثبات إلسعاف المدعى بالدليل  . ل االستغال

ولهذا يجب أن يتاح للقاضى أن يرفض توجيه اليمين إذا  . ال لنقض دليل ثم تحصيله بطريق من سائر الطرق  ، عند تخلفه

ولذلك اقتفى  .  .  . التى يراد االستحالف عليها بطريق آخر  ويقع ذلك حيث يقام الدليل على الواقعة . لم تكن مجدية 

ولو أنه حرمه من كل سلطة  ، كتدبير وقائى ، المشروع أثر المشروع الفرنسى اإليطالى وأثبت القاضى حق الترخيص

فللقاضى أن يقدر ما إذا كان ثمة محل  . حتى تكون حجة قاطعة فى اإلثبات  ، فى الرقابة متى حلفت اليمين الحاسمة

وهذا الترخيص مستقل  . ووفقاً لصفات األشخاص من ناحية أخرى  ، وفقاً لألحوال من ناحية ، للترخيص بتوجيه اليمين

. (  559 ص - 555 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  . " عن التثبيت من توافر شروط قبول توجيه اليمين 
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 لمن توجه اليمين الحاسمة - المطلب الثانى

 الذى له حق المطالبة باإلثبات توجه اليمين إلى الخصم  - 274

. فبعد أن كان غير  ، وتوجيه اليمين إليه تقلب موقفه : وتوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم اآلخر الذى له حق المطالبة باإلثبات

ن القضية مكلف بشئ وما عليه إال أن ينتظر من خصمه تقديم الدليل على دعواه فإن لم يقدم هذا الدليل خسر الدعوى وخرج الخصم م

، إذا لم يختر  ، إذا به بعد أن وجهت إليه اليمين يرى نفسه مضطراً إلى قبول احتكام خصمه إلى ضميره منتصراً دون أن يقوم بعمل

، فأصبح إذن مكلفاً بشئ يقوم به  . فهو إنما يكسب الدعوى إذا حلف اليمين هو بدره أن يحتكم إلى ضمير خصمه برد اليمين عليه

، كان فى هذا معنى اإلقرار بحق  . وإذا نكل عن حلف اليمين ، وقد كان قبل توجيه اليمين إليه غير مكلف بشئ عوىحتى يكسب الد

 . ، وهو الحق الذى كان له قبل توجيه اليمين إليه ، وقد رأينا أن اإلقرار ينطوى على نزول عن حق المطالبة باإلثبات خصمه

 فى الدعوىال توجه اليمين إال إلى خصم أصلى  - 275

، فال يجوز  . فإذا رفع الدائن باسم مدينه دعوى الدين على مدين مدينه : وال يجوز توجيه اليين إال إلى خصم أصلى فى الدعوى

.  للمدعى عليه فى هذه الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى دائن الدائن ألنه ليس إال نائباً عن الدائن وليس خصماً أصلياً فى الدعوى

من التقنين  1فقرة  199، بعد إدخاله في الدعوى وفقاً للمادة  ، وهو الخصم األصلى إذن أن يكون توجيه اليمين إلى الدائنفيجب 

المدني 
 (1119 )

، إلى شريك انسحب منها فلم يعد خصما  ، في دعوى تقام ضد إحدى الشركات . وال توجه اليمين 
 (1111 )

، وال إلى  

فاً في الشركة شخص ليس خصما في الدعوى ولم موظ
 (1111 )

، وال إلى جملة من الشركاء كل شريك يحلف على وقائع ال تخصه هو  

بل تخص الشركاء اآلخرين 
 (1117 )

. وال توجه اليمين إلى أحد مديري مصرف إذا كان هذا المدير ال يملك التصرف إال باالشتراك  

مع سائر المديرين 
 (1115 )

د اثباتها منسوبة إلى األصيل ، وال إلى الوكيل إذا كانت الواقعة المرا 
 (1119 )

، وال إلى الغير مع إدخاله  

خصيصاً في الخصومة لحلف اليمين 
 (1112 )

، وجهت اليمين إلى من يمثله  . وإذا كان الخصم شخصاً معنوياً  
 (1111 )

 . 

 توافر أهلية التصرف فيمن يوجه إليه اليمين  - 276

ية التصرف فى الحق الذى توجه إليه فيه اليمين : ويجب فيمن توجه إليه اليمين أو تتوافر فيه أهل
 (1119 )

. ذلك أن كل خصم  

،  ، ورد اليمين كتوجيهها تشترط فيه أهلية التصرف توجه إليه اليمين يجب أن يكون قادراً على الخيار ما بين الحلف والرد والنكول

                                                 

إلى الزوج الذي لم يدخل في  ، في القانون الفرنسي ، ) ويقرران كذلك أن اليمين ال توجه 291ص  21اوبرى ورو   (1119)

  . الدعوى إال ليأذن لزوجته في الخصومة ( 

  .  279ص  55م  2591ابريل سنة  1استئناف مختلط   (1111)

  .  21ص  97م  2559ديسمبر سنة  21استئناف مختلط   (1111)

  .  51ص  91م  2555مارس سنة  15استئناف مختلط   (1117)

 .  215ص  11م  2525يناير سنة  11استئناف مختلط   (1115)

  .  99ص  95م  2551يناير سنة  11 – 91ص  91م  2525ديسمبر سنة  5استئناف مختلط   (1119)

ومن باب أولى ال  – 157ص  91م  2559يونيه سنة  22 – 179ص  91م  2519مارس سنة  21استئناف مختلط   (1112)

وال توجه اليمين إلى أحد  . (  211ص  19م  2529يناير سنة  5توجه إلى غير خصم الدعوى دون إدخاله ) استئناف مختلط 

وإذا وجهت إلى جميع الورثة  ، ( 29ص  7م  2759نوفمبر سنة  17الورثة مع حفظ الحق بالنسبة إلى الباقي ) استئناف مختلط 

 . (  15ص  12م  2557فال يفيد حلف البعض أمام نكول اآلخرين ) استئناف مختلط أول ديسمبر سنة  ، وحلف بعض دون بعض

ألن الحكم لن  ، فاليمين توجه الشفيع ال إلى البائع ، وإذا ادعى المشتري أن الشفيع إنما يستعمل الشفعة لرد العين المبيعة إلى البائع

وإذا ادعى الشفيع  . (  299ص  25م  591 2 يناير سنة 92يع ) استئناف مختلط يقضي للبائع ولن يقضي إال للمشتري أو للشف

فإن  ، بل يجب أن يوجهها أوالً إلى المشتري ، فال يجوز له توجيه اليمين الحاسمة في ذلك إلى البائع والمشتري معاً  ، صورية سالثمن

فإن نكل هذا  ، وإذا نكل المشتري وجب توجيهها للبائع ، البائعحلفها كان هذا كافياً لرفض االدعاء بالصورية دون حاجة إلى تحليف 

المحاماة  2515يناير سنة  21أما إذا حلف البائع وحده فال تثبت الصورية ألنها لم تثبت من الجانبين ) جرجا  ، ثبتت الصورية كاملة

وقارن األستاذ  – 99ص  – 55ص  1دلة أنظر األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة السالم ذهني في األ – 555ص  191رقم  5

يونيه سنة  1وال يجوز أن يتقدم الخصم بنفسه ليعرض أن يحلف اليمين ) استئناف مختلط  . (  959فقرة  1أحمد نشأت في اإلثبات 

  . (  911ص  1م  2755
 (1111 )

.  197 ص 1 م 2759أبريل سنة  9استئناف مختلط  
 

 (1119 )
 2519فبراير سنة  15 - 959 ص 11 م 2529أول يونيه سنة  - 925 ص 29 م 2599مايو سنة  11استئناف مختلط  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

لك . ومن ثم ال يجوز توجيه اليمين إلى صبى لم يبلغ سن الرشد إال فيما يم والنكول كاإلقرار ال يملكه إال من ملك التصرف فى الحق

، كوصى أو  . وال يجوز توجيهها إلى النائب عن هؤالء ، وال إلى محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه من أعمال اإلدارة

، إال عن أعمال صدرت منه شخصياً  قيم
 (1115 )

أو عن أعمال اإلدارة التى يملكها  
 (1119 )

. أما الولى فيملك التصرف فى مال  

 . إليه ، فيجوز توجيه اليمين الصغير

. فإذا كان أهال وقت توجيه  ، ال وقت توجه اليمين ويجب أن تتوافر أهلية التصرف فيمن توجه إليه اليمين وقت الحلف

، ثم حجر عليه قبل الحلف  اليمين
 (1111 )

، فال يجوز له أن يحلف بعد توقيع الحجر عليه  
 (1111 )

 . 

، ذلك أن  ، فإنه ال يجوز التوكيل أصالً فى حلف اليمين خاصة وسنرى أنه إذا جاز التوكل فى توجيه اليمين بمقتضى وكالة

 . النيابة تجرى فى االستحالف وال تجرى فى الحلف

 متى توجه اليمين الحاسمة - المطلب الثالث

 النصوص القانونية  - 277

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 522: تنص الفقرة الثانية من المادة 

ين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى " " ويجوز أن توجه اليم 
 (1117 )

 . 

، ولكن الحكم كان معموالً به دون نص  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق
 (1115 )

 . 

، وفى التقنين المدنى  1فقرة  225ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

 1فقرة  599، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  192، وفى تقنين أصول المحاكمان المدينة اللبنانى المادة  511اقى المادة العر
 (1179 

)
 . 

2919ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1172 )

 . 

                                                                                                                                                                    

. (  159 قارن الموجز للمؤلف وقد ورد فيه اشتراط أهلية التبرع ) الموجز ص - 155 ص 11 م
 

 (1115 )
ً وكان قد أدخل فى ا ، كما إذا وجهت إليه اليمين فى قبض الدين الذى لمحجوره  فإن حلف  ، لدعوى بصفته الشخصية أيضا

. (  295 ص 21ويصبح ملتزماً نحوه بالدين ) أوبرى ورو  ، وإن نكل لم يضر نكوله بالمحجور ، كسب الدعوى
 

 (1119 )
المحاماة  2592نوفمبر سنة  21استئناف أسيوط  - 297 ص 15رقم  29المحاماة  2515نوفمبر سنة  1استئناف مصر  

.  151 ص 192رقم  7المحاماة  2527سبتمبر سنة  9المحكمة العليا الشرعية  - 999 ص 119رقم  21
 

 (1111 )
.  291 ص 52 م 2515يناير سنة  5أو أفلس : استئناف مختلط  

 

 (1111 )
.  259 ص 21أوبرى ورو  

 

 (1117 )
ويجوز أن " تى : من المشروع التمهيدى على الوجه اآل 955تاريخ النص : ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة  

إال أنه ال يجوز توجيهها فى واقعة مخالفة  ، وفى كل نزاع مدنى ، توجه اليمين الحاسمة إلى أية حالة كانت عليها الدعوى

وفى لجنة  . من التقنين المدنى العراقى (  511للنظام العام ) وعن هذا النص فى المشروع التمهيدى نقلت المادة 

مع تحويها إلى صدر " ال يجوز توجيهها فى واقعة مخالفة للنظام العام " خيرة من هذه الفقرة المراجعة نقت العبارة األ

لعدم الحاجة " فى كل نزاع مدنى " وحذفت عبارة  ، الفقرة األولى من المادة لتكون أدق فى الداللة على الحكم المقصود

فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ا مجلس النوابووافق عليه . فى المشروع النهائى  151وأصبح رقم المادة  ، إليها

. (  591 وص 555 ص 9فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، 522
 

 (1115 )
.  152 الموجز للمؤلف ص 

 

 (1179 )
: يجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة  1فقرة  225 قانون البينات السورى م:  التقنينات المدنية العربية األخرى 

 . إال أنه ال يجوز توجيهها فى واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام ولآلداب  ، كانت عليها الدعوى فى كل نزاع

تقنين والنص السورى يتفق مع نص المشروع التمهيدى لل ، ) وال فرق فى الحكم بين القانون السورى والتقنين المصرى

 . المصرى وقد تقدم ذكره ( 
التقنين المدنى العراقى 
إال أنه ال يجوز  . : يجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى وفى كل نزاع مدنى  511 م

والنص يتفق مع نص  ، ) فالحكم واحد فى التقنين المصرى والعراقى . توجيهها فى واقعة مخالفة للنظام العام أو اآلداب 

 . قانون البينات السورى ( 

وإن لم يكن هناك بداءة  ، يجوز االستحالف فى أى حال من أحوال الدعوى : 192 تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م

 . ) والحكم واحد فى التقنين اللبنانى والتقنين المصرى (  . إثبات للطلب أو للدفع المستلف عليه 

. : مطابقة لنص التقنين المصرى  1فقرة  599 م لمدنى للمملكة الليبية المتحدةالتقنين ا
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 توجيه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى - 278

،  المدنى المصرى المتقدم الذكر أنه يمكن توجيه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى : ويتبين من نص التقنين 

إلى أن يصدر حكم نهائى 
 (1171 )

، فيمكن االلتجاء إليه بعد تقديم أوجه إثبات  . ذلك أن اليمين الحاسمة طريق من طرق اإلثبات 

أخرى 
 (1179 )

. بل يجوز بعد إقفال باب المرافعة طلب إعادة فتحها وتوجيه اليمين الحاسمة  
 (1175 )

. ولكن ال يجوز للخصم توجيهها  

بعد أن يكون قد قبل من خصمه اإلثبات بالبينة 
 (1179 )

 . 

الوجه المتقدم  ، على ، فى أية حالة كانت عليها الدعوى ويجوز توجيه اليمين الحاسمة ألول مرة أمام المحكمة االستئنافية

الذكر 
 (1171 )

 . 

ولكن ال يجوز توجيه اليمين الحاسمة ألول مرة أمام محكمة النقض 
 (1171 )

 . 

 يجوز توجيه اليمين الحاسمة على سبيل االحتياط  - 279

 ، وال يختلط بعضها ببعض : : يحسن هنا أن نميز بين فروض ثالثة حتى ال يقع لبس فيما بينها

، ينزل عما قدم  . وإذ عرف الخصم منه ذلك ، فيفحصها القاضى وال يقتنع بها صم أدلة على ادعائهالفرض األول أن يقدم الخ

. وقد قدمنا أنه يجوز للخصم أن يلتجئ إلى اليمين  . وهذا دون شك جائز ، ويقتصر على توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه من أدلة

، بل يجوز طلب إعادة القضية إلى المرافعة لتوجيه اليمين الحاسمة  ف، وأمام محكمة االستئنا الحاسمة بعد أوجه إثبات أخرى
 (1177 

)
 . 

، ويقول إنه يوجهها ابتداء حتى إذا حلفها الخصم فإنه يحتفظ  والفرض الثانى أن يوجه الخصم اليمين الحاسمة إلى خصمه

. وهذا دون شكل غير جائز  لنفسه بالحق فى تقديم أدلة أخرى
 (1175 )

،  ، خسر من وجهها إليه دعواه الخصم اليمين ، فإنه متى حلف 

                                                                                                                                                                    
 (1172 )

: يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لم يوجد أى مبدأ  2919التقنين المدنى الفرنسى م  

 . ثبوت للطلب أو للدفع المطلوب التحليف عليه 

Art  . 1360 : Il peut etre defere en tout etat de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de 

prevue de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoque  .
 

 (1171 )
 م 2551سنة  مايو 11 - 57 ص 21 م 2599يناير سنة  19 - 71 ص 7 م 2751ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  

.  199 ص 95
 

 (1179 )
.  99وهامش رقم  259 ص 21أوبرى ورو  

 

 (1175 )
.  1151فقرة  5قارن بودرى وبارد  .  915فقرة  1األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  - 152 الموجز للمؤلف ص 

 

 (1179 )
.  117 ص 1 م 2759فبراير سنة  9استئناف مختلط  

 

 (1171 )
بأن اليمين الحاسمة هى من أوجه الدفاع التى يجوز طلبها فى أية حالة كانت عليها  وقد قضت محكمة االستئناف األهلية 

ديسمبر  29وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده )  ، سواء كانت فى الدرجة األولى أو فى الدرجة الثانية ، الدعوى

يناير سنة  92 - 299 ص 27 م 2591فبراير سنة  17انظر أيضاً : استئناف مختلط  -(  2 ص 29الحقوق  2755سنة 

.  259 ص 21وانظر بودرى ورو  - 21 ص 97 م 2559ديسمبر سنة  21 - 299 ص 25 م 2591
 

 (1171 )
أنسيكلوبديى داللوز  .  592 ص - 599 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

.  2252فقرة  Preuve 5فى القانون المدنى 
 

( 1177 )
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز بعد أن يقضى للخصم باإلثبات بالبينة أن  - 152 الموجز للمؤلف ص 

 12انظر أيضاً استئناف مختلط  -(  297 ص 5 م 2751يناير سنة  1ينزل عن هذا الحكم ويوجه اليمين الحاسمة ) 

 5 - 59 ص 29 م 2591ديسمبر سنة  22 - 922 ص 29 م 2592مايو سنة  12 - 191 ص 29 م 2591مارس سنة 

 12 - 291 ص 92 م 2525يناير سنة  1 - 91 ص 11 م 2529مايو سنة  21 - 259 ص 11 م 2529مارس سنة 

 - 115 ص 51 م 2599أبريل سنة  5 - 199 ص 91 م 2519فبراير سنة  21 - 259 ص 95 م 2511فبرا ير سنة 

.  211 ص 57 م 2591فبراير سنة  21
 

 (1175 )
فبراير سنة  21فالخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه ال يجوز له أن يعود ويطلب اإلثبات بالبينة ) استئناف مختلط  

فال يجوز له أن يعود ويطعن فى االلتزام بأنه يتضمن فوائد ربوية )  ، وإذا حلف خصمه . (  259 ص 29 م 2599

أو يعود بعد حلف اليمين فى محكمة أول درجة إلى طرق إثبات  ، ( 257 ص 21 م 2599أبريل سنة  5استئناف مختلط 

مايو سنة  27 - 15 ص 29 م 2599نوفمبر سنة  17أخرى لنف الواقعة أمام محكمة االستئناف ) استئناف مختلط 

كما إذا  ، ولكن يصح أن ينازع فى واقعة أخرى غير الواقعة التى حلف خصمه فيها اليمين ، ( 957 ص 99 م 2512

يناير سنة  5حلف الشفيع على عدم العلم فيعود المشترى إلى مناقشة أوجه أخرى لسقوط حق الشفعة ) استئناف مختلط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. بل إن مجرد قبول الخصم لحلف اليمين الموجهة إليه تمنع  وال يسمح له بالرجوع إلى هذه الدعوى على أية صورة كانت كما سنرى

 . ، ومن ثم تمنعه من التقدم بأدلة أخرى من وجه اليمين من الرجوع فى توجيهها

، فى حالة ما إذا لم يقتنع القاضى بهذه  ، ويقول إنه على سبيل االحتياط والفرض الثالث أن يقدم الخصم أدلة على ادعائه

، وهو الفرض الدقيق الذى نقف قليالً  ، وهذا هو توجيه اليمين الحاسمة على سبيل االحتياط ، يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه األدلة

. فقد يكون الحكم الذى يوشك أن يصدر فى دعواه  دء أن الخصم قد يجد نفسه فى حاجة إلى هذا االحتياط. ونذكر بادئ ذى ب عنده

وقد قدم ما وسعته الطاقة أو يقدمه  –بأن كانت الدعوى أمام المحكمة االستئنافية أو كانت مما ال يجوز االستئناف فيه  –حكماً نهائياً 

، أن يصدر حكم  ، إن هو ترك القاضى يفصل فى الدعوى بحالتها هذه . فيخشى قاضى بهامن األدلة وهو فى شك من مبلغ اقتناع ال

، فى حالة ما إذا  . لذلك ال يرى له بداً من االحتياط : يطلب ، فال يستطيع بعد ذلك أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه نهائى برفضها

. فطلبه إعادة القضية إلى المرافعة  مرافعة لتوجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه، أن تعاد القضية إلى ال لم يقتنع القاضى باألدلة المقدمة

. وقد كان تقنين  ، بل هو طلب معلق على شرط عدم اقتناع القاضى باألدلة المقدمة ليس طلباً منجزاً كما هى الحال فى الفرض األول

ن باب االحتياط باليمين الحاسمة ألن التكليف بتلك اليمين بأنه ال يجوز التكليف م 271/  211المرافعات السابق يقضى فى المادة 

.  من التقنين المدنى السابق ( 159/  199يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد االستالف عليها ) انظر أيضاً المادة 

،  ه اليمين الحاسمة إلى خصمه ابتداء، فال يجوز للخصم أن يوج وكان يمكن حمل هذا النص على الفرض الثانى دون الفرض الثالث

، ذلك أن التكليف باليمين الحاسمة  ، بالحق فى تقدم أدلة أخرى ، على سبيل االحتياط فى حالة حلف الخصم لليمين مع االحتفاظ لنفسه

ً  يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت األخرى ن يوجه اليمين ، وحرم على الخصوم أ . ولكن القضاء حمل النص على الفرضين معا

الحاسمة على سبيل االحتياط فى أية صورة من الصورتين 
 (1159 )

. وشاءت صدفة طيبة أن تقنين المرافعات الجديد طلع دون أن  

كما تقول المذكرة التفسيرية لهذا  –، بحجة أن هذا النص  من تقنين المرافعات السابق 271/  211يشتمل على نص مماثل للمادة 

. وطلع التقنين المدنى الجديد خالياً هو أيضاً من هذا النص ومن النص اآلخر  كماً موضوعياً محله التقنين المدنىيقرر ح –التقنين 

تقضى بأن التكليف باليمين يؤخذ منه أن طالبها ترك حقه  159/  119، إذ كانت المادة  الذى كان يشتمل عليه التقنين المدنى السابق

النص الذى كان القضاء يستند إليه فى تحريم الفرض الثالث هو اآلن غير موجود فى التشريع . ف فيما عداها من أوجه الثبوت

المصرى 
 (1152 )

 . . فال مناص إذن من الرجوع إلى القواعد العامة 

،  فيه. أما الفرض الثالث فال تثريب على الخصم  الفرض الثانى من الفروض الثالثة السالفة الذكر –كما قدنا  –وهذه تحرم دون شك 

. وما دام يستطيع أن يوجه  ، ويطلب فى الوقت ذاته توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه إذا لم تقتنع المحكمة بهذه األدلة فهو يقدم أدلته

                                                                                                                                                                    

يناير سنة  5انظر آنفاً فى عدم جواز تقديم أدلة أخرى بعد توجيه اليمين : استئناف مختلط  . (  71 ص 27 م 2591

.  911 ص 59 م 2592أبريل سنة  19 - 259 ص 97 م 2511يناير سنة  11 - 251 ص 99 م 2591
 

 (1159 )
 - 117 ص 1 م 2759فبراير سنة  9استئناف مختلط  - 219 ص 9االستقالل  2591فبراير سنة  19استئناف أهلى  

 21 - 995 ص 5 م 2751مايو سنة  1 - 59 ص 9 م 2751أول ديسمبر سنة  - 251 ص 9 م 2752فبراير سنة  27

 - 125 ص 51 م 2595مارس سنة  12 - 119 ص 25 م 2591مايو سنة  21 - 91 ص 29 م 2751ديسمبر سنة 

 .  159 ص 51 م 2595مايو سنة  21

فإن توجيه اليمين الحاسمة  ، وهناك من األحكام ما قضى بأنه إذا وجه الخصم اليمين الحاسمة على سبيل االحتياط مع أدلة أخرى

مايو سنة  19 - 295 ص 11 م 2529فبراير سنة  5وال يعتد إال باألدلة األخرى المقدمة : استئناف مختلط  ، ال يقبل

 .  995 ص 92 م 2595

وتقبل اليمين الحاسمة دون غيرها : استئناف مختلط  ، بأنه ال يعتد باألدلة األخرى ، على العكس من ذلك ، وهناك أحكام قضت

 27 و 229 ص 2 م 2775مارس سنة  11انظر أيضاً : استئناف مختلط  - 119 ص 29 م 2599أول أبريل سنة 

من وجه اليمين الحاسمة فقد نزل عما سواها من  - 51 ص 1 م 2755يناير سنة  29 - 251 ص 9 م 2752فبراير سنة 

 .  99 ص 7 م 2759ديسمبر سنة  25طرق اإلثبات إال الدفع بعدم االختصاص الموضوعى : استئناف مختلط 

وهناك أحكام قضت بقبول توجيه اليمين الحاسمة قيما يتعلق بنشوء الدين مع جواز تقديم الدليل على انقضاء الدين بالتقادم فيما إذا 

مارس سنة  5بل يؤكده : استئناف مختلط  ، ألن انقضاء الدين بالتقادم ال يتعارض مع نشوئه ، ثبت نشوءه بحلف اليمين

 .  191 ص 1 م 2759نة أول مايو س - 127 ص 9 م 2752

هذا والقضاء الفرنسى يعتبر أن توجيه اليمين الحاسمة على سبيل االحتياط مع تقديم أدلة أخرى يكون من شأنه أن يجعل اليمين 

 ص 21الحاسمة يميناً متممة للقاضى حرية التقدير فى توجيهها أو عدم توجيهها الستكمال األدلة المقدمة ) أوبرى ورو 

. (  1157فقرة  5قارن فى ذلك بودرى وبارد  - 251 ص - 251
 

 (1152 )
. وسيأتى بيان ذلك  ، 159/  119وقد أحال التقنين المدنى الجديد بدوره على تقنين المرافعات عندما أغفل نص المادة  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

،  ، ففى الفرض الذى نحن بصدده لم يصدر حكم نهائى اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائى

ن أن يوجه اليمين الحاسمة فى هذه الحالة من حاالت الدعوى فيجوز له إذ
 (1151 )

 . 

 موضوع اليمين الحاسمة - المطلب الرابع

 النصوص القانونية :  - 281

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 522تنص الفقرة األولى من المادة 

ب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين متعلقة . ويج " ال يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام 

، فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها  بشخص من وجهت إليه اليمين
 (1159 )

 " . 

، ولكن الحكم كان معموالً به دون نص  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق
 (1155 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى  225ويقابل النص فى التقنينات المدينة العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

، وفى التقنين المدنى الليبى  199و  1فقرة  115، وفى تقنين أصول المحاكمات المدينة اللبنانى المادتين  515و  511المادتين 

فقرة أولى  599المادة 
 (1159 )

 . 

                                                 
 (1151 )

قضاء المختلط وبخاصة ال 95 ص - 91 ص 1األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة  - 1157فقرة  5انظر بودرى وبارد  

األستاذ سليمان مرقس فى  - 972فقرة  1األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  - 9هامش رقم  95 والقضاء اإليطالى فى ص

( بأن اليمين  527 وقد قضى التقنين األلمانى ) م - 522األستاذ أبو هيف فى المرافعات فقرة  - 299أصول اإلثبات فقرة 

 . تياط مع أدلة أخرى ال يكلف الخصم بحلفها إال عند عدم نجاح هذه األدلة الحاسمة إذا وجهت على سبيل االح

بأنه ال مانع يمنع  –من هذا التقنين  271/  211فى عهد تقنين المرافعات السابق ومع وجود المادة  –وقضت محكمة األقصر 

 21هذه الطرق األخرى )  الخصوم من توجيه اليمين الحاسمة بعد تقديم طرق إثبات أخرى أو حتى عند عدم نجاح

. (  191 ص 55رقم  2المحاماة  2525ديسمبر سنة 
 

 (1159 )
يجب أن تنصب اليمين  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  955: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

بت اليمين على مجرد العلم أو على أية واقعة أخرى إذا انص ، الحاسمة على واقعة متعلقة بشخص من وجهت له اليمين

إال أنه ال  ، وفى كل نزاع مدنى ، ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى - 1 . بهذه الواقعة 

وفى لجنة المراجعة نقلت العبارة األخيرة من الفقرة الثانية إلى صدر  . " يجوز توجيهها فى واقعة مخالفة للنظام العام 

" وأصبح نص المادة على الوجه اآلتى :  ، وقد تقدم ذكر ذلك ، الفقرة األولى لتكون أدق فى الداللة على الحكم المقصود

اقعة التى تنصب عليها اليمين ويجب أن تكون الو ، ال يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعة مخالفة للنظام العام - 2

ويجوز أن  - 1 . فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها  ، متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين

ووافق عليها مجلس  . من المشروع النهائى  515وأصبحت المادة  ، "توجه اليمين فى أية حالة كانت عليها الدعوى 

 591 وص 555 ص 9فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، 522شيوخ تحت رقم فلجنة مجلس ال ، النواب

 ) .
 

 (1155 )
.  151 - 152 الموجز للمؤلف ص 

 

 (1159 )
يجب أن تكون الواقعة التى تنصب عليها اليمين  - 2:  255 م قانون البينات السورى:  التقنينات المدينة العربية األخرى 

يجوز أن  - 1 . فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها  ، اليمينمتعلقة بشخص من وجهت إليه 

إال أنه ال يجوز توجيهها فى واقعة ممنوعة بالقانون  ، توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى فى كل نزاع

 . والتقنين المصرى ( ) الحكم واحد فى القانون السورى  . أو مخالفة للنظام العام أو لآلداب 

إال أنه  . : يجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى وفى كل نزاع مدنى  511 م التقنين المدنى العراقى

 ، إذا حلف شخص على فعله يحلف على البتات - 2 .  515 م –يجوز توجيهها فى واقعة مخالفة للنظام العام أو لآلداب 

أو بالحاصل فيما يرتفع  ، واليمين إما بالسبب فيما ال يرتفع سببه - 1 . فعل غيره يحلف على عدم العلم وإذا حل على 

ولو أن بعض نصوص التقنين العراقى مستمد من الفقه  ، ) ويالحظ أن الحكم واحد فى التقنين المصرى والعراقى –سببه 

 . اإلسالمى ( 

وال على  ، : وال يجوز االستحالف على فعل جرمى أو مناف للنظام العام 1فقرة  115 م تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى

وال على إنكار واقعة يفيد صك رسمى حصولها بحضور المأمور الرسمى الذى  ، عقد يوجب القانون لصحته سنداً خطياً 

أو علمه بأية  ، يكلف اليمين : ال يجوز االستحالف إلى على واقعة شخصية مختصة بالفريق الذى 199 م –قبل العقد 

 . ) والحكم واحد فى التقنين اللبنانى والتقنين المصرى (  . واقعة أخرى 
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 الفهرس العام

 2995ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1151 )

 . 

من تقنين المرافعات على أنه " يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد  219وتنص المادة 

أن " للمحكمة أن تعدل صيغة من هذا التقنين على  211. وتنص المادة  ، ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة جلية " استحالفه عليها

اليمين التى يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها 
 (1151 )

 " . 

 ال توجه اليمين الحاسمة لمسألة من مسائل القانون  - 281

، ال فى مسألة  ة من مسائل الواقع، أى فى مسأل : ونذكر منذ البداية أن اليمين الحاسمة ال يجوز أن توجه إال فى واقعة قانونية

، وقد قدمنا أن هؤالء ال يكلفون  . ذلك أن استخالص حكم القانون من شأن القاضى وحده ال من شأن الخصوم من مسائل القانون

. واليمين الحاسمة فى هذه الناحية كاإلقرار  بإثبات مسائل القانون
 (1157 )

 . 

ية محددة أياً كانت قيمتها : فال توجه اليمين الحاسمة إذن إال لمسالة من مسائل توجه اليمين الحاسمة فى واقعة قانون - 171

، بحيث يبين بعبارة واضحة دقيقة الواقعة  . ويجب على ممن يوجه اليمين أن يضع صيغتها الواقع : واقعة قانونية محددة واضحة

، كان له أن يعدل فيها حتى تتحدد الواقعة  لوضوح أو الدقة. فإذا رأى القاضى أن الصيغة بعوزها ا التى يريد استحالف خصمه عليها

. وفى هذه الحالة ال توجه اليمين إال بعد أن يوافق الخصم الذى وضع الصيغة  مرافعات ( 211 - 219المطلوب الحلف عليها ) م 

يجعلها تنصرف إلى معنى غير الذى  ، فقد يكون هذا التعديل من شأنه أن يحور الصيغة تحويراً  األولى على التعديل الذى أدخل فيها

، فال يرضى بتوجيه اليمين على هذا النحو  أراده
 (1155 )

، وقد قدمنا أن توجيه اليمين تحكيم من جانب الخصم ال من جانب القاضى  
 (

1199 )
 . 

لبينة وليس عند ، حتى لو جاوزت هذه القيمة نصاب ا ، أياً كانت قيمتها ويصح توجيه اليمين الحاسمة فى أية واقعة قانونية

،  ، أن يوجه إلى خصمه اليمين الحاسمة ، وقد عجز عن تقديم الدليل الكتابى الذى يتطلبه القانون . فيستطيع المدعى كتابة تثبت مدعاه

ال دليله ، فهو ال يوجه اليمين الحاسمة إال إذا عجز عن استكم . أما إذا كان عنده مبدأ ثبوت بالكتابة وهى آخر ملجأ له فى هذه الحالة

، فإنه حينئذ  ، أو استطاع إقناع القاضى باستكمال الدليل عن طريق توجيه اليمين المتممة إليه هو . فإن استطاع ذلك بالبينة أو القرائن

ال يلجأ إلى توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه بعد أن توافر لديه الدليل على حقه 
 (1192 )

 . 

                                                                                                                                                                    

. فقرة أولى : مطابقة لنص التقنين المصرى  599 م التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة
 

 (1151 )
: وال يجوز توجيهها ) اليمين الحاسمة ( إال على واقعة تتعلق بشخص من وجهت إليه  2995 م التقنين المدنى الفرنسى 

 . اليمين 

Art  . 1359 : Il ne peut etre defere que sur un fait personnel a la personne a laquelle on le defere  .
 

 (1151 )
. منه نص هاتين المادتين من تقنين المرافعات المصرى  227وقد أورد قانون البينات السورى فى المادة  

 

 (1157 )
 ، يتعين أن ترد اليمين على واقعة قانونية" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

ذلك أن استخالص اآلثار القانونية التى ترتب  . فحكمها من هذا الوجه حكم اإلقرار  . ال على مسألة من مسائل القانون 

. (  555 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " على الواقع من شأن القاضى 
 

 (1155 )
.  159 الموجز للمؤلف ص 

 

 (1199 )
.  255 ص 199فقرة  21أوبرى ورو  

 

 (1192 )
األساسى هو أن اليمين توجه فى أية واقعة منتجة جائزة اإلثبات ) استئناف  والقضاء مستفيض فى هذا الموضوع : والمبدأ 

ويجوز توجيهها حتى بعد الدفع  -(  119 ص 1 م 2759مارس سنة  21 - 111 ص 2 م 2775يونيه سنة  11مختلط 

يجوز كما  -(  191 ص 1 م 2759أول مايو سنة  - 127 ص 9 م 2752مارس سنة  5بالتقادم ) استئناف مختلط 

 9 م 2752مارس سنة  15 - 11 ص 7 م 2751يناير سنة  21توجيهها إلثبات عكس الثابت بالكتابة : استئناف مختلط 

) المقترض يتمسك بأن فى  921 ص 25 م 2591مايو سنة  11 -) إلثبات التخلص من دين ثابت بالكتابة (  - 127 ص

النكول  ، ثالثة : الحلف على المبلغ األكثر الذى يتمسك به المقرض فاليمين يجب أن تفسح المحال لحلول ، ذمته مبلغاً أقل

 ً ) إلثبات ما يجاوز  927 ص 21 م م 2599يونيه سنة  1 -الحلف على المبلغ األقل الذى يتمسك به المقترض (  ، إطالقا

قد صدق عليه  ) على صحة حساب حتى لو كان هذا الحساب 19 ص 25 م 2591يناير سنة  1 -الكتابة أو يعارضها ( 

فبراير  21 –ال توجه اليمين لمعارضة واقعة ثابتة بمستند صادر من وجهها (  111 ص 27 م 2591مايو سنة  1 -( 

نوفمبر سنة  25 و 95 ص 17 م 2521يونيه سنة  29 -) ولو لم يوجد مبدأ ثبوت بالكتابة (  7 ص 21 م 2595سنة 

انظر أيضاً : استئناف  -) إلثبات عكس الثابت بالكتابة (  972 ص 99 م 2527أبريل سنة  19 و 51 ص 15 م 2521

 ص 59 م 2517يونيه سنة  12 - 575 ص 15 م 2511يونيه سنة  29 - 19 ص 91 م 2525نوفمبر سنة  19مختلط 

) اإلثبات بعض الوقائع المتنازع عليها دون  911 ص 59 م 2517مايو سنة  21وانظر : استئناف مختلط  - 595
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 امعدم مخالفة الواقعة للنظام الع - 283

. ذلك أن توجيه اليمين  : ويجب أن تكون الواقعة التى يطلب الحلف عليها غير مخالفة للقانون أو النظام العام أو اآلداب 

من تقنين المرافعات على أنه " ال يصح التحكيم إال ممن له  725. وقد نصت المادة  ، وهو اإلقرار فى هذا سيان ، كما قدمنا تحكيم

.   يصح التحكيم فى نزاع يتعلق باألحوال الشخصية أو الجنسية وال فى المسائل التى ال يجوز فيها الصلح "، وال التصرف فى حقوقه

. وال  ومن ثم ال يجوز توجيه اليمين فى وصية تزيد على الثلث وال فى هبة عقار لم تكتب فى ورقة رسمية ألن الواقعة تحالف القانون

. وقس على ذلك عدم جواز توجيه اليمين فى دعوى  جنسية ألن هذا يخالف النظام اآلدابيجوز توجيه اليمين فى النسب وال فى ال

يدفع فيها بالتقادم إذا لم يكن مبيناً على افتراض الوفاء 
 (1191 )

، أو يطلب فيها  ، أن يدفع بعدم جواز سماعها لحجية األمر المقضى 

ربا فاحش  ، أو إثبات اتفاق على إثبات التزام طبيعى مع الحكم بتنفيذه
 (1199 )

 . 

، فإن هذا  ولكن إذا وجهت اليمين من الشخص الذى كان ضحية الواقعة غير المشروع إلثبات هذه الواقعة وترتيب حكم القانون عليها

، فيجوز للمقترض أن يوجه اليمين إلى المقرض ليحلف على أن مبلغ القرض الذى يطالب به ال يشتمل على فوائد ربوية  يجوز

يوجه اليمين إلى الدائن ليحلف على أن سبب الدين ليس سبباً غير مشروع كمقامرة أو رهان  ، ويجوز للمدين بسند أن فاحشة
 (1195 

)
 . 

                                                                                                                                                                    

 . البعض اآلخر ( 

وانظر أيضاً :  -(  592 ص 9انظر فى هذه المسألة المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ) مجموعة األعمال التحضيرية 

. (  255 ص 21أوبرى ورو 
 

 (1191 )
يه الدائن اليمين الحاسمة ليحلف على أن لدين غير موجود فى فيوجه إل ، والصورة هنا أن يندفع المدعى عليه بتقادم الدين 

أن يوجه اليمين الحاسمة إلى المدعى ليحلف على أن  ، إذا لم يستطع إثبات التقادم ، ولكن يجوز للمدعى عليه . ذمته 

. الدين موجود فى ذمة المدعى عليه 
 

 (1199 )
حكمة استئناف مصر بأنه ال يجوز توجيه اليمين وقد قضت م - 119 ص 1 م 2759مايو سنة  15استئناف مختلط  

 21ألنه ال يصح أن يكون النكول عن اليمين دليالً على ارتكاب الجريمة )  ، الحاسمة على واقعة لو صحت كانت جريمة

كذلك ال يجوز توجيه اليمين الحاسمة وال اليمين المتممة فى دعوى  . (  19 ص 29رقم  1المحاماة  2512يناير سنة 

فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 1159فقرة  5ئية أو فى دعوى مدنية مرفوعة أمام محكمة جنائية ) بوردى وبارد جنا

وقارن جارسون فى تعليقاته على قانون العقوبات  - 11 ص - 19 ص 1األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة  - 911

 . (  111فقرة  1الفرنسى 

نص ) المشروع ( على عدم جواز توجيه  .  .  . " للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية

فاليمين قاصرة على المنازعات  ، فال يجوز توجيه اليمين مثالً بشأن واقعة جنائية ، اليمين بشأن واقعة تخالف النظام العام

وقد أقر الفقه والقضاء االستثناءات اآلتية ولم  . وال تقبل قط فى المسائل الجنائية ولو فيما يتعلق بالدعوى المدينة  ، المدنية

ألن الكتابة ال تكون فى هذه الحالة  ، يجز توجيه اليمين : ) أ ( إلقامة الدليل على تصرف يشترط لوجوده شكل خاص

) ب ( للمنازعة فى البيانات التى يلحق بها وصف الرسمية فى  . حة بل تكون شرطاً من شروط الص ، دليالً فحسب

 7 م 2759ديسمبر سنة  27ألن الدليل العكسى ال يقام إال من طريق الطعن بالتزوير ) استئناف مختلط  ، محرر رسمى

.  591 ص - 592 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " (  55 ص
 

 (1195 )
أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة على واقعة مخلة بالشرف أو مخالفة للقانون كواقعة وقد قضت محكمة أسيوط الجزئية ب 

المجموعة  2529مارس سنة  19ألن توجيه اليمين فى مثل هذه الحالة ال ينافى النظام العام أو اآلداب )  ، رباً فردية

جيه اليمين الحاسمة إلثبات الربا الفاحش وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بأنه يجوز تو -(  99رقم  21الرسمية 

) أى واقعة فردية ( ألن ذلك وإن كان يؤدى إلى إثبات ركن من أركان جريمة الفاحش إال أنه ال يمس النظام العام فى شئ 

 195 ص 2المحاماة  2519فبراير سنة  25قارن األقصر  ، 115 ص 77رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  27) 

فال يجوز توجيه اليمين الحاسمة  ، كانت الوقائع المراد التحليف عليها تكون عادة اإلقراض بالربا الفاحش أما إذا . ( 

ومع ذلك فقد جاء  . ألنه ال يجوز التحليف على واقعة لو صحت كانت جريمة كما قدمنا ) انظر الحاشية السابقة (  ، فيها

فقال البعض  ، فى حكم لمحكمة أسيوط الكلية : اختلف الفقهاء فى جواز تحليف اليمين على واقعة معاقب عليها جنائياً 

وقال البعض اآلخر إنه  ، وإال فهو ليس أهال للرعاية ، بجوازه استناداً إلى أن المطلوب تحليفه إذا كان بريئاً حلف اليمين

غير أنه مجمع على جواز التحليف  . ز الخصم وتحليفه مدنياً على ما ال يجوز التحليف عليه جنائياً ال يجوز إحراج مرك

وكذا على واقعة واحدة لربا فاحش غذ هى وحدها ال تكون جريمة االعتياد على  ، على واقعة ولو كانت ماسة بالشرف



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 يجب أن تكون الواقعة حاسمة فى الدعوى - 284

: وال توجه اليمين الحاسمة إال فى واقعة حاسمة فى الدعوى  
 (1199 )

 –كما هو ظاهر من اسمها  -. ذلك أن مهمة هذه اليمين  

، وإذا نكل أجيب المدعى  . فإذا حلفها خسر المدعى دعواه . وهى بمجرد توجيهها إلى الخصم تقرر مصير الدعوى اعهى حسم النز

. فعلى أى وجه من الوجوه تنتهى اليمين  ، أو ردها ونكل المدعى خس الدعوى ، وإذا ردها وحلف المدعى كسب الدعوى إلى طلباته

. فال يجوز توجيهها  . ومن ثم ال يجوز توجيهها إلى فى الواقعة التى ينحسم بها النزاع ، فإن النزاع البد أن ينحسم بها الحاسمة

، فى تقديم طلبات احتياطية  ، إذا حلف المدعى عليه بالنسبة إلى الطلبات األصلية مع احتفاظ المدعى بالحق
 (1191 )

. وال يجوز  

ئد ربوية إذا كان المقترض يطلب الحكم برفض الدعوى أصالً توجيهها من المقترض إلى المقرض فى أن القرض ال يشتمل على فوا

ألن القرض لم يتم 
 (1191 )

 . 

، فال يحص توجيه اليمين فى واقعة ال  وغنى عن البيان أن الواقعة الحاسمة فى الدعوى يجب أن تكون الواقعة األساسية فيها

، فال يجوز توجيه اليمين من  لغ الذى يطالبه به المدعى. مثل ذلك أن ينكر المدعى عليه أنه اقترض المب تدخل فى نطاق الدعوى

، فلم تدخل واقعة الوفاء فى نطاق ما يدفع به دعوى  ، ما دام المدعى عليه يقول إنه غير مدين أصالً  المدعى عليه أنه وفى بهذا المبلغ

،  اء ال شأن له بالبت فى الموضوع. وال يحص توجيه اليمين فى موضوع الدعوى أمام القضاء المستعجل ألن هذا القض المدعى

ولكن إذا وجهت اليمين فى واقعة تدخل فى اختصاص القضاء المستعجل أمام هذا القضاء صح ذلك 
 (1197 )

 . 

، ومن ثم ال رقابة لمحكمة  وكون الواقعة التى توجه فيها اليمين داخلة فى الدعوى وحاسمة فيها مسألة واقع ال مسألة قانون

النقض عليها 
 (1195 )

 . 

 يمين عدم العلم  –تعلق الواقعة بشخص من وجهت إليه اليمين  - 285

: ويجب أخيراً أن تكون لواقعة متعلقة بشخص من توجه إليه اليمين 
 (1129 )

. فال يجوز أن توجه لخصم عن وقائع ال تتعلق  

بشخصه 
 (1122 )

احب السيارة على أن السائق لم يرتكب . فال توجه اليمين إلى ص ، غال إذا أريد تحليفه على عدم علمه بهذه الوقائع 

                                                                                                                                                                    

 . (  991 ص 997رقم  5المحاماة  2517مايو سنة  1الربا الفاحش ) 

ونرى مما قدمناه من القضاء المصرى أن الرأى الراجع هو جواز التحليف على واقعة ماسة بالشرف وعدم جواز التحليف على 

 ص 1ومع ذلك فقد أورد األستاذ عبد السالم ذهنى خالفاً فى هاتين المسألتين ) انظر األدلة  . واقعة تكون جريمة جنائية 

 . (  19 ص - 27

 ص 2915وفقرة  2992 ص 2911فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 255 ص 21أوبرى ورو  ، ىانظر فى الفقه الفرنس

.  2995 ص - 2999
 

 (1199 )
 ص 12رقم  22المحاماة  2599أبريل سنة  5 - 299 ص 15رقم  29المحاماة  2515أكتوبر سنة  17استئناف مصر  

أل أبريل سنة  - 21 ص 29 م 2591بر سنة نوفم 11 - 197 ص 5 م 2751استئناف مختلط أول أبريل سنة  - 95

ديسمبر  21 - 292 ص 19 م 2522فبراير سنة  1 - 251 ص 21 م 2595مارس سنة  1 - 119 ص 29 م 2599

يونيه  11 - 919 ص 15 م 2521أبريل سنة  21 - 277 ص 11 م 2521ماس سنة  7 - 17 ص 11 م 2525سنة 

يونيه  19 - 52 ص 99 م 2591ديسمبر سنة  5 - 919 ص 59 م 2592مايو سنة  1 - 929 ص 15 م 2521سنة 

 .  279 91 م 2559سنة 
 

 (1191 )
.  2917فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  

 

 (1191 )
 م 2595فبراير سنة  22فى رفع دعوى مستقلة ) استئناف مختلط  ، فى حالة الخلف ، وال يجوز توجيهها مع حفظ الحق 

يجوز  ، بفرض وقوعه ، ما دام هذا االتفاق ، محام على األتعاب التى يتقاضها وال فى وقوع اتفاق مع -(  272 ص 12

وال يجوز توجيهها إلى مدير مصرف فى  -(  999 ص 59 م 2599مايو سنة  92للقاضى تعديله ) استئناف مختلط 

بفرض صحة  ، ما دامت هذه التعليمات ، تعليمات يقول أحد العمالء إنه أعطاها ألحد الموظفين فى غياب المدير

ولكن يجوز  . (  151 ص 59 م 2599مايو سنة  5ال ترتب مسئولية المدير ) استئناف مختلط  ، صدورها من العميل

إلى عم حساب ليتبين المبلغ الذى يقضى به على وجه  ، بعد حلفها ، حتى لو اضطر القاضى ، توجيهها فى واقعة حاسمة

. (  911 ص 59 م 2517مايو سنة  21الدقة ) استئناف مختلط 
 

 (1197 )
 99فقرة  2سيزار برى وهبرو فى القضاء المستعجل  - 17 ص 197فقرة  7جارسونيه وسيزار برى فى المرافعات  

.  2259( فقرة  Preuveأنسيكلوبيدى داللوز فى القانون المدنى )  - 229 ص
 

 (1195 )
 ص 9فى مجموعة األعمال التحضيرية وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  - 251 ص 21أوبرى ورو  

555  .
 

 (1129 )
 ص 21 م 2599يناير سنة  19استئناف مختلط  - 91رقم  11المجموعة الرسمية  2515يناير سنة  15استئناف مصر  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وإنما يحلف صاحب السيارة  خطأ كان سبباً فى الحادث الذى وقع إذا لم يكن صاحب السيارة وقت وقوع الحادث مستصحباً للسائق

ولكن يجوز  ، . كذلك ال توجه اليمين إلى وارث على أن مورثه غير مدين بالحق المدعى به على أنه ال يعلم أن السائق ارتكب خطأ

، وهذا هو غاية ما يستطيع أن يحلف عليه  أن يطلب من الوارث أن يحلف على أنه ال يعلم أن مورثه مدين بهذا الحق
 (1121 )

 . 

، ألنه يحلف على فعل غيره ال على فعل  وفى الحالتين المتقدمتى الذكر إنما يحلف الخصم على عدم العلم ال على البتات

 515المدنى العراقى فى الفقرة األولى من المادة ، كما يقول التقنين  نفسه
 (1129 )

. ولذلك سيمت هذه اليمين بيمين عدم العلم )  

serment de credulite, de credebilite  )
 (1125 )

( التى سيرد ذكرها  serment liberatoire. وهى غير يمين االستيثاق )  

كان يقع الخلط بينهما كثيراً  $ 951$ ، وإن  عند الكالم فى اليمين المتممة
 (1129 )

، فيمن عدم العلم يمين حاسمة ويمين االستيثاق  

 . ، وسيأتى بيان ذلك الراجع فيها أنها يمين متممة

                                                                                                                                                                    

 ص 19 م 2529يونيه سنة  25 - 199 ص 25 م 2591مايو سنة  1 - 191 ص 29 م 2592أبريل سنة  29 - 57

.  95 ص 55 م 2591ديسمبر سنة  99 - 515
 

 (1122 )
 - 12هامش رقم  259 ص 21ولو تعلقت بأعمال صدرت من متبوعه وكان هو مسئوالً عن هذه األعمال ) أوبرى ورو  

. (  2979فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 
 

 (1121 )
 م 2591يناير سنة  29 - 92 ص 21 م 2755نوفمبر سنة  99 - 127 ص 9 م 2752مارس سنة  5استئناف مختلط  

 م 2512أبريل سنة  9 - 919 ص 15 م 2521أبريل سنة  21 - 299 ص 15 م 2521يناير سنة  21 - 211 ص 25

.  59 ص 51 م 2599أكتوبر سنة  92 - 119 ص 59 م 2592فبراير سنة  29 - 192 ص 99
 

 (1129 )
شخص على فعله يحلف على إذ حلف  - 2" من التقنين المدنى العراقى تنص على ما يأتى :  515وقد رأينا أن المادة  

أو بالحاصل فيما  ، واليمين إما بالسبب فيما ال يرتفع سببه - 1 . وإذا حلف على فعل غيره يحلف على عدم العلم  ، البتات

ومثل من يحلف على البتات ألنه يحلف على فعل نفسه من ادعى عليه على مورثه بدين فيحلف أنه ال  . " يرتفع سببه 

فينظر فيها إلى دعوى المدعى وإنكار المدعى  ، أما اليمين بالسبب أو بالحاصل . الدين المدعى به  يعلم أن على مورثه

ويحلف أن  ، فاليمين تكون بالحاصل ، وأنكر المدعى عليه هذا الحق ، فإن كان المدعى يطلب حقاً لم يبين سببه . عليه 

فاليمين تكون أيضاً  ، وأنكر المدعى عليه حاصل دعواه ، وأن طلب المدعى حقًا وبين سببه . هذا الحق ليس فى ذمته 

فينكر المدعى عليه المديونية ذاتها دون أن  ، كما إذا قال المدعى أن له ديناً فى ذمة المدعى عليه سببه القرض، بالحاصل

 ، يه هذا السببوأنكر المدعى عل ، وإن طلب المدعى حقاً وبين سببه . فيحلف أنه ليس مديناً للمدعى  ، يتعرض للقرض

ويحلف أنه ما وقع ) انظر شرح المجلة لألستاذ سليم  ، ففى المثل المتقدم ينكر الدعى عليه القرض ، فاليمين تكون بالسبب

. (  191 ص - 199 طرق القضاء لألستاذ أحمد إبراهيم ص - 2299 ص - 2291 ص 2155باز المادة 
 

 (1125 )
فأية واقعة ال تكون قضية شخصية للخصم يحلف على  ، تقنين المدنى الجديدويالحظ أن يمين عدم العلم قد عممت فى ال 

وسنرى فى يمين االستيثاق أن اليمين على  . دون نظر إلى ما إذا كان هذا الخصم هو الوارث أو غيره  ، عدم علمه بها

فى القانون الفرنسى فيمن عدم  أما . عدم العلم فى المواضع التى تطلب فيها هذه اليمين إنما يحلفها الورثة واألوصياء 

( لم يرد فيه من التعميم ما ورد فى نص المادة  2995 ألن نص التقنين الفرنسى ) م ، العلم تحلفها الورثة دون غيرهم

 22هامش رقم  199فقرة  21فقرة أولى من التقنين المدنى المصرى الجديد ) انظر فى هذه المسألة أوبرى ورو  522

.  1 مكرر 1197فقرة  - 2 مكرر 1197فقرة  5درى وبارد بو - 11وهامش رقم 
 

 (1129 )
وسيرد بيان ذلك  -تجارى  255مدنى وفى المادة  917وسبب هذا الخلط أن يمين االستيثاق المنصوص عليها فى المادة  

فلم تصبح مقصورة على الحالتين المنصوص عليها فى  ، ثم وسع نطاقها . اعتبرت خطأ هى يمين عدم العلم  -تفصيالً 

بل عمت فأصبحت تشمل جميع الحاالت التى يمكن أن تحلف فيها الورثة على عدم علمهم واقعة  ، المادتين السالفتى الذكر

ثاق فاختلطت يمين االستي . بعد هذا التعميم  -يمين االستيثاق  -وبقيت اليمين على اسمها  . متصلة بشخص المورث 

بيمين عدم  -وهذه هى وحدها التى يصح أن يطلق عليها يمين االستيثاق  -المحدودة فى نطاق معين وفى نصوص معينة 

ونلمح اثر هذا الخلط فى األحكام والمؤلفات الفقهية ) انظر مثالً  . العلم التى ال شأن لها بالنطاق المرسوم ليمين االستيثاق 

 2515فبراير سنة  29استئناف أسيوط  - 959 ص 259رقم  5مجموعة عمر  2555: نقض مدنى أول يونيه سنة 

نظرية االلتزام لألستاذ أحمد حشمت أبو ستيت الطبعة  - 129الموجز للمؤلف فقرة  - 951 ص 199رقم  5المحاماة 

 9التحضيرية  وانظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال - 752فقرة  - 759األولى فقرة 

وانظر فى وجوب التمييز بين يمين عدم العلم ويمين االستيثاق األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات  . (  599 ص

 .  255فقرة 

والحكم الثانى على النقيض من ذلك  ، أحدهما يخلط بين يمين عدم العلم ويمين االستيثاق ، ونورد حكمين لمحكمة استئناف أسيوط

تطبيقاً للقواعد العامة المتعلقة  ، جاء فى الحم األول : يجوز توجيه يمين عدم العلم أو يمين االستيثاق . يمينين يميز بين ال
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 عدم جواز الرجوع فى اليمين الحاسمة - المطلب الخامس

 النصوص القانونية  - 286

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 521: تنص المادة 

" ال يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أو يرجع فى ذلك متى قبل خصمه أن يحلف "  
 (1121 )

 . 

، ولكن الحكم كان معموالً به دون نص  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق
 (1121 )

 . 

وفى التقنين المدنى  - 1 فقرة 221ويقابل هذا النص فى التقنينات المدينة العربية األخرى : فى قانون البينات السورى م 

 592وفى التقنين المدنى الليبى المادة  - 199وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادة  - 511العراقى المادة 
 (1127 )

  .

 2915ويقابل في التقنين المدني الفرنسي المادة 
 (1125 )

  . 

،  من وجهت إليه اليمين ال في جوازها وال في تعلقها بالدعوى من تقنين المرافعات على أنه " إذا لم ينازع 211وتنص المادة 

. ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف  ، وإال اعتبر ناكال وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه

 ً بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي . فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر بالحضور لحلفها  إذا رأت لذلك وجها

من تقنين المرافعات أيضاً على  217، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكال كذلك " وتنص المادة  حددته

، بينت في  بتحليفه، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت  أنه " إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى

 .  ، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة " ، ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه منطوق حكمها صيغة اليمين

                                                                                                                                                                    

وليس من الصواب األخذ بالرأى المرجوح القائل بأن يمين االستيثاق ال  . إذا توافرت شروطها القانونية  ، بتحليف اليمين

من  255من القانون المدنى ) القديم ( والمادة  129 و 121ية الواردة بالمادتين يصح توجيهها إال فى الحاالت االستثنائ

إذ ينقطع سبيل الدائن على الوارث الذى يعلم تمام العلم بأن مورثه  ، ألن القول بهذا الرأى ينافى العدل ، القانون التجارى

وجاء فى الحكم الثانى : إذا كان  -(  951 ص 199رقم  5المحاماة  2515فبراير سنة  29مات وذمته مشغولة بالدين ) 

إال أن هذا ال يمنع من توجيه اليمين  ، األصل فى اليمين الحاسمة إال توجه إال لنفس الخصم عن واقعة متعلقة بشخصه

وهذا العلم أو عدم العلم  . للورثة على أن تكون صيغتها قاصرة على علمهم أو عدم علمهم بمديونية مورثهم لحين وفاته 

فقد يكون الدين صحيحاً ومع ذلك ال يعلم به الوارث فيحلف صادقاً بعدم  ، بالمديونية مسألة شخصية بالنسبة للوارث

 2555مارس سنة  29بل هى حاسمة يلتزم من وجهها بنتيجة توجيهها )  ، وليست هذه اليمين يمين استيثاق . العلم 

 91المجموعة الرسمية  2592نوفمبر سنة  15انظر أيضاً : بنى سويف الجزئية  . (  119 ص 991رقم  15المحاماة 

 .  199 ص 29رقم 

وقد قضت محكمة استئناف  . ال يجوز أن توجه إلى قاصر وال يملك وصية الحف عنه  -ككل يمين حاسمة  –ويمين عدم العلم 

فرد الموجه إليه تلك اليمين على الورثة  ، توفى من وجهها بأنه إذا وجعت اليمين الحاسمة ثم ، فى هذا المعنى ، أسيوط

ألنه ال يجوز توجيه اليمين الحاسمة  ، فيعتبر أنه قد ارتضى هذه اليمين من البلغ دون القصر ، ومنهم البلغ والقصر

ى الدعوى إنما واليمين الحاسمة التى يوجهها الخصم إلى خصمه ف . وال يملك وصيهم الحلف عنهم  ، للقصر لعدم أهليتهم

فال يصح  ، فإذا كان من وجهت إليه اليمين قاصراً بقيت حالة العجز عن اإلثبات كما هى ، يوجهها عند عجزه عن اإلثبات

. (  129 ص 5رقم  91المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  21أن يلزم القاصر بشئ إذ ال يمكن اعتباره ناكالً ) 
 

 (1121 )
 . من المشروع التمهيدى على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين الجديد  999ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص : 

ثم مجلس الشيوخ )  ، 521ثم لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم مجلس النواب ، 519وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

. (  595 ص - 599 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (1121 )
.  152 ص - 159 للمؤلف ص الموجز 

 

 (1127 )
 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  1فقرة  211 م قانون البينات السورى – التقنينات المدنية العربية األخرى 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  511 التقنين المدنى العراقى م

ك إن الفريق الذي كلف خصمه حلف اليمين او ردها عليه ال يجوز له الرجوع  199تقنين اصول المحاكمات المدنية اللبنانين م 

  . ) وهذا النص يطابق في الحكم نص التقنين المصري (  . إذا صرح الخصم باستعداده لحلف اليمين 

 . : مطابقة لنص التقنين المصري  592التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 
 

: الخصم الذي وجه اليمين أو ردها ال يجوز له أن يرجع في ذلك متى أعلن خصمه أنه  2915التقنين المدني الفرنسي م   (1125)

  . مستعد لحلف هذه اليمين 

Art . 1364 ; La partie qui a defere ou refere le serment, ne peut plus se retracter lorsque l'adversaire a 

declare qu'il est prêt a faire ce serment . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 متى يجوز الرجوع في توجيه اليمين الحاسمة وفي ردها  – 287

، فله أن ينازع في جواز توجيهها أو في  صم: ويتبين من نصوص تقنين المرافعات أن اليمين الحاسمة متى وجهت إلى الخ

، وبينت في منطوق حكمها صيغة اليمين  ، حكمت بتحليفه ، أو نازع ورفضت المحكمة منازعته . فإن لم ينازع تعلقها بالدعوى

 .  المطلوب من الخصم أن يحلفها

ملزماً بالحلف أو بالرد وإال عد  وانقطعت معارضة الخصم فيه فأصبح –وقد كان من المعقول وقد صدر الحكم بالتحليف 

. وهذا هو منطق الوضع الذي صار إليه طالب  أن يصبح ممتنعاً على الخصم الذي وجه هذه اليمين أن يرجع في توجيهها –ناكال 

شئ  وأصبح خصمه ملزماً إما بالحلف وإما بالرد دون أن يتوقف $ 955$ ،  ، فصدر حكم بتوجيهها اليمين : وجه اليمين إلى خصمه

، فكان المنطق يقضى بأن الوقت الذى يعلم فيه الخصم الذى وجهت إليه اليمين بصدور الحكم بتحليفه هو الوقت  من ذلك على قبوله

، ويلجأ فى إثبات الدعوى إلى  . أما قبل ذلك فيكون له الرجوع الذى ال يستطيع فيه الخصم الذى وجه اليمين أن يرجع عن هذا الطلب

، أو ينزل عن دعواه حتى يتيسر له الحصول على أدلة اإلثبات فيرفع الدعوى ثانية إذا كان حقه لم  يمينطرق أخرى غير ال

، بأنه " ال يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك  ، كما رأينا .ولكن نصاً صريحاً فى التقنين المدنى الجديد يقضى يتقادم

، وتقضى بأن " الخصم الذى وجه اليمين  من التقنين المنى الفرنسى 2915ه المادة . وهذا النص مصدر متى قبل خصمه أن يحلف "

. فالنص صريح إذن فى أن من وجه اليمين أو  أو ردها ال يجوز له أن يرجع فى ذلك متى أعلن خصمه أنه مستعد لحلف اليمين "

. فيجوز الرجوع إذن حتى بعد صدور الحكم بتحليف  ردها يجوز له الرجوع فى ذلك ما دام خصمه لم يعلن أنه قبل أن يحلف اليمين

. وال يسقط حق الرجوع هذا إال إذا أعلن الخصم الذى وجهت إليه اليمين أو ردت عليه أنه مستعد  ، وحتى بعد إعالنه للخصم اليمين

، بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف اليمين فعالً  . فإن لم يعلن هذا االستعداد للحلف
 (1119 )

 . 

، وبالرغم من أن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ال تعين  ، كما قدمنا رغم من أن هذا الحكم ال يتفق مع المنطقوبال

على تبريره 
 (1112 )

، وقد جرى عليه الفقه والقضاء فى فرنسا  ، فإنه الحكم الذى تقضى به صراحة النص 
 (1111 )

 . 

فإذا ما قبل الخصم الحلف 
 (1119 )

، ولو كان القبول مقترناً بطلب تعديل اليمين لتكون منتجة فى اإلثبات  
 (1115 )

، امتنع على  

، ألنه ترك بتوجيه اليمين أو بردها ما عداها من طرق  . فإن رجع رفضت دعواه الخصم الذى وجه اليمين أو ردها أن يرجع فى ذلك

اإلثبات 
 (1119 )

قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه  . وذلك كله ما لم يكن توجيه اليمين أو ردها 
 (1111 )

 . 

                                                 
 (1119 )

.  157 ص 11 م 2525مارس سنة  11استئناف مختلط  
 

 (1112 )
 التقنين الفرنسى ) ماستقى نص هذه المادة من " وهذا ما جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  

وليس هذا  . (  1917 ( والتقنين البرتغالى ) م 2511 ( والتقنين الهولندى ) م 2911 ( والتقنين اإليطالى ) م 2915

وهو  ، نظام استلهمت فيه مقتضيات العدالة ، كما تقدم ، فاليمين . النص سوى نتيجة لطبيعة اليمين من الناحية القانونية 

 . ويبيح لمن توجه إليه أن يردها بدالً من أدائها أو النكول عنها  .  .  . لدليل أن يركن إلى ذمة خصمه يبيح لمن يعوزه ا

ويتفرع  . وإال كان هذا الحق خلواً من الفائدة  ، ويقابل كال من هين الحقين التزام الطرف اآلخر باالستجابة لتلك الدعوة

يس له أن يعدل فى موقفه إذا استجاب اآلخر لهذا االحتكام باإلعراب فل ، على ذلك أنه إذا احتكم شخص إلى ذمة خصمه

ويتضح من  . ألن النزاع فى هذه الحالة ينتقل من نطاق القانون إلى نطاق العدالة  ، عن استعداده ألداء اليمين أو ردها

ين إلى أحد الخصوم ال يترك له ألن مجرد توجيه اليم ، ذلك أن األمر ال يمكن أن يتعلق بتعاقد أو صلح تؤسس عليه اليمين

" متى قضى بقبولها  ، بل القانون يفرض على توجه إليه التزاماً تخييرياً بأدائها أو النكول عنها أو بردها . حرية رفضها 

 . (  595 ص - 599 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية 

أن يعدل فى موقفه إذا استجاب الخصم  ، إلى ذمة خصمهوقد احتكم  ، فالمذكرة اإليضاحية تذكر أوالً أنه ليس لمن وجه اليمين

وهذا صريح فى أن الخصم الذى وجه اليمين ال يمتنع عليه  . لهذا االحتكام باإلعراب عن استعداده ألداء اليمين أو ردها 

ولكن المذكرة تعود ثانياً إلى القول بأن مجرد توجيه اليمين إلى  . حق الرجوع إال من وقت قبول خصمه للحلف أو الرد 

ففيم إذن جعلنا هذا القبول هو الذى يمنع  . فقبول هذا الخصم ليس إذن ضرورياً  . أحد الخصوم ال يترك له حرية رفضها 

صم الذى وجعت إليه اليمين قبول الخ ، كما قدمنا ، فاألفضل أن يعتبر ، من الرجوع فى توجيه اليمين! وهما يكن من أمر

وإن كان المنتفع حراً فى القبول أو  ، بمثابة قبول المنتفع فى االشتراط لمصلحة الغير يمنع رجوع المشترط عن اشتراطه

) قارن األستاذ سليمان مرقس فى  . الرفض وليس الخصم الذى وجهت إليه اليمين حراً فى قبول هذا التوجيه أو رفضه 

. (  121 ص - 129 أصول اإلثبات ص
 

 (1111 )
ويقول بالنيول وريبير وجابولد أن قبول الخصم الذى وجهت  - 59وهامش رقم  255 ص 199فقرة  21أوبرى ورو  

وانظر فى هذا المعنى وفى أن  . (  2992 ص 2911فقرة  1إليه اليمين يعتبر قبوالً إليجاب ) بالنيول وريبير وجابولد 

مارس سنة  9( يتولد من اقتران هذا اإليجاب بالقبول : استئناف مختلط  contrat judiciaireهناك عقداً قضائياً ) 

.  119 ص 1 م 2755مارس سنة  17 - 121 ص 1 م 2759
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإنه يجوز الرجوع فى توجيه اليمين أو فى ردها  ، أو قبول أن يحلف فعالً  أما قبول الخصم للحف
 (1111 )

. وال يشترط فى  

. بل إن استئناف الحكم القاضى بتوجيه اليمين أو بردها يعتبر رجوعاً فى التوجيه أو فى الرد  الرجوع شكل خاص
 (1117 )

 . 

األثر الذى يترتب على الرجوع فى توجيه اليمين أو فى ردها : وإذا رجع من وجه اليمين فى وقت كان الرجوع فيه  - 177

، ما لم يكن قد نزل نهائياً عن  ، جاز له أنه يعود ثانية إلى توجيه اليمين ، ثم لجأ إلى طرق أخرى إلثبات دعواه فلم يفلح جائزاً 

هذا النزول توجيهها وقبل منه خصمه 
 (1115 )

 . 

، وتعين  ، وعادت اليمين موجهة إليه هو ، اعتبر رده لليمين كأن لم يكن أما إذا رجع من رد اليمين على خصمه فى هذا الرد

عليه أن يحلف وإال عد ناكالً 
 (1199 )

 . 

 اآلثار التى تترتب على توجيه اليمين الحاسمة - المبحث الثانى

 مسائل أربع  - 289

،  ، لم يسع هذا الخصم إال أحد أمرين : إما أن يحلف اليمين اليمين الحاسمة إلى الخصم وفقاً لألحكام التى قدمناها: إذا وجهت 

، عد ناكالً خسر الدعوى  . فإذا لم يحلف اليمين أو يردها وإما أن يردها على من وجهها
 (1192 )

. فتوجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم  

( وإما  9( وإما أن يردها على خصمه )  1( إما أن يحلف اليمين )  2ا الخصم أحد مواقف ثالثة : ) يترتب عليه حتماً من جانب هذ

 . . ثم إن لحلف اليمين أو النكول عنها حجية حددها القانون أن يمتنع عن الحلف والرد فيعد ناكالً 

 . ( حجيتها 5( النكول عنها )  9دها ) ( ر 1( حلف اليمين الحاسمة )  2فهذه مسائل أربع نتكلم فيها على التعاقب : ) 

 حلف الخصم لليمين الحاسمة - المطلب األول

 كيفية الحلف  - 291

، ألن خصمه قد  ، أن يؤدى اليمين بنفسه ، ولم يردها على خصمه : يجب على الخصم الذى وجعت غليه اليمين الحاسمة

من تقنين المرافعات على هذا الحكم صراحة فقالت  279ت المادة . وقد نص ، فال يصح أن يوكل غيره فى الحلف احتكم إلى ضميره

. وفى هذا  ، كما قدمنا ، فإن التوكيل فى حلفها ال يجوز . وإذا صح التوكيل فى تحليف اليمين : " ال يجوز التوكيل فى تأدية اليمين "

. ) انظر أيضاً المادة  ، ولكن ال تجرى فى اليمين " ليفمن التقنين المدنى العراقى : " تجرى النيابة فى التح 519المعنى تقول المادة 

 . من قانون البينات السورى ( 291

                                                                                                                                                                    
 (1119 )

 ص 59 م 2592مارس سنة  5وال يعتبر قبوالً أن يرضى بالحلف على بعض الوقائع دون بعض ) استئناف مختلط  

115  ) .
 

 (1115 )
.  259 ص 51 م 2599يناير سنة  25استئناف مختلط  

 

 (1119 )
وامتنع عليه كذلك أن يطلب تعديل اليمين )  .  15رقم  21المجموعة الرسمية  2525يونيه سنة  21استئناف أهلى  

. (  912 ص 91 م 2519مايو سنة  25استئناف مختلط 
 

 (1111 )
 ، من الخصم الذى وجهت إليه اليمين فهذا أقولى من النولكذلك إذا صدر إقرار  - 255 ص 199فقرة  21أوبرى ورو  

. (  291 ص 95 م 2551مارس سنة  9ولم يعد لليمين محل وجاز الرجوع فيها ) استئناف مختلط 
 

 (1111 )
.  12رقم  25المجموعة الرسمية  2521يوليه  7كفر صقر  

 

 (1117 )
.  121 - 2 - 11سيريه  2711مايو سنة  9نقض فرنسى  - 255 ص 199فقرة  21أبورى ورو  

 

 (1115 )
عكس ذلك ديرانتون  - 152 الموجز للمؤلف ص - 59وهامش رقم  299 ص - 255 ص 199فقرة  21أوبرى ورو  

.  9فقرة  2915 الرومبيير م - 915فقرة  29
 

 (1199 )
وذلك قياساً على أن من يرجع  ، أن يعود ثانية إلى ردها ، بعد أن رجع فى رد اليمين ، ويبدو أنه ال يوجد ما يمنع الخصم 

هذا ما لم يكن قد فهم ضمناً من رجوعه فى رد اليمين أنه عدل  . فى توجيه اليمين يستطيع أن يعود ثانية إلى توجيهها 

. فعندئذ يتعين عليه أن يحلف وإال عد ناكالً  ، نهائياً عن ردها
 

 (1192 )
ه اليمين يجب أن يقضى بقبول أو رفض الدعوى فى حالة وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الحكم الذى يوج 

فبراير  1 - 59 ص 59 م 2599ديسمبر سنة  21فهو حكم معلق على شرط فى كل من الشقين )  ، الحلف أو عدم الحلف

. (  229 ص 57 م 2591سنة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وتأدية اليمين تكون بأن يقول الخصم : " أحلف " 
 (1191 )

. فإذا كان دين الخصم  ، ثم يذكر صيغة اليمين التى أقرتها المحكمة 

، جاز للخصم أن يطلب تأدية اليمين وفقاً لهذه األوضاع  يفرض أوضاعاً مقررة فى الحلف
 (1199 )

. وقد وردت هذه األحكام صراحة  

                                                 
 (1191 )

وقد قضت محكمة طنطا  . واألوالد فإن الحلف بهذه الصيغة يتعدى أثره إلى الزوجة  ، وال يجوز التحليف بصيغة الطالق 

وذلك ألن قانون المرافعات لم يسمح للخصم الذى يكلف خصمه  ، الكلية بأن توجيه اليمين بصيغة الطالق يخالف القانون

وقد جرى العرف فى القضاء األهلى بأن تكون اليمين  ، باليمين إال أن يقدم صيغة الواقعة التى يريد االستحالف عليها

واليمين  . وحكمة هذا هو الشعور بجالل المحلوف به وبرهبته وخشية العقاب  ، "سم أو أحلف باهلل العظيم أق" بصيغة 

فى أضعف من اليمين  ، ويتعدى أثرها إلى الغير ) الزوجة واألوالد ( ، بصيغة الطالق ليس فيها شئ من حكمة اليمين

. (  251 ص 92رقم  2المحاماة  2525سبتمبر سنة  29وهى تضر الغير إذا كان الحالف حانثاً )  ، باهلل قوة
 

 (1199 )
إمعاناً فى  ، كذلك يجوز للخصم الذى وجه اليمين أن يطلب من خصمه أن يضع يده على ما يعتبر فى دينه الكتاب المقدس 

ويف الجزئية بأنه ال مانع يمنع الخصم عند توجيه وقد قضت محكمة بنى س . إشعاره بجاللة الموقف وبخطر اليمين 

فإذا قبل  ، اليمين الحاسمة لخصمه من أن يطلب منه أن يضع يده على المصحف أو اإلنجيل أو التوراة وقت الحلف

 299رقم  2المحاماة  2519نوفمبر سنة  99الخصم حلف اليمين ورفض وضع يديه على الكتاب عد ناكالً عن اليمين ) 

 ، ومع ذلك فقد قضت محكمة اإلسكندرية الكلية بأن وضع اليد على مصحف خاص معروف بالبتوكية .  ( 559 ص

 12رقم  1المحاماة  2512يونيه سنة  25)  ، وعليه فمن يرفض حلف اليمين على هذه الصورة ال يعد ناكالً عن اليمين

داللوز  2595نوفمبر سنة  1الجزائر : قارن محكمة النقض الفرنسية فى قضايا الحالف فيها مسلم من  - 111 ص

سيريه  2559أكتوبر سنة  19 - 991 2591داللوز األسبوعى  - 2591مايو سنة  5 - 979 - 2595األسبوعى 

 . (  2912فقرة  Preuve 5أنسيكلوبيدى داللوز فى القانون المدنى  - 9فقرة  Algerieلفظ الجزائر  2559فهرست 

وجرى  ، أما التقنين الوطنى فلم يكن يوجب ذلك . ( يوجب رفع اليد اليمنى عند القسم  259 ) م وكان تقنين المرافعات المختلط

 . " باهلل العظيم " العمل فى المحاكم الوطنية على أن يقسم الحالف 

جاز له أن  ، بل يقتصر على التأكيد باسم الذمة والضمير ، وقد رأينا أنه إذا كان دين من يحلف يفرض عليه أال يقسم باسم هللا

ولكن ال يلزم الخصم باتباع أوضاع دينه فى الحلف إذا عرض أن  . يكتفى بذلك ما دام مثل هذا التأكيد يعتبر يميناً فى دينه 

 2919وفقرة  2911فقرة  Preuveلفظ  5) انظر أنسيكلوبيدى داللوز فى القانون المدنى  . يحلف وفقاً لألوضاع المدنية 

 ) . 

إن كان ممن ال  ، وقال مشايخنا ينظر إلى حال الحالف" فى الفقه اإلسالمى فقد جاء فى شأنه فى البدائع ما يأتى :  أما كيفية الحلف

وإن كان ممن يحلف ذلك  . يكتفى فيه باهلل عز وجل من غير تغليط  ، يخاف منه االجتراء على هللا تعالى باليمين الكاذبة

وقال بعضهم إن كان  . حلف باهلل عز وجل كاذباً فإذا غلظ عليه اليمين يمتنع ألن من العوام من ال يبالى عن ال ، تغلظ

وصفة التغليظ أن يقول : وهللا الذى ال إله إال هللا هو  . وإن كان كثيراً يغلظ  ، المال المدعى يسيراً يكتفى فيه باهلل عز وجل

وإن  . ونحو ذلك مما يعد تغليظاً فى اليمين  ، العالنيةعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من 

ً  ، فإنه يحلف كافراً  ، كان الحالف كافراً  ألن المشركين ال ينكروه  ، ذمياً كان أو مشركاً  ، فإنه يحلف باهلل عز وجل أيضا

فيعظمون اسم هللا  ، "ولئن سألتم من خلق السموات واألرض ليقولن هللا " قال هللا تبارك وتعالى جل شأنه :  ، الصانع

لما روينا أن رسول هللا  ، وإن رأى القاضى ما يكون تغليظاً فى دينه فعل .  .  . تعالى عز شأنه ويعتقدون حرمة اإلله 

فيغلظ على اليهودى بلله تعالى عز وجل الذى أنزل  ، دل أن كل ذلك سائغ ، صلى هللا عليه وسلم غلظ على ابن صوريا

وعلى النصرانى باهلل الذى أنزل اإلنجيل على سيدنا عيسى عليه الصالة  ، وسى عليه الصالة والسالمالتوراة على سيدنا م

 . وكذلك ال يجب تغليط اليمين على المسلم بزمان وال مكان عندنا  .  .  . وعلى المجوسى هللا الذى خلق النار  ، والسالم

 . ويحلف بعد العصر  ، وإن كان بمكة يحلف عند الميزاب ، منبروقال الشافعى رحمه هللا : إن كان بالمدينة يحلف عند ال

لما روينا من الحديث المشهور وهو قوله عليه الصالة والسالم : البينة على المدعى واليمين على  ، والصحيح قولنا

 ، وان بن الحكموروى أنه اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع فى دار إلى مر . مطلقاً عن الزمان والمكان  . المدعى عليه 

فقال له مروان ال وهللا إال عند مقاطع  ، فقال له زيد أحلف له مكانى ، فضى على زيد بن ثابت باليمين عند المنبر

ولو كان ذلك الزماً  ، فجعل مروان يعجب من ذلك ، فجعل زيد يحلف إن حقه لحق وأبى أن يحلف عند المنبر ، الحقوق

وفيه معنى  ، وألن تخصيص التحليف بمكان وزمان تعظيم غير اسم هللا تبارك وتعالى . لما احتمل أن يأباه زيد بن ثابت 

وجاء فى البحر الرائق فى صدد الحليف بالطالق ما يأتى  . (  117 ص - 111 ص 1) البدائع  . " اإلشراك فى التعظيم 

ألن التحليف  ، يجيبه القاضى إلى ذلك وفى الحانية وإن أرد المدعى تحليفه بالطالق والعتاق فى ظاهر الرواية ال" : 

وفى كتاب الحظر واإلباحة من  . والصحيح ما فى ظاهر الرواية اهـ  ، ومنهم ن جوزه فى زماننا ، بالطالق والعتاق حرام

وإن مست إليه  ، وفى منية المفتى لم يحزه أكثر مشايخنا . التتارخانية والفتوى على عدم التحليف بالطالق والعتاق اهـ 

وزاد فلو حلفه  ، وفى خزانة المفتين كما فى منية المفتى . الضرورة يفتى أن الرأى فيه للقاضى اتباعاً للبعض اهـ 
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ن بأن يقول الحالف أحلف ويذكر الصيغة التى من هذا التقنين على أن " تكون تأدية اليمي 279. فنصت المادة  فى تقنين المرافعات

على أنه " لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً لألوضاع المقررة فى ديانته إذ طلب ذلك  272. ونصت المادة  أقرتها المحكمة "

 . من قانون البينات السورى ( 299و  215. ) انظر أيضاً المادتين  "

مرافعات  271، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها ) م  ه المعهودة إن كان ال يعرف الكتابةويعتبر فى حلف األخرس ونكوله إشارت

.  من التقنين المدنى العراقى على أنه " تعتبر يمين األخرس ونكوله عن اليمين بإشارته المعهودة " 517. وقد نصت المادة  (
 (1195 )

 

 . من قانون البينات السورى ( 292) انظر أيضاً المادة 

 . مرافعات ( 215، انتقل المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه ) م  وإذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور

مرافعات (  275، يوقعه الحالف ورئيس المحكمة أو القاضى المنتدب والكاتب ) م  ويحرر محضر بحلف اليمين
 (1199 )

 . 

 النصوص القانونية  –ما يترتب على حلف اليمين الحاسمة  - 291

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 529: تنص المادة 

. على أنه إذا ثبت كذب اليمين  " ال يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤدها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه 

قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم  ، دون إخالل بما ، فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض بحكم جنائى

الذى صدر ضده " 
 (1191 )

 . 

 159/  119ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (1191 )

 . 

، وفى  572، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  219ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

 591، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  195ن أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادة تقني
 (1197 )

 . 

                                                                                                                                                                    

. (  129 ص 1) البحر الرائق  . " ال ينفذ قضاؤه على قول األكثر  ، وقضى بالمال ، القاضى بالطالق فنكل
 

 (1195 )
يكفى فيها يمين  ، إذا اجتمعت طلبات مختلفة فى دعوى واحدة" من التقنين المدنى العراقى على أنه  515ونصت المادة  

وهذا أحكام  . من قانون البينات السورى (  229) انظر أيضاً المادة " وال يلزم التحليف لكل منها على حدة  ، واحدة

. فق مع القواعد العامة ألنها تت ، تسرى فى القانون المصرى دون نص
 

 (1199 )
وعلى ذلك إذا طلب  ، وكل تعديل فى هذه الصيغة يمكن اعتباره نكوالً  ، ويجب أداء اليمين بنفس الصيغة التى طلبت بها 

اعتبر هذا التعديل  ، ولكنه عند أدائها حلف بأنه دفع خمسة وسبعين فقط ، من الخصم اليمين على أنه دفع مائة وعشرين

 ، كذلك ال يجوز التحفظ فى الحلف . (  12رقم  7المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  19اليمين ) األقصر نكوالً عن 

يونيه سنة  21كأن يضيف الحالف عبارة تفيد أنه يقرر الواقع بقدر ما تعيه ذاكرته أو بقدر ما يعلم ) استئناف مختلط 

وال يجوز االمتناع عن الحلف حتى  . (  55قم وهامش ر 292 ص 199فقرة  21أوبرى ورو  - 599 ص 11 م 2529

فما عليه إال أن يستأنف حكم االختصاص حتى ال يعتبر حلفه  ، لو دفع من وجهت غليه اليمين بعدم اختصاص المحكمة

وال يمنع حلف  . (  579 ص 15 م 2521يونيه سنة  1بعد ذلك رضاء ضمنياً باختصاص المحكمة ) استئناف مختلط 

. (  927 ص 51 م 2599فبراير سنة  19من أن يستأنف الحكم بتوجهها ) استئناف مختلط  اليمين حالفها
 

 (1191 )
 ، من المشروع التمهيدى على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين الجديد 922تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  

 . من المشروع النهائى  511وأصبح رقم المادة  ، وزال كل فرق لفظى فى لجنة المراجعة . فيما عدا تحويراً لفظياً 

 9فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، 529فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب

. (  591 وص 599 ص
 

 (1191 )
يؤخذ منه أن طالبها  التكليف باليمين" من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  159/  119وكانت المادة  

. " ترك حقه فيما عداها من جميع أوجه الثبوت 
 

 (1197 )
توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من  - 2" :  219التقننيات المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م  

ين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت فال يجوز للخصم أن يثبت كذب اليم ، البينات بالنسبة إلى الواقعة التى ترد عليها

فإن للخصم الذى أصابه ضرر منها أن يطالب  ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائى - 1 . إليه أو ردت عليه 

وهذا  . " دون إخالل بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صد ضده بسبب اليمين الكاذبة  ، بالتعويض

 . النص يتفق فى أحكامه مع التقنين المصرى 

 . وهى مطابقة فى الحكم  ، : تكاد تكون مطابقة لنص التقنين المصرى 572 التقنين المدى العراقى م

فال تقبل من خصمه  ، : إذا حلف الفريق الذى كلف اليمين أو الذى ردت عليه 195 تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م

حق للفريق المتضرر أن يطالب  ، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بمقتضى قرار جزائى . البرهان على كذب يمينه  إقامة

) وهذا النص يطابق فى  . وهذا ال يحول دون الطعن فى الحكم بطرق المراجعة القانونية الممكنة  ، ببدل العطل والضرر
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 2919ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1195 )

 . 

، وخسر الخصم الذى وجه  ، انحسم النزاع نهائياً  ويؤخذ من نص التقنين المدنى الجديد أن الخصم إذا حل اليمين الحاسمة

. وال يجوز لهذا الخصم أن يعود إلى مخاصمة من حلف اليمين مرة أخرى فى نفس موضوع الحق ليثبت كذب اليمين  ليمين دعواها
 (

1159 )
كما ال يجوز له أن يقدم أى وجه آخر لإلثبات  

 (1152 )
 . 

أن طالبها ترك حقه فيما عداها من من التقنين المدنى السابق تنص على أن " التكليف باليمين يؤخذ منه  159/  119وقد كانت المادة 

جميع أوجه الثبوت 
 (1151 )

، إذا ثبت  ، ال يجيزان للمدعى ، فى ظل هذا النص من التقنين السابق . وكان الفقه والقضاء فى مصر " 

 ً من  992ادة . ذلك أن الم . ويثبت الحلف كذباً عادة فى دعوى جنائية تقام على الحالف ، أن يطالبه بالتعويض أن خصمه حلف كذبا

ً  قانون العقوبات تنص على أن " من ألزم باليمين أو ردت عليه فى مواد مدينة ، ويجوز أن تزاد  ، يحكم عليه بالحبس ، وحلف كذبا

ً  . وكان كل ما يستطيع الخصم الذى وجه اليمين إلى خصمه عليه غرامة ال تتجاوز مائة جنيه مصرى " ، االنتفاع به  ، فحلف كذبا

،  ، النيابة العامة عن وقوع جريمة حلف يمين كاذبة ، كأى فرد عادى ، هو أن يبلغ ، فى عهد التقنين المدنى السابق من هذا النص

، بشرط أال تكون هذه األدلة هى البينة أو القرائن إذا كانت  وأن يقدم للنيابة أدلة اإلثبات على كذب اليمين بعد أن يكون قد عثر عليها

. أما الخصم الذى وجه  . والنيابة العامة هى التى ترفع الدعوى الجنائية إذا رأت وجهاً لذلك عشرة جنيهات قيمة المحلوف تزيد على

.  ، بل وال أن يدخل مدعياً مدنياً فى الدعوى الجنائية التى ترفعها النيابة العامة اليمين فال يجوز له أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة

، فلم يكن يجوز للخصم الذى وجه اليمين أن يستند إلى  إلدانة فى الدعوى التى رفعتها النيابة العامةوحتى إذا صدر الحكم الجنائى با

، أو أن يرفع دعوى جديدة بحقه بعد أن ثبت كذب اليمين التى حلفها  هذا الحكم ليطعن فى الحكم المدنى الذى صدر ضده بعد الحلف

                                                                                                                                                                    

 . حكمه نص التقنين المصرى ( 

. : مطابقة لنص التقنين المصرى  591 كة الليبية المتحدة مالتقنين المدنى للممل
 

 (1195 )
فال يقبل من الخصم اآلخر أن يثبت كذب هذه  ، : إذا أديت اليمين الموجهة أو المردودة 2919 التقنين المدنى الفرنسى م 

 . اليمين 

Art  . 1363 : Lorsque le serment defere ou refere a ete fait, l'adversaire n'est point receivable a en 

prouver la faussete  .
 

 (1159 )
ولكن هذا ال يمنع من الطعن فى الحكم الذى صدر بالتحليف بوجوه تتعلق بصحة توجيه اليمين وبصحة الحلف وبغير ذلك  

مثل ذلك أن يتمسك بنقص أهليته وقت حلف اليمين أو بعيب من  . ما يسرى عليها من أحكام مما يتعلق باليمين ذاتها و

ويترتب على ذلك بطالن الحلف ) األستاذ سليمان مرقس  ، وفى هذه األحوال يلغى الحكم بتوجيه اليمين . عيوب اإلرادة 

. (  2هامش رقم  119 فى أصول اإلثبات ص
 

 (1152 )
الكبير جاء فى الشرح  . جوز البينة بعد حلف اليمين إال لعذر على قول خليل فى المذهب المالكى وفى الفقه اإلسالمى ال ت 

فإن قال نعم  ، قال القاضى للمدعى ألك بينة ، وإن أنكر المدعى عليه أى أجاب باإلنكار" للدردير على مختصر خليل : 

 ، واستحلفه أى طلب المدعى تحليفه ، فإن نفاها بأن قال ال بينة لى . أمره بإحضارها وأعذر للمدعى عليه فيها كما يأتى 

وأدخلت الكاف عدم علمه  ، إال لعذر كنسيان حين تحليفه خصمه وحلف أنه نسيها ، وحلفن فال بينة تقبل للمدعى بعد ذلك

فلو شرط المدعى عليه على  . لك فله القيام بها إن حلف على ذ ، أو أنها ماتت ، كذا إذا ظن أنها ال تشهد له ، بها ثم علم

 ص 5) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير  . " المدعى عدم القيام ببينة يدعى نسيانها أو عدم علمه بها وفى له بشرطه 

وأما حكم " وقد جاء فى البدائع فى هذا المعنى :  ، ولكن جمهور الفقهاء على أن البينة تجوز بعد حلف اليمين . (  251

وقال بعضهم حكمه  . بل مؤقتاً إلى غاية إحضار البينة عند عامة العلماء  ، و انقطاع الخصومة للحال ال مطلقا  أدائه فه

وعند بعضهم  ، حتى لو أقام المدعى البينة بعد يمين المدعى عليه قبلت بينته عند العامة ، انقطاع الخصومة على اإلطالق

ية االستحالف فكذا إذا استحلف ال يبقى له والية إقامة البينة والجامع أن حقه فى ال تقبل ألنه لو أقام البينة ال تبقى له وال

فأما اليمين  ، ألن البينة هى األصل فى الحجة ألنها كالم األجنبى ، والصحيح قول العامة . أحدهما فال يملك الجمع بينهما 

 . " األصل انتهى حكم الخلف فكأنه لم يوجد أصالً فإذا جاء  ، فكالخلف عن البينة ألنها كالم الخصم صير إليها للضرورة

 . (  115 ص 1) البدائع 

ألن المنكر  ، ليست طريقاً للقضاء" أن اليمين فى الفقه اإلسالمى كاإلقرار  ، كما يقول األستاذ أحمد إبراهيم ، ويستخلص من ذلك

ولذا لو جاء  . ال قضاء بيمينه  ، يترك المدعى فى يديه لعدم قدرة المدعى على إثباته ، إذا حلف وعجز المدعى عن البينة

) طرق القضاء فى الشريعة  . " المدعى بعد ذلك بالبينة يقضى له بها ولو كان ترك المال فى يد قضاء له به لم ينقض 

. (  1 اإلسالمية ص
 

 (1151 )
ال يكون التحليف من باب " افعات القديم كانت أيضاً تنص على أنه : من تقنين المر 271/  211وقد قدمنا أن المادة  

ألن التكليف بتلك اليمين يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد االستحالف عليها  ، االحتياط باليمين الحاسمة

 " .
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، بالرغم من أن دعوى التعويض هذه هى غير دعواه  عن هذه اليمين الكاذبة. بل لم يكن له أن يرفع دعوى تعويض مدنية  خصمه

األولى التى خسرها 
 (1159 )

، وال أن ترد  ، وكان ينبغى أال يصطدم قبول سماعها بحجية األمر المقضى الختالف السبب والمحل 

، أو على أساس أنه  يس يصلح كما قدمناباتفاق موهوم قيل باستخالصه من توجيه اليمين على أساس أن توجيه اليمين صلح وهو ل

 . اتفاق على اإلعفاء من المسئولية التقصيرية واإلعفاء االتفاقى من المسئولية التقصيرية باطل كما هو معروف

. فهو إذا كان يقضى بأنه ال يجوز للخصم أن يثبت  ، ويصلح من تطرف هذا الرأى وقد جاء التقنين المدنى الجديد يسير فى اتجاه آخر

كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذى وجهت إليه أو ردت عليه 
 (1155 )

، فإنه من جهة أخرى ينص صراحة على جواز أن يحصل  

. فيجوز إذن للخصم الذى وجه اليمين  تعويض إذا ثبت على من حلف اليمين بحكم جنائى أنه حلف كذباً الخصم الذى وجه اليمين على 

 ً وهذا ما لم يكن  –. ويجوز له فوق ذلك  ، كما كان يستطيع ذلك فى الماضى أن يبلغ النيابة العامة أن خصمه حلف اليمين كذبا

، أن يرفع دعوى مدنية مبتدأة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بد صدور  إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى –يستطيعه فى الماضى 

، أن يدعى مدنياً فى الدعوى الجنائية  ، قبل ثبوت كذب اليمين بحكم جنائى . ولكن يبدو من ظاهر النص أنه ال يستطيع الحكم الجنائى

. وعليه أن يتربص حتى يصدر حكم  ى الجنحة المباشرة، وال يستطيع كذلك من باب أولى أن يرفع دعو التى ترفعها النيابة العامة

، ثم يرفع بعد ذلك دعوى التعويض أمام المحاكم المدنية  جنائى نهائى بكذب اليمين
 (1159 )

 . 

                                                 
 (1159 )

 ص 1لسابق : األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة وقد كان هذا هو الرأى السائد فى الفقه والقضاء فى عهد التقنين المدنى ا 

األستاذ أحمد  - 59فقرة  217 ص 5دى هلتس  - 991فقرة  1األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات جزء  - 59 ص - 52

وقد قضت دائرة النقض الجنائية بأن الخصم الذى يوجه إلى خصمه اليمين  .  929 أمين فى شرح قانون العقوبات ص

ً  ، عوى مدنية يعتبر أنه تنازل عن كل حقوقه إذا حلف خصمه اليمينالحاسمة فى د وال يجوز  ، سواء أكان كاذباً أم صادقا

والنيابة التى لها وحدها الحق فى رفع الدعوى  ، حينئذ لمن وجه اليمين أن يرفع مباشرة دعوى اليمين الكاذبة على خصمه

وإنما لها فقط أن ترفع دعوى  ، فى هذه الحالة ال يمكنها أن تبدى طلبات البتة فى الدعوى المرفوعة مباشرة بغير حق

وقضت أيضاً بأنه إذا وجه أحد الخصوم اليمين  . (  15رقم  29المجموعة الرسمية  2521أبريل سنة  29خاصة ) 

فليس لمن وجه اليمين أن يعيد  ، ثم رفعت النيابة الدعوى العمومية على الحالف ، ة إلى خصمه فحلفها حانثاً فيهاالحاسم

 2515نوفمبر سنة  1ولو من طريق المطالبة بتعويض كمدع بحق مدنى )  ، دعواه المدنية بأى حال من األحوال

 - 229 ص 255رقم  99المحاماة  2555مايو سنة  9انظر أيضاً : نقض جنائى  -(  11رقم  11المجموعة الرسمية 

 21المجموعة الرسمية  2529يوليه سنة  17أسيوط استئنافى  - 121 ص 17الحقوق  2599مايو سنة  1استئناف أهلى 

المجموعة الرسمية  2595مارس سنة  1األقصر  291رقم  1المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  99ملوى  - 95رقم 

المجموعة  2527يوليه سنة  1قنا الجزئية  - 22رقم  27المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  21 - 5رقم  22

 2521مارس سنة  99استئناف مختلط  - 299 ص 11المجموعة الرسمية  2519يوليه سنة  9 - 99رقم  19الرسمية 

 199فقرة  21ورو  انظر أيضاً فى الفقه الفرنسى : أوبرى - 219 ص 91 م 2559فبراير سنة  7 - 112 ص 17 م

 199فى فقرة  . (  199فقرة  29ورده على ديرانتون ) وهو يقول برأى عكسى : ديرانتون  295 ص - 299 ص

 .  59هامش رقم 

على أنه " وكتبنا فى الموجز فى هذا الصدد ما يأتى :  ، من المعترضين على هذا الرأى ، فى عهد التقنين المدنى السابق ، وقد كنا

يؤخذ على هذا الرأى أنه يخلط بين حق المدعى األصلى الذى تنازل عنه فال يجوز أن يعود إلى المطالبة  من السهل أن

ً  ، به وهذا حق له مصدر مستقل عن مصدر الحق  ، وبين حق المدعى فى التعويض عن جريمة ارتكبها خصمه بحلفه كذبا

وقال أيضاً فتحى  . (  159 ص 119لموجز فقرة ) ا"  به األصلى ولم يتنازل عنه المدعى حتى يمتنع من المطالبة

فإذا ثبت عليه  ، وعلى ذلك يجوز الطعن على الحالف بأنه حلف كذباً " ( :  512 زغلول فى شرح القانون المدنى ) ص

وقضى بهذا الرأى حكم صدر من محكمة  . " ولزمه الحق الذى حلف على إنكاره على سبيل التعويض  ، عوقب ، كذبه

أسيوط الكلية يقرر أنه يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة لخصمه أن يثبت كذبها بدخوله مدعياً بحق مدنى فى دعوى اليمين 

. (  71 ص 27المجموعة الرسمية  2529يونيه سنة  17الكاذبة التى تقيمها النيابة العامة على من أداها ) 
 

 (1155 )
ليس إال نتيجة الزمة لضرورة الترخيص بتوجيه  –كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  –كم وهذا الح"  

بل هو طريق اضطرارى تملى العدالة وجوب  ، وليس اإلثبات باليمين من طرق اإلثبات العادية . اليمين من القاضى 

وهو  ، والواقع أن اليمين تنصب على ادعاء الخصم . ئه ويخول من يعوزه الدليل المقرر وسيلة إلثبات ادعا ، الركون إليه

وإلثبات كذب اليمين يتعين على من وجهها أن يقيم  . وذلك بسبب صيغتها الشخصية  ، إنكار ادعاء من يوجه اليمين

مال ص ) مجموعة األع" والمفروض أنها ال تقبل إال عند انتفاء كل دليل مقرر  ، الدليل بالطرق المقررة على ادعائه

. (  591 ص - 5999التحضيرية 
 

 (1159 )
) وإن كان يورد قضاء  159انظر فى هذا المعنى األستاذ على زكى العرابى فى اإلجراءات الجنائية جزء أول فقرة  

 ص 55رقم  95المحاماة  2591نوفمبر سنة  29وانظر محكمة الزقازيق  -صدر فى عهد التقنين المدنى السابق ( 
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.  وال يفتح له صدور الحكم الجنائى بكذب اليمين باباً جديداً للطعن فى الحكم المدنى الذى صدر ضده بعد حلف هذه اليمين

، كأن أثبت أن الخصم الذى حلف اليمين  الحكم الجنائى عن وجه من وجوه التماس إعادة النظر فى هذا الحكم المدنى ولكن إذا كشف

، أو كان سبباً فى الحصول على أوراق  أوال مرافعات ( 521الكاذبة قد وقع منه غش كان من شأنه التأثير فى الحكم المدنى ) م 

، فإنه يجوز للخصم الذى  رابعاً مرافعات ( 521اليمين الكاذبة قد حال دون تقديمها ) م قاطعة فى الدعوى كان الخصم الذى حلف 

. وهذا ما نصت عليه صراحة  وجه اليمين أن يلتمس إعادة النظر فى الحكم المدنى إذا كان حكماً ابتدائياً ولم ينقض ميعاد االستئناف

،  ، إذن وهى تجعل للخصم الذى وجه اليمين الحق فى ن يطالب بالتعويض يدمن التقنين المدنى الجد 529العبارة األخيرة من المادة 

تجعل له هذا الحق " دون إخالل بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده 
 (1151 )

" وهذا الحق فى الطعن على  

ين المدنى الجديد هو والحق فى المطالبة بالتعويض ، وقد استحدثه التقن الحكم المدنى لم يكن موجوداً فى عهد التقنين المدنى السابق

، وال تسرى إلى على يمين حاسمة صدر حكم بتوجيهها فى تاريخ  . لذلك ال تكون لهذه األحكام المستحدثة أثر رجعى بدعوى مبتدأة

ه اليمين قد صدر قبل هذا ، فإن كان الحكم بتوجي ميعاد نفاذ التقنين المدنى الجديد 2555من شهر أكتوبر سنة  29غير سابق على 

 . التاريخ فالتقنين المدنى السابق هو الذى يسرى بأحكامه التى تقدم ذكرها

                                                                                                                                                                    

المطالبة " وأنها تؤيد جواز  ، على أن عبارة المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى قد يفهم منها عكس هذا الرأى .  91

" جواز ادعاء المضرور مدنياً فى حالة اليمين الكاذبة " وكذلك  ، "بالتعويض فى خالل دعوى جنائية بشأن كذب اليمين 

ويمكن  . (  111 ص 1النص الفرنسى للمذكرة اإليضاحية جزء وانظر  - 591 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية 

أن النص يجيز للخصم أن يطالب بالتعويض عند ثبوت كذب اليمين بحكم جنائى : فعلى أية  ، لتوجيه هذا الرأى ، القول

باشرة دعوى مدنية مستقلة أو ادعاء مدنى فى خالل دعوى جنائية أو دعوى جنحة م –صورة تكون المطالبة بالتعويض 

. وال يحكم بالتعويض فيه إال عند تحقق هذا الثبوت  ، تكون الدعوى مقبولة بشرط أن يثبت كذب اليمين بحكم جنائى –
 

 (1151 )
وهو القاضى بأنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائى فإن للخصم الذى  –من التقنين المدنى  529والشق الثنى من المادة  

 –ويض دون إخالل بما قد يكون له من حق فى الطعن على الحكم الذى صدر ضده أصبه اضرر منها أن يطالبه بالتع

وقد جاء  . (  1فقرة  1911 وانظر أيضاً التقنين المدنى البرتغالى م - 921 مأخوذ من المشروع الفرنسى اإليطالى ) م

الشق الثانى فهو نتيجة لطبيعة  أما" فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذا الشق الثانى ما يأتى : : 

ً  ، اليمين وقد استقر الفقه والقضاء على اعتبار اليمين الحاسمة  . بل نظاماً من نظم العدالة  ، ألنها ليست تعاقداً أو صلحا

 ً وفرعاً على عدم شل اآلثار التى تترتب على توجيهها وأدائها من طرق االدعاء مدنياً والمطالبة بتعويض فى  ، صلحا

ولما كانت اليمين  . أو من طريق الطعن فى الحكم بالطرق المقررة لهذا الغرض  ، خالل دعوى جنائية بشأن كذب اليمين

ولذلك نص فى الشق  . ائج التى تقدمت اإلشارة إليها ليست من التعاقد أو الصلح فى شئ فيجب عدم إقرار النت

على جواز ادعاء المضرور مدنياً فى حالة  ، من المشروع الفرنسى اإليطالى 921وهو مطابق للمادة  .  .  . الثانى 

ويراعى أن الضرر الحادث من جراء رفض  . اليمين الكاذبة دون إخالل بما قد يكون من الحق فى الطعن فى الحكم 

كما ذهب إلى ذلك بعض البارزين من الفقهاء ) بارتان على أوبرى ورو ( ما دام أن  ، لدعوى ليس سببه توجيه اليمينا

بيد أنه ال يجوز لمن وجه اليمين طبقاً للشق األول أن يقيم نفسه مدعياً  . من وجه اليمين قد استعمل حقاً أثبته له القانون 

من حلف أو أن يستعمل طرق الطعن فى الحكم المدنى إذا ثبت كذب اليمين بالحق المدنى وأن يطالب بالتعويضات 

بمقتضى حكم جنائى إال فى حالة ما إذا ثبت كذب اليمين بكشف أوراق أو ضبط مستندات كانت فى حيازة المتهم وحده أى 

ثبت بمقتضاها ادعاء من  فإثبات كذب اليمين التى ، أما فيما يتعلق بطرق الطعن فى الحكم . فى حيازة من أدى اليمين 

فله أن يطعن باالستئناف أو بطريق االلتماس عند  ، وجهها أوردها ميسور له مادامت المواعيد المقررة لم تنقض

والظاهر من عبارة المذكرة اإليضاحية أنه ال توجد إال حالة  . (  591 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " االقتضاء 

وتلك الحالة فى حالة  ، اليمين أن يطالب بتعويض وأن يطعن فى الوقت ذاته فى الحكم المدنىواحدة يستطيع فيها من وجه 

ولكن هذا يتعارض مع إطالق النص  . كشف أوراق أو ضبط مستندات كانت فى حيازة الخصم الذى أدى اليمين كذباً 

قارن فى هذه المسألة  -(  19 ص 977 فقرة 1وعدم تقييده بهذه الحالة وحدها ) انظر األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات 

.  2917فقرة  5وانظر بيدان وبرو  .  115 ص - 111 ص 259األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 
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 رد الخصم لليمين الحاسمة على خصمه - المطلب الثانى

 النصوص القانونية : - 292

. على  ن أن يردها على خصمهمن التقنين المدنى على ما يأتى : " ولمن وجهت إليه اليمي 529تنص الفقرة الثانية من المادة  

، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين  أنه ال يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة ال يشترك فيها الخصمان
 (1151 )

 " . 

 175/  115ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق للمادة 
 (1157 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى  فقرة أولى 221انون البينات السورى المادة ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى ق

 1فقرة  955، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  199، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادة  519المادة 
 (1155 )

 . 

 2911ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1199 )

 . 

 

 وز رد اليمين متى يج - 293

. فمن وجهت إليه اليمين  ، وذلك إذا لم يرد الحلف : ويتبين من النص المتقدم الذكر أن اليمين يجوز ردها من الخصم متى وجهت إليه

م تخييرى . ويترتب على أن االلتزام بالرد هو التزام بدلى ال التزا ، والتزاماً بدلياً بردها على خصمه يلتزم إذن التزاماً أصلياً بحلفها
 (

1192 )
،  ، ثم استحال عليه تنفيذ االلتزام األصلى وهو الحلف أنه إذا وجهت اليمين إلى خصم فأصبح ملتزماً بالحلف أصالً وبالرد بدالً  

وتعود  -الحلف والرد  –، بل يسقط االلتزامان معاً  ، فال يصار إلى االلتزام البدلى وهو رد اليمين بأن مات أو أفلس أو حجر عليه

لحالة بين من وجه اليمين وورثة من وجهت إليهم إلى ما كانت عليه قبل توجيه اليمين ا
 (1191 )

. ولو كان االلتزام بالرد التزاماً  

 ً ، والعتبرت اليمين مردودة على الخصم الذى  ، لوجب تنفيذ االلتزام التخييرى ، واستحال تنفيذ االلتزام األصلى وهو الحلف تخييريا

وجهها 
 (1199 )

 . 

                                                 
 (1151 )

من المشروع التمهيدى على الوجه الذى استقر به فى  957تاريخ النص : ورد هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة  

وأصبح رقم  ، وفى لجنة المراجعة أصبح النص مطابقاً لنص التقنين الجديد . التقنين المدنى الجديد بتحوير لفظى طفيف 

فمجلس الشيوخ ) مجموعة  ، 529فلجنة الشيوخ تحت رقم  ، ل النوابوأقره مج . فى المشروع النهائى  519المادة 

. (  557 ص - 551 ص 559 ص 9األعمال التحضيرية 
 

 (1157 )
يجوز لكل من األخصام أن يكلف اآلخر " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  175/  115كانت المادة  

وال فرق فى الحكم بين  . " يجوز للمطلوب منه اليمين أن يردها على الطالب  وفى هذه الحالة ، باليمين الحاسمة للنزاع

. النصين الجديد والقديم 
 

 (1155 )
فقرة أولى : يجوز لمن وجهت إليه اليمين أو يردها  221 التقنينات المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م 

بل يستقل بها شخص من  ، يمين على واقعة ال يشترك فيها الخصمانعلى أنه ال يجوز الرد إذا انصبت ال . على خصمه 

 . ) والحكم واحد فى القانون السورى والتقنين المصرى (  . وجهت له اليمين 

 . : مطابقة للنص المصرى  519 التقنين المدنى العراقى م

إذا كانت الواقعة المستحلف عليها ال تختص  : ال يجوز رد اليمين على الخصم 199 تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م

) والحكم واحد فى التقنين اللبنانى والتقنين المصرى  . بل هى شخصية محضة للفريق الذى طلبت منه اليمين  ، بالفريقين

 ) . 

. : مطابقة للنص المصرى  1فقرة  955 التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م
 

 (1199 )
بل  ، : ال يجوز رد اليمين إذا كانت الواقعة المستحلف عليها ال تتعلق بالخصمين معاً  2911 التقنين المدنى الفرنسى م 

 . كانت ال تتعلق إال بشخص من وجهت إليه اليمين 

Art  . 1362 : Le serment ne peut etre refere quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux 

parties, mais est purement personnel a celui auquel le serment avait ete defer  .
 

 (1192 )
( خطأ أن االلتزام  595 ص 9وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ) مجموعة األعمال التحضيرية  

. تخييرى 
 

 (1191 )
.  292 ص 199فقرة  21أوبرى ورو  

 

 (1199 )
 - 5هامش رقم  127 األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص - 519فقرة  1األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  

ويقال أيضاً فى تكييف هذا الوضع أن الطالب فى عرضه اليمين ال  - 291 ص 52 م 2515يناير سنة  5استئناف مختلط 

بل تنازل أيضاً عن مدعاه إذا حلف  ، ان يمكنه أن يدلى بهايعتبر أنه تنازل فحسب عن جميع أوجه اإلثبات األخرى التى ك
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 شروط رد اليمين  - 294

. فيشترط فى الرد إذن كمال  ، إذ رد اليمين كتوجيهها تصرف قانونى بإرادة منفردة : ويشترط فى رد اليمين ما يشترط فى توجيهها

، وصدور توكيل خاص إذا  ، والخلو من التواطؤ والصورية ، والخلو من عيوب اإلرادة من غلط وتدليس وإكراه أهلية التصرف

. ويصبح الرد غير قابل للرجوع فيه بمجرد قبول  . وقد سبق تفصيل ذلك عند الكالم فى توجيه اليمين خصم غيره فى الردفوض ال

 . ، وذلك كما فى توجيه اليمين الخصم الذى ردت عليه اليمين أن يحلف

ة قانونية محددة غير مخالفة ، فيجب إذن أن يكون فى واقع ويشترط أيضاً أن يكون الرد واقعاً على نفس اليمين التى وجهت

، فال  ، أن يكون الرد فى واقعة يشترك فيها الخصمان ، فوق ذلك . ويشترط للقانون أو النظام العام أو اآلداب وحاسمة فى الدعوى

إال . فإذا وهب رجل البنه منزالً واشترط عليه أن يتزوج فى خالل سنة و يجوز فى واقعة يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين

، فلي لالبن إال أن يحلف  ، ثم رفع دعوى على ابنه بالفسخ ووجه إليه اليمين الحاسمة على أنه تزوج فى خالل السنة فسخت الهبة

، ويطلب منه أن يحلف هو على أن االبن لم يتزوج  . وال يجوز له أن يرد اليمين على أبيه ، أو ينكل فيخسر اليمين فيكسب الدعوى

، فال يجوز رد اليمين فيها  ذلك ألن واقعة الزواج هذه واقعة ال يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها االبن وحده، و فى خالل السنة

على األب 
 (1195 )

، فال يجوز  . وقد قضت إحدى المحاكم بأنه إذا وجه الشفيع اليمين للمشترى فى خصوص مقدار ثمن المبيع 

، فال يمكنه التأكد من حقيقة مقداره  جنبى عن االتفاق الخاص بالثمن، ألن هذا أ للمشترى أن يرد اليمين على الشفيع
 (1199 )

 . 

 أثر رد اليمين  - 295

، ثم ال  ، ويصبح هذا هو الملتزم بالحلف . فينقلب الموقف ، أصبحت موجهة إلى من كان قد وجهها أول مرة : ومتى ردت اليمين

،  . فإن حلف كسب الدعوى درنا فى حلقة مفرغة وأجزنا الرد إلى ما ال نهاية، وإال ل يجوز له رد اليمين ثانية على من ردها عليه

                                                                                                                                                                    

وعاد حق  ، وعلى ذلك إذا مات المطلوب تحليفه قبل الحلف تخلف الشرط . وتنازله هذا معلق على شرط  . خصمه 

ت األخرى وما على طالب اليمين إال أن يقدم أدلة اإلثبا . أى تنظر الدعوى بالحالة التى هى عليها  ، طالب اليمين إليه

 -مكررة  1192فقرة  5بودرى وبارد  - 2919فقرة  5التى يكون قد تنازل عنها عند توجيهه اليمين ) بيدان وبرو 

. (  7 ص 1األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة جزء 
 

 (1195 )
وع التمهيدى فى هذه وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشر . هذا إال إذا حلف األب على مجرد عدم العلم بأن ابنه تزوج  

ويقضى المنطق بعدم  ، والواقع أن اليمين التى توجه من أحد الخصم تنصب على ادعاء الخصم اآلخر" المسألة ما يأتى : 

 ، فإذا لم يكن الخصمان مشتركين فى الواقعة . جواز االستحالف على صحة واقعة إال إذا كانت متعلقة بشخص الحالف 

ذلك أن اليمين  . فال يجوز لهذا األخير أن يرد هذه اليمين على خصمه  ، ت إليه اليمين فحسببل كانت يستقل بها من وجه

) مجموعة األعمال " لتعلقها بواقعة ليست خاصة بشخص من يطلب استحالفه  ، تكون غير جائزة القبول فى هذه الحالة

. (  559 ص 9التحضيرية 
 

 (1199 )
 .  555 ص 191رقم  5المحاماة  2515يناير سنة  21محكمة جرجا فى  

وابن  ، والمالكية والشافعية يوجبونه إذا نكل المدعى ، وفى الفقه اإلسالمى خالف فى جواز رد اليمين : الحنفية ال يجيزون الرد

وجاء  . (  115 ص - 119 اهيم صتيمية ال يجيز الرد إال فيما يقع تحت علم المدعى ) طرق القضاء لألستاذ أحمد إبر

فإن نكل عن اليمين بعد العرض عليه ثالثاً " ما يأتى :  ، فى الخالف ما بين الحنفية والشافعية فى هذه المسألة ، فى البدائع

وعند الشافعى رحمه هللا ال يقضى بالنكول ولكن يرد اليمين إلى المدعى فيحلف فيأخذ  ، فإن القاضى يقضى عليه عندنا

جعل  ، احتج الشافعى رحمه هللا بقول النبى عليه الصالة والسالم البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه .  حقه

والمعقول أنه يحتمل أنه  . فلو كان حجة المدعى لذكره  ، البينة حجة المدعى عليه ولم يذكر عليه الصالة والسالم النكول

ويحتمل أنه نكل مع كونه صادقاً فى اإلنكار تورعاً عن اليمين  ، اليمين الكاذبةنكل لكونه كاذباً فى اإلنكار فاحترز عن 

ألنه ترجح جنبه  ، كن يرد اليمين إلى المدعى ليحلف فيقضى له ، فال يكون حجة القضاء مع الشك واالحتمال ، الصادقة

فيقضى له كما لو  ، أنه ظهر صدق المدعى فى دعواه عند نكول المدعى عليه .  .  . ولنا  .  .  . الصدق فى دعواه بيمينه 

فزال  .  .  . وقد عارضه النكول  ، وداللة الوصف أن المانع من ظهور الصدق فى خبره إنكار المدعى عليه . أقام البينة 

ألن  ، قلنا هذا احتمال نادر ، لصادقةوقوله يحتمل أنه نكل تورعاً عن اليمين ا . فظهر صدقه فى دعواه  ، المانع للتعارض

ومثل هذا  ، فالظاهر أن اإلنسان ال يرضى بفوات حقه تحرزاً عن مباشرة أمر مشروع ، اليمين الصادقة مشروعة

ألنها خبر من  ، أال ترى أن البينة حجة القضاء باإلجماع وإن كانت محتملة فى الجملة . االحتمال ساقط االعتبار شرعاً 

لكن لما كان الظاهر هو النص أن الرد فى الفقه اإلسالمى ال يكون بناء على طلب من وجهت  ، عن الكذب ليس بمعصوم

أن يرد  –عند غير الحنفية  –فإن نكل وجب على القاضى  ، بل إن هذا ليس أمامه إال أن يحلف أو ينكل ، إليه اليمين

. اليمين على المدعى 
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، ما  ، فى حالة الرد . ويجرى فى كيفية الحلف وفيما يترتب من األثر على الحلف والنكول وإن لم يحلف عدنا كال وخسر دعواه

 . يجرى فى حالة توجيه اليمين

، كان  . فإذا عدلت اليمين المردودة على أن كل هذا مشروط بأن يكون الرد واقعاً على نفس اليمين التى وجهت أوالً كما قدمنا

. مثل ذلك أن يوجه المدعى اليمين إلى المدعى عليه على أنه ليس فى ذمته الدين المدعى  الرد توجيهاً ليمين جديدة يجوز ردها ثانية

، يطلب منه  ، وبدالً من أن يطلب من المدعى أن يحلف هو على أن الدين فى ذمة المدعى عليه ليه اليمين معدالً ، فيرد المدعى ع به

. فإن رد المدعى عليه اليمين معدلة على هذا  الحلف على أنه لم تقع مقاصة بين الدين والمدعى به وحق يقابله فى ذمة المدعى

. ولما كان هو المطالب بتقديم الدليل على  ابتداء فى ذمته ولكنه انقضى بعد ذلك بالمقاصة، يكون قد اعترف بأن الدين قد قام  النحو

. ويجوز عندئذ للمدعى  ، فهو يوجه يميناً أخرى جديدة إلى المدعى في خصوص وقوعها ، وال دليل عنده على ذلك وقوع المقاصة

به المقاصة أن يرد اليمين الجديدة على المدعى عليه ليحلف أن له حقاً تقع 
 (1191 )

  . 

 النكول عن اليمين الحاسمة  -المطلب الثالث 

 النصوص القانونية – 296

 من التقنين المدني على ما يأتي :  525: تنص المادة  

، خسر دعواه  ، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها " كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه 
 (

1191 )
 "  . 

 .  ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابقوال 

، وفي التقنين المدني العراقي  225ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في قانون البينات السوري المادة 

 599، وفي التقنين المدني الليبي المادة  191، وفي تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبناني المادة  579المادة 
 (1197 )

  . 

 2912ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1195 )

 . 

 ممن يقع النكول - 297

، فال يردها على خصمه وال يحلف  : ويتبين من نص التقنين المدنى المصرى أن النكول إما أن يقع ممن وجهت إليه اليمين ابتداء 

 . ، فإذا لم يحلفها اعتبر ناكالً  ، وقد رأينا أنه ال يستطيع ردها وإما أن يقع ممن ردت عليه اليمين.  فيعتبر ناكال

 كيف يقع النكول - 298

 217و  211. وقد نظمه تقنين المرافعات فى المادتين  . فالنكول إذن موقف سلبى : ويقع النكول بعدم الحلف حين يجب الحلف 
 (

1119 )
 . ، أو صدر وهو غائب الحكم بالتحليف قد صدر فى حضور الخصم المكلف بالحلف . فميز بين ما إذا كان 

                                                 

  .  155ص  – 159الموجز للمؤلف ص   (1191)

من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر به في التقنين المدني  991تاريخ النص : ورد هذا النصف في المادة   (1191)

فلجنة مجلس الشيوخ  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي  511وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم المادة  . الجديد 

  . (  595ص  – 597ص  9مجموعة األعمال التحضيرية فمجلس الشيوخ )  ، 525تحت رقم 

  . : مطابقة لنص التقنين المصري  225التقنينات المدنية العربية األخرى : قانون البيانات السوري م   (1197)

  . وهي مطابقة في الحكم  ، : تكاد تكون مطابقة لنص التقنين المصري 579التقنين المدني العراقي م 

أو ردت عليه اليمين وتمنع  ، : من كلف حلف اليمين وتمنع عنها أو عن ردها على خصمه 191كمات المدنية اللبناني م تقنين أصول المحا

  . ) والحكم واحد في التقنينين اللبناني والمصري (  . كان خاسراً في طلبه أو في دفعه  ، عنها

  . تقنين المصري : مطابقة لنص ال 599التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 
 (1195 )

ومن ردت  ، : من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يرضى بدرها على خصمه 2912 التقنين المدنى الفرنسى م 

 . خسر دعواه أو دفعه  ، عليه اليمين فنكل عنها

Art  . 1361 : Celui auquel le serment est defere, qui le refuse ou ne conset pas a le refere a son 

afversaire, ou l'adversaire a qui il a ete refere et qui le refuse, doit succomber dans sa demande 

ou dans son exception  .
 

 (1119 )
وجب عليه إن كان  ، من وجهت إليه اليمين ال فى جوازها وال فى تعلقها بالدعوى مرافعات : إذا لم ينازع 211المادة  

ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا  . وإال اعتبر ناكالً  ، حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه
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سواء أكان قد نازع فى جواز اليمين أو فى تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته أم لم ينازع  –فإن صدر الحكم وهو حاضر 

، فإن سكت  حلفها فوراً أو يردها على خصمه، ويجب على الخصم أن ي فإن صيغة اليمين تكون مبينة فى منطوق الحكم -فى ذلك 

، ويعتبر نطقها بالحكم إعالناً للخصوم  . ويجوز مع ذلك أن تعين المحكمة فى حكمها يوماً معيناً للحلف عن الحلف والرد اعتبر ناكالً 

ويراعى فى تجديد جلسة  . على شرط أن يكون ثابتاً بمحضر الجلسة أو الحكم أن المكلف باليمن حاضر شخصياً وقت النطق بالحكم

، ما لم يقبل المكلف بالحلف ميعاداً أقصر ويكون قبوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة  الحلف ميعاد التكليف بالحضور
 (1112 )

. وحضور  

، إذا كان هذا الوكيل ممن يصح إعالن األصيل فى مواجهته  الوكيل يغنى عن حضور المكلف باليمين
 (1111 )

 . 

، وجب تكليفه بالحضور على يد محضر لحلف اليمين بالصيغة التى  لتحليف فى غيبة المكلف بالحلفوإن كان صدر الحكم با

، تنظر  . وإن تغيب ، اعتبر ناكالً  . فإن حضر وامتنع عن الحلف والرد دون أن ينازع أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته

، وإال اعتبرت غيابة دون عذر  أن تحدد جلسة أخرى لحلف اليمين ، فإن اعتبرته عذراً شرعياً جاز لها المحكمة فى سبب غيابه

شرعى نكوالً 
 (1119 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ها بالصيغة التى أقرتها المحكمة وفى فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر بالحضور لحلف . رأت لذلك وجهاً 

 . اعتبر ناكالً كذلك  ، أو تخلف بغير عذر ، فإن حضر وامتنع دون أن ينازع ، اليوم الذى حددته

ورفضت المحكمة منازعته وحكمت  ، مرافعات : إذا نازع من وجه إليه اليمين فى جوازها أو فى تعقها بالدعوى 217المادة 

ويتبع ما نص  ، ويعلن هذا المطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ، بينت فى منطوق حكمها صدق اليمين ، بتحليفه

. عليه فى المادة السابقة 
 

 (1112 )
" جديد ( تنص على أن  211مرافعات )  219بأن المادة  -فى عهد تقنين المرافعات السابق  -وقد قضت محكمة النقض  

مع مراعاة األصول والمواعيد  ، ويكلفه بالحضور ألدائه ، يعلن حكم اليمين لخصمهمن يطلب التعجيل من األخصام 

التى قبلها )  215وفى مجيئ المادة بهذا ما يدل على أن أصل مراد الشارع بالمادة  . " المقررة للطلب أمام المحكمة 

ذلك مع بيان صيغة السؤال المراد جديد ( هو أن المحكمة إذ حكمت بتحليف اليمين فهى تقتصر على مجرد الحكم ب 217

إما  . ثم تترك لمن يهمه من األخصام أن يسعى فى تنفيذ هاذ الحكم بإعالنه لخصمه وتحديد الجلسة لذلك  ، التحليف عليه

أو أن تعتبر نطقها بالحكم إعالناً للخصوم بالجلسة التى  ، أن تحدد المحكمة من تلقاء نفسها ميعاداً لحلف اليمين أمامها

فهذا خارج عما هو مفهوم من مجموع المادتين ومن نظام اإلجراءات التى يريد الشارع بحسب األصل  ، تحددها للحلف

تلقاء نفسها على أن ذلك ليس معناه أن المحكمة ممنوعة من أن تحدد من  . ابتاعه فى مسألة اليمين وفى تنفيذ هذا الحكم 

وبحيث يمكنها عند عدم حضور من عليه اليمين فى  ، أو أن تعتبر النطق بحكمها إعالناً للخصوم ، جلسة لحلف اليمين

ولكن على شرط أن تكون بعيدة بعداً يمسح  ، بل إن لها أن تحدد جلسة للحلف ، كال . الميعاد المحدد أن تعتبره ناكالً 

وأن تتأكد  ، مته األصلى مع مراعاة مواعيد التكليف بالحضور ومواعيد المسافةبإعالن حكمها للخصم فى محل إقا

كما لها عند تحديد الجلسة أن  ، المحكمة فى اليوم المحدد للحلف أن اإلعالن قد حصل صحيحاً وروعيت فيه تلك المواعيد

بالحكم أن المكلف باليمين حاضر  وذلك فى صورة ما إذا كان ثباتاً بمحضر الجلسة أو ، تعتبر حكمها إعالناً للخصوم

شخصياً وقت النطق به وفى هذه الحالة تكون الجلسة التى تحددها وتعلنها إليه فى حكمها مستوفية لميعاد التكليف 

وإذن فإذا كانت  . ويكون قوله هذا مدوناً بمحضر الجلسة  ، ما لم يقبل المكلف الحلف فى ميعاد أقصر ، بالحضور

ثم هى من جهة أخرى  ، وحددت لذلك جلسة لميعاد أقصر من الميعاد القانونى المعتاد ، لتحليفالمحكمة قد حكمت با

ولم يثبت بمحضر الجلسة وال بالحكم أن المكلف باليمين كان حاضراً وال أنه قبل  ، اعتبرت النطق بالحكم إعالناً للخصوم

طاعن ممتنع عن اليمين وناكل عنه لمجرد عدم فقضاؤها بعد فى موضوع الدعوى على اعتبار أن ال ، تقصير الميعاد

فبراير سنة  17ويتعين نقضه ) نقض مدنى  ، حضوره فى اليوم التالى هو قضاء مؤسس على إجراء مخالف للقانون

 . (  111 ص 199رقم  2مجموعة عمر  2599

) انتداب قاض  112 ص 29 م 2757أبريل سنة  11 - 151 ص 29 م 2757أبريل سنة  29انظر أيضاً : استئناف مختلط 

وللقاضى المنتدب سلطات المحكمة المنتدبة فى كل ما يتعلق بتحليف  ، التحليف اليمين ال يكون إال عند وجود عذر دائم

 27 م 2591فبراير سنة  12 -) تحليف الوصية على واقعة شخصية (  7 ص 1 م 2775نوفمبر سنة  29 -اليمين ( 

) طلب تعديل صيغة اليمين ال يعتبر نوكالً  251 ص 97 م 2511يناير سنة  11 -) إعالن صيغة اليمين (  219 ص

 ) .
 

 (1111 )
.  919فقرة  1األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  

 

 (1119 )
وأن يبدى فى المعارضة العذر الشرعى الذى منعه  ، جاز له أن يعارض فيه ، فإذا صدر على الخصم حكم غيابى بالنكول 

. وحلف المعارض  ، ألغت الحكم المعارض فيه ، المحكمة العذرفإن قبلت  . من الحضور 
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 أثر النكول  - 299

، لم يجز له بعد ذلك  . فإذا نكل الخصم على الوجه المتقدم ذكره ، وتكييفه هو تكييف اإلقرار ، كما قدمنا : والنكول يكون بمثابة إقرار

، كسب من وجه  . فإن كان من نكل هو من وجهت إليه اليمين ، بل يحكم عليه عقب نكوله أن يطلب السماح له بالحلف من جديد

، فالدعوى التى يحلف عليها يكسبها  ، خسر دعواه . وإن كانت اليمين قد ردت على الخصم الذى وجهها ونكل هذا اليمين دعواه

، ويخسرها برد اليمين عليه ونكوله  المدعى بنكول خصمه
 (1115 )

 . 

الحكم على من نكل مانعاً للمحكوم عليه بعد ذلك أن يثبت صحة الواقعة التى نكل فيها عن الحلف  ويكون
 (1119 )

و 
 (1111 )

 . 

  

 حجية اليمين الحاسمة - المطلب الرابع

 حجية اليمين الحاسمة من حيث الحلف  - 311

 . حلف أو عند النكول، سواء فى ذلك عند ال ، كما قدمنا ، حجيتها قاصر ، كاإلقرار : اليمين الحاسمة

، كان أثر هذا االحتكام قاصراً عليه هو وورثته بصفتهم  ، فمن وجه اليمين واحتكم بذلك إلى ذمة خصمنه أما من حيث الحلف

 . خلفاً عاماً له

و وجه أحد . فل . فال يتعدى إلى الشريك أو الورثة فيا بينهم أو المدين المتضامن وال يتعدى هذا األثر إلى غير الخصم وورثته

، كانت اليمين حجة على الشريك الذى وجه اليمين دون  ، وحلف هذا الشركاء فى الشيوع اليمين إلى مدعى استحقاق الملك الشائع

، كانت اليمين حجة على الوارث الذى وجه اليمين دون غيره  . ولو وجه أحد الورثة اليمين إلى دائن التركة وحلف غيره من الشركاء

                                                 
 (1115 )

. (  595 ص - 597 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ) مجموعة األعمال التحضيرية  
 

 (1119 )
وقد ينكل الخصم فى بعض الوقائع المطلوب تحليفه عليها  - 912 ص 91 م 2519مايو سنة  25استئناف مختلط  

مايو سنة  11وما حلف عليه ينحسم النزاع فيه ) استئناف مختلط  ، فما نكل عنه يكون قد اعترف به ، بعض ويحلف على

ويعتبر نكوالً تأخير الخصم المكلف بالحلف أداء اليمين من يوم إلى يوم بتأجيالت متعاقبة  -(  111 ص 25 م 2591

 52 م 2515يونيه سنة  5ثم يأتى بعد ثمانى سنوات يعرض أن يؤدى اليمين ) استئناف مختلط  ، حتى تشطب الدعوى

مع عدم المعارضة فى تعلق  ، والخصم الذى امتنع فى محكمة أول درجة عن حلف اليمين الحاسمة للنزاع . (  599 ص

ال يقبل منه فى  ، يردها على خصمهولم  ، وال فى جواز قبولها ، الواقعة المقصود االستحالف عليها بأصل الدعوى

 . (  51رقم  5المجموعة الرسمية  2599فبراير سنة  5محكمة االستئناف العدول عن ذلك االمتناع ) قنا استئنافى 

مثل ذلك أن  . ولكنه يضيف إلى هذا النكول واقعة من شأنها أن تعطل من أثر هذا النكول  ، هذا وقد ينكل الخصم عن الحلف

ولكنه يضيف أن  . فينكل من وجهت إليه اليمين  ، يوجه الخصم إلى خصمه اليمين أنه ما اقترض منه المبلغ المدعى به

إذ أضيفت إليه  ، ولكنه إقرار مركب ، فهنا يعتبر النكول إقراراً بواقعة القرض . دين القرض هذا قد انقضى بالتجديد 

وهو هنا إقرار  ، ويكون حكم النكول فى هذه الحالة هو حكم اإلقرار المركب . جديد واقعة أخرى الصقة هى واقعة الت

ويترتب على ذلك أن الخصم الذى وجه اليمين إما أن  . غير قابل للتجزئة كما رأينا فيما قدمناه عن عدم تجزئة اإلقرار 

 ، عندئذ يقع عبء إثبات وقوع التجديد فعلى خصمه ، يطرح النكول بشقيه ويقوم بإثبات القرض بطريق آخر غير اليمين

وإما أن يستبقى الشق األولى من النكول وهو اإلقرار بالقرض على أن يثبت هو عدم وقوع التجديد ) انظر فى هذه 

. (  515 ص 2911فقرة  5المسألة بيدان وبرو 
 

 (1111 )
لهما " جاء فى تكملة فتح القدير :  . وعند الصاحبين النكول إقرار  –أى تركاً للمنازعة  –اعتبر أوب حنيفة النكول بذالً  

إذ لوال ذلك ألقدم  .  .  . ألنه يدل على كونه كاذباً فى اإلنكار  ، أن النكول إقرار –أى ألبى يوسف ومحمد رحمهما هللا  –

ودفع  ،  تعالى على لسانه تعظيماً لهوفيها تحصيل الثواب بإجراء اسم هللا ، على اليين إقامة للواجب ودفعاً للضر عن نفسه

كذا فى العناية  ، فلوال هو كاذب فى يمينه لما ترك هذه الفوائد الثالث . وإبقاء ماله على ملكه  ، تهمة الكذب عن نفسه

 .  .  . اإلقرار يعنى أنه قائم مقام  ، أى خلفاً عن اإلقرار ، بفتح الدال ، إقراراً أو بدالً عنه –أى النكول  –فكان  . وغيرها 

وأما  .  .  . ال الهبة والتملك  ، وتفسير البذل عنده ترك المنازعة واإلعراض عنها . بذل  –أى النكول  –وألبى حنيفة أنه 

ولو جعلناه بذالً  ، لو حملناه على اإلقرار لكذبناه فى إنكاره السابق .  .  . العلة المرجحة لكونه بذالً على كونه إقراراً 

وقيل عليه إن الحكم واجب  .  .  . صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب  ، فكان هذا أولى ، لقطعنا الخصومة بال تكذيب

وأجيب عنه بأن الحكم ال يجب بالبذل  . فلم يكن النكول بذالً  ، والبذل ال يجب به الحكم عليه ، على الحاكم بالنكول

) تكملة  . " للمنازعة له قطعاً بل هو موجب  ، بهبذالً بحكم الشرع كالنكول فال نسلم أنه ال يجب وأما ما كان  ، الصريح

. (  219 ص - 219 ص 1فتح القدير 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، كانت اليمين حجة على المدين الذى وجه اليمين دون غيره  ولو وجه أحد المدينين المتضامين اليمين إلى الدائن وحلف.  من الورثة

 . مدنى( 1فقرة  159من المدينين ) م 

، وال  ، كانت اليمين حجة على من وجهها ، فوجه المدعى عليه اليمين إلى المدعى فحلف وإذا ادعى شخص ديناً على آخر

، ثم وجه اليمين  ، وباع أحدهما هذا العقار . وإذا تنازع شخصان على عقار جة على دائنيه إذا طعنوا فى اليمين بالتطواطؤتكون ح

، كانت اليمين حجة  . أما إذا كان حلف اليمين قبل البيع ، كانت اليمن حجة على من وجهها دون المشترى منه للمتنازع معه فحلف

على المشترى 
 (1111 )

 . 

 حجية اليمين الحاسمة من حيث النكول  - 311

، كان نكوله حجة  . فمن نكل من الشركاء فى الشيوع : وأما من حيث النكول فحجية اليمين قاصرة قصورها من حيث الحلف

كان ،  . ومن نكل من المدينين المتضامنين ، كان نكوله حجة عليه دون سائر الورثة . ومن نكل من الورثة عليه دون سائر الشركاء

 . مدنى ( 1فقرة  159نكوله حجة عليه دون سائر المدينين ) م 

 تعارض قصور حجية اليمين مع قواعد أخرى : - 312

. من ذلك أثر  ، فتتعدى عند ذلك حجية اليمين ولكن قد تتعارض القاعدة التى تقضى بقصور حجية اليمين مع قواعد أخرى 

مدنى بأنه " إذا اقتصر  159. وقد قضت الفقرة الثالثة من المادة  تضامنين يفيد الباقينالقاعدة التى تقضى بأن عمل احد المدينين الم

. فهنا تعدت حجية اليمين  ، فإن المدينين اآلخرين يستفيدون من ذلك " الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامين فحلف

إلى سائر المدينين المتضامنين 
 (1117 )

. فاليمين التى توجه إلى  التى تقضى بارتباط التزام الكفيل بالتزام األصيل. ومن ذلك القاعدة  

، وكذلك اليمين التى توجه إلى الكفيل فى أصل الدين ال فى الكفالة فيحلفها تبرئ ذمة  المدين األصلى فيحلفها تبرئ ذمة الكفيل

األصيل 
 (1115 )

 . 

                                                 
 (1111 )

ويستطيع الخصم أن يوجه اليمين إلى خصمه حتى لو انتقل  - 59 ص - 55 ص 1األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة  

وإذا نكل  ، وبذلك يتيسر توجيه اليمين فى واقعة شخصية لمن توجه إليه ، األخير إلى خلف لهالحق المدعى به من هذا 

 5لم يسر النكول فى حق الخلف ) أنسيكوبيدى داللوز فى القانون المدنى  ، وكان نكوله بعد انتقال الحق إلى الخلف ، هذا

Preuve  2219فقرة  ) .
 

 (1117 )
 وز ألحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عمالً من شأنه اإلضرار بالدائنين اآلخرين ) مأما القاعدة التى تقضى بأنه ال يج 

مدنى ( فتتمشى مع قصور حجية اليمين وال تعطلها فيما إذا وجه أحد الدائنين المتضامنين اليمين إلى المدين  1فقرة  171

وبذلك تكون حجية اليمين  . ليمين دون غيره من الدائنين فإن ذمة المدين ال تبرأ إال بالنسبة إلى الدائن الذى وجه ا ، فحلفها

. قاصرة على هذا الدائن وحده 
 

 (1115 )
اليمين ال تكون إال حجة " على ما يأتى :  ، تطبيقاً لهذه القواعد ، من التقنين المدنى الفرنسى 2919وقد نص ت المادة  

لم تبرئ  ، ومع ذلك إذا وجه أحد الدائنين المتضامنين اليمين إلى المدين . هو وورثته وخلفائه  ، لمن وجهها أو حجة عليه

واليمين  . واليمين الموجهة إلى المدين األصلى تبرئ ذمة الكفيل  . اليمين ذمة المدين إال بمقدار حصة هذا الدائن 

وفى الحالتين  . تفيد المدين األصلى واليمين الموجهة إلى الكفيل  . الموجهة إلى أحد المدينين المتضامنين تفيد الباقين 

األخيرتين ال تفيد اليمين الموجهة إلى المدين المتضامن أو إلى الكفيل سائر المدينين المتضامنين أو المدين األصلى إال إذا 

تعلق فيما ي 727فقرة  1) قارن كوالن وكابيتان ومورانديير " انصبت على أصل الدين ال على واقعة التضامن أو الكفالة 

أن حلف اليمين ال " من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى على  191ونصت المادة  . باليمين الموجهة إلى الكفيل ( 

 . " يصلح حجة إال تجاه طالب التحليف وورثته وخلفائه فى الحقوق إما لهم وإما عليهم 

 : 2919وهذا هو األصل الفرنسى لنص المادة 

Le serment fait ne forme prevue qu'ua profit de celui qui l'a defere ou contre lui, et au profit de ses 

heritiers et ayants cause ou contre eux  . Neanmoisd le serment degree par l'un des creanciers 

solidaires au debiteur ne libre celui - ce que pour la part de ce creancier  . Le serment defere au 

debiteur principal libere egalement les cautions  . Celui defere a l'un des debiteur solidaires 

progite aux codebiteurs  . Et celui defere a la caution profite au debiteur principal  . Dans ces 

deux derniers cas  . Le serment du codebiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres 

codebiteurs ou au debiteur principal que lorsqu'il a ete defere sur la dette, et non sur le fait de la 

solidarite ou du cautionnement  .
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 تممة ما هى اليمين الم - 313

، عندنا يرى أن هذا الخصم قدم دليالً غير كاف  : اليمين المتممة هى يمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ألى من الخصمين

دوراً إيجابياً فى اإلثبات  –على خالف العادة  –. وقد جعل القانون للقاضى هذا  ، ليتمم الدليل باليمين على دعواه
 (1119 )

،  . فأباح له 

، فيوجه إليه يميناً يتمم بها أدلته  ، أن يختار منهما من يرجح عنده صدق قوله أى من الخصمين دليالً كافياً على ما يدعيه إذا لم يقدم

 . ( serment suppletif, suppletoire. ومن ثم سميت اليمين باليمين المتممة )  غير الكافية

، فى أن اليمين األولى يوجهها القاضى ال  رياً عن اليمين الحاسمةونذكر منذ البداية أن اليمين المتممة تختلف اختالفاً جوه

، وال يتحتم عليه أن يأخذ بما تؤدى إليه من حلف أو نكول فقد يرفض طلب  ، وال يوجهها إذا كانت الدعوى خالية من أى دليل الخصم

، فاليمين المتممة إنما توجه الستكمال أدلة  ة. ثم إن مهمة اليمين المتممة غير مهمة اليمين الحاسم من حلفه ويجيب طلب من نكل

، أما اليمين الحاسمة فتقوم وحدها دليالً يستبعد أى دليل آخر  ناقصة
 (1112 )

. وسنوعد إلى هذه الفروق بعد أن نفصل أحكام اليمين  

 . المتممة

 تكييف اليمين المتممة - 314

. فقد رأينا فيما قدمناه أن توجيه اليمين الحاسمة من الخصم إلى  مة: وهناك فرق جوهرى آخر بين اليمين المتممة واليمين الحاس 

، يلجأ إليها القاضى  . أما توجيه اليمين المتممة من القاضى فهو ليس إال واقعة مادية خصمه هو تصرف قانونى بإرادة منفردة

، وال تنطوى على  لمحدودة وذات األثر التكميلى. فتتمحض اليمين المتممة إذن طريقاً من طرق اإلثبات ذات القوى ا الستكمال األدلة

 . أى تصرف قانونى

                                                 
 (1119 )

 ، التقنين المدنى الفرنسى عدم االحتفاظ باليمين المتممةويذهب الفقيهان أوبرى ورو إلى أنه كان األولى بواضعى  

فإن فيها عيباً  . قد يكون من الخطأ أن واضعى التقنين المدنى استبقوا اليمين المتممة " ويقوالن فى هذا الصدد ما يأتى : 

وى من منطقة القانون البت فى الدع ، وبإرادته وحده ، إذ هى تجعل للقاضى سلطة فى أن ينقل من تلقاء نفسه ، خطيراً 

 . (  2هامش رقم  111فقرة  21) أوبرى ورو  . " (  conscienceإلى منطقة الضمير ) 

نص التقنين " ما يأتى :  ، فى صدد الدفاع عن استبقاء اليمين المتممة ، وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى

(  2511 ( والتقنين الهولندى ) م 2915 فى ذلك التقنين اإليطالى ) موتبعه  ، ( على اليمين المتممة 2911 الفرنسى ) م

ثم أبقى واضعو المشروع الفرنسى واإليطالى )  . (  1999 ( والتقنين البرتغالى ) م 177/  119 والتقنين المصرى ) م

اليمين المتممة ألن المروءة وقد أشار بعض الفقهاء بوجوب حذف  -( على هذه اليمين رغم ما وجه إليها من نقد  925 م

وهى إذا انتفت لم يستشعر الخصم حرجاً من  ، فال حاجة لليمين لصد الخصم عن المطالبة بغير المستحق ، متى توافرت

ألن من يخفق فى إثبات دعواه يبوء  ، ثم إن القاضى ال يحتاج إلى اليمين لتمكين االطمئنان من نفسه . الحنث فيها 

بيد أن هذا  –ألنه ينزل فى ذلك على حكم القانون  ، شعر القاضى حرجاً فى القضاء لخصمه عليهوال يست ، بالخسارة

 ، ألن اليمين طريق اضطرارية . النظر يغفل خصائص اليمين بوصفها طريقاً لإلثبات وطبيعة هذه اليمين والغاية منها 

أى حيث ال يكون الطلب أو الدفع  ، قررها القانونفمن يقول أن يمكن القاضى من االلتجاء إليها فى ظل الضمانات التى ي

فهى والحال  ، ويراعى أن اليمين نظام تقتضيه العدالة . مجرداً من كل دليل وحيث يكون هذا الدليل غير كاف فى ذاته 

من فضال عن أن القانون يترك للقاضى حرية التقدير بشأن ضرورة توجيهها وتعيين  ، هذه عامل يعين على سير العدالة

وغنى عن البيان أن هذا التقدير ينبغى أن ينط بوجه خاص بما يتوافر فى الخصم من بواعث  . توجه إليه من الخصوم 

ولهذا لم ير وجه للتنويه بعدم جواز توجيه اليمين المتممة إذا كان من توجه إليه غير أهل ألى ثقة كما يفهم ذلك من  ، الثقة

ويالحظ أن اليمين شرعت لعالج مساوئ نظام تقييد الدليل ونظام  . ين البرتغالى من التقن 9فقرة  1999عبارة المادة 

هذا ويالحظ من الناحية العملية أن  . فيجب والحال هذه أن تؤدى وظيفتها كاملة  ، حيدة القاضى إزاء دعاوى الخصوم

ر جدوى هذه اليمين تقديراً يعتد فيه بعد تقدي ، القاضى ال يلجأ إلى اليمين المتممة إال فى كثير من الحيطة واالعتدال

) مجموعة األعمال  . " إزاء كل أولئك رؤى اإلبقاء على اليمين المتممة فى نصوص المشروع  . بشخصية الخصم 

 . (  512 ص - 519 ص 9التحضيرية 

ولعل خير دفاع عن اليمين المتممة هى أنها وسيلة للتخفف من حدة التنظيم القانونى لإلثبات فهى توسع أمام القاضى بمرونتها ما 

. ضاق بسبب جمود هذا التنظيم 
 

 (1112 )
.  592 ص 111فقرة  21أوبرى ورو  - 927 ص 51 م 2599فبراير سنة  19استئناف مختلط  
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. ونعقب  ، فى توجيه اليمين وفى اآلثار التى تترتب على توجيهها ، كما فعلنا فى اليمين الحاسمة ونتكلم فى اليمين المتممة

 . تقويمذلك بالكالم فى صور خاصة لليمين المتممة : يمين االستيثاق ويمين االستظهار ويمين ال

 توجيه اليمين المتممة - 1

 النصوص القانونية  - 315

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 529: تنص المادة 

للقاضى أن يوجه اليمين من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة  - 2"  

 . ما يحكم به "

، وأال تكون الدعوى خالية من أى دليل  ليمين أال يكون فى الدعوى دليل كاملويشترط فى توجيه هذه ا - 1"  
 (1111 )

 " . 

 177/  119ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (1119 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  212ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

 595، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  197و  191، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادتين  571
 (1115 )

 . 

 2911و  2911لفرنسى المادتين ويقابل فى التقنين المدنى ا
 (1119 )

 . 

 ً ( متى  9( لمن توجه )  1( من يوجه اليمين المتممة )  2، السائل اآلتية : )  ، كما بحثنا فى اليمين الحاسمة ونبحث هنا أيضا

 . ( جواز الرجوع فيها 9( موضوعها )  5توجه ) 

                                                 
 (1111 )

وأقرته لجنة المراجعة تحت  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق  999النص فى المادة  تاريخ النص : ورد هذا 

 ، 529فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم المادة  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى  517رقم المادة 

. (  519 ص - 511 وص 519 ص 9فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (1119 )
إذا تبين أن األوراق المقدمة لإلثبات " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  177/  119وكانت المادة  

ونص  . " أو يكلف المدين بها إلثبات براءة ذمته من الدين  ، فللقاضى أن يكلف الدائن باليمين لتأييد دينه ، غير كافية له

فقد تكون  . وجود أوراق لإلثبات غير كافية  ، لتوجيه اليمين المتممة ، التقنين المدنى الجديد أدق من حيث إنه ال يشترط

تستكمل  -ال أوراقاً  -فيكفى فى هذه الحالة أن يقدم الخصم بينه أو قرائن  ، الدعوى تجارية أو ال تزيد على نصاب البينة

. رغماً عن الخالف فى النص  ، فالحكم واحد فى التقنين الجديد والقديم ، ومهما يكن من أمر . بعد ذلك باليمين المتممة 
 

 (1115 )
: مطابقة تقريباً لنص التقنين المصرى ومتفقة معه فى  212 التقنينات المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م 

 . الحكم 

 . التقنين المصرى  : مطابقة لنص 571 التقنين المدنى العراقى م

إما لجعل الحكم موقوفاً  ، : يحق للقاضى أن يكلف أحد الفريقين حلف اليمين 191 تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م

: ال يجوز للقاضى أن يطلب من تلقاء نفسه تحليف اليمين على الطب  197 م -وإما لتعيين المبلغ الذى سيحكم به  ، عليها

)  . وال على الدفع الذى يقابله إال إذا توافر الشرطان اآلتيان : ) أوالً ( يجب إال يكون الطلب أو الدفع ثابتين كل الثبوت 

ين يجب على القاضى أن يكتفى بقبول الطلب أو وفيما عدا هاتين الحالت . ثانياً ( يجب أال يكونا مجردين تماماً عن اإلثبات 

. ) والحكم واحد فى التقنين اللبنانى والمصرى (  . برده 
 

 (1119 )
إما ليجعل الحكم فى القضية  ، : يجوز للقاضى أن يوجه اليمين ألى من الخصمين 2911 التقنين المدنى الفرنسى م 

سواء فى  ، : ال يجوز للقاضى أن يوجه اليمين من تلقاء نفسه 2911 م –وإما ليعين المبلغ الذى يحكم به  ، موقوفاً عليها

 . إال بالشرطين اآلتيين : ) أوالً ( يجب أال يكون هناك دليل كامل على الدعوى أو الدفع  ، الدعوى أو فى الدفع المقابل لها

القاضى أن يكتفى بقبول الدعوى أو وفيما عدا هاتين الحالتين يجب على  –) ثانياً ( يجب أال يكونا خاليين من أى دليل 

 . برفضها 

Art  . 1366  . Le juge peut deferer a l'une des parties le serment, ou pour en faire dependre la decision 

de la cause, ou seulement pour determiner le montant de la condemnation  . Art  . 1367  . Le 

juge ne peut deferer d'office le serment, soit sur la demande soit sur l'exception qui y est 

oppose, que sous les, deux conditions suivantes : il faut, 1 - Que la demande ou l'exception ne 

soit pas p;einement justifiee; 2 - Qu'elle ne soit pas totalement denuee de preuves  . Hors ces 

deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejecter purement et simplement la demande  .
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 من يوجه اليمين المتممة  - 316

، فلو طلبها خصم فللقاضى أن يقدر هذا  . وال يتقيد القاضى فى ذلك بطلب الخصوم ، ال الخصم ه: يوجهها القاضى من تلقاء نفس

، حتى لو لم يطلب الخصم توجيهها  ، كما قدمنا . وله أن يوجهها ، فيوجهها أو ال يوجهها الطلب
 (1111 )

 . 

 لمن توجه اليمين المتممة  - 317

قدم أدلة على  –المدعى أو المدعى عليه  -فإن رأى القاضى أن أحد الخصمين  . : وتوجه ألى من الخصمين بحسب تقدير القاضى

ادعائه فى الدعوى أو فى الدفع 
 (1111 )

، ورأى إلى جانب ذلك أن هذا  أرجح من أدلة الخصم اآلخر وإن كانت فى ذاتها غير كافية 

. وإن  ، اليمين المتممة ليستكمل أدلته بها دون الخصم اآلخر،  ، وجه إليه هو الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة فيه واالطمئنان إليه

، ألن األصل براءة  ، فالظاهر أنه يوجه اليمين المتممة إلى المطلوب من الخصمين ال الطالب رأى الخصمين متكافئين فى كل ما تقدم

الذمة 
 (1117 )

، دون أن يتقيد بقاعدة  لى أى من الخصمين. على أن القاضى فى كل هذا إنما يسير بحسب اقتناعه وبمقدار ما يطمئن إ 

، فمن من الخصمين رآه أجدر بالثقة حلفه اليمين  معينة
 (1115 )

 . 

، ألن اليمين المتممة ليست تصرفاً  . بل تكفى فيه أهلية التقاضى وال تشترط أهلية خاصة فى الخصم الذى توجه إليه اليمين

 . . وسنرى أنه ال يصح التوكيل فى حلف اليمين المتممة بات كما قدمنا، بل هى وسيلة من وسائل التحقيق واإلث قانونياً 

، بل  . فال توجه إلى الدائن الذى يرفع الدعوى باسم مدينه وال يجوز توجيه اليمين المتممة إلى غير خصم أصلى فى الدعوى

توجه إلى هذا المدين بعد إدخاله فى الدعوى 
 (1179 )

 . 

 متى توجه اليمين المتممة  - 318

. ويجوز توجيهها بعد إقفال باب  ، إلى أن يصدر حكم نهائى حائز لقوة الشئ المقضى : توجه فى أية حالة كانت عليها الدعوى

، فى أية  . كما يجوز توجيهها ألول مرة أمام المحكمة االستئنافية ، فيعيد القاضى القضية إلى المرافعة إذا رأى محالً لذلك المرافعة

 . لدعوى على الوجه المتقدم الذكرحالة كانت عليها ا

، وأال تكون  أال يكون فى الدعوى دليل كامل –كما يقول النص  –. فيجب إذن  ولكنها ال توجه إلى خصم إال الستكمال أدلته

( بالكتابة أو بغير الكتابة  commencement de preuve. أى يجب أن يكون فى الدعوى مبدأ ثبوت )  الدعوى خالية من أى دليل

على حسب األحوال 
 (1172 )

، وقضى لمصلحة  ، لم تصبح هناك حاجة لليمين المتممة . ذلك أنه إذا كان فى الدعوى دليل كامل 

صاحب هذا الدليل 
 (1171 )

، ألن هذه  ، لم يصح توجيه ليمين المتممة ألى من الخصمين . وإذا كانت الدعوى خالية من أى دليل 

                                                 
 (1111 )

.  119 ص 1 م 2759مارس سنة  1استئناف مختلط  
 

 (1111 )
.  559 ص 17 م 2521يونيه سنة  11استئناف مختلط  

 

 (1117 )
اضى بالخيار فى توجيه اليمين المتممة ألحد الخصمين الذى يرى كفته أرجح فى وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الق 

ألن األصل فيه عدم تعهده )  ، فال مانع من أن يوجهها للمدعى عليه ، على األقل فى نظره ، وإذا تساوت األدلة ، األدلة

وانظر فى هذا  - 959 ص 21انظر مع ذلك أوبرى ورو  - 2911 ص 519رقم  99المحاماة  2555نوفمبر سنة  15

وال يجوز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة لكال  .  1111فقرة  5بودرى وبارد  - 195فقرة  99المعنى : ديمولومب 

حلفاً أو نكالً أو حلف أحدهما ونكل اآلخر : أنسيكوبيدى داللوز  ، على أن ينظر فيما بعد لمن يحكم له منهما ، الخصمين

. (  2115فقرة  Preuveلفظ  5فى القانون 
 

 (1115 )
 - 2997 ص - 2991 ص 2979فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 29هامش رقم  111فقرة  21أوبرى ورو  

.  159 الموجز للمؤلف ص
 

 (1179 )
.  7هامش رقم  111فقرة  21أوبرى ورو  

 

 (1172 )
رفين مبدأ ثبوت ال يرقى إلى وقد قضت محكمة النقض بأن شرط توجيه اليمين المتممة هو أن يكون لدى كل من الط 

وقدرت من ذلك أن الدليل الكامل قد  ، فإذا ما وجهت المحكمة اليمين إلى أحد الخصمين وحلفها ، مرتبة الدليل الكامل

فليس فى ذلك ما يناقض ما سبق أن قررته فى حكمها الصادر بتوجيه اليمين من أن كال من  ، توافر على صحة ما يدعيه

 ص 299رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  9الطرفين يستند فى دعواه إلى دليل له قيمته ) نقض مدنى 

ذا كانت الدعوى خالية من أى دليل ) وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اليمين المتممة ال يجوز توجيهها إ . (  111

وقضت أيضاً بأنه ال يجوز توجيه اليمين المتممة إذا كان هناك دليل كامل أو  . (  291 ص 29 م 2599يناير سنة  17

. (  559 ص 17 م 2521يونيه سنة  11لم يكن هناك أى دليل ) 
 

 (1171 )
لم يكن هذا موجباً لبطالن الحكم )  ، فحلفها ، ديمه دليالً كامالً على أنه إذا وجه القاضى إليه اليمين المتممة بالرغم من تق 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وإنما يقضى فى هذه الحالة  ، فال تحل مكان أدلة غير موجودة كما هو شأن اليمين الحاسمة ال توجه إال الستكمال أدلة ناقصةاليمين 

 . على الخصم الذى خلت دعواه من أى دليل

أو البد من الكتابة  والدليل الناقص الذى تكمله اليمين المتممة يختلف باختالف ما إذا كان االدعاء يجوز إثباته بالبينة والقرائن

، فالدليل الناقص يصح أن يكون بينة أو قرائن ليست كافية إلقناع القاضى  . فإذا كان اإلثبات جائزاً بالبينة والقرائن فى إثباته

، ويكون ذلك فى ادعاء ال تجاوز قيمته عشرة جنيهات وكذلك فى جميع المواد التجارية  فيستكملها باليمين المتممة
 (1179 )

إذا  . أما 

، إال فى الحاالت التى تجوز  ، ال مجرد بينة أو قرائن ، فالدليل الناقص يجب أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة كان اإلثبات بالكتابة واجباً 

ى ، كما إذا كان هناك مانع من الحصول على الكتابة أو فقدت الكتابة بسبب أجنب فيها البينة والقرائن بدالً من الكتابة لمسوغ قانونى

بعد الحصول عليها 
 (1175 )

و  
 (1179 )

 . 

 موضوع اليمين المتممة  - 319

، فالواقعة التى يحلف عليها الخصم هى تلك التى تكمل دليله ليثبت  : ولما كانت اليمين المتممة هى لتكملة دليل ناقص

ً  ادعاؤه ، ويجب أن يكون من  م العام وال لآلداب. فهى إذن البد أن تكون واقعة غير مخالفة للقانون وال للنظا ، دعوى كان أو دفعا

شأنها أن تكلم الدليل الناقص فى تقدير القاضى 
 (1171 )

 . 

                                                                                                                                                                    

فالقاضى يقضى بالرغم من ذلك  ، وإن نكل عنها -(  2992فقرة  5بيدان وبرو  - 2971فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

القانون يخضع لرقابة  كان هذا خطأ فى ، فإن قضى ضده بسبب النكول . لمصلحته إذ قدم دليالً كامالً على صحة ادعائه 

. محكمة النقض 
 

 (1179 )
أن فهو يشترط لتوجيه اليمين المتممة  ، ( معيب من هذه الناحية 177/  119 وقد رأينا أن نص التقنين المدنى السابق ) م 

بل مال إلى عدم اشتراط أن يكون مبدأ الثبوت  ، ولم يأخذ القضاء بظاهر النص . تكون فى الدعوى أوراق مكتوبة 

فقضت محكمة استئناف مصر بأنه ال يشترط أن  . حاصالً بالكتابة فى األحوال التى يجوز فيها اإلثبات بالبينة والقرائن 

وذكرت فى حكم آخر  . (  211 ص 299رقم  99المحاماة  2559ديسمبر سنة  21يكون مبدأ الثبوت حاصالً بالكتابة ) 

مجنى  119أن القضاء اختلف فى توجيه اليمين المتممة فى األحوال التى تثبت بشهادة الشهود اعتماداً على أنا المادة ب

والراجع أنه يجوز توجيهها حتى فى الحاالت التى  .  .  . تنص على أنه إذا تبين أن األوراق المقدمة لإلثبات غير كافية 

والقاضى بالخيار يوجهها فى طلب أصلى فى  .  .  . سائل التجارية وهى منها تثبت بشهادة الشهود بصفة عامة وفى الم

وإذا تساوت على األقل فى نظره فال مانع  ، الدعوى أو دفع متفرع عنها ألحد الخصمين الذى يرى كفته أرجح فى األدلة

عد توجيهها إذا وجد ما يغنيه وعلى كل فالقاضى له أن يعدل ب –من أن يوجهها للمدعى عليه ألن األصل فيه عدم تعهده 

نوفمبر سنة  15وإذا رفضها من وجهت له فليس من المحتم أن يحكم عليه )  ، بل له أال يأخذ بها بعد تأديتها ، عن ذلك

. (  2911 ص 519رقم  99المحاماة  2555
 

 (1175 )
 29 م 2757مايو سنة  9 - 55 ص 5 م 2751ديسمبر سنة  9 - 251 ص 5 م 2751أبريل سنة  29استئناف مختلط  

 95 م 2511يونيه سنة  1 - 211 ص 95 م 2511يناير سنة  21 - 119 ص 99 م 2512أبريل سنة  25 - 115 ص

 .  21 ص 95 م 2511نوفمبر سنة  21 - 519 ص

 - 2991 ص - 2991 ص 2971فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 975 ص - 977 ص 111فقرة  21وانظر : أوبرى ورو 

.  119 ص 1159فقرة  1ل وبوالنجيه بالنيو
 

 (1179 )
وقد عرضت هذه الفقرة لشروط جواز " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

فهى تختلف عن اليمين الحاسمة فى أنها ال تكون جائزة القبول إال حيث ال يكون الدليل  . قبول اليمين المتممة وحجيتها 

فينبغى أن  ، فإعمال هذه اليمين يفترض أن االدعاء قريب االحتمال .  وحيث ال تكون الدعوى خالية من كل دليل كامالً 

فإذا توافر فى  . وإن انطوى فيه معنى تعزيز هذا االحتمال  ، ال يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل ، يكون ثمة مبدأ ثبوت

ألن القاضى يلزم بالتقيد بهذا الدليل والقضاء للمدعى على  ، الدعوى دليل كامل انتفت جدوى اليمين المتممة وامتنع قبولها

ألنها تكون فى هذه الحالة غير قريبة االحتمال ألن توافر  ، وينبغى كذلك أال تكون الدعوى خالية من كل دليل . أساسه 

ويعتبر مبدأ ثبوت فى رأى الفقه والقضاء : ) أ ( اإلقرار الجنائى  -ونى هو الذى أسبغ عليها هذا الوصف مبدأ الثبوت القان

) ج ( ومبدأ ، ألن هذه أو تلك قد تعتبر غير كافية في ذاتها  ) ب ( والبينة والقرائن إذا كانت القيمة أقل من عشرة جنيهات

هات أو كان اإلثبات بالبينة عسيراً أو مستحيالً ) د ( ودفاتر التجار بشأن الثبوت بالكتابة إذا زادت القيمة على عشرة جني

. (  511 ص - 512 ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية " ما يوردون متى كانت منتظمة 
 

 (1171 )
ديسمبر سنة  22 - 911 ص 2 م 2777أكتوبر سنة  92انظر فى اليمين المتممة لتكملة دليل ناقص : استئناف مختلط  

 21مصر الكلية  - 199 ص 29 م 2757أبريل سنة  12 - 251 ص 5 م 2751أبريل سنة  29 - 75 ص 9 م 2759



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، كأن يحلف الدائن أن له فى ذمة  ويغلب أن تكون الواقعة التى يحلف عليها الخصم اليمين المتممة هى واقعة االدعاء بأجمعها

. ولكن ال شئ يمنع من أن تكون  أ ثبوت بالكتابة قدمه اإلثبات عقد القرض، فيستكمل بهذه اليمين مبد المدين مبلغ كذا بسبب القرض

، أن تضاف إلى أدلة أخرى موجودة فيثبت المدعى به بمجموع هذه األدلة  ، إذا ثبتت الواقعة مجرد قرينة من شأنها
 (1171 )

. مثل  

، ليستخلص من واقعة القرض  ، مبلغاً من المال دعى به، بعد حلول الدين الم ذلك أن يحلف المدين يميناً متممة على أنه أقرض الدائن

 . قرينة تضاف إلى مبدأ ثبوت بالكتابة إلثبات براءة ذمته من الدين المدعى به

. فإن لم تكن شخصية كان الحلف على  كذلك يغلب أن تكون الواقعة التى يحلف عليها الخصم اليمين المتممة واقعة شخصية

عدم العلم 
 (1177 )

. مثل ذلك أن يوجه القاضى اليمين  ، قد تكون يميناً على عدم العلم ، كاليمين الحاسمة اليمين المتممة. ذلك أن  

. وليست يمين عدم العلم  المتممة إلى ورثة المدعى عليه يحلفون أنهم ال يعلمون أن مورثهم قد تسلم الوديعة المدعى بها من المدعى

، ولكن يمين االستيثاق هى التى قد تكون فى بعض صورها  أن يمين عدم العلم الحاسمة، شأنها فى ذلك ش هذه يمين استيثاق ضرورة

 . . وسيأتى تفصيل ذلك عند الكالم فى يمين االستيثاق يميناً بعدم العلم

 جواز الرجوع فى اليمين المتممة - 311

، ثم بدا له بعد  . فإذا وجهها إلى أحد الخصمين جهها. وقد رأينا أن القاضى هو الذى يو : واليمين المتممة يجوز الرجوع فيها دائماً  

، جاز له  ، بأن كشف عن أدلة جديدة أكملت األدلة الناقصة أو نقضتها فلم يعد هناك مسوغ لتوجيه اليمين المتممة ذلك أن يرجع

د يعيد النظر فى تقدير األدلة ، فق . بل يجوز له الرجوع لمجرد أن يكون قد غير رأيه دون حاجة إلى الكشف عن أدلة جديدة الرجوع

، فيرجع عندئذ عن  ، أو ال يرى فيها دليالً بعد أن كان يظنها أدلة ناقصة الموجودة فيراها كاملة وكان يظنها قبل توجيه اليمين ناقصة

 . توجيه اليمين المتممة بعد أن يكون قد وجهها

، فقد يرى بعد النظر  يكون القاضى مقيداً أن يحكم بموجبها وسنرى فيما يلى أنه حتى بعد أن يحلف الخصم اليمين المتممة ال

 . ، أو يحكم لمصلحته بعد أن نكل أن يحم ضد الخصم بعد أن حلف اليمين

 اآلثار التى تترتب على توجيه اليمين المتممة - 2

 من تقنين المدنى على ما يأتى : 416النصوص القانونية : تنص المادة  - 311

ذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة أن يردها على الخصم اآلخر " ال يجوز للخصم ال
 (1175 )

 " . 

 . . ولكن الحكم كان معموالً به دون نص وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

العراقى  ، وفى التقنين المدنى 215ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

 599، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  195، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادة  579المادة 
 (1159 )

 . 

                                                                                                                                                                    

هذا وقد رأينا عند الكالم فى دفاتر التجار أن البيانات المثبتة فيها  .  155 ص 911رقم  29المحاماة  2591يونيه سنة 

لما ورده التجار لغير التجار تصلح أساساً يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز 

 . فقرة أولى مدنى (  951 إثباته بالبينة ) م

 ، ن المتممة ال يمكن توجيهها إلى المتهم فى الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائيةويقرر األستاذ عبد السالم ذهنى أن اليمي

فقرة  5انظر أيضاً فى هذا المعنى بودرى وبارد  - 19 ص - 99 ص 1شأنها فى ذلك شأن اليمين الحاسمة ) األدلة 

1111  ) .
 

 (1171 )
فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 2999فقرة  5بيدان وبرو  - 25وهامش رقم  952 ص 111فقرة  21أوبرى ورو  

.  2997 ص 2975
 

 (1177 )
بيدان  - 925 ص - 959 ص 111فقرة  21أوبرى ورو  - 219 ص 21 م 2599مارس سنة  29استئناف مختلط  

.  1119فقرة  5قارن بودرى وبارد  - 2999فقرة  5وبرو 
 

 (1175 )
وأقرته لجنة المراجعة تحت  . وع التمهيدى على وجه مطابق من المشر 955: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

فمجلس الشيوخ ) مجموعة  ، 521فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، فمجلس النواب ، فى المشروع النهائى 515رقم 

. (  915 ص - 919 ص 9األعمال التحضيرية 
 

 (1159 )
 . : مطابقة للتقنين المصرى  215 م قانون البينات السورى:  التقنينات المدنية العربية األخرى 

: أن اليمين التى يطلبها القاضى مباشرة من أحد الفريقين ال يمكن ردها على  195 م تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى

 . ) والحكم واحد فى التقنين اللبنانى والمصرى (  . الخصم 

. للتقنين المصرى : مطابقة  599 م التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2917ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1152 )

 . 

 ال خيار لمن وجهت إليه اليمين المتممة فإما الحلف أو النكول - 312

، وال يستطيع  ، فهو إما أن يحلف أو ينكل : ويتبين من نص التقنين المدنى المصرى أال خيار لمن وجهت إليه اليمين المتممة 

، وألنها وسيلة تكميلية القتناع  . ذلك ألن اليمين موجهة إليه من القاضى ال من الخصم اآلخر أن يرد اليمين على الخصم اآلخر

ى ضمير الخصم حتى يجوز لهذا ردها ليحتكم هو إلى خصمهالقاضى وليست احتكاماً إل
  (1151 )

 . 

فالخصم الذى وجه إليه القاضى اليمين المتممة ال مناص له إذن من أحد موقفين : الحلف أو النكول 
 (1159 )

. ونرى اآلن ماذا  

 . يترتب من األثر على كل من هذين الموقفين

 حلف الخصم لليمين المتممة  - 313

، شأن اليمين المتممة فى هذا الشأن اليمين  ، وال يجوز له أن يوكل أحداً غيره فى الحلف م اليمين المتممة بنفسه: يحلف الخص

. وهو بعد لو ثبت حنثه  ، هو تأكيد الخصم لما يدعيه مع تعزيز التأكيد باإليمان ، فى الحالتين . ذلك أن المقصود من الحلف الحاسمة

. ونص هذه المادة  من قانون العقوبات وقد تقدم ذكرها 992بة الجنائية المنصوص عليها فى المادة ، كان معرضاً للعقو فى يمينه

ً  غير مقصور على اليمين الحاسمة ، فوق  . ومن ثم يتناول النص ، بل يشمل كل يمين يلزم بها الخصم فى المواد المدنية فيحلفها كذبا

 . اق وغيرها من األيمان التى يلزم بها الخصم فى المواد المدنية، اليمين المتممة ويمين االستيث اليمين الحاسمة

 . وكل ما ذكرناه فى كيفية حلف اليمين الحاسمة يسرى بالنسبة إلى حلف اليمين المتممة

الحلف قد استكمل األدلة التى كانت  $ 975$ ، إن يكون بهذا  والغالب أن الخصم إذا حلف اليمين المتممة قضى لصالحه

، وهذا  ، جاز للخصم اآلخر أن يطالب بتعويض مدنى وأقنع القاضى بصحة ادعائه ولكن إذا ثبت بحكم جنائى كذب اليمين،  ناقصة

. وقد رأينا أن هذا كله جائز فى اليمين  دون إخالل بالطعن فى الحكم الذى صدر تأسيساً على اليمين المتممة بطريق التماس النظر

، أن يدعى الخصم طالب التعويض مدنياً فى  ، فى اليمين المتممة . بل ويجوز فى اليمين المتممة، فهو جائز من باب أولى  الحاسمة

، كما يجوز له أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة  الدعوى الجنائية التى ترفعها النيابة العامة
 (1155 )

 . 

                                                 
 (1152 )

: اليمين التى يوجهها القاضى من تلقاء نفسه إلى أحد الخصمين ال يجوز ردها من هذا  2917 م التقنين المدنى الفرنسى 

 . الخص على الخصم اآلخر 

Art  . 1368 : Le serment defere d'office par le juge a l'une des parties, ne peut etre par elle refere a 

l'autre  .
 

 (1151 )
 اقتفى المشروع أثر التقنين الفرنسى ) م" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

( والمشروع  1995 ( والتقنين البرتغالى) م 2579 ( والتقنين الهولندى ) م 2911 ( والتقنين اإليطالى ) م 2917

ويراعى أن  . ( فى استظهار هذا الفرق الجوهرى بين اليمين المتممة واليمين الحاسمة  912 الفرنسى اإليطالى ) م

ألنه إعمالها من شأن القاضى فهو الذى يرجع إليه  ، التفريق بين اليمينين من هذا الوجه حتم تقتضيه طبيعة اليمين المتممة

. (  915 ص - 919 ص 9) مجموعة العمال التحضيرية " وهو الذى يعين من توجه إليه من الخصمين  ، أمر توجيهها
 

 (1159 )
أن يفصل وللقاضى  . اعتبر الحكم بتوجيهها كأن لم يكن  ، وإذا مات من وجه إليه القاضى اليمين المتممة قبل أن يحلفها 

أو أن يوجه يميناً متممة بعدم العلم إلى ورثة  ، أو أن يوجه هذه اليمين إلى الخصم اآلخر ، فى النزاع دون يمين متممة

 . (  2979فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 955 ص 111فقرة  21الخصم الذى مات ) أوبرى ورو 

لم تعتبر اليمين مردودة على الخصم اآلخر ألن رد اليمين  ، قبل أن يحلفهاوقد رأينا أنه إذا مات من وجهت إليه اليمين الحاسمة 

فيتفق الحكم إذن فى  . ومن ثم يرجع األمر إلى ما كان عليه قبل توجيه اليمين  ، ليس بالتزام تخييرى بل هو التزام بدلى

ولكن لسببين مختلفين : فى  ، المتممة فى كل من اليمين الحاسمة واليمين ، أن اليمين ال تعتبر مردودة إلى الخصم اآلخر

 ً . وفى اليمين المتممة االلتزام برد اليمين ال وجود له أصالً  ، اليمين الحاسمة االلتزام برد اليمين ليس إال التزاماً بدليا
 

 (1155 )
 291رقم  1 المجموعة الرسمية 2599مايو سنة  99انظر فى هذا المعنى حتى فى عهد التقنين المدنى السابق : ) ملوى  

 ، أسوة باليمين الحاسمة ، وانظر عكس ذلك وعدم قبول دعوى التعويض أمام محكمة الجنح أو أمام المحكمة المدنية -

وقد جاء فى  -(  51رقم  25المجموعة الرسمية  2529يوليه سنة  25وذلك فى عهد التقنين المدنى السابق : أسوان 

 ، ومع ذلك فاليمين المتممة طريق من طرق اإلثبات" هذا الصدد ما يأتى : المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى 

ويجوز للمضرور فى هذه الحالة أن يدعى مدنياً للمطالبة بالتعويضات أمام المحاكم  ، فيجوز نقض داللتها بإثبات العكس

 . (  511 ص 9تحضيرية ) مجموعة األعمال ال" ويجوز له أيضاً أن يطعن فى الحكم بالطرق المقررة  ، الجنائية

ومن ثم االدعاء مدنياً فى  ، ( إلى أن التعويض 959 ص 111فقرة  21فقد ذهب الفقيهان أوبرى ورو )  ، أما الفقه الفرنسى
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، أن  ، كما قدمنا لصالحه فقد يقع، أن يقضى  ، بعد أن يحلف الخصم اليمين المتممة على أنه ليس حتماً على القاضى

، يقف على أدلة جديدة تقنعه بأن ادعاء الخصم الذى حلف اليمين يقوم على غير  ، بعد حلف اليمين وقبل النطق بالحكم القاضى

لف وقبل ، بعد الح ، فقد يعيد النظر كما أسلفنا فى القضية . بل ليس من الضرورى أن يكشف القاضى أدلة جديدة ، فيحكم ضده أساس

، فيقضى ضد من حلف  ، فيقتنع بغير ما كان مقتنعاً به عند توجيه اليمين المتممة الحكم
 (1159 )

 . 

، غذ هى ال تتقيد بتوجيه اليمين وال  ، فترى محكمة االستئناف رأياً آخر ، ثم يستأنف الحكم بل إن القاضى ليقضى لمصلحة من حلف

، أو أن  ، أو كانت كافية من قبل ، ألن األدلة قد أصبحت كافية . فقد ترى أال محل لتوجيه اليمين المتممة بحلفها فى المحكمة االبتدائية

ً  دومة بحيث ال يجوز توجيه هذه اليميناألدلة مع ، فقد ترى أن الخصم الذى  . وحتى إذا رأت أن توجيه اليمين المتممة كان مستساغا

، وتغفل اليمين األخرى التى كانت  ، فتوجهها له ألول مرة فى االستئناف كان يجب أن توجه إليه هذه اليمين هو الخصم اآلخر

بل قد ال تعدل محكمة االستئناف عن توجيه اليمين المتممة إلى الخصم الذى وجهتها إليه المحكمة .  المحكمة االبتدائية قد وجهتها

، فال تقضى لمصلحة من حلف اليمين  ، ولكنها ال تتقيد بموجبها وال تقتنع بما اقتنعت به المحكمة االبتدائية االبتدائية
 (1151 )

 . 
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،  ، فإن األدلة الناقصة التى كان قد قدمها إلثبات ادعائه تبقى ناقصة كما كانت كل الخصم الذى وجهت إليه اليمين المتممة: أما إذا ن

. من أجل ذلك يغلب أن يقضى ضده  بل إن الريبة لتزداد فى صحة ادعائه بعد أن نكل
 (1151 )

 . 

، فيقضى لصالحه بالغرم من  له أدلة جديدة تكمل أدلته الناقصة. فقد تظهر بعد نكو ولكن ليس من المحتم هنا أيضاً أن يقضى ضده

، فيرجع عن رأيه ويقدر أنها أدلة  ، ولكن القاضى يعيد النظر فى األدلة التى كان يحسبها ناقصة . بل قد ال تظهر أدلة جديدة النكول

 . ، فيقضى هنا أيضاً لصالحه كافية

. وعند ذلك يكون لمحكمة االستئناف من  فقد يستأنف الخصم هذا الحكم -الغالب  كما هو –وإذا حكم القاضى ضد الخصم الذى نكل 

،  . وقد توجه إليه اليمين المتممة مرة أخرى . فقد تقضى لصالحة بالرغم من نكوله الحرية فى التقدير ما كان للمحكمة االبتدائية

. وقد ترى محكمة االستئناف أن توجه اليمين المتممة إلى  مناه. وفى الحالتين لها حق التقدير على النحو الذى قد فيحلفها أو ينكل

 . ، وفقاً لما تراه ، حلف أو نكل ، ثم تقضى له أو عليه الخصم اآلخر

                                                                                                                                                                    

 . شأن هذه اليمين فى ذلك شأن اليمين الحاسمة  ، غير جائز فى اليمين المتممة ، الدعوى الجنائية ورفع الجنحة المباشرة

جارسون  - 2979فقرة  1بالنويل وريبير وجابولد  - 19فقرة  2917 - 2911 م 9ويوافقهما فى هذا الرأى : الرومبير 

فقرة  5بودرى وبارد  - 9فقرة  2917 ويذهب إلى عكس هذا الرأى : ماركاديه م .  21فقرة  911 فى القانون الجنائى م

. (  2979فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ولم يحسم القضاء الفرنسى هذا الخالف )  .  1115
 

 (1159 )
وتعتبر اليمين المتممة دليالً تكميلياً إضافياً " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

 . هذا الفصل ويجوز أن يرتب عليها الفصل فى النزاع ولكن قد ال يكون توجيهها ضرورياً ل . كما هو ظاهر من اسمها 

وتعتبر هذه اليمين إجراء من إجراءات التحقيق التى تيسر للقاضى تحصيل دليل خاص تقتضيه العدالة ويكون له ما لغيره 

وهى تختلف كذلك  . ألنها تقترض توافر عناصر إثبات لها مكانتها وإن كانت أدنى من مرتبة الدليل  ، من قوة االلتزام

بل يظل النزاع  ،  تنقل مصير النزاع إلى نطاق الذمة على وجه التخصيص واإلفرادألنها ال ، عن اليمين الحاسمة

ولهذه العلة ال تعتبر اليمين  . وإن جاوز هذه الحدود إلى ذلك النطاق استكماالً للدليل  ، محصوراً فى حدود أحكام القانون

فله أن يقضى على أساس  . ها أو التجاوز عنها بل يكون للقاضى مطلق الخيار فى االعتداد ب ، المتممة حجة قاطعة ملزمة

) مجموعة  . " اجتمعت له قبل أداء هذه اليمين أو بعد أدائها  ، أو على أساس عناصر إثبات أخرى ، اليمين التى أديت

 . (  511 ص 9األعمال التحضيرية 

.  252رقم  99المجموعة الرسمية  2515يونيه سنة  15قارن مع ذلك : استئناف مصر 
 

 (1151 )
ومن باب أولى يجوز للخصم اآلخر أن يثبت أمام محكمة االستئناف  - 959 ص - 951 ص 111فقرة  21أوبى ورو  

ويذهب الفقيهان أوبرى ورو إلى أنه ال يجوز للخصم  . كذب اليمين المتممة التى حلفها خصمه أمام المحكمة االبتدائية 

ويعتبر أنه قد وافق على  ، البتدائية على توجيه هذه اليمين إلى خصمهاآلخر إثبات ذلك إذا كان قد وافق فى المحكمة ا

 5وانظر أيضاً بيدان وبرو  - 959 ص - 951 ص 111فقرة  21توجيهها إذا حضر فى جلسة الحلف ) أوبرى ورو 

ذب اليمين أما فى القانون المصرى فيبدوا أنه يجوز للخصم إثبات ك ، هذا فى القانون الفرنسى . (  59 ص 2995فقرة 

فليس لليمين المتممة عندنا من األثر الحاسم ما يمنع من  ، حتى لو كان قد وافق على تحليفه ، المتممة التى حلفها خصمه

. ذلك 
 

 (1151 )
ال  ، أن يوجه هذه اليمين إلى الخصم اآلخر ، بعد أن نكل الخصم الذى وجه إليه اليمين المتممة ، ونرى أنه يجوز للقاضى 

. سيما بعد أن تعززت أدلة هذا الخصم اآلخر بنكول خصمه 
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، بل هى إجراء  . فليست اليمين المتممة تحكيماً كاليمين الحاسمة ونرى من ذلك أن النكول عن اليمين كحلفها ال يقيد القاضى

 . ودليل إثبات تكميلى ذو قوة محدودة من إجراءات التحقيق

 الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة اليمين المتممة - 315

، ومردها جميعاً يرجع إلى أن اليمين الحاسمة  : وقد آه أن نلخص الفروق الجوهرية بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة 

. ويترتب على هذا  وسيلة تكميلية من وسائل التحقيق واإلثبات ال يتقيد بها أحد، أما اليمين المتممة ف تحكيم يتقيد به الخصوم والقاضى

 األصل الفروق الجوهرية اآلتية بين اليمينين :

 . . أما اليمين المتممة فيوجهها القاضى وحده ) أوالً ( اليمين الحاسمة يوجهها الخصم تحت رقابة القاضى

. وللقاضى أن يرجع عن توجيه اليمين  ن الحاسمة بعد أن يقبلها الخصم اآلخر) ثانياً ( ال يجوز للخصم الرجوع فى اليمي

 . المتممة فى أى وقت بعد توجيهها

، أما ليمين المتممة فليست لها نتائج  ، ويخسر من ينكل عنها ) ثالثاً ( اليمين الحاسمة نتائجها محتمة : يكبس من يحلفها

 . لخصم أو نكل، وال يتقيد القاضى بموجبها حلفها ا محتمة

، أما اليمين المتممة فال ترد  ) رابعاً ( اليمين الحاسمة يجوز ردها على الخصم اآلخر
 (1157 )

 . 

 ) يمين االستيثاق ويمين االستظهار ويمين التقويم ( صور خاصة من اليمين المتممة - 3

 تقسيم لليمين المتممة  - 316

، يدخل فيها  . ذلك أن لليمين المتممة صوراً أخرى خاصة المتممة األصلية : كل الذى قدمناه من األحكام إنما هو عن اليمين

 . على األحكام التى قدمناها كثير من التحوير

( ويمين استيثاق  serment suppletif, suppletoireتقسيم اليمين المتممة إلى يمين متممة أصلية )  –لإليضاح  –ويمكن 

 . ( serment en plaids, ad litem, estimatoire( ويمين تقويم )  serment liberatoireويمن استظهار ) 

. فإذا كانت على عدم العلم  ، تكون إما على واقعة شخصية وإما على عدم العلم ، كاليمين الحاسمة فاليمين المتممة األصلية

 . ( serment de credulite, de credibiliteسميت يمين عدم العلم ) 

، على أن أحكام اليمين  ، على النحو الذى سنبينه ثاق ويمين االستظهار يمين توجه فى أحوال معينةوكل من يمين االستي

، وهو جوازى  . فتوجيه اليمين هنا إجبارى على القاضى المتممة األصلية ال تسرى على أى من هاتين اليمينين إال بعد تحوير كبير

، واليمين المتممة األصلية  هو أحد الخصمين بالذات يعنيه القانون $ 977$ مين هنا . والذى توجه إليه الي فى اليمين المتممة األصلية

، وهو ال يتقيد بذلك فى اليمين المتممة  . وال يملك القاضى هنا إال أن يقضى لمصلحة من حلف اليمين توجه ألى من الخصمين

، وتبعدهما عن اليمين المتممة  ين الحاسمة. وهذه الفروق تقرب يمين االستيثاق ويمين االستظهار من اليم األصلية
 (1155 )

. ولكن  

 . ، إذ هى إتمام دليل يراه القاضى ناقصاً فيريد أن يستكمله بهذه اليمين مهمة كل من هاتين اليمينين هى التى تلحقها باليمين المتممة

. وهى أيضاً تنحرف فى  طريق آخرويمين التقويم يمين خاصة ال توجه إال فى تقويم شئ معين عند ما يستعصى تقوميه عن 

 . ، وفى أن موضوعها ال يكون إال التقويم أحكامها عن أحكام اليمين المتممة األصلية فى أنها ال توجه إلى المدعى

ونستعرض اآلن هذه الصور الخاصة من اليمين المتممة : يمين االستيثاق ويمين االستظهار ويمين التقويم 
 (1799 )

 . 

                                                 
 (1157 )
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 (1155 )
. (  255ويعتبر األستاذ سليمان مرقس يمين االستيثاق يميناً حاسمة ) أصول اإلثبات فقرة  

 

 (1799 )
 ، فيقضى له بشاهده ويمينه ، اإلسالمى يمين متممة أخرى هى يمين الدعى إذا لم يكن عنده إال شاهد واحدوهنا كفى الفقه  

لما روى أنه عليه الصالة والسالم قضى بشاهد  ، وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعى وأحمد . فتكون اليمين متممة للشهادة 

عند  ، واليمين . (  119 ص 1ن ) انظر فى هذه المسألة البدائع وخالف أبو حنيفة فلم يجز القضاء بشاهد يمي . ويمين 

وقد جاء فى هذا المعنى فى حاشية  . والقضاء إنما يكون بالشاهد واليمين معاً  ، تكمل شهادة الشاهد ، القائلين بالجواز

ً " الشرقاوى على شرح التحرير :  أو بالعكس : أقوال  ، أو الشاهد فقط واليمين مؤكدة ، وهل القضاء بالشاهد واليمين معا

وعلى الثالث  ، وعلى الثانى الكل ، وتظهر فائدة الخالف فيما لو رجع الشاهد : فعلى األول يغرم النصف . أصحها أولها 

. (  991 ص 1) حاشية الشرقاوى على شرح التحرير  . " ال شئ 
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 ، وفى بعضها تكون يميناً على عدم العلم : : هذه اليمين توجه فى أحوال ثالثة نص عليها القانون 

من التقنين المدنى على أنه " يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة  917) أوالً ( نصت الفقرة الثانية من المادة 
 (1792 

)
، إن  . وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم . وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعال 

، بأنهم ال يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء  كانوا قصراً 
 (1791 )

 " . 

،  على الوفاء ، وجعل من هذا التقادم قرينة ، بعد أن جعل بعض الحقوق تتقادم بمدة قصيرة جداً هى سنة فقط فالقانون هنا

.  ، هى أداؤه الدين فعالً  بيمين متممة يحلفها المدين على واقعة شخصية له -وقد اعتبرها دليالً غير كامل  –أراد أن يعزز هذه القرينة 

يمين العلم ، أو  ، يمين عدم العلم بأنهم ال يعلمون بوجود الدين ، أو أوصيائهم إن كانت الورثة قصراً  ، حلفت الورثة فإذا كان قد مات

، وفى صور  . ونرى من ذلك أن يمين االستيثاق تكون فى بعض صورها يميناً على واقعة شخصية بأنه يعلمون بحصول الوفاء

. وقد رأينا كذلك فيما تقدم أن يمين عدم العلم ال تختص بيمين  ، ونبقى فى الحالتين يمين استيثاق أخرى يميناً على عدم العلم

. فال يجوز إذن الخلط ما بين عدم العلم ويمين  د تكون أيضاً فى اليمن الحاسمة وفى اليمين المتممة األصلية، بل هى ق االستيثاق

 . ، وقد سبق أن نبهنا إلى ذلك االستيثاق

، البد للقاضى من أن يوجهها إلى المدين أو إلى  وخصائص يمين االستيثاق فى الحالة التى نحن بصددها أنها يمين إجبارية

. على أنها تبقى بعد كل ذلك فى نظرنا يميناً  . وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما . وتوجه إلى هؤالء دون الدائن ورثته

، بل هى دليل  . فهى تختلف اختالفاً جوهرياً عن اليمين الحاسمة فى أنها ليست هى الدليل الوحيد فى الدعوى متممة ال يميناً حاسمة

على أن هناك رأياً يذهب إلى أن .  األصلى وهى قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء سنة على وجود الدينتكميلى يعزز الدليل 

،  . والتقادم يقوم على أساس قرينة الوفاء اليمين هنا يمين حاسمة إجبارية يوجهها القاضى من تلقاء نفسه فى حق تقادم بمدة قصيرة

. وسنعود إلى هذا الرأى عند الكالم فى القرائن   باإلقرار أو بالنكول عن هذه اليمينفهى قرينة قانونية قاطعة ال يجوز دحضها إال

 . القانونية القاطعة

من التقنين التجارى على أن " األوراق المحررة ألعمال تجارية يسقط الحق فى إقامة  192/  255) ثانيا ( نصت المادة 

عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شيء من . وإنما على المدعى  الدعوى بها بمضى خمس سنوات

. وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين  الدين إذا دعوا للحلف

" . 

. وقد جعل القانون من  بمدة قصيرة هى خمس سنوات فهذا النص أيضاً كالنص السابق يجعل بعض الحقوق التجارية تتقادم

، بيمين متممة  ، إذا طلب الدائن ذلك ، فرأى أن يعززها . ولكنه اعتبر هذه القرينة دليال غير كامل هذا التقادم قرينة على الوفاء

، إذ يحلفون على أنهم  ن عدم العلم، وهنا يحلفون على أكثر م ، أو يحلفها ورثته يحلفها المدين على أن ليس فى ذمته شيء من الدين

 . معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين

. وتوجه إلى المدين أو ورثته دون  ، ولكن طلبها موكول إلى الدائن ال إلى القاضى ويمين االستيثاق هذه ليست بإجارية

. وإذا حلفها من وجهت إليه كسب الدعوى حتما الدائن
 (1799 )

، ألنها دليل تكميلى يعزز دليال أصلياً فى  ك يمين متممة. ولكنها مع ذل 

، هو قرينة الوفاء المستخلصة من انقضاء خمس سنوات على وجود الدين  الدعوى
 (1795 )

 . 

                                                 
 (1792 )

وهذا نصها : تتقادم بسنة واحدة الحقوق  ، 917كرت فى الفقرة األولى من المادة والحقوق التى تتقادم بسنة هى التى ذ 

وحقوق أصحاب الفنادق  ، اآلتية : ) أ ( حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها ألشخاص ال يتجرون فى هذه األشياء

عمال والخدم واألجراء من والمطاعم عن أجر اإلقامة وثمن الطعام ولكل ما صرفوه لحساب عمالئهم ) ب ( حقوق ال

. " أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات 
 

 (1791 )
/  121وتنص المادة األولى منهما )  .  111 - 211/  129 - 121ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين  

ال تبرأ ذمة من يدعى التخلص  ، يوماً فأقل = 919الحق فى حالة ما إذا كانت المدة المقررة لسقوط " ( على أنه :  111

( على ما  111/  129وتنص المادة الثانية )  . " بمضى المدة إال بعد حلفه اليمين على أنه أدنى حقيقة ما كان فى ذمته 

. " وأما األرامل والورثة واألوصياء فيتخلصون بحلفهم أنهم ال يعلمون أن المدعى به مستحق " يأتى : 
 

فالدائن وحده هو الذى يطلب توجيهها إذا أراد ذلك ولو ألول مرة أمام محكمة االستئناف وال تملك المحكمة أن  ( 1799) 

ومن ثم ورد فى كثير من  . وإذا حلفها تعين قبول دعواه  ، فإذا نكل المدين عنها خسر دعواه حتما ، توجهها من تلقاء نفسها

من القانون التجارى هى  255محكمة استئناف مصر بأن اليمين المبينة فى المادة  وقد قضت . األحكام أنها يمين حاسمة 

يمين حاسمة يجب أن توجه من الخصم إلى الدائن لتأييد القرينة القانونية وهى حصول الوفاء المستمد من مضى خمس سنين 

إذ معنى  ، فإذا نكل المدين عن الحلف سقطت هذه القرينة ، على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع األوراق التجارية الموضحة بها

وقضت أيضاً إذا  . (  111ص  997رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  5النكول فى هذه الحالة عدم قيام المدين بالوفاء ) 
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 الفهرس العام

، ما لم ينكر صراحة ما هو  من التقنين المدنى على أن " تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها 955) ثالثا ( نصت المادة 

، ويكفى أن يحلف يميناً بأنه ال يعلم أن  . أما الوارث أو الخلف فال يطلب منه اإلنكار من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة منسوب إليه

 . الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عن الحق "

إنها ال تعزز دليال أصلياً فى . ثم  . فهو يتكلم عن يمين تتمحض فى أنها يمين على عدم العلم وهذا النص يختلف عن سابقيه

. بيد أنها على كل  ، ولكنها تنشئ موقفاً  . فهى ال تثبت شيئاً  ، بل هى تساعد الورثة على اتخاذ موقف المنكر للورقة العرفية اإلثبات

. ومن  ى اإلثبات، إذ يستكمل بها من حلفها الشروط القانونية الالزمة لدفع حجية الورقة العرفية ف حال يمين متممة من نوع خاص

، يمين استيثاق ، فى كثير من التجوز هذه الناحية وحدها يمكن اعتبارها
 (1799 )

 . 

 يمين االستظهار - 318

. وهى موجودة فى التقنين المدنى  ، ومن ثم ال نطبق أحكامها عندنا : هذه اليمين ال وجود لها فى التقنين المدنى المصرى 

ى، أخذها عن الفقه اإلسالم العراقى
 (1791 )

 من هذا التقنين على ما يأتى :  575. فقد نصت المادة  

                                                                                                                                                                    

ولو كان ذلك أمام  ، ينفللدائن أن يوجه له يمين االستيثاق ليحلف أنه لم يكن فى ذمته شيء من الد ، تمسك المدين بالتقادم

 2519نوفمبر سنة  99وليس على المحكمة أن تنبه الدائن إلى ذلك بحال من األحوال )  ، محكمة االستئناف ألول مرة

وقضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن ليس للمحكمة أن تكلف المدين من تلقاء نفسها  . (  11رقم  11المجموعة الرسمية 

ألن  ، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب الدائن ، من القانون التجارى 255شار غليها فى المادة حلف يمين االستيثاق الم

 2511أبريل سنة  1أنظر أيضاً : أطسا  .  11ص  99رقم  12المحاماة  2559أبريل سنة  29هذه اليمين يمين حاسمة ) 

 . (  157ص  591رقم  1المحاماة 

ولكنه  ، ر أن هذه اليمين إنما شرعت لتكملة القرينة القانونية على حصول الوفاءقارن حكماً لمحكمة النقض ذك ( 1795) 

وهذا ما قرره الحكم المشار إليها : إن حلف اليمين بالتخالص تطبيقاً للمادة  . أضفى عليها بعد ذلك خصائص اليمين الحاسمة 

رينة القانونية على حصول الوفاء المستمدة من من القانون التجارى إنما شرع لمصلحة الدائن فى الورقة لتكملة الق 255

سقطت هذه  ، فإذا نكل المدين عن الحلف . مضى خمس سنوات على اليوم التالى لحلول ميعاد دفع األوراق التجارية 

 . ا وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجهه ، وإذن فالدائن هو الذى يوجه هذه اليمين أو ال يوجهها حسب مشيئته . القرينة 

فإن المحكمة تكون ملزمة بأن تقضى فى الدعوى على  ، فقبل هذا العرض وحلف ، فإذا وجهها وركن بذلك إلى ذمة مدينه

ألن  ، وال يجوز للدائن بعد ذلك أن يجدد النزاع ارتكاناً على أدلة أخرى إلثبات حقه أو إلثبات كذب اليمين . مقتضى الحلف 

طرق اإلثبات وقبول خصمه على اليمين المعروضة على المدين وذلك فى مقابل تنازله  سلوكه هذا الطريق الذى اختاره من

ومن ثم فال يقبل من الدائن دعواه التى يرفعها سواء إلثبات كذب اليمين أو للمطالبة بتعويض  . عن كل دليل آخر يكون لديه 

إال إذا كانت دعواه المدنية مقبولة فإن الدعوى ولو كانت الدعوى العمومية ال ترفع من المدعى المدنى  ، عن الحنث فيها

نوفمبر سنة  21المباشرة التى يرفعها الدائن للمطالبة بتعويض عن الكذب فى اليمين المذكورة ال تكون مقبولة ) نقض جنائى 

 . (  511ص  212رقم  11المحاماة  2552

 .  195ص  – 199ص  255قارن األستاذ سليمان مرقس فى أصول فى اإلثبات فقرة  ( 1799) 

 ، واليمين مع الشاهدين "جاء فى شرح التحرير لشيخ اإلسالم زكريا األنصارى عن يمين االستظهار ما يأتى :  ( 1791) 

ودعوى الجراحة فى عضو باطن  ، ودعوى الزوجة العنة على الزوج ، وتقع فى الرد أى دعوى رد المشترى للمبيع بعيب

وعلى الميت  ، والدعوى على الغائب ، ودعوى اإلعسار أى إعسار نفسه إذا عهد له مال ، ادعى الجارح أنه غير سليم

 ، فيقيم فى هذه الصورة البينة بما ادعاه . وفيما إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم قال أردت أنها طالق من غيرى  ، ونحوهما

وفى الثالثة  ، وفى الثانية عدم الوطء ، قدم العيبوالمراد بالمحلوف عليه فى األولى  . ويحلف معها طلباً لالستظهار 

 . (  511ص  – 519ص  1) حاشية الشرقاوى على شرح التحرير  .  "وفى األخيرة إرادة طالق غيره  ، السالمة

اكم ولكن يحلف من قبل الح . ال يحلف إال بطلب الخصم  "من المجلة على يمين االستظهار على الوجه اآلتى :  2151ونص المادة 

فيحلفه الحاكم بأنه لم يستوف هذا الحق بنفسه وال  ، األول إذا ادعى واحد على التركة حقاً وأثبته . فى أربعة مواضع بال طلب 

ويقال  ، بغيره من الميت بوجه من الوجوه وال أبرأه منه وال أحاله به على غيره وال أوفاه أحد وليس للميت بهذا الحق رهن

حلف الحاكم بأنه لم يبع هذا المال ولم يهبه ألحد ولم  ، الثانى إذا استحق رجل ماال وأثبت دعواه . لهذا يمين االستظهار 

حلفه الحاكم بأنه بعد إطالعه على العيب لم  ، الثالث إذا أراد المشترى رد المبيع لعيبه . يخرجه عن ملكه بوجه من الوجوه 

الرابع تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم بالشفعة  .  955كر فى مادة يرض به قوال أو داللة كتصرفه تصرف المالك على ما ذ

ويضيف األستاذ سليم باز فى شرحه لهذه المادة ما يأتى  .  "يعنى لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه  ، بأنه لم يبطل شفعته

تستحلف  ، وهى إذا طلبت المرأة فرض النفقة على زوجها الغائب ، ويستحلف أيضاً بال طلب الخصم فى مسألة خامسة ": 
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، فتحلفه المحكمة يمين  إذا ادعى أحد في التركة حقاً وأثبته –" تحلف المحكمة من تلقاء نفسها في األحوال اآلتية : أ 

، وال استوفى دينه من  ، وال أحاله على غيره ، وال أبرأه االستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه وال بغيره من الميت بوجه

،  ، حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال إذا استحق أحد المال واثبت دعواه –. ب  بلة هذا الحق رهن، وليس للميت في مقا الغير

، حلفته المحكمة على أنه لم يرض  إذا أراد المشتري رد المبيع لعيب –. ج  ، ولم يخرجه من ملكه بوجه من انلوجوه ولم يهبه ألحد

( هذا النص وأضاف إليه حالة رابعة هي : " إذا طالب الشفيع  219البينات السوري ) م . ثم نقل قانون  بالعيب صراحة أو داللة "

 .  بالشفعة حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه "

 ً ، ومعه الدليل الذي  وهذه الحقوق المذكورة في النص تجتمع في إنها تنطوي على شيء من الخفاء فمن يدعى في التركة حقا

. والورثة قد يجهلون هذه الدفوع أو  ، ليبدي هذا ما عنده من دفوع لهذا الحق ، وهو الميت ، ال يواجه خصمه الحقيقي ت هذا الحقيثب

، ويوجب تعزيزه بيمين  ، يعتبر القانون هذا الدليل غير كامل . لذلك عندما يقيم المدعى الدليل على حقه في التركة يجهلون بعضها

. والمستحق للمال إنما قدم دليال نسبياً على  ، على أن المدعى لمي ستوف حقه بأية صورة من الصور الستظهار، هي يمين ا متممة

. والمشتري  ، على أن المال لم يخرج من ملكه بوجه من الوجه ، هي يمين االستظهار . فيبقى أن يعزز هذا الدليل بيمين متممة الملك

، هي يمين  . فعليه أن يعزز دليله بيمين متممة ، يحتمل أن يكون قد رضى به على هذا العيب ، ويقدم الدليل الذي يرد المبيع ليعب

. والشفيع عندما يطالب بالشفعة يحتمل أن يكون قد اسقط شفعته فعليه اني  ، على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو داللة االستظهار

 .  لم يسقط حق شفعته بحال من األحوال، على أنه  ، هي يمين االستظهار عزز مطالبته بيمين متممة

. ولكنها يمين متممة لها خصائص يمين  ، يمين متممة ، كما نراها فيمين االستظهار في األحوال المنصوص عليها إنما هي

 .  ، وإذا حلفها الخصم كسب حتما دعواه ، يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون االستيثاق : فهي يمين اجبارية

 النصوص القانونية  –يمين التقويم  – 319

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 521: تنص المادة 

ال يجوز للقاضى أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إال إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة  - 2"  

 . أخرى "

حداً أقصى للقيمة التى يصدق فيها المدعى بيمينه،  ، حتى فى هذه الحالة ويحدد القاضى - 1"  
 (1791 )

 " . 

. ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة  وهذا نص استحدثه التقنين المدنى الجديد

، وفى التقنين المدنى الليبى  159دة ، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى الما 579، وفى التقنين المدنى العراقى  211

591المادة 
 (1797 )

2915. ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة  
 (1795 )

 . 

                                                                                                                                                                    

)  "وهذا على قول أبى يوسف المفتى به ) تكملة عن البحر (  ، أنه لم يطلقها زوجها ولم يترك لها شيئاً وال أعطاها النفقة

 . (  2292ص  – 2955شرح المجلة لسليم باز ص 

ص  2529باريس سنة  "نظرية اإلثبات فى الشريعة اإلسالمية  "فى رسالته  ، ( Francois Marneurويقول فرنسوا مارنير ) 

ولما كانت هناك شبهة فى أن هذا الحق  . قد أثبت حقه بالبينة  ، فى الحاالت المتقدمة الذكر ، أن المدعى ، 191ص  – 199

فوجب أن يحلف  ، ك بينة على صحة الدفعوليست هنا . فإن المدعى ينقلب مدعى عليه فى هذا الدفع بالوفاء  ، قد وفاء المدين

ً  ، فاليمين إنما يحلفه . اليمين على أن ذمة المدين لم تبرأ  -وكان مدعياً فى دعوى الحق –المدعى عليه فى الدفع   ، هنا أيضا

 . وإن كان مدعياً فى الظاهر  ، المدعى عليه

ال يجوز للقاضى  - 2 "من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  999تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1791) 

ويحدد  - 1 . أن يوجه إلى المدعى اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إال إذا تعذر تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى 

وفى لجنة المراجعة حور النص تحويراً  .  "التى يحلف عليها المدعى حداً أقصى للقيمة  ، حتى فى هذه الحالة ، القاضى

ووافق عليه مجلس  . فى المشروع النهائى  599وصار رقمه  ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين الجديد ، لفظياً 

 511ص  – 519ص  9فمجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، 521فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، النواب

 ) . 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  211التقنينات المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م  ( 1797) 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  579التقنين المدنى العراقى م 

مباشرة على قيمة الشيء المطلوب إال إذا : ال يجوز للقاضى أن يستحلف المدعى  159تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

ويجب على القاضى أيضاً فى هذه الحالة أن يعين الحد األقصى للمبلغ الذى يصدق عليه  . استحال إثباتها بطريقة أخرى 

 . ) والحكم واحد فى التقنينيين اللبنانى والمصرى (  . المدعى بيمينه 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  591التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 
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. مثل ذلك وديعة  ، فيقضى بقيمته ، تقدير قيمة شيء واجب ترد وتعذر رده ، كما نرى من النص وموضوع يمين التقويم هو

، وتعذر رد المبيع أو العين المؤجرة  . ومثل ذلك أيضاً بيع أو إيجار فسخ المعير ، يقضى بقيمتها للمودع أو أو عارية هلكت بتعد

، فيقضى بالقيمة للبائع أو المؤجر  بتقصير من المشترى أو المستأجر
 (1729 )

ولو –. ولكن هذه القيمة استحال تقديرها بأى طريق  

.  ، فيوجه إليه القاضى يمين التقويم فى قيمتها إلى المدعىفلم يعد مناص من الرجوع  -بطريق الخبراء على أساس تعيينها بالوصف 

ومن هنا نرى أن الخصم الذى توجه إليه هذه اليمين المتممة هو دائماً المدعى الذى يطالب باسترداد الشيء
 (1722 )

، دون المدعى  

، على أال يجاوز هذا  الشيء المطلوب رده . ثم أن موضوع اليمين هو دائماً المبلغ الذى يقدر به المدعى قيمة عليه المطلوب منه الرد

المبلغ حداً أقصى بعينه القاضى بحسب تقديره وفقاً لما يستلخصه من ظروف الدعوى 
 (1721 )

. وفى هاتين الخصيتين تختلف أحكام  

 .  يمين التقويم عن أحكام اليمين المتممة األصلية

، وفى أن القاضى ال  لية فى أنها ال يجوز ردها على الخصم اآلخرولكن أحكام هذه اليمين تتفق مع أحكام اليمين المتممة األص

، السيما إذا قدم أحد الخصمين بعد الحلف عناصر  . فللقاضى أن يحكم بأقل من المبلغ الذى حلف عليه الخصم أو بأكثر يتقيد بموجبها

نافية أن تنقص أو تزيد فى المبلغ الذى قضت به . كذلك للمحكمة االستئ جديدة يستطيع القاضى أن يستهدى بها فى تقدير قيمة الشيء

المحكمة االبتدائية 
 (1729 )

 . 

، وهو ال يسرى بما له من خصائص يختلف فيها عن اليمين  ، فال يكون له أثر رجعى ولما كان النص مستحدثاً كما قدمنا

 . ذ هذا التاريخ، عن التزامات بالرد نشأت من 2555من شهر أكتوبر سنة  29، إال من  المتممة األصلية

                                                                                                                                                                    

: ال يوجه القاضى اليمين إلى المدعى على قيمة الشيء المطلوب إال إذا استحال  2915التقنين المدنى الفرنسى م  ( 1795) 

 . وحتى فى هذه الحالة يعين القاضى حداً أقصى للمبلغ الذى يصدق فيه المدعى بيمينه  . تقديرها بطريق آخر 

Art, 1369 : Le serment sur la valeur de la chose demandee, ne peut etre defere par le juge au 

demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur  . Le juge 

doit meme, en ce cas, determiner la somme jusqu'a concurrence de laquelle le demandeur en 

sera cur sur son derment  . 

فيخلف يمين  ، ويأتى كوالن وكابيتان بمثل لذلك : يفقد شخص حقيبته أثناء نقلها بالسكة الحديدية بخطأ من الشركة ( 1729) 

 . (  712فقرة  1التقويم على قيمة ما كانت هذه الحقيبة تشتمل عليه من متاع ) كوالن وكابيتان المورانديير 

 2999فقرة  5بيدان وبرو  – 1171فقرة  5بودرى وبارد  – 2919ص  2971فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1722) 

ويجوز توجيه اليمين إلى نائب المدعى أو وارثه إذا كان عالما بقيمة الشيء المدعى به ) أنسيكلوبيدى داللوز فى  – 591ص 

 . (  2151فقرة  – 2152فقرة  Preuveلفظ  5القانون المدنى 

وتنصب يمين التقويم على تحديد  "وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 1721) 

ولذلك ال توجه هذه  ، فهى تفترض أن الوفاء بالشيء عينا قد استحال وإال كان التقويم عديم الجدوى . قيمة الشيء المدعى به 

فاشترط أوال أن يكون تحديد القيمة  ، النص بتعيين الشروط الواجب توافرها لقبول يمين التقويموقد تكفل  . اليمين إال للمدعى 

وعلة هذا التقييد أن  . واشترط كذلك أن يعين القاضى حداً أقصى للقيمة التى يحلف عليها المدعى  ، بطريقة أخرى متعذراً 

 . (  511ص  – 519ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  ، "القاضى يركن إلى ذمة المدعى لتقدير قيمة مصالحة الذاتية 

ويدخل فى هذا االعتبار  ، ويقرر الفقيهان أوبرى ورو أن القاضى ال يعتبر إال قيمة الشيء الحقيقة ال قيمة الذاتية بالنسبة إلى المدعى

 959ص  117فقرة  21و ما أصاب المدعى من ضرر من جراء تفويت الفرصة عليه فى استرداد الشيء عينا ) أوبرى ور

 Communeأن يلجأ إلى الشهادة بالتسامع )  ، فى تقدير الحد األقصى الذى يعينه للمدعى للحلف عليه ، ويجوز للقاضى . ( 

renommee  991فقرة  19لوران  – 117فقرة  99ديمولومب  –مكررة  1179فقرة  5( ) بودرى وبارد  ) . 

فقرة  5بودرى وبارد  – 2919ص  2971فقرة  1النيول وريبير وجابولد ب – 959ص  117أوبرى ورو فقرة  ( 1729) 

1172  . 

أما فيما يتعلق بالحجية فيمين التقويم واليمين المتممة  "وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

فله أن يقضى بمبلغ أقل من المبلغ المحلوف عليه إذا آنس مبالغة فى تقدير هذا  ، فيمين التقويم ال تقيد القاضى . بمنزلة سواء 

 . (  511ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  .  "المبلغ 
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 القرائن القانونية وحجية األمر المقضى - الفصل الثالث

 موضوعان للبحث  - 321

، وذكر من بينها حجية األمر  ، فتناول القرائن القانونية ، للقرائن ، من التقنين المدنى : عرض الفصل الثالث فى اإلثبات

 . تناول القرائن القضائية. ثم  المقضى وارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى

، وتناولنا موضوع ارتباط القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى  ولما كنا قد فرغنا من الكالم فى القرائن القضائية فيما تقدم

الجزء األول من هذا الكتاب 
 (1725 )

 ، فال يبقى للبحث إال موضوعان : 

 . ( القرائن القانونية 2) 

 . ى قرينة من أبرز القرائن القانونية، وه ( حجية األمر المقضى 1) 

 . ونتناول كال من هذين الموضوعين

 القرائن القانونية - الفرع األول

 النصوص القانونية  - 321

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 595: تنص المادة 

. على أنه يجوز نقض هذه القرينة  " القرينة القانونية تعفى من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات 

، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك بالدليل العكس
 (1729 )

 . 

، إال أن التقنين  والجديد. على أن األحكام تكاد تكون واحدة فى القانونين القديم  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، أى إال  ، أن القرينة ال تكون قاطعة إال بنص القانون ، كما نرى ، فقرر الجديد حسم األمر فى خصوص القرينة القاطعة أو المطلقة

 . إذا نص القانون على أنها ال تقبل النقض

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  75دة ويقابل النص فى التقنينات العربية األخرى : فى قانون البينات السورى الما

951، وفى التقنين الليبى المادة  991و  999، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى المادتين  991
 (1721 )

 . 

2991و  2999ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادتين 
 (1721 )

 . 

                                                 

 .  195فقرة  – 192الوسيط جزء أول فقرة  ( 1725) 

وأقرته لجنة المراجعة  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق  951تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1729) 

فمجلس  ، 595فلجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى  521فأصبح المادة 

 . (  525و ص  521ص  9الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 . (  521ص  - 521ص  9) أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  75التقنينات المدنية العربية األخرى : قانون البينات السورى م  ( 1721) 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  991التقنين المدنى العراقى م 

علقها القانون على بعض األعمال والوقائع : ) : يراد بالقرينة القانونية القرينة التى ي 999تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

) ثانيا ( األعمال  . أوال ( األعمال التى يصرح القانون ببطالنها بتقدير أنها أجريت خالفاً ألحكامه وبالنظر إلى صفتها فقط 

ة التى يمنحها القانون ) ثالثا ( القو . التى يصرح القانون فى شأنها بأن حق الملكية وإبراء الذمة ناتج عن بعض ظروف معينة 

ال تقبل أية بينة ضد القرينة  . : إن القرينة القانونية تغنى من تقوم فى مصلحته عن كل بينة  991م  –للقضية المحكمة 

إال إذا كان القانون قد احتفظ بقبول  ، القانونية عندما يستند القانون إلى هذه القرينة فى إبطال بعض األعمال أو منع التقاضى

 . نة على العكس أو إذا نتجت هذه البينة عن إقرار أن يمين قضائيين فى جميع األحوال التى ال تختص بالنظام العام البي

ويقرب على كل حال من أحكام التقنين  . ) والتقنين اللبنانى يكاد يطابق فى نصوصه فى هذه المسألة التقنين الفرنسى كما سنرى 

القاعدة التى تقضى بأن الحيازة فى المنقول  – 995 – 991ويالحظ أن التقنين اللبنانى أورد فى المواد التالية م  . المصرى 

 . سند الملكية على أساس أن الحيازة هنا قرينة قانونية قاطعة ( 

 . : مطابقة لنص التقنين المصرى  951التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

: القرينة القانونية هى التى يجعلها نص القانون تتعلق بتصرفات أو وقائع  2999المدنى الفرنسى م  التقنين ( 1721) 

وذلك نظراً  ، مفترضا أنها أبرمت لالحتيال على أحكامه ، ( التصرفات التى يقرر القانون أنها باطلة 2من ذلك : )  . معينة 

 9)  . نون أن كسب الملكية أو براءة الذمة تنتج عن بعض ظروف معينة ( األحوال التى يقرر فيها القا 1)  . لصفتها وحدها 

:  2991م  –( القوة التى يجعلها القانون إلقرار الخصم أو ليمينه  5)  . ( الحجية التى يرتبها القانون على األمر المقضى 
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 ونتكلم فى مسالتين :

 . ية والمهمة التى تقوم بها هذه القرينة( ركن القرينة القانون 2) 

 . ( حجية القرينة القانونية فى اإلثبات 1) 

 ركن القرينة القانونية والمهمة التى تقوم بها هذه القرينة - المبحث األول

 القرينة القانونية والقرينة القضائية  –ركن القرينة القانونية هو نص القانون  - 322

 ، أن للقرينة القضائية عنصرين : القرائن القضائية ، عند الكالم فى : قدمنا

 . ( indice( واقعة ثابتة يختارها القاضى وتسمى عالمة أو أمارة )  2) 

. وقلنا إن هذين العنصرين هما  ( وعملية استنباط يقوم بها القاضى ليصل من هذه الواقعة الثابتة إلى الواقعة المراد إثباتها 1) 

 . . وللقاضى سلطة واسعة فى كل ذلك ، وعملية االستنباط هو الذى يجريها الواقعة الثابتة هو الذى يختارهامن عمل القاضى : 

. فركن القرينة القانونية هو نص القانون  ، بل أن العمل كله للقانون أما القرينة القانونية فعلى العكس من ذلك ال عمل فيها للقاضى

،  . وهو الذى يجرى عملية االستنباط فيقول : ما دامت هذه الواقعة قد ثبت ، أى الواقعة الثابتة ل. فهو الذى يختار العنصر األو وحده

من التقنين المدنى من أن وصول التعبير عن اإلرادة إلى  52. مثل ذلك ما تنص عليه المادة  فإن واقعة أخرى معينة تثبت بثبوتها

. وقس على ذلك  ، يعتبرها القانون هى أيضاً ثابتة ، هى العلم بهذا التعبير ة أخرى. ويستنبط منها القانون واقع التعبير عن اإلرادة

 . وغيرهما من النصوص 195و  197القرائن القانونية التى أقامها التقنين المدنى فى المادتين 

.  ة بغير نص من القانون. وال يمكن أن تقوم قرينة قانوني ، وال شيء غير ذلك فعنصر القرينة القانونية إذن هو نص القانون

، اعتماداً على المماثلة أو  ، فإنه ال يمكن أن يقاس عليها قرينة قانونية أخرى بغير نص ، فقامت القرينة القانونية وإذا وجد النص

. بل البد من نص خاص أو مجموع من النصوص لكل قرينة قانونية  األولوية
 (1727 )

 . 

                                                                                                                                                                    

القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل وال يجوز إثبات ما ينقض  . القرينة القانونية تغنى من تقررت لمصلحته عن أى دليل 

وذلك  ، هذا ما لم يحفظ القانون الحق فى إقامة الدليل العكس . على أساسها بعض التصرفات أو يجعل الدعوى غير مقبولة 

 . مع عدم اإلخالل بما سيتقرر فى خصوص اليمين واإلقرار القضائيين 

Art, 1350 : La Presomption legale est celle qui est attachee par une loi speciale a certains actes ou a 

certains faits; tells sont : 1 - Les actes que la loi declare nulls, comme presumes faits en fraude 

de ses disqositions, d'apres leur seule qualite  . 2 - Les cas dans lesquels la loi declare la 

propriete ou la liberation resulter de certaines circonstances determinees  . 3 - L'autorite que la 

loi attribute a la chose jugee 4 - La force que la loi attaché a l'aveu de la partie ou a son 

serment  . 

Art  . 1352 : Lapresomption legale disperse de toute prevue celui au profit duquel elle existe  . Nulle 

prevue n'est admise contre la presumption de la acter ou denie l'action en justice, a moins 

qu'elle n'ait reserve la prevue contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu 

judiciaries  . 

فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 1199فقرة  5بودرى وبارد  – 191فقرة  99ديمولومب  – 791بوتييه فقرة  ( 1727) 

فقد يستعير  . ال يتقيد بحرفية هذه القاعدة  ، فى فرنسا وفى مصر ، على أن القضاء – 9وهامش رقم  2922ص  2957

وقد فعل ذلك عندما افترض قيام حسن النية دائما مع أن المشرع لم  ، لمكان آخر ، وضعت فى مكان معين ، قرينة قانونية

وجود بعض العناصر التى تقوم عليها  ، فى بعض األحيان ، ويفترض القضاء . يفترض حسن النية إال فى مواضع معينة 

وفعل كل  . ا التسليم اختيارى فافترض أن هذ ، فعل القضاء الفرنسى ذلك فى قرينة تسليم السند إلى المدين . القرينة القانونية 

فعل القضاء الفرنسى  . فافترض أن هذا التسليم اختيارى  ، من القضاء الفرنسى ذلك فى قرينة تسليم السند إلى المدين

فافترض أن الضرر قد حدث بفعل الحيوان أو الشيء ) أنظر  ، والمصرى ذلك فى قرينة المسئولية عن فعل الحيوان واألشياء

 ، ويقول جنى فى هذا الصدد أن القرائن القانونية فى أصلها قد نبتت فى تربة العرف والقضاء . (  2151فقرة  5 بيدان وبرو

وهى تربة قوية خصبة ) جنى فى  ، فال عجب إذا هى بقيت تستمد غذاءها من تربتها األصلية . وتحولت لتكون قرائن قانونية 

 . (  199فقرة  9العلم والصياغة فى القانون الخاص 

 . وهى منتثرة فى كتب الفقه  ، هذا ويعثر الباحث فى نصوص الفقه اإلسالمى على طائفة من القرائن الشرعية تعديل القرائن القانونية
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، انتزعها  . ويغلب أن تكون القرينة القانونية فى األصل قرينة قضائية كما قدمنا وال سلطة للقاضى فى القرينة القانونية

، ولم يدع للقاضى فيها عمال  ، ونظم حجيتها ، وحدد مداها ، فنص عليها القانون لحسابه
 (1725 )

. فالحقيقة القضائية هنا هى من عمل  

، فهى من  ف الحقيقة القضائية المستمدة من القرينة القضائية. وذلك على خال ، يفرضها على القاضى وعلى الخصوم القانون وحده

عمل القاضى 
 (1719 )

 . 

،  ( idée de probabilite، وإن كانت تقام على فكرة ما هو راجع الوقوع )  . فهى ومن هنا تتبين خطورة القرائن القانونية

. ومن ثم  التى تطبق فيها كما هو األمر فى القرائن القضائية، دون أن تكون أمامه الحالة بالذات  ، ويعممها يقيمها القانون مقدماً 

ال تستقيم فيها القرينة القانونية -تتفاوت قلة وكثرة –تتخلف حاالت 
 (1712 )

 . 

 مهمة القرينة القانونية هى اإلعفاء من اإلثبات : - 323

.  ، وإن كانت دليال غير مباشر ابياً فى اإلثباتوتختلف القرينة القضائية عن القرينة القانونية فى أن األولى تعتبر دليال إيج 

، وعليه هو أن يستجمع عناصرها ويلم شتاتها ويتقدم إلى القاضى  هى أوال دليل إيجابى : ألن الخصم يتوسل بها إلى إثبات دعواه

قعة التى هى أساس القرينة وقد ، فقد يسلم بثبوت الوا ، والقاضى بعد حر فى مسايرة الخصم باستنباط الواقعة المراد استخالصها منها

، ولكنه على كل حال ليس ملزماً أن يستجمع هو بنفسه القرائن وأن يستخلص منها  ، وقد يقر استنباط الخصم وقد ال يقر ال يسلم

                                                                                                                                                                    

 ، جملة صالحة 599ص  –(  511طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمية ص  "وقد جمع منها األستاذ أحمد إبراهيم فى كتابه 

 منها :

ً ثبوت نسبة ا - 2 وهذه القرينة تقبل  . وقيام الزوجية قرينة على أن الولد من الزوج  ، فالولد للفراش ، لولد من أبيه وهو الزوج شرعا

 . ولكن بطريق خاص هو طريق اللعان  ، إثبات العكس

 . واتخاذ ذلك قرينة على موته  ، الحكم بموت المفقود إذا مات أقرانه - 1

 . التصرف فى مرض الموت قرينة على أن التصرف وصية  - 9

 . تصرفات المفلس الضارة بالدائنين مردودة لقيام القرينة على سوء قصده  - 5

وحكى  ، وقد نص على ذلك ابن فرحون فى باب القرائن . وجود سند الدين تحت يد المدين قرينة ظاهرة على إيفاء المدين  - 9

 . خالفاً فى المسألة 

عممها القانون بعد أن نظمها ) بارتان على  ، وقد قدمنا أن القرينة القانونية لم تكن فى األصل إال قرينة قضائية ( 1725) 

بل هناك من القرائن القانونية ما نزل عن مرتبته وعاد إلى ما كان عليه  ، مكرر ( 2هامش رقم  199فقرة  21أوبرى ورو 

 . قرينة قضائية 

فالقرينة القانونية تتصل بموضوع الحق  . على ذلك نتيجة هامة فى قواعد اإلسناد وتنازع القوانين  ويرتب بارتان ( 1719) 

ولذلك تخضع  ، أما القرينة القضائية فهى من عمل القاضى كما قدمنا . ومن ثم تخضع لقانون الموضوع  ، اتصاال وثيقاً 

كذلك إذا أنشأ القانون قرينة قانونية  . مكرر (  2م هامش رق 199فقرة  21لقانون القاضى ) بارتان على أوبرى ورو 

إذ هى تتصل بموضوع الحق اتصاال وثيقاًن فهى ككل القواعد الموضوعية ال يجوز أن  ، فال يكون لها أثر رجعى ، جديدة

 . (  995ص  – 991ص  9يكون لها أثر رجعى إال بنص خاص يقضى بذلك ) جنى : العلم والصياغة فى القانون الخاص 

 .  2929ص  2957فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  ( 1712) 

فالقرينة القانونية قاعدة من قواعد اإلثبات تقبل فى  . (  Fictionويعقد حتى مقارنة شيقة بين القرينة القانونية والحيلة فى القانون ) 

بل يقلبها فى أحوال أخرى من قاعدة إثبات  ، ويجعلها القانون فى بعض األحوال ال تقبل إثبات العكس . العادة إثبات العكس 

ولكنها فى كل هذه األحوال تبقى قائمة على فكرة الراجح  . إلى قاعدة موضوعية فتصبح هى أيضاً غير قابلة إلثبات العكس 

هى من بل  ، أما الحيلة فتختلف عن القرينة فى أنها ال أساس لها من الواقع . (  idée de probabiliteالغالب الوقوع ) 

 ، فهى أقوى من القرينة القانونية . فاستعصت طبيعتها بداهة على قبول إثبات العكس  ، فرضها فرضاً حتمياً  ، خلق المشرع

ويأتى جنى بأمثلة على ما قدمه : حجية  . ومن ثم ال يلجأ إليها المشرع إال حيث تضيق القرينة القانونية  . ولكنها أشد خطراً 

ولكنها  ، بل هى فى الواقع قد تحولت إلى قاعدة موضوعية ، ى قرينة قانونية ال تقبل إثبات العكساألمر المقضى قامت عل

 ، وهى قائمة على تحمل التبعة ، كذلك مسئولية رب العمل عن سالمة العمال . بقيت قائمة على فكرة الراجح الغالب الوقوع 

 . ها هى أيضاً بقيت قائمة على فكرة الراجح الغالب الوقوع ولكن ، خرجت عن أن تكون قرينة إلى أن تكون قاعدة موضوعية

فهى قاعدة ال تقوم على  ، ( nul n'st cense ignorer la loiأما القاعدة التى تقضى بأنه ال يفترض الجهل بالقانون ) 

ص عالم بأحكام إذ يفرض المشرع فرضاً حتمياً أن الشخ ، ( Fictionبل تقوم على الحيلة )  ، الراجح الغالب الوقوع

) جنى فى العلم  . وتضيق به القرينة  ، حتى تستقيم أمور نظمها بقاعدة تقوم على الحيلة ، ال يقبل فى ذلك عذراً  ، القانون

 . (  959ص  – 975ص  159فقرة  9والصياغة فى القانون الخاص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

.  ها الخصم، وإن كان للقاضى أن يأخذ من تلقاء نفسه بقرينة فى الدعوى لم يتقدم ب ، بل على الخصم يقع عبء تقديم القرينة داللتها

، بل واقعة أخرى قريبة منها  والقرينة القضائية ثانياً دليل غير مباشر : ألن الواقعة الثابتة ليست هى نفس الواقعة المراد إثباتها

 . ، بحيث إن ثبوت الواقعة األولى على هذا النحو المباشر يعتبر إثباتاً للواقعة الثانية على نحو غير مباشر ومتعلقة بها

. فالخصم الذى تقوم  ( Disqense de Preuve، بل هى إعفاء منه )  رينة القانونية فهى ليست دليال لإلثباتأما الق

،  ، إذا القانون هو الذى تكفل باعتبار الواقعة المراد إثباتها ثابتة بقيام القرينة لمصلحته قرينة قانونية يسقط عن كاهله عبء اإلثبات

، فسنرى أن القرينة  . وتستوى فى ذلك القرينة القانونية القاطعة والقرينة القانونية البسيطة يهاوأعفى الخصم من تقديم الدليل عل

، وأن جواز إقامة الدليل على عكسها ليس إال نزوال على أصل من أصول اإلثبات  القانونية البسيطة هى أيضاً إعفاء من اإلثبات

 . يقضى بجواز نقض الدليل بالدليل

، ولو فى تصرف قانونى تزيد قيمته على عشرة  ية تعفى من اإلثبات فى الدائرة التى رسمها لها القانونوالقرينة القانون

 . ، أى فى دائرة ال تقبل فيها القرينة القضائية جنيهات

 ولكن يجب على الخصم إثبات الواقعة التى تقوم عليها القرينة القانونية : - 324

، فهى ليست إعفاء من إثبات الواقعة التى تقوم عليها  على أن القرينة القانونية إذا كانت إعفاء من إثبات الواقعة المراد إثباتها 

 . ، والتى يعتبر القانون أن إثباتها هو إثبات للواقعة األولى القرينة

ن األجرة قرينة على الوفاء باألقساط السابقة على هذا ، يقضى بأن الوفاء بقسط م 971، فى المادة  مثل ذلك أن التقنين المدنى

. فواقعة  ، وأقامها على واقعة الوفاء بقسط الحق . فالقانون هنا أقام قرينة قانونية على واقعة الوفاء بقسط سابق من األجرة القسط

. وواقعة الوفاء بقسط الحق هى  أجر من إثباتها، وقد اعتبرها القانون ثابتة وأعفى المست الوفاء بقسط سابق هى الواقعة المراد إثباتها

، بل يجب على هذا أن يثبتها وفقاً للقواعد العامة  ، ولم يعف القانون المستأجر من إثباتها الواقعة التى تقوم عليها القرينة
 (1711 )

. فإن  

، وإن زاد على هذا المبلغ لم يجز  كان القسط الالحق ال يزيد على عشرة جنيهات كان للمستأجر أن يثبت الوفاء به جميع الطرق

 . إثبات الوفاء به إال بالكتابة

 فالقرينة القانونية هى نقل اإلثبات من محل إلى آخر :  - 325

 Deplacement deونرى من ذلك أن القرينة القانونية ليست فى الواقع إال نقال لإلثبات من محله األصلى إلى محل آخر ) 
Preuve ) ويحوله إلى واقعة أخرى قريبة منها يزحزح القانون عنها اإلثبات -وهى المحل األصلى –د إثباتها . فالواقعة المرا ،  .

 . ، اعتبرت الواقعة األولى ثابتة بحكم القانون فإذا ثبتت هذه الواقعة األخرى

 الحكمة فى القرائن القانونية : - 326

، ومنها ما يتعلق بمصالح  ، منها ما يتعلق بالمصلحة العامة وترجع الحكمة فى النص على القرائن القانونية إلى أمور 

 . األفراد

 ، فقد يكون ذلك : أما ما يتعلق بالمصلحة العامة

. فقد وضع الشارع قرينة قانونية تقضى بأن الحكم  ، كما هو األمر فى حجية األمر المقضى ( لتحقيق هذه المصلحة 2) 

. ولو لم يفعل الشارع ذلك ألصبحت  لى مناقشته إال بطريق من طرق الطعن المقررة، فال تجوز العودة إ صحيح فيما قضى به

، فوجب وضع هذه القرينة القانونية تحقيقاً  ، ولما اطمأن المحكوم له إلى حقه الثابت بالحكم األحكام القضائية مقلقلة مزعزعة

 . . هى احترام األحكام ووضع حد للخصومة والنزاع لمصلحة عامة

،  . ذلك أن القانون قد يضع أحكاماً يعتبرها من النظام العام لتضييق السبل على من يحاول االحتيال على القانون(  1) 

، فيضع قرائن قانونية تبطل ضروباً من التعامل تراد بها مخالفة  ويحتاط حتى ال تخالفها الناس فى تعاملها ولو بطريق غير مباشر

، قد تحتال الناس على مخالفتها بتسمية  تى تقضى بأن الوصية ال يجوز أن تزيد على ثلث التركة. مثل ذلك القاعدة ال هذه األحكام

، تقضى بأن " كل  من التقنين المدنى 521، فى المادة  . فوضع الشارع قرينة قانونية الوصية بيعاً أو هبة أو أى تصرف قانونى آخر

                                                 

وال يعدو موقف من يتمسك بقرينة عن مجرد  "وفى هذا المعنى تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  ( 1711) 

بيد أن هذه اإلقالة ال  . ويقبل بذلك من تحمل عبء إقامة الدليل عليها  ، يفترض القانون قيامها ، االستناد إلى واقعة قانونية

ائن أن يقيم الدليل على بمعنى أن من واجب من يتمسك بقرينة من القر ، تتناول إال تلك الواقعة ممثلة فى القرينة القانونية ذاتها

 5أنظر أيضاً بودرى وبارد  . (  521ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  "اجتماع الشروط التى يتطلبها القانون لقيامها 

 .  195فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وتسرى  ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت اً به التبرع، ويكون مقصود عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت

فى مرض الموت قرينة على أن  $ 199$ . فجعل صدور التبرع  عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف "

التبرع وصية 
 (1719 )

 . 

 ، فقد يكون ذلك : وأما ما يتعلق بمصالح األفراد

، فيعمد الشارع إلى وضع قرينة تعفى من هذا  ( لتعذر اإلثبات فى بعض األحوال تعذراً قد يصل على درجة االستحالة 2) 

مبنية على خطأ مفترض : عالقة التبعية وكون خطأ التابع قد وقع فى  -كما يقال –، فهى  . مثل ذلك مسئولية المتبوع عن تابعه العبء

، لتعذر  قد جعلهما الشارع قرينة قانونية على الخطأ الصادر من المتبوع فى الرقابة على أعمال تابعهحال تأدية وظيفته أو بسبها 

،  ، فابن المرأة المتزوجة هو ابن زوجها . ومثل ذلك أيضاً القاعدة التى تقضى بأن الولد للفراش إثبات هذا الخطأ فى أكثر األحوال

، لتعذر إثبات البنوة من األب  بيهوالزوجية قرينة قانونية على بنوة االبن أل
 (1715 )

 . 

. فإذا جعل الشارع المخالصة باألجرة عن قسط الحق قرينة على الوفاء بالقسط  ( لألخذ بالمألوف المتعارف بين الناس 1) 

أن يكون قد ، فذلك ألن المألوف بين الناس فى التعامل هو أن المؤجر ال يعطى المستأجر مخالصة عن قسط الحق إال بعد  السابق

استوفى جميع األقساط السابقة 
 (1719 )

 . 

 حجية القرينة القانونية فى اإلثبات - المبحث األول

 القرينة القانونية القاطعة والقرينة القانونية غير القاطعة - 327

ى من إثبات الواقعة التى . فالخصم الذى تقوم القرينة القانونية لصالحه معف : قدمنا أن القرينة القانونية هى إعفاء من اإلثبات 

 . يستخلصها القانون من هذه القرينة

، والبينة تقبل إثبات  ، فالدليل الكتابى يقبل إثبات العكس بدليل كتابى مثله ولكن لما كان األصل هو أن كل دليل يقبل إثبات العكس

، وذلك كله وفقاً لمبدأ  مثلها أو بينة أو بدليل كتابى ، والقرائن القضائية تقبل إثبات العكس بقرائن العكس بينة مثلها أو بدليل كتابى

وقد –، فإن هذا يؤدى بنا إلى النتيجة اآلتية : كل قرينة قانونية  ( Liberte de defense، )  أساسى فى اإلثبات هو حرية الدفاع

تقبل فى األصل إثبات عكس هذه الواقعة -أثبتت واقعة معينة 
 (1711 )

وهما يثبتان الواقعة بطريق –والبينة  وإذا كان الدليل الكتابى 

أن تقبل هى األخرى إثبات العكس -وهى تقتصر على اإلعفاء من اإلثبات –، فأولى بالقرينة القانونية  يقبالن إثبات العكس -مباشر 
 (

1711 )
 . 

                                                 

 . ال بقرينة قانونية  ، وسنرى فيما يلى أن األمر هنا إنما يتعلق بقاعدة موضوعية ( 1719) 

وإال فإن مسئولية المتبوع عن التابع إنما هى مسئولية عن  ، آلراء الذائعة فى الفقهوهنا أيضاً نساير بعض ا ( 1715) 

ال من قواعد  ، وهى والقاعدة التى تقضى بأن الولد للفراش من القواعد الموضوعية . وليست تقوم على خطأ مفترض  ، الغير

 . وسنرى ذلك فيما يلى  . اإلثبات 

 .  199فقرة  9( فى العلم والصياغة فى القانون الخاص جزء  Genyرن جنى ) قا – 199الموجز للمؤلف فقرة  ( 1719) 

واألصل أن كل قرينة قانونية يجوز  "وقد جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 1711) 

ولو أن نصوص التقنينات األجنبية ال تجزم به  ، وقد حرص المشروع على إبرار هذا األصل . نقض داللتها بإثبات العكس 

أن تكون القرائن  ، فى منطقتها ، بل إن التزام ظاهر هذه النصوص يوحى على نقيض ذلك أن األصل . فى عبارة صريحة 

بيد أن أمثال تلك النصوص ونظيرها فى المشروع الفرنسى اإليطالى  . وأن البساطة فيها ليست سوى مجرد استثناء  ، قاطعة

وهى التى يرتب القانون على قيامها بطالن بعض التصرفات  ، ( ال تواجه إال طائفة خاصة من القرائن القانونية 995) المادة 

نونية من طريق إقامة الدليل وقد يكون فى حظر نقض داللة هذه الطائفة الخاصة مع القرائن القا . أو نفى حق التقاضى 

وأن يباح إقامة الدليل على  ، أن تكون القرائن بسيطة ، فيما عدا هذا الحظر الذى خص بالنص ، العكس ما يفيد أن األصل

وإزاء ذلك تكون بساطة القرينة  ، ثم إن المشاهد إن القرائن البسيطة بوجه عام أكثر عدداً من القرائن القاطعة . خالف داللتها 

ذلك أن الدليل الكتابى يجوز نقضه إما بطريق  . على أن القواعد العامة فى اإلثبات تنهض لتوجيه هذا األصل  . هى القاعدة 

فإذا لم يقم الدليل بوجه عام  ، والقرينة القانونية ليست إال حجة بقيمها الشارع ، الطعن بالتزوير وإما بإقامة الدليل العكسى

ولذلك يكون األصل هو جواز  . ال تعدو أن تكون احتماال يصح فيه الخطأ فى بعض األحوال  فهى ، على صحة هذه الحجة

فيما عدا األحوال التى ينص فيها القانون صراحة على عدم جواز ذلك واألحوال التى  ، إقامة الدليل العكسى لنفى القرينة

 . (  527ص  - 521ص  9 ) مجموعة األعمال التحضيرية "تؤسس فيها القرينة على النظام العام 

وإال فإنه ال يجوز إثبات  . ومعنى إثبات العكس هنا هو إثباته فى الحالة الخاصة التى يكون الخصم بصددها  ( 1711) 

 ، فإن هذا اإلثبات معناه إلغاء التشريع ذاته الذى أقام القرينة القانونية ، وبوصفها قاعدة تشريعية ، عكس القرينة فى عمومها
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ذا هى لم تقبل إثبات . فإ ، أى أنها تقبل إثبات العكس ويتبين من ذلك أن األصل فى القرينة القانونية أن تكون غير قاطعة

، فذلك هو االستثناء  العكس
 (1717 )

 . 

 . فمتى إذن نعتبر استثناء أن القرينة قاطعة؟ يقودنا هذا إلى الكالم فى القرينة القاطعة ثم فى القرينة غير القاطعة

 القرينة القانونية القاطعة أو المطلقة - المطلب األول

 (Presomption irrefragable, absolue, Juris et de Jure ) 

 التقنين المدنى الفرنسى  - 328

على أنه "  2991، فنص فى الفقرة الثانية من المادة  : حاول التقنين المدنى الفرنسى أن يضع معياراً للقرينة القانونية القاطعة

، هذا ما  يجعل الدعوى غير مقبولة ال يجوز إثبات ما ينقض القرينة القانونية إذا كان القانون يبطل على أساسها بعض التصرفات أو

 . ، وذلك مع عدم اإلخالل بما سيتقرر فى خصوص اليمين واإلقرار القضائيين " لم يحفظ القانون الحق فى إقامة الدليل العكسى

ن المدنى من التقني 522ويمثل الفقهاء الفرنسيون للقرينة القانونية التى يبطل القانون على أساسها تصرفاً قانونياً بالمادة 

، سواء ستر فى صورة عقد معارضة أو صدر لشخص  ، وتنص على أن " كل تبرع صادر لعديم األهلية يكون باطال الفرنسى

. فهنا يبطل القانون  . ويعتبر شخصاً مسخراً لعديم األهلية أبوه وأمه وأوالده وفروعه وزوجه " ( Personne interposeمسخر ) 

، إذا صدرت  . ويقيم القانون قرينة قانونية . إذ الهبة تكون باطلة إذا صدرت لعديم األهلية رينة قانونيةتصرفاً قانونياً على أساس ق

، وتكون الهبة قد  ، على أن الصادر له الهبة هو شخص مسخر لعديم األهلية الهبة ألحد من أقارب عديم األهلية المذكورين فى النص

. فالقرينة القانونية التى نص عليها القانون قد أبطل على  ، ومن ثم تكون باطلة نفسهصدرت فى الواقع من األمر لعديم األهلية 

، فال يجوز للشخص المسخر ) االسم  . ولذلك تكون هذه القرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس أساسها تصرفاً قانونياً هو عقد الهبة

عديم األهلية وأنه هو المقصود حقيقة بالهبةالمستعار ( الذى تلقى الهبة أن يثبت أنه ليس شخصاً مسخراً ل
 (1715 )

. ويمثلون أيضاً  

، وتنص على أن " كل تعامل بين الوصى والقاصر بعد بلوغه سن الرشد يكون باطال إذا لم  من التقنين المدنى الفرنسى 511بالمادة 

ل من ذى الشأن قبل التعامل بعشرة أيام على ، ويكون كل هذا ثابتاً بإيصا يسبقه تقديم حساب مفصل مصحوب بالسندات المؤيدة له

،  ، على أساس قرينة قانونية ، هو التعامل ما بين الوصى والقاصر بعد بلوغه سن الرشد . فالقانون هنا أبطل تصرفا قانونياً  األقل "

.  ى بينهما قبل تقديم الحسابهى العالقة القائمة ما بين الوصى ومحجوره السابق دون أن يقدم لمحجوره السابق فى التعامل الذى جر

 . ، وال يجوز للوصى أن يثبت أن التعامل الذى تم كان تعامال جدياً ال استغالل فيه فتكون القرينة القانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس

المقضى وبالتقادم  ويمثل الفقهاء الفرنسيون للقرينة القانونية التى يجعل القانون على أساسها الدعوى غير مقبولة بحجية األمر

، ألن الدعوى التى تدفع بهذه  . فحجية األمر المقضى تقوم على قرينة قانونية غير قابلة إلثبات العكس وبتسليم سند الدين للمدين

، ألن الدعوى تكون غير مقبولة إذا دفعت  . والتقادم يقوم على قرينة قانونية غير قابلة إلثبات العكس الحجية ال يجوز سماعها

، ألن الدائن إذا  ، والقرينة قاطعة ال تقبل إثبات العكس . وتسليم الدائن باختياره سند الدين للمدين قرينة على براءة ذمة المدين التقادمب

. ومن ثم ال يجوز للمحكوم  ، تكون الدعوى غير مقبولة ، ودفع المدين بهذه القرينة رفع دعوى على مدينه بعد أن سلمه سند الدين

، أن يثبت أن  ، فى التقادم . وال يجوز للدائن ، أن يثبت أن الحكم الذى يحتج عليه به غير صحيح فى حجية األمر المقضى،  عليه

 . ، أن يثبت عدم براءة ذمة المدين بالرغم من تسلمه للسند ، فى تسليم سند الدين . وال يجوز للدائن الدين موجود بالرغم من تقادمه

، كانت هذه  ويخلص مما تقدم أن القانون إذا أبطل تصرفاً قانونياً أو جعل الدعوى غير مقبولة على أساس قرينة قانونية

القرينة غير قابلة إلثبات العكس 
 (1799 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . (  1هامش رقم  199فقرة  21لتشريع إال بتشريع مثله ) أوبرى ورو وال يلغى ا

فى هذا المعنى حتى فى عهد التقنين المدنى السابق لم يشتمل على نص صريح فى المسألة : األستاذ سليمان  ( 1717) 

 .  127فقرة  1قارن األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 115ص  - 111مرقس فى أصول اإلثبات ص 

 . من التقنين المدنى الفرنسى فى تسخير أشخاص معينين فى الهبة ما بين الزوجين  2299أنظر أيضاً المادة  ( 1715) 

ص  – 292ص  2599( فى القرائن فى القانون الخاص باريس سنة  Decottigniesوأنظر فى هذه المسألة ديكوتينيس ) 

299  . 

أن استثنت حالة ما إذا كان القانون قد حفظ الحق فى إقامة الدليل من التقنين الفرنسى ب 2991وقد استدركت المادة  ( 1799) 

تسليم  "وتنص على أن  ، من التقنين الفرنسى 2179ويمثل الفقيهان أوبرى ورو على هذه الحالة المستثناة بالمادة  . العكسى 

فهنا يجعل القانون الدعوى  .  "يل على العكس ما لم يقم الدل ، الصورة التنفيذية للسند تسليماً اختيارياً يفيد اإلبراء أو الوفاء
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،  ان محل انتقاد شديد من الفقهاء الفرنسيينوهذا المعيار الذى اختاره التقنين المدنى الفرنسى للقرينة القانونية القاطعة ك 

( فى كتابه المعروف : العلم والصياغة فى القانون الخاص  Genyوبخاصة من جنى ) 
 (1792 )

 . 

إنه ال يعبر بأمانة عن الغرض  -إبطال التصرف القانونى على أساس القرينة القانونية –فيقول عن الشق األول من المعيار 

أراد هذا أن يجعل القرينة قاطعة ليسد بها السبيل على ضروب التحايل للخروج على نواهى القانونية المبينة . فقد  الحقيقى للمشرع

على النظام العام 
 (1791 )

.  2991وما ورد عن ذلك فى المادة  2999. وهناك صلة وثيقة بين ما ورد عن إبطال التصرف فى المادة  

،  تصرفات التى يقرر القانون أنها باطلة مفترضاً أنها أبرمت لالحتيال على أحكامهصراحة فى هذا الصدد ال 2999فقد ذكرت المادة 

 . 2991وهذا هو عين ما قصد إليه بذكره إبطال التصرف فى المادة 

فيقول جنى إن المقصود بهذا  -جعل الدعوى غير مقبولة على أساس القرينة القانونية –وأما عن الشق الثانى من المعيار 

، ال أال ترفع الدعوى أصال فإن أية  يكون هناك دفع يمنع من الدخول فى موضوع الدعوى فترفض على هذا األساس المعيار أن

يؤدى إلى  -قاطعة كانت أو غير قاطعة –. ولما كان الدفع بأية قرينة قانونية  دعوى ترفع يجب نظرها وإال كان هذا إنكاراً لداء العدالة

، كان هذا المعيار إن فهم على المعنى األول يتناول كل القرائن القانونية  عند هذه القرينة عدم الدخول فى الموضوع والوقوف

، وإن فهم على المعنى الثانى فإنه ال يتناول شيئاً منها على اإلطالق القاطعة وغير القاطعة دون تمييز فيما بينها
 (1799 )

 . 
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 ً  ، فى معيار القرائن القانونية يمكن بسطه على النحو اآلتى : إليه الفقه الفرنسى المعاصر، ويتجه  : والرأى الذى يبدو صحيحا

. ولكن هناك قرائن  . وهذا شأن كل دليل ينظمه القانون ، فتقبل إثبات العكس األصل أن تكون القرينة القانونية يغر قاطعة

، ومن ثم يجعل هذه القرائن غير قابلة إلثبات  اإلخالل بها، يحرص كل الحرص على عدم  أقامها المشرع العتبارات هامة خطيرة

، بل يرجع  . وال يرجع ذلك ضرورة إلى أن القرينة القانونية هى أكثر انطباقاً على الواقع من غيرها العكس حتى يستقيم له غرضه

ذى يقدر ما إذا كان يجعلها غير قابلة ، وهو وحده ال ، فهو وحده الذى وضع القرينة القانونية العتبارات يستقل بتقديرها المشرع

، أن ينظر ما إذا كانت  ، ويريد أن يحكم تشريعه . ومن ثم كان واجباً على المشرع عندما يقيم قرينة قانونية إلثبات العكس

ع االعتبارات التى اقتضت النص على هذه القرينة هى من األهمية والخطورة بحيث تستوجب أن تبقى القرينة قائمة فى جمي

، كانت القرينة القانونية قابلة إلثبات العكس رجوعاً إلى  . فإن سكت عن ذلك ، فعند ذلك ينص على عدم جواز إثبات العكس األحوال

األصل 
 (1795 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ولكن القانون نص  ، فكان ينبغى أن تكون هذه القرينة غير قابلة إلثبات العكس ، غير مقبولة على أساس قرينة قانونية

انونياً مثل لقرينة قانونية يبطل القانون على أساسها تصرفاً ق ، فى التقنين الفرنسى ، وال يوجد . صراحة على جواز ذلك 

 . (  29هامش رقم  199فقرة  21وينص القانون مع ذلك على أنها قابلة إلثبات العكس ) أوبرى ورو 

 . أنظر بنوع خاص فى هذا الموضوع : جنى فى العلم والصياغة فى القانون الخاص الجزء الثالث فى القرائن  ( 1792) 

 . ديكورتينيس فى القرائن فى القانون الخاص 

 .  991ص  9لعلم والصياغة جنى فى ا ( 1791) 

 .  979ص  – 971ص  2155فقرة  5بيدان وبرو  – 955ص  – 991ص  9جنى فى العلم والصياغة  ( 1799) 

ويقول جنى فى هذا المعنى أن المشرع الحكيم عندما يقيم قرينة قانونية ينبغى فى األصل أن يجعلها قابلة إلثبات  ( 1795) 

فيجب إفساح المجال لمن قامت  ، فالقرينة القانونية دليل يقوم على الراجح الغالب الوقوع ال على التأكيد المطلق . العكس 

فإذا ما أراد المشرع أن يجعل القرينة غير قابلة  ، ضده القرينة أن يثبت أن حالته ال تدرج تحت هذا الراجح الغالب الوقوع

وقلب الراجح  ، األسباب الجوهرية ما يدعوه إلى إقفال الباب دون نقص القرينة فالبد أن يكون عنده من ، إلثبات العكس

ثم ينبغى إلى جانب ذلك  . حتى يجعل القرينة تسيطر فى كل حالة دون أن يمكن دحضها  ، الغالب الوقوع إلى التأكيد المطلق

 . من تقنين المرافعات  151انى فى المادة كما فعل المشرع األلم ، أن ينص المشرع على أن القرينة ال تقبل إثبات العكس

بل لجأ إلى معيارين ينطويان على درجة كبيرة من اإلبهام  ، وينبغى جنى على المشرع الفرنسى إنه لم يختط هذه الخطة

 ، ثم يقول إن هذا الغموض قد أفسخ المجال للقضاء والفقه فى تفسير النصوص بما يتفق مع القواعد الصحيحة . والغموض 

تكون القرينة قاطعة أو غير قاطعة تبعاً لالعتبارات التى حملت المشرع على إقامتها ) جنى فى العلم والصياغة فى القانون ف

 1وأنظر أيضاً فى هذا المعنى بالنيول وريبير وجابولد  – 921ص  – 959و ص  992ص  – 157ص  9الخاص جزء 

 . (  2921ص  2955فقرة 
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على أنه " يجوز  595ة ، فى الماد ، كما رأينا . إذ نص : وهذا هو عين ما فعله المشرع المصرى فى التقنين المدنى الجديد

 . ، ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك " نقض هذه القرينة ) أى القرينة القانونية ( بالدليل العكسى

والسياسة التشريعية التى جرى عليها المشرع المصرى فى التقنين المدنى الجديد هى أنه عندما يقف عند قرينة قانونية يريد 

. فعل ذلك فى القرائن القانونية على  ، وإن كان النص يأتى بطريق غير مباشر ينص على ذلكجعلها قاطعة ال تقبل إثبات العكس 

 . الخطأ التى تقوم عليها المسئولية عن الحيوان والمسئولية عن األشياء والمسئولية العقدية ومسئولية المستأجر عن الحريق

، ولو ضل  ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر مالكاً له، ولو لم يكن  على أن " حارس الحيوان 211فقد نصت المادة 

. فأقام المشرع مسئولية حارس الحيوان  ، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى ال يد له فيه " الحيوان أو تسرب

. ومقتضى هذا  بات السبب األجنبى، ولم يسمح للحارس أن يزحزح المسئولية عن عاتقه إال بإث على قرينة قانونية تفيد خطأ الحارس

يستطيع أن ينفى عالقة السببية بإثبات عكسها وهو السبب  -وقوام مسئوليته الخطأ والضرر وعالقة السببية فيما بينهما –أن الحارس 

مسئولية عن األشياء . وعلى هذا المنول جرى فى ال . وال يستطيع أن ينفى الخطأ ألن قرينته القانونية غير قابلة إلثبات العكس الجنبى

( 975، وفى مسئولية المستأجر عن الحريق ) م  ( 129، وفى المسئولية العقدية ) م  ( 217) م 
 (1799 )

 . 

، إذ هى قابلة  ، فى غير ضرورة بل إن التقنين المصرى كثيراً ما ينص على أن قرينة قانونية معينة قابلة إلثبات العكس

. نص فى الفقرة الثالثة من المادة  . ولكنه يفعل ذلك منعاً للبس رجوعاً إلى األصل كما قدمنا ، إلثبات العكس ولو لم ينص على ذلك

، أو أثبت أن الضرر أن يخلص من  على أن " يستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة 219

. فأقام  بت أن الضرر كان البد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية "، أو أث المسئولية إذا أثبتت أنه قام بواجب الرقابة

، ولكنه نص على جواز نفى الخطأ بإثبات عكس هذه القرينة ويكفى لذلك أن  مسئولية المكلف بالرقابة على قرينة قانونية تفيد الخطأ

على أن " كل التزام لم يذكر له سبب  291الفقرة األولى من المادة  . ونص فى يثبت المكلف بالرقابة أنه قام بواجبه فى هذا الصدد

 ً على أن " ينتج التعبير عن اإلرادة  52. ونص فى المادة  ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك " فى العقد يفترض أن له سبباً مشروعا

. وهو  ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك على العلم به، ويعتبر وصول التعبير قرينة  أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه إليه

، لم ير حاجة فى أن يعود إلى  بعد أن نص على أن وصول التعبير قرينة على العلم وأن هذه القرينة القانونية قابلة إلثبات العكس

، فنص فى الفقرة  51ن فى المادة ، عندما عرض للتعاقد ما بين الغائبي ، بعد أن زال كل لبس فى ذلك النص على جواز إثبات العكس

الثانية من هذه المادة على أن " يفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل إليه فيهما هذا القبول 
 (1791 )

 

" . 

بول مسئوال عن تنص على أن " يكون المت 215، فرأينا الفقرة األولى من المادة  وإذا وقفنا عند مسئولية المتبوع عن تابعه

، ولم نر المشرع بنص على  ، متى كان واقعاً منه فى حال تأدية وظيفته أو بسبها " الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع

                                                 

ليس فى الواقع  ، يراً مما يوصف بأنه قرينة قانونية قاطعة كحجية األمر المقضى والتقادموسنرى فيما يلى أن كث ( 1799) 

وهى كلها مسئوليات يقيمها القانون  . ويبقى معدوداً فى القرائن القانونية القاطعة هذه القرائن األربع  . إال قواعد موضوعية 

أن يقفل فى  ، عندما يفرض المشرع الخطأ فى جانب المسئول ، ويمكن التساؤل عما إذا كان من الجائز . على قرينة الخطأ 

وهذا ما دعا طائفة من الفقهاء أن يعدلوا عن فكرة الخطأ المفروض إلى  . وجهه الباب فال يستطيع أن يثبت أنه لم يخطئ 

ى خطأ ثابت فى الحراسة فالمسئولية عن الحيوان وعن األشياء وعن حريق العين المؤجرة إنما تقوم عل . فكرة الخطأ الثابت 

 (Faute dans la garde  ) . فى حالة االلتزام العقدى بتحقيق غاية وهى الحالة التى تعنينا ، والمسئولية العقدية إنما تقوم ، 

أياً كانت األسباب التى أدت إلى عدم تحقيق  ، إذا أن عدم تحقيق الغاية المتعاقد عليها هى هذا الخطأ نفسه ، على خطأ ثابت

وقارن ديكوتينيس فى القرائن فى القانون  – 199وفقرة  197وفقرة  517هذه الغاية ) أنظر الوسيط الجزء األول فقرة 

 . (  12وفقرة  95الخاص فقرة 

التى تنص  211: المادة  ومن النصوص التى تقيم قرائن قانونية غير قاطعة وتذكر مع ذلك جواز إثبات العكس ( 1791) 

التى تقيم  195والمادة  ، التى تقيم قرائن قانونية غير قاطعة فى الدعوى البولصية 197والمادة  ، على مسئولية حارس البناء

التى تجعل من كون الحائط فاصال ما بين بنائين قرينة قانونية  721والمادة  ، قرينة قانونية غير قاطعة على إعسار المدين

التى تجعل من صدور التصرف فى مرض الموت قرينة  521والفقرة الثالثة من المادة  ، اطعة على أن الحائط مشتركغير ق

التى تجعل االحتفاظ فى التصرف ألحد الورثة بحيازة العين  521والمادة  ، قانونية غير قاطعة على أن المقصود به التبرع

التى تجعل الحيازة المادية  519والمادة  ، تصرف مضاف إلى ما بعد الموتوبالحق فى االنتفاع قرينة غير قاطعة على أن ال

والمادة  ، التى تجعل الحيازة القانونية قرينة غير قاطعة على الملكية 515والمادة  ، قرينة غير قاطعة على الحيازة القانونية

تى تقيم قرينة غير قاطعة على احتفاظ على ال 511والمادة  ، التى تقيم قرينة غير قاطعة على حسن النية فى الحيازة 519

 . الحيازة بالصفة التى بدأت بها 
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 الفهرس العام

، فتكون قابلة إلثبات  ، فال نتوهم أننا أمام قرينة قانونية لم ينص المشرع على عدم جواز إثبات عكسها عدم جواز إثبات العكس

، واألصل فى القواعد  ، وليست قائمة على قرينة قانونية فسنرى أن مسئولية المتبوع عن التابع إنما هى قاعدة موضوعية.  العكس

،  ، ال حاجة فيه إلى النص على عدم جواز إثبات العكس ، مكسباً كان أو مسقطاً  . كذلك التقادم الموضوعية أنها ال تقبل إثبات العكس

موضوعية ال أمر قرينة قانونية ألن األمر فيه أمر قاعدة 
 (1791 )

 . . وسنعود إلى هذه المسألة ببيان أوفى 

 القرينة القانونية القاطعة يجوز دحضها باإلقرار واليمين : –332

. ذلك أن عدم القابلية للدحض  ، فليس معنى ذلك أنها ال تدحض أبداً  وإذا قلنا أن القرينة القانونية القاطعة ال تقبل إثبات العكس

. وأيا كانت المرتبة التى  ، فهى قواعد إثبات ، ولو كانت قاطعة . أما القرائن القانونية ال يكون إال للقواعد الموضوعية على ما سنرى

، ما دام المشرع قد شاء أن يبقيها فى  . فهى ال تستعصى على أن تدحض باإلقرار واليمين أرادها المشرع لها فى القطع والحسم

. وقد نص على ذلك صراحة التقنين المدنى الفرنسى فى المادة  ، ولم يرق بها إلى منزلة القواعد الموضوعية ثباتحظيرة قواعد اإل

، إذ قضى بعدم جواز إثبات ما ينقض القرينة القانونية القاطعة " مع عدم اإلخالل بما سيتقرر فى خصوص اليمين واإلقرار  2991

يفسرون هذا النص بأن إثبات عكس القرينة القانونية القاطعة ال يجوز إال عن طريق اإلقرار  . وجمهرة الفقهاء فى فرنسا القضائيين "

أو اليمين 
 (1797 )

، وقد انعقد عليه االجتماع  . وهذا الحكم يسرى أيضاً فى القانون المصرى دون نص صريح 
 (1795 )

. ذلك أن  

ال تعدو أن تكون دليال سلبياً إذ تقتصر على اإلعفاء من اإلثبات كما  ، بل القرينة القانونية القاطعة ال تزال دليال من أدلة اإلثبات

، ولم يعد هناك محل إلعفائه من إثبات لم يقبل هو أن يعفى  . فقد دحضها . فإذا نقضها من تقررت لمصلحته بإقراره أو يمينه قدمنا

 . نفسه منه

كما فى المسئولية عن الحيوان وعن األشياء  -اطعة وينبنى على ذلك أن المسئول مسئولية قائمة على قرينة قانونية ق

، ولكنه يستطيع دحضها بإقرار  ال يستطيع أن يثبت عكس هذه القرينة كما قدمنا -والمسئولية العقدية ومسئولية المستأجر عن الحريق 

يصدر من خصمه إلى هذا الخصم فينكل 
 (1759 )

 . 

، ثم أضافت الفقرة الثانية من  واحدة $ 129$ على حقوق تتقادم بسنة فقرة أولى من التقنين المدنى  917وقد نصت المادة 

. وهذا يدل على أن  . " . هذه المادة أنه " يجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعال

، ومن ثم أجاز دحض هذه القرينة بالنكول عن  فاء بالحقالمشرع قد جعل هذا التقادم القصيرة قائماً على قرينة قانونية قاطعة تفيد الو

، فيجوز من باب أولى دحضها باإلقرار  اليمين
 (1752 )

 . 

 ما ال يجوز دحضه باإلقرار أو اليمين ليس من القرائن القانونية بل هو من القواعد الموضوعية : - 333

كانت قائمة على اعتبارات روعيت فيها المصلحة العامة :  على أن الفقه الفرنسى يذهب إلى القرينة القانونية القاطعة إذا 

، ألن هذه الطريقين ال يجوز قبولهما فيما هو معتبر  ، حتى باإلقرار أو اليمين ، فإنه ال يجوز دحضها كحجية األمر المقضى والتقادم

من النظام العام كما قدمنا 
 (1751 )

أقر من صدر الحكم لمصلحته بأنه حكم  ، حتى لو . فيبقى الحكم قرينة قاطعة على ما قضى به 

                                                 

إنما يقوم على قرينة  917أن التقادم المسقط بسنة واحدة فى حقوق عينتها المادة  ، على العكس من ذلك ، وسنرى ( 1791) 

 . ال على قاعدة موضوعية  ، قانونية قاطعة

بالنيول  – 155بونييه فقرة  – 112فقرة  25لوران  – 22مش رقم وها 295ص  199فقرة  21أوبرى ورو  ( 1797) 

 – 2159فقرة  5بيدان وبرو  – 2929ص  2992فقرة فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 1279فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

 .  99فقرة  – 99ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص فقرة  – 129ص  – 121ص  9جنى فى العلم والصياغة 

األستاذ سليمان مرقس فى أصول  - 119فقرة  1األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 192الموجز للمؤلف فقرة  ( 1795) 

 .  291ص  – 291ص  291األستاذ عبد الباسط جميعى فى اإلثبات فقرة  – 219اإلثبات فقرة 

المسئولية عن الحيوان وعن األشياء وعن الحريق ال ومن ثم يرجح ما قدمناه من أن  . وهذا أمر ال يقع فى العمل  ( 1759) 

كذلك المسئولية العقدية  . بل على خطأ ثابت هو الخطأ فى الحراسة  ، تقوم على خطأ مفروض فرضاً ال يقبل إثبات العكس

 . تقوم على خطأ ثابت هو عدم تحقيق الغاية التى التزم المتعاقد بتحقيقها 

قارن  . فالنكول عنها فى كال االعتبارين يكون دحضاً للقرينة  ، حاسمة أو متممة وذلك سواء اعتبرنا اليمين ( 1752) 

 ، أما غير ذلك من ضروب التقادم المسقط .  295ص  – 292ص  99ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص فقرة 

 . فيقوم على قواعد موضوعية ال على قرائن كما سنرى  ، وكذلك التقادم المكسب

 5بودرى وبارد  – 112فقرة  25لوران  – 111فقرة  99ديمولومب  – 295ص  199فقرة  21برى ورو أو ( 1751) 

 .  979ص  – 975ص  2159فقرة  5بيدان وبرو  – 2929ص  2992فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 1115فقرة 

 .  527ص  9وأنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
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 الفهرس العام

، وذلك فيما عدا  ، حتى لو أقر من تم التقادم لمصلحته بأن الحق لم يقض أو لم يكسب . ويبقى الحق مقضياً أو مكسوباً بالتقادم خاطئ

التقادم المسقط بسنة واحدة الذى تقدم ذكره عند من يراه قائماً على قرينة قانونية 
 (1759 )

 . 

، كحجية األمر  . أما الذى ال يدحض باإلقرار أو اليمين لقرينة القانونية القاطعة يجوز دائماً دحضها باإلقرار أو اليمينوالصحيح أن ا

، على فكرة الراجح الغالب  ، هى أيضاً كالقرينة القانونية ، تقوم ، بل هو قاعدة موضوعية ، فليس بقرينة قانونية المقضى والتقادم

 . ( idée de Probabiliteالوقوع ) 

 regleالقاعدة الموضوعية والقرينة القانونية : ذلك أنه يجب التمييز فى كثير من العناية بين القاعدة الموضوعية )  - 995
de fond  والقرينة القانونية )

 (1755 )
. إذ توجد قواعد موضوعية يبنيها المشرع على الكثرة الغالبة من األحوال فيقلبها إلى حقائق  

، مثلها فى ذلك مثل القرائن القانونية  ( Probabilites transferees en certitudesثابتة ) 
 (1759 )

. فبلوغ الرشد تتفاوت فيه  

إلى  -وأهميتها فى التعامل معروفة –، ولكن المشرع ال يسعه أن يكل تحديد هذه السن  ، وال تكون سن الرشد واحدة للجميع الناس

مراعياً فى ذلك الكثرة  -الحادية والعشرين مثال –ب أن يجعل بلوغ لجميع الناس عند سن معينة . فوج الظروف الذاتية لكل إنسان

، حتى ينضبط التعامل ويستقر  ، متجاوزاً عن التفاوت ما بين إنسان وآخر الغالبة من األحوال
 (1751 )

. وهذا مثل للقاعدة  

 . الموضوعية التى يبنيها المشرع على فكرة الراجح الغالب الوقوع

. خذ مثال القرينة القانونية التى تقضى بأنه الوفاء بقسط  أما القرينة القانونية فقد قدمنا أنها قاعدة إثبات ال قاعدة موضوعية

، ال فى موضوع الحق وهو الوفاء باألجرة وما يتصل به  . هذه قاعدة وضعها المشرع األجرة الالحق دليل على الوفاء بالقسط السابق

الكثرة الغالبة  -هنا أيضاً –. وقد راعى المشرع فى وضعها  فى إثباته أى كيف يثبت المستأجر أنه قام بوفاء األجرة ، بل من أحكام

، فجعل من الوفاء بقسط  ، إذ وجد أن المؤجر ال يعطى عادة مخالصة عن قسط الحق إال بعد أن يستوفى األقساط السابقة من األحوال

 . بقسط سابقالحق قرينة قانونية على الوفاء 

 كيف يكون التمييز بين القاعدة الموضوعية والقرينة القانونية  - 335

أن كال منهما يقوم على الكثرة الغالبة من  -كما قدمنا –: والذى يقارب ما بين القاعدة الموضوعية والقرينة القانونية هو 

 . ولكنهما يختلفان فى أمرين جوهريين : اً . ولذلك يقع اللبس بينهما كثير األحوال أو على الراجح الغالب الوقوع

(  motif، ويكون منها بمثابة العلة )  ) األمر األول ( أن عامل الراجح الغالب الوقوع يختفى وراء القاعدة القانونية فتستغرقه

، ولم يعدها بعد ذلك مجال للظهور  ، فمتى تقررت القاعدة توارت العلة خلفها من المعلول
 (1751 )

. أما هذا العامل فى القرينة  

، فيبقى دائماً بازراً ال يختفى وراءها  ، وإنما قامت القرينة لتقريرها ( القرينة objetالقانونية فهو نفسه موضوع ) 
 (1757 )

 . 

                                                 

وهو القرائن المتعلقة  ، وإذا سلمنا جدال بأن هناك قرائن قانونية قاطعة ال تقبل الدحض حتى باإلقرار أو اليمين ( 1759) 

فإنه يبقى  ، وال يكون ذلك بطبيعة الحال عن طريق إثبات العكس . فإنه يبقى مع ذلك ممكناً نفى هذه القرائن  ، بالنظام العام

وال يكون ذلك عن طريق إثبات أن الواقعة التى تقوم عليها القرينة لم توجد أو لم تتوافر  . مع ذلك ممكناً نفى هذه القرائن 

أو يثبت أن هذا الحكم لم تتوافر فيه  ، فينفى من يحتج عليه باألمر المقضى أن هناك حكماً حاز هذه الحجية . شروطها 

فإذا نجح من يدعى  . أو يثبت أن شروطه لم تتوافر  ، نفى من يحتج عليه بالتقادم أن التقادم قد اكتملوي . الشروط الالزمة 

بل يكون قد  ، لم يكن بذلك قد أثبت عكس القرينة -وله اإلثبات بجميع الطرق ألنه يثبت واقعة مادية –ذلك فى إثبات ما يدعيه 

 . ح بين األمرين والفرق واض ، اثبت أن القرينة ذاتها غير موجودة

ويرجع الفضل فى جالء هذا التمييز إلى جنى فى كتابه العلم والصياغة فى القانون الخاص الجزء الثالث فى  ( 1755) 

 . ثم إلى ديكوتينيس فى رسالته المعروفة فى القرائن فى القانون الخاص وهى الرسالة التى تكررت اإلشارة إليها  ، القرائن

 .  2159قرة ف 5وتبعهما بيدان وبرو 

األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فى اإلثبات  –مكرر  295أنظر أيضاً فى هذا التمييز األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 

 .  292األستاذ عبد الباسط جميعى فى اإلثبات فقرة  – 111ففقرة 

 . مكررة  1191فقرة  5قارن بودرى وبارد  ( 1759) 

 .  195ص  – 191ص  9صياغة فى القانون الخاص جزء جنى فى العلم وال ( 1751) 

ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص ص  –جنى فى العلم والصياغة فى القانون الخاص المرجح السابق  ( 1751) 

55  . 

 .  91و ص  59ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص ص  ( 1757) 
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 الفهرس العام

و الذى ، فقد دفع المشرع إلى تقرير هذه القاعدة الموضوعية أن هذا ه فإذا قلنا إن اإلنسان يبلغ رشده فى الحادية والعشرين

 -قانوناً –، فاإلنسان يبلغ رشده  ، وسواء وقع هذا فعال أو لم يقع ، تختفى وراء القاعدة ، أو هذه العلة . ولكن هذا الدافع يقع فى العادة

 . قبل ذلك أو بعد ذلك -طبيعة  –، ولو بلغ  فى الحادية والعشرين

فقد راعى المشرع فى ذلك أيضاً أن هذا هو الذى يقع فى  ، وإذا قلنا إن الوفاء بقسط الحق دليل على الوفاء بقسط سابق

 . ، بل تبقى بارزة تعمل عملها كما سيأتى ، ولكن هذه العلة ال تختفى وراء القرينة العادة

 . ( Abstraite، أما القاعدة الموضوعية فيتقدم بها مجردة )  ( Causeeفالقانون ال يتقدم بالقرينة القانونية إال مسببة ) 

، فقد اختفت  . ذلك أن القاعدة الموضوعية ال تجوز معارضتها بالعلة فى تقريرها ألمر الثانى ( يترتب على األمر األول) وا

، ودل بتفوقه فى الذكاء والعلم أنه أرشد ممن بلغ الحادية  . فإذا برز إنسان فى التاسعة عشرة من عمره هذه العلة واستغرقتها القاعدة

، إنسان  ، على العكس من ذلك . وإذا وجد ، مهما بلغت منزلته من التفوق ذا اإلنسان قاصراً فى نظر القانون، فال يزال ه والعشرين

، إال إذا كان القصور  ، فإنه يعتبر بالرغم من ذلك بالغاً سن الرشد ، وقد بدت عليه عالمات القصور العقلى فى الحادية والعشرين

 . ، ولم يعد للعلة مجال للعمل . فالقاعدة الموضوعية قد استغرقت علتها ، فعندئذ يحجر عليه عتهالعقلى قد وصل به إلى حد الغفلة أو ال

. فإذا تقدم المؤجر  ، بل بقيت إلى جانبها بارزة ، فإن العلة لم تستغرقها القرينة أما القرينة القانونية فتجوز معارضتها بعلتها

، وانهارت قرينة الوفاء بالقسط  ، سمع منه ذلك ، لم يستوف القسط السابق الحق، بالرغم من استيفائه للقسط ال بدليل يثبت أنه

، فى الكثرة الغالبة من  ، وكون الوفاء بالقسط الالحق يكون . ذلك أن القرينة يتقدم بها المشرع مسببة بعلتها كما تقدم القول السابق

وقد أثبت المؤجر أن حالته هذه تندرج فى القلة من األحوال ال فى  . ، المؤجر القسط الالحق دون أن يستوفى القسط السابق األحوال

، فال يعمل بها بعد أن دحضها المؤجر  ، ففى خصوص هذه الحالة تخلفت القرينة لتخلف علتها الكثرة
 (1755 )

 . 

، وأن كل  ادهاعلى أنه ال يجوز أن يفهم من ذلك أن كل قاعدة موضوعية هى قاعدة إجبارية يتحتم تطبيقها وال يجوز استبع

، بل  . فإن فى القواعد الموضوعية ما ال يفرضه المشرع فرضاً حتمياً فى كل األحوال قرينة قانونية تقبل االستبعاد بالدليل العكسى

أن نفقات عقد البيع تكون على  -من التقنين المدنى  511فى المادة –. فإذا قرر المشرع  ينزل فيه أوال عند إرادة أصحاب الشأن

. ولكنه لم يرد إعمال هذه القاعدة إال عندما ال يكون للمتعاقدين أية  ، فهو قد قرر بذلك قاعدة موضوعية استغرقت علتها شترىالم

، فالمشترى  . فإذا لم يكن بينهما اتفاق صريح أو ضمنى أو عرف على أن المصروفات يدفعها غير المشترى إرادة فى هذه المسألة

، وأن  ، وال يجوز له أن يرفض دفعها بدعوى أن القاعدة الموضوعية التى تلزمه بها قد تخلفت علتها لك بد، ما من ذ هو الذى يدفعها

. وهنا نرى أن القاعدة  ، ما دام لم يتفق مع البائع على ذلك حالته تندرج فى القلة من األحوال التى ال يدفع فيها المشترى المصروفات

لتها إنما هى قاعدة موضوعية قد استغرقت ع
 (1799 )

، على  ، أو قام عرف . لكن إذا اتفق المشترى مع البائع اتفاقاً صريحاً أو ضمنياً  

.  ، وتخلى القاعدة مكانها لالتفاق أو العرف ، فالمشرع ال يفرض قاعدته على إرادته المتعاقدين أن البائع هو الذى يدفع المصروفات

 regle suppletive، بل هى قاعدة تكميلية )  ( regle imperativeجبارية ) وهنا نرى أن هذه القاعدة الموضوعية ليست قاعدة إ

، بل تمأل الفراغ الذى تتركه ، ال تهدر اإلرادة لتحل محلها (
 (1792 )

 . 

. فمن القرائن القانونية ما يجعله المشرع قاطعاً ال  كذلك ليس صحيحاً أن كل قرينة قانونية تقبل االستبعاد بالدليل العكسى

. مثل ذلك ما فعله عندما اتخذ من التقادم بسنة واحدة قرينة قاطعة على  ، حتى يستقيم له غرضه من استقرار التعامل أن يستبعديجوز 

، كما اتخذ الوفاء بالقسط  . فهنا اتخذ التقادم قرينة على الوفاء بحقوق معينة من التقنين المدنى 917الوفاء بحقوق ذكرها فى المادة 

، كما  . وجعل القرينة الثانية ، ولم يجز إثبات عكسها . إال أنه جعل القرينة األولى قاطعة لى الوفاء بالقسط السابقالالحق قرينة ع

، فتوافق فى ذلك  ، قاعدة لإلثبات ، ولو كانت قاطعة . ولكن تبقى القرينة األولى ، وأجاز إثبات عكسها ، قرينة غير قاطعة رأينا

، ولكن هذه القرينة ال تعدو أن  . فالتقادم بسنة قرينة قاطعة على الوفاء بحق معين رق القواعد الموضوعية، وتفا القرائن غير القاطعة

. ويترتب على ذلك أن الخصم الذى تقررت القرينة القاطعة لمصلحته إذا نزل  ، أو إعفاء منه على األصح تكون طريقاً لإلثبات

يجعل  -الصريح أو الضمنى –، فإن إقراره هذا  ن اليمين التى توجه إليه فى ذلك، أو نكل ع ، وقال إن الدين باق فى ذمته عنها

. ومن ثم تكون كل القرائن القاطعة قابلة للدحض باإلقرار أو اليمين كما قدمنا  ، بالرغم من أنها قاطعة القرينة تنهار
 (1791 )

 . 

                                                 

 .  55ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص ص  ( 1755) 

 .  92ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص ص  ( 1799) 

) دفع العربون يفيد جواز  299( أيضاً ما نصت عليه المواد  Suppletivesومن القواعد الموضوعية التكميلية )  ( 1792) 

)  911 ) ضمان المدين األصلى ليسار المحال عليه ( و 925 ( و) ضمان المحيل ليسار المدين  995 العدول عن العقد ( و

) كيفية احتساب خصم الديون عند تعددها  959 عدم انتقال الدين المضمون بالرهن مع العقار المرهون إلى ذمة المشترى ( و

 (imputation des paiements و ) زمان ومكان ونفقات الوفاء بالدين (  957 – 951 ( . 

ويمكن اآلن  . (  Fictionد سبق أن أشرنا إلى المقارنة التى عقدها جنى ما بين القرينة القانونية والحيلة ) وق ( 1791) 

فكل من القرينة القانونية والقاعدة الموضوعة  . تعميم المقارنة وجعلها تنتظم القرينة القانونية والقاعدة الموضوعة والحيلة 
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 بإرادة المشرع :

، أمر موكول إلى  ، أو من القرينة القانونية إلى القاعدة الموضوعة واالنتقال من القاعدة الموضوعة إلى القرينة القانونية 

، وإن شاء  يقرره من ذلك قاعدة موضوعية. فهو إن شاء جعل ما  . فكل من القاعدة الموضوعة والقرينة القانونية من صنعه المشرع

.  ، وفقاً لما يقدر من االعتبارات التى تتفاوت فى القوة والضعف فتحمله على المسلك األول أو على المسلك الثانى جعله قرينة قانونية

 . عدة موضوعية، وأن يرتفع بقرينة قانونية إلى قا ، أن يهبط بقاعدة موضوعية إلى قرينة قانونية ، إن شاء وله كذلك

. فعل  ، إلى أن جعله قرينة قانونية فى حالة من حاالته ، وهو فى األصل قاعدة موضوعية وقد هبط المشرع المصرى فعال بالتقادم

ة . ولو استبقى التقادم هنا قاعد ، إذ أجاز دحض القرينة باإلقرار أو اليمين ذلك كما قدمنا فى التقادم المسقط لحقوق معينة بسنة واحدة

 . ، لما أجاز ذلك ، كما هو شأن سائر حاالت التقادم المسقط كل حاالت التقادم المكسب موضوعية

، أن الحق  من التقنين المدنى 557، فى المادة  ، عندما قرر وارتفع المشرع المصرى بقرينة قانونية إلى منزلة القاعدة الموضوعة

. فقد كان فى وسع المشرع أن يقتصر على جعل انقضاء هذه المدة  ل عقد البيعفى األخذ بالشفعة بانقضاء أربعة أشهر من يوم تسجي

،  . ولكنه لو جعل القاعدة قرينة قانونية على هذا النحو قرينة قانونية على أن الشفيع قد علم بالبيع ولم يأخذ بالشفعة فسقط حقه

. فإذا اقر المشترى أن الشفيع ال يعلم بالبيع بالرغم من  القتضى ذلك أن يجيز للشفيع دحض هذه القرينة بإقرار المشترى أو يمينه

، إذ يدحضها  ، فإن القرينة القانونية القاطعة تنهار ، أو نكل عن اليمين التى توجه إليه فى ذلك انقضاء أربعة أشهر على تسجيله

. بل ارتفق بهذه  أن يختار هذا الطريق . من أجل ذلك لم ير المشرع ، ويستبقى الشفيع حقه فى األخذ بالشفعة اإلقرار أو اليمين

. وبمجرد أن  ، ولم يجز دحضها حتى باإلقرار أو اليمين ، فاستعصت بذلك على النقض القرينة إلى منزلة القاعدة الموضوعية

ناً بأن ، أو ضم صراحة–، حتى لو اقر المشترى  ينقضى على تسجيل البيع أربعة أشهر دون أن يأخذ الشفيع بالشفعة فقط سقط حقه

 . أن الشفيع لم يعلم بالبيع -نكل عن اليمين 

.  ، وتترك إلى محض تقديره كما قدمنا والذى يحمل المشرع على االنتقال بالقاعدة من مرتبة إلى مرتبة أخرى اعتبارات يراها هو

.  ، أن يحكم فى ذلك ضميره مدة القصيرة، نظراً الحتمال أن المدين لم يكن قد وفى بالدين فى هذه ال ، فى التقادم بسنة واحدة فقد رأى

،  . وكان يستطيع أن ينزل بها إلى مرتبة أدنى ، ليجيز دحضها باإلقرار واليمين فنزل بالقاعدة إلى مرتبة القرينة القانونية القاطعة

تى قررها القانون ، بل أيضاً بجميع الطرق ال ، ال باإلقرار واليمين فحسب فيجعلها قرينة قانونية غير قاطعة يجوز دحضها
 (1799 )

 

، وأن يجعل سقوطه بهذه  ، وأراد أن يحسم النزاع فى شأنه ، أن الشفعة حق غير مرغوب فيه ، فى سقوط الشفعة بأربعة اشهر ورأى

 . يمين، وجعلها بذلك ال تقبل الدحض حتى باإلقرار أو ال . فارتفع بالقاعدة إلى أن تكون قاعدة موضوعية المدة أمراً ال يحتمل الجدل
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. فكثيراً ما يقع الخلط بينها : تخلط القاعدة  : ويتبين من كل ذلك وجوب التمييز ما بين القواعد الموضوعية والقرائن القانونية

لية بالقرينة القانونية غير القاطعة ، وتخلط القاعدة الموضوعية التكمي الموضوعية اإلجبارية بالقرينة القانونية القاطعة
 (1795 )

 . 

. ولما  . وجعلت قرائن قاطعة ال يجوز إثبات عكسها ، فكيف خطا بأنها قرائن قانونية وقد أسئ فهم بعض القواعد الموضوعية

ً  كانت هذه القواعد قواعد إجبارية ال يجوز دحضها حتى باإلقرار واليمين دحضها بهذين  ، مع أن القرائن القاطعة يجوز دائما

، وقد سبقت اإلشارة إلى  ، فقد قيل فى تبرير عدم قابليتها للدحض أنها قرائن قانونية قاطعة تتعلق بالنظام العام الطريقين كما قدمنا

، وهذا وحده هو الذى يبرر أنها ال تدحض حتى باإلقرار  ، ال قرائن قانونية قاطعة . والصحيح أنها قواعد موضوعية إجبارية ذلك

، والتصرف فى مرض  الحيازة فى المنقول -عدا حجية األمر المقضى والتقادم اللذين تقدم ذكرهما –. ومن هذه القواعد  اليمينو

، ومسئولية المتبوع عن التابع الموت
 (1799 )

 . 

                                                                                                                                                                    

بينما هو يختفى وراء القرينة  ، هذا العامل يبقى بارزاً إلى جانب القرينة القانونية ولكن ، تقوم على الراجح الغالب الوقوع

إذ تقوم على فرض خلقه المشرع  ، بل هى ال أساس لها من الواقع ، أما الحيلة فال شأن لها بالراجح الغالب الوقوع . القانونية 

وكذلك  ، فافتراض العلم بالقانون ال أساس له من الواقع .  دون أن يلقى باال هل هذا الفرض يتفق مع الواقع أن ينحرف عنه

وأشد هذه الثالثة  . ض العلم باألوراق التى أعلنت لجهة اإلدارة أو لجهة النيابة العامة فيما يجيزه القانون من ذلك  2 افترا

وأقلها  ، ثم القاعدة الموضوعة ألنها وهى تقوم على الواقع يختفى الواقع وراءها ، خطراً هى الحيلة ألنها ال تقوم على الواقع

 . خطراً القرينة القانونية فهى تقوم على الواقع ويبقى الواقع بارزاً إلى جانبها 

 .  211 – 212قارن ديكوتينيس ص  ( 1799) 

 .  51ص  – 59ديكوتينيس ص  ( 1795) 

) الصبى المميز والمحجور  221إلى  221 و 51إلى  55نصت عليها المواد  ونذكر منها أيضاً القواعد التى ( 1799) 

) نيابة الدائن عن مدينه فى الدعوى غير المباشرة (  191 ) وجود ضرر تعوض عنه الفوائد ( و 117 والبالغ سن الرشد ( و
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سن النية بسالح . فقد رأى المشرع أن يحمى حائز المنقول ح ، ال قرينة قانونية فالحيازة فى المنقول قاعدة موضوعية إجبارية

، بفضل هذه القاعدة  . ومن ثم أصبح من يحوز المنقول وهو حسن النية أقوى من سالح القرينة القانونية ولو كانت قاطعة

. أراد المشرع أن يستقر التعامل فى  ، ال يزعزها حتى اإلقرار أو اليمين . وأصبحت ملكيته ثابتة مستقرة ، مالكاً له الموضوعية

، فيضع من القواعد ما يراه مناسباً لحماية األوضاع القانونية  ، ويملك زمامها ك اعتبارات عليا يستقل بتقديرها، وتل المنقول

. وأخرى يرتفع عن نطاق القرائن وقواعد  . وطوراً يجعل القرينة القانونية قاطعة . تارة يكتفى بقرينة قانونية غير قاطعة المختلفة

، درجة فوق  . هذا هو التدرج فى الحماية ناسبة هى قاعدة موضوعية ال تقبل النقض بحال من األحوال، ويرى أن الحماية الم اإلثبات

. وندرك من  ، وهو فى كل ذلك يتوخى أن يكون لكل وضع قانونى الحماية التى تناسبه ، يؤتيها المشرع من يشاء كما يشاء درجة

، ولكنها مراحل متدرجة فى الحماية :  ، فليس بينها من حجاب كثيف يةذلك الصلة ما بين القرائن القانونية والقواعد الموضوع

، ثم القاعدة الموضوعية فى القمة من  ، ثم القرينة القانونية القاطعة فى مرتبة أعلى القرينة القانونية غير القاطعة فى المرتبة الدنيا

 . مدارج الحماية

من  521، فى الفقرة األولى من المادة  . وضع له المشرع ه التبرعوكذلك قل عن التصرف الصادر فى مرض الموت إذا قصد ب

، ولو كان عن طريق اإلقرار  . وهى قاعدة ال تقبل النقض ، قاعدة موضوعية تجعله تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت التقنين المدنى

، ال فى صدد  فى صدد قاعدة موضوعية إجبارية ، لنه . والمشرع ليس فى حاجة هنا إلى التصريح بعدم جواز إثبات العكس أو اليمين

،  521، فى الفقرة الثالثة من المادة  ، فقد جعل منه المشرع . أما مجرد صدور التصرف فى مرض الموت قرينة قانونية قاطعة

 . ، ما لم يثبت من صدر له التبرع أن التصرف معاوضة قرينة قانونية غير قاطعة تفيد أن التصرف قصد به التبرع

.  ، بل هى مبنية على قاعدة موضوعية ومسئولية المتبوع عن التابع ال تقوم على قرينة قانونية قاطعة بالخطأ كما يذهب الكثيرون

. بل لعلها هى  . فهى مسئولية عن الغير وهذه القاعدة تقضى بأن المتبوع مسئول عن التابع على أساس الضمان أو النيابة أو الحلول

المسئولية عن الغير  الحالة الوحيدة فى
 (1791 )

، وهو فى صدد قاعدة موضوعية إجبارية ال قرينة قانونية  . ولم يجد المشرع حاجة 

 211، أن ينص على عدم جواز إثبات العكس كما فعل عند ما واجه القرائن القانونية القاطعة فى مسئولية حارس الحيوان ) م  قاطعة

 . مدنى ( 217مدنى ( وفى مسئولية حارس األشياء ) م 

.  ، ال قرينة قانونية قاطعة ، قاعدة قانونية إجبارية ، عدا التقادم المسقط بسنة واحدة وقد تقدم ذكره ، مكسباً كان أو مسقطاً  والتقادم

 . ، حتى باإلقرار واليمين ومن ثم ال يقبل أن يدحض

، ولو باإلقرار أو  ، ال تقبل النقض ضوعية. بل هى قاعدة مو وججية األمر المقضى ال تستند إلى قرينة قانونية قاطعة

، ونص على عدم جواز نقضها بالدليل  خطأ بين القرائن القانونية -الجديد والقديم –. وقد وضعها التقنين المدنى المصرى  اليمين

، ولم يتحرر من هذا الخطأ الشائع  ، فجارى فى ذلك أكثر التقنينات العكسى
 (1791 )

 . 

 نة القانونية غير القاطعة أو النسبية أو البسيطةالقري - المطلب الثانى

 (Presomption relative simple, Juris vel juris tantum ) 
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: تعفيه إعفاء تاماً وال تقتصر على نقل عبء : القرينة القانونية غير القاطعة تعفى من تقررت القرينة لمصلحته من اإلثبات 

، شأنها فى ذلك شأن القرينة القانونية القاطعة اإلثبات إلى خصمه
 (1797 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . ) األخذ بالشفعة لدفع أذى الجوار (  591 و

ص  9وأنظر أيضاً جنى فى العلم والصياغة فى القانون الخاص جزء  – 152أنظر الوسيط الجزء األول فقرة  ( 1791) 

 .  251ص  – 259ص  19ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص فقرة  – 922ص  – 929

 .  217وفقرة  111مكررة ص  295قارن األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  ( 1791) 

 .  199ص  – 199ص  59ون الخاص فقرة ديكوتينيس فى القرائن فى القان ( 1797) 

( يضعه المشرع ليصل  a prioriوقد قسم ديكوتينيس فى القرائن القانونية غير القاطعة إلى : ) أ ( قرائن تقوم على افتراض أولى ) 

وأن األصل  ، كافتراض أن األصل فى الملك أال يكون مثقال بحق للغير ، منه إلى تطبيق قاعدة قانونية من إعمال هذه القاعدة

وأن حسن النية مفروض فى  ، وأن أعمال التاجر تعد فى األصل أعماال تجارية ، وأن الولد للفراش ، فى المتهم البراءة

وقد ارتفع بها المشرع من  ، ) ب ( وقرائن مستقلة عن تطبيق قاعدة قانونية تقوم على فكرة الراجح الغالب الوقوع . الحيازة 

 ، فيجعلها بمنأى عن النزاع والجدل ، مرتبة القرينة القضائية إلى مرتبة القرينة القانونية حتى يلزم بها القاضى والخصوم

( : وذلك كافتراض العلم بالتعبير عن اإلرادة بمجرد وصول  Economie de Preuveويقتصد فيما يبذل من جهد اإلثبات ) 
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من التقنين المدنى على أن " كل التزام لم يذكر له سبب فى العقد يفترض أن له  291مثل ذلك : تنص الفقرة األولى من المادة 

. فهنا أعفى القانون الدائن من إثبات أن لاللتزام الذى يطالب به المدين سبباً  يل على غير ذلك "، ما لم يقم الدل سبباً مشروعاً 

 ً . وليس األمر هنا هو نقل عبء اإلثبات على  ، وكان ينبغى أن يقوم الدائن بإثباته ، مع أن السبب المشروع ركن فى االلتزام مشروعا

. وإذا كان النص يقول :  يعتبر أنه قدم إثباتاً كامال على وجود السبب المشروع -ثبات وقد أعفى من اإل–، بل إن الدائن  عاتق المدين

. فالخصم إذا قدم  ، فليس ذلك إال جرياً على األصل من أن كل دليل تمكن معارضته بدليل ينقضه " ما لم يقم دليل على غير ذلك "

. فالدليل  ، ولكن هذا ال يمنع خصمه من أن يقدم دليال ينقض دليله  كامالدليال كتابياً أو بينة على ما يدعيه فإنه يكون قد قدم دليال

، بل هو تطبيق ألصل من أصول اإلثبات يقضى  العكسى فى القرينة غير القاطعة ليس نتيجة لنقل عبء اإلثبات إلى الخصم اآلخر

، وعدم جواز ذلك فى  طعة هو استصحاب لألصل. ومن ثم يكون جواز إثبات العكس فى القرينة غير القا بمقارعة الدليل بالدليل

 . القرينة القاطعة هو خروج على األصل فاقتضى نصاً خاصاً كما قدمنا

ثم تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن " يعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما 

. فهنا أيضاً  ، فعلى من يدعى أن لاللتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما يدعيه " السبب، فإذا قام الدليل على صورية  يخالف ذلك

، وتقوم قرينة قانونية على أن السبب الحقيقى هو السبب  يعفى القانون الدائن من إثبات أن السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى

، والترخيص للخصم اآلخر أن ينقض الدليل المستفاد من هذه  وجب التزام األصل،  . ولما كانت القرينة غير قاطعة المذكور فى العقد

، هو أن يثبت المدين أن السبب المذكور فى العقد إنما هو سبب صورى ال  . وقد بين المشرع طريقاً خاصاً لنقض هذا الدليل القرينة

، وال يصبح السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى  تقدمة الذكر. عند ذلك ينهار الدليل المستفاد من القرينة القانونية الم حقيقة له

، أن يثبت أحد أركان هذا الدين وهو وجود السبب المشروع ، وهو الذى يدعى الدين فى ذمة مدينه ، وعلى الدائن غير ثابت
 (1795 )

  .

وقس على ذلك سائر القرائن القانونية غير القاطعة التى نص عليها المشرع
 (1719 )

 . 

 كيف يكون إثبات العكس فى القرائن القانونية غير القاطعة - 339

. فيمكن إثبات العكس بإقرار من  : الشك فى أن القرينة القانونية غير القاطعة يمكن إثبات عكسها بدليل ذى قوة مطلقة 

، فأولى بالقرينة  ين الطريقين كما قدمنا، وإذا كانت القرينة القانونية يمكن دحضها بهذ تقررت القرينة لمصلحته أو بنكوله عن اليمين

بالكتابة  -وفى هذا تختلف عن القرينة القاطعة –. كذلك يمكن إثبات عكس القرينة غير القاطعة  القانونية غير القاطعة أن تدحض بهما

حال تقديمها بعد الحصول عليها ، وإذا استحال الحصول على الكتابة أو است أو بمبدأ ثبوت بالكتابة معزز بالبينة أو القرائن القضائية

 . جاز اإلثبات بالبينة أو بالقرائن القضائية

                                                                                                                                                                    

وافتراض الوفاء بقسط األجر السابق إذا أثبت المستأجر أنه دفع القسط الالحق ) ديكوتينيس فى  ، ى من وجه إليهالتعبير إل

 . (  122ص  – 271القرائن فى القانون الخاص ص 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ذكر فى سند الدين أن القيمة دفعت نقداً ونفى الدين سبب الدين بالطريق  ( 1795) 

كان على الدائن أن يقيم الدليل على ما قد يدعى أنه السبب الحقيقى للتعهد وعلى أنه سبب صحيح جائز قانوناً )  ، ىالقانون

وقضت أيضاً بأنه متى كان الطاعنان لم يقدما  . (  21ص  2رقم  95المجموعة الرسمية  2591نوفمبر سنة  9نقض مدنى 

وكانت المحكمة قد رأت فى حدود سلطتها الموضوعية أن  ، وع الدعوىالدليل على صورية السبب المدون فى السندات موض

القرائن التى ساقها الطاعنان ليستدال بها على عدم مشروعية سبب الدين غير جدية وغير كافية إلضعاف الدليل الذى قدمه 

ن هذه القرائن ال تبرر إجابة وأ ، المطعون ضده وهو إثبات قرضه بسندات إذنية ثابت بها أن قيمتها دفعت للمفلس أو لضامنه

من القانون المدنى ) نقض  291فإنها ال تكون قد خالفت مقتضى المادة  ، الطاعنين إلى طلب إحالة الدعوى على التحقيق

 . (  751ص  219رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  1مدنى 

 و 52لقاطعة فى التقنين المدنى المصرى ) أنظر المواد وقد سبقت اإلشارة إلى كثير من القرائن القانونية غير ا ( 1719) 

 9فقرة  519 و 515 و 519 و 521 و 9فقرة  521 و 721 و 195 و 2فقرة  197 و 2فقرة  211 و 219 و 1فقرة  51

 . (  517 و 511 و 512 و 519 و 515 و 517 و 511 و

( يجعل من تسليم سند الدين أو صورته التنفيذية إلى المدين قرينة قانونية على براءة  175/  125وقد كان التقنين المدنى السابق ) م 

وهذه القرينة التى كانت قرينة قانونية غير قاطعة فى التقنين السابق أغفلها التقنين الجديد فنزلت إلى مرتبة  . ذمة المدين 

مدنى فرنسى فيما  2171أما فى التقنين المدنى الفرنسى فقد ارتفعت إلى قرينة قانونية فى شق منها ) م  . ة القرائن القضائي

 . فيما يتعلق بتسليم الصورة التنفيذية (  2179يتعلق بتسليم سند الدين ( وإلى قرينة قانونية غير قاطعة فى الشق اآلخر ) م 
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والشك أيضاً فى أن القرينة القانونية غير القاطعة إذا استخدمت فى إثبات واقعة مادية أو تصرف قانونى ال تزيد قيمته على 

، وذلك وفقاً للقواعد العامة فى  جانب الطرق المتقدمة ، إلى إثبات عكسها بالبينة أو بالقرائن القضائية ، فإنه يمكن عشرة جنيهات

اإلثبات
 (1712 )

 . 

ويقتصر الشك على ما إذا كانت القرينة القانونية غير القاطعة قد استخدمت فى إثبات تصرف قانونى تزيد قيمته على عشرة 

، أو أنه يجب  القواعد العامة فى اإلثبات، فهل يجوز إثبات العكس بالبينة أو بالقرائن القضائية على خالف ما تقضى به  جنيهات

التزام هذه القواعد فال يجوز إثبات العكس إال بالكتابة أو اإلقرار أو اليمين؟ يرى بعض الفقهاء جواز إثبات العكس فى هذه الحالة 

ينة تنقض بقرينة مثلها ولو كانت ، والقر ، ألن القرينة القانونية ال تعدو أن تكون قرينة كسائر القرائن بالبينة أو القرائن القضائية

، ومتى أمكن إثبات العكس بالقرينة القضائية جاز اإلثبات أيضاً بالبينة  قرينة قانونية
 (1711 )

. وكنا ممن يقول بهذا الرأى  
 (1719 )

  .

تقررت لمصلحته ، وترتب على ذلك أن من  ، ولو كانت غير قاطعة متى تقرر أن القرينة القانونية تعفى من اإلثبات $ 117$ ولكن 

،  ، كانت النتيجة الالزمة أن الخصم اآلخر أصبح هو المكلف باإلثبات ، كما قدمنا هذه القرينة يعتبر أنه قدم إثباتا كامال على ما يدعيه

هذه ، وعليه أن يفعل ذلك وفقا للقواعد العامة فى اإلثبات ألن القانون لم ينص على شيء يخالف  فعليه أن يعارض الدليل بالدليل

. ومن ثم إذا كانت القرينة القانونية غير القاطعة قد استخدمت فى إثبات تصرف قانونى تزيد قيمته على  القواعد فى هذه المسألة

، لم يجز إثبات عكسها إال بالكتابة أو اإلقرار أو اليمين  عشرة جنيهات
 (1715 )

. فلو أن المستأجر قدم إثباتاً للوفاء بقسط سابق من  

،  ، فإنه يجوز للمؤجر أن يثبت أن المستأجر على عشرة جنيهات القرينة القانونية المستفادة من وفائه بالقسط الالحق األجرة يزيد

، ولم يكن  . ولكن لما كان هذا القسط السابق يزيد على عشرة جنيهات ، لم يقم بوفاء القسط السابق بالرغم من أنه وفى بالقسم الالحق

، كذلك ال يجوز إثبات عدم وفائه إال بالطريق التى يجوز بها إثبات الوفاء  لبينة أو بالقرائنمن الممكن إثبات وفائه با
 (1719 )

 . 

 بعض القرائن القانونية غير القاطعة ال يجوز إثبات عكسها إال على نحو خاص - 341

لمشرع نص على أن يكون هذا ، ولكن ا : ويوجد فى التقنين المدنى الفرنسى قرائن قانونية غير قاطعة يجوز إثبات عكسها 

، وهى القرينة المنصوص  . ويذكر الفقهاء الفرنسيون عادة مثال لذلك القرينة التى تقضى بان الولد للفراش اإلثبات على نحو خاص

لذى قررته . فهذه القرينة ال يجوز إثبات عكسها إال على النحو ا من التقنين المدنى الفرنسى 921عليها فى الفقرة األولى من المادة 

                                                 

بجميع طرق اإلثبات ) استئناف  ، أى سوء النية ، فإنه يجوز إثبات العكس ، ولما كان حسن النية واقعة مادية ( 1712) 

كالمخالصة بقسط  ، وإذا كانت القرينة القانونية مستفادة من ورقة مكتوبة . (  211ص  91م  2559أبريل سنة  21مختلط 

ال تزيد قيمته على عشرة واستخدمت فى إثبات تصرف قانونى  ، األجرة الالحق وهى قرينة على الوفاء بالقسط السابق

بل هو إثبات لعكس القرينة القانونية  ، وليس فى هذا إثبات لعكس المكتوب ، فإنه يمكن إثبات عكس القرينة بالبينة ، جنيهات

 . المستفادة من المكتوب 

فقرة  29بقرينة قضائية ) تولييه وهناك قلة من الفقهاء الفرنسيين يذهبون إلى أنه ال يجوز إثبات عكس القرينة القانونية غير القاطعة 

عندما تكون القرينة القانونية قد استخدمت فى  ، ولكن الكثرة الغالية من الفقهاء يجيزون ذلك ، ( 111زاخارييه فقرة  – 19

 29ديرانتون  – 1وهامش رقم  291ص  199فقرة  21إثبات ما يجوز إثباته بالبينة أو بالقرائن القضائية ) أوبرى ورو 

 – 121فقرة  25لوران  – 117فقرة  99ديمولومب  – 7فقرة  2991م  1الرومبيير  – 752فقرة  1بونييه  – 521فقرة 

فقرة  5بيدان وبرو  – 2929ص  – 2921ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 1112فقرة  5بودرى وبارد 

 . (  979ص  2151

 1األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 215أنظر فى هذا المعنى األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  ( 1711) 

 .  115األستاذ عبد المنعم فرج الصدة فقرة  .  159فقرة 

الدين للمدين دليال من التقنين المدنى السابق قد أقامت كما قدمنا قرينة قانونية غير قاطعة تجعل تسليم سند  175/  125وكانت المادة 

من هذا التقنين إثبات عكس هذه القرينة بالبينة فى جميع األحوال ) استئناف  179/  119ثم أجازت المادة  ، على براءة ذمته

ص  51م  2515ديسمبر سنة  27 – 221ص  7م  2751فبراير سنة  29 – 151ص  1م  2755أبريل سنة  19مختلط 

 .  ( 175الموجز للمؤلف فقرة  – 297

 .  191الموجز فقرة  ( 1719) 

 – 1112فقرة  5بودرى وبارد  – 1وهامش رقم  291ص  199فقرة  21أنظر فى هذا المعنى أوبرى ورو  ( 1715) 

 .  979ص  2151فقرة  5وقارب بيدان وبرو  – 2929ص  – 2921ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

 ، وكان الذى يراد إثباته سبباً غير مشروع ، مستفادة من ورقة مكتوبةأما إذا أريد إثبات عكس قرينة قانونية  ( 1719) 

 219رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  1وفقاً للقواعد العامة ) أنظر نقض مدنى  ، فيجوز إثبات ذلك بالبينة

 . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم (  751ص 
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من التقنين المدنى الفرنسى 929و  921المادتان 
 (1711 )

. ويذكرون أيضاً القرينة التى تقضى بأن الحائط الذى يفصل ما بين بنائين  

. وهى أيضاً ال يجوز إثبات عكسها إال  من التقنين المدنى الفرنسى 199، وهى القرية المنصوص عليها فى المادة  يعد مشتركاً 

من هذا التقنين 119و  111و  199ذكرتها المواد بطرق معينة 
 (1711 )

 . 

 . نذكر من ذلك : ويمكن أن نجد التقنين المدنى المصرى نظائر لهذه القرائن

،  من أنه " إذا ادعى الدائن إعسار المدين فليس عليه إال أن ثبت مقدار ما فى ذمته من ديون 195( ما نصت عليه المادة  2) 

، ولكنها  ، قامت قرينة قانونية على أن هذا المدين معسر يثبت أن إذا أثبت أى مقدار من الديون فى ذمة مدينه وعلى المدين نفسه أن

 . ، بأن يثبت المدين أن عنده ماال يساوى قيمة هذه الديون أو يزيد عليها قرينة غير قاطعة أجاز النص إثبات عكسها على نحو خاص

ه " إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه من أن 519( ما نصت عليه المادة  1) 

. وهذا نص يجعل الحيازة المادية قرينة على  ، إال إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة " هو من له الحيازة المادية

 . ، وهى قرينة غير قاطعة الحيازة القانونية

( من أن عالقة السببية ما  129والمادة  217والمادة  211قنين المدنى فى مواطن كثيرة ) مثال المادة ( ما نص عليه الت 9) 

 . تنقض بإثبات السبب األجنبى -وتقوم على قرينة غير قاطعة –بين الخطأ والضرر 

كان كل منهم مسئوال عن  ، من أنه " إذا تعدد المستأجرون لعقار واحد 975( ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  5) 

، هذا ما لم يثبت أن النار ابتدأ شبوبها فى  إن كان مقيما فى العقار $ 199$ ، ويتناول ذلك المؤجر  الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله

قائمة  . فالمستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة مسئولية الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئوال عن الحريق "

، يجوز نفيه بإثبات أنا النار ابتدأ شبوبها فى جزء يشغله أحد المستأجرين اآلخرين  على خطأ عقدى مفروض
 (1717 )

 . 

 حجية األمر المقضى - الفرع الثانى

 (L'autorite de la chose jugee ) 

 تمهيد

 مكان هذا الموضوع هو قانون المرافعات  - 341

.  ، لسبق الفضل فيها ، أو بعدم قبولها كون غالباً فى صورة دفع بعدم جواز سماع الدعوى: سنرى أن حجية األمر المقضى ت

وكان هذا التكييف يقتضى أن يدرس الموضوع فى مباحث قانون المرافعات مع سائر أوجه الدفع بعدم قبول الدعوى 
 (1715 )

. والدفع  

 . ، ال قرينة قانونية ة موضوعيةبعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها أساسه على كل حال قاعد

                                                 

واللعان هو الطريق المقرر لنقض هذه  ، ة شرعية تقضى بأن الولد للفراشوفى الفقه اإلسالمى توجد أيضاً قاعد ( 1711) 

 . القرينة 

أنظر فى هذه القرائن  . ( فلم يعين المشرع طرقاً معينة إلثبات العكس  721أما فى التقنين المدنى المصرى ) م  ( 1711) 

 2929ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 291ص  199فقرة  21فى التقنين المدنى الفرنسى أوبرى ورو 

ويجعل أوبرى ورو هذه القرائن فى مرتبة وسطى ما بين القرائن القانونية  – 2151فقرة  5بيدان وبر  – 2وهامش رقم 

( )  Relativesويدعوها ديكوتينيس بالقرائن النسبية )  . القاطعة والقرائن القانونية غير القاطعة ) أنظر المرجع المتقدم ( 

 . (  271ص  – 299ديكوتينيس فى القرائن فى القانون الخاص ص 

 . ويمكن فى هذه المناسبة عقد مقارنة بين الورقة كدليل كتابى والقرينة القانونية من حيث جواز إثبات العكس  ( 1717) 

يجوز أيضاً إثبات  -ا لم تكن قاطعة م–والقرينة القانونية  ، فالورقة العرفية يمكن إثبات عكسها بالكتابة واإلقرار واليمين

عكسها بالكتابة واإلقرار واليمين بل وبالبينة والقرائن القضائية إذا استخدمت فى إثبات غير التصرفات القانونية التى تزيد 

والورقة الرسمية تشتمل على أجزاء ال يجوز إثبات عكسها إال بطريق معين هو  . قيمتها على عشرة جنيهات كما قدمنا 

ومن القرائن القانونية ما ال يجوز إثبات عكسه إال بطريق معين كذلك ) قارن األستاذ سليمان مرقس  ، طريق الطعن بالتزوير

 . (  2هامش رقم  119فى أصول اإلثبات ص 

كل هذه  ، سوكيف يجوز إثبات العك ، وتحديد ما هو قاطع منها وما هو غير قاطع ، وغنى عن البيان أن تعيين القرائن القانونية

 . مسائل قانون تخضع لرقابة محكمة النقض 

 –وما بعدها  115فقرة  9جالسون وتيسييه وموريل  –وما بعدها  199فقرة  9أنظر جارسونيه وسيزاربريه  ( 1715) 

 .  9هامش رقم  2925ص  1بالنيول وريبير وجابولد 
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 الفهرس العام

خرج  -وهو فى ذلك يساير التقنين المدنى السابق والتقنين المدنى الفرنسى والتقنينات المدنية الحديثة –ولكن التقنين المدنى الجديد 

بحجية األمر المقضى من أن تكون قاعدة موضوعية 
 (1719 )

  (Regle de Fond  إلى جعلها قرينة قانونية )
 (1712 )

  (

Presomption legale ) فقد نص صراحة على عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة . وهى قرينة قانونية قاطعة ، . 

، إلى منزلة القاعدة  ، هو الذى يمسك فى يده زمام القواعد الموضوعية والقرائن القانونية ، كما قدمنا ولما كان المشرع

، فال بد إذن من بحث حجية األمر المقضى متصلة  عية إلى مرتبة القرينة القانونية، ويهبط إن شاء بالقاعدة الموضو الموضوعية

، نزوال على حكم القانون بالقرائن القانونية
 (1711 )

 . 

، وقد  التعبيرات الفنية فى هذا الموضوع مضطربة $ 191$ حجية األمر المقضى وقوة األمر المقضى : ولما كانت  - 951

، وتنقية الموضوع مما يحوطه من إبهام  ، وجب البدء فى تحرير هذه التعبيرات ثير من اللبسأدى اضطرابها إلى وقوع ك

 . واضطراب

 Force de la( وقوة األمر المقضى )  Autorite de la chose jugeeفيجب التمييز بين حجية األمر المقضى ) 
chose jugee ) . 

. فيكون الحكم حجة فى  الخصوم وبالنسبة إلى ذات الحق محال وسبباً فحجية األمر المقضى معناه أن للحكم حجية فيما بين 

، أى لكل  ، وتثبت هذه الحجية لكل حكم قطعى ، حجة ال تقبل الدحض وال تتزحزح إال بطريق من طرق الطعن فى الحكم هذه الحدود

،  . وتبقى للحكم حجيته إلى أن يزول غيابياً ، حضورياً أو  ،وساء كان هذا الحكم نهائياً أو ابتدائياً  حكم موضوعى يفصل فى خصومة

، وإن كان نهائيا حتى يزول  ، وإن كان ابتدائياً حتى يزول بإلغائه فى االستئناف فإن كان غيابياً حتى يزول بإلغائه فى المعارضة

بنقضه أو بقبول التمسا إعادة النظر فيه
 (1719 )

 . 

، أى غير قابل للطعن فين  نهائياً غير قابل ال للمعارضة وال لالستئناف وقوة األمر المقضى مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح

 . ، وإن ظل قابال للطعن فيه بطريق غير اعتيادى بطريق من طرق الطعن االعتيادية

، فكثيراً ما يقع الخلط بينهما فى الفقه  ويجب التمييز فى كثير من العناية بين حجية األمر المقضى وقوة األمر المقضى

لقضاء والتشريع وا
 (1715 )

. والتقنين المدنى الجديد نفسه  ، وكثيراً ما تستعمل إحدى العبارتين ويكون المقصود بها العبارة األخرى 

                                                 

وال تقوم الحجية  ، ستر فى الحقيقة قاعد موضوعيةويقول بالنيول وريبير وجابولد أن هذه القرائن القانونية ت ( 1719) 

ولكن  . وإال لكان عنوان الحقيقة بالنسبة إلى الجميع  ، النسبية للحكم على أساس قرينة تفيد أن الحكم هو عنوان الحقيقة

فالحقيقة القضائية  ، ةالحجية النسبية تقوم على االعتبار اآلتى : لما كان القاضى محايداً وكان الخصوم هم الذين يقدمون األدل

 2991فقرة  1ومن أجل هذا كان الحكم حجة عليهم هم دون غيرهم ) بالنيول وريبير وجابولد  ، مرهونة بما يقدمون من ذلك

 .  2997فقرة  – 2991فقرة  5أنظر أيضاً بيدان وبرو  . (  2919ص 

 .  Resjudicata pro veritate habeturوتفيد هذه القرينة أن الحكم هو عنوان الحقيقة :  ( 1712) 

 "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى تبريراً لوضع حجية األمر المقضى فى التقنين المدنى ما يأتى :  ( 1711) 

بيد أن تقنين المرافعات  . ويدخل تنظيمها من هذا الوجه فى قانون المرافعات  ، تتصل حجية الشيء المقضى به بآثار األحكام

ولم تقتصر هذه المادة  .  151/  191فى حين عرض له التقنين المدنى المصرى فى المادة  ، أغفل هذا التنظيمالمصرى قد 

وهذا هو  . بل تناولت أيضاً موضوع هذه الحجية وشروطها  ، على إقامة قرينة الحجية دون جواز قبول أى دليل لنقضها

(  2191( والتقنين األسبانى ) م  2595والتقنين الهولندى ) م  ، ( 2992والتقنين اإليطالى ) م  ، منحى التقنين الفرنسى

على أن التقنين  . (  991( والمشروع الفرنسى اإليطالى ) م  592( والتقنين المراكشى ) م  2152والتقنين الكندى ) م 

 . نطاق األدلة الكتابية ( بل يدخلها فى  1999 - 1991البرتغالى ال يدرج حجية الشيء المقضى به فى عداد القرائن ) م 

ولذلك رؤى إبقاء  ، وإن كانت قاعدة من قواعد نظام القضاء ، والواقع أن حجية الشيء المقضى به تنطوى على معنى الدليل

النص الخاص بها فى مشروع التقنين المدنى بين النصوص الخاصة بالقرائن القانونية على غرار ما هو متبع فى أكثر 

 . (  512ص  – 519ص  9عة األعمال التحضيرية ) مجمو "التقنينات 

ذلك أن األحكام  . ولحجية األمر المقضى معنى آخر فى القانون الفرنسى : قابلية الحكم للتنفيذ إلى أن يطعن فيه  ( 1719) 

فالذى يقف تنفيذها ليس هو ميعاد الطعن بل هو الطعن ذاته ) دى  ، فى القانون الفرنسى تكون قابلة للتنفيذ إلى أن يطعن فيها

( إن الحكم  551ص  559ويقول دى باج فى موضع آخر ) جزء ثالث فقرة  . (  597ص  – 591ص  559فقرة  9باج 

 ، عن فيه فعالفإذا ما ط . فهو حجة على الخصوم وقابل للتنفيذ  ، القابل للطعن فيه تكون له حجية األمر المقضى بالمعنيين

إذ يكون حجة على الخصوم إال أن يؤدى الطعن إلى إلغائه ) أنظر  ، وبقى المعنى األول -القابلية للتنفيذ –زال المعنى الثانى 

 . مكرر (  222وهامش رقم  592ص  115فقرة  21أيضاً فى هذا المعنى أوبرى ورو 

( يجوز الحجية )  Definitifفالحكم القطعى )  . ومن أسباب هذا الخلط ما يرجع إلى لغة القانون الفرنسى  ( 1715) 
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: " األحكام التى حازت قوة األمر المقضى " وهو يقصد " حجية  599قد وقع فى هذا الخلط حين قال فى الفقرة األولى من المادة 

األمر المقضى
 (1719 )

، ألنه  ، تثبت له حجية األمر المقضى كما قدمنا ، حضورياً أو غيابياً  ، نهائياً كان أو ابتدائياً  فالحكم القطعى . " 

. ولكن هذا الحكم ال يجوز قوة األمر المقضى إال إذا أصبح نهائياً غير قابل ال للمعارضة وال  حكم قضائى فصل فى خصومة

. ففى جميع هذه  ، أو طعن فيه ورفض الطعن ، أو كان يقبل الطعن وانقضت مواعيده للطعن، بأن كان فى ذاته غير قابل  لالستئناف

. أما إذا كان الحكم قابال  ، ولو كان قابال للطعن بطريق غير اعتيادى كما أسلفنا األحوال يكون الحكم نهائياً حائزاً لقوة األمر المقضى

، وتبقى هذه الحجية قائمة ما دام  ، ولكن تكون له حجية األمر المقضى مقضىللمعارضة أو لالستئناف فإنه ال يجوز قوة األمر ال

 ً ، حتى لو طعن فيه بالمعارضة أو االستئناف  الحكم قائما
 (1711 )

، ولم  . أما إذا تأيد ، زال وزالت معه حجيته . فإذا ألغى نتيجة للطعن 

، والعكس غير  قضى يكون حتما حائزاً لحجية األمر المقضى، بقيت له حجية األمر الم يعد قابال ال للمعارضة وال لالستئناف

يكون : ) أوال ( له حجية األمر  -وهى مرتبة الحكم االبتدائى الغيابى –. ويتبين كذلك أن الحكم القطعى فى أدنى مراتبه  صحيح

، إلى أن يصبح نهائياً  ة األمر المقضى. ) ثانيا ( ليست له قو ، وال تزول هذه الحجية إال بإلغاء الحكم عن طريق الطعن فيه المقضى

 (Passe en Force de Chose Jugee ) حتى إذا وصل  . ) ثالثاً ( على أن الحكم ، فيجوز هذه القوة باإلضافة إلى الحجية ،

طريق طعن  ،معرضاً لإللغاء عن ، بالرغم من حيازته لحجية األمر المقضى ولقوة األمر المقضى ، يبقى إلى هذه المرتبة من القوة

، استقر  ، أو كان منذ البداية غير قابل للطعن فيه بطريق غير اعتيادى ، أو فات الميعاد دون أن يطعن فيه . فإذا لم يلغ غير اعتيادى

له الحجية والقوة على وجه غير قابل للزوال
 (1711 )

و 
 (1717 )

 . 

                                                                                                                                                                    

Autorite ) ،  ( والحكم النهائىDefinitif  ( يجوز القوة )Force ) ،  ( فوق الخلط من استعمال لفظDefinitif  بمعنى )

والحكم  ، ية فيسهل التمييز بين الحكم القطعى ويجوز الحجية دون القوةأما فى لغتنا العرب . القطعى والنهائى فى وقت واحد 

  . النهائى ويجوز الحجية والقوة معاً 

وكثيراً ما توهم لغة األحكام القضائية أن الحكم ال يجوز حجية األمر المقضى إال إذا أصبح نهائياً حائزاً لقوة األمر  ( 1719) 

يونيه  25 – 259ص  97م  2511يناير سنة  11 – 229ص  91م  2519سنة  يناير 21المقضى : أنظر استئناف مختلط 

ديسمبر  9 – 191ص  59م  2592فبراير سنة  11 – 925ص  51م  2599مايو سنة  11 – 511ص  59م  2517سنة 

 .  291ص  95م  2551مارس سنة  92 – 99ص  55م  2591سنة 

 ، ) وهو يقف حجية الحكم بمجرد الطعن فيه 9ص  19م  2521أكتوبر سنة  99ومع ذلك أنظر استئناف مختلط  ( 1711) 

 . فإذا ما قبل الطعن زالت الحجية نهائياً ( 

يجوز إلغاؤه بدعوى بطالن )  ، حتى فى هذه المرتبة القصوى من الحجية والقوة ، ويذهب رأى إلى أن الحكم ( 1711) 

Action en nullite وذلك تطبيقاً للقاعدة التى تقضى بأن الغش يفسد  ، ( إذا ثبت أن الخصم قد حصل عليه بطريق الغش

وقد أشير إلى  1هامش رقم  2921ص  2995فقرة  1( ) بالنيول وريبير وجابولد  Fraus omnia Corrumpitالعمل ) 

 2512سيريه  2512فبراير سنة  21 – 21 – 2 – 19داللوز  2795ديسمبر سنة  1حكمين من محكمة النقض الفرنسية : 

أنظر أيضاً األستاذ  . (  272ص  97م  2511يناير سنة  25وإلى حكم من محكمة االستئناف المختلطة :  ، 915 – 2 –

أما القضاء المختلط الذى أشار غليه بالنيول وريبير وجابولد  – 9هامش رقم  171سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص 

أبريل  11عن طريق دعوى بطالن أصلية : استئناف مختلط فبعض أحكامه تجيز إلغاء الحكم المشوب بالغش  ، فيما قدمنا

مايو  11 – 11ص  92م  2527ديسمبر سنة  21 – 219ص  15م  2521يناير سنة  19 – 159ص  11م  2529سنة 

م  2599مارس سنة  1 –وهو الحكم الذى أشير إليه  272ص  97م  2511يناير سنة  25 – 921ص  92م  2525سنة 

وأحكام أخرى ال تجيز الطعن فى الحكم عن طريق دعوى بطالن  .  255ص  55م  2591ل سنة أبري 19 – 255ص  59

 ، فال يطعن فى الحكم إال بطرق الطعن التى قررها القانون ال بدعوى البطالن ، أصلية حتى لو كان هذا الحكم مشوباً بالغش

يرفع دعوى تعويض مبتدأه عن الضرر الذى لحق به لم يبق للخصم إال أن  ، وإذا كانت طرق الطعن هذه قد استنفدت جميعها

مايو سنة  21 – 511ص  99م  2519مايو سنة  7 – 277ص  91م  2519يناير سنة  29بسبب الغش : استئناف مختلط 

ديسمبر سنة  22 – 219ص  51م  2599يناير سنة  5 – 115ص  52م  2515فبراير سنة  11 – 599ص  99م  2519

مايو سنة  25 – 192ص  51م  2595مارس سنة  1 – 59ص  55م  2592ديسمبر سنة  15 – 11ص  51م  2599

 .  117ص  55م  2591

 Force de la( وقوة األمر المقضى )  Autorite de la Chose Jugeeوإلى جانب حجية األمر المقضى )  ( 1717) 

Chose Jugee  ( يوجد قوة الحكم فى اإلثبات )Force Probante du jugement  ) ( فالحكم بما يشتمل عليه من وقائع :

Qualites  ( وأسباب )Motifs  ( ومنطوق )Dispositif  وثيقة رسمية ال تقل فى قوة اإلثبات عن األوراق الرسمية )

فما دونه القاضى من الوقائع على أنه وقع تحت  . ال على الخصوم فحسب  ، وهو فى هذا المعنى حجة على الكافة . األخرى 

وما دونه رواية عن الغير يعتبر صحيحاً إلى أن يثبت  . سمعه أو بصره ال يجوز إثبات عكسه إال عن طريق الطعن بالتزوير 
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 الدفع بحجية األمر المقضى والتمسك بحجية األمر المقضى :  - 343

، فهو وحده الذى يعنينا هنا  نقف عنده هو حجية األمر المقضى والذى
 (1715 )

 . 

ً  . ومتى صدر حكم فللحكم حجية على الخصوم تمنع من طرق النزاع بينهم من جديد ، وجب  ، ولو كان حكماً ابتدائياً غيابيا

، بل تدفع بحجية  . ولو رفعت هذه الدعوى لم يجز قبولها ، فال يجوز ألحد منهم أن يجدد النزاع بدعوى مبتدأة على الخصوم احترامه

. ولكن حجية المر المقضى ال تمنع من الطعن فى الحكم  م بعدم جواز سماعها لسبق الفصل فيها، ويطلب الحك األمر المقضى

، المحكمة ذاتها التى  . وعند ذلك يطرح النزاع من جديد أمام القضاء ، سواء كانت طرقاً عادية أو طرقاً غير عادية بالطرق المقررة

،  ولكنها فى الحالتين ال تكون قد أصدرت حكماً قائماً إلى جانب الحكم األول.  أصدرت الحكم أو محكمة أعلى فتؤيد الحكم أو تلغيه

، بمقتضى حجية األمر  ، فالذى ال يجوز ، وإذا ألغته زال الحكم األول وبقى الحكم الثانى وحده فهى إذا أيدته بقى الحكم واحداً 

لحكم الذى ثبتت له الحجية ، أو رفع دعوى ببطالن ا ، هو رفع دعوى مبتدأة بالخصومة ذاتها المقضى
 (1779 )

، بعد  . بل إنه ال يجوز 

، أن يطلب المدعى استجواب خصمه للحصول منه على إقرار بأن الحكم الذى صدر  أن تدفع الدعوى الجديدة بحجية األمر المقضى

ا يعلمن فالحكم عنوان ، أو أن يوجه إليه اليمين الحاسمة ليحلف على أن هذا الحكم صحيح فيم فى الدعوى األولى غير صحيح

، وال تدحض حجيته حتى باإلقرار أو اليمين  الحقيقة
 (1772 )

 . 

.  . فهذان شيئان منفصالن ، بين الدفع بهذه الحجية وبين التمسك بها ، فى حجية األمر المقضى وقد أخذ الفقه أخيراً يميز

. أما  ، والمدعى عليه هو الذى يدفع به هذه الدعوى ، دفع موضوعى يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة ، كما رأينا األول هو

. فقد يكون مجنياً عليه فى جريمة  ، بل هى حجية األمر المقضى ذاتها يتمسك بها المدعى فى دعوى يقيمها هو الثانى فليس بدفع

حجية الحكم الجنائى فيما ، فيتمسك فى دعوى التعويض المدنية التى يرفعها ضد المحكوم عليه ب وصدر حكم جنائى بإدانة المتهم

. وقد يستصدر حكماً من المحكمة الشرعية  مدنى ( 591يتعلق بالوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً ) م 

، يتمسك فيها بحجية  ، ثم يرفع على هؤالء الورثة دعوى استحقاق لنصيبه فى اإلرث بثبوت نسبة من المورث فى مواجهة الورثة

أمام المحكمة  -وال يدفع بها كمدعى عليه –م الصادر من المحكمة الشرعية ففى الحالتين يتمسك بحجية األمر المقضى كمدع الحك

، وفى الحالة الثانية يتمسك بهذه  . غير أنه فى الحالة األولى يتمسك بحجية األمر المقضى فى حكم صدر من محكمة جنائية المدنية

                                                                                                                                                                    

الحكم وأسباب  . ألن صاحب الشأن لم يشترك فى تحرير الحكم فهو من الغير  ، ويجوز اإلثبات هنا بجميع الطرق ، عكسه

وبعضها يبقى منفصال عن المنطوق ويعتبر من بين  ، بعضها يتصل اتصاال وثيقاً بالمنطوق على ما سنرى فيعتبر جزءاً منه

ال على  ، أما منطوق الحكم فهو أيضاً حجة على الكافة . أدلة اإلثبات التى يقدر القاضى داللتها وقوتها كما يقدر أى دليل آخر 

إما عن طريق  ، دحض هذه الحجية بإثبات عكسها ، ممن يسرى فى حقهم الحكم ، ير الخصومولكن لغ . الخصوم فحسب 

 . (  Tierce - oppositionوإما عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة )  ، دعوى مبتدأه

ن تتخذ من أسبابه أسباباً وأ ، أن تحيل على ما جاء فيه ، وهى تؤيد الحكم االبتدائى ، ويتبين مما تقدم أنه يجوز لمحكمة االستئناف

ص  2999فقرة  1لحكمها باعتبار أن هذه األسباب أدلة إثبات اقتنعت بها محكمة االستئناف ) بالنيول وريبير وجابولد 

 – 2599داللوز  2599يونيه سنة  25وقد أشير إلى حكم لمحكمة النقض الفرنسية فى هذا المعنى :  – 9هامش رقم  2921

 ، أن تحيل على ما جاء فيه ، إذ هى تؤيد الحكم االبتدائى ، النقض فى مصر بأن لمحكمة االستئناف وقضت محكمة . (  999

إذ  ، وإذن فمتى كان الحكم االستئنافى . سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى األسباب التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله 

قد استند إلى أن الطاعنين  ، أيد الحكم االبتدائى فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين وأحال على أسباب هذا الحكم األخير

 ، وكانت هذه األسباب قد تضمنت بياناً كافياً لوقائع الدعوى ، لم يثيروا فى استئنافهم جديداً يسوغ العدول عن الحكم االبتدائى

وكان دفاع الطاعنين أمام المحكمة االستئنافية ال  ، سباب أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكموكان من شأن هذه األ

وكانوا لم يقدموا صورة رسمية من صحيفة استئنافهم لتأييد ما يدعوى من  ، يخرج فى جوهره عنه أمام المحكمة االبتدائية

مما يعتبر معه حجة غير منقوضة ما قالت  ، كمة الدرجة األولىأنهم استندوا إلى أسباب جديدة لم يسبق عرضها على مح

فإن الطعن فى الحكم االستئنافى لقصوره يكون على غير أساس )  ، محكمة االستئناف من أنهم لم يثيروا جديداً فى استئنافهم

 . (  115ص  92رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  27نقض مدنى 

 . ال بالمعنى الثانى وهو قابلية الحكم للتنفيذ  ، أى أن يكون الحكم حجة على الخصوم ، وبالمعنى األول ( 1715) 

وقد سبق أن أشرنا إلى اختالف القضاء  ، أما إذا كان الحكم قد شابه الغش فهناك قول بجواز رفع دعوى البطالن ( 1779) 

 . المختلط فى هذه المسألة 

فاألمر فى  ، براز أهمية عدم جواز دحض األمر المقضى باإلقرار واليمينويقول دى باج إنه ال يصح الغلو فى إ ( 1772) 

فإنه ال يستطيع أن يحلف على  ، إذ اليمين هنا ال يجوز توجهيها لمن صدر الحكم لمصلحته ، ذلك ال يعدو أن يكون مألوفا

ب أن نتصور المحكوم له يقر بعدم أما بالنسبة إلى اإلقرار فيصع ، صحة الحكم وهو أمر ال يتعلق بشخصه بل يتعلق بالقاضى

 . (  551ص  551فقرة  9صحة الحكم الصادر لمصلحته ) دى باج 
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. ويجوز أن يتمسك بهذه الحجية أمام المحكمة المدنية فى حكم صدر من محكمة مدنية  شرعية الحجية فى حكم صدر من محكمة

، وقبل أن يتسلم العين  . ويتحقق ذلك فى الفرض اآلتى : يحصل المستأجر على حكم بصحة عقد اإليجار فى مواجهة المؤجر أخرى

، ويتمسك فى هذه الدعوى بحجية  رى يطالبه فيها بتسليمه العين، فيرفع المستأجر دعوى على المشت المؤجرة يبيعها المؤجر من آخر

الحكم الصادر بصحة عقد اإليجار فى الدعوى السابقة
 (1771 )

 . 

، إن لكل منهما شروطاً تتميز عن شروط  ، إمعاناً فى التمييز بين التمسك بحجية األمر المقضى والدفع بهذه الحجية وقد قيل

. أما  ، هى شروط التمسك بحجية األمر المقضى ، وسنذكرها فيما يلى ا فى الحكم لتثبت له الحجية. فالشروط الواجب توافره اآلخر

. وقيل أيضاً إن هناك أحكاما  ، التى سيرد ذكرها تفصيال شروط الدفع فهى الشروط الواجب توافرها فى الخصوم والمحل والسبب

يقتصر فيها القاضى على أن يقرر ثبوت بعض الوقائع أو نفيها دون  ، وهى األحكام التى يمكن فيها التمسك بالحجية دون الدفع

. وعلى العكس من ذلك هناك أحكام يمكن فيها استعمال الدفع  ، كالحكم بصحة التوقيع والحكم بصحة التعاقد إصدار أمر إلى الخصوم

دون أن يقرر شيئاً من حيث ثبوت الوقائع ، وهى األحكام التى يقتصر فيها القاضى على إصدار أمر للخصوم  دون التمسك بالحجية

، كالحكم بتعيين خبير أو باإلحالة على التحقيق أو بفرض نفقة مؤقتة المتنازع عليها أو نفيها
 (1779 )

 . 

.  . فهما وجهان متقابالن لشيء واحد على أننا ال نرى اإلغراق فى التمييز ما بين الدفع بحجية األمر المقضى والتمسك بهذه الحجية

، وقد يتمسك بها المدعى عليه كدفع يطلب فيه دعم جواز  جية األمر المقضى قد يتمسك بها المدعى كما رأينا فى األمثلة المتقدمةوح

،  ، له شروط واحدة . وفى الحالتين تبقى حجية األمر المقضى شيئاً واحداً  سماع الدعوى لسبق الفصل فيها وهذا ما يقع فى الغالب

عدفعاً كان أو غير دف
 (1775 )

 . 

 األساس الذى تقوم عليه حجية األمر المقضى - 344

، على أساس قرينة قانونية  ، كما صورها المشرع فى التقنين المدنى المصرى ، دفعاً كانت أو غير دفع : تقوم حجية األمر المقضى 

حكام التى حازت قوة األمر المقضى ، إذ يقرر أن " األ . فقد جاء نص المشرع صريحاً فى هذا المعنى ، ما فى ذلك من شك قاطعة

. فالمشرع يفرض فرضاً غير قابل إلثبات العكس  ، وال يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة " تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق

 Res Judicata Pro Veritate Habetur، وأن الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعة )  أن الحكم هو عنوان الحقيقة

.  ، ولكنها فى الكثرة الغالبة من األحوال تطابقها ، عن الحقيقة الواقعة ، فى القلة النادرة من األحوال . قد تنحرف الحقيقة القضائية (

 ، . ووجب أن تكون هذه القرينة قاطعة ال يجوز دحضها على الراجح الغالب الوقوع -ككحل قرينة قانونية أخرى –فتقول القرينة إذن 

 ، العتبارين أساسين : بصريح النص

.  ، لوضع حد لتجدد الخصومات والمنازعات ) االعتبار األول ( أن الحكم متى فصل فى خصومة كان البد من الوقوف عنده

.  . ولو سمح القانون بذلك لما أمكن أن يقف عند حد فال يجوز للخصم المحكوم عليه أن يعيد طرح النزاع على القضاء بدعوى مبتدأه

، ثم يعيد خصمه طرح النزاع بدعوى  إذ يصبح لكل من الخصمين أن يجدد النزاع مرة بعد أخرى : هذا يحصل على حكم لمصلحته

. فتتأبد  ، وهكذا ، ثم يعود الخصم األول إلى تجديد النزاع فيحصل على حكم ثالث جديدة وقد حصل هو اآلخر على حكم لمصلحته

 . ا من مصلحة الناس فى شيء، وليس هذ الخصومات والمنازعات

لكل من الخصمين أن يحصل على  $ 195$ ، لجاز  ) االعتبار الثانى ( أنه إذا سمع القانون بتجديد النزاع بدعاوى مبتدأه

. والشك فى أن  . فتقوم أحكام متعارضة فى ذات النزاع وبين نفس الخصوم حكم يتعارض مع الحكم الذى حصل عليه الخصم اآلخر

، فكل منهما  ، إذ ال يعرف على وجه اليقين من ِمن الخصمين صاحب الحق ارض يجعل من المتعذر تنفيذ األحكام القضائيةهذا التع

، وأن يفقده احترامه فى النفوس . هذا إلى أن التعارض ما بين األحكام من شأنه أن يغض من كرامة القضاء قد قضى لصالحه
 (1779 

)
 . 

                                                 

: ويقوالن أن الدفع بحجية األمر المقضى سبق فى الظهور التمسك بحجية األمر  2991فقرة  5أنظر بيدان وبرو  ( 1771) 

 . المقضى 

 .  159ص  219وفقرة  115ص  211إلثبات فقرة أنظر فى هذا المعنى األستاذ سليمان مرقس فى أصول ا ( 1779) 

وقارن التمييز بين حجية األحكام أو قوتها فى اإلثبات بوجه عام وبين أثر  – 2991فقرة  5أنظر بيدان وبرو  ( 1775) 

 .  211فقرة  – 211األحكام الملزم أو الدفع بسبق الفصل عنه األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 

وقوام الحجية الشيء المقضى به هو  "وقد جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 1779) 

فهذه الحجية تفترض تنازعاً بين المصالح يستتبع الترافع إلى  . ما يفرضه القانون من صحة مطلقة فى حكومة القاضى 

وليس شك فى  ، تنازعاً بين المصالح يستتبع الترافع إلى القضاءوليس شك فى أن صحة الحكومة ال تعتبر تفترض  ، القضاء

شأنهم فى هذه الناحية شأن البشر  ، ذلك أن القضاة تعوزهم العصمة . أن صحة الحكومة ال تعتبر حتما تقتضيه طبيعة األشياء 

فأساس  . اء لتأييد الخصومات بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة فى حكومة القاضى رعاية لحسن سيرة العدالة واتق . كافة 
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، ولم تعد  ( العلة فيها قد اختفت Regle de Fond، قاعدة موضوعية )  كما قدمنا ، والصحيح أن حجية األمر المقضى

، ولم يعد للعلة محل  ، قد استغرقت عليها ، ككل قاعدة موضوعية أخرى . و هى بارزة كما تبرز العلة إلى جانب القرينة القانونية

أن الحقيقة التى قررها الحكم  -يقرر فى أية قاعدة موضوعية كما –، عندما يقرر حجية األمر المقضى يقرر  . فالمشرع للعمل معها

، وأن من حائز عقاراً مدة معينة  ، كما يقرر أن حائز المنقول مالك له ، ما فى ذلك من معدى وال من مناص هى الحقيقة الواقعة

قطع فى أن حجية األمر المقضى ينبغى أن . والذى ي ، وما إلى ذلك من القواعد الموضوعية التى سبقت اإلشارة إليها يكون هو المالك

، ال باإلقرار وال باليمين  ، كما رأينا ، أن هذه الحجية ال تدحض تكون قاعدة موضوعية ال قرينة قانونية
 (1771 )

. وهذه عالمة  

ً  حاسمة على أنها قاعدة موضوعية ليمين ، باإلقرار وا ، كما قدمنا ، فالقرائن القانونية ولو كانت قاطعة تدحض دائما
 (1771 )

 . 

، وقد رأى أن يجعل  ، كما سبق القول ، فالمشرع هو الذى يمسك بزمام القواعد الموضوعية والقرائن القانونية ومهما يكن من أمر

، وقد مضت اإلشارة إلى ذلك ، فالبد من التسليم بهذا التكييف من حجية األمر المقضى قرينة قانونية
 (1777 )

 . 

                                                                                                                                                                    

من التقنين المدنى ) السابق (  151/  191وقد نصت المادة  ، هذه القرينة هو النص المقرر لحجية الشيء المقضى به

 .  "وال يجوز قبول إثبات ما يخالفها  ، األحكام التى صارت انتهائية تكون حجة بالحقوق الثابتة بها "صراحة على أن 

ن وراء تقرير حجية الشيء المقضى به إلى كفالة حسن سير العدالة وضمان االستقرار من الناحيتين ويرمى الشارع م

 ، فحكومة القضاء يجب أن تضع حداً لكل نزاع مادامت طرق الطعن المقررة قد استنفدت بإزائها . االقتصادية واالجتماعية 

أمر يصبح يسير الوقوع لو ابيح عود الخصوم أنفسهم  وهو ، ويجب كذلك أن تكون بمأمن من المتعارض مع حكومة الحقة

وينحصر أثر القرية القانونية الخاصة بحجية الشيء المقضى به فى تخويل  . إلى عين الدعوى التى قضى فيها نهائياً 

وتخويل المحاكم حق إثارته من تلقاء نفسها ) وهذا عكس ما تقرر فى المشروع  "الدفع بسبق الفصل  "الخصوم حق 

ويترتب عليه امتناع التقاضى بالنسبة لكل طلب أو  ، بعدم القبول . ويراعى أن هذا الدفع يعتبر دفعاً قطعياً  . لتمهيدى ( ا

وعلى هذا النحو يمتنع على الخصوم  . ادعاء جديد بين الخصوم أنفسهم متى اتحد مع ما سبق الفصل فيه سبباً وموضوعاً 

 . (  511ص  – 512ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  "ع سبق الفصل فيه الترافع إلى القضاء إلعادة طرح نزا

من هذا المشروع ( يقضى بأن  15كان يتضمن نصاً ) المادة  -الذى تكررت اإلشارة إليه –وهذا يالحظ أن المشروع األولى لإلثبات 

وتخويل المحاكم حق  "وقد برز أثر هذا النص فى المذكرة اإليضاحية حيث تقول :  . حجية األمر المقضى من النظام العام 

ال يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه  "وقرر أنه  ، ولكن المشروع التمهيدى أخذ بوجهة النظر العكسية .  "إثارته من تلقاء نفسها 

ة التعديل الذى يساير ما أخذ به المشرع التمهيدى ) وبالرغم من ذلك لم تعدل المذكرة اإليضاحي .  "القرينة من تلقاء نفسها 

 . (  1هامش رقم  155و ص  2هامش رقم  159أنظر األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات ص 

وحتى لو سايرنا الرأى الذى يذهب إلى أن القرينة القانونية القاطعة ال يجوز دحضها باإلقرار واليمين إذا كانت  ( 1771) 

كما هو مقتضى نص الفقرة الثانية من المادة  ، فإن حجية األمر المقضى ال تعتبر من النظام العام ، العاممتعلقة بالنظام 

وسنرى فيما يلى أن حجية األمر  . فكان الواجب إذن جواز دحضها باإلقرار واليمين لو أنها كانت قرينة قانونية  ، 599

 . المقضى ليست من النظام العام فى المسائل المدنية 

ديكوتينيس فى القرائن فى  – 1فقرة  Chose Jugeeلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  – 2991فقرة  5بيدان وبرو  ( 1771) 

) ويبحث بنوع خاص أهمية القول بأن حجية األمر المقضى قاعدة  221ص  – 229ص  55القانون الخاص فقرة 

 . موضوعية ال قرينة قانونية من ناحية تنفيذ األحكام ( 

( :  211ص  – 211جاء فى األشباه والنظائر ) ص  . ا وال يجعل الفقه اإلسالمى مبدأ حجية األمر المقضى هذ ( 1777) 

لم  ، أو أبطلت حكمى ، أو وقعت فى تلبيس الشهود ، فلو قال رجعت عن قضائى ، ال يصح رجوع القاضى عن قضائه "

وفى الكنز بما إذا كان بعد  ، وقيده فى الخالصة بما إذا كان مع شرائط الصحة ، كما فى الخانية ، والقضاء ماض ، يصح

المقضى عليه فى  "( :  225وجاء أيضاً فى األشباه والنظائر فى مكان آخر ) ص  .  "دعوى صحيحة وشهادة مستقيمة 

كما ذكره  ، رهن على إبطال القضاءإال إذا ادعى تلقى الملك من المدعى أو النتاج أو ب ، حادثة ال تسمع دعواه وال بينته

لكن بهذه الثالث  ، فكما يسمع الدفع قبله يسمع بعده . والدفع بعد القضاء بواحد مما ذكر صحيح وينقض القضاء  ، العمادى

 ، حتى قبل اإلمضاء ) أى تنفيذ الحكم ( ، وأنظر فى أن قضاء القاضى ال ينقض برجوع الشاهد عن شهادته بعد القضاء .  "

 595إلى األستاذ أحمد إبراهيم فى طرق القضاء فى الشريعة اإلسالمية ص  ،  فى القصاص والحدود ألنها تدرأ بالشبهاتإال

 .  591ص  –

ولكن يرد على مبدأ حجية األمر المقضى فى الفقه اإلسالمى استثناءات بلغت من الكثرة حداً جعل الفكرة السائدة أن الفقه اإلسالمى ال 

ص  – 991دراسات فى الفقه اإلسالمى الجزائرى ص  "( فى كتابه  Morandويذكر األستاذ موران )  . ته يقر المبدأ ذا

وأن القول بغير ذلك سببه كثرة االستثناءات التى ترد على هذا  ، ( أن الفقه اإلسالمى يقر مبدأ حجية األمر المقضى 991

وعاد  ، فلو صدر حكم فى قضية . ألمر فى الفقه الحديث على ما سنرى وأن المبدأ ذاته ليس من النظام العام كما هو ا ، المبدأ
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 ليست من النظام العام فى المسائل المدنيةحجية األمر المقضى  - 345

، أن هذه الحجية هى  ، بعد أن استعرضنا االعتبارين األساسيين اللذين تقوم عليهما حجية األمر المقضى : قد يبدو ألول وهلة 

هذه اعتبارات  ، كل ، وعدم جواز قيام أحكام متعارضة مما يغض من كرامة القضاء ، فوضع حد لتجدد الخصومات من النظام العام

 . تتعلق بالمصلحة العامة

ولو قلنا إن حجية األمر المقضى هى من النظام العام لترتب على ذلك أن الخصوم ال يملكون النزول عن التمسك بها 

،  ام. أما إذا لم تتعلق حجية األمر المقضى بالنظام الع ، بل ويجوز للخصوم أن يتمسكوا بها ألول مرة أمام محكمة النقض الخصوم

، وال يجوز للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه إذا لم تتمسك بها  فإن عكس هذه النتائج هو الذى يترتب : فيجوز للخصوم النزول عنها

 . ، وال يجوز للخصوم أن يتمسكوا بها ألول مرة أمام محكمة النقض الخصوم

النظام العام فى المسائل الجنائية  ، هى أن حجية األمر المقضى تعتبر من هناك مسألة انعقد عليها اإلجماع
 (1775 )

، أى فى  

. فإن الحكم الذى يصدر فى جريمة باإلدانة أو  . والعلة فى ذلك ظاهرة حكم يصدر من محكمة جنائية ويحتج به أمام محكمة جنائية

. بل متى صدر  فيه كما يشاءون، وال يجوز أن يترك أمر هذا الحكم للخصوم يتصرفون  بالبراءة يعنى النظام العام فى المقام األول

. ذلك  ( erga omnes، بل أيضاً فى حق الكافة )  ، ال بالنسبة إلى الخصوم فحسب الحكم الجنائى وجب أن تكون له حجية مطلقة

المحاكم سلطة  . ولهذه ، فالمجتمع ممثل دائماً فى المحاكم الجنائية أن المتهم إنما يدان أو يبرأ باسم المجتمع ولمصلحة المجتمع العليا

، بل هو حجة على  ، وهو حجة على المحاكم المدنية والجنائية ، فما تكشفه منها يكون أقرب غلى الصدق واسعة فى تحرى الحقائق

الناس جميعا 
 (1759 )

. ومن ثم كان للقاضى فى الدعوى الجنائية أن يثير من تلقاء نفسه حجية األمر المقضى ولو لم تتمسك بها  

ز للخصوم التمسك بها ألول مرة أمام محكمة النقض ، ويجو الخصوم
 (1752 )

 . ، وال يجوز لهم النزول عنها 

، فيكاد اإلجماع ينعقد على أن حجية األمر المقضى ليست من  ، ولو كانت تنظر أمام المحاكم الجنائية أما فى الدعوى المدنية

النظام العام 
 (1751 )

، ويستطيع أن يتفق  ، ويملك النزول عنه والخصم يملك الحق نفسه ، . بل هى ال تعدو أن تكون دليالً على الحق 

                                                                                                                                                                    

أعاد القاضى النظر فى القضية ألنه ال  ، ولم يتمسك المحكوم له بحجية األمر المقضى ، المحكوم عليه إلى رفعها من جديد

فإنه يجب على القاضى أن يجيبه  ، أما إذا تمسك المحكوم له بحجية األمر المقضى . يستطيع أن يثير هذا الدفع من تلقاء نفسه 

إلى طلبه : ويقول األستاذ موران بحق أن االستثناءات الكثيرة التى ترد على المبدأ ليست فى الواقع إال وجوهاً للطعن فى 

( فى  Marneurفى هذه المسالة رسالة مارنير ) الحكم تقابل وجوه الطعن المعترف بها فى القوانين الحديثة ) أنظر أيضاً 

 . (  951ص  – 922نظرية اإلثبات فى الفقه اإلسالمى ص 
 (1775 )

.  997 ص 17 م 2521مايو سنة  29استئناف مختلط  
 

 (1759 )
.  555 ص 551فقرة  9دى باج  

 

 (1752 )
.  29 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  1استئناف مختلط  

 

 (1751 )
فيجوز للقاضى  ، ألن هناك رأياً مرجوحاً يعتبر حجية األمر المقضى من النظام العام فى الدعاوى المدنية ، قلنا يكاد 

 17وال يجوز النزول عنها ) استئناف أهلى  ، ويجوز التمسك بها ألول مرة أمام محكمة النقض ، إثارتها من تلقاء نفسه

 19محكمة الزقازيق الجزئية  - 279 ص 1الشرائع  2529فبراير سنة  29 - 155 ص 2الشرائع  2525فبراير سنة 

 . (  11 ص 99 م 2511نوفمبر سنة  25استئناف مختلط  - 595 ص 299رقم  15المحاماة  2555مايو سنة 

على أن التسليم بأن حجية األمر المقضى قرينة ال يجوز نقضها ال باإلقرار وال باليمين ال يجعل القول بأن هذه القرينة ليست من 

 . ومن ثم اضطرب األمر وتضاربت اآلراء فى تعليل هذا التعارض  . النظام العام 

 interet generalبالرغم من أنها شرعت لمصلحة عامة من الناحية االجتماعية )  ، فرأى يذهب إلى أن حجية األمر المقضى

d'ordre social ) ،  ( إال أنها ال تتعلق بالنظام العامordre public إال م ) ن ناحية عدم جواز دحضها باإلقرار واليمن

 - 299فقرة  19لوران  - 97 ص - 591 ص 115فقرة  21أوبرى ورو  - 55ص  - 555 ص 551فقرة  9) دى باج 

 9وهامش رقم  199فقرة  9جارسونيه وسيزاربرى  - 2921 ص - 2929 ص 2991فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

 . (  215اإلثبات فقرة األستاذ سليمان مرقس فى أصول  -

ورأى آخر يذهب إلى أن حجية األمر المقضى من حيث إنها قرينة قانونية تعتبر من النظام العام فال تدحض حتى باإلقرار أو 

ومن حيث إنها دفع ال تعتبر من النظام العام فال يجوز للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه وال يجوز المسك بها ألول  ، اليمين

هامش رقم  192 وكنا من القائلين بهذا الرأى فى الموجز ) ص . مرة أمام محكمة النقض ويجوز للخصوم النزول عنها 

إلى أن حق الدفع بقوة الشئ المحموم فيه مبنى على  191فقرة  - 192فقرة  1ويذهب األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  - 1

وما  ، ويؤخذ على هذا الرأى أنه ما دام الدفع مترتباً على القرينة . إال أن الدفع ذاته ليس من النظام العام (  ، النظام العام

 . م العام فكان الواجب أن يكون الدفع هو أيضاً من النظا ، دامت القرينة من النظام العام

ال  . (  regle de fondقاعدة موضوعية )  ، كما مضى القول ، والذى يزيل التعارض فى نظرنا هو أن حجية األمر المقضى
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. فيجوز إذن للخصم أن ينزل عن حجية األمر المقضى  مع خصمه على الطرق التى تتبع إلثباته كما قدمنا
 (1759 )

، وال يجوز  

إذا لم يتمسك بها الخصم  $ 155$ للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه 
 (1755 )

مسك بها ألول مرة أمام محكمة ، وال يجوز للخصم الت 

النقض 
 (1759 )

، وإن كان يجوز له التمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الموضوع فى الدرجة االبتدائية وفى  

                                                                                                                                                                    

ألنها إنما  ، وهى فى الوقت ذاته قاعدة ليست من النظام العام . (  regle de preuveقرينة قانونية من قواعد اإلثبات ) 

 ، فهى كقاعدة موضوعية ال تدحض باإلقرار أو اليمين . تعنى بمصالح اإلفراد الخاصة وال تتعلق بمصلحة المجتمع العليا 

وهى كقاعدة ليست من النظام العام ال يجوز للقاضى إثارتها من تلقاء نفسه وال يجوز التمسك بها ألول مرة أمام محكمة 

ومن ثم جاز إبداء هذا الدفع فى أية حالة  ، ثم هى دفع موضوعى ال دفع شكلى . عنها  النقض ويجوز للخصوم النزول

ولو كان الدفع شكلياً لسقط حق  ، كانت عليها الدعوى ولو ألول مرة أمام محكمة االستئناف ) ال أمام محكمة النقض (

. (  291 ص 19 م 2522ة فبراير سن 7التمسك به إذا لم يبد قبل الدخول فى الموضوع ) استئناف مختلط 
 

 (1759 )
  ً وقد قضت محكمة النقض بأن التنازل البات  . ومتى نزل الخصم عنها فال يجوز له الرجوع فيما نزل  ، صراحة أو ضمنا

وال هو وسيلة من وسائل  ، إذ أن هذا الدفع ليس من النظام العام ، عن الدفع بقوة الشئ المحموم فيه ال يجوز الرجوع فيه

ألن التنازل  ، بل هو حق من الحقوق الخاصة إن شاء صاحبه فال سبيل له للرجوع إليه ، ركها صاحبها بمشيئتهالدفاع يت

وإذا استنبطت محكمة الموضوع تنازل  . عن الحق هو عمل فردى ملزم لصاحبه بدون حاجة إلى قبول يصدر من اآلخر 

فال رقابة لمحكمة  ، أحد الخصوم عن الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه من عبارة صدرت منه صالحة إلفادة هذا التنازل

انظر أيضاً محكمة  . (  211 ص 59رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9النقض عليها فى ذلك ) نقض مدنى 

. (  19رقم  21المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  15الفشن 
 

 (1755 )
فإذا كان الثابت بالحكم أن النزاع  . وقد قضت محكمة النقض بأن حجية األحكام يجب العتبارها أن يتمسك بها ذوو الشأن  

 ، فكان ردها فى خصوصه رداً موضوعياً مبيناً على أن العقد صحيح ملزم ، فى صحة عقد اإليجار قد أثير أمام المحكمة

فبراية  19دون أية إشارة إلى حصول تمسك السابق فى طلب إبرام الحكم المطعون فيه ال يكون له محل ) نقض مدنى 

انظر  . (  991 مع تعليق األستاذ محمد حامد فهمى فى هامش ص 995 ص 297رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

 - 279 ص 1الشرائع  2529فبراير سنة  29 - 155 ص 2الشرائع  2525فبراير سنة  17أيضاً : استئناف أهلى 

 - 271 ص 19 م 2522فبراير سنة  11استئناف مختلط  - 21 ص 7المجموعة الرسمية  2591نوفمبر سنة  11طنطا 

.  11 ص 99 م 2511نوفمبر سنة  25
 

 (1759 )
موعة مج 2551فبراير سنة  19نقض مدنى  .  159 ص 991رقم  12المحاماة  2559ديسمبر سنة  21نقض جنائى  

فقرة  1انظر أيضاً بالنيول وريبير وجابولد  –) وهو الحكم الذى سبقت اإلشارة إليه (  995 ص 297رقم  9عمر 

 .  1هامش رقم  2921 ص 2991

 -للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم انتهائى " من تقنين المرافعات تنص على أن  591هذا ويالحظ أن المادة 

فصل فى نزاع خالفاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ  –أياً كانت المحكمة التى أصدرته 

نه يجوز وليس هذا معناه أ -" سواء أدفع بهذا الدفع أم لم يدفع  ، ( passe en force de chose jugeeالمحكوم به ) 

التمسك بالدفع ألول مرة أمام محكمة النقض فيما يأتى : ) أ ( للتمسك بهذا الوجه يجب صدور حكم سابق حاز لقوة الشئ 

لكان يكفى أن يكون هناك حكم  ، ولو كان هذا دفعاً يبدى ألول مرة أمام محكمة النقض . أى حكم نهائى  ، المحكوم فيه

) ب ( فى الحكم النهائى المطعون فيه أمام محكمة النقض  . لم يكن حكماً نهائياً  قطعى حائز لحجية األمر المقضى ولو

ولو كان هذا  ، بهذا الوجه الخاص لم يكن يجوز ال لمحكمة أول درجة وال لمحكمة االستئناف أن تثير الدفع من تلقاء نفسها

محكمتى الموضوع أن تثيراه ولو لم يتمسك به ولجاز ل ، دفعاً يبدى ألول مرة أمام محكمة النقض لكان من النظام العام

 211 ص 91رقم  2مجموعة عمر  2591يونيه سنة  1انظر فى هذا الوجه الخاص من الطعن : نقض مدنى  . الخصوم 

 ص 197رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  1 - 191 ص 297رقم  2مجموعة عمر  2599أكتوبر سنة  11 -

 99رقم  1مجموعة عمر  2591يناير سنة  12 - 2951 ص 921رقم  2ة عمر مجموع 2591يناير سنة  21 - 155

 19رقم  9مجموعة عمر  2559يناير سنة  19 - 259 ص 12رقم  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  22 - 11 ص

 199رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  21 - 217 ص 99رقم  9مجموعة عمر  2559أبريل سنة  19 - 91 ص

 251رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  15 - 52 ص 95رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  92 - 119 ص

مجموعة أحكام  2592أبريل سنة  25 - 115 ص 92رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  27 - 512 ص

 .  951 ص 11رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591يناير سنة  15 - 115 ص 221رقم  1النقض 

 ، ولكنه يفتح باب لتمام إعادة النظر ال باب النقض ، ويالحظ أن هذا الوجه الخاص من وجوه النقض يقابله فى فرنسا وجه مماثل

. (  595 ص 115فقرة  21بشرط أن يكون الحكمان المتعارضان قد صدرا من محكمة واحدة ) أوبرى ورو 
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الدرجة االستئنافية 
 (1751 )

يجوز للمحكمة أن ، بأنه ال  ، تأييداً لهذا الحكم من التقنين المدنى 599. وقد قضت الفقرة الثانية من المادة  

تأخذ بحجية األمر المقضى من تلقاء نفسها 
 (1751 )

 . 

 حجية األمر المقضى ال تمنع من تفسير الحكم وال من تصحيحه  - 346

 - 911، وفقاً لألوضاع المقررة فى تقنين المرافعات ) م  : وال تمنع حجية األمر المقضى من تفسير الحكم الذى ثبتت له هذه الحجية

،  مرافعات ( 917، وال من الفصل فيما عسى أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيه من بعض الطلبات الموضوعية ) م  ( 911

، بشرط أال يتخذ التصحيح  ، كتابية كانت أو حسابية ون قد وقع فى الحكم من أخطاء مادية بحتهوال من تصحيح ما عسى أن يك

ذريعة إلعادة النظر فى موضوع الحكم 
 (1757 )

 . 

 الصور المختلفة لحجية األمر المقضى - 347

لنا به وهو من مباحث القانون  ، وهذا ال شأن . فقد يحتج بحكم جنائى أمام محكمة جنائية : ولحجية األمر المقضى صور مختلفة 

، سواء صدر هذا الحكم من محكمة مدنية  . والذى يعنينا هو أن يحتج بالحكم أمام محكمة مدنية الجنائى
 (1755 )

أو من محكمة  

 . جنائية

إذ من التقنين المدنى  591وهو ما عرضت له المادة  –أما االحتجاج بالحكم الصادر من محكمة جنائية أمام محكمة مدنية 

فقد  –تنص على أنه " ال يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إال فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيما ضرورياً " 

مضى القول فيه فى الجزء األول من الوسيط 
 (1599 )

 . 

 . يه فى بحثنا هنا. وهذا الذى نقتصر عل فال يبقى إال االحتجاج بحكم صادر من محكمة مدنية أمام محكمة مدنية

 النصوص القانونية  - 348

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 599: وفى هذا الصدد تنص المادة 

، وال يجوز قبول دليل ينقض هذه  األحكام التى حازت قوة األمر المقضى تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق - 2"  

، وتعلق بذات الحق  ، دون أن تتغير صفاتهم . ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم القرينة

 . محالً وسبباً "

                                                 
 (1751 )

) وقد سبقت  279 ص 1الشرائع  2529فبراير سنة  29 - 155 ص 2الشرائع  2525فبراير سنة  17استئناف أهلى  

 ، ويالحظ أنهما يزيدان أن الدفع يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة النقض كما قدمنا ، اإلشارة إلى هذين الحكمين

ا الجزئية طنط - 295رقم  5المجموعة الرسمية  2599مارس سنة  1جرجا  -وهذا خطأ ألن الدفع ليس من النظام العا ( 

 12 - 191 ص 91 م 2519أبريل سنة  1استئناف مختلط  - 15رقم  9المجموعة الرسمية  2599أبريل سنة  21

وقارن  - 995 - 2599داللوز  2599يونيه سنة  25انظر أيضاً : نقض فرنسى  - 597 ص 95 م 2511أبريل سنة 

.  295 ص 51رقم  91المحاماة  2555مارس سنة  11حكم محكمة القضاء اإلدارى 
 

 (1751 )
وأن هذا  ، منه بأن حجية األمر المقضى من النظام العام 15وقد قدمنا أن المشروع األولى لإلثبات كان يقضى فى المادة  

( حيث تذكر فى أكثر  519 ص - 511 ص 9كان له أثره فى المذكرة اإليضاحية ) انظر مجموعة األعمال التحضيرية 

. وقد سبق التنبيه إلى ذلك  ، ولم تعدل المذكرة لتساير النص بعد تعديله . ظام العام من موضع أن هذه الحجية من الن
 

 (1757 )
 م 2599أول أبريل سنة  - 951 ص 5 م 2751مايو سنة  25 - 199 ص 7 م 2751أبريل سنة  15استئناف مختلط  

 2512يناير سنة  11 - 599 ص 19 م 2529يونيه سنة  27 - 957 ص 29 م 2599يونيه سنة  22 - 957 ص 29

 2592مايو سنة  11 - 912 ص 59 م 2592مايو سنة  9 - 219 ص 59 م 2599ديسمبر سنة  99 - 291 ص 99 م

 2599أبريل سنة  5 - 11 ص 51 م 2595ديسمبر سنة  22 - 997 ص 55 م 2591يونيه سنة  1 - 529 ص 59 م

 2597أبريل سنة  25 - 191 ص 99 م 2597أبريل سنة  25 - 157 ص 55 م 2591يونيه سنة  9 - 115 ص 51 م

 .  215 ص 91 م 2559أبريل سنة  21 - 119 ص 99 م 2597أبريل سنة  17 - 159 ص 99 م

لذلك يجب البت فى هذا الدفع قبل البت فى الموضوع  ، ولما كانت حجية األمر المقضى تغنى عن الدخول فى موضوع الدعوى

 ، وإذا كان هناك شك فيما إذا كانت هذه الحجية قائمة . (  299 ص 27 م 2591مارس سنة  29ذاته ) استئناف مختلط 

. (  7 ص 91 م 2519نوفمبر سنة  1وجب تفسير الشك لمصلحة من وجه الدفع ضده ) استئناف مختلط 
 

 (1755 )
أى أال تكون المحكمة محكمة جنائية فقد تكون محكمة مدنية أو  ، والمقصود بالمحكمة المدنية هنا هو المعنى الواسع 

. تجارية أو إدارية أو شرعية أو ملية أو غير ذلك 
 

 (1599 )
.  591 - 551 ص 195فقرة  - 192الوسيط الجزء األول فقرة  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها " وال يجو - 1"  
 (1592 )

 . 

 151/  191ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (1591 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  59ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى قانون البينات السورى المادة 

 959، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  995ل المحاكمات المدينة اللبنانى المادة ، وفى تقنين أصو 999
 (1599 )

 . 

 2992ويقابل فى التقنين المدنى الفرنسى المادة 
 (1595 )

 . 

 شروط قيام حجية األمر المقضى - 349

 . يام حجية األمر المقضى: ويتبين من نص التقنين المدنى المصرى المقدم الذكر أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر لق 

، وآخر يتعلق بالحق المدعى به  وهذه الشروط قسمان : قسم يتعلق بالحكم
 (1599 )

 . 

 الشروط الواجب توافرها فى الحكم - المبحث األول

 شروط ثالثة : ال تقوم حجية األمر المقضى إال إذا توافرت فى الحكم شروط ثالثة : - 351

 . قضائياً ) أوالً ( أن يكون حكماً 

 . ) ثانياً ( أن يكون حكماً قطعياً 

 . ) ثالثاً ( أن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم ال فى أسبابه

                                                 
 (1592 )

عليه فى التقنين الجديد من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر  959: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

من المشروع  527وأصبح النص هو المادة  ، وفى لجنة المراجعة زالت هذه الفروق . إال فى بعض فروق لفظية طفيفة 

ثم مجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال  ، 599ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . النهائى 

. (  515 - 519 وص 519 ص 9التحضيرية 
 

 (1591 )
األحكام التى صارت انتهائية تكون " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  151/  191وكانت المادة  

وال يجوز قبول إثبات على ما يخالفها إذا لم يكن اختالف فى الحقوق الدعى بها وال فى  ، حجة بالحقوق الثابتة بها

وإذا كان نص التقنين المدنى الجديد أكثر دقة وأوسع  . " الموضوع وال فى السبب وال فى الصفة المتصف بها األخصام 

نينات الجديد والقديم سواء من حيث األحكام فى فالتق . فإنه مع ذلك لم يستحدث من األحكام جديداً  ، إحاطة من هذا النص

. هذا الموضوع 
 

 (1599 )
 . : مطابق لنص التقنين المدنى المصرى  59 : قانون البينات السورى م التقنينات المدينة العربية األخرى 

 . : مطابق لنص التقيين المدنى المصرى  999 م التقنين المدنى العراقى

 ، ال قوة للقضية المحكمة إال فيما يختص بالشئ الذى كان موضوعاً للحكم" :  995 م ة اللبنانىتقنين أصول المحاكمات المدني

وأن تكون الدعوى بين المتداعين  ، وأن يكون الطلب مبيناً على السبب نفسه ، فيجب أن يكون الشئ المطلوب هو ذاته

لف هذا النص فى حكمه عن نص التقنين المدنى وال يخت . " وأن تكون مقامة منهم أو عليهم بالصفة نفسها  ، أنفسهم

 . المصرى 

. : مطابق لنص التقنين المدنى المصرى  959 م التقنين المدنى للملكة الليبية المتحدة
 

 (1595 )
ويجب أن يكون  . ال تقوم حجية األمر المقضى إال بالنسبة إلى موضوع الدعوى " :  2992 التقنين المدنى الفرنسى م 

ومقاماً منهم أو عليهم  ، وقائماً بين الخصوم أنفسهم ، الشئ المطلوب واحداً وأن يكون الطلب مبيناً على السبب نفسه

 . " بالصفة نفسها 

Art  . 1351 : L'autorite de la chose jugee n'a lieu qu'a l'egard de ce qui a fait l'objet du jugement  . Il 

faut que la chose demandee soit la meme; que la demande soit fondee dut la meme cause; que 

lademande soit entre les memes parties, et fornee par ells et contre deels en ja meme qualite  .
 

 (1599 )
 ، ( 219المقضى ) أصول اإلثبات فقرة ويجعل األستاذ سليمان مرقس الشروط المتعلقة بالحكم شروطاً لحجية األمر  

. (  279والشروط المتعلقة بالحق المدعى به شروطاً للدفع بحجية األمر المقضى ) أصول اإلثبات فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حكم قضائى - المطلب األول

 حكم صادر من جهة قضائية  - 351

 . : يجب للتمسك بحجية األمر المقضى أن يكون هناك حكم صادر من جهة قضائية

ال حجية لها  –اإلفتاء  أياً كانت جهة –فالفتوى 
 (1591 )

 . 

. فيجوز للجهة اإلدارية  ، ال تكون له حجية األمر المقضى ، وهو صادر من جهة إدارية ال من جهة قضائية والقرار اإلدارى

، كلجان مخالفات الرى  . ولكن هناك جهات إدارية ذات اختصاص قضائى ، أن تسحبه ، أو جهة إدارية أعلى منها التى أصدرته

، فهذه تكون القرارات الصادرة منها حائزة لحجية األمر المقضى ما دامت قد صدرت فى حدود  جان الشياخات ولجان اإلجاراتول

اختصاص الجهة التى أصدرتها 
 (1591 )

. فمجالس التأديب جهات إدارية ذات  . وال حجية لهذه القرارات فيما جاوز هذه الحدود 

، فال تحول القرارات الصادرة من الهيئات التأديبية إذن دون  على المحاكمة التأديبية ، ولكن اختصاصها مقصور اختصاص قضائى

، وال دون المحاكمة أمام المحاكم المدينة بالنسبة إلى التعويض  المحاكمة أمام المحاكم الجنائية بالنسبة إلى العقوبة الجنائية
 (1597 )

 . 

ة أو قاضى التحقيق أو غرفة االتهام حجية األمر المقضى وال يكون لقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العام
 (1595 )

 . 

. ويستوفى فى ذلك أن تكون جهة القضاء مدنية أو تجارية أو شرعية أو ملية أو  فالبد إذن أن يصدر الحكم من جهة قضائية

إدارية 
 (1529 )

 . 

ر المقضى لألحكام الصادرة من المحاكم ، فثبت حجية األم كما يستوى أن تكون جهة قضاء عادية أو جهة قضاء استثنائية

العسكرية 
 (1522 )

، وذلك بشرط أال تجاوز الجهات االستثنائية حدود اختصاصها  
 (1521 )

. كذلك تثبت حجية األمر المقضى لجهة  

، كمجلس األحكام فى الماضى  قضاء كانت موجودة ثم ألغيت
 (1529 )

 . وكالمحاكم المختلطة منذ عهد قريب 

، إذ التحكيم جهة قضاء نظمها القانون  ر من المحكمين حجية األمر المقضىويكون للحكم الصاد
 (1525 )

 . 

                                                 
 (1591 )

. (  52 ص 29 م 2592يناير سنة  1وإن كان من الجائز االستئناس بها ) استئناف مختلط  ، ال حجية للفتوى الشرعية 
 

 (1591 )
 99المجموعة الرسمية  2599ديسمبر سنة  92 - 591 ص 595رقم  5المحاماة  2511مايو سنة  11ر استئناف مص 

 1المحاماة  2511أبريل سنة  99مصر الكلية  - 929 ص 215رقم  21المحاماة  2592مايو سنة  21 - 77 ص 5رقم 

.  199 ص 551رقم 
 

 (1597 )
وقد قضت دائرة النقض  - 259 ص 12عة الرسمية المجمو 2519مارس سنة  1استئناف مجلس تأديب المحامين  

 99الجنائية بأن األحكام أو القرارات الصادرة من الهيئات التأديبية ال تحول دون المحاكمة أمام المحاكم التنظيمية ) 

. (  159 ص 92رقم  2المحاماة  2519أغسطس سنة 
 

 (1595 )
 55 م 2591مايو سنة  15استئناف مختلط  - 1 ص 9رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555أكتوبر سنة  11نقض مدنى  

 ص 2المجموعة الرسمية  2755ديسمبر سنة  21بنى سويف الكلية  - 291 ص 91 م 2559مايو سنة  1 - 991 ص

.  117 ص 5المحاماة  2515فبراير سنة  12محكمة اللبان  - 215
 

 (1529 )
.  2 ص 12 م 2557النسبة إلى األحكام الصادرة من محكمة القضاء اإلدارى انظر : استئناف مختلط فبرير سنة ب 

 

 (1522 )
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن القرارات التى  - 251 ص 91 م 2559مايو سنة  99قارن استئناف مختلط  

ن لها حجية األمر المقضى إذا هى جاوزت حدود تصدر من لجان مخصوصة عهد إليها بالفصل فى مسائل معينة ال تكو

 99محكمة استئناف مصر فى دوائرها المجتمعة  - 51 ص 19المجموعة الرسمية  2519يناير سنة  92اختصاصها ) 

. (  211 ص 11المجموعة الرسمية  2519أبريل سنة 
 

 (1521 )
قد بينا فيما تقدم أن للقرارات الصادرة من هذه  ، وقد تكون هذه الجهات االستثنائية لجاناً إدارية لها اختصاص قضائى 

. ما دامت قد صدرت فى حدود اختصاصها  ، الجهات حجية األمر المقضى
 

 (1529 )
.  11 ص 1 م 2759يناير سنة  9استئناف مختلط  

 

 (1525 )
 ، ويشترط فى فرنسا .  221 ص 51 م 2515ديسمبر سنة  11 - 972 ص 1 م 2529يونيه سنة  1استئناف مختلط  

أوبرى ورو  - 519فقرة  29أن يوضع عليه أمر التنفيذ ) ديرانتون  ، حتى يكون لحكم المحكمين حجية األمر المقضى

 2591نوفمبر سنة  9نقض فرنسى  - 1117فقرة  5بودرى وبارد  - 1فقرة  19لوران  - 957 ص 115فقرة  21

ألنه ال يميز بين صالحية حكم المحكمين  ، هذا المبدأوينتقد الفقه افرنسى المعاصر  . (  915 - 2591داللوز األسبوعى 

وبين حجية الحكم وال شأن لها بالصالحية فال يشترط لقيامها  ، إذ يجب فيه الحصول على األمر التنفيذى ، للتنفيذ

وقد  . (  5هامش رقم  595 ص 5بيدان وبرو  - 2759فقرة  9الحصول على هذا األمر ) جالسكون وموريل وتيسييه 

 ، ت محكمة االستئناف المختلط بعد اشتراط الحصول على أمر التنفيذ ليكون لحكم المحكمين حجية األمر المقضىقض

. (  215 ص 5 م 2751فبراير سنة  5وبأن هذا األمر ليس ضرورياً إال لجعل الحكم صالحاً للتنفيذ ) استئناف مختلط 
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 الفهرس العام

، ففى فرنسا يحوز حجية األمر المقضى إذا ذيل بالصيغة التنفيذية  أما الحكم الصادر من محكمة أجنبية
 (1529 )

  (

exequatur )  وفى مصر يميل القضاء إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ،
 (1521 )

 . 

، أو اشتمل  ، أو صادراً ضد خصم غير أهل للتقاضى ويجوز الحكم حجية األمر المقضى حتى لو كان مشوباً يعيب فى الشكل

على خطأ فى تطبيق القانون 
 (1521 )

، ما لم يكن الحكم مشوباً بالغش أو كان نتيجة  ، وحتى لو كان البطالن بسبب مخالفة النظام العام 

تواطؤ بين الخصمين 
 (1527 )

 . 

 وجهة قضائية لها الوالية فى الحكم الذى أصدرته - 352

. فإذا لم تكن للمحكمة  ( فى الحكم الذى أصدرته juridiction: ويجب أن تكون جهة القضاء التى أصدرت الحكم له الوالية )  

ة مدنية أو مجلس ملى فى . ومن ثم ال تثبت حدية األمر المقضى لحكم صدر من محكم المقضى، لم يكن لحكمها حجية األمر  والية

، وال لحكم صدر من محكمة شرعية أو مجلس ملى فى مسألة تدخل فى والية المحاكم  مسألة تدخل فى والية المحاكم الشرعية

. على أنه إذا صدر الحكم من محكمة ال والية  ، وال لحكم صدر من محكمة مدنية فى مسألة تدخل فى والية القضاء اإلدارى الوطنية

، ولكن ال حجية للحكم  كانت له مع ذلك حجية األمر المقضى بالنسبة إلى هذه المحكمة أو إلى غيرها من محاكم الجهة ذاتها،  لها

بالنسبة إلى الجهات القضائية األخرى 
 (1525 )

 . 

                                                 
 (1529 )

.  2921 ص 1بالنيول وريبير وجابولد  
 

 (1521 )
وكل ما  ، ذلك فقد قضت محكمة مصر الكلية بأن الحكم الصادر من محكمة أجنبية ال يحوز حجية األمر المقضى ومع 

مجلة التشريع  2555مايو سنة  11يترتب عليه من أثر هو أن يعتبر مجرد أداة لإلثبات يصح إقامة الدليل على عكسها ) 

وانظر أيضاً األستاذ  991 ص 211أصول اإلثبات فقرة األستاذ سليمان مرقس فى  - 222 ص 19رقم  1والقضاء 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يجوز االحتجاج بحكم  . (  59 ص 199فقرة  1أحمد نشأت فى اإلثبات 

وبأنه  ، ( 975 ص 19 م 2529مايو سنة  12أجنبى يتعارض مع حكم صادر من جهة قضاء مصرية ) استئناف مختلط 

القضاء المصرى أن يعيد النظر فى موضوع الحكم األجنبى قبل أن يجعله نافذاً فى مصر ) استئناف مختلط  يتعين على

ولكن محكمة االستئناف المختلط قضت بعد ذلك بوجوب تطبيق مبدأ المعاملة  . (  59 ص 19 م 2529ديسمبر سنة  17

وبأنه ما دام القانون األلمانى يجعل األحكام األجنبية  ، ( فى جعل األحكام األجنبية نافذة فى مصر reciprociteبالمثل ) 

إذا كانت المحكمة األجنبية التى أصدرت الحكم مختصة بإصداره وكان المدعى  ، نافذة دون إعادة بحث فى موضوعها

لصادر فى وجعل الحكم األجنبى ا ، فيتعين تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ، عليه قد أعلن إعالناً صحيحاً للحضور أمامها

ومن ثم يكون لهذا الحكم حجية  ، ألمانيا نافذاً فى مصر بأمر من رئيس المحكمة إذا توافر فيه الشرطان المتقدما الذكر

ويستخلص مما تقدم أن الحكم األجنبى متى  -(  255 ص 51 م 2599يناير سنة  29األمر المقضى ) استئناف مختلط 

ذلك أنه إذا جاز أن يكون للحكم غير القابل للتنفيذ حجية  . جية األمر المقضى صار قابالً للتنفيذ فى مصر فإنه يحوز ح

. فال يجوز أن يكون الحكم القابل للتنفيذ مجرداً من هذه الحجية  ، األمر المقضى
 

 (1521 )
فقرة  21أوبرى ورو  - 219 ص 19 م 2557مايو سنة  11 - 211 ص 1 م 2759فبراير سنة  17استئناف مختلط  

وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأن األحكام القطعية الصادرة من هيئة لها والية  - 25وهامش رقم  592 ص 115

فبراير  11الفصل فى الخصومات تكون حائزة لحجية األمر المقضى مهما كانت أوجه البطالن الالحقة بهذه األحكام ) 

النقض بأن الحكم الصادر من محكمة شرعية مختصة وقضت محكمة  . (  2/  71رقم  1المجموعة الرسمية  2599سنة 

غذ قضى ببطالن وصية لعته الموصى مع أن  ، يحوز حجية األمر المقضى حتى لو خالف فيما قضى به المنهج الشرعى

. (  59 ص 7رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  21الموصى له جهة بر ال جهة أهلية ) نقض مدنى 
 

 (1527 )
 - 21 - 2 - 19داللوز  2795ديسمبر سنة  1نقض فرنسى  - 179 ص 17 م 2521أبريل سنة  11ختلط استئناف م 

األستاذ سليمان  - 252 - 2 - 2551سيريه  2552يوليه سنة  15 - 915 - 2 – 2512سيريه  2512فبراير سنة  25

.  991 ص 211مرقس فى أصول اإلثبات فقرة 
 

 (1525 )
أما إذا صدر الحكم من جهة  . الحكم قد صدر من جهة قضاء غير عادية كالمجالس الملية وهذا محل إجماع فيما إذا كان  

فهناك رأى يذهب إلى أن الحكم يحوز حجية األمر المقضى حتى بالنسبة إلى الجهات  ، قضاء عادية كالمحاكم الوطنية

ته ال يكون حجة أمام المحكمة فالحكم الصادر من مجلس ملى فى غير حدود والي . القضائية األخرى غير العادية 

أما الحكم الصادر من محكمة وطنية فيكون حجة أمام المجلس الملى حتى لو رأى هذا المجلس أن المحكمة  ، الوطنية

أما القضاء  ، ويرجع ذلك إلى أن القضاء العادى هو األصل فى والية القضاء . الوطنية ال والية لها فى إصدار الحكم 

 2551مارس سنة  9تثناء من األصل فيجب أال يخرج عن الدائرة التى رسمت له ) نقض مدنى غير العادى فهو اس
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 . (  2هامش رقم  999 ص 211األستاذ سليمان مرقس فى أصول اإلثبات فقرة  - 529 ص 259رقم  9مجموعة عمر 

بأنه إذا صدر حكم من محكمة وطنية فى نزاع يدخل  ، عندما كانت هذه المحاكم قائمة ، جرى قضاء المحاكم المختلطة 9 ولكن

مارس  11فليس لهذا الحكم أمام المحاكم المختلطة حجية األمر المقضى : استئناف مختلط  ، فى والية المحاكم المختلطة

أبريل  7 - 19 ص 9 م 2759ديسمبر سنة  29 - 279 ص 1 م 2759يونيه سنة  22 و 5 - 19 ص 9 م 2759سنة 

أبريل  99 - 211 ص 1 م 2755فبراير سنة  17 - 151 ص 9 م 2759مايو سنة  21 - 157 ص 9 م 2752سنة 

أبريل  11 - 922 ص 29 م 2599مايو سنة  21 - 95 ص 21 م 2755ديسمبر سنة  29 - 111 ص 7 م 2751سنة 

 11 - 255 ص 19 م 2522يناير سنة  27 - 255 ص 12 م 2595فبراير سنة  27 - 275 ص 19 م 2597سنة 

 9 - 291 ص 59 م 2592يناير سنة  1 - 919 ص 95 م 2511مايو سنة  1 - 199 ص 19 م 2522مارس سنة 

أبريل  21ولو أن هذا الحكم يصلح الستئناس المحكمة المختلطة به ) استئناف مختلط  - 225 ص 51 م 2595يناير سنة 

ال سيما إذا  -(  17 ص 7 م 2751ة يناير سن 7 - 97 ص 1 م 2755ديسمبر سنة  19 - 271 ص 9 م 2759سنة 

أو كان الحكم  -(  12 ص 1 م 2759ديسمبر سنة  19صدر هذا الحكم بين وطنيين وأقره األجنبى ) استئناف مختلط 

ويكون حجة على  -(  211 ص 1 م 2755فبراير سنة  7مبيناً على سندات لم تعارضها سندات ضدها ) استئناف مختلط 

 م 2مارس  25قد ترك المحكمة الوطنية تفصل فى قضية وهى غير مختصة ) استئناف مختلط األجنبى إذا كان بخطأه 

 . (  12 ص 97
م 2755مايو سنة  21طنيين ) استئناف مختلط ولكن الحكم الذى صدر من محكمة مختلط بين وطنيين تكون له حجية األمر المقضى أمام المحاكم المختلطة ألن واليتها تتناول األجانب والو

 
1 

ص
 

م 2521فبراير سنة  19 - 155
 

ص 15
 

 . (  29رقم  22المجموعة الرسمية  2595يونيه سنة  29وكذلك أمام المحاكم الوطنية ) استئناف أهلى  ، ( 199

م 2599مايو سنة  25أما الحكم الصادر بين وطنيين من محكمة وطنية فيكون حجة أمام المحاكم المختلطة ) استئناف مختلط 
 

ص 29
 

م 2595فبراير سنة  19 - 177
 

ص 21
 

255 - 7 

م 2595يونيه سنة 
 

ص 21
 

م 2591أبريل سنة  27 - 992
 

ص 27
 

م 2591نوفمبر سنة  11 - 199
 

ص 25
 

م 2529مارس سنة  29 - 25
 

ص 11
 

يونيه سنة  21 - 259

م 2529
 

ص 11
 

م 2521يناير سنة  19 - 911
 

ص 15
 

م 2512يناير سنة  19 - 211
 

ص 99
 

م 2519سنة  مارس 19 - 251
 

ص 95
 

م 2519نوفمبر سنة  29 - 151
 

ص 91
 

م 2599يونيه سنة  9 - 21
 

ص 59
 
م 2592أبريل سنة  19 - 1

 
ص 59

 
م 2599مايو سنة  22 - 911

 
ص 59

 
117  . 

ص 292رقم  9موعة عمر مج 2551مايو سنة  12كذلك إذا صدر حكم من المحكمة المختلطة فى حدود واليتها كان حجة أمام المحاكم الوطنية ) نقض مدنى 
 

أما إذا صدر الحكم من  . (  212

ص 295رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يونيه سنة  11المحكمة المختلطة فى غير حدود واليتها فال حجية له ) نقض مدنى 
 

وإذا صدر حكم من القضاء المختلط  . (  125

فال يجوز ، على خالف حكم سابق صد رمن القضاء الوطنى
ن خصماً محكوماً عليه فى الدعوى الوطنية ولم يختصم أمام المحكمة لمن كا 

المختلطة أن يتمسك بالحكم المختلط أمام القضاء الوطنى فى نزاع متفرع عن أصل النزاع الذى كسب الحكم الوطنى 

 2عمر  مجموعة 2599يونيه سنة  11السابق صدوره فيه حجية الشئ المحكوم به بالنسبة لذلك الخصم ) نقض مدنى 

 . (  159 ص 295رقم 

 2559مايو سنة  1وإذا صدر حكم من محكمة شرعية فى حدود واليتها كانت له الحجية أمام المحاكم المدنية ) نقض مدنى 

فبراير سنة  19 - 119 ص 191رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  21 - 275 ص 99رقم  9مجموعة عمر 

 - 712 ص 515رقم  29المحاماة  2591ديسمبر سنة  29ئناف مصر است 995 ص 297رقم  9مجموعة عمر  2551

وبالقدر الذى تكون المحكمة الشرعية قد فصلت فيه ) نقض  ، ( 72 ص 11 م 2525ديسمبر سنة  15استئناف مختلط 

حتى لو كانت المحكمة الشرعية قد أخطأت فى  ، ( 222 ص 59رقم  1مجموعة عمر  2591مارس سنة  22مدنى 

مايو سنة  25بأن لم تطبق أحكام معاهدة اإلقامة بين مصر وتركيا ) نقض مدنى  –مادامت هى المختصة أصالً  –قضائها 

ولو كان اختصاص المحكمة الشرعية قائماً على تراضى الخصوم ما  ، ( 119 ص 512رقم  9مجموعة عمر  2555

وال  ، ( 529 ص 259رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  9دام أن هذا ال يتجافى مع طبيعة واليتها ) نقض مدنى 

 2559أبريل سنة  9تلتزم المحكمة المدنية إال بما قضت فيه المحكمة الشرعية وفصلت فيه فصالً حقيقياً ) نقض مدنى 

أما إذا صدر الحكم  -(  279 ص 71رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  19 - 125 ص 191رقم  5مجموعة عمر 

 12مجلس ملى فى غير حدود الوالية فال يكون الحكم حجة أمام المحكمة المدنية ) نقض مدنى  من محكمة شرعية أو من

 - 911 ص 115رقم  1مجموعة عمر  2599يناير سنة  15 - 595 ص 199رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة 

 - 297 ص 52رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  17 - 51 ص 19رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  29

 .  52رقم  25المجموعة الرسمية  2529أبريل سنة  11استئناف أهلى 

كان حكمها مانعاً للمحكمة الشرعية من سماع الدعوى  ، وإذا فصلت المحكمة المختلطة فى ملكية قطعة أرض يتنازعها شخصان

 . (  179 ص 191 رقم 9المحاماة  2515نوفمبر سنة  19مرة أخرى أمامها ) المحكمة العليا الشرعية 

وذلك على األقل بالنسبة  ، واألحكام التى تصدر من جهات قضائية استثنائية كالبطركخانات ال حجية لها إال فيما يتعلق بواليتها

 2511نوفمبر سنة  1طهطا  - 291 ص 95 م 2551مارس سنة  21إلى الجهات القضائية األخرى ) استئناف مختلط 

فإذا ما جاوزت  ، وهذا راجع إلى أن هذه الهيئات ال تملك فى األصل والية القضاء ، ( 119 ص 979رقم  29المحاماة 
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،  تصة، حتى لو كانت هذه المحكمة غير مخ ويكون للحكم حجية األمر المقضى إذا صدر من محكمة لها الوالية فى إصداره

. فالحكم الصادر من محكمة مدنية تكون له حجية األمر المقضى ولو  الموضوع أو رجع إلى المكان سواء رجع عدم االختصاص إلى

. كذلك الحكم الصادر من محكمة جزئية تكون له هذه الحجية ولو كان المختص هو المحكمة  كان المختص هو القضاء التجارى

، أو من  جية األمر المقضى الحكم الصادر من محكمة كلية وهو من اختصاص محكمة كلية أخرى. ومن باب أولى يحوز ح الكلية

محكمة جزئية وهو من اختصاص محكمة جزئية أخرى 
 (1519 )

 . 

 وبموجب سلطتها القضائية ال سلطاتها الوالئية  - 353

( ال  jurisdiction contentieuseئية ) : ثم أن المحكمة ذات الوالية يجب أن تكون قد أصدرت الحكم بموجب سلطتها القضا

 . ( jurisdiction gracieuseبموجب سلطتها الوالئية ) 

. ولكن يمكن القول بوجه  ومعرفة ما إذا كان الحكم صادراً بموجب السلطة القضائية للمحكمة من مباحث قانون المرافعات

، فإن كان األمر يتعلق  عام أن العبرة بطبيعة الموضوع الذى يصدر فيه أمر القاضى وطبيعة ما يجريه القاضى فى إصداره

إال فهو أمر والئى ، و بخصومة بين طرفين فصل فيها فهو قضاء
 (1512 )

 . 

فالتصديق على الصلح 
 (1511 )

  ً ، والتصديق على القسمة إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من  ، وإجراء القسمة قضائيا

مدنى (  759لم تتوافر فيه األهلية ) م 
 (1519 )

، وتصديق المحكمة الحسبية على الحساب الذى يقدمه األوصياء والقوام  
 (1515 )

، كل  

                                                                                                                                                                    

 15رقم  25المحاماة  2591يوليه سنة  92حدود االختصاص المرسومة لها فقدت كل أهلية للقضاء ) إسكندرية الوطنية 

 . (  292 ص 1/ 

ال تحوز حجية األمر المقضى  2511سنة  21 و 2512سنة  25والقرارات الصادرة من لجان اإلجارات المشكلة بقانون نمرة 

بل إن مثل هذه القرارات ال تكون مجرد أحكام باطلة صادرة من  ، إذا تعدت الحدود الموضوعية لها فى قانون إنشائها

وتكون اللجان  ، وإنما تعتبر معدومة لصدورها من جهة ال والية قضائية لها فيما قضت به ، جهات غير مختصة

فهى معدومة بانعدام صفة القاضى وصفة الحكم )  ، المذكورة بإصدارها تلك القرارات تعدت سلطة الشارع الذى أنشأها

يناير سنة  92استئناف مصر  - 15رقم  11المجموعة الرسمية  2519أبريل سنة  99استئناف مصر دوائر مجتمعة 

وإذا  -(  91رقم  19المجموعة الرسمية  2511مايو سنة  9الكلية أسيوط  - 95رقم  19المجموعة الرسمية  2519

ويكون للمحاكم  ، فصلت لجنة مخالفات الرى فى أمر غير داخل فى اختصاصها فال يكون لحكمها حجية األمر المقضى

 221رقم  11المجموعة الرسمية  2519يناير سنة  1أن تفصل فى األمر من جديد إذا طرح النزاع عليها ) مصر الكلية 

 ) .
 

 (1519 )
يحوز حجية األمر المقضى :  ، ولكن غير ذات اختصاص محلى أو موضوعى ، الحكم الصادر من محكمة ذات والية 

 1 م 2759نوفمبر سنة  1 - 259 ص 9 م 2752يناير سنة  11 - 19 ص 9 م 2759ديسمبر سنة  22استئناف مختلط 

 ص 11 م 2529يونيه سنة  1 - 255 ص 15 م 2521سنة  فبراير 11 - 117 ص 29 م 2757أبريل سنة  1 - 9 ص

 59 م 2517يونيه سنة  25 - 995 ص 97 م 2511مارس سنة  19 - 125 ص 97 م 2511فبراير سنة  5 - 979

وانظر األستاذ  59 ص 199فقرة  1قارن األستاذ أحمد نشأت  .  171 ص 55 م 2591أبريل سنة  12 - 511 ص

.  991 ص - 999 ص 211سليمان مرقس فقرة 
 

 (1512 )
( إلى أن  59ويذهب األستاذ عبد الحميد أبو هيف ) المرافعات فقرة  - 15األستاذ محمد حامد فهمى فى المرافعات فقرة  

. األمر الوالئى هو ما تصدره المحكمة بناء على طلب طرف دون أن تستدعى الطرف اآلخر لسماع أقواله 
 

 (1511 )
 ص 55 م 2591مارس سنة  11وقارن استئناف مختلط  - 519 ص 59رقم  2المحاماة  2519يناير سنة  1استئناف  

.  212 ص - 291 ص 1انظر األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة جزء  - 195
 

 (1519 )
لشيوع عن طريق ولكن الحكم بإنهاء ا .  15رقم  29المجموعة الرسمية  2525فبراير سنة  21بنى سويف استئنافى  

. (  221 ص 59 م 2599ديسمبر سنة  99القسمة يحوز حجية األمر المقضى ) استئناف مختلط 
 

 (1515 )
وقد قضت دائرة النقض الجنائية بأن تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه إليه الوصى ال يعد حكماً حائزاً  

 22فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم األهلية ) نقض جنائى وال يمنع ذوى الشأن من الطعن  ، لحجية األمر المقضى

 29المحاماة  2599أبريل سنة  1انظر أيضاً : استئناف مصر  - 1/  77رقم  25المجموعة الرسمية  2527مايو سنة 

وقضت محكمة النقض بأن ما يثار عادة من أن قرارات المجالس الحسبية فى مسائل الحساب  -(  122 ص 999رقم 

ذلك بأن المجالس الحسبية ال تصدر أحكاماً  . حجية األمر المقضى أو ال تحوز إنما هى إثارة بح ال محل له  تحوز

 ، إذا ما قررت اعتماده ، وإنما هى عقب فحصها للحساب ، بالملزومية حتى تكون له حجية األمر المقضى أو ال تكون
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، وذلك ما لم تفصل فى خصومة بين طرفين  هذه أوار تصدر من المحكمة بموجب سلطتها الوالئية فال تحوز حجية األمر المقضى
 (

1519 )
، فهذا فصل فى خصومة يحوز حجية  مدنى ( 797. فإذا فصلت المحكمة فى المنازعات التى قد تعترض دعوى القسمة ) م  

( فقد كانت محكمة االستئناف المختلطة تميل إلى اعتباره  concordatح مع المفلس ) . أما التصديق على الصل األمر المقضى

، فيجوز حجية األمر المقضى  منطوياً على فصل فى خصومة
 (1511 )

 . 

والحكم يتعين وصى أو قيم فى غير خصومة 
 (1511 )

، كل هذه أوامر  ، وإقامة ناظر على الوقف فى غير خصومه كذلك 

. أما الحكم بتوقيع الحجز فهو حكم قطعى يحوز حجية األمر المقضى  األمر المقضىوالئية ال تحوز حجية 
 (1517 )

 . 

واإلذن لألوصياء والقوام فى مباشرة التصرفات 
 (1515 )

، واإلذن فى استبدال الوقف  
 (1599 )

، ال يعتبر أى منهما حكماً  

 ً . وكذلك  فى خصومة بل يمكن من إجراء تصرف معين ، إذ هو ال يفصل ، بل هو أمر والئى ال يحوز حجية األمر المقضى قضائيا

، فهو أمر والئى ال يحوز حجية األمر المقضى  الحكم بمرسى المزاد ليس إال إجراء تصرف فى العين التى رسا فيها المزاد
 (1592 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ية الحالة هى محلة بقوة القانون من جهة وبين وليه من جهة فإن اعتمادها يكون تتميماً التفاق رسمى بين عديم األهل

أما نتيجة هذا  . وهذا االتفاق هو وحده الذى يحتج به كل طرف من طرفيه على اآلخر ككل العقود واالتفاقات  . أخرى 

 ، فإن هذا الدين إذا لم يسدد ودياً من أحدهما لآلخر ، إذا كانت موجبة لدين على عديم األهلية أو على وليه ، االتفاق

 991رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  9فالمحاكم العادية هى التى تحكم به تنفيذاً لذلك االتفاق ) نقض مدنى 

ال و ، فقد تم االتفاق الرسمى بين ناقص األهلية ونائبه ، ولكن متى اعتمدت المحكمة الحسبية الحاسب . (  591 ص

وقد قضت محكمة النقش  . يجوز للمحكمة الحسبية أن ترجع فى اعتمادها إال إذا ظهرت أسباب جديدة تسوغ هذا الرجوع 

ما لم  ، أن يرجع عما قرره ، أو يفحص الحساب ويعتمده ، بعد أن ينظر عمل الوصى ويجيزه ، بأن ليس للمجلس الحسبى

. (  159 ص 79رقم  9مجموعة عمر  2559مبر سنة ديس 11تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك ) نقض مدنى 
 

 (1519 )
 jugementوقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن األحكام التى تصدر بالتصديق على اتفاقات الخصوم )  

d'expedient  ونوع تستند فيه المحكمة  . ( نوعان : نوع تقتصر المحكمة فيه على إثبات االتفاق الذى تم بين الخصمين

ومن ثم يجوز االتفاق حجية األمر  ، فتتبنى اتفاق الخصمين ، هذا االتفاق للفصل فى الخصومة المطروحة أمامهاإلى 

فكل ما ينطوى عليه أن الخصمين اتفقا على  ، أما النوع األول الذى تقتصر فيه المحكمة على إثبات االتفاق . المقضى 

شأنها فى ذلك شأن  ، وأكسبته القوة التنفيذية ، صفة الرسميةفأضفت المحكمة على هذا الصلح  ، صلح يحسم الخصومة

 1فال يقبل مثل هذا الحكم استئنافاً ) استئناف مختلط  ، وإنما أثبتت اتفاقاً تم ، فلم تفصل المحكمة فى خصومة ، الموثق

حيث ال يميزان بين حكم فصل فى  1115فقرة  5قارن مع ذلك بودرى وبارد  . (  71 ص 91 م 2559مارس سنة 

فقرة  5وانظر بيدان وبرو  . فكال الحكمين يحوز حجية األمر المقضى  . خصومة وحكم اقتصر على إثبات االتفاق 

ة ) حيث يميزان بين األحكام المصدقة على اتفاقات الخصوم والتى تفصل فى الخصوم 595 ص - 597 ص 2952

jugements d'expedient  ( وبين العقود القضائية )contrats judiciaires  التى تقتصر فيها المحكمة على إثبات )

. اتفاقات الخصوم 
 

 (1511 )
.  915 ص 51 م 2599يونيه سنة  27 - 117 ص 51 م 2599أبريل سنة  15استئناف مختلط  

 

 (1511 )
يين قيم ليس حكماً صادراً من المحكمة باعتبارها سلطة قضائية قاطعة وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأن الحكم بتع 

ومثل هذه األحكام ال  ، بل هو صادر منها بمالها من حق الوالية العامة فى حدود سلطتها اإلدارية ، فى خصومة معينة

وانظر فى  . (  11 ص 1رقم  91المجموعة الرسمية  2599نوفمبر سنة  25تحوز حجية األمر المقضى وال تستأنف ) 

 19 - 117 ص 129رقم  9المحاماة  2519فبراير سنة  5حجية قرارات المجالس الحسبية : المجلس الحسبى العالى 

استئناف مصر  - 999 ص 997رقم  1المحاماة  2511يناير سنة  92 - 19 ص 21رقم  5المحاماة  2519مايو سنة 

.  79 ص 21رقم  29المحاماة  2591فبراير سنة  22
 

 (1517 )
.  229 ص 55 م 2591يناير سنة  21استئناف مختلط  

 

 (1515 )
وقد تقدم أنه ال يحوز للمحكمة الحسبية بعد أن تنظر فى عمل الوصى وتجيزه أن ترجع فيما قررته ما لم تظهر أسباب  

. (  159 ص 79رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  11جديدة تسوغ ذلك ) نقض مدنى 
 

 (1599 )
قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن إذن المحكمة الشرعية فى استبدال الوقف له حجية األمر المقضى )  ومع ذلك فقد 

كما ال  ، وهى تقصد بذلك أن هذا اإلذن ال يجوز الرجوع فيه ، ( 991 ص 25 م 2591يونيه سنة  5استئناف مختلط 

. يجوز الرجوع فى العقد ال فى الحكم 
 

 (1592 )
 2599يناير سنة  21قارن استئناف مختلط  - 12 ص 92المجموعة الرسمية  2599فمبر سنة نو 25استئناف أسيوط  

.  219 ص 51 من
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 الفهرس العام

ئنين فى غير ما ، وقائمة التوزيع بين الدا واألمر الصادر من رئيس المحكمة بإعطاء الدائن حق اختصاص بعقارات مدينة

يفصل فيه من مناقضات ومعارضات 
 (1591 )

 . ، كل هذه أوامر والئية ال تحو حجية األمر المقضى 

كذلك تعتبر أوامر والئية ال تحوز حجية األمر المقضى قرارات لجان المعافاة من الرسوم القضائية 
 (1599 )

، وأوامر رئيس  

، وكذلك حكم محكمة النقض  محكمة القضاء اإلدارى بوقف تنفذ أمر إدارى، أما حكم  محكمة القضاء اإلدارى بتقصير المواعيد

 . ، فهذا فصل فى خصومة يحوز حجية األمر المقضى بوقف تنفيذ حكم نهائى

 حكم قطعى - المطلب الثانى

 الحكم القطعى والحكم النهائى - 354

: ال تكون حجية األمر المقضى إال لحكم قطعى  
 (1595 )

 (jugement definitif )  وهو الحكم الصادر فى الموضوع بالبت ،

،  ، حتى تكون للحكم حجية األمر المقضى . وال ضرورة ، ولو كان حكماً ابتدائياً غيابياً قابالً للطعن فيه بالمعارضة وباالستئناف فيه

ستنفاده لطرق لطعن العادية من ، با ( jugement passé en force de chose jugeeأن يصبح الحكم القطعى حكماً نهائياً ) 

، وللحكم االبتدائى ثبوتها للحكم النهائى  . فالحجية تثبت للحكم الغيابى ثبوتها للحكم الحضورى معارضة واستئناف
 (1599 )

، وتثبت  

إلى وجوب . وقد سبق أن أشرنا  للحكم النهائى حتى لو طعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر أو باعتراض الخارج عن الخصومة

، بل هى تتصل بقابلية الحكم للتنفيذ  ، فالنهائية ال شأن لها بالحجية ( irevocabilite( ونهائيته )  autoriteالتمييز بين حجية الحكم ) 
 (1591 )

 . 

 متى يثبت للحكم القطعى حجية األمر المقضى - 355

، كله أو بعضه  قطعى الصادر في الموضوع بالبت فيه. فالحكم ال : وكل حكم قطعى بت فى الخصومة يحوز حجية األمر المقضى 
 (

1591 )
ً  . كذلك ثبت الحجية للحكم القطعى الذى يبت فى الدفع ، تكون له هذه الحجية  ، كالحكم  ، سواء كان الدفع موضوعياً أو شكليا

ة كذلك للحكم القطعى الذى . وتثبت الحجي بعدم االختصاص وبعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوى وببطالن صحيفة الدعوى

، كالحكم بسقوط الخصومة وبانقضائها بمضى المدة وبتركها وباعتبار الدعوى كأن لم تكن  يبت فى نزاع يتصل بإجراءات الدعوى
 (

1597 )
 . 

                                                 
 (1591 )

.  1هامش رقم  115فقرة  21أوبرى ورو  
 

 (1599 )
.  2957 ص 957رقم  5المحاماة  2515يونيه سنة  11طنطا استئنافى  

 

 (1595 )
.  791 ص 599رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  15استئناف مصر  

 

 (1599 )
) حيث ينكر على الحكم حجية األمر المقضى إذا كان قابالً  259 ص 97 م 2511يناير سنة  11قارن استئناف مختلط  

.  511 ص 59 م 2517يونيه سنة  25 - 229 ص 91 م 2519يناير سنة  29 لالستئناف ( و
 

 (1591 )
من التقنين  599انظر أيضاً المادة  . من التقنين المدنى السابق تخلط بين الشيئين  115/  191ذلك فقد كانت المادة ومع  

. , وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك " حجية األمر المقضى " بدالً " األمر المقضى " قوة المدنى الجديد حيث ورد فيها 
 

 (1591 )
وقبل  ، فطعن فى قضائه برفض البعض اآلخر ، كم للمدعى ببعض طلباتهوقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قضى الح 

فإن هذا النقض هو نقض جزئى ال يتناول ما  ، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم ، المدعى عليه الحكم ولم يطعن فيه

ولذلك ال يجوز لمحكمة اإلحالة أن تعيد النظر فى هذا البعض من الطلبات  ، كان قضى الحكم بإجابته من طلبات الطاعن

يونيه سنة  19انظر أيضاً : نقض مدنى  . (  977 ص 151رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  7) نقض مدنى 

وتعليق األستاذ  929 ص 195رقم  9مجموعة عمر  2557يناير سنة  7 - 715 ص 177رقم  2مجموعة عمر  2599

 .  921 محمد حامد فهمى ص

فيكون  ، كذلك يعتبر بتاً فى بعض الدعوى القضاء بقيام المسئولية وإحالة الدعوى إلى التحقيق أو إلى خبير لتقدير قيمة الضرر

وأجلت القضية لتحديد قيمة النفقة فى  ، وإذا قضى الحكم بأحقية المدعى للنفقة . للحكم حجية فيما يتعلق بثبوت المسئولية 

 2592فبراير سنة  11حاز الحكم حجية األمر المقضى فيما يتعلق بأحقية المدعى للنفقة ) استئناف مختلط  ، لسة أخرىج

. (  191 ص 59 م
 

 (1597 )
الحكم القطعى هو الذى يفصل فى جملة النزاع أو " ( :  125ويقو األستاذ محمد حامد فهمى فى كتابة المرافعات ) فقرة  

كالحكم للمدعى  ، لة متفرعة عنه فصالً حاسماً ال رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرتهفى جزء منه أو فى مسأ

والحكم فى الدفع بعدم االختصاص أو الدفع بانقضاء الحق بالتقادم أو بسقوط الدعوى أو  ، بطلباته أو الحكم عليه برفضها
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 الفهرس العام

. مثل ذلك األحكام  ، فهذه ال تحوز حجية األمر المقضى ولكن هناك أحكاماً قطعية ال تبت فى الخصومة على وجه حاسم

، إذ أن  ( ال يحوز حجية األمر المقضى astreintes، فالحكم بغرامة تهديدية )  ( jugements comminatoiresديدية ) الته

مدنى (  125و  129الغرامة التهديدية تحوز إعادة النظر فيها بالزيادة أو اإلنقاص أو اإللغاء ) م 
 (1595 )

. ومثل ذلك أيضاً الحكم  

، فيجوز رفع  جية فهى حجية مقصورة على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة، وإن كانت له ح على وجه حاسم

الدعوى من جددي بعد تصحيح هذه الحالة أو تغيرها 
 (1559 )

، ال يحوز  ، أو بعدم قبل تدخله . كذلك الحكم بإخراج خصم من الدعوى 

، بل اقتصر على البت فى رفض اشتراك شخص  لموضوع أصالً ، ألنه لم يبت فى هذا ا حجية األمر المقضى فى موضوع الدعوى

، والحكم بذلك ال يمنع هذا الشخص من رفع دعوى مستقلة بطلباته دون أن يدخل فى الخصومة التى حكم  معين فى خصومة قائمة

برفض اشتراكه فيها 
 (1552 )

 . 

                                                                                                                                                                    

بعد جواز اإلثبات بالبينة والحكم فى طلب رد القضاة أو طلب دخول خصم ثالث أو طلب وقف الدعوى انتظاراً للفصل فى 

ال من هذه األحكام ) وأمثالها ( يحسم ذلك بأن ك . مسألة أولية من محكمة أخرى والحكم فى دعوى التزوير الفرعية 

نزاعاً يعتبر فى هذا الصدد مستقالً وقائماً  –فى مسألة فرعية  –أو يقطع  ، النزاع فى موضوع الدعوى أو فى بعض منه

 . " بذاته 

(  971 ص 12 م 2595يونيه سنة  9ويعتبر الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة قطعياً يحوز حجية األمر المقضى ) استئناف مختلط 

ويعد حكماً قطعياً لحجية األمر المقضى الحكم فى المعارضات فى تنبيه نزع الملكية وفى قوائم التوزيع ) استئناف  -

 51 م 2599مارس سنة  27 - 951 ص 51 م 2599فبراير سنة  27 - 595 ص 52 م 2515مايو سنة  21مختلط 

 م 2591مايو سنة  11 - 257 ص 59 م 2592ة يناير سن 29 - 595 ص 51 م 2599مارس سنة  27 - 911 ص

. (  172 ص 57
 

 (1595 )
المجموعة  2591يناير سنة  21اإلسكندرية الكلية الوطنية  - 151 ص 5المحاماة  2515مارس سنة  9استئناف مصر  

.  911 ص 52 م 2515أبريل سنة  27استئناف مختلط  - 251 ص 1رقم  99الرسمية 
 

 (1559 )
المجلة  2599يوليه سنة  12مصر الكلية الوطنية  - 791 ص 29المحاماة  2599فبراير سنة  15استئناف مصر  

استئناف  - 119 ص 5رقم  99المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  7بنى سويف الجزئية  - 29 ص 91القضائية 

فقرة  21ولكن قارن أوبرى ورو  .  59 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  11 - 21 ص 1 م 2755نوفمبر سنة  25مختلط 

 .  29وهامش رقم  599 ص 115

وتقبل بعد ذلك إذا  ، فيحكم بعدم قبولها ، ومن أمثلة رفض الدعوى بالحالة التى هى عليها أن ترفع الدعوى من غير ذى صفة

 ، سبية مثالً كذلك قد ترفع الدعوى من شخص لم تحصل على اإلذن الالزم من المحكمة الح . رفعت من ذى الصفة 

وقد ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء  . فترفض الدعوى فى الحالة التى هى عليها حتى يحصل المدعى على اإلذن 

. فترفض الدعوى لرفعها قبل األوان  ، اإلدارى بإلغاء قرار إدارى لم يصدر بعد
 

 (1552 )
وكان الحكم  ، محكمة فى أحد الطلباتهذا وإذا لم تفصل ال - 199 ص 57 م 2591مارس سنة  19استئناف مختلط  

وال  ، ةجاز أن ترفع به دعوى جديد ، سواء فى أسبابه أو فى منطوقة ، خالياً من التعرض لهذا الطلب بالرفض أو القبول

وقضت  -(  1 رقم 99المجموعة الرسمية  2517ديسمبر سنة  9محل للتمسك بحجية األمر المقضى ) استئناف أسيوط 

فإذا  . تنظر فيه المحكمة بالفعل ال يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز حجية األمر المقضى  9 بأن ما لممحكمة النقض 

كانت المحكمة التى نظرت فى دعوى إثبات البدل فى أرض قد قالت فى أسباب حكمها إن ما أثاره أحد المتبادلين من نزاع 

ثم قضت بإثبات البلد بناء على تسليم طرفيه  ، بات التعاقدفى ملكية المتبادل اآلخر لما بادل به ليس محله دعوى إث

وكذلك تفريعاً  . بفسخ عقد البدل  فإن حكمها ها ال يحول دون النظر فى ذلك النزاع نفسه بدعوى أخرى تقام ، بوقوعه

مذكورة ليست على هذا األصل إذا كانت المحكمة فى دعوى الضمان الفرعية قد قالت فى أسباب حكمها إن الدعوى ال

ال يمكن أن  –وهو ليس إال حكماً مؤقتاً  –فإن حكمها هذا  ، وحكمت فى منطوقه برفضها بحالتها ، صالحة للنظر فيها

 119رقم  9مجموعة عمر  2557فبراير سنة  11يحول دون النظر فيما أثير فى الدعوى من وجوه النزاع ) نقض مدنى 

دعى عليه احتياطياً الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناً وقضت أيضاً بأنه إذا طلب الم –(  951 ص

فقضاؤها بذلك ال يمكن أن يحوز  ، فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيهاً صحيحاً  ، له

 2551ايو سنة م 5إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه ) نقض مدنى  ، حجية األمر المقضى بالنسبة إلى موضوع الطلب

. (  295 ص 19رقم  9مجموعة عمر 
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 الفهرس العام

 األحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع  - 356

، وال  ( فهى ليست بأحكام قطعية jugements d'avant - dire droitل الفصل فى الموضوع ) : أما األحكام الصادرة قب

تحوز حجية األمر المقضى 
 (1551 )

 . 

 jugements، واألحكام التمهيدية )  ( jugements preparatoiresوهذه األحكام هى : األحكام التحضيرية ) 
interlocutoires )  ( واألحكام الوقتية ،jugements provisoires ) . 

، دون أن تبين رأى المحكمة فى  األحكام التحضيرية : وهى أحكام تسبق الحكم فى الموضوع تحضيراً لهذا الحكم - 991

، أو الحكم باإلحالة على  ، أو الحكم بانتقال المحكمة إلى محل النزاع . وذلك كالحكم بتعيين خبير لمعاينة محل النزاع نقطة النزاع

، وإذا هى  ، بل يجوز للمحكمة العدول عنها بعد إصدارها وقبل تنفيذها . مثل هذه األحكام ال تكون له حجية األمر المقضى لتحقيقا

 . نفذتها لم تتقيد بالنتيجة التى أدت إليها

 

 األحكام التمهيدية  - 358

. وذلك كالحكم يتعين خبير  كمة فى نقطة النزاع، وتبين رأى المح تمهيداً لهذا الحكم : وهى أحكام تسبق الحكم فى الموضوع

، فإن المحكمة إذا قضت  ، أو بإحالة القضية على التحقيق إلثبات وقوع الفعل الموجب للمسئولية لتقدير الضرر الذى أصاب المدعى

، ومن أجل  ها للقضاء بذلك، قد كشفت عن ميل ، دون أن تقطع فى قيام المسئولية بذلك قبل أن تقضى فى قيام المسئولية ذاتها تكون

 . هذا عينت خبيراً لتقدير الضرر أو أحالت القضية على التحقيق إلثبات وقوع الفعل الموجب للمسئولية

،  ، إذا أصدرته المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب أحد من الخصوم وكان األمر فى تقنين المرافعات السابق أن الكم التمهيدى

، فإنه يعتبر  . أما إذا كان صادراً بناء على طلب أحد الخصوم ، ويجوز للمحكمة العدول عن تنفيذه فال تكون له حجية األمر المقضى

، فال يجوز للمحكمة العدول عن تنفيذه  ، وتثبت له الحجية يهقد فصل فى أمر تنازع ف
 (1559 )

. على أنه إذا نفذ فى الحالتين لم يقيد  

المحكمة بالنتيجة التى أدى إليها 
 (1555 )

 . 

                                                 
 (1551 )

.  117 ص 115المحاماة رقم  2515أكتوبر سنة  21سمالوط  
 

 (1559 )
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا قضت المحكمة بضم ملف األوراق وتبين أن  - 197الموجز للمؤلف فقرة  

 ، فإن لها أن تعدل عن تكملة الدليل بالملف إلى تكملته بأى طريق آخر ، هذا الملف قد أعدم النقضاء الوقت القانونى

فمن باب أوال إذا كان سبب العدول تنفيذ الحكم  ، ألن حكمها األول تمهيدى ولها العدول عنه ، كاإلقرار أو القرائن

 . (  912 ص 99 م 2519يونيه سنة  12التمهيدى ) استئناف مختلط 

حتى لو  ، يذهب إلى عدم جواز العدو عن تنفيذ الحكم التمهيدى بعد صوره –قنين المرافعات السابق فى عهد ت –وكان هناك رأى 

 ، وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأن المحكمة مقيدة بحكمها التمهيدى . كانت المحكمة قد أصدرته من تلقاء نفسها 

ولكن يجوز للمحكمة أن  ، لتنفيذ غير ممكن أو ال محل لهما لم يصبح ا ، وال يكون لها أن تنظر فى الموضوع قبل تنفيذه

 2591يناير سنة  1أن يجرى التحقيق أماها هى )  ، عند النظر فى تعيين خلف ألحد أعضائها المنتدب للتحقيق ، تأمر

 - 971 ص 219رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  19انظر أيضاً نقض مدنى  - 75رقم  9المجموعة الرسمية 

 2557أبريل سنة  7انظر فى حجية الحكم التمهيدى : نقض مدنى  -(  159 اذ محمد حامد فهمى فى المرافعات صاألست

 12استئناف مختلط  -(  975 ) وتعليق األستاذ محمد حامد فهمى فى هامش ص 977 ص 151رقم  9مجموعة عمر 

 15 - 95 ص 15 م 2522سنة  ديسمبر 19 - 119 ص 29 م 2599مايو سنة  1 - 12 ص 9 م 2751ديسمبر سنة 

 - 999 ص 9 م 2519مارس سنة  25 - 951 ص 99 م 2512يونيه سنة  29 - 597 ص 11 م 2529يونيه سنة 

 ص 19 م 2557أبريل سنة  29 - 911 ص 97م  2511أبريل سنة  1 - 297 ص 91 م 2515يناير سنة  21

225  .
 

 (1555 )
وليس القاضى الذى أصدره ملزماً حتماً  ، ون له حجية األمر المقضىوقد قضت محكمة النقض بأن الحكم التمهيدى ال تك 

 ص 219رقم  2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  11باالعتماد على نتيجة التحقيق الذى يحصل تنفيذاً له ) نقض مدنى 

ال كامل  ، وإن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى وممنوعة من الرجوع فيه ، وقضت أيضاً بأن المحكمة . (  191

ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً وعدالً مهما تكن النتيجة  ، الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها

أن تقضى فى الموضوع على خالف ما يشرع  ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، فلها . التى أسفر عنها لتحقيق 

كما لها أن تعتبر الوقائع التى  ، فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر اإلثبات فى الدعوى معتمدة ، به حكمها التمهيدى

وإذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية باإلحالة إلى التحقيق إلثبات وضع اليد على  . كانت تراها فاصلة ليست كذلك 
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 الفهرس العام

،  منه على أن " للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات اإلثبات 219ولكن تقنين المرافعات الجديد نص فى المادة 

. فألحق الحكم  ، بشر أن تبين أسباب ذلك فى حكمها " . ويجوز لها أال تأخذ بنتيجة اإلجراء تبين أسباب العدول بالمحضربشرط أن 

، ولو كان حكماً  ، وأنزل الحكمان منزله سواء فى جواز عدول المحكمة عن تنفيذ الحكم بعد إصداره التمهيدى بالحكم التحضيرى

. وقد نبذ تقنين المرافعات الجديد تقسيم األحكام إلى تحضيرية وتمهيدية بعد أن سوى  الخصومتمهيدياً صدر بناء على طلب أحد 

، سواء أصدرته المحكمة من تلقاء نفسها أو صدر بناء على طلب  . فال يحوز الحكم التمهيدى حجية األمر المقضى بينهما فى الحكم

 . ، وإذا هى نفذته لم تتقيد بالنتيجة التى أدى إليها كما سبق القول ذه، ففى الحالتين يجوز للمحكمة العدول عن تنفي أحد الخصوم

، فيحوز  حكماً قطعياً يفصل فى مسألة من مسائل النزاع –أو الحكم التحضيرى  –غير أنه يجوز أن يتضمن الحكم التمهيدى 

، قد تصرح فيه المحكمة  لقضية على التحقيق. وذلك كالحكم الصادر بإحالة ا هذا الحكم القطعى فى هذه الحالة حجية األمر المقضى

، أو بغير ذلك  ، أو برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، أو بتحميل أحد الخصمين عبء اإلثبات بجواز إثبات الحق المتنازع فيه بالبينة

من األحكام القطعية 
 (1559 )

 . 

 األحكام الوقتية  - 359

. وذلك كالحكم فى دعاوى إثبات  ائل وقتية ال تمس جوهر النزاع: وهى أحكام تسبق الحكم فى الموضوع للفضل فى مس

الحالة 
 (1551 )

، والحكم بالحراسة  
 (1551 )

، والحكم بإلزام ناظر  ، والحكم بنفقة وقتية للمصاب حتى يفصل فى دعوى التعويض 

الوقف أن يدفع ألحد المستحقين نفقة شهرية إلى أن يفصل فى دعوى الحساب 
 (1557 )

 . 

ويعتبر الحكم الصادر من قاضى األمور المستعجلة أو فى المسائل المستعجلة حكماً وقتياً ال يحوز حجية األمر المقضى 
 (1555 )

 . 

                                                                                                                                                                    

العين المتنازع عليها ال يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد 

لصورية على شهادة شهود سمعوا وكذلك ال تثريب على المحكمة إذا هى اعتمدت فى القول با . الخصوم فى إثبات ملكيته 

أن تستند فى قضائها فى  –بعد تنفيذ الحكم التمهيدى  –إذ أن لها  ، تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد

مارس سنة  19ومنها شهادة أولئك الشهود ) نقض مدنى  ، الموضوع إلى جميع عناصر اإلثبات الموجودة فى الدعوى

 . (  971 ص 219قم  9عمر  مجموعة 2551

 ص 91 م 2515يناير سنة  21استئناف مختلط  - 2197 ص 29المحاماة  2599مارس سنة  1انظر أيضاً : استئناف مصر 

.  911 ص 97 م 2591أبريل سنة  1 - 297
 

 (1559 )
 2925 ص 2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 29وهامش رقم  599 ص - 955 ص 115فقرة  21أوبرى ورو  

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن القاضى ال  - 159األستاذ محمد حامد فهمى فى المرافعات فقرة  - 2919 ص -

فإذا أمرت المحكمة  ، يكون ملزماً بإعطاء الدعوى فى حكمه النهائى الحل الذى كان يرمى إليه بإصدار حكمه التمهيدى

جاز لها بعد إتمام التحقيق أن تصرف النظر عن مسألة  ، لدين بالنبينةبإحالة الدعوى على التحقيق إلثبات التخلص من ا

فليس للمحكمة أن  ، ولكن إذا لم يكن هناك محل إلعطاء القضية حالً آخر . وتحكم بسقوط الحق بمضى المدة  ، التخالص

ألن هذا يعد تناقضاً منها  ، تعود وتقرر فى نفس الموضوع عدم جواز إثبات التخالص بالبنية خالفاً لما حكمت به أوالً 

. (  2197 ص 29المحاماة  2599مارس سنة  1وإخالالً بحجية الشئ المقضى ) 
 

 (1551 )
.  71 ص 11المجموعة الرسمية  2519أبريل سنة  17أسيوط  

 

 (1551 )
 ص 7المحاماة  2517أغسطس سنة  29مصر األهلية  - 15رقم  5المجموعة الرسمية  2597مارس سنة  25طنطا  

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الحكم فى دعوى حراسة مرفوعة من المدين المحجوز عليه قبل  - 127

 12مرسى المزاد ال يمنع المدين من رفع دعوى حارسة أخرى بعد مرسى المزاد لتغيير الظروف ) استئناف مختلط 

. (  97 ص 1 م 2775نوفمبر سنة 
 

 (1557 )
والحكم الذى يعين من أى وقت يكون بدء الحساب حكم  - 511 ص 5الشرائع  2521مارس سنة  15استئناف أهلى  

والحكم بوقف السير فى  -(  75 ص 21 م 2599يناير سنة  19وقتى ال يحوز حجية األمر المقضى ) استئناف مختلط 

ضت محكمة وق –(  217 ص 19 م 2597أبريل سنة  5الدعوى هو كذلك حكم وقتى ال يحوز الحجية ) استئناف مختلط 

وطلب القضاء له بمبلغ بصفة تعويض مؤقت عما أصابه من  ، النقض بأنه إذا ادعى شخص بحق مدنى أمام محكمة الجنح

فالحكم الذى يصدر فى صالحه ال يمنعه من المطالبة بتكملة التعويض بعد ما تبين مدى الضرر الذى  ، ضرر بفعل المتهم

وقضت أيضاً بأن الحكم الصادر فى  -(  11 ص 299رقم  9ة عمر مجموع 2551مارس سنة  11لحقه ) نقض مدنى 

ما للمدين لدى الغير هو حكم وقتى غير ملزم للمحكمة إذا ما تراءى لها عند الموقع على التظلم بتأييد أمر الحجز التحفظى 

رقم  9 مجموعة أحكام النقض 2591مارس سنة  19الفصل فى الموضوع أن الحجز لم يكن فى محله ) نقض مدنى 

. (  119 ص 225
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، وال يجوز العدول عنه إال إذا تغيرت الظروف التى أدت إلى  على أنه يالحظ أال محل للمساس بحكم وقتى إذا بقى سببه قائماً 

، فإذا زال السبب زالت الحجية  ، وتبقى هذه الحجية ما دام سببه المؤقت قائماً  ون له إذن حجية مؤقتة. فالحكم الوقتى تك إصداره
 (

1599 )
 . 

                                                                                                                                                                    
 (1555 )

 19 م 2521نوفمبر سنة  25والحكم الصادر من القضاء المستعجل ليس حجة على قضاء الموضوع ) استئناف مختلط  

 95 م 2551مايو سنة  19 - 55 ص 9 م 2599ديسمبر سنة  27 - 995 ص 92 م 2525مايو سنة  19 - 12 ص

 م 2522وليس حجة على القضاء المستعجل ذاته إذا تغيرت الظروف ) استئناف مختلط أول فبراير سنة  –(  199 ص

 2529مارس سنة  21 - 959 ص 15 م 2521يونيه سنة  9 - 55 ص 15 م 2522ديسمبر سنة  29 - 299 ص 19

نوفمبر سنة  29 - 95 ص 99 م 2521نوفمبر سنة  25 - 71 ص 15 م 2521ديسمبر سنة  1 - 117 ص 19 م

يناير  29 - 217 ص 59 م 2599ديسمبر سنة  92 - 127 ص 99 م 2512مارس سنة  21 - 21 ص 99 م 2519

يونيه  25 - 99 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  15 - 999 ص 55 م 2591مايو سنة  27 - 229 ص 55 م 2591سنة 

 . (  199 ص 95 م 2551مايو سنة  19 - 975 ص 51 م 2599سنة 

وال تكون لها حجية  ، محكمة النقض بأن األحكام التى تصدر من قاضى األمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتهاوقد قضت 

وإذن فمتى كان موضوع طلب المساهم هو فى الدعويين تكليف الخبير بحضور انعقاد  . متى تغيرت ظروف الطلب 

وأن قضى بعد اختصاص  ، وكان الحكم فى الدعوى األولى ، الجمعية العمومية للشركة إلثبات ما يدور فيها من مناقشات

فإنه ال يكون له حجية  ، إال أنه كان خاصاً بانعقاد سابق للجمعية العمومية ، قاضى األمور المستعجلة بنظر هذا الطلب

لس إدارة تفاقم النزاع بين مج ، األمر المقضى فى أية دعوى تالية خاصة بحضور الخبير أى انعقاد آخر للجمعية بعد

رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  22الشركة والمساهم قامت الخصومة الموضوعية بنيهما ) نقض مدنى 

وقضت أيضاً بأن القضاء بإجراء أمر وقتى ال يحوز حجية األمر المقضى فى أصل موضوع  . (  129 ص 299

حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع المقضى باتخاذ ذلك فهو بطبيعته هذه ال يمكن أن يقع تناقض بينه وبين  ، النزاع

 ، فإذا صدر نهائياً من القضاء المستعجل حكم بإيقاف تنفيذ حكم نهائى لحين البت فى مسألة موضوعية . اإلجراء فيه 

يصح فالحكم النهائى الذى تصدره محكمة الموضوع من بعد قاضياً باعتبار ذلك الحكم الموقف تنفيذه واجب التنفيذ ال 

مجموعة  2599فبراير سنة  21الطعن فيه بدعوى أنه خالف الحكم السابق صدوره من القضاء المستعجل ) نقض مدنى 

أوبرى ورو  - 127 ص 29 م 2599مارس سنة  11انظر أيضا؟ً : استئناف مختلط  . (  275 ص 299رقم  2عمر 

 21م مستعجل بدوى مستقلة : استئناف مختلط وفى عدم جواز الطعن بالبطالن فى حك - 22هامش رقم  115فقرة  21

.  592 ص 52 م 2515مايو سنة 
 

 (1599 )
فمتى كان الواقع أنه قضى  . وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر بتقرير نفقة مؤقتة يدور مع علته وجوداً وعدماً  

للطاعنة فى دعوى حساب على المطعون عليه وآخر بصفتهما ناظرى وقف بأن يدفعا إليها نفقة شهرية من ريع الوقف 

وكان الحكم قد بنى وقت صدروه على نزع ناظرى الوقف أطياناً  ، حتى يفصل نهائياً فى دعوى الحساب المرفوعة منها

ثم زال مبرره بوضع يدها على هذه األطيان وباستمرار حيازتها لها قبل رفع الدعوى  ، اكانت الطاعنة تضع اليد عليه

فإنه يكون فى غير محله تمسكها بما جاء فى منطوق حكم النفقة من توقيته بانتهاء دعوى الحساب ونعيها  ، بانتهاء النفقة

مجموعة  2591يناير سنة  92) نقض مندى  على الحكم القاضى بانتهاء النفقة إهداره حجية الحكم الصادر بتقريرها

 . (  597 19رقم  9أحكام النقض 

وقضى بأنه وإن كان األصل فى األحكام الصادرة فى األمور المستعجلة أنها ال تحوز حجية األمر المقضى باعتبارها وقتية وال 

اضى األمور المستعجلة من جديد إال أنه ليس معنى هذا جواز إثارة النزاع الذى فص لفيه ق ، تؤثر فى أصل الموضوع

إذ هنا يضع الحكم  ، متى كان مركز األخصام هو والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها ولم يطرأ عليها أى تغيير

المستعجل طرفى الخصومة فى وضع مادى يجب احترامه بمقتضى حجية األمر المقضى بالنسبة لنفس الظروف التى 

طالما لم يحصل تغيير مادى أو قانونى  ، ن محل بحث الحكم المستعجل السابق صدورهأوجبته ولذات الموضوع الذى كا

 2595أغسطس سنة  17فى مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتاً للحالة الجديدة الطارئة ) مصر الكية قضاء مستعجل 

 . (  111 ص 55رقم  19المحاماة 

.  2قم هامش ر 2915فقرة  1انظر أيضاً بالنيول وريبير وجابولد 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

 التمسك بالحجية فى منطوق الحكم ال فى أسبابه - المطلب الثالث

 منطوق الحكم  - 361

، والمنطوق هو الجزء من الحكم  ( motifs( دون أسبابه )  dispositif: ال تثبت الحجية فى األصل إال لمنطوق الحكم ) 

الذى يفصل فى نقط النزاع 
 (1592 )

 . 

، فثبت الحجية  ( implicitement، بل بطريق ضمنى )  ، ال على وجه صريح وقد يفصل المنطوق فى بعض نقط النزاع

لهذا المنطوق الضمنى ما دام هو النتيجة الحتمية للمنطوق الصريح 
 (1591 )

  (suite necessaire d'une disposition 
expresse )  فالحكم الذى يقضى بصحة اإلجراءات التى اتخذت لتنفيذ سند تكون له حجية األمر المقضى فى صحة هذا السند .

، ألنه ما دام قد حكم بصحة اإلجراءات التى اتخذت لتنفيذ سند فإن هذا يقتضى ضرورة صحة هذا السند وقابليته للتنفيذ  ونفاذه
 (1599 

)
، إذا أتيح  كم الذى يصدر برفض دعوى االستحقاق لعجز المدعى عن إثبات ملكتيه للعين فال تثبت له حجية األمر المقضى. أما الح 

، ألن هذا  ، فأقام الخصم اآلخر دعوى االستحقاق بدوره وأراد أن يستند إلى الحكم األول إلثبات ملكيته للمدعى أن يصبح هو الحائز

. لكن إذا كان هذا الخصم اآلخر قد تمسك فى  مالك والحكم بذلك ال يستتبع حتماً أن يكون هو المالك الحكم إنما قضى بأن خصمه غير

، كان لهذا الحكم األول حجية  ، ورفضت دعوى المدعى على هذا األساس ، وأمكنه إثبات سبب الملكية الدعوى األولى بملكيته للعين

األمر المقضى فى الدعوى الثانية 
 (1595 )

 . 

                                                 
 (1592 )

 م 2599مايو سنة  99 - 111 ص 22 م 2755مايو سنة  15 - 199 ص 22 م 2755مايو سنة  27استئناف مختلط  

 م 2595يونيه سنة  7 - 171 ص 21 م 2595مايو سنة  11 - 291 ص 21 م 2595فبراير سنة  21 - 917 ص 29

أبريل سنة  11 - 251 ص 17 م 2521فبراير سنة  29 - 299 ص 27 م 2591مارس سنة  29 - 995 ص 21

 .  79 ص 59 م 2599مايو سنة  22 - 919 ص 95 م 2511

بتطبيق القواعد  ، والمحكمة هى التى تتبين ، أما ما يذكره الحكم من أنه صدر حضورياً أو غيابياً فال يحوز حجية األمر المقضى

. (  219 ص 51 م 2599يناير سنة  5ختلط ما إذا كان الحكم حضورياً أو غيابياً ) استئناف م ، القانونية
 

 (1591 )
 2511نوفمبر سنة  1 - 219 ص 92 م 2525فبراير سنة  27 - 597 ص 11 م 2529يونيه سنة  15استئناف مختلط  

.  599 ص 99 م 2519مايو سنة  21 - 25 ص 99 م
 

 (1599 )
ثم  ، بل بحثها وحددت حقيقة معناها ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا لم تكتف المحكمة بتدوين إقرارات الخصوم 

ثم حكمت فى الدعوى بعد استعراض ظروفها وأدلتها  ، عرضت لها مرة أخرى لتتبين المسئول عن مصرفات الدعوى

كان ذلك تضاء حاسماً للنزاع يحوز حجية األمر المقضى ال مجرد توثيق وإثبات لتلك  ، ومن بينها إقرارات الخصوم

. (  111 ص 291رقم  5مجموعة عمر  2555فبراير سنة  15اإلقرارات ) نقض مدنى 
 

 (1595 )
ونستعرض بعضاً من قضاء محكمة النقض فى المنطوق  – 15وهامش رقم  599 ص 115فقرة  21أوبرى ورو  

 . ثبت له الحجية الضمنى الذى ت

من ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا طلب الدائن الحكم  . فهناك أحكام قضت بوجود منطوق ضمنى تثبت له الحجية 

وكان  ، ببطالن الرهن الصادر من مدينه إلى مدين آخر بمقولة إن هذا الرهن عمل تواطؤاً للهروب من الوفاء بدينه

ً الطلب مقصوداً به القضاء ضمن وقضى برفض الدعوى بناء على انعدام الدليل على علم الدائن  ، اً ببطالن القرض أيضا

فإذا عاد المدعى  . كان هذا قضاء ضمنياً بصحة القرض المضمون بالرهن  ، المرتهن بالدين السابق أو تواطئه مع المدين

دعوى لسبق الفصل فيها نهائياً بين الخصوم كان الحكم بعدم جواز نظر هذه ال ، إلى طلب الحكم ببطالن عقد القرض نفسه

وقضت أيضاً بأنه إذا  . (  91 ص 11رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  27أنفسهم سليماً قانوناً ) نقض مدنى 

فإن هذا التجاوز يكون متعلقاً  ، كان عقد اإليجار متفقاً فيه على التجاوز عن بعض األجرة فى حالة دفعها فى مواعيدها

فإذا قضت المحكمة لمؤجر بباقى األجرة المستحقة على المستأجر  . الحق المطالب به ومرتبطاً بشروط الوفاء به  بذات

 ، فإنها تكون قد قضت فى ذات الوقت ضمناً بعدم استحقاق هذا المستأجر للتجاوز المشترط ، بعد تحققها من انشغال ذمته

عوداً إلى موضوع سبق الفصل فيه ) نقض مدنى أول أبريل سنة وتكون دعوى المستأجر بعد ذلك ببراءة ذمته منه 

وقضت أيضاً بأنه إذا رفع المشترى دعواه على البائع بطلب تثبيت  . (  51 ص 59رقم  5مجموعة عمر  .  2559

وأقامت قضاءها بذلك على أن البائع  ، وقضت له المحكمة بطلباته ، ملكيته للعين المبيعة وتسليمها إليه بما عليها من مبان

يعتبر كالبانى  ، ويبنى فيه قبل تسجيل عقد البيع مع مطالبة المشترى له بنقل الملكية ، الذى يمتنع عن تسليم العقار المبيع

 ثم رفع البائع على المشترى دعواه بطلب قيمة ، وال يحق له لسوء نيته حبس البناء الستيفاء مصاريفه ، فى ملك غيره
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. فإذا دفع المدعى  شمل المنطوق الذى تثبت له الحجية ما قضى به فى الدعوى األصلية وفى الدعاوى والدفوع التبعيةكذلك ي

، أو أقام دعوى عارضة  عليه الدعوى بدفع
 (1599 )

  (demande reconventionnelle )  ( أو أثيرت مسألة أولية ،question 
prejudicielle فإن المنطوق الصادر فى جميع هذه المسائل الفرعية تكون له حجية  فى كل هذا ، فقضى الحكم ( من أى الخصمين ،

األمر المقضى كالمنطوق الصادر فى الدعوى األصلية 
 (1591 )

 . 

                                                                                                                                                                    

وأقامت قضاءها بذلك على أن البائع إذ بنى قبل تسجيل عقد البيع كان  ، فقضت له المحكمة بطلبه ، تكاليف البناء كاملة

حسن النية فى هذا البناء العتقاده أنه يبنى فى أرض مملوكة له وأن هذا االعتقاد يرفع عنه سوء النية الخاص الذى 

مارس سنة  15فاً للحكم السابق الحائز حجية األمر المقضى ) نقض مدننى فإن هذا الحكم يقع مخال ، يشترطه القانون

وقضت كذلك بأنه إذا صدر بناء على طلب بعض الورثة فى مواجهة  .  192 ص 117رقم  5مجموعة عمر  2559

قد الصادر به من وذلك بناء على اعتبار الع ، الباقى حكم نهائى باعتبار الفدان المتنازع فى شأنه تركة يتقاسمونها جميعاً 

واستندت إليه فى اعتبار  ، وكان مما بحثته المحكمة فى حكمها هذا ، الوالدة ألحدهم وصية لوارث لم يجزها بقالى الورثة

عقد محرر أثناء حيازة الوالدة بين االبن الذى صدر له التصرف وبين أخوته الذكور الثالثة نص  ، ذلك التصرف وصية

ثم رفع بعد ذلك اثنان من األربعة  ، على أن هذا الفدان يكون بعد حياة الوالدة لهؤالء األربعة ، فيما نص عليه به ، فيه

دعواهما على االثنين اآلخرين ) ومنهما الصادر له التصرف ( بطلب تثبيت مالكيتهما إلى النصف فى هذا الفدان الذى هو 

 ، ملوكاً لهؤالء األخوة األربعة دون باقى الورثةوحكم فى هذه الدعوى باعتبار الفدان المذكور م ، موضوع التصرف

فهذا الحكم فى صورته هذه يكون قد جاء على خالف الحم السابق الصادر  ، وذلك طبقاً للعقد المحرر بينهم السالف ذكره

 مجموعة 2159أبريل سنة  11ويكون متعيناً نقضه ) نقض مدنى  ، بين الخصوم أنفسهم والحائز لحجية األمر المقضى

 . (  152 ص 155رقم  5عمر 

من ذلك ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا قضى الحكم للمدعى  . وهناك أحكام نفت وجود منطوق ضمنى تثبت له الحجية 

بتقديم الحساب عن غلة عين يملكها دون أن يرد فى منطوقة إال فى أسبابه ذكر لتكاليف ما أنشأه المدعى عليه فى العين 

فهذا الحكم ال يمنع المدعى عليه المذكور من مطالبة المدعى فيما بعد بتكاليف هذا الذى أنشأه  ، اء وضع يدهمن المبانى أثن

وما دام الحكم ال يؤخذ منه حتما وبطريق اللزوم العقلى  ، مادامت الملكية شيئاً وتكاليف البناء شياً آخر ، من ماله الخاص

وقضت  . (  995 ص 121رقم  2مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  29أنه قضى فى شأن هذه التكاليف ) نقض مدنى 

ثم أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير  ، أيضاً بأنه إذا دار النزاع فى دعوى قسمة حول سبق وقوع القسمة بالتراضى

فإن حجية هذا الحكم تقف عند حد نفى القسمة التى كانت وحدها موضع الجدل والتدافع بين طرفى  ، ء القسمةإلجرا

 ، واالحترام الواجب لهذا الحكم فى حدود هذه الحجية ليس من شأنه أن يمنع المدعى عليهم فى دعوى القسمة . الخصومة 

يان التى قالوا بقسمتها تأسيساً على أنهم وضعوا يدهم على من أن يدعوا ملكية بعض األع ، وهم من صدر الحكم عليهم

فال يكون هذا  ، فإذا قضى لهم بالملكية على هذا األساس . هذه األعيان مفرزة بنية تملكها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية 

قيام الشيوع إلى اليوم الذى فإن نفى القسمة ال يقتضى حتماً  . القضاء مخالفاً لما قضى به من قبل من نفى وقوع القسمة 

ألن واحداً من المالك المشتاعين أو  ، غذ ال تالزم بين انتفاء القسمة وقيام الشيوع ، صدر فيه الحكم الذى نفى القسمة

وقد يم له هذا التملك بانقضاء المدة الطويلة  ، بعضهم قد يستقل بوضع يده على جزء من الملك الشائع بنية تملكه لنفسه

مجموعة  2551أبريل سنة  5على أن قسمة لم تقع ) نقض مدنى  ، وفى هذه الصورة ال يوجد شيوع ، الملكالمكسبة 

فذلك ال يمنعه من أن يطعن  ، وقضت أيضاً بأنه إذا طعن فى عقد بالتزوير ثم أخفق الطاعن . (  251 رقم ص 9عمر 

مايو سنة  21ى صدوره ممن أسند إليه ) نقض مدنى ألن الطعن فى العقد بأنه وصية ال يناف ، فى ذات العقد بأنه وصية

وقضت كذلك بأنه إذا صدر حكم بإجراء القسمة على أساس حكم بتقسيم  . (  215 ص 17مجموعة عمر رقم  2551

الميراث صدر من المحكمة الشرعية فى حق بعض الورثة وحكم من محكمة االستئناف المدنية بالتعويل فى حق وارث 

فإن صيرورة حكم القسمة نهائياً حائزاً قوة األمر المقضى ال يحول دون الطعن  ، كمة الشرعيةآخر على حكم المح

ألن مصير هذا الحكم إذ يكون معلقاً بنتيجة الفصل فى الطعن فيه فإن حكم القسمة  ، بالنقض فى حكم محكمة االستئناف

مع تعليق األستاذ  119 ص 512رقم  9مجموعة عمر  2555مايو سنة  25يتعلق بهذا المصير نفسه ) نقض مدنى 

. (  112محمد حامد فهمى بهامش صفحة 
 

 (1599 )
.  191 ص 299رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يونيه سنة  11نقض مدنى  

 

 (1591 )
 . ولكن الحكم بإجابة الطلب األصلى ال يكون حجة فى رفض الطلب االحتياطى  - 595 ص 115فقرة  21أوبرى ورو  

فإنه إذا ما  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المدعى قد تقدم إلى المحكمة بطلبين أحدهما أصلى واآلخر احتياطى

إذ  ، أجيب الطلب األصلى سقط الطلب االحتياطى من تلقاء نفسه واندفع عن الدعوى فأصبح غير ماثل فى الخصومة

وإذا كانت المحكمة حين  . إال إذا لم يقض له بالطلب األصلى المدعى ال يريد أن يتصل القاضى بالطلب االحتياطى 
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على أن المنطوق ال تكون له حجية األمر المقضى إال حيث يفصل فى مسألة واقع ال فى مسألة قانون 
 (1591 )

. ويجب أن  

، وتقدم فيه كل منهما بدفاعه وطلباته  يفصل فى نزاع كان محل مناقشة بين الخصمين
 (1597 )

. أما ما عسى أن يرد فى المنطوق من  

، فليست لها حجية األمر المقضى  عبارات عارضة لم تكن محل مناقشة
 (1595 )

. مثل ذلك أن يقضى الحكم على المدين بدفع فوائد  

، فالمنطوق الذى يرد فيه ذكر مقدار الدين على نحو عارض ال تكون  قش مقدار هذا الدين بين الخصمين فى الدعوىالدين دون أن ينا

له حجية األمر المقضى بالنسبة إلى هذه المسألة 
 (1519 )

 . 

 أسباب الحكم  - 361

، ومهما بلغ من  نت هذه المسائل، أياً كا : أما أسباب الحكم فال تكون لها حجية األمر المقضى فيما عرضت له من المسائل

، ما لم تكن هذه المسائل قد ذكرت فى منطوق الحكم قبوالً أو رفضاً على النحو الذى بيناه فيما تقدم  صراحة األسباب
 (1512 )

 . 

                                                                                                                                                                    

إن الدعوى صحيحة من المستندات المقدمة " قضت للمدعى بالطلب األصلى قد أسست ذلك على سبب واحد هو قوله : 

كن فيما ولم ي ، "ورفض ما عدا ذلك من الطلبات " ثم ختمت منطوق الحكم بعبارة  ، "من المدعى وعدم تقديم ما ينفيها 

فإن غاية ما تحمل عليه هذه العبارة  ، أوردت فى حكمها ما يفيد أنها أرادت أن تبت فى موضوع تلك الطلبات االحتياطية

إذ أنه ال محل للطلبات االحتياطية بعد قبول  ، أنها من قبيل مجرد التحرز الذى جرى القضاة على اختتام أحكامهم به

 . وال يمتنع تجديد المطالبة به فى دعوى ثانية  ، ر الطلب االحتياطى مقضياً برفضهوإذن فال يعتب . الطلبات األصلية 

وعلى ذلك فإذا رفع الدائن على مدينه دعوى طالباً إلزامهم أصلياً بتسيلم مقدار من المحصوالت لبيعه واستيفاء دينه من 

وقضت المحكمة له بطلبه  ، ع مبلغ الدين متضامنينواحتياطياً إلزامهم بدف ، ثمنه بطريق االمتياز تنفيذاً لعقد المديونية

فإن  ، ثم لما لم يستوف بتنفيذ الحكم كل دينه رفع دعوى ثانية بطلب إلزام المدينين بدفع باقى الدين متضامنين ، األصلى

انية بعدم فإذا حكم فى الدعوى الث . موضوع الدعوى الثانية يكون مختلفاً عن الموضوع المقضى فيه فى الدعوى األولى 

فهذا  ، جواز نظرها بمعقولة إنه بالحكم الصادر فى الدعوى األولى قد سبق الفصل برفض طلب التضامن فى المديونية

 –(  195 ص 911رقم  9مجموعة عمر  2557نوفمبر سنة  5الحكم يكون مخطئاً فى تطبيق القانون ) نقض مدنى 

وقد قضت محكمة  . وكذلك رفض الدفع بحجية األمر المقضى ال يعتبر فصالً فى سائر الدفوع التى لم يكن قد فصل فيها 

النقض بأن قرار محكمة االستئناف برفض الدفع بحجية األمر المقضى وبإحالة القضية على محكمة الدرجة األولى لنظر 

بل معناه نظر القضية من جديد  ، من دفوع أخرى لم يكن فصل فيهاليس معناه رفض ما عسى يكون قد فيها  ، الموضوع

فلكل خصم أن يبدى ما يشاء من الدفوع بشرط أال تتعارض مع ما قضت به  ، من حيث الشكل ومن حيث الموضوع

. (  211 ص 59رقم  2مجموعة عمر  2591يناير سنة  9محكمة االستئناف فى حكمها المطعون فيه ) نقض مدنى 
 

 (1591 )
ويكون للحكم حجية األمر المقضى ولو اشتمل على خطأ فى  - 227 ص 97 م 2551مارس نة  21استئناف مختلط  

ولو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يطعن فيه  ، ( 219 ص 19 م 2557مايو سنة  11القانون ) استئناف مختلط 

. وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، ( 2299 ص 199رقم  5المحاماة  2515مايو سنة  25بااللتماس ) بنى سويف الكلية 
 

 (1597 )
.  292 ص 95 م 2551مارس سنة  21استئناف مختلط  

 

 (1595 )
.  971 ص 51 م 2599يوليه سنة  19استئناف مختلط  

 

 (1519 )
 ، ( 97 ص 19 م 2521نوفمبر سنة  17وال حجية لحكم ذكر الورثة ولم يفصل فى نصيب كل منهم ) استئناف مختلط  

نوفمبر  12أو وصف دائناً للشركة بأنه دائن غير مباشر ثم أضاف أن هذه المسألة ليست محل بحث ) استئناف مختلط 

أو وصف الخصم بأنه نائب نيابة قانونية دون أن تكون هذه الصفة محل مناقشة بين  ، ( 99 ص 99 م 2521سنة 

أو قضى بالنفقة دون أن يناقش قرابة المحكوم  ، ( 299 ص 99 م 2521ديسمبر سنة  15الخصوم ) استئناف مختلط 

أو ذكر  ، ( 595 ص - 599 ص 115فقرة  21عليه للمحكوم له فال حجية للحكم بالنسبة إلى هذه القرابة ) أوبرى ورو 

عرضاً أن المدعى عجز عن إثبات حقه فى الميراث دون أن يطرح موضوع الميراث على بساط البحث بين الخصمين 

 2251 ص 995رقم  19المحاماة  2559مارس سنة  92لزم طرحه الدفاع فى الدعوى ) سوهاج الكلية ودون أن يست

 ) . 

 2595مارس سنة  11 - 991 ص 117رقم  9مجموعة عمر  2557مارس سنة  5انظر أيضاً فى هذه المسألة : نقض مدنى 

شبين الكوم  - 2299 ص 5اماة المح 2515مايو سنة  15بنى سويف  - 119 ص 291رقم  5مجموعة أحكام النقض 

 - 112 ص 17 م 2521فبراير سنة  29استئناف مختلط  .  151 ص 915رقم  21المحاماة  2592مارس سنة  22

.  291 ص 99 م 2527يناير سنة  7 - 179 ص 17 م 2521أبريل سنة  11
 

 (1512 )
 م 2521فبراير سنة  9 - 19 ص 17 م 2529نوفمبر سنة  22 - 119 ص 11 م 2529أبريل سنة  1استئناف مختلط  

نوفمبر سنة  99 - 191 ص 55 م 2591مارس سنة  1 - 155 ص 92 م 2525أبريل سنة  29 - 297 ص 17



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، تحدد معناه أو . وهى األسباب التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم على أن هناك من األسباب ما تكون له الحجية

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا  ، وبحيث إذا عزل عنها صار مبهماً أو ناقصاً  ، بحيث ال يقوم المنطوق بدون هذه األسباب تكمله

، فإذا كان مدار  ، فإن هذه األسباب تحوز حجية األمر المقضى كان منطوق الحكم مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بأسبابه ونتيجة الزمة لها

، وقد قضت المحكمة  وى هو ما إذا كانت ملكية المدعى لألرض خالصة له وحده أو أن له شركاء على الشيوع فيهاالنزاع فى الدع

للمدعى بطلباته أخذاً بما انتهى غليه الخبير من أن األرض موضوع النزاع هى ضمن مساحة مملوكة كلها للمدعى ومحدودة غير 

مة لما قدمته المحكمة فى أسباب حكمها المشار إليه من أن قسمة نهائية واقعية شائعة فى أطيان أخرى وكان هذا الحكم نتيجة الز

، فإن هذا الحكم يكون حائزاً فى خصوص  حصلت بين المدعى وشركائه فى الملك الشائع اختص بموجبها المدعى بأطيانه مفرزة

دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، مانعاً من العود إلى المناقشة فيها فى أى  مسألة القسمة حجية األمر المقضى
 (1511 )

. وقضت أيضاً  

، فإذا قضت المحكمة ببطالن عقد بيع بعد أن استعرضت فى أسباب حكمها  بأنه ال مانع من أن بعض المقضى به يكون فى األسباب

 ً ً  ، وبحثت هذه األوجه األوجه التى دار النزاع حولها طلباً ودفعا صت من بحثها إلى النتيجة التى ، وخل ، وفصلت فيها فصالً قاطعا

، ثم وضعت بالمنطوق الحكم  ، فمعنى ذلك أنه بعد أن قضت فى هذه المسائل وضعت قضاءها فيها فى أسباب الحكم حكمت بها

، فأصبح الحم فاصالً فى جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلباً ودفعاً  ، وهو نتيجة ما وضعته فى األسباب ببطالن البيع
 (1519 )

أما  . 

                                                                                                                                                                    

إذ المنطوق هو الذى يحوز حجية  ، ومن ثم ال يجوز استئناف أسباب الحم وحدها دون المنطوق - 12 ص 12 م 2557

. (  11 ص 27 م 2599ديسمبر سنة  11األمر المقضى ) استئناف مختلط 
 

 (1511 )
.  159 ص 51رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  7نقض مدنى  

 

 (1519 )
وقضت أيضاً بأنه متى كان يبين من الحكم أنه  - 517 ص 251رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة  25نقض مدنى  

من عقد إيجار المنزل و) ثانياً ( فى وجوب فصل فى أسبابه فصالً قاطعاً ) أوالً ( فى أن األرض الفضاء ال تدخل ض

فإن المحكمة ال تكون قد أخطأت إذ  ، األخذ بأجر المثل فى تحديد أجرة المنزل و) ثالثاُ ( فى اعتبار عقد اإليجار منتهياً 

 2599فبراير سنة  21قضت بعدم قبول استئناف هذا الحكم لفوات ميعاده فيما يختص بهذه المسائل ) نقض مدنى 

وقضت بأن األسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث ال تقوم له  . (  571 ص 19رقم  5عة أحكام النقض مجمو

 . (  217 ص 59رقم  1مجموعة عمر  2591مارس سنة  27قائمة إال بها تكون معه وحدة ال تتجزأ ) نقض مدنى 

ولم توافق  ، وقضت أيضاً بأنه إذا قرر المجلس الحسبى الموافقة على صلح عقد بين أخ وجميع ورثة أخيه ومنه قصر

 ، وتمسك ورثة األخ األول بأن الصلح صحيح بالنسبة للبالغين ، ورفع المر إلى القضاء ، وزارة العدل على هذا الصلح

 ، عوى البلغ وتأييد ندب خبير لتصفيقة حساب القصر وحدهمفحكمت المحكمة فى الدعوى على هذا األساس برفض د

ما دام قد عرض فى أسبابه للصلح وفصل فيه فصالً قاطعاً  ، إال أنه ، فهذا الحكم وإن كان منطوقه لم يرد به ذكر للصلح

رتباطاً الرتباط تلك األسباب بالمنطوق ا ، يحوز حجية األمر المقضى فيما يختص بالصلح ، ورتب قضاءه على ذلك

قوالً بأن قرار المجلس الحسبى بالتصديق على  ، وإذن فال يصح فيما بعد التمسك بهذا الصلح فى مواجهة القصر ، وثيقاً 

وهو الطريقة الوحيدة إلبطال أثره )  ، الصلح هو قرار نافذ ما دامت وزارة العدل لم تطعن فى هذا القرار باالستئناف

وقضت أيضاً بأنه إذا صرحت المحكمة فى  . (  971 ص 297رقم  5ة عمر مجموع 2555مايو سنة  27نقض مدنى 

فإن هذا القضاء  ، أسباب حكمها بأن عقود اإليجار التى تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع هى عقود صورية

حكم المرتبطة القطعى فى صورية هذه العقود وفى عدم االعتداء بها يحوز حجية األمر المقضى لوروده فى أسباب ال

كان حكمها  ، وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد باألجرة الواردة فى عقود اإليجار ، بمنطوقه

 . (  911 ص 295رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  22مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه ) نقض مدنى 

 2مجموعة عمر  2595مارس سنة  11 - 195 ص 299رقم  2جموعة عمر م 2599يونيه سنة  11انظر أيضاً : نقض مدنى 

مجموعة  2552ديسمبر سنة  22 - 921 ص 57رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة  99 - 955 ص 219رقم 

يونيه سنة  1استئناف مصر  - 2995 ص 159رقم  95المحاماة  2591يناير سنة  7 - 951 ص 215رقم  9عمر 

المحاماة  2591مايو سنة  11 - 115 ص 991رقم  25المحاماة  2599يونيه سنة  29 - 997 ص 29المحاماة  2591

فبراير سنة  22 - 159 ص 259رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  9استئناف أسيوط  - 151 ص 251رقم  21

أبريل  29 استئناف مختلط - 115 ص 912رقم  29المحاماة  2591نوفمبر سنة  21 - 192 ص 21المحاماة  2592

ديسمبر  21 - 21 ص 1 م 2755نوفمبر سنة  25 - 171 ص 5 م 2751مايو سنة  19 - 191 ص 1 م 2759سنة 

مارس  1 - 291 ص 21 م 2595فبراير سنة  21 - 211 ص 29 م 2599مارس سنة  9 - 12 ص 29 م 2591سنة 

 29 - 121 ص 19 م 2529مارس سنة  1 - 291 ص 21 م 2595فبراير سنة  21 - 211 ص 29 م 2599سنة 

 - 171 ص 17 م 2521أبريل سنة  11 - 112 ص 17 م 2521أبريل سنة  19 - 251 ص 17 م 2521فبراير سنة 

 - 929 ص 92 م 2525مايو سنة  12 - 29 ص 92 م 2527نوفمبر سنة  21 - 291 ص 99 م 2527يناير سنة  7

 19 - 5 ص 59 م 2599نوفمبر سنة  5 - 972 ص 95 م 2511مايو سنة  5 - 179 ص 99 م 2512أبريل سنة  12



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، أو لم تكن بها حاجة  ، إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ، تزيداً فى بعض أسبابها إذا كانت المحكمة قد عرضت

، فإن ما عرضت له من ذلك فى أسباب حكمها ال تكون له حجية األمر المقضى  إليها للفصل فى الدعوى
 (1515 )

 . 

، قد يتمسك بها  ، وهى التى ال تتصل اتصاالً وثيقاً بالمنطوق األمر المقضى على أن أسباب الحكم التى ال تحوز حجية

، فيقدر القاضى داللتها كما يقدر أى دليل آخر  ، وتكون من بين أدلة اإلثبات التى يتقدمون بها الخصوم أنفسهم فى دعوى أخرى تالية
 (1519 )

 . 

. وإنما هى حجة بما جاء فيها فى  حجية لها فى دعوى أخرىوقائع الدعوى : أما وقائع الدعوى فهى فى األصل ال  - 911

.  ، فتتقيد محكمة النقض بما أثبتته محكمة الموضوع من الوقائع وال تستطيع أن تحيد عنها نفس الدعوى إذا طعن فى الحكم بالنقض

 . وال تبسط رقابتها إلى فى مسائل القانون

، فتكون للوقائع عندئذ حجية األمر  ث يكون المنطوق ناقصاً بدونهاولكن قد تكمل بعض وقائع الدعوى منطوق الحكم بحي

،  . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا لم يوضح فى منطوق الحكم مقدار الشئ المحكوم به المقضى فيما تكمل فيه المنطوق

، ولم تمس المحكمة من جهتها المقدار  خصم، ولم ينازع فيه ال وكان هذا المقدار مبيناً فى عريضة افتتاح الدعوى وفى وقائع الحكم

، فإنه فى هذه الحالة الخاصة يتعين اعتبار وقائع الحكم ومنطوقه مكونين فى هذه النقطة لمجموع واحد ال  المذكور بأى نقصان

، بحيث يكون للحكم فيما يختص بذلك المقدار حجية األمر المقضى  يتجرأ
 (1511 )

 . 

 توافرها فى الحق المدعى به الشروط الواجب - المبحث الثانى

 شروط ثالثة  - 363

 : ال يكون للحكم حجية األمر المقضى إال إذا توافر أيضاً فى الحق المدعى به شروط ثالثة :

 . ( identite de personnes) أوالً ( اتحاد الخصوم ) 

 . ( identite d'objet) ثانياً ( اتحاد المحل ) 

 . ( identite de cause) ثالثاً ( اتحاد السبب ) 

من التقنين المدنى فيما قدمناه إذ تقول " ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه الحجية إال فى  599وهذا هو ما نصت عليه المادة 

، وتعلق بذات الحق محالً وسبباً  نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير فتهم
 (1511 )

 " . 

                                                                                                                                                                    

 - 97 ص 51 م 2591ديسمبر سن  92 - 921 ص 57 م 2591يونيه سنة  22 - 911 ص 59 م 2592أبريل سنة 

 - 219 ص 99 م 2559مايو سنة  19 - 919 ص 99 م 2597مايو سنة  19 - 91 ص 99 م 2591ديسمبر سنة  12

.  19 ص 12 م 2557ديسمبر سنة  12 - 2 ص 12 م 2557فبراير سنة  21
 

 (1515 )
وقضت أيضاً بأنه ال يهم عند القضاء فى  - 159 ص 229رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  21نقض مدنى  

وال  . دعوى الملكية أن يكون المشترى استرد ما دفعه أو لم يسترده ما دام طلب رد الثمن لم يكن معروضاً على القاضى 

ائع قد رد إلى المشترى ما قبضه من ثمن المبيع رداً مبرئاً لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوباً بعيب يهم كذلك أن يكون الب

فأن ما  ، وإذن فإذا تعرض القاضى فى أسباب حكمه إلى ما ال تتأثر به دعوى الملكية من ذلك . يجعله غير مبرئ للذمة 

زائداً على حاجة  ، عديم األثر ، دم اتصاله بالمنطوقلعدم تعلقه بالطلب المرفوع به الدعوى ولع ، يعرض له يكون

مجموعة  2591مارس سنة  27وهو على هذا االعتبار ال يجوز كالمنطوق حجية األمر المقضى ) قض مدنى  ، الدعوى

وقضت أيضاً بأنه إذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على اعتبار أنه استحقاقهم فى ريع  -(  297 ص 59رقم  1عمر 

وجاء فى الحم القاضى بذلك إشارة فى أسبابه إلى أنه كان يحق لهم أن  ، فقضى لهم بهذا المبلغ ، قف عن مدة معينةو

ً  ، يطالبوا بمبلغ أكبر عينه الحكم فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به وبين هذا المبلغ الذى عينه  ، وصار هذا الحكم نهائيا

منها أن تلك اإلشارة فى أسباب الحكم  ، اس ما أوردته فى حكمها من أسبابفرفضت المحكمة دعواهم على أس ، الحكم

وإنها إنما كانت دليالً للقضاء بموجبه لهم  ، األول ال حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها

 29لى المحكمة ) نقض مدنى فال تثريب فى ذلك ع ، بالمبلغ الذى طلبوه على أنه كل ما يستحقون ال جزء من استحقاقهم

 2552ديسمبر سنة  22انظر أيضاً : نقض مدنى  - 95 ص 29رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة 

. (  951 ص 215رقم  9مجموعة عمر 
 

 (1519 )
.  599 ص 115فقرة  21أوبرى ورو  

 

 (1511 )
.  219 ص 295رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  99استئناف مصر  

 

 (1511 )
وقد قضت محكمة النقض بأن القواعد الخاصة بحجية األمر المقضى هى من القواعد الضيقة التفسير التى يجب  
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 اتحاد الخصوم - الطلب األول

 الحكم حجة على الخصوم أنفسهم  - 364

، وال يمتد  ، فالحكم كالعقد ال يسرى أثره إال فى حق من كان طرفاً فيه : ال يكون للحكم حجية إال بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم

ال على من ، فإن هذا الحكم ال يكون حجة إ . فإذا حصل المستأجر على حكم ضد المؤجر بتسليمه العين المؤجرة هذا األثر إلى الغير

، وله  ، فال يكون الحكم حجة عليه ، كالمشترى للعين المؤجرة . أما غير هذين ، أى من المؤجر والمستأجر كان خصماً فى الدعوى

. أما  بالرغم من هذا الحكم أن يرفع دعوى على المستأجر يطالبه فيها بالعين إذا لم يكن لعقد اإليجار تاريخ ثابت سابق على البيع

، فال يستطيع أن يرفع الدعوى من جديد على المستأجر ليطرح نفس النزاع الذى سبق أن  وهو أحد الخصوم فى الحكم ، المؤجر

فصل فيه الحكم 
 (1517 )

 . 

، ال إلى الخشية من  ويرجع اشتراط اتحاد الخصوم فى حجية األمر المقضى إلى مبدأ حياد القاضى الذى أسلفنا اإلشارة إليه

، فيكون الحكم فى مسألة معينة حجة فى  كان يكفى لمنع تعارض األحكام أن نشترط اتحاد المحل واتحاد السبب . فقد تعارض األحكام

، ويمتنع بذلك  ، فيكون الحكم فى مسألة معينة حجة فى نفس المسألة متى اتحد المحل والسبب نفس المسألة متى اتحد المحل والسبب

، حتى إذا ما اختلف الخصوم ال يكون الحكم حجة ولو  اشترطنا أيضاً اتحاد الخصوم . ولكننا صدور حكم متعارض مع الحكم األول

. ذلك بأن الخصوم فى الحكم األول هم الذين تقدموا بإثبات ادعاءاتهم ودفوعهم بالطرق التى ارتأوها والتى  مع اتحاد المحل والسبب

. فال يجوز  أنفسهم يقوم كل بما يستطيع القيام به إلثبات ما يدعيه، يترك الخصوم إلى  ، والقاضى محايد فى كل ذلك كانت فى أيديهم

، ولم يتمكنوا من تقدير ما  أن يكون الحكم الذى يصدره فى هذا الجو المحايد حجة على خصوم آخرين لم يدخلوا فى الدعوى األولى

 . ى حقيقة نسبية كما سبق القول، بل ه . والحقيقة القضائية ليست حقيقة مطلقة بأيديهم من وسائل إلثبات ما يدعون

 وعلى الخصوم بنفس صفاتهم - 365

وكيل أو وصى أو  –. فإذا كان ألحد الخصوم نائب مثله فى الدعوى  : والمراد باتحاد الخصوم هو اتحادهم قانوناً ال طبيعة 

قيم أو سنديك أو غير ذلك 
 (1515 )

لحجية النائب من أن يعود إلى رفع . وال تمنع هذه ا فالحك حجة على األصيل ال على النائب - 

، فإن هذا الحكم ال يمنع  ، فرفضت دعواه . فإذا طالب ب بحق ادعاه البنه بصفته ولياً عليه الدعوى من جديد بصفته أصيالً ال نائباً 

األب من أن يعود إلى المطالبة بهذا الحق لنفسه هو بصفته أصيالً 
 (1519 )

حجة عليه بصفته . والحكم على سنديك بهذه الصفة ليس  

                                                                                                                                                                    

وإذن فكلما اختل أى شرط من  . منعاً لألضرار التى قد تتربت على هذا التوسيع  ، االحتراس من توسيع مدى شمولها

بأن اختلف أيها فى الدعوى الثنية عما كان عليه فى الدعوى  ، خصامكالسبب أو الموضوع أو األ ، شروط تلك القاعدة

 2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  22وجب التقرير بأال حجية للحكم األول تمنع الدعوى الثانية ) نقض مدنى  ، األولى

يناير سنة  1انظر أيضاً : استئناف مختلط  -(  91 ص 25رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  - 115 ص 151رقم 

مايو سنة  19 - 12 ص 5 م 2752نوفمبر سنة  19 - 997 ص 1 م 2759يناير سنة  29 - 121 ص 1 م 2759

يونيه سنة  1 - 111 ص 7 م 2751أبريل سنة  99 - 155 ص 1 م 2759أبريل سنة  15 - 991 ص 1 م 2755

مارس سنة  19 - 11 ص 19 م 2597يناير سنة  99 - 191 ص 22 م 2755مايو سنة  27 - 991 ص 29 م 2757

 .  159 ص 11 م 2529أبريل سنة  11 - 191 ص 11 م 2529

ومن ثم فدعوى البنوة المرفوعة أمام المحكمة الشرعية ودعوى شهادة الزور المرفوعة أمام محكمة الجنح بطلب عقاب الشهود 

 ً حث فى أقوال الشهود أمام محكمة الجنح ال والب ، الذين شهدوا فى دعوى البنوة هما دعويان مختلفان طلباً وسبباً وخصوما

ألن وحدة المسألة المبحوث فيها فى الدعويين وفى  ، يعتبر تجديداً للنزاع فى البنوة التى ثبتت نهائياً بالحكم الشرعى

ما ال سيما أن الفقه اإلسالمى إن ، استنكار أو اعتبار شهادة الشهود ال تغير شيئاً من اختالف الدعويين فى موضوعهما

نوفمبر سنة  15يوجب الضمان فقط على شهادة الزور ولكن ال يفسخ الحكم القائم على شهادتهم ) دائرة النقض الجنائية 

. (  9رقم  99المجموعة الرسمية  2517
 

 (1517 )
.  191 ص 122الموجز للمؤلف فقرة  

 

 (1515 )
يكون حجة  ، له أو عليه ، فالحكم الصادر فى مواجهة الوارث الظاهر . وقد يكون هذا الممثل هو الوارث الظاهر  

. (  529 ص 115فقرة  21وذلك وفقاً لنظرية الوارث الظاهر ) أوبرى ورو  ، للوارث الحقيقى أو حجة عليه
 

 (1519 )
فال يستطيع بعد بلوغه سن الرشد أن يعود  ، ولكن الحكم يكون حجة على االبن - 117 ص 122الموجز للمؤلف فقرة  

ويشترط لذلك أن يكون األب قد سار فى الدعوى فى حدود نيابته ولم يجاوز سلطته  . إلى رفع الدعوى من جديد 

وقد قضت محكمة النقض بأن األحكام االنتهائية الصادرة فى مواجهة ممثل الخصم ال تسرى على نفس  . الشرعية 

وإذن فالقيم إذا عقد اتفاقاً عن محجوره واشترط فيه التقاضى فى  . يابة الممثل والسلطة المخولة له الخصم إال فى حدود ن
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الشخصية 
 (1512 )

، وال مقاصة بين حق للوقف ودين على أحد  . والحكم على مستحق فى الوقف ليس حجة على الوقف ذاته 

المستحقين 
 (1511 )

. والحكم على خصم بصفته صاحب الحق المدعى به ال يكون حجة عليه إذا رفع الدعوى من جديد باعتباره  

به متنازالً له عن هذا الحق من صاح
 (1519 )

 . 

 وهو حجة على خلف الخصوم  - 366

ً  ، بل هو حجة أيضاً على خلف الخصم : وليس الحكم حجة على الخصوم وحدهم  . ، سواء كان الخلف عاماً أو خاصا

، والموصى لهم بجزء من  . وتكون له حجية األمر المقضى بالنسبة إلى ورثة كل من الخصمين فهو حجة على الخلف العام

. فهؤالء يكونون محكوماً لهم أو محكوماً عليهم تبعاً لما إذا كان السلف هو الخصم الذى كسب الدعوى أو الخصم  مجموع التركة

                                                                                                                                                                    

فإنه يكون متجاوزاً فى ذلك حدود سلطته بتنازله عن حق  ، كل نزاع بشأنه أمام محكمة جزئية بعينها تفصل فيه نهائياً 

وفى نظره أمام جميع  ، جزئية كانت أو كلية حسب القانون ، محجوره فى نظر النزاع أمام المحكمة المختصة بالفصل فيه

 ، ذلك التنازل الذى ال يملكه القيم إال بإذن من المجلس الحسبى لما فيه من األضرار بالمحجور عليه ، درجات التقاضى

وإذن فالحكم  .  قياساً على الصلح الذى أوجب القانون صراحة اإلذن به وما ذلك إال لما فيه من التنازل عن بعض الحقوق

وإعالنه  ، بل يعتبر أنه صدر على شخص القيم مجرداً عن صفته ، الذى يبنى على هذا االتفاق ال يلتزم به المحجور عليه

فهو ال يمنعه من أن يخاصم باسم محجوره بدعوى أخرى ) نقض  ، إلى القيم الجديد ال يترتب عليه أى أثر على اإلطالق

. (  195 ص 12رقم  9وعة عمر مجم 2559مايو سنة  21مدنى 
 

 (1512 )
ولكن الحكم على السنديك  - 921 ص 21 م 2595يونيه سنة  7 - 1 ص 29 م 2751نوفمبر سنة  29استئناف مختلط  

 م 2512يونيه سنة  29إال إذا وجد ألحد منهم صالح خاص ) استئناف مختلط ، بهذه الصفحة حجة على جميع الدائنين

. (  955 ص 19
 

 (1511 )
وقد قضت محكمة النقض بأن العبرة فى اتحاد الخصوم فيما  - 251 ص 25 م 2591فبراير سنة  17استئناف مختلط  

وإذن فالحكم الصادر فى وجه  ، يتعلق بحجية األمر المقضى إنما هى بالخصوم من حيث صفاتهم ال من حيث أشخاصهم

فإن صفة النظارة للخصم قد  ، ناظراً على وقف خصم بصفته الشخصية ال تكون له حجية قبل هذا الخصم باعتباره

وقضت أيضاً  . (  225 ص 95رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  1تتعارض مع صفته الشخصية ) نقض مدنى 

بأن الحكم الصادر قبل ناظر الوقف بصفته الشخصية ال يؤثر على وضع يد الوقف وال يحوز حجية األمر المقضى 

. (  151 ص 299رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  29 بالنسبة إليه ) نقض مدنى
 

 (1519 )
وقضت محكمة النقض بأن الحكم الذى يصدر فى دعوى االستحقاق  - 515 ص - 517 ص 115فقرة  21أوبرى ورو  

قيقى فيها ألنه خصم ح ، الفرعية فى إجراءات التنفيذ على العقار يكون حجة على المدين المنزوعة ملكيته المختصم فيها

أكتوبر  17جديد ( إقامة الدعوى عليه ) نقض مدنى  199مرافعات )  959إذ أوجبت المادة  ، وال تنعقد الخصومة بدونه

وقضت أيضاً بأن الحم الصادر فى دعوى االسترداد غيابياً بالنسبة  . (  155 ص 999رقم  9مجموعة عمر  2557سنة 

 ، ى هذا البعض إذا لم يستأنفوه فى خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورهإلى بعض الخصوم يصبح نهائياً بالنسبة إل

 11ومتى أصبح نهائياً فال يجوز إهدار حجيته بمقولة إنه صدر بالتواطؤ بين من صدر له وأحد الخصوم ) نقض مندى 

اه على مدينه وقضت أيضاً بأنه إذا رفع دائن دعو -(  57 ص 25رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة 

ورفع المستأجر دعوى فرعية طلب فيها  ، المؤجر وعلى المستأجر منه طالباً إلغاء عقد اإليجار المبرم بينهما لصوريته

فقضى بصورية العقد وبرفض الدعوى  ، الحكم بصحة العقد وإلزام الدائن والحارس المعين بناء على طلب بتعويض

هو ما عجله له من أجرة األرض وما  ، لمؤجر طلب فهيا الحكم عليه بمبلغ عينهثم رفع المستأجر دعوى على ا ، الفرعية

فهذا  ، فدفع المؤجر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، تكلفه من المصاريف وما قدره لنفسه من التعويض

إذ الخصمان فى الدعوى التى صدر فيها لم يكن أحدهما خصماً لآلخر فى  ، الحكم ال يكون مخالً بحجية األمر المقضى

مع تعليق األستاذ  972 ص 212رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  29الدعوى السابق الفصل فيها ) نقض مدنى 

من وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الحكم على شركة بالتضا -(  971 ص - 972 محمد حامد فهمى بهامش ص

أبريل سنة  5ويحوز تنفيذه على كل منهم بمفرده دون حاجة إلى حكم آخر عليه )  ، حجة على جميع الشركاء بأشخاصهم

فالحكم على حامل الكمبيالة )  ، وقضت أيضاً بأنه إذا كان تظهير الكمبيالة ال يعدل إال توكيالً  . (  279 ص 27 م 2591

وقضت محكمة  -(  955 ص 59 م 2592مايو سنة  29) استئناف مختلط  . الوكيل ( حجة على المظهر ) الموكل ( 

حتى لو كان  ، اإلسكندرية الكلية بأن اختالف الحاضرين فى دعوى استرداد يخل بشرط اتحاد الخصوم إخالالً جوهرياً 

جم وهو صاحب وذلك ألن الحاجة فى دعوى االسترداد هو الخصم المها ، المدين المحجوز عليه والمسترد فيهما واحداً 

. (  759 ص 21المحاماة  2591ديسمبر سنة  1المصلحة الحقيقية ) 
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ً  الذى خسرها . فلو أن المورث باع عيناً واحتفظ بحيازتها  عاماً إال باعتبار أنهم يتلقون هذا الحق من مورثهم . ولكنهم ال يكنون خلفا

، فإن هذا الحكم ال يكون حجة على  ، فحكم له بذلك ، ثم رفع عليه المشترى دعوى يطلب الحكم فيها بصحة البيع وبحق االنتفاع فيها

. ذلك بأن  من التقنين المدنى 521، مستندين فى ذلك إلى المادة  زيد على الثلثالورثة الذين يتمسكون بأن البيع حقيقته وصية ت

، فال يكون الحكم الصادر فى مواجهة مورثهم  ، يستعملون حقاً خاصاً بهم الحقاً تلقوه عن مورثهم ، وهم يطعنون فى البيع الورثة

حجة عليهم 
 (1515 )

 . 

، وأن تكون  ون الحكم متعلقاً بالعين التى انتقلت إلى الخلف الخاص. ويشترط فى ذلك أن يك وهو حجة على الخلف الخاص

الدعوى التى صدر فيها الحكم قد رفعت وسجلت صحيفتها قبل انتقال العين إلى الخلف الخاص 
 (1519 )

. مثل ذلك أن يصدر حكم  

، فيكون الحكم  المالك األرض، يبيع  ، وبعد رفع الدعوى وتسجيل صحيفتها على مالك ارض بوجود حق ارتفاق على هذه األرض

فى هذه الحالة حجة على المشترى ألنه الخلف الخاص للبائع 
 (1511 )

. أما إذا كان تسجيل البيع سابقاً على تسجيل صحيفة الدعوى  

ً  التى صدر فيها الحكم ، وال يكون الحكم حجة عليه  ، فال يكون المشترى خلفاً خاصا
 (1511 )

 . وقد قضت محكمة النقض بأن الحم 

، ألن  الصادر فى نزاع على ملكية عقار ال يكون نافذاً على من اشتروا وسجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم

، وعلى ذلك فال  ، ولم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق من اشتروا قد أصبحوا بعد البيع ذوى حق خاص

دعوى تثبيت الملكية ضد البائع حجية األمر المقضى بالنسبة إلى المشترى يكون للحكم الصادر فى 
 (1517 )

،  . وعلى العكس من ذلك 

                                                 
 (1515 )

  ً كانت ورثة المستحق فى الوقف الذين يلونه فى االستحقاق ال يتلقون حقهم فى  ، وعندما كان الوقف األهلى قائما

ألحكام الصادرة فى مواجهة وقد نصت محكمة مصر األهلية بأن ا . بل عن الواقف رأساً  ، االستحقاق عن مورثهم

 ص 29الحقوق  2757مايو سنة  15ألن الصفة فى الدعوى غير متعدية )  ، مستحق فى الوقف ال تسرى على ورثته

وقضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر فى وجه إنسان ال يكون حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر أو  -(  925

مستغنياً بهذا السبب األخير عن التلقى ) نقض  ، ات ملكيته إلى سب آخر غير التلقىمتعلق عنه إذا اسند هذا الخلف فى إثب

. (  599 ص 275رقم  2مجموعة عمر  2595مايو سنة  15مدنى 
 

 (1519 )
نوفمبر سنة  1 - 257 ص 15 م 2521مارس سنة  25 - 259 ص 25 م 2591مارس سنة  29استئناف مختلط  

أبريل سنة  1 - 57 ص 15 م 2521ديسمبر سنة  21 - 599 ص 19 م 2529يونيه سنة  5 - 29 ص 19 م 2521

.  117 ص 55 م 2591
 

 (1511 )
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الحكم الصادر فى مواجهة البائع حجة على المشترى إذا كان البيع تالياً  

ولو كان هذا الحكم صادراً من  -(  119 ص 29 م 2757مايو سنة  9ولو كان هذا الحكم غير نهائى )  ، لصدور الحكم

 1 م 2755مايو سنة  19 - 999 ص 9 م 2752يونيه سنة  9محكمة أهلية بين وطنيين وكان الخلف الخاص أجنبياً ) 

ولو لم يسجل المحكوم له الحم  -(  7 ص 5 م 2751نوفمبر سنة  22 - 9 ص 7 م 2759نوفمبر سنة  17 - 991 ص

 1 - 959 ص 11 م 2529يونيه سنة  15 - 257 ص 25 م 2591مارس سنة  1مختل  الصادر لصالحه ) استئناف

 . (  155 ص 19 م 2529مارس سنة  19 - 259 ص 19 م 2529يناير سنة  19 - 1 ص 19 م 2521نوفمبر سنة 

 ص 95 م 2511أبريل سنة  5والحكم الصادر لدائن التركة على الوارث حجة على المشترى من الوارث ) استئناف مختلط 

والحكم على المستأجر الممنوع من اإليجار من الباطن باإلخالء حجة على المستأجر من الباطن ولو لم يدخل  -(  979

 -(  59 ص 11 م 2595ديسمبر سنة  29 - 19 ص 29 م 2591ديسمبر سنة  21فى الدعوى ) استئناف مختلط 

 195 ص 21 م 2599مايو سنة  21) استئناف مختلط  والحكم بالشفعة على مشتر حجة على المشترى من هذا المشترى

 ) .
 

 (1511 )
 2521يناير سنة  29 - 225 ص 11 م 2529يناير سنة  21 - 992 ص 11 م 2529استئناف مختلط أول يونيه سنة  

 1أما إذا كان تسجيل البيع أثناء رفع الدعوى وبعد تسجيل صحيفتها فالحكم حجة ) استئناف مختلط  - 257 ص 17 م

 - 125 ص 99 م 2519فبراير سنة  29 - 215 ص 15 م 2521مارس سنة  1 - 99 ص 29 م 2599مبر سنة ديس

. (  925 ص 51 م 2599مايو سنة  11
 

 (1517 )
 2595نوفمبر سنة  1انظر أيضاً : نقض مدنى  - 29 ص 5رقم  2مجموعة عمر  2592نوفمبر سنة  25مدنى  ضنق 

 2592أبريل سنة  9 - 155 ص 71رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة  1 -  29 ص 1رقم  9مجموعة عمر 

وقضت محكمة النقض أيضاً بأن الدعوى المقامة من الدائن المرتهن  .  951 ص 57رقم  1مجموعة أحكام النقض 

المدعى حجية قبل حيازياً على المدين الراهن بمطالبته بالدين وحبس العين المرهونة ال يكون للحم الصادر فيها بطلبات 

وأقام  ، فإذا باع هذه المشترى األرض المذكورة إلى آخر بعقد غير مسجل . من اشترى األرض بعقد مسجل قبل الرهن 

المشترى الثانى دعوى على البائع له وعلى المرتهن طالباً الحكم له بصحة العقد العرفى الصادر له ونفاذه وشطب 

بانياً دعواه على أن عقد الرهن صدر من غير مالك بعد عقد الشراء المسجل  ، االتسجيالت الموقعة على األرض ومحوه

فهذا الحكم ال يعتبر مخالفاً للحكم السابق صدوره بإلزام المدين الدين  ، فحكم فى هذه الدعوى ؟؟؟؟؟؟ ، الصادر لبائعه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإن هذا الحكم ال  إذا وقع شخص دعوى استحقاق على المشترى دون إدخال البائع خصماً فى الدعوى وحكم للمدعى باالستحقاق

يكون حجة على البائع 
 (1515 )

 . 

 الدائنين كما هو حجة على  - 367

، فإن هذا  . فإذا صدر حكم علي شخص باستحقاق العين التي وضع يده عليها : ويكون الحكم حجة أيضاً على دائني الخصم

. ويستوي في ذلك  ، وال يستطيعون التنفيذ عليها ، ومن ثم ال تعتبر العين مملوكة لمدينهم الحكم يكون حجة علي دائني هذا الشخص

ن تالية لرفع دعوي االستحقاق أو سابقة عليها أن تكون حقوق الدائني
 (1579 )

. كذلك إذا صدر الحكم في دعوي االستحقاق لصالح  

.وإذا كان المدين يمثل دائنه في األحكام التي تصدر عليه  ، فإن هذا الحكم يكون حجة للدائنين المدين وقضي برفض دعوي المستحق

المدين، فإن الدائن علي العكس من ذلك ال يمثل  أو له
 (1572 )

، مستعمال حق  ويترتب علي ذلك أنه إذا رفع الدائن دعوي باسم مدينه 

، فإن الحكم الذي يصدر في هذه الدعوي ال يكون حجة علي المدين ما لم يكن قد أدخل في  من التقنين المدني 199المدين وفقا للمادة 

، ولكن يجب إدخاله   يشترط إعذار المدين الستعمال حقهسالفة الذكر إذ نصت علي أنه " ال 199، وبذلك قضت المادة  الدعوي

. وال يكون الحكم كذلك حجة علي الدائنين اآلخرين إال إذا أدخلهم المدعي عليه في الدعوي  خصما في الدعوي "
 (1571 )

 . 

ل ثالثة يكون الدائن . فهناك أحوا ، ال يستقيم في جميع األحوال ، في األحكام التي تصدر عليه علي أن تمثيل المدين لدائنه

 ، وال يسري هذا الحكم في حقه : فيها من الغير بالنسبة إلي الحكم الذي يصدر ضد المدين

، أو تعمد خسارة الدعوي إضراراً  ) الحالة األولي ( إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوي التي صدر فيها الحكم ضده

، فال يسري الحكم في  . ففي هذه الحالة يحق للدائن أن يطلب اعتباره من الغير ، أو أهمل إهماال جسيما في الدفاع عن حقه بدائنه

. وهو إذا كان يلجأ  . وهذا ما يفعله الدائن أيضا في الدعوي البولصية عندما يطعن في التصرف الصادر من مدينة إضراراً بحقه حقه

أ في اعتبار الحكم غير سار في حقه إلي اعتراض الخارج ، فإنه يلج في اعتبار التصرف غير سار في حقه إلي الدعوي البولصية

من تقنين المرافعات علي أنه " يجوز لمن يعتبر  599( وتنص الفقرة األولي من المادة  tierce - oppositionعن الخصومة ) 

إثبات غش من كان يمثله ، أن يعترض علي هذا الحكم بشرط  ، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها الحكم الصادر في الدعوي حجة عليه

                                                                                                                                                                    

ضت أيضاً بأن الشريك وق . (  199 ص 959رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  21وحبس العين ) نقض مدنى 

فى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة ال يعتبر ممثالً للمشترى منه متى سجل هذا األخير 

وإذن فمتى كان أحد الشركاء فى ملك  . عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة 

وأثناء سير الدعوى اشترى المطعون عليهما األوالن الحصة  ، تجنيب نصيبه فى هذا الملكشائع رفع دعوى بفرز و

 ، وأرادا التدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض أحد الشركاء ، الشائعة ألحد الشركاء

قسمة المشار إليها بتخصيص كل من فال يكون الحكم الصادر فى دعوى ال ، وسارت إجراءات القسمة فى غير مواجهتهما

 . (  919 ص 5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  11طالبى القسمة بنصيب مفرز حجة عليها ) نقض مدنى 

 2525ديسمبر سنة  99 - 51رقم  22المجموعة الرسمية  2529مارس سنة  21أنظر أيضاً : محكمة االستئناف األهلية 

 - 225 ص 11 م 2529يناير سنة  21 - 15 ص 29 م 2599ديسمبر سنة  9تلط استئناف مخ - 292 ص 1الشرائع 

رقم  29المجموعة الرسمية  2521أبريل سنة  29وقارن : استئناف أهلى  - 257 ص 17 م 2521فبراير سنة  29

229  . 

زل إلى المدين الحقاً لصحيفة والحكم الصادر بانقضاء الدين يكون حجة على المتنازل له عن هذا الدين إذا كان إعالن هذا التنا

 . (  597 ص 115فقرة  21الدعوى بانقضاء الدين ) أوبرى ورو 

.  111 ص - 151 ص 1وانظر فى هذا الموضوع األستاذ عبد السالم ذهنى فى األدلة جزء 
 

 (1515 )
 2529مايو سنة  29استئناف أهلى  - 199 ص 51رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  21نقض مدنى  

استئناف  - 91 ص 1/  21رقم  29المحاماة  2595يناير سنة  19مصر األهلية  - 299رقم  22المجموعة الرسمية 

.  15 ص 22 م 2757ديسمبر سنة  15مختلط 
 

صادراً من محكمة  ، وقت قيام المحاكم المختلطة ، ) ولو كان الحكم 19ص  5م  2752نوفمبر سنة  11( استئناف مختلط  1579) 

  . بين وطنيين وكان الدائن أجنبيا (  وطنية

 11( علي أن الدائن يمثل الدائنين اآلخرين عند مباشرته إلجراءات نزع الملكية في كل ما يفيد هؤالء ) استئناف مختلط  1572) 

  . (  925ص  51م  2599مايو سنة 

. م قبولها لعدم إدخال المدين خصما فيها وهذا ما لم تدفع الدعوي بعد - 1ص  59م  2599يونية سنة  9( استئناف مختلط  1571) 
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أو تواطئه أو إهمال الجسيم " 
 (1579 )

، كالدائن المتضامين والمدين  . وسنري فيما يلي أن الغير الذي ال يسري الحكم في حقه 

، يستطيع أيضاً أن يلجأ إلي اعتراض الخارج عن الخصومة  المتضامين
 (1575 )

.  . ولكن هناك فرقا جوهريا بين الدائن والغير 

، وهو  ، إلي أن يتمكن هذا من إلغائه عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة لصادر ضد المدين يسري في حق الدائنفالحكم ا

يستطيع أن يتجاهل هذا الحكم دون أن يلجأ  -والحكم ال يسري في حقه  -الطريق الوحيد المفتوح أمامه لتحقيق هذا الغرض أما الغير 

تطيع أن يرفع دعوي مبتدأة دون أن يحتج عليه بالحكم فهو غير سار في حقه كما قدمنا ، ويس إلي اعتراض الخارج عن الخصومة
 (

1579 )
 . 

، إنما يستعمل حقا خاصا به  ، عندما يطعن في الحكم الصادر ضد المدين باعتراض الخارج عن الخصومة ويالحظ أن الدائن

، ال حقا مستمداً من المدين  جعله القانون لحمايته
 (1571 )

، فهو يستعمل حقا خاصا  هو أيضا ما يفعل في الدعوي البولصية. وهذا  

 . ، عندما يطعن في التصرف الصادر من هذا المدين ، ال حقا مستمداً من المدين به

.  امتياز أو حق أولوية من أي نوع كان $ 175$ ) الحالة الثانية ( إذ صدر حكم فيما بين المدين وأحد دائنيه بأن للدائن حق 

، وال يمثلهم فيه  . ذلك أن التفاصيل ما بين الدائنين أمر يخص هؤالء الدائنين وحدهم الحكم ال يكون حجة علي بقية الدائنين فإن هذا

. فالدائن الذي ال يدخل خصما في الدعوي ال يكون الحكم بتأخره عن دائن آخر حجة عليه  المدين
 (1571 )

. بل إن الحكم بصحة الدين  

ين ال يمنع دائنا آخر لنفس المدين من أن يطغي في هذا الدين بالصورية الصادر في مواجهة المد
 (1577 )

، وهو يتمسك  . والدائن 

، الحقا مستمداً من المدين  ، إنما يستعمل هنا أيضا حقا خاصا به بصحة الدين أو بحق األولوية
 (1575 )

 . 

، إذا كان حق الرهن قد أصبح نافذا في حق  عين المرهونة، بالنسبة إلي ال ) الحالة الثالثة ( الدائن المرتهن ال يمثله المدين

، فإن الحكم الصادر  ، وكسب المدعي دعواه ، فإذا رفعت علي المدين دعوي باستحقاق العين المرهونة الغير قبل رفع الدعوي

ي الدائن المرتهن الذي قيد ، فإن الحكم الصادر باستحقاق العين ال يكون حجة عل ، وكسب المدعي دعواه باستحقاق العين المرهونة

. ونري من ذلك أن الدائن  ، ما لم يكن هذا الدائن قد أدخل خصما في هذه الدعوي رهنه قبل تسجيل صحيفة دعوي االستحقاق

، معاملة الخلف الخاص  ، بالنسبة إلي العين المرهونة المرتهن يعامل
 (1559 )

 . 

                                                 

يبقي الخارج عن الخصومة الحق في االعتراض علي الحكم ما لم " من تقنين المرافعات علي أنه  599( وتنص المادة  1579) 

يترتب علي االعتراض علي الحكم إعادة طرح الخصومة علي " علي أنه  599وتنص المادة  . " يسقط حقه بمضي المدة 

   . " ما لم ينص القانون علي خالف ذلك  ، وال يستفيد من الحكم الصادر فيه غير رفعه ، المحكمة من جديد

  . ( وال يشترط إثبات التواطؤ أو الغش أو اإلهمال الجسيم كما سنري  1575) 

لفرنسي مونييلييه سنة ( في رسالته عن الغير في القانون المدني ا Aussel( انظر في هذه المسألة جان ماري أوسل )  1579) 

 - 529ص  1األستاذ عبد السالم ذهني في األدلة  - 2925ص  2921ص  9دي باج جزء  - 152ص  - 195ص  2591

.  192األستاذ أحمد أبو الوفا في المرافعات ص  - 955ص  591األستاذ عبد المنعم الشرقاوي في الرافعات فقرة  - 515

  

  .  29ص  21م  2595نوفمبر سنة  19 - 951ص  25نم  2591 يونيه سنة 21( استئناف مختلط  1571) 

  .  921ص  21م  2595يونية سنة  7( استئناف مختلط  1571) 

م  2591يناير سنة  25 - 511ص  59 م 2517يونية سنة  11 - 59ص  99م  2521نوفمبر سنة  19( استئناف مختلط  1577) 

  .  521ص  252رقم  9وعة عمر مجم 2551فبراير سنة  9وقارب : نقض مدني  .  12ص  55

  .  91وهامش رقم  595ص  115فقرة  21( أوبري ورو  1575) 

 115فقرة  21أوبري ورو  - 21فقرة  2992ماركاديه م  - 991فقرة  29( وهذا ما يذهب إليه الفقه الفرنسي ) ديرانتون  1559) 

أما  . (  221فقرة  2992م  9عكيس ذلك : الرومبيير  - 2915ص  2991فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 522ص 

ادي من حيث سريان الحكم الصادر ضد المدين في حقه ) نقض فرنسي القضاء الفرنسي فيعتبر الدائن المرتهن كالدائن الع

 295 - 1 - 2515داللوز  2519نوفمبر سنة  25محكمة باريس االستئنافية  - 95 - 2 - 55داللوز  2759أكتوبر سنة  19

 ) . 

 ، بالنسبة إلي العين المرهونة ، إلي ان الدائن المرتهن ال يسري في حقه ، في أكثر أحكامه ، وكان القضاء المختلط في مصر يذهب

 9 - 199ص  9م  2759أبريل سنة  11شأنه في ذلك شأن الخلف الخاص : استئناف مختلط  ، الحكم الصادر ضد المدين

يناير  5 - 171ص  91م  2519أبريل سنة  19 - 259ص  29م  252يناير سنة  99 - 79ص  15م  2521نوفمبر سنة 

م  2592نوفمبر سنة  1انظر عكس ذلك : استئناف مختلط  59ص  95م  2551ايل سنة فبر 5 - 99ص  91م  2559سنة 

وعلي كل حال يجوز للدائن  - 951ص  11م  2529يونية سنة  5 - 215ص  19م  2529يناير سنة  5 - 9ص  25

غش أو اإلهمال عن طريق التواطؤ أو ال ، المرتهن أن يطعن باعتراض الخارج عن الخصومة في الحكم الصادر ضد المدين

فأولي أن يملكه الدائن المرتهن )  ، وهذا ما يملكه حتي الدائن العادي . حتي يجعل هذا الحكم ال يسري في حقه  ، الجسيم

 . (  517ص  52م  2515يونية سنة  5 - 15ص  52م  2517ديسمبر سنة  1استئناف مختلط 
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 الفهرس العام

 ولكنه ليس حجة علي الغير  - 368

(  Res inter alios، فال يكون الحكم حجة عليه )  لعام والخلف الخاص والدائن العادي: أما غير الخلف ا
 (1552 )

.فالغيرية  

في الحكم ال تختلف في جوهرها عن الغيرية في العقد 
 (1551 )

 . 

،  ، والمدين المتضامن ، المالك في الشيوع ، الذي ال يسري في حقه الحكم الصادر ضد المدين ومن األمثلة علي الغير

 . ، والوارث بالنسبة إلي سائر الورثة ، والكفيل والدائن المتضامن

، فإن ال يكون حجة علي بقية المالك في الشيوع اآلخرين ما داموا لم يختصموا  فلو صدر حكم ضد أحد المالك في الشيوع

في الدعوي 
 (1559 )

 . 

وا متضامنين ، والكفالء ولو كان أما المدينون المتضامنون أو الدائنون المتضامنون
 (5 )

، فإن الحكم الصادر لمصلحة أحد  

من التقنين المدني هذا المبدأ علي  151. وقد طبقت المادة  ، ولكن الحكم الصادر ضد أحد ال يكون حجة علي الباقين منهم يفيد الباقي

.  الحكم علي الباقين ، فال يحتج بهذا إذا صدر حكم علي أحد المدينين المتضامنين - 2، فنصت علي ما يأتي : "  المدينين المتضامنين

، إال إذا كان الحكم مبنيا علي سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم  ، فيستفيد منه الباقون أما إذا صدر الحكم الصالح أحدهم - 1

. واألصل في ذلك أن التضامن فيه معني النيابة فيما ينفع ال فيما يضر  لصالحه "
 (1555 )

 . ئة.وكالتضامن عدم قابلية االلتزام للتجز 

، إال إذا ثبت أن الوارث قد  ، وال يسري الحكم الصادر في مواجهة أحدهم في حق الباقي أما الورثة فال يمثل بعضهم بعضا

. وقد قضت محكمة النقض بأن القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث ينتصب  كان خصما في الدعوي باعتباره ممثال للتركة

التي ترفع من التركة أو عليها قد تكون صحيحة ممكنا األخ بها لو أن الوارث الواحد كان قد  خصما عن باقي الورثة في الدعاوي

، أما  خاصم أو خوصم في الدعوي طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا في مواجهته الحكم علي التركة نفسها بكل ما عليها

، ذلك النصيب المحدد المطلوب منه في  تبرئة ذمته من نصيبه في الدين إذا كانت دعوي الوارث لم يكن مقصوده األول منها سوي

، ال لمصلحة  ، فإن الواحد أنه يعمل لنفسه فقط في حدود هذا النصيب المطلوب منه ولمصلحته الشخصية فقط في تلك الحدود الدعوي

عموم التركة كنائب شرعي عنها وقائم في الخصومة مقامها ومقام باقي الورثة 
 (1559 )

وقد قدمنا أن الغير ال يجبر علي الطعن في  . 

، فهو في غير حاجة  ، ألن ها الحكم ليس حجة عليه وال يسري في حقه الحكم الصادر ضد المدين باعتراض الخارج عن الخصومة

، ويؤكد  لخصومة، فيطعن فيه باعتراض الخارج عن ا . ولكنه مع ذلك يستطيع أن يستبق الحوادث وأن يهاجم هذا لحكم إلي مهاجمته

. وال يشترط لنجاح هذا الطعن إثبات التواطؤ أو الغش أو  عن طريق القضاء أنه من الغير بالنسبة إليه فال يجوز أن يسري في حقه

من تقنين المرافعات بذلك إذ نصت  599. وقد قضت الفقرة الثانية من المادة  اإلهمال الجسيم كما يشترط لك في نجاح طعن الدائن

يأتي : " وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة االعتراض علي الحكم  علي ما

                                                 

وللغير أن ينقصه بدليل عكسي ) أوبري  ، أدلة اإلثبات يقدره القاضيوذلك ال يمنع من أن يواجه الغير بالحكم كدليل من  ( 1552) 

 .  ( 599ص  115فقرة  21ورو 

.  197ص  - 191ص  111( في رسالته عن الغير في القانون المدني الفرنسي فقرة  Ausselقارن جان ماري أوسل ) ( 1551) 

  

 2757ديسمبر سنة  15قارن استئناف مختلط  - 2/  291رقم  1المجموعة الرسمية  2599أبريل سنة  27استئناف أهلي ( 1559) 

 .   19ص  22م 

 ، ولكن إذا كان كل المدينين المتضامنين قد دخلوا في الدعوي 777ص  12م  2555استئناف مختلط أول مارس سنة  ( 1555) 

  . (  299ص  5المحاماة  2515مايو سنة  15فال يفيد هذا الحكم من لم يحكم له منهم ) بني سويف  ، فحكم لبعضهم

أو  ، وقضت محكمة النقض بأن الوارث اآلخر - 115ص  151رقم  2مجموعة عمر  2599ابريل سنة  22نقض مدني ( 1559) 

يعتبر محكوما عليه مباشرة بل يكون من الغير الذي إال أنه مع ذلك ال  ، بعبارة أدق عن طريق المورث الذي يتلقي الحق عنه

وأنه يجوز  ، فالحكم الذي يعتبر حكما شرعيا متعديا إلي أحد الورثة . له حق الطعن بالتعدي فال يجوز الحكم قبله حجية ما 

 2555سنة مايو  25يكون مخطئا ) نقض مدني  ، قبله حجية األمر المقضي أسوة بأخويه المحكوم عليهما في نفس الحكم

(ن وقضت محكمة النقض أيضا بأنه إذا رفع أحد الدائنين دعواه علي مدينه وعلي من  119ص  512رقم  9مجموعة عمر 

فإن الخصوم في هذه الدعوي يعتبرون مختلفين عن الخصوم في  ، تصرف له المدين من أوالده بطلب إبطال هذا التصرف

فإذا كان قد  . بعد بين بعض ورثة المدين وبين من صدر إليهم التصرف  دعوي المنازعة في صحة التصرف التي تقوم فيما

فال يعد الحكم الثاني مخال بحجية  ، ثم حكم في الدعوي الثانية بصحته ونفاذه ، حكم في الدعوي األولي ببطالن التصرف

قضي مخطئا في تطبيق القانون ) ولذلك يكون القضاء بإهدار الحكم الثاني بمقوله مخالفته لحجية األمر الم ، الحكم األول

أما المالك تحت شرط فاسخ فيمثل من يكون مالكا إذا  . (  297ص  12رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  5نقض مدني 

هامش  115فقرة  21وذلك في األحكام التي تصدر لصالحه ال في األحكام التي تصدر ضده ) أوبري ورو  ، تحقق الشرط

  . (  511و ص  99رقم 
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الصادر علي دائن أو مدين آخر منهم " 
 (1551 )

. مثل الحالة األولي أن يكون الشخص الذي دخل في  بالنسبة إلي أشخاص لم يدخلوا . 

يهاالدعوي ليس خصما حقيقيا ف
 (1551 )

، كالحكم الصادر بتوقيع  ( etate civilشيئا لحالة مدنية ) . مثل الحالة الثانية أن يكون الحكم  

 . ، وسيأتي تفصيل ذلك ، من دخل الدعوي ومن لم يدخل الحجر فأنه يكون حجية علي الناس كافة

 اتحاد المحل - المطلب الثاني

 أو بما احتفظ به  العبرة بما طلبه الخصم ال بما لم يطلبه - 369

. فإذا  : وال يكون للحكم حجية األمر المقضي إال بالنسبة إلي المحل ذاته الذي سبق طلبه في الدعوي التي صدر فيها الحكم

. ويترتب علي ذلك أن الحكم بتعويض عن ضرر يمنع من  ، أمكن دفعها بحجية األمر المقضي رفعت دعوي جديدة بهذا المحل ذاته

، ولكنه ال يمنع من الحكم بتعويض آخر عن ضرر استجد من نفس العمل الضار المطالبة بالتعويض عن نفس الضررتجديد 
 (1557 )

  .

، فال يجوز بعد ذلك للمؤجر أو للمستأجر أن يرفع الدعوي من جديد يناقش في حجة هذا  وإذا صدر حكم يقضي بصحة عقد إيجار

، فإن هذا الحكم ال يجوز حجية األمر المقضي بالنسبة إلي استحقاق  جرة عن مدة معينة. أما إذا صدر للمؤجر باستحقاق األ العقد

، إذ محل الدعوي هنا يختلف عن المحل في الدعوي األولي  األجرة عن مدة أخري
 (1555 )

. وإذا قضي في حساب الدين عن مدة  

                                                 

ويبدو أن قصر االعتراض علي حالتي التضامن وعدم القابلية للتجزئة إما أن يكون راجعا الي أن نصوص تقنين  ( 1551) 

وهذه تقضي بأن المدين المتضامن ال يسري  ، المرافعات الجديد في هذا الموضوع لم تنسق مع نصوص التقنين المدني الجديد

كالدائن إلي حق  ، فلم يكن المدين المتضامن ومن ألحق به في حاجة ، في حقه الحكم الصادر علي مدين متضامن معه

وإما أن يكون راجعا إلي ان الغير في هاتين الحالتين أقرب إلي الشبهة في أن يسري الحكم فيه  ، االعتراض ليعتبر من الغير

سه من آثار حكم ال يسري في ففتح له باب االعتراض حتي يدراً عن نسه بطريق جديد نظمه القانون ما عسي أن يم ، حقه

وغني عن البيان أن باب اعتراض الخارج عن الخصومة ال يقفل أمام الغير األبواب األخري التي يفتحها له القانون  . حقه 

لم " وقد صرحت بذلك المذكرة اإليضاحية لمشروع تقنين المرافعات إذ تقول :  . لدفع االحتجاج عليه بحكم ال يسري في حقه 

المشروع حاجة إلي النص علي أن من يكون له طريق االعتراض وال يسلكه ال يحرم بذلك من حقه في االلتجاء إلي ير 

لم يرد المشروع حاجة إلي هذا النص ألنه ال يعدو أن  ، الوسائل األخري التي يسمح له القانون بها لدفع االحتجاج عليه بالحكم

ًُ لقاعدة مقررة يكاد ينعقد إل  192ص  599) قارن األستاذ عبد الشرقاوي في المرافعات فقرة  . " جماع عليها يكون تقريراً

كما كان في  ، هذا واعتراض الخارج عن الخصومة . (  199ص  995وانظر األستاذ أحمد أبو الوفا في المرافعات فقرة  -

أوسع نطاقا من اعتراض  ، الفرنسي تقنين المرافعات المختلط وكما هو في الئحة المحاكم الشرعية وفي تقنين المرافعات

  . إذ هو ال يقتصر علي طائفة محدودة من الغير  ، الخارج عن الخصومة في تقنين المرافعات الجديد

ورفيع  ، وقد قضت محكمة مصر األهلية بأنه إذا حصل نزاع بين بع المالك في الشيوع بالنسبة إلي ملكية بعض الحصيص( 1551) 

وأعلن بدعواه مين ينازعيه مين ملكيية حصيته ومين إال ينازعيه مين الميالك عليي  ، نزاع إلي القضاءأحد المتنازعين أمر هذا ال

بحيث إذا نشأن نزاع جديد عن ملكية تليك الحصية بيين  ، كان ذلك الحكم حجة بينه وبين من ينازعه فقط دون الباقين ، الشيوع

فلييس لهيؤالء أن يحتجيوا علييه بيالحكم  ، ه لحقه في تلك القضيةرافع القضية األولي وبين الشائعين الذين كانوا سلموا له بملكيت

وقضييت محكميية اليينقض بأنييه ال يجييوز احكييم حجييية المقضييي إال  -(  991ص  1المحاميياة  2511ديسييمبر سيينة  25السييابق) 

ومن ثم ال يصح  . بالنسبة الي الخصوم الحقيقيين في الدعوي الذين كان النزاع قائما بينهم وفصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم 

وال يقيال إنيه كيان فيي  . اعتبار الحكم حائزا لحجية األمر المقضي بالنسبة إلي خصم أدخل في الدعوي ولم توجيه إلييه طلبيات 

فيإن كيل شيخص حير فيي  ، هيذا القيول ال وزن ليه قانونيا -فإن كان قد أهمل فهيو المليوم  ، إمكانه أن يبدي في الدعوي ما يشاء

وليس ألحد أن يجبره عيي أن يفعيل ذليك مين وقيت أو ظيرف معيين أو أن  ، اختيار الوقت والظروف التي يقاضي فيها خصمة

 . (  959ص  111رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  11يسائله علي أساس أنه لم يفعل ) نقض مدني 

من الحكم الصادر للطاعن في دعوي صحة التعاقد أنه أقام تلك الدعوي علي وقضت محكمة النقض من جهة أخري بأنه إذا كان يبين 

واستند في دعواه إلي عقد البيع الصادر  ، البائع له وباقي إخوته من الورثة الذين كانت األطيان المبيعة له مكلفة باسم مورثهم

فلم ينازعه سوي واحد من هؤالء  ، خوتهله وإلي أن البائع له اختص باألطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين إ

فإحجامهم عن منازعته ال ينفي أنهم كانوا خصوما  ، ولم يكن ثمة ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كان له وجه ، اإلخوة

  . (  555 ص 15رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  9حقيقيين ) نقض مدني 

  .  19ص  99م  2591 ديسمبر سنة 19( استئناف مختلط  1557) 

ولكن ال يجوز أن يدفع استحقاق األجرة عن المدة األخري  - 51ص  1المحاماة  2511يونية سنة  29( محكمة اللبان  1555) 

وقد  ، كأن يدفع مثال في الدعويين بعدم صحة عقد اإليجار ، بنفس الدفع الذي رفض في استحقاق األجرة عن المدة األولي
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المرهونة والموازنة بين هذا الريع والفائدة عن  ، فال يجوز الرجوع إلي حساب الدين مرة أخري وإعادة تقدير ريع األرض مضت

المدة التي قضي في حسابها 
 (9999 )

 . 

، أيا كانت التغيرات التي تصيب هذا المحل بعد ذلك من نقص أو زيادة أو تعديل  ووحدة المحل تبقي قائمة
 (9992 )

 . 

والقاعدة في معرفة ما إذا كان محل الدعويين متحداً أن يتحقق القاضي من أن قضاءه في الدعوي الجديدة ال يعدو أن يكون مجرد 

، أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أنكره أو بإنكار حق أقره فيكون  تكرار للحكم السابق فال تكون هناك فائدة منه

 هناك حكمان متناقضان
 (9991 )

 . 

، فإن الحكم  . فإذا لم يطلب الخصم الحكم علي المدين وكفيله المتضامن بالتضامن والعبرة بطلبات الخصوم التي فصل فيها الحكم

، فإن هذا طلب جديد لم يكن موضوعا للخصومة  الصادر باعتبار الكفيل غير متضامن ال يمنع من العودة إلي المطالبة بالتضامن

األولي 
 (9999 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ال يمنع من وحدة الموضوع في الدعويين الصادر فيهما الحكمان اللذان جاء علي خالف اختالف  قضت محكمة النقض بأنه

وال يمنع من  ، ما دام الموضوع في الدعويين هو مقابل االنتفاع ويد المنتفعين مستمرة علي األرض ، المدة المطالب بريعها

 2559يناير سنة  19ي الدعوي األولي ) نقض مدني وحدة الخصوم إدخال ضمان في الدعوي الثانية لم يكونوا خصوما ف

  . (  999ص  2555رقم  5مجموعة عمر 

  .  151ص  9المحاماة  2519مايو سنة  5( استئناف مصر  9999) 

ه ال يلزم بأن يحتفظ الشيء بذاتيته علي ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة با 591ص  115فقرة  21( أوبري ورو  9992) 

( وال تعتبر العين الموقوفة قد تغيرت بإجراء االستبدال فيها ) استئناف  259ص  99م  2559مايو سنة  19وجه مطلق ) 

   . (  271ص  21م  2599مارس سنة  15مختلط 

نوفمبر  7سمالوط  - 159ص  99م  2597أبريل سنة  25 - 175ص  99م  2527مارس سنة  25( استئناف مختلط  9991) 

وتطبيقا لهذا المبدأ قضت محكمة استئناف مصر بأنه ال يكون للحكم الصادر بعدم قبول  - 115ص  1المحاماة  2519سنة 

سواء أكانت هذه  ، دعوي تثبيت الملكية المبنية علي عقد غير مسجل لرفعها قبل األوان تأثير في دعوي المطالبة بالريع

الحكم للمشتري بالريع متي كان البائع غير منازع في  ويتعين . الدعوي األخيرة مرفوعة تبعا لدعوي الملكية أم مستقلة عنها 

وقضت أيضا بأنه إذا كان  -(  259ص  1رقم  95المجموعة الرسمية  2599فبراير سنة  5صحة عقد البيع نزاعا جديا ) 

لصادر بالدين فالحكم ا ، ولم يعترض للبحث في سداده أو عدم سداده ، حكم القاضي بالدين لم يتناول إال البحث في وجود الدين

المجموعة الرسمية  2599أبريل سنة  99ال يمكن أن يكسب حجة األمر المقضي بالنسبة إلي سداد الدين ألنه لم يفصل فيه ) 

 17وقضت محكمة أسيوط الكلية بأن الحكم الصادر في دعوي الريع ليس حجة في الملكية )  -(  257ص  2رقم  99

وقضت محكمة سوهاج الكلية بأنه إذا كان الموضوع في الدعوي  -(  957ص  919رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة 

 2559مارس سنة  92فال يمكن القول بوحدة الموضوع )  ، وكان في الثانية نصيبا شائعا فيه ، األولي جزءاً مفززاً في عقار

ع ال يمنع من المطالبة بعد ذلك والحكم برفض تثبيت الملكية شائعة لعدم قيام الشيو . (  2251ص  995رقم  19المحاماة 

وقضت محكمة النقض  . (  59 ص 27رقم  1مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  29بتثبيت الملكية مفرزة ) نقض مدني 

بأنه إذا قام النزاع علي كون قطعة أرض داخلة ماديا وواقعيا ضمن حدود أرض كان متنازعا عليها ومقضيا فيها بين 

 ، فقضت محكمة االستئناف بعدم دخولها محصلة فهمها من عناصر الواقع ، غير داخله ضمنها الطرفين في دعوي سابقة أو

 2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  22فإن حكمها هذا ال مساس فيه بحجية الحكم الصادر في الدعوي السابقة ) نقض مدني 

  .  ( 95 ص 29رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة  29 - 119ص  159رقم 

والحكم بإلزام الكفيل بهذه الصفة أن  - 97ص  21المجموعة الرسمية  2529نوفمبر سنة  22( محكمة االستئناف األهلية  9999) 

والحكم  -(  599ص  115فقرة  21يدفع الدين ال يمنعه من التمسك وقت التنفيذ بحق التجريد وبحق التقسيم ) أوبري ورو 

ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  11بصورية العقد ) نقض مدني  بصحة التوقيع ال يمنع من رفع دعوي

ص  19م  2529مايو سنة  1والحكم برفض تدخل الدائن ال يمنعه من رفع الدعوي بصحه دينه ) استئناف مختلط  -(  129

ص  11م  2525ة يونيه سن 22والحكم برفض دعوي اإلبطال ال يمنع من رفع دعوي الفسخ ) استئناف مختلط  -(  915

 19والحكم برفض إلغاء قرار إداري ال يمنع من المطالبة بالتعويض أو تسوية الحالة ) محكمة القضاء اإلداري  . (  519

 . (  15ص  55رقم  99المحاماة  2555يونيه سنة 

لكن بما فصلت فيه و ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن العبرة في حجية األمر المقضي ليست بطلبات الخصوم في ذاتها

إيجارات األراضي الزراعية والذي  ، فإذا كانت المحكمة فصلت فقط في طلب تأجيل دفع اإليجار . المحكمة من هذه الطلبات 

فإن  ، نص صريحا أنه في حالة التنفيذ بحكم أو سند أو عقد رسمي ال يجوز التنفيذ بأكثر من المبلغ المصرح به في القانون

  . (  157ص  929رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  21ية األمر المقضي ) الحكم ال يجوز حج



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فالحكم فيما قدمه من الطلبات ال يمنعه من رفع دعوي جديدة للمطالبة  ذلك إذا حفظ المدعي لنفسه الحق في بعض الطلباتك

، وحفظ لنفسه الحق في  . وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأنه إذا طلب المدعي الحكم برد العين المغصوبة بما احتفظ به من قبل

، وختمت الحكم بقولها " ورفضت باقي الطلبات  ، وحكم المحكمة له بالعين ولم تذكر شيئا من الريع طلب الريع بدعوي علي حدتها

، ألن هذا الحق محفوظ للمدعي دون  ، فال يعتبر هذا الرفض ساريا علي طلب " حفظ الحق " وما منا من طلب الريع في المستقبل "

ي الطلبات " عبارة زائدة مكتوبة حسب العادة الجارية وال تأثيرها، وتكون عبارة " رفضت باق أن تحكم له المحكمة بحفظه
 (9995 )

  .

، فذلك ال يعتبر فصال في المسئولية عن  وإذا حفظ الحكم الصادر في دعوي التملك ألحد الخصوم الحق في رفع الريع أو بالتعويض

الريع أو التعويض 
 (9999 )

 . 

 الحكم في شيء حكم فيما يتفرع عنه - 371

 . . فال يجوز رفع الدعوي من جديد للمطالبة بما يتفرع عن شيء حكم برفضه م في شيء يعتبر حكما فيه وفيما يتفرغ عنه: والحك 

، فال يجوز بعد ذلك رفع الدعوي  ويترتب علي ذلك أنه إذا صدر حكم برفض اإلدعاء بملكيه عين أو برفض اإلدعاء بالدين

، فال تجوز المطالبة بعد ذلك بقسط جديد غير القسط  . وإذا صدر حكم ببطالن سند الدين دينمن جديد للمطالبة بريع العين أو بفوائد ال

، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها  . وقد قضت محكمة النقض بأن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة الذي صدر فيه الحكم السابق

، فإن هذا القضاء يجوز حجية األمر المقضي في  ب في الدعوي أو بانتقائههو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلو

، ويمنع الخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوي أو بطريق الدفع في شأن حق  تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم

فيها بين الخصوم أنفسهم أو علي انتفائها جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه علي ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل 
 (9991 )

 . 

 الحكم في الكل والحكم في الجزء  - 371

، والحكم  ، فالحكم في الكل حكم في الجزء ، غير متجزئة ، بطبيعتها أو بطريق العادة : كذلك إذا كان الكل متكونا من أجزاء تعتبر

 . في الجزء حكم في الكل

، فال تجوز المطالبة بعد ذلك  أرض زراعية بما يتبعها من أبنية وآالت ومواسير ونحو ذلكفإذا حكم برفض دعوي الملك في 

. والحكم بالدين حكم بكل قسط من أقساطه  بملكية شيء من هذه األشياء التابعة
 (9991 )

حجة في بيع كل عنصر . والحكم بصحة بيع  

من عناصره 
 (9997 )

 . 

ها والحكم في جزء من التركة حجة في جميع أجزائ
 (9995 )

. وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان المحكوم به جزءاً  

، وكان  ، وكان النزاع في ملك هذا الجزء مبنيا علي اعتبار أنه بعض من هذا الكل وعلي اعتبار أن هذا الكل مملوك للمدعي من كل

وق حكمها في هذا الجزء فقط باعتبار أنه جزء ، وفصلت المحكمة في منط الفصل في ملكية هذا الجزء يقتضي البحث في هذا الكل

، بشرط أن يكون  من كل متنازع عليه بحثت فيه في أسباب حكمها فأن الحكم يتصل بالكل ويكسب بالنسبة إليه حجية األمر المقضي

ن الحكم الصادر حجة الخصوم قد تنازعوا في ذلك تنازعا جديا وتبادلوا بحثه بحثا دقيقا حقيقيا مقصوداً من جميع نواحيه حتي يكو

، إذ تناول بحث النزاع الخاص بملكية  . فالحكم الصادر في النزاع في ملكية جزء من منزل عليهم فيما جعلوا تبادل بحثهم دائراً عليه

، يجوز حجية األمر المضي بالنسبة إلي ملكية المنزل جميعه  المنزل جميعه بالشرط المتقدم
 (9929 )

 . 

                                                 

  .  119 ص 21الحقوق  2759يونية سنة  9( محكمة االستئناف األهلية  9995) 

  .  295ص  15رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  29( نقض مدني  9999) 

 2592مايو سنة  1محكمة االستئناف األهلية  - 115ص  151رقم  2 مجموعة عمر 2599أبريل سنة  22( نقض مدني  9991) 

أوبري  - 119ص  191رقم  9المحاماة  2519فبراير سنة  29محكمة استئناف مصر  - 159ص  1المجموعة الرسمية 

 .  591ص  - 599ص  115فقرة  21ورو 

مختلطة بأن الحكم بصحة الدين في وقد قضت محكمة االستئناف ال - 597 - 591ص  115فقرة  21( أوبري ورو  9991) 

  . (  297ص  1م  2572فبراير سنة  29قسطين منه حجة بصحته في القسط الثالث ) استئناف مختلط 

ص  59رقم  21المحاماة  2591أبريل سنة  11استئناف مصر  - 291ص  59م  2599فبراير سنة  1( استئناف مختلط  9997) 

129  .  

  .  11ص  95م  2551سنة  يناير 25( استئناف مختلط  9995) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان  - 129ص  1/  919رقم  25المحاماة  2599ديسمبر سنة  99( استئناف مصر  9929) 

الحكم قد صدر بتأجيل الفصل في التعويض الذي يطلبه البائع من المشتري وبأحقية المشتري في استالم القمح المودع 

وأن المشتري عرض الثمن علي البنك  ، علي أساس أن عقد البيع قائم ونافذ بين الطرفين ، البائعبمخازن البنك علي ذمته من 

وهي  ، ثم صار هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه فإنه يجب علي المحكمة ، مقابل تسليمه القمح فرفض بناء علي تعليمات البائع



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، لم يمنع ذلك من  . فإذا صدر حكم برفض إدعاء الملكية في أرض كل ال يتضمن حتما الحكم في الجزءومع ذلك فإن الحكم في ال

إدعاء الملكية في جزء شائع في األرض 
 (9922 )

، ما لم يكن الحكم السابق قد بت في أن المدعي ال يملك األرض وال أي جزء منها  
 (

9921 )
. والحكم برفض إدعاء الملكية ال يمنع من إدعاء حق ارتفاق أو حق انتفاع  

 (9929 )
 . 

. فالحكم برفض إدعاء حق ارتفاق أو حق انتفاع ال يمنع من ادعاء  كذلك الحكم في الجزء ال يتضمن حتما الحكم في الكل

. والحكم برفض الفوائد ال يمنع من المطالبة برأس المال  الملكية كاملة
 (9925 )

 . 

 الحكم في صفة عارضة  - 372

(  qualite simplement accidentelle، وكان قضاؤه هذا يستلزم الفصل في صفة عارضة )  : وإذا قضي الحكم في طلب

. مثل ذك أن تقضي المحكمة التجارية باختصاصها  ، فال يكون الحكم حجة في دعوي أخري تثار فيها هذه الصفة من جديد للخصم

وهي صفة  –. فصفة التاجر التي خلعها الحكم علي المدعي عليه  ، علي أساس أن المدعي عليه تاجر ين شخصينبنظر نزاع ب

. وللمحكمة في  ال تحوز حجية األمر المقضي في دعوي أخري يطلب فيها نفس المدعي شهر إفالس نفس المدعي عليه -عارضة 

مدعي عليه ليس بتاجر ، علي أساس أن ال الدعوي الثانية أن ترفض شهر اإلفالس
 (9929 )

 . 

 الحكم في الحالة المدنية - 373

( يخضع هو أيضا لحجية األمر المقضي وما تصطبغ به هذه الحجية من  etat civil: والحكم الذي يقر ألحد الخصوم حالة مدنية )  

 . تتعدي حجيته إلي الغير، وال  ( فال يكون لهذا الحكم حجية إال فيما بين الخصوم caractere relativeالنسبية ) 

، فيسري في حق  ( erga omnesوقد كان القضاء الفرنسي إلي عهد قريب يذهب إلي أن هذا الحكم تكون له حجية مطلقة ) 

. فإذا خلع الحكم علي شخص صفة األب أو األبن أو الزوج أو المحجور أو الوصي أو  ، خصوما كانوا أو غير خصوم الناس كافة

. ذلك بأن الحالة المدنية ال تقبل  ، كان الحكم حجة علي جميع الناس في هذه الصفة فات التي تتعلق بالحالة المدنيةغير ذلك من الص

(وال يجوز أن تبقي قلقة مضطربة يحتج بها علي بعض دون بعض  indivisibleالتجزئة ) 
 (9921 )

. ولكن القضاء الفرنسي عدل  

                                                                                                                                                                    

ال فيما يتعلق بعقد البيع ذاته  ، ا للعالقات القانونية بين الطرفينأن تعتبر ذلك الحكم محدداً نهائي ، تفصل في طلب التعويض

قائله أن المشتري تأخر عن دفع ثمن القمح  ، فإذا هي خالفت مقتضاه . بل أيضا في كل ما كان مؤسسا علي هذا العقد  ، فقط

فإنها تكون قد خالفت القانون بعدم مراعاتها األساس الذي بني  ، وأن العقد يعتبر بذلك مفسوخا من نفسه ، وعن تسلم الغالل

مما كان يستوجب منها  ، عليه الحكم األول باعتباره قد فصل في مسألة كلية لم تكن دعوي التعويض إال جزءاً متفرعا عنها

يونيه سنة  19مدني  أن تقييد به في قضائها بين الخصوم أنفسهم في دعوي التعويض التي فصلت فيها بعد صدوره ) نقض

   . (  571ص  215رقم  9مجموعة عمر  2551

  .  599ص  115فقرة  21أوبري ورو  - 219ص  22م  2755مارس سنة  99( استئناف مختلط  9922) 

  .  152ص  121( الموجز للمؤلف فقرة  9921) 

  .  599 ص - 599ص  115فقرة  21( أوبري ورو  9929) 

كطلب  ، وإذا أغفل المدعي طلبا تحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها - 599ص  - 599ص  115فقرة  21( أوبري ورو  9925) 

فإن هذا الحكم يمنع من المطالبة به في دعوي  ، ولم تقض به المحكمة في حكمها ، الحكم بمصروفات الدعوي علي الخصم

  . (  212هامش رقم  115فقرة  21جديدة ) أوبري ورو 

ص  2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 1117فقرة  5بودري وبارد  - 595ص  115فقرة  21( أوبري ورو  9929) 

بصفة عارضة  -في دعوي الدائن علي الوارث  -ويذهب الفقه الفرنسي أيضا إلي أنه إذا قضي الحكم  - 2999ص  - 2915

 sous benefice( ال صفة الوراثة بشرط التجريد )  heritier pur simpleكأن قرر له صفة الوراثة المطلقة )  ، للوارث

dinventaire ص 115فقرة  21في دعوي أخري يرفعها دائن آخر علي نفس الوارث ) أوبري ورو  ، ( إلي هذه الصفة 

519 - 515  ) .  

( تتخلص في أن  DArgentre) ويعتمد في ذلك علي نظرية لفقيه قديم  ، ( وكان الفقه الفرنسي يجاري القضاء في مذهبه 9921) 

بونييه  –وما بعدها  121فقرة  29( : تولييه  contradicteur legitimeالخصم يعتبر ممثال في الدعوي لجميع الناس ) 

  .  775فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أخيرا عن هذا الرأي في حكم له مشهور 
 (9921 )

، وال  . وقرر أن الحكم في الحالة المدنية حجيته هو أيضا نسبية فيما بين الخصوم 

تتعدي هذه الحجية إلي الغير 
 (9927 )

 . 

. وهذه هي األحكام التي تنشيء الحالة المدنية )  عل أن هناك نوعا من األحكام تأبي طبيعته إال أن تكون له حجية مطلقة

jugements constiutifs detat والحكم بالحجر ، والحكم بإبطال الزواج . فالحكم بالطالق ( وال تقتصر علي الكشف عنها ،  ،

، ولذلك يهييء لها  ، وهي بطبيعتها تسري في حق الناس كافة ، كل هذه أحكام تنشيء حالة مدنية جديدة والحكم بتعيين وصي أو قيم

القانون عادة أوضاعا معينة تكفل لها العالنية 
 (9925 )

 . 

وقد ذهب القضاء في مصر أيضا إلي أن األحكام التي تنشيء الحالة المدنية تكون حجة علي الناس كافة 
 (9919 )

 . 

 اتحاد السبب - المطلب الثالث

 تحديد معني السبب - 374

به أو . والسبب هو المصدر القانوني للحق المدعي  ، أن يتحد السبب ، حتي يكون للحكم حجية األمر المقضي : ويجب أخيرا 

 . ، وقد سبق بيان ذلك ، أو تصرفا قانونيا ، واقعة مادية . وهو ال يعدو أن يكون الواقعة المراد إثباتها المنفعة القانونية المدعاة

فالمستأجر حين يطالب المؤجر بتسليم العين المؤجرة يكون السبب في دعواه هو عقد اإليجار فإذا رفضت دعواه علي هذا  

، أي إلي نفس السبب الذي استند إليه في  ه أن يعود إلي رفعها من جديد مستنداً إلي عقد اإليجار مرة أخري، لم يجز ل األساس

، ولكن استند في طلبه إلي سبب  . أما إذا رفع دعوي جديدة بتسليم العين ، وإال دفعت دعواه بحجية األمر المقضي الدعوي السابقة

، فقد كان في الدعوي األولي  يدة ال يجوز دفعها بحجية األمر المقضي الختالف السبب، فإن الدعوي الجد ، كعقد بيع مثال جديد

، فإن هذا ال يمنعه من العودة إلي  . كذلك إذا طالب شخص بتسليم عين بسبب الميراث ورفضت دعواه إيجاراً وهو الدعوي الثانية بيع

. بل  الشراء فال مانع من المطالبة بها ثانية بسبب التقادم المكسبالمطالبة بها بسبب الوصية وإذا رفضت الدعوي بملكية عين بسبب 

                                                 

مع تعليق  51 - 2 - 2511سيريه  -مع تعليق سافاتييه  192 - 2 - 2519داللوز  2519أبريل سنة  19( نقض فرنسي  9921) 

  . أودينيه 

كوالن  - 515فقرة  2( وجاري الفقه الفرنسي المعاصر القضاء الفرنسي في مذهبه الجديد : بالنيول وريبير وبوالنجيه  9927) 

  . وما بعدها  591ديمتيرسكو ص  - 911فقرة  2وكابيتان وموانديير 

كما في دعوي إنكار البنوة )  ، ( كذلك تستثني حالة ما إذا كان القانون ال يسمح إال لشخص معين في أثاره النزاع 9925) 

desaveu ص  2999فقرة  5فيكون الحكم من ناحية الواقع حجة علي الجميع ) بيدان وبرو  ، ( فهي ال يسمح بها إال للزوج

( هي أيضا بطبيعتها  en matierre de namواألحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة باالسم )  . (  595ص  - 599

( انظر في هذه  151ص  - 159ص  199فقرة حجة علي الجميع ) جان ماري أوسل : الغير في القانون المدني الفرنسي 

ص  2997فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 229وهامش رقم  517ص  - 515ص  115فقرة  21المسألة : أوبري ورو 

 9دي باج  - 159فقرة  - 117جان ماري أوسل فقرة  - 2999فقرة  - 2957فقرة  5بيدان وبرو  - 2917ص  – 2911

  .  2921ص  - 2997ص 

وقد قضت محكمة  - 917ص  57م  2591يونيه سنة  15 - 17 ص 51 م 2599ديسمبر سنة  29(استئناف مختلط  9919) 

 م 2595مايو سنة  19) استئناف مختلط  -ستئناف المختلطة أيضا بأن الحكم بتعيين وصى يكون حجة على الناس كافة اال

وإذا كانت  . (  159ص  21 م 2599مايو سنة  17وكذلك اإلعالم الشرعى بالوراثة ) استئناف مختلط  ، ( 117ص  21

وقد قضت محكمة النقض بأنه  . فإن الحكم القاضى بها تزول حجيته متى زالت أسبابه  ، الحالة المدنية من شأنها أن تتغير

أنه ليس بأوراق القضية ما ينم عن " قد قرر  ، إذ قضى برفع الحجر عن المطعون عليه األول ، متى كان الحكم المطعون فيه

فإنه  ، " .  .  . وقيع الحجر فقد زالت األسباب وإن وجدت أسبابهما وقت ت ، وجود غفلة أو سفه تمكن نسبتهما للمحجور عليه

الختالف السبب  ، ليس فى هذا الذى قرره الحكم ما يخالف حجية األمر المقضى للحكم النهائى الصادر بتوقيع الحجر

شارع وإال لما أجاز ال ، وألن الحاالت التى تستوجب الحجر هى بطبيعتها قابلة للتغيير والزوال ، والموضوع فى الدعويين

أنظر المجلس الحسبى  - 119ص  52مجموعة أحكام النفض رقم  2591ديسمبر سنة  19) نقض مدنى  . طلب رفع الحجر 

أما الحكم فى الجنسية كمسألة عارضة فال يجوز حجية  –(  117ص  129رقم  9المحاماة  2519فبراير سنة  5العالى 

يناير  12 - 19 ص 29 م 2591ديسمبر سنة  21 - 959ص  25 م 2591يونيه سنة  5األمر المقضى : استئناف مختلط 

فبراير  19 - 559ص  19 م 2529يونيه سنة  22 - 195ص  19 م 2597مايو سنة  11 - 11 ص 19 م 2597سنة 

 7 - 299ص  27 م 2591مارس سنة  29قارن :  - 979ص  59 م 2517مايو سنة  11 - 197ص  99 م 2519سنة 

 .   221ص  51م  2515ديسمبر سنة  15 - 922ص  95م  2511مارس سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإن  ال يوجد ما يمنع من المطالبة بملكية العين ذاتها بسبب عقد بيع آخر غير عقد البيع الذي رفضت الدعوي األولي علي أساسه

ن السبب التالي هو عين السبب األول فال يكفي أن ، وحجية األمر المقضي تقتضي أن يكو المماثلة بين السببين ال تمنع من ازدواجهما

مماثال له 
 (9912 )

 . 

                                                 

( ومن قضاء محكمة النقض في وجوب اتحاد السبب لقيام حجية األمر المقضي : قضت بأنه إذا أبطلت محكمة االستئناف  9912) 

 باعتبار هذا التنازل حاصال في مرض موت 2519يولية سنة  92تنازال عن مبلغ ما صادراً من والد إلي ولده بكتابة منه في 

أغسطس  29مع أنها بحكم سابق في دعوي أخري كانت مرددة بين الطرفين قررت أن مرض هذا الوالد إنما بدأ في  ، الوالد

ثم تبين أن هذا االعتراض قد عرض  ، بما قد يفهم منه أن ذلك التنازل قد حصل من المورث في وقت صحته 2519سنة 

لة أن موضوع الدعوي األولي كان خاصا بتصرفات وقعت من المورث وبينت ما حاص ، فتناولته في حكمها ، علي المحكمة

فلم يكن يهم المحكمة إذ ذاك سوي معرفة  ، طعن الورثة ببطالنها لحصولها في مرض موته 2519في أكتوبر ونوفمبر سنة 

ولم يكن يعنيها أن تقرر مبدأ مرض المورث ألنها لم تكن محتاجه  ، ما إذا كان الشهران المذكوران هما من فترة المرض أم ال

ثم استنتجت من الظروف والمستندات التي أشير إليها في الحكم األول أن مرض موت الوالد قد ابتداء فعال قبل  ، إلي تقريره

ي قررته محكمة فهذا الذ ، يوليه قد حررها المورث فعال في هذا المرض 99وأن ورقة  ، 2519أول أغسطس سنة 

 2599يونية سنة  1الموضوع هو تحصيل للواقع مما تختص به هي وحدها بال مراقبة لمحكمة النقض ) نقض مدني 

 ، ( وقضت أيضا بأنه إذا رفعت دعوي من الدائن بإبطال البيع الصادر من مدينه 759 ص 117رقم  2مجموعة عمر 

بائع بأن هذا البيع لم يكن صوريا وأن ثمه كان دينا في ذمته للمشتري ثم صدر بعد ذلك إقرار من ال ، فقضي ببطالن البيع

ثم رفعت دعوي من بعض أوالد البائع ببطالن  ، وتعهد بدفع دين الدائن الذي قضي له بإبطال التصرف حتي يزول هذا الحكم

ثم رفع المشتري  ، قه األجازةفقضي ببطالنه لصدوره أجازة لعقد سبق الحكم ببطالنه بطالنا مطلقا ال تلح ، ذلك اإلقرار

وهو قيام الدين الذي يدعيه المشتري في  ، فسبب هذه الدعوي ، دعوي بمطالبة ورثة البائع بالدين الذي يدعيه في ذمة مورثهم

هذه  وفي ، وهو انعقاد البيع في الدعوي األولي وأجازته في الثانية ، يكون مغايراً السبب في الدعويين السابقتين ، ذمة البائع

 2551يناير سنة  9الحالة يجب رفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوي المذكورة بمقولة سبق الفصل فيها ) نقض مدني 

وقضت أيضا بأنه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن رفع دعوي  -(  91ص  25رقم  9مجموعة عمر 

شكال الذي رفعه المطعون عليه األول في تنفيذ العقد الرسمي الذي الحراسة األولي باعتبارها إجراء موقوتا بالبت في اإل

وكانت المحكمة قد قضت برفضها دون أن تبحث  ، اشتري الطاعن بموجبه األطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الثاني

ية التي رفعها وكانت الدعوي الثان ، توافر شروطها تأسيسا علي أنها صارت غير ذات موضوع بعد الفصل في اإلشكال

الطاعن بطلب وضع األطيان تحت الحراسة قد استند فيها إلي منازعة المطعون عليه األول في ملكيتها ووقتها بالفصل في 

وكان يبين من ذلك أن السبب الذي بني عليه طلب الحراسة في كل من الدعويين مختلف عن  ، هذه الملكية فصال نهائيا

لما كان ذلك  ، تتعرض في الدعوي األولي لبحث مسوغات الحراسة لتقول فيها كلمتها فضال عن أن المحكمة لم ، اآلخر

قد أخطأ تأويل الحكم الصادر  ، إذ قضي بعدم جواز نظر دعوي الحراسة الثانية لسبق الفصل فيها ، يكون الحكم المطعون فيه

 2599ديسمبر سنة  29لمدني ) نقض مدني من القانون ا 599في الدعوي األولي خطأ ترتب عليه خطأه في تطبيق المادة 

وقضت أيضا بأنه لما كان الحكم إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي  -(  192ص  97رقم  5مجموعة أحكام النقض 

لسبق الفصل فيها استند إلي أن المدعيين قد طلبا في الدعوي السابقة اإلخالء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان 

وقد رفضت المحكمة الدعوي ألن إعادة البناء كما كان وعلي نفس المساحة وبذات االرتفاع ال  ، المزمع هدمهماالطابقين 

يتحقق معه قصد المحكمة الدعوي ألن إعادة البناء كما كان وعلي نفس المساحة وبذات االرتفاع ال يتحقق معه قصد الشارع 

فقد  ، ي هذه الدعوي اإلخالء للهدم وإعادة البناء بحيث يحتوي أكثر من دورينوطلبا ف ، من أجازة اإلخالء للهدم وإعادة البناء

وكان هذا الذي جاء بأسباب  ، اختلف السبب في الدعويين لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوي بحصول التوسعة بالفعل

مارس  11ير أساس ) نقض مدني فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون علي غ ، الحكم مسوغا الختالف السبب في الدعويين

 . (  17ص  229رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599سنة 

ديسمبر سنة  19قضت بأنه حتي تكون للحكم حجية األمر المقضي يجب اتحاد السبب)  ، ومن قضاء محكمة االستئناف المختلطة

 19ويتغير السبب إذا استند الخصم إلي عقد بيع آخر غير البيع الذي صدر في شأنه الحكم األول)  . (  97ص  1م  2755

ذلك أال شيء يجبر الخصم  ، ( 251ص  27م  2591أبريل سنة  21ومع ذلك انظر :  - 991ص  5م  2751مايو سنة 

بق له أن استند إليه ولو كان هذا السند موجود فيستطيع إذن أن يتمسك بسند لم يس ، علي أن يتمسك بجميع أسانيده مرة واحده

ويتغير السبب لو استند الخصم إلي دفع غير المستحق  . (  171ص  5م  2751مايو سنة  19وقت صدور الحكم األول ) 

أو رفع الدعوي غير المباشرة بعد إخفاقه في  ، ( 297ص  17م  2521فبراير سنة  9بعد أن كان قد استند إلي العقد ) 

 ، ( وإذا حكم في دعوي القسمة للشريك المتقاسم بالملكية في نصيبه 927ص  99م  2519يونية سنة  12ي الحوالة ) دعو

(  219ص  99م  2559مايو سنة  19كان الحكم حجة في دعوي استحقاق يرفعها بعد ذلك أحد الشركاء علي هذا الشريك ) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فمن باب أولي يكون تعدد كل من السبب والمحل مانعا من  وإذا كان تعدد السبب يمنع من التمسك بحجية األمر المقضي 

( ال يكون  ireions possessoires. ويترتب علي ذلك أن الحكم الصادر في دعوي من دعاوي وضع اليد )  التمسك بهذه الحجيو

، وفي  هو الحيازة والسبب هو وضع اليد مدة محدودة، ففي الدعوي األولي المحل  ( action petitoireحجة في دعوي الملكية ) 

الدعوي الثانية المحل هو الملكية والسبب هو وضع اليد مدة أطول أو سبب آخر غير وضع اليد 
 (9911 )

 . 

 علي شرط اتحاد السبب مع عدم التوسع فيهوجوب اإلبقاء  - 375

، وأن يجعل العود إلي التقاضي ممكنا  : واتحاد السبب كشرط في حجية األمر المقضي من شأنه أن يضيق من هذه الحجية 

، في كثير من  . هذا إلي ما ينطوي عليه تحديد معني السبب في ذات الموضوع وبيت نفس الخصوم بدعوي أن السبب مختلف

. وقد نزع بعض الفقهاء إلي القول بإمكان حذف هذا الشرط من شروط حجية  ، من دقة وخفاء سنري أمثله منها فيما يلي تالحاال

، دون أن يختل األساس الذي تقوم عليه هذه الحجية  األمر المقضي
 (9919 )

،  وقال آخرون بإدماج المحل والسبب في شرط واحد . 

( questions litigieusesمتنازع فيها ) هو وحدة المسائل الفيكون هذا الشرط 
 (9915 )

. والصحيح في نظرنا أن هناك اعتبارين  

، فالحكم الذي يرفض  ، تقضي نسبة الحقائق القضائية أن نعتد بسبب الحق المدعي به . فمن ناحية متعارضين ال بد من التوفيق بينهما

، يقضي االعتبارات  . ومن ناحية أخري رفض الملكية بسبب الوصيةالملكية بسبب الميراث ال يمكن أن يعتبر عنوان الحقيقة في 

، وأن نجمع ما بين  أال نتوسع كثيراً في فكرة السبب -وهو عدم تأييد المنازعات  -الجوهرية التي تقوم عليها حجية األمر المقضي 

،  ، فندمجها جميعا في سبب واحد في اآلخراألسباب المتقاربة التي يستدعي بعضها بعضا فال يفكر الخصم في أحدها دون أن يفكر 

، ونتبين أهميتها بوجه خاص عند الكالم في وحدة عيوب  . وسنسير علي هذه الخطة وال نجعل من تنوعها ما يخل بوحدة السبب

 . ، وعند الكالم في وحدة أنواع المسئولية كسبب للمطالبة بالتعويض الرضاء كسبب المطالبة ببطالن العقد

                                                                                                                                                                    

فيها باستحقاق األعيان المتنازع عليها ال يكون حجة في دعوي ورفض طلب التعويض عن المقاضاة الكيدية في دعوي قضي 

بعد  ، ويجوز للدائن . (  272ص  95م  2551أبريل سنة  11تعويض أخري عن الضرر الناشيء من حبس هذه األعيان ) 

المستحق علي هذا أن يرفع دعوي استرداد غير  ، إذا كشف غشا ارتكبه دائن آخر أدرج في هذه القائمة ، إقفال قائمة التوزيع

 22انظر أيضا : استئناف مختلط  -(  211ص  12م  2555مايو سنة  21الدائن دون أن يواجه بحجية األمر المقضي ) 

مايو  1 - 992ص  27م  2591مايو سنة  99 - 19ص  27م  2591يناير سنة  21 - 117ص  21م  2599مايو سنة 

ديسمبر  15 - 219ص  15م  2521يناير سنة  19 - 25ص  11م  2525نوفمبر سنة  21 - 991ص  19م  2529سنة 

فبراير سنة  1 - 17ص  59م  2591ديسمبر سنة  21 - 117ص  55م  2591أبريل سنة  1 - 59ص  55م  2592سنة 

 .  159ص  99م  2597أبريل سنة  25 - 119ص  57م  2591أبريل سنة  7 - 291ص  59م  2599

مارس سنة  11حجية في دعوي الملكية للحكم الصادر في دعوي وضع اليد ) نقض مدني ( وقد قضت محكمة النقض بأال  9911) 

 29 - 279ص  25م  2591مارس سنة  21انظر أيضا : استئناف مختلط  -(  959ص  111رقم  5مجموعة عمر  2559

وانظر  - 195ص  55م  2591مارس سنة  11 - 917ص  29م  2599مايو سنة  99 - 279ص  25م  2591مايو سنة 

 .  299وهامش رقم  559ص  115فقرة  21أوبري ورو 

وقد قضت محكمة  . كذلك الحكم في الحيازة في دعوي من دعاوي وضع اليد ال يكون حجة في دعوي إيجار بتسليم العين المؤجرة 

دعوي األولي هي قرر أن ال ، إذ قضي برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، النقض بأنه متي كان الحكم

دعوي استرداد حيازة أساسها وضع اليد وما يستوجب القانون من حماية لواضع اليد علي العقار متر توافرت في وضع يده 

في حين أن الدعوي الثانية تتضمن في موضعها طلب الحكم بتسليم العين المؤجرة باعتبار هذا  ، الشروط المقررة لذلك قانونا

وأن السبب الذي يستند إليه المستأجر في رفعها هو عقد  ، لمستأجر والتزاما من التزامات المؤجرالتسليم حقا من حقوق ا

وأن هذا الخالف في الموضوع  ، اإليجار الذي يطالب بتنفيذه وليس مجرد وضع يده كما هو الحال في الدعوي األولي

ه يكون قد بين وجوه الخالف بين الدعويين بيانا وافيا ال إذ قرر الحكم ذلك فإن . والسبب يمنع من التمسك بحجية الحكم السابق 

 . (  715ص  221رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  1قصور فيه ) نقض مدني 

فالحكم ضده في الدعوي ال يمنعه من رفع دعوي جديدة  ، وكان لديه دفع يستطيع أن يدفعها به ، هذا وإذا خسر المدعي عليه الدعوي

ولم يدفع الحائز بأنه كسب  ، وأثبت سببا للملكية ، فإذا رفع المدعي دعوي استحقاق علي الحائز . ها الدفع الذي أغفله يثير في

 21فالحكم بملكية المدعي ال يمنع الحائز من رفع دعوي جديدة بملكيته التي تستند إلي التقادم ) أوبري ورو  ، الملكية بالتقادم

  . (  79هامش رقم  115فقرة 

  .  2992ص  2919فقرة  1( بالنيول وريبير وجابولد  9919) 

  .  597ص  2999فقرة  5قارن بيدان وبرو  - 292ص  2929فقرة  1( جالسوف وتيسييه  9915) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، لم يجز التمسك بحجية األمر  . فإذا تعدد السبب ، مع عدم التوسع فيه ن من اإلبقاء علي شرط اتحاد السببفال بد إذ

، حتي لو  جاز التمسك بحجية األمر المقضي -مع اتحاد المحل والخصوم  -. لكن إذا اتحد السبب  ، حتي لو اتحد المحل المقضي

و تعددت الدعاوي التي تنشأ من هذا السبب الواحد ، أ تعددت أدلة اإلثبات علي هذا السبب الواحد
 (9919 )

 . 

( وحدة  1. )  ( وحدة المحل مع تعدد السبب وهنا ال يجوز التمسك بحجية األمر المقضي 2فيجب إذن مواجهة الحاالت اآلتية : ) 

، وهذا أيضا ال يمنع من  د الدعاوي( وحدة السبب مع تعد 9. )  ، وهذا ال يمنع من قيام حجية األمر المقضي السبب مع تعد األدلة

 . قيام حجية األمر المقضي

 وحدة المحل مع تعدد السبب  - 376

. وعند ذلك ال يكون للحكم الصادر في الدعوي األولي حجية األمر المقضي في الدعوي  : قد يتحد المحل في الدعويين ويتعدد السبب

. وأكثر ما يتحد المحل ويتعدد السبب في  تحاد المحل قد اختل شرط اتحاد السبب، إذ أنه بالرغم من توافر شرط ا الثانية كما قدمنا

( يكون المحل المتحد هو انقضاء  1. )  ( يكون المحل المتحد هو بطالن العقد وتتعدد أسباب البطالن 2العمل يقع في أحوال أربع : ) 

( يكون المحل المتحد هو قيام  5. )  ق الملكية وتتعد أسباب كسبها( يكون المحل المتحد هو ح 9. )  االلتزام وتتعدد أسباب االنقضاء

 . التزام وتتعدد مصادره

، ويجعل سبب البطالن عيبا في الشكل أو عيبا في الرضاء أو نقصا في األهلية أو خلال في المحل أو  فقد يطالب شخص ببطالن عقد

، لم يمنعه ذلك من رفع دعوي  إذا تمسك بسبب منها ورفضت دعواه ، . فهذه جملة من األسباب الرئيسية للبطالن خلال في السبب

، جاز أن يتمسك بعيب في الرضاء وإذا تمسك بخلل  . فإذا تمسك بعيب في الشكل وقضي بصحة الشكل جديدة يتمسك فيها بسبب آخر

،  ، كما قدمنا ي أنه ال تجوز المبالغة. عل ، لم يمنعه الحكم برفض دعواه من رفع دعوي جديدة يتمسك فيها بخلل في السبب في المحل

. فالعيب  ، وإال فقدت حجية األمر المقضي قيمتها ولم تمنع من تأييد الخصومات في تنويع السبب الرئيسي الواحد من أسباب البطالن

، مهما تعددت صور هذا العيب  في الشكل ال يتعدد سببه
 (9911 )

لعيب غلطا وتدليسا أو ، أيا كان هذا ا . والعيب في الرضاء ال يتعدد 

إكراها 
 (9911 )

. وهكذا قل  ، أيا كان السبب الذي يرجع إليه نقص األهلية قصراً أو سفها أو غفلة أو عتها . ونقص األهلية ال يتعدد 

                                                 

( ومن األمثلة علي تعدد الدعاوي التي تنشأ من سبب واحد ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا بدأ النزاع بين الراهن  9919) 

أن رفع الراهن دعوي طلب فيها بطالن العقد المدني الذي وصف بأنه بيه وحقيقته رهن وبراءة ذمته من الدين ب ، والمرتهن

 ، ورفع الدائن دعوي فرعية بإلزام مدينة بالدين كامال وحبس العين المرهونة ، الستهالكه مقابل ما حصله المرتهن من الريع

بعد  2599دفع للمرتهن مبلغاً معينا باعتباره الباقي له من الدين لغاية سنة وانتهي هذا النزع بحكم قضي بإلزام الرهن بأن ي

ثم تجدد النزاع ثانية بدعوي رفعها المدين طلب فيها براءة ذمته  . خصم قيمة الريع الذي استولي عليه من فوائد الدين وأصله 

مبلغا معينا ثم أراد المدين  2559صيد الدين لغاية وقضت المحكمة بتعديل هذا المبلغ واعتبار ر ، من المبلغ المحكوم به عليه

فرفع الدائن بدوره دعوي أخري ضد  . فعرض علي الدائن المبلغ المحكوم به نهائيا وملحقاته  ، أن يبريء ذمته من لمدين

مدعيا أنه  ، 2551) تاريخ العقد ( إلي سنة 2519المدين بمبلغ عينه طالبه به علي أنه مقابل ريع األرض المرهونة من سنة 

لم يحصل شيئا من الريع لبقاء األرض في يد المدين طوال هذه المدة فإن هذه الدعوي ال تكون مقبولة بالنسبة إلي المطالبة 

هو عقد المديونية الذي أنشأ  ، كما في جميع الدعاوي السابقة ، إذ السبب فيها . لسبق الفصل فيها  2559بالريع لغاية سنة 

فإن الدائن إذ يطالب بالريع إنما يعتمد في طلبه علي الحق الذي استمده من العقد  ، ة بين الراهن والمرتهنالرابطة القانوني

 ، والمدين حينما يطلب براءة ذمته إنما يتخذ من انقضاء الدين لسبب من أسباب االنقضاء أساسا لطلبه ، بصفته مرتهنا حيازيا

ح القول بأن سبب دعوي المرتهن األخيرة هو وضع يد المدين علي العين وغير صحي . وهذا األساس يرد إلي عقد الرهن 

فإن استحقاق الدائن لهذا الريع ال سبب له قانونا إال العقد المذكور الذي يخوله حق االستيالء علي ريع العين  ، المرهونة

والموضوع أيضا واحد في جميع  . المرهونة سواء ظلت في حيازته أو انتقلت إلي حيازة الغير بطريق اإلجارة أو غيرها 

وهو بقاء الدين أو انقضاؤه وغير صحيح كذلك القول بأن موضوع القضايا السابقة كان مقصوراً علي بطالن  ، هذه الدعاوي

فإن بطالن العقد لم يكن إال تواطئه للطلب األساسي وهو براءة  ، العقد وموضوع الدعوي األخيرة هو المطالبة بريع العين

اهن الستهالك الدين في الريع علي أساس أن المعاملة قرض مكفول برهن وأن ما حصله المرتهن من غلة العين ذمة الر

والمحكمة في صدد بحث هذا الطلب في القضايا السابقة سمعت دفاع المرتهن في مقدار الغلة  ، المرهونة وفي الدين وفوائده

 7ها والفائدة التي يستحقها وقامت بعملية االستهالك ) نقض مدني ثم قررت ما حصله من ، وفي إدعائه عدم الحصول عليها

  . (  919ص  191مجموعة عمر رقم  2559فبراير سنة 

  .  75هامش رقم  115فقرة  21( أوبري ورو  9911) 

عيوب  -الغلط والتدليس واإلكراه  -ففريق يذهب إلي أن عيوب الرضاء  . ( وقد انقسم الفقهاء في فرنسا في هذه المسألة  9911) 

وكذلك شأن عيوب الشكل  ، بل يتعدد السبب بتعدد العيب ، وال تندمج في سبب واحد ، مستقلة كي عيب منها عن اآلخر
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 الفهرس العام

، لم يجز له أن يعود في دعوي جديدة  . فإذا طعن شخص ببطالن عقد للتدليس ورفضت دعواه عن سائر األسباب الرئيسية للبطالن

، إذا انقسم إلي أسباب  ، فيما نري أن يكون هناك سبب رئيسي واحد . والضابط لوحدة السبب في البطالن هو طعن في العقد باإلكراهي

، بحيث ترتسم كل هذه األسباب الفرعية في مخيلة الخصم مندمجة في هذا السبب  فرعية فإن كل سبب منها يستدعي السبب اآلخر

. وهو يستغرق كل األسباب  ، فتتحقق وحدة السبب في هذا السبب الرئيسي د منها دون أن يفكر في الباقي، فال يفكر في واح الرئيسي

، ويكون الحكم في أي سبب منها حكما في الباقي ومن ثم إذا طعن الخصم في العقد  ، فال يتعدد السبب بتعددها الفرعية التي تندمج فيه

، ذلك بأنه عند ما طعن  م برفض دعواه للغلط حكم برفض الدعوي للتدليس ولإلكراهفالحك ،  بالغلط دون غيره من عيوب الرضاء

. إذ الطعن في العقد  في العقد بالغلط البد أن يكون قد استعرض بطريق التداعي التدليس واإلكراه فاستبعدهما واقتصر علي الغلط

، وما دام ال يطعن في العقد إال  طرق احتيالية استعملت ضده ، فالتدليس غلط وقع فيه الخصم بسبب بالغلط ينفي الطعن فيه بالتدليس

، ألن  . كذلك الطعن في العقد بالغلط ينفي الطعن فيه باإلكراه بالغلط فهو ينفي ضمنا أن هناك طرقا احتيالية أوقعته في هذا الغلط

لغلط تفترض خضوع الخصم للتعاقد عن ، فهي ال تتفق مع دعوي ا دعوي الغلط تفترض وقوع الخصم في وهم من غير علم بالواقع

، وترتسم جميعا  ، يستدعي كل عيب منها العيب اآلخر . ونري من ذلك كيف أن الغلط والتدليس واإلكراه عيوب فرعية علم بالواقع

.  اآلخرين، فإنه بذلك يكون قد استبعد العيبين  . فإذا اقتصر الخصم علي عيب منها في مخيلة الخصم مندمجة في سبب رئيسي واحد

، جاهال وقت الطعن أنه إنما وقع في هذا الغلط بسبب طرق احتيالية نصبها له  علي أنه قد يحدث أن يطعن الخصم في العقد بالغلط

،  ، جاز له أن يرفع دعوي جديدة بالتدليس ، عن هذه الطرق االحتيالة ، بعد صدور الحكم برفض دعواه للغلط . فإذا كشف خصمه

. كذلك يجوز أن يكون قد أكره علي جانب من  لم يكشف عن هذا التدليس إال بعد صدور الحكم في دعوي الغلط علي أن يثبت أنه

، فإن هذا ال يمنعه من  . فإذا صدر حكم في دعوي اإلكراه ، فرفع دعوي اإلكراه قبل أن يكشف عن غلطه العقد وغلط في جانب آخر

ف عن هذا الغلط إال بعد صدور الحكم في دعوي اإلكراه، علي أن يثبت أنه لم يكش أن يرفع دعوي الغلط
 (9917 )

 . 

، ويجعل سبب االنقضاء الوفاء أو المقاصة اإلبراء أو التقادم أو غير ذلك من أسباب انقضاء  وقد يطالب شخص بانقضاء التزام

، وهكذا فال  له أن يتمسك بعد ذلك بالتقادم، أو تمسك باإلبراء جاز  . فإذا تمسك بالوفاء جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالمقاصة االلتزام

، إال ما يقتضيه حسن الدفاع من الناحية الواقعية ال من الناحية  يوجد ترتيب خاص للتمسك بأسباب االنقضاء أو بأسباب البطالن

                                                                                                                                                                    

فقرة  7هيك  - 19فقرة  19لوران  - 995فقرة  99) ديمولومب  ، وعيوب نقص األهلية وعيوب المحل وعيوب السبب

وانظر في هذا المعني في الفقه المصري األستاذ أحمد نشأت في اإلثبات  - 1172فقرة  5بودري وبارد  - 999فقرة  - 915

وقد كنا ممن يقول بهذا  - 917ص  - 911ص  271األستاذ سليمان مرقس في أصول اإلثبات فقرة  - 119فقرة  1جزء 

إدماج األسباب  ، كما قدمنا ، الخطة التي سرنا عليها في هذا البحث هيولكن  - 155ص  129الموجز فقرة  –الرأي 

 ، علي العكس من ذلك ، وفريق آخر يذهب . فتتأبد المنازعات (  ، حتي ال يتعدد السب الواحد ، الفرعية في السبب الرئيسي

فيحوز الحكم في أي  ، بب واحدفي س –عيوب الشكل والرضا واألهلية والمحل والسبب  -إلي إدماج جميع أسباب البطالن 

وظاهر أن هذا الرأي  ، ( 295جريوليه ص  - 711عيب منها حجية المر المقضي بالنسبة إلي العيوب األخري ) بونييه فقرة 

 ، أما سبب البطالن فليس واحدا بل يتعدد ، فالبطالن هو المحل ال السبب ، المتطرف يقوم عل الخلط ما بين المحل والسبب

وفريق ثالث يقسم أسباب البطالن إلي  . يرجع إلي الشكل ومنه ما يرجع إلي الرضاء ومنها ما يرجع إلي األهلية ومنه ما 

ويقف في تعدد السبب عند السبب الرئيسي ال السبب  ، ويدمج في كل سبب رئيسي ما يتفرغ عنه من أسباب ، أسباب رئيسية

أوبري  - 79فقرة  - 72فقرة  2992م  1الروميبير  - 2992م  9ية ماركاد - 211فقرة  - 219فقرة  29الفرعي ) تولييه 

ويبدو أنه هو الرأي الذي ساد في  ، ( وهذا هو الرأي الذي سرنا عليه 59وهامش رقم  75هامش رقم  115فقرة  21ورو 

 - 2995ة فقر 5بيدان ورو  - 2999ص  - 2991ص  2919فقرة  1الفقه الفرنسي المعاصر ) بالنيول وريبير وجابولد 

  . (  511ص  - 512

سيريه  2551ديسمبر سنة  19نقض فرنسي  - 2991ص  - 2992ص  2919فقرة  1( قارب بالنيول وريبير وجابولد  9917) 

 .  511مجلة النقض ص  2557نوفمبر سنة  29 - 11 - 2 - 2557

( أو إلي  1179فقرة  5بفسخ العقد ) بودري وبارد وغني عن البيان ان من يطعن في العقد بالبطالن يستطيع أن يعود إلي المطالبة 

والطعن في العقد بالدعوي البولصية ال يمنع من العودة إلي الطعن في العقد بدعوي  ، الطعن في العقد بالدعوي البولصية

في مرض  ورفض الطعن في البيع بوقوعه . فهذه كلها أسباب مختلفة  ، ( 2919فقرة  1الصورةي ) بالنيولوريبير وجابولد 

 2591ديسمبر سنة  99الموت ال يمنع من الطعن فيه باعتباره هبة في غير ورقة رسمية) محكمة اإلسكندرية األهلية 

والحكم بصحة  . (  71ص  11الحقوق  2591مايو سنة  1منيا القمح في  - 211ص  2/  91رقم  7المجموعة الرسمية 

يع عليه من بعض الورثة ال يمنع الورثة المذكورين من الطعن في العقد بعد عقد باعتباره صادراً من المورث بعد إنكار التوق

 - 211ص  295رقم  15المجموعة الرسمية  2519مايو سنة  29ذلك العتباره صادراً في مرض الموت ) استئناف مصر 

الموجز للمؤلف  وهو حكم منتقد : .  191ص  15رقم  1المحاماة  2512ديسمبر سنة  25عكس ذلك : بني سويف الكلية 

 . (  2هامش رقم  155ص  121فقرة 
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بسبب من أسباب  . كما يجوز التمسك . فيجوز التمسك بسبب من أسباب البطالن قبل التمسك بسبب من أسباب االنقضاء القانونية

. كما يجوز أخيراً التمسك بأي سبب من أسباب البطالن أو االنقضاء قبل التمسك  االنقضاء قبل التمسك بسبب من أسباب البطالن

، أو التمسك بالتدليس ثم  ، أو التمسك بالمقاصة ثم بالغلط . ويترتب علي ذلك أنه يجوز التمسك بالغلط ثم بالمقاصة بسبب آخر منها

، إال أن  . وال يوجد مانع قانوني من التمسك مثال بالوفاء ثم باإلبراء ، أو التمسك بالتجديد ثم باتحاد الذمة مشروعية السبببعدم 

مركز من يتمسك بالوفاء أوال ثم يتمسك باإلبراء بعد ذلك يكون ضعيفا من الناحية الواقعية لما بين الدعويين من تعارض 
 (9915 )

 . 

عين، ويجعل سبب الملكية هو العقد أو الوصية أو الشفعة أو التقادم أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية.  وقد يطالب شخص بملكية

، جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالشفعة  . وإذا تمسك بالتقادم جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالوصية، فإذا تمسك بالعقد
 (9999 )

 . 

مصدر هذا االلتزام العقد أو العمل غير المشروع أو اإلثراء بال سبب أو ، ويجعل  وقد يطالب شخص آخر بالتزام قام في ذمته

،  . وإذا تمسك باإلثراء بال سبب ، جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالعمل غير المشروع . فإذا تمسك بالعقد غير ذلك من مصادر االلتزام

، جريا  . ونري له أن يتمسك بعد ذلك باإلثراء بال سبب، جاز  . وإذا تمسك بالعمل غير المشروع جاز له أن يتمسك بعد ذلك بالعقد

، سبب رئيسي واحد ال يتعدد بتعدد أنواع  ، بل المسئولية في مجموعها ، أن العمل غير المشروع علي الخطة التي نسير عليها

ولو كيفت المسئولية في  ، . فرفض دعوي المسئولية عن عمل معين يمنع من رفع دعوي جديدة بالمسئولية عن نفس العمل المسئولية

، ومن باب أولي لو كيفت في الدعوي األولي بأنها  الدعوي األولي بأنها مسئولية عقدية وفي الدعوي الثانية بأنها مسئولية تقصيرية

. ففي كل هذه  مسئولية تقصيرية قائمة علي خطأ ثابت وفي الدعوي الثانية بأنها مسئولية تقصيرية قائمة علي خطأ مفروض

، وهذا العمل هو  ، عقدية كانت أو تقصيرية ، السبب الرئيسي الذي يجب الوقوف عنده هو العمل الذي نشأت عنه المسئولية حوالاأل

لم يتغير في جميع الصور المتقدمة 
 (9992 )

 . 

                                                 

ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر األهلية بأنه إذا دفع المدعي عليه  - 159ص  - 155ص  129( الموجز للمؤلف فقرة  9915) 

فض هذا وإذا حكمت المحكمة المدنية بر ، دعوي المدعي الذي يطالبه بدين بمقتضي سند بأنه قام بسداد الدين وأن فدعه يبرئه

ألن  ، فال مانع يمنع المدعي عليه من اإلدعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية مطالبا بتعويض عن تزوير سند الدين ، الدفع

والموضوع الثاني هو التعويض عن  ، فالموضوع األول هو براءة الذمة . الموضوع مختلف عن موضوع القضية المدنية 

ألن الدفع الذي رفض أوال أمام المحكمة المدنية كان قائما علي  ، لف اختالفا جوهرياثم أن السبب أيضا مخت . فعل الجنحة 

وهذا أمر  ، ولكن السبب القانوني الذي يرتكن عليه المدعي المدني هو المسئولية الناشئة عن الجنحة ، براءة الذمة من االلتزام

 . (  919ص  29المحاماة  2591مارس  29مختلف عن األول ) 

 19الزقازيق الكلية  - 19ص  12م  2557ديسمبر سنة  12 - 991ص  5م  2751مايو سنة  19استئناف مختلط (  9999) 

 .  291هامش رقم  115فقرة  21أوبري ورو  - 197ص  212رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة 

وفصل في تلك  ، ي وهو الميراثوقضت محكمة الزقازيق بأنه إذا رفعت دعوي بالمطالبة بملكية عقار ارتكانا علي سبب قانون

فليس هناك ما يمنع المدعي الذي صدر الحكم ضده في هذه الدعوي من أن يرفع دعوي أخري مرتكنا علي عقد  ، الدعوي

حتي لو ثبت أن ذلك البيع قد انعقد في تاريخ سابق علي  ، البيع الصادر إليه من بعض الورثة عن جزء من العقار نفسه

 . (  197ص  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  19الختالف السبب في الدعويين )  الدعوي األولي وذلك

وال يقبل الدفع  ، هذا وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأن من رفضت دعواه في الشفعة بصفته شريكا له أن يرفعها بصفته جاراً 

 2/  25رقم  1المجموعة الرسمية  2595ارس م 21بحجية األمر المقضي ألن السبب في الدعوي ليس واحداً في الحالتين ) 

والقضاء في سبب منها  ، ( ولسنا نري في تعدد أسباب األخذ بالشفعة إال أسبابا فرعية ترجع إلي سبب رئيسي واحد 17 ص

  . قضاء في سائر األسباب 

فقد قضت بأن الراجح في باب قوة الشيء المحكوم به  . ( وهذا هو ما جري عليه قضاء محكمة النقض في دائرتها المدنية  9992) 

كلي ذلك  -هو اعتبار كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عن شخصه أو عن ماله قبل من أحدث الضرر أو تسبب فيه 

ائل ألن ذلك جميعا من وس ، هو السبب المباشر المولد للدعوي بالتعويض مهما تنوعت أو تعددت علل التعويض أو أسبابه

 ، ( فهما كانت طبيعة المسئولية التي بحثها القاضي في حكمه الصادر برفض دعوي التعويض moyensالدفاع أو طرقه ) 

فإن هذا الحكم  ، ومهما كان النص القانوني الذي استند إليه المدعي في طلباته أو النص الذي اعتمد عليه القاضي في حكمه

ألنه يعتبر داال باالقتضاء علي انتفاء  ، ري علي من حكم قبله برفض دعواهيمنع المضرور من إقامة دعوي تعويض أخ

عقدية أو غير عقدية أو  ، مسئولية المدعي عليه قبل المدعي عما أدعاه عليه أيا كانت المسئولية التي أسس عليها طلبه

 ، م يتناوله البحث بالفعل فيهاوإن ل ، علي معني أن كل ذلك كان من طرق الدفاع ووسائله في دعوي التعويض ، تقصيرية

ص  295رقم  1مجموعة عمر  2595يناير سنة  9ولم يكن ليبرر الحكم للمدعي علي خصمه بتعويض ما ) نقض مدني 

وقضت محكمة النقض أيضا في دائرتها المدنية بأن المراد في وحدة الدعويين في صدد قوة الشيء المحكوم فيه هو  . (  591

فإذا كان موضوع الدعوي األولي بين  ، ي كل دعوي والسبب المباشر الذي تولدت عنه كل منهماعلي ماهية الموضوع ف

وموضوع الدعوي الثانية المطالبة بتعويض أيضا وسببها هي األخري  ، الخصوم هو المطالبة بتعويض وسببها حفر مسقي
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 وحدة السبب مع تعدد األدلة  - 377

.  ، واقعية كانت هذه األدلة أو قانونية ، مهما تعددت أدلته اً . فيكون السبب في هذه الحالة واحد : وقد يتحد السبب وتتعدد عليه األدلة

، ولكن  ، عاد فيها الخصم إلي نفس السبب وعند ذلك يكون للحكم الصادر في الدعوي األولي حجية األمر المقضي في دعوي أخري

، فال يقبل منه ذلك  ليقيم عليه دليال آخر
 (9991 )

 . 

العمل الذي نشأت عنه  -كما قدمنا  –. فالسبب في هذه الدعوي هو  ولية تطبيقا لهذه القاعدةوقد رأينا فيما قدمناه عن دعوي المسئ

، وثالثة  وطوراً إلي الخطأ الثابت،  ( فتارة تستند المسئولية إلي العقد moyens، وإنما تتعدد أدلته )  ، وهو واحد ال يتعدد المسئولية

                                                                                                                                                                    

فال يؤثر في  ، خري حفر المسقي نفسهاوموضوع الدعوي الثانية المطالبة بتعويض أيضا وسببها هي األ ، حفر المسقي

 2559أبريل سنة  29وحدتهما اختالف عله السبب المطلوب التعويض من أجلة وال قيمة التعويض المطالب به) نقض مدني 

ذاهبة إلي أنه إذا رفضت  ، أما الدائرة الجنائية لمحكمة النقض فتجري علي غير ذلك -(  229ص  51رقم  5مجموعة عمر 

فالسبب في  ، لي أساس نوع معين من المسئولية لم يحز الحكم حجية األمر المقضي بالنسبة إلي األنواع األخريالدعوي ع

فيتميز الخطأ العقدي عن الخطأ التقصيري كما يتميز الخطأ الثابت عن  -دعوي المسئولية هو نوع الخطأ الذي قامت عليه 

مما قضت به في هذا المعني أنه ما دامت الدعوي قد رفعت علي أساس و . ال قيام المسئولية في ذاتها  -الخطأ المفروض 

أن صح أن يطلب ذلك  -والمدعي لم يطلب أن يقضي له فيه بالتعويض علي أساس المسئولية التعاقدية  ، المسئولية التقصيرية

فإنها إذ  ، رفعها صاحبها به فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبني الدعوي علي سبب غير الذي -أمام المحكمة الجنائية 

المحاماة  2559مارس سنة  7وهذا غير جائز في القانون ) نقض جنائي  ، تفعل تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم

فإن هذه المحكمة إذا  ، وقضت كذلك بأنه ما دامت الدعوي المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية -(  291ص  59رقم  19

وأن المتهمين اآلخرين أحدهما لم يقع  ، انتهت إلي أن أحد المتهمين هو وحده الذي قارف الجريمة المطلوب التعويض عنها

منه سوي تقصير في الواجبات التي يفرضها عليه العقد المبرم بينه ) وهو مستخدم ببنك التسليف ( وبين المدعي بالحقوق 

يكون متعينا عليها أال  -إذا انتهت المحكمة إلي ذلك  -ك التسليف ( واآلخر لم يثبت وقوع أي تقصير منه المدنية ) وهو بن

ألن حكمها عل  ، وأن تقضي برفض الدعوي بالنسبة للمتهمين اآلخرين ، تقضي بالتعويض إال علي من تثبت عليه الجريمة

 ، ئولية التعاقدية وهو غير السبب المرفوعة به الدعوي أمامهاالمتهم الذي خالف شروط العقد ال يكون إال علي أساس المس

 . وألن حكمها بالتعويض علي المتهم اآلخر ليس له ما يبرره ما دام لم يثبت وقوع أي خطأ منه  ، وهذا ال يجوز في القانون

 ، بالنسبة لهذين المتهمين أما القول بأن المحكمة كان عليها في هذه الحالة أن تحكم بعدم االختصاص في الدعوي المدنية

فإن ذلك  ، فمردود بأنه ما دامت الدعوي قد رفضت علي أساس انعدام المسئولية التقصيرية ، ال برفضها ، أحدهما أو كليهما

المدنية بناء علي سبب آخر هو المسئولية من رفعها أمام المحاكم  ، وليس من شأنه أن يمنعه ، ال يمنع المدعي بالحقوق المدنية

( وانظر أيضا في هذا المعني : نقض جنائي أول  72ص  91رقم  11المحاماة  2559مايو سنة  99لتعاقدية ) نقض جنائي ا

ديسمبر  21 - 55ص  11رقم  19المحاماة  2559أول مارس سنة  - 579ص  212رقم  15المحاماة  2559فبراير سنة 

استئناف  97 – 55ملحق جنائي  11المحاماة  2551مارس سنة  27 - 2991ص  955رقم  11المحاماة  2559سنة 

أما القضاء في فرنسا فقد جريء علي نحو ما تجري عليه الدائرة الجنائية  - 25ص  21م  2755نوفمبر سنة  7مختلط 

فال يجوز  ، فهو يذهب إلي أن السبب دعوي المسئولية هو نوع الخطأ الذي تقوم عليه المسئولية ، لمحكمة النقض عندنا

وإال كان ذلك طلبا جديداً  ، أو يترك الخطأ الثابت إلي الخطأ المفروض ، ي أن يترك الخطأ التقصيري إلي الخطأ العقديللمدع

وإال كان ذلك قضاء في شيء لم  ، وال يجوز هذا أيضا للقاضي ، ال يجوز له أن يتقدم به ألول مرة أمام محكمة االستئناف

لية علي أسا نوع معين من الخطأ فإن الحكم ال يحوز حجية األمر المقضي وإذا رفضت دعوي المسئو ، تطلبه الخصوم

( وانظر في هذا  1292فقرة  - 1951فقرة  9بالنسبة إلي األنواع األخري ) انظر في القضاء الفرنسي وفي نقده مازو 

 21 و - 197 ص - 125ص  29األستاذ سليمان مرقص : مجلة القانون واالقتصاد  - 111المسألة الوسيط جزء أول فقرة 

من تقنين  522هذا وقد قضت الفقرة األخيرة من المادة  - 992ص  – 999ص  271أصول اإلثبات فقرة  -العدد الثاني 

وهذا الحكم  . " وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب األصلي علي حالة تغيير سببه واإلضافة إليه " المرافعات بما يأتي : 

يسمح لمن رفع دعوي المسئولية العقدية في محكمة أول درجة أن يستند إلي المسئولية التقصيرية في محكمة االستئناف أو 

بالعكس وذكل يجوز لمن استند إلي نوع من المسئولية التقصيرية في محكمة أول درجة أن يستند إلي نوع آخر من هذه 

 . المسئولية في محكمة االستئناف 

أما  –(  causae remotae( تدعي باألسباب البعيدة )  moyens arguments( وهذه األدلة أو الوسائل أو الحجج )  9991) 

 77و  71هامش رقم  115فقفرة  21( ) أنظر أوبري ورو  causa proxima( فيدعي بالسبب القريب )  causeالسبب ) 

 ) .  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ففي دعوي المسئولية إذن السبب هو قيام  متعددة لسبب واحد هو قيام المسئولية ، وليست هذه كلها إال أدلة إلي الخطأ المفروض

 . ، والمحل هو التعويض المسئولية

، ال يجوز له بعد  ، وقضي عليه بالدين ، وأراد أن يقدم علي ذلك بينة حكم بعدم جواز سماعها ومن ادعي التخلص من دين بالوفاء

. ذلك أن السب  ، وإن قدم عليه هذه المرة دليال مكتوبا كمخالصة بالدين لسبب نفسه وهو الوفاءذلك أن يرفع دعوي جديدة متمسكا با

، ولم يدفع  . علي أنه إذا رفع الدائن دعوي بالدين ، وأن تغير الدليل عليه من بينة إلي ورقة مكتوبة لم يتغير -وهو الوفاء  –هنا 

، فإن هذا الحكم ال يجوز حجية األمر  إال البحث في وجوده ولم يعرض للوفاء به ، ولم يتناول الحكم المدين بالوفاء فقضي بالدين

، أن يرفع دعوي جديدة يطالب فيها الدائن  ، إذا عثر بعد ذلك علي مخالصة بالدين . ومن ثم يجوز للمدين المقضي بالنسبة إلي الوفاء

برد ما دفع اليه دون حق 
 (9999 )

، فإن هذا الحكم يحوز حجية  وعرض الحكم لهذا الدفع وقضي برفضه،  . أما إذا دفع المدين بالوفاء 

، وال يجوز للمدين إذا عثر بعد ذلك علي مخالصة بالدين رفع دعوي جديدة باسترداد ما دفع  األمر المقضي بالنسبة إلي الوفاء أيضا

دون حق 
 (9995 )

 . 

، لم يجز أن يرفع دعوي  ، فرفضت دعواه ثبات عقد البيع لهوإذا ادعي شخص ملكية عين بسبب الشراء مستنداً إلي ورقة مكتوبة إل

،  لم يختلف -وهو عقد البيع  –، وذلك بأن سبب الملكية  جديدة ليثبت صحة البيع بورقة أخري أو بالبينة ولو كانت قيمة العين تجيزها

، وهذا ال يجيز تجديد المنازعة  بل االختالف هو في أدلة اإلثبات
 (9999 )

 . 

                                                 

استئناف مصر بأنه من المقرر أن استرداد  وقد قضت محكمة  - 151ص  - 159ص  129( قارن الموجز للمؤلف فقرة  9999) 

ما أخذ دون حق ال يمنعه سبق صدور حكم في خصومة لم يعرض فيها علي المحكمة حصول تسديد مبلغ وتقديم سندات مثبتة 

( وقضت أيضا بأنه إذا كان الحكم القاضي بالين لم  155ص  1/  299رقم  25المحاماة  2599يونية سنة  15للسداد ) 

فالحكم الصادر بالدين ال يمكن أن يكسب حجية األمر  ، ولم يتعرض للبحث في سداده ، يتناول إال البحث في وجود الدين

أما إذا كان  . وم به وعلي ذلك يصح رفع دعوي ببراءة الذمة عن الدين المحك ، المقضي بالنسبة ألداء الدين ألنه لم يفصل فيه

وال يصح حينئذ رفع الدعوي من جديد ببراءة  ، فإنه يكسب حجية األمر المقضي ألنه فصل فيه ، الحكم قد بحث في األداء

نوفمبر سنة  11انظر أيضا : استئناف أهلي  -(  71/ ص  1/  51رقم  25المحاماة  2599أبريل سنة  9الذمة مما حكم به ) 

استئناف  - 551ص  1/  117رقم  25المحاماة  2592نوفمبر سنة  29بني سويف الجزئية  - 11ص  1القضاء  2755

ص  19م  2521نوفمبر سنة  25 - 257ص  19م  2522فبراير سنة  19 - 15ص  22م  2757ديسمبر سنة  15مختلط 

 .  217ص  19م  2529فبراير سنة  29 - 12

وتناول  ، ثم حكم بإلزامه بهذا الدين ، أنه سدد الدين المطلوب الحكم به عليه ( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ادعي مدين 9995) 

فليس لهذا المدين بعد ذلك أن  ، هذا ما كان يدعيه من التخالص من الدين بالوفاء قائال انه غير ثابت لعدم تقديم أية مخالصة

رقم  9مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  99ي يدعي براءة ذمته بدعوي جديدة بناء علي مخالصة يجدها بعد ذلك) نقض مدن

أن  ، ثم دفعه بناء علي هذا الحكم ، وقضت محكمة االستئناف األهلية بأنه ال يجوز لمن قضي عليه نهائيا بدين -(  21ص  1

ألن قوي  ، يطالب بعد ذلك برد ما دفعه ارتكانا علي مخالصة سابقة لتاريخ الحكم نظرت أثناء الدعوي ولم تأخذ بها المحكمة

( انظر أيضا : بني سويف  911ص  229رقم  2المحاماة  2512فبراير سنة  25الشيء المحكوم فيه تحول دون ذلك ) 

 27المحاماة  2591مايو سنة  92مصر األهلية  - 291ص  19رقم  19المجموعة الرسمية  2512يناير سنة  11استئنافي 

وقارن بني سويف  - 52ص  1رقم  59المجموعة الرسمية  2597يونية سنة  25نجع حمادي  - 119ص  292رقم 

 .  59ص  19رقم  12المجموعة الرسمية  2525سبتمبر سنة  15استئنافي 

 .  112ص  - 125ص  1وانظر في هذه المسألة األستاذ عبد السالم ذهني في األدلة 

الموجز للمؤلف  - 599ص  115 فقرة 21أوبري ورو  - 921ص  29الحقوق  2757مايو سنة  22( محكمة الجيزة  9999) 

 .  151ص  - 159ص  129فقرة 

وكان المدعي عليه  ، هذا وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قضي للمدعي بتثبيت حقه في القرار علي األرض المتنازع عليها

ي عليه مباني ثم أنشأ المدع ، مختصما في هذه الدعوي بصفته متلقيا حق الملكية في هذه األرض من شخص آخر باعها لها

وكان  ، فقضي له بذلك ، فرفع المحكوم له بحق القرار عليها دعوي طلب فيها الحكم بغزالة هذه المباني ، علي تلك األرض

فإن السبب القانوني في الدعويين  ، المدعي عليه مختصما في الدعوي الثانية بصفته مشتريا لحق الرقبة من وزارة األوقاف

أما اختصام المدعي عليه في الدعوي األولي بصفة واختصامه في الدعوي الثانية  . لي األرض وهو حق القرار ع ، واحد

وإنما هو تدليل لما يدعيه  ، بصفة أخري فال يعد سببا في كل دعوي من الدعويين اللتين اختصم فيهما باعتباره مدعي عليه

وغاية ما في األمر أنه كان في الدعوي  ، الدعويين من حقوق علي األرض المتنازع عليها ال تأثير له في وحدة السبب في

 2597مايو سنة  1األولي يستند إلي تلقي حقه من شخص وفي الدعوي الثانية إلي تلقيه من شخص آخر ) نقض مدني 

 . (  2292ص  995رقم  2مجموعة عمر 

وكان من أسبابها الشيوع الكلي في عموم  ، وقضت أيضا بأنه إذا كان موضوع الدعوي هو طلب الشفعة في جميع األطيان المبيعة
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 السبب مع تعدد الدعاوي  وحدة - 378

، فإذا اختار واحدة ورفض طلبه فيها كان للحكم  : وقد ينشأ عن السبب المواحد دعويان لصاحب الشأن الحق في اختيار إحداهما

، فتكون هذه غير مقبولة إذا رفعت  بالرفض حجية األمر المقضي بالنسبة إلي الدعوي األخري
 (9991 )

 . 

من التقنين المدني بأن المتعاقد المغبون الذي استغله المتعاقد للقاضي له أن يطلب إبطال  215المادة  . فقد قضت مثل ذلك االستغالل

، فإن هذا الحكم يجوز حجية األمر المقضي في دعوي  ، وحكم برفض دعواه ، فإذا اختار إبطال العقد العقد أو إنقاص التزاماته

، وهو  . ذلك بأن الحكم بالرفض قد استنفد السبب المشترك للدعويين معا اتهجديدة يرفعها المتعاقد ويطلب فيها إنقاص التزام

االستغالل 
 (9991 )

 . ، لم يجز سماع دعوي اإلبطال ، فإذا رفضت دعوي إنقاص التزاماته . والعكس صحيح 

، جاز  يم لتلف أصابهمن التقنين المدني من أنه " إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسل 597ومثل ذلك أيضا ما نصت عليه المادة 

.  ، وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن " للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع

لعدم  . أما إذا خسر دعوي الفسخ ، كان الحكم حجة تمنع من قبول دعوي الفسخ فهنا أيضا إذا خسر المشتري دعواه في إنقاص الثمن

، فإن هذا ال يمنع من رفع دعوي إنقاص الثمن  وصول النقص في المبيع إلي الحد المطلوب من المسألة
 (9997 )

 . 

                                                                                                                                                                    

واستعبدت المحكمة هذين السببين من  ، األطيان الموروثة التي منها األطيان المبيعة أو الشيوع الجزئي في تلك األطيان ذاتها

ستحقاقه با -عند النظر في سبب الجوار  -ثم تمسك الشفيع  ، وصار هذا الحكم نهائيا ، الدعوي لحصول القسمة بين الورثة

قوال منه بأن هذا الجزء استصلحه المورث من قطعة هو شريك فيها من الشيوع لم  ، للشفعة في جزء من األرض المبيعة

هذا منه تجديدا للنزاع الذي سبق  ، تتناولها القسمة وأدخل في قطعة أخري هي القطعة المبيعة فصار منها مه بقائه شائعا

وإنما هو دليل جديد علي الشيوع الذي سبق القضاء بنفيه )  ، ليس هذا القول سببا جديداً  إذ ، وهو غير جائز له ، الفصل فيه

 . (  992ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  29نقض مدني 

واحتياطيا إحالة الدعوي إلي التحقيق  ، وقضت أيضا بأنه إذا كان المدعي عليه قد طلب أصليا رفض طلب الريع الذي طالبت به أخته

ليثبت أن المدعية استولت منه علي هذا الريع إذا كانت تقيم معه وهي مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد 

لم  مما يدل علي أنه ، فقضت الحكمة بإلزامه بقيمة الريع استنادا إلي أنه كان ينكر علي المدعية وراثتها لوالده ، علي مالها

فقضت المحكمة بعدم  ، فعاد فرفع الدعوي علي األخت يطالبها فيها بمصروفات العالج المشار إليها ، يعطها شيئا من الريع

ألن الموضوع في الدعويين بينه وبين أخته واحد وهو  ، فإنها ال تكون قد أخطأت ، جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها

أكتوبر  15حدته كون التخلص حصل بالوفاء به نقداً أو بالصرف في العالج ) نقض مدني ال يغير من و ، التخلص من الريع

 ، فقد تمسك المدعي عليه في الدعوي األولي ، والحكم محل للنظر - 515ص  299رقم  5مجموعة عمر  2555سنة 

واقتصرت  ، الطلب االحتياطي ويبدو أن المحكمة لم تبحث هذا . بالمقاصة بين الريع ومصروفات العالج  ، كطلب احتياطي

وبعد  ، فال شيء يمنع في هذه الحالة . علي استخالص قرينة علي عدم الوفاء بالريع من إنكار المدعي عليه الوراثة أخته 

ولعل المحكمة قد تأثرت بإنكار  . من تجديد النزاع في شأن مصروفات العالج التي لم يفصل الحكم األول  ، الحكم بالريع

 . وهو إنكار ينطوي علي تعنت في الدفاع (  ، ليه لوراثه أختهالمدعي ع

 25قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن تغير جهة الوراثة هو تغيير في الدليل ال في السبب ) استئناف مختلط  ، وفي تعدد الدليل

 . (  159ص  99م  2597أبريل سنة 

فال يجوز بعد ذلك الطعن في دعوي جديدة بصورية  ، ر حكم بصحة عقدوفي وحده السبب وتعدده قضت هذه المحكمة بأنه إذا صد

ودفع فيها  ، ولكن إذا رفعت دعوي بصحة عقد . (  971ص  9م  2752يونية سنة  29هذا العقد وإبراز ورقة الضد ) 

مارس سنة  1ط فالحكم في هذا الدفع ال يكون حجة في دعوي أخري بصحة عقد آخر ) استئناف مختل ، بنقص األهلية للقصر

أن  ، فدفعها أدعانا للحكم ، ( وقضت محكمة إسنا بأن للمستأجر الذي حكم عليه نهائيا بدفع األجرة 211ص  1م  2751

يطالب المؤجر برد ما تسلمه إذا نزع العقار من يد المستأجر بعد ذلك بناء علي حكم صدر لمصلحة شخص ثالث في دعوي 

وليس لهذا األخير أن يدفع مطالبة المستأجر بالرد بحجية األمر  ، المؤجر طرفا فيها أخري رفعت بعد الدعوي األولي وكان

 . (  79 رقم 99المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  11المقضي ) 

وقد سبقت  ، 919ص  191رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  17( انظر من األمثلة علي ذلك : نقض مدني  9991) 

  . اإلشارة إلي هذا الحكم 

  .  292هامش رقم  115فقرة  21( أوبري ورو  9991) 

من التقنين المدني ) حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد إذا وجد عجز  595و  599( انظر أيضا المادتين  9997) 

  . في المبيع 
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، كان الحكم حجه تمنعه من أن يرفع دعوي القسمة في نفس  كذلك إذا خسر مدعي االستحقاق دعواه في استحقاق نصيب شائع

فإذا استنفد هذا السبب في دعوي  -وهو ملكية النصيب الشائع  -بب القسمة ، إذ أن سبب االستحقاق هو نفس س العين الشائعة

، فقد استنفده أيضا في دعوي  االستحقاق
 (9995 )

 . 

، بينما المحل في  ، محل الدعوي األولي هو إبطال العقد ويالحظ في األمثلة المتقدمة أن المحل في الدعويين مختلف ففي االستغالل

، ومحل الدعوي األخري هو  ، محل الدعوي األولي هو فسخ العقد . وفي التلف الجزئي للمبيع الثمنالدعوي األخري هو إنقاص 

، ومحل الدعوي األخري هو قسمة العين  ، محل الدعوي األولي هو استحقاق هذا النصيب . وفي ملكية النصيب الشائع إنقاص الثمن

. ويمكن تعليل ذلك بأن الحكم  ألولي حجة في الدعوي األخري كما رأينا، فإن الحكم في الدعوي ا . ومع ان المحل مختلف الشائعة

، فيكون للحكم  ، إذ استنفذ السبب المشترك للدعويين كما سبق القول الذي رفض الدعوي األولي تضمن رفض الدعوي األخري

 . وي األخري، بل باعتباره قد فصل ضمنا في الدع ، ال باعتباره قد فصل صراحة في الدعوي األولي حجية

 فكرتان رئيسيتان في حجية األمر المقضي  –خاتمة  - 379

: وبعد فإن هناك فكرتين رئيسيتين تنتظمان كل ما قدمناه من شروط في حجية األمر المقضي 
 (9959 )

 . 

. فما دام قد صدر في النزاع حكم قضائي  الفكرة األولي هي ضرورة حسم النزاع ووضع حد تنتهي عنده الخصومات

، فال يتكرر النزاع  ، وذلك حتي نقف بالتقاضي عند حد معقول ، فإنه يجوز حجية األمر المقضي في منطوقة ال في أسبابه يقطع

 . مرة بعد أخري دون أن يحسم وهذه الفكرة الرئيسية األولي هي التي تنتظم الشروط الواجب توافرها في الحكم

. فما دام الحكم قد صدر ما بين نفس  األحكام مع مراعاة النسبية في الحقيقة القضائيةوالفكرة الثانية هي الحيلولة دون التناقض في 

، وإن  ، إن اتفق مع الحكم األول فال حاجة لنا به ، فالتقاضي مرة أخري يؤدي إلي حكم ، ولعين السبب ، وفي ذات المحل الخصوم

 . ثانية هي التي تنتظم الشروط الواجب توافرها في الحق المدعي به. وهذه الفكرة الرئيسية ال خالفه وقعنا فيما نخشاه من التناقض

تمهيد  - آثار االلتزام - القسم الثاني 
 (3141 )

 

 تنفيذ االلتزام

 أثر االلتزام وأثر العقد - 381

 . ، إذ العقد مصدر من مصادر االلتزام : أثر العقد هو إنشاء االلتزام 

، فعالج األثرين  خلط التقنين المدني الفرنسي خلطا ظاهراً بين أثر العقد وأثر االلتزام . وقد أما أثر االلتزام فهو وجوب تنفيذه

، وكان ينبغي التمييز بينهما تمييزاً دقيقا  معاً مختطلين في باب واحد
 (9951 )

. أما التقنين المدني المصري السابق فقد فصل ما بين  

                                                 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بقيام  - 551 ص - 551ص  115فقرة  21( انظر في أمثلة أخري أوبري ورو  9995) 

حتي لو رفعت الدعوي األولي في صورة معارضة في تنبيه نزع الملكية مبنية علي ملكية المعارض  ، الحجية األمر المقضي

ص  29م  2522فبراير سنة  19ورفعت الدعوي الثانية في صورة دعوي استحقاق لهذه األعيان )  ، لألعيان المتنازع فيها

257  ) . 

  .  125( الموجز للمؤلف ص  9959)  

تاركين المراجع الخاصة بكل موضوع نذكرها عند  ، ( مراجع : نذكر هنا المراجع العامة التي يعتمد عليها في هذا القسم 9952) 

رجع تنصرف اإلشارة إلي فعند اإلشارة إلي الم ، وقد بينا أمام كل مرجع الطبعة التي رجعنا إليها . الكالم في هذا الموضوع 

 . هذه الطبعة 

ديموج الجزآن  -بودري وبارد الجزآن األول والثاني طبعة ثالثة  -طبعة سادية  5الفقه الفرنسي : أوبري ورو وبارتان جزء  

دي  - بيدان والجارد الجزآن الثامن والتاسع طبعة ثانية -بالنيول وريبير وردوان جزء سابع طبعة ثانية  -السادس والسابع 

 -بالنيول وريبير وبوالنجيه الجزء الثاني طبعة ثالثة  –باج الجزآن الثاني والثالث طبعة ثانية) في شرح القانون البلجيكي ( 

داللوز  -جوسران الجزء الثاني طبعة ثانية  -كوالن وكابيتان وجوليودي المور انديير الجزء الثاني طبعة عاشرة 

 . انسيكلوبيدي 

الموجز  -نظرية العقد للمؤلف  –األستاذ عبد السالم ذهني في نظرية االلتزامات  -والتون  –هالتون  –دي هلتس الفقه المصري : 

 –(  2559األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت في نظرية االلتزام _ سنة  -األستاذ حلمي بهجت بدوي في نظرية العقد  -للمؤلف 

  . األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام  -تزام الجزء الثالث األستاذ عبد الحي حجازي في النظرية العامة لالل

  .  11وفقرة  15فقرة  9دي باج  - 115فقرة  - 917فقرة  2( بودري وبارد  9951) 
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، ولكنه كان مقتضبا كل االقتضاب في بسط األحكام المتعلقة بآثار  الفرنسي ، وتجنب الخلط الذي وقع فيه التقنين المدني األثرين

، فأغفل " طائفة من أمهات المسائل التي تعرضت لها التقنينات الحديثة  االلتزام
 (9959 )

واستدرك هذا النقص التقنين المدني المصري  

، وتتعاقب النصوص علي وجه قل أن تجد له نظيرا في  ه، فتناول آثار االلتزام في باب رتب ترتيبا تتسلسل األحكام في الجديد

التقنينات الحديثة 
 (9955 )

 . 

(  execution par equivalent( أو تقنينا بمقابل )  execution en natureوتنفيذ االلتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا ) 

( أو  execution volontaireيذا اختياريا ) يكون تنفيذ االلتزام تنف( كذلك قد  damages - interestعن طريق التعويض ) 

 . ( execution obligatoireتنفيذا جبريا ) 

 التنفيذ العيني والتنفيذ عن طريق التعويض - 381

، وذلك إذا توافرت شروط معينة  ، فيقوم المدين بأداء عين ما التزام به : واألصل في تنفيذ االلتزام أن يكون تنفيذا عينيا 

. أما إذا اختل أحد هذه الشروط فإن التنفيذ يكون بمقابل فيقوم المدين بدفع تعويض للدائن يشمل ما لحقه من خسارة وما  سيأتي ذكرها

( فإذا  reparation en nature. وقد يكون التعويض هو ذاته تعويضا عينيا )  عدم تنفيذ االلتزام تنفيذا عينيافاته من كسب بسبب 

، والتعويض  ، فإن التنفيذ العيني لهذا االلتزام هو أال يقيم الجار الحائط التزام جار بأال يقيم حائطا في أرضه يحجب النور عن جاره

، وأكثر ما يكون التعويض مبلغ من  . ولكن التعويض العيني نادر في العمل كون الجار قد أقامهالعيني هو هدم الحائط بعد أن ي

 . النقود

، فإن المدين يدعي إلي  التنفيذ االختياري والتنفيذ الجبري : وسواء كان التنفيذ عينيا أو كان عن طريق التعويض - 971

،  ( paiement، ويدعي عادة بالوفاء )  ( في االلتزام Schuldالمديونية ) ل عنصر . والتنفيذ االختياري هو الذي يقاب تنفيذه اختياراً 

ولم يكن االلتزام  -. وإذا امتنع المدين عن التنفيذ اختياراً  وموضع الكالم فيه عند أسباب انقضاء االلتزام فهو أول هذه األسباب وأهما

. والتنفيذ  علي التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التعويض علي حسب األحوال أجبر –التزاما طبيعيا علي النحو الذي سنبينه فيما يلي 

 . ( في االلتزام Haftungالجبري هو الذي يقابل عنصر المسئولية ) 

، ذلك أن التنفيذ الجبري كما قد يوجه إلي تنفيذ  وال يصح الخلط بين التنفيذ الجبري والتنفيذ العيني واعتبارهما شيئا واحداً 

إلي تنفيذ االلتزام بطريق التعويض  -بل أن هذا الذي يقع كثيراً  -، كذلك قد بوجه  تزام تنفيذا عينيااالل
 (9959 )

 . 

                                                 

قتر التقنين الحالي ) القديم ( في النصوص الخاصة " فتقول :  ، (وإلي هذا تشير المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 9959) 

  وإذا كان قد أغفل . بآثار االلتزام تقتيرا أغفل معه طائفة من أمهات المسائل التي تعرضت لها التقنينات الحديثة 

يكون نصيبها فثمة مسائل أخري تتصل بآثار االلتزام يكاد  ، االلتزامات الطبيعية وهي بعد مغموطة الحق في أغلب التقنينات

والتنفيذ  ، وأهم هذه المسائل : التنفيذ العيني وما يقتضيه من تنظيم بالنسبة ألقساك االلتزام الثالثة . من اإلغفال كامال 

ثم أن  . وإجراءات التنفيذ وإجراءات التحفظ  ، والتنفيذ بمقابل وبوجه خاص تبعة المدين واإلعفاء منها ، بالغرامات التهديدية

كما هو الشأن في اإلعذار  ، ل ما بالغ هذا التقنين في إجمال األحكام الخاصة به مبالغة ال تخلو من اإلخالل أحيانامن المسائ

) مجموعة األعمال التحضيرية  . " والشرط الجزائي والفوائد والدعوي غير المباشرة والدعوي البولصية ودعوي الصورية 

  ( 555ص  1

وقد " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  - 92 ص - 99( الوسيط جزء أول ص  9955) 

فعمد إلي تنظيم اإلعسار دون أن يكون  ، وجهد في عالج أهم وجه منها ، استدرك المشروع أوجه النقص المتقدمة جميعا

ار بوجه عام إلي ما تضمن هذا الباب من مسائل ويكفي أن يش . أمامه مثال كامل يطمئن إلي احتذائه كلما دعت الحاجة لذلك 

ثم عرض بعد ذلك لاللتزامات المدنية فعقد  ، فقد استهل بأحكام تمهيدية أفردت في سياقها بعض نصوص لاللتزامات الطبيعية

النصوص المتعلقة وخص الثاني ب . لها فصوال ثالثة : تناول في أولها التنفيذ العيني وما يتبعه من تنفيذ بالغرامات التهديدية 

ووقف ثالثها علي ما  . وتقدير التعويص تقديراً قضائيا أو اتفاقيات أو قانونيا  ، بالتنفيذ بمقابل وما يتصل به من أحكام اإلعذار

ويراعي أن وسائل التنفيذ أو االستخالص تنتظم دعاوي ثالثا تتفرغ  . يكفل حقوق الدائنين من وسائل التنفيذ ووسائل الضمان 

أما  .  . ا علي اعتبار الذمة ضمانا عاما للدائنين : وهي الدعوي غير المباشرة والدعوي البولصية ودعوي الصورية جميع

وأخيراً اختتمت نصوص  . وقد بسطت أحكامه بسطا يسمو به إلي مرتبة األصول العامة  ، وسائل الضمان فيمثلها حق الحبس

 . (  559ص  - 555ص  1هذا الفصل باألحكام الخاصة بتنظيم اإلعسار ) مجموعة األعمال التحضيرية 

  .  11فقرة  9( دي باج  9959) 
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 الضمان العام للدائنين - 383

. والدائنون  ( للدائنين gage commun، وهذا ما يسمي بالضمان العام )  : وجميع أموال المدين ضامنة اللتزاماته 

، كرهن أو  ، إال من خوله القانون ذلك بمقتضي حق خاص ، ال يتقدم أحد منهم علي اآلخرين ذا الضمانمتساوون قانونا في ه

 . ، وعندئذ ال يتقدم علي سائر الدائنين إال بالنسبة إلي هذا المال وحده ، علي مال معين للمدين امتياز

. فالقانون يجعل لكل دائن  ، ال مساواة فعلية اة قانونيةوالمساواة ما بين الدائنين في التنفيذ علي أموال المدين إنما هي مساو

، كان لسائر الدائنين الحق في مشاركته في هذا التنفيذ  ، فإذا بادر أحدهم إلي التنفيذ علي مال للمدين الحق في التنفيذ علي أموال مدينة

. ويرجع ذلك إلي  ، فقد تكون غير متيسرة فعال نونا. ولكن إذا كانت هذه المشاركة جائزة قا ومقاسمته ما ينتج منه مقاسمة الغرماء

، وإذا علموا فقد تكون إجراءات التنفيذ قد  أسباب كثيرة : فقد يكون الدائنون اآلخرون غير عالمين بما يتخذ الدائن من إجراءات التنفيذ

لي هذه المرحلة فقد يعوزهم سند قابل للتنفيذ ، وإذا كانت إجراءات التنفيذ لم تصل إ وصلت إلي مرحلة ال تسمح لهم بالمشاركة الفعلية

، أو هي خالية من النزاع ولكنها غير مستحقة  ، إذ قد تكون حقوقهم غير خالية من النزاع يستطيعون بمقتضاه المشاركة الفعلية

عدام المساواة بين الدائنين . تلك هي بعض وجوه ان ، أو هي مستحقة األداء ولكنها غير مقترنة بسند رسمي أو حكم قابل للتنفيذ األداء

 . ، وإن كانوا جميعا متساوين من الناحية القانونية كما قدمنا من الناحية الفعلية

، قد يتخذ إجراءات تحفظية يكون الغرض منها المحافظة علي أموال المدين حتي  ، يتخذ اإلجراءات التنفيذية ، قبل ا والدائن

 . يتمكن من التنفيذ عليها

، يمهد بها  ، هي فوق األولي دون الثانية ات التحفظية واإلجراءات التنفيذية توجد مرحلة وسطي من اإلجراءاتوبين اإلجراء

. هذه اإلجراءات التمهيدية هي الدعوي غير المباشرة والدعوي  الدائن إلي التنفيذ وال يقتصر علي مجرد المحافظة علي أموال المدين

ضمان أقوي للمساواة ما بين  -كما سنري  -. وفي شهر إعسار المدين  مدين وشهر إعسارهالبولصية ودعوي الصورية وحبس مال ال

 . ، فال تزال إجراءات التنفيذ بعد شهر اإلعسار إجراءات فردية ال جماعية ، وإن كان ذلك ال يبلغ مبلغ شهر اإلفالس الدائنين

 الموضوعات التي يتناولها هذا القسم من الكتاب - 384

، ثم  التنفيذ بطريق التعويض،  الموضوعات التي يتناولها هذا القسم من الكتاب في آثار االلتزام : التنفيذ العيني: هذه هي  

القاعدة التي تقضي بأن أموال المدين تكفل تنفيذ التزاماته وما تتضمنه هذه القاعدة من اإلجراءات التمهيدية وهي الدعوي غير 

 . الوصرية والحق في الحبس واإلعسارالمباشرة والدعوي البولصية ودعوي 

،  ، وهما يفترقان من حيث الجبر في التنفيذ نتكلم في االلتزام الطبيعي وااللتزام المدني -وفي هذا التمهيد  –وقبل ذلك 

 . ، وينفذ االلتزام المدني جبرا علي المدين فااللتزام الطبيعي ال جبر في تنفيذه

 يااللتزام الطبيعي وااللتزام المدن

 النصوص القانونية :  - 385

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 255تنص المادة 

 . ينفذ االلتزام جبرا علي المدين " - 2"  

ومع ذلك إذا كان االلتزام طبيعيا فال جبر في تنفيذه  - 1"  
 (9951 )

 " . 

وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق 
 (9951 )

 . من غير نص، ولكن حكمه كان مطبقا  

، وفي التقنين المدني اليبي المادة  199ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المادة 

1اللبناني المادة ، وفي تقنين الموجبات والعقود  191
 (9957 )

، ولكن ذلك ال يفيد  . ولم يرد في التقنين المدني العراقي نص مقابل 

                                                 

من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  119والفقرة األولي من المادة  115( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9951) 

فإن المدين ال ينفذه إال  ، ومع ذلك إذا كان االلتزام طبيعيا -فقرة أولي  119 م . يجبر المدين علي تنفيذ التزامه  - 115م " 

 علي الوجه اآلتي : ، من المشروع النهائي 199هو المادة  ، وفي لجنة المراجعة أدمج النصان في نص واحد" باختياره 

ووافق مجلس النواب علي  . " ومع ذلك إذا كان االلتزام طبيعيا فال جبر في تنفيذه  - 1 .  ينفذ االلتزام جبرا علي المدين - 2"  

. (  551ص  - 551ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  255ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  ، النص كما هو

  

  . رها وسيأتي ذك ، من التقنين المدني السابق 197/  251( انظر مع ذلك المادة  9951) 

من التقنين المدني  255) مطابقة لنص المادة  199( التقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م  9957) 

 . المصري ( 
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، ففي المباديء العامة وفي مباديء الفقه اإلسالمي القانون المدني العراقي ال يعترف بااللتزام الطبيعيضرورة أن 
 (9955 )

. ما قد  

يستعاض به عن النص لالعتراف بااللتزام الطبيعي في هذا القانون 
 (9999 )

 . 

 مكان االلتزام الطبيعي وتمييزه عن االلتزام المدني : - 386

، عمد إلي إبراز التمييز ما بين االلتزام  ، وهو في مستهل الكالم في آثار االلتزام قدم أن التقنين المدني الجديدويتبين من النص المت 

، فاألول ال جبر في تنفيذه  الطبيعي وااللتزام المدني
 (9992 )

. وهذا التمييز يرجع إلي أثر  ، أما الثاني فيجبر المدين فيه علي التنفيذ 

، ومن ثم استطاع التقنين الجديد أن يجد مكانا صالحا لاللتزام الطبيعي يبين  إجبار المدين علي تنفيذ التزامهااللتزام من حيث جواز 

 . فيه حاالته ويبسط أحكامه

. فهو يشير إليه في مناسبة  ، وفي مواطن ليس مظنة لوجوده فيه ولم يذكر التقنين المدني السابق االلتزام الطبيعي إال عرضا

، وفاء لدين يعتقد ملزوميته به ولو لم  : " إنما من أعطي باختياره شيئا آلخر 197/  251، ويقول في المادة  تحقدفع غير المس

،  . وقد قصد بالدين الذي ال يوجبه القانون ولكن المدين يعتقد ملزوميته به االلتزام الطبيعي ، ال يكون له استرداده " يوجبه القانون

 . تزاموبين حكم الوفاء بهذا االل

في صدد الكالم في الوفاء )  2199، فقد ذكر االلتزام الطبيعي استطراداً في المادة  وكذلك فعل التقنين المدني الفرنسي

Paiement  " : علي أنه ال  - 1.  ، وما دفع دون استحقاق يجوز استرداده كل وفاء يفترض وجود دين - 2( علي الوجه اآلتي

ت الطبيعية إذا كان الوفاء بها قد تم اختياراً " يجوز االسترداد في االلتزاما
 (9991 )

 . 

، ما يعرض لاللتزام الطبيعي في أكثر من نص أو نصين  ، حتي الحديثة منها وقل في التقنينات
 (9999 )

 . 

، فعرض  العناية، شيئا من  ، في مناسبة التمييز بينه وبين االلتزام المدني أما التقنين المدني الجديد فقد أولي االلتزام الطبيعي

في نصوص أربعة إلي بيان حاالته وبسط أحكامه
 (9995 )

، فقابل  وااللتزام المدني، بالتمييز بين االلتزام الطبيعي  ، كما قدمنا . وبدأ 

                                                                                                                                                                    

 . من التقنين المدني المصري (  255) مطابقة لنص المادة  191التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

والموجب الطبيعي هو  ، : الموجب المدني هو الذي يستطيع الدائن أن يوجب تنفيذه علي المديون 1اللبناني م تقنين الموجبات والعقود 

. علي أن تنفيذه االختياري يكون له من الشأن والمفاعيل ما يكون لتنفيذ الموجب المدني  ، واجب قانوني ال يمكن تطلب تنفيذه

  

. ( ومباديء الفقه اإلسالمي مصدر من مصادر القانون المدني العراقي ) انظر المادة األولي من التقنين المدني العراقي (  9955) 

  

 - 221)  2595بغداد سنة " أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي " ( وقد بحث الدكتور حسن علي الذنون في كتابه  9999) 

ولم يبين مبلغ جواز األخذ في القانون  ، بيعي علي النحو المعروف في كتب الفقه الغربي( موضوع االلتزام الط 215ص 

 . بعد أن أغفل التقنين المدني العراقي اإلشارة إلي االلتزام الطبيعي  ، المدني العراقي باألحكام التي بسطها في ذلك

  .  991ص  91م  2519مايو سنة  11( استئناف مختلط  9992) 

 و األصل في نصه الفرنسي :( وهذا ه 9991) 

Art  . 1235 : Tout paiement suppose une dette : ce qui a ete paye sans etre du, est sujet a repetition  . 

La repetition n'est pas admise a l'egard des obligations naturelles qui ont ete volontairement 

acquittees  .  

 927 - 921والتقنين األرجنتيني م  - 1فقرة  11وتقنين االلتزامات السويسري م  - 725نين المدني األلماني أنظر التق ( 9999) 

وكذلك فصل تقنين الموجبات والعقود اللبناني أحكام االلتزام الطبيعي في  .  2199و  2511و  2519والتقنين الشيلي م 

 .  7إلي  1المواد من 

اختص المشروع االلتزامات الطبيعية " ( وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  9995) 

فسمة االلتزام الطبيعي  . بما يكون لها من آثار  ، بوجه خاص ، ويراعي أن هذه االلتزامات تمتاز عن غيرها . بمواد أربع 

 . ولهذا كان الباب المعقود آلثار االلتزام خير موضع ألحكامها  ، وفكرة انتفاء الجزاءهي اجتماع مكنة ترتيب األثر القانوني 

في  ، حيث أجملت كل اإلجمال ، فليس شك في أنه يفضل وضعها في التقنين الحالي ) السابق ( ، ومهما يكن من أمر الوضع

تقنين المصري) السابق ( وإذا كان من غير من ال 197/  251معرض القواعد الخاصة بدفع غير المستحق : انظر المادة 

ليقرر في أي  ، فليس ثمة بد من أن يترك أمرها لتقدير القضاء ، الميسور بيان صور االلتزام الطبيعي علي سبيل الحصر

وليس يحد من سلطان القضاء في هذا الشأن إال  . األحوال وبأي الشروط يعتبر الواجب األدبي واجبا يعترف به القانون 

 191فال يجوز له إقرار االلتزام الطبيعي بأي حال متي كان مخالفا لهما : انظر المادة  ، جوب مراعاة النظام العام واآلدابو

 ، فمن الميسور تحديدها تقريبيا ، ويختلف عن ذلك شأن ما يترتب علي االلتزام الطبيعي من آثار . من المشروع  1فقرة 
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فيما بينهما من ناحية الجبر علي التنفيذ 
 (9999 )

االلتزام  ، ونتناول بالكالم من هذه الناحية االلتزام الطبيعي ثم . ونحن نتابعه في ذلك 

 . المدني

االلتزام الطبيعي  - 1"  
 (3156 )

 

 (Obligation naturelle ) 

 االلتزام الطبيعي وسط في المرتبة بين االلتزام المدني والواجب األدبي - 387

ده . وهذا المدي الذي يقف عن ، فيعترف به القانون إلي مدي معين : االلتزام الطبيعي واجب أدبي يدخل في منطقة القانون 

، ولكن التنفيذ  القانون في االعتراف بااللتزام الطبيعي هو التنفيذ االختياري : ال يجبر المدين في االلتزام الطبيعي علي التنفيذ القهري

ذ ، أي إذا كان يعلم أن القانون ال يجبره علي التنفي . فإذا قام المدين بتنفيذ التزامه طوعا وهو علي بينه من أمره االختياري معتبر

، إذ  ، فإنه ال يستطيع أن يسترد ما دفعه تنفيذا لهذا االلتزام الطبيعي ولكنه مع ذلك يؤدي إلي الدائن ما يحس أن ضميره يلزمه بأدائه

( اللتزام في ذمته وهذا كله بخالف االلتزام  paiement، بل هو وفاء )  ( يجوز له الرجوع فيها liberaliteأن ما دفعه ليس هبة ) 

، بل أيضا إذا هو لم يوفه أجبر علي  فإن هذا االلتزام ال يقتصر األمر فيه علي أن المدين إذا وفاه ال يستطيع أن يسترده ، المدني

 . الوفاء

وإذا رجعنا إلي ما قدمناه في الجزء األول من هذا الكتاب 
 (9991 )

، عنصر  .من أن االلتزام المدني يشتمل علي عنصرين 

، رأينا أن االلتزام الطبيعي ال يحتوي من هذين  ( engagement Haftung، وعنصر المسئولية )  ( devoir Schuldالمديونية ) 

، بل  ، ال في حكم الضمير فحسب . فالمدين بالتزام طبيعي مدين ، وهو عنصر المديونية العنصرين إال علي العنصر األول وحده

. ولكن المدين ال يجبر  ، فهذا هو عنصر المديونية قد توافر فيه سترداده، ومن هنا إذا وفي الدين لم يستطع ا أيضا في حكم القانون

 . ، فهذا هو عنصر المسئولية قد انفصل عنه علي الوفاء إذا لم يرد ذلك عن بينة واختيار

فهو  ، ونري من ذلك أن االلتزام الطبيعي هو واجب أدبي ارتفعت منزلته في نظر القانون حتي قارب أن يكون التزاما مدنيا

 obligation، ولم يبلغ أن يصير التزاما مدنيا )  ( devoir moralوسط ما بين المرتبتين : سما عن أن يكون مجرد التزام أدبي ) 
civile  ( فهو التزام طبيعي )obligation naturelle ) وال يرتب عليه إال  ، يعترف به القانون فيرتفع به عن الواجب األدبي ،

 . به دون االلتزام المدني بعض اآلثار فينزل

. والتسليم بوجوده اعتراف من القانون ببعض  ومن ثم يقف االلتزام الطبيعي في الحد الفاصل ما بين األخالق والقانون

ي . وإذا كان التزام العام بابا تدخل منه العوامل االجتماعية واالقتصادية واألدبية فتؤثر ف الواجبات التي تمليها األخالق واآلداب

. والقاضي هو  ، فهذا هو االلتزام الطبيعي باب آخر تدخل منه العوامل االجتماعية واالقتصادية واألدبية إلي القانون القانون وروابطه

، وبواجب  ، مسترشداً في ذلك بآداب الجيل من ناحية المجموع ، كما هو الذي يحدد النظام العام الذي يحدد االلتزامات الطبيعية

، ولكنه قدر أنه التزام تحتمه أخالق البيئة ويقضي  . فإذا وقف أمام واجب أدبي لم يبلغ أن يكون التزاما مدنيا احية الفردالضمير من ن

، التزم المثري نحو الفقير : ) أوال ( بما  . فلو أن فقيرا أنقذ مثريا من الغرق ، ورتب عليه أثره ، أقره التزاما طبيعيا به ضمير الفرد

                                                                                                                                                                    

أثور أن االلتزام الطبيعي في القانون الحديث يفترق عن صنوه عند الرومان بأنه أكثر صوراً ومن الم . والسيما أنها جد قليلة 

وتنحصر هذه  . وهو بهذا يعوض في ناحية ما يفوته في الناحية األخري  ، وأقل إنتاجا في نطاق اآلثار ، في نطاق التطبيق

يجب عليه بمقتضي التزام طبيعي يكون له حكم الوفاء وال يعتبر  اآلثار في أمرين ال أكثر : أولهما أن أداء المدين اختياراً لما

وفيما عدا هذين األثرين ال يرتب  . والثاني أن هذا االلتزام يصلح سببا اللتزام مدني  . من المشروع  191تبرعاً : المادة 

يكفل كفالة شخصية أو عينية  فال يجوز علي وجه الخصوص أن يقاض في التزام مدني أو أن ، االلتزام الطبيعي أي أثر آخر

 . (  551ص  - 559ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

  . (  551ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ) مجموعة األعمال التحضيرية  9999) 

بالنيول  -وما بعدها  271ريبير في القاعدة الخلقية فقرة  –ديموج جزء أول  -( مراجع : بنكاز ملحق بودري جزء خامس  9991) 

(  2529) مقال له في مجلة القانون المدني الفصلية سنة  ( Perreauبيرو )  –(  2529) مقال له في المجلة االنتقادية سنة 

سيفير )  - 2521( رسالة من باريس سنة  Ionescoأيونسكو )  .  2597( رسالة من باريس سنة  Barraudبارو )  -

Sieffert  2529( رسالة من بارسينة سنة -  ( بروBarreau  رسالة من كان سنة )2529 –  ( سافاتييهSavatier  )

 .  2591( رسالة من باريس سنة  Cendrierسندرييه )  - 2521رسالة من بواتييه سنة 

  .  2هامش رقم  297ص  5( الوسيط الجزء األول فقرة  9991) 
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، وهذا هو  ) ثانياً ( وبإجازة الفقير علي إنقاذه -، وهذا هو التزام مدني  من خسارة في إنقاذه وذلك بدعوي الفضالة تجشمه الفقير

، وذلك حتي لو لم يكن هو الذي أنقذه وهذا هو واجب أدبي  ) ثالث ( وباإلحسان إلي هذا الفقير من حيث هو فقير -التزام طبيعي 
 (

9997 )
 . 

 . الحاالت التي يقوم فيها االلتزام الطبيعي وفي اآلثار التي تترتب عليهونتلكم اآلن في 

 الحاالت التي يقوم فيها االلتزام الطبيعي

 النصوص القانونية  

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 199: تنص المادة  -997

جوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف . وفي كل حاال ال ي ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي ، عند عدم النص " يقدر القاضي 

النظام العام " 
 (9995 )

 . 

 . ، ولكن حكمه كان مطبقا من غير نص وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

، وفي التقنين المدني الليبي المادة  192ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المادة 

9المادة ، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني  199
 (9919 )

 . . وال مقابل للنص في التقنين المدني العراقي 

 النقض رقابة محكمة -سلطة التقدير للقاضي  - 389

: ويتبين من هذا النص أن البت فيما إذا كان واجب أدبي قد ارتقي إلي منزلة االلتزام الطبيعي أمر متروك تقديره إلي  

، فيجب إعمال النص  ، هذا ما لم يوجد نص تشريعي يقضي في حالة معينه أن هناك التزاما طبيعيا القاضي
 (9912 )

. مثل ذلك ما  

، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي  من أنه " يترتب علي التقادم انقضاء االلتزام 971مادة ورد في الفقرة األولي من ال

" . 

، يبت في مسألة قانون يخضع فيها لرقابة محكمة  ، وهو يحدد االلتزامات الطبيعية في الحاالت التي تعرض له والقاضي

 . ، ومسألة واقع ال يخضع فيها لهذه الرقابة النقض

، ومطابقة ما  ، وتكييف الوقائع الثابتة عنده تكييفا قانونيا ا مسألة فهي تحديد العناصر التي يتكون منها االلتزام الطبيعيأم

. وهو في تحديده لعناصر االلتزام الطبيعي  يجب توافره من العناصر علي ما ثبت عنده من الوقائع مكيفة التكييف القانوني الصحيح

. ويستأنس  ، ما إذا كان هناك التزام طبيعي ، عند عدم النص ، غذ قد فوض له المشرع أن يقدر إلي القاضيأقرب إلي المشرع منه 

، ال  ، مستمداً تقديره من روح التشريع والعرف ومباديء القانون الطبيعي وقواعد العدالة في عمله بما استقر في القضاء والفقه

، بل باعتبارها المصادر الطبيعية التي يسترشد بها القاضي مع وجود  ند انعدام النصالرجوع إليها ع باعتبارها مصادر مباشرة يجب

                                                 

.  991ص  91م  2519مايو سنة  11وانظر أيضا : استئناف مختلط  - 591كل هذا الموجز للمؤلف فقرة ( انظر في  9997) 

  

ويقرر " من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  119( تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  9995) 

وفي كل حال ال يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف  . طبيعيا  متي يعتبر الواجب األدبي التزاما ، عند عدم النص ، القاضي

وفي لجنة المراجعة جعلت هذه الفقرة مادة مستقلة مع تحوير في اللفظ جعلها مطابقة لما استقرت عليه في  . " النظام العام 

) 199فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . في المشروع النهائي  191وأصبح رقمها  ، التقنين الجديد

  . (  555ص  - 557ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

من التقنين المدني المصري  199) مطابقة لنص المادة 192( التقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م  9919) 

 ) . 

ما إذا كان هناك التزام طبيعي يقوم علي أساس  ، عند عدم النص ، : يقدر القاضي 199التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

وفي كل  . وفي كل حال ال يجوز أن يقوم التزام طبيعي يقوم علي أساس واجب أدبي أو اجتماعي  . واجب أدبي أو اجتماعي 

. ص ونص التقنين المصري ( ) وال فرق قي الحكم ما بين هذا الن . حال ال يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام 

أن يفصل فيما إذا كان الواجب المعنوي يتكون منه  ، عند انتفاء النص ، : للقاضي 9 تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

وال يمكن أن يكون الموجب الطبيعي مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام ) وال فرق أيضا في الحكم ما  . موجب طبيعي أو ال 

  . ا النص ونص التقنين المصري ( بين هذ

 1(فالقاضي يأتي وراء المشرع في تحديد االلتزامات الطبيعية فإذا ما وقف المشرع قام القاضي بدوره ) انظر جوسران  9912) 

  . (  127فقرة 
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. ومن ثم فال يرتبط في شأنها بترتيب خاص كما كان يرتبط لو أن هذه كانت هي المصادر المباشرة  النص الذي يكل إليه أمر التقدير

 . قنين المدنيالتي يستخلص منها الحلول القانونية وفقا للمادة األولي من الت

أما مسألة الواقع التي يبت فيها القاضي دون تعقيب عليه من محكمة النقض فهي تحصيل الوقائع الثابتة مما يقدم له من 

األوراق والمستندات وغير ذلك من األدلة 
 (9911 )

 . 

لبيان ذلك بالصعود إلي ، ممهدين  وننظر اآلن كيف يستطيع القاضي أن يحدد العناصر التي يتكون منها االلتزام الطبيعي

، ثم معقبين بذلك بعض الحاالت  ، ومستعرضين النظريتين التقليدية والحديثة في هذا الشأن األصل التاريخي لهذا النوع من االلتزام

 . المعروفة لاللتزام الطبيعي بعد أن نكون قد حددنا العناصر التي يتكون منها

 األصل التاريخي لاللتزام الطبيعي  - 391

، ويجعلون  . وكان الرومان يعترفون بعدد كبير من االلتزامات الطبيعية يصعد االلتزام الطبيعي في أصله إلي القانون الروماني :

. أما القانون الحديث فهو يعترف أيضا بعدد كبير من االلتزامات الطبيعية  لاللتزام الطبيعي آثاراً بعيدة المدي
 (9919 )

، ولكن يترتب  

علي االلتزام الطبيعي آثاراً أقل مما كان يرتبه القانون الروماني 
 (9915 )

 . 

وااللتزام الطبيعي في القانون الروماني كان نتيجة مباشرة لما يحتويه هذا القانون من أوضاع ورسوم وأشكال ومن نظم 

، وحيث توجد عالقة تبعية بين الدائن  يختل الشكل المطلوب خاصة كنظام الرق ونظام السلطة األبوية فكان هناك التزام طبيعي حيث

 ، وحيث يكون المدين ناقص والمدين بأن يكون هذا ابنا لذاك أو عبداً له

، فيقوم بدال منه التزام طبيعي تترتب عليه  . ففي هذه الحاالت وغيرها تأبي األوضاع الرومانية أن يقوم التزام مدني األهلية

. فكانت فكرة االلتزام الطبيعي من بين الوسائل التي تخفف  ، وهي آثار أبعد مدي مما يقره القانون الحديث المدني بعض آثار االلتزام

، ومن األبواب التي انفتحت إلدخال بعض عناصر المرونة فيما جمد  بها القانون الروماني من الشكلية المغرقة التي كانت تحيط به

 . من قواعد هذا القانون

، فجلها تمتد إلي كل التزام يوجبه  نون الفرنسي القديم توسع القانون الكنسي توسعا كبيراً في االلتزامات الطبيعيةوفي القا

( تلقي فكرة االلتزام الطبيعي  Domat. ولكن دوما )  ، وكادت منطقة االلتزام الطبيعي تكون هي عين منطقة الواجب األدبي الضمير

. أما بوتييه )  حصوراً في التزام المدين ناقص األهلية بعد أن زالت األشكال واألوضاع الرومانية، فجعله م عن القانون الروماني

Pothier وعارض بها فكرة القانون الروماني  ( فعلي النقيض من دوما نقل فكرة القانون الكنسي ،
 (9919 )

.فعنده أن االلتزام  

، أما االلتزام المدني فهو ما  ( qui oblige dans le for de la conscienceالطبيعي هو ما يلتزم به اإلنسان أمام الضمير ) 

( علي ان بوتييه كان يميز تمييزاً واضحا بين االلتزام  qui oblige dans le for exterieurيلتزم به أمام العالم الخارجي ) 

الطبيعي والواجب األدبي 
 (9911 )

 . 
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، ال علي فكرة القانون الكنسي  : قامت النظرية التقليدية في االلتزام الطبيعي في القانون الحديث علي الفكرة الرومانية الضيقة 

التزام مدني عاقه  ، ويبتعد كثيرا عن الواجب األدبي فهو في األصل . فااللتزام الطبيعي يرتبط ارتباطاً وثيقا بااللتزام المدني الواسعة

.  ، كأن يكون العقد قابال لإلبطال لنقص األهلية . وهذا المانع قد يوجد منذ البداية عند نشأة االلتزام مانع قانوني عن أن يرتب آثاره

،  ( concordat، كما يقع ذلك في التقادم أو في الصلح مع المفلس )  وقد يكون المانع جد بعد نشأة االلتزام وبعد أن تولدت آثاره

 . فينقضي االلتزام المدني ويتخلف عنه التزام طبيعي

                                                 

  .  19ص  11فقرة  9قارن دي باج  - 575فقرة  1( بالنيول وريبير وردوان  9911) 

ذلك أنه إذا كان كثير من االلتزامات التي كان  . بل لعله أكبر  ، مما كان في القانون الروماني( وليس هذا العدد بأقل  9919) 

عن طريق اختالل الشكل أو عن طريق النظم الرومانية الخاصة كنظام الرق  ، القانون الروماني يعتبرها التزامات طبيعية

فقد نبتت من جهة أخري التزامات طبيعية كثيرة استجدت في  ، قد أصبحت اآلن التزامات مدنية ، ونظام السلطة األبوية

 . القانون الحديث عن طريق تسرب العوامل الخلقية واألدبية واالجتماعية إلي منطقة القانون 

  .  519فقرة  1( كوالن وكاييتا مورانديير  9915) 

 .  252( بوتييه في االلتزامات فقرة  9919) 

  159ص  2195فقرة  1بودري وبارد  ( 9911) 
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 obligation civile، فهو التزام مدني متحلل )  ، تجعل االلتزام الطبيعي نوعا من االلتزام المدني ، كما نري وهذه النظرية التقليدية
degeneree ) عاقة مانع قانوني عن أن يولد آثاره كاملة ، . 

، وقد نقلت عن دوما كما  ( تقاليد القانون الروماني التي سبق ذكرها 2التقليدية هذا التوجيه عامالن : )  والذي وده النظرية

، فال يكون االلتزام الطبيعي واجبا أدبيا ليعترف به  ( الرغبة في فصل منطقة القانون عن منطقة اآلداب واألخالق 1. )  أسلفنا القول

، بل يكون التزاما مدنيا منذ األصل لم يبرح  يكون جسراً يصل ما بين منطقتي القانون واآلداب، وال  القانون ولو إلي مدي محدود

. وظن أنصار النظرية التقليدية أن  ، فتبقي هذه المنطقة منفصلة انفصاال تاما عن منطقة اآلداب واألخالق منطقة االلتزامات المدنية

، ما دام االلتزام الطبيعي ال يعدو  ، فال يكون هناك مجال للتحكم عي ضبطا دقيقاهذا الوضع من شأنه أن يضبط حاالت االلتزام الطبي

 . أن يكون التزاما مدنيا أصابه هذا التحلل بسبب مانع قانوني

، فتغفل  . فهي تحاول محاولة فاشلة أن تفصل ما بين منطقتي القانون واآلداب فصال تاما وعيب هذه النظرية التقليدية واضح

،  . ذلك أن االلتزام الطبيعي ليس إال مظهراً العتراف القانون بالواجبات األدبية ذا الفصل المميز األول لاللتزام الطبيعيفي سبيل ه

. فااللتزام الطبيعي إذن هو واجب  ، فيدخلها بذلك في حظيرة القانون فيرقي بها في بعض الحاالت إلي حد أن يتب عليها أثراً قانونيا

، وينشأ منذ البداية واجبا أدبيا  . بل قد ال يكون بتاتا التزاما مدنيا متحلال ، قبل أن يكون التزاما مدنيا متحلال انونأدبي اعترف به الق

 . ، فننتقل أالن إليها . وهذا ما تكفلت ببيانه النظرية الحديثة يعترف به القانون ويدخله في منطقته
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، إلي النظرة الواسعة التي اعتنقها  : تركت النظرية الحديثة النظرة الرومانية الضيقة لاللتزام الطبيعي باعتباره التزاماً مدنيا متحلال

ه بعض ، فاعترف ل ( ارتقي به القانون devoir miral. فاعتبرت االلتزام الطبيعي واجبا أدبيا )  القانون الكنسي وقال بها بوتييه

 . ، ونشأ التزاما مدنيا ثم عاقة مانع قانوني عن أن يولد جميع آثاره ، سواء كان واجبا أدبيا منذ بديته اآلثار

فال تالزم إذن بين االلتزام الطبيعي وااللتزام المدني كما تزعم النظرية التقليدية بل ان االلتزام الطبيعي هو الذي يثل ما بين 

، وهو في منطقة  ، فهو في منطقة اآلداب من حيث هو واجب أدبي إذ هو النقطة المشتركة في المنطقتين ، منطقتي القانون واآلداب

، فهو إما أن يكون  . وما دام في مرتبة ونمطي بين االلتزام المدني والواجب األدبي القانون من حيث أن يولد بعض اآلثار القانونية

، وإما أن يكون واجبا أدبيا ارتفع عن مرتبته بقيام  مسئولية مع بقاء عنصر المديونيةالتزاما مدنيا نزل عن مرتبته بزوال عنصر ال

عنصر المديونية فيه دون عنصر المسئولية وفي الحالتين يكون االلتزام الطبيعي مشتمال علي عنصر المديونية دون عنصر 

 . المسئولية

، ثم يتدخل فيه  ي باعتبار أنه واجب أدبي تفرضه األخالق أوالويخلص من ذلك أن النظرية الحديثة تنظر إلي االلتزام الطبيع

. وهذا االعتبار يصدق سواء  ، ويسلم فيه بالتنفيذ االختياري دون التنفيذ الجبري ، فيعترف به مديونية ال مسئولية القانون بقدر محدود

تترتب آثاره لمانع قانوني فاستحال واجبا أدبيا يرتب عليه ، أو نشأ التزاما مدنيا ولم  كان االلتزام الطبيعي واجبا أدبيا منذ البداية

القانون بعض اآلثار
 (9911 )

 . 

                                                 

" بأحاللهييا لفييظ  ، 197وإلييي هييذه النظرييية الحديثيية يشييير الحكييم اآلتييي ميين محكميية االسييتئناف المختلطيية : قصييدت المييادة ( 9911) 

أن تتوسع فيي فكيرة االلتيزام  ، من التقنين المدني الفرنسي 219الواردة في المادة " االلتزام الطبيعي " محل عبارة " الواجب 

( ودقية السيلوك )  honneurفتجعلها أكثر اتساقا مع حالة مين الحضيارة التزميت مسيتوي عالييا فيي فهيم الشيرف )  ، الطبيعي

delicatessen ال فحسيب  ، ميدفوعا فيي ذليك ، ( فيوجد االلتزام الطبيعي في جميع األحوال التي يلتزم فيها شخص نحو آخير

بيييل أيضيييا بيييوازع مييين دقييية السيييلوك)  ، ( honneur ( أو بيييوازع مييين الشيييرف ) conscienceبيييوازع مييين الضيييمير ) 

delicatessen  222ص  52م  2517ديسمبر سنة  29( ) استئناف مختلط  ) . 

تعيرض الفقيرة الثانيية مين هيذه الميادة لصيور االلتيزام " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هيا الصيدد ميا ييأتي : 

والحق أن أحكيام القضياء حافلية  . لتعذر اإلحاطة بها علي سبيل الحصر  ، إلي تقدير القاضيفتكل أمر الفصل فيها  ، الطبيعي

علي أن الفقه يقسم تطبيقات االلتيزام الطبيعيي تقسييما سيهل  . بضروب من الواجبات األدبية أنزلت منزلة االلتزامات الطبيعية 

كميا هيو شيأن اليديون التيي  ، تخلف عين التيزام ميدني تناسيخ حكميهفيردها إلي طائفتين : تنتظم أوالهما ما يكون أثراً  ، المأخذ

وييدخل فيي الثانيية ميا ينشيأ واجبيا  . تسقط بالتقادم أو تنقضي بتصالح المفلس مع دائنيه أو يقضي ببطالنهم لعدم توافر األهليية 

برعيات إنميا هيو إجيازة لهيا ولييس كالتبرعات التي ال تستوفي فيها شروط الشكل ) الصحيح أن تنفيذ هذه الت ، أدبيا من األصل

وااللتيزام بإجيازة  ، والتزام الشخص باإلنفاق علي ذوي القربي ممن ال تلزمه نفقتهم قانونيا ، تنفيذا اللتزام طبيعي كما سنري (

 . (  555ص  - 557ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " شخص علي خدمة أداها 

ال يمكين أن يكيون ليه  ، فهو قبل تنفيذه أو االعتراف بيه سيببا اللتيزام ميدني . هذا ويذهب دي باج الي أن االلتزام الطبيعي ال وجود له 
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 عناصر االلتزام الطبيعي  - 393

، ومن الرجوع إلي نص التقنين المدني الذي سبق  ، استخالصا من النظرية الحديثة علي النحو الذي قدمناه : ويمكن القول

 ثالثة :، إن لاللتزام الطبيعي عناصر  إيراده

 . ) العنصر األول ( واجب أدبي يتميز في نطاق محدد بحيث يكون قابال للتنفيذ

فيخرج بلك من دائرة اإلبهام والغموض التي تغمر عادة منطقة الواجبات األدبية إلي دائرة التحديد والوضوح التي تميز منطقة 

التزاما مدنيا ثم انقلب التزاما طبيعيا لسبب قانوني منع من أن يترتب . وهذا الواجب األدبي إما أن يكون في أصله  االلتزامات المدنية

 . ، أو أن يكون منذ البداية واجب أدبيا أصبح التزاما طبيعيا لتوفره علي العناصر الثالثة لهذا االلتزام عليه كل آثاره

 . القابلية للتنفيذ في العمل. وفيه يسترشد القاضي بآداب الجيل من ناحية  وهذا العنصر األول هو العنصر المادي

. وليس من الضروري أن يكون هذا اإلحساس قائما فعال عند  ) العنصر الثاني ( إحساس المدين أن في ذمته التزاما طبيعيا

 ، وأن يدخل في االعتبار المألوف عند الناس أن مثل هذا الواجب مما ينبغي ، بل يكفي أن يكون من الواجب أن يقوم المدين بالذات

،  ، والعبرة فيه ليست بما يحس المدين فعال . ونري من ذلك أن المعيار في العنصر الثاني موضوعي ال ذاتي أمام الضمير أن يؤدي

. وفي هذا ضبط لاللتزام الطبيعي يستقر عنده  ، بوعي الجماعة أ وعي الفرد المجرد ال بوعي المدين بالذات بل بما ينبغي أن يحس

 . التعامل

 . صر الثاني هو العنصر المعنوي وفيه يسترشد القاضي بواجب الضمير من ناحية وعي الجماعةوهذا العن

من التقنين المدني في هذا الصدد  199. وتقول العبارة األخيرة من المادة  ) العنصر الثالث ( عدم التعارض مع النظام العام

 العام " ونأتي بأمثلة علي ذلك :أنه " في كل حال ال يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام 

، فإن  ، ودفع المدين للدائن هذه الفوائد وهو يحس أنه يقوم بتعهده %1( إذا اتفق المتعاقدان علي سعر للفوائد يزيد علي  2) 

ون للمدين الحق ، ويك ، إذا هو يتعارض مع النظام العام % ال يجوز مع ذلك أن يكون التزاما طبيعيا1ما دفعه من الفوائد زائداً علي 

من التقنين المدني إذ تقول في العبارة األخيرة منها : "  111. وهذا ما قضت به الفقرة األولي من المادة  في استرداد ما دفع من ذلك

، ويتعين رد ما دفع زائدا لي هذا القدر %1فإذا اتفقا علي فوائد تزيد عي هذا السعر وجب تخفيضها إلي 
 (9917 )

 . 

                                                                                                                                                                    

فليم يعيد ليه  ، يكون قد حل محله التزام مدني ، وهو بد تنفيذه أو االعتراف به سببا اللتزام مدني . فليس له وجود  ، أثر قانوني

( وهذا النظير  11 ص - 15ص  9وجد إذن التزام طبيعي بهذا الوصف في أية مرحلة من المرحلتين ) دي باج فال ي . وجود 

ومنهيا ميا ال يصيلح  ، يغفل أن من الواجبات األدبية ما يمكم أن يصبح التزاما مدنيا بتنفيذه أو باالعتراف به سببا اللتيزام ميدني

والواقييع ميين األميير أن االلتييزام الطبيعييي قبييل تنفيييذه أو  . اللتزامييات الطبيعييية فيياألولي دون الثانييية هييي التييي تسييمي با . لييذلك 

إذ هو في هيذه المرحلية األوليي التيزام قابيل للتنفييذ االختيياري وقابيل  ، االعتراف به سببا اللتزام مدني له وجود قانوني محقق

 . وهذا كاف في ثبوت وجوده القانوني  ، ألن يكون سببا اللتزام مدني

فيحصره فيي حياالت قليلية هيي أقيرب أي  ، وما عدها ( مذهبا ضيقا في االلتزام الطبيعي 2117فقرة  1هب بودري وبارد ) جزء ويذ

 . النظرية التقليدية 

ويتحفظ بارتان ) في تعليقاته عل أوبري ورو ( ويري الوقوف موقفا معتدال ما بين النظرية التقليديية التيي تضييق فيي حياالت االلتيزام 

وهيو عيين الموقيف المعتيدل اليذي وقفيه  ، يعي تضييقا شديدا والنظرية الحديثة التي توسع في هذه الحاالت توسييعا مفرطياالطب

مكيرر ( عليي أنيه يبيدو أن أوبيري ورو  11وهيامش رقيم  21ص  151فقيرة  5أوبري ورو مين هيذه المسيألة ) أوبيري ورو 

واكتفييا بيالقول إن االسيترداد ال يجيوز فيي هيذه  ، التزام طبيعي قيائموسعا في حاالت االلتزام الطبيعي دون أن يصرحا بوجود 

 151فقيرة  5وأن ما ال يسترد الوفاء به ليس من الضروري أن يكون التزاما ميدنيا أ التزاميا طبيعييا ) أوبيري ورو  ، الحاالت

  . (  17وهامش رقم  12ص  - 27ص 

ومييا بعييدها ( فيييري أن هنيياك تقاربيياً مسييتمراً مييا بييين االلتييزام  291ص  2529 أمييا بالنيييول ) انظيير مقالييه فييي المجليية االنتقادييية سيينة

كيذلك يعيد كيوالن  . وهو مين مؤسسيي النظريية الحديثية  ، فيتوسع في نظرته إلي االلتزام الطبيعي ، الطبيعي والواجب األدبي

ومييا بعيدها ( وبالنيييول وريبييير  271( وريبييير ) القاعيدة األدبييية فييي االلتزاميات المدنييية فقيرة  511فقيرة  1وكابيتيان ) جييزء 

 . ( من أقول أنصار النظرية الحديثة  121فقرة  1( وجوسران ) جزء  2995فقرة  1وبوالنجيه ) جزء 

والثاني فكرة التعسف في  ، إلي القانون من جملة أبواب : أحدها فكرة النظام العام واآلدابويالحظ أن قواعد اآلداب واألخالق تقترب 

 . والثالث فكرة االلتزام الطبيعي  ، استعمال الحق

  

كوالن  - 179فقرة  7بيدان والجارد  - 21ص  151فقرة  5( وهذا هو أيضا حكم القانون الفرنسي ) أوبري ورو  9917) 

ولكن دون  ، ( أما إذا دفع المدين فوائد ال تزيد علي السعر الذي يفرضه القانون 995ص  515فقرة  1 وكابيتان ومورانديير

من التقنين المدني الفرنسي تنص صراحة علي أن المدين ال يستطيع أن  2591فإن المادة  ، سابق اتفاق علي دفع هذه الفوائد
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، فإن هذه الخسارة ال  ، ووفي ما خسره محسا أنه إنما يوفي دينا واجبا في ذمته المدين في مقامرة أو رهان( إذا خسر  1) 

. وهذا ما  ، وإذا وفاه المدين جاز له استرداده ، إذ أن دين القمر أو الرهان يتعارض مع النظام العام يجوز أن تكون التزاما طبيعيا

من التقنين المدني إذ تقول : " ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خالل ثالث  195قضت به الفقرة الثانية من المادة 

. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق  ، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك سنوات من الوقت الذي أدي فيه ما خسره
 (9915 )

 . 

، ودفعها المدين للدائن وهو يحس أنه يقوم  ، كما لو اتفقا علي رشوة إذا عقد شخص مع آخر اتفاقا مخالفا للنظام العام أو لآلداب

. وقد  . وفي رأينا انه يجوز للراشي أن يسترد الرشوة من المرشو ، فإن هذا ال يكون التزاما طبيعيا لتعارضه مع النظام العام بتعهده

سبق أن فصلنا هذه المسألة في الجزء األول من هذا الكتاب 
 (9919 )

 . 

. وفيه يسترشد القاضي باألحكام القانونية المتعلقة بالنظام العام  لعنصر الثالث هو عنصر المشروعيةوهذا ا
 (9912 )

 . 

 بعض حاالت االلتزام الطبيعي - 394

، نورد تطبيقا لما قدمناه جملة من  ، وحددنا عناصر هذا االلتزام : بعد أن استعرضنا النظريتين التقليدية والحديثة في االلتزام 

 . الحاالت الكثيرة الوقوع التي يقوم فيها االلتزام الطبيعي

، وهي وحدها االلتزامات الطبيعية التي تقراها  ( التزامات بدأت مدنية ثم انقلبت طبيعية 2ونقسم هذه الحاالت إلي طائفتين : ) 

فها النظرية الحديثة إلي الطائفة األولي تقرها ، وهذه الطائفة تضي ( التزامات بدأت أدبية ثم أصبحت طبيعية 1. )  النظرية التقليدية

 . النظرية التقليدية

                                                                                                                                                                    

انظر أيضا في هذا المعني : استئناف  . الحالة وفاء اللتزام طبيعي  فيكون دفع الفوائد في هذه ، يسترد ما دفعه من الفوائد

  .  19ص  5م  2751ديسمبر سنة  21مختلط 

ودفع ما خسره عن  ، بأنه من خسر في القمار ، علي النقيض من ذلك ، ( فيقضي 2511( أما التقنين المدني الفرنسي ) م  9915) 

ويقول الفقهاء الفرنسيون إن هذا النص ال يجعل م دين القمار التزاما  . ه ال يستطيع أن يسترد ما دفع ، طواعية واختيار

إشعاراً  -فذلك ألن القانون أراد  ، وإذ كان ال يجوز استرداده بعد فعه . فإن هذا الدين ال يصلح سببا اللتزام مدني  ، طبيعيا

تطبيقا للقاعدة المعروفة  ، وال يسمح باسترداده إذا دفع ، فال يسمح بدفعه ، أن يتجاهله بتاتا –بمقته للقمار وإمعانا في كراهيته 

) بالنيول وريبير  Nemo auditor turpitudimum suam allegans: ال يجوز ألحد أن يحتج بغض صدر من جانبه 

ع ويعقب بعض الفقهاء علي هذا التعليل الغريب بأن المشر . (  975ص  125فقرة  1جوسران  - 2999فقرة  1وبوالنجيه 

قارن مع ذلك  . (  171فمقرة  7فانعكس عليه الغرض ) بيدان والجارد  ، زاد دين القمار قوة من حيث أراد أن يزيده ضعفا

ولكن رفض المشرع أن يجعل تنفيذه جبراً عن طريق الدعوي ألسباب  ، أوبري ورو ويعتبران دين القمار مشروعا في ذاته

ويذهبان إلي أن عدم إمكان تحويل دين القمار إلي دين مدني إنما هو  ، ( 22ص  - 29ص  151اجتماعية ) جزء رابع فقرة 

( انظر أيضا في أن دين القمار التزام طبيعي :  25استثناء من قاعدة إمكان تحويل االلتزام الطبيعي إلي التزام مدني ) ص 

دني الجديد الذي اشتمل علي نص قبل التقنين الم -وفي مصر  995 - 997ص  515فقرة  1كوالن وكابيتان وموانديير 

 ، كان العمل جاريا في الغالب علي حكم القانون الفرنسي الذي قدمناه -صريح في جواز استرداد دين القمار علي ما رأينا 

 29م  2599يناير سنة  1( ) استئناف مختلط  dettes dhonneurفكان دين القمار ال يسترد باعتبار أنه من ديون الشرف ) 

مجلة القانون واالقتصاد السنة األولي  2592فبراير سنة  11الموسكي  - 119ص  29م  2599أول أبريل سنة  – 15ص 

ص  21المحاماة  2592أبريل سنة  25االسترداد لعدم المشروعية ) وقد قضت محكمة المنشية يجواز  . (  25ص  219

 .  511ص  - 511ص  519رة الموجز للمؤلف فق - 91ص  - 17ص  2انظر أيضا : والتون  . (  159

لكنه ال يجيز للخاسر  ، ألنه وإن كان ال يخول الرابح حق المداعاة بشأنه ، يعد دين المقامرة أو المراهنة التزاما طبيعيا" وفي لبنان 

  . (  19) الدكتور صبحي المحمصاني في آثار االلتزام في القانون المدني اللبناني ص " استرداد ما دفعه اختياراً 

  .  997( الوسيط جزء أول فقرة  9919) 

" ما يأتي :  ، في خصوص العناصر الثالثة لاللتزام الطبيعي ، ( وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 9912) 

وأن يتثبت بعد ذلك من أن  ، ويتعين علي القاضي عند الفصل في أمر االلتزامات الطبيعية أن يتحقق أوال من قيام واجب أدبي

وأن يستوثق في النهاية من أن إقراره  ، هذا الواجب يرقي في وعي الفرد أو في وعي الجماعة إلي مرتبة االلتزام الطبيعي

 ، هذا وقد تشير بعض النصوص إلي تطبيقات من تطبيقات االلتزام الطبيعي . علي هذا الوجه ال يتعارض مع النظام العام 

من المشروع إذ قضت بأن الدين الذي ينقضي بالتقادم يتخلف عنه  919نصت عليه الفقرة األولي من المادة ومن ذلك ما 

  . (  555ص  1مجموعة األعمال التحضيرية " التزام طبيعي 
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، فتخلفت عنها  ، وعاقها مانع قانوني عن أن ترتب آثارها كما قدمنا : هذه التزامات نشأت في األصل التزامات مدنية 

التزامات طبيعية 
 (9911 )

، ثم قام  . ومنها ما نشأ التزاما مدنيا صحيحا وولد آثاره لمانع القانوني فيه منذ نشأته. ومن هذه ما قام ا 

 . ، فانقضي التزاما مدنيا ليصبح التزاما طبيعيا المانع القانوني بعد ذلك

ومن أمثلة النوع األول العقد القابل لإلبطال لنقص في األهلية 
 (9919 )

، كان له أن يطلب  ألجازة. فإذا وتعاقد القاصر ولم يلحق العقد ا 

، إذا أداه عالما مختاراً لم يستطع أن يسترده  إبطال العقد فينقلب التزامه المدني التزامنا طبيعيا
 (9915 )

، كمثل آخر  . ويذكر عادة 

من التقنين المدني علي أنه " إذا قام الواهب أو رثته  575، فقد نصت المادة  للنوع األول عقد الهبة الباطل لعدم استبقاء الشكل

التمهيدي . جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  ، فال يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه " مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل

أن هذا النص إنما هو تطبيق اللتزام طبيعي تخلف عن الهبة الباطلة 
 (9919 )

، لصلح هذا االلتزام الطبيعي الذي تخلف  . ولو صح هذا 

، وألمكن التحايل عل الشكل في الهبة عن طريق كتابتها في ورقة عرفية ثم اتخاذها سببا اللتزام  عن الهبة الباطلة سببا اللتزام مدني

، سواء  . والصحيح في رأينا أن التنفيذ االختياري للهبة الباطلة في الشكل . وهذا ما ال يجوز التسليم به صحيح في ورقة عرفية مدني

، إذ البطالن المترتب علي عيب في الشكل قد تلحقه اإلجازة إذا نص  ، إنما هو إجازة لعقد الهبة من جهة الواهب أو من جهة ورثته

القانون علي ذلك 
 (9911 )

 . 

. ثم قادم بعد ذلك مانع قانوني من  ، وأنتج جميع آثاره . فقد نشأ التزاما مدنيا ومن أمثلة النوع الثاني االلتزام المدني إذا تقادم

، وهو التقادم الذي تمسك به المدين بقائه التزاما مدنيا
 (9911 )

.  ه، إذا أداه المدين مختاراً لم يستطع استرداد ، فانقلب التزاما طبيعيا 

، وتقضي بأنه " يترتب  971، هو الفقرة األولي من المادة  المدني الجديدوقد ورد في هذا الحكم نص تشريعي صريح في التقنين 

                                                 

. فة الثانية وال تقل في هذه الناحية عن الطائ ، ( ويالحظ أن هذه الطائفة من االلتزامات تقوم هي أيضا علي اعتبارات أدبية 9911) 

  

لما  ، فال يتخلف عن إبطال التزام طبيعي -غلط أو تدليس أو إكراه  -( أما العقد القابل لإلبطال لعيب من عيوب اإلرادة  9919) 

  . (  9هامش رقم  29ص  151فقرة  5لحق اإلرادة من انحراف ال يتفق مع فكرة االلتزام الطبيعي ) أوبري ورو 

 9وقارن دي باج  - 179فقرة  7انظر بيدان والجارد  - 992ص  99الحقوق  2525مبر سنة ديس 11( استئناف أهلي  9915) 

 .  19ص 

مدني ( فهذا التزام مدني مصدره العمل  225وهذا غير التزام القاصر بالتعويض إذا لجأ إلي طرق احتيالية ليخفي نقص أهليته ) م 

 . مدني مصدره العقد  أما اآلخر فالتزام طبيعي تخلف عن التزام ، غير المشروع

مدني ( دليل علي أن التزام ناقص األهلية بعد إبطال العقد قد انقلب  111ويقال عادة إن كفالة ناقص األهلية بسبب نقص أهليته ) م 

لي بل هي التزام أص ، والصحيح في رأينا ان الكفالة في هذه الحالة ليست التزاما تبعيا . التزاما طبيعيا تكون كفالته صحيحة 

فيكون الكفيل عندئذ ملزما بتنفيذ العقد الذي لم  ، عقده الكفيل معلقا علي شرط واقف هو أن يتمسك ناقص األهلية بإبطال العقد

  . وسنعود إلي هذه المسألة  . ينفذه القاصر 

وانظر أيضا محكمة اإلسكندرية الكلية  .  195و ص  191ص  5وجزء  555ص  1( انظر األعمال التحضيرية جزء  9919) 

  .  915رقم  22المحاماة  2599مايو سنة  29

وهو الذي يعين  ، الشكل من صنع القانون .  .  . "  . وقد جاء فيه ما يأتي  . ( وهذا ما قررناه في الجزء األول من الوسيط  9911) 

وقد  ، م يستوف الشكل المطلوب باطال ال ترد عليه اإلجازةفقد يجعل العقد الذي ل . له الجزء الكافي في حالة اإلخالل به 

وأن يحتج  ، وقد يجعل الشكل من المرونة بحيث يقبل أن يستكمل ، جديد ( 575 يسمح بإجازته كما في الهبة الباطلة شكال ) م

ضا فقرة في الهامش وانظر أي 199به في فرض دون فرض كما في شركات التضامن والتوصية ) الوسيط جزء أول ص 

 .  1هامش رقم  111ص  299انظر أيضا من هذا الرأي األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  . (  551ص  992

 .  11 ص 2والتون  - 1هامش رقم  511وقارن : الموجز للمؤلف ص 

الشكل علي ورثة الواهب دون الواهب  إمكان التنفيذ االختياري للهبة الباطلة في 2959وفي التقنين المدني الفرنسي تقصر المادة 

نفسه ويذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلي القول بتخلف التزام طبيعي من الهبة الباطلة في الشكل في جانب ورثة الواهب ) 

 2112فقرة  1قارن بودري وبارد ) جزء  –(  557ص  179فقرة  7بيدان والجارد  - 559فقرة  1بالنيول وريبير ودوان 

حتي إذا مات الواهب كانت هذه الهبة ذاتها  ، ومن رأيهما أن الهبة تكون باطلة بطالن مطلقا النعدام الشكل ، ( 2111فقرة  -

  . بالنسبة إلي الورثة قابلة لإلبطال! ويصعب التسليم بأن البطالن المطلق ينقلب إلي بطالن نسبي بموت الواهب 

. (  551ص  179وقارن بيدان والجارد فقرة  –مدني  971مدنيا ) انظر المادة ( أما قبل التمسك بالتقادم فااللتزام يبقي  9911) 
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، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي "  علي التقادم انقضاء االلتزام
 (9917 )

. ومن أمثلة النوع الثاني أيضا االلتزام المدني  

، فإن االلتزام المدني في هذه الحالة ال يقضي به وال يجبر المدين علي  في ذمة مدين وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها الذي ال يثبت

، إذا أداه المدين  ، فإنه ينقلب إلي التزام طبيعي ، ولكن إذا كانت ذمة المدين مشغولة به فعال بالرغم من حلفه اليمين الحاسمة تنفيذه

، فإنه  . وكذلك الحال في االلتزام المدني الذي صدر برفض الدعوي فيه حكم حاز حجية األمر المقضي استردادهمختاراً لم يستطع 

إذا كانت ذمة المدين مشغولة به بالرغم من هذا الحكم انقلب التزاما طبيعيا 
 (9915 )

،  ( concordat. والصلح مع المدين المفلس )  

، يجعل هذا الباقي للذي انقضي بالصلح  ي قضاء بعض الديون المدنية في نظير انقضاء الباقيالذي يتفق بمقتضاه المدين مع دائنيه عل

، إذا أداه الدائن مختاراً بعد ذلك لم يستطع استرداده  ينقلب التزاما طبيعيا
 (9979 )

. وال حجة في الصلح إلباحة االسترداد 
 (9972 )

 . 
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، علي النقيض من الطائفة األولي التي  التزامات بدأت واجبات أدبية ثم ارتفعت منزلتها فأصبحت التزامات طبيعية: وهذه  

وصلت إلي مرتبة االلتزامات المدنية وانحدرت بعد ذلك إلي مرتبة االلتزامات الطبيعية
 (9971 )

 .  

ويض شخص آخر عن الضرر غير المباشر الذي الحقه ومن األمثلة علي هذه الطائفة الثانية من االلتزامات التزام شخص بتع

. كذلك االلتزام  ، أما التزامه بالتعويض عن الضرر المباشر فهذا التزام مدني مصدره العمل غير المشروع به من جراء خطأ ارتكبه

. أما إذا  طبيعيا بالتعويض عن إغواء غير مصحوب بالغش أو عن معاشرة غير شرعية بعد انتهاء هذه المعاشرة يكون التزاما

،  . وإذا لم يكن الغرض من االلتزام التعويض عن المعاشرة بعد انتهائها صحب اإلغواء غش فااللتزام بالتعويض يصبح التزاما مدنيا

م ، بل يكون التزاما مخالفا لآلداب ال يتخلف عن بطالنه التزا ، فإن االلتزام ال يكون التزاما طبيعيا بل اإلغراء علي المعاشرة

 . طبيعي

 donationومن األمثلة علي هذه الطائفة الثانية أيضا التزام شخص بإجازة شخص آخر علي خدمة أداها له ) 
remuneratrice وذلك كإجازة خدام أخلص في الخدمة أو وكيل أحسن أداء الوكالة أو  ( إذا لم يكن هناك التزام مدني باإلجازة ،

طبيب أنقذ حياة المريض 
 (9979 )

، ولكن وجوب االعتراف بالجميل في هذه الظروف الخاصة يرقي  هذا االلتزام يبدأ واجبا أدبيا. فإن  

                                                 

محكمة  - 991ص  99الحقوق  2529مارس سنة  5 - 992ص  99الحقوق  2525ديسمبر سنة  11( استئناف أهلي  9917) 

وقارن األستاذ عبد المنعم البدراوي رسالته في التقادم  - 779ص  595رقم  21المحاماة  2592مايو سنة  11مصر الكلية 

  .  199ص  - 955ص  197فقرة 

   .  557ص  - 551ص  179فقرة  7( بيدان والجارد  9915) 

أما إذا تعهد المفلس أن يدفع الباقي من  - 551ص  179فقرة  7بيدان والجارد  - 29ص  151فقرة  5( أوبري ورو  9979) 

فقد يفسر هذا التعهد بأنه التزام مدنى أو بأنه مجرد  ، ( s'il revient a meilleure fortuneديونه إذا تحسنت حالته ) 

 . وتستخلص هذه النية من الظروف والمالبسات وعبارة التعهد  ، حسبما يتبين من نية المدين ، بيعىتقرير لاللتزام الط

( ويشبه بارتان بالمدين المفلس الذي يصطلح مع دائنيه مديناً تعهد أن  592وسنعود إلى هذا المسألة فيما يلى ) أنظر فقرة 

ولكن المدين مع ذلك دفع  ، باطالً  –مدنياً  –باعتباره تعهداً  –التعهد  فإذا كان هذا . يدفع بسعر الذهب أو بسعر عملة أجنبية 

فإنه ال يستطيع أن يسترد ما دفعه زائداً عن سعر العملة الورقية ذات  ، بسعر الذهب أو بسعر العملة األجنبية المتفق عليها

 ، وال يتفق هذا الرأى . (  29هامش رقم  21ص  151فقرة  5ألنه إنما وفى التزاماً طبيعياً ) أو برى ورو  ، السعر اإللزامى

مع المبدأ الذي قدمناه من أن االلتزام الطبيعى ال يجوز أن يقوم مخالفاً  ، إذا اعتبرنا شرط الذهب باطالً لمخالفته للنظام العام

 . للنظام العام 

ولم يصدر حكم حاز حجية األمر  ، ولم توجد كتابة لإلثبات ، ( أما إذا كان االلتزام المدني ال يجوز إثباته إال بالكتابة 9972) 

 ، لكنه يكون التزاما غير ثابت . فإنه يبقي التزاما مدنيا وال ينقلب التزاما طبيعيا  ، المقضي برفض الدعوي بهذا االلتزام

 ، نه يدفع التزاما طبيعيا ال يستردال أل ، وإذا دفعه المدين ال يستطع استرداده . ويجوز أن يثبت بعد ذلك باإلقرار أو باليمين 

حتي لو كان  ، وال يجوز االسترداد ، إياه ومن ثم يكون الدفع صحيحا . بل ألنه يدفع التزاما مدنيا أقر به بمقتضي دفعه 

أبو المدين وهو يدفع الدين يعتقد عن غلط أن إثباته يجوز أن يكون بالبينة وأال مناص من دفعة ) قارن األستاذ أحمد حشمت 

  . (  115ستيت في نظرية االلتزام فقرة 

  . وما بعدها  2111فقرة  1( بودري ربارد  9971) 

  .  22ص  151فقرة  5( أوبري ورو  9979) 
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به إلي مرتبة االلتزام الطبيعي 
 (9975 )

، لم يكن  شروط دعوي اإلثراء . كذلك إذا أثري شخص علي حساب غيره دون أن تتوافر 

 . يقوم التزام طبيعي بهذا الرد مبني علي فكرة العدالة، ولكن  هناك التزام مدني برد قيمة اإلثراء لعدم توافر الشروط

، فإن االلتزام هنا يبدأ  ومن األمثلة علي هذه الطائفة الثانية أخيراً التزام شخص بالنفقة علي أقارب ال تلزمه النفقة عليهم قانونا

إلي مرتبة االلتزام الطبيعي ، ولكن واجب التضامن بين أفراد األسرة في هذه الحالة الخاصة يرتفع به  واجبا أدبيا
 (9979 )

. كذلك  

، بسبب توثق أواصر  التزام األب بتجهيز ابنته أو بتقديم المعونة البنه لتنظيم عمل يرتزق منه يكون التزاما طبيعيا في ذمة األب

العالقة األبوية فيما بين األب وأوالده 
 (9971 )

 . 
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: ونظره إلي ما قدمناه من حاالت االلتزام الطبيعي تدل علي أن هذا االلتزام مكانه في دائرة القانون أوسع مما يظن ألول وهلة بل إن 

والعمل غير المشروع . وقد علمنا أن مصادر االلتزام المدني هي العقد  ، ويتعقبه خطوة خطوة االلتزام الطبيعي يتاخم االلتزام المدني

 . . وها نحن نري أن االلتزام الطبيعي يساير االلتزام المدني في هذه المصادر واإلثراء بال سبب والقانون

، فهو يتاخم االلتزام المدني  فااللتزام الطبيعي الذي بدأ التزاما مدنيا ثم انقلب التزاما طبيعيا يكون مصدره في العادة العقد

،  ، بل ترجع إلي مقتضيات الصنعة القانونية العقد علة قانونية ال ترجع إلي الرضاء في ذاته الذي هو قوام العقد. وقد لحقت  العقدي

. ومن ثم نري أن  ، ولكن لم تمنعه من توليد آثاره الطبيعية ألن الرضاء سليم غير مشوب بعيب فمنعت العقد من توليد آثاره المدنية

، أو حكم حاز حجية األمر  التقادم، أو اعترضته يمين حاسمة، وااللتزام الذي سقط  األهليةالعقد القابل لإلبطال بسبب نقص 

، ألن المانع القانوني الذي حال دون توليد اآلثار المدنية ترجع إلي الصنعة  ، كل هذه حاالت يقوم فيها االلتزام الطبيعي المقضي

، بل انقلب التزاما طبيعيا علي النحو الذي قدمناه  بتاتا ، فلم ينعدم االلتزام القانونية ال إلي طبائع األشياء
 (9971 )

 . 

، أو بالتعويض عن المعاشرة  ، أو بالتعويض عن اإلغواء غير المصحوب بالغش وااللتزام الطبيعي بتعويض الضرر غير المباشر

منع هذا االلتزام أن يكون التزاما مدنيا  . وقد ، فهو يتاخم االلتزام المدني التقصيري ، مصدره العمل غير المشروع غير المشروعة

، أو  ، فقد نقص االلتزام شرط أن يكون الضرر مباشراً  فقد شرط من الشروط التي ترجع إلي الصنعة القانونية ال إلي طبائع األشياء

أو مجرد المعاشرة شرط أن يكون هناك خطأ بالمعني الذي عرفناه في المسئولية التقصيرية إذ أن اإلغواء غير المصحوب بالغش 

 . غير المشروعة ال يعتبر خطأ تقصيريا وأن اعتبر خطأ أدبيا يقوم علي أساسه التزام طبيعي

. وقد منع هذا  وااللتزام الطبيعي بإجازة خدمة أديت أو برد إثراء علي حساب الغير يتاخم االلتزام المدني المتولد من اإلثراء بال سبب

. أما الشروط التي ترجع إلي  مدنيا فقد شرط من شروط قاعدة اإلثراء بال سبب يرجع إلي الصنعة القانونيةااللتزام أن يكون التزاما 

 . ، ومن ثم قام االلتزام الطبيعي فمتوافرة -وتتخلص في أن شخصا أثري علي حساب غيره  -طبائع األشياء 

، فهو يتاخم االلتزام المدني الذي  المعونة لالبن مصدره القانون وااللتزام الطبيعي بالنفقة علي األقارب أو بتجهيز البنت أو بتقديم

، أن هناك التزامات إيجابية ترجع إلي التضامن  ، عند الكالم في القانون كمصدر مباشر لاللتزام يتولد مباشرة من القانون وقد رأينا

التزامات مدنية، فجعلها بنص منه  ، أبرزها القانون دون أن يرسم لها قاعدة عامة االجتماعي
 (9977 )

. فإذا لم يبلغ الواجب األدبي هذه  

. ولكنه مع ذلك يرقي به  به إلي مرتبة االلتزام المدني، فإن القانون ال يصل  الدرجة العليا من الموضوع والتحديد والقابلية لالنضباط

، وإحساس  د واالنضباط وهذا هو العنصر المادي، علي أن تتوافر له العناصر الثالثة : قدر من التحدي إلي مرتبة االلتزام الطبيعي

، وانتفاء التعارض مع النظام العام وهذا هو عنصر المشروعية  بالقوة الملزمة وهذا هو العنصر المعنوي
 (9975 )

 . 

                                                 

: ويشترطان أن تكون الخدمة مما يمكن تقديره بمال وأال تكون الجائزة أكبر بكثير من  2119فقرة  1( قارن بودري وبارد  9975) 

  . ل هذه الخدمة األجر المعتاد علي مث

  .  2115فقرة  1( قارن بودري وبارد  9979) 

وفقرة  119ص  2117فقرة  1قارن بودري وبارد  - 519الموجز للمؤلف فقرة  - 22ص  151فقرة  5( أوبري ورو  9971) 

 .  95ص  - 99ص  2والتون  –مكررة  2115

ثم طلقها في وقت ال تستطيع فيه أن تبدأ حياة  ، معها مدة طويلة ويعد التزاما طبيعيا التزام المطلق بالنفقة علي مطلقته بعد أن عاش

 . (  222ص  52م  2517ديسمبر سنة  29جديدة ودون أن تكون هناك أسباب خطيرة تدعو إلي الفرق ) استئناف مختلط 

دون أن يرجع ذلك  ، فيبقي التزاما طبيعيا ، أما إذا كان له مصدر آخر . ( وهذا صحيح فيما إذا كان االلتزام مصدره العقد  9971) 

من أن يولد  –يرجع إلي الصنعة القانونية ال إلي طبائع األشياء  -بل إلي سبق وجود التزام مدني عاقة مانع  ، إلي الرضاء

 . آثاره كالتزام مدني 

  .  599( الوسيط الجزء األول فقرة  9977) 

يجاوز النهي عن اإلضرار بالغير اإلثراء علي حساب  -إلي المنطقة اإليجابية ( وعندما يجاوز القانون المنطقة السلبية  9975) 

يكون تدخله في  –(  599فقرة  - 595الغير إلي األمر بالتعاون والتضامن والمساعدة ) انظر الوسيط الجزء األول فقرة 
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 الفهرس العام

. وإذا  ني، ولكنه يسير علي هامش القانون كظل لاللتزام المد ، يسير إلي جانبه فااللتزام الطبيعي إذن هو توأم االلتزام المدني

. ذلك بأن للصنعة القانونية  ، فإن االلتزام الطبيعي هو بمثابة رد الفعل لهذه الصنعة كان االلتزام المدني هو وليد الصنعة القانونية

، فإن االلتزام  . فحيث تقوم هذه المقتضيات متعارضة مع طبائع األشياء مقتضيات ال تتواءم في كثير من الحاالت مع طبائع األشياء

 . ، ويقوم االلتزام الطبيعي مطاوعة لطبائع األشياء المدني ال يقوم خضوعا لمقتضيات الصنعة

 اآلثار التي تترتب علي االلتزام الطبيعي -ب 

 النصوص القانونية : - 398 

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 192تنص المادة  

 . التزاما طبيعيا " ، قاصداً أن يوفي " ال يسترد المدين ما أداه باختياره  

 علي ما يأتي : 191وتنص المادة  

" االلتزام الطبيعي يصلح سببا اللتزام مدني "   
 (9959 )

 . 

من التقنين المدني السابق  197/  251من التقنين المدني الجديد المادة  192وتقابل المادة 
 (9952 )

فال مقابل لها في  191. أما المادة  

 . الحكم كان معموال به، ولكن  التقنين السابق

                                                                                                                                                                    

 . ثم يعبده  ، يتحسس له الطريق ، طليعته فهو ، ويسبق االلتزام الطبيعي االلتزام المدني ، المنطقة اإليجابية في أناة وحذر

ال يسترد المدين " من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  111ورد هذا النص في المادة  - 192( تاريخ النصوص : م  9959) 

فأصبح  ، نيوفي لجنة المراجعة حور النص تحويراً جعله أدق في الداللة علي المع . " ما أداه باختياره وفاء اللتزام طبيعي 

 ، ووافق مجلس النواب علي النص . في المشروع النهائي  191وأصبح رقم المادة  ، مطابقا لما استقر عليه في التقنين الجديد

 . (  192 ص - 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  192ثم وافق علي مجلس الشيوخ تحت رقم 

 ، إذا اعترف المدين به ، يصلح االلتزام الطبيعي" مهيدي علي الوجه اآلتي : من المشروع الت 111ورد هذا النص في المادة  191 م

االلتزام الطبيعي إذا اعترف المدين به يصلح " ؟ وفي لجنة المراجعة حور النص علي الوجه اآلتي : " سببا اللتزام مدني 

ووافق مجلس النواب علي هذا النص : وفي لجنة  . في المشروع النهائي  197وأصبح رقم المادة  ، "سببا اللتزام مدني 

فقد يظن أن المقصود منها أن مجرد االعتراف بااللتزام  ، شبهة" إذا اعترف المدين به " مجلس الشيوخ أثارت عبارة 

ض يقول إن فذكر في دفع هذه الشبهة أن هذه المادة قد حسمت خالفا قائما بين الفقهاء فالبع . الطبيعي ينقله إلي التزام مدني 

والبعض اآلخر يقول  . وهذا القول مردود بأن التجديد يكون في هذه الحالة قائما علي غير سبب  ، االعتراف يعتبر تجديداً له

فالمقصود من  ، وقد أخذ المشروع بهذا الرأي األخير . أن االعتراف بااللتزام الطبيعي يصلح أن يكون سببا لاللتزام المدني 

ال أن يكون سببا لتحويل االلتزام الطبيعي إلي  ، راف بااللتزام الطبيعي يصلح أن يكون سببا اللتزام مدنيالنص هو أن االعت

وعلي أن يثبت في  ، دفعا للشبهات" إذا اعترف المدين به " وبعد مناقشة استقر رأي اللجنة علي حذف عبارة  . التزام مدني 

وبذلك أصبح نص  . سببا كافيا لتحويل االلتزام من طبيعي إلي مدني  المحضر أن مجرد االعتراف ال يصلح أن يكون وحده

ووافق مجلس الشيوخ علي المادة كما عدلتها  .  191وأصبح رقمها  ، المادة علي الوجه الذي استقر عليه في التقنين الجديد

 . (  999ص  - 991 ص 1لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وفاء لدين يعتقد ملزوميته به ولو لم  ، إنما من أعطي باختياره شيئا آلخر" ن المدني السابق : من التقني 197/  251( م  9952) 

ولم يستحدث هذا التقنين حكما  . وهذا النص يتفق في الحكم مع نص التقنين الجديد  . " ال يكون له استرداده  ، يوجبه القانون

 . ولكنه جعل النصوص أكثر جالء ووضوحا مما كانت عليه في التقنين السابق  ، جديداً في موضوع االلتزام الطبيعي

من التقنين المدني  191 - 192) مطابقتان للمادتين  199 - 191( التقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م  9) 

 . المصري ( 

 . من التقنين المدني المصري (  191 - 192) مطابقتان للمادتين  199 – 195التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

بل يكون له  ، : أن ما يفعله المرء عن علم لتنفيذ موجب طبيعي ال يصح استرداده وال يعد تبرعا 5تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ومثل هذا  . ن يحوله إلي موجب مدني ال يكون من شأنه أ ، ولو صريحا ، : االعتراف بموجب طبيعي 1م  –شأن اإليفاء 

) : إن العهود المقطوعة لضمان تنفيذ موجب طبيعي  7 م -( التعاقد  novationالتحويل ال يمكن أن ينشأ إال عن تجديد ) 

les engagements pris pour assurer l'execution d'une obligation naturelle )  تخضع من حيث الشكل

) وهذه النصوص ال تختلف في جمله أحكامها عن نظائرها في التقنين المصري :  . ود ذات العوض واألساس ألحكام العق

إال أن التصوير الفني في التقنين  - 11أنظر الدكتور صبحي المحمصاني في أحكام االلتزام في القانون المدني اللبناني ص 

ثم  ، وهذا التصوير هو الذي كان سائداً  ، ( novationتجديد ) اللبناني لتحوي االلتزام الطبيعي إلي التزام مدني هو طريق ال
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، وفي التقنين المدني  199 - 191ويقابل النصان في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المادتين 

 7و  1و  5، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  199 - 195الليبي المادتين 
 (9951 )

مدني . وال مقابل لهما في التقنين ال 

 . العراقي

 المبدأ العام  - 399

. ولكن لما كان عنصر المديونية  ، النتفاء عنصر المسئولية من االلتزام : قدمنا أن االلتزام إذا كان طبيعيا لم يجبر المدين علي تنفيذه

، يكون عمال  بااللتزام الطبيعي ، قاصداً به الوفاء في الحال أو في المستقبل ، فكل عمل اختياري يقوم به المدين موجوداً كما قدمنا

 .  معتبراً وال يجوز الرجوع فيه

 ويترتب علي هذا المبدأ العام ما يأتي :

. وهذا هو  ، ال تبرعا يجوز الرجوع فيه ، ويعتبر وفاء ال يجوز استرداده ) أوال ( الوفاء االختياري بااللتزام الطبيعي يجوز

 . الوفاء بااللتزام الطبيعي في الحال

، عن طريق  . وهذا هو الوفاء بااللتزام الطبيعي في االستقبال انياً ( االلتزام الطبيعي يصلح سببا إلنشاء التزام مدني) ث

 . تحويله إلي التزام مدني

، فإذا أجزنا المقاصة في  ، ألن المقاصة ضرب من الوفاء الجبري ) ثالثاً ( ال يجوز أن يقاص االلتزام الطبيعي بدين آخر

 . م الطبيعي كان هذا إجباراً للمدين علي الوفاء بطريق غير مباشرااللتزا

، وإال كان في هذا تنفيذ جبري لاللتزام الطبيعي عن طريق تنفيذه علي  ) رابعاً ( كذلك ال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي

 . الكفيل

 ونفصل اآلن ما أجملناه :

 الوفاء االختياري بااللتزام الطبيعي جائز  - 411

، فال يجوز إجبار المدين علي الوفاء ولو  ، أن يكون الوفاء عن بينة واختيار ، كما قدمنا يشترط في الوفاء بااللتزام الطبيعي: 

، وهو  . فإذا اعتقد المدين خطأ ، وعن اختيار إذا لم يشبه إكراه . والوفاء يكون عن بينة إذا لم يشبه غلط أو تدليس عن طريق القضاء

، سواء كان  ، أو ظن أن االلتزام الطبيعي يجوز الجبر علي تنفيذه ، أنه مجبر علي الوفاء ألن التزامه مدني بيعيايؤدي التزاما ط

، كان له أن يسترد ما وفاه بدعوي استرداد غير المستحق كذلك إذا أكره المدين في  خطأه هذا نتيجة غلط وقع فيه أو تدليس جاز عليه

، جاز له االسترداد  هااللتزام الطبيعي علي الوفاء ب
 (9959 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ثم إن  . عدل عنه إلي التصوير الذي أخذ به التقنين المصري الجديد وهو جعل االلتزام الطبيعي سببا إلنشاء التزام مدني 

مقتضي عهد مقطوع لضمان تنفيذه ال منه أكد فكرة أن الوفاء بااللتزام الطبيعي أو االعتراف به ب 7التقنين اللبناني في المادة 

 . بل يخضع ألحكام المعاوضات (  ، من حيث الشكل والموضوع ألحكام التبرعات ، ومن ثم ال يخضع ، يعد تبرعا

( وقد قدمنا عند الكالم في الدفع بعدم تنفيذ العقد أنه ال يجوز للمدين أن يدفع بعدم تنفيذ التزام طبيعي ليمتنع عن تنفيذ التزام  9951) 

وسنري أن هذا  . (  559وإال كان في هذا تنفيذ جبري لاللتزام الطبيعي بطريق غير مباشر ) الوسيط جزء أول فقرة  ، مدني

عكس ذلك هيك  - 2171فقرة  1سب الذي يعتبر بعدم تنفيذ العقد صورة من صورة) بودري وبارد يصدق أيضا في الحق للح

ولكنه غفل عن أن هذا القانون كان يجيز أيضا  ، وقد تأثر هيك بالقانون الروماني ، 191ص  - 191ص  215فقرة  1

ووجب أيضا لنفس السبب أال يجيز  ، إجباريأما القانون الحديث فال يجيز المقاصة ألنها وفاء  ، المقاصة فال تعارض فيه

   . الحبس ( 

ويشترط لصحة هذا الوفاء أن يقوم به " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : (  9959) 

لتزام طبيعى اى وهو يدرك أنه يستجيب لمقتضى إ ، وان يكون حاصال عن بينة منه ، المدين من تلقاء نفسه دون إجبار

وقد كان هذا هو أيضا حكم التقنين المدنى  . (  999 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ال يكفل له القانون جزاء 
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دى  - 757ص  521رقم  21المحاماة  2599ارس سنة م 17استئناف مصر  - 591 ص 95 م 2511مايو سنة 

 .  291فقرة  ( execution - paiementهلتس ) 

 . وكان القانون الرومانى ال يجيز استرداد ما دفع وفاء اللتزام طبيعى حتى لو كان المدين اعتقد وقت الوفاء أن التزامه مدنى 

يبين أن القانون الرومانى كان يرتب على االلتزام الطبيعى آثارا أبعد  -وغيره من االحكام كما سنرى  -وفى هذا الحكم 

 . مدى مما يرتب القانون الحديث 

 ، spontaneفاكتفيا بأن يكون الدفع تلقائيا  ، ( على هذا النهج 11 وسار القانون اإليطالى وكذلك المشرع الفرنسى اإليطالى ) م
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مدني (, وقد  192، بل يجب أيضا أن يكون المدين قاصداً أن يوفي التزاما طبيعيا ) م  وال يكفي أن يكون الوفاء عن بينه واختيار

، ونحن نتكلم في  ، أن هذا االلتزام يجب أن يرتفع في وعي الجماعة إلي هذه المنزلة وهنا قدمنا عند الكالم في قيام االلتزام الطبيعي

، يشترط أن يقع في وعي المدين بالذات انه ينفذ التزاما طبيعيا وهذا هو الذي يجمع في االلتزام الطبيعي بين  تنفيذ االلتزام الطبيعي

ب ، والثاني مطلو ، وبين وعي المدين بالذات ومعياره ذاتي األول مطلوب لقيام االلتزام الطبيعي وعي الجماعة ومعياره موضوعي

لتنفيذه 
 (9955 )

 . 

( ال  Paiement، كان هذا التنفيذ وفاء )  فإذا نفذ المدين االلتزام الطبيعي عن بينه واختيار قاصداً أن يوفي بالتزام طبيعي

( كما سبق القول  libraliteتبرعاً ) 
 (9959 )

 ويترتب علي ذلك النتائج اآلتية : 

كما يشترط ذلك عادة في الهبات،  ال يشترط في الوفاء بااللتزام الطبيعي شكل خاص (2)
 (9951 )

 . 

.  ، كما قدمنا |أن يسترد ما وفاه ولو كان الوفاء هبة لجاز االسترداد حيث يجوز الرجوع فيي الهبية ال يجوز للمدين (1)

، فإنه يترتب عليي ذليك أن الميدين إذا وفيي بالتزاميه الطبيعيي وفياء  ولما كان الوفاء بااللتزام الطبيعي ال يقلبه إلي التزام مدني

، ولكن ال يستطيع الدائن أن يجبره علي الوفاء بالباقي  الذي وفاهجزئيا لم يستطع أن يسترد الجزء 
 (9951 )

. ويترتب علي ذلك  

اللتزامه الطبيعي لو استحق للغير ال يضمنه المدين  $ 151$ أيضا أن ما دفعه المدين وفاء 
 (9957 )

 . 
 . األهلية. ولو كان الوفاء هبة الشترطت هذه  ال يشترط في الوفاء بالتزام طبيعي أهلية التبرع (9)
مين  521، لم يعتبر هذا الوفاء مقصوداً به التبيرع فيي حكيم الميادة  إذا وفي المريض مرض الموت بالتزام طبيعي (5)

. إال أنيه يالحيظ أن هنياك قرينية قانونيية تقضيي بيأن كيل تصيرف صيدر فيي  ، فيال تسيري علييه أحكيام الوصيية التقنين المدني

، ومن ثم يفرض في هذا الوفاء أنه تبيرع حتيي يثبيت اليدائن  ( 9فقرة  521م  مرض الموت يعتبر صادراً علي سبيل التبرع )

 . أنه وفاء االلتزام طبيعي
، فقييد ذهييب كثييير إلييي أن الوفيياء بييااللتزام  أمييا فيمييا بييين المييدين الييذي وفييي بييااللتزام الطبيعييي ودائنيييه بييدين مييدني (9)

اليدعوي البولصيية كيان علييه أن يثبيت غيش الميدين اليذي وفيي ، فلو طعين دائين فيي هيذا الوفياء ب الطبيعي يبقي وفاء ال تبرعا

، كميا هيو الشيأن فيي اليدعوي البولصيية بالنسيبة إليي المعاوضيات  بااللتزام الطبيعي وغش الدائن الذي استوفي هيذا االلتيزام
 (

9955 )
. وقد كنا ممن يذهب إلي هذا الرأي في عهد التقنين السابق  

 (9299 )
عيد الوفياء بيدين ميدني  ، وقيد . ولكن التقنيين الجدييد 

                                                                                                                                                                    

وال يجوز االسترداد  ، فيجوز االسترداد إذا كان الوفاء نتيجة تدليس أو إكراه ألن الوفاء ال يكون فى هاتين الحالتين تلقائيا

 إذا كان الوفاء نتيجة غلط الن الغلط ال يمنع من تلقائية الوفاء 

 . (  915د السالم ذهنى فقرة وفى هذا المعنى االستاذ عب - 951ص  517فقرة  1) كوالن وكابيتان وموانديير 

وهو الرأى الذى سار عليه التقنين المصرى_ هو ان يكون وفاء االلتزام الطبيعى عن بينة  –ولكن الرأى الراجح فى الفقه 

وعلى " ويبسط األستاذان بودرى وبارد هذا الرأى فى العبارات اآلتية :  . فال يشوبه غلط أو تدليس أو إكراه  ، واختيار

بل وال أن يكون قد تم تلقائيا  librementيكفى فى عدم جواز االسترداد ان يكون الوفاء قد تم عن اختيار ذلك ال 

spontanement ،  وإنما يستوجب القانون أن يكون الوفاء قد تم عن علمsciemment ،  ( أى عن بينة من األمر

 . (  2115فقرة  1بوردى وبارد 

Ainsi, pour que le paiement echappe a la repetition, il ne suffit pas qu'il ait eu lieu librement, ni 

meme spontanement, la loi veut qu'il ait ete fait sciemment, c " est a dire en connaissance 

de cause  . 

 - 191 ص 559فقرة  1ريبير ورودان هذا ويخضع الوفاء بااللتزام الطبيعى فى غثباته للقواعد العامة فى الغثبات ) بالنيول و

 .  ( 999 ص

  .  192ص  - 199ص  295( األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  9955) 

. (  125فقرة  1( ونري من ذلك أن االلتزام الطبيعي إنما يتأكد وجوده وقت انقضائه ) انظر في هذا المعني جوسران  9959) 

  

  . ( علي ذلك صراحة كما سبق القول  7( وقد نص تقنين الموجبات والعقود اللبناني ) م  9951) 

 -مكررة  2115فقرة  1ودري وبارد  - 29ص  151فقرة  5أوبري ورو  - 55فقرة  11ديمولومب  - 9فقرة  7(هيك  9951) 

 .  2امش رقم ه 999ص  175فقرة  7بيدان والجارد  - 915ص  551فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

 . يكررة  2115فقرة  1بودري وبارد  - 99فقرة  11ديمولومب  - 9فقرة  7( هيك  9957) 

المذكرة  - 555ص  111األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت في نظرية االلتزام فقرة  ، 291( انظر في هذا المعني بيرو ص  9955) 

  .  992 ص 1اإليضاحية للمشورع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية جزء 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ال شك في أنه يجعل من باب أولي هيذا  فقرة ثانية ( 151مؤجل في حكم التبرع بالنسبة إلي الدعوي البولصية ) أنظر المادة 

، يجعيل لدائنييه وجهيا  ، إذا وفي بالتزام طبيعيي كيان فيي اسيتطاعته أال ييوفي بيه . فالمدين المعسر الحكم للوفاء بالتزام طبيعي

، فيكيون غيير نافيذ بالنسيبة إلييهم  ، ويكون من حقهم أن يعتبيروا هيذا الوفياء تبرعيا ال معاوضية راض علي هذا التصرفلالعت

حتي لو كان كل من المدين الذي وفي بااللتزام الطبيعي واليدائن اليذي تليق هيذا الوفياء حسين النيية 
 (9292 )

. ويغليب أن يتحقيق  

إن التجهيز التزام طبيعي إذا وفي به المدين المعسر جياز لدائنييه الطعين باليدعوي ، ف ذلك عمال في تجهيز األب المعسر البنته

البولصية في هذا الوفاء باعتباره تبرعا ال معاوضة
 (9291 )

 . 

 االلتزام الطبيعي يصلح سببا إلنشاء التزام مدني - 411

، ما دام  ( promesse dexecutionبه ) ، يجوز كذلك الوعد بالوفاء  : وكما يجوز الوفاء االختياري بااللتزام الطبيعي 

،  ، وعد أن يفي به ، بدال من أني في بهذا االلتزام وفاء فعليا هذا الوعد قد صدر عن بينه واختيار فإذا كان المدين في التزام طبيعي

فإن هذا الوعد يصبح ملزما له 
 (9299 )

. فكأن المدين قد وفي  الوفاء به. ويكون االلتزام في هذه الحالة التزاما مدنيا يجبر المدين علي  

االلتزام الطبيعي بالتزام مدني 
 (9295 )

أن يكون المدين قد قصد أن يلتزم وفاء التزاما  -كما في الوفاء االختياري  –ويجب أيضا  . 

مدنيا 
 (9299 )

، فال يكفي مجرد االعتراف بوجود التزام طبيعي في  
 (9291 )

.ذلك أن اعتراف المدين بوجود التزام طبيعي ال يدل  

يجمع إلي وعير الجماعة بااللتزام  -كما هو هنا في عد بالوفاء  –، ذلك القصد رأيناه في الوفاء االختياري  ضرورة علي الوفاء به

، ووعي بدين بالذات  الطبيعي . وقد قدمنا أن وعي الجماعة ضروري في قيام االلتزام الطبيعي وعي المدين ذاته بهذا االلتزام

، أما  . ووجوب أن يقصد المدين الوفاء بااللتزام الطبيعي مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض ضروري في تنفيه

                                                                                                                                                                    

  .  1هامش رقم  517ص  511( انظر الموجز فقرة  9299) 

كوالن وكابيتان وموانديير  - 151فقرة  7بيدان والجارد  - 915 ص - 917ص  551فقرة  1( بالنيول وريبير وردوان  9292) 

  .  212األستاذ إسماعيل غام في أحكام االلتزام فقرة  - 959ص  517فقرة  1

التي تترتب علي أن الوفاء بااللتزام الطبيعي إنما هو  ، ذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي هذه النتائج( وقد أوردت الم 9291) 

فإذا تحقق هذا الشرط ) حصول الوفاء عن بينة واختيار ( كان األداء المدين حكم الوفاء " علي الوجه اآلتي :  ، وفاء ال تبرع

فهو لم يؤد وفاء لدين غير مستحق أو  ، ويتفرع علي ذلك نتائج أربع : أوالها امتناع المطالبة برد ما دفع . ال حكم التبرع 

والثانية عدم اشتراط شكل خاص  . وإنما أدي وفاء لما هو واجب دون أن تحدو نية للتبرع عليه  ، تبرعا يجوز الرجوع فيه

وبوجه  ، غلب فيها اشتراط ذلك والرابعة اعتبار أداء المدين وفاء ال تبرعاعلي خالف التبرعات في ، للوفاء بااللتزام الطبيعي

) " خاص فيما يتعلق بتطبيق أحكام الدعوي البولصية ) وقد خالفنا هذا الرأي فيما قدمناه ( وتصرفات المريض مرض الموت 

   . (  992 ص – 999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

من عاشر امرأة معاشرة األزواج التزم التزاما طبيعيا بالنفقة عليها هي وولدها  ، ف المختلطة با( وقد قضت محكمة االستئنا 9299) 

وينقلب هذا االلتزام الطبيعي إلي التزام مدني إذا هو أرسل إليها النفقة مرات عدة وتعهد تعهدا صريحا في مكاتباته  ، منه

( وكذلك يتحول االلتزام الطبيعي إلي التزام  15ص  59م  2599ديسمبر سنة  22باالستمرار علي ذلك ) استئناف مختلط 

ثم تعهد بعد ذلك بأن يدفع له مبلغا  ، مدني إذا كان المخدوم قد تعهد خادمه القديم بعد أنن أصبح عاجزاً بالعون والمساعدة

 99م  2527سنة يناير  21( انظر أيضا استئناف مختلط  117ص  59م  2592فبراير سنة  21معينا ) استئناف مختلط 

 55م  2591مايو سنة  19 - 221ص  51م  2515ديسمبر سنة  11 - 991ص  91م  2519مايو سنة  11 - 211ص 

  .  195ص 

  .  992ص  559فقرة  1( قارن بالنيول وريبير وردوان  9295) 

ر أيضا في انظ - 222ص  52م  2517ديسمبر سنة  29 - 557ص  91م  2519يونية سنة  19( استئناف مختلط  9299) 

وفي التزام  ، 252ص  5م  2751مارس سنة  29االلتزام نحو أشخاص يعتبرهم الملتزم أبناءه الطبيعيين : استئناف مختلط 

لكن ال يعتد بالتزام الشخص نحو  - 991ص  91م  2519مايو سنة  11رب العمل نحو عامل مدة تجنيده : استئناف مختلط 

فال يعتبر ملتزما بالنفقة عليها ) استئناف مختلط  ، ثم خرجت إلي كنف أحد أقاربها ، لةبنت زوجته إذا كان قد آواها في منز

 ، مات ضحية حادث من حوادث العمل ، وإذا صرفت شركة ألرملة موظف قديم . (  19ص  29م  2591ديسمبر سنة  15

مايو سنة  25زام مدني ) استئناف مختلط لم يتحول هذا االلتزام الطبيعي إلي الت ، وألوالده القصر نفقة شهرية مدة طويلة

  . (  552ص  95م  2511

التي كانت واردة في المشروع النهائي للتقنين " إذا اعترف المدين به " ( ومن أجل ذلك حذفت لجنة مجلس الشيوخ عبارة  9291) 

ص  1مجموعة األعمال التحضيرية الجديد حتي ال يكون مجرد االعتراف بااللتزام الطبيعي كافيا لتحويله إلي التزام مدني ) 

  . في الهامش (  957: انظر فقرة  191وقد سبقت اإلشارة إلي ذلك عند إيراد تاريخ نص المادة  ، 991
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استخالص القصد من وقائع الدعوي فمسألة واقع ال تخضع لهذه الرقابة 
 (9291 )

 ( concordat.وعلي ذلك إذا عقد المفلس صلحا )  

 sil revient ameilleyre fortune، وعدهم في الوقت ذاته بوفاء الباقي إذا انصلحت حالته )  ، ووفاهم جزءاً من الديون مع دائنيه

، ترك لقاضي الموضوع أن يستخلص نية المدين من وقائع الدعوي : هل قصد المدين بهذا الوعد أن يلتزم مدنيا بوفاء الباقي من  (

لتزام مدني في ذمته معل علي شرط وقف هو انصالح حاله ويكون الصلح ذاته معلقا أيضا علي شرط فاسخ هو ديونه فيكون هناك ا

، أم قصد مجرد االعتراف بوجود التزام طبيعي في ذمته هو الوفاء بباقي ديونه متي تمكن من ذلك وفي  الوفاء بهذا االلتزام المدني

قائما حتي ولو لم يوف بالباقي من ديونه مع قدرته علي الوفاء هذه الحالة ال يجبر علي الوفاء ويبقي الصلح 
 (9297 )

؟ فإذا قام شك هل 

، ويكون قد قصد مجرد  ، فالشك يفسر في مصلحته قصد المدين بالوعد أن يلتزم مدنيا أم قصد مجرد االعتراف بوجود التزام طبيعي

االعتراف بوجود التزام طبيعي 
 (9295 )

 . 

( لاللتزام  novation، ذهب رأي قديم إلي أنة هذا الوعد يعتبر تجديداً )  يف القانوني للوعد بالوفاءوقد اختلف الرأي في التكي

، فيصبح االلتزام الطبيعي التزاما مدنيا عن طريق  . فيكون المدين والدائن قد اتفقا علي استبدال دين مدني بالدين الطبيعي الطبيعي

(  novation par changement de detteالتجديد بتغيير الدين ) 
 (9229 )

. وعيب هذا الرأي أنه يتعارض مع قواعد التجديد  

، إما بتغيير محل الدين أو بتغيير سببه أو بتغيير أوصافه أو بتغيير الدائن  ، إذ التجديد يفترض تعديال في االلتزام األصلي المعروفة

، بل هو يقلب االلتزام ذاته _ محال وسببا وأوصافا  اً في شيء من ذلك. والوعد بوفاء التزام طبيعي ال يتضمن تغيير أو بتغيير المدين

، واعتبر الوعد بوفاء التزام طبيعي إنشاء  في الفقه. ومن ثم اختار التقنين المدني الجديد الرأي  من التزام إلي التزام مدني -وأطرافا 

اللتزام الطبيعي أنه يصلح سببا إلنشاء مدني . وبذلك يكون من آثار ا اللتزام مدني سببه هو التزام الطبيعي ذاته
 (9222 )

. فإذا وعد  

، كان هذا الوعد ملزما للمدين  المدين في التزام طبيعي دائنه بوفاء التزام
 (9221 )

. وأجبر هذا علي تنفيذ التزامه إذا أصبح التزاما  

 . مدنيا توافرت فيه كل أركانه من رضاء ومحل وسبب

، بل ألحكام  ، فهو ال يخضع ألحكام التبرع ، يعتبر تبرعا ، كالوفاء االختياري بهذا االلتزام م طبيعيولما كان الوعد بوفاء التزا

، شأنه في ذلك شأن الوفاء االختياري فيما قدمناه  ، من حيث الشكل ومن حيث الموضوع المعاوضات
 (9229 )

 . 

                                                 

  .  192ص  – 199ص  295( األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  9291) 

تخلص قصد المدين من عبارة التعهد ) دى باج وقد يس - 997ص  91م  2559يونيه سنة  21قارن استئناف مختلط  ( 9297) 

ومن تفسير نية الدائنين نية أنفسهم وهل كانوا ال يعقدون الصلح لوال هذا التعهد فيكون التزاما مدنيا )  ، ( 19 ص 9

ومع ذلك انظر فى ان التعهد يبقى التزاما طبيعيا إذا أكره  - 195ص  57 م 2591إبريل سنة  11استئناف مختلط 

يناير  25وقت الصلح على ان يوقع كمبيالة لصالح دائن ليحمله على إقرار الصلح : محكمة إسكندرية الوطنية  المفلس

 . (  157ص  299رقم  21المحاماة  2592سنة 

كوالن وكابيتان  -مكررة  2119فقرة  1بودرى وبارد  - 992، 991 ص 599فقرة  1بالنيول وريبير ورودان (  9295) 

 .   1951تالير موجز القانون التجارى طبعة ثامنة فقرة  - 515فقرة  1ومورانديير 

فقرة  - 1بودرى وبارد  - 25ص  151فقرة  5أنظر فى جواز أن يكون االلتزام الطبيعى محال للتجديد : أوبرى ورو (  9229) 

نظر ا - 97 ص - 91ص  2والتون  - 521فقرة  1جوسران  - 999 ، 991ص  175فقرة  7بيدان والجارد  - 2117

ومن  .  92ص  95م  2551يناير سنة  11 - 11ص  91 م 2595ديسمبر سنة  12أيضا فى هذا المعنى : استئناف مختلط 

من تقنين  1وأنظر أيضا المادة  . كان يسير على هذا الرأى  ، فى عهد التقنين السابق ، ثم نرى أن القضاء المصرى

وهى تصرح بان تحويل االلتزام الطبيعى إلى إلتزام مدنى ال يمكن أن ينشأ إال عن تجديد  ، الموجبات والعقود اللبنانى

 . التعاقد 

  

فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 559فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 515فقرة  1( كوالن وكابيتان ومورانديير  9222) 

وقد انقسم الفقه " ضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإلي - 19فقرة  9دي باج  - 2991

والحق أن االعتراف ال ينطوي علي  . بشأن ما هيه هذا االعتراف فلم يكن بد من أن يقع المشروع برأي في هذا الخالف 

) " اللتزام الطبيعي منه مقام السبب بل هو إنشاء اللتزام مدني يقوم ا ، تجديد ينقلب من جرائه االلتزام الطبيعي التزاما مدنيا

  . (  999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

ومن ثم يجوز لدائن هذا  ، ( والرأي الراجح في الفقه أن هذا الوعد يتم بإرادة المدين المنفردة دون حاجة إلي قبول الدائن 9221) 

 1انتظار لقبول الدائن ) بالنيول وريبير وردوان  الدائن أن يوقعوا حجزاً تحت يد المدين بمجرد أن يصدر منه الوعد دون

  . (  59فقرة  9دي باج  - 555فقرة 

الموجز للمؤلف فقرة  - 999ص  1(انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية جزء  9229) 
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 الفهرس العام

 ال يقاص التزام طبيعي في التزام مدني - 412

. ففي  ، وذلك علي النحو الذ قدمناه الطبيعي علي جواز الوفاء االختياري به وعلي جواز الوعد بالوفاء: تقصر آثار االلتزام  

 . ، بل أداه مختاراً وهو علي بينة من أمره هاتين الصورتين لم يجبر المدين علي الوفاء بالتزام الطبيعي

. ولما كانت المقاصة القانونية  كان ذلك بطريق غير مباشر، ولو  أما إجبار المدين علي الوفاء فال يجوز في االلتزام الطبيعي

، ألن المدين يجد نفسه بمقتضي هذه المقاصة قد أدي ما عليه من الدين بما ثبت له من حق في ذمة دائنه  تتضمن وفاء إجباريا للدين

، فحقه هذا ال ينقضي  ق مدني في ذمة دائنه، فإن المدين في التزام طبيعي إذا كان له في الوقت ذاته ح دون أن يكون مختاراً في ذلك

، وهذا ال يجوز  ، وإال كان في هذا إجبار له علي الوفاء بالتزامه الطبيعي بالمقاصة القانونية في مقابلة التزامه الطبيعي
 (9225 )

 . 

، فال يقاص  ضعفا، فمن شروطها أن يتساوي الدينان المتقاصان قوة و علي أن قواعد المقاصة القانونية ذاتها تقضي بذلك

التزام طبيعي في التزام مدني 
 (9229 )

، بالمقاصة بين حقه هذا  ، إذا كان الحق الذي له حقا مدنيا . ولكن يجوز بداهة أن يتمسك الدائن 

، إذ هو في هذه الصورة إنما يوفي بالتزامه الطبيعي اختياراً ال إجباراً  والتزام طبيعي في ذمته لمدينه
 (9221 )

 . 

وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصا صريحا في عدم جواز مقاصة االلتزام الطبيعي بالتزام 

من هذا المشروع تنص علي أنه " ال يقاص التزام طبيعي في التزام مدني  171. فكانت الفقرة األولي من المادة  مدني
 (9221 )

. وقد  

" إلمكان استخالص حكمها من النصوص الواردة في المقاصة  حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة
 (9227 )

 " . 

 ال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي - 413

: كذلك ال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي إذا كان يقصد بالكفالة أن يترتب في ذمة الكفيل التزام مدني يضمن الدين الطبيعي  

المكفول 
 (9225 )

، إذا  نحو تفتح سبيال إلجبار المدين علي الوفاء بالتزامه الطبيعي عن طريق غير مباشر. ذلك أن الكفالة علي هذا ال 

، فيكون المدين بالتزام طبيعي قد أجبر في النهاية عن طريق  ، ثم يرجع الكفيل علي المدين األصلي يجبر الدائن الكفيل علي الوفاء

، وهذا ال يجوز  غير مباشر علي الوفاء بالتزامه
 (9219 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ويكتفي  ، كذلك ال تطلب أهلية التبرع .  ومن ثم ال يشترط شكل خاص في الوعد بالوفاء كما مشترط ذلك في الهبة - 511

 ، بعد صدور الوعد بالوفاء ، ( ويجير المدين قضاء 9هامش رقم  991ص  175فقرة  7بأهلية التصرف) بيدان والجارد 

وإذا صدر الوعد في مرض الموت ال يعتبر تبرعا إذا أثبت الدائن أنه وعد قصد به الوفاء بالتزام  . علي تنفيذ هذا الوعد 

 . شأنه في ذلك شأن الوفاء االختياري  ، فيعتبر الوعد بالوفاء تبرعا ، أما بالنسبة إلي الدعوي البولصية . بيعي ط

وهنا أيضا نري هذا القانون يتوسع في آثار  . ( وقد كان القانون الروماني يجيز المقاصة ما بين التزام طبيعي والتزام مدني  9225) 

  . كما فعل عندما منع استرداد الوفاء بالتزام طبيعي ولو كان الوفاء عن غلط  ، االلتزام الطبيعي

 - 2172فقرة  1فتجوز بين التزام طبيعي والتزام مدني ) بودري وبارد  -وهي وفاء اختياري  -( أما المقاصة القضائية  9229) 

  . (  551فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

وهل  - 2هامش رقم  991ص  1مشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية حزء ( انظر المذكرة اإليضاحية لل 9221) 

 ، ألن المقاصة القانونية ال تزال تتضمن هنا وفاء إجباريا ، تجوز المقاصة القانونية بين التزامين طبيعيين؟ ال نري جواز ذلك

ويترتب علي ذلك النتيجتان اآلتيتان : )  . طبيعي لآلخر وقد يكون أحد المدنيين أو كالهما ال يريد الوفاء مختاراً بالتزامه ال

وال يختلف هذا الوضع عن الوضع الذي تقع  ، أوال ( إذا إذا لم يف أي من المدينين بالتزامه الطبيعي مختاراً لم يجبر علي ذلك

ن وإن كان ال يجبر أحد من فيه المقاصة إال في أن حالة المقاصة تسقط الدينين أما في الوضع األول فيبقي الدينان قائمي

) ثانيا (إذا وفي أحد المدينين آلخر بالتزامه الطبيعي مختاراً ولم يرد اآلخر أن يوفي هو أيضا  . المدينين علي الوفاء به 

 . لم يستطع األول أن يسترد ما وفاه بدعوي أنه وفي بالتزام طبيعي سقط بالمقاصة  ، بالتزامه الطبيعي نحو األول

ال يجوز أن يقاص التزام طبيعي في التزام " جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : ( وقد  9221) 

بيد أن للدائن أن يتمسك بوقوع المقاصة بين دينه المدني ودين  . ألن المقاصة ضرب من ضروب الوفاء القهري  ، مدني

 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " يكون بمنزلة الوفاء اختياراً إذ القصاص في هذه الصورة  ، طبيعي يلزمه أداؤه

  . (  2هامش رقم 

  .  2هامش رقم  991ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9227) 

وال يجوز ترتيب  ، كذلك ال تجوز كفالة هذا االلتزام كفالة عينية ، ( وكما ال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي كفالة شخصية 9225) 

 - 191فقرة  1وذلك لنفس األسباب التي ال تجوز من أجلها الكفالة الشخصية ) هيك  ، رهن رسمي أو رهن حيازي لضمانه

قارن  –هامش رقم  515الموجز للمؤلف ص  - 551فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2111فقرة  1بودري وبارد 

  . (  995ص  - 999ص  175فقرة  7بيدان والجارد  - 95جيللوار في الكفالة فقرة 

 - 2111فقرة  1قارن بودري وبارد  - 129فقرة  1جوسران  - 29ص  151فقرة  5أوبري ورو  - 17فقرة  21( لوران  9219) 
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 الفهرس العام

من التقنين المدني نصت علي أن " من كفل  111ما الشبهة التي تقوم في شأن كفالة ناقص األهلية فمندفعة ذلك أن المادة أ

. فهذا النص قد  ، كان ملزما بتنفيذ االلتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول " ، وكانت الكفالة بسبب نقص األهلية التزام ناقص األهلية

، بل هي  . وليست هذه كفالة تبعية بالمعني المألوف إذا تمسك هذا بنقص أهليته نفيذ التزام ناقص األهليةأجاز أن يلتزم شخص بت

، وعلقه علي شرط واقف هو أن يتمسك ناقص األهلية بنقص أهليته ليتخلص من تنفيذ  التزام أصلي أخذه علي نفسه من تسمي بالكفيل

التزامه 
 (9212 )

 . 

، ولكن التزام الكفيل في هذه الحالة يكون هو أيضا  ل التزاما طبيعيا وتكون كفالته تبعية ال التزاما أصلياعلي أنه يجوز أن يكفل الكفي

مدني ( ويتحقق هذا  179، إذ ال يجوز أن تكون الكفالة بشروط أشد من شروط الدين المكفول ) م  التزاما طبيعيا كالتزام المكفول

، فعند ذلك يجوز للكفيل أن يتمسك بالدفوع التي يتمسك  ة دون أن يكون عالما بنقص أهليتهالفرض فيما إذا كفل الكفيل ناقص األهلي

، ومنها الدفع بنقص األهلية  فقرة أولي مدني ( 171بها المدين األصلي ) م 
 (9211 )

، فينقلب كل من التزام المكفول ناقص األهلية  

. فإن كان الذي  . لكن إذا وفاه مختاراً لم يجز له استرداده الوفاء بالتزامه . وال يجبر أحد منهما علي والتزام الكفيل التزاما طبيعيا

، ألن التزام الكفيل الطبيعي تبع اللتزام  وفي التزامه مختاراً هو المكفول ناقص األهلية فقد قضي التزامه والتزام الكفيل معا

، كما ال يستطيع الرجوع علي  التزامه هو وال يستطيع أن يسترده، فقد قضي  . وإن كان الذي وفي التزامه مختاراً هو الكفيل المكفول

، ألن التزام المكفول التزام طبيعي كما قدمنا ال يجبر علي وفائه ولو بطريق غير مباشر  المكفول ناقص األهلية بما وفي
 (9219 )

 . 

من هذا  117هو الفقرة الثانية من المادة ،  وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصا صريحا في عدم جواز كفالة االلتزام الطبيعي

، إذ كانت تنص علي أنه " ال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي كفالة شخصية أو عينية ما دام التزام طبيعيا "  المشروع
 (9215 ) .

وقد  

حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة " إلمكان استخالص حكمها من النصوص الواردة في الكفالة " 
 (9219 )

 . 

                                                                                                                                                                    

جواز كفالة االلتزام الطبيعي كفالة وقضت محكمة االستئناف المختلطة ب ، 995ص  - 999ص  175فقرة  7بيدان والجارد 

 . (  251ص  52م  2517ديسمبر سنة  11يترتب بموجبها في ذمة الكفيل التزام مدني ) استئناف مختلط 

وهذا وجه ثالث لتوسع القانون الروماني في آثار  . يجيز كفالة االلتزام الطبيعي بالتزام مدني  ، هنا أيضا ، وقد كان القانون الروماني

وقد رأينا الوجهين األولين في منع االسترداد ولو كان الوفاء عن غلط وفي مقاصة االلتزام الطبيعي بالتزام  ، تزام الطبيعياالل

  . مدني 

  . في الهامش  959( انظر آنفا فقرة  9212) 

 ، ه المدين هو نقص أهليتهإذا كان الوجه الذي يحتج ب" من التقنين المدني بأنه  171( وقد قضت الفقرة الثانية من المادة  9211) 

من هذا النص أن الكفيل  ، ويستخلص بطريق العكس . " فليس له أن يحتج بهذا الوجه  ، وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد

وهذا هو  -أما إذا كان عالما بنقص األهلية  . إذا لم يكن عالما بنقص أهلية المدين وقت التعاقد كان له أن يحتج بهذا الوجه 

ويكون  ، مدني ( 111فإنه يكون عندئذ قد كفل التزام ناقص األهلية بسبب نقص أهليته ) م  -لفرض الذي ورد فيه النص ا

كوالن وكابيتان  – 2995فقرة  1التزامه التزاما أصليا علي النحو الذي قدمناه ) قارب بالنيول وريبير وبوالنجيه 

  . (  559فقرة  1بالنيول وردوان  - 29ص  151رة فق 5وقارن أوبري ورو  - 519فقرة  1ومورانديير 

فإنه تجوز كفالته بالتزام  ، ( أما إذا انقلب االلتزام الطبيعي التزاما مدنيا عن طريق الوعد بالوفاء به علي النحو الذي قدمناه 9219) 

ويعد وعدا  –(  999ص  559فقرة  1شأنه في ذلك شأن أي التزام مدني آخر ) قارب بالنيول وريبير وردوان  ، مدني

 1ضمنيا بوفاء التزام طبيعي أن يقدم المدين بهذا االلتزام كفالة شخصية أو رهنا أو كفالة عينية ) بالنيول وريبير وردوان 

فقرة  1وقارب بودري وبارد  - 191ص  219أحكام االلتزام فقرة األستاذ إسماعيل غانم في  - 551وفقرة  559فقرة 

2119  ) .  

وكذلك ال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي " ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  9215) 

ذلك أن  . بقي في نطاق الواجبات األدبية ما  -من التقنين األرجنتيني  991انظر عكس ذلك المادة  -كفالة عينية أو شخصية 

أن تكون أفعل أثراً من االلتزام األصيل وال وجه للقياس في هذا الشأن علي كفالة  ، والحال هذه ، الكفالة التزام تابع فال يجوز

لقول إن كفالة االلتزام وصفوة ا . فهذه الكفالة يكون لها حكم الصحة باعتبارها التزاما أصيال ال تابعا  ، التزام ناقص األهلية

ومما هو جدير  ، من المشروع ( 111 الطبيعي ال تصح إال إذا اعترف به وألحق تفريعا علي ذلك بااللتزامات المدنية ) م

علي خالف ما هو متبع في القانون الحديث  ، بالذكر أن القانون الروماني يجيز كفالة االلتزام الطبيعي كما يجيز القصاص فيه

  . (  2هامش رقم  991ص  1ة األعمال التحضيرية ) مجموع" 

وال ينتقل  ، هذا وال يجوز نقل التزام طبيعي من ذمة إلي ذمة - 2هامش رقم  991ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9219) 

وعند القائلين  . االلتزام الطبيعي من ذمة المورث إلي ذمة الوارث حتي في القانون الفرنسي الذ تنتقل فيه الديون بالميراث 

يكون هذا االلتزام الطبيعي أصيال في  ، بأن الهبة الباطلة لعيب في الشكل يتخلف عنها التزام طبيعي في ذمة ورثة الواهب

فقرة  1انظر في ذلك : بالنيول وريبير وبوالنجيه  . ذمة الورثة فهو قد نشأ ابتداء في ذمتهم ولم ينتقل إليهم من المورق 

  .  121فقرة  1ان وقارن جوسر - 2959
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 ( االلتزام المدني 2) 

 (Obligation civile ) 

 التنفيذ جبراً علي المدين  - 414

، وهذه هي الصورة المألوفة  ، لم يعد أمامنا إال أن نواجه االلتزام المدني : بعد أن فرغنا من الكالم في االلتزام الطبيعي

 . به إال االلتزام المدني، فإننا ال نقصد  . وإذا ذكرنا منذ اآلن االلتزام دون تحديد لاللتزام

العقد والعمل غير المشروع واإلثراء بال سبب ، فهي  ، وإنما يحصر االلتزام بمصادره وال يمكن حصر حاالت االلتزام

 . ، وقد تقدم بيانها تفصيال في الجزء األول من هذا الكتاب والقانون

فقرة  255، أن االلتزام المدني ينفذ جبراً علي المدين ) م  ا، كما قدمن والذي يميز االلتزام المدني عن االلتزام الطبيعي هو

، فالمديونية تجيز الوفاء به كما في  ، عنصراً المديونية والمسئولية ، كما سبق القول أولي مدني ( ذلك أن هذا االلتزام يجتمع فيه

 . ، والمسئولية تجبر علي الوفاء به خالفا لاللتزام الطبيعي االلتزام الطبيعي

. ورأينا أن  ، وإما أن يكون تنفيذا بمقابل عن طريق التعويض قد رأينا فيما تقدم أن تنفيذ االلتزام إما أن يكون تنفيذا عينياو

 . القاعدة الجوهرية في هذا الموضوع أن أموال المدين جميعا تكفل تنفيذ التزاماته

 في أبواب ثالثة : هذه الموضوعات الثالثة -استعراضا آلثار االلتزام  –فنعالج إذن 

 . الباب األول : التنفيذ العيني

 . الباب الثاني : التنفيذ بطريق التعويض

، وما يكفل حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل  الباب الثالث : القاعدة التي تقضي بأن أموال المدين تكفل تنفي التزاماته

 . ضمان

 التنفيذ العينى - الباب األول

 (Execution en nature – Execution directe ) 

 متى يكون التنفيذ العينى وكيف يكون - 415

 . ، ثم نذكر كيف يكون هذا التنفيذ : نبدأ ببيان متى يكون التنفيذ العينى لاللتزام 

 متى يكون التنفيذ العينى - الفصل األول

 النصوص القانونية : - 416

 ى :من التقنين المدنى على ما يأت 599تنص المادة  

 . ، متى كان ذلك ممكناً " على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً  119و  125، بعد أعذاره طبقاً للمادتين  يجبر المدين - 2"  

، إذا كان ذلك ال يلحق  ، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى على أنه إذا كان فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين - 1"  

بالدائن ضرراً جسيماً 
 (9211 )

 " . 

                                                 

من المشروع التمهيدى على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين  915تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9211) 

من المشروع  195وأصبح رقم النص المادة  ، فيما عدا بعض تحويرات لفظية طفيفة أزالتها لجنة المراجعة ، الجديد

وفى لجنة مجلس الشيوخ ذكر أن الفقرة الثانية تتضمن فكرة جديدة هى استثناء من  . ب ووافق عليه مجلس النوا . النهائى 

وهذا االستثناء يعرض عند إقامة المالك بناء خالفاً لما يفرضه  . القاعدة العامة فى وجوب الوفاء من طريق التنفيذ العينى 

فمن واجب القاضى فى هذا المقام عند المطالبة  . وهذا أمر كثير الوقوع فى مصر  ، عليه التزام سابق أو ارتفاق بعدم البناء

وذكر  . وأن يتفادى تحميل المدين تضحيات جساماً درءاً لضرر طفيف  ، بالتنفيذ العينى أن يوازن بين مصالح ذوى الشأن

وتقضى بعدم تنفيذ حكم المخالفة للمصلحة  ، أيضاً أن إدارة القضايا فى كثير من مخالفات التنظيم كانت تطبق هذا الحكم

فنطاق تطبيق  ، وال يفهم من هذا أن النص يجيز للقاضى الجنائى الحكم بالغرامة دون اإلزالة ألن اإلزالة عقوبة ، العامة

اإلزالة  وقد أزال هذا القول الشبهة التى قامت من أن القاضى الجنائى قد يحكم بالغرامة دون . النص هو المعامالت المدنية 

فأجيب بأن المراد باإلرهاق العنت الشديد  ، واقترح أن يوصف اإلرهاق المذكور فى الفقرة الثانية . بسبب المصلحة العامة 
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، أما حكم الفقرة الثانية  . ولكن حكم الفقرة األولى كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

فمستحدث وهو منقول عن التقنين األلمانى
 (9211 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  195، فى التقنين المدنى السورى المادة  ويقابل هذا النص فى التقنين المدنية العربية األخرى

155، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  191، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  151
  (9217 )

 . 

 شروط أربعة : - 417

 ويستخلص من النص المتقدم أن هناك شروطاً أربعة القتضاء التنفيذ العينى : 

 . مكناً ) أوال ( أن يكون التنفيذ العينى م

 . ) ثانيا ( أن يطلبه الدائن أو يتقدم به المدين

 . ، أو يكون فيه إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرراً جسيما ) ثالثا ( أال يكون فيه إرهاق للمدين 

 . ) رابعا ( أن يعذر المدين

 أن يكون التنفيذ العينى ممكنا -الشرط األول  - 418

، لم تعد هناك جدوى من المطالبة  ، سواء رجعت االستحالة إلى سبب أجنبى أن كانت بخطأ المدين تحيالفإذا أصبح هذا التنفيذ مس 

، أو انقضى االلتزام دون تعويض إذا رجعت االستحالة إلى  ، ورجع الدائن بالتعويض إذا كانت االستحالة بخطأ المدين بالتنفيذ العينى

 . ، أو صيرورة العمل الذى التزم به المدين مستحيال زام. مثل ذلك هالك الشيء محل االلت سبب أجنبى

، ويتحقق  ويعتبر التنفيذ العينى غير ممكن إذا كان إجراؤه يقتضى تدخل المدين الشخصى ويأبى المدين أن يقوم بتنفيذ التزامه

. فإذا لم يلجأ  المهندسذلك على وجه خاص فى عمل الرسام والممثل والفنان بوجه عام وفى كل عمل فنى كعمل الطبيب وعمل 

، وال مناص إذن من مجاوزته  ، لم يبق إال اعتبار التنفيذ العينى غير ممكن ، أو لجأ إليه ولم ينتج القاضى إلى طريق التهديد المالى

 . وااللتجاء إلى طريق التعويض

قوم حكم القاضى فيه مقام التنفيذ كتنفيذ وعد ، وفى االلتزام بعمل تسمح طبيعته أن ي مدنى ( 195أما فى االلتزام بنقل حق عينى ) م 

، إذا أخل به المدين  . وفى االلتزام باالمتناع عن عمل . فالتنفيذ العينى ممكن بحكم القانون أو بحكم القاضى مدنى ( 129بالبيع ) م 

قد يكون  -مدنى (  121اً لاللتزام ) م بإزالة ما وقع مخالف–، ولكن التعويض العينى  ، أصبح التنفيذ العينى مستحيال وأقدم على العمل

 . ، وقد يضاف غليه تعويض نقدى عن الضرر الذى حدث بفعل المدين ممكناً 

فإمكان التنفيذ العينى يرجع إذن إلى طبيعة االلتزام ومداه والوسائل المادية الالزمة لهذا التنفيذ
 (9215 )

 . 

                                                                                                                                                                    

فأجيب بأن حكمها مأخوذ مما  ، ثم أعيد االعتراض على الفقرة الثانية . وال لزوم للوصف ألن األمر متروك لتقدير القاضى 

 ، بالرغم من عدم وجود هذا النص قد أخذ به وسار عليه وفى سبيل ذلك خرج على نصوص التشريع استقر عليه القضاء فإنه

ووافق  .  199وانتهت اللجنة بالموافقة على المادة وأصبح رقمها  . فالمشروع لم يأت بجديد بل قنن ما سار عليه القضاء 

 . (  929ص  – 995ص  1مجلس الشيوخ عليها كما أقرتها لجنته مجموعة األعمال التحضيرية 

األصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ " وقد جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 9211) 

 ، ولم يستثن المشروع من هذه القاعدة إال حالة واحدة . االلتزام عيناً وللمدين عرض القيام بذلك ما بقى هذا التنفيذ ممكناً 

فإذا لم يكن التنفيذ العينى ميسوراً إال ببذل نفقات ال تتناسب مع ما ينجم من ضرر من  ، من التقنين األلمانى استمد حكمها

 ً ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " اقتصر حق الدائن استثناء على اقتضاء التعويض  ، جراء التخلف عن الوفاء عينا

991  ) . 

باعتباره  ، ولذلك يكون له . كما سبق القول  ، ع إال تقنيناً لما جرى عليه القضاء المصرىعلى أن هذا النص المستحدث ليس فى الواق

 . فيسرى على الحوادث التى تمت قبل نفاذ التقنين المدنى الجديد  ، أثر رجعى ، نصاً مفسراً 

من التقنين المدنى  199) مطابقة لنص المادة  195التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9217) 

 . المصرى ( 

 . فيما عدا أنها ال تنص على اإلعذار (  ، من التقنين المدنى المصرى 199) مطابقة لنص المادة  151التقنين المدنى العراقى م 

 . من التقنين المدنى المصرى (  199) مطابقة لنص المادة  191الليبية المتحدة م التقنين المدنى للمملكة 

إذ أن للدائن حقاً مكتسباً فى استيفاء  ، : يجب على قدر المستطاع أن توفى الموجبات عيناً  155تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

حتى فيم يتعلق بجواز التعويض إذا كان فى التنفيذ  ، ى) والحكم يتفق مع حكم التقنين المصر . موضوع الموجب بالذات 

ويمكن تفسيرها فى شيء من  ، "على قدر المستطاع " العينى إرهاق للمدين ما دام نص التقنين اللبنانى يتضمن عبارة 

 . (  5ص  – 9ومع ذلك قارن الدكتور صبحى المحمصانى فى آثار االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص  ، التوسع
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،  . ذلك أن االلتزام قد ال يكون فى تنفيذه جدوى إذا جاوز التنفيذ ميعاداً معيناً  وكثيراً ما ترجع االستحالة إلى ميعاد تنفيذ االلتزام

، وكإدارة معرض لم تقدم ألحد العارضين مكاناً للعرض التزمت بتقديمه حتى انقضت  كممثل تخلف عن التمثيل فى الميعاد المحدد

، وال مناص إذن من االقتصار  صبح التنفيذ العينى غير ممكن حكما، أ . فإذا فات الميعاد الذى يجرى فيه تنفيذ االلتزام أيام العرض

، فيستطيع الدائن حينئذ أن يحدد للمدين ميعاداً مناسباً  ، قد ال يحدد ميعاد للتنفيذ . وفى غير الحالة المتقدمة على طلب التعويض

نفيذ العينى بعد هذا الميعاد إال إذا أثبت المدين أال ضرر منه ، فيمتنع الت وينذره فى الوقت ذاته أنه لن يقبل الوفاء إذا جاوز هذا الميعاد

على الدائن 
 (9299 )

 . 

 أن يطلب الدائن التنفيذ العينى أو يتقدم به المدين :  –الشرط الثانى  - 419

يجبر على التنفيذ ، بل  ، فليس للمدين أن يمتنع عن ذلك مقتصراً على التقدم بتعويض ، وكان ممكنا إذا طلب الدائن التنفيذ العينى

( in specie, ad rem ipsamالعينى أى على أداء عين ما التزم به ) 
 (9292 )

ويكون فى –. وكذلك إذا تقدم المدين بالتنفيذ العينى  

ضى ، ر ، بل تبرأ ذمة المدين بالتنفيذ العينى الكامل فليس للدائن أن يرفضه ويطلب التعويض مكانه -هذه الحالة ممكناً بطبيعة الحال 

به الدائن أو أباه 
 (9291 )

 . 

، ولم يعرض المدين من جهته أن يقوم  واقتصر على طلب التعويض -حتى إذا كان ممكناً –فإذا لم يطلب الدائن التنفيذ العينى 

، فما دام  . ويقوم هذا على أساس اتفاق ضمنى بين الدائن والمدين ، فإن يستعاض عن التنفيذ العينى بالتعويض بتنفيذه التزامه عيناً 

، وما دام المدين لم يعرض التنفيذ العينى فكأنه قبل أن  فيذ العينى وطلب التعويض فكأنه ارتضى هذا مكان ذلكالدائن لم يطلب التن

، فيقع االتفاق بين الجانبين على التعويض عوضاً عن التنفيذ العينى  يدفع التعويض مكانه
 (9299 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 .  552فقرة  7بيدان والجارد  ( 9215) 

بقى بعد ذلك تحديد فكرة إمكان " وقد جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 9299) 

م يحدد والسيما فيما يتعلق بميعاد التنفيذ؟ إذا ل ، فمتى يسوغ القول بأن تنفيذ االلتزام عيناً يدخل فى حدود اإلمكان ، التنفيذ

دون أن يخل ذلك بداهة بحق الدائن فيما يجب له من تعويض عن  ، ميعاد للتنفيذ جاز الوفاء عينا مادامت الظروف تسمح به

فيبيح له أن يحدد للمدين ميعاداً مناسباً  . ويهيئ التقنين األلمانى للدائن وسيلة لقطع الشك باليقين فى مثل هذه الحالة  . التأخير 

 ً من التقنين  199وأن يشفع هذا التحديد بإبالغه أنه لن يقبل منه وفاءه بعد انقضاء هذا الميعاد ) أنظر المادة  ، للوفاء عينا

أما إذا حدد  . وليس ثمة ما يمنع القضاء من العمل بهذا الحكم دون حاجة إلى االستناد إلى نص تشريعى خاص  . األلمانى ( 

) " إال أن يقيم ذو الشأن الدليل على عكس ذلك  ، ميعاد للتنفيذ فالمفروض أن الوفاء العينى يمتنع بعد انقضاء هذا الميعاد

 . (  929ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

ر فبراي 21 – 115ص  21م  2599أبريل سنة  11 – 29ص  21م  2755نوفمبر سنة  29استئناف مختلط  ( 9292) 

 .  997ص  51م  2599يونيه سنة  9 – 219ص  17م  2521سنة 

فلها  ، أن من حق المسألة استرداد منقوالتها" وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر  ( 9291) 

ا بقيمتها دون أن تثبت بل طلبت من أول األمر الحكم له ، ولكنها لم تفعل هذا ، أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذا لم توجد

فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة  ، مع أنه كان ينبغى أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عيناً  ، ضياعها أو تعذر الحصول عليها

ذلك  ، فإن هذا الذى قرره الحكم ال عيب فيه ، "وهذا ال يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقوالت عيناً إذا شاءت  . بقيمتها 

بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقوالت ال يعدو أن يكون إنذاراً منها له بذلك لم 

 . (  2271ص  271رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  21يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيباً ) نقض مدنى 

وال  ، وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأن التعويض العينى عن الفعل الضار هو األصل ، وكالتنفيذ العينى التعويض العينى

 ، فإذا رفع المضرور دعواه مطالباً بتعويض نقدى . يصار إلى عوضه أى التعويض النقدى إال إذا استحال التعويض عيناً 

بل ال تكون المحكمة متجاوزة  ، قبول ما عرضهوجب  -كرد الشيء المغتصب –وعرض عليه المدعى عليه التعويض عيناً 

وعلى ذلك  . سلطنها إذا هى أعملت موجب هذا العرض ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدى 

وأبدت اإلدارة  ، فقاضاها المالك مطالباً بقيمة العقار . فإذا استولت جهة اإلدارة على عقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية 

وقضت المحكمة للمدعى بقيمة األرض دون أن تعتبر باستعداد  ، أثناء سير الدعوى استعدادها أن ترد األرض المغتصبة

 21فإن حكمها يكون قد خالف القانون ) نقض مدنى  ، المدعى عليه للرد ودون أن تنفى استحالة الرد أو جدية االستعداد له

 . (  171ص  991رقم  9ر مجموعة عم 2557ديسمبر سنة 

 . فله قبل الحكم أن يعدل عنه إلى طلب التنفيذ العينى إذا كان هذا التنفيذ ممكناً  ، هذا وإذا طلب الدائن التعويض ( 9299) 

فإذا قضى له فى هذه الحالة  ، فالمفروض أنه طلب ضمناً التعويض إذا تعذر التنفيذ العينى ، وكذلك إذا طلب التنفيذ العينى
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،  . فليس لاللتزام إال محل واحد انب التنفيذ العينى العينىونرى من ذلك أن التعويض ليس التزاماً تخييريا أو التزاما بدليا بج

،  . وال يملك الدائن وحده أو المدين وحده أن يختار التعويض دون التنفيذ العينى هو عين ما التزم به المدين أى التنفيذ العينى

، فالتعويض إذن ليس بالتزام  ن التنفيذ العينى. وال يملك المدين وحده أن يتقدم بالتعويض بدال م فالتعويض إذن ليس بالتزام تخبيرى

بدلى 
 (9295 )

، ولكن  ، وال بإرادة المدين وحده ، ال بإرادة الدائن وحده . ولكن يجوز أن يستبدل بالتنفيذ العينى التعويض النقدى 

. وفى هاتين الحالتين ال  ال بخطأ المدين، أو بحكم القانون إذا أصبح التنفيذ العينى مستحي باتفاقهما معاً إذا بقى التنفيذ العينى ممكناً 

، وإنما استبدل بمحله محل آخر باتفاق الطرفين أو بحكم  ، فااللتزام هو هو لم يتغير يكون التعويض النقدى إال بديال عن التنفيذ العينى

القانون 
 (9299 )

ألن محله أصبح مستحيال باستحالة  ، ، فقد انقضى االلتزام . أما إذا أصبح التنفيذ العينى مستحيال بغير خطأ المدين 

 . ، وألنه ال محل للتعويض النقدى النتفاء المسئولية التنفيذ العينى

 أال يكون فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين –الشرط الثالث  - 411

  ً مع ذلك يعدل عنه ، و ، أو يكون فيه إرهاق ولكن العدول عنه يلحق بالدائن ضرراً جسيما : وقد يكون التنفيذ العينى ممكنا

 ، على أن يتوافر لذلك شرطان : ، ويقتصر على دفع تعويض نقدى المدين بإرادته وحده

، وال يكفى فيه مجرد العسر  . واإلرهاق ينطوى على معنى العنت الشديد ) أوال ( أن يكون فى التنفيذ العينى إرهاق للمدين

، ويترك التقدير فى ذلك للقاضى  شأنه أن يلحق بالمدين خسارة جسيمة فادحة، بل يجب أن يكون التنفيذ العينى من  والكلفة والضيق
 (

9291 )
، وقد رأينا تطبيقات مماثلة فى عقود اإلذعان وفى الظروف  . وشرط اإلرهاق هذا تطبيق من تطبيقات نظرية الضرورة 

الطارئة وفى مواطن أخرى كثيرة 
 (9291 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 595فقرة  7بيدان والجارد  – 179فقرة  1عويض فال يعد هذا قضاء مما لم يطلب الخصم ) بالنيول وريبير وردوان بالت

 . (  925ص 

فليس بالتزام بدلى وال  -وهو تعويض قدره الطرفان –أما الشرط الجزائى  ، وقد رأينا أن العربون التزام بدلى ( 9295) 

 . (  2هامش رقم  115ص  251ويض ) الوسيط جزء أول فقرة شأنه فى ذلك شأن التع ، التزام تخييرى

ويترتب على ذلك أن الضمانات التى تكفل االلتزام فى تنفيذه العينى تبقى لتكفل التعويض النقدى عندما يحل محل  ( 9299) 

فقرة  9ى باج د – 719وفقرة  251ص  712فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 552فقرة  2التنفيذ العينى ) بودرى وبارد 

فقرة  2وقارن مازو فى المسئولية  – 92الدكتور حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  – 57

 . (  2هامش رقم  15ص  95وأنظر األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  .  299

وهو ما يجب أن يطالب به  . محل االلتزام هو التنفيذ العينى ال التعويض  أن" وقد جاء فى الموجز للمؤلف فى هذا المعنى ما يأتى : 

فما دام التنفيذ العينى  . وهو ما يجب أيضاً أن يعرضه المدين على الدائن إذا أراد براءة ذمته من الدين  . الدائن بصفة أصلية 

وأصبح المدين مسئوال  ، فإذا أصبح التنفيذ العينى مستحيال –ممكناً فإن التعويض ال يكون التزاماً تخييرياً وال التزاماً بدلياً 

بل إن التزام المدين  . فليس معنى ذلك أن االلتزام بالتنفيذ العينى قد انقضى وحل محله التزام جديد بالتعويض  ، عن التعويض

ً  ، والذى تغير هو محل االلتزام ، واحد لم يتغير فتبقى الضمانات التى كانت تكفل  ، فبعد أن كان تنفيذاً عينياً أصبح تعويضا

 . (  595ص  551التنفيذ العينى كافلة للتعويض ) الموجز فقرة 

فمن حق  ، إذا كان تنفيذ االلتزام يدخل فى حدود اإلمكان" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى : 

وليس يجوز العدول عن هذا التنفيذ إلى طريق التعويض إال  . ام به ومن حق المدين أن يعرض القي ، الدائن أن يستأديه

فهو ليس موكوال  . ذلك أن التعويض ال ينزل من التنفيذ العينى منزلة التزام تخييرى أو التزام بدلى  . بتراضى المتعاقدين 

سواء فى ذلك الدائن أو  ، متعاقدينألن رخصة العدول عن الوفاء عيناً إلى الوفاء بمقابل غير ثابتة ألى من ال ، للتخيير

ً  . المدين  ألن المدين ال  ، وهو ليس بالبديل . ومن واجب الثانى قبول هذا الوفاء  ، فمن واجب األول أن يعرض الوفاء عينا

 . (  929ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " يملك عرض العوض النقدى بما بق الوفاء العينى ممكناً 

فى المناقشات التى دارت فى لجنة  ، فى الهامش ( 591) أنظر آنفا فقرة  199فى تاريخ نص المادة وقد رأينا  ( 9291) 

) مجموعة األعمال " وال لزوم للوصف ألن األمر متروك للقاضى  ، المراد باإلرهاق العنت الشديد" أن  ، مجلس الشيوخ

 . (  921ص  1التحضيرية 

إذا تبين من الظروف أن  ، الحكم بالتعويض حتى لو كان التنفيذ العينى ممكناً وفى فرنسا يذهب القضاء إلى جواز  ( 9291) 

 2511يوليه سنة  19التنفيذ العينى يكون مرهقاً للمدين أو للغير وأن الدائن ينال ترضية كافية بالتعويض ) نقض فرنسى 

 597فقرة  2وقارن بودرى وبارد  – 179فقرة  1أنظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وردوان  – 222 - 2 – 19سيريه 

 ) . 

ولكنه يكون  ، فمن حق الدائن أن يطالب بالتنفيذ العينى ما دام ممكناً  ، ويمكن إرجاع ذلك إلى نظرية التعسف فى استعمال الحق
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 الفهرس العام

. فال يكفى إذن أن يكون فى التنفيذ العينى  عن التنفيذ العينى إلى التعويض ضرر جسيم ) ثانيا ( أال يلحق الدائن من جراء العدول

. والتوازن هنا  ، بل يجب أيضاً أال يصاب الدائن بضرر جسيم من جراء عدم التنفيذ العينى واالقتصار على التعويض إرهاب للمدين

، ولو بضرر يسير يصيب  . فإذا أمكن تفادى إرهاق المدين ، مصالح المدين ومصالح الدائن مطلوب بين المصالح المتعارضة

، أو ترتب عليه  . أما إذا كان التنفيذ العينى ال يترتب عليه إرهاق شديد للمدين ، وأن يحل التعويض النقدى محل التنفيذ العينى الدائن

، وهو وجوب تنفيذ العينى دون  لى األصل، وجب الرجوع إ هذا اإلرهاق ولكن العدول عنه إلى تعويض يلحق بالدائن ضرراً جسيما

، أو حتى يندفع عن الدائن الضرر الجسيم الذى  ، ما دام المدين ال يرهق من جراء ذلك ، وذلك حتى ينال الدائن حقه كامال التعويض

،  ولى بالرعاية هو الدائن، فاأل . وإذا كان البد من إرهاق المدين أو تحميل الدائن ضرراً حسبما يصيبه من جراء عدم التنفيذ العينى

 . ألنه إنما يطالب بحقه فى غير تعسف

إذا فرضت  - 2، وتنص على ما يأتى : "  من التقنين المدنى 2927ومن التطبيقات الظاهرة التى نحن بصددها ما ورد فى المادة 

ن فى االرتفاع بالبناء أو فى مساحة ، كأن يمنع من تجاوز حد معي قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء

، هذا ما لم يكن هناك  ، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود رقعته

ً  - 1.  اتفاق يقضى بغيره لى الحكم بالتعويض إذا ، ومع ذلك يجوز االقتصار ع وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصالحها عينا

والتنفيذ العينى هو هدم البناء–. فهنا يقضى النص باالقتصار على التعويض دون التنفيذ العينى  رأت المحكمة ما يبرر ذلك "
 (9297 )

 

لبناء . والقاضى يرى مبرراً لذلك إذا كان الهدم يرهق المدين فى الوقت الذى ال يلحق فيه إبقاء ا إذا رأى القاضى ما يبرر ذلك -

ضرراً جسيما بالدائن 
 (9295 )

على هذه القاعدة دون نص التفاقها مع  ، يسير ، فى عهد التقنين السابق . وقد كان القضاء المصرى 

قواعد العدالة
 (9259 )

 . 

، أو كان ممكناً واتفق الطرفان على  ويستخلص مما تقدم أن التعويض يحل محل التنفيذ العينى إذا كان هذا مستحيال

 . ، أو لم يتفقا وكان التنفيذ العينى مرهقاً للمدين وال يلحق العدول عنه ضرراً جسيما بالدائن التعويض

                                                                                                                                                                    

إذا تبين من الظروف أن التنفيذ العينى مرهق للمدين أو للغير دون أن تكون هناك  ، فال يجاب إليه ، متعسفاً فى هذا الطلب

 . (  2هامش رقم  595فائدة منه تعود على الدائن ) الموجز ص 

سنرى عند الكالم فى االلتزام باالمتناع عن عمل أن تنفيذ هذا االلتزام تنفيذيا عينياً بعد وقوع اإلخالل به إنما هو  ( 9297) 

ال يختلف عن التنفيذ  ، فيما نحن بصدده من قاعدة ، ولكن التعويض العينى . يقة تعويض عينى ال تنفيذ عينى فى الحق

 . العينى 

وقد استثنى المشروع حالة واحدة " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 9295) 

فأباح  . مقتدياً فى ذلك بالتقنين األلمانى  ، لتعويض ما بقى التنفيذ العينى ممكناً من حكم قاعدة عدم جواز العدول إلى طريق ا

للمدين أن يعمد إلى التعويض النقدى إذا كان يصيبه من وراء التنفيذ العينى ضرر فادح ال يتناسب مع ما يحيق بالدائن من 

بل يقتصر حقه على المطالبة بأداء  ، طالب بالتنفيذ العينىوفى هذه الحالة ال يسوغ للدائن أن ي . جراء التخلف عن الوفاء عينا 

يعرض عند إقامة المالك بناء خالفاً  ، وقد تقدمت اإلشارة إلى تطبيق هام من تطبيقات هذا االستثناء . التعويض الواجب له 

قاضى فى هذا المقام أن يوازن فمن واجب ال . وهو أمر كثير الوقوع فى مصر  ، لما يفرضه عليه التزام أو ارتفاق بعدم البناء

 1مجموعة األعمال التحضيرية " بين مصالح ذوى الشأن وأن يتحامى تحميل المدين تضحيات جساماً درءاً لضرر طفيف 

 . (  922ص  – 929ص 

مجموعة عمر  2559أبريل سنة  11وقارب : نقض مدنى  – 929ص  7م  2751يونيه سنة  9استئناف مختلط  ( 9259) 

أن  -فى الهامش  591فى فقرة  199أنظر تاريخ نص المادة –وقد جاء فى مناقشات لجنة الشيوخ  .  291ص  92رقم  5

رج وفى سبيل ذلك خ ، فإنه بالرغم من عدم وجود هذا النص قد أخذ به وسار عليه ، مأخوذ مما استقر عليه القضاء" الحكم 

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " بل قنن ما سار عليه القضاء  ، فالمشروع لم يأتى بجديد ، على نصوص التشريع

 . (  929ص  – 921

على ما يأتى  519فقد نصت المادة  .  517 و 519هما المادتان  ، وأنظر أيضاً نصين تشريعين قريبين ألن يكونا تطبيقاً لنفس المبدأ

فال يكون لصاحب  ، كان من أقام المنشآت المشار إليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى إقامتهاإذا  - 2" : 

وإنما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما زاد فى ثمن األرض  ، األرض أن يطلب اإلزالة

إال أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة  - 1 . ب المنشآت نزعها هذا ما لم يطلب صاح ، بسبب هذه المنشآت

كان له أن يطلب تمليك األرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل  ، يرهق صاحب األرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها

ز بحسن نية على جزء من األرض إذا كان مالك األرض وهو يقيم عليها بناء قد جا" على ما يأتى :  517ونصت المادة  . " 

جاز للمحكمة إذا رأت محال لذلك أن تجبر صاحب هذه األرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول  ، المالصقة

 . " بالبناء وذلك نظير تعويض عادل 
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 الفهرس العام

 إعذار المدين –الشرط الرابع  - 411

فقرة أولى  199: وإعذار المدين واجب فى التنفيذ العينى إذا كان المقصود أن يكون هذا التنفيذ قهرياً بطريق اإلجبار ) م  

، فظاهر أنه ال حاجة إلى اإلعذار فى  ، أو قام به المدين مختاراً غير مجبر . أما إذا كان التنفيذ العينى يتحقق بكم القانون مدنى (

 . هاتين الحالتين

. ولكنه يكون أيضاً واجباً حتى لو كان المطلوب هو التنفيذ العينى  وأكثر ما يكون اإلعذار فى المطالبة بالتعويض النقدى
 (

9252 )
، أن يتقدم للدائن  ، حتى بعد المطالبة القضائية ، جاز لمدين . فإذا لم يقم الدائن بإعذار المدين قبل مطالبته قضائياً بالتنفيذ العينى 

، وال يصح كذلك أن يطالب الدائن المدين بتعويض عن تأخره فى  ، فيخسر الدائن فى هذه الحالة مصروفات التقاضى ذ العينىبالتنفي

، فيجب على المدين أن  . على أن المطالبة القضائية ذاتها تعتبر إعذاراً  ، ألنه لم يعذره قبل المطالبة القضائية تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً 

 . ، وإال كان مسئوال عن تأخره تنفيذ التزامه بمجرد أن توجه له المطالبة القضائيةيبادر إلى 

، فنرجئ الكالم فى كيفيته وفى اآلثار التى تترتب عليه إلى  ولما كان اإلعذار إنما يكثر وقوعه عند المطالبة بالتعويض النقدى

 . المكان الذى نتكلم فيه عن التنفيذ بطريق التعويض

 كيف يكون التنفيذ العينى - ىالفصل الثان

 مسألتان : نتكلم هنا فى مسألتين : - 521

 . ) أوال ( موضوع التنفيذ العينى ) المديونية (

 . ) ثانيا ( وسائل التنفيذ العينى ) المسئولية (

 موضوع التنفيذ العينى - الفرع األول

 تقسيم االلتزام بالنسبة إلى محله - 413

 ، إلى أنواع ثالثة : ، بالنسبة إلى محله . وقد رأينا أن االلتزام ينقسم : موضوع التنفيذ العينى هو عين محل االلتزام 

 . ( االلتزام بنقل ملكية أو حق عينى آخر 2) 

 . ( االلتزام بعمل 1) 

 . ( االلتزام باالمتناع عن عمل 9) 

 ى آخرااللتزام بنقل ملكية أو حق عين - المبحث األول

Obligation de donner 

 حالتان  - 414

 : يجب التمييز هنا بين حالتين :

 . ) الحالة األولى ( أن يكون محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم

 . ) الحالة الثانية ( أن يكون محل االلتزام شيئاً لم يعين إال بنوعه

                                                 

ص  51م  2599مارس سنة  19أنظر فى ضرورة اإلعذار فى عهد التقنين المدنى السابق : استئناف مختلط  ( 9252) 

وأنظر فى عدم ضرورة اإلعذار فى ذلك العهد أيضاً : استئناف مختلط  – 119ص  51م  2599مارس سنة  17 – 122

 – 999ص  95م  2511أبريل سنة  21 – 51ص  99م  2521ديسمبر سنة  25 – 292ص  25م  2591يناير سنة  99

أما التقنين المدنى الجديد فقد حسم  ، ونرى من ذلك ان القضاء كان منقسما فى هذه المسألة فى عهد التقنين المدنى السابق

ومن ثم ال يلتفت إلى ما جاء  ، فقرة أولى ( 199الخالف بنص صريح إذا أوجب اإلعذار عند المطالبة بالتنفيذ العينى ) م 

ال ضرورة لإلعذار إذا كان " فقد جاء فى هذه المذكرة ما يأتى :  ، هيدى مناقضاً لذلكبالمذكرة اإليضاحية للمشروع التم

 . ) مجموعة األعمال التحضيرية ( " الدائن يطالب بالوفاء عيناً ال بالوفاء بمقابل 

أخير أو بالتعويض عن سواء كان الدائن يطالب بالتنفيذ العينى أو بالتعويض عن الت ، وأنظر فى ضرورة اإلعذار فى جميع األحوال

فإن الرأى  ، على أننا سنعود إلى اإلعذار عند ؟؟؟؟ بالتعويض عن عدم التنفيذ – 15فقرة  – 19فقرة  9عدم التنفيذ : دى باج 

 . منقسم فى ضرورة اإلعذار فى هذه الحالة 
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 بملكية الملتزم محل االلتزام شيء معين بالذات - المطلب األول

 النصوص القانونية - 415

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 195: تنص المادة  

، إذا كان محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه  " االلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق 

سجيل، وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالت الملتزم
 (9251 )

 " . 

219/  227و  251/  51و  259/  52ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المواد 
 (9259 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  199ويقابل فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

، وال مقابل له فى تل تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  191، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  151
 (9255 )

 . 

 التمييز بين المنقول والعقار –نقل الملكية بسبقة التزام بنقلها  - 416

سواء كان الحق العينى حق ملكية أو أى حق –(  Obligation donner: ويتبين من هذا النص أن االلتزام بنقل حق عينى )  

 de، فينتقل الحق العينى إلى الدائن يحكم القانون )  يتم تنفيذه من تلقاء نفسه -عينى آخر كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن 
plein droit )  ( إذا كان الشيء الذى يقع عليه االلتزام شيئاً معيناً بالذات ،Corps certain يم )لكه المدين . 

، وهذا االلتزام يتم تنفيذه من تلقاء  ويالحظ أن التقنين الجديد سار على النظرية التقليدية من أن نقل الملكية يسبقه التزام بنقلها

يد . وهذا الوضع بقية تخلفت عن تقال ، وينقضى االلتزام بنقل الملكية بمجرد نشوئه نفسه فتنتقل الملكية إلى الدائن بحكم القانون

، حيث كانت الملكية ال تنتقل بالعقد  القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم
 (9259 )

 . 

 . ويجب فى هذا الصدد التمييز بين المنقول والعقار

                                                 

ما استقر عليه فى التقنين من المشروع التمهيدى على وجه مطابق ل 179تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9251) 

ثم مجلس  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى  129ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة  . الجديد 

 . (  921ص  – 925ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  195الشيوخ تحت رقم المادة 

 وهذه ه نصوص التقنين المدنى السابق : ( 9259) 

: التعهد  251/  51م  –: التعهد بإعطاء شيء ينقل ملكيته بمجرد وجود التعهد إذا كان الشيء معيناً ومملوكا للمتعهد  259/  52م 

/  227م –بإعطاء حق عينى على عقار أو منقول ينقل ذلك الحق بشرط عدم اإلخالل بحق االمتياز والرهن العقار والحبس 

جاز للدائن أن يتحصل على وضع يده عليها متى كانت مملوكة للمدين وقت التعهد أو حدث  ، : إذا كان الدين عيناً معينة 219

 . ) وأحكام التقنين المدنى الجديد ال تختلف عن هذه األحكام (  . ملكه لها بعده ولم يكن ألحد حق عينى فيها 

من التقنين المدنى  195بقة لنص المادة ) مطا 199التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9255) 

 . المصرى ( 

 . من التقنين المدنى المصرى (  195) مطابقة لنص المادة  151التقنين المدنى العراقى م 

 . من التقنين المدنى المصرى (  195) مطابقة لنص المادة  191التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

وال خالف فى األحكام ما بين  - 959إلى  159ولكن أنظر فى عقد البيع المواد –تقنين الموجبات والعقود اللبنانى : ال مقابل للنص 

 . هذا التقنين والتقنين المدنى المصرى 

ية دون افتراض ( إلى أنه ال يوجد اليوم ما يمنع من القول بأن العقد ذاته يقنل الملك Bonnecase)  . ويذهب بنكا  ( 9259) 

ويكفى للوصول إلى هذه النتيجة القول بأن العقد حرك القانون  . وينقضى بمجرد أن ينشأ  ، التزام موهوم يسبق نقل الملكية

وبذلك  ، وبذلك يكون القانون ال العقد هو الذى رتب األثر ) أنظر : التصرف القانون فجعله ينقل الملكية ، فجعله ينقل الملكية

ن ال العقد هو الذى رتب األثر ) أنظر : التصرف القانون والواقعة القانونية دروس لقسم الدكتوراه للمؤلف ص يكون القانو

( يبرز التمييز بين االلتزام بنقل الملكية ونقل الملكية  Livre Foncierعلى أنه فى بلد تتبع نظام السجل العقارى )  . (  11

أما نقل الملكية بالفعل فال يتم إال بتسجيل العقد فى  ، بل يقتصر على إنشاء التزام بنقلهابالفعل : فالعقد ال ينقل الملكية بنفسه 

وفى فترة االنتقال التى تجتازها مصر اليوم إلى نظام السجل العقارى يبرز أيضاً هذا الفرق بين االلتزام  . السجل العقارى 

ً  ، بنقل الملكية ونقل الملكية بالفعل  . وال تنتقل الملكية إال بالتسجيل  ، بنقل الملكية فالعقد ينشئ التزاما
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 الفهرس العام

 الشيء الذى يقع عليه االلتزام منقول  - 417

كسيارة معينة بالذات أو مجوهرات التقنين  ، : فإذا كان الشيء الذى يقع عليه االلتزام منقوال وكان عيناً معينة مملوكة للمدين

. فإذا باع شخص سيارة  ، فإن االلتزام بنقل حق عينى على هذا المنقول يتم تنفيذه بمجرد نشوئه المدنى المختلط اختيارها بأعيانها

ى المشترى أو بترتيب حق رهن ، كان ملتزماً بنقل ملكية السيارة إل معينة بالذات من آخر أو رهنا رهناً حيازياً لضمان دين فى ذمته

، فتنتقل ملكية السيارة فعال إلى  ، ومتى نشأ هذا االلتزام فى ذمة المدين تم تنفيذه بمجرد نشوئه حيازى عليها لمصلحة الدائن المرتهن

 . ، وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر من تسليم أو نحوه المشترى أو يترتب حق الرهن فعال لمصلحة الدائن المرتهن

، انتقلت الملكية إلى ) أ (  ، ولم يسلمها ألى منهما ، ثم باعها مرة أخرى من ) ب ( فلو ان صاحب السيارة باعها من ) أ (

، فإن  . أما إذا سلمها إلى ) ب ( ، فإنه يكون قد سلمها إلى مالكها . فإذا سلمها إلى ) أ ( المشترى األول دون ) ب ( المشترى الثانى

 ً . وليس يمنع هذا من أن  ، ولكنه ال يملكها بسبب البيع بل بسبب آخر هو الحيازة للسيارة بشرط أن يكون حسن النية هذا يصبح مالكا

. يدل على ذلك أن ) ب ( يتلقى  ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى ) ب ( بحكم الحيازة تكون ملكية السيارة قد انتقلت أوال إلى ) أ ( بحكم البيع

، بل من ) أ ( المشترى األول  ، كما قدمنا ال من صاحب السيارة األصلى الذى تجرد عن الملكية بالبيع األولالملكية فى هذه الحالة 

الذى انتقلت إليه الملكية دون أن يتسلم السيارة
 (9251 )

 . 

 الشيء الذى يقع عليه االلتزام عقار - 418

، فإن االلتزام بنقل  ، كدار أو أرض محددة ت ومملوكاً للمدين: أما إذا كان الشيء الذى يقع عليه االلتزام عقاراً معيناً بالذا 

، بل تجب مراعاة قواعد التسجيل بالنسبة إلى الحقوق العينية األصلية كالملكية  حق عينى على هذا العقار ال يتم تنفيذه بمجرد نشوئه

. على أن عدم  ن الرسمية واالختصاص ورهن الحيازة، وقواعد القيد بالنسبة إلى الحقوق العينية التبعية كالره واالرتفاق واالنتفاع

، والتسجيل إنما ينفذ االلتزام ال  ، ألن هذا االلتزام إنما ينشأ من العقد التسجيل ال يمنع من نشوء االلتزام بنقل الملكية أو الحق العينى

ينشئه 
 (9251 )

 . 

، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الغير أو فيما بين  لمشترى، لم تنتقل ملكية هذا الدار إلى ا فإذا باع صاحب الدار داره من آخر

، إال بقيد  ، بالنسبة إلى الغير ، لم ينشأ حق الرهن لمصلحة الدائن . وإذا رهنها فى دين عليه ، إال بتسجيل عقد البيع المتعاقدين

. ويكون البائع فى الوقت  تنفيذه إلى وقت التسجيل، يتراخى  . وقبل تسجيل البيع يبقى االلتزام بنقل الملكية ديناً فى ذمة البائع الرهن

، فإذا لم يقم بهذا االلتزام استطاع المشترى  ، وأخصها التصديق على اإلمضاء ذاته ملتزماً بأن يقوم باألعمال الالزمة لتسجيل البيع

فإذا سجله المشترى انتقلت إليه ،  ، وقام الحكم مقام العقد المصدق عليه أن يحصل على حكم من القاضى بثبوت البيع أو بصحته

، ونشأ بموجبه التزام  . ومتى تم عقد الرهن . أما االلتزام بإنشاء رهن على العقار فال يخضع للتسجيل مدنى ( 129الملكية ) أنظر م 

ذلك يقتصر على العالقة  ، ولكن ، فإن هذا االلتزام يتم تنفيذه بمجرد نشوئه وفقاً للقواعد العامة الراهن بترتيب حق الرهن على العقار

، ويكون القيد ضرورياً فى سريان الراهن فى حق الغير  فيما بين الراهن والمرتهن
 (9257 )

 . 

                                                 

يتفرع على وجوب التنفيذ العينى " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 9251) 

ل االلتزام شيئا معيناً متى كان مح ، وجوباً نافياً للتخيير أن االلتزام بنقل حق عينى يترتب عليه انتقال هذا الحق بحكم القانون

 . وأن القانون نفسه هو الذى يتكفل له بترتيب هذا األثر  ، ومؤدى هذا أن االلتزام بنقل حق عينى ينفذ بمجرد نشوئه . بالذات 

فذا صدر التصرف فى منقول معين  . دون أن يرد على إطالقه أى تحفظ أو قيد  ، ويجرى هذا الحكم فيما يتعلق بالمنقوالت

بل وال تحول دون ذلك قاعدة ) إنزال الحيازة فى  ، انتقلت حق المالك فيه إلى المتصرف فور الوقت ، من مالكه بالذات

وقد يقع أن يدخل المنقول فى يد خلف ثان  . المنقول منزلة السند المثبت للملكية ( بالنسبة ألول خلف يدلى إليه المالك بحقه 

تنتقل إليه الحيازة على أثر تصرف ثان يصدر من المالك نفسه بعد أن زالت عنه الملكية بمقتضى التصرف  ، حسن النية

بل بطريق آخر  ، ولكن الملكية ال تؤول إليه بمقتضى التزام بنقل حق عينى ، وقد تخلص الملكية لهذا الخلف الثانى . األول 

ن الجائز أن يقال إن ملكية المنقول قد انتقلت أوال إلى الخلف األول وم . من طرق كسب الحقوق العينية هو طريق الحيازة 

 1ثم آلت منه إلى الخلف الثانى من طريق الحيازة ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، بمقتضى التزام المالك بنقل حق عينى

 . (  929 – 925ص 

مجموعة  2591ديسمبر سنة  11 – 259ص  19رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  21نقض مدنى  ( 9251) 

مجموعة عمر  2591يونيه سنة  5 – 219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9 – 295ص  79رقم  2عمر 

 .  2299ص  915رقم  2

أن " إلى : "  59ص  – 52ص  2591النظرية العامة للتأمين العينى سنة " يذهب األستاذ شفيق شحاته فى كتابه  ( 9257) 

وال يكون مصدره المباشر نص القانون إال فى بعض  ، باعتباره كذلك ليس مصدره العقد وال أمر القاضى التأمين العينى

وكذلك األمر بالنسبة إلى حق االختصاص والرهن  ، أما المصدر الحقيقى للرهن الرسمى فهو واقعة القيد . األحوال الخاصة 
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الذى ينتقل للدائن يكون خاضعا للحقوق العينية العقارية األخرى التى  -ملكية كان أو حقا آخر –على أن الحق العينى العقارى 

، ولكنها تنتقل مثقلة بحق رهن قيد  . فالمشترى للعقار تنتقل إليه ملكيته بتسجيل عقد البيع لقيدتكون قد حفظت من قبل بالتسجيل أو با

أو حق ارتفاق سجل قبل تسجيل عقد البيع 
 (9255 )

 . . والكالم فى أحكام التسجيل والقيد له مكان آخر 

                                                                                                                                                                    

أما العقد فال  .  .  . لمصدر المباشر لرهن المنقول هو واقعة التسليم وا . الحيازى العقارى وحقوق االمتياز العقارية الخاصة 

ذلك أن العقد يقتصر أثره فى األصل على  ، يمكن أن يتولد عنه التأمين العينى بما يستوجبه من حق التقدم وحق التتبع

ولذلك فهو ال ينشأ إال عن تلك الواقعة  . فى حين أن التأمين العينى يظهر أثره ابتداء فى حق الغير  ، المتعاقدين وال يتعداهما

وليس صحيحاً ما يقال من أن عقد الرهن ينشئ حق الرهن فيما بين  . القانونية التى جعلها القانون مصدراً للتأمين العينى 

 . وإال لما كانت هناك فائدة فى وجوده  ، وهو إذا نشأ كان حتما نافذاً فى حق الغير . المتعاقدين وال ينشأ عن عقد الرهن 

على أن العقد أو األمر أو نص القانون  . ال العقد أم األمر  ، ولذلك نقول إن الرهن مصدره القيد أو التسليم بحسب األحوال

د صحيح أو أمر صادر وال يكون القيد أو التسليم منتجا ألثره إال أن كان مستنداً إلى عق ، يعتبر السبب القانونى للقيد أو للتسليم

 . " من القاضى أو نص وارد فى القانون 

 ونالحظ على هذا القول ما يأتى :

وعندنا أن حق  . ال يمكن أن يكون له أثر إال فى حق الغير  -ال كعقد –) أوال ( يذهب األستاذ شفيق شحاته إلى أن الرهن كحق عينى 

من التقنين  2951تتلخص فيما نصت عليه المادة  ، الراهن والمرتهن الرهن بهذا الوصف ينتج آثاراً فيما بين المتعاقدين

وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه  . يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن " المدنى من أنه 

وأن يرجع على الراهن بما ينفق  وله فى حالة االستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية ، إنقاص ضمانه إنقاصاً كبيراً 

 – 2959هذا إلى ما يقيد حق الرهن من سلطة الراهن فى إيجار العين المرهونة وفى قبض أجرتها مقدماً ) م  . " فى ذلك 

وليس له أن يأتى عمال ينقص  ، فإن الراهن يضمن سالمة الرهن ونفاذه ، وكذلك األمر فى رهن الحيازة . مدنى (  2951

وللدائن المرتهن فى حالة االستعجال أن  ، شيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقدمن قيمة ال

–بل إن أثر رهن الحيازة  . مدنى (  2292يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم لمحافظة على الشيء المرهون ) م 

إذا تسلم الدائن " من التقنين المدنى على أنه  2299إذ تنص المادة  ، سع مدىبالنسبة إلى الدائن المرتهن أو -كحق ال كعقد 

وهو مسئول عن هالك  ، فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، المرتهن الشيء المرهون

لتزام إال حلقة فى سلسلة من االلتزامات وليس هذا اال . " الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى ال يدله فيه 

يفرضها القانون على الدائن المرتهن فى استثمار الشيء المرهون وفى إدارته وفى رده بعد استيفاء الحق المضمون بالرهن ) 

ب على وال يجوز القول إن هذه اآلثار فيما بين المتعاقدين إنما تترت . من التقنين المدنى (  2291 – 2295أنظر المواد 

فإن نصوص التقنين المدنى صريحة فى أن للرهن آثاراً يرتبها تارة فيما بين المتعاقدين وأخرى بالنسبة  ، الرهن كعقد ال كحق

 . مستعمل بمعنى الحق ال بمعنى العقد فى الحالتين " الرهن " ولفظ  ، إلى الغير

 . فهذا معناه أن حق الرهن قد نشأ قبل إجراء القيد  ، وذلك قبل القيد ، المتعاقدين) ثانيا ( وما دام أن حق الرهن ينتج آثاراً فيما بين 

وإذا كان اإلجماع قد انعقد على أن سبب  . بل يتعين أن يكون هذا المصدر هو العقد  ، فال يمكن أن يكون القيد هو مصدره

إذا الرهن يوجد فيما بين المتعاقدين  ، العقد ال عن القيدفأولى إن يقال أن الرهن ينشأ عن  ، الملكية إنما هو العقد ال التسجيل

 . قبل القيد كما قدمنا أما الملكية فال تنتقل فيما بين المتعاقدين إال بالتسجيل 

ومن  . فيستتبع حتما القول بأن التسجيل وحده هو الذى ينقل الملكية  ، ) ثالثا ( أما القول بأن القيد وحده هو الذى ينشئ حق الرهن

فالملكية  . ال يسمح بهذا القول  -ولم يتم حتى اليوم إدخال السجل العقارى فى هذا النظام –الواضح أن نظام الشهر فى مصر 

 . تنتقل بالعقد المسجل ال بالتسجيل فى ذاته  ، إلى أن يدخل نظام السجل العقارى ، عندنا

 . (  215ص  – 211فى قسم الدكتوراه للمؤلف ص دروس  ، ) أنظر فى ذلك : التصرف القانونى والواقعة القانونية

أما العقارات فتحول قواعد " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 9255) 

 ، زام بعملويشفع االلتزام بنقل الحق العينى فى هذه الحالة بالت ، التسجيل دون تنفيذ االلتزام بنقل الحق العينى فيها فور الوقت

وعلى هذا النحو  . والسيما من طريق التصديق على إمضائه  ، قوامه وجوب اشتراك مالك العقار فى تيسير إجراء التسجيل

وهذه هى علة التفريق فى هذا المقام بين مجرد االلتزام  ، يظل تنفيذ االلتزام بنقل الحق العينى على التراضى فترة من الزمن

أنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية فى  –(  929ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " بنقل الملكية وبين انتقالها فعال 

 .  991ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 ، أن يتسلم الشيء المعين بذاته الذى التزم المدين أن يدلى به إليهأن للدائن  -كما تقول المذكرة اإليضاحية –ويتفرع على ما تقدم "  

أو أن تكون ملكيته قد  ، بتوافر شرطين : أولهما أن يكون هذا الشيء مملوكاً للمدين وقت إنشاء االلتزام ، منقوال كان أو عقاراً 

كخلف ثانى يجوز منقوال  ، حد من األغياروالثانى أال يكون قد ترتب على المعقود عليه حق يعنى أل . آلت إليه بعد ذلك 

من  219/  227وقد نص على هذا الحكم فى المادة  . بحسن نية أو مشتر آخر آل إليه عقار بمقتضى عقد سبق تسجيله 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 محل االلتزام شيء لمن يعين إال بنوعه - المطلب الثانى

  النصوص القانونية - 419

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 199: تنص المادة 

 . ، فال ينتقل الحق إال بإفراز هذا الشيء " إذا ورد االلتزام بنقل حق عينى على شيء لم يعين إال بنوعه - 2" 

بعد استئذان  ، ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه - 1"  

، من غير إخالل فى الحالتين بحقه فى التعويض  ، كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء القاضى أو دون استئذانه فى حالة االستعجال
 (9299 )

 " . 

 . ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  191ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

فقرة أولى وفقرة ثانية  199، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  197، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  157
 (9292 )

 . 

 ن الشيء المعين بالذات والشيء الذى لمي يعين إال بنوعه الفرق بي - 421

، وال ينتقل الحق العينى  : ويتبين من هذا النص أن االلتزام بنقل حق عينى على شيء غير معين بالذات ال يتم تنفيذه من تلقاء نفسه

،  ذلك أن الشيء قبل تعيينه غير معروف . والسبب واضح : إلى الدائن بحكم القانون على خالف ما رأينا فى الشيء المعين بالذات

 . فهناك إذن استحالة طبيعية فى أن تنتقل ملكيته أو أى حق عينى آخر يتعلق به إلى الدائن قبل هذا التعيين

 الشيء غير المعين نقود - 421

ين يلتزم بقدر عددها المذكور فى ، فقد رأينا عند الكالم فى محل العقد أن المد : فإذا كان الشيء الذى لم يعين إال بنوعه نقوداً  

العقد 
 (9291 )

. ورأينا أن السعر  مدنى ( 295، دون أن يكون الرتفاع قيمة هذه النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أى أثر ) م  

، وأن  ، ال يغير شيئاً فى حكم هذه القاعدة ، مهما انخفض هذا السعر من جراء التضخم ( للورق النقدى Cours Forceاإلجبارى ) 

، سواء كان ذلك فى التعامل الداخلى أو فى التعامل  ( باطل لمخالفته للنظام العام Clause orاالتفاق على الدفع بسعر الذهب ) 

الدولى
 (9299 )

 . 

قل ملكيته ، وال تنت ، وجب أن يدفع له هذا القدر العددى دون زيادة أو نقص فإذا كان على المدين أن يدفع للدائن قدراً معيناً من النقود

، وال يكفى فيه  . والسبب فى ذلك أن من خصائص النقود أن أى مقدار منها ال يتعين إال بقبضه من المدين إلى الدائن إال عند القبض

، لم تنتقل ملكية هذا المقدار إلى الدائن بمجرد  . فلو أن المدين أفرز من ماله خمسين جنيهاً هو القدر الواجب دفعه للدائن اإلفراز

، وال تنتقل ملكية النقود إلى  ، وله أن يعدل عن دفع ما أفرزه وأن يفرز مقداراً آخر بدال منه ، بل تبقى النقود على ملك المدين إلفرازا

 . الدائن إال عند قبضها

                                                                                                                                                                    

) "  باعتبار أنه يستخلص من داللة ما تقدم من القواعد العامة ، ولم ير المشروع محال للتنويه به . التقنين الحالى ) السابق ( 

 . (  929ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  172تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9299) 

مجلس ثم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى  122ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة  . الجديد 

 . (  927ص  – 921ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  199الشيوخ تحت رقم 

من التقنين المدنى  199) مطابقة لنص المادة  191التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9292) 

 . المصرى ( 

 . من التقنين المدنى المصرى (  199) مطابقة لنص المادة  157التقنين المدنى العراقى م 

 . من التقنين المدنى المصرى (  199) مطابقة لنص المادة  197التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

بل فى موجبات الفعل  ، ( فى موجبات األداء فقط : وال ترعى هذه القاعدة ) الوفاء عينا 199تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

ويحق للدائن أن يطلب من المحكمة الترخيص له فى أن ينفذ بنفسه موجب الفعل على حساب  . وموجبات االمتناع أيضاً 

 . ) والحكم ال يختلف فى التقنين اللبنانى عنه فى التقنين المصرى (  . المديون 

 . أو المقدر فى الحكم فى حالة التعويض عن المسئولية التقصيرية أو اإلثراء بال سبب أو االلتزامات القانونية  ( 9291) 

 1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  5قارن : نقض مدنى  – 111فقرة  – 115الوسيط جزء أول فقرة  ( 9299) 

 .  155ص  92رقم 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ً يعه واستقضاء الدين نقداً ، ويكون جبراً بطريق التنفيذ على مال المدين وب ، طوعاً أو جبراً  والتنفيذ العينى بدين من النقود ممكن دائما

 . من الثمن

 الشيء غير المعين ليس نقوداً  - 422

، أو أى حق عينى آخر يتعلق به إلى  ، فإن انتقال ملكية هذا الشيء : أما إذا كان الشيء الذى لم يعين إال بنوعه ليس نقوداً 

، لم تنتقل الملكية  قنطار من القطن أو خمسين إردباً من القمح. فلو أن شخصاً باع من آخر مائة  الدائن يكون باإلفراز ولو قبل التسليم

، ويكون ذلك بإفراز كمية  . فإذا ما تم التعيين ، فال يتصور انتقال الملكية ، ألن القطن أو القمح لم يتعين إلى المشترى بمجرد البيع

، وانتقلت ملكيته إلى المشترى  بيع شيئاً معيناً بالذات، أصبح الم من القطن أو القمح معادلة للمقدار المحدد بقصد تسليمها للمشترى

، ووضعه  . ويترتب على ذلك أن البائع لو أفرز المقدار المبيع بقصد تسليمه إلى المشترى بهذا اإلفراز دون حاجة فى هذا إلى التسليم

، ثم احترقت الشونة أو المخزن  ر عذر، فتخلف هذا بغي ثم دعا المشترى لتسلمه بطريق اإلعذار -شونة أو مخزن –فى مكان معين 

 . ، هلك المبيع على المشترى ألنه ملكه وانتقلت فى الوقت ذاته تبعة الهالك إليه بالرغم من أنه لم يكن قد تسلمه بغير خطأ من البائع

. ومن ثم يقال  ى وقت واحد، فيتم اإلفراز والتسلم ف على أن المألوف فى التعامل هو أن يكون إفراز الشيء عند تسليمه إلى المشترى

، ال على اعتبار أن التسليم هو الذى ينقل  فى بعض األحكام إن الملكية تنتقل بالتسليم على اعتبار أن اإلفراز لم يتم إال عند التسليم

 . الملكية

ى البناء كذا كما إذا باعت إحدى شركات أراض–ويالحظ من جهة أخرى أن الشيء الذى لم يعين إال بنوعه إذا كان عقاراً 

، وإنما تنتقل بالتسجيل الذى  ، بل وال بالتسليم فإن ملكية األرض المبيعة ال تنتقل إلى المشترى بالتعيين -مترا من األرض دون تعيين 

 . ، ويصبح المشترى مالكا لألرض المبيعة بتسجيل عقد البيع ولو قبل التسليم ال يتم طبعا إال بعد التعيين

 نفيذ إذا امتنع المدين عن اإلفراز كيف يكون الت - 423

، جاز لهذا أن يطالب بالتنفيذ عينا أو  : وإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه من إفراز الشيء على النحو المتقدم وتسليمه للدائن

 . تعويضاً 

، ويرجع بالثمن  بشرائه . ويقوم الدائن نفسه والتنفيذ العينى يكون بحصول الدائن على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين

.  ، بل ويرجع أيضاً بالتعويض عما قد يكون أصابه من خسارة بسبب تأخر المدين فى تنفيذ التزامه والمصروفات على المدين

، يكون االستئذان عن طريق الدعوى والحصول على حكم بشراء الشيء والرجوع على  واألصل أن الدائن يستأذن القاضى فى ذلك

، وكان االنتظار طول الوقت الذى يستغرقه استصدار الحكم يحدث  . فإذا كانت الظروف ال تحتمل اإلبطاء قدم بيانهالمدين بما ت

، ثم يرجع بالثمن والمصروفات  أن يقوم بالشراء -ويحسن أن يكون ذلك بعد إعذار المدين –، كان له دون حكم  ضرراً بليغاً بالدائن

، والتثبت من أن الظروف  ، وهنا يتمكن القاضى من بسط رقابته على تصرف الدائن وىوالتعويض على المدين عن طريق الدع

، أو أنه كان متسرعاً فيخفض المبلغ المطلوب بمقدار ما عاد على المدين من  كانت تبرر هذا التصرف االستثنائى فيحكم له بما طلب

الخسارة بسبب هذا التسرع 
 (9295 )

 . 

. وتجرى هذه المطالبة  ون بمطالبة المدين بقيمة الشيء نقداً مع التعويض عن التأخر فى التنفيذأما التنفيذ بطريق التعويض فيك

وفقاً للقواعد العامة التى سيأتى ذكرها عند الكالم فى التنفيذ بطريق التعويض 
 (9299 )

 . 

                                                 

 .  5فقرة  1أنظر قريباً من هذا المعنى ديموج  ( 9295) 

إذا كان محل االلتزام بنقل حق " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 9299) 

وللدائن أن يطالب بالتنفيذ على هذا الوجه ولو امتنع  . فال يتيسر التنفيذ عيناً إال بفرز المعقول عليه  ، عينى شيئاً معيناً بنوعه

ثم يحصل على شيء من النوع  ، ويكون من واجب الدائن أن يعذر المدين فى هذه الحالة ليثبت عليه امتناعه ، المدين عن ذلك

وللدائن كذلك أن يتخذ من االمتناع عن التنفيذ  . بعد استئذان القاضى أو دون استئذانه عند االستعجال  ، ذاته على نفقة المدين

وإنما يكون أساسها  ، وال يكون أساس هذه المطالبة استحالة التنفيذ . قيمة الشيء  عيناً ذريعة للمطالبة بتعويض نقدى يعادل

وللدائن فى كلتا  . ذلك أن من حق المدين أن يؤدى عين المعقود عليه ال قيمته  ، استيفاء الدائن للتعويض دون ممانعة م المدين

) " فوق ذلك ما يجب له من تعويض عن التأخر فى التنفيذ أن يقتضى  ، حالة الوفاء عيناً وحالة الوفاء بمقابل ، الحالتين

وأنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  . (  921ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  991ص  1التحضيرية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 االلتزام بعمل - المبحث الثانى

 (Obligation de faire ) 

 أقسام االلتزام بعمل : - 424

 Obligation( والتزام ببذل عناية )  obligation de resultatرأينا أن االلتزام العقدى ينقسم إلى التزام بتحقيق غاية )  
de moyen )  يكون إما التزاماً بغاية أو التزاماً بعناية  -عقدياً كان أو غير عقدى –. ويمكن القول إن كل التزام

 (9291 )
. فااللتزام  

. وكذلك هو شأن االلتزام باالمتناع عن عمل  ائماً التزاما بغايةبنقل حق عينى هو د
 (9291 )

. أما االلتزام بعمل فيكون فى بعض  

، فهو ال يعدو أن يكون التزاماً بتسليم شيء أو  . فإذا كان التزاماً بغاية ، ويكون فى صور أخرى التزاماً بغاية صوره التزاماً بعناية

 . التزاماً بإنجاز عمل معين

 ن ثم ينقسم االلتزام بعمل أقساماً ثالثة :وم

 . التزاماً ببذل عناية (2)

 . التزاماً بتسليم شيء (1)

 . ( التزاماً بإنجاز عمل معين 9) 

 . ونستعرض كال من هذه األقسام

 االلتزام ببذل عناية - المطلب األول

 النصوص القانونية : - 425

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 122تنص المادة  

، أو أن يتوخى الحيطة  ، أو أن يقوم بإدارته ، إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشيء فى االلتزام بعمل - 2"  

، ولو لم يتحقق  ، فإن المدين يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى فى تنفيذ التزامه

 . ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك ". هذا  الغرض المقصود

وفى كل حال يبقى المدين مسئوال عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم - 1" 
 (9297 )

 " . 

 . ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين المدنى العراقى المادة  121التقنين المدنى السورى المادة ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى 

125، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  192
 (9295 )

. وال مقابل له فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  
 (9219 )

 . 

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 191وتنص المادة 

                                                 

 .  2هامش رقم  195الوسيط جزء أول ص  ( 9291) 

بالغير التزام باالمتناع عن عمل وهو فى الوقت ذاته التزام ببذل عناية وليس  وال يقال إن االلتزام بعدم اإلضرار ( 9291) 

بل هو التزام باتخاذ الحيطة  ، فالصحيح أن هذا االلتزام لسي التزاماً باالمتناع عن اإلضرار بالغير ، التزاماً بتحقيق غاية

 . ومن ثم صح أن يكون التزاماً ببذل عناية  ، عملوليس التزاماً عن  ، فهو التزام بعمل . الواجبة لعدم اإلضرار بالغير 

 . (  2هامش رقم  197تاريخ النص : سبق أن استعرضنا تاريخ هذا النص ) أنظر الوسيط الجزء األول ص  ( 9297) 

التقنين المدنى  122) مطابقة لنص المادة  121التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9295) 

 . ى ( المصر

وإن اختلفت اختالفاً طفيفاً فى الصيغة  ، من التقنين المدنى المصرى 122) تتفق فى الحكم مع المادة  192التقنين المدنى العراقى م 

 ) . 

 . من التقنين المدنى المصرى (  122) مطابقة لنص المادة  125التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

والتقنين اللبنانى يستقى  ، فلسنا نرى مانعاً  ، مقابل لهذا النص فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانىإذا كان ال يوجد  ( 9219) 

من سريان هذا الحكم كمبدأ عام من مبادئ التقنين اللبنانى  ، مبادئه العامة من نفس المصادر التى يستقى منها التقنين المصرى

م  –فى الحراسة  111م  –فى عقد الوديعة  151م  –لبنانى فى عقد اإليجار  917) أنظر فى تطبيقات خاصة لهذا المبدأ : م 

 . فى عقد الوكالة (  171 – 179م  –فى عقد العارية  157 – 151



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

" االلتزام بنقل حق عينى يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم 
 (9212 )

 " . 

 . ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص التقنين المدنى السابق

التقنين المدنى الليبى المادة  ، وفى 191ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

195
 (9211 )

. وال مقابل له فى كل من التقنين المدنى العراقى وتقنين الموجبات والعقود اللبنانى 
 (9219 )

 . 

 االلتزام ببذل عناية يتعلق بشيء أو بعمل  - 426

 . لقا بشيء أو متعلقا بعمل. فهذا االلتزام إما أن يكون متع مدنى ضروب االلتزام ببذل عناية 122: وقد أوردت المادة 

 ، فهو إما أن يكون : فإذا كان متعلقاً بشيء

، والتزام المستعير أو  مدنى ( 119، كالتزام المودع عنده بالمحافظة على الشيء المودع ) م  ( المحافظة على الشيء 2) 

يدخل فى ذلك أيضاً االلتزام بالمحافظة على مدنى ( و 979و م  152المستأجر بالمحافظة على الشيء المعار أو العين المؤجرة ) م 

تقضى بأن االلتزام بنقل حق عينى يتضمن التزاماً بعمل فى  191، فقد رأينا المادة  الشيء الذى يتضمنه االلتزام بنقل الحق العينى

، وأن يسلمه للدائن وهذا التزام  اية، فيلتزم المدين بأن يحافظ على الشيء وهذا التزام ببذل عن قسمين من األقسام الثالثة لاللتزام بعمل

، فهو يتضمن التزاماً بتسليم المبيع إلى المشترى والتزاماً بالمحافظة  . مثل ذلك التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى بالتسليم

 . مدنى ( 597 – 591و  592عليه حتى وقت التسليم ) أنظر المواد 

، وذلك كالتزام المرتهن رهن حيازة بإدارة  ويتضمن هذا بطبيعة الحال المحافظة عليه ، ( أو يكون إدارة هذا الشيء 1) 

، وكالتزام الوكيل فى اإلدارة بإدارة العين الموكول إليه  فقرة ثانية مدنى ( 2295العين المرهونة الستثمارها استثماراً كامال ) م 

، أو لمصلحة المدين كما فى المستأجر عند  الدائن كما فى الوكيل باإلدارة. وقد تكون إدارة الشيء لمصلحة  مدنى ( 192إدارتها ) م 

 . ، أو لمصلحتهما معاً كما فى الدائن المرتهن رهن حيازة عند ما يستثمر العين المرهونة ما ينتفع بلعين

دفاع عن مصالح موكله أمام ، كالطبيب يلتزم بعالج المريض والمحامى يلتزم بال وإذا كان االلتزام ببذل عناية متعلقاً بعمل

. فالطبيب عليه  ، كان العمل المطلوب من المدين هو توخى الحيطة فى القيام بالعمل الموكول إليه القضاء ) وهذا غير النيابة عنه (

فى الدفاع ، والمحامى عليه أن يبذل العناية المألوفة  أن يتوخى أصول صناعة الطب المعروفة فى العالج وال عليه أن يشفى المريض

 . عن مصالح موكله وال عليه أن يكسب القضية

 العناية المطلوبة فى االلتزام ببذل عناية  - 427

بذل فى تنفيذه من العناية كل ما  -كما يقول النص –، إذ هو  ، أنه قد وفى بالتزامه ، فى جميع هذه األحوال : ويعتبر المدين

 . ، أو انتهت إدارته بالخسارة ، أو هلك الشيء المحفوظ ، فأخفق العمل مقصود، ولو لم يتحقق الغرض ال يبذله الشخص العادى

 152. ففى العارية أوجب القانون عناية أكبر ) م  وقد يوجب القانون أو االتفاق عناية أكثر أو أقل من عناية الشخص العادى

. على أنه ال  ، جاز ذلك والدائن على عناية أقل أو أكثر. وإذا اتفق المدين  مدنى ( 119. وفى الوديعة أوجب عناية أقل ) م  مدنى (

يجوز االتفاق على التخفف من العناية إلى الحد الذى ال يكون المدين فيه مسئوال عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم
 (9215 )

 . 

 إحالة :  - 428

إليها، فنكتفى هنا باإلحالة  وقد سبق بيان ذلك تفصيال عند الكالم فى المسئولية العقدية
 (9219 )

 . 

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  171تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9212) 

ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم مجلس النواب ، من المشروع النهائى 121المراجعة تحت رقم  الجديد ووافقت عليه لجنة

 . (  919ص  – 925ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  191

من التقنين المدنى  191) مطابقة للمادة  191التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9211) 

 . المصرى ( 

 . من التقنين المدنى المصرى (  191) مطابقة للمادة  195التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

 . تطبيقاً للمبادئ العامة  ، ولكن يعمل بهذا الحكم فى كل من التقنينيين العراقى واللبنانى ( 9219) 

 .  997ص  – 991ص  1ضيرية أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التح ( 9215) 

 .  559وفقرة  515فقرة  – 517الوسيط جزء أول فقرة  ( 9219) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 االلتزام بالتسليم - المطلب الثانى

 النصوص القانونية - 429

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 191: تنص المادة  

، فإن  ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئاً ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً أو أن يقوم بعمل - 2" 

 . ون عليه ولو كان الهالك قبل اإلعذار على الدائن "هالك الشيء يك

، ما  ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم غليه ومع ذلك ال يكون الهالك على المدين ولو أعذر - 1"  

 . لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة "

، فإن تبعة الهالك تكون على السارق  على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت - 9"  
 (9211 )

 " . 

 . ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين المدنى الليبى  197ورى المادة ويقابل هذا النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى الس

129المادة 
 (9211 )

( سيأتى  517إلى  511، أما التقنين المدنى العراقى فقد اشتمل فى هذه المسألة على سلسلة من النصوص ) م  

، ولكن  ت والعقود اللبنانى. وال مقابل للنص فى تقنين الموجبا ذكرها عند الكالم فى استحالة التنفيذ كسبب من أسباب انقضاء االلتزام

 . يبدو أن المبادئ العامة لهذا التقنين ال تمنع من تطبيق هذه األحكام

 االلتزام بالتسليم قد يكون التزاما مستقال وقد يكون التزاما تبعيا  - 431

،  التزام المستأجر برد العين المؤجرة. مثل ذلك  ، فيكون منذ البداية التزاما بعمل : قد يكون االلتزام بالتسليم التزاماً مستقال

 . ، والتزام المرتهن حيازة برد العين المرهونة ، والتزام المودع عنده برد الشيء المودع والتزام المستعير برد العين المعارة

. مثل ذلك  وقد تقدم ذكرها 191وقد يكون االلتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه االلتزام بنقل حق عينى على النحو الوارد فى المادة 

، وكال االلتزامين قد تضمنه التزام بنقل حق  ، والتزام الشريك بتسليم حصته إلى الشركة التزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى

عينى إما إلى المشترى وإما إلى الشركة 
 (9217 )

 . 

، وفقاً ألحكام القواعد  ، فإن تنفيذه يكون بتسليم المدين الشيء إلى الدائن وسواء كان االلتزام بالتسليم التزاماً مستقال أو التزاماً تبعياً 

ً  العامة فى التسليم  . ، أجبر على التنفيذ عيناً أو عن طريق التعويض بحسب األحوال . فإذا لم ينفذ المدين التزامه طوعا

 تبعة هالك الشيء قبل التسليم  - 431

،  . فإذا فرض أن الشيء هلك قضاء وقدراً  تبعة هالك الشيء إذا هلك قبل التسليم : ويستوقف النظر فى هذا االلتزام بحث

 ً  . فعلى من تقع تبعة الهالك؟ هنا يجب التمييز بين أن يكون االلتزام بالتسليم التزاماً تبعياً أو التزاماً أصليا

، ولو أنه أصبح  األصل أن الهالك يكون على المدين بالتسليم، ف فإذا كان االلتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه التزام بنقل حق عينى

. ويبرر هذه القاعدة أن االلتزام بالتسليم فى هذه الحالة ليس  غير مالك إذ انتقلت الملكية إلى الدائن تنفيذاً لاللتزام األصلى بنقل الملكية

،  . ومن ثم كان الهالك على المدين ملكية فعال للدائن إال بالتسليم، إذ ال تخلص ال فى حقيقته إال التزاماً مكمال لاللتزام بنقل الملكية

على  591. فنصت المادة  . وقد طبق التقنين المدنى الجديد هذه القاعدة فى كل من البيع والقسمة وهو مدين بنقل الملكية وبالتسليم معاً 

، إال إذا كان الهالك بعد إعذار المشترى  ع واسترد المشترى الثمن، انفسخ البي أنه " إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب البد للبائع فيه

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه يكاد يكون مطابقاً لما استقر عليه  175تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9211) 

 . فى المشروع النهائى  129رقم المادة  وأصبح ، وفى لجنة المراجعة أدخلت بعض تعديالت لفظية . فى التقنين الجديد 

وذكر أن المقصود بالهالك  ، وفى لجنة مجلس الشيوخ أدخلت بعض تعديالت لفظية أخرى . ووافق عليها مجلس النواب 

الهالك الكلى أو الجزئى وضياع نفس مادة الشيء أو عدم صالحيته للغرض " والضياع المشار إليهما فى الفقرة الثالثة 

ووافق عليه مجلس الشيوخ ) مجموعة  .  191وأصبح النص مطابقاً وصار رقمه  . " ولو كان يصلح لغرض آخر المطلوب 

 . (  915ص  – 919و ص  912ص  1األعمال التحضيرية 

من التقنين المدنى  291) مطابقة لنص المادة  197التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9211) 

 . المصرى ( 

 . من التقنين المدنى المصرى (  191) مطابقة لنص المادة  129التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

 .  991ص  1يدى فى مجموعة األعمال التحضيرية أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمه ( 9217) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

لتسلم المبيع " 
 (9215 )

على أنه " إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق  922. ونصت الفقرة األولى من المادة  

. . . ، فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا هلكت عينى آخر
 (9219 )

 " . 

، كما رأينا ذلك  . ويغلب أن يكون هو الدائن بالتسليم ، فالهالك يكون على المالك أما إذا كان االلتزام بالتسليم التزاما مستقال

، كما فى التزام المؤجر  . ولكن قد يكون المالك هو المدين بالتسليم فى االلتزام بالرد نحو المؤجر والمعير والمودع والراهن حيازة

، فهو الذى يكسب الغنم  ( res perit domino. وذلك أن األصل فى الهالك أن يكون على المالك )  ن المؤجرة للمستأجربتسليم العي

. ولم يزحزح هذه التبعة عن المالك إلى المدين بالتسليم فى االلتزام التبعى إال اعتبار أن االلتزام التبعى  وهو الذى يتحمل العرم

. وقد  ، فكان الهالك على المالك ، ونم ثم رجعنا إلى األصل . أما هنا فااللتزام مستقل ل الملكية كما قدمنابالتسليم مكمل لاللتزام بنق

، فقد نصت  ، نذكر منها ما ورد فى عقود اإليجار والعارية والوديعة ورهن الحيازة أورد التقنين المدنى تطبيقات كثيرة لهذا المبدأ

. فتبعة الهالك  أنه " إذا هلكت العين المؤجرة أثناء اإليجار هالكا كليا انفسخ العقد من تلقاء نفسه "على  915الفقرة األولى من المادة 

، ال على المدين بالرد وهو المستأجر  هنا على المالك وهو المؤجر
 (9212 )

على أن "  975. ونصت الفقرة األولى من المادة  

. وهذا تطبيق خاص بالهالك بسبب  ت أن الحريق نشأت عن سبب ال يد له فيه "المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة إال إذا أثب

. ونصت الفقرة  كان الهالك على المالك أى على المؤجر -وعبء اإلثبات على المستأجر –، فإذا نشأ الحريق بسبب أجنبى  الحريق

، إال ما يكون قد أصاب  الحالة التى تسلمها عليهاعلى ما يأتى : " على المستأجر أني رد العين المؤجرة ب 952األولى من المادة 

، فهالك العين  . وهنا أيضاً ترديد للمبدأ ذاته فى حالة قيام المستأجر بتنفيذ التزامه بالرد العين من هالك ا, تلف لسبب البد له فيه "

على أن  152صت الفقرة الثانية من المادة . ون بسبب أجنبى فى هذه الحالة ال يكون عليه بل على المالك وهو والمؤجر الدائن بالرد

المستعير يكون فى كل حال " ضامنا لهالك الشيء إذا نشأ الهالك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أو يتحاشاه 

هنا جعلت تبعة . و باستعمال شيء من ملكه الخاص أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه "

،  . وإنما اختار المشرع فرضين ، طبقا للمبدأ العام الذى قدمناه هالك الشيء المعار بسبب أجنبى فى األصل على المالك وهو المعير

، فجعل الهالك فى هذين الفرضين ال على  فيهما يهلك الشيء بسبب أجنبى ولكن المستعير كان يستطيع إنقاذه بتضحية ماله الخاص

. وفى الوديعة يلتزم المودع  ، بل على المستعير وهو المدين بالرد ألنه كان ينتفع بالشيء دون مقابل وهو المالك والدائن بالرد المعير

،  ، كان الهالك على المالك وهو المودع ، إال أنه إذا هلك الشيء بسبب أجنبى 111عنده برد الشيء المودع كما تقضى بذلك المادة 

على أن " يضمن الراهن هالك الشىء المرهون أو تلفه  2291. وفى رهن الحيازة نصت الفقرة األولى من المادة  امتطبيقا للمبدأ الع

على أنه " إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء  2299. ونصت المادة  إذا كان الهالك أو التلف راجعا لخطأه أو ناشئا عن قوة قاهرة "

، وهو مسئول عن هالك الشيء أو تلفه ما لم يثبت  انته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، فعليه أن يبذل فى حفظه وصي المرهون

، ال على  . فهالك العين المرهونة بسبب أجنبى على المالك وهو الراهن بالدائن بالرد أن ذلك يرجع لسبب أجنبى البد له فيه "

 . المرتهن وهو المدين بالرد

 ة الهالك :أثر اإلعذار فى تحمل تبع - 432

، وتكون على المالك  ويتبين مما تقدم أن تبعة الهالك فى االلتزام بالتسليم تكون على المدين بهذا االلتزام إذا كان التزاما تبعيا 

 . . غير أن اإلعذار ينقل تبعة الهالك من طرف إلى الطرف اآلخر فى كلتا الحالتين إذا كان التزاما مستقال

، وهلك المبيع  ، وأعذر البائع المشترى طالبا إليه أن يتسلم المبيع على المدين كما فى البيع قبل التسليمفإذا كانت تبعة الهالك 

من التقنين  999. وتقرر المادة  ، أى من البائع إلى المشترى ، فإن تبعة الهالك تنتقل من المدين إلى الدائن بعد اإلعذار وقبل التسليم

                                                 

إذ أن الهالك  ، فالهالك على المشترى حتى قبل التسليم ، ( 2115و م  2297أما التقنين المدنى الفرنسى ) م  ( 9215) 

فيحمل  ، كاوقد أصبح المشترى بالبيع مال ، سواء كان االلتزام بالتسليم مستقال أو تبعياً  ، ( res perit dominoعلى المالك ) 

أنظر فى أن الهالك فى القانون الفرنسى ال يكون عليه بل يكون على البائع : بودرى  . تبعة الهالك حتى قبل أن يتسلم المبيع 

 .  515فقرة  – 519فقرة  2وبارد 

فقد  ، التسليمعلى الشركة حتى قبل  ، إذا كانت عيناً معينة ، وكان التقنين المدنى السابق يجعل تبعة هالك الحصة ( 9219) 

إذا كانت حصة الشريك فى رأس المال حق ملكية فى عين معينى " من هذا التقنين تنص على أنه  921/  515كانت المادة 

وكان هذا الحكم فى التقنين  . " وكان عليهم تلفه  ، انتقل الحق فى ذلك بمجرد عقد الشركة لجميع الشركاء ، أو حق انتفاع فيها

وقد أزال  . فاً لمبدئه العام الذى كان يجعل الهالك على المدين بالتسليم ال على المالك كما رأينا فى البيع المدنى السابق مخال

 ، وجعل الهالك بالتسليم دائماً ما دام االلتزام بتسليم التزاماً تبعياً التزام بنقل الملكية ، التقنين المدنى الجديد هذا التعارض

 . ما رأينا يستوى فى ذلك البيع والشركة ك

 ، وهو هنا المدين بالتسليم ، فإن الهالك يكون على المؤجر ، كذلك إذا هلكت العين المؤجرة قبل تسليمها للمستأجر ( 9212) 

 . مدنى (  919 – 915ولكنه هو المالك للعين فيحمل تبعة الهالك كما قدمنا ) قارب م 
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حالة انتقال –. " وفى هذه الحالة  . . ، تحمل تبعة هالك الشيء أو تلفه لى أنه " إذا تم إعذار الدائن، إذ تنص ع المدنى هذه القاعدة

يلتزم المدين أن ينزل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوى فى التعويض عن الشيء الذى  -تبعة الهالك من المدين إلى الدائن 

، أو كان هالك الشيء بفعل أجنبى فاستحق المدين التعويض  مدين مبلغ التأمين، كما لو كان الشيء مؤمنا عليه فاستحق ال هلك
 (9211 

)
 . 

، وأعذر المؤجر  ، كما فى عقد اإليجار قبل تنفيذ المستأجر التزام برد العين المؤجرة وإذا كانت تبعة الهالك على المالك

. والمدين  ، فإن تبعة الهالك تنتقل من المؤجر إلى المستأجر لتسليم، وهلكت العين بعد اإلعذار وقبل ا المستأجر طالبا إليه تسليم العين

، ثم هلكت العين  ، فأعذر المؤجر المستأجر مطالباً إياه بالرد ، وكان الهالك على المؤجر وهو الدائن بالرد بالرد هلو المستأجر

، كما تقول  ولو أن الهالك كان قبل اإلعذار على الدائن ، فترتب على اإلعذار أن انتقلت تبعة الهالك إلى المدين المؤجرة بعد اإلعذار

وهذا ما تقوله المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى–. " ذلك أن اإلعذار  سالفة الذكر 191المادة 
 (9219 )

، أى  يلزم المدين - 

حادث الفجائى راجعاً إلى هذا ، ويثبت عليه بذلك خطأ يرتب مسئولية متى كان هالك الشيء من جراء ال ، دليل التخلف المستأجر

. أما إذا أثبت المدين أن الشيء كان يهلك فى يد الدائن  . والواقع أن المدين فى مثل هذه الحالة يكون متسبباً فى الهالك بفعله التخلف

، وبذلك تندفع  حادث فجائى ، بل يرجع حقيقة إلى ، ) فإنه ( بهذا يقيم الدليل على أن الهالك ال يرجع إلى تخلفه أيضاً لو أنه سلم إليه

، ذلك أن خطأه األول فى  . بيد أنه يتحمل هذه التعبة كاملة إذا كان الشيء مسروقاً متى كان هو السارق ، وينقضى التزامه عنه التبعة

 . ارتكاب جريمة السرقة ال يسقط عنه ولو بإقامة الدليل على أن الهالك يرجع فى الحقيقة إلى حادث فجائى "

،  ، هو أن يكون المدين برد الشيء لصاً سرق هذا الشيء ة األخيرة من المذكرة اإليضاحية تشير إلى فرض استثنائىوالعبار

كما كان المبدأ العام يقضى  -مالك الشيء المسروق –. فتبعة الهالك فى هذه الحالة ال تكون على الدائن  وقد التزم بالرد بسبب السرقة

، بل  . وهذه الجريمة تبرر الخروج على المبدأ العام ، ألن مصدر الدين هنا جريمة السرقة و السارق، بل تكون على المدين وه بذلك

تبرر الخروج أيضاً على القاعدة التى تقضى بأن الهالك يكون على الدائن ولو أعذر المدين إذا أثبت هذا أن الشيء كان يهلك كذلك 

، أعذره المالك أو لم  ، يتحمل تبعة هالكه دائما ك المسروق عنده قبل رده إلى مالكه، إذا هل . فالسارق عند الدائن لو أنه سلم إليه

، أثبت السارق أو لم يثبت أن المسروق كان يهلك كذلك عند المالك لو أنه رد إليه يعذره
 (9215 )

 . 

 االلتزام بإنجاز عمل معين - المطلب الثالث

 النصوص القانونية :  - 433

 التقنين المدنى على ما يأتى :من  197تنص المادة 

  

، جاز للدائن أن يرفض الوفاء  ، إذا نص االتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ فلدين االلتزام بنفسه " فى االلتزام بعمل 

 . من غير المدين "

 على ما يأتى : 195وتنص المادة 

جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء فى تنفيذ االلتزام على  ، ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه فى االلتزام بعمل - 2"  

 . نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكنا "

 . ويجوز فى حالة االستعجال أن ينفذ الدائن االلتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء " - 1"  

 على ما يأتى : 129وتنص المادة 

القاضى مقام التنفيذ إذا سمحت بهذا طبيعة االلتزام " " وفى االلتزام بعمل يقوم حكم  
 (9219 )

 . 

                                                 

وقد كان المشروع  – 911ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9211) 

إذا هلك  ، فى االلتزام بنقل حق عينى" من المشروع ( يقضى بهذا الحكم على الوجه اآلتى :  179التمهيدى يتضمن نصاً ) م 

التزم المدين أن يتنازل للدائن عما قد يكون له من حق أو  ، مدين فيهالشيء أو ضاع أو خرج عن التعامل لسبب أجنبى ال يد لل

ألن الحكم الوارد فيه حكم تفصيلى يكفى فيه  ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة" دعوى فى التعويض عن هذا الشيء 

 . (  2هامش رقم  925ص  1تطبيق القواعد العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  911ص  1ة األعمال التحضيرية مجموع ( 9219) 

 .  991ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9215) 

 تاريخ النصوص : ( 9219) 

ووافقت عليه  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد  179: رد هذا النص فى المادة  197م 

)  197ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  125وأصبح رقمه  ، ة المراجعةلجن
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215/  221والفقرة الثانية من المادة  111/  295وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (9211 )

. وال تختلف  

 . أحكام التقنين السابق عن أحكام التقنين الجديد رغم اختالف العبارة فى النصوص

، وفى التقنين  122 - 195ذه النصوص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المواد وتقابل ه

، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  129 - 122، وفى التقنين المدنى الليبى المواد  199 - 155المدنى العراقى المادتين 

199من المادة  1و  2الفقرتين 
 (9211 )

 . 

، من حيث تدخل  أنواع ثالثة لاللتزام بإنجاز عمل معين : ونرى من النصوص المتقدمة أن االلتزام بإنجاز عمل معين - 595

 ، أنواع ثالثة : المدين الشخصى فى تنفيذ االلتزام تنفيذاً عينيا

، وتنص عليه  وهذا هو األصل،  ( أن يكون االلتزام ممكن التنفيذ عينيا دون تدخل شخصى من المدين فى هذا التنفيذ 2) 

 . 195المادة 

، وهذا استثناء يرد على األصل من إحدى  ( أن يكون االلتزام غير ممكن التنفيذ عينا دون تدخل شخصى من المدين 1) 

 . 197، وتنص عليه المادة  ، ناحية تعذر تنفيذ االلتزام ناحيتيه

، وهذا استثناء يرد على األصل من الناحية  ضى مقام التنفيذ العينى( أن تكون طبيعة االلتزام سمح بأن يقوم حكم القا 9) 

 . 129، وتنص عليه المادة  ، ناحية إمكان تنفيذ االلتزام األخرى

 االلتزام بإنجاز عمل معين ممكن التنفيذ عينا دون تدخل المدين - 435

، أمكن التنفيذ  ، وامتنع من تنفيذ تعهده مقاول ببناء دار . فإذا تعهد ، كما قدمنا . بل هذا هو األصل : واألمثلة على ذلك كثيرة 

، أمكن كذلك التنفيذ عيناً دون تدخل  . وإذا تعهد صانع بصنع شيء معين يمكن لصناع غيره أن يصنعوه عيناً دون تدخله الشخصى

 . ، وهكذا ون تدخله، أمكن تنفيذ التزامه عيناً د . وإذا تعهد أمين النقل بنقل أشخاص أو أشياء المدين الشخصى

، فهو الذى يرى ما إذا كان  والبت فيما إذا كان التنفيذ العينى لاللتزام ممكناً دون تدخل المدين الشخصى موكول إلى الدائن

تى فى فقرتها األولى يجرى على الوجه اآل 195. وقد كان المشروع التمهيدى للمادة  يكتفى بتنفيذ االلتزام على نفقة المدين دون تدخله

                                                                                                                                                                    

 . (  911 – 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

قرة فى الف" ولم يكن ضرورياً أن ينفذ بنفسه " من المشروع التمهيدى بزيادة عبارة  171: ورد هذا النص فى المادة  195م 

وفى لجنة  . ووافق عليه مجلس النواب  . فى المشروع النهائى  129وأصبح رقمه  ، ووافقت عليه لجنة المراجعة . األولى 

ألن الدائن هو صاحب المصلحة فيجب  ، من الفقرة األولى" ولم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه " مجلس الشيوخ حذفت عبارة 

ووافق عليها  .  195وأصبح رقم المادة  ، أن يترك له التقدير فيما إذا كان المدين يجب عليه أن ينفذ االلتزام بنفسه أم ال

 . (  917ص  – 911ص  1مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

يقوم حكم القاضى مقام  ، فى االلتزام بعمل - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  171: ورد هذا النص فى المادة  129م 

ويكون األمر كذلك بوجه خاص إذا كان المدين ملزماً أن يقوم بإجراء يقتضيه  - 1 . التنفيذ إذا سمحت طبيعة االلتزام بذلك 

ووافق  . فى المشروع النهائى  121وأصبح رقم المادة  ، يفوفى لجنة المراجعة أدخل تعديل لفظة طف . " تنفيذ التصرف 

وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية ألنها تتضمن حكماً تطبيقياً ال حاجة إلى إفراد نص  . مجلس النواب على النص 

ص  1ل التحضيرية ووافق عليها مجلس الشيوخ كما ؟؟؟لتها لجنته ) مجموعة األعما ، 129وأصبح رقم المادة  ، خاص به

 . (  992ص  – 915

ال يجوز الوفاء إال من " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  111/  295وقد كانت المادة  ( 9211) 

 215/  221وكانت الفقرة الثانية من المادة  . " المتعهد ما دام يظهر من كيفية التعهد أن مصلحة المتعهد له تستدعى ذلك 

ومع ذلك يجوز للدائن أن يتحصل على اإلذن من المحكمة بعمل ما تعهد به المدين أو بإزالة ما " لى الوجه اآلتى : تجرى ع

 . " وهذا وذاك مع مراعاة األمكان بحسب األحوال  ، فعله مخالفاً لتعهده مع إلزامه بالمصاريف

من التقنين  129 – 197) مطابقة المواد  122 - 195التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9211) 

 . المدنى المصرى ( 

من التقنين  195) مطابقة للمادة  199م  –من التقنين المدنى المصرى (  197) مطابقة للمادة  155التقنين المدنى العراقى : م 

 . ولكن حكمها جائز التطبيق فى القانون العراقى  ، من التقنين المدنى المصرى 129وال مقابل للمادة  . المدنى المصرى ( 

 . من التقنين المدنى المصرى (  129 - 197) مطابقة للمواد  129 - 122التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

بل فى موجبات الفعل  ، طوال تراعى هذه القاعدة ) الوفاء عيناً ( فى موجبات األداء فق - 2:  199تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

ويحق للدائن أن يطلب من المحكمة الترخيص له فى أن ينفذ بنفسه موجب العمل على حساب  - 1 . وموجبات االمتناع أيضاً 

 . وتتفق أحكام التقنين اللبنانى مع أحكام التقنين المصرى رغم اختالف العبارة  . " المديون 
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، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء  ، ولم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه : " فى االلتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه

ن ، " ألن الدائ . فحذفت عبارة " ولم يكن ضرورياً أن ينفذه بنفسه " ، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً " فى تنفيذ االلتزام على نفقة المدين

، فيجب أن يترك له التقدير فيما إذا كان المدين يجب عليه أن ينفذه االلتزام بنفسه أم ال هو صاحب المصلحة
 (9217 )

 " . 

،  ، وامتنع المدين من التنفيذ فإذا قدر الدائن أن طبيعة االلتزام تسمح بأن يكون التنفيذ العينى كافياً حتى لو قام به غير المدين

. ويكون االلتجاء إلى القضاء فى صورة دعوى  أ إلى القضاء ليطلب ترخيصاً فى تنفيذ االلتزام على نفقة المديناستطاع الدائن أن يلج

، حكم به وبأن يكون  . فإذا قرر القاضى أن التنفيذ العينى ممكن بوساطة الغير يطلب فيها الدائن الحكم بالتنفيذ العينى على نفقة المدين

، وقد يكون  المستأجر مثال أن يطلب الحكم بإجراء إصالحات عاجلة فى العين المؤجرة على نفقة المؤجر. فيستطيع  على نفقة المدين

، ومتى صدر الحكم نفذه المستأجر بأن يتعاقد مع من يقوم بهذه اإلصالحات ويرجع  ذلك بطريق االستعجال إذا وجد مقتض لذلك

وذلك بعد الحصول –، فإنه يجوز للدائن أن يتعاقد مع مقاول آخر  بناء الدار. وكذلك األمر فى تعهد المقاول ب بنفقاتها على المؤجر

. وتطبق هذه القاعدة فى كل  فتبنى الدار ويرجع الدائن بنفقات البناء على المقاول األول -على حكم بالتنفيذ العينى على نفقة المدين 

، فيستصدر الدائن حكماً بتنفيذ هذا االلتزام  دخل شخصى من المدينالتزام بإنجاز عمل يمكن لغير المدين تنفيذه تنفيذاً عينيا دون ت

 . على نفقة المدين

، كما هى الحال فى بعض صور اإلصالحات العاجلة بالعين  فإذا كان التنفيذ العينى ال يحتمل اإلبطاء إلى أن يستصدر الحكم

ويحسن أن يكون ذلك بعد –م بهذه اإلصالحات العاجلة ، جاز للمستأجر دون أن يستصدر حكماً أن يعهد إلى مقاول يقو المؤجرة

، وهنا يبسط القاضى رقابته  ثم يرجع بنفقة هذه اإلصالحات على المؤجر بدعوى يرفعها عليه يطالبه فيها بذلك -إعذار المؤجر 

ه اإلصالحات العاجلة ، ومن أن المصروفات التى أنفقت فى إجراء هذ ليتثبت من أن الظروف كانت تبرر هذا التصرف االستثنائى

، أو إن فيها إسرافاً فيقضى بخفضها إلى الحد المعقول كانت فى حدود معقولة فيحكم بها كلها على المؤجر
 (9215 )

 . 

 . ، وقد سبق ذكرها 195وكل ما قدمناه منصوص عليه فى المادة 

 االلتزام بإنجاز عمل معين غير ممكن التنفيذ عينا دون تدخل المدين - 436

. ويرجع  ، قد يكون التنفيذ العينى لاللتزام غير ممكن دون تدخل المدين الشخصى فى هذا التنفيذ : وخالفاً لألصل المتقدم 

، وإما إلى طبيعة االلتزام ذاتها فهناك من االلتزامات ما  ذلك إما إلى االتفاق فيشترط الدائن على المدين أن يقوم بتنفيذ االلتزام بنفسه

                                                 

 . فى الهامش (  599) أنظر آنفا فقرة  195ريخ نص المادة وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك فى تا ( 9217) 

بل عليه أن يتعاون مع المدين  . ذلك أن الدائن عليه أن يتوخى أيسر الطرق كلفة وأقلها نفقة فى تنفيذ التزام المدين  ( 9215) 

المعقود عليه يقتضى خبرة فنية وبخاصة إذا كان  ، يتعاون مع المدين عند نشوء االلتزام . عند نشوء االلتزام إلى أن ينقضى 

وكثير منهم  ، وعمالئها ، وهى شركات فنية ، كعقود التأمين التى تبرم بين شركات التأمين ، توافرت عند الدائن دون المدين

بل يجب عليه أيضاً أن يرشده  ، فال يكفى أن يمتنع الدائن فى مثل هذه األحوال عن تضليل المدين ، تنقصه الخبرة الالزمة

فعلى المستأجر مثال أن يبادر  . ويتعاون الدائن مع المدين عند تنفيذ االلتزام  . يبصره بما هو مقدم عليه من شؤون التعاقد و

أو يقع  ، أو ينكشف عيب بها ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات مستعجلة ، إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله

وإذا لم يخطر المشترى البائع  . مدنى (  979أو بإحداث ضرر بها ) م  ، أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها ، اغتصاب عليها

فقد حقه فى الرجوع  ، وصدر عليه حكم حاز قوة األمر المقضى ، بدعوى االستحقاق المرفوعة عليه فى الوقت المالئم

وإذا ثبت  . مدنى (  9فقرة  559ض دعوى االستحقاق ) م بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رف

أنذره رب العمل بأن يعدل عن طريق التنفيذ خالل أجل  ، أثناء سير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد

إذا توافرت فيهم  ، وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته . فقرة أولى مدنى (  199؟؟؟؟ يعينه له ) م 

أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال  ، األهلية وكانوا على علم بالوكالة

وجب على المؤلف أن ييسر للناش تنفيذ التزاماته  ، وإذا تعاقد المؤلف مع الناشر . مدنى (  1فقرة  121لصالح الموكل ) م 

وكما يجب على الدائن معاونة  . ألصول فى الوقت المناسب وأن يقوم بتصحيح التجارب ) البروفات ( دون إبطاء بأن يسلمه ا

فإذا  . كذلك يجب على المدين أن يخضع لرقابة الدائن حتى يستوثق هذا من دق تنفيذ االلتزام  ، المدين لييسر له تنفيذ التزاماته

أو فى نسبة  ، فوق األجر المتفق عليه أو بدال منه حق فى جزء من أرباح رب العملنص فى العقد مثال على أن يكون للعامل 

وجب على رب العمل أن يقدم  ، مئوية من جملة اإليراد أو من مقدار اإلنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك

أو إلى شخص  ، ق هذا أن يقدم إلى العاملويجب على رب العمل فو . إلى العامل بعد كل جرد بياناً بما يستحقه من ذلك 

وأن يأذن له فى ذلك  ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، موثوق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه القاضى

الدائن ) أنظر فى مبدأ التعاون بين الدائن والمدين وتطبيقات هذا المبدأ وفى رقابة  . مدنى (  152باإلطالع على دفاترة ) م 

 . (  99فقرة  – 21فقرة  1على المدين ديموج 
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 الفهرس العام

. مثل هذه االلتزامات األخيرة أن يتعهد مغن أو ممثل بالغناء أو بالتمثيل  أن يكون تنفيذه العينى لعى يد المدين شخصياً  تقتضى طبيعته

، أو جراح  ، أ, نحات بصنع تمثال ، أو أن يتعهد رسام برسم لوحة فنية فى حفلة فتنفيذ التزامه يقتضى أن يغنى أو يمثل هو بنفسه

 . يةمعروف بإجراء عملية جراح

، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير  فإذا كان التنفيذ العينى لاللتزام يقتضى تدخل المدين الشخصى على النحو المتقدم

، كان للدائن أحد طريقين : )  . فإذا امتنع المدين من أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزامه 197، كما نصت على ذلك المادة  المدين نفسه

. ) والثانى ( أن يطالب  ، وسنبسط أحكام هذا الطريق تفصيال فيما يلى ( Astreintesى طريق التهديد المالى ) أولهما ( أن يلجأ إل

، فيطالب الدائن بتنفيذه طبقاً ألحكام  . وقد يكون هناك شرط جزائى متفق عليه بينهما المدين بالتعويض النقدى لتعذر التنفيذ العينى

مكان آخرالشرط الجزائى التى سنبسطها فى 
 (9279 )

 . 

 االلتزام بإنجاز عمل معين يقوم حكم القاضى مقام تنفيذه : - 437

 129. وقد نصت المادة  وهناك نوع من االلتزامات بإنجاز عمل معين تسمح طبيعته أن يقوم حكم القاضى مقام تنفيذه العينى 

. وأكثر األمثلة شيوعا فى ذلك هو التزام البائع بالتصديق  ى، فجعلت حكم القاضى فيه هو التنفيذ العين على هذا النوع من االلتزامات

، جاز للمشترى أن يطلب الحكم بإثبات صحة  . فإن امتنع البائع عن تنفيذ التزامه على إمضائه فى عقد البيع تمهيداً لتسجيل العقد

،  . وإذا وقع نزاع فى صحة البيع نفسه البيع، فيكون الحكم الصادر بذلك بمثابة تصديق على اإلمضاء يمكن بعدة تسجيل عقد  التوقيع

 . ، ويكون هذا الحكم بمثابة عقد مصدق فيه على اإلمضاء فيسجل جاز الحكم بثبوت صحة البيع

، كان للموعود له أن  ، وامتنع الواعد من إمضاء العقد ، إذا أظهر الموعود له رغبته فى أن يتم التعاقد كذلك فى الوعد بالتعاقد

، ويقوم هذا الحكم مقام العقد الموعود بإبرامه  ا بإثبات التعاقديستصدر حكم
 (9272 )

 . 

، إذا امتنع الدائن من التقدم إلى قلم كتاب المحكمة إلجراء هذا  وكذلك فى التزام الدائن المرتهن بشطب الرهن بعد سداد الدين

 . تضاه الرهن، جاز للمدين أن يستصدر حكما يقوم مقام التنفيذ العينى ويشطب بمق الشطب

، وامتنع الواعد بعد ذلك  292، وفقاً لفقرة الثانية من المادة  وإذا أفرغ الوعد بإجراء رهن رسمى فى الشكل الرسمى الواجب

، ويقيد هذا الحكم فيكون لقيده جميع آثار  ، جاز للدائن أن يستصدر حكما يقوم مقام التنفيذ العينى من تنفيذ وعده بإجراء الرهن

، فإن تنفيذه فى هذه الحالة ال  وهذا بخالف ما إذا كان الوعد بإجراء الرهن الرسمى لم يفرغ فى الشكل الرسمى الواجب.  الرهن

يكون إال عن طريق التعويض
 (9271 )

 . 

                                                 

فينبغى  ، إذا كان االلتزام الواجب تنفيذه التزاماً بعمل" وفى هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  ( 9279) 

ففى الحالة األول يتعين على المدين أن  . التفريق بين حالة ضرورة قيام المدين نفسه بالوفاء وحالة انتفاء هذه الضرورة 

فإن امتنع عن ذلك كان للدائن أن يلجأ للغرامات  ، يتولى أداء ما التزم به شخصياً كما إذا كان ممثال أو مغنيا أو مصوراً 

 . (  911ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " التهديدية أو التعويض النقدى عند عدم اشتراط جزاء 

 .  295زء أول فقرة الوسيط ج ( 9272) 

يقوم " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  – 299الوسيط جزء أول فقرة  ( 9271) 

فإذا امتنع البائع مثال عن التصديق  . رغم ضرورة وفاء المدين نفسه بما التزم به  ، حكم القاضى مقام التنفيذ العينى أحياناً 

فيكون هذا الحكم بنزلة  ، جاز للمشترى أن يستصدر حكماً بصحة التعاقد ، فلم يتيسر التسجيل ، د البيععلى إمضائه فى عق

جاز  ، وكذلك إذا وعد شخص بإبرام عقد وامتنع عن الوفاء بوعده . وتنتقل ملكية العقار المبيع بمقتضاه عند تسجيله  ، العقد

 . حل حكم القضاء محل العقد المقصود إبرامه  ، م بالوفاء فى خالل هذا الميعادفإذا لم يق ، لمحكمة أن تحدد له ميعاداً للتنفيذ

ص  – 915ص  1ففى كل من هذين التطبيقين يقوم الحكم مقام التنفيذ العينى ويغنى عنه ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  991ص  1ضيرية أنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التح . (  999

جاز للمقرض أن يستصدر حكماً  ، وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا وعد شخص بضمان المقترض وامتنع عن تنفيذ وعده

وقضت أيضاً بأنه إذا امتنع البائع عن إمضاء عقد  ، ( 29ص  21م  2755نوفمبر سنة  29ضد الواعد يقوم مقام الضمان ) 

وأنظر أيضاً  –(  271ص  59م  2517فبراير سنة  1كم يقوم مقام العقد النهائى ويسجل فتنتقل الملكية ) فالح ، البيع النهائى

 .  211ص  91رقم  1جازيت  2521يناير سنة  22: استئناف مختلط 
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 االلتزام باالمتناع عن عمل - المبحث الثالث

 (Obligation de ne pas faire ) 

 النصوص القانونية :  - 438

 ن التقنين المدنى على ما يأتى :م 121تنص المادة 

. وله أن يطلب من  ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا لاللتزام ذا التزم المدين باالمتناع عن عمل وأخل بهذا االلتزام

القضاء ترخيصا فى أن يقوم بهذه اإلزالة على نفقة المدين " 
 (9279 )

 . 

215/  221الفقرة الثانية من المادة ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق 
 (9275 )

. وال فرق فى الحكم بين التقنينيين  

 . الجديد والقديم

، وفى التقنين المدنى العراقى  129ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

9فقرة  199، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  129، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  191المادة 
 (9279 )

 . 

 أمثلة لاللتزام باالمتناع عن عمل : - 439

، فيكون  . فبائع المتجر قد يلتزم بعدم منافسة المشترى فى المتجر الذى باعه منه وااللتزام باالمتناع عن عمل له أمثلة كثيرة 

، فهذا  ، وتعهد المهندس أال يعمل فى مصنع منافس . وإذا استخدم مهندس فى مصنع باالمتناع عن عملالتزامه بعدم المنافسة التزاما 

.  . ومقدم العمل إذا التزم أال يقدم عماال غير منتمين لنقابتهم يكون قد التزم باالمتناع عن عمل أيضاً التزام باالمتناع عن عمل

. كذلك البائع والمؤجر يتعهد  يغنى فى غير مسرح معين يكون قد التزم باالمتناع عن عملوالممثل أو المغنى إذا تعهد أال يمثل أو أال 

. وفى كل هذه األمثلة نرى االلتزام باالمتناع عن  ، فهذا التزام باالمتناع عن عمل كل منهما بعدم التعرض للمشترى أو للمستأجر

 . عمل مصدره العقد

ً  وقد يكون مصدر هذا االلتزام هو القانون .  ، فهذا التزام قانونى باالمتناع عن عمل . فالجار ملتزم أال يضر بجاره ضرراً فاحشا

 . ، يترتب على اإلخالل به مسئولية اإلثراء بال سبب ، والتزامهما عن عمل والطبيب والمحامى ملتزمان بعدم إفشاء سر المهنة

. ومن ثمي كون االلتزام بعدم اإلضرار  تزام بتحقيق غاية، هو ال ، كااللتزام بنقل حق عينى وااللتزام باالمتناع عن عمل

، إذ هو فى حقيقته التزام باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم  ، ليس التزاماً باالمتناع عن عمل ، وهو التزام ببذل غاية بالغير عن خطأ

، فهو التزام بعمل  اإلضرار بالغير
 (9271 )

 . 

                                                 

إذا التزم المدين " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  175تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9279) 

وله أن يطلب من القضاء  . جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً لاللتزام  ، وأخل بهذا االلتزام ، باالمتناع عن عمل

وفى  . " ترخيصاً فى أن يقوم بهذه اإلزالة على نفقة المدين وفى حالة االستعجال يكون له أن يزيل المخالفة دون ترخيص 

 ، ألن هذا الحكم قد يوقع فى اضطراب يحسن تجنبه"  .  .  . وفى حالة االستعجال " يرة لجنة المراجعة حذفت العبارة األخ

 . (  991ص  – 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  121وأصبح رقم 

ومع ذلك يجوز للدائن أن يتحصل على اإلذن من المحكمة بعمل ما تعهد به المدين أو " كانت الفقرة الثانية :  ( 9275) 

 . " وهذا وذاك مع مراعاة اإلمكان بحسب الحوال  ، ما فعله مخالفاً لتعهده مع إلزامه بالمصاريفبإزالة 

من التقنين المدنى  121) مطابقة للمادة  129التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9279) 

 . المصرى ( 

جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً  ، وأخل بهذا االلتزام ، باالمتناع عن عمل : إذا التزم المدين 191التقنين المدنى العراقى م 

) ولم يرد فى نص التقنين العراقى أن يطلب الدائن من القضاء ترخيصاً فى أن يقوم  . لاللتزام مع التعويض إذا كان له محل 

 . قنين العراقى ما يمنع من هذا الطلب ( ولكن ليس فى المبادئ العامة للت ، بهذه اإلزالة على نفقة المدين

وذلك على  ، : كما يحق له أن يطلب إزالة ما أجرى خالفا لموجب االمتناع 9فقرة  199التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

 . ) وال فرق فى الحكم بين التقنينيين اللبنانى والمصرى (  . حساب الديون 

 . فى الهامش  515أنظر آنفاً فقرة  ( 9271) 
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 اإلخالل بااللتزام باالمتناع عن عمل :  441

. ويتغير الموقف إذا أخل بهذا  ، فهو قائم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً  وما دام المدين ممتنعاً عن العمل الذى التزم باالمتناع عنه

. أما التنفيذ العينى نفسه فقد أصبح مستحيال بمجرد  . عند ذلك ال يكون هناك مجال إال للتعويض ، وأتى العمل الممنوع االلتزام

االلتزام اإلخالل ب
 (9271 )

 . 

، فهى مثل هذه الحالة ال يكون أمام الدائن إال أن  . مثل ذلك إذا أفشى المحامى أو الطبيب سر المهنة وقد ال يمكن إال التعويض النقدى

 . يطالب بتعويض نقدى

فرق بين التنفيذ العينى والتعويض العينى . وال ، ويتم ذلك بإزالة المخالفة التى وقعت إخالال بااللتزام وقد يكون التعويض عينياً ال نقدياً 

. مثل  ، والثانى يكون بعد وقوع اإلخالل بااللتزام فإزالة المخالفة تكون هى التعويض العينى أن األول يكون قبل وقوع اإلخالل به

ئن أن يطلب التعويض العينى ، عند ذلك يجوز الدا ذلك أن يضر الجار بجاره ضرراً فاحشاً بإقامة حائط يسد عليه منافذ النور والهواء

، جاز للدائن أن يطلب من القضاء إزالة الحائط على نفقة المدين  ، فإذا امتنع المدين عن اإلزالة بإزالة هذا الحائط
 (9277 )

. وهذا ما  

زالة دون ، أن يقوم باإل ، حتى فى حالة االستعجال . ويالحظ هنا أن الدائن ال يحق له وقد تقدم ذكرها 121تنص عليه المادة 

، خالفاً لما رأيناه فى االلتزام بنقل حق عينى وفى االلتزام بعمل حيث يكون له هذا  استصدار حكم على أن يرجع إلى القضاء بعد ذلك

، فال يصح للدائن أن يتواله بنفسه دون  . ذلك أن إزالة ما وقع مخالفاً لاللتزام باالمتناع عن عمل أمر ال يخلو من العنف الحق

( يطبق تطبيقاً مخالفا لاللتزام دون  Se Faire Justice، وهنا نرى المبدأ القاضى أال يستأدى الدائن حقه )  ار حكم بذلكاستصد

، ولكن هذا النص حذف فى لجنة المراجعة لالعتبارات المتقدمة  استصدار حكم بذلك على أن يرجع إلى القضاء بعد إزالة المخالفة

الذكر 
 (9275 )

 . 

. ففى مثل الحائط الذى  ، فيضاف إليه تعويض نقدى ن هذا التعويض العينى غير كاف لتعويض الضرر تعويضاً كامالوكثيرا ما يكو

، يالحظ أن اإلزالة وحدها قد ال تكفى إذ يغلب أن يكون الجار قد  أقامه الجار إضراراً بجاره وأزيل على نفقته بحكم من القضاء

، فيحكم القاضى بإزالة الحائط  ، وهذا الضرر ال عالج له إال التعويض النقدى كان فيها قائماً أصابه ضرر من قيام الحائط المدة التى 

 . وبتعويض نقدى عما حدث من الضرر للجار إذا كان هناك مقتض لذلك

النقدى ضرر  ، قد يكون مرهقا للمدين وال ينجم عن االقتصاد على التعويض ، حتى إذا كان ممكنا ويالحظ أخيراً أن التعويض العينى

، بدال  ، فللمحكمة فى هذه الحالة . مثل ذلك أن يقيم الجار بناء فيجوز بحسن نية على جزء من األرض المالحقة جسيم يلحق الدائن

، بأن ينزل هذا عن ملكية الجزء  ، أن تقتصر على تعويض صاحب األرض المالصقة تعويضا نقديا من أن تأمر بإزالة البناء

مدنى ( وقد سبق تفصيل ذلك  517فى نظير تعويض عادل ) م المشغول بالبناء 
 (9259 )

 . 

، وذلك إلى أن يزيله المدين  ، أو كان هذا اإلخالل مستمراً  ويصح أيضاً االلتجاء إلى طريق التهديد المالى إذا تكرر اإلخالل بااللتزام

 . بنفسه

                                                 

فللقاضى أن يدير باتخاذ االحتياطات  ، أما إذا كان عمال يتكرر . هذا إذا كان العمل الممنوع عمال واحداً ال يتكرر  ( 9271) 

م عن المستقبل ) وفى هذه الحالة يكون المنع تنفيذاً عينيا لاللتزا . إذا كان هذا ممكناً  ، الالزمة لمنع تكرار اإلخالل بااللتزام

 . (  291ص  259فقرة  1ديموج 

تقديرى من المناسب  ، بل للقاضى سلطة التقدير ، وليس من الضرورى أن يجيب القاضى الدائن إلى طلبه ( 9277) 

 . (  299ص  251فقرة  1االقتصار على الحكم بتعويض نقدى ) أنظر فى هذه المعنى ديموج 

 . فى الهامش  597فقرة  ، 121ادة فى تاريخ نص الم ، أنظر آنفاً  ( 9275) 

إذا التزم المدين باالمتناع عن " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  ( 9259) 

وقد يكون الوفاء العينى ) اقرأ  . ويكون بذلك ملزماً بأداء تعويض نقدى  ، فمجرد إخالله بالتزامه يرتب مسئوليته ، عمل

وفى هذه الحالة يكون للدائن أن يستصدر إذناً من  ، التعويض العينى ( ممكناً من طريق إزالة ما استحدث إخالال بااللتزام

 وأخيراً تحسن اإلشارة إلى أمرين : أولهما جواز الجمع بين التنفيذ ) . القضاء بأن يقوم بهذه اإلزالة على نفقة المدين 

والثانى جواز العدول عن التنفيذ ) التعويض ( العينى  . التعويض ( العينى والتعويض النقدى عند أول إخالل يقع من المدين 

مدنى ( إذا كان يصيب  1فقرة  199) م  115ولو كان ممكناً واالكتفاء بالتعويض النقدى وفقاً ألحكام الفقرة الثانية من المادة 

أنظر أيضاً المذكرة  . (  999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " على هذا الوجه ضرر فادح المدين من جراء التنفيذ 

 .  997ص  1اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
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 وسائل التنفيذ العينى - الفرع الثانى

 عينىكيف يكون التنفيذ ال - 441

  ً ، وسنبسط أحكامه عند  ( Paiement، وهذا هو الوفاء )  : رأينا فيما تقدم أن التنفيذ العينى قد يكون اختياراً يقوم به المدين طوعا

 . الكالم فى انقضاء االلتزام فى الجزء الثالث من هذا الكتاب

 . وهنا تختلف وسائله : وقد يكون التنفيذ العينى جبراً على المدين

. والسلطة العامة لها أعوان  ، فتقوم السلطة العامة بإجبار المدين على تنفيذ التزامه ( فأكثر ما يكون بالتنفيذ القهرى 2) 

، وامتنع المدين  . فإذا كان لدى المدين سند تنفيذى بحقه تزودهم بالسلطة الالزمة لهذا اإلجبار،  وأهم هؤالء األعوان هم المحضرون

ً  عن أداء هذا الحق ، كأن  ( Manu militari، استطاع الدائن أن يكلف أحد المحضرين بإجبار المدين على التنفيذ قهراً )  طوعا

 . . والغالب أن يكون التنفيذ القهرى عن طريق الحجز على أموال المدين يجبره على تسليم األرض التى التزم بتسليمها للدائن

،  م على نفقة المدين إذا كان تدخل المدين الشخصى غير ضرورى فى هذا التنفيذ( وقد يقوم الدائن نفسه بتنفيذ االلتزا 1) 

 . ويرجع الدائن بعد ذلك إلى القضاء على النحو الذى فصلناه فيما تقدم

، كما رأينا فى االلتزام بالتصديق على  ( وقد يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ العينى إذا سمحت طبيعة االلتزام بذلك 9) 

 . ء ونحوه مما سبق بيانهاإلمضا

( وقد يتكفل القانون نفسه بإجراء التنفيذ العينى فتنتقل ملكية العين المعينة إلى الدائن بحكم القانون فى االلتزام بنقل  5) 

 . ، كما رأينا فيما مر الملكية

هما : ) أوال ( اإلكراه البدنى ) ثانيا ( ، و ، فنفردهما اآلن بالبحث وهناك وسيلتان أخريان للتنفيذ العينى لم يسبق لنا تفصيلهما

 . التهديد المالى

 اإلكراه البدنى - المبحث األول

 (Contrainte Par Corps ) 

 القانون الرومانى والقانون الفرنسى –التنفيذ عن طريق اإلكراه البدنى وتطوره  - 442

. فكان القانون الرومانى القديم يبيح للدائن أن يتملك  : كان المدين فى العصور القديمة يلتزم بالدين فى جسمه ال فى ماله 

، فلم يصبح للدائن إال حق حبس المدين وإجباره على  . ثم تطور القانون الرومانى ، بل ويقتله ، فيسترقه المدين الذى ال يفى بدينه

 . ، فلم يصبح للدائن إال حق التنفيذ على أموال المدين تحول االلتزام من الجسم إلى المال. ثم  العمل مصلحته

، بقى مدة  ، كإجراء تهديدى للضغط عليه وإجباره على الوفاء بدينه إذا كان قادراً على ذلك على أن حبس المدين فى الدين

من هذا التقنين على التنفيذ بطريق اإلكراه  1919إلى  1995د ، فنصت الموا ، وانتقل إلى التقنين المدنى الفرنسى نفسه طويلة

، وفى أى الديون يكون ذلك  البدنى
 (9252 )

من التقنين المدنى الفرنسى على طريقة يتفادى بها  2119إلى  2119. ونصت المواد  

( يستولى الدائنون على ريعها ويبيعونها الستيفاء  cession de biens، وهى النزول عن جميع أمواله )  المدين اإلكراه البدنى

 . ، وال تبرأ ذمة المدين إال بقدر ما استوفى الدائنون من هذه الحقوق حقوقهم

وبقى األمر على هذه الحال فى القانون الفرنسى حتى ألغى التنفيذ بطريق اإلكراه البدنى فى المواد المدنية والتجارية بقانون 

، ولم يبق له تطبيق إال فى المواد الجنائية  2711يوليه سنة  11
 (9251 )

 . 

                                                 
 (9252 )

وفى جميع الديون التجارية إذا بلغ الدين مائتين من  ، كان الحبس يجوز فى بعض الديون المدنية التى تتسم بطابع الغش 

م ÷وكان أ . وفى المواد الجنائية  ، ( 2791أبريل سنة  21جرمنيال السنة السادسة للثورة وقانون  29الفرنكات ) قانون 

أو على  ، غرض يتوخى من اإلكراه البدنى هو الضغط على المدين القادر على الوفاء بدينه حتى يخرج ما أخفى من ماله

. كل حال حتى يعاونه أهله على الوفاء بدينه 
 

 (9251 )
( والمصروفات )  dommages - interets( والتعويضات )  restitution( والرد )  amendeوذلك فى الغرامة )  

frais  ) . حتى لو كانت المحكمة التى قضت بالتعويض هى  ، فكل تعويض عن جريمة يجوز حبس المدين للوفاء به

. (  991فقرة  1بشرط أن يصدر حكم بإدانة المدين من محكمة جنائية ) كوالن وكابيتان ومورانديير  ، حكمة مدنيةم
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 التنفيذ عن طريق اإلكراه البدنى فى القانون المصرى : - 443

. ذلك أن فكرة اإلكراه  ، غير جائز ، سواء فى التقنين السابق أو التقنين الجديد أما فى القانون المصرى فاإلكراه البدنى 

. فالمدين لتزم فى ماله ال فى  تخالف المبادئ المدنية الحديثة –على المدين القادر على الوفاء  حتى باعتبارها وسيلة للضغط –البدنى 

، حيث كان المدين يلتزم  . فحبس المدين فى الدين رجوع بفكرة االلتزام إلى عهدها األول ، وجزاء االلتزام تعويض ال عقوبة شخصه

نون المدنى فيتالقى معنى العقوبة مع معنى التعويض فى الجزاء الواحد ، وحيث كان القانون الجنائى يختلط بالقا فى شخصه
 (9259 )

 . 

جائز فى بعض المواد  –ولو أنه غير جائز فى المواد المدينة والمواد التجارية  –على أن اإلكراه البدنى فى القانون المصرى 

 . الشرعية وفى المواد الجنائية

 حضانة والرضاع والمسكناإلكراه البدنى فى دين النفقة وال - 444

من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه " إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر فى النفقات  959: نصت المادة  

، ومتى ثبت لديها أن  ، يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التى بدائرتها محل التنفيذ أو فى أجرة الحضانة أو الرضاع أو المسكن

. أما  ، وال يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثالثين يوماً  ، حكمت بحبسه ، وأمرته ولم يمتثل حكوم عليه قادر على القيام بما حكم بهالم

 . . وهذا ال يمنع من تنفيذ الحكم بالطرق االعتيادية " ، فإنه يخلى سبيله ، أو أحضر كفيالً  إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به

 ص أن حبس المدين فى الدين جائز بالشروط اآلتية :ويستخلص من هذا الن

 . ( أن يكون الحكم المراد تنفيذه صادراً فى نفقة أو فى أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن 2) 

. ويؤخذ من هذا الشرط أن  ، وقد أمرته المحكمة بذلك فلم يمتثل ( أن يكون المحكوم عليه قادراً على القيام بما حكم به 1) 

، فالحبس يراد به التغلب على هذا  ، وإنما يمتنع عن الوفاء تعنتاً  إال وسيلة للضغط على المدين القادر على الوفاء بديونهالحبس ليس 

 . التعنت من جانب المدين

 . ( أن يصدر حكم بحبس المدين من المحكمة الجزئية الشرعية التى بدائرتها محل التنفيذ 9) 

ً ( أال تزيد مدة الحبس على ثال 5)  ، أو قبل انتهائاً إذا أثمر الضغط على المدين فأدى ما  ، يخلى سبيله بعد انتهائها ثين يوما

 . حكم به أو أحضر كفيالً 

. فالحبس إذن ليس إال إكراهاً  ويالحظ أن حبس المدين فى هذه الحالة ال يعفيه من تنفيذ الحكم عليه طريق الحجز على ماله

 . بدنياً غير مبرئ للذمة

 إلكراه البدنى فى المسائل الجنائية ا - 445

من تقنين اإلجراءات الجنائية على أنه " يجوز اإلكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة  922: نصت المادة 

 . ، ويكون هذا اإلكراه بالحبس البسيط " المقضى بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة

( المصاريف والرد  1( الغرامة )  2للحكومة ضد مرتكب الجريمة هى : )  والمبالغ الناشئة عن الجريمة المقضى بها

، ولو كانت المحكمة التى أصدرت الحكم الجنائى لجنة إدارية  . والبد أن تكون هذه المبالغ ناشئة عن الجريمة والتعويضات للحكومة

تعويض مدنى من محكمة مدنية دون حكم جنائى ، أو حكم ب . فإذا قضى ببراءة المتهم مع الحكم بالتعويض لها اختصاص قضائى

،  إجراءات جنائية ( 995، أو سقط العقوبة بمضى المدة ) م  ، أو نال المحكوم عليه عفواً أو إعادة اعتبار بالعقوبة من محكمة جنائية

باإلكراه البدنى على من تقل سنة  . كذلك ال يحكم فال تكون المبالغ فى هذه الحاالت ناشئة عن الجريمة وال يجوز فيها اإلكراه البدنى

. أما التعويضات  إجراءات جنائية ( 921عن خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وال على من حكم لمصلحته وقف التنفيذ ) م 

ة ال ، فيجوز الستيفائها صدور حكم من محكمة الجنح التى بدائرتها محل المحكوم عليه بالحبس مد الواجبة لمدع مدنى غير الحكومة

، وهذا بخالف المبالغ المقضى بها للحكومة فال  ، إذ ثبت للمحكمة قدرة المدين على الوفاء وأمرته فلم يمتثل تزيد على ثالثة شهور

 . يشترط فيها ال اليسار وال صدور حكم

ل عقوبة الحبس محل ، فاإلكراه البدنى هنا هو إحال واإلكراه البدنى فى الغرامة يبرئ ذمة المدين : عشرة قروش عن كل يوم

، وإنما  ، فإنه ال يبرئ ذمة المدين ، سواء للحكومة أو لغيرها . أما اإلكراه البدنى فى المصروفات والرد والتعويضات عقوبة الغرامة

 . . ومن ثم يجوز التنفيذ على ماله بعد اإلكراه البدنى هو مجرد ضغط عليه إلجباره على الوفاء

                                                 
 (9259 )

فيرى أبو حنيفة عدم جواز بيع مال المدين  –فى المذهب الحنفى  –أما فى الفقه اإلسالمى  - 591الموجز للمؤلف فقرة  

ويرى  . ولكن يحبس المدين فى الدين على سبيل التعزيز  ، إهداراً آلدميتهألن فى البيع الجبرى  ، عليه وفاء لديونه

راجع فى حبس المدين فى الدين فى القانون اللبنانى  . وقولهما هو المفتى به فى المذهب  ، الصاحبان بيع مال المدين عليه

.  95 ص - 99 الدكتور صبحى المحمصانى فى آثار االلتزام فى القانون اللبنانى ص
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. ويجوز إبدال الحبس بعمل يدوى أو  من تقنين اإلجراءات الجنائية 922دد قصوى نصت عليها المادة وللحبس فى اإلكراه البدنى م

، فيستنزل من المبالغ المستحقة للحكومة من الغرامة والمصاريف والرد والتعويضات ما يقابل  إجراءات جنائية ( 919صناعى ) م 

. ونرى من ذلك أن الحبس إذا كان ال يبرئ  إجراءات جنائية ( 919) م شغل المحكوم عليه باعتبار مبلغ عشرة قروش عن كل يوم 

، فإنه إذا استبدل به عمل يدوى أو صناعى كان هذا العمل مبرئاً للذمة  الذمة فى المصروفات والرد والتعويضات المستحقة للحكومة

على النحو المتقدم 
 (9255 )

 . 

التهديد المالى  -  المبحث الثانى
 (3195 )

 

 (Les astreintes ) 

 النصوص القانونية : - 446

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 129تنص المادة  

، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام  إذا كان تنفيذ االلتزام عيناً غير ممكن أو غير مالئم إال إذا قام به المدين نفسه - 2"  

 . المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك "

، جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما  التنفيذ وإذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً إلكراه المدين الممتنع عن - 1"  

 . رأى داعياً للزيادة "

 على ما يأتى : 125وتنص المادة 

، مرعياً فى ذلك  ، حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين " إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ

مدين " الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من ال
 (9251 )

 . 

، ولكن أحكام التهديد المالى كما هى مبسوطة فى التقنين المدنى الجديد  وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

، وليست نصوص التقنين الجديد إال تقنيناً ألحكام هذا القضاء  كان معموالً بها قضاء فى عهد التقنين السابق
 (9251 )

 . 

                                                 
 (9255 )

 1انظر فى اإلكراه البدنى فى المواد الجنائية األستاذ على زكى العرابى فى المبادئ األساسية لإلجراءات الجنائية جزء  

.  515فقرة  - 597فقرة 
 

 (9259 )
 2759( فى التنفيذ الجبرى لاللتزام بعمل وااللتزام باالمتناع عن عمل رسالة من باريس سنة  Massinمراجع : ماسان ) 

( فى التهديد المالى  Turlanتيرالن )  - 2757( فى التهديد المالى رسالة من باريس سنة  Croissantكرواسان )  -

(  Cuneoكينيو )  - 2599( فى التهديد المالى سالة من مونبيلييه سنة  Gleizesجليز )  - 2519رسالة من تولوز سنة 

( مقال فى المجلة التفصيلية للقانون المدنى سنة  Kayserر ) كايز - 2599فى التهديد المالى رسالة من باريس سنة 

. وما بعدها  195 ص 2599
 

 (9251 )
 تاريخ النصوص :  

 . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد  152 و 159: ورد هذا النص فى المادتين  129 م

وفى  . ووافق عليهما مجلس النواب  . من المشروع النهائى  119 و 125ووافقت عليهما لجنة المراجعة تحت رقمى 

بالممثل الذى " غير مالئم " وفسرت عبارة  ، 129لجنة مجلس الشيوخ أدمجت المادتان فى مادة واحدة وأصبح رقمها 

ووافق مجلس الشيوخ  . فالتنفيذ العينى هنا ممكن ولكنه غير مالئم  ، التزم بعدم التمثيل على مسرح آخر ثم أخل بالتزامه

 . (  997 ص - 991 ص 1على المادة كما أقرتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد فيما عدا أن  151: ورد هذا النص فى المادة  125 م

" بدالً من لفظ " التعنت " واستعمل لفظ  ، "حدد القاضى " عبارة  بعد" نهائياً " المشروع التمهيدى اشتمل على لفظ 

وقد سأل أحد األعضاء فى اللجنة هل  . " نهائياً " وأقرت لجنة المراجعة المشروع التمهيدى بعد حذف لفظ  . " العنت 

لحكم األصلى مشموالً بالنفاذ الحكم بالغرامة التهديدية يكون قابالً للتنفيذ إذا كان صادراً من محكمة آخر درجة أو كان ا

المعجل؟ وبعد المناقشة استقر رأى اللجنة على أن الحكم بالغرامة التهديدية ال يكون قابالً للتنفيذ إال بعد أن يحدد القاضى 

لنهائى نهائياً قيمة التعويض وأن فائدة الحكم بالغرامة التهديدية بالنسبة إلى الحكم بالتعويض العادة تنحصر فى أن التحديد ا

هذا إلى أنه إذا أصر المدين على رفض  ، للتعويض فى حالة الغرامة التهديدية يلحظ فيه التعنت الذى يبدو من المدين

ووافق  . فى المشروع النهائى  112وأصبح رقم المادة هو  . التنفيذ كان هذا كافياً ليحدد القاضى نهائياً مقدار التعويض 

وأصبح رقم المادة  ، "التعنت " بلفظ " العنت " ة مجلس الشيوخ بعد استبدال لفظ وكذلك لجن ، عليها مجلس النواب

. (  952 ص - 995 ص 1ووافق عليها مجلس الشيوخ كما أقرتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  .  125
 

 (9251 )
يجرى أحكام التهديد المالى دون نص  –كالقضاء الفرنسى حتى اآلن  –وكان القضاء المصرى فى عهد التقنين السابق  
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

، وفى التقنين المدنى  129 - 125فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السوى المادتين وتقابل هذه النصوص 

 192، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  121 - 121، وفى التقنين المدنى الليبى المادتين  195 - 199العراقى المادتين 
 (9257 )

 . 

 . والً ( شروط الحكم بالتهديد المالى ومميزاته وطبيعته وسند القانونى ) ثانياً ( أثر الحكم بالتهديد المالىونتكلم فى مسألتين : ) أ

 شروط الحكم بالتهديد المالى ومميزاته وطبيعته وسنده القانونى - المطلب األول

 معنى التهديد المالى  - 447

، فى أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عيناً فى خالل  دم ذكرها، وفقاً للنصوص التى تق : تتلخص وسيلة التهديد المالى

، مبلغاً معيناً عن كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو  ، فإذا تأخر فى التنفيذ كان ملزماً بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخر مدة معينة

وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ العينى أو إلى أن يمتنع نهائياً عن  ، ، أو عن كل مرة يأتى عمالً يخل بالتزامه أية وحدة أخرى من الزمن

                                                                                                                                                                    

فقنن  . فى سبيل التماس سند تشريعى لم يكن موجوداً  ، كما يعانى القضاء الفرنسى ، وعانى القضاء المصرى . تشريعى 

فارتكز نظام التهديد المالى فى التقنين الجديد على  ، التقنين المدنى الجديد هذا القضاء فى النصوص التى تقدم ذكرها

من المعلوم أن القضاء " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  . تشريعى واضح  أساس

وإزاء تلك عمد المشروع إلى إقرار  . المصرى كثيراً ما عانى فى سيل التماس سند من التشريع لنظام الغرامات التهديدية 

 ً  . ليست فى حقيقتها إال تقنيناً لما انتهى إليه القضاء فى هذا الشأن  ، ثالث فاختصه بمواد ، هذا النظام إقراراً تشريعيا

 ً  ، ويقصد من أعمال نظام الغرامات التهديدية إلى حمل المدين على الوفاء عيناً بالتزام يمتنع تنفيذه بغير تدخله شخصيا

وعلى أن يعيد النظر  ، تهديدية ليثنيه عن عناده حكم القاضى عليه بغرامة ، فإذا امتنع المدين عن الوفاء بمثل هذا االلتزام

ويعتبر القاضى فى تقدير التعويض النهائى بما يكون من أمر ممانعة  . فى حكمه عندما يستبين ما استقر عليه رأى المدين 

 . (  997 ص 1) مجموعة العمال التحضيرية " المدين فى التنفيذ تعنتاً وعناداً من غير مقتض 

فى وضعه الراهن أنه ال  ، لعل أهم ما عيب على نظام الغرامات التهديدية" وتقول المذكرة اإليضاحية أيضاً فى موضع آخر : 

فأورد  ، وقد قصد المشروع إلى تدارك هذا العيب . بل هو وليد اجتهاد القضاء  ، يستند إلى نص من نصوص التشريع

وهى بعد ليست إال تقنيناً لما جرى عليه القضاء من  ، اً يركن إليه عند التطبيقهذه المواد الثالث باعتبارها سنداً تشريعي

. (  995 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  ، قبل
 

 (9257 )
من  125 و 129) مطابقتان لنص المادتين  129 - 125 م التقنين المدنى السورى:  التقنينات المدنية العربية األخرى 

 .  التقنين المدنى المصرى (

من التقنين العراقى لم  199إال أن المادة  ، من التقنين المصرى 129) مطابقة فى احكم للمادة  199 التقنين المدنى العراقى م

 –من التقنين المصرى التى تجيز للقاضى أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة  129تورد الفقرة الثانية من المادة 

فإن هذه هى طبيعة الغرامة  ، القاضى العراقى من زيادة الغرامة التهديدية إن رأى داعياً لذلكولكن ال يوجد ما يمنع 

التهديدية بالرغم من عدم ورود نص فى هذا الشأن : انظر الدكتور حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى 

التهديد المالى ال تنسجم مع روح القانون وال مع قواعد ويذهب الدكتور الذنون إلى أن وسيلة  - 15 ص 17العراقى فقرة 

 . (  19 العدالة انظر ص

 . وتكاد تكون مطابقة لها فى اللفظ أيضاً (  ، من التقنين المصرى 125) مطابقة فى الحكم للمادة  195 م

 . التقنين المدنى المصرى ( من  125 - 129) مطابقتان للمادتين  121 - 121 التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م

: غير أنه ال يمكن تطبيق هذه المعاملة ) التنفيذ العينى ( على الموجبات التى يستلزم  192 تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م

فيحق للدائن حينئذ أن يطلب الحكم على المديون بغرامة عن كل يوم أو كل  . إيفاؤها عيناً قيام المديون نفسه بالعمل 

وبعد تنفيذ  . رغبة فى إكراه المديون المتمرد وإخراجه من الجمود  ، سبوع أو كل شهر يتأخر فيه أو كل نكول يرتكبهأ

الموجب عيناً يحق للمحكمة أن تعفى من الغرامة أو أن تبقى منها ما يعوض الدائن من الضرر الذى لحقه بسبب االمتناع 

ويقول  –كم واحد فى التقنين اللبنانى والتقنين المصرى رغم اختالف العبارة ) والح . غير المشروع الذى بدا من المديون 

 129أن الفقرة الثانية من المادة  1 األستاذ صبحى المحمصانى فى كتابه آثار االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص

إال أنها تدخل داللة فى  ، انون اللبنانىوإن لم ترد صراحة فى الق" زيادة الغرامة التهديدية إذا وجد داع للزيادة " مصرى 

معنى الغرامة التهديدية التى هى بطبعها حكم موقوت تتوقف نتيجته على موقف المدين النهائى إزاء التنفيذ العينى 

وهى إكراه المدين  ، لذلك كانت الغرامة قابلة للتعديل بحسب ما يراه القاضى ضرورياً لتنفيذ الغاية المقصودة ، المطلوب

. على التنفيذ العينى فى التزام العملى ( 
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 الفهرس العام

، ويجوز للقاضى أن يخفض هذه الغرامات أو  . ثم يرجع إلى القضاء فيما تراكم على المدين من الغرامات التهديدية اإلخالل بااللتزام

أن يمحوها بتاتاً 
 (9255 )

 . 

( والسند  5( وطبيعته )  9( ومميزات هذا الحكم )  1بالتهديد المالى ) ( شروط الحكم  2ومما تقدم نستطيع أن نستخلص : ) 

 . القانونى الذى يقوم عليه

 شروط الحكم بالتهديد المالى  - 448

: يشترط فى االلتجاء إلى وسيلة التهديد المالى والحكم بغرامة تهديدية الشروط اآلتية : ) أوالً ( أن يكون هناك التزام امتنع 

تنفيذه مع أن تنفيذه العينى ال يزال ممكناً المدين عن 
 (9199 )

. ) ثانياً ( أن يكون التنفيذ العينى لهذا االلتزام يقتضى تدخل المدين  

. ) ثالثاً ( أن يلجأ الدائن إلى المطالبة بتوقيع غرامة تهديدية على المدين كوسيلة  ، وإال كان التنفيذ غير ممكن أو غير مالئم الشخصى

 . لتنفيذ العينىغير مباشرة ل

 التزام امتنع المدين عن تنفيذه مع أن تنفيذه العينى ال يزال ممكنا –الشرط األول  - 449

. ومن ثم ال يجوز االلتجاء  . فإذا لم يوجد التزام فال محل للتهديد المالى : البد أن يكون هناك التزام امتنع الدائن عن تنفيذه 

، وقد نظم تقنين المرافعات ما يترتب  ، فإنه غير ملزم بالحضور ليه على الحضور إلى المحكمةإلى التهديد المالى إلجبار المدعى ع

على غيابه من نتائج 
 (9192 )

. أما  ، بأن تطلب إليه المحكمة هذا التنفيذ فال يمتثل . ثم البد من أن يكون المدين ممتنعاً عن تنفيذ التزامه 

، وكذلك إذا حكم عليه فبادر إلى تنفيذ التزامه فى الميعاد الذى حددته المحكمة فال يسرى  إذا امتثل فال محل للحكم عليه بتهديد مالى

 . عليه هذا الحكم ألن سريانة مشروط بعد التنفيذ

، كأن هلك الشئ المطلوب تسليمه أو  . أما إذا أصبح تنفيذه العينى مستحيالً  والبد أن يكون االلتزام ال يزال ممكناً تنفيذه عيناً 

، فإن  ، فال محل لاللتجاء إلى التهديد المالى المدين العمل الذى التزم باالمتناع عنه ولم يعد فى االستطاعة الرجوع فى ذلك أتى

، ومن ثم أصبح التهديد المالى غير  ، وقد أصبح هذا التنفيذ مستحيالً  االلتجاء إلى هذا الطريق إنما هو تهديد للمدين حتى يقوم بالتنفيذ

ذى موضوع 
( 9191 )

 . 

                                                 
 (9255 )

وتسرى قواعد الغرامات التهديدية " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  - 597الموجز للمؤلف فقرة  

وكان  ، متى كان الوفاء به عيناً ال يزال فى حدود اإلمكان ، أياً كان مصدره ، على كل التزام بعمل أو بامتناع عن عمل

والغرامة التهديدية هى مبلغ من المال يقضى بإلزام المدين بأدائه عن كل يوم أو  . هذا الوفاء يقتضى تدخل المدين نفسه 

ويقصد من هذه الغرامة إلى التغلب  . أو عن كل إخالل يرد على االلتزام  ، أسبوع أو شهر أو أية فترة معينة من الزمن

ولهذا أجيز للقاضى أن يزيد فيها إزاء تلك الممانعة كلما آنس أن ذلك أكفل بتحقيق الغرض  ، على ممانعة المدين المتخلف

 . (  959 ص 1المقصود ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وإلى حمله على التعويض  ، ويالحظ أن التهديد المالى يرمى إلى حمل المدين على التنفيذ العينى إذا كان التزامه التزاماً بعمل

التنفيذ  ، من الناحية العملية ، ويستوى فى هذا الصدد ، إذا كان التزامه باالمتناع عن عمل وأخل بهذه االلتزام العينى

على كل من التنفيذ العينى " التنفيذ العينى " ومن ثم ال ترمى بأساً من إطالق عبارة  ، العينى والتعويض العينى

. والتعويض العينى 
 

 (9199 )
فيشترط أن يكون التعويض العينى عن اإلخالل بااللتزام ال  ، زاماً باالمتناع عن عمل وأخل به المدينفإن كان االلتزام الت 

قد يقصد بها " التنفيذ العينى " وأن عبارة  ، وقد تقدم أن التعويض العينى يعدل التنفيذ العينى فى هذا الصدد . يزال ممكناً 

. التعويض العينى 
 

 (9192 )
كذلك ال يحكم بغرامة  - 299 ص 177فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 951 ص - 959 ص 995فقرة  1ديموج  

إذ ال يوجد عليه التزام قانونى بذلك ) كايزر فى المجلة الفصلية  ، تهديدية على متهم إلجباره على أن يذكر أسماء شركائه

ومع ذلك انظر  - 11 ص 95ام فقرة األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتز - 119 ص 2599للقانون المدنى سنة 

هذا ويجوز أن يكون المدين الذى يحكم عليه بغرامة تهديدية هو الدولة  -(  55 ص 177فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

)  . أو شخص من أشخاص القانون العام كإحدى الجامعات أو أحد المجالس البلدية  ، ذاتها كمصلحة التليفونات

. (  95فقرة  Astreinteلفظ  2فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( Zrejavilleانظر؟؟؟؟؟؟ ) 
 

 (9191 )
وإنما  ، فال محل للحكم بغرامة تهديدية ، وثبت أن هذه المستندات قد أعدمت ، فإذا كان هناك التزام بتقديم مستندات مثالً  

وقد قضت محكمة االستئناف المختلط بأنه ال محل للحمك بتهديد مالى إذا أصبح  . يقضى بالتعويض إذا توافرت شروطه 

. (  995 ص 51 م 2599فبراير سنة  25التنفيذ العينى مستحيالً ببيع العين المرفوع بشأنها دعوى االستحقاق ) 
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 الفهرس العام

 تدخل المدين ضرورى وإال كان التنفيذ غير ممكن أو غير مالئم  –الشرط الثانى  - 451

، بحيث إن هذا التنفيذ يصبح من غير  : ويشرط ثانياً أن يكون تدخل المدين الشخصى ضرورياً لتنفيذ االلتزام تنفيذاً عينياً 

تدخل المدين غير ممكن أو غير مالئم 
 (9199 )

ه الناحية االلتزام بنقل الملكية وااللتزام بالعمل وااللتزام باالمتناع . ونستعرض من هذ 

 . عن العمل

، فأصبح االلتزام  ، انتقلت ملكيتها بحكم القانون إلى الدائن كما رأينا ففى االلتزام بنقل الملكية إذا كان محل االلتزام عيناً معينة

، ألن تنفيذه  االلتزام مبلغاً من النقود فال حاجة فى تنفيذ هذا االلتزام إلى تهديد مالى . كذلك إذا كان محل منفذاً وال حاجة للتهديد المالى

عيناً دون تدخل المدين ممكن عن طريق الحجز على أموال المدين 
 (9195 )

، وفى  . بقى االلتزام بنقل ملكية شئ لم يعين إال بنوعه 

، وفى الحاالت  حصل الدائن على حكم بالتنفيذ على نفقة المدين كما رأيناأغلب أحواله يمكن التنفيذ العينى دون تدخل المدين بأن ي

النادرة التى ال بد فيها من تدخل المدين ليكون التنفيذ العينى ممكناً أو مالئماً يجوز للدائن أن يلجأ إلى وسيلة التهديد المالى 
 (9199 )

 . 

وااللتزام بعمل هو الميدان الذى يتسع عادة للتهديد المالى 
( 9191 )

. ففى نطاق المعامالت المدنية حيث يكون التنفيذ العينى  

، كما هو األمر فى االلتزام بتقديم حساب  ، يجوز االلتجاء إلى التهديد المالى لاللتزام دون تدخل المدين غير ممكن أو غير مالئم
 (

9191 )
تمثيل أو تصوير ، وفى االلتزام بالقيام بعمل فنى كغناء أو  ، وفى االلتزام بتقديم مستندات 

 (9197 )
، وفى التزام شركات  

، وفى االلتزام بإخالء عين مؤجرة أو  االحتكار بتقديم خدماتها للمستهلكين كإعادة المواصلة التليفونية وتوصيل التيار الكهربائى

، ويكون فى  دون هذا التدخل، وبعضها تنفيذه غير مالئم  . وبعض هذه االلتزامات غير ممكن التنفيذ عيناً دون تدخل المدين تسليمها

. وفى نطاق األحوال الشخصية يجوز االلتجاء إلى التهديد المالى فى االلتزام  إكراه المدين على التدخل حجر على الحرية الشخصية

بتسليم األوالد إلى من له حق حضانتهم 
 (9195 )

ذهما جبراً ، وهذان التزامان يمكن تنفي ، وفى التزام الزوجة أن تذبه إلى محل الطاعة 

،  ولكن التنفيذ القهرى يكون عادة غير مالئم –وينفذان فعالً على هذا النحو فى كثير من األحوال فى المحاكم الشرعية  -على المدين 

فيصح االلتجاء إلى التهديد المالى 
 (9129 )

 . 

، فال يكون هناك  لعينى مستحيالً وفى االلتزام باالمتناع عن عمل قد يكون اإلخالل بااللتزام من شأنه أن يجعل التعويض ا

. أما  ، فيتعين فى هذه الحالة االقتصار على الحكم بالتعويض . مثل ذلك أن يفشى الطبيب أو المحامى سر المهنة محل للتهديد المالى

ى التهديد ، جاز االلتجاء إل إذا كان التعويض العينى ممكناً ولكن عن طريق تدخل المدين الشخصى كوسيلة ضرورية أو مالئمة

. مثل ذلك التزام المثل بأال يمثل فى مسرح معين  المالى
 (9122 )

، والتزام بائع المتجر  ، والتزام المهندس بأال يعمل فى مصنع منافس 

، فإنه يجوز الحكم فى هذه الحاالت على المدين بغرامة تهديدية عن كل مرة يأتى فيها باألمر الممنوع  باالمتناع عن منافسة المشترى

، فقد تكون هذه الغرامة تعويضاً عن الضرر  . ويالحظ هنا أن الغرامة التهديدية تلتبس بالتعويض و حتى يكف بتاتاً عن هذا األمرأ

. ويمكن مع ذلك تمييز الغرامة التهديدية عن التعويض بمقدار المبلغ  الذى يصيب المدين من جراء إخالل المدين بالتزامه فى كل مرة

                                                 
 (9199 )

أبريل  15د المالى : استئناف مختلط فال محل لاللتجاء إلى التهدي ، فإن أمكن التنفيذ العينى دون تدخل المدين الشخصى 

 ص 199رقم  7جازيت  2527مارس سنة  12 - 79 ص 17 م 2529ديسمبر سنة  99 - 999 ص 19 م 2529سنة 

.  121 ص 59 م 2517أول مارس سنة  - 295 ص 99 م 2511ديسمبر سنة  25 - 199
 

 (9195 )
.  951 ص 995فقرة  1وانظر ديموج  - 757 ص 177فقرة  1قارن بالنيول وريبير وردوان  

 

 (9199 )
مثل ذلك أن يكون الشئ الذى يلم يعين إال بنوعه وتعهد المدين بنقل  - 57 ص 177فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  

فيحكم عليه بغرامة تهديدية إذا لم يقم بتنفيذ  ، ويكون من اليسير نسبياً على المدين أن يعثر عليه ، ملكيته نادر الوجود

 . (  19فقرة  astreinte 2التزامه عيناً ) فريجافيل : أنسيكلوبيدى داللوز 

فيكفى أن يكون التهديد المالى من شأنه أن يجعل تنفيذ االلتزام عيناً  ، ويفسر القضاء الفرنسى فكرة عدم المالءمة تفسيراً واسعاً 

ذاهباً إلى أن التنفيذ القهرى فى هذه الحالة يكون غير  ، من التنفيذ القهرى حتى يلجأ إليه القضاءأبسط فى اإلجراءات 

داللوز  2511مارس سنة  25والواقع أن التنفيذ القهرى مأل ولكن التهديد المالى أكثر مالءمة ) نقض فرنسى  ، مالئم

انظر فى هذا المعنى فريجافيل :  - 199 - 2599داللوز األسبوعى  2599نوفمبر سنة  9 - 115 - 511األسبوعى 

. (  15فقرة  astreintes 2أنسيكلوبيدى داللوز 
 

 (9191 )
.  171 ص 19 م 2529أبريل سنة  9استئناف مختلط  

 

 (9191 )
.  191 ص 55 م 2591فبراير سنة  15استئناف مختلط  

 

 (9197 )
.  591 ص 5المحاماة  2511نوفمبر سنة  29استئناف مختلط  

 

 (9195 )
.  2592ديسمبر سنة  1وقد أصبح اإلخالل بهذا االلتزام جريمة جنائية فى فرنسا بقانون  

 

 (9129 )
.  551فقرة  1انظر فى تنفيذ هذين االلتزامين فى فرنسا عن طريق التهديد المالى بيدان والجارد  

 

 (9122 )
.  551 فقرة 7بيدان والجارد  –فى الهامش  551آنفاً فقرة  129انظر تاريخ نص المادة  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ا تبين أنه يقارب التعويض عن الضرر الناجم عن اإلخالل بااللتزام بعد أن يذكر القاضى عناصر هذا الضرر فى ، فإذ المحموم به

ً  أسباب حكمه ، وإال فهو غرامة تهديدية  ، كان هذا المبلغ تعويضا
 (9121 )

 . 

 التجاء الدائن إلى المطالبة بالتهديد المالى -الشرط الثالث  - 451

، فال يجوز أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بغرامة تهديدية  : والرأى الراجع أنه يجب أن يطالب الدائن بالتهديد المالى 

على المدين إذا لم يطلب الدائن منها ذلك 
 (9129 )

. على أن هناك رأياً يذهب إلى جواز أن تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بالغرامة  

روطها متوافرة التهديدية إذا وجدت أن ش
 (9125 )

 . 

. بل ويجوز له أن يطلب  ، فللدائن أن يطلب الحكم بالغرامة التهديدية فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومهما يكن من أمر

، وال يعتبر هذا الطلب جديداً  ذلك ألول مرة أمام محكمة االستئناف
 (9129 )

 . 

، وهذا  ، سلطة التدبير فى أن تجيبه إلى هذا الطلب أو أال تجيبه إليه ، إذا طلب الدائن منها الحكم بغرامة تهديدية وللمحكمة

على فرض أن شروط التهيدد المالى متوافرة 
 (9121 )

، إذ  . وال تخضع المحكمة فى استعمال سلطة التقدير هذه لرقابة محكمة النقض 

، فهذه مسألة قانون  جوز الحكم بغرامة تهديدية. أما أن للتهديد المالى شروطاً يجب توافرها حتى ي هى تقضى فى مسألة موضوعية

 . تخضع محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض

، أو محكمة جنائية تقضى فى التزام مدنى  ، أو محكمة تجارية ويجوز ألية جهة مختصة الحكم بالغرامة التهديدية : محكمة مدنية
 (

9121 )
، ومن باب أولى يجوز له أن  ، ويجوز لقاضى األمور المستعجلة أن يحكم بغرامة تهديدية لتنفيذ حكم فى الموضوع تنفيذاً عينياً  

، على النحو الذى  . ولكن تحويل الغرامة التهديدية الوقتية إلى تعويض يقضى بغرامة تهديدية لتنفيذ الحكم المؤقت الذى يصدره هو

، بل هو من اختصاص قاضى الموضوع  تصاص قاضى األمور المستعجلة، ليس من اخ سنبسطه
 (9127 )

 . 

 مميزان الحكم بالتهديد المالى  - 452

 ، فهى ثالثة : : ويمكن اآلن أن نستخلص مميزات الحكم بالتهديد المالى

،  و عن كل مرة يخل فيها بالتزامه، أ ) أوالً ( يقدر التهديد المالى عن كل وحدة من الزمن يتأخر فيها المدين عن تنفيذ التزامه

وال يقدر مبلغاً مجمداً دفعة واحده 
 (9125 )

، فإن المدين يحس أنه كلما أطال وقت تأخيره عن التنفيذ  . وذلك حتى يتحقق معنى التهديد 

كلما زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها 
 (9119 )

 . 

                                                 
 (9121 )

وقد يكون تدخل المدين ضرورياً فى تنفيذ  - 929فقرة  1ديموج  - 292 ص 177فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  

مثل ذلك  . فال يصح االلتجاء فى هذه الحالة إلى التهديد المالى  ، ومع ذلك ال يجوز إجبار المدين على التدخل ، االلتزام

ثم قرر المؤلف  ، كما إذا تعهد مؤلف لناشر أن يضع كتاباً يقوم الثانى بنشره ، لف األدبىأن يكون األمر متعلقاً بحق المؤ

فال يجوز للناشر إجباره على هذا العرض عن  ، أن العمل الذى أنتجه غير جدير بالعرض عى الجمهور كعمل صادر منه

فإنه يجوز إجباره  ، مخالً بالتزامه مع الناشر األول ، ولكن إذا كان المؤلف قد اتفق مع ناشر آخر . طريق التهديد المالى 

. (  91على التنفيذ العينى عن هذا الطريق ) األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 
 

 (9129 )
فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 299 ص - 295 ص 211فقرة  1انظر فى هذا المعنى كوالن وكابيتان ومورانديير  

.  29رقم  1991مازو فقرة  - 291 ص 175
 

 (9125 )
وقارب  - 19 ص - 15 ص 91األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 519انظر فى هذا المعنى كينيو فقرة  

.  12( فقرة  astreintes)  2فريجافيل فى أنسيكلوبيدى داللوز  - 922فقرة  - 929فقرة  1ديموج 
 

 (9129 )
.  951 ص 929فقرة  1ديموج  

 

 (9121 )
.  291 ص 175فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  

 

 (9121 )
ألنه ال يستطيع أن يصدر لها أمراً )  ، وال يجوز لمجلس الدولة فى فرنسا أن يقضى على الحكومة بغرامة تهديدية 

. (  97فقرة  astreintes 2فريجافيل : أنسيكلوبيدى داللوز 
 

 (9127 )
وال نرى مانعاً من أن تحكم محكمة شرعية أو مجلس ملى بغرامة تهديدية فى  - 159فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  

بعد إلغاء هذه  ، ويجوز من باب أولى . (  manu militariمسائل الحضانة والطاعة بدالً من الحكم بالتنفيذ القهرى ) 

. دوائر األحوال الشخصية التى ستستحدث فى المحاكم الموحدة أن يصدر حكم بذلك من  ، المحاكم وتوحيد القضاء
 

 (9125 )
 991فقرة  1ديموج  - 51 ص 171فقرة  1وكان فى بداية األمر فى فرنسا يقدر مبلغاً مجمداً ) بالنيول وريبير وردوان  

. (  951 ص
 

 (9119 )
.  599 ص 595الموجز للمؤلف فقرة  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وهى  ال مقياس له إال القدر الذى يرى القاضى أنه منتج فى تحقيق غايته،  ( arbitraire) ثانياً ( التهديد المالى تحكمى ) 

 ً . فال يشترط فيه أن يكون مقارباً للضرر الذى يصيب الدائن من جراء عدم  إخضاع المدين وحمله على أن يقوم بتنفيذ التزامه عينا

، بل الضغط على المدين وتهديده  ه التعويض عن الضرر. فليست غايت ، بل إنه ال يشترط للحكم به وجود ضرر أصالً  تنفيذ االلتزام

، بل إلى موارد المدين المالية وقدرته على المطاولة والمضى فى عدم  ، ال إلى الضرر . فينظر القاضى إذن حتى يقوم بتنفيذ التزامه

، ويكون عادة أكبر من الضرر بكثير  عان، فيقدر مبلغاً يكون من شأنه أن يؤدى فى النهاية بالمدين إلى الرضوخ واإلذ تنفيذ التزامه
 (

9112 )
على أنه " إذا رأى القاضى أن مقدار الغرامة ليس كافياً إلكراه المدين الممتنع من  129. ومن ثم نصت المادة من المادة  

ً  ، جاز له أن يزيد فى الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة " التنفيذ ، ثم رآه غير كاف للتغلب على  . فللقاضى إذن إذا قدر فى البداية مبلغا

ً  عناد المدين ، فإن الحكم بالتهديد المالى ال  . وال يمنع من ذلك حجية األمر المقضى ، ن يزيد فى هذا المبلغ إلى القدر الذى يراه كافيا

يجوز هذه الحجية كما سنرى 
 (9111 )

 . 

 . ويترتب على ذلك ما يأتى : ( proviso ire et comminatoire) ثالثاً ( التهديد المالى حكم وقتى وتهديدى ) 

، أو كان الحكم األصلى  ، حتى لو صدر من محكمة آخر درجة ( الحكم بالتهديد المالى ال يكون نهائياً واجب التنفيذ 2) 

يجوز تنفيذه إال إذا تحول . وال  ، مهدداً له ليحمله على تنفيذ التزامه ، بل يبقى الحكم معلقاً على رأس المدين مشموالً بالنفاذ المعجل

إلى تعويض نهائى كما سيأتى 
 (9119 )

 . 

، فإن مصير الحكم بالتهديد  ( ما دام المدين لم يخط خطوته الحاسمة فى تنفيذ االلتزام أو فى اإلصرار على عدم تنفيذه 1) 

رض حقيقى للمدين المترتب فى ذمته ، فال يطلب من المدين مثالً أن يدمج الغرامة التهديدية فى ع المالى يبقى غير مبتوت فيه
 (9115 

)
، وال تدخل هذه الغرامة ضمن الطلب األصلى لتقدير قيمة الدعوى من حيث النصاب الجائز استئنافه  

 (9119 )
 . 

( ال يجوز الحكم بالتهديد المالى حجية األمر المقضى  9) 
 (9111 )

. فيجوز أوالً أن يزيد  ، ألنه حكم وقتى تهديدى كما قدمنا 

ُ  قاضى إذا رآه غير كاف كما سبق القولفيه ال ، مراعياً  ، أن ينقص منه أو يلغيه كله ، عند تحويله إلى تعويض نهائى . ويجوز ثانيا

 . فى ذلك الضرر الذى أحاق بالدائن كما سنرى

وقد قضت .  ، حتى لو صدر من محكمة آخر درجة ( الحكم بالتهديد المالى ال يكون قابالً للطعن فيه بطريق النقض 5) 

محكمة النقض بأنه ال يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم الصادر بعدم جواز استئناف حكم ابتدائى قضى بإلزام مصلحة 

، ذلك ألن الحكم المستأنف لم  ، بحجة أنه حكم قطعى ، بتقديم الملف الفردى مع إلزامها بغرامة تهديدية فى حالة عدم التنفيذ الضرائب

شأنه أن يجعله هو  9، أما احتواؤه على الغرامة التهديدية فليس من  ، وإنما قضى بإجراء فيها ة أو جزءاً منهاينه الخصومة األصلي

من تقنين المرافعات  117أو الحكم االستئنافى المطعون فيه حكماً وقتياً فى معنى المادة 
 (9111 )

 . 

 طبيعة الحكم بالتهديد المالى  - 453

ً : تبين مما قدمناه أن الغرام ، وإذا حكم  ة التهديدية ليست تعويضاً فهى ال تقاس بمقياس الضرر وال تتوقف عليه إطالقا

، وقد كان القضاء الفرنسى فى بداية األمر يخلط  القاضى بغرامة تهديدية ال يسبب حكمه بخالف الحكم بالتعويض فإنه واجب التسبيب

، ثم ما لبث أن ميز تمييزاً واضحاً ما بين االثنين  نونياً للتهديد المالىما بين التهديد المالى والتعويض عمداً حتى يجد سنداً قا
 (9117 )

 . 

                                                 
 (9112 )

) حيث  521 ص 95 م 2511أبريل سنة  17 - 125 ص 7 أبريل سنة ؟؟؟؟؟ م 21انظر مع ذلك استئناف مختلط  

. وسنعود لإلشارة إلى ذلك (  ، " ad futurum" يعتبر التهديد المالى حكماً بتعويض مقدر سلفاً عن المستقبل 
 

 (9111 )
( زيدت الغرامة التهديدية  175 - 2 - 57داللوز  2751وفى إحدى القضايا فى فرنسا ) نقض فرنسى أول ديسمبر سنة  

. (  299 ص 152فقرة  1من مئة فرنك فى اليوم إلى عشرة آالف من الفرنكات ) بالنيول وريبير وردوان 
 

 (9119 )
 159فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 925فقرة  1ديموج  –فى الهامش  551فقرة  125انظر آنفاً تاريخ نص المادة  

يونيه سنة  1 - 999 ص 1 م 2755يونيه سنة  11استئناف مختلط  - 595 ص 595الموجز للمؤلف فقرة  –ثالثاً مكرر 

 2591يناير سنة  21إسكندرية الكلية الوطنية  - 12 ص 52 م 2517نوفمبر سنة  15 - 919 ص 21 م 2599

ة تهديدية ) األستاذ عبد الحى حجازى بل وال يجوز حجز ما للمدين لدى الغير بمقتضى غرام .  2919 ص 21المحاماة 

. (  251 ص - 259 ص 9فى النظرية العامة لاللتزام 
 

 (9115 )
.  595 ص 595الموجز للمؤلف فقرة  

 

 (9119 )
.  75 ص 15الحقوق  2597مارس سنة  15مصر الكلية الوطنية  

 

 (9111 )
.  95 ص 7 م 2759ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  

 

 (9111 )
.  551 ص 195رقم  91المحاماة  2592نوفمبر سنة  11نقض مدنى  

 

 (9117 )
وقد وصل هذا التمييز إلى حد أن تقضى المحكمة فى حكم واحد بتعويض نهائى  - 151فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. والفرق بينهما أن العقوبة نهائية يجب  ،وإن كانت تشبه العقوبة ( peine priveeوالغرامة التهديدية ليست عقوبة خاصة ) 

، وهى فى هذا  ، وال تنفذ إال عندما تتحول إلى تعويض نهائى ا، أما الغرامة التهديدية فهى شئ وقتى كما قدمن تنفيذها كما نطق بها

، فالذى ينفذ فى الواقع من األمر ليس هو الغرامة التهديدية الوقعتيه بل هو التعويض النهائى  التحول قد تنتقص أو تلغى
 (9115 )

 . 

تنفيذ التزامه وإنما الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين والتغلب على عناده حتى يحمل على 
 (9199 )

. فهى إذن وسيلة  

. وهى وسيلة غير مباشرة  من وسائل التنفيذ العينى الجبرى
 (9192 )

، تتفق فى هذا مع اإلكراه البدنى الذى وأيضاً وسيلة غير  

تنجح وقد ال  ، فهى قد . ولما كانت الغرامة التهديدية وسيلة غير مباشرة ، وتختلف عن التنفيذ القهرى وهو وسيلة مباشرة مباشرة

تنجح تبعاً لما انتهى إليه المدين من تنفيذ التزامه أو اإلصرار على عدم التنفيذ 
 (9191 )

 . 

 السند القانونى للتهديد المالى  - 454

: ال يوجد فى التقنين المدنى الفرنسى وال فى التقنين المدنى المصرى السابق نص يصلح أن يكون سنداً تشريعياً للحكم 

 . التهديديةبالغرامة 

                                                                                                                                                                    

فبراير  1ض فرنسى عن الضرر الذى وقع فى الماضى وغرامة تهديدية لحمل المدين على تنفيذ التزامه فى المستقبل ) نق

. (  955 ص 921فقرة  1ديموج  - 125 - 2 - 2511جازيت دى تريبينو  2511سنة 
 

 (9115 )
.  552وقارن الموجز للمؤلف فقرة  - 159فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  

 

 (9199 )
ليست ضرباً من ضروب ويتضح مما تقدم أن الغرامة التهديدية " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  

وقصر نطاق تطبيقها على االلتزامات التى يقتضى الوفاء  ، وإنما هى طريق من طرق التنفيذ رسمها القانون ، التعويض

وسنرى أن " وجاء فى الموجز للمؤلف :  . (  959 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " بها تدخل المدين نفسه 

ومع ذلك يبقى التهديد المالى  . إال بتعويض مناسب لما أصاب الدائن من الضرر المدين ال يحكم عليه فى آخر األمر 

إذ ال يعرف  ، ألن الحكم عليه بتهديد مالى من شأنه أن يلقى فى نفسه القلق واالنزعاج ، وسيلة إلجبار المدين على التنفيذ

ثم هو من جهة أخرى يعلم أن مبادرته إلى  . على وجه الدقة المبلغ الذى سيحكم به القاضى نهائياً على سبيل التعويض 

وأن إصراره على عدم  ، تنفيذ التزامه تجعل القاضى أكثر استعداداً لرفع التهديد المالى عنه أو لتخفيفه إلى درجة كبيرة

 وقد ، ويزيد التعويض كلما كان اإلصرار ال مبرر له ، التنفيذ من شأنه أن يجعل القاضى متشدداً فى تقدير التعويض

كل هذه االعتبارات من شأنها أن  . ينتهى األمر بالحكم عليه نهائياً بكل المبلغ الذى حكم عليه به مبدئياً على سبيل التهديد 

دون أن يكون هناك حجر على حريته  ، تجعل التهديد المالى وسيلة ناجعة إلجبار المدين على القيام بتنفيذ التزامه

. (  2م هامش رق 599 ) الموجز ص" الشخصية 
 

 (9192 )
.  121 ص 59 م 2517أول مارس سنة  - 171 ص 19م  2529أبريل سنة  9استئناف مختلط  

 

 (9191 )
وقد رتب القضاء الفرنسى على أن الغرامة التهديدية إنما  - 155فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 922فقرة  1ديموج  

حتى لو كان هذا  ، هى وسيلة غير مباشرة للتنفيذ وليست تنفيذاً مباشراً أنها تسرى من وقت صدور الحكم االبتدائى بها

أما القضاء المصرى فيجعلها تسرى من وقت صدور  . استئنافى يؤيده  الحكم غير قابل للتنفيذ واستؤنف فصدر حكم

فهى أمر من المحكمة ال يبدأ سريانه إال من وقت صيرورته  ، الحكم االستئنافى ال من وقت صدور الحكم االبتدائى

التهديد المالى أمر  أى من مقتضى أن –وقد كان من مقتضى ذلك " وقد جاء فى الموجز للمؤلف فى هذا المعنى :  . نهائياً 

وجب  ، فإذا استؤنف حكم بتهديد مالى ، أال يبدأ سريان الحكم بالتهديد المالى إال من وقت صيرورة هذا األمر نهائياً  –

 . حتى يعلم المدين أن األمر بالتنفيذ قد تأيد نهائياً وال مناص من الطاعة  ، انتظار الفصل النهائى من محكمة االستئناف

 ، يصدر حكم بإلزام المدين بالتنفيذ العينى فى مدة شهر وإال دفع مبلغاً معيناً عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذمثل ذلك أن 

فى  . ثم تؤيد محكمة االستئناف الحم االبتدائى  ، ويستغرق نظره فى االستئناف مدة أربعة أشهر ، ثم يستأنف هذا الحكم

وتسرى هذه المهلة من وقت صدور حكم االستئناف ال من  ، للتنفيذ العينى مثل هذه الحالة يجب إعطاء المدين مهلة شهر

المجموعة الرسمية  2591يناير سنة  11وبهذا تقضى المحاكم المصرية ) استئناف أهلى  . وقت صدور الحكم االبتدائى 

 21استئناف مختلط  - 2119 ص 21المحاماة  2591يناير سنة  21محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية  – 97 ص 7

ولكن محكمة  . (  151 ص 7 م 2751مايو سنة  12 - 51 ص 5المجموعة الرسمية المختلطة  2715يناير سنة 

(  295 - 2 - 71داللوز  2772نوفمبر سنة  29النقض الفرنسية تجعل المهلة تسرى من وقت صدور الحكم االبتدائى ) 

 2595داللوز  2597فبراير سنة  21بتدائية الفرنسية ) باريس االستئنافية مخالفة فى ذلك أحكام المحاكم االستئنافية واال

. (  1 هامش رقم 591 ) الموجز ص" (  999 - 1 - 522داللوز  2595يوليه سنة  29السين االبتدائية  - 229 - 1 -
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وهى تقضى بأنه " يجوز  من تقنين المرافعات الفرنسى 2991، إلى المادة  ، بطريق غير مباشر وقد استند القضاء الفرنسى

، ولو  ( injonctions، أن تصدر أوامر )  ، وتمشياً مع ما توحيه الظروف من الخطورة ، فى القضايا التى تعرض عليها للمحاكم

. فالحكم الصادر  ، وأن تأمر بطبع أحكامها ونشر هذه األحكام " أن تعدم أوراقاً مكتوبة تعلن أنها قد تضمنت قذفا، و من تلقاء نفسها

،  ( imperium, judicia ordinatoria، بما لها من سلطة األمر )  ( يصدر من المحكمة injonctionبالغرامة التهديدية هو أمر ) 

، فإن  ، للمدين المتعنت الممتنع عن تنفيذ التزامه بتنفيذ هذا االلتزام ( jurisdictio, judicia decisoriaال بمالها من والية الحكم ) 

لم يفعل فجزاؤه على العصيان غرامة تهديدية 
 (9199 )

. وال شك فى أن النص الذى استند إليه القضاء الفرنسى إنما قصد به بسط  

. وال شك فى  أن القضاء الفرنسى قضاء  كم موضوعى ال عالقة له بإدارة الجلسة، والتهديد المالى ح سلطة القاضى فى إدارة الجلسة

، وأن نظرية التهديد المالى نظرية خلقها القضاء ال المشرع  اجتهادى ال سند له من النصوص التشريعية
 (9195 )

 . 

، وفى  فى الحكم بالتهديد المالىوفى عهد التقنين المدنى السابق سار القضاء المصرى على أثر القضاء الفرنسى فى اجتهاده 

اعتباره حكماً وقتياً تهديدياً للقاضى تخفيضه أو إلغاؤه 
 (9199 )

 . 

، ولم نعد  أما فى التقنين المدنى المصرى الجديد فقد وجد السن التشريعى لنظرية التهديد المالى فى النصوص التى تقدم ذكرها

ذاتها ليست كما قدمنا إال تقنيناً للقضاء المصرى فى عهد التقنين المدنى . على أن هذه النصوص  فى حاجة إلى سند قانونى آخر

 . السابق

 أثر الحكم بالتهديد المالى - المطلب الثانى

 موقف المدين من التهديد المال - 455

يذعن فيقوم  ، فإنما يقصد بذلك كما قدمنا إلى الضغط عليه والتغلب على عناده حتى : إذا حكم على المدين بغرامة تهديدية 

 . بتنفيذ التزامه

                                                 
 (9199 )

 515فقرة  2بودرى وبارد  - 91 ص - 9 ص 2599أسمان فى مقال له فى المجلة الفصلية للقانون المدنى سنة  

. مكررة 
 

 (9195 )
وإلى أن القضاء ال يستند فى ذلك إلى أى أساس  ، وكثير من الفقهاء الفرنسيين يذهبون إلى عدم مشروعية التهديد المالى 

 155فقرة  5أوبرى ورو  - 291فقرة  1هيك  - 992فقرة  21لوران  - 551فقرة  - 551فقرة  15قانونى ) ديمولومب 

فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 911فقرة  - 915فقرة  1ديموج  - 515فقرة  2بودرى وبارد  - 71 ص - 12 ص

فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  - 2199فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 557فقرة  7بيدان والجارد  - 159

 . (  199فقرة  1جوسران  - 211

وقد ورد فى الفقرة الثالثة من  ، خاصاً بالمساكن الصغيرة ، 2521ديسمبر سنة  19قانوناً فى  على أن المشرع الفرنسى أصدر

وأجاز للقضاء أن يصدر حكماً تهديدياً عن كل يوم يتأخر فيه  ، المادة السادسة من هذا القانون نص يرتب التزاماً قضائياً 

وفى هذا إقرار  ، ( a peine d'une astreinte pour chaque jour de retardالملتزم عن تنفيذ هذا االلتزام ) 

 27انظر أيضاً قانون  . (  2هامش رقم  591 تشريعى لنظرية التهديد المالى فى مسألة معينة ) الموجز للمؤلف ص

فقرة  1) بالنيول وريبير وردوان  2555يوليه سنة  12وقانون  ، 2551أكتوبر سنة  99وقانون  ، 2591يوليه سنة 

 . (  221 ص - 221 مكررة رابعاً ص 159وفقرة  1هامش رقم  221 ة ثانياً صمكرر 159

 159فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 212فقرة  9وانظر فى أن القضاء البلجيكى ال يسلم بنظرية التهديد المالى دى باج 

( يقدر  ad futurumقبل ) ولكن هذا القضاء يقر مشروعية التعويض عن المست .  2هامش رقم  221 مكررة ثانياً ص

وانظر فى عدم  . (  215فقرة  - 211فقرة  9سلفاً إذا طلب الدائن ذلك مع اصطناع الحيطة فى هذا الطلب ) دى باج 

فقرة  1التسليم بنظرية التهديد المالى فى أسبانيا والبرتغال وهولندا واألرجنتين والبرازيل وسويسرا وألمانيا : ديموج 

915  .
 

 (9199 )
 - 155 ص 1والتون  - 995 ص 59 م 2592مارس سنة  15 - 5 ص 59 م 2599نوفمبر سنة  5ئناف مختلط است 

على أن محكمة االستئناف المختلط قضت فى بعض أحكامها بأن القضاء المختلط ال  - 552الموجز فقرة  - 192 ص

بل يقره على أساس أنه حكم  ، ( astreinte comminatoireيعترف بالتهديد المالى على أساس أنه حكم وقتى تهديدى ) 

 ص 7 م 2751أبريل سنة  21( : استئناف مختلط  astreinte compensatoireبتعويض مقدر سلفاً عن المستقبل ) 

) وانظر جبرييل بسطوروس فى تعليقاته على التقنين المدنى المختلط  521 ص 95 م 2511أبريل سنة  17 - 125

. (  9هامش رقم  157 ص 1جزء 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وهو فى النهاية يقف أحد موقفين : إما أن يحدث التهديد المالى فيه أثره فيقلع عن عناده ويعمد إلى تنفيذ التزامه 
 (9191 )

، وإما  

 . أن يصر على موقفه ويصمم على أال يقوم بتنفيذ االلتزام

، فلم تعد هناك جدوى من استبقاء التهديد المالى بعد  أو عدم التنفيذ ، عن التنفيذ وفى الحالتين يكون الموقف قد تكشف نهائياً 

 . . ومن ثم وجب النظر فى مصير الغرامة المالية وتحويلها إلى تعويض نهائى أن استنفذ أغراضه

 تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائى - 456

، حدد القاضى مقدار  كما رأينا على أنه " إذا تم التنفيذ العينى أو أصر المدين على رفض التنفيذ 125: وقد نصت المادة  

. ويستخلص من هذا النص  ، مراعياً فى ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين " التعويض الذى يلزم به المدين

. فيجب إذن أن يلجأ الدائن إلى  ، لم يعد بد من تحويلها إلى تعويض نهائى ديدية قد استنفدت أغراضهاأنه لما كانت الغرامة الته

، فقد رأينا أن  محكمة الموضوع طالباً تصفية الغرامة التهديدية والحكم على المدين بتعويض نهائى يستطيع أن ينفذ به على أمواله

 . الغرامة التهديدية ال يستطيع أن ينفذ بها

هذا وليس ثمة ما يمنع الدائن من أن يطلب التنفيذ الجبرى لاللتزام بعد أن يتبين أن التهديد المالى لم يثمر فى التغلب على عناد 

،  . ويتحقق ذلك إذا كان التنفيذ القهرى دون تدخل المدين ممكناً وإنما التجأ الدائن إلى التهديد المالى ألن هذا التنفيذ غير مالئم المدين

ً فلم ، جاز للقاضى أن يحمك به مع التعويض عن الضرر الذى  ا أصر المدين على عدم التنفيذ وكان التنفيذ القهرى ال يزال ممكنا

أصاب الدائن من جراء التأخير فى هذا التنفيذ 
 (9191 )

 . 

 عناصر التعويض - 457

وإال كان قضى به منذ البداية بدالً من أن يقضى ،  : على أن القاضى فى الكثرة الغالبة من األحوال ال يقضى بالتنفيذ القهرى 

 . . وإنما تقتصر مهمة القاضى فى الغالب على تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض نهائى كما قدمنا بالتهديد المالى

التنفيذ إذا وعناصر التعويض النهائى هى نفس عناصر التعويض العادى : ما أصاب الدائن من ضرر وما فاته من نفع من جراء عدم 

 . ، أو من جراء التأخير فى التنفيذ إذا كان المدين قد رجع عن عناده وقام بتنفيذ التزامه كان المدين قد أصر على عدم التنفيذ

، بل هو العنصر الذى يخرج التعويض  وهو العنصر البارز فى التعويض الذى يعقب التهديد المالى -على أن هناك عنصراً جديداً 

.  يجب أن يدخله القاضى فى حسابه عند تقدير التعويض النهائى –لمألوف إلى المعنى الذى يتفق مع فكرة التهديد المالى عن معناه ا

. فيستطيع القاضى أن يزيد فى التعويض فى مقابل الضرر األدبى الذى أصاب الدائن من  هذا العنصر هو العنت الذى بدا من المدين

 . ره على عدم تنفيذ التزامه أو تأخره المتعمد فى هذا التنفيذجراء عناد المدين وتعنته وإصرا

، حتى لو كان المدين انتهى بعد تباطؤ إلى القيام بتنفيذ  ويالحظ أن تعويض الدائن عن العنت الذى بدا من المدين يمكن أن يتحقق

. ولكن عنصر العنت إنما تبرز أهميته فى  ، فيجب تعويضه عنه ، فال يزال هناك عنت من المدين أصاب الدائن بضرر أدبى التزامه

. هذا وال يخفى ما  ، إذ يكون العنت فى هذه الحالة أكثر وضوحاً وأبلغ ضرراً  حالة ما إذا كان المدين قد أصر على عدم التنفيذ

حيث يقتصر القاضى ، فهو الذى يجعل للتهديد المالى مزية ليست له فى القانون الفرنسى  للتعويض عن عنت المدين من أهمية بالغة

، فيعلم المدين مقدماً أنه لم يحكم عليه بتعويض يزيد على  على تقدير التعويض بقدر الضرر الذى أصاب الدائن دون أن يزيد شيئاً 

، ويفقد التهديد المالى مزيته وال يصلح أداة للضغط على المدين والتغلب على عناده  الضرر
 (9197 )

. وقد أمكن فى التقنين المصرى  

كما رأينا  125لجديد إضافة عنصر العنت إلى التعويض بفضل النص على ذلك صراحة فى المادة ا
 (9195 )

. أما فى فرنسا فال يوجد  

 . ، فال يستطيع إال أن يلتزم القواعد العامة فى تقدير العويض نص يسمح للقاضى بإضافة هذا العنصر

                                                 
 (9191 )

وال يمنعه تنفيذ االلتزام فى  ، ال ألنه راضى بالحكم ، هذا وقد يقوم المدين بتنفيذ االلتزام خشية تراكم الغرامة التهديدية 

. (  921فقرة  1هذه الحالة من استئناف الحكم وال يحتج عليه بأنه رضى به بسبب هذا التنفيذ ) ديموج 
 

 (9191 )
بل ويجوز أن يكون االلتزام مما يمكن للدائن نفسه أن ينفذه دون تدخل  - 291 ص 175فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  

 . فلما لم يجد قام الدائن بتنفيذ االلتزام على نفقة المدين  ، ولكن الدائن لجأ إلى التهديد المالى لكونه أكثر مالءمة ، المدين

ويجب النظر فى تحويل الغرامة التهديدية إلى تعويض  ، فمتى تم التنفيذ على هذا الوجه يكون الموقف هنا أيضاً قد تكشف

. (  929فقرة  1نهائى ) ديموج 
 

 (9197 )
ليس له تأثير كبير فى التغلب  ، فى الوضع الذى أقره القضاء ، ومن أجل ذلك يشكو الفقه الفرنسى من أن التهديد المالى 

إلى أن تقضى  ، للتهديد المالى التأثير المطلوبحتى يكون  ، قد ذهبت بعض المحاكم فى فرنسا . على عناد المدين 

جازيت دى  2592أبريل سنة  29ولكن محكمة النقض الفرنسية ) نقض فرنسى  ، بغرامة نهائية ال تكون قابلة للتخفيض

. مكررة (  159فقرة  1( أبت أن تقر هذا الموقف ) بالنيول وريبير وردوان  11 - 2 - 2592باليه 
 

 (9195 )
 ، بيد أن الحكم الصادر بالغرامة التهديدية حم موقوت" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ما يأتى :  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، واستطاع الدائن عندئذ أن ينفذ به على  ، قضى به على المدين بسطناه ومتى تم للقاضى تقدير التعويض النهائى على النحو الذى

. والغالب أن يكون هذا التعويض أقل من التهديد المالى  ، بل على أنه تعويض نهائى ، ال على أنه تهديد مالى أموال المدين
 (9159 )

  ،

، فيلغى الغرامة  رر وعدم إمعان المدين فى العنتبل قد ال يرى القاضى فى بعض الحاالت وجهاً للحكم بتعويض ما النعدام الض

المالية دون أن يحل مكانها أى تعويض 
 (9152 )

، ال سيما إذا  . على أن التعويض قد يكون فى بعض الحاالت معادالً للغرامة المالية 

، ولكن التهديد  دون أن ينقصه، فيستبقى القاضى التهديد المالى كما هو  أمعن المدين فى العنت واإلصرار على عدم تنفيذ التزامه

المالى تتغير مع ذلك طبيعته فينقلب من تهديد مالى إلى تعويض نهائى 
 (9151 )

، عند تحويل  . ويجب على القاضى فى جميع األحوال 

،  ن، أن يسبب حكمه وأن يبين فى األسباب أن التعويض قد قيس بمقياس الضرر الذى أصاب الدائ التهديد المالى إلى تعويض نهائى

وقد كان الحكم القاضى على المدين بدفع غرامة تهديدية غير مسبب كما سبق القول 
 (9159 )

 . 

 التنفيذ بطريق التعويض - الباب الثانى

 (Execution par equivalent - Dommages - interets ) 

 متى يكون التنفيذ بطريق التعويض  - 458

. ويمكن أن يستخلص من ذلك متى يكون تنفيذ االلتزام بطريق التعويض  لتزام: رأينا فيما تقدم متى يكون التنفيذ العينى لال
 (

9155 )
 . 

                                                                                                                                                                    

فإذا استبان هذا  . إما بوفائه بااللتزام وإما بإصراره على التخلف  ، تنتفى علة قيامه متى اتخذ المدين موقفاً نهائياً منه

فإن كان المدين قد أوفى بالتزامه  . د النظر فى حكمه ليفصل فى موضوع الخصومة وجب على القاضى أن يعي ، الموقف

 ، وإن أصر المدين على عناده نهائياً  . وألزمه بتعويض عن التأخير ال أكثر  ، حط عنه الغرامة إزاء استجابته لما أمر به

ى فى هذا التقدير ما يكون من أمر ولكن ينبغى أن يراع ، قدر التعويض الواجب عن الضرر الناشئ عن عدم الوفاء

وفى هذا النطاق يتمثل لب نظام  . ممانعة المدين تعنتاً باعتبار هذه الممانعة عنصراً أدبياً من عناصر احتساب التعويض 

وال يؤخذ مما تقدم أن عنصر العنت  . (  959 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " الغرامات المالية ومعقل القوة فيه 

كما يبدو من ظاهر العبارة الواردة فى المذكر اإليضاحية من أن الغرامة فى  ، سب حسابه إذا أوفى المدين بالتزامهال يح

إال أن ذلك ال يمنع من  ، فإنه إذا كان هذا هو الغالب . هذه الحالة تحط عن المدين ويلزم بتعويض عن التأخير ال أكثر 

 . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، ى المدين بالتزامه ولكن بعد تباطؤ ملحوظحتى لو أوف ، إدخال عنصر العنت فى الحساب

ويترتب على أن عنصر العنت الذى بدا من المدين منصوص عليه فى التقنين أن القاضى إذا أغفل هذا العنصر فى تقدير 

فإذا هو لم يراعه كان هذا إخالالً منه  ، إذ القانون يلزمه بمراعاة هذا العنصر ، خضع لرقابة محكمة النقض ، التعويض

وانظر فى  - 275 ص - 277 ص 9 بمسألة قانونية ) انظر األستاذ عبد الحى حجازى فى النظرية العامة لاللتزام جزء

. (  97تقدير نظام التهديد المالى األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 
 

 (9159 )
ولكن يقصر أثره على المبلغ المخفض ، ( dommandementمالية ال يلغى التنبيه ) والحكم القاضى بتخفيض الغرامة ال 

. (  911 ص 52 م 2515أبريل سنة  27) استئناف مختلط 
 

 (9152 )
متى  ، وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأنه يجوز للمحكمة أن تلغى الغرامة التهديدية التى قررت إلزام خصم بها 

وأن هذا التأخر ناشئ عن عذر  ، نفذ أمر المحكمة بعد الميعاد الذى حددته له بمدة قصيرة اتضح أن الخصم المذكور

 2525فبراير سنة  9ولكن فى هذه الحالة تلزمه بمصروفات الدعوى التى رفعها بطلب إعفائه من الغرامة )  ، مقبول

. (  179 ص 2الشرائع 
 

 (9151 )
 219 ص 5المحاماة  2511ديسمبر سنة  1بنى سويف الكلية  - 51 ص 9الشرائع  2521يونيه سنة  22استئناف أهلى  

 27 - 95 ص 7 م 2759ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  - 79 ص 7المحاماة  2511مايو سنة  92المنيا الجزئية  -

.  911 ص 52 م 215أبريل سنة 
 

 (9159 )
األستاذ عبد الحى حجازى فى  - 1915؟؟؟؟؟؟ 2592مجلة األسبوع القانونى سنة  2599نوفمبر سنة  99نقض فرنسى  

.  2وهامش رقم  271 ص 9النظرية العامة لاللتزام جزء 
 

 (9155 )
  ً اً عينياً أو نفذ بطريق سوءا نفذ تنفيذ ، وأن االلتزام ، وقد سبق أن رأينا أن التعويض ليس التزاماً تحيزياً أو التزاماً بدليا

ً  ، هو هو واحد لم يتغير ، التعويض فتبقى  ، والذى تغير هو محل االلتزام بعد أن كان تنفيذاً عينيناً أصبح تعويضا

. والهوامش (  595الضمانات التى كانت تكفل التنفيذ العينى كافلة للتعويض ) انظر آنفاً فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ويعتبر التنفيذ العينى مستحيالً  ، لم يبق إال التنفيذ بطريق التعويض فإذا أصبح التنفيذ العينى لاللتزام مستحيالً بخطأ المدين

. وقد مر  نع هذا عن التنفيذ ولم يجد التهديد المالى فى التغلب على عناده، وامت إال إذا كان هذا التنفيذ يقتضى تدخل المدين الشخصى

 . القول فى ذلك

، فإن التنفيذ بطريق التعويض  ، ولكن لم يطلبه الدائن ولم يتقدم المدين به وحتى إذا كان التنفيذ العينى ممكناً دون تدخل المدين

 . يحل محل التنفيذ العينى كما رأينا

، وكان عدم القيام به ال يعود بضرر جسيم على  ، ولكن هذا التنفيذ كان مرهقاً للمدين لدائن التنفيذ العينىوحتى إذا طلب ا

 . ، وقد سبق تفصيل ذلك ، فإن القاضى يقتصر على الحكم بتعويض الدائن

فى اإلعذار عند الكالم فى  ، وسنتكلم تفصيالً  ، إعذار المدين ، كما يجب للتنفيذ العينى ثم إنه يجب للتنفيذ بطريق التعويض

 . تقدير التعويض عن طريق القاضى

 التنفيذ بطريق التعويض يتناول كل التزام أياً كان مصدره : - 459

، سواء كان التزاماً بنقل ملكية أو التزاماً  . فااللتزام العقدى ، يجوز تنفيذه عن طريق التعويض ، أياَ كان مصدره وكل التزام 

 ً ، وبخاصة إذا  ، يكون تنفيذه بطريق التعويض فى الحاالت التى تقدم ذكرها فى الفقرة السابقة باالمتناع عن عمل بعمل أو التزاما

. ويصبح التنفيذ العينى مستحيالً فى االلتزام بنقل ملكية شئ معين إذا هلك هذا الشئ أو  أصبح التنفيذ العينى مستحيالً بخطأ المدين

انتقلت ملكيته إلى الغير 
 (9159 )

، ولى االلتزام بعمل إذا انعدمت الوسائل الالزمة للقيام بهذا العمل أو كان ينبغى أن يتم القيام به فى  

 . . وقد مر بيان ذلك تفصيالً فيما تقدم ، وفى االلتزام باالمتناع عن عمر إذا أتى المدين األمر الممنوع مدة معينة وانقضت هذه المدة

. فااللتزام التقصيرى ليس إال نتيجة  ا العقد يغلب أن يكون تنفيذها بطريق التعويضوااللتزامات التى ال يكون مصدره

، وهذه هى  ، وجزاء هذا اإلخالل هو التعويض لإلخالل بالتزام قانونى هو أن يتخذ الشخص الحيطة الواجبة لعدم اإلضرار بغيره

، هو أال يثرى الشخص على   نتيجة لإلخالل بالتزام قانونى آخر. االلتزام الناشئ من اإلثراء بال سبب ليس إال المسئولية التقصيرية

. وكثير من االلتزامات القانونية األخرى ويكون تنفيذها بطريق  ، وجزاء هذا اإلخالل هو التعويض حساب غيره دون سبب

من االلتزامات القانونية ما يمكن  . وهناك ، كالتزام الجار أال يضر بجاره ضرراً فاحشاً وااللتزام بعدم إفشاء سر المهنة التعويض

، ومع ذلك يجوز عند اإلخالل ببعض هذه االلتزامات أن يكون  ، كااللتزام بالنفقة والتزامات األولياء واألوصياء والقوام تنفيذه عيناً 

 . التنفيذ بطريق التعويض

 وسائل تنفيذ التعويض - 461

. فإذا حكم على المدين بدفع  ، هى التنفيذ االختيارى والتنفيذ الجبرى ، كوسائل التنفيذ العينى : ووسائل تنفيذ التعويض 

جاز للدائن إجباره على الدفع بطريق  -(  paiementوهذا هو الوفاء )  –، ولم يدفع المدين هذا التعويض اختياراً  تعويض للدائن

. ولكن قد  ماً تنفيذه بطريق الحجز على أموال المدين، فإنه يمكن دائ . ولما كان التعويض عادة هو مبلغ من النقود التنفيذ القهرى

.  ، فيجوز االلتجاء إلى التهديد المالى للوصول إلى هذا التعويض العينى بطريق مباشر يكون التعويض عينياً فى بعض الحاالت

 . ، على الوجه الذى بسطناه فيما تقدم ويصلح اإلكراه البدنى وسيلة غير مباشرة لتنفيذ التعويض

 كيفية تقدير التعويض :  - 461

 . والمهم فى التنفيذ بطريق التعويض أن نستعرض الطرق المختلفة لتقدير التعويض

 . ، وهذا هو التعويض القضائى يقوم القاضى بتقدير التعويض –وهذا هو األصل  –فتارة 

                                                 
 (9159 )

ألن التعويض ال  ، فالتنفيذ العينى والتعويض فيه يستويان ، ية هو التزام بدفع مبلغ من النقودأما إذا كان االلتزام بنقل الملك 

 . إذ أن النقود ال تتعين بالتعيين  ، يكون إال فى دفع المبلغ محل االلتزام فيتالقى مع التنفيذ العينى

وال يمكن أن يقال هنا إن التنفيذ العينى يتحول إلى  . األحوال فااللتزام بدفع مبلغ من النقود يكون إذن قابالً للتنفيذ العينى فى جميع 

وال  . واألولى أن نسمى هذا الشئ تنفيذاً عينياً ال تعويضاً ألن األصل هو التنفيذ العينى  ، فكالهما شئ واحد ، تعويض

ال تعويضاً عن عدم  ، إال إذا كان تعويضاً عن التأخر فى التنفيذ ، يكون هناك تعويض عن االلتزام بدفع مبلغ من النقود

 . التنفيذ 

فإن استحالة التنفيذ العينى  ، وال يصح القول إن االلتزام بدفع مبلغ من النقود يصبح تنفيذه العينى مستحيالً إذا كان المدين معسراً 

الستحالة معناها عدم إمكان التنفيذ مطلقاً فى أى حال من بل ا ، ليس معناها صعوبة استيفاء الدين إلعسار قد يعقبه يسار

ألنه ال يجعل تنفيذه  ، ليس سبباً فى انقضاء االلتزام ، لو لكان بقوة قاهرة ، ويترتب على ذلك أن اإلعسار . األحوال 

. ؟ ( فقرة ؟؟؟؟ 1انظر بالنيول وريبير وردوان  - 9 هامش رقم 591 ص 551مستحيالً ) الموجز للمؤلف فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . الجزائى ، وهذا هو التعويض االتفاقى أو الشرط وطوراً يكون تقديره مقدماً باتفاق الطرفين

، وهذا هو التعويض القانونى  ، كما وقع ذلك فى تحديد سعر الفائدة وثالثة يكون التقدير عن طريق القانون
 (9151 )

 . 

 فنستعرض هذه الطرق المختلفة فى فصول ثالثة :

  

 التعويض القضائى - الفصل األول

 اإلعذار وتقدير القاضى للتعويض - 462

، وهو واجب أيضاً فى التنفيذ بطريق  . وقد رأينا أن هذا واجب فى التنفيذ العينى بتنفيذ التزامه : يجب إعذار المدين ومطالبته 

، له أهمية بالغة كما  ، وبخاصة فى التعويض عن تأخر المدين فى التنفيذ . بل إن األعذار فى التنفيذ بطريق التعويض التعويض

 . سنرى

.  ، وإن كان واجباً أيضاً فى التعويض االتفاقى ) الشرط الجزائى ( كما سيأتى وأكثر ما يبرز اإلعذار فى التعويض القضائى

 . ، متوخين فى ذلك الناحية العملية فآثرنا أن نبحث اإلعذار فى هذا المكان

فيطلب ،  . ونحن هنا فى صدد التنفيذ بطريق التعويض ، يقيم عليه الدعوى يطالبه بتنفيذ التزامه وبعد أن يعذر الدائن المدين

 . الدائن إلى القاضى تقدير التعويض عن الضرر الذى أصابه من جراء عدم تنفيذ المدين اللتزامه ومن جراء تأخره فى هذا التنفيذ

 . فنتكلم إذن فى مسألتين : ) أوالً ( اإلعذار ) ثانياً ( تقدير القاضى للتعويض

 اإلعذار - الفرع األول

 (La mise en demeure ) 

 ص القانونية النصو - 463

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 127: تنص المادة 

 . ، ما لم ينص على غير ذلك " " ال يستحق التعويض إال بعد إعذار المدين 

 على ما يأتى : 125وتنص المادة 

الوجه المبين فى قانون  ، ويجوز أن يتم اإلعذار عن طريق البريد على " يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام اإلنذار 

. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضى بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول األجل دون حاجة إلى أى إجراء آخر  المرافعات

" . 

 على ما يأتى : 119وتنص المادة 

مكن أو غير مجد بفعل المدين ) ب ( إذا " ال ضرورة إلعذار المدين فى الحاالت اآلتية : ) أ ( إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير م 

كان محل االلتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع ) ج ( إذا كان محل االلتزام رد شئ يعلم المدين أنه مسروق أو شئ تسلمه 

دون حق وهو عالم بذلك ) د ( إذا صرح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه 
 (9151 )

 " . 

                                                 
 (9151 )

أن تعيين ؟؟؟؟؟؟ بدل الضرر يكون فى األساس " من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على  195وقد نصت المادة  

. وقد يكون بنص قانونى أو باتفاق بين المتعاقدين  ، بواسطة القاضى
 

 (9151 )
 تاريخ النصوص :  

وأقرته  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد  151: ورد هذا النص فى المادة  127 م

ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى  119لجنة المراجعة تحت رقم المادة 

 . (  991 ص - 999 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  127المادة 

يكون إعذار المدين بإنذاره أو بما يقوم مقام " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  151: ورد هذا النص فى المادة  125 م

كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضى بأن يكون المدين  ، ويجوز أن يتم اإلعذار بأى طلب كتابى آخر ، اإلنذار

" محل كلمة " أى إجراء آخر " وفى لجنة المراجعة حلت عبارة  . " ول األجل دون حاجة إلى إنذار معذراً بمجرد حل

وال يدخل فى الحاالت  ، ألن األعذار باالتفاق عليه مقدماً يعتبر أعذاراً تم بإجراء معين ، الواردة فى آخر المادة" إنذار 

فى المشروع  111وأصبح رقم المادة  . ا فى المادة التالية التى ال ضرورة لألعذار فيها وهى الحاالت المنصوص عليه

 ، وفى لجنة مجلس الشيوخ سئل عما إذا كان اإلعذار بكتاب عادى يكفى . ووافق مجلس النواب على النص  . النهائى 

م تأخذ اللجنة بهذا فأجيب بأنه يكفى ألن المراد باإلعذار هو تنبيه المدين إلى أن الدائن غير متهاون فى حقه فى التنفيذ فل
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 217/  219فى التقنين المدنى السابق المادة وتقابل هذه النصوص 
 (9157 )

. وال فرق ما بين التقنينين الجديد والقديم فى  

، على أنها ليست إال تقنيناً ألحكام القضاء فى عهد التقنين السابق  ، وإن كانت نصوص التقنين الجديد أكثر تفصيالً  اإلعذار وأحكامه
 (

9155 )
 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى  112 - 125المدنية العربية األخرى : فى التقين السورى المواد وتقابل هذه النصوص فى التقنينات 

و  119و  199، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  119 - 112، وفى التقنين المدنى الليبى المواد  197 - 191المواد 

197 
 (9199 )

 . 

                                                                                                                                                                    

جائزاً بدالً من جواز األعذار بطريق  ، وجعلت اإلعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى قانون المرافعات ، الرأى

ووافق مجلس  ، 125وأصبح رقم المادة  ، وعدل النص على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين الجديد ، الكتاب العادى

 . (  997 ص - 991 ص 1عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  الشيوخ على المادة كما

ألى  ، فى إعذار المدين ، ال ضرورة" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  157: ورد هذا النص فى المادة  119 م

وعلى األخص إذا كان محل االلتزام  ، إجراء فى الحاالت اآلتية : ) أ ( إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن بفعل المدين

أو كان االلتزام  ، نقل حق عينى أو القيام بعمل وكان البد أن يتم التنفيذ فى وقت معين وانقضى هذا الوقت دون أن يتم

) ج ( إذا كان  . ) ب ( إذا كان محل االلتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع  . امتناعاً عن عمل وأخل به المدين 

) د ( إذا أعلن المدين كتابة أنه ال  . االلتزام رد شئ يعلم المدين أنه مسروق أو شئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك محل 

وأصبح رقم  ، فى البند ) د (" أعلن " بدالً من كلمة " صرح " وفى لجنة المراجعة وضعت كلمة  . " يريد القيام بالتزامه 

وفى لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة األولى  . فق عليها مجلس النواب ووا . فى المشروع النهائى  111المادة 

" وحذفت من البند ) أ ( عبارة  ، "ال ضرورة إلعذار المدين فى الحاالت اآلتية " فأصبحت تجرى على الوجه اآلتى : 

وأضافت بعد  ، وم العبارةألنها تورد تطبيقات يجزئ عن إيرادها عم" الخ .  .  .  . وعلى األخص إذا كان محل االلتزام 

وأصبح رقم المادة  . حتى يكون النص شامالً لجميع الصور " غير مجد " فى البند ) أ ( عبارة " غير ممكن " عبارة 

. (  911 ص - 995 ص 1ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  .  119
 

 (9157 )
ال تستحق التضمينات المذكورة إال " من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  217/  219وقد كانت المادة  

 . " بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً 
 

 (9155 )
عذار بوجه اقتصر المشروع فى شأن اإل" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

عام على ضبط حدود بعض األحكام ضبطاً قصد به إلى عالج ما يعتور من نصوص التقنين الحالى ) السابق ( من 

ويراعى بادئ ذى بدء أنه لم يأت على وجه اإلطالق بجدي فيما يتعلق بقاعدة وجوب األعذار وما يرد  . اقتضاب مخل 

قد يكون أهمها ما يتصل بإصباح اإلجراءات  ، استحداث أحكام أخرى على أن ذلك لم يصرفه عن . عليها من استثناءات 

وهو بهذا يخالف ما  ، فقد قضى المشروع بجواز االكتفاء بمجرد طلب كتابى فى المواد المدينة ، المتبعة فى إعذار المدين

 ص 1ل التحضيرية ) مجموعة األعما" جرى عليه القضاء المصرى دفعاً لحرج الغلو فى التشبث بشكلية اإلجراءات 

. وقد رأينا أن هذا التجديد الذى كان يقضى باالكتفاء فى اإلعذار بطلب كتابى قد حذفته لجنة مجلس الشيوخ  . (  955
 

 (9199 )
من التقنين  119 - 127) مطابقة للمواد  112 - 125 التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م 

مع مالحظة أن اإلنذار فى التقنين السورى يكون بواسطة الكاتب العدل وأنه يجوز أن يتم اإلعذار عن  ، المدنى المصرى

 . سورى (  119 طريق البريد على الوجه المبين فى القوانين الخاصة : م

 من التقنين المدنى المصرى ( 127) مطابقة للمادة  191 التقنين المدنى العراقى م

كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق  ، ويجوز أن يتم اإلعذار بأى طلب كتابى آخر . : يكون إعذار المدين بإنذاره  191 م

كالمشروع التمهيدى للتقنين  -) وهذا النص  . يقضى بأن يكون المدين معذراً بمجرد حلول األجل دون حاجة إلى إنذار 

 . سمى ( يجيز اإلعذار بطلب كتابى غير ر –المصرى 

 . وال تختلف فى الحكم عن التقنين المصرى (  ، من التقنين المصرى 119) مطابقة للمشروع التمهيدى لنص المادة  197 م

 . من التقنين المدنى المصرى (  119 - 127) مطابقة للمواد  119 - 112 التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م

أن يكون  -ثانياً  . أن يكون قد وقع ضرر  -يجب الستحقاق بدل العطل والضرر : أوالً  - 199 م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

) وتتفق هذه األحكام  . أن يكون قد أنذر المديون لتأخره فيما خال األحوال االستثنائية  -ثالثاً  . الضرر معزواً إلى المديون 

 . مع أحكام التقنين المصرى ( 

إن تأخر المديون الذى بدونه ال يستهدف ألداء بدل العطل والضرر ينتج فى األساس عن إنذار يرسله إليه الدائن بطريقة  - 191 م

وإنما يجب أن يكون خطياً ) ككتاب مضمون أو برقية أو إخطار أو إقامة الدعوى عليه أمام المحكمة وإن لم تكن  . ما 

) وهذا  . اجب مع قطع النظر عن ماهية الموجب وعن أصله أو أصل بدل الضرر وإن هذا اإلنذار لو . ذات صالحية ( 

فهو كالمشروع التمهيدى للتقنين المصرى وكالتقنين  ، النص يجيز اإلعذار بكتاب مسجل أو برقية أو إخطار مكتوب
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، وأن اإلعذار يتم  دنى المصرى أن التعويض ال يستحق إال بعد إعذار المدينويتبين مما قدمناه من نصوص التقنين الم

 . . وإذا تم اإلعذار ترتبت عليه نتائج قانونية معينة ، وأن هناك حاالت  ال ضرورة فيها لإلعذار بإجراءات معينة

( النتائج  5التى ال ضرورة فيها لإلعذر ) ( الحاالت  9( كيف يتم اإلعذار )  1( معنى اإلعذار )  2فنتكلم إذن فيما يأتى : ) 

 . القانونية التى تترتب على اإلعذار

 معنى اإلعذار - 464

. ذلك أن  ( mise en demeure, mora retard: إعذار المدين هو وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه )  

، بل البد من  ( diesnon interpellat pro homineضع القانونى ) مجرد حلول أجل االلتزام ال يكفى فى جعل المدين فى هذا الو

إعذاره 
 (9192 )

، فيحمل ذلك منه محمل التسامح  ، ومع ذلك يسكت الدائن عن أن يتقاضى التنفيذ من المدين . فقد يحل أجل االلتزام 

، وقد رضى ضمناً بمد األجل ما دام يستطيع االنتظار دون ضرر يصيبه من  وأنه لم يصبه ضرر من تأخر المدين فى تنفيذ التزامه

، فعليه أن يشعره بذلك عن طريق إعذاره بالطرق التى رسمها  مدين أن ينفذ التزامه الذى حل أجله. أما إذا كان الدائن يريد من ال ذلك

القانون 
 (9191 )

، وكل تأخر فى التنفيذ يستوجب التعويض  , وعند ذلك يصبح المدين ملزماً بتنفيذ التزامه فوراً 
 (9199 )

 . 

وفكرة اإلعذار هذه من تقاليد القانونى الفرنسى 
 (9195 )

، واستبقاها التقنين المدنى  عنه التقنين المدنى المصرى السابق ، نقلها 

، واعتبرت أن مجرد حلول أجل االلتزام كاف إلشعار  . وقد عدلت عتها القوانين الجرمانية وبعض القوانين الالتينية المصرى الجديد

حلول األجل يجعله مسئوالً عن التعويض  ، وأن تأخر المدين عن تنفيذ التزامه بعد المدين بوجوب التنفيذ دون حاجة إلعذار
 (9199 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . (  21 العراقى : انظر الدكتور صبحى المحمصانى فى آثار االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص

عندما يكون الموجب ذا أجل حال موضوع لمصلحة  - 1 . عندما يصبح التنفيذ مستحيالً  - 2ال يبقى اإلنذار واجباً :  - 197 م

عندما يكون موضوع الموجب المطلوب أداؤه رد شئ يعلم المديون أنه  - 9 . المديون ولو بوجه جزئى على األقل 

ففى الحاالت الثالث المتقدم بيانها يكون المديون حتماً  . م بوجه غير مشروع مسروق أو كان المديون قد أحرزه عن عل

( يجعل حول  2) وهاذ النص يختلف عن التقنين المصرى فى أمرين : )  . فى حالة التأخر بدون أى تدخل من قبل الدائن 

وهذا الحكم أقرب إلى  ، هذه الحالةاألجل فى دين مؤجل لمصلحة المدين ولو جزئياً كافياً وال حاجة إلعذار المدين فى 

( ال يجعل من حاالت عدم ضرورة اإلعذار حالة ما إذا  1)  . التقنينات الجرمانية وبعض التقنينات الالتينية كما سنرى 

فى كتابه آثار االلتزام فى القانون  –ويذهب الدكتور صبحى المحمصانى  . صرح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه 

بالرغم  ، إلى أن عدم ضرورة اإلعذار فى حالة تصريح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه - 21 المدنى اللبنانى ص

فاإلنذار ال يلزم لعدم الفائدة منه ولثبوت خطأ  ، وفاقاً للقياس وللمبادئ العامة" مقبول فى لبنان  ، من إغفال النص عليه

. ( " المدين بإقراره 
 

 (9192 )
.  5وهامش رقم  291 ص 997فقرة  5أوبرى ورو  

 

 (9191 )
ولم يحض  ، ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان االلتزام واجب التنفيذ فى محل إقامة الدائن 

 ، ( 119 ص 51 م 2599مارس سنة  17اعتبر معذراً دون حاجة إلى أى إجراء )  ، المدين للتنفيذ يوم حلول األجل

 وإذا كان الدين

فال يمكن أن يعتبر فى حاجة إلى اإلعذار فى كل قسط ال  ، وأعذر المدين ألحد هذه األقساط ، يدفع على أقساط فى مدد قصيرة 

. (  197فقرة  1انظر أيضاً ديموج  - 919 ص 99 م 2597يونيه سنة  25حق يحل بعد مدة قصيرة ) 
 

 (9199 )
ويكون اإلعذار عند حلول  - 119 ص 19جموعة الرسمية للقضاء المختلط الم 2757مارس سنة  92استئناف مختلط  

 22المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2771يناير سنة  1ولكن ال يكون قبله ) استئناف مختلط  ، أجل الدين أو بعده

فمتى  ، فى قوة اإلعذار ويصح أن يمنح الدائن للمدين فى األعذار أجالً لتنفيذ االلتزام دون أن يؤثر األجل . (  17 ص

وإذا شطب الدائن  . (  117 ص 21 م 2599مايو سنة  19حل األجل الممنوح أصبح المدين معذراً ) استئناف مختلط 

حمل هذا على تنازل الدائن عن أثر الدعوى فى إعذار المدين ) استئناف مختلط  ، دعواه بعد أن استوفى جزءاً من دينه

 . (  119 ص 51 م 2599أبريل سنة  19

بأن يعرض عليه الدين عرضاً  ، فقد يعذر المدين الدائن إذا رفض هذا قبول الوفاء دون مبرر ، ويقابل إعذار المدين إعذار الدائن

. (  71فقرة  - 71فقرة  9انظر دى باج  –مدنى  959 - 995 حقيقياً وفقاً لإلجراءات التى نص عليها القانون ) م
 

 (9195 )
أما القانون الفرنسى القديم فكان ال يستوجبه فى القرنين السادس عشر والسابع  ، انى يستوجب اإلعذاروكان القانون الروم 

وفى القرن الثامن عشر عادة بوتييه إلى تقاليد القانون الرومانى فاستوجب اإلعذار ) كوالن وكابيتان ومورانديير  ، عشر

. (  292فقرة  1
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 كيف يتم اإلعذار : - 465

( ورقعة رسمية من أوراق المحضرين يبين فيها الدائن  sommation، واإلنذار )  األصل فى إعذار المدين أن يكون بإنذاره

، حتى صح أن يقال : " قد أعرض من أنذر  ين. وهذا هو الطريق المعتاد إلعذار المد فى وضوع أنه يطلب من المدين تنفيذ التزامه
 (

9191 )
 " . 

، فإن لم  ( كيف يعلن المحضر اإلنذار: يسلم صورة اإلنذار إلى المدين نفسه فى موطنه 25 - 1وقد بين تقنين المرافعات ) م 

لذى بينه تقنين المرافعات فى ، وإال سلمها إلى جهة اإلدارة على الوجه ا يجده سلمها إلى وكيله أو خادمه أو من يكون ساكناً معه

مدنى تقضى بأنه يجوز أن يتم اإلعذار عن طريق البريد على الوجه المبين فى تقنين  125. ولما كانت المادة  النصوص المشار إليها

ً  المرافعات المحضر يكون من التقنين المشار إليه بأن " اإلعالن على يد  29. وقد قضت المادة  ، وجب الرجوع إلى هذا التقنين أيضا

، وكذلك يجوز اإلعالن بهذا الطريق إذا اختاره الطالب كتابة على أصل الورقة فى  بطريق البريد فى األحوال التى بينها القانون

. ويفهم  األحوال التى يكون فيها اإلعالن فى قلم الكتاب أو فى الموطن المختار بشرط أن يكون هذا الموطن مكتب أحد المحامين "

، وإعذار المدين حالة من هذه الحاالت نصت عليها المادة  لنص أن القانون بين أحواالً يجوز فيها اإلعالن بطريق البريدمن هذا ا

، سواء أنذر المدين فى  . فيصح إذن أن يكون اإلعذار عن طريق البريد متى طلب الدائن ذلك من التقنين المدنى كما رأينا 125

. وفى هذه الحالة يقدم المحضر صورة اإلنذار لمكتب البريد فى غالف مختوم ومبين فيه اسم  لىموطنه المختار أو فى موطنه األص

، ويؤشر المحضر فى ذيل أصل اإلنذار بأنه سلم  المدين ولقبه وموطنه وعنوانه وتوقيع المحضر وبصمة خاتم قلم المحضرين

عامل البريد صورة اإلنذار للمدين على الوجه المبين فى المادة  . ويسلم مرافعات ( 21صورته لمكتب البريد على الوجه المتقدم ) م 

، وعلى المحضر التأشير بما يتم من ذلك  ، ثم يعيد لقلم المحضرين علم الوصول مؤشراً عليه بما حصل من تقنين المرافعات 21

، فيصبح  المدين عن طريق البريد . وبذلك يتم إنذار مرافعات ( 27، ثم يسلمه للطالب مع علم الوصول ) م  على أصل اإلنذار

 . معذراً 

. فهناك ما يقوم مقام اإلنذار  وليس اإلنذار هو الطريق الوحيد إلنذار المدين
 (9191 )

. وأية ورقة رسمية تطهر منها بجالء  

. ومن  سبق التنفيذ( الذى ي commandement. من ذلك التنبيه الرسمى )  رغبة الدائن فى أن ينفذ المدين التزامه تقوم مقام اإلنذار

،  . ومن ذلك محضر الحجز ( : ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة citation en justiceذلك أيضاً صحيفة الدعوى ) 

وهو من أعمال التنفيذ 
 (9197 )

، فتكون هذه الصحيفة إنذاراً ومطالبة  . وكثيراً ما يقع أن ينذر الدائن المدين فى نفس صحيفة الدعوى 

، ولكن إذا بدر المدين فى هذه الحالة إلى التنفيذ بمجرد أن تعلن إليه صحيفة الدعوى كانت مصروفات الدعوى  فى وقت واحدقضائية 

. ألن المدين يكون قد نفذ التزامه بمجرد إعذاره  على الدائن
 (9195 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 (9199 )

 والتقنين المدنى النمساوى ) م ، ( 291 وتقنين االلتزامات السويسرى ) م ، ( 175 ) مانظر التقنين المدنى األلمانى  

 122 والتقنين المدنى البرتغالى ) م ، ( 519 والتقنين البرازيلى ) م ، ( 159 وتقنين االلتزامات البولونى ) م ، ( 2995

وتقنين االلتزامات التونسى والمراكشى )  ، ( 521 والتقنين المدنى اليابانى ) م ، ( 115 والتقنين المدنى الصينى ) م ، (

( فيستجوبان  2125 ( والتقنين المدنى اإليطالى الجديد ) م 59 أما المشروع الفرنسى اإليطالى ) م . (  199/  115 م

 .  119 ص - 115 ص 1انظر فى هذه المسألة والتون  . ولكن يكفى فيه كتاب غير رسمى  ، األعذار
 

 (9191 )
( وتفرغ فى شكل  declaration receptiveويعلن بها المدين )  ، فاإلعذار هو إذن إرادة منفردة تصدر من الدائن 

ومن ثم يجوز صدور اإلعذار من الدائن أو نائبه أو من فضولى ) وتكون  . (  195 ص 199فقرة  1خاص) ديموج 

 1ويشترط فيمن يصدر عنه اإلعذار أهلية اإلدارة دون أهلية التصرف ) ديموج  ، مطالبة الدائن بالتعويض إجازة منه (

. (  191فقرة 
 

 (9191 )
بل يجب على الدائن تقديم أصل اإلنذار حتى تتبين  ، وال يقوم مقام اإلنذار إقرار المدين فى دعوى أخرى أ الدائن قد أنذره 

وقد نصت محكمة النقض بأنه ال يكفى لترتيب األثر القانونى لإلنذار أن يكون  . المحكمة استيفاءه للشروط الواجبة 

ما دام ذلك القول قد صدر فى وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع  ، المشترى قد قال فى دعوى أخرى أن البائع أنذره

 ً وذلك بالرجوع إلى  ، عليه الفسخ أم البل يجب تقديم اإلنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين إن كان يترتب  ، فيه مطروحا

ألنه قد يكون حاصالً قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام البائع بتعهداته التى توقفت عليها تعهدات  ، تاريخه وما تضمنه

. (  159 ص 221رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  21المشترى ) نقض مدنى 
 

 (9197 )
 2511مارس سنة  21 - 925 ص 15 م 2521يونيه سنة  11 - 595 ص 11 م 2525مايو سنة  92استئناف مختلط  

.  159 ص 97 م
 

 (9195 )
. (  195 ص 199فقرة  1وال يكفى فى اإلعذار الطلب الذى يقدم للجنة المعافاة القضائية ) ديموج  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ر فى المسائل المدنية ، فال تكفى لإلعذا ، ككتاب ولو كان مسجالً أو برقية أما إذا كانت الورقة غير رسمية
 (9119 )

، إال إذا  

. ذلك أنه يجوز االتفاق على أن يكون المدين معذراً بمجرد حلول األجل دون  كان هناك اتفاق بين الدائن والمدين على أنها تكفى

، فمن باب أولى يجوز االتفاق على أن اإلعذار تكفى فيه ورقة غير رسمية أو إخطار شفوى  حاجة إلى أى إجراء
 (9112 )

 . 

 

، بل إن مجرد اإلخطار الشفوى يكفى  وأما فى المسائل التجارية فيكفى فى اإلعذار أن يكون بورقة غير سمية وفقاً للعرف التجارى

. والمهم أن يهيئ الدائن ما يثبت أن اإلعاذ قد تم على هذا الوجه  إذا كان العرف التجارى يقضى بذلك
 (9111 )

 . 

 فيها لإلعذارالحاالت التى ال ضرورة  - 466

، ويعتبر مجرد حلول الدين إشعاراً كافياً للمدين بوجوب تنفيذ التزامه وإال كان  : هناك حاالت ال ضرورة فيها لإلعذار 

، وقد نص عليها جميعاً  ، وإما إلى طبيعة األشياء ، وإما إلى حكم القانون . وهذه الحاالت ترجع إما إلى االتفاق مسئوالً عن التعويض

 . من التقنين المدنى 119و  125ادتين فى الم

فقد يتفق الطرفان مقدماً على أن المدين يكون معذراً بمجرد حلول أجل االلتزام دون حاجة إلى أى إجراء 
 (9119 )

. ويكون هذا  

أن يشترط الدائن ، و . ومثل االتفاق الضمنى أن يوجب رب العلم على المقاول إتمام البناء فى تاريخ معين االتفاق صريحاً أو ضمنياً 

(  librable de siriteفى عقد التوريد وجود التسليم فوراً ) 
 (9115 )

 . 

، فوضع شرط جزائى فى العقد ال يفهم منه اإلعفاء من اإلعذار  ويجب أن يكون االتفاق الضمنى غير محل للشك
 (9119 )

  ،

وجوب اإلعذار إال إذا كان هناك اتفاق واضح على واشتراط حلول جميع األقساط عند تأخر المدين فى دفع قسط منها ال يمنع من 

                                                 
 (9119 )

 999 ص 17 م 2521 مايو سنة 21 –) إخطار شفوى ال يكفى  95 ص 15 م 2522ديسمبر سنة  12استئناف مختلط  

مارس  92 - 215 ص 1المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2779مايو سنة  19ومع ذلك انظر : استئناف مختلط  -

 1وقارن ديموج  .  915 ص 225رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  19استئناف مصر  - 127 ص 29 م 2757سنة 

.  199فقرة 
 

 (9112 )
هذا وقد كان المشروع التمهيدى  . ويجب على الدائن إثبات حصول اإلخطار الشفوى وفقاً للقواعد العامة فى اإلثبات  

ولكن حذف هذا النص فى لجنة مجلس الشيوخ ) انظر  ، ينص على جواز أن يتم اإلعذار بطلب كتابى ولو غير رسمى

يجوز " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمروع التمهيدى أنه  . فى الهامش (  519: فقرة  125آنفاً تاريخ نص المادة 

 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ولو كانت من قبيل الخطابات أو البرقيات  ، اإلعذار بالكتابة أياً كانت صورتها

 . وذلك قبل التعديل الذى أدخلته لجنة مجلس الشيوخ  ، ( 912

ويجعل لقاضى الموضوع سلطاناً ال يخضع لرقابة محكمة النقض فى  ، بيت بشكلية اإلعذارويميل القضاء فى فرنسا إلى عدم التث

تقدير ما إذا كانت الورقة المرسلة إلى المدين تقطع فيما اشتملت عليه من العبارات برغبة الدائن فى أن يقوم المدين بتنفيذ 

 1ديموج  - 75 ص 111فقرة  1يول وريبير وردوان فتعير مضمون الورقة أهمية أكبر مما تعير الشكل ) بالن ، التزامه

وإذا أقر المدين  ، وفى بلجيكا يكتفى فى اإلعذار بكتاب غير رسمى أو ببرقية ما دام إثبات ذلك ممكناً  . (  195فقرة 

(  79قرة ف 9ويعتبر المدين فى هذه الحالة معذراً ) دى باج  ، بورود الكتاب أو البرقية كان فى هذا اإلقرار إثبات كامل

 . (  72فقرة  9فال يخضع لرقابة محكمة النقض ) دى باج  ، ويعتبر حول إعذار المدين مسألة واقع ال مسألة قانون

كذلك ( يكتفى فى اإلعذار  191 ( وتقنين الموجبات والعقود اللبنانى ) م 191 وقد رأينا أن كال من التقنين المدنى العراقى ) م

. فى الهامش (  519بكتاب غير رسمى ) انظر آنفاً فقرة 
 

 (9111 )
ديسمبر سنة  12 - 225 ص 12 م 2595يناير سنة  29 - 59 ص 21 م 2755ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  

فبراير  19 - 219 ص 92 م 2525فبراير سنة  12 - 219 ص 19 م 2529فبراير سنة  21 - 95 ص 15 م 2522

انظر أيضاً فى فرنسا بالنيول  - 19 ص 51 م 2595ديسمبر سنة  11 - 75 ص 15رقم  17جازيت  2511سنة 

.  79 ص 111فقرة  1وريبير وردوان 
 

 (9119 )
فى الهامش ( أنه لجنة المراجعة ذهبت إلى أن اإلعذار  519) انظر آنفاً فقرة  125وقد ورد فى تاريخ نص المادة  

 . فال يدخل فى الحاالت التى ال ضرورة لإلعذار فيها  ، ه مقدماً يعتبر إعذاراً تم بإجراء معين هو هذا االتفاقباالتفاق علي

ففى  ، بل أدمجنا حالة االتفاق مقدماً ضمن الحاالت األخرى التى ال ضرورة فيها لإلعذار ، ولم نجار اللجنة فى هذا الرأى

وال يمكن اعتبار االتفاق مقدماً  . بمجرد حلول الدين دون حاجة إلى أى إجراء  هذه الحاالت جميعاً يعتبر المدين معذراً 

. بل هو اتفاق على أال يكون هناك إجراء لهذا اإلعذار  ، إجراء إلعذار المدين
 

 (9115 )
.  1فقرة  ( Mise en demeure)  9برو : أنسيكلوبيدى داللو  

 

 (9119 )
.  295 ص 2595دافيد : مقال فى اإلعذار منشور فى المجلة االنتقادية سنة  
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العكس 
 (9111 )

، كما إذا اشترطت شركة  ، ولكن الدائن ينسخ هذا االتفاق بتصرفه . وقد يوجد اتفاق على عدم الحاجة إلى اإلعذار 

ه كلما تأخر أو أن ترسل إله التأمين على المؤمن عليه عدم الحاجة إلى اإلعذار فى اقتضاء أقساط التأمين ثم تتعود بعد ذلك أن تعذر

عامل التحصيل ليتسلم األقساط المستحقة 
 (9111 )

 . 

، بعضها كان  على أال ضرورة لإلعذار فى حاالت معينة 119. وقد نص فعالً فى المادة  وقد يقضى القانون بعدم الحاجة إلى اإلعذار

 . ، وبعضها يرجع إلى طبيعة األشياء فى حاجة إلى هذا النص

، أو رد شئ تسلمه دون  ن فى حاجة إلى النص فالحالة التى كون فيها محل االلتزام رد شئ بعلم المدين أنه مسروقفأما ما كا

بمقتضى  –، وليس الدائن  ، ويكون واجباً عليه أن يرد الشئ إلى الدائن . ففى هذه الحالة يكون المدين سيئ النية حق وهو عالم بذلك

، وإال كان مسئوالً عن  ، دون إعذار ثم يجب على المدين أن يبادر فوراً إلى رد الشئ للدائن . ومن فى حاجة إلى إعذاره –النص 

التأخر فى الرد 
 (9117 )

، نص فيها على وجوب تنفيذ المدين اللتزامه دون حاجة  . وهناك حاالت أخرى متفرقة فى نواحى القانون 

مدنى من أن الوكيل ملزم بفوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت  191. منها ما قضت به الفقرة الثانية من المادة  إلى إعذار

،  ، بل من يوم الطالبة القضائية كما سنرى ، ال من يوم اإلعذار فحسب ، وكانت القاعدة العامة تقضى بأن الفوائد تستحق استخدامها

 129. ومنها ما قضت به المادة  لوكيل المبالغ لصالحهوهنا استحقت الفوائد دون مطالبة قضائية بل ودون إعذار من يوم استخدام ا

، وهنا أيضاً تستحق  مدنى من أن الموكل يلتزم بأن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت االتفاق

الفوائد ال من وقت المطالبة القضائية وال من وقت اإلعذار بل من وقت اإلنفاق 
 (9115 )

 . 

 وأما ما يرجع إلى طبيعة األشياء وورد مع ذلك فيه النص فثالث حاالت :

) أوالً ( إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين 
 (9119 )

، وهذا ما تقض  . فال معنى إذن إلعذار المدين 

، فاستحق  ذا التنفيذ غير ممكن أو غير مجد بفعله، ألن اإلعذار هو دعوى المدين إلى تنفيذ التزامه وقد أصبح ه به طبائع األشياء

، ولما كان المدين مسئوالً  . ولو كانت استحالة التنفيذ نشأت بغير فعل المدين النقضى االلتزام عليه التعويض دون حاجة إلى إعذار

لتزام غير مجد إال فى وقت . منها أن يكون تنفيذ اال . وتتحقق الحالة التى نحن فى صددها فى فروض مختلفة حتى عن التعويض

، كأن يلتزم مقاول ببناء مكان فى معرض ألحد العارضين وينتهى المعرض قبل  معين فيفوت هذا الوقت دون أن نفذ المدين التزامه

، وكأن يلتزم محام برفع استئناف عن حكم وينتهى ميعاد االستئناف قبل أن يرفعه  أن ينفذ المقاول التزامه
 (9112 )

. ومنها أن يكون  

                                                 
 (9111 )

قارن مع ذلك استئناف مختلط  - 211 ص 1والتون  - 29رقم  19المجمعة الرسمية  2527مايو سنة  17كفر الشيخ  

اء نفسه عند عدم دفع ومجرد أن يشترط فى عقد البيع أن يكون مفسوخاً من تلق .  219 ص 29 م 2592يناير سنة  99

 ، وإذن فباطل زعم المشترى أن اإلنذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته فى مدى أسبوع ، الثمن ال يعفى من اإلعذار

فإن ذلك اإلنذار واجب قانوناً  ، وإال عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب اعتباره تنازالً من البائع عن خيار الفسخ

. (  177 ص 991رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  19شرط الفاسخ الصريح ) نقض مدنى الستعمال ال
 

 (9111 )
.  1هامش رقم  512 ص 511الموجز للمؤلف فقرة  

 

 (9117 )
دون أن يكون هناك نص صريح يقضى بذلك ) الموجز  ، وقد كان هذا هو أيضاً الحكم فى عهد التقنين المدنى السابق 

إسكندرية الكلية  - 27 ص 5 م 2751نوفمبر سنة  25استئناف مختلط  - 511 ص - 512 ص 511للمؤلف فقرة 

 م 2525فبراير سنة  21انظر مع ذلك استئناف مختلط  - 959 ص 295رقم  9جازيت  2529مايو سنة  29المختلطة 

. (  219 ص 92
 

 (9115 )
 ، ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه يكون رب العمل ملزماً بأن" مدنى وتنص على أن  259انظر أيضاً المادة  

وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها  ، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها

 . "  .  .  . فوائدها من يوم دفعها 

نونية عن الثمن إال إذا أعذر المشترى أو إذا سلم الشئ ال حق للبائع فى الفوائد القا" فقرة أوال مدنى وتنص على أنه  597والمادة 

والمادة  . " هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيره  ، المبيع وكان هذا الشئ قابالً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى

لزمته  ، ولم يقدم هذا المبلغ ، إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغاً من النقود" مدنى وتنص على أنه  929

وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويض  ، فوائده من يوم استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار

 ، إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة - 2" مدنى وتنص على أنه  911والمادة  . " تكميلى عند االقتضاء 

وذلك دون إخالل بما قد  ، بغير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار ، مبلغ من يوم أخذه أو احتجازهلزمته فوائد هذا ال

أو أنفق فى مصلحتها شيئاً  ، وإذا أمد الشريك الشركة من ماله - 1 . يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند االقتضاء 

 799والمادة  . " فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها  وجبت له على الشركة ، من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر

. " يكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع " مدنى وتنص على أن  9فقرة 
 

 (9119 )
.  219 ص 92 م 2525فبراير سنة  21قارن استئناف مختلط  

 

 (9112 )
.  915 ص 1اماة المح 2511فبراير سنة  19استئناف مصر  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فال فائدة من اإلعذار فى هذا الفرض إذا أصبح التنفيذ  االلتزام باالمتناع عن عمل ثم يخل المدين بالتزامه ويأتى العمل الممنوع

العينى غير ممكن 
 (9111 )

، فيصبح  ، ثم يبيعه من ثان ويسجل هذا عقده قبل أن يسجل األول . ومنها أن يبيع شخص من آخر عقاراً  

. ومنها التزام المؤجر بإجراء إصالحات فى العين  ، ومن ثم ال ضرورة لإلعذار فيذ التزام البائع نحو المشترى األول غير ممكنتن

، على أن يخطر المستأجر المؤجر  ، فما فات من الوقت دون إجراء هذه اإلصالحات مع حاجة العين إليها ال يلزم فيه إعذار المؤجرة

وله أن يثبت  –، بل لو أخطره شفوياً  الحات مجرد إخطار ليس من الضرورى أن يكون فى شكل اإلعذاربحاجة العين إلى اإلص

فإن هذا يكفى  –اإلخطار بجميع الطرق ألنه يعتبر هنا واقعة مادية 
 (9119 )

( ال  successifs. وفى العقود الزمنية أو المستمرة )  

، فالتزام شركات المياه  ، ألن ما تأخر فيه ال يمكن تداركه لفوات الزمن الزمنىضرورة لإلعذار إذا تأخر المدين عن تنفيذ التزامه 

، والتزام المؤجر  ، والتزام المتعهد بتوريد الغذاء لمستشفى أو لمدرسة والنور والغاز بتوريد ما تقوم عليه من مرافق للمستهلكين

زمنية إذا أخل بها المدين استحق عليه التعويض ولو قبل اإلعذار  ، كل هذه التزامات بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة
 (

9115 )
 . 

. ذلك أن العمل غير المشروع إنما هو إخالل بالتزام  ) ثانياً ( إذا كان محل االلتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع

، لم يعد التنفيذ العينى  تزام فأضر بالغير، ومتى أخل الشخص بهذا االل الشخص أن يتخذ الحيطة الواجبة لعدم اإلضرار بالغير

، فال جدوى إذن فى اإلعذار  لاللتزام ممكنا
 (9119 )

ومن ذلك االلتزام باتخاذ الحيطة الواجبة  –. ويمن القول أن كل التزام ببذل عناية  

. ويرد  تعويض عن هذا اإلخالل، ومن ثم ال يلزم اإلعذار الستحقاق ال يكون اإلخالل به غير ممكن تداركه –لعدم اإلضرار بالغير 

، إذ أنه متى أدخل المدين بالتزام فى ذمته ببذل عناية فقد أصبح التنفيذ العينى لهذا  ذلك إلى القاعدة التى بسطناها فى الحالة األولى

قاً من تطبيقات الحالة . ونرى من ذلك أن هذه الحالة الثانية ليست فى الواقع إال تطبي ، فال ضرورة إذن لإلعذار االلتزام غير ممكن

األولى 
 (9111 )

 . 

، فهو قد رد  . فبعد هذا التصريح الثابت بالكتابة ال جدوى فى إعذاره ) ثالثاً ( إذا صرح المدين كتابة أنه ال يريد القيام بالتزامه

سلفاً أنه ال يريد القيام بالتزامه 
 (9111 )

. على أن الظاهر أن الكتابة هنا  ابة، فالقانون قد اشترط الكت . وال يكفى التصريح أمام لشهود 

                                                 
 (9111 )

 295رقم  1جازيت  2522أبريل سنة  21استئناف مختلط  - 199 ص 12الحقوق  2591أبريل سنة  9استئناف مصر  

.  171 ص 15 م 2521أبريل سنة  21 -
 

 (9119 )
( فقرة  Mise en demeure)  9برو : أنسيكلوبيدى داللوز  - 225 ص 799فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  

19  .
 

 (9115 )
فى  519) انظر آنفاً فقرة  119هذا وقد رأينا فى تاريخ نص المادة  - 19 األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام ص 

إذا أصبح تنفيذ االلتزام غير ممكن بفعل " الهامش ( أن المشروع التمهيدى لهذه المادة كان يتضمن العبارة اآلتية : 

وكان البد أن يتم التنفيذ فى وقت معين  ، إذا كان محل االلتزام نقل حق عينى أو القيام بعملوعلى األخص  ، المدين

وقد حذفت لجنة مجلس الشيوخ  . " أو كان االلتزام امتناعاً عن عمل وأخل به المدين  ، وانقضى هذا الوقت دون أن يتم

ثم أضافت بعد  ، جزئ عن إيرادها عموم العبارةألنها تورد تطبيقات ي ، "وعلى األخص " هذه العبارة من أول كلمة 

. حتى يكون النص شامالً لجميع الصور " أو غير مجد " عبارة " غير ممكن " عبارة 
 

 (9119 )
.  299 ص 11 م 2529يناير سنة  9 - 51 ص 21 م 2595يناير سنة  11استئناف مختلط  

 

 (9111 )
 ، وقد قدمنا أن الصحيح أن يقال إن العمل غير المشروع هو إخالل بالتزام اتخاذ الحيطة الواجبة لعدم اإلضرار بالغير 

ويذهب األستاذ إسماعيل غانم )  . ال إخالل بالتزام باالمتناع عن عمل هو عدم اإلضرار بالغير  ، فهو إخالل بالتزام بعمل

أو باتخاذ الحيطة الواجبة  -( إلى أن االلتزام بعدم اإلضرار بالغير  91 ص 51 وفقرة 11 ص 25أحكام االلتزام فقرة 

باحترام " بل هو واجب قانونى عام  ، ليس التزاماً بالمعنى الدقيق –لعدم اإلضرار بالغير على الوجه الذى ذهبنا إليه 

ولذلك لم  ، "ن جور على غيره الحدود التى رسمها القانون لكى يستطيع كل عضو فى المجتمع أن يزاول نشاطه دو

وإنما االلتزام بالمعنى الفنى الدقيق هو  . وال يتضمن معنى العبء إذ يتساوى فيه الجميع  ، يتجدد فيه شخص الدائن

وبالنسبة إلى هذا االلتزام من المتصور أن يدعو الدائن المدين إلى القيام  ، االلتزام بالتعويض عن الضرر الناتج عن الخطأ

فقد رأى القانون فى ذلك سبباً كافياً إلعفاء  ، ولكن لما كان المدين مقصراً من يوم نشوء التزامه ، طريق اإلعذاربه عن 

. الدائن من اإلعذار 
 

 (9111 )
 2512أول يونيه سنة  - 217 ص 99 م 2527يناير سنة  19 - 211 ص 21 م 2595مارس سنة  19استئناف مختلط  

 1بالنيول وريبير وردوان  - 191فقرة  1ديموج  - 295 ص 997فقرة  5أوبرى ورو انظر أيضاً  - 999 ص 99 م

.  11فقرة  9قارن دى باج  - 79 ص 119فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، لكان ذلك كافياً فى  ، أو نكل عن اليمين التى وجهت إليه فى ذلك ، فلو أقر المدين أنه صرح بعدم إرادته القيام بالتزامه لإلثبات

إثبات التصريح المطلوب لإلعذار 
 (9117 )

 . 

ولما كانت هذه الحاالت الثالثة 
 (9115 )

، فقد كان معموالً بها فى عهد التقنين المدنى  ياء كما قدمناإنما تقضى بها طبائع األش 

، دون أن يشتمل هذا التقنين على نص يقابل نص لتقنين المدنى الجديد الذى سبق أو أوردناه  السابق
 (9179 )

 . 

 النتائج القانونية التى تتربت على اإلعذار  - 467

 : يترتب على إعذار المدين نتيجتان رئيسيتان :

. أما فى الفترة التى  ، وذلك من وقت اإلعذار جة األولى ( يصبح المدين مسئوالً عن التعويض لتأخره فى تنفيذ االلتزام) النتي

، فالمفروض كما قدمنا أن الدائن قد رضى بهذا التأخر ولم يصبه منه  ، فال تعويض المدين الدائن عن التأخر فى التنفيذ سبقت اإلعذار

المدين  ضرر ما دام أنه لم يعذر
 (9172 )

مدنى بأنه " ال يستحق التعويض إال  127، فقد قضت المادة  . والنص صريح فى هذا المعنى 

                                                 
 (9117 )

بأن القانون ال يتطلب إعذار الملتزم متى كان قد أعلن  ، فى عهد التقنين المدنى السابق ، وقد قضت محكمة النقض 

هذا اإلصرار من الدليل المقدم إلثبات حصوله هو مسالة موضوعية ال سلطان واستخالص  ، إصراره على عدم الوفاء

 . (  599 ص 199رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  29فيها لمحكمة النقض على محكمة الموضوع ) نقض مدنى 

قام هذا  ، ام بالتزامههذا وإذا أقر المدين بتقصيره فى القي –فيكون التقنين الجديد قد استحدث أن يكون الدليل بالكتابة 

. (  119 ص 17المجموعة الرسمية  2519ديسمبر سنة  19اإلقرار مقام اإلعذار ) إسكندرية األهلية 
 

 (9115 )
 ص - 919 ص 1انظر فى هذا الحاالت الثالث المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى لى مجموعة األعمال التحضيرية  

( ال محموالً )  querableويكون المدين مطلوباً )  ، تكون فيها حاجة لإلعذارويالحظ أنه فى الحاالت التى ال  - 912

Portable ) ،  ال يعفى عدم الحاجة إلى اإلعذار الدائن من أن يسعى لتقاضى الدين فى موطن المدين ) كوالن وكانيتان

. (  59األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 225 ص 299فقرة  1ومورانديير 
 

 (9179 )
من  . وأحكام القضاء فى عهد التقنين المدنى السابق فى هذا المعنى  - 519 ص - 511 ص 511الموجز للمؤلف فقرة  

وقد  ، لى اإلعفاء منهفقد يتفق المتعاقدان ع ، ذلك ما قضت به محكمة النقض من أن اإلعذار ليس الزماً فى جميع األحوال

 151 ص 111رقم  5مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  15ال يكون له محل بحكم طبيعة ؟؟؟؟؟؟ ذاته ) نقض مدنى 

ففى هذه  ، أو كان المتعهد قد أعلن إصراره على عدم الوفاء ، وقضت بأنه متى كان ثابتاً أن الوفاء أصبح متعذراً  . ( 

 - 919 ص 225رقم  9مجموعة عمر  2552مايو سنة  11يه من مقتض ) نقض مدنى األحوال وأمثالها ال يكون للتنب

وقضت بعدم اإلعذار فى حالة المسئولية التقصيرية وفى  . (  599 ص 199رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  29

 29 - 929 ص 192رقم  9مجموعة عمر  2557حالة المسئولية العقدية عند اإلخالل بالتزام سلبى ) أول يناير سنة 

 م 2592يناير سنة  99( انظر أيضاً : استئناف مختلط  57 ص 15رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة 

أبريل سنة  21 - 199 ص 27 م 2591أبريل سنة  27 - 277 ص 27 م 2591أبريل سنة  22 - 219 ص 29

.  95 ص 17رقم  5جازيت  2527سنة نوفمبر  19 - 299 ص 11 م 2529يناير سنة  9 - 171 ص 15 م 2521
 

 (9172 )
 م 2525فبراير سنة  21استئناف مختلط  - 151 ص 291رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  12نقض مدنى  

ثم يرجع فى إعذاره األول  ، فقد يعذر الدائن الدين مرة أولى ، ويعدل عدم اإلعذار الرجوع فى اإلعذار .  219 ص 92

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا  . فالعبرة باإلعذار الثانى ال باإلعذار األول  ، المدين مهلة للوفاءبإعذار ثان منح فيه 

كان الحكم قد اعتد فى تعيين تاريخ التقصير بإعذار صادر فى تاريخ معين دون اإلعذار الصادر بعده المشتمل على منح 

أبريل سنة  15فإنه يكون قاصراً ) نقض مدنى  ، ألخيروذلك من غير أن يوضح علة اطراجه اإلعذار ا ، مهلة للوفاء

 . (  125 ص 995رقم  9مجموعة عمر  2557

وقد  . غال من وقت إعذار المدين بعد توقفه  ، إذا قام المدين بوفاء جزئى ثم توقف بعد ذلك عن الوفاء ، كذلك ال يستحق تعويض

ثم توقف عن تسليم الباقى حتى  ، تأخراً عن الميعاد المتفق عليهقضت محكمة النقض بأنه إذا سلم البائع جزءاً من المبيع م

ولم يثبت من وقائع الدعوى ما يدل على ظهور عجز البائع عن الوفاء من اليوم الذى حصل فيه تسليم  ، أعذره المشترى

فإن  ، بل كانت تلك الوقائع دالة على أن ميعاد التوريد المتفق عليه فى العقد قد عدل عنه برضاء الطرفين ، ذلك الجزء

وإذا تمسك البائع بسبب  . التضمينات ال تكون مستحقة إال من الوقت الذى امتنع فيه البائع عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً 

التسليم الجزئى باعتبار أنه هو التاريخ الذى ظهر فيه عجزه عن الوفاء  ارتفع األسعار باستحقاق التضمينات من تاريخ

مجموعة عمر  2559يناير سنة  19كان حكمها مخطئاً فى تطبيق القانون ) نقض مدنى  ، وقضت المحكمة بذلك ، بالباقى

. (  991 ص 257رقم  5
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

بعد إعذار المدين " 
 (9171 )

ال يكون  –أى الفوائد  –، فالتعويض عن التأخر  . ويالحظ أنه إذا كان محل االلتزام مبلغاً من النقود 

، وسيأتى تفصيل  ، وال تسرى الفوائد إال من وقت إعالن صحيفة الدعوى فع الدعوى، بل البد من ر مستحقاً بمجرد إعذار المدين

 . ذلك

. وقد قدمنا أن تبعة الهالك فى االلتزام بالتسليم تكون  ( من طرف إلى آخر risque) النتيجة الثانية ( ينتقل تحمل التبعة ) 

. ورأينا أن اإلعذار ينقل تبعة الهالك من  ، وتكون على المالك إذا كان التزاماً مستقالً  على المدين بهذا االلتزام إذا كان التزاماً تبعياً 

 . طرف إلى آخر فى كلتا الحالتين على التفصيل الذى قدمناه

، اندفعت عنه تبعة الهالك بالرغم من  ورأينا أيضاً أن المدين المعذر إذا أثبت أن الشئ كان يهلك فى يد الدائن لو أنه سلم إليه

 . ، وانقضى التزامه إعذاره

عند ، ولو أثبت أن المسروق كان يهلك  ورأينا أخيراً أنه يحمل مع ذلك التبعة إذا كان الشئ مسروقاً متى كان هو السارق

 . المالك لو أنه رد إليه

ويالحظ أن كل هذه األحكام كان معموالً بها فى عهد التقنين المدنى السابق 
 (9179 )

 . 

 تقدير القاضى للتعويض - الفرع الثانى

 نوعا التعويض :  - 468

ً  والتعويض الواجب على المدين عن عدم التنفيذ ) ( تعويض  2، نوعان : )  ، إذا لم يقم بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينيا

dommages - interets compensatoires  ( )1  ( تعويض عن التأخر فى التنفيذ )dommages - interetes 
moratoires  )

 (9175 )
 . 

، وال يجتمع معه  ، كما رأينا محل التنفيذ العينى والتعويض عن عدم التنفيذ يحل
 (9179 )

. أما التعويض عن التأخر فى التنفيذ  

،  يجتمع مع التنفيذ العينى إذا نفذ المدين التزامه متأخراً فيجتمع عليه إلى جانب هذا التنفيذ العينى التعويض عن التأخر فيه فإنه تاره

وطوراً يجتمع مع التعويض عن عدم التنفيذ إال لم يقم المدين بتنفيذ التزامه تنفيذاً عينيناً فيجتمع عليه تعويضان : تعويض عن عدم 

ض عن التأخر فى التنفيذ التنفيذ وتعوي
 (9171 )

 . 

، وقد رأينا فيما قدمناه أن هذا التعويض ال يستحق  واإلجماع منعقد على أن اإلعذار واجب فى التعويض عن التأخر فى التنفيذ

طالق . هناك رأى يذهب إلى وجوب اإلعذار أيضاً إل . أما التعويض عن عدم التنفيذ فقد اختلف الرأى فيه إال بعد إعذار المدين

. دون تمييز بين تعويض عن التأخر فى التنفيذ وتعويض عن عدم التنفيذ  ، إذ " ال يستحق التعويض إال بعد إعذار المدين " النص
 (

                                                 
 (9171 )

ملحق مجل  2599ديسمبر سنة  12 – 299 ص 9ملحق مجلة القانون واالقتصاد  2599مارس سنة  21نقض مدنى  

 7الحقوق  2759مايو سنة  1 - 97 ص 7الحقوق  2751مارس سنة  1استئناف أهلى  - 59 ص 5القانون واالقتصاد 

 1 - 51 ص 21 م 2595يناير سنة  11استئناف مختلط  - 191 ص 21الحقوق  2751أبريل سنة  15 - 259 ص

 21 - 95 15 م 2522ديسمبر سنة  12 - 991 ص 12 م 2595ل سنة أبري 29 - 157 ص 21 م 2595يونيه سنة 

 9 - 219 ص 92 م 2525فبراير سنة  21 - 219 ص 15 م 2521يناير سنة  27 - 999 ص 11 م 2521مايو سنة 

 .  159 ص 97 م 2511مارس سنة  21 - 999 ص 95 م 2511أبريل سنة 

بل أيضاً الستحقاق  ، ال فحسب للمطالبة بالتعويض عن التأخر فى التنفيذ ، ضرورى –وهو إرادة منفردة كما قدمنا  –واإلعذار 

ومن  . مكررة (  517فقرة  2بودرى وبارد  – 1هامش رقم  291 ص 997فقرة  5الدائن لهذا التعويض ) أوبرى ورو 

: عنصر التأخر فى تتكون من عنصرين  ، ثم يستحق الدائن التعويض عن التأخر فى التنفيذ بسبب واقعة قانونية مركبة

. وعنصر الواقعة المادية هو العنصر المتغلب  . وعنصر اإلعذار وهذا تصرف قانونى  ، التنفيذ وهذه وقاعة مادية
 

 (9179 )
.  511الموجز للمؤلف فقرة  

 

 (9175 )
. من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  191انظر المادة  

 

 (9179 )
التنفيذ العينى الجزئى مع تعويض عن عدم تنفيذ بقية االلتزام ) النيول وريبير فيجتمع  ، إال إذا كان هناك تنفيذ جزئى 

ولكن بعد أن أخل بالتزامه فى المحافظة عليها فأصابها  ، وإذا سلم المدين العين . (  191 ص 719فقرة  1وردوان 

وليس فى هذا جمع بين التنفيذ العينى والتعويض عن عدم  . إنه يدفع تعويضاً عن التلف إلى جانب تسليم العين  ، تلف

بل هو تنفيذ عينى اللتزام ) وهو التزام التسليم ( وتعويض عن عدم تنفيذ االلتزام اآلخر ) وهو االلتزام بالمحافظة  ، التنفيذ

. (  191 ص 179فقرة  1( ) بالنيول وريبير وردوان 
 

 (9171 )
.  295فقرة  - 217فقرة  9دى باج  - 715فقرة  1بالنيول ريبير وردوان  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

9171 )
، فال  ، ألن التعويض عن عدم التنفيذ مستحق عن واقعة ال شأن لإلعذار بها . وهناك رأى آخر يذهب إلى عدم وجوب اإلعذار 

جدوى فى اإلعذار 
 (9177 )

. ونحن نميل إلى التمييز ما بين فرضين فى حالة ما إذا طالب الدائن المدين بالتعويض عن عدم التنفيذ :  

. ففى الفرض األول يجب اإلعذار  ، وإما أن يكون هذا التنفيذ قد أصبح غير ممكن فأما أن يكون التنفيذ العينى ال يزال ممكناً 

، فيكون  ، واإلعاذر دعوة للمدين أن يقوم بهذا التنفيذ وإال دفع تعويضاً  ى ال يزال ممكناً ، ألن التنفيذ العين الستحقاق التعويض

، لم  ، إذا أصبح التنفيذ العينى غير ممكن . وفى الفرض الثانى لإلعذار معنى إذ يحتمل أن يقوم المدين بالتنفيذ العينى عقب إعذاره

الت االستثنائية التى ال حاجة لإلعذار فيها ، إذ نكون فى أحدى الحا تعد هناك جدوى فى اإلعذار
 (9175 )

. وهذا الرأى الذى نقول به  

، وذلك فيما خال  يؤدى إلى أن اإلعذار واجب الستحقاق التعويض عن عدم التنفيذ وجوبه الستحقاق التعويض عن التأخر فى التنفيذ

 . يض عن عدم التنفيذ أو للتعويض عن التأخر فى التنفيذ، سواء للتعو الحاالت االستثنائية التى يصبح فيها اإلعذار غير ضرورى

 . ، فإن القواعد التى تتبع فى تقديره واحدة ال تختلف وسواء كان التعويض عن عدم التنفيذ أو عن التأخر فى التنفيذ

 عناصر التعويض : - 469

من التقنين المدنى على أنه " إذا لم  112من المادة  . وقد نصت الفقرة األولى والذى يقوم بتقدير التعويض عادة هو القاضى كما قدمنا

. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من  ، فالقاضى هو الذى يقدره يكن التعويض مقدراً فى العقد أو بنص القانون

ر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى ، ويعتب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر فى الوفاء به كسب

استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول 
 (9159 )

 " . 

، وما ضاع عليه من  ( damnum emergensونرى من هذا النص أن التعويض عنصرين : ما أصاب الدائن من الخسارة ) 

(  lucrum crssansالكسب ) 
 (9152 )

. فالقاضى إذن فى تقديره  ( dommages - interets، ومن هنا جاءت التسمية : )  

. فيقدر أوالً ما  يدخل فى حسابه هذين العنصرين -سواء التعويض عن عدم التنفيذ أو التعويض عن التأخر فى التنفيذ  –للتعويض 

.  الدائن من كسب. ثم يقدر بعد ذلك ما فات  أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم تنفيذ المدين اللتزامه أو بسبب تأخره فى هذا التنفيذ

ومجموعة هذين هو التعويض 
 (9151 )

 . 

فالمدين الذى ال يقوم بتنفيذ التزامه عن تسليم بضاعة تعهد بتسليمها للدائن يدفع تعويضاً عما أصاب الدائن من خسارة بسبب 

عقدها لو قام المدين ، وعما ضاع عليه من ربح بسبب فوات صفقة رابحة ثبت أنه كان ي اضطراره لشراء هذه البضاعة بثمن أعلى

. والمثل الذى ال يقوم بتنفيذ التزامه من إحياء ليلية تمثيلية يدفع تعويضاً للدائن  بتنفيذ التزامه وسلمه البضاعة فى الميعاد المتفق عليه

. وهكذا  لتزامه، وعما ضاع عليه من ربح كان يجنيه لو أن الممثل قام با عما أصبه من خسارة بسبب ما أنفقه فى تنظيم هذه الليلة
 (

9159 )
 . 

وغنى عن البيان أنه ال يكون هناك محل للتعويض إذا لم يصب الدائن ضرر ولم يفته كسب من جراء عدم قيام المدين 

. وقد يتحقق أيضاً فى  . وكثيراً ما يتحقق هذا األمر فى حالة مجرد تأخر المدين فى تنفيذ التزامه بالتزامه أو من جراء تأخره فى ذلك

، ويتبين أن  ، كما إذا لم يقم محام بالتزامه نحو موكله من التقدم باسمه فى قائمة توزيع أو من قيد رهن لمصلحته عدم التنفيذحالة 

 ً ، إذ أنه لو كان تقدم باسمه فى قائمة التوزيع لما أصاب  تخلف المحامى عنالقيام بالتزامه لم يلحق بالموكل ضرراً ولم يفوت عليه نفعا

 . ، ولو أنه كان قيد الرهن لمصلحته لما كان هذا القيد منتجاً ألن العقار مثقل برهون سابقة تستغرقه المبلغ الموزع الموكل شئ من

                                                 
 (9171 )

فقرة  - 19فقرة  9دى باج  - 112فقرة  1جوسران  - 151فقرة  1ديموج  -مكررة  11فقرة  9كولميه دى سانتير  

15  .
 

 (9177 )
 األستاذ إسماعيل غانم - 1111فقرة  9مازو  - 295فقرة  1كوالن وكابيتنان ومورانديير  - 911فقرة  7بيدان والجارد  

.  1هامش رقم  595 انظر أيضاً الموجز للمؤلف ص - 12فى أحكام االلتزام فقرة 
 

 (9175 )
بالنيول  - 291 ص 717فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 992 ص 511فقرة  2انظر فى هذا المعنىك بودرى وبارد  

.  2927فقرة  1وريبير وبوالنجيه 
 

 (9159 )
.  2هامش رقم  522 انظر تاريخ هذا النص فى السيط جزء أول ص 

 

 (9152 )
يجب أن يكون بدل العطل والضرر معادالً تماماً " من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على أنه  119وتنص المادة  

. " للضرر الواقع أو الربح الفائت 
 

 (9151 )
إال عنصر وقد ال يوجد  - 997 ص - 155 ص 227رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  25نقض مدنى  

.  191 ص 11 م 2529أبريل سنة  29واحد فيقتصر التعويض عليه : استئناف مختلط 
 

 (9159 )
.  552 ص - 559 ص 559الموجز للمؤلف فقرة  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فيثبت مقدار ما أصابه من ضرر ومقدار ملفاته من كسب  والدائن هو الذى يقع عليه عبء اإلثبات
 (9155 )

 . 

 الضرر المباشر والضرر المتوقع الحصول : - 471

بق أن بينا وقد س 
 (9159 )

، ال فى المسئولية العقدية وال فى المسئولية  أن الضرر غير المباشر ) ( ال يعوض عنه أصالً  

التقصيرية 
 (9151 )

كما تقول المادة  –. والضرر المباشر هو  ( direct. فال يعوض إذن فى المسئوليتين إال عن الضرر المباشر )  

، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى  لعدم الوفاء بااللتزام أو للتأخر فى الوفاء به سالفة الذكر ما يكون " نتيجة طبيعة 112

استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول " 
 (9151 )

 . 

 imprevisible( كان أو غير متوقع )  previsible، متوقعاً )  ولكن فى المسئولية التقصيرية يعوض عن كل ضرر مباشر

. وقد نصت الفقرة  لمسئولية العقدية فال يعوض إال عن الضرر المباشر المتوقع فى غير حالتى الغش والخطأ الجسيم. أما فى ا (

، فال يلتزم  من التقنين المدنى صراحة على هذا الحكم إذ تقول : " ومع ذلك إذا كان االلتزام مصدره العقد 112الثانية من المادة 

.  أ جسيماً إال بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد "المدين الذى لم يرتكب عشاً أو خط
 (9157 )

وقد سبق أن بينا  

، وما الذى يبرر قصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر  ، وما هو الضرر المباشر المتوقع تفصيالً ما هو الضرر المباشر

ع سبب الضرر ومقداره ، وتحديد الضرر المتوقع من حيث توق المباشر المتوقع
 (9155 )

 . 

 تقدير التعويض بمبلغ من النقود : - 471

، سواء فى ذلك المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية أو أى التزام منشؤه  والقاضى يقدر التعويض عادة بمبلغ من النقود 

سب والقذف يجوز للقاضى أن يأمر على . ففى دعاوى ال . ومع ذلك قد يكون التعويض غير نقدى فى بعض الحاالت مصدر آخر

، وهذا النشر يعتبر تعويضاً غير نقدى عن الضرر األدبى الذى  سبيل التعويض بنشر الحكم القاضى بإدانة المدعى عليه فى الصحف

حجب النور . بل قد يكون التعويض تعويضاً عنيناً فيجوز للقاضى أن يحكم بهدم حائط أقامها المالك تعسفاً ل أصاب المدعى عليه

                                                 
 (9155 )

 .  992 ص 29 م 2599يونيه سنة  9قارن استئناف مختلط  - 997 ص 95 م 2511 يونيه سنة 5استئناف مختلط  

 .  552 ص 559ف فقرة وانظر فى كل هذا الموجز للمؤل

وقد قضت محكمة النقض بأن تقدير التعويض متى قامت أسبابه ولم يكن فى  . وتقدير التعويض من سلطة قاضى الموضوع 

فى تقديره  ، فإذا كان الحكم . القانون نص ملزم باتباع معايير معينة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الموضوع 

قد  ، التعويض الذى قضى به لمؤجر على مستأجر استمر فى وضع يده على األرض المؤجرة دون رضاء المؤجر

وبالعلم العام  ، استهدى بفئات اإليجار السنوية المقررة بمرسوم بقانون معلوم لكافة الناس لنشره فى الجريدة الرسمية

وبقبول المستأجر لفئه  ، ائدة فى السنوات المعاصرة الالحقة لعقد المستأجربارتفاع أجور األطيان للحالة االقتصادية الس

فال يصح أن ينعى عليه أنه أخل بحق  ، اإليجار بواقع كذا جنيهاً للفدان إذا ما استمر وضع يده على العين برضاء المؤجر

السنوى الواردة بذلك المرسوم بقانون المستأجر فى الدفاع إذ اعتبر ضمن ما اعتبر به فى تقدير التعويض بفئات اإليجار 

مجموعة أحكام  2555ديسمبر سنة  29الذى لم يكن بين أوراق الدعوى ولم يتمسك به أحد من الخصوم ) نقض مدنى 

والحكم الذى يقضى بمبلغ معين على سبيل  ، ولكن يجب بيان عناصر الضرر فى الحكم . (  57 ص 15رقم  2النقض 

فإنه يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه )  ، ناصر الضرر الذى قضى من أجله بهذا المبلغإذا لم يبين ع ، التعويض

 . (  159 ص 225رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  11نقض مدنى 

وانظر فى مقياس التعويض عن الضرر المباشر وفى الظروف المالبسة التى من شأنها أن تؤثر فى تقدير التعويض عن 

.  155فقرة  - 511ة التقصيرية والضرر المتغير والوقت الذى يقدر فيه : الوسيط الجزء األول فقرة المسئولي
 

 (9159 )
.  592الوسيط جزء أول فقرة  

 

 (9151 )
إن اإلضرار غير المباشرة ينظر إليها بعين " وتنص المادة على  ، من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 112قارن المادة  

. " ولكن بشرط أن تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفيذ الموجب  ، رار المباشرةاالعتبار كاألض
 

 (9151 )
.  129وقد سبق أن بسطنا ذلك تفصيالً فى الوسيط جزء أول فقرة  

 

 (9157 )
من تقنين الموجبات والعقود  111وتنص المادة  - 2هامش رقم  175 انظر تاريخ هذا النص فى الوسيط جزء أول ص 

ما لم  ، ال يشمل سوى األضرار التى كان يمكن توقعها عند إنشاء العقد ، فى حالة التعاقد ، أن التعويض" اللبنانى على 

. " يكن المديون قد ارتكب خداعاً 
 

 (9155 )
وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى  .  599فقرة  - 592انظر فى كل ذلك الوسيط الجزء األول فقرة  

.  955 ص 1حضيرية مجموعة األعمال الت
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ويجوز له أيضاً فى حالة ما إذا هدم صاحب السفل سفله دون حق وامتنع من أن يعيد بناءه أن يأمر ببيع السفل  والهواء عن جاره

مدنى (  2فقرة  719لمن يتعهد ببنائه ) م 
 (9999 )

 . 

 النصوص القانونية –شروط استحقاق التعويض  - 472

من التقنين المدنى على أنه " إذا استحال على المدين أن ينفذ االلتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم  129: وقد نصت المادة  

. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين فى تنفيذ  ، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبى ال يد له فيه الوفاء بالتزامه

التزامه 
 (9992 )

 " . 

وقد بينا فى الجزء األول من الوسيط 
 (9991 )

، وقد وضع  أن هذا نص جوهرى فى كل من المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية 

من أجل ذلك فى الباب المعقود آلثار االلتزام 
 (9999 )

، عقدية كانت أو  . ويتضح منه أن شروط التعويض هى نفس أركان المسئولية 

 . ( والضرر وعالقة السببية ما بين الخطأ أو الضرر 1( الخطأ )  2ان هى : ) . وهذه األرك تقصيرية

 الخطأ ) إحالة ( :  - 473

 ً . وقد بينا فى الجزء األول من الوسيط  والخطأ إما أن يكون عقدياً أو تقصيريا
 (9995 )

ما هو الخطأ العقدى فى االلتزام بتحقيق  

. وبينا أيضاً  ، وتكلمنا فى المسئولية العقدية عن الغير وعن األشياء غاية وفى االلتزام ببذل عناية
 (9999 )

ما هو الخطأ التقصيرى  

                                                 
 (9999 )

 –مكررة  999فقرة  - 151فقرة  1انظر فى التعويض النقدى والتعويض غير النقدى فى المسئولية التقصيرية ديموج  

إذا أتلف عامل  -وانظر فى التعويض عن عدم التنفيذ أو التأخر فى التنفيذ  .  159فقرة  - 155الوسيط الجزء األول فقرة 

عن طريق ترك الشئ  –ونحو ذلك  ، أو أساء الصانع صنع أثاث عهد إليه فى صنعه ، خر فى تسليمهاالنقل البضاعة أو تأ

 - 555فقرة  2( وتقاضى قيمة الصحيح كاملة منه : بودرى وبارد  laisse pour compteالتالف للمدين المقصر ) 

 ص 912فقرة  7بيدان والجارد  - 711فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 157وفقرة  159فقرة  - 151فقرة  1ديموج 

.  199فقرة  1جوسران  - 521
 

 (9992 )
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  159تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  

ثم مجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  111وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد 

وانظر المذكرة اإليضاحية لهذا النص فى  . (  957 ص - 951 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  129تحت رقم 

/  217 و 211/  225ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين  .  951 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 

على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه أو المترتبة على تأخير الوفاء ال التضمينات المترتبة  - 211/  225 : م 152

 217 م . تكون مستحقة زيادة على رد ما أخذه المتعهد إال إذا كان عدم الوفاء أو التأخير منسوباً لتقصير المتعهد المذكور 

كليفه بالوفاء تكليفاً رسمياً ألزم : إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصير المدين أو حدث عدم اإلمكان بعد ت 152/ 

 . ) وال تختلف أحكام التقنين المدنى الجديد عن هذه األحكام (  . بالتضمينات 

من التقنين المدنى  129) مطابقة لنص المادة  121 ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م

 . المصرى ( 

غير أنها مقصورة على المسئولية  ، من التقنين المدنى المصرى 129) مطابقة لنص المادة  217 لعراقى مالتقنين المدنى ا

 . (  97فقرة  - 91وانظر الدكتور حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى ةقرة  -العقدية 

 . من التقنين المدنى المصرى (  129مادة ) مطابقة لنص ال 127 التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م

: فى حالة التعاقد يكون المديون مسئوالً عن عدم تنفيذ الموجب إال إذا أثبت أن التنفيذ  195 تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م

يكون المديون : فى بعض العقود وعلى وجه االستثناء ال  199 م - 952أصبح مستحيالً فى األحوال المبينة فى المادة 

ويعين  ، بل يكون إلحاق التبعة به موقوفاً على ارتكابه خطأ يجب على الدائن إثباته ، مسئوالً لمجرد عدم تنفيذه العقد

)  . وما يليها  21معينة فى المادة  ، فى حالة عدم التعاقد ، : أن شروط نسبة الضرر 191 م –القانون درجة أهميته 

. أحكام التقنين المدنى المصرى (  وجملة هذه األحكام تتفق مع
 

 (9991 )
.  195 ص 515فقرة  

 

 (9999 )
فنكتفى باإلحالة إليها  ، وقد عاجلنا شروط استحقاق التعويض عند الكالم فى المسئولية العقدية وفى المسئولية التقصيرية 

إلى مصدره هل هو عقد أو دون نظر  ، هنا حيث نقتصر على افتراض االلتزام بالتعويض قائماً بعد أن استوفى شورطه

. (  57فقرة  9غير عقد ) انظر فى هذا المعنى دى باج 
 

 (9995 )
.  599فقرة  - 511فقرة  

 

 (9999 )
.  191فقرة  - 111وفقرة  959فقرة  - 911الوسيط جزء أول فقرة  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ة عن األشياء فال نهود هنا ، وتكلمنا ف المسئولية التقصيرية عن عمل الغير والمسئولية التقصيرية الناشئ بركنيه المادى والمعنوى

، ونقتصر على هذه اإلحالة  إلى ذلك
 (9991 )

 . 

 الضرر  - 474

) إحالة ( : كذلك بينا فى الجزء األول من الوسيط 
 (9991 )

،  ، وعلى من يقع عبء إثباته ما هو الضرر فى المسئولية العقدية 

. وبينا الضرر فى  وكيف يجب التعويض عن كل منهما،  وكيف يتحقق كل من الضرر المادى والضرر األدبى فى هذه المسئولية

المسئولية التقصيرية 
 (9997 )

من التقنين المدنى  111، وكيف تكفلت المادة  ، وكيف يتحقق بنوعيه من ضرر مادى وضرر أدبى 
 (

9995 )
بالنص على وجوب تعويض الضرر األدبى سواء كان ذلك فى المسئولية التقصيرية أو فى المسئولية العقدية  

 (9929 )
 . 

 عالقة السببية  - 475

) إحالة ( : وكذلك فى عالقة السببية فى كل من المسئوليتين العقدية والتقصيرية تكلمنا فى السبب األجنبى وفى السبب المنتج 

، فنكتفى هنا باإلحالة  وفى السبب المباشر
 (9922 )

. وعند الكالم فى السبب األجنبى عرضنا للخطأ المشترك  
 (9921 )

جوز ، وكيف ي 

فيه للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو أال يحكم بتعويض ما 
 (9929 )

 . 

 التعديل االتفاقى لقواعد المسئولية  - 476

 ) إحالة ( : وقد نصت المادة من التقنين المدنى على ما يأتى :

 . ال يجوز االتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة " - 2"  

وكذلك يجوز االتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية ترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إال ما ينشأ عن غشه أو  - 1"  

، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى  عن خطئه الجسيم

 . تنفيذ التزامه "

قع باطالً كل شرط يقضى باإلعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع وي - 9"  
 (9925 )

 " . 

، بل  ، فيجوز التشديد فيها كما يجوز التخفيف وقد سبق أن بينا فى المسئولية العقدية كيف يجوز االتفاق على تعديل قواعدها

ويجوز اإلعفاء منها فى حدود بينها النص 
 (9929 )

فى المسئولية التقصيرية كيف ال يجوز االتفاق على اإلعفاء منها أو  . وبينا كذلك 

، فنكتفى هنا أيضاً باإلحالة  ، وكيف يجوز االتفاق على التشديد التخفيف
 (9921 )

 . 

                                                 
 (9991 )

.  955 ص - 951 ص 1انظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  
 

 (9991 )
.  555 - 551فقرة  

 

 (9997 )
.  979فقرة  - 917الوسيط الجزء األول فقرة  

 

 (9995 )
.  2وهامش رقم  717 انظر النص وتاريخه فى الوسيط الجزء األول ص 

 

 (9929 )
من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على  119وقد نصت المادة  - 2هامش رقم  551 انظر أيضاً الموجز للمؤلف ص 

 . " يعتد باألضرار األدبية كما يعتد باألضرار المادية بشرك أن يكون تقدير قيمتها بالنقود ممكناً على وجه معقول " أنه 

ستقبلة على الشروط وعلى القياس يمكن االعتداد باألضرار الم" من نفس التقنين على أنه  115ونصت المادة 

من التقنين المدنى  199وقضت المادة  . " فقرتها السادسة  295المنصوص عليها للتعويض المختص باإلجرام فى المادة 

 ، وهذا النص قد ورد بين النصوص المتعلقة بالمسئولية التقصيرية . العراقى بأن حق التعويض يتناول الضرر األدبى 

ومن ثم ذهب الدكتور حسن الذنون ) أحكام االلتزام فى القانون  . رر األدبى فى المسئولية العقدية وال نص على الض

 ، ( إلى أن حق التعويض يتناول الضرر األدبى فى المسئولية التقصيرية دون المسئولية العقدية 95المدنى العراقى فقرة 

ى جواز التعويض عن الضرر األدبى فى المسئوليتين ويالحظ على هذا الرأى أن الفقه الحديث قد أصبح مجمعاً عل

وإن كان قد ورد فى المسئولية التقصيرية إذ هى الميدان  ، مدنى عراقى 199وأن نص المادة  ، التقصيرية والعقدية

. ليس إال تطبيقاً لقاعدة عامة هى جواز التعويض عن الضرر األدبى بوجه عام  ، األكثر اتسعاً للضرر األدبى
 

 (9922 )
.  129فقرة  - 972وفقرة  599فقرة  - 595الوسيط الجزء األول فقرة  

 

 (9921 )
.  1وهامش رقم  775 مدنى وتاريخ النص فى الجزء األول من الوسيط ص 121انظر نص المادة  

 

 (9929 )
.  951الوسيط الجزء األول فقرة  

 

 (9925 )
.  2هامش رقم  111 انظر فى تاريخ النص الوسيط الجزء األول ص 

 

 (9929 )
.  552فقرة  - 591انظر الوسيط الجزء األول فقرة  

 

 (9921 )
وانظر آنفاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة  - 195فقرة  - 191انظر الوسيط الجزء األول فقرة  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 التعويض االتفاقى أو الشرط الجزائى - الفصل الثانى

 (La clause penale ) 

 ما هو الشرط الجزائى - 477

، بل يعمدان إلى االتفاق مقدماً على  دائن والمدين ال يتركان تقدير التعويض إلى القاضى كما هو األصل: يحدث كثيراً أن ال 

،  . فيتفقان على مقدار التعويض الذى يستحقه الدائن إال لم يقم المدين بالتزامه وهذا هو التعويض عن عدم التنفيذ تقدير هذا التعويض

. هذا االتفاق مقدماً على  دائن إذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه وهذا هو التعويض عن التأخيرأو على مقدار التعويض الذى يستحقه ال

 . التعويض يسمى بالشرط الجزائى

. ولكن ال  وسمى بالشرط الجزائى ألنه يوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد األصلى الذى يستحق التعويض على أساسه

هذا العقد شئ يمنع من أن يكون فى اتفاق ال حق ل
 (9921 )

، بل ال شئ يمنع من أن يكون اتفاقاً على تقدير التعويض  مدنى ( 119) م  

المستحق من مصدر غر العقد كالعمل غير المشروع 
 (9927 )

وإن كان هذا يقع نادراً  
 (9925 )

 . 

( قد تتضمن شرطاً جزائياً يلزم المقاول  cahriet des charge. فشروط المقاولة )  واألمثلة على الشرط الجزائى كثيرة متنوعة

بدفع مبلغ معين عن كل يوم أو عن كل أسبوع أو عن كل مجلة أخرى من الزمن يتأخر فيها المقاول عن تسليم العمل المعهود إليه 

عامل جزاء له ( قد تتضمن شروطاً جزائية تقضى بخصم مبالغ معينة من أجرة ال reglement d'atelier. والئحة المصنع )  إنجازه

البريد قد تتضمن تحديد مبلغ معين هو الذى تدفعه  9. وتعريفة مصلحة السكك الحديدية أو مصلحة  على اإلخالل بالتزاماته المختلفة

. واشتراط حلول جميع أقسام الدين إذا تأخر المدين فى دفع قسط منها هو  المصلحة للمتعاقد معها فى حالة فقد " طرد " أو فقد رسالة

،  ، بل هو تعجيل أقساطه مؤجلة ، إذ هو هنا ليس مقداراً معيناً من النقود قد ربه التعويض يضاً شرط جزائى ولكن من نوع مختلفأ

ومثل ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر من أنه إذا اتفق المؤجر والمستأجر على أن يسلم المستأجر عند انتهاء إجارته األطيان 

، وشرط فى العقد تعويض المؤجر عن اإلخالل بهذا االتفاق بأن الزراعية التى عسى أن تكون قائمة  الزراعة المؤجرة إليه خالية من

، كان االتفاق األصلى صحيحاً وكان الشرط الجزائى صحيحاً معه  عند انتهاء اإليجار تكون ملكاً للمؤجر
 (9919 )

 . 

                                                                                                                                                                    

.  959 ص 1األعمال التحضيرية 
 

 (9921 )
 9حتى ال يلتبس بالصلح أو بالتجديد ) دى باج  وذلك ، ولكن قبل وقوع الضرر الذى يقدر الشرط الجزائى التعويض عنه 

. (  219فقرة 
 

 (9927 )
ومن األمثلة على شرط جزائى يقدر التعويض عن عمل غير مشروع الشرط الجزائى الذى يتفق عليه فى حالة اإلخالل  

 ص 995فقرة  5إذ اإلخالل بهذا الوعد تترتب عليه مسئولية تقصيرية ال عقديه ) قارن أوبرى ورو  ، بوعد بالزواج

وإذا  . كذلك الشرط الجزائى الذى يتفق عليه فى حالة إبطال بيع الغير تقدير لتعويض عن مسئولية تقصيرية  . (  211

لتى تتخلف عن فسخ العقد إنما هى مسئولية تقصيرية حدد فالمسئولية ا ، حدد المتعاقدان مبلغ التعويض فى حالة فسخ العقد

وإذا كان  . (  219مكررة ثالثاً وفقرة  212فقرة  9المتعاقدان بشرط جزائى مبلغ التعويض عنها ) قارب دى باج 

دماً على فإن هذا يكون اتفاقاً مق ، واتفق المتعاقدان على شرط جزائى –كجريمة التبديد  –اإلخالل بالعقد جريمة جنائية 

. (  221فقرة  9التعويض عن جريمة أى عن عمل غير مشروع ) دى باج 
 

 (9925 )
.  919 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9919 )
لغاً من ويقول ديموج فى هذا الصدد أن الشرط الجزائى يصح أن يكون مب - 125 ص 9المحاماة  2511ديسمبر سنة  19 

كما يصح أن يكون شئياً أو عمالً أو امتناعاً أو تقصير ميعاد فى استعمال الحق أو تشديداً فى شروط استعماله أو  ، النقود

ديسمبر  21انظر أيضاً : نقض مدنى  -(  577 ص 599فقرة  1اشتراط ترخيص أو تغيير مكان تنفيذ االلتزام ) ديموج 

فبراير سنة  29 - 5 ص 21الحقوق  2592مايو سنة  19كمة مصر الوطنية مح - 99 ص 2مجموعة عمر  2592سنة 

مصر الوطنية االستئنافية  - 71 ص 9المحاماة  2511يناير سنة  21طنطا الكلية الوطنية  - 955 ص 9المحاماة  2519

 .  557وانظر الموجز للمؤلف فقرة  - 159 ص 21المحاماة  2599أبريل سنة  21

ولكن قد يستعمله المتعاقدان ألغراض  . الجزائى هو أن يكون تقديرا ًمقدماً للتعويض كما أسلفنا القول  هذا واألصل فى الشرط

فيكون الشرط الجزائى بمثابة تهديد  ، من ذلك أن يتفقا على بملغ كبير يزيد كثيراً على الضرر الذى يتوقعانه . أخرى 

فيكون الشرط الجزائى بمثابة إعفاء أو تخفيف من  ، وقد يتفقان على مبلغ صغير يقل كثيراً عن الضرر المتوقع . مالى 

كان الشرط  ، كأن أخفى إعفاء غير مشروع من المسئولية ، فإذا ستر الشرط الجزائى غرضاً غير مشروع . المسئولية 

 211 ص 995فقرة  5وقارن أوبرى ورو  - 225فقرة  9باج  دى - 711فقرة  1باطالً ) انظر بالنيول وريبير وردوان 

بتحديد مبلغ  ، وقد يكون الغرض من الشرط الجزائى تأكيد التزام المتعهد عن الغير -(  2959فقرة  1بودرى وبارد  -



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ( ما يترتب عليه من األثر 1( شروط استحقاقه وتكييفه القانونى )  2)  ، نتكلم فى : وبعد أن عرفنا بالشرط الجزائى على هذا النحو

 شروط استحقاق الشرط الجزئى وتكييفه القانونى - الفرع األول

 النصوص القانونية  - 478

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 119: تنص المادة 

، ويراعى فى هذه الحالة أحكام  ها فى العقد أو فى اتفاق الحق" يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص علي 

 119إلى  129المواد من 
 (9912 )

 " . 

، وهى بالرغم مما اشتملت عليه من عيوب ملحوظة فى  291/  57ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 

الصياغة ال تختلف فى الحكم عن نص التقنين المدنى الجديد 
 (9911 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى  115ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

فقرة أولى  111، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  111، وفى تقنين المدنى الليبى المادة  فقرة أولى 219المادة 
 (9919 )

 . 

 رط الجزائى : المميز للش - 479

، فال يتولد عنه التزام أصلى  ويتبين من النص السالف الذكر أن الشرط الجزائى ليس هو السبب فى استحقاق التعويض

، ولكن يتولد عنه التزام تبعى بتقدير التعويض بمبلغ معين وشروط استحقاق هذا االلتزام هى نفس شروط االلتزام  بالتعويض

هو أنه التزام تابع ال التزام أصيل  ، وتكييفه القانونى األصلى
 (9915 )

 . 

                                                                                                                                                                    

زائى متى وقد قضت محكمة النقض بأن الشرط الج . التعويض الذى يكون مسئوالً عنه إذا لم يقم بحمل الغير على التعهد 

 ، أياً كان الوصف الصحيح العقد الذى تضمنه ، تعلق بالتزام معين وجب التقيد به وإعماله فى حالة اإلخالل بهذا االلتزام

مع إثباته إخالل الملتزم بما  ، وإذن فإذا كان الحكم ، بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعى لدى الغير إلقرار البيع

عقد من السعى لدى من ادعى الوكالة عنهم إلتمام بيع منزل فى حين أنه التزم بصفته ضامناً متضامناً تعهد به بموجب ال

لم يعمل الشرط الجزائى المنصوص عليه فى ذلك العقد قوالً بأن العقد فى حقيقته ال يعدو  ، معهم بتنفيذ جميع شروط العقد

مجموعة  2599يناير سنة  21إنه يكون قد أخطأ ) نقض مدنى ف ، أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد

وقد يوضع شرط جزائى فى االشتراط لمصلحة الغير لتقدير التعويض المستحق  . (  271 ص 91رقم  2أحكام النقض 

( على  stipulation poenaeوكان وضع الشرط الجزائى )  ، للمشترط فى حالة إخالل المتعهد بالتزامه نحو المنتفع

 - 717فقرة  1ذا النحو فى القانون الرومانى سبيالً لتصحيح االشتراط لمصلحة الغير ذاته ) بالنيول وريبير وردوان ه

. (  225فقرة  9دى باج 
 

 (9912 )
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  992تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  

ثم مجلس  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى  199وأقره لجنة المراجعة تحت رقم المادة  ، الجدي

. (  919 ص - 915 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  119الشيوخ تحت رقم 
 

 (9911 )
شئ معين مقرر حكمه فى إذا كان التعهد ب" من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى :  291/  57وكانت المادة  

كان الخيار  ، القانون أو متفق عليه بين المتعاقدين بأن يكون جزاء للمتعهد عند عدم وفائه بشئ متعهد به فى األصل

وهذا النص  . " للمتعهد غليه فى طلب وفاء التعهد األصلى أو التعهد الجزائى بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفاً رسمياً 

وهذا خطأ تشريعى )  . للدائن أن يطالب به أو أن يطالب بااللتزام األصلى  ، لجزائى التزام تخييرىيوهم أن الشرط ا

( فقد أضاف العبارة اآلتية  291 أما التقنين المختلط ) م . (  29رقم  1القضاء  2755نوفمبر سنة  19قارن مصر الكلية 

ما لم يكن التعهد الجزائى منصوصاً على  ، اء التعهد األصلى بتمامهإنما يجوز دائماً للمتعهد منع هذا الخيار بقيامه بوف" : 

 - 959 ص 1وبهذه اإلضافة يكون التقنين المختلط أكثر دقة من التقنين الوطنى ) انظر والتون  . " وجوبه لمجرد التأخر 

. (  2هامش رقم  559 الموجز للمؤلف ص - 951 ص
 

 (9919 )
من التقنين المدنى  119) مطابقة لنص المادة  115 : التقنين المدنى السورى مالتقنينات المدنية العربية األخرى  

التقنين  -من التقنين المدنى المصرى (  119فقرة أولى ) مطابقة لنص المادة  219 التقنين المدنى العراقى م -المصرى ( 

تقنين الموجبات  . من التقنين المدنى المصرى (  119) مطابقة لنص المادة  111 المدنى للمملكة الليبية المتحدة م

قيمة بدل العطل والضرر فى  ، فقرة أوال : للمتعاقدين أن يعينوا مقدماً فى العقد أو فى صك الحق 111 والعقود اللبنانى م

. اللبنانى والمصرى (  حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله أو بعضه ) والحكم واحد فى التقنين
 

 (9915 )
ولكن يجتمع مع التنفيذ العينى الشرط الجزائى  ، ومن أجل ذلك ال يجتمع الشرط الجزائى عن عدم التنفيذ مع التنفيذ العينى 
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 شروط استحقاق الشرط الجزائي - " المبحث األول

 سبب استحقاق التعويض : - 481

، يغلب أن يكون عقداً  ، وإنما نشأ التعويض من مصدر آخر قدمنا أن الشرط الجزائي ليس هو السبب في استحقاق التعويض 

، وكذلك تأخر  . وعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه الناشيء من هذا العقد هو السبب في استحقاق التعويض عن عدم التنفيذ كما مر القول

العقدي هو السبب في استحقاق التعويض عن التأخير المدين في تنفيذ التزامه
 (9919 )

. والشرط الجزائي إنما هو تقدير المتعاقدين  

 . مقدماً لكل من التعويضين

 شروط استحقاق الشرط الجزائي : - 481

. وقد قدمنا أن شروط استحقاق التعويض هى وجود  فشروط استحقاق الشرط الجزائي هى نفس شروط استحقاق التعويض 

. فهذه هي أيضا شروط استحقاق  ، وإعذار المدين ، وعالقة سببية ما بين الخطأ والضرر ، وضرر يصيب الدائن خطأ من المدين

يتناول  121 - 129وهذه المواد بعضها م  119 - 129حيث أحالت علي المواد  119، وقد أشارت إلي ذلك المادة  الشرط الجزائي

يتناول شرط اإلعذار 119 - 127، وبعضها م  ذلك التعديل االتفاقي لقواعد المسئوليةالشروط الثالثة األولي ويدخل في 
 (9911 )

 . 

 شرط الخطأ :  - 482

فال يستحق الشرط الجزائي إذن إال إذا كان هناك خطأ من المدين
 (9911 )

. والغالب أن يكون هذا الخطأ خطأ عقديا كما أسلفنا  

. فإذا لم يكن هناك خطأ من المدين  القول
 (9917 )

. ومن ثم ال محل ألعمال  ، وال يكون التعويض مستحقا . فال مسئولية في جانبه 

 . ، ولم يستحق التعويض كما قدمنا ، فما هو إال تقدير لتعويض قد استحق الشرط الجزائي

 شرط الضرر  - 483

،  أركان استحقاق التعويض . ذلك أن الضرر من : وال يستحق الشرط الجزائي كذلك إذا لم يكن هناك ضرر أصاب الدائن

، وال محل إلعمال الشرط الجزائي في هذه الحالة  فإذا لم يوجد ضرر لم يكن التعويض مستحقا
 (9915 )

 . 

 . ، وكان محال للتردد في عهد التقنين المدني السابق ومع وضوح هذا الحكم فإنه غير مسلم في القانون الفرنسي

من التقنين المدني الفرنسي علي أنه " إذا ذكر في االتفاق أن الطرف الذي  2291دة ، فقد نصت الما أما في القانون الفرنسي

، فال يجوز أن يعطي لتعويض الطرف اآلخر مبلغ أكثر أو أقل  يقصر في تنفيذه يدفع مبلغا معينا من النقود علي سبيل التعويض
 (

9999 )
، فإن افتاق الطرفين علي  ت الدائن أن هناك ضررا أصابه. فذهب القضاء الفرنسي إلي أن الشرط الجزائي يستحق حتي لو يثب 

                                                                                                                                                                    

. (  719فقرة  1عن التأخير فى التنفيذ ) بالنيول وريبير وردوان 
 

ليس الشرط الجزائي في جوهره إال مجرد تقدير " في هذا الصدد : ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  9919) 

بل للوجوب مصدر آخر قد يكون التعاقد في  ، فال يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض . اتفاقي للتعويض الواجب أداؤه 

ذن من اجتماع الشروط فالبد الستحقاق الجزاء المشروط إ . وقد يكون العمل غير المشروع في صور أخري  ، بعض الصور

  . (  919ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " وهي الخطأ والضرر واإلعذار  ، الواجب توافرها للحكم بالتعويض

 2511ديسمبر سنة  1( وكان هذا هو الحكم أيضا في عهد التقنين المدني السابق : استئناف مصر ) الدوائر المجتمعة (  9911) 

 59المجموعة الرسمية  2551ديسمبر سنة  1 استئناف مص ر 992 ص 1المحاماة  - 299ص  11المجموعة الرسمية 

 17 - 52ص  97م  2519ديسمبر سنة  5 - 215 ص 15م  2521فبراير سنة  11استئناف مختلط  - 219ص  1رقم 

  .  197ص  51م  2599يناير سنة 

  .  215ص  15م  2521فبراير سنة  11( استئناف مختلط  9911) 

وقد قضت محكمة  . ( ووقوع خطأ من المدين يترك إلي تقدير محكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط القانونية للخطأ  9917) 

فلمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في  ، قد علي شرط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم بهالنقض بأنه إذا نص في الع

وال سلطة لمحكمة النقض عليها في هذا التقدير ) نقض  ، اعتباره مقصراً أو غير مقصر حسبما يتراءي لها من األدلة المقدمة

دائن بالشرط الجزائي هو الذي يقع عليه عبء إثبات وال . (  99 ص 27رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  21مدني 

 . (  197ص  51م  2599يناير سنة  17خطأ المدين ) استئناف مختلط 

  .  915ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9915) 

 ( وهذا هو األصل في نصه الفرنسي : 9999) 

Art  . 1152 : Lorsque la convention port que celui qui manquera de Pexecutef paiera une certane 
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، معناه أنهما مسلمان بأن إخالل المدين بالتزامه يحدث ضررا اتفاق علي المقدار  ، وتقديرهما مقدما للتعويض المستحق شرط جزائي

الالزم لتعويضه 
 (9992 )

  . 

من هذا التقنين تجري علي الوجه اآلتي : " إذا كان مقدار  272/  219، فقد كانت المادة  أما في مصر في عقد التقنين المدني السابق

. ومع أنه كان واضحا أن  ، فال يجوز الحكم بأقل منه وال بأكثر " التضمين في حالة عدم الوفاء مصرحا به في العقد أو في القانون

، تقضي بعض  لقضاء المصري ظل متردداً ، فإن ا من التقنين المدني الفرنسي سالفة الذكر 2291هذا النص مأخوذ من المادة 

، وتقضي أحكام أخري بوجوب إثبات وقوع  أحكامه بعدم اشتراط إثبات الدائن لوقوع ضرر أصابه علي غرار القضاء الفرنسي

ي ، واستقر القضاء المصري علي الرأ . ثم انحسم الخالف الضرر الستحقاق الشرط الجزائي تطبيقا للقواعد العامة في المسئولية

، وقضت الدوائر المجتمعة لمحكمة االستئناف في كل من القضائين الوطني والمختلط بأنه  الثاني وهو المتفق مع القواعد العامة

يشترط الستحقاق الشرط الجزائي أن يكون هناك ضرر أصاب الدائن 
 (9991 )

 . 

، فتمشي بذلك مع القواعد  الجزائيوجاء التقنين المدني الجديد فنص صراحة علي وجوب وقوع الضرر الستحقاق الشرط 

من هذا  115. وهذا هو ما جرت به الفقرة الولي من المادة  ، وقنن القضاء المصري الوطني والمختلط علي الوجه الذي قدمناه العامة

النص أن الشرط . ويالحظ من هذا  التقنين : " ال يكون التعويض اإلتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الداين لم يلحقه أي ضرر "

، ولذلك  واقعا في تقدير المتعاقدين. فوجود هذا الشرط يجعل الضرر  ، ال يخلو من فائدة ، بالنسبة إلي وقوع الضرر الجزائي

. فعبء إثبات  ، أن يثبت ذلك ، إذا ادعي أن الدائن لم يلحقه أي ضرر . وعلي المدين ، وال يكلف الدائن إثباته يفترض وقوع الضرر

ينتقل من الدائن إلي المدين بفضل وجود الشرط الجزائي  -خالفا للقواعد العامة  -ذن الضرر إ
 (9999 )

 . 

                                                                                                                                                                    

somme a titre de dommage – interest il ne peut elre alloue a lautre partre partie une somme 

plus forte ni moindre  .  

 1مقدار تعويضه ) بالنيول وريبير وردوان ( ويكون الغرض من الشرط الجزائي منع أي جدل يدور حول وقوع الضرر و 9992) 

  . (  717فقرة 

فبعض األحخكام كانت تقضي بوجوب وقوع الضرر الستحقاق الشرط  . ( كان القضاء الوطني متردداً في أول األمر  9991) 

 29 - 51ص  92الحقوق  2525فبراير سنة  15 - 79ص  11الحقوق  2529نوفمبر سنة  15الجزائي : استئناف أهلي 

مايو سنة  25 - 195ص  9المحاماة  2519يناير سنة  99 - 55ص  15رقم  21المجموعة الرسمية  2529نوفمبر سنة 

وكانت أحكام أخري ال تشترط إثبات  29ص  11المجموعة الرسمية  2515نوفمبر سنة  1 – 99ص  5المحاماة  2519

 12ص  19الحقوق  2595ديسمبر سنة  1 – 197ص  9االستقالل  2591فبراير سنة  29وقوع الضرر : استئناف أهلي 

 1 – 197ص  15الحقوق  2529ديسمبر سنة  7 - 217ص  15رقم  21المجموعة الرسمية  2522فبراير سنة  19 –

 ، ثم حسمت محكمة االستئناف الوطنية فى دوائرها المجتمعة هذا الخالف .  221ص  1الشرائع  2525ديسمبر سنة 

 – 299ص  11المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  1وقضت بوجوب وقوع الضرر الستحقاق الشرط الجزائى ) 

بأن وقوع  ، بعد صدور حكم الدوائر المجتمعة ، غير أن محكمة استئناف مصر قضت فى حكم لها . (  992ص  1المحاماة 

  .  719ص  2/  519رقم  29المحاماة  2591أبريل سنة  17الضرر ال يشترط : 

 2599فمن األحكام ما قضت بوجوب وقوع الضرر : استئناف مختلط أول مارس سنة  . وكان القضاء المختلط متردداً كذلك  

م  2521أبريل سنة  21 - 5ص  12م  2597نوفمبر سنة  21 - 221ص  21م  2599فبراير سنة  5 - 259ص  21م 

ومن األحكام ما قضت  – 112ص  91م  2519أبريل سنة  29 - 297ص  11م  2529يناير سنة  1 – 171ص  15

م  2595فبراير سنة  29 – 295ص  25م  2591فبراير سنة  17بعكس ذلك ولم تشترط وقوع الضرر : استئناف مختلط 

ثم حسمت محكمة االستئناف المختلطة فى دوائرها المجتمعة هذا  992ص  17م  2521مايو سنة  5 - 219ص  12

 5بوجوب وقوع الضرر كما فعلت بعد ذلك محكمة االستئناف الوطنية ) استئناف مختلط دوائر مجتمعة وقضت  ، الخالف

 – 111ص  57م  2591مايو سنة  21أنظر أيضا فى هذا المعنى : استئناف مختلط  – 299ص  95م  2511فبراير سنة 

ى الخالف هل مع وجود الشرط وبق . (  21ص  97م  2559ديسمبر سنة  52 - 12ص  99م  2551ديسمبر سنة  19

يناير سنة  17 - 125ص  59م  2517الجزائى يقع عبء إثبات الضرر على الدائن ) استئناف مختلط أول مارس سنة 

( أو ينتقل عبء اإلثبات إلى المدين فيكلف بنفى وقوع  12ص  99م  2551ديسمبر سنة  19 - 197ص  51م  2599

مارس سنة  19 - 52ص  97م  2519ديسمبر سنة  5 - 911ص  91م  2515مايو سنة  29الضرر ) استئناف مختلط 

: يعتبر سكوت الدائن مدة طويلة قرينة على انتفاء الضرر  21ص  97م  2559ديسمبر سنة  5 – 972ص  51م  2599

وهو الذى عليه أن يثبت أن الدائن لم يلحقه  ، أن عبء اإلثبات ينتقل إلى المدين –كما سنرى  –وينص التقنين الجديد  . ( 

  . (  2هامش رقم  555 1ضرراً ) أنظر فى القضاء المصرى فى عهد التقنين المدنى السابق الموجز للمؤلف 

(وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الطاعن اتفق مع المطعون عليه على أن يحصل من ابنه على إجازة العقد الخاص  9999) 

كما اتفقنا على أنه إذا أخل الطاعن بهذا االلتزام فيدفع للمطعون عليه مبلغاً  ، بإشراكه فى إدارة عمل رسما على أبن الطاعن
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 شرط عالقة السببية :  - 484

، أو  . أما إذا انتفت هذه العالقة بثبوت السبب األجنبي وال يستحق الشرط الجزائي إال إذا قامت عالقة السببية بين الخطأ والضرر

، وال  ، فعند ذلك ال تتحقق المسئولية انتفت بأن كان الضرر غير مباشر أو كان في المسئولية العقدية مباشراً ولكنه غير متوقع

ال محل إذا إلعمال الشرط الجزائي ، ف يستحق التعويض
 (9995 )

 . 

 شرط اإلعذار  - 485

. أما في األحوال التي ال  ، في جميع األحوال التي يجب فيها إعذار المدين : واإلعذار شرط الستحقاق الشرط الجزائي

، فإنه ال يشترط ضرورة فيها لإلعذار
 (9999 )

يستحق إال باإلعذار في األحوال . وما دان التعويض ال  .وقد تقدم ذكر كل ذلك تفصيال 

، وال يكون ثمة هناك محل إلعمال  ، فإنه إذا لم يقم الدائن بإعذار المدين في هذه األحوال لم يكن التعويض مستحقا التي يجب فيها

الشرط الجزائي
 (9991 )

عذار) الجزائي إلي وجوب تطبيق النصوص المتعلقة باإل مدني في استحقاق الشرط 119.وقد أشارت المادة  

مدني (  119 - 127م 
 (9991 )

، وال يعتبر وجود هذا الشرط اتفاقا  . وقدمنا أن مجرد وجود شرط جزائي ال يعفي من اإلعذار 

صريحا أو ضمنيا علي إعفاء الدائن من إعذار المدين 
 (9997 )

 . 

 التكييف القانوني للشرط الجزائي - المبحث الثاني

 اللتزام األصليااللتزام بالشرط الجزائي تابع ل - 486

. أما االلتزام األصيل الذي يتبعه االلتزام بالشرط الجزائي  : قدمنا أن االلتزام بالشرط الجزائي هو التزام تابع ال التزام أصيل 

يتفق مع ، ثم  ، فقد يلتزم بنقل ملكية أو بعمل أو باالمتناع عن عمل فهو ما التزم به المدين أصال بالعقد أو بغيره من مصادر االلتزام

 .  الدائن علي مبلغ معين يقدران به التعويض فيما إذا أخل المدين بالتزامه

.  ويترتب علي أن االلتزام بالشرط الجزائي التزام تابع أمران : ) أوال ( أن العبرة هي بااللتزام األصلي ال بالشرط الجزائي 

 . ، أما بطالن الشرط الجزائي فال يستتبع بطالن االلتزام األصلي ) ثانياً ( بطالن االلتزام األصلي يستتبع بطالن الشرط الجزائي

                                                                                                                                                                    

 –فحق عليه التعويض  –الشرط الجزائى أن يكون على الطاعن الذى أخل بالتزامه  وكان مقتضى هذا ، معيناً بصفة تعويض

عبء إثبات ان ابنه قد خسر في الصفقة وأنه بذلك ال يكون قد أصاب المطعون عليه ضرر نتيجة عدم إشراكه في العمل 

 ، في الصفقة دون تقديم ما يؤيدذلكوكان يبين من األوراق أن الطاعن قصر دفاعه علي مجرد القول بأن ابنه خسر  ، المذكور

من عدم التعويل علي دفاع الطعان بأنه لم يلحق المطعون عليه  ، بناء علي األسباب التي أوردها ، فيكون فيما جاء بالحكم

 2591أكتوبر سنة  99الرد الكافي علي ما ينعي به الطاعن من أن الحكم لم يتحدث عن الضرر ) نقض مدني  ، ضرر

 . (  95ص  29رقم  5م النقض مجموعة أحكا

ويكون هذا بمثابة اتفاق علي التشديد من المسئولية وتحميل المدين تبعة  ، ( ومع ذلك يجوز االتفاق علي مخالفة هذا الحكم 9995) 

رع ويتف . فيشترط أوال توافر الخطأ " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  . الحادث الفجائي 

علي ذلك أن الجزاء المشروط ال يجوز استيفاؤه متي أصبح الوفاء بااللتزام مستحيال من جراء سبب أجنبي ال يد للمدين فيه ) 

من التقنين البرتغالي ( بيد أن االتفاق علي مخالفة هذا الحكم يقع  111من تقنين االلتزامات السويسري و م  1فقرة  219م 

يقصد منه إلي تحميل المدين تبعة الحادث الفجائي ) مجموعة  ، راطات التشديد من المسئوليةصحيحا بوصفه اشتراطا من اشت

  . (  915ص  - 919ص  1األعمال التحضيرية 

) ال ضرورة لإلعذار في شرط جزائي اللتزام باالمتناع عن عمل 259ص  51م  2595فبراير سنة  17( استئناف مختلط  9999) 

 ) .  

وكان هذا هو  919ص  - 915ص  1إليضاحية للمشروع التمهيدي ف مجموعة األعمال التحضيرية ( انظر المذكرة ا 9991) 

 – 259ص  7الحقوق  2759مايو سنة  1مدني أهلي ( : استئناف أهلي  57أيضا الحكم في عهد التقنين المدني السابق ) م 

 - 11ص  55رقم  11المجموعة الرسمية  2511يناير سنة  15استئناف مصر  - 55ص  1الشرائع  2525يونية سنة  12

 191ص  1م  2759يونية سنة  22استئناف مختلط  - 999ص  5االستقالل  2599أغسطس سنة  25مصر الكلية الوطنية 

 295ص  25م  2591فبراير سنة  17 - 151ص  21م  2599مايو سنة  99 - 195ص  29م  2757مارس سنة  21 -

  .  5ص  51م  2515أكتوبر سنة  92 –

  . من التقنين المدني الفرنسي  2199( انظر أيضا المادة  9991) 

 .  511( انظر آنفا فقرة  9997) 
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 العبرة بااللتزام األصيل ال بالشرط الجزائي - 487 

ال يجوز للمدين أن يعرض علي الدائن  . كذلك : ال يستطيع الدائن أن يطالب المدين إال بااللتزام األصلي ما دام تنفيذه ممكنا 

إال االلتزام األصلي 
 (9995 )

، إذا أصبح  ، ويستطيع المدين أن يعرضه علي الدائن وإنما يستطيع الدائن أن يطالب بالشرط الجزائي . 

،  ، قد انقضي هذا االلتزام . أما إذا أصبح تنفيذ االلتزام األصلي مستحيال بسبب أجنبي تنفيذ االلتزام األصلي مستحيال بخطأ المدين

، وهنا ال يستحق الدائن  ، ألن الشرط الجزائي ليس إال تقديراً لتعويض مستحق لجزائيوال يجوز عندئذ للدائن المطالبة بالشرط ا

 . تعويضا ما

. فهو ليس بالتزام  ال يعتبر التزاما تخييريا وال التزاما بدليا -كالتعويض  -وينبني علي ما تقدم أن الشرط الجزائي  

، بل هو ال يستطيع أن يطلب إال  صلي والشرط الجزائي فيطلب تنفيذ أيهما، ألن الدائن ال يستطيع أن يختار بين االلتزام األ تخييري

تنفيذ االلتزام األصلي ما دام هذا ممكنا 
 (9959 )

، بل هو ال يستطيع إال أن يعرض تنفيذ  . وألن المدين هو أيضا ال يملك هذا الخيار 

ن المدين ال يملك أن يعدل عن تنفيذ االلتزام األصلي إذا كان ، أل . والشرط الجزائي ليس بالتزام بدلي االلتزام األصلي ما أمكنه ذلك

ممكنا إلي تنفيذ الشرط الجزائي كبديل عن االلتزام األصلي 
 (9952 )

 . 

، فإذا ما أصبح تنفيذ االلتزام األصلي  ، يبقي ببقائه وينقضي بانقضائه وإنما االلتزام بالشرط الجزائي هو التزام تابع لاللتزام األصلي

 . ، تغير محل االلتزام األصلي وأصبح تعويضا تكفل الشرط الجزائي بتقديره مستحيال بخطأ المدين

 بطالن االلتزام األصلي يستتبع بطالن الشرط الجزائي وال عكسي : - 488

لي غير ذي أهلية أو غير ، كان الشرط الجزائي وهو التزام تابع باطال كذلك فإذا عقد االلتزام األص وإذا كان االلتزام األصلي باطال 

، كان كل من االلتزام األصلي والشرط الجزائي  ، أو تعهد شخص بارتكاب جريمة وإال دفع مبلغا معينا كشرط جزائي ذي صفة

باطال 
 (9951 )

 . 

                                                 

  .  95 ص 1جازيت  2522نوفمبر سنة  99 - 215ص  95م  2515يناير سنة  25( استئناف مختلط  9995) 

فالمادة  . من التقنين المدني الفرنسي  2117من التقنين المدني الوطني السابق والمادة  57نتبين عدم دقة المادة ( ومن ذلك  9959) 

وهذا خطأ تشريعي  ، من التقنين المدني الوطني السابق كانت توهم أن الشرط الجزائي التزام تخييري الخيار فيه للدائن 57

إنما يجوز دائما للمتعهد " من التقنين المدني المختلط هذا الخطأ بأن أضافت :  291وقد أصلحت المادة  . سبقت اإلشارة إليه 

وقد  . " ما لم يكن التعهد الجزائي منصوصا علي وجوبه لمجرد التأخر  ، منع هذا الخيار بقيامه بوفاء التعهد األصلي بتمامه

 . (  2هامش رقم  795مر ذكر ذلك ) انظر آنفا ص 

أن  ، بدال من مطالبة المدين المعذر بالشرط الجزائي ، يجوز للدائن" التقنين المدني الفرنسي فتنص علي أنه  من 2117أما المادة 

ولكنه يفسر  . وهذا النص يوهم أيضا أن الشرط الجزائي التزام تخييري الخيار فيه للدائن  . " يطالب بتنفيذ االلتزام األصلي 

وال  ، للدائن أن يطالب بالشرط الجزائي إذا عرض المدين تنفيذ االلتزام األصليفال يجوز  ، في فرنسا علي الوجه الصحيح

وكل ما يعنيه النص  ، يجوز للمدين أن يعرض الشرط الجزائي إذا طالب المدين بتنفيذ االلتزام األصلي وكان هذا التنفيذ ممكنا

 119فقرة  1هو أن وجود الشرط الجزائي ال يمنع الدائن من المطالبة بتنفيذ االلتزام األصلي ) كوالن وكابيتان ومورانديير 

 ) .   

 - 559فقرة  1ديموج  - 2912فقرة  2919فقرة  1بودري وبارد  - 2هامس رقم  212ص  995فقرة  5( أوبري ورو  9952) 

 .  219فقرة  9دي باج  - 711فقرة  1وردوان بالنيول وريبير 

وااللتزام المعلق علي شرط هو االلتزام  . بل هو التزام بسيط  ، كذلك ال يمكن اعتبار االلتزام األصلي التزاما معلقا علي شرط

فقرة  2117المادة  5 فأنه ال يستحق إال إذا أصبح تنفيذ االلتزام األصلي مستحيال بخطأ المدين ) الرومبيير ، بالشرط الجزائي

هامش رقم  212ص  995فقرة  5أوبري ورو  - 157فقرة  11ديمولومب  - 919فقرة  1هبك  - 592فقرة  21لوران  - 9

(  211فقرة  9دي باج  - 711فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 559فقرة  1ديموج  - 2911فقرة  1بودري وبارد  - 2

( في الطبيعة القانونية للشرط الجزائي في  Seirano Facioال لألستاذ سيرانوفاشيو ) وانظر في تكييف الشرط الجزايئ مقا

   . (  929ص  2555القانون الفرنسي وفي القوانين الالتينية األمريكية ) المجلة الدولية للقانون المقارن سنة 

وال يجيز المالك  ، ير بشرط جزائيوقد يقترن بيع ملك الغ - 215ص  15م  2521فبراير سنة  11( استئناف مختلط  9951) 

والسبب في ذلك أن الشرط الجزائي هنا ليس تابعا اللتزام  . الحقيقي العقد فيبطل المشتري البيع ويتقاضي الشرط الجزائي 

لملك  وإنما هو تابع اللتزام نشأ عن مسئولية البائع ، وإال كان الشرط الجزائي ذاته باطال أيضا ، باطل نشأ عن بيع ملك الغير

وقارن أوبري ورو  . في الهامش  511فيقوم معها الشرط الجزائي ) انظر آنفا فقرة  ، وهي مسئولية تقصيرية قائمة ، غيره

( وهذا بخالف ما إذا اقترن عقد  191ص  711فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 5وهامش رقم  211ص  995فقرة  5

فإذا فسخ العقد سقط بفسخه الشرط  ، بعا لاللتزام الناشيء من العقد الصحيحفيكون الشرط الجزائي تا ، صحيح بشرط جزائي
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، فال  بع، ألن الشرط الجزائي التزام تا ، فال يستتبع ذلك أن يكون االلتزام األصلي باطال ولكن إذا كان الشرط الجزائي باطال

، أن يبيع  ، كشرط جزائي إذا لم يستوف المدين عند حلوله . مثل ذلك أن يشترط الدائن المرتهن يتعلق به مصير االلتزام األصلي

، ففي هذه الحالة يكون الشرط الجزائي باطال دون أن يبطل  العين المرهونة دون إتباع اإلجراءات الواجبة قانونا أو أن يمتلك العين

األصلي  االلتزام
 (9959 )

 . 

، فسخ العقد بدال من  ، عند إخالل المدين بالتزامه األصلي ويترتب علي تبعية الشرط الجزائي أيضا أن الدائن إذا اختارـ

ويطالب الدائن ،  ، وسقط معه الشرط الجزائي ألنه تابع له ، سقط االلتزام األصلي بمجرد فسخ العقد المطالبة بتنفيذ الشرط الجزائي

، وال يطالب بالتعويض المقدر في الشرط  الحالة بالتعويضات التي يقدرها القاضي وفقا للقواعد العامة التي تقدم ذكرها في هذه

الجزائي 
 (9955 )

 . 

 تمييز الشرط الجزائي عما يشتبه من أوضاع : - 489

، وبخاصة يشتبه  قانونية أخريويتبين من تكييف الشرط الجزائي علي النحو الذي قدمناه أن هذا الشرط قد يشتبه بأوضاع  

 . ، فيجب تمييزه عنا يشتبه به بالعربون وبالتهديد المالي

 تمييز الشرط الجزائي عن العربون : - 491

، فإنه يجوز لكل من المتعاقدين أن يرجع في العقد بعد إبرامه لقاء دفع  إذا كانت داللة العربون هي جواز العدول عن العقد 

، وقد يحمل علي أنه شرط جزائي لتقدير التعويض في حالة العدول عن العقد  به العربون بالشرط الجزائي، فيشت مبلغ العربون
 (9959 

)
 . 

                                                                                                                                                                    

  . وسيأتي بيان ذلك  ، الجزائي

 ، بطالن االلتزام األصلي يستتبع بطالن الشرط الجزائي" من التقنين المدني الفرنسي علي أن  2111( وقد نصت المادة  9959) 

أوبري  - 517فقرة  21لوران  - 157فقرة  1وانظر هيك  . " أما بطالن الشرط الجزائي فال يستتبع بطالن االلتزام األصلي 

 .  511فقرة  - 512فقرة  1ديموج  - 2991فقرة  1بودري وبارد  - 211ص  995فقرة  5ورو 

مثل  . كان الشرط الجزائي وهو التزام تبعي باطال مثال  ، اطالوجاء في الموجز للمؤلف في هذا الصدد : : إذا كان االلتزام األصلي ب

هذا  . وإال دفع لها مبلغا معينا علي سبيل التعويض  ، ذلك أن يتعهد شخص بأال يطلق زوجته حتي لو خانت األمانة الزوجية

م  2521فبراير سنة  11ف مختلط ألنه تابع لتعهد باطل لمخالفته للنظام العام ولآلداب ) انظر استئنا ، الشرط الجزائي باطل

وإال  ، كما لها أن تشترط عليه أال يتزوج عليها ، ( ولكن للزوجة شرعا أن تشترط علي زوجها تطليق ضرتها 215ص  15

وليس للمحكمة أن تمتنع عن التصديق علي التعويض المقدر إال إذا ثبت أنه جائر وغير مقبول  ، طلقت منه واستحقت تعويضا

( ولكن إذا  959ص  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  29المرة مع الضرر الذي سببه الطالق ) شبين الكوم  وغير متناسب

فال يتعلق به  ، ألن الشرط الجزائي التزام تابع ، فال يستتبع ذلك أن يكون االلتزام األصلي باطال ، كان الشرط الجزائي باطال

وإال التزم بأن يعيش في مكان مقفل طول  ، بأال يظهر علي مسرح معين ثل ذلك أن يتعهد ممثل . مصير االلتزام األصلي 

ولكن االلتزام  ، الشرط الجزائي في هذا الفرض باطل لمخالفته للنظام العام إذ هو قيد خطير علي الحرية الشخصية . حياته 

وتولي ، مسئوال عن التعويض فإن فعل كان ، فيبقي الممثل ملتزما بأال يظهر علي هذا المسرح المعين ، األصلي صحيح

فلو حورنا المثل المتقدم وجعلناه  . ويمكن في هذه المناسبة أن نميز بين الشرط الجزائي وااللتزام الشرطي  . القاضي تقديره 

فإن االلتزام  ، بأن يتعهد الممثل في األصل أن يعيش في مكان مقفل طول حياته إذا ظهر علي مسرح معين ، التزاما شرطيا

ولما  . وهذا االلتزام معلق علي شرط ظهوره علي مسرح معين  ، صلي هنا يكون إقامة الممثل في مكان مقفل طول حياتهاأل

في هذا الفرض المحور وهو فرض االلتزام  ، ويكون المثل غير ملزم ، فالشرط باطل كذلك ، كان االلتزام األصلي باطال

وهو ملزم بهذا االمتناع في الفرض اآلخر وهو فرض الشرط  ، باالمتناع عن الظهور علي مسرح معين ، الشرطي

وال شيء  ، علي أننا نري أن تكييف االلتزام بأنه التزام شرطي أو بأنه شرط جزائي ينظر فيه إلي نية المتعاقدين . الجزائي 

 - 559ص  555لف فقرة ) الموجز للمؤ" من تكييف االلتزام بأنه شرط جزئي  ، حتي بعد التحوير المتقدم ، يمنع القاضي

 .  2911فقرة  1وقارن بودري وبارد  ، 211فقرة  9( قارب أيضا دي باج  551ص 

تلحق بالتبعية الشرط  ، من شرط وأجل وتضامن ونحو ذلك ، ( كذلك جميع األوصاف التي تلحق االلتزام األصلي 9955) 

بودري وبارد  - 911فقرة  1هيك  - 551فقرة  21فيصير هذا الشرط موصوفا وصف االلتزام األصلي ) لوران  ، الجزائي

فقرة  1قارن ديموج  -مكررة ثالثا  212فقرة  9دي باج  - 191ص  711فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2957فقرة  1

512  ) .  

جائز في كل وقد قضت محكمة النقض بأن اشتراط جزاء عند عدم قيام المتعهد بما التزم به  - 599فقرة  1( انظر ديموج  9959) 
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 ، ويظهر هذا الفرق من الوجوه اآلتيه : ولكن الفرق كبير بين العربون والشرط الجزائي

العقد كان له ذلك في مقابل دفيع  ، فمن أراد من المتعاقدين أن يعدل عن العربون هو المقابل لحق العدول عن العقد (2)

. ويترتب علي ذلك أن االلتزام بدفع العربيون قيائم حتيي ليو ليم  ، أما الشرط الجزائي فتقدير لتعويض عن ضرر قد وقع العربون

، أما الشرط الجزائي فال يستحق إال إذا وقع ضرر للدائن كما قدمنا  يترتب علي العدول عن العقد أي ضرر
 (9951 )

 . 
، سواء كان الضرر الذي أصاب المتعاقيد اآلخير مين جيراء العيدول عين العقيد مناسيبا  ال يجوز تخفيضه العربون  (1)

، بل أنه يجب دفع مبلغ العربون كما هو حتي لو لم يلحق هذا الطرف اآلخر أي ضرر مين العيدول عين  للعربون أو غير مناسب

 . ، وسيأتي القول في ذلك ب مع الضرر. أما الشرط الجزائي فيجوز تخفيضه حتي يتناس العقد كما قدمنا
، يلتزم المشتري التزاميا أصيليا بيدفع  . ففى البيع مع العربون مثال يمكن تكييف العربون بأنه البدل في التزام بدلي (9)

ي هيو إلي محيل بيدل -دفع الثمن في مقابل أخذ المبيع  -، وله إذا شاء أن يعدل عن هذا المحل األصلي  الثمن في مقابل أخذ المبيع

. أما الشرط الجزائي فتكييفه القانوني هو تكيييف التعيويض كميا قيدمنا : ال هيو بيالتزام تخيييري  دفع مبلغ العربون في غير مقابل

فيي العيدول عين تنفييذ التزاميه األصيلي  -بخالف المشتري في المثل المتقدم  -. ومن ثم ال يكون المدين حراً  وال هو بالتزام بدلي

، بل يتعين عليه أن يقوم بتنفيذ التزامه األصلي إذا طلب إليه الدائن ذليك فيذ ممكنا إلي تنفيذ الشرط الجزائيإذا كان هذا التن
 (9951 

)
 . 

" الرجوع إلي نية المتعاقدين لمعرفة ما إذا كانا قد أرادا  -كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  –وينبغي 

، ال سيما إذا كان الجزاء المشروط  ، أو تقدير تعويض اتفاقي يجوز انتقاصه االنتقاص منها بالعربون تحديد قيمة جزافية ال يجوز

فادحا 
 (9957 )

 "  . 

 تمييز الشرط الجزائي عن التهديد المالي  - 491

 : ونستطيع مما قدمناه عن كل من التهديد المالي والشرط الجزائي أن نميز بينهما من الوجوه اآلتية :

 . ، أما الشرط الجزائي فيتفق عليه الدائن والمدين ( فالتهديد المالي يحكم به القاضي 2)  

، فينظر إلي موارده المالية  ، وإنما يقصد به التغلب علي عناد المدين ( والتهديد المالي تحكمي ال يقاس بمقياس الضرر 1) 

 . أن يقاس بمقياس الضرر. أما الشرط الجزائي فاألصل فيه  وقدرته علي مقاومة الضغط

، فهو ال يقبل التنفيذ إال إذا حول من غرامة تهديدية إلي تعويض نهائي كما سبق  ( والتهديد المالي حكم وقتي تهديدي 9) 

ائي . وإذا جاز تخفيض الشرط الجز ، وإنما هو اتفاق نهائي قابل للتنفيذ علي حاله . أما الشرط الجزائي فليس بوقتي وال تهديدي القول

، ألنه يكون عادة أزيد بكثير من  . أما التهديد المالي فاألصل فيه التخفيض ، فاألصل فيه عدم التخفيض للمبالغة في التقدير كما سنري

 . ، فيغلب تخفيضه عند تحويله إلي تعويض نهائي الضرر الحقيقي

لشرط الجزائي فعلي العكس من ذلك يتصل بالتعويض ، أما ا ( وليس التهديد المالي إال وسيلة غير مباشرة للتنفيذ العيني 5) 

 . ال بالتنفيذ العيني

. أما الشرط الجزائي فال يقدر  ( والتهديد المالي يقدر عن كل وحدة من الزمن أو عن كل مرة يخل فيها المدين بالتزامه 9) 

، فإذا كان تعويضا عن عدم التنفيذ فإنه يقدر عادة مبلغا مقطوعا  علي هذا النحو إال إذا كان تعويضا عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه

 (Forfaitaire ) . 

. فقد يدق التمييز بينه وبين التهديد المالي  علي أن الشبهة تزيد إذا كان الشرط الجزائي يقدر التعويض عن التأخر في التنفيذ

، أو اتفق المتعاقدان مقدماً علي أن يدفع  إذا ما حكم القاضي علي مقاول تأخر في تسليم العمل بغرامة تهديديه عن كل يوم يتأخر فيه

. ففي الحالتين يبدو أن المبلغ  عن كل يوم يتأخر فيه المقاول عن تسليم العمل -يقرب من الغرامة التهديدية  –كبيرا  المقاول مبلغا

                                                                                                                                                                    

والعربون بهذا المعني ليس خاصا بعقود البيع وحدها )  ، سواء أكانت بيعا أم معاوضة أم إجازة أن أي عقد آخر ، مشارطة

  . (  99ص  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  21نقض مدني 

  .  251ص  95م  2511أولب فبراير سنة  - 11ص  17م  2529نوفمبر سنة  21( استئناف مختلط  9951) 

وانظر في الفروق ما بين  - 915 ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9951) 

 .  2هامش رقم  115و ص  115ص  - 119ص  251العربون والشرط الجزائي الوسيط الجزء األول فقرة 

نقض بأن استظهار نية المتعاقدين من ظروف الدعوي وقد قضت محكمة ال - 919ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9957) 

فله أن يستخلص من نص عقد البيع  . وال رقابة لمحكمة النقض عليه فيه  ، ووقائعها مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع

ولم يقصدا أن يكون بيعا  ، ومن ظروف الدعوي وأحوالها أن المتعاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعا تاما منجزاً بشرط جزائي

  . (  219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9بعربون أو بيعا معلقا علي شرط فاسخ ) نقض مدني 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. وفي الحالتين يخفض القاضي هذا المبلغ المقدر : في الغرامة  المقدر إنما وضع للتهديد أكثر مما وضع للتعويض عن ضرر

، وفي الشرط الجزائي عندما يري أن تقدير الطرفين كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة كما  ئيالتهديدية عندما يحولها إلي تعويض نها

، أما الشرط  حكم يصدر من القاضي $ 711$ . ولكن الذي يميز بين الوضعين في مثل هذه األحوال أن الغرامة التهديدية  سنري

الجزائي فاتفاق يتم مقدما بين الطرفين 
 (9955 )

 . 

 ما يترتب علي الشرط الجزائي من األثر - الفرع الثاني

 النصوص القانونية  - 492

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 115: تنص المادة 

 . ال يكون التعويض االتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر " - 2"  

، أو أن االلتزام  قدير كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرةويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن الت - 1" 

 . األصلي قد نفذ في جزء منه "

 . ويقع باطال كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين " - 9"  

 علي ما يأتي : 119وتنص المادة 

يمة إال إذا ثبت أن المدين قد ارتكب ، فال يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه الق " إذا جاوز الضرر قيمة التعويض اإلتفاقي 

غشا أو خطأ جسيما " 
 (9999 )

 . 

                                                 

 ( وهناك أوضاع أخري تلتبس بالشرط الجزائي : 9955) 

لي حد أقصي فقد يتفق الطرفان ع ، ( clause de maximumمن ذلك الشرط الذي يضع حداً أقصي لمقدار المسئولية )  

فتشترط مصلحة السكك الحديدية أو مصلحة البريد مثال أال تجاوز مسئوليتها مبلغا  ، لمقدار مسئولية المدين ال تصح مجاوزته

وأن قل عنه  ، فإذا زاد الضرر علي هذا المبلغ المعين لم تدفع المصلحة إال هذا المبلغ ، أو رسالة" طرد " معينا في ضياع 

حتي لو كان  ، فال ينزل التعويض عن المبلغ المقدر ، أما في الشرط الجزائي . قدار الضرر الفعلي نزل التعويض إلي م

بالنيول  - 551فقرة  1إال إذا تبين أن التقدير كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة ) أنظر في هذه المسألة ديموج  ، الضرر أقل

  . (  959فقرة  7بيدان والجارد  - 712فقرة  1وريبير وردوان 

فإذا اتفق المقاول مع رب العمل علي  . ومن ذلك ما يتفق عليه المتعاقدان من شروط لتحديد الثمن أو األجرة أو المقابل بوجه عام 

كان هذا االتفاق  ، أو سلم العمل بعده نقص أجره بنسبة معينة  ، ميعاد معين إذا سلم العمل قبله زيد في أجره بنسبة معينة

في حالة زراعة القطن " وإذا اشترط في عقد إيجار األطيان أنه  . (  551فقرة  1ال شرطا جزائيا ) ديموج تحديداً لألجر 

ورأت المحكمة أن هذا  ، "مكرراً يزاد اإليجار المستحق بما يوازي اإليجار األصلي عن القدر الذي يزرع قطنا مكرراً 

وإنما هو  ، الشرط ليس شرطا جزائيا يستلزم القضاء به التحقق من أن المؤجر قد لحقه ضرر بسبب مخالفته عقد اإليجار

وهي تكرار زراعة القطن في الجزء الواحد من األرض المؤجرة سنتين  ، اتفاق علي مضاعفة األجر في حالة معينة

وهو القضاء باألجرة المضاعفة طبقا لعقد اإليجار فال تقبل المناقشة في ذلك  ، العتبار حكمه ثم أعطته علي هذا ، متواليتين

فبراير  27لدي محكمة النقض مادام التفسير الذي أخذت به المحكمة متفقا تمام االتفاق مع مدلول عبارة العقد ) نقض مدني 

ينزل عن جزء من الدين إذا واظب المدين علي دفع  وإذا رضي الدائن أن . (  97ص  17رقم  5مجموعة عمر  2559سنة 

مايو  19فإن اتفاقه مع المدين علي ذلك ال يتضمن اتفاقا علي شرط جزائي ) استئناف مختلط  ، األقساط في مواعيدها المعينة

 . (  215ص  99م  2552سنة 

وليس يبقي بعد ذلك " وع التمهيدي في هذا الصدد : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشر ، وقد يلتبس الشرط الجزائي بالصلح وبالتجديد

فهو يقوم علي تحديد مقدار التعويض الواجب أداؤه  . سوي أمر التفريق بين الشرط الجزائي وبين ما قد يشتبه به من أوضاع 

إذ ينعقد  ، تجديدوهو بهذا يفترق عن الصلح أو ال . سواء أدرج في صلب العقد أو ذكر في اتفاق الحق  ، مقدما قبل استحقاقه

) " وإما لالستعاضة عنه بدين جديد  ، إما لحسم نزاع بشأن تقدير هذا التعويض ، كالهما بعد أن يصبح التعويض مستحقا

 . (  919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 ( تاريخ النصوص :  9999) 

فيما عدا عبارة  ، ا استقر عليه في التقنين الجديدمن المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لم 991: ورد هذا النص في المادة  115م 

أن التقدير كان " فقد كانت في المشروع التمهيدي :  ، الواردة في الفقرة الثانية" أن التقدير كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة " 

ووائي عليه  . هائي من المشروع الن 192وأقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي وأصبح رقمه المادة  . " فادحا 

أن التقدير " بعبارة " أن التقدير كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة " وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة  . مجلس النواب 
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 272/  219وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
 (9992 )

 . 

، وفي التقنين المدني العراقي  111 - 119، في التقنين المدني السوري المادتين  وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري

، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  117 - 111، وفي التقنين المدني الليبي المادتين  الفقرتين الثانية والثالثة 219المادة 

 111( و  9و  1رة ) فق111
 (9991 )

 . 

، لم  ، وأصبح مستحقا ونري من نصوص التقنين المدني المصري سالفة الذكر أنه متر وجد الشرط الجزائي علي النحو الذي بسطناه

. ولكن الشرط  ، فالحكم عليه به حكم بما ارتضاه علي نفسه ، فإنه تعويض مقدر ارتضاه مقدما يبق إال القضاء به علي المدين

كما  -. يبقي بعد هذا أن الشرط الجزائي  ، وقد مر القول في ذلك جزائي ال يستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضررال

 . ، ومتي تجوز زيادته . فنبحث متي يجوز تخفيضه قابل للتخفيض وقابل للزيادة -من التقنين المدني  119 - 115تقول المادتان 

                                                                                                                                                                    

فتكون  ، تفيد أن التقدير غير ممكن تحمله مع أن المقصود هو أن التقدير ير متناسب" فادحا " ألن كلمة  ، "كان فادحا 

ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته )  .  115وأصبح رقم المادة  ، العبارة األولي أقرب إلي اإلفصاح عن المقصود

 . (  911 ص – 912ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

وأقرته لجنة  . نين الجديد من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التق 999: ورد هذا النص في المادة  119م 

) مجموعة  119ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي  191المراجعة تحت رقم 

 . (  919و ص  919ص  1األعمال التحضيرية 

ان مقدار التضمين في حالة عدم إذا ك" من التقنين المدني السابق تجرى علي الوجه اآلتي :  272/  219( وقد كانت المادة  9992) 

) هذا والتضمين المصرح به في القانون  . " فال يجوز الحكم بأقل منه وال بأكثر  ، الوفاء مصرحا به في العقد أو في القانون

  . وهو ال يدخل في الشرط الجزائي (  ، هو فوائد التأخر عن الوفاء بمبلغ من النقود –كما ورد في النص  –

من  119 - 115) مطابقتان لنص المادتين  111 - 119( التقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م  9991) 

 . التقنين المدني المصري ( 

" من التقنين المدني المصري فيما عدا كلمة  119 - 115( ) مطابقة لنص المادتين  9و  1) فقرة  219التقنين المدني العراقي م 

 . ( " مبالغا فيه إلي درجة كبيرة " بدال من عبارة " ا فاح

 . من التقنين المدني المصري (  119 - 115) مطابقتان لنص المادتين  117 - 111التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

( : ولقد وضع البند الجزائي لتعويض الدائن من األضرار التي تلحق به من  9و  1) فقرة 111التقنين الموجبات والعقود اللبناني 

إال إذا كان البند الجزائي قد وضع لمجرد التأخير أو علي  ، فال يحق له أن يطالب باألصل والغارمة معا . عدم تنفيذ الموجب 

وللقاضي أن ينقص البدل  . ويحق للقاضي أن يخفض غرامة اإلكراه إذا وجدها فاحشة  . اإليفاء  سبيل إكراه المديون علي

 . ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصري (  . المعين في البند الجزائي إذا كان قد نفذ قسم الموجب األصلي 

وإنما تستثني حالة الخداع الذي يرتكبه  . اقع لبند ناف للتبعة : إن البند الجزائي صحيح معمول به وإن كان موازيا في الو 111م 

  . ) وهذا الحكم معمول به دون نص في التقنين المدني المصري ( . المديون 

مع أنه نص علي تخفيض الشرط الجزائي )  ، ويالحظ أن التقنين اللبناني لم يعرض لمبدأ اشتراط الضرر الستحقاق الشرط الجزائي

إما " ويقول الدكتور صبحي المحمصاني في هذا الصدد ما يأتي :  . مة اإلكراه ( إذا وجده القاضي فاحشا في صورة غرا

ولكن اجتهاد القضاء ) قرار محكمة االستئناف الخاصة  ، فإن قانون الموجبات اللبناني لم يذكر شيئا عنه ، بخصوص الضرر

وقرار الغرفة األولي من محكمة استئناف بيروت الصادر  21عدد  2559تشرين األول سنة  21بتوحيد االجتهاد الصادر في 

( سار وفاقا لالجتهاد الفرنسي علي إعفاء  991ص  2599النشرة القضائية اللبنانية  111عدد  2599أيار سنة  25في 

ويض بوجه مقطوع علي اعتبار أن الغاية من تعيين التعويض مقدما هي تحديد التع ، الدائن من إثبات حقيقة الضرر ومقداره

في تقنين كالتقنين اللبناني يبيح  ، هذا ويصعب التوفيق . " ومانع مبدئيا من سماع الدعوي بالزيادة أو النقصان  ، قاطع للنزاع

بين هذا المبدأً ومبدأ مع اشتراط الضرر  ، للقاضي تخفيض الشرط الجزائي) ولو في صورة غرامة اإلكراه ( إذا وجده فاحشا

فأولي أال يستحق أصال  ، فإنه إذا جاز تخفيض الشرط الجزائي حتي يجعل متناسبا مع الضرر ، شرط الجزائيالستحقاق ال

فهو ال يشترط إثبات الضرر الستحقاق الشرط  ، والقضاء الفرنسي ال يقع في هذا التعارض . إذا كان الضرر غير موجود 

  . ولكنه في الوقت ذاته ال يجيز تخفيض هذا الشرط ليكون متناسبا مع الضرر  ، الجزائي
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 تخفيض الشرط الجزائي متي يجوز - المبحث األول

 حالتان :  - 493

أنه يجوز للقاضي أن يخفض الشرط الجزائي في حالتين : ) أوالهما ( إذا نفذ المدين  115يتبين من نص الفقرة الثانية للمادة 

 . يه إلي درجة كبيرة. ) والثانية ( إذا أثبت المدين أن تقدير التعويض في الشرط الجزائي كان مبالغا ف االلتزام األصلي في جزء منه

 تنفيذ االلتزام األصلي في جزء منه  - 494

، فإن  ، فإذا كان المدين قد قام بتنفيذ جزء من التزامه : يوضع الشرط الجزائي عادة لحالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه أصال

مدين من التزامه القاضي يكون قد احترم إرادة المتعاقدين إذا خفض الشرط الجزائي بنسبة ما نفذ ال
 (9999 )

. ويعتبر األساس هو  

، فيخفض هذا المبلغ إلي النسبة التي تتفق مع الجزء الباقي دون تنفيذ من االلتزام األصلي  المبلغ المقدر في الشرط الجزائي
 (9995 )

  .

 . ويقع عبء إثبات التنفيذ الجزئي علي المدين

، سواء كان ذلك بأن لم ينفذه  م ينفذ المدين االلتزام األصلي تنفيذا سليماوقد يتفق الطرفان علي استحقاق الشرط الجزائي إذا ل

، نزوال علي اتفاق الطرفين  . وفي هذه الحالة يستحق الشرط الجزائي كله إذا كان هناك عيب في التنفيذ أصال أو نفذه تنفيذا معيباً 
 (

9999 )
، جاز للقاضي  ، مبالغا فيه إلي درجة كبيرة عويض عنه، كت . ولكن إذا كان هذا العيب غير جسيم يكون الشرط الجزائي 

تخفيض الشرط الجزائي إلي الحد المناسب كما سنري 
 (9991 )

 . 

 تقدير التعويض في الشرط الجزائي مبالغ فيه إلي درجة كبيرة - 495

التعويض المقدر في الشرط ، أو تأخر في التنفيذ مدة استحق من أجلها  " وهنا نفرض أن المدين لم يقم بتنفيذ التزامه أصال 

. فهل يجوز مع ذلك  ، فال يوجد إذن سبب خارجى لتخفيض الشرط الجزائي كما كان األمر في حالة التنفيذ التي سبق ذكرها الجزائي

 . الخروج علي االتفاق وتخفيض الشرط الجزائي؟

ق أن الطرف الذي يقصر في تنفيذه يدفع مبلغا ( يقضي بأنه " إذا ذكر في االتفا 2291رأينا أن التقنين المدني الفرنسي ) م 

. وقد طبق القضاء الفرنسي  فال يجوز أن يعطي لتعويض الطرف اآلخر مبلغ أكثر أو أقل "،  معينا من النقود علي سبيل التعويض

. ويبر  إلي درجة كبيرة ، فهو ال يجيز تخفيض الشرط الجزائي أيا كان تقدير التعويض ولو ثبت أنه مبالغ فيه هذا النص تطبيقا دقيقا

القضاء الفرنسي هذا الموقف بأن الفائدة المتوخاة من الشرط الجزائي إنما هي قطع السبيل علي المدين في المحاجة والجدل في مقدار 

القضاء  . وقد قدمنا أن ، فال محل إلعادة النظر فيما تم االتفاق عليه ، فقد اتفق مقدما مع الدائن علي تقديره التعويض المستحق

، فوجود الشرط الجزائي  ، فال يشترط في استحقاق الشرط الجزائي إثبات ضرر يلحق الدائن الفرنسي يذهب إلي أبعد من ذلك

                                                 

م  2521أبريل سنة  21استئناف مختلط  99ص  27رقم  25المجموعة الرسمية  2521ديسمبر سنة  5( استئناف أهلي  9999) 

م  2597سنة  أول مارس - 911ص  51م  2599يونية سنة  15 - 515ص  59م  2517يونية سنة  11 - 171ص  15

 .  597ص  – 591ص  1والتون  – 299ص  99

والتقنين المدني  ، والتقنين المدني السابق بالتطبيق للقواعد العامة ، ويتفق في هذا الحكم كل من التقنين المدني الجديد بنص صريح

إذا نفذ االلتزام األصلي في  الشرط الجزائي يجوز للقاضي تعديله" من هذا التقنين علي أن  2192الفرنسي إذا نصت المادة 

ثم أنظر :  .  915ص  1وانظر أيضا المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية " جزء منه 

  .  171ص  52رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  21نقض مدني 

بفسخ  ، عند تأخر المدين في دفع األقساط المستحقة ، اضي( ويطبق القضاء المصري هذا الحكم علي الشرط الجزائي الق 9995) 

فيعتبر أن هناك تنفيذا جزئيا للعق يستوجب تخفيض الشرط الجزائي )  ، العقد وباعتبار ما سبق دفعه من األقساط حقا للدائن

م  2597أول مارس سنة  - 991ص  52م  2515مارس سنة  25 - 515ص  59م  2517يونية سنة  11استئناف مختلط 

وأن  ، ( ويؤخذ علي هذا التطبيق أن الشرط الجزائي إنما اشترط هنا لعدم التنفيذ الجزئي ال لعدم التنفيذ الكلي 299ص  99

التخفيض إنما يجوز في هذه الحالة إذا كان الشرط الجزائي يصبح مبالغا فيه إلي درجة كبيرة بالنسبة إلي ما لم يتم تنفيذه من 

  . االلتزام 

ولكن إذا وضع الشرط الجزائي لتأخر المدين في  - 125ص  51م  2595مارس سنة  12رب استئناف مختلط ( قا 9999) 

ص  57م  2591مايو سنة  21فإنه يصبح غير ذي موضوع إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه أصال ) استئناف مختلط  ، التنفيذ

111  ) .  

فقرة  1ديموج  - 2992فقرة  1حتي في هذه الحالة ) قارب بودري وبارد   ( أما في القانون الفرنسي فال يجوز التخفيض 9991) 

 . (  719فقرة  1بالنيول وريبير وردودان  - 919ص  575
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، وال يجوز إثبات عكس ذلك  يفترض أن هذا الضرر قد وقع فعال
 (9991 )

. وغني عن البيان أن االلتزام األصلي إذا كان مبلغا من  

، واتفق المتعاقدان علي فوائد أكثر من الحد  زائي خاصا بالتعويض عن تأخر المدين في الوفاء بهذا االلتزام، وكان الشرط الج النقود

، فأنه يجب في هذه الحالة تخفيض الشرط الجزائي وإنزال الفوائد إلي الحد المسموح به  األقصي يسمح به القانون
 (9997 )

 .  

، إلي عدم جواز تخفيض  ، كالقضاء الفرنسي وفي عهد التقنين المدني المصري السابق كان القضاء المختلط يذهب هو أيضا

الشرط الجزائي ولو بدا أن التقدير المتفق عليه في هذا الشرط مبالغ فيه إلي درجة كبيرة 
 (9995 )

، وقد كان نص التقنين السابق  

كانت تقضي بأنه " إذا كان مقدار التضمين فى حالة  272/  219، فقد رأينا أن المادة  الفرنسي صريحا في هذا المعني كنص التقنين

. وقد استقر القضاء المختلط على هذا الرأى  ، فال يجوز الحكم بأقل منه وال بأكثر " عدم الوفاء مصرحا به فى العقد أو فى القانون

المجتمعة  منذ قضت به محكمة االستئناف المختلطة فى دوائرها
 (9919 )

،  ، بعد تردد وتضارب في األحكام . أما القضاء الوطني فإنه 

، وذلك  استقر علي جواز تخفيض الشرط الجزائي إذا اتضح أن تقدير التعويض في هذا الشرط كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة

من التقنين المدني الوطني  219بالرغم من صراحة نص المادة 
 (9912 )

 . 

                                                 

ولكن التقنين المدني  ، ( 959( وقد كان القانون الفرنسي القديم يجيز تخفيض السرط الجزائي ) بوتييه في االلتزامات فقرة  9991) 

ولم يجز  ، عن تقاليد القانون الفرنسي القديم ، د أثناء مناقشة مشروع هذا التقنين في مجلس الدولةبعد ترد ، الفرنسي عدل

 1بالنيول وريبير وردوان  – 559فقرة  2التخفيض حتي يجعل الشرط الجزائي يحقق الغرض المتوخي منه ) بودري وبارد 

  . (  199ص  – 191ص  715فقرة 

 275ص  11م  2525يناير سنة  17( وهذا الحكم واجب التطبيق في مصر وفي فرنسا علي حد سواء ) استئناف مختلط  9997) 

بالنيول وريبير  - 551ص  591فقرة  1ديموج  - 2991فقرة  1وبارد  بودري - 215ص  995فقرة  5أوبري ورو  -

 . (  151فقرة  1جوسران  - 959فقرة  7بيدان والجارد  - 771 –فقرة  1وردوان 

 2529مارس سنة  25 - 191ص  19م  2529مارس سنة  9 – 197ص  19م  2597مايو سنة  1( استئناف مختلط  9995) 

  .  919ص  99م  2512يونية سنة  1ومع ذلك انظر العكس : استئناف مختلط  - 171ص  299رقم  9جازيت 

 99م  2519مايو سنة  15استئناف مختلط  - 299ص  95م  2511فبراير سنة  5( استئناف مختلط ) الدوائر المجتمعة (  9919) 

 51م  2599مارس سنة  19 - 99ص  51م  2511نوفمبر سنة  11 - 19ص  91م  2519ديسمبر سنة  22 - 511ص 

 .  215ص  91م  2555مايو سنة  92 - 19ص  91م  2559ديسمبر سنة  29 - 972ص 

صريحة في وجوب القضاء بالشرط الجزائي علي وجه  219ي بأن المادة ( وقد كانت بعض أحكام القضاء الوطني تقض 9912) 

ديسمبر  7 - 12ص  19الحقوق  2595ديسمبر سنة  1فليس للمحاكم أن تحكم بأقل منه أو أكثر ) استئناف أهلي  ، اإلطالق

سنة نوفمبر  1 - 255ص  59رقم  11المجموعة الرسمية  2519مارس سنة  15 - 197ص  15الحقوق  2529سنة 

وتقضي أحكام أخري بأنه إذا تبين للمحكمة أن الشرط الجزائي  -(  29ص  1رقم  11المجموعة الرسمية  2515

إلي  ، إن وجد ، وأن ترجع في تقدير الضرر ، فلها أن تعتبره شرطا تهديدياً ال يلتفت إليه ، المنصوص عنه في العقد مبالغ فيه

 2511ديسمبر سنة  27 - 99ص  27رقم  25المجموعة الرسمية  2521سنة ديسمبر  5القواعد العامة ) استئناف أهلي 

فضت بأنه إذا  ، ثم حسمت محكمة االستئناف في دوائرها المجتمعة هذا الخالف . (  52ص  99رقم  19المجموعة الرسمية 

 ،  للمتعهد إليهثبت لدي القاضي ان مقدار الشرط الجزائي جائر وغير مقبول وغير متناسب مع الضرر الذي حصل فعال

وهذا أمر واقعي محض  -وبعبارة أخري إذا تبين له أن الشرط الجزائي إنما هو في الواقع ونفس األمر شرط تهديدي ليس إال 

وأن يقدره  ، فإن له في مثل هذه الحالة فقط أن يمتنع عن التصديق علي هذا التعويض الجائر -وخاص بكل قضية علي حدتها 

 1المحاماة  - 299ص  11المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  1من ظروف وقائع الدعوي ) هو حسب ما يظهر له 

وبالرغم من حكم الدوائر  . (  2227ص  29المحاماة  2599يناير سنة  7انظر أيضا : استئناف مصر  - 992ص 

فقضت بأن القانون أباح  ، مبدأالمجتمعة صدر حكمان بعد ذلك من محكمة استئناف مصر في يوم واحد عدلت فيهما عن هذا ال

 . والثانية إعفاء الدائن من إثبات تحقق الضرر  ، الشرط الجزائي لفائدتين : األولي إقفال باب المنازعة في أهمية الضرر

ويجب األخذ بما تدون في االتفاق ألنه  ، فاتفاق الطرفين علي التعويض ومقداره عند وقوع مخالفة يتضمن إقراراً بالضرر

 2591أبريل سنة  17وهو شريعة المتعاقدين يقوم مقام القانون في بيان حقوق كل منهما وواجباته )  ، اط قانوني له قوتهارتب

وبأن االتفاق علي تحديد مقدار التعويض في العقد في حالة عدم تنفيذ المتعهد معناه التسليم فعال  ، ( 999ص  29المحاماة 

ألنه ال  ، وأن هذا الضرر يقدر بالمبلغ المتفق عليه ، من المتعاقدين بأنهما يعتقدان أن عدم التنفيذ يترتب عليه ضرر حتما

فال يقبل بعد ذلك من  ، راغ من مسألة استحقاقه واعتبارها مقطوعا بهايمكن االنتقال للتكلم عن مقدار التعويض إال بعد الف

كما ال تقبل منه المناقشة في مقدار التعويض  ، المدين مطالبة الدائن بإثبات حصول الضرر وال قيامه هو بإثبات عدم حصوله

ولكن محكمة  . (  9م هامش رق 557وانظر أيضا الموجز للمؤلف ص  - 719ص  29المحاماة  2591أبريل سنة  17) 

إذ قضت بأنه  ، ولكن عن وقائع حدثت قبله ، النقض أيدت قضاء الدوائر المجتمعة في حكم لها صدر بعد نفاذ التقنين الجديد

وقدرت التعويض الذي طلبت  ، متي كان يبين من الحكم أن المحكمة لم تأخذ بشرط التعويض الجزائي المتفق عليه بالعقد
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من التقنين المدني السابق  272/  219، فعدل من نص المادة  تقنين المدني الجديد مقننا للقضاء الوطني في هذه المسألةوقد جاء ال

، علي أنه " يجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير  ، كما رأينا 115بأن نص في الفقرة الثانية من المادة 

كبيرة " كان مبالغا فيه إلي درجة 
 (9911 )

، في هذا الحكم الذي أورده من جواز تخفيض الشرط الجزائي إذا  . والتقنين المدني الجديد 

، فإن التقنين المدني  ، بل هو أيضا يجاري نزعات التقنينات الحديثة ، ال يقنن القضاء الوطني فحسب كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة

( تجيز  2975( والتقنين المدني اإليطالي الحديث ) م  219و  212تزامات السويسري ) م ( وتقنين االل 959و  959األلماني ) م 

، وقد بررت محكمة االستئناف الوطنية في دوائرها المجتمعة هذا الحكم بأن الشرط  كلها تعديل الشرط الجزائي نقصاً أو زيادة

، بل يكونان قد قصداً إليها وجعال الشرط الجزائي شرطا تهديدياً  الغة، يكون الطرفان علي علم بهذه المب ، إذا كان مبالغا فيه الجزائي

. ومؤدي ذلك أن الشرط الجزائي المبالغ فيه ينطوي في الواقع من األمر علي عقوبة فرضها  لحمل المدين علي عدم اإلخالل بالتزامه

وفقا للقواعد العامة في تقدير التعويض بواسطة  ، ويعمد القاضي عند ذلك إلي تقدير التعويض ، فيكون باطال من المدينالدائن 

القاضي 
 (9919 )

، فهو ليس سببا في  . ويمكن أن يضاف إلي هذا التبرير أن الشرط الجزائي ال يعرض إال لتقدير التعويض المستحق 

. فإذا اتضح  ات وظروف، بل يقتصر علي مجرد تقديره مقدما وفقا لما قام أمام الطرفين وقت االتفاق من اعتبار استحقاق التعويض

، وأن تقديرهما للتعويض عن هذا الضرر كان مبالغا  بعد ذلك أن المتضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنه الطرفان قبل وقوعه

م ، فإن األمر ال يخلو عندئذ من غلط في التقدير وقع فيه المتعاقدان أو ضغط وقع علي المدين فقبل شرطا يعل فيه إلي درجة كبيرة

مقدما أنه مجحف به 
 (9915 )

 .  ، وفي الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائي إلي الحد الذي يتناسب مع الضرر 

، بالرغم من عدم الحكم به عند انعدام وقوع الضرر أو تخفيضه إذا كان غير متناسب مع  علي أنه يالحظ أن الشرط الجزائي

 . دائن من وجوه ثالثة، ال تزال فائدته محققة لل الضرر الذي وقع

. فإذا ادعي المدين أن  ، وقوع الضرر مفروضا ال يكلف الدائن بإثباته ، كما قدمنا ) أوال ( إن وجود الشرط الجزائي يجعل

 . ، فعليه هو ال علي الدائن عبء اإلثبات الدائن لم يلحقه ضرر

) ثانياً ( إن وجود الشرط الجزائي يجعل من المفروض أن تقدير التعويض الوارد في هذا الشرط هو تقدير صحيح للضرر 

، فعليه هو ال علي الدائن عبء اإلثبات  . فإذا ادعي المدين أنه تقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة الذي وقع
 (9919 )

 . 

. فما لم يثبت أن  قدير الوارد في الشرط الجزائي يزيد علي مقدار الضرر الذي وقع فعال) ثالثاً ( وال يكفي أن يثبت المدين أن الت 

، فإن القاضي ال يخفض الشرط الجزائي حتي لو زاد التقدير الوارد فيه علي الضرر زيادة غير  التقدير مبالغ فيه إلي درجة كبيرة

، فإن التخفيض يكون إلي حد  ة كبيرة وخفض القاضي الشرط الجزائي. وحتى إذا أثبت المدين أن التقدير مبالغ فيه إلي درج كبيرة

يتناسب مع الضرر وال يتحتم أن يكون مساويا للضرر 
 (9911 )

، كان  ، ومن ثم إذا وجد القاضي أمامه شرطا جزائيا سخيا في التقدير 

                                                                                                                                                                    

الحكم به علي الطاعنين بمبلغ معين بناء علي االعتبارات التي استمدتها من واقع األوراق المقدمة في  المطعون عليها عدم

فإن هذا الذي أخذت به المحكمة ال عيب فيه  ، ورأت معها أنه تعويض مناسب للضرر الذي لحق المطعون عليها ، الدعوي

 221رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  11ي لدخوله في سلطتها الموضوعية واستقاللها بتقديره ) نقض مدن

 . (  171ص  52رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  21وانظر أيضا : نقض مدني  .  111ص 

ونري مما تقدم أن هناك تدرجا في موقف كل من القضاء الفرنسي والقضاء المختلط والقضاء الوطني : فالقضاء الفرنسي ال يجيز 

والقضاء المختلط ال يجيز تخفيض الشرط الجزائي ولكن يشترط  ، الشرط الجزائي بل وال يشترط وقوع الضرر تخفيض

والقضاء الوطني يشترط وقوع الضرر ويجيز تخفيض الشرط الجزائي في وقت واحد ) الموجز للمؤلف  ، وقوع الضرر

   . (  555ص  599فقرة 

  .  915ص  1تمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع ال 9911) 

. وقد سبقت اإلشارة إلي هذا الحكم  ، 171ص  52رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  21( نقض مدني  9919) 

  

سيقوم حتما  إما تحت تأثير الضغط وإما العتقاده أنه ، ( ويكون الشرط الجزائي في هذه الحالة شرطا تهديديا قبله المدين 9915) 

. فقبوله للشرط الجزائي يكون إذن عن إكراه أو عن اندفاع وتسرع  ، بتنفيذ التزامه فلن يتعرض لتوقيع الشرط الجزائي عليه

  

وقد قضت محكمة النقض بأن إثبات حصول  . ( ويترك األمر لتقدير قاضى الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض  9919) 

فإذا رأت محكمة االستئناف أن ما وقع من المتعهد بتوريد  ، الضرر أو نفيه من األمر الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع

فضال عما فيه من إفساد للمستخدمين الموكل  ، هو أمر خطير فيه تعريض لصحة االجئات للخطر" األغذية ألحد المالجئ 

ثم رأت أن التعويض المشروط فى عقد التوريد عن هذا الفعل متناسب وغير  ، "ليهم حمايتهن والمحافظة على سالمتهن إ

 9مجموعة عمر  2559مارس سنة  1فال معقب على حكمها لمحكمة النقض) نقض مدني  ، فحكمت بإلزام المتعهد به ، جائر

   . (  219 ص 52رقم 

إذا أثبت المدين ان " أن المشروع التمهيدي لهذه المادة كان يتضمن العبارة اآلتية :  115المادة  ( وقد رأينا في تاريخ نص 9911) 
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 الفهرس العام

فيبقي غاليا في التعويض بعد تخفيضه ،  هذا من شأنه أن يجعل سلطة القاضي التقديرية في حساب التعويض تسخو لمصلحة الدائن

 . سعة ينتفع هذا بها

 هذه األحكام تعتبر من النظام العام  - 496

 -وقوع ضرر الستحقاق الشرط الجزائي وجواز تخفيض هذا الشرط للتنفيذ الجزئي أو للمبالغة في التقدير  -: واألحكام التي قدمناها 

من التقنين المدني صراحة علي  115. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  علي ما يخالفها، فال يجوز االتفاق  تعتبر من النظام العام

 . ذلك غذ تقول : " ويقع باال كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين "

لمدين بتنفيذ ، حتي لو لم يقع ضرر أو قام ا ومن ثم ال يجوز للطرفين أن يضيفا إلي الشرط الجزائي أنه واجب الدفع علي كل حال

، كان هذا االتفاق باطال لمخالفته للنظام  . ولو تم االتفاق علي ذلك االلتزام تنفيذا جزئيا أو تبين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة

ط ، وأن يخفض الشر ، وجاز للقاضي بالرغم من وجوده أال يحكم بأي تعويض إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر العام

،  . فالقانون هنا يحمي المدين الجزائي إذا أثبت المدين أنه قام بتنفيذ االلتزام تنفيذا جزئيا أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة

 . ويعتبر أن رضاءه بمثل هذا االتفاق أقرب إلي اإلذعان منه إلي القبول

 متي تجوز زيادة الشرط الجزائي -المبحث الثاني

 حالتان:  - 497

تقضي بجواز زيادة الشرط الجزائي إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المقدر وأثبت الدائن أن المدين قد  119رأينا أن المادة 

أن يجعل المدين من الشرط الجزائي تكئة للتحايل علي قواعد  -تطبيقا للقواعد العامة  -. كذلك ال يجوز  ارتكب غشا وخطأ جسيما

، فبعض هذه القواعد يعتبر من النظام العام وال تجوز مخالفته حتي تحت ستار الشرط الجزائي  لمسئوليةالتعديل اإلتفاقي ل
 (9911 )

 . 

 . ونستعرض كال من هاتين الحالتين

 زيادة الضرر علي التعويض المقدر وقد ارتكب المدين غشا أو خطأ جسيما  - 498

، فإن القاضي مع ذلك ال  ر ليس مبالغا فيه بل هو أقل من الضرر الواقع، أن التعويض المقد ، علي العكس مما تقدم : إذا تبين

، واالتفاق  . ويكون الشرط الجزائي في هذه الحالة بمثابة تخفيف لمسئولية المدين ، بل يحكم به كما هو يزيده ليكون مساويا للضرر

من أية بجواز االتفاق علي إعفاء المدين  121ة من المادة ، فقد قضت الفقرة الثاني علي التخفيف من المسئولية أو اإلعفاء منها جائز

مسئولية تترتب علي عدم تنفيذه التزامه التعاقدي إال من ينشأ عن هذه أو خطئه الجسيم 
 (9917 )

 . 

، فإن الشرط  ، ولكن الدائن أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما ومعني ذلك أنه زاد الضرر علي التعويض المقدر

ائي الذي جاز أن يخفف من مسئولية المدين في حالة الخطأ العادي ال يستطيع أن يخفف من مسئوليته في حالتي الغش والخطأ الجز

، وال يمنعه من ذلك أن  . وينبني علي ذلك أن القاضي يزيد في مقدار التعويض حتي يصبح معادال للضرر الذي وقع الجسيم

الدائن في اتفاقه مع المدين علي تقدر التعويض لم يدخل في حسابه غش المدين أو خطأه ، فإن  التعويض مقدر في الشرط الجزائي

، وال ينبغي أن يحسب هذا الحساب الجسيم
 (9915 )

 . 

                                                                                                                                                                    

إذا  " فعدلت هذه العبارة في لجنة مجلس الشيوخ إلي العبارة التي استقرت في التقنين الجديد :  ، "التقدير كان فادحا 

في الهامش ( وال يستفاد من هذا التعديل أنه  551) انظر آنفا فقرة " أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة 

وإن لم يكن من الضروري  ، بل يجب أن يكون أزيد بكثير من هذا الضرر ، يكفي أن يكون التقدير أزيد من الضرر الحقيقي

 . أن يصل إلي درجة الفداحة واإلرهاق 

بأن اشترط علي المدين إذا لم يسلم له كذا  ، تعويضا من نوع آخر ، يإلي جانب الشرط الجزائ ، ( وإذا اشترط الدائن 9911) 

 ، قنطاراً من القطن مثال وجب أن يدفع الفرق بين ثمن القطن وقت التنفيذ الذي اشتري به الدائن هذا القطن مع حساب المدين

له أن يختار أحدهما ) استئناف مختلط ولكن  ، لم يجز للدائن أن يجمع بين التعويضين ، وهذا باإلضافة إلي شرط جزائي مقدر

ص  59م  2517يناير سنة  22  - 915ص  95م  2511مارس سنة  92 - 55ص  95م  2511ديسمبر سنة  21

( علي أنه يجوز الجمع بين التعويضين إذا كان كل تعويض يؤسس علي  125ص  59م  2517أول مارس سنة  - 292

ص  51رقم  19جازيت  2515نوفمبر سنة  11آلخر ) استئناف مختلط ضرر غير الضرر الذي يؤسس عليه التعويض ا

 . (  951ص  51م  2599مارس سنة  11 - 299

  .  915ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9917) 

وجب تعويض الضرر دون  ، ء قصد( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه متي ثبت أن اإلخالل بالتعهد كان عن سو 9915) 
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تضيف إلي ما تقدم أنه يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ  121علي أن الفقرة الثانية من المادة 

التعويض الذي . وينبني علي ذلك أنه يجوز االتفاق علي شرط جزائي يقدر  يستخدمهم في تنفيذ التزامه الجسيم الذي يقع من أشخاص

، وال يجوز للقاضي زيادة هذا التعويض حتي لو  يستحق من جراء تحقق مسئولية األشخاص الذين يستخدمهم المدين في تنفيذ التزامه

. ذلك ان الشرط الجزائي  األشخاص الذين استخدمهم المدين في تنفيذ التزامهجاوز الضرر تبلغ المقدر ووقع غش أو خطأ جسيم من 

، ومثل هذا االتفاق جائز كما  في هذه الحالة يعتبر اتفاقاً علي تخفيف لمسئولية عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من تابعي المدين

 . قدمنا

 تعارض مع النظام العام :الشرط الجزائي تحايل لإلعفاء من المسئولية إعفاء ي - 499

علي أنه " يقع باطال كل شرط يقضي باإلعفاء من المسئولية المترتبة علي العمل  121وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  

. ويتبين من ذلك أنه ال يجوز أن يتفق الطرفان علي إعفاء المدين من مسئوليته التقصيرية ويكون هذا االتفاق باطال  غير المشروع "

 . لو تم لتعارضه مع النظام العام

، بأن يتفقا علي  ، كذلك ال يستطيعان إبرامه بطريق غير مباشر وكما ال يستطيع الطرفان أن يبرما هذا االتفاق بطريق مباشر

شرط جزائي يكون من التفاهة بحيث يكون المقصود به أن يصل المدين إلي اشتراط إعفائه من مسئوليته التقصيرية 
 (9919 )

في . ف 

،  ، وللقاضي أن يحكم بتعويض أزيد بكثير من التقدير التافه الذي ورد في الشرط الجزائي هذه الحالة يكون الشرط الجزائي باطال

متوخيا في ذلك تطبيق القواعد العامة في التقدير القضائي للتعويض 
 (9912 )

 . 

 التعويض القانوني أو الفوائد - الفصل الثالث

 (Les interts ) 

 قد يتكفل القانون بتحديد مقدار التعويض - 511

: قدمنا أن األصل هو أن يقوم القاضي بتقدير التعويض وفقا للقواعد التي بسطناها فيما تقدم وقد يتفق المتعاقدان علي تقدير  

 . التعويض مقدما في شرط جزائي علي النحو الذي سبق بيانه

، فهذا أمر ينبغي عدم اإلقدام عليه إال في حاالت  ديد مقدار التعويضأما أن المشرع هو الذي يتكفل في نصوص تشريعية بتح

، ويكون في هذا المبرر القوي ما يكافيء الضرر الذي ينجم عن انطوارء نصوص  نادرة يقوم فيها مبرر قوي لمثل هذا اإلجراء

قد يتفاوت الضرر الذي يقع في كل حالة ، و ، في حاالت متنوعة قد تختلف ظروفها تشريعية جامدة علي مقادير معينة من التعويض

 . ، ومع ذلك يبقي مقدار التعويض عن هذا الضرر المتفاوت جامداً في النص ال يتغير منها

لسنة  75. فقد قضي قانون رقم  ومن هذه الحاالت النادرة التعويضات المقدرة التي حددها القانون في شأن إصابات العمل

2599
 (9911 )

، الحق في  ، وفي أثناء تأديته ( بأن لكل عامل أصيب بسبب العمل 2591لسنة  15ن رقم ) وقد حل محل القانو 

                                                                                                                                                                    

فإذا انتفي  ، ألن الملحوظ بين المتعاقدين عند تقديرهما التعويض بنفسهما تبادل حسن القصد بينهما ، التقيد بالشرط الجزائي

 2515يناير سنة  99وهي التعويض عن الضرر مهما بلغت قيمته )  ، وجب الرجوع إلي القاعدة العامة ، ذلك وتبدلت النية

من تقنين  111وقد نصت المادة  .  191ص  715فقرة  1انظر ايضا بالنيول وريبير وردوان  . (  19ص  29المحاماة 

وإنما  ، اف للتبعةوإن كان موازيا في الواقع لبند ن ، أن البند الجزائي صحيح معمول به" الموجبات والعقود اللبناني علي 

 . " تستثني حالة الخداع الذي يرتكبه المديون 

فالشرط الجزائي المتفق عليه في حالة التأخر ال  ، هذا ويالحظ أن الشرط الجزائي يكون تطبيقه علي الحالة التي نظر إليها المتعاقدان

طبقا لمباديء القانون العام ) استئناف فإن لم ينفذ المتعهد النزاهة تقدر التعويضات ، يسري علي حالة عدم التنفيذ

 21المنصورة الجزئية األهلية  - 129ص  17م  2521مارس سنة  19 - 195ص  21م  2599مايو سنة  29مختلط  

 . (  51ص  12المجموعة الرسمية  2525نوفمبر سنة 

للزيادة حتي في حالة غش المدين أو خطئه وغني عن البيان أن الطرفين ال يستطيعان أن يضيفا إلي الشرط الجزائي أنه غير قابل 

وال حاجة إلي نص خاص بهذه الحالة كالنص الذي سبق ذكره في أحوال  ، فإن هذا االتفاق يعتبر مخالفا للنظام العام ، الجسيم

 . كاف في ذلك  1فقرة  121فأن نص المادة  ، ( 9فقرة  115تخفيض الشرط الجزائي ) م 

  .  915ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9919) 

  .  191ص  715فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 211ص  92م  2525فبراير سنة  21( استئناف مختلط  9912) 

الذي يقرر مقادير  2757ريل سنة أب 5من ذلك قانون  ، ( وفي فرنسا توجد تشريعات مماثلة سبقت التشريعات المصرية 9911) 

وتتفاوت بتفاوت جسامة اإلصابة ) انظر  ، تقوم علي أساس أجر العامل ، مقطوعة من التعويضات عن إصابات العمل
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، وال يعفي صاحب العمل من التعويض إال  الحصول من صاحب العمل علي تعويض مقدر في هذا القانون بحسب جسامة اإلصابة

من جانب العامل فاحش ومقصود إذا أثبت أن العامل قد تعمد إصابة نفسه أو أن اإلصابة قد حدثت بسبب سلوك 
 (9919 )

. ومن هذه  

، وهو يلحق أمراض بإصابات العمل من حيث  بشأن التعويض عن أمراض المهنة 2599لسنة  221الحاالت أيضاً القانون رقم 

لسنة  15. ومن هذه الحاالت كذلك القانون رقم  إلزام صاحب العمل بتعويض مقدر عن هذه األمراض دون حاجة إلي إثبات خطئه

، ويقضي علي مالك السفينة ومجهزها ومستأجرها متضامنين  بشأن تعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب 2555

بتعويض مقدر لمن يصاب بسبب أخطار الحرب من أفراد طاقم السفينة ) الربان وضباط المالحة والمهندسين البحريين والبحارة 

. ويالحظ أن المبرر القوي في هذه الحاالت هو أن المشرع اختار أن يقيم المسئولية فيها  فينة (وغيرهم ممن يقوم بأي عمل في الس

، وآثر أن  ، والمسئولية علي هذا الوجه أمر خطير لم ير المشرع أن يسير في طريقة إلي النهاية ( risquéعلي فكرة تحمل التبعة ) 

، بل جعلها  ، وأغفل فيها أن يكون مقدار التعويض مساويا للضرر شريعيةيتولي تحديد التعويض بمقادير معينه ضمنها نصوصا ت

من يحملها وهو إنما يساءل عن  ، وذلك حتي ال يثقل عبء المسئولية كاهل  مقادير مقطوعة تعوض عن بعض الضرر ال عن كله

أحداث ال يد له فيها وحمله القانون مع ذلك تبعتها
 (9915 )

 . 

 االلتزام بدفع مبلغ من النقودالتعويض القانوني عن  - 511

: وأهم حالة عمد فيها المشروع إلي التدخل وتكفل بتحديد مقدار التعويض في نصوص تشريعية هي حالة االلتزام بدفع مبلغ  

ا سواء كان تعويضا عن التأخر في دفعه أو كان تعويض -، فإن التعويض الذي يجوز أن يرتبه القانون علي هذا االلتزام  من النقود

عن االنتفاع برأس المال 
 (9919 )

، ويتكفل القانون بتحديد مقدار هذه  ( interestتحدده النصوص التشريعية في صورة فوائد )  - 

،  ، بل في أكثر تشريعات العالم ، وال في البالد اإلسالمية وحدها ، ال في مصر فحسب . والسبب في ذلك كراهية تقليدية للربا الفوائد

، وهذا هو المبرر القوي الذي  . ومن ثم لجأ المشرع إلي تحديده للتخفف من رزاياه كل البالد وفي جميع العصور فالربا مكروه في

، وتحديد التعويض تحديداً قانونيا في نصوص تشريعية  حمل القانون في هذه الحالة علي التدخل
 (9911 )

 . 

، سعراً قانونيا  ، تأخيرية كانت أو تعويضية وس األموال، فحدد لفوائد رؤ ونسري فيما يلي كيف كره المشرع المصري الربا

،  ، وكيف تشدد في مبدأ سريان هذه الفوائد فجعله عند عدم االتفاق ال من وقت اإلعذار بل من وقت المطالبة القضائية وسعر اتفاقيا

من دفع الفوائد حتي في الحدود التي  ، وكيف أعفي المدين في حاالت معينة وكيف أجاز استرداد ما يدفع زائدا علي السعر المقرر

الفوائد التي يتقاضاها الدائن عن أن تجاوز رأس المال ، وكيف وقف بمجموع  ، وكيف منع تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد قررها
 (

                                                                                                                                                                    

  . (  191فقرة  1جوسران 

كان له أن يرجع عليه بتعويض كامل عن الضرر الذي  ، ( وبالمثل إذا أثبت العامل خطأ جسيما في جانب رب العمل 9919) 

إذ ال يجوز إعفاء رب العمل إعفاء كليا أو جزئيا من مسئوليته  ، ولو زاد علي المقدار المقطوع المقرر في القانون ، أصابه

تنشأ عن شيء ويستوي في تطبيق قانون إصابات العمل أن تنشأ اإلصابة عن آالت العمل وأدواته أو  . عن الخطأ الجسيم 

 إصابات قانون من الثالثة المادة بأن النقض محكمة قضت وقد .  تأديته أثناء وفي العمل بسبب أصيب قد العامل دام ما ، آخر

 عن تعويض علي العمل صاحب من الحصول في الحق تأديته أثناء وفي العمل بسبب أصيب عامل لكل أن علي نصت إذ ، العمل

 الحكم كان فمتي وإذن ، تأديته وأثناء العمل سبب العامل فيصيب يقع الحوادث من ألي شامال اعام نصها جاء قد ، إصابته

 العمل آالت عن تنشأ التي الحوادث علي مقصور بموجبها للعامل بالتعويض والقضاء المادة هذه تطبيق أن قرر قد فيه المطعون

 يجوز فإنه ، فاحشا الحادث عنه نشأن الذي العمل رب خطأ نكا وإذا ، القانون في صحيح غير قرره الذي هذا فإن ، وأدواته

 بالمادة عمال وذلك ، العمل إصابات قانون إلي باللجوء تقيد دون ، التقصيرية للمسئولية العامة بالقواعد التذرع المضرور للعامل

 من نشأ قد الحادث يكون أن وجوب من قرره بما العمل إصابات قانون فهم في أخطأ قد كان وإن ، الحكم فإن وإذن .  منه الرابعة

 ، بها يستقيم دعامة علي قضاءه أقام قد كان متي ، منتج غير يكون الخاطيء الفهم بهذا عليه النعي أن إال ، وأدواته العمل آالت

 5 مدني نقض ) التقصيرية للمسئولية العامة القواعد تطبيق طلب للعامل يسوغ العمل رب جانب من فاحش خطأ وقوع وهي

   .  ( 155 ص 91 رقم 1 النقض أحكام مجموعة 2595 سنةة ديسمبر

  . ( انظر أيضا التعويضات المقدرة في قانون العمل الفردي  9915) 

وقد  ، فإن التنفيذ العيني يكون دائما مستطاعا ، ( أما التعويض عن عدم التنفيذ فال يتصور في االلتزام بدفع مبلغ من النقود 9919) 

  . في الهامش (  595وفقرة  512مر القول في ذلك ) انظر آنفا فقرة 

ومن ثم تيسر للمشرع أن يقرر سعراً للفائدة القانونية  ، ( ثم أن النقود يمكن عادة استغاللها بسعر ليس فيه كثير من التفاوت 9911) 

  . فيما يلي (  979وحداً أقصي للفائدة االتفاقية ) انظر فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

9911 )
، وقد يؤذنه  ن، وعلي الرغبة في التضييق منه حتي ال يستفحل فيرهق المدي . في هذه وغيرها آيات إلي كراهية المشرع للربا 

 . باإلفالس والخراب

 . . ) ثانياً ( مقدار الفوائد كما حددها القانون ولعالج هذا الموضوع نستعرض : ) أوال ( شروط استحقاق الفوائد

 شروط استحقاق الفوائد - الفرع األول

 النصوص القانونية :  - 512

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 111تنص المادة 

، كان ملزما بأن  ، وتأخر المدين في الوفاء به ، وكان معلوم المقدار وقت الطلب " إذا كان محل االلتزام مبلغا من النقود 

، فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل  ، علي سبيل التعويض عن التأخر يدفع للدائن

. وهذا  وائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد االتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها. وتسري هذه الف التجارية

 . كله ما لم ينص القانون علي غيره "

 علي ما يأتي : 111وتنص المادة 

في أية حالة أخري تشترط  ، سوار أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم يجوز للمتعاقدين أن يتفقا علي سرع آخر للفوائد - 2"  

. فإذا اتفقا علي فوائد تزيد علي هذا السعر وجب تخفيضها إلي سبعة في  ، علي أال يزيد هذا السعر علي سبعة في المائة فيها الفوائد

 . ، وتعين رد ما دفع زائدا علي هذا القدر " المائة

إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها علي الحد األقصي المتقدم ،  ، اشترطها الدائن ، أيا كان نوعها وكل عمولة أو منفعة - 1" 

، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة ال تقابلها خدمية حقيقية يكون الدائن قد  ، وتكون قابلة للتخفيض ، تعتبر فائدة مستمرة ذكره

 . أداها وال منفعة مشروعة "

 علي ما يأتي : 117وتنص المادة 

، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخر "  ، قانونية كانت أو اتفاقية ستحقاق فوائد التأخير" ال يشترط اال 
 (9917 )

 . 

                                                 

ومنع  ، قد زاد التقنين الجديد علي التقنين القديم في كراهية الربا : فنزل بسعر الفوائد وكانت مرتفعة في التقنين القديم( و 9911) 

وحدد مجموع الفوائد بما ال يزيد علي رأس المال وكان هذا التحديد غير  ، تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد وكان ذلك جائزاً 

. حاالت من دفع الفوائد حتي في الحدود التي قررها ولم يعرف التقنين القديم هذا اإلعفاء  وأعفي المدين في بعض ، موجود

  

 ( تاريخ النصوص : 9917) 

فيما عدا عبارة  ، من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد 995: ورد هذا النص في المادة  111 م

وكان معلوم المقدار وقت نشوء " فقد ورد بدال منها في المشروع التمهيدي عبارة " ب وكان معلوم المقدار وقت الطل" 

ووافق  . من المشروع النهائي  199وأصبح رقمه المادة  ، وقد أقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي . " االلتزام 

لفائدة ثم استبقي السعر كما ورد في وفي لجنة مجلس الشيوخ تناقش األعضاء في تخفيض سعر ا . عليه مجلس النواب 

حتي تستحق الفوائد علي المبالغ التي تتم المطالبة " كان معلوم المقدار وقت نشوء االلتزام " واقترح حذف عبارة  . المشروع 

تراح بها أمام القضاء ولو لم يكن مقدارها معلوماً وقت رفع الدعوي كالتعويض عن علم غير مشروع مثال ) ! ( ويستند االق

وال يوجد له نظير  .  .  . وفيه حماية للمماطل وانتقاص لحق الدائن  .  .  . إلي ان القيد ينافي قاعدة أن األحكام مقررة للحق 

ألن المقصود من اشتراط كون  ، ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح . في التشريع المقارن المشار إليه في المذكرة اإليضاحية 

 . االلتزام معلوم المقدار منع سريان الفوائد علي المبالغ التي يطالب الدائن بها علي سبيل التعويض عن عمل غير مشروع 

إذ يدخل التعويض القانوني عن التأخير في تقدير التعويض القضائي  ، واالستناد إلي قاعدة اعتبار األحكام مقررة غير وارد

فال يكون  ، وقد يكون تقدير التعويض بطبيعته غير ميسور إال بعد إجراءات طويلة . يتأثر مركز الدائن من هذه الناحية فال 

ولكن اللجنة رأت من جهة أخري تعديل العبارة  . وقد استقر القضاء علي هذا الحكم دون نص  ، للمدين يد في هذا التأخير

ألن العبرة في تعيين المقدار بوقت المطالبة ال بوقت نشوء  ، "ار وقت الطلب وكان معلوم المقد" علي النحو اآلتي : 

 1ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  .  111وأصبحت المادة رقمها  . االلتزام 

 . (  979ص  - 917وص  911ص 

وفي لجنة  . مهيدي مقتصراً علي الفقرة األولي منه دون الفقرة الثانية من المشروع الت 999: ورد هذا النص في المادة  111 م

وفي لجنة  . ووافق عليها مجلس النواب  . في المشروع النهائي  195 المراجعة أضيفت الفقرة الثانية وأصبح رقم المادة

وبذلك يكون  ، "ذا ما أثبت المدين أن إ" الواردة في الفقرة الثانية بعبارة " إذا ما ثبت أن " مجلس الشيوخ استبدلت عبارة 
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 215( المواد  2597مارس سنة  25وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق ) المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 

- 219  /271 - 279 
 (9915 )

 . 

، وفي التقنين المدني العراقي المواد  115 - 111دنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المواد وتقابل في التقنينات الم

، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  192 - 115، وفي التقنين المدني الليبي المواد  211فقرة أولي و  219 - 212

 111فقرة أولي و  119
 (9979 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ووافق مجلس الشيوخ علي المادة كما  .  111تعيين من يحمل عبء اإلثبات خاضعا للقواعد العامة وأصبحت المادة رقمها 

 . (  971ص  - 975 و ص 971ص  1عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وأقرته لجنة  . من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد  991: ورد هذا النص في المادة  117 م

)  117ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، من المشروع النهائي, ووافق عليه مجلس النواب 199المراجعة تحت رقم المادة 

   . (  971 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 

إذا كان المتعهد به عبارة عن " من التقنين المدني السابق تجري علي الوجه اآلتي :  275 - 271/  215( كانت المادة  9915) 

فتكون فوائده مستحقه من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العقد أو االصطالح التجاري أو القانون  ، مبلغ من الدراهم

تكون الفوائد باعتبار خمسة في المائة سنويا في المواد المدنية وستة في المائة في المواد و . في أحوال مخصوصة بغير ذلك 

ال " من نفش التقنين تجري علي الوجه اآلتي :  279/  219وكانت المادة  . " التجارية ما لم يحصل االتفاق علي غير ذلك 

ويجوز تخفيض هذا الحد إلي  . ثمانية في المائة سنويا  يجوز مطلقا ان يحصل االتفاق بين المتعاقدين علي فوائد تزيد علي

 . وفي هذه الحالة ال يطبق سعر الفائدة الجديد إال بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشر المرسوم  . سبعة في المائة بمرسوم 

يد علي هذا الحد وكل اتفاق نص فيه علي فائدة تز . ويجوز رد الحد المخفض إلي أصله بنفس الشروط واألوضاع المذكورة 

وكل عمولة أو منفعة أيا كان نوعها اشترطها  . تخفض بحكم القانون إلي الحد األقصي للفائدة التي يجوز االتفاق عليها 

تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض إذا  ، إذا زادت هي والفائدة المتفق عليها علي الحد األقصي المتقدم ذكره ، المقرض

 . " رض أن هذه العمولة أو المنفعة ال تقابلها خدمة حقيقة يكون المقرض قد أداها وال نفقة مشروعة ما أثبت المقت

ثم عدل  . % في المواد التجارية 5 % في المواد المدنية و1وكان التقنين المدني السابق في مبدأ األمر يجعل سعر الفائدة القانونية 

وبقي هذا األمر العالي معموال به إلي أن  .  2751ديسمبر سنة  1در في % باألمر العالي الصا1 % و9هذا السعر إلي 

كما رأينا إلي  ، % ثم نزل السعر في التقنين الجديد1 % و9يجعل السعر  2597مارس سنة  25صدر مرسوم بقانون في 

 . % 9 % و5

 2751ديسمبر سنة  1% ثم عدل باألمر العالي الصادر في 21في التقنين المدني السابق  ، وكان سعر الفائدة االتفاقية في مبدأ األمر

فبقيت هذه المادة تنص علي أن الفائدة  ، 971/  517دون أن يالحظ في هذا التعديل أن يعدل تبعا لذلك نص المادة  ، %5إلي 

يجعل السعر  2597مارس سنة  25سوم بقانون في % ثم صدر المر21االتفاقية في عارية االستهالك ال يجوز ان تزيد علي 

فأصبحت متمشية مع  ، في هذه المناسبة 971/  517وعدلت المادة  . % 1% ويجوز تخفيضه بمرسوم إلي 7االتفاقي للفائدة 

مقرر ال يسري حد الفائدة التي يجوز االتفاق عليها ال" وأضاف المرسوم بقانون المذكور النص اآلتي :  279/  219المادة 

بهذا المرسوم بقانون أو بمقتضي أحكامه علي االتفاقات المعقود قبل تاريخ العمل به أو قبل تاريخ العمل بالمرسوم المشار إليه 

% ثم قد يصدر بعد 1% إلي 7: أي المرسوم الذي يصدر مخفضا الحد األقصي للفائدة االتفاقية من "  271/  219في المادة 

  . % كما رأينا 1خفض التقنين الجديد الحد األقصي للفائدة االتفاقية إلي % ثم 7ذلك معيداً له إلي 

من التقنين  117 - 111) مطابقة لنص المواد  115 - 111( التقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م  9979) 

 . % ( 5فيما عدا أن الحد األقصي للسعر االتفاقي في التقنين السوري هو  ، المصري

فيما عدا أن المادة  ، من التقنين المدني المصري 117 - 111فقرة أولي ) مطابقة لنص المواد  219 - 212التقنين المدني العراقي م 

سواء أكان " فقرة أولي عراقي أسقطت عبارة :  211وأن المادة  ، المقدار وقت نشوء االلتزام عراقي تجعل معلومية  212

 . ( " الوفاء أم في أية حالة أخري تشترط فيها الفوائد ذلك في مقابل تأخير 

من  5ويؤكد المادة  ، ) وهذا يطابق الحكم في القانون المصري . : في حساب الفوائد يكون التقويم الشمسي هو المعتمد  211 م

انون المدني العراقي فقرة التقنين المدني العراقي : انظر في عدم ضرورتها الدكتور حسن الذنون في أحكام االلتزام في الق

 . (  11ص  11

فيما عدا أن  ، من التقنين المدني المصري 17 - 111) مطابقة لنص المواد  192 - 115التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

 . % ( 29الحد األقصي للسعر االتفاقي في التقنين الليبي هو 

فأن عوض التأخير يكون بأداء فائدة  ، أولي : إذا كان موضوع الموجب مبلغا من النقود فقرة 119تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

) مالحظة : جعل قانون  . ما لم يكن ثمة نص مخالف في العقد أو في القانون  ، المبلغ المستحق محسوبة علي المعدل القانوني

سعر الفائدة  ، وهو المعمول به في لبنان - 2771مارس سنة  11 - 2995رجب سنة  5المرابحة العثماني الصادر في 
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(  1. )  ( فوائد تأخيرية للتعويض عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود 2ذه النصوص أن هناك نوعين من الفوائد : ) ويؤخذ من ه

. ثم إن هناك  . ولكل من هذين النوعين من الفوائد شروط استحقاق خاصة به عن االنتفاع برؤوس األموالوفوائد تعويضية للتعويض 

، ثم نستعرض  . فنبدأ بهذه الشروط ، سواء كانت تأخيرية أو تعويضية ستحق في دائرتها الفوائدشروطا عامة تحدد المنطقة التي ت

 . ، فشروط استحقاق الفوائد التعويضية شروط استحقاق الفوائد التأخيرية

 الشروط التي تحدد منطقة استحقاق الفوائد

 تحديد هذه المنطقة : - 513

، وهذا ما نص عليه التقنين  لكل التزام بدفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب يمكن تحديدها بأنها المنطقة التي تتسع 

 . كما رأينا 111المدني في صدر المادة 

 . ( وهذا المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب 1( التزام بدفع مبلغ من النقود )  2فيجب إذن أن يكون هناك : ) 

 التزام بدفع مبلغ من النقود - 514

، وما دام هذا المحل هو دفع  . فالعبرة إذن بمحل االلتزام أي التزام بدفع مبلغ من النقود يدخل في منطقة استحقاق الفوائد:  

 . مبلغ من النقود فمن الجائز أن تكون هناك فوائد مستحقة

،  ض برد النقود التي اقترضها. مثل ذلك التزام المقتر ، وهو الغالب ، فقد يكون هذا المصدر عقدا وال عبرة بمصدر االلتزام

، والتزام الشريك بتقديم حصته في الشركة إذا كانت هذه  ، والتزام المستأجر بدفع األجرة إذا كانت نقودا والتزام المشتري بدفع الثمن

حق نقوداً وااللتزام  ، كااللتزام برد غير المستحق إذا كان ما دفع دون . وقد يكون مصدر االلتزام غير العقد الحصة مبلغا من النقود

بدفع النفقة إذا قدرت مبلغا من النقود كما هي العادة 
 (9972 )

 . 

 معلوم المقدار عند الطلب :  - 515

. وقد كان  ، وأما إال يكون معلوم المقدار إال وقت المطالبة به وااللتزام بدفع مبلغ من النقود إما أن يكون معلوم المقدار وقت نشوئه

، فكان هذا الشرط يخرج من منطقة  يشترط أن يكون االلتزام معلوم المقدار وقت نشوء االلتزام 111للمادة المشروع التمهيدي 

                                                                                                                                                                    

 . % أيضا ( 5% وجعل قانون التجارة اللبناني هذا السعر في المسائل التجارية 5القانونية في المسائل المدنية 

وفي المواد المدنية يجب أن  . وجب علي المقترض أن يدفع الفائدة القانونية  ، : إذا اشترط الفريقان أداء فائدة ولم يعينا معدلها 111 م

وإذا لم يعين خطأ فال تجب الفائدة إال علي  . يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائداً علي الفائدة القانونية 

 . المعدل القانوني 

ولكن انظر في  ، ر االتفاقيمن التقنين اللبناني أن هذا التقنين ال يشترط حداً أقصي للسع 111يظهر من نص المادة  -) مالحظة 

ص  - 15القيود التي ترد علي الفائدة االتفاقية في لبنان الدكتور صبحي المحصاني في آثار االلتزام في القانون اللبنني ص 

وفي لبنان يكفي اإلنذار الخطي لسريان الفوائد : الدكتور صبحي المحمصاني في آثار االلتزام في القانون اللبناني ص  - 99

95  ) .  

( هو مبلغ من  initalementحيث يذهب إلي وجوب أن يكون محل االلتزام ابتداء )  ، 295فقرة  9( قارن دى باج  9972) 

وهو  -باعتبار أن التعويض هنا  ، ولكنه يخرج بهذا القيد االلتزام بالتعويض عن عمل غير مشروع . وهذا صحيح  ، النقود

( اللتزام أصلي هو االلتزام باتخاذ الحيطة الواجبة  execution par equivalentبل ) ليس إال تنفيذا بمقا -مبلغ من النقود 

فقرة  1فالنقود إذن ليست محل االلتزام ابتداء ) أنظر أيضا ديموج  . وليس تنفيذا عينيا لهذا االلتزام  ، لعدم األضرار بالغير

ليست إال تنفيذا بمقابل اللتزام  ، ل غير مشروععن عم في التعويض ، وإذا كان صحيحا أن النقود . (  529ص  912

هو االلتزام بالتعويض عن العمل غير  ، إال أن هناك التزاما آخر أنشأه القانون جزاء لهذا االلتزام األصلي ، أصلي

فهناك إذن  . يكون محله ابتداء هو النقود  ، إذا قدر التعويض بمبلغ من النقود كما هو الغالب ، وهذا االلتزام . المشروع 

فهو التزام  ، ومحله ابتداء هو اتخاذ هذه الحيطة الواجبة ، ( التزام باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم اإلضرار بالغير 2التزامان : ) 

( التزام بالتعويض عن عمل غير مشروع أنشيء جزاء  1)  . والنقود بالنسبة إلي هذا االلتزام ليست إال تنفيذا بمقابل  ، بعمل

أما من وجهة نظر دي باج فيبدو أنه ال يوجد إال  . ومحل هذا االلتزام الثاني ابتداء هو دفع مبلغ من النقود  ، م األوللاللتزا

 ، والمحل األصلي لهذا االلتزام هو اتخاذ هذه الحيطة ، هو االلتزام باتخاذ الحيطة الواجبة لعدم اإلضرار بالغير ، التزام واحد

فيتغير محل االلتزام دون أن يتغير االلتزام  ، امه تبدل المحل وأصبح تعويضا أي مبلغا من النقودفإذا ما أخل المدين بالتز

 وسنعود إلي االلتزام بالتعويض عن عمل غير مشروع فيما يلي : . ذاته 
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، " ولم  ، واقترح في لجنة مجلس الشيوخ حذف هذا الشرط استحقاق الفوائد االلتزام بالتعويض إذا كان ناشئاً عن عمل غير مشروع

من اشتراط كون االلتزام معلوم المقدار ومنع سريان الفوائد علي المبالغ التي يطالب تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح ألن المقصود 

، فأصبح الواجب أن يكون االلتزام "  . ولكن اللجنة مع ذلك عدلت الشرط الدائن بها علي سبيل التعويض عن عمل غير مشروع "

معلوم المقدار وقت الطلب " 
 (9971 )

، فكل التزام بدفع مبلغ من النقود يكون معلوم المقدار وقت أن  . وهذا التعديل يفقد الشرط أهميته 

، سواء في ذلك االلتزام  . ذلك أن الدائن يقدر حتما عند المطالبة المبلغ الذي يطالب به يطالب به الدائن ولو كان غير خال من النزاع

. لذلك لم يعد االشتراط  األحوال لحكم القاضي، ويخضع تقديره في جميع  برد القرض أو االلتزام بالتعويض عن عمل غير مشروع

، وما دام االلتزام  ، ما دام كل التزام بدفع مبلغ من النقود يعتبر مستوفيا لهذا الشرط " معلومية المقدار عند الطلب " أهمية عملية

 . عند الطلب " ، هو أيضا التزام " معلوم المقدار ، الذي أريد بوضع الشرط إخراجه بالتعويض عن عمل غير مشروع

، ألن الذي يقع هو " أن القاضي يقدر  ثم إنه ال ضير من إدخال االلتزام بالتعويض عن عمل غير مشروع في منطقة استحقاق الفوائد

،  . الضرر األصلي الناشيء عن خطأ المسئول ، ويدخل في تقديره النوعان من الضرر مبلغا من النقود تعويضا عن الضرر

. ويبقي بعد ذلك التعويض عن التأخير  . . ، فيجمع التعويضين في مبلغ واحد وم النطق بالحكموالضرر الناشيء عن التأخير إلي ي

، فيقضي له بالسعر القانوني للفوائد من وقت رفع الدعوي الجديدة  ، ويحق للمضرور أن يطالب به بدعوي جديدة منذ صدور الحكم

وفقا للقواعد العامة 
 (9979 )

، فيقضي له بالسعر  . وقد يطلب المضرور في الدعوي األصلية الحكم بفوائد من مبلغ التعويض األصلي 

، ومن ثم ال يحتاج إلي رفع دعوي جديدة بفوائد التأخير  القانوني للفوائد من وقت صدور الحكم في الدعوي األصلية
 (9975 )

 . 

. وتصبح منطقة  ، وإما قيد غير ضروري الطلب " فهو إما قيد صوريوجملة القول إنه ال حاجة لقيد " معلومية المقدار وقت 

، أيا كان مصدر هذا االلتزام  استحقاق الفوائد تتسع لكل التزام بدفع مبلغ من النقود
 (9979 )

 . 

                                                 

 - 915ص  1وانظر مجموعة األعمال التضحيرية  . في الهامش  991فقرة  - 111في تاريخ نص المادة  -( انظر آنفا  9971) 

  .  979ص 

إلي أنه  ، في االلتزام بالتعويض عن عمل مشروع ، حيث يذهب ، 75( قارن األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  9979) 

فإن الدائن يستحق فوائد التأخير بمجرد صدور حكم القاضي  ، إذا صدر حكم القاضي بتحديد المبلغ الذي علي المدين أداؤه" 

  . " / ب  119تطبيقا للمادة  ، مطالبة قضائية جديدة أو إنذاردون حاجة إلي 

انظر أيضا في استحقاق الفوائد التأخيرية عن مبلغ التعويض  - 2وهامس رقم  519ص  197( الوسيط الجزء األول فقرة  9975) 

وفمبر سنة ن 5 - 151ص  12م  2595مارس سنة  29عن عمل غير مشروع منذ المطالبة القضائية : استئناف مختلط 

وفي جواز أن يضيف القاضي إلي التعويض األصلي  ، 72ص  59 م 2511ديسمبر سنة  29 - 92ص  99م  2521

 979ص  15م  2521أبريل سنة  27 –299ص  17م  2521فبراير سنة  1تعويضا تكميليا عن التأخير : استئناف مختلط 

ومع ذلك انظر في أن التعويض عن حادث ) عمل غير مشروع ( تستحق عليه  .  92ص  99م  2521نوفمبر سنة  25 -

 29الفوائد من وقت وقوع هذا الحادث إذا رأي القاضي ان هذا ما يقتضيه التعويض الكامل عن الضرر : استئناف مختلط 

رر من وقت وقوع وفي أن القاضي يقدر في بعض الحاالت تعويضا كافيا لتغطية الض ، 72ص  59م  2511ديسمبر سنة 

 - 252ص  51م  2599مارس سنة  1 - 521ص  95م  2511أبريل سنة  17الحادث إلي وقت الحكم : استئناف مختلط 

 .  59ص  91م  2595ديسمبر سنة  1 - 51ص  55م  2591ديسمبر سنة  19 - 191ص  51م  2599أبريل سنة  29

  

ية بتقوية جسر النيل وأخذت أتربة لهذا الغرض من أرض قامت الحكوم ، ( وفي قضية عرضت علي محكمة النقض 9979) 

فرفعت هذه قضية علي الحكومة وطالبتها بتعويض وقدرته بمبلغ معين وأضافت المطالبة بفوائد عن هذا  ، المطعون عليها

" باب حكمها : وقالت محكمة النقض في أس . فطعنت الحكومة بالنقض  . % فحكم لها بذلك ابتدائيا واستئنافيا 9المبلغ بسعر 

يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضي بفوائد عن المبلغ المحكوم به قد  ، ومن حيث إن الطعن مبني علي سبب واحد

مدني أن كل دين ال يكون معلوم المقدار عند الطلب ال يكون محال  111وذلك أنه بمقتضي المادة  .  .  . خالف القانون 

وال يكون كذلك إال من تاريخ الحكم باعتبار أن الحكم  ، التعويض عن التأخير في الوفاء به للقضاء بالفوائد عنه علي سبيل

وواضح من وقائع الدعوي أن الوزارة كانت تنازع المطعون عليها في أحقيتها للمبلغ المطالب  . وحده هو الذي يحدد االلتزام 

ولم تكن الطاعنة تعلم إلي أن صدر الحكم النهائي مبلغ ما  ، به كما نازعها في مقداره إن كان ثمة موجب للقضاء عليها بشيء

ومن  .  .  . ومن ثم كان القضاء بالفوائد علي خالف ما يقضي به القانون  ، والحكم هنا منشيء ال مقرر ، يتعين عليها دفعه

كوم به ابتداء من تاريخ حيث إن سبب الطعن مردود بأن الحكم المطعون فيه غذ قضي بالفوائد القانونية عن المبلغ المح

مدني ) قديم ( المنطبقة علي واقعة الدعوي أسس قضاءه علي أن المبلغ المطالب به  215المطالبة الرسمية عمال بالمادة 

إال أن هذا الحكم قد حسم  ، عبارة عن مبلغ من المال مستحق في ذمة المدعي عليها ) الطاعنة ( وإن اختلف في تقديره

ألن األحكام مقررة للحقوق وليست  ، غ معين تكون ذمة المدعي عليها مشغولة به منذ مطالبتها رسمياالخالف بتقدير مبل

مدني جديد ألنه تشريع مستحدث ليس  111وال محل للتحدي بنص المادة  . وهذا الذي قرره الحكم ال خطأ فيه  . منشئة لها 
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فتنتقل اآلن إلي بيان .  ، إما فوائد تأخيرية وإما فوائد تعويضية ، كما قدمنا والفوائد التي تستحق عن االلتزام بدفع مبلغ من النقود هي

 . شروط االستحقاق في كل نوع من هذين

 شروط استحقاق الفوائد التأخيرية

 شروط المسئولية عن التأخير في دفع مبلغ من النقود كيف حورت - 516

 ، يجب أن يكون هناك خطأ في جانب المدين وضرر يلحق ، وفقا للقواعد العامة : حتي تتحقق مسئولية المدين بوجه عام 

.  ، إعذار المدين ، ووفقا للقواعد العامة أيضا . يضاف إلي هذه الشروط الثالثة الدائن وعالقة سببية تقوم بين الخطأ والضرر

، وسنراها تتحور عما كانت عليه  ونستعرض هذه الشروط األربعة بالنسبة إلي مسئولية المدين عن التأخر في الوفاء بمبلغ من النقود

 .  في األصل

. ذلك أن التزام الوفاء بمبلغ من النقود في ميعاد  أ المدين في التأخر عن الوفاء بالمبلغ فهو عبارة عن التأخر في ذاتهأما خط

( فمجرد التأخر في الوفاء بالمبلغ عن الميعاد  obligation de donner، ألنه التزام بنقل ملكية )  معين هو التزام بتحقيق غاية

. ومن ثم نستبدل بشرط الخطأ شرط التأخر في الوفاء  هنا ال شيء غير ذلك ، والخطأ المعين هو الخطأ
 (9971 )

 . 

، قانونية  مدني تنص علي أنه " ال يشترط الستحقاق فوائد التأخير 117، فقد رأينا أن المادة  أما عن الضرر وعالقة السببية

أن مجرد تأخر لقانون يفرض فرضا غير قابل إلثبات العكس . فا ، أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " كانت أو اتفاقية

، وال المدين  . فال الدائن في حاجة إلي إثبات هذا الضرر المدين عن الوفاء بالمبلغ من النقود الذي في ذمته يحدث ضرراً للدائن

ر هو النتيجة المباشرة لخطأ المدين ، أن هذا الضر ، فرضا غير قابل إلثبات العكس . ويفرض القانون كذلك يستطيع أن ينفي وقوعه

مفروضة فرضا غير قابل إلثبات العكس -كالضرر  –. فعالقة السببية ما بين الخطأ والضرر ي أيضا  وهو تأخره في الوفاء
 (9971 

                                                                                                                                                                    

مجموعة  2599أكتوبر سنة  15) نقض مدني " ض الطعن ومن ثم يتعين رف ، له أثر رجعي فال يسري علي واقعة الدعوي

أن تقف بأسباب حكمها عند القول بأن الحكم  -في رأينا  –وقد كان يكفي محكمة النقض  . (  11ص  1رقم  9أحكام النقض 

وما دامت  . إذ هو لم يخطيء فعال ال علي مقتضي التقنين القديم وال علي مقتضي التقنين الجديد  . المطعون فيه لم يخطيء 

فقد صار االلتزام الذي تطالب به التزاماً بدفع مبلغ من  ، المدعية قد حددت التعويض الذي تطالب به مبلغا معينا من النقود

وكان من حقها أن تطالب بفوائد تأخيرية عن هذا المبلغ  ، علي مقتضي التقنين الجديد ، "معلوم المقدار عند الطلب " النقود 

 . فقضي لها به ابتدائيا واستئنافيا  ، وهذا ما فعلته . مطالبة القضائية بها تسري من وقت ال

في االلتزام بدفع مبلغ من النقود إذا كان مصدره ليس هو العمل غير  ، علي أن محكمة النقض أخذت بالرأي الذي نذهب إليه

فقضت بأن االحتجاج بأن المبالغ المحكوم علي مصلحة الضرائب بردها ال تعتبر معلومة  . بل أخذ غير المستحق  ، المشروع

فيكون حكمها حكم التعويض المقضي به عن عمل غير مشروع ) الذي ال يجوز  ، المقدار إال من تاريخ الحكم النهائي بردها

ذلك  . هذا االحتجاج مردود بأنه قياس مع الفارق  –مدني (  111الحكم بفوائد عنه من تاريخ المطالبة الرسمية عمال بالمادة 

بأن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض تخولها أن تدخل في حسابها جميع عناصر الضرر ومنها طول أمد 

ولكن هذا االعتبار ال ينطبق علي طلب  .  .  . مما يغني المدعي عن طلب فوائد التأخر عن دفع مبلغ التعويض  ، التقاضي

ذلك أن المطعون عليه قد حدد في عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذي طالب مصلحة  ، مول رد ما أخذ منه بغير حقالم

وليس من شأن المنازعة في استحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح  ، الضرائب برده علي أساس أنها أخذت منه بغير حق

ص  251رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يونية سنة  19) نقض مدني معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب 

مجموعة أحكام  2595مارس سنة  22 - 2191ص  251رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يونية سنة  19 - 2192

عن  ونالحظ أن محكمة النقض تستطيع أن تتحدث عن االلتزام بدفع مبلغ من النقود الناشيء . (  199ص  57رقم  9النقض 

من حيث معلومية المقدار وقت الطلب علي النحو الذي تحدثت به عن االلتزام بدفع مبلغ من النقود  ، عمل غير مشروع

ففي كليهما يحدد المدعي في عريضة دعواه منذ البداية المبلغ الذي يطالب به المدعي  . الناشيء عن أخذ غير المستحق 

ق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت وليس من شأن المنازعة في استحقا"  ، عليه

   . " الطلب 

وحيث ال يتبين أن االلتزام  ، حيث يبدو أن الخطأ يختلط بعالقة السبيية 217فقرة  1( قارن كوالن وكابيتان ومورانديير  9971) 

  . بدفع مبلغ من النقود هو التزام بتحقيق غاية مجرد التأخر في تنفيذه يكون خطأ 

( وقد كان هذا هو الحكم أيضا في عهد التقنين المدني السابق دون أن يشتمل هذا التقنين علي نص صريح في هذا المعني )  9971) 

يناير سنة  11 - 5فقرة  271بوريللي م  2779مارس سنة  19مختلط  استئناف - 599ص  591الموجز للمؤلف فقرة 

فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 1فقرة  2299( وهذا هو أيضا حكم التقنين المدني الفرنسي ) م  299ص  21م  2599



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

)
في الميعاد . فالدائن الذي لم يستوف المبلغ من النقود الذي له في ذمة مدينة  . والسبب في افتراض الضرر وعالقة السببية معقول 

، فهو إذن مضطر أن يقترضها متربصا في سداد القرض  فأما ان يكون في حاجة إلي هذه النقود . الواجب يكون حتما في أحد موقفين

، ومن ثم  ، وعندئذ يكون قد أصابته خسارة من جراء تأخر المدين هي الفوائد التي يدفعها عادة القتراض المبلغ وفاء مدينة بالتزامه

، ولكن النقود يمكن عادة  . وإما أن يكون في غير حاجة إلي النقود أن يسترد هذه الفوائد من المدين علي سبيل التعويضكان له 

، وعندئذ يكون قد فاته ربح من جراء تأخر  ، فلو أن المدين وفي بالتزامه في الميعاد لكان في مكنة الدائن أن يستغل نقوده استغاللها

، ومن ثم كان له هناك أيضا أن يسترد هذه الفوائد من المدين  الفوائد التي يتقاضاها عادة في استغالل المبلغ، فقد كان يربح  المدين

ضمن شروط مسئولية  -الضرر وعالقة السببية  –. ويتبين من ذلك أنه ال حاجة إلي استبقاء هذين الشرطين  علي سبيل التعويض

 .  ، ما دام القانون يفترض تحققهما افتراضا ال يقبل فيه إثبات العكس ودالمدين عن التأخر في الوفاء بالمبلغ من النق

 .  ، المطالبة القضائية ، كقاعدة عامة ، بل يتشدد القانون فيه فيستبدل به ، فيتحور هنا أيضا ، وهو الشرط الرابع إما إعذار المدين

، وأصبحت تنحصر في  ن التأخر في دفع مبلغ من النقودونري من ذلك أن الشروط األربعة قد تحورت فيما يتعلق بالمسئولية ع

( مطالبة الدائن بهذه الفوائد  1( تأخر المدين في الوفاء بالتزامه )  2استحقاق الفوائد التأخيرية : ) شرطين اثنين ال بد من توافرهما 

 . . ونستعرض اآلن كال من هذين الشرطين مطالبة قضائية

 بالتزامه :تأخر المدين في الوفاء  - 517

، حتي تستحق فوائد التأخيرية بالسعر الذي  يكفي أن يتأخر المدين بالوفاء بالتزامه بدفع مبلغ من النقود عن ميعاد االستحقاق 

. ويغلب ان  ، وله حد أقصي بينه القانون وسيأتي ذكره . وهذا السعر قد يكون متفقا عليه من قبل ما بين الدائن والمدين يقرره القانون

. ويسمي  ، فيكون االتفاق علي سعر الفوائد التأخيرية ضمن شروط هذا العقد ع هذا االتفاق عندما يكون مصدر االلتزام هو العقديق

( وال مانع من أن يتم االتفاق علي سعر الفوائد  taux conventionnel dinteretsسعر الفائدة في هذه الحالة بالسعر االتفاقي ) 

.  ، بل في خصوص التزام بدفع مبلغ من النقود ال يكون مصدره العقد االتفاقية في غير العقد الذي أنشأ االلتزام بدفع المبلغ من النقود

لذي يسري في هذه الحالة هو السعر القانوني ) ، فإن السعر ا فإذا لم يكن هناك سعر للفوائد التأخيرية متفق عليه ما بين الدائن والمدين

taux legal dinterets ) ومن ذكل نري أن فوائد التأخر في الوفاء بمبلغ من  ، وهو سعر حدده القانون برقم ثابت سيأتي ذكره .

 . ( interest moratoires، وهي في الحالتين فوائد تأخيرية )  النقود إما أن تكون فوائد اتفاقية أو فوائد قانونية

، فهي تعوض الضرر الذي يفرض  111وهذه الفوائد التأخيرية إنما هي " علي سبيل التعويض عن التأخر " كما تقول المادة 

. أما إذا أثبت الدائن أن هناك ضرراً لحق به بسبب خطأ آخر للمدين  القانون وقوعه كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه

 . مدني ( 192، كان للدائن حق المطالبة بتعويض تكميلي بالشروط التي سنبينها فيما بعد ) م  همستقل عن تأخر

، كنتيجة مباشرة لتأخر المدين عن الوفاء بدفع مبلغ من النقد األجنبي نزل سعره ما بين يوم االستحقاق  وقد يحلق الدائن ضرر

بأن " تبطل شروط الدفع ذهبا في العقود التي يكون االلتزام بالوفاء  2599 لسنة 59. ويقضي المرسوم بقانون رقم  ويوم الدفع الفعلي

فيها ذا صبغة دولية والتي تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو االلسترلينية أو بنقد أجنبي آخر كان متداوال قانون في مصر ) 

قد قضت بأنه ما دام شرط الذهب المتفق تئناف المختلطة . وكانت محكمة االس ، وال يترتب عليها أي أثر " الفرنك والجنية التركي (

، فإن ال يجوز للدائن أن يطالب علي أساس المسئولية التقصيرية وبدعوي الغش بمبلغ يساوي ما خسره  عليه في عقد قرض باطال

الحصول عليه بطريق  ، فإن ذلك يكون تحايال منه للحصول بطريق غير مباشر علي ما لم يستطيع من جراء نزول الجنيه المصري

مباشر بمقتضي شرط الذهب 
 (9977 )

،  . ولكنها قضت في أحكام أخري بأنه إذا اشترط أن يكون الدفع بعمله أجنبية صح الشرط 

ووجب الدفع بهذه العملة 
 (9975 )

، وتأخر المدين عن الوفاء بالتزامه مدة من الزمن نزلت في  . فإذا صح شرط الدفع بعملة أجنبية 

، فإن الضرر الذي أصاب الدائن من هذا النزول ال يعتبر ضرراً راجعا إلي سبب مستقل عن التأخر  هذه العملة األجنبية خاللها قيمة

، وال يستطيع الدائن أن يطالب عنه  ، ومن ثم يدخل تعويضه ضمن الفوائد التأخيرية بالسعر القانوني أو بالسعر اإلتفاقي في الوفاء

مدني التي سيأتي ذكرها  192، وذلك وفقا لحكم المادة  أنه ضرر تسبب فيه المدين بسوء نية بتعويض تكميلي إال إذا أثبت
 (9959 )

 . 

                                                                                                                                                                    

711  ) .  

  .  199ص  99م  2597مارس سنة  92(  9977) 

انظر في هذه المسألة الوسيط الجزء األول  - 9ص  55م  2591بر سنة نوفم 5 - 151ص  57م  2591أبريل سنة  19(  9975) 

  .  2وهامش رقم  951ص  111فقرة 

انظر في هذه  -( وذلك إال إذا قيل أن الدائن يستوفي حقه بقيمة العملة األجنبية وقت حلول الدين ال وقت الوفاء الفعلي  9959) 

. مكررة  252فقرة  9وفي القانون البلجيكي دي باج  ، 779فقرة  1ن المسألة في القانون الفرنسي بالنيول وريبير وردوا
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 الفهرس العام

. مثل ذلك ما نصت عليه  علي أن القانون قد ينص في حاالت خاصة علي دفع تعويض تكميلي بافضافة إلي الفوائد التأخيرية

. لزمته فوائده من وقت  ، ولم يقدم هذا المبلغ في الشركة مبلغا من النقودمدني من أنه " إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته  929المادة 

. وذلك دون إخالل بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند االقتضاء  استحقاقه من غير حاجة إلي مطالبة قضائية أو إعذار
 (9952 )

 " . 

لفوائد التأخيرية هو أن يطالب الدائن المدين بهذه الفوائد مطالبة الدائن بالفوائد التأخيرية مطالبة قضائية : والشرط في الستحقاق ا

مطالبة قضائية 
 (9951 )

  (demande citation en justice  فال يكفي مجرد إعذار المدين كما كان ذلك يكفي في التعويض عن )

التأخير في غير الفوائد التأخيرية 
 (9959 )

سري هذه الفوائد ) الفوائد غذ تقول : " وت 111. وهذا ما يقضي به صريح نص المادة  

. وهذا كله ما لم ينص  ، إن لم يحدد االتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها التأخيرية ( من تاريخ المطالبة القضائية بها

القانون علي غيره 
 (9955 )

 " . 

                                                 

 . من التقنين المدني الفرنسي  2751من التقنين المدني السابق والمادة  925 - 927/  511(انظر في هذا المعني المادة  9952) 

وانظر أيضا  .  29ص  21م  2599ديسمبر سنة  1 - 259ص  22م  2755أبريل سنة  25وانظر : استئناف مختلط 

وهي كمبيالة جديد يسحبها  ، تجاري فرنسي ( في كمبيالة الرجوع 219 - 219 من التقنين التجاري ) المواد  279المادة 

حامل الكمبيالة األصلية علي ساحبها أو أحد المحيلين ليحصل بها علي قيمة تلك الكمبيالة األصلية المعمول عنها البروتستو 

وانظر في التعويضات عن فسخ البيع بسب استحقاق المبيع وعدم التقيد بالفوائد القانونية في  . مصاريف والفوائد وكذلك ال

من  1917وقد قضت المادة  .  95ص  9ملحق مجلة القانون واالقتصاد  2591نوفمبر سنة  15هذه الحالة نقض مدني 

 - 555فقرة  2للدائن وبتعويض فوق ذلك ) بودري وبارد  التقنين المدني الفرنسي برجوع الكفيل علي المدين بفوائد ما دفعه

من التقنين المدني  9فقرة  799أما المادة  ، ( 975فقرة  7بيدان والجارد  - 77فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  991فقرة 

) انظر في التقنين  المصري فتقضي بأن يكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع

 . (  191 ص - 199ص  1المدني السابق والتون 

فلو تأخر في الوفاء بالضريبة دفعها دون أن  . هذا ويالحظ أن القضاء الفرنسي ال يحكم بفوائد تأخيرية علي خزانة الدولة وال لها 

والسبب في  . دفعه زائدا دون فوائد تأخيرية وكذلك لو دفع مبلغا أكبر من الضريبة المستحقة استرد ما  ، ’يدفع فوائد تأخيري

 2ذلك أن الدولة في حساباتها وميزانيتها تخضع لنظم غير النظم التي تخضع لها األفراد) انظر في هذه المسألة بودري وبارد 

 . (  919فقرة  1ديموج  - 929فقرة  - 995فقرة 

وهو يقضي بعدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بالفوائد عن المبالغ التي  ، 2599لسنة  251أما في مصر فقد صدر القانون رقم 

وقد أخذت محكمة النقض بعكس هذا الحكم فيما يتعلق بالفوائد المستحقة عن المدة السابقة علي  . يحكم عليها بردها للمولين 

ب من الفوائد القانونية المطلوبة منها إذا قضت بأنه ما لم يوجد نص صريح يعفي مصلحة الضرائ ، تاريخ العمل بهذا القانون

وال يجوز رفض طلب هذه الفوائد بحجة أن المصلحة  ، عن المبالغ المحكوم عليها بردها لتحصيلها من الممولين بغير حق

وتطبق نصوصا من  ، المذكورة في تحصيلها الضرائب من الممولين إنما تباشر سلطة عامة مقررة لها بمقتضي القانون

وأنه ال يترتب علي رفع الدعوي بها من المصلحة أو من  ، ن يكون تحصيل الضرائب بموجب أوراد واجبة النفذمقتضاها أ

بل تنطبق عليها  ، ومن ثم ال تسري عليها أحكام القانون المدني ، الممول إيقاف استحقاقها إال إذا صدر فيها حكم من المحكمة

ذلك بأن هذه الحجة مردودة بأن النصوص  -ة الضرائب بالفوائد القانونية أحكام القانون العام وهي ال تجيز مطالبة مصلح

المشار إليها ال تعفي مصلحة الضرائب من الحكم عليها بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة عن كل مبلغ يقضي عليها برده 

وال عبرة  . اه حتي يوفي له حقه كامال للممول تعويضا له عن حرمانه من االنتفاع بما أخذ منه بغير حق من تاريخ رفع دعو

في هذا الخصوص بحسن نية المصلحة عند جباية الضريبة متي كان قد ثبت للمحكمة أنها حصلت من الممول أكثر من 

 2599لسنة  251أما التحدي بالقانون رقم  .  .  . وبذلك أصبح مركزها في هذا الشأن ال يختلف عن أي مدين  ، استحقاقها

التي تنص بعد تعديلها علي عدم جواز مطالبة مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التي يحكم عليها بردها  292مادة المعدل لل

فال يسري علي الفوائد القانونية المستحقة عن مدة سابقة علي  ، للممولين فمردود بأنه تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي

إلي تاريخ العمل  2555أكتوبر سنة  29ومن  ، مطلوبة عن مدة تالية لنفاذهبل يسري فقط علي الفوائد ال ، تاريخ العمل به

 2599يونية سنة  19% ) نقض مدني 9% ال 5بهذا التشريع تكون الفوائد القانونية المستحقة علي مصلحة الضرائب هي 

 - 2191ص  251رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يونية سنة  19 - 2192ص  251رقم  5مجموعة أحكام النقض 

رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  19 - 199ص  57رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  22

 . (  991ص  11

  .  97ص  55م  2591ديسمبر سنة  11 - 299ص  51م  2515ديسمبر سنة  99( استئناف مختلط  9951) 

  .  259ص  91م  2555مايو سنة  22 - 229ص  91م  2519ديسمبر سنة  15( استئناف مختلط  9959) 

 22( : استئناف أهلي  275 - 271/  215( وقد كان هذا هو الحكم أيضا في عهد التقنين المدني السابق بنص صريح ) م  9955) 
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 الفهرس العام

. فالنص صريح  رية من وقت هذه المطالبةوال يكفي أن يطالب الدائن المدين بالدين وحده مطالبة قضائية حتي تسري الفوائد التأخي

. وقد كانت هذه المسألة مختلفا فيها في عهد التقنين المدني السابق  في وجوب المطالبة بالفوائد التأخيرية ذاتها باإلضافة إلي الدين ذاته

لعدم ورود نص صريح في ذلك 
 (9959 )

في ذلك ، وقد ورد هذا النص في التقنين المدني الجديد فحسم الخالف  . 
 (9951 )

 . 

، واشترط  ، فجعلها من وقت المطالبة القضائية ال من وقت اإلعذار وقد تشدد القانون في تحديد مبدأ سريان الفوائد التأخيرية

 . ، وذلك تنكراً منه للربا كما سبق القول أن تتضمنها هذه المطالبة

، وعلي أن تسري الفوائد التأخيرية من وقت اإلعذار  علي خالفه . فيجوز للطرفين أن يتفقا علي أن هذا الحكم ليس من النظام العام

، أو حتي من حلول أجل الدين دون حاجة إلي مطالبة قضائية أو إلي إعذار  مثال
 (9951 )

. وهذا هو ما يقع عادة عندما يتفق الطرفان  

وائد بالسعر االتفاقي من وقت حلول الدين دون ، فإن الدائن يشترط علي المدين أن تسري هذه الف علي سعر اتفاقي للفوائد التأخيرية

                                                                                                                                                                    

 2515مارس سنة  22وقارن :  - 211ص  21الحقوق  2751أبريل سنة  11 - 915ص  5القضاء  2751مارس سنة 

وتعتبر مطالبة قضائية الطلبات اإلضافية  .  29ص  21م  2599ديسمبر سنة  1ئناف مختلط است 159ص  55المحاماة 

 279ص  5م  2751فبراير سنة  29ودعاوي المدعي عليه والتدخل في الدعوي وإدخال خصم ثالث فيها ) استئناف مختلط 

ص  91م  2515يناير سنة  29اف مختلط فإن الفوائد التأخيرية ال تسري ) استئن ، وغذا كانت صحيفة الدعوي باطال . ( 

كذلك إذا سقطت الخصومة  . (  975ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  - 295

وتبقي الفوائد سارية ما دامت صحيفة الدعوي قائمة :  - 199ص  22م  2755مايو سنة  21أو تركت ) استئناف مختلط 

( وإذا رفعت الدعوي إلي محكمة غير مختصة فالغالب عند القضاء  299ص  51م  2515ديسمبر سنة  99استئناف مختلط 

 - 21ص  22المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2779ديسمبر سنة  1المصري أن الفوائد ال تسري ) استئناف مختلط 

أول  - 279ص  5م  2751ير سنة فبرا 29 - 111ص  7م  2751أبريل سنة  99 - 17ص  9م  2759نوفمبر سنة  11

 ، كما يقطع التقادم ، ولكن قضي مع ذلك بأن رفع الدعوي إلي محكمة غير مختصة ، ( 291ص  19م  2597أبريل سنة 

والقضاء الفرنسي كان مستقرا علي عدم  . (  295ص  91م  2515يناير سنة  29يجعل الفوائد تسري ) استئناف مختلط 

( يشترط  2299 سريان الفوائد عند رفع الدعوي إلي محكمة غير مختصة وذلك عندما كان التقنين المدني الفرنسي ) م

 أبريل سنة 1ولكن بعد أن عدل التقنين الفرنسي في هذه المسألة بقانون  ، كالتقنين المصري المطالبة القضائية لسريان الفوائد

أصبح طبيعيا أن يذهب القضاء الفرنسي إلي أن صحيفة الدعوي المرفوعة إلي  ، فأصبح اإلعذار كافيا لسريان الفوائد 2599

 - 979فقرة  1ديموج  - 929فقرة  - 922فقرة  2محكمة غير مختصة تعدل اإلعذار وتجعل الفوائد تسري ) بودري وبارد 

 . (  771فقرة  - 779فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 955فقرة 

 19 - 97ص  21م  2599ديسمبر سنة  5( : استئناف مختلط  commandementوال يكفي لسريان الفوائد التأخيرية التنبيه ) 

وال  ، 11ص  92م  2527ديسمبر سنة  25 - 191ص  15م  2521فبراير سنة  29 - 15ص  11م  2525ديسمبر سنة 

وال  ، ( 219ص  5 م 2751مارس سنة  5قبه طلب صحة الحجز ) استئناف مختلط حجز ما للمدين لدي الغير إذا لم يع

 52م  2515يونية سنة  1أو إعالن أمر التقدير مع التنبيه بدفع األصل مع الفوائد ) استئناف مختلط  ، طلب تقدير األتعاب

 212رقم  9جازيت  2529مايو سنة  11إسكندرية الكلية المختلطة  - 911ص  99م  2597يونية سنة  21 - 551ص 

م  2529ديسمبر سنة  92ولكن تستحق الفوائد منذ طلب الدخول في التوزيع أو في التفليسة ) استئناف مختلط  . (  522ص 

  . (  119ص  91م  2559مايو سنة  25 - 279ص  91م  2515يناير سنة  15 - 219ص  11

رأس المال فتسري الفوائد التأخيرية من وقت هذه المطالبة ولو لم تتضمن فمن األحكام ما كان يكتفي بالمطالبة القضائية ب ( 9959) 

رقم  25المحاماة  2591أول يونية سنة  - 717ص  29المحاماة  2591ديسمبر سنة  29ذكر هذه الفوائد ) استئناف مصر 

رقم  27لمحاماة ا 2591يناير سنة  29طنطا الكلية  - 971ص  7المحاماة  2511مايو سنة  12إسنا  - 2521ص  915

 999ص  11م  2529مايو سنة  21 - 299ص  25م  2591ديسمبر سنة  21محكمة مصر المختلطة  - 152ص  211

ومنها ما كان يذهب إلي وجوب المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية ذاتها وال تكفي المطالبة برأس المال ) استئناف أهلي  . ( 

 - 122ص  99المجموعة الرسمية  2555يونية سنة  5استئناف أسيوط  - 995ص  21الحقوق  2751أكتوبر سنة  92

استئناف  - 591 ص 5المحاماة  2515فبراير سنة  19جرجا  - 571ص  2المحاماة  2512فبراير سنة  9بني سويف 

ص  92م  2595مايو سنة  22 - 211ص  25م  2591فبراير سنة  25 - 75ص  21م  2599يناير سنة  19مختلط 

927  ) .   

  .  975ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9951) 

 2515مايو سنة  17استئناف مصر  - 21ص  1رقم  25المجموعة الرسمية  2521أكتوبر سنة  99( استئناف أهلي  9951) 

ديسمبر سنة  15وقارن استئناف مصر  - 251ص  17رقم  15المحاماة  2551نوفمبر سنة  15 - 91ص  29المحاماة 

 .  2999ص  29المحاماة  2591
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،  . ولذلك يكاد يكون شرط المطالبة القضائية بالفوائد التأخيرية مقصوراً علي الفوائد التأخيرية بالسعر القانوني حاجة إلي أي إجراء

 . يطالب بها الدائن مطالبة قضائية، فيجب لسريانها في األصل أن  حيث ال يوجد اتفاق ما بين الدائن والمدين علي سعر هذه الفوائد

،  . مثل ذلك الحساب الجاري كذلك قد يحدد العرف التجاري ميعاداً آخر غير وقت المطالبة القضائية لسريان الفوائد التأخيرية

، دون حاجة إلي مطالبة قضائية أو إعذار  فسنري أن الفوائد تسري فيه من وقت الخصم أو اإلضافة
 (9957 )

 . 

، فتسري مثال من  وقد ينص القانون في حاالت خاصة علي أن الفوائد التأخيرية تسري من وقت آخر غير وقت المطالبة القضائية

. من ذلك ما قضت به الفقرة األولي من المادة  ، أو من وقت القيام بعمل معين ، أو من وقت حلول أجل الدين وقت إعذار المدين

، أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء  ائع في الفوائد القانونية عن الثمن إال إذا أعذر المشتريمدني من أنه " ال حق للب 597

. فهنا تسري الفوائد التأخيرية من وقت  ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره " قابال أن يبنتج ثمرات أو إيرادات أخري

ن ينتج ثمرات أو إيرادات أخري إعذار المشتري أو من وقت تسليم المبيع إذا كا
 (9955 )

 755$  929. ومن ذلك ما قضت به المادة  

،  ، لزمته فوائده من وقت استحقاقه مدني من أنه " إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود ولم يقدم هذا المبلغ $

. فهنا أيضا  قد يستحق من تعويض تكميلي عند االقتضاء " ، وذلك دون إخالل بما من غير حاجة إلي مطالبة قضائية أو إعذار

إذا أخذ الشريط أو احتجز  - 2مدني من أنه "  911. ومن ذلك ما قضت به المادة  تسري الفوائد التأخيرية من وقت استحقاق الدين

، وذلك دون إخالل بما قد  ئية أو إعذار، بغير حاجة إلي مطالبة قضا ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم احتجازه مبلغا من مال الشركة

،أو أنفق في مصلحتها شيئا من  وإذا أمد الشريك الشركة من ماله - 1.  يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند االقتضاء

أخيرية . فهنا تسري الفوائد الت ، وجبت له علي الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها " المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر

، ولمصلحة الشريك من يوم مده الشركة بالمال أو إنفاق المصروفات  لمصلحة الشركة من يوم أخذ الشريك مال الشركة أو احتجازه

وعليه فوائد  - 1.  ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه - 2مدني من أنه "  191. ومن ذلك ما قضت به المادة  النافعة

. فهنا  ، وعليه أيضا فوائد ما تبقي في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر " خدمها لصالحه من وقت استخدامهاالمبالغ التي است

، وفي حالة أخري من وقت  تسري الفوائد التأخيرية في إحدي حالتين من الوقت الذي استخدم فيه الوكيل مال الموكل لصالحه

ن أنه " علي الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد م 129. ومن ذلك ما قضت به المادة  اإلعذار

، فيكون " رب  . وكالوكالة الفضالة . " فهنا تسري الفوائد التأخيرية من وقت إنفاق الوكيل ماله في تنفيذ الوكالة . من وقت اإلنفاق

، وأن يرد له النفقات  ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها لي لحسابهالعمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضو

مدني ( ومن ذلك أخيرا ما قضت به الفقرة  259الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها " ) م 

عن كل مات قام بدفعه من يوم الدفع  من أنه يكون " للكفيل الحق في الفوائد القانونية 799الثالثة من المادة 
 (9599 )

 . 

 شروط استحقاق الفوائد التعويضية - 3

 منطقة الفوائد التعويضية  - 519

، كما قدمنا في أن األولي يلتزم بها المدين في مقابل االنتفاع بمبلغ من النقود  : تختلف الفوائد التعويضية عن الفوائد التأخيرية

 . الفوائد التأخيرية فهي ليست إال تعويضا عن التأخير في الوفاء بدين هو مبلغ من النقود ما مر القول ، أما يكون في ذمته للدائن

. والمثل المألوف في ذلك هو عقد  وأكثر ما تكون الفوائد التعويضية في التزام بدفع مبلغ من النقود يكون مصدره العقد

، بأن يتفق  . وقد تجب الفوائد التعويضية في عقد البيع ئدة يدفعها للمقرضالقرض فالمقترض ينتفع بمبلغ القرض عادة في مقابل فا

، فتكون الفوائد هنا في تأجيل  المشتري مع البائع علي تأجيل الثمن إلي ميعاد معين في مقابل أن يدفع المشتري فوائد عن هذا الثمن

، ولكنها  ي في الوفاء بقيت الفوائد سارية طوال مدة التأخير. فإذا حل ميعاد دفع الثمن وتأخر المشتر الثمن وليست فوائد تأخيرية

، فمن أودع  ، إن كانت بنفس السعر اإلتفاقي وقد تجب الفوائد التعويضة في وديعة المصرف تنقلب في هذه الحالة إلي فوائد تأخيرية

                                                 

  .  975ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9957) 

جديد ( تجعل للبائع الذي سلم العين ولم يتسلم الحق في  597مدني )  999( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن المادة  9955) 

وهذه الحكمة نفسها  ، والحكمة في ذلك هو اجتماع المثلين في يد أحد المتعاقدين ، الفوائد إذا كانت العين المبيعة تنتجع ثمرات

وذلك بطريق التفسير العكسي  ، شتري دفع الثمن ولم يتسلم العين فيكون له الحق في الفوائدمتوافرة في حالة ما إذا كان الم

  . (  115ص  1/  991رقم  25المحاماة  2599يونية سنة  29مادة ) 

( وهذه النصوص سبق أن أوردنا كثيرا منها عند الكالم في اإلعذار أمثله علي حاالت ال يقتضي فيها القانون اإلعذار  9599) 

 511وليست الفوائد التأخيرية إال صورة من صور التعويض عن التأخير) انظر آنفا فقرة  ، الستحقاق التعويض عن التأخير

وفي الهامش ( وانظر في نصوص التقنين المدني السابق التي كانت تقضي بسريان الفوائد التأخيرية من وقت آخر غير وقت 

  .  591 - 592ص  591المطالبة القضائية الموجز للمؤلف فقرة 
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. والفوائد التي يتقاضاها حامل  ائد تعويضية، فهذه الفوائد تكون فو مصرفا مبلغا من النقود واشترط أن يتقاضي علي الوديعة فوائد

السند هي أيضا فوائد تعويضة والفوائد التي يتقاضاها حامل السند هي أيضا فوائد تعويضية عن مبلغ من النقود أقرضه صاحب 

ارضة ابتع في شأنه من بأنه إذا " كان ترتيب الدخل بعقد من عقود المع 959، ومن ثم قضت الفقرة الثانية من المادة  الدخل للمدين به

 . حيث سعر الفائدة القواعد التي تسري علي القرض ذي الفائدة "

،  ، فهو دين في ذمة المدين طوال األجل والذي يميز الفوائد التعويضية أنها تكون فوائد عن مبلغ من النقود لم يحل ميعاد استحقاقه

الفوائد التعويضية التي يتفق عليها مع الدائن  -أي في مقابل بقاء هذا المبلغ في ذمته واالنتفاع به  –ويدفع المدين في مقابل هذا األجل 

، تنقلب إلي فوائد  ، الفوائد التي تظل تسري بعد حلول األجل إلي أن يتم الوفاء ، ولم يوفه المدين ذا حل أجل استحقاق الدينأما إ

تأخيرية ألنها تعتبر عندئذ بمثابة تعويض عن تأخر المدين في الوفاء بالتزامه 
 (9592 )

. ومن ثم يندر أن توجد حالة تستحق فيها فوائد  

، فإن الدين الذي يكون مصدره غير العقد ينشئه القانون منجزاً من وقت أن  من النقود ال يكون مصدره العقدتعويضية عن مبلغ 

هو الذي  -أو التصرف القانوني بوجه عام  –، فما عسي أن يستحق عليه من الفوائد بعد حلوله إنما تكون فوائد تأخيرية والعقد  ينشأ

ائد تعويضية طوال مدة هذا األجل ، ويترتب عليه فو ينشيء الدين إلي أجل
 (9591 )

 . 

 شرط استحقاق الفوائد التعويضية - 511

. فالمقترض  ، ال تستحق إال باتفاق يتم بين الدائن والمدين ، علي النحو الذي قدمناه االتفاق مع المدين والفوائد التعويضية – 

مدني علي ما يأتي : " علي  951، وقد نصت المادة  لدائنال يدفع فوائد تعويضية عن مبلغ القرض إال إذا اتفق علي ذلك مع ا

.  ، فإذا لم يكن هناك اتفاق علي فوائد اعتبر القرض بغير أجر " المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها

والمشتري ال يدفع فوائد تعويضية عن الثمن المؤجل إال إذا اتفق علي ذلك مع البائع 
 (9599 )

 . 

                                                 

فمنهم من يري أن الفوائد االتفاقية تبقي سارية بعد حلول أجل الدين إلي  . ( وقد اختلف الفقهاء في فرنسا في هذه المسألة  9592) 

ومنهم من يري أن الفوائد  ، ( 991فقرة  2بودري وبارد  - 921فقرة  11وهذا هو الرأي الذي نأخذ به ) لوران  ، يوم الوفاء

وال تستحق الفوائد التأخيرية إال من يوم اإلعذار ) المطالبة القضائية في مصر ( )  ، قية ينتهي سريانها بحلول أجل الديناالتفا

من الناحية العملية أن هذا  ، علي أنه يالحظ . (  259فقرة  9دي باج  - 2215فقرة  – 2219فقرة  22بالنيول وريبير 

ما لم يظهر عكس ذلك في  –اشترط سعراً للفائدة فهو في الوقت ذاته قد اشترط الخالف ال محل له ذلك أن المقرض إذا 

أن يكون هذا السعر االتفاقي هو أيضا سعر الفوائد التأخيرية وأنه يسري من وقت حلول أجل القرض ال من وقت  -وضوح 

 . المطالبة القضائية وال من وقت اإلعذار 

أن نتصور فوائد تعويضية عن مبلغ من النقود ال يكون مصدره العقد في الفرض  ، في شيء من التحوير ، ( علي أنه يمكن 9591) 

وهذا االلتزام  ، مدني 572 - 579اآلتي : يلتزم المالك بأن يرد للحائز ما أنفقه من المصروفات طبقا لقواعد قررتها المادتان 

لي طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبا للوفاء بناء ع ، يجوز للقاضي" علي أنه  571ثم تنص المادة  . مصدره غير العقد 

وله ان يقضي بأن يكون الوفاء علي أقساط دورية بشرط تقديم  . بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين 

وللمالك أن يتحلل من ها االلتزام إذا هو عجل مبلغا يوازي قيمة هذه األقساط مخصوما منها فوائدها  . الضمانات الالزمة 

فإن  ، إذا فسر علي أنه تأجيل الستحقاق الدين حكم به القاضي ، وهذا النص . " بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها 

حتي إذا رأي المالك ان يعجل  -بالسعر القانوني  -تعويضية  القاضي يكون قد الحظ في ذلك أن يضيف للمصروفات فوائد

 . الدفع خصم هذه الفوائد كما يقضي النص بذلك فهنا استحقت فوائد تعويضية عن مبلغ من النقود مصدره غير العقد 

لوفاء قد تم تنفيذا يصح كذلك استرداد غير المستحق إذا كان ا - 2" مدني فقد قضت بأنه  279وهناك فرض آخر نصت عليه المادة 

علي أنه يجوز للدائن أن يقتصر علي رد ما استفادة بسب الوفاء  - 1 . اللتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهال قيام األجل 

التزام الدائن أن يرد للمدين فائدتها  ، فإذا كان االلتزام الذي لم يحل أجله نقوداً  . المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر 

فهنا التزم الدائن الذي عجل له الوفاء بحقه أن يدفع للمدين  . " ها القانوني أو االتفاقي عن المدة الباقية لحلول األجل بسعر

 . والمصدر الذي التزم به الدائن ليس هو العقد  ، الذي عجل الوفاء فوائد تعويضية عن المبلغ الذي عجل الوفاء به

د التعويضية يدل علي مبلغ الصعوبة في تحقيق فرض تستحق فيه هذه الفوائد عن مبلغ من النقود وال شك أن فيما قدمناه تحويرا للفوائ

مع ان هذه  ، أمكن أن يكون للفوائد التعويضية سعر قانوني ، ويالحظ أنه إذا استقام هذان الفرضان . ال يكون مصدره العقد 

   . الفوائد ال تكون إال بالسعر االتفاقي كما سنري 

مدني من أن للبائع الحق في الفوائد القانونية عن الثمن إذا أعذر المشتري أو إذا سلم الشيء  597أما ما قررته المادة (  9599) 

فيقصد به حق البائع في استيفاء فوائد تأخيرية عن ثمن حل  ، المبيع وكان هذا الشيء قابال أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخري

  . ميعاد الوفاء به 
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، علي أال  . وهذا االتفاق ذاته يحدد أيضا سعر هذه الفوائد فاتفاق الدائن مع المدين هو الشرط في استحقاق الفوائد التعويضية

،  . ونري من ذلك أن الفوائد التعويضية ال يمكن أن تكون إال بسعر اتفاقي تجاوز الحد األقصي الذي قرره القانون والذي سيأتي بيانه

. أما الفوائد التأخيرية فقد رأينا أن سعرها قد يكون سعراً قانونيا وقد يكون سعراً اتفاقيا عر قانونيوليس لها س
 (9595 )

 . 

 مقدار الفوائد كما حددها القانون - الفرع الثاني

 سعر الفائدة وجواز التخفيض والزيادة  - 511

 . والد األقصي للسعر االتفاقي ، كما مر القول فيحدد الفائدة : السعر القانونية : يتدخل القانون

، ولكنه أجاز من ناحية  النزول عن الحدود المقررة في حاالت معينه -كراهية منه في الربا  -وقد أجار التقنين المدني الجديد 

 . ، الزيادة علي هذه الحدود ، وفي حاالت معينة أيضا أخري

 . ن الحدود المقررة وجواز الزيادة عليهافنستعرض : ) أوال ( سعر الفائدة ) ثانيا ( جواز النزول ع

 سعر الفائدة - المبحث األول

 سعر الفوائد التأخيرية  - 512

 . : رأينا ان سعر الفوائد القانونية إما أن يكون سعراً قانونيا وإما أن يكون سعرا اتفاقيا

.  مدني علي عامر 111هذا قضت المادة ، وب %9، وفي المسائل التجارية هو  %5فالسعر القانوني في المسائل المدنية هو 

، هو  2597من شهر مارس سنة  25، طبقا للمرسوم بقانون الصادر في  وقد كان السعر القانوني في عهد التقنين المدني السابق

% 2مقدار ، ب ، في الحالتين . فخفض التقنين المدني الجديد السعر القانوني % في المسائل التجارية1% في المسائل المدنية و 9
 (

9599 )
، كما تقول  ، ويبرر ذلك " ما أسفرت عنه الظروف االقتصادية " من وجوب تخفيض كل من السعر القانوني والسعر اإلتفاقي 

المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 
 (9591 )

% والمسائل 5. والعبرة بالمدين في التمييز بين المسائل المدنية التي يكون سعرها  

حتي لو  -% 25 -، فالفائدة تحسب بالسعر القانوني في المسائل المدنية  % فإذا كان المدين غير تاجر9يكون سعرها التجارية التي 

كان الدائن تاجراً والعملية تجارية 
 (9591 )

، يسري من وقت نفاذ التقنين  ، وهو السعر المخفض . ويالحظ أن السعر القانوني الجديد 

                                                 

كان من أثر االشفاق من معاطب الربا أن عمد التشريع " اء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي : ( وقد ج 9595) 

بل وكذلك إلي تحديد هذا السعر  ، ال إلي تحديد سعر الفوائد التي تستحق عن التأخير في الوفاء فحسب ، في أكثر الدول

وترصد علي تعويض  ، تفترض حلول أجل الوفاء بالدين ، ية كانت أو قانونيةاتفاق ، فاألولي . بالنسبة لسائر ضروب الفوائد 

وأن الفوائد وهي اتفاقية دائما قد اشترطت  ، أما الثانية فتفترض ان الدين لم يحل . الضرر الناشيء عن التأخر في هذا الوفاء 

في حين ان فوائد التأخر لها  ، فليس لفائدة رأس المال إال سعر واحد هو سعر االتفاقي . كمقابل في معاوضة من المعاوضات 

   . (  979ص  - 971ص  1سعران : أحدهما اتفاقي واآلخر قانوني ) مجموعة األعمال التحضيرية 

% في المسائل 5 المدنية و % في المسائل1( وقد تقدم أن السعر القانوني في التقنين المدني السابق كان في مبدأ األمر  9599) 

ثم خفض السعر  .  2751ديسمبر سنة  1% باألمر العالي الصادر في 1 % و9ثم خفض هذا السعر المرتفع إلي  . التجارية 

في  991) انظر آنفا فقرة  2597من سهر مارس سنة  25% بالمرسوم بقانون الصادر في 1في المسائل التجاري إلي 

% في المسائل 1 % في المسائل المدنية و9السعر القانون  2791سبتمبر سنة  9فقد جعل قانون  ، أما في فرنسا . الهامش ( 

أبريل سنة  27% بقانون 1 % و9ثم أعيد إلي  ، 2599أبريل سنة  1% بقانون 9 % و5ثم خفض هذا السعر إلي  ، التجارية

% في كل 9سعر القانوني في الجزائر هو وال 2599أغسطس سنة  7% بمرسوم بقانون في 9 % و5ثم رجع إلي  ، 2527

ويري هؤالء الفقهاء أن  - 195ص  717فقرة  1من المسائل المدنية والمسائل التجارية ) انظر بالنيول وريبير وردوان 

 ص 717فقرة  1في بنك فرنسا : جزء  taux de l escompteاألولي هو أن يجعل السعر القانوني تابعا لسعر الخصم 

129  ) .   

وقد كان " وقد جاء فيها :  .  979ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9591 )

بيد انه رؤي من  . علي غرار ما فعلت بعض التقنينات األجنبية  ، في الوسع ترك أمر تحديد سعر الفوائد لتشريع خاص

وقد استقرت من عهد غير قريب علي إيكال هذا التحديد إلي نصوص  ، األنسب أن يبقي المشروع علي تقاليد البالد التشريعية

والسيما بعد أن  ، ولعل هذا الوضع أدني إلي تيسير التعجيل بإجراء التخفيض الذي تقدمت إليه اإلشارة . التقنين المدني ذاته 

   . (  975ص  - 979ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " الد دواعي ألحت علي الب

  .  155ص  297رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  29( استئناف مصر  9591) 
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. فالفوائد القانونية المستحقة ابتداء من هذا التاريخ علي مبالغ من النقود  2555شهر أكتوبر سنة  من 29، أي من يوم  المدني الجديد

، حتي لو نشأت الديون عن عقود أبرمت أو وقائع حدثت قبل هذا  % في المسائل التجارية9% في المسائل المدنية و 5تحسب بسعر 

التاريخ 
 (9597 )

  . 

، حسب  ، بل قد يكون أقل من السعر القانوني ، وقد يكون أقل من ذلك %1ب أال يزيد علي أما السعر اإلتفاقي التأخيرية فيج

، وتستوي فيه  الفقرة األولي علي ما رأينا 111. وهذا الحد األقصي للسعر اإلتفاقي قررته المادة  االتفاق الذي يتم بين الدائن والمدين

، بمقتضي المرسوم بقانون الصادر في  ر اإلتفاقي في عهد التقنين المدني السابق. وقد كان السع المسائل المدنية والمسائل التجارية

، ولكنه لم يخفض حتي صدر التقنين المدني الجديد  %1% يجوز تخفيضه بمرسوم إلي 7، وهو  2597من شهر مارس سنة  25

فتولي هذه التخفيض 
 (9595 )

، يسري هو أيضا من وقت سريان التقنين  ، وهو السعر المخفض . ويالحظ أن السعر اإلتفاقي الجديد 

. فإذا اتفق الدائن  ، ألن سعر الفائدة يعتبر من النظام العام ، حتي بالنسبة إلي العقود التي أبرمت قبل هذا الوقت المدني الجديد

م بقانون الصادر في % وفقا للمرسو7، علي أن تكون سعر الفوائد التأخيرية هي  2555من شهر أكتوبر سنة  29، قبل يوم  والمدين

من  25% إلي يوم 7، فإنها تحسب بسعر  ، وبقيت هذه الفوائد التأخيرية سارية إلي ما بعد نفاذ التقنين الجديد 2597مارس سنة  25

% وفقا ألحكام التقنين الجديد 1بسعر  2555شهر أكتوبر سنة من  29، ثم تحسب ابتداء من يوم  2555شهر أكتوبر سنة 
 (9529 )

 . 

                                                 

عندما خفض هذا  2597مارس سنة  25( وهذا هو نفس ما قررته المذكرة اإليضاحية للمرسوم بقانون الصادر في  9597) 

 -مكررة  551فقرة  2انظر أيضا بودري وبارد  -% 1% إلي 1المرسوم بقانون السعر القانوني في المسائل التجارية من 

   .  71وفقرة  17فقرة  2599ة سن 1روبييه في تنازع القوانين بالنسبة إلي الزمان جزء 

المعدل ألحكام  ، 2597لسنة  19وقد جعل المرسوم بقانون رقم " ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  9595) 

% مع جواز 7الحد األقصي لسعر الفوائد االتفاقية  ، من التقنين الحالي ) السابق ( 279 – 271/  219 – 215المادتين 

علي أن المشروع آثر أن يحقق هذا التخفيض فور الوقت إزاء ما أسفرت عنه الظروف  . % بمقتضي مرسوم 1إلي تخفيضه 

( وقد قدمنا ان السعر االتفاقي  979 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " % 1فجعل الحد األقصي للسعر  ، االقتصادية

قم  ، 2751ديسمبر سنة  1% باألمر العالي الصادر في 5فض إلي ثم خ ، %21في التقنين المدني السابق كان في مبدأ األمر 

 .  2597مارس  25% بالمرسوم بقانون الصادر في 1% يجوز تخفيضها إلي 7إلي 

% في 1 % في المسائل المدنية و9السعر االتفاقي كالسعر القانوني  2791سبتمبر سنة  9فقد جعل قانون  ، أما في فرنسا 

 27الحد األقصي للسعر االتفاقي في المسائل التجارية ثم ألغي قانون  2771يناير سنة  21ألغي قانون المسائل التجارية وقد 

مع جواز العودة إلي حد أقصي بمقتضي  ، الحد األقصي للسعر االتفاقي في المسائل المدنية إلغاء مؤقتا 2527أبريل سنة 

وضعا عقوبة جنائية علي  2599أكتوبر سنة  99 أغسطس و 7علي أن المرسومين بقانون الصادرين في  . مرسوم 

في المعامالت المماثلة في مخاطرها )  ، ويكون الربا فاحشا إذا زادت الفوائد علي المعتاد تقاضيه ، األقراض بالربا الفاحش

memes risques ) ، دفع زائداً ويخصم ما  ، وفي هذه الحالة تخفض الفوائد إلي السعر المعتاد تقاضيه ، بأكثر من النصف

رد إلي المدين ما دفعه زائداً بعد ذلك مع  ، فإذا كان الدين قد انقضي مع فوائده ، من الفوائد بالسعر المعتاد ثم من رأس المال

  . (  771فقرة  1بالنيو وريبير وردوان  - 511ص  977فقرة  7فوائده من يوم الدفع ) أنظر بيدان والجارد 

وسنعود إليها فيما يلي :  975ص  1ة للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ( انظر المذكرة اإليضاحي 9529) 

وانظر بنوع  .  71وفقرة  17فقرة  2599سنة  1وانظر عكس ذلك روبييه في تنازع القوانين بالنسبة إلي الزمان جزء 

أو أثر فوري بالنسبة إلي العقود القائمة وقت خاص انتقاده لفكرة ان التشريع الذي يعتبر من النظام العام يكون له أثر رجعي 

وأغلب الفقه الحديث في فرنسا من رأي األستاذ روبييه علي أنه  . (  71نفاذه إذا كانت هذه العقود قد أبرمت قبل ذلك ) فقرة 

ن األستاذ روبييه فأنه يبقي ا ، حتي بفرض التسليم بأن التشريع الذي يعتبر من النظام العام ليس له أثر رجعي أو أثر فوري

 statut( وتشريع يتصل بالمراكز القانونية )  regime du contratنفسه يمييز بين تشريع يتصل بالمراكز التعاقدية ) 

legal ) ،  ثم هو يفرق بين السعر القانوني للفائدة والسعر  . ويجعل للتشريع الذي يتصل بالمركز القانونية أثراً فوريا

( وال  219ص  71فقرة  1ول متصال بمركز قانوني ويجعل الثاني متصال بمركز تعاقدي ) أنظر جزء فيجعل األ ، اإلتفاقي

فكل من السعر القانوني والسعر اإلتفاقي يتصل اتصاال مباشرا بمركز قانون هو نظام الديون )  ، نري مبرراً لهذه التفرقة

regime des creances إال إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع  ، ين منتجا لفوائد( ذلك أن القانون في األصل ال يجعل الد

وسواء كان هذا السعر قانونا أو كان اتفاقيا فإنه يتصل بمركز  ، وفي الحالتين يضع القانون حدوداً لسعر هذه الفوائد ، المدين

فإذا قامت اعتبارات  . ر فوري ومن ثم يجب أن يكون ألي تشريع يتصل بهذا المركز القانوني أث ، قانوني نظمه القانون

وال  ، وجب أن ينص المشرع علي أن التشريع الجديد ال يسري علي العقود القائمة وقت نفاذه ، تحول دون هذا األثر الفوري

   .  2597مارس سنة  25وهذا ما فعله المرسوم بقانون الصادر في  ، يسري إال علي العقود التي تبرم بعد ذلك
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 سعر الفوائد التعويضية - 513

، كما قدمنا والحد األقصي للسعر اإلتفاقي للفوائد التعويضية هو  : ليس للفوائد التعويضية إال سعر واحد هو السعر اإلتفاقي 

وز إذ تقول : " يج 211، الفقرة األولي من المادة  . وبهذا تقضي كما رأينا نفس الحد األقصي للسعر اإلتفاقي للفوائد التأخيرية

، علي أال  ، سواء أكان ذلك في مقابل تأخير الوفاء أم في أية حالة أخري تشترط فيها الفوائد للمتعاقدين أن يتفقا علي سعر آخر للفوائد

، كما  ، غير حالة تأخير الوفاء التي تشترط فيها الفوائد هي حالة الفوائد التعويضية . والحالة األخري % "1يزيد هذا السعر علي 

، وفقا للمرسوم بقانون الصادر  . وقد كان الحد األقصي للسعر اإلتفاقي للفوائد التعويضية في عهد التقنين المدني السابق لقولسبق ا

% لنفس 1، وقد خفض إلي  % أي نفس الحد األقصي للسعر اإلتفاقي للفوائد التأخيرية7، هو  2597من شهر مارس سنة  25في 

، حتي بالنسبة إلي العقود  ، من وقت سريان التقنين المدني الجديد ، وهو السعر المخفض ي الجديداالتفاق. ويسري السعر  األسباب

، وكان ميعاد  %7مبلغا من النقود بسعر  2555من شهر أكتوبر سنة  29. فإذا اقترض شخص قبل يوم  التي أبرمت قبل هذا الوقت

أكتوبر سنة  25من شهر  25% إلي يوم 7نه يؤدي الفوائد بسعر ، فإ 2555من شهر أكتوبر سنة  29حلول أجل القرض بعد يوم 

 2555من شهر أكتوبر سنة  29% ابتداء من يوم 1، ثم بسعر  2555
 (9522 )

 . 

                                                 

يقضي بعدم  ، يتضمن حكما مخالفا لهذه القواعد العامة 2597مارس سنة  25( وقد كان المرسوم بقانون الصادر في  9522) 

حتي لو كانت هذه العقود تبقي  ، سريان السعر المخفض أو السعر المرفوع علي العقود المبرمة قبل تخفيض السعر أو رفعه

ومن ثم قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  ، في الهامش ( 991ا فقرة سارية إلي ما بعد التخفيض أو الرفع ) انظر آنف

 . (  19ص  95م  2551يونيه سنة  29% ليس له أثر رجعي ) 7تخفيض الفوائد إلي 

وبديهي أن أثر هذا التخفيض ال يستند " وقد طبقت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي القواعد العامة تطبيقا صحيحا إذ تقول : 

أما  . فسيظل السعر المقرر بمقتضي النصوص الحالية ) السابقة ( قائما إلي تاريخ العمل بأحكام التقنين الجديد  ، إلي الماضي

اتفاقية كانت الفوائد أو  ، حتي بالنسبة للعقود التي تمت من قبل ، بعد هذا التاريخ فتطبق األحكام الخاصة بالسعر الجديد

 975ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " (  2597لسنة  19يضاحية للمرسوم بقانون رقم قانونية ) قارن المذكرة اإل

 ) . 

% بعد العمل بالقانون 1إذا قضت بأن الدفع بأن سعر الفائدة المقضي بها يجب أال يزيد علي  ، وأخذت محكمة النقض بهذا الحكم

والحد األقصي  . من ثم يجوز إبداؤه ألول مرة أمام محكمة النقض و ، منه متعلق بالنظام العام 111المدني الجديد وفقا للمادة 

فيسري السعر المخفض من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد  ، التي يجوز االتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام

يؤيد هذا النظر ما  . حتي علي االتفاقات السابقة علي هذا التاريخ  ، 2555أكتوبر سنة  29أي ابتداء من  ، القاضي بتخفيضه

وإذن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد  . ودر في هذا الخصوص في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي المشار إليه 

 ، لحين الوفاء 2551ر سنة % ابتداء من أول سبتمب7قضي للمطعون عليها بعد العمل بالقانون المدني الجديد بفائدة سعرها 

 ، ويتعين نقضه ، من القانون المذكور في خصوص المدة الالحقة للعمل به 111فإن هذا الحكم يكون قد خالف المادة 

 2599مايو سنة  12حتي تمام الوفاء ) نقض مدني  2555أكتوبر سنة  29% ابتداء من 1وتخفيض سعر الفائدة إلي 

( انظر عكس ذلك أصول القانون لألستاذ أحمد حشمت أبو ستيت والمؤلف  2197ص  212رقم  5مجموعة أحكام النقض 

( بين النصوص التي يقصد بها حماية مصلحة عامة كالقانون الذي  255 - 257وقد ميز ) ص  ، 259ص  2552سنة 

اصة كالقانون الذي والنصوص المعتبرة من النظام العام ولكنها تحمي مصالح خ ، يعطي لألوراق المصرفية سعراً جبريا

 . يخفض الحد األقصي الفائدة فال تؤثر في العقود التي تمت قبل صدورها 

المدخل للعلوم القانونية سنة  - 219ص  - 215ص  2599ويذهب األستاذ سليمان مرقس ) موجز المدخل للعلوم القانونية سنة 

 –ألن الحكمة "  ، ض السعر بتاريخ االتفاق( إلي ان العبرة في سريان النص القاضي بتخفي 211 ص - 219ص  2591

من أصل وضع هذه المادة وما كان يقابلها في التقنين الملغي إنما هي منع استغالل الدائن حاجة المدين وضعفه  -كما يقول 

حيث تقول  ال التخفيف عن عاتق المدينين الذين سبق أن التزموا بفوائد ويظهر ذلك جليا من عبارة هذه المادة ، وقت التعاقد

فإذا اتفق علي فوائد تزيد  ، %1علي أال يزيد هذا السعر علي  .  .  . أنه : يجوز للمتعاقدين ان يتفقا علي سعر آخر للفوائد 

لعبر عنه  ، ولو قصد الشارع غير ذلك -% وتعين رد ما دفع زائدا علي هذا المقدار 1علي هذا السعر وجب تخفيضها إلي 

وال يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد  ، بقوله : ال يجوز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد 191كما عبر في المادة 

وإذن فالذي يتعلق بالنظام العام في هذا النص هو منع حصول االتفاق علي  .  .  . التي يتقاضها الدائن أكثر من رأس المال 

وال نحسب " عقود التي يحصل االتفاق عليها بعد صدور تلك القوانين فال يسري ذلك إال علي ال ، فوائد أزيد من السعر المقرر

% وعدم جواز تقاضي فوائد علي متجمد 1أن المشرع قصد المغايرة في الحكم بين عدم جواز االتفاق علي سعر يزيد علي 

ال يجوز " وقال في الحال الثانية "  .  .  . فإذا اتفقا " فقال في الحالة األولي  ، لمجرد انه استعمل تعبيرين مختلفين ، الفوائد

% وأال يجيز تقاضي فوائد علي متجمد 1ففي الحالتين أراد المشرع أال يجيز تقاضي فوائد بسعر يزيد علي "  .  .  . تقاضي 
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، إذا  ، اشترطها الدائن ، أيا كان نوعها ، علي أن " كل عمولة أو منفعة ، كما رأينا 111وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

، إذا ما ثبت أن هذه  ، وتكون قابلة للتخفيض ، تعتبر فائدة مستترة زادت هي والفائدة المتفق عليها علي الحد األقصي المتقدم ذكره

. وهذا النص مأخوذ من المرسوم بقانون  ة الت تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها وال منفعة مشروعة "العمولة أو المنفع

. وال يختلف النص الجديد عن أصله  111، وقد أضافته لجنة المراجعة فقرة ثانية للمداة  2597من شهر مارس سنة  25الصادر في 

،  ، فقد ورد في آخر النص الجديد عبارة " وال منفعة مشروعة " النقل عن األصل( وقع تحريف لفظي في  2إال في أمرين : ) 

( عين المرسوم بقانون من يحمل عبء إثبات أن  1. )  ، وبذلك يستقيم المعني وصحتها : " وال نفقة مشروعة " كما ورد في األصل

. " بعبارة "  . . مدني الجديد فقد استبدلت عبارة " إذا ما ثبت أن، أما في التقنين ال العمولة أو المنفعة هي فائدة مستترة فجعله المدين

، وبذلك يكون تعيين من يحمل عبء اإلثبات خاضعا للقواعد العامة  . " . . إذا ما أثبت المدين أن
 (9521 )

ويبدو أن القواعد العامة ال  . 

يه أن يثبت أن العمولة أو المنفعة ال تقابلها خدمة حقيقة ، فعبء اإلثبات يحمله المدين وعل تختلف عما كان المرسوم بقانون يقضي به

، ويتمسك  ، ألن المدين إنما يطعن بالصورية فيما اتفق عليه مع الدائن يكون الدائن قد أداها وال نفقة مشروعة يكون الدائن قد صرفها

، فهو الذي يحمل عبء اإلثبات  بأن حقيقة العمولة أو المنفعة هي فوائد ربوية
 (9529 )

، ولو  . ولكن له أن يثبت ذلك بجميع الطرق 

، وفقا للقواعد العامة في اإلثبات  بالبينة والقرائن
 (9525 )

 . 

مدني بأنه إذا اتفق الدائن والمدين علي فوائد  111جزاء مجاوزة سعر الفائدة : وقد قضت العبارة األخيرة من الفقرة األولي من المادة 

، ويتعين رد ما فدع زائداً علي هذا  %1، فإنه يجب تخفيضها إلي  األقصي للسعر اإلتفاقي تأخيرية أو تعويضية تزيد علي الحد

. وللمدين الذي يريد أن يسترد الزيادة أن يقيم الدليل علي الربا الفاحش بجميع طرق اإلثبات  القدر
 (9529 )

 . 

                                                                                                                                                                    

  . حكمهما واحد من حيث اتصالهما بالنظام العام  –بهذا المعني  -والنصان  . الفوائد 

  .  971ص  1وانظر مجموع األعمال التحضيرية  –في الهامش  991آنفا فقرة  111( انظر تاريخ نص المادة  9521) 

محكمة النقض بأنه إذا كان مؤدي الحكم المطعون فيه هو أن العمولة والمصاريف التي اقتضتها الشركة  ( وقد قضت  9529) 

ولم تكن  ، التفاق المبرمة بينهماالمطعون عليها من الطاعن كانت مقابل خدمات حقيقية ومشروعة قامت بها تنفيذا لعقود ا

فإنه يكون في غير محله علي هذا الحكم بأنه أجاز االتفاق علي فوائد ربوية مخالفة للقانون ) نقض  ، فوائد ربوية مستترة

وليس الحكم صريحا في تحميل المدين أو  . (  2991ص  211رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  12مدني 

 . ثبات الدائن عبء اإل

بشأن سير  ، ال يزال معموال به حتي اليوم ، 2597مارس سنة  25( في  11( هذا وقد صدر مرسوم بقانون آخر ) رقم  9525) 

ال يجوز ان يزيد مقدار الفائدة السنوية علي الحد " وهو يقضي بأنه  . البيوتات المالية المشتغلة بتسليف النقود علي رهونات 

من القانون المدني  219من القانون المدني المختلط والمادة  279ز االتفاق عليها والمبين بالمادة المقرر للفائدة التي يجو

% إذا 5وال يجوز أن يزيد مقدار هذه العوائد علي  ، ويجوز فضال عن ذلك تحصيل عوائد تثمين وقياس وتخزين . األهلي 

ويكون تحصيل هذه الرسوم باعتبار سنة كاملة مهما  . لك % إذا زادت علي ذ9.  9قرشا وال علي  199كانت السلعة أقل من 

وقد جاء في المذكرة  -وال تسري أحكام هذا المرسوم بقانون علي القروض المعقودة قبل تاريخ العمل به  . كانت مدة السلفة 

مس أحكام ويالحظ ان نص المشروع في هذا الشأن ال ي" اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص ما يأتي : 

بشأن سير البيوتات المالية  2599ديسمبر سنة  15المعدل لألمر العالي الصادر في  2597لسنة  11المرسوم بقانون رقم 

فيما يتعلق بتخويل هذه البيوتات حق اقتضاء فائدة إضافية في مقابل نفقات التثمين  ، المشتغلة بتسليف النقود علي رهونات

 . (  979ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " والقياس والتخزين 

ومع ذلك يكون كل من العمليتين  ، فيزيد مجموع ما اشترط فيهما علي السعر المسموح به قانونا ، وقد تجتمع عمليتان في عقد واحد

في هذا وقد قضت محكمة استئناف مصر  . ولعدم مخالفة القانون في أي منهما  ، صحيحا الستقالل كل عملية عن األخري

المعني بأن عمليتي القرض والتعهد بعمل شيء وهو توريد أقطان بشروط معينة هما عمليتان مستقلتان إحداهما عن 

وال محل للقول بأنه إذا أضيفت الغرامة المشترطة في  . وال يضيرهما حصولهما بعقد واحد  ، وجائزتان قانونا ، األخري

ألن  ، د إلي فائدة عملية القرض األولي جاوزت الفائدة المقدار المسموح به قانوناحالة عدم القيام بالوفاء بالتعهد بالتوري

ألنها إذا  ، التعويض المتفق عليه بعقد التوريد هو نظير ما يفوت المتعهد له ) البنك ( من المنفعة بسبب عدم توريد األقطان

ن يلتزم به البنك قبل العميل أن يقرضه قرضا وردت نشأت عنها عملية أخري هي اعتماد بحساب جار بتأمين هذه األقطا

 ، والبنك أمام هذا االلتزام يرصد من أمواله مبلغا موازيا بنسبة معينة من قيمة البضائع انتظاراً للقيام بهذا التعهد ، جديداً 

 2592ناير سنة ي 19فإخالل العمالء بالتوريد يفوت علي البنك االنتفاع باستخدام ماله واستغالل شونه ) استئناف مصر 

 . (  2999ص  919رقم  22المحاماة 

بما في ذلك البينة والقرائن )  ، جاز ان يثبت بكل طرق اإلثبات ، ( وقد قضي بأنه لما كان الربا الفاحش مخالفا النظام العام 9529) 

 ص 5ية المجموعة الرسم 2599فبراير سنة  11طنطا الجزئية  17ص  19م  2521ديسمبر سنة  19استئناف مختلط 

وعليه أن يثبت المقدار الحقيقي للقرض ) استئناف  ، انتقل عبء اإلثبات إلي الدائن ، ومتي ثبت أن هناك ربا فاحشا ، ( 129
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. فإذا دفع  اول أيضا علي سبيل القياس السعر القانوني، بل يتن والتخفيض إلي الحد المقرر في القانون ال يقتصر علي السعر االتفاقي

. ويندر ان  ، ويسترد المدين ما دفعه زائداً  ، فإن الفوائد تخفض إلي هذا السعر %9أو  5المدين للدائن فوائد قانونية بسعر يزيد علي 

 . لنص في هذا السعر األخير، ولذلك ورد ا ، والغالب أنها تقع في السعر االتفاقي تقع الزيادة في السعر القانوني

. أما رد ما دفع  وقد كان تخفيض السعر إلي الحد المقرر قانونا هو أيضا جزاء مجاوزة سعر الفائدة في عهد التقنين المدني السابق

زائداً فقد كان مختلفا فيه 
 (9521 )

التقنين  . ونري أن نص ، فحسم التقنين المدني الجديد هذا الخالف إذ نص صراحة علي وجوب الرد 

 29، ومن ثم يطبق علي ما دفع من الفوائد زائداً علي الحد المقرر حتي لو كان ذلك قبل يوم  المدني في هذه المسألة هو نص تفسيري

 . ، فيجب علي الدائن رده 2555من شهر أكتوبر 

ألن هذا االلتزام مصدره دفع غير  ، مدني 271ويتقادم االلتزام بالرد بمضي ثالث سنوات أو خمس عشرة سنة وفقا ألحكام المادة 

 . المستحق

 جواز النزول عن الحدود المقررة وجواز الزيادة عليها - المبحث الثاني

 فرصتان : - 515

. ولكن  ، علي النحو الذي بسطناه ، في الفوائد التأخيرية وفي الفوائد التعويضية ، القانون واالتفاقي قرر القانون سعر الفائدة 

، تحوز  ، علي النقيض من ذلك ، يجوز النزول فيها عن هذه الحدود المقررة كما أن هناك أحواال ، نص عليها القانون هناك أحواال

 . فيها الزيادة علي هذا الحدود ونتناول بالبحث كال من هذين الفرضين

 جواز النزول عن الحدود المقررة - المطلب األول

 النصوص القانونية : - 516

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 115تنص المادة  

،  ، فللقاضي أن يخفض الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية ، وهو يطالب بحقه في إطالة أمد النزاع ، بسوء نية " إذا تسبب الدائن 

 . ، عن المدة التي طال فيها النزاع بال مبرر " أو ال يقضي بها إطالقا

 يأتي : علي ما 199وتنص المادة 

                                                                                                                                                                    

وذلك كيفما  ، ( وتبحث المحاكم فيما إذا كانت العقود تشتمل علي ربا فاخش 179ص  91م  2515مارس سنة  99مختلط 

( فغذا اتضح لها ان عقد قرض  295ص  9االستقالل  2595أبريل سنة  12ستئناف أهلي كانت ماهية هذه العقود وشكلها ) ا

وجب عليها اعتبار العقد بحسب حقيقته وتنزيل الفوائد الزائدة المضافة إليه )  ، بفوائد فاحشة سمي بيعا بقصد إخفاء الربا

تأجر مبلغا من المال وقت تحرير عقد وإذا قبض المؤجر من المس . (  117 ص 5الشرائع  2527يناير سنة  29رشيد 

وثبت للمحكمة أن عقد اإليجار ما هو في الحقيقة إال عقد تأمين  ، اإلجارة علي أن يؤجر له األطيان بأجرة هي دون القيمة

جاز للمحكمة  ، وأن الفرق بين األجرة المتفق عليها وما تساويه العين المؤجرة هو ربا فاحش للمبلغ المقترض ، علي قرض

وتقضي علي المؤجر برد  ، أن تلغي اإلجارة وتلزم المستأجر برد العين المؤجرة ودفع أجرة تقدرها عن مدة وضع يده عليها

 . (  791ص  1المحاماة  2527ديسمبر سنة  15% ) استئناف أهلي 5المبلغ الذي تسلمه عند تحرير العقد مع فوائده بواقع 

وفي  ، ( 115ص  21المجموعة الرسمية  2522ورة عمولة ) استئناف أهلي أول ديسمبر سنة انظر أيضا ربا فاحشا في ص

انظر أمثلة أخري لعقود تخفي ربا  . (  219ص  21المجموعة الرسمية  2522مايو سنة  19صورة رهن ) استئناف أهلي 

 – 991ص  91م  2519ريل سنة أب 29 - 171ص  17م  2521مايو سنة  1فاحشا في القضاء المختلط : استئناف مختلط 

بل يجب في  ، وانظر في وجوب عدم االقتصار علي احتمال مظنة الربا الفاحش . (  995ص  51م  2599مايو سنة  11

 2599مارس سنة  21هذه الحالة ان تحيل المحكمة الدعوي علي التحقيق ليثبت المدين أن هناك ربا فاحشا : نقض مدني 

 . وقد سبقت اإلشارة إلي هذا الحكم في قسم اإلثبات  ، 151ص  57 رقم 5مجموعة أحكام النقض 

 2529فبراير سنة  21( فمن األحكام ما كان يقضي بعدم جواز استرداد ما دفع زائدا عن اختيار : استئناف أهلي  9521) 

 2519 مايو سنة 21 - 177ص  15 م 2521مارس سنة  25استئناف مختلط  - 222ص  11رقم  21المجموعة الرسمية 

 . (  192 ص 91م  2515مارس سنة  9 - 559ص  99م 

 97م  2511أبريل سنة  15ومن األحكام ما كان يقضي بجواز استرداد ما دفع زائداً ولو كان الدفع عن اختيار : استئناف مختلط 

رسمية المجموعة ال 2529أكتوبر سنة  19طنطا  - 121ص  1الشرائع  2529مارس سنة  5مصر استئنافي  - 917ص 

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني  111انظر أيضا في عدم جواز االسترداد الفقرة الثانية من المادة  291 ص 21
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" عند توزيع ثمن الشيء الذي بيع جبراً ال يكون الدائنون المقبولون في التوزيع مستحقين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن  

، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة  األنصبة التي تقررت لهم في هذا التوزيع إال إذا كان الراسي عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن

، علي أال يتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد في هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الراسي  د بسبب إيداع الثمن فيهابهذه الفوائ

 . . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعا قسمة غرماء " عليه المزاد أو خزانة المحكمة

 علي ما يأتي : 191وتنص المادة 

، وال يجوز في أيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من  " ال يجوز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد 

، وذلك دون إخالل بالقواعد والعادات التجارية "  رأس المال
 (9521 )

 . 

 271/  211وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
 (9527 )

 . 

، وفي التقنين المدني العراقي  199و  192 - 199. في التقنين المدني السوري المواد  التقنينات المدنية العربية األخريوتقابل في 

اللبناني المادة ، وفي تقنين الموجبات والعقود  199و  199 – 191، وفي التقنين المدني الليبي المواد  215و  9فقرة  219المادتين 

117
 (9525 )

 . 

                                                 

 ( تاريخ النصوص : 9521) 

في إطالة  ، وهو يطالب بحقه ، إذا تسبب الدائن" من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  991: ورد هذا النص في المادة  115 م

أو ال يقضي بها إطالقا عن المدة التي طال فيها  ، قانونية كانت أو اتفاقية ، فللقاضي أن تخفض الفوائد ، مد النزاع بخطأهأ

وفي لجنة  . ووافق عليه مجلس النواب  . في المشروع النهائي  191وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم " النزاع بال مبرر 

 ، لج حالة الدائن سيء النية الذي يتعمد إحالة أمد النزاع كي تستمر الفوائد في سريانهامجلس الشيوخ ذكر ان هذه المادة تعا

" وقد أثبت العمل انه كثيراً ما يلجأ الدائن إلي إنكار اإلمضاء أو إلي الدفوع أو رد القاضي ورأت اللجنة أن تدخل عبارة 

ولهذا آثرت اللجنة  ، لفروض ال يحسن فيها توقيع هذا الجزاءألن فكرة الخطأ قد تتسع " بخطأه " بدال من كلمة " بسوء نية 

ووافق مجلس الشيوخ علي المادة كما  .  115وأصبحت المادة رقمها  ، أن يكون الجزاء قاصراً علي حالة سوء النية وحدها

 . (  975ص  - 977 ص 1عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

" من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد فيما عدا عبارة  997 : ورد هذا النص في المادة 199م 

الواردة في آخر نص المشروع التمهيدي وأقرت لجنة المراجعة " دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن ال ضمان له 

دون " اب وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة ووافق عليه مجلس النو . في المشروع النهائي  191واصبح رقمه  ، النص

 .  199وأصبح رقم النص  ، ألن قسمة الفوائد بين الدائنين جميعا قسمة غرماء تفيد معني هذه العبارة" الخ  .  .  . تمييز 

 . (  951ص  - 959 ص 1ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي : 929ا النص في المادة : ورد هذ 191 م

علي  ، الفوائد علي متجمد الفوائد ال تكون مستحقة إال إذا طولب بها قضائيا أو تم االتفاق عليها بعد استحقاق الفوائد المتجمدة - 2"  

أما االستحقاقات  - 1 . اعد والعادات التجارية وهذا دون إخالل بالقو ، أن يبلغ المتجمد في الحالتين فوائد سنة علي األقل

في  195وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . " الدورية غير الفوائد فتعتبر رؤوس أموال من حيث استحقاق الفوائد عنها 

ر في وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدل بالمادة بفقرتيها النص الذي استق . ووافق عليه مجلس النواب  . المشروع النهائي 

وأن من المصلحة أن يحال  ، وقد راعت اللجنة في ذلك أال تتكرر الفوائد بتقاضي فوائد علي متجمد للفوائد ، التقنين الجديد

وبحسب الدائن أن يكون قد اقتضي فوائد تعادل  ، بين الدائن وبين استغالل المدين باقتضاء فوائد تجاوز مقدار الدين نفسه

ووافق مجلس الشيوخ  .  191وأصبحت المادة رقمها  . وقد أخذت بهذا الحكم دول أخري منها سورية والعراق  ، رأس ماله

   . (  951 ص - 951ص  1عليها كما وضعتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

جوز أخذ وال طلب فوائد علي ال ي" من التقنين المدني السابق تجري علي الوجه اآلتي :  271/  211( وقد كانت المادة  9527) 

 . " متجمد الفوائد إال إذا كان مستحقا عن سنة كاملة 

 191و  199 - 115) مطابقة للمواد  199 و 192 - 199( التقنينات المدنية للعربية األخري : التقنين المدني السوري م  9525) 

ي السوري ال تذكر ما إذا كانت خزانة المحكمة ملزمة من التقنين المدن 192فيما عدا ان المادة  ، من التقنين المدني المصري

 . بالفوائد بسبب إيداع الثمن فيها ( 

 219من التقنين المدني المصري فيما عدا ان المادة  191و  115) مطابقتان للمادتين  215و  9فقرة  219التقنين المدني العراقي م 

 . من التقنين المصري (  199ال مقابل في التقنين العراقي للمادة عراقي تكتفي بخطأ المدين وال تشترط سوء نيته و 9فقرة 

 . من التقنين المدني المصري (  191و  199 – 115) مطابقة للمواد  199و  199 - 191التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

وإما بمقتضي عقد خاص  ، ال إما بإقامة دعوي: يجوز أن تؤخذ فائدة عن فوائد رأس الم 117تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ذلك مع  ، وفي كال الحالين يشترط أن تكون الفوائد المستحقة عائدة إلي مدة ال تقل عن ستة أشهر . منشأ بعد االستحقاق 

سابق وفي ) وحكم الربح المركب هنا كحكمه في التقنين المدني المصري ال . االحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة 
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( تسبب الدائن بسوء نية في  2ذه النصوص أن هناك حاالت أربعا يجوز فيها النزول عن الحدود المقررة : ) ويتبين من ه

( الفوائد علي متجمد  5( زيادة مجموع الفوائد علي رأس المال )  9( الفوائد التأخيرية بعد رسو المزاد )  1إطالة أمد النزاع ) 

 . . ونتناول علي التعاقب كال من هذه الحاالت ( anatocisme، أي الربح المركب )  الفوائد

 تسبب الدائن بسور نية في إطالة أمد النزاع  - 517

. وقد جاء في المذكرة اإليضاحية  ، فقد كان القضاء المصري يسير علي مقتضاه : لم يستحدث التقنين الجديد هذا الحكم استحداثا تاما

. فهو من هذه الوجهة ليس  . وقديما فطنت محكمة االستئناف األهلية إلي هذا التطبيق للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : "

بالجديد كل الجدة بالنسبة للقضاء المصري 
 (9519 )

 " . 

. والدائن إذا تسبب بسوء نية في إطالة  ، فهو مبدأ التعسف في استعمال الحق والمبدأ الذي يقوم عليه هذا الحكم ال تمكن المنازعة فيه

.  ، فهو إنما يتعسف في المطالبة بحقه وفي استعمال اإلجراءات التي وضعها القانون تحت تصرفه الوصول إلي هذا الحق النزاع أمد

، فيكون هو الرابح من جراء هذا  ، يعمد إلي إطالة أمد النزاع حتي تتراكم الفوائد علي المدين فبدال من أن يقصد الوصول إلي حقه

 . ، عن المدة التي طال فيها النزاع بال مبرر ، كلها أو بعضها ن يرد عليه قصده بحرمانه من هذه الفوائدالتعسف فأراد المشرع أ

 ونري من ذلك أن تطبيق هذا الحكم يقتضي توافر شرطين :

ار إمضائه ، إلي إنك ، يغرض إطالة أمد النزاع . مثل ذلك أن يلجأ الدائن ) الشرط األول ( إطالة الدائن أمد النزاع بال مبرر

،  ، أو إلي اإلكثار من الدفوع الكيدية ، أو إلي الطعن في هذه المخالصة بالتزوير الموضوع علي مخالصة صدرت منه بجزء من حقه

أو ال رد القضاة وما إلي ذلك 
 (9512 )

، بل يكفي أن يلجأ في المطالبة  . وليس من الضروري أن يرفع الدائن خصومة إلي القضاء 

ت ال مبرر لها إلطالة أمد النزاع بحقه إلي إجراءا
 (9511 )

، فيعذره الدائن  . مثل ذلك أن يكون سريان الفوائد يكفي فيه إعذار المدين 

، فيضطر المدين إلي العرض  ، ويرفض قبول الدين دون سبب مشروع عندما يعرضه المدين ، ثم يقف عند ذلك حتي تسري الفوائد

 . ، وهكذا ءات هذا العرض، فيعمد الدائن إلي إطالة إجرا الحقيقي

، فكان  ، ويكتفي بالخطأ مدني ال يتطلب سوء النية 115) الشرط الثاني ( سوء نية الدائن وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 

جنة . " فلوحظ في ل . . . ، في إطالة أمد النزاع بخطئه ، وهو يطالب بحقه صدر المادة يجري علي الوجه اآلتي : " إذا تسبب الدائن

، وأضافت اللجنة شرط سوء النية ألن االقتصار علي مجرد الخطأ  مجلس الشيوخ أن هذا النص ال مقابل له في التشريعات األجنبية

يجعل النص يتسع لفروض ال يحسن فيها توقيع هذا الجزاء 
 (9519 )

. فال يكفي إذن أن يكون الدائن قد أخطأ في إطالة أمد النزاع خطأ  

. فيكون النص إذن تطبيقا واضحا لنظرية التعسف  يكون قد تعمد إطالة أمد النزاع حتي تتراكم الفوائد علي المدين ، بل يجب أن عاديا

، إذ يسقط حقه في  . وقد رؤي اشتراط سوء النية ألن النتائج التي يرتبها القانون علي عمل الدائن نتائج خطيرة في استعمال الحق

، يسهل علي المدين دائما أن ينسبه إلي الدائن بمجرد أن يطول أمد  رهونة بخطأ بسيط من الدائن، فلم يجعل هذه النتائج م الفوائد

، وأراد من وراء أن يتشدد  ، ألن النص ال يذكر إال سوء النية . وال نميل إلي القول بأن الخطأ الجسيم هنا يلحق بسوء النية النزاع

 . ، ومن ثم ال يكفي إثبات الخطأ الجسيم قا لسوء نيتهحتي ال يهدر حق الدائن في الفوائد إال جزاء وفا

،  . ومتي تم له إثبات ذلك هذا والمدين هو الذي يحمل عبء إثبات الشرطين معا : إطالة أمد النزاع بال مبرر وسوء نية الدائن

،  لتي طال فيها النزاع بال مبرر، وذلك عن المدة ا ، بل كان له أال يقضي بها إطالقا كان للقاضي أن يخفض الفوائد إلي حد معقول

                                                                                                                                                                    

فيما عدا ان المدة التي تتجمد فيها الفوائد هي هنا ستة أشهر بدال من سنة هناك : انظر الدكتور  ، التقنين المدني الفرنسي

   . (  99صبحي المحمصاني في آثار االلتزام في القانون المدني اللبناني ص 

ناف األهلية بأنه يجوز للمحكمة أن ترفض إعطاء وقد قضت محكمة االستئ - 955ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9519) 

مارس  29واتبع طرقا أوجبت اإلطالة بال فائدة )  ، الدائن الفوائد القانونية إذا رأت أنه أجري إجراءات غير الزمة للدعوي

مصري نصا مفسراً إذ هو يقنن أحكام القضاء ال 115( ومن ثم يجوز اعتبار نص المادة  219ص  22والحقوق  2751سنة 

  . فيكون له إذن أثر رجعي  ، ويجري علي مقتضي القواعد العامة

  .  975ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9512) 

  .  955ص  1( المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9511) 

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  . في الهامش  921وانظر آنفا فقرة  975 ص 1( مجموعة األعمال التحضيرية  9519) 

) مجموعة "  .  .  . عل أن انتفاع المدين بحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل علي وقوع خطأ من الدائن " التمهيدي : 

الذي كان يقتصر علي اشتراط ( وواضح ان هذا يتمشي مع نص المشروع التمهيدي  955 ص 1األعمال التحضيرية 

  . ال مع النص النهائي الذي يشترط سوء النية  ، الخطأ
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وال ينسحب أثر التخفيض أو اإلسقاط إال عن هذه المدة 
 (9515 )

( : المدين تأخر في  erreur commune. فهناك خطأ مشترك )  

، والدائن أطال هذا التأخر بإطالته أمد النزاع  الوفاء بالتزامه
 (9519 )

 . والخطأ المشترك من شأنه أن يخفف المسئولية ومظهر 

، أو يعدمها إذا وصل خطأ الدائن من جراء سوء نيته إلي حد استغراق خطأ المدين ومظهر انعدام  التخفيف هو التخفيض من الفوائد

 . المسئولية هو إسقاط الفوائد

نونية أو ، قد تكون فوائد قا ، عن المدة التي طال فيها النزاع بال مبرر والفوائد التي يخفضها القاضي أو ال يقضي بها إطالقا

أمد النزاع فيه حتي تتراكم الفوائد إال فوائد ، وهي دائما فوائد تأخيرية ألن المفروض أن الدين قد حل ويطيل الدائن  فوائد اتفاقية

تأخيرية 
 (9511 )

 . 

 الفوائد التأخيرية بعد رسو المزاد :  - 518

هذا الحكم استحدثه التقنين الجديد في ضوء تجاري الماضي 
 (9511 )

، بعد  ، في عهد التقنين المدني السابق كان المدين. فقد  

. وتطول  ، يبقي ملتزما بدفع الفوائد التأخيرية عن الديون التي تدرج في قائمة التوزيع رسو المزاد وطوال إجراءات التوزيع

ي ذلك وال يملك دفع هذا األذي ، والفوائد التأخيرية تتراكم علي المدين وهو ال يد له ف ، وقد تستغرق سنوات إجراءات التوزيع عادة

 . . ومن ثم جاء التقنين المدني الجديد بهذا الحكم المستحدث لدفع المضرة عن المدين عن نفسه

، وسواء كان السعر القانوني أو السعر  بأن الفوائد التأخيرية ال تسري بسعرها المقرر -وقد مر ذكرها  - 199وتقضي المادة 

. ثم تقف هذه الفوائد التأخيرية بالسعر  مزاد المال الذي يبالشر الدائن إجراءات التنفيذ عليه الستيفاء حقه ، إال إلي وقت رسو اإلتفاقي

، أو كانت  ، إال إذا كان الراسي عليه المزاد . وال تنتج الديون التي ينفذ بها علي أموال المدين فوائد تأخيرية بعد رسو المزاد المقرر

، وال تتقاضي فوائد التأخير إال في حدود  ، يلتزم أحد منهما بدفع فوائد علي هذا الثمن الثمن فيهاخزانة المحكمة بسبب إيداع 

. وبهذا تخفض فوائد التأخير متي كان سعر الفائدة  عليه المزاد أو في ذمة خازنة المحكمةالمستحق من هذه الفوائد في ذمة الراسي 

، وهذا ما يقع في الكثرة الغالبة من  المحكمة أقل من سعر الفائدة الواجبة علي المدين المستحقة قباللراسي عليه المزاد أو قبل خزانة

، دون تمييز بين دائن مرتهن  بين الدائنين جميعا قسمة غرماء -في الحدود المتقدمة الذكر  –. وتوزع هذه الفوائد التأخيرية  األحوال

 . أو ذي حق امتياز ودائن عادي

ية للمشروع التمهيدي في ختام عبارتها في هذا الصدد : " وغني عن البيان أن هذا الحكم يعدل كل وتقول المذكرة اإليضاح

، من  . ثم إنه يحمي الدائنين بعضهم من البعض اآلخر العدل بحقوق المدين " ويكفل له من الحماية ما يؤمنه من بطء إجراءات التنفيذ

،  ، غذ تقسم بينهم جميعا قسمة غرماء مستحقة قبل الراسي عليه المزاد وقبل الخزانةطريق تحقيق المساواة بينهم في توزيع الفوائد ال

دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن ال ضمان له " 
 (9517 )

 . 

                                                 

  .  955 ص 1( المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9515) 

  .  955ص  1( المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9519) 

( إلي أنه يجوز أن يطبق في  91 تور المحمصاني في كتابة آثار االلتزام في القانون المدني اللبناني ) ص( ويذهب الدك 9511) 

ولكن نري ان " إذ يقول :  ، دون حاجة إلي نص في ذلك ، لبنان حكم تخفيض الفوائد أو إسقاطها إلطالة أمد النزاع بسوء نية

 215السيما وفاقا لمبدأ سوء استعمال الحقوق المنصوص عليه في المادة  ، وفاقا للمباديء العامة ، ذلك جائز أيضا في لبنان

ووفاقا لتطبيقات هذا المبدأ العديدة في قانون أصول المحاكمات المدنية التي توجب الحكم بتعويض  ، من قانون الموجبات

  . " (  92صحته ) م علي إقامة أية دعوي أو علي المعارضة في أي طلب ظهرت  ، عن نية سيئة ، علي من يقدم

وكان يعمل في لجنة تنقيح التقنين  ، ( stenuit( نذكر للتاريخ أن صاحب الفكرة في هذا النص هو القاضي استنويت )  9511) 

وقد أفضي إلينا أن خبرته كقاض في المحاكم المختلطة دلته علي أن الفالح المدين يحمل غرما فادحاً من  . المدني علي ما مر 

فتتراكم عليه فوائد الديون طوال  ، وال ذنب له في ذلك ، فقد تطول هذه اإلجراءات زمنا طويال ، راءات التوزيعجراء بطء إج

  . فصيغ هذا النص دفعا لهذا العبء الثقيل عن عاتق المدين  . المدة التي تسير فيها إجراءات التوزيع 

م مستحدثا ولكنه يعتبر من النظام العام ألنه يتعلق بنظام ولما كان هذا الحك - 952 ص 1( مجموع األعمال التحضيرية  9517) 

علي الديون التي لم  ، 2555من شهر أكتوبر سنة  29أي ابتداء من  ، فإنه يسري من وقت نفاذ التقنين المدني الجديد ، الفوائد

 . وتسري الفوائد األصلية عن المدة السابقة علي هذا التاريخ  ، تقفل فيها قوائم التوزيع

وعلي الرغم من أن القانون اللبناني " فهو يقول :  ، يذكر الدكتور صبحي المحمصاني ان هذا الحكم معمول به في لبنان دون نصو

إذ ان الفائدة ترصد  ، هو موافق له ، السيما في بيروت ، فإن العمل في دوائر اإلجراء ، لم ينص علي مثل هذا المبدأ صراحة

) آثار االلتزام في القانون المدني " حتي تاريخ اإلحالة القطعة في البيع الجبري تمهيدا إلجراء معاملة التوزيع بين الدائنين 

 . (  91اللبناين ص 
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 زيادة مجموع الفوائد علي رأس المال  - 519

ي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس مدني تقضي بأنه ال يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد الت 191: رأينا أن المادة 

، إذ هو  . وفي هذا النص إمعان من جاني التقنين المدني الجديد في كراهية الربا ، وذلك دون إخالل بالقواعد والعادات التجارية المال

والواقع من األمر أن  . ، وليس له نظير في التقنينات العربية يستحدث قيداً جديداً علي الفوائد لم يكن في التقنين المدني السابق

.  ، ومسار المشروع في اللجان والهيئات المختلفة حتي وصل إلي لجنة مجلس الشيوخ المشروع التمهيدي كان خاليا من هذا النص

وفي هذه اللجنة أضيف النص قيدا جديداً علي الربا 
 (9515 )

، واستحدثت اللجنة في النص ذاته تحريم تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد  

 . ، وجاوزت في القيدين أحكام التقنين السابق وأحكام كثير من التقنينات القانونية يداً آخرق

. وقد جاء في تقرير  فالقاعدة إذن أن مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن من مدينة ال يصح في حال أن يزيد علي رأس المال

ن المصلحة أن يحال بين الدائن وبين استغال الدين باقتضاء فوائد لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد أن اللجنة قد راعت " أن م

. وقد أخذت بهذا الحكم دول أخري منها سورية  ، وبحسب الدائن أن يكون قد اقتضي فوائد تعادل رأس ماله تجاوز مقدار الدين نفسه

والعراق 
 (9599 )

 . 

ومجموع الفوائد التي يتقاضها الدائن يتناول الفوائد بجميع أنواعها : الفوائد التعويضية والفوائد التأخيرية بالسعر اإلتفاقي 

، ولم يسدد من  % لمدة عشر سنوات1. فلو أن شخصا اقترض من مصرف ألفا من الجنيهات بسعر اتفاقي مقداره  وبالسعر القانوني

، فإن مجموع الفوائد التعويضية والتأخيرية التي  ، وحل أجل الدين فتأخر في الوفاء سبع سنوات أخري دينه شيئا طوال هذه المدة

. فال يجوز للدائن في هذه  جنيها 259، وهذا المجموع يزيد علي رأس المال بمقدار  جنيها 2259تراكمت عليه بالسعر اإلتفاقي هو 

، ويضيع عليه من  ، وهو ما يساوي رأس المال ت أكثر من ألف من الجنيهاتالحالة أن يتقاضي من مجموع الفوائد التي تراكم

، إذ أنه أما أن  ، بل هو ينطوي أيضا علي معني العقوبة للدائن . وليس في هذا الحكم حماية للمدين فحسب الفوائد مائة وتسعون جنيها

علي المدين  ، أو تعمد أال يتقاضاه حتي تتراكم الفوائد يكون قد أهمل في تقاضي حقه
 (9592 )

  . 

 ويرد علي هذا الحكم القيدان اآلتيان :

، وسيأتي أنه يجوز فيه تقاضي  . مثل ذلك الحساب الجاري ) أوال ( أن النص استقني ما تقضي به القواعد والعادات التجارية

ن يزيد مجموع الفوائد في نهاية الحساب . فيحتمل إذن أ فوائد علي متجمد الفوائد وأن سعر الفائدة التجارية فيه غير مقيد بحد معين

، ويكون ذلك جائزاً تمشيا مع القواعد والعادات التجارية  علي رأس المال
 (9591 )

 . 

                                                 

لتقنين المدني ( ونذكر هنا أيضا للتاريخ أنه لما عرض علي لجنة مجلس الشيوخ القيود الكثيرة المختلفة التي وضعها ا 9515) 

فذكرت ما كنت أعلمه من ان العراق وسورية ورثتا عن القوانين العثمانية  . أرادات اللجنة االستزادة منها  ، الجديد علي الربا

فبادرت اللجنة إلي إدماج هذه  ، قاعدة تقضي بأنه ال يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال

   . وجعلت القاعدتين في نص واحد مستحدث  ، ي نصوص التقنين الجديد هي وتحريم الفوائد المركبةالقاعدة ف

وتقضي  ، من قانون المرابحة العثماني 5واألصل في هذا الحكم هو المادة  - 951ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9599) 

ة في العراق وسورية ولبنان لما كانت هذه البالد جزءاً من وطبقت القاعد . بعدم جواز زيادة مجموع الفوائد علي رأس المال 

ثم لما استقلت أدخلت القاعدة في كل من التقنين المدني العراقي والتقنين المدني السوري عن طريق  ، اإلمبراطورية العثمانية

لدكتور صبحي المحمصاني ) ويذك ا . التقنين المدني المصري الذي استقي القاعدة هو نفسه من قانون المرابحة العثماني 

( أن هذه القاعدة ال تزال سارية في لبنان بحكم قانون المرابحة  91ص  – 92آثار االلتزام في القانون المدني اللبناني ص 

 . العثماني 

نص  ومن ثم يسري ، ( وهذه القاعدة التي تقضي بأن مجموع الفوائد ال يجاوز رأس المال تعتبر من قواعد النظام العام 9592) 

تجعل للدائن حقا  2555أكتوبر سنة  29فإذا كانت هناك عقود أبرمت قبل  . من وقت نفاذ التقنين المدني الجديد  191المادة 

ال يرد ولو زاد علي رأس المال  2555أكتوبر سنة  29فما دفع قبل  ، في تقاضي مجموع من الفوائد يزيد علي رأس المال

جوز أن يكون مجموع الفوائد التي تقاضاها الدائن في الماضي مع الفوائد التي يتقاضاها فال ي 2555أكتوبر سنة  29أما منذ 

 2559% في يناير سنة 7جنيه بسعر  2999فإذا فرض أن شخصا اقترض مبلغا مقداره  . في المستقبل أكثر من رأس المال 

 29% ابتداء من 1عد ذلك يسددها بسعر ثم استمر ب ، 2555أكتوبر سنة  29وبقي يسدد الفوائد إلي  ، لمدة عشرين سنة

فإنه ال تجب عليه بعد ذلك  ، حتي وصلت جملة ما دفعه من الفوائد منذ بداية القرض ألفا من الجنيهات ، 2555أكتوبر سنة 

لمدة  2599% ( في يناير سنة 7بهذا السعر )  جنيه ( 2999ولو ان هذا الشخص اقترض هذا المبلغ )  . أيه فوائد 

أكتوبر سنة  29فينقطع منذ  ، جنيه 2999من الفوائد أكثر من  2555أكتوبر سنة  29فإنه يكون قد دفع حتي  ، سنةعشرين 

 . جنيه  2999زائداً علي  2555أكتوبر سنة  29ولكنه ال يسترد ما دفعه قبل  ، عن دفع أيه فوائد 2555

حكم لم ينشر بعد  ، 2599لسنة  9727القضية رقم في  2599أبريل سنة  19في  ، ( وقد صدر من محكمة مصر الكلية 9591) 

وقد جاء في أسباب  . تسمح بمجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال  ، يقضي بأن العادات التجارية في القروض طويلة األجل
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. فإذا اقترض  ، ال في مجموع الصفقات إذا تعددت ) ثانيا ( زيادة مجموع الفوائد علي رأس المال ممنوعة في الصفقة الواحدة 

، وعقد مع المقرض قرضا آخر أدخل فيه  ، ثم قطع المدين حساب هذا القرض ، وتراكمت الفوائد شخص مبلغا من النقود بفائدة

، ولكن  ، وال يجوز أن يزيد مجموع الفوائد علي رأس المال في كل من القرضين حسابه ، كان لكل قرض رصيد القرض األول

. علي أنه يجب أال يكون في ذلك طريق للتحايل  الفوائد في القرضين معا علي رأس اآلمال في أي قرض منهما تجوز زيادة مجموع

تجزئة صورية الغرض منها أن يجاوز مجموع الفوائد  ، فيعمد الطرفان إلي تجزئة القرض الواحد إلي قرضين علي حكم القانون

 .  رأس المال

. إذ يندر  ليس بالقيد الخطير في الصفقات العادية -عدم مجاوزة مجموع الفوائد رأس المال  -عل ان الحكم الذي نحن بصدده 

. ويسهل دائما عل الدائن أن  س المالفي هذه الصفقات ان يصل الدائن من اإلهمال في تقاضي الفوائد إلي حد ان تتراكم فتجاوز رأ

، ثم إذا حل أجله ال يتراخي في المطالبة به إلي الحد الذي تتراكم فيه الفوائد  يتفادي هذه النتيجة بتحديد مدة معقولة لحلول أجل الدين

، والدين ال يترك له  الفوائد . وفي هذه مصلحة لكل من الدائن والمدين : الدائن يتفادي ان يضيع عليه شيء من فتزيد علي رأس المال

، بل تحفزه مطالبة الدائن إلي السعي في سداد دينه فال تتراكم الفوائد عليه  الحبل علي الغارب فيستسلم إلي تهاونه
 (9599 )

 . 

، وذلك  الفوائد ، بانه ال يجوز تقاضي فوائد علي متجمد ، كما رأينا مدني 199الفوائد علي متجمد الفوائد أو اإلرباح المركبة : المادة 

 929. بل كانت المادة  . ولم يكن هذا هو الحكم في المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد دون إخالل بالقواعد والعادات التجارية

وائد من هذا المشروع تقضي بأن الفوائد علي متجمد الفوائد تكون مستحقة إذا طولب بها قضائيا أو تم االتفاق عليها بعد استحقاق الف

                                                                                                                                                                    

لسائد ان المشرع الحظ في النص علي عدم اإلخالل بالقواعد والعادات التجارية أن للعرف ا وحيث " هذا الحكم ما يأتي : 

ومنها القروض  ، وأنه البد من عدم المساس بأحكام المعامالت التي جري بها العرف من قديم الزمان ، قوة القانون المسنون

وال يمكن بحال أن يكون الشارع قد قصد  . طويلة األجل التي تعقدها المصارف والشركات في نطاق نشاطها المألوف 

ومع  ، علي ما يؤديه هذا االئتمان من خدمات جليلة لالقتصاد القومي ، ة القائمين بهومحارب ، القضاء علي االئتمان الطويل

منع المرابين المحترفين من استغالل الضعفاء علي  -فحسب  –ما يتسم به من طابع التيسير علي المدينين ولكن الشارع قصد 

بما  ، ولم يفته االحتياط ألثر العادة التجارية . فعمل علي حمايتهم في هذه الصرة وفي هذه الظالل  ، صورة كريهة ممقوته

 . " يحفظ كيان األوضاع االقتصادية في البالد 

وتتميز هذه  . وهي قروض اإلنتاج طويلة األجل  ، ( غير أن هناك نوعا من القروض قد تستعصي طبيعتها علي هذا التدبير 9599) 

 ، فهو إما مزارع يريد إصالح أرضه البور . ال لالستهالك ( ينتفع المقترض بالقرض لإلنتاج  2القروض بخصيصتين : ) 

فيقترض مبلغا كبيرا من المال لمشروعه اإلنتاجي من مصارف  ، أو مالك أرضف فضاء يريد البناء عليها أو نحو ذلك

فإن المقترض إنما يقترض  ، وينبغي أن يكون كذلك ، ( يكون القرض ذا أجل طويل 1)  . العقاري تخصصت لهذا الغرض 

مع استبقاء شيء من هذه الغلة لنفسه ليكون  ، فيعتمد في سداد أقساط الدين علي غلة ما أنتجه ، كما قدمنا لإلنتاج ال لالستهالك

بل إلي  ، ويصل األجل في كثير من األحوال إلي عشرين سنة . فالبد إذن أن يكون القرض طويل األجل  ، مورد عيشه

 . بعين وخمسين في حاالت غير قليلة ثالثين وأر

فيسدد في كل قسط  ، وقد جرت عادة مصارف االئتمان العقاري أن تجعل المدين يسدد الدين علي أقساط متساوية طوال مدة القرض

فوائد وقد يزيد مجموع ما يدفعه المدين من ال . الفوائد مع جزء من رأس المال يزيد تدرجا كلما قل ما يجب دفعه من الفوائد 

من استثنائها  ، فالبد إذن إذا أريد اإلبقاء علي هذه القروض اإلنتاجية النافعة ، في هذه القروض طويلة األجل علي رأس المال

وذلك إذا لم يستقر قضاؤنا علي جعلها مستثناة من حكم هذه المادة  ، من التقنين المدني 191بتشريع خاص من حكم المادة 

في صورة  -ويالحظ فوق ذلك أن مصارف االئتمان العقاري تقترض هي نفسها  . علي ما رأينا  تطبيقا للعادات التجارية

 ، ثم تقرض هذه النقود لعمالئها ، نقوداً آلجال طويلة تدفع عنها فوائد قد يزيد مجموعها علي رأس المال –سندات تصدرها 

ثم ان الحكومة واألشخاص المعنوية العامة )  . فهي تقوم في الواقع من األمر بدور الوسيط بين المقروض والمقترض 

 . ويقع ذلك كثيرا في اإليرادات المؤبدة  ، كالبلديات ( قد تعقد قروضا طويلة األجل يزيد مجموع الفوائد فيها علي رأس المال

لي آجال طويلة وهناك ظروف تضطر فيها الحكومة إلي التقدم لمساعدة أصحاب األراضي الزراعية بتسوية ديونهم العقارية إ

وسنة  2591وسنة  2599كما وقع ذلك في قوانين التسويات العقارية سنة  ، يزيد فيها مجموع الفوائد علي رأس المال

كل هذا من شأنه أن يجعل للقروض طويلة األجل مركزاً خاصا يبرر استصدار تشريع استثنائي بشأنها في المعني  - 2551

 . ولكنه ال يزال مشروعا حتي كتابة هذه السطور  ، عل مشروعا بقانون في هذا المعنيوقد أعدت الحكومة بالف . المتقدم 

 –وهي عدم جواز زيادة مجموع الفوائد علي رأس المال  -وغني عن البيان أنه يجب ان تستبقي في التقنين المدني القاعدة األصلية 

فيصل من وراء ذلك  ، سداد الدين ليستمر في أخذ الفوائدلمواجهة حالة المرابي المحترف الذي يمد لمدينة في أسباب تأجيل 

تشريعا استثنائيا يعالج  ، إذا صدر ، ويبقي التشريع الخاص بالقروض طويلة األجل . إلي تقاضي رأس ماله أضعافا مضاعفة 

  . حالة االئتمان العقاري وحدها 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 annatocisme، علي أن يبلغ المتجمد في الحالتين فوائد سنة علي األقل فكانت الفوائد علي متجمد الفوائد )  المتجمدة
capitalization des interts  ( : جائزة إذن في حالتين )لمدة سنة علي األقل ، قانونية كانت أو اتفاقية ( إذا تجمدت الفوائد 2 ،  ،

، فتصبح الفوائد المتجمدة في هذه الحالة عن طريق المطالبة القضائية بمثابة  دين قضائيا بفوائد علي هذه الفوائدثم طالب الدائن الم

، لمدة سنة علي األقل ثم اتفق الدائن والمدين  ، قانونية كانت أو اتفاقية ( إذا تجمدت الفوائد 1. )  رأس مال ينتج بدوره فوائد قانونية

، بمثابة  ، عن طريق االتفاق ، فتصبح الفوائد المتجمدة في هذه الحالة أيضا لمتجمدة تنتج فوائد بسعر معينعلي جعل هذه الفوائد ا

رأس مال ينتج بدوره فوائد اتفاقية 
 (9595 )

(  271/  211، حكم التقنين المدني السابق ) أنظر م  ، بوجه عام . وقد كان هذا هو أيضا 
 (9599 )

 . 

، فرأت هذه اللجنة تحريم الفوائد علي متجمد  احلة المختلفة حتي وصل إلي لجنة مجلس الشيوخوسار المشروع التمهيدي في مر

، مقتدية في ذلك ببعض التقنينات الحديثة  الفوائد إطالقا
 (9591 )

، وهذا هو الرأي الذي استقر في التقنين المدني الجديد  
 (9591 )

  .

% تضاعف إذا كان الربح 5، فإن رأس المال إذا أقرض بسعر  الخطر والواقع أن تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد ال يخلو من

سنة إذا كان  19، تضاعف في  9. وإذا قرض بسعر  سنة فقط 25، وهو يتضاعف إذا كان الربح مركبا في  سنة 19بسيطا في 

 29، وفي  الربح البسيطسنة في حالة  25% تضاعف في 1. وإذا أقرض بسعر  سنة إذا كان الربح مركبا 25، وفي  الربح بسيطا

، وقد أحسن التقنين المدني الجديد صناع في  . المركب فالفرق كبير إذن بين الربح المركب والربح البسيط سنوات في حالة الربح

تحريم األرباح المركبة 
 (9597 )

 . 

                                                 

لم يغب عن المشروع ما للفوائد المركبة " ( وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :  9595) 

بيد أنه رأي  .  .  . وال سيما بعد أن عمدت بعض التقنينات الحديثة إلي تحريمها  ، من بالغ األثر في زيادة أعباء المدين

وأن يتم االتفاق علي التجميد  ، وأن تكون مستحقة عن سنة علي األقل ، كون واجبة األداءإباحتها بشروط ثالثة فاشترط أن ت

من التقنين المصري  271/  211قارن المادة  -أو يطالب به الدائن قضائيا بعد أن يصبح ما يراد تجميده منها مستحق األداء 

وقد جري القضاء أن المصري والفرنسي علي ذلك خالفا  ، دة) السابق ( ويظهر أنها تبيح االتفاق علي التجميد قبل حلول الفائ

) مجموعة األعمال " وال يشترط في هذا الصدد حلول أجل الوفاء برأس المال المنتج لتلك الفوائد  -لرأي الفقه في فرنسا 

  . (  955ص  - 957ص  1التحضيرية 

يناير  9استئناف مصر  - 599ي السابق الموجز للمؤلف فقرة ( انظر في فوائد الفوائد أو الربح المركب في التقنين المدن 9599) 

 – 925ص  25الحقوق  2755يولية سنة  7مصر الكلية الوطنية  - 1/  212/  1 و 9/  51المجموعة الرسمية  2559سنة 

ص  59م  2517يونية سنة  1 - 597ص  95م  2511مايو سنة  9 - 95ص  99م  2519ديسمبر سنة  1استئناف مختلط 

ص  51م  2599فبراير سنة  1 - 91ص  59م  2599ديسمبر سنة  1 - 121ص  52م  2515فبراير سنة  29 - 529

فكسور السنة تتجمد فوائدها إن أضيفت إلي فوائد سنة أو  ، ولم يكن يشترط عدد كامل من السنين تتجمد فيه الفوائد .  251

( علي أن المدة التي تتجمد فيها الفوائد  2999ص  29حاماة الم 2591أغسطس سنة  25سنتين أو أكثر ) بورسعيد الوطنية 

% 9بسعر  ، ( أنه إذا جمدت الفوائد كل سنة 995فقد حسب األستاذان بودري وبارد ) جزء أول فقرة  ، ليست بذات أثر كبير

إذا كان و ، سنة 29و  59وإذا كان تجميدها كل شهر تضاعف رأس المال في  ، سنة 25 و 12تضاعف رأس المال في 

فالفرق في المدد التي يتضاعف فيها رأس ليس إذن بكبير وكان  ، سنة 29 و 17التجميد كل أسبوع تضاعف رأس المال في 

 19يشترط في عهد التقنين المدني السابق أن تكون المطالبة القضائية بعد تجمد الفوائد ال قبل التجمد ) استئناف مختلط 

 2755يولية سنة  7مص الكلية الوطنية  - 121ص  52م  2515فبراير سنة  29 - 15ص  11م  2525ديسمبر سنة 

مايو سنة  27أما بالنسبة إلي االتفاق فكان يجوز ان يتم االتفاق قبل تجمد الفوائد ) استئناف أهلي  . (  925ص  25الحقوق 

ص  99م  2512أول يونية سنة  - 911ص  19 م 2529أبريل سنة  21استئناف مختلط  - 151ص  2الشرائع  2525

ولكن الفقه ال يجيز  ، ( وفي فرنسا يجيز القضاء االتفاق مقدما قبل تجمد الفوائد 529ص  59م  2517يونية سنة  1 - 999

ق علي من التقنين المدني الفرنسي وهي تقضي بعدم جواز االتفا 2295ويحتج بنص المادة  ، االتفاق إال بعد أن تتجمد الفوائد

وانظر  - 591ص  599( ) الموجز للمؤلف فقرة  les interest echus des capitauxتجمد الفوائد إال بعد استحقاقها ) 

فقرة  2بودري وبارد  - 215ص  - 219ص  997فقرة  5الفوائد في القانون الفرنسي أوبري ورو في الفوائد علي متجمد 

   .  759فقرة  - 771فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 519 فقرة - 599فقرة  1ديموج  - 952فقرة  – 915

فقرة أولي  175( التقنين المدني األلماني  9فقرة  925) ومع ذلك انظر 1فقرة  299( انظر تقنين االلتزامات السويسري م  9591) 

 و 2995دين ( التقنين الشيلي م ) ومع ذلك فقد أجاز التقنين المدني األلماني التعويض عن تأخر المدين في الوفاء بفوائد ال

  . وكان قانون جوستنيان والقانون الفرنسي القديم يحرمان تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد  - 1129

  . في الهامش  921آنفا فقرة  191وانظر تاريخ نص المادة  - 951ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9591) 

فإنها تسري  ، ركبة التي استحدثها التقنين المدني الجديد تعتبر من قواعد النظام العام( ولما كانت قاعدة تحريم األرباح الم 9597) 
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 عل أن هناك قيدين يردان علي هذا التحريم :

. وقد ورد في المذكرة  من جواز األرباح المركبة في بعض الحاالت) أوال ( ما تقضي به القواعد والعادات التجارية 

اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " ويالحظ أخيرا ان عرف التجارة قد يقضي بالخروج علي النصوص الخاصة 

، دون حاجة إلي اتفاق أو  . ومن ذلك مثال إجازة تجميد ما يستحق منها عن مدة تقل عن سنة في الحساب الجاري بتجميد الفوائد

مطالبة قضائية 
 (9595 )

 . 

، كاألجرة واإليرادات المرتبة مدي الحياة  ) ثانياً ( االستحقاقات الدورية غير الفوائد
 (9559 )

، ال تعتبر  واالستحقاق في الوقف 

مستأجر مقدما علي أن تأخر . فإذا اتفق المؤجر مع ال ، فيجوز تقاضي فوائد عن المتجمد من هذه االستحقاقات في حكم الفوائد

، وال  ، جاز هذا االتفاق المستأجر في دفع األجرة عن مواعيدها يستوجب سريان فوائد تأخيرية بسعر معين علي ما تأخر من األجرة

يعترض عليه بأن األجرة المتجمدة هي بمثابة الفوائد المتجمدة فال يجوز أن يتقاضي فوائد عليها 
 (9552 )

 . 

، أما  ، أن الفوائد هي ريع دوري عن مبلغ من النقود ئد بمعناها الفني الدقيق عن هذه االستحقاقات الدوريةوالذي يميز الفوا

االستحقاقات الدورية فهي إما ان تكون ريعا دوريا عن رأس مال ليس مبلغا من النقود 
 (9551 )

،وإما أن تكون ناتجة عن مبلغ من  

النقود ولكنها ليست بريع دوري 
 (9559 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 ، ينتج أثره إلي هذا التاريخ فقط 2555أكتوبر سنة  29ومن ثم فكل اتفاق علي فوائد مركبة أبرم قبل  . منذ نفاذ هذا التقنين 

بشرط أن تكون الفوائد قد تجمدت لمدة سنة علي  2555 أكتوبر سنة 29وتستحق فوائد علي ما تجمد من الفوائد إلي يوم 

وإذا كان استحقاق فوائد  . وما يتجمد من الفوائد بعد ذلك ال يتقاضي الدائن عنه أية فوائد طبقا لقاعدة التحريم الجديدة  ، األقل

حكم للدائن بفوائد  2555وبر سنة أكت 29فإذا كانت هذه المطالبة قد تمت قبل يوم  ، الفوائد آتيا عن طريق المطالبة القضائية

أما إذا كانت  . ألن األحكام تستند إلي يوم رفع الدعوي  2555أكتوبر سنة  29علي متجمد الفوائد ولو صدر الحكم بعد يوم 

فال يحكم للدائن بفوائد علي متجمد الفوائد حتي لو كان الدين  ، 2555أكتوبر سنة  29المطالبة القضائية لم تتم قبل يوم 

  .  2555أكتوبر سنة  29ألصلي قد عقد قبل يوم ا

  .  955ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  9595) 

وال تستثني من تحريم األرباح المركبة أو تقييدها إال بنص  ، ( أما اإليرادات الدائمة فهي تعتبر فوائد عن مبلغ من النقود 9559) 

وهو موجود في التقنين  . وهذا النص لم يكن موجودا في التقنين المدني السابق ولم يوجد في التقنين المدني الجديد  . صريح 

من هذا التقنين ويبرون في فرنسا استثناء اإليرادات الدائمة من قيود األرباح المركبة  2299المدني الفرنسي في المادة 

ألن المدين ال  ، ي في اإليرادات المؤيدة ان تتراكم علي المدين الفوائد مع رأس المالباعتبارين : االعتبار األول انه ال يخش

يلتزم برد رأس المال إال في الوقت الذي يختاره هو واالعتبار الثاني أن القيود الواردة علي األرباح المركبة إنما قصد بها 

بل يقرضونها ألجل ) انظر في ذلك بودري  ، راد دائموالمرابون ال يقرضون نقودهم في مقابل إي ، المرابون دون غيرهم

  . (  951فقرة  2وبارد 

وكانت تجري علي الوجه  ، 929( وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصا في هذا المعني هو الفقرة الثانية من المادة  9552) 

فحذف هذا النص في " قاق الفوائد عنها أما االستحقاقات الدورية غير الفوائد فتعتبر رؤوس أموال من حيث استح" اآلتي : 

ولكن يكفي تطبيق القواعد العامة للوصول  . في الهامش (  925آنفا فقرة  191لجنة مجلس الشيوخ ) انظر تاريخ نص المادة 

 وقد كان هذا المشروع يجيز األرباح -وقد ورد في هذا الصدد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ، إلي هذا الحكم

ويالحظ ان ما يستحق من االلتزامات في مواعيد دورية كاألجرة واإليرادات الدائمة " ما يأتي :  -المركبة بشروط كما قدمنا 

فيجوز تجميد األجر واإليرادات وما إليها دون  . ) كذا ( أو المرتبة مدي الحياة ال يعتبر من قبيل الفوائد بمعناها الغني الدقيق 

ذلك ان هذه االلتزامات ال تقترف عن سائر ضروب االلتزام بأداء مبلغ  . وط الثالثة التي تقدم ذكرها حاجة إلي توافر الشر

ولو وقع االتفاق  ، فهي تنتج ما يستحق عنها من الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أو من التاريخ المتفق عليه ، من النقود

 . أو ان تكون مستحقة عن سنة علي األقل  ، فوق هذا ان يحل أجل الوفاء بهاوال يشترط  . قبل أن تصبح بذاتها واجبة األداء 

من التقنين  2299انظر المادة  -وكذلك يكون الحكم في رد الثمرات والفوائد التي يتولي الغير أداءها للدائن وفاء لدين المدين 

وانظر في  -(  955 ص 1عمال التحضيرية ) مجموعة األ" من المشروع الفرنسي اإليطالي  295المدني الفرنسي والمادة 

فقرة  – 952فقرة  2بودري وبارد  - 212ص  - 215ص  997فقرة  5هذه المسألة في القانون الفرنسي : أوبري ورو 

   .  752فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  -مكررة  511فقرة  - 512فقرة  1ديموج  - 959

) الخيري بعد إلغاء الوقف األهلي ( والثمرات التي يردها الحائز بسور نية مع ( وذلك كاألجرة واالستحقاق في الوقت  9551) 

  . فوائدها 

( وذلك كاإليرادات المرتبة مدي الحياة فأنها ليست مجرد ريع بل يدخل فيها جزء من رأس المال وإذا وفي الغير الفوائد  9559) 

ومن ثم  ، وتعتبر رأس مال بالنسبة إلي الغير الذي وفاها ، ائدفأنه يرجع عليه بما وفاه من هذه الفو ، المستحقة علي المدين

  . (  952فقرة  2كان له أن يتقاضي فوائد عليها وفقا للقواعد العامة ) بودري وبارد 
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 جواز الزيادة علي الحدود المقررة - المطلب الثاني

 النصوص القانونية :  - 521

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 912تنص المادة 

" يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إذا أثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين 

 . بسوء نية "

 علي ما يأتي : 199وتنص المادة 

، ويتبع في طريقة حساب الفوائد  " الفوائد التجارية التي تسري علي الحاسب يختلف سعرها القانوني باختالف الجهات 

المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري " 
 (9555 )

 . 

 271/  211وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
 (9559 )

 . 

، وفي التقنين المدني العراقي  195و  191ابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المادتين وتق

 119، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  191و  195، وفي التقنين المدني الليبي المادتين  219و  1فقرة  219المادتين 

فقرة ثانية 
 (9551 )

 . 

ويستخلص من النصوص المتقدمة ان هناك حالتين يمكن فيهما ان يتقاضي الدائن فوائد تزيد علي الحدود المقررة فيما تقدم : 

 . ( الحساب الجاري 1( تسبب المدين بسوء نية في إحداث ضرر يجاوز الفوائد )  2) 

 ونستعرض كال من هاتين الحالتين :

 ضرر يجاوز الفوائدتسبب المدين بسوء نية في أحداث  - 522

، بجواز ان يطالب الدائن بتعويض تكميلي يضاف إلي الفوائد إذا أثبت ان المدين قد  ، كما رأينا مدني 192: تقضي المادة  

،  . ونالحظ منذ اآلن أنه قد مر نص مقابل لهذا النص تسبب بسوء نية في أحداث ضرر يجاوز الضرر الذي جعلت الفوائد تعويضا له

، فللقاضي ان يخفض  ، في إطالة أمد النزاع ، وهو يطالب بحقه ، بسور نية ، وتقضي بأنه " إذا تسبب الدائن 115 هو المادة

. والتقابل بين النصين واضح  ، عن المدة التي طالب فيها النزاع بال مبرر " ، أو ال يقضي بها إطالقا ، قانونية كانت أو اتفاقية الفوائد

، وهنا تسبب المدين بسور نية  نية في إلحاق ضرر استثنائي بالمدين ومن ثم جاز للقاضي تخفيض الفوائد : هناك تسبب الدائن بسور

                                                 

 ( تاريخ النصوص : 9555) 

يطالب بتعويض تكميلي يجوز للدائن ان " من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي :  995: ورد في هذا النص في المادة  192م 

وأقرت لجنة " إذا أثبت ان الضرر الذي يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بغش منه أو بخطأ جسيم  ، يضاف إلي الفوائد

وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت  . ووافق عليه مجلس النواب  . في المشروع النهائي  197المراجعة النص تحت رقم 

 ، مدني ( 115)  191تمشيا مع التعامل الذي أجري في المادة " بغش منه أو بخطأ جسيم " ة بعابر" بسور نية " عبارة 

 - 959ص  1ووافق مجلس الشيوخ عليها كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  .  192وأصبحت المادة رقمها 

 . (  959 ص

وأقرته  . ي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي عل 922: ورد هذا النص في المادة  199م 

) 199ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي  159لجنة المراجعة تحت رقم 

  . (  199و ص  957ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

ومع ذلك يجوز ان يختلف قدر الفوائد " السابق تجري علي الوجه اآلتي : من التقنين المدني  271/  211( كانت المادة  9559) 

وتنضم الفوائد المتجمدة لألصل في الحسابات الجارية بحسب  . التجارية في الحسابات الجارية علي حسب اختالف الجهات 

  . وال فرق في هذا الحكم بين التقنيين الجديد والقديم  . " العوائد التجارية 

من التقنين  199و  192) مطابقتان للمادتين  195و  191لتقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م ( ا 9551) 

 . المدني المصري ( 

فيما عدا أن المادة  ، من التقنين المدني المصري 199 و 129) مطابقتان للمادتين  219 و 1فقرة  219التقنين المدني العراقي م 

 . عراقي تضيف إلي غش المدين خطأه الجسيم (  1فقرة  219

 . من التقنين المدني المصري (  199 و 192) مطابقتان للمادتين  191و  195التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

جاز أن يعطي عوض إضافي للدائن الذي  ، ييء النية: غير أنه إذا كان المديون س 1فقرة  119تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

من التقنين المدني المصري : انظر الدكتور صبحي  192) وتوافق في الحكم حكم المادة  . أضر به امتناع غير مشروع 

  . (  91 ص 9 99المحمصاني في آثار االلتزام في القانون المدني اللبناني ص 
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يوسع في النص  192. وقد كان المشروع التمهيدي للمادة  في إلحاق ضرر استثنائي بالدائن ومن ثم جاز للقاضي زيادة الفوائد

يكتفي بالخطأ من  115، كما كان المشروع التمهيدي للمادة  ش أو لخطأ جسيمفيقضي بالتعويض التكميلي في حالة ارتكاب المدين لغ

، وقصرت الحكم في كل منهما علي حالة صدور غش من جانب الدائن  . فعدلت لجنة مجلس الشيوخ النصين جانب الدائن فيما مر بنا

 . أو المدين

قضي بأنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض االتفاقي فال وت 119، هو المادة  192علي أن هناك نصا مر بنا يماثل نص المادة 

قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما " والتماثل بين النصين هو أيضا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إال إذا أثبت أن المدين 

الحق في تعويض إضافي وال يفرق ، فيكون للدائن  ، وذلك بفعل المدين واضح : ففي الحالتين يجاوز الضرر قيمة التعويض المقرر

، وفي الحالة الثانية التعويض هو عن مبلغ  بين الحالتين إال أن حالة منهما اتفق فيها المتعاقدان علي مقدار التعويض في شرط جزائي

في الشروط ما بين . ومن أجل هذا التماثل عمد المشروع التمهيدي إلي المساواة  من النقود سواء اتفق عليه أو كان بالسعر القانوني

، فاشترط في كل منهما غش المدين أو خطأه الجسيم  الحالتين
 (9551 )

. ولكن لجنة مجلس الشيوخ اعتدت بالتقابل ما بين المادتين  

، واقتصرت علي " غش المدين " كما مر  ، فحذفت " الخطأ الجسيم " 119و  192، دون التماثل ما بين المادتين  115و  192

 . القول

. ولكن يمكن القول إنه ليس إال  نص جديد لم يكن له مقابل في التقنين المدني السابق - 192المادة  -الذي نحن بصدده  والنص

، والمدين  هو مبدأ التعسف في استعمال الحق - 115كما هو األمر في المادة  -. والمبدأ الذي يقوم عليه النص  تطبيقا للقواعد العامة

، كما يتعسف الدائن في استعمال  إحداث ضرر استثنائي بالدائن فهو إنما يتعسف في استعمال حقه في الدفاعإذا تسبب بسور نيته في 

حقه في المطالبة 
 (9557 )

 . 

 وتطبيق هذا الحكم يقتضي توافر شرطين :

، ال يكون هو الضرر المألوف الذي ينجم عادة عن مجرد التأخر في وفاء  ) الشرط األول ( إحداث ضرر استثنائي بالدائن

. مثل ذلك ان يكون المدين عالما بأن الدائن ارتبط بالتزام يعتمد في الوفاء به علي استيفائه لحقه من المدين فان لم  المدين بالتزامه

، أو يكون المدين عالما بأن أمام الدائن  ضا إلجراءات شديدة من دانيه قد تصل إلي حد شهر اإلفالسيستوف هذا الحق كان معر

صفقة رابحة اعتمد في إبرامها علي استيفاء حقه ففاتته الصفة بسبب تأخر المدين في الوفاء بالتزامه ففي الحالة األولي أصاب الدائن 

كبير  ، وفي الحالة الثانية فاته ربح خسارة فادحة
 (9555 )

 .  

، بل يجب أيضا أن يكون  ) الشرط الثاني ( سوء نية المدين : فال يكفي حدوث الضرر االستثنائي علي النحو المتقدم الذكر

، بل يجب أيضا أن يكون قد  . ومجرد علمه بالضرر االستثنائي ال يكفي لثبوت سوء نيته المدين سيء النية في عدم الوفاء بالتزامه

 . وفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدث ذلك لدائنه من الضررتعمد عدم ال

                                                 

  .  955ص  - 959ص  1روع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ( انظر المذكرة اإليضاحية للمش 9551) 

( بل ان القضاء المصري في عهد التقنين المدني السابق كان يقضي بأنه إذا كان للدائن ال حق له إال في الفوائد القانونية أو  9557) 

له حق في تعويضات أخري غير الفوائد إذا إال أنه يدوز أن يكون  ، االتفاقية تعويضا له عن تأخر المدين في وفاء ما عليه

المجموعة  2595مارس سنة  15أثبت انه قد لحقه ضرر خاص من تأخر المدين وبسبب إهماله ) مصر الكلية الوطنية 

فكان مجرد إهمال المدين يكفي  ، ( 299ص  21المجموعة الرسمية  2529أبريل سنة  12األقصر  - 251ص  9الرسمية 

 . وليس من الضروري ان يكون سيء النية ، تكميلي للحكم عليه بتعويض

 ، يسجل هذا القضاء 2599أبريل سنة  1وصدر في فرنسا قانون في  . وقد كان القضاء الفرنسي مستقرا هو أيضا هلي هذا المعني 

عدلة بهذا القانون ( من التقنين المدني الفرنسي) الم 2299فأصبحت الفقرة األخيرة من المادة  ، ولكنه يشترط سوء نية المدين

أن يحصل علي تعويض  ، الذي ألحق به المدين المتأخر عن سوء نية ضرراً غير مجرد التأخر ، تقضي بأنه يجوز للدائن

 - 215ص  – 219ص  997فقرة  5آخر مستقل عن فوائد الدين ) انظر في القانون الفرنسي في هذه المسألة أوبري ورو 

 7بيدان والجارد  – 715فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 595فقرة  599فقرة  1ديموج  – 991فقرة  2بودري وبارد 

من التقنين المدني  177من تقنين االلتزامات السويسري والمادة  291انظر أيضا المادة  - 515ص  517ص  975فقرة 

ني المصري فقد يكون الضرر ناشئا عن أما في التقنين المد ، األلماني ( ويشترط هنا أن يكون الضرر غير مجرد التأخر

ص  52مجرد التأخر ولكن يجب ان يكون ضرراً استثنائيا غير مألوف ) انظر األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة 

221  ) .   

ثم ال  ، ( ويضرب أوبري ورو مثال : شخص وعد آخر أن يقرضه مبلغا من النقود حتي يتمكن من استعمال حق استرداد 9555) 

في هذه الحالة يرجع الموعود بالقرض علي الواعد بتعويض يساوي  . يفي بوعده فيضيع علي صاحب حق االسترداد حقه 

ولو زاد هذا التعويض علي الفوائد التي يقررها القانون ) أوبري ، الضرر الذي أصابه من جراء ضياع حقه من االسترداد

 . (  997ظر أيضا بودري وبارد فقرة ان - 99وهامش رقم  219ص  997فقرة  5ورو  
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،  . ومتي أثبت ذلك والدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات توافر الشرطي : ما لحق به من ضرر استثنائي وسوء نية المدين

لتأخره الوفاء بالدينكان له أن يتقاضي من المدين تعويضا تكميليا يضاف إلي الفوائد التأخيرية المستحقة في ذمة المدين 
 (9599 )

  .

، فيجري في شانه قواعد التقدير  وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر االستثنائي الذي ألحقه المدين بالدائن بسوء نيته

 . ، ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح القضائي التعويض

 الحساب الجاري :  - 523

. وهناك  ، باستثناء الحساب الجاري من بعض القواعد التي تقررت في نظام الفوائد ، كما رأينا مدني 199وتقضي المادة 

 ، فنحصر تلك االستثناءات وهذه فيما يأتي : ، وقد مر ذكرها قواعد أخري استثني منها الحساب الجاري

،  رية بالنسبة إلي الحساب الجاري المطالبة القضائيةمن ناحية المطالبة القضائية : ال يشترط في سريان الفوائد التأخي -أوال 

. فمجرد الخصم واإلضافة في الحساب الجاري يجعل الفوائد التأخيرية تسري دون حاجة إلي أي إجراء آخر  بل وال اإلعذار
 (9592 

)
 . . وقد تقدم ذكر ذلك 

. فالسعر القانوني التجاري للفوائد التأخيرية  مدني 199من ناحية السعر القانوني التجاري : وهذا ما تقضي به المادة  -ثانياً 

. فيقضي بسعر  ، بحسب اختالف الجهات ، وفقا للعرف التجاري % ولكن في الحساب الجاري يختلف هذا السعر9، كما قدمنا  هو

. فال يستثني في  ري% والحساب الجاري ال يستثني في هذه الناحية إال في السعر القانوني التجا9، ولو زاد أو نقص عن  الجهة

،  ، فيبقي الحد األقصي لهذا السعر . كذلك ال يستثني في السعر اإلتفاقي ، بل ينطبق هذا السعر عليه %5السعر القانوني المدني وهو 

%1، هو  حي بالنسبة إلي الحساب الجاري
 (9591 )

 . 

، كما تقضي بذلك المادة  ضا يستثني الحساب الجاريمن ناحية تجمد الفوائد وتقاضي فوائد علي المتجمد منها : وهنا أي -ثالثاً 

مدني  199
 (9599 )

، ولكن القانون استثني الحساب الجاري من هذا التحريم ويتبع في طريقة  . فقد رأينا أن الفوائد المركبة محرمة 

حساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف التجاري 
 (9595 )

 . 

م جواز زيادة مجموع الفوائد علي رأس المال : وقد بينا فيما تقدم أن الحساب الجاري يستثني من هذا من ناحية عد -رابعاً 

، ألن هذا هو ما تقضي به القواعد والعادات التجارية  الحظر
 (9599 )

 . 

 

                                                 

سواء كانت هذه الفوائد  ، 115( ويالحظ ان الفوائد ال يمكن إال أن تكون فوائد تأخيرية كما هو األمر في صدد المادة  9599) 

  . التأخيرية بسعر اتفاقي أو بسعر قانوني 

مارس سنة  17 - 251ص  27م  2591مارس سنة  25 - 251ص  21م  2595أبريل سنة  29( استئناف مختلط  9592) 

فإذا ما اقفل  - 21ص  12م  2597نوفمبر سنة  27 - 195ص  25م  2591مايو سنة  7 - 219ص  27م  2591

مايو سنة  99الحساب الجاري صار رصيده دينا تستحق عليه الفوائد من وقت إقفال الحساب الجاري ) استئناف مختلط 

ديسمبر سنة  22 - 19ص  19م  2597يناير سنة  15 - 929ص  91م  2515أبريل سنة  21 - 929ص  1م  2759

 . اتفاقية كانت أو قانونية  ، ( 75ص  11م  2529

  .  51ص  11م  2525ديسمبر سنة  29( استئناف مختلط  9591) 

  .  21ص  12م  2597نوفمبر سنة  27 - 251ص  27م  2591مارس سنة  25( استئناف مختلط  9599) 

 indivisibitite du compteوبارد هذا االستثناء علي مبدأ عدم قابلية الحساب الجاري للتجزئة ) ( ويؤسس بودري  9595) 

courant ) ، بل ان عناصر الحساب الجاري  ، فال يصح أن يتجزأ رصيد الحساب الجاري فيعتبر بعض هذا الرصيد فوائد

(  951فقرة  2ا الفوائد عن رأس المال ) بودري وبارد في وحدة ال تتميز فيه ، بطريق التجديد ، تفقد ذاتيتها وتندمج جميع

ألن  ، حتي لو كان حساباً غير تجاري ، وهذا التحليل يؤدي إلي استثناء الحساب الجاري من قاعدة تحريم الربح المركب

فقرة  - 511فقرة  1ديموج  – 955فقرة  2تجاريا كان الحساب أو مدنيا ) بودري وبارد  ، طبيعة الحساب الجاري واحدة

515  ) .  

ويراعي ان " في صدد استثناءات الحساب الجاري ما يأتي :  ، (وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 9599) 

فقد تقدم ان استثني من تلك  . وأصبح العرف محكما فيه  ، الحساب الجاري خرج من نطاق تطبيق القواعد الخاصة بالفوائد

وقد استثني منها كذلك فيما يتعلق بسعر الفائدة  . د فيما يتعلق ببدء سريان فوائد التأخير وفيما يتعلق بتجميد الفوائد القواع

بل يجوز أن يختلف تبعا لتفاوت األسعار الجارية في األسواق )  ، %9فال يتحتم أن يكون هذا السعر  ، القانونية التجارية

 . (  955ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 597ص  599وهذه االستثناءات بالنسبة إلي الحساب الجاري كما معموال بها في التقنين المدني السابق) انظر الموجز للمؤلف فقرة 

 ) . 
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 أموال المدين تكفل تنفيذ التزاماته -الباب الثالث

 ما يكفي حقوق الدائنين من وسائل تنفيذ ووسائل ضمان

 نصوص قانونية  –أموال المدين ضامنة اللتزاماته  - 524

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 195تنص المادة  :

 . أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه " - 2"  

وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إال من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون - 1"  
 (9591 )

 " . 

 115 - 117/  999 - 995ا النص في التقنين المدني السابق المادتين ويقابل هذ
 (9591 )

 . 

، وفي التقنين المدني العراقي المادة  199ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المادة 

 119و  112 - 117قود اللبناني المواد ، وفي تقنين الموجبات والع 191المادة ، وفي التقنين المدني الليبي  119
 (9597 )

  . 

                                                 

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  921( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9591) 

ثم مجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي  152فقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم ووا . الجديد 

 . (  191ص  - 192ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 195تحت رقم 

  .  199و ص  191ص  1وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

الدائنون العاديون الذين يستوفون ديونهم من  –: الدائنون علي خمسة أنواع : األول  117/  995ين المدني السابق م ( التقن 9591) 

: يجوز للدائنين العاديين ان يستوفوا ديونهم من جميع  115/  999م  .  . جميع أموال مدينهم بنسبة قدر دين كل واحد منهم 

 . ءات المقررة في القانون لكن مع مراعاة اإلجرا ، أموال مدينهم

  . وال يوجد فرق ما بين التقنينين الجديد والقديم في هذه المباديء العامة 

 . من التقنين المدني المصري (  195) مطابقة للمادة  199( التقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م  9597) 

 . وال فرق في الحكم (  -من التقنين المدني المصري  195) مطابقة للمشروع التمهيدي للمادة  119التقنين المدني العراقي م 

 . من التقنين المدني المصري (  195) مطابقة للمادة  191التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

الذ  ، وهذا الحق . حق ارتهان عام علي مملوك المديون ال علي أفراد ممتلكاته  : للدائن 117تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

فالدائنون العاديون هم في األساس  . يكسب الدائن صفه الخلف العام للمديون ال يمنحه حق التتبع وال حق األفضلية 

باب أفضيلة مشروعة ناشئة عن القانون أو إال إذا كان هناك أس ، ال تمييز بسبب التواريخ التي نشأت فيها حقوقهم ، متساوون

: لحق ارتهان الدائن خصائص كل منها وسيلة موضوعة رهن تصرفه ليتمكن بها من الحصول علي ما يحق  115االتفاق م 

وهناك فئة ثالثة من الوسائل  . وبعضها يرمي مباشرة إلي التنفيذ اإلجباري  ، وبعض تلك الوسائل احتياطي محض –له 

 ، : إن الوسائل االحتياطية 119م  . وضعت لتمهيد سبيل التنفيذ اإلجباري وإعداد أسبابه  ، ن الفئتين السابقتينمتوسطة بي

يحق لكل دائن أن يتذرع بها وإن كان حقه معلقا علي أجل أو علي  ، كوضع األختام وقيد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري

وأخص تلك  -ال يجوز للدائن استعمالها إال إذا كان حقه مستحق األداء  : أما وسائل التنفيذ فهي بالعكس 112 م . شرط 

أي حق كل شخص دائن ومديون معا في  ، ( وحق الحبس 192 ومنها أيضا طريقة التغريم ) م ، الوسائل الحجز التنفيذي

: إن الوسائل  119م  . ليه معاملة أو حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق اآلخر لم يعرض القيام بما يجب ع

المتوسطة التي تمهد سبيل التنفيذ لحق ارتهان الدائن بدون أن يتم ذلك التنفيذ هي : الدعوي غير المباشرة والدعوي البوليانية 

 . وحق التفريق بين مملوكين 

والتي سنوردها فيما  ، مدنية العربيةوهذه النصوص تتفق مع المباديء العامة التي تراعي في التقنين المدني المصري والتقنينات ال

وهذه مسألة فقهية يحسن أال يعرض  ، ( صرح التقنين اللبناني أن الدائن خلف عام للمدين 2ولكن يالحظ ما يأتي : )  . يلي 

وهو أقرب إلي الطرق المتوسطة ألنه يمهد للتنفيذ  ، ( جعل التقنين اللبناني حق الحبس من وسائل التنفيذ 1)  . لها المشرع 

( بين الوسائل  separation des patrimiones) " حق التفريق بين مملوكين " ( ذكر التقنين اللبناني  9)  . دون أن يحققه 

ث في وهو علي كل حال متصل بالميرا . (  259ص  211فقرة  9وفي هذا يقوم بعض الجدل) أنظر دي باج  ، المتوسطة

وسار التقنين اللبناني علي غرار  ، وكذلك جوسران ، وذكره علي هذا الوصف بالنيول وريبير وردوان ، القانون الفرنسي

ولكن هذه الدعوي معترف بها في  . كما أغفلها التقنين الفرنسي  ، ( أغفل التقنين اللبناني دعوي الصورية 5)  . جوسران 

وانظر أيضا في االسم  ، ( 212 - 219 لبعض نصوص تقنين أصول المحاكمات المدنية ) متطبيقا للقواعد العامة و ، لبنان

من تقنين الموجبات والعقود ) الدكتور صبحي المحمصاني في آثار االلتزام في  155( المادة  prete - nomالمستعار ) 

 . (  12ص  - 17القانون المدني اللبناني ص 
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،  وسواء كان التنفيذ عينيا أو كان بطريق التعويض.  ويتبين من النص المتقدم أن الدائنين ينفذون بحقوقهم علي أموال المدين

 . فان مال المدين هو الذي يكون محال لهذا التنفيذ

. وال يلتبس هذا الضمان العام بالتأمين الخاص الذي يقع  ( للدائنين gage communفأموال المدين هي إذن الضمان العام ) 

، وال يتقدم فيه دائن  ، فيقدمه علي غيره من الدائنين فالضمان العام يتساوي فيه كل الدائنين علي مال معين للمدين لمصلحة أحد دائنيه

، وهذا ما عنته الفقرة  ، كرهن أو اختصاص أو امتياز منا. وإنما يتقدم الدائن علي غيره إذا كان له تأمين خاص كما قد علي آخر

، وإنما  . ولكن هذا التقدم ال يستمده الدائن من الضمان العام الثانية من النص عندما قالت : " إال من كان لهم حق التقدم طبقا للقانون "

 . حدها، وبالنسبة إلي العين التي يقع عليها هذا التأمين و يستمده من التأمين الخاص

، وال  ، خرج هذا المال من الضمان العام . فإذا باع المدين شيئا من ماله وال يكفل الضمان العام حق التتبع ألحد من الدائنين

يستطيع الدائن العادي أن يتتبعه في يد المشتري كما كان يستطيع لو أن تأمينا خاصا علي المال 
 (9595 )

. فعقد البيع الصادر من  

، ما دام تصرف المدين ينقص  . وقد حمل ذلك بعض الفقهاء إلي القول بأن الدائن يعتبر خلفا للمدين ن في حق الدائنالمدين يسري إذ

أو يزيد في الضمان العام 
 (9519 )

. وإنما هو ممن يسري في  خالفا خاصا للمدين. والصحيح أن الدائن العادي ال يعتبر خلفا عاما وال  

، ال باعتبار أنه  ( أنقصت أو زادت في ضمانه العام fait materielهذا التصرف واقعة مادية )  ، باعتبار ان حقهم تصرف المدين

( أنشأ حقا أو التزاما في جانبه  acte juridiqueتصرف قانوني ) 
 (9512 )

 . 

والضمان العام الذي للدائن يخول له أن يستأدي حقه من أموال مدينه كما قدمنا وله أن يتخذ علي هذا األموال طرقا تحفظية 

،  . وهذه الطرق جميعا إنما تترتب علي هذا الضمان العام وطرقا تنفيذية وطرقا هي وسط ما بين الطرف التحفظية والطرق التنفيذية

منها هو تأكيده وتقويته  ، والغرض وتقوم علي أساسه
 (9511 )

 . 

 الطرق التحفظية والطرق التنفيذية : - 525

. علي أن هناك  ، ومن ثم يجوز أن تتخذ في شأنها إجراءات تحفظية واألصل أن جميع أموال المدين يجوز التنفيذ عليها 

بعضا من هذه األموال استثناه القانون 
 (9519 )

، كحق االستعمال  جواز النزول عنها للغير. من ذلك أموال نص القانون علي عدم  

                                                 

إذ الذمة المالية هي مجموع الحقوق الموجودة أو التي قد  ، ( Patrimoine( وهذه هي إحدي نتائج نظرية الذمة المالية )  9595) 

( من  universaliteفيستخلص من ذلك أن الذمة مجموع )  . توجد وااللتزامات الموجودة أو التي قد توجد لشخص معين 

ويترتب علي أن الذمة مجموع من المال أن يكون للدائنين حق ضمان عام علي هذا المجموع ال علي مال معين  . المال 

فلما دخل في ملكه  ، وهذا هو الذي يفسر أن الدائن يستطيع التنفيذ علي مال للمدين لم يكن ملكا له وقت نشوء الدين . بالذات 

كذلك أن الدائن ال يستطيع التنفيذ علي مال كان ملك المدين وقت نشوء  ويفسر . اندمج في المجموع وأصبح أحد عناصره 

ألن هذا المال قد انفصل عن المجموع فلم يعد محسوبا ضمن عناصره ) أنظر مصادر  ، الدين وخرج من ملكه وقت التنفيذ

أنظر في رفض  ( ثم 199 – 155فقرة  1وانظر جوسران  - 2هامش رقم  21ص  2الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف 

وكذلك رسالته غير المطبوعة في نظرية الذمة المالية  59 نظرية الذمة المالية األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة

 ) .  

وانظر عكس ذلك كوالن  - 117وتقنين الموجبات والعقود اللبناني م  ، 155فقرة  1( انظر في هذا المعني جوسران  9519) 

  .  511فقرة  1يير وكابيتان ومواند

وإنما  . فليس كل شخص يسري تصرف الغير في حقه يعتبر خلفا له  ، ( وإذا كان الحلف يسري في حقه تصرف السلف 9512) 

يسري في  ، وكما يسري التصرف في حق الخلف . الخلف هو أحد الطوائف المتعددة التي يسري تصرف الغير في حقها 

 . وذكل دون أن يعتبر هؤالء خلفا  ، تراط لمصلحة الغير وفي حق الدائنحق األصيل وفي حق المنتفع في االش

في الهامش  915من تقنين الموجبات والعقود اللبناني وقد سبق ذكرها) انظر آنفا فقرة  119 و 112 - 115( انظر المواد  9511) 

 ) .  

 - 911هي المواد  ، التنفيذ علي أموال مدينه( وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصوصا تضع قيوداً علي حق الدائن في  9519) 

 . اكتفاء بما جاء في تقنين المرافعات في هذا الشأن  ، من هذا المشروع وقد حذفت هذه المواد في لجنة مجلس الشيوخ 999

من المشروع التمهيدي إذا  911بل أغفل منها المادتين اآلتيتين : م  ، ولكن تقنين المرافعات لم يشتمل علي هذه المواد جميعا

 ، من إيراد خالص في سنة واحدة يفي بسداد الدين من أصل وفوائد ومصروفات . أثبت المدين أن صافي ما تغله أمواله 

ليها الدائن إذا جد ما يحول علي أن يعود إ ، جاز إيقاف إجراءات التنفيذ ، وعرض أن يفوض الدائن في استيفاء هذا اإليراد

وجب قصر  ، إذا كان بعض مال المدين يفي بحق الدائن كامال - 2من المشروع التمهيدي :  915م  . دون استيفائه لحقه 

) انظر هذه النصوص  . ويبدأ الدائن بالمال الذي يكون بيعه أقل كلفة علي المدين  - 1 . إجراءات التنفيذ علي هذا المال 
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، فال يجوز إذن التنفيذ علي هذه األموال وال الحجز عليها ومن ذلك أموال ال يجوز التنفيذ عليها  مدني ( 551وحق السكني ) م 

تقنين المرافعات  من 575. وقد نصت المادة  والرغبة في أن يترك له الكفاف من العيشألسباب إنسانية ترجع إلي الشفقة بالمدين 

، وال علي  علي أنه " ال يجوز علي الفراش الالزم للمدين وزوجه أقاربه وأصهاره علي عمود النسب المقيمين معه في معيشة واحدة

من هذا التقنين علي أنه " ال يجوز الحجز علي األشياء اآلتية إال القتضاء ثمنها أو  579. ونصت المادة  ما يرتدونه من الشباب "

( العتاد  1. )  ( الكتب الالزمة لمهنة المدين وأدوات الصناعة التي يستعملها بنفسه في عمله 2اريف صيانتها أو نفقة مقررة : ) مص

(  5. )  (الحبوب والدقيق الالزمين لقوته هو وعائلته لمدة شهر 9. )  الحربي المملوك له إذا كان من العسكريين مع مراعاة رتبته

. ونصت المادة  ، والخيار للمدين " و ثالث من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزم لغذائها لمدة شهرجاموسة أو بقرة أ

علي أنه " ال يجوز الحجز علي ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض  571

 571. ونصت المادة  هوبة أو الموصي بها لتكون نفقة إال بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة "، وال علي المبالغ واألشياء المو معين

علي أن " المبالغ واألشياء الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ال يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو 

ن نفقة مقررة وبالنسبة المبينة في المادة السابقة الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إال لدي
 (9515 )

ونصت المادة  . " 

، وعند التزاحم يخصص  علي أنه " ال يجوز الحجز علي أجور الخدم والصناع والعمل أو مرتبات المستخدمين إال بقدر الربع 577

علي أنه " ال يجوز للدائن أن يتخذ  575المادة  . ونصت نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف اآلخر لما عداها من الديون "

، وعندئذ يكون التنفيذ علي غير  إجراءات التنفيذ علي مال للمدين لم يخصص لوفاء حقه إال إذا كان ما خصص للوفاء غير كاف

تقدمة ال يخل علي أن " العمل باألحكام الم 559. ونصت المادة  المال المخصص بأمر علي عريضة من قاضي األمور الوقتية "

بالقواعد المقررة أو التي تقرر في القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل " ومن ذلك قانون الخمسة األفدنة ) 

 . ( 2521لسنة  92وقد حل محل القانون رقم  2599لسنة  929القانون رقم 

 . ، أن يتخذ الطرق التحفظية والطرق التنفيذية مدينه، بالنسبة إلي أموال  ، يجوز للدائن وفيما عدا ما تقدم

. مثل  ، أي يتخذه في ماله ( طرق يتخذها الدائن بالنسبة إلي حقه الذي يريد التنفيذ به 2والطرق التحفظية علي نوعين : ) 

، أو  ، أو بتجديد لقيد هذا الرهن ، أو أن يقوم بقيد رهن ضامن للحق ذلك أن يقطع التقادم بالنسبة إلي هذا الحق حتي يمنعه من السقوط

( وطرق يتخذها بالنسبة إلي أموال المدين حتي يحافظ عليها من  1. )  ، أو نحو ذلك يطلب تحقيق إمضاء مدينه علي سند الدين

محضر  ، أو أن يحرر . مثل ذلك أن يضع األختام عليها عند موت المدين أو إفالسه ، وهي الضمان العام لحقه كما قدمنا الضياع

، أو أن يتدخل خصما ثالثا في الدعاوي  مدني ( 751، أو أن يتدخل في إجراءات قسمه المال الشائع المملوك لمدينة ) م  جرد بها

التي ترفع من مدينة أو عليه حتي يرقب سير الدعوي ويمنع تواطؤ المدين مع الخصم إضراراً بحقوقه 
 (9519 )

 . 

. وال يجوز التنفيذ إال اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار حال  ا تقنين المرافعاتأما الطرق التنفيذية فقد تكفل ببيانه

( والسندات التنفيذية هي  titre executoireمرافعات ( ويجب أن يسبق التنفيذ حصول الدائن علي سند تنفيذ )  595األداء ) م 

. وقد مر بنا أن الصورة التنفيذية لألوراق  القانون هذه الصفة األحكام واألوامر والعقود الرسمية واألوراق األخري التي يعطيها

. فالتنفيذ  . غير أن هناك فرقا بين التنفيذ بحكم والتنفيذ بورقة رسمية الرسمية يجوز التنفيذ بها دون حاجة إلي الحصول علي حكم

، عند المعارضة في  يذ بورقة رسمية فيجور للمدين. أما إذا كان التنف بالحكم ال يعترضه من الصعاب إال إشكاالت التنفيذ المعروفة

، أ يطعن في هذه الورقة بالتزوير أو أن يقدم ضدها من الدفوع الشكلية  (الذي يسبق التنفيذ commandementالتنبيه ) 

صبح السند التنفيذي ، والحكم الذي يصدره القضاء هو الذي ي األمر في النهاية إلي القضاء، فيرجع  والموضوعية ما يسمح به القانون

بعد ذلك 
 (9511 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . في الهوامش (  151ص  - 195ص  1اإليضاحية وأعمالها التحضيرية في مجموعة األعمال التحضيرية  ومذكراتها

  . من التقنين المدني  715 - 719( انظر أيضا المادتين  9515) 

بالنيول  - 199فقرة  - 191فقرة  1جوسران  – 597فقرة  7بيدان والجارد  - 759فقرة  1( بالنيول وريبير وردوان  9519) 

 .  2572فقرة  - 2515فقرة  1يبير وبالنجيه ور

فهو يستعمل حقا مباشراً له ال  ، ( ال باسم المدين proprio nomineويالحظ أن الدائن يتخذ هذه اإلجراءات التحفظية باسمه هو ) 

و كان حقه مقترنا فإنه يجوز له اتخاذه حتي ل ، ولما كان اإلجراء الذي يتخذه الدائن هو مجرد إجراء تحفظي . حقا لمدينه 

 . (  195فقرة  1بل حتي لو كان حقه حقا احتماليا علي خالف في الرأي ) جوسران  ، بأجل أو معلقا علي شرط

أما التنفيذ بطريق التعويض فيقتضي الحصول علي  ، ( هذا إلي أنه ال يمكن بالورقة الرسمية إال تنفيذ االلتزام تنفيذا عينيا 9511) 

والتنفيذ بالورقة الرسمية ال يمنع من جواز إعطاء المدين مهلة )  . حكم لتقدير التعويض إذا لم يكن مقدراً في شرط جزائي 

delai de grace 52فقرة  9أنظر في كل ذلك دي باج  ، ( لتنفي التزامه  .  
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فإذا ما حصل الدائن علي السند التنفيذي أمكنه التنفيذ به علي أموال المدين 
 (9511 )

. والتنفيذ يكون عادة بالحجز علي هذه األموال  

للمدين لدي الغير )  ، وحجز ما مرافعات ( 951 - 557وبيعها وقد فصل تقنين المرافعات إجراءات التنفيذ علي منقوالت المدين ) م 

مرافعات ( ثم نظم هذا التقنين أيضا إجراءات توزيع ما  122 - 129، والتنفيذ علي عقارات المدين ) م  مرافعات ( 195 - 959م 

، سواء كان ذلك عن طريق التقسيم بالمحاصة أو عن طريق التوزيع بحسب درجات  ينتج من حجز أموال المدين وبيعها علي الدائنين

 . مرافعات ( 179 - 115نين ) م الدائ

. فال هي مقصورة علي مجرد  طرق وسطي ما بين التحفظية والتنفيذية : قدمنا أن هناك طرقا وسطا ما بين التحفظية والتنفيذية

في الطرق ، وال هي تؤدي مباشرة إلي استيفاء الدائن حقه كما هو األمر  التحفظ علي أموال المدين كما هو األمر في الطرق التحفظية

، وهي أضعف من الطرق التنفيذية إذ أن التنفيذ يعقبها  . فهي أقوي من الطرق التحفظية إذ هي تمهيد للتنفيذ . بل هي بين بين التنفيذية

دون أن تستغرقه 
 (9517 )

 . 

. فهذا  ال لتزاماته، هو المبدأ العام الذي تقدم ذكره من أن جميع أموال المدين ضامنة  وهذه الطرق ترد جميعها آل أصل واحد

، حتي يأمن علي ضمانه من أن ينتقصه  ، ما دخل منها في ذمة المدين وما خرج الضمان العام يخول للدائن أن يراقب أموال المدين

، ألنها تتفرع مباشرة عن مبدأ  . وهذه الطرق من مباحث القانون المدني ال من مباحث قانون المرافعات غش المدين أو تقصيره

 . العام للدائنين كما سبق القول الضمان

 . وقد عدد التقنين المدني الجديد منها خمسة : دعاوي ثالثا وطريقين آخرين استحدثهما هذا التقنين

. ففي األولي يدفع الدائن عن نفسه  أما الدعاوي الثالث فهي الدعوي غير المباشرة والدعوي البولصية ودعوي الصورية

، فيباشر الدائن بنفسه حقوق مدينة نيابة عنه بالدعوي غير  إذا سكت هذا عن المطالبة بحقوقه لدي الغير نتائج تهاون المدين أو غشه

يدفع الدائن عن نفسه نتائج  -الدعوي البولصية  –. وفي الثانية  ، وبذلك يحافظ علي ضمانه العام تمهيداً للتنفيذ بحقه بعد ذلك المباشرة

،  ، فيطعن الدائن في هذا التصرف ليجعله غير نافذ في حقه ف في ماله إضراراً بحق الدائنغش المدين إذا عمد هذا إلي التصر

يدفع الدائن عن نفسه نتائج غشن المدين أيضا إذا  -دعوي الصورية  –. وفي الثالثة  فيعود المالي إلي الضمان العام تمهيداً للتنفيذ عليه

، فيطعن الدائن في هذا التصرف بالصورية  الضمان العام بتصرف صوري عمد هذا إلي التظاهر بالتصرف في ماله ليخرجه من

. فالدائن في هذه الدعاوي الثالث إما أن  لذلك مال المدين في ضمانه العام تمهيداً للتنفيذ عليه بحقه، ويستبقي  حتي يكشف عن حقيقته

، وإما أن يستبقي ما لم  يد ما خرج بالدعوي البولصية، وإما أن يع يبقي في ضمانه العام ما كاد أن يخرج بالدعوي غير المباشرة

. ونري من ذلك أن هذه الدعاوي الثالث تتركز كلها في فكرة الضمان العام للدائنين  يخرج إال ظاهراً بدعوي الصورية
 (9515 )

 . 

                                                 

ومن أهم الحجوز  . حجوز تحفظية وهذه ال تقتضي الحصول علي سند تنفيذي  ، التنفيذية( ويوجد إلي جانب الحجوز  9511) 

فقد نصت  . وتوجد حجوز تحفظية أخري تكفل ببيانها تقنين المرافعات  . التحفظية حجز ما للمدين لدي الغير حجزاً تحفظيا 

( إذا لم  2ي منقوالت مدينة في األحوال اآلتية : ) للدائن أن يوقع الحجز التحفظي عل" من هذا التقنين علي ان  192المادة 

( إذا كانت تأمينات الدين  9( إذا خشي الدائن فرار مدينة وكان لذلك أسباب جدية )  1)  . يكن للمدين موطن مستقر بمصر 

علي الكمبيالة أو السند ( إذا كان الدائن حامال لكمبيالة أو سند تحت اإلذن وكان المدين تاجراً له توقيع  5مهددة بالضياع ) 

(إذا كان المدين تاجراً وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها  9)  . يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة 

لمؤجر العقار ان يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي " علي أن  191ونصت المادة  . " 

وذلك ضمانا لحق االمتياز المقرر في القانون  ، ت والثمرات والمحصوالت الموجودة بالعين المؤجرةعلي المنقوال

ونصت المادة " لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه " علي أن  199ونصت المادة "  .  . المدني 

ذكر إال بأمر من قاضي األمور الوقتية بالمحكمة التابع لها ال يوقع الحجز التحفظي في األحوال المتقدمة ال" علي أنه  195

ومع ذلك فال حاجة إلي هذا األمر  . وال يجوز األمر به لحق غير حال األداء أو غير محقق الوجود  ، موطن المحجوز عليه

الحجز فتتبع اإلجراءات إذا حكم بصحة " علي أنه  191ونصت المادة "  .  . إذا كان بيد الدائن حكم غير واجب النفاذ 

"  199أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة  ، المقررة للبيع في الفصل األول من هذا الباب

جاز الحكم علي الحاجز بغرامة ال  ، إذا حكم ببطالن الحجز التحفظي أو بإلغائه النعدام أساسه" علي أنه  195ونصت المادة 

 . " ي عشرين جنيها فضال عن التضمينات للمحجوز عليه تزيد عل

  .  211فقرة  9دي باج  - 195فقرة  1جوسران  - 111ص  759فقرة  1( بال نيول وريبير وردوان  9517) 

" وكانت تجري علي الوجه اآلتي :  ، من هذا المشروع 929هو المادة  ، ( وكان المشروع التمهيدي يشتمل علي نص 9515) 

يطعن في تصرفاته إذا  وله أيضا أن . أن يستعمل حقوق هذا المدين  ، بما له من الحق علي أموال مدينه يجوز للدائن

وجاء في  . " وعليه أن يراعي في كل ذلك القواعد المنصوص عليها في المواد اآلتية  . انطوت علي الغش أو كانت صورية 

وفقا للمبدأ الذي تقدمت اإلشارة  ، أموال المدين لحقوق دائنيه يترتب علي ضمان" المذكرة اإليضاحية في صدد هذا النص : 

شرعت لتتيح لكل دائن من الدائنين  ، وهذا بذاته يعتبر بمنزلة األصل والعلة من دعاوي ثالث . أثر عمل بالغ األهمية  ، إليه

المباشرة والدعوي البولصية ودعوي  أن يدراً عن حقوقه ما قد ينالها من جراء إهمال المدين أو سوء نيته : وهي الدعوي غير
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 الفهرس العام

يضا إجراء ما بين . وهذا أ ، هو حق الدائن في حبس مال المدين وهناك طريق رابع استحدث فيه التقنين المدني تجديداً 

التحفظي والتنفيذي فهو أقوي من التحفظي ألن الدائن إنما يتخذه تمهيداً للتنفيذ بحقه وهو أضعف من التنفيذي ألن الدائن ال يستطيع 

 . الوقوف عند حبس مال المدين ليستوفي حقه بل عليه بعد ذلك أن يتخذ إجراءات التنفيذ علي المال المحبوس

كلها إجراءات  –الدعوي غير المباشرة والدعوي البولصية ودعوي الصورية والحق في الحبس  -ق األربعة ويالحظ أن هذه الطر

، فال يزال المدين  . ثم هي إجراءات ليس من شأنها أن تغل يد المدين عن ماله ، يتخذها كل دائن بمفرده ولحسابه الشخصي فردية

 . ، ومباشرة جميع حقوقه عليه يستطيع التصرف فيه

، وذلك  ، ولكنه إجراء من شأنه أن يغل يد المدين عن ماله ، يتخذه أي دائن بمفرده والطريق الخامس هو أيضا إجراء فردي

بتنظيم إجراءات هذا  –علي خالف التقنين السابق وأكثر التقنينات الالتينية  –تكفل التقنين الجديد . فقد  هو شهر إعسار المدين

. فإجراءات  ن من وراء ذلك أن يستوفي حقه من أموال مدينة دون أن يخشي غش المدين أو تهاونه، حتي يستطيع الدائ اإلعسار

، وهي إجراءات أقوي من اإلجراءات التحفظية إذ هي تل يد المدين عن  اإلعسار هي أيضا تقوم علي فكرة الضمان العام للدائنين

، بل البد للدائن من اتخاذ إجراءات تنفيذية  ي وحدها للوفاء بحق الدائن، وأضعف من اإلجراءات التنفيذية إذ ال تكف التصرف في ماله

 . الستيفاء هذا الحق من أموال المدين الذي شهر إعساره

 فنبحث إذن في فصول متعاقبة هذه الطرق الخمسة :

 . ( action directe( ونذيلها بالدعوي المباشرة )  action oblique indirecteالدعوي غير المباشرة )  (2)

 ( action paulienne revocatoireالدعوي البولصية )  (1)
 ( action en simulationدعوي الصورية )  (9)
 ( droit de retentionالحق في الحبس )  (5)
 ( deconfitureاإلعسار )  (9)

الدعوي غير المباشرة  - الفصل األول
 (3471 )

 والدعوي المباشرة 

 (Action oblique indirect subrogatoire - Action directe ) 

 خطة البحث  - 527

 .  . ) ثالثاً ( الدعوي المباشرة : نبحث ) أوال ( شروط الدعوي غير المباشرة ) ثانياً ( ما يترتب عليها من آثار

 شروط الدعوي غير المباشرة - الفرع األول

 النصوص القانونية  - 528

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 199: تنص المادة 

، إال ما كان متصال منها  ، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، ولو لم يكن حقه مستحق األداء لكل دائن - 2"  

 . بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز "

عماله لها ، وأن عدم است ، إال إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وال يكون استعمال الدائن لحقوق مدينة مقبوال - 1"  

يجب إدخاله خصما في ، ولكن  . وال يشترط إعذار المدين الستعمال حقه من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا اإلعسار

الدعوي 
 (9512 )

 . 

                                                                                                                                                                    

حقيقية كانت تلك التصرفات أو  ، أو طعن في تصرفاته المعقودة إضرارا به ، الصورية فالدائن إذا استعمل حقوق مدينة

 . " وهي قوام ما كفل له القانون من ضمان  ، ال ينتهي نشاطه إال إلي المحافظة علي أموال هذا المدين ، صورية

 191ص  1ألنه مجرد تعداد لما سيأتي ) انظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية  ، المراجعة هذا النص وقد حذفت لجنة

 . (  2هامش قم 

( في استعمال الدائن لحقوق المدين ) مقال في المجلة االنتقادية سنة  Labbe( مراجع في الدعوي غير المباشرة : ألبيه )  9519) 

 Dubeyديبيه )  – 2591ق الدائنين في استعمال دعاوي مدينهم رسالة من أكس سنة ( بحث في ح Boscبسك )  – 2791

  .  2591( في الدعوي غير المباشرة رسالة من ديجون سنة 
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 191/  252ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (9511 )

 . 

، وفي التقنين المدني العراقي المادة  191نين المدني السوري المادة ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التق

 9و  1و  2الفقرات  111، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  197، وفي التقنين المدني الليبي المادة  112
 (9519 )

 . 

ويبين النص المتقدم الشروط الواجب توافرها  الفكرة األساسية في شروط الدعوي غير المباشرة هي وجود مصلحة مشروعة للدائن :

.  . والفكرة األساسية التي ترد إليها هذه الشروط جميعا هي وجود مصلحة مشروعة للدائن االستعمال الدعوي غير المباشرة

ر الدعوي غير ، وهذه هي الفكرة األساسية األخري التي ترد إليها آثا ومصلحة الدائن المشروعة هي التي تبرر نيابة عن المدين

تدور جميع القواعد المتعلقة  -الدائن عن المدين وجود مصلحة مشروعة للدائن ونيابة  -. فعلي هاتين الفكرتين األساسيتين  المباشرة

 . بالدعوي غير المباشرة

الذي ، وبعضها يرجع إلي الحق  ، وبعضها يرجع إلي المدين وشروط الدعوي غير المباشرة بعضها يرجع إلي الدائن

 . يستعمله الدائن باسم المدين

                                                                                                                                                                    

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  925( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9512) 

وأن إهماله في " الواردة في الفقرة الثانية كانت في المشروع التمهيدي " عدم استعماله لها  وأن " فيما عدا عبارة  ، الجديد

ووافق . في المشروع النهائي  151وأصبح رقم المادة  ، وفي لجنة المراجعة استبدلت العبارة األولي بالعبارة الثانية . " ذلك 

 129 - 195و ص  191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  199ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، عليها مجلس النواب

 ) . 

ال تترتب علي المشارطات منفعة لغير " من التقنين المدني السابق تجري علي الوجه اآلتي :  191/  252( كانت المادة  9511) 

فإنه يجوز لهم بمقتضي ما لهم من الحق علي عموم أموال مدينهم أن يقيموا باسمه الدعاوي التي  ، إال لمدايني العاقد ، عاقديها

 . " تنشأ عن مشارطاته أو عن أي نوع من أنواع التعهدات ما عدا الدعاوي الخاصة بشخصه 

ولكن نص التقنين  . مدني السابق وشروط الدعوي غير المباشرة في التقنين المدني الجديد لم تتغير عما كانت عليه في التقنين ال

الدعوي غير المباشرة  ، كما فعل التقنين السابق ، يجعل التقنين الجديد - 2الجديد أشد دقة وأوسع تفصيال من الوجوه اآلتية : 

ق علي وقع قيه التقنين الساب ، استثناء من قاعدة عدم سريان العقد في حق الغير وجعلها استثناء من هذه القاعدة خطأ واضح

قصر التقنين السابق حقوق المدين التي يستعملها الدائن علي الدعاوي التي تنشأ عن  - 1 . غرار التقنين المدني الفرنسي 

شخصية كانت أو  ، والصحيح ان الدائن له أن يستعمل جميع حقوق المدين ، المشارطات أو عن أي نوع من أنواع التعهدات

جاء التقنين الجديد أكثر تفصيال لشروط الدعوي غير  - 9 . إجراءات كما سنري دعاوي أو حقوقا أو مجرد  ، عينية

وأن عدم استعماله لها ) وهذا كاف  ، فنص صراحة علي وجوب أن يثبت الدائن أن المدين لم يستعمل حقوقه ، المباشرة

من شروط الدعوي غير  ريح إلثبات اإلهمال ( من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا اإلعسار واستبعد بنص ص

لكنه اشترط إدخال المدين خصما في الدعوي ) انظر المذكرة  ، المباشرة إعذار المدين وأن يكون حق الدائن مستحق األداء

 . (  129نطرية العقد للمؤلف فقرة  - 197ص  1اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

 . من التقنين المدني المصري (  199) مطابقة للمادة  191العربية األخري : التقنين المدني السوري م ( التقنينات المدنية  9519) 

 . وال فرق في الحكم (  -من التقنين المدني المصري  199) مطابقة للمشروع التمهيدي للمادة  112التقنين المدني العراقي م 

 . من التقنين المدني المصري (  199مطابقة للمادة  ) 197التقنين المدني للمملكة الليبية المتحدة م 

: يحق للدائنين أن يستعملوا باسم مديونهم جميع الحقوق وأن يقيموا جميع  9 و 1 و 2فقرات  111تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

والسيما الحقوق والدعاوي التي يخرج  ، ما خال الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه ، الدعاوي المختصة به

فهو يبقي  ، غير أنه ال يستطيعون أن يتذرعوا بهذا االمتياز ليقوموا مقامه في إدارة مملوكه –موضوعها عن دائرة ارتانهم 

ا أية ويجوز للدائنين أن يداعوا مباشرة عن مديونهم بدون أن يجروا مقدم -متسلما زمام إدارته بالرغم من سوء حالة أشغاله 

ولكنهم ال يستطيعون الشروع  ، وإن كانوا ال يملكون سنداً تنفيذيا ، معاملة للحلول محله في الحقوق والدعاوي المختصة به

  . في تلك المداعاة إال إذا كان دينهم مستحق األداء 

إال في شيء واحد : صرح التقنين  -رغم اختالف العبارة واألسلوب  -وال فريق في األحكام ما بين التقنينين اللبناني والمصري 

 ، علي النقيض من ذلك ، وصرح التقنين البناني ، المصري أن الدائن يستعمل حقوق مدينه ولو لم يكن حقه هو مستحق األداء

ان الدائن يجب أن يكون حقه مستحق األداء حتي يستطيع أن يستعمل حقوق مدينة ) انظر في شرح التقنين اللبناني الدكتور 

 . (  19ص  – 99المحمصاني في آثار االلتزام في القانون المدني اللبناني ص صبحي 
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 الشروط التي ترجع إلي الدائن - المبحث األول

 ال يشترط في الدائن إال أن يكون له حق موجود  - 531

، فلو كان حقه  ، وهذا هو أدني المراتب في الدائن ( certainالوحيد في الدائن هو أن يكون له حق موجود ) : الشرط 

، فإن دائنيته ال تكون  ( litigieux، أو كان حقه غير خال من النزاع )  كحث الوارث قبل موت المورق(  evenruelاحتماليا ) 

، أو أصبح حقه المتنازع فيه خاليا من  محققه ومن ثم ال يستطيع استعمال حقوق مدينة إال إذا انقلب حقه المحتمل إلي حق موجود

النزاع 
 (9515 )

 . 

فإنه يكون مع  -سواء كان األجل أو الشرط فاسخا أو واقفا  -ونا بأجل أو معلقا علي شرط ويالحظ أن حق الدائن إذا كان مقر

، ألن الحق يكون موجوداً بالرغم من قيام  ، فيجوز للدائن استعمال حقوق مدينة أما الحق المقرون باألجل فظاهر ذلك موجوداً 

، فإنه  ، ولو كان الشرط واقفا . وأما الحق المعلق علي شرط اته، واألجل إنما ينصب علي استحقاق األداء دون وجود الحق ذ األجل

، فيجوز لصاحبه أن يستعمل حقوق مدينة والحق المؤجل أو المعلق علي  ، بل هو حق له وجود قانوني يعتد به ليس بالحق االحتمالي

، واستحقاق األداء ليس بشرط كما سنري  ، وإن كان غير مستحق األداء شرط حق موجود
 (9519 )

 . 

 فال يشترط في حق الدائن أن يكون قابال للتنفيذ أو مستحق األداء أو معلم المقدار - 531

، علي أنه يشترط في الدائن حتي  ، وكذلك في مصر في عهد التقنين المدني السابق : انعقد إجماع القضاء والفقه في فرنسا 

يستعمل حقوق مدينة أن يكون حقه هو مستحق األداء
 (9511 )

  ( .exigible  وقد )  كنا في عهد التقنين المدني السابق ال نذهب إلي ما

، وكنا نري أنه ال يشترط في استعمال الدائن لحقوق مدينة أ يكون حقه مستحق األداء أو معلوم  ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة

                                                 

أو نازعا فيه وفض القضاء هذا النزاع  ، ( بأن سلم المدين أو الخصم المرفوع عليه الدعوي باسم المدين بحق الدائن 9515) 

  . (  911ص  55م  2591يونية سنة  29لمصلحة الدائن ) قارب استئناف مختلط 

واإلعسار  -فأن هذا الحق بحكم إعسار المدين  ، وقد يقال انه ال محل في الدعوي غير المباشرة للكالم في الحق المؤجل ( 9519) 

وهذا يكون صحيحا لو أن اإلعسار الذي  . إذ اإلعسار يسقط األجل  ، يصبح مستحق األداء -شرط في الدعوي غير المباشرة 

ولكننا سنري أن األجل ال يسقط إال بشهر إعسار المدين  . الدعوي غير المباشرة يسقط األجل هو نفس اإلعسار المشروط في 

أما اإلعسار في الدعوي غير المباشرة فيكفي لتحققه أن  ، بسروط وإجراءات معينة وبمقتضي حكم يصدر بشهر اإلعسار

   . تزيد ديون المدين علي حقوقه دون حاجة إلي صدور حكم بذلك 

ولكن الرأي السائد في فرنسا وفي مصر ) في عهد " علي الوجه اآلتي : " نظرية العقد " الرأي في كتابنا  ( وقد بسطنا هذا 9511) 

أي أنه يكون خاليا من النزاع مقدار  ، وهو يقضي بأن يكون الحق مستحق األداء ، التقنين المدني السابق ( غير ذلك كما قدمنا

وهل تدخل  ، وال يكفي خلوه من النزاع وهذا الرأي يستخلصه الفقهاء عامة من مناقشة طبيعة الدعوي غير المباشرة ، حاال

هذه الدعوي في اإلجراءات التحفظية أو في األعمال التنفيذية؟ ويخلصون من هذه المناقشة إلي أنها ليست من األعمال 

ألن الدائن يتدخل  ، وهي ليست كذلك من اإلجراءات التحفظية . أموال مدينه  التنفيذية ألن الدائن وهو يستعملها ال ينفذ علي

وال يكتفي بالمحافظة علي الموجود منه في الحالة التي هو عليها كما  ، ويزيد في ما له في بعض الفروض ، في شئون المدين

ي أقوي من إجراء تحفظي وأضعف من فه ، فالدعوي غير المباشرة إذن هي بين بين ، هو األمر في اإلجراءات التحفظية

وال يشتر أن  ، عمل تنفيذ ولذلك ال يكفي في الدائن أن يكون حقه خاليا من النزاع كما يكفي ذلك في اإلجراءات التحفظية

ا واألهمية العملية لهذ . يكون حقه قابال للتنفيذ عن مرتبة اإلجراءات التحفظية دون أن يسمو إلي مرتبة األعمال التنفيذية 

أو هي غير مستحقة  ، كدائن بتعويض لم يتم تقديره ، الرأي أن هناك دائنين حقوقهم خالية من النزاع ولكنها غير مقدرة

يكونون طبقا لما تقدم غير قادرين علي استعمال حقوق  ، كدائن حقه معلق علي شرط موقف أو مقرون بأجل موقف ، األداء

 . (  199ص  121) نظرية العقد فقرة " مدينهم 

 921فقرة  5أوبري ورو  - 271فقرة  1هيك  - 959فقرة  - 959فقرة  21لوران  - 292فقرة  – 299فقرة  19انظر : ديمولومب 

فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 912ص  571وفققرة  511فقرة  1ديموج  - 115فقرة  2بودري وبارد  - 271ص 

داللوز  2795يوليه سنة  11نقض فرنسي  - 115فقرة  1جوسران  - 111وقارن فقرة  111فقرة  7بيدان والجارد  - 521

ص  2هالتون  - 5( فقرة  creancierلفظ )  2دي هلتس  - 11 - 2 - 15سيريه  2515مارس سنة  19 - 99 - 2 - 95

للبناني وانظر أيضا تقنين الموجبات والعقود ا .  919فتحي زغلول ص  - 95محمد صالح فقرة  - 57ص  1والتون  - 959

   . وقد تقدمت اإلشارة إلي ذلك  ، وهي تشترط صراحة أن يكون حق الدائن مستحق األداء ، 9فقرة  111م 
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المقدار 
 (9511 )

، فهما يذهبان إلي أنه يكفي أن يكون  والن وكابيتاناألستاذان ك -علي خالف اإلجماع  -. ويقول بهذا الرأي في فرنسا  

. والدائن الذي يكون حقه غير معلوم المقدار  ، وهذا هو الشرط الوحيد الذي تقتضيه القواعد العامة يكون حق الدائن خاليا من النزاع

لحة مشروعة في استعمال له مص –كالدائن ألجل أو بشرط  -أو يكون حقه غير مستحق األداء  -كالمضرور في عمل غير مشروع  -

حقوق مدينة 
 (9517 )

 . 

، إذ ذكر صراحة في  ، فقد أزال التقنين المدني الجديد كل شك ومهما يكن من شك في هذه المسألة في عهد التقنين المدني السابق

أنه ال يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق األداء  199المادة 
 (9515 )

، فال  يكون مستحق األداء. وما دان ال يشترط في الحق أن  

، ومن باب أولي ال يشترط فيه أن يكون ثابتا في سند قابل للتنفيذ يشترط فيه كذلك أن يكون معلوم المقدار
 (9579 )

 . 

 أوي دائن حقه موجود يستطيع استعمال حقوق مدينة :  - 352

. وأي دائن حقه موجود يستطيع  وداً يخلص مما تقدم أن الشرط الوحيد الواجب توافره في الدائن هو أن يكون حقه موج

 . استعمال حقوق مدينة

ال فرق في ذلك بين دائن عادي أو دائن مرتهن أو دائن له حق امتياز 
 (9572 )

 –. ويالحظ أن الدائن إذا كان له تأمين عيني  

وهو من هذه الناحية يتركز حقه في  ، فإنه يثبت له بذلك صفتان : ) أوال (صفته باعتباره ذا تأمين عيني -رهن أو امتياز أو نحو ذلك 

، وهو من هذه الناحية بتطبق عليه  ، ) ثانياً ( صفته باعتباره داثنا شخصيا العين محل التأمين فيكون له عليها حق تقدم وحق تتبع

ضمان خاص . فالدائن المرتهن مثال يتكون ضمانه من عنصرين : الشيء المرهون وهو  مات ينطبق علي سائر الدائنين الشخصيين

 $ 555$ ، فيتأثر بعقود مدينة التي تزيد في هذه األموال أو تنقص  ، وبقية أموال المدين وهي ضمان عام له ولسائر الدائنين له

، شأنه في ذلك شأن كل دائن  ، فله إذن ان يستعمل حقوق مدينة وأن يطعن في تصرفاته بالدعوي البولصية ودعوي الصورية منها

شخصي 
 (9571 )

  . 

، فالكل سواء في استعمال حقوق المدين   فرق كذلك بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عن عملوال
 (9579 )

 . 

، والمضرور دائن  ، فالبائع دائن بالثمن وال فرق أخيرا بين ما إذا كان مصدر هذا الحق تصرفا قانونيا أو واقعة مادية

، وكل هؤالء يجوز لهم أن يستعملوا حقوق مدينيهم  ري بال سبب، والمفتقر دائن للمث بالتعويض
 (9575 )

 . 

                                                 

 - 999انظر أيضا في هذا المعني : عبد السالم ذهني فقرة  - 191ص  – 199ص  121( نظرية العقد للمؤلف فقرة  9511) 

م  2529فبراير سنة  22استئناف مختلط   - 519ص  111أحمد حشمت أبوستيت فقرة  - 595محمد صادق فهمي فمقرة 

 .  217ص  19

استحقاق الدين إذا كان ويذهب أوبري ورو إلي عدم اشتراط  - 921 ص 599فقرة  1( كوالن وكابيتان ومورانديير  9517) 

 279ص  921فقرة  5الغرض الوحيد مع رفع الدعوي غير المباشرة هو مجرد المحافظة علي أموال المدين ) أوبري ورو 

من المشروع الفرنسي اإليطالي وهي تخول  291وانظر المادة  - 111فقرة  7وانظر أيضا بيدان والجارد  - 272 ص -

  . تعمل الدعوي غير المباشرة ( للدائن المقترن حقه بأجل أن يس

 - 197و ص  195ص  - 199ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  9515) 

 .  195 ص

األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  - 522ص  519رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  11( استئناف مصر  9579) 

  .  291ص  299

  .  11ص  15م  2522نوفمبر سنة  99( استئناف مختلط  9572) 

  .  1هامش رقم  151ص  195( نظرية العقد للمؤلف فقرة  9571) 

( وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان من يشتري عقاراً بعقد غير مسجل يعتبر دائنا للبائع في التزامه بنقل الملكية  9579) 

كان له الحق قانونا في أن يرفع باسم البائع له الدعوي علي من اشتري منه هذا   ، لالناشيء عن عقد البيع غير المسج

أو بعبارة أخري أن يطلب الحكم  ، طالبا إليه تنفيذ التزامه بنقل الملكية ، البائع األطيان التي باعها بعقد هو أيضا غير مسجل

رقم  5مجموعة عمر  2555أبريل سنة  1) نقض مدني بصحة عقد البيع الصادر لهذا البائع توطئة للحكم بصحة عقدة هو 

( وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  999ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555أبريل سنة  19 - 921ص  25

يونية سنة  5المشتري الذي يستحق المبيع في يده له أن يستعمل حق مدينة البائع في الرجوع بالضمان علي بائع البائع ) 

 . (  95ص  91م  2555فبراير سنة  5 - 559ص  59م  2592

  .  51فقرة  1( ديموج  9575) 
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 وال يشترط أن يكون حق الدائن سابق علي حق المدين : - 533

، وذلك بخالف الدعوي البولصية حيث  وليس من الضروري أن يكون حق الدائن سابقا علي حق المدين الذي يستعمله الدائن 

، ال يكون تصرف المدين  ، كما سنري . وذلك أنه في الدعوي البولصية صرف المدين المطعون فيهتشترط أسبقية حق الدائن علي ت

، فإنه سواء كان حق  . أما في الدعوي غير المباشرة ضاراً بالدائن إال إذا كان هذا التصرف قد صدر من المدين بعد ثبوت حق الدائن

، وله إذن أن  ، فهو في الحالتين داخل في الضمان العام للدائن ائن أو قبل ذلكالمدين الذي يستعمله الدائن قد ثبت بعد ثبوت حق الد

يستعمله باسم المدين 
 (9579 )

 . 

، حتي لو كانت هذه العقود  كذلك للدائن أن يطعن باسم المدين بالبطالن أو بالفسخ أو بنحو ذلك في عقود صدرت من المدين

قد صدرت قبل ثبوت حق الدائن 
 (9571 )

 . 

، فإن هذا ال يمنعه من  ، فسواء تقدم هذا التاريخ أو تأخر وينبني علي ما تقدم أنه ال يشترط أن يكون الحق الدائن تاريخ ثابت

استعمال حقوق مدينة 
 (9571 )

 . 

 وال يشترط أال يكون للدائن طريق آخر سوي الدعوي غير المباشرة : - 534

( ال يجوز للدائن أن يلجأ إليها إال إذا لم يكن أمامه  action subsidiaireوليست الدعوي غير المباشرة دعوي احتياطية )  

طريق آخر 
 (9577 )

 . ، فيعدل عنها إلي الدعوي غير المباشرة . بل يصح أن يكون للدائن طرق شتي 

أن يرفع  ، كالمشتري من المشتري يستطيع قد يكون للدائن دعوي مباشرة يستطيع أن يستغني بها عن الدعوي غير المباشرة

، ولكن هذا ال يمنعه من رفع دعوي  دعوي ضمان مباشرة علي البائع باعتبار أن هذه الدعوي انتقلت إليه من سلفه من الشيء المبيع

الضمان علي البائع باسم المشتري مدينة 
 (9575 )

 . 

، ولو أن  باطن الستيفاء األجرةكذلك للمؤجر أن يرفع دعوي مدينة المستأجر علي المتنازل له عن اإليجار أو المستأجر من ال

له أن يرفع دعوي مباشرة علي كل من هذين
 (9559 )

 . 

وقد يستعمل المحال له حق المحيل قبل المحال عليه مع أن له دعوى مباشرة
 (9552 )

 . 

وى وال يشترط أيًضا فى رفع الدعوى غير المباشرة أن يقوم الدائن بإجراءات كان على المدين أن يقوم بها لو باشر الدع

. فما دام  ، كما إذا كان المدين قاصًرا ووجب عليه أخذ إذن من المحكمة الحسبية أو الحصول على أجازة الولى أو الوصى بنفسه

. ولكن لما كان البد من إدخال المدين فى  ، فإنه يستطيع أن يرفع الدعوى دون القيام بشئ من هذه اإلجراءات الدائن كامل األهلية

فإنه يجب اتخاذ هذه اإلجراءات عند إدخاله ، الدعوى كما سنرى
 (9551 )

 . 

                                                 

بالنيول وريبير  - 519فقرة  1ديموج  - 199فقرة  2بودري وبارد  - 55فقرة  19ديمولومب  - 951فقرة  21( لوران  9579) 

  .  1م هامش رق 191ص  121نظرية العقد للمؤلف فقرة  - 119فقرة  1جوسران  - 525فقرة  1وردوان 

 .  199فقرة  2بودري وبارد  - 55فقرة  19ديمولومب  – 951فقرة  21(لوران  9571) 

نظرية العقد  - 2هامش رقم  191ص  - 199فقرة  2بودري وبارد  - 55فقرة  19ديمولومب  - 951فقرة  21( لوران  9571) 

  .  1هامش رقم  191ص  121للمؤلف فقرة 

( كذلك ال يستطيع الخصم في الدعوي غير المباشرة أن يطلب من الدائن تجريد المدين قبل ان يستعمل باسمه حقه ) ديموج  9577) 

  . (  515فقرة  1

  .  559ص  59م  2599يونية سنة  5 - 19 ص 59م  2599نوفمبر سنة  27( استئناف مختلط  9575) 

يناير سنة  21محكمة مصر المختلطة االبتدائية  - 511اإليجار للمؤلف فقرة  كتاب -من التقنين المدني  951( انظر المادة  9559) 

عكس  - 515فقرة  1ديموج  - 192فقرة  2بودري وبارد  - 975فقرة  21لوران  - 119ص  115رقم  25جازيت  2517

  .  522فقرة  1ذلك بالنيول وريبير وردوان 

 (
9552
فعند  ، المدنى السابق ـ إذا لم تتم الحوالة بقبول المحال عليه فى التقنين األهلى ( ولكن ذلك يكون فى الغالب ـ وفى عهد التقنين 

 111ص  112رقم  11جازيت  2599نوفمبر سنة  27ذلك يلجأ المحال له إلى الدعوى غير المباشرة ) استئناف مختلط 

 ) . 

 (
9551
ـ قيارن  529فقيرة  1بالنيول وريبير وردوان ـ  191فقرة  2ـ بودرى وبارد  191فقرة  1ـ هيك  295فقرة  19( ديمولومب  

ـ هيذا والشيك فيى أن عيدم قييام اليدائن بياإلجراءات التيى كيان عليى  971فقيرة  21ـ عكيس ذليك ليوران  251فقرة  9دى باج 

ى فمين مقتضييات النيابية البحيث عين األهليية في ، المدين أن يتخذها لو باشر الدعوى بنفسه يخالف مبدأ نيابة الدائن عن الميدين

يميزها أنها نيابة  ، ولكننا أمام نيابة قانونية من نوع خاص . شخص األصيل وهو هنا المدين ال فى شخص النائب وهو الدائن 

وقد اقتضت هذه النيابة دخول األصيل فى الدعوى مع النائيب وهيذا أيًضيا يخيالف  ، فى مصلحة النائب ال فى مصلحة األصيل
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 ـ وال يشترط أن يحصل الدائن على أذن من القضاء بحلول محل المدين  535

. ذلك أن نيابته عن المدين إنما يستماها من  : كذلك ال يشترط أن يحصل الدائن من القضاء على إذن بحلوله محل المدين

جة إلى أن يستمد نيابته من القضاء، فهو فى غير حا القانون كما سنرى
 (9559 )

. هذا إلى أن اإلذن القضائى بالحلول لم يرد فيه نص 
 (

9555 )
، وطبيعة الدعوى ال تقتضيه 

 (9559 )
، ومن ثم ال ضرورة إلذن قضائى بالحلول إذا أراد الدائن أن يوقع باسم مدينة حجًزا  

تحفظيًا هى ما لمدين مدينة لدى الغير
 (9551 )

 . 

، وغنى عن البيان أن هذا الحق يجب أن يبقى  مما تقدم أنه ال يشترط فى الدائن إال أن يكون حقه موجودًاوقد خلص لنا 

، فقد هذا صفته كدائن ولم تعدله  ، فإذا وفى الخصم فى الدعوى غير المباشرة للدائن حقه موجودًا مادام الدائن يستعمل حقوق مدينة

نةمصلحة فى االستمرار فى استعمال حقوق مدي
 (9551 )

 . 

 الشروط التى ترجع إلى المدين - المبحث الثانى

 ـ شروط ثالثة يجب توافرها فى المدين 536

: األصل فى استعمال الدائن لحقوق مدينة هو أن يكون له فى ذلك مصلحة مشروعة عاجلة كما قدمنا ، وهذه المصلحة هى  

، فلو لم تكن هناك مصلحة مشروعة عاجلة لما كان هناك محل لتختيم هذه النيابة على المدين التى تبرر ثبوت النيابة القانونية للدائن
 (

9557 )
 . 

 وعة عاجلة للدائن إال إذا توافر فى المدين شرطان :وال توجد مصلحة مشر

، أى أن يكون فوات هذا الحق  (أال يكون عنده أموال كافية لسداد حق الدائن إذا فات عليه الحق الذى يريد الدائن استعماله 2) 

 . على المدين سببًا فى إعساره أو فى زيادة إعساره

 . نفسه( أن يكون مقصًرا فى عدم استعمال حقه ب 1) 

، هو إدخال المدين كخصًما فى الدعوى يضاف إلى هذين الشرطين شرط ثالث بصريح النص
 (9555 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 . (  9هامش رقم  195ص  125رية العقد للمؤلف فقرة المبادئ المعروفة فى النيابة ) نظ

 (
9559
ـ  525فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  195فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  291فقيرة  19ـ ديمولومب  951فقرة  21( لوران  

فقيرة  5مكيررة ـ اوبيرى ورو  72فقيرة  9ـ انظر عكس ذلك كولميه دى سانتير  119فقرة  1ـ جوسران  519فقرة  1ديموج 

ـ ال يشترطان اإلذن بالحلول إذا كان الغرض الوحيد للدائن من اليدعوى  271وص  279) ولكنهما ـ ص  5هامش رقم  921

 . غير المباشرة مجرد المحافظة على أموال المدين ( 

 (
9555
ى إذن قضيائى وهى تقضى بوجوب حصول اليدائن علي ، من التقنين المدنى الفرنسى 177( وذلك كالنص الذى ورد فى المادة  

  . (  159ص  195فقرة  2للحلول محل مدينه فى قبول ميراث لهذا المدين ) انظر بودرى وبارد 

 (
9559
مين تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنيانى صيراحة عليى عيدم اشيتراط حصيول اليدائن عليى إذن  9فقيرة  111( وقد نصت الميادة  

الحلول لم يعد له مقتض ما دام البد من إدخال المدين فى اليدعوى ) قضائى فى الحلول محل المدين ـ على أن اإلذن القضائى ب

 . (  151ص  525فقرة  1انظر بالنيول وريبير وردوان 

 (
9551
( ولما كان من القواعد المقررة فى حجز ميا للميدين ليدى الغيير أنيه ال يجيوز لليدائن أن يحجيز ميا لميدين مدينية ليدى ميدين مين  

كيان مين  ، ز أن يتوسط بين الدائن الحاجز والمدين المحجوز لديه إال مدين واحيد محجيوز علييهأى أنه ال يجو ، الدرجة الثالثة

 ، فال تعطى لدائن يحجز باسم مدينه على ما لميدين هيذا الميدين ليدى الغيير ، الممكن أن يشتبه األمر فى الدعوى غير المباشرة

لمييدين المحجيوز لديييه مييدينان محجيوز عليهمييا ال مييدين حتيى يكييون هنيياك حجيز لييدى الغييير يتوسيط فيييه بييين اليدائن الحيياجز وا

غال أن هذه الشبهة تزول إذا الحظنا أن الدائن الذي يستعمل حق مدينه فى توقييع الحجيز تحيت ييد الغيير إنميا يسيتعمل  . واحد 

فال يتوسط بينهما وبين المدين المحجوز لديه إال ميدين واحيد  ، فهو ومدينه فى هذا الحجز شخص واحد ، هذا الحق باسم مدينه

 . هو فى هذه الحالة مدين المدين  ، محجوز عليه

 (
9551
 .  192فقرة  9( دى باج  

 (
9557
 .  959ص  29م  2599يونيه سنة  29( استئناف مختلط  

 (
9555
 .  195ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  
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 ـ فوات الحق على المدين يكون سبًبا فى إعساره أو فى زيادة إعساره  537

مدين مال آخر يستوفى ، لما جاز لهذا الدائن أن يستعمل حقًا لل : ذلك أنه لو كان عند المدين مال آخر يستوفى منه الدائن حقه

، ما دام يستطيع استيفاء حقه من غير هذا  ، لما جاز لهذا الدائن أن يستعمل حقًا للمدين ال مصلحة فى استعماله منه الدائن حقه

ب ، بوجوب أن يثبت الدائن أن عدم استعمال المدين لحقه يسب ، على ما رأينا 199، ومن ثم قضت الفقرة الثانية من المادة  الطريق

، ال اإلعسار  ، بأن تزيد ديون المدين على حقوقه . والمراد باإلعسار هنا هو اإلعسار الفعلى إعساره أو يزيد فى هذا اإلعسار

 . القانونى الذى يستلزم حكًما بشهره بشروط وإجراءات معينة

يثبت أن عدم استعماله لحقه ال يسبب  . وليس المدين أن ملزًما ونرى مما تقدم أن عبء اإلثبات يقع على الدائن ال على المدين

، بل الدائن هو الذى عليه أن يثبت أن هذا الحق ـ ولنفرض أنه عين مملوكة للمدين فى حيازة  إعساره أو ال يزيد فى هذا اإلعسار

، أو  يستطيع أن ينفذ عليه، لما وجد الدائن ماال آخر للمدين  شخص آخر كاد أن يتملكها بالتقادم ـ لو ترك فى يد الحائز فتملكه بالتقادم

، وهنا يكون فوات العين على  ، ويستوي أن تكون هذه العين كافية للوفاء بحق الدائن أن ما يجده من مال للمدين ال يكفى للوفاء بحقه

،  ى زيادة إعساره، وهنا يكون فوات العين على المدين سببًا ف ، أو أن تكون غير كافية إال للوفاء ببعض الحق المدين سببًا فى إعساره

، وذلك  ، وأن يرفع باسم المدين كذلك دعوى االستحقاق ضد الحائز ففى جميع هذه األحوال يجوز للدائن أن يقطع التقادم باسم المدين

لك ، فم ، ولو لم يمكن القانون الدائن من ذلك حتى ال نخرج العين من مال المدين فيستطيع الدائن أن يستوفى منها حقها أو بعض حقه

، لكان هذا سببًا فى وقوع الضرر بالدائن من جراء تقصير المدين فى المحافظة على أمواله الحائز العين بالتقادم
 (9999 )

 . 

 ـ تقصير المدين فى عدم استعماله حقه بنفسه 538

ون المدين مقصًرا ، بل يجب أيًضا أن يك : وال يكفى أن يكون عدم استعمال المدين لحقه سببًا فى إعساره أو زيادة إعساره 

، حتى بعد أن يكون الدائن قد باشر استعمال الحق  . أما إذا نشط وأراد أن يباشر بنفسه استعمال حقه فى عدم استعمال حقه بنفسه

، وأن يترك  ، ويجب فى هذه الحالة على الدائن أن يمتنع عن المضى فى اإلجراءات التى بدأها ، فإنه يستطيع أن يفعل بالنيابة عنه

تمامها للمدينإ
 (9992 )

، عمد إلى مباشرة حقه بنفسه واتخذ موقفًا إيجابيًا فى  ، عندما أدخل فى الدعوى . وكذلك الحال لو أن المدين 

، ولم يكتف بأن يكون موقفه سلبيًا من الخصومة تارًكا للدائن عبء مباشرة الحق ذلك
 (9991 )

 . 

، فله أن يدخل خصًما  دائن خصًما فى الدعوى وعاف تواطؤ المدين مع الخصم، ولم يكن ال وفى حالة ما إذا باشر المدين حقه بنفسه

ثالثًا ليرقب بنفسه اإلجراءات محافظة على حقوقه من تواطؤ المدين أو من تراخيه فى الدفاع عن حقه
 (9999 )

. وله إلى جانب ذلك أن  

يستعمل الدعوى البولصية إذا تواطأ المدين فعالً مع الخصم لإلضرار به
 (9995 )

 . 

، ولكن كل على الدائن أن يثبته هو أن المدين لم يستعمل حقه بنفسه  وعبء إثبات تقصير المدين فى استعمال حقه يقع على الدائن

، كان أمامه فسحة  ، إذ لم يستعمل حقه ، فلو أن المدين وكان ينبغى أن يفعل إذ أن موقفه السلبى هذا يهدده باإلعسار أو بالزيادة فيه

                                                 

 (
9999
 55م  2591يونيه سينة  29ـ  959ص  29م  2599يونيه سنة  29ـ  212ص  1م  2759مارس سنة  1( استئناف مختلط  

  .  529فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردان  959ص  2ـ هالتون  119ص 

 (
9992
ـ )  55ص  19م  2521ديسيمبر سينة  11ـ  122ص  15م  2521ميارس سينة  12( اسيتئناف مخيتلط  

9992
( فبرايير سينة  

نيوفمبر سينة  17ـ  971ص  97م  2511ميايو سينة  5ـ  927ص  99م  2519يونييه سينة  12ـ  217ص  19م  2529

رقيم  7جازييت  2527فبراير سينة  9ـ مصر الكلية المختلطة  911ص  55م  2591يونيه سنة  29ـ  97ص  51م  2515

ص  91م  2515ديسيمبر سينة  21قيارن اسيتئناف مخيتلط ـ  1ص  5رقم  25جازيت  2519يناير سنة  29ـ  19ص  291

19  . 

 (
9991
بيأن يتفيق ميع الخصيم عليى إنهياء النيزاع  ، ( بل إن المدين يستطيع أن يوقف الدعوى غير المباشرة دون أن يدخل خصًما فيهيا 

ما ليم يكين قيد قصيد  ، فإن المدين ال يزال صاحب الحق ويجوز له التصرف فيه ، وليس للدائن أن يعترض على ذلك . صلًحا 

ـ بالنيول وريبير  199ص  117فقرة  2فلهذا أن يطعن فى هذه الحالة بالدعوى البولصية ) بودرى وبارد  ، اإلضرار بالدائن

 . (  9 هامش رقم 195ص  127ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  597فقرة  1وردوان 

 (
9999
 2599مارس سنة  27ـ  229ص  52م  2517ديسمبر سنة  29ـ  9ص  2جازيت  2529يونيه سنة  11( استئناف مختلط  

 .  911ص  51م 

 (
9995
ـ بيودرى وبيارد  272ص  921فقيرة  5ـ أوبيرى ورو  271فقرة  1ـ هيك  959فقرة  21ـ لوران  59فقرة  19( ديمولومب  

ص  2ـ هيالتون  11وفقيرة  5( فقيرة  Creancierلفيظ )  2ـ دى هلتس  597فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  117فقرة  2

 .  195ص  127ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  57ص  1ـ والتون  959
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 الفهرس العام

، أو رفع الدعوى وتلكأ بعد ذلك فى  ، أما إذا تلكأ المدين فى رفع الدعوى بحقه ، فليس للدائن أن يستعمله مكانه ستعمالهمن الوقت ال

مباشرة اإلجراءات
 (9999 )

، فللدائن عندئذ أن يستعمل حق المدين ، وخيف من جراء هذا التلكؤ أن يعسر المدين أو أن يزيد إعساره 
 (

9991 )
 . 

، وليس على الدائن أن يثبت تقصيًرا معينًا فى جانب المدين المدين لم يستعمل حقه يكفىوإثبات الدائن أن 
 (9991 )

. وقد كان  

، وأكثر فى التعديل أن  ، فعدل النص فى لجنة المراجعة يذكر أن الدائن عليه أن يثبت إهمال المدين 199المشروع التمهيدى للمادى 

يثبت الدائن عدم استعمال المدين لحقه
 (9997 )

، فللمدين أو للخصم فى  . وغنى عن البيان أنه إذا أثبت الدائن أن المدين لم يستعمل حقه 

، وفى هذه الحالة ال يقبل من الدائن أن يستعمل الحق باسم  الدعوى أن يثبت أن الوقت ال يزال متسعًا أمام المدين الستعمال حقه بنفسه

 . المدين

عدم ضرورة إعزازه : لم ينص التقنين المدنى السابق على ضرورة إدخال المدين ـ إدخال المدين خصًما فى الدعوى ـ  995

، ولذلك كان الرأى الغالب ـ كما هو األمر فى القانون الفرنسى ـ أن إدخال المدين خصًما فى الدعوى ليس بشرط خصًما فى الدعوى
 (

9995 )
، وهذا بخالف الحكم الذى  فيها كان ال يسرى فى حقه ، فإن الحكم الذى يصدر . لكن إذا لم يدخل المدين خصًما فى الدعوى 

يصدر فى مواجهة المدين فإنه يسرى فى حق الدائن وفقًا للقواعد العامة المقررة فى حجية األمر المقضى
 (9929 )

. وقد جرت العادة  

كم يسرى فى حقه، فإذا لم يدخله فإن الخصم هو الذى يدخله حتى يجعل الح أن الدائن يدخل المدين خصًما فى الدعوى
 (9922 )

 . 

. وللقاضى من تلقاء  ، بل له أن يتوالها بنفسه ويقف عمل الدائن كما قدمنا والمدين كذلك أن يدخل من تلقاء نفسه خصًما فى الدعوى

نفسه أن يأمر بإدخال المدين خصًما إذا رأى فائدة فى ذلك
 (9921 )

 . 

                                                 

 (
9999
وعند نظير االسيتئناف ليم يباشير اإلجيراءات وغيادر اليبالد ) اسيتئناف مخيتلط  ، ثم استأنف الحكم االبتدائى ، ( أو رفع الدعوى 

وال يعد المدين مهميالً إذا أوعيز إليى دائنيه أن يتيدخل فيى اليدعوى حتيى يكيون مين  . (  911ص  55م  2591يونيه سنة  29

 . (  221ص  51م  2599يناير سنة  21وراء تدخله أن تكون المحاكم المختلطة هى المختصة ) استئناف مختلط 

 (
9991
ص  75رقيم  29جازييت  2511مايو سينة  5ـ مصر الكلية المختلطة  95ص  1م  2759نوفمبر سنة  11( استئناف مختلط  

 .  597فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  91

 (
9991
( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أضاف المدعى إلى دفاعه تمسكه بحق ميدين ليه قبيل الميدعى علييه واحتجاجيه بيأن الميدين  

 ، كمها معيبًا متعينًيا نقضيهوإال كان ح ، وجب على المحكمة أن تفحص ذلك وتردد عليه ، أهمل الدفاع عن حقه بقصد الكيد له

 2559ميايو سينة  9وال يصلح ردًا على ذلك قول المحكمة إنه لييس لليدائن إرغيام مدينيه عليى التمسيك بحقوقيه ) نقيض ميدنى 

 . (  115ص  155رقم  5مجموعة عمر 

 (
9997
  . فى الهامش  917آنفًا فقرة  199( انظر تاريخ نص المادة  

 (
9995
م )  2755سنة ديسمبر  19( استئناف مختلط  

9995
 2599يونييه سينة  9ـ  279ص  15م  2521يناير سنة  19ـ  51( ص  

فقيرة  1ـ ديميوج  199فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  599فقرة  21ـ لوران  19ص  59م  2599نوفمبر سنة  27ـ  2ص  59م 

ـ  2هيامش رقيم  111 ص 125ـ نظرية العقد للمؤليف فقيرة  51ص  1ـ والتون  521فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  517

ـ انظير عكيس ذليك : اسيتئناف مخيتلط )  592ـ األسيتاذ محميد صيادق فهميى فقيرة  117األستاذ أحمد حشمت أبو سيتيت فقيرة 
9995
ص  11م  2515ديسيمبر سينة  21ـ  295ص  91م  2519فبرايير سينة  25ـ  217ص  19م  2529( فبرايير سينة  

  .  291فقرة  19ـ ديمولومب  919ص  51م  2599 يونيه سنة 7ـ  1ص  59م  2599يونيه سنة  9ـ  19

 (
9929
ـ وفى فرنسا انقسم الفقيه : فيرأى  2ص  59م  2599يونيه سنة  9ـ  55ص  19م  2521ديسمبر سنة  11( استئناف مختلط  

 ورأى ، ( 27هيامش رقيم  921فقيرة  5يذهب إلى أن الحكم ال يسرى فى حق المدين إذا لم يدخل فى اليدعوى ) أوبيرى ورو 

مكيررة ـ  72فقيرة  9ثان يذهب إلى أن الحكم يسيرى فيى حيق الميدين سيواء كيان فيى مصيلحته أو ضيده ) كولمييه دى سيانتيز 

ورأى ثالث يذهب إلى أن الحكم يسرى فى حيق الميدين إذا كيان فيى مصيلحته ال  ، ( 2521فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

 . (  597فقرة  21إذا كان ضده ) لوران 

 (
9922
ـ بالنييول وريبيير  271ـ ص  272ص  921فقيرة  5ـ أوبيرى ورو  279ص  15م  2521يناير سنة  19ستئناف مختلط ( ا 

 .  199ـ األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  521فقرة  1وردوان 

 (
9921
إدخيال ـ عليى أال يكيون  592ـ األسيتاذ محميد صيادق فهميى فقيرة  259ص  91م  2519فبرايير سينة  25( اسيتئناف مخيتلط  

المدين خصًما فى محكمة االستئناف حتى ال يضيع عليه درجة من جرات التقاضيى ) انظير نقيض فرنسيى أول أغسيطس سينة 

( ـ  521فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  115ـ  2ـ  11دالليوز  2711أغسيطس سينة  1ـ  999ـ  2ـ  95دالليوز  2795



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

( على وجوب إدخال المدين خصًما فى  1فقرة  199، فنص صراحة ) م  آخروقد ذهب التقنين المدنى الجديد فى هذه المسألة مذهبًا 

، فإذا لم يدخله جاز للخصم أن يدفع  . فال يجوز إذن للدائن أن يرفع الدعوى غير المباشرة دون أن يدخل المدين خصًما ثالثًا الدعوى

، فالحكم الذى يصدر فى الدعوى يسرى إذن فى حق  سه، إال إذا دخل المدين من تلقاء نفسه أو أدخله الخصم نف بعدم قبول الدعوى

، ما دام قد أصبح طرفًا فى الدعوى المدين
 (9929 )

 . 

، فإن إدخاله خصًما أقوى من األعذار ، فقد استغنى بذلك عن أعذاره ولما كان البد من إدخال المدين خصًما
 (9925 )

. وقد نصت  

. وكذلك كان الحكم فى عهد التقنين المدنى السابق دون نص  ضرورة األعذارمدنى صراحة على عدم  199الفقرة الثانية من المادة 

، إذ ليس فى القواعد العامة ما يحتم األعذار إال نحو الخصم الذى يباشر الدائن فى مواجهته حق المدين إذا كان  صريح على ذلك

األعذار ضروريًا
 (9929 )

. وبهذا الرأى أخذت جمهرة الفقهاء فى فرنسا 
 (9921 )

سار عليه الفقه فى مصر، و 
 (9921 )

، قبل أن يتضمنه  

 . نص فى التقنين المدنى الجديد

وغنى عن البيان أنه ال حاجة للدائن أن يدخل الدائنين اآلخرين فى الدعوى
 (9927 )

، ويسرى الحكم الصادر فى الدعوى مع ذلك فى  

، والحكم الذى يصدر فى مواجهته يكون حجة  ميع الدائنين، ألن المدين ـ وقد رأينا أن من الواجب إدخاله فى الدعوى ـ يمثل ج حقهم

عليهم جميعًا وفقًا للقواعد المقررة فى حجية األمر المقضى
 (9925 )

 . 

 الشروط التى ترجع إلى الحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين : - المبحث الثالث

 ـ القاعدة واستثناءاتها 541

، إال ما كان منها  على أن للدائن أن يستعمل باسم مدينه " جميع حقوق هذا المدين 199ـ نصت الفقرة األولى من المادة  

. ويستثنى  . ويستخلص من ذلك أن القاعدة هى أن أى حق للمدين يجوز أن يستعمله متصالً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز "

، فال يجوز للدائن أن يستعملها باسم المدين مجرد رخصةمن ذلك : ) أوالً ( أن يكون للمدين 
 (9919 )

. ) ثانيًا ( أال يكون الحق للمدين  

. ) ثالثًا ( أن يكون الحق  ، إذ هو ليس حقًا للمدين ، فال يجوز للدائن أن يستعمل هذا الحق ، بل هو حق يباشره عن غيره نفسه

. ) خامًسا ( أن يكون الحق مثقالً بحيث ال  ن يكون الحق غير قابل للحجز عليه. ) رابعًا ( أ ، ولكنه متصل بشخصيته خاصة للمدين

تكون هناك فائدة للدائن فى استعماله
 (9912 )

 . 

                                                                                                                                                                    

ميا دام هيذا األمير يمكين فهميه مين مجميوع  ، يقرر أنه يعمل باسم المدينكذلك ال يشترط أن يصدر الدائن صحيفة الدعوى بما 

 99م  2527أبريل سينة  5ـ  217ص  19م  2529فبراير سنة  29العبارات الواردة فى صحيفة الدعوى ) استئناف مختلط 

 . (  959ص 

 (
9929
ذليك  ، النيابة عن إدخيال الميدين خصيًما فيى اليدعوىفقد كان ينبغى أن تغنى هذه  ، ( وال يقال أنه ما دام الدائن نائبًا عن المدين 

فكان البد من إدخال المدين خصًما فى الدعوى حتى يرقيب  ، أن النيابة هنا هى لصالح الدائن ال لصالح المدين كما سبق القول

 . إجراءاتها وحتى يستطيع حماية حقه بنفسه 

 (
9925
 .  595فقرة  1( بالنيول وريبير وردوان  

 (
9929
 . حكم بتعويض عن التأخير أو بمصروفات الدعوى مثالً ( وذلك لل 

 (
9921
ـ  511فقيرة  1ـ ديميوج  595فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  12فقيرة  2211م  1ـ الرومبييير  951فقيرة  21( ليوران  

ـ  291فقيرة  19انظر عكيس ذليك : ديمولوميب  119فقرة  1ـ جوسران  921ص  599فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير 

 .  559فقرة  5ـ ماركاديه  299فقرة 

 (
9921
ـ نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  592ـ األسيتاذ محميد صيادق فهميى فقيرة  992( األستاذ عبد السالم ذهنيى فيى االلتزاميات فقيرة  

 .  51ص  1ـ انظر عكس ذلك والتون  117ـ األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  2هامش رقم  111ص  125

 (
9927
 .  992ص  11م  2529مايو سنة  11مختلط ( استئناف  

 (
9925
والحكيم يكيون باسيم  ، فالدائن ال يباشير اليدعوى باسيم الميدين إال فيى مواجهية السينديك ، ( على أنه إذا كان المدين تاجًرا مفلًسا 

 . تجارى (  119السنديك ) م 

 (
9919
والغييرض ميين هييذا االسييتثناء الظيياهرى حصيير مييا ال  ، ألن الرخصيية غييير الحييق فييال تسييتثنى منييه ، ( واالسييتثناء هنييا ظيياهرى 

 . يستطيع الدائن أن يستعمله باسم المدين 

 (
9912
  .  9فقرة  195ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فى مجموعة األعمال التحضيرية  
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ونستعرض القاعدة ثم االستثناءات

 ـ يجوز للدائن استعمال أى حق للمدين  541

 . وحق ، ال فرق بين حق ، أن يستعمل أى حق للمدين ، كقاعدة عامة : يجوز للدائن

. وأكثر ما يستعمل الدائن من حقوق المدين  ، محله نقد أو عين أو عمل أو امتناع عن عمل فقد يكون هذا الحق حقًا شخصيًا

. ومع ذلك فإن هناك إجراء أمام الدائن يفضل الدعوى غير  ، فهو الحق األكثر سهولة فى االستعمال الحق الشخصى الذى محله نقد

. ومن ثم كانت الدعوى غير المباشرة نادرة  ، وهذا هو حجز ما للمدين لدى الغير مدين من نقود فى ذمة مدينهالمباشرة لتقاضى ما لل

. ففى حجز ما للمدين لدى الغير يعمد الدائن ـ بدالً من رفع الدعوى غير المباشرة ـ إلى الحجز تحت يد مدين المدين  الوقوع فى العمل

، وتمكن الدائن بإجراءات هذا  ، فإذا ما حكم بصحة الحجز انقلب اإلجراء إجراء تنفيذًيا ن المدينعلى ما للمدين من نقود فى ذمة مدي

الحجز وحدها من استيفاء حقه من مدين المدين
 (9911 )

، فإن الدائن بعد النجاح فيها ال يكتفى  . وهذا بخالف الدعوى غير المباشرة 

جراءات تنفيذية مستقلة عن الدعوى، بل البد له حتى يصل إلى حقه من أن يباشر إ بذلك
 (9919 )

 . 

 . ، كحق ملكية أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن وقد يكون حق المدين حقًا عينيًا يستعمله الدائن باسمه

ويغلب أن يأخذ الحق ـ شخصيًا كان أو عينيًا ـ صورة الدعوى يرفعها الدائن على من عليه الحق للمدين
 (9915 )

 ، كدعوى الدين أو 

دعوى االستحقاق
 (9919 )

 . 

                                                 

 (
9911
 .  99ص  92م  2597ديسمبر سنة  29ـ  199ص  51م  2599يناير سنة  17( استئناف مختلط  

 (
9919
فيجوز إذن للدائن استعماله فيحجز باسم  ، ـ ويالحظ أن حجز ما للمدين لدى الغير هو نفسه حق للمدين 271فقرة  9( دى باج  

والفرق ظاهر بين أن يحجز الدائن باسمه على ميا لمدينيه  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، مدينه على ما لمدين مدينه لدى الغير

 . حجز باسم مدينه على ما لمدين مدينه لدى الغير وبين أن ي ، لدى الغير

 (
9915
( ولما كان الدائن ال يستطيع الحجز على دعاوى مدينه ـ باستثناء حجز ما للمدين لدى الغير ومع ذلك فال يبقى من حكم بصحة  

حتى ينفذ بعيد ذليك عليى ميا تنتجيه هيذه اليدعاوى مين ميال )  ، الحجز ـ فال يبقى إال أن يستعمل الدائن هذه الدعاوى باسم مدينه

 . (  155ص  519فقرة  1ديموج 

 (
9919
( ومن الدعاوى التى يستطيع الدائن أن يباشرها باسم المدين : دعوى المدين إذا كيان مشيتريًا فيى الرجيوع عليى بائعيه بضيمان  

ـ  559ص  59م  2592يونيه سينة  5ـ  19ص  59 م 2599نوفمبر سنة  27االستحقاق أو ضمان العيب ) استئناف مختلط 

( أو فى الرجوع عليى البيائع بميا دفعيه وفياء ليدين مضيمون بيرهن عليى العقيار المبييع ) اسيتئناف  197فقرة  2بودرى وبارد 

مختلط ) 
9919
 29ودعيوى الميدين البيائع فيى اسيتيفاء ثمين المبييع ) اسيتئناف مخيتلط  ، ( 151ص  51م  2599( أبريل سنة  

ودعوى المدين المصاب فى ماله فى الرجيوع  ، ( 959ص  99م  2527أبريل سنة  25ـ  12ص  11م  2529ر سنة نوفمب

( ودعوى  19فقرة  2211م  1ـ الرومبيير  191فقرة  1ـ هيك  525فقرة  21بالتعويض على من ألحق به الضرر ) لوران 

فقيرة  21ـ ليوران  197فقيرة  2نتهائهيا ) بيودرى وبيارد المدين القاصر فى مطالبة الوصى بتقديم حسياب عين الوصياية بعيد ا

( إلنزال بعض الديون المبالغ فيها إليى مقيدارها الحقيقيى ) اسيتئناف  Contreditودعوى المدين فى رفع مناقضة )  ، ( 997

ودعيوى الميدين إذا كيان شيريًكا فيى شيركة فيى الطعين بيبطالن اتفياق عليى تعيديل  ، ( 199 55م  2591مايو سينة  9مختلط 

ودعييوى المييدين فييى المطالبيية بسييقوط  ، ( 195ص  99م  2597أبريييل سيينة  29الشييركة أو علييى حلهييا ) اسييتئناف مخييتلط 

ى الطعييين ودعيييوى الميييدين فييي ، ( 19ص  95م  2551ينييياير سييينة  21إجيييراءات اتخيييذت لنيييزع ملكيتيييه ) اسيييتئناف مخيييتلط 

) بالصورية فى سند بدين فى ذمته ) اسيتئناف مخيتلط 
9919
ودعيوى الميدين فيى أن  ، ( 991ص  51م  2599ميارس سينة  ( 

فقرة  2ـ بودرى وبارد  111ص  11م  2529أبريل سنة  29يطعن فى عقد صدر منه بالبطالن أو بالفسخ ) استئناف مختلط 

ـ ويغليب عليى  117فقيرة  1ـ جوسران  2955فقرة  1وريبير وبوالنجيه  ـ بالنيول 275فقرة  9ـ دى باج  121ـ فقرة  122

القضاء الفرنسى أال يعطى الدائن الحق فى الطعن بإبطال العقد باسم المدين بحجة أن التمسك بإبطال عقد لعيب فى الرضاء أو 

ـ  2ـ  17داللوز  2717س سنة مار 1لنقص فى األهلية مسألة يرجع الشخص فى تقديرها إلى اعتبارات أدبية : نقض فرنسى 

 99داللوز  2799مارس سنة  29ومع ذلك انظر : نقض فرنسى  ، 199ـ  2ـ  2521داللوز  2529أكتوبر سنة  27ـ  921

 2529فبراييير سيينة  11ودعييوى المشييترى ضييد البييائع يباشييرها المشييترى ميين المشييترى ) اسييتئناف مخييتلط  ، ( 219ـ  2ـيي 

 29م  2599يونييه سينة  29ـ وقيارن اسيتئناف مخيتلط  559ص  59م  2592نيه سنة يو 5ـ  295ص  197رقم  9جازيت 

ـ  121فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  191فقيرة  1ـ هييك  511فقيرة  21ـ ليوران  77فقيرة  19ـ وانظير : ديمولوميب  959ص 

ـ  915ول ص ـ فتحى زغل 295ـ ص  299ص  1ـ والتون  99( فقرة  Creancierلفظ )  2ـ دى هلتس  95ص  2هالتون 

ودعيرى الماليك فيى اسيترداد  ، ( 911فقيرة  1ـ عكيس ذليك : توليييه  1هامش رقم  115ص  125نظرية العقد للمؤلف فقرة 
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 الفهرس العام

. على أنه يجوز أن يستعمل الدائن  ، أخذا بالغالب ومن ثم أطلق على استعمال الدائن لحقوق مدينه اسم " الدعوى غير المباشرة "

.  . وهذه اإلجراءات إما أن تكون تصرفات قانونية أو إجراءات مادية ، دون أن يرفع دعوى أمام القضاء باسم مدينه مجرد إجراءات

 . ، أو يقبل اشتراًطا لمصلحة المدين ، أو يسترد شيئًا للمدين حق استرداده مثل التصرفات القانونية أن يقبل الدائن وصية عن المدين

، أو يقطع  ، أو يسجل عقدًا للمدين حتى تنتقل إليه الملكية ، أو يجدد قيد الرهن ومثل اإلجراءات المادية أن يقيد رهنًا لمصلحة المدين

، أو يطلب باسم المدين وضع أختام أو كتابة محاضر جرد ادًما سرى ضد المدينتق
 (9911 )

. وللدائن كذلك أن يطعن باسم مدينه فى  

.  ، من معارضة واستئناف ونقض والتماس إعادة نظر وغير ذلك ، بجميع وجوه الطعن العادية وغير العادية حكم صدر ضد المدين

، وأن يتمسك بالدفوع عن المدين وله أن يقوم بإجراءات المرافعة
 (9911 )

 . 

 ـ ال يجوز للدائن أن يستعمل ما للمدين من رخصة 542

، حتى لو كانت هذه الصفقة رابحة ومن شأنها أن  : ليس للدائن أن يتدخل فى شؤون مدينه إلى حد أن يقبل عنه صفقة ال يريدها هو 

. "  ار بدعوى أن األجرة باهظة ومن شأنها أن تنتقص من ضمان الدائن، وال أن يلغى باسم مدينه عقد إيج تزيد فى ضمان الدائن

، " وحق " إدارة المدين ألمواله حسبما يرى حتى لو كانت هذه اإلدارة سيئة ، " وحق " إلغاء عقد اإليجار فحق " قبول اإليجاب
 (

9917 )
ن للدائن فى استعمالها، بل هى مجرد رخص ال شأ ، ليست حقوقًا يجوز للدائن أن يستعملها باسم مدينه 

 (9915 )
 . 

                                                                                                                                                                    

ودعوى الموصيى  ، ودعوى الوارث فى المطالبة بنصيبه فى الميراث ، الشئ المملوك له تحت يد الغير ) دعوى االستحقاق (

وكذلك يجوز استعمال حق المدين فى طلب القسمة ) محكمة مصر المختلطة مسيتعجل  . ونحو ذلك  ، له فى المطالبة بالوصية

وفييى مطالبيية شييركة للتييأمين بمبلييغ التييأمين ) محكميية إسييكندرية  ، ( 119ص  519رقييم  9جازيييت  2529يوليييه سيينة  11

 51م  2599سينة ميارس  11ـ اسيتئناف مخيتلط  115ص  171رقيم  27جازيت  2517المختلطة التجارية أول مارس سنة 

ينياير  29وفى رجوع المسخر ) االسم المستعار ( على األصيل يباشره من تعاقد مع المسخر ) استئناف مختلط  ، ( 975ص 

وللمستحق فى وقف إذا أخذ أقل من اسيتحقاقه أن يسيتعمل دعيوى نياظر الوقيف فيى الرجيوع  . (  212ص  52م  2515سنة 

 27ـ قيارن اسيتئناف مخيتلط  521ص  15م  2521يونييه سينة  25سيتئناف مخيتلط على مستحق أخيذ أكثير مين اسيتحقاقه ) ا

ـ ويالحظ أنه يجب فى هذا الرجوع أن يكون ناظر الوقف مسئوالً شخصيًا نحيو المسيتحق  115ص  11م  2529مارس سنة 

  . األول ودائنًا شخصيًا للمستحق الثانى ( 

 (
9911
 ، ( 11ص  91م  2515ديسييمبر سيينة  21اتخيياذ اإلجييراءات التنفيذييية ) اسييتئناف مخييتلط ( ومثييل اإلجييراءات المادييية أيًضييا  

والتنبييه بإنهياء عقيد اإليجيار ) إذا كيان اليدائن كفييالً للمسيتأجر وتيأخر  ، وحجز ما للمدين لدى الغير ، وتوقيع الحجز التحفظى

( ـ ومين أجيل مباشيرة اليدائن لإلجيراءات باسيم  1هيامش رقيم  119ص  125هذا فى دفع األجرة : نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 517فقيرة  1إليى اإلجيراءات ) ديميوج " الحقوق " فينصرف لفظ " الحقوق والدعاوى " المدين يذكر التقنين الفرنسى عبارة 

 ) .  

 (
9911
 ، ( 11ص  91م  2515ديسييمبر سيينة  21اتخيياذ اإلجييراءات التنفيذييية ) اسييتئناف مخييتلط ( ومثييل اإلجييراءات المادييية أيًضييا  

والتنبييه بإنهياء عقيد اإليجيار ) إذا كيان اليدائن كفييالً للمسيتأجر وتيأخر  ، وحجز ما للمدين لدى الغير ، وتوقيع الحجز التحفظى

( ـ ومين أجيل مباشيرة اليدائن لإلجيراءات باسيم  1هيامش رقيم  119ص  125هذا فى دفع األجرة : نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 517فقيرة  1إليى اإلجيراءات ) ديميوج " الحقوق " فينصرف لفظ " الحقوق والدعاوى " المدين يذكر التقنين الفرنسى عبارة 

 ) .  

 (
9911
 51م  2599أبرييل سينة  19ـ  515ص  52م  2515يونييه سينة  5ـ  91م ص  2759نيوفمبر سينة  15( اسيتئناف مخيتلط  

ـ  272ص  921فقيرة  5ـ أوبيرى ورو  522ص  519رقيم  21المحامياة  2591ينياير سينة  11ـ استئناف مصر  119ص 

(  Creancierلفيظ )  2ـ دى هليتس  191ص  271فقيرة  9ـ دى بياج  599فقيرة  1ـ ديميوج  115فقيرة  7بييدان وال جيارد 

 .  252ص  57م  2591مارس سنة  21ـ انظر عكس ذلك : استئناف مختلط  11وفقرة  7فقرة 

ـ دى  591فقيرة  1هذا ويصح أن يشترط المدين على دائنه أال يستعمل حقًا له ولو لم يكن متصالً بشخصه ) بالنيول وريبيير وردوان 

 . (  259فقرة  9باج 

 (
9917
غييير أنهييم ) أى الييدائنين ( ال يسييتطيعون أن يتييذرعوا بهييذا " ( :  1فقييرة  111( انظيير تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنييانى ) م  

  . " فهو يبقى متسلًما بزمام إدارته بالرغم من سوء حالة إشغاله  ، االمتياز ليقوموا مقامه فى إدارة مملوكه

 (
9915
ـ بودرى وبارد فقرة  215ص  921فقرة  5ـ بارتان على أوبرى ورو  255فقرة  1وما بعدها ـ هيك  515فقرة  21( لوران  

لفيظ  2ـ دى هليتس  199فقيرة  1ـ جوسران  592ـ فقرة  599فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  511فقرة  1ـ ديموج  955

 (Creancier  فقرة )2هامش رقم  119ص  125ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  295ص  1ـ والتون  29وفقرة  29  . 
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. فحق الموصى  ، فللدائن أن يستعمل هذا الحق باسم مدينه ما دام قد استوفى الشروط الالزمة ولكن إذا أصبحت الرخصة حقًا

له فى قبول الوصية
 (9999 )

، وحق المنتفع فى قبول االشتراط لمصلحته 
 (9992 )

، وحق الموعود بالبيع فى الشراء وحق المشترى  

فى استرداد الشئ المبيع عندما كان بيع الوفاء جائًزاوفاء 
 (9991 )

، كل هذه حقوق يجوز للدائن استعمالها باسم المدين 
 (9999 )

 . 

، وأن التقادم ال يتم إال بالتمسك به ، فالرأى الراجح أنه رخصة ال حق أما التمسك بالتقادم
 (9995 )

. وكان مقتضى هذا التكييف أن  

مدنى نصت استثناء على جواز تمسك  971، ولكن الفقرة األولى من المادة  هذه الرخصة نيابة عن مدينهالدائن ال يستطيع استعمال 

، بل يجب أن يكون ذلك بناء  الدائن بالتقادم المسقط نيابة عن مدينه إذ تقول : " ال يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها

مدنى بنفس  519، وقضت المادة  أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين " على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو

الحكم بالنسبة إلى التقادم المكسب
 (9999 )

 . 

، كالهما رخصة ال يجوز للدائن استعمالها  ، " وحق " الشريك فى استرداد النصيب الشائع " وحق " الشفيع فى األخذ بالشفعة

ل قبول اإليجاب الموجه إلى المدين، مثلها مث بالنيابة عن المدين
 (9991 )

 . 

                                                 

 (
9999
بيل  ، ال ألن القبيول هنيا مجيرد رخصية ، ( وهناك رأى يذهب إلى أنه ال يجوز للدائن أن يستعمل حق مدينه فيى قبيول الوصيية 

 . (  595فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  111فقرة  2ألنه حق متصل بشخص المدين ) بودرى وبارد 

 (
9992
( ويذهب بعض الفقهاء إلى أن قبول المنتفع لالشيتراط لمصيلحته مجيرد رخصية ال يجيوز لليدائن اسيتعمالها باسيم الميدين ) دى  

والصيحيح أن حيق المنتفيع فيى االشيتراط لمصيلحة الغيير حيق ينشيأ مين  . (  119فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  271فقيرة  9بياج 

فثم إذن حق يستطيع الدائنون بالنيابية عين ميدينهم أن يجعليوه غيير  ، قابل للنقض وقبول المنتفع ليس إال لجعله حقًا غير ، العقد

ال ألنيه  ، فعندئيذ ال يجيوز اليدائنين اسيتعماله ، إال إذا تبين أن األمر يتعلق العتبارات أدبية بمحض تقدير المنتفع ، قابل للنقض

ـ األستاذ أحميد حشيمت أبيو سيتيت فيى  517قرة وف 719فقرة  1بل ألنه حق متصل بشخص المدين ) ديموج  ، مجرد رخصة

 . (  215ص  299ـ األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  511ص  115فقرة  2559نظرية االلتزام سنة 

يعتبير رخصية ال يجيوز ليدائنى المشيترط  ، وتحويله إلى منتفيع آخير أو إليى نفسيه ، وحق المشترط فى نقض االشتراط لمصلحة الغير

ص  595فقيرة  1وهو على كل حال موكول إليى محيض التقيدير الشخصيى للمشيترط ) بالنييول وريبيير وردوان  ، عمالهااست

  . (  1هامش رقم  527ص  727ـ قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة  197

 (
9991
مثلهميا مثيل حيق  ، وفياء( فحق الموعود بالبيع وحق المشترى وفاء كالهما حق ذو قيمة مالية نشأ عن عقد الوعد أو عقد البييع  

 . (  2هامش رقم  119ص  125المنتفع فى االشتراط لمصلحة الغير نشأ عن عقد االشتراط ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

ويحسن فى هذا الصدد أن نميز ما بين الحق الكامل كحق الموعيود بيالبيع وحيق المشيترى وفياء وحيق المنتفيع فيى االشيتراط لمصيلحة 

 ، خصيية كحييق الشييخص فييى أن يشييترى دار غيييره إذا رضييى صيياحب الييدار وحييق المالييك فييى إدارة ملكييهومجييرد الر ، الغييير

ومنزلة وسطى ما بين الحق والرخصية كحيق الشيخص فيى قبيول اإليجياب الموجيه ليه وحيق الشيفيع فيى األخيذ بالشيفعة وحيق 

أميا مجييرد  ، فيالحق الكاميل هيو وحييده اليذى يسيتطيع اليدائن أن يسييتعمله باسيم الميدين . الشيريك فيى اسيترداد النصييب الشييائع 

 . ويلحق بالرخصة فى ذلك المنزلة الوسطى ما بين الحق والرخصة  ، الرخصة فال يجوز للدائن استعمالها

ومجيرد  ، ن استعماله باسم الميدين( وهذا يجوز للدائ Consolidationويميز بودرى وبارد ما بين حق ال يحتاج إلى مجرد التثبيت ) 

 . (  199ص  192فقرة  2الرخصة فى كسب الحق وهذه ال يجوز للدائن استعمالها ) بودرى وبارد 

 (
9999
ـ  199فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  11وفقيرة  99فقيرة  29و  991فقيرة  25ـ ديمولومب  919ـ فقرة  921فقرة  1( ديرانتون  

ص  125ـ نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  299ـ ص  295ص  1ـ والتيون  592فقيرة  1ن ـ بالنيول وريبيير وردوا 191فقرة 

  .  259فقرة  1ـ هيك  511ـ فقرة  511فقرة  21ـ انظر عكس ذلك : لوران  2هامش رقم  119

 (
9995
ى هيو تتكيون مين واقعية ماديية هيى ميرور اليزمن وتصيرف قيانون ، ( fait complexe( فالتقادم المسقط إذن واقعة مركبية )  

غيير أن الواقعية الماديية فيى التقيادم المكسيب هيى ميرور  ، وكذلك التقيادم المكسيب ، إعالن المدين إلرادته فى التمسك بالتقادم

 . الزمن من الحيازة معًا 

 (
9999
ـ أميا  2هيامش رقيم  119ص  125ـ نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  215ص  99م  2597ميارس سينة  21( اسيتئناف مخيتلط  

مييدنى ( علييى النحييو الييذى  519و  977النييزول عيين التقييادم فيجييوز للييدائن أيًضييا اسييتثناء الطعيين فيييه بالييدعوى البولصييية ) م 

 . سنورده فيما يعد 

 (
9991
ـ عكيس ذليك :  271فقيرة  9ـ دى بياج  592فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  12فقيرة  5ـ هييك  517فقيرة  21( ليوران  

 .  129فقرة  2ـ بودرى وبارد  921فقرة  5أوبرى ورو 
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 ـ وال يجوز للدائن أن يستعمل حقًا يباشرة المدين عن غيره  543

،  . فال يجوز للدائن ، الحقًا يباشره المدين عن غيره : ثم إن الحق الذى يستعمله الدائن باسم المدين يجب أن يكون حق المدين نفسه

.  ، ألن هذه الدعاوى إنما يباشرها المدين عن القاصر بصفته وليًا له فع دعاوى القاصر باسم مدينه، أن ير إذا كان مدينه وليًا لقاصر

وكذلك األمر لو كان المدين قيًما على محجور عليه وال دعاوى الوقف
 (9991 )

 . 

قبل مدين مدين  ، فال يجوز له أن يستعمل حق مدين المدين كذلك إذا جاز للدائن أن يستعمل حق المدين قبل مدين المدين

المدين
 (9997 )

، فال يجوز للدائن أن يستعمل حقًا يباشره مدينه  ، ألن حق مدين المدين إنما يستعمله المدين بالنيابة عن مدين المدين 

بالنيابة عن غيره
 (9995 )

دين . وقد قدمنا أنه يجوز للدائن أن يستعمل حق المدين فى إيقاع الحجز التحفظى على ما لمدين المدين لدى م 

مدين المدين دون مجاوزة لهذا الحد
 (9959 )

 . 

 ـ وال يجوز للدائن أن ـ يستعمل حقًا متصالً ـ بشخص المدين خاصة :  544

،  ، كما قدمنا . ذلك أن الدعوى غير المباشرة إنما تستند كما رأينا 199وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة األولى من المادة 

، فالحق الذى يستطيع الدائن أن يستعمله يجب إذن أن يدخل ضمن  العام على جميع أموال مدينهإلى ما للدائن من حق الضمان 

 . الحقوق التى تعتبر ضامنة لحق الدائن

، وهى حقوق متصلة بشخص المدين خاصة وال تدخل  ويترتب على ذلك أن الحقوق غير المالية المتعلقة باألحوال الشخصية

، حتى لو كان استعمال هذا الحق من شأنه أن  . فال يجوز استعمال حق الطالق  يجوز للدائن استعمالها، ال فى الضمان العام للدائنين

، ولو أن استعمال هذا الحق من شأنه أال يثبت نسب  . وال يجوز استعمال حق اللعان يخفف عبئًا ماليًا عن المدين كانقطاع دين النفقة

. وليس للدائن أن يطلب باسم مدينه إنقاص نفقة قدرت لزوجة المدين أو ألحد من أقاربه هولد اللعان من المدين فال يتحمل هذا نفقت
 (

9952 )
، حتى لو كانت هذه الدعوى تؤدى إلى أن يثبت للمدين ميراث أو  . كذلك ال يجوز للدائن أن يرفع باسم مدينه دعوى نسب 

. ولكن لما كان يجوز للورثة أن  ا فى تقدير مناسبة رفعها، ألن دعوى النسب متعلقة باألحوال الشخصية فيترك المدين حرً  وصية

، ألن القضية تصبح  ، فلدائنى الورثة أن يرفعوا هذه الدعوى باسم مدينيهم يطالبوا بميراث مورثهم ولو اقتضى األمر أن يثبتوا نسبه

قضية ميراث ال قضية نسب
 (9951 )

 . 

، ال يجوز  ، إذا كانت متصلة بشخص المدين قة باألحوال الشخصيةويترتب على ذلك أيًضا أن الحقوق المالية غير المتعل

. ويعتبر الحق المالى متصالً بشخص المدين إذا قام فى أساسه على اعتبارات أدبية للدائن استعمالها
 (9959 )

، وذلك كحق الواهب فى  

                                                 

 (
9991
هيامش  112ص  125ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  291ص  1ـ والتون  119ص  7م  2751مايو سنة  1( استئناف مختلط  

 .  2رقم 

 (
9997
 .  299ص  91م  2559فبراير سنة  1ـ  595ص  91م  2515يونيه سنة  21( قارن استئناف مختلط  

 (
9995
أن يجيدد قييد  ، وتيرك قييد كيل مين امتييازه وامتيياز المشيترى منيه يسيقط ، ( فال يجوز لبائع العقار الذى لم يستوف الثمن كامالً  

فهيو إذا كيان  . من ليطالب من انتقلت له الملكية بعد ذلك بالباقى ليه مين اليث ، امتياز المشترى من المشترى فى الميعاد القانونى

فإنيه ال يسيتطيع أن يجيدد قييد امتيياز  ، وأن يجدد باسم المشترى منه قيد امتياز هذا المشترى ، يستطيع أن يجدد قيد امتيازه هو

فيال يجيوز ليه  ، ألن هذا التجديد إنما يجريه مدينه المشترى باسم مدين مدينيه المشيترى مين المشيترى ، المشترى من المشترى

ـ دالليوز  215ـ  1ـ  2591سييريه  2591ميارس سينة  5أن يباشيره هيو باسيم مدينيه المشيترى ) محكمية بيوردو االسيتئنافية 

  . (  59فقرة  action oblique 2أنسيكلوبيدى 

 (
9959
 .  2هامش رقم  112ص  125مكررة ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  599فقرة  1( بالنيول وريبير وردوان  

( 
9952
 .  591فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  959فقرة  2ـ بودرى وبارد  199فقرة  1ـ هيك  291فقرة  9( ديمولومب  

 (
9951
فيكيون هيذا النسيب طريقًيا مين طيرق اليدفاع  ، ( ويشترط ديمولومب أال يكون إثبات نسيب الميورث ضيمن ميا يطليب الحكيم بيه 

 921فقيرة  5ـ وانظير أيًضيا : أوبيرى ورو  175فقيرة  ، م بيه ) ديمولوميبال طلبًيا فيى اليدعوى ييراد الحكي ، إلثبات المييراث

  . (  959ص  959فقرة  2ـ بودرى وبارد  519فقرة  9ـ لوران  99هامش رقم 

 (
9959
 1ـ كيوالن وكابيتيان ومورانيديير  595فقيرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  515فقرة  1ـ ديموج  952فقرة  2( بودرى وبارد  

 .  111فقرة  1ـ جوسران  592فقرة 
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 الفهرس العام

الرجوع فى الهبة
 (9955 )

، وحق المصاب فى التعويض عما أصابه من الضرر األدبى 
 (9959 )

وحق المؤلف فى نشر مؤلفه أو إعادة ،  

نشره
 (9951 )

 . 

 ـ وال يجوز للدائن أن ـ يستعمل حقًا للمدين غير قابل للحجز : 545

، فحقوق المدين غير القابلة للحجز ـ وهى  ولما كانت الدعوى غير المباشرة تستند إلى الضمان العام للدائنين كما تقدم القول 

.  ، فتصبح الدعوى غير المباشرة دون جدوى ، إذ ال يستطيع التنفيذ عليها للدائن استعمالها ال تدخل فى هذا الضمان ـ ال يجوز

، أو  ، سواء كانت غير قابلة للتنازل عنها كحق السكنى وحق االستعمال وجميع الحقوق التى يقضى القانون بعدم جواز الحجز عليها

النفقة والملكية الزراعية الصغيرة التى ال تزيد على خمسة فدادينكانت قابلة للتنازل كمرتبات الموظفين ومعاشاتهم وديون 
 (9951 )

  ،

،  . وقد سبق أن عددنا تفصيالً أموال المدين التى ال يجوز الحجز عليها كل هذه الحقوق ال يجوز للدائن استعمالها النعدام المصلحة

 . فنكتفى هنا باإلحالة إلى ما قدمناه من ذلك

 أن يستعمل حقا للمدين مثقال إلى حد االستغراقوال يجوز للدائن  – 546

، ولكنه حق مثقل برهن أو نحوه بما يجعل استعماله غير  : وقد يكون الحق غير متصل بشخص المدين وقابال للحجز عليه 

مملوكة للمدين من . مثل ذلك أن يسترد الدائن عيناً  . فعند ذلك ال تكون هناك مصلحة للدائن في استعمال هذا الحق ذي فائدة للدائن

                                                 

 (
9955
( محكميية مصيير المختلطيية )  

9955
ومييع ذلييك أنظيير محكميية مصيير  ، 215ص  292رقييم  25جازيييت  2517( مييايو سيينة  

المختلطة ) 
9955
وقد قضت بأن حق الرجوع فى وقفية ليس حقًيا متصيالً  119ص  115رقم  25جازيت  2517نة ( يناير س 

ـ  159ـ فقيرة  151فقيرة  19ـ ديمولوميب  275ص  921فقيرة  5ـ أو بيرى ورو  959فقرة  29بشخص المدين ـ ديرانتون 

لوران ) 
9955
 .  595فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  129فقرة  2ـ بودرى وبارد  17( فقرة  

 (
9959
فيإذا ظهيرت هيذه اإلرادة قاطعية فيى صيورة  ، ( وهذا ما لم تظهر إرادة المصاب فى المطالبية بيالتعويض عين الضيرر األدبيى 

اتفاق مع المسئول أو بالمطالبة القضائية فقيد أصيبح حيق التعيويض حقًيا ماليًيا كسيائر الحقيوق الماليية يجيوز لليدائن اسيتعماله ) 

عويض عن عمل غير مشروع يجب أن نميز فيه بين التعويض عن الضرر المادى وهيذا غيير وكل ت . (  525ص  2الوسيط 

والتعويض عن الضيرر األدبيى وهيذا متصيل بشيخص الميدين عليى  ، متصل بشخص المدين ويجوز للدائن استعمال الحق فيه

طية ) الوجه الذى أوضحناه وال يجوز لليدائن أن يطاليب بيه نيابية عين الميدين ) محكمية مصير المختل
9959
 2517( ميايو سينة  

ـ بودرى وبارد  71فقرة  99ـ ديمولومب  525فقرة  21ـ لوران  991فقرة  29ـ ديرانتون  215ص  292رقم  25جازيت 

ـ األستاذ عبيد  19ـ فقرة  19فقرة  Creancierلفظ  2ـ دى هلتس  5ـ فقرة  5فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  119فقرة  2

ويعتبير الضيرر ماديًيا وليو وقيع عليى  . (  2هيامش رقيم  119ص  125ـ نظرية العقد للمؤليف فقيرة  911السالم ذهنى فقرة 

 1ـ بالنييول وريبيير وردوان  119فقيرة  2ما دام أنه ضرر مادى ال ضرر أدبيى ) بيودرى وبيارد  ، جسم المدين ال على ماله

 1ـ جوسيران  591فقيرة  1كابيتيان ومورانيديير ـ كيوالن و 2959فقيرة  1ـ بالنيول وريبيير ويوالنجييه  197ص  595فقرة 

ص  191فقيرة  7بييدان والجيارد  ، 275ص  921فقيرة  5ـ أوبيرى ورو  71فقرة  19ـ عكس ذلك : ديمولومب  117فقرة 

( أن القضياء اللبنيانى ييذهب إليى أن الديية  91وقد جاء فى كتاب أحكام االلتزام للدكتور صبحى المحمصيانى ) ص  . (  195

وال يمكين أن تيدخل فيى  ، وأنها بهذه الصفة تكون مين حيق الورثية مباشيرة ، هى تعويض مادى وأدبى للورثة عن فقد مورثهم

تشيرين الثيانى  12دائنيه ) قيرار الحياكم المنفيرد فيى جبييل الصيادر فيى  عداد أموال المدين التى يجوز توقيع الحجز عليها من

  . (  11ص  2599النشرة القضائية اللبنانية سنة  2592سنة 

 (
9951
ـ ويعتبير حيق الواليد فيى محاسيبة ابنتيه عليى نفقيات حفيظ أمتعتهيا المودعية عنيده حقًيا متصيالً  991ص  511فقرة  1( ديموج  

كذلك يعتبر حيق الميدين اليراهن فيى  . (  215ص  227رقم  9المحاماة  2511مايو سنة  29 بشخصه ) مصر الكلية األهلية

 . (  122ص  15م  2521مارس سنة  12نقل التكليف باسمه حقًا متصالً بشخصه ) استئناف مختلط 

لحظيير لمصييلحته فقييد تقييرر ا ، هييذا ويجييوز للمييدين أن ينييزل عيين حقييه فييى االعتييراض علييى مباشييرة الييدائن لييدعوى متصييلة بشخصييه

أن يشيترط الميدين عليى اليدائن أال  ، كميا سيبق القيول ، عليى النقييض مين ذليك ، كميا يجيوز . ويستطيع أن ينزل عنه إذا شياء 

وإنميا وضيعت  ، فاليدعوى غيير المباشيرة ليسيت مين النظيام العيام . يستعمل حقًيا ليه وليو ليم يكين هيذا الحيق متصيالً بشخصيه 

 . (  259فقرة  9ـ دى باج  591فقرة  1والمدين ) بالنيول وريبير وردوان قواعدها لمصلحة كل من الدائن 

 (
9951
فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  215ص  95م  2551ميارس سينة  11ـ  591ص  995م  2511مايو سينة  29( استئناف مختلط  

 .  199فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  191ـ فقرة  195
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، ففي هذه الحالة ال تكون للدائن مصلحة في استرداد هذه العين ما  ، وتكون العين مرهونة ضماناً لدين يستغرق قيمتها تحت يد الحائز

 .  ، فال يبقى له شيء من ثمنها يستوفى منه حقه دام الدائن المرتهن يتقدم عليه

تهن في المثل المتقدم أن يدفع الدعوى غير المباشرة بهذا الدفع ويستطيع كل من الحائز والمدين والدائن المر
 (9957 )

  . 

 اآلثار التي تترتب على الدعوى غير المباشرة  - الفرع الثاني

 النصوص القانونية :  – 547

 من التقنين المدني على ما يأتي :  191تنص المادة 

. وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال  دين" يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائباً عن هذا الم 

المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه 
 (9955 )

 "  . 

 .  ، ولكن الحكم واحد في التقنينين وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

، وفى التقنين المدنى العراقى  191لمادة ويقابل الناص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري ا

 5فقرة  111، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  195، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  111المادة 
 (9999 )

 . 

 ـ الفكرة األساسية فى آثار الدعوى غير المباشرة هى نيابة الدائن عن المدين :  548

.  ، هى نيابة الدائن عن المدين كما سبق القول لدعوى غير المباشرة تتركز كلها فى فكرة أساسيةواآلثار التى تترتب على ا

. ويبرر هذه النيابة القانونية  كما رأينا 191، نص عليها التقنين المدنى الجديد صراحة فى صدر المادة  والنيابة هنا نيابة قانونية

، وقد قدمنا أن هذه المصلحة هى الفكرة األساسية التي تقوم عليها  عمال حقوق مدينهالمصلحة المشروعة العاجلة التى للدائن فى است

 . شروط الدعوى غير المباشرة

ويالحظ أن هذه النيابة التى أثبتها القانون للدائن عن المدين نيابة تتميز بأنها لمصلحة النائب ال لمصلحة األصيل
 (9992 )

  ،

 . ويترتب على ذلك النتائج اآلتية : لتصرف فيهوبأنها مقصورة على استعمال الحق دون ا

، وكان مقتضى قواعد النيابة أن  ( بالرغم من قيام هذه النيابة فإنه يجب إدخال المدين ـ وهو األصيل ـ خصًما فى الدعوى 2) 

 . ، بل ويكون الحكم ساريًا فى حقه حتى لو لم يدخل دخول األصيل فى الدعوى غير ضرورى

، فإن هذا ال يكون ضروريًا بالنسبة  إذا كان قاصًرا أو احتاج إلى إجراءات خاصة لمباشرة الدعوى بنفسه( أن المدين  1) 

 . ، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك ، وكان مقتضى قواعد النيابة أن يكون هذا ضروريًا إلى الدائن وهو يابشر الدعوى عن المدين

، فإن نيابته مقصورة على استعمال الحق دون  يستعمله باسم المدين( ال يجوز للدائن أن يصطلح على الحق الذى  9)  

. وقد ذكر هذا الحكم صراحة فى لجنة المراجعة التصرف فيه
 (9991 )

 . 

،  ، فالدائن إنما ينوب عن المدين فى استعمال الحق وحده ( ال تغنى إجراءات الدعوى غير المباشرة عن إجراءات التنفيذ 5) 

 . الدعوى غير المباشرة فى حاجة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذ مستقلة على الحق الذى استعمله باسم المدينوهو بعد االنتهاء من 

                                                 

  .  179ص  127نظرية العقد للمؤلف فقرة   (9957)

 . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد  929تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   (9955)

وقد سئل في هذه اللجنة عما إذا كان يجوز للدائن باعتباره نائباً عن المدين أن يتصالح على الحق الذي  . وأقرته لجنة المراجعة 

فأجيب بأنه ال يجوز ذلك ألن نيابة الدائن عن المدين مقصورة على استعمال الحق دون التصرف فيه والصلح  ، يستعمله باسم المدين

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . المشروع النهائي  في 159وأصبح رقم المادة  . ينطوي على تصرف 

  . (  121ص  – 122ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  191

 (
9999
 . من التقنين المدنى المصرى (  191) مطابقة للمادة  191( التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  

 . من التقنين المدنى المصرى (  191) مطابقة للمادة  111التقنين المدنى العراقى م 

 . من التقنين المدنى المصرى (  191) مطابقة للمادة  195التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

ع اليدائنين بيدون أن يترتيب لليدائن اليذى وتكيون نتيائج اليدعوى مشيتركة بيين جميي" :  5فقرة  111تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

رغييم اخييتالف العبييارة  ، ) والحكييم واحييد فييى التقنينييين اللبنييانى والمصييرى . " شييرع فييى الييدعوى امتييياز مييا علييى اآلخييرين 

  . واألسلوب ( 

 (
9992
  .  2971فقرة  1( بالنيول وريبير وبوالنجيه  

 (
9991
 . هامش فى ال 951آنفًا فقرة  191( انظر تاريخ نص المادة  
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وهذه الفكرة األساسية ـ أن الدائن ليس إال نائبًا عن المدين فى استعمال حقه
 (9999 )

ـ هى التى تحدد آثار الدعوى غير المباشرة  

، وبالنسبة إلى الدائن الذى يستعمل  وبالنسبة إلى الخصم الذى يستعمل الحق ضده ، بالنسبة إلى المدين الذى يستعمل الحق باسمه

 . . ونستعرض هذه اآلثار متعاقبة الحق باسم المدين

 آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى المدين - المبحث األول

 ـ بقاء المدين محتفًظا بحقه :  459

، والقاعدة أن  ، ألن الدائن ليس إال نائبًا عنه ، وال ترتفع عنه يده ئن استعماله باسمهيبقى المدين محتفًظا بحقه الذى يباشر الدا

 . األصيل يبقى حر التصرف فيما ناب عنه غيره فيه

،  . فإن كان هذا الحق عينًا فيبقى المدين إذن محتفًظا بحرية التصرف فى حقه حتى بعد أن يرفع الدائن الدعوى غير المباشرة

.  ، ولم تغل الدعوى غير المباشرة يده عن التصرف فى ملكه ، ألنه ال يزال هو المالك يبيعها أو يقايض عليها أو يهبهافللمدين أن 

المدين بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها $ 512$ وكل ما يستطيع الدائن أن يفعل هو أن يطعن فى تصرف 
 (9995 )

. وإذا كان  

، وال يستطيع الدائن إال الطعن فى التصرف بالدعوى  فيه حوالة ببيع أو برهن أو بغير ذلك ، جاز المدين أن يتصرف الحق دينًا

، فإن الحجز يرفع يد  . وفى هذا تتجلى أفضلية حجز ماللمدين لدى الغير على الدعوى غير المباشرة البولصية على النحو المتقدم

، بخالف ما إذا  المباشرة يستطيع مدين المدين أن يفى بالدين إلى المدين . هذا إلى أنه فى الدعوى غير المدين عن الدين إلى حد كبير

حجز تحت يده فال يستطيع أن يفعل ذلك
 (9999 )

. ومن ثم كان التجاء الدائنين إلى حجز ما للمدين لدى الغير أكثر بكثير من التجائهم  

إلى الدعوى غير المباشرة
 (9991 )

دعوى غير المباشرة فى العمل، وقد قدمنا أن هذا هو التفسير لندرة ال 
 (9991 )

 . 

، سواء  ، بل يستطيع أن ينزل عنه عينًا كان أو دينًا ، يستطيع كذلك أن يصطلح عليه وكما يستطيع المدين التصرف فى حقه

. وليس للدائن إال االلتجاء إلى الدعوى البولصية كما قدمنا كان ذلك قبل رفع الدعوى غير المباشرة أو بعد ذلك
 (9997 )

 . 

، وله أن يقضيه بالتجديد أو بالمقاصة . فله أن يستوفيه وللمدين كذلك أن يستقضى حقه بأى سبب من أسباب استقضائه
 (9995 )

أو  

، سواء كان سبب االنقضاء حدث قبل رفع الدائن للدعوى أو بعد ذلك باتحاد الذمة أو باإلبراء
 (9919 )

. وله أن يحول بحقه إلى محال  

له
 (9912 )

 . القول، كما سبق  

                                                 

 (
9999
 ، فاألولى يرفعها اليدائن باسيم الميدين ، ( وهذه النيابة هى أيًضا الفرق األساسى بين الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية 

يرفعهميا اليدائن باسيمه  ، وكاليدعوى البوليصية اليدعوى المباشيرة ودعيوى الصيورية . واألخرى يرفعها الدائن باسمه خاصية 

 . خاصة 

 (
9995
قضت محكمة النقض بأنه وإن كان المدين الذى يرفع الدائن باسمه الدعوى غير المباشرة يبقى محتفًظا بحرية التصيرف ( وقد  

ومن ثم يكون هذا التصرف نافذًا فى حق الدائن ـ شأنه فييه شيأن الميدين اليذى صيدر منيه ـ ويكيون  ، فى الحق المطالب به فيها

إال أن ذليك مقييد بشيرط عيدم قييام الغيش  ، ن ( حق التمسك به فى مواجهية اليدائنللخصم المرفوعة عليه الدعوى ) مدين المدي

ففى هيذه الحالية يحيق لليدائن أن يطعين فيى تصيرف الميدين باليدعوى  ، والتواطؤ بين الخصم والمدين لإلضرار بحقوق الدائن

  . (  119ص  12رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  1البولصية ) نقض مدنى 

 (
9999
 .  525فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  159فقرة  2( بودرى وبارد  

 (
9991
وقيد قضيت محكمية  . ( بل قد يكون الواجب هو أن يوقع الدائن حجز ما للمدين لدى الغيير ال أن يرفيع اليدعوى غيير المباشيرة  

بيل ليه أن  ، ليه أن يرفيع مثيل هيذه اليدعوى ال يجيوز ، من مدين مدينيه 9ويريد اقتضاء  ، النقض بأن الدائن الذى حكم له بدينه

فليه  ، فإذا لم يقر المحجوز لديه بالدين غًشا أو تدليًسا . يحجز على ما يكون لمدينه من مال ) نقد ( تحت يد الغير حجًزا تنفيذيًا 

جدييد ( ) نقيض  911مرافعيات )  515أن يرفع عليه دعوى اإللزام ليحكم له بدينه تعويًضا طبقًا لميا تقضيى بيه أحكيام الميادة 

 . (  2959ص  955رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  21مدنى 

 (
9991
 .  2وهامش رقم  115ص  112( نظرية العقد للمؤلف فقرة  

 (
9997
فقيرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  195فقرة  2ـ بودرى وبارد  272ص  921فقرة  5ـ أوبرى ورو  591فقرة  21( لوران  

 .  115ص  112ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  292ـ ص  299ص  1ـ والتون  525

 (
9995
 .  159فقرة  2ـ بودرى وبارد  595فقرة  21( لوران  

 (
9919
 .  19ص  5م  2752نوفمبر سنة  11( استئناف مختلط  
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 ـ بل البد من دخول المدين خصًما فى الدعوى غير المباشرة : 551

، وإال  ، بل يجب أيًضا كما رأينا أن يدخل خصًما فى الدعوى غير المباشرة وال يقتصر األمر على بقاء المدين محتفًظا بحقه 

، لكن النيابة هنا لمصلحة الدائن كما  ورى. وقد كان مقتضى النيابة أن دخوله خصًما يكون غير ضر كانت الدعوى غير مقبولة

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، فوجب أن يدخل المدين فى الخصومة حتى يتمكن من الرقابة والدفاع عن حقه قدمنا
 (9911 )

 . 

، إال إذا دخل  ، جاز للخصم المرفوع عليه الدعوى أن يدفع بعدم قبولها وقد قدمنا أن الدائن إذا لم يدخل المدين خصًما فى الدعوى

. ومن ثم فإن الحكم الذى يصدر فى الدعوى ـ ودخول المدين فى الخصومة ضرورى كما  المدين من تلقاء نفسه أو أدخله الخصم

، وفى حق سائر الدئانين من دخل منهم فى  ، وفى حق الدائن الذى رفع الدعوى غير المباشرة رأينا ـ يكون ساريًا فى حق المدين

 . يدخلالخصومة ومن لم 

، فكان من الجائز أن يرفع الدائن  أما فى التقنين المدنى السابق فلم يكن دخول المدين خصًما فى الدعوى ضروريًا لقبولها

، وال فى حق  . ولكن الحكم فى هذه الحالة ال يكون سارًيا فى حق المدين الدعوى غير المباشرة دون أن يدخل المدين خصًما فيها

دخلوا فى الخصوصمةالدائنين الذين لم ي
 (9919 )

، بل وكان ألى دائن لم يدخل فى  . فكان للمدين أن يقيم الدعوى من جديد على الخصم 

الدعوى أن يعيد رفعها باسم المدين
 (9915 )

، أن الدائن يدخل  ، كما قدمنا ، فقد جرت العادة . ولما كانت هذه النتيجة غير مرغوب فيها 

، أو دخل هو من تلقاء نفسه له الخصم أو القاضى، وإال أدخ المدين خصًما فى الدعوى
 (9919 )

. وقد بسط التقنين الجديد هذه  

، بأن أوجب إدخال المدين خصًما فى الدعوى على النحو الذى بسطناه فيما تقدم التعقيدات
 (9911 )

 . 

 المبحث الثانى

 آثار الدعوى غير المباشرة بالنسبة إلى الخصم

 ـ عالقة الخصم بالدائن 551

لخصم فى عالقته بالدائن يستطيع أن يدفع الدعوى بجميع الدفوع التى كان له أن يواجه بها المدين لو أنه هو الذى رفع : وا 

الدعوى
 (9911 )

 . . وهذا تطبيق آخر ألحكام النيابة 

. كالوفاء فله أن يتمسك بجميع أسباب انقضاء الدين
 (9917 )

.  وغير ذلك والتجديد واتحاد الذمة والمقاصة واإلبراء والتقادم 

 . . كما سبقت اإلشارة إلى ذلك سواء كان سبب االنقضاء سابقًا على رفع الدعوى أو تاليًا له

                                                                                                                                                                    

 (
9912
 .  99ص  92م  2597ديسمبر سنة  29( استئناف مختلط  

 (
9911
ـ  511فقيرة  1ـ بالنييول وويبيير وردوان  155وفقيرة  191فقيرة  2( يصرح بعض الفقهاء فى فرنسا ) انظر بيودرى وبيارد  

ويسيتندون فيى ذليك إليى  ، ( بخطأ القول بنيابة الدائن عن الميدين 99وفقرة  91ـ فقرة  92فقرة  creancierلفظ  2دى هلتس 

فإنيه إذا كانيت  ، وليست الحجة التى يسيتندون إليهيا بحجية مقنعية . صالح النائب  أن النيابة إنما تكون فى صالح األصيل ال فى

 . فليس فى طبيعتها ما يمنع من أن تكون فى صالح النائب دون األصيل  ، النيابة كقاعدة عامة فى صالح األصيل دون النائب

بل هى نفيس دعيوى الميدين يباشيرها اليدائن  ، الدائنومما يالحظ فى هذا الصدد أن الدعوى غير المباشرة ليست دعوى مستقلة فى يد 

بل توجد دعاوى غير مباشرة بقدر ما للمدين مين اليدعاوى ) بالنييول  ، ولذلك قيل ال توجد دعوى واحدة غير مباشرة ، باسمه

أخييذ بهييا وهييذه المالحظيية ميين شييأنها أن تؤيييد فكييرة النيابيية التييى  . (  119فقييرة  1ـ جوسييران  759فقييرة  1وريبييير وردوان 

 . (  9هامش رقم  119ص  112صراحة التقنين المدنى الجديد ) انظر نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 (
9919
 .  1ص  59م  2599يونيه  9( استئناف مختلط  

 (
9915
لم فإن الحكم الذى يصدر لصالحه يستفيد منه هو والدائنون الذين  ، ( ويتبين من ذلك أنه إذا لم يدخل المدين خصًما فى الدعوى 

فقيرة  7فال يكون حجة علييه ال هيو وال دائنييه الميذكورين ) بييدان وال جيارد  ، أما إذا صدر الحكم ضده . يدخلوا فى الدعوى 

 . (  599ص  199

 (
9919
 .  995وانظر آنفًا فقرة  . واألحكام المشار إليها والمراجع  ، 111( انظر فى كل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة  

 (
9911
 .  995( انظر آنفًا فقرة  

 (
9911
ـ بودرى وبارد  79ص  921فقرة  5ـ أوبرى ورو  592فقرة  21ـ لوران  221فقرة  19ـ ديمولومب  917فقرة  1( تولييه  

 .  525فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  197فقرة  2
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كذلك للخصم أن يطعن فى العقد الذى يتمسك به الدائن باسم مدينه بجميع أوجه البطالن التى كان يتمسك بها فى مواجهة 

،  المدين لعقد قابل لإلبطال كما كان يستطيع ذلك فى مواجهة المدين نفسه . وله كذلك أن يتمسك فى مواجهة الدائن بإجازة المدين

 . ، دون إخالل بحق الدائن فى الطعن فى هذه اإلجازة بالدعوى البولصية حتى لو كانت هذه اإلجازة قد صدرت بعد رفع الدعوى

، كما إذا تمسك باالتفاق مع المدين  زاعكذلك للخصم أن يتمسك قبل الدائن بأى اتفاق بينه وبين المدين فى شأن موضوع الن

، أو بصلح تم مع المدين على الحق الذى رفع به  على البقاء فى الشيوع لمدة ال تزيد على الحد القانونى فى دعوى قسمة رفعها الدائن

باشرة على أساسه، أو بعقد مستتر بينه وبين المدين يناقض العقد الظاهر الذى رفع الدائن الدعوى غير الم الدائن الدعوى
 (9915 )

، أو  

بحجية األمر المقضى
 (9919 )

 . 

وبوجه عام ليس للدائن الذى يقيم دعوى باسم مدينه حق أكثر مما للمدين نفسه
 (9912 )

. فال يسوغ للدائن إذن أن يسلك طريقًا  

من طرق اإلثبات ما كان للمدين أن يسكله
 (9911 )

. وإذا كان الحق المرفوع به الدعوى غير المباشرة هو حق المشترى فى أخذ المبيع  

هذا الحق يجوز أن يواجهه البائع بوجوب دفع الثمن $ 519$ ، فدائن المشترى عندما يستعمل  ولم يكن الثمن قد دفع
 (9919 )

 . 

، ألن  ع مقاصة بين الخصم والدائن شخصيًا، كوقو ولكن ليس للخصم أن يدفع دعوى الدائن بدفوع خاصة بشخص هذا الدائن

الدائن إنما ينوب عن المدين فال يتمسك قبله إال بما يتمسك به قبل المدين
 (9915 )

 . 

وللخصم ـ والمدين البد أن يكون قد أدخل خصًما فى الدعوى كما تقدم القول ـ أن يقيم فى مواجهة المدين دعوى من دعاوى 

، ألن الخصم كان عندئذ  لك فى عهد التقنين المدنى السابق لو أن المدين لم يدخل خصًما فى الدعوى. وكان ال يستطيع ذ المدعى عليه

، والدائن إذا كان يستطيع أن يكون مدعيًا باسم مدينه فهو ال يستطيع أن  ال يجد أمامه إال الدائن يقيم فى مواجهته دعوى المدعى عليه

يكون مدعى عليه باسم هذا المدين
 (9919 )

 . 

. وللخصم أن يفى  ، عالقة مدين بدائن ـ عالقة الخصم بالمدين : أما عالقة الخصم بالمدين فتبقى هى العالقة األصلية 991

 . ، وما إلى ذلك مما سبقت اإلشارة إليه ، وأن يجدده ، وله أن يصطلح عليه معه دينه للمدين ويكون الوفاء صحيًحا كما قدمنا

                                                                                                                                                                    

 (
9917
يونييه سينة  9ة عليى اليدائن ) اسيتئناف مخيتلط ( وال حاجة ألن تكون المخالصة الصادرة من الميدين ثابتية التياريخ لتكيون حجي 

 . (  519ص  97م  2511

 (
9915
 .  99فقرة  creancierلفظ  2( دى هلتس  

 (
9919
وقيد  .  259ص  52م  2515ينياير سينة  15ـ  219ص  159رقيم  29جازييت  2511نيوفمبر سينة  99( اسيتئناف مخيتلط  

بأنه ليس للخصيم أن يحيتج عليى اليدائن بحوالية صيدرت  ، فى عهد التقنين المدنى السابق ، قضت محكمة االستئناف المختلطة

ميين المييدين ولييم تسييتوف شييرائطها القانونييية ) ) 
9919
: ولكيين كييان يمكيين اعتبييار تمسييك  952ص  99م  2512( يونيييه سيينة  

 . الخصم بالحوالة بمثابة قبول لها ( 

 (
9912
 .  75ص  251رقم  5جازيت  2525راير سنة فب 5( محكمة المنصورة المختلطة الجزئية  

 (
9911
المجموعية  2591أكتيوبر سينة  99ـ محكمة أسيوط الكلية استئناف  121ص  59م  2592فبراير سنة  29( استئناف مختلط  

 .  252ص  11رقم  5الرسمية 

 (
9919
 .  121ص  59م  2592فبراير سنة  29( استئناف مختلط  

 (
9915
ولكين يجيوز للخصيم أن  .  525فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  151فقرة  2رى وبارد ـ بود 221فقرة  19( ديمولومب  

وال  ، وبيذلك ترتفيع عين اليدائن صيفته ، ويكيون الوفياء صيحيًحا فيى هيذه الحالية ، يوفى الدائن اليدين اليذى ليه فيى ذمية الميدين

 99فقيرة  2211م  1ـ الرومبيير  591فقرة  21يستطيع أن يستمر فى مباشرة الدعوى إذ لم تعد له مصلحة فى ذلك ) لوران 

ويفعيل الخصيم ذليك إذا كيان اليدين الثابيت فيى  . (  2599فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وبوالنجييه  159فقيرة  2ـ بودرى وبارد 

وإذا كيان للخصيم ديين فيى ذمية  . (  512فقيرة  1ذمته أكبر من الدين الثابت فى ذمة المدين للدائن ) بالنيول وريبيير وردوان 

 ، فيال يسيتطيع الخصيم إجيراء المقاصية كميا قيدمنا ألن الحقيين غيير متقيابلين ، الدائن يعادل الدين الذى للدائن فيى ذمية الميدين

 فيصيبح ، ولكنه يستطيع االتفاق مع الدائن على أن ينزل له عن الدين الذى له فى ذمته وفاء للدين الذى فى ذمية الميدين لليدائن

ثيم يرجيع الخصيم عليى  . الدائن بعد أن استوفى حقه ال مصلحة له فى أن يستمر فى مباشرة الدعوى عليى النحيو اليذى قيدمناه 

 . وله عندئذ أن يجرى مقاصة بين ما وفاه من أجله وما هو فى ذمته له  ، المدين بما وفاه من دينه

 (
9919
 119ـ نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  519فقيرة  1يبيير وردوان ـ بالنييول ور 125فقيرة  2ـ بيودرى  595فقيرة  21( ليوران  

 .  9هامش رقم 
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 ر المباشرة بالنسبة إلى الدائنآثار الدعوى غي -المبحث الثالث 

 ـ ال يستأثر الدائن وحده بنتيجة الدعوى  553

. ويترتب على ذلك أن الحكم الذى يصدر فى الدعوى ضد  : والدائن الذى يستعمل الحق باسم مدينه هو نائب عنه كما قدمنا

. ويترتب على ذلك أيًضا أن الدائن  باشرة منه، والمدين وحده هو الذى يفيد م الخصم إنما يصدر لصالح المدين ال لصالح الدائن

،  ، ال بمقدار الحق الثابت فى ذمة المدين للدائن يطالب الخصم فى الدعوى غير المباشرة بمقدار الحق الثابت فى ذمة الخصم للمدين

سواء كان المقدار األول أقل من الثانى أو أكثر
 (9911 )

ن يدخل فى أموال المدين فيندرج . ويترتب على ذلك أخيًرا أن ما حكم به للمدي 

، وال يستأثر به الدائن  ، سواء من دخل منهم خصًما فى الدعوى ومن لم يدخل ، فيفيد منه جميع الدائنين ضمن الضمان العام للدائنين

ائدة تنتج من إذ تقول : " وكل ف 191. وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  الذى رفع الدعوى أو الدائنون الذين دخلوا فى الخصومة

، وتكون ضمانًا لجميع دائنيه "  استعمال هذه الحقوق تدخل فى أموال المدين
 (9911 )

 . 

، أن لهؤالء أن ينفذوا عليه  ـ تزاحم الدائنين : وينبنى على أن الحق المحكوم به للمدين يكون ضمانًا عاًما لكل الدائنين 995

جميعًا فيقسموه فيما بينهم قسمة غرماء
 (9917 )

إنه إذا كان ألحد من هؤالء الدائنين ـ ولو لم يكن الدائن الذى رفع الدعوى ـ على . بل  

، فإنهي تقاضى حقه قبل الجمع ، كما إذا كان له رهن أو امتياز الحق المحكوم به ما يجعله يتقدم فيه على سائر الدائنين
 (9915 )

 . 

. أما إذا لم يتقدم أحد منهم حتى حكم فى  فى الوقت المناسبعلى أنه يالحظ أن تزاحم الدائنين إنما يكون إذا تقدموا جميعًا 

، فإنه يستقل بما حصل عليه وال يشترك الباقى  ، وانتهى الدائن الذى رفع الدعوى من إجراءات التنفيذ بحقه الدعوى غير المباشرة

معه فيه
 (9979 )

، أن  ، إذا عين للتركة مصف من الدائنين، وال يجوز ألحد  . أما إذا مات المدين فتركته مسئولة عن ديونه جميعًا 

، حتى لو كان هو الدائن الذى رفع الدعوى غير المباشرة يسابق الباقى ويسبق إلى استيفاء حقه قبل اآلخرين
 (9972 )

 . 

، فيتخذ إلى جانب إجراءات رفع الدعوى إجراءات أخرى تكفل له  لذلك كثيًرا ما يحتاط الدائن عند رفع الدعوى باسم المدين

. وفى هذا يقوم الدائن بعملين متميزين أحدهما عن اآلخر : رفع الدعوى  االستيالء على ما يحكم به ضد الخصم والتنفيذ عليه بحقه

، ثم اتخاذ إجراءات ضد المدين نفسه  غير المباشرة باسم مدينه وهذا ال يقتضى أكثر من أن يكون حقه خاليًا من النزاع كما تقدم القول

،  . وهذه اإلجراءات أما أن يريد بها المطالبة بحقه وفى هذه الحالة يكفى أن يكون هذا الحق مستحق األداء فى الدعوىبعد أن يدخله 

. واتخاذ إجراءات التنفيذ فى وقت رفع الدعوى  وأما أن يريد بها التنفيذ وفى  هذه الحالة يجب أن يكون الحق ثابتًا فى سند قابل للتنفيذ

، فيأمن بذلك إلى حد كبير مبادرة المدين إلى التصرف فى  لدائن أن يستولى لنفسه على ما يحكم به ليستوفى حقهغير المباشرة يكفل ل

                                                 

 (
9911
فينهيى  ، ( على أن الخصم إذا رأى أن ما فى ذمة المدين للدائن أقل مما فى ذمتيه هيو للميدين فإنيه يسيتطيع أن يفيى اليدائن حقيه 

 292ص  1ـ والتيون  512فقيرة  1وردوان ـ بالنييول وريبيير  591فقيرة  21الدعوى بذلك على النحو الذى قدمناه ) ليوران 

 ) . 

 (
9911
  .  122و ص  195ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فى مجموعة األعمال التضحيرية  

 (
9917
 55م  2591يونييه سينة  29ـ  2ص  59م  2599يونييه سينة  9ـ  97ص  51م  2515نيوفمبر سينة  17( اسيتئناف مخيتلط  

 115ص  119ـ نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  299ـ  55ص  1ـ والتيون  119ص  55م  2591 يونييه سينة 29ـ  911ص 

 .  1هامش رقم 

 (
9915
 .  519فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  155فقرة  2ـ بودرى وبارد  591فقرة  21( لوران  

 (
9979
ـ )  279ص  15م  2521ينيياير سيينة  19( أسييتئناف مخييتلط  

9979
ديسييمبر سيينة  21ـ  952ص  99 م 2512( يونيييه سيينة  

فقييرة  5ـ أوبييرى ورو  911ص  55م  2591يونيييه سيينة  29ـ  2ص  59م  2599يونيييه سيينة  9ـ  11ص  91م  2515

 .  519فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  275ص  921

اسيم جمييع اليدائنين كميا هيى ذلك أن الدعوى غير المباشرة ـ كالدعوى البولصية ودعوى الصورية ـ ال تتخذ فيهيا إجيراءات جماعيية ب

أما فى القانون الرومانى فقد كانت اليدعوى غيير المباشيرة واليدعوى البولصيية يباشيرهما نائيب  . الحال فى اإلفالس التجارى 

وكانتا تدخالن ضمن اإلجراءات التيى تتبيع لتصيفية أميوال الميدين  ، ( magister, curator bonorumعن جميع الدائنين ) 

 2791يكن القيانون الرومياني يمييز بيين اإلفيالس التجيارى واإلفيالس الميدنى ) البييه فيى المجلية االنتقاييدة سينة  ولم ، المفلس

 . (  197المجلد التاسع ص 

 (
9972
م )  2599يونيه سنة  1ـ  71ص  29م  2757يناير سنة  9( استئناف مختلط  

9972
 .  992( ص  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فيقسم  ، أو من االشتراك فى إجراءات التنفيذ . ولكن هذا ال يمنع بقية الدائنين من الدخول فى الدعوى حقه قبل أن ينفذ عليه الدائن

الحق بينهم جميعًا قسمة غرماء
( 9971 )

 . 

الدعوى المباشرة - الفرع الثالث
 (* ) 

 (Action directe ) 

 ـ مكان الدعوى المباشرة :  555

. ويرجع ذلك بنوع  رأينا فيما قدمناه عن الدعوى ظهر المباشرة ندرة هذه الدعوى فى العمل وقلة فائدتها للدائن الذى يباشرها

، فى بعض الحاالت التى يرى فيها أن يولى الدائن حماية  ، ولهذا يعمد المشرع خاص إلى تزاحم الدائنين مع الدائن الذى رفع الدعوى

لهذا الدائن ـ إلى جانب الدعوى غير المباشرة التى يشترك فى فائدتها معه سائر الدائنين ـ دعوى مباشرة ) ، إلى أن يجعل  خاصة

action directe بالحق الذى لمدينه فى ذمة مدين المدين ، بفضل هذه الدعوى المباشرة . ويستأثر الدائن ( قبل مدين المدين ،  ،

ليستوفى منه حقهق يتقدم بمقتضاه على سائر الدائنين ويصبح بمثابة دائن له امتياز على هذا الح
 (9979 )

. ونرى من ذلك ما بين  

، وهذا ما فعلناه فى كتاب نظرية العقد الدعوى غير المباشرة والدعوى المباشرة من تقابل يحمل على معالجة الثانية عقب األولى
 (

9975 )
، وفعله قبلنا بعض الفقهاء ، ونفعله اآلن هنا 

 (9979 )
 . 

، وفى الصور التى يكون فيها حق المدين فى ذمة مدين المدين ناشئًا عن  الدعوى المباشرة تعتبر من ناحية أخرى على أن

. ذلك أن العقد  ، فال يتعدى أثره إلى الغير ، خروًجا على القواعد العامة التى تقضى بأن العقد ال يكون ساريًا إال فى حق أطرافه عقد

.  ة مدين المدين يجعل لدائن المدين سبيالً مباشًرا على هذا الحق دون أن يكون هذا الدائن طرفًا فى العقدالذى أنشأ حقًا للمدين فى ذم

مدنى من أنه " يكون المستأجر من الباطن ملزًما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما  951مثل ذلك ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة 

. فهذا عقد إيجار من الباطن أنشأ ألحد طرفيهع وهو المستأجر  قت أن ينذره المؤجر "يكون ثابتًا فى ذمته للمستأجر األصلى و

، وكان  . أما المؤجر فهو ليس طرفًا فى عقد اإليجار من الباطن ، وهو المستأجر من الباطن ، حقًا فى ذمة الطرف اآلخر األصلى

ذكر يجعل للمؤجر دعوى مباشرة يطالب بمقتضاها المستأجر من . ومع ذلك فإن النص المتقدم ال ينبغى أال يسرى هذا العقد فى حقه

. ومن ثم  الباطن بالحق الذى أنشأه فى ذمته لمصلحة المستأجر األصلى عقد لم يكن المؤجر طرفًا فيه وهو عقد اإليجار من الباطن

يعالج بعض الفقهاء
 (9971 )

، وهذا أيًضا وضع منطقى  الدعوى المباشرة كاستثناء للقاعدة التى تقضى باقتصار أثر العقد على طرفيه 

 . سليم

                                                 

 (
9971
 .  515فقرة  1مكررة ـ بالنيول وريبير وردوان  159فقرة  2ـ بودرى وبارد  291فقرة  19( ديمولومب  

( فييى الييدعاوى  Solusـ سييوليس )  2599( فييى الييدعاوى المباشييرة رسييالة ميين بيياريس سيينة  Sergent( مراجييع : سييرجان )  *) 

االمتيياز عليى اليديون واليدعاوى المباشيرة رسيالة مين حقيوق  ، ( Debrayـ دبريية )  2525المباشرة رسالة من باريس سنة 

( فيى حقيوق  Robinoـ روبينيو )  2595( اليدعوى المباشيرة رسيالة مين بياريس سينة  Binayـ بينييه )  2517بياريس سينة 

ـ فالتييه )  2927ـ فقيرة  575فقيرة  1ـ ديميوج  2599االمتياز وأسباب التقدم األخيرى عليى اليديون رسيالة مين بيوردو سينة 

Flattet  255ـ فقيرة  295فقيرة  2599( فى العقود لحساب الغيير بياريس سينة  ( ـ بييدان وفيورانBeudant et Voirin  )

 .  119ـ فقرة  191فقرة  29

 (
9979
أحيدهما ليه دعيوى  ، ـ هذا وقد يتصور فرق بين حيق االمتيياز واليدعوى المباشيرة : فليو اجتميع دائنيان 121فقرة  1( دى ياج  

فيإن  ، ورفع الثانى الدعوى غير المباشرة وحكم له على مدين الميدين ووفيى هيذا للميدين بميا فيى ذمتيه ، مباشرة ال حق امتياز

وهيذا  ، صاحب الدعوى المباشرة ال يملك فيى هيذه الحالية إال أن يشيترك ميع اليدائن اآلخير فيقسيما الحيق بينهميا قسيمة غرمياء

 ، واألفضل للدائن . دائن حق امتياز بدالً من الدعوى المباشرة فإنه فى هذه الحالة يتقدم على الدائن اآلخر بخالف ما إذا كان لل

أن ييدخل خصيًما فيى اليدعوى غيير المباشيرة التيى رفعهيا اليدائن  ، وليم يكين ليه حيق امتيياز ، إذا لم تكن له إال دعيوى مباشيرة

 111فيستقل بيه دون سيائر اليدائنين ) نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  ، ن مباشرةويطلب من مدين المدين أن يفى له بالدي ، اآلخر

 . (  1هامش رقم  119ص 

 (
9975
مع الدعوى البولصية ودعوى الصورية فى صدد الكالم فى أثير العقيد  ، فى كتاب نظرية العقد ، ( وإن كنا قد أوردنا الدعويين 

 . بالنسبة إلى األشخاص 

 (
9979
 .  119فقرة  1وما بعدها ـ جوسران  575فقرة  1( انظر ديموج  

 (
9971
وييرى األسيتاذان إسيماعيل غيانم  .  112ـ األسيتاذ حلميى بهجيت بيدوى فيى نظريية العقيد فقيرة  129فقيرة  1انظر دى بياج  ( 
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، فإن التقنين  ، شأنها فى ذلك شأن حق االمتياز ، بنص تشريعى خاص ، كما سنرى ولما كانت الدعوى المباشرة إنما تتقرر

، مقتصرة على الحاالت  المدنية العربية األخرى لم نعرض لهذه الدعوى بنص عام، والتقنينات  ، الجديد والقديم المدنى المصرى

، وذلك فيما عدا تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فإنه أورد نًصا عاًما فى الدعوى المباشرة عقب  التى قررتها فيها بنصوص خاصة

الوجه اآلتى : " يكون األمر على خالف ما تقدم ) أى ال  وتجرى على 111، هو المادة  النص الذى أورده فى الدعوى غير المباشرة

، فإن  تكون نتيجة الدعوى مشتركة بين جميع الدائنين ( إذا كان القانون يمنح الدائنين على وجه استثنائى حق إقامة الدعوى المباشرة

. على أن هذه المعادلة ال يمكن إجراؤها إال  ين، وال يلزمه أن يقسم الربح بينه وبين سائر الدائن نتائجها تعود إلى المدعى دون سواه

إذا كانت مقررة بنص صريح يفسر بمعناه المحصور " 
 (9971 )

 . 

وسنورد الحاالت التى نص المشرع فى التقنين المدنى المصرى الجديد على أن الدائن يكون له فيها دعوى مباشرة ضد مدين 

 . للدعوى المباشرة، ثم نبحث األساس القانونى والتصوير الفنى  المدين

 حاالت الدعوى المباشرة فى التقنين المدنى المصرى - المبحث األول

 ـ المؤجر مع المستأجر من الباطن 556

 من التقنين المدنى المصرى على ما يأتى : 951: تنص المادة  

للمستأجر األصلى وقت أن ينذره ـ يكون المستأجر من الباطن ملزًما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا فى ذمته  2"  

 . المؤجر "

، ما لم يكن  ـ وال يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من األجرة للمستأجر األصلى 1"  

ذلك قد تم قبل اإلنذار وفقًا للعرف أو التفاق ثابت تم وقت اإليجار من الباطن
 (9977 )

 " . 

، يستطيع بموجبها أن يطالبه باألجرة وبغير من  لمؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطنويتبين من هذا النص أن ل

، كالتعويض عن الحريق وعن التلف  االلتزامات التى أنشأها عقد اإليجار من الباطن فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر األصلى

لباطن هو المقدار الذى فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر األصلى . والمقدار الذى يطالب به المؤجر المستأجر من ا ونحو ذلك

وقت أن ينذر المؤجر المستأجر من الباطن أن يدفع له هذا المقدار
 (9975 )

،  ، وليس المقدار الذى فى ذمة المستأجر األصلى للمؤجر 

 . األقلإال إذا كان هذا المقدار الثانى أقل من المقدار األول فتكون العبرة بالمقدار 

، ولما استطاع المؤجر أن يرجع  ولوال هذا النص لما جاز أن يكون للمؤجر هذه الدعوى المباشرة ضد المستأجر من الباطن

، ولزاحمه فى نتيجة هذه الدعوى سائر دائنى المستأجر األصلى على المستأجر من الباطن إال بالدعوى غير المباشرة
 (9959 )

  .

للمؤجر ضد المستأجر من الباطن أن للمؤجر أن يحجز بحقه حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد  ويترتب على قيام دعوى مباشرة

                                                                                                                                                                    

وشييمس الييدين الوكيييل أن المكييان الطبيعييى لدراسيية الييدعوى المباشييرة تفصيييالً يكييون عنييد دراسيية نظرييية التأمينييات ) األسييتاذ 

 . (  2هامش رقم  299اعيل غانم فى أحكام االلتزام ص إسم

 (
9971
 .  19ـ ص  95( انظر فى ذلك الدكتور صبحى المحمصانى فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص  

 (
9977
فهيذا الشيرح مكانيه فيى العقيود التيى  ، ( ليس الغرض من إيراد النصوص التى تنشئ الدعاوى المباشيرة شيرح هيذه النصيوص 

ونقتصر هنا على استخالص المقومات الرئيسية للدعوى المباشرة كما وردت فى هيذه النصيوص  . تقررت فيها هذه الدعاوى 

تجعل للمؤجر دعيوى مباشيرة ضيد  ، مصرى 951كنص المادة  ، ـ هذا ويوجد فى التقنينات المدنية العربية األخرى نصوص

وفيى  ، فقيرة ثانيية 111وفيى التقنيين الميدنى العراقيى الميادة  ، 919لباطن : فى التقنين المدنى السيورى الميادة المستأجر من ا

 .  977ـ  971وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتان  ، 959التقنين المدنى الليبى المادة 

 (
9975
إال إذا كان  ، ن الباطن للمستأجر األصلى عن مدة انتفاع مستقبلة( وال يعتد ـ كما يقول النص ـ باألجرة التى عجلها المستأجر م 

تعجيل األجرة قد تم قبل اإلنذار وكان متفقًا مع العرف أو مع اتفاق ثابت بين المستأجر األصلى والمستأجر من الباطن تم وقت 

فيال  ، لمسيتأجر األصيلى بعيد اإلنيذارويترتب على ذلك أنه إذا عجل المسيتأجر مين البياطن األجيرة ل . عقد اإليجار من الباطن 

 ، أميا إذا عجيل األجيرة قبيل اإلنيذار ، يكون هذا التعجيل نافذًا فى حق المؤجر حتى لو كان متفقًا مع العرف أو مع اتفياق ثابيت

 . فإن هذا التعجيل يكون نافذًا فى حق المؤجر بشرط أن يكون متفقًا مع العرف أو مع اتفاق ثابت 

 (
9959
ومين ثيم ليم يكين للميؤجر  ، مين التقنيين الميدنى الجدييد 951قنين المدنى السابق ال يحتوى على نص مقابل للميادة ( وقد كان الت 

 111ـ نظرية العقد للمؤليف فقيرة  519ضد المستأجر من الباطن إال الدعوى غير المباشرة ) انظر عقد اإليجار للمؤلف فقرة 

 . (  111ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ولم يكن ليستطيع ذلك لو لم نكن له دعوى مباشرة تجعل المستأجر من  ، أى تحت يد مدين مدين مدينه مدين المستأجر من الباطن

، فيصح الحجز تحت يده دينًا لمدينهالباطن مدينًا له مباشرةع فيكون مدين المستأجر من الباطن م
 (9952 )

 . 

 ـ المقاول من الباطن والعمال مع رب العمل 557

 من التقنين المدنى المصرى على ما يأتى : 111: وتنص المادة  

ـ يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل حق مطالبة رب العمل مباشرة بما  2"  

. ويكون لعمال المقاولين من الباطن مثل هذا الحق قبل كل من  ال يجاوز القدر الذى يكون مدينًا به للمقاول األصلى وقت رفع الدعوى

 . المقاول األصلى ورب العمل "

مقاول ـ ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول األصلى امتياز على المبالغ المستحقة لل 1"  

 . . ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة " . ويكون االمتياز لكل منهم بنسبة حقه األصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز

ـ وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل  9"  

رب العمل " 
 (9951 )

 . 

ويتبين من هذا النص أن العقد ما بين المقاول ورب العمل ينشئ دعوى مباشرة لعمال المقاول وللمقاولين من الباطن ضد رب 

. إال إذا كان ما لهم فى ذمة المقاول أقل من هذا  . يطالبون بموجبها رب العمل بما فى ذمته للمقاول وقت رفع الدعوى المباشرة العمل

، فإن كالً  . ولما كانت الدعوى المباشرة هنا قد أعطيت لدائنين متعددين رب العمل بما لهم فى ذمة المقاول فقطالمقدار فيطالبون 

، بنسبة ماله من حق إذا لم يكن دين رب العمل للمقاول يتسع للوفاء بحقوقهم جميعًا  ، وهو رب العمل منهم يتقاضى من مدين مدينه

 . كاملة

، بل وضد رب  ، ضد المقاول األصلى وهو مدين مدينهم لباطن دعوى مباشرة على النحو المتقدمكذلك لعمال المقاولين من ا

 . العمل وهو مدين مدين مدينهم

ولهؤالء الدائنين جميعًا ـ عمال المقاول األصلى وعمال المقاول من الباطن والمقاولين من الباطن ـ إلى جانب الدعوى 

ستحقة للمقاول األصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز منهم تحت يد رب العمل أو المباشرة حق امتياز على المبالغ الم

، بل ويتقدمون  . ويتقدمون بفضل هذا االمتياز على جميع دائنى المدين المحجوز عليه ، كل منهم بنسبة حقه تحت يد المقاول األصلى

عليه عن حقه قبل المحجوز لديه ولو كان هذا التنازل سابقًا على  بفضل هذا االمتياز أيًضا على من تنازل له المدين المحجوز

 . الحجز

، ودعم هذه الدعوى  ، بل وضد مدين مدين مدينه فى بعض الصور فهنا قد أنشأ النص دعوى مباشرة للدائن ضد مدين مدينه

المباشرة بحق امتياز
 (9959 )

 . 

 ـ الموكل مع نائب الوكيل : 558

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 197وتنص المادة  

، كان مسئوالً عن عمل النائب كما لو  ـ إذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخًصا له فى ذلك 2"  

 . ، ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية " كان هذا العمل قد صدر منه هو

، فإن الوكيل ال يكون مسئوالً إال عن خطأه فى  ـ أما إذا رخص للوكيل فى إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب 1" 

 . اختيار نائبه أو عن هطأ فيما أصدر له من تعليمات "

                                                 

 (
9952
 .  559فقرة  1( ديموج  

 (
9951
وفييى التقنييين المييدنى  ، ( 117( وهييذه الييدعوى المباشييرة وحييق االمتييياز هييذا مقييرران أيًضييا فييى التقنييين المييدنى السييورى ) م  

 . (  117وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى ) م  ، ( 119وفى التقنين المدنى الليبيى ) م  ، ( 779العراقى ) م 

 (
9959
من التقنين المدنى الفرنسى من وجوه عدة :  2157مصرى أوسع نطاقًا من نظيرتها المادة من التقنين المدنى ال 111( والمادة  

وليم تعيط فيى التقنيين  ، ( الدعوى المباشرة فى التقنين المصرى أعطيت ال للعمال فحسب بيل أيًضيا للمقياولين مين البياطن 1) 

ولييس هنياك حيق امتيياز فيى التقنيين  ، لتقنيين المصيرى) ب ( يدعم حق االمتياز الدعوى المباشرة فيى ا . الفرنسى إال للعمال 

وفيى  ، ) جـ ( نص التقنين المصرى على تقدم العمال والمقياولين مين البياطن عليى مين تنيازل ليه الميدين عين حقيه . الفرنسى 

مين التقنيين  2157دة التقنين الفرنسى يتقدم المتنازل له إذا كان هو األسبق ويكون التنازل نافذًا فى حق العمال ) انظر فى الميا

 . (  559فقرة  1المدنى الفرنسى ديموج 
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 الفهرس العام

ـ ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على اآلخر "  9"  
 (9955 )

 . 

ويتبين من هذا النص أن عقد الوكالة من الباطن ما بين الوكيل ونائبه بنشئ دعوى مباشرة للموكل ضد نائب الوكيل ولنائب 

 . الوكيل ضد الموكل

، بفضل قواعد الوكالة  وفى الصورة التى يرخص فيها الموكل للوكيل فى إقامة نائب عنه يمكن القول أن نائب الوكيل

. على أنه حتى فى  ، فال حاجة لنا هنا بنص ينشئ الدعوى المباشرة ، يصبح مباشرة وكيالً للمؤكل رخيصالمستخلصة من هذا الت

، فإن قواعد التسخير ) االسم المستعار  ، إذا أقام الوكيل نائًبا عنه دون أن يخبره بعقد الوكالة الصادر له هو من موكله هذه الصورة

Pret - nom فيكون  ، وال تسمح هذه القواعد بقيام عالقة مباشرة ما بين الموكل ونائب الوكيل لة( هى التى تسرى فى هذه الحا ،

 . ضروريًا إليجاد هذه العالقة المباشرة فى صورة الدعوى المباشرة 197نص المادة 

ال تسمح بقيام عالقة ، فقواعد الوكالة وحدها  ، ومع ذلك أقام الوكيل نائبًا أما إذا لم يرخص الموكل للوكيل فى إقامة نائب عنه

 . 197مباشرة ما بين الموكل ونائب الوكيل لوال نص المادة 

. ولوال  ، وعلى النحو الذى بسطناه قد أنشأ فعالً دعوى مباشرة فى الحالتين اللتين عرض لهما 197لذلك يكون نص المادة 

كافية فى ذلك ، ولما كانت قواعد الوكالة وحدها هذا النص لما أمكن قيام الدعوى المباشرة
 (9959 )

 . 

. فيستطيع الموكل بفضلها أن يرجع مباشرة على نائب الوكيل  والدعوى المباشرة تقوم ما بين الموكل ونائب الوكيل كما قدمنا

. وكذلك يستطيع نائب الوكيل أن يرجع مباشرة  ، بل ويكون الوكيل األصلى متضامنًا مع نائبه فى المسئولية بجميع حقوق الموكل

. وال يكتفى أى منهما بالدعوى غير المباشرة التى كان يقتصر عليها ـ فيتحمل مزاحمة دائنى مدينه  لموكل بجميع حقوق الوكيلعلى ا

 . 197ـ لو لم يوجد نص المادة 

 ـ المضرور مع شركة التأمين :  559

لمضرور فى حادث بدعوى ، وهى حالة رجوع ا وهناك أخيًرا حالة للدعوى المباشرة تدرجت فيها التشريعات الخاصة

. فمن الواضح أن المضرور فى الحادث يرجع على المسئول  مباشرة على شركة التأمين التى أمنت المسئول عن هذا الحادث

. أما أن يرجع المضرور بدعوى  ، ويرجع المسئول على شركة التأمين التى أمنت مسئوليته بالتعويض عن الضرر الذى أصابه

 . أمين فهذا ما البد فيه من نصمباشرة على شركة الت

، عند  لمالك العين المؤجرة وللجيران المستأجرين أن يتوفوا التعويض 2775فبراير سنة  25وقد كفل فى فرنسا قانون 

(  2599مارس سنة  92) ويكمله قانون  2757أبريل سنة  5. ثم كفل قانون  ، من مبلغ التأمين على الحريق احتراق العين المؤجرة

. ثم أنشأ  مل المضرور فى حادث من حوادث العمل أن يرجع بدعوى مباشرة على شركة التأمين التى أمنت مسئولية رب العملللعا

.  حق امتياز للمضرور فى أى حادث على مبلغ التأمين الذى اشترطه المسئول فى التأمين على مسئوليته 2529مايو سنة  17قانون 

بإعطاء الدعوى المباشرة  2599يوليه سنة  29من قانون  99، فقضت المادة  الدعوى المباشرةوانتهى األمر فى فرنسا إلى تعميم 

 . لكل مضرور فى حادث ضد شركة التأمين التى أمنت المسئول

منه على أنه " ال يجوز للمؤن أن يدفع  791أما فى مصر فقد كان الشمروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد ينص فى المادة 

، ما دام المصاب لم يعوض بما ال يجوز هذا المبلغ عن األضرار التى نشأت  مصاب مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضهلغير ال

، فيتقاضى منها فى حدود مبلغ التأمين  عنها مسئولية المؤمن له " فكان هذا النص يجعل للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين

، وترك األمر فيه لتشريع خاص يصدر  . ولكن هذا النص قد حذف زاحمه فى ذلك دائنو المسئول، دون أن ي التعويض المستحق له

، وال  ، ال يمكن القول بأن للمضرور دعوى مباشرة قبل شركة التأمين . وحتى يصدر هذا التشريع متضمنًا النص المحذوف فيما بعد

وذلك بأن يستعمل دعوى مدينه المسئول وفى هذه الحالة يزاحمه ،  يرجع المضرور على الشركة إال بطريق الدعوى غير المباشرة

دائنوه
 (9951 )

 . 

                                                 

 (
9955
وفيى التقنيين  . وهى مطابقة  115( ويقابل هذا النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة  

إال أن يكون قد أذنه الموكل فى ذليك  ، ليس للوكيل أن يوكل غيره" وتجرى على الوجه اآلتى :  ، 515المدنى العراقى المادة 

فالييدعوى  ، "فييال ينعييزل بعييزل الوكيييل األول وال بموتييه  ، ويعتبيير الوكيييل الثييانى وكيييالً عيين الموكييل ، أو فيوض األميير لرأيييه

والعقيود وفيى تقنيين الموجبيات  . وهيى مطابقية  197وفى التقنين المدنى الليبى المادة  . المباشرة هنا تقوم على قواعد الوكالة 

فييى جميييع األحييوال يكييون نائييب الوكيييل مسييئوالً لييدى الموكييل مباشييرة " وتجييرى علييى الوجييه اآلتييى :  ، 175اللبنييانى المييادة 

 . وهذه هى الدعوى المباشرة ما بين الموكل ونائب الوكيل  ، "وتكون له حقوق الوكيل نفسها  ، كالوكيل نفسه

 (
9959
 .  919ص  112ـ وقارن األستاذ حلمى بهجت بدوى فى نظرية العقد فقرة  295( انظر فالتيه فى العقود لحساب الغير فقرة  

 (
9951
 .  191( انظر الوسيط الجزء األول فقرة  
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 الفهرس العام

، وال  ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المضرور فى حادث يستطيع الرجوع مباشرة على شركة التأمين

ا للحدود المرسومة لمسئوليتها، طبقً  تستطيع الشركة أن تدفع دعوى المضرور إال فيما يجاوز مبلغ التأمين المتفق عليه
 (9951 )

 . 

، إال  ، وفقًا للقواعد العامة والقول بأن للمضرور أن يرجع مباشرة على شركة التأمين دون نص تشريعى ال يمكن تخريجه

،  ، فيقال إن المسئول عندما تعاقد مع شركة التأمين اشترط مبلغ التأمين لمصلحة المضرور عن طريق االشتراط لمصلحة الغير

فصار للمضرور حق مباشر ـ الدعوى مباشرة
 (9957 )

، لينظر هل يمكن أن  . ويجب الرجوع فى ذلك إلى وثيقة التأمين ـ قبل الشركة 

يستخلص من نصوصها هذا االشتراط
 (9955 )

 . 

بشأن  2599لسنة  75، فقد قضى قانون رقم  على أن هناك حالة فى مصر ورد فيها تشريع خاص ينشئ الدعوى المباشرة

( بأن لكل عامل أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول  2591لسنة  15إصابات العمل ) وقد حل محل القانون رقم 

، وإذا كان صاحب العمل مؤمنًا على حوادث العمل ) وقد  من صاحب العمل على تعويض مقدر فى القانون بحسب جسامة اإلصابة

، جاز للعامل أن يطالب بحقوقه رب العمل وشركة  أمين اإلجبارى على أصحاب األعمال (الت 2551لسنة  71فرض القانون رقم 

، وإذا دفعت الشركة قيمة  . فهذا التشريع قد جعل للعامل دعوى مباشرة يرجع بها على شركة التأمين التأمين معًا متضامنين

 . ث، فإنها تحل محل صاحب العمل فى حقوقه قبل الممسئول عن الحاد التعويض

 ـ حاالت تلتبس خطأ بالدعوى المباشرة :  561

،  ، والصحيح أن هذه الدعوى ليست بالدعوى المباشرة التى نعنيها هنا وهناك حاالت يقال فيها عادة أن للدائن دعوى مباشرة

 . بل هى دعوى تقوم على أساس من القواعد العامة فال تحتاج إلى نص خاص

خلف الخاص كما فى رجوع مشترى األرض بضمان االستحقاق مباشرة على البائع من ذلك انتقال دعوى السلف إلى ال

. ففى مثل هذه األحوال يكون  ، وكما فى رجوع مشترى البناء مباشرة على المهندس أو المقاول الذى تعاقد مع بائع البناء لبائعه

ـ بائع األرض أو بائع البناء ـ قد انتقلت إلى  ، بل أن دعوى السلف الرجوع ال بمقتضى دعوى مباشرة لم يرد فى شأنها نص خاص

، لم تعد  ، بعد انتقالها إلى الخلف . وآية ذلك أن هذه الدعوى الخلف ـ مشترى األرض أو مشترى البناء ـ فرجع بها على مدين السلف

فى متناول السلف
 (9199 )

قاء دعوى المدين قبل مدين ، مع ب ، فهى تكون للدائن قبل مدين المدين . وذلك بخالف الدعوى المباشرة 

 . المدين

، ولكن بدعوى العقد ذاته الذى قام مع  ، فال يرجع بالدعوى المباشرة كذلك إذا رجع من تعاقد مع النائب على األصيل مباشرة

 . ، بعد أن اختفى شخص النائب وفقًا لقواعد النيابة المعروفة األصيل مباشرة

،  ، وليس رجوعه بالدعوى المباشرة ير على المتعهد بحق مباشر استمده من العقدويرجع المنتفع فى االشتراط لمصلحة الغ

 . ولكن بمقتضى هذا الحق المباشر الذى أنشأه عقد االشتراط

،  ، وليس هذا الرجوع بالدعوى المباشرة ويرجع المؤجر والمتنازل له عن اإليجار كل منهما على اآلخر رجوًعا مباشًرا

، فأصبحت دعوى كل منهما ضد  جار جعل كالً من المؤجر والمتنازل له عن اإليجار مدينًا مباشرة لآلخرولكن التنازل عن اإلي

اآلخر هى دعوى المدين ضد مدينه ال ضد مدين مدينه
 (9192 )

 . 

                                                 

 (
9951
ص  51م  2599أبرييل سينة  27ـ وانظير أيًضيا : اسيتئناف مخيتلط  271ص  92م  2595ميارس سينة  7( استئناف مختلط  

 .  975ص  51م  2599مييارس سيينة  11ـ عكييس ذلييك : اسييتئناف مخييتلط  299ص  99م  2597ينيياير سيينة  25ـ  191

 .  919ص  119وانظر األستاذ حلمى بهجت بدوى فى نظرية العقد فقرة 

 (
9957
 . ( وسنرى أن الحق المباشر للمنتفع فى االشتراط لمصلحة الغير ليس هو الدعوى المباشرة  

 (
9955
 .  1هامش رقم  575ص  191ـ الوسيط الجزء األول فقرة  911ص  55م  2591يونيه سنة  29( استئناف مختلط  

 (
9199
بأن المشترى من مشتر ليم يسيجل عقيده ال يسيتطيع أن يكليف البيائع األصيلى  ، تأييدًا لهذا المعنى ، ( وقد قضت محكمة النقض 

بل كل ماله ـ حتى لو قيل بوجود حق مباشر له قبله ـ هو أن  ، لم يتعاقد معه بالتوقيع له هو على عقد بيع صالح للتسجيل إذ هو

مجموعية أحكيام الينقض  2599أبريل سينة  21يطلب منه التوقيع على عقد بيع صالح للتسجيل لمن اشترى منه ) نقض مدنى 

 ، تى كانت للمشترى قبل البائعفالدعوى التى للمشترى من المشترى قبل البائع هى نفس الدعوى ال . (  779ص  215رقم  5

  . وقد انتقلت من المشترى إلى خلفه الخاص أى إلى المشترى من المشترى 

 (
9192
 .  112( انظر فى بعض هذه الحاالت المشتبه فيها األستاذ حلمى بهجت بدوى فى نظرية العقد فقرة  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 األساس القانونى والتصوير الفنى للدعوى المباشرة - المبحث الثانى

 ـ الدعوى المباشرة ال تزال فى طريق التطور 561

: ويتبين مما تقدم أننا فى شأن الدعوى المباشرة ال نزال أمام حاالت خاصة وردت فيها نصوص تشريعية متناثرة تنشئ هذه  

.  ، ولم توجد بعد قواعد عامة ترد إليها ، ال تتقرر إال بنص خاص ، كحق االمتياز . ويستخلص من ذلك أن الدعوى المباشرة الدعوى

. وفى هذا المعنى يقول فالتيه : "  ، ولم تبلغ غايتها من التطور عوى المباشرة حتى اليوم فى دور التكوينوال تزال النظرية العامة للد

. وفى القانون الرومانى  ال نزال من الدعوى المباشرة فى مرحلة من التطور تتجمع فيها االستثناءات تجمعًا ال يخلو من عدم التناسق

، كل  . فنظرية النيابة ونظرية االشتراط لمصلحة الغير لصت مما قد تجمع من الساتثناءاتيوجد أكثر من مثال لنظم قانونية استخ

. وقد كثر فى الوقت الحاضر عدد الدعاوى المباشرة إلى حد يسمح بالقول إن هناك اتجاًها بارًزا  منهما قد تم تكوينه على هذه الوتيرة

.  د سلم تسليًما نهائيًا بكل من نظرية النيابة ونظرية االشتراط لمصلحة الغير. وق إلى جعل العقد ينتج آثاره فى حق غير المتعاقدين

، تأتى لتأخذ مكانها إلى جانب هاتين النظريتين "  وتبقى اآلن الدعاوى المباشرة مصدًرا تنبع منه نظرية جديدة
 (9191 )

 . 

 ـ األساس القانونى للدعوى المباشرة  562

( فى مقاله المعروف فى المجلة االنتقادية Labbe: بدالً البيه ) 
 (9199 )

.  بإقامة الدعوى المباشرة على فكرة حق االمتياز 

، بسبب منفعة قدمها أو  فالدائن الذى تثبت له دعوى مباشرة ضد مدين مدينه هو شخص قد أوجد لمدينه حقًا فى ذمة مدين المدين

،  . فالمؤجر قدم منفعة العين المؤجرة للمستأجر ى هذا الحق الذى وجد بفعله، فوجب إذن أن يكون له امتياز عل بسبب خسارة تحملها

، إذ  ، ومن ثم يكون للمؤجر حق امتياز على هذه األجرة وبفضل هذه المنفعة أصبح المستأجر دائنًا باألجرة للمستأجر من الباطن

مل خسارة كانت هى السبب فى وجود حق المسئول . والمضرور فى حادث تح المنفعة التى قدمها كانت السبب فى وجود هذا الحق

 . ، فيكون للمضرور امتياز على هذا الحق الذى ما كان ليوجد لوال الخسارة التى تحملها قبل شركة التأمين

، فإن  ، ولما كان حق االمتياز ال ينشأ إال بنص خاص وهذا الرأى على قوته ينزل الدعوى المباشرة منزلة حق االمتياز

 . ، فال ترد إلى أصل عام لمباشرة تبقى موكولة إلى نصوص خاصةالدعوى ا

وهناك من رد الدعوى المباشرة إلى فكرة االشتراط لمصلحة الغير
 (9195 )

، فكأن المدين قد اشترط على مدينه رجوًعا مباشًرا  

 . ، ال ينهض به أساس من الواقع . وهذا محض افتراض لمصلحة دائنه

نيابةوهناك من ردها إلى فكرة ال
 (9199 )

. وهذا أيًضا افتراض ال  ، فكأن المدين قد ناب عن دائنه فى التعاقد مع مدين المدين 

 . يقوم على أساس

وهناك من رد الدعوى المباشرة إلى فكرة اإلثراء بال سبب
 (9191 )

. فالدائن قد افتقر بمقدار المنفعة التى قدمها أو بمقدار الخسارة التى  

، قيمة االفتقار أو قيمة  ، فيكون للدائن أن يتقاضى من مدين مدينه أقل القيمتين كان سببًا فى إثراء مدين المدين، وهذا االفتقار  تحملها

. كما أن  ، بل إن هناك سببًا إلثرائه هو الدين الذى فى ذمته للمدين . ويالحظ على هذا الرأى أن مدين المدين لم يثر بال سبب اإلثراء

، والذى يهمنا هو أن  . فكل من الدائن ومدين المدين يجد مقابالً لما افتقر به أو أثرى دين الذى له فى ذمة المدينافتقار الدائن يقابله ال

، وهذا ما تعجز عن إيجاده نظرية اإلثراء بال سبب توجد عالقة مباشرة ما بين هذين المقابلين
 (9191 )

 . 

                                                 

 (
9191
 .  251ـ ص  252ص  259وانظر أيًضا فقرة  ، 291( فالتيه فى العقود لحساب الغير فقرة  

 (
9199
 .  119و ص  912ص  2711( مقال فى االمتيازات الخاصة على الديون : المجلة االنتقادية سنة  

 (
9195
 .  111ص  555( فقرة  Alex Weill( ألكس وايل )  

 (
9199
فقرة  1ـ انظر أيًضا استعراًضا لبعض هذه النظريات فى ديموج  2111فقرة  1ـ جوسران  915ص  2( جيللوار فى اإليجار  

2925  . 

 (
9191
 .  911ص  111ـ األستاذ حلمى بهجت بدوى فى نظرية العقد فقرة  2929فقرة  1ـ ديموج  151( ص  Solus( سوليس )  

 (
9191
ويبنييى فالتيييه الييدعوى المباشييرة علييى أسيياس  .  297ص  291أحكييام االلتييزام فقييرة ( قييارب األسييتاذ إسييماعيل غييانم فييى  

ينشييئ  ، ( التييى يقييوم علييى تحقيقهييا destination economiqueبحكييم الغاييية االقتصييادية )  ، فعنييده أن العقييد ، اقتصييادى

 255ص  255وفقيرة  251ص  259الدعوى المباشرة لمصلحة أجنبى عن هذا العقد ) فالتيه فى العقود لحساب الغير فقيرة 

 .  111فقرة  9انظر فى استعراض األسس القانونية للدعوى المباشرة دى ياج  . ( 
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 الفهرس العام

، أن هذه الدعوى ال تثبت إال بنص  ل تطور الدعوى المباشرة، وفى هذه المرحلة من مراح والمجمع عليه فى الوقت الحاضر

تشريعى خاص
 (9197 )

. وهذا يكفى للقول بأنه ليس هناك إلى اليوم أصل ترد إليه الدعوى المباشرة بحيث تقوم على هذا األصل دون  

 . حاجة إلى النص

، فخير لنا أن نوجه العناية  نيًا للدعوى المباشرةوما دمنا ال نستطيع حتى اليوم أن نستقر على أصل يصلح أن يكون أساًسا قانو

 . إلى التصوير الفنى لهذه الدعوى لنستخلص خطوطه الرئيسية

 ـ التصوير الفنى للدعوى المباشرة ـ الفكرة الرئيسية : 563

.  لدعوى حتى اآلن، فهو خير األسس التى قدمت لهذه ا ( أساًسا للدعوى المباشرة Labbeنتخذ التقسيم الذى قال به البيه )  

. فالمنفعة التى قدمها المؤجر للمستأجر كانت سببًا فى  ، أو على خسارة تحملها فالدعوى المباشرة تقوم إما على منفعة قدمها الدائن

 ، والخسارة التى تحملها العامل المصاب فى حادث من حوادث العمل كانت سببًا الدين الذى للمستأجر فى ذمة المستأجر من الباطن

 . فى الدين الذى لرب العمل فى ذمة شركة التأمين

. وم بتعيينها فى نصوص  ، فى حاالت خاصة هو إلى اليوم الذى يمسك بزمامها وهو الذى هذه السببية تبرر فى نظر المشرع

األصلى أو رب ، أن يكون للدين محل الدعوى المباشرة صاحبان : صاحبه األصلى وهو فى المثلين المتقدمين المستأجر  تشريعية

، وصاحب مضاف إليه هو نفس الدائن الذي تسبب فى إيجاد هذا الدين بالمنفعة التى قدمها أو بالخسارة التى تحملها وهو  العمل

 . المؤجر أو العامل

ائن تبعًا . ويكون للد فيكون إذن للدين الذى فى ذمة مدين المدين ـ وهو الدين محل الدعوى المباشرة ـ دائنان : المدين والدائن

. ولتوضيح ذلك نفرض أن الدين الذى فى ذمة مدين المدين ـ أى الدين محل الدعوى المباشرة ـ  لذلك مدينان : المدين ومدين المدين

. وللمؤجر  . فهذا الدين له دائنان : المستأجر األصلى والمؤجر هو األجرة المستحقة فى ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر األصلى

، وهو وصف  . وتعدد الدائنين أو المدينين فى الدين الواحد أمر مألوف فى القانون : المستأجر األصلى والمستأجر من الباطنمدينان 

 . ويتميز هذا الوصف الخاص بما يأتى : من أوصاف االلتزام

، فإنه متى وفى ألحدهما  لمؤجر () أوالً ( ما دام مدين المدين ) المستأجر من الباطن مثالً ( له دائنان ) المستأجر األصلى وا

 . ، ولكن الدائنين مع ذلك غير متضامنين الدين برئت ذمته نحو اآلخر

، فإنه متى استوفى الدين من  ) ثانيًا ( وما دام الدائن ) المؤجر ( له مدينان ) المستأجر األصلى والمستأجر من الباطن (

ر متضامنين، ولكن المدينين مع ذلك غي أحدهما برئت ذمة اآلخر
 (9195 )

 . 

وعلى أساس هذه الفكرة الرئيسية ـ تعدد الدائنين لمدين واحد وتعدد المدينين لدائن واحد وذلك فى غير تضامن ـ نبحث فى 

( العالقة ما بين المدين  9. )  ( العالقة ما بين الدائن والمدين 1. )  ( العالقة ما بين الدائن ومدين المدين 2الدعوى المباشرة : ) 

 . ومدين المدين

 ـ العالقة ما بين الدائن ومدين المدين : 564

. وترتب على ذلك  ، وهو دائن مضاف إلى الدائن األصلى كما قدمنا الدائن هو صاحب الدين الذى فى ذمة مدين المدين 

 النتائج اآلتية :

. وهذا بخالف الدعوى غير المباشرة  دين، الدعوى المباشرة باسمه هو ال باسم الم ، بصفته صاحب الدين ( يرفع الدائن 2) 

،  ، إلى أن يكون المدين معسًرا ، إلى رجوع الدائن على مدين المدين بالدعوى المباشرة . وال حاجة فإنه يرفعها باسم المدين كما رأينا

 . ، أو أن يطلب الدائن الحلول محله أو أن يكون الدائن قد رجع عليه أوالً 

                                                 

 (
9197
ـ ويذكر مثالً على قيام الدعوى المباشرة دون نص خاص فى رجوع المشترى على البائع لبائعيه  119فقرة  1( قارن دى باج  

وقيد قيدمنا أن هيذا الرجيوع ال يكيون باليدعوى  . وفى رجوع المشترى على المقاول الذى تعاقد مع البائع  ، بضمان االستحقاق

وانظير أيًضيا فالتييه  ، 919ولكن بنفس الدعوى التى كانت للسلف وقد انتقلت إلى الخلف الخاص ) انظر آنفًا فقرة  ، المباشرة

 . (  259فى العقود لحساب الغير فقرة 

 (
9195
وتتمييز هيذه اليدعوى عين الحليول العينيى فيى أن اليدائن فيى الحليول العينيى  ، ا يميز اليدعوى المباشيرة عين التضيامن( وهذا م 

وتتميز عن حوالة الحلق فى أن الدائن فى حوالة الحق يحل محيل سيلفه  ، يستعمل دعوى مدينه بالذات ال دعوى أخرى مستقلة

تتميييز عيين االشييتراط لمصييلحة الغييير فييى أنييه ال يوجييد فييى االشييتراط و ، فييى نفييس الييدعوى فييال توجييد إذن دعويييان مسييتقلتان

 . (  112ـ فقرة  125فقرة  1لمصلحة الغير إال دعوى مباشرة واحدة هى التى للمنتفع فى ذمة المتعهد ) دى باج 
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، ألنه يرفع هذه الدعوى بصفته صاحب  ه بفائدة الدعوى المباشرة دون مزاحمة من دائنى المدين( يستأثر الدائن وحد 1) 

، وبذلك تقرب الدعوى المباشرة من حق االمتياز, ولكن لما كان الدائن يرجع على مدين المدين  ، ال بصفته دائنًا لصاحب الدين الدين

 . مدين المدين ، فإنه يتحمل مزاحمة دائنى بصفته دائنًا له مباشرة

، وذلك إلى جانب الدفوع  ( لمدين المدين أن يدفع دعوى الدائن ـ وهى الدعوى المباشرة ـ بجميع الدفوع الخاصة بالدائن 9) 

. أما فى الدعوى غير المباشرة فقد قدمنا أن مدين المدين إنما يحتج بالدفوع الخاصة بالمدين دون الدفوع الخاصة  الخاصة بالمدين

. فيجوز لمدين المدين فى الدعوى المباشرة أن يحتج بأن حق الدائن قبل المدين قد انقضى بالوفاء أو بالمقاصة أو باإلبراء أو  بالدائن

. ويجوز لدين المدين  ، أو بأن العقد ما بين الدائن والمدين باطل أو قابل لإلبطال بالتقادم أو بغير ذلك من أسباب انقضاء االلتزام

، أو بأن العقد  ، أن يحتج بأن حق المدين قبله هو قد انقضى وذلك قبل إنذار الدائن إياه بأن يوفى له الدين وى المباشرة، فى الدع كذلك

 . بين المدين ومدين المدين يشوبه وجه من وجوه البطالن

.  ه المباشر كما قدمنا، ألن مدين مدينه هو مدين ( يستطيع الدائن أن يستعمل دعوى مدين مدينه قبل مدين مدين المدين 5) 

 . ، ألنه يعتبر مدينًا لمدينه على الوجه المتقدم الذكر ويستطيع كذلك أن يحجز تحت يد مدين مدين المدين

، قبل أن ينذره  . كما يجوز له ، ويكون هذا الوفاء مبرئا لذمته قبل المدين ( يجوز لمدين المدين أن يفى بالدين للدائن 9) 

. ولكن ال يجوز للدائن أن يستوفى الدين من مدين  ، ويكون هذا الوفاء مبرئًا لذمته قبل الدائن يفى بالدين للمدين، أن  الدائن بالوفاء

،  ، وال يكفى أن يكون خاليًا من النزاع كما فى الدعوى غير المباشرة المدين إال إذا كان الدين الذى له فى ذمة المدين مستحق األداء

، أن يستوفى الدائن من مدين المدين مقداًرا أكبر  ، فى كل حال . وال يجوز كون فى سند قابل للتنفيذولكن ليس من الضرورى أن ي

، قيمة الدين الذى له فى ذمة المدين وقيمة الدين الذى للمدين فى  ، فهو إنما يرجع على مدين المدين بأقل القيمتين مما فى ذمة المدين

 . ذمة مدين المدين

 ين الدائن والمدين ـ العالقة ما ب 565

 . وتترتب على ذلك النتائج اآلتية : ، فيكون للدائن مدينان هما المدين ومدين المدين : يبقى المدين مدينًا لدائنه

 . ، فتبرأ ذمة مدين المدين قبله ( يستطيع الدائن أن يستوفى دينه من المدين 2) 

 . يرجع الدائن بشئ على مدين المدين، فال  ( وكذلك يستطيع المدين أن يوفى الدين للدائن 1) 

، رجع الدائن  ، وكان هذا الدين أقل مما للدائن فى ذمة المدين ( إذا وفى مدين المدين للدائن الدين الذى فى ذمته للمدين 9) 

 . على المدين بالباقى له من الدين

. وإذا كان كل  ، فليس هناك تضامن فى المسئولية بين هذين المدينين ، هما المدين ومدين المدين ( ولو أن للدائن مدينين 5) 

. فليست مسئوليتهما إذن مسئولية بالتضامن )  ، فال يوجد سبب قانونى للتضامن فيما بينهما منهما مسئوالً مباشرة قبل الدائن

Solidarite ) بل هى مسئ ، ( ولية مجتمعةin solidrm )
 (9129 )

 . 

 ـ العالقة ما بين المدين ومدين المدين 566

 . وتترتب على ذلك النتائج اآلتية : ، فيكون لمدين المدين دائنان هما المدين والدائن : يبقى المدين دائنًا لمدين المدين 

، فتبرأ ذمة مدين  إنذار الدائن لمدين المدين بالوفاء ، وذلك إلى وقت ( يستطيع المدين أن يستوفى الدين من مدين المدين 2) 

 . المدين نحو الدائن

. وتسرى فى هذه  ، فتبرأ ذمته نحو الدائن ، أن يوفى المدين الدين ( يستطيع مدين المدين إلى وقت إنذار الدائن له بالوفاء 1) 

الحالة المخالصة فى حق الدائن ولو لم تكن ثابتة التاريخ
 (9122 )

 . 

، بأى سبب من أسباب انقضاء  ، قبل إنذار الدائن لمدين المدين بالوفاء ( إذا انقضى الدين ما بين المدين ومدين المدين 9) 

 . ، سرى ذلك فى حق الدائن ، كالمقاصة واإلبراء والتقادم االلتزام

، كانت الحوالة نافذة فى حق  دين بالوفاء، قبل إنذار الدائن لمدين الم ( إذا حول المدين الدين الذى له فى ذمة مدين المدين 5) 

 . الدائن

 . ، نفذ الحجز فى حق الدائن ، قبل إنذار الدائن لمدين المدين بالوفاء ( إذا حجز دائن للمدين تحت يد مدين المدين 9) 

جب أن يكون الوفاء ، بل ي ، ال يستطيع مدين المدين أن يوفى الدين للمدين ( بعد أن ينذر الدائن مدين المدين بالوفاء 1) 

للدائن وحده
 (9121 )

، ويشبه مركزه  ، دون أن يستطيع استيفاء الدين منه . على أنه حتى فى هذه الحالة يبقى المدين دائنًا لمدين المدين 

                                                 

 (
9129
 .  2921فقرة  1( انظر فى هذا المعنى ديموج  

 (
9122
 .  2999فقرة  1( ديموج  
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مدين  . ويل على أن المدين يبقى دائنًا لمدين المدين أن فى هذه الحالة مركز المدين المحجوز عليه فى حجز ما للمدين لدى الغير

، وخصم ما وفى به من الدين  ، اعتبر هذا الوفاء لحساب المدين من الدين الذى له فى ذمة مدين المدين المدين متى وفى الدين للدائن

الذى فى ذمة المدين للدائن
 (9129 )

 . 

قانونى للتضامن، فليس هناك تضامن بينهما النعدام السبب ال ، هما المدين والدائن ( ولو أن لمدين المدين دائنين 1) 
 (9125 )

 . 

الدعوى البولصية - الفصل الثانى
 (* ) 

 أو دعوى عدم نفاذ تصرف المدين

 (Action Paulienne J Action revocatoire  ) 

 ـ األساس الذى بنيت عليه الدعوى البولصية ـ عدم الدقة فى تسميتها دعوى إبطال التصرفات :  567

، فإذا زادت هذه التصرفات فى أموال المدين قوى الضمان العام  الصادرة من مدينه قدمنا أن الدائن ينفذ فى حقه التصرفات

، ألن المفروض هو  ، فيقوى ضمانه أو يضعف . والدائن فى الحالتين يتحمل أثر ذلك ، وإذا انتقصت منها ضعف هذا الضمان للدائن

، فهو متروك لهذا الضمان  م يحصل على ضمان خاص لحقه، وما دام الدائن ل أن المدين حسن النية فيما يصدر عنه من التصرفات

، جاز للدائن أن يطعن فى  . لكن إذا لم يكن المدين حسن النية وكان القصد من تصرفه اإلضرار بالدائن بانقاص الضمان العام العام

اشتقت من اسم البريطور )  . والمعروف أن التسمية . وهو يطعن فيه بالدعوى البولصية هذا التصرف حتى ال ينصرف إليه أثره

Preteur وأن كانت صحة هذه التسمية وأنها كانت مستعملة فى القانون  ( الرومانى الذى كان أول من أدخلها فى القانون الرومانى ،

الرومانى أصبحت اآلن محل شك كبير
 (9129 )

 . 

( لفظ " إبطال " فى  195/  259المدنى السابق ) م ، وقد استعمل التقنين  وكانت هذه الدعوى تسمى " بدعوى إبطال التصرفات "

. والواقع من األمر أن  ( إلى لفظ " الطعن " وهو أدق من لفظ اإلبطال 179/  991، وإن كان قد عدل فى مكان آخر ) م  صددها

                                                                                                                                                                    

 (
9121
فيجيب عليى ميدين الميدين فيى هيذه الحالية أن ييوفى اليدين  ، ين المدين مقترنًيا بأجيل أو معلقًيا عليى شيرط( حتى لو كان دين مد 

 . (  2997فقرة  1وذلك بعد أن يحل األجل أو بعد أن يتحقق الشرط ) ديموج  ، للدائن ال للمدين

 (
9129
يصيبح ميدينًا  ، من وقيت إنيذار اليدائن ليه بالوفياء ، ويذهب إلى أن مدين المدين .  2929ـ فقرة  2921فقرة  1( قارن ديموج  

  . وتنتهى مديونيته للمدين  ، للدائن وحده

 (
9125
 .  2921فقرة  1( ديموج  

مقيال فيى مجلية القيانون الميدنى الفصيلية سينة  Acher( بحث فى الدعوى البولصية ـ أشيير )  Guillirard( مراجع : جيللوار )  *) 

( فى الدعوى البولصية فى القانون المدنى الفرنسى المعاصر رسيالة مين بياريس سينة  Grouberـ جروبيه )  79ص  2591

( بحيث فيى  Bastianـ باسيتيان )  2519( فى الغش فى نقل الحقوق رسالة من باريس سنة  Vigneronـ فينيرون )  2529

ا بعدها ـ انظر أيًضا مقالين لألستاذ وم 2999فقرة  1ـ ديموج  2515إقامة نظرية عامة فى عدم النقاذ رسالة من باريس سنة 

 .  599ـ ص  519و ص  991ـ ص  917عبد العظيم الشقنقيرى فى مجلة الشرائع السنة الخامسة ص 

ولم تكن الدعوى  . (  Glossateursهذا ليس إال شخًصا خياليًا اخترعه بعض المحشين ) " بولص " ( ويبدو أن البريطور  9129) 

بيل كانيت دعياوى متعيددة أعطييت لحمايية اليدائنين فيى حياالت  ، البولصية فى عهد القانون الرومانى المدرسيى دعيوى واحيدة

وكيان لهيذه اليدعاوى فيى إجيراءات القيانون الروميانى الطيابع  . ولم تتوحد فى دعوى واحيدة إال فيى عهيد جوسيتنيان  ، مختلفة

إذ كانت ال تعطى إال ضد الميدين المفليس لجماعية اليدائنين فيى شيخص ممثيل لهيم هيو  ، ( Caractere collectifالجماعى ) 

فكانيت فائيدتها تعيود عليى جماعية  ، ( curator bonorum vendendorumاليذى كيان يوكيل إلييه تصيفية أميوال الميدين ) 

القييانون الحييديث ميين دعييوى جماعييية )  وقييد انقلبييت الييدعوى البولصييية فييى . ال تخييتص بواحييد ميينهم دون اآلخييرين  ، الييدائنين

action collective  ( إلى دعوى فردية )action individuelle  مقال األستاذ أشير ( )Acher  فى مجلة القيانون الميدنى

ـ بالنييول وريبيير  791فقيرة  Accarias 1ـ أكاريياس  591ـ ص  599ص  Girardـ جيرار  79ص  2591الفصلية سنة 

 . (  2529فقرة  1وبوالنجيه 

( فهيى أوالً أحكيام  2فأصيبح ألحكمهيا مييزان : )  ، ثيم أقرتهيا التقالييد ، وقد نبتت الدعوى البولصيية عليى هيذا النحيو فيى تربية عمليية

وقد ردها التقنين المدنى المصرى الجديد إلى المنطق فى كثيير مين  ، ولذلك تصطدم فى بعض تفصيالتها مع المنطق ، تقليدية

وال يعتييد بييالثمن الييذى يعطيييه  ، فلالعسييار معنييى عملييى فييى هييذه األحكييام ، ) ب ( وهييى ثانيًييا حكييام عملييية . هييذه التفصيييالت 

 . (  9هامش رقم  117ص  117المشترى للمدين ما دام يتعذر عمليًا على الدائن أن ينفذ عليه ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 
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من التقنين المدنى الجديد  191، بل هو يطلب عدم نفاذ التصرف فى حقه ) انظر المادة  ، ال يبطل تصرف المدين ، كما رأينا الدائن

. لذلك كان األولى تسمية  ، ولكنه يبقى قائًما بين المدين ومن صدر له التصرف ، لم يسر التصرف فى حقه . فإذا أجيب إلى طلبه (

، ويصح أن تختصر هذه التسمية فتكون " دعوى عدم نفاذ تصرف  الدعوى البولصية بدعوى عدم نفاذ تصرف المدين فى حق الدائن

 . ، أو نستبقى للدعوى التسمية التقليدية وهى " الدعوى البولصية " من التقنين المدنى الجديد ( 159لمدين ) انظر المادة ا

، فهى  ونرى مما تقدم أن األساس الذى بنيت عليه الدعوى البولصية هو أن القانون أراد حماية الدائن من غش مدينه المعسر

. إال أن الدعوى غير المباشرة تعالج موقفًا سلبيًا للمدين المعسر هو سكوته عن  عًا مدينًا معسًراوالدعوى غير المباشرة يواجهان م

، أما الدعوى البولصية فتعالج من المدين المعسر موقفًا إيجابيًا هو إقدامه على التصرف فى حقوقه  استعمال حقوقه عمدًا أو إهماالً 

، كانت الحماية التى  . ولما كان كل موقف ينظم القانون له ما يقتضيه من الحماية ئنهعن عمد ال عن مجرد إهمال بقصد اإلضرار بدا

. فالدعوى غير المباشرة يرفعها الدائن باسم  نظمها القانون ضد العمل اإليجابى أشد نشاًطا من الحماية التى نظمها ضد العمل السلبى

دعوى البولصية فيرفعها الدائن باسمه هو وأثرها ينصرف إليه ال إلى ، أما ال المدين وأثرها ينصرف إلى المدين ال إلى الدائن

 . المدين

. ويستطيع الدائن أن يستعمل  ويتبين من ذلك أن الدعوى البولصية تختلف اختالفًا واضًحا عن الدعوى غير المباشرة

فى هذا الطعن رفع الدعوى غير المباشرة  ، فإذا لم ينجح ، فيطعن فى تصرف مدينه بالدعوى البولصية الدعويين واحدة بعد األخرى

يطالب بحقوق مدينه فى هذا التصرف
 (9121 )

. ولكنه ال يستطيع الجمع بينهما فى إجراءات واحدة ألنهما ألنهما دعويان مختلفتان كما  

المدين فى المطالبة ، فال يستطيع مثالً أن يطعن بالدعوى البولصية فى بيع صدر من مدينه وفى الوقت ذاته يستعمل حق هذا  قدمنا

بالثمن
 (9121 )

 . 

، أو إثارتها  والدعوى البولصية وإن كانت ترفع عادة فى صورة دعوى مستقلة : إال أنه يجوز رفعها كذلك دعوى فرعية

مسألة أولية
 (9127 )

 . 

                                                 

 (
9121
  .  2999فقرة  1ـ ديموج  151فقرة  2ـ بودرى وبارد  257فقرة  19( ديمولومب  

 (
9121
( وقد قضت محكمة الينقض بأنيه وإن كانيت اليدعوى غيير المباشيرة واليدعوى البولصيية تختلفيان كيل منهميا عين األخيرى فيى  

ائن أن يسيتعملهما متعياقبتين إحيداهما بعيد إال أنه يجوز لليد ، ومن ثم ال يجوز الجمع بينهما فى آن ، أساسها وشروطها وآثارها

بيل يصيح رفعهيا كيدعوى عارضية أو إثارتهيا كمسيألة  ، وليس من الضرورى أن ترفع الدعوى البولصية اسيتقالالً  . األخرى 

فيى فيإذا كيان اليدائن عنيدما ووجيه  . متى كانت ظروف دفاع الدائن تستلزم ذلك  ، ولو أثناه قيام الدعوى غير المباشرة ، أولية

دعواه غير المباشرة من ناظر الوقف بمصادقة مدينيه عليى حسياب الوقيف قيد دفيع بيأن هيذه المصيادقة باطلية لصيدورها غًشيا 

فإنه ال يكون قد جمع بين الدعوى غير المباشرة وبين الدعوى البولصية فى  ، وتدليًسا وبالتواطؤ بين المدين وبين ناظر الوقف

ويكون من المتعيين الفصيل  ، فهو بهذا قد استعمل الدعويين على التعاقب ، ية كمسألة أوليةوإنما هو أثار الدعوى البولص ، آن

واعتبرت مصادقة المدين نافذة فى  ، وإذا كانت المحكمة قد قصرت بحثها على الدعوى غير المباشرة ، فى الدعوى البولصية

فأنها تكون قيد أغفليت الفصيل فيى دفاعيه ويكيون حكمهيا قيد أخطيأ فيى تكيييف هيذا  ، حقه بمقولة أنه لم يرفع الدعوى البولصية

 . (  119ص  12رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  1وتعين نقضه ) نقض مدنى  ، الدفاع

 (
9127
يصيح رفعهيا بيل  ، ( انظر حكم محكمية الينقض المتقيدم ويقيول أنيه لييس مين الضيرورى أن ترفيع اليدعوى البولصيية اسيتقالالً  

 119ص  12رقيم  2مجموعية أحكيام الينقض  2599فبرايير سينة  1كدعوى عارضة أو إثارتها كمسألة أوليية ) نقيض ميدنى 

وقضت محكمة النقض أيًضا بأنه لما كانت الدعوى البولصية يقصد بها عيدم نفياذ التصيرف الصيادر مين الميدين فيى حيق  . ( 

وال يليزم أن ترفيع فيى  ، التيى يرفعهيا المتصيرف إلييه بطليب نفياذ هيذا التصيرف كان من الجائز إثارتها كيدفع لليدعوى ، دائنه

فإن تسيجيله ال يحيول دون أن ييدفع اليدائن فيى مواجهية  ، وال يغير من هذا أن يكون التصرف مسجالً  . صورة دعوى مستقلة 

إذ ليس من شيأن تسيجيل التصيرف أن  ، المتصرف إليه الذى يطلب تثبيت ملكيته استنادًا إلى عقده المسجل بالدعوى البولصية

 2مجموعة أحكيام الينقض  2599مارس سنة  99يغير من طريقة إعمال هذه الدعوى وال اآلثار المترتبة عليها ) نقض مدنى 

ـ اسيتئناف  551ص  75رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  25ـ انظر أيًضا : نقض مدنى  977ص  51رقم 

وقضت محكمة بنى سويف الكلية ) حكيم اسيتئنافى ( بأنيه ال  . (  215ص  11رقم  21المحاماة  2599أبريل سنة  12مصر 

فيإذا رفعيت دعيوى اسيتحقاق العقيار أثنياء نظير دعيوى نيزع  ، يوجد ما يمنع من رفع الدعوى البولصيية بصيفة دعيوى فرعيية

لعقيد اليذى بنييت علييه دعيوى االسيتحقاق ألنيه جاز للدائن الذى طلب نيزع الملكيية أن يطعين فيى دعيوى فرعيية فيى ا ، الملكية

ص )  1رقم  2مجموعة رسمية  2597مارس سنة  21صدر من المدين إضراًرا به ) 
9127
  ) ) . 
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 ـ ما استحدثه التقنين المدنى الجديد فى الدعوى البولصية  568

. وأهم تعديل أدخله هو أنه جعل نفع هذه  التعديالت الهامة فى الدعوى البولصية: وقد استحدث التقنين المدنى الجديد بعض 

. ثم أن التقنين الجديد وسع فى  ، بل يعم سائر الدائنين ممن تتوافر فيهم شروط استعمالها الدعوى ال يقتصر على الدائن الذى رفعها

، بل أيًضا  ، التصرفات التى تنقص حقوق المدين ، ليس فحسب ، فشمل هذا النطاق نطاق التصرفات التى يجوز للدائن الطعن فيها

. وعمد التقنين  ، وكذلك الوفاء الحاصل من المدين المعسر وتقديمه أحد دائنيه على اآلخرين دون حق تلك التى تزيد فى التزاماته

لمدين وعلى غشه وعلى تواطؤ الخلف األول ، فأقام قرائن قانونية على إعسار ا الجديد إلى األخذ بأسباب التيسير فى مسائل اإلثبات

. وأنشأ  ، إذا هو أودع الثمن خزانة المحكمة . وجعل التقنين الجديد للخلف سبيالً لتوقى أثر الدعوى والخلف الثانى فى هذا الغش

 . ، حتى ال يطول الوقت الذى يظل فيه مصير التصرف معلقًا تقادًما خاًصا للدعوى مدته ثالث سنوات

، بل عمد إلى تنظيم أعم وأشمل لحالة إعسار المدين  التقنين الجديد لم يكتف بتنظيم الدعوى البولصية على هذا النحوعلى أن 

فى جملتها كما سنرى
 (9125 )

 . 

 . ونبحث الدعوى البولصية فنتكلم : ) أوالً ( فى شروط هذه الدعوى ) ثانيًا ( وفى اآلثار التى ترتب عليها

 عوى البولصيةشروط الد - الفرع األول

 ـ النصوص القانونية : 569

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 191تنص المادة  

، إذا  ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى حقه ، وصدر من مدينه تصرف ضار به " لكل دائن أصبح حقه مستحق األداء 

، وذلك متى توافرت  كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه إعسار المدين أو الزيادة فى إعساره

 . الية "الشروط المنصوص عليها فى المادة الت

 على ما يأتى : 197وتنص المادة 

، وأن يكون  ، اشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويًا على غش من المدين ـ إذا كان تصرف المدين بعوض 2"  

أنه . ويكفى العتبار التصرف منطويًا على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم  من صدر له التصرف على علم بهذا الغش

 . ، كما يعتبر من صدر له التصرف عالًما بغش المدين إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر " معسر

، ولو ثبت أن المدين  ، ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ، فإنه ال ينفذ فى حق الدائن ـ أما إذا كان التصرف تبرًعا 1"  

 . لم يرتكب غًشا "

، فال يصح للدائن أن يتمسك  انتقل إليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر ـ وإذا كان الخلف الذى 9"  

، أو  بعدم نفاذ التصرف إال إذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين وعلم الخلف األول بهذا الغش إن كان المدين قد تصرف بعوض

 . ول إن كان المدين قد تصرف له تبرًعا "كان هذا الخلف الثانى يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف األ

 على ما يأتى : 195وتنص المادة 

                                                 

 (
9125
فقد  ، أما الدعوى الثانية : وهى الدعوى البولصية" ( وهذا ما جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  

فقد جعل منها إجراء جماعيًا مشيترًكا بيين اليدائنين ) الصيحيح أنهيا ال  . عدل المشروع أحكامها تعديالً جوهريًا من وجوه عدة 

ولكين فائيدة اليدعوى هيى التيى أصيبحت جماعيية مشيتركة ال  ، تزال إجراء فرديًا يتخذه أى دائن مستقالً عن الدائنين اآلخيرين

فيال يقتصير نفعهيا فيى وضيعها  ، بعيد أن كانيت إجيراء فرديًيا فيى أحكيام التقنيين الحيالى ) السيابق ( يستقل بها دائن دون آخر (

وقيد بسيط المشيروع  .  .  . بل يشمل سائر الدائنين اليذين تتيوافر فييهم شيرائط اسيتعمالها  ، الجديد على من يرفعها من الدائنين

فلم يعد أمرها قاصيًرا عليى التصيرف  ، باستعمال تلك الدعوى كذلك من نطاق فكرة التصرف المدخول الذى يجوز الطعن فيه

بل جاوز ذلك إلى ما يستتبع زيادة التزاميات الميدين أو انقياص حقوقيه مين  ، المفقر بمعناه الضيق الجامد كما استقر فى التقاليد

فياء الحاصيل مين الميدين وقد أجاز المشروع أيًضا أن يطعن من طرييق اليدعوى البولصيية فيى الو .  .  . ضروب التصرفات 

ويالحظ من ناحية أخرى أن المشروع عميد إليى األخيذ بأسيباب التيسيير  .  .  . المعسر وإيثاره أحد دائنيه باألفضلية بغير حق 

فيسر أمر إقامة الدليل على إعسار المدين وغشه واشيتراك الخليف األول والخليف الثيانى  ، والتبسيط فى كل ما يتعلق باإلثبات

فعصييمه ميين آثييار الييدعوى إذا قييام بالوفيياء بحييق الييدائن أو قييام بإيييداع  ، ثييم أنييه هيييأ مخرًجييا للخلييف .  .  . لغييش فييى هييذا ا

حتيى ال يطيول أميد الفتيرة التيى  ، وأنشأ تقادًما مدته سنة ) أصبح ثالث سنوات بتعديل من لجنة مجليس الشييوخ ( .  .  . الثمن 

ومهما يكن مبلغ ما أدخل على الدعوى البولصية من تعديل فهيى ال تعيدو  . وى يظل مصير التصرف فيها رهينًا بمباشرة الدع

وهى بوضيعها هيذا ال تغنيى عين تنظييم أعيم وأشيمل  ، أن تكون تنظيًما جزئيًا إلعسار المدين بالنسبة لتصرف معين صدر منه

 . (  199ـ ص  195ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " يتناول حالة إلعسار فى جملتها 
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، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما  ، فليس عليه إال أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون " إذا أدعى الدائن إعسار المدين 

 . ال يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها "

 على ما يأتى : 151وتنص المادة 

 . ، فال يترتب عليه إال حرمان الدائن من هذه الميزة " ـ إذا لم يقصد بالغش إال تفضيل دائن على آخر دون حق 2"  

، فال يسرى هذا الوفاء فى حق باقى  ـ وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء األجل الذى عين أصالً للوفاء 1"  

، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذى  ، ولو حصل بعد انقضاء هذا األجل اء. وكذلك ال يسرى فى حقهم الوف الدائنين

 . استوفى حقه "

 على ما يأتى : 159وتنص المادة 

.  " تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف 

وتسقط فى جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه
 (9119 )

 . 

                                                 

 (
9119
 ( تاريخ النصوص : 

وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما اسيتقر علييه فيى التقنيين الجدييد  921: ورد هذا النص فى المادة  191م 

)  191فمجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، ووافييق عليييه مجلييس النييواب . فييى المشييروع النهييائى  155وأصييبح المييادة  ، المراجعيية

 . (  125ـ ص  121ص  1مجموعة األعمال التضحيرية 

فيما عيدا عبيارة  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد 921: ورد هذا النص فى المادة  197م 

فال يصح اليدائن أن " وفيما عدا عبارة  ، الفقرة األولىوردت فى المشروع التمهيدى فى آخر " أو كان ينبغى أن يعلم ذلك " : 

يتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين وعلم الخلف األولى بهذا الغش إن كان المدين قد تصرف 

ال يصييح للييدائن أن فيي" فإنهييا وردت فييى المشيروع التمهيييدى علييى الوجييه اآلتييى :  ، وهييى الييواردة فييى الفقييرة الثالثيية" بعيوض 

يتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا كان الخلف الثانى يعلم غيش الميدين وقيت تصيرفه للخليف األول إن كيان الميدين قيد تصيرف 

 ، مين آخير الفقيرة األوليى" وكيان ينبغيى أن يعليم ذليك " وقيد أقيرت لجنية المراجعية الينص بعيد أن حيذفت عبيارة  . " بعوض 

وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة  . ووافق عليه مجلس النواب  . فى المشروع النهائى  159وأصبح رقم النص المادة 

فال يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين وعلم الخلف األول بهذا الغيش إن " : 

ال يكيون عقيد الخليف " وذليك حتيى  ، ارة المقابلية التيى وردت فيى المشيروع التمهييدىبالعبي" كان المدين قد تصيرف بعيوض 

 .  197وأصيبح رقيم الميادة  . " الثانى معرًضا للطعن إال إذا كان عالًما بعيب التصرف األول من جهة المدين والخلف األول 

 . (  127ـ ص  129ص  1ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وأثبيت مقيدار  ، إذا ادعى الدائن إعسيار الميدين" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  927: ورد هذا النص فى المادة  195م 

وفيى لجنية المراجعية حيور  . " كان على المدين أن يثبت أن له ماالً يساوى قيمة الديون أو يزيد عليهيا  ، ما فى ذمته من ديون

فى  151وأصبح رقم المادة  ، ليكون أدل على المعنى المقصود ، ص تحويًرا جعله مطابقًا لما استقر عليه فى التقنين الجديدالن

ص  1) مجموعية األعميال التحضييرية  195فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافيق عليهيا مجليس النيواب . المشروع النهائى 

 . (  119ـ ص  125

 . من المشروع التمهييدى عليى وجيه يكياد يكيون مطابقًيا لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الجدييد  911لمادة : ورد هذا النص فى ا 151م 

ثيم وافقيت علييه لجنية مجليس الشييوخ  . ووافق علييه مجليس النيواب  ، وأقرته لجنة المراجعة بعد إدخال بعض تعديالت لفظية

ن بطيالن الوفياء بحجية أن التقنيين السيابق يجعيل الوفياء وقد اعترض فى هذه اللجنة عليى ميا جياء بيالنص مي ، 151تحت رقم 

ثيم أقيره مجليس الشييوخ ) مجموعية  ، وهذا ما يبرر الحكم الوارد فى النص ، فأجيب بأن قرينة الغش متوافرة قطعًا ، صحيًحا

 . (  199ـ ص  117ص  1األعمال التحضيرية 

فيما عيدا إحيدى  ، على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديدمن المشروع التمهيدى  919: ورد هذا النص فى المادة  159م 

مدتى التقدم التى حددت بثالث سنوات فقد كانت سنة واحدة فيى المشيروع التمهييدي ووافقيت لجنية المراجعية عليى الينص كميا 

ليس الشييوخ اقتيرح بعيض وفى لجنية مج . ووافق عليه مجلس النواب  . فى المشروع النهائى  199وأصبح رقمه المادة  ، هو

تبيدأ مين  ، حضرات مستشارى محكمة النقض أن تكون إحدى مدتى تقادم الدعوى البولصية ثالث سنوات بدالً من سنة واحيدة

فرأت اللجنية األخيذ  ، تاريخ علم الدائن بحصول التصرف أو من تاريخ شهره وليس من تاريخ علمه بسبب عدم نفاذ التصرف

وليم تأخيذ بالشيق الثيانى منيه ألن اليدائن قيد يعليم  ، وزادت مدة التقادم إلى ثالث سنوات توخيًا للتيسييرباالقتراح فى شقه األول 

ووافيق علييه مجليس  .  159وأصيبح رقيم الينص  ، بصدور التصرف ولكن ال يعليم األسيباب التيى تسيتتبع عيدم نفياذه فيى حقيه

 . (  199ـ ص  195و ص  199ص  1الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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من التقنين المدنى  15والمادة  11/  99و  179/  991و  195 / 259وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المواد 

المختلط
 (9112 )

 . 

، وفى التقنين المدنى  155ـ  159و  159ـ  197وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المواد 

، وفى تقنين الموجبات  151ـ  159و  151ـ  159المواد ، وفى التقنين المدنى الليبى  115ـ  117و  119ـ  119العراقى المواد 

117والعقود اللبنانى المادة 
 (9111 )

 . 

 ـ الفكرة األساسية فى شروط الدعوى البولصية 571

، فهو  : يمكن أن ترد شروط الدعوى البولصية جميعًا إلى فكرة أساسية واحدة هى أن المدين بغشه يقصد اإلضرار بالدائن 

، ويقصد من هذا التصرف أن ينتقص من الضمان العام لدائنيه الهيتصرف غًشا فى م
 (9119 )

 . 

                                                 

 (
9112
للدائنين فى جميع األحوال الحق فيى طليب إبطيال األفعيال الصيادرة مين " :  195/  259( نصوص التقنين المدنى السابق : م  

 . " وفى طلب إبطال ما حصل منهم من التبرعات وترك الحقوق إضراًرا بهم  ، مدينهم بقصد ضررهم

دائنين فى تصرف مدينهم فى أمواله بمقابل إال إذا كان التصرف حاصالً لإلضيرار بحقيوقهم ال يجوز الطعن من ال" :  179/  991م 

 " . 

 . " وإن وقف كان الوقف الغيًا  ، ال يجوز ألحد أن يوقف ماله إضراًرا بمداينيه" :  11/  99م 

 . " ال يجوز ألحد أن يهب شيئًا إضراًرا بمداينيه الموجودين وقت الهبة " مختلط ) ال مقابل لها فى التقنين األهلى ( :  15م 

وانظيير فييى العيييوب العديييدة التييى تشييوب  . وقييد قييدمنا مييا اسييتحدث التقنييين المييدنى الجديييد ميين تعييديالت هاميية فييى الييدعوى البولصييية 

 . (  117نصوص التقنين المدنى السابق نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 (
9111
) مطابقة لنصوص التقنين الميدنى  155ـ  159و  159ـ  197ت المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م ( التقنينا 

 . المصرى ( 

وانظير فيى شيرح نصيوص  . ) مطابقية لنصيوص التقنيين الميدنى المصيرى (  115ـ  117و  119ـ  119التقنين الميدنى العراقيى م 

 .  51ـ ص  72على الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى ص  التقنين المدنى العراقى الدكتور حسن

 . ) مطابقة لنصوص التقنين المدنى المصرى (  151ـ  159و  151ـ  159التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

اء أن يطلبيوا بأسيمائهم الخاصية فسيخ العقيود : يحيق لليدائنين اليذين أصيبح ديينهم مسيتحق األد 117تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

أما العقيود التيى ليم يكين  . وكانت السبب فى إحداث عجزه عن اإليفاء أو تفاقم هذا العجز  ، التى عقدها المديون لهضم حقوقهم

أن تتنيياول  يجييوز" بالييدعوى البوليانييية " وهييذه الييدعوى المسييماة  . بهييا المييديون إال مهمييالً للكسييب فييال تنالهييا دعييوى الفسييخ 

غيير أنيه ال تصيح إقامتهيا عليى األشيخاص اليذين نيالوا حقيوقهم مقابيل عيوض إال إذا ثبيت  . أشخاًصا عاقيدهم الميديون خدعية 

وذليك عليى  ، وال يستفيد من نتائج هذه الدعوى إال الشيخص أو األشيخاص اليذين أقاموهيا . اشتراكهم فى التواطؤ مع المديون 

وتسيقط هيذه اليدعوى  ، ويستمر على إنتياج جمييع مفاعيليه ، أما فيما زاد عنها فيبقى العقد قائًما . قدر ما يجب لصيانة حقوقهم 

 . بمرور الزمن بعد عشر سنوات 

ويختليف عين القيانون المصيرى فيى  ، ) وتنظيم الدعوى البولصية فى القانون اللبنانى أقرب إلى التنظيم الذى أخذ به القانون الفرنسيى

وأن ميدة التقيادم  ، أهمها أن القانون اللبنانى ال يجعل الدعوى تفيد إال الدائن الذى رفعها دون غيره من اليدائنين ، بعض مسائل

ولم يبين تقنين الموجبات والعقود اللبنانى ما إذا كان يجوز الطعين باليدعوى البولصيية فيى  . فى هذا القانون هى عشر سنوات 

ومتى يجيوز الطعين بهيذه اليدعوى فيميا يقيوم بيه الميدين مين أعميال الوفياء باليدين ـ  ، نالتصرف الذى يزيد فى التزامات المدي

انظر فى الدعوى البولصية فى القانون اللبنانى الدكتور صبحى المحمصانى فى آثار االلتيزام فيى القيانون الميدنى اللبنيانى ص 

 . (  11ـ ص  12

 (
9119
الوجه اآلتى : إذا كانت محكمة االستئاف قد استخلصت من وقائع  ( وقد لخصت محكمة النقض شروط الدعوى البولصية على 

ثيم  ، الدعوى ما استدلت منه على إعسار المدين المتصرف وسوء نيته هو والمتصيرف ليه وتوائطهميا عليى اإلضيرار باليدائن

ليدعوى سيابقًا عليى وهيى كيون ديين رافيع ا ، طابقت ما استخلصته من ذلك وبين المعانى القانونيية ألركيان اليدعوى البولصيية

التصرف المطلوب إبطاله وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على اإلضرار 

أبريل سينة  21فذلك حسبها ليكون حكمها سديد مستوفى األسباب ) نقض مدنى  ، ثم قضت بعد ذلك بإبطال التصرف ، بالدائن

 212رقيم  92المحامياة  2599يونييه سينة  12ـ انظير أيًضيا اسيتئناف مصير  2959ص  957رقم  2مجموعة عمر  2591

  . (  919ص 
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،  ، بعضها يرجع إلى الدائن ، كشروط الدعوى غير المباشرة ويتبين من النصوص التى قدمناها أن شروط الدعوى البولصية

ين المدنى الجديد قد استحدث للدعوى . ثم أن التقن ، وبعضها يرجع إلى المدين وبعضها يرجع إلى التصرف الذى يطعن فيه الدائن

 . ، تقادًما خاًصا تستكمل به شروط رفعها ، كما رأينا البولصية

 الشروط التى ترجع إلى الدائن - المبحث األول

 ـ يشترط فى الدائن أن يكون حقه مستحق األداء  571

قه مستحق األداء: حتى يجوز للدائن أن يطعن فى تصرف المدين بالدعوى البولصية يجب أن يكون ح
 (9115 )

وفى هذا  

، فقد قدمنا أنه يكفى فى الدعوى األخيرة أن يكون حق الدائن خاليًا من النزاع  تختلف الدعوى البولصية عن الدعوى غير المباشرة

،  مباشرة. ويبرر هذا الفرق بين الدعويين أن الدعوى البولصية أكبر خطًرا من الدعوى غير ال وال يشترط أن يكون مستحق األداء

، ويقيم الدائن الدعوى باسمه فهو يهاجم المدين  فالدائن فيها يتدخل فى أعمال المدين تدخالً خطيًرا إذ يطعن فى تصرف صدر منه

. أما فى الدعوى  ، فوجب أن يكون حقه مستحق األداء ، وال يكون ذلك إال ألن الدائن قد اعتزم التنفيذ بحقه بمقتضى حق ثابت له

، فالدعوى أقرب إلى األعمال التحفظية من الدعوى  ة فالدائن يقتصر على استعمال حقوق مدينه نائبًا عن هذا المدينغير المباشر

. وقد صرح التقنين المدنى  ، فلم يشترط القانون فيها أن يكون حق الدائن مستحق األداء واكتفى بأن يكون خاليًا من النزاع البولصية

، وأعطى الدعوى  ( 191، فأعطى الدعوى البولصية " لكل دائن أصبح حقه مستحق األداء " ) م  دعويينالجديد بهذا الفرق ما بين ال

( 199غير المباشرة " لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء " ) م 
 (9119 )

 . 

الحق يجب أيًضا أن ، فإن هذا  ، أن يكون حقه مستحق األداء ، لرفع الدعوى البولصية وبديهى أنه ما دام يشترط فى الدائن

، فإن استحقاق األداء مرتبة فى الحقوق أعلى من مرتبة  يكون خاليًا من النزاع على النحو الذى بسطناه فى الدعوى غير المباشرة

 . ، ومتى اشترطت المرتبة األعلى فإن المرتبة األدنى تكون ضمنًا مشترطة الخلو من النزاع

ان حقه متنازًعا فيه ال يستطيع استعمال الدعوى البولصيةويترتب على ما قدمناه أن الدائن إذا ك
 (9111 )

. كذلك ال يستطيع  

استعمال الدعوى البولصية الدائن الذى يكون حقه معلقًا على شرط واقف
 (9111 )

أو مقترنًا بأجل واقف 
 (9117 )

، ألن الحق حتى إذا  

                                                 

 (
9115
دين محقق " ) حيث وردت فى الحكم عبارة  115ص  221رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  9( نقض مدنى  

ص  75رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2591فبرايير سينة  25( ـ نقيض ميدنى " ديين مسيتحق األداء " ويراد بها " الوجود 

) حيث يصرح الحكم بأن الدين يجب أن يكون مستحق األداء ( ـ ومن كان حقه صوريًا ال يجوز له الطعن فى تصرفات  551

( وكيذلك ال يسيتطيع اسيتعمال اليدعوى  2979ص  92م  2595ميارس سينة  1مدينيه باليدعوى البولصيية ) اسيتئناف مخيتلط 

 . غير المباشرة 

 (
9119
 .  191ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9111
الحقيوق )  2751ينياير سينة  17( استئناف أهليى  

9111
ـ  992ص  1م  2759يونييه سينة  19ـ اسيتئناف مخيتلط  299( ص  

م )  2755ديسمبر سنة  19
9111
حيق الكفييل فيى الرجيوع عليى  ـ ويعتبر 75ص  59م  2599ديسمبر سنة  21ـ  92( ص  

ولييذلك يجييوز للكفيييل فييى هييذا الوقييت أن يطعيين فييى  ، المييدين المكفييول خاليًييا ميين النييزاع منييذ يعليين الييدائن الكفيييل بوفيياء الييدين

( ـ  295ص  199رقيم  9جازيت  2529فبراير سنة  19تصرفات المدين بالدعوى البولصية ) محكمة المنصورة المختلطة 

فإن الدعوى  ، واستأنف المدين الحكم ، ثم صدر حكم ابتدائى بحسم النزاع لصالحه ، غير خال من النزاع وإذا كان حق الدائن

ص  59م  2599ديسيمبر سينة  21البولصية توقف حتى يبت فى االستئناف الذ يتوقف عليه مصيير الحيق ) اسيتئناف مخيتلط 

75  ) . 

 (
9111
ـ دى هليتس  599فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  171فقرة  2ارد ـ بودرى وب 125فقرة  1ـ هيك  595فقرة  21( لوران  

 .  55فى الدعوى البولصية فقرة  2

 (
9117
وال تعيارض بيين إعسيار الميدين وبقياء أجيل اليدين فيى اليدعوى البولصيية  . ( وسنرى أنه يشترط فى المدين أن يكون معسيًرا  

فجياز أن يكيون الميدين  ، لسيقوطه أنيي صيدر بيه حكيم كميا سينرىبيل يجيب  ، ( األجل ال يسقط بمجرد اإلعسيار 2لسببين : ) 

معنيى  ، فيوق ذليك ، ( ولإلعسيار فيى اليدعوى البولصيية 1)  . إذا ليم يصيدر حكيم باألعسيار  ، دون أن يسقط األجل ، معسًرا

إذ يعتبر إعساًرا فى هذه الدعوى إال يكون للمدين مال ظاهر يفى بجمييع ديونيه حتيى ليو  ، عمل ينطوى على كثير من المرونة

كيذلك يعتبير إعسياًرا أن يتصيرف الميدين  . أو مال ظاهر ولكن يتعذر التنفيذ عليه  ، كان له مال غير ظاهر يفى بجميع الديون

صية تفى بديون التركة ـ ففيى جمييع هيذه األحيوال ال حتى لو كان عنده أموال شخ ، فى عين من أعيان تركة مستغرقة بالديون

 . فال يجوز عندئذ للدائن رفعها ألن حقه غير مستحق األداء  ، يسقط األجل وإن توافر شرط اإلعسار لرفع الدعوى البولصية
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ستطيع فى حالتى الشرط واألجل الواقفين أن يستعمل الدعوى ، وقد قمنا أن الدائن ي كان خاليًا من النزاع يكون غير مستحق األداء

. أما إذا كان الحق معلقًا على شرط فاسخ أو  غير المباشرة ألن الحق فى استعمال هذه الدعوى ال يشترط فيه أن يكون مستحق األداء

ألجل الفاسخ ال يمنعان الحق من أن يكون ، ألن الشرط الفاسخ وا ، فإن الدائن يستطيع استعمال الدعوى البولصية مقترنا بأجل فاسخ

مستحق األداء
 (9115 )

 . 

 ـ أى دائن حقه مستحق األداء يستطيع استعمال الدعوى البولصية  572

، ال فرق فى ذلك بين دائن شخصى ودائن  : وأى دائن حقه خال من النزاع مستحق األداء يستطيع استعمال الدعوى البولصية

على النحو الذى قدمناه فى الدعوى غير المباشرةمرتهن ودائن له حق امتياز 
 (9199 )

 . 

، حتى قبل أن  ، فيستطيع المضرور فى العمل غير المشروع كذلك يجوز أن يكون حق الدائن غير مقدر ما دام مستحق األداء

غير المشروع  ، أن يستعمل الدعوى البولصية ويطعن فى تصرف صدر من مدينه المسئول عن العمل يقدر التعويض المستحق له

بقصد " تهريب " ماله حتى ال ينفذ عليه الدائن بالتعويض المستحق له
 (9192 )

 . 

، فإن الدائن سيحصل على هذا السند عند رفع الدعوى  وال يشترط كذلك أن يكون حق الدائن ثابتًا فى سند قابل للتنفيذ

، فحكمه بإجابة الدائن  مه أنه دائن وأن حقه مستحق األداء، ذلك أن القاضى فى هذه الدعوى يبحث صفة المدعى فيثبت أما البولصية

 . ، فيصبح هذا الحق قابالً للتنفيذ إلى الطعن بالدعوى البولصية حكم بحق الدائن

، فالكل  ، بين دائن حقه نقد ودائن حقه عين ودائن حقه عمل أو امتناع عن عمل ، فى رفع الدعوى البولصية وال فرق كذلك

 . ، على النحو الذى قدمناه فى الدعوى غير المباشرة هذه الدعوى سواء فى استعمال

، ففى الحالتين يكون للدائن أن يستعمل الدعوى  وال فرق أخيًرا بين ما إذا كان مصدر الحق تصرفًا قانونيًا أو واقعة مادية

البولصية كما أن له أن يستعمل الدعوى غير المباشرة فيما قدمناه
 (9191 )

 . 

، وسيأتى بيان ذلك فيما  ، أن يكون حق الدائن سابقًا على التصرف المطعون فيه خالفًا للدعوى غير المباشرة ، ولكن يشترط

 . يلى

                                                 

 (
9115
 .  599فقرة  1( بالنيول وريبير وردوان  

 (
9199
وحرميان اليدائن مميا هيو  ، تقوية حق الدائن سببًا فى إضعاف هذا الحيق ( إذ ال يجوز أن يكون الرهن أو االمتياز الذى أريد به 

ص  929فقيرة  5ـ أوبيرى ورو  125فقيرة  1ـ هيك  591فقرة  21ـ لوران  117فقرة  19ثابت لسائر الدائنين ) ديمولومب 

فيى  2ى هليتس ـ د 595فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  179فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  1وهيامش رقيم  255ـ ص  259

 . (  915ـ فتحى زغلول ص  51الدعوى البولصية فقرة 

ألن الدائن ذا التيأمين  ، فإذا كان الشئ الذى تصرف فيه المدين هو غير الشئ الذى ثبت عليه حق الرهن أو حق االمتياز فاألمر ظاهر

أن الشئ الذى ترتب عليه التأمين العينى يكيون  ولكن يشترط فى هذه الحالة . العينى يعتبر دائنًا شخصيًا بالنسبة إلى هذا الشئ 

ـ  15ص  15م  2521نيوفمبر سينة  1غير واف بالدين حتى يتحقيق الضيرر مين التصيرف المطعيون فييه ) اسيتئناف مخيتلط 

 ، أما إذا كان الشئ الذى تصرف فييه الميدين هيو اليذين ترتيب علييه التيأمين العينيى . (  199ص  179فقرة  2بودرى وبارد 

ئن صاحب هذا التأمين أن يطعن كذلك فى التصرف حتى ال يكون مضطًرا إلى تتبع الشئ فى يد الغير فيعرضيه ذليك إليى فللدا

فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  219ص  7م  2751فبرايير سينة  29خطير التطهيير ) انظير فيى مبيررات أخيرى اسيتئناف مخيتلط 

مييايو سيينة  7ـ  259ص  17م  2521ارس سيينة ميي 5ـ انظيير عكييس ذلييك : اسييتئناف مخييتلط  9هييامش رقييم  195ص  179

ويستطيع الدائن صاحب التأمين العينى الطعن فى التصرف حتى بعد أن يمتنيع عين زييادة العشير  . (  151ص  92م  2525

فقيرة  19وحتى بعد أن يبدأ فى التنفيذ بحقيه عليى ثمين العيين ) ديمولوميب  ، فى إجراءات التطهير أو حتى بعد أن يزيد العشر

ـ  179فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  1هيامش رقيم  921فقيرة  5ـ أوبيرى ورو  591فقرة  21ـ لوران  125فقرة  1ـ هيك  117

فشيرط اإلعسيار يأخيذ  ، نويتبين مما تقدم أن المدين إذا تصرف فيى الشيئ المرهيو . (  595فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

 192ويكفى لتوافر هذا الشرط أن يفوت الدائن التنفيذ عليى العيين المرهونية ذاتهيا ) نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  ، معنى جديدًا

 . (  2هامش رقم  179ص 

 (
9192
 . ( وكذلك يجوز للدائن فى حساب لم تنته تصفيته أن يطعن فى تصرف صدر من مدينه بالدعوى البولصية  

( 
9191
( وقد يكون الدائن الذى يطعن فى تصرف المدين دائنًا لشيركة تضيامن ويكيون التصيرف اليذى يطعين فييه صيادًرا مين شيريك  

م )  2599يونيه سنة  1غير مدين له شخصيًا ) استئناف مختلط 
9191
ويجوز للحارس القضيائى المعيين بنياء  . (  927( ص  

ـ نظريية  919ص  29م  2592يونييه سينة  1ولصيية ) اسيتئناف مخيتلط على طلب اليدائنين أن ينضيم لليدائن فيى اليدعوى الب

 . (  2هامش رقم  179ص  192العقد للمؤلف فقرة 
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 الشروط التى ترجع إلى التصرف المطعون فيه - المبحث الثانى

 ـ شروط ثالثة : 573

( تاليًا فى الوجود لحق  9( مفقًرا )  1ا ) ( تصرفًا قانونيً  2يشترط فيما يطعن فيه الدائن من أعمال المدين أن يكون : )  

 . الدائن

 تصرف قانونى - المطلب األول

 ـ ال طعن فى األعمال المادية :  574

،  . فإذا كان عمالً ماديًا ( acte juridique، تصرفًا قانونيًا )  ، ويطعن فيه الدائن يجب أن يكون العمل الصادر عن المدين

، وجعله هذا  ، فالتزم بالتعويض ن المدين تسبب عمدًا أو إهماالً فى اإلضرار بالغير بعمل غير مشروعلم يتصور الطعن فيه : فلو أ

، فإن هذا العمل بحكم أنه عمل مادى نافذ ضرورة فى حق  ، فال سبيل للدائن إلى الطعن فى العمل غير المشروع االلتزام معسًرا

 . الدائن

، فإنه ال يتصور أن يطعن الدائن فى هذا العمل  يد الغير حتى ملكها الغير بالتقادم كذلك لو ترك المدين عينًا مملوكة له فى

، أن يتدخل الدائن باسم المدين فيقطع  ، قبل تمام التقادم المادى السلبى ـ وهو ترك المدين العين حتى تملكها الغير ـ ولكن يجوز

 . ، ويسترد العين بالدعوى غير المباشرة التقادم

، قيمة ما أثرى به هو وقيمة ما  ، فإن المدين ال يلتزم إال بأدنى القيمتين ن العمل المادى إثراًء على حساب الغيرأما إذا كا

، ولذلك ال يكون اإلثراء على حساب الغير قابالً  ، فلن يكون هذا االلتزام سببًا فى إعسار المدين أو فى زيادة إعساره افتقر به دائنه

، بل أيًضا ألنه ال يؤدى إلى إعسار المدين ، ليس فحسب ألنه عمل مادى لصيةللطعن فيه بالدعوى البو
 (9199 )

 . 

 ـ إنما يكون الطعن فى تصرف قانونى  575

: وأى تصرف قانونى يصدر من المدين يكون قابالً للطعن فيه بالدعوى البولصية إذا توافرت الشروط األخرى لهذه 

 . ، وساء كان تبرًعا أو معاوضة ب واحد أو كان صادًرا من الجانبين، سواء كان التصرف صادًرا من جان الدعوى

، ونزوله  مثل التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد نزول المدين عن حق عينى ) كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن (

قانونى صادر من جانب واحد فى التقنين  ، وإبراؤه مدينًا له إذ اإلبراء تصرف ، ونزوله عن اشتراط لمصلحته عن وصية صادرة له

، ووقفه عينًا مملوكة له وفقًا خيريًا ) بعد إلغاء الوقف األهلى ( المدنى الجديد
 (9195 )

، واألجازة الصادرة من المدين لتصحيح عقد  

قابل لإلبطال إذا كانت صحته تضر بالدائنين
 (9199 )

 . 

، الهبة والبيع تبرًعا أو معاوضة،  ومثل التصرفات القانونية الصادرة من الجانبين
 (9191 )

والمقايضة والوفاء بمقابل والشركة  

والصلح
 (9191 )

واالشتراط لمصلحة الغير 
 (9197 )

. وسنرى أنه يجوز أيًضا الطعن فى إعطاء تأمين للدائن لتقديمه على غيره من  

 . ، وفى الوفاء ألحد الدائنين قبل حلول األجل بل وعند حلوله الدائنين

                                                 

 (
9199
أى أن الميدين  ، فإن الوفاء مع أنه تصرف قانونى يكون عادة مصيحوبًا بغليط ، ( كذلك إذا وفى المدين بدين غير مستحق عليه 

ولكن يجوز للدائن فيى هيذه  . فال يجوز للدائن الطعن فى هذا الوفاء بالدعوى البولصية لتخلف شرط الغش  ، يكون حسن النية

 . حق المدين فى استرداد غير المستحق  ، بالدعوى غير المباشرة ، الحالة أن يستعمل

 (
9195
 251ص  25م  2755ينياير سينة  9( صراحة على الوقيف ) اسيتئناف أعليى  11/  99( وقد نص التقنين المدنى السابق ) م  

 ) . 

 (
9199
 .  559فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  151فقرة  2( بودرى وبارد  

 (
9191
فإنيه  ، إليى الطعين فيهميا وال فيى الوصييةفال يحتاج اليدائن  ، ( ويالحظ أن الهبة والبيع فى مرض الموت يأخذان حكم الوصية 

 . (  1هامش رقم  152ص  199يستوفى حقه من التركة قبل استيفاء الموصى له للوصية ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 (
9191
ـ ويجيوز الطعين فيى الصيلح باليدعوى البولصيية حتيى بعيد تصيديق  119ص  99م  2512مارس سنة  21( استئناف مختلط  

 . (  152ص  19م  2527مارس سنة  25استئناف مختلط المحكمة عليه ) 

 (
9197
فلليدائن إذا نجيح فيى اليدعوى البولصيية أن ينفيذ عليى أقسياط  ، ( كما إذا أمن الميدين لمصيلحة أحيد اليدائنين أو لمصيلحة أوالده 
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 رتان للدعوى البولصية ـ التدخل فى القسمة واعتراض الخارج عن الخصومة ـ صو 576

 . ، هما التدخل فى القسمة واعتراض الخارج عن الخصومة : وهناك صورتان خاصتان للدعوى البولصية

ل شريك أن ـ لدائنى ك 2من التقنين المدنى على ما يأتى : "  751، فقد نصت المادة  أما بالنسبة إلى التدخل فى القسمة

، ويترتب عليها إلزامهم  ، وتوجه المعارضة على كل الشركاء يعارضوا فى أن تتم القسمة عينًا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم

. ويجب على كل حال إدخال الدائنين  ، وإال كانت القسمة غير نافذة فى حقهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع اإلجراءات

، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إال فى حالة  ـ أما إذا تمت القسمة 1.  دة حقوقهم قبل رفع دعوى للقسمةالمقي

، فهو يتدخل  ، بل لمنع الضرر قبل وقوعه ، ال إلصالح ما وقع من الضرر . وهنا نرى الدعوى البولصية يستعملها الدائن العش "

، وتبين  . على أنه إذا تمت القسمة دون تدخل الدائن فى إجراءاتها تى يراقب مدينه ويمنعه من اإلضرار بحقهفى إجراءات القسمة ح

، فإنه يجوز للدائن  ، بأن أفرز مثالً لنفسه نصيبًا أقل مما يستحقه إضراًرا بضمان الدائن أن المدين قد تعمد اإلضرار بحقوق الدائن

، مادام قد فاته أن  ، إلصالح ما وقع من الضرر ، فى صورتها العادية المألوفة دعوى البولصيةبعد تمام القسمة أن يطعن فيها بال

يمنع هذا الضرر قبل وقوعه
 (9195 )

 . 

من تقنين  599، فقد نصت الفقرة األولى من المادة  وأما عن اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها

، أن يعترض على هذا  ، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليهالمرافعات على أنه " يجوز لمن يعتبر 

 . الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم "

، بل فى حكم صدر ضد مدينه نتيجة لتواطؤ هذا المدين مع خصمه  ، ال فى تصرف قانونى صدر من مدينه وهنا يطعن الدائن

. وغنى عن البيان أن الحكم الصادر  ، أو نتيجة إلهمال جسيم من المدين فى دفاعه عن حقه يصدر الحكم ضده إضراًرا بالدائن حتى

، لوال أن أجاز تقنين المرافعات الجديد ـ وكذلك الئحة  على هذا الوجه ضد المدين كان يسرى فى حق الدائن فينتقص من ضمانه العام

( دون تقنين المرافعات األهلى السابق ـ كدائن  527( وتقنين المرافعات المختلط ) م  997ـ  991) م ترتيب المحاكم الشرعية 

الطعن فى الحكم عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة
 (9159 )

. وهذه الصورة من الطعن هى صورة خاصة للدعوى البولصية  

مرافعات ( غش المدين أو تواطؤه أو  592يرفعه ضد المحكوم له ) م . فإذا أثبت الدائن فى االعتراض الذى  تتالءم مع طبيعة الحكم

. وتختلف هذه الصورة الخاصة عن الصورة المألوفة  ، لم يصبح الحكم المطعون فيه حجة عليه ولم يسر فى حقه إهماله الجسيم

 1. )  سيًما من المدين دون أن يثبت غشه( يكفى فى هذه الصورة الخاصة أن يثبت الدائن إهماالً ج 2للدعوى البولصية فى أمرين : ) 

 . مرافعات ( دون سائر الدائنين 599( ال يستفيد من الطعن فى هذه الصورة الخاصة إال الدائن الذى رفع االعتراض ) م 

 تصرف مفقر - المطلب الثانى

 ـ تصرف ينقص من حقوق المدين أو يزيد فى التزاماته 577

: ويجب أن يكون التصرف القانونى الصادر من المدين تصرفًا ينقص من حقوقه 
 (9152 )

، وهذا هو  أو يزيد فى التزاماته 

 . ( acte dap – pauvrissement) المعنى المقصود بالتصرف المفقر 

                                                                                                                                                                    

 . ال على مبلغ التأمين الذى هو حق مباشر للمشترط لهم  ، التأمين التى خرجت من مال المدين

 (
9195
جديد ( تجيز ألرباب الديون الشخصية  751مدنى )  519وقد قضت محكمة اإلسكندرية الكلية األهلية بأنه وإن كانت المادة (  

فيإن القسيمة التيى تحصيل بيدون حضيورهم ال تعتبير  ، التى على أحد الشركاء الدخول فى دعوى القسيمة القائمية بيين الشيركاء

إذا ثبيت أنهيا أضيرت بحقيوقهم ) ) بل يجوز إلغاؤها بناء على طليبهم  ، الغية
9195
المجموعية الرسيمية  2519( أكتيوبر سينة  

فبرايير سينة  29ـ  191ص  1م  2759فبرايير سينة  19انظر أيًضا فى هيذا المعنيى : اسيتئناف مخيتلط  . (  2/  27رقم  11

م  2519سنة  أبريل 1ـ  9ص  99م  2521أكتوبر سنة  19ـ  999ص  17م  2521مايو سنة  5ـ  252ص  15م  2521

 .  591ص  59م  2517يونيه سنة  12ـ  191ص  91

 (
9159
( استئناف مختلط )  

9159
م  2515يونييه سينة  5ـ  972ص  11م  2529يونيه سينة  1ـ  951ص  25م  2591( يوليه سنة  

ولوميب ـ ديم 199ص  9ـ األستاذ عبيد الحيى حجياز  2171ـ األستاذ عبد الحميد أبو هيف فى المرافعات فقرة  517ص  52

فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  159فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  115فقيرة  1ـ هيك  511فقرة  21ـ لوران  291فقرة  19

555  .  

 (
9152
فيإذا نيزع الميدين مين العقيار المرهيون رهنًيا  ، ( وغنى عن البيان أن التصرف هنا معناه التصرف القانونى دون العمل المادى 

فيإن هيذا العميل الميادى ال يطعين فييه  ، ى اعتبرت عقاًرا بالتخصيص وشملها الرهن على هذا األسياسرسميًا بعض توابعه الت
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جرت تقاليد الدعوى  ، إذ على أن هذه العبارة ـ التصرف المفقر ـ كانت محدودة المعنى فى عهد التقنين المدنى السابق

البولصية على أن يكون التصرف المفقر هو التصرف الذى ينقص من حقوق المدين دون التصرف الذى يزيد فى التزاماته
 (9151 )

 . 

، فقد أنقص حقوقه إذ تبرع بحق  مثل أن ينقص المدين من حقوقه أن يهب عينًا مملوكة له أو يبرئ مدينًا من حق له فى ذمته

لهبة وبحق شخصى فى حالة اإلبراءعينى فى حالة ا
 (9159 )

. كذلك رفض المدين لوصية يعد إنقاًصا لحقوقه ويجوز الطعن فيه  

، فإذا رفضها بعد ذلك كان رفضه بمثابة نزول عن  ، ألن الموصى له يملك الشئ الموصى به بموجب الوصية بالدعوى البولصية

، فإن القبول هنا ليس مجرد رخصة بل هو  ، أن يقبلها باسمه المدين للوصية، بعد الطعن فى رفض  . ويجوز للدائن شئ مملوك له

حق يجوز للدائن استعماله باسم المدين وقد تقدم ذرك ذلك
 (9155 )

. كذلك إذا باع المدين عينًا أو حقًا شخصيًا فى ذمة مدين له بطريق  

ن الذى قبضه فيجب أن نفرض أنه كان ثمنًا بخًسا أو أنه استطاع أن ، أما الثم ، فقد أنقص من حقوقه حقًا عينيًا أو حقًا شخصيًا الحوالة

، حتى يمكن القول بأن هذا التصرف المفقر كان سببًا فى إعسار المدين أو  يخفيه أو يبدده بحيث ال يتمكن الدائن من التنفيذ عليه بحقه

 . ، وهو شرط الزم فى الدعوى البولصية كما سنرى فى زيادة إعساره

، فكان ال يجوز  ، ال يعتبر تصرفًا مفقًرا ، كما سبق القول زيد المدين فى التزاماته فكان فى عهد التقنين المدنى السابقأما أن ي

، كما  191، إذ نص صراحة فى المادة  . فاستحدث التقنين المدنى الجديد تعديالً هاًما فى هذه المسألة الطعن فيه بالدعوى البولصية

، وبذلك عالج عيبًا  عن بالدعوى البولصية " إذا كان التصرف قد أنقص من حق المدين أو زاد فى التزاماته "، على جواز الط رأينا

. فإن المدين الذى يقترض حتى يزيد فى التزاماته فيعسر تقليديًا فى الدعوى البولصية كان يستوقف النظر
 (9159 )

، يضر بدائنيه  

. فهو قد أضعف ضمان الدائنين  له فأنقص من حقوقه وكان هذا اإلنقاص سببًا فى إعسارهبالقدر الذى يضرهم به لو باع عينًا مملوكة 

.  ، فالنتيجة واحدة بالنسبة إلى الدائنين ، وال فرق بين أني فعل ذلك بزيادة التزاماته أو بانقاص حقوقه فى الحالتين بعمل إيجابى

. وقد سار  ، تصرفًا مفقًرا يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية ه لحقوقه، كانقاص فالمنطق إذن يقضى يجعل زيادة المدين اللتزاماته

فعالً على هذا الرأى بعض الفقهاء فى فرنسا
 (9151 )

، وال تجعل التصرف  . ولكن تقاليد هذه الدعوى تأبى إال أن تميز بين الشيئين 

، بخالف زيادة االلتزامات فهى ال تنقص  الحس، وهو النقص المباشر الذى يقع تحت  المفقر إال ذلك النقص المادة فى الحقوق

                                                                                                                                                                    

ولكنه باعتباره عمالً ينقص من ضمان الدائن قيد يكيون سيببًا فيى حليول أجيل اليدين أو فيى مطالبية اليدائن  ، بالدعوى البولصية

حييث  2912فقيرة  1ميدنى ) قيارن ميع ذليك ديميوج  2957ميادة كما تقضى بذلك الفقرة األوليى مين ال ، المدين لتأمين تكميلى

 . يرى جواز الطعن بالدعوى البولصية فى هذه الحالة ( 

 (
9151
 .  259فقرة  1انظر فى القانون الرومانى جاييس  .  297ص  25م  2591فبراير سنة  11( استئناف مختلط  

 (
9159
( وفيى  252ص  57م  2591ميارس سينة  21( كيذلك يجيوز الطعين فيى قبيول الميدين لحكيم صيدر ضيده ) اسيتئناف مخيتلط  

 . (  115ص  99م  2597مايو سنة  9إجازة المدين لتصرف كان قابالً لألبطال ) استئناف مختلط 

 (
9155
ـ قيارن دى هليتس  955عبدالسالم ذهنيى فقيرة  ـ األستاذ 551فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  191فقرة  2( بودرى وبارد  

 127فقيرة  9ـ وانظير عكيس ذليك : مسيينا  212ص  211فقيرة  19ديمولومب  59ـ فقرة  55فى الدعوى البولصية فقرة  2

 .  599ص  17م  2521يونيه سنة  29ـ  251ص  15م  2521فبراير سنة  29ـ استئناف مختلط  915ص 

وهيو ربيح أصيبح ملًكيا ليه فرفضيه يكيون إنقاًصيا  ، "يانصييب " لمدين لربح أصابه من رهيان أو انظرو فى إمكان الطعن فى رفض ا

 .  51فى الدعوى البولصية فقرة  2إلى دى هلتس  ، لحقوقه

 (
9159
وإال لما كان القرض سببًا فى إعساره أو فى زيادة  ، ( وغنى عن البيان أننا نفترض أن المدين عندما اقترض أخفى ما اقترضه 

فييال يكييون للقييرض أثيير فييى  ، إذ يكييون فييى هييذه الحاليية قييد اغتنييى بقييدر مييا افتقيير ، اره متييى وجييد مبلييغ القييرض فييى مالييهإعسيي

وعلييى هييذا النحييو يعلييل بعيض الفقهيياء فييى فرنسييا كيييف أن زيييادة االلتزاميات ليسييت عرضيية للطعيين فيهييا بالييدعوى  . إعسياره 

فيكيون القيرض فيى هيذه الحالية سيببًا فيى افتقياره ) بالنييول  ، اقترضيههذا ميا ليم يكين الميدين قيد شياطر اليدائن ميا  ، البولصية

  . (  2515فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

 (
9151
ثيم أن القضياء  ، 997فقيرة  1ـ قيارن أيًضيا بالنييول وربييير وبوالنجييه  119وفقيرة  191ص  195فقيرة  2( بودرى وبارد  

والفقييه فييى فرنسييا يجيييزان للييدائن أن يطعيين فييى قبييول الييوارث المييدين لتركييه معسييرة أو فييى قبييول الزوجيية المدينيية للروكييية 

واعتراض الدائن على عمل مدينه فى هذا القبول إنما يقوم على أن الميدين يزييد فيى التزاماتيه بيأكثر مميا يزييد فيى  . المعسرة 

فالعميل اليذى يطعين فييه اليدائن هيو إذن زييادة  . االلتزامات عليى الحقيوق يترتيب عليهيا إعسياره هيو بحيث أن زيادة  ، حقوقه

 225فقيرة  21و  991فقيرة  25ـ ديمولوميب  195ـ  2ـ  15داللوز  2715أبريل سنة  11المدين اللتزاماته ) نقض فرنسى 

ـ بيودرى  2172ـ فقيرة  2179فقيرة  1المييراث ـ بودرى وقال فيى  517فقرة  21و  915فقرة  5ـ لوران  299فقرة  19و 

 . (  119ـ ص  111ص  125فقرة  9ـ دى باج  559فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  121ص  151فقرة  2وبارد 
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الحقوق إال بطريق غير مباشر
 (9151 )

، أن المدين بدالً من أن يبيع عينًا مملوكة له  ، إذا نحن اتبعنا هذه التقاليد . ويببنى على ذلك 

بالثمن أى بمبلغ جسيم يكون سببًا فى  ، يشترى عينًا بثمن باهظ متواطئًا مع البائع حتى يصبح هذا دائنًا له بثمن بخس إضراًرا بدائنيه

، ويكون ما أعطاه القانون من الحماية  ، فيصل من هذا الطريق إلى اإلضرار بدائنيه حيث يعجز عن ذلك من الطريق األول إعساره

للدائن باليمين قد سليه من بالشمال
 (9157 )

القانون الرومانى إلى  ، وكان األولى عدم التقيد بتقاليد . وهذه نتيجة ال يصح الوقوف عندها 

، عندما نص صراحة على جواز الطعن بالدعوى البولصية فى تصرف المدين الذى  . وهذا ما فعله التقنين المدنى الجديد هذا الحد

يزيد فى التزاماته
 (9155 )

. ومن ثم يجوز للمدين الطعن فى عقد القرض الذى يقترض المدين بموجبه مبلغًا من المال يزيد فى  

، وفى عقد الشركة الذى يلتزم المدين بموجبه أن يدفع مبلغًا من المال كحصة له فى  ته فيسبب إعساره أو يزيد فى هذا اإلعسارالتزاما

، وفى عقد التأمين الذى يلتزم المدين بموجبه أن يدفع لشركة التأمين أقساًطا مرتفعة  الشركة ويكون هذا االلتزام سببًا فى إعساره

إعساره فيسبب هذا االلتزام
 (9199 )

 . ، وهكذا 

 ـ تفضيل دائن على آخر دون حق والوفاء لبعض الدائنين دون بعض : 578

 . ، فخصهما التقنين المدنى بنص حسم به الخالف وهناك تصرفان قانونيان كانا محالً للجدل فى عهد التقنين المدنى السابق 

، أى أنه ما  ، يتقدم به على سائر الدائنين دون حق ، كرهن مثالً  فقد يتفق المدين مع أحد الدائنين على إعطائه ضمانًا خاًصا

، فهل يعتبر هذا التصرف تصرفًا مفقًرا يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية؟ كان الحكم مختلفًا  كان ليتقدم لوال هذا الضمان الخاص

، حتى لو علم الدائن الذى حصل  عن فى هذه الحالة. فكان هناك رأى يذهب إلى أنه ال يجوز الط عليه فى عهد التقنين المدنى السابق

، وهذا غرض مشروع ، ما دام هو يسعى للتأمين على حقه على هذا الضمان بغش المدين
 (9192 )

. فأورد التقنين المدنى الجديد نًصا  

لغش إال تفضيل دائن على آخر ، كما رأينا : بأنه " إذا لم يقصد با 151، إذ قضت الفقرة األولى من المادة  صريًحا فى هذه المسألة

 . ، فال يترتب عليه إال حرمان الدائن من هذه الميزة " دون حق

، أى أنه ما كان ليتقدم  ويلخص من هذا النص أن إعطاء المدين ألحد الدائنين ضمانًا خاًصا يجعله يتقدم على سائر الدائنين دون حق

، فقد  . ويجب التميز فى هذه الحالة بين فرضين الطعن فيه بالدعوى البولصية، يعتبر تصرفًا مفقًرا يجوز  عليهم لوال هذا الضمان

. ففى الفرض األول يكون  ، وقد يكون أدى للمدين مقابالً له يكون الدائن حصل من المدين على هذا الضمان الخاص بغير مقابل

، بل وال غش  الذى حصل على الضمان الخاص، وال يشترط فى جواز الطعن فيه بالدعوى البولصية غش الدائن  التصرف تبرًعا

المدين الذى أعطى هذا الضمان
 (9191 )

، كأن مد فى أجل  ، إذا أدى الدائن مقابالً للضمان الذى حصل عليه . أما فى الفرض الثانى 

الطعن فيه . ويشترط إذن فى جواز  ، فإن التصرف يكون معارضة الدين أو أعطى المدين أجالً جديدًا أو حط جزًءا من الدين

، أى إثبات أنهما قدًا من هذا الضمان أن يتقدم الدائن دون حق  ، إثبات غش كل من المدين والدائن ، كما سنرى بالدعوى البولصية

، اعتبر الضمان الخاص الذى حصل عليه الدائن غير نافذ فى حق  ، إذا نجح الطعن فى التصرف . وفى الفرضين على سائر الدائنين

، وفقد الدائن ميزة التقدم التى كان يسعى إليها من غير حق نسائر الدائني
 (9199 )

 . 

                                                 

 (
9151
فيى  2ـ دى هليتس  559فقيرة  1ـ بالنيول وريبيير وردوان  192ص  929فقرة  5ـ أوبرى ورو  115فقرة  19( ديمولومب  

  .  195ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  15فقرة  الدعوى البولصية

 (
9157
 .  151ص  195( نظرية العقد فقرة  

 (
9155
 .  192ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9199
ن هذا التصرف قد صدر قبل فإن كا ، ـ والعبرة بتاريخ التصرف الذى زاد فى التزامات المدين 157فقرة  7( بيدان وال جارد  

وإال جياز الطعين فييه  ، ليم يجيز الطعين فييه باليدعوى البولصيية تطبيقًيا ألحكيام التقنيين الميدنى السيابق 2555أكتوبر سنة  29

 . تطبيقًا ألحكام التقنين المدنى الجديد 

 (
9192
 .  252ص  275رقم  29جازيت  2519مارس سنة  21ـ  951ص  1م  2759مايو سنة  99( استئناف مختلط  

 (
9191
 .  599فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  115فقرة  2( بودرى وبارد  

 (
9199
فيإذا كيان اليدائن  ، ـ وقد يكون من أعطى الضمان كفييالً عينيًيا 295ص  229( األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  

فيإن  ، بيأن ميد ميثالً فيى أجيل اليدين أو مينح الميدين أجيالً جدييدًا أو حيط جيزًءا مين اليدين ، ابالً لهيذا الضيمانقد أدى للمدين مقي

والعبيرة فيى اليدعوى البولصيية  . التصرف يعتبر معاوضة بالنسبة إلى الدائن وإن كان يعتبر تبرًعا بالنسبة إلى الكفيل العينيى 

 ، فيشيترط إذن . ويكيون التصيرف معاوضية  ، دائن الذى حصل عليى الضيمانفتكون العبرة هنا بال ، بمن حصل له التصرف

أن يثبتيوا غيش الكفييل العينيى وغيش اليدائن اليذى حصيل منيه  ، حتى يطعن دائنو الكفيل العينى فى تصرفه بالدعوى البولصية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ال يستخلص منه تواطؤ هذا الدائن مع المدين لألضرار  ، فى عهد التقنين المدنى السابق وكان استيفاء أحد الدائنين حقه من المدين

، فإن علمه بهذا الغش ليس بدليل على أنه متواطئ  ، حتى لو علم الدائن الذى استوفى حقه بغش المدين بحقوق الدائنين اآلخرين

، فهو يسعى إلى غرض مشروع ، إذ هو دائن يستوفى حقه معه
 (9195 )

، وعجل المدين  . أما إذا كان الدين الذى وفاه المدين مؤجالً  

مع الدائن الذى استوفى حقه قبل  ، فكان يجوز الطعن بالدعوى البولصية فى الوفاء إذا ثبت تؤاطو المدين الوفاء به متنازالً عن األجل

حلول األجل
 (9199 )

. إذ قضت الفقرة الثانية من  . وقد أورد التقنين المدنى الجديد نًصا صريًحا فى هذه المسألة عدل من هذه األحكام 

، فال يسرى هذا الوفاء  ، بأنه " إذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء األجل الذى عين أصالً للوفاء ، كما رأينا 151المادة 

، إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين  ، ولو حصل بعد انقضاء هذا األجل . وكذلك ال يسرى فى حقهم الوفاء فى حق باقى الدائنين

 ، ويعتبر . ويخلص من هذا النص أن كل وفاء قبل حلول األجل يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية والدائن الذى استوفى حقه "

، ال غش المدين الذى عجل الوفاء وال  ، خالفًا لما كان عليه األمر فى عهد التقنين المدنى السابق ، فال يشترط التصرف هذا تبرًعا

، ألن الدائن إنما استوفى حقه عند حلول أجله فلم يتبرع له  . أما الوفاء عند حاول األجل فيعتبر معاوضة تواطؤ الدائن الذى تعجله

، خالفًا لما كان عليه األمر فى عهد التقنين المدنى السابق حيث كان  . ويجوز الطعن فى هذا الوفاء بالدعوى البولصية المدين بشئ

، فيجب إثبات غش المدين الذى  . ولكن يشترط للطعن فى الوفاء عند حلول األجل ما يشترط فى المعاوضات هذا الطعن غير جائز

فى حقهوفى بدينه وتواطؤ الدائن الذى استو
 (9191 )

 . 

،  ونالحظ هنا أنه إذا جاز أن يقال أن تفضيل المدين ألحد دائنيه بترتيب رهن لمصلحته يتضمن معنى إنقاص حقوق المدين

. ولكنه تصرف يضر على كل  فإنه ال يمكن أن يقال أن الوفاء ألحد الدائنين قبل غيره فيه إنقاص لحقوق المدين أو زيادة فى التزاماته

                                                                                                                                                                    

ميايو  99ـي  211ص  15م  2521ميارس سينة  1ـ  221ص  15م  2521ينياير سينة  92على الضيمان ) اسيتئناف مخيتلط 

ـ نظرية العقد للمؤليف فقيرة  599وقارن فقرة  111ص  599فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  591ص  11م  2525سنة 

 .  195ص  929فقرة  5ـ قارب أوبرى ورو  2هامش رقم  799ص  199

 (
9195
 2هامش رقم  799ص  199ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  951ص  2ـ هالتون  19فى الدعوى البولصية فقرة  2( دى هلتس  

ـيي اسييتئناف مخييتلط ) 
9195
ـ انظيير أيًضييا :  951ص  1م  2759مييارس سيينة  29ـ  919ص  1م  2759( فبراييير سيينة  

 .  557فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  159فقرة  2ـ بودرى وبارد  119فقرة  19ديمولومب 

 (
9199
وقييارن  ، 557فقييرة  1أيًضييا بالنيييول وريبييير ورد وان ـ انظيير  2هييامش رقييم  799ص  199( نظرييية العقييد للمؤلييف فقييرة  

حيث يكتفيان بجعل الدائن الذى استوفى حقه قبل األجل يرد الفوائد القانونية عين الميدة التيى كانيت  159فقرة  2بودرى وبارد 

  . باقية من األجل 

 (
9191
يجوز الطعين فييه باليدعوى البولصيية  ، السابق فى عهد التقنين المدنى ، ( فكان dation en paiement( أما الوفاء بمقابل )  

بحيث يستخلص من ذلك تواطؤ الميدين ميع اليدائن لألضيرار باليدائنين  ، إذا كان المقابل الذى أخذه الدائن يزيد كثيًرا على حقه

 2هيامش رقيم  799ص  199ـ نظرية العقد للمؤليف فقيرة  599ص  17م  2521يونيه سنة  29اآلخرين ) استئناف مختلط 

أميا إذا كيان اليدائن ليم يأخيذ مقيابالً لحقيه إال  . (  555فقرة  1ـ بالنيول وريبير ورد وان  159فقرة  2وانظر : بودرى وبارد 

ـ  999ص  1/  252رقيم  9الشيرائع  2521ميايو سينة  21فال يجوز الطعن فى الوفاء بمقابل ) استئناف أهليى  ، قيمة تعادله

 21ـ  15ص  29م  2592ينياير سينة  9ـ اسيتئناف مخيتلط  75ص  25رقم  19المجموعة الرسمية  2527مارس سنة  11

هامش  799ص  199العقد للمؤلف فقرة ـ نظرية  591ص  11م  2525مايو سنة  99ـ  171ص  15م  2521أبريل سنة 

وقد قضت محكمة النقض بأن القول بانتفاء التواطؤ  . (  119فقرة  2ـ بودرى وبارد  572فقرة  21وانظر : لوران  .  2رقم 

إن  ، إذ هيو ، المبطل لتصرف المدين فى حق الدائن كلما كان التصرف صادًرا إلى دائن توفية لدينه غير صحيح على إطالقه

ال يصح فى حالة تفاوتهما تفاوتًيا مين شيأنه أن يفييد أن التصيرف ليم يكين مجيرد  ، فى حالة تعادل مبلغ الدين وقيمة المبيع صح

 2559ـ قيارن أول أبرييل سينة  151ص  591رقيم  9مجموعية عمير  2555يونييه سينة  5توفية دين فحسب ) نقيض ميدنى 

 . (  299ص  51رقم  5مجموعة عمر 

فإنيه  ، المدنى الجديد فنرى أن الوفاء بمقابل يأخذ حكم الوفاء : فإن كان الوفاء بمقابيل قيد حصيل قبيل حليول األجيل أما فى عهد التقنين

وإن كيان الوفياء  . وحتيى ليو ليم يثبيت الغيش  ، حتيى ليو كيان المقابيل يعيادل مبليغ اليدين ، يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية

حتى لو كان المقابل يعيادل مبليغ  ، ز الطعن فيه بالدعوى البولصية إذا ثبت الغشفإنه يجو ، بمقابل قد حصل عند حلول األجل

 ، طبقت أحكام التقنيين السيابق 2555أكتوبر سنة  29فإن حصل قبل  ، والعبرة بوقت حصول الوفاء أو الوفاء بمقابل . الدين 

 . وإال طبقت أحكام التقنين الجديد 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

.  ، ما دام أحد الدائنين قد استوفى حقه كامالً  ، إذ ينقص نسبة ما يأخذونه من مدينهم المعسر وفاء لحقوقهم نين اآلخرينحال بالدائ

ومن ثم عنى التقنين الجديد أن يورد نًصا خاًصا فى هذه المسألة
 (9191 )

 . 

 ـ امتناع المدين من زيادة حقوق أو إنقاص التزاماته  579

، كما إذا رفض هبة أو أقر بدين فى ذمته تقادم بسنة واحدة وفقًا للمادة  من زيادة حقوقه أو من إنقاص التزاماته : أما إذا امتنع المدين

مدنى 917
 (9197 )

، فإنه لم يجرد المدين من  ، وليس للدائن أن يشكو منه ، ليس بعمل مفقر ، وأن أضر بالدائن . فظاهر أن هذا العمل 

لم يثقل كاهله بدين جديد يضعف من هذا الضمانحق كان داخالً فى ضمان الدائن و
 (9195 )

 . 

،  ، فليس للدائن أن يطعن فى ذلك وكان مقتضى ما قدمناه أن المدين إذا امتنع عن التمسك بالتقادم لكسب حق أو إسقاط التزام

ون قد أنقص حقوقه أو زاد فى ، فإذا رفض التمسك به فال يك ألن المدين ال يكسب الحق وال يسقط االلتزام إال إذا تمسك بالتقادم

فقرة ثانية من التقنين المدنى 977. غير أن المادة  ، بل يكون قد امتنع عن زيادة حقوقه أو عن إنقاص التزاماته التزاماته
 (9119 )

 

قضت بأن النزول عن التقادم المسقط ال ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضراًرا بهم
 (9112 )

 519دة ، وبهذا الحكم أيًضا قضت الما 

، مع أن  ، بالنيابة عن مدينه ، مسقًطا كان أو مكسبًا ، أن يتمسك بالتقادم ، فوق ذلك . وقد قدمنا أن للدائن بالنسبة إلى التقادم المكسب

 . مدنى ( 579و  971التمسك بالتقادم يعد رخصة الحقًا ) م 

الدائن يستطيع استثناًء أن يستعمل هذه الرخصة  ، إال أن ويخلص من ذلك إنه بالرغم من أن التمسك بالتقادم رخصة الحق

، وبالرغم من أن النزول عن التقادم ليس تصرفًا مفقًرا بل هو عمل يمتنع به المدين عن زيادة  نيابة عن مدينه بموجب النص الصريح

النص الصريح ، إال أن الدائن يستطيع استثناًء أن يطعن فيه بالدعوى للبولصية بموجب حقوقه أو إنقاص التزاماته
 (9111 )

 . 

                                                 

 (
9191
الوفياء ألحيد اليدائنين الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال  ( انظر فى تفضيل دائين عليى آخير وفيى 

 .  191ـ  192ص  1التحضيرية 

 (
9197
فمضيى  ، ( وتقضى هذه المادة بأنه يجب على من يتمسك بأن الحيق قيد تقيادم بسينة أن يحليف اليميين عليى أنيه أدى اليدين فعيالً  

لم يكين بيإقراره  ، فإذا رفض المدين حلف اليمين وأقر بالدين ، بل البد فوق ذلك من يمين المدين ، السنة وحدة ال يقضى الدين

 971خالفًيا لميا تقضيى بيه الفقيرة األوليى مين الميادة  ، ثم أن دائنيه . بل يكون قد امتنع من انقاصها  ، هذا قد زاد فى التزاماته

 . فإن هذا أمر شخصى يتعلق بذمة المدين  ، وال أن يحلفوا اليمين مكانه ، ال يجوز لهم باسمه أن يتمسكوا بالتقادم ، مدنى

كان هذا اليرد وفقًيا للتقنيين الميدنى الجدييد تصيرفًا مفقيًرا يجيوز الطعين فييه  ، فرد المدين اإلبراء ، وإذا أبرأ دائن ذمة المدين من الدين

 ، فبمجيرد صيدوره مين اليدائن يسيقط اليدين ، اليدائن وحيده ألن اإلبراء فى هذا التقنين تصرف يتم بيإرادة ، بالدعوى البولصية

أما اإلبراء فى التقنين المدنى السابق فكيان  . فيكون المدين برد اإلبراء قد زاد فى التزاماته  ، فإذا رد المدين اإلبراء عاد الدين

فليم يكين  ، امتناًعا عين إنقياص التزاماتيهفرفض المدين لإلبراء كان عندئذ يعد  ، ال يتم إال بإيجاب من الدائن وقبول من المدين

 . (  155ص  195يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

وبيذلك قضيت محكمية االسيتئناف الختلطية بالنسيبة إليى األجانيب )  ، والنزول عن الميراث يعتبر فى فرنسا امتناًعا عن زييادة الحقيوق

. أميا فيى الشيريعة اإلسيالمية فنيزول اليوارث عين ميراثيه يعتبير إنقاًصيا لحقوقيه  . (  57ص  59م  2591أول ديسمبر سنة 

  

 (
9195
ص  1ـ والتيون  29فى اليدعوى البولصيية فقيرة  2ـ دى هلتس  952ص  2ـ هالتون  111ص  191فقرة  2( بودرى وبارد  

الدائن سمح له بالطعن فى عدم قبول المدين للهبية ـ هذا إلى أنه لو فرض أن  155ص  195ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  229

ألنه بعد ذلك ال يستطيع أن يقبل الهبة  ، فإن هذا الطعن ال يعود بفائدة على الدائن ، أو فى إقراره بالدين بعد تقادمه بسنة واحدة

 ، اسيتعمالها باسيم الميدين إذ القبيول والتمسيك فيى هياتين الحيالتين مجيرد رخصية ال يجيوز ، أو أن يتمسك بالتقادم بسنة واحيدة

 1ـ بالنييول وريبيير وردوان  115ـ  119ص  191فقيرة  2وهما على كيل حيال متصيلتان بشيخص الميدين ) بيودرى وبيارد 

 .  151فقرة  7ـ بيدان والجارد  559ـ فقرة  595فقرة 

 (
9119
  . من التقنين المدنى الفرنسى  1119( ويقابلها المادة  

 (
9112
ألن الغيش ال  ، ميدنى ليم تشيترط غيش الميدين 1فقيرة  977فيإن الميادة  ، التقادم بعد تمامه يعتبر تبرًعا( ولما كان النزول عن  

( فقد كان النص يشترط غش المدين ) انظر فيى تبريير  119/  191أما فى التقنين المدنى السابق ) م  . يشترط فى التبرعات 

 19م  2557ميايو سينة  27انظير ميع ذليك اسيتئناف مخيتلط و ، 1هيامش رقيم  799ص  199ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 . حيث ال يشترط الحكم الغش للطعن فى النزول عن التقادم (  297ص 

 (
9111
ص  191فقيرة  2ـ وقارن بيودرى وبيارد  551فقرة  1ـ كوالن وكابيتان ومورانديير  552فقرة  1( بالنيول وريبير وردوان  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ـ الحق الذى تصرف فيه المدين يجب أن يكون مفيًدا للدائن 581

، يجب أن يكون الحق الذى تصرف فيه  : وحتى يكون للدائن مصلحة فى الطعن فى تصرف المدين بالدعوى البولصية 

كان هذا الحق مثقالً بحقوق عينية للغير تستغرقه . فإذا  ، وإال لم تكن له مصلحة فى الطعن المدين يستطيع الدائن أن يستوفى منه حقه

وال تدع منه شيئًا للدائن
 (9119 )

، أو كان الحق ال يجوز الحجز عليه كالمرتبات والنفقة والملكية الزراعية الصغيرة 
 (9115 )

، فإن  

، ومن ثم ال يجوز له أن يرفع الدعوى البولصية الدائن ال تكون له مصلحة فى الطعن فى تصرف المدين
( 9119 )

 . 

. فالمستحق فى وقف ـ عندما كان  ، ولكنه ينتج غلة يجوز الحجز عليها على أن هناك من األموال ما ال يجوز الحجز عليه

،  ، وهو نصيبه فى االستحقاق ، ولكن غلة هذا الوقف الوقف األهلى جائًزا ـ حقه فى الوقف غير قابل للتصرف فيه وال للحجز عليه

، ولكنها تنتج ريعًا يجوز للدائن  كية الزراعية الصغيرة التى ال تزيد على خمسة األفدنة ال يجوز الحجز عليها. كذلك المل قابل للحجز

، وإذا باع  . فإذا تصرف المستحق فى الوقف فى نصيبه فى الغلة إضراًرا بدائنه جاز للدائن أن يطعن فى التصرف أن ينفذ عليه بحقه

ائن الطعن فى هذا التصرف فال يسرى عليه بقدر ما له فى ذلك من مصلحة أى بقدر غلة األرضالمدين خمسة األفدنة جاز أيًضا للد
 (

9111 )
 . 

،  كذلك ال يجوز الطعن فى تصرف المدين إذا لم يؤد هذا الطعن إال إلى ضرورة استعمال الدائن لحق متصل بشخص المدين

، إذ بفرض أن الدائن قد نجح فى طعنه  دة من الطعن فى هذا النزول، فال فائ وذلك كما إذا نزل الواهب عن حقه فى الرجوع فى الهبة

، فإن الدائن ال يستطيع أن يستعمل هذا الحق باسم المدين ألنه متصل بشخصه وعاد للواهب حقه فى الرجوع فى الهبة
 (9111 )

 . 

 تصرف تال فى الوجود لحق الدائن - المطلب الثالث

  ـ ارتباط هذا الشرط بشرط غش المدين 581

: ويجب أخيًرا أن يكون التصرف الصادر من المدين تاليًا فى الوجود لحق الدائن الذى يطعن فى هذا التصرف
 (9117 )

. وذلك  

، إذ لم يوجد حقه إال بعد صدور التصرف  ، لم يكن للدائن وجه للتظلم ألن حق الدائن إذا لم يكن متقدًما على التصرف المطعون فيه

                                                                                                                                                                    

حييث ييذهبون إليى أن التقيادم فيى ذاتيه يكسيب الحيق أو يسيقط  ، 221ـ فقيرة  221وبيودرى وتيسيييه فقيرة  155وفقيرة  119

ميين التقنييين المييدنى  977ميين التقنييين المييدنى الفرنسييى ) وهييى التييى تقابييل المييادة  1119وعلييى ذلييك تكييون المييادة  ، االلتييزام

إذ المدين يكيون قيد  ، لدعوى البولصيةالمصرى كما قدمنا ( ليست استثناء ال من قواعد الدعوى غير المباشرة وال من قواعد ا

وبالنزول عنيه يكيون قيد أنقيص مين حقوقيه أو زاد فيى التزاماتيه فيجيوز الطعين باليدعوى  ، كسب حقًا يستعمله مدينه نيابة عنه

ييه وقد سبقت اإلشارة إلى أن من رأى هؤالء الفقهاء أن التصرف الذى يزيد به المدين من التزاماته يجوز الطعن ف ، البولصية

 195وانظر فى هذه المسألة فيى التقنيين الميدنى السيابق نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  . بالدعوى البولصية فى القانون الفرنسى 

 .  2هامش رقم  155ص 

 (
9119
 .  517فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  7ص  91م  2519نوفمبر سنة  1( استئناف مختلط  

 (
9115
مايو  19ـ بنى سويف الكلية  591ص  95م  2511مايو سنة  29ـ  51ص  21م  2595ديسمبر سنة  17( استئناف مختلط  

ـ شبين  11رقم  9المجموعة الرسمية  2599ـ بنى سويف الجزئية أول يوليه سنة  92ص  1المجموعة الرسمية  2599سنة 

 .  299رقم  9المجموعة الرسمية  2599أكتوبر سنة  11الكوم الجزئية 

 (
9119
 .  171ـ ص  171ص  191لمؤلف فقرة ( نظرية العقد ل 

 (
9111
 1ـ بالنيول وريبير وردوان  157فقرة  2وانظر : بودرى وبارد  .  1هامش رقم  171ص  191( نظرية العقد للمؤلف فقرة  

 .  551فقرة 

 (
9111
ـ  551ة فقير 1ـ بالنييول وريبيير وردوان  151فقيرة  2ـ بيودرى وبيارد  519فقيرة  21ـ لوران  215فقرة  19( ديمولومب  

كميا  ، على أنه يجوز الطعن فى تصرف صادر من المدين حتى لو كان هذا التصرف يتضمن استعماالً لحيق متصيل بشخصيه

 . (  115ص  199إذا اعترف ببنوة ولد ليس له حتى تجب عليه النفقة أضراًرا بالدائن ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 (
9117
ص  271رقيم  1المحامياة  2519ديسيمبر سينة  1ـ اسيتئناف مصير  21ص  1الحقيوق  2752يوليه سينة  1( استئناف أهلى  

المحاميياة )  2599ميايو سيينة  25ـ  715ص  599رقييم  29المحاميياة  2599أبرييل سيينة  25ـ  199
9117
ص  251( رقييم  

م  2759ينياير سينة  19ـ  951ص  1م  2759ينياير سينة  19ـ  51ص  1م  2775ديسمبر سنة  9ـ استئناف مختلط  111

ـ )  229ص  1م  2755ينياير سينة  9ـ  291ص  1
9117
 29م  2757ميارس سينة  9ـ  959ص  5م  2751( ميايو سينة  

م )  2599يونييه سينة  1ـ  212ص 
9117
 11م  2529ميارس سينة  21ـ  15ص  29م  2592ينياير سينة  9ـ  927( ص  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. وال يمكن أن  الحق الذى تصرف فيه المدين جزًءا من ضمانه حتى يقال إنه اعتمد على وجود هذا الحق من المدين وفى وقت لم يكن

، هو  ، إال فى فرض واحد ، وإنه أراد بتصرفه اإلضرار بدائن لم يكن موجودًا وقت التصرف نتصور وجود الغش فى جانب المدين

 $ 2919$ ، فقصد بتصرفه اإلضرار بالدائن  مدينًا فى وقت قريب أن يكون المدين قد صدر منه التصرف متوقعًا أنه سيصبح

، ثم يقترض بعد ذلك وقد اطمأن إلى أن المقرض ال  ، عينًا مملوكة له ، فى وقت يسعى فيه لعقد قرض ، وذلك كأن يبيع المستقبل

. فى مثل هذا الفرض يجوز للدائن ـ رغًما من أن حقه تال لتصرف المدين ـ أن يطعن فى هذا  يستطيع التنفيذ على العين بعد أن باعها

، ألن الغش فى جانب المدين قد توافر ولصيةالتصرف بالدعوى الب
 (9115 )

 . 

ونرى من ذلك أن اشتراط تأخر تصرف المدين على حق الدائن فى الوجود ليس فى الواقع إال عنصًرا من عناصر شرط الغش فى 

توافر الغش دون هذا  ، فإذا أمكن ، إذ ال يمكن توافر هذا الشرط عادة إال إذا كان تصرف المدين تاليًا لحق الدائن جانب المدين

، فالتأخر ال يشترط التأخر
 (9119 )

 . 

 ـ مقارنة بالدعوى غير المباشرة :  582

، فقد يكون تاليًا لحق الدائن وقد  وقد رأينا فى الدعوى غير المباشرة أن تاريخ وجود الحق الذى يستعمله الدائن ال أهمية له

، فهو إذن  اسم المدين موجود فى أموال المدين حتى لو كان سابقًا على حق الدائن، ألن الحق الذى يستعمله الدائن ب يكون سابقًا عليه

، فإن حق المدين  . وهذا بخالف الدعوى البولصية لو كان المدين قد تصرف فى الحق قبل ثبوت حق الدائن جزء من ضمان الدائن

زًءا من ضمان الدائن، فهذا الحق لم يكن إذن ج يكون قد خرج من ماله قبل أن تثبت للدائن صفته
 (9112 )

 . 

 ـ العبرة بتاريخ وجود حق الدائن ال بتاريخ استحقاق وبتاريخ صدور التصرف ال بتاريخ شهره 583

، فالعبرة فى المقارنة بين التاريخين بتاريخ حق الدائن فى  : ولما كان الشرط هو أن يتأخر تصرف المدين عن حق الدائن فى الوجود 

 . ، وبتاريخ صدور التصرف ال بتاريخ شهره الوجود ال فى االستحقاق

، ولو كان غير مستحق  قبل صدور التصرف، فلو كان الحق موجودًا  العبرة بتاريخ حق الدائن فى الوجود ال فى االستحقاق

، فللدائن رفع  ، فللدائن رفع الدعوى البولصية ولكن بعد أن يصبح الحق مستحق األداء من النزاع األداء أو كان غير خال من النزاع

شرط واقف أو المقترن  . فيستطيع الدائن المعلق حقه على الدعوى البولصية ولكن بعد أن يصبح الحق مستحق األداء خاليًا من النزاع

، أن يطعن بالدعوى البولصية فى تصرف صدر من مدينه قبل تحقق الشرط أو  ، عند تحقق الشرط أو عند حلول األجل بأجل واقف

، ما دام هذا الحق أصبح مستحق األداء وقت رفع الدعوى  ، أى فى وقت كان حقه فيه غير مستحق األداء قبل حلول األجل

، والشك فى أن الحق المعلق  ب هو أن يكون حق الدائن سابقًا فى الوجود ال فى االستحقاق على تصرف المدين. فالواج البولصية

، فيكون سابقًا فى الوجود على تصرف المدين على شرط أو المقترن بأجل يعتبر موجودًا قبل تحقق الشرط أو قبل حلول األجل
 (9111 

)
، وكان الدافع للمدين على التصرف توقعه  فع دعواه يطلب الحكم بحقه المتنازع فيه. وإذا تصرف المدين فى وقت كان الدائن قد ر 

                                                                                                                                                                    

ص  99م  2527ينياير سينة  29ـ  15ص  15م  2521نيوفمبر سينة  1ـ  917ص  11م  2529مايو سينة  29ـ  199ص 

 1ـ توليييه  919فقيرة  19ـ ديرانتون  292ص  52م  2517ديسمبر سنة  92ـ  595ص  99م  2527يونيه سنة  5ـ  252

ـي  257ص  929فقيرة  5ـ أوبيرى ورو  125فقيرة  1ـ هييك  519فقيرة  21ـ ليوران  191فقرة  19ـ ديمولومب  992فقرة 

ـ نظريية العقيد للمؤليف  225ص  1ـ والتيون  591فقرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  171فقرة  2ـ بودرى وبارد  255ص 

 .  2هامش رقم  179ص  192فقرة 

 (
9115
 55م  2591ميايو سينة  19ـ  295ص  95م  2511ينياير سينة  9ـ  919ص  17م  2521مايو سنة  19( استئناف مختلط  

ـ  591فقيرة  1ـ بالنيول وريبير وردوان  175فقرة  2ـ بودرى وبارد  125فقرة  1ـ هيك  511رة فق 21ـ لوران  199ص 

ومثل ذلك أيًضيا أن يقيف الميدين  .  1هامش رقم  179ص  192ـ نظرية العقد للمؤلف فقرة  229ـ ص  225ص  1والتون 

 . (  92ص  95م  2555يناير سنة  11عقاًرا ثم يقترض ) استئناف مختلط 

 (
9119
ـ ص  179ص  192ـ نظريية العقيد للمؤليف فقيرة  591فقيرة  1وما بعدها ـ بالنييول وريبيير وردوان  55فقرة  1( جروبييه  

 ، ـ أما فى التبرعات 191ص  1ـ انظر أيًضا المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  175

شتراط تأخر تصرف المدين على حق الدائن إنما يكون عنصًرا مين عناصير فا ، حيث ال يشترط الغش ، فى القانون المصرى

 . الضرر 

 (
9112
 .  175ص  192( نظرية العقد للمؤلف فقرة  

 (
9111
 .  9هامش رقم  171ص  192( نظرية العقد للمؤلف فقرة  
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 الفهرس العام

، أن يطعن فى  ، بعد أن يصدر على حكم لمصلحته فيصبح حقه خاليًا من النزاع ، فللدائن صدور الحكم عليه فى دعوى الدائن

، فالحق موجود قبل  شئًا لحق الدائن بل هو مقرر له، فإن الحكم ليس من ، ألنه إذا كان هذا التصرف قد سبق الحكم تصرف المدين

صدور التصرف من المدين
 (9119 )

 . 

. فإذا كان  ، ال بتاريخ شهره إن كان من التصرفات التى تستوجب الشهر والعبرة فى التصرف الصادر من المدين بتاريخ صدوره

، فليس للدائن أن  ، أما إذا كان سابقًا ا لثبوت حق الدائن، وجب أن يكون صدور البيع تاليً  التصرف الصادر من المدين بيعًا مثالً 

يطعن فى البيع حتى لو لم يسجل إال بعد ثبوت حقه
 (9115 )

 . 

 ـ كيفية إثبات أن تصرف المدين نال فى التاريخ لحق الدائن : 584

، وهو الذى  عامة بأن الدائن. تقضى القواعد ال بقى أن نعرف كيف يمكن إثبات أن تصرف المدين تال فى التاريخ لحق الدائن 

، ألن هذا شرط من  ، يحمل عبء إثبات أن حقه سابق فى الوجود على صدور التصرف المطعون فيه يطعن فى تصرف المدين

 . ، والدائن الذى يستعمل الدعوى هو المكلف بإثبات توافر جميع شروطها شروط الدعوى البولصية

فمن السهل إثبات تاريخ وجود هذا الحق بالرجوع إلى الوقت الذى تم فيه العمل ،  فإن كان مصدر حق الدائن عمالً ماديًا

، ألن  ، حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس ، ولو كان تاريًخا عرفيًا غير ثابت . ويكون تاريخ تصرف المدين المادى المنشئ للحق

. فإذا كان تاريخ التصرف  شروط الدعوى البولصية قد توافرتالدائن ال يعتبر من الغير بالنسبة إلى هذا التاريخ قبل أن يثبت أن 

. أما إذا كان تاريخ التصرف  ، فقد ثبت بذلك أن حق الدائن سابق فى الوجود على تصرف المدين متأخًرا على تاريخ العمل المادى

ق أن هذا التاريخ قد قدم عمدًا ليكون سابقًا على ، فللدائن أن يثبت بجميع الطر ، ولم يكن تاريًخا ثابتًا متقدًما على تاريخ العمل المادى

حقه بقصد حرمانه من الدعوى البولصية
 (9119 )

 . 

، ولكن  ، فهذا التاريخ الثابت يكون حجة على من حصل له التصرف ، وكان له تاريخ ثابت وإن كان مصدر حق الدائن عقدًا

لى الدائن إلى أن يثبت العكس ألنه ليس من الغير قبل أن يثبت ، يكون أيًضا حجة ع ، ولو كان تاريًخا غير ثابت تاريخ التصرف

، كان  . ومن ثم إذا كان التاريخ غير الثابت للتصرف متقدًما على التاريخ الثابت لحق الدائن توافر شروط الدعوى البولصية كما قدمنا

لصيةللدائن أن يثبت بجميع الطرق أن التاريخ قدم عمدًا بقصد حرمانه من الدعوى البو
 (9111 )

. وغنى عن البيان أن التصرف إذا  

 . ، فإن مقارنة هذا التاريخ بالتاريخ الثابت لحق الدائن تمكن من معرفة أى التاريخين هو األسبق كان له تاريخ ثابت

له  ، فقد كان ينبغى أال يكون هذا التاريخ حجة على من حصل أما إذا كان العقد الذى أنشأ حق الدائن غير ثابت التاريخ

. ولكن ألسباب عملية أغفل التقنين المصرى الجديد أن  ، ألنه من الغير وقد قدمنا أن الغير ال يحتج عليه إال بالتاريخ الثابت التصرف

، ألن الدائن ـ كما تقول المذكرة اإليضاحية ، اقتداًء بالمشروع الفرنسى اإليطالى يشترط ثبوت تاريخ حق الدائن
 (9111 )

ـ " يفاجأ فى  

                                                 

 (
9119
 5م  2751ر سينة ديسيمب 92ـ اسيتئناف مخيتلط  551ص  119رقيم  29المحامياة  2515ديسيمبر سينة  99( استئناف مصر  

 1ـ هييك  512فقيرة  21ـ ليوران  252ص  99م  2527ينياير سينة  29ـ  917ص  11م  2529مايو سنة  29ـ  292ص 

فيى اليدعوى البولصيية فقيرة  2ـ دى هليتس  591فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وردوان  177فقيرة  2ـ بودرى وبارد  121فقرة 

 .  1هامش رقم  175ص  192للمؤلف فقرة  ـ نظرية العقد 229ـ ص  225ص  1ـ والتون  99

بل من وقت وجود الرصيد ) اسيتئناف مخيتلط  ، ويالحظ أن الحق الناتج من الحساب الجارى ال يعتبر وجوده من وقت افتتاح الحساب

 . (  595ص  99م  2527يونيه سنة  5

 (
9115
ـ بالنييول وريبيير  159فقيرة  2رد ـ بيودرى وبيا 991رقيم  752ص  7المحامياة  2517ميارس سينة  29( اسيتئناف مصير  

ـ قييارن األسييتاذ عبييد السييالم ذهنييى فييى  1هييامش رقييم  175ص  192ـ نظرييية العقييد للمؤلييف فقييرة  591فقييرة  1وردوان 

 .  955االلتزامات ص 

 (
9119
 .  1هامش رقم  175ص  192( قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة  

 (
9111
 .  1هامش رقم  175ص  192( قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة  

 (
9111
وقييد كييان فييى الوسييع أن يشييترط ثبييوت تيياريخ الييدين إلقاميية الييدليل علييى تقدمييه علييى " (وهييذا مييا تقولييه المييذكرة اإليضيياحية :  

السيييما أن القضيياء  ، بيييد أن المشييروع آثيير إغفييال اشييتراط ثبييوت التيياريخ اقتييداء بالمشييروع الفرنسييى اإليطييالى ، التصييرف

والواقع أن الدائن يفاجأ فى أغلب األحيان بالتصرف الضيار دون أن يكيون قيد احتياط مين  .  .  . المصرى قد جرى على ذلك 

يقيع عليى عياتق  ، بطيرق اإلثبيات كافية ، ولكن من المسلم أن عبء إقامة الدليل على تقدم الدين . قبل إلثبات تاريخ سند الدين 

 . (  191ص  1عة األعمال التحضيرية ) مجمو" الدائن 

بيل كيان يجيب أن يينص المشيرع صيراحة عليى أن ثبيوت التياريخ ال يشيترط  ، ويالحظ أنه كان ال يكفى إغفال اشتراط ثبيوت التياريخ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ومن ثم يكون التاريخ غير الثابت لحق  األحيان بالتصرف الضار دون أن يكون قد احتاط من قبل إلثبات تاريخ سند الدين " أغلب

، إلى أن يثبت هذا أن التاريخ قدم عمدًا بالتواطؤ بين الدائن والمدين حتى  حصل له التصرف $ 2911$ الدائن حجة على من 

الدعوى البولصيةيستطيع الدائن الطعن فى التصرف ب
 (9117 )

، فإن كان تاريًخا  . ويكون تاريخ التصرف حجة على الدائن كما قدمنا 

ثابتًا كانت حجيته مطلقة
 (9115 )

. ومن ثم إذا كان تاريخ  ، وإن كان تاريًخا غير ثابت كان حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس 

، جاز للدائن أن يثبت بجميع الطرق أن تاريخ التصرف قد  لحق الدائن، وكان متقدًما على التاريخ غير الثابت  التصرف غير ثابت

قدم عمدًا بقصد حرمانه من الدعوى البولصية
 (9179 )

 . 

 الشروط التى ترجع إلى المدين - المبحث الثالث

 ـ شرطان رئيسيان : 585

انيًا ( الغش والتواطؤأما الشروط التى ترجع إلى المدين فترد إلى شرطين رئيسيين : ) أوالً ( اإلعسار ) ث 
 (9172 )

 . 

 األعسار - المطلب األول

 ـ تصرف المدين بسبب إعساره أو يزيد فى إعساره  586

 . : يشترط فى الدعوى البولصية أن يكون المدين معسًرا ليست عنده أموال تكفى لوفاء حق الدائن

،  ون هذا التصرف هو السبب فى إعسارهوالمدين إما أن يكون غير معسر قبل صدور التصرف المطعون فيه فيجب أن يك

وإما أن يكون معسًرا قبل صدور التصرف فيجب أن يزيد التصرف فى إعساره
 (9171 )

من التقنين  191. وهذا ما تقضى به المادة  

 . ، وقد تقدم ذكرها المدنى

                                                                                                                                                                    

فيإن ليم يوجيد نيص  . فقيرة أوليى (  291كافعيل المشيروع الفرنسيى اإليجيالى ) م  ، ليكون التاريخ حجة عليى المتصيرف إلييه

وهذه تقضيى بيأن المتصيرف إلييه مين الغيير فيال يحيتج علييه إال بالتياريخ  ، صريح فى هذا المعنى وجب تطبيق القواعد العامة

ومتيى أثبيت اليدائن سيوء نيتيه  ، على أنه يمكن القول إن المتصرف إليه يكون عادة سيئ النيية فيى اليدعوى البولصيية . الثابت 

ألن المتصيرف إلييه ال يسيتطيع أن يتمسيك بوجيوب أن يكيون التياريخ ثابتًيا إال إذا  ، بالتاريخ غير الثابت جاز له أن يحتج عليه

وقيارب أو بيرى  ، 125ص  152فقرة  2وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك ) انظر فى هذا المعنى بودرى وبارد  ، كان حسن النية

 . (  159فقرة  7ـ بيدان والجارد  512فقرة  21وران ـ وانظر عكس ذلك : ل 29وهامش رقم  255ص  929فقرة  5ورو 

 (
9117
 1ال يحتج علييه إال بالتياريخ الثابيت : بالنييول وريبيير وردوان  ، وهو معتبر من الغير ، ( والراجح فى الفقه أن المتصرف له 

ـ  151فقيرة  1ن ـ جوسيرا 557فقيرة  1ـ كيوالن وكابيتيان ومورانيديير  159فقيرة  7ـ بييدان والجيارد  117ص  591فقيرة 

وهيامش رقيم  255ص  929فقيرة  5ـ قارن أوبيرى ورو  95ـ فقرة  97( فقرة  action paulienneداللوز أنسيكلو بيدى ) 

 .  2991فقرة  1ـ ديموج  125ص  152فقرة  2ـ بودرى وبارد  29

كيانون األول سينة  19تئناف الغرفة األولى وقد سار القضاء اللبنانى على عدم ضرورة التاريخ الثابت لحق الدائن ) قرار محكمة االس

ـ الدكتور صبحى المحمصانى فى آثار االلتزام فى القانون اللبنانى ص  519ص  2555النشرة القضائية  ، 999رقم  2557

وفييى القييانون العراقييى يييرى الييدكتور حسيين الييذنون وجييوب ثبييوت التيياريخ لحييق الييدائن ) أحكييام االلتييزام فييى القييانون  . (  19

 . (  75ـ ص  77راقى ص الع

ـ األسيتاذ أحميد حشيمت أبيو  175ص  192انظر فى هذه المسيألة فيى التقنيين الميدنى المصيرى السيابق : نظريية العقيد للمؤليف فقيرة 

وفيى التقنيين الميدنى الجدييد األسيتاذ  ، 579ـ األستاذ محمد صادق فهميى فقيرة  571ص  159ستيت فى نظرية االلتزام فقرة 

 .  299ـ ص  291ى أحكام االلتزام ص إسماعيل غانم ف

 (
9115
  . ( إلى حد الطعن بالتزوير بداهة  

 (
9179
 .  121ـ ص  129ص  225( انظر فى هذه المسألة آنفًا فقرة  

 (
9172
وال يجيوز  ، وهو ال يستطيع بيع عيين مين أعييان التركية إال بعيد سيداد اليديون ، (أما وارث المدين فال يشترط فيه شئ من ذلك 

أبريل  1أن يتطلب من دائن التركة توافر شروط الدعوى البولصية ) استئناف مصر  ، ولو سجل البيع ، للمشترى من الوارث

 . (  55ص  51رقم  11المحاماة  2552سنة 

 (
9171
 2519ديسيمبر سينة  11ـ اسيتئناف مصير  99ص  25رقيم  25المجموعية الرسيمية  2521نيوفمبر سينة  1( استئناف أهليى  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

لتصرف، بل بقى المدين يسًرا بعد هذا ا فلو أن التصرف المطعون فيه لم يكن هو السبب فى اإلعسار
 (9179 )

، ولكن طرأ بعد  

، ولكن يكون  . على أنه قد يتفق أن تصرف المدين ال يجعله معسًرا ، فال يجوز للدائن أن يطعن فى التصرف ذلك ما جعله معسًرا

 ، ففى هذه الحالة ، وقد قصد بذلك اإلضرار بالدائن هذا التصرف حلقة فى سلسلة متصلة من التصرفات مجموعها يؤدى إلى إعساره

يجوز للدائن أن يطعن فى هذه التصرفات كلها وال يجتزئ بالتصرف األخير الذى سبب مباشرة إعسار المدين
 (9175 )

 . 

، فإن  ، ثم تصرفًا بعوض كاف حيث لم يكن هذا التصرف سببًا فى زيادة إعساره وإذا كان المدين معسًرا من بادئ األمر

يصيةالتصرف ال يكون قابالً للطعن فيه بالدعوى البول
 (9179 )

 . 

 ـ إثبات اإلعسار  587

،  . فإذا أدعى الدائن إعسار المدين : وقد وضع التقنين المدنى الجديد قرينة قانونية تيسر على الدائن إثبات إعسار المدين

ة قابلة إلثبات . وعند ذلك تقوم قرينة قانوني ، إال أن يثبت ما فى ذمته من ديون وقد تقدم ذكرها 195، كما تقول المادة  فليس عليه

، ويكون ذلك  ، وعليه هو أن يثبت أنه غير معسر ، وينتقل عبء اإلثبات بفضل هذه القرينة إلى المدين العكس على أن المدين معسر

 . ، فإن لم يستطع إثبات ذلك اعتبر معسًرا بإثبات أن له ماالً يساوى قيمة الديون ويزيد عليها

 ما ينطوى عليه من مرونة ـ اإلعسار فى الدعوى البولصية و 588

، المقصود منه هو اإلعسار الفعلى بأن تزيد ديون  ، كاإلعسار فى الدعوى غير المباشرة : اإلعسار فى الدعوى البولصية

المدين على حقوقه
 (9171 )

 . ، ال اإلعسار القانونى الذى يستلزم حكًما بشهره بشروط وإجراءات معينة 

 . ، معنى عملى ينطوى على كثير من المرونة ق ذلك، فو ولإلعسار فى الدعوى البولصية

، وإال  ، وجب عليه أن يدل على أموال ظاهرة ال يتعذر التنفيذ عليها فإذا طولب المدين بإثبات أن له ماالً يساوى قيمة ديونه

اعتبر معسًرا
 (9171 )

. ويكفى  يسبب إعساره، ومع ذلك  ، ومن هذا يتبين كيف أن التصرف الصادر من المدين قد يكون معاوضة 

، أو باعها بثمن معادل لقيمتها ولكنه أخفى النقود أو بددها بحيث يتعذر  لتحقق ذلك أن يكون المدين قد باع عينًا مملوكة له بثمن بخس

على الدائن التنفيذ عليه بحقه
 (9177 )

 . 

                                                                                                                                                                    

المحامياة  2599أبرييل سينة  25ـ  752ص  991رقيم  7المحامياة  2517مارس سينة  29ـ  199ص  271رقم  1المحاماة 

المحامياة )  2599ميايو سينة  25ـ  715ص  599رقيم  29
9171
المجموعية  2595ميايو سينة  21ـ  111ص  251( رقيم  

ـ  111ص  5م  2751أبريل سنة  1ـ  951ص  1م  2759فبراير سنة  19ـ استئناف مختلط  252ص  1رقم  99الرسمية 

ـ  217ص  15م  2591ميارس سينة  25ـ  151ص  29م  2599ميايو سينة  25ـ  292ص  5م  2751ديسيمبر سينة  92

 29ـ  15ص  11م  2529ديسيمبر سينة  5ـ  1ص  19م  2529نوفمبر سينة  29ـ  199ص  11م  2529مارس سنة  21

 21ـ  252ص  99م  2527ينيياير سينة  29ـ  599ص  17م  2521سيينة  يونييه 29ـ  917ص  11م  2529ميايو سيينة 

 1ـ  51ص  99م  2511ديسييمبر سيينة  25ـ  591ص  95م  2511يونيييه سيينة  9ـ  912ص  91م  2519يونيييه سيينة 

 .  959ص  52م  2515أبريل سنة  5ـ  292ص  52م  2517ديسمبر سنة  92ـ  7ص  91م  2519نوفمبر سنة 

ص  929فقرة  5ـ أوبرى ورو  551فقرة  5ـ ماركاديه  595فقرة  21ـ لوران  211فقرة  19ـ ديمولومب  919فقرة  29ديرانتون 

ـ نظريية العقيد  295ص  1ـ والتيون  517فقيرة  1ـ بالنيول وريبيير وردوان  199فقرة  2ـ بودرى وبارد  257ـ ص  251

 .  1هامش رقم  171ص  191للمؤلف فقرة 

 (
9179
 .  979ص  219رقم  1مجموعة عمر  2597مايو سنة  11انظر : نقض مدنى (  

 (
9175
ـ ديمولوميب  119ص  119رقيم  25جازييت  2515أبريل سنة  5ـ  595ص  15م  2521مايو سنة  15( استئناف مختلط  

 .  229ـ ص  295ص  1ـ والتون  199فقرة  2ـ بودرى وبارد  599فقرة  21ـ لوران  217فقرة  19

 (
9179
 .  155ص  911رقم  9مجموعة عمر  2555يناير سنة  29ارب نقض مدنى ( ق 

 (
9171
 . ويذهب إلى أن العبرة بالديون المستحقة ألداء كما فى حالة شهر اإلعسار  ، 222( قارن األستاذ إسماعيل غانم فقرة  

 (
9171
ـ بالنييول  199فقيرة  2رد ـ بيودرى وبيا 275فقيرة  19ـ ديمولوميب  917ص  11م  2529مايو سنة  29( استئناف مختلط  

  .  517فقرة  1وريبير وردوان 

 (
9177
 .  295ص  55م  2591فبراير سنة  5( استئناف مختلط  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

عين أو كان دائنًا فى وعد برهن أو كان ، كما إذا كان موعدًا ببيع  وإذا فرض أن حق الدائن يتركز فى عين مملوكة للمدين

، ثم باع المدين العين الموعود ببيعها أو الموعود برهنها إلى شخص آخر إضراًرا بحق الدائن دائنًا مرتهنًا
 (9175 )

، أو باع العين  

ال يريد تتبع العين حتى ال المرهونة قبل أن يشهر الدائن الدائن الرهن بحيث ال يتمكن من تتبع العين أو بعد شهر الرهن ولكن الدائن 

، ففى مثل هذه األحوال يعتبر المدين فى حالة إعسار بالمعنى المقصود فى الدعوى البولصية ما  يضطر إلى تحمل إجراءات التطهير

ائن بعد ، حتى لو كان عند المدين أموال كافية تفى بتعويض الد دام الدائن ال يستطيع أن يصل إلى العين ذاتها الذى تركز فيها حقه

. ومن ثم يجوز للدائن الطعن بالدعوى البولصية فى تصرف المدين فى العين الموعود ببيعها أو برهنها أو تصرفه فى  فوات العين

، فيتمكن بذلك من رد العين إلى ملك المدين بالنسبة إلى حقه وينفذ بهذا الحق عليها العين المرهونة
 (9159 )

 . 

                                                 

 (
9175
 .  2211فقرة  1( ديموج  

 (
9159
ـ  212ـ فقيرة  219وميا بعيدها ـ ريبيير فيى القاعيدة الخلفيية فيى االلتزاميات فقيرة  119ـ جروبييه فقيرة  21فقرة  15( لوران  

 actionلفيظ )  2ـ داللوز أنسيكلوبيدى  597ـ فقرة  591فقرة  1وما بعدها ـ بالنيول وريبير وردوان  2979فقرة  1ديموج 

paulienne  ويترتيب عليى ميا تقيدم أنيه إذا بياع شيخص  57فى اليدعوى البولصيية فقيرة  2هلتس ـ دى  21ـ فقرة  29( فقرة

وبيادر المشييترى الثييانى إليى التسييجيل متواطئًييا ميع البييائع علييى  ، ثييم باعيه ثانييية ميين مشيتر آخيير ، عقياًرا ولييم يسيجل المشييترى

إذ أن حقيه قيد تركيز فيى العقيار  ، بولصييةأمكن لهذا األخيرة أن يطعن فى البيع الثانى بالدعوى ال ، اإلضرار بالمشترى األول

وكان  ، وقد قضت محكمة أستئناف مصر فى هذا المعنى بأنه إذا تبين أن البائع باع الصفقة مرة ثانية بطريق التدليس . المبيع 

بطيل مفعيول وغير معقول القول بأن قانون التسجيل أ ، بطل البيع الثانى ، المشترى الثانى على علم بذلك واشترك فى التدليس

إذ القول بذلك معناه أن قانون التسجيل أراد بنصوصه أن يهيدم مبيدأ أساسييًا فيى التشيريع وهيو أن  ، مدنى ) قديم ( 119المادة 

 1/  112رقيم  29المحامياة  2595يونييه سينة  21وهيذا ميا ال يمكين التسيليم بيه )  ، الحقوق يجب أن يكون مبناها حسن النية

 19ـ اسيتئناف مصير  1/  55رقيم  11المجموعة الرسمية  2512نوفمبر سنة  25استئناف أهلى  وانظر أيًضا : .  915ص 

ميايو سينة  17ـ  195ص  955رقيم  5المحامياة  2515ميارس سينة  11ـ  19ص  99رقيم  5المحامياة  2517ديسمبر سنة 

 2591أبرييل سينة  19 ـ 175ص  299رقم  29المحاماة  2591أبريل سنة  19ـ  2951ص  959رقم  5المحاماة  2515

ميايو سينة  15ـ اسيتئناف مخيتلط  991ص  295رقم  29المحاماة  2591أبريل سنة  11ـ  151ص  291رقم  29المحاماة 

) ـ  995ص  95م  2511
9159
 ، ولكن محكمة الينقض ذهبيت إليى العكيس مين ذليك . (  229ص  55م  2599يناير سنة  ( 

ما لم يحصل التسجيل فإن الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلهيا التسيجيل وبأنه  ، وقضت بأن التواطؤ ال يفسد التسجيل

وال يكون للمتصرف إليه فى الفترة التى تمضى مين تياريخ التعاقيد إليى وقيت التسيجيل سيوى مجيرد  ، ذاته إلى المتصرف إليه

 ، فإنه يتصرف فيما يملكه ملًكا تاًميا ، وفى تلك الفترة إذا تصرف المتصرف لشخص آخر . أمل فى الملكية دون أى حق فيها 

فقيد خلصيت ليه ـ بمجيرد تسيجيله ـ تليك  ، فإذا بادر هذا الشخص اآلخر إلى تسجيل عقده قبل تسجيل عقد المتصرف إليه األول

 حتيى وليو كيان المتصيرف والمتصيرف إلييه الثيانى سييئ النيية متيواطئين كيل ، الملكية العينية التى لم يتعلق بها حق ما ليألول

وإذن فال يقبل من أى إنسان لم يكن عقيده مسيجالً نياقالً للمليك فعيالً إلييه أن  . التواطؤ على حرمان المتصرف إليه من الصفقة 

كميا أنيه ال يقبيل مطلقًيا  ، مدعيًا أن له حقًا عينيًا على العقار يحتج به عليه ، ينازع من آل إليه نفس العقار وسجل عقده من قبله

العقد المسجل الذى انتقلت إليه الملكية فعالً بتسجيله ال بسوء نية المتصرف وال بالتواطؤ ) نقض مدنى  االحتجاج على صاحب

 (
9159
ميارس  1وانظير أيًضيا فيى هيذا المعنيى : نقيض ميدنى  .  519ص  997رقيم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  ( 

ميايو  15ـ  191ص  911رقيم  9مير مجموعية ع 2555ينياير سينة  11ـ  229ص  59رقيم  9مجموعية عمير  2551سنة 

) ـ  2297ص  211رقيم  9مجموعة أحكام الينقض  2591سنة 
9159
رقيم  5مجموعية أحكيام الينقض  2591ديسيمبر سينة  ( 

 2515ديسيمبر سينة  29ـ استئناف مصر  911ص  52رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5ـ  211ص  17

) المحامياة  2599نة فبرايير سي 25ـ  999ص  299رقيم  29المحامياة 
9159
 2599أبرييل سينة  1ـ  195ص  252رقيم  ( 

ـ وقيارن نقيض  2957ص  515رقيم  17المحامياة  2555ينياير سينة  5ـ استئناف أسييوط  129ص  995رقم  29المحاماة 

 . (  2299ص  997رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  1مدنى 

إمكيان الوصيول إليى نفيس  ، مثيل هيذه األحيوال عليى حكيم اليدعوى البولصيية لو فرضينا جيدالً أنيه ال يمكين تخيريج ، على أنه يالحظ

ومييا  ، ( frars omnia corrumpitالنتيجية العملييية بتطبيييق قاعييدة أعييم هييى القاعييدة التييى تقضييى بييأن الغييش يفسييد العقييو ) 

 597فقيرة  1وريبيير وردوان  ـ قارن بالنييول 2211فقرة  1الدعوى البولصية ذاتها غال تطبيق لهذه القاعدة العامة ) ديموج 

 ) . 

ولكين ليصيل المشيترى األول إليى اسيترداد  ، وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بإمكان الطعن فى العقيد المسيجل باليدعوى البولصيية

فقييررت هييذه  . الييثمن الييذى دفعييه والحصييول علييى التعويضييات التييى يسييتحقها دون أن يسييترد العقييار ذاتييه ليسييجل عليييه حقييه 

إذا تيوافرت شيرائط  ، المحكمة أنه يجوز للمتصرف إليه األول بعقد غير مسيجل أن يرفيع دعيوى إبطيال العقيد الثيانى المسيجل
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 ت رفع الدعوى ـ تريد الميدن ـ وجوب بقاء اإلعسار إلى وق 589 

، ثم انقلب  ، فلو أن تصرفه سبب إعساره أو زاد فى إعساره : ويجب أن يبقى المدين معسًرا إلى وقت رفع الدعوى البولصية

فى ، فال يجوز للدائن أن يطعن  ، كما إذا كان قد تلقى ميراثًا أو وصية أو عقد صفقة رابحة بعد ذلك موسًرا لزيادة طرأت فى ماله

تصرف المدين إذ لم تعد له مصلحة فى ذلك
 (9152 )

 . 

، أى إال بعد أن يثبت أن  ( ال تعطى للدائن إال بعد أن يجرد أموال المدين subsidiaireوالدعوى البوليصية دعوى تكميلية ) 

فع بالتجريد، ويجوز لمن تصرف له المدين أن يد ليس للمدين مال ظاهر يمكن التنفيذ عليه غير الحق الذى تصرف فيه
 (9151 )

  .

، وإذا طلبه فعليه أن  . ففى الكفالة إذا لم يطلب الكفيل التجريد فى أول الدعوى سقط حقه ولكن التجريد هنا غير التجريد فى الكفالة

فيجوز . أما فى الدعوى البولصية  يدل الدائن على مال للمدين يستطيع الرجوع عليه فيه وأن يقدم المصروفات الالزمة لهذا الرجوع

، وال يطلب منه أن يدل الدائن على مال للمدين لمن تلقى الحق عن المدين أن يطلب تجريد المدين فى أية حالة كانت عليها الدعوى
 (

9159 )
، بل على الدائن أن يثبت إعسار المدين على الوجه الذى قدمناه ، وال أن يقدم له مصروفات التجريد 

 (9155 )
، ومن ثم فالمدين  

 . على مال عنده يكفى لوفاء ديونه كما سبق القولهو الذى يدل 

                                                                                                                                                                    

على اعتبار أنه دائن عادى من حقه أن يبطل التصرف المفقر لمدينه ليستطيع اسيترداد اليثمن اليذى  ، دعوى إبطال التصرفات

علييى أنيه يالحيظ أن الغييرض مين هييذه اليدعوى ال يمكيين أن يكيون بطييالن  ، التييى يسيتحقهادفعيه والحصيول علييى التعويضيات 

فإن الدعوى إذا كانت تهدف إليى هيذا الغيرض تعتبير تحيايالً عليى  ، التصرف الثانى ليحل محله التصرف األول غير المسجل

وإنما تهدف إلى الحيد مين  ، الن التصرففضالً عن أن الدعوى البولصية فى الواقع ال تهدف إلى بط ، مخالفة قانون التسجيل

فإذا وجد فى هذا المال ما يفى بدينيه زاليت الحكمية فيهيا  ، سريانه فى حق الدائن الذى يتضرر من أثر التصرف فى مال مدينه

وهيى ليسيت خاصية بيدائن واحيد بيل يسيتطيع جمييع اليدائنين العياديين أن يشيتركوا فيهيا وأن يتقاسيموا  ، وأصبحت غير مقبولة

 . (  51ص  1رقم  55المجموعة الرسمية  2557يونيه سنة  9لمال الذى يرجع إلى مدينهم ) ا

فإنه إذا طعن المشترى األول الذى لم يسجعل عقده فيى العقيد المسيجل للمشيترى الثيانى بالصيورية ـ ال باليدعوى  ، ومهما يكن من أمر

يونييه  1ليى المشيترى الثيانى اليذى سيجل عقيده ) نقيض ميدنى البولصية ـ فعند ذلك يقدم المشترى األول وهو لم يسجل عقده ع

رقيم  1مجموعية عمير  2597أكتوبر سينة  19وانظر أيًضا : نقض مدنى  .  277ص  52رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

 255مع تعليق األستاذ محمد حامد فهميى فيى ص  279ص  11رقم  5مجموعة عمر  2559يونيه سنة  9ـ  599ص  299

رقيم  5مجموعية عمير  2559ديسيمبر سينة  99ـ  119ص  79رقيم  5مجموعية عمير  2559نوفمبر سنة  19ـ  259ـ ص 

) ـ اسيتئناف مصير  299ص  95رقيم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  15ـ  195ص  77
9159
فبرايير سينة  ( 

قييل الملكييية ميين البييائع إلييى وقييد قضييت محكميية اليينقض أخيييًرا بأنييه ال تنت . (  9/  211رقييم  15المجموعيية الرسييمية  2517

وال يحيول دون نقيل الملكيية ـ عليى ميا جيرى بيه قضياء هيذه المحكمية ـ أن يكيون المشيترى  ، المشترى إال بتسجيل عقد شرائه

ما لم يثبيت أن عقيد المشيترى الثيانى  ، عالًما بأن البائع له أو مورثه سبق أن تصرف فى المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده

وال ينتج فى إثبيات هيذه الصيورية مجيرد عليم هيذا المشيترى وقيت شيرائه بالتصيرف السيابق غيير  ، عقد صورى المسجل هو

 29ـ  991ص  95رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2599ديسيمبر سينة  92المسجل الوارد عليى ذات المبييع ) نقيض ميدنى 

 . (  791ص  217رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة 

 (
9152
 .  192فقرة  2ـ بودرى وبارد  27فقرة  2211م  1ـ الرومبيير  211فقرة  19( ديمولومب  

 (
9151
 79رقم  12المجموعة الرسمية  2525سبتمبر سنة  15ـ بنى سويف  192ص  29م  2757أبريل سنة  1( استئناف مختلط  

 .  259ص 

 (
9159
يقضيى بسييقوط حيق الييدائن فيى الييدعوى  ، ذا المشييروعميين هي 919هييو الميادة  ، ( وقيد كيان المشييروع التمهييدى يتضييمن نًصيا 

البولصيية إذا أصيبحت أميوال الميدين كافيية للوفيياء بميا علييه أو أثبيت مين تصيرف لييه الميدين أن الميدين عنيده ميال يكفيى لهييذا 

ذا الينص ولكن ه . ومقتضى هذا النص أن من تصرف له المدين يطلب منه أن يدل الدائن على مال للمدين يفى بحقه  . الوفاء 

ومقتضيى تطبييق القواعيد العامية أن اليدائن هيو  . كميا سينرى  ، اكتفياء بتطبييق القواعيد العامية ، قد حذف فيى لجنية المراجعية

وال يكليف مين  ، فعليه هو أن يثبت على الوجه الذى بيناه أن الميدين لييس عنيده ميال يفيى بحقيه ، المكلف بإثبات إعسار المدين

 . مال للمدين يفى بحق الدائن  تصرف له المدين أن يدل على

 (
9155
 .  195فقرة  2( بودرى وبارد  
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، وما إذا كان  وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان تصرف المدين هو الذى سبب إعساره أو زاد فى هذا اإلعسار

ذين األمرين قد ، وإنما تكون لها الرقابة للتحقق من أن ه ، وال رقابة لمحكمة النقض فى ذلك اإلعسار باقيًا إلى وقت رفع الدعوى

 .  ( 9159، والدائن هو المكلف بإثبات كل من األمرين )  تثبتت منهما محكمة الموضوع كشرط في الدعوى البولصية

 الغش والتواطؤ  - المطلب الثاني 

 (concilium fraudis ) 

 الغش بوجه عام :  – 591

.  لهذه الدعوى التي تقوم على محاربة الغش ، بل هو العمود الفقري غش المدين هو أهم الشروط في الدعوى البولصية

، فإن الغش ال يتوافر في جانب المدين إال إذا تصرف تصرفاً مفقراً  ويمكن تجميع شروط الدعوى البولصية كلها في شرط الغش

ب في اعسار . فال يكفي إذن أن يكون التصرف المطعون فيه قد تسب يؤدي إلى إعساره لإلضرار بدائن حقه ثابت قبل هذا التصرف

. وشرط  ( 9151، بل يجب أيضاً أن يكون هذا التصرف قد صدر من المدين غشاً )  المدين أو زاد في إعساره على النحو المتقدم

، ألن الباعث هنا له األثر األكبر في نفاذ التصرف في حق الدائن أو  الغش هذا هو الذي يدخل العنصر النفسي في الدعوى البولصية

 .  عدم نفاذه

. فالتدليس يدخله فى الغالب طرق  ( الذى عرفناه عيباً فى الرضاء dol( غير التدليس )  Fraudeوالغش فى الدعوى البولصية ) 

. أما الغش فى الدعوى البولصية  ، ولذلك يكون العقد قابال لإلبطال لمصلحة المتعاقد المخدوع احتيالية ويراد به خديعة أحد المتعقادين

، ولذلك يبقى  ، بل كثيراً ام يحدث أن يتواطأ المتعاقدان على الغش ، وال تراد به خديعة أحد المتعاقدين حتياليةفال تصحبه طرق ا

. والعبرة فى  ، ولذلك يكون أثره عدم نفاذ العقد فى حق الدائنين ، وإنما يراد بالغش اإلضرار بحقوق الدائن العقد صحيحاً فيما بينهما

صدور التصرف المطعون فيه  الغش أن يكونن موجودا وقت
 (9151 )

 . 

. والغش فى العقد  على أن الغش فى الدعوى البولصية والتدليس كعيب فى الرضاء إنما هما تطبيقان للنظرية العامة فى الغش

اً . ويقصد به طور ، وهذا هو التدليس كما قدمنا . فيقصد به تارة اإلضرار بأحد المتعاقدين بنوع خاص ينطوى على صور مختلة

. وإما  ، كما فى الدعوى البولصية ودعوى الصورية . والغير إما أن يكون دائناً ألحد المتعاقدين ، فيحتفظ باسم الغش اإلضرار بالغير

، كعقد بيع يذكر فيه ثمن أكثر من  أن يكون غير دائن يريد المتعاقدان إلحاق الضرر به بمحاولتهما التملص من واجب عليهما نحوه

 . ، أو أقل من الحقيقة لالنتقاص من الرسوم المستحقة ع الشفيع من األخذ بالشفعةالحقيقة لمن

،  . وجزاؤه فى العقد يكون تارة إبطال العقد كما فى التدليس عند تكوين العقد وجزاء الغش فى غير العقد هو التعويض

،  ذ العقد فى حق الغير كما فى التدليس عند تنفيذ العقد، وثالثة يكون عدم نفا وطوراً يكون تعويضاً كما فى التدليس عند تنفيذ العقد

، وهو  ، ورابعة يكون رد الشىء إلى حقيقته كما فى الصورية وثالثة يكون عدم نفاذ العقد فى حق الغير كما فى الدعوى البولصية

على كل حال يوجب التعويض إذا أحدث ضرراً باعتباره فى ذاته عمال غير مشروع 
 (9157 )

 . 

                                                 

هامش  159ص  191نظرية العقد للمؤلف فقرة  –مكررة  199وفقرة  119ص  192فقرة  2بودري وبارد   ( 9159) 

هذا وقد قضت محكمة النقض بأن التقرير بأن التصرف المطعون فيه يترتب عليه ضرر بالدائن أوالً يترتب هو  – 2رقم 

إذ قضى بعدم نفاذ التصرف موضوع الدعوى في حق المطعون  ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه . تقرير موضوعي 

ين المتخذة إجراءات التنفيذ بسببه ديناً آخر مستحق األداء وصدر أقام قضاءه على أن لهم فضال عن الد ، عليهم الثالثة األولين

إذ قرر  ، وأن القدر الذي بقى للمدين بعد تصرفه للطاعنات ال يكفى لوفاء جميع ديونه ، به حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المؤقت

ما دام قد تبين  ، في تطبيق القانون فقد استند إلى أسباب مسوغة لقضائه ولم يخطئ ، الحكم ذلك واستخلص منه اعسار المدين

 2591فبراير سنة  25للمحكمة أن الدين الذي أدخلته في تقديرها إلعسار المدين هو دين جدى مستحق األداء ) نقض مدني 

  . (  551ص  75رقم  9مجموعة أحكام النقض 

فبراير سنة  19مختلط استئناف  – 715ص  599رقم  29المحاماة  2599ابريل سنة  25استئناف مصر   ( 9151) 

يناير سنة  29 – 917ص  11م  2529مايو سنة  29 – 199ص  11 2529مارس سنة  21 – 951ص  1م  2759

  .  292ص  52م  2527ديسمبر سنة  92 – 252ص  99م  2527

 .  15ص  91م  2595أكتوبر سنة  92استئناف مختلط  ( 9151) 

ريبير فى القاعدة  –وما بعدها  2299فقرة  1ديموج  – 992ة فقر – 951فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  ( 9157) 

 . وما بعدها  212جوسران فى الباعث فقرة  –وما بعدها  291الخلفية فقرة 
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 شترط غش المدين وعلم من صدر له التصرف بالغش إذا كان التصرف معاوضة :ي - 591

، اشترط لعدم نفاذه  ، على أنه " إذا كان تصرف المدين بعوض ، كما رأينا من التقنين المدنى 197وتنص الفقرة األولى من المادة  

. ويكفى العتبار  تصرف على علم بهذا الغش، وأن يكون من صدر له ال فى حق الدائن أن يكون منطوياً على غش من المدين

، كما يعتبر من صدر له التصرف عالماً بغش المدين  التصرف منطوياً على الغش أن يكون قد صدر من المدين وهو عالم أنه معسرا

 . إذا كان قد علم أن هذا المدين معسر "

، وجب أن يكون منطوياً على غش من  كبيع مثال،  ويتبين من هذا النص أنه إذا كان التصرف الصادر من المدين معاوضة

. فعلى الدائن أن يثبت أن المدين  . وقد توخى التقنين المدنى الجديد إقامة قرائن قانونية لتيسير اإلثبات الذى يحمل عبئه الدائن المدين

دائن أن يستخلص هذا العلم من بعض . ويستطيع ال وقت أن صدر منه البيع كان يعلم أن هذا البيع بسبب إعساره أو يزيد فى إعساره

، كما إذا كان المدني قد تصرف لولده أو لزوجته أو ألحد أقاربه األقربين ولم يكن لمن  القرائن القضائية التى تقوم فى الدعوى

 . تصرف له مال ظاهر يقوم معه احتمال جدى أنه دفع الثمن

، فهى قابلة إلثبات  . ولكن القرينة غير قاطعة انونية على غش المدين، كان هذا قرينة ق فإذا أثبت الدائن علم المدين بإعساره

، بل  . ويستطيع المدين أن ينقضها بأن يثبت من جانبه أنه بالرغم من علمه بإعساره إال أنه لم يقصد إلحاق الضرر بالدائن العكس

لى ما يقوم بحاجات المعيشة مع وثوقه أن إعساره ، أو حصوله ع ، كتلبية لنداء واجب أدبى كان الدفع له على التصرف باعثاً آخر

مؤقت ال يلبث أن يزول وإن أخلفت األيام ظنه فبقى معسراً 
 (9155 )

،  . وقد يتعاقد المدين تعاقداً يؤدى إلى إعساره وهو عالم بذلك 

ى إلى إعساره سيكون سبباً فى ترويج ، بل اعتقاداً منه أن هذا التعاقد الذى أد وإنما يقدم على التعاقد الغيا وإضراراً بحقوق الدائن

، ال يجوز للدائن الطعن فى العقد النعدام الغش  ، إذا أثبت المدين ذلك . ففى مثل هذه الحالة أعماله وعودته إلى اليسار
 (9199 )

 . 

، بل  ، أن يكون هذا التصرف منطوياً على غش من المدين على النحو المتقدم الذكر ، ما دام التصرف معاوضة وال يكفى

. وهنا أيضاً يقيم التقنين المدنى الجديد قرينة  على علم بهذا الغش -المشترى مثال –يجب أيضاً أن يكون من صدر له التصرف 

، حتى  ، فيكفى أن يثبت الدائن علم من صدر له التصرف أن هذا التصرف يسبب إعسار المدين أو يزيد فى إعساره قانونية أخرى

،  ، أن يثبت أنه ، إذا أراد أن ينقض هذه القرينة . وعلى من صدر له التصرف أنه على علم بغش المدين يعتبر من صدر له التصرف

، كأن يكون التصرف الصادر من المدين ليس  ، كان يعتقد بحسن نية أن المدين لم يكن يقصد اإلضرار بدائنيه بالرغم من هذا العلم

راعته أو صناعته إال تصرفاً مألوفاً تقتضيه صيانة تجارته أو ز
 (9192 )

 . 

، بدأ بإثبات أن المدين قد تصرف وهو  ويتبين مما تقدم أن التصرف إذا كان معاوضة وطعن فيه الدائن بالدعوى البولصية

، وأن من صدر له التصرف يعلم ذلك أيضاً  عالم بأن هذا التصرف يؤدى إلى إعساره
 (9191 )

، فرضنا  . فإذا تمكن من هذا اإلثبات 

. واإلثبات من  ، حتى يثبت أى منهما أنه لم تكن عنده نية اإلضرار بالدائن جانب المدين وفى جانب من صدر له التصرفالغش فى 

، وألن الغش يجوز إثباته بجميع طرق اإلثبات ، ألن المراد إثبات واقعة مادية جانب الثالثة يكون بجميع الطرق
 (9199 )

 . 

                                                 

بالنيول  – 111ص  11م  2529مارس سنة  27 – 292ص  5م  2751ديسمبر سنة  92استئناف مختلط  ( 9155) 

نظرية العقد  – 221ص  1والتون  – 175فقرة  1جوسران  – 215ريبير فى القاعدة فقرة  – 599فقرة  1وريبير وردوان 

 .  155ص  – 157ص  199فقرة 

 .  951أنظر فى هذا المعنى األستاذ عبد السالم ذهنى فى االلتزامات فقرة  ( 9199) 

" وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد تيسير اإلثبات فى الدعوى البولصية ما يأتى :  ( 9192) 

سواء فى ذلك إثبات إعسار التواطئ بينه وبين من  ، ولعل أمر اإلثبات من أشق ما يصادف الدائن فى الدعوى البولصية

ى هذا الصدد : ) أ ( فاجتزأ من الدائن فى إثبات إعسار مدينه وقد وضع المشروع قاعدتين لتيسير مهمة الدائن ف . يخلف 

كان على المدين أن يثبت أن له ماال يعادل قيمة هذه  ، فمتى أقام هذا الدليل . بإقامة الدليل على مقدار ما فى ذمته من ديون 

واعتبر من صدر  ، الغش من ناحية) ب ( ثم إنه جعل من مجرد علم المدين بإعساره قرينة على توافر  . الديون على األقل 

ويراعى أن حسن النية يفترض فيما  . من ناحية أخرى  .  .  . له التصرف عالماً بهذا الغش إذا كان قد علم بذاك اإلعسار 

 ، فمثل هذه التصرفات تقع صحيحة . يعقد من التصرفات العادية التى تقتضيها صيانة تجارة المدين أو زراعته أو صناعته 

 191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " من التقنين البرازيلى  221ن بهذه المثابة بمأمن من الطعن : أنظر المادة وتكو

 . (  199ص  –

 .  199أنظر فى هذه المسائل فى التقنين المدنى السابق نظرية العقد للمؤلف ففقرة 

يناير  19 – 295ص  55م  2591فبراير سنة  5 – 292ص  52م  2517ديسمبر سنة  92استئناف مختلط  ( 9191) 

 .  299ص  91م  2559سنة 

وقد قدمنا أن إثبات  – 191ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9199) 

فإذا اقترنت هذه القرينة  ، كعالقة الزوجية أو القرابة ، علم من تصرف له المدين بإعسار المدين قد يكون بالقرائن القضائية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  

 من تصرف له المدين إذا كان التصرف تبرعاً  ال يشترط غش المدين وال سوء نية - 592

 ً ،  ، كما رأينا من التقنين المدنى 197، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  : أما إذا كان التصرف الصادر من المدين تبرعا

 ً ، ولو ثبت أن  سن النية، ولو كان من صدر له التبرع ح ، فإنه ال ينفذ فى حق الدائن على ما يأتى : " أما إذا كان التصرف تبرعا

 . المدين لم يرتكب غشاً "

، فليس من الضرورى أن يثبت الدائن غش المدين المتبرع  ، كهبة مثال ويتبين من هذا النص أن المدين إذا صدر منه تبرع

. بل يكفى للنجاح فى الدعوى  ، ومن باب أولى ليس من الضرورى أن يثبت علم الموهوب له بإعسار المدين أى علمه بإعساره

، سواء كان المدين يعلم بذلك أو ال  ن أن هذا التبرع قد سبب إعسار المدين أو زاد فى إعسارهالبولصية فى حالة التبرع أن يثبت الدائ

. ويبرر هذا الحكم أن الدائن يشكو من ضرر أصابه من جراء تبرع مدينه إذا  ، وسواء كان الموهوب له يعلم هو أيضا أو ال يعلم يعلم

، والفرق واضح بين من  ال من فوات نفع عليه إذا أجزنا للدائن الطعن فى التبرع، أما الموهوب له فال يشكو إ بقى هذا التبرع قائما

، فاألول أى الدائن هو األجدر بالرعاية  يتوقى ضرراً ومن يبتغى نفعا
 (9195 )

أما فى المعاوضات فالمفاضلة بين الدائن  $ $2959 .  

                                                                                                                                                                    

 21 – 999ص  12م  2595أبريل سنة  29بقرائن أخرى تؤيدها كان هذا دليال على العلم بإعسار المدين ) استئناف مختلط 

 – 111ص  11م  2529مارس سنة  27 – 71ص  11م  2529ديسمبر سنة  22 – 19ص  11م  2529نوفمبر سنة 

 292ص  52م  2517ديسمبر سنة  92 – 952ص  95م  2511مارس سنة  11 – 915ص  11م  2529مايو سنة  29

) باع المدين األرض لقريب له يعيش معه فى بيت  215ص  21م  2599فبراير سنة  11أنظر أيضاً : استئناف مختلط  . ( 

مكن الزوج من أن ) باع المدين لزوجة عقاراً ولم يت 19ص  15م  2522ديسمبر سنة  12 –واحد واستمرا يستغالنها معاً ( 

أنظر فى هذا  –يثبت من أين أتت له النقود التى دفع منها الثمن ولم يكن فى حالة مالية تسمح باحتمال وقوع هذه الصفقة له 

إسكندرية  –(  511ص  15م  2521مايو سنة  15 – 71ص  11م  2529ديسمبر سنة  22المعنى أيضا : استئناف مختلط 

) باع المدين لزوجته المقيمة معه فى معاش واحد  291ص  2/  217رقم  1الشرائع  2525سنة الكلية األهلية أول سبتمبر 

ولكن مجرد قرابة المشترى والمشترى من باطنه  . ثم بقيت األعيان المبيعة فى حيازة المدين بعد البيع (  ، كافة ما يمتلكه

 199ص  271رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  1 للبائع دون قرائن أخرى ال يكفى إلثبات سوء النية ) استئناف مصر

 25المجموعة الرسمية  2525نوفمبر سنة  19وال يكفى كذلك مجرد عالقة الزوجية دون قرينة أخرى ) استئناف أهلى  . ( 

 . (  255ص  99م  2512مارس سنة  9 – 111ص  11م  2521مارس سنة  27استئناف مختلط  – 7ص  5رقم 

وسرعة التصرف من المدين لمشتر ومن هذا المشترى لمشتر  ، لغش تسجيل التصرف بعد صدور الحكم بالدينومن القرائن على ا

ً  . آخر  وال  ، وبعد أخذ الدائن لحق اختصاص ، ولذا يعد غير نافذ شراء شخص عقار مدين بعد صدور أثبت أن فى ذمته دينا

ألن من عادة المشترى الكشف  ، سجيالت ضد المشترى األوليمكن المشترى الثانى االدعاء حسن النية بمجرد عدم ظهور ت

وبعد صدور  ، وحكم على زوج بدين . (  2ص  11الحقوق  2522يناير سنة  21أيضاً ضد البائع لبائعه ) استئناف أهلى 

فقضت المحكمة بأن هذه  ، ثم بعد ذلك بأيام اشترت زوجة أرضاً فضاء وأنشأت فيها منزال ، هذا الحكم باع منزال كان يملكه

وإنما جعال باسم الزوجة  ، الظروف تكفى للحكم بأن األرض ؟؟؟؟ اشترتها الزوجة بمال الدين وأن البناء كذلك من ماله

وحصول المدين فى وقت مشتبه  . (  121ص  199رقم  1الشرائع  2529مارس سنة  29هروباً من الدين ) استئناف أهلى 

ن فى جهة بعيدة عنه ال يملك فيها شيئاً وال مصلحة له فيها مع علمه بالظروف الحاصل فيها وشراء الشخص ألطيا ، فيه

لكن مجرد  . (  251رقم  111ص  22المحاماة  2599مايو سنة  25كل ذلك يعد قرينة على الغش ) استئناف مصر  ، البيع

 . (  221ص  1والتون ال يكفى )  ، وأنهم يطالبون بحقوقهم ، علم الغير بأن المدين له دائنون

فذلك كاف الستعمال الدعوى البولصية حتى لو كان األصيل حسن  ، وإذا كان النائب سيء النية وتعامل مع مدين معسر متواطئ معه

 . (  259ص  71الوسيط جزء أول فقرة  – 221ص  1النية ) والتون 

ال أن يكتفى بإظهار  ، إثباتها للتدليل على سوء نية المشترى ويجب أن يبين طالب التحقيق فى الدعوى البولصية الوقائع التى يريد

ص  9/  911رقم  2الشرائع  2529ديسمبر سنة  5استعداد إلثبات سوء النية دون أن يوضح وقائع معينة ) استئناف أهلى 

279  ) . 

المحاماة  2599يناير سنة  25نى ووجود التواطؤ فى الدعوى البولصية مسألة موضوعية ال رقابة لمحكمة النقض عليها ) نقض مد

 . (  799ص  525رقم  29

هامش رقم  791ص  19نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 227ص  – 221ص  1والتون  – 959ص  2هالتون  ( 9195) 

2  . 

سب الموهوب له ويك ، فال يسترد منه الدائن إال بمقدار ما اغتنى به من وراء هذا التبرع ، ويالحظ أن الموهوب له إذا كان حسن النية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإن كان حسن النية  ، فقد دفع مقابال للمدين ضرراً كالدائن. إذ المشترى إنما يتوقى  والمشترى غيرها بين الدائن والموهوب له

، وإن كان المشترى سيئ النية فضل  وجب أن يفضل على الدائن ما دام هذا لم يحتط لنفسه فيحصل على ضمان خاص الستيفاء حقه

عليه الدائن 
 (9199 )

 . 

وقد كان هذا هو أيضاً الحكم فى التقنين المدنى السابق 
 (9191 )

 . 

، سواء كان التصرف المطعون فيه معاوضة أو تبرعاً  فرنسا فالغش فى جانب المدين شرط فى الدعوى البولصية أما فى
 (

9191 )
ً  ، اشترط أيضاً الغش فى جانب من صدر له التصرف . ولكن إذا كان التصرف معاوضة  ، لم  . أما إذا كان التصرف تبرعا

 . المدين ، ويكفى غش يشترط الغش فى جانب من صدر له التبرع

 خلف الخلف :  - 593

، على أنه " إذا كان الخلف الذى انتقل إليه الشىء من  ، كما رأينا من التقنين المدنى 197وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

غش ، فال يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إال إذا كان الخلف الثانى يعلم  المدين قد تصرف فيه بعوض إلى خلف آخر

 . المدين وعلم الخلف الثانى يعلم إعسار المدين وقت تصرفه للخلف األول إن كان املدين قد تصرف له تبرعا "

 ويستخلص من هذا النص أن هناك فرضين يجب التمييز بينهما :

ض ال يشترط . ففى هذا الفر ) الفرض األول ( أن الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه لخلف ثان تبرعا

،  . فإذا كان الخلف األول قد تلقى التصرف هو اآلخر تبرعا ، ألنه إنما يبتغى نفعاً وال يتوفى ضرراً كما قدمنا سوء نية الخلف الثانى

                                                                                                                                                                    

فقرة  1هيك  – 197فقرة  19ثمرات الشىء الموهوب ما دام قد قبضها وهو حسن النية وفقاً للقواعد العامة ) ديمولومب 

 . (  2هامش رقم  791ص  199نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 112فقرة  2بودرى وبارد  – 112

وأحكام  1هامش رقم  791ص  199وأنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة  . من التقنين التجارى  199أنظر المادة  ( 9199) 

 . القضاء المصرى والفرنسى المشار إليها فى هذا المرجع 

الستخالص التمييز بين المعاوضة  ، فى نصوصها العربية والفرنسية ، أنظر مناقشة مواد التقنين المدنى السابق ( 9191) 

وأخذ الفقه والقضاء بهذا التمييز فى عهد التقنين المدنى السابق  ، ترط هذا الغشحيث يشترط غش المدين والتبرع حيث ال يش

 2591مايو سنة  11وأنظر فى تأكيد هذا المعنى : نقض مدنى  .  1هامش رقم  799ص  199: نظرية العقد للمؤلف فقرة 

 .  121ص  55م  2591مايو سنة  22ومع ذلك قارن : استئناف مختلط  – 215ص  95رقم  1مجموعة عمر 

ألن التبرع فى ذاته  ، وقد كان هناك رأى فى فرنسا يذهب إلى أن التبرع ال يشترط فيه الغش فى جانب المدين ( 9191) 

 . (  191ص  929فقر  5أوبرى ورو  –هاشم رقم  999فقرة  9قرينة على الغش ) ديفرجييه على تولييه 

 ، مدنى الفرنسى ذكر ثالث أحوال يتنازل فيها المدين عن حقه دون مقابلويستند أصحاب هذا الرأى بوجه خاص إلى أن التقنين ال

بل اقتصر النص على اشتراط وجود ضرر للدائن من  ، فيسمح للدائن بالطعن فى هذا التنازل دون أن يشترط سوء نية المدين

) ب ( المادة  . ين عن حقه االنتفاع مدنى فرنسى المتعلقة بتنازل المد 111( المادة  2وهذه األحوال هى : )  . هذا التنازل 

مدنى فرنسى المتعلقة بتنازل الموهوب له  2999) جـ ( المادة  . مدنى فرنسى المتعلقة بتنازل الوارث عن الميراث  177

ومن أن مشروع التقنين المدنى الفرنسى كان يتضمن نصاً يشترط  ، وقد استخلصوا من ذلك . عن الهبة لمن يحل بعده فيها 

أن تنازل المدين عن حقه دون مقابل يجوز فيه الطعن حتى لو لم يوجد هناك غش فى جانب  ، ش فى هذه األحوال ثم حذفالغ

سواء كانت فى  ، ثم عمموا هذه القاعدة فجعلهوها تشمل جميع التبرعات . مادام هذا التنازل صدر بحقوق الدائن  ، المدين

 917فقرة  29وهناك من الفقهاء على التنازل دون غيره من التبرعات ) ديرانتون  . صورة تنازل أو فى أية صورة أخرى 

 . (  2199فقرة  1فيجييه  –مكررة  71فقرة  9كولميه دى سانتير  –

فقرة  2بودرى وبارد  – 559فقرة  21لوران  – 251فقرة  19ولكن هذا الرأى لم يسد ال فى الفقه وال فى القضاء ) ديمولومب 

 2795ديسمبر سنة  12نقض فرنسى  – 595ص  2999فقرة  7ديموج  – 592فقرة  1نيول وريبير وردوان بال – 197

والرأى السائد هو اشتراط غش المدين حتى فى  . (  17 - 2 – 79سيريه  2717نوفمبر سنة  22 – 129 – 2 – 12داللوز 

كان المشرع الفرنسى قد أغفل شرط الغش فى األحوال ويرد أنصار هذا الرأى على أنصار الرأى األول بأنه إذا  . التبرعات 

 2211فإذا ما وصل إلى المادة  . فألنه لم يكن قد اتخذ لنفسه موقفاً فى هذه المسألة  ، فحذفه بعد ذكره ، الثالث التى أشير إليها

يميز بين المعارضة  ولم ، نراه اتخذ موقف واضحاً إذا اشترط الغش بعبارة مطلقة –وهى النص األساسى فى الموضوع  –

وهى حالة تنازل  – 2211ثم لما عرضت له حالة من أحوال التنازل بعد أن أورد المادة  . أو بين التنازل وغيره  ، والتبرع

بالنيول  – 195فقرة  2إذا به يشترط صراحة فيها الغش ) بودرى وبارد  –(  2515الزوجة عن حقها فى الروكية ) م 

فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 195فقرة  2ذا به يشترط صراحة فيها الغش بودرى وبارد فقرة إ 1وريبير وردوان 

592  ) . 
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 الفهرس العام

، فيشترط إثبات غش كل  . أما إذا كان الخلف األول قد تلقى التصرف معاوضة فال تشترط سوء نيته وال غش المدين كما سبق القول

 . المدين وهذا الخلف األول على النحو الذى قدمناهمن 

، وهذا هو الفرض الذى  ) الفرض الثانى ( أن الخلف الذى انتقل إليه الشىء من المدين قد تصرف فيه لخلف ثانى معاوضة

 . ورد فيه النص المتقدم الذكر

، بل  ن غش كل من المدين والخلف األول، فال يكفى أن يثبت الدائ فإن كان المدين قد تصرف معاوضة أيضا للخلف األول

 ، فيثبت أن الخلف الثانى علم أمرين : يجب أيضا أن يثبت غش الخلف الثانى

 . غش المدين (2)

وعلم الخلف األول بغش المدين  (1)
 (9197 )

 . 

نجاح فى . فقد كان مقتضى تطبيق هذه القواعد أنه متى أمكن ال وفى هذا الحكم تخرج الدعوى البولصية على القواعد العامة

، ألنه لم يكن فى وسع  ، انتزع الشىء من يد الخلف الثانى دون حاجة إلى إثبات سوء نيته الدعوى البولصية بالنسبة إلى الخلف األول

الخلف األول أن ينقل إلى الخلف الثانى أكثر مما له 
 (9195 )

. ولكن المبررات التى قامت لحماية الخلف األول وتفضيله على الدائن إذا  

حسن النية -دون الخلف األول –حسن النية تقوم هى نفسها لحماية الخلف الثانى وتفضيله على الدائن إذا كان هو  كان
 (9129 )

 . 

                                                 

حتى ال يكون عقد الخلف الثانى معرضاً للطعن فيه إال إذا كان الخلف الثانى عالماً بعيب التصرف األول " وذلك  ( 9197) 

 . فى الهامش (  915آنفاً فقرة  197دة ) أنظر تاريخ نص الما" من جهة المدين ومن جهة الخلف األول 

المجموعة  2755ديسمبر سنة  92بنى يوسف الكلية  – 155ص  191رقم  1الشرائع  2529أبريل سنة  25أنظر : استئناف أهلى 

استئناف مختلط  – 59ص  12رقم  1المجموعة الرسمية  2595نومبر سنة  15مصر الكلية الهلية  – 992ص  2الرسمية 

 .  955ص  52م  2515أبريل سنة  5

فال ضرورة إلثبات سوء نية المشترى  ، رفعت عليه الدعوى البولصية وصدر الحكم فيها وسجل ، ولكن إذا باع المشترى العين بعد أ

من أن يبيع له العين ولكن بدال  ، ويالحظ أنه قد يتواطأ المدين مع آخر 11م  2525يناير سنة  11الثانى ) استئناف مختلط 

ففى هذه الحالة يكفى تواطؤ المدين مع  ، وهذا الشخص يبيعها للمتواطئ مع المدين ، يبيعها لشخص حسن النية ، مبشارة

ص  929فقرة  5أوبرى ورو  – 255فقرة  19المشترى من المشترى وإن كان المشترى األول حسن النية ) ديمولومب 

 . (  1هامش رقم  117ص  511فقرة  2د بودرى وبار – 19وهامش رقم  199

فالقواعد العامة كانت تقضى إذن باالقتصار على اشتراط الغش فى جانب المدين والمشترى دون المشترى من  ( 9195) 

ديفرجييه على  – 511فقرة  – 519وقد ذهب فى فرنسا بعض الفقهاء والمحاكم إلى هذا الرأى ) لوران فقرة  ، المشترى

محكمة  – 521 – 1 – 19سيريه  2719مارس سنة  11محكمة استئناف أميان  2هامش رقم  111ص  191فقرة  9تولييه 

ولكن جمهور الفقهاء ؟؟؟؟ نزلوا عند تقاليد الدعوى  . (  219 – 2 – 11داللوز  2719يناير سنة  19استئناف ليون 

 19ديمولوب  – 979فقرة  – 971فقرة  29 وكان القانون الرومانى يشترط غش المشترى من ؟؟؟؟ ) ديرانتون ، البولصية

 929فقرة  5أوبرى ورو  – 51ص  2211م  1الرومبيير  –مكررة  555فقرة  5ماركاديه  – 119هيك فقرة  – 199فقرة 

 2799مارس سنة  15نقض فرنسى  – 595فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 111فقرة  2بودرى وبارد  – 199ص 

 . (  55 – 2 – 91داللوز  2791فبراير سنة  1 – 191 – 2 – 99سيريه 

فى  2وفى مصر نزل الفقه والقضاء على تقاليد الدعوى البولصية واشترط الغش فى جانب المشترى من المشترى : دى هلتس 

نظرية العقد للمؤلف  – 211ص  – 212ص  1والتون  – 959ص  – 955ص  2هالتون  – 15الدعوى البولصية فقرة 

 2755ديسمبر سنة  92بنى سويف  – 155ص  1الشرائع  2529أبريل سنة  25استئناف أهلى  – 791ص  199فقرة 

أنظر عكس ذلك فى عهد  . (  219ص  11م  2525يناير سنة  11استئناف مختلط  – 992ص  2المجموعة الرسمية 

وتعليق األستاذ  ، 151ص  29 م 2599مايو سنة  29 – 9ص  25م  2592سنة  1التقنين المدنى السابق : استئناف مختلط 

وأنظر دفاعاً طيباً عن  .  2هامش رقم  591ص  195جبرييل بسطوروس فى التعليقات على التقنين المدنى المختلط م 

( على القاعدة  197هذا وقد نص التقنين المدنى الجديد ) م  – 99الدعوى البولصية فقرة  2القاعدة التقليدية فى دى هلتس 

ولم تعد بذلك محال للخالف ) أنظر فى كل ذلك نظرية العقد  ، فأصبح لهذه القاعدة سند تشريعى ، ة كما رأيناالتقليدية صراح

 . (  2هامش رقم  791ص  199للمؤلف فقرة 

ً  ، وإذا فرض أن المدين باع عقاراً  ( 9129)  ولكن شفيعاً أخذ هذا  ، وأثبت الدائن الغش فى جانبه وجانب المشترى معا

فإنه يجب  ، فهل يجب على الدائن أن يثبت غش الشفيع كذلك؟ إذا اعتبرنا أن الشفيع تلقى الحق عن المشترى ، عةالعقار بالشف

 ، ولكن من القواعد المقررة فى الشفعة أن الشفيع يتلقى الحق عن البائع مباشرة وال يتلقاه عن المشترى . إثباته غشه أيضاً 

 -وهو يكاد يكون مستحيال عمال –لذلك ال نرى اشتراط غش الشفيع  . ألول فلسنا إذن فى صدد مشتر ثان من المشترى ا

فال تنفذ  ، واألولى إن يقال إن البيع الذى كان سبباً فى األخذ بالشفعة ال ينفذ أثره بالنسبة إلى الدائن . ويكفى غش المشترى 
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 الفهرس العام

، فقد قدمنا أن الدائن ليس مكلفا بإثبات سوء نية المدين وال سوء نية الخلف  أما إذا كان المدين قد تصرف تبرعا للخلف األول

، حتى ينجح فى الدعوى  ، فإنه يجب على الدائن أن يثبت ول قد تصرف معاوضة للخلف الثانى. ولكن مادام الخلف األ األول

، ألنه دفع مقابال  ، فإنه يفضل على الدائن . فإذا كان الخلف الثانى حسن النية . علم هذا الخلف الثانى بإعسار المدين البوصلية قبله

فهو يتوقى ضرراً كالدائن كما تقدم القول
 (9122 )

 . 

، قد ينجح فى الدعوى البولصية فى مواجهة الخلف األول دون الخلف  ، فى هذا الفرض الثانى وفى حالتيه الحظ أن الدائنوي

، ومن  ، أما تصرف الخلف األول للخلف الثانى فنافذ . وعند ذلك يعتبر تصرف المدين للخلف األول غير نافذ فى حق الدائن الثانى

إلى جانب سائر دائنى –، ويشاركه فى ذلك  على العوض الذى التزم به الخلف الثانى للخلف األول ثم يستطيع الدائن التنفيذ بحقه

جميع دائنى الخلف األول مشاركة الغرماء  -المدين 
 (9121 )

 . 

 التمييز بين المعاوضات والتبرعات  - 594

، فإننا نستعرض هنا بعض  البولصية لما قدمناه: ولما كان التمييز بين المعاوضات والتبرعات له أهمية كبرى فى الدعوى 

 حاالت يدق فيها هذا التمييز :

، قد تبدو أنها من قبيل  ، كما لو باع المدين عيناً بربع ثمنها ( عقود المعاوضة إذا انطوت على غبن فاحش 2) 

افها غير جدى فيكون القعد تبرعاً ال ، ما لم يكن الثمن ت ، ويشترك فيها الغش . ولكن الصحيح أنها تبقى عقود معاوضة التبرع

، فقد يقوم هذا الغبن الفاحش ذاته قرينة على الغش . أما إذا كان الثمن جدياً ولكن انطوى على غبن فاحش يشترط فيه الغش
 (

9129 )
 . 

 (1  ً  . ، أما اإلقراض بفائدة فيعتبر معاوضة ( يعتبر اإلقراض دون فائدة تبرعا

 (9  ً ،  . مثل ذلك الكفالة ، ومعاوضة من ناحية المتعاقد اآلخر من ناحية أحد المتعاقدين ( هناك عقود تكون تبرعا

، وهى معاوضة من جهة  ، فهى تبرع من جهة الكفيل إذا لم يأخذ عوضاً ألمن المدين وال من الدائن شخصية كانت أو عينية

وهو عقد –الدعوى البولصية للطعن فى عقد الكفالة  ، فإذا رفع دائن الكفيل . والعبرة فى هذه الحالة بجانب المعاوضة الدائن

 . وجب عليه أن يثبت غش كل من الكفيل والدائن -يزيد فى التزامات الكفيل الشخصى وينتقص من حقوق الكفيل العينى 

. مثل ذلك هبة تصدر من شخص اعترافاً  ، بل يدخل فيها عنصر المعاوضة ( هناك عقود ليست تبرعات خالصة 5) 

،  ، فهذه الهبة فى حقيقتها معاوضة قبل أن تدخلها نية الغش ( Donation remuneratoireأسداه إليه الموهوب له ) بجميل 

، إلى جانب االعتراف  . على أننا لو فرضنا أن المدين كان مدفوعاً فى هبته فال يجوز الطعن فيها بالدعوى البولصية

، ولكن يشترط هنا  ، فإنه يجوز الطعن فى التصرف بالدعوى البولصية الهبة ، بنية اإلضرار بدائنيه فبالغ فى قيمة بالجميل

                                                                                                                                                                    

 ، ومن ثم ينفذ الدائنون بحقوقهم على العقار المشفوع فيه . وتبقى قائمة ما بين البائع والمشترى والشفيع  ، الشفعة فى حقه

ويجوز للشفيع بعد ذلك أن يستبقى فى يده ما عسى أن يبقى من العقار ويرجع بضمان االستحقاق الجزئى على البائع ) نظرية 

 . (  1هامش رقم  791ص  199للعقد المؤلف فقرة 

ويالحظ أن هذه الحالة  – 191ص  1موعة األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مج ( 9122) 

فيبعد أن يكون المشترى من الموهوب له سيء  ، فما دام الموهوب له حسن النية ، من الفرض الثانى صعبة التصور عمال

سنة النية ال تعلم فقد يهب أب معسر البنته مهراً وهى ح ، ( Dotومع ذلك تتحقق هذه الحالة فى فرنسا فى المهر )  . النية 

وال تتحقق هذه الحالة عمال فى مصر إال إذا  . وتعطى البنت المهر لزوجها وهى سيء النية متواطئ مع األب  ، بإعسار أبيها

فعندئذ إما أن يكون المشترى من الموهوب له حسن النية فال يجوز للدائن رفع  ، كان كل من المدين والموهوب له سيء النية

 . (  95فقرة  – 97فى الدعوى البولصية فقرة  2وإما أن يكون سيء النية فيجوز للدائن ذلك ) دى هلتس  ، يةالدعوى البولص

وقد قيل فى االعتراض على القاعدة التقليدية إنها تيسر  – 955ص  52م  2515أبريل سنة  5استئناف مختلط  ( 9121) 

شترى المتواطئ مع المدين إلى بيع العين لمشتر ثانى حسن ويكفى لذلك ان يباد الم ، سبيل التهرب من الدعوى البولصية

بالنيول وريبير  – 111فقرة  2فيعجز الدائن عن رفع الدعوى البولصية على المشترى من المشترى ) بودرى وبارد  ، النية

رفع الدعوى  فإن الدائن فى هذه الحالة يستطيع ، وما قدمناه يصلح رداً على هذا االعتراض . (  595فقرة  1وردوان 

أو قيمة العين إن كانت أكبر –ويجب أن يرد المشترى الثمن الذى أخذه من المشترى الثانى  ، البولصية على المدين والمشترى

فإن الدائن  ، وكذلك األمر لو وهب المدين العين ثم باعها الموهوب له لمشتر حسن النية . لينفذ عليه الدائن بحقه  –من الثمن 

لبولصية على المدين والموهوب له ولو كان كل منهما حسن النية دون المشترى من الموهوب له إذ هو حسن يرفع الدعوى ا

 – 955ص  52م  2515ابريل سنة  5وينفذ بحقه على الثمن الذى دفعه المشترى للموهوب له ) استئناف مختلط  ، النية

 . (  117فقرة  2بودرى وبارد  ، مع مالحظة اشتراط سوء نية المدين دون الموهوب له ، وأنظر فى القانون الفرنسى

 .  591فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  ( 9129) 
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 الفهرس العام

، فإنه يجب اعتبار العقد معاوضة السيما إذا التزم الموهوب له بدفع العوض  . مثل ذلك أيضاً الهبة بعوض إثبات الغش

، ونم ثم يجب الستعمال الدعوى البولصية إثبات الغش  للغير
 (9125 )

، فإن  عقد المهر فى القانون الفرنسى. ومثل ذلك أخيراً  

القضاء فى فرنسا يعتبره عقد معاوضة فيستلزم إثبات الغش فى جانب المدين الذى قدم المهر وفى جانب كل من الزوجين 
 (

9129 )
إثبات غش المدين الذى قدم المهر  -فى القانون الفرنسى –، أما الفقه الفرنسى فيعتبره تبرعاً يكفى فيه  

 (9121 )
. وفى  

، ولذلك يسقط  ، وفيه معنى المقابل لحل االستمتاع الزوج لزوجته $ 2951$ الشريعة اإلسالمية المهر مبلغ من المال يعطيه 

، فيجب على دائن الزوج أن يثبت تواطؤ الزوج مع زوجته  . ومن هذا نرى اعتبار المهر معاوضة نصف المهر بعدم الدخول

. أما الهدايا التى يقدمها الخطيب لخطيبته والزوج لزوجته  د اإلضرار بحقوق الدائنعلى الزيادة فى مهرها زيادة فاحشة بقص

. وأما ما قد يقدمه والد الزوجة أو أحد أقاربها من المعونة  ، فال يشترط فيها إثبات الغش فنرى اعتبارها من قبيل التبرعات

عن فيه بالدعوى البولصية إال إذا ثبت الغش بأن جاوزت ، ال يجوز الط المالية لتجهيزها فيمكن أن يعد وفاء اللتزام طبيعى

المعونة الحد المألوف وزاد الجهاز على جهاز المثل
 (9121 )

 . 

 التقادم فى الدعوى البولصية - المبحث الرابع

 تقادم الدعوى البولصية فى التقنين المدنى السابق وفى التقنين المدنى الفرنسى  - 595

، شأنها فى ذلك شأن سائر الدعاوى التى لم يرد فى أمر  ادم هذه الدعوى بخمس عشرة سنة: لم يكن هناك نص خاص فى تق

تقادمها نص خاص 
 (9127 )

، ألن سبب  . وكانت المدة تسرى من وقت صدور التصرف من المدين ألمن وقت علم الدائن بالتصرف 

الدعوى قد وجد منذ صدور التصرف 
 (9125 )

 . 

، سواء منهم  . وجمهور الفقهاء فى فرنسا الفرنسى نص خاص بتقادم الدعاوى البولصية وال يوجد كذلك فى التقنين المدنى

، يقولون بأن الدعوى البولصية تسقط كسائر الدعاوى بثالثين  من كيف الدعوى بأنها دعوى تعويض من كيفها بأنها دعوى بطالن

ى القانون الفرنسى ، ال بعشر سنوات وهى المدة التى تسقط بانقضائها دعاوى البطالن ف سنة
 (9119 )

 . 

                                                 

 .  592فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  ( 9125) 

 .  999 – 2 – 2522داللوز  2529نوفمبر سنة  21نقض فرنسى  ( 9129) 

 .  179فقرة  – 112فقرة  2بودرى وبارد  ( 9121) 

وأنظر فى المهر من حيث إنه  – 2هامش رقم  797ص  199أنظر فى كل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 9121) 

مارس  92وأنظر : استئناف مختلط  . مكررة  2959فقرة  – 2997فقرة  1معاوضة أو تبرع فى القانون الفرنسى ديموج 

 . من التقنين التجارى  115وأنظر أيضاً المادة  – 171 ص 91م  2599أبريل سنة  11 – 159ص  91م  2599سنة 

( صورة مماثلة لصورتها فى  2الدعوى البولصية فى القانون التجارى : والدعوى البولصية فى القانون التجارى لها صورتان : ) 

ا مع نصوص وهى نصوص تتفق فى جوره ، من التقنين التجارى 199 - 115وتنص عليها المادتان  ، القانون المدنى

مجموعة  2599أكتوبر سنة  29وتفوق فى الدقة نصوص التقنين المدنى السابق ) أنظر : نقض مدنى  ، التقنين المدنى الجديد

( وصورة أخرى مقصورة  1) .  (  919ص  59م  2599يونيه سنة  25استئناف مختلط  – 55ص  1رقم  9أحكام النقض 

 . من التقنين التجارى  117 - 111وتنص عليها المادتان  ، سه وقبل ذلك بقليلعلى تصرفات التاجر المفلس منذ شهر إفال

 ، فال يكلف الدائنين وال السنديك بإثباته ، والذى يميز هذه الصورة األخرى فى القانون فيها يفترض الغش فى جانب المدين

ما دام التصرف قد صدر من المدين فى وقت غير سابق على تاريخ توقفه عن الدفع بأكثر من  ، وال يسمح للمدين بنفيه عنه

 . (  2هامش رقم  151ص  199عشرة أيام ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

) ويقرر الحكم أن الوقف له حق التمسك  579ص  9/  211رقم  1المحاماة  2511يوليه سنة  19استئناف أهلى  ( 9127) 

فى الدعوى  2دى هلتس  –وذلك فى حالة الوقف إضرارا بالدائنين (  ، وى بالتقادم باعتباره شخصا أدبيابسقوط الدع

مذكرات األستاذ محمد  – 919األستاذ عبد السالم ذهنى فى االلتزامات فقرة  – 211ص  1والتون  – 95البولصية فقرة 

 .  159نظرية العقد للمؤلف  – 927صادق فهمى فقرة 

فقرة  19وأنظر : ديمولومب  – 159نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 99فى الدعوى البولصية فقرة  2هلتس دعى  ( 9125) 

 .  199فقرة  2بودرى وبارد  – 151

أوبرى ورو  – 115فقرة  1هيك  – 155فقرة  – 159فقرة  19ديمولوب  – 515فقرة  – 511فقرة  21لوران  ( 9119) 

كوالن  – 511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 115فقرة فقرة  2رد بودرى وبا – 121ص  – 129ص  929فقرة  5

 195جروبييه فقرة  – 2555فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  199فقرة  1جوسران  – 595فقرة  1وكابيتان ومورانديير 

ن يجعلونها مع ذلك وقد ذكرنا أن الفقهاء الذين يذهبون إلى ان الدعوى البولصية دعوى بطال – 2295فقرة  1ديموج  –
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 الفهرس العام

 تقادم الدعوى البولصية فى التقنين المدنى الجديد : - 596

بأن " تسقط بالتقادم  159، فقضت المادة  وقد رأينا أن التقنين المدنى الجديد قد استحدث نصاً فى تقادم الدعوى البولصية 

، وتسقط جميع األحوال  دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف

 . الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه "بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت 

ونرى من ذلك أن التقنين المدنى الجديد جعل مدة تقادم الدعوى البولصية معادلة لمدة تقادم دعاوى البطالن والدعاوى الناشئة عن 

. وقد نزل التقنين الجديد بمدة  ، وإن كانت الدعوى البولصية ليست بدعوى بطالن كما سيجئ العمل غير المشروع واإلثراء بال سبب

. وقد كان المشروع التمهيدى يجعل مدة  وات حتى ال يبقى مصير التصرف الصادر من المدين معلقاً مدة طويلةالتقادم إلى ثالث سن

، ولكن لجنة مجلس الشيوخ رفعت هذه المدة إلى ثالث سنوات " توخياً للتيسير "  التقادم سنة واحدة
 (9112 )

. وتسرى مدة الثالث  

، ولكن ال يعلم باألسباب التى تستتبع  ، " ألن الدائن قد يعلم بصدور التصرف تصرفالسنوات من وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ ال

عدم نفاذه فى حقه " 
 (9111 )

، ال بصدور التصرف المطعون فيه من مدينه  ، أن يعلم الدائن ، لسريان هذه المدة القصيرة . فيجب إذن 

، وفقاً للقواعد التى سبق  ومن خلف إن كان هناك موجب لذلكفحسب بل يعلم أيضاً بإعسار مدينه وبالغش الواقع من هذا المدين 

ذكرها 
 (9119 )

 . 

، ثم تركنا بعد  . فإذا زادت هذه المدة على اثنتى عشرة سنة وقد ال يعلم الدائن بكل ذلك إال بعد صدور التصرف بمدة طويلة

.  لى خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف، فإن مدة التقادم على هذا الحساب تزيد ع ذلك للدائن ثالث سنوات لرفع الدعوى

، أن الدعوى البولصية " تسقط فى جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت  ، كما رأينا مدنى 159لذلك قضت المادة 

التصرف إال  ، وهى حالة ما إذا لم يعلم الدائن بسبب عدم نفاذ . ففى الحالة المتقدمة الذكر الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه "

، تتقادم الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف  بعد مدة تزيد على اثنتى عشرة سنة
 (9115 )

 . 

                                                                                                                                                                    

واألجازة الضمنية ال تتصور فى الدعوى البولصية ) بودرى  . تسقط بثالثين سنة ال بعشر سنوات مبنى على إجازة ضمنية 

 ، فإن للدائن أن يتنازل عن الدعوى البولصية ، وال نرى هذا التعليل وجيها . (  1وهامش رقم  151ص  111فقرة  2وبارد 

وال يخفى أن تنازل الدائن عن الدعوى إنما هو بمثابة  ، ولم تتقرر إال لمصلحة الدائن ، إذ ليست هذه الدعوى من النظام العام

( ال يجيزه )  Ratifierيقر التصرف )  ، وهو من الغير ، واألدق أن يقال إن الدائن . إجازة ضمنية لتصرف المدين 

Confirmer  2هامش رقم  725ص  159فقرة ( ) نظرية العقد للمؤلف  ) . 

 . (  979فقرة  29على أن هناك من الفقهاء الفرنسيين من يتعقيد بمنطق البطالن فيجعل الدعوى تسقط بعشر سنوات ) ديرانتون 

 . ( تسقط الدعوى البولصية بعشر سنوات  117وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى ) الفقرة األخيرة من المادة 

 . فى الهامش  915آنفاً فقرة  159نظر تاريخ نص المادة أ ( 9112) 

 . فى الهامش  915آنفاً فقرة  159وأنظر تاريخ نص المادة  – 199ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9111) 

ويترتب على ذلك أنه إذا علم الدائنون بسبب عدم نفاذ التصرف فى تواريخ مختلفة سرى بالنسبة إلى كل نمهم  ( 9119) 

انقضاء خمس عشرة سنة  . بالنسبة إليهم جميعاً  ، غير أن الدعوى تتقادم فى حال . مدته ثالث سنوات من تاريخ علمه  تقادم

 . (  17) أنظر األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  . من وقت صدور التصرف المطعون 

حق عن المدين ال يتصور فيه أن يكسب الحق فإن من تلقى ال ، وإذا كانت الدعوى البولصية تسقط بالتقادم المسقط ( 9115) 

وهذا التصرف يبقى قائماً فيما بينه وبين المدين  ، وذلك ألنه مالك بموجب التصرف الصادر من المدين . بالتقادم المكسب 

فقرة  5فال حاجة إذن وقد كسب الحق بهذا التصرف أن يكسبه بالتقادم ) أوبرى ورو  ، بالرغم من نجاح الدعوى البولصية

 . (  117فقرة  - 111فقرة  2بودرى وبارد  – 59هامش رقم  929

ولو بقى هذا واضعاً يده على العين مدة التقادم  ، ويترتب على ذلك أن الدائن يستطيع أن يرفع الدعوى البولصية على خلف المدين

 .  51ص  99م  2511ديسمبر سنة  25ما دامت الدعوى البولصية نفسها لم تسقط بالتقادم ) استئناف مختلط  ، بالمكس

قبل  ، إذا كانت خمس سنوات فقط ، ( ويمكن أن تتم مدة التقادم المكسب 919األستاذ عبد السالم ذهنى فى االلتزامات فقرة 

تبعاً لمبدأ سريانها على خمس سنوات ) نظرية  ، تزيد فى بعض األحوال أن تتم مدة التقادم المسقط للدعوى البولصية وهى

 . (  5هامش رقم  725ص  159العقد للمؤلف فقرة 

ويراعى أن للدائنين األخر أن " يأتى :  ، فى صدد تقادم الدعوى البولصية ، هذا وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى

 195ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " دلت المدة إلى ثالث سنوات ( قبل الدائن الطاعن يتمسكوا بالتقادم الحولى ) ع

ألن لهم مصلحة فى هذا التمسك حتى ال ينفذ الدائن الطاعن على العين  ، والمقصود بالدائنين اآلخر ؟؟؟؟ المتصرف إليه . ( 

 . التى نقلت إلى المتصرف إليه فأصبحت فى ضمانهم العام 
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 تنازع التقنين الجديد مع التقنين السابق فى الزمان : - 597

ت صدور ويخلص مما قدمناه أن الدعوى البولصية كانت فى التقنين المدنى السابق تسقط بخمس عشرة سنة نم وق 

، وتسقط اآلن فى التقنين المدنى الجديد بثالث سنوات من وقت علم الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف بحيث ال تزيد المدة فى  التصرف

. وقد نصت المادة الثامنة من  . فتكون مدة التقادم فى التقنين الجديد أقصر منها فى التقنين القديم كل حال على خمس عشرة سنة

، سرت المدة  إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم - 2ى الجديد فى هذا الصدد على ما يأتى : " التقنين المدن

أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها  - 1.  ، ولو كانت المدة القديمة بدأت قبل ذلك الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد

 . ، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى " لمدة التى قررها النص الجديدالقانون القديم أقصر من ا

، تقادم لم يكتمل بالنسبة إلى تصرف  ، وفقاً للتقنين السابق قد وجد 2555أكتوبر سنة  29ويتبين من ذلك أنه إذا كان فى يوم 

. فإذا فرض أن هذا التصرف قد صدر من  تقنين الجديد، وجب أوال أن نحسب مدة التقادم وفقاً لل يجوز الطعن فيه بالدعوى البولصية

، فإن التقادم يكتمل وفقاً  2599، ولكن الدائن لم يعلم بسبب عدم نفاذه إال فى أول أكتوبر سنة  2559المدين فى أول أكتوبر سنة 

، فتكون العبرة بالتقادم الذى يتم  2599، ويكتمل وفقاً للتقنين الجديد فى أول أكتوبر سنة  2599للتقنين السابق فى أول أكتوبر سنة 

 . وفقاً للتقنين الجديد ألنه يتم أوال

، فإن التقادم يكتمل دائماً وفقاً للتقنين السابق فى  2595أما إذا كان الدائن لم يعلم بسبب عدم نفاذ التصرف إال فى أول أكتوبر سنة 

. فتكون العبرة هنا بالتقادم الذى يتم وفقاً للتقنين  2591أول أكتوبر سنة  ، ولكنه يكتمل وفقاً للتقنين الجديد فى 2599أول أكتوبر سنة 

 . 2599، وتتقادم الدعوى البولصية فى هذه الحالة فى أول أكتوبر سنة  السابق ألنه هو الذى يتم أوال

 اآلثار التى تترتب على الدعوى البولصية - الفرع الثانى

 النصوص القانونية : – 598

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 159تنص المادة  

 . " متى تقرر عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الدين صدر هذا التصرف إضراراً بهم " 

 على ما يأتى : 152وتنص المادة 

ثمن المثل وقام  ، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو " إذا كان من تلقى حقاً من المدين المعسر لم يدفع ثمنه 

بإيداعه خزانة المحكمة 
 (9119 )

 . 

                                                 

 اريخ النصوص :ت ( 9119) 

وقد وافقت عليه  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد  925: ورد ها النص فى المادة  159م 

وفى لجنة مجلس الشيوخ اعترض على  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى  151لجنة المراجعة تحت رقم 

وكان حكما أفضل إذ بمقتضاه ال يستفيد من عدم نفاذ التصرف إال الدائن الذى  ، كم التقنين المدنى السابقالنص بأنه يخالف ح

أما إذا كان الدائنون جميعاً يستفيدون من آثار هذه  . وذلك لتشجيع الدائنين على مباشرة دعوى نفاذ التصرف  ، حكم له

ألن  ، على هذا االعتراض بأن األساس القانونى يتفق مع النص المقترح فرد . فقلما ينشط دائن بالذات لمباشرتها  ، الدعوى

فال معنى ألن يختص بفائدتها دائن دون  ، الغرض من هذه الدعوى بقاء األموال المتصرف فيها فى الضمان العام للدائنين

وعدم مباشرة هذه الدعوى من قبل بعض الدائنين قد  ، ألن فى ذلك إعطاء حق امتياز ألحد الدائنين بغير نص أو حكم ، آخر

والدائن مباشر الدعوى سيعوض عن جميع المصروفات التى صرفها  ، يرجع إلى عدم علمهم بالتصرف أو بإعسار المدين

وفى جلسة أخرى اقترح بعض حضرات مستشارى محكمة النقض حذف  . فى الدعوى وتكون له األولوية فى اقتضائها 

وألنه ال محل للقول بعدم التجزئة لمنافاته لطبيعة  ، والنعدام النيابة بين الدائنين ، ضه مع قاعدة نسبية األحكامالنص لتعار

وألن النص يشترط  ، الدعوى إذ هى دعوى عدم نفاذ تصرف ال دعوى بطالن وإذا كان البطالن ال يتجزأ فعدم النفاذ قد يتجزأ

صدر التصرف إضراراً بهم وإثبات تحقق هذا الشرط مرجعه إلى القضاء ومن ثم فإن  إلفادة الدائنين اآلخرين أن يكونوا ممن

ولكن اللجنة لم تر  .  .  . هذا إلى أن القضاء مستقر على ما يخالف حكم النص  ، النص ال يغنى أى دائن عن رفع الدعوى

لس الشيوخ على النص دون تعديل ) ثم وافق مج .  159وأقرت النص كما هو تحت رقم المادة  ، األخذ بهذا االقتراح

 . (  115ص  – 111ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

إذا كان من تلقى حقاً من المدين المسعر لم يدفع " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  912: ورد هذا النص فى المادة  152م 

وأعلن كل ذى شأن  ، وقام بإيداعه خزانة المحكمة ، المثل فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريبا من ثمن ، ثمنه

متى كان هذا الثمن قريبا " بعبارة " متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل " وفى لجنة المراجعة استبدلت عبارة  . " بهذا اإليداع 

وفى لجنة مجلس الشيوخ  . ووافق عليها مجلس النواب  . فى المشروع النهائى  157وأصبح رقم المادة  ، "من ثمن المثل 
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 الفهرس العام

 . ، ولكن أحكامها كان معموال بها دون نص وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

( وفى التقنين المدنى  151 – 152وتقابل النصوص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادتين 

فقرة  117، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  155 – 159، وفى التقنين المدنى الليبى المادتين  111 – 111لمادتين العراقى ا

9
 (9111 )

 . 

 طبيعة الدعوى البولصية : - 599

معسر ليست الدعوى البولصية إال طريقاً يسلكه الدائن لينال من القضاء حكماً بأنه من الغير فى تصرف صدر من مدينه ال 

، على أن يكون المدين حسن النية فى هذا  . إذا األصل أن الدائن ينصرف إليه اثر العقد الصادر من المدين إضراراً بحقوقه

. ومن ثم تكون الدعوى البولصية هى دعوى بعدم نفاذ تصرف  ، فإن كان سيء النية فإن أثر العقد ال ينصرف إلى الدائن التصرف

، بل ليس هذا إال النتيجة الطبيعية لما قدمناه من شروط هذه  . وفى هذا تتركز آثار الدعوى البولصية ئنالمدين المعسر فى حق الدا

، ودرءاً لهذا  ، فأخذا للمدين بغشه ، هى غش المدين بقصد اإلضرار بالدائن ، فقد رأينا أن هذه الشروط ترد إلى فكرة أساسية الدعوى

، وبذلك يرتد الغش ويندفع  ، جعل القانون تصرف المدين غير نافذ فى حق المدين عمل، واستخالصا للجزاء من طبيعة ال الضرر

 . الضرر

  -ومما يترتب من النتائج على أن الدعوى البولصية هى دعوى بعدم نفاذ التصرف ما يأتى : 

ات المتحدمة فى هذا . والفقه الفرنسى زاخر بالمناقش ) أوال ( ليست الدعوى البولصية بدعوى بطالن وال بدعوى تعويض

 ، وقد انقسم بين رأيين : الصدد

. ويستند هذا الرأى إلى أن كلمة " البطالن " وردت فى نصوص التقنين  رأى يذهب إلى أن الدعوى البولصية بدعوى بطالن

المدنى الفرنسى فى صدد تطبيقات للتدعوى البولصية
 (9111 )

، وإلى تقاليد القانون الفرنسى القديم  ، وإلى تقاليد القانون الرومانى 
 (

9117 )
، وكل ما يطلبه الدائن هو أال يسرى  ، بل أن هذا التصرف يبقى قائماً  . وسنرى أن الدائن ال يبطل التصرف الصادر من مدينه 

. ألن البطالن ال يكون إال فيما  ير فى عقد ثم بطلب إبطاله. وليس من الدقة أن يقال أن شخصاً يعتبر من الغ فى حقه أثر هذا التصرف

 . . أما الغير فليس له أن يطلب إال عدم نفاذ العقد فى حقه بين المتعاقدين

                                                                                                                                                                    

ألن ذوى الشأن ال يمكن تحديدهم على سبيل الجزم وأصبحت المادة  ، "وأعلن كل ذى شأن بهذا اإليداع " حذفت عبارة 

 . (  111ص  – 119ص  1ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  .  152رقمها 

) مطابقتان لنصوص التقنين المدنى  151 – 152التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9111) 

 . المصرى ( 

 . من التقنين المدنى المصرى (  159) مطابقة لنص المادة  111التقنين المدنى العراقى : م 

سقط حق الدائن فى التمسك بعدم نفاذ التصرف  ، للوفاء بما عليهأو أصبحت أمواله كافية  ، إذا وفى المدين بالتزامه - 2:  111م 

ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر أضراراً بالدائنين أن يتخلص من الدعوى إذا هو قام  - 1 . الصادر من المدين 

ً  - 9 . أو إذا أثبت أن المدين عنده مال يكفى لهذا الوفاء  ، بوفاء حقوقهم من المدين المعسر لم يدفع  وإذا كان من تلقى حقا

فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن قريباً نم ثمن المثل وقام بإيداعه صندوق المحكمة ) والفقرتان األوليان  ، ثمنه

والفقرة األخيرة تتفق فى  . كانتا فى المشروع التمهيدى للتقنين المصرى وحذفنا اكتفاء بتطبيق القواعد العامة كما سيأتى 

 . من التقنين المدنى المصرى (  152كمها مع المادة ح

 . ) مطابقتان لنصوص من التقنين المدنى المصرى (  155 – 159التقنين المدنى لمملكة الليبية المتحدة م 

وذلك  ، موها: وال يستفيد من نتائج هذه الدعوى إال الشخص أو األشخاص الذين أقا 9فقرة  117تقنين الموجبات والعقود اللبنانى : م 

ً  ، أما فيما زاد عنها . على قدر ما يجب لصيانة حقوقهم  ) وهذا النص  . ويستمر على إنتاج جميع مفاعيله  ، فيبقى العقد قائما

 ، يختلف فى حكمه عن نص التقنين المدنى المصرى فى أن الدعوى البولصية فى التقنين اللبنانى ال تفيد إال الدائن الذى رفعها

وبخالف التقنين المدنى  ، مر فى التقنين المدنى المصرى السابق وكما هو األمر اآلن فى القانون الفرنسىكما كان األ

المصرى الجديد فإن الدعوى البولصية فيه تفيد جميع الدائنين فيه تفيد جميع الدائنين الذين استوفوا شروطها أنظر الدكتور 

 . (  17 – 11لمدنى اللبنانى ص صبحى المحمصانى فى آثار االلتزام فى القانون ا

وأنظر أيضاً فى التقنين المدنى المصرى السابق  . من التقنين المدنى الفرنسى  177 و 111 و 159أنظر المواد  ( 9111) 

 .  5 - 1وفى التقنين التجارى المصرى المادتين  ، 195/  259 و 11/  99المادتين 

فقرة  1جوسران  – 191فقرة  2بودرى وبارد  – 579فقرة  – 579فقرة  21لوران  – 979فقرة  29ديرانتون  ( 9117) 

195  . 
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 الفهرس العام

ورأى آخر يهذب إلى أن الدعوى البولصية هى دعوى تعويض 
 (9115 )

. ولو صح أن تصرف المدين كان ينفذ فى حق  

، فإن تصرف  . ولكن الواقع غير ذلك ، لصح أن تكون الدعوى البولصية للتعويض ا الضرر، فيضره فيعطى تعويضا عن هذ الدائن

، فهو ليس فى حاجة إلى تعويض إذ لم يلحقه ضرر بعد أن منع وقوعه  المدين ال ينفذ فى حق الدائن
 (9199 )

. وإذا صح أن يكون هذا  

، فهو تعويض عينى تعويضاً 
 (9192 )

دين أال يضر بحقوق الدائن . بل هو تنفيذ عينى اللتزام الم 
 (9191 )

 . 

سبق أن قررنا كل ذلك فى كتابنا " نظرية العقد " 
 (9199 )

، ونبهنا إلى التكييف الصحيح للدعوى البولصية  
 (9195 )

، وقد  

أصبح الفقه المصرى بعد ذلك ال يختلف فى هذا األمر 
 (9199 )

 . 

نها ما يذهب إليه رأى من أنها دعوى عينية . فقد نفينا ع وإذا نفينا عن الدعوى البولصية أنها دعوى بطالن
 (9191 )

، أو رأى  

آخر من أنها دعوى مختلطة 
 (9191 )

. فإن القول بأحد هذين الرأيين إنما كان مبنياً  ، وذلك من أجل تعيين المحكمة المختصة بنظرها 

، أو هى دعاوى مختلطة  لك المدين، وأن دعاوى البطالن هى دعاوى عينية ألنها ترجع العين إلى م على أساس أنها دعوى بطالن

، لم يعد هناك محل للقول بأنها  ، تبينا أن الدعوى البولصية ليست بدعوى بطالن . واآلن بعد أ ألنها تبدأ شخصية ثم تنقلب عينية

. وإنما هى دعوى شخصية  عينية أو مختلطة
 (9197 )

ألن  ، بل ، ولكن ليس ذلك ألنها دعوى تعويض فقد نفينا عنها هذا الوصف 

، وهذا  الدائن عندما يطلب عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه يبنى هذا الطلب على التزام المدين بأال يتصرف فى ماله إضراراً بدائنيه

، بل وال تؤول دعواه إلى  . يضاف إلى هذا أن الدائن فى الدعوى البولصية ال يطالب بحق عينى التزام شخصى مصدره القانون

                                                 

فى مجلة القانون  Acher – 259ص  929فقرة  5أوبرى ورو  – 151فقرة  – 159فقرة  19ديمولومب  ( 9115) 

 .  22فقرة  1ديموج  – 227ص  – 79ص  2591المدنى الفصلية سنة 

يستطيع رفع الدعوى البولصية ضد خلف الخلف الذى تلقى الحق بعوض وكان حسن وقد قدمنا أن الدائن ال  ( 9199) 

وهنا تقرب الدعوى  . وينفذ بحقه على المقابل الذى حصل عليه هذا األخير  ، فتقتصر دعواه على المدين والخلف ، النية

الدائن بحقه قد حل محل الحق الذى ألن المقابل الذى ينفذ عليه  ، البولصية إلى أن تكون دعوى تعويض ولكنها ليست كذلك

 . (  511فقرة  1كان ضماناً للدائن ) قارن بالنيول وريبير وردوان 

 .  199ص  – 191ص  9األستاذ عبد الحى حجازى  ( 9192) 

فالمدين يسئ استعمال حق  ، ومن الفقهاء من يسند الدعوى البولصية إلى نظرية التعسف فى استعمال الحق ( 9191) 

نفس المؤلف  – 171فقرة  1جوسران  – 1ه إذا صدر منه التصرف بقصد اإلضرار بدائنه ) جروبيه فقرة التصرف فى مال

ومنهم من يسندها إلى اعتبارات ترجع إلى النزاهة والعدالة ) ريبير فى القاعدة  . (  259فى روح الحقوق ونسبيتها ص 

أقرتها التقاليد وأعطتها مميزاتها الخاصة ) كوالن  ، ومنهم من يذهب إلى أنها دعوى من نوع خاص . (  215الخلفية فقرة 

ويقيمها دى باج على أساس أنها تعويض عينى عن عمل غير مشروع ) دى باج  . (  599فقرة  1وكابيتان ودى المورانديير 

 . تصل فى التحليل إلى غايته ولكنها ال  ، وكل هذه اآلراء ال اعتراض عليها . (  191فقرة  9

 .  195فقرة  – 191فقرة  ( 9199) 

ولكنها دعوى  ، وترى األساتذة بالنيول وريبير وردوان أن الدعوى البولصية أقرب إلى ان تكون دعوى بطالن ( 9195) 

أهمها أن هذا البطالن ال يكون إال فى حق الدائنين ) بالنيول  ، بطالن من نوع خاص يميزه عن البطالن المعتاد فروق عدة

ويؤخذ على هذا الرأى أن البطالن الذى ال يكون إال فى حق الغير إنما هو عدم نفاذ ال  ، ( 511فقرة  1وريبير وردوان 

ويستخلصون  ، لكولكنه تعويض من نوع خاص كذ ، على أنهم يرون أن الدعوى تنطوى أيضاً على معنى التعويض ، بطالن

)  ، ( S???ion nullite a but indemnitaireمن هذا أن الدعوى البولصية هى دعوى بطالن بغرض التعويض ) 

ويصرح األستاذان  . (  195فقرة  1أنظر أيضاً جوسران  – 992ص  – 999ص  511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

 ، ( 191( فى حق المدين ) بيدان والجارد فقرة  inopposable)  بيدان والجارد التصرف المطعون فيه يكون غير نافذ

 . (  2557فقرة  1وكذلك األساتذة بالنيول وريبير وبوالنجيه ) 

األستاذ عبد الحى  – 297األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام ص  – 159األستاذ أحمد حشمت أبوستيت  ( 9199) 

 .  122ص  – 129ص  9حجازى 

 .  29 – 1 – 59سيريه  2795مارس سنة  21محكمة أمبان االستئنافية  ( 9191) 

 .  59فقرة  2211م  1الرومبيير  – 211 – 2 – 55سيريه  2259ديسمبر سنة  11نقض فرنسى  ( 9191) 

وقد قضت محكمة النقض بأن الدعوى البولصية هى دعوى شخصية يرفعها دائن إلبطال ) ! ( تصرف مدينة  ( 9197) 

والذى كان يعتمد عليه الدائن  ، التواطؤ لإلضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ على الملك المتصرف فيه الحاصل بطريق

وقضت أيضاً بأن الدعوى البولصية  . (  519ص  997وليس من نتائج هذه الدعوى تثبيت رقم  . لضمان استداده بحقوقه 

دائنه فى حق هذا الدائن وبالقدر الذى يكفى للوفاء بدينه ) نقض ليست فى حقيقتها إال دعوى بعدم نفاذ تصرف المدين الضار ب

 . (  115ص  221رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592مدنى ؟؟؟ أبريل سنة 
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 الفهرس العام

أو لمدينه انتقال حق عينى له 
 (9195 )

. وال يترتب على إجابة طلبه أن العين التى  ، وكل ما يطلبه هو عدم نفاذ تصرف المدين فى حقه 

ً  تصرف فيها المدين ترجع إلى ملكية هذا ، بل ترجع إلى  . كما أن العين ال تؤول إلى ملكية الدائن ، فإن تصرف المدين يبقى قائما

 . ءات تنفيذية متميزة عن إجراءات الدعوى البولصية لينفذ بها على العين التى رجعت إلى ضمانه، وعليه أن يقوم بإجرا ضمانه العام

، فمن الطبيعى أن  ) ثانيا ( ولما كانت الدعوى البولصية هى دعوى يطلب فيها الدائن عدم نفاذ التصرف الصادر من المدين

. فيرفع الدائن الدعوى على المدين ومن تصرف له  رفيكون خصم الدائن فى هذه الدعوى هو كل شخص اشترك فى هذا التص

، وهكذا  ، وإذا كان المتصرف له قد تصرف بدوره إلى خلف ثان وجب إدخال هذا أيضاً فى الدعوى المدين
 (9159 )

. فالمدين إذن  

ين المدنى الجديد وخالفاً ، وهذا هو أيضاً ما قررناه فى الدعوى غير المباشرة وفقاً ألحكام التقن البد أن يكون خصما فى الدعوى

ألحكام التقنين المدنى السابق
 (9152 )

 . ، وقد مر القول فى ذلك 

، بل يبقى  ، فإنه يترتب على ذلك أن تصرف المدين ال يبطل ) ثالثا ( وما دام الدائن ال يطلب إال عدم نفاذ التصرف فى حقه

،  نفسه يبقى متحمال أثر تصرف مدينه إلى أن يتقرر اعتباره من الغير . بل إن الدائن قائماً بالنسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين

 . بالتقاضى أو بالتراضى

. بل يستطيع قبل  ، فيتحمل نهائياً أثر التصرف ويستطيع الدائن أال يرفع الدعوى البولصية إلى أن تسقط هذه الدعوى بالتقادم

دئذ أن يعود إلى رفعها ، فال يجوز له عن سقوط الدعوى بالتقادم أن يتنازل عنها
 (9151 )

، أن  ، دون أن يرفع الدعوى . كما يستطيع 

 . يتراضى مع المدين ومن تصرف له المدين على أال يكون التصرف نافذاً فى حقه

.  ويخلص من ذلك أن أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى الدائن يختلف عن أثرها بالنسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين

 . ننتقل اآلن إلى بحثه وهذا ما

  

 أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى الدائن - المبحث األول

 عدم مضى الدائن فى الدعوى إذا استوفى حقه : - 611

، ثم فقدها أثناء ذلك أو بعد  . فغذا توافرت فيه هذه الصفة وقت رفع الدعوى ال يرفع الدائن الدعوى البولصية إال بصفته دائناً  

. هذا إلى أنه لم تعد له مصلحة فى ذلك  ، فإنه ال يستطيع االستمرار فى الدعوى أو فى التنفيذ ، بأن استوفى حقه مثال صدور الحكم

 . قهبعد أن استوفى ح

،  . ومصلحته فى هذا العمل أنه يفى بدين فى ذمته ، فينهى بذلك الدعوى أو يوقف التنفيذ وقد يقوم المدين نفسه بوفاء الدين

 . ويتوقى رجوع من تصرف له لو استمر الدائن فى الدعوى أو فى التنفيذ

. ومصلحته فى هذا  فاء من تصرف له المدين. فيصح أن يقوم بالو ولكن الغالب أن المدين ال يستطيع وفاء الدائن إلعساره

العمل هى أن يوقف الدعوى أو تنفيذ الحكم على الحق الذى تلقاه 
 (9159 )

، شأن كل شخص وفى دين  . ثم يرجع بما وفاه على المدين 

غيره
 (9155 )

 . 

                                                 

وال يجوز الجمع بين  – 517فقرة  511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 199ص  191فقرة  2بودرى وبارد  ( 9195) 

ص  11رقم  1مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  5ب عدم نفاذ التصرف ) نقض مدنى طلب فسخ البيع وتثبيت الملكية وطل

191  ) . 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجب رفع الدعوى البولصية فى جميع األحوال على المدين والخلف  ( 9159) 

ولخلف الخلف حق  – 152فقرة  9دى باج  219ص  1والتون  – 955ص  52م  2515أبريل سنة  5وخلف الخلف ) 

رقم  12المجموعة الرسمية  2525سبتمبر سنة  15الخلف فى التمسك بطلب تجريد المدين من أمواله ) بنى سويف الكلية 

79  ) . 

 .  152نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 9152) 

جرد توقيعه حجزاً فم ، ولكن نية الدائن فى التنازل يجب أن تكون واضحة ، والتنازل قد يكون صراحة أو ضمناً  ( 9151) 

 19على الثمن المستحق فى ذمة المشترى للبائع مدينه ال يعتبر تنازال عن الطعن بالدعوى البولصية فى البيع ) ديمولومب 

 . (  119فقرة  2بودرى وبارد  – 519فقرة  21لوران  – 197فقرة 

 55ص  29الحقوق  2599يناير سنة  11 – 59ص  1المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  19استئناف أهلى  ( 9159) 

 .  519فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 251ص  929فقرة  5أوبرى ورو  – 552فقرة  21لوران  –

 ، ( إلى ان الدعوى البولصية ال توقف بالوفاء للدائن 919ص  2191فقرة  1(  Vigieوقد ذهب بعض الفقهاء فى فرنسا ) فيجيه ) 

وقد سبق أن بينا خطا القول بأن  . ى توافر سبب البطالن وجب المضى فى الدعوى والحكم به ألنها دعوى بطالن ومت
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البولصية إذا كان  ، ينفتح أمامه سبيل آخر للتخلص من الدعوى ، كالمشترى مثال بل إن من تلقى الحق بعوض من المدين

، وذلك بأال يدفع الثمن إلى المدين ويقوم بإيداعه خزانة المحكمة على ذمة الدائن ) أنظر المادة  الثمن الذى اشترى به هو ثمن المثل

 ، ما دام . ويستطيع من تلقى الحق التخلص من الدعوى البولصية حتى لو اشترى بأقل من ثمن المثل مدنى وقد تقدم ذكرها ( 152

، فإن الدائن متى خلص له مقابل معادل للحق الذى خرج من ضمانه لم تعد له مصلحة فى االستمرار  يودع خزانة المحكمة ثمن المثل

، فقد ال  ، وليس من الضرورى أن يعلن سائر الدائنين . ويكفى فى جميع األحوال أن يعلن من تلقى الحق الدائن باإليداع فى الدعوى

ميعاً يستطيع أن يعرفهم ج
 (9159 )

، أن يبادروا إلى  ، إذا هم علموا بإيداع الثمن خزانة المحكمة . ولكن ذلك ال يمنع سائر الدائنين 

 . ، وهم يشاركون فى ذلك الدائن الذى رفع الدعوى البولصية مشاركة الغرماء كما سنرى التنفيذ على الثمن بحقوقهم

 عدم نفاذ تصرف المدين فى حق الدائن :  - 291

، فال  ، استمر فى الدعوى حتى يحصل على حكم يقضى بعدم نفاذ تصرف المدين بالنسبة إليه لم يستوف الدائن حقه فإذا

. ويترتب على ذلك أن الحق الذى تصرف فيه المدين يعتبر أنه لم يخرج من  ، إذ يعتبر فيه من الغير يسرى فى حقه أثر هذا التصرف

، فينفذ هذا عليه  ضمان الدائن
 (9151 )

ويتخذ فى ذلك إجراءات تنفيذ متميزة عن إجراءات الدعوى البولصية وإن كانت تقترن بها  ، 
 (

                                                                                                                                                                    

فإن هذا ال يمنع من أن الدائن بعد أن  ، الدعوى البولصية هى دعوى بطالن على أنه حتى إذا فرضت صحة هذا التكييف

والدعوى ال تقوم بغير الصفة وبغير  ، لكوال تبقى له مصلحة فى ذ ، يستوفى حقه يفق الصفة الالزمة فى طلب اإلبطال

ويقيس األستاذان بودرى وبارد هذه الحالة  . (  115فقرة  2بودرى وبارد  – 519ص  552فقرة  21المصلحة ) لوران 

 مدنى 752على حالة الغبن فى القسمة إذ تسقط الدعوى برد الغبن نقداّ أو عيناً إلى المتقاسم المغبون كما تقضى بذلك المادة 

وعلى حالة الغبن فى البيع إذ تسقط الدعوى كذلك بتكملة الثمن إلى تسعة أعشار القيمة الحقيقية كما تقضى بذلك  ، فرنسى

وقد اقتضى األمر نصاً خاصاً فى هاتين الحالتين حتى يجوز رد الغبن نقداً ال عيناً فى الحالة  . مدنى فرنسى  2172المادة 

كذلك من يقوم بأن الدعوى البولصية هى  –ن على تسعة أعشار القيمة فى الحالة الثانية وحتى تقتصر تكملة الثم ، األولى

 . فقد أصبح ال محل للتعويض بعد ذلك  ، دعوى تعويض يقر سقوطها إذا استوفى الدائن حقه

فينتظر  ، فإن من وفى الدين عنه ال يستطيع الرجوع عليه بكل ما وفاه ، ولما كان المفروض أن المدين معسر ( 9155) 

وقد يحتجز من الثمن الثابت فى ذمته للمدين ما يوفى به  ، مكررة ( 115فقرة  2يساره حتى يرجع بالباقى ) بودرى وبارد 

 . الدين 

إذا وفى المدين  - 2" يجرى على الوجه اآلتى :  -من هذا المشروع  919هو المادة –هذا وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نصاً 

 - 1 . سقط حق الدائن فى التمسك بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين  ، و أصبحت أمواله كافية للوفاء بما عليهأ ، بالتزامه

أو إذا هو  ، ويستطيع من استفاد من التصرف الصادر إضراراً بالدائنين أن يتخلص من الدعوى إذا هو قام بوفاء حقوقهم

وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ) أنظر  . " اثبت أن المدين عنده مال يكفى لهذا الوفاء 

( ما  2والنص يتضمن مسألتين : )  . فى الهامش (  112ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  –فى الهامش  975آنفاً فقرة 

( حق خلف المدين فى طلب تجريد  1)  . قدمناه من جواز وفاء المدين أو خلفه بالدين للدائن فتسقط الدعوى البولصية 

فى الهامش ( أن الخلف ال يطلب منه أن يدل الدائن  975إال أننا ذكرنا هناك ) أنظر آنفاً فقرة  . وقد تقدم تفعيل ذلك  ، المدين

 ولو بقى النص المحذوف لوجب عليه أن يدل على ذلك أنظر أيضا المذكرة اإليضاحية ، على مال للمدين يكفى لوفاء الدين

 .  195ص  199ص  1للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 . فى الهامش  957آنفاً فقرة  152أنظر تاريخ المادة  ( 9159) 

سقط  -كحق ارتفاق أو انتفاع أو رهن –فإذا كان التصرف المطعون فيه هو ترتيب حق عينى على مال للمدين  ( 9151) 

–وإذا كان التصرف إسقاط حق عينى  . ذا على المال كأن لم يترتب عليه حق مما ذكر ونفذ ه ، هذا الحق بالنسبة إلى الدائن

وإذا  . ونفذ هذا على العين كما لو كان حق االرتفاق ثابتاً لها  ، رجع هذا الحق بالنسبة إلى الدائن -كالتنازل عن حق ارتفاق 

واعتبر الدين ال يزال موجوداً فى ذمة مدين  ، حق الدائن لم ينفذ هذا اإلبراء فى ، كان التصرف إبراء المدين لذمة مدين له

بالنيول وريبير وردوان  – 191ص  195فقرة  2وللدائن أن يحجز عليه حجز ما للمدين لدى الغير ) بودرى وبارد  ، المدين

 . (  512فقرة  2

ً  ، على أنه يالحظ أن من تصرف له المدين قد يكون دفع إلى المدين عوضاً عن هذا التصرف فإذا كان  ، كما إذا كان التصرف بيعا

فللدائن أن ينتزع العين من تحت يد  ، أما إذا كان سيئ النية . المشترى حسن النية فال تنزع العين من تحت يده كما قدمنا 

فإنه ال  ، ولكن إذا كان للدائن أن يمنع عن نفسه الضرر الذى يصيبه من جراء تصرف المدين . المشترى لينفذ عليها بحقه 

أو الذى قد يكون المشترى دفعه وسدد به  ، فالثمن الذى قد يبقى ديناً فى ذمة المشترى . يجوز له أن يستفيد من هذا التصرف 

إما على اعتبار أنه زاد فى حقوق مدينه إذا بقى ديناً فى ذمة المشترى فيستطيع أن  ، قد استفاد منه الدائن ، المدين بعض ديونه

فيجب إذن أن تكون هذه الفائدة محل  . إما على اعتبار أن بعض ديون مدينه قد وفيت فقل إعسار المدين بذلك و ، ينفذ عليه

وال يجعله ينفذ على العين المبيعة إال بقدر زيادة قيمة هذه العين على الفائدة  ، وللمشترى أن يتمسك بها قبل الدائن ، اعتبار
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9151 )
، إذ يعتبر أنه لم  هذا نرى أن دخول الحق فى ضمان الدائن يكون بأثر رجعى $ 2912$ . ومن  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك 

يخرج من هذا الضمان كما قدمنا 
 (9157 )

 . 

                                                                                                                                                                    

بالنيول  –وما بعدها  119فقرة  2بودرى وبارد  –مكررة  251وفقرة  191ة فقر 19التى عادت على الدائن ) ديمولومب 

كان الثمن الذى قبضه المدين ماال غير  ، بأ ، فإذا لم تعد على الدائن فائدة أصال . (  111ص  511فقرة  1وريبير وردوان 

 –دائن أن ينفذ بحقه على العين بكل قيمتها كان لل ، ظاهر ال يستطيع الدائن التنفيذ عليه كما هو الغالب فى الدعوى البولصية

فإذا كان الصترف هبة نقود أو قرضاً  . ويالحظ أن عدم نفاذ التصرف بالنسبة إلى الدائن إنما يكون بالقدر الالزم للوفاء بحقه 

ص  2/  191 رقم 2الشرائع  2529ديسمبر  5فإن الذى ال ينفذ بعد ذلك فينفذ حتى فى حق الدائن ) استئناف أهلى  ، مثال

نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 115جروبيبه فقرة  – 555فقرة  21لوران  – 279

 . (  727ص  151

وبين دائن أخذ  ، قد يالحظ أن هناك شبهاً بين الدائن الذى يرفع الدعوى البولصية فيسترد عيناً تصرف فيها مدينة ( 9151) 

 ، فإن الدائن الذى رفع الدعوى البولصية . على هذه العين ثم باعها المدين  -ه حق اختصاص أو امتياز أو كان ل–رهناً 

ويتحمل المشترى للعين إجراءات الدعوى البولصية كما يتحمل إجراءات  ، يستوفى حقه من العين المبيعة ، كالدائن المرتهن

وإذا استمر  ، وإذا وفى الدائن حقه سقط كل من الدعويين ويرجع فى الحالتين على المدين بما وفاه من دينه ، دعوى الرهن

ونفذ بحقه على العين فإن المشترى يرجع على المدين بالضمان فى  -الدعوى البولصية أو دعوى الرهن –الدائن فى دعواه 

كما  ، إذا كان الدائن الذى يرفع الدعوى البولصية ، قنين المدنى السابقويزيد هذا الشبه إذا رجعنا إلى عهد الت . الحالتين 

 . ويتقدم كالدائن المرتهن على سائر الدائنيين ، يستأثر بالفائدة وحده ، سنرى

 ما يأتى :نذكر منها  ، وبالرغم من وجود الشبه هذه فإن هناك فروقاً جوهرية بين الدائن المرتهن والدائن الذى يرفع الدعوى البولصية

فهو فى الواقع إنما يتتبع العين فى يد هذا الخلف الذى يعتبر مالكا  ، ) أوال ( إذا رفع الدائن المرتهن دعوى الرهن على خلف المدين

إذ ليس له حق عينى  ، أما الدائن فى الدعوى البولصية فال يتبع العين فى يد الخلف . للعين حتى بالنسبة إلى الدائن المرتهن 

أن يطلب عدم نفاذ تصرف  ، قانون الموجبات والعقود اللبنانى قبل التنفيذ على العين ، فهو مضطر أوال ، له ذلكيخول 

وقد  ، فالعين بالنسبة إليه تعتبر مملوكة للمدين . وبعد ذلك يستطيع التنفيذ عليها  ، فتعود العين إلى ضمانه ، المدين فى حقه

 . تهن تعتبر مملوكة لخلف المدين رأينا أنها بالنسبة إلى الدائن المر

فإن العقار المرهون  ، ) ثانيا ( وينبنى على الفرق المتقدم أنه فى حالة الدائن المرتهن يجوز لخلف المدين أن يلجأ إلى تطهير العين

ن وهو معتبر ألن العقار غير مرهو ، فإن خلف المدين ال يستطيع التطهير ، أما فى الدعوى البولصية . ملكه وله أن يطهره 

 . وليس أمام الخلف إال أن يوفى الدائن حقه أو يودع الثمن خزانة المحكمة كما قدمنا  ، فى ملك المدين بالنسبة إلى الدائن

أما فى الدعوى  . استطاع أن يرجع على المدين بدعوى الحلول  ، إذا وفى الخلف الدائن حقه ، ) ثالثا ( فى حالة الدائن المرتهن

فقرة سبب أو  1إال بدعوى اإلثراء بالنيول وريبير وردوان  ، بعد أن وفى دينه ، فالخلف ال يرجع على المدين ، البولصية

 . بدعوى ضمان العقد الذى تم بينه وبين المدين 

معاوضة ) رابعا ( أن الدائن الذى يرفع الدعوى البولصية ال يستوفى حقه من العين التى تصرف فيها المدين إذا كان هذا التصرف 

بل وخلف الخلف فى المعاوضات كذلك أما الدائن المرتهن فإنه يتتبع العين وينفذ  ، ولم يثبت الدائن غش كل من المدين وخلفه

 . ولو كان هؤالء جميعاً حسنى النية وكان التصرف معاوضة  ، عليها بحقه فى يد خلف المدين وخلف الخلف

بل يشاركه فى هذه  ، ولصية فى عهد التقنين المدنى الجديد ال يستأثر وحده بفائدة الدعوى) خامسا ( أن الدائن الذى يرفع الدعوى الب

حيث كان الدائن الذى يرفع –أما الدائن المرتهن فله حق التقدم وحتى فى عهد التقنين المدنى السابق  ، الفائدة سائر الدائنين

 ، لدائن يستطيع أن يمنع الدائنين اآلخرين من التدخل فى الدعوىلم يكن هذا ا -الدعوى البولصية يستأثر وحده بفائدة الدعوى 

هذا إلى أنه لو  ، أما الدائن المرتهن فإنه يبقى متمتعاً بميزة التقدم مهما بدا من نشاط الدائنين اآلخرين . فيشاركوه فى فائدتها 

 . ى يتقدم تزاحم الدائن المرتهن مع الدائن الذى رفع الدعوى البولصية فإن األول هو الذ

 . (  157) أنظر فى ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة 

وكان يترتب على  . ويعتبر كأنه لم يكن بالنسبة إلى الدائن  ، ذلك أن التصرف الذى صدر من المدين ينعدم أثره ( 9157) 

الدعوى البولصية  ولكن قواعد . ذلك أن جميع التصرفات التى انبنت على تصرف المدين تزول أيضاً بفضل األثر الرجعى 

تقضى كما رأينا بوجوب إثبات الغش فى جانب من تلقى العين معارضة من خلف المدين حتى يزول التصرف الثانى الذى 

 ، ويترتب على ذلك أن الدائن ينفذ بحقه على العين مرهونة أو مثقلة بحق ارتفاق أو حق انتفاع . أنبنى على التصرف األول 

ش فى جانب الدائن المرتهن أو صاحب حق االرتفاق أو حتى االنتفاع وكان هؤالء قد كسبوا حقوقهم إذا لم يستطيع إثبات الغ

 . معاوضة من المشترى من المدين 

ثم أخذ شفيع  ، وقد رأينا أن األثر الرجعى للدعوى البولصية يظهر أثره فيما لو باع المدين عقاراً لمشتر وقصدا اإلضرار بالدائن

ويسقط أثر األخذ بالشفعة  ، فإن العقار يعتبر كأنه لم يخرج من ملكية المدين بالنسبة إلى الدائن ، حسن النية هذا العقار بالشفعة
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ً  على أن الدائن قد يضطر ، فيملك هذا  ، كما إذا كانت العين تحت يد موهوب له حسن النية إلى التنفيذ على الحق منقوصا

الثمرات بالقبض طبقاً للقواعد العامة 
 (9155 )

، كما إذا  . وقد يضطر إلى التنفيذ على حق آخر حل محل الحق الذى تصرف فيه المدين 

ن فى هذه الحالة ال ينفذ إال على الثمن المستحق فى ذمة المشترى التالى للمشترى ، فإن الدائ كانت العين تحت يد مشتر ثان حسن النية

، أما إذا كان أقل فإن الدائن يرجع بقيمة العين على المشترى األول  . وهذا إذا كان الثمن مساوياً لقيمة العين أو أكبر من قيمتها األول

سيء النية 
 (9199 )

، فإن  ، وقد باع العين الموهوبة لمشتر حسن النية . وإذا فرضنا موهوباً له حسن النية بدال من المشترى األول 

، فإن كان قد باع العين بأقل من قيمتها رجع عليه الدائن بالثمن دون  الدائن ال يرجع على الموهوب له حسن النية إال بقدر ما استفاد

القيمة 
 (9192 )

 . 

 جميع الدائنين الذين صدر التصرف أضراراً بهم  استفادة - 612

إن الدائن الذى يرفع الدعوى  -وكانت القاعدة كذلك أيضاً فى التقنين المدنى المصرى السابق –: القاعدة فى القانون الفرنسى 

البولصية هو الذى يستأثر وحده بفائدتها دون سائر الدائنين ممن لم يدخلوا معه فى الدعوى
 (9191 )

ل الفقهاء فى فرنسا ذلك عادة . ويعل 

، فما دام الدائنون اآلخرون لم يدخلوا فى الدعوى فال يستفيدون من الحكم  بنسبية الحكم
 (9199 )

. ولكن يرد على ذلك بأن نسبية الحكم  

فقهاء إلى نسبية . ويضيف بعض ال لم تمنع الدائنين الذين لم يدخلوا فى الدعوى غير المباشرة من االستفادة بالحكم الذى يصدر فيها

، ومن ثم يستفيد  ، بينما هو يرفعها فى الدعوى غير المباشرة باسم مدينه الحكم أن الدائن فى الدعوى البولصية يرفع الدعوى باسمه

، ويستفيد معه سائر الدائنين فى الثانية  هو وحده فى األولى
 (9195 )

 . ولكن يرد على ذلك أن الدائن فى دعوى الصورية يرفع الدعوى 

، ومع ذلك يستفيد من الحكم سائر الدائنين  ، ومع ذلك يستفيد من الحكم سائر الدائنين فى دعوى الصورية يرفع الدعوى باسمه باسمه

. ويقول األستاذان بودرى وبارد  ولو لم يدخلوا فى الدعوى
 (9199 )

، بدليل أنه لو  إن الدائن فى الدعوى البولصية ال يمثل إال نفسه 

، فإن الدائن فى الدعوى غير المباشرة ال يستطيع هو أيضاً المضى فى  . ولكن هذه علة غير مقنعة ت الدعوىاستوفى حقه سقط

 . الدعوى إذا استوفى حقه

، وحتى من كان حقه الحقاً  ، حتى لم يشترك منهم فيها ولذلك ذهب رأى إلى أن كل الدائنين يستفيدون من الدعوى البولصية

للتصرف المطعون فيه 
 (9191 )

. وهناك رأى أكثر اعتداال يذهب إلى أن الدائنين يستفيدون من الدعوى البولصية حتى لو لم يشتركوا  

، بشرط أن يكون حقهم سابقاً على التصرف المطعون فيه حتى يكونوا مستوفين لشروط الدعوى  فيها
 (9191 )

 . 

                                                                                                                                                                    

بل هو يحل محل المشترى  ، ألن الشفعة ال يعتبر مشتريا من المشترى حتى يشترط فيه سوء النية ، تطبيقاً لهذا األثر الرجعى

وجب اعتبار الشفيع فى  ، فإذا كان المشترى قد اشترى فى ظروف من شأنها أن تجعله خاضعاً للدعوى البولصية ، بحالته

 725ص  151نظرية العقد للمؤلف فقرة  –فى الهامش  959نفس الحالة ولو لم يثبت الغش فى جانبه ) أنظر آنفاً فقرة 

 . (  2هامش رقم 

ص  125فقرة  2بودرى وبارد  – 129ص  – 121ص  929فقرة  5أوبرى ورو  – 197فقرة  19ديمولومب  ( 9155) 

 .  159ص  – 151

 .  959أنظر آنفاً فقرة  ( 9199) 

وقد سبقت اإلشارة إليه  955ص  52م  2515أبريل سنة  5استئناف مختلط  –فى الهامش  959أنظر آنفاً فقرة  ( 9192) 

 .  151ص  125فقرة  2وبارد بودرى  - 199فقرة  19ديمولومب – 959فى هامش فقرة 

ص  2/  911رقم  2الشرائع  2529ديسمبر سنة  5 – 55ص  29الحقوق  2599يناير سنة  19استئناف أهلى  ( 9191) 

رقم  21المحاماة  2599يونيه سنة  11استئناف مصر  – 17ص  11المجموعة الرسمية  2511مارس سنة  29 – 279

 17م  2521يناير سنة  19استئناف مختلط  – 115ص  51الرسمية  المجموعة 2551أبريل سنة  11 – 595ص  521

فقرة  1هيك  – 111فقرة  19ديمولومب  – 195 - 2 – 2519سيريه  2519ديسمبر سنة  5نقض فرنسى  – 211ص 

 .  712 – 719ص  151نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 191فقرة  1جوسران  – 129فقرة  2بودرى وبارد  – 111

) فى القانون  159فقرة  9دى باج  – 515ص  151فقرة  7بيدان والجارد  – 129فقرة فقرة  2بودرى وبارد  ( 9199) 

 . البلجيكى ( 

 .  519فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  ( 9195) 

 .  159ص  127جزء أول ففقرة  ( 9199) 

 9كوالن دى سانتير  – 992رة فق 5ماركاديه  – 559فقرة  – 577فقرة  21لوران  – 955فقرة  29ديرانتون  ( 9191) 

 .  979ص  95م  2511أبريل سنة  5استئناف مختلط  – 95فى الدعوى البولصية فقرة  2دى هلتس  25مكررة  71فقرة 

 .  11فقرة  2211م  1الرومبيير  ( 9191) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، على أنه " متى تقرر  ، كما رأينا هذا التقنين من 159، إذ نصت المادة  وبهذا الرأى األخير أخذ التقنين المدنى المصرى

. فإذا ما رفع دائن مستوف لشروط الدعوى  عدم نفاذ التصرف استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم "

، فإن الحق الذى  وى فى دعواه، ونجح الدائن الذى رفع الدع . وإذا لم يتدخل أحد ، فيستفيد من الحكم بطبيعة الحال أن يتدخل فيها

تصرف فيه المدين يعود إلى الضمان العام لجميع الدائنين ممن استوفوا شروط الدعوى البولصية وكانت حقوقهم سابقة على 

. فإذا عمد الدائن الذى حصل على الحكم إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية على الحق الذى عاد إلى هذا الضمان  التصرف المطعون فيه

،  ، كان لكل دائن استوفى شروط الدعوى البولصية بالنسبة إلى هذا الحق أن يتدخل فى إجراءات التنفيذ م على النحو الذى أسلفناهالعا

. وبذلك تتحقق المساواة ما بين  ، بل قد يتقدم عليه إذا كان له حق عينى يخوله هذا التقدم فيشارك الدائن األول مشاركة الغرماء

ً  قدم أحد على آخر لمجرد أنه بادر إلى رفع الدعوى البولصية قبله، وال يت الدائنين ، بل ال يكون التقدم إال لسبب يوجبه قانونا
 (9197 )

 . 

. فقد قيل فى هذه اللجنة أن استئثار  هذه القاعة التى استحدثها التقنين الجديد كانت محل جدل شديد فى لجنة مجلس الشيوخ

، وإال لم ينشط دائن بالذات إلى رفعها إذا وجد إن الدائنين  فائدتها فيه تشجيع له على مباشرتهاالدائن الذى رفع الدعوى البولصية ب

. وقيل أيضاً إن نسبية األحكام تحول دون التسليم باشتراك الدائنين  الذين لم يشتركوا معه فى رفعها يشتركون مع ذلك فى فائدتها

، كما إنه ال يمكن القول بأن الدائن الذى رفع هذه الدعوى ينوب عن سائر الدائنين  االذين لم يتدخلوا فى الدعوى البولصية فى فائدته

. وقيل كذلك أن الدعوى البولصية إنما هى دعوى بعدم نفاذ التصرف ال بإبطاله : وإذا كان البطالن ال يتجزأ فإن عدم النفاذ  فى رفعها

، وأصرت على  . ولكن اللجنة لم تر األخذ بهذا الرأى دون الباقى قابل للتجزئة فيكون التصرف غير نافذ فى حق أحد الدائنين

، فما دام الحق قد دخل فى ضمانهم العام فال محل لتقديم أحدهم على اآلخرين لمجرد أنه علم قبل غيره  ضرورة المساواة بين الدائنين

، فيكون فى هذا التقديم  حكم فى الدعوى البولصية، وقد ال يعلم باقى الدائنين بهذا التصرف قبل أن يصدر ال بصدور التصرف الضار

إخالل بالمساواة بينهم ال يتفق مع االتجاه العام الذى توخاه التقنين الجديد عند ما نظم اإلعسار وضيق من حق االختصاص
 (9195 )

 . 

                                                 

 .  712ص  .  719ص  151قارن نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 9197) 

 .  .  .  159ما يأتى : اقترح حذف المادة  ، اً على االعتراضات المتقدمة الذكررد ، وقد جاء تقرير لجة الشيوخ ( 9195) 

بل اختارت إبقاء النص ألنه يعالج حالة استفاضت الشكوى منها فى ظل نصوص التقنين  ، ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح

هو أن فكرة المساواة بين الدائنين فى موقفهم من  ، وقد صدرت اللجنة فى رأيها عن اعتبار جوهرى . الحالى ) السابق ( 

ال تتحقق إذا جعلت األسبقية فى اتخاذ اإلجراء أساساً لألفضلية  ، وهو أموال المدين قاطبة ، الضمان العام لديونهم

وإنما هو  ، فالنص الذى يتضمن المشروع ال يقوم على فكرة نيابة الدائنين عن بعضهم وال على طبيعة الدعوى . واالستئثار 

ألن زمام  ، وال ينبغى أن تحول دون ذلك نسبية األحكام . يستند إلى ضرورة تحقيق المساواة فى االنتفاع من الضمان العام 

وهذا هو المسلك الذى انتهجه كثير من التشريعات  . وهو يخرج عليها كلما اقتضت المصلحة ذلك  ، هذه القاعدة بيد الشارع

) " والسيما أنه يتفق فى اتجاهاته العامة فى تنظيم اإلعسار والتضييق من حق االختصاص  ، وعاألجنبية وتابعة المشر

فقد  ، هذا وقد استعادت الدعوى البولصية بذلك بعضاً من صبغتها الرومانية . (  115ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

أما هنا فال تزال  ، ائنين وتعود فائدتها على الجميعرأينا أنها كانت فى القانون الرومانى دعوى جماعية يرفعها ممثل الد

على أن " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ما يأتى :  . دعوى فردية ولكن فائدتها تعم جميع الدائنين 

الدعوى  بأن 2955فقد قضى التقنين البرتغالى فى المادة  ، المشروع ال يستأثر بفضل السبق فى استحداث هذا الحكم

من التقنين البرازيلى  229ونصت المادة  . البولصية يكون من أثرها رد ما وقع التصرف فيه إلى ذمة المدين لمنفعة الدائنين 

مجموعة " أيضاً على أن الفائدة التى تنتج من استعمال هذه الدعوى تدخل فى نطاق ما يقتسم بين الدائنين قسمة غرماء 

 1أنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  – ( 195األعمال التحضيرية ص 

والصحيح أنها ال تزال  ، ) وقد ورد فيها خطأ أن الدعوى البولصية أصبحت بوضعها هذا دعوى جماعية ال فردية 199ص 

 . دعوى فردية ولكن فائدتها تعود على جميع الدائنين ممن استوفوا شروطها ( 

استفاد من الحكم كما قدمنا سائر الدائنين الذين تتوافر فيهم  ، ذا وإذا صدر الحكم فى الدعوى البولصية لمصلحة الدائن الذى رفعهاه

وذلك بدعوى اإلثراء بال سبب ) أنظر  ، كل بقدر ما استفاد ، ويرجع الدائن بمصروفات الدعوى عليهم ، شروط الدعوى

فإنه ال يكون حجة على دائن آخر  ، أما إذا صدر الحكم ضد الدائن . (  52ص  11فقرة األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس 

فإذا نجح استفاد من ذلك سائر  ، ويستطيع هذا الدائن اآلخر أن يرفع الدعوى البولصية باسمه هو ، استوفى شروط الدعوى

حتى الدائن الذى كان قد رفع الدعوى أوال ولم ينجح إذا هو أثبت أنه مستوف  ، الدائنين الذين استوفوا شروط الدعوى

 . للشروط 

أكتوبر سنة  29فلو أن التصرف المطعون فيه صدر قبل يوم  . ويالحظ أن القاعدة التى استحدثها التقنين الجديد ليس لها أثر رجعى 

 . ال فأحكام التقنين المدنى الجديد وإ ، فإن أحكام التقنين المدنى السابق هى التى تطبق ، 2555



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 رجوع الدائن بالتعويض - 613

، إلى جانب عدم نفاذ التصرف فى حقه  يطالب ، أن ، إذا أصابه ضرر خاص من التصرف الذى صدر من المدين : وللدائن 

، إذ بادر إلى التصرف فى  . فإذا أثبت المقرض ، بالتعويض عن هذا الضرر الخاص وفقاً للقواعد العامة على النحو الذى بسطناه

، جاز فى هذه  المشترطة ، فأصابه ضرر من ذلك يزيد على الفوائد القانونية أو الفوائد ، قد حرمه من التنفيذ فى الوقت المناسب حقه

. ويتضامن فى االلتزام بهذا  ، ويتقاضاها ممن تسبب بغشه فى هذا الضرر الحالة أن يحكم له بتعويض يزيد على هذه الفوائد

،  ، وخلف هذا األخير إذا تواطأ مع سلفه ، ومن تصرف له المدين إذا كان متواطئاً معه التعويض المدين نفسه إذا كان سيئ النية

، وذلك فى غير الفوائد فقد رأينا أنه ال يجوز  ، ولكن وجد تقصير ، كما فى التبرعات . وكذلك الحكم إذا لم يكن هناك سوء نية ذاوهك

، ونحن فى كل ذلك إنما نطبق القواعد العامة للمسئولية التقصيرية ال القواعد الخاصة  الحكم بفوائد تكميلية إال فى حالة سوء النية

صيةبالدعوى البول
 (9119 )

 . 

، كان كل من  ويترتب على تطبيق هذه القواعد العامة أيضاً أن العين إذا هلكت فى يد المشترى أو الموهوب لى سيء النية

. أما إذا هلكت فى  ، حتى لو كان الهالك بسبب أجنبى إذا ثبت أن العين لم تكن تهلك لو بقيت فى يد المدين هذين مسئوال عن هالكها

، ألن تقصير الموهوب له هنا متعلق بهالك  ، لم يرجع الدائن بتعويض عليه حتى لو هلكت العين بخطئه حسن النيةيد الموهوب له 

 . . وكالهالك التلف الكلى أو الجزئى العين ال بمنع الدائن من التنفيذ عليها

ب له حسن النية فال يرد الثمار . أما الموهو ، قبضها أو لم يقبضها كذلك يرد المشترى أو الموهوب له سيء النية الثمار

، إذ يتملكها بالقبض  المقبوضة
 (9112 )

، طبقت  . وإذا بنى حائز العين أو غرس أو أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة أو كمالية 

األحكام الخاصة بذلك
 (9111 )

 . 

 أثر الدعوى البولصية بالنسبة إلى المدين ومن تصرف له المدين - المبحث الثانى

 التصرف المطعون فيه حكم  - 614

، وإنما تجعل هذا التصرف غير  ، فليس من أثرها أن تبطل تصرف المدين : قدمنا أن الدعوى البولصية ليست دعوى بطالن

، إال ما تعارض منها مع عدم نفاذ العقد فى حق  . أما فى حق غيرهم فيبقى التصرف قائماً ينتج كل آثاره نافذ فى حق الدائنين

 ترتب على ذلك :. وي الدائنين

، بل يبقى منصرفاً أثره إلى من يمثله المتعاقدان من خلف  ) أوال ( : أن التصرف المطعون فيه يبقى قائماً فيما بين المتعاقدين

 . عام وخلف خاص

عامة ) ثانيا ( عند تعارض المبدأ المتقدم مع مبدأ عدم نفاذ التصرف فى حق الدائن يعالج هذا التعارض بتطبيق القواعد ال
 (

9119 )
 . 

 بقاء التصرف المطعون فيه قائماً  - 615

: يبقى التصرف قائماً نافذ األثر بين الطرفين
 (9115 )

 . 

                                                 

وقد ال يكون  – 511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 125فقرة  2بودرى وبارد  – 191فقرة  19ديمولومب  ( 9119) 

وعندئذ يكون األمر مقصوراً على تطبيق  ، فال يحكم بالتعويض بالرغم من وجود الضرر ، هناك محل للمسئولية التقصيرية

ويتحقق ذلك فى فرض يكون فيه  ، فيقضى بعدم نفاذ التصرف فى حق الدائن دون تعويض ، وى البولصيةالقواعد الدع

وهذا ممكن فى القانون المصرى إذا كان التصرف الذى  ، المدين ومن خلفه على حقه حسنى النية وال تقصير فى جانبهم

ص  151سلف إلى خلف ) نظرية العقد للمؤلف فقرة صدر من المدين هبة وانتقلت العين الموهوبة بطريق الهبة أيضاً من 

 . (  2هامش رقم  712

 – 511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 125فقرة  2بودرى وبارد  – 199فقرة  – 191فقرة  19ديمولومب  ( 9112) 

 151ف فقرة نظرية العقد للمؤل – 221ص  1والتون  – 11فقرة  – 19وفقرة  11فى الدعوى البولصية فقرة  2دى هلتس 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الدائن الذى يطالب بالثمار التى قبضها خلف المدين بعد أن ثبت سوء نيته ال  –

بل بمقتضى دعوى مباشرة مستمدة من حق خاص ثابت لهذا الدائن الذى لحقه الضرر )  ، يستعمل حقه بدعوى غير مباشرة

 . (  55ص  9م  2521ديسمبر سنة  19

فقرة  – 19فى الدعوى البولصية فقرة  2دى هلتس  – 119فقرة  2بودرى وبارد  – 199فقرة  19ديمولومب  ( 9111) 

 .  711ص  151نظرية العقد للمؤلف فقرة  –فيما يتعلق بالحبس السترداد المصروفات  17وفقرة  15

 .  155نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 9119) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وأنتج البيع كل آثاره من  ، وبقى المشترى ملتزماً بدفع الثمن ، بقى الشيء المبيع ملكا للمشترى فإذا كان التصرف بيعاً مثال

التزامات فى جانب كل من المتعاقدين 
 (9119 )

، فإن الباقى من ثمن العين بعد  . فإذا نفذ الدائن على العين المبيعة واستوفى حقه منها 

، وهذا بالرغم من أن المشترى سيء النية متواطئ مع البائع  بيعها فى المزاد يكون ملكاً للمشترى ال للبائع
 (9111 )

. كذلك لو ترتب  

، رجع ما بقى من العين أو من ثمنها إلى الشفيع  حقه من العين المشفوع فيها ، ثم استوفى الدائن على البيع أن أخذ العين شفيع
 (9111 

)
 . 

. فإذا  ، بقيت العين موقوفة بعد أن يستوفى منها الدائن حقه ، صدر إضراراً بالدائنين وإذا كان التصرف وقفاً خيرياً مثال

ً ، كان البا ، وبقى من ثمنها شيء بعد الوفاء بيعت لوفاء هذا الحق ، واشتريت به عين أخرى تحل محل األولى عن  قى من الثمن وقفا

، وبقيت الجهة الموقوف عليها وشروط الوقف نظارته ال تتغير طريق االستبدال دون حاجة إلى وقفها من جديد
 (9117 )

 . 

خلف عام أو خلف ، فإن أثره ينصرف أيضاً إلى من يمثله هذان الطرفان من  وكما يبقى التصرف قائماً فيما بين الطرفين

. وإذا  ، ويرث ذلك ورثة المشترى . فورثة المدين ال يرثون الباقى من العين التى تصرف فيها مورثهم بعد تنفيذ الدائن عليها خاص

،  ، فإن دعوى الضمان التى نشأت من عقد البيع تنتقل مع العين إلى المشترى من المشترى كان تصرف المدين فى العين بالبيع

 . ، باعتباره خلفاً خاصاً للمشترى ن أنه سيء النيةبالرغم م

فقد قدمنا أن التصرف المطعون فيه يكون غير نافذ  -غير الدائن الذى رفع الدعوى البولصية –أما بالنسبة إلى دائنى المدين 

فيد الدائن الذى رفع الدعوى ، ذلك أنهم يستفيدون من لحكم بعدم نفاذ التصرف كما يست فى حقهم إذا استوفوا شروط الدعوى البولصية

، ويقسمون ثمنها بينهم  . ويستطيع هؤالء الدائنون جميعاً أن ينفذوا على العين بحقوقهم البولصية وفقاً ألحكام التقنين المدنى الجديد

، فلهم أن  دينهم. ولكن دائنى من تصرف له المدين ينفذ أثر التصرف فى حقهم نفاذه فى حق م قسمة الغرماء على النحو الذى قدمناه

، وأن ينفذوا عليها بعد أن يستوفى الدائن الذى رفع الدعوى البولصية ومن يشترك معه من الدائنين  يعتبروا العين مملوكة له

، ولهم أن يستعملوا حق مدينهم فى الرجوع على المدين الذى تصرف له حقوقهم
 (9115 )

 . 

 فى حق الدائن وتطبيق القواعد العامة : تعارضى مبدأ قيام التصرف مع مبدأ عدم نفاذه  - 616

، وعدم نفاذ هذا التصرف  على أنه ال يمكن تفادى تعارض المبدأين اللذين قدمناهما : قيام التصرف فيما بين الطرفين من جهة

ً  فى حق الدائن من جهة أخرى قاً لمبدأ قيام ، فإن من حق المشترى  أن تخلص له ملكية العين المبيعة طب . فلو فرضنا التصرف بيعا

، وال تخلص له هذه الملكية إال بعد أن يستوفى الدائن حقه من العين طبقاً لمبدأ عدم نفاذ التصرف فى حق  التصرف فيما بين الطرفين

 . . فال يبقى إذن إال تطبيق القواعد العامة للتوفيق بين المبدأين الدائن

. ثم لما كان البيع ال يزال  ، ألن البيع غير نافذ فى حقه من العين المبيعةوتطبيق هذه القواعد يؤدى إلى أن الدائن يستوفى حقه 

، فإن المشترى يرجع على المدين بضمان االستحقاق  قائماً فيما بين المشترى والمدين الذى باع له العين
 (9119 )

. وله أن يطلب فسخ  

                                                                                                                                                                    

بالنيول  – 129فقرة  2بودرى وبارد  – 97هامش رقم  929فقرة  5أوبرى ورو  – 555فقرة  21لوران  ( 9115) 

 25جازيت  2515فبراير سنة  11 – 211ص  17م  2521 يناير سنة 19استئناف مختلط  – 515فقرة  1وريبير وردوان 

 .  199ص  1أنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  – 112ص 

 55ص  29الحقوق  2599يناير سنة  11 – 59ص  1المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  19استئناف أهلى  ( 9119) 

 .  17ص  55رقم  11المجموعة الرسمية  2519مارس سنة  29 –

 .  979ص  95م  2511أبريل سنة  5استئناف مختلط  ( 9111) 

 .  719ص  – 715ص  199نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 9111) 

مارس  5 – 211ص  17م  2521يناير سنة  19 – 271ص  11م  2529فبراير سنة  19استئناف مختلط  ( 9117) 

منفلوط أول يناير سنة  – 291ص  1جازيت  2512مارس سنة  19محكمة مصر المختلطة  – 259ص  17م  2521سنة 

 .  219ص  51رقم  19المجموعة الرسمية  2525

ص  2771أنظر عكس ذلكن بالنيول فى مقاله فى المجلة االنتقادية سنة  – 512فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  ( 9115) 

كما إذا باع المشترى العين لمشتر آخر حسن –وقد قدمنا أن العين المبيعة إذا تحولت إلى مجرد دين فى ذمة المشترى  – 551

وسنرى فى  . رى فى الرجوع على المشترى فإن الدائن الذى رفع الدعوى البولصية يتحمل مزاحمة دائنى المشت -النية 

 . خالفاً لما نقرره هنا فى الدعوى البولصية  ، الصورية أن دائن المشترى الصورى يتقدم على دائن البائع

ً  – 515فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  ( 9119)  لم يرجع المرهون له على المدين بضمان  ، وإذا كان التصرف تبرعا

 – 559فقرة  21لوران  – 112فقرة  19تطبيقاً للقواعد العامة ) ديمولومب  ، االستحقاق إال إذا اشترط ذلك فى عقد الهبة

وكذلك الحكم إذا كان التبرع هبة  . (  2هامش رقم  711ص  192نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 121فقرة  2بودرى وبارد 

 . (  129فقرة  2أو هبة غير مباشرة كتنازل عن حق شخصى أو حق عينى ) بودرى وبارد  ، تترةمس



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فيزول التزامه بدفع الثمن بالرغم من  نشأت من عقد البيع ، ويترتب على الفسخ أن يتحلل المشترى من جميع التزاماته التى البيع

، ويرد إلى المدين ما بقى من العين فى يده بعد تنفيذ  تواطؤه مع المدين وإذا كان قد دفع الثمن استرده وترقب فى ذلك يسار المدين

الدائن
 (9112 )

 . 

، شأن كل شخص وفى  ، فيرجع بدعوى اإلثراء بال سبب ماله، فقد حصل ذلك من  وله كذلك أن يرجع على المدين بما استوفاه الدائن

 . ديناً عن الغير

. فإذا  ، ودعوى اإلثراء بال سبب ويرفعها ضد المدين ويتبين مما تقدم أن المشترى له دعويان : دعوى العقد ويرفعها ضد البائع له

، كما إذا كان المدين  . ولكن قد يكون البائع غير المدين ن، فالمشترى بالخيار فى الرجوع عليه بإحدى الدعوي كان البائع هو المدين

، ففى هذه الحالة تتفرق الدعويان على شخصين مختلفين : دعوى االستحقاق ترفع  قد تصرف فى العين آلخر وهذا باعها للمشترى

. وللمشترى أن يختار إحدى الدعوين  ، ودعوى اإلثراء بال سبب ترفع ضد المدين ضد البائع
 (9111 )

 . 

 مقارنة بين الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة : - 617

تتفق الدعويان فى أن الدائن يعالج بهما موقف مدين معسر يتعمد اإلضرار بدائنه أو يهمل إهماال من شأنه أن يضر بهذا  

هما فردية ال جماعية بخالف . وتتفقان كذلك فى أن اإلجراءات في ، فالبد من إدخال المدين خصما فى كل من الدعويين الدائن

، وفى أن سائر الدائنين مع ذلك يشاركون عند التنفيذ الدائن الذى رفع الدعوى ويقسمون معه ما حصل  إجراءات اإلفالس التجارى

 . عليه قسمة الغرماء

اعه عن استعمال وتفترق الدعويان فى أن الذى يعالجه الدائن فى الدعوى غير المباشرة هو عمل سلبى من المدين وهو امتن

. لذلك  ، وما يعالجه فى الدعوى البولصية هو عمل إيجابى من المدين وهو تصرفه فى حقوقه إضراراً بالدائن حقوقه عمداً أو إهماال

كانت الحماية ضد العمل اإليجابى أشد نشاطاً من الحماية ضد العمل السلبى 
 (9119 )

 . فالدعوى البولصية يرفعها الدائن باسمه ال باسم 

،  . أما الدعوى غير المباشرة فيرفعها الدائن باسم المدين ، ويعتبر نفسه فيها من الغير بالنسبة إلى التصرف الذى يطعن فيه المدين

ويعتبر نفسه نائباً عن المدين فى الحق الذى يستعمله باسمه
 (9115 )

 . 

 منها :، نذكر  أما من حيث األحكام التفصيلية فهناك فروق كثيرة ما بين الدعويين

، ويكفى فى الدعوى غير المباشرة أن يكون حق  ( فى الدعوى البولصية يشترط فى الدائن أن يكون حقه مستحق األداء 2) 

 . الدائن محقق الوجود دون أن يكون مستحق األداء

لدعوى غير ، وال يشترط فى ا ( فى الدعوى البولصية يشترط أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه 1) 

 . المباشرة أن يكون حق الدائن سابقاً على ثبوت حق المدين الذى يستعمله الدائن

                                                 

 .  1هامش رقم  711ص  192نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 9112) 

 711ص  192نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 515فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 191جروبيبه فقرة  ( 9111) 

فإن عدم نفاذ عقد  ، كقرض مثال ، لتصرف المطعون فيه من شأنه أن يزيد فى التزامات المدينوإذا كان ا – 9وهامش رقم 

القرض فى حق الدائن السابق على هذا التصرف يجعل هذا الدائن يتقدم على المقرض فال يزاحمه ولكن المقرض يزاحم 

( فإذا كان الدائن  2التمييز بين قرضين : )  وهنا يجب . إذ القرض نافذ فى حق هذا الدائن  ، الدائن الالحق لعقد القرض

فهذا التصرف الذى عقد بعد إعسار المدين يكون  ، الالحق قد أصبح دائناً بموجب تصرف قانونى متأخر على عقد القرض

ثم اقترض بعد  ، وله دائن بهذا المبلغ ، فلو أن شخصاً ال يملك إال عيناً قيمتها ألف . هو اآلخر غير نافذ فى حق الدائن السابق 

فإن القرض األول الذى كان سبباً فى إعساره ال ينفذ فى حق الدائن السابق  ، ثم مائة من دائن ثالثا ، ذلك مائة من دائن ثانٍ 

فإن  ، فإذا فرضنا أن قيمة العين زادت وقت التنفيذ إلى ألف ومائة . وكذلك القرض الثانى ال ينفذ لنفس السبب  ، على القرض

ويتزاحم الدائنان الثانى والثالث فى المائة الباقية كل  ، فيستوفى ألفاً كاملة ، الدائن األول يتقدم على الدائنين الثانى والثالث

فأصبح  -كعمل غير مشروع –( أما إذا كان الدائن الالحق قد أصبح دائناً بموجب عمل مادى  1)  . منهما يصيبه خمسون 

فإن الدائن المقرض يكون عند  ، دائن بألف ثم من أقرضه المائة ثم المضرون فى العمل غير المشروع ، للمدين دائنون ثالثة

وفى الوقت ذاته يزاحم الالحق  ، فهو يتأخر عن السابق ويزاحم الالحق ، ذلك وسطاً ما بين الدائن السابق والدائن الالحق

كما أشار إلى ذلك األستاذ إسماعيل غانم ) أحكام االلتزام  ، نفينشأ من ذلك وضع شبيه بوضع الحوالة بين حجزي ، السابق

 . (  1هامش رقم  291ص 

 .  911أنظر آنفاً فقرة  ( 9119) 

إذا أخفق فى أحداهما  ، وقد قدمنا أن الدائن يستطيع أن يستعمل كال من الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة ( 9115) 

 – 911ألنهما دعويان مختلفان ) أنظر آنفاً فقرة  ، ولكنه ال يستطيع الجمع بينهما فى إجراءات واحدة . لجأ إلى األخرى 

 . (  112وأنظر نظرية العقد للمؤلف فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

( توافرت فيه  Acte Juridique( فى الدعوى البولصية التصرف الذى يطعن فيه الدائن البد أن يكون تصرفاً قانونياً )  9) 

مصدر الحق الذى يستعمله الدائن باسم مدينه تصرفاً قانونياً أو  ، أما فى الدعوى غير المباشرة فقد يكون شروط معينة تقدم ذكرها

 . واقعة مادية

سيء النية يريد بتصرفه  -فيما عدا التبرعات فى القانون المصرى –( فى الدعوى البولصية البد أن يكون المدين  5) 

، إذ يجب فى هذه الحالة  طعون فيه معاوضة، بل أن سوء نية المدين وحده ال يكفى إذا كان التصرف الم اإلضرار بحقوق دائنيه

. أما فى الدعوى غير المباشرة فقد يكون المدين سيء النية وقد يكون مهمال فى استعمال حقه  إثبات سوء نية الخلف وخلف الخلف

 . ، فال يشترط إذن فى المدين سوء النية بنفسه

، ذلك أنه ال توجد إال  الغير فى التصرف فى المطعون فيه( أثر الدعوى البولصية واحد دائما هو اعتبار الدائن من  9) 

. أما أثر الدعوى غير المباشرة فيختلف باختالف الحق الذى  ، وهى دائما دعوى شخصية دعوى بولصية واحدة يرفعها الدائن باسمه

دة بقدر ما للمدين من حقوق يستطيع ، بل توجد دعاوى متعد ، ذلك أنه ال توجد دعوى واحدة غير مباشرة يستعمله الدائن باسم المدين

، وهى تارة تكون شخصية وطورا تكون عينية حسب طبيعة الحق الذى يستعمله الدائن الدائن أن يستعملها
 (9119 )

 . 

دعوى الصورية -  الفصل الثالث
 (* )

 

 (Action en simulation ) 

 مسائل ثالث  - 618

ثم نعقد مقارنة بين دعوى الصورية وكل من الدعوى البولصية والدعوى ،  ، ثم نبين أحكامها : نحدد أوال ما هى الصورية

 . غير المباشرة

 تحديد الصورية - الفرع األول

 معنى الصورية وأنواعها : - 619

 . ومن هنا وجد : يلجأ المتعاقدان عادة إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما 

 . ( Acte simule, Fictif، وهو العقد الصورى )  ( Acte Apparent( العقد الظاهر )  2) 

( وتسميه المحاكم المصرية عادة بورقة الضد )  Acte reel، وهو العقد الحقيقى )  ( Acte secret( والعقد المستتر )  1) 

Contre - Iettre ) . 

( Simulatio relative)  $ 2915$ ( وصورية نسبية  Simulation Absolueوالصورية قسمان : صورية مطلقة ) 
 (

9111 )
 Par. وإما أن تكون بطريق المضادة )  ( Par voie de deguisement. والصورية النسبية إما أن تكون بطريق التستر )  

voie de contre - Iettre )  ( وإما أن تكون بطريق التسخير ،Par voie d'interposition de persnnes ) . 

                                                 

 .  111فقرة  – 112نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 9119) 

 – 2771( رسالة من نانسى سنة  Fourcadeفوركاد )  – 2779( رسالة من باريس سنة  Bartinمراجع : بارتان )  ( *) 

ليريبور  – 2751( رسالة من مونبيليه سنة  Cazalكازال )  – 2751( رسالة من باريس سنة  Glassonجالسون ) 

 2591( رسالة من بوردو سنة  Descartدبكار )  – 2757( رسالة من كان سنة  Lerebours Pigeonniereبيجونيير ) 

(  Flavinبالفان )  – 2511( رسالة من باريس  Boisselotبواسلو )  – 2512( رسالة من بواتييه سنة  Davidدافيد )  –

( رسالة من باريس سنة  Nautناوت )  – 2591( رسالة من باريس  Rousseauروسو )  – 2515رسالة من باريس سنة 

فقرة  2ديموج  –وما بعدها  111ص  2771قادية سنة مقال األستاذ بالنيول فى المجلة االنت –) على اآللة الكاتبة (  2592

 . وما بعدها  295

بحث فى الصورية فى التصرف القانونى األستاذ أحمد رفعت خفاجى  –مقال لألستاذ صليب سامى فى مجلة المحاماة السنة الثانية 

 . وما بعدها  2519ص  95المحاماة السنة 

األستاذ إسماعيل غانم فى  – 951ص  59رقم  9كام النقض مجموعة أح 2595مارس سنة  22نقض مدنى  ( 9111) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الصورية المطلقة  - 611

، وال تتضمن الورقة المستترة عقداً آخر حقيقياً  ، فيكون العقد الظاهر ال وجود له فى الحقيقة : وهى تتناول وجود العقد ذاته

ل ذلك شخص . مث ، بل تقتصر هذه الورقة على تقرير أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى ال وجود له يختلف عن العقد الظاهر

، ويكتبان بالبيع  ، فيبيع هذا الشيء بيعاً صورياً على شخص يتفق معه على ذلك يريد أن يتوقى من دائنيه أن ينفذوا على شيء يملكه

ى . وف ، وهذا السند المستتر هو " ورقة الضد " ، ويكتبان فى الوقت ذاته سنداً مستتراً يذكران فيه أن البيع ال حقيقة له عقداً ظاهراً 

، وفى كليهما  ، ففى كليهما يحاول المدين بغشه أن يضر بحقوق دائنيه هذه الصورة نرى اقتراب الصورية من الدعوى البولصية

 . يعطى القانون سالحاً للدائنين يحاربون به غش المدين

ممن يلوذ به على  . فقد يتفق شخص مع آخر على أنه قد يكون للصورية المطلقة أغراض أخرى غير اإلضرار بحقوق الدائن

، كمركز العضوية فى مجلس نيابى أو مركز العمدية أو نحو  أن يبيعه بيعاً صورياً النصاب المالى المطلوب لمركز يرشح نفسه له

، أو يبيعه بيعاً صورياً ماال يظهر به فى مظهر ذوى اليسار حتى يتسنى له االنخراط فى جمعية أو شركة تتطلب هذا المظهر أو  ذلك

 . رة أسرة تقتضى هذا اليسارمصاه

 . وأن الصورية أوسع نطاقاً من الدعوى البولصية -ومن الحاالت األخرى الصورية النسبية التى ستأتى –ويتبين من هذا 

 الصورية بطريق التستر : - 611

لعقد المستتر هو الهبة ، وا . العقد الظاهر هو البيع وهو عقد صورى ، وذلك كهبة فى صورة بيع وتتناول نوع العقد ال وجود 

. ويكون الغرض من الصورية عادة فى مثل هذه الحالة الهرب من رسمية العقد فيما لو ظهرت الهبة فى ثوبها  وهو العقد الحقيقى

الحقيقى 
 (9111 )

، كأن يكتب شخص صكاً على نفسه بدين آلخر يقول عنه أنه ثمن  . وقد يكون الغرض ستر السبب الحقيقى للتصرف 

 . ، وكأن يصدر من شخص ألحد ورثته عقد بيع وهو فى الحقيقة وصية تراه وهو فى الحقيقة قرض بربا فاحشلشيء اش

 الصورية بطريق المضادة : - 612

. مثل ذلك عقد بيع يذكر فيه ثمن أقل من الثمن الحقيقى تخففا من  ، بل ركناً أو شرطاً فيه وال تتناول وجود العقد أو نوعه 

، يذكر  ، هو ورقة الضد ، ويحتفظ المتعاقدان بسند مستتر و ثمن أكبر من الثمن الحقيقى توقيا من األخذ بالشفعة، أ رسوم التسجيل

 . فيه الثمن على حقيقته

 الصورية بطريق التسخير  - 613

د ، كأن يهب شخص آلخر ماال ويكون الموهوب له المذكور فى العقد ليس هو المقصو : ونتناول شخص أحد المتعاقدين

، فيوسط الواهب بينه وبين الموهوب له الحقيقى شخصا مسخراً  ، بل المقصود شخص آخر يغلب أن تكون الهبة غير جائزة له بالهبة

 (Personne interpose ) فيكون الغرض من الصورية  ، تكون مهمته أن يتلقى الهبة من الواهب ثم ينقلها إلى الموهوب له .

مانع قانونى يحول دون تمام الصفقة لشخص معين  $ 2911$ لى بطريق التسخير عادة التغلب ع
 (9117 )

 . 

                                                                                                                                                                    

 .  219أحكام االلتزام فقرة 

 ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا دفع بصورية عقد بيع مسجل صادر من والد إلى ولده الصورية المطلقة ( 9111) 

بعد أن أوردت مجمل –إثباتاً ونفياً ثم استخلصت استخالصاً سائغا من أقوال الشهود  ، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق

ثم خلصت إلى القول بأن العقد عقد تمليك  ، أن الطاعن فى العقد قد عجز عن إثبات دفعه بالصورية -هذه األقوال فى حكمها 

 ، ر هبةوأنه عقد صحيح سواء باعتباره بيعاً حقيقياً أو بيعاً يست ، قطعى منجز انتقلت الملكية بموجبه فوراً حال حياة البائع

فحكمها بذلك  ، وأنه حتى مع التسليم أن ثمناً لم يدفع فإنه ال مانع قانوناً من إفراغ الهبة المنجزة فى صورة عقد بيع صحيح

ديسمبر سنة  19وال وجه للطعن فيه بأنه فيما فعل قد خلط بين الصورية النسبية والصورية المطلقة ) نقض مدنى  ، صحيح

مجموعة أحكام  2595مارس سنة  22أنظر أيضاً : نقض مدنى  – 191ص  51رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592

 . وهو الحكم الذى سبقت اإلشارة إليه (  951ص  599رقم  9النقض 

 - Preteويدعى المسخر فيه باالسم المستعار )  ، وهناك تعاقد بطريق التسخير غير الصورية بطريق التسخير ( 9117) 

nom  ) .  ففى الصورية بطريق التسخير يتعاقد الشخص مع مسخرPersonne interpose  يتواطأ معه على تسخيره )

(  Pret - nomأما فى التعاقد بطريق التسخير فإن المسخر )  . لمصلحة شخص ثالث يكون هو أيضاً عالماً بهذا التسخير 

األول عقد  . ا يبرم تصرفات ثالثة كل منهم تصرف جدى والمسخر هن . يتعاقد مع شخص يغلب أال يكون عالماً بالتسخير 

والثانى يعقده المسخر فى الغير يبرم فيه هذا التصرف  . وكالة يكون المسخر فيه وكيال عن آخر فى تصرف فى عقد الوكالة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، نذكر منها : وقد أورد التقنين المدنى صوراً مختلفة من الصورية بطريق التسخير

مدنى من أنه " ال يجوز للقضاة وال ألعضاء النيابة وال للمحامين وال لكتبة المحاكم وال  512( ما نصت عليه المادة  2) 

، إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص  رين أن يشتروا ال بأسمائهم وال باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضهللمحض

 . ، وإال كان البيع باطال " المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها

وكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا مدنى من أنه " ال يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع م 511( ما نصت عليه المادة  1) 

 . ، وإال كان العقد باطال " ، سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها

مدنى من أنه " ال يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من السلطة  515( ما نصت عليه المادة  9) 

، ما لم يكن ذلك  ، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ، ولو بطريق المزاد العلنى شترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعارالمختصة أن ي

 . ، ومع عدم اإلخالل بما يكون منصوصاً عليه فى قوانين أخرى " بإذن القضاء

يشتروا األموال المعهود إليهم فى بيعها أو مدنى من أنه " ال يجوز للسماسرة وال للخبراء أن  579( ما نصت عليه المادة  5) 

، بأسمائهم أم باسم مستعار ، سواء أكان الشر فى تقدير قيمتها
 (9115 )

 " . 

 شروط تحقق الصورية - 614

 : ويتبين مما قدمناه أن الصورية ال تتحقق إال إذا توافرت الشروط اآلتية : 

 . والموضوع اتحد فيهما الطرفان -أو موقفان –( أن يوجد عقدان  2) 

 . ( أن يختلف العقدان من حيث الماهية أو األركان أو الشروط 1) 

، فيصدرا معاً فى وقت واحد  ( أن يكونا متعاصرين 9) 
 (9179 )

 . 

، ويكون اآلخر مستتراً سرياً وهو العقد الحقيقى  ( أن يكون أحداهما ظاهراً علنياً وهو العقد الصورى 5) 
 (9172 )

 . 

 الصورية عن حاالت مشابهةتمييز  - 615

 . من ذلك : : وهناك حاالت مشابهة للصورية يجب تمييز الصورية عنها 

، وإن  ، فليس يغش أحداهما اآلخر ( إن الصورية تختلف عن التدليس فى أنها عمل يتفق عليه المتعاقدان متواطئين معاً  2) 

يريدان معاً غش الغير أو إخفاء أمر معين 
 (9171 )

يس فعمل يقوم به أحد المتعاقدين لتضليل المتعاقد اآلخر . أما التدل 
 (9179 )

 . 

                                                                                                                                                                    

قل له فيه أثر والثالث يعقده مع الموكل مرة أخرى ين . المعين لحساب الموكل ولكن باسمه هو فينصرف إليه أثر التصرف 

 . (  1هامش رقم  517ص  1هذا التصرف الذى سبق أن عقده لحسابه مع الغير ) أنظر بالنيول وريبير وأسمان 

أو بإخفاء اسم أحد  ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الصورية تكون بإخفاء حقيقة العقد فى شكل عقد آخر ( 9115) 

 2517كون بإظهار وجود عقد ال حقيقة له فى الوجود ) أول مايو سنة كما ت . المتعاقدين تحت اسم شخص آخر مستعار 

 . (  121ص  129رقم  5المحاماة 

أى المعاصرة التى دارت فى ذهن المتعاقدين  ، بل تكفى المعاصرة الذهنية ، وال تشترط المعاصرة المادية ( 9179) 

وقد قضت محكمة النقض بأن  . تتر بعد ذلك وانعقدت عليها نيتها وقت صدور التصرف الظاهر وإن صدر التصرف المس

وإن صدر فى يوم تال  ، أن تقرر أن العقد محل الدعوى ، بما لها من سلطة تفسير العقود وتقدير الوقائع ، لمحكمة الموضوع

 ، هو فى حقيقته ، وإن وصف بأنه تراد أو تفاسخ ، وأن العقد األخير ، بينه وبين العقد اآلخر معاصرة ذهنية ، لعقد آخر

مجموعة أحكام  2555ورقة ضد تفيد صورية العقد األول ) نقض مدنى أول ديسمبر سنة  ، حسبما انعقدت عليه نية الطرفين

وقضت أيضاً بأنه يكفى فى اعتبار اإلقرار بمثابة ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التى  . (  57ص  29رقم  2النقض 

 . (  291ص  99رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  29اريخهما ) نقض مدنى وإن اختلف ت ، تربطه بالعقد

 2521ديسمبر سنة  92كفر الشيخ  – 559ص  995رقم  1المحاماة  2519يونيه سنة  9بنى سويف الكلية  ( 9172) 

قض بأن الباعث على وقد قضت محكمة الن ، أما الباعث على الصورية فليس ركناً فيها – 55ص  92رقم  22المحاماة 

فعدم صحة الباعث الذى أورده مدعى الصورية ليس من شأنه وحده رفض  ، الصورية ليس ركناً من أركان الدعوى بها

 . (  57ص  29رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555دعواه ) نقض مدنى أول سبتمبر سنة 

بصورية العقد ال يستلزم إثبات سوء نية الطرفين  وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم . وقد ال يكونان سيء النية  ( 9171) 

 1مجموعة عمر  2595مايو سنة  22ومع ذلك إذا كان الحكم قد استظهر هذا األمر فال يصح تعييبه به ) نقض مدنى  ، فيه

شترى ولكن الم ، كما إذا اتفق البائع والمشترى على صورية البيع ، وقد تجتمع الصورية والتدليس . (  999ص  272رقم 

رقم  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  27تدليساً منه على البائع ) نقض مدنى  ، بتوقيع مزور" ورقة ضد " أعطى البائع 

 . (  255ص  19



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. فال يجوز إذن  ، ألن كال من المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع اآلخر وتختلف الصورية عن التزوير كذلك

الطعن فى العقد الرسمى أو العرفى بالتزوير بسبب صوريته
 (9175 )

 . 

،  ( فى أن األولى نتيجة تدبير واتفاق بين طرفين Reserve mentaleالتحفظ الذهنى )  ( تختلف الصورية أيضاً عن 1) 

بإظهار إرادة وإبطان إرادة أخرى تختلف عن  -دون أن يتفق فى ذلك مع اآلخر –أما التحفظ الذهنى ففيه يستقل أحد الطرفين 

. فالتحفظ الذهنى نوع من الصورية فى اإلرادة  لف عنها، فإرادته الظاهرة غير جدية إذ تحفظ ذهنياً بإرادة باطنة تخت األولى

 . ، ولكنها صورية غير متفق عليها بين المتعاقدين الظاهرة

. فإذا اتفق  ، ثم بدا لهما بعد ذلك أن يدخال فيه تعديال ( وال صورية فى عقد جدى التقنين المدنى المختلط بين المتعاقدين 9) 

، بل هناك عقدان  ، لم يكن هناك عقد صورى وعقد حقيقى عدال العقد فيما يتعلق باألجرة فخضاها ، ثم الطرفان على عقد إيجار مثال

. وقد تقدم القول إن الصورية ال تتحقق إال إذا كان العقدان متعاصرين حقيقيان األخير منهما يعدل األول
 (9179 )

 . 

يكن ذلك العقد إال وسيلة للوصول إلى غرض آخر ليس ، حتى لو لم  ( وال صورية كذلك فى عقد جدى يتم بين المتعاقدين 5) 

، فتصرف المدين  . فإذا تصرف المدين فى ماله تصرفاً جدياً حتى يضيع على دائنه فرصة التنفيذ عليه هو الغرض المباشر من العقد

، ويطعن فيه بالدعوى البولصية ال بدعوى الصورية فى هذه الحالة تصرف جدى ال صورى
 (9171 )

–ل الزوج أحد أقاربه . وقد يحم 

، ففى هذه الحالة ال تكون  ، حتى ينتقص بذلك من مقدار النفقة التى يحكم بها للزوجة على أن يرفع عليه دعوى نفقة -كأحد والديه 

. وفى فرنسا قد يتبنى شخص آخر تبنياً حقيقياً بقصد  ، بل هى دعوى حقيقية دعوى النفقة المرفوعة من غير الزوجة دعوى صورية

، وقد يتزوج الطبيب امرأة يعالجها وهى فى مرض الموت حتى يجوز له أن يتلقى منها تبرعاً  ن ينتقص بذلك من حقوق الورثةأ

من التقنين المدنى الفرنسى لو لم يتزوجها 595ممنوعاً عنه بموجب المادة 
 (9171 )

 . 

 declaration deالتقرير بالشراء عن الغير ) ، كما فى البيع مع  ( وال صورية فى عقد ظاهر نوه فيه بالعقد المستتر 9) 
command, eletion d'ami )

 (9177 )
، بل يبقى  ، ألن شرط الصورية أن يكون هناك عقد مستتر ال يشار إليه فى العقد الظاهر 

بطريقة من طرق  . ولذلك يصعب تحقق الصورية إذا كان العمل المستتر من شأنه أال يكون نافذاً فى حق الغير إال سراً بين الطرفين

، إذ فى هذه الحالة يفقد العمل المستتر سريته فال تتوافر شروط الصورية  ، كتسجيل أو قيد أو إعالن الشهر
 (9175 )

 . 

 منطقة الصورية :  - 616

. ولكن هذا ال يمنع من أن تكون فى التصرف القانونى الصادر من جانب واحد  وأكثر ما تكون الصورية فى العقود
 (9159 )

  ،

، ألن الصورية نتيجة اتفاق وال يتصور االتفاق إال من شخصين يتعامالن  رط أن يكون هذا التصرف موجهاً إلى شخص معينبش

، أو إنهاء عالقة قانونية قائمة ، أو اإلبراء من دين . فالتنازل عن حق عينى معاً 
 (9152 )

، كل هذا يتم بتصرف قانونى من جانب  

                                                                                                                                                                    

 .  121ص  21الحقوق  2751مايو سنة  9استئناف أهلى  ( 9179) 

 299ص  – 215ص  1والتون  - 219ص  2ديموج – 15ص  29م  2599ديسمبر سنة  19استئناف مختلف  ( 9175) 

بل يقتصر على  ، مادام الخصم ال يدعى تزوير العقد ذاته ، ويجوز إثبات صورية عقد رسمى دون الطعن فيه بالتزوير –

 1بالنيول وريبير وأسمان  – 171 - 2 – 2515سيريه  2511يوليه سنة  5االدعاء بأنه عقد غير جدى ) نقض فرنسى 

 . (  951فقرة 

 .  155فقرة  2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 119ص  2ديموج  ( 9179) 

 2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 512ص  255رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  11نقض مدنى  ( 9171) 

 .  215األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  –مكررة  155فقرة 

 .  2هامش رقم  519 فقرة ص 1بالنيول وريبير وأسمان  – 119ص  2ديموج  ( 9171) 

أنظر فى تكييف العالقة ما بين المشترى الظاهر الذى يحتفظ بحق اختيار الغير والمشترى المستتر بأنها وكالة إذا  ( 9177) 

مارس سنة  5وليست بوكالة إذا لم يختر أو اختار بعد الميعاد : نقض مدنى  ، أعمل المشترى الظاهر حقه فى اختيار الغير

 .  921ص  72رقم  2م النقض مجموعة أحكا 2599

( ال من  intrinsequeوال صورية فى عقد يمكن تصحيحه من دليل داخل فى العقد ذاته )  .  117ص  2ديموج  ( 9175) 

 . (  515فقرة  5( ) بيدان والجارد  ertrinsequeدليل خارج عن العقد ) 

 .  959ص  115فقرة  1قارن دى باج  ( 9159) 

 .  121ص  9جازى األستاذ عبد الحى ح ( 9152) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وأن الحق  اً إذا اتفق الطرفان على أن التنازل أو اإلبراء أو إنهاء العالقة القانونية ال يقع، وقد يكون هذا التصرف صوري واحد

العينى أو الدين أو العالقة القانونية كل هذا يبقى قائماً بالرغم من التصرف الصورى 
 (9151 )

 . 

، وبخاصة أحكام رسوم المزاد التى ال تتعدى  وكما تكون الصورية فى العقود والتصرفات يصح أيضاً أن تكون فى األحكام

مهمة القاضى فيها مجرد استيفاء اإلجراءات الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد قد رسا عليه 
 (9159 )

 . 

 أحكام الصورية - الفرع الثانى

 نونية النصوص القا - 617

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 155: تنص المادة 

،  ، أن يتمسكوا بالعقد الصورى ، متى كانوا حسنى النية ، فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص إذا أبرم عقد صورى - 2"  

 . كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى أضر بهم "

، كانت األفضلية  ، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد المستتر وإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن - 1"  

 . لألولين "

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 159وتنص المادة 

عام هو العقد الحقيقى ، فالعقد النافذ يما بين المتعاقدين والخلف ال " إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيا بعقد ظاهر 
 (9155 )

 " . 

، فقنن التقنين الجديد القضاء  ، ولكن أحكامها كانت مطبقة دون نص وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

المصرى فى ذلك 
 (9159 )

 . 

فى التقنين المدنى ، و 151 - 159وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

212 - 219، وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانية م  157 - 151، وفى التقنين المدنى الليبى م  255 - 251العراقى م 
 (

9151 )
 . 

                                                 

فإن الصورية ال تتصور  ، كوعد بجائزة موجه إلى الجمهور ، أما إذا كان التصرف غير موجه إلى شخص معين ( 9151) 

لم تكن هناك صورية بل كان هذا اختالفاً بين اإلرادة الظاهرة واإلرادة الحقيقية  ، فإذا كان الواعد غير جاد فى وعده ، فيه

 . (  111ص  215فقرة  2قريباً من التحفظ الذهنى ) ديموج 

 2األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  – 952ص  217رقم  9مجموعة عمر  2552ديسمبر سنة  22نقض مدنى  ( 9159) 

 519فقرة  5ورية فى الزواج واإلقرار بالبنوة وجوازها فى الشركات : بيدان والجارد أنظر فى عدم جواز الص – 192فقرة 

 .  959ص  – 115وقارن دى باج فقرة  – 511فقرة  –

 تاريخ النصوص : ( 9155) 

 . يد من المشروع التمهيدى على نحو يكاد يكون مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين الجد 915: ورد هذا النص فى المادة  155م 

فى المشروع  192وأصبح رقمه  ، ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعديالت لفظية طفيفة جعلته مطابقاً لما استقر عليه

ص  – 191ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  155فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . النهائى 

197  ) . 

يكون العقد المستتر هو النافذ فيما بين  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  919: ورد هذا النص فى المادة  159م 

فالعقد الحقيقى  ، إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر - 1 . وال أثر للعقد الظاهر فيما بينهم  ، المتعاقدين والخلف العام

واكتفى بالفقرة الثانية بعد  ، نة المراجعة حذفت الفقرة األولىوفى لج . " هو الصحيح ما دام قد استوفى شروط صحته 

 . فى المشروع النهائى  191وأصبح رقم المادة  ، تعديلهما على وجه جعلها مطابقة لما استقر عليه النص فى التقنين الجديد

 – 151و ص  195ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  159فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب

 . (  151ص 

وهذا ضرب من  ، على أن التقنين المدنى السابق اشتمل على نص خاص بالهبة المستترة فى صورة عقد آخر ( 9159) 

منقولة  ، تنتقل الملكية فى األموال الموهوبة" من هذا التقنين على أن  19/  57فنصت المادة  ، ضروب الصورية كما قدمنا

إنما إذا كان العقد المشتمل على الهبة ليس موصوفاً  ، بمجرد اإليجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ، كانت أو ثابتة

وقد تضمنت الفقرة  . " وإال كانت الهبة الغية  ، فال تصح الهبة وال القبول إال إذا كانا حاصلين بعقد رسمى ، بصفة عقد آخر

 ، تكون الهبة بورقة رسمية وإال وقعت باطلة" ديد هذا الحكم على الوجه اآلتى : من التقنين المدنى الج 577األولى من المادة 

 . " ما لم تتم تحت ستار عقد آخر 

 .  191أنظر فى اقتضاب التقنين المدنى السابق فى موضوع الصورية نظرية العقد للمؤلف فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

دائنين ويتبين من هذه النصوص أن أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام تختلف عن أحكامها بالنسبة إلى الغير أى ال

 . فنبحث : والخلف الخاص

 . ( أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام 2) 

 . ( أحكام الصورية بالنسبة إلى الغير 1) 

 . ( الصورية من حيث الدعوى وطرق اإلثبات 9) 

 أحكام الصورية بالنسبة إلى المتعاقدين والخلف العام - المبحث األول

 ال وجود له العقد الظاهر  - 618

، فالعقد الناف فيما بين  من التقنين المصرى تقضى بأنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر 159: رأينا أن المادة 

،  ، ال وجود له ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام . ويترتب على ذلك أن العقد الظاهر المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى "

، فوجب أن يلتزما بما  ، ذلك أن المتعاقدين إنما أرادا العقد المستتر ال العقد الظاهر . وهذا ما يقتضيه مبدأ سلطان اإلرادة ال يعمل بهف

أراداه ال بما لم يريداه 
 (9151 )

 . 

. ويبقى البائع مالكاً  جود للبيع، ففيما بين البائع والمشترى ال و ومن ثم إذا باع شخص عيناً من آخر بيعاً صورياً واحتفظ بورقة الضد

،  ، ويستطيع أن يبيعها بيعاً جدياً بعد ذلك إلى مشتر ثان والمشتر الثانى هو الذى تنتقل إليه الملكية ، وله حق التصرف فيها للعين

ل البيع وليس للمشترى الصورى األول أن يحتج بعقد البيع الصورى على المشترى الثانى ولو سجل البيع الصورى قبل تسجي

، إذ العبرة بالنسبة إلى الخلف العام  ، فالعين الباقية فى ملكه تنتقل بالميراث إلى وارثه الخلف العام . كذلك إذا مات البائع الجدى

بالعقد الحقيقى أيضاً ال بالعقد الصورى 
 (9157 )

 . 

وعلى النقيض من ذلك ال يكون المشترى الصورى مالكاً للعين 
 (9155 )

،  . وكذلك وارثه ال تنتقل إليه ملكية العين بالميراث 

إذا مات المشترى الصورى 
 (9799 )

 . 

                                                                                                                                                                    

) مطابقتان لنصوص التقنين المصرى  151 - 159التقنين المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 9151) 

 ) . 

 . وألحكام التقنين المصرى (  ، ) مطابقتان لنص المشروع التمهيدى 257 - 251التقنين المدنى العراقى م 

) والسبب فى ذلك أن نظام  . العقار بعد تسجيلها فى دائرة الطابو : ال يجوز الطعن بالصورية فى التصرفات الواقعة على  255م 

 ، وجهة التسجيل هناك نسمى الطابو عن اللغة التركية ، ( Livre Foncierالتسجيل العراقى هو نظام السجل العقارى ) 

 . ة ( فلم يعد هناك محل للطعن فى العقد بالصوري ، ومتى سجل العقد انتقل الحق العينى بقوة التسجيل

 . ) مطابقتان لنصوص التقنين المصرى (  157 - 151التقنين المدنى للمملكة الليبية المتحدة م 

: إن األوراق السرية التى يراد بها تعديل سند رسمى أو سند ذى توقيع خاص ال  219تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

 . وميين يسرى مفعولها إال بين المتعاقدين وخلفائهم العم

يحق لهم أن يقيموا دعوى  ، : إن دائنى المتعاقدين وخلفاءهم الخصوصيين الذين أنشئ السند الظاهرى احتياال لإلضرار بهم 212م 

 . إعالن التواطؤ وأن يثبتوه بجميع طرق اإلثبات 

وإن اختلفت العبارة : أنظر الدكتور صبحى المحمصانى فى آثار االلتزام  ، ) واألحكام ال تختلف عما هى عليه فى التقنين المصرى

 . (  12ص  - 17فى القانون المدنى اللبنانى ص 

أول فبراير  – 199ص  29م  2599مارس سنة  25 – 91ص  25م  2592ديسمبر سنة  9استئناف مختلط  ( 9151) 

المحاماة  2592مارس سنة  22ين الكوم الكلية شب – 951ص  97م  2511أبريل سنة  29 – 59ص  21م  2599سنة 

وقد حاولت بعض محاكم فرنسا االستئنافية أن تجعل العقد الظاهر هو الذى يسرى فى العالقة فيما  – 151ص  915رقم  21

 Nemo auditorبين المتعاقدين على أساس القاعدة التى تقضى بأنه ال يجوز للشخص أن يتمسك بالغش الصادر منه ) 

Progriam turqitudinem allegans ) ، وقد قدمنا أن المتعاقدين فى الصورية ال يغش أحداهما  ، ولكن هذا الرأى لم يسد

 . بل االثنان متواطئان معاً على الصورية  ، اآلخر حتى ال يجوز له أن يتمسك بغشه

 .  151ص  9أنظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 297ص  5م  2751فبراير سنة  22استئناف مختلط  – 975ص  195األستاذ سلمان مرقس فى اإلثبات فقرة  ( 9157) 

 .  975ص  12م  2595مايو سنة  29 – 191ص  25م  2591مارس سنة  11 –

ج بالعقد كان الخلف الخاص من الغير واستطاع أن يحت ، ولكنه إذا تصرف فيها فانتقلت إلى خلف خاص ( 9155) 

أن يجعل البائع والمشترى " العقود لحساب الغير " ( فى كتابه  Flattetومن ثم أمكن األستاذ فالتية )  . الصورى كما سنرى 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإن له مع ذلك وجوداً مادياً قد يترتب  ولكن إذا لم يكن للعقد الصورى وجود كتصرف قانونى فيما بين المتعاقدين والخلف العام

، وكذلك التصرف  العين الموصى بها يعتبر قبوال ضمنياً للوصية . فالتصرف الصور الصادر من الموصى له فى عليه أثر قانونى

الصورى الصادر من الوارث فى عين من أعيان التركة يعتبر قبوال للميراث فى القانون الفرنسى
 (9792 )

 . 

 والعبرة بالعقد الحقيقى : - 619

، إنما هو العقد  مدنى 159ص فى المادة ، كما يقول صريح الن ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام فالذى يعتد به إذن 

، فيما بين المتعاقدين والخلف  ، وهى التى تعبر عن الموقف الحقيقى . وقد رأينا فى المثل السابق أننا اعتددنا بورقة الضد الحقيقى

ليه ملكية العين ومن ثم ال تنتقل ، والمشترى الصورى ال تنتقل إ العام فالبائع الصورى يبقى مالكاً للعين وتنتقل منه الملكية إلى وارثه

 . منه هذه الملكية إلى وارثه

، وكان كال العقدين  ، فقد كانت تختلط بالغش ولما كانت الصورية كثيراً ما تستعمل لخديعة الغير وللتحايل على القانون

الثانى من القرن التاسع عشر . ولم يميز القضاء الفرنسى بين الغش والصورية إال فى النصف  الظاهر والمستتر يعتبر باطال
 (9791 

)
، واكتفى بذلك  ، فاقتصر فى الصورية على منع تحقيق األغراض غير المشروعة التى يراد الوصول إليها من طريق الصورية 

،  لفرنسىمن التقنين المدنى ا 2912. وهذا هو ما تقضى به المادة  دون أن يجاوزه إلى إبطال العقد الحقيقى الذى قصد إليه المتعاقدان

، وال يكون لها أثر ضد الغير  إذ تنص على أن " العقود المستترة ال تنتج أثرها إال فيما بين المتعاقدين
 (9799 )

. وهو ما استقر عليه  " 

والقضاء فى فرنسا  الفقه
 (9795 )

، وما استقر عليه الفقه والقضاء فى مصر  
 (9799 )

حتى فى عهد التقنين المدنى السابق الذى لم يشتمل  

                                                                                                                                                                    

 299فقرة  – 219( ) فالتيه فى العقود لحساب الغير فقرة  Cotitulaires du droitالصوريين شريكين فى حق واحد ) 

 ) . 

فيصبح الوارث هنا من  ، رث قد اشترى العين من مورثه قبل موته بعد حدى وهو حسن النيةهذا ما لم يكن الوا ( 9799) 

مارس سنة  5وال يحتج عليه بالعقد المستتر مادام ال يعلم به ) استئناف مصر  ، الغير وتنتقل إليه الملكية بالبيع ال بالميراث

 . (  29ص  55المجموعة الرسمية  2559

ولكن له فى هذه الحالة  ، فإنه ال يصبح غيراً  ، بالصورية فى تصرف صدر من مورثه إضراراً بحقوقه فى اإلرثوإذا طعن الوارث 

 . وسيأتى بيان ذلك  ، أن يثبت الصورية بجميع الطرق لوجود تحايل على القانون

 .  119ص  – 111ص  2ديموج  ( 9792) 

 .  9هامش رقم  195ص  2ديموج  ( 9791) 

وقد ورد فى مكان غير مناسب هو  ، لمقتضب الذى تضمنه التقنين المدنى الفرنسى فى الصوريةهذا هو النص ا ( 9799) 

من التقنين المدنى  221فقضت المادة  . وقد تضمنت التقنينات الحديثة نصوصاً عامة فى الصورية  . باب إثبات االلتزام 

أما تقنين االلتزامات السويسرى )  . بالنسبة إلى الغير  حتى ، األلمانى بجعل العقد الحقيقى هو الذى يسرى دون العقد الظاهر

وجاءت نصوص المشروع الفرنسى اإليطالى  . بسريان العقد الظاهر  ، على العكس من ذلك ، ( فقد قضى 1فقرة  27م 

فى حالة " من هذا المشروع على أنه  55فنصت المادة  ، أحكم من نصوص التقنينيين المتقدمين وأكثر استيعاباً للموضوع

أن يبرما عقداً  ، باتخاذهما شكل عقد معين ، وإذا قصد المتعاقدان ، الصورية ال ينتج العقد الظاهر أثراً فيما بين المتعاقدين

ويجوز لدائنى المتعاقدين  ، فهذا العقد األخير يكون صحيحاً إذا توافرت فيه كل الشروط الموضوعية الالزمة لصحته ، آخر

ويجوز  ، ويجوز لهم أيضاً أن يثبتوا الصورية التى وقعت ضارة بهم ، بالعقد الظاهر إذا كانوا حسنى النيةوللغير أن يتمسكوا 

العقود المستترة التى لم يقرر القانون " على أن  99ونصت المادة  . " إثبات الصورية بكل الطرق حتى فيما بين المتعاقدين 

ولكن هؤالء لهم أن  ، وال يجوز التمسك بها على من لم يكن طرفاً فيها ، وخلفهما العامبطالنها تنتج أثرها فيما بين المتعاقدين 

ويالحظ أن المشروع الفرنسى اإليطالى لم يخرج على القواعد العامة فى أحكام الصورية إال فى مسألة  . " يتمسكوا بها 

 . ات بجميع الطرق فقد أجاز هذا اإلثب ، وهى إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين ، واحدة

 1و  219فقرة  2ديموج  – 1599فقرة  5بودرى وبارد  – 99فقرة  2أوبرى ورو  – 919فقرة  15ديمولومب  ( 9795) 

 99 – 22 – 2 – 75داللوز  2779مارس سنة  1نقض فرنسى  – 999فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  – 2259فقرة 

 2527مارس سنة  21 – 129 – 2 – 2595داللوز  2595سنة مارس  1 – 11 – 2 2592سيريه  ، 2599مايو سنة 

 .  12 - 2 – 2519سيريه 

األستاذ محمد صالح فى االلتزامات فقرة  – 299 – 291ص  1والتون  – 291( فقرة  Acteلفظ )  2دى هلتس  ( 9799) 

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الدعوى بصورية عقد ال  ، 951مذكرات األستاذ محمد صادق فهمى فقرة  – 929

ألن الصورية وحدها ال تقتضى بطالن  ، وإنما يجب بيان العلة التى من أجلها تحرر العقد الصورى ، تكفى للحكم ببطالنه

 511ص  929 رقم 7المحاماة  2511نوفمبر سنة  99وإنما يبطل إذا كان الغرض من الصورية مخالفة القوانين )  ، العقد
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، وقد قنن القضاء المصرى كما  ، وذلك التفاق هذه األحكام مع القواعد العامة لى النصوص التى اشتمل عليها التقنين المدنى الجديدع

 . من التقنين المدنى الجديد 159و  155قدمنا فى المادتين 

 وجوب أثبات العقد الحقيقى والشروط الواجب توافرها فيه  - 621

أن يتمسك بالعقد المستتر فى مواجهة العقد الظاهر يجب عليه هو أن يثبت وجود العق المستتر الذى  : وأى من الطرفين يريد

، فالعقد الظاهر هو الذى  . أما إذا لم يستطع أن يثبت أن هناك عقداً مستتراً  ، وفقاً لقواعد اإلثبات التى سنبينها فيما يلى يريد التمسك به

ً ، ويعتبر عقداً جدياً ال  يعمل به صوريا
 (9791 )

 . 

، جميع الشروط  ، حتى يسرى فيما بين المتعاقدين ، وجب أن تتوافر فى هذا العقد فإذا ما ثبت وجود العقد المستتر

الموضوعية التى يتطلبها القانون 
 (9791 )

، وأن تتوافر  . فعقد الهبة المستتر فى صورة البيع مثال يجب أن يصدر من ذى أهلية للهبة 

لموضوعية وشروط صحتها فيه أركان الهبة ا
 (9797 )

، فيجوز  ، أجريت على العقد أحكام الهبة ال أحكام البيع . فإذا توافر كل ذلك 

، ويحسب من نصيب الموهوب له فى الميراث فى القانون الفرنسى  الرجوع فيه إال لمانع
 (9795 )

، ويعتبر تبرعاً ال معاوضة من  

حيث الدعوى البولصية 
 (9729 )

 . 

                                                                                                                                                                    

متى  ، وقضت محكمة النقض بأن ورقة الضد غير المسجلة يجوز االحتجاج بها على طرفيها ولو كانت فى صيغة تفاسخ . ( 

كما أنه يصح أن يواجه بها  ، كان الثابت أنها ليست فى حقيقتها تفاسخاً بل إقراراً بصورية عقد آخر أفرغ فى صورة تفاسخ

ص  29رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ى ثبت علمه بها ) نقض مدنى أول ديسمبر سنة الغير ولو كانت غير مسجلة مت

 2517استئناف مصر أول مايو سنة  – 55ص  29الحقوق  2599يناير سنة  11أنظر أيضاً : استئناف أهلى  . (  57

 – 911ص  5المختلط  المجموعة الرسمية للقضاء 2715يونيه سنة  9استئناف مختلط  – 121ص  219رقم  5المحاماة 

ص  7م  2759ديسمبر سنة  27 – 297ص  5م  2751فبراير سنة  22 – 9رقم  159بوريللى بك م  2777مارس  29

 2592ديسمبر سنة  9 – 199ص  29م  2592أبريل سنة  5 – 59ص  29 – 59ص  29م  2757يناير سنة  21 – 59

أول فبراير سنة  – 199ص  29م  2599سنة مارس  25 – 191ص  25م  2591مارس سنة  11 – 91ص  25م 

مارس سنة  1 – 219ص  17م  2521فبراير سنة  11 – 975ص  12م  2595مايو سنة  29 – 59ص  21م  2599

 .  119ص  51م  2599فبراير سنة  5 – 279ص  99م  2519يناير سنة  19 – 119ص  95م  2511

 .  171ص  11م  2525مارس سنة  21 – 919ص  15م  2521مايو سنة  99استئناف مختلط  ( 9791) 

كوالن  – 119ص  99فقرة  2أوبرى ورو طبعة سادسة  – 2هامش رقم  511فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  ( 9791) 

 .  252فقرة  – 259فقرة  1وكابيتان المورانديير 

 (9797 )  ً مثل ذلك ما  . حتى لو ستره عقد مباح  ، فإذن كان غير مباح كان باطال ، ويجب أن يكون العقد المستتر مباحا

بل  . من التقنين المدنى الفرنسى من أن الهبة لشخص غير أهل لقبولها تكون باطلة ولو كانت مستترة  522تقضى به المادة 

 . الثانى  ولكن ال يبيح أن يجتمع العقدان ليستر األول منهما ، قد يبيح القانون العقد الظاهر فى نفسه والعقد المستتر فى نفسه

( تقضى له  2519لسنة  99 و 55من التقنين المدنى السابق ) المعدلة بالقانونين رقم  511/  995مثل ذلك ما كانت المادة 

 . سواء بصفته بيعاً أو رهناً  ، فإن العقد يعتبر باطال ال أثر به ، من أنه إذا كان الشرط الوفائى مقصوداً به إخفاء رهن عقارى

ولكن غير مباح أن يستتر رهن الحيازة فى صورة  ، وكذلك رهن الحيازة ، كان البيع الوفائى مباحاً فى ذاته ففى هذا الفرض

أنظر فى بطالن  . فإذا وقع ذلك كان كل من رهن الحيازة والبيع الوفائى باطال العتبارات ترجع إلى النظام العام  ، بيع وفائى

 .  517فقرة  5مشروع : بيدان والجارد العقد المستتر والعقد الصورى للسبب غير ال

 ، بالعقد الصورى ال بالعقد الحقيقى جزاء لهما على الغش -ال الغير –وفى قضية أخذت محكمة االستئناف المختلطة المتعاقدين 

إذا  . فقضت بأن المشترى ال يجوز له رفض ما يعرضه الشفيع من الثمن الوارد فى العقد بدعوى أنه أقل من الثمن الحقيقى 

ومن جهة أخرى ال يجوز  ، ثبت أن المشترى والبائع قد اتفقا على ذلك حتى ينقصا من قيمة الرسوم التى يجب دفعها للخزانة

ويالحظ فى هذه  . (  219ص  91م  2515فبراير سنة  11لبائع فى هذه الحالة أن يرجع على المشترى بالفرق فى الثمن ) 

فالبائع قد اضطر إلى قبول  ، على البائع جزاء غشه للخزانة دون نص يخول لها ذلك القضية أن المحكمة قد أوقعت عقوبة

إذ الشفيع ال يعتبر من الغير حتى يخير  ، ثمن أقل مما باع به من أن العقد الحقيقى هو الذى يجب أن يسرى فى عالقته بالشفيع

وسنعود إلى هذه المسألة )  . ن الغير فى قضية مماثلة وإن كانت محكمة النقض اعتبرته م ، بين العقد الظاهر والعقد الحقيقى

 . أنظر الفقرة التالية ( 

( بالنسبة  quotite disponible( حتى تصل إلى الحد المسموح به )  reductionكذلك يجب إنقاص الهبة )  ( 9795) 

 -إنقاص الهبة وحسابها من نصيب الوارث –ويالحظ أن هذه األحكام  ، إلى الورثة إذا كانت الهبة لوارث فى القانون الفرنسى

 791وهؤالء يعتبرون من الغير فى مثل هذه الحالة ) نظرية العقد للمؤلف ص  ، تسرى فى عالقة الموهوب له بالورثة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

.  ، فال يشترط فى العقد المستتر أن تتوافر فيه الشكلية التى قد يتطلبها القانون لو لم تكن هناك صورية لأما من حيث الشك

ولو كانت هبة منقول –فالهبة 
 (9722 )

، ويكفى أن  فقرة أول مدنى ( 577فى صورة بيع ال تشترط فيها ورقة رسمية ) أنظر المادة  - 

يكون العقد الظاهر بيعاً فى شكله وفى موضوعه
 (9721 )

 . 

، فإنه يجوز مع ذلك أن يحتوى العقد المستتر سند عرفى  وإذا أفرغ العقد الظاهر فى ورقة رسمية
 (9729 )

 . 

 رية بالنسبة إلى الغيرأحكام الصو- المبحث الثانى

 تحديد من هو الغير فى الصورية  - 621

، فقد رأينا أن الغيرية  . والغير فى الصورية يحتاج إلى التجديد : قدمنا أنه يجب التمييز فى الصورية بين المتعاقدين والغير

، وعن  ثر العقد : وعن الغير فى التسجيل، فالغير فى الصورية يختلف عن الغير فى أ تختلف باختالف الوضع القانونى الذى تواجهه

 . ، وعن الغير فى حجية الحكم ، وعن الغير فى التاريخ الثابت الغير فى القيد

والوضع القانونى فى الصورية الذى يكون أساساً فى تحديد معنى " الغير " يتخلص فى وجوب حماية كل من اعتمد على 

ية أنه عقد حقيقى فبنى عليه تعامله ، معتقداً بحسن ن العقد الصورى واطمأن إليه
 (9725 )

–. فاستقرار التعامل يقضى فى هذه الحالة  

أن يعتبر العقد الصورى بالنسبة إليه عقداً قائماً ينتج أثره إذا كانت له مصلحة فى ذلك  -كما تقضى العدالة 
 (9729 )

. وهذا األساس فى  

 " الفريقان اآلتيان : تحديد معنى " الغير " فى الصورية يقتضى أن يكون " غيراً 

، سواء كان هذا الحق  الصورى $ 2975$ ) أوال ( كل من كسب حقاً عينياً من أحد المتعاقدين على الشيء محل التصرف 

سابقاً للتصرف الصورى أو تالياً له
 (9721 )

 . 

 ً ، من  صرف الصورى أو بعده، قبل الت ، فكل من كسب حقاً عينياً على هذه الدار فلو باع شخص داراً من آخر بيعاً صوريا

. مثل من يكسب الحق العينى من البائع قبل  ، يعتبر من الغير فى البيع الصورى الذى التقنين المدنى المختلط البائع أو المشترى

بعد ، ومثل من يكسب الحق العينى من البائع  التصرف الصورى دائن مرتهن يرهن له البائع الدار ثم يبيعها بد ذلك بيعاً صورياً 

، فكل من الدائن المرتهن و  التصرف الصورى مشتر ثان يبيع منه البائع الدار مرة أخرى بيعاً جدياً بعد أن باعها بيعاً صورياً 

                                                                                                                                                                    

 . (  9هامش رقم 

ت فال يشترط فى القانونين المصرى والفرنسى أن يثبت دائن الشخص الذى صدر – 519فقرة  5بيدان والجارد  ( 9729) 

 . وال يشترط فى القانون المصرى إثبات سوء نية الواهب نفسه  ، منه هبة فى صورة بيع سوء نية الموهوب له

 .  919فقرة  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  9نقض مدنى  ( 9722) 

فيجب إذن  - 51ص  12رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  17نقض مدنى – 519فقرة  5بيدان والجارد  ( 9721) 

وعلى هذا الرأى سارت محكمة االستئناف األهلية فى دوائرها  . توافر الشروط الشكلية والموضوعية فى العقد الظاهر 

فيشترط أن يكون البيع الصورى بيعاً كامال فى مظهره ومن حيث  ، المجتمعية فيما يتعلق بالهبة المستترة فى صورة البيع

 2511إذا نص على هبة الثمن بطلى العقد حتى فيما بين المتعاقدين ) أول مايو سنة ف ، استكماله للشروط الموضوعية

وقد كان القضاء المختلط يميل إلى جواز أن ينص على هبة الثمن ) استئناف  . (  17ص  51رقم  19المجموعة الرسمية 

ص  15م  2521سنة  فبراير 11 – 71ص  15م  2521يناير سنة  22 – 151ص  11م  2529مايو سنة  21مختلط 

وهذه مسألة مختلفة  .  151فقرة  2قارن األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات  . (  921ص  99م  2527مارس سنة  17 – 299

 – 529 – 2 – 59سيريه  2759أبريل سنة  19فرأى يشترط توافر الشروط الموضوعية ) نقض فرنسى  ، فيها فى فرنسا

 2525سيريه  2521ديسمبر سنة  9ورأى ال يشترط ) نقض فرنسى  ، ( 259 – 2 – 2525داللوز  2529أبريل سنة  11

 .  111ص  – 119ص  211فقرة  2وأنظر فى هذه المسألة ديموج  ، ( 977 - 2 –

فالعقد الصور ال يكون له أثر بالنسبة إلى الغير إال إذا  ، وإذا أبرم وصى عقداً صوريا عن القاصر مما يجب فيه إذن المحكمة الحسبية

والعقد المستتر ذاته يجب الحصول فيه على اإلذن ليكون صحيحاً حتى فيما بين  ، اشتمل على إذن المحكمة الحسبية

 . (  515فقرة  5ما لم يقتصر على تقرير صورية العقد الظاهر ) أنظر فى هذا المعنى بيدان والجارد  ، المتعاقدين

 .  117فقرة  1دى باج  – 11ص  95م  2551يناير سنة  15استئناف مختلط  ( 9729) 

 .  277ص  97م  2551مايو سنة  12استئناف مختلط  ( 9725) 

 .  195قارن األستاذ سليمان مرقس اإلثبات فقرة  ( 9729) 

مجموعة  2551مارس سنة  11قارن : نقض مدنى  – 975ص  12م  2595مايو سنة  29استئناف مختلط  ( 9721) 

ويشترط هذا الحكم خطأ أن يكون عقد الخلف الخاص سابقاً  ، مع تعليق األستاذ محمد حامد فهمى 971ص  215رقم  9عمر 

 . (  1هامش رقم  219على التصرف الصورى ) أنظر األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام ص 
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،  ، ومن حقه أن يطعن فى هذا البيع بالصورية على النحو الذى سنبينه المشترى بعقد جدى يعتبر غيراً بالنسبة إلى البيع الصورى

الذى كسبه من البائع حتى يسلم له حقه 
 (9721 )

. ومثل من يكسب الحق العينى من المشترى بعد صدور التصرف الصورى له مشتر  

.  ، أو دائن مرتهن يرهن له المشترى الصورى الدار ثان يبيع منه المشترى الصورى الدار بيعاً جدياً بعد أن اشتراها بعقد صورى

، ومن حقه أن يتمسك بهذا البيع على النحو الذى  بر غيراً بالنسبة إلى البيع الصورىفكل من المشترى بعقد جدى والدائن المرتهن يعت

، حتى يسلم له حقه الذى كسبه من المشترى  سنبينه
 (9727 )

. ويستوى أن يكون الشيء محل التصرف الصورى عيناً أو ديناً  
 (9725 )

 . 

ن فى البيع الصورى : خلفاً خاصاً للبائع أو خلفاً خاصا ويالحظ أن هذا الفريق األول ليس إال الخلف الخاص ألحد المتعاقدي

 . للمشترى

ويالحظ أيضاً أن هذا الخلف الخاص قد كسب حقه من البائع أو من المشترى بسبب يغاير التصرف الصورى الصادر من 

ذلك الحال بالنسبة إلى كل من ، وك . فالدائن المرتهن من البائع كسب حقه بعقد الرهن وهو غير البيع الصورى البائع إلى المشترى

. ويترتب على ذلك أنه ال يعتبر غيراً من كسب حقه على  المشترى بعقد جدى من المشترى والدائن الذى ارتهن من المشترى الدار

. فلو باع شخص داراً من آخر بعقد ذكر فيه ثمن أقل من الثمن  العين محل التصرف الصورى بموجب هذا التصرف الصورى نفسه

، وال يحق له أن يتمسك بالثمن  ، فإن الشفيع فى هذه الدار ال يعتبر غيراً بالنسبة إلى هذا البيع قيقى للتخفف من رسوم التسجيلالح

، ذلك أن الشفيع إنما كسب حقه  ، بل يجب أن يدفع الثمن الحقيقى إذا أثبته أى من البائع أو المشترى المذكور فى العقد لألخذ بالشفعة

الشفعة سبب يدخل فيه نفس البيع الذى ذكر فيه الثمن الصورى ، و بالشفعة
 (9719 )

،  ، فيكون قد كسب حقه بموجب العقد الصورى 

                                                 

الذى ارتهن الدار من البائع قبل صدور التصرف الصورى يندر أن تكون له مصلحة فى ويالحظ أن الدائن  ( 9721) 

كما إذا لم  ، ومع ذلك يتفق أن تكون له مصلحة . ألن حق رهنه محفوظ حتى لو كان البيع الصورى جدياً  ، الطعن بالصورية

وحتى إذا كان  . تى يستطيع أن يقيد رهنه فله مصلحة فى إسقاط البيع الصورى ح ، يكن قد قيد الرهن قبل التصرف الصورى

فتبقى له مع ذلك مصلحة فى التمسك بصورية البيع حتى ال يتتبع العقار فى يد  ، قد قيد رهنه قبل صدور البيع الصورى

وفى بعض القضايا التى عرضت على محكمة االستئناف المختلطة تبين أن الدائن  . المشترى فيتحمل إجراءات التطهير 

فإنه كان قد اتخذ  ، ن الذى قيد رهنه قبل التصرف الصورى الصادر من مدينه له مصلحة فى الطعن بالصوريةالمرته

فطعن فى تصرف المدين بالصورية حتى ال  ، إجراءات نزع ملكية العقار المرهون فى مواجهة المدين وحده دون الحائز

 2512فبراير سنة  9أنظر أيضاً : استئناف مختلط  – 255ص  99م  2512مارس سنة  9يحكم ببطالن هذه اإلجراءات ) 

 . (  51ص  95م  2511يناير سنة  9 – 215ص  99م 

إذا كان هذا األخير كسب حق  ، ويترتب على ذلك أنه ال يجوز للبائع أن يتمسك على الدائن المرتهن للعقار المبيع ( 9727) 

فبراير  1بسند مستتر جاء فيه أن المشترى لم يدفع الثمن خالفاً لما ورد فى عقد البيع ) استئناف مختلط  ، الرهن من المشترى

نوفمبر سنة  11وال يجوز أيضاً التمسك بذلك قبل المشترى من المشترى ) استئناف مصر  ، ( 119ص  51م  2599سنة 

 . (  921ص  195رقم  7المحاماة  2511

فيعتبر من الغير فى هذا الدين  ، محل التصرف الصورى هو دين صورى عقده المدينوقد يكون الشيء  ( 9725) 

 ، فإذا حول الدائن فى هذا الدين الصورى الدين إلى محال له يجهل صوريته . الصورى من كسب حقاً عينياً على هذا الدين 

إذا للغير كما سنرى أن يتمسك  ، رية الدينوال يستطيع المدين فى الدين الصورى أن يتمسك قبله بصو ، كان المحال له غيرا

 211ص  291رقم  12المجموعة الرسمية  2525أكتوبر سنة  1بالعقد الصورى إذا كانت له مصلحة فى ذلك ) بنى سويف 

م  2515فبراير سنة  1 – 299ص  5م  2751يناير سنة  11 – 297ص  5م  2751فبراير سنة  22استئناف مختلط  –

ويحوله الدائن حوالة  ، وقد يكون الدين حقيقياً غير صورى . (  95ص  97م  2551اير سنة فبر 11 – 195ص  52

أما المدين المحال عليه فهو ليس بطرف فى  . فيكون طرفا الصورية فى هذه الحالة هما الدائن المحيل والمحال له  ، صورية

وال يخلف خاص ألى من طرفى الصورية ) أنظر األستاذ إذ هو ليس بدائن  ، ولكنه ال يعتبر غيراً فيها ، الحوالة الصورية

فإذا دفع الدين للمحال له  . (  217وقارن األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  155فقرة  2أحمد نشأت فى اإلثبات 

ة ومن حقه أن يتمسك بالعقد ال ألنه من الغير فى الحوال ، كان الدفع صحيحا مبرئاً لذمته ، معتقداً بحسن نية أن الحوالة جدية

 ، وإذا كان الدين المحال به حوالة صورية دينا متنازعاً فيه . بل ألنه دفع الدين إلى الدائن الظاهر بحسن نية  ، الصورى

وعارض المحيل أو المحال له فى ذلك متمسكاً بأن الحوالة  ، وأراد المدين أن يتخلص منه بدفعه الثمن والمصروفات

فيبدو لنا أن المدين ال يحق له التخلص من الدين بدفعه الثمن والمصروفات ألنه ليس من الغير حتى يحق له  ، صورية

 . حيث أوردنا رأياً وأحكاماً بعكس ذلك (  2هامش رقم  799التمسك بالعقد الصورى ) قارن نظرية العقد ص 

اقترن فيها بيع العين المشفوعة مع الشيوع أو  ، ( Fait Complexeوقد سبق أن بينا أن الشفعة واقعة مركبة )  ( 9719) 

 291وهذا تصرف قانونى ) الوسيط الجزء األول ص  ، بإعالن الشفيع رغبته فى األخذ بالشفعة ، وهذه واقعة مادية ، الجوار

ويعتبر هذا  ، البيع الذى يأخذ فيه الشفيع بالشفعة ، كسبب لكسب الملكية ، فيدخل إذن فى تركيب الشفعة . (  1هامش رقم 

 . البيع بالنسبة إلى الشفيع واقعة مادية كما سبق القول 
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، فهو إذن ليس بخلف خاص  . هذا إلى أنه من الواضح أن الشفيع قد حل محل المشترى فى البيع فال يعتبر غيراً فى هذا العقد

لعقد الصورى فال ، وهو فى الوقت ذاته بعد أن محل المشترى قد أصبح طرفاً مع البائع فى نفس ا للمشترى إذ لم يتلق منه الملكية

يصح أن يكون خلفاً خاصا للبائع 
 (9712 )

 . 

                                                 

بحكم أنه  ، فقد قضت بأن الشفيع . ومع ذلك فقد جرى قضاء محكمة النقض على عكس هذا الرأى الذى نقول به  ( 9712) 

ومن ثم ال يحتج عليه إال  ، عةيعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع بسبب الشف ، صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة

وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليها األولى بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد  ، بالعقد الظاهر

ويقول الطاعنون إن بيوعاً متعاقبة توسطت بينهم وبين الشركة بأثمن –المسجل الصادر من الشركة البائعة إلى الطاعنين 

ن لما كانت هذه البيوع عقوداً عرضية لم تسجل فقد آثروا أن يصدر البيع رأساً من الشركة إليهم بثمن صورى هو أعلى ولك

قد نفى بأدلة مسوغة علم المطعون عليها األولى بأن الثمن الحقيقى يختلف عن الثمن  -الثمن الذى تقاضته الشركة فى الحال 

مجموعة أحكام  2599يناير سنة  15قانون يكون على غير أساس ) نقض مدنى فإن النعى عليه بمخالفة ال ، الوارد بالعقد

فى الهامش ( قد قضت بأن  119وقد رأينا أن محكمة االستئناف المختلطة ) أنظر آنفاً فقرة  . (  522ص  95رقم  5النقض 

الثمن الحقيقى إذا ثبت أن المشترى ال يجوز له رفض ما يعرضه الشفيع من الثمن الوارد فى العقد بدعوى أنه أقل من 

ومن جهة أخرى ال يجوز للبائع فى  ، المشترى والبائع قد اتفقا على ذلك حتى ينقصا من قيمة الرسوم التى يجب دفعها للخزانة

وقد أوردنا هذا الحكم فى  . (  219ص  91م  2515فبراير سنة  11هذه الحالة أن يرجع على المشترى بالفرق فى الثمن ) 

وقلنا هناك إن المحكمة جعلت العقد الصورى هو الذى يسرى فيما بين  ، ( 5هامش رقم  799) ص " رية العقد نظ" كتاب 

 . فى الهامش (  119والعقوبة ال تكون إال بنص ) أنظر أيضاً آنفاً فقرة  ، المتعاقدين عقاباً لهما على الغش فى حق الخزانة

 . إن الشفيع ال يعتبر من الغير حتى يجوز له أن يتمسك بالعقد الظاهر  ، باإلضافة إلى ما تقدم ، ونقول هنا

ويعتبر الشفيع غيراً له أن يأخذ بالثمن الوارد فى عقد البيع ولو  ، ويؤيد األستاذ إسماعيل غانم المبدأ الذى أخذت به محكمة النقض

ة غير عادلة وهى سقوطه الحق فى األخذ بالشفعة إذا يؤدى إلى نتيج" ويقول إن القول بغير هذا  ، كان أقل من الثمن الحقيقى

ص  299) أحكام االلتزام فقرة " كان الشفيع قد أودع الثمن الظاهر وفات ميعاد الثالثين يوماً دون أن يعلم بالثمن الحقيقى 

د فى العقد ما دام ال فإن الشفيع ال يلزم أن يودع إال الثمن الوار ، ولكن هذا االعتراض يسهل دفعه . (  2وهامش رقم  211

وجب عليه أن يبلغ ما أودعه إلى مقدار  ، فإذا ثبت أن الثمن الحقيقى أكبر من الثمن الوارد فى العقد ، يعلم بالثمن الحقيقى

 . الثمن الحقيقى حتى بعد فوات ميعاد الثالثين يوماً 

تجوز فى البيع  ، وفقاً لهذا المبدأ ، من ذلك أن الشفعة . تطبيقات هامة أخرى  ، ونقول بعكسه . وللمبدأ الذى أخذت به محكمة النقض 

وقد قضت محكمة النقض بأن الشفعة جائزة فى الهبة  . إذ يأخذ الشفيع بالعقد الظاهر  ، الصورى وفى البيع الساتر لهبة

لغير بالنسبة إلى من طبقة ا ، يحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة ، ذلك أن الشفيع ، المستترة فى صورة البيع

ومن ثم ال يجوز أن يحتاج بالعقد  ، فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ، البائع والمشترى ، الطرفين المتعاقدين

مايو سنة  29المستتر إال إذا كان هذا العقد مسجال أو كان هو عالماً بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة ضد ) نقض مدنى 

فال يحتج عليه بغير العقد  ، وقضت أيضاً بأن الشفيع من الغير –(  2919ص  212رقم  9عة أحكام النقض مجمو 2591

مارس  19دون نظر إلى العقد المستتر ) نقض مدنى  ، ومن ثم يكون له األخذ بالشفعة اعتماداً على العقد الظاهر ، الظاهر

وقضت بأن من المقرر قانونا أن ورقة الضد ال يحتج بها إال  . (  199ص  295رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595سنة 

وذلك سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم كانت غير ثابتة ما  ، وأن للغير أن يتمسك بالعقد الظاهر ، فيما بين العاقدين

وهو من طبقة الغير –الشفيع  فال يجوز قانونا التمسك قبل ، فمتى كان العقد صريحاً أنه بيع ال رهن . دامت هى لم تسجل 

بناء على إقرار من البائع بذلك مقول أنه صار ثابت التاريخ بوفاة بعض الشهود  ، بأنه رهن ال ربيع -بالنسبة إلى ذلك العقد 

مجموعة عمر رقم على الشفيع بسند مستتر جاء فيه أن البيع ليس إال  2555نوفمبر سنة  19الموقعين عليه ) نقض مدنى 

 . (  191ص  25م  2591مارس سنة  11حتى إذا دفع البائع الدين فسخ البيع )  ، لمشترى لحق له فى ذمة البائعضمانا ل

وال فى  ، فليس له أن يأخذ بالشفعة فى البيع الصورى ، أن الشفيع يعتبر غيراً فى الصورية ، فى كل ما تقدم من التطبيقات ، وال نرى

مع  ، فى رأينا ، واألحكام التى اعتبرته غيراً ال تتمشى . يستر عقداً ال يجيز األخذ بالشفعة  وال فى أى بيع ، البيع الساتر لهبة

 925منطق الغيرية فى الصورية على النحو الذى أوضحناه ) أنظر من هذا الرأى األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات فقرة 

 . (  9وهامش رقم  211ص  299مكررة ب عكس ذلك األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

فهذه يسرى فى  . ال تدخل مع ذلك فى طبقة الغير  -غير المتعاقدين والخلف العام –والظاهر من التحليل الذى قدمناه أن هناك طائفة 

ف إذا سريان العقد الصورى إنما يكون استثناء على خال ، ألن هذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة ، حقها العقد الحقيقى

فيسرى فى حقه العقد الحقيقى  ، والشفيع يدخل فى هذه الطائفة المشار إليها . القواعد العامة وفى حق طبقة الغير دون غيرها 

وباع المشترى  ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الشفيع إذا أراد األخذ بالشفعة من المشترى . ال العقد الصورى 

 ، حتى يأخذ العقار من المشترى األول بشروط البيع األول ، أن يطعن فى البيع الثانى بالصوريةيستطيع  ، العقار لمشتر ثان
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 ً ، فإنه يجوز للمتعهد  ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا كان عقد االشتراط لمصلحة الغير ما بين المشترط والمتعهد عقداً صوريا

أن المنتفع ال يعتبر غيراً فى هذه . ذلك  أن يتمسك قبل المنتفع بالصورية حتى لو كان المنتفع حسن النية ال يعلم بصورية العقد

، وشرط الغير فى الصورية كما قررنا أال يكون حقه  ، فهو قد استمد حقه من هذا العقد الصورية حتى يستطيع التمسك بالعقد الظاهر

الذى تراد حمايته من الصورية مصدره العقد الصورى ذاته
 (9711 )

 . 

( لكل من المتعاقدين طرفى الصورية Chirographaires) ثانيا ( الدائنون الشخصيون ) 
 (9719 )

 . 

، إذ أنه قد اطمأن إلى أن الشيء محل التصرف الصورى قد انتقل إلى  فدائن المشترى فى البيع الصورى يعتبر من الغير

يعتبر من  . وكذلك دائن البائع فى البيع الصورى ، وله فى هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الصورى ، فدخل فى ضمانه العام المشترى

، أى لم يخرج من الضمان العام  ، ولكن لسبب آخر هو أن الشيء محل التصرف الصورى لم يخرج فى الحقيقة من ملك البائع الغير

، فللدائن فى هذه الحالة أن يتمسك بالعقد الحقيقى للدائن
 (9715 )

 . 

، وطوراً ال يعتبرون من الغير فى  انونيةويتبين من ذلك أن الدائنين الشخصين تارة يعتبرون من الغير فى بعض أوضاع ق

، حيث تجب حمايتهم من  ( inscription. فهم يعتبرون من الغير فى الصورية والدعوى البولصية والقيد )  أوضاع قانونية أخرى

فيما عدا ذلك من  . وهم ال يعتبرون من الغير غش المدين أو حيث يحق لهم أن يطمئنوا إلى المركز الظاهر وأن يتعاملوا على مقتضاه

                                                                                                                                                                    

ديسمبر  92وأنظر أيضاً استئناف أهلى  ، 121ص  99م  2519فبراير سنة  29وقد تكون أصلح من شروط البيع الثانى ) 

وليس هذا  . (  172ص  19م  2529أبريل سنة  9وقارب : استئناف مختلط  – 15رقم  19المجموعة الرسمية  2511سنة 

بل يسرى فى حقه  ، فهو ليس من طبقة الغير كما قدمنا ، يكون غيراً  ، إذ يطعن فى البيع الثانى بالصورية ، معناه أن الشفيع

ويطعن بالصورية فى البيع الثانى  ، لحقيقىوهو يتمسك بالبيع األول ألنه البيع ا . دائماً العقد الحقيقى دون العقد الصورى 

لجاز له أن يتمسك بالبيع الصورى إذا كانت شروط هذا البيع أفضل له  ، ولو كان الشفيع غيراً  . حتى يستبعد سريانه فى حقه 

 . لحقيقى وال يجوز له أن يأخذ الشفعة إال على أساس البيع ا ، ولكنه ال يستطيع ذلك فى رأينا ، من شروط البيع الحقيقى

فال يسرى فى حقهم إال العقد  ، أشخاص آخرون يدخلون فى هذه الطائفة التى ال تعتبر من طبقة الغير ، غير الشفيع ، وهناك

من ذلك ما قضت به محكمة النقض من أن الصورية فى العقود يصح  . ولهم أن يتمسكوا بصورية العقد الظاهر  ، الحقيقى

وعلى ذلك يجوز الطعن من مشترى العقار  ، لم تكن بينه وبين العاقدين رابطة عقديةالتمسك بها لكن ذى مصلحة ولو 

 9مجموعة عمر  2551مارس سنة  19بصورية العقد الصادر ببيع العقار ذاته من بائع آخر إلى مشتر آخر ) نقض مدنى 

من ذلك أيضاً ما قضت به و . (  115ص  97م  2551يونيه سنة  5أنظر أيضاً : استئناف مختلط  – 971ص  219رقم 

أن يدفع دعوى االستحقاق بصورية البيع الصادر  ، ولو لم يثبت أنه مالك ، محكمة االستئناف المختلطة من أنه يجوز للحائز

ومتى قامت قرائن قضائية تلقى الشك فى  . (  91ص  12م  2555فبراير سنة  9إلى مدعى االستحقاق ) استئناف مختلط 

وعليه أن يثبت هو أن البيع غير صورى أو أن هذه القرائن  ، ل عبء اإلثبات إلى من يتمسك بهذا البيعينتق ، جدية البيع

( وللخزانة العامة أنن تتمسك بالصورية إذا  91ص  12م  2555فبراير سنة  7القضائية ال داللة لها ) استئناف مختلط 

على أنه يجب للتمسك  –(  129ص  22م  2755مايو سنة  9تضمن العقد بياناً غير حقيقى لإلضرار بها ) استئناف مختلط 

فال يجوز لناخب التمسك  ، بصورية العقد الظاهر أن تكون هناك مصلحة شخصية مباشرة لمن يطعن بالصورية فى هذا العقد

 25 – 51 – 2 – 2521سيريه  2529أبريل سنة  22بصورية عقد يملك مرشح بموجبه النصاب القانونى ) نقض فرنسى 

 ، ولكن يجوز ذلك لمرشح آخر يناقش المرشح األول . (  119فقرة  2ديموج  55 – 2 – 2521سيريه  2522مارس سنة 

قارن فى كل ذلك األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام  . إذ أن لهذا المرشح اآلخر مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن بالصورية 

 .  217االلتزام فقرة 

 .  1هامش رقم  971ص  972ول فقرة الوسيط الجزء األ ( 9711) 

المجموعة  2521ديسمبر سنة  11 – 25ص  1رقم  29المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  17استئناف أهلى  ( 9719) 

ص  99م  2519يناير سنة  19 – 219ص  17م  2521فبراير سنة  11استئناف مختلط  – 19ص  59رقم  27الرسمية 

 .  215ص  95م  2511فبراير سنة  29ختلط أنظر مع ذلك : استئناف م .  279

 ، فإذا حكم بصورية بيع سقط دين الثمن فى عالقة الدائن الصورى بسائر الدائنين المحكوم لهم بالصورية ( 9715) 

إلى أن يستوفوا هم دينهم  ، وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم فى تقاضى دينه الصورى من ملك المدين المبطل التصرف فيه

وإذا باع  . (  955ص  219رقم  2مجموعة عمر  2595مارس سنة  11غلته بطريق األولوية ) نقض مدنى منه ومن 

–فإن البائع الصورى األول  ، فباعها المشترى الصورى هو أيضاً بيعاً صورياً لمشتر ثان ، شخص عيناً آلخر بيعاً صورياً 

ه الصورية بجميع طرق اإلثبات ) نقض مدنى أول ديسمبر فيجوز له إثبات هذ ، وهو المشترى األول إلى المشترى الثانى

 . (  57ص  29رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555سنة 
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، فيسرى فى حقهم أثر العقد  ( Transcription، كنسبية أثر العقد وحجية الحكم وثبوت التاريخ والتسجيل )  األوضاع القانونية

 . وحجية األمر المقضى والتاريخ غير الثابت والعقد غير المسجل

، ما دام خاليا من  األداء أو غير مستحق األداءوالدائن الشخصى يعتبر من الغير فى الصورية سواء كان حقه مستحق 

، بخالف الدعوى البولصية فقد رأينا أن حقه يجب أن يكون مستحق  ، ومركزه فى ذلك كمركزه فى الدعوى غير المباشرة النزاع

 . األداء

ً  ، حتى يعتبر من الغير فى الصورية وال يشترط كذلك فى الدائن الشخصى للبائع على التصرف  ، أن يكون حقه سابقا

، إذ تصرف المدين الصورى يبقى صورياً حتى بالنسبة إلى الدائنين الذين استجدوا  ، بل يصح أن يكون تالياً لهذا التصرف الصورى

، سواء من كان منهم سابقاً على التصرف  ، وال يزال الشيء محل التصرف داخال فى الضمان العام للدائنين بعد هذا التصرف

منهم الحقاً له  الصورى ومن كان
 (9719 )

، فهو من الغير  . وما قلناه فى الدائن الشخصى للبائع نقوله فى الدائن الشخصى للمشترى 

، ففى الحالتين دخل الشيء ظاهراً فى الضمان العام للدائنين  سواء كان حقه تالياً للتصرف الصورى أو سابقاً عليه
 (9711 )

. وفى هذا  

 . فى الصورية مع مركزه فى الدعوى غير المباشرة ويختلف عن مركزه فى الدعوى البولصيةأيضاً يتفق مركز الدائن الشخصى 

 للغير أن يتمسك بالعقد المستتر : - 622

، على النحو  من التقنين المدنى تحدد الغير فى الصورية بأنهم هم دائنو المتعاقدين والخلف الخاص 155وقد رأينا المادة  

 . قضى بأن لهؤالء أن يتمسكوا بالعقد المستتر، وت الذى بيناه فيما تقدم

، حتى بالنسبة إلى  هو الذى يسرى -وهو العقد الذى له وجود حقيقى والذى أراده المتعاقدان –واألصل هو أن العقد المستتر 

له مصلحة فى ذلك كما  ، إال إذا كانت ، حتى بالنسبة إلى الغير ، فاألصل فيه أنه ال يسرى . أما العقد الظاهر فال وجود له الغير

 . سنرى

فالعقد المستتر هو إذن الذى يسرى فى األصل فى حق الغير 
 (9711 )

، حتى لو كان الغير ال يعلم بوجود هذا العقد فى مبدأ  

، واعتقد أن العقد الظاهر هو عقد جدى األمر
 (9717 )

 . 

                                                 

م  2595مايو سنة  21استئناف مختلط  – 295ص  11رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  19نقض مدنى  ( 9719) 

 .  915ص  92

 – 215ص  29المحاماة  2591مارس سنة  21 – 121ص  5المحاماة  2517استئناف مصر أول مايو سنة  ( 9711) 

ص  59م  2592يناير سنة  29استئناف مختلط  – 2/  19رقم  15المجموعة الرسمية  2517أبريل سنة  22أسيوط الكلية 

ويقول بالنيول وريبير وأسمان )  – 17ص  55م  2592نوفمبر سنة  15 – 919ص  59م  2592مايو سنة  1 – 299

( إن األمر إذن ليس مقصوراً على حماية الدائنين الذين كان لهم أن يطمئنوا إلى  519ص  – 515ص  991فقرة  1جزء 

فإن دائن المشترى الذى ثبت حقه قبل صدور البيع الصورى ال يمكن أن يكون قد اطمأن  ، تصرف ظاهر وقت ثبوت حقهم

 ً وال يستطيع من  ، يكن قد اشترى الشيء وقت ذلكألن المدين لم  ، وقت ثبوت حقه إلى أن مدينه مالك للشيء المبيع صوريا

 . جهة أخرى أن يستند إلى عقد البيع الذى ملك المشترى بموجبه الشيء فى الظاهر ألنه عقد صورى وليس له وجود قانونى 

 . فى ذلك فيؤخذان بما يظهر أنه إذا كان الغير مصلحة  ، فهناك إذن فكرة إيقاع عقوبة على متعاقدين يظهران غير ما يبطنان

المجموعة  2517فبراير سنة  21ويتمسك به الغير طبعاً عند تحقق المصلحة له فى ذلك : استئناف مصر  ( 9711) 

ص  25م  2591أبريل سنة  5 – 191ص  25م  2591مارس سنة  11استئناف مختلط  – 9/  211رقم  15الرسمية 

 15م  2521مارس سنة  17 – 199ص  29م  2599مارس سنة  25 – 192ص  29م  2599مارس سنة  21 – 119

األستاذ عبد السالم  – 295فقرة  Acteلفظ  2أنظر أيضاً دى هلتس  – 255ص  99م  2512مارس سنة  9 – 191ص 

 . وما بعدها  911ذهنى فى اإلثبات ص 

عقد المستتر ) فال يمنع هذا من الطعن فيه بالصورية والتمسك بال ، وحتى لو كان العقد الظاهر قد تأيد بحكم ( 9717) 

 59م  2517يونيه سنة  11 – 21ص  59م  2511نوفمبر سنة  7 – 59ص  99م  2521فبراير سنة  19استئناف مختلط 

وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأن على المحاكم أن تحكم برد  ، وكذلك الدعوى الصورية ال تضر الغير . (  511ص 

متى تبين اله أنها لم ترفع إال قصد اإلضرار  ، ولو وافق المدعى عليه فيها ، وبطالن كل دعوى يظهر لها أنها صورية

ويجوز للمشترى أن يتمسك بورقة ضد بين البائع  . (  299ص  21الحقوق  2592فبراير سنة  12بحقوق مكتسبة آلخر ) 

فيطالب المستأجر باألجرة المذكورة فى ورقة الضد إذا كانت أعلى من األجرة المذكورة فى عقد  ، والمستأجر للعين المبيعة

 ، اإليجار الظاهر هى األعلى للمشترى أن يتمسك بالعقد الظاهر ألن له مصلحة فى ذلك ويطالب المستأجر باألجرة األعلى

 . (  291ص  1المستترة ) والتون ويرجع المستأجر على البائع بالفرق بين األجرة الظاهرة واألجرة 

 ، فإن ذلك ال يرجع إلى أن الشفيع يعتبر غيراً فى الصورية ، أما أن الشفيع يتمسك بالثمن الحقيقى ال بالثمن األعلى الوارد فى العقد
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ً  ويترتب على ذلك أن لدائنى البائع العقد المستتر حتى يتمكنوا من التنفيذ على العين ، أن يتمسكوا ب ، إذا كان البيع صوريا

المبيعة على أساس أنها لم تخرج من ملك البائع 
 (9715 )

. ولهم أيضاً أن يتمسكوا بأن البيع حقيقته هبة مستترة حتى يسهل عليهم  

بائع إال بعد صدور البيع . وهذا كله حتى لو لم يثبت حقهم فى ذمة ال الطعن فيها بالدعوى البولصية دون حاجة إلى إثبات الغش

، بل يشترك معه  ، فإنه ال يستأثر وحده بالتنفيذ على العين المبيعة . وإذا أثبت دائن البائع صورية البيع الصورى كما أسلفنا اإلشارة

، وبذلك تبقى  المدين، ذلك ألن الدائن إنما حصل على حكم يقرر أمراً واقعاً هو أن العين لم تخرج من ملكية  فى التنفيذ سائر الدائنين

، فال ينفرد الدائن الذى رفع دعوى الصورية بالتنفيذ عليها وحده فى الضمان العام لكل الدائنين
 (9799 )

 . 

ً  كذلك للخلف الخاص . ومصلحته فى ذلك ظاهرة  . أن يتمسك بالعقد المستتر ، الذى كسب حقه من البائع على العين المبيعة صوريا

ً  إذا كان قد كسب حقه بعد صدور البيع الصورى . وله مصلحة كذلك فى التمسك بالعقد المستتر  ، حتى يكون كسبه لهذا الحق صحيحا

، إذا كان هذا الحق لم يشهر على الوجه الذى يوجبه القانون قبل تسجيل البيع  البيع الصورىحتى لو كسب حقه قبل صدور 

، وقد سبقت  ، أو حتى إذا كان قد شهر ولكن الخلف الخاص يريد أن يتجنب إجراءات حق التتبع وأال يتحمل حق التطهير الصورى

نة بيعا صوريا ويكون الدائن المرتهن لم يقيد الرهن قبل تسجيل البيع . مثل ما قدمنا أن يبيع الراهن العين المرهو اإلشارة إلى ذلك

، أو يبيع المالك العين مرة ثانية بيعا صوريا بعد أن يكون قد باعها بيعا جديا ويسجل المشترى الثانى عقده الصورى قبل  الصورى

، أن يتمسكا بالعقد  شترى األول فى المثل الثانى، وللم ، فللدائن المرتهن فى المثل األول أن يسجل المشترى األول عقده الجدى

المستتر ويطعنا فى العقد الظاهر بالصورية 
 (9792 )

 . 

                                                                                                                                                                    

أى األستاذ وقد تقدم بيان ذلك ) أنظر عكس هذا الر ، ولكن إلى أنه يسرى فى حقه دائماً للعقد الحقيقى ال العقد الصورى

 . (  211ص  215إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

وكانت محكمة االستئناف المختلطة قد قضت بأن على دائن البائع أن يرفع دعوى الصورية مستقلة ليصل إلى  ( 9715) 

ة فى صورة دفع وبأن هذا من ناحية اإلجراءات أدق من أن يطلب الحكم بالصوري ، تقرير أن عقد البيع صورى ال وجود له

ولكنها رجعت  ، ( 199ص  15م  2521فبراير سنة  11فى دعوى استحقاق ترفع أثناء إجراءات التنفيذ ) استئناف مختلط 

عن هذا الرأى فقضت بأنه يجوز للدائن أن يدفع دعوى االستحقاق بالصورية فى صورة دفع ال فى صورة دعوى مستقلة ) 

 . (  75ص  12م  2555مارس سنة  21استئناف مختلط 

ولكنهما يعلالن هذا الحكم تعليال  ، 195فقرة  2وأنظر أيضاً بودرى وبارد  – 19فقرة  2211م  1الرومبير  ( 9799) 

فعندهما أن الدائنين إذا استفادوا كلهم من دعوى الصورية فذلك ألن الحكم بالصورية قد صدر فى مواجهة المتعاقدين  ، آخر

وإنما هى دعوى  ، ن مما تقدم أن دعوى الصورى ليست بدعوى بطالن وال بدعوى فسخويتبي . فيسرى فى حق دائنيهم 

 . (  125ص  19م  2529مارس سنة  1يطلب فيه التقرير بأن العقد غير موجود ) استئناف مختلط 

لى نسبية الحكم وإلى أن ويستندون فى ذلك إ ، ويالحظ أن بعض الفقهاء يذهبون إلى أن دعوى الصورية ال تفيد إال الدائن الذى رفعها

 – 995جروبيه فقرة  – 91وهامش رقم  151ص  929طبعة خامسة فقرة  5الدائن يرفع الدعوى باسمه ) أوبرى ورو 

فعنده أن الدائن وحده هو الذى يستفيد من  ، ويذهب القضاء اللبنانى هذا المذهب . (  515فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

/  2/  11الصادر فى  95معه سائر الدائنين ) قرار محكمة االستئناف الغرفة األولى رقم دعوى الصورية وال يشترط 

 . (  12: أنظر الدكتور المحمصانى فى آثار االلتزام فى القانون اللبنانى ص  2552

االعتبارات المتحققة فى  تتفق مع -وهى نسبية الحكم ورفع الدائن الدعوى باسمه –ولما كانت االعتبارات التى يقوم عليها هذا الرأى 

فقد استخلص أصحاب  ، وكان الدائن فى الدعوى البولصية يستأثر بالتنفيذ على العين فى القانون الفرنسى ، الدعوى البولصية

أما فى التقنين المدنى المصرى  . هذا الرأى أن الواجب أيضاً فى دعوى الصورية أن يستأثر الدائن بالتنفيذ على العين 

فوجب من باب أولى فى دعوى الصورية أن  ، فقد رأينا أن الدائن فى الدعوى البولصية ال يستأثر بالتنفيذ على العين ، الجديد

 . يكون األمر كذلك 

فى الهامش  977كما رأينا عن الكالم فى الدعوى البولصية ) أنظر آنفاً فقرة  ، وأحكام محكمة النقض مضطردة ( 9792) 

ليتوصل  ، المشترى الذى لم يسجل عقده من أن يتمسك بصورية عقد المشترى اآلخر الذى سجل فى أن القانون ال يمنع ، (

ولكى يسجل هذا الحكم فتنتقل إليه ملكية العين المبيعة )  ، لكى يحكم له هو بصحة عقده ، بذلك إلى محو هذا العقد من الوجود

 2559يونيه سنة  9نظر أيضاً : نقض مدنى أ – 599ص  299رقم  1مجموعة عمر  2597أكتوبر سنة  19نقض مدنى 

 2559نوفمبر سنة  19 – 259ص  – 255مع تعليق األستاذ محمد أحمد فهمى فى ص  279ص  11رقم  5مجموعة عمر 

 2551يونيه سنة  1 – 195ص  77رقم  5مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  99 – 119ص  79رقم  5مجموعة عمر 

ديسمبر  92 – 299ص  95رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  15 – 277ص  52رقم  9مجموعة عمر 

ص  217رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  29 – 991ص  95رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599سنة 

كذلك ال يحتج على المشترى  . (  9/  211رقم  15المجموعة الرسمية  2517فبراير سنة  21استئناف مصر  – 791

ألن المشترى الجدى  ، حتى لو كان المشترى الجدى اشترى بعقد ابتدائى وفسخ هذا العقد ، لجدى بتسجيل المشترى الصورىا
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 وللغير أيضاً أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت له مصلحة فى ذلك :  - 623

، كما  155ت المادة . وقد قض ، وتكون مصلحته فى أن يتمسك بالعقد الظاهر على أن الغير قد يضره التمسك بالعقد المستتر

له أن يتمسك بالعقد الظاهر متى كان حسن النية  -دائنى المتعاقدين والخلف الخاص –، بأن الغير  رأينا
 (9791 )

. وهنا تبرز أهم قاعدة  

 . فإلى هنا لم نزد على أن كنا نقرر القواعد ، وهى القاعدة التى تميز الصورية عن غيرها من األوضاع القانونية فى الصورية

، فهو الذى يسرى كما  ، فإن العقد المستتر هو العقد الحقيقى ، وليس فى تمسك الغير بالعقد المستتر إال تطبيق لهذه القواعد العامة

، ويصبح للغير أن يختار بين العقد المستتر  . ولكنه استثناء يطغى فى كثير من األحوال على القاعدة . فهذا هو االستثناء سبق القول

. وإذا  ، فيأخذهما بما أرادا ، فألنه العقد الحقيقى الذى أراده المتعاقدان . وهو إذا تمسك بالعقد المستتر الظاهر حسب مصلحتهأو العقد 

، وليس للمتعاقدين أن يستفيدوا من غشهما فى عالقتهما  ، فألن هذا العقد قد خلق مظهراً انخدع به واطمأن إليه تمسك بالعقد الظاهر

. ومما يدل على أن االستثناء يطغى  ، والعقد الظاهر يقتضيه مبدأ استقرار التعامل د المستتر يقتضيه مبدأ سلطان اإلرادة. فالعق بالغير

، وتمسك أحد األغيار بالعقد الظاهر وتمسك "  فى كثير من األحوال على القاعدة ما سنرى من أنه إذا تعارض االستثناء مع القاعدة

 . هو الذى ترجح كفته -أى باالستثناء –، فإن المتمسك بالعقد الظاهر  غير " آخر بالعقد المستتر

فللغير إذن أن يتمسك بالعقد الظاهر 
 (9799 )

إذا تحققت له مصلحة فى ذلك  
 (9795 )

ومن ثم يكون لدائن المشترى فى البيع  

إليه داخلة فى ملك المشترى بموجب ، حتى يتمكن من التنفيذ على العين التى اعتبرت بالنسبة  الصورى أن يتمسك بالعقد الظاهر

، ولو كان حق هذا الدائن ثابتاً فى ذمة المشترى قبل صدور البيع الصورى كما سبق القول  العقد الظاهر
 (9799 )

. وال يستأثر دائن  

                                                                                                                                                                    

وقد قضت  . وله بهذه الصفة الطعن بالصورية فى البيع الصورى المسجل  ، فى هذه الحالة يصبح دائناً للبائع الصورى

عن قد أقام الدعوى يطلب فيها الحكم أوال بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له محكمة النقض بأنه متى كان الواقع هو أن الطا

وثانياً ببطالن عقد البيع المسجل الصادر من هذا األخير إلى المطعون عليه األول واعتباره كأن لم  ، من المطعون عليه الثانى

ءه على أساس أن الحكم بفسخ العقد وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن أقام قضا ، يكن لصوريته

مع أن الحكم بفسخ العقد المذكور  ، االبتدائى المبرم بين الطاعن والمطعون عليه الثانى يترتب عليه تبعاً رفض هذه الدعوى

ال يستتبع رفض الدعوى المقامة من الطاعن بطلب إبطال العقد الصادر من المطعون عليه الثانى إلى المطعون عليه األول 

ألن من حق الطاعن بوصفه دائناً للمطعون عليه الثانى  ، ومن ثم فإن الحكم إذ قضى بذلك أخطأ فى تطبيق القانون ، لصوريةل

وكان لزاماً على المحكمة أن تتناول بالبحث والتمحيض ما  ، بما عجله له من الثمن أن يطعن فى تصرفات مدينه الصورية

 295رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  29قدمه الطاعن من أدلة على الصورية وتفضل فيها ) نقض مدنى 

 . (  199ص 

فالبد من أن يستوفى هذا العقد الشهر الواجب قانوناً من تسجيل أو قيد ) نقض  ، وغنى عن البيان أنه إذا تمسك الغير بالعقد المستتر

 . (  12 - 2 – 11سيريه  2711يناير سنة  21فرنسى 

فالعقد المستتر ال يسرى ضد  – 925ص  57رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15نقض مدنى  ( 9791) 

أنظر المذكرة اإليضاحية  –من التقنين المدنى الفرنسى  2912ل المادة ( كما تقو Contre les tiersمصلحة الغير ) 

 5م  2751يناير سنة  11 – 59ص  7م  2759ديسمبر سنة  27 9للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  975ص  12م  2595مايو سنة  29 – 59ص  29م  2757يناير سنة  21 – 299ص 

والدائن يتمسك بالعقد الظاهر  – 195ص  221رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592سنة أبريل  9نقض مدنى  ( 9799) 

فإنه ال يستطيع أن يتمسك إال بالعقد  ، أما إذا كان يعمل باسم مدين عن طريق الدعوى غير المباشرة ، إذا كان يعمل باسمه

 . (  295 - 2 – 12داللوز  2719مايو سنة  19المستتر كمدينه ) نقض فرنسى 

فليس للدائن  ، ودفع هذا المبلغ بالفعل ، وإذا فرض أن المدين التزم بالعقد المستتر أن يدفع مبلغاً أكبر مما هو مذكور فى العقد الظاهر

 595 – 2 – 71سيريه  2771يوليه سنة  9أن يسترد الفرق بين المبلغين بحجة أنه يتمسك بالعقد الظاهر ) نقض فرنسى 

 ) . 

ديسمبر  25إسكندرية الكلية األهلية  – 921ص  191رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  19استئناف مصر  ( 9795) 

 – 1/  19رقم  15المجموعة الرسمية  2517أبريل سنة  22أسيوط الكلية  – 191ص  251رقم  1المحاماة  2519سنة 

المحاماة  2592يونيه سنة  17 أسيوط الكلية – 299ص  995رقم  21المحاماة  2592أبريل سنة  11شبين الكوم الكلية 

 9 – 279ص  99م  2519يناير سنة  19 – 59ص  91م  2519يناير سنة  9استئناف مختلط  – 771ص  597رقم  21

 12م  2555أبريل سنة  9 – 75ص  71رقم  11جازيت  2592أول ديسمبر سنة  – 129ص  95م  2511فبراير سنة 

 .  17ص 

متمسكاً بالظاهر وهو انعدام  ، دائن آخر بعقد مستتر من مقاسمته مال المدين كذلك للدائن أن يطلب إخراج ( 9799) 

 . (  159 – 2 – 59داللوز  2759مارس سنة  7فال يسرى عليه بذلك عقد الدين المستتر ) نقض فرنسى  ، المديونية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، كذلك  لبائع، لنفس األسباب التى قدمناها فى دائن ا ، بل يشترك معه فى ذلك سائر دائنى المشترى المشترى بالتنفيذ على العين

. مثل ذلك دائن مرتهن من المشترى  للخلف الخاص الذى كسب حقه من المشترى أن يتمسك بالعقد الظاهر
 (9791 )

، أو صاحب حق  

، أو مشتر ثان  ، أو صاحب حق انتفاع ارتفاق
 (9791 )

، فيعتبر الحق العينى قد انتقل إليهم  ، كل هؤالء لهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر 

من مالك 
 (9797 )

 . 

، فمن البديهى إذن أنه يجب لتمسكه بالعقد  ولما كان أساس تمسك الغير بالعقد الظاهر هو كما قدمنا اطمئنانه إلى هذا العقد

، بل اعتقد أنه عقد  ، أى ال يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى الظاهر أن يكون حسن النية

، وكان العقد  ، فليس ثمة مبرر لحمايته . أما إذا كان عالماً وقت تعامله بصورية العقد الظاهر بنى عليه تعاملهجدى واطمأن إليه و

، شأنه فى ذلك شأن المتعاقدين الذى يسرى فى حقه هو العقد الحقيقى
 (9795 )

. فالبد إذن أن يكون الغير جاهال بصورية العقد الظاهر  

. فإذا كان دائناً شخصياً للمشترى  ، حتى لو علم بها بعد ذلك أن يجهل هذه الصورية وقت تعامله. ويكفى  حتى يستطيع أن يتمسك به

، وجب أن يكون وقت أن أصبح دائنا للمشترى قد اعتقد أن التصرف الصورى الذى سبق  وكان التصرف الصورى سابقاً على حقه

كذلك الحال لو انتقل إليه حق عينى من المشترى بعد صدور . و ، وقد اطمأن إليه على هذا االعتبار حقه إنما هوت صرف جدى

. وقد قدمنا أن الغير قد يكون  ، فيجب وقت انتقال الحق العينى إليه أن يكون معتقداً جدية التصرف الصورى التصرف الصورى

ً  حقه وب منه هو أن يكون قد اعتقد ، ففى هذه الحالة يكون حسن النية المطل ، سابقا على التصرف الصورى ، شخصياً كان أو عينيا

 . ، فاطمأن إليه على هذا االعتبار وقت علمه بصدور التصرف الصورى أن هذا التصرف جدى

، وعلى من يدعى عكس ذلك أن يثبت ما يدعيه  والمفروض أن الغير حسن النية ال علم له بالعقد المستتر
 (9759 )

. ولما كان  

، بما فى ذلك البينة والقرائن  يجوز إثباتها بجميع الطرق ، فإنه العلم بالعقد المستتر واقعة مادية
 (9752 )

 . 

                                                 

 .  59ص  91م  2519يناير سنة  9استئناف مختلط  ( 9791) 

وقد قضت محكمة أسيوط الكلية بأنه إذا كان البيع األول  .  129ص  95م  2511 فبراير سنة 9استئناف مختلط  ( 9791) 

 ً  ، ألنه تعامل مع المالك الظاهر ، فعقده صحيح ولو لم يضع يده خمس سنوات ، وكان المشترى الثانى حسن النية ، صوريا

وألن العدالة تقضى  ، لك الظاهرألنه تعامل مع الما ، وألن العدالة تقضى باستقرار المعامالت يضع يده خمس سنوات

  . (  291ص  1والتون  – 1/  19رقم  15المجموعة الرسمية  2517أبريل سنة  22باستقرار المعامالت وتأمينها ) 

ما داموا يثبتون أنه كانوا يجهلون وجود العقد المستتر  ، حتى لو كان العقد المستتر قد شهر قبل شهر حقهم العينى ( 9797) 

بالنيول  – 1521فقرة  5وستأتى اإلشارة إلى ذلك ) بودرى وبارد  ، مع المشترى الظاهر بالرغم من شهرهوقت تعاملهم 

وتصرف فيه المشترى الصورى إلى مشتر ثان حسن  ، وإذا كان المبيع بيعاً صورياً منقوال . (  519فقرة  1وريبير وأسمان 

 119فقرة  2جة به إلى الحيازة ) قارن األستاذ أحمد نشأت فى اإلثبات فال حا ، انتقلت الملكية وفقاً لقواعد الصورية ، النية

 ) . 

أكتوبر سنة  1بنى سويف الكلية  – 921ص  191رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  11استئناف مصر  ( 9795) 

ديسمبر سنة  25 – 77ص  1م  2759يناير سنة  21استئناف مختلط  – 211ص  291رقم  12المجموعة الرسمية  2525

أول ديسمبر سنة  – 19ص  55م  2592نوفمبر سنة  15 – 519ص  97م  2511مايو سنة  25 – 51ص  99م  2511

بالنيول وريبير  – 1522فقرة  5بودرى وبارد  – 11فقرة  7هيك  – 951فقرة  15ديمولومب  – 97ص  55م  2592

فكما يجوز أن يطعن الدائن  ، صورية من الدعوى البولصيةوشرط حسن نية الغير يقرب دعوى ال – 991فقرة  1وأسمان 

 ً كذلك يجوز لدائن البائع  ، بالدعوى البولصية فى تصرف مدينه الصادر إلى الغير سيء النية ومنه إلى خلف سيء النية أيضا

النية ) استئناف أن يطعن بالصورية فى التصرف الصادر من البائع إلى المشترى ولو باع المشترى العين لمشتر ثان سيء 

 . (  99رقم  22المجموعة الرسمية  2595ديسمبر سنة  12أهلى 

 .  9وهامش رقم  217ص  299األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  ( 9759) 

 211رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  29وشهر العقد المستتر قرينة على العلم به ) نقض مدنى  ( 9752) 

ولذلك  . (  277ص  99م  2512فبراير سنة  15 – 975ص  12م  2595مايو سنة  29استئناف مختلط  – 2919ص 

ليست  ، فى رأينا ، على أن هذه القرينة . وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك  ، يصعب تحقق الصورية فى العقود الواجب شهرها

 2قد المستتر بالرغم من شهره ) أنظر من هذا الرأى ديموج فيستطيع الغير أن يثبت أنه كان وقت تعامله ال يعلم بالع ، قاطعة

 299األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  – 11ص  572فقرة  5وقارن بيدان والجارد  – 115ص  212فقرة 

ح أن هذا ويص ، : ويذهبون إلى أن الغير ال يستطيع إثبات عدم علمه بالعقد المستتر المسجل ( 5وهامش رقم  217ص 

 2555حتى لو كان هذا العقد غير مسجل ) نقض مدنى أول ديسمبر سنة  ، يواجه الغير بالعقد المستتر متى ثبت علمه به

 . (  57ص  29رقم  2مجموعة أحكام النقض 

فإنه يكون بمنزلة المتعاقدين  ، وتواطأ مع المتعاقدين على الصورية ، ولو بصفته شاهداً  ، ولو اشترك شخص فى تحرير العقد الظاهر

ال يستطيع إثبات صورية العقد المكتوب إال بالكتابة وقد قضت محكمة النقض بأنه ليس هناك ما يمنع من حرر عقد البيع 
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 التعارض بين غير يتمسك بالعقد الظاهر وغير يتمسك بالعقد المستتر  - 624

، فإنه يقع كثيرا أن يقوم تنازع فيما بين الغيار  : ولما كان الغير له أن يتمسك بالعقد الظاهر أو بالعقد المستتر وفقا لمصلحته

. فدائن البائع مصلحته أن يتمسك بالعقد  . ويكفى أن نفرض فى بيع صورى أن يكون للبائع دائن وللمشترى دائن ارض المصلحةلتع

، فال بد إذن من تغليب إحدى  . وال يمكن أن نأخذ بالعقدين معا ، ودائن المشترى مصلحته أن يتمسك بالعقد الظاهر المستتر

ترام اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين فنغلب مصلحة دائن البائع أو من كسب حقاً عينياً من البائع . فإما أن نحرص على اح المصلحتين

، وإما أن نعنى بثبات التعامل واستقراره فنغلب مصلحة دائن المشترى أو من كسب حقاً عينياً من المشترى  ونأخذ بالعقد المستتر

، بعض يأخذ بالعقد المستتر  ، فانقسمت اآلراء لسابق نص فى هذه المسألة. ولم يكن فى التقنين المدنى ا ونأخذ بالعقد الظاهر
 (9751 )

  .

والغالبية تأخذ بالعقد الظاهر
 (9759 )

 . 

، على أنه " إذا تعرضت  ، كما رأينا 155، فنصت الفقرة الثانية من المادة  وقد حسم التقنين المدنى الجديد هذا الخالف

. وبذلك أيد التقنين  ، كانت األفضلية لألولين " قد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد المستتر، فتمسك بعضهم بالع مصالح ذوى الشأن

، العتبارات تعلق باستقرار التعامل  الجديد الرأى ذهبت إليه الغالبية
 (9755 )

. ويترتب على ذلك أن دائن المشترى فى البيع الصورى  

.  ، متمسكا بالعقد الظاهر إذ هو فى مصلحته لتنفيذ على العين المبيعة صورياً ، فيقوم هو دون دائن البائع با يفصل على دائن البائع

ويمتنع على دائن البائع أن ينفذ على هذه العين وأن يتمسك بالعقد المستتر 
 (9759 )

. ويترتب على ذلك أيضاً أن من كسب حقاً عينيا نم  

                                                                                                                                                                    

ومتى كان هذا  ، متى كان يستند فى طعنه إلى دليل كتابى ، من أن يطعن فيه بالصورية ، ووقع عليه بصفة شاهداً  ، بخطه

ا ضد طرفى العقد اللذين اشتركا معه فى الصورية ال ضد غيرهما ممن يمكن أن ثمار مصالحهم بصورية الطلب موجه

لطرفى العقد الصورى أن يثبتا بالبينة  . (  92ص  11رقم  9مجموعة عمر  2559يناير سنة  22يجهلونها ) نقض مدنى 

 . (  59ص  7م  2759ديسمبر سنة  27علم الغير بالصورية ) 

 5م  2751فبراير سنة  9استئناف مختلط  – 9رقم  29المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  17تئناف أهلى اس ( 9751) 

 11م  2529يونيه سنة  5 – 125ص  19م  2529مارس سنة  1 – 211ص  15م  2521مارس سنة  1 – 291ص 

 .  295ص  1والتون  –555فقرة  21لوران  – 951 - 2 – 51داللوز  2751يونيه سنة  19نقض فرنسى  – 951ص 

نظرية العقد  – 115ص  929محمد صالح فى أصول التعهدات فقرة  – 255ص  – 259فتحى زغلول ص  ( 9759) 

 191أحمد حشمت أبوستيت فى نظرية االلتزام فقرة  – 119ص  199الموجز للمؤلف فقرة  – 752ص  191للمؤلف فقرة 

من  597رقم  21المحاماة  2592يونيه سنة  17 – 591ص  199رقم  5المحاماة  2517أبريل سنة  22أسيوط الكلية  –

يناير سنة  99 – 571ص  99م  2527يونيه سنة  19 – 125ص  11م  2529مارس سنة  21استئناف مختلط  – 771

أنظر أيضاً فى اشتراط حسن نية خلف المشترى الظاهر  – 129ص  95م  2511فبراير سنة  9 – 59ص  91م  2519

 – 125ص  11م  2529مارس سنة  21 – 215ص  19م  2529يناير سنة  5لف البائع : استئناف مختلط لتقديمه على خ

 1وهذا هو رأى محكمة النقض الفرنسية وجمهور الفقهاء الفرنسيين : نقض فرنسى  – 571ص  99م  2527يونيه سنة  19

 2521نوفمبر سنة  29 – 951 - 2 – 2529داللوز  2529يوليه سنة  19 – 55 - 2 – 91داللوز  2791فبراير سنة 

فقرة  2بودرى وبارد  – 191فقرة  1هيك  – 21 – 2 – 2559داللوز  2595أبريل سنة  19 – 599 - 2 – 2529داللوز 

بالنيول وريبير  – 591ص  – 591ص  995فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  – 219فقرة  2ديموج  – 111ص  159

 .  251ص  255فقرة  1وكابيتان المورانديير كوالن  – 191فقرة  1وبوالنجيه 

ويناط الحكم عند تنازع ذى " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى ما يأتى :  ( 9755) 

 ، فإذا تمسك دائن البائع فى العقد الظاهر بورقة الضد . المصالح المتعاوضة على هذا الوجه بفكرة استقرار المعامالت 

) مجموعة األعمال " كانت األفضلية لألخير العتبارات تتعلق بتأمين ذلك االستقرار  ، مسك دائن المشترى بهذا العقدوت

 . (  151ص  9التحضيرية 

 ، وهناك رأى فى عهد التقنين المدنى السابق يفضل دائن البائع فى بيع صورى على الموهوب له من المشترى ( 9759) 

 119ص  199الموجز للمؤلف فقرة  – 259ص  1ى إلى اغتنائه على حساب الدائن ) والتون ألن تفضيل الموهوب له يؤد

 . (  2هامش رقم 

 ، حتى لو كان حقه ثبت فى ذمة المشترى قبل صدور البيع الصورى ، ويترتب على تغليب العقد الظاهر أن دائن المشترى الظاهر

وهذه نتيجة  . يفضل فى استيفاء حقه من العين على دائن البائع  ، ةأى فى وقت لم يكن يعتمد فيه على ملكية مدينة الصوري

السيما إذا لوحظ أنه لو كان البيع الصورى بيعاً جدياً ألمكن لدائن البائع أن يطعن فيه بالدعوى البولصية  ، يصعب تبريرها

مال مدينه عند تصرف المدين فى فكيف يكون حق دائن البائع على  ، فيفضل فى استيفاء حقه من العين على دائن المشترى

هذا المال تصرفاً صورياً أقل نفاذاً من حقه على هذا المال عند تصرف المدين فيه تصرفاً جدياً! هذا االعتراض يقوم وجيهاً 

ولكن سنرى من الناحية العملية أن لدائن البائع فى هذه الحالة أن يتخلى عن الطعن بالصورية فى العقد  ، من ناحية المبدأ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

المشترى الظاهر يفضل على من كسب حقاً عينياً من البائع الظاهر فلو أن البائع بعد أن صدر منه البيع الصورى باع مرة أخرى بيعاً 

ً  جدياً لمشتر آخر وسجل هذا المشترى عقده ، فإن المشترى من  لمشتر ثان ، ثم باع المشترى الظاهر بعد ذلك العقار بيعاً جديا

، ألن كال منهما ال يعتبر من الغير بالنسبة إلى  المشترى يفضل على المشترى من البائع بالرغم من أن هذا األخير قد سجل أوال

بة إلى . وإنما نحن بصدد تنازع ما بين األغيار بالنس واحد$ ، إذ هما لم يتلقيا الحق من شخص  التسجيل حتى يفضل السابق إليه

، وال عبرة  ، ونفضل المشتري من المشتري على المشتري من البائع ، فتأخذ بالعقد الظاهر الصورية ال بالنسبة إلى التسجيل

باألسبقية في التسجيل 
 (9751 )

، وإن كان يفضل على  . على أن المشتري من المشتري ال تنتقل إليه الملكية إال إذا سجل عقده 

أخر عنه في التسجيل المشتري من البائع ولو ت
 (9751 )

  . 

 الصورية من حيث الدعوى وطرق اإلثبات - المبحث الثالث

 من حيث الدعوى 

 الخصوم في دعوى الصورية  – 625

، وفي هذه الحالة  : قد ترفع دعوى الصورية من أحد طرفي العقد الصوري على الطرف اآلخر يطعن في العقد بالصورية

، كخلف المشتري الظاهر إذا كان سيئ النية  مسك بالعقد الصوري في الدعوىيجب إدخال من له مصلحة في الت
 (9757 )

. وقد يكون  

، ويجوز  فى صورة دفع فى دعوى يرفعها أحد طرفى العقد الصورى على الطرف اآلخر بموج بالعقد الظاهرالطعن بالصورية 

إبداء هذا الدفع فى أية حاجلة كانت عليها الدعوى 
 (9755 )

 . 

،  ، فيطعن الغير فى العقد الظاهر بالصورية ويمسك بالعقد المستتر الدعوى مرفوعة من الغير على الطرفينوقد تكون 

، ويجب فى هذه الحالة إدخال كل من طرفى الصورية خصماً فى الدعوى  لوجود مصلحة له فى ذلك
 (9799 )

 . 

                                                                                                                                                                    

وال يسرى فى حقه تصرف صورى كان ال يسرى لو  ، فيستطيع الطعن فيه بالدعوى البولصية ، ويعتبره عقداً جدياً  ، الظاهر

 . أنه كان جدياً 

قارن بالنيول  – 571بيدان والجارد ( الفقرة  – 591ص  – 591ص  995ة فقر 1بالنيول وريبير واسمان   ( 9751) 

  .  929ص  – 995ص  519فقرة  1وريبير وردوان 

العقود  "( في كتابه  Flattetفي الهامش ( إلى أن األستاذ فالتيه )  127وقد سبق أن اشرنا ) أنظر آنفاً فقرة   ( 9751) 

فهو يكيف  . (  contitulaires du droitلصوريين شريكين في حق واحد ) يجعل من البائع والمشتري ا "لحساب الغير 

ذلك أن المشرتي الصوري  . (  pout le compte d'autruiالصورية على أساس إنها وسيلة للتعاقد لحساب الغير ) 

وهو البائع  ، حقيقيفينفذ تصرفه في حق المالك ال ، يستطيع أن يتصرف في العين التي اشتراها صورياً للغير حسن النية

وتصبح العين محل التصرف الصوري لها  . فكأن المشتري الصوري يتعاقد مع الغير لحساب المالك الحقيقي  . الصوري 

 . ( : مالك حقيقي ) وهو البائع الصوري ( ومالك صوري ) وهو المشتري الصروي (  deux cotitulairesصاحبان ) 

 . أو من تلقاء نفسه دون تعليمات  ، ي العين طبقا لتعليمات يتلقاها من المالك الحقيقيويستطيع المالك الصوري أن يتصرف ف

ومن ثم يكون للمالك الصوري سلطة على العين أوسع بكثير من سلطة النائب ) أنظر في هذه التحليالت الطريفة فالتيه في 

  . (  299فقرة  – 219التعاقد لحساب الغير فقرة 

مايو سنة  9 – 175ص  29م  2757مايو سنة  27 – 212ص  1م  2759فبراير سنة  29استئناف مختلط   ( 9757) 

على أنه إذا  .  219 ص 29 م 2599فبراير سنة  19 - 211 ص 21م  2599مارس سنة  11 – 199ص  22م  2755

الدعوى دون حاجة إلدخال ورقة  فإن خلفه يستمر فى ، طعن ناظر الوقف فى عقد إيجار بالصورية وما فى أثناء الدعوى

 . (  291 ص 29 م 2599فبراير سنة  25الناظر السابق ) استئناف مختلط 
 (9755 )

ولكن ال يجوز إبداء هذا  - 995 ص 55 م 2591مايو سنة  29 - 252 ص 17 م 2521مارس سنة  5استئناف مختلط  

جدية العقد أمام محكمة الموضوع وذلك بعدم طعنه بعد أن اعترف الخصم ضمناً ب ، الدفع ألول مرة أمام محكمة النقض

وقد قضت محكمة النقض بأن من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محررة فى عقد عرفى ال يجوز  . فيه بالصورية 

أن يبنى طعن أمام محكمة  ، وناقشه هو فى ذلك ، بعد أن سلم له خصمه بالبطالن متمسكاً بوضع اليد المدة الطويلة ، له

فال سبيل  ، ألن الصورية دفع جديد مغاير كل المغيرة لطلب البطالن بسبب شكل العقد ، لنقض على صورية هذا العقدا

. (  55 ص 9مجلة القانون واالقتصاد  2599مارسة سنة  1لطرحه ألول مرة أمام محكمة النقض ) نقض مدنى 
 

 (9799 )
.  175 ص 29 م 2757مايو سنة  27 - 212 ص 1 م 2759فبراير سنة  29استئناف مختلط  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

دائن من الغير وال يجوز له إثبات الصورية إال ، وفى هذه الحالة ال يكون ال ويد يرفع الدائن دعوى الصورية باسم مدينه

، ويجوز للخصم أن يتمسك بالدفوع التى كان يتمسك بها قبل المدين  بالطرق التى يستطيع بها المدين إثبات ذلك
 (9792 )

 . 

الذى يتحمل عبء إثبات ذلك  9ومن يدعى الصورية هو 
 (9791 )

 ، على النحو الذى سنبينه فيما يلى : 

 الصادر فى دعوى الصورية  أثر الحسم - 626

. فإذا حكم بصورية  ، بل يتعدى أثره إلى الدائنين : والحكم الذى يصدر فى دعوى الصورية ال يسرى على الخصمين وحدهما

، واستطاع كل منهم أن يتمسك به  ، استفاد الدائنون اآلخرون من هذا الحكم ، وكان الخصم فى الدعوى دائناً لحد طرفى العقد عقد

، فإن الدائنين يستطيعون التمسك بالحكم  . وكذلك لو كان الخصمان هما طرفا العقد أن يدخل خصماً فى الدعوىدون 
 (9799 )

 . 

، فال رقابة فيها لمحكمة النقض  والحكم فى صورية العقد حكم فى مسألة موضوعية
 (9795 )

 . 

 عدم تفادى دعوى الصورية  - 627

، ألن المطلوب إنما هو  ، سواء رفعت من أحد طرفى العقد الصورى أو من الغير بالتقادم: ودعوى الصورية ذاتها ال تسقط 

 . ، وهى حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها تقرير أن العقد الظاهر ال وجود له

ة من مورثهم بالبطالن وكانت مستترة فى ، كما إذا طعن الورثة فى الهب أما إذا كانت دعوى الصورية تتضمن دعوى أخرى

، واألخرى متعلقة بالطعن فى عقد  ، فإن هناك دعويين : أحداهما متعلقة بصورية عقد البيع وهذه ال تسقط بالتقادم صورة عقد بيع

الهبة ) وهو العقد المستتر ( بالبطالن وهذه تسقط بالتقادم شأنها فى ذلك شأن سائر دعاوى البطالن 
 (9799 )

 . 

من حيث طرق اإلثبات  - 2
 (3856 )

 

 حالتان : - 628

تختلف طرق إثبات الصورية بحسب ما إذا كانت الدعوى مرفوعة من أحد الطرفين أو ممثل له ) كالوارث والدائن الذى  

 . ، أو كانت مرفوعة من الغير يرفع الدعوى باسم المدين

                                                 
 (9792 )

وال  ، أما إذا رفع الدائن الدعوى باسمه اعتبر من الغير - 195فقرة  2بودرى وبارد  - 995 ص 199فقرة  1هيك  

. (  921 ص 21 م 2599يونيه سنة  1يتمسك قبله بالدفوع الجائزة قبل مدينة ) استئناف مختلط 
 

 (9791 )
 2525مارس سنة  21 - 519 ص 19 م 2529يونيه سنة  25 - 919 ص 15 م 2521مايو سنة  99استئناف مختلط  

ما لم تقم  ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه يتعين على المحاكم احترام العقود حسب نصوصها .  171 ص 11 م

المجموعة  2515فبراير سنة  11قرائن قوية يستدل منها على أن المتعاقدين قصدا شيئاً آخر خالف المدون بالعقد ) 

. (  59رقم  11الرسمية 
 

 (9799 )
وأن العين الذى  ، ويدلل الرومبير ذلك بأن الرومبير ذلك بأن الحكم بصورية العقد قد قرر أن العقد الظاهر غير موجود 

فيستفيد من ذلك الدائنون مادامت هذه العين لم تنقطع عن  ، وقع عليها التصرف الصورى لم تخرج بتاتاً من ملك المدين

 ، ولكن األستاذين بودرى وبارد اليريان . (  19فقرة  2211 م 1أن تكوم داخلة فى الضمان العام لحقوقهم ) الرومبير 

يتمسكون بالحكم  ويذهبان إلى أن الدائنين إنما ، أن هذا تعليل صحيح ، فى الهامش ( 111كما قدمنا ) انظر آنفاً فقرة 

 . (  195فقرة  2باعتبار أن الخصوم يمثلونهم فى الدعوى ) بودرى وبارد 

فى الهامش ( إلى أن بعض الفقهاء يذهبون إلى أن دعوى الصورية إذا رفعها الدائن ال  111وقد سبقت اإلشارة ) انظر آنفاً فقرة 

 91وهامش رقم  151 ص 929طبعة خامسة فقرة  5ى روو يستفيد منها باقى الدائنين ممن لم يدخلوا فى الدعوى ) أوبر

. (  515فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 995جروبيه فقرة  -
 

 (9795 )
 272رقم  1مجموعة عمر  2595مايو سنة  22 - 795 ص 525رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  25نقض مدنى  

مجموعة أحكام النقض  2599أول يونيه سنة  - 975 ص 252رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  19 - 999 ص

تحت  ، فيجب على محكمة الموضوع ، هذا ما لم يقرر القانون قرائن تعرف بها صورية العقد - 915 ص 252رقم  2

. (  959فقرة  1بالنيول وريبير واسمان  119 ص 2األخذ بها إذا كانت قرائن قاطعة ) ديموج  ، رقابة محكمة النقض
 

 (9799 )
.  959فقرة  1ل وريبير واسمان بالنيو 

 

 (9791 )
. آنفاً (  195فقرة  - 199انظر ما سبق أن قدمناه فى قسم اإلثبات فى إثبات الصورية ) فقرة  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

 ثل له :الدعوى مرفوعة من أحد الطرفين أو مم –الحالة األولى  - 629

يراد فى هذه الحالة إثبات العقد المستتر فيما بين الطرفين والورثة  
 (9791 )

. فال يثبت إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها  
 (9797 )

 

إذا زادت قيمة االلتزام فى العقد المستتر على عشرة جنيهات 
 (9795 )

، ما لم يكن هناك غش واحتيال على القانون فيجوز فى هذا  

ت بجميع الطرق الحالة اإلثبا
 (9719 )

، فإن يجوز إثبات العقد المستتر بجميع  . أما إذا لم تزد قيمة االلتزام على عشرة جنيهات 

                                                 
 (9791 )

.  151 ص 51رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15نقض مدنى  
 

 (9797 )
.  925 ص 57رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15نقض مدنى  

 

 (9795 )
رقم  9المحاماة  2511ديسمبر سنة  25 - 259رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  21استئناف مصر  

 955رقم  9المحاماة  2519مارس سنة  15 - 295 ص 29رقم  5المحاماة  2519مارس سنة  19 - 527 ص 997

 ص 929رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  99 - 192 ص - 272رقم  5المحاماة  2519أبريل سنة  99 - 522 ص

 211 ص 11رقم  21المحاماة  2592مايو سنة  12 - 112 ص 511رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  15 - 511

 ص 251رقم  1المحاماة  2515سنة  يناير 5نقض جنائى  - 915ص  195رقم  12المحاماة  2559أبريل سنة  19 -

مايو سنة  25 - 159 ص 22 م 2757نوفمبر سنة  5 - 151 ص 1 م 2755يناير سنة  15استئناف مختلط  - 199

ديسمبر  25 - 291 ص 92 2519يناير سنة  11 - 992 ص 11 م 2525مارس سنة  11 - 999 ص 29 م 2599

مايو  1 - 119 ص 59 م 2592فبراير سنة  29 - 917 ص 51 م 2599مايو سنة  17 - 79 ص 95 م 2511سنة 

فبراير سنة  1 - 1 ص 91 م 2555نوفمبر سنة  5 - 59 ص 99 م 2597يناير سنة  22 - 919 ص 59 م 2592سنة 

 . فى الهامش  199وقد سبقت اإِلشارة إلى أكثر هذه األحكام فى قسم اإلثبات : انظر آنفاً فقرة  .  59 ص 97 م 2551

فقد قدمنا أن هناك فرقا بين الصورية والغش )  ، ز القول بأن الصورية غش فيجوز إثباته بجميع الطرقهذا ال يجو

. (  121 ص 21الحقوق  2751مايو سنة  9استئناف أهلى 
 

 (9719 )
 - 111 ص 9االستقالل  2595يونيه سنة  5 - 51 ص 1المجموعة الرسمية  2599استئناف أهلى أول مارس سنة  

رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  19نقض مدنى  - 151 ص 1 م 2755يناير سنة  15 استئناف مختلط

وانظر أيضاً  . فى الهامش (  199وقد سبق اإلشارة إلى هذه األحكام فى قسم اإلثبات ) انظر آنفاً فقرة  .  119 ص 225

 . (  195لقانون ) آنفاً فقرة األحكام التى أوردناها فى قسم اإلثبات عند الكالم فى االحتيار على ا

جاز لهذا المتعاقد اآلخر ولوارثه من بعده أن  ، وإذا تم التحايل على القانون لمصلحة أحد المتعاقدين ضد مصلحة المتعاقد اآلخر

يثبت العقد المستتر بجميع الطرق : فيثبت بجميع الطرق أن حقيقة البيع هبة دفع إليها باعث غير مشروع ) استئناف 

أو أن تاريخ العقد  ، ( 925 ص 59 م 2592مارس سنة  92مختلط  15رقم  29المحاماة  2591يناير سنة  19 مصر

 9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  19قد قدم ليكون سابقاً على تاريخ الحجر فيعصم العقد من اإلبطال ) نقض مدنى 

 2511نوفمبر سنة  11 - 19 ص 51رقم  5المحاماة  2511نوفمبر سنة  11استئناف مصر  - 991 ص 157رقم 

أو أن  ، ( 2951 ص 511رقم  17المحاماة  2551يناير سنة  17استئناف اإلسكندرية  - 11 ص 57رقم  5المحاماة 

 25دينا مدنيا محضاً كتب عنه أنه سلم للمدين بصفة أمانة حتى يهدد المدين بالمحاكمة الجنائية إذا تأخر من الدفع ) جرجا 

أما إذا تم التحايل على القانون دون أن يكون هذا التحايل ضد مصلحة  . (  71 ص 55رقم  7المحاماة  2511يونيه سنة 

إذ ال يوجد هنا ما يمنع  ، فال يجوز ألى منهما أن يثبت العقد المستتر إال وفقاً للقواعد العامة لإلثبات ، أحد المتعاقدين

فال يجوز للمشترى أن يثبت إال بالكتابة  . لم يوجه ضد مصلحة أحد منهما المتعاقدين من كتابة ورقة ضد ما دام التحايل 

أما الشفيع نفسه فيستطيع  ، أن الثمن المكتوب فى عقد البيع أكبر من الثمن الحقيقى بقصد منع الشفيع من األخذ بالشفعة

مع أنه ليس من الغير كما  ، ( 219 ص 91 م 2515يناير سنة  11إثبات الثمن الحقيقى بجميع الطرق ) استئناف مختلط 

وال  . وذلك ألنه هو الذى قصد بالتحايل اإلضرار به وألن البيع يعتبر بالنسبة إليه واقعة مادية كما سبق القول  ، قدمنا

أما  ، يجوز للبائع أن يثبت إال بالكتابة أن الثمن المكتوب فى عقد البيع أقل من الثمن الحقيقى تخففاً من رسوم التسجيل

وذلك ألنها هى التى  ، مع إنها ليست من الغير كما أسلفنا اإلشارة ، خزانة فتستطيع إثبات الثمن الحقيقى بجميع الطرقال

وال يجوز للمورث أن يثبت بغير الكتابة أن عقد  . قصد بالتحايل اإلضرار بها وألن البيع يعتبر بالسنة إليها واقعة مادية 

مع  ، أم الورثة اآلخرون فيستطيعون إثبات ذلك بجميع الطرق ، ورثة حقيقته وصيةالبيع المكتوب الصادر منه ألحد ال

ألن التصرف قد صدر إضراراً بحقوقهم فى اإلرث فيكون تحايالً على القانون )  ، أنهم ليسوا من الغير فى الصورية

مجموعة أحكام  2592يناير سنة  27 - 555 ص 215رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  22نقض مدنى 

ديسمبر سنة  15 - 529 ص 997رقم  9المحاماة  2511ديسمبر سنة  25استئناف مصر  155 ص 55رقم  1النقض 

 2515يناير سنة  15 - 121 ص 219رقم  5المحاماة  2517أول مايو سنة  - 112 ص 511رقم  7المحاماة  2511

 2592يناير سنة  19 - 111 ص 925رقم  5 المحاماة 2515مارس سنة  27 - 911 ص 195رقم  5المحاماة 
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، إال إذا كان العقد الظاهر مكتوباً فال يجوز إثبات عكسه إال بالكتابة  الطرق
 (9712 )

. وليس فى كل ذلك إال تطبيق للقواعد العامة فى  

اإلثبات 
 (9711 )

 . بيناه عند بسط هذه القواعد فى قسم اإلثبات، سبق أن  

 الدعوى مرفوعة من الغير –الحالة الثانية  - 631

: أما فى هذه الحالة فيريد الغير إثبات صورية العقد الظاهر فى مواجهة الطرفين  
 (9719 )

. وهو ال يتقيد بالكتابة حتى لو  

ت كانت قيمة االلتزام فى العقد الظاهر تزيد على عشرة جنيها
 (9715 )

، فيجوز له إثبات صورية العقد الظاهر بجميع الطرق ومنها  

                                                                                                                                                                    

مايو سنة  21 - 917 ص 51 م 2599مايو سنة  17استئناف مختلط  - 291 ص 91رقم  91المجموعة الرسمية 

أما فى التصرفات التى ال تضر بحقوقهم فى اإلرث فالورثة يحلون محل مورثهم ويتقيدون  - 251 ص 91 م 2555

الزقازيق الكلية  - 229رقم  15المجموعة الرسمية  2517يناير سنة  92ستئناف مصر بطرق اإلثبات التى يتقيد بها : ا

ً  . (  219 ص 52رقم  29المحاماة  2515مايو سنة  5 لنفس األسباب السالفة  ، وقد قدمنا أن الورثة يستطيعون أيضا

أن يثبتوا بجميع الطرق أن تاريخ التصرف الصادر من مورثهم قد قدم إلخفاء أن هذا التصرف قد صدر فى  ، الذكر

 . مرض الموت 

فتواطأ الوكيل مع  ، وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً للمبادئ المتقدمة بأنه إذا وكل شخص آخر فى إيجار عين مملوكة له

از للموكل أن يثبت هذه الصورية التدليسية المبنية على الغش ج ، مستأجر صورى غشاً لإلضرار بحقوق الموكل

 225رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  19والتواطؤ بجميع طرق اإلثبات ومنها القرائن ) نقض مدنى 

ا هو وقضت أيضاً بأنه إذا تمسك المدين بأن اإليصال المحرر عليه بقبض ثمن المنقوالت التى تعهد بصنعه . (  119 ص

والفاتورة الموقع عليها منه أيضاً ببيان مفردات تلك المنقوالت إنما حررا خدمة للمدعية لتقديمها للمجلس الحسبى 

ولم تأخذ به على أساس أن  ، فاعتبرت المحكمة هذا دفعاً منه بالصورية ، ليرخص لها فى صرف المبلغ الوارد باإليصال

فإنها ال تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ) نقض  ، كتابة وهو لم يقدم كتابا ماالصورية ال تثبت بين المتعاقدين إال بال

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا اختلس  . (  191 ص 51رقم  5مجموعة عمر  2555فبراير سنة  9مدنى 

س ثم إثبات الصورية بجميع جاز لآلخر إثبات هذا االختال ، أحد طرفى الصورية من اآلخر الدليل الكتابى على الصورية

 2591نوفمبر سنة  27وانظر أيضاً : نقض مدنى  . (  291 ص 99 م 2552مايو سنة  29الطرق ) استئناف مختلط 

مارسن سنة  11 - 199 ص 15رقم  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  27 - 255 ص 19رقم  1مجموعة عمر 

 .  197 ص 191رقم  2مجموعة عمر  2599بريل سنة أ 27وقارن :  - 971 ص 215رقم  9مجموعة عمر  2551

هامش  211 وبخاصة ص ، 219 ص - 219 ص 211) انظر فى هذه المسألة األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

. حيث يورد مالحظات وجيهة على بعض أحكام محكمة النقض (  2رقم 
 

 (9712 )
رقم  9مجموعة عمر  2551يونيه سنة  27 - 21 ص 2رقم  95المجموعة الرسمية  2591نوفمبر سنة  9نقض مدنى  

مجموعة أحكام  2599ديسمبر سنة  12 - 159 ص 55رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  15 - 579 ص 211

 25 - 129 ص 55رقم  7 المجموعة الرسمية 2591استئناف أهلى أول يناير سنة  - 259 ص 97رقم  1النقض 

 27 - 22رقم  22المجموعة الرسمية  2595ديسمبر سنة  12 - 19رقم  22المجموعة الرسمية  2595ديسمبر سنة 

 - 159 ص 225رقم  29المجموعة الرسمية  2525يناير سنة  19 - 19رقم  22المجموعة الرسمية  2529يناير سنة 

 175رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  21استئناف مصر  - 259م رق 11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  21

 ص 29 م 2757يناير سنة  21استئناف مختلط  - 511 ص 929رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  99 - 919 ص

 ص 11 م 2529يونيه سنة  21 - 999 ص 29 م 2599مايو سنة  25 - 159 ص 22 م 275نوفمبر سنة  5 - 59

 92 م 2525مارس سنة  1 - 992 ص 11 م 2525مارس سنة  11 - 299 ص 15م  2521سنة فبراير  11 - 919

 م 2555نوفمبر سنة  5 - 79 ص 95 م 2511ديسمبر سنة  25 - 157 ص 91 م 2519أول أبريل سنة  - 259 ص

 ، روإذا استطاع الخصم إثبات عدم صحة ما ورد فى العقد الظاه - 59 ص 91 م 2551فبراير سنة  1 - 1 ص 91

ما دام لم يثبت أن  ، كانت العالقة القانونية بينه وبين خصه هى العالقة التى تكون بينهما لو لم يوجد هذا العقد الظاهر

. (  119 - 2 - 2595سيريه  2599يناير سنة  99هناك عقداً مستتراً يحدد هذه العالقة ) نقض فرنسى 
 

 (9711 )
كوالن وكابيتان ومورانديير  - 15 ص 575فقرة  5بيدان والجارد  - 115فقرة  1دى باج  - 191فقرة  2بودرى وبارد  

وقد قضت  . ومن التطبيق للقواعد العامة جواز اإلثبات بغير الكتابة إذا وجد مانع من الحصول عليها  - 259فقرة  1

فللزوجة أن تثبت صورية عقد  ، لحصول على كتابة تثبت الصوريةمحكمة استئناف مصر بأن عالقة الزوجية مانعة من ا

 . (  192 ص 272رقم  5المحاماة  2519أبريل سنة  99البيع الصادر منها إلى زوجها بشهادة الشهود وبالقرائن ) 

.  ( 251 ص 51 م 2599يناير سنة  29وكذلك يجوز اإلثبات بغير الكتابة فى المواد التجارية ) استئناف مختلط 
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البينة والقرائن 
 (9719 )

، فيجوز إثباتها بجميع الطرق  ، تعتبر واقعة مادية ال تصرفاً قانونياً  ، بالنسبة إلى الغير . ذلك أن الصورية 
 (

9711 )
 . 

                                                                                                                                                                    
 (9719 )

ألن للغير أن يتمسك بالعقد  ، فال يجوز له ذلك ، أما إذا أراد أحد طرف العقد الصورى أن يثبت صورية العقد قبل الغير 

فيسرى  ، هذا ما لم يثبت أن الغير كان يعلم بالصورية . حتى لو ثبتت صوريته  ، الظاهر إذا كانت له مصلحة فى ذلك

. ؟؟ أن يثبت أحد طرفى العقد الصورية قبل الغير ويجوز ؟؟؟ ، عليه العقد المستتر
 

 (9715 )
مجموعة  2599أكتوبر سنة  11 - 299 ص 95رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  15نقض مدنى  

استئناف أهلى  - 115 ص 119رقم  25المحاماة  2597نوفمبر سنة  9نقض جنائى  - 11 ص 9رقم  1أحكام النقض 

 19 - 291 ص 5المجموعة الرسمية  2591أبريل سنة  29 - 129 ص 7المجموعة الرسمية  2591أول يناير سنة 

 - 919 ص 175رقم  9المحاماة  2519يناير  21استئناف مصر  - 159 ص 29المجموعة الرسمية  2525يناير سنة 

 15 - 121 ص 219رقم  5المحاماة  2517أول مايو سنة  - 195 ص 512رقم  7المحاماة  2511مارس سنة  21

مايو  12 - 111 ص 952رقم  5المحاماة  2515مارس سنة  27 - 911 ص 195رقم  5المحاماة  2515يناير سنة 

استئناف  - 995 ص 119رقم  21المحاماة  2599ديسمبر سنة  5 - 999 ص 211رقم  22المحاماة  2599سنة 

 1 م 2759 نوفمبر سنة ش 29 - 191 ص 9 م 2752مارس سنة  27 - 219 ص 9 م 2752أبريل سنة  9مختلط 

 ص 29 م 2599يناير سنة  17 - 9 ص 22 م 2757نوفمبر سنة  5 - 11 ص 1 م 2759ديسمبر سنة  19 - 29 ص

 ص 12 م 2595مايو سنة  29 - 195 ص 25 م 2591مايو سنة  29 - 1 ص 29 م 2599مايو سنة  17 - 229

 ص 19 م 2529نوفمبر سنة  19 - 5 ص 19 م 2521نوفمبر سنة  1 - 919 ص 11 م 2529يونيه سنة  21 - 959

 17 م 2521مارس سنة  5 - 992 ص 11 م 2525مارس سنة  11 - 297 ص 21 م 2529ديسمبر سنة  99 - 275

 2519أول أبريل سنة  - 259 ص 92 م 2525مارس سنة  1 - 159 م؟؟؟؟؟ ص 2527فبراير سنة  12 - 252 صل

 2591يونيه سنة  7 - 119 ص 59 م 2592فبراير سنة  29 - 922 ص 91 م 2515أبريل سنة  9 -ص؟؟؟؟؟؟  91 م

مارس سنة  11 - 29 ص 55 م 2591نوفمبر سنة  21 - 172 ص 57 م 2591مايو سنة  11 - 919 ص 55 م

 .  92 ص 95 م 2551يناير سنة  1 - 915 ص 92 م 2595مايو سنة  21 - 225 ص 55 م 2591

فال يجوز له إثبات الصورية إال بالكتابة ) فقض مدنى  ، الخلف الخاص ال يعتبر من الغيرومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن 

 ص - 977 ص؟؟؟؟؟ وتعليق األستاذ محمد حامد فهمى بهامش ص 215 رقم 9مجموعة عمر  2551مارس سنة  11

م الصورية بالنسبة إلى وقضت بأن المشترى يعتبر من الغير فى أحكا ، ولكنها رجعت بعد ذلك عن هذا الخطأ . (  975

مشتر آخر من نفس البائع له يزاحمه فى الملكية فإذا أقام الحكم قضاءه بصورية عقد المشترى اآلخر ؟؟؟؟؟؟ القرائن 

 ص 5 رقم 1أكتوبر سنة ؟؟؟؟؟ مجموعة أحكام النقض  11فإنه ال يكون قد خالف قواعد اإلثبات ) نقض مدنى  ، وحدها

11  ) .
 

 (9719 )
 29 - 191 ص 9 م 2752مارس سنة  27وإال فال يحكم بالصورية ) استئناف مختلط  ، ن القرائن مقنعةويجب أن تكو 

ومن القرائن على الصورية وجود عالقة  -(  959 ص 12 م 2595مايو سنة  29 - 29 ص 1 م 2759نوفمبر سنة 

أو أن المشترى لم يسجل عقد البيع ) استئناف  ، أو أن البائع بقى حائزاً للشئ المبيع ، زوجية أو قرابة ما بين المتعاقدين

 ص 22 م 2755مارس سنة  7 - 271 ص 1 م 2579مارس سنة  29 - 219 ص 9 م 2752فبراير سنة  9مختلط 

 15 م 2521مايو سنة  15 - 251 ص 19 م 2597أبريل سنة  19 - 25 ص 25 م 2592ديسمبر سنة  92 - 299

ولكن ليس من الضرورى  . (  992 ص 51 م 2599مارس سنة  9 - 221 ص 91 م 2515يناير سنة  7 - 595 ص

 2592نوفمبر سنة  25إذ هى قرائن قابلة إلثبات العكس ) استئناف أهلى  ، أن يكون العقد صورياً قيام هذا القرائن

 29 م 2599يناير سنة  17 - 951 ص 1 م 2759فبراير سنة  19استئناف مختلط  - 1/  11رقم  5المجموعة الرسمية 

 15 م 2521يناير سنة  92 - 915 ص 19 م 2522يونيه سنة  29 - 215 ص 21 م 2599مارس سنة  5 - 229 ص

 11 م 2525يناير سنة  7 - 71 ص 11 م 2529ديسمبر سنة  27 - 259 ص 19 م 2529يناير سنة  19 - 221 ص

 م 2525فبراير سنة  22 - 591 ص 15 م 2521مايو سنة  11 - 959 ص 11 م 2525مايو سنة  19 - 291 ص

ومن القرائن على  . (  291 ص 99 م 2552مايو سنة  29 - 255 ص 99 م 2512مارس سنة  9 - 19 ص 92

الصورية أن يشترى أب باسم ابنه عيناً حارماً ابنيه اآلخرين ولم يثبت أن لالبن المشترى ماالً خاصاً ) استئناف مختلط 

وأن يبيع شخص دون ضمان )  ، ( 15 ص 91 م 2555رس سنة ما 25 - 299 ص 59 م 2592يناير سنة  29

وأن يبيع الوارث بعد يومين من موت مورثه دون أن يحصل  ، ( 29 ص 51 م 2515نوفمبر سنة  9استئناف مختلط 

على إعالم شرعى ودون أن يطلب المشترى منه ما يدل على أنه وارث وما هو نصيبه فى الميراث ودون أن يكون 

وأن يصدر البيع عقب إعالن  ، ( 295 ص 51 م 2515ديسمبر سنة  92للعين المبيعة ) استئناف مختلط  الوارث حائزاً 

 1 م 2522ديسمبر سنة  12الدائن مدينه البائع ويتصرف المشترى بعد ذلك مباشرة فى العين المبيعة ) استئناف مختلط 
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الدين ويسجل بعد ذلك بمدة طويلة ويثبت أن البائع وأن يصدر البيع بعد بضعة أيام من الحكم على البائع ب ، ( 19 ص

جعل نفسه معسراً بهذا البيع وأن المشترى فى وقف عن استحقاقه دون مقابل بشرط أن يعود إليه االستحقاق فيما بعد وقد 

 ، ( 119 ص 25 م 2591أبريل سنة  5ثبت أن المستحق فى الوقف كان مثقالً بالديون وقت تنازله ) استئناف مختلط 

 29 م 2599مارس سنة  5وأن يتصرف المدين فى ماله والدائن موشك أن يتخذ إجراءات قضائية قبله ) استئناف مختلط 

 1وأن ينصرف المدين ألقارب ليس عندهم من المال ما يدفعونه مقابالً لما تصرف فيه ) استئناف مختلط  ، ( 272 ص

ى الشراء بالرغم من إنذار دائن البائع له بأن البيع يقع وأن يقدم المشترى عل ، ( 211 ص 15 م 2521مارس سنة 

وأن يتقدم الدائن المطعون فى سنده  ، ( 12 ص 17 م 2529نوفمبر سنة  22إضراراً بحقوقه ) استئناف مختلط 

 م 2511نوفمبر سنة  7بالصورية بحكم غيابى على المدين وافق عليه هذا األخير بالرغم من سقوطه ) استئناف مختلط 

فإذا كان معسراً وقت تصرفه كان  ، وعند تقدير القرائن ينظر إلى حالة المدين وقت التصرف ال بعده . (  21 ص 59

 حتى لو أيسر ، هذا قرينة على صورية هذا التصرف

ويجب أن ينظر إلى القرائن فى  . (  599 ص 17 م 2521يونيه سنة  29بعد ذلك وقبل الطعن بالصورية ) استئناف مختلط 

 . (  111 ص 995رقم  7جازيت  2527مايو سنة  12مجموعها دون أن تفصل إحداها عن األخرى ) استئناف مختلط 

وال يعتبر قرينة على الصورية أن يدفع المشترى جزءاً من الثمن مع وجود شرط فى العقد يقضى بدفع الثمن جميعه فوراً ) 

ديسمبر سنة  22وال أن يكون الثمن بخساً ) استئناف مختلط  ، ( 75 ص 1 م 2759مبر سنة نوف 15استئناف مختلط 

وال أن يكون التصرف قريباً من الوقت الذى امتنع فيه التاجر  ، ( 27 ص 29المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2775

وال أن يعطى  ، ( 99 ض 91قم ر 27جازيت  2511ينويه سنة  1عن وفاء ديونه ) المنصورة التجارية المختلطة 

وال أن يحل  ، ( 171 ص 15 م 2521أبريل سنة  21المدين بعض منقوالته مقابالً لوفاء دينه ) استئناف مختلط 

المشترى نفسه محل الدائنين المرتهنين فى الرهون التى تثقل العقار المبيع فإن مثل هذا االحتياط معقول ) استئناف مختلط 

وال أن تسجل عقود البيع المتتالية بالرغم من إمكان االقتصار على تسجيل  ، ( 179 ص 11 م 2525مارس سنة  21

 (, 115 ص 25 م 2591العقد األخير ) استئناف مختلط أول مايو سنة 

 ، ومن قضاء محكمة النقض فى القرائن على الصورية أنه إذا تنازع مشترى العقار الذى لم يسجل عقده مع مشتر ثان سجل عقده

وقضت المحكمة بصوريته بانية حكمها على وضع يد المشترى األول على  ، وطعن المشترى األول بصورية العقد الثانى

وعلى تأشير المساحة على عقد المشترى الثانى بأنه قد رفعت عن هذه العين دعوى صحة تعاقد من  ، العين المبيعة

وعلى أنه ليس من المعقول أن يجازف هذا  ، شترى الثانىوعلى عالقة المصاهرة بين البائع والم ، المشترى األول

وعلى ما قرره  ، فى حين أنه ال يجهل أن على األرض ديناً ممتازاً  –كما ورد فى عقده  –المشترى بدفع قيمة الثمن كله 

وما قرره شهود المشترى  ، الشهود فى التحقيق من أنهم يعلمون أن عقد المشترى الثانى صورى وأنه فقير ال ملك له

فهذه األسباب من  –لم يحضروا مجلس العقد ولم يشاهدوا دفعه الثمن إلى البائع  –على خالف ما ادعى  –الثانى من أنهم 

 1وال يكون ثمة مجال للطعن على الحكم من الناحية ) نقض مدنى  ، شأنها أن تؤدى إلى الصورية التى قالت بها المحكمة

وقضت مع ذلك بأنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بصورية  . (  277 ص 52 رق 9جموعة عمر م 2551يونيه سنة 

وبوضع يد هذا الغير عليها من  ، عقد على أن المشترى قد اشترى العين مع علمه بسبق تصرف بائعه فى هذه العين لغيره

فهذا الحكم  ، بعد مضى سنة من تاريخ عقده وتوانيه هو فى رفع دعواه بصحة التعاقد الحاصل معه إلى ما ، تاريخ شرائه

رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  29يكون قاصراً إ هذه القرائن ال تؤدى إلى الصورية ) نقض مدنى 

ً  . (  59 ص 11 وعلى  ، وقضت بأنه يعتبر قرينة على صورية الرهن أن يكون الدين المضمون بهذا الرهن صوريا

غ ال يتصور قيام رهن  ، صورية الرهن ال تقوم ما دام لم يطعن فى القرض نفسه بأنه صورى العكس من ذلك دعوى

وقضت بأنه  . (  215 رقم ؟؟؟؟؟ ص 1مجموعة عمر  2591مايو سنة  11صورى ضامن لقرض حقيقى ) نقض مدنى 

ً ال تعارض بين أن يكون المشترى فى حالة تمكنه من دفع الثمن وأن يكون الشراء الحاصل من إذ ال تالزم بين  ، ه صوريا

ً  ، حالة اإلعسار وصورية العقد فليس هناك ما يحتم عليها أن تعرض  ، فإذا اقتنعت المحكمة بأن تصرفاً ما كان صوريا

 1فإن هذا ال يقدم وال يؤخر ) نقض مدنى  ، بالبحث للمستندات المقدمة من المشترى إثباتاً ليسره ومقدرته على دفع الثمن

وقضت بأن تقدير كفاية أدلة الصورية مما يستقل به قاضى  . (  151 ص 77 رقم 9مجموعة عمر  2552يناير سنة 

 ، فإذا هو رفض الدفع بالصورية بناء على أن كال من طرفى الدعوى قد طعن على عقد اآلخر بأنه صورى ، الموضوع

بين البائع والمشترى وبخص الثمن وعدم وضع  منها صلة القرابة ، وأن ما قدمه كل منهما فى سبيل تأييد دفعه من قرائن

فال يقبل الطعن فى حكمه بالقصور ) نقض مدنى أول يونيه سنة  ، ال تكفى وحدها دليالً على الصورية ، اليد تنفيذاً للبيع

وقضت بأن لمحكمة الموضوع الحق دائماً فى بحث جدية  . (  915 ص 252رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599

أن تعرض لها فتستنتج عدم جديتها وصوريتها من قرائن  ، الورقة التى تقدم فى الدعوى ما دام ذلك الزماً للفصل فيها

 2555مايو سنة  19وال رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك متى كان استخالصها سليماً ) نقض مدنى  ، الدعوى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 لدعوى غير المباشرةمقارنة دعوى الصورية بكل من الدعوى البولصية وا - الفرع الثالث

  الغرض من المقارنة - 631

، كما قارنا  ، نقارن هذه الدعوى بكل من الدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة قواعد دعوى الصورية فصلنا أن: بعد   

، حتى نتبين ذاتية كل دعوى إزاء الدعويين األخريين  الدعوى البولصية بالدعوى غير المباشرة
 (9711 )

 . 

 . ، ثم بالدعوى غير المباشرة دعوى الصورية بالدعوى البولصيةونقارن 

 مقارنة دعوى الصورية بالدعوى البولصية - المبحث األول

 مقارنة إجمالية - 632

. ففى كلتيهما يحاول المدين أن يتوقى تنفيذ الدائن على  : يدعو إلى مقارنة الدعويين إحداهما باألخرى شبه واضح فيما بينهما 

مال 
 (9717 )

، فيتصرف فى هذا المال تصرفاً جدياً أو تصرفاً صورياً  
 (9715 )

 . ، وفى كلتيهما ال ينفذ تصرف المدين فى حق الدائن 

ً  ولكن الفرق بين الدعويين واضح كذلك ، وليس للعقد الظاهر  . ففى دعوى الصورية ال يتصرف المدين فى ماله تصرفاً جديا

. هذا  ، ومن ثم ال ينتج العقد الصورى أثراً إال بالنسبة إلى الدائنين ستتر ألنه هو العقد الحقيقى، وال وجود إال للعقد الم وجود قانونى

، أما فى الدعوى البولصية فيرمى إلى إدخال  إلى أن الدائن فى دعوى الصورية يرمى إلى استبقاء شئ فى ملك المدين لم يخرج منه

شئ خرج من ملك المدين 
 (9719 )

 . 

                                                                                                                                                                    

. (  975 ص 252رقم  5موعة عمر مج
 

 (9711 )
بل قصد أن يبتغى نفعاً من العقد  ، ويجوز للغير اإلثبات بجميع الطرق حتى لو لم يقصد أن يتوقى ضرراً من العقد الظاهر 

. (  19 ص 575فقرة  5عكس ذلك بيدان والجارد  - 951 ص 199فقرة  1المستتر ) دى باج 
 

 (9711 )
( دعوى الصورية عن كل من الدعوى البولصية والدعوى غير المباشر بالنيول  antonomieانظر فى استقالل )  

.  511فقرة  1وريبير وردوان 
 

 (9717 )
. ويالحظ أن الصورية قد تتخذ سبيالً للوصول إلى أغراض أخرى غير اإلضرار بحقوق الدائن كما سبق القول  

 

 (9715 )
مة النقض بأن التصرف التدليسى هو أن يشارك المتصرف له وقد قضت محك . وفى الحالتين يكون التصرف تدليساً  

المدين فى إجراء تصرف صورى أو فى إجراء تصرف حقيقى يجعله فى حالة إعسار بإخراج جزء من أمالكه عن 

وفى  ، فإذا كان التصرف بيعاً فسبيل ؟؟؟؟؟؟ هو الطعن المبنى على الصورية أو على الدعوى البولصية . متناول دائنيه 

هذه الحالة يجب التمسك بأن الثمن وهمى أو بخس أو بأنه حقيقى ولكن المتصرف له اشترك مع المدين فى إخراج هذا 

والعبء فى إثبات  . الثمن كله أو بعضه من مجموعة أمواله حتى أصبح فى حالة إعسار ال يفى ماله بمطلوب غرمائه 

 ص 1 رقم 1مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  25ئن ) نقض مدنى إعسار المدين بالصفة المطعون فيها يقع على الدا

29  ) .
 

 (9719 )
 11استئناف مختلط  - 179 رقم ؟؟؟؟؟ ص 9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  21انظر فى هذا المعن : نقض مدنى  

 .  219 ص 11 م 2525يناير سنة 

مايو  21مييز بينها أصبح اآلن واضحاً ) استئناف مختلط ولكن الت ، وكثيراً ما كان يخلط من دعوى الصورية والدعوى البولصية

يونيه  29 - 195 ص 17 م 2521أبريل سنة  27 - 9 ص 19 م 2529نوفمبر سنة  9 - 175 ص 11 م 2757سنة 

نقض  - 157 ص 91م  2519أول أبريل سنة  - 257 ص 15م  2521فبراير سنة  1 - 599 ص 17 م 2521

 551فقرة  21لوران  - 191فقرة  - 199فقرة  19ديمولومب  - 992 - 2 - 59 سيريه 2771مارس سنة  21فرنسى 

 . (  252 ص 1والتون  - 192فقرة  - 199فقرة  1هيك  - 19فقرة  2211 م 1الرومبيير  - 555فقرة  -

فترتفع أوالً دعوى الصورية ثم بعد ذلك الدعوى  ، ويجوز رفع الدعويين إحداهما بعد األخرى ألنهما دعويان مختلفتان

ثم يطعن بعد ذلك  ، فيبدأ الدائن بإثبات أن العقد الذى صد رمن المدين صورى ، بل يجوز رفع الدعويين معاً  . البولصية 

 ، مثل ذلك هبة فى صورة بيع : يبدأ الدائن بإثبات ثورية البيع وأن حقيقة العقد هبة . فى العقد الحقيقى بالدعوى البولصية 

ثم يطعن بعد ذلك فى الهبة بالدعوى البولصية فال يحتاج إلى إثبات سوء نية الموهوب له بل وال إلى سوء نية الواهب فى 

 - 595 ص 15 م 2517مايو سنة  15 - 217 ص 9جازيت  2529يونيه سنة  11القانون المصرى ) استئناف مختلط 

 511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 291 ص 92 م 2595فبراير سنة  25 - 599 ص 59 م 2592يونيه سنة  21

ويجوز للدائن  . (  12فقرة  action Paulienne 2دى هلتس  - 995 ص 597فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  -

نوفمبر سنة  9فى تصرف مدينه بالصورية وبالدعوى البولصية ) استئناف مختلط كذلك فى الدعوى الواحدة أن يطعن 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 فصيلية ما بين الدعويينالفروق الت - 633

 ، نذكر منها : ، من وجوه عدة ، فى أحكامهما التفصيلية : وتختل الدعويان 

، أما الدعوى  ( دعوى الصورية يرفعها الدائن والخلف الخاص وكل من له مصلحة مشروعة ولو كان أحد المتعاقدين 2)  

البولصية فال يرفعها إال الدائن 
 (9712 )

 . 

رية يكفى أن يكون حق الدائن خالياً من النزاع ( فى دعوى الصو 1) 
 (9711 )

، فالدائن إلى أجل أو تحت شرط واقف يستطيع  

رفع هذه الدعوى 
 (9719 )

، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الحق مستحق  . أما فى الدعوى البولصية فال يكفى خلو حق الدائن من النزاع 

 . األداء

، أما فى الدعوى البولصية فيشترط  حق الدائن سابقاً على التصرف الصورى( فى دعوى الصورية ال يشترط أن يكون  9) 

أن يكون حق الدائن سابقاً على التصرف المطعون فيه 
 (9715 )

 . 

                                                                                                                                                                    

فبراير سنة  1 - 195 ص 17 م 2521أبريل سنة  27 - 155 ص 15 م 2521مارس سنة  17 - 9 ص 19 م 2529

 17 م 2521يونيه سنة  29قارن : استئناف مختلط  - 951 ص 99 م 2519أبريل سنة  29 - 257 ص 15 م 2521

أن يطعن بالدعوى البولصية ألول  ، إذا هو أخفق فى دعوى الصورية فى محكمة أول درجة ، بل يجوز . (  511 ص

ولكن ال يجوز أن  . (  775 ص 995رقم  7المحاماة  2517مارس سنة  1مرة أمام محكمة االستئناف ) استئناف مصر 

فإن الطعن بالدعوى البولصية يتضمن اإلقرار بجدية  ، يطعن بالدعوى البولصية أوالً حتى إذا أخفق فيها طعن بالصورية

 2291 ص 911رقم  9المحاماة  2555أبريل سنة  9التصرف وال يتفق هذا مع الدفع بالصورية بعد ذلك ) نقض مدنى 

يونيه سنة  21استئناف مختلط  - 1/  79رقم  15المجموعة الرسمية  2511مصر الكلية األهلية أول ديسمبر سنة  -

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يوجد ما يمنع الدائن من تحويل  . (  599 ص 59 م 2592

إذا  ، وقضت أيضاً بأنه يجوز للدائن ، ( 595 ص 15 م 2521مايو سنة  15الدعوى البولصية إلى دعوى الصورية ) 

ً  كان قد طعن فى تصرف مدينة أمام محكمة أول درجة بالغش دون أن يبين  ، ما إذا كان يعتبر التصرف صورياً أو جديا

 . (  152 ص 11 م 2529يونيه سنة  11أن يطعن فى التصرف بالصورية ألول مرة أمام محكمة االستئناف ) 

وال يصبح فى حاجة إلى إثبات توافر شروط الدعوى البولصية ) مصر  ، هذا وإذا نحج الدائن فى إثبات صورية العقد اكتفى بذلك

 ص 97 م 2511أبريل سنة  29استئناف مختلط  - 259رقم  22المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  9األهلية  الكلية

951  ) .
 

 (9712 )
 ص 99 م 2527يناير سنة  29استئناف مختلط  - 121 ص 219رقم  5المحاماة  2517استئناف مصر أول مايو سنة  

.  191فقرة  1جوسران  - 255 ص 99 م 2512مارس سنة  9 - 257
 

 (9711 )
فليس للدائن أن يستمر فى إجراءات دعوى الصورية حتى يخلو الحق من  ، أما إذا كان حق الدائن غير خال من النزاع 

 19محكمة إسكندرية الكلية المختلطة  - 99 ص 21 م 2775ديسمبر سنة  19النزاع باتفاق أو بحكم ) استئناف مختلط 

. (  91 ص 2دازيت  2529ديسمبر سنة 
 

 (9719 )
.  199فقرة  2بودرى وبارد  -مكرر ثالثاً  7هامش رقم  929طبعة خامسة فقرة  5أوبرى ورو  - 192فقرة  1هيك  

 

 (9715 )
االستقالل  2599مايو سنة  29استئناف أهلى  - 179 ص 72رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  21نقض مدنى  

المحاماة  2591مارس سنة  21 - 121 ص 219رقم  5المحاماة  2517سنة  استئناف مصر أول مايو - 599 ص 5

استئناف مختلط ؟؟؟؟؟  - 591 ص 199رقم  5المحاماة  2517أبريل سنة  22أسيوط الكلية  - 215 ص 15رقم  21

مارس  7 - 112 ص 29 م 2757مايو سنة  21 - 9 ص 7 م 2759نوفمبر سنة  1 - 291 ص 1 م 2759يناير سنة 

مارس  5 - 119 ص 25 م 2591أبريل سنة  5 - 927 ص 21 م 2599يونيه سنة  1 - 299 ص 22 م 2755سنة 

 1 - 19 ص 11 م 2595ديسمبر سنة  99 - 297 ص 12 م 2595يناير سنة  21 – 272 ص 29 م 2599سنة 

 - 225 ص 92 م 2525يناير سنة  29 - 979 ص 19 م 2529مايو سنة  29 - 125 ص 19 م 2529مارس سنة 

 299 ص 59 م 2592يناير سنة  29 - 922 ص 91 م 2515أبريل سنة  29 - 157 ص 91 م 2519أول أبريل سنة 

 ص 51 م 2595فبراير سنة  29 - 11 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  99 - 17 ص 55 م 2592نوفمبر سنة  15 -

 99 م 2597راير سنة فب 5 - 12 ص 99 م 2591ديسمبر سنة  19 - 125 ص 57 م 2591أبريل سنة  21 - 219

 .  217 ص

فيشترط فى االثنين أن يكون حق  ، وقد كان القضاء يخلط كثيراً فى هذه المسألة ما بين دعوى الصورية والدعوى البولصية

وال يمنع ذلك  ، هذا وقد يكون التصرف الصورى سابقاً على تاريخ التوقف عن الدفع –الدائن سابقاً على تصرف المدين 

 ص 15 م 2521فبراير سنة  29 - 191 ص 15 م 2521فبراير سنة  29من رفع دعوى الصورية ) استئناف مختلط 

121  ) .
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ال يسبب  ، بفرض أنه جدى ( فى دعوى الصورية يجوز للدائن أن يرفع الدعوى حتى لو كان التصرف الصورى 5)  

ً ،  إعسار المدين أو يزيد فى إعساره ، ألن الدائن فى هذه الدعوى يطلب تقرير أن  بل ال يشترط أن يكون المدين معسراً إطالقا

. أما فى الدعوى البولصية فيشترط أن يثبت  التصرف غير موجود وهذه حقيقة ال يغر منها أن يكون المدين معسراً أو غير معسر

فى إعساره  الدائن أن التصرف المطعون فيه قد تسبب فى إعسار المدين أو زاد
 (9719 )

 . 

، فقد يكون المقصود بها غرضاً  ( فى دعوى الصورية ال يشترط أن تكون الصورية قد قصد بها اإلضرار بحقوق الدائن 9)  

. أما فى الدعوى البولصية فيشترط فى المعاوضات قصد  ، وال يمنع ذلك من أن يطعن الدائن فى التصرف الصورى آخر كما قدمنا

على النحو الذى سبق بيانه  اإلضرار بالدائن
 (9711 )

 . 

، وهذا األمر يبقى واقعاً مهما انقضى عليه من  ، ألنها يراد بها تقرير أمر واقع ( دعوى الصورية ال تسقط بالتقادم 1) 

، وقد سبق بيان المدة التى تتقادم بها هذه الدعوى  . أما الدعوى البولصية فتسقط بالتقادم الزمن
 (9711 )

 . 

، أما فى الدعوى البولصية فال يستطيع  دعوى الصورية يجوز للمدين أن يسترد العين التى باعها صورياً للمشترى( فى  1) 

 . المدين ذلك ألن البيع الذى صدر منه بيع جدى

، قدم دائن المشترى إيثاراً للعقد  ، دائن البائع مع دائن المشترى ، فى بيع صورى ( فى دعوى الصورية إذا تنازع 7) 

لظاهر كما قدمنا ا
 (9717 )

،  ، اعتبر البيع غير نافذ فى حق الدائن . أما فى الدعوى البولصية فإنه إذا باع المدين عيناً إضراراً بدائنه 

وتقدم هذا الدائن فى استيفاء حقه من العين على دائن المشترى 
 (9715 )

 . 

                                                 
 (9719 )

 م 2521نوفمبر سنة  1 - 19 ص 11 م 2959ديسمبر سنة  99 - 291 ص 1 م 2759يناير سنة  19استئناف مختلط  

 م 2519أول أبريل سنة  - 595 ص 15 م 2521مايو سنة  15 - 19 ص 99 م 2521نوفمبر سنة  11 - 5 ص 19

 2591مارس سنة  21 - 295 ص 59 م 2599يناير سنة  15 - 17 ص 55 م 2592نوفمبر سنة  15 - 157 ص 91

فقرة  19ديمولومب  - 915 ص 92م  2595مايو سنة  21 - 12 ص 99 م 2591ديسمبر سنة  19 - 225 ص 55 م

 ص 199فقرة  2بودرى وبارد  - 192فقرة  1هيك  - 19فقرة  2211 م 1الرومبيير  - 551فقرة  21لوران  - 191

 .  251 ص 1والتون  - 511فقرة  1بالنيول وريبير ودوان  - 191

كذلك ال يشترط فيما إذا كان المدين معسراً أن تكون هناك عالقة بين التصرف  ، ونرى من ذاك أنه كما ال يتشرط إعسار المدين

 1فيستطيع الدائن أن يطعن بالصورية فى تصرف مدينه حتى لو كان موسراً ) استئناف مختلط  . الصورى واإلعسار 

سراً ولو لم يكن كما يستطيع الطعن بالصورية إذا كان المدين مع ، ( 91 ص 91رقم  1جازيت  2529ديسمبر سنة 

كما تقول األساتذة بالنيول وريبير  –على أن الواقع فى العمل  . التصرف المطعون فيه بسبب اإلعسار أو زاد فيه 

أن الدائن إذا وجد ماالً الستيفاء دينه عند المدين غير المال التى تصرف فيه هذا صورياً ال يتعب نفسه فى رفع  -وردوان 

. (  991 ص 511فقرة  1لجأ إليها فعالً إال عند إعسار المدين ) بالنيول وريبير وردوان فهو ال ي ، دعوى الصورية
 

 (9711 )
 2591مارس سنة  5 - 157 ص 91 م 2519أول أبريل سنة  - 19 ص 99 م 2521نوفمبر سنة  11استئناف مختلط  

بالنيول وريبير  - 191 ص 199فقرة  2بودرى وبارد  - 192فقرة  1هيك  - 551فقرة  21لوران  - 291 ص 55 م

.  511فقرة  1وردوان 
 

 (9711 )
 1جوسران  - 995 ص 597كوالن وكابيتان ومورانديير فقرة  - 999جروبيه فقرة  - 19فقرة  2211 م 1الرومبيير  

 - 151فقرة  2عكس ذلك : بودرى وبارد  - 997 ص 911األستاذ عبد السالم ذهنى فى االلتزامات فقرة  - 191فقرة 

 ، ( وهم يوفقون بين الرأيين 959فقرة  1انظر كذلك بالنيول وريبير وأسمان ) جزء  .  259 ص - 251 ص 1والتون 

ولكن قد ينشأ عن العقد الصورى مركز فعلى يثبت بالتقادم ) انظر استئناف  ، فدعوى الصورية نفسها ال تسقط بالتقادم

وقد قدمنا  . (  199فقرة  1دى باج  - 1 ص 91 م 2555نوفمبر سنة  5 912 ص 91 م 2519يونيه سنة  21مختلط 

فدعوى صورية الهبة ال  ، كدعوى بطالن الهبة المستترة فى صورة بيع ، أن دعوى الصورية قد تتضمن دعوى أخرى

ويميز بيدان والجارد  . (  111ولكن دعوى بطالن الهبة تتقادم كسائر دعاوى البطالن ) انظر آنفاً فقرة  ، تسقط بالتقادم

. (  579فقرة  5فالدعوى دون الدفع هى التى تسقط بالتقادم ) بيدان والجارد  ، ن دعوى الصورية والدفع بالصوريةبي
 

 (9717 )
سواء كان العقد صورياً أو كان  ، فالمشترى هو الذى يفضل ، أما لو تنازع دائن البائع مع مشتر حسن النية من المشترى 

ففى دعوى الصورية ال  ، وإذا تنازع دائن البائع مع موهوب له من المشترى . لصية جدياً وقابالً للطعن فيه بالدعوى البو

وفى الدعوى  ، فى الهامش ( 115يقدم الدائن ما دام الموهوب له حسن النية على خالف فى الرأى ) انظر آنفاً فقرة 

بودرى وبارد  – 99وهامش رقم  929فقرة  5البولصية يقدم الدائن حتى لو كان الموهوب له حسن النية ) أوبرى ورو 

األستاذ عبد السالم ذهنى فى  - 519فقرة  1قارن بالنيول وريبير وردوان  - 959جروبيه فقرة  - 159فقرة  2

. (  991 ص 991االلتزامات فقرة 
 

 (9715 )
ألن دائن البائع ال يتحمل أثر تصرف جدى  ، فى الهامش ( أن هذه النتيجة تدبو غريبة 115وقد قدمنا ) انظر آنفاً فقرة  

ً  ، صدر من مدينه ولكن عند التأمل  . وكان األولى هو العكس  ، ويتحمل فى الوقت ذاته أنثر هذا التصرف لو كان صوريا



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 

 مقارنة دعوى الصورية بالدعوى غير المباشرة - المبحث الثانى

 وجوه الشبة : - 634

يتبين مما قدمناه فى دعوى الصورية والدعوى غير المباشرة أن هناك شبهاً واضحاً بين الدعويين من حيث الشروط  

. فقد رأينا أنه ال يشترط فى دعوى الصورية أن يكون حق الدائن مستحق األداء وال أن يكون هذا الحق سابقاً على التصرف  واألحكام

،  . ورأينا كذلك أن دعوى الصورية تفيد جميع الدائنين على السواء هذا هو األمر فى الدعوى غير المباشرة، و الصادر من المدين

 . ، وهذا هو أيضاً حكم الدعوى غير المباشرة من اشترك منهم فى الدعوى ومن لم يشترك

اً باع عيناً مملوكة له بيعاً ، نفرض أن مدين وحتى نضع دعوى الصورية إلى جانب الدعوى غير المباشرة فى صورة واضحة

 ً ، وال يشترط لذلك أن يكون حقه مستحق األداء أو أن يكون سابقاً على  . فدائن البائع يستطيع أن يطعن فى العقد بالصورية صوريا

ً  ، وإذا نحج فى دعواه استفاد معه سائر الدائنين التصرف الصورى ، أن يستعمل  ، بدالً من الطعن بالصورية . ويستطيع الدائن أيضا

، وهو فى ذلك أيضاً  ، فيصل إلى نفس النتيجة التى يصل إليها من وراء الطعن بالصورية حق مدينه البائع فى التمسك بالعقد المستتر

 . ، كما أن التمسك بالعقد المستتر يفيد سائر الدائنين ال يشترط فيه أن يكون حقه مستحق األداء وال سابقاً على التصرف الصورى

 وجوه الخالف : - 635

على أنه بين أن يطعن الدائن بالصورية فى العقد الظاهر وأن يستعمل الدعوى غير المباشرة فيتمسك بالعقد المستتر نيابة عن  

 ، توجد الفروق اآلتية : المدين

ابة عن المدين رفع ، وإذا تمسك بالعقد المستتر ني ( إذا طعن الدائن فى العقد الظاهر بالصورية رفع الدعوى باسمه هو 2) 

. أما فى  . ويترتب على ذلك أنه فى الحالة األولى يستطيع إثبات الصورية بجميع الطرق ألنه من الغير الدعوى باسم هذا المدين

زت ، فيجب اإلثبات بالكتابة فيما جاو ، فال يستطيع اإلثبات إال بالطرق التى يستطيعها المدين الحالة الثانية وهو يعمل باسم المدين

، أو فيما ال يجاز هذه القيمة إذا كان العقد الظاهر مكتوباً  قيمته عشرة جنيهات
 (9779 )

 . 

                                                                                                                                                                    

نجد أن المدين إذا صدر منه بيع صورى فال تخلو الحال من أمرين : ) أ ( إما أن يكون المدين متواطئاً مع المشترى 

ويعتبر  ، يتجنب الطعن فى البيع بالصوري ، وفى هذه الحالة يستطيع الدائن من الناحية العملية أ ، د اإلضرار بالدائنبقص

 ً فيقدم على دائن المشترى وال يتحمل أثر تصرف  ، فيطعن فيه بالدعوى بالبولصية وقد توافرت شروطها ، التصرف جديا

) ب ( وإما أن يكون تواطؤ المدين مع المشترى على الصورية لم يقصد  . صورى كان ال يتحمله لو كان التصرف جدياً 

وفى هذه الحالة لو كان العقد جدياً لما أمكن الطعن فيه بالدعوى البولصية لعدم توفر شروط  ، به اإلضرار بالدائن

 799 ة العقد للمؤلف صفال يتحقق إذن أن يكون العقد الصورى أقوى نفاذاً من العقد الجدى ) نظري ، اإلضرار بالدائن

 . (  9هامش رقم 

هو أن الدائن فى دعوى الصورية يشاركه سائر  ، هذا وقد كان يوجد فى عهد التقنين المدنى السابق بين الدعويين فرق هام آخر

أما فى الدعوى البولصية فيستأثر وحده بفائدة  ، ( 911 ص 57 م 2591يونيه سنة  19الدائنين ) استئناف مختلط 

فى دعوى الصورية والدعوى البولصية  ، وقد رأينا أن التقنين المدنى الجديد قد محا ها الفرق بجعله الدائن . وى الدع

 . بل يشترك معه فى ذلك سائر الدائنين  ، ال يستأثر وحده بالتنفيذ على العين ، على السواء

بالنيولى وريبير وردوان  - 2251فقرة  1ديموج  - 199فقرة  - 192فقرة  2انظر فى هذه المقارنة التفصيلية : بودرى وبارد 

األستاذ  - 119فقرة  - 195فقرة  9 و 151فقرة  1دى باج  - 571فقرة  5بيدان والجارد  - 511فقرة  - 512فقرة  1

.  212األستاذ إسماعيل غانم فقرة  - 195فقرة  - 197أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 
 

 (9779 )
وفقرة  27فقرة  2957 م 1الرومبيير  - 199فقرة  25لوران  - 959وما بعدها  272رة وفق 215فقرة  99ديمولومب  

كوالن وكابيتان ومورانديير  - 519فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 191فقرة ؟؟؟؟؟ وفقرة  2بودرى وبارد  - 12

حشمت أبو ستيت فقرة األستاذ أحمد  - 111نظرية العقد للمؤلف فقرة  - 259 والتون ص ص - 591؟؟؟؟؟ فقرة 

112  . 

 ، ولكن يالحظ أنه حتى فيما بين التعاقدين يمكن إثبات الصورية بجميع الطرق إذا كان هناك تحايل على القانون كما سبق القول

فقرة  99وكذلك األمر فيما لو رفع الدائن دعوى الصورية باسم المدين عن طريق الدعوى غير المباشرة ) ديمولومب 

.  191فقرة  2بودرى وبارد  - 25 فقرة - 27فقرة  2957 م 1الرومبيير  - 277فقرة  - 275وفقرة  271
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

،  . أما إذا تمسك بالعقد المستتر نيابة عن مدينه ، فليس فى حاجة إلى إثبات إعسار المدين ( وإذا طعن الدائن بالصورية 1)  

 . ه إذا لم يتمسك بهذا العقدوجب عليه أن يثبت أن المدين يصبح معسراً أو يزيد إعسار

. أما إذا تمسك  ، لم يستطع المشترى أن يدفع هذه الدعوى بدفع خاص بالعقد المستتر ( إذا اختار الدائن دعوى الصورية 9) 

ان هذا ، كان للمشترى أن يدفع هذه الدعوى بكل الدفوع التى يستطيع أن يدفع بها دعوى البائع لو ك بالعقد المستتر نيابة عن المدين

هو الذى تمسك بالعقد المستتر 
 (9772 )

 . 

، فهذا خير له من التمسك بالعقد المستتر نيابة عن  ويتبين مما تقدم أن الدائن يفضل الطعن باسمه بالصورية فى العقد الظاهر

، وذلك من جميع الوجوه المتقدمة الذكر  المدين عن طريق الدعوى غير المباشرة
 (9771 )

 . 

حق فى الحبس ال - الفصل الرابع
 (3883 )

 

 (Droit de retention ) 

 تكييف الحق فى الحبس –تمهيد 

 كيف نشأ الحق فى الحبس - 636

، إذا أنفق ماالً فى حفظها أو  . فقد كان الحائز لعيهن ال يملكها وهو يعتقد أنها ملكه : يرجع ذلك إلى عهد القانون الرومانى 

( يدفع به دعوى  exceptio doli، أعطى البريتور الرومانى للحائز دفعاً بالغش )  ، وأراد المالك أن يسترد العين فى تحسينها

ا صرفه فى حفظ العين وفى تحسينها االسترداد حتى يسترد م
 (9775 )

. وكذلك أعطى هذا الدفع بالغش فى العقود الملزمة لجانب واحد  

                                                 
 (9772 )

والتون  - 922 ص 511فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 199فقرة  - 195فقرة  2بودرى وبارد  - 199فقرة  1هيك  

 .  111نظرية العقد للمؤلف فقرة  - 197فقرة  9دى باج  - 259 ص 1

وتسقط الدعوى غير المباشرة  ، يالحظ أيضاً أن دعوى الصورية ال تسقط بالتقادم ، فى غير المثل الذى نحن بصددهو ، هذا

فإن الحق الذى يستعمله الدائن هو  ، أما فى المثل الذى نحن بصدده . بالمدة التى يسقط بها الحق الذى يستعمله الدائن 

ال تسقط بالتقادم )  –كدعوى الصورية التى يرفعها الدائن  –هذا أيضاً و ، بالذات دعوى الصورية التى يرفعها المدين

. (  791 ص 111نظرية العقد للمؤلف فقرة 
 

 (9771 )
.  111فقرة  - 119انظر فى كل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة  

 

 (9779 )
(  Josnescoجونسكو )  - 2591( فى الدفع المستمد من عدم التنفيذ رسالة من باريس سنة  Raynaudمراجع : رينو )  

( بحث فى إقامة نظرية فى حق الحبس من الناحية  Pinotبينو )  - 2597فى حق الحبس رسالة من باريس سنة 

 - 2595ارسس سنة ( فى حق الحبس رسالة من ب Poganatoبوجوناتو )  - 2597التشريعية رسالة من باريس سنة 

( فى الدفع المستمد من عدم  Cassinكاسان )  - 2529( تطبيقات فى حق الحبس رسالة من باريس سنة  Bobesبوب ) 

( جزء أول فى حق الحبس فقرة  Loynesبودرى ولوان )  - 2525التنفيذ فى العالقات التبادلية رسالة من باريس سنة 

فقرة  29( جزء  Voirinبيدان وفوران )  –( فى رهن الحيازة وحق الحبي  Guillouardجيللوار )  -وما بعدها  119

( بحث فى أساس حق الحبس رسالة من  Derridaدريدا )  –وما بعدها  212كابيتان فى السبب فقرة  –وما بعدها  115

 - 2559اهرة سنة الدكتور صالح الدين الناهى فى االمتياع المشروع عن الوفاء رسالة من الق - 2559الجزائر سنة 

( فى االمتناع عن  Saleillesمقال لسالى )  -وما بعدها ) دريدا (  199 ( ص Retentionلفط )  5أنسيكلوبيدى داللوز 

 . (  2759 - 2751الوفاء لعدم تنفيذ العقد ) حوليات القانون التجارى سنة 

وما بعدها األستاذ محمد كامل مرسى فى  152فقرة مراجع فى القانون المصرى : األستاذ عبد السالم ذهنى فى التأمينات 

فقرة  - 592األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  –وما بعدها  155التأمينات الشخصية والعينية طبعة ثالثة فقرة 

األستاذ عبد الحيى  - 211فقرة  - 297األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات الشخصية والعينية فقرة  - 511

وانظر فى الدفع  - 257فقرة  - 291األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 112 ص - 121 ص 1حجازى 

 - 999فقرة  - 551الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  - 111فقرة  - 111بعدم تنفيذ العقد : نظرية العقد للمؤلف فقرة 

األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فى نظرية االلتزام  - 919فقرة  - 999األستاذ حلمى بهجت بدوى فى نظرية العقد فقرة 

.  915فقرة  - 911فقرة 
 

 (9775 )
فهو لم يكن وقت  ، لم يكن يحق له أن يسترد ما صرفه على العين –حسب قواعد القانون المدنى العتيق  –ذلك أن الحائز  

ولما كانت هذه نتيجة غير  . الصرف وكيالً عن المالك وال فضولياً إذا كان يعمل لمصلحة نفسه ال لمصلحة المالك 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. وكان هذا الدفع مفهوماً ضمناً فى العقود  ، إذا أنفق المودع عنده ماالً على الوديعة وكان له الحق فى استرداد ما أنفق كالوديعة

( وبموجبه يستطيع كل من المتعاقدين أن  contrats de bonne foiطوى على حسن النية ) إذ هى كلها عقود تن –الملزمة للجانبين 

، وهذا ما سمى بعد ذلك فى القانون الفرنسى القديم بالدفع بعد تنفيذ  يقف تنفيذ التزامه حتى يقوم المتعاقد اآلخر بتنفيذ االلتزام المقابل

 . ( exceptio non adimpleti conrtactusالعقد ) 

. ولن العالقة  ، كلهما يقوم على دفع بالغش فمنشأ الحق فى الحبس والدفع بعدم تنفيذ العقد كان إذن واحداً فى القانون الرومانى

، والتصق الحق فى  ، عندما ما اختفى الدفع بعدم التنفيذ وراء فسخ العقد فيما بينهما انفصمت فى عصور القانون الفرنسى القديم

ادية وأصبح يعتبر حقاً عينيناً الحبس باألعيان الم
 (9779 )

 . 

 . وهذه الصورة األخيرة هى التى انتقلت إلى التقنين المدنى الفرنسى

 الحق فى الحبس فى القانون المدنى الفرنسى - 637

متأثراً فى ذلك  –، واقتصر  : لم يضع التقنين المدنى الفرنسى نظرية عامة ال للحق فى الحبس وال للدفع بعدم تنفيذ العقد 

على إيراد تطبيقات معينة ضمنها بعض نصوص متناثرة  –بالحالة التى كان عليها القانون الفرنسى القديم 
 (9771 )

. وبقى الفقه  

، وليست له  ، يعالج الموضوع على أساس أن للحبس حاالت معينة مذكورة على سبيل الحصر رالفرنسى طوال القرن التاسع عش

، فكان ذلك حافزاً  . وفى مفتتح القرن العشرين نقل سالى عن التقنين المدنى األلمانى النظرية العامة للدفع بعدم التنفيذ نظرية عامة

 . للفقه الفرنسى أن يجعل من الحبس نظرية عامة

الف فى فرنسا هل الحق فى الحبس حق عينى؟ فقال بعض الفقهاء بذلك وقام خ
 (9771 )

ال سيما فى الفقه  –، ولكن الغالبية  

لم تر فيه حقاً عينيناً  –الفرنسى المعاصر 
 (9777 )

، فليس ينطوى على حق التقدم وال  ، إذ هو يفقد المقومات األساسية للحقوق العينية 

جراءات الشهر على حق فى التتبع وال هو خاضع إل
 (9775 )

 . 

                                                                                                                                                                    

بموجبه ال يكون الحائز  ، ن دعوى االسترداد دفعاً بالغشفضم ، حسب قواعد العدالة ، عمل البريتور على تفاديها ، عادلة

. ملزماً برد العين قبل أن يستوفى ما أنفق من المصروفات 
 

 (9779 )
وكان رجال القانون الكنسى هم الذين استخلصوا مبدأ االرتباط ما بين االلتزامات المتقابلة الناشئة من عالقات قانونية  

ورتبوا على هذا المبدأ أن أياً من الطرفين ال يجبر على القيام بالتزامه نحو الطرف  ، ( regle des correlatifsواحدة ) 

وجاء بعد ذلك الفقهاء الالحقون لعهد التحشية )  . اآلخر إذا كان هذا الطرف اآلخر لم يقوم هو نفسه بما عليه من التزام 

postglossateurs وأعطوها هذا  ، لمعنى نظرية الدفع بعدم تنفيذ العقد( وبنوا من النصوص الرومانية القائمة على هذا ا

 ، ومدرسته فردوا النصوص الرومانية إلى أصلها Cujasثم جاء الفقيه كيجاز  . االسم بعد أن نسبوها للقانون الرومانى 

وتفككت  ، فضاعت وحدة النظرية ، وقصروا الدفع بعدم التنفيذ على الحاالت المعينة التى وردت فيها هذه النصوص

 –فى ملء الفراغ الذى خلفه تفكيك النظرية  –وساعد على ذلك أن القضاء استعان  . بل وانطمس اسمها  ، تطبيقاتها

وبنظرية الحبس التى انفصلت عن نظرية الدفع بعدم التنفيذ بعد أن  ، بنظرية الفسخ التى اختفى وراءها الدفع بعدم التنفيذ

فقرة  1وكان يقول بعينيته كل من ديموالن وبوتييه ) اسمان  ، ادية واعتبر حقاً عينيناً أصبح الحبس ملتصقاً باألعيان الم

. (  117بودرى ولوان فقرة  - 595
 

 (9771 )
. من التقنين المدنى الفرنسى  1179 و 2557 و 2155 و 2119 و 2129 و 2121 و 711 و 595انظر مثال لمواد  

 

 (9771 )
 –وما بعدها  99 ( فى حق الحبس ص Glassonجالسون )  - 15( فى حق الحبس فقرة  Cabryeانظر : كابرى )  

 2بيدان  - 11فقرة  - 12فقرة  2(  Pontبون )  - 592فقرة  1(  Survilleسيرفى )  - 119 ( ص Cassinكاسان ) 

.  191فقرة  - 192فقرة 
 

 (9777 )
 - 151فقرة  15لوران  - 117فقرة  2ى لوان ودرى ود - 19هامش رقم  219 مكررة ص 191فقرة  9أوبرى ورو  

فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 2511فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  - 595فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان 

 Retentionلفظ  5 قارن فى معنى الحق العينى : أنسيكلوبيدى داللوز - 2512فقرة  - 2519فقرة  1جوسران  - 9179

.  59فقرة  - 51فقرة 
 

 (9775 )
وأما أنه ال  . فسنرى أن الحبس ال يكسب امتيازاً للدائن الحابس على غيره من الدائنين  ، أما أنه ال ينطوى على حق تقدم 

ولم  . فألن الحابس إذا تخلى عن حيازة العين المحبوسة فقد حقه فى الحبس وال يستطيع استرداده  ، ينطوى على حق تتبع

. ينظم القانون إجراءات خاصة لشهر حقوق الحبس 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، كان الرأى الراجح فى القانون الفرنسى أن هذا الحق ليس مقصوراً على  ومنذ أنكر على الحق فى الحبس أنه حق عينى

، بل يجوز أن يمتد الحق فى الحبس إلى حاالت  ، وليست هذه الحاالت مذكورة على سبيل الحصر الحاالت التى نص عليها التشريع

، بعد استخالص قاعدة عامة ترد إليها جميع حقوق الحبس  القياس مماثلة عن طريق
 (9759 )

 . 

، فيحبس  ، أحدهما دائن لآلخر ثم هو مدين له فى الوقت ذاته وال يكفى بطبيعة الحال أن يكون هناك دينان ما بين شخصين

، عندما يكون الدينان من نوع واحد  ونية. وهذا إنما يقع فى المقاصة القان المدين الدين الذى عليه حتى يستوفى الحق الذى له

، وال يقتصر األمر على الحبس أو وقف التنفيذ  ، فعند ذلك ينقضى الدينان بالمقاصة وتوافرت فيهما سائر شروط المقاصة
 (9752 )

 . 

 ين :، وهذا االرتباط يتحقق فى إحدى صورت ( ما بين الدينين lien de connexiteوإنما يجب أن يكون هناك ارتباط ) 

، فيحبس المدين الشئ  ( debitun cum re junctum( إما أن يكون أحد الدينين قد نشأ بمناسبة الشئ الواجب األداء )  2) 

، وذلك كمصروفات الحفظ والصيانة والتحسينات التى ينفقها  الذى يجب عليه أداؤه حتى يستوفى الدين الذى نشأ بمناسبة هذا الشئ

 ، ففى هاتين الحالتين يكون للحائز أن يحبس ، وكالتعويض عن الضرر الذى يحدثه الشئ للحائز الحائز على العين التى فى حيازته

، فقد نشأن الدين بالمصروفات أو بالتعويض بمناسبة الشئ محل  العين حتى يسترد هذه المصروفات أو يتقاضى هذا التعويض

 . الحيازة

، وذلك كالبائع يحبس المبيع  ( وإما أن يكون االرتباط آتياً من أن كل الدينين مصدره عقد واحد أو عالقة قانونية واحدة 1) 

، وكل من البائع والمشترى بعد فسخ البيع أو إبطاله يسترد ما سلمه  كالمشترى يحبس الثمن حتى يتسلم المبيع، و حتى يستوفى الثمن

إلى اآلخر فال يرد أحدهما ما أخذه إلى بعد أن يسترد ما أعطاه 
 (9751 )

 . 

 حق الحبس فى التقنين المدنى المصرى السابق :  - 638

ن المدنى المصرى السابق كان حقاً عينياً لم يكن هناك شك فى أن حق الحبس فى التقني
 (9759 )

، فنصوص هذا التقنين كانت  

، فتذكر على  من هذا التقنين تعدد الحقوق العينية التى يمكن أن يترتب على األموال 25/  9. كانت المادة  صريحة فى هذا المعنى

. وكانت المادة  رهن وحق االختصاص وحق الحبسسبيل الحصر حق الملكية وحق االنتفاع وحق االرتفاق وحق االمتياز وحق ال

، ثم تعقب بالدائنين ذوى الحقوق  ، فتذكر أوالً الدائنين العاديين الذين ال يضمن ديونهم حق عينى تعدد أنواع الدائنين 117/  995

ب رهن حيازة أو حق من حقوق ، فالدائنين المتازين بسب ، فالدائنين الحاصلين على حق اختصاص العينية فتذكر الدائنين المرتهنين

، فالدائنين " الذين لهم حق صالح لالحتجاج به على جميع الدائنين األخر فى حبس ما تحد أيديهم من ملك مدينهم إلى حين  االمتياز

 ، كان حق الحبس يذكر صراحة ، لذكر الحقوق العينية ، فى نص من نصوص هذا التقنين . إذا عرضت مناسبة استيفاء ديونهم "

، بشرط عدم  تنص على أن " التعهد بإعطاء حق عينى على عقار أو منقول ينقل ذلك الحق 251/  51. فقد كانت المادة  بينها

، تذكر أنه  ، وهى تفصل أحكام التجديد ) االستبدال ( 199/  275. وكانت المادة  اإلخالل بحق االمتياز والرهن العقارى والحبس "

 . تأمينات العينية كاالمتيازات ورهن العقار وحبس العين تكون تأميناً على الدين الجديد "يجوز االتفاق على " أن ال

، وعددت حاالته على سبيل  ، فصل بطيعة الحال عن الدفع بعدم تنفيذ العقد ومن جعل حق الحبس فى هذا التقنين حقاً عينياً 

من التقنين المدنى السابق تجرى على الوجه اآلتى : "  192/  199. فكانت المادة  ، شأنه فى ذلك شأن سائر الحقوق العينية الحصر

، فضًل عن األحوال المخصوصة المصرح بها فى القانون  يكون الحق فى حبس العين فى األحوال اآلتية
 (9755 )

للدائن الذى  -: أوالً  

                                                 
 (9759 )

.  555فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  - 191فقرة  - 199فقرة  2بودرى ولوران  
 

 (9752 )
.  1وهامش رقم  951 ص 55فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  

 

 (9751 )
.  559فقرة  1بالنيون وريبير وأسمان  

 

 (9759 )
.  152 ص 52 م 2515مايو سنة  99ف مختلط انظر مع ذلك : استئنا 

 

 (9755 )
هذه األحوال المخصوصة التى مصرحاً بها فى التقنين المدنى السابق هى : ) أ ( حق البائع فى حبس المبيع حتى يقبض  

أما حق المشترى من حبس الثمن إذا حصل تعرض له فى وضع يده على المبيع أو ظهر سبب  . (  999/  115 الثمن ) م

ألن الثمن دين فى ذمة المشترى  ، ( فيستعصى فى التكييف أن يكون حقاً عينياً  522/  992 يخشى منه نزع الملكية ) م

وإنما يكون هذا الحق  ، لى ملكهوهو قبل دفعه ملك للمشترى والشخص ال يكون له حق عينى ع ، وليس بعين محبوسة

) ب ( حق المستأجر فى حبس العين المؤجرة عند بيعها بيعاً يكون سبباً فى  . تطبيقاً من تطبيقات الدفع بعدم تنفيذ العقد 

) ج (  . (  511/  1فقرة  959 حتى يستوفى من المؤجر أو من المشترى التعويض الواجب له ) م ، فسخ عقد اإليجار

المصاريف المنصرفة منه لحفظها ويعطيه بدل " حتى يستوفى من المودع  ، لوديعة فى حبس العين المودعةحق حافظ ا

 . (  951/  1فقرة  577 ) م" الخسارات التى نشأت له عنها 

ى تعطى للدائن حق الحبس : ) أ ( حق الوكيل بالعمولة فى حبس البضائع الت ، فى غير التقنين المدنى ، وهناك نصوص أخرى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

له حق امتياز 
 (9759 )

صرفه أو ما ترتب على مصرفه من زيادة القيمة ، ويكون حقه من أجل ما  لمن أوجد تحسيناً فى العين -. ثانياً  

التى حصلت بسبب التحسين على حسب األحوال 
 (9751 )

لمن صرف على العين مصاريف ضرورية أو مصاريف لصيانتها  -. ثالثاً  
 (9751 )

 " . 

ق العينى . فحق الحبس هو الح وكان يمكن على أسا هذه النصوص وضع نظرية عامة لحق الحبس فى التقنين المدنى السابق
 (

9757 )
، فال يجوز االتفاق  . ومصدره نص فى القانون على الشئ الذى فى حيازته إلى حين استيفاء دينه بتمامه الذى يثبت لغير المالك 

. فأركان حق الحبس  على خلق حق حبس جديد غير ما نص عليه القانون وذلك فيما عدا رهن الحيازة حيث يثبت حق الحبس باالتفاق

.  ( شئ مملوك للمدين تحت حيازة الدائن 9( دين صحيح حال للحائز فى ذمة المدين )  1( نص فى القانون ينشئه )  2)  إذن ثالثة :

، وال على ماال يجوز بيعه كحق االستعمال وحق السكنى وحق المستحق فى  وال يقع الحبس على األشياء المعنية كحق االنتفاع

ً  الوقف ، ال  . ويجيب أن تتم الحيازة على وجه قانونى لغير المدين كأمتعة المستأجر من الباطن . وقد يكون الشئ المحبوس مملوكا

 ً ، فيجوز لمن له حق الحبس أن  ، فأنه يتضمن حق تتبع على نحو خاص . ولما كان حق الحبس حقاً عينياً  خلسة أو غشاً أو إكراها

، ولكنه إذا تخلى عن الحيازة اختياراً لم يجز له أن  لف الخاصيتمسك بحقه فى مواجهة مالك العين ودائنيه والخلف العام والخ

، فصاحب هذا الحق  . ويتضمن حق الحبس أيضاً حق تقدم ولكن بطريقة غير مباشرة ومن ناحية عملية يستردها وفقد حقه فى الحبس

ه من الدائنين يستطيع أن يستبقى الشئ فى حيازته حتى يستوفى الدين الذى له وبذلك يتقدم عملياً على غير
 (9755 )

. ولكن حق  

، على خالف فى الرأى  ، لم يكن خاضعاً إلجراءات الشهر ، بالرغم من عينيته الحبس
 (9599 )

 . 

                                                                                                                                                                    

) ج ( حق  . بحرى (  219 ) ب ( حق القبودان فى حبس البضائع التى فى السفينة ) م . تجارى (  79 تحت يده ) م

انظر فى ذلك :  . حتى يستوفى من نازع الملكية التعويض المستحق له  ، المنزوع ملكيته للمنفعة العامة فى حبس العقار

 191فقرة  9وفى القانون الفرنسى : أوبرى ورو  ، 2هامش رقم  275 ص 219األستاذ صالح الدين الناهى فقرة 

.  1هامش رقم  291 مكررة ص
 

 (9759 )
فمن أنفق على شئ لحفظه أو ترميمه كان له حق امتياز  ، ولو كان حق االمتياز هذا غير مبنى على فكرة الرهن الضمنى 

تلطة بأن يجوز للميكانيكى الذى أصلح سيارة أن وقد قضت محكمة االستئناف المخ . وكان له أيضاً أن يحبسه  . عليه 

. (  119 ص 55 م 2591أبريل سنة  29يحبسها حتى يستوفى أجرة إصالحها ) 
 

 (9751 )
 11 م 2529يونيه سنة  21استئناف مختلط  - 291 ص 51المجموعة الرسمية  2555ديسمبر سنة  15استئناف مصر  

 11 م 2525ديسمبر سنة  15 - 251 19 م 2529ناير سنة ي 19 - 211 ص 15 م 2521فبراير سنة  1 - 911 ص

 م 2599نوفمبر سنة  7 - 121 ص 52 م 2515فبراير سنة  29 - 999 ص 15 م 2521يونيه سنة  25 - 79 ص

.  15 ص 9رقم  97المجموعة الرسمية  2595ديسمبر سنة  7قارن : استئناف مصر  - 12 ص 51
 

 (9751 )
.  12 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  7 - 119 ص 55 م 2591أبريل سنة  29استئناف مختلط  

 

 (9757 )
على أن الفقهاء عند تعرضهم لآلثار التى تترتب على حق الحبس الحظوا أنه ال يخول للدائن حق تقدم أو حق تتبع  

( ) األستاذ محمد  sui generis) فدفعهم ذلك إلى القول بأن حق الحبس حق عينى من نوع خاص  ، بالمعنى المألوف

وذهبت محكمة االستئناف المختلطة فى أحد  . (  151لقرة  2597كامل مرسى فى التأمينات الشخصية والعينية سنة 

فإذا رفعت يد الوكيل عن  ، وانه ال يخول صاحبه مزية التتبع ، أحكامها إلى أن حق الحبس حق شخصى ال حق عينى

كان دينه ديناً  ، يطلب استردادها الستعمال حق الحبس عليها من أجل المصروفات التى أنفقها ولم ، عقارات موكله عنوة

وانظر فى أن حق  . وهو الحكم الذى سبقت اإلشارة إليه (  952 ص 52 م 2515مايو سنة  99عادياً ) استئناف مختلط 

.  517 ص 552رقم  22المحاماة  2599يناير سنة  15الحبس حق عينى : محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية 
 

 (9755 )
وليس لصاحبه إال  ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن حق الحبس ال يعطى صاحبه ال حق التتبع وال حق األولوية 

ولكن من جهة أخرى فأن دائنى صاحب العين  . وإذا بيعت العين فال يدخل فى التوزيع إال كدائن عادى  ، رفض التسليم

وإذا بيعت العين لم يمكن المشترى تسلمها إال إذا دفع  ، وخلفاءه ال يمكنهم رفع يد الحابس إال بعد سداد المبالغ التى له

من ويمكن االحتجاج به على صاحب العين أو  ، فهو من هذه الجهة شبيه بالحق العينى . الدين المطلوب عليها للحابس 

 977رقم  21المحاماة  2591فبراير سنة  5ولواضع اليد أال يسلم الشئ إال إذا دفع له قيمة ما صرفه )  ، تلقى الملك عنه

. (  2215 ص
 

 (9599 )
فقد قضت محكمة استئناف مصر بأن حق الحبس الذى قد يكون للمقاول بالنسبة إلى ما صرفه على العمارة ال يقضى حق  

 2591ديسمبر سنة  29إال إذا كان ناشئاً عن امتياز مسجل تسجيالً صحيحاً )  ، حتجاج به قبل الغيروال يمكن اال ، التتبع

ألن ما  ، وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بأن حق الحبس يعتبر حقاً عينياً  . (  197 ص 997رقم  21المحاماة 

 ، أى حق التتبع واالمتياز ، ثار القانونية على الحقوق العينيةيترتب عليه من اآلثار الفعلية يعادل تماماً ما يترتب من اآل

وهو  517 ص 552رقم  22المحاماة  2599يناير سنة  15وعلى ذلك فال ينشأ هذا الحق إال بتسجيله ال بمجرد التعاقد ) 

. الحكم الذى سبقت اإلشارة إليه ( 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وأن يضع إلى جانب هذه العينية  ، أن يشكك فى عينية حق الحبس ، فى عهد التقنين المدنى السابق وقد حاول الفقه المصرى

. ولكن صراحة النصوص فى التقنين  ، فهو ليس بحق عينى وال بحق شخصى دفعاً بعدم التنفيذفكرة أن الحق فى الحبس ليس إال 

. فلم تكن هذه المحاوالت الفقهية إال بمثابة إرهاصات تؤذن  المدنى السابق كانت قاطعة فى أن هذا التقنين يعتبر حق الحبس حقاً عينياً 

ح التقنين المدنى إلى الرجوع بالحق فى الحبس إلى طبيعته الحقيقية من أنه دفع ، وقد دفعت فعالً عند تنقي بما يكون عليه المستقبل

، فسار على هذا النهج التقنين المدنى الجديد  وليس بحق
 (9592 )

 . 

 الحق فى الحبس فى التقنين المدنى المصرى الجديد :  - 639

. وقد جارى التقنين الجديد بهذا  هجر التقنين المدنى الجديد نظرية التقنين المدنى السابق فى أن الحق فى الحبس حق عينى

النهج التطور الحديث فى الفقه والتشريع 
 (9591 )

، وال  ، وجعل من الحق فى الحبس نظرية عامة تنبسط على جميع نواحى القانون 

، هو أن الدائن إذا كان  . ذلك أن الحق فى الحبس يقوم فى أساه على مبدأ عام ى النصوص المتفرقةتنحصر فى حاالت معينة تتناثر ف

. وهذا المبدأ يقوم على اعتبارات  ، فمن حقه بقدر اإلمكان أن يستوفى الدين الذى له من الدين الذى عليه مديناً فى الوقت ذاته لمدينه

تمتد فى جذورها إلى أعماق التاريخ فقد كان القانون الرومانى كما قدمنا يعالج الحاالت ، و تمليها بداهة المنطق ومقتضيات العدالة

 . ( exceptio doliالتى تتجمع حول هذا المبدأ بعالج واحد هو الدفع بالغش ) 

صفات معينة بأن ، وتوفر فى الدينين  . فحيث يكون الدائن مديناً لمدينه ونجد تطبيق هذا المبدأ كامالً فى المقاصة القانونية

، فيقال أن الدينين قد  ، فكل دائن منهما يستوفى الدين الذى له من الدين الذى عليه يكونا خاليين من النزاع وحالين ومن جنس واحد

انقضيا قصاصاً بقد األقل منهما 
 (9599 )

 . 

أن يقف الوفاء بالدين الذى عليه حتى . فلكل من المتعاقدين  ثم نجد تطبيق هذا المبدأ بعد ذلك فى المعقود الملزمة للجانبين

، وقد بسطناه تفصيالً فى الجزء األول من هذا الوسيط  ، وهذه قاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد يستوفى الدين الذى له
 (9595 )

 . 

الوديعة إلى . فلحافظ الوديعة أن يقف تنفيذ التزامه من رد  ثم نجد تطبيق هذا المبدأ فى العقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة

، حتى يستوفى ما فى ذمة المودع من مصروفات أنفقت فى حفظ الوديعة من تعويض عما عسى أن تكون الوديعة قد أحدثت  المودع

 . من الضرر

                                                 
 (9592 )

كاشفين عن حقيقته من  ، نية الحق فى الحبس التى اعتنقها هذا التقنينعي ، فى عهد التقنين المدنى السابق ، وكنا ممن ينتقد 

وال ضرر يعود على الغير من اعتبار الحق  . (  2هامش رقم  129 ص 117أنه دفع ال حق ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

إذا حبس عن مدينه ما عليه لهذا المدين حتى ستوفى حقه  ، ذلك أن الدائن ، فى الحبس دفعاً سارياً فى حقه دون أن يشهر

بل يتجنب أن يثرى المدين نفسه على حسابه هو ) انظر فى  ، فإنه ال يثرى على حساب مدينه ، المرتبط بالدين المحبوس

. (  595فقرة  1هذا المعنى بالنيول وريبير وأسمان 
 

 (9591 )
 . (  9551 - 9595 والتقنين المدنى األرجنتينى ) م . (  911 - 919 وم 115 - 119 انظر التقنين المدنى األلمانى ) م 

 . (  757 ( فيبدو أنه يعتبر حق الحبس حقاً عينياً ) انظر بنوع خاص م 757 - 759 أما التقنين المدنى السويسرى ) م

صالح الدين الناهى فى وانظر فى حق الحبس وبوجه عام االمتناع المشروع عن الوفاء فى الفقه اإلسالمى الدكتور 

. وما بعدها  959االمتناع المشروع عن الوفاء فقرة 
 

 (9599 )
وتختلف المقاصة عن الحبس فى أمرين : ) أ ( يشترط فى المقاصة اتحاد جنس الدينين دون حاجة إلى قيام ارتباط فيما  

) ب ( المقاصة سبب النقضاء  . ينين فيشترط فيه االرتباط دون اتحاد جنس الد ، وعلى النقيض من ذلك الحبس . بينهما 

 ، أما الحبس فيبقى الدينين قائمين وأحدهما ضامن لآلخر . فهى وسيلة ضمان ووسيلة استيفاء  ، الدينين بقدر األقل منهما

األستاذ  - 2511فقرة  1جوسران  - 119فهو وسيلة ضمان دون أن يكون وسيلة استيفاء ) بودرى ودى لوان فقرة 

الدكتور صالح الدين الناهى فى االمتناع المشروع عن الوفاء فقرة  - 1هامش رقم  125 فى التأمينات صسليمان مرقس 

. (  257فقرة  - 251
 

 (9595 )
وانظر أيضاً  - 111فقرة  - 111نظرية العقد للمؤلف فقرة  - 999فقرة  - 551الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  

األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام  -وما بعدها  215الدكتور صالح الدين الناهى فى االمتناع المشروع عن الوفاء فقرة 

ن الحق فى الحبس والدفع بعدم تنفيذ العقد : كابيتان فى ؟؟؟؟؟ فقرة وقارن فى التمييز بي - 2 هامش رقم 272 االلتزام ص

األستاذ حلمى  - 92فقرة  - 11فقرة ؟؟؟؟ وفقرة  Retentionلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز  - 712فقرة  1دى باج  - 211

 155 ص 215ات ففقرة األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمين - 919فقرة  - 991بهجت بدوى فى نظرية العقد فقرة 

.  2هامش رقم 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ما دامت هناك رابطة تربط العين المحبوسة بالدين  ثم نجد تطبيق هذا المبدأ حتى لو لم تقم عالقة تعاقدية بين الطرفين

( كالحائز  rapport de connexite entre la dette et la chose - debitum cum re junctumأجله )  المحبوس من

 . يحبس العين حتى يسترد من المالك المصروفات الضرورية ومصرفات التحسين

بل إن هناك ميال عند بعض الفقهاء 
 (9599 )

دام مديناً  ، وإعطاء الحق فى الحبس للدائن ما للذهاب إلى مدى أبعد من هذا 

، هو الذى نقف عنده إلعطاء الحق فى  ، ال الرابطة بينهما ، فالتقابل ما بين الدينين ، حتى لو لم توجد أية رابطة ما بين الدينين لمدينة

، ال من طريقين آخرين : ) أوالً ( من طريق المقاصة  ، ال من طريق الحق فى الحبس . ويتحقق هذا الوضع اآلن عمالً  الحبس

( يرفعها على الدائن يطالبه  demande reconventionnelle، فيدفع المدين دعوى دائنيه عن طريق دعوى فرعية )  ضائيةالق

، أجرى القاضى مقاصة  . فإذا كان المدين محقاً فى دعواه الفرعية ، ولو لم يوجد أى ارتباط ما بين الدينين فيها بدين له فى ذمة دائنه

، فللدائن إذا كان  ( saisie - arret sur soi - meme) ثانياً ( من طريق حجز الدائن تحت يد نفسه )  . قضائية ما بين الدينين

، وإذا حكم القاضى  ، ولو لم يكن بين الدينين أى ارتباط فى الوقت ذاته مديناً لمدينة أن يحجز هذا الدين عليه لمدينه تحت يد نفسه

. فما يصل إليه الشخص اآلن عن طريق المقاصة القضائية وعن طريق الحجز تحت يد  بصحة الحجز أجرى المقاصة ما بين الدينين

، وأصبح  ، إذا بلغ هذا الحق فى تطوره مداه األخير ، يمكن إذا تطور الفكر القانونى أن يصل إليه عن طريق الحق فى الحبس نفسه

يثبت فى أى دينين متقابلين من غير أن تقوم بينهما أية رابطة 
 (9591 )

 . 

 . ونتبين من هذا التحليل طبيعة الحق فى الحبس فى التقنين المدنى الجديد

 

، وال بالحق الشخصى  فليس هو بالحق العينى
 (9591 )

. بل هو حق المدين فى أن يقف الوفاء بدينه حتى يستوفى الدين الذى له فى  

لذى يعتبر فرعاً عنه ، يدخل تحته الدفع بعدم تنفيذ العقد ا ، فهو دفع بعدم التنفيذ ذمة دائنه
 (9597 )

. وهو بمثابة ضمان خاص أعطاه  

. ومن ثم نقل  ، فيحبس الدين الذى عليه حتى يستوفى الدين الذى له التقنين المدنى الجديد لكل دائن يكون مديناً فى الوقت ذاته لدائنه

، فأدرج ضمن ما  له اآلن فى التقنين المدنى الجديد الحق فى الحبس من المكان الذى كان له فى التقنين المدنى السابق إلى المكان الذى

، إذ هو إحدى وسائل الضمان فى هذه الحالة الخاصة  يكفل حقوق الدائنين من وسائل ضمان
 (9595 )

، وكما أن الدائن فى الدعوى  

ً  ، وفى الدعوى البولصية حقاً نقله المدين للغير غير المباشرة يتوثق للتنفيذ بحقه حقاً أهمله المدين ، وفى دعوى الصورية حقاً  غشا

 . ، فالدائن فى الحبس يتوثق للتنفيذ بحقه حقاً للمدين ترتب فى ذمته هو تظاهر المدين بنقله للغير

، وانتقل بمقتضاه الحق فى الحبس من حق عينى  وهناك أهمية عملية كبيرة فى هذا التحوير الذى أتى به التقنين المدنى الجديد

 . وتتبين هذه األهمية من الوجوه اآلتية : التنفيذإلى دفع بعدم 

، بل هو يمتد إلى " أحوال ال تتناهى  ( أصبح الحق فى الحبس غير مذكور على سيبل الحصر 2) 
 (9529 )

، إذ هو دفع  " 

 . وليس بحق عينى أو حق شخصى

هذا التقنين يعتبر الحق فى الحبس حقاً  ، فقد كان ( تزول بالتكييف الجديد صعوبات كانت قائمة فى عهد التقنين السابق 1) 

 . ، ومع ذلك فأن حق التقدم وحق التتبع المصاحبين دائماً للحقوق العينية ال يظهران فى وضوح مصاحبين لهذا الحق العينى عينياً 

، فقد كان واجباً إذا كيف الحق فى الحبس بأنه حق عينى أن يكون  ( تنتهى بالتكييف الجديد مشكلة إجراءات الشهر 9)  

 . ، ومن ثم ال يخضع لهذه اإلجراءات ، أما اآلن فهو دفع ال حق عينى خاضعاً لشهر

، يخول للدائن الذى يكون فى الوقت  عدم التنفيذفالتكييف الصحيح للحق فى الحبس فى التقنين المدنى الجديد إذن هو أنه دفع ب

. ويقوم ذلك على اعتبارات ترجع إلى مقتضيات العدالة  ذاته مديناً لمدينة أن يقف الوفاء بالدين الذى عليه حتى يستوفى الدين الذى له

وبداهة المنطق القانونى 
 (9522 )

 . 

                                                 
 (9599 )

.  9هامش رقم  511 ص 2571فقرة  1انظر بنوع خاص كوالن وكابيتان ومورا نديير  
 

 (9591 )
.  192 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9591 )
األستاذ  - 121 ص 9األستاذ عبد الحى حجازى  - 511قرة انظر فى هذا المعنى األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات ف 

وقارن األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات الشخصية والعينية ) فقرة  - 257إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

. س ( حيث يذهب إلى أن الحق فى الحبس حق شخصى يترتب فى ذمة المدين متعلقاً بالشئ المحبو 159ص  211
 

 (9597 )
.  1فقرة  Retentionلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز  - 2512فقرة  1جوسران  

 

 (9595 )
.  511 ص - 512 قارب فى هذا المعنى الدكتور صالح الدين الناهى فى االمتناع المشروع عن الوفاء ص 

 

 (9529 )
.  157 ص 1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9522 )
صور المشروع فى حق الحبس تصويراً " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى :  

 25/  9فهو ليس من قبيل الحقوق العينية كما صور خطأ فى التقنين الحالى ) السابق ( : انظر المادة  ، يكشف عن حقيقته



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، من الوجوه اآلتية : ) أوالً ( من  خطة التى سار عليها هذا التقنين، وفقاً لل ونبحث الحق فى الحبس فى التقنين المدنى الجديد

 157. ) ثالثاً ( ومن حيث انقضائه ) م  مدنى ( 151. ) ثانياً ( ومن حيث اآلثار التى تترتب عليه ) م  مدنى ( 151حيث نشوئه ) م 

 . مدنى (

 نشوء الحق فى الحبس - الفرع األول

 النصوص القانونية : - 641

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 151ص المادة تن 

، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين  لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به - 2" 

 . ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا " ومرتبط به

، فإن له يمتنع عن رد  ك بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعةويكون ذل - 1"  

، إال أن يكون االلتزام بالرد ناشئاَ عن عمل غير مشروع "  هذا الشئ حتى يستوفى ما هو مستحق له
 (9521 )

 . 

، وكذلك سبقت مقارنة التقنين المدنى  بق ذكرها. وقد س 192/  199ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 

 . السابق بالتقنين المدنى الجديد فى هذا الموضوع

، وفى التقنين المدنى العراقى  151ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

 111 - 112، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين  155ة ، وفى التقنين المدنى الليبى الماد 171 - 179المواد 
 (9529 )

 . 

                                                                                                                                                                    

وقد كف  . مجرد دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة فعالة من وسائل الضمان بل هو  ، من التقنين المصرى ) السابق (

وعلى هذا النحو خرج المشروع بهذا الحق من نطاق  . وأصبح حقاً فى الحبس  ، بهذه المثابة عن أن يكون حق حبس

وبذلك كفل له  ، إلى حيز المبادئ العامة ، التطبيقات الخاصة التى وردت فى التقنين الحالى ) السابق ( على سبيل الحصر

ما دام الدائن لم  ، فلكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه فى الحبس . عموم التطبيق فى أحوال ال تتناهى 

 . (  157 ص 1يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين كان مرتبطاً به ) مجموعة األعمال التحضيرية 

صور المشروع حق الحبس تصويراً يكشف عن حقيقته ؟؟؟؟؟ منه مجرد دفع من " وجاء أيضاً فى المذكرة اإليضاحية ما يأتى : 

ثم أنه استعاض عن بيان أحوال لحبس على سبيل الحصر  . الدفوع ال يختلط بالحقوق العينية وال يشاركها فى مقوماتها 

 ، يؤهلها ألن تتناول جميع التطبيقات التى يملى العقل فيها وجوب تخويل هذا الحقلها من السعة ما  ، بإيراد قاعدة عامة

 192 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " فتحامى بذلك ما ينطوى فى ذاك البيان من إسراف فى الحرج والتضييق 

 ) .
 

 (9521 )
ابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد من المشروع التمهيدى على وجه مط 992: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

وصار رقمه  ، وفى لجنة المراجعة أدخل بعض تعديالت لفظية فأصبح النص مطابقاً  . فيما عدا بعض اختالف لفظى 

وفى لجنة مجلس الشيوخ اعترض بأن النص يقرر مبدأ  . ووافق عليه مجلس النواب  . فى المشروع النهائى  197

ورد على هذا االعتراض بأن النظرية التى أخذ بها النص ليست  . ألنه يصور حق الحبس فى أوسع نظرياته  ، جديداً 

على أن حق الحبس ال يتوافر بمجرد أن يقع شئ للمدين صدفة فى يد  ، نظرية جديدة بل هى نظرية الدفع بعدم التنفيذ

ولم تر اللجنة األخذ بهذا  . بل يوجد ما يماثله  ، يداً وحكم النص ليس جد . بل يجب أن تتوافر شروط معينة  ، الدائن

ثم أقره مجلس الشيوخ دون تعديل ) مجموعة األعمال التحضيرية  .  151وأقرت النص كما هو تحت رقم  ، االعتراض

. (  199 ص - 192 وص 199 ص 1
 

 (9529 )
 . بقة لنص التقنين المدنى المصرى : مطا 151 : التقنين المدنى السورى م التقنينات المدنية العربية األخرى 

وللعامل أن يحبس  . للبائع أن يحبس المبيع إلى أن يؤدى المشترى جميع الثمن الحالى  - 2 - 179 : م التقنين المدنى العراقى

وذلك كله وفقاً  . سواء كان لعمله أثر فى هذا الشئ أو لم يكن  ، الشئ الذى يعمل فيه إلى أن يستولى األجر المستحق

لكل واحد من المتعاقدين أن يحبس المعقود عليه  ، وفى كل معاوضة مالية بوجه عام - 1 . لألحكام التى قررها القانون 

 . حتى يقبض البدل المستحق  ، وهو فى يده

أن  ، أو أنشأ فيه بناء أو غرس أشجاراً  ، مصروفات ضرورية أو نافعة ، وهو فى يده ، : يجوز لمن أنفق على ملك غيره 172 م

 . ال أن يكون االلتزام بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع  ، يمتنع عن رده حتى يستوفى ما هو مستحق له قانوناً 

وكان لكل من التزم بأداء شئ أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام فى ذمته نشأ بسبب التزام المدين  - 2:  171 م

 . سقط حق المدين فى االمتناع عن أداء ما التزم به  ، فإذا قدم الدائن تأميناً كافياً للوفاء بالتزامه - 1 . مرتبطاً به 

وإن كان التقنين المدنى العراقى توخى أن  ، ) وهذه النصوص فى جملتها تتفق فى أحكامها مع أحكام التقنين المدنى المصرى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وأن له تطبيقات متنوعة ال يمكن ذكرها على  ويتبين من هذا النص أن للحق فى الحبس شروطاً إذا توافرت نشأ هذا الدفع

 . صريح أو ما لم يرد فيه نص، ثم نستعرض بعض التطبيقات سواء ما ورد فيه نص  . فنبسط هذه الشروط سبيل الحصر

 الشروط الواجب توافرها لنشوء الحق فى الحبس - المبحث األول

 شرطان لنشوء الحق فى الحبس  - 641

. وهذا هو الجديد الذى أتى به  قاعدة عامة يرد إليها جميع تطبيقات الحق فى الحبس 151: وضعت الفقرة األولى من المادة 

، يقتصر على حاالت خاصة مذكورة على سبيل  ، كما رأينا كان حق الحبس فى التقنين المدنى السابق ، فقد التقنين المدنى الحالى

 . ، إذ كان يعتبر فى هذا التقنين حقاً عينياً  الحصر

، ولكن تحصر الشروط التي إذا هي توافرت تنشيء الحق في  أما في التقنين الجديد ال تحصر حاالت الحق في الحبس

 من الرجوع إلى النص المشار إليه حصر هذه الشروط في شرطين اثنين : . ويمكن  الحبس

، ومن ثم يكون هناك دينان متقابالن : دين في ذمة األول  ) أوالً ( أن يكون هناك شخصان كل منهما دائن لألخر ومدين له

 .  ، ودين مقابل له في ذمة الثاني لألول للثاني

 .  ( ما بين الدينين lien de connexite) ثانياً ( أن يكون هناك ارتباط ) 

 ونستعرض كال من هذين الشرطين : 

 دينان متقابالن : –الشرط األول  – 642

. فيقف األول الوفاء بالدين  ، وثانياً أن يكون هذا اآلخر مدينا هو أيضاً لألول يجب أوالً أن يكون هناك شخص مدين آلخر 

 .  الذي عليه حتى يستوفى الدين الذي له

،  فيصح أن يكون متعلقاً بعين معينة بالذات –وهو المحل الذي يقع عليه الحبس  –أما الدين الذي في ذمة الشخص األول 

، فيقف تنفيذ التزامه بالتسليم حتى يستوفى الثمن  كدار باعها صاحبها فأصبح مديناً بتسليمها إلى المشترى
 (9525 )

. ويصح أيضاً أن  

                                                                                                                                                                    

ثم انتهى إلى وع قاعدة عامة هى القاعدة التى أتى بها  ، تطبيقاته المختلفة للحق فى الحبس يساير الفقه اإلسالمى فى

انظر فى شرح هذه النصوص فى القتنين المدنى العراقى الدكتور حسن على الذنون فى أحكام  –التقنين المدنى المصرى 

 . (  229 ص - 229 االلتزام فى القتنين المدنى العراقى ص

 . : مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى  155 م دنى للملكة الليبية المتحدةالتقنين الم

: أما وسائل التنفيذ فهى بالعكس ال يجوز للدائن استعمالها إال إذا كان حقه مستحق  112 م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

أى حق كل  ، ( وحق الحبس 192ومنها أيضاً طريقة التغريم ) المادة  ، وأخص تلك الوسائل الحجز التنفيذى . األداء 

شخص دائن ومديون معاً فى معاملة أو حالة واحدة بأن يمتنع عن التنفيذ ما دام الفريق اآلخر لم يعرض القيام بما يجب 

   . عليه 

بل يوجد ايضا في كل حالة يكون فيها  ، : إن حق الحبس ال ينحصر في كل من كان دائنا ومديونا بموجب عقد متبادل 111م 

أي حيث يكون التالزم موجودا بين الموجب المطلوب والدين المختص بمن يستعمل حق  ، الدين متصال بموضوعه

فهو أي حق الحبس يعود مثال الى واضع اليد او المستثمر او الى محرز الشيء المرهون  ، الحبس من اجل ذاك الموجب

وانما يحرم حق  . ز بين األموال المنقولة وغير المنقولة وال بين الحابس الحسن النية وسيئها بدون ان يكون ثمة تميي

  . الحبس محرز االشياء المفقودة او المسروقة ومحرز االشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي 

التقنين اللبنانين من الحق في الحبس  فقد جعل ، ) وأحكام هذه النصوص تتفق في جملتها مع أحكام نصوص التقنين المصري

وتناول به حالتي الدفع بعدم تنفيذ العقد  ، ولم يجعله حقا عينيا ، نظرية عامة ولم يورد تطبيقاته على سبيل الحصر

واوجب أال يكون االلتزام سببه إحراز االشياء المفقودة أو  ، واالرتباط ما بين الشيء المحبوس والدين المحبوس من أجله

وأورد تطبيقات مختلفة للحق في الحبس نثرها في  . مسروقة وإحراز األشياء التي انتزعت بالعنف من صاحبها الحقيقي ال

انظر في كل ذلك  . الخ الخ  157و  159و  192و  127و  171و  111و  971و  912و  579نواح متفرقة : م 

 .  55ص  – 51ي اللبناني ص الدكتور صبحي المحمصاني في آثار االلتزام في القانون المدن
 

 (9525 )
 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  7منقوالً أو عقاراً ) استئناف مختلط  ، والغالب فيما يرد عليه الحبس أن يكون شيئاً مادياً  

فال يجوز مثالُ لصاحب المدرسة أن يحبس التلميذ عن ولى أمره لعدم  ، وال يرد الحبس على األشخاص بأية حال . (  12

وال لمتعهد الجنائر  ، وال لمستشفى الوالدة أن يحبس المولود عن ذويه حتى يستوفى أجره ، دفعه المصروفات الدراسية

األستاذ  - 119رة أن يمتنع عن تسليم جثة الميت إلى أهله حتى يستوفى منهم مصروفات الجنازة ) بيدان وفوران فق
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 الفهرس العام

، كما لو اشترى شخص شيئاً فيقف دفع الثمن للبائع حتى يقوم البائع  ، نقود أو أشياء مثلية ن بالذاتيكون الدين محله شئ غير معي

. فالمقاول يستطيع أال يبدأ العمل حتى يستوفى ما اتفق  . بل يصح أن يكون محل الدين عمالً أن امتناعاً عن عمل بتسليمه الشئ المبيع

،  ، مقابل جعل معين وصاحب األرض الذى تعهد أال يمنع جاره من المرور فى أرضه . مع رب العمل على أن يجعله له من األجر

يستطيع أن يقف تنفيذ التزامه فيمنع الجار من المرور حتى يستوفى جعله 
 (9529 )

 . 

 ً وذلك أن ،  ، استأجره شخص مثالً وأنفق عليه ويريد حبسه حتى يستوفى ما أنفق على أنه ال يصح أن يكون محل الدين ملكاً عاما

حبس الملك العام يفوت المصلحة العامة التى أعد لها هذا الملك 
 (9521 )

. كما ال يصح أن يكون محل الدين شيئاً غير قابل للحجز عليه  

. مثل ذلك ما نصت عليه المادة  . فال يحبس هذا الشئ عن صاحبه إال بقدر ما يكون قابالً للحجز عليه فى هذا الدين فى الدين المقابل

، فال  من تقنين المرافعات من أنه ال يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إال بقدر الربع 577

.  ، أن يحبس أكثر من ربع هذا األجر عنه حتى يستوفى منه التزاماً ترتب فى ذمته له ، بعد أن استحق العامل أجره يجوز لرب العمل

من تقنين المرافعات من عدم جواز الحجز على أشياء معينة إال القتضاء ثمنها أو  579عليه المادة ومثل ذلك أيضاً ما نصت 

، فال يجوز حبسها عن صاحبها إال فى دين من هذه الديون  مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة
 (9521 )

 . 

غير مشروع أو إثراء بال سبب أو نصاً فى ، فقد يكون مصدره عمالً  أن يكون مصدراً عقداً  –محل الحبس  –وال يشترط فى الدين 

، ولم تتوافر شروط المقاصة  ، وأصبح صاحب كل سيارة مديناً بالتعويض لصاحب السيارة األخرى . فإذا تصادمت سيارتان القانون

ين حتى يستوفى حقه بعد ، جاز لمن كان الدين الذى عليه مقدراً أن يحبس هذا الد القانونية فى الدينين بأن كان أحدهما غير مقدر مثالً 

مدنى على أنه " إذا أقام  525. وقد نصت الفقرة األولى من المادة  . فالدين المحبوس هنا مصدره العمل غير المشروع أن يتم تقديره

، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت  شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب األرض

. ففى هذه  . " . . ، وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت فقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجهعلى ن

، ويلتزم صاحب  ، ومصدر التزامه اإلثراء بال سبب الصورة يلتزم صاحب األرض بتسليم المنشآت بعد إزالتها إلى صاحبها

.  ، ومصدر التزامه العمل غير المشروع دفع تعويضاً عن الضرر الذى أحدثه لصاحب األرضالمنشآت أن يزيلها على نفقته وأن ي

. ونصت  ، حتى يستوفى من صاحبها نفقة اإلزالة والتعويض المستحق فيستطيع صاحب األرض أن يحبس المنشآت بعد إزالتها

                                                                                                                                                                    

 . (  529سليمان مرقس فى التأمينات فقرة 

فقد يكون مملوكاً للدائن الحابس نفسه وعليه التزام بأدائه  ، ولكن ذلك ليس بشرط ، ويغلب أن يكون الشئ المحبوس مملوكاً للمدين

حتى يستوفى األجرة )  -أجر وهى ملكه ولكنه التزم بتسليمها للمست –فالمؤجر له أن يحبس العين المؤجرة  . للمدين 

 - 951 ص 529األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 199 ص 21فقرة  Retentionلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز 

قارن كوالن  - 295األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 112 ص 219األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة 

الدكتور منصور مصطفى منصور فى  - 911فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 2519فقرة  1وكابيتان ومروانديير 

. (  1هامش رقم  215 ص 2599نظرية الحلو العينى رسالة على اآللة الكاتبة من القاهرة سنة 
 

 (9529 )
فى األرض المجاورة من التقنين المدنى تجعل لمالك األرض المحبوسة حق المرور  721هذا والمادة  - 579 كاسان ص 

كان لمالك األرض المجاورة أن يقف تنفيذ التزامه فيمنع مالك  ، فإذا امتنع من دفع هذا التعويض ، نظير تعويض عادل

 . األرض المحبوسة من المرور 

ين المدنى ونص التقن ، ونرى مما تقدم أن نطاق الحق فى الحبس قد اتسع من حيث االلتزامات التى يجوز االمتناع عن تنفيذها

شئ " ولفظ  . (  tenue aune prestation) " بأداء شئ " فهو يفترض أن الحابس ملتزم  ، الجديد يستجيب لهذا التوسع

ولو كان المحل امتناعاً عن  ، يتسع لكل التزام أياً كان محله ، ( prestationالذى أريد به المعنى المقصود من لفظ )  ، "

بل يصح أن يحبس تنفيذ التزام بنقل حق عينى أو بعمل أو  ، يحبس الدائن عيناً ماديةفليس من الضرورى أن  . عمل 

( قد عرف الحق فى البس تعريفاً واسعاً قصد به أن يتناول  119 وإذا كان التقنين المدنى األلمانى ) م . بامتناع عن عمل 

 -(  259ستاذ إسماعيل غانم ) أحكام االلتزام فقرة خالًف لما ذهب إليه األ -فلسنا نرى  ، الحبس كل التزام أياً كان محله

. أن التقنين المدنى المصرى الجديد قد تخلف عن التقنين المدنى األلمانى فى ذلك 
 

 (9521 )
 - 151 ص 219األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة  - 21فقرة  Retentionلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز  

.  275 ص 295غانم فى أحكام االلتزام فقرة األستاذ إسماعيل 
 

 (9521 )
 ص 219األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة  - 951 ص 529األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  

 .  275 ص 215األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 151

فال  ، ألن الحبس حق مؤقت ال يؤدى إلى بيع العين المحبوسة ، ن الراجع الجوازولك ، وقد اختلف فى جواز حبس العين الموقوفة

فال يتنافى مع طبيعة  ، وال يفوت معه الغرض من الوقف ال يؤدى إلى بيع العين المحبوسة ، يتنافى مع طبيعة الوقف

 - 117 ص 299رقم  22المحاماة  2599مايو سنة  11وال يفوت معه الغرض من الوقف ) استئناف أسيوط  ، الوقف

. (  999 ص 992رقم  7المحاماة  2591أبريل سنة  19محكمة قنا الكلية 
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 الفهرس العام

، جاز  ار بحسن نية على جزء من األرض المالصقةمدنى على أنه " إذا كان مالك األرض وهو يقيم عليها بناء قد ج 517المادة 

، وذلك فى نظير  للمحكمة إذا رأت محالً لذلك أن تجبر صاحب هذه األرض على أن ينزل لجارة عن ملكية الجزء المشغول بالبناء

ا التزام مصدره ، وهذ . ففى هذه الصورة يلتزم صاحب األرض بأن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء تعويض عادل "

. ولصاحب األرض أن يقف تنفيذ التزامه  ، وذلك فى نظير تعويض عادل يلتزم صاحب البناء لصاحب األرض نص فى القانون

، حتى يستوفى منه التعويض  القانونى من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقل ملكية الجزء من األرض المشغول بالبناء إلى صاحب البناء

 . العادل

. فإن هذا النص يجعل  151، وهو استثناء ورد فى آخر الفقرة الثانية من المادة  ناك استثناء واحداً من األحكام التى قررناهالى أن ه

لحائز الشئ حق حبسه حتى يسترد المصروفات الضرورية أو النافعة التى أنفقها على هذا الشئ " إال أن يكون االلتزام بالرد ناشئاً 

، وذلك كالتزام  ، فيجوز حبسه . فالتزم الحائز برد الشئ الذى حازه أو أحرزه قد يكون مصدره العقد عن عمل غير مشروع "

. وقد يكون مصدره رد غير  المستأجر برد العين المؤجرة إلى صاحبها عند نهاية اإليجار فيحبس العين حتى يسترد ما أنفق عليها

م بحسن نية عيناً من غير حق فيلتزم بردها إلى صاحبها وله أن يحبسها حتى ، وذلك كالتزام من تسل ، فيجوز أيضاً حبسه المستحق

، وذلك ما إذا اغتصب الحائز العين من  ، وهنا ال يجوز حبسه . وقد يكون مصدره العمل غير المشروع يسترد ما أنفق عليها

حتى يستوفى ما أنفق عليها ما دام قد حازها  ، فإنه ال يجوز له أن يحبسها صاحبها أو سرقها منه أو وجدها ضائعة فاستولى عليها

، ثم يرجع عليه بعد ذلك بما أنفق  . بل يجب عليه تسليمها فوراً إلى صاحبها بعمل غير مشروع
 (9527 )

. ولكن إذا جاز الشخص عيناً  

،  دره عمل غير مشروع، لم يكن التزامه برد العين إلى صاحبها مص مسروقة أو ضائعة دون أن يكون هو الذى سرقها أو عثر عليها

ومن ثم جاز له أن يقف تنفيذ االلتزام بالرد حتى يستوفى ما أنفق من المصروفات 
 (9525 )

 . 

  

، فيجب أن يكون ديناً مدنياً حاالً لم  ، والذى يحبس من أجله الدين األول حتى يستوفى هو أما الدين اآلخر المقابل للدين األول

، وال جبر فى تنفيذه كما  ، وإال كان فى هذا جبر على تنفيذ االلتزام الطبيعى . فإذا كان ديناً طبيعياً لم يجز الحبس من أجله يتم تنفيذه

                                                 
 (9527 )

إن ف . حتى لو مضى على حيازته غير المشروعة سنة أو أكثر  ، ويحرم الحائز بعمل غير مشروع الحق فى الحبس 

ولكن ال ينقضى بها  ، مضى هذا المدة إنما ينقضى بها حق الحائز األصلى فى استرداد حيازته بدعوى من دعاوى الحيازة

 ً وفى هذه الحالة ال يجوز للحائز بعمل غير  ، حق الحائز األصلى فى استردادا حيازته بدعوى الملكية إذا كان مالكا

الة وحسن النية وهما األساس الذى يقوم عليه الحق فى الحبس ) انظر فى فإن هذا يتعارض مع العد ، مشروع حبس العين

وانظر عكس ذلك األستاذ عبد الفتح عبد  - 9هامش رقم  279 هذا المعنى األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام ص

. (  151 ص 219الباقى فى التأمينات فقرة 
 

 (9525 )
 . فقرة ثانية  111 قارن تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

فال  ، أن تكون حيازته ليست مجرد حفظ مادى للشئ بمقتضى واجبات وظيفته ، حتى يحبس الشئ ، هذا ويشترط فى الحائز

صراف فى محل تجارى أن يحبس الخزانة المعهود بحفظها إليه حتى يستوفى أجره ) انظر فى هذه المسألة  9 يجوز لل

بل يصح أن يحوزه عنه عدل  ، وليس من الالزم أن يحوز الحابس الشئ بنفسه . (  592فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان 

ويشترط أن يبقى الشئ  . (  151 ص 219يتفق عليه الحابس والمالك ) األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة 

فإذا خرج الشئ من  ، ( 55 ص 99رقم  19المجموعة الرسمية  2519فبراير سنة  21فى يد الدائن ) استئناف مصر 

رقم  95المجموعة الرسمية  2595يناير سنة  29يديه بإرادته لم يستطع أن يسترده ) محكمة المنصورة الكلية الوطنية 

لحابس حائزاً للشئ بمقتضى أنه مالك له أن بمقتضى أنه يحوزه حيازة قانونية ) وقد يكون الدائن ا . (  91 ص 19

possession ) ،  ( أو بمقتضى أنه يحرزه مجرد إحرازdetention ) ،  ويجب أن يكون الشئ المحبوس مستحق التسليم

فى مجرد إحرازه لالنتفاع  لمدين الحابس سواء كان هذا المدين يملكه أو كان هو صاحب الحق فى حيازته القانونية أو

ويجوز للمستأجر أن  ، ويجوز لحائز الشئ أن يحبسه عن مالكه ، فيجوز للمؤجر أن يحبس ملكه عن المستأجر . به 

عمن آلت إليه ملكيتها حتى يستوفى حقه فى التعويض عند عدم  -وهى فى حرزه ال فى حيازته  -يحبس العين المؤجرة 

األستاذ  951 ص - 959 ص 529لجديد ) األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة نفاذ اإلجارة فى حق المالك ا

فى عهد التقنين المدنى  ، وقد قضت محكمة استئناف مصر . (  271 ص 295إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

على العين ما يشاء  بأنه ال يصح اعتبار المستأجر حائزاً للعقار بسب بصحيح يجعله فى حل من أن يصرف ، السابق

وال يجوز أن  ، إذا ليس للمستأجر غير االنتفاع بالعين المؤجرة بالحالة التى هى عليها وقت التأجير ، لتحسينها وصيانتها

يسمح للمستأجر بأن يخلق لنفسه بفعله الشخصى حقاً عينياً على العين المؤجرة بما يقوم بصرفه فى شؤون إصالحها 

والقول بغير هذا معناه تمكين المستأجر من اإلضرار  ، ن المالك المؤجر قد اتفق معه على ذلكإال إذا كا ، وصيانتها

 ص 15رقم  97المجموعة الرسمية  2591ديسمبر سنة  7والقانون لم يوضع لإلضرار بالناس )  ، بالمالك متى شاء

215  ) .
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قدمنا 
 (9519 )

، فال معنى لحبس الدين األول إلى حين استيفاء هذا الدين الثانى ما دام استيفاؤه وقت الحبس ليس  . وإن كان غير حال 

بواجب 
 (9512 )

. ولكن الحق فى الحبس يبقى قائماً حتى لو نفذ الدين الثانى تنفيذا جزئياً  
 (9511 )

  ً ، فما لم يكن التنفيذ  أو تنفيذاً معيبا

، وأن يكون الجزء الباقى بغير تنفيذ جزءاً  . ولكن يجب أن يكون العيب فى التنفيذ عيباً جدياً  سليماً جاز حبس الدين األول تنفيذاً كامالً 

، فإذا ادعى الدائن الحابس أن تنفيذ الدين الذى له هو تنفيذ معيب أو  . والقضاء رقيب على كل ذلك ، وإال لم يجز الحبس غير تافه

، كان للقضاء تقدير العيب فى التنفيذ أو تقدير ما بقى من االلتزام دون تنفيذ للبت  ثم فقد استبقى حقه فى الحبس، ومن  تنفيذ جزئى

 . فيما إذا كان هذا يبرر استبقاء الدائن لحقه فى الحبس

جز حبس االلتزام األول إلى ، لم ي وإذا كان االتفاق أو العرف يقضى بأن يكون تنفيذ االلتزام الثانى تالياً لتنفيذ االلتزام األول

، لم يجز له أن يحبس األجرة  . فإذا كان المستأجر ملتزماً بدفع األجرة مقدماً قبل أن يتسلم العين المؤجرة حين تنفيذ االلتزام الثانى

هذه الخدمات  ، فال يجوز له حبس . وقد جرى العرف أن صاحب الفندق يقدم خدماته للنزيل قبل أن يستوفى األجر حتى يتسلم العين

                                                 
 (9519 )

األستاذ إسماعيل  - 29فقرة  Retentionلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز  - 1مكررة  5 ش 15فقرة  2بودرى ودى لوان  

.  277 ص 291غانم فى أحكام االلتزام فقرة 
 

 (9512 )
فيشترط إذن أن يكون حق الدائن مستحق األداء ) انظر فى هذا المعنى وما يقوم عليه من مبررات األستاذ سليمان مرقس  

فإنه ال يخول الحق فى الحبس )  ، ذا كان هذا الحق مؤجالً أو معلقاً على شرط واقففإ . (  595فى التأمينات فقرة 

ولكن  . (  277 ص 291األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 595األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة 

وإذا كان ذلك مشترطاً فى  ، ديره والوفاء بهفيثبت الحق فى الحبس إلى أن يتم تق ، ( liquideال يشترط أن يكون مقدراً ) 

وال حاجة إلى ذلك فى الحبس  ، المقاصة القانونية فألن الدينين ينقضيان بقدر األقل منهما فكان ال بد من أن يكونا مقدرين

 2591 مايو سنة 11فهو امتناع مؤقت عن التنفيذ ال تظهر فيه وجه الضرورة فى أن يكون الدين مقدراً ) استئناف مصر 

 7استئناف مختلط  .  2215 ص 997رقم  21المحاماة  2591فبراير سنة  5 - 529 ص 195رقم  29المحاماة 

رقم  19المحاماة  2595فبراير سنة  29 - 291 ص 57 م 2591فبراير سنة  25 - 12 ص 51 م 2599نوفمبر سنة 

األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى  - 959 ص - 955 ص 595األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 2997 ص 559

 . (  275 ص - 277 ص 291األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 157 ص 219فى التأمينات فقرة 

ويجوز للقاضى أن يحدد أجالً يقوم الدائن فيه بتقدير حقه حتى ال يطول أمد الحبس ) األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام 

كما يجوز للقاضى أن يقدر قيمة الحق مؤقتاً فينتهى الحبس إذا أودعت هذه القيمة الموقتة  ، ( 275 ص 291 االلتزام فقرة

وهما  ، 291 ص 57 م 2591فبراير سنة  25 - 12 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  7خزانة المحكمة ) استئناف مختلط 

المتعلقة بحق المؤجر  975إذا كانت المادة " مرقس أنه  ويالحظ األستاذ سليمان . الحكمان اللذان سبقت اإلشارة إليهما ( 

فما ذلك إال ألن حق الحبس فى هذه  ، فى حبس المنقوالت الموجودة فى العين المؤجرة ال تشترط أن تكون األجرة حالة

وألن  ، وألن هذا االمتياز يثبت للمؤجر بمجرد العقد ومن قبل حلول األجرة ، الحالة متفرع عن حق امتياز المؤجر

فال بد من ثبوت الحق فى الحبس فى هذه الحالة  ، استعمال المؤجر حقه فى الحبس ضرورى للمحافظة على امتيازه

) األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات " ولو كانت األجرة غير مستحقة األداء  ، أى من وقت العقد ، بمجرد ثبوت االمتياز

فإذا وقع نزاع  ، يجب أيضاً أن يكون حق الدائن الحابس محقق الوجودوغنى عن البيان أنه  . (  955 ص 595فقرة 

ومن ثم ال يجوز للمستأجر أن يحبس األجرة حتى يستوفى من  . لم يكن له الحق فى الحبس  ، جدى فى الحق الذى يدعيه

عيل غانم فى أحكام إذا كانت دعوى التعويض لم يبت فيها القضاء ) األستاذ إسما ، المؤجر تعويضاً يدعى أنه يستحقه

. (  299فقرة  Retentionلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز  - 277 ص 291االلتزام فقرة 
 

 (9511 )
" فيلم " وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الواقع فى الدعوى هو أن المطعون عليه تعاقد مع الطاعنة على استغالل  

وتعهد  –جنيه  2999 -دفع منه وقت العقد جزءاً  ، يدفعه المطعون عليه –جنيه  1999 –فى الخارج لقاء مبلغ معين 

بحيث إذا تأخر عن دفع هذا الجزء فى ميعاده  ، فى مدى شهر من التوقيع على العقد –جنيه  9999 -بدفع جزء آخر 

 ً فع عند تسليم الفيلم فى وباقى المبلغ يد ، يصبح المبلغ الذى دفع أوالً حقاً للطاعنة بصفة تعويض ويعتبر العقد الغيا

أى بعد وفاء  -وتعهدت الطاعنة بأنه يتم إيصال الفيلم إلى الخارج فى خالل أربعة شهور من تاريخ التعاقد  ، الخارج

وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون عليه لم يف بما تعهد به إذ لم يدفع سوى مبلغ  –المطعون عليه بالتزامه 

رغماً عن قبولها الوفاء الجزئى على غير الوجه المتفق عليه  –فإنه يكون للطاعنة  ، د المتفق عليهجنيه بعد الميعا 1999

إذ ليس من شأن قبول الطاعنة للمبلغ الذى دفعه  ، أن تحبس التزامها بالتسليم حتى يقوم المطعون عليه بالوفاء الكامل –

بل كل كما عسى أن يكون له من شأن أنه إذا أكمل  . الحبس المطعون عليه بعد الميعاد المتفق عليه ما يسقط حقها فى 

يصلح دفعاً لدعوى الطاعنة إذا هى رفعتها طالبة الفسخ لعدم وفاء الطاعن بما  -جنيه  9999المطعون عليه المبلغ إلى 

فال يسقطه قبولها وفاء بعض المتعهد به بعد  ، أما حقها هى فى حبس التزامها بالتسليم . تعهد به على الوجه المتفقة عليه 

. (  2999 ص 299رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يونيه سنة  25الميعاد المتفق عليه ) نقض مدنى 
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( لتنفيذ  delai de grace. ولكن ال يمنع الدائن من استعمال حق فى الحبس أن يكون المدين قد أجال قضائياً )  حتى يستوفى أجره

ال يصح أن يكون سبباً فى إسقاط حق دائنه فى الحبس  –وقد أعطى معونة للمدين  –، فإن مثل هذا األجل  دينه
 (9519 )

 . 

، ويصح أن يكون مصدره  ، يصبح أن يكون محله عيناً أو ديناً أو عمالً أو امتناعاً عن عمل كالدين األول،  والدين المقابل

 . . وقد مرت بنا أمثلة على بعض ذلك عقداً أو عمالً غير مشروع أو إثراء بال سبب أو نصاً فى القانون

 قيام االرتباط ما بين الدينين : -الشرط الثانى  - 643

، بل يجب أيضاً أن يقوم ارتباط ما بين هذين الدينين  يكون هناك دينان متقابالن على النحو الذى بسطناه وال يكفى أن 
 (9515 

)
 . 

 ,connexite materielle( وارتباط مادى أو موضوعى )  connexite juridiqueواالرتباط نوعان : ارتباط قانونى ) 
objective  )

 (9519 )
 . 

، سواء كانت هذه العالقة تعاقدية أو غير تعاقدية  ينشأ عن عالقة قانونية تبادلية ما بين الدينينفاالرتباط القانونى هو الذى 
 (

9511 )
. فكل التزام من هذين سبب اللتزام  ، ما بين التزامين متبادلين فى عقد ملزم للجانبين ، أول ما يوجد . ذلك أن االرتباط يوجد 

، وهو على كل حال يبيح التعاقد  . وعدم تنفيذ أى التزام منهما قد يؤدى إلى فسخ العقد سبب، كما تقول النظرية التقليدية فى ال اآلخر

، وهذا هو الحق فى الحبس فى صورة الدفع بعدم تنفيذ العقد  اآلخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه
 (9511 )

. ويبقى االرتباط قائماً على  

، فكل من هذين  صبح واجباً على كل من المتعاقدين أن يرد لآلخر ما أخذه منه، وأ ، حتى لو فسخ العقد أو أبطل أساس عالقة تبادلية

. وينبنى على ذلك أن كال من  االلتزامين مرتبط بااللتزام اآلخر ارتباطاً تبادلياً وإن لم تكن العالقة بعد انحالل العقد عالقة تعاقدية

                                                 
 (9519 )

فالمفروض أنه لم يرد بمنحه المدين أجالً أن ينزل عن حقه فى الحبس )  ، وكذلك إذا كان الدائن هو الذى تبرع باألجل 

فإذا ادعى المدين أن الدائن أراد بمنحه األجل أن ينزل عن حقه فى  . مدنى فى شأن المقاصة (  911ة قارب الماد

فقرة  595ما لم يفترض المشروع هذه النية عند الدائن ) انظر مثالُ المادة  ، فعلى المدين يقع عبء إثبات ذلك ، الحبس

يه أن يثبت أنه لم يقصد بمنحه المدين أجال أن ينزل عن حقه فى فينتقل عندئذ عبء اإلثبات إلى الدائن وعل ، أولى مدنى (

 . (  5وهامش رقم  277 ص 291الحبس ) األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

ألن الحق فى  ، وال يصح أن يكون سابقاً على الحيازة ، ويجب أن يكون حق الدائن تالياً أو معاصراً لحيازته للشئ المحبوس

لفظ  5بل يتوقف على سبق قيام الحيازة كواقعة مادية ) أنسيكلوبيدى داللوز  ، ضمان ال يتعلق بنية الطرفين الحبس

Retention  27فقرة  ) .
 

 (9515 )
ويذهب بودرى ودى لوان مع  - 195فقرة  2بودرى ودى لوان  555وفقرة  - 555فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  

 9بل يجب أيضاً أن يكون بينهما أصل مشترك ) أوبرى ورو  ، أوبرى ورو إلى أنه ال يكفى قيام االرتباط ما بين الدينين

ولن الرأى الراجح هو االكتفاء بقيام االرتباط ما بين  . (  195فقرة  2بودرى ودى لوان  - 297 مكررة ص 191فقرة 

جيللورا فى حق الحبس فقرة  – 971فقرة  5ديرانتون  –وما بعدها  197فقرة  2ترولونج  - 299فقرة  9الدينين ) تولييه 

. (  199فقرة  - 159فقرة  2بيدان وفواران  –وما بعدها  92
 

 (9519 )
 - 19 - 1 - 2512لمعنى واالرتباط الموضوعى أو المادى : كاسان تعليقه فى سيريه انظر فى االرتباط القانونى أو ا 

 Retentionلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز  –وما بعدها  119فقرة  2بيدان وفواران  - 555فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان 

األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام  - 522األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  -) دريدا (  51فقرة  - 97فقرة 

.  251فقرة  - 297فقرة 
 

 (9511 )
. " االرتباط التبادلى " فقد كان األفضل أن يطلق عليه  ، ولما كان االرتباط القانونى يتميز بهذه العالقة التبادلية 

 

 (9511 )
( دائرة الدفع  212 وقد حصر التقنين المدنى الجديد ) م . ومن ثم صار الدفع بعدم تنفيذ العقد صورة من صورة الحبس  

ووسع من نطاق الحق فى الحبس فجعل الدفع بعدم تنفيذ العقد صورة من  ، بعدم تنفيذ العقد فى العقود الملزمة للجانبين

عدم التنفيذ وجعله إلى التوسع فى الدفع ب ، على العكس من ذلك ، وهناك اتجاه فى الفقه الفرنسى يرمى . صوره كما قدمنا 

والتضييق من حق الحبس ليكون مقصوراً  ، شامالً لجميع صور االرتباط القانونى فال يقتص على العقود الملزمة للجانبين

والتصوير الذى اختاره التقنين  . (  555فقرة  1على صور االرتباط الموضوعى أو المادى ) بالنيول وريبير واسمان 

من التقنين األلمانى تقصر الدفع بعدم  919فالمادة  ، ب من تصير التقنين المدنى األلمانىالمدنى المصرى الجديد قري

ال تقصر حق الحبس على صور االرتباط الموضوعى ) األستاذ  119التنفيذ على العقود الملزمة للجانبين والمادة 

. (  251إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ه ما أعطاه ، حتى يسترد من الطرفين له أن يمتنع عن رد ما أخذه من اآلخر
 (9517 )

وقد تقوم العالقة التبادلية على غير  $ $2251 .  

التزامات الفضولى والتزامات  –وهى ليست بعقد  –. ففى الفضالة  ، فيقوم االرتباط على أساس هذا التبادل غير التعاقدى عقد أصالً 

من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته حتى يستوفى  ، ويجوز لكل ، ومن ثم قام االرتباط فيما بينها رب العلم هى التزامات متبادلة

التزامات الطرف اآلخر 
 (9515 )

. ففى عقد  ، فتكون عالقة تبادلية تعاقدية . وقد تنشأ العالقة التبادلية من عقد ملزم لجانب واحد 

فق حافظ الوديعة عليها من المصروفات ، وقد يترتب فى ذمة المودع التزام برد ما أن الوديعة يلتزم حافظ الوديعة بردها إلى المودع

. ففى هذه الحالة تكون هناك عالقة تبادلية تعاقدية نشأ عنها التزامان  أو بتعويض ما أصاب حافظ الوديعة من الضرر بسبب الوديعة

. ومن ثم  المودع ، والتزام برد المصروفات أو بالتعويض عن الضرر فى ذمة متقابالن : التزام برد الوديعة فى ذمة حافظ الوديعة

. ويالحظ هنا  ، حتى يسترد المصروفات أو يتقاضى التعويض من المودع يستطيع حافظ الوديعة أن يحبس التزامه برد الوديعة

م ، أما االلتزا أمران : ) أولهما ( أن عقد الوديعة ليس مصدراً إال ألحد االلتزامين المتقابلين وهو االلتزام بالرد فى ذمة حافظ الوديعة

فمصدره اإلثراء بال سبب فى حالة المصروفات والعمل غير  -وهو االلتزام برد المصروفات أو االلتزام بالتعويض  -اآلخر 

، فإنه مصدر كل من االلتزامين المتقابلين اللذين ينشآن عن هذا  . وهذا بخالف العقد الملزم بالجانبين المشروع فى حالة التعويض

، مما حمل الفقهاء على القول بأن هناك  ، ما بين االلتزامين المشار إليهما ، فى حالة الوديعة ابل واضح. ومع ذلك فهناك تق العقد

، مما حمل الفقهاء على القول بأن هناك عالقة تبادلية نشأ عنها االلتزامان  عالقة تبادلية نشأن عنها االلتزامين المشار إليهما

باط قانون ، فاالرتباط فيما بينهما ارت المتقابالن
 (9599 )

، فهو أيضاً ارتباط  . ) واألمر الثانى ( أنه إذا كان االرتباط هنا ارتباطاً قانونياً  

، كما سنرى فى االرتباط  موضوعى إذ نشأ التزام المودع برد المصروفات أو بالتعويض بمناسبة الشئ المحبوس وهو الوديعة

، وننتقل اآلن إليه  الموضوعى
 (9592 )

 . 

 –، بل عن وقاعة مادية هى أن الشئ المحبوس  موضوعى أو المادى ينشأ ال عن عالقة تبادلية من بين الدينينفاالرتباط ال

(  a l'occation et en connexiteقد نشأ بمناسبته ومرتبطاً به )  –وااللتزام برده هو أحد الدينين 
 (9591 )

،  . فالحائز الدين اآلخر 

                                                 
 (9517 )

 ، من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد تنص صراحة على الحق فى الحبس فى هذه الحالة 155وقد كانت المادة  

أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد اآلخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضماناً لهذا " إذا كانت تجيز لكل من الطرفين 

إذ هو  ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه . " ى حق الحبس الرد طبقاً للقواعد العامة المقررة ف

. (  992 ص 1مجرد تطبيق للحق فى الحبس ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (9515 )
فيكون  ، ومن العالقات التبادلية التى ال تقوم على عقد أصالً عالقة الولى أو الوصى أو القيم بالمحجور بعد انتهاء الحجر 

ومن ثم  ، على الولى أو الوصى أو القيم أن يرد للمحجور ما تحت يده من ماله على أن يسترد ما أنفق من مصروفات

األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام  - 555فقرة  1يجوز له حبس المال حتى يسترد المصروفات ) بالنيول وريبير وأسمان 

. (  259 ص 295االلتزام فقرة 
 

 (9599 )
وكان  ، فلكل التزام مصدر مستقل ، أن العالقة التبادلية ما بين االلتزامين فى العقد الملزم لجانب واحد محل النظرويبدو  

والظاهر فى االرتباط هنا أن يكون ارتباطاً  . من الممكن أن يوجد أى التزام منهما دون أن يوجد االلتزام اآلخر 

. و تبادلياً ال ارتباطاً قانونياً أ ، موضوعياً أو مادياً 
 

 (9592 )
انظر فى األحوال التى يتحقق  . واالرتباط الموضوعى هنا أكثر وضوحاً وبروزاً من االرتباط القانونى كما سبق القول  

وقد أورد  ، 255 ص 259فيها االرتباط القانونى واالرتباط المادى معاً : األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

وأن التزامات كل  ، ولكن يالحظ أن كال من هذين العقدين ملزم للجانبين . حالتى الوكالة والمقاولة ضمن هذه األحوال 

فالعالقة  ، كما أن التزامات كل من المقاول ورب العلم مصدرها عقد المقاولة ، من الموكل والوكيل مصدرها عقد الوكالة

تباط القانونى أو التبادلى أكثر وضوحاً فيهما من االرتباط المادى ومن ثم يكون االر ، التبادلية بارزة فى هاتين الحاليتين

. أو الموضوعى 
 

 (9591 )
فقرة أولى من التقنين  151هذه العبارة الفرنسية أدق فى أداء المعنى من العبارة التى وردت فى النص العربى للمادة  

ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام  .  .  . " المدنى الجديد وقد جاءت على الوجه اآلتى : 

والصحيح أن أحد االلتزامين قد  ، فالعبارة العربية توهم أن أحد االلتزامين هو سبب التزام اآلخر . " المدين مرتبط به 

فى المشروع التمهيدى نصه  وقد كانت العبارة الفرنسية المتقدمة الذكر هى المستعملة . نشأ بمناسبة االلتزام اآلخر 

التى انتقلت منه إلى النص النهائى للتقنين  ، وبقى النص العربى للمشروع التمهيدى بعبارته غير الدقيقة ، الفرنسى

" عبارة "  a l'occation" فاستبدلت بعبارة  ، ثم ترجم هذا النص النهائى غير الدقيق إلى اللغة الفرنسية . الجديد 

ayant un rapport de causalite " ، وبعد أن كان  ، وبذلك انتقل التحريف من النص العربى إلى النص الفرنسى

شمل العيب كا من النص العربى والنص الفرنسى ) انظر فى هذا المعنى األستاذ  ، النص العربى وحده هو المعيب

. (  9هامش رقم  259 ص 297إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بمناسبة  -. وقد يصبح دائناً للمالك  ، ملزم برد الشئ الذى فى حيازته إلى المالك إذا لم تكن بينه وبين المالك أية عالقة غير الحيازة

هنا وجد  . ومن بالمصروفات التى أنفقها على الشئ أو التعويض عن الضرر الذى أصابه من الشئ -هذا الشئ وهذه واقعة مادية 

 debitum cum re، فحق الحائز قد نجم عن الشئ ذاته الذى يجب عليه رده )  االرتباط المادى أو الموضوعى ما بين الدينين
junctum )  ومن ثم جاز له أن يحبس هذا الشئ حتى يسترد المصروفات أو يتقاضى التعويض ،

 (9599 )
 . 

، ولم يجز للدائن  ، فقد اختل الشرط الثانى للحق فى الحبس ارتباط مادىأما إذا لم يقم ما بين الدينين ارتباط قانونى أو 

، ال يكفى لوجود ارتباط ما بين  ، كل منهما دائن لآلخر ومدين له . وبمجرد وجود التزامين متقابلين بين شخصين استعمال هذا الحق

هذا كاف  ، وإن كان هنا ميل عند بعض الفقهاء للقول بأن هذين االلتزامين كما قدمنا
 (9595 )

، وأن التقابل ما بين الدينين ال الرابطة  

 . ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك بينهما هو الذى نقف عنده إلعطاء الدائن الحق فى الحبس

، فقد يخلق االتفاق بين الطرفين هذا  على أنه إذا لم يقم بين الدينين ارتباط قانونى أو ارتباط مادى على النحو الذى بسطناه

، فترتبط التزامات كل منهما  ، فيتفقان على أن االلتزامات المتقابلة فيما بينهما يجمعها كلها حساب جار غير قابل للتجزئة رتباطاال

. ولكن لما  ، ويجوز عندئذ ألى منهما أن يحبس ما فى ذمته من التزامات لآلخر حتى يستوفى ما له من حقوق عنده بالتزامات اآلخر

، فقد  . وكما يخلق االتفاق االرتباط ما بين الدينين ، فإنه ال يسرى فى حق الغير اق أثره مقصور على الطرفينكان مثل هذا االتف

فقرة ثانية من التقنين  759من التقنين التجارى األلمانى والمادة  915. وقد قضت المادة  يخلق هذا االرتباط أيضاً نص فى القانون

 . بين االلتزامات التجارية المتقابلة فيما بين التاجرينالمدنى السويسرى بقيام ارتباط ما 

 كيف يستعمل الدائن الحق فى الحبس عند توافر شرطية : - 644

، ال يقتضى إعذاراً وال الحصول على ترخيص  ، عند توافر الشرطين اللذين تقدم ذكرهما واستعمال الدائن الحق فى الحبس 

، وليس من الضرورى أن يعرض على المدين تنفيذ هذا االلتزام عرضاً  لتزامه نحو مدينه فعالً . بل أن الدائن يقف تنفيذ ا من القضاء

، ويغلب أن يحكم على الدائن بتنفيذ  ، وضع األمر كله تحت نظر القضاء . فإذا قاضاه مدينه ، وإنما يقتصر على وقف التنفيذ حقيقياً 

. وإذا تعذرت معرفة من هو البادئ فى عدم التنفيذ جاز للقاضى أن يحكم على  وهالتزامه نحو المدين بشرط أن ينفذ المدين التزامه نح

كل منهما بإيداع ما التزم به خزانة المحكمة أن عند أمين 
 (9599 )

 . 

                                                 
 (9599 )

فى صورة استرداد  –( فى االرتباط المادى  2وللتمييز بين االرتباط القانونى واالرتباط المادى أهمية من وجهين : )  

ألن المصروفات قد  ، يحتج بالحق فى الحبس حتى على الغير الذى ثبت حقه قبل إنفاق المصروفات –المصروفات 

أما فى االرتباط القانونى وفى الصور األخرى لالرتباط  . باسترداده أفادت الشئ فى ذاته فأفادت تبعاً لذلك كل من يطالب 

( فى االرتباط المادى يقتصر  1)  . المادى فال يحتج بالحق فى الحبس على الغير الذى ثبت حقه قبل ثبوت هذا الحق 

نونى فيشمل الحبس جميع أما فى االرتباط القا . الحبس على الشئ ذاته الذى أنفقت عليه المصروفات أو نشأ منه الضرر 

وهذا  -من المشروع التمهيدى  591وقد أوردت المادة  ، االلتزامات التى على الدائن ما دامت مرتبطة بالتزامات المدين

غذ نصت على  ، تطبيقاً لهذا الحكم فى عقد المقاولة –النص قد حذف فى لجنة المراجعة اكفتاء بالقواعد العامة فى الحبس 

جاز للمقاول أن يحبس هذا المنقول وغيره من األشياء التى  ، العمل متعلقاً بمنقول ولم يحدد أجل لدفع األجرإذا كان " أنه 

وإذا اجتمع النوعان من االرتباط كما فى  . " وذلك إلى أن يستوفى أجره  ، يكون رب العمل قد سلمها إليه إلجراء العمل

فيجوز لحافظ الوديعة أن يستند إلى االرتباط المادى  ، جاز للدائن أن يستند إلى كل منهما فيما يتفق مع مصلحته ، الوديعة

وأن يستند إلى االرتباط القانونى ليحبس كل  ، ليحتج بحقه على الغير الذى ثبت حقه على الوديعة قبل إنفاق المصروفات

 . ياً بحقه ما فى يده للمودع ولو لم يرتبط ارتباطاً ماد

.  252األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 19 - 1 - 2511انظر فى ذلك كاسان فى تعليقه فى سيرية 
 

 (9595 )
 ، من التقنين المدنى الفرنسى 2159ويستندون إلى نص المادة  . ويقول بذلك األساتذة كوالن وكابيتان ودى المورانديير  

وال فى استرداد  ، اصة فى استرداد المالك لملكه إذا كان هذا الملك قد اغتصب منه دون حقوهى تقضى بأنه يحتج بالمق

فال يصح الحبس  ، ويقولون أن هذا النص إنما يستقيم إذا فهمت المقاصة على أنها الحق فى الحبس . الوديعة أو العارية 

على كل من المغتصب وحافظ الوديعة  بل يجب ، من المغتصب لملك الغير وال ممن أؤتمن على وديعة أو عارية

ويستخلصون من ذلك أنه فيما عدا هذه  . والمستعير أن يرد للمالك ملكه فوراً ثم يطالبه بعد ذلك بما له من الحقوق عنده 

ويكفى أن يكون هناك  ، يجوز الحبس دن أن يكون هناك ارتباط فيما بين الدائنين –الغصب والوديعة والعارية  –الحاالت 

حتى يقوم الحق فى الحبس ) كوالن وكابيتان ودى  ، الطرفان فيهما كل منهما دائن لآلخر ومدين له ، نان متقابالندي

. (  91فقرة  Retentionلفظ  5قارن أنسيكلوبيدى داللوز  - 1هامش رقم  591 ص 2571فقرة  1المورانديير 
 

 (9599 )
.  591فقرة  - 599فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. فال يصح أن يستعمله بدعوى أن حقه فى ذمة مدينه لم ينفذ  على أنه ال يجوز للدائن أن يتعسف فى استعمال حقه فى الحبس

، ثم يتبين أن الجزء الذى لم ينفذ تافه إلى حد ال يعتد به أو أن العيب فى التنفيذ أمر غير ذى خطر  مالً أو نفذ تنفيذاً معيباً تنفيذاً كا
 (

9591 )
، إذا كان هو المتسبب بعشه أو بإهماله فى عدم تنفيذ المدين اللتزامه  . وال يصح كذلك للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس 

، فحبس المدين من أجل ذلك ما فى  للدائن أن يستعمل الحق فى الحبس إذا كان هو البادئ فى عدم تنفيذ التزامه . كما ال يصح نحوه

. كذلك ال يصح للدائن أن يحبس لمدينه ديناً خالياً من النزاع مستحق األداء حتى يستوفى منه ديناً ال يزال محل نزاع  ذمته من التزام

، وال يجوز لشركة النور أن  يحبس األجرة حتى يقوم المؤجر بترميمات ينازع فى أنها واجبة عليه ، فال يجوز للمستأجر أن بينهما

تقطع التيار عن المشترك حتى يقوم بدفع زيادة فى االشتراك هى محل تقاض بينهما ولم ينته القضاء من الفصل فيها 
 (9591 )

 . 

 تطبيقات على الحق فى الحبس - المبحث الثانى

 ندرة التطبيقات األولى -منصوص عليها فى القانون وتطبيقات غير منصوص عليها  تطبيقات - 645

، اجتزأ بهذه القاعدة عن التبسيط  : بعد أن وضع التقنين المدنى الجديد قاعدة عمة للحق فى الحبس على النحو الذى بسطناه 

بر كما رأينا الحبس حقاً عينياً فأورد جميع حاالته على سيبل ، خالفاً للتقنين المدنى السابق الذى اعت فى إيراد التطبيقات لهذا الدفع

 . الحصر

، ثم ننتقل بعد ذلك إلى تطبيقات  ، نستعرضها هنا ومع ذلك فقد أورد التقنين المدنى الجديد بعض تطبيقات فى نصوص متفرقة

 . ص خاصةغير منصوص عليها بعد أن أصبح الحق فى الحبس قاعدة عامة ال تحتاج تطبيقاته إلى نصو

نميز بين تطبيقات تقوم على االرتباط القانونى أو  –المنصوص عليها وغير المنصوص  –وفى كل طائفة من هذه التطبيقات 

، وأخرى تقوم على االرتباط المادى أو الموضوعى  التبادلى
 (9597 )

 . 

 تطبيقات منصوص عليها فى القانون - المطلب األول

 لقانونى أو التبادلىتطبيقات تقوم على االرتباط ا - 1

 مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد :  - 646

 exception nonأهم النصوص التى تورد تطبيقاً للحق فى الحبس هو النص الذى يقرر مبدأ الدفع بعد تنفيذ العقد ) 
adimpleti contractus ) من  212. وقد نصت المادة  ، فليس هذا المبدأ إال تطبيقاً من تطبيقات الحق فى الحبس كما سبق القول

، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع  التقنين المدنى على أنه " فى العقود الملزمة للجانبين إذا كانت االلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء

 . تعاقد اآلخر بتنفيذ ما التزم به "عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الم

، فنكتفى باإلحالة إلى ذلك  وقد سبق أن تبسطنا فى شرح هذا المبدأ فى الجزء األول من هذا الوسيط
 (9595 )

، وننتقل اآلن إلى  

 . النصوص التى وردت فى التقنين المدنى كتطبيقات خاصة لهذا المبدأ

                                                 
 (9591 )

 .  999 ص 1مدنى فى مجموعة األعمال التحضيرية  212انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى الخاص بالمادة  

.  151وانظر آنفاً فقرة 
 

 (9591 )
جازيت دى باليه  2515نوفمبر سنة  11نقض فرنسى  - 5وهامش رقم  195 ص 595فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  

. فى الهامش  151آنفاً فقرة وانظر  .  297 - 2 - 2519
 

 (9597 )
) فى التطبيقات التى تقوم  919فقرة  - 152انظر الدكتور صالح الدين الناهى فى االمتناع المشروع عن الوفاء فقرة  

) فى التطبيقات التى تقوم على االرتباط المادى أو  995فقرة  - 915على االرتباط القانونى أو التبادل ( وفقرة 

. الموضوعى ( 
 

 (9595 )
 21 - 297 ص 1 م 2759أبريل سنة  21وانظر : استئناف مختلط  - 999فقرة  - 551الوسيط الجزء األول فقرة  

 9 - 195 ص 91 م 2519فبراير سنة  9 - 219 ص 15 م 2521يناير سنة  27 - 59 ص 15 م 2522نوفمبر سنة 

.  997 ص 51 م 2599يونيه سنة 
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 حق البائع فى حبس المبيع :  - 647

، للبائع أن يحبس  إذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع فى الحال - 2من التقنين المدنى على أنه "  595 نصت المادة

وكذلك  - 1.  ، هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجالً بعد البيع المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له ولو قدم المشترى رهناً أو كفالة

.  " 119لم يحصل األجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشترى فى األجل طبقاً ألحكام المادة يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو 

، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل  ، كان الهالك على المشترى على أنه " إذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له 519ونصت المادة 

، دين  . فهناك دينان متقابالن تقابال تبادليا لحبس متمثالً فى الدفع بعدم تنفيذ العقد. وفى هذه النصوص تطبيق هام للحق فى ا البائع "

. وهذا بخالف ما  . ودين للبائع حبس المبيع حتى يستوفى الثمن البائع فى تسليم المبيع للمشترى ودين المشترى فى دفع الثمن للبائع

، فيفرض القانون أن البائع بمنحه المشترى هذا األجل قد نزل عن حقه فى  البيع إذا كان الثمن حاالً ثم منح البائع المشترى أجالً بعد

، وعليه هو يقع عبء إثبات ما اشترط  ، إال إذا اشترط غير ذلك ، فيسقط حقه فى حبس المبيع الحبس
 (9559 )

 . 

، فلم يجز للمشترى أن  موفى هذا التطبيق الخاص خرج المشرع على األصل الذى سنراه يقرره فى الحق فى الحبس بوجه عا

،  ، فإن المبيع نفسه مثقل بامتياز للبائع ، وذلك العتبارات خاصة بالبيع يسقط حق البائع فى حبس المبيع إذا هو قدم رهناً أو كفالة

 . ، وإنما هو فى حاجة إلى استيفاء حقه فليس البائع فى حاجة إلى مزيد من الضمان

ونرى أيضاً فى هذا التطبيق الخاص أن المشرع قد أورد حكماً من أحكام الحق فى الحبس هو الحكم المتعلق بهالك الشئ 

، والمالك هو  ، وإن كان بسبب أجنبى فهو على المالك ، فإن كان الهالك بفعله كان مسئوالً عن التعويض المحبوس فى يد الحابس

المشترى 
 (9552 )

 . 

 فى حبس الثمن :حق المشترى  - 648

، ما لم يوجد  يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع - 2من التقنين المدنى على أنه "  591نصت المادة  

، أو إذا خيف على  فإذا تعرض أحد للمشترى مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع - 1.  اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك

. ومع  ، أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر ، ما لم يمنعه شرط فى العقد ، جاز له أن ينزع من يد المشترىالمبيع 

ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما إذا كشف  - 9.  ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيالً 

، وهو مدين  . ونرى فيه المشترى . وهذا تطبيق آخر للحق فى الحبس متمثالً فى الدفع بعدم تنفيذ العقد " المشترى عيباً فى البيع

، أو يخشى هو على المبيع أن ينزع من يده  ، يتعرض له أجنبى مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع بالثمن والدين حال

، فيجب عليه أن يمنع التعرض أو  . فى كل هذه األحوال يكون البائع ملزماً بالضمان ع، أو يكشف عن عيب فى المبي ألسباب جدية

، يقابله ويرتبط به ارتباطاً تبادلياً الدين الذى فى  . فهذا دين فى ذمة البائع قد أصبح مستحق األداء يزيل الخطر أو يعوض عن العيب

، أى حتى ينقطع التعرض أو يزول  لثمن حتى يستوفى حقه من البائع. فيجوز إذن للمشترى أن يحبس ا ذمة المشترى بدفع الثمن

 . الخطر أو يتقاضى المشترى تعويضاً عن العيب

، بل هو دين فى ذمة الحابس نفسه يمتنع عن أدائه  ويالحظ هنا أن الشئ المحبوس ليس عيناً معينة بالذات مملوكة للطرف اآلخر
 (

9551 )
 . 

، عند ما أجاز للبائع أن يسقط حق المشترى فى  إلى تطبيق القواعد العامة فى الحبس ويالحظ أيضاً أن المشرع هنا رجع

 . حبس الثمن إذا هو قدم كفيالً 

 حق المستأجر فى حبس العين المؤجرة فى مواجهة كل من المؤجر والمشترى للعين : - 649

يه ملكية العين المؤجرة ولم يكن اإليجار نافذاً فى ال يجوز لمن انتقلت إل - 2من التقنين المدنى على أنه "  199نصت المادة  

فإذا نبه على المستأجر  - 1.  919حقه أن يجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد التنبيه عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة 

، وال يجبر المستأجر على  ى غير ذلك، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق عل باإلخالء قبل انقضاء اإليجار

اإلخالء إال بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف 

جر قد التزم بعقد . ذلك أن المؤ . وهذا تطبيق ثالث للحق فى الحبس متمثالً أيضاً فى الدفع بعد تنفيذ العقد للوفاء بهذا التعويض "

، وقد أخل بالتزامه بأن باع العين إلى مشتر ال ينفذ اإليجار  اإليجار أن يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة طول مدة اإليجار

                                                 
 (9559 )

. فى الهامش  151انظر آنفاً فقرة  
 

 (9552 )
فالمشترى وإن لم تنتقل إليه  ، فإن كان المبيع عقاراً ولم يسجل عقد البيع . ذلك أن الملكية قد انتقلت إلى المشترى بالبيع  

. ويكون الهالك عليه  ، الملكية يعتبر فى حكم المالك
 

 (9551 )
 2599فبراير سنة  22 - 559 ص 52 م 2515يونيه سنة  1 - 151 ص 59م  2517مارس سنة  11استئناف مختلط  

.  111 ص 51 م
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

آ معاص . فهنا إذن دينان متقابالن مرتبطان فيما بينهما ألنها نش ، فوجب عليه التعويض للمستأجر بموجب عقد اإليجار نفسه فى حقه

، ودين المستأجر أن يرد العين المؤجرة  من عقد اإليجار على وجه التبادل : دين المؤجر أن يدفع تعويضاً للمستأجر إلخالله بالتزامه

. وهذا الحق فى الحبس ليس نافذاً  . فيجوز إذن للمستأجر أن يحبس العين حتى يستوفى التعويض إلى المؤجر أو خلفه المشترى

، بل هو نافذ أيضاً فى حق الخلف الخاص للمؤجر وهو المشترى للعين المؤجرة  مؤجرفحسب فى حق ال
 (9559 )

. فيجوز إذن  

، وإما من المشترى  ، إلى أن يستوفى التعويض إما من المؤجر للمستأجر أن يبقى حابساً للعين المؤجرة حتى فى مواجهة المشترى

تسلم العين التى اشتراها نفسه نيابة عن المؤجر إذا أراد المشترى أن يتعجل 
 (9555 )

 . 

، من المؤجر  ، عندما يسقط حق المستأجر فى حبس العين إذا هو حصل وهنا أيضاً يطبق المشرع القواعد العامة فى الحبس

 . ، على تأمين كاف للوفاء بالتعويض المستحق له أو من المشترى

 يض بسبب إنهاء اإليجار قبل انقضاء مدته :حق المستأجر فى حبس العين الستيفاء ما يستحق من التعو - 651

، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء  إذا كان اإليجار معين المدة - 2من التقنين المدنى على أنه "  197نصت المادة  

أثناء سريانه العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ اإليجار من مبدأ األمر أو فى 

، وعلى أن يعوض الطرف اآلخر تعويضاً  919، على أن يراعى من يطلب إنهاء العقد مواعيد التنبيه باإلخالء المبنية بالمادة  مرهقاً 

، فال يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض أو  فإذا كان المؤجر هو الذى يطلب إنهاء العقد - 1.  عادالً 

. والدينان المتقابالن القائمان على عالقة تبادلية هما :  . وهذا هو أيضاً تطبيق تشريعى للحق فى الحبس على تأمين كاف "يحصل 

.  ، ودين المستأجر فى رد العين إلى المؤجر دين المؤجر فى إعطاء تعويض للمستأجر إلنهاء عقد اإليجار قبل انقضاء مدته

. وليس  ، أو حتى يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا الحق ؤجرة حتى يستوفى حقه فى التعويضفللمستأجر إذن أن يحبس العين الم

 . هذا إال مجرد تطبيق ألحكام الحبس

 تطبيقات تقوم على االرتباط المادى أو الموضوعى - 2

 حق الحائز فى حبس العين السترداد ما أنفقه عليها من المصروفات  - 651

، على ما يأتى : " ويكون ذلك ) أى االمتناع عن الوفاء (  ، كما رأينا من التقنين المدنى 151المادة  : نصت الفقرة الثانية من

، فإن له أن يمتنع عن رد هذا الشئ حتى  ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة بوجه خاص لحائز الشئ أو محرزه

. وهذا هو التطبيق الرئيسى للحق فى الحبس  ناشئاً عن عمل غير مشروع "، إال أن يكون االلتزام بالرد  يستوفى ما هو مستحق له

 . القائم على االرتباط المادة أو الموضوعى

، فقد نصتا على  579، إلى الفقرتين األولى والثانية من المادة  ، فى تحديد الدينين المتقابلين فى هذا التطبيق ويجب الرجوع

أما  - 1.  على المالك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية - 2ما يأتى : " 

. وهاتان المادتان المشار إليها فى آخر الفقرة الثانية تميزان بين  " 519و  515أنها أحكام المادتين المصروفات النافعة فيسرى فى ش

، أى كان يعتقد عندما أنفق هذه المصروفات أن  ما إذا كان الحائز الذى أنفق مصروفات نافعة على العين التى حازها كان حسن النية

، ويخير المالك فى حالة اإلبقاء  ، كان له أن ينزع ما أحدثه فى العين أو يبقيه ن حسن النية. فإذا كا ، أو سيئ النية العين مملوكة له

فقرة أوال  519بين أن يرد للحائز المصروفات التى أنفقها أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فى ثمن العين بسبب هذه المصروفات ) م 

، أو  إزالة ما أحدثه الحائز فى العين على نفقة الحائز مع التعويض إن كان له وجه، فللمالك أن يطلب  . أما إذا كان سئ النية مدنى (

أن يستبقيه ويخير فى هذه الحالة بين دفع قيمته مستحق اإلزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن العين بسبب هذه المصروفات ) م 

                                                 
 (9559 )

ولكننا سنرى أن الحق فى الحبس ال يحتج به على الخلف الخاص إذا كان حق هذا الخلف قد ثبت على العين قبل ثبوت  

ين قبل ثبوت الحق فى الحبس ولما كان المشترى للعين المؤجرة خلفاً خاصاً للمؤجر ثبت حقه على الع . الحق فى الحبس 

فحق المشترى على العين الثابت بعقد  ، ألن حق المستأجر فى التعويض فالحبس لم يثبت إال بعد فسخ اإليجار بالبيع –

أال يحتج المستأجر بحقه فى الحبس  ، طبقاً للقواعد العامة ، فقد كان الواجب –البيع سابق على حق المستأجر فى الحبس 

هو الذى جعل  –سالفة الذكر  919المادة  –ولكن نصاً خاصاً فى القانون  . وإنما يحتج به المؤجر وحده  ، على المشترى

( إلى أن الحق فى الحبس  2515فقرة  1 ويذهب جوسران ) جزء . الحق فى الحبس هنا نافذاً استثناء فى حق المشترى 

ومن ثم يجعل نفاذ حق المستأجر فى  ، الحق فى الحبس يجوز االحتجاج به على الخلف الخاص ولو كان حقه متقدماً على

. ال استثناء منها تقرر بنص خاص  ، حبس العين المؤجرة على المشترى مجرد تطبيق لهذه القاعدة
 

 (9555 )
إذا كان لهذا الرجوع مقتضى فى العالقة ما بين المشترى  ، ويرجع المشترى على المؤجر بما دفعه من تعويض للمستأجر 

.  والمؤجر
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. ونرى من ذلك أن الحائز  فقرة أولى مدنى ( 515
 (9559 )

، كان له أن يستردها جميعاً  فق مصروفات ضرورية على العين، إذا أن 

، كان على المالك أن يرد له أقل  ، فإن كان حسن النية . وإذا أنفق مصروفات نافعة ، سواء كان هو حسن النية أو سيئها من المالك

،  ، كان على المالك أن يرد له أقل القيمتين . وإن كان سيئ النية القيمتين : مقدار هذه المصروفات أو الزيادة فى ثمن العين بسببها

. ففى جميع األحوال يكون هناك دينان  الزيادة فى ثمن العين بسبب المصروفات أو قيمة ما استحدث فى العين مستحق اإلزالة

فات على العين ( دين على المالك للحائز هو رد قيمة من القيم سالفة الذكر فى نظير ما أنفق الحائز من مصرو 2متقابالن : ) 
 (9551 

)
، ومصدر هذا الدين قد يكون اإلثراء بال  ( دين على الحائز للمالك هو رد العين إليه 1. )  . ومصدر هذا الدين هو اإلثراء بال سبب 

ا رهن ، وقد يكون العقد كما فى حيازة الدائن المرتهن للعين التى ارتهنه سبب ألن الحائز يثرى على حساب المالك لو استبقى العين

، وقد يكون العمل غير المشروع كما لو اغتصب الحائز العين من مالكها أو  حيازة فإنه يجب عليه ردها للمالك بموجب عقد الرهن

، وقد يكون القانون كما فى حيازة الوصى ألعيان القاصر فإنه يجب عليه ردها عند انتهاء  سرقها أو استولى عليها وهى ضائعة

 –عدا حالة ما إذا كان التزام الحائز بالرد ناشئاً عن عمل غير مشروع كما سبق القول  –. ففى هذه األحوال  الوصاية بحكم القانون

، فالدين برد المصروفات قد نشأ  ، وهما مرتبطان أحدهما باآلخر ، إذ يوجد دينان متقابالن تتوافر شروط نشوء الحق فى الحبس

لحائز أن يحبس العين حتى يسترد المصروفات على النحو الذى تقدم ذكره . فيجوز إذن ل بمناسبة العين الواجبة الرد
 (9551 )

 . 

، فيما إذا كان الحائز سيئ النية له الحق فى حبس العين  ، فى عهد التقنين المدنى السابق وقد قام خالف
 (9557 )

. فحسم التقنين  

ً  المدنى الجديد هذا الخالف ، وإن يكن التعويض المستحق  ن النية كان أو سيئ النية، حس ، إذا أعطى الحق الحبس للحائز مطلقا

 . للحائز سيئ النية أقل من التعويض المستحق للحائز حسن النية على الوجه الذى تقدم بيانه

، فليس للحائز  من التقنين المدنى على ما يأتى : " فإذا كانت المصروفات كمالية 579هذا وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

، إال إذا اختار المالك  ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشئ إلى حالته األولى طالب بشئ منهاأن ي

، إذا أنفق  ، سواء كان حسن النية أو سيئها . ونرى من ذلك النص أن الحائز أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة "

، على أن يعيد الشئ  . وليس له إال أن ينزع ما استحدثه من منشآت على نفقته ه أن يتقاضى عنها تعويضاً ، فليس ل مصروفات كمالية

، مع  . وللمالك أن يلزمه بنزع ما استحدثه على نفقته ، وإن تعذر ذلك فعليه أن يدفع تعويضاً عما أحدثه من الضرر إلى حالته األولى

، وعند ذلك يلتزم بدفع  . وللمالك أيضاً أن يستبقى ما استحدثه الحائز إن كان له مقتضىإعادة الشئ إلى حالته األولى والتعويض 

أن المالك إذا استبقى ما  –لم يتناول نصها هذه الحالة  151وإن كانت الفقرة الثانية من المادة  –. ونرى  قيمته مستحق اإلزالة

، وجاز للحائز أن يحبس  الرتباط المادة قائماً ما بين الدينين المتقابلين، كان ا استحدثه الحائز فى مقابل دفع قيمته مستحق اإلزالة

، وإذا كانت الفقرة  151. وليس هذا إال تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة األولى من المادة  العين حتى يستوفى من المالك حقه

                                                 
 (9559 )

والمحرز الذى يحوز  ، ( possessurوالحائز يجب أن يفهم بمعنى واسع : فهو الحائز الذى يضع يده على العين كمالك )  

( دون أن يضع يده كمالك وذلك كالمستأجر والمستعير وحافظ الوديعة والدائن المرتهن  delenteurالعين حيازة مادية ) 

. "  .  .  . لحائز الشئ أو محرزة  .  .  . " بذلك حين قالت :  151ثانية من المادة وقد صرحت الفقرة ال . رحن حيازة 
 

 (9551 )
أو اختار المالك تمليك العين للحائز  ، فقرة أولى ( 519 هذا ما لم يكن الحائز حسن النية قد اختار نزع ما استحدثه ) م 

وما لم يكن المالك قد طلب من الحائز سيئ النية إزالة ما استحدثه )  ، ( 1فقرة  519 حسن النية نظير تعويض عادل ) م

. (  1فقرة  515 أو طلب الحائز سيئ النية نزع ما استحدثه ولم يختر المالك استبقاءه ) م ، فقرة أولى ( 515 م
 

 (9551 )
.  192 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9557 )
 29المحاماة  2591مايو سنة  11وكان الرأى الراجح هو أن للحائز سيئ النية الحق فى حبس العين ) استئناف مصر  

 15اإلسكندرية الكلية الوطنية  - 999 ص 992رقم  7المحاماة  2511أبريل سنة  19قنا الكلية  - 529 ص 195رقم 

انظر عكس ذلك وأن الحائز سيئ النية ليس له الحق فى الحبس :  . (  155 ص 919رقم  22المحاماة  2599أبريل سنة 

 .  955 ص 115رقم  5المحاماة  2515ديسمبر سنة  11استئناف أسيوط 
ذلك أثر القانون الرومانى وتقاليد القانون مترسماً فى  ، فينكر هذا الحق على الحائز سيئ النية ، أما فى فرنسا فالفقه منقسم : فمن الفقهاء من ال يجعل الحق فى الحبس إال للحائز حسن النية

ومن الفقهاء من يجعل الحق فى الحبس للحائز حسن  . (  12جيللوار فى حق الحبس فقرة  - 119فقرة  2ترولونج  - 971فقرة  5ديرانتون  - 299فقرة  9الفرنسى القديم ) تولييه 

وعند الفقهاء الذين ال يكتفون بقيام االرتباط ما بين الداينين إلثبات  . (  1915فقرة  1بالنيول  - 199فقرة  2بيدان  - 171فقرة  2النية وللحائز سيئ النية على السواء ) ديمولومب 

 –مكررة  191فقرة  9ال يجوز استعمال الحق فى الحبس ال للحائز سيئ النية وال للحائز حسن النية ) أوبرى ورو  ، بل يشترطون فوق ذلك أصالً مشتركاً للدينين ، الحق فى الحبس

وما بعدها و 272فقرة  1لوران 
 

وال يجعل هذا الحق إال للحائز  ، أما القضاء الفرنسى فينكر الحق فى الحبس على الحائز سيئ النية . (  911بودرى وشوفو فقرة  - 157فقرة  15

وينتقد  . (  11 - 2 - 2595سبريه  2599يوليه سنة  29 - 152 - 2 - 15داللوز  2719ديسمبر سنة  11 - 115 - 2 - 91داللوز  2791مايو سنة  19حسن النية ) نقض فرنسى 

وليس حتماً أن يكون الحائز  ، وإما أن يعطى تعويضاً فيكون له الحق فى الحبس لضمان هذا التعويض ، فيقول إما أال يعطى الحائز سيئ النية تعويضاً أصال ، جوسران هذا القضاء

 1وسواء كان الحائز حسن النية أو سيئها فاالرتباط هو قائم ما بين الدينين ) جوسران  ، فالمستأجر للعين والشريك فى الشيوع كالهما حائز سيء النية ، الذمةسيئ النية شخصاً فاسد 

 . (  2519فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فلم يعرض  فى المصروفات الكمالية أن تنزع أو أن تترك دون تعويض ، فذلك ألنه يغلب الثانية من هذه المادة لم تتناول هذه الحالة

لها النص كما عرض للمصروفات الضرورية والمصروفات النافعة 
 (9555 )

 . 

من التقنين المدنى على أنه " يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسباً للوفاء بالمصروفات  571ونصت المادة 

.  . " . ، وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الالزمة ا فى المادتين السابقتينالمنصوص عليه

. فإذا قضت المحكمة بأن يكون الوفاء  . " . . فإذا قضت المحكمة بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الالزمة

، ألنه ال يجوز له  ، ويترتب على عدم حلول الدين أن يفقد الدائن حقه فى حبس العين ين غير حال، فقد أصبح الد على أقساط دورية

 delai de. ويفارق التقسيط الممنوح من القاضى األجل الذى يمنحه القاضى فى الحاالت العادية )  الحبس إال فى دين حال كما قدمنا
grace  )– فى أن الغرض المقصود بالتقسيط هو أال يرهق المالك بدفع مبلغ  –ا رأينا وهذا األجل األخير ال يمنع من الحبس كم

، وليس من التيسير أن يحرم من ملكه ويبقى الحائز حابساً له حتى  ، فقسط عليه التعويض تيسيراً له جسيم من المال دفعة واحدة

، وقد رأينا أن  ى مشروط بتقديم الضمانات الالزمة. على أن النص يقضى بأن هذا التقسيط الذى يمنحه القاض يستوفى القسط األخير

، أما ألن الدين الذى فى ذمته  . فللمالك إذن أن يسترد ملكه من الحائز القواعد العامة للحبس تسقط الحق فيه إذا قدمت هذه الضمانات

 . ، وإما ألنه يكون قد قدم ضمانات كافية للوفاء بهذا الدين غير حال

 فى حبس السفل بعد أن يعيد بناءه :حق صاحب العلو  - 652

، بل فيما هو أبعد مدى من ذلك :  ، ال فى حفظ الشئ وهذه حالة تقوم على فكرة أن المصروفات التى أنفقت كانت ضرورية 

دة ، وجب أن يبدأ صاحب السفل فى إعا ، وانهدم ، له صاحب للعلو وصاحب للسفل . فإذا كان هناك بناء ، مرة أخرى فى إنشاء الشئ

، وطلب صاحب العلو أن  . فإذا امتنع صاحب السفل من إعادة بناء سفله ، حتى يتمكن صاحب العلو من إعادة بناء علوه بناء سلفه

. وقد نصت  ، وله أن يحبس السفل حتى يستوفى حقه من صاحبه ، جاز له أن يفعل ذلك على نفقة صاحب السفل يعيد هو بناء السفل

إذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء  - 2لمدنى على هذا الحكم فى العبارات اآلتية : " من التقنين ا 719المادة 

وفى  - 1.  ، إال إذا طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه ، جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل . فإذا امتنع سفله

، ويجوز له أيضاً أن يحصل  واالنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته ع صاحب السفل من السكنىالحالة األخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمن

 . على إذن فى إيجار السفل أو سكناه استيفاء لحقه "

، بأن ينتفع الحابس بالعين المحبوسة أو بأن يستغلها حتى  ، بإذن من القاضى ويالحظ أن الحق فى الحبس هنا قد يقترن

 . ، تبرره ظروف الحالة التى نحن بصددها ، كما سنرى ، وهذا استثناء من القواعد العامة للحق فى الحبس يستوفى حقه من ثمرتها

 تطبيقات غير منصوص عليها فى القانون - المطلب الثانى

 تطبيقات تذكر ال على سبيل الحصر - 653

قد أغنيت المشرع فى التقنين المدنى الجديد  151: ولما كانت القاعدة العامة فى الحبس الواردة فى الفقرة األولى من المادة  

.  ، وترك الباقى للقاعدة العامة ، فقد اقتصر هذا التقنين على التطبيقات التشريعية التى أسلفنا ذكرها عن اإلكثار من إيراد التطبيقات

ان أن هذه التطبيقات ال نذكرها هنا ، وغنى عن البي فنستعرض بعض تطبيقات لم يرد فيها نصر فيكتفى فيها بأعمال القاعدة العامة

 . ، ويكفى فيها تطبيق القاعدة العامة فى الحبس ، إذ توجد تطبيقات أخرى كثيرة غيرها ال يمكن حصرها على سبيل الحصر

، فهذا قد نظمه القانون  ونترك جانباً حق الحبس فى رهن الحيازة
 (9599 )

وهو يختلف عن الحبس الذى نحن بصدده فى أنه  

،  . كذلك نترك جانباً حقوق االمتياز التى تقوم على فكرة الرهن ، ومكان دراسته فى الرهن الحيازى بحق عينى هو حق الرهنيقترن 

، وذلك كحق امتياز المؤجر  فترتب حقاً فى الحبس مصحوباً بحق امتياز
 (9592 )

وحق امتياز صاحب الفندق  
 (9591 )

، فهذه مكان  

 . دراستها فى حقوق االمتياز

                                                 
 (9555 )

وأثبت أنه أدى إلى  ، إذا تلقى شخص الحيازة من مالك أو حائز سابق" من التقنين المدنى على أنه  572وقد نصت المادة  

ويفترض من هذا النصف أن الحائز الحالى ليس هو  . " فإن له أن يطالب بها المسترد  ، سلفه ما أنفق من مصروفات

فله أن  ، بل الذى أنفقها هو المالك الظاهر أو الحائز للسابق الذى انتقلت منه إليه الحيازة ، نفسه الذى أنفق المصروفات

وعندئذ يجوز للحائز الحالى أن  . من المالك الحقيقى عندما يسترد هذا ملكه  –المبين فيما سلف  على النحو –يستردها 

.  151تطبيقاً للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة األولى من المادة  ، يحبس العين حتى يستوفى حقه من المالك
 

 (9599 )
. من التقنين المدنى  2229انظر بنوع خاص المادة  

 

 (9592 )
. من التقنين المدنى  2259 و 975المادتين  انظر 
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ً  ونميز ، بين تطبيقات تقوم على االرتباط القانونى أو التبادلى وتطبيقات تقوم على االرتباط  ، كما فعلنا فيما تقدم هنا أيضا

 . المادى أو الموضوعى

 تطبيقات تقوم على االرتباط القانونى أو التبادلى - 1

 حق المؤجر فى حبس العين المؤجرة وحق المستأجر فى حبس األجرة  - 654

، إذا لم يستوف المؤجر األجرة الحالة كان له أن يحبس العين المؤجرة حتى  ، وهو عقد ملزم للجانبين : فى عقد اإليجار

يستوفيها 
 (9599 )

 . ، لم يرد فيه نص ليس فى حاجة إليه ، أى للحق فى الحبس . وهذا تطبيق لمبدأ الدفع بعد تنفيذ العقد 

، فالمؤجر يحبس العين التى آجرها وهى  أن العين المحبوسة هى ملك للدائن الحابسوالذى يقف النظر عنده فى هذا التطبيق 

، يبدو غير مستقيم فى عهد التقنين  ، باعتباره تطبيقاً للحق فى الحبس . وقد كان هذا التطبيق فى الكثرة الغالبة من األحوال ملكه

ال يكون له حق عينى على ملك نفسه غير حق الملكية  ، إذ المالك المدنى السابق الذى كان يعد حق الحبس حقاً عينياً 
 (9595 )

. أما فى  

 . ، فالتطبيق مستساغ معقول ، حيث الحق فى الحبس ال يعتبر حقاً عينياً بل هو مجرد دفع بعدم التنفيذ التقنين المدنى الجديد

، إذا لم يكن مشترطاً تعجيل األجرة  رة، أن يحبس األجرة حتى يتسلم العين المؤج ، لنفس األسباب المتقدمة كذلك للمستأجر

 . قبل تسليم العين

 حق المستأجر فى حبس العين المؤجرة للتحسينات التى استحدثها - 655

إذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من  - 2من التقنين المدنى على أنه "  951: نصت المادة  

، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء اإليجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى  مة العقارالتحسينات مما يزيد فى قي

فإذا كانت تلك التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم  - 1.  ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغير ذلك قيمة العقار

، وله أن يطلب فوق ذلك تعويضاً عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه  التها، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إز معارضته

،  فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات فى مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما - 9.  اإلزالة إن كان للتعويض مقتض

ا كان المستأجر قد استحدث التحسينات بعلم من المؤجر ومن . فهذا النص يميز بين ما إذ جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها "

. ففى الحالة األولى يخير المؤجر  ، أو استحدثها دون علم المؤجر أو رغم معارضته ، دون أن يكون بينهما اتفاق غير معارضة منه

، تطبيقاً لقاعدة الحق فى الحبس  ، وللمستأجر فى أن يدفع للمستأجر إما ما أنفقه هذا فى التحسينات وإما ما زاد فى قيمة العقار بسببها

. وفى الحالة  ، أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفى من المؤجر إحدى القيمتين المشار إليهما ومن غير حاجة إلى نص خاص

نات فى مقابل رد ، وبين استبقاء هذه التحسي الثانية يكون المؤجر بالخيار بين طلب إزالة التحسينات مع التعويض إن كان له مقتض

، تطبيقاً لقاعدة الحق  ، كان لهذا . فإذا استبقى التحسينات ووجب عليه رد إحدى القيمتين إلى المستأجر إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما

. فإذا نظر المؤجر إلى  ، أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفى ما له فى ذمة المؤجر فى الحبس ومن غير حاجة إلى نص خاص

، قياساً على ما  ، لم يعد للمستأجر الحق فى حبس العين ألن الدين المقابل أصبح غير حال 951، تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة  أجل

 571قدمناه فى حالة ما إذا قضت المحكمة بأن يكون الوفاء بالمصروفات للحائز على أقساط دورية وفقاً للمادة 
 (9599 )

 . 

 ما قايض به حق المتقايض فى حبس  - 656

، وتسرى على المقايضة أحكام البيع ) م  : فى عقد المقايضة يلتزم كل من المتقايضين أن يسلم لآلخر الشئ الذى قايض به

، أن يحبس الشئ الذى قايض به حتى يقبض الشئ  ، تطبيقاً لقاعدة الحق فى الحبس . فيجوز إذن لكل من المتقايضين مدنى ( 579

، تنطبق  ، وقد تقدم ذكرها ، فإن األحكام المتعلقة بحبس البائع للمبيع ا كانت أحكام البيع تسرى على المقايضة. ولم الذى قايض عليه

هنا 
 (9591 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 (9591 )

. من التقنين المدنى  2255انظر المادة  
 

 (9599 )
) فى عهد التقنين المدنى السابق كتطبيق لمبدأ الدفع بعد تنفيذ  11 ص 11 م 2515ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  

العقد (
 

 (9595 )
( عندما يحل محل للدائن المرتهن فى العين  tiers detenteurكالحائز للعين المرهونة )  ، إال فى حاالت خاصة 

. فيون له حق رهن على ملك نفسه  ، المرهونة
 

 (9599 )
.  192انظر آنفاً فقرة  

 

 (9591 )
إذ  ، مدنى ( 595 ويمكن القول بأن حق المتقايض فى حبس ما قايض به ورد فيه النص الخاص بحبس البائع للمبيع ) م 

ويعتبر  ، تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة" تنص على أنه مدنى  579أن المادة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حق الواهب فى حبس الهبة وحق الموهوب له فى حبس العوض - 657

، سواء اشترط هذا  ن عوضمن التقنين المدنى على أن " يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه م 551: نصت المادة  

. فهنا التزامان متقابالن مرتبطان أحدهما باآلخر ارتباطاً تبادلياً :  العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى أم للمصلحة العامة "

لقاعدة الحق فى ، تطبيقاً  . فيجوز إذن لكل من المتعاقدين ، والتزام الموهوب له بتسليم العوض التزام الواهب بتسليم العين الموهوبة

 . ، أن يحبس االلتزام الذى فى ذمته حتى يقوم المتعاقد اآلخر بتنفيذ ما فى ذمته من التزام الحبس ودون حاجة إلى نص خاص

 حق المقاول فى حبس العمل وحق رب العمل فى حبس األجرة :  - 675

، إال إذا قضى العرف أو االتفاق بغير  العمل من التقنين المدنى على أنه " يستحق دفع األجرة عند تسلم 191نصت المادة 

.  ، والتزام رب العمل بدفع األجرة . فهنا التزامان متقابالن يرتبط أحدهما باآلخر ارتباطاً تبادلياً : التزام المقاول بتسليم العمل ذلك "

، تطبيقاً لقاعدة الحق فى الحبس ودون حاجة إلى نص خاص  فيجوز إذن لكل من المتعاقدين
( 9591 )

، أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى  

يستوفى حقه من المتعاقد اآلخر 
 (9597 )

 . 

 حق الموكل فى حبس األجرة والتعويض وحق الوكيل فى حبس ما للموكل فى ذمته  - 659

فيذ المعتاد مع من التقنين المدنى على ما يأتى : " على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التن 129: نصت المادة 

على أن " يكون الموكل  122. ونصت المادة  ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة " الفوائد من وقت اإلنفاق

ليس  - 2على أنه "  191. ونصت المادة  مسئوالً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه سبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً "

، وعليه أيضاً فوائد  وعليه فوائد المبالغ التى استخدمها لصالحه من وقت استخدامها - 1.  يستعمل مال الموكل لصالح نفسه للوكيل أن

. فهذه التزامات متقابلة مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً تبادلياً ومصدرها  ما تبقى فى ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر "

نبين هو عقد الوكالة جميعاً عقد واحد ملزم للجا
 (9595 )

، تطبيقاً لقاعدة الحق فى الحبس ودون حاجة إلى نص خاص  . فيجوز إذن 
 (

9519 )
، لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته حتى يستوفى حقوقه من المتعاقد اآلخر  

 (9512 )
 . 

 للمستعيرحق المستعير فى حبس العارية وحق المعير فى حبس ما فى ذمته  - 661

،  إذا اضطر المستعير إلى اإلنفاق للمحافظة على شئ أثناء العارية - 2من التقنين المدنى على أنه "  191: نصت المادة  

أما المصروفات النافعة فتتبع فى شأنها األحكام الخاصة بالمصروفات التى  - 1.  التزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات

على ما يأتى : " وال ضمان عليه ) على المعير (  197. ونصت الفقرة الثانية من المادة  الشئ وهو سيئ النية " ينفقها من يحوز

عن كل  $ 2211$ ، لزمه تعويض المستعير  ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سالمة الشئ منه كذلك فى العيوب الخفية

على أنه " متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشئ الذى  151لمادة . ونصت الفقرة األولى من ا ضرر يسببه ذلك "

. فهذه أيضاً التزامات متقابلة يرتبط بعضها  ، وذلك دون إخالل بمسئوليته عن الهالك أو التلف " تسلمه بالحالة التى يكون عليها

ير أن يعوض المستعير عن المصروفات وعن العيوب الخفية ، وعلى المع ، فعلى المستعير أن يرد العارية عند انتهاء العقد ببعض

                                                                                                                                                                    

. " كل من المتقايضين بائعاً للشئ الذى قايض به ومشترياً للشئ الذى قايض عليه 
 

 (9591 )
من هذا  591وهو المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص خاص سبقت اإلشارة إليه 

جاز  ، إذا كان العمل متعلقاً بمنقول ولم يحد أجل لدفع األجر" على الوجه اآلتى :  ، كما رأينا ، وكانت تجرى ، المشروع

وذلك إلى أن  ، للمقاول أن يحسب هذا المنقول وغيره من األشياء التى يكون رب العمل قد سلمها إليه إلجراء العمل

) مجموعة األعمال " اكتفاء بالقواعد العامة فى حق الحبس " وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة  . " يستوفى أجره 

. فى الهامش (  159كما سبق القول ) انظر آنفاً فقرة  ، ( 2هامش رقم  51 ص 9التحضيرية 
 

 (9597 )
 2595نوفمبر سنة  12لية الوطنية وكتطبيق للدفع بعد تنفيذ العقد : مصر الك ، انظر فى عهد التقنين المدنى السابق 

.  519 ص 279رقم  19المحاماة 
 

 (9595 )
.  251 ص 215قارن األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  

 

 (9519 )
وكانت  ، من هذا المشروع 571وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص خاص هو المادة  

وذلك  ، للوكيل الحق فى حبس األشياء التى يملكها الموكل وتكون فى يد الوكيل بحكم الوكالة" تجرى على الوجه اآلتى : 

) " ألن حكمها مستفاد من قواعد الحبس " وقد حذفت هذه المادة فى لجنة المراجعة  . " ضماناً لتنفيذ الموكل اللتزاماته 

. (  2هامش رقم  125 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (9512 )
 ص 51 م 2599نوفقبر سنة  7انظر فى عهد التقنين المدنى السابق وكتطبيق للدفع بعدم تنفيذ العقد : استئناف مختلط  

12  .
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، تطبيقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص  . فيجوز إذن لكل من المتعاقدين على النحو المبين فى النص
 (9511 )

، أن يمتنع  

ما فى ذمة المعير بسب ، وبوجه خاص يجوز للمستعير أن يحبس العارية حتى يستوفى  عن تنفيذ التزاماته حتى يستوفى حقوقه

 . المصروفات أو بسبب العيوب الخفية

 حق حافظ الوديعة فى حبسها وحق المودع فى حبس ما فى ذمة لحافظ الوديعة : - 661

، وعليه  من التقنين المدنى على ما يأتى : " على المودع أن يرد إلى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشئ 119نصت المادة  

على أنه " يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ إلى  111. ونصت المادة  ا لحقه من خسارة بسبب الوديعة "أن يعوضه كل م

. وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشئ فى أى  ، إال إذا ظهر من العقد أن الجل عين لمصلحة المودع عنده المودع بمجرد طلبه

، فعلى حافظ  . فهنا أيضاً التزامات متقابلة يرتبط بعضها ببعض مصلحة المودع "، إال إذا ظهر من العقد أن األجل عين ل وقت

. فيجوز  ، وعلى المودع أن يعوض حافظ الوديعة عن المصروفات وعما لحق هذا من خسارة بسبب الوديعة الوديعة أن يرد الوديعة

، ومن  أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته حتى يستوفى حقوقه،  ، تطبيقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص إذن لكل من المتعاقدين

 . ثم يجوز لحافظ الوديعة أن يحبس العين المودعة حتى يسترد المصورفات أو يقاضى التعويض بحسب األحوال

 الحبس فى حالة إبطال العقد أو فسخه :  - 662

د وبطالنه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها فى حالتى إبطال العق - 2من التقنين المدنى على أنه "  251نصت المادة 

، أن  ومع ذلك ال يلزم ناقص األهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته - 1.  ، فإذا كان هذا مستحيالً جاز الحكم بتعويض عادل قبل العقد

فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا على أنه " إذا  219. ونصت المادة  يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد "

. ففى جميع هذه األحوال تكون هناك التزامات متقابلة ارتبط بعضها  ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض " عليها قبل العقد

يرد للطرف اآلخر ما أخذه  ، فوجب على كل من الطرفين أن ، وقد نشأت عن انحالل الرابطة التعاقدية إما باإلبطال أو بالفسخ ببعض

، تطبيقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص  . ومن ثم يجوز لكل من الطرفين منه بسبب تنفيذ العقد
 (9519 )

، أن يحبس ما فى  

يده للطرف اآلخر حى يسترد ما له فى يد هذا الطرف 
 (9515 )

 . 

، على أنه " إذا حكم للمشترى بإبطال البيع وكان  ملك الغير، فى بيع  من التقنين المدنى 517وتطبيقاً لما تقدم نصت المادة 

. فيجوز إذن للمشترى أن يحبس المبيع عن  ، فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية " يجعل أن المبيع غير مملوك للبائع

البائع حتى يستوفى هذا التعويض 
 (9519 )

يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى  - 2، على أنه "  ، فى الهبة 999. ونصت المادة  

                                                 
 (9511 )

وكانت  ، من هذا المشروع 799وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص خاص هو المادة  

حتى يستوفى ما يستحقه بمقتضى المادتين السابقتين من  ، للمستعير أن يحبس الشئ تحت يده" الوجه اآلتى : تجرى على 

) مجموعة األعمال " اكتفاء بالقواعد العامة " وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة  . " مصروفات وتعويضات 

. (  2هامش رقم  119 ص 5التحضيرية 
 

 (9519 )
وكانت  ، من هذا المشروع 115تمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص خاص هو المادة وقد كان المشروع ال 

وتعين على كل من المتعاقدين أن  ، إذا انحل العقد بسبب البطالن أو الفسخ أو بأى سبب آخر" تجرى على الوجه اآلتى : 

جاز لكل منهما أن يحبس ما أخذه ما دام المتعاقد اآلخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم ضماناً لهذا  ، يرد ما استولى عليه

ألنها تطبيق القاعدة العامة " وقد حذت هذه المادة فى لجنة المراجعة  . " ذلك طبقاً للقواعد المقررة فى حق الحبس  ، الرد

وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ) انظر آنفاً  . (  2هامش رقم  992 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " فى حق الحبس 

.  فى الهامش ( 159فقرة 
 

 (9515 )
 2591مايو سنة  5انظر فى عهد التقنين المدنى السابق كتوسع فى حق البائع فى حبس المبيع : مصر الكلية الوطنية  

.  119 ص 911رقم  21المحاماة 
 

 (9519 )
وكذلك إذا فسخ البيع  . ال فى مواجهة المالك الحقيقى  ، يكون فى مواجهة البائع لملك الغيرعلى أن الحبس فى هذه الحالة  

وقد  . وهذا يقتضى أن يكون الفسخ قد أعاد الملكية إلى البائع  ، فال يكون الحبس السترداد الثمن إال فى مواجهة البائع

قضت محكمة مصر الكلية الوطنية بأن التسليم تجوزا للمشترى بحق حبس العقار المبيع إذا فسخ عقده حتى يستوفى ما 

يجب أال يخرج عن الحالة التى يكون فسخ العقد فيها قد أعاد الملكية إلى  ، قياساً على حق البائع فى الحبس ، قدمه من ثمن

بعكس ما إذا كان فسخ العقد بسبب  ، ى األوضاع القانونية أو تناقض مع المنطق السليمفبذلك ال يكون ثمة شذوذ ف ، البائع

فينزعه المشترى من  ، وإال أدى القول بذلك إلى أن يبيع الشخص ملك غيره ، وجود بيع سابق فال يعيد الملكية إلى البائع

وهو الحكم الذى تقدمت  119 ص 911رقم  21المحاماة  2591مايو سنة  5المالك الحقيقى ويحبسه حتى يستوفى ثمنه ) 

 . اإلشارة إليه فى الهامش السابق ( 
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وال يرد الموهوب له الثمرات إال من وقت االتفاق على الرجوع أو من وقت رفع  - 1.  أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كأن لم تكن

ر الذى زاد ، أما المصروفات النافعة فال يجاوز فى الرجوع بها القد ، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية الدعوى

، ويلتزم  ، يلتزم برد الشئ الموهوب مع ثمراته ، بعد الرجوع فى الهبة . ويتبين من ذلك أن الموهوب له فى قيمة الشئ الموهوب "

. فيجوز لكل من الطرفين أن يمتنع عن  ، وكل لذلك على الوجه المبين فى النص الواهب برد المصروفات التى أنفقها الموهوب له

، ويجوز بوجه خاص أن يحبس الموهوب له العين الموهوبة حتى يسترد ما أنفقه من  ماته حتى يتقاضى ما له من حقوقتنفيذ التزا

 . المصروفات

 الحبس فى حالة الفضالة :  - 663

،  من التقنين المدنى على أن " يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسب بالفضالة 259نصت المادة 

، متى كان قد بذل فى إدارته عناية  على أن " يعتبر الفضولى نائباً عن رب العمل 259. ونصت المادة  وتقديم حساب عما قام به "

. وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً أن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى  الشخص العادى ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة

، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافاً إليها  ن التعهدات التى التزم بها، وأن يعوضه ع لحسابه

، وال يستحق الفضولى أجراً على عمله إال أن يكون  ، وأن يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل فوائدها من يوم دفعها

، ونشأت كلها  لتزامات متقابلة ما بين الفضولى ورب العمل قد ارتبط بعضها ببعض. ويتبين من ذلك أن هناك ا من أعمال مهنته "

، ورب العمل يلتزم  . فالفضولى يلتزم برد ما استولى عليه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به من عالقة تبادلية غير تعاقدية

ها الظروف وعن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بأعمال بتعويض الفضولى عن التعهدات التى التزم بها وعن النفقات التى سوغ

، أن يمتنع عن تنفيذ التزاماته حتى  ، تطبيقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص . ومن ثم يجوز لكل من الطرفين الفضالة

يستوفى حقوقه من الطرف اآلخر 
 (9511 )

 . 

 تطبيقات تقوم على االرتباط المادى أو الموضوعى - 2

 حبس فى حاالت االلتصاق : ال - 664

سبق الكالم فى حق الحائز فى حبس العين السترداد ما أنفقه عليها من المصروفات 
 (9511 )

. فإذا كان هذا الحائز أقام على  

، مميزة بين ما إذا كان الحائز حسن  من التقنين المدنى ببيان الحكم فى ذلك 511إلى  515، فقد تكفلت المواد  أرض الغير منشآت

، خبر صاحب األرض بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد  . فإذا كان حسن النية النية أو سيئ النية

، أو أن يستبقها  ، كان لصاحب األرض أن يطلب إزالة المنشآت . وإذا كان الحائز سيئ النية فى ثمن األرض بسبب هذه المنشآت

. ففى الحاالت التى يستبقى فيها صاحب األرض  ستحقة اإلزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن األرضمقابل دفع قيمتها م

، فعلى الحائز أن  ، يكون هناك دينان متقابالن يرتبط كل منهما باآلخر ارتباطاً مادياً  المنشآت مقابل دفع قيمة من القيم السالفة الذكر

، تطبيقاً  . فيجوز إذن لكل من الطرفين ض أن يدفع للحائز القيمة التى اختار دفعها له، وعلى صاحب األر يرد األرض لصاحبها

، وبخاصة يجوز للحائز أن يحبس األرض  ، أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يتقاضى حقه لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص

 . عن صاحبها حتى يتقاضى منه التعويض المستحق

                                                                                                                                                                    

فى الهامش ( أن المالك للعين المحبوسة ال يحتج عليه بالحبس إذا لم يكن هو المدين  115وسنرى فيما يلى ) انظر فقرة 

. للحابس 
 

 (9511 )
 ، ائع واألوراق التى اشتراها لحساب موكله ودفع ثمنهاهذا يجوز للوكيل بالعمولة أن يحبس البض - 159انظر آنفاً فقرة  

كما يجوز للمحامى أن يحبس عن موكله أوراق  . (  191فقرة  2 حتى يستوفى منه الثمن والعمولة ) بودرى ودى لوان

وراق أن يحبس أيضاً عن الموكل المستندات واأل ، وفقاً للقضاء الفرنسى ، بل ويجوز له ، القضية حتى يستوفى أتعابه

من قانون المحاماة ) رقم  15ولكن المادة  . (  59 - 2 - 12داللوز  2719أغسطس سنة  29األصلية ) نقض فرنسى 

( فى مصر ال تبيح للمحامى أن يحبس عن موكله ما عهد به إليه من مستندات وأوراق أصلية إلى أن  2555لسنة  57

 ، غير التى ذكرناها يرجع فيها إلى القاعدة العامة فى الحبسوهناك تطبيقات أخرى كثيرة  . يستوفى ماله من أتعاب 

. فنكتفى بما قدمناه 
 

 (9511 )
.  192انظر آنفاً فقرة  
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 عين المؤجرة :حبس المشترى لل - 665

إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إعالن  - 2من التقنين المدنى على أنه "  551نصت المادة  

، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسب  الرغبة فى الشفعة

. فإذا اختار أن  ، كان للشفيع أن يطلب اإلزالة وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعالن الرغبة فى الشفعة - 1.  لبناء أو الغراسا

. ويتبين من النص أنه يجب التمييز  ، فال يلزم إال بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس " يستبقى البناء أو الغراس

. ففى الحالة األولى يكون المشترى  ، أو بعد إعالن هذه الرغبة إذا كان المشترى بنى أو غرس قبل إعالن الرغبة فى الشفعةبين ما 

، فله الخيار فى أن يسترد من الشفيع إما المبلغ  . ففى الحالة األولى يكون المشترى حسن النية ، أو بعد إعالن هذه الرغبة حسن النية

، وله  ، ومن ثم يكون للشفيع طلب اإلزالة . وفى الحالة الثانية يكون المشترى سيئ النية و ما زاد فى قيمة العقارالذى أنفقه فعالً أ

. فهناك إذن التزامات متقابلة مترابطة ترابطاً  استبقاء البناء أو الغراس مقابل دفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس

، وعلى الشفيع أن يرد إلى المشترى فى مقابل البناء أو الغراس إحدى  يرد العين المشفوع فيها إلى الشفيع ، فعلى المشترى أن مادية

، أن يحبس العين المشفوع فيها حتى  ، طبقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص . فيجوز إذن للمشترى القيم السالفة الذكر

 . يستوفى القيمة المستحقة

 فى حبس المنقول المسروق أو الضائع :حق المشترى  - 666

، أن يسترده  ، إذا فقده أو سرق منه يجوز لمالك المنقول أو السند لحامه - 2من التقنين المدنى على أنه "  511نصت المادة  

مسروق أو فإذا كان من يوجد الشئ ال - 1.  ، وذلك خالل ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة ممن يكون حائزاً له بحسن نية

، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشئ  الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق أو مزاد علنى أو اشتراه ممن يتجر فى مثله

. ويتبين من هذا النص أن من يشترى بحسن نية شيئاً مسروقاً أو ضائعاً فى سوق أو مزاد علنى أو  أن يعجل له الثمن الذى دفعه "

ى مثله ال يلزم برد الشئ إلى مالكه إال إذا طلبه المالك خالل ثالث سنوات من وقت الضياع و السرقة ورد للمشترى ممن يتجر ف

، وقد أصبح المشترى دائناً  . وليس بين المشترى والمالك أية عالقة غير حيازة المشترى للشئ المسروق أو الضائع الثمن الذى دفعه

. ومن ثم وجد ارتباط مادى أو موضوعى ما بين التزام المشترى  الذى يجب عليه أن يرده للمالك باسترداد الثمن بمناسبة هذا الشئ

، طبقاً لقاعدة الحبس ودون حاجة إلى نص خاص  ، فيجوز إذن للمشترى برد الشئ إلى المالك والتزام المالك برد الثمن إلى المشترى
 (9517 )

 ، أن يحبس الشئ عن المالك حتى يسترد منه الثمن 
 (9515 )

 . 

 حق المنتفع فى حبس العين : - 667

المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من  - 2من التقنين المدنى على أن "  575نصت المادة  

سيمة التى لم تنشأ عن أما التكاليف غير المعتادة واإلصالحات الج - 1.  التكاليف المعتادة وبكل النفقات التى تقتضيها أعمال الصيانة

،  . فإن كان المنتفع هو الذى قام باإلنفاق ، ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك

ت الجسيمة فى . ويتبين من هذا النص أن التكاليف غير المعتادة واإلصالحا كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق االنتفاع "

. ومن ثم  ، فإذا قام المنتفع بها كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق االنتفاع العين المنتفع بها تكون على المالك ال على المنتفع

، والتزام  نتفاعيوجد التزامان متقابالن مترابطان ترابطاً مادياً : التزام المنتفع برد العين المنتفع بها إلى المالك عند انتهاء حق اال

، طبقاً لقاعدة الحبس ودون  . فيجوز إذن للمنتفع المالك برد أصل ما أنفقه المنتفع فى التكاليف غير المعتادة واإلصالحات الجسيمة

، أن يحبس العين المنتفع بها حتى يستوفى حقه من المالك  حاجة إلى نص خاص
 (9519 )

 . 

                                                 
 (9517 )

أن يعجل له الثمن الذى " فقد ورد فيه أن للمشترى أن يطلب من المالك  ، يتضمن معنى الحبس 511بل أن نص المادة  

فتعجيل الثمن يفيد أن المشترى يؤخر تسليم الشئ حتى يستوفى الثمن ) انظر األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام  . " دفعه 

. (  2هامش رقم  255 ص 259االلتزام فقرة 
 

 (9515 )
.  212 ص 21 رقم 21 المجموعة الرسمية 2529فبراير سنة  11انظر فى عهد التقنين المدنى السابق : بنى مزار  

 

 (9519 )
والقضاء فى فرنسا ال يسير فى حق الحبس إلى  .  152فقرة  2 خالفاً فى الرأى فى فرنسا فى بودرى ودى لوان انظر 

وهو ينكر أيضاً  . فى الهامش (  192فقد رأيناه ينكر هذا الحق على الحائز سيئ النية ) انظر آنفاً فقرة  . مداه المنطقى 

وذلك لكيال تتعطل دعوى  ، ضماناً للمصروفات التى أنفقها ، عت ملكيتهإذا نز ، هذا الحق على الحائز للعقار المرهون

أغسطس سنة  21محكمة بوردو االستئنافية  - 217 - 2 - 71داللوز  2772نوفمبر سنة  25الرهن ) نقض فرنسى 

ررة مك 191فقرة  9أوبرى ورو  - 111فقرة  19ديرانتون  - 791فقرة  9ترولون  - 595 - 1 - 2591داللوز  2591

وانظر  - 2571فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  - 2هامش رقم  129 ص 597فقرة  1بالنيول وريبير واسمان  –

أما فى  . (  199فقرة  2بيدان  - 171فقرة  2عكس ذلك فى أن لحائز العقار المرهون الحق فى الحبس : ديمولومب 
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 فى الحبس اآلثار التى تترتب على الحق - الفرع الثانى

 النصوص القانونية  - 668

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 151: تنص المادة 

 . مجرد الحق فى حبس الشئ ال يثبت حق امتياز عليه " - 2"  

 . ، وعليه أن يقدم حساباً عن غلته " وعلى الحابس أن يحافظ على الشئ وفقاً ألحكام رهن الحيازة - 1"  

، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه وفقاً  المحبوس يخشى عليه الهالك أو التلف وإذا كان الشئ - 9"  

، وينتقل الحق فى الحبس من الشئ إلى ثمنه "  2225لألحكام المنصوص عليها فى المادة 
 (9512 )

 . 

، إال ما يتعلق بالفقرة  ملتها دون نص، ولكن هذه األحكام كان معموالً بها فى ج وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

 . ، كان من غير المتيسر األخذ بها دون نص فى عهد التقنين المدنى السابق الثالثة التى تنص على حالة من أجوال الحلول العينى

مدنى العراقى ، وفى التقنين ال 157ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

 115، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  199، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  179المادة 
 (9511 )

 . 

، إنما يعرضنا للحالة التى تحبس  ، وكذلك النص التالى الذى يبين أسباب انقضاء الحق فى الحبس والنص الذى نحن بصدده

،  . أما إذا كان الشئ المحبوس ليس عيناً معينة بالذات بها ارتباطاً قانونياً أو ارتباطاً ماديا فيها عين معينة بالذات فى دين مرتبط

                                                                                                                                                                    

ويلتزم الراسى عليه المزاد أن يرد إلى " من التقنين المدنى على ما يأتى :  2915مصر فقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

 ، الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى سند ملكيته وفى تسجيل هذا السن وفيما قام به من اإلعالنات

ويبدو أن للحائز  . " من الذى رسا به المزاد وبالمصروفات التى اقتضتها إجراءات التطهير وذلك إلى جانب التزاماته بالث

 11تطبيقاً لقاعدة الحق فى الحبس ودون حاجة إلى نص خاص ) استئناف مصر  ، حبس العين حتى يتوفى هذه الحقوق

 ص 51 م 2595أبريل سنة  27ومع ذلك انظر : استئناف مختلط  - 529 ص 195رقم  29المحاماة  2591مايو سنة 

كذلك يوجد خالف فى فرنسا فى حق الوارث الظاهر فى أن يحبس ما فى يده من أعيان التركة إذا كان قد دفع  . (  111

فللوارث الظاهر أن يرجع على الوارث الحقيقى بما  ، بعض ديون المورث ثم انتزع الوارث الحقيقى منه هذه األعيان

وليس له هذا الحق عند  ، له حق الحبس عند الفقهاء الذين يكتفون بقيام االرتباط ما بين الدينينو ، دفعه من ديون التركة

أما فى مصر  . (  159فقرة  2الذين يشترطون فوق االرتباط األصل المشترك ) انظر فى هذه المسألة بودرى ودى لوان 

 . لقيام االرتباط المادى ما بين الدينين  ، دون حاجة إلى نص خاص ، فيبدو أن للوارث الظاهر الحق فى الحبس
 

 (9512 )
ليس لمن حبس شيئاً وفقاً  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  991: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

وعلى الحابس أن يحافظ على الشئ وأن يقدم حساباً عن غلته وفقاً لألحكام التى تسرى  . للمادة السابقة حق امتياز عليه 

فللحابس أن يحصل  ، إذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهالك أو التلف - 1 . فى حق الدائن المرتهن رهن حيازة 

وينتقل الحق فى الحبس من الشئ  ، على إذن من القضاء فى بيعه وفقاً لإلجراءات المرسومة لبيع الشئ المرهون حيازة

وفى لجنة المراجعة لوحظ أن النص كما ورد فى المشروع التمهيدى يلم الحابس بواجب استغالل العين  . " إلى ثمنه 

ثم عدل النص  ، وقد رؤى أنه يحسن عدم تقرير هذا الواجب ، المحبوسة على النحو المقرر فى حق الدائن المرتهن حيازة

وصار  ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، تعديالً لفظياً جعله أدق فى أداء المعنىإلى جانب ذلك 

)  151ثم مجلس الشيوخ تحت رقم المادة  ، ووافق مجلس النواب على النص . فى المشروع النهائى  195رقم المادة 

. (  199 ص - 199ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (9511 )
 . ) مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى (  157 م التقنين المدنى السورى:  التقنينات المدنية العربية األخرى 

وانظر فى  –وال يوجد إال بعض خالف لفظى  ، ) متفقة فى الحكم مع نص التقنين المدنى المصرى 179م  التقنين المدنى العراقى

 . (  225االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة شرح المادة الدكتور حسن الذنون فى أحكام 

 . ) مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى (  199 م التقنين المدنى للملكة الليبية المتحدة

 تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

ال  ، مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها ) استرداد حيازة العين إذا نزعت خفية أو بالعنف ( ، أن حق الحبس" :  115 م 

بمعنى أن الحابس يحق له أن يرفض  ، وإنما يمكن االحتجاج به على الجميع ، يمنح صاحب حق التتبع وال حق األفضلية

وإن أختلف  ، اللبنانى مع التقنين المصرى فى الحم ) ويتفق التقنين . " التخلى علن الشئ أية كانت شخصية المعارض 

 ص - 92 انظر فى هذا المعنى الدكتور صبحى المحصمانى فى آثار االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص -فى اللفظ 

91  ) .
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، وقد سبق لنا شرحها فى الجزء األول من هذا الوسيط  فقواعد الدفع بعدم تنفيذ العقد هى التى تنطبق
 (9519 )

. ونقتصر هنا على  

، تقرر له حقوق وتترتب عليه  ، بمقتضى حبسه لها . فالحابس للعين بالذاتالحالة التى يكون فيها الشئ المحبوس عيناً معينة 

 . ، نتولى اآلن بسطها واجبات

 حقوق الحابس للعين - المبحث األول

 عالقة الحابس بالمالك وعالقته بالغير  - 669

،  الذى تحبس العين فى دنيهبين عالقة الحابس بمالك العين وهو عادة المدين  –فى بسط حقوق الحابس للعين  –: نميز 

 . وعالقة الحابس بالغير

 عالقة حابس العين بمالكها - المطلب األول

 حبس العين عن مالكها - 671

، أصبح للدائن الحق فى حبس هذه العين عن مالكها  : متى توافرت الشروط الالزمة لنشوء الحق فى حبس العين  
 (9515 )

  ،

 . د العين حتى يقوم بوفاء ما فى ذمته من الدين للحائزفال يستطيع هذا أن يطالب الحائز بر

وتبقى العين محبوسة فى يد الحائز حتى يستوفى هذا كله حقه 
 (9519 )

. فلو كان هذا الحق مصروفات ضرورية أو نافعة  

ون والتى سبق بيانها ) م ، فللحائز أن يحبس العين حتى يستوفى من المالك جميع الجقوق التى قررها له القان أنفقها الحائز على العين

(  individible. ذلك أن الحق فى حبس العين غير قابل للتجزئة )  مدنى ( 579
 (9511 )

. فلو أن  ، شأنه فى ذلك شأن كل ضمان 

، فإن الحائز يبقى حابساً للعين كلها حتى يستوفى الباقى بأكمله  المالك وفى الحائز جزءاً من الدين
 (9511 )

فى ، ولو أن الدين الذى  

فإن الحائز يبقى حابساً للعين  –وهذا ال يقع فى الفقه اإلسالمى وإنما يقع فى القانون الفرنسى  –ذمة المالك انقسم على ورثته بعد موته 

، فلو أن الباقى من  . على أنه يجب على الحائز أال يتعسف فى استعمال حقه فى الحبس حتى يستوفى من كل وارث نصيبه فى الدين

                                                 
 (9519 )

.  999فقرة  - 551الوسيط الجزء األول فقرة  
 

 (9515 )
أبريل سنة  29استئناف مختلط  - 155ما سبق القول ) انظر آنفاً فقرة وذلك دون حاجة على حكم أو حتى إلى إعذار ك 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان العقد المحرر بين مدين ودائنه ) بنك التسليف ( ينص  . (  199 ص 95 م 2511

وعلى أن البنك  ، على أن المدين تعهد بأن يسدد إلى البنك مطلوبه على أقساط وبأن يقدم له عقاراً بصفة رهن تأميناً للسداد

المدين وعقاراته متى تبين بعد حصول الرهن وقيده  تعهد من جانبه برفع الحجزين السابق توقيعهما منه على منقوالت

ثم فسرت المحكمة ذلك بأن قبول البنك تقسيط الدين  ، واستخراج الشهادات العقارية عدم وجود أى حق عينى مقدم عليه

كان  متوقف على قيام المدين بتقديم التأمين العقارى بحيث إذا لم يقدم هذا التامين بشروطه المنصوص عليها فى العقد

وبناء على ذلك قضت  ، وتعرفت نية المدين فى عدم تقديم التأمين من خطاب صادر منه ، البنك فى حل من قبول التقسيط

بعدم ارتباط البن فى التقسيط وبأحقيته فى االستمرار فى التنفيذ بدينه على المنقوالت والعقارات دون أن يكون ملزماً 

 2595ديسمبر سنة  12هذا الحكم ال يكون قد خالف القانون فى شئ ) نقض مدنى فإن  ، بتكليف المدين رسمياً بالوفاء

. (  91 ص 21رقم  9مجموعة عمر 
 

 (9519 )
 217أو يعرضه المدين عرضاً حقيقياً يقبله الحابس أو يحكم بصحته ) األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة  

مايو سنة  29وال يكفى أن يودع المدين المبلغ المستحق للدائن فى خزانة المحكمة ) استئناف مختلط  . (  195 ص

جاز للمدين أن يطلب من القاضى اإلذن له  ، على أنه إذا كان حق الدائن غير معلوم المقدار . (  999 ص 51 م 2599

 ً ويكون للمدين بعد اإليداع  ، مة الدائن يفى بحقه عند تقديرهعلى ذ ، يقدره القاضى ، فى إيداع خزانة المحكمة مبلغاً كافيا

 ص 57 م 2591فبراير سنة  25 - 12 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  7إجبار الحابس على التسليم ) استئناف مختلط 

. فى الهامش (  151وانظر آنفاً فقرة  - 199 ص 255األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 291
 

 (9511 )
.  155فقرة  2بودرى ودى لوان  

 

 (9511 )
ولو أن الصانع تسلم الخامات من  - 2911 ص 297رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يونيه سنة  25نقض مدنى  

ويدخل فى  ، فإن له أن يحبس الباقى حتى يستوفى كل األجر ، وصنع بعضها وسلمه إليه قبل أن يتسلم أجره . رب العمل 

 2 بودرى ودى لوان - 219 - 211 مكررة ص 191فقرة  9ذلك األجر عن الجزء الذى سبق له تسلميه ) أوبرى ورو 

. (  191 ص 599فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  - 195 ص - 199 ص 155فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ً الدين كان  ، ووجب عليه أن يرد العين  ، كان من التعسف كما قدمنا أن يبقى حابساً للعين كلها فى هذا الجزء التافه جزءاً قليالً تافها

لمالكها مع مطالبته بالباقى من الدين 
 (9517 )

 . 

، حتى  لعام، وهم خلفه ا ، فللحائز حبس العين فى مواجهة ورثة المالك وما ذكرناه فى حق المالك يسرى فى حق ورثته

يستوفى كل حقه 
 (9515 )

، فلو مات الحائز كان لورثته حبس العين إلى أن  . وكذلك ينتقل الحق فى الحبس من الحائز إلى ورثته 

 . يستوفوا حقهم الذى انتقل إليهم من مورثهم

 ال يعطى الحبس بمجرده حق امتياز للحابس  - 671

أن " مجرد  151، وتقول الفقرة األولى من المادة  : على أن حبس العين على النحو المتقدم ال يجعل للحابس حق امتياز عليه

الحق فى حبس الشئ ال يثبت حق امتياز عليه 
 (9579 )

. على أنه  . وهذا هو الجوهرى فى الحبسن فهو ليس بحق عينى كما قدمنا " 

فإنه بمجرده ال يجعل للحابس حق امتياز  –ان فعالً فى التقنين المدنى السابق كما ك –حتى لو كان حقاً عينياً 
 (9572 )

. ويترتب على  

، فيزاحمه سائر الدائنين فى  ، فإنما ينفذ عليها كدائن عادى ال كدائن له حق امتياز ذلك أن الحابس إذا نفذ على العين المحبوسة بحقه

 –، ألنه ال يستطيع  ، فقد نزل عن حقه فى الحبس و متى أقدم على بيع العين جبراً فى دينه. وه الثمن ويقاسمونه فيه مقاسمة الغرماء

، هو  ، وال يبقى أمامه إال الثمن الذى رسا به المزاد يستوفى منه أن يمتنع عن تسليم العين لم رسا عليه المزاد –وهو الذى طلب البيع 

، الحق الذى له  وسائر الدائنين كما قدمنا
 (9571 )

 . 

، حتى لو باع المالك العين من آخر أو نفذ  ، فإن حقه فى الحبس يبقى قائماً  ، ولم ينفذ عليها ولكن إذا بقى الحائز حابساً للعين

. ففى جميع هذه األحوال يبقى حق الحائز فى حبس العين قائماً  أحد الدائنين اآلخرين بحقه على العين فباعها جبراً لم رسا عليه المزاد

جهة المشترى من المالك أو فى مواجهة الراسى عليه المزاد فى موا
 (9579 )

، على تفصيل سيأتى بيانه عند الكالم فى عالقة الحابس  

، وينتهى الحق فى الحبس فى هذه الحالة إلى النتيجة  . وال يبقى إال توفية الحابس حقه كامالً إذا لم يكن هو الذى نفذ على العين بالغير

ى إليها حق االمتياز الفعلية التى ينته
 (9575 )

 . 

                                                 
 (9517 )

قى من الدين جزء تافه ال يستحق الحبس ويجوز لقاضى األمور المستعجلة إذا كان واضحاً أن البا - 155انظر آنفاً فقرة  

أن يقضى برد العين إلى صاحبها ) بالنيول  ، أو كان واضحاً أن الدين الذى حبست العين فيه ليس بجدى ، من أجله

ً  . (  5هامش رقم  122 ص 591فقرة  1وريبير وأسمان  أن يستبقى الحائز جزءاً من  ، إذا تيسر ذلك ، ويجوز أيضا

ويجب على كل حال التفريق بين االلتزامات األساسية التى  ، الجزء الباقى من الدين محبوساً فى يده العين يتناسب مع

فإذا  ، وبين االلتزامات الثانوية وهذه ال محل للحبس فيها ، كانت سبباً حافزاً للتعاقد وهذه هى التى ينجو الحبي من أجلها

أكتوبر سنة  1للمستأجر االمتناع عن سداد اإليجار ) الفيوم الكلية لم يجز  ، تعهد المؤجر بحرث األرض ولم ينفذ تعهده

وتقضى المحاكم فى فرنسا بأن المهندس أو المحامى الذى يحبس  . (  2227 ص 575رقم  99المحاماة  2599

يلزم بتسليم هذه المستندات إلى  ، ويكون من الضرورى تقديم هذه المستندات للدفاع عن مصالح العميل ، مستندات لعمليه

 2591داللوز  2595يوليه سنة  25ثم يردها ثانية إلى من تسلمها منه ) نقض فرنسى  ، أمين يستخدمها لمصلحه العميل

وهامش رقم  122 ص 591فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  - 19 - 2 - 2515داللوز  2519نوفمبر سنة  9 - 5 - 2 -

9  ) .
 

 (9515 )
.  111فقرة  2دى لوان بودرى و 

 

 (9579 )
.  195 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9572 )
كما هى الحال فى  ، ولكن يالحظ أنه من الجائز أن يكون الدين الذى حبست فيه العين له أيضاً حق امتياز بموجب القانون 

وكما هى الحال فى امتياز  ، مدنى ( 2259 لمنقول وفيما يلزم له من ترميم ) مامتياز المبالغ التى صرفت فى حفظ ا

المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين الذين عهد إليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو فى إعادة تشييدها 

ولكن ال  ، الحابس على سائر الدائنينففى مثل هذه األحوال يتقدم  . مدنى (  2257 أو ترميمها أو فى صيانتها ) م

. بل بمقتضى ما أثبته له القانون من حق االمتياز  ، بمقتضى حقه فى حبس العين
 

 (9571 )
األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 2215 ص 977رقم  21المحاماة  2591فبراير سنة  5استئناف مصر  

529  .
 

 (9579 )
قارن :  –) وهو الحكم السابق اإلشارة إليه (  2215 ص 977رقم  21لمحاماة ا 2591فبراير سنة  5استئناف مصر  

وانظر : األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات  .  197 ص 997رقم  21المحاماة  2591ديسمبر سنة  29استئناف مصر 

.  251األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 521فقرة 
 

 (9575 )
استئناف  –) وهو الحكم السابق اإلشارة إليه (  2215 ص 977رقم  21المحاماة  2591فبراير سنة  5استئناف مصر  

األستاذ عبد الفتاح عبد  - 529األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 99 ص 51 م 2515نوفمبر سنة  11مختلط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حبس الثمرات  - 672

، شأنها فى ذلك شأن  ، وليس له حق امتياز عليها ، فليس للحائز إال حبسها : وإذا كانت العين المحبوسة تنتج غلة أو ثمرات

العين نفسها 
 (9579 )

. فإذا باع الحابس الغلة  تج غلة. وسنرى فى واجبات الحابس أنه ال يلتزم باستغالل العين إال إذا كانت بطبيعتها تن 

 . ، كما رأيناه يفقد هذا الحق إذا ما نفذ على العين ، فقد حقه فى حبسها للتنفيذ عليها

، جاز للحائز استئذان القاضى فى بيعها ويقوم ثمنها مقامها فيبقى حابساً له حتى يستوفى  ولكن إذا كانت الغلة معرضة للتلف

حقه 
 (9571 )

. ويتبين  ، بل يقاسمونه فيه مقاسمة الغرماء إذا أراد التنفيذ عليه بحقه ى هذا الثمن على سائر المدينين، ولكن ال يتقدم ف 

، وبين أن يبيع  من ذلك أن هناك فرقاً بين أن يبيع الحابس الثمرات استيفاء لحقه وفى هذه الحالة يقاسمه الدائنون مقاسمة الغرماء

، فإذا ما نفذ على الثمن وهو  للتلف وفى هذه الحالة يبقى حابساً للثمن الذى يقوم مقام الثمراتالثمرات بإذن من القاضى ألنها معرضة 

محبوس فى يده زاحمه الغرماء 
 (9571 )

 . 

 عالقة حابس العين بالغير - المطلب الثانى

 الدائنون العاديون : - 673

، فيسرى الحبس فى حقهم كما كان يسرى فى حق  ررأينا فيما قدمنا أن ورثة المالك يحلون محله وال يعتبرون من الغي   

، ولكن مع ذلك يسرى الحبس فى حقهم أيضاً كما يسرى فى  . أما الدائنون العاديون للمالك فهؤالء يعتبرون من الغير المالك مورثهم

لحق فى الحبس أو متقدما على هذا أيا كان تاريخ دينه وسواء كان متأخراً عن تاريخ ثبوت ا –. فلو أن دائناً عادية للمالك  حق المالك

التاريخ 
 (9577 )

، فباع العين جبراً فإن الحائز يستبقى حقه فى الحبس فى مواجهة هذا الدائن  أراد أن ينفذ بحقه على العين المحبوسة - 

إلى أن يستوفى حقه كامالً  –وهو أيضاً يعتبر من الغير  -وفى مواجهة المشترى الراسى عليه المزاد 
 (9575 )

لو كان الحكم غير . و 

 . ، إ كان أى دائن للمالك يستطيع أن يبيع العين جبراً فيفقد الحابس حقه فى الحبس ذلك لفقد الحق فى الحبس أهميته

، إلى أن يستوفى  ، كما قدمنا . وقد يؤدى ذلك من الناحية العملية هذا هو مبلغ نفاذ الحق فى الحبس فى مواجهة الدائن العادى

الً قبل سائر الدائنين الحائز حقه كام
 (9559 )

، أى امتياز على العين  ، كما سبق القول ، ولكن ليس للحائز من الناحية القانونية 

 . المحبوسة

                                                                                                                                                                    

األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام  - 119 ص 9لحى حجازى األستاذ عبد ا - 199 ص 217الباقى فى التأمينات فقرة 

 .  191 ص 251االلتزام فقرة 

وأما إلى تخلى الحابس عن الحبس للتنفيذ على العين  ، فالحبس إذن حالة مؤقتة تنتهى أما إلى إذعان المدين ودفعه الدين كامالً للحابس

وقد يتخلف عن الحبس أثر دائم كما فى  . ى حالة نهائية ال مؤقتة وهذه ه ، وقد تنتهى إلى المطالبة بفسخ العقد . المحبوسة 

فإن شركة النور مثالً إذا وقفت تنفيذ التزامها فقطعت النور عن  ، ( contract successifالعقد الزمنى أو المستمر ) 

. (  121 ص 591فقرة  1 المستهلك مدة من الزمن كان لهذا أثر دائم ال سبيل إلى الرجوع فيه ) بالنيول وريبير وأسمان
 

 (9579 )
 . وال يحرم هذا إال من حق االستعمال ألنه يتعارض مع الحق فى الحبس  ، وتبقى الثمرات والغلة ملكاً لصاحب العين 

بشرط أال  ، ألى دائن التنفيذ بحقه عليها ، كما قدمنا ، فيجوز ، وتعتبر العين وغلتها داخلة فى الضمان العام لدائنى المالك

 ص - 955 ص 521األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 171يخل بالحق فى الحبس ) بيدان وفواران فقرة 

199  ) .
 

 (9571 )
. (  215قياساً على بيع العين نفسها إذا تعرضت للتلف كما سيأتى ) األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة  

 

 (9571 )
 ، فالمرتهن يستثمر العين المرهونة استثماراً كامالً  . عن الحابس  ، بالنسبة إلى الثمرات ، رهن حيازةويختلف المرتهن  

على أن يكون الخصم أوالً  ، وما يحصل عليه من صافى الريع يخصم من الدين المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله

 2295 ثم من أصل الدين ) م ، ثم من المصروفات والفوائد ، من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وفى اإلصالحات

. مدنى ( 
 

 (9577 )
فإن الحق فى الحبس يكون نافذاً فى مواجهة الدائنين والسنديك الذى  ، حتى لو شهر إفالس المالك ومثل السنديك الدائنين 

ولو لم يحل ألجل المشترط لدفع  ، وهى تنص على حق البائع فى حبس المبيع ، مدنى 1فقرة  595يمثلهم ) انظر المادة 

فالبائع هنا يحبس المبيع عن دائنى تفليسة  . الثمن إذا سقط حق المشترى فى األجل بسبب شهر إفالسه أو إعساره 

. (  1 هامش رقم 192 المشترى : األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات ص
 

 (9575 )
.  215 ص - 219 مكررة ص 191فقرة  9رو أوبرى و - 99 ص 51 م 2515نوفمبر سنة  11استئناف مختلط  

 

 (9559 )
.  129 ص 597فقرة  1قارن بالنيول وريبير وأسمان  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الخلف الخاص :  - 674

. وذلك أن  ، أو انتقل إليه منه حق عينى على العين المحبوسة وهو كل من انتقلت إليه ملكية العين المحبوسة من المالك

، وله أن يرتب عليها حق رهن أو  يعطل حق المالك فى التصرف فى ملكه فله أن يبيع العين وهى محبوسة فى يد الحائزالحبس ال 

 . حق انتفاع أو حق ارتفاق أو غير ذلك من الحقوق العينية

الرتفاق أو غير ، فإن المشترى من المالك والدائن المرتهن وصاحب حق االنتفاع أو حق ا فإذا كانت العين المحبوسة عقاراً 

، لم  . فإن كانوا قد شهروا حقوقهم قبل أن يثبت للحائز الحق فى حبس العين ذلك من الحقوق العينية يجب عليهم أن يشهروا حقوقهم

. وإن كانوا قد شهروا حقوقهم بعد أن ثبت للحائز الحق فى  ، فإن حقوقهم إذن أن يحبس عنهم العين يسر هذا الحق فى مواجهتهم

ين حبس الع
 (9552 )

، ويستطيع هذا يتمسك بحقه فى الحبس فى مواجهة المشترى أو  ، فإن هذه الحقوق العينية ال تنفذ فى حق الحابس 

، لسهل على المالك أن  . ولو قلنا بغير ذلك وبأن الحبس ال يسرى فى حق هؤالء فى هذه الحالة الدائن أو أى صاحب حق عينى آخر

 . ، فيسقط الحبس فى حق من تصرف له المالك بترتيب حق عينى عليهايتهرب من الحبس ببيعه العين أو 

. ويسرى  ، فإن الحق فى الحبس يسرى فى حق من ترتبت لهم حقوق عينية بعد الحبس أما إذا كانت العين المحبوسة منقوالً 

، ألن الحبس يتضمن  ه الحقوقكذلك فى حق من ترتبت لهم حقوق عينية قبل الحبس إذا كان الحابس حسن النية أى ال علم له بهذ

الحيازة والحيازة بحسن نية فى المنقول لها هذا األثر كما هو معروف 
 (9551 )

 . 

. ففى هذه الحالة وحدها يسرى الحق فى الحبس على الخلف  بقى أن يكون سبب الحبس هو إنفاق مصروفات على العين

 ً ، وسواء كان حق الخلف الخاص قد شهر بعد ثبوت الحق فى الحبس أو  عقاراً  ، سواء كانت العين المحبوسة منقوالً أو الخاص دائما

، فأفاد تبعاً لذلك كل من يطالب باستردادها  . ذلك أن إنفاق المصروفات على العين قد أفادها فى ذاتها قبل ذلك إن كانت العين عقاراً 

، حتى لو كان الحابس سيئ النية  قول. ويصدق ذلك على المن ولو كان حقه ثابتاً قبل إنفاق هذه المصروفات
 (9559 )

 . 

 واجبات الحابس للعين - المبحث الثانى

 واجبات ثالثة : - 675

، وعليه أن يقدم  تقول : " وعلى الحابس أن يحافظ على الشئ وفقاً ألحكام رهن الحيازة 151رأينا أن الفقرة الثانية من المادة  

. يضاف إلى هذين  ، وتقديم حاسب عن غلتها ى الحابس : المحافظة على الدين المحبوسة. فهناك إذن واجبان عل حساباً عن غلته "

 . ، هو رد العين المحبوسة إلى صاحبها عند انقضاء الحق فى الحبس الواجبين واجب ثالث

                                                 
 (9552 )

 ص 527وال يشترط أن يكون السند المنشئ للحق فى حبس العقار مسجالً ) األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  

اإلسكندرية الكلية  - 197 ص 997رقم  21المحاماة  2591ديسمبر سنة  29عكس ذلك : استئناف مصر  - 197

. (  195 ص 15رقم  92المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  15الوطنية 
 

 (9551 )
 159 ص - 195 ص 155فقرة  2بودرى ودى لوان  - 219مكررة ص  191فقرة  9انظر فى هذا المعنى أوبرى ورو  

األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام  - 112 ص 9ازى األستاذ عبد الحى حج - 597فقرة  1بالنيول وريبير وأسمان  -

وقارن  .  11( فقرة  Retentionلفظ )  5أنسيكلوبديى داللوز  - 2515فقرة  1وقارن جوسران  - 251االلتزام فقرة 

( وهو يرى سريان الحق فى الحبس فى مواجهة الغير  211أيضاً األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات ) فقرة 

 ً (  511فقرة  - 527وقارن األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات ) فقرة  . ولو كسبوا حقوقاً شهروها قبل الحبس  ، إطالقا

ً ويذهب إلى أن الحق فى الحبس يحتج ب وال يستثنى إال حالة ما إذا كان الحق فى الحبس متفرعاً من  ، ه على الغير إطالقا

. رهن حيازى القيد على عقار وبيع العقار جبراًن فحينئذ ال يحتج بالحق فى الحبس على الراسى عليه المزاد 
 

 (9559 )
 .  251نم فى أحكام االلتزام فقرة األستاذ إسماعيل غا - 597فقرة  1انظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير واسمان  

 . فى الهامش  159وانظر آنفاً فقرة 

فإذا باع شخص  . وهو المالك للعين المحبوسة إذا لم يكن هو المدين للحابس  ، ال يسرى عليه الحق فى الحبس" غير " هذا وهناك 

ى يسترد الثمن إال فى مواجهة البائع وهو ا فليس له أن يحبس المبيع حت ، ثم أبطل المشترى المبيع ، ملك غيره وقبض الثمن

ومن ثم ال يجوز للمشترى أن يحبس المبيع فى مواجهة المالك الحقيقى وهو غير مدين له بشئ ) مصر  ، لمدين له برد الثمن

كذلك ليس  . فى الهامش (  111وانظر آنفاً فقرة  - 119 ص 911رقم  21المحاماة  2591مايو سنة  5الكلية الوطنية 

ما دام المالك ليس مديناً ال للمقاول من  ، لمقاول من الباطن أن يحبس العين عن المالك بماله من حق فى ذمة المقاول األصلىل

. (  12 ص 51 م 2599ديسمبر سنة  1الباطن وال للمقاول األصلى ) استئناف مختلط 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 المحافظة على العين المحبوسة :  - 676

. وأحكام رهن الحيازة فى هذه المسألة مبسوطة فى  حيازةيلتزم الحابس بالمحافظة على العين المحبوسة وفقاً ألحكام رهن ال

، فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله  ، وهى تنص على أنه " إذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون 2299المادة 

. فالمرتهن حيازة ملتزم  يد له فيه " ، وهو مسئول عن هالك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى ال الشخص المعتاد

. ومقدار العناية المطلوب منه أن يبذله فى  ، والتزامه هذا هو التزام ببذل عناية ال التزام بتحقيق غاية بالمحافظة على العين المرهونة

نه ملتزم برد العين . ثم أ ، وهو كما نرى معيار موضوعى ال ذاتى المحافظة على العين المرهونة هو عناية الشخص المعتاد

هو التزام بتحقيق غاية ال التزام ببذل  –على النقيض من التزامه بالمحافظة على العين  –، والتزامه هذا  المرهونة عند انقضاء الرهن

جع إلى ، ما لم يثبت أن الهالك أو التلف ير ، إذا لم يرد العين المرهونة لهالك أو لتلفن عن التعويض . ومن ثم فهو مسئول عناية

سبب أجنبى 
 (9555 )

 . 

، ليلتزم بالمحافظة على العين  ، كما قدمنا . فالحابس والذى يعنينا هنا هو االلتزام بالمحافظة على العين ال االلتزام بالرد

ن االلتزام ، وقد رتب القانو . مصدر هذا االلتزام هو القانون ، هى عناية الرجل المعتاد ، والتزامه هو التزام ببذل عناية المحبوسة

 . على واقعة مادية هى حبس العين

.  ، وأصبح ملزماً بالتعويض ، وتحققت مسئوليته التقصيرية ، اعتبر هذا خطأ منه فإذا قصر الحابس عن بذل هذه العناية

كانت العين . فلو  ، حتى لو لم ينزل عن العناية التى يبذلها هو فى حفظ ماله ويعتبر مقصراً لو نزل عن عناية الرجل المعتاد

، وترك السيارة دون صيانة حتى أصيبت بتلف فى بعض  ، وكان الحابس معروفاً باإلهمال والتقصير المحبوسة سيارة أو داراً 

، وال يدفع عنه المسئولية أن يثبت أنه  ، كان مسئوالً عن التعويض ، أو ترك الدار دون ترميم حتى تخرب بعض أجزائها أجهزتها

،  . ذلك أن مقدار العناية المطلوب منه هو, كما قدمنا ملوك له ويهمل هذا اإلهمال فى صيانة سيارته أو دارهيفعل ذلك فيما هو م

. فإذا بذل عناية الرجل المعتاد برئت ذمته من  ، والرجل المعتاد ال يأتى مثل هذا اإلهمال عناية الرجل المعتاد ال عنايته الشخصية

، وثبت أن الحابس يبذل فى المحافظة على ماله عناية أكبر من عناية الرجل  لمحبوسة فى يده، حتى لو تعيبت العين ا المسئولية

،  ، فليس يطب منه أكثر من عناية الرجل المعتاد المعتاد وأنه لو بذل مثل هذه العناية فى المحافظة على العين المحبوسة لما تعيبت

ماله ارتفعت هذه العناية أو نزلت عن عنايته الشخصية بحفظ 
 (9559 )

 . 

، وهو مرتفع عن التزامه بالمحافظة على العين  على إجراء خاص يتخذه الحابس 151وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 

، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء فى بيعه  ، فقضت بأنه " إذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهالك أو التلف المحبوسة

، وينتقل الحق فى الحبس من الشئ إلى ثمنه "  2225عليها فى المادة وفقاً لألحكام المنصوص 
 (9551 )

. وهذا اإلجراء فيه مصلحة  

، فمن مصلحة الحابس  . فلو أن العين المحبوسة كانت مأكوالً أو مشروباً مما يسرع إليه من التلف مشتركة لكل من الحابس والمالك

قياساً على ما  –. لذلك نرى  من مصلحة المالك محافظة على ملكه أن يطلب بيعها ، وكذلك محافظة على ضمانه أن يستأذن فى بيعها

، بل أن  أن لكل من الحائز والمالك أن يطلب بيع العين المحبوسة فى هذه الحالة –المشار إليها فى النص  2225جاء فى المادة 

، وإال كان مقصراً فى المحافظة  يبادر إلى اتخاذ إجراءات البيع ، أن ، إذا أيقن أن العين تهلك أو تتلف فو احتفظ بها الحائز يجب عليه

، فإن العقار  . وأكثر ما يتحقق ذلك فى المنقول ، فإن هذا اإلجراء هو ما يبادر إليه الرجل المعتاد فى المحافظة على ماله على الشئ

، فى رهن المنقول رهن حيازة إذا خيف على  2225. وإجراءات البيع هى المذكورة فى المادة  قل أن يخشى عليه الهالك أو التلف

إذا كان الشئ المرهون مهدداً بالهالك أو التلف أو  - 2، وتجرى هذه المادة على الوجه اآلتى : "  الشئ المرهون الهالك أو التلف

، جاز للدائن  يقوم بدله ، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن

ويفصل القاضى فى  - 1.  أو للراهن أن يطلب من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق

. واإلذن يكون أمراً على عريضة  ، وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ إلى ثمنه " أمر إيداع الثمن عند الترخيص فى البيع

، بالمزاد العلنى وفقاً لإلجراءات المقررة  2225، كما تقرر المادة  . ويكون البيع تتبع فيه اإلجراءات المقررة فى مثل هذه األوامر

، فإذا كان للعين سعر معروف فى البورصة أو األسواق التجارية بيع بهذا السعر دون حاجة إلى إجراءات المزاد  فى البيوع الجبرية

                                                 
 (9555 )

وفى عقد اإليجار  ، 192 وص 522 ص - 529 انظر فى هذا المعنى األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات العينية ص 

 299وقارن األستاذ شفيق شحاتة فى النظرية العامة للتأمين العينى فقرة  - 119وفقرة  125وفقرة  125طبعة ثانية فقرة 

.  295فقرة  -
 

 (9559 )
فإذا ما أثبت  . فعليه أن يثبت أن العين قد تعيبت  ، وهو الدائن فى هذا االلتزام ، لمالكوعبء اإلثبات يقع على عاتق ا 

فإذا أراد الحبس أن يدحض هذه  . فقد أقام قرينة قضائية على أن الحابس لم يقم بالتزامه من المحافظة على الشئ  ، ذلك

أو أن التعيب يرجع إلى سبب أجنبى ال يد  ، رجل المعتادفعليه أن يثبت أنه بذل فى المحافظة على الشئ عناية ال ، القرينة

.  112 ص 515انظر فى عبء إثبات االلتزام ببذل العناية : الوسيط الجزء األول فقرة  . له فيه 
 

 (9551 )
.  195 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. وإنما يعتبر هذا  ، وإال لفقد حقه فى الحبس كما قدمنا يعتبر طلب الحبس بيع العين فى هذه الحالة تنفيذاً على العين. وال  العلنى

، ولكن ينتقل هذا الحق من الشئ إلى  ، فال يفقد الحابس حقه فى الحبس اإلجراء ضرورياً للمحافظة على العين من الهالك أو التلف

، وهذه حالة من حاالت  . وهذا معناه أن الثمن يحل حلوالً عينياً محل العين المحبوسة 2225و  151ين ثمنه كما تقول كل من المادت

، وقد تكون جهة الحابس  ، فقد تنكون خزانة المحكمة . ويعين القاضى الجهة التى يودع فيها الثمن الحلول العينى نص عليها القانون

، وقد يودع الثمن عند أمين  نفسه
 (9551 )

 . 

 تقديم الحساب عن الغلة :  - 677

، وقد نصت المادة  ، ثم يخصم الغلة من الدين فى رهن الحيازة يلتزم المرتهن باستغالل العين المرهونة استغالالً كامالً 

ن وعليه أ - 1.  ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل - 2من التقنين المدنى فى هذا الصدد على ما يأتى : "  2295

وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشئ يخصم  - 9.  يستثمره استثماراً كامالً ما لم يتفق على غير ذلك

، على أن يكون الخصم أوالً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وفى  من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله

 . ، ثم من أصل الدين " المصروفات، ثم من  اإلصالحات

، بل كل ما له  ، ليس له أن يتسولى على الثمرات يخصمها من الدين ، خالفاً للدائن المرتهن رهن حيازة وقد رأينا أن الحابس

. وكما أن  ل، وقد يبيعها إذا كان يخشى عليها الهالك أو التلف ويحبس الثمن كما سبق القو هو أن يحبسها مع العين حتى يستوفى حقه

، التزام باستغالل العين  ، خالفاً للدائن المرتهن رهن حيازة ، كذلك ليس عليه الحابس ليس له أن يتملك الثمرات خصماً من الدين

. وعلى الحابس أن يحافظ على الشئ وأن  . . يجرى على الوجه اآلتى : " 151. قد كان المشروع التمهيدى لنص المادة  المحبوسة

. " وفى لجنة المراجعة لوحظ أن النص على هذا النحو  اً عن غلته وفقاً لألحكام التى تسرى فى حق الدائن المرتهن حيازةيقدم حساب

، ورؤى أنه  يقرر التزاماً فى ذمة الحابس باستغالل العين استغالالً كامالً على الوجه المقرر فى شأن الدائن المرتهن رهن حيازة

،  ، فعدل النص على الوجه اآلتى : " وعلى الحابس أن يحافظ على الشئ وفقاً ألحكام رهن الحيازة اميحسن عدم تقرير هذا االلتز

وعليه أن يقدم حساباً عن غلته 
 (9557 )

، ولم يجعله خاضعاً ألحكام رهن  . فلم يرتب النص فى شأن الغلة إال التزاماً بتقديم الحساب " 

 . لئال يكون هناك التزام فى ذمة الحابس باستغالل العين المحبوسةالحيازة كما جعل التزام المحافظة على الشئ 

، ثم يقدم حساباً عنها للمالك  ولكن االلتزام بتقديم الحساب عن الغلة يقتضى بطبيعة الحال أن يقبض لحابس هذه الغلة ويحبسها
 (9555 )

ً ، كأرض تزرع أو دار تسكن أو أوراق ما . فالعين إذا كانت بطبيعتها تنتج غلة  ، فعلى الحابس أن يستمر فى  لية تنتج أرباحا

. وله أن يحبس هذه الغلة  ، وما إلى ذلك أرباح األوراق المالية $ 2271$ ، وقبض  ، وسكنى الدار أو إيجارها زراعة األرض

. أما إذا كانت  وغلتها ، فيرد له العين ، وعليه أن يقدم حساباً غن الغلة إلى المالك عند انقضاء الحق فى الحبس حبسه للعين ذاتها

، بل يبقيها عنده دون استغالل مع  ، فال يلتزم الحابس باستغاللها ، كسيارة أو ساعة أو أثاث أو نحو ذلك العين ال تنتج بطبيعتها غلة

المحافظة عليها وصيانتها على النحو الذى قدمناه 
 (5999 )

 . 

 رد العين المحبوسة :  - 678

. وهذا االلتزام يختلف مصدره باختالف  العين المحبوسة للمالك عند انقضاء الحق فى الحبسويلتزم الحابس أخيراً برد 

، فإذا ما استوفاه  ، كما فى حبس البائع للمبيع حتى يستوفى الثمن . فقد يكون مصدره العقد العالقة السابقة فيما بين الحابس والمالك

. وقد يكون مصدره غير  ، ومصدر االلتزام بالتسليم هو عقد البيع مشترىانقضى حقه فى الحبس ووجب عليه تسليم المبيع إلى ال

ًً مملوكة للغير وبنى عليها أو غرس العقد ً ، فهو بعد  ، ثم حسبها حتى يستوفى حقه فى التعويض ، كما إذا حاز شخص أرضا

، فإن  وأياً كانت عالقة المالك بالحابس.  ، ومصدر االلتزام هنا هو اإلثراء بال سبب استيفائه حقه ملزم برد األرض إلى صاحبها

ً  المالك يستطيع دائماً   . ، أن يرفع على الحابس بعد انقضاء الحق فى الحبس دعوى عينية باستحقاق العين ، باعتباره مالكا

                                                 
 (9551 )

إذا يترتب على ذلك أنه  ، الحرس للعين المحبوسة ، ال المالك ، وهناك واجب آخر على الحابس يتفرع من أنه يعتبر هو 

لفظ  5يكون مسئوالً عما تحدثه العين من الضرر للغير مسئولية الحارس عن األشياء ) دريدا فى أنسيكلوبيدى داللوز 

Retention  191 ص 259غانم فى أحكام االلتزام فقرة األستاذ إسماعيل  - 197 ص 12فقرة  .
 

 (9557 )
 117ما قدمناه فى فقرة  151وانظر آنفاً فى تاريخ نص المادة  - 199 ص - 199 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

. فى الهامش 
 

 (9555 )
.  115 ص 59رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  5نقض مدنى  

 

 (5999 )
 215األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة  - 192 ص 529قارن األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  

.  191 ص 259األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 191 ص
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

قعة ، فالحبس مجرداً وا ونرى من ذلك أن التزام الحابس برد العين بعد انقضاء الحق فى الحبس ال يرجع إلى الحبس ذاته

،  ، فقد زال المانع الذى كان يحول دون الرد . ولكن إذا انقضى الحبس مادية ال ترتب التزاماً على الحابس برد العين إلى صاحبها

 . فيعود االلتزام بالرد فى ذمة الحابس وفقاً للعالقة القانونية التى كانت تربطه بالدائن قبل الحبس

. ففى رهن الحيازة يلتزم الدائن المرتهن برد العين المرهونة بموجب عقد  حيازةومن هنا نتبين الفرق بين الحبس ورهن ال

. أما  ، فااللتزام بالرد التزام بتحقيق غاية مصدره العقد ، ويكون مسئوالً عن الهالك والتلف إال إذا أثبت السبب األجنبى الرهن ذاته

، وهذه العالقة هى التى تحدد مدى  ين المالك قبل الحبس كما سبق القولالحابس فيرجع التزامه بالرد إلى العالقة التى كانت بينه وب

، ومن ثم ال يكون هناك محل لتطبيق أحكام رهن الحيازة فى التزام الحابس  ، ومن يحمل تبعة الهالك وما إلى ذلك االلتزام بالرد

بالرد 
 (5992 )

 . 

 انقضاء الحق فى الحبس - الفرع الثالث

 :  النصوص القانونية - 679

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 157تنص المادة 

 . ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه " - 2"  

، إذا هو قام  ، أن يطلب استرداده ومع ذلك يجوز لحابس الشئ إذا خرج الشئ من يده خفية أو بالرغم من معارضته - 1"  

لوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه بهذا الطلب خالل ثالثين يوماً من ا
 (5991 )

 " . 

، والذى زاده نص التنين الجديد  ، ولكن الحكم ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

أنه نظم المواعيد التى يجوز استرداد الحيازة فيها 
 (5999 )

 . 

، وفى التقنين المدنى العراقى  155النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة  ويقابل

 119، وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  192، وفى التقنين المدنى الليبى المادة  175المادة 
 (5995 )

 . 

. وإذا  ، لتنظيمه تنظيماً خاصاً  ، وهو خروج العين من يد الحابس الحبسويعرض النص ألحد أسباب انقضاء الحق فى 

 . ، وانقضائه بطريق أصلى ، أمكن تقسيمها إلى قسمين : انقضاء الحق فى الحبس بطريق تبعى استعرضنا جميع أسباب االنقضاء

                                                 
 (5992 )

 215الباقى فى التأمينات فقرة  األستاذ عبد الفتاح عبد - 191 ص 529قارن األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  

.  191 ص
 

 (5991 )
ينقضى الحق فى الحبس  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  999تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  

أن يطلب  ، ومع ذلك يجوز لحابس الشئ إذا خرج الشئ من حيازته خفية أو بالرغم من معارضته - 1 . بفقد الحيازة 

وفى  . " إذا هو قام بهذا الطلب فى خالل ثالثين يوماً من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من حيازته  ، داد الحيازةاستر

حتى يكون النص أدق " بفقد الحيازة " بعبارة " بخروج الشئ من يد حائزة أو محرزة " لجنة المراجعة استبدلت عبارة 

الحبس بانقضائه ولو لم يعلم الحابس بخروج الشئ من يديه لوضع حد  ووضع حد زمنى ينقضى حق ، تعبيراً عن المعنى

فى  119وصار رقمه  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وحدد األجل بسنة  ، للمنازعات

 ص 1التحضيرية  ) مجموعة األعمال 157فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائى 

. (  191 ص - 191
 

 (5999 )
أكتوبر سنة  29فإن كان ذلك قبل  ، والعبرة فى تطبيق هذه المواعيد بالوقت الذى خرج فيه الشئ المحبوس من يد الحابس 

. وإال طبق التقنين الجديد بمواعيده المستحدثة  ، فالتقنين السابق هو الذى يطبق 2555
 

 (5995 )
 . ) مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى (  155 التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م 

وانظر فى شرح النص الدكتور حسن على الذنون فى  . ) مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى  175 التقنين المدنى العراقى م

 . (  229فقرة أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى 

 . ) مطابقة لنص التقنين المدنى المصرى  192 التقنين المدنى للملكة الليبية المتحدة م

وإنما يحق للدائن إذا انتزع  . إن حق الحبس يزول بزوال اإلحراز ألنه مبنى عليه " :  119 تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م

ل إلى ما كانت عليه بشرط أن يقدم هذا الطلب فى خالل ثالثين يوماً تبتدئ منه الشئ خفية أو بالعنف أن يطلب إعادة الحا

) وهذا النص مطابق فى الحكم لنص التقنين المدنى المصرى فيما عدا ميعاد السنة  . " من تاريخ علمه بذاك االنتزاع 

يعاد هو أيضاً موافق للمبدأ ويذهب الدكتور صبحى المحمصانى إلى أن هذا الم ، الذى لم يرد فى نص التقنين اللبنانى

من أنه ال تقبل الدعوى التصرفية إال فى خالل سنة تبتدئ من  57 الوارد فى قانون أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م

. (  99 تاريخ وقوع التعرض لحق التصرف : أحكام االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص
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 الفهرس العام

 انقضاء الحق فى الحبس بطريق تبعى - المبحث األول

 قضاء الحق المضمون بهانقضاء الحق فى الحبس بان - 681

،  . فإذا انقضى حق الحابس فى ذمة المالك : الحق فى الحبس إنما شرع لتأمين حق للحابس فى ذمة مالك العين المحبوسة  

. مثل ذلك أن يستوفى الحابس المصروفات التى أنفقها على  . وهذا هو االنقضاء بطريق تبعى انقضى الحق فى الحبس تبعاً لذلك

، ويجب أن يردها للمالك  ، فال يعود هناك محل لبقاء العين محبوسة فى يده وسةالعين المحب
 (5999 )

 . 

، وهذا هو السبب الغالب  وينقضى حق الحابس فى ذمة المالك بأى سبب من أسباب انقضاء االلتزام فقد ينقضى بالوفاء

، كما إذا أبرأ  . وينقضى أخيراً من غير وفاء أصالً  الذمة ، كالتجديد والمقاصة واتحاد . وينقضى أيضاً بما يقوم مقام الوفاء المألوف

 . الحابس المالك أو سقط الحق من جراء استحالة تنفيذه لسبب أجنبى

. أما إذا بقى جزء  ، لم يزل الحق فى الحبس إال إذا انقضى الحق كله فإذا انقضى حق الحابس فى ذمة المالك بالوفاء أو بغيره

حبوسة فى هذا الباقى ، فإن العين تبقى م منه
 (5991 )

. وقد قدمنا أن الحق فى الحبس غير قابل للتجزئة  
 (5991 )

 . 

 عدم االنقضاء بالتقادم : - 681

، إذ حبس العين فيه يمنع  ، ال يتقادم ، ما دامت العين محبوسة فى هذا الحق ويالحظ أن الحق الذى للحابس فى ذمة المالك 

. ومن ثم ال يمكن  ، ألن الحبس حالة مادية مستمرة ال يتصور فيها التقادم  يزول بالتقادم. والحق فى الحبس نفسه ال من تقادمه

، ال بتقادمه هو وال بتقادم الحق المضمون به  انقضاء الحق فى ا لحبس بالتقادم
 (5997 )

 . 

 انقضاء الحق فى الحبس بطريق أصلى - المبحث الثانى

 أسباب االنقضاء بطريق أصلى : - 682

 . ويتحقق ذلك فى األحوال اآلتية : بطريق أصلى –دون الحق المضمون به  -قضى الحق فى الحبس وحده وقد ين 

 . فقرة أولى مدنى ( 151) أوالً ( تقديم تأمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبس ) م 

 . ) ثانياً ( هالك العين المحبوسة

 . العين المحبوسة ) ثالثاً ( عدم قيام الحابس بالتزامه من المحافظة على

، وأكثر ما يكون ذلك بخروج العين من يد الحابس طوعاً وهذه هى الحالة التى  ) رابعاً ( نزول الحابس عن حقه فى الحبس

 . من التقنين المدنى 157عرضت لها المادة 

 تقديم تأمين كاف للوفاء بالحق المضمون بالحبس : - 683

من  151هذا السبب النقضاء الحق فى الحبس بطريق أصلى منصوص عليه صراحة فى آخر الفقرة األولى من المادة  

، فقد جاء فى هذا النص أن الحبس يكون جائزاً " ما دام الدائن ) أى مالك العين ( لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء  التقنين المدنى

، فإذا استطاع المالك أن يقدم له  الحق فى الحبس هو تأمين الحابس على حقه فى ذمة المالك. وذلك أن الغرض من  بالتزامه هذا "

                                                 
 (5999 )

فى الهامش ( أن الحق فى الحبس ال ينقضى بإيداع المبلغ المستحق للحابس خزانة المحكمة )  119وقد رأينا ) انظر فقرة  

فى الهامش ( إذا كان المبلغ المستحق  151وأنه ) انظر فقرة  ، ( 999 ص 51 م 2599مايو سنة  29استئناف مختلط 

ويقوم اإليداع فى هذه الحالة  ، دين بأن يودع خزانة المحكمة مبلغاً كافياً للحابس لم يتم تقديره جاز للمحكمة أن تأمر الم

فبراير سنة  25 - 12 ص 51 م 2599نوفمبر سنة  7مقام الوفاء من حيث إنها الحق فى الحبس ) استئناف مختلط 

فينقضى بذلك  ، مةومن ثم يجوز تقدير أتعاب الحارس القضائى مؤقتاً وإيداعها خزانة المحك . (  291 ص 57 م 2591

فال يكون للحارس القضائى حق  ، وهذا ما لم تكن هذه األعيان قد وضعت تحت الحراسة ، حق الحارس فى حبس األعيان

. (  29 ص 99 م 2591نوفمبر سنة  29حبس بالنسبة إلى األعيان الموقوفة التى أدرجت خطأ ) استئناف مختلط 
 

 (5991 )
.  119وفقرة  155انظر آنفاً فقرة  

 

 (5991 )
وانظر فى انقضاء الحق فى الحبس بطريق تبعى الدكتور صالح الدين الناهى فى االمتناع  .  119انظر آنفاً فقرة  

.  191فقرة  - 111المشروع عن الوفاء فقرة 
 

 (5997 )
 فقرة 2بودرى ودى لوان  - 999بودرى وتيسييه فقرة  - 211جيللوار فى حق الحبس فقرة  - 999فقرة  27ديرانتون  

.  212األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة  - 515األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 199
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كفالة أو رهنا أو نحو ذلك  –تأميناً آخر كافياً 
 (5995 )

. والقاضى هو الذى يبت فيما  لم يعد هناك مقتض لالستمرار فى حبس العين - 

 ً ، عند الخالف فى ذلك  إذا كان التأمين الذى يقدمه المالك كافيا
 (5929 )

 . 

من التقنين  199. من ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  وقد وردت تطبيقات تشريعية لهذا السبب من االنقضاء

، من أن المستأجر ال  فى صدد حق المستأجر فى حبس العين المؤجرة حتى يستوفى التعويض المستحق له عند بيع العين ، المدنى

، أو بعد أن يحصل على  يجبر " على اإلخالء إال بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أن ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر

، فى صدد جواز تقسيط ما يترتب فى ذمة المالك  571. ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة  تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض "

. ومن  ، من أن للقاضى " أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الالزمة " للحائز بسبب المصروفات

، من أنه " إذا تعرض أحد للمشترى  د حق المشترى فى حبس الثمن، فى صد 591ذلك أخيراً ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 

، جاز له ما لم يمنعه شرط فى  ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشترى مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع

ذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن . ومع ذلك يجوز للبائع فى ه العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر

 . يقدم كفيالً "

على أن هناك حالة من حاالت الحبس صرح المشرع استثناء بعد جواز انقضاء الحق فى الحبس فيها بتقديم تأمين يحل محل 

من التقنين المدنى على أنه "  595. فقد نصت الفقرة األولى من المادة  ، وهذه هى حالة حبس البائع للمبيع حتى يستوفى الثمن الحبس

، ولو قدم المشترى رهناً  ، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال

،  بتقديم تأمين كاف . ففى هذه الحالة وحدها ال ينقضى الحق فى الحبس ، هذا ما لم يمنح البائع المشترى أجالً بعد البيع " أو كفالة

، ويبرره أن البائع ليس فى حاجة إلى تأمين فإن له حق امتياز على  وهذا استثناء من القاعدة العامة التى بسطناها ورد بصريح النص

، كما سبق القول  ، وإنما هو فى حاجة إلى حبس المبيع بالذات للضغط على المشترى حتى يوفى له بالثمن المبيع
 (5922 )

 . 

 هالك العين المحبوسة : - 684

، وفى هذه  . والهالك إما أن يكون بخطأ الحابس ، انقضى الحق فى الحبس بداهة النعدام المحل وإذا هلكت العين المحبوسة 

، وفى هذه الحالة تهلك العين على مالكها حتى لو  ، وإما أن يكون لسبب أجنبى عن فعل الحابس الحالة يكون مسئوالً عن التعويض

، فنصت على أنه " إذا هلك  من التقنين المدنى هذا الحكم 519. وقد طبقت المادة  لحابس ملتزماً بموجب عقد أن يسلمها للمالككان ا

، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع  ، كان الهالك على المشترى المبيع فى يد البائع وهو حابس له
 (5921 )

 " . 

، ويكون  ، ففى رأينا أن التعويض أو مبلغ التأمين يحل محل العين و مبلغ تأمينوإذا هلكت العين فاستحق عنها تعويض أ

. وتكون هذه حالة من  ، قياساً على حالة بيع العين إذا خيف عليها الهالك أو التلف وحبس الثمن للدائن حبسه محل العين التى هلكت

                                                 
 (5995 )

( فى الدفع بعدم تنفيذ العقد تقديم أى تامين ولو  919 ويستبعد ) م ، ( يستبعد الكفالة 119 والتقنين المدنى األلمانى ) م 

ويذهب الدكتور صالح الدين الناهى إلى أن سكوت المشرع المصرى عن جواز تقديم تأمين فى الدفع  . كان تأميناً عينياً 

ذلك أن  . فال يجوز فى األول ما يجوز فى الثانى  ، بعد تنفيذ العقد وتصريحه بهذا الجواز فى الحق فى الحبي كان متعمداً 

فكل من الطرفين لم يلتزم إال للحصول على عين ما التزم  ، مينالدفع بعدم تنفيذ العقد يقوم على ارتباط سببى بين االلتزا

على عكس  ، فال يجوز إجباره على تنفيذ التزامه إال إذا تحقق سببه بأن قام المتعاقد اآلخر بالتنفيذ فعالً  ، به الطرف اآلخر

لدين الناهى فى االمتناع الحال فى صور الحبس األخرى حيث ال توجد عالقة سببية بين االلتزامين ) الدكتور صالح ا

األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام  - 212سالى فى االلتزامات فى القانون األلمانى فقرة  - 259المشروع عن الوفاء فقرة 

. (  9هامش رقم  192 ص 559فقرة  1قارن بالنيول وريبير وأسمان  - 1هامش رقم  199 االلتزام ص
 

 (5929 )
 255األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 197 ص 211فى التأمينات فقرة  األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى 

.  199 ص
 

 (5922 )
.  151انظر آنفاً فقرة  

 

 (5921 )
كما يجوز ذلك للدائن المرتهن رهناً رسمياً  ، وليس للدائن الحابس أن يطلب من المدين أن يستبدل بالشئ الذى هلك غيره 

ذلك أن فى الرهن قد التزم  . فالرهن فى هذا يختلف عن الحبس  . مدنى (  2291 و 2957أو رهن حيازة ) انظر م 

وإال جاز للدائن مطالبته بوفاء  ، فإذا هلك الضمان الذى قدمه التزم بتقديم ضمان آخر ، الراهن بتقديم ضمان تأميناً لدينه

بل إنه وجه ماله محبوساً عنه دون إرادته  ، أما فى الحبس فلم يتعهد مالك الشئ المحبوس بتقديم ضمان . الدين فوراً 

على أنه ال فائدة من إلزامه  . فحسبه أن يتحمل هالك هذا الشئ وال محل إللزامه بتقديم شئ آخر بدالً منه  ، وبقوة القانون

وهذا الدين حال بحكم  ، لن يكون إال حلول الدين المضمون بالحبس فوراً فإن جزاء اإلخالل بهذا االلتزام لو تقرر  ، بذلك

. (  519قواعد الحبس كما سبق القول ) األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ة فى بيع الثمرات التى يخشى عليها التلف وحبس ثمنها ، وقد رأينا حالة مماثل حاالت الحلو العينى لم يرد فيها نص صريح
 (5929 )

  .

، ومن ثم ال يجوز للدائن أن يحبس التعويض أو مبلغ التأمين بدالً من  ومن الفقهاء من يذهب إلى أن الحلو العينى ال يكون إال بنص

العين التى هلكت 
 (5925 )

 . 

ك أن البيع إن اقتضته الضرورة ألن العين يخشى عليها الهالك أو . ذل أما بيع العين المحبوسة فيختلف فى الحكم عن هالكها

. وإن أوقع البيع أحد الدائنين غير الدائن الحابس تنفيذاً  ، بل ينتقل من العين إلى الثمن ، فقد قدمنا أن الحق فى الحبس ال ينقضى التلف

، فإن رسو المزاد ال يقضى الحق فى الحبس كما أسلفنا القول  على العين
 (5929 )

. أما إذا أوقع البيع الدائن الحابس نفسه تنفيذاً على  

 . ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، فإن هذا يعتبر نزوالً منه عن حقه فى الحبس العين

 إخالل الحابس بالتزامه من المحافظة على العين - 685

. فإذا أخل بهذا االلتزام إخالالً  اية الرجل المعتاد، وعليه أن يبذل فى ذلك عن : قدمنا أن الحابس يلتزم بالمحافظة على العين 

. وليس فى هذا إال تطبيق للقواعد  ، جاز للمالك أن يطلب من القضاء إسقاط حقه فى الحبس لتعسفه فى استعمال هذا الحق خطيراً 

العامة 
 (5921 )

 . 

 خروج العين طوعاً من يديه –نزول الحابس عن حقه فى الحبس  - 686

. وأكثر ما  ، فيزول هذا الحق بطريق أصلى لحابس عن حقه فى الحبس قبل أن يستوفى ما له فى ذمة المالك: وقد ينزل ا 

يتحقق ذلك بأن يتخلى الحابس عن حيازة العين المحبوسة طوعاً 
 (5921 )

. فإذا خرجت الحيازة من يده على هذا لوجه زال حقه فى  

                                                 
 (5929 )

الدكتور منصور مصطفى منصور فى رسالته فى  - 191 ص 915فقرة  9انظر فى هذا المعنى بنكاز تكلة بودرى  

 ص 211األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فى التأمينات فقرة  - 275 ص - 279 ص 259فقرة  - 255قرة الحلول العينى ف

األستاذ حسن على الذنون  - 9هامش رقم  259 األستاذ صالح الدين الناهى فى االمتناع المشروع عن الوفاء ص - 195

وقارن الموجز  .  191أنور سلطان فى البيع فقرة األستاذ  - 229فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة 

.  957 ص 117للمؤلف فقرة 
 

 (5925 )
فقرة ثالثة  151كما جاز له حبس الثمن فى حالة بيع العين المحبوسة إذا خيف عليها الهالك أو التلف بموجب المادة  

مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر  وكما جاز انتقال الرهن من الشئ المرهون إذا هلك أو تلف إلى التعويض أو ، مدنى

 1انظر فى هذا المعنى بيكار وبيسون فى التأمينات البرية  . مدنى  2291 و 2955مقابل نزع الملكية بموجب المادتين 

(  Retentionلفظ )  5دريدا فى أنسيكلوبيدى داللوز  - 9171فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 592 ص 271فقرة 

األستاذ إسماعيل غانم فى رسالته فى  - 129 ص 519األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 129 ص 59فقرة 

 .  95 ص - 91 وفى دروسه فى الحقوق العينية األصلية ص 295 ص - 299 ص 999نظرية الذمة فقرة 

فال حاجة إلى نص خاص لكل حالة  ، وليست النصوص التشريعية إال مجرد تطبيقات له ، وفى رأينا أن الحلول العينى مبدأ عام

فالعين المحبوسة قد خصصها القانون  ، ( affectaion specialeويقوم المبدأ على فكرة التخصيص )  . من حاالته 

وقد طبقت هذه الفكرة فعالً فى حالة بين العين  . فما يحل محلها من مقابل يتخصص هو أيضاً لهذا الضمان  ، لضمان دين

 . وذلك بموجب نصوص تشريعية  ، وفى حالة هالك الرهن أو تلفه ، حشى عليها الهالك أو التلفالمحبوسة إذا 

ونطبقها اآلن دون نص  . فى حالة بيع ثمرات العين المحبوسة إذا خشى عليها الهالك أو التلف  ، دون نص ، وطبقناها

 ً أما القول بأن الحق فى الحبس  . غ التأمين محلها فى حالة هالك العين المحبوسة أو تلفها وحلول التعويض أو مبل ، أيضا

وليس هناك ما يمنع من أن الحيازة تقع  ، فإنه ال يحول دون تطبيق هذا المبدأ ، يقوم على حيازة العين المحبوسة ذاتها

د رأى حاجة وإذا كان المشرع ق . فيعتبر هذا بمثابة وقوع الحيازة على العين ذاتها  ، على ما يحل محل العين المحبوسة

فأجاز أن يحل الثمن محل العين فى حق  ، إلى الحلول العينى لمجرد أن يخشى على العين المحبوسة من الهالك أو التلف

فأولى أن تكون الحاجة قائمة إلى الحلول العينى إذا هلكت العين فعالً أو تلفت وحل محلها التعويض أو مبلغ  ، الحبس

. التأمين 
 

 (5929 )
 ، ثم بيع العقار المحبوس بيعاً جبرياً  ، وكان الرهن مقيداً  ، ولكن إذا كان الحق فى الحبس متفرعاً عن رهن حيازة عقارى 

وينتقل حق الرهن بمرتبته إلى ثمن العقار  ، فإن الحق فى الحبس ينقضى فى هذه الحالة تبعاً لتطهير العقار بالبيع الجبرى

. (  121 ص 519مان مرقس فى التأمينات فقرة المنزوعة ملكيته ) األستاذ سلي
 

 (5921 )
.  121 ص 519األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  –مكررة  199فقرة  2بودرى ودى لوان  

 

 (5921 )
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه ليس للبائع الذى خرجت من تحت يده العين المبيعة برضائه وتسلمها المشترى  

ألن البائع يعتبر قد نزل باختياره عن حق حبس العين بتسليمها  ، ذلك استردادها وحبسها تحت يده فعالً أن يطلب بعد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 ، وال يستطيع أن يسترد حيازة العين بعد ذلك الحبس
 (5927 )

. ويتحقق ذلك فى صورة عملية بأن ينفذ الحابس على العين المحبوسة  

، ألن فى التنفيذ عليها  ، ويجب عليه فى هذه الحالة عند رسو المزاد على مشتر أن يسلمه العين ، فيتخذ إجراءات البيع الجبرى بحقه

من جانبه نزوالً ضمنياً منه عن حقه فى الحبس 
 (5925 )

 . ارة إلى ذلك، وقد تقدمت اإلش 

، فإن خروج الشئ من يده خفية  وإذا كان خروج الشئ من يد الحابس طوعاً يستخلص منه نزول ضمنى عن حقه فى الحبس

. فإذا اختلس المالك أو أجنبى العين من يد الحابس  أو عنوة أو بالرغم من معارضته ال يمكن أن يفهم منه أنه نزل عن هذا الحق

، فإن حقه فى الحبس ال يزول بذلك  ، أو أخذها بالرغم من معارضته رغماً عنه، أو اغتصبها منه  خفية
 (5919 )

. بل له أن يسترد  

، إما قبل انقضاء ثالثين يوماً من الوقت الذى علم فيه بخروج العين من يده  ، بشرط أن يطلب ردها فى أقصر األجلين حيازة العين
 (

5912 )
، وإما قبل انقضاء سنة من وقت خروج العين من يده  

 (5911 )
 . 

                                                                                                                                                                    

انظر أيضاً : مصر الكلية  - 591 ص 212رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  11للمشترى قبل أن يقوم بدفع الثمن ) 

 . (  519 ص 279رقم  19المحاماة  2595نوفمبر سنة  12الوطنية 

أن انقضاء الحبس بخروج العين المحبوسة طوعاً من يد الحابس إنما يرجع إلى أن الحق فى الحبس يقوم على أساس حيازة على 

ومن ثم  . فينقضى بانقضاء الحيازة طوعاً ولو لم تنصرف إرادة الحابس إلى النزول عن الحق فى الحبس  ، الشئ المحبوس

ينقضى الحق فى الحبس ولو كان الدائن عند التخلى قد أعلن صراحة أنه يريد نقل حقه فى الحبس من الشئ إلى ثمنه ) دريدا 

 ص 299األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 129 ص 79فقرة  Retentionلفظ  5فى أنسيكلوبيدى داللوز 

279  ) .
 

 (5927 )
إلى أن يثبت الحائز أو المحرز عكس  ، ويعتبر مجرد خروج الشئ من يد حائزه أو محرزه قرينة على حصوله برضاه 

وقضت محكمة النقض بأن التخلى  . (  121 ص - 129 ص 519ذلك ) األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة 

خلصها من ظروف الدعوى ومالبساتها ومن االختيارى المسقط لحق الحبس واقعة مادية لمحكمة الموضوع أن تست

فإن  ، فإذا كانت القرائن التى استند إليها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها . المستندات المقدمة إليها 

 215رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  5النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ) نقض مدنى 

. (  719 ص
 

 (5925 )
.  121 ص 519األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 99 ص 51 م 2515نوفمبر سنة  11استئناف مختلط  

 

 (5919 )
العتباره  ، وقد قضى بأن نزع المال المحبوس من يد الحابس بناء على حكم قضائى ال يترتب عليه انقضاء الحبس 

إذ يعتبر تسليم الحابس المال المحبوس فى هذه  ، ما لم يكن الحكم غير نافذ فى حق الحابس ، حاصالً دون رضاء الحابس

ويترتب عليه انقضاء حق الحبس )  ، الحالة دون التمسك بحق الحبس أو االعتراض على الحكم بمثابة تسليم اختيارى

هامش  121 ص 519لتأمينات فقرة األستاذ سليمان مرقس فى ا - 99 ص 51 م 2515نوفمبر سنة  11استئناف مختلط 

. (  1رقم 
 

 (5912 )
وقد قيست هذه الحالة على حالة المؤجر  . كما رأينا  ، مدنى 157وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة  

ين يوماً فإنه ال يستطيع استردادها إلى فى خالل ثالث ، عندما يسترد المنقوالت التى نقلت دون رضائه من العين المؤجرة

لمؤجر العقار أن يوقع فى " على أن  ، فى هذا الصدد ، من تقنين المرافعات 191وقد نصت المادة  . من وقت نقلها 

مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظى على المنقوالت والثمرات والمحصوالت الموجودة بالعين 

ويجوز له ذلك أيضاً إذا كانت تلك المنقوالت والثمرات  . فى القانون المدنى  وذلك ضماناً لحق االمتياز المقرر ، المؤجرة

غير أنه يالحظ  . " ما لم يكن قد مضى على نقلها ثالثون يوماً  ، والمحصوالت قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة

أما فى حالة المؤجر  ، إال من يوم علم الحابس بخروج الشئ من يده ، فى حالة الحبس ، أن مدة الثالثين يوماً ال تسرى

. فتسرى المدة من وقت خروج المنقوالت من العين المؤجرة 
 

 (5911 )
ففى هذه  ، ( action en reintegradeوهنا أيضاً يختلف ميعاد السنة عن هذا الميعاد نفسه فى دعوى استرداد الحيازة )  

كذلك يختلف استردادا الحابس  . مدنى (  597 من وقت أن يعلم الحائز بفقده للحيازة ) مالدعوى يبدأ سيريان السنة 

فاسترداد المؤجر لهذه المنقوالت  . للحيازة عن استرداد المؤجر للمنقوالت التى خرجت من العين المؤجرة دون رضاه 

تقيد المؤجر بالميعاد القانونى إذا لم يترتب على وال ي ، يعتبر من قبيل استعمال حق التتبع المتفرع عن حق االمتياز العينى

أما استرداد الحابس للحيازة فالغرض منه ليس إمكان االحتجاج بحق الحبس على الغير بل مجرد  . المنقوالت حق الغير 

لغير ) ويجب أن يتقيد الحابس بالميعاد القانونى ولو لم يترتب على العين حق ل ، الحيلولة دون انقضاء هذا الحق ذاته

. (  171قارن بيدان وفوران فقرة  - 191 ص - 199 ص 521األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة 
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 الفهرس العام

، إذ  ، حتى لو أن من اختلس الحيازة أو اغتصبها نقلها بعد ذلك إلى حائز حسن النية واسترداد الحيازة على هذا النحو جائز

(  vol de gageأن الحيازة ولو بحسن نية ال تجب سرقة الضمان ) 
 (5919 )

اإليضاحية للمشروع التمهيدى . وقد جاء فى المذكرة  

، ولذلك كان طبيعياً أن ينقضى بفقد هذه  ، إال حيازة الشئ حيازة فعلية ، على وجه اإلجمال فى هذا الصدد ما يأتى : " ليس الحبس

ً  الحيازة ل حقه فى ، ظ . فإذا خرج الشئ من يد محتبسه خفية أو انتزع منه رغم معارضته . ولكن ينبغى أن يكون هذا الفقد إداريا

 ً . على أن حق االسترداد  ، باعتبار أن األمر ينطوى على سرقة ضمان ، وكان له أن يسترده ولو من يد حائز حسن النية الحبس قائما

، إال أن من واجب المحتبس أن يستعمله فى خالل ثالثين يوماً من وقت علمه  ، وإن كان جزاء يكفل حماية الحق فى الحبس هذا

ده ) قارن حق المستأجر فى استرداد المنقوالت التى تخرج من حيازته فى خالل ثالثين يوماً ( بخروج الشئ من ي
 (5915 )

 " . 

، أما إذا رجعت له حيازة العين بسبب  ويجب أن يسترد الحابس الحيازة القديمة التى فقدها حتى يعود إليه الحق فى الحبس

له حق جديد بالسبب الجديد ليس هو الحق األول  ، وتولد ، فإن حقه األول فى الحبس يكون قد زال جديد
 (5919 )

 . 

، فإن الحق فى الحبس يزول مؤقتاً ما دام الحائز لم يسترد  ويالحظ أنه إذا خرجت الحيازة من يد الحابس ولو خفية أو عنوة

. وإن انقضى الميعاد دون أن  بس، عاد إليه الحق فى الح . فإذا استرد الحيازة فى الميعاد فعالً الحيازة على النحو الذى أوضحناه

، فالحق العينى ينطوى دائماً  . ومن ذلك نرى الفرق واضحاً بين الحق فى الحبس والحق العينى ، زال نهائياً حقه فى الحبس يستردها

 . ، وال يزول بانتقال العين إلى الغير على حق تتبع

اإلعسار  -الفصل الخامس
 (4126 )

 

 (La deconfiture ) 

                                                 
 (5919 )

.  159 ص 192فقرة  2قارن بوردى ودى لوان  - 197 ص 211األستاذ عبد الفتاح عبد الرازق فى التأمينات فقرة  
 

 (5915 )
 157فى الهامش فى تاريخ المادة  115ررنا ) انظر آنفاً فقرة وقد سبق أن ق - 191 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

. مدنى ( أن مدة السنة إنما أضيفت إلى المشروع التمهيدى فى لجنة المراجعة 
 

 (5919 )
فلو أن شخصاً اشترى سيارة  - 2مكررة  199فقرة  2بودرى ودى لوان  - 215 مكررة ص 191فقرة  9أوبرى ورو  

فإذا أعاد  . فإن بائع السيارة يكون قد نزل بذلك عن حقه فى حبس السيارة  ، يسدد الثمنبثمن حال تسلمها قبل أن 

لم يجز للبائع حبس السيارة فى  ، ودفع له مصروفات اإلصالح" ورشته " المشترى السيارة إلى البائع إلصالحها فى 

ولو عادت السيارة إلى  . هو إصالح السيارة  ، ألن حيازة السيارة إنما عادت إلى البائع بسبب جديد ، الثمن الذى لم يدفع

بأن كان البائع مثالً سلم السيارة إلى المشترى مؤقتاً لتجربتها على أن  -حيازة البائع ال بسبب جديد بل بالسبب األول 

توفى الثمن فغن البائع يعود له بعودة السيارة الحق فى حبسها حتى يس –يرجعها إلى البائع بعد التجربة فأرجعها المشترى 

األستاذ إسماعيل  - 1هامش رقم  129 ص 519األستاذ سليمان مرقس فى التأمينات فقرة  - 179) بيدان وفوران فقرة 

واستعادها  ، بإصالح سيارة" جراج " ولو أن شخصاً عهد إلى صاحب  . (  271 ص 299غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

لعاد الحق فى الحبس إلى  ، الستكمال إصالحها" الجراج " ها إلى صاحب مؤقتاً قبل أن يدفع أجرة اإلصالح ثم أرجع

ألن السيارة عادت إلى حيازته بنفس السبب القديم ) األستاذ إسماعيل غانم فى  ، حتى يستوفى أجره" الجراج " صاحب 

. (  271 ص 299أحكام االلتزام فقرة 
 

 (5911 )
( فى اآلثار الرئيسية  Valetteفالت )  –( فى اإلعسار Garraudجارو )  -( فى اإلعسار  Allainمراجع : ألين )  

ديبان )  -( مد نظام اإلفالس إلى غير التجار  Tronconترونسون )  -( فى اإلفالس المدنى  Budinبيدان )  -لإلعسار 

Dupin  2599( مسألة اإلفالس المدنى رسالة من جرينول سنة -  ( توسانToussaint فى مسألة اإلفال ) س المدنى

محسن شفيق فى النظم المختلفة فى اإلفالس المدنى رسالة بالفرنسية من باريس سنة  - 2515رسالة من أكس نسة 

( فى  Marcel Dupontمارسيل ديبون )  - 2595( رسالة من باريس سنة  Lemanissierلميانيسييه )  - 2591

 . (  Deconfitureأنسيكلوبيدى داللوز لفظ ) 

 199 ص - 111 ص 9عبد الحى حجازى  - 2592القانون التجارى المصرى الجزء الثانى فى اإلفالس سنة  محسن شفيق فى

حسن على الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى  - 299فقرة  - 255إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  -

.  229فقرة  - 57العراقى فقرة 
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 تمهيد

 عسار المدنى واإلفالس التجارىاإل

 اإلعسار فى التقنين المدنى السابق وفى التقنين المدنى الجديد

 مقومات اإلفالس التجارى - 687

. وشهر اإلفالس أعنف طريق ينفذ به الدائن على أمال  ، يجوز شهر إفالسه : عندما ما يتوقف التاج عن دفع مستحق عليه 

، وألن التاجر دائنوه فى العادة كثيرون  لما لالئتمان فى المعامالت التجارية من أهمية خاصة ، ، ولذلك اختص به التجار مدينه

( وأن يجروا تصفية أموال مدينهم التاجر تصفية جماعية تحقق المساواة  union، فمن المصلحة أن يتحدوا فى جماعة )  ومتفرقون

 . الفعلية ما بين الدائنين

 تجارى يقوم على أسس ثالثة :ومن ثم كان تنظيم اإلفالس ال

 –، إال إذا كان له على هذه المال حق خاص  ) األساس األول ( أال ينفرد أحد الدائنين دون الباقى باالستئثار بمال المدين 

. فيتحقق إذن تحققاً فعلياً فى اإلفالس أن جميع أموال المدين  يميزه فيه عن سائر الدائنين –رهن أو امتياز أو حبس أو نحو ذلك 

 . فرق فى ذلك بين دائن ودائن ، ال ضامنة اللتزاماته

،  . فمنذ أن يشهر إفالس التاجر ال يملك أن يتصرف فى ماله ) األساس الثانى ( أن تغل يد المدين عن التصرف فى أمواله

، ففى فترة الريبة  . بل إن التاجر المفلس تقيد تصرفاته حتى قبل شهر اإلفالس ويبقى كذلك إلى أن تنتهى التفليسة بالتصفية أو بالصلح

 (Periode suspecte  )-  تكون بعض تصرفاته باطلة  –من اليوم الذى تحدده المحكمة ميعاداً لتوقفه عن الدفع وعشرة أيام قبله

 . ، على الوجه المعروف فى القانون التجارى وبعضها قابالً لإلبطال

. ومعناها  رى. والتصفيقة الجماعية هى المميز الجوهرى لإلفالس التجا ) األساس الثالث ( أن تصفى أمواله تصفية جماعية

( يمثل كل  syndic، فتنتقل حيازة هذه األموال وحراستها إلى سنديك )  ( desaisissementأوالً أن ترفع يد المدين عن أمواله ) 

، بل  ( على أموال المدين poursuite individuelle. ومعناها ثانياً أال يباشر أى دائن إجراء فردياً للتنفيذ )  من الدائنين والمدين

،  ( يتخذها السنديك باسم جميع الدائنين poursuite collectiveتكون اإلجراءات التى تتخذ للتصفية والتنفيذ إجراءات جماعية ) 

. ومن ثم تتحقق المساواة الفعلية التامة بين جميع  ( تخلع عليه الشخصية المعنوية masse, unionالذين يندمجون فى اتحاد ) 

، كل يأخذ نصيباً بقدر ما له من  ، ثم يتقاسمون الثمن فيما بينهم قسمة الغرماء دينهم وتباع لحسابهم جميعاً ، فتصفى أزال م الدائنين

، طبقاً للقواعد ووفقاً لإلجراءات المرسومة فى القانون  ( بين الدائنين ومدينهم concordat، هذا ما لم تنته التفليسة بالصلح )  دين

 . التجارى

 فالس التجارى والوسائل المدينة التى تقدم ذكرها مقارنة بين اإل - 688

، من وسائل تمهد  ، نقارن بينه وبين الوسائل المدنية التى تكلف حقوق الدائنين : اآلن وقد ذكرنا مقومات اإلفالس التجارى

، والدعوى  ر المباشرة. وهذه الوسائل المدنية هى التى ذكرناها من قبل : الدعوى غي للتنفيذ على أموال المدين ووسائل ضمان

، والحق فى الحبس  ، والدعوى الصورية البولصية
 (5911 )

 . 

، إال فى واحد منها فقط هو األول : عدم انفراد أحد  ال تشترك هذه الوسائل األربع مع اإلفالس التجارى فى مقوماته الثالثة

فيتميز بها  –ل يد المدين عن التصرف والتصفية الجماعية غ –. أما المقومان اآلخران  الدائنين دون الباقى باالستثمار بمال الدين

 . ، وال تشترك فيها معه اإلفالس التجارى عن هذه الوسائل األربع

،  فالدعوى غير المباشرة يوجه الدائن فيها همه إلى مال للمدين يستخلصه من الضياع من جراء سوء نية هذا المدين أو إهماله

، بل يشاركه فيه سائر الدائنين مشاركة الغرماء  . والدائن ال ينفرد دون باقى الدائنين باالستئثار بالمال لتمهيداً للتنفيذ على هذا الما

، على النقيض من التاجر  . وتختلف عنه أوالً فى أن المدين . وفى هذا تتفق الدعوى غير المباشرة مع اإلفالس التجارى كما قدمنا

، وليس  ، بل يستطيع أن يتصرف فيه حتى فى أثناء قيام الدعوى غير المباشرة ا المال، ال تغل يده عن التصرف فى هذ المفلس

                                                 
 (5911 )

يواجه بها الدائنون مديناً معسراً فيحاولون بقدر اإلمكان أن  ، كاإلفالس التجارى ، ألربعوالغالب أن هذه الوسائل ا 

. يستخلصوا منه أكبر قسط من حقوقهم عنده 
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. وتختلف عنه ثانياً فى أن التنفيذ على المال الذى  ، وقد تقدم بيان ذلك للدائن من سبيل إال الطعن فى هذا التصرف بالدعوى البولصية

، فالدائن الذى رفع الدعوى غير المباشرة ال بد فى التنفيذ  ءات فرديةاستخلصه الدائن عن طريق الدعوى غير المباشرة يكون بإجرا

، ولكل دائن آخر أن يتخذ مثل هذه ا " إلجراءات أو أن يشترك فى اإلجراءات التى سبق  من أن يتخذ إجراءات فردية للحجز

، بل غن الدائن الذى يسبق  ية باسمه خاصة. فيجب على كل حال أن يتخذ الدائن الذى يريد التنفيذ على المال إجراءات فرد اتخاذها

، فالتصفية  . وهذا بخالف اإلفالس التجارى اآلخرين فى التنفيذ يستوفى حقه من هذا المال قبلهم ما داموا لم يدركوا التوزيع النهائى

جراءات فردية يسبق بها ، وال يستطيع أحد منهم أن يتخذ إ فيه كما قدمنا تصفية جماعية يتوالها السنديك باسم جميع الدائنين

 . اآلخرين

، وذلك حتى  والدعوى البولصية يوجه الدائن فيها همه إلى مال للمدين سبق لهذا أن تصرف فيه إضراراً بحقوق الدائنين

،  جديد. الدائن فى التقنين المدنى ال ، تمهيداً للتنفيذ على المال الذى سبق التصرف فيه يجعل هذا التصرف غير سار فى حق الدائنين

. وفى هذا تتفق الدعوى البولصية  ، بل يشاركه فيه سائر الدائنين مشاركة الغرماء ال ينفرد دون باقى الدائنين باالستئثار بهذا المال

مع اإلفالس التجارى 
 (5917 )

، بل هو قد تصرف فيه  . وتختلف عنه أوالً فى أن المدين لم تغل يده عن التصرف فى المال منذ البداية 

، أما التاجر المفلس فتغل يده عن التصرف  وكان البد من الطعن فى هذا التصرف بالدعوى البولصية بعد توافر شروط معينة فعالً 

. وتختلف عنه ثانياً فى أن التنفيذ على المال الذى  فى ماله منذ شهر إفالسه وال حاجة لتوافر أى شرط آخر غير شهر اإلفالس

لصية يكون التنفيذ عليه من جهة الدائنين بإجراءات فردية على النحو الذى تقدم فى الدعوى غير تصرف فيه المدين فى الدعوى البو

 . ، ال بإجراءات جماعية يقوم بها ممثل التحاد الدائنين كما هو األمر فى اإلفالس التجارى المباشرة

ً ، بعد أن تصرف في ودعوى الصورية يوجه الدائن فيها همه إلى مال للمدين يستبقيه ، فيكشف الدائن  ه المدين تصرفاً صوريا

، بل يشاركه فيه سائر  . والدائن ال ينفرد دون باقى الدائنين باالستئثار بهذا المال عن صورية التصرف تمهيداً للتنفيذ على هذا المال

أن المدين ال تغل يده عن  . وتختلف عنه أوالً فى . وفى هذا تتفق دعوى الصورية مع اإلفالس التجارى الدائنين مشاركة الغرماء

 ً ً  التصرف المال تصرفاً جديا ، فيجوز له بعد أن كشف دعوى الصورية عن صورية تصرفه  ، بعد أن تصرف فيه تصرفاً صوريا

، وال سبيل للدائنين فى هذه الحالة غال الطعن فى هذا التصرف الجدى بالدعوى  ، بل وقبل أن يتمكن الدائنين من التنفيذ عليه األول

. وتختلف عنه ثانياً فى أن التنفيذ على المال الذى كشف الدائن عن صورية التصرف فيه يكون بإجراءات فردية على النحو  لبولصيةا

، ال بإجراءات جماعية يقوم بها السنديك ممثالً التحاد الدائنين كما هو  الذى تقدم فى الدعوى غير المباشرة وفى الدعوى البولصية

 . التجارىاألمر فى اإلفالس 

.  فيستبقيه محبوساً حتى يستوفى حقه $ 2191$ ،  والحق فى الحبس يوجه الدائن فيه همه إلى مال للمدين محبوس تحت يده

، فهو إذا نفذ عليه وبيع فى المزاد العلنى شاركه فى ثمنه سائر الدائنين  والدائن ال ينفرد دون باقى الدائنين باالستئثار بهذا المال

. ويختلف عنه أوالً فى أن المدين على  . وفى هذا يتفق الحق فى الحبس مع اإلفالس التجارى ، وقد تقدم بيان ذلك ماءمشاركة الغر

، بل يستطيع أن يتصرف فيه وينفذ تصرفه فى حق  ، ال تغل يده عن التصرف فى المال المحبوس النقيض من التاجر المفلس

. ويختلف عنه ثانياً فى أن  ذا سبق التصرف الحبس على النحو الذى بسطناه فيما تقدم، بل وفى حق الدائن الحابس نفسه إ الدائنين

، ال  التنفيذ على المال المحبوس يكون بإجراءات فردية كما فى الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية

 . ، كما فى اإلفالس التجارى بإجراءات جماعية

 عسار المدنىاإلفالس التجارى واإل - 689

، وال  : وإذا كانت الوسائل المدنية األربع التى تقدم ذكرها تقصر عن اإلفالس التجارى فى مقومين من مقوماته الثالثة 

( كما نظمه التقنين المدنى الجديد يتقدم خطوة على  deconfiture، فإن اإلعسار المدنى )  تشترك معه إلى فى المقوم األول كما رأينا

، ويقصر عنه فى المقوم الثالث  ( فى مقومين من مقوماته الثالثة faillite، ويشترك مع اإلفالس التجارى )  ل األربعهذه الوسائ

 . وحده

. ويتفق معه  يتفق اإلعسار المدنى مع اإلفالس التجارى فى أن أحد الدائنين ال ينفرد دون الباقى فى االستئثار بمال المدين

فى أن يد المدين تغل عن التصرف فى أمواله  –سار المدنى عن الوسائل المدنية األربعة التى سبق ذكرها وفى هذا يتميز اإلع –أيضاً 

 . ، كما تغل يد المدين التاجر عن التصرفات فى أمواله منذ شهر اإلفالس منذ شهر اإلعسار
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إذا كان  ، ال تتفق مع اإلفالس فى عهد التقنين المدنى السابق ، حتى فى هذه الخصيصة األولى ، وقد كانت هذه الدعوى 

. ام هذا التقنين يستأثر بالتنفيذ على هذا المال دون غيره من الدائنين الدائن بمقضتى أحك
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فال يوجد فى  –وهرى كما قدمنا وهو المقوم الج –ولكن يختلف اإلعسار المدنى عن اإلفالس التجارى فى المقوم الثالث 

، بل يبقى أمر التنفيذ على  اإلعسار المدنى تصفية جماعية يقوم بها السنديك ممثالً التحاد الدائنين كما هو األمر فى اإلفالس التجارى

أموال المدين كما هو فى الوسائل المدنية األربع موكوالً إلى إجراءات فردية يقوم بها كل دائن باسمه خاصة 
( 5915 )

 . 

وسيلة من وسائل  –الدعاوى الثالث والحق فى الحبس  -ومن ثم يوضع اإلعسار المدنى إلى جانب الوسائل المدنية األربع 

، فهو مثلمها ليست فيه تصفيقة جماعية وال  . وهو ال يتميز عنها فى المقوم الجوهرى لإلفالس التجارى التنفيذ على أموال المدين

، وإن كان يفوقها جميعاً فى أنه يغل يد المدين عن التصرف فى أمواله على النحو الذى سنبسطه فيما  فرديةمحل فيه إال إلجراءات 

 يلى :

 اإلعسار فى التقنين المدنى السابق  - 691

د يقال إن . وق ، وهذا بخالف اإلفالس فقد نظمه التقنين التجارى تنظيماً دقيقاً مفصالً  : لم ينظم التقنين المدنى السابق اإلعسار

، ألن التجارة تقم على االئتمان فال بد فيها من ضمانات قوية يطمئن  اإلعسار ليس فى حاجة إلى التنظيم الذى ال بد منه فى اإلفالس

 ، وليست ، وعلى رأس هذه الضمانات تنظيم إفالس التاجر تنظيماً يحفظ على الدائنين حقوقهم ويكفل المساواة فيما بينهم إليها الدائنون

، حتى فى المعامالت  . ولكن المدين المعسر هذه االعتبارات قائمة فى المعامالت المدنية بالقوة التى تقوم بها فى التعامل التجارى

، منذ يرتب  . وتزداد الحاجة إلى تنظيم اإلعسار المدنى ، فى أشد الحاجة إلى تنظيم إعساره حماية له وللدائنين على السواء المدنية

ى هذا اإلعسار نتائج هامة القانون عل
 (5999 )

 . 

، وأطلق يد المدين المعسر فى  وقد سار التقنين المدنى السابق فى عدم تنظيمه لإلعسار على نهج التقنين المدنى الفرنسى

وى ، ولم يواجه المدين المعسر إال عن طريق الدعا ، ولم يقيد من هذا اإلطالق إال بقدر ما تسمح به الدعوى البولصية التصرف

. واستفاضت الشكوى من هذه الحالة فى فرنسا  ، وهى وحدها ال تكفى فى تنظيم اإلعسار الثالث المعروفة
 (5992 )

وفى مصر  
 (5991 

)
 . 

                                                 
 (5915 )

 - 99فقرة  Deconfitureلفظ  1انظر فى الفروق ما بين اإلفالس واإلعسار فى القانون الفرنسى أنسيكلوبيدى داللوز  

.  97فقرة 
 

 (5999 )
/  559 وانتهاء عقد الشركة ) م ، ( 291/  291 وقد كان التقنين المدنى السابق يرتب على اإلعسار إسقاط األجل ) م 

وجوزا  ، ( 129/  999 ووجوب استبدال كفيل موسر بكفيل معسر إذا تعهد المدين تعهداً مطلقاً بتقديم كفيل ) م ، ( 951

هذا إلى أن إعسار المدين كان مشترطاً فى  . (  125/  999 لول أجله ) ممطالبة الكفيل المدين المعسر بالدين قبل ح

 . وإن لم تصرح النصوص بذلك  ، ( 195/  259وفى الدعوى البولصية )  ، ( 191/  252 الدعوى غير المباشرة ) م

فقرة  9دى باج  - 725فقرة  1وانظر فى النتائج التى تترتب على اإلعسار فى القانون المدنى الفرنسى بالنيول وريبير وردوان 

.  91فقرة  - 5فقرة  deconfitureلفظ  1أنسيكلوبيدى داللوز  - 215
 

 (5992 )
على أموال المدين يديرها وقد حاول بعض المحاكم فى فرنسا أن تنظيم اإلعسار عن طريق تعيين حارس قضائى  

ثم عن طريق جعل الدعوى البولصية تنفيذ جميع الدائنين السابقين على التصرف المطعون  ، ويصفيها كما يفعل السنديك

ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت على هذه المحاوالت ألنها ال تتفق مع التشريع القائم الذى لم يكن  ، فيه والالحقين له

األستاذ محسن شفيق فى  - 721فقرة  1ه مهما بدا فيه من وجوه النقص ) بالنيول وريبير وردوان له ابد من تطبيق

 . (  19اإلفالس فقرة 

ففى مناسبة إفالس شركة بناما المعروفة صدر قانون فى  . وسار المشروع الفرنسى فى طريق تنظيم اإلعسار خطوات محدودة 

ثم صدر قانون فى  . ذات الشكل التجارى خاضعة لنظام اإلفالس التجارى  يجعل الشركات المدنية 2759أول يوليه سنة 

 ، باعتبار شركات التوصية وشركات المساهمة التى تنشأ فى شكل تجارى شركات تجارية 2759أول أغسطس سنة 

 إلى هذه 2519مارس سنة  11ثم أضاف قانون  ، فتخضع للقوانين والعادات التجارية مهما كان موضوع الشركة

يقضى باعتبار استغالل المناجم  2525سبتمبر سنة  5وصدر قانون فى  . الشركات الشركات ذات المسئولية المحدودة 

دى  - 725فقرة  1انظر فى هذه المسألة : بالنيول وريبير وردوان  . من قبيل األعمال التجارية لتطبيق نظام اإلفالس 

 - 511فقرة  1كوالن وكابيتان ومورانديير  - 2579فقرة  1بوالنجيه بالنيول وريبير و - 215فقرة  - 211فقرة  9باج 

.  19وكتابه فى اإلفالس فقرة  - 115 ص - 291 األستاذ محسن شفيق فى النظم المختلفة فى اإلفالس المدنى ص
 

 (5991 )
 122نظرية العقد للمؤلف فقرة  - 117 ص - 111 انظر األستاذ محسن شفيق فى النظم المختلفة فى اإلفالس المدنى ص 

األستاذ إسماعيل غانم فى  - 119األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فى نظرية االلتزام فقرة  - 121الموجز للمؤلف فقرة  -

.  255أحكام االلتزام فقرة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 تنظيم اإلعسار فى التشريعات الحديثة  - 691

. فبعض هذه  نسى: أما موقف التشريعات الحديثة من تنظيم اإلعسار فيختلف اختالفاً بيناً عن موقف التقنين المدنى الفر

،  ال تميز بين اإلفالس التجارى واإلعسار المدنى –كما فى ألمانيا وانجلترا وهولندا والسويد والنرويج والدنمارك  –التشريعات 

. ومن ثم عرفت هذه التشريعات  ، خاضعاً لنظام واحد هو نظام اإلفالس التجارى ، التاجر وغير التاجر فتجعل المدين المعسر

، فاإلفالس عندها يتناول كال من اإلفالس  ، بل عرفت اإلفالس دون وصف نظاماً موحداً  ( faillite civileلمدنى ) اإلفالس ا

(  deconfiture( واإلعسار المدنى )  failliteالتجارى ) 
 (5999 )

. وعيب هذا النظام أنه يأخذ المدين المعسر بما يأخذ به التاجر  

 . فى التعامل التجارى ولكنها فى المعامالت المدنية تعتبر قاسية فى غير ضرورةالمفلس من إجراءات لها ما يبررها 

. ولكن بعض  ، وترك اإلعسار المدنى دون تنظيم موكوالً إلى إجراءات الحجز المعتادة وفى سويسرا نظم اإلفالس التجارى

عل لآلخرين أن يختاروا هذا النظام فمن يشاء ، وج طوائف المدينين المعسرين أخضعت لنظام اإلفالس التجارى على سبيل اإلجبار

منهم ذلك يقيد اسمه فى سجل خاص 
 (5995 )

، ويقتصر على نقل  . وعيب هذا النظام أنه ال يزال يترك اإلعسار المدنى دون تنظيم 

 . ار المدنىبعض المدينين المعسرين إلى نظام اإلفالس التجارى وال يتالءم هذا النظام فى بعض إجراءاته مع مالبسات اإلعس

،  ، فهو ينظم اإلعسار المدنى تنظيماً مستقالً عن تنظيم اإلفالس التجارى ولعل النظم األسبانى هو خير هذه النظم جميعاً 

. األول يتقيد باعتبارات جوهرية فى االئتمان التجارى  . فالتاجر المفلس غير المزارع المعسر ويسير فى كل نظام وفقاً لمقتضياته

، فتصفى أمواله تصفيقة جماعية يقوم بها سنديك  ظيم إفالسه تنظيماً دقيقاً يكفل الطمأنينة لدائنيه ويقر المساواة فيما بينهمتدعو إلى تن

، وما ينطوى  ، بل إن إقحام نظام اإلفالس التجارى فى شأنه . أما المزارع المعسر فليس فى حاجة إلى كل ذلك باسم جميع الدائنين

. وبحسب  ، من شأنه أن يربك أعماله فى غير ضرورة أمواله وتعيين سنديك يتسلمها ويصفيها تصفية جماعيةعليه من رفع يده عن 

، دون أن  ، فهذا هو القدر الضرورى لحماية الدائنين اإلعسار المدنى أن ينظم تنظيماً يكون من شأنه غل يد المدين عن التصرف

، إن تطلبتها مقتضيات االئتمان التجارى فليست  كثيرة النفقة شديدة التعقيدترفع يده عن ماله ودون أن تتخذ إجراءات جماعية 

مالبسات االئتمان المدنى فى حاجة إليها 
 (5999 )

. على أن النظام اإلسبانى ال يفرق كثيراً بين تنظيم اإلفالس التجارى وتنظيم  

                                                 
 (5999 )

والتشريع الهولندى  ، 2779والتشريع اإلنجليزى الصادر فى سنة  ، 2711انظر التشريع األلمانى الصادر فى سنة  

وانظر فى اإلفالس كنظار موحد للتجار وغير التجار فى التشريعين األلمانى واإلنجليزى  .  2759الصادر فى سنة 

.  299 ص - 99 رسالة األستاذ محسن شفيق فى النظم المختلفة فى اإلفالس المدنى ص
 

 (5995 )
 ، فرسم طريقين للتنفيذ .  2775أجل الديون واإلفالس فى سنة أصدر المشرع السويسرى قانوناً اتحادياً ) ( للتنفيذ من  

 ، فإذا كان المدين مقيداً فى السجل التجارى وجب اتباع طريق اإلفالس . أحدهما طريق اإلفالس واآلخر طريق الحجز 

يود المتعلقة وقسم السجل التجارى إلى قسمين : قسم حرف أ وهو خاص بالقيود اإلجبارية أى الق . وغال فطريق الحجز 

وقسم حرف ب وهو خاص  ، بالتجار والمؤسسات التى تتخذ الشكل التجارى وال يعفى من هذا القيد إال صغار التجار

بالقيود االختيارية إذ أجاز المشرع لغير التجار إجراء القيد فى السجل ) األستاذ محسن شفيق فى النظم المختلفة فى 

. (  111 ص - 199 اإلفالس المدنى ص
 

 (5999 )
انظر فى انتقاد توحيد نظامى اإلفالس التجارى واإلعسار المدنى وبيان عدم صالحية ذلك فى مصر إلى األستاذ محسين  

هذه هى األسباب التى تدعونا إلى نبذ نظرية اإلفالس المدنى على " وينتهى إلى ما يأتى :  ، 15شفيق فى اإلفالس فقرة 

إال بإنشاء بنوك التسليف والعمل على  ، حيث ال سبيل إلى تنشيط االئتمان الزراعى ، األخص فى بالد زراعية كمصر

فيمن  ، وغير أن هذا ال يعنى أننا نعضد القائلين بترك نظام اإلعسار بغير تنظيم . تيسير الحصول على القروض منها 

أو  ، فى أمواله والعبث بحقوق دائنيه غير المرغوب فيه حقاً أن يظل المدين على الرغم من إعساره قادراً على التصرف

غير أننا ال نرى أ سبيل اإلصالح يكون بتطبيق  . أن يبقى حصول الدائنين على حقوقهم ثمرة التسابق والتزاحم بينهم 

وإنما يجب التمحيص والتدقيق فى أحكام هذا النظام واالستعانة بما يالئم منها  ، نظام اإلفالس برمته على غير التجار

أحدهما نظام  ، بمعنى أنه يجب وضع نظامين للتنفيذ على أموال المدين الذى يعجز عن أداء ديونه ، امالت المدنيةالمع

واآلخر نظام اإلعسار ويبع فى شأن غير التجار  ، اإلفالس ويقتصر تطبيقه على التجار ويكون محله القانون التجارى

وفى مقدمتها التشريع اإلسبانى حيث  ، ريعات على هذا الوضعوقد سارت بعض التش . ويكون موضعه القانون المدنى 

ولئن كان صحيحاً أن الشبة بين النظامين كبير فإنهما  ، ( concurso( وآخر لإلعسار )  quiebraيوجد نظام لإلفالس ) 

 ، حالة اإلعسارفوضع نظاماً شامالً ل ، واتبع المشرع المصرى فى القانون المدنى الجديد هذا النهج . غير متماثلين 

. (  99 ) األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس ص" واستعان فى شأنه ببعض أحكام اإلفالس فى حدود متزنة ومعقولة 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

اإلعسار المدنى من ناحية التصفية الجماعية 
 (5991 )

، فقد جعل تنظيم اإلعسار المدنى  ين المدنى المصرى الجديد. وهذا ما توقاه التقن 

، واقتصر فى اإلعسار المدنى على اإلجراءات الفردية كما سنرى  يختلف اختالفاً واضحاً عن تنظيم اإلفالس التجارى
 (5991 )

 . 

 اإلعسار الفعلى واإلعسار القانونى -تنظيم اإلعسار فى التقنين المدنى الجديد  - 692

ن المشروع التمهيدى للتقين المدنى الجديد كان يتضمن نصوصاً تنشئ نظاماً استثنائياً لتصفيقة جماعة فى اإلعسار : على أ 

، فحذفت  ،مال الرأى العام القانونى فى مصر إلى عدم األخذ بهذا النظام االستثنائى . ولما عرضت هذه النصوص لالستفتاء المدنى

عة النصوص المتعلقة به فى لجنة المراج
 (5997 )

 . 

. ولما  واستبقيت النصوص التى تنظم اإلعسار المدنى دون تصفيقة جماعية تنظيماً يتالءم مع مقتضيات المعامالت المدنية

، فإن التقنين المدنى الجديد يكون قد أنشأ حالة قانونية  كانت هذه النصوص تنظم اإلعسار عن طريق شهره بموجب حكم قضائى

كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  – ، وانقلبت هذه الحالة منظمة لإلعسار
 (5995 )

" من مجرد أمر واقع يكتنفه  - 

، إلى نظام قانونى واضح المعالم بين الحدود "  التجهيل
 (5959 )

فأصبح التقنين المدنى الجديد يميز بين نوعين من اإلعسار : اإلعسار  

 . . ويختلف اإلعسار الفعلى عن اإلعسار القانونى من وجوه عدة ( deconfiture( واإلعسار القانونى )  insolvabiliteالفعلى ) 

                                                 
 (5991 )

فإذا لم تتوافر هذه  . وقف اإلجراءات أو الحط من الديون  ، بأغلبية الثلثين ، ويجوز فى هذا النظام أن يقرر الدائنون 

لفظ  1وتوقف إجراءات التنفيذ الفردية ) أنسيكلوبيدى داللوز  ، فترفع يده عن ماله ، األغلبية كان المدين فى حالة إعسار

Deconfiture  7فقرة )
 

 (5991 )
ذ محسن انظر فى تنظيم اإلعسار المدنى على أسس تختلف عن األسس التى يقوم عليها تنظيم اإلفالس التجارى األستا 

وقد كانت هذه الصفحات بوجه خاص تحت نظر  .  929 ص - 112 شفيق فى النظم المختلفة فى اإلفالس التجارى ص

وانظر أيضاً  . لجنة تنقيح التقنين المدنى عندما وضعت النصوص الخاصة بتنظيم اإلعسار المدنى فى التقنين الجديد 

.  725فقرة  - 721فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 
 

 (5997 )
وتتلخص األسس التى  . من هذا المشروع  975إلى  995وكانت هذه النصوص فى المشروع التمهيدى هى المواد من  

 فيما يأتى : –كما قرر المشروع التمهيدى  –كان يقوم عليها النظام االستثنائى للتصفية الجماعية 

تعين عند االقتضاء بناء على طلب  9 أن ، عند الحكم بشهر اإلعسار أو فى أى وقت بعد صدور هذا الحكم ، أ ( يجوز للمحكمة

أما بيع أموال المدين وأما بتسوية  ، حارساً مصفياً يوفى الدائنين حقوقهم ، أحد الدائنين أو بناء على طلب المدين نفسه

 . على أعمال التصفية وتندب المحكمة قاضياً لإلشراف  . ودية مع الدائنين 

فال  . وأن تصبح أمواله محجوزة حجزاً تحفظياً  ، ب ( يترتب على تعيين الحارس المصفى أن يتخلى المدين عن إدارة أمواله

  . يجوز اتخاذ أى إجراء إال بواسطة الحرس المصفى أو فى مواجهته 

ثم يأخذ فى هذا االجتماع وفيما  . فى اجتماع يدعوهم إليه  ج ( يعد الحرس المصفى بياناً عن حالة المدين يعرضه على الدائنين

 . يليه من اجتماعات فى تحقيق الديون وفقاً لإلجراءات التى تتبع فى تحقيق الديون فى حالة اإلفالس 

وال تتم  . د ( عند االنتهاء من فحص الديون ينظر الدائنون فيما يكون قد عرضه المدين من مقترحات لتسوية ديونه تسوية ودية 

التسوية الودية إال إذا أقرتها األغلبية المطلقة للدائنين وكانت هذه األغلبية تملك ثالثة أرباع الديون التى فحصت 

 . وتصدق المحكمة على التسوية  . واعتمدت 

لنى وفقاً لألوضاع اتخذ الحارس المصفى اإلجراءات لبيع أموال المدين المعسر بالمزاد الع ، هـ ( إذا لم يتفق على تسوية ما

ما لم ترخص المحكمة للحارس المصفى فى أن يبيع كل أموال المدين أو بعضها بطري  ، المقررة فى تقنين المرافعات

 . الممارسة وبشروط معينة 

بالغ وفقاً ويتولى القاضى المنتدب توزيع هذه الم ، و ( يودع الحارس المصفى المبالغ الناتجة من بيع أموال المدين خزانة المحكمة

 . للقواعد المقررة فى تقنين المرافعات لقسمة المال قسمة غرماء وقسمة ترتيب 

يعود للدائنين حقهم فى اتخاذ إجراءات فردية لعى ما يستجد من مال  ، ز ( متى تمت التصفية الجماعية بغير طريق التسوية الودية

 . ذا كان المستجد من المال قدراً كافياً يبرر ذلك ويجوز فى هذه الحالة تعيين حارس مصف من جديد إ . للمدين 

. (  957 - 972 ص 1المذكرة اإليضاحية جزء  –) انظر مشروع تنقيح القانون المدنى 
 

 (5995 )
.  111 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (5959 )
وبنيت أن  ، وقد أوردت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى دفاعاً مسهباً عن نظام اإلعسار الذى قرره التقنين الجديد 

ومتى أشهر اإلعسار " ومما جاء فى هذا الصدد :  . مصالح المدين ومصالح الدائنين  ، هذا النظام يخدم مصالح الجميع

ذلك أن هذا  ، ال شك من مركزه وفقاً ألحكام التشريع الحالى ) السابق (كان مركز المدين فى تصفية ديونه أفضل ب

بل وللقاضى ما هو أفضل :  ، فللقاضى أن يبقى على األجل وأن يمد فيه ، اإلشهار ال يستتبع حتماً حلول الديون المؤجلة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

سواء كانت مستحقة األداء أو غير مستحقة ما  –( تنشأ عن زيادة دوين المدين  etat de faitفإعسار الفعلى حالة واقعية ) 

( تنشأ من زيادة ديون المدين المستحقة  etat de droit. أما اإلعسار القانونى فحالة قانونية )  على حقوقه -دامت محققة الوجود 

 . ( etat de deconfiture، والبد من شهرها بموجب حكم قضائى يجعل المدين فى حالة إعسار )  األداء على حقوقه

ة فقر 199. فسنرى أن سقوط األجل ) م  واآلثار التى يرتبها القانون على اإلعسار القانونى قد ال يرتبها على اإلعسار الفعلى

 119، وتعريضه لعقوبة التبديد فى حالتين معينتين ) م  مدنى ( 191، ومنع المدين من التصرف فى ماله ) م  مدنى ( 119أولى و 

، وعدم جواز االحتجاج بحقوق االختصاص فيما بين الدائنين  مدنى ( 195، وجواز إعطائه نفقة من إيراداته المحجوزة ) م  مدنى (

. أما انتهاء الشركة بإعسار  ، ال على مجرد اإلعسار الفعلى ، إنما يترتب ذلك كله على اإلعسار القانونى مدنى ( 1فقرة  191) م 

، وجواز إنهاء العارية إذا أعسر المستعير بعد انعقادها أو كان معسراً قبل ذلك دون علم من  فقرة أولى مدنى ( 917أحد الشركاء ) م 

، وسقوط  مدنى ( 155ديم كفيل موسر ) أى غير معسر ( إذا التزام المدين بتقديم كفيل ) م ، وتق حرف حـ مدنى ( 155المعير ) م 

حق الدائن فى الرجوع على الكفيل إذا أعسر المدين ولم يتخذ الدائن اإلجراءات الالزمة للمحافظة على حقوقه ) قياساً على وجوب 

ً  ، كل ذلك مدنى ( 171تقدمه فى تفليسة المدين إذا أفلس : م  .  يترتب على اإلعسار الفعلى دون حاجة إلى أن يكون اإلعسار قانونيا

كذلك فى الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية استبقى التقنين المدنى الجديد اإلعسار على ما كان عليه فى التقنين المدنى 

. وينهض لتوجيه هذا الرأى أن التقنين المدنى الجديد  الدعويين، مسايراً فى ذلك تقاليد هاتين  ، إعساراً فعلياً ال إعساراً قانونياً  السابق

،  على أنه " إذا ادعى الدائن إعسار المدين 195، فنص فى المادة  حدد على وجه الدقة المقصود باإلعسار فى الدعوى البولصية

.  اٍل يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها "، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ما فليس عليه إال أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون

، بينما هو فى اإلعسار  ، المستحقة وغير المستحقة فالمشرع هنا اعتبر المدين معسراً بمجرد أال يكفى ماله للوفاء بجميع ديونه

. فاإلعسار  ر المستحقةالقانونى ال يعتبر المدين معسراً إال إذا كان ماله ال يكفى للوفاء بديونه المستحقة وحدها دون ديونه غي

، والتقنين المدنى الجديد صريح فى أنه يكتفى فى  ، حالة أشد إمعاناً فى االستغراق بالدين من اإلعسار الفعلى ، كما نرى القانونى

باإلعسار الفعلى دون اإلعسار القانونى  –وتبعاً لذلك فى الدعوى غير المباشرة  –الدعوى البولصية 
 (5952 )

 . 

                                                                                                                                                                    

تصفيه ديونه ودياً فى أكثر الظروف  وبهذا تتاح له ، فله أن ينظر المدين إلى ميسرة بالنسبة إلى الديون المستحقة األداء

على أن يكون  ، أباح له كذلك أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء هؤالء الدائنين .  .  . كما أن المشروع  . مالءمة 

وقد بسط له المشروع فى أسباب الحماية وال سيما ما  ، وأن يودع الثمن خزينة المحكمة للوفاء بحقوقهم ، ذلك بثمن المثل

أما الدائنون  . فخوله حق الحصول على نفقة تقتطع من إيراده إذا كان هذا اإليراد محجوزاً  . منها إنسانى الصبغة كان 

فلي لهم أن يشفقوا فى ظل  . فيكلف لهم نظام اإلعسار قسطاً من الحماية ال يدانيه ما كفل لهم منه بمقتضى األحكام الراهنة 

ذلك أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى إشهار اإلعسار يكون من أثره  ، هذا النظام من تقدم أحدهم على الباقين بغير حق

ومتى أشهر  . عدم نفاذ أى اختصاص يقع بع ذلك على عقارات المدين فى حق الدائنين السابقة ديونهم على هذا التسجيل 

 ، أهون األمور على الدائنين أن يأمنوا جانبه فيما يصدر عنه التصرفات الضارة أو المدخولةإعسار المدين أصبح من 

ويكون من  ، فكل تصرف قانونى يصدر من المدين المعسر . وأصبح إعمال أحكام الدعوى البولصية فريداً فى بساطته 

دون حاجة إلى تحميلهم عبء  ، ى حق الدائنينال ينفذ ف ، وكل وفاء يقع منه ، ورائه انتقاص حقوقه أو زيادة التزاماته

ولتعزيز حماية الدائنين من تصرفات المدين الضارة  . وهو عبء فى أغلب األحيان غير يسير  ، إقامة الدليل على الغش

 . نيه قرر المشروع توقيع عقوبة التبديد على المدين إذا ارتكب أعماالً من أعمال الغش البقين إضراراً بدائ ، أو المدخولة

وجعل من المساواة الواجبة بينهم حقيقة  ، وعلى هذا النحو كفل المشروع بنظام اإلعسار حماية وافية للدائنين من المدين

فليس يخلو من  ، وإن توافرت له المزايا التى تقدمت اإلشارة إليها ، وقد ذهب البعض إلى أن نظام اإلعسار . واقعة 

فمن الخطر  ، فإذا فرض فى رأيهم أن أغلب المالك ينوءون بأعباء الدين . يا جميعاً أعماله من عيب قد يرجح هذه المزا

ألن هذه اإلجراءات تفضى من طريق العالنية القضائية إلى الكشف عن  ، أن تتخذ إجراءات إلشهار إعسار هؤالء المالك

كن لو صح أن يستهان بما يعرض للذهن فى ول . مراكز أو أحوال ينبغى أن يكتم أمرها عن المأل العتبارات مادية وأدبية 

أفال يبقى بعد ذلك أمر التساؤل عما إذا كانت  ، مثل هذه الظروف من وجوب رعاية ما يقتضى التعامل من شرف وخلق

هذه المراكز المضطربة تظل فى الواقع خافية غير معلومة؟ الحق أنه ليس أيسر من كشف الحقيقة والبصر بها فى هذا 

) " فثمة عالنية إجراءات التوزيع القضائى وجلسات المزايدات  ، لم يتح ذلك من طرق استفاضة الشهرةفأن  ، الشأن

. (  119 ص - 195 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (5952 )
وفى رأينا أن التقنين المدنى الجديد إذا  - 17 ص - 11 ص 99انظر عكس ذلك األستاذ محسين شفيق فى اإلفالس فقرة  

بل ينصرف إلى محض اإلعسار أى اإلعسار الفعلى )  ، فال يتخصص اللفظ لإلعسار القانونى" اإلعسار " أطلق لفظ 

اإلعسار " اإلعسار " أما إذا قصد بلفظ  . حرف حـ (  155 فقرة أولى و 917 و 191 و 1فقرة  199انظر المواد 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ذلك أن اإلعسار القانونى ينتهى بموجب حكم إذا وفى المدين  اإلعسار القانونى قبل أن ينتهى اإلعسار الفعلىوقد ينتهى 

. فيتبين من ذلك أن اإلعسار القانونى  ، وينتهى حتماً بقوة القانون إذا انقضت خمس سنوات على شهر اإلعسار المعسر ديونه الحالة

، وهكذا قد يتناوب المدين إعسار فعلى ينتقل منه إلى  ن أكثر من حقوقه فيكون معسراً فعالً ، ومع ذلك تبقى ديون المدي قد ينتهى

 . . وسيأتى بيان ذلك تفصيالً فيما يلى إعسار قانونى ليعود بعد ذلك إلى إعسار فعلى

، أى إلى الكالم فى حالة  ، إلى بسط أحكام تنظيم اإلعسار المدنى فى التقنين المدنى الجديد ، بعد هذا التمهيد وننتقل اآلن

. فنبحث : ) أوالً ( شهر حالة اإلعسار ) ثانياً ( اآلثار التى تتربت على حالة اإلعسار ) ثالثاً ( انتهاء حالة  اإلعسار القانونى

 . اإلعسار

إذا أردنا اإلعسار ، ف ، أى اإلعسار كحالة قانونية منظمة ، اإلعسار القانونى ، إذا أطلقنا لفظ " اإلعسار " ونقصد فيما يلى

الفعلى صرحنا بذلك 
 (5951 )

 . 

 شهر حالة اإلعسار - الفرع األول

 دعوى شهر اإلعسار - 693

(  2. فوجب إذن أن نبحث أمرين : )  ، وحكم يصدر بشهر اإلعسار ، من دعوى ترفع بذلك : البد لثبوت حالة اإلعسار 

 . ( إجراءات هذه الدعوى 1طرفى دعوى اإلعسار ) 

 طرفا دعوى اإلعسار - ألولالمبحث ا

 النصوص القانونية :  - 694

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 155تنص المادة 

 . " يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله ال تكفى لوفاء ديونه المستحقة األداء " 

 على ما يأتى : 199وتنص المادة 

، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد  " يكون شهر اإلعسار بحكم تصدره المحكمة االبتدائية التى يتبعها موطن المدين 

 . . وتنظر الدعوى على وجه السرعة " دائنيه

 على ما يأتى : 192وتنص المادة 

، سواء  ع الظروف التى أحاطت به" على المحكمة فى كل حال قبل أن تشهر إعسار المدين أن تراعى فى تقديرها جمي 

، ومسئوليته عن األسباب التى أدت إلى  ، ومقدرته الشخصية . فتنظر إلى موارده المستقبلة أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة

، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المالية "  ، ومصالح دائنيه المشروعة إعساره
 (5959 )

 . 

                                                                                                                                                                    

يسقط حق " فيقول مثالُ :  ، قرن اللفظ بما يدل على هذا المعنى إشعاراً بأهمية ما يرتب من النتائج على ذلك ، القانونى

فقرة  199وانظر أيضاً المواد  - 119 ) م"  .  .  . المدين فى األجل : إذا شهر إفالسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون 

. (  119 و 195 و 191 و 1فقرة  191 أولى و
 

 (5951 )
ففى الحالتين ال  -مدنى (  529 - 711 مدنى ( تنظيم تصفية التركة ) م 115 - 155 وشبيه بتنظيم حالة اإلعسار ) م 

وال يحتج على الدائنين بأى اختصاص يقع بعد تسجيل  ، يجوز التصرف فى أموال المدين المعسر وال فى أعيان التركة

ين المعسر بعقوبة التبديد فى بعض الحاالت كما يعاقب بعقوبة التبديد كل ويعاقب المد ، حكم اإلعسار أو بعد موت المدين

 ً ويجوز تقدير نفقة يتقاضاها المدين المعسر من إيراداته  ، من استولى غشاً على شئ من مال التركة ولو كان وارثا

بخالف  ، اءات جماعيةولكن إجراءات تصفيقة التركة إجر . المحجوزة أو يتقاضها من كان المورث يعولهم من ورثته 

. إجراءات تصفية مال المعسر فهى كما رأينا إجراءات فردية 
 

 (5959 )
 تاريخ النصوص : 

يجوز أن يشهر " على الوجهين اآلتيين :  ، عن طريق الخبرة ، من المشروع التمهيدى 955: ورد هذا النص فى المادة  155 م

أو يجوز أن يشهر " متى توقف عن وفاء ديونه المستحقة األداء  ، تزيد ديونه على أمواله ، إعسار كل مدين غير تاجر

وفى لجنة المراجعة أشار أحد  . " إعسار كل مدين غير تاجر إذا كانت أمواله ال تكفى لوفاء ديونه المستحقة األداء 

إذ هو يسئ إلى مركز المدينين وهم أغلبية دون  ، األعضاء إلى أن نظام اإلعسار ال يتفق مع الحالة االقتصادية فى مصر

فالمدين الذى  ، فأجيب على ذلك بأن وضع هذه النظام أريد به تقرير األمر الواقع . أن ينطوى على منفعة حقيقية لهم 

الذى ثم إن النظام  . وليس فى شهر اإلعسار ما يمس سمعة المدين بأكثر من ذلك  ، ينزع ملكه تتخذ قبله إجراءات علنية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ، ولم يكن هذا التقنين ينظم اإلعسار المدنى كما سبق القول التقنين المدنى السابق وال مقابل لهذه النصوص فى

. أما التقنين اللبنانى فقد  وليس فى التقنينات المدنية العربية األخرى ما نظم اإلعسار المدنى إال التقنينان السورى والعراقى

 .  ، فقد غفل تنظيم اإلعسار . وكذلك شأن التقنين الليبى رنسىترك اإلعسار المدنى دون تنظيم كما فعل التقنين المدنى الف

، وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  191إلى  199وتقابل النصوص السالفة الذكر فى التقنين المدنى السورى المواد من 

فقرة أولى  112و  119
 (5955 )

 . 

ً ومن هذه النصوص يتبين أن المدعى عليه فى دعوى اإلعسار هو ا ، أما المدعى فيكون فى الغالب أحد  لمدين العسر دائما

 . دائنيه وقد يكون هو المدين نفسه

  

                                                                                                                                                                    

ونوه أحد األعضاء بأن نظام اإلعسار  . وييسر له أمر الوفاء بديونه  ، وضعه المشروع يعود على المدين بمزايا حقيقية

كإبراء  ، يكون أوال بالقبول لو تضمن مماثلة للمزايا التى يحص عليها المدين التاجر من طرق الصلح الواقى من اإلفالس

أو إبرائه من الديون أياً كان مقدارها متى ترك  ، ت على ذلك أغلبية من الدائنينالمدين من جزء من الديون إذا وافق

فوافقت اللجنة على استبقاء نظام اإلعسار فى المشروع مع إحالة االقتراح الخاص بإبراء  . للدائنين كل ما يملك من مال 

أن لجنة المراجعة اكتفت بما تضمنه المشروع والظاهر  –المدين إلى لجنة فرعية ) ولم يظهر لعمل هذه اللجنة أية نتيجة 

 ، ثم فاضلت لجنة المراجعة بين النصين المعروضين . من جواز مد آجال الديون ومن جواز منح آجال للديون الحالة ( 

اء يجوز أن يشهر إعسار المدين غير التاجر إذا كانت أمواله ال تكفى لوفاء يدونه المستحقة األد" فاختارت النص اآلتى : 

وفى لجنة مجلس الشيوخ أعيد  . ووافق عليها مجلس النواب  . فى المشروع النهائى  112وأصبح رقم المادة  ، "

وهو نظام خطر من الناحية الموضوعية وقد انتقده  ، وقيل عن هذا النظام جديد ، االعتراض على نظام اإلعسار

للمدين والدائن مزايا عدة ال تكفى فى توفيرها األحكام  ورد على هذا االعتراض بأن نظام اإلعسار يكفل . الكثيرون 

وهى بالنسبة إلى  ، وال تعادلها االعتبارات المتصلة بعدد الدعاوى ، الجزئية التى وردت فى سيان تحبيذ فكرة الحذف

خذ ولم تر اللجنة األ . المدين المعسر كثيرة وإجراءات شهر اإلعسار قد تفضى على النقيض إلى اإلقالل منها 

ألن " غير التاجر " أما من حيث النص المعروض فحذفت كلتى  ، وأرقت نظام اإلعسار فى مجموعه ، باالعتراض

وإلفساح المجال لبحث فكرة وضع نصوص فى القانون  ، قانون التجارة تكفل باإلجراءات التى تتخذ بالنسبة إلى التاجر

ووافقت اللجنة على المادة معدلة على الوجه  . عسار بما فيها من يسر التجارى تجيز للمدين التاجر االستفادة من أحكام اإل

 .  155تحت رقم  ، "يجوز أن يشهر إعسار المدين إذا كانت أمواله ال تكفى لوفاء ديونه المستحقة األداء " اآلتى : 

 . (  119 ص - 111 ص 1ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

يكون إشهار اإلعسار بحكم تصدره " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  999: ورد هذا النص فى المادة  199 م

وفى لجنة المراجعة رؤى  . " بناء على طلب المدين نفسه أو بناء على طلب دائنين  ، المحكمة التى يتبعها موطن المدين

تحت  ، فعدل النص على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، رعةأن تنظر دعوى اإلعسار على وجه الس

) مجموعة األعمال  199فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  111رقم 

 . (  111 ص 1التحضيرية 

ووافقت  . مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد من المشروع التمهيدى على وجه  991: ورد هذا النص فى المادة  192 م

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم وافق عليه فى مجلس النواب . فى المشروع النهائى  119عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

. (  117 ص - 111 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  192
 

 (5955 )
) مطابقة لنصوص التقنين المدنى المصرى  191 - 199 م المدنى السورىالتقنين :  التقنينات المدنية العربية األخرى 

 ) . 

إذا خاف غرماؤه ضياع ماله أو  ، : المدين المفلس الذى يكون دينه المستحق األداء أزيد من ماله 119 م التقنين المدنى العراقى

وراجعوا المحكمة فى حجره عن  ، ولةوكان خوفهم مبيناً على أسباب معق ، خافوا أن يخفيه أو أن يجعله باسم غيره

 . حجرته المحكمة  ، التصرف فى ماله أو فى إقراراه بدين اآلخر

 . فقرة أولى : يكون الحجر بحم تصدره محكمة البداءة بناء على طلب أحد الدائنين  112 م

موال المدين للوفاء بديونه المستحقة ) وتحديد اإلعسار المدنى فى التقنين العراقى كتحديده فى التقنين المصرى : عدم كفاية أ

دون  ، وللدائن . " وكان خوفهم مبنياً على أسباب معقولة " وللمحكمة سلطة تقديرية تستخلص من عبارة  . األداء 

أما فى التقنين المصرى فيجوز أيضاً للمدين أن يطلب شهر  ، طلب الحجر على المدين ، فى التقنين العراقى ، المدين

 ص 292ومع ذلك قارن الدكتور حسن على الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  . إعسار نفسه 

. حيث يذهب إلى جواز أن يطلب المدين طل بالحجر على نفسه فى القانون المدنى العراقى (  299
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 المدعى عليه هو المدين المعسر : - 695

. وهنا يجب تحديد ما هو المقصود بلفظ " المعسر  من الطبيعى أن يكون المدعى عليه فى دعوى اإلعسار هو المدين المعسر 

 . القانونى ليس ضرورة هو اإلعسار الفعلى " فقد قدمنا أن اإلعسار

فاإلعسار الفعلى هو كما قدمنا زيادة ديون المدين على حقوقه 
 (5959 )

، سواء كانت ديونه مستحقة األداء أو غير مستحقة  

الديون المعلقة على ، وال  . فال يدخل فى الحساب الديون المتنازع فيها إلى أن تخلو من النزاع ، ما دامت ديوناً محققة الوجود األداء

، فإنها تحسب  ، والديون غير المقدرة ، والديون المعلقة على شرط فاسخ . أما الديون المؤجلة شرط واقف إلى أن يتحقق الشرط

 . وإذا تحقق ، لإلستيثاق مما إذا كان مال المدين يكفى للوفاء بها هى والديون المقدرة جميعاً ولكن يجب تقدير الديون غير المقدرة

، وقد ينقلب المدين باستنزال هذا الدين موسراً بعد  ، استنزل من مجموع الديون ، فسقط الدين المعلق على هذا الشرط الشرط الفاسخ

 . أن كان معسراً 

. أما اإلعسار القانونى فقد توخى له التقنين المدنى تحديداً آخر جعله أقل وقوعاً من اإلعسار  هذا هو تحديد اإلعسار الفعلى

قبل تحديد اإلعسار القانونى أن اإلفالس التجارى هو أيضاً شئ آخر غير اإلعسار الفعلى وغير اإلعسار  –. ونبادر إلى القول  لفعلىا

. وال ينظر فى  . فاإلفالس التجارى يجوز شهره بمجرد أن يتوقف المدين التاجر عن الوفاء بدين عليه فى الميعاد المحدد القانونى

، فقد يكون موسراً وتكون له أموال تربى على ديونه أضعافاً  إلى ما إذا كان المدين معسراً بالفعل أو غير معسراإلفالس التجارى 

، بأن تكون هى األخرى ديوناً فى ذمة مدينى  ، ولكن إذا كانت هذه األموال ال يستطيع المدين أن يسدد منها الدين المطلوب مضاعفة

، أو  ، أو تكون عقارات أو منقوالت يتعذر بيعها لوفاء الدين من ثمنها و لتوقف المدينين عن الدفعالمدين لم تدفع لعدم حلول أجلها أ

، ما دام قد توقف عن دفع  ، مهما بلغ من اليسار ، فإنه يجوز شهر إفالس المدين تقصر هذه األموال عن الوفاء بالدين ألى سبب آخر

، فهو تعامل يقوم على الثقة واالئتمان فال بد من أن يفى  قتضيات التعامل التجارى. وهذا هو الذى توجبه م دين عليه مستحق األداء

، ويغلب أن يكون هذا اآلخر مديناً اعتمد فى  ، فإن دائنه قد ائتمنه واطمأن إلى التعامل معه التاجر بدينه فى الميعاد المحدد للوفاء

، وقد يتوقف هذا الدائن هو أيضاً  عن الدفع توقف هو أيضاً عن الدفع لدائنه، فمتى توقف مدينه  الوفاء بدينه على أن مدينه سيفيه حقه

. ومن ذلك نرى ما  ، فيجر توقف مدين إلى توقف سلسلة من مدينين غيره اعتمد بعضهم على بعض ، وهكذا دواليك عن الدفع لدائنه

ذا التوقف جواز شهر اإلفالس ، ومن ثم كان جزاء ه لتوقف المدين التاجر عن الوفاء بدينه من نتائج خطيرة
 (5951 )

 . 

، وال يجر هذا التوقف عادة فى  . فإن مجرد توقف المدين عن الدفع ليس بالدليل على إعساره وليس كذلك اإلعسار القانونى

لجديد أن يقف عند . ومن ثم لم ير المشرع فى التقنين المدنى ا المعامالت المدنية كل النتائج الخطيرة التى رأيناها فى التعامل التجارى

. بل هو  ، بأن يكون مال المدين ال يكفى للوفاء بجميع ديونه . ولم يقف حتى عند اإلعسار الفعلى هذه القرينة العتبار المدين معسراً 

ى فى . وقد كان هذا الطريق أحد طريقين لتحديد اإلعسار القانون لم يرض أن يجمع بين األمرين : اإلعسار الفعلى والتوقف عن الدفع

. فلم تختر لجنة المراجعة هذا الطريق  المشروع التمهيدى للتقنين الجديد
 (5951 )

، واختارت الطريق اآلخر الذى استقر فى التقنين  

، وال  ، أن تكون أمواله غير كافية للوفاء بجميع ديونه ، حتى يجوز شهر إعسار المدين . فال يكفى ، وهو أكثر رفقاً بالمدين الجديد

، فتكون أمواله غير كافية للوفاء بديونه  ، بل يجب أن يكون أشد إعساراً من كل ذلك توقف عن دفع دين مستحق األداءيكفى أن ي

المستحقة األداء وحدها 
 (5957 )

، حتى لو كانت هذه  ، لم يجز شهر إعساره . فلو أن أمواله كانت كافية للوفاء بالديون المستحقة األداء 

بجميع الديون الحالة والمؤجلة األموال غير كافية للوفاء 
 (5955 )

 . ، وحتى لو توقف عن دفع دين حال 

، وأن المعسر إعساراً فعلياً ال يكون بالضرورة معسراً  ونرى من ذلك أن اإلعسار القانونى أضيق من اإلعسار الفعلى

 ً ً  إعساراً قانونيا ، وكانت  و كانت أموال المدين تقدر بعشرة آالف. فل ، وإن كان المعسر إعساراً قانونياً البد أن يكون معسراً فعليا

، فهذا المدين معسر إعساراً فعلياً ألن مجموع ديونه الحالة والمؤجلة يربى  ، وديونه المؤجلة أربعة آالف ديونه الحالة ثمانية آالف

. ولو كانت الديون الحالة اثنى  مال ، وهو غير معسر إعساراً قانونياً ألن ديونه الحالة ال تزيد على ما عنده من على مجموع أمواله

 . ، ألن ديونه الحالة أصبحت تربى على أمواله ، لكان المدين معسراً أيضاً إعساراً قانونياً  عشر ألفاً بدالً من ثمانية آالف

                                                 
 (5959 )

. (  actif( على األصول )  passifأو كما يقال عادة زيادة الخصوم )  
 

 (5951 )
ولكنه ما دام يدفع ديونه الحالة عند طلبها وال يتوقف عن  ، وكذلك قد يكون المدين التاجر معسراً إعساراً فعلياً أو قانونياً  

. (  279 ص - 215 ص 255فال يجوز شهر إفالسه ) األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  ، الدفع
 

 (5951 )
.  115 - 119 ص 1وانظر مجموعة األعمال التحضيرية  - 155دة فى الهامش فى تاريخ الما 155انظر آنفاً فقرة  

 

 (5957 )
بل يشترط أيضاً  ، ال يشترط مجرد نقص حقوق المدين عن ديونه" أو كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  

مجموعة األعمال  )" أى أقل من جزء معين من مجموعة الديون  ، أن تكون الحقوق أقل من الديون المستحقة األداء

. (  111 ص 1التحضيرية 
 

 (5955 )
أى باإلعسار القانونى دون  ، فأن الدين لمؤجل ال يحل إال بشهر اإلعسار ، وال يقال إن الديون المؤجلة تحل باإلعسار 

. كما سنرى  ، اإلعسار الفعلى
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، فقد رأينا أن مجرد توقف المدين التاجر عن دفع دينه  ، أوسع من اإلفالس التجارى ، على ضيقه على أن اإلعسار القانونى

، ال إعساراً قانونياً وال إعساراً فعلياً  ، ولو كان هذه المدين غير معسر الحال يجيز شهر إفالسه
 (5999 )

 . 

 عبء إثبات اإلعسار :  - 696

. ويمكن إثبات الطرق  ، ويكون غالباً أحد دائنيه كما سيأتى ويقع عبء إثبات إعسار المدين على من يطلب شهر إعساره

. ويجوز االنتفاع  بجميع الطرق ألن اإلعسار واقعة مادية –أى عدم كفاية أموال المدين للوفاء بديونه المستحقة األداء  –اإلعسار 

تنص على أنه " إذا ادعى الدائن  195. فقد رأينا المادة  ، على أن تكون قرينة قضائية مدنى 195ى المادة بالقرينة القانونية الواردة ف

، وعلى المدين نفسه أن يثبت أن له ماالً يساوى قيمة الديون أو  ، فليس عليه إال أن يثبت مقدرا ما فى ذمته من ديون إعسار المدين

ً  يزيد عليها " ، كان للقاضى أن يستخلص من ذلك قرينة قضائية على أن هذا  مستحق األداء فى ذمة المدين . فإذا أثبت الدائن دينا

، فيجوز للمدين دخضها إذا هو أثبت أن عنده ماالً يكفى للوفاء  ، وهى قرينة تقبل إثبات العكس ككل القرائن القضائية المدين معسر

بهذا الدين المستحق األداء 
 (5992 )

 . 

 التقديرية فى شهر اإلعسار : سلطة المحكمة - 697

، فليس من الضرورى أن  وحتى بعد إثبات أن أموال المدين غير كافية للوفاء بديونه المستحقة األداء على النحو الذى قدمناه 

 . ، بل إن لها سلطة تقديرية واسعة فى ذلك تقضى المحكمة بشهر إعساره

، أن تراعى فى تقديرها جميع  ، قبل أن تشهر إعسار المدين حالفى كل  –مدنى  192كما تقول المادة  –فعلى المحكمة 

،  ، ومقدرته الشخصية . فتنظر إلى موارده المستقبلة ، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة الظروف التى أحاطت به

 . يؤثر فى حالته المالية، وكل ظرف آخر من شأنه أن  ، ومصالح دائنيه المشروعة ومسئوليته عن األسباب التى أدت إلى إعساره

، وكذلك الظروف الخاصة  فالظروف التى تراعيها المحكمة إذن فى تقديرها هى الظروف العامة التى أعسر فيها المدين

، أو  ، أو ثورة اندلعت ، أو حرب نشبت ، فالظروف العامة مثلها أزمة اقتصادية طاحنة سببت إعسار كثير من الناس بشخصه

 . ، أو نحو ذلك من الظروف التى تعم جميع الناس وال تخص المدين وحده أو آفة زراعية انتشرت،  فيضان استثنائى

والظروف الخاصة بالمدين يجب أيضاً أن تراعيها المحكمة 
 (5991 )

. وهذه الظروف  فى تقديرها لشهر اإلعسار أو االمتناع عن شهر 

، أو كان مبذراً  ، وهل كان حسن النية عاثر الحظ تى أدت إلى إعساره، كمسئوليته عن األسباب ال الخاصة إما أن ترجع إلى الماضى

، ومثل ذلك  ، مثل ذلك مصالح دائنيه المشروعة فقد تستوجب شهر إعساره . وإما أن ترجع الظروف الخاصة إلى الحاضر متالفاً 

، مثل ذلك موارد المدين  المستقبل. وإما أن ترجع الظروف الخاصة إلى  أيضاً رعونة المدين أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه

                                                 
 (5999 )

لنظام اإلعسار المدنى ) القانونى ( فى  –جارية فى غير معامالته الت -ولكن ال يوجد ما يمنع من أن يخضع المدين التاجر  

دين مدنى لدائن تاجر ) كثمن مفروشات يشتريها التاجر من تاجر آخر الستعماله الخاص ( أو لدائن غير تاجر ) كأجرة 

 ص - 255 ص 255انظر فى هذا المعنى : األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  . المنزل الذى يسكنه التاجر ( 

251  .
 

 (5992 )
وقد قضى بأن توقف المدين عن دفع أحد ديونه المستحقة قرينة على  - 17األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  

أن يثبت أنه رغم توقفه عن الدفع فإن لديه ما يكفى  ، إذا أراد تالفى الحكم بشهر إعساره ، فيتعين على المدين ، إعساره

 . (  122 ص 21رقم  1مجل التشريع والقضاء  2599أبريل سنة  1ية الوطنية لسداد ديونه المستحقة ) اإلسكندرية الكل

بأن اإلعسار هو حالة  - 155فى عهد التقنين المدنى السابق حيث لم يكن يوجد نص يقابل المادة  –وقضت محكمة النقض 

وهو بهذا المعنى ال يقوم على نفى مطلق  . قانونية تستفاد من أن أموال الشخص ليست كافية للوفاء بديونه المستحقة عليه 

على أن المقرر فى اإلثبات أنه إذا كانت الواقعة  . بل يقوم على أمر واقع له عالماته التى تشهد عليه  ، يتعذر إثباته

يكن فإذا لم  . كان على مدعيها إثبات خالفها متى أمكنه تحويلها إلى قضية موجبة  ، المدعاة سلبية وكانت منضبطة النفى

يناير  92فإن مدعيها يعتبر عاجزاً عن إثبات دعواه ) نقض مدنى  ، أو كانت الواقعة غير منضبطة النفى ، ذلك ممكناً 

 . (  79 ص 99رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

ضى أنه قصد إال إذا ثبت للقا ، فإقراره باإلعسار حجة عليه –كما سيأتى  –هذا وإذا كان المدين هو الذى طلب شهر إعساره نفسه 

. باإلقرار التحايل 
 

 (5991 )
على ضرورة أن تطرأ حوادث  1فقرة  251حيث تنص المادة  ، وهذا بخالف الحكم ؟؟؟؟؟ نظرية الظروف الطارئة 

. استثنائية عامة تجعل تنفيذ االلتزام مرهقاً للمدين 
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، ومثل ذلك أيضاً مقدرته الشخصية فقد يكون طبيباً ماهراً أو مهندساً  ، فقد ينتظر ألعماله الرواج عد فوات أزمة عارضة المستقبلة

حاذقاً فيمكن االعتماد على عمله فى المستقبل وتفادى شهر إعساره فى الحال 
 (5999 )

 . 

،  ، وبقية شهر اإلعسار ، فقد تلمس فيما ما يشفع للمدين ، وهى تقدر هذه الظروف العامة والخاصة ةوغنى عن البيان أن المحكم

( فى المعامالت التجارية  concordat preventifفيقوم ذلك إلى حد كبير مقام الصلح الواقى ) 
 (5995 )

 . 

 الدائنين  –أحد  –المدعى فى دعوى اإلعسار  - 698

،  . فقد يخشى . وللدائن فى ذلك مصالح شتى ر اإلعسار فيكون غالباً أحد دائنى المدين المعسر: أما المدعى فى دعوى شه

، أو التصرف فيه لإلضرار بحقوق دائنيه  ، أو إخفائه ، أن يستبد بالمدين اليأس فيبادر إلى تبديد ماله بعد أن تيقن من إعسار المدين
 (

5999 )
،  . بل أنه ليعرض المدين إلى عقوبة جنائية ، أن يلغى جميع هذه التصرفات المدين، بعد أن يشهر إعسار  . فيسهل على الدائن 

، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً فيها بقصد  ، إذا شهر إعساره وأقدم المدين على ذلك على إخفاء بعض أمواله هى عقوبة التبديد

، كما سيأتى  مدنى ( 119عليه دائنه ) م ، أو تعمد اإلعسار فى دعوى الدين التى رفعها  اإلضرار بدائنيه
 (5991 )

 . 

، يخشى أن يبادر دائنوه اآلخرون إلى أخذ اختصاصات على عقاراته  ، بعد أن تيقن من إعسار مدينه وقد يكون الدائن

على حكم واجب  ، ال سيما بعد أن أصبح حق االختصاص فى التقنين المدنى الجديد ال يؤخذ إال بناء يتقدمون بها فى استيفاء حقوقهم

، ويبقى هو أمداً طويالً قبل أن يحصل على حكم  ، فيسبقه إلى الحصول على هذا الحكم دائنون آخرون مدنى ( 2979التنفيذ ) م 

، وما دام  . وفى مثل هذه الظروف يؤثر الدائن أن يبادر إلى شهر إعسار مدينه واجب التنفيذ يستطيع بموجبه أن يأخذ حق اختصاص

، فال أقل من أن يمنع الدائنين اآلخرين  أمامه وقت طويل قبل أن يستطيع الحصول على حكم يأخذ حق اختصاص بموجبه هو ال يزال

 . من أن يفعلوا ذلك فيتقدموا عليه دون مبرر

منه ، فيخشى أن ينتظر حلول األجل فال يجد عند المدين ماالً يستوفى  ، ويتيقن من إعسار مدينه وقد يكون الدائن حقه مؤجل

. فإذا ما شهر إعسار  ، ال تكفى أموال المدين للوفاء به ، غير الدين المؤجل ، متمسكاً بدين حال . فيبادر إلى شهر إعسار المدين حقه

، بدالً من أن يضيعه كله  ، والحصول على قسط منه ، وبادر الدائن إلى التنفيذ بحقه ، سقط األجل فى المدين المؤجل المدين
 (5991 )

 . 

                                                 
 (5999 )

ى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى وقد جاء ف - 129 ص 299األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  

وأخذه بالشدة أو  ، تتيح له تقدير جميع ظروف المدين ، للقاضى سلطة رحبة الحدود .  .  . " هذا الصدد ما يأتى : 

 ، وقد يكون فى األحوال العامة ما ينهض لمصلحة المدين . وفقاً ألحواله العامة والخاصة  ، اصطناع الرفق فى معاملته

ويراعى من ناحية أخرى أن ألحوال المدين الخاصة  . كما لو عرضت له عسرة موقوتة فى خالل أزمة اقتصادية شاملة 

فمن ذلك مثالً كفايته الشخصية ) وهى التى يتوقف عليها إلى حد بعيد  ، النصيب األوفى فى توجيه الحكم على مركزه

 ، ومصالح دائنيه المشروعة ، ومركزه االجتماعى ، وحرفته ، وسنه ، تقدير ما يرجى له من فرص التوفيق فى مستقبله (

 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المادية  ، مدى مسئوليته عن إعساره

. (  119 ص - 111
 

 (5995 )
.  51األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  

 

 (5999 )
أو أن يجعله باسم  ، أو خافوا أن يخفيه ، إذا خاف غرماؤه ضياع ماله" من التقنين المدنى العراقى :  119وتقول المادة  

. " غيره 
 

 (5991 )
وذلك حتى يغل  ، فإن هذا الدائن يستطيع أن يرفع دعوى شهر اإلعسار ، ونرى أنه حتى لو لم يوجد للمدين إال دائن واحد 

وإذا جاز للدائن الواحد أن يشهر إفالس مدينة ) انظر  . مع تعريضه للعقوبة الجنائية  ، يد المدين من التصرف فى أمواله

فأولى  ، مع تعقد إجراءات اإلفالس وخطر نتائجه ، ( 112 ص - 125 ص 217األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة 

. وله فى ذلك مصلحة واضحة  ، إعسار مدينهأن يجوز للدائن الواحد أن يشهر 
 

 (5991 )
ولو  ، وإنما يتمسك بحق حال ، بحقه هو ألنه غير حال ، فى شهر إعسار المدين ، والدائن ذو الحق المؤجل ال يتمسك 

جوز وقد قضت محكمة شبين الكوم الكلية بأن دعوى شهر إعسار المدين ال ت . ال تكفى أموال المدين لوفائه  ، لدائن آخر

وتقول  . من القانون المدنى الجديد  155وال يجوز رفعها قبل ذلك طبقاً للمادة  ، إقامتها إال عند حلول ميعاد الوفاء بالدين

 199وأما ما تعرضت له المدعية بمذكرتها من أن األجل يسقط ويصبح الدين مستحق األداء بالمادتين " المحكمة بحق : 

 19) شبين الكوم الكلية " صريح فى ذلك  119ونص المادة  ، فمرجعه فى التفسير إلى صدور حكم باإلعسار ، 119 و

. (  2919 ص 959رقم  92المحاماة  2599نوفمبر سنة 
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 المعدى فى دعوى شهر اإلعسار هو المدين نفسه  - 699

. وقد عرضنا  ، أن شهر اإلعسار يكون بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه ، كما رأينا مدنى 199: تقول المادة 

على أن يطلب شهر  ، فبقى أن نتبين الدوافع التى تحدو بالمدين نفسه للدوافع التى تحدو بالدائن على أن يطلب شهر إعسار مدينه

 . إعساره

، فيعمد إلى طلب شهر إعساره حتى يستطيع  ، وأن الظروف التى تحيط به تشفع له قد يرى المدين أن الديون قد أثقلته

،  مدنى وسيأتى بيانها ( 1فقرة  199، وحتى يمد اآلجال بالنسبة إلى الديون المؤجلة ) م  الحصول على منحه آجاالً للديون الحالة

 . ( concordat. ويشبه هذا فى اإلفالس التجارى الصلح مع الدائنين )  كن بذلك من تسوية حالته المالية فى هدوء وطمأنينةفيتم

، فيعمد إلى  ، وقد حجزت إيراداته فمنع مورد رزقه ، تنهال عليه الحجوز من كل جانب وقد يكون المدين غارقاً فى ديونه

مدنى وسيأتى بيانها ( يقتات منها إلى أن تتم تصفيقة أمواله  195على نفقة ) م طلب شهر إعساره حتى يستطيع الحصول 
 (5997 )

 . 

، فيطلب أثناء نظر هذه  وأكثر ما يتحقق طلب المدين شهر إعسار نفسه يكون فى دعوى يرفعها عليه أحد دائنيه بالدين

الدعوى شهر إعسار نفسه 
 (5995 )

 . 

 العامة وال تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها :شهر اإلعسار ال تطلبه النيابة  - 711

، ويجوز للمحكمة أن تشهر إفالس التاجر من تلقاء  وفى اإلفالس التجارى يجو للنيابة العامة طلب شهر إفالس المدين التاجر 

لب نفس المدين من التقنين التجارى على أن " الحكم بإشهار اإلفالس يجوز أن يصدر بناء على ط 251. فقد نصت المدة  نفسها

. وليس هنا محل الكالم عن اإلفالس  المفلس أو طلب مداينيه أو الوكيل عن الحضرة الخديوية أو تصدره المحكمة من تلقاء نفسها "

نى . والذى يعنينا أن نبينه فى هذا الصدد أن اإلعسار المد ، أو تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وكيف تطلبه النيابة العامة التجارى

، بأن يكون  ، كما رأينا مدنى يقضى 199، بل إن نص المادة  ، غذ ال يوجد نص فى تنظيم اإلعسار يسمح به ال يخضع لهذا النظام

، ولم يبح للمحكمة أن نقضى من تلقاء  . فلم يذكر النص النيابة العامة شهر اإلعسار بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه

، وذلك ألن االعتبارات التى تستوجب هذا الحكم فى المعامالت التجارية ال وجود لها فى  المدين غير التاجر نفسها بشهر إعسار

المعامالت المدنية 
 (5919 )

 . 

 إجراءات دعوى اإلعسار - المبحث الثانى

 النصوص القانونية :  - 711

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 191تنص المادة 

، تبدأ من تاريخ إعالن  ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوماً  ألحكام الصادرة فى شأن اإلعسار ثمانية أيام" مدة المعارضة فى ا 

 . تلك األحكام "

 على ما يأتى : 199وتنص المادة 

على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى اإلعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء  - 2"  

، وذلك كله  ، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه المعسرين

 . يوم صدور الحكم "

ب أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيالت والتأشيرات إلثباتها فى سجل وعلى الكات - 1"  

 . ، ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل " عام

 على ما يأتى : 195وتنص المادة 

                                                 
 (5997 )

.  119 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد فى مجموعة األعمال التحضيرية  
 

 (5995 )
ويكون  ، ويجوز للمدين أن يطلب شهر إعسار نفسه بدعوى يرفعها ابتداء أمام المحكمة االبتدائية التى يتبعها موطنه 

إذ قضت  ، فقد ورد فيه نص خاص ، وهذا بخالف شهر المدين التاجر إفالس نفسه . دائنوه هم الخصوم فى هذه الدعوى 

ار اإلفالس بناء على طلب المدين المفلس يكون بمجرد تقديمه تقريراً الحكم بإشه" من التقنين التجارى بأن  251المادة 

. " إلى قلم كتاب المحكمة الكائن محله فى دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع ديونه 
 

 (5919 )
أن تخويل المحكمة حق شهر اإلفالس من تلقاء  -(  99 ص 99كما يقول األستاذ محسن شفيق ) اإلفالس فقرة  -ال سيما  

. ومحل انتقاد بعض الفقهاء  ، ها خروج على القواعد العامةنفس
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 الفهرس العام

ذا الكاتب بمجرد . وعلى ه " يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق 

، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر  ، سواء أأخطره المدين أم علم بذلك من أى طريق آخر علمه بتغيير الموطن

اإلعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل إلى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجالتها 
 (5912 )

 " . 

 . هذه النصوص فى التقنين المدنى السابقوال مقابل ل

،  195 - 199وتقابل هذه النصوص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى السورى المادتين 

 9و  1فقرة  112وفى التقنين المدنى العراقى المادة 
 (5911 )

 . 

 المحكمة المختصة بالحكم بشهر اإلعسار - 712

مدنى تقضى بأن المحكمة المختصة بالحكم بشهر اإلعسار هى المحكمة االبتدائية التى يتبعها  199نا أن المادة : وقد قدم 

 . ، فال تختص المحاكم الجزئية إذن بنظر دعاوى اإلعسار موطن المدين المعسر

 تقصير مواعيد المعارضة واالستئناف  -نظر الدعوى على وجه السرعة  - 713

. فيبين فى صحيفة الدعوى موضوعها  مدنى أيضاً أن تنظر دعوى اإلعسار على وجه السرعة 199: وتقضى المادة 

، وال يقبل فيها طلب التأجيل إال عند  . وتقدم على غيرها من الدعاوى العادية مرافعات ( 12وطلبات المدعى فيها باإليجاز ) م 

من تقنين  277. وقد نصت المادة  ون عرضها على التحضير، وتقدم الدعوى مباشرة إلى المحكمة د ، وألجل قريب الضرورة

. وكل الدعاوى التى ينص القانون على  . . ، على أن " الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر اإلفالس ، فى هذه الصدد المرافعات

لى المدعى فيها أن . ويتعين ع . تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير . . وجوب الفصل فيها على وجه السرعة

، وفى جميع  ، ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات فى جلسة المرافعة نفسها يودع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه

                                                 
 (5912 )

 تاريخ النصوص : 

 . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد  991: ورد هذا النص فى المادة  191 م

فمجلس الشيوخ تحت  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  115ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . (  115 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  191رقم 

على كاتب المحكمة أن يقيد األحكام " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  997: ورد هذا النص فى المادة  199 م

وطبقاً لما يقضى به نظام  ، حسب أسماء المعسرينفى سجل عام يرتب ب ، يوماً فيوماً  ، الصادرة بإشهار اإلعسار

وفى لجنة المراجعة  . " وعليه أن يؤشر فى هامش القيد المذكور بكل حكم يصدر بتأييد أو إلغاء حكم سابق  . الفهارس 

وعليه أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة األحكام " أضيفت فقرة ثانية إلى النص على الوجه اآلتى : 

ووافق  . فى المشروع النهائى  119وأصبح رقم المادة  ، "قيدها فى سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل ل

وفى لجنة مجلس الشيوخ رؤى وجوب أن يكون تسجيل صحيفة الدعوى وقيد الحكم فى محكمة  . عليها مجلس النواب 

وهذا إجراء تستلزمه حماية مصالح  ، ووجوب البدء بالكالم على تسجيل صحيفة الدعوى طبقاً للترتيب الطبيعى ، واحدة

ووافق مجلس  .  199وأصبح رقم المادة  ، فعدل النص على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . الغير 

 . (  111 ص - 119 ص 1ل التحضيرية الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعما
م
 

 . فى المشروع النهائى  111ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 995: ورد هذا النص فى المادة  195

ص 1مجموعة األعمال التحضيرية )  195فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب
 

ص - 119
 

115  ) . 

 (5911 )
من التقنين  195 و 199) مطابقتان للمادتين  195 - 199 : م التقنين المدنى السورى:  التقنينات المدنية العربية األخرى 

يرسل إلى ديوان وزارة العدل  ، فى التقنين السورى ، فيما عدا أن كاتب محكمة موطن المدين المعسر ، المدنى المصرى

وال مقابل فى  . صورة التسجيالت والتأشيرات إلثباتها فى سجل عام  -ال إلى محكمة العاصمة كما فى التقنين المصرى  -

 . من التقنين المصرى وهى المادة التى تقصر مواعيد المعارضة واالستئناف (  191التقنين السورى للمادة 

: ويجوز ألى دائن بمقضتى هذا الحكم ) حكم الحجر على المدين المعسر ( أن يحصل من  1فقرة  112 م التقنين المدنى العراقى

عدا األموال  ، دائرة اإلجراء على قرار بحجز جميع أموال المدين المحجور من عقارات ومنقوالت وديون فى ذمة الغير

 . مصلحة جميع الدائنين حتى ينتهى الحجر ويبقى الحجز على أموال المدين قائماً ل . التى ال يجوز حجزها 

 . إال إذا قضت الضرورة بغير ذلك  ، : ويقام المدين نفسه حارساً على أمواله المحجوز عليها 9فقرة 

بل يجب أيضاً أن يتبع ذلك حجز كل  ، ) ويتبين من نصوص التقنين العراقى أنه ال يكفى الحكم بحجر المدين وشهر هذا الحكم

حتى يكون مسئوالً عن تبديدها  ، حارساً على أمواله ، بقدر اإلمكان ، ويقام المدين . لمصلحة جميع الدائنين  أموال المدين

. (  292انظر الدكتور حسن على الزنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  -
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 الفهرس العام

. وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو  األحوال تعطى المحكمة الخصوم المواعيد المناسبة لالطالع على المستندات والرد عليها

 . ، حددت المحكمة المواعيد التى يجب أن يتم فيها ذلك " ت عارضة أو إدخال خصومطلبا

 ً ، ولكن مواعيد المعارضة تقصر إلى  والحكم الذى يصدر فى الدعوى بشهر اإلعسار يكون قابالً للمعارضة إذا صدر غيابيا

من تقنين المرافعات تنص على أنه " ال  971أن المادة . ويالحظ  مدنى ( 191ثمانية أيام من تاريخ إعالن الحكم الغيابى للمدين ) م 

. وكان  تجوز المعارضة فى األحكام الصادرة فى المواد المستعجلة وال فى المواد التى يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة "

.  وجه السرعة كما قدمنا ، ألن الدعوى تنظر على هذا النص يقتضى أال تجوز المعارضة فى الحكم الذى يصدر بشهر اإلعسار

، بأن الحكم  ، إزاء هذا التعارض . وال بد من القول ، فتعارضا ولكن لم ينسق التقنين المدنى مع تقنين المرافعات فى هذه المسألة

أن مرافعات من  971مدنى من جواز المعارضة يعتبر استثناء من القاعدة العامة التى قررتها المادة  191الذى تضمنته المادة 

، وهى تجعل ميعاد  مدنى 191. وتعبر المادة  المعارضة ال تجوز فى المواد التى يوجب القانون الحكم فيها على وجه السرعة

، وهذا تنص على أن " ميعاد المعارضة خمسة عشر يوماً من تاريخ  مرافعات 977، استثناء أيضاً من المادة  المعارضة ثمانية أيام

 . ، وهنا قضى القانون بأن يكون الميعاد ثمانية أيام كما قدمنا ا لم يقض القانون بغير ذلك "، م إعالن الحكم الغيابى

. فلو أن الدائن  ، قابالً لالستئناف ، سواء صدر بشهر اإلعسار أو بالرفض ويكون الحكم الصادر فى دعوى شهر اإلعسار

ً  رفع الدعوى على المدين بطلب شهر إعساره ، جاز للمدين المحكوم عليه بشهر إعساره أن  بشهر اإلعسار ، وصدر الحكم ابتدائيا

 . يستأنف الحك أمام محكمة االستئناف التى تستأنف أمامها أحكام المحكمة االبتدائية التى أصدرت الحكم االبتدائى

 191ى بذلك المادة ، كما تقض . وميعاد االستئناف ، جاز للدائن استئنافه وكذل إذا صدر الكم االبتدائى برفض شهر اإلعسار

. وهنا أيضاً لم ينسق التقنين المدنى مع تقنين المرافعات فقد نصت المادة  ، هو خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ إعالن الحكم مدنى

، يكون ميعاد االستئناف عشرين يوماً ألحكام محاكم المواد  مرافعات على ما يأتى : " ما لم ينص القانون على خالف ذلك 591

. ويكون الميعاد عشرة أيام  ، وينقص هذا الميعادان إلى النصف فى مواد األوراق التجارية زئية وأربعين ألحكام المحاكم االبتدائيةالج

. وكان  فى المواد المستعجلة والمواد التى يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أياً كانت المحكمة التى أصدرت الحكم "

، عشرة أيام  ، وهى دعوى تنظر على وجه السرعة كما قدمنا يكون ميعاد االستئناف فى دعوى شهر اإلعسارمقتضى هذا النص أن 

مدنى من جعل ميعاد االستئناف خمسة عشر يوماً هو  191. وال بد من القول هنا أن الحكم الذى تضمنته المادة  ال خمسة عشر يوماً 

مرافعات من أن ميعاد االستئناف فى المواد التى تنظر على وجه  591الثانية من المادة  استثناء من القاعدة العامة التى قررتها الفقرة

 . السرعة هو عشرة أيام فقط

 الحكم الصادر بشهر اإلعسار منشئ ال كاشف وهو حجة على الكافة - 714

لة إعسار يرتب عليها القانون ، فقد نقل المدين إلى حا : والحكم الصادر بشهر اإلعسار هو حكم منشئ لحالة قانونية جديدة 

، فقد قدمنا أن اإلعسار هو حالة قانونية يشترط فى قيامها أوضاع  . وال يقال إن الحكم إنما كشف عن حالة المدين المعسر نتائج هامة

، وهذه األوضاع هى التى تنشئ الحالة القانونية  خاصة
 (5919 )

 . 

، ال بالنسبة  . والمدين الذى شهر الحكم إعساره يعتبر معسراً  ، فهو حجة على الكافة ولما كان الحكم ينشئ حالة قانونية جديدة

، وكذلك بالنسبة إلى الغير ممن قد يتصرف له  ، بل أيضاً بالنسبة إلى سائر الدائنين إلى الدائن الذى رفع دعوى شهر اإلعسار وحده

، وموسراً بالنسبة إلى  ، وال يصح أن يعتبر المدين معسراً بالنسبة إلى بعض . ذلك أن حالة اإلعسار ال تتجزأ صرفهالمدين فال ينفذ ت

اآلخرين 
 (5915 )

كدائن لم يدخل فى  –( يجوز لكل ذى مصلحة  2. ويترتب على أن الحكم بشهر اإلعسار حجة على الكافة أمران : )  

، إذا  أن يطعن فى الحكم بشهر اإلعسار عن طريق اعتراض الخارج عن الخصومة –ر الدعوى أو شخص تصرف له المدين المعس

أن دعوى شهر اإلعسار إنما رفعت غشاً بالتواطؤ بين طرفى الدعوى أو أن المدين قد أهمل إهماالً جسيماً فى الدافع عن نفسه  9أثبت 

، فقد كفل له القانون  ( مادام الحكم حجة على الكافة 1. )  "مرافعات  2فقرة  599ونجم عن هذا اإلهمال أن حكم بشهر إعساره " م 

 . . وهذا ما ننتقل اآلن إليه وسائل للعالنية حتى يتمكن ذوو الشأن ومن لهم مصلحة أن يعلموا به

                                                 
 (5919 )

وانظر فى أن الحكم كاشف ال منشئ شلى الحالة الحاضرة  - 15انظر عكس ذلك األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  

فقرة  1للقانون المدنى الفرنسى حيث لم ينظم اإلعسار ولم يجعل شهره موكوالً إلى حكم : بالنيول وريبير وردوان 

729  .
 

 (5915 )
.  15رة انظر األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فق 
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 العالنية التى نظمها القانون للحكم الصادر بشهر اإلعسار - 715

( طريق قلم كتاب المحكمة االبتدائية التى أصدرت  2ر عن طريقين : ) : كفل القانون العالنية للحكم الصادر بشهر اإلعسا 

، وهذه هى الجهة  ( طريق قلم كتاب محكمة مصر االبتدائية 1. )  ، وهذه هى الجهة المحلية لإلعالن عن الحكم الحكم بشهر اإلعسار

 . المركزية الرئيسية لإلعالن عن الحكم

، بأن كاتب المحكمة االبتدائية التى رفعت أمامها دعوى شهر  ، كما رأينا مدنى 199ة ، فقد قضت الماد أما عن الجنة المحلية

، أن يسجل  ، بعد أن تقيد دعوى اإلعسار ، وعليه اإلعسار ينظم سجالً خاصاً مرتباً بحسب أسماء المعسرين حتى يتيسر البحث فيه

، أشر يوم  . ومتى صدر الحكم فى الدعوى إعساره ، تحت اسم المدين المطلوب شهر صحيفة الدعوى فى هذا السجل الخاص

. وإذا طعن فى الحكم بالمعارضة أو االستئناف أو النقض أو التماس إعادة  ، بالحكم الصادر ، فى هامش التسجيل المذكور صدوره

ً  ، أشر النظر أو اعتراض الخارج عن الخصومة ،  ر بالتأييد أو باإللغاء، بالحكم الصادر فى الطعن المذكو ، فى هامش التسجيل أيضا

، صورة  ، تحت اسم كل مدين رفعت عليه دعوى شهر اإلعسار . وبذلك تجتمع فى هذا السجل الخاص ويكون ذلك يوم صدور الحكم

، من واقع هذا السجل  . فيستطيع كل ذى شأن أن يعرف كاملة عن تاريخ رفع الدعوى وصحيفتها وعما صدر من األحكام فيها

. ولما  ، فيتبين الحالة على حقيقتها المدين وعما إذا كانت دعوى اإلعسار قد رفعت عليه وبماذا حكم فى هذه الدعوى، حالة  الخاص

،  ، وكان هناك احتمال فى أن يغير المدين موطنه كان هذا السجل الخاص موجوداً فى المحكمة االبتدائية التى يتبعها موطن المدين

، ألن من يريد بحث حالة المدين إما  ى المحكمة التى بها موطن المدين الجديد لنقلها فى سجلها الخاصفالبد من إرسال هذه البيانات إل

مدنى بأن المدين  195. ومن ثم قضت المادة  يبحثها فى قلم كتاب المحكمة التى يوجد بها موطنه األخير وهو الموطن الظاهر أمامه

ن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق وهى المحكمة التى قيد فى ، وجب عليه أ ، إذا غير موطنه الذى شهر إعساره

. وسواء علم هذا الكتاب بالموطن الجديد من المدين نفسه أو من شخص آخر كدائن أو أى ذى  سجلها الخاص حكم شهر اإلعسار

ن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل إلى ، فإنه يجب عليه أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر اإلعسار وم مصلحة

. وبذلك يستطاع البحث عن حالة المدين فى قلم كتاب المحكمة  المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلها الخاص

، حتى لو غير موطنه أكثر من مرة  التى يتبعها موطنه األخير
 (5919 )

فقد رأينا أن الفقرة الثانية  . . وننتقل اآلن إلى الجهة المركزية 

نصت على ما يأتي : " ) وعلى الكاتب أيضاً أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيالت  199من المادة 

. والغرض من ذلك أن تكون هناك جهة مركزية ينظم  والتأشيرات إلثباتها في سجل عام ينظم وفقاً لقرار يصدر من وزير العدل "

.  جل عام تنقل فيه صورة من التسجيالت والتأشيرات التي قيدت في السجالت الخاصة لجميع المحاكم االبتدائية في البالدفيها س

وبذلك تتوحد جهة مركزية يستطيع الباحث إذا رجع إليها أن يعلم بحالة المدين في أي موطن كان 
 (5911 )

  . 

                                                 
 (5919 )

 .  115 ص - 119 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

وغنى عن البيان أنه ال يزال هناك احتمال أال يخبر المدين كاتب المحكمة بتغيير موطنه وأال يعلم الكاتب عن طريق آخر بهذا 

منه  957 ومن أجل ذلك كان المشروع التمهيدى ) م . لمدين فى موطنه الجديد فال يستطاع االهتداء على حال ا ، التغيير

( ينص على عقوبة المدين الذى شهر إعساره بعقوبة التبديد ؟؟؟؟؟ حالة ما إذا غير بطريق الغش موطنه دون أن يوجه 

اجعة رأت عدم التوسع فى ولكن لجنة المر . وترتب على التغيير ضرر لدائنيه  ، اإلخطار الالزم إلى كاتب المحكمة

مدنى تقضى بأنه متى سجلت صحيفة دعوى اإلعسار فال  191وسنرى أن المادة  . فحذفت هذه العقوبة  ، العقوبات

كما ال يسرى فى  ، يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته

من المشروع ( يضيف في اخر النص  955وكان المشروع التمهيدى لهذه المادة ) م  . حقهم أى وفاء يقوم به المدين 

وجاء في  . العبارة االتية : " كل ذلك دون اخالل بحقوق الغير الذين لم يكن في استطاعتهم أن يعلموا بحالة اإلعسار " 

 ، د على هذه القاعدة إال استثناء واحدالمذكرة االيضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذه العبارة ما يأتي : " و ال ير

حيث يمتنع على الغير العلم بإعسار المدين من جراء عدم تسجيل حكم شهر اإلعسار في قلم كتاب  ، يعرض في النادر

وبذلك لم يد لتغيير المدين لمحل  ، ولكن العبارة حذفت في لجنة المراجعة . بسبب تغيير المدين لمحله غشاً "  ، المحكمة

فيكون المدين الذي غير موطنه غشاً هو  ، وترك األمر الى القواعد العامة ، جنائي او مدني ، موطنه غشاً جزاء خاص

 9انظر مجموعة األعمال التحضيرية  . مع اعتبار التصرف غير سار في حق الدائنين  ، المسئول أمام من تصرف له

 .  171ص  – 179ص 
 

هذا وال توجد وسائل إعالن  –ولم يصدر قرار من وزير العدل بذلك  ، وال يزال هذا السجل العام لم يتم تنظيمه حتى اآلن  (5911)

وهي إجراءات إن جازت في المعامالت  ، ولم يوجب القانون اللصق أو اإلعالن في الصحف ، لحكم شهر اإلعسار غير ما قدمناه

على أن اإلعالن عن حكم  . فهي ال ضرورة لها في التعامل المدني  ، من أهمية في هذه المعامالت التجارية لما لالعالن عن الحكم

ضروري لتحديد مركز المدين من دائنيه ومركز الدائنين  –ولو عن طريق تنظيم سجالت لذلك في اقالم كتاب المحاكم  –اإلعسار 

  . لتي قد يتخذها بعض الدائنين ال سيما بالنسبة إلى اإلجراءات الفردية ا ، بعضهم من بعض
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 اآلثار التي تترتب على حالة اإلعسار  -الفرع الثاني

 نوعان من اآلثار : – 716

 .  ( وأثار بالنسبة إلى الدائنين 1( آثار بالنسبة إلى المدين )  2يترتب على شهر اعسار المدين نوعان من اآلثار : )  

 بالنسبة إلى المدين  - المبحث األول 

 النصوص القانونية : – 717

 من التقنين المدني على ما يأتي :  191تنص المادة  

، فال يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو  ت صحية دعوى اإلعسار" متى سجل 

 .  ، كما ال يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين " يزيد في التزاماته

 على ما يأتي :  197وتنص المادة 

، وأن يقوم المشتري  ، على أن يكون ذلك بثمن المثل ، ولو بغير رضاء الدائنين يجوز للمدين أن يتصرف في ماله - 2"  

 . بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا إلجراءات التوزيع "

، إال إذا أودع المشتري  لدائنين، كان التصرف غير سار في حق ا فإذا كان الثمن الذي يبع به المال أقل من ثمن المثل - 1"  

 . فوق الثمن الذي اشتري به ما نقص من ثمن المثل "

 على ما يأتي :  195وتنص المادة 

، بناء على  ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر اإلعسار أن يقرر للمدين " إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين 

، في مدة ثالثة أيام  ، ويجوز التظلم من األمر الذي يصدر على هذه العريضة يراداته المحجوزة، نفقة يتقاضاها من إ عريضة يقدمها

 . ، ومن تاريخ إعالن األمر للدائنين إن كان التظلم منهم " ، أن كان التظلم من المدين من تاريخ صدوره

 على ما يأتي :  119وتنص المادة 

 ن اآلتيتين :" يعاقب المدين بعقوبة التبديد في الحالتي 

، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين  ، بقصد اإلصرار بدائنيه " ) أ ( إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد اإلعسار 

 . وشهر إعساره "

، أو اصطنع ديوناً صورية أو مبالغاً  ، أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها " ) ب ( إذا كان بعد الحكم بشهر إعساره

، وذلك كله بقصد اإلضرار بدائنيه "  فيها
 (5911 )

 . 

                                                 
 (5911 )

 تاريخ النصوص : 

متى سجلت صحيفة  - 955 م" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  959 و 955: ورد هذا النص فى المادتين  191 م

فال يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى  ، دعوى اإلعسار

كل ذلك دون إخالل بحقوق الغير الذين لم يكن فى استطاعتهم  ، كما ال يسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين ، التزاماته

بموافقة أغلبية من الدائنين تمثل ثالثة أرباع  ، غير أنه يجوز للمدين - 2" :  959 م . " أن يعلموا بحالة اإلعسار 

فإذا لم يتفق الجميع على طريقه توزيع  - 1 . على أن يخصص الثمن لوفاء ديونه  ، أن يبيع كل ماله أو بعضه ، الديون

 ، 959ة وفى لجنة المراجعة حذفت الماد -" تعين إيداعه خزينة المحكمة حتى يوزع وفقاً إلجراءات التوزيع  ، هذا الثمن

كل ذلك جون إخالل بحقوق الغير الذين لم يكن فى استطاعتهم أن يعلموا " العبارة األخيرة وهى :  955وحذف من المادة 

فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى  . ما دام هناك جهة مركزية موحدة لشهر أحكام اإلعسار  ، "بحالة اإلعسار 

 191فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  115وأصبح رقمه  ، التقنين الجديد

 . (  171 وص 179 ص 1) مجموعة العمال التحضيرية 

ويجوز أيضاً للمدين أن يتصرف فى ماله " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  951: ورد هذا النص فى المادة  197 م

على أن يكون ذلك بثمن المثل وأن يقوم المشترى بإيداع الثمن خزينة المحكمة ليستوفى  ، اء الدائنينولو بغير رض

فأصبح مطابقاً لما  ، وفى لجنة المراجعة حور النص تحويراً لفظياً وأضيفت إلى فقرة ثانية . " الدائنون منه حقوقهم 

فمجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . ع النهائى فى المشرو 119وصار رقمه  ، استقر عليه فى التقنين الجديد

 . (  175 ص - 179 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  197تحت رقم 

 . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق تقريباً لما استقر عليه فى التقنين الجديد  951: ورد هذا النص فى المادة  195 م

ثم وافق عليه مجلس النواب بعد تحويرات لفظية  . فى المشروع النهائى  112م ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رق
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 . وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين المدنى العراقى  119 - 191وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المواد 

 111و  111و  115و  111المواد 
 (5917 )

 . 

(  1( منع نفاذ هذه التصرفات فى حقهم )  2تكفل حماية الدائنين من تصرفات المدين عن طريقين : )  وهذه النصوص

، فتجيز أن تقدر له  . ثم هى فى الوقت ذاته ترعى جانب الرأفة بالمدين تعريض المدين لعقوبات جنائية إذا صدرت منه أعمال معينة

 . نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة

                                                                                                                                                                    

 - 179 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  195ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  . جعلته مطابقاً كل المطابقة 

 . (  171 ص

يعاقب المدين الذى أشهر إعساره بعقوبة " : من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى  957: ورد هذا النص فى المادة  119 م

فتعمد اإلعسار غشاً وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه  ، التبديد فى الحاالت اآلتية : ) أ ( إذا رفعت عليه دعوى بدين

أو أخفى بعض أمواله ليحول  ، قد آثر دائناً على آخر ، وبعد الحكم بإشهار إعساره ، بالدين : ) ب ( إذا كان بطريق الغش

 ، ) ج ( إذا غير بطريق الغش موطنه . أو ادعى لنفسه ديوناً صورية أو ديوناً مبالغاً فيها  ، بين الدائنين والتنفيذ عليها

وأصبحت  ، وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة ) ج ( ولعدم التوسع فى العقوبات . وترتب على هذا التغيير ضرر لدائنيه 

وفى لجنة مجلس الشيوخ أدخلت تعديالت لفظية  . ووافق عليها مجلس النواب  . فى المشروع النهائى  111رقمها المادة 

ووافق عليها مجلس الشيوخ كما  ، 119وأصبحت المادة رقهما  ، جعلت النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين الجديد

. (  159 ص - 177 ص 1عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (5917 )
) مطابقة لنصوص التقنين المدنى المصرى  119 - 191 التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م 

 ) . 

فإذا أوقع الدائنون  . ينفق على المدين المحجور وعلى من لزمته نفقته فى مدة الحجر من ماله  - 111 التقنين المدنى العراقى : م

نفقة  ، بناء على عريضة يقدمها ، كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمحجور ، الحجز على إيراداته

 . يتقاضها من إيراداته المحجوزة 

فسائر غرمائه استرداد  ، وإذا دفع من ماله ديناً فى ذمته ألحد غرمائه . إذا أقر المدين المحجور بدين فال يعتبر إقراره  - 115 م

 . المبلغ الذى دفعه 

على أن  ، أن يبيع كل ماله أو بعضه ، بموافقة أغلبية من الدائنين تمثل ثالثة أرباع الديون ، يجوز للمدين المحجور - 111 م

ة حتى تعين إيداعه صندوق المحكم ، فإذا لم يتفق الجميع على طريقة توزيع هذا الثمن . يخصص الثمن لوفاء ديونه 

 . يوزع وفقاً لإلجراءات المقررة 

على أن يكون ذلك بثمن المثل وأن  ، أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين ، بإذن من المحكمة ، يجوز للمدين - 111 م

 . يقوم المشترى بإيداع الثمن صندوق المحكمة ليستوفى الدائنون منه حقوقهم 

( نص التقنين العراقى  2مع فروق أهمها : )  ، ا مع أحكام نصوص التقنين المصرى) وأحكام هذه النصوص تتفق فى مجموعه

فى  ، ولكن المفهوم أن تصرفات المدين المعسر . ولم يذكر التصرفات األخرى  ، على عدم نفاذ إقرار الدين المعسر

 1)  . عدم نفاذ إقرار المدين المعسر كذلك يمكن القول فى التقنين المصرى ب . ال تسرى فى حق الدائنين  ، التقين العراقى

وقد كان  . ( نص التقنين العراقى على جواز أن يصفى المدين المعسر أمواله كلها أو بعضها بموافقة أغلبية من الدائنين 

( اشترط التقنين العراقى  9)  . ولكن حذفته لجنة المراجعة  ، هذا النص موجوداً فى المشروع التمهيدى للتقنين المصرى

( لم يرد فى  5)  . وهذا الشرط لم يرد فى التقنين المصرى  ، إذن المحكمة لتصرف المدين المعسر فى المال بثمن المثل

كما ورد ذلك فى التقنين  ، التقنين العراقى ذكر لعقوبات جنائية توقع على المدين المعسر إذا صدرت منه أعمال معينة

( أن فى نصوص  291 ويقول األستاذ حسن على الذنون ) أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى ص . المصرى 

 119إذ تنص المادة  ، من التقنين المدنى المصرى 119قانون العقوبات البغدادى ما أغنى عن وضع نص مماثل للمادة 

فاستلمه  ، أو سلمه ألى غرض كان ، ة كيفية كانتكل من عهد إليه منقول ملك للغير بأي" من قانون العقوبات على أن 

يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنين وبالغرامة أو بإحدى  .  .  . لنفسه أو لفائدته أو لمنفعة أو لفائدة شخص آخر 

ضاً على وتنطبق هذه العقوبات أي" على ما يأتى :  –وهى المادة المقصودة  - 115وتنص المادة  . " هاتين العقوبتين 

ويالحظ أن  . " مالك األشياء المحجوز عليها إدارياً أو قضائياً الذى عهدت إلى هذه األشياء بصفته حارساً عليها الخ 

وذلك كتعمد اإلعسار  ، غير تبديد الحارس لألموال التى فى حراسته ، التقنين المصرى حدد أعماالً أخرى يعاقب عليها

وص التقنين المدنى العراقى األستاذ حسن على الذنون فى أحكام االلتزام فى واصطناع الديون ) انظر فى شرح نص

. (  297وفقرة  291وفقرة  295القانون المدنى العراقى فقرة 
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 م نفاذ تصرفات المدين فى حق دائنيه : عد - 718

،  . فقد كان الدائنون قبل شهر إعسار مدينهم موكولين إلى الدعوى البولصية هنا نجد مزية من أهم مزايا شهر إعسار المدين

رار بحقوقهم ال يستطيعون أن يجعلوا تصرفات المدين غير سارية فى حقهم إال بعد أن يثبتوا أن المدين المعسر قد تصرف غشاً لإلض

، فكل تصرف يصدر منه من  . أما بعد شهر إعسار المدين ، إذا كان التصرف معاوضة وأن المتصرف له كان أيضاً سيئ النية

، وأى وفاء يقوم  ، أو يزيد فى التزاماته كالقرض ، ويكون من شأنه أن ينقص من حقوقه كالبيع والهبة تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى

به ولو لدين حال 
( 5915 )

،  ، وذلك دون حاجة إلى إثبات إعسار المدين فهو ثابت بشهر اإلعسار ، يكون غير سار فى حق الدائنين 

ودون حاجة إلى إثبات سوء نية المدين أو سوء نية المتصرف له ولو كان التصرف معاوضة 
 (5919 )

. وهذه الوقاية تفضل العالج  

الذى تقدمه الدعوى البولصية 
 (5912 )

، بالوفاء له قبل  يان أن أى تصرف يرى به المدين إلى تفضيل دائن على آخر. وغنى عن الب 

، يكون غير سار فى حق الدائنين اآلخرين  حلول دينه أو بعد حلول الدين أو بإعطائه ضماناً لدينه
 (5911 )

 . 

له, فلو نفذ الدائنون على  وعدم نفاذ التصرف فى حق الدائنين ال يمنع من أن يبقى التصرف قائماً فيما بين المدين والمتصرف

، بقيت فى  . ولو ترك الدائنون العين دون أن ينفذوا عليها ، كان للمتصرف له الرجوع بالضمان على المدين العين المتصرف فيها

ً  ملك المتصرف له فى حق ، بقى التصرف غير نافذ  . وإذا انتهت حالة اإلعسار بسبب من أسباب انتهائه ، ألن التصرف ال يزال قائما

، ولكنه يبقى أيضاً قائماً ما بين المدين والمتصرف له  الدائنين
 (5919 )

 . 

. فإن هذه المادة تقضى  مدنى 197وال يوجد فى قاعدة عدم نفاذ تصرفات المدين المعسر إال استثناء واحد نصت عليه المادة 

، فإن نقص عن ثمن المثل فإن  يكون البيع بثمن المثل( أن  2، بشرطين : )  ، ولو بغير رضاء دائنيه بجواز أن يبيع المدين ماله

التصرف ال يكون سارياً فى حق الدائنين إال إذا أكمل المشترى الثمن إلى ما يعادل ثمن المثل 
 (5915 )

( أن يودع المشترى  1. )  

نهم وفقاً إلجراءات التوزيع ، فيوزع بي ، فى خزانة المحكمة على ذمة الدائنين ، بما فى ذلك تكملته إلى ثمن المثل الثمن كله
 (5919 )

  .

، فقد ترك  . وفيه خير للمدين ، فقد بيع مال المدين بثمن مثله ووزع الثمن على الدائنين وهذا االستثناء ال ضرر فيه على الدائنين

وعلى دائنيه نفقات البيع ، ووفر على نفسه  ، ولم يبخس فيه كما كان يحتمل أن يبخس لو بيع المال فى المزاد العلنى يصفى ماله بنفسه

الجبرى 
 (5911 )

 . 

                                                 
 (5915 )

فإن الدائنين منذ تسجيل هذه  ، كذلك ال تقع المقاصة إذا لم تتحقق شروطها إال بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار 

ال يجوز أن تقع المقاصة " مدنى على أنه  911وتنص الفقرة األولى من المادة  ، الصحيفة قد كسبوا حقاً فى أموال مدينهم

إلى أن يثبت الدائن أن هذا التاريخ  ، والتاريخ العرفى لتصرف المدين حجة على الدائن -" إضراراً بحقوق كسبها الغير 

. وإنه فى الحقيقة ال حق لتسجيل صحيفة دعوى اإلعسار فال يسرى التصرف فى حقه  ، قد قدم
 

 (5919 )
. كما هى الحال فى الدعوى البولصية  ، ولكن االمتناع عن زيادة الحقوق أو إنقاص االلتزامات يصح 

 

 (5912 )
.  172 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (5911 )
 ، فقد كان يستطيع أن يتبين حالة المدين قبل أن يصدر منه التصرف ، وال يستطيع المتصرف له أن يشكو من هذه الحالة 

أن المدين فى حالة إعسار وأن  ، أو السجل العام فى محكمة مصر االبتدائية ، فيعلم من االطالع على السجل الخاص

فلم يستطع  ، احتمال أن يكون المدين قد غير موطنه دون أن يخطر كاتب المحكمةيبقى  . تصرفاته ال تنفذ فى حق دائنيه 

ولم يكلف نفسه عناء البحث  ، الغير الذى تعامل معه أن يعلم بشهر إعساره من سجل المحكمة التى يتبعها موطنه الجديد

ولكن حذف هذا الحكم  ، يحفظ حقوق الغير ، كما قدمنا ، هنا كان المشروع التمهيدى . فى السجل العام فى محكمة مصر 

وال يكون للغير إال الرجوع على  ، فأصبح التصرف حتى فى هذه الحالة ال ينفذ فى حق الدائنين ، فى لجنة المراجعة

وقد  . فى الهامش (  199وهذا رجوع ليست له قيمة كبيرة إلعسار المدين ) انظر آنفاً فقرة  ، المدين المعسر بالضمان

فقد كانت عنده وسيلة لمعرفة إعسار المدين وهى الرجوع إلى السجل العام  ، فى تبرير هذا الحكم إن الغير قد أهمليقال 

. فى محكمة مصر االبتدائية 
 

 (5919 )
فال يسرى هذا التصرف أيضاً  ، وقد يكون تصرف المدين المعسر قرضاً أو أى تصرف آخر يجعله مديناً للمتصرف له 

ويستوفى  ، ويترتب على ذلك أن الدائنين السابقين على اإلعسار يتقدمون على الدائنين التاليين لإلعسار . فى حق الدائنين 

. األولون حقوقهم من أموال المدين قبل اآلخرين 
 

 (5915 )
وعند الخالف فى تقدير ثمن المثل يرجع إلى رأى الخبراء ) انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة  

. (  179 ص 1عمال التحضيرية األ
 

 (5919 )
إذا كان من تلقى حقاً من المدين " مدنى فى الدعوى البولصية من أنه  152ونظير هذا االستثناء ما نصت عليه المادة  

) " وقام بإيداعه خزانة المحكمة  ، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، المعسر لم يدفع ثمنه

. (  125 ص 291إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة األستاذ 
 

 (5911 )
يجيز للمدين بموافقة أغلبية من  ، من هذا المشروع 959وكان المشروع التمهيدى يتضمن استثناء آخر ورد فى المادة  
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 حالتان يعاقب فيهما المدين المعسر بعقوبة التبديد - 719

: ومن مميزات شهر إعسار المدين أن المدين يصبح بعد شهر إعساره عرضة للعقوبة الجنائية إذا ارتكب أعماالً معينة  
 (

5911 )
 . مدين المعسر بعقوبة التبديدمدنى على حالتين يعاقب فيها ال 119. فقد نصت المادة  

، قبل الحكم بالدين أو  . فتعمد ، ثم حكم عليه البدين ) الحالة األولى ( إذا رفع دائن عليه دعوى بالدين قبل أن يشهر إعساره

تؤدى إلى  ، بأن بدد ماله أو أخفاه أو اصطنع ديوناً صورية أو نحو ذلك من التصرفات التى ، أن يعسر بقصد اإلضرار بدائنيه بعده

( ركن مادى هو الحكم بالمديونية  2. فلهذه الجريمة إذن ركنان : )  ، وذلك تهبراً من تنفيذ الحكم الذى صدر أو سيصدر إعساره

( وركن معنوى هو تعمد اإلعسار إضراراً بالدائنين وتهرباً من  1. )  وحكم بشهر اإلعسار مقترن بالحكم بالمديونية أو ال حق له

. ومن القرائن على هذا التعمد أن يكون إعسار المدين قد حدث أثناء نظر دعوى المديونية أو عقب صدور  بالمديونية تنفيذ الحكم

 . ، ويعاقب مثله عقوبة جنائية . وإعسار المدين على هذا النحو شبيه باإلفالس مع التدليس الحكم بالمديونية

 2، فعمد إلى األضرار بدائنيه عن طريق أحد األعمال اآلتية : )  اإلعسار ) الحالة الثانية ( إذا حكم على المدين المعسر بشهر

. وال يعتبر إخفاء المال  ، ويكون ذلك على األخص فى المنقوالت فإنه يسهل إخفاؤها ( إخفاء بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها

( اصطناع ديون صورية حتى يزيد  1. )  ذ فى حقهم، فقد رأينا أن التصرف ال يضر الدائنين إذ هو غير ناف مجرد التصرف فيه

،  . وتكون هذه الديون الصورية سابقة على اإلعسار مقدار ديونه فيض دائنيه بإنقاص النصيب الذى يحصل عليه كل منهم عند التنفيذ

وإال لم تكن نافذة فى حق الدائنين فال تضر بهم 
 (5917 )

يون تكون جدية ال صورية ولكن ، وهنا الد ( اصطناع ديون مبالغ فيها 9. )  

، فيضاعف قيمتها حتى ينقص من  . مثل ذلك أن يعمد المدين إلى تغيير سندات بالدين عليه سابقة على اإلعسار يبالغ فى مقدراها

نصيب الدائنين االخرين 
 (5915 )

لمبالغ إخفاء المال واصطناع الديون الصورية واصطناع الديون ا –. وظاهر أن هذه األعمال الثالثة  

. ولذلك جعل المشرع الجزاء عليها  ، وهى أشد األعمال إضراراً بدائنيه هى األعمال التى يخشى أن تصدر من المدين المعسر –فيها 

.  ، فالمدين الذى يأتى عمالً من هذه األعمال إنما يبدد األموال التى تعلقت بها حقوق الدائنين عقوبة جنائية تتناسب مع طبيعتها

، لها ركنان : ركن مادى هو صدور حكم بشهر اإلعسار يتلوه عمل من هذه األعمال  ، كالجريمة فى الحالة األولى هناوالجريمة 

، وركن معنوى هو قصد اإلضرار بالدائنين وهذا القصد يفترض وجوده وما صدر من عمل من المدين  الثالثة التى سبق ذكرها

، ويعاقب مثله عقوبة جنائية  ن المدين المعسر كالتاجر المفلس بالتدليس. وهنا أيضاً يكو المعسر يقوم قرينة على ذلك
 (5979 )

 . 

  

 تقدير نفقة للمدين المعسر : - 711

، جاز لدائنيه أن يحجزوا على  ، إذا لم يكن قد شهر إعساره . فهو وهنا تظهر إحدى فوائد شهر اإلعسار للمدين المعسر نفسه 

، فباإلضافة إلى األموال التى  . أما إذا شهر إعسار المدين ، فيما عدا األموال التى ال يجوز الحجز عليها وقد سبق بيانها جميع أمواله

، إذا كان الدائنون قد أوقعوا الحجز على إيراداته  ، يستطيع المدين ليها وتبقى غير قابلة للحجز بعد شهر اإلعسارال يجوز الحجز ع

يطلب فيها  –أى المحكمة التى بها موطنه  –، أن يقدم عريضة لرئيس المحكمة المختصة بشهر اإلعسار  فبقى دون مورد يعيش منه

، بأمر على العريضة  . فإذا قدر له رئيس المحكمة النفقة المطلوبة مدنى ( 195المحجوزة ) م  أن يقرر له نفقة يتقاضها من إيراداته

، وجاز أيضاً  ، إلى المحكمة فى مدة ثالثة أيام من تاريخ صدوره ، إذا رآه غير كاف ، جاز له أن يتظلم من هذا التقدير التى قدمها

                                                                                                                                                                    

وقد كان هذا ضرباً  . على أن يخصص الثمن لوفاء ديونه  ، الدائنين تمثل ثالثة أرباع الديون أن يبيع كل ماله أو بعضه

 191ولكن هذا االستثناء حذف فى لجنة المراجعة ) انظر آنفاً فقرة  . من التصفية يشبه التصفيقة فى اإلفالس التجارى 

 . فى الهامش ( 
 

 (5911 )
 بخالل ، ولكن اإلعسار . حيث يكون التاجر المفلس عرضه للعقوبة الجنائية  ، وهذا شبيه باإلفالس بتدليس أو بتقصير 

. ال يترتب عليه سقوط بعض الحقوق السياسية عن المعسر كحقه فى االنتخاب أو الترشيح للمجالس النيابية  ، اإلفالس
 

 (5917 )
 ، بأن كان عالماً يشهر إعساره وأنه إنما أراد اإلضرار بدائنيه ، ونرى أن الدائن الصورى إذا كان متواطئاً مع المدين 

 . ويعاقب مثله بعقوبة التبديد  ، يعتبر شريكاً للمدين فى الجريمة
 

 (5915 )
ونرى أيضاً فى هذه الحالة أنه إذا كان الدائن الذى بالغ فى قيمة دينه متواطئاً مع المدين المعسر على النحو الذى قدمناه  

وغنى عن البيان أن الدائنين هم المكلفون بإثبات كل  . ويعاقب مثله عقوبة التبديد  ، فإنه يعتبر شريكاً له ، فى الصورية

. ويستطيعون اإلثبات بجميع الطرق لما يالبس العمل من غش  ، من الصورية والمبالغة فى مقدار الديون
 

 (5979 )
ا غير هى حالة ما إذ ، وقد قدمنا أن المشروع التمهيدى كان يتضمن حالة ثالثة يعاقب فيها المدين المعسر بعقوبة التبديد 

 ً ولكن لجنة المراجعة حذفت هذه الحالة حتى ال تتوسع فى توقيع العقوبات  ، موطنه ولم يخطر كاتب المحكمة بالتغيير غشا

وانظر آنفاً  - 175 ص - 177 ص 1الجنائية ) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

. فى الهامش (  191فقرة 
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مدنى  195، إلى المحكمة فى مدة ثالثة أيام من تاريخ إعالنهم بأمر التقدير ) م  اً فيه، إذا رأوه مبالغ للدائنين أن يتظلموا من التقدير

، ويحكم الرئيس فى التظلم على وجه السرعة بتأييد  أوالً  –رئيس المحكمة  –. ويجوز التظلم من كال الطرفين إلى اآلمر نفسه  (

مرافعات (  919ألحكام التى تصدر على وجه السرعة ) م ، ويكون حكمه قابالً لطرق الطعن المقررة ل األمر أو بإلغائه
 (5972 )

 . 

، وال يبقى الدائنون منها إال الموال التى ال يجوز  ويبقى المدين المعسر يتقاضى النفقة المقدرة إلى أن تنتهى تصفية أمواله

 . لذى يتقاضى المدين النفقة من ريعه. وغنى عن البيان أن تقرير النفقة ال يمنع من بيع المال ا الحجز عليها كما سبق القول

 بالنسبة إلى الدائنين - المبحث الثانى

 النصوص القانونية :  - 711

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 199تنص المادة 

. ويخصم من هذه الديون مقدار  يترتب على الحكم بشهر اإلعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة - 2"  

 . الفائدة االتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط األجل "

، بإبقاء األجل أو مدة  يه، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائن ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم - 1"  

،  ، إذا رأى أن هذا اإلجراء تبرره الظروف ، كما يجوز له أن يمنح المدين أجالً بالنسبة إلى الديون الحالة بالنسبة إلى الديون المؤجلة

 . وأنه خير وسيلة كفل مصالح المدين والدائنين جميعاً "

 على ما يأتى : 191وتنص المادة 

 . إلعسار دون اتخاذ الدائنين إلجراءات فردية ضد المدين "ال يجول شهر ا - 2"  

على أنه ال يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار بأى  - 1"  

اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل " 
 (5971 )

 . 

 . ابقوال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى الس

، وفى التقنين المدنى العراقى  191 - 199وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادتين 

 119و  119المادتين 
 (5979 )

 . 

دون أن  ، مع إبقاء المدين قائماً على ما له وهذه النصوص تكفل حماية الدائنين بعضهم من بعض وتحقق لهم المساواة جميعاً 

( تكون اإلجراءات التى يتخذها الدائنون للتنفيذ على المدين  2. ويتحقق ذلك بالطرق اآلتية : )  ترفع عنه يده بخالف التاجر المفلس

 ، ولكن قد ، تحقيقاً للمساواة بين الدائنين ( تسقط آجال الديون المؤجلة كمبدأ عام 1. )  ، ال إجراءات جماعية المعسر إجراءات فردية

                                                 
 (5972 )

.  171 ص - 179 ص 1لمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية انظر ا 
 

 (5971 )
 تاريخ النصوص : 

 . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد  952 و 959: ورد هذا النص فى المادتين  199 م

ووافق عليها مجلس  . فى المشروع النهائى  111وأصبح رقمها  ، واحدةوفى لجنة المراجعة أدمجت المادتان فى مادة 

 . (  111 ص - 119 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  199فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، النواب

 . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد  959 و 951: ورد هذا النص فى المادتين  191 م

وفى  . ووافق عليها مجلس النواب  . من المشروع النهائى  117وأدمجتا فى لجنة المراجعة فى مادة واحدة تحت رقم 

لجنة مجلس الشيوخ قال أحد األعضاء إن استبقاء اإلجراءات الفردية للدائنين بعد شهر اإلعسار يفقد نظام اإلعسار 

وفضلت ذلك على اإلجراءات  ، على هذا الوجه من اإلجراءات الفردية ولكن اللجنة آثرت استبقاء نظام اإلعسار ، قيمته

ووافق مجلس الشيوخ على  .  191ووافقت اللجنة على النص كما هو تحت رقم  . الجماعية المتبعة فى اإلفالس التجارى 

. (  179 ص - 117 ص 1النص كما أقرته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (5979 )
من التقنين  191 و 199) مطابقتان للمادتين  191 - 199 دنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى مالتقنينات الم 

 . المدنى المصرى ( 

 . من التقنين المدنى المصرى (  199) موافقة للمادة  119 التقنين المدنى العراقى م

مع عدم اإلخالل  ، أن يتخذ باسمه خاصة ما يلزم من اإلجراءات الستخالص حقه ، بعد الحكم بالحجز ، يجوز لكل دائن - 119 م

) وحكم هذا النص موافق لحكم الفقرة األولى من المادة  . بما لسائر الدائنين من مصلحة تعلقت بالحجز على أموال المدين 

الختصاص ألنه ال يعرف هذه الحقوق ولم يعرض التقنين العراقى لعدم نفاذ حقوق ا . من التقنين المدنى المصرى  191

. (  291وفقرة  299انظر الدكتور حسن على الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  –
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( ال تنفيذ حقوق االختصاص التى قد يأخذها بعض الدائنين فى  9. )  ، بل وقد تمنح آجال للديون الحالة ، وقد تمد تبقى هذه اآلجال

ً  ، وذلك تحقيقاً للمساواة حق الدائنين اآلخرين  . ، بين الدائنين ، هنا أيضا

 . ونستعرض كال من هذه المسائل الثالث

 راءات جماعية إجراءات فردية ال إج - 712

. وهنا  بأنه " ال يحول شهر اإلعسار دون اتخاذ الدائنين إلجراءات فردية ضد المدين " 191: تقض الفقرة الثانية من المادة 

. فالمدين المعسر ال ترفع يده عن  ، فهو ليس كاإلفالس التجارى يؤدى إلى إجراءات جماعية يتجلى المقوم األساسى لإلعسار المدنى

. وفى اإلعسار ال  ، وهذا بخالف التاجر المفلس فإن أمواله تنزع من يده وتنتق إلى حيازة السنديك ل يبقى قائماً على إدارته، ب ماله

. فيبقى دائنو المدين المعسر كل منهم مستقل  ، كما يجرى األمر فى اإلفالس ( union، وال يجتمع الدائنون فى اتحاد )  يعين سنديك

، فيتخذ باسمه خاصة من إلجراءات الفردية  ، بل يقوم كل دائن على مصلحته بنفسه ، وال تتخذ إجراءات جماعية للتنفيذ عن اآلخر

. ولكل دائن  وجوداً منها قبل شهر اإلعسار وما استجد بعده، ما كان م . فلكل دائن أن يحجز على أموال المدين ما يسمح به القانون

، فقد  ، فإذا لم يتمكن الدائنون اآلخرون من اللحاق به ومزاحمته عند التوزيع أن يبادر قبل غيره إلى استيفاء حقه من أموال المدين

، والقانون يعتبر الدائنين متساوين  مساواة فعلية . فالمساواة إذن بين الدائنين إنما هى مساواة قانونية ال يستوفى حقه كامالً دونهم

 .  جميعاً ولكن ال يمنع من أن يتخذ أحدهم إجراءات فردية يسبق بها اآلخرين

 . ( عدم نفاذ حقوق االختصاص 1( إسقاط آجال الديون )  2على أن القانون كفل للدائنين المساواة الفعلية من وجهين : ) 

 آجال الديون :  - 713

، حتى يدركوا منها ما يستطيعون أن  ، كان ذلك إشعاراً للدائنين بأن يبادروا إلى التنفيذ على أمواله هر إعسار المدينإذا ش

، فهو ال يستطيع المبادرة إلى التنفيذ  . ومن ثم يكون الدائن ذو الحق المؤجل فى مركز بالغ الدقة يستوفوا به أكبر نصيب من حقوقهم

. لذلك نصت الفقرة  ستطيع االنتظار إلى أن يحل األجل خشية أن تستنفد الديون الحالة جميع أموال المدين، وال ي ألن حقه لم يحل

، ويخصم من هذه  على أنه " يترتب على الحكم بشهر اإلعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة 199األولى من المادة 

. فمجرد صدور الحكم بشهر إعسار المدين يترتب  عن المدة التى سقطتن بسقوط األجل " الديون مقدار الفائدة االتفاقية أو القانونية

، وبذلك تتحقق المساواة ما بين الديون  ، وتصبح هذه الديون حالة تجوز المبادرة إلى التنفيذ بها عليه سقوط األجل فى الديون المؤجلة

، نص القانون  لديون الحالة من حلول الديون المؤجلة قبل انقضاء األجل. وحتى ال يغبن المدين وأصحاب ا المؤجلة والديون الحالة

على أن يخصم من هذه الديون المؤجلة التى حلت بشهر اإلعسار مقدار الفائدة االتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت سقوط 

، وكان يشتمل على فائدة اتفاقية مقدارها  عسار. فإذا كان الدين المؤجل يستحق الدفع بعد سنة من وقت صدور حكم شهر اإل األجل

. فإن كان لم يشتمل على فائدة اتفاقية وكان واجب الدفع بعد  % فإن الدين يصبح حاالً بعد أن يخصم منه مقدار هذه الفائدة االتفاقية1

. أما إذا كان الدين  اً مدنياً أو تجارياً % بحسب ما يكون دين9% أو 5، أصبح حاالً بعد أن يخصم منه مقدار الفائدة القانونية بسعر  سنة

، فإنه يصبح حاالً دون خصم ودون  % مثالً 1، وكان المتفق عليه أن يدفع فى هذه الميعاد مع فائدة مقدراها  واجب الدفع بعد سنة

 . فائدة

، بعد أن سقط أجل  . وعند ذلك يجوز للمدين . ولكن يصح أن تكون ظروف المدين بحيث تستوجب الرفق به هذه هى القاعد

، فى مواجهة الدائن ذى الشأن أى صاحب الدين الذى سقط  ، أن يطلب من القاضى الدين بقوة القانون بمجرد صدور حكم اإلعسار

، فى مواجهة الدائنين أصحاب  ، بل يجوز له أن يطلب . ويجوز له فوق ذلك أن يطلب مد هذا األجل ، إبقاء األجل كما كان أجله

.  ، أن يمنح أجالً يمكنه من تحين الفرصة المناسبة لتصفية أمواله على خير وجه لمصلحته هو ولمصلحة الدائنين معه لةالديون الحا

، وأن من مصلحة المدين والدائنين جميعاً أال  ويجبيه القاضى إلى ما طلب من كل ذلك إذا رأى أن الظروف تبرر إجابة هذا الطلب

، وأن من الخير التربص لفرصة مواتية تباع فيها  أموال المدين فى ظروف غير مناسبة فتنزل قيمتها يبادر الدائنون إلى التنفيذ على

. ويحقق هذا فى اإلعسار المدنى بعض ما يحقق الصلح مع  لى قيمة فيعود ذلك بالنفع على كل من الدائنين والمدين‘هذه األموال بأ

 . سبقت اإلشارة إلى ذلك ، وقد ( فى اإلفالس التجارى concordatالدائنين ) 

، وباألولى أن يمد األجل القائم أو يبقى على األجل  على أنه ليس بدعاً أن يمنح القاضى للمدين أجالً حتى فى الديون الحالة

 ، يفعله القاضى حتى لو لم يكن المدين قد شهر ( delai de graace. فليس هذا إال ضرباً من نظرة المدين إلى ميسرة )  الموجود

، إذا لم يمنعه  مدنى على ما يأتى : " على أنه يجوز للقاضى فى حاالت استثنائية 951، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  إعساره

، إذا استعدت حالته ذك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل  ، أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه نص فى القانون

 . ضرر جسيم "
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 الفهرس العام

 عدم نفاذ حقوق االختصاص :  - 714

، كما  191. فقضت الفقرة الثانية من المادة  ونص القانون على وسيلة أخرى أبعد أثراً فى تحقيق المساواة الفعلية بين الدائنين

اختصاص يقع  ، بأنه " ال يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار بأى رأينا

، إلى أخذ حقوق اختصاص  ، بمجرد شهر إعسار مدينهم . ذلك أن الدائنين يبادرون عادة على عقارات المدين بعد هذا التسجيل "

، وذلك كى يكفلوا ألنفسهم التقدم على الدائنين الذين لم  على عقاراته عن طريق اإلجراءات الفردية التى لم ينقطع حقهم فيها كما قدمنا

. وقد أصبحت هذه اإلجراءات أكثر إخالالً بالمساواة بين الدائنين بعد أن اشترط التقنين المدنى  نوا من أخذ حقوق اختصاصيتمك

، فالبد والحالة هذه من أن الدائنين الذين  ( أن يكون بيد الدائن حم واجب التنفيذ حتى يستطيع أخذ حق اختصاص 2979الجديد ) م 

، يبتغون بذلك أن يتقدموا على الدائنين  ذ يبادرون إلى أخذ حقوق اختصاص على عقارات مدينهم المعسربيدهم أحكام واجبة التنفي

، بأال  ، كما رأينا . فحتى تتحقق المساواة بين الدائنين قضى القانون الذين لم تتح لهم الظروف أن تكون بأيديهم أحكام واجبة التنفيذ

سابقة على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا  يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق

، فإن حق االختصاص هذا ال يكون نافذاً فى حق الدائنين  . فإذا بادر دائن بيده حكم واجب التنفيذ غلى أخذ حق اختصاص التسجيل

ا إذا كان حق االختصاص سابقاً على تسجيل صحيفة دعوى . أم ذوى التواريخ الثابتة السابقة على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار

 . ، فإنه ينفذ بطبيعة الحال فى حق جميع الدائنين اإلعسار

ويتبين مما قدمناه أن الدائنين السابقين على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ال يخشون أن يتقدم أحدهم على اآلخرين بأخذ حق 

حكم واجب التنفيذ مصلحة فى أن يبادر إلى أخذ حق اختصاص على عقارات . ولكن قد يكون لمن حصل منهم على  اختصاص

، حتى إذا ما انتهت حالة اإلعسار بسبب من أسباب انتهائها كما سيأتى : واستجد للمدين دائنون آخرون بعد انتهاء حالة  المدين

 . نرى، كما س ، كان حق االختصاص نافذاً فى حق هؤالء الدائنين الذين استجدوا اإلعسار

 انتهاء حالة اإلعسار - الفرع الثالث

 مسألتان : - 715

 . ( وما الذى يترتب على انتهائها 1( كيف تنتهى حالة اإلعسار )  2نتكلم فى مسألتين : )  

 كيف تنتهى حالة اإلعسار - المبحث األول

 النصوص القانونية  - 716

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 112: تنص المادة 

، فى  ، بناء على طلب كل ذى شأن تنتهى حالة اإلعسار بحكم تصدره المحكمة االبتدائية التى يتبعها موطن المدين - 2"  

الحالتين اآلتيتين : ) أ ( متى ثبت أن ديون المدين أصحبت ال تزيد على أمواله ) ب ( متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن 

 . " 119ا كانت عليه وفقاً للمادة يكون لشهر اإلعسار إلى م

ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة اإلعسار يوم صدروه على هامش التسجيل  - 1"  

 . ، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك " 199المنصوص عليه فى المادة 

 ى :على ما يأت 111وتنص المادة 

" تنتهى حالة اإلعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر اإلعسار  
 (5975 )

 " . 

                                                 
 (5975 )

 تاريخ النصوص : 

 ، جديدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين ال 999 و 955: ورد هذا النص فى المادتين  112 م

متى قبل الدائنون أو " فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يتضمن حالة ثالثة النتهاء اإلعسار بموجب حكم قضائى : 

وفيما عدا أن  ، "بعضهم إبراء المدين من بعض ديونه بحيث ال يزيد الباقى فى ذمته من الديون على ما عنده من مال 

وفى لجنة  . صورة من حكم إنهاء حالة اإلعسار إلى قلم كتاب محكمة مصر  المشروع التمهيدى لم يكن ينص على إرسال

وأضيف النص  ، وحذفت الحالة الثالثة المشار إليها لدخولها فى الحالة األولى ، المراجعة أدمجت المادتان فى مادة واحدة

 ، فأصبحت المادة مطابقة لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، على إرسال صورة الحكم إلى قلم كتاب محكمة مصر

) مجموعة  112فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . فى المشروع النهائى  119وصار رقمها 

 . (  159 ص - 152 ص 1األعمال التحضيرية 

ووافقت  . لى وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد من المشروع التمهيدى ع 992: ورد هذا النص فى المادة  111 م
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 . وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين  111 - 112وتقابل هذه النصوص فى القتنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادتين 

 117المدنى العراقى المادة 
 (5979 )

 . 

( فأما أن تنتهى هذه الحالة بحكم يصدر قاضياً  2ويخلص من هذه النصوص أن هناك طريقين النتهاء حالة اإلعسار : ) 

 . ( وإما أن تنتهى بقوة القانون بعد انقضاء مدة معينة 1بانتهائها ) 

 بموجب حكم قضائىانتهاء حالة اإلعسار  - 717

  ً ، فأصبحت أمواله  : تنتهى حالة اإلعسار بموجب حكم قضائى فى أحد فرضين : ) أوالً ( إذا ثبت أن المدين قد أيسر تماما

. وقد يتحقق ذلك لو أن المدين  ، ما كان حاالً منها وقت شهر إعساره وما حل بسقوط األجل بسبب شهر اإلعسار تفى بجميع ديونه

. وقد يتحقق ذلك أيضاً إذا قبل الدائنون أو بعضهم إبراء  ، فأصبحت أمواله تربى على ديونه أو تفى بها ميراثاً أو وصيةالمعسر تلقى 

المدين من بعض ديونه بحيث يصبح الباقى فى ذمته من الديون ال يزيد على ما عنده من مال 
 (5971 )

. ) ثانياً ( إذا ثبت أن المدين قد  

، سواء كانت هذه الديون ديوناً حالة وقت شهر اإلعسار أو حلت بعد  نت حالة وقت طلب إنهاء حالة اإلعساروفى بجميع دينه التى كا

، ولم يكن هذا األجل قد انقضى وقت  . أما الديون التى اعتبرت حالة عن طريق إسقاط أجلها بسبب شهر اإلعسار ذلك بانقضاء أجلها

،  ، كما سنرى ، وذلك ألن هذه الديون سيعود إليها األجل الذى سقط هذا الحساب ، فإنها ال تدخل فى طلب إنهاء حالة اإلعسار

، فإنه يصبح فى حالة  . وظاهر أن المدين إذا كان قد وفى بجميع الديون المشار إليها فتصبح غير حالة وقت طلب إنهاء حالة اإلعسار

. ولكن ال يكفى أن يكون عند المدين  ة اإلعسار فى هذا الفرض، وهذا هو المبرر إلنهاء حال كان ال يستطاع معها طلب شهر إعساره

، بل يجب أن يكون المدين قد وفاها فعالً كما رأينا  مال كاف للوفاء بهذه الديون
 (5971 )

. وفى هذا يختلف الفرض الثانى عن الفرض  

ع ديونه دون حاجة إلى وفاء هذه الديون ، فقد تقدم فى الفرض األول أنه يكفى أن تكون أموال المدين قد أصبحت تفى بجمي األول

 . بالفعل

.  ، بل البد من صدور حكم بإنهاء هذه الحالة ، فإن حالة اإلعسار ال تنتهى بقوة القانون وإذا تحقق فرض من هذين الفرضين

. ويصدر من  اعيد العادية، ويقبل الطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً وفى المو ، منشئ ال كاشف ، كالحكم بشهر اإلعسار وهذا الحكم

، ما لم يكن المدين قد  ، وتكون عادة هى المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر إعساره المحكمة االبتدائية التى يتبعها موطن المدين

، متى تحقق  ، فمن مصلحته . وأول ذوى الشأن فى هذا الطلب هو المدين نفسه . ويصدر بناء على طلب كل ذى شأن غير موطنه

. وقد يكون ألحد الدائنين مصلحة فى طلب  ، أن يطلب من المحكمة إصدار حكم بإنهاء إعساره من الفرضين المتقدمى الذكرفرض 

. فإذا انتهت حالة  ، ثم حل هو وغيره من الديون المؤجلة بسبب شهر اإلعسار ، إذا كان دينه فى األصل وشيك الحلول إنهاء اإلعسار

                                                                                                                                                                    

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى  115عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

. (  159 ص - 155 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  111
 

 (5979 )
 ، من التقنين المدنى المصرى 112) مطابقة للمادة  112 التقنينات المدينة العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م 

 . فميا عدا أن نص التقنين السورى أغفل أن يذكر إرسال صورة الحكم بإنهاء اإلعسار إلى ديوان وزارة العدل ( 

 . المصرى (  من التقنين المدنى 111) مطابقة للمادة  111 م

فى الحاالت اآلتية :  ، بناء على طلب كل ذى شأن ، ينتهى الحجر بحكم تصدره محكمة البداءة - 117 التقنين المدنى العراقى : م

متى قبل الدائنون أو بعضهم إبراء المدين من بعض  - 1 . متى ثبت أن ديون المدين أصبحت ال تزيد على أمواله  - 2

متى قام الدين بوفاء يدونه التى حلت  - 9 . ديونه بحيث يصبح الباقى فى ذمته من الديون ال يزيد على ما عنده من مال 

 ، ليه من قبلوفى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بالحجر إلى ما كانت ع ، دون أن يكون للحجر أثر فى حلولها

متى انقضت ثالث سنوات من تاريخ صدور الحكم  - 5 . بشرط أن يكون المدين قد وفى جميع أقساطها التى حلت 

بقيت فى التقنين العراقى حالة إبراء  - 2) ويختلف هذا النص عن نص التقنين المصرى فى أمرين :  . الصادر بالحجر 

رأينا فى المشروع التمهيدى للتقنين المصرى ولكنها حذفت فى لجنة وكانت موجودة كما  ، المدين من بعض الديون

يختلف التقنين العراقى  ، فى انتهاء اإلعسار بانقضاء مدة معينة - 1 . المراجعة لدخولها فى الحالة األولى كما تقدم القول 

أما التقنين  ، ضاء ثالث سنواتعن التقنين المصرى فى أن التقنين العراقى يستلزم حكماً بإنهاء اإلعسار ويكتفى بانق

قارن  . المصرى فال يستلزم حكماً فى هذه الحالة بل ينتهى فيه اإلعسار بقوة القانون ولكنه يتطلب خمس سنوات ال ثالثاً 

. (  295وانظر فقرة  ، 297الدكتور حسن على الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة 
 

 (5971 )
وقد حذفت كحالة مستقلة ألنها ال تعدو أن تكون تطبيقاً للحالة  ، الحالة فى المشروع التمهيدى للتقنين المدنى انظر فى هذه 

. فى الهامش (  121األولى كما نرى ) انظر آنفاً فقرة 
 

 (5971 )
. وذلك فى مقابل أن الديون التى سقطت آجالها بسبب شهر اإلعسار ستعود ديوناً مؤجلة كما كانت  
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، فإن يستوفى الدين  . ولما كان أجل دينه وشيك الحلول كما قدمنا ، رجعت اآلجال إلى الديون المؤجلة ةاإلعسار بتوفيه الديون الحال

، وقد يظفر به كامالً  قبل غيره من أصحاب الديون المؤجلة
 (5977 )

 . 

،  الحكم، يوم صدور  ، أشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه ومتى صدر الحكم بإنهاء حالة اإلعسار من المحكمة المختصة

، ورفعت دعوى  . فإذا كان المدين قد غير موطنه بانتهاء حالة اإلعسار على هامش التسجيل المقيد فى السجل الخاص بالمحكمة ذاتها

، المحكمة التى أصدرت الحكم بإنهاء  ، وجب التأشير بالحكم فى سجل كل من المحكمتين إنهاء اإلعسار فى محكمة موطنه الجديد

. وفى جميع األحوال يجب أن ترسل صورة من الحكم بإنهاء حالة  لمحكمة التى أصدرت الحكم بشهر اإلعسارحالة اإلعسار وا

اإلعسار إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك فى السجل العام الموجود بهذه المحكمة 
 (5975 )

 . 

 انتهاء حالة اإلعسار بقوة القانون - 718

. فأمامهم  ، عن طريق اإلجراءات الفردية ن لتصفية أموال مدينهم واستيفاء حقوقهم منها: وقد أعطى القانون مهلة للدائني 

. وال يجوز أن يبقى المدين  ، وهى مدة كافية لتصفية أموال المدين خمس سنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر اإلعسار

، فوجب التوفيق بين  لحالة قد غلت يده عن التصرف فى أمواله، فإن هذه ا بعد انقضاء هذه المدة فى حالة اإلعسار التى لحقته

،  ، فروعيت مصلحة هؤالء بإعطائهم مدة كافية الستيفاء حقوقهم عن طريق الحجز على أموال مدينهم مصلحته ومصلحة دائنيه

 . وروعيت مصلحة المدين بإنهاء حالة اإلعسار بقوة القانون بمجرد انقضاء هذه المدة

ان أنه بمجرد انقضاء الخمس السنوات من تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر اإلعسار تنتهى حالة اإلعسار وغنى عن البي

، إذ يسهل على كل ذى مصلحة يبحث  ، بل ودون حاجة إلى التأشير بذلك على هامش التسجيل دون حاجة إلى استصدار حكم بذلك

 . بمجرد اطالعه على تاريخ تسجيل التأشير بالحكم الصادر بشهر اإلعسار حالة المدين أن يحسب انقضاء الخمس السنوات المذكورة

 ما يترتب على انتهاء حالة اإلعسار

 النصوص القانونية : - 719

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 119تنص المادة  

هر اإلعسار ولم يتم دفعها إلى " يجوز للمدين بعد انتهاء حالة اإلعسار أن يطلب إعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب ش 

 . ، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر اإلعسار أثر فى حلولها " أجلها السابق

 على ما يأتى : 115وتنص المادة 

تعمال حقوقه " انتهاء حالة اإلعسار بحكم أو بقوة القانون ال يمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين وال من التمسك باس 

 159إلى  199وفقاً للمواد من 
 (5959 )

 " . 

                                                 
 (5977 )

فإنه ال يتصور أن يكون  ، وأريد إنهاء حالة اإلعسار بتوفية الديون الحالة ، أما إذا كان دينه قد حل فعالً بانقضاء أجله 

 . ألنه يكون قد استوفى دينه قبل أن يتقدم بهذا الطلب  ، الدائن الذى حل دينه هو الذى يطلب ذلك

 ، وإن كان ال يسرى فى حق الدائنين ، فإن هذا التصرف ، لمعسرهذا ويصح أن يطلب إنهاء اإلعسار من تصرف له المدين ا

الرجوع على  ، بإنهاء حالة اإلعسار ، فيستطيع المتصرف له . يبقى قائماً فيما بين المدين ومن تصرف له كما قدمنا 

. المدين وهو غير معسر 
 

 (5975 )
 1شروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية انظر فى طرق انتهاء حالة اإلعسار القانونى المذكرة اإليضاحية للم 

وتتبع فى الحكم " ما يأتى :  ، فى شأن الحكم الصادر بانتهاء حالة اإلعسار ، وقد جاء فى المذكرة - 155 ص 157 ص

يقع فهو يصدر من المحكمة االبتدائية التى  . نفس اإلجراءات الخاصة بحكم شهر اإلعسار  .  .  . بانتهاء حالة اإلعسار 

بناء على  . وال يتحتم صدوره من المحكمة التى أصدرت حكم شهر اإلعسار  -فى دائرتها آخر محل ) موطن ( للمدين 

ولكن فى  ، ويقبل الطعن فيه بالطرق نفسها . طلب كل ذى شأن ) المدين أو الدائن أو خلف آل إليه مال من المدين ( 

ويسجل  . ألن المدد القصيرة ال يلجأ إليها إال حيث تقتضى ذلك ضرورة االستعجال عند شهر اإلعسار  ، المواعيد العادية

وبهذا تتم العالنية الواجبة له بالنسبة  ، هذا الحكم إدارياً فى اليوم الذى يصدر فيه فى هامش تجيل حكم شهر اإلعسار

. (  155 ص 1ل التحضيرية ) مجموعة األعما" من المشروع (  999 لذوى الشأن كافة ) م
 

 (5959 )
 تاريخ النصوص : 

 أو ، يجوز للمدين بعد انتهاء حالة اإلعسار" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  991: ورد هذا النص فى المادة  119 م

أن يكون قد وفى بشرط  ، إلى أجلها السابق ، بعد وفاء الديون التى حلت دون أن يكون إلشهار اإلعسار ولم يتم دفعها 9

أو بعد وفاء الديون التى حلت دون أن يكون إلشهار " وفى لجنة المراجعة حذفت عبارة  . " جميع أقساطها التى حلت 
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 . وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

، وفى التقنين المدنى العراقى  115 - 119وتقابل فى التقنينات المدينة العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادتين 

 115المادة 
 (5952 )

 . 

. ومن هذه اآلثار التى  أن حالة اإلعسار متى زالت زالت معها اآلثار التى كانت قد ترتبت عليهاويخلص من هذه النصوص 

. كذلك المدين الذى تزول حالة إعساره بحكم قضائى أو بقوة  ، فيعود الدين إلى أجله السابق تزول نذكر بنوع خاص سقوط أجل الدين

، فيبقى خاضعاً ألحكام الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية اللتين ال  فعلى القانون قد ينتقل من حالة إعسار قانونية إلى إعسار

 . تتطلبان إال اإلعسار الفعلى على ما قدمنا

( رجوع األجل بعد  1. )  ( زوال اآلثار التى ترتبت على شهر اإلعسار بوجه عام 2فنستعرض إذن مسائل ثالثا : ) 

 . الة إعساره ألحكام الدعوى غير المباشرة والدعوة البولصية( خضوع المدين بعد زوال ح 9. )  سقوطه

 زوال اآلثار التى ترتبت على شهر حالة اإلعسار : - 721

، وأصبح معرضاً لعقوبة  . فالمدين قد غلت يده عن التصرف فى ماله رأينا أن هناك آثاراً ترتبت على شهر حالة اإلعسار 

. والدائنون ال يحتج  وقد يكون حصل على أمر بتقرير نفقة له من إيرادات أمواله المحجوزة ، التبديد فى حالتين معينتين سبق ذكهما

، وقد سقطت آجال ديونهم إن لم تكن  بعضهم على بعض بحقوق االختصاص التى تكون قد أخذت بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار

 . قد استبقيت أو مدت أو منحت آجال للديون الحالة

، فإن اآلثار التى ترتبت  ، فإذا ما زالت هذه الحالة بحكم قضائى أو بقوة القانون هذه اآلثار كلها تبقى ببقاء حالة اإلعسار

، ولكن يبقى للدائنين أن يباشروا  ، فتنفذ تصرفاته فى حق دائنيه . ومن ثم يعود للمدين حق التصرف فى أمواله عليها تزول بزوالها

، حتى لو أخفى ماله عن دائنيه أو  . وال يصبح المدين معرضاً لعقوبة التبديد ة والدعوى البولصية كما سيأتىالدعوى غير المباشر

، وذلك ما  ، وال كون معرضاً فى كل ذلك إال ألحكام دعوى الصورية والدعوى البولصية اصطنع ديوناً مبالغاً فيها أو تعمد اإلعسار

. كذلك تنقطع النفقة التى قد تكون  جديد فيترتب على الحكم الجديد بشهر اإلعسار آثاره المعروفة $ 2155$ لم يشهر إعساره من 

. أما حقوق االختصاص التى كان الدائنون قد أخذوها بعد تسجيل  ، فإن النفقة ال تبقى إال ببقاء حالة اإلعسار القانونى قدرت له

                                                                                                                                                                    

وأصبحت  . من التقنين الجديد (  112 ) م 955ألنها وردت فى الحالة ) ب ( من المادة  ، "اإلعسار أثر فى حلولها 

" استبدلت عبارة : " وفى لجنة مجلس الشيوخ  . ووافق عليها مجلس النواب  . هائى فى المشروع الن 119المادة رقمها 

 ، "قد وفى جميع أقساطها التى حلت " بعبارة : " قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر اإلعسار أثر فى حلولها 

فضال عما فى العبارة الثانية من إيهام قد يوحى بأن ما وقع عليه  ، ألن العبارة األولى أوضح وأدق فى بيان المقصود

وأصبحت المادة رقمها  . الوفاء هو أقساط الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر اإلعسار مع أن المقصود غير ذلك 

 .  ( 151 ص - 151 ص 1ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  .  119

ليس للدائنين أن يطعنوا فيما يقوم به المدين " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  999: ورد هذا النص فى المادة  115 م

 ، غال إذا انطوى هذا التصرف أو الوفاء على الغش ، بعد انتهاء حالة اإلعسار من تصرف فى ماله أو من وفاء لديونه

فأصبحت  ، وفى لجنة المراجعة عدلت المادة تعديالً أكثر داللة على المعنى المراد . "  وبالقدر الذى يمسح به القانون

ووافق عليها مجلس  . فى المشروع النهائى  111وصار رقهما  ، مطابقة لما استقرت عليه فى التقنين المدنى الجديد

. (  199 ص - 157 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  115فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، النواب
 

 (5952 )
من  115 - 119) مطابقتان لنص المادتين  115 - 119 م التقنين المدنى السورى:  التقنينات المدينة العربية األخرى 

 . التقنين المدنى المصرى ( 

أن يحصل من دائرة اإلجراء على  ، بمقضى الحكم الصادر بانتهاء الحجر ، يكون للمدين الحق - 115 : م التقنين المدنى العراقى

وهذا دون إخالل بما اتخذه من كل دائن من اإلجراءات على أموال  ، قرار برفع الحجز الموقع على أمواله بسب بالحجر

 . المدين باسمه خاصة ولمصلحته وحده 

فالمدين يحصل من دائرة اإلجراء  ، ) ويالحظ أن التقنين العراقى ينهى حالة اإلعسار بطريقة تتفق مع توقيع الحجز بعد الحجر

ولم يعرض التقنين العراقى  . ويحتفظ لكل دائن بما يكون قد سبق له اتخاذه من إجراءات فردية  . على قرار برفع الحجز 

ولكن ما عرض له التقنين المصرى  ، كذلك لم يعرض الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية . لعودة األجل الساقط 

انظر األستاذ حسن على الذنون فى أحكام االلتزام فى القانونى المدنى العراقى  -ال تطبيقاً للقواعد العامة من ذلك ليس إ

. (  229فقرة 
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، ولكنها تبقى غير نافذة فى حق  دائنين الذين استجدوا بعد انتهاء حالة اإلعسار، فإنها تصبح نافذة فى حق ال صحيفة دعوى اإلعسار

الدائنين السابقين على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار 
 (5951 )

 . 

 . وننتقل اآلن إلى رجوع األجل بعد سقوطه

 رجوع األجل بعد سقوط : - 721

،  ، لبيان ذلك تفصيالً  . نستعرض د الدين إلى أجله السابق، وعا ، زال أثرها فى إسقاط أجل الدين متى زالت حالة اإلعسار 

 الفروض التى تزول فيها حالة اإلعسار :

، فإن  فإن زال اإلعسار بحكم قضائى بسبب قيام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر اإلعسار أثر فى حلولها

، فتصبح ديوناً مؤجلة غير  تعود إلى آجالها السابقة –بشهر اإلعسار  والتى كانت آجالها قد سقطت –الديون الباقية التى لم توف 

 112. وتقضى بهذا كل من المادتين  ، وال تحل إال بانقضاء آجالها انقضاء طبيعياً بانقضاء المدة ال عن طريق سقوط األجل حالة

 . 119فقرة أولى و 

، كانت هذه الديون طائفتين : )  ء بديونه الحالة منها والمؤجلةوإن زال اإلعسار بحكم قضائى بسبب كفاية أموال المدين للوفا

2  ً ، أما ألنها كانت حالة وقت شهر اإلعسار وأما ألنها حلت بعد ذلك بانقضاء مدة األجل ال  ( طائفة حل أجلها حلوال طبيعيا

 التنفيذ إجراءات الدائنون اتخذ وإال ، بها وفاءال إعساره حالة زالت الذى المدين وعلى . فهذه الديون تكون حالة مستحقة األداء بسقوطه

ً  تكفى وهى ، أمواله من حقوقهم واستوفوا الجبرى  لم وطائفة ( 1 ) . المؤجلة وبالديون بها بل ، وحدها الحالة بالديون ال للوفاء فرضا

 ال - 119 المادة بموجب السابقة آجالها ليهاإ تعود ، توف لم كانت إذا الديون هذه . اإلعسار بشهر سقط قد األجل كان وإنما ، أجلها يحل

ً  فترجع – أولى فقرة 112 المادة  أن والمفروض . بها الوفاء المدين وعلى ، األداء مستحقة تكون األجل مدة انقضاء وعند ، مؤجلة ديونا

 لذلك يكفى ما المال من عنده
( 5959 )

ً  ينفذ لم فإن ،   كما – سقوطها بعد اآلجال لجوع ويشترط . الجبرى التنفيذ إجراءات اتخذت طوعا

 وفى قد يكون أن أى ، حلولها فى أثر اإلعسار لشهر يكون أن دون حلت التى ديونه وفى قد المدين يكون أن - 119 المادة صراحة تقضى

 . الديون من األولى الطائفة

 حلت التى الديون المدين ووفى - ساراإلع شهر بحكم التأشير تاريخ من سنوات خمس بانقضاء – القانون بقوة اإلعسار زال وإن

 فقرة 112 المادة ال 119 المادة بموجب - يطلب أن حقه من كان ، قدمناه الذى النحو على حلولها فى أثر اإلعسار لشهر يكون أن دون

 بها الوفاء سبق يكن ولم اإلعسار شهر بسبب سقطت قد آجالها تكون التى للديون السابقة اآلجال إرجاع – أولى
( 5955 )

 . 

 خضوع المدين بعد زوال حالة إعساره ألحكام الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية - 722

 هذا أن يقع قد ولكن . ماله فى التصرف حق له يعود القانون بقوة أو قضائى بحكم إعساره حالة زالت الذى المدين أن قلنا : 

راً إعساراً فعلياً المدين الذى زالت حالة إعساره القانونى يبقى مع ذلك معس
 (5959 )

. ففى هذه الحالة يصبح المدين خاضعاً ألحكام كل  

                                                 
 (5951 )

ابتداء من تاريخ تسجي لصحيفة دعوى " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى ما يأتى :  

 . على عقارات المدين فى حق دائنيه ذوى الديون الثابتة التاريخ قبل هذا التسجيل  اإلعسار ال ينفذ أى اختصاص يرتب

على نحو يقيلهم من عناء التزاحم  ، وقد أريد بهذا النص ضمان المساواة بين الدائنين السابقة حقوقهم على تلك الدعوى

 ، جدواه بالنسبة للدائنين من أصحاب الحقوق السابقة على الدعوى ، فيما عدا ذلك ، ويكون لحق االختصاص . والتدافع 

من المشروع (ن فلمن يحصل منهم على هذا الحق أن يحتج به على من تنشأ  955 فيما لو انتهت حالة اإلعسار ) م

ى وقارن ما جاء ف . (  175 ص - 117 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ديونهم بعد انتهاء حالة اإلعسار 

 ، ويالحظ من ناحية أخرى أن رخصة االختصاص بعقارات المدين تعود إليهم" المذكرة اإليضاحية فى موضع آخر : 

) " ويكون ما ترتب من الحقوق بمقتضاها نافذاً فى حق كل دائن ليس لدينه تاريخ ثابت عند رفع دعوى شهر اإلعسار 

 . (  155 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 

.  55واقرن األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  - 111 ص 9ذ عبد الحى حجازى وانظر األستا
 

 (5959 )
فعند ذلك تجوز العودة إلى شهر إعساره من  ، وهذا ما لم يكن قد أعسر مرة أخرى فى الفترة التى سبقت انقضاء األجل 

. جديد 
 

 (5955 )
وهى تشرح  - 199 ص - 155 التحضيرية ص قارن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال 

. المشروع التمهيدى قبل تعديله فى لجنة المراجعة 
 

 (5959 )
ويتحقق ذلك إذا كان زوال حالة اإلعسار القانونى قد تم بسبب وفاء الديون التى حلت دون أن يكون لشهر اإلعسار أثر فى  

ويتحقق  . فيكون معسراً إعساراً فعلياً  ، فقد ال يكون عند المدين مال يكفى للوفاء بالديون التى عادت إليها آجالها ، حلولها

فقد يبقى المدين بعد انقضاء هذه  ، أيضاً إذا كان زوال حالة اإلعسار القانونى قد تم بقوة القانون بانقضاء خمس سنوات
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 - 115كما تقول المادة  –. ذلك أن انتهاء حالة اإلعسار بحكم قضائى أو بقوة القانون  من الدعوى غير المباشرة والدعوى البولصية

، وذلك  من التمسك باستعمال حقوقه بالدعوى غير المباشرة ، وال ال يمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين بالدعوى البولصية

 . ، وهى النصوص التى تبسط أحكام كل من الدعويين مدنى 159 - 199كله وفقاً للمواد 

 ً ، عن طريق الدعوى غير  ، بعد زوال إعساره القانونى فيجوز للدائنين إلى أن يستعملوا حقوق مدينهم المعسر إعساراً فعليا

 . فإن الذى يشترط فى هذه الدعوى هو اإلعسار الفعلى دون اإلعسار القانونى كما قدمنا،  المباشرة

 ً ، بالدعوى  ، بعد زوال إعساره القانونى ويجوز للدائنين كذلك أن يطعنوا فى تصرفات المدين المعسر إعساراً فعليا

. وعلى الدائنين فى هذه  عسار القانونى كما سبق القول، فإن الذى يشترط فى هذه الدعوى أيضاً هو اإلعسار الفعلى دون اإل البولصية

، إال إذا عادوا إلى شهر إعسار المدين من جديد بعد توافر شروط اإلعسار  الحالة أن يراعوا توافر شروط الدعوى البولصية

 . البولصية ، فعند ذلك ال تسرى تصرفات المدين فى حقهم دون حاجة إلى الطعن فى هذه التصرفات بالدعوى القانونى

،  . فإن كان فى حلة إعسار قانونى ويخلص لنا من ذلك أن المدين قد تتعاقب عليه حالتا اإلعسار القانونى واإلعسار الفعلى

. أما إذا كان معسراً إعساراً فعلياً فإنه ال يكون خاضعاً لهذا النظام  فإنه يكون خاضعاً للنظام الخاص الذى بسطنا تفصيالته فيما تقدم

، وهو النظام الذى تسوده أحكام الدعاوى الثالث : الدعوى غير  . بل يخضع للنظام العام الذى يخضع له جميع المدينين اصالخ

 . المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصورية

 

 

                                                                                                                                                                    

بل إنه إذا كان زوال حالة اإلعسار القانونى قد تم بسبب  . ال حلة اإلعسار القانونى المدة معسراً إعساراً فعلياً بعد زو

 ، أى إذا زال اإلعسار القانونى واإلعسار الفعلى فى وقت واحد ، كفاية أموال المدين للوفاء بجميع ديونه الحالة والمؤجلة

. ونى فإن المدين قد يعود إلى اإلعسار الفعلى دون أن يشهر إعساره القان
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 ( الوسيط يف شرح القانون املدني ) اجلزء الثالث
 نظرية االلتزام بوجه عام

 االنقضاء –احلوالة  –األوصاف 
 1861 .............................................................................. االلتزام أوصاف - األول القسم

 1861 ................................................................................................. البحث ترتيب

 1861 .... : متعاقبة أبواب ثالثة يف يكون االلتزام أوصاف يف إذن فالكالم:  لقسما هذا موضوعات -2

 
 األول الباب
 واألجل الشرط

 1866 ................................................... : السابق املدني والتقنني اجلديد املدني التقنني -8

 1866 ...................................................................................... ( )  الشرط - األول الفصل
 1866 ............................................................... : عليه ترتتب التي واآلثار الشرط قيام -6
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 1166 ................................................ : عام بوجه االتفاق أركان هى الدين حوالة أركان - 817



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1166 ........................................................... عليه واحملال األصلى املدين اتفاق - األول الفرع
 1166 .................................................... : الدائن حق فى ونفاذها الدين حوالة انعقاد - 811

 1166 ......................................................................... الدين حوالة انعقاد - األول املبحث

 1166 ................................................................................... القانونية النصوص - 812

 1167 ........................................ عليه واحملال األصلى املدين بني باالتفاق احلوالة انعقاد - 818

 1162 ............................................................. : حال كل على الدائن تدخل من البد - 816

 1162 .......................................... عليه واحملال الدائن من كل من األصلى املدين مركز - 816

 1162 ............................................................. الدائن حق فى احلوالة نفاذ - الثانى املبحث

 1162 ................................................................................. : القانونية النصوص - 811

 1166 .......................................................................................... : أربع مسائل - 816

 1166 ............................................................................ : الدائن إقرار بصدد مىت - 816

 1166 ........................................................................... : املرهون العقار بيع حالة - 816

 1161 .................................................................................... : اإلقرار يكون كيف - 827

 1161 ...................................................... : رفضها فى أو احلوالة إقرار فى حر الدائن - 821

 1166 ....................................... : رفضها على أو للحوالة الدائن إقرار على املرتتب األثر - 822

 1166 .................................................................. عليه واحملال الدائن اتفاق - الثانى الفرع
 1166 ................................................................................. : القانونية النصوص - 828

 1166 ....................................................... : عليه واحملال الدائن بني االتفاق يتم كيف - 826

 1166 ........................................................... : األصلى املدين إىل بالنسبة االتفاق أثر - 826

 1167 ................................................... الدين حوالة على ترتتب الىت اآلثار - الثانى الفصل
 1167 ...................................................................................... : متنوعة عالقات - 821

 1161 .................................................................... عليه باحملال الدائن عالقة - األول الفرع
 1161 ......................................................................................... : ثالث مسائل - 826

 1161 ..................................... الدين فى األصلى املدين حمل عليه احملال حلول - األول املبحث

 1161 ........................................................................ : احللول هذا على يرتتب ما - 826



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1161 ........................................................... : الدائن قبل األصلى املدين ذمة براءة - 826

 1162 ............................................................... : عليه احملال إىل نفسه الدين انتقال - 887

 1168 ............................................... بضماناته عليه احملال إىل الدين انتقال - الثانى املبحث

 1168 ................................................................................. : القانونية النصوص - 881

 1166 ........................................ : األصلى املدين جهة من تأتى الىت العينية الضمانات -882

 1161 ............................ للدائن املدين كفيل يقدمها الىت العينية أو الشخصية الضمانات -888

 1166 ................................................. بدفوعه عليه احملال إىل الدين انتقال - الثالث املبحث

 1166 .................... : يأتى ما على املدنى التقنني من 827 املادة تنص القانونية النصوص -886

 1166 ................................................ بها يتمسك أن األصلى للمدين كان الىت الدفوع -886

 1166 ................................................................. : احلوالة عقد من املستمدة الدفوع -881

 1166 ........................... : عليه واحملال األصلى املدين بني ما العالقة من املستمدة الدفوع -886

 1671 .............................................................. األصلى باملدين الدائن عالقة - الثانى الفرع
 1671 .................................................................................. : القانونية النصوص -886

 1672 ............................................................ : الدائن حنو األصلى املدين ذمة براءة - 886

 1672 ......................................................... : عليه احملال ليسار األصلى املدين ضمان - 867

 1678 ........................................................ عليه باحملال األصلى املدين عالقة - الثالث الفرع
 1678 .................................................. : حالتني بني هنا متيز:  حالتني بني التمييز – 861

 1678 .......................................................... الدائن حق فى تنفذ مل احلوالة - األول املبحث

 1678 ................................................................................. : القانونية النصوص - 862

 1676 .................................... : األصلى املدين حنو عليه احملال يلزم احلوالة على االتفاق – 868

 1671 ...................................... : الغري ملصلحة واالشرتاط احلوالة على االتفاق بني الفرق – 866

 بااللتزام الوفاء عدم يستتبع بالتزام الوفاء عدم – التجزئة يقبل ال كل احلوالة على االتفاق – 866
 1676 ........................................................................................................... املقابل

 1676 .......................... : آخر باتفاق عنه وللعدول فيه للتعديل قابل احلوالة على االتفاق – 861

 1676 ........................................................... الدائن حق فى نافذة احلوالة - الثانى املبحث



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1676 ............................ : الدائن حق فى نافذة فيهما احلوالة تكون الىت اللتان احلالتان - 866

 1676 .......................... : احلوالة بقيمة التزاما األصلى للمدين أدى قد عليه احملال يعترب - 866

 1676 ....................................................................................... : املقيدة احلوالة - 866

 1617 ................................................................................. : احلوالة إبطال حالة – 867

 1617 ........................................................................... االلتزام انقضاء -  الثالث القسم

 1611 ........................................ األسباب هذه وتقسيم االلتزام انقضاء أسباب حتديد - متهيد

 1611 ................................................................ : االنقضاء إيل حتما االلتزام مصري – 861

 1611 ..................................................................... : االلتزام انقضاء أسباب حتديد - 862

 1612 ........................................................ : االلتزام انقضاء أسباب لتقسيم طريقان – 868

 1612 ...................................... : املادية والواقعة القانونى التصرف – العلمى التقسيم - 866

 1612 ..........................................................: حمدودة العلمى التقسيم هذا أهمية – 866

 1618 .. : تنفيذ دون أو مبقابل بتنفيذه أو عينا بتنفيذه االلتزام انقضاء – العملى التقسيم - 861

 
  األول الباب

  ( )  الوفاء - عينا بتنفيذه االلتزام انقضاء 
 1618 ................................... التكييف هذا على يرتتب وما للوفاء القانوني التكييف - مقدمة

 1618 .......................................................................... : للوفاء القانونى التكييف - 866

 1616 ..................................................................... : التكييف هذا على يرتتب ما - 866

 1616 ..................................................................................................... اتفاق الوفاء

 1616 .................................................................... : اتفاق الوفاء أن على يرتتب ما - 866

 1611 ............................................................... : القانونية النصوص – الوفاء إثبات - 817

 1616 .................................................................... : خاصة مقومات له اتفاق الوفاء - 811

 1616 ............. . القائم الدين حمل نفس هو إذ ، الطرفني على أيضاا  مفروض حمله اتفاق وهو(  2) 

 1616 ............................................. : والدائن املدين من كل على مفروض اتفاق الوفاء - 812

 1627 ........................................ : الوفاء الواجب الدين حمل نفس هو حمله اتفاق الوفاء - 818



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1627 ................................................................................... الوفاء طرفا - األول الفصل
 1627 ..................................................................................... : له واملوفى املويف - 816

 1627 ........................................................................................... املوفى - األول الفرع
 1627 .......... : القانونية النصوص – التصرف وأهلية امللكية املوفى من الوفاء لصحة يشرتط - 816

 1621 .............................................................. : به وفى الذي للشىء املوفى ملكية - 811

 1622 ................................................... : به املوفى الشىء فى للتصرف املوفى أهلية - 816

 1628 ............................................................................ بالوفاء يقوم من - األول املبحث

 1628 ................................................................................... القانوني النصوص - 816

 1626 .......................................................................... : نائبه أو املدين هو املوفى - 867

 1626 .......................................................... : الوفاء فى مصلحة له شخص هو املوفى - 861

 1626 ....................................................... : الوفاء فى له مصلحة ال أجنىب هو املوفى - 862

 1621 ................................................................ املدين على املوفى رجوع - الثانى املبحث

 1621 ..................................................... احللول ودعوى الشخصية الدعوى – دعويان - 868

 1621 ......................................................... القانونية النصوص – الشخصية الدعوى - 866

 1626 .......................................................................................... احللول دعوى - 866

 1626 ........................................................ القانونى احللول - احللول مصدر - األول املطلب

 1626 ................................................................................. : القانونية النصوص - 861

 1687 ..................................................... عنه ملزم أو املدين مع بالدين ملزم املوفى - 866

 1681 ............................................................... : عيه مقدما دائنا وفى دائن املوفى - 866

 1688 .................... حقوقهم لضمان العقار خصص لدائنني مثنه ودفع عقاراا  اشرتى املوفى - 866

 1686 ..................................................... : احللول حق للموفى يقرر خاص نص وجود - 867

 1686 .............................................................................................. االتفاقى احللو - 2

 1686 ........................................................................ الدائن مع املوفى باتفاق احللول - أ

 1686 ................................................................................. : القانونية النصوص - 861

 1681 .......................................................................... : والدائن املوفى بني اتفاق - 862



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1681 ................................................................. : الوفاء وقت عن االتفاق تأخر عدم - 868

 1686 ......................................................................... : احللول على االتفاق إثبات - 866

 1686 ...................................................................... الدين مع املوفى باتفاق احللول – ب

 1686 ................................................................................. : القانونية النصوص - 866

 1686 ............................................... : عملية أغراض تربرة املدين مع باالتفاق احللول - 861

 1686 ................................................................. : املدين مع باالتفاق احللول شروط - 866

 1667 ...................................................... : املدين مع باالتفاق احللول فى يشرتط ماال - 866

 1667 ...........................................................احللول بدعوى الرجوع أحكام - الثانى املطلب

 1667 ............................ : القيود من احللول هذا على يرد وما الدائن حمل املوفى حلول - 866

 1667 ................................................................................ الدائن حمل املوفى حلول - أ

 1667 ................................................................................. : القانونية النصوص - 861

 1661 ................................................. : خصائص من له مبا الدائن حق للموفى يكون - 862

 1661 ................................................ : توابع من يلحقه مبا الدائن حق للموفى يكون - 868

 1662 ............................................. : تأمينات من يكفله مبا الدائن حق للموفى يكون - 866

 1662 ............................................. : دفوع من عليه يرد مبا الدائن حق للموفى يكون - 866

 1668 ................................................... قيود من الدائن حمل املوفى حلول على يرد ما - ب

 1668 ............................. : الوجوه مجيع من الدائن حمل املوفى حيل ال خاصة حاالت فى - 861

 1668 ......................... : الدين مبقدار ال ماله من أداه ما مبقدار املدين على املوفى رجوع - 866

 1668 ............................................................................. : متضامن مدين املوفى - 866

 1666 : القانونية النصوص – آخر مرهون لعقار حائز على ويرجع املرهون للعقار حائز املوفى - 866

 1666 ............................................ : الكفيل على يرجع وال املرهون للعقار حائز املوفى - 677

 1666 ..................................... : القانونية النصوص - الدين من جزءاا  إال يوف مل املوفى - 671

 1661 .............................................................................. للحلول القانونى التكييف - 2

 1661 ................................................................. ذلك وسبب التكييف هذا صعوبة - 672

 1666 ............................ احللول مع للوفاء القانونى التكييف فى املتخلفة الثالث النظريات - 1
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1666 ................................................................. : احلق دون وحدها التأمينات بقاء - 678

 1666 .............................................................. : املوفى إىل وانتقاله نفسه احلق بقاء - 676

 1666 ....... املدين إىل بالنسبة للحق وانتقال الدائن إىل بالنسبة للحق وفاء احللول مع الوفاء - 676

 1666 ...................................................... احلق وحوالة احللول مع الوفاء بني ما الفروق - ب

 1666 ......................................................................... : العملية األغراض اختالف - 671

 1666 ....................................................... : والنفاذ االنعقاد شروط حيث من الفروق - 676

 1667 ................................................... : الشخصية الدعوى – اآلثار حيث من الفروق - 676

 1667 ......................................................... : احللول دعوى – اآلثار حيث من الفروق - 676

 1661 ..................................................................................... له املوفى - الثانى الفرع
 1661 ............................. : وحده املوفى بإرادة أو له املوفى املوفىو بني باتفاق الوفاء يتم - 617

 1661 ..................................................... له واملوفى املوفى بني باتفاق الوفاء - األول املبحث

 1661 ......................................................... : الدائن غري يكون وقد الدائن هو املوفى - 611

 1661 ..............................................................نائبه أو الدائن هو له املوفى - األول املطلب

 1661 ................................................................................... القانونية النصوص - 612

 1662 .............................................................................................. للدائن الوفاء - 1

 1662 ...................................................... : الدين استيفاء وقت دائنا يكون ملن اءالوف - 618

 1662 ...................................................................... : الدين الستيفاء الدائن أهلية - 616

 1668 ....................................................................................... الدين لنائب الوفاء - 2

 1668 ....................................... : الغائب عن الوكيل أو القيم أو الوصى أو للوىل الوفاء - 616

 1668 .................................................................. القضائى وللحارس للشريك الوفاء - 611

 1668 ...................................... املباشرة غري الدعوى استعمال عند الدائن لدائن الوفاء - 616

 1668 ....................................................................................... : للمحضر الوفاء - 616

 1668 .................................................... : مصرف فى الدائن باسم جار حلساب الوفاء - 616

 1668 ................................................................................ : الدائن لوكيل الوفاء - 627

 1666 ..................................................................... الدائن غري له املوفى - الثانى املطلب
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1666 ................................................................................. : القانونية النصوص - 621

 1666 .................................................................................... للوفاء الدائن إقرار - 622

 1666 ..............................................................: الوفاء من الدائن على تعود منفعة - 628

 1661 .................................................................................. الظاهر للدائن الوفاء - 626

 1666 ...................................................... : املدين يد حتت احلاجز الدائن لدائن الوفاء - 626

 1666 ........................... ( واإليداع احلقيقى العرض)  وحده املوفى بإرادة الوفاء - الثانى املبحث

 1666 ........................ : القانونية النصوص – واإليداع احلقيقى العرض للمدين جيوز مىت - 621

 1617 ........................................................................... : الوفاء قبول الدائن رفض - 626

 1617 .................................................................................. : للدائن الوفاء تعذر - 626

 1612 ....................................................... واإليداع احلقيقى العرض إجراءات - األول املطلب

 1612 .................. : املرافعات تقنني ونصوص املدنى التقنني نصوص بني التنسيق وجوب - 626

 1612 ............ : ثالثا مراحل هناك أن - التقنينيني بني ما للتوفيق– ويبدو:  ثالث مراحل - 687

 1612 ........................................................................... : الدائن إعذار مرحلة(  أ)  - 681

 1612 ............................ : القانونية النصوص – النتائج من الدائن إعذار على يرتتب ما - 682

 1616 .................................................................... : احلقيقى العرض مرحلة(  ب)  - 688

 1616 ......................................................... : قانونية نصوص – اإليداع مرحلة(  جـ)  - 686

 1611 ............................................ اآلثار من واإليداع العرض على يرتتب ما - الثانى املطلب

 1611 ................................................................................. : القانونية النصوص - 686

 1616 ........................ العرض بصحة حكم صدور بعد أو الدائن قبول بعد واإليداع العرض أثر - أ

 1616 ............................................................................... : للعرض الدائن قبول - 681

 1616 ...................................................................... : واإليداع العرض بصحة احلكم - 686

 1616 .... : واإليداع العرض بصحة نهائى حكم صدور أو الدائن قبول على األثر من يرتتب ما - 686

 1616 ........................ العرض بصحة حكم صدور وقبل الدائن قبول قبل واإليداع العرض أثر - 2

 1616 ................. : يأتى ما على املدنى التقنني من 867 املادة تنص:  القانونية النصوص - 686

 1616 .......................................................... : العرض فى الرجوع للمدين جيوز مىت - 667
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1667 .............................................. : العرض فى املدين رجوع على يرتتب الذى األثر - 661

 1667 ................................................................................. الوفاء حمل - الثانى الفصل
 1667 ....................................................... يكون وأين ومىن الوفاء يقع شىء أى على - 662

 1667 ........................ . ملحقات من الشىء هذا يتبع وما الوفاء يقع شىء أى على - األول الفرع
 1667 .................................................................. الوفاء يقع شىء أى على - األول املبحث

 1667 ............................... الديون تعدد حالة – جتزئة دون املستحق الشىء بنفس الوفاء - 668

 1661 ............................................................. املستحق الشيء بنفس الوفاء - األول املطلب

 1661 ................................................................................. : القانونية النصوص - 666

 1661 ............................................................. : بالذات معني شىء املستحق الشىء - 666

 1662 ..................................................... : بنوعه إال معني غري شىء املستحق الشىء - 661

 1662 ............................................................................... : نقود املستحق الشىء - 666

 1666 ........................................................ عمل عن امتناع أو عمل املستحق الشىء - 666

 1666 .............................. الوفاء جتزئة جواز عدم - املستحق الشىء بكل الوفاء - الثانى املطلب

 1666 ................................................................................. : القانونية النصوص - 666

 1666 .................................................................. الوفاء جتزئة جواز عدم – القاعدة - 667

 1666 ................................................................. : الوفاء جتزئة جواز – االستثناءات - 661

 1661 ................................................. الديون تعدد عند الدفع جهة تعيني - الثالث املطلب

 1661 ................................................................................. : القانونية النصوص - 662

 1666 ............................................................. : املدين بواسطة املدفوع الدين تعيني - 668

 1666 ........................................................... : القانون بواسطة املدفوع الدين تعيني - 666

 1661 ............................................................ : الدائن بواسطة املدفوع الدين تعيني - 666

 1662 .............................................. ملحقات من به املوفى الشىء يتبع ما - الثانى املبحث

 1662 .................................................................. الوفاء ونفقات واملصروفات الفوائد - 661

 1662 ................................................................................. : واملصروفات الفوائد - 666

 1668 .......................................................................................... : الوفاء نفقات - 666



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1668 ................................................ الوفاء فيهما يتم اللذان واملكان الزمان - الثانى الفرع
 1668 ............................................................... الوفاء فيه يتم الذى الزمان -األول املبحث

 1668 ................................................................................. : القانونية النصوص - 666

 1666 ................................................................ : فوراا  يؤدى أن االلتزام فى األصل - 617

 1666 ......................................... القانون فى نص أو اتفقا بااللتزام الوفاء برتاخى مىت - 611

 1666 .................................................. ( : )  امليسرة نظرة – الوفاء وقت القاضى حتديد - 612

 1661 ............................................................. : امليسرة لنظرة القاضى منح شروط - 618

 1666 .......................................................... : امليسرة نظرة على ترتبت الىت اآلثارة - 616

 1666 ................................................................... : امليسرة نظرة فى األجل سقوط - 616

 1666 .............................................................. الوفاء فيه يتم الذى املكان - الثانى املبحث

 1666 ................................................................................. : القانونية النصوص - 611

 1667 .................................................................. : الوفاء مكان على الطرفني اتفاق - 616

 1667 ............ : االلتزام نشوء وقت وجودها مكان هو بالذات املعينة العني فى الوفاء مكان - 616

 1661 .............. أعماله مركز أو املدين موطن هو بالذات املعينة العني غري فى الوفاء مكان - 616

 1662 .............................. : املسماة العقود بعض فى الوفاء مكان بتعيني خاصة نصوص - 667

 
  الثانى الباب

 الوفاء يعادل مبا االلتزام انقضاء
 1662 ............................................................ الوفاء يعادل مبا التزام انقضاء أسباب - 661

 1662 ............................................................................ ( )  مبقابل الوفاء - األول الفصل
 1662 .............................................. عليه ترتتب التي واآلثار القانوني وتكييفه أركانه - 662

 1668 ..................................................... القانوني وتكييفه مبقابل الوفاء أركان- األول الفرع
 1668 ................................................. مبقابل الوفاء عليها يقوم التي األركان - األول املبحث

 1668 ................................................................................. : القانونية النصوص - 668

 1668 ... : مبقابل اءللوف ركنني هناك أن الذكر املتقدم النص من يستخلص أن وميكن:  ركنان - 666



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1668 .................... : آخر شيء ملكية بنقل األصلي الوفاء حمل عن االستعاضة علي اتفاق - 666

 1666 ...................................................... : الدائن إيل فعال امللكية بنقل االتفاق تنفيذ - 661

 1666 ..................................................... مبقابل بالوفاء القانوني التكييف - الثاني املبحث

 1666 ............................................... مبقابل للوفاء القانوني التكييف يف الفقه تضارب - 666

 1666 .................................................................... : مقاصة تليه بيع مبقابل الوفاء - 666

 1666 ....................................... : األصلي احملل فيه تغري الوفاء من ضرب مبقابل الوفاء - 666

 1661 ........................... امللكية نقل طريق عن ووفاء جتديد من مركب عمل مبقابل الوفاء - 167

 1666 ................................................... مبقابل الوفاء علي ترتتب التي اآلثار - الثاني الفرع
 1666 ................................................................................. : القانونية النصوص - 661

 1666 ............................................................ : للملكية ناقال باعتباره مبقابل الوفاء - 662

 1666 ................................................................................. : اخلفية العيوب ضمان - 8

 1666 ........................................................................ : وفاء باعتباره مبقابل الوفاء - 668

 1677 ........................................................... ( )  الوفاء يف واإلنابة التجديد - الثاني الفصل
 1677 ......................................................................................... التجديد - األول الفرع
 1677 ...................... عليه ترتتب واآلثار شروطه – األهمية حمدود قانوني تنظام التجديد - 666

 1671 ..............................................................................التجديد شروط - األول املبحث

 1671 ............................................................................................ ثالثة شروط - 666

 1671 ................................................. جديد حمل حل قديم التزامني تعاقب - ولاأل املطلب

 1671 ................................................................................. : القانونية النصوص - 661

 1672 .................................................................................. : قديم التزام وجود - 666

 1678 .................................................................................. : جديد التزام إنشاء - 666

 1676 .......................................... العناصر أحد يف االلتزامني بني ما اختالف - الثاني املطلب

 1676 ................................................................................... القانونية النصوص - 666

 1676 ............................ : هام عنصر يف القديم لاللتزام اجلديد االلتزام خمالفة من بد ال - 667

 1676 .................................................. : مصدره يف أو حمله يف الدين بتغيري التجديد - 661



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1671 ............................................................................ : الدائن بتغيري التجديد - 662

 1671 ............................................................................. : املدين بتغيري التجديد - 668

 1676 ............................................................................... التجديد نية - الثالث املطلب

 1676 ................................................................................. : القانونية النصوص - 666

 1676 ......................................................................................... : عقد التجديد - 666

 1676 .................................................................................. : التجديد يف األهلية - 661

 1676 ................................................................................. : التجديد نية وضوح - 666

 1612 ..................................................................... : جار حساب يف االلتزام تقييد - 666

 1618 ........................................................ التجديد على ترتتب الىت اآلثار - الثانى املبحث

 1618 ............................ : التأمينات مكانه جديد التزام وحلول األصلى االلتزام انقضاء - 666

 1618 ........................................... جديد التزام ونشوء األصلى االلتزام انقضاء - األول املطلب

 1618 ................................................................................. : القانونية النصوص - 677

 1616 ............................................................. : جديد التزام ونشوء االلتزام القضاء - 671

 1616 ........... أخرى جهة من مبقابل والوفاء واحللول واحلوالة جهة من التجديد بني مقابلة - 672

 1616 ....................... اجلديد االلتزام إىل األصلى االلتزام من التأمينات انتقال - الثانى املطلب

 1616 ................................................................................. : القانونية النصوص - 678

 1611 ............................................................... املدين قدمها الىت العينية التأمينات - 1

 1611 ......... مربراته – العامة القواعد على خروج فيه اجلديد االلتزام إىل التأمينات انتقال - 676

 1616 ...........................................................................................: الغري محاية - 676

 1616 ........................................... : املدين قدمها الىت العينية بالتأمينات املقصود ما - 671

 1616 ..................... : اجلديد االلتزام إىل األصلى االلتزام من التأمينات انتقال يتم كيف - 676

 1616 .................................................. الغري قدمها الىت والعينية الشخصية التأمينات - 2

 1616 ....................................................... : التأمينات هذه ينقل الغري رضاء وجوب - 676

 1616 ................................................. : التجديد إجراء بعد التأمينات هذه نقل جواز - 676

 1616 ....................................................................................................الثانى الفرع



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1616 ............................................................................................... الوفاء فى اإلنابة

 1616 .................................................................. : بالتجديد الوفاء فى اإلنابة عالقة - 617

 1627 ................................................................ الوفاء فى اإلنابة تتم كيف - األول املبحث

 1627 ................................................................................. : القانونية النصوص - 611

 1627 ....................................................................... : ثالثة أشخاصاا  تفرتض اإلنابة - 612

 1627 ............................. : الثالثة األشخاص هؤالء بني ما مديونية من يقوم أن ميكن ما - 618

 1621 ................ : القاصرة واإلنابة الكاملة اإلنابة – تضمن ال وقد جتديداا  اإلنابة تتضمن قد - 616

 1622 ......................................................... : الغري ملصلحة واالشرتاط القاصرة اإلنابة - 616

 1622 .............................................. الوفاء فى اإلنابة على ترتتب الىت اآلثار - الثانى املبحث

 1622 .......................................................... : الوفاء فى اإلنابة صورتى بني التمييز - 611

 1622 ............................................... املدين بتغيري التجديد أو الكاملة اإلنابة - األول املطلب

 1622 ................................................................................. : القانونية النصوص - 616

 1628 .............................................................. : لديه واملناب املنيب بني ما العالقة - 616

 1626 .................................................................... : واملناب املنيب بني ما العالقة - 616

 1626 ............................................................... : واملناب لديه املناب بني ما العالقة - 627

 1626 ............................................................................ القاصرة اإلنابة - الثانى املطلب

 1626 ................................................................................. : القانونية النصوص - 621

 1626 .............................................................. : لديه واملناب املنيب بني ما العالقة - 622

 1626 .................................................................... : واملناب املنيب بني ما العالقة - 628

 1621 ............................................................... : واملناب لديه املناب بني ما العالقة - 626

 1626 ................................................................................. ( )  املقاصة - الثالث الفصل
 1626 ..................................................................... : ضمان وأداة وفاء أداة املقاصة - 626

 1626 .............................................. : احلبس فى واحلق التنفيذ بعدم والدفع املقاصة - 621

 1626 ....................... : القديم الفرنسى القانون وفى الرومانى القانون فى املقاصة منشأ - 626

 1687 ................................ : اجلرمانية التقنينات وفى الالتينية التقنينات فى املقاصة - 626



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1687 ................................... : القضائية واملقاصة القانونية املقاصة بني جوهريان فرقان وهناك

 1682 ..................................... : االختيارية واملقاصة القضائية واملقاصة القانونية املقاصة - 626

 1688 .............................................................................. القانونية املقاصة - األول الفرع
 1688 ...................................................................... : البحث يتناوهلا الىت املسائل - 687

 1688 ................................................................................ املقاصة شروط -األول املبحث

 1688 .................... : املقاصة فيها تقع ال الىت الديون – يدخل ال وما الشروط فى يدخل ما - 681

 1688 ...................................................... يدخل ال وما الشروط فى يدخل ما - األول املطلب

 1688 .................................................................................... الشروط فى يدخل ما - 1

 1688 ................................................................................. : القانونية النصوص - 682

 1686 ......................................................... : الدينني بني ما التقابل – األول الشرط - 688

 1681 .......................................... : الدينني بني ما احملل فى التماثل – الثانى الشرط – 686

 1681 .................................... قضاء للمطالبة الدينني من كل صالحية – الثالث الشرط - 686

 1686 ........................................................ : النزاع من الدينني خلو – الرابع الشرط - 681

 1667 ..................................................... : لألداء الدينني استحقاق – اخلامس الشرط – 686

 1661 .............................................. : للحجز الدينني من كل قابلية – السادس الشهر – 686

 1661 .................................................................................. الشروط فى يدخل ماال - 2

 1661 ........................................................ : بشرط ليست الدينني بني املصدر وحدة - 686

 1661 ....................... : القانونية النصوص – بشرط ليست الديني بني الوفاء مكان وحدة - 667

 1668 ........................................................ املقاصة فيها تقع ال الىت الديون -الثانى املطلب

 1668 ................................................................................. : القانونية النصوص - 661

 1666 ................................................. : مالكه يد من حق دون نزع شيء الدينني أحد - 662

 1666 ............................................ : استعمال عادية معار أو مودع شيء الدينني أحد - 668

 1666 ...................... عليها ترتتب الىت اآلثار هى وما املقاصة إعمال يكون كيف - الثانى املبحث

 1666 .................................................................. املقاصة إعمال يكون كيف - األول املطلب

 1666 ................................................................................. : القانونية النصوص - 666



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1661 ........................................................................... : باملقاصة التمسك وجوب - 666

 1666 ................................................ : فيها احلق ثبوت بعد املقاصة عن النزول جواز - 661

 1666 ...................................... ثبوتها بعد املقاصة عن الضمىن التزول حاالت من حالة - 666

 1667 ......................................................... املقاصة على ترتتب الىت اآلثار - الثانى املطلب

 1667 ............................................................. الغري إىل وبالنسبة الطرفني بني فيما - 666

 1667 .......................................................................... الطرفني بني فيما املقاصة أثر - 1

 1667 ................................................................................. : القانونية النصوص - 666

 1661 ...................................................... : منهما األقل بقدر الدينني تقضى املقاصة - 667

 1668 .......................... : للمقاصة صاحلني فيه يصبحان الذى الوقت منذ الدينني انقضاء - 661

 1666 .................................................................... : املقاصة فى الدفع جهة تعيني - 662

 1666 ......................................................................... الغري إيل بالنسبة املقاصة أثر - 2" 

 1666 ................................................................................. : القانونية النصوص - 668

 1666 .......................................... : املتقابلني الدينني أحد علي التحفظي احلجز توقيع - 666

 1661 ............................. : حتفظ دون احلوالة املدين وقبول املتقابلني الدينني أحد حوالة - 666

 1666 .................................................... القضائية واملقاصة االختيارية املقاصة - الثاني الفرع
 1666 ........................... : القضائية واملقاصة االختيارية املقاصة عن املدني التقنني سكوت - 661

 1666 ............................................................................ االختيارية املقاصة - أول املبحث

 1666 ..................................................... االختيارية املقاصة فيها جتري التي األحوال - 666

 1666 ..................................................... : االختيارية املقاصة علي ترتتب التي اآلثار - 666

 1666 ................................................................................................. الثاني املبحث

 1666 ..................................................... : القضائية املقاصة فيها جتري التي األحوال - 666

 1617 .................................... : اآلثار من عليها يرتتب وما القضائية املقاصة جتري كيف - 617

 1612 ............................................................................. ( )  الذمة احتاد - الرابع الفصل
 1612 ................................................................. : واملقاصة الذمة احتاد بني مقارنة -  611

 1618 .................................................................... : الذمة الحتاد احملدودة األهمية - 612



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1618 ..................................................................... الذمة احتاد يتحقق كيف - األول الفرع
 1618 .................................................................................... : املرياث طريق عن - 618

 1616 ................................................................................... : الوصية طريق عن - 616

 1616 .................................................... : األحياء بني ما القانوني التصرف طريق عن - 616

 1616 .......................................................... : الذمة باحتاد لالنقضاء قابلة الديون كل - 611

 1616 ..................................................... الذمة احتاد علي ترتتب التي اآلثار - الثاني الفرع
 1616 ................................................................................. : القانونية النصوص - 616

 1611 ....... قائما إليه أدي الذي السبب بقي ما الذمة احتاد علي ترتتب التي اآلثار - األول بحثامل

 1611 ................................................................. : الذمة باحتاد الدين ينقضي كيف - 616

: الوصية نصاب يف الدين حساب - به معتدا الذمة باحتاد املنقضي الدين فيها يبقي نواح - 616
 ................................................................................................................... 1616 

 1616 ............................................... : والدائن الكفيل ذمة احتاد عند بالدين االعتداد - 667

 1616 ...................................... : األصلي واملدين الكفيل ذمة احتاد عند بالدين االعتداء - 661

 1616 ..................................... املتضامنني املدينني أحد ذمة احتاد عند بالدين االعتداد - 662

 1616 .. رجعي بأثر الذمة احتاد إيل أدي الذي السبب زوال علي أثر من يرتتب ما - الثاني املبحث

 1616 ............................................................................ : الظهور إيل الدين عودة - 668

 1616 ..................................... : رجعي غري بأثر الذمة احتاد إيل أدي الذي السبب زوال - 666

 
 
 الثالث الباب

 به الوفاء دون االلتزام انقضاء
 1667 ............................................................ : به الوفاء دون االلتزام انقضاء أسباب - 666

 1667 ..................................................................................... ( )  اإلبراء - األول الفصل
 1667 .................................................... : اآلثار من عليه يرتتب وما اإلبراء يتم كيف - 661

 1667 ............................................................................... اإلبراء يتم كيف - األول الفرع



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1667 ................................................................................. : القانونية النصوص - 666

 1662 .............................................................................. اإلبراء مميزات - األول املبحث

 1662 .....................................................: الدائن جانب من واحدة بإرادة يتم اإلبراء - 666

 1668 ............................................................................... : تربعي تصرف اإلبراء - 666

 1666 .................................................... اإلبراء يف توافرها الواجب الشروط - الثاني املبحث

 1666 .......................................................... : الشكل ناحية من شروط هناك ليست - 667

 1666 ................................................... اإلبراء يف توافرها الواجب املوضوعية الشروط - 661

 1661 ............................................................ اإلبراء علي ترتتب التي اآلثار - الثاني الفرع
 1661 ................................................................................. : الدين يقضي اإلبراء - 662

 1666 ...................................................................... : تأميناته الدين مع وتنقضي - 668

 1666 ................................................ : إحالة – املتضامنني املدينني ألحد الدائن إبراء  -666

 1666 ...................................................................... ( )  التنفيذ استحالة - الثاني الفصل
 1666 .............................................................................................. : مسألتان - 666

 1666 .............................................................. التنفيذ استحالة تتحقق متي - األول الفرع
 1666 ................................................................................. : القانونية النصوص - 661

 1667 ................................................ : مستحيال يصبح االلتزام تنفيذ - األول الشرط - 666

 1661 ................................... أجنبي سبب إيل ترجع التنفيذ استحالة – الثاني الشرط - 666

 1668 .............................................. التنفيذ استحالة علي ترتتب التي اآلثار - الثاني الفرع
 1668 ............................................................................ : وتوابعه االلتزام انقضاء - 666

 1666 ............................................................... : امللك وفى العقد فى التعبة حتمل - 667

 1666 ........................................................................ ( )  املسقط التقادم - الثالث الفصل
 1666 ........................................................................................................... متهيد

 1666 .................................... بينهما الفصل وجوب – املكسب والتقادم املسقط التقادم - 661

 1661 ....................................................... : املسقط التقادم عليه يرتكز الذى األساس - 662

 1666 ........................................................................................... : تارخيية حملة - 668



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 1666 ............ املسقطة املواعيد هلا يقال أخرى مبواعيد تشتبه املسقط التقادم بني التمييز - 666
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 تأليف

 عبد الرزاق أحمد السنهوري
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 ودبلومية من معهد القانون الدولي بجامعة باريس

 

2597 

 

 ملتزمة النشر والطبع

 مكتبة النهضة المصرية

 القاهرة –شارع عدلي باشا  5
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 أوصاف االلتزام - القسم األول

 (Modalites des Obligations ) 

 

 

 ترتيب البحث

عند ما بسطنا آثار االلتزام في القسم الثاني من الجزء من الوسيط كنا نواجه االلتزام في  : االلتزام البسيط وااللتزام الموصوف

وعناصير  . ولكن االلتزام قيد تلحقيه أوصياف متنوعية فيي عناصيره المختلفية . فهو التزام بسيط لم يلحقه وصف ما ، صورته البسيطة

 ( objet de l'obligation)  محيل االلتيزام ( 1. )  ربط المدين بالدائنت ( juris vinculum)  رابطة قانونية ( 2: )  االلتزام ثالثة

وااللتزام اليذي  . وهما الدائن والمدين ( sujet de I'obligation)  طرفا االلتزام ( 1. )  وهو الشيء الذي يلتزم المدين بأدائه للدائن

الرابطة القانونية فيه وجودها محقق ونفاذهيا  : بسطنا آثاره فيما تقدم هو االلتزام في صورته البسيطة في كل عنصر من هذه العناصر

 ( modalite)  ولكن قد يلحق االلتزام في أحد هذه العناصر الثالثة وصيف . وكل من طرفيه واحد ال يتعدد ، وله محل واحد ، فوري

ً  فيكون االلتزام ، من هذه اآلثارون من شأنه ان يعدل يك  موصوفا
 (5951 ) .

  

فتعليق هيذه الرابطية عليى شيرط ويصيبح  ، رابطية المديونيية ، وهذا الوصف إما أن يلحق العنصر األول من عناصير االلتيزام

 ويسمى هذا الوصف باألجل ، أو يتراخى نفاذ الرابطة إلى أجل . ( condition)  ويسمى هذا الوصف بالشرط ، وجودها غير محقق

 (terme ) . الشرط األولج : فعندنا إذن لعنصر رابطة المديونية وصفان .  

 pluralite)  بل يتعدد ، فال يكون هذا المحل واحداً  . وهو المحل ، وإما أن يلحق الوصف العنصر الثاني من عناصر االلتزام

d'objets ) . وال ً ً  ، ( conjoint)  تعدد إما أن يكون جميعا ً  ، ( alternatif)  أو تخييريا فعنيدنا إذن لعنصير  . ( facultatif)  أو بدليا

 ووصف التخيير في االلتزام التخييري ، ( obligation conjointe)  وصف الجمع في االلتزام متعدد المحل : المحل أوصاف ثالثة

 (obligation ) ، االلتزام البدلي ووصف البدل في  (obtigation facultative ) .  

)  فيتعييدد أحييد الطييرفين الييدائن أو المييدين أو يتعييدد كالهمييا ، وإمييا أن يلحييق الوصييف العنصيير الثالييث ميين عناصيير االلتييزام

pluralite de sujets ) . وتعدد كل من الدائن والمدين قد يكون من غير تضيامن أو يكيون بطرييق التضيامن  (solidarite ) .  وقيد

تعيدد  : فعندنا إذن لعنصير طرفيي االلتيزام أوصياف ثالثية . ( solidarite)  يتعدد الدائن أو المدين في التزام يكون غير قابل لالنقسام

 الطرفين في غير تضامن
 (5951 ) ،

 وعدم القابلية لالنقسام ، وتعددهما بطريق التضامن 
 (5957 ) .

  

  : م إذن في أوصاف االلتزام يكون في ثالثة أبواب متعاقبةفالكال : موضوعات هذا القسم -2

  : في الشرط واألجل –الباب األول 

  . وااللتزام البدلي ، وااللتزام التخييري ، االلتزام متعددة المحل : في تعدد محل االلتزام –الباب الثاني 

                                                 

ً  ، أما إذا لم يلحق الوصف عنصراً من عناصر االلتزام (   5951)   ومن ثيم ال  . بل بسيطاً منجزاً  ، فال يكون االلتزام موصوفا

وال االلتيزام  ، وال االلتيزام غيير معليوم القيمية ، يعتبر موصوفاً االلتزام المضمون برهن أو بحق امتياز أو بكفالة أو بنحو ذلك

انظر فيي هيذا المعنيى بييدان )  وأن كان لكل منها خصوصية تميزه ، فهذه كلها التزامات بسيطة منجزة ، لكفيلالتبعي كالتزام ا

  . ( 155فقرة  – 159فقرة  7وال جارد 

ً  ، ويتعدد الدائن والمدين (   5951)   في الدعوى المباشرة عليى النحيو اليذي بينياه عنيد الكيالم فيي هيذه  ، في غير تضامن أيضا

  . والوصف في هذه الحالة مصدره القانون ، ( وما بعدها 919فقرة  1الوسيط )  الدعوى

فليو رفيع عنيه الرتفياع  . يضاف إلى االلتزام بعد أن يسيتوفى هيذا أركانيه(  accidentel)  والوصف أمر عارض (   5957)  

كيان االلتيزام لميا كيان أميراً فلو مس الوصف ركناً مين أر . بل يبقى دون وصف في صورته البسيطة ، دون أن يزول االلتزام

)  أن السيبب إذا ليم يوجيد فيي االلتيزام المجيرد(  2: )  ويترتيب عليى ذليك . فال يعتبر وصيفا ، عارضاً والزال االلتزام بزواله

obligation abstraite  ) ً كعقيد اإليجيار  –إن العقود الزمنية (  1. )  إذ أن األمر متعلق بركن في االلتزام ، فليس هذا وصفا

والوصيف ال يكيون عنصيراً فيي  ، ألن الزمن عنصر من عناصر المحل ، ليست عقوداً موصوفة –وعقد العمل وعقد التوريد 

  . الركن بل هو عنصر عارض كما قدمنا
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 وعدم القابلية لالنقسام ، والتعدد بطريق التضامن ، التعدد بغير تضامن : في تعدد طرفي االلتزام : الباب الثالث
 (5955 ) .

  

 الشرط واألجل  -الباب األول 

 : التقنين المدني الجديد والتقنين المدني السابق -3

  . احتوى التقنين المدني الجديد على نصوص عدة في كل من الشرط واألجل 

فقد رتب هذه القواعد  ، كان قد اقتصر فيه على القواعد األساسية عالجاً إذا ، 119إلى  119في المواد من  ، فقد عالج الشرط

وقيد اسيتبقى التقنيين الجدييد  . ولكنه لم يخرج فيما وضعه من القواعد عما احتواه التقنين الميدني السيابق ، ترتيباً منطقياً واحكم وضعها

  . السيما فيما يتعلق بأثره الرجع ، التصوير الالتيني للشرط

 ، وهيذب فيي نصيوص التقنيين السيابق ، عالجاً ضيبط بيه حيدود أحكيام األجيل ، 115إلى  112في المواد من  ، وعالج األجل

فأزال التقنين الجديد فيي نصوصيه ميا عليق بالنصيوص القديمية  . وكانت هذه أكثر اقتضاب فيما يتعلق باألجل منها فيما يتعلق بالشرط

وفيما جيرى بيه العيرف مين اليدفع عنيد المقيدرة أو  ، وفي تعجيل الوفاء بالدين ، السيما في أسباب انقضاء األجل ، من غموض وإبهام

 الميسرة
 (5299 ) .

  

فإذا كان وجود االلتزام هو المترتيب عليى  . يترتب على وقوعه وجود االلتزام أو زواله ، والشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع

ً  ، وقوع الشرط ً  ، زام قد وجد فعال وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرطأما إذا كان االلت . كان الشرط واقفا   . كان الشرط فاسخا

فإذا كان نفاذ االلتيزام هيو المترتيب عليى حليول  . يترتب على وقوعه نفاذ االلتزام أو انقضاؤه ، واألجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع

ً  ، األجل ً  ، أما إذا كان االلتزام قد صار نافذاً فعال وكان زواله هو المترتب على وقوع الشرط . كان األجل واقفا   . كان الشرط فاسخا

فإذا كان نفاذ االلتزام هو المترتيب عليى  . يترتب على وقوعه نفاذ االلتزام أو انقضاؤه ، واألجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع

ً  ، حلول األجل كيان األجيل  ، كان االلتزام قيد صيار نافيذا فعيال وكيان زواليه هيو المترتيب عليى حليول األجيلأما إذا  . كان األجل واقفا

 ً   . فاسخا

                                                 

القيانونين عند الكالم في إقامة نظرية االلتزام على فكرة التصرف  ، وقد رأينا في مستهل الجزء الثاني من الوسيط (   5955)  

 ، أن ترتييب البحيث عليى هيذا األسياس يجعلنيا نعياج أوصياف االلتيزام فيي بياب أركيان التصيرف القيانونين ، والواقعية الماديية

كمييا يكييون بحييث االلتييزام  ، ويكييون كييل ميين الشييرط واألجييل والتضييامن وعييدم القابلييية لالنقسييام وصييفاً ميين أوصيياف اإلرادة

ولكين يالحيظ عليى هيذا الترتييب أن األوصياف  . ( 5ص  1الوسيط )  م في المحل وتعددهالتخييري وااللتزام البدلي عند الكال

 1الوسييط )  بل هي أيضاً تلحق االلتزام البدلي عند الكيالم فيي المحيل وتعيدده ، وحده المتقدمة الذكر ال تلحق االلتزام اإلرادي

بيل هيي أيضياً تلحيق  ، وحيده  تلحيق االلتيزام اإلراديولكن يالحظ على هذا الترتيب أن األوصاف المتقدمة الذكر ال . ( 5ص 

ال أن تنتقيل إليى نظريية  ، فياألولى إذن أن تبقيى أوصياف االلتيزام فيي نطياق نظريية االلتيزام فيي ذاتيه . االلتزام غيير اإلرادي

لمصيدر أو واقعية تصيرفاً قانونيياً كيان هيذا ا ، ميا داميت هيذه األوصياف تلحيق االلتيزام أيياً كيان مصيدره ، التصرف القيانونين

  . مادية

ومين ثيم ذهيب فرييق مين الفقهياء إليى أن الشيرط  . على أنيه يغليب أن يكيون الشيرط واألجيل وصيفين فيي االلتيزام اإلرادي دون غييره

والصيحيح أن كيل التيزام إرادي هيو  . وفيي هيذا تجيوز ال محيل ليه . فيكونيان جيزءاً منهيا ، واألجل هما قيدان على أثر اإلرادة

بل هيي  ، ليست أجزاء من اإلرادة ، كالمحل والسبب ، فالشرط واألجل ، التزام أريد في أركانه الثالثة وفي عناصر العارضة

ً  ، عناصر مستقلة عنها   . واإلرادة تتعلق بها جميعا

(  السابق)  خال التقنين المصري الراهن ":  ا يأتيوقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد م (   5299)  

رقم اقتصاره على القواعد األساسية واخذ كثيراً  ، وقد اسهب المشروع في هذا الصدد . إال من قلة من النصوص بشأن الشرط

والسييما فيميا  ، طوقد اتيح له بذلك أن يبقى على التصوير الالتينيي لفكيرة الشير ، من األحكام عن المشروع الفرنسي اإليطالي

ومع ذلك فهو لم يغفل في هذه الناحية عين ضيبط  . ولم يستحدث المشروع شيئاً جوهرياً فيما يتعلق باألجل . يتعلق باستناد أثره

وهيي بعيد أكثير  ، ( السيابق)  حدود بعض األحكام ضبطاً ينطوي بغير شك على تحسين أو تهذيب في نصوص التقنين الراهن

ال يلميح  ، فلم يفرد هذا التقنين ألحكام األجل سوى نصين قاصرين أبترين . باألجل منها فيما يتعلق بالشرط اقتضابا فيما يتعلق

ونهيج فيي تنظيمهيا نهجياً  ، وقد تنياول المشيروع هيذه األحكيام . فيهما أثر للكلف أو العناية بعرض صورة جامعة كاملة المعالم

 ً وأخص هذه المسائل  . ن النصوص القائمة بإزالة ما يكتنفها من الشك واالبهاموعرض كذلك لطائفة من المسائل لم تع . منطقيا

مجموعية ، )  أسباب انقضاء األجل وتعجيل الوفاء بالدين وما جرى به العرف من االتفاق على اليدفع عنيد المقيدرة أو الميسيرة

  . ( 9ص  9األعمال التحضيرية ج 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 كالهميا أمير يقيع فيي المسيتقبل : وعيدم تحققيه ، فالفرق الجوهري ما بين الشرط واألجل هو إذن تحقق الوقوع
 (5292 ) ،

ولكين  

 أما الشرط فوقوعه غير محقق ، األجل محقق الوقوع
 (5291 ) .

  

  . تناول في فصلين متعاقبين الشرط واألجلوت

 الشرط -الفصل األول 
 (5299  )

 

 (la Condition ) 

 : قيام الشرط واآلثار التي تترتب عليه -4

  : تبحث في الشرط أمرين 

 المصيدر المنشييء(  9)  نيوعى الشيرط الواقيف والفاسيخ(  1)  مقوميات الشيرط(  2: )  ونعنيي بيذلك ، قيام الشيرط(  أوالً )  

  . للشرط وأي الحقوق يلحقها وصف الشرط

  ( ً   . ما يترتب على الشرط بعد قيامه من اآلثار(  ثانيا

 قيام الشرط   -الفرع األول

 مقومات الشرط  - المبحث األول 

 : النصوص القانونية – 5

  : من التقنين المدني على ما يأتي 119تنص المادة  

  . " كان وجوده أو زواله مترتباً على أمر مستقبل غير محقق الوقوعيكون االلتزام معلقاً على شرط إذا  " 

  : على ما يأتي 111وتنص المادة 

هذا إذا كان الشيرط  ، ال يكون االلتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف لآلداب أو النظام العام -2 " 

  . " ر قائمأما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غي . وافقا

                                                 

فالنشاط القانونين ال يستطيع إن  ، التي يطل منها النظام القانونين على المستقبلوكل من الشرط واألجل هو النافذة  (   5292)  

ً  ، بل ال بد أن يمتد إليى المسيتقبل زف إن ابسيط حاجيات اإلنسيان تقتضيي منيه ذليك ، يقتصر على الحاضر  . وتدفعيه إلييه دفعيا

والمسيتقبل وحيده هيو اليذي يكشيف  ، ر محيددةوكثير من العالقات القانونية ال يمكين البيت فيهيا إال فيي ظيروف ومالبسيات غيي

فكالهمييا أميير مسييتقبل يييرد إليييه مصييير العالقييات  ، وال يصييل القييانون إال تحقيييق ذلييك إال عيين طريييق الشييرط واألجييل . عنهييا

ي أنظر في هذا المعنى اهرنج في روح القيانون الروميان)  وعن هذا الطريق يستطيع اإلنسان أن يتحكم في المستقبل ، القانونية

  . ( 219ص  – 211ص  5

  . 511ص  – 519الموجوز للمؤلف فقرة  (   5291)  

ص  – 71ص  991فقييرة  5طبعيية سادسيية (  bartin)  وبارتييان(  Aubry et Rau)  أوبييرى ورو : مراجييع  (   5299)  

فقيرة  ، ( Bonnecase)  بنكياز – 511فقيرة  – 159فقيرة  1طبعية ثانيية (  Baudry et Barde)  بيودرى وبيارد – 215

 2951فقيرة  – 2915فقيرة  1طبعة ثانيية (  Planiol, Ripert et Gabolde)  بالنيول وريبير وجابولد –وما بعدها  111

جيان دي  – 151فقيرة  – 117وفقيرة  111فقيرة  – 119فقيرة  7طبعة ثانية (  Beudant et Lagarde)  بيدان والجارد –

)  لفيظ 2(  Encyclopedie)  فيي أنسييكلوبيدي دالليوز(  Jean du Gurreau de la Mechenie)  جيارو دي ال ميشييني

Condition ) .  

)  لبلتييييه – 2771فييي نظرييية الشييروط المسييتحيلة ويغيير المشييروعة والمخالفيية لييآلداب رسييالة ميين بيياريس سيينة (  Bartin)  بارتييان

Lepelletier  ) لليييوتر – 2775فييي الشييروط المسييتحيلة وغييير المشييروعة والمخالفيية لييآلداب رسييالة ميين بيياريس سيينة  (

Leloutre  ) دي لوان – 2595رسالة من كان سنة  (De Loynes  ) في الملكية المعلقة على شرط فاسخ رسالة من باريس

)  تيودرسيييكو – 2511يس سييينة فيييي األثييير الرجعيييي لتحقيييق الشيييرط رسيييالة مييين بيييار(  Eygont)  إيجيييو – 2597سييينة 

Theodoresco  ) فليدرمان – 2519في نظرية الشرط اإلداري في عقود المعارضة رسالة من باريس سينة  (Filderman 

  . 2599رجعية الشرط في االتفاقات رسالة من باريس سنة ( 

 . وعند اإلشارة إلى المؤلفات التي تكرر طبعها نشير إلى التي ذكرناها هنا



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

إذا كيان هيذا الشيرط هيو السيبب  ، ومع ذلك ال يقوم االلتزام الذي علق على شرط فاسخ مخيالف ليآلداب أو النظيام العيام -1 " 

  . " الدافع لاللتزام

  : على ما يأتي 111وتنص المادة 

 " إرادة الملتزمال يكون االلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود االلتزام متوقفا على محض  " 
 (5295 ) .

  

 291/  929وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
 (5299 ) .

  

وفيي التقنيين الميدني الليبيي  – 111 – 119في التقنيين الميدني السيوري الميواد  : وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 71 – 72وفيي تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني الميواد  171 – 179لميواد وفي التقنين الميدني العراقيي ا – 195 – 191المواد 
 (

5291 ) .
  

                                                 

  : تاريخ النصوص (   5295)  

وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر بيه فيي التقنيين الميدني الجدييد 979ورد هذا النص في المادة  : 119م 

)  119فمجلس الشيوخ تحيت رقيم الميادة  ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 111وأصبح المادة  ، المراجعة

  . ( 7ص  – 1ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 ، وأقرتيه لجنية المراجعية . من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر به في التقنين المدني الجديد 971ورد هذا النص  : 111م 

  . في المشروع النهائي 117وأصبح المادة 

  . ( 29ص  – 7ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  111فمجلس الشيوخ تحت رقم المادة  ، ووافق عليه مجلس النواب

وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر بيه فيي التقنيين الميدني الجدييد 971ورد هذا النص في المادة  : 111م 

)  111حيت رقيم الميادة فمجلس الشيوخ ت ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 115وأصبح المادة  ، المراجعة

  . ( 29ص  – 22ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج 

يجوز أن يكون التعهد معلقاً على أمير مسيتقبل أو غيير محقيق يترتيب عليى  : 291/  299التقنين المدني السابق م  (   5299)  

  . وقوعه أو عدمه وجود ذلك التعهد أو تأييده اومنع وجوده أو زواه

المييادي الييوارد فييي هييذا اليينص ميين أن التعهييد المشييروط هييو الييذي يكييون معلقيياً علييى أميير مسييتقبل أو غييير محقييق ويالحييظ الخطييأ )  

فليم يعطيف  ، وقيد تجنيب التقنيين الميدني الجدييد هيذا الخطيأ الميادة . زوالصحيح أنه يكون معلقاً على أمير مسيتقبل غيير محقيق

الميذكرة اإليضياحية فيي  : لوصيفين لإلفصياح عين وجيود تالزمهميابيل جميع بيين ا ، " بأو " االستقبال على عدم تحقق الوقوع

اسيتئناف مخيتلط أول ميايو  – 959ص  1والتيون  – 519الموجز للمؤليف فقيرة  – 1ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 . ( 191ص  25م  2591سنة 

  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   5291)  

  . ( من التقنين المدني المصري 111 – 19مطابقة للمواد )  111 – 119التقنين المدني السوري م 

  . ( من التقنين المدني المصري 111 – 119مطابقة للمواد  – 195 – 191التقنين المدني الليبي م 

ويقيع حكميه  ، العقد المنجز ما كان بصيغة مطلقة غير معلقة على شرط وال مضافة إلى وقت مستقبل : 179التقنين المدني العراقي م 

  . في الحال

ويشيترط لصيحة التعلييق أن يكيون ميدلول فعيل الشيرط  : 1 . العقد المعلق هو ما كان معلقاً عليى شيرط واقيف أو فاسيخ : 2 – 171م 

  . ال محققاً وال مستحيالً  ، معدوماً على خطر الوجود

ً كيان  ، إذا علق العقد على شرط مخالف للنظام العام أو اآلداب : 2 – 171م  فيإن كيان فاسيخاً كيان  ، بياطال إذا كيان هيذا الشيرط ولففيا

ومع ذلك يبطل العقد الذي علق على شيرط فاسيخ مخيالف ليآلداب أو للنظيام العيام إذا كيان  : 1 . الشرط نفسخ لغواً غير معتبر

  . هذا الشرط هو السبب الدافع للتعاقد

 ، غير إن أسيلوب التقنيين العراقيي مقتيبس مين تعبييرات الفقيه اإلسيالمي ، وال فرق في األحكام ما بين التقنينين المصري والعراقي)  

  . ( ولم يرد في التقنين العراقي نص في الشرط اإلرادي المحض

ويكيون ليه مفعيول  ، الشرط عارض مستقبل غير مؤكد يتعلق علييه توليد الموجيب أو سيقوطه : 72تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

وفيي الحالية األوليى المشيار إليهيا فيي الفقيرة السيابقة  . لعكس من مشيئة الفريقين أو مين ماهيية الموجيبرجعي إال إذا تحصل ا

ال يعد  ، وإن جهله الفريقان ، إن العارض الماضي أو الحاضر . وفي الحالة الثانية يسمى شرط اإللغاء ، يقال له شرط التعليق

  . شرطاً بالمعنى المقصود في هذه المادة

وإن صييرورة الشيرط ممكنيا  . إن اشتراط الشيء المستحيل أو المخالف لآلداب أو للقانون باطل ومبطل لالتفياق المعليق علييه : 71م 

 ً أي أن الشييرط  ، بيييد أن األميير يكييون خييالف ذلييك . فيمييا بعييد ميين الوجييه المييادي أو الوجييه القييانونين ال تجعييل االتفيياق صييحيحا

إذا كان الفريقان لم يجعال له شأناً جازماً ولم يكن له في التعاقد شأن السيبب اليدافع  ، يكتبالمستحيل أو غير المباح يعد كأنه لم 

  . الحامل على إنشاء الموجب
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 الفهرس العام

 غير محقق الوقيوع(  1)  أمر مستقبل $ 21 $فهو (  2: )  ويستخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن للشرط مقومات ثالثة

 . هو أن الشيرط أمير عيارض إضيافي يمكين تصيور االلتيزام بدونيه ، وهناك مقوم رابع . وغير مخالف للنظام العام وال لآلداب(  9) 

إذ هييي التييي تميييز بييين الحييق  ، ولكنييا أثرنييا أن نييذكرها فييي الشييرط ألهميتهييا بالنسييبة إليييه ، وهييذه ظيياهرة عاميية فييي أوصيياف االلتييزام

  . المشروط والحق االحتمالي

  . ونستعرض اآلن هذه المقومات األربعة

 أمر مستقبل  -1

 ن يكون الشرط أمراً مستقباليجب أ – 6

 ، فإذا وعد شخص آخر بجائزة إذا عثر على مال له مفقيود . ( evenement future)  يجب أن يكون الشرط أمراً مستقبال : 

 فكيل مين العثيور ، أو وعد األب ابنه بان يهب له منزال إذا تيزوج لهييئ ليه أمير سيكناه ، أو وعد أب ولده بجائزة إذا نجح في االمتحان

ومين ثيم كيان كيل مين االلتيزام بالجيائزة أو الهبية التزامياً معلقياً عليى  ، على المال المفقود والنجاح في االمتحان واليزواج أمير مسيتقبل

  . إذ يتوقف وجوده على تحقق هذا الشرط ، شرط

أو باع شخص  ، الوصية وإذا أوصى زوج لزوجته بدار تسكنها على أن تتفرغ لتربية أوالدها منه فال تتزوج بعده وإال فسخت

فكل من الزواج في المثل األول  ، أحد متجريه واشترط على المشترى أن يكون البيع مفسوخاً إذا نافسه في المتجر اآلخر الذي استبقاه

إذ  ، ومين ثيم كانيت االلتزاميات المترتبية عليى كيل مين الوصيية والبييع معلقية عليى شيرط ، ومن المنافسة في المثل الثاني أمر مستقبل

  . يتوقف زوالها على تحقق هذا الشرط

  : ال يجوز أن يكون الشرط أمراً ماضيا أو حاضرا -7

حتيى ليو كيان طرفيا االلتيزام  ، أما إذا كان أمراً ماضياً أو حاضراً فهيو لييس بشيرط . فال بد إذن أن يكون الشرط أمراً مستقبال

فليو أن الواعيد  . أو ميا إذا كيان األمير الحاضير واقعياً أو غيير واقيع ، لم يقع يجهالن وقت التعامل ما إذا كان األمر الماضي قد وقع أو

فيالتزام الواعيد  ، وقيت أن وعيد بهيا كيان الموعيود ليه قيد عثير عليى الميال المفقيود وال يعليم الواعيد ذليك ، في المثل المتقدم ، بالجائزة

ولو أن األب الذي وعد ابنه بجائزة إذا نجح فيي االمتحيان  . الوهو واجب الوفاء في الح ، بالجائزة التزام منجز غير معلق على شرط

فيالتزام األب بإعطياء ابنيه الجيائزة التيزام ليم  ، كان وقت أن وعد بها ال يعلم أن نتيجة االمتحان قيد ظهيرت بالفعيل وأن ابنيه قيد رسيب

                                                                                                                                                                    

باطييل كييل شييرط ميين شييأنه أن يقيييد أو يمنييع اسييتعمال الحقييوق المختصيية بكييل إنسييان كاسييتعمال حقوقييه فييي الييزواج أو حقوقييه  : 79م 

سري على الحالة التي يحبس فيها أحد الفريقين نفسه عن ممارسة صناعة أو مهنة ما في زمين غير أن هذا الحكم ال ي . المدنية

وحق تقديرها يعيود  ، إما شرط بقاء الترمل فيكون صحيحاً إذا وجد ما يصوبه من األسباب المشروعة . معين أو مكان محدود

  . إلى القاضي

غيير أنيه  . ( وهيو الشيرط اإلرادي المحيض)  الموجيب علييه وحيدها إرادة يكون الموجب باطال إذا جعل وجوده موقوفياً عليى : 75م 

وهيذا اليتحفظ ال  . يحق للفريقين أو ألحدهما أن يحفظ لنفسه حق التصريح في مهلة معينة بأنه يريد البقياء عليى العقيد أو فسيخه

  . لميجوز اشتراطه في االعتراف بالدين وال في الهبة وال في إسقاط الدين وال في بيع الس

فكيل فرييق يمكنيه أن يوجيب عليى الفرييق اآلخير التصيريح  ، إذا لم تعين المهلة في الحالة المنصوص عليها في المادة السيابقة : 79م 

أصيبح العقيد نهائيياً مين تياريخ  ، وإذا انقضيت المهلية وليم يصيرح ذليك الفرييق برغبتيه فيي فسيخ العقيد . بقراره في مهلة كافية

  . عد االتفاق كأنه لم يكن ، وإذا صرح جلياً للفريق اآلخر برغبته في فسخ العقد . انعقاده

كان لورثتيه الحيق فيي إبقياء  ، إذا توفى قبل انقضاء المهلة الفريق الذي احتفظ بنفسه بحق الفسخ ولم يكن قد أفصح عن مشيئته : 71م 

ختليف الورثية فاليذين يرييدون البقياء عليى العقيد ال يمكينهم إجبيار وإذا ا . العقد أو فسخه في في المدة التي كانت باقية لميورثهم

  . ولكن لهم أن يتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص ، اآلخرين على قبوله

بناء على طلب الفريق اآلخر أو  ، فالمحكمة ، إذا جن الفريق الذي احتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد األهلية الشرعية بسبب آخر : 71م 

فيقرر بترخيص من المحكمة ما إذا كان هناك محيل لقبيول العقيد أو  ، تعين وصياً خاصاً لهذا الغرض ، غيره من ذوى العالقة

أما فيي حالية اإلفيالس فيتيولى الوصياية حتميا وكييل التفليسية أو غييره مين ممثليي  . لفسخه حسبما تقتضيه مصلحة فاقد األهلية

  . ة الدائنينجماع

غيير أن التقنيين اللبنياني جياء أكثير  ، واألحكام المقررة في التقنين اللبناني تتفق في جملتها مع األحكام المقررة في التقنين المصري)  

فقيد نظميه تنظيمياً تشيريعياً  ، وال سييما فيميا يعيرف فيي الفقيه اإلسيالمي بخييار الشيرط ، افاضة في التفصييالت عليى ميا رأينيا

ً مستف  . ( يضا



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولو أن األب وقيت أن وعيد ابنيه بيان يهيب  . لى شرطفهو التزام غير موجود أصالً منذ البداية وليس التزاماً معلقاً ع ، يوجد ولن يوجد

وهيو واجيب  ، فالتزام األب بالهبة يكيون التزامياً منجيزاً غيير معليق عليى شيرط ، له منزال إذا تزوج كان ال يعلم أن ابنه قد تزوج فعال

 الوفاء في الحال
 (5291 ) .

  

ً  ، أن التزامه معلق على شرط بينما هو التيزام منجيز ، في األمثلة المتقدمة ، واعتقاد الملتزم الميدين  ، بيل اعتقياد الطيرفين معيا

ال يؤثر في أن االلتزام منجيز ليو كيان هيذا األمير قيد تحقيق فعيال  ، أن الشرط لم يتبين مآله بعد وأن االلتزام معلق على شرط ، والدائن

 لو كان هذا األمر لم يتحقق أو في أن االلتزام غير موجود أصالً  ، قبل وجود االلتزام
 (5297 ) .

  

 قد يكون األمر المستقبل أمراً إيجابيا أو أمراً سلبيا  – 8

–  ً فياالب اليذي التيزم بيان يهيب ابنيه داراً إذا  . واألمر المستقبل الذي ينطوي عليه الشرط قيد يكيون أميراً إيجابيياً أو أميراً سيلبيا

والزوج الذي يوصى المرأته بدار على شرط إال تتزوج بعده قيد  . وهذا أمر ايجابي ، تزوج قد علق التزامه على شرط هو زواج ابنه

  . وهذا أمر سلبي ، علق الوصية على شرط هو عدم زواج امرأته

 ً وال يكاد يكون للتفرقية أهميية عمليية إال مين ناحيية تقيدير  ، وال فرق في الحكم بين ما إذا كان الشرط أمراً إيجابياً أو أمراً سلبيا

ً  . الوقت الذي يعتبر فيه الشرط قد تحقق أو تخلف  ، ففي الشرط االيجابي تحدد عادة مدة قصيرة إذا لم يتحقق الشرط فيها اعتبر متخلفا

ج بعيد ميوت زوجهيا عليهيا إال تتيزوج طيول وفي الشرط السلبي تكون المدة عادة طويلة فالزوجة الموصى لهيا باليدار بشيرط إال تتيزو

  . حياتها

 كما يقول بودري وبارد –على أن األمر الواحد 
 (5295  )

فيسيتطاع  ، قد تكون له ناحية ايجابية وناحية سلبية وهو هو لم يتغير -

يعييش الملتيزم وعلق التزامه على شرط هيو أن  ، فإذا التزم شخص آلخر . وضعه في صورة شرط ايجابي أو في صورة شرط سلبي

ويستطيع أن يضع نفس الشرط في صورة  . فقد وضع الشرط في صورة أمر ايجابي ، له خارج مدينة القاهرة حتى يبعده عن مالهيها

  . أمر سلبي إذا اشترط على الملتزم له إال يعيش في مدينة القاهرة

 غير محقق الوقوع 

  : يجب أن يكون الشرط غير محقق الوقوع – 9

يشترط لصحة التعليق أن يكون مدلول فعل الشيرط معيدوماً  ":  من التقنين المدني العراقي 171الفقرة األولى من المادة تقول 

فالشيرط يجيب  . وهذا تعبير استعير من الفقه اإلسالمي لهذا المقوم من مقومات الشيرط . " ال محققاً وال مستحيال ، على خطر الوجود

  . وهذا الشك في وقوع األمر هو لب الشرط والصميم فيه ، أن يكون أمراً غير محق الوقوع

                                                 

 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما ييأتي – 5ص  199فقرة  1قارب بودري وبارد  (   5291)  

أنظر  : ولو كان المتعاقدان على جهل بذلك ، ترتب االلتزام منجزا ال معلقا ، فإذا علق االلتزام على أمر تم وقوعه من قبل ": 

  . ( 1ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  " لبناني 72ة فرنسي والماد 2272المادة 

 ، يجعل الهيالك عليى المشيتري إذا كيان المبييع مميا ييوزن أو يعيد أو يكيال أو يقياس(  991/  152م )  وقد كان التقنين المدني السابق

إذ كان يخرج على القاعدة العامية التيي  ، وقد كان هذا الحكم شاذاً  . ووزن أو عد أو كيل أو قيس ولو قبل تسليمه إلى المشتري

فجعيل الهيالك عليى  ، وقيد أزال التقنيين الجدييد هيذا الشيذوذ . تقضي بأن هالك المبيع قبل التسليم على البائع ال على المشيتري

تيزام منجيزاً إذا أهمية عملية العتبار االل ، في التقنين المدني السابق ، ومن ثم كانت هناك . البائع في الحالة التي نحن بصددها

شيخص يبييع آلخير مائية قنطيار مين القطين  ( : 519وننقليه عين الميوجز ص )  علق على أمر غير مستقبل في الفرض اآلتيي

ويكيون هيذا القيانون قيد صيدر  ، ويعلق التزامه على صدور قانون بجواز زراعة القطين فيي نصيف الزميام ، تؤخذ من مخزنه

التزامياً  –وقيد عليق عليى شيرط قيد تيم مين قبيل  –ل هيذا الفيرض يكيون التيزام البيائع فيي مثي . فعال وقت البيع وهو يجهل ذليك

مين التقنيين الميدني  991/  152)  منجزاً ن فلو احترق القطن بعد وزونه وقبل تسليمه للمشتري يكون الهالك عليى المشيتري

ألن التزامه يكيون معلقياً عليى  ، كون على البائعفإن الهالك ي ، أما إذا كان القانون لم يصدر إلى يوم احتراق القطن . ( السابق

م )  فيال يكيون لتحقيق الشيرط بعيد ذليك تيأثير ، شرط هو صدور القانون وقد صار الوفاء بااللتزام مستحيال قبيل تحقيق الشيرط

  . 151فقرة  ، قارب كوالن وكابيتان –(  من التقنين المدني السابق 219/  291

وميع ذليك علقيا االلتيزام علييه باعتبيار أنيه قيد يقيع ميرة  ، أن الشيرط قيد تحقيق أو هيو متحقيقلكن إذا علم الطرفان  (   5297)  

 فإن الشرط يكون في هذه الحالة أمراً مسيتحيال ، وكانا واهمين في هذا الظن إذ أن األمر لن يقع بعد ذلك ، أخرى في المستقبل

  . ( 1هامش رقم  59ص  991فقرة  5أوبرى ورو ) 

  . 175فقرة  – 179فقرة  19وانظر أيضاً ديمولومب  – 111فقرة  1 (   5295)  
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ً  ، فإذا كان األمر محقق الوقوع وإنميا يكيون الشيرط أميراً  . وكذلك ال يكيون شيرطاً أمير مسيتحيل الوقيوع . فإنه ال يكون شرطا

 ال محققاً وال مستحيال ، محتمل الوقوع
 (5229 ) .

 

  ال يكون شرطا األمر محقق الوقوع – 11

ً  ، فإذا كان األمر مستقبال ولكنه محقق الوقيوع : فيإذا أضياف الملتيزم  . بيل يكيون أجيالً كميا سيبق القيول ، فإنيه ال يكيون شيرطا

ألن موسيم الحصياد فيي الميألوف مين شيؤون اليدنيا البيد  ، كان االلتزام مقترناً بأجيل ال معلقياً عليى شيرط ، التزامه إلى موسم الحصاد

ً  ، فاألمر هنا محقق الوقوع ، آت   . فيكون أجالً ال شرطا

 ًَ ً فإذا التزم المشتري بيان ييدفع للبيائع ثمنياً هيو إييراد  . كالموت ، ويكون األمر محقق الوقوع أجالً حتى لو لم يكن موعد وقوعه محققا

 . والميوت أمير محقيق وإن كيان ال يعيرف متيى يقيع ، ري اللتزاميه أجيالً فاسيخاً هيو ميوت البيائعفقيد جعيل المشيت ، مرتب طول حياتيه

والتزام شركة التأمين على الحياة بان تدفع مبلغ التأمين إلى ورثة المؤمن عليه عند موته هيو التيزام مضياف إليى أجيل واقيف ال معليق 

 على شرط واقف
 (5222 ) .

  

فيإذا وهيب شيخص  . اقترن بمالبسات تجعله غير محقق الوقيوع فيي نطياق هيذه المالبسياتعلى أن الموت قد يكون شرطاً إذا 

فيإن الهبية األوليى تكيون معلقية عليى شيرط  ، داراً الثنين على التعاقب بشرط إال تنتقل اليدار إليى الثياني إال إذا عياش بعيد ميوت األول

وتكيون الهبية الثانيية معلقية عليى شيرط واقيف هيو أن يعييش  ، فاسخ هو أن يميوت الموهيوب ليه األول قبيل ميوت الموهيوب ليه الثياني

إذ اقتيرن بمالبسيات جعلتيه فيي كيل منهميا  ، فالموت في هياتين الهبتيين شيرط ألجيل . الموهوب له الثاني بعد موت الموهوب له األول

 ، األمير غيير محقيق الوقيوعولكن أن يموت أحد الموهوب لهميا قبيل اآلخير هيذا هيو  ، هو محقق الوقوع في ذاته . غير محقق الوقوع

  . فيصبح الموت في نطاق هذه المالبسات شرطاً ال أجالً 

  : ال يكون شرطا األمر مستحيل الوقوع -11

فيإن االلتيزام  ، فإذا علق الملتزم وجود التزامه على أمر مستحيل استحالة مطلقية . كذلك ال يكون شرطاً األمر مستحيل الوقوع

فيإذا وعيد شيخص آخير  . أي أن يستحيل تحقق الشرط بالوسائل المعروفة لإلنسان ، ويجب أن تكون االستحالة مطلقة . ال يوجد أصالً 

ألن وسيائل الطييران المعروفية حتيى الييوم تعجيز عجيزاً مطلقياً عين  ، بإعطائه جائزة إذا وصل إلى القمر كانت هذه االسيتحالة مطلقية

  . دثون عن إمكان ذلك في المستقبلوإن كان العلماء يتح ، الوصول إلى القمر

بييل يكييون فييي هييذه الحاليية قائميياً يتوقييف وجييوده أو زوالييه علييى تحقييق  ، أمييا إذا كانييت االسييتحالة نسييبية فإنهييا ال تعيييب االلتييزام

ليم يقيع  وإن كيان ، وتعتبر االستحالة نسبية إذا غلب على الظن أن تقدم المعارف البشرية تجعل الشرط غير مسيتحيل الوقيوع . الشرط

إذا استطاع الموعود ليه أن يجيد عالجياً ليبعض األميراض المستعصيية التيي  ، فيجوز لشخص أو لهيئة أو تعد بمنح جائزة . حتى اليوم

  . يوجد لها عالج حتى اليوم

 قيد تكيون أيضياً قانونيية ، وكما تكون االستحالة طبيعية كما رأينا في األمثلة المتقدمة
 (5221 ) .

عليى شيرط أن  فيااللتزام المعليق 

ً  ، يبيع المشترط عليه تركة مستقبلة أو على شيرط أن يطليق زوجتيه إذا كيان الطيالق غيير جيائز فيي  ، أو على شرط أن يتزوج محرما

                                                 

ليم يكين هيذا الحيادث  ، فإذا كان التعهد معلقاً نفاذه على حادث في استطاعة كل مين المتعاقيدين أن يوجيده أو يمنعيه (   5229)  

 ً ص  99ق الحقييو 2529ينيياير سيينة  19 – 9555ص  21المحيياكم  2599مييايو سيينة  5محكميية االسييتئناف األهلييية )  شييرطا

219 ) .  

ألن  ، واالتفاق على أن يكون استحقاق الكمبيالة هو اليوم التالي لمغادرة سفينة الميناء هو اتفاق معلق على شيرط ال مضياف إليى أجيل

 2515سيريه  2517يناير سنة (  محكمة االستئناف المختلطة)  مغادرة السفينة الميناء أمر ال يمكن البت في وقوعه بتاً مطلقاً 

– 5 – 1 ) .  

ويترتيب عليى ذليك أن مبليغ  . واالتفاق على أن يكون سريان وثيقة التأمين هو اليوم التيالي ليدفع القسيط األول اتفياق معليق عليى شيرط

إذا ثبت أن التأخر في دفع هذا القسط كيان جمياً عين  ، التأمين يكون مستحقاً إذا وقع الحادث المؤمن عليه قبل دفع القسط األول

ً  . التأمين نفسها خطأ من شركة )  ذلك ألن تخلف الشرط كان بخطأ المدين فيعتبير الشيرط متحققياً ويكيون مبليغ التيأمين مسيتحقا

  . ( 1هامش رقم  919ص  7وقارن بيدان والجارد  – 59أنظر ما يلي فقرة 

  . 515الموجز للمؤلف فقرة  (   5222)  

سييباحة يكييون قييد علييق التزامييه علييى شييرط مسييتحيل اسييتحالة فمين التييزم بإعطيياء جحييائزة لسييابح إذا عبيير المحيييط  (   5221)  

 ومن التزم بإعطاء سمسرة لشخص إذا باع له عيناً موقوفة يكون قد علق التزامه على شيرط مسيتحيل اسيتحالة قانونيية ، مادية

شيترط علييه كذلك إذا اشترط شخص على آخر أن يأخذ عقاراً بالشفعة ولم يكين الم . ( 519ص  519الموجز للمؤلف فقرة ) 

  . فإن الشرط يكون مستحيال استحالة قانونية ، من الشفعاء



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ً  ، شريعته  ، واالستحالة هنا اسيتحالة قانونيية ال اسيتحالة طبيعيية . ألنه علق على شرط مستحيل استحالة مطلقة ، ال يكون التزاماً قائما

 والطالق محرم في شريعة المشترط عليه ، وباطل كذلك الزواج من المحرم ، إذ بيع التركة المستقبلة باطل
 (5229 ) .

  

  : الشرط اإلرادي – 12

مين حييث  –ذليك أن الشيرط  . اليدائن أو الميدين ، ولكن وقوعه يتعلق بإرادة أحد طرفيي االلتيزام ، وهناك شرط ممكن الوقوع

 condition)  فهييو شييرط متييروك للصييداقة ، قييد يكييون شييرطاً ال عالقيية لييه بهييذه اإلرادة أصييالً  –اللتييزام تعلقييه بييإرادة طرفييي ا

casuelle ) ، وقيد يكيون شيرطاً متعلقياً بيإرادة أحيد  . مثل ذلك تعليق االلتزام على شرط وصول الطيائرة سيليمة إليى مطيار الوصيول

ً  . كالزواج فهيو متعليق بيإرادة مين يشيترط علييه اليزواج ، ( condition potestative)  طرفي االلتزام )  وقيد يكيون شيرطاً مختلطيا

condition mixte  )وذليك كيالزوج مين  ، يتعلق بإرادة أحد طرفيي االلتيزام وبعاميل خيارجي معهيا كمجيرد الصيدفة أو إرادة الغيير

 لزواج منهشخص معين فهذا شرط متعلق بإرادة من اشترط عليه الزواج وبارادة من اشترط ا
 (5225 ) .

  

إذ  ، ألنه أمر ال هو محقق الوقوع وال هو مستحيل الوقيوع ، وكل من الشرط المتروك للصدفة والشرط المختلط شرط صحيح

وهو حتى إذا تعلق بإرادة أحد طرفي االلتزام فإنه في الوقيت ذاتيه يتعليق بيأمر خيارج عين  ، أن وقوعه ال يتعلق بمحض إرادة تحكمية

  . ال محققاً وال مستحيال ً ، يجعل وقوعه محتمالهذه اإلرادة 

 ً أو شييرطاً إرادييياً  condition simplement potestative)  أمييا الشييرط اإلرادي فهييو إمييا أن يكييون شييرطاً إرادييياً بسيييطا

 ً هيذه اإلرادة  ولكين ، فالشرط اإلرادي البسيط يتعلق بيإرادة أحيد طرفيي االلتيزام . ( condition purement potestative)  محضا

فيالزواج شيرط إرادي يتعليق بيإرادة اليدائن أو الميدين ولكين إرادة المشيترط علييه  . بل هي مقييدة بظروفهيا ومالبسياتها ، ليست مطلقة

  . إذا الزواج أمر تحوط به الظروف والمالبسات االجتماعية واالقتصادية ، الزوج ليست مطلقة

بيل أن هيذا الشيرط يكياد يكيون شيرطاً مختلطياً فهيو يتعليق بياإلرادة وبظيروف  ، ويقال مثل ذلك عن شرط النجاح في االمتحان

ً  . أخرى قد ال يكون للشخص سلطان عليها سواء تعلق بيإرادة اليدائن أو بيإرادة  ، ومن ثم يكون الشرط اإلرادي البسيط شرطاً صحيحا

  . المدين

فييإن تعلييق بمحييض إرادة  . ئن أو بمحييض إرادة المييدينوهييذا إمييا أن يتعلييق بمحييض إرادة الييدا ، بقييى الشييرط اإلرادي المحييض

 ً وإن شاء أحله  ، إن شاء تقاضى المدين الشيء الذي ألزمه به ، وكان االلتزام قائماً معلقاً على إرادة الدائن ، الدائن كان شرطاً صحيحا

ً  $ 25 $فيإن كيان  ، أما أن تعلق الشرط بمحض إرادة المدين . من التزامه أن يلتيزم الميدين حياال ويجعيل فسيخ هيذه كي ، شيرطاً فاسيخا

ً  ، االلتيزام معلقيياً علييى إدارتييه المحضية ألن االلتييزام ليم يعلييق وجييوده علييى محضيير إرادة  ، كييان الشييرط صييحيحاً وكيان االلتييزام قائمييا

 إن شيياء أبقياه وإن شيياء فسيخه ، وإنمييا اسيتبقى المييدين زماميه فييي ييده ، فهيو إذن قييد وجيد ، الميدين
 (5229 ) .

وإن كييان الشيرط المتعلييق  

 ً ً  ، كأن يلتزم المدين إذا أراد ، بمحض إرادة المدين شرطاً واقفا  أو يلتيزم إذا رأى ذليك معقيوال أو مناسيبا
 (5221 ) ،

فهيذا شيرط  $ 19 $ 

                                                                                                                                                                    

فإذا اشترطه  ، فإن عبور المانش سباحة ال يعد مستحيال إذ عبره كثيرون ، وإذا كان عبور المحيط سباحة يعد مستحيال استحالة مطلقة

ً  ، شيترط إلييهشخص على آخر ممن ال يجيدون السباحة كانت االسيتحالة نسيبية بالنسيبة إليى الم ومثيل  . وكيان الشيرط صيحيحا

  . عبور المانش تسلق جبل شاهق

  (5229   )  ً أوبيرى )  فإنه يكون شرطاً صحيحاً قد تخليف ، ثم أصبح بعد ذلك تستحيال ، وإذا كان الشرط وقت اشتراطه ممكنا

  . ( 191فقرة  1بودري وبارد  – 151فقرة  1هيك  – 51فقرة  21لوران  – 59ص  991فقرة  5ورو 

فيإن المفيروض أن المشيترط نظير  ، كذلك إذا كان الشرط مستحيال وقت اشتراطه ولكنه يصبح ممكناً في ظروف من المألوف توقعهيا

ً  ، إلى احتمال تحقق هذه الظروف   . ( 197فقرة  1بودري وبارد )  فيكون الشرط في هذه الحالة صحيحا

  . 75ص  991فقرة  5أوبري ورو  (   5225)  

المجموعية الرسيمية  2519مارس سينة  21كفر الشيخ  – 159ص  51م  2595ابريل سنة  22ستئناف مختلط ا (   5229)  

  . 21فقرة  Conditionلفظ  2قارن انسيكلوبيدي داللوز  – 919فقرة  1كوالن وكابيتان  – 15ص  11

 يكيون اراديياً ألن تعييين الحيدود فيإن هيذا الشيرط ال ، أما إذا التزم شخص على أن يكون االلتزام في حدود معقولة (   5221)  

 927فقرة  19ديمولومب  – 9فقرة  2215م  1الرومبيير  – 19فقرة  22ديرانتون )  المعقولة لاللتزام يترك لتقدير القاضي

فييإذا التييزم صيياحب المتجيير لمسييتخدمه أن ينفحييه آخير العييام مبلغيياً علييى أن يتييرك تقييدير هييذا المبلييغ  . ( 955ص  1والتيون  –

وعنييد  ، لييم يكيين التييزام صيياحب المتجيير معلقيياً علييى شييرط إرادي ، لصيياحب المتجيير يعينييه وفقيياً للمييألوف وفييي حييدود معقوليية

  . ( 51ص  – 51ص  991فقرة  5وبرى ورو أ)  الخالف يتولى القاضي تعيين الحدود المعقولة لتقدير هذه النفحة

ميا دام االلتيزام المقابيل متوقفياً عليى وجيود  ، وجيود التزاميه عليى محضير إدارتيه ، بل يجوز أن يعلق الميدين فيي عقيد مليزم للجيانبين

ل الحرية فيي أن يلتيزم فليس له إذن كام ، ألن المدين في هذه الحالة إذا شاء إال يلتزم حرم من االلتزام المقابل ، االلتزام األول

ولكنيه إذا شياء إال يلتيزم  ، فالمشيتري ال يلتيزم بيالثمن إال إذا شياء بمحيض إدارتيه ، وعلى هذا يخرج بييع الميذاق . أو إال يلتزم
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ن هنيا يكيون إن شاء حقيق الشيرط ومي ، إذ أن االلتزام قد علق وجوده على محض إرادة المدين ، يجعل عقدة االلتزام منحلة منذ البداية

ً  ، الشرط محقق الوقوع بمشيئة المدين  وإن شاء جعليه يتخليف ومين هنيا يكيون الشيرط مسيتحيل الوقيوع بمشييئة الميدين أيضيا
 (5221 ) .

 

 111وهيذا ميا تقيرره الميادة  . ويسيقط كيل التيزام معليق عليى شيرط واقيف هيو محيض إرادة الميدين ، ومن ثم يكون هذا الشرط باطال

 ال يكون االلتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود االلتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم ":  رأيناإذا تقول كما  ، مدني
 (

5227 ) .
 

                                                                                                                                                                    

فيقيوالن  ، ويذهب بودري وبارد في العقد الملزم للجيانبين ميذهباً آخير . ( 51ص  991فقرة  5أوبرى ورو )  حرم من المبيع

أمييا االلتييزام المقابييل فيبقييى  ، التييزم أحييد المتعاقييدين ميين جانبييه التزاميياً معلقيياً علييى محضيير إدارتييه كييان التزامييه بيياطالإنييه إذا 

 ً والتيزم المشيتري أن  ، فيإذا التيزم البيائع أن يبييع . فينعقد العقد في هذه الحالة ملزماً لجانيب واحيد ال ملزمياً للجيانبين ، صحيحا

ً فإن التزا ، يشتري إذا أراد فينعقيد العقيد ملزمياً  ، ويبطيل التيزام المشيتري لتعلقيه عليى محضير إدارتيه ، م البائع ينعقد صيحيحا

على أن المشتري ال يستطيع في هذه الحالة أن يتقاضيى ميع البيائع التزاميه إال إذا  . لجانب واحد ويكون في حقيقته وعداً بالبيع

 1بيودري وبيارد )  فيعود العقد إذا أريد تنفييذه عقيداً ملزمياً للجيانبين ، قام هو من جانبه بالتزامه الذي علقه على محض إدارته

ونالحظ على هذا التحليل أن هنياك فرقياً بيين عقيد مليزم للجيانبين أحيد االلتيزامين فييه معليق عليى محيض إرادة  . ( 171فقرة 

 ، فبيع المذاق ينشيء التزاماً بدفع الثمن في جانب المشتري . وبين عقد ملزم لجانب واحد كالوعد بالبيع ، المدين كمبيع المذاق

فيإذا أراد المشيتري اسيتبقاء  ، وإذا كان هذا االلتزام معلقاً على محضر إدارته إال أنه التزام صحيح إذا شاء إال يحيرم مين البييع

جانيب المشيتري وإنميا ينشييء ليه حقياً فهو ال يرتب أي التزام فيي  ، وهذا بخالف الوعد بالبيع . الصفقة انعقدت من وقت البيع

أنظير )  وإذا أعلن المشتري إدارته في إتمام الصفقة انعقدت ولكن مين وقيت إعيالن اإلرادة ال مين وقيت الوعيد بيالبيع ، منجزاً 

  . ( 2هامش رقم  195األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام ص 

ن االلتيزام يكيون صيحيحاً ألنيه ترتيب فيي ذمتيه دون أن يتعليق ذليك بمحيض فيإ ، وإذا التزم شخص عليى أن يكيون الوفياء عنيدما يرييد

 . ( 955ص  1والتيون )  فإذا مات حل الدين ووجب الوفاء ، أما ميعاد الوفاء فيكون أي يوم يختاره المدين قبل موته ، إدارته

فييي الفرضييين  ، ويالحييظ إننييا . وميين بيياب أولييى يكييون االلتييزام صييحيحاً إذا اشييترط المييدين أن يكييون الوفيياء عنييد الميسييرة

ميعياداً  ، فيي الفيرض الثياني ، ويعيين القاضيي . ( ميدني 111أنظير الميادة )  بصدد أجل غير مين ال بصدد شيرط ، المتقدمين

مراعييياً فييي ذلييك مييوارد المييدين الحالييية والمسييتقلة ومقتضييياً منييه عناييية الرجييل الحييريص علىالوفيياء  ، مناسييباً لحلييول األجييل

 – 2919ص  22المحاميياة  2591ينيياير سيينة  9محكميية اإلسييكندرية األهلييية )  ويحييل األجييل حتمييا بمييوت المييدين ، بالتزامييه

الميوجز  – 599ص  29المحامياة  2591نيوفمبر سينة  7شبين الكوم  – 591ص (  المحاماة 2517ديسمبر سنة  21منوف 

وقييد يريييد المتعاقييدان أن تكييون  . ( 211األسييتاذ إسييماعيل غييانم فييي أحكييام االلتييزام فقييرة  – 2هييامش رقييم  515للمؤلييف ص 

فقد تخلف الشرط ولم  ، فلو لم يوسر حتى مات معسراً  ، فعند ذلك ال يستحق الدين إال إذا أيسر المدين ، الميسرة شرطاً ال أجال

)  وسينعود إليى هيذه المسيألة بتفصييل أو فيي فيميا يليي . ( 211 األستاذ إسماعيل غانم في أحكيام االلتيزام فقيرة)  يستحق الدين

  . ( 95أنظر فقرة 

يوليية  11المنييا  – 292ص  9الحقيوق  2759يونيية سينة  27مصر األهلية  : أنظر في الشرط اإلرادي المحض (   5221)  

المحامياة  2151سنة  ديسمبر 19جرجا  – 991ص  1المحاماة  2519مايو سنة  12اجا  – 51ص  9المحاماة  2512سنة 

 2591نيوفمبر سيينة  7شيبين الكيوم  – 979ص  29المحامياة  2591سيبتمبر سينة  11اإلسيكندرية مسيتعيجل  – 971ص  7

  . 59ص  91م  2595نوفمبر سنة  11 – 112ص  92م  2525ابريل سنة  19استئناف مختلط  – 599ص  29المحاماة 

االتفياق عليى إال  ، ومين ثيم يكيون بياطال ، شرطاً إرادياً محضاً متعلقاً بإرادة الميدين وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يعتبر

فإنه يكفي أن يمتنع أحيد الورثية مين توقييع عقيد  ، حخقه من التركة إال بعد توقيع عقد القسمة ما بين جميع الورثة –يأخذ الوار 

وقضت  . ( 211ص  21م  2599فبراير سنة  11ف مختلط استئنا)  القسمة حتى يمتنع على الوارث أن يأخذ حقه في التركة

ً  ، أيضاً بأن اشتراط الوكيل بالعمولة أنه يشتري لحساب غيره وانه يعلن اسم هذا الغير متى شاء  ، يعتبير شيرطاً إراديياً محضيا

ً  ، ومن ثم يكون باطال أكتيوبر سينة  99مخيتلط اسيتئناف )  فيإذا ليم يعلين الوكييل بالعمولية اسيم الغيير كيان هيو الملتيزم شخصييا

  . ( 11ص  15م  2512

أو إذا قرر أن هذا  ، من األمثلة على الشرط اإلرادي المحض أن يعد المفرض بالقرض إذا شاء(  151فقرة  7)  ويرد بيدان والجارد

إن (  2999رة فقي 1)  ويالحيظ بالنييول وريبيير وبوالنجييه . أو إذا رأى أن الصيفقة مجزيية ، أو إذا وجد ذلك منقيوال ، ممكن

 ً وهيو عنصير إرادة الملتيزم فيي أن  ، ولكنه عنصر من عناصر االلتزام ذاتيه ، الشرط اإلرادي المحض ليس في حقيقته شرطا

  . يلتزم

 – 29ص  – 21ص  9أنظيير المييذكرة اإليضييياحية للمشييروع التمهييييدي فييي مجموعييية األعمييال التحضييييرية ج  (   5227)  

  . 2هامش رقم  519لمشار إليها في ص واألحكام ا 515الموجز للمؤلف فقرة 
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 غير مخالف النظام العام أو اآلداب  – 3

  : الشرط المخالف للنظام العام – 13

  . فيكون في هذه الحالة باطال وال يقوم االلتزام الذي علق وجوده عليه ، وقد يكون الشرط مخالفاً للنظام العام

ً  . وأمثلة الشروط المخالفة للنظام العيام كثييرة متنوعية كيان الشيرط  ، فيإذا عليق الملتيزم التزاميه عليى إال يتيزوج اليدائن إطالقيا

فيإذا رميى ميثال إليى منيع زوجتيه بعيد  . ء هيذا الشيرطمخالفاً للنظام العام إذا لم يكن هناك غرض مشروع يرمي إليه المشترط مين ورا

أميا إذا رميى إليى جعيل زوجتيه بعيد موتيه تتفيرغ  $ 11 $ . فالشيرط باطيل لمخالفتيه للنظيام العيام ، موته من الزواج غيرة منيه وأثيرة

  . فالشرط صحيح وااللتزام قائم ، لتربية أوالدها منه ال يشغلها زوج آخر

ميا ليم يكين هنياك غيرض  ، تيرف المشيترط علييه مهنية معينية يكيون بياطال لمخالفتيه للنظيام العيامكذلك الشرط القاضي بأال يح

أو أن يكون المشترط قد أراد أن يحمى نفسه  ، كأن تكون المهنة المحرمة مهنة وضعية ترزى بالكرامة ، مشروع يرمى إليه المشترط

  . حماية مشروعة من منافسة المشترط عليه

غير المسلمة أن تكون أوالدها من زوجها المسلم على دينها هي ال على ديين زوجهيا وإال كيان لهيا حيق  وإذا اشترطت الزوجة

  . فإن هذا الشرط باطل لمخالفته النظام العام ، الطالق من زوجها

ولليزوج بيالرغم مين هيذا  ، فيإن الشيرط باطيل لمخالفتيه للنظيام العيام ، وإذا اشترطت الزوجة المسلمة عليى زوجهيا إال يطلقهيا

ولكن يجوز للزوجة أن تشترط مبلغاً من المال تعويضاً لها عميا يصييبها مين  . الشرط أني طلق زوجته لسبب مشروع وفي غير تعنت

وإال  . وفي هذه الحالية ينظير إن كيان الطيالق لغيير سيبب مشيروع فالشيرط صيحيح ويجيب دفيع التعيويض ، الضرر إذا طلقها زوجها

  . ل والتعويض غير مستحقفالشرط بالط

ً  ، وشرط عدم تعدد الزوجات الذي قد تشترطه الزوجة على زوجها المسلم شرط  ، وإال صارت مطلقة منه أو أعطاها تعويضا

ولكن ال يجوز أن تشترط الزوجة على زوجها المسلم إال يتزوج غيرها وإال كان الزواج  . صحيح في نظرنا وليس مخالفاً للنظام العام

 اآلخر باطال أو كانت الزوجة األخرى هي الطالقة
 (5225 ) .

  

فاشيتراط  . وإن كيان كيل مين الشيرطين بياطال ، ويمكن التمييز بين شرط مخالف للنظام العام وشرط مستحيل استحالة قانونيية

أميا اشيتراط اليزواج مين محيرم فشيرط مسيتحيل اسيتحالة  ، يكون شرطاً مخالفاً للنظام العام ولكنه شيرط غيير مسيتحيلعدم الزواج قد 

  . قانونية وهو في الوقت ذاته مخالف للنظام العام ألن االستحالة القانونية كثيراً ما ترجع إلى مخالفة النظام العام

  : الشرط المخالف لآلداب -14

ً  ، خالفاً لآلدابوقد يكون الشرط م فيإذا التيزم شيخص نحيو آخير  . ويسيقط االلتيزام اليذي عليق علييه قياميه ، فيكون باطال أيضا

وكيذلك الحكيم  . فإن الشرط يكون مخالفاً لآلداب ويكون باطال كميا قيدمنا ، بمبلغ من النقود بشرط أن يقوم بارتكاب عمل غير مشروع

ً  ، إذا اشترط على شخص إال يرتكب جريمة أو اشيترط علييه أن  ، أو أن يمحو آثار جريمة ارتكبت كأن يعيد مخطوفياً أو ييرد مسيروقا

يقوم بعمل واجب عليه قانوناً على أن يتناول أجراً على القيام به كأن تدخل الزوجة في طاعة زوجها أو أن يمتنع اليزوج عين معاشيرة 

فكل هذه شروط تعتبر مخالفية ليآلداب ألنهيا جيزاء ميادي عليى  ، غير زوجته أو أن يكف شخص عن التشهير بشخص آخر ونحو ذلك

 والواجب يتعين القيام به دون جزاء ، القيام بالواجب
 (5219 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ً  ، إن الشيرط اإلرادي المحيض إذا تعليق بيإرادة اليدائن ، بعد ما قدمناه ، ويمكن القول أو  ، أو تعليق بيإرادة الميدين وكيان شيرطاً فاسيخا

ً  ، تعلق بإرادة المدين وكان شرطاً واقفاً مترتباً على عقد ملزم للجانبين وال يبطيل الشيرط اإلرادي  . فإنه يكيون شيرطاً صيحيحا

وتقدير ما إذا كيان الشيرط هيو هيذا  . المحض إال إذا تعلق بإرادة المدين وكان شرطاً واقفاً غير مترتب على عقد ملزم للجانبين

أما حكم الشرط بعد تعيين نوعه فمسالة قانون تخضع لرقابة محكمة  ، أو ذاك مسألة واقع ال معقب فيها على قاضي الموضوع

  . النقض

معتبيراً أن الكثيرة الغالبية مميا يسيمى بالشيروط  ، وهنياك مين ينتيق التميييز ميا بيين الشيرط اإلرادي البسييط والشيرط اإلرادي المحيض

في األثر الرجعي لتحقق الشرط رسالة من بياريس (  Eygout)  أنظر ايجو)  اإلرادية البسيطة هي في حقيقتها شروط مختلفة

 1بالنيول وريبير وجابولد )  ز قد استقر في الفقه وفي القضاء بحيث أصبح من المتعذر إغفالهولكن هذا التميي . ( 2511سنة 

  . ( 2هامش رقم  911ص  2917فقةر 

  . 2هامش رقم  511وص  511 – 519وص  519أنظر في أمثلة أخرى الموجز للمؤلف فقرة  (   5225)  

هيذا وإذا التيزم شيخص نحيو آخير أن  – 111فقيرة  1بيودري وبيارد  – 157فقيرة  1هييك  – 55فقرة  21لوران  (   5219)  

ً  ، يدفع مبلغاً من المال إذا ارتكب الملتزم عمال غير مشروع أو عمال منافياً لآلداب  ، فإن الشرط يكون في هذه الحالية صيحيحا

ن عيدم القييام بالواجيب فهناك فرق بين أن يدفع شخص إلى القيام بالواجب عن طريق اعطائيه مياال وبيين أن يزجير شيخص عي
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 الفهرس العام

 أمر عارض  -4

  : الشرط أمر عارض – 15

أنيه أمير عيارض يلحيق عنصيراً جوهريياً مين عناصير  ، بحكم أنه وصف يلحق الحق بعد تكوينه ، ويدخل في مقومات الشرط

  . الحق

ويترتب على أن الشرط يلحق عنصراً جوهرياً من عناصر الحق أن كال من الحق المضمون بيرهن والحيق غيير معيين القيمية 

وقيد سيبقت اإلشيارة إليى  ، ألن الوصف هنا ال يلحق عنصراً جوهرياً من عناصر الحيق ، والحق التبعي ال يعتبر حقاً معلقاً على شرط

  . ذلك

فيكيون الشيرط أميراً  ، فمعنياه أنيه وصيف ييدخل عليى الحيق بعيد تميام هيذا الحيق وتكاميل عناصيرهأما أن الشرط أمر عارض 

باعتبياره أميراً  ، فالشيرط إذن . ويمكين تصيور قييام الحيق بدونيه ، بل يضاف إليه بعد تكوينه ، عارضاً ال يساهم في تكوين الحق ذاته

 ً ً وهيو إذا وجيد فيالحق يصيبح م . قد يوجد وقد ال يوجيد ، عارضا ألنيه اسيتكمل  ، وإذا ليم يوجيد فيالحق يقيوم بيالرغم مين ذليك ، وصيوفا

 ويكون حقاً غير موصوف أي حقاً بسيطاً منجزاً  ، عناصره
 (5212 ) .

  

 : التمييز بين الحق المشروط والحق االحتمالي – 16

فالوصيف  . ( droit eventual)  والحيق االحتميالي(  droit conditionnel)  ومن هنا يجيء التمييز بين الحق المشيروط 

 في الحيق المشيروط أمير عيارض يلحيق الحيق بعيد تكاميل عناصيره كميا قيدمنا
 (5211 ) .

أميا الوصيف فيي الحيق االحتميالي فيأمر غيير  

والوصف في الحق االحتميالي هيو باليذات نقصيان  ، ذلك أن الحق االحتمالي هو حق ينقصه عنصر من عناصره الجوهرية ، عارض

  . هذا العنصر الجوهري

إذ الشيفيع قبيل  ، إدارته فيي األخيذ بالشيفعة $ 19 $حق الشفيع قبل أن يعلن (  2: )  ومن األمثلة على الحق االحتمالي ما يأتي

وال يصبح هذا الحق االحتميالي حقياً كيامال إال إذا أعلين الشيفيع إدارتيه  . بل مجرد حق احتمالي ، إعالن هذه اإلرادة ليس له حق كامل

وال يعتبير هيذا اإلعيالن  . فالحق االحتمالي هنا قيد نقصيه عنصير مين العناصير الجوهريية هيو إعيالن هيذه اإلرادة ، في األخذ بالشفعة

 ً وهنيا أيضياً ال يكيون للموصيلى  ، حق الموصى له قبل أن يموت الموصيى(  1. )  بل هو عنصر من عناصر الحق كما قدمنا ، شرطا

ً  . جوهرية للحق الكامل هو موت الموصيىله إال حق احتمالي قد نقصه عنصر من العناصر ال بيل هيو  ، وال يعتبير هيذا الميوت شيرطا

ً (  9. )  عنصر من عناصر الحيق فيالحق هنيا حيق  ، الحيق المترتيب عليى حسياب جيار قبيل أن ييدفع صياحب الحسياب أو يقيبض شييئا

 ، ليتكيون رصييد دائين أو ميدين للحسياب الجياري ، احتمالي ينقصه عنصر من العناصر الجوهرية للحق الكاميل هيو اليدفع أو القيبض

ً  . فيصبح الحق كامال ال مجرد حق احتمالي   . بل هو عنصر من عناصر الحق ، وال يعتبر الدفع أو القبض شرطا

  : ونرى من ذلك أن هناك فرقين أساسيين بين الحق المشروط والحق االحتمالي

                                                                                                                                                                    

وهو في حالة الثانية صحيح ألنيه ال ينيافي اآلداب  ، فالشرط في الحالة األولى باطل لمنافاته لآلداب ، عن طريق تغريمه المال

 55ص  991فقيرة  5أوبيرى ورو  –مكيررة  51فقيرة  9كولميه دي سانتير )  في شيء بل هو يقوم األخالق ويصلح النفوس

لفيييظ  2انسييييكلوبيدي دالليييوز  – 175فقيييرة  – 179فقيييرة  7بييييدان والجيييارد  – 991فقيييرة  – 991فقيييرة  19ديمولوميييب  –

Condition  فقيرة  1هييك  – 55فقيرة  21ليوران  –(  فقيرة 2219و  2211م  1الرومبييير  : أنظر عكيس ذليك – 25فقرة

فيإن الشيرط قيد  ، عطاء المال التشيجيع عليى أداء الواجيببل نحن نرى أنه إذا قصد بإ . ( 115فقرة  1بودري وبارد  – 157

 ً   . كما إذا وعد شخص حارساً عنده بزيادة أجره إذا هو أحسن الحراسة ، يكون صحيحا

وميع  ، 277وص  217ص  2األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي  – 912ص  2915فقيرة  1بالنيول وريبير وجابولد  (   5212)  

وليو كيان عنصيراً جوهريياً  ، ما يجعل وجود االلتزام أمراً مستقبال غير محقق فهو شيرطذلك فإن هناك رأياً يذهب إلى أن كل 

بيل أن األصيل فيي االلتيزام  ، وإنما يراد بأن الشرط أمر عارض أن االلتزام ال يكون حتما معلقاً عليى شيرط . في االلتزام ذاته

ومقياال ليه  ، وميا بعيد 21ص  2595رسالة من كيان سينة  Leloutreأنظر في هذا المعنى للوتر )  هو أن يكون غير مشروط

 2511في األثر الرجعي لتحقق الشيرط رسيالة مين بياريس سينة  Eygoutأيجو  – 191ص  2521في المجلة االنتقادية سنة 

إليى أن الحيق المشيروط لييس إال نوعياً مين أنيواع الحيق  ، عليى النقييض مين ذليك ، وسنرى أن هنياك رأيياً ييذهب . ( 21ص 

  . حتمالياال

 Conditionلفيظ  Jean de Garreau de la Mechenieانسييكلوبيدي دالليوز جيان دي جيارو دي الميشييني  (   5211)  

فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  –وما بعدها  791فقرة  1بودري وبارد  –وما بعدها  919ص  19ديمولومب  – 1فقرة 

  . 912ص  2915فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 197فقرة  1جوسران  – 157فقرة  1كوالن وكابيتان  – 2999
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أما الحيق االحتميالي فحيق ينقصيه  . إذ الشرط أمر عارض كما قدمنا ، شرطيمكن تصور قيام الحق المشروط دون ال(  أوالً )  

ومين ثيم ال يمكين تصيور هيذا الحيق الكاميل دون هيذا العنصير  ، عنصر من العناصر الجوهرية حتى يكون حقاً كامال كما سيبق القيول

  . الجوهري

  ( ً أميا إذا اسيتكمل  . الوجيه اليذي سنفصيله فيميا يليي كان لتحققه أثر رجعيي عليى ، إذا تحقق الشرط في الحق المشروط(  ثانيا

ومين ثيم يوجيد الحيق  . فإنيه يصيبح حقياً كيامال دون أثير رجعيي ، الحق االحتمالي العنصر الجوهري اليذي ينقصيه فأصيبح حقياً كيامال

 ال من وقت وجود الحق االحتمالي ، الكامل من وقت استكمال العنصر الجوهري
 (5219 ) .

  

                                                 

  . 2هامش رقم  995ص  7بيدان والجارد  (   5219)  

 les droits)  فييي رسييالته القيميية فييي الحقييوق االحتمالييية(  Jean-Maurice Verdier)  هييذا وقييد ذهييب جييان مييوريس فردييييه

eventuels  ( ) وأال فييرق فييي  ، ليييس إال نوعيياً ميين أنييواع الحقييوق االحتماليييةإلييى أن الحييق المشييروط (  2599بيياريس سيينة

 ، فيالحق المشيروط هيو . فكالهما يتميز بأنه تعاقب حقين يتوالييان فيي الزميان ، الطبيعة بين الحق المشروط والحق االحتمالي

 ، هيذا الحيق الحيالثيم إذا تحقيق الشيرط ينقضيي  . حق حال فيي أن يكيون لليدائن الحيق المعليق عليى شيرط ، قبل تحقق الشرط

وكيذلك الحيق  . وقد أصبح حقاً حاال منجزاً بعد تحقيق الشيرط ، ويحل محله حق آخر هو نفس الحق الذي كان معلقاً على شرط

ثيم إذا تحقييق  ، فيبيدأ حقياً حيياال فيي أن يكيون لليدائن الحييق االحتميالي ، االحتميالي هيو أيضياً تعاقييب حقيين يتوالييان فيي الزمييان

ويحيل محليه حيق آخير هيو نفيس الحيق اليذي كيان  ، الذي يتوقف عليه وجود الحق ينقضي هذا الحيق الحيال الحادث االحتمالي

 ً وكيذلك الحيق االحتميالي هيو أيضياً تعاقيب حقيين يتوالييان فيي  . وقد أصبح اآلن حقياً حياال منجيزاً بعيد تحقيق الشيرط ، احتماليا

ثم إذا تحقيق الحيادث االحتميالي اليذي يتوقيف علييه وجيود الحيق  ، ليفيبدا حقاً حاال في أن يكون للدائن الحق االحتما ، الزمان

ً  ، ينقضي هذا الحق الحال ومين ثيم  . وقد أصبح اآلن حقاً حياال منجيزاً  ، ويحل محله حق آخر هو نفس الحق الذي كان احتماليا

الحيال هيو وحيده الموجيود  فيالحق : حيق حيال وحيق مسيتقبل ، في كل من الحق المشروط والحق االحتمالي ، يكون في البداية

وبمجيرد  ، وال يوجيد إال بتحقيق الشيرط أو تحقيق الحيادث االحتميالي ، أميا الحيق المسيتقبل فيال وجيد ليه فيي مبيدأ األمير ، فعال

  . وجوده ينقضي الحق األول

 Mais ce qui, dans les deux cas , est essential et en ( : 151أنظير ص )  وننقل نص ميا يقيول فرديييه فيي هيذا المعنيى

fait la veritable identite sur le plan statique , c'est l'existence de ce droit atuel distinct du droit 

future qu'il prepare p l'expression " droit eventual " ou " droit conditionnel " concerne non ce 

droit present mais la situation juridique future qui prendra naissance a la survenance de 

l'evenement .  

كالوارث يستند  ، فكثير من الحقوق االحتمالية له أثر رجعي ، وليس األثر الرجعي هو الذي يميز الحق المشروط عن الحق االحتمالي

مين وقيت اليرهن ال مين وقيت تمليك األميوال  حقه عقد قبل الميراث إلى موت المور ثن ورهن األموال المسيتقبلة يأخيذ مرتبتيه

كيالحق فيي قيبض الثميار  ، وكثير من الحقيوق المشيروطة لييس ليه أثير رجعيي . ومثله الرهن لضمان دين مستقبل ، المرهونة

  . ( من الرسالة المشار إليها 151أنظر ص )  وفي أعمال اإلدارة وغير ذلك مما سيأتي بيانه تفصيال

بينميا الحيق االحتميالي  ، ط أمير عيارض وهيو وصيف فيي الحيق المشيروط ال يلحقيه إال بعيد تكاميل عناصيرهبقى ما يقال من أن الشير

فميين الصييعب فييي بعييض  ، فهييذا الفييرق ينكييره أيضيياً فردييييه . ينقصييه عنصيير ميين العناصيير الجوهرييية حتييى يكييون حقييا كييامال

)  فييالحق الييذي ال ينفييذ إال بالتصييديق عليييه ، التمييييز بييين العناصيير الجوهرييية واألمييور العارضيية ، علىمييا يقييول ، األحييوال

homologation  )أو هيو أمير عيراض فيكيون ليه  ، يصعب القول هل التصديق عنصر جوهري فيه فال يكون له أثر رجعي

وإذا قارنا بين حق الموعود له بالبيع والمشتري بشرط التجريية ليم نجيد فرقياً محسوسياً بيين الحيق األول وهيو حيق  . هذا األثر

 – 119و ص  199أنظير ص )  فكالهما يتوقف على رغبية المشيتري فيي الشيراء ، تمالي والحق الثاني وهو حق مشروطاح

  . ( من الرسالة المشار إليها 119ص 

فالشرط يقف نشيوء الحيق دون أن يقيف نشيوء العقيد اليذي  ، على أن فردييه يسلم بأن هناك فرقاً واحداً بين الشرط والحادث االحتمالي

ً  ، هو مصدر هذا الحق وانظر ما ترتبه على هذا  – 179أنظر ص )  أما الحادث االحتمالي فيقف نشوء الحق ونشوء العقد معا

  . ( 177ص  – 179الفرق من النتائج ص 
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 الشرط الواقف والشرط الفاسخ  - الشرط  نوعا - المبحث الثاني

 الشرط الواقف  -1

  (condition suspensive  ) 

  : ما هو الشرط الواقف – 17

يكيون االلتيزام معلقيا عليى شيرط إذا كيان وجيوده أو زواليه مترتبيا عليى أمير  " ميدني تينص عليى أن 2/  119رأينا أن المادة 

بحييث إذا تحقيق الشيرط وجيد االلتيزام وإذا تخليف لييم  ، د االلتيزام متوقفيياً عليى الشيرطفيإذا كيان وجيو . " مسيتقبل غيير محقيق الوقيوع

ً  ، يوجد فالشيرط الواقيف هيو إذن الشيرط اليذي يتوقيف  . ( condition suspensive)  فإن الشرط يكون في هذه الحالة شيرطاً واقفيا

 ، مثل ذليك أن يعليق الواهيب هبتيه البنيه عليى شيرط أن يتيزوج . فإن تخلف لم يخرج اإللتزام إلى الوجود ، على تحققه وجود االلتزام

وإذا تخلف للشيرط وليم يتيزوج اإلبين فيإن التيزام األب  ، إذا تحقق وتزوج اإلبن فقد وجد التزام األب بالهبة ، فالزواج هنا شرط واقف

  . بإعطاء هبة ال بنه ال يوجد

  الشرط الواقف المستحيل والشرط الواقف المخالف للنظام العام أو اآلداب – 18

ال يكون االلتزام قائميا إذا عليق عليى شيرط غيير ممكين أو  " على أنه ، مدني كما رأينا 111وتنص الفقرة األولى من المادة  :

وقييد استعرضيينا أمثليية للشييرط المسييتحيل وللشييرط  . ".  . . . هييذا إذا كييان الشييرط وافقييا ، علييى شييرط مخييالف لييآلداب أو النظييام العييام

وااللتيزام اليذي عليق  . فإذا كان الشرط في هيذه األحيوال واقفياً غيير فاسيخ فالشيرط باطيل كميا قيدمنا ، المخالف للنظام العام أو اآلداب

تحقيق هيذا الشيرط أو ال فلين ي ، ألن وجوده معلق على شرط مستحيل أو غيير مشيروع ، وجوده على الشرط يعتبر هو أيضاً غير قائم

  . ومن ثم ال يوجد االلتزام ، ينبغي أن يتحقق

 الشرط الواقف اإلرادي المحض – 19

فيإن  ، وكان شرطاً واقفاً غير مترتب عليى عقيد مليزم للجيانبين ، وقد رأينا أن الشرط إذا تعلق بمحض إرادة المدين : إحالة – 

 االلتزام ال يوجد لألسباب التي قدمناها
 (5215 ) .

  

 الشرط الفاسخ  -2

 (Condition resolutoire ) 

  ما هو الشرط الفاسخ – 21

يكون االلتزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبيا عليى مدني تقضي بأن  119رأينا أن الفقرة األولى من المادة  :

أما إذا كان زوال االلتيزام  ، فهذا الشرط واقف ، ورأينا أن وجود االلتزام إذا كان مترتباً على الشرط . أمر مستقبل غير محقق الوقوع

مثيل الشيرط الفاسيخ نيزول اليدائن عين جيزء مين حقيه بشيرط أن ييدفع الميدين األقسياط  . فهذا الشرط فاسخ ، هو المتوقف على الشرط

اعتبير نيزول اليدائن عين  ، وإذا تخلف بأن يتأخر المدين في دفع األقساط الباقية ، فالشرط هنا شرط فاسخ ، الباقية كل قسط في ميعاده

 جزء من الدين كيأن ليم يكين
 (5219 ) .

ولكين زواليه هيو اليذي يعليق عليى  ، وااللتيزام المعليق عليى شيرط فاسيخ يوجيد فيي الحيال وينفيذ 

ً  أما إذا تخلف ، فإذا تحقق الشرط زال االلتزام واعتبر كأن لم يكن ، الشرط  الشرط فقد أصبح االلتزام باتا
 (5211 ) .

ونيرى مين ذليك أن  

                                                 

  . 21أنظر آنفاً فقرة  (   5215)  

ومثيل أيضياً الشيرط الميدون فيي عقيد البييع بيان البييع ال  . 55ص  55م  2592سينة  ديسمبر 99استئناف مختلط  (   5219)  

فهيذا الشيرط شيرط فاسيخ ييتمكن بيه  ، يكون باتا إال بعد دفع قسطين من الثمن ويجوز بعيد ذليك للمشيتري التصيرف فيي المبييع

من ويجوز بعد ذلك للمشتري التصيرف البائع من فسخ البيع حتى بالنسبة إلى من تصرف له المشتري قبل دفع القسطين من الث

فهييذا الشييرط شييرط فاسييخ يييتمكن بييه البييائع ميين فسييخ البيييع حتييى بالنسييبة إلييى ميين تصييرف لييه المشييتري قبييل دفييع  ، فييي المبيييع

ً  ، القسطين   . ( 255ص  59م  2599مارس سنة  1استئناف مختلط )  وال يعتبر شرطا واقفا

فيإذا ليم يقيم أحيد المتعاقيدين  ، وهو مفيروض فيي العقيد المليزم للجيانبين ، نيوهناك ما يسمى بالشرط الفاسخ الضم (   5211)  

الوسييط جيزء أول فقيرة )  وقد سبق تفصيل ذلك عند الكيالم فيي فسيخ العقيد ، بالتزامه جاز للمتعاقد اآلخر أن يطلب فسخ العقد
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فإن الشرط في الواقع من األمر واقف في جمييع  ، االلتزام المعلق على شرط فاسخ هو في حقيقته التزام زواله معلق على شرط واقف

ً  ، يقف وجود االلتزام أو يقف زواله : األحوال ً وفي  ، ففي الحالة األولى يسمى شرطاً واقفا  الحالة الثانية يسمى شرطاً فاضحا
 (5211 ) .

  

 ً كميا فييا لبييع المعليق عليى شيرط موافقية الغيير عليى  ، وقد تدق في بعيض األحيوال معرفية ميا إذا كيان الشيرط واقفياً أو فاسيخا

البيع في الحال على  أو هو شرط فاسخ وينفذ ، فهل الشرط هنا واقف وال يتم البيع إال إذا وافق الغير على البضاعة ، البضاعة المبيعة

ويستخلص قاضيي الموضيوع هيذه اإلرادة  ، أن يفسخ إذا لم يوافق الغير على البضاعة ؟ يرجع األمر في ذلك إلى تبين إرادة الطرفين

 فإن تبين أن نية الطرفين قد انصرفت إلى أن يكيون الشيرط واقفياً أو إليى أن يكيون فاسيخاً التيزم هيذه النيية ، من الظروف والمالبسات

 وحكم على مقتضاها
 (5217 ) .

  

فمين التيزم بهبية عليى  . سوا كان ذلك في االلتزام أو في الحق العينيي ، ويالحظ أن كل شرط فاسخ يتضمن وجود شرط واقف

وكيذلك الموهيوب ليه  ، فينفيذ التزاميه فيوراً ويعطيي الموهيوب ليه الهبية ، كان مديناً بالهبة تحيت شيرط فاسيخ ، أن تفسخ إذا رزق ولداً 

                                                                                                                                                                    

وطبيعة الشرط الفاسخ الصريح الذي نحن بصدده تختلف كال االختف عن طبيعة ما يسمى بالشرط الفاسخ  . ( وما بعدها 511

ً  ، الضمني وقد قضت محكمة النقض بأنيه إذا كيان الحكيم االبتيدائي قيد بنيى  . إذا الشرط الفاسخ الضمني ليس في حقيقته شرطا

تئنافي مقاماً من ناحية على قيام شرط فاسخ صريح ومن ناحيية ثم جاء الحكم االس ، الفسخ الذي قضى به على الشرط الضمني

  . فإنه يكون متناقضاً الختالف حكم كل واحد من الشرطين عن حكم اآلخر ، أخرى على أسباب الحكم االبتدائي

وقضييت أيضيياً بييأن شييرط الفسييخ الصييريح وشييرطه  . ( 99ص  21رقييم  9مجموعيية عميير  2559ديسييمبر سيينة  11نقييض مييدني )  

ً الض ال يسيتوجب الفسيخ حتميا إذ (  le pacte commissoire tacite)  فالشرط الفاسخ الضمني ، مني يختلفان طبيعة وحكما

بل المدين نفسه له أن يتفيادى الفسيخ  ، وللقاضي إني مهل المدين حتى بعد رفع دعوى الفسخ عليه ، هو خاضع لتقدير القاضي

مين  995أما الشرط الفاسخ الصيريح فهيو فيميا تقضيي بيه الميادة  . ي بالفسخبعرض دينه كامال قبل أن يصدره ضده حكم نهائ

وال يسيتطيع  ، فال يملك معه القاضيي إمهيال المشيتري المتخليف عين أداء اليثمن ، موجب للفسخ حتما(  القديم)  القانون المدني

 ، قد سبقها التنبييه الرسيمي إليى الوفياء المشتري أن يتفادى الفسخ بأداء الثمن أو عرضه بعد إقامة دعوى الفسخ عليه متى كان

بل قد يكون الفسخ الصريح موجباً للفسخ بال حاجة إلى تنبيه إذا كانت صيغته صريحة في الداللة على وقوع الفسخ عند تحققيه 

المشيتري وعلى ذلك فإذا كانت محكمة الدرجة األولى قد أقامت قضياءها بفسيخ العقيد عليى أن  . بال حاجة االى تنبيه وال إنذار

إذ قصر في الوفاء بجزء من الثمن كان البيائغ محقياً فيي طليب الفسيخ بنياء عليى الشيرط الفاسيخ الضيمني المفتيرض فيي جمييع 

ثم جاءت محكمة االستئناف فقاليت أن الفسيخ كيان متفقياً علييه جيزاء للتخليف عين أداء اليثمن وإذ قيد ثبيت لهيا  ، العقود التبادلية

 قيديم)  ميدني 995بائع في الفسخ نزوال على حكم الشرط الفاسخ الصريح عمال بنص الميادة تخلف المشتري فهي تقرر حق ال

فحكمها هذا يكيون قيد أقييم  ، وتأخذ منه أسباباً لحكمها ثم لم تلبث أن قالت في آخر حكمها إنها تؤيد الحكم المستأنف ألسبابه ، (

تمعين الختالف شرط الفسخ الصيريح والفسيخ الضيمني طبيعية على أمرين واقعيين متغايرين ال يمكن أن يقوم حكم عليهما مج

 ً  17رقيم  9مجموعية عمير  2551ميايو سينة  1نقض مدني )  وهذا تعارض في أسباب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه ، وحكما

 المدنيمن القانون  995وقضت أيضاً بأن القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشرط الفاسخ الصريح في معنى المادة (  299ص 

وعلى ذلك فإذا ما اثبيت الحكيم أن طرفيي عقيد البييع قيد اتفقيا فيي العقيد عليى أن ييودع العقيد ليدى أميين حتيى ييوفى  . ( القديم) 

ونصيا عليى أنيه عنيد إخيالل المشيتري بشيروط العقيد يصيرح الطرفيان للميودع لدييه  ، المشتري الثمن في الميعاد المتفق علييه

ثيم قيرر الحكيم أن المسيتفاد مين ذليك أن نيية المتعاقيدين اتجهيت عنيد تحريير هيذا العقيد إليى الشيرط الفاسيخ  ، باعدام هيذا العقيد

فإنه ال يكيون قيد مسيخ ميدلول نيص العقيد ألن عبارتيه  ، الصريح أي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه عند االخلل بشروطه

ً  . ( 177ص  991رقم  9مجموعة عمر  2557 ديسمبر سنة 19نقض مدني )  تحتمل ما ستخلصه الحكم منها  : أنظير أيضيا

 191رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  5 – 959ص  251رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  27نقض مدني 

  . 557ص 

تلقاء نفسيه وقضت أخيراً محكمة النقض بأنه في حالة الشرط الفسخ الصريح قد ينزل صاحب المصلحة عن التمسك بوقوع الفسخ من 

نقيض )  فال يقع الفسخ من تلقاء نفسه بل يلزم لوقوعه إني صدر به حكم وللمدين أن يتقيه بتنفييذ التزاميه ، وذلك بانذاره للمدين

  . ( 511ص  259رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592مايو سنة  92مدني 

ثييم أتييى الشييرط  ، ه القييانون الروميياني أوالً أن الشييروط الواقييف وحييده هييو الييذي عرفيي(  Ihering)  ويقييول اهييرنج (   5211)  

اهييرنج فييي روح القييانون )  فهييو شييرط واقييف يعلييق علييى تحققييه زوال االلتييزام ، الفاسييخ بعييد الشييرط الواقييف وعلييى غييرراه

  . ( 215ص  5الروماني 

  . 77ص  991فقرة  5أوبرى ورو  – 55فقرة  29ديرانتون  (   5217)  

الشرط القاضيي بيأن مين يرسيو علييه الميزاد فيي أطييان موقوفية تبياع بقصيد االسيتبدال ال يسيتحق وهذا وقد قضت محكمة النقض بأن 

ألن اجيازة االسيتبدال مين  ، الربيع إال إذا وافقت المحكمة الشيرعية عليى االسيتبدال يعيد مشيترياً بشيرط واقيف ال بشيرط فاسيخ

  . ( 195ص  95رقم  9وعة عمر مجم 2559مايو سنة (  نقض مدني)  المحكمة إنما هي شرط واقف ال فاسخ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإن تحققيه كشيرط  ، فإذا رزق الواهب ولداً فتحقق الشرط.  يصبح مديناً تحت شرط واقف هو نفس الشرط الفاسخ بالنسبة إلى الواهب

وتحققه كشيرط واقيف يوجيد التيزام الموهيوب ليه بيرد الهبية إليى الواهيب  ، فاسخ يزيل التزام الواهب بالهبة فيستردها من الموهوب له

أحيدهما  ، فيإن الشييء الواحيد يصيبح ليه مالكيان ، وكذلك الحكم في الحق العيني كحق الملكية إذا علق عليى شيرط فاسيخ . ها إليهفيرد

والشيرط الفاسيخ بالنسيبة إليى األول هيو نفيس الشيرط الواقيف بالنسيبة إليى  ، مالك تحت شرط فاسيخ واآلخير ماليك تحيت شيرط واقيف

أمييا إذا تخلييف الشييرط فقييد سييقطت ملكييية الثيياني  ، د انفسييخت ملكييية األول وقامييت ملكييية الثييانيفييإذا مييا تحقييق هييذا الشييرط فقيي ، الثيياني

 وأصبحت ملكية األول ملكية باتة
 (5215 ) .

  

  الشرط الفاسخ المستحيل والشرط المخالف للنظام العام أو اآلداب – 21

إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف  ال يكون االلتزام قائما -2 ":  مدني تنص على أنه 111رأينا أن المادة  :

 . أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم . هذا إذا كان الشرط وافقا ، لآلداب أو النظام العام

فع إذا كان هذا الشرط هو السبب الدا ، ومع ذلك ال يقوم االلتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف لآلداب أو النظام العام -1 

 . " لاللتزام

ولميا كيان  . كيان بياطال كميا قيدمنا ، ويتبين من هذا النص أن الشرط الفاسخ إذا كان مستحيال أو مخالفاً للنظام العيام أو ليآلداب

أنيه ولما كان هيذا الشيرط الفاسيخ معتبيراً ك ، االلتزام المعلق على شرط فاسخ التزاماً نافذاً فوراً وزواله هو المعلق على الشرط الفاسخ

ويترتيب عليى ذليك أن االلتيزام المعليق عليى شيرط فاسيخ مسيتحيل أو مخيالف للنظيام العيام أو  . فهيو إذن لين يتحقيق ، لم يكين لبطالنيه

 اآلداب يكون التزاماً باتاً غير معلق على شرط ما
 (5299 ) ،

وليس التزاماً مهدداً بالزوال كما هو شأن االلتزام المعلق على شيرط فاسيخ  

  . صحيح

 ن الشرط الفاسخ المخالف للنظام العيام أو اآلداب قيدي كيون هيو السيبب اليدافع إليى االلتيزامعلى أ
 (5292 ) ،

فيإذا التيزم شيخص  

كيان  ، وعلى أن ينفسخ التزامه إذا هي انقطعت عن معاشيرته ، بترتيب إيراد مدى الحياة المرأة على أن تعاشره معاشرة غير شرعية

ً  . واعتبر غير قائم ، آلدابالشرط الفاسخ هنا باطال لمخالفته ل  ، وكانت القاعدة العامية تقتضيي أن يبقيى االلتيزام بترتييب اإلييراد قائميا

 ، ولكن لما كان هذا الشرط في الفرض الذي نحن بصدده هو السبب الذي دفع المدين إلى أن يلتزم بترتيب اإلييراد . بعد سقوط الشرط

                                                 

 1بيودري وبيارد  – 911ص  155فقيرة  1هييك  – 172فقرة  19ديمولومب  – 21فقرة  2279م  9الرومبيير  (   5215)  

 991فقرة  5أوبرى ورو  – 52فقرة  22قارن ديرانتون  – 195وفقرة  991ص  199فقرة  7بيدان وال جاود  – 119فقرة 

  . 919ص  2919فقرة  1ريبير وجابولد بالنيول و – 5وهامش رقم  75ص 

  . 979ص  1الحقوق  2759يناير سنة  5استئناف أهلي  (   5299)  

ويبقى  ، مدني أن الشرط الفاسخ إذا كان مستحيال فإنه يعتبر غير قائم 111يتبين من نص الفقرة األولى من المادة  (   5292)  

إال الشرط الفاسخ المخالف للنظيام العيام أو اآلداب  111لثانية من المادة ولم تستثن الفقرة ا . االلتزام باتاً غير معلق على شرط

ً  ، إذا كان هو السبب الدافع إلى االلتزام يبقى إذن الشرط المستحيل إذا كان هو السبب اليدافع إليى  . فيسقط الشرط وااللتزام معا

ومين ثيم يبقيى خاضيعاً للفقيرة اليولى مين  ، ال يشيمله 111والظاهر أن االستثناء الوارد فيي الفقيرة الثانيية مين الميادة  ، االلتزام

حتيى ليو كيان الشيرط  ، وينبني على ذلك أن الشرط المستحيل يسيقط ويبقيى االلتيزام باتياً غيير معليق عليى شيرط . 111المادة 

  . المستحيل هو الدفاع إلى التعاقد

من هذا التقنين ببطالن العقد المقتيرن بشيرط  2211فقضت المادة  ، وقد أشتمل التقنين المدني الفرنسي على نصين في هذا الموضوع

من نفس التقنين بصحة التبرعات المقترنة بشرط مسيتحيل أو  599وقضت المادة  ، مستحيل أو مخالف للنظام العام أو اآلداب

إذ قضيى بيأن الشيرط إذا  فخفف القضاء الفرنسي من شدة النص األول . مخالف للنظام العام أو اآلداب مع سقوط الشرط وحده

وشيدد مين تراخيى الينص الثياني إذ قضيى بسيقوط التبيرع  ، لم يكن هو الدافع إلى التعاقد فإنه وحده هو الذي يسقط ويبقى العقد

متيى كيان الشيرط  : فخلص من مجموع ما ذهب إليه القضاء الفرنسيي المبيدأ اآلتيي . ذاته إذا كان الشرط هو السبب الدافع إليه

فإن الشرط والعقد  –في كل من المعاوضات والتبرعات  –و المخالف للنظام العام أو اآلداب هو اآلداب إلى التعاقد المستحيل أ

 ً   . إما إذا كان الشرط ليس هو الدافع على التعاقد فإنه وحده هو الذي يسقط ويبقى العقد ، يسقطان معا

من المشروع الفرنسي اإليطالي فيما يتعلق بالشيرط الفاسيخ ميع  222ادة وهذا المبدأ المستخلص من القضاء الفرنسي هو الذي قنته الم

أنظير فيي هيذا )  قصر االستثناء الخياص بالسيبب اليدافع عليى الشيرط المخيالف للنظيام العيام أو اآلداب دون الشيرط المسيتحيل

فقييرة  1والنجيييه بالنيييول وريبييير وب – 1هييامش رقييم  559و  555ص  – 559وص  192فقييرة  1المعنييى كييوالن وكابيتييان 

ميين المشييروع الفرنسييي  222وقييد نقييل التقنييين المصييري الجديييد هييذا المبييدأ عيين المييادة  . ( 195فقييرة  1جوسييران  – 2991

  . ( 5ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج )  اإليطالي
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ً  ، فيسيقط . ميدني عليى ميا رأينيا 111كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من الميادة  ، فإن سقوط الشرط يسقط االلتزام معه  ، فيي وقيت معيا

 شرط المعاشرة غير المشروعة وااللتزام بترتيب اإليراد
 (5291 ) .

  

  الشرط الفاسخ اإلرادي المحض – 22

ً وقد قدمنا أن الشرط اإلرادي المحيض مين جانيب الميدين يجعيل االلتيزام غيير م : إحالة - ورأينيا  . وجيود إذا كيان شيرطاً واقفيا

 ً ورأينيا كيذلك أن هيذا الشيرط  . كذلك أن هذا الشرط اإلرادي المحض من جانب المدين يجعل االلتزام غير موجود إذا كان شرطاً واقفا

اً علييى هييذا الشييرط بييل يبقييى االلتييزام قائميياً معلقيي ، اإلرادي المحييض ميين جانييب المييدين إذا كييان شييرطاً فاسييخاً فإنييه ال يسييقط االلتييزام

  . ويكون للمدين الخيار بعد ذلك في اإلبقاء عليه إن شاء أو في إسقاطه فيزول ، ومن ثم ينفذ فوراً  ، اإلرادي

 وأي الحقوق يلحقها وصف الشرط - مصدر الشرط - المبحث الثالث

 مصدر الشرط  – 1

  مصدر الشرط هو اإلرادة أو التصرف القانونين – 23

  . بقى أن نبحث ما هي المصادر التي ينشأ عنها ، بعد أن عرفنا ما هو الشرط وما هي مقوماته وأنواعه :

فالملتزم هو الذي يتفق ميع الملتيزم ليه أن يكيون االلتيزام معلقياً عليى  ، وقد رأينا في األمثلة المتقدمة أن الشرط مصدره اإلرادة

 ، ن مصيدره إرادة الملتيزم وحيدها إذا كيان االلتيزام نفسيه هيو ولييد هيذه اإلرادةبيل إن الشيرط يكيو . شرط واقف أو عليى شيرط فاسيخ

واقفياً كيان  ، يمليك كيذلك أن يعليق التزاميه عليى شيرط ، فالملتزم بإرادته المنفردة كما يملك أن يلتزم التزاماً منجزاً خالياً من أي شيرط

 ً   . الشرط أو فاسخا

 أو إرادة ضمنية وقد تكون اإلرادة مصدر الشرط إرادة صريحة
 (5299 ) .

والشرط المتوليد مين إرادة ضيمنية هنيا هيو  $ 95 $ 

 كما سبق القول ، غير الشرط الفاسخ الضمني المفترض في العقود الملزمة للجانبين
 (5295 ) .

  

فقيد دفيع ذليك كثييراً مين الفقهياء إليى القيول بيأن الشيرط إنميا هيو وصيف فيي  ، ولما كان الشرط مصدره في العيادة هيو اإلرادة

  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، فيجب إلحاقه بنظرية التصرف القانوني ال بنظرية االلتزام في ذاته ، اإلرادة ال في االلتزام

  هل يكون الشرط مصدره القانون – 24

ويسيوقون مين األمثلية عليى  . الفقهاء إلى إنها معلقة على شيرط مصيدره القيانونعلى أن هناك أوضاعاً قانونية يذهب بعض  :

فهيي كميا يقوليون تصيرف قيانونين معليق بحكيم القيانون ذاتيه عليى شيرط واقيف هيو أن يعييش الموصيى ليه بعيد ميوت  ، ذليك الوصيية

                                                 

فيي (  Voirin)  أنظر مقال فواران)  الدفع بالذهب أو بعملة أجنبية وفي فرنسا تثار المسألة بنوع خاص في شرط (   5291)  

  . ( 2511كابيتان في داللوز األسبوعي سنة  – 991ص  2511المجلة االنتقادية سنة 

أن الشرط الفاسخ ال يمكن إال أن يكون هو السبب اليدافع إليى (  191ص  – 191أحكام االلتزام ص )  ويالحظ األستاذ إسماعيل غانم

فال تتحقق إذن الصورة التي يكون فيها الشرط الفاسخ ليس هو السبب الدافع  ، التعاقد ما دام قد علق على تحققه فسخ العقد ذاته

كميا إذا بياع شيخص سيلعة بشيرط أن  ، على أنه كثيراً ميا يخيتلط فيي العميل الشيرط الفاسيخ بشيروط العقيد العاديية . إلى التعاقد

 ً فيجيري فيي هيذه  ، ممكن أن يكون الشرط هنا شرطاً فاسخاً وأن يكون هو السبب الدافع إلى التعاقدفمن ال ، يتقاضى الثمن ذهبا

  . الحالة حكم النص

االكتتياب فيي أسيهم شيركة تحيت التأسييس مفيروض فييه أن كيل (  ا: )  ومن األمثلة على اإلرادة الضمنية ميا ييأتي (   5299)  

فقيرة  7بيدان والجيارد )  إذ الشركة ال يتم تأسيسها إال بهذه التغطية ، االسهم مكتتب إنما اكتتب في اسهمه بشرط أن تتم تغطية

وصرحت بان الغرض مين هيذا القيرض  ، إذا أصدرت بلدية سندات وطرحتها في السوق لالكتتاب(  ب. )  ( 995ص  199

وكل اكتتاب يكون مشيروطا  ، ( acte collectif)  فإن االكتتاب يعتبر في هذه الحالة عملية جمعية ، هو انجاز مشروع معين

عندما يرسيل تياجر أوراقياً (  ج. )  ( 2111فقرة  9بيك في الشركات  – 199فقرة  7بيدان والجارد )  بتغطية جميع السندات

فيإن اإلضيافة تكيون مشيروطة بقيبض قيمية األوراق  ، لمصيرفه ألضيافتها إليى حسيابه الجياري(  شييكات أو كمبيياالت)  مالية

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بأنيه يعتبير شيرطاً ضيمنياً (  د. )  ( 999ص  199فقرة  7بيدان وال جارد )  المالية

ديسيمبر سينة  11)  إذ أن الصيلح اليودي ال ييتم إال بموافقية جمييع اليدائنين ، موافقة جميع الدائنين على صيلح ودى ميع الميدين

  . ( 251ص  52م  2517

  . 21أنظر آنفاً فقرة  (   5295)  
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كيذلك حيق الشيفيع فيي  . ث قيبلهمويقولون كذلك أن حق الورثة فيي المييراث معليق عليى شيرط واقيف هيو أن يميوت الميور . الموصى

  . المشفوع فيه يقولون إنه أيضاً معلق على شرط واقف هو إعالن الشفيع إدارته في األخذ بالشفعة

فقيد قيدمنا أن الشيرط أميير  . عليى أن الشيرط اليذي يفرضيه القيانون فيي األمثلية المتقدمية وأمثالهيا لييس شيرطاً بمعنياه الصيحيح

فالشيرط  ، أميا فيي األمثلية التيي قيدمناها . ويمكن تصور الحيق بدونيه ، فيضاف إليه ، ال يلحق الحق إال بعد تكامل عناصره ، عارض

وليس  ، ويرتب عليه نتائج معينة ، وضع معين يقرره القانون وإنما هو . وال يتصور قيام الحق بدونه ، عنصر من عناصر الحق ذاته

 له أثر رجعي
 (5299 ) .

  

 إذن ليس له مصدر إال اإلرادة فالشرط
 (5291 ) .

ومين ثيم يكيون  ، ولكنه وصف يلحق الحق نفسيه ال اإلرادة التيي هيي مصيدره 

 جزءاً من نظرية االلتزام في ذاته ال من نظرية التصرف القانوني
 (5291 ) .

  

 الحقوق التي يلحقها وصف الشرط  -2

 : يلحق الشرط الحقوق الشخصية والحقوق العينية على السواء – 25

فيلحييق الشييرط االلتييزام أي الحييق  . سييواء كانييت هييذه الحقييوق شخصييية أو عينييية ، والشييرط وصييف يلحييق محييل الحقييوق 

ذه الحالية ويكيون للشيرط فيي هي ، فيكون هذا الحق معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ ، ويلحق كذلك الحق العيني . الشخصي

  . كل خصائص الشرط الذي يلحق الحق الشخصي

 : الحقوق التي ال يلحقها وصف الشرط – 26

أما الحقيوق المتعلقية بياألحوال الشخصيية فهيي غالبياً ال تقبيل  . على أن الحقوق التي يلحقها وصف الشرط هي الحقوق المالية 

كل هذه تنشييء حقوقياً وحياالت قانونيية ال ييرد عليهيا الشيرط  ، ز والنسبوالحجر واإلذن بالتجارة للصبي الممي . التعليق على الشرط

 ً  وصفا
 (5297 ) .

  

                                                 

ويميييز  – 151فقييرة  – 159فقييرة  1بييودري وبييارد  – 77ص  991فقييرة  5أنظيير فييي هييذا المعنييى أوبييرى ورو  (   5299)  

  . ( 219 – 217ص  5أنظر روح القانون الروماني )  إهرنج بين الوصية والحق المعلق على شرط

األستاذ إسماعيل غانم فيي  2هامش رقم  215و ص  217ص  2أنظر في هذا المعنى األستاذ عبد الحي حجازي  (   5291)  

هذا ويالحظ أن تعليق االلتزام على الشرط يجب أن يكيون  ":  وجاء في الموجز للمؤلف . 155ص  211أحكام االلتزام فقرة 

كميا إذا جعيل الوصيية متوقفية عليى وفياة  ، أما إذا كان القانون هو اليذي عليق الحكيم عليى اسيتيفاء شيرط ، وليد إرادة الطرفين

ً  ، الموصى وكما إذا اشترط الحاجة الستحقاق النفقة   . " فال يكون االلتزام في مثل هذه الحالة شرطيا

 715مين ذليك ميا نصيت علييه الفقيرة الثالثية مين الميادة  . هناك حاالت تقوم فيها شبهة قوية في أن مصدر الشرط هو القيانون على أن

تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس  ، إذا زرع مصري أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها " نهمدني من أ

ولكنه يفقد ملكيته بعدم االسيتعمال ميدة خميس سينوات متتابعية خيالل الخميس العشيرة  . أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة

هيو عيدم االسيتعمال ميدة  –مصيدره القيانون  –ة هنا معلقة عليى شيرط فاسيخ فهل يمكن القول أن الملكي . " السنة التالية للتملك

 : أنظير فيي هيذا المعنيى فيي عهيد التقنيين الميدني السيابق)  خمس سنوات متتابعية خيالل الخسيم العشيرة السينة التاليية للتمليك ؟

مين جيواز (  حيرف جيـ)  992ومين ذليك أيضياً ميا قضيت بيه الميادة  . ( 72ص  55م  2591يناير سنة  11استئناف مختلط 

وميا بعيدها مين  519أنظر أيضاً فيي هيذا المعنيى الميادة )  فسخ الهبة إذا رزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الفسخ

  . ( التقنين المدني الفرنسي

الحياالت مصيدره  إليى أن الشيرط فيي مثيل هيذه(  199فقيرة  7)  وبييدان والجيارد 2955فقيرة  1ويذهب بالنيول وريبير وبوالنجييه 

فيي هيذه  " الشيرط " وفي رأينا أن . 911ص  – 912ص  2915فقرة  1ولكن قارن بالنيول وريبير وجابولد  . القانون فعال

كميا  –فلييس ليه  ، وسيواء تحقيق هيذا الوضيع أو تخليف . ورتيب علييه نتائجيه ، الحاالت لييس إال وضيعاً خاصياً قيرره القيانون

  . أثر رجعي –للشرط بالمعنى الصحيح 

ويراعيى أن التعلييق ييرد عليى االلتيزام  ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ميا ييأتي (   5291)  

ولهذا كان نهج المذهب الالتيني أدنى إلى التوفيق في هذا الصدد مين منحيى  . . ذاته دون العقد أو التصرف القانوني بوجه عام

في حيين أن الثياني يلحيق هيذه  ، ذلك أن األول يفرد ألحكام الشرط مكاناً في نطاق النظرية العامة لاللتزام . المذهب الجرماني

  . ( 1ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  " األحكام بنظرية التصرف القانوني

  . 219ص  5اني أنظر أيضاً إهرنج في روح القانون الروم – 29هامش رقم  52ص  991فقرة  5أوبرى ورو  (   5297)  
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 ما يترتب على الشرط من اآلثار  - الفرع الثاني

  : التمييز بين مرحلتين – 27

وهي المرحلية التيي  ، مرحلة التعليق(  2: )  حتى نتبين بوضوح ما يترتب على الشرط من اآلثار يجب أن نميز بين مرحلتين

ً  ، يكون فيها الشرط قائماً ال يعلم هل يتحقق أو يتخلف . )  ومن ثم سمينا هذه المرحلة بمرحلة التعلييق ، ولذلك يكون االلتزام فيها معلقا

تخلفيه فيي  ولتحققيه آثيار تختليف عين آثيار ، وهي المرحلة التي يتبين فيها مآل الشرط هل تحقق أو تخليف ، مرحلة ما بعد التعليق(  1

  . كل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ

 أثر الشرط في مرحلة التعليق -المبحث األول 

 الشرط الواقف  – 1

  النصوص القانونية – 28

  : من التقنين المدني على ما يأتي 117تنص المادة  :

فيال يكيون االلتيزام  ، أميا قبيل تحقيق الشيرط . فال يكون نافيذا إال إذا تحقيق الشيرط ، إذا كان االلتزام معلقا على شرط واقف " 

 " على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من اإلجراءات ما يحافظ به على حقه ، قابال للتنفيذ القهري وال للتنفيذ االختياري
 (5295 ) .

 

التقنيين عليى وحكم هذا النص فيما يتعلق بمرحلة التعليق كان معميوال بيه فيي عهيد التقنيين الميدني السيابق دون أن يشيتمل هيذا 

  . نص في ذلك

وفي التقنين المدني الليبي المادة  ، 117في التقنين المدني السورى المادة  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 59إلى  59وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  ، 177وفي التقنين المدني العراقي المادة  ، 199
 (5259 ) .

  

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه يكاد يكون مطابقا لما اسيتقر علييه  975ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   5295)  

فيي  179وأصيبح الميادة  ، وفي لجنة المراجعة حور النص تحويراً لفظياً طفيفاً جعل المطابقة تامية . في التقنين المدني الجديد

 9مجموعية األعميال التحضييرية ج )  117فمجلس الشيوخ تحت رقيم الميادة  ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

  . ( 21ص  – 25ص 

  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   5259)  

  . ( مصري 117مطابقة المادة )  117التقنين المدني السوري م 

 . ( مصري 117مطابقة المادة )  199التقنين المدني الليبي م 

ويالحيظ أن التقنيين الميدني العراقيي ليم . )  العقد المعلق على شرط واقف ال ينفذ إال إذا تحقق الشيرط : 177التقنين المدني العراقي م 

يبين في نصوصه كيف أن الحق المعلق على شيرط واقيف ال يقبيل التنفييذ اطالقياً وإن كيان يجيوز اتخياذ اإلجيراءات التحفظيية 

إذ  ، ولكن لما كانت هذه األحكام يمكن استخالصها من تطبيق القواعد العامة . ين ذلك التقنين المدني المصريكما يب ، بموجبه

أنظر األستاذ حسين اليذنون : )  فإنه يمكن القول بتطبيق هذه األحكام في القانون المدني العراقي ، الحق غير النافذ حق موجود

  . ( 291ومع ذلك قارن فقرة  ، 295راقي فقرة في أحكام االلتزام في القانون المدني الع

إن الموجيب المعقيود عليى شيرط التعلييق ال يقبيل التنفييذ االجبياري وال التنفييذ االختيياري وال  : 59تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 ً قييد اليرهن الميؤمن دينيه عنيد  اخصيها ، على أن الدائن يمكنه أن يقوم بأعمال احتياطيية . يمر عليه الزمان ما دام الشرط معلقا

  . االقتضاء وطلب تطبيق الخط ووضع االختام وإنشاء المحاضر والجداول

  . أن الموجب الذي عقد على شرط التعليق وما زال الشرط فيه معلقاً يمكن التفرغ عنه بوجه خاص أو بوجه عام : 55م 

إن الموجب عليه تحت شرط التعليق ال يمكنه قبل تحقق هذا الشرط أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع استعمال حقوق اليدائن  : 59م 

وبعد أن يتحقق شرط التعلييق تكيون األعميال التيي أجراهيا الموجيب علييه فيي خيالل  . أو يزيده صعوبة في حالة تحقق الشرط

  . ما عدا الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص ثالث حسن النية ، ضرار بالدائنذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها من اإل

ولكن جميع التفصيالت الواردة فيي التقنيين اللبنياني يمكين  ، ويالحظ أن التقنين اللبناني أكثر إيراداً للتفصيالت من التقنين المصري)  

  . ( إلى نصوص خاصة في ذلكودون حاجة  ، األخذ بها في القانون المصري تطبيقاً للقواعد العامة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  مراتب الحق من حيث الوجود والنفاذ – 29

بيل هيو ال  ، ال يكيون نافيذاً  ، وهيو فيي مرحلية التعلييق ، ويتبين من النص المتقدم الذكر أن االلتزام المعلق على شيرط واقيف :

 يكون موجوداً وجوداً كامال
 (5252 ) .

مرتبية الحيق (  2: )  يتدرج بيين مراتيب سيبع ، من حيث الوجود والنفاذ ، ويمكن القول إن الحق 

فهيو معيدوم  ، وهيو ميا ال وجيود ليه ويحتميل وجيوده ، مرتبة الحق االحتمالي(  1. )  وهو ما ال وجود له وال يحتمل وجوده ، المعدوم

مرتبة الحق (  5. )  وهو حق موجود فعال ولكنه غير كامل الوجود ، مرتبة الحق المعلق على شرط واقف(  9. )  على خطر الوجود

وهو حق موجود وجوداً كامال  ، مرتبة الحق المعلق على شرط فاسخ(  9. )  وهو حق موجود وجوداً كامال ولكنه غير نافذ ، المؤجل

وهيو حيق موجيود وجيوداً  ، مرتبة الحق المقتيرن بأجيل فاسيخ(  1. )  ولكنه موجود على خطر الزوال ، وهو في الوقت ذاته حق نافذ

وهيو حيق موجيود وجيوداً كيامال وهيو نافيذ إليى  ، مرتبة الحق المنجز(  1. )  انقضاء هذا األجلكامال وهو نوافذ إلى أجل ثم ينقضى ب

  . غير أجل

 حق موجود(  2: )  ويخلص من ذلك أن الحق المعلق على شرط واقف هو
 (5251  )

  . ولكن وجوده غير كامل(  1) 

 الحق المعلق على شرط واقف حق موجود – 31

  : وآية وجوده تظهر فيما يأتي : 

فيالحق المعليق عليى شيرط واقيف  . ينتقل هذا الحق من صاحبه إليى الغيير بيالميراث وغييره مين أسيباب انتقيال الحقيوق(  2)  

بيل يجيوز لصياحب  ، وأن يتصرف فيه بالبيع والهبة والرهن وغير ذلك من أنواع التصيرف ، ويجوز لصاحبه أن يوصى به ، يورث

أن الموجيب اليذي عقيد  " من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على 55وتنص المادة  . ن ينزل عنه بإرادته المنفردة فيزولهذا الحق أ

أي يمكيين أن ينتقييل بسييبب خيياص  ، " علييى شييرط التعليييق ومييا زال الشييرط فيييه معلقيياً يمكيين التفييرغ عنييه بوجييه خيياص أو بوجييه عييام

  . الميراثأو بسبب عام ك ، كالوصية والبيع والهبة

وال يجيوز للميدين تحيت  . يجوز لصاحب الحق على شرط واقف أن يجري األعمال المادية الالزمة لصيانته من التليف(  1)  

وكيل  . أو يزييد هيذا االسيتعمال صيعوبة ، شرط واقف أن يقوم بأي عمل من شأنه أن يمنع الدائن من استعمال حقه عنيد تحقيق الشيرط

                                                 

)  وقييد كييان القييانون الروميياني يعتبيير فييي بعييض نصوصييه . 197فقييرة  7أنظيير فييي هييذا المعنييى بيييدان والجييارد  (   5252)  

Institutes  ) ً  Digeste)  وإن اعتبره حقاً ال مجرد أمل فيي نصيوص أخيرى ، الحق تحت شرط واقف مجرد أمل وليس حقا

وكيان بوتيييه ييذهب إليى أن  ، أما تقاليد القانون الفرنسي القديم فكانت في المعنيى األول . 791 فقرة 1أنظر بودري وبارد  ( :

  . ( 111وفقرة  127بوتييه في االلتزامات فقرة )  الحق المعلق على شرط واقف ليس بحق وإنما هو مجرد أمل

فيالحق كاالنسيان  . الجنيين فيي بطين أميهويقول اهرنج إن الحق المعلق على شيرط واقيف هيو حيق موجيود وجيود  (   5251)  

ً  ، ثم علقة ، يتدرج نطفة إليى أن يوليد  ، والحق المعلق على شرط واقف يبدأ جنيناً وقت تعليق الشيرط . إلى أن يكمل خلقاً سويا

ً  ، حياً عند تحققه فيوراً إن ينشأ (  215ص )  ثم يقول . ( 211ص  – 211ص  5روح القانون الروماني )  عند تخلفه أو ميتا

فمتى وجد االتفاق المعلق على شرط واقيف فقيد  ، وال يمكن أن يتخلل أي فراغ بين وجود المصدر ونشوء الحق ، من مصدره

كميا ال يفصيل بيين المييالد ودبييب  ، ال يفصيل بينهميا أيية فتيرة مين اليزمن مهميا قصيرت ، وجد الحق المعلق على هذا الشيرط

  . الحياة في المولود أية فترة من الزمن

إلى أن الرومان كانوا يميزون بين (  952ص  – 959ص  2599سنة )  في مقاله في المجلة االنتقادية(  Chausse)  ويذهب شوس

فالعناصير الذاتيية  . ( elements objectifs)  للحيق وعناصيره الموضيوعية(  elements subjectifs)  العناصير الذاتيية

وتتيوافر فيهميا  ، فيوجد في هذا الوقت طرفيا الحيق ، وقت االتفاق على هذا الحقللحق المعلق على شرط واقف يجب توافرها 

أميا العناصير الموضيوعية فيجيب توافرهيا  . ويجوز أن ينتقل الحق إلى غير صياحبه وليو قبيل تحقيق الشيرط ، األهلية الالزمة

ويصح أن يكون هذا المحل غير موجود وقت االتفاق ما دام أنه سيوجد  ، ففي هذا الوقت يتحدد محل الحق ، عند تحقق الشرط

  . وقت تحقق الشرط

وأن كيانوا يقوليون أن اليدائن تحيت شيرط  ، ولكن بالنيول ويبير وبوالنجيه يذهبون إلى أن الحق تحت شرط واقف ليس إال مجرد أميل

ً  " واقف يملك ً هيو األميل فيي أن يكيون يو ، يجب االعتداد بيه " شيئا بالنييول )  وهيو أميل يحمييه القيانون وينظميه ، مياً ميا دائنيا

 ، وينظميه " األميل " وميا دام القيانون يحميى هيذا . ( 919وانظير أيضياً الجيزء األول فقيرة  2997فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

وجيود كميا وهيذا هيو اليذي يمييز بيين الحيق تحيت شيرط واقيف وهيو حيق م . فهو إذن حق موجود وإن كان غير كامل الوجيود

  . والحق االحتمالي وهو ال يزيد على مجرد أمل ، قدمنا

األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيي أحكيام االلتيزام  – 159فقيرة  1جوسيران  – 199فقيرة  1أنظر في المعنى الذي نقول به كوالن وكابيتيان 

  . 271وقارن األستاذ عبد الحي حجازي ص  . 197فقرة 
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م )  وذلك فيما عيدا الحقيوق التيي كسيبها الغيير بحسين نيية ، تصرف من جانب المدين يضر بحقوق الدائن عند تحقق الشرط ال يعتد به

(  لبناني 59
 (5259 ) .

  

كوضع األختام  ، يجوز لصاحب الحق المعلق على شرط واقف أن يقوم باألعمال التحفظية الالزمة للمحافظة على حقه(  9)  

ر قوائم الجرد وقيد الرهون الرسمية وتجدييد القييد والتيدخل فيي القسيمة ورفيع دعياوى تحقييق الخطيوط ووضيع الحراسية عليى وتحري

 األعيييان
 (5255 ) .

وقييد سييبق بيييان ذلييك عنييد الكييالم فييي هيياتين  ، بييل يجييوز لييه أن يسييتعمل الييدعوى غييير المباشييرة ودعييوى الصييورية 

 الدعويين
 (5259 ) .

  

ويطلب إن يختص بمبلغ يقابل قيمة حقيه ميع حفيظ  ، المعلق على شرط واقف أن يدخل في التوزيعيجوز لصاحب الحق (  5) 

 هذا المبلغ في خزانة المحكمة وتعليق قبضه إياه على تحقق الشيرط
 (5251 ) .

ويجيوز أن ييوزع المبليغ عليى اليدائنين التيالين بشيرط إن  

 يقدموا كفالة تضمن رده في حالة تحقق الشرط
 (5251 ) .

ولكن ال يجوز لصاحب الحق المعلق على شيرط واقيف حجيز ميا لمدينيه ليدى  

ولكين إذا  ، ( مرافعيات 195و م  959م )  ألن حقيه غيير حيال األداء وال محقيق الوجيود ، الغير وال أن يقوم بأي حجز تحفظيي آخير

 على النحو الذي سبق ذكره حجز دائن آخر على ما للمدين لدى الغير كان للدائن تحت شرط واقف أن يدخل في التوزيع
 (5257 ) .

  

 : الحق المعلق على شرط واقف وجوده غير كامل – 31

ومين  . وال يتكامل إال إذا تحقيق الشيرط ، فإن وجوده ناقص لم يتكامل ، ولكن الحق المعلق على شرط واقف إذا كان موجوداً  

  : نذكر من بينها ، من وجوه عدةمزايا الحق الكامل  ، في مرحلة التعليق ، ثم يفقد هذا الحق الناقص

فيال يسيتطيع اليدائن تحيت شيرط  . ال يكون الحق المعلق على شيرط واقيف قيابال للتنفييذ القهيري وهيو فيي حالية التعلييق(  2)  

بل ألي جوز للدائن تحت شرط واقف أن يستعمل الدعوى البولصية  . واقف أن يقتضى جبراً من المدين الدين المعلق على هذا الشرط

فقد قدمنا أن حق الدائن في الدعوى البولصية يجب أن يكون مستحق األداء والحق المعليق  ، وهي توطئة وتمهيد مباشر للتنفيذ القهري

  . على شرط واقف غير مستحق األداء

ليس ثمة بطبيعة الحال  . حقه برضاء المدين عن طريق التنفيذ االختياريال يجوز للدائن تحت شرط واقف أن يتقاضى  15)  

ولكين هيذا الوفياء  ، وال ما يمنيع اليدائن مين تقاضيي هيذا الحيق ، ما يمنع المدين تحت شرط واقف من أن يفي بالدين قبل تحقق الشرط

 ، دين غيير معليق عليى شيرط أو أن الشيرط قيد تحقيقفإذا كان المدين قد وفى الدين وهو يعتقيد خطيأ أن الي ، يكون وفاء بغير المستحق

 جاز له استرداده وفقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق
 (5255 ) .

  

فإن التقادم المسقط ال يرسي بالنسيبة  ، لما كان الحق المعلق على شرط واقف غير مستحق األداء ألن وجوده لم يتكامل(  9)  

  . التقادم إال إذا تكامل وجود الحق وأصبح نافذا ًوذاك بتحقق الشرط إليه ما دام حقاً معلقا ًن وال يسري

                                                 

  . 959ص  159فقرة  7بيدان والجارد  (   5259)  

وانظيير أيضيياً  – 29ص  9أنظيير المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييي مجموعيية األعمييال التحضيييرية ج  (   5255)  

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 59الفقرة الثانية من المادة 

 2األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي  ) ويجوز للدائن تحت شرط واقف أن يأخذ بحقيه كفييال أو رهنياً أو أي ضيمان آخير (   5259)  

ذليك أن  . ومن األعمال التحفظية التي يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يقوم بها قطع التقادم ضد حائز العين . ( 271ص 

فإذا ميا تحقيق هيذا الشيرط  ، ولكنه قد يتم قبل تحقق الشرط الواقف ، التقادم في هذه الحالة يسري ضد المالك تحت شرط فاسخ

ومين ثيم جياز  . فإنه ال يتمكن من نزع العين من حائزها بعد أن أصبح هذا مالكياً لهيا بالتقيادم ، ع صاحبه قطع التقادمولم يستط

  . ( 299ص  991فقرة  5أوبرى ورو )  للمالك شرط واقف أن يقطع التقادم قبل أن يتم توقياً لهذا الضرر

ويجيوز ذليك  ، يجيوز للماليك تحيت شيرط واقيف لعقيار مرهيون أن يطهيره فيال ، ولكن ال يعتبر عمال تحفظياً تطهيير العقيار المرهيون

بودري  – 299ص  991فقرة  5أوبرى ورو )  للمالك تحت شرط فاسخ إذ يعتبر التطهير عمال من أعمال اإلدارة كما سنرى

  . ( 751فقرة  1وبارد 

فقييرة  19ديمولومييب  – 15فقييرة  22وبرانتييون  – 917فقييرة  1تولييييه  – 295ص  991فقييرة  5أوبييرى ورو  (   5251)  

  . 959ص  159فقرة  7بيدان والجارد  – 759فقرة  1بودري وبارد  – 75فقرة  21لوران  – 919

 . 75فقرة  21لوران  (   5251)  

األستاذ إسماعيل غانم في  – 755فقرة  1بودري وبارد  – 19ص  95م  2511نوفمبر سنة  27استئناف مختلط  (   5257)  

  . 2هامش رقم  195ام االلتزام ص أحك

 – 791فقييرة  1بييودري وبييارد  – 52فقييرة  21لييوران  – 997فقييرة  19ديمولومييب  – 177فقييرة  29ديرانتييون  (   5255)  

  . 2919فقرة  1بالنيول ويبير وبوالنجيه 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

ماليك تحيت شيرط واقيف وهيو اليذي  : كيان لهيذا الحيق مالكيان ، إذا كان الحق المعلق على شرط واقف هو حق الملكية(  5)  

 انتقلت له الملكية إلى المالك تحت شرط واقف
 (5299 ) .

أميا حيق الماليك  ، الوجيود كميا قيدمنافالمالك تحت شرط واقف حقه غير كامل  

وهيو اليذي  ، وأن يطهير العقيار ، وانيي تصيرف فيهيا ، ومن ثيم كيان لهيذا الماليك أن ييدير العيين . تحت شرط فاسخ فهو كامل الوجود

 ويستطيع دائنوه أن ينفذوا بحقوقهم عليها ، يتحمل هالك العين
 (5292 ) .

  

 الشرط الفاسخ  -2

 : الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود نافذ – 32

ولكنيه حيق موجيود عليى  ، وهيو فيي الوقيت ذاتيه حيق نافيذ ، قدمنا أن الحق المعلق على شرط اسخ حق موجود وجيوداً كيامالً  

  . خطر الزوال

طير اليزوال ولكين تصيرفاته تكيون عليى خ ، وله أن يديره وأن يتصيرف فييه كميا سيبق القيول ، فصاحب هذا الحق يملكه حاال

  . زال حقه وزالت معه جميع التصرفات التي أجراها فيه ، فإذا ما تحقق الشرط الفاسخ ، كحقه

وهيي أعميال  ، على أن هناك من األعمال التي يقوم بها صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ ما يبقى حتى بعد تحقيق الشيرط

  . وسيأتي بيان ذلك ، اإلدارة المقترنة بحسن النية

ويسيتطيع دائنيوه  ، وهو الذي يطهر العقيار المرهيون ، قدمنا أن المالك تحت شرط فاسخ هو الذي يتحمل تبعة هالك العينوقد 

 أن ينفذوا بحقوقهم على العين المملوكة تحت شرط فاسخ ويكون هذا التنفيذ معلقاً إلغاؤه على تحقق الشرط
 (5291 ) .

  

فيإذا أكميل الميدة مليك العيين بالتقيادم تجياه الماليك  ، زتيه للعيين فيي التقيادمويستطيع المالك تحت شرط فاسخ أن يحسب مدة حيا

ال إليى الماليك األصيلي بيل  ، بعد أن تمت مدة التقادم ، فإذا ما تحقق الشرط رجعت العين ، الحقيقي ولحساب المالك تحت شرط واقف

 إلى المالك تحت شرط واقف
 (5299 ) .

  

                                                 

ص  – 25ص  9أنظر في كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية ج  (   5299)  

 . 511الموجز للمؤلف فقرة  – 29

 ، ولكين إذا تحقيق الشيرط الواقيف كيان ليه أثير رجعيي ، وال يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يمنيع هيذا التنفييذ (   5292)  

  . ( 795فقرة  1بودري وبارد )  فتزول اآلثار التي ترتبت عليه

كيذلك البييع المعليق  . وال يأخذ بالشفعة إال إذا تحقق الشيرط ، وال يستطيع المالك تحت شرط واقف أن يأخذ بالشفعة حال تعليق الشرط

مخيتلط اسيتئناف )  وال تجري مواعييد الشيفعة إال مين وقيت تحققيه ، على شرط واقف ال يؤخذ فيه بالشفعة إال إذا تحقق الشرط

 .  ( 519ص  51م  2599ابريل سنة  15

  . ويدفع المالك تحت شرط فاسخ رسوم انتقال الملكية كاملة . 291ص  991فقرة  5أوبرى ورو  (   5291)  

وإذا تلقييى الييدائن ملكييية العييين معلقيية علييى شييرط  ":  وجيياء فييي المييوجز للمؤلييف – 719فقييرة  1بييودري وبييارد   (   5299)  

فإن اليدائن يتمليك  ، أن المدين الذي تلقى الدائن عنه الملكية كان ال يملك العين بل كان واضعاً يده عليهاوتبين بعد ذلك  ، فاسخ

ففيي بييع الوفياء ليو أن البيائع وفياء  . العين بالتقادم إذ تأيد حقه بتخلف الشرط وكان قد أكمل المدة الالزمة لتمليك العيين بالتقيادم

وبقيى المشيتري واضيعاً ميدة ثيالث سينوات  ، ثم باعها وفياء ، عليها مدة اثنتى عشرة سنةولكنه وضع يده  ، كان ال يملك العين

بيل  ، فإن المشتري يتملك العين ال بيالبيع ألنيه صيدر مين غيير ماليك ، وانقضى ميعاد االسترداد دون أن يسترد البائع ، أخرى

ونالحظ هنا أن المشتري وفاء قد أكمل التقيادم  . ( 571ص  517الموجز فقرة )  " التقادم بعد أن أكمل مدته خمس عشر سنة

 ، وفيي حالية اسيترداد البيائع للمبييع وفياء تعيود إلييه الملكيية . أو لحسياب البيائع إذا اسيترد ، إما لحسابه هو إذا لم يسيترد البيائع

  . فقد وضع يده اثنتى عشرة سنة أكملها المشتري إلى خمس عشرة ، ويعتبر أنه كسبها بالتقادم

 ، فليو أن عقياراً باعيه صياحبه تحيت شيرط واقيف ، كذلك يسيري التقيادم ضيده ، سرى التقادم لمصلحة المالك تحت شرط فاسخوكما ي

فإن المغتصب يكسب الملكية بالتقادم ضد المالك تحيت  ، ثم اغتصب العقار شخص آخر ، فبقى هو مالكاً إياه تحت شرط فاسخ

وييذهب كثيير مين  . ( 299ص  991فقيرة  5أوبيرى ورو )  حت شرط واقيفوال يقف التقادم لمصلحة المالك ت ، شرط فاسخ

 – 712فقيرة  1بيودري وبيارد  – 59فقيرة  21ليوران  – 12فقيرة  2272م  1الرومبيير  – 921فقرة  5ديرانتون )  الفقهاء

تحيت شيرط واقيف يسري تقادمه ضد المالك تحت شرط فاسخ أو ضد الماليك (  المغتصب)  إلى أن الحائز للعقار(  711فقرة 

ً  ، حسبما يتخلف الشرط أو يتحقق فإذا تخلف الشيرط اعتبير التقيادم سيارياً ضيد الماليك تحيت  . ألن لتخلفه أو لتحققه أثراً رجعيا

وإذا تحقق الشرط اعتبر التقادم سارياً ضد الماليك تحيت شيرط واقيف إذ يعتبير  ، شرط فاسخ الذي تأيدت ملكيته بتخلف الشرط

وال نرى في هذا الخالف أهمية عملية ما دام الجمييع متفقيين أن سيريان التقيادم ال يوقيف ضيد  . مالكاً منذ البداية بتحقق الشرط

 ، والنتيجية العمليية ال تتغيير . لتقيادم سيارياً ضيدالمالك تحت شرط واقف إذا ما تحقق الشرط وصار مالكاً منذ البداية واعتبير ا



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، ر دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة بالنسبة إلى العين التي يملكها تحت هذا الشيرطويستطيع المالك تحت شرط فاسخ أن يباش

  . كما يستطيع أن يدفع عن نفسه كمالك أي اعتداء يقع على ملكيته

 ً فإذا ما تميت كانيت  ، جاز للمالك تحت شرط فاسخ أن يطلب القسمة ع وإذا كانت العين المملوكة تحت شرط فاسخ نصيباً شائعا

ذليك أن القسيمة إجيراء مين إجيراءات اإلدارة التيي تبقيى  . في حقه وفي حق المالك تحت شرط واقف في حالة تحقق هيذا الشيرطنافذة 

ولكين يجيوز للماليك تحيت شيرط واقيف أن يتيدخل فيي إجيراءات القسيمة حتيى يمنيع أي غيش أو  . قائمة حتى بعد تحقق الشرط الفاسخ

 أن تكون القسمة قسمة قضائية أو قسمة رضائيةويستوى فيما قدمناه  . تواطؤ بين الشركاء
 (5295  )

 

ويستطيع أن  ، فإن حقه يكون حاال واجب األداء ، أي من له حق شخصي معلق على هذا الشرط ، أما الدائن تحت شرط فاسخ

  . أي بطريق التنفيذ االختياري أو بطريق التنفيذ الجبري ، يتقاضاه من المدين طوعاً أو كرها

  ولكن الحق المعلق على شرط فاسخ موجود على خطر الزوال – 33

فإذا كيان اليدائن تحيت شيرط فاسيخ  . وهو يزول فعال بتحقق الشرط ، على أن الحق المعلق على شرط فاسخ معرض للزوال :

 غير المستحقجاز للمدين أن يسترد ما دفع وفقاً للقواعد العامة في دفع  ، ثم تحقق الشرط ، قد استوفى الدين من مدينه
 (5299 ) .

  

 –أن يأتي من األعمال ما مين شيأنه أن يعيوق الجانيب اآلخير  ، كما قدمنا ، وال يستطيع صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ

 من استعمال حقه إذا نفذ هذا الحق بتحقق الشرط –صاحب الحق المعلق على شرط واقف 
 (5291 ) .

  

 التعليق  أثر الشرط بعد انتهاء مرحلة -المبحث الثاني 

  : مسائل البحث – 34

وسيواء تحقيق أو تخليف فلكيل منيذ ليك  . فهيو إميا أن يتحقيق ,غميا أن يتخليف ، إذا انتهت مرحلة التعليق فإن مآل الشيرط يتبيين

ً  ، ويكيون لتحقيق الشيرط . في حالتي الشرط الواقيف والشيرط الفاسيخ ، أثره ن أثير رجعيي فيي الكثيرة الغالبية مي ، واقفياً كيان أو فاسيخا

  . األحوال

أثيير تحقييق الشييرط أو تخلفييه فييي حييالتي الشييرط (  1. )  كيييف يتحقييق الشييرط أو يتخليف(  2: )  فنيتكلم إذن فييي المسييائل اآلتييية

  . األثر الرجعي للشرط(  9. )  الواقف والشرط الفاسخ

                                                                                                                                                                    

 . وإما ضد المالك تحيت شيرط واقيف ، إما ضد المالك تحت شرط فاسخ ، فالحائز تحسب له مدة حيازته في أثناء تعلق الشرط

ميال مين أعميال ويعتبير هيذا ع ، ولذلك رأينا فيما قدمناه أن المالك تحت شرط واقف يستطيع أن يقطع التقادم أثناء تعلق الشرط

  . ( في الهامش 99أنظر آنفاً فقرة )  التحفظ المخولة له بموجب حقه المعلق على شرط واقف

المذكرة اإليضياحية )  ويجوز للمالك تحت شرط فاسخ أن يأخذ بالشفعة . 711فقرة  – 711فقرة  1بودري وبارد  (   5295)  

ويبقى حقه على العقيار اليذي أخيذه بالشيفعة قائمياً حتيى  ، ( 21ص  9للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج 

وال يرد للمالك تحت شرط واقف عند تحقق الشيرط إال العيين األصيلية  ، ( استثناء من األثر الرجعي)  لو تحقق الشرط الفاسخ

باتياً وليو تحقيق الشيرط  ويكون التطهير ، ويجوز للمالك تحت شرط فاسخ أن يطهر العقار المرهون . دون العين المشفوع فيها

أنظير فيي األثير البيات  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذليك ، ( 195فقرة  1كوالن وكابيتان  – 719فقرة  1بودري وبارد )  الفاسخ

الميوجز  – 12ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية ج  : لألخذ بالشفعة وللتطهير

  . ( 929ص  177األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  – 579للمؤلف ص 

  (5299   )  ً الميذكرة اإليضياحية للمشيروع )  وال تقع المقاصة بين دين معلق على شرط فاسخ ودين بات ميا بقيى التعلييق قائميا

)  وييذهب األسيتاذ إسيماعيل غيانم . ( 572الميوجز للمؤليف ص  – 21ص  9التمهيدي في مجموعية األعميال التحضييرية ج 

فييإذا تحقييق الشييرط زالييت  ، الىجييواز المقاصيية حاليية التعليييق ألن الييدين حييال األداء(  1هييامش رقييم  195أحكييام االلتييزام ص 

وتجوز المقاصة عليى كيل حيال بيين ديين كيان معلقياً  . 529ص  211فقرة  1ويستند في ذلك إلى موسوعة داللوز  ، المقاصة

  . ( 571ص  517الموجز للمؤلف فقرة )  دايةعلى شرط فاسخ ثم تأيد وبين دين منجز منذ الب

 – 21ص  9أنظيير فييي كييل ذلييك المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييي مجموعيية األعمييال التحضيييرية ج  (   5291)  

  . 519الموجز للمؤلف فقرة 
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 الفهرس العام

 كيف يتحقق الشرط أو يتخلف  -1

 العغبرة بإرادة طرفي االلتزام في تحقق الشرط أو تخلفه – 35

يجب أن يكون تحقق الشرط على الوجه الذي يظهير أن الطيرفين  " من التقنين المدني الفرنسي على أنه 2219تنص المادة  : 

 قد أرادا وقصدا أن يكون
 (5291  )

فيمكن األخيذ  ، لقواعد العامةولكنه تطبيق ل ، وليس لهذا النص مقابل في التقنين المدني المصري . "

  . نص في ذلك بحكمه في مصر دون حاجة إلى

فيقضي  ، وذلك بالرجوع إلى نيتهما ، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر الوجه الذي يريد الطرفان أن يكون عليه تحقق الشرط

نظير القاضيي هيل قصيد الطرفيان أن  ، هفإذا كان الشيرط عميال يجيب القييام بي . وال معقب على حكمه ، بأن الشرط قد تحقق أو تخلف

أو قصيدا أن يقيوم بيه أي شيخص كميا إذا كيان  ، يقوم به شخص معين بالذات كما إذا كان عمال فنياً لشخصية القائم به  اعتبار ملحيوظ

ابليه جيزء مين كذلك يقدر القاضي ما إذا كيان الشيرط يقبيل التجزئية بحييث إن تحقيق جيزء منيه ق . عمال ال عبرة فيه بشخصية القائم به

ً  ، االلتزام المشروط كميا إذا كيان زواجياً  ، وقد يكون الشرط هو تحقيق غاية . أو أنه ال يقبل التجزئة فأما أن يتحقق كله وإال عد متخلفا

ولييس ليه أن يحيتج بأنيه قيد بيذل جهيده فيي عقيد  ، فعلى الدائن أن يعقد هيذا اليزواج حتيى يتحقيق الشيرط ، اشترط على الدائن أن يعقده

مهما تكن هذه األسيباب لعيدم تحققهيا  ، فإذا لم تتحقق هذه الغاية ، فالشرط هنا هو تحقيق غاية هي عقد الزواج ، الزواج ولكنه لم يوفق

ً  ، ولو كانت أسباباً قاهرة ب من يطلب منه بيذل هيذه العنايية إال فعند ذلك يج ، كما قد يكون الشرط هو بذل عناية . اعتبر الشرط متخلفا

  .ولكن ليس عليه أن يتحقق هذا الغرض ، يدخر وسعاً في تحقيق الغرض المقصود

فيإذا كيان الشيرط ميثال اليزواج فيي  . فقد تحدد مصيره على وجه نهائي ال سبيل إلى الرجوع فييه ، وإذا تحقق الشرط أو تخلف

وإذا ليم ييتم اليزواج فيي خيالل الميدة  . فقد تحقق الشرط ولو وقع الطيالق بعيد ذليك ، لمدةوتم الزواج في خالل هذه ا ، خالل مدة معينة

 فقد تخلف الشرط ولو تم الزواج بعد انتهاء هذه المدة ، المعينة
 (5297 ) .

  

 : الشرط الذي حدد لتحققه أو لتخلفه وقت معين – 36

فيإن  ، علق االلتزام على شرط هو أن يقع أمر في وقيت معيينإذا  " من التقنين المدني الفرنسي على أنه 2211وتصن المادة  

جياز أن يتحقيق الشيرط فيي أي وقيت  ، فإذا لم يحدد لوقوع األمير وقيت . الشرط يعتبر متخلفاً إذا انقضى الوقت دون أن يقع هذا األمر

 " وال يعتبر متخلفاً إال إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع
 (5295 ) .

إذا علق االلتزام على  " س التقنين على أنهمن نف 2211وتنص المادة  

وهيو يتحقيق كيذلك قبيل انقضياء  . فإن الشرط يتحقيق إذا انقضيى الوقيت دون أن يقيع هيذا األمير ، شرط هو إال يقع أمر في وقت معين

 " وقيوع األمير فإن الشرط ال يتحقق إال عندما يصبح مؤكداً عدم ، فإذا لم يحدد وقت . الوقت إذا أصبح من المؤكد أنه لن يقع
 (5219 ) .

 

ولكن يمكن األخذ بأحكامها دون حاجة إلى نص ألنها ليست إال تطبيقاً للقواعد  ، وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني المصري

  .العامة

فيقيول إذا عياد ابنيي  ، ومثل الشرط الذي يقع في وقت معين أن يعلق الملتزم التزامه على عودة ابنه الغائب فيي ميعياد يضيربه

ومثيل الشيرط اليذي ال يقيع فيي  . فيقتصر على أن يقول إذا عاد ابني الغائيب ، وقد ال يعين ميعاداً  . الغائب في خالل ثالث سنوات مثال

وقد ال  . فيقول إذا لم يولد لي ولد في خالل سنتين مثال ، وقت معين أن يلعق الملتزم التزامه على انعدام خلف له ويضرب لذلك ميعاداً 

  . فيقتصر على أن يقول إذا لم يولد لي ولد ، يعين ميعاداً 

                                                 

 Toute condition doit etre accomplice de la maniere que les : وهذا هو النص في أصله الفرنسي (   5291)  

parties ont vraisemeblablement voulu et entendu qu'elle le fut . 

  . 151فقرة  – 519فقرة  1أنظر في كل هذه المسائل بودري وبارد  (   5297)  

 Lorsqu'une obligation est contractee sous la condition : وهيذا هيو الينص فيي أصيله الفرنسيي (   5295)  

qu'un evenement arrivera dans un temps fixe , cette condition est censee defaillir lorsque le 

temps est expire sans que l'evenement soit arrive . S'il n'y a point de temps fixe , la condition 

peut toujours etre accomplice p et elle n'est censee defaillir que lorsqu'il est devenu certain que 

l'evenement n'arrivera pas .  

 Lorsqu'une obligation est contractee sous la condition : وهيذا هيو الينص فيي أصيله الفرنسيي (   5219)  

qu'un evenement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condtion est accomplice lorsque ce 

temps est expire sans que l'evenement soit arrive : elle l'est egalement , si avant le terme il est 

certain que l'evenement n'arrivera pas p et s'iil n'y a pas de temps determine , elle n'est 

accomplice que lorsqu'il est certain que l'evenement n'arrivera pas .  
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 الفهرس العام

فإن هذه المدة التي عينها تكون أحد عناصر  ، فإذا علق الملتزم التزامه على شرط أن يعود ابنه الغائب في خالل ثالث سنوات

حتيى ليو عياد اإلبين  ، إني عود فيإن الشيرط يتخليف فإذا انقضت دون . وال يتحقق الشرط إال إذا عاد ابنه في خالل هذه المدة ، الشرط

وتسيري الميدة فيي حيق القاصير  . توقعياً لعيودة اإلبين الغائيب فيي أجيل قرييب ، وال يجوز للقاضي أن يمد الميدة . بعد ذلك بمدة وجيزة

 كميا تقطيع ميدة التقيادم كيذلك ال يجيوز قطعهيا ، ألنها ليسيت ميدة تقيادم حتيى ييرد عليهيا الوقيف ، وناقص األهلية ولول م يكن له ولي
 (

5212 ) .
  ً بأن يموت ميثال قبيل  ، متى أصبح من المؤكد أن اإلبن الغائب لن يعود ع حتى قل انقضاء المدة المعينة ، ويتخلف الشرط أيضا

 انقضاء المدة
 (5211 ) .

ويبيت فيي ذليك قاضيي الموضيوع دون  ، فقيد تحقيق الشيرط ، أما إذا عاد اإلبن الغائب في خيالل ثيالث سينوات 

فهو ال يتحقق إال إذا  ، بل كان مقتصراً على اشتراط عودة اإلبن الغائب ، وإذا كان الشرط غير مقترن بمدة محددة . معقب على حكمه

رط ينتقيل إليى فيإن التزاميه المعليق عليى شي ع حتى لو كان ذليك بعيد ميوت الملتيزم ، ولكنه يتحقق بعودة اإلبن في أي وقت . عاد اإلبن

وال يتخليف الشيرط فيي هيذه الحالية إال إذا أصيبح مين المؤكيد أن  . ويبقى معلقاً بعد انتقاله إلى الورثة حتى يعود اإلبين الغائيب ، ورثته

 وإما بانقضاء مدة طويلية مين اليزمن تصيبح معهيا وفاتيه أميراً  ، ويكون ذلك إما بالتحقق من وفاته ، اإلبن الغائب لن يعود في أي وقت

مستخلصاً إياهيا مين نيية  ، أن يعين القاضي مدة معقولة ، عند عدم تعيين مدة يتحقق في خاللها الشرط ، ويجوز كذلك . يبلغ حد اليقين

 الطرفين ومن ظروف التعاقد ومالبساته
 (5219 ) .

  

امه عليى شيرط إال يوليد ليه وليد فإذا علق الملتزم التز . إال يقع أمر في خالل مدة معينة : وما قدمناه ينطبق على الشرط السلبي

 فإن الشرط يكون قد تحقق إذا انقضت هذه المدة ، في خالل سنتين
 (5215  )

حتى لو رزق الولد بعد انقضياء الميدة  ، دون أن يرزق ولداً 

حتى قبل انقضياء الميدة إذا أصيبح  –فرنسي  2211وقد نصت على ذلك صراحة المادة  –بل أن الشرط يكون قد تحقق  . بوقت وجيز

فيإن  ، أميا إذا رزق الملتيزم وليداً فيي خيالل السينتين . بان ثبت عقمه مثال أو مات قبل انقضاء الميدة ، مؤكداً أن الملتزم لن يولد له ولد

بيل كيان  ، مقتيرن بميدة وإذا كان الشرط غير . حتى لو مات الولد بعد ذلك ولو كان موته قبل انقضاء السنتين ، الشرط يكون قد تخلف

ويتحقيق الشيرط إذا أصيبح  . فإن الشرط يتخلف إذا رزق الملتزم ولداً فيي أي وقيت إليى أن يميوت ، مقتصراً على إال يولد للملتزم ولد

 بان أصبح عقيما مثال أو ماتت زوجته وكان الشرط أن يكون الولد منها ، من المؤكد إال يولد له ولد
 (5219 ) .

  

  : أو تخلفه بطريق الغش تحقق الشرط – 37

يعتبير الشيرط قيد تحقيق إذا كيان الميدين بيالتزام معليق عليى هيذا  " من التقنيين الميدني الفرنسيي عليى أنيه 2217وتنص المادة 

 " الشرط هو الذي منع تحققه
 (5211 ) .

ولكن المشروع التمهيدي لهذا التقنين كان  ، وليس لهذا النص مقابل في التقنين المدني المصري 

يعتبير الشيرط قيد تحقيق إذا  -2 ":  وكانيت تجيري عليى الوجيه اآلتيي ، مين هيذا المشيروع 977قد احتوى على نص مقابل هو الميادة 

قه قد وقيع ال أثر للشرط الذي تحقق إذا كان تحق – 1 . كحان الطرف الذي له مصلحة في أن يتخلف في حال بطريق الغش دون تحققه

 والينص كميا نيرى أكثير اسيتيعاباً وأوسيع شيموال مين نيص التقنيين الميدني الفرنسيي . " بغش الطرف الذي له مصلحة فيي أن يتحقيق
 (

5211 ) .
 " فمكان استخالص حكمه من القواعد العامة " حذف في لجنة المراجعة ولكنه 

 (5217 ) .
  

                                                 

فقيرة  1بيودري وبيارد  – 19فقيرة  21ليوران  – 197فقيرة  1توليييه  – 959فقيرة  – 995فقيرة  19ومب ديمول (   5212)  

155 .  

ولكنيه حكيم يسيتخلص  ، فرنسي 2211كما ورد نظيره في المادة  ، فرنسي 2211ولم يرد هذا الفرض في المادة  (   5211)  

  . من تطبيق القواعد العامة دون حاجة إلى نص

  . 799فقرة  1ارد بودري وب (   5219)  

  . وال تمد المدة وال توقف وال تنقطع (   5215)  

إذا عقد موجب وكان معلقاً بشرط وقوع حيادث ميا  ":  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 77وقد جاء في المادة  (   5219)  

وال يجوز للقاضي على اإلطالق  . فإن هذا الشرطيعد غير متحقق إذا انصرم ذلك الوقت ولم يقع ذلك الحادث ، في وقت معين

وال يعيد غيير متحقيق إال  ، فإن تحقق الشرط ممكن فيي كيل أن ، وإذا لم يضرب أجل ما . أن يمنح في هذه الحالة تمديداً للمهلة

إذا عقد موجب مباح شرعاً على أال يطيرأ  ":  من نفس التقنين 75وجاء في المادة  . إذا أصبح من المؤكد أن الحادث لن يقطع

أو أصيبح مين المؤكيد قبيل األجيل  ، فيعد هيذا الشيرط متحققيا إذا انقضيى هيذا اليزمن وليم يقيع الحيدث ، حدث ما في زمن معين

  . " وإذا لم يكن ثمة وقت معين فال يتحقق الشرط إال إذا بات من المؤكد أن الحدث لن يقع . المعين أنه لن يقع

 La condition est repute accomplice lorsque c'est le : وهييذا هييو اليينص فييي أصييله الفرنسييي (   5211)  

debiteur , oblige sous cette condtion , qui en a cmpeche l'accomplissement .  

من تقنين الموجبات والعقود اللبنيانين  51 – 52من التقنين الفرنسي والمادتين  291 – 292وقد أخذ من المادتين  (   5211)  

  . ( 595 – 597ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي )  من التقنين المدني األلماني 211والمادة 
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أولهميا  : تواجيه هيذه الميادة فرضيين ":  دد هيذا الينص ميا ييأتيوقد جياء فيي الميذكرة اإليضياحية لهيذا المشيروع فيي هيذا صي 

كميا هيو الشيأن فيي الميدين بيالتزام معليق عليى شيرط  ، يعرض حيث يحول ذو المصلحة في تخليف الشيرط دون تحققيه بطرييق الغيش

 ، وفي مثل هذا الفرض يعتبر الشرط قد تحقق ولو أنه ال يزال متخلفاً في حكيم الواقيع . موقف أو الدائن بالتزام معلق على شرط فاسخ

عليى نقييض ميا وقيع فيي الفيرض  ، والثاني يعرض حيث يعمد ذو المصيلحة . جزاء ما وقع من غش المدين أو الدائن بحسب األحوال

كالمسيتأمن إذا انتحير أو تسيبب )  م معلق على شيرط موقيفكما هو الشأن في الدائن بالتزا ، إلى تحقيقي الشرط بطريق الغش ، األول

بيل يبيرأ الميدين مين  ، وال يرتيب تحقيق الشيرط فيي هيذا الفيرض أثيراً ميا . والمدين بدين معلق على شيرط فاسيخ ، ( في الحريق عمداً 

ً  ، التزامه هذا الحكم قصد به إلى قمع ما يقيع  ومن الواضح أن إقرار . رغم تحقق الشرط الموقف أو الفاسخ ، أو يظل مرتبطاً به نهائيا

 " من غش من المدين أو الدائن بحسب األحوال
 (5215 ) .

  

كالميدين تحيت شيرط واقيف يحيول  ، وواضح أن ذا المصلحة من الطرفين في تخلف الشرط إذا حال دون تحققه بطريق الغش

 دون تحقق هذا الشرط حتى ال ينفذ التزامه
 (5219 ) ،

حول دون تحقق هذا الشيرط حتيى يصيبح حقيه باتيا ال أو الدائن تحت شرط فاسخ ي 

وكيذلك الحيال فيي ذي  . ومن سعى إلى نقض ميا تيم مين جهتيه فسيعيه ميردود علييه ، يكون قد عمل على نقض ما تم من جهته ، يفسخ

كالمدين تحت شرط فاسخ يعمل على تحقييق هيذا الشيرط  ، المصلحة من الطرفين في تحقق الشرط إذا عمل على تحقيقه بطريق الغش

في جميع هيذه األحيوال يكيون هنياك  . وكالدائن تحت شرط واقف يعمل على تحقيق الشرط حتى يصبح حقه نافذاً  ، حتى يفسخ التزامه

ن يعتبر الشيرط وخير تعويض هو أ . فيجب عليه التعويض عن خطأه ، خطأ من الطرف الذي عمل على تخلف الشرط أو على تحققه

  . فهذا هو التعويض العيني للخطأ الذي ارتكبه ، أو الشرط الذي عمل على تحققه قد تخلف ، الذي عمل على تخلفه قد تحقق

وال يكفيي أن يكيون بمجيرد عمليه قيد حيال  ، ولكن ال بد أن يكون قد ارتكب خطأ في الحيلولة دون تحقق الشرط أو دون تخلفيه

فلو أن المؤجر التزم نحو المستأجر أن يؤجر له طابقاً آخير مين اليدار إذا بقيى فيي  . ي هذا العمل على خطأدون ذلك من غير أن ينطو

ثيم تيأخر المسيتأجر عين دفيع أجيرة الطيابق األول مميا دعيا الميؤجر أن يستصيدر حكمياً علييه  ، الطابق األول الذي أجره له مدة معينية

عليى تخليف  ، بيإخراج المسيتأجر مين الطيابق األول ، ل في هذه الحالة أن المؤجر قد عميلفال يقا ، باالخالء قبل انقضاء المدة المعينة

 ً بل المستأجر هو اليذي  ، ذلك أن المؤجر لم يرتكب خطأ في إخراج المستأجر من الطابق األول . الشرط مما يؤدي إلى اعتباره متحققا

فإن األب يسيتطيع إنيي  ، بإعطائه مبلغاً من المال إذا لم يبن له داراً  وإذا التزم شخص نحو ابنه . ارتكب الخطأ بتأخره عن دفع األجرة

 وال يعتبر األب مخطئاً في العمل على تخلف الشرط ، بني الدار لالبن فيتخلف الشرط بذلك
 (5212 ) .

وإنما يعتبر الطرف قد أخطيأ فيي  

ً  ، العمل على تحقق الشيرط شيخص تعهيد بإعطياء إييراد مرتيب لشخصيين طيول  : فيي الفيرض اآلتيي ، ومين ثيم يعتبير الشيرط متخلفيا

فيإذا قتيل أحيد هيذين الشخصيين  . فيجميع هيذا بيين االييرادين ، على أن من يموت منهما قبل اآلخر يرتيد إييراده إليى صياحبه ، حياتهما

ومين ثيم يعتبير  ، ولفإنه يكون بذلك قد عمل غشاً على تحقيق الشرط الذي يترتب على تحققه أن يرتد له إيراد الشيخص المقتي ، اآلخر

 وال يرتد له هذا اإليراد ، الشرط متخلفاً جزاء له على غشه
 (5211 ) .

فإنيه ال  ، كذلك إذا أحرق المؤمن على الحريق المكيان اليذي أمنيه 

  . يستحق مبلغ التأمين

لولية دون مين المشيروع التمهييدي وكيان يشيترط أن تكيون الحي 977بعد أن حذف نيص الميادة  ، على أنه ليس من الضروري

بيل يكفيي أن يكيون هنياك خطيأ فيي جانيب مين حيال دون  . أن تكون الحيلولة حتما بهذا الطريق ، تحقق الشرط أو تخلفه بطريق الغش

فيإذا تعهيد صياحب مصينع لموظفييه بيان يعطييهم  . وليو ليم يصيل هيذا الخطيأ إليى درجية التعميد والغيش ، تحقق الشيرط أو دون تخلفيه

فيإن مجيرد تيأخر أحيد الميوظفين عين إدراك  ، لهم إلى المصينع إذا ليم يقيدم لهيم عربية خاصية تينقلهم إلييهتعويضاً عن مصروفات انتقا

                                                                                                                                                                    

أن الشرط الموقوف تحقيقه على اشتراك شخص ثاليث فيي  ":  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي 59وقد نصت المادة 

العمل أو على فعل من الدائن يعد غير متحقق إذا نكل الشخص الثالث عن االشتراك أو الدائن عن إتمام الفعل المعين وأن يكن 

يعيد الشيرط متحققيا حينميا يكيون الميديون المليزم  " مين هيذا التقنيين عليى أن 52ونصيت الميادة  . " المانع غير منوط بمشييئته

 ً ال مفعيول للشيرط  " على أنه 51ونصت المادة  . " وقوع الحادث أو كان متأخراً عن إتمامهشرطياً قد منع بدون حق  " إلزاما

  . " المتحقق إذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من مصلحته أن يقع هذا الحادث

  . في الهامش 22ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج  (   5217)  

  . في الهامش 22ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج   (   5215)  

  . 292ص  51م  2599يناير سنة  1استئناف مختلط   (   5219)  

  . 791فقرة  1بودري وبارد  (   5212)  

وقرييب  . 797فقيرة  1بيودري وبيارد  – 11 – 1 – 71سييريه  2772محكمة استئناف بواتييه أول فبرايير سينة  (   5211)  

وإن كان حق الوارث في الميراث ليس حقياً معلقياً عليى  ، فإنه ال يرث في الشريعة اإلسالمية ، من ذلك الوارث إذا قتل مورثه

  . شرط كما سبق القول
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فال يستحق تعويضاً عن مصروفات انتقاليه إليى المصينع  ، ويكون قد عمل على تحقيقي الشرط بخطأ منه ، العربة الخاصة يكون خطأ

 بوسائله الخاصة
 (5219 ) .

  

 إال أن يثبت أن الطرف اآلخر قد حال بخطأه دون تحقق الشرط أو دون تخلفهوال يطلب من الطرف ذي الشأن 
 (5215 ) .

  

وفيي هيذه الحالية ال  ، ولكن يجوز للطرف اآلخر أن يثبت أنه بالرغم من خطأه فإن الشرط ما كيان ليتحقيق أو ميا كيان ليتخليف

 ي في تخلفه أو في تحققهيجوز اعتبار الشرط متحققاً أو متخلفاً ما دام الخطأ ليس هو السبب الحقيق
 (5219 ) .

  

 أثر تحقق الشرط أو تخلفه  -2

  النصوص القانونية –الشرط الواقف  – 38

إذا كيان االلتيزام معلقيا عليى شيرط  ":  مين التقنيين الميدني المصيري تينص فيي صيدرها عليى ميا ييأتي 117رأينا أن الميادة  :

 " تحقق الشرطأما قبل  . فال يكون نافذا إال إذا تحقق الشرط ، واقف
 (5211 ) .

  

 وكان قبل تحقق الشرط موقوفياً كميا رأينيا ، فإذا تحقق الشرط الواقف إذن نفذ االلتزام المعلق عليه
 (5211 ) .

فيجيوز بعيد تحقيق  

ألنه قبض ما  ، وال يرد ما قبضه . وله أن يستعمل الدعوى البوليصة تمهيداً لهذا التنفيذ ، الشرط للدائن أن ينفذ بحقه اختياراً أو إجباراً 

وقيد تقيدم بييان كيل ذليك هيذا  . وكان ال يسري حال تعلقيه ، منذ تحقق الشرط $ 99 $ويسري التقادم في حق االلتزام  . هو مستحق له

 بل منذ نشوء االلتيزام ، ال منذ تحقق الشرط فحسب ، ويعتبر االلتزام بتحقق الشرط موجوداً 
 (5217 ) ،

وهيذا هيو األثير الرجعيي لتحقيق  

                                                 

ويعتبر الشرط قيد تحقيق حكمياً إذا منيع الميدين تحققيه عين عميد أو  ":  وقد جاء في الموجز للمؤلف في هذا الصدد (   5219)  

فإذا تعهيد شيخص لسمسيار بيان ييدفع ليه  . ( 292ص  51م  2599يناير سنة  1استئناف مختلط  –فرنسي  2217م )  إهمال

 ، ووجيد السمسيار مشيترياً بيثمن مناسيب ، مبلغاً من النقود إذا توسط السمسيار فيي بييع منيزل ممليوك للمتعهيد بيالثمن المناسيب

ً فيإن ال ، وامتنع صاحب المنزل من بيعه عمداً أو أهمل حتى ضاعت الصفقة ويجيوز للسمسيار أن  ، شيرط يعتبير متحققياً حكميا

ولكين إذا كييان الميدين فيي منعييه لتحقيق الشيرط إنمييا كيان يسيتعمل حقيياً ليه دون أن يتعسيف فييي  . يطاليب بيالمبلغ اليذي وعييد بيه

أوصيى  : ليذلك ميثال(  121االلتزاميات فقيرة )  وقيد ضيرب بوتيييه . فال يعتبر الشرط متحققاً حكماً في هيذه الحالية ، استعماله

فإذا منيع  . لشخص معين في مدة سنة وإال بقى المنزل للوارث شخص آلخر بمنزل بشرط أن يدفع الموصى له مبلغاً من المال

بأن حجز عليى أمواليه ليدين شخصيي فيي ذمية الموصيى ليه  ، الوارث الموصى له من تحقيق الشرط الذي علقت عليه الوصية

فإن الشرط يعتبر متخلفياً  ، اجزاً عن دفع المال للشخص المعين في المدة المحددةوجعل الوارث الموصى له بذلك ع ، للوارث

وكميا  . ألنه في منعه لتحقق الشرط إنما كان يستعمل حقياً ثابتياً ليه ، ال متحققاً حكماً ولو أن الوارث هو الذي منع تحقق الشرط

فإنه كيذلك يعتبير متخلفياً حكمياً إذا حققيه اليدائن بعميل  ، وعأن الشرط يعتبر متحققاً حكماً إذا منع المدين تحققه لسبب غير مشر

ثيم يعجيل بعيد  ، فمن يتعاقد مع شركة تأمين على الحياة على أن الشركة تعطي ورثته مبلغياً مين الميال إذا ميات . غير مشروع

ً  ، فيحقق الشرط بعمل غير مشروع ، ذلك بموته بان ينتحر مثال بيل يعيد الشيرط  ، معتبيراً  ال يكون بذلك قد حقق الشرط تحقيقيا

 ً   . ( 571ص  515الموجز فقرة )  " متخلفاً حكما

لييس التزامياً معلقياً عليى  ، إذا ميات ميورثهم الميؤمن ليه ، هذا ويالحظ أن التزام شركة التأمين على الحياة بإعطاء الورثة مبلغ التأمين

ليم  ، ومع ذلك فإنه إذا انتحر المؤمن ليه . الً غير معينإذ الموت أجل ال شرط وإن كان أج ، بل هو التزام مقترن بأجل ، شرط

  . ( فيما يلي 19أنظر فقرة )  وتبرأ ذمة شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ التأمين ، يحل األجل

  . 299ص  991فقرة  5أوبرى ورو  (   5215)  

  . 791فقرة  1بودري وبارد  – 52ص  11فقرة  21لوران  – 29فقرة  2217م  1ال رومبيير  (   5219)  

ميين  297/  295وقييد كانييت المييادة  –فييي الهييامش  17أنظيير تيياريخ هييذا اليينص والنصييوص المقابليية لييه آنفيياً فقييرة  (   5211)  

ويبطيل أيضياً إذا كيان  ، إذا كان فسخ التعهد معلقاً على أمير محقيق فالتعهيد باطيل ":  التقنين المدني السابق تنص على ما يأتي

 ً فبوجيود  ، وأما إذا كان التعهد مشترطاً فيه أنه معلق على أحد األمرين . على أمر مشكوك فيه في األصل ثم تحقق فسخه معلقا

 . ويعيرض العجيز للشيرط الواقيف ، وصيدر هيذه الميادة يعيرض للشيرط الفاسيخ . " المعلق علييه يبطيل الشيرط ويثبيت التعهيد

سواء كان محققاً منذ البداية أو كيان مشيكوكاً فيي  –علقاً عليه وتحقق الشرط فإذا كان التعهد م ، والذي يعنينا هو الشرط الواقف

أصيبح  –(  2هيامش رقيم  572الميوجز للمؤليف ص )  وال يعتبر في الحالة األولى شرطاً بيالمعنى الصيحيح ، تحققه ثم تحقق

  . فال فرق إذن في الحكم ما بين النصين ، من التقنين المدني الجديد 117وهذا هو عين ما يقرره صدر المادة  ، التعهد نافذاً 

ويصبح االلتزام  ، وبتحقق الشرط يتكامل هذا الوجود ، وقد كان لاللتزام وقت تعلق الشرط وجود ناقص كما قدمنا (   5211)  

  . كامل الوجود نافذاً 

  . 15ص  15م  2521نوفمبر سنة  1استئناف مختلط  (   5217)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

لم يجز ألحد المتعاقدين أن يرجع في تعاقده ما بيين  ، ويستخلص من ذلك أنه إذا تم العقد معلقاً على شرط واقف . سيأتي بيانهالشرط و

 فإن الشرط إذا تحقق اعتبر العقد قد تم وترتبت عليه جميع آثاره منذ انعقاده ال منذ تحقق الشرط ، تمام العقد وتحقق الشرط
 (5215 ) .

  

ينمحيي  –وكيان ليه وجيود نياقص كميا قيدمنا  –فيإن االلتيزام اليذي كيان معلقياً عليى هيذا الشيرط  ، الشرط الواقفأما إذا تخلف 

وينبنيي عليى  . وهيذا هيو األثير الرجعيي لتخليف الشيرط ، منيذ البدايية ، ال كامل وال ناقص ، وال يعتبر له وجود ، ويصبح كأن لم يكن

 وإذا كان قد وفيى شييئاً فإنيه يسيترده ، اللتزام كان غير ملزم بالوفاء أصالً ذلك أن المدين إذا لم يكن قد وفى شيئاً من ا
 (5279 ) .

وينبنيي  

فإن تخلف الشرط الواقيف يلغيي جمييع تصيرفاته ألنهيا جميعهيا كانيت معلقية  ، على ذلك أيضاً أن الدائن إذا كان قد تصرف في الشيء

 على هذا الشرط الواقف كما قدمنا
 (5272 ) .

  

  النصوص القانونية –سخ الشرط الفا – 39

  : من التقنين المدني على ما يأتي 115تنص المادة  :

فإذا استحال الرد لسيبب هيو مسيئول  ، يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال االلتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه - 2 " 

 . " عنه وجب عليه التعويض

 " تبقي نافذة رغم تحقق الشرطعلى أن أعمال اإلدارة التي تصدر من الدائن  -1
 (5271 ) .

 

فيعتبر هذا االلتزام كأن لم يكن منذ البدايية  ، فإن تحققه يزيل االلتزام المعلق عليه ، ونرى من ذلك أنه إذا تحقق الشرط الفاسخ

ال حاجية (  2: )  تيويترتيب عليى ذليك ميا ييأ ، دون حاجية إليى حكيم أو إعيذار ، وينفسخ االلتزام بقيوة القيانون . بفضل األثر الرجعي

ال ليقضى بالفسخ كما يفعيل فيي  ، ولكن إذا حصل نزاع وجب االلتجاء إلى القضاء ، ومن باب أولى الستصدار حكم به ، لطلب الفسخ

                                                 

  . 751فقرة  1بودري وبارد  (   5215)  

  . 755فقرة  1بودري وبارد  (   5279)  

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية فيي هيذا  . على أن هناك أعماالً إذا نفذت لم يمحها تخلف الشيرط الواقيف (   5272)  

على أن له الباقي إذا قيدم المقتيرض شيهادة بخليو العقيار المرهيون  ، المعنى بأنه إذا دفع المقرض للمقترض جزءاً من القرض

فيإن اليرهن يبقيى ضيامناً للجيزء الميدفوع مين القيرض حتيى ليو ظهير أن  ، ناً لهذا القرض مين الحقيوق العينيية والتكياليفضما

  . ( 25ص  29م  2591نوفمبر سنة  11استئناف مختلط )  العقار مثقل بحقوق سابقة

من المشروع التمهيدي على وجه يكاد يكون مطابقا لما اسيتقر علييه  959ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   5271)  

 ، فيي الفقيرة األوليى " تعيذر " بكلمية " اسيتحال " وفي لجنة المراجعة اقر النص بعد استبدال كلمية . في التقنين المدني الجديد

 نافيذة " وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمية . ه مجلس النوابووافق علي . في المشروع النهائي 172وأصبح رقمه المادة 

مجموعية )  ووافيق عليهيا مجليس الشييوخ كميا عيدلتها لجنتيه . 115وأصيبح رقيم الميادة  ، في الفقيرة الثانيية " قائمة " بكلمة "

  . ( 27وص  21ص  9األعمال التحضيرية ج 

إذا كيان فسيخ التعهيد معلقياً عليى  " وهو كما رأينيا يقضيي بأنيه ، 297/  295دة ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق صدر الما

والفسخ المعلق على  . " ويبطل أيضاً إذا كان فسخه معلقاً على أمر مشكوك فيه في األصل ثم تحقق ، أمر محقق فالتعهد باطل

ومين ثيم يكيون التعهيد غيير  ، شرطاً كميا قيدمنا إذ األمر المحقق ال يمكن إني كون ، أمر محقق ال يعتبر فسخاً معلقاً على شرط

أميا فيي الحالية الثانيية اليواردة فيي  . أي ميا دام مفسيوخاً منيذ البدايية ، موجود ميا دام فسيخه معلقياً منيذ البدايية عليى أمير محقيق

وبتحقيق الشيرط ييزول  ، فإن الفسخ يكون معلقاً على أمر مشكوك فيه ثيم يتحقيق ، وهي حالة الشرط بالمعنى الصحيح ، النص

  . وهذا هو عين الحكم في التقنين المدني الجديد . االلتزام

من التقنين الميدني  115وهي مطابقة للمادة )  115في التقنين المدني السوري م  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

وفي التقنين المدني  . ( من التقنين المدني المصري 115لمادة وهي مطابقة ل)  191وفي التقنين المدني الليبي م  . ( المصري

وألزم الدائن برد  ، فإذا تحقق الشرط فسخ العقد . العقد المعلق على شرط فاسخ يكون نافذاً غير الزم – 2 – 175م  : العراقي

ل اإلدارة التيي تصيدر مين اليدائن على أن أعما – 1 . وإذا تخلف الشرط لزم العقد . فإذا استحال رده وجب الضمان ، ما أخذه

ويرجيع  ، وال فرق في الحكم بيين التقنيين العراقيي والتقنيين المصيري رغيم اخيتالف العبيارة. )  تبقى قائمة رغم تحقق الشرط

 295أنظر األستاذ حسن الذنون فيي أحكيام االلتيزام فقيرة  –اختالف العبارة إلى تأثر التقنين العراقي بتعبيرات الفقه اإلسالمي 

بل يقتصر على إلزام الدائن بيرد  ، إن شرط اإللغاء ال يوقف تنفيذ الموجب – 51م  : وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني . (

غيير أن ال يلزميه رد  . لزميه بيدل العطيل والضيرر ، وإذا لم يتمكن من رده لسبب هو مسئول عنه . ما أخذه عند تحقق الشرط

فيإن األعميال  ، إذا تحقق شرط اإللغياء – 55م  –وكل نص يقضي عليه برد المنتجات يعد كأنه لم يكن  ، المنتجات والزيادات

وال فيرق فيي الحكيم ميا . )  ما عدا أعمال اإلدارة فإنها تبقى ثابتة على كل حال ، التي أجراها الدائن في خالل ذلك تصبح لغواً 

  . ( العبارةبين التقنين اللبناني والتقنين المصري رغم اختالف 
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 الفهرس العام

(  1 . ) وال يجيوز ليه أن يمينح أيية مهلية ، بيل يلقيرر أن العقيد قيد انفسيخ ، فسخ العقد الملزم للجانبين إذا أخل أحد المتعاقيدين بالتزاميه

فيستطيع دائنوا البائع بعد انفساخ عقد المشتري أن يحجزوا على المبيع مباشرة بمجيرد  ، يجوز لكل ذى مصلحة التمسك بانفساخ العقد

وال بد مين إبيرام  ، إذ يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ، ال يجوز للطرفين باتفاقهما أن ينزال عن الفسخ(  9. )  تحقق الشرط الفاسخ

  . عقد جديد ينعقد من وقت إبرامه

وال تبقيى إال أعميال اإلدارة عليى  ، وبتحقق الشرط الفاسخ تسقط جميع التصرفات التي صيدرت مين اليدائن تحيت شيرط فاسيخ

وإذا اسيتحال اليرد  ، ينفعلييه أن ييرده للميد ، وتحقيق الشيرط الفاسيخ ، وإذا كان الدائن قيد اسيتوفى اليدين . الوجه الذي سنبينه فيما يلي

فقيد انقضيى  ، أميا إذا رجعيت االسيتحالة إليى سيبب أجنبيي . كان عليه أن يعيوض الميدين عميا أصيابه مين الضيرر ، لغير سبب أجنبي

 فإنه لما تحقق الشرط الفاسخ ، وااللتزام بالرد مبنى على أساس دفع غير المستحق . وال محل للتعويض في هذه الحالة ، االلتزام بالرد

ً  ، بأثر رجعي   . فكان له الحق في استرداده ، تبين أن الشيء الذي دفعه المدين للدائن لم يكن مستحقا

 ، فإن االلتيزام اليذي كيان معلقياً علييه وكيان عليى خطير اليزوال يصيبح باتياً غيير معيرض لليزوال ، وإذا تخلف الشرط الفاسخ

أما تصرفات الطرف اآلخر التي كانت معلقية عليى  . غير قابلة للنقضوتصبح جميع تصرفات الدائن تحت شرط فاسخ هي أيضاً باتة 

وييتم كيل ذليك بمجيرد تخليف الشيرط  . فإنها تزول بأثر رجعي كما قيدمنا ، ولم يتحقق هذا الشرط بتخلف الشرط الفاسخ ، شرط واقف

  . كما رأينا ذلك في حالة تحقق هذا الشرط ، الفاسخ دون حاجة إلى حكم أو إعذار

 أعمال اإلدارة في حالة تحقق الشرط الفاسخ – 41

وقييد نصييت علييى ذلييك  . قييدمنا أن جميييع تصييرفات الييدائن تحييت شييرط فاسييخ تسييقط بتحقييق الشييرط فيمييا عييدا أعمييال اإلدارة : 

رغيم تحقيق على أن أعمال اإلدارة التي تصيدر مين اليدائن تبقيى نافيذة  " : إذ تقول 115الفقرة الثانية من المادة  ، كما رأينا ، صراحة

  : وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي . " الشرط

ذليك أن هيذه األعميال ال تيؤثر فيي الحقيوق التيي  ، أما ما يصدر من الدائن من أعمال اإلدارة فيظل قائماً رغم تحقق الشيرط " 

وغنيى عين البييان أن بقياء  . بمكيان أن يكفيل لهيا ميا ينبغيي مين االسيتقرارثيم أنيه مين االهميية  . استقرت نهائياً من جراء تحقق الشرط

فيإذا كيان عميل  . األعمال التي تقدمت اإلشيارة إليهيا مشيروط بحسين نيية مين صيدرت عنيه وعيدم تجياوزه الميألوف فيي حيدود اإلدارة

 " وجب إال تجاوز مدتها ثالث سنوات ، اإلدارة إجارة مثال
 (5279 ) .

  

ويدخل في أعميال اإلدارة أيضياً قيبض األجيرة وبييع الثميار والمحصيوالت وقييد  . عمال اإلدارة هو اإليجاروالمثل المألوف أل

القسييمة وتطهييير  ، فييال ينفسييخ بتحقييق الشييرط الفاسييخ ، بييل يييدخل فيي أعمييال اإلدارة . اليرهن وتجديييد القيييد وتسييجيل العقييد ونحييو ذلييك

ال  ، سيواء كانيت قضيائية أو رضيائية ، فإن هذه القسيمة ، فإذا أجرى المالك قسمة العين الشائعة التي يملكها تحت شرط فاسخ . العقار

وكذلك األمر فيما يتعلق بتطهير العقار إذا كان مثقال بيرهن وأجيرى الماليك تحيت  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، تنفسخ بتحقق الشرط

 عود مثقال بالرهن حتى لو تحقق الشرط الفاسخفال ي ، شرط فاسخ تطهيره
 (5275 ) .

  . كما تقدم القول 

هيو حسين نيية صياحب الحيق  ، أمير ذاتيي(  2: )  ولكن يشترط لبقياء أعميال اإلدارة بيالرغم مين تحقيق الشيرط الفاسيخ أميران

لطييرف اآلخيير إذا تحقييق الشييرط فيجييب إال يتخييذ ميين أعمييال اإلدارة ذريعيية يتوسييل بهييا إلييى تعطيييل حييق ا ، المعلييق علييى شييرط فاسييخ

وال يبيع  ، فال يعقد إجارة لمدة تجاوز ثالث سنوات ، هو إال يجاوز في أعمال اإلدارة الحد المألوف ، وأمر موضوعي(  1. )  الفاسخ

  . وهكذا ، إال الموجود من المحصوالت فيمتنع عليه بيع المحصوالت المستقبلة لسنين قادمة

ويجيب أن يكيون لهيا مين  ، ألن هذه األعمال ضيرورية ويجيب القييام بهيا فيي وقتهيا المناسيب ، اإلدارة واضحوالسبب في بقاء أعمال 

فقيد يسير  ، ولما كان صاحب الحق المعلق على شرط فاسخ هو اليذي يمليك اإلدارة . االستقرار ما يكفل لها البقاء حتى يتيسر اجراؤها

  . ما دام قد توافر فيها الشرطان المتقدمان ، عد تحقق الشرط الفاسخله القانون مهمته بان أبقى أعماله قائمة حتى ب

 األثر الرجعي لتحقق الشرط  – 3

  النصوص القانونية – 41

  : من التقنين المدني على ما يأتي 119تنص المادة  :

المتعاقيدين أو مين طبيعية العقيد أن إال إذا تبيين مين إرادة  ، إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فييه االلتيزام -2 " 

 . " إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط ، أو زواله ، وجود االلتزام

                                                 

  . 21ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج  (   5279)  

وانظير  . 195فقيرة  1كيوالن وكابيتيان  – 19فقرة  Conditionلفظ  2أنظر في هذا المعنى انسيكلوبيدي داللوز  (   5275)  

  . 1951فقرة  – 1959فقرة  9بودري ولوان  – 719فقرة  1بودري وبارد  : في أن هذه المسألة مختلف فيها
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إذا أصبح تنفيذ االلتزام قبل تحقق الشرط غيير ممكين لسيبب أجنبيي ال ييد للميدين  ، ومع ذلك ال يكون للشرط أثر رجعي -1 " 

 فيه
 (5279  )

" . 

 959مكررة /  115و  219/  291و  295/  299المدني السابق المواد ويقابل هذا النص في التقنين 
 (5271 ) .

وال فيرق فيي  

  . الحكم بين التقنينين

وفي التقنين المدني الليبي المادة  ، 119في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 55و  57و  51و  59وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  ، 159 وفي التقنين المدني العراقي ، 191
 (5271 ) .

  

 ويختلف الشرط عن األجل بوجه خاص في أن للشرط أثراً رجعيياً لييس لألجيل . وهذه المسألة هي من أهم المسائل في الشرط
 (5277 ) ،

  . وفي أن الشرط أمر غير محقق الوقوع واألجل أمر محقق 

                                                 

مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اليذي اسيتقر علييه فيي التقنيين  152ورد هذا النص في الميادة  : تاريخ النص (   5279)  

ووافقيت علييه لجنية المراجعية تحيت رقيم  . " استند " بكلمة " انسحب " بعد أن ابدلت في لجنة المراجعة كلمة ، المدني الجديد

مجموعية األعميال التحضييرية )  119فمجلس الشيوخ تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 171

  . ( 11ص  – 12و ص  25ص  9ج 

فيعتبير  ، إذا تم الشرط بوقوع األمر المعلق عليه وجود التعهيد أو بطالنيه : 295/  299م  : التقنين المدني السابق (   5271)  

  . و الغية من وقت االتفاق على هذا الشرطالتعهد والحقوق الالحقة له مستحقة أ

فيال يكيون لهيذا األمير  ، ومع ذلك إذا صار الوفاء بالمتعهد به غير ممكن قبل وقوع األمر المعلق علييه وجيود التعهيد : 219/  291م 

  . تأثير عند وقوعه

االيلة إليه من البيائع تحيت شيرط تيوقيفي أو ال يضر وقوع الشرط الذي يجهله الدائن المرتهن لعقار بالحقوق  : 959مكررة /  115م 

 2995وهذا النص في التقنيين الميدني السيابق يقابيل الميادة  . : ( 2559لسنة  15قانون رقم )  من المشتري تحت شرط فاسخ

ثير ذليك فيإذا ميا تحقيق الشيرط أ ، ويالحظ أن العقد المعلق على شرط ال بد من شهره معلقاً بالشرط . من التقنين المدني الجديد

األسيتاذ أحميد حشيمت أبيو )  مين التقنيين الميدني السيابق 959مكررة /  115وهذا خالفا لحكم المادة  ، في حق الدائن المرتهن

  . ( 929ص  177ستيت فقرة 

  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   5271)  

  . ( المصريمن التقنين المدني  119مطابقة للمادة )  119م  : التقنين المدني السوري

  . ( من التقنين المدني المصري 119مطابقة للمادة )  191م  : التقنين المدني الليبي

أنظر األستاذ حسن اليذنون فيي أحكيام  : من التقنين المدني المصري 119مطابقة في الحكم للمادة )  159التقنين المدني العراق يك م 

  . ( 257فقرة  – 259االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة 

أن الموجب عليه تحت شرط التعليق ال يمكنيه قبيل تحقيق هيذا الشيرط أن يقيوم بيأي عميل مين  : 59تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

وبعيد أن يتحقيق شيرط التعلقيي تكيون األعميال  . شأنه أن يمنع استعمال حقوق الدائن أو يزيده صيعوبة فيي حالية تحقيق الشيرط

وجب عليه في خالل ذلك ملغاة على قدر ما يكون فيها مين األضيرار باليدائن ميا عيدا الحقيوق المكتسيبة شيرعاً التي أجراها الم

  . لشخص ثالث حسن النية

إذا هليك الشييء جميعيه وليم  : إذا هلك أو تعيب موضوع الموجب المعلق على شرط قبيل تحقيق الشيرط فتطبيق القواعيد اآلتيية : 51م 

وإذا كيان هيذا  . فيبقى تحقق الشرط بدون مفعيول ويعيد الموجيب كأنيه ليم يكين ، أو خطأ من المديونيكن هالكه ناشئاً عن فعل 

 . بمعنى أنه ال يحق ليه أن يطاليب اليدائن بتنفييذ الشييء المقابيل ، الموجب ناشئاً عن عقد متبادل فإن الشيء يهلك على المديون

وإذا  . وجب على الدائن قبوله بحاله دون تخفيض من اليثمن ، وإذا تعيب الشيء أو نقصت قيمته بال فعل وال خطأ من المديون

وإذا تعييب الشييء أو نقصيت قيمتيه  . حيق لليدائن أن يطليب بيدل العطيل والضيرر ، هلك الشيء جميعه بخطأ أو بفعل المديون

وفيي الحيالتين ال يحيرم حيق  ، أن يختار إما قبول الشييء عليى حالتيه وإميا إلغياء العقيدكان للدائن  ، بخطأ أو بفعل من المديون

  . كل ذلك إذا لم يشترط الفريقان خالفه . المطالبة ببدل العطل والضرر عند االقتضاء

فيميا يخيتص  ، إللغياءتطبق على الموجبات المعقوده عليى شيرط ا 59إن القاعدة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  : 57م 

  . ما خال الحقوق المكتسبة شرعاً لشخص ثالث حسن النية ، باألعمال التي أجرها ذاك الذي تلغى حقوقه بتحقق الشرط

ما عدا أعمال اإلدارة فإنها تبقى ثابتية عليى  ، إذا تحقق شرط اإللغاء فإن األعمال التي أجرها الدائن في خالل ذلك تصبح لغوا : 55م 

  . كل حال

ولعليه تيأثر  . ولكنه يورد أهم تطبيقاته وأهيم اسيتثناءته ، ال يصرح بمبدأ األثر الرجعي لتحقيق الشرط ، كما نرى ، والتقنين اللبناني)  

وهيو فيي تبعية الهيالك يتمشيى ميع أحكيام القيانون الميدني  . بالنقد اليذي يوجيه عيادة مين الفقيه الحيديث إليى مبيدأ األثير الرجعيي

  . ( الفرنسي إال في التعيب والهالك الجزئي
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 األثر الرجعي للشرط في ، ونتكلم
 (5275 ) ،

األساس الذي يقوم عليه مبدأ األثير الرجعيي وتقيدير هيذا (  2: )  في المسائل اآلتية 

  . ما يستثنى من إعمال األثر الرجعي(  9. )  ما يترتب من النتائج على األثر الرجعي(  1. )  المبدأ

  تقدير هذا المبدأ –األساس الذي يقوم عليه مبدأ األثر الرجعي  – 42

ً  ، اشرنا فيما قدمناه إلى أن لتحقق الشرط : ً  ، سواء كان الشرط واقفاً أو فاسخا  119وهذا ما تقوله صراحة المادة  . أثراً رجعيا

  . فهي كما رأينا تقرر أنه إذا تحقق الشرط استند إلى وقت الذي نشأ فيه االلتزام ، مدني

  . وقد تشعبت اآلراء في بيان هذا األساس ، ه مبدأ األثر الرجعيونبدأ ببيان األساس الذي يقوم علي

 ، مين جانيب المشيرع(  fiction)  فمن الفقهاء من يذهب إلى أن األثر الرجعي لتحقق الشرط لييس إال مجيرد افتيراض وهميي

بيل يجيب  ، ا األثير الرجعييومن ثم ال يجيوز التوسيع فيي إعميال هيذ ، الغرض منه تفسير بعض النتائج التي تترتب على تحقق الشرط

 قصره على األحوال التي قصد المشرع صراحة أو ضمناً أن يكيون لتحقيق الشيرط فيهيا هيذا األثير
 (5259 ) .

ولكين هيذا اليرأي ال يحيل  

  . إذ يبقى أن نعرف لماذا افترض المشرع هذا االفتراض الوهمي في النتائج التي رتبها على تحقق الشرط ، اإلشكال

يذهب إلى أن األثر الرجعي لتحقق الشرط ليس إال تعبييراً مالئمياً للقيول بيأن تحقيق الشيرط لييس مين شيأنه إال  ومن الفقهاء من

هيو كيل المقصييود بياألثر الرجعيي افتراضيياً وهميياً مين جانييب (  Confirmation)  وهييذا التثبيت ، تثبييت حيق كيان موجييوداً مين قبيل

وما تحقيق الشيرط بمنشييء ليه بيل هيو  ، لمعلق على شرط موجود منذ وجود االتفاقفالحق ا ، بل هو استجابة الحقيقة واقعة ، المشرع

 تثبيت لوجوده
 (5252 ) .

حتى في  ، ويؤخذ عليه . ولكن يؤخذ على هذا الرأي أنه يقتصر على تفسير الشرط الواقف دون الشرط الفاسخ 

وهذا  ، البداية وتحقق الشرط إنما يقتصر على تثبيتهأنه يفرض أن الحق المعلق على شرط واقف موجود منذ  ، تفسيره للشرط الواقف

ً  ، التفسير مصادرة على المطلوب فال يجوز أن يفسير هيو نفسيه هيذا  ، فإن وجود الحق منذ البداية لم نقل به إال ألن للشرط أثراً رجعيا

 األثر الرجعي
 (5251 ) .

  

 ً  nemo plus)  للمبدأ القاضي بأن فاقد الشييء ال يعطييه ويذهب كوالن وكابيتان إلى أن األثر الرجعي للشرط ليس إال تطبيقا

juris ad alium transferre potest quam ipso habet ) .  فصياحب الحيق المعليق عليى شيرط واقيف أو عليى شيرط فاسيخ ال

 وإال أعطى أكثر مما يمليك ، يستطيع أن يتصرف في هذا الحق إال تحت الشرط الواقف أو الشرط الفاسخ
 (5259 ) .

ولكين هيذا التفسيير  

فيإن هيذا ال يمنعيه مين أن  ، فإذا كان المالك تحت شرط فاسخ ال يستطيع أن ينقل للغير أكثر مما يلمك ، ال يكفي لتأسيس األثر الرجعي

تحققيه ال حتى إذا ما تحقق الشرط لم ينتج أثره إال من وقيت  ، فيستطيع أن ينقله ، وهو يملك حقاً معلقاً على شرط فاسخ . ينقل ما يملك

 فالمبدأ القاضي بأن فاقد الشيء ال يعطيه ال يقتضي حتما األخذ بمبدأ األثر الرجعي لتحقق الشرط . منذ البداية
 (5255 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فقيد كيان األثير الرجعيي  . لم يكن القانون الروماني في عهده المدرسي يجعيل للشيرط أثيراً رجعيياً فيي كيل الصيور (   5277)  

 . ولم يكن لتحقق الشرط الفاسخ في هيذا العهيد المدرسيي أثير رجعيي ، لتحقق الشرط الواقف مختلفا فيه بين الفقهاء المدرسيين

شييوس  – 997جيييرار الطبعيية الثامنيية ص )  وإنمييا جعييل لتحقيييق الشييرط أثيير رجعييي فييي جميييع الصييور فييي عهييد جوسييتينيان

Chausse  يبيير بالنييول ور – 951ص  – 915ص  2599في مقالة في األثر الرجعي للتصرفات في المجلة االنتقادية سنة

  . ( 971ص  – 971ص  2991فقرة  1وردوان 

فيي مجلية القيانون  Merlinميرالن  – 2599بياريس سينة  Feldermanرسيالة فليدرمان  : أنظر في هذه المسيألة (   5275)  

في مجموعة أعمال  Xavier Janneوكزافييه جان  Houinتقرير هوان  –وما بعدها  112ص  2557المدني الفصلية سنة 

  . وما بعدها 151ص  9ابيتان جمعية هنري ك

بالنييول  – 795فقرة  1بودري وبارد  –مكرر ثالثاً  19هامش رقم  291ص  991فقرة  5أوبرى ورو وبارتان  (   5259)  

  . 2911فقرة  1وريبير وبونجيه 

  . 997فقرة  2215م  5ماركاديه  –(  فقرة 2215م  1الرومبيير  – 911فقرة  19ديمولومب  (   5252)  

وبيأن الحيق قيد  ، ويفسر ذلك باعتبارات عملية ، ويذهب إهرنج إلى أن القانون الروماني كان يقول باألثر الرجعي (   5251)  

)  وانه يجب التربص حتى يوليد الحيق ، وإن كان المنطق يقضي بأال يكون هناك أثر رجعي ، وجت بذرته منذ البداية كالجنين

  . ( 211ص  5اهرنج في روح القانون الروماني 

ً  – 197فقرة  1كوالن وكابيتان  (   5259)   بيل األصيل  ، ولكنهما يقوالن أيضاً أنه يجب عدم اعتبار األثر الرجعي مبيدأ عاميا

ميع اسيتثناء بعيض حياالت يكيون فيهيا األثير الرجعيي تتفسييراً قويياً لفكيرة تثبييت  ، هو أن األثر ال يترتب إال عند تحقق الشرط

فيإن األصيل هيو األثير الرجعيي  ، والفقيهيان يقلبيان الوضيع بيذلك . ( 195فقيرة  1يتيان كيوالن وكاب)  الحق الموجيود مين قبيل

  . والعكس هو االستثناء

  . 959ص  – 975ص  2991فقرة  1أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وردوان  (   5255)  
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ومعطال لحرية تصرف المالك  ، إذ يرونه مجافياً للواقع ، وقد ذهب بعض رجال الفقه الحديث إلى إنكار األثر الرجعي للشرط

 وبيذلك تتعقيد المعيامالت وال تسيتقر الحقيوق ، ر إذ يبقيى عليى اليدوام مهيدداً بهيذا األثير الرجعييوضاراً بيالغي ، في ملكه
 (5259 ) .

وقيد  

كمييا فعيل التقنييين األلميياني وتقنييين االلتزامييات  ، عميدت بعييض التقنينييات الحديثيية فعيال إلييى إنكييار أن يكييون لتحقييق الشيرط أثيير رجعييي

 السويسري
 (5251 ) .

 القديم ، وقد سار على نهجها التقنين المصري ، ولم يستبق األثر الرجعي إال التقنينات الالتينية 
 (5251  )

  . والجديد

                                                 

 ويقول بيدان والجارد . 2919فقرة  1و  999فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 195فقرة  1كوالن وكابيتان  (   5259)  

أنه منذ آخر القرن التساع عشير أخيذ بعيض رجيال الفقيه الحيديث ينتقيدون فكيرة األثير الرجعيي (  2هامش رقم  952ص  7) 

بيوا إليى أن األثير الرجعيي فيي إذ ذه ، ( Winscheid)  وبخاصية رجيال الفقيه الرومياني تحيت تيأثير ونشيايد ، لتحقق الشرط

  . ( 997 – 991جيرار الطبعة الثامنة ص )  نظرية الشرط تزيد يعيق الباحث

 ، وهنياك ميذهب حيديث ينكير أن يكيون للشيرط أثير رجعيي ":  وجاء في الموجز للمؤلف عن المذهب المنكر لألثير الرجعيي ميا ييأتي

وأن الطبيعيي هيو أن ينيتج تحقيق  ، خلفيه أمير مخيالف لطبيعية األشيياءويرى أن إسناد أثر الشرط لتاريخ سابق على تحققه أو ت

ألن تحقق الشرط أو  ، الشرط أو تخلفه ما يترتب عليه من األثر من الوقت الذي وقع فيه هذا التحقق أو هذا التخلف ال قبل ذلك

فمين  . يية باعتبيارات تاريخيية وعملييةوييدعم الميذهب هيذه الحجية المنطق . تخلفه هو العلة لهذا األثر والمعليول ال يسيبق العلية

بيل أن هنياك نصوصياً  ، الناحية التاريخية يستند إلى أن القانون الروماني ليم يقيرر مبيدأ األثير الرجعيي للشيرطة كقاعيدة عامية

في هذا  ولم يخرج فقهاء القانون الفرنسي القديم عن تقاليد القانون الروماني . وردت في هذا القانون تتناقض مع األثر الرجعي

وقد نقل قيانون نيابليون نظريية األثير الرجعيي للشيرطة عين  . يفسرهما باألثر الرجعي(  بحالتين)  ولم يأت بوتييه إال ، الصدد

أما من الناحية العملية فإن نظرية األثر الرجعي ليست ضرورية  . فلم يرد أن يخرج بها عن صورها التقليدية الضيقة ، بوتييه

فهييي ليسيت ضييرورية بالنسيبة للنتييائج التيي سييبق  . وليسييت صيحيحة بالنسييبة ليبعض النتييائج األخيرى ، بالنسيبة لييبعض النتيائج

ليى شيرط موقيف ينتقيل إليى فالحق المعلق ع(  2: )  ويمكن تفسير هذه النتائج بغير نظرية األثر الرجعي ، إيرادها كتطبيق لها

وال حاجية فيي تفسيير هيذا الحكيم إليى ،  فينتقل بحالته هيذه مين الميورث إليى اليوارث ، الورثة ألن له وجوداً احتمالياً كما قدمنا

والرهن الذي يضمن حقاً معلقاً على شرط موقق يعتبر تاريخيه مين وقيت االتفياق عليى اليرهن ال (  1. )  القول باألثر الرجعي

وإذا كيان اليرهن جيائزاً لضيمان األشيياء  ، ألن الحق كان له وجود احتمالي وقت االتفاق عليى اليرهن ، تحقق الشرطمن وقت 

 ً وتصيرف اليدائن فيي حيق معليق عليى (  9. )  المستقبلة فأولى إني جوز لضمان األشياء الموجودة وليو كيان وجودهيا احتمالييا

 ً وزوال هييذا  ، علييى شييرط فاسييخ أمييا تصييرفه فييي حييق معلييق . شييرط موقييف تصييرف فييي شيييء موجييود ولييو وجييوداً احتماليييا

والدائن وقت تصرفه فيي الحيق  ، فيرجع إلى أن الشخص ال يستطيع أن ينقل الىاليغر أكثر مما يملك ، التصرف بتحقق الشرط

وإذا (  5. )  والفال يستطيع أن ينقل إليى الغيير إال حقياً قيابال لليز ، المعلق على شرط فاسخ كان بتصرف في حق قابل للزوال

ألن الحيق قيد وجيد فيي ذمتيه  ، فإنه ال يسيتطيع أن يسيترد ميا دفيع بعيد تحقيق الشيرط ، أدى المدين حقاً معلقاً على شرط موقف

فال يجوز له بعد ذلك أن يطالب باسترداد ما دفعه وفاء لحق مؤكد فيي  ، وجوداً مؤكداً بتحقق الشرط قبل إني طالب باالسترداد

فله أن يسترد ميا دفعيه ألنيه عنيد ميا اسيترد ليم يكين هنياك حيق  ، أدى حقاً معلقاً على شرط فاسخ ثم تحقق الشرط أما إذا . ذمته

إذا كان الحق المعلق (  2: )  ونظرية األثر الرجعي ليست صحيحة بالنسبة للنتائج اآلتية . مترتب في ذمته يمنع من االسترداد

 . فإنها تهلك على المدين حتيى ليو تحقيق الشيرط بعيد اهليالك ، قبل تحقق الشرطوهلكت العين  ، على شرط موقف متعلقاً بعين

 . إذ لو كيان لتحقيق الشيرط أثير رجعيي فيي هيذا الفيرض ، وقد تقدم ذلك هذا الحكم وهو حكم يتناقض مع نظرية األثر الرجعي

فكانيت تهكيل علييه  ، العتبرت العين مملوكة للدائن من وقت االتفاق ال من وقت تحقق الشرط ولكانت وقت الهالك ملك الدائن

فيال  ، ثيم تحقيق الشيرط ، وكيان يملكيه بشيرط فاسيخ ، إذا طهر الحائز لعقار مرهون العقيار مين اليرهن(  1. )  ال على المدين

وكيان  ، إذا أخذ الشفيع عقاراً بالشيفعة(  9. )  ويبقى العقار مطهراً من الرهن ، ر العقاريكون لتحققه أثر رجعي بالنسبة لتطهي

ويبقيى الشيفيع مالكياً  ، فيال يكيون لتحققيه أثير رجعيي بالنسيبة للشيفعة ، ثم تحقيق الشيرط ، يملك العقار المشفوع به بشرط فاسخ

فيال يسيري عليى التقيادم بالنسيبة ليه إال مين وقيت تحقيق  ، فإذا كان الحيق معلقياً عليى شيرط موظي(  5. )  للعقار المشفوع فيه

إذا قيام اليدائن بعميل مين أعميال اإلدارة فيي الحيق المعليق (  9. )  وال يكون لتحقق الشرط أثر رجعي في هيذه الحالية ، الشرط

فيال يكيون  ، شيرطثيم تحقيق ال ، كأن أجر المشتري وفاء العين ال عن غش ولمدة ال تزيد على ثالث سنوات ، على شرط فاسخ

فيتبين مين  . . . ( 1. )  بل يبقى اإليجار سارياً في حق البائع وفاء إذا استرد العين المبيعة ، لتحققه أثر رجعي بالنسبة لإليجار

وإن هييذه  ، ذلييك أن الفييروض التييي ال تطبييق فيهييا نظرييية األثيير الرجعييي ال تقييل عيين الفييروض التييي تطبييق فيهييا هييذه النظرييية

فيال حاجية لنيا إذن بنظريية غيير ضيرورية فيي بعيض التطبيقيات  . ة يمكن تفسيرها بغير نظرية األثر الرجعيالفروض األخير

  . ( 579الموجز للمؤلف فقرة )  " وغير صحيحة في البعض اآلخر

واقفاً كيان أو  ، وهذه النصوص تقضي بأن الشرط . من التقنين المدني األلماني 212و  215و  297أنظر المواد  (   5251)  

 ً والحقوق العينية  . إال إذا اتفق الطرفان على أن يكون لتحققه هذا األثر في العالقة فيما بينهما ، ليس لتحققه أثر رجعي ، فاسخا

 ، تسيقط بتحقيق الشيرط ، من ناقل الملكية تحت شرط واقف أو من متلقيها تحت شيرط فاسيخ ، أثناء تعلق الشرط ، التي تصدر
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والصييحيح فييي نظرنييا أن فكييرة األثيير الرجعييي لتحقييق الشييرط تسييتجيب فييي أكثيير األحييوال لظييروف التعاقييد وللنييية المحتمليية 

ولو أنهما كانا يعرفان ذلك لميا علقيا العقيد  ، ت التعاقد إن كان الشرط يتحقق أو ال يتحققوذلك أن المتعاقدين ال يعرفان وق . للمتعاقدين

 على الشرط ولجعاله عقداً بسيطاً منجزاً 
 (5257 ) .

فيمكن إذن في كثير من االطمئنان تفسيير نيتهميا عليى أنهميا إنميا أرادا أن يسيندا أثير  

  . العقد إلى وقت التعاقد ال إلى وقت تحقق الشرط

بيل جعيل للمتعاقيدين الحيق فيي أن  ، من أجل ذلك لم يجعل المشيرع مبيدأ األثير الرجعيي مين النظيام العيام فيال تجيوز مخالفتيهو

وعنيد ذليك ال يكيون لتحقيق  ، فإن كانا ال يريدان أن يجعيال للشيرط أثيراً رجعيياً فلييس عليهميا إال أن يبينيا ميا أرادا ، يفصحا عن نيتهما

ولييس عليى  . وال شيك فيي أن األوليى تنسيخ الثانيية ، ية الحقيقية للمتعاقدين قد تعارضت مع النية المحتمليةألن الن ، الشرط أثر رجعي

وال على الغير ضير من ذلك أيضاً ما دامت قواعد الشهر تحمى الغيير  ، المتعاقدين ضير من األثر الرجعي ما داما يقصدان هذا األثر

 من المفاجآت
 (5255 ) .

كما فعيل  ، فرض أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى األثر الرجعي إال إذا ظهر العكسي ويستطيع المشرع أن 

كمييا فعييل التقنينييان األلميياني  ، كمييا يسييتطيع أن يفييرض انهمييا أرادا األثيير الفييوري إال إذا ظهيير العكييس . التقنينييان الفرنسييي والمصييري

وتكادان تتفقان عليى حيدود  ، فكل طريقة تقرر أصالً ثم تستثنى منه ، والفروق العملية ما بين الطريقتين فروق محدودة . والسويسري

ليذلك نيرى  . وجعل األصل هو األثر الرجعي لتحقق الشيرط ، ولكن األفضل التمشي مع النية المحتملة للمتعاقدين . األصل واالستثناء

ميع تقيييد هيذا األصيل باسيتثناءات  ، تقنينيات الالتينييةأن التقنين المدني الجديد لم يخطئ في استبقائه لمبدأ األثر الرجعي عليى غيرار ال

 تقتضيها حاجات التعامل
 (5199 ) .

  . وهذا ما ننتقل اآلن إلى بيانه 

                                                                                                                                                                    

ً  ولكن هذا ال فيال يزييد أثير  ، فيإن هيذه الحقيوق إنميا تسيقط مين وقيت تحقيق الشيرط ، يعني إطالقاً أن لتحقق الشرط أثراً رجعييا

  . ( 51ص  – 52فقرة  1بودري وبارد )  تحقق الشرط هنا عن أثر حلول األجل الفاسخ

ألثيير الرجعييي لتحقييق الشييرط إال إذا اتفييق فقييرة ثانييية ميين تقنييين االلتزامييات السويسييري وهمييا تنفيييان ا 215و  212وانظيير المييادتين 

  . المتعاقدان على غير ذلك

يونييه سينة  25 – 15ص  15م  2521نيوفمبر سينة  1 – 21ص  29م  2591نوفمبر سنة  11استئناف مختلط  (   5251)  

  . 999ص  95م  2511

عنيه بأنيه يتيرجم بأمانية عين النيية وأنصيار هيذا الميذهب ييدافعون  ":  وقد جاء في الموجز للمؤلف في هذا المعنى (   5257)  

 . فإن هذين لو علما وقت االتفاق هل يتحقق الشرط أو يتخلف لبنيا تعاقدهما على هذا الحساب منذ االتفاق ، الحقيقية للمتعاقدين

نهميا فلييس هيذا الجهيل االضيطراري بميانع مين أ ، ولم يعلميا بتحقيق الشيرط أو بتخلفيه وقيت االتفياق ، فإذا كانا قد جهل الغيب

)  " وقد كان يفعالن ذلك لو أنهما استطاعا أن يتبينا ميآل الشيرط منيذ ذليك الوقيت ، يريدان إرجاع أثر الشرط إلى وقت االتفاق

  . ( 2وهامش رقم  571ص  515الموجز للمؤلف فقرة 

لفيييظ  2انسييييكلوبيدي دالليييوز  – 159فقيييرة  – 511فقيييرة  1جوسيييران  – 152فقيييرة  7أنظييير بييييدان والجيييارو  (   5255)  

Condition  جيان دي جيارو دي ميشيينيJean de Garreau de la Mechenie  مين  229وانظير الميادة  – 99فقيرة

األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيي أحكيام االلتيزام  – 599ص  195فقيرة  1وقيارن كيوالن وكابيتيان  –المشروع الفرنسي اإليطيالي 

 .  275فقرة 

(  19ص  – 25ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ج )  مشيروع التمهييديوقد جاء في الميذكرة اإليضياحية لل (   5199)  

بل جعل األصل فيي أثير الشيرط  ، ولم يحد المشروع في هذا الشأن عما جرت عليه التقاليد الالتينية ":  في هذا الصدد ما يأتي

فالقاعدة العامة هي انسحاب أثر تحقق الشرط الموقف أو الفاسخ  . أن يستند أو ينعطف إلى الماضي فيما عدا الستثناءات معينة

فلو أنهما كانا من مبدأ األمر على يقيين مين  ، والواقع أن هذا الحكم ليس إال تفسيراً معقوالً إلرادة المتعاقدين . إلى وقت التعاقد

الشرط أن الدائن بالتزام معلق على شرط موقف ويتفرع على فكرة استناد أثر  . لردا أثره إلى وقت انعقاد العقد ، تحقق الشرط

وكيذلك الشيأن فيي حيق اليدائن بيالتزام معليق عليى  . بيل مين تياريخ انعقياد العقيد ، يترتب حقه ال من وقت تحقق الشرط فحسب

ين وإذا كيان التقني . ال مين وقيت تحقيق الشيرط بيل مين تياريخ انعقياد العقيد ، فهو يعتبر كأن لم يكين قيد ترتيب قيط ، شرط فاسخ

فمين المحقيق أن هيذه  ، األلماني والتقنين السويسري قد أعرضا عن فكرة استناد أثر الشرط وشايعتهما في ذليك تقنينيات كثييرة

فهي تخفف من آثار عدم االستناد إلى حد بعيد بمقتضى طائفة  . التقنينات جميعاً لم تمض في هذا السبيل إلى القصى من غايتها

والحييق أن شييقة الخييالف بييين المييذهب الالتينييي  . ( ميين التقنييين األلميياني 212 – 295مييواد أنظيير ال)  ميين التصييرف الخاصيية

فاألحكيام العمليية أو التطبيقيية تكياد  . لييس مين السيعة كميا قيد يحسيب اليبعض ، فيميا يتعليق بيأثر الشيرط ، والمذهب الجرماني

فالميذهب  . و أن يكيون خالفياً فيي التصيوير ال أكثيروالواقيع أن الخيالف بينهميا ال يعيد ، تتماثل في ظل كل من هذين الميذهبين

بينما يجعل المذهب الجرماني مين عيدم  ، الالتيني يجعل من استناد أثر الشرط قاعدة عامة ويجيز مع ذلك االتفاق على عكسها

 .  " استناد هذا األثر قاعدة عامة مع إباحة الخروج عليها
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  ما يترتب من النتائج على األثر الرجعي لتحقق الشرط – 43

  : ونشير إلى بعض من النتائج الهامة التي تترتب على األثر الرجعي لتحقق الشرط فيما يأتي :

 نافيذة منيذ البدايية ، عنيد تحقيق الشيرط ، التصرفات التي تصدر مين صياحب الحيق المعليق عليى شيرط واقيف تصيبح(  2)  
 (

5192 ) .
فإنه يتحقق بأثر رجعي ال بالنسبة إلى  ، ثم تحقق الشرط الواقف ، فلو أن مالكاً لعين تحت شرط واقف باع هذه العين أو رهنها 

فيعتبير الماليك تحيت شيرط واقيف بعيد تحقيق الشيرط  . بل أيضاً بالنسبة إلى المشتري منه أو المرتهن ، المالك تحت شرط واقف وحده

 مالكا للعين منذ البداية
 (5191 ) ،

ومين ثيم تنتقيل الملكيية إليى  . ويترتب على ذلك أنيه يعتبير مالكيا للعيين وقيت أن باعهيا للغيير أو رهنهيا 

 بل من وقيت التعاقيد ميع الماليك ، من وقت تحقق الشرط الواقفالمشتري أو ينشأ حق الرهن للدائن المرتهن ال 
 (5199 ) .

وعكيس ذليك  

 ، فلو أن مالكاً تحت شرط فاسخ تصرف في العيين ببييع أو بيرهن . الذي يترتب على األثر الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ $ 17 $هو 

فإن البيع الذي صدر منه أو اليرهن يكيون قيد صيدر مين غيير  ، ثم تحقق الشرط الفاسخ بأثر رجعي فاعتبر أنه لم يكن مالكاً منذ البداية

يخفيف  ، في حالة المنقيول ، ويالحظ أن هذا الحكم األخير . وال ينشأ حق الرهن للدائن المرتهن ، فال تنتقل الملكية الىالمشتري ، مالك

وكيان البيائع  ، فلو كان المبيع أو المرهون منقيوال . من حدته قاعدة أخرى هي القاعدة التق تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية

فيإن المشيتري أو اليدائن  ، فزاليت عين الماليك الملكيية منيذ البدايية ، ثيم تحقيق الشيرط بيأثر رجعيي ، أو الراهن مالكاً تحت شرط فاسخ

فينتقيل  ، قاعيدة الحييازة فيي المنقيولينتفع مين جهية أخيرى ب ، وإن اعتبر أنه تعامل مع غير مالك فال ينتقل إليه الحق بالعقد ، المرتهن

  . إليه الحق بالحيازة

ثيم نيزع دائين ميرتهن للبيائع ملكيية  ، فأصبح هو نفسه مالكاً تحت شرط فاسخ ، إذا باع شخص عقاراً تحت شرط واقف(  1)  

فيإن كيان اليدائن  ، تحقيق الشيرطفإن األثير الرجعيي لتحققيه يجعيل المشيتري مالكياً منيذ البييع ال منيذ  ، وتحقق الشرط بعد ذلك ، العقار

أما إذا كان الرهن قيد قييد قبيل  . فإن نزع الملكية ال ينفذ في حق المشتري ، المرتهن الذي نزع الملكية لم يقيد حقه إال بعد تسجيل البيع

 فينفذ في حقه أيضاً نزع الملكية ، فإنه يكون نافذاً في حق المشتري ، تسجيل البيع
 (5195 ) .

  

                                                 

ص  5الحقيوق  2751مارس سنة  29بنى سويف  – 11ص  25الحقوق  2757استئناف أهلي أول ديسمبر سنة  (   5192)  

99 . 

وقد قضت محكمة النقض بأن ما تضمنته قائمة مزاد استبدال األطييان الموقوفية مين أن مين يرسيو علييه الميزاد ال  (   5191)  

وانه إليى أن ييتم ذليك ال مسيئولية عليى وزارة األوقياف فيي  ، ليستحق في الريع إال إذا وافقت المحكمة الشرعية على االستبدا

وأن الراسيي علييه الميزاد مليزم  ، شيء يتعلق بالعقار الذي يكون في هذه الحالة تحت ييدها ولهيا حيق تيأجيره واسيتغالل ريعيه

ا تضيمنته القائمية مين ذليك مي ، باحترام عقود التأجير الصادرة منها ولو كان ذلك قبل تاريخ توقيع الصيغة الشرعية بيوم واحد

ثيم توقييع صييغته  ، وذلك ألن اجازة االستبدال من المحكمة الشرعية ، ال يسوغ القول باعتبار هذا البيع معلقاً على شرط فاسخ

ولو أن النتيجية بالنسيبة إليى موضيوع النيزاع ال تختليف بتخليف الشيرط إن  ، ليست شرطاً فاسخاً وإنما هي شرط واقف ، منها

ً اعتبر فا فإنه في كلتا الحالتين يكون البيع نافذاً من وقت رسو الميزاد ال مين وقيت توقييع الصييغة  ، سخاً أو بتحققه إن كان واقفا

 . ( 195ص  95رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  5نقض مدني )  الشرعية

س الدار بعد ذلك بيعياً منجيزاً ثم باع نف ، وإذا باع شخص داراً تحت شرط واقف هو أن يرحل لسكنى مدينة أخرى (   5199)  

فقد اختلف الفقهاء في فرنسا في مصير البيع الثاني بعد أن  ، ثم تحقق الشرط ورحل لسكنى المدينة األخرى ، إلى شخص آخر

وقيد ذهيب أوبيرى  . تحقق الشرط الواقف وزالت الملكية عن البائع بأثر رجعي فأصبح غير مالك عند صدور البيع الثياني منيه

ص  991فقيرة  5أوبيرى ورو )  فال يجوز أن يكون له أثر رجعيي بالنسيبة إليى المشيتري الثياني ، أن الشرط إرادي ورو إلى

ً  – 11وهامش رقم  295 ولكين بيودري  . ( 515فقيرة  1تروليونج فيي الرهيون الرسيمية  – 951فقرة  1تولييه  : أنظر أيضا

 ً  ، إذ هيو خاضيع لظيروف ومالبسيات ال سييطرة للملتيزم عليهيا ، وبارد يذهبان إليى أن الشيرط هنيا لييس شيرطاً اراديياً محضيا

فيعتبير المشيتري الثياني قيد اشيترى مين غيير  ، وإذا تحقيق كيان لتحققيه أثير رجعيي حتيى بالنسيبة إليى الغيير ، فالشرط صحيح

ً  – 719فقرة  1بودري وبارد )  وتكون ملكية الدار للمشتري األول ، مالك  – 29فقيرة  2215م  1الرومبييير  : وانظر أيضيا

  . ( 191فقرة  1هيك  – 71فقرة  21لوران  – 971فقرة  – 971فقرة  19ديمولومب 

فإذا فرض أن العقار المبييع تحيت شيرط واقيف كيان ميثقال بيرهن صيادر مين البيائع  – 725فقرة  1بودري وبارد  (   5195)  

يعتبير بالنسيبة إليى  –تيه تحيت شيرط فاسيخ وهيو ماليك فيي الوقيت ذا –فإن البائع تحت شيرط واقيف  ، للبائع تحت شرط واقف

فأصبح المشتري  ، ثم تحقق الشرط ، ولم ينته التطهير إلى نزع الملكية ، فإذا طهره من الرهن . الرهن حائزاً للعقار المرهون

أميا إذا  . رطوال تزول إجراءات التطهير بتحقق الش ، فأنه يأخذه مطهراً من الرهن ، تحت شرط واقف مالكاً للعقار منذ البداية

ألن  ، فيإن نيزع الملكيية يكيون نافيذاً فيي حيق المشيتري تحيت شيرط واقيف عنيد تحقيق الشيرط ، انتهى التطهير الىنيزع الملكيية

 51ص  725فقييرة  1بييودري وبييارد  – 55فقييرة  21لييوران  – 1فقييرة  2272م  1الرومبيييير )  الييرهن كييان نافييذاً فييي حقييه

  . ( 1هامش رقم 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيإن نيزع  ، وتحقيق الشيرط ، ونزع ملكية العقار دائن مرتهن للمشتري تحت شرط فاسيخ ، العقار معلقاً على شرط فاسخوإذا كان بيع 

ومن  ، فال ينفذ في حقه الرهن الذي رتبه المشتري ، الملكية ال ينفذ في حق البائع الذي استعاد ملكيته بأثر رجعي بمجرد تحقق الشرط

 ثم ال ينفذ في حقه نزع الملكية
 (5199 ) .

  

فقيد قيدمنا أن ليه أن يسيترده وفقياً  ، إذا كان المدين تحت شيرط واقيف قيد اعتقيد خطيأ أن الشيرط قيد تحقيق فيوفى باليدين(  9)  

ً  . للقواعد العامة في دفع غير المستحق فيإذا ميا تحقيق  ، ولكين جيواز االسيترداد مقصيور عليى المرحلية التيي يكيون فيهيا الشيرط معلقيا

 فال يستطيع إني سترد ما وفاه ، ويتبين أن المدين وقت أن دفع كان مديناً فعالً  ، ثر رجعيالشرط فإنه يتحقق بأ
 (5191 ) .

  

فإنيه  ، فلو أن المدين أدى للدائن تحت شرط فاسخ حقه . وعكس ذلك هو الذي يترتب على األثر الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ

ً يكون مؤدياً لدين مستحق عليه فال يستطيع إني سترده ميا  وكيان  ، فيإذا تحقيق الشيرط زال حيق اليدائن بيأثر رجعيي . دام الشيرط معلقيا

  . إذا يتبين أنه وقت أن دفع لم يكن مديناً فيكون قد دفع غير المستحق ، للمدين أن يسترد ما دفع

فإن مرتبة الرهن تكون مين ييوم  ، وقيد الرهن قبل تحقق الشرط ، إذا ارتهن دائن تحت شرط واقف عقاراً ضماناً لدينه(  5)  

 إذ يعتبر الدين موجوداً وقت قيد الرهن بفضل األثر الرجعي لتحقق الشرط ، قيده ال من يوم تحقق الشرط
 (5191 ) .

  

فإذا دفع المؤمن عليه هيذا  ، يعتبر عقد التأمين على الحياة عادة معلقاً على شرط واقف هو دفع القسط األول من التأمين(  9)  

فليو أن شخصياً امين عليى  . واعتبير عقيد التيأمين نافيذاً مين وقيت التعاقيد ال مين وقيت تحقيق الشيرط . تحقق الشرط بأثر رجعيي القسط

ومين  ، فإن عقد التأمين يعتبر نافذاً قبل وفاة المؤمن على حياتيه ، ودفع هذا القسط من تركته ، ثم مات قبل حلول القسط األول ، حياته

ً ثم يكون مبلغ التأمين م   . ستحقا

حتيى ميا كيان منهيا  ، أن يطعين باليدعوى البولصيية فيي تصيرفات مدينيه ، إذا تحقيق الشيرط ، للدائن تحت شرط واقيف(  1)  

ومن ثم يعتبر سيابقاً  ، موجوداً منذ االتفاق عليه ال منذ تحقق الشرط ، بفضل األثر الرجعي ، فإن حقه يعتبر ، سابقاً على تحقق الشرط

 على تصرف المدين
 (5197 ) .

  

وقبل تحقق الشرط صدر تشريع جديد مين شيأنها  ، في ظل تشريع معين ، إذا كسب شخص حقاً معلقاً على شرط واقف(  1)  

بفضيل  ، إذ يعتبير الحيق ، فإن التشيريع اليذي يسيري هيو التشيريع القيديم ال التشيريع الجدييد ، ثم تحقق الشرط ، أن يؤثر في هذا الحق

ً موجوداً  ، األثر الرجعي  منذ البداية أي منذ أن كان التشريع القديم ساريا
 (5195 ) .

  

 : االستثناءات من مبدأ األثر الرجعي لتحقق الشرط – 44

 وهي أربعة ، هذه االستثناءات ذكرتها النصوص صراحة 
 (5129  )

:  

الدائن تبقى نافيذة رغيم تحقيق  مدني تقضي بأن أعمال اإلدارة التي تصدر من 115فقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة (  2)  

ولكنها تبقى نافذة بالرغم من تحقق الشيرط  ، وكان مقتضى األثر الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ أن تسقط هذه األعمال . الشرط الفاسخ

                                                 

فإن نزع الملكيية وليو تيم بنياء عليى  ، أما إذا وجد على العقار رهن صادر من البائع – 719فقرة  1بودري وبارد  (   5199)  

  . ( 719فقرة  1بودري وبارد )  يكون نافذاً في حق البائع وفاء للرهن الصادر منه هو ، طلب دائن مرتهن للمشتري

  . 151فقرة  1ران جوس – 2912فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  (   5191)  

فليو أن ميديناً رتيب عليى عقياره رهنياً  ":  وجاء فيي الميوجز للمؤليف – 2919فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  (   5191)  

وقبل تحقق الشرط رتب على نفس العقار رهناً آخر يضيمن التزامياً فيي ذمتيه  ، يضمن التزاماً في ذمته معلقاً على شرط واقف

فإن االلتزام اليذي كيان معلقياً عليى هيذا الشيرط يعتبير موجيوداً مين وقيت االتفياق علييه ال مين وقيت  ، رطثم تحقق الش ، منجزاً 

 515الميوجز فقيرة )  " ويكون الرهن الضامن لهذا االلتزام سابقاً في التاريخ للرهن الضيامن لاللتيزام المنجيز ، تحقق الشرط

  . ( 577ص 

كانيت مرتبتيه  ، فالدين االحتميالي إذا أخيذ بيه رهين وقييد اليرهن ، ال يدل على أثر رجعيويقول بودري وبارد في هذه المسألة أن هذا 

  . ( 725فقرة  1بودري وبارد )  مع أنه ال محل في هذه الحالة للقول باألثر الرجعي ، من وقت القيد ال من وقت وجود الدين

لو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً عليى شيرط أو كيان و ، تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده " مدني على أن 2991وتنص المادة 

 ً   . " ديناً مستقبالً أو احتماليا

  . 729فقرة  1بودري وبارد  (   5197)  

  . 299ص  991فقرة  5أوبرى ورو  (   5195)  

محصيورة فيي الشيرط وهيو ينشيأ مين إرادة  ، بيل منطقية الشيرط نفسيه ، ويالحظ أن منطقة األثير الرجعيي للشيرط (   5129)  

فذلك ال  ، أما حيث يقرر القانون شرطا يعلق عليه حكماً من األحكام . فقد قدمنا أن الشرط ال مصدر له إال اإلرادة ، المتعاقدين

 ، أما قبله فال ، فإن الحكم المشروط ال يوجد وال يثبت إال عند تحقق شرطه ، وليس لتحققه أثر رجعي ، يعتبر شرطا كما رأينا

  . ( 119ص  221رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  12نقض مدني )  ألن األصل أن األثر ال يسبق المؤثر
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 وقد تقدم بيان ذلك ، ما دامت قد تمت بحسن نية في الحدود المألوفة لإلدارة
 (5122 ) .

اإليجيار لميدة ال  ، ومين أعميال اإلدارة كميا رأينيا 

 وقبض األجرة وقبض المحصيوالت والثميار ، تزيد على ثالث سنوات
 (5121 ) ،

وقسيمة العيين  ، وتجدييد القييد ، وقييد اليرهن ، وبيعهيا 

 وتطهير العقار المرهون ، الشائعة
 (5129 ) .

  

إذا (  ا: )  ثالثة استثناءات أخرى مين مبيدأ األثير الرجعيي لتحقيق الشيرط ، كما رأينا ، مدني أوردت 119ثم أن المادة (  1)  

إذا أصيبح (  ج. )  إذا كانت طبيعة العقد تستعصيى عليى األثير الرجعيي(  ب. )  تبين من إرادة المتعاقدين انهما استبعدا األثر الرجعي

  . تنفيذ االلتزام غير ممكن لسبب أجنبي قبل تحقق الشرط

فهذا هو الذي يتفق مع األساس الصحيح الذي يقوم عليه األثير الرجعيي فيميا  ، لمتعاقدين قد تستبعد األثر الرجعيأما أن إرادة ا

فال شك في أن  ، فإذا تعارضت هذه النية مع النية الحقيقية ، فقد أسلفنا أن األثر الرجعي إنما يقوم على نية المتعاقدين المحتملة . قدمناه

عليى أنيه يجيب  . كيل أثير رجعيي للشيرط ، صراحة أو ضيمنا ، ومن ثم يكون للمتعاقدين أن يستبعدا . يعمل بها النية الحقيقية هي التي

فيإن القيانون صيرف نيتهميا المحتملية إليى اسيتبقاء هيذا  ، التشدد في االستخالص النية الضيمنية للمتعاقيدين فيي اسيتبعاد األثير الرجعيي

 ا قصدا العكسوال بد من قيام دليل واضح على انهم ، األثر
 (5125 ) .

  

ففي عقيد اإليجيار أو عقيد العميل أو عقيد التورييد إذا  . وأما ما يرجع إلى طبيعة العقد فأهم تطبيق لذلك هو العقد الزمني(  9)  

 ، فإن طبيعة األشياء هنا تستعصى على األثر الرجعيي ، وبقى منفذاً مدة من الزمن ثم تحقق الشرط ، كان العقد معلقاً على شرط فاسخ

 وال يفسخ العقد إال عن المستقبل ، وما تم من العقد يبقى ، إذ ال يمكن الرجوع في الزمن
 (5129 ) .

  

فنمييز بيين ميا إذا كيان الشيرط  ، وأما ما يرجع إلى صيرورة تنفيذ االلتزام غير ممكين لسيبب أجنبيي قبيل تحقيق الشيرط(  5)  

 ً ً  واقفا ً  . أو فاسخا كما لو كان المالك لعين معينية قيد باعهيا تحيت شيرط واقيف وهلكيت العيين فيي ييده لسيبب أجنبيي قبيل  ، فإن كان واقفا

وتبين أن العين قيد هلكيت وهيي  ، ذلك أنه إذا جعل له أثر رجعي . فيستوي هنا أن يكون للشرط أثر رجعي أو ال يكون ، تحقق الشرط

 كميا ليو ليم يكين للشيرط أثير رجعيي ، فإن تبعة الهالك تكون على البائع في القانون المصر ، أن يتسلمها في ملك المشتري ولكن قبل
 (

5121 ) .
فيال يكيون للشيرط أثير  ، ألن تبعة الهالك قبل التسيليم فيي هيذا القيانون عليى المشيتري ، أما في القانون الفرنسي فاألمر يختلف 

 فيبقى الهالك على البائع ، رجعي حتى ال تنتقل الملكية إلى المشتري
 (5121 ) .

  ً كما لو كيان المشيتري تحيت  ، أما إذا كان الشرط فاسخا

فإن مقتضى األثر الرجعي أن العين تعتبر عنيد  ، ثم تحقق الشرط الفاسخ ، شرط فاسخ تسلم العين المبيعة وهلكت في يده لسبب أجنبي

                                                 

  . 59أنظر آنفاً فقرة  (   5122)  

 – 919فقيرة  1توليييه  : أنظر عكس ذلك – 715فقرة  1وبارد  ، بودري –وما بعدها  599فقرة  19ديمولومب  (   5121)  

فال يسيترد  ، ثم تحقق الشرط وزالت ملكيته بأثر رجعي ، كذلك إذا دفع المالك تحت شرط فاسخ التأمين – 97رة فق 21لوران 

  . ( 2هامش رقم  955ص  7بيدان والجارد )  ألن دفع أقساط التأمين يعتبر من أعمال اإلدارة ، األقساط التي دفعها

ثيم تحقيق الشيرط الفاسيخ  ، فيإذا أخيذ عقياراً بالشيفعة ، خيذ بالشيفعةوقد قدمنا أن المالك تحت شرط فاسخ له حق األ (   5129)  

بيل يسيتبقى  ، فإن األثر الرجعي لتحقيق الشرط ال يؤثر في ملكيتيه للعقيار المشيفوع فييه ، فزالت ملكيته عن العقار المشفوع به

بيل إليى اعتبيارات عمليية تتعليق بوجيوب اسيتقرار  ، وال يرجع ذلك إلى أن األخذ بالشفعة يعتبر من أعمال اإلدارة . هذا العقار

أو أن  ، أن ييرد العقيار المشيفوع فييه إليى المشيتري ، بعد األخيذ بالشيفعة ، ومما يخل بهذا االستقرار أن يجبر الشفيع . التعامل

  . يباح له هذا الرد

  . 2955فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  (   5125)  

وممييا  . 151فقييرة  7وانظيير بيييدان والجييارد  – 11فقييرة  – 19لوسيييط جييزء أول فقييرة أنظيير فييي العقييد الزمنييي ا (   5129)  

 ، تستعصى طبيعتيه عليى األثير الرجعيي أن يتعاقيد شيخص ميع آخير عليى أنيه إذا باشير األول عميال معينياً اسيتخدم فييه الثياني

ألن طبيعية التعاقيد تستعصيى عليى األثير  ، ولكين منيذ القييام بالعميل ، فيستخدم الموعيود ليه . ويباشر الواعد هذا العمل المعين

فيإن تحقيق  ، كذلك إذا وقف الدائن إجيراءات التنفييذ تحيت شيرط فاسيخ هيو تيأخر الميدين فيي دفيع أحيد أقسياط اليدين . الرجعي

ال يكيون ليه  ، وتأخر المدين في دفع قسط ، فإن تحقق الشرط الفاسخ ، وتأخر المدين في دفع أحد أقساط الدين ، الشرط الفاسخ

)  إذا مضيى ال يعيود ، كميا فيي العقيد الزمنيي ، فإن الزمن هنيا . أثر رجعي بالنسبة إلى الزمن الذي وقفت فيه إجراءات التنفيذ

وااللتزام المعليق عليى شيرط واقيف ال يسيري فيي حقيه التقيادم إال  . ( 122ص  51م  2599مارس سنة  19استئناف مختلط 

  . ومطاوعة لطبائع األشياء ، بدأ األثر الرجعيخالفاً لم ، منذ تحقق الشرط

ثيم  ، وهلك المبيع في يد المشيتري ، أن البائع سلم المبيع للمشتري قبل تحقق الشرط ، خالفا للمألوف ، وإذا فرض (   5121)  

أميا وهيو  ، المبييع لو كان البيع منجزاً لكان الهالك على المشتري في هذه الحالة ألنيه تسيلم : فهنا يختلف الحكم ، تحقق الشرط

 . 279ص  2أنظر األستاذ عبد الحي حجازي )  مدني 1/ 119معلق على شرط واقف فالهالك على البائع وفقاً ألحكام المادة 

  . ( 2هامش رقم  111وقارب األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام ص 

 ، مين التقنيين الميدني الفرنسيي 2271ون الفرنسيي الميادة أنظر في تبعة الهالك فيما إذا كان الشرط واقفاً فيي القيان (   5121)  

  . 159فقرة  – 155فقرة  7وانظر أيضاً بيدان والجارد 
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وتهلك العين على المشيتري  ، ولكن النص صريح في وجوب استبعاد األثر الرجعي في هذه الحالة ، هالكها مملوكة للبائع فتهلك عليه

  . ال على البائع

 األجل - الفصل الثاني
 (5127  )

 

 (Le terme ) 

  قيام األجل واآلثار التي تترتب عليه – 45

  : أمرين ، كما بحثنا في الشرط ، نبحث في األجل :

(  9)  نيوعى األجيل الواقيف والفاسيخ(  1)  مقوميات األجيل(  2: )  ونعني بذلك كميا عنينيا فيي الشيرط ، قيام األجل(  أوالً )  

  . المصدر المنشيء لألجل وأي الحقوق يلحقها وصف األجل

  ( ً   . ما يترتب على األجل بعد قيامه من اآلثار(  ثانيا

حتيى نتبيين الموافقيات بينهميا  ، في األجل على نفس الترتييب والسيياق اليذي سيرنا علييه فيي الشيرط ، بقدر اإلمكان ، وسنسير

  . والمفارقات

 قيام األجل  - الفرع األول 

 مقومات األجل  - المبحث األول 

  النصوص القانونية – 46

  : من التقنين المدني على ما يأتي 112تنص المادة  :

 . " إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوعيكون االلتزام ألجل  -2 " 

 . " ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه ، ويعتبر األمر محقق الوقوع متى كان وقعه محتما -1 " 

  : على ما يأتي 111وتنص المادة 

 ، عييين القاضيي ميعيادا مناسييبا لحليول األجييل ، إذا تبيين مين االلتييزام أن الميدين ال يقييوم بوفائيه إال عنيد المقييدرة أو الميسيرة " 

 " ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه ، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة
 (5125 ) .

 

                                                 

فقيرة  1بيودري وبيارد  – 999فقيرة  5أوبيرى ورو  –وما بعيدها  119فقرة  1(  Bonnecase)  بنكاز : مراجع (   5127)  

بالنييول  –وميا بعيدها  157فقيرة  7بييدان والجيارد  –وميا بعيدها  557فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد  –وما بعيدها  517

فقرة  1جوسران  –وما بعدها  592فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  –وما بعدها  2552فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

  . وما بعدها 111

 Le)  أزمية العقيد ومهمية القاضيي(  Lagrange)  الجيرانج – 2511ة مين توليوز سينة نظيرة الميسيرة رسيال(  Labatut)  الباتييه

crise du contrat et le role du juge  ) دفيو – 2599رسالة من مونيلبيه سنة  (Deveau  ) نظيرة الميسيرة فيي التقنيين

لميسيرة رسيالة مين مونبليييه سينة نظرة ا(  Ponsier)  بنزييه – 591 2المدني والتشريعات المعاصرة رسالة من باريس سنة

 – 2597ونظرة الميسرة رسالة من باريس سينة (  moratoires)  تأجيل الديون(  Carre Serat)  كاريه سيرات – 2591

نظيرة الميسيرة (  Lorans)  ليورانس – 2597نظرة الميسيرة رسيالة مين بياريس سينة (  Roland Texier)  روالن تكسييه

رسيالة مين لييون سينة (  L'echeance)  فيي حليول اليدين(  Datry)  داتيرى – 2559وتسوية الديون رسالة من بوردو سنة 

2559 .  

  : تاريخ النصوص (   5125)  

ووافقيت  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 951ورد هذا النص في المادة  : 112م 

)  112فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 179عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

  . ( 11ص  – 19و ص  19ص  – 11ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج 

ووافقيت  . ليه في التقنين المدني الجدييدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر ع 959ورد هذا النص في المادة  : 111م 

)  111فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 175عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

  . ( 17و ص  11ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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  . وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق ولكن األحكام كان معموال بها دون نص

وفيي التقنيين  ، 111 – 112في التقنين المدني السوري المادتين  : التقنينات المدنية العربية األخرى وتقابل هذه النصوص في

وفيي تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني  ، 151و  152وفيي التقنيين الميدني العراقيي الميادتين  ، 195 – 197المدني الليبي الميادتين 

 299المادة 
 (5119 ) .

  

ن األجل الذي يقترن به االلتزام هو أمر مستقبل محقق الوقوع يترتب على وقوعه نفاذ االلتزام ويستخلص من هذه النصوص أ

بخالف الشرط فهيو غيير محقيق  ، وهو محقق الوقوع(  1)  فهو أمر مستقبل كالشرط(  2: )  فمقومات األجل إذن ثالثة . أو انقضاؤه

وهو في ذلك كالشرط ألنه وصف  ، بعد أن يستوفى عناصره الجوهرية وهو أمر عارض يضاف إلى االلتزام(  9)  الوقوع كما قدمنا

  . مثله

ألن األجيل  ، ال يرد فيي األجيل –وهو أن يكون غير مخالف للنظام العام واآلداب  –وغنى عن البيان أن المقوم الرابع للشرط 

  . ميعاد ال يتصور فيه إال أن يكون مشروعاً 

 أمر مستقبل  – 1

  يجب أن يكون األجل أمراً مستقبال – 47

ويكيون  . ميعاد يضرب لنفاذ االلتيزام أو النقضيائه ، كما يدل عليه اسمه ، وهو . األجل كالشرط يجب أن يكون أمراً مستقبالً  :

ي للبيائع أن ييدفع أو تعهيد المشيتر ، فإذا تعهد المقترض للمقرض بوفاء القرض في تياريخ معيين . عادة تاريخاً معيناً يختار في التقويم

فكييل ميين التييزام  ، أو تعهييد المقيياول لييرب العمييل أن يييتم العمييل الموكييول إليييه فييي وقييت معييين ، الييثمن علييى أقسيياط فييي مواعيييد معينيية

المقترض بوفاء القرض والتزام المشيتري بيدفع اليثمن والتيزام المقياول بتسيليم العميل مقتيرن بأجيل أو بآجيال يترتيب عليى حلوليه نفياذ 

  . االلتزام

ً  ، ثم يضاف إليه أجل بعد ذلك ، وقد ينشأ االلتزام منجزاً   ولكن يبقى االلتزام هو نفسه لم يتجدد ، فينقلب موصوفا
 (5112 ) .

  

  ال يجوز أن يكون األجل أمراً ماضياً أو حاضراً  – 48

ً  ، واألجل : حتيى ليو كيان طرفيا االلتيزام  ، وإال فهيو لييس بأجيل ، ال يجيوز أن يكيون أميراً ماضيياً أو حاضيراً  ، كالشرط أيضا

فلو أن شخصاً ضرب أجالً لنفاذ التزامه قدوم أول قافلية مين  . يجهالن وقت التعامل أن األجل الذي يضربانه للمستقبل هو أجل قد حل

 ، مقترنياً بأجيل فيإن التزاميه ال يكيون ، أو هي آخذه في القدوم وهو يلتزم ، وكان يجهل أن القافلة قد قدمت فعال قل أن يلتزم ، الحجيج

                                                 

  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   5119)  

  . ( من التقنين المدني المصري 111 – 112مطابقتان للمادتين )  111 – 112التقنين المدني السوري م 

  . ( من التقنين المدني المصري 111 – 112مطابقتان للمادتين )  195 – 197التقنين المدني الليبي م 

 . وله تنجيز العقد أو انقضاؤهيجوز أن يقترن العقد بأجل يترتب على حل : 152التقنين المدني العراقي م 

  . ( من التقنين المدني المصري 111مطابقة للمادة )  151م 

أنظير األسيتاذ  : وأحكام التقنين المدني العراقي تتفق مع أحكام التقنين المدني المصري فيما عرضت له هذه النصوص من المسيائل)  

  . ( 299قي فقرة حسن الذنون في أحكام االلتزام في القانون المدني العرا

واألجيل عيارض مسيتقبل مؤكيد الحيدوث مين شيأنها أن  . إن الموجبات يمكن تقييدها بأجل : 299م  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

وإذا كيان الوقيت اليذي سييقع فييه ذاك العيارض معروفيا مين  . وال يكون له مفعول رجعيي ، يقف استحقاق الموجب أو سقوطه

  . وإال كان ذا أجل غير أكيد ، كان الموجب ذا أجل أكيد ، قبل

مين التقنيين  111وال مقابيل فيي التقنيين اللبنياني للميادة  . مين التقنيين الميدني المصيري 112وهذا النص يتفق في الحكيم ميع الميادة )  

وإذا ليم يعيين أجيل  ":  تيوتينص عليى ميا ييأ 119ولكن يوجد في نصوص عقد القرض في التقنين اللبنياني الميادة  . المصري

وإذا اتفق الطرفان على أن المقترض ال يوفي إال عنيد تمكنيه مين  . كان المقترض ملزماً بالرد عند أي طلب يأتيه من المقرض

ويمكن تعميم حكيم هيذه الميادة  . " فللمقرض عندئذ أن يطلب من القاضي تعيين موعد لإليفاء ، اإلبقاء وحين تتسنى له الوسائل

فيكيون حكيم التقنيين اللبنياني  ، إذ النص ليس إال تطبيقاً للقواعد العامية ، لتزامات األخرى الناشئة من غير عقد القرضعلى اال

  . ( متفقاً مع حكم التقنين المصري في هذه المسألة

  . 2هامش رقم  212ص  2األستاذ عبد الحي حجازي  (   5112)  
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ويكيون هيذا  ، وليو عيين الملتيزم أجيالً لتنفييذ التزاميه ميوت شيخص معيين . بل ينشأ منذ البداية التزاماً منجيزاً واجيب األداء فيي الحيال

 فإن االلتزام ينشأ في هذه الحالة منجزاً حال األداء ، الشخص قد مات قبل ذلك دون أن يعلم الملتزم
 (5111 ) .

  

 ع أمر محقق الوقو -2

  يجب أن يكون األجل محقق الوقوع – 49

فاألجل يكيون  ، وهذا واضح . مدني أن األجل يجب أن يكون أمراً مستقبال محقق الوقوع 112تقول الفقرة األولى من المادة  :

وهيذا الميعياد ال بيد واقيع فيي  . تاريخاً معيناً يقيع فيي ييوم معيين مين شيهر معيين مين سينة معينية ، ميعاداً في التقويم ، كما قدمنا ، عادة

  . وندع ما ال يدخل في حساب الناس كأن تقع كارثة تبيد األرض ومن عليها فال يأتي ذلك اليوم الموعود ، المألوف من الحياة

وهيو الفييرق اليذي تتفيرع عنييه كيل الفييروق  ، وكيون األجيل أمييراً محقيق الوقيوع هييو الفيرق الجيوهري مييا بيين األجييل والشيرط

ومين ثيم  ، ومن ثم كان الحق المعلق على شرط حقاً ناقصاً غير مؤكيد الوجيود ، قد رأينا أن الشرط أمر غير محقق الوقوعف . األخرى

 ولييس لألجيل أثير رجعيي ، فيالحق المقتيرن بأجيل حيق موجيود كاميل ، أما األجل فأمر محقق الوقوع . أيضاً كان للشرط أثر رجعي
 (

5119 ) .
  

  : األجل مجهواليصح أن يكون ميعاد حلول  51

ً  ، على أنه إذا كان ضرورياً أن يكون األجل محقق الوقوع فقد يكون هيذا  . فليس من الضروري أن يكون ميعاد وقوعه معلوما

ً  ، ومع ذلك يبقى األجل محقق الوقوع ، الميعاد مجهوال ميدني  112وهذا ما تقضي به الفقيرة الثانيية مين الميادة  . فيكون أجالً ال شرطا

ويسمى األجل في هذه الحالية  . " ويعتبر األجل محقق الوقوع متى كان وقوعه محتماً ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه ":  ولفهي تق

  . الذي يعرف ميعاد حلوله(  terme certain)  بالمقابلة لألجل المعين(  terme incertain)  أجالً غير معين

ومين ثيم كيان أجيالً  ، ولكين ال ييدري أحيد متيى ييأتي ، فهو أمر محقق الوقيوع ، والمثل المألوف لألجل غير المعين هو الموت

وعلى ذلك فالتزام شركة التأمين على الحياة أن تدفع مبلغ التأمين عند موت المؤمن على حياته التزام مقترن بأجيل واقيف  . غير معين

وكان التزامه برد القرض  ، جاز ذلك ، فيؤخذ من تركته ، وإذا التزم المقترض أن يرد مبلغ القرض عند موته . غير معين هو الموت

وال يعتبرهييذا تعييامال فييي تركيية مسييتقيلة فييإن المقتييرض قييد التييزم فييي الحييال وفييي مالييه  . مقترنييا بأجييل واقييف غييير معييين هييو المييوت

 والموت كما قدمنا أجل غير معين ، وإنما ضرب أجالً لتنفيذ التزامه هو موته ، الحاضر
 (5115 ) .

  

ولكين  ، فهناك أمور محققة وقوعها في المألوف من شؤون الحيياة . ويمكن تصور أمثلة أخرى غير الموت لألجل غير المعين

ولكين رجيوع القوافيل  ، فهذا أمر معتاد وقوعه ، من ذلك رجوع الحجيج من بيت هللا الحرام قافلين إلى بالدهم . ال يعلم موعد وقوعها

كيان  ، فلو التزم شخص إلى أجل هو موعد رجيوع القافلية األوليى مين الحجييج . لم موعد وقوعه بالضبطقافلة بعد أخرى أمر قد ال يع

إذ أن  ، فهذا شرط ال أجل ، أما إذا التزم ألحد الحجاج وعلق التزامه على رجوع الدائن من الحج . هذا التزاماً مقترناً بأجل غير معين

  . فقد يموت في الطريق ، قوعرجوع حاج بالذات من الحجج أمر غير محقق الو

فهيذا أيضياً التيزام مقتيرن بأجيل  ، كذلك إذا التزم أحد الموردين بتوريد األغذية إلى مستشفى أو إليى مدرسية عنيد انتهياء بنائهيا

  . تحقيقولكن موعده غير معلوم على وجه ال ، إذا أن االنتهاء من البناء أمر محقق الوقوع في المعتاد من شؤون الحياة ، غير معين

إذا كيان موعيد  ، والتزام الطالب أن يدفع المصروفات المدرسية عند افتتاح الدراسة قد يكيون التزامياً مقترنياً بأجيل غيير معيين

إذا كان ميعاد االمتحان لم  ، وكذلك الحال في التزامه أن يدفع رسوم االمتحان عند حلول ميعاده . افتتاح الدراسة وقت االلتزام لم يحدد

 يحدد وقت االلتزام
 (5119 ) .

  

                                                 

  . 579الموجز للمؤلف فقرة  (   5111)  

  . 15ص  9لمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج ا (   5119)  

ومما يقطع في أن المفترض لم يتعاميل فيي تركتيه المسيتقبلة  . 2هامش رقم  251ص  517فقرة  1بودري وبارد  (   5115)  

وزاحيم المقيرض بياقي اليدائنين فيي ميآل المقتيرض  ، حيل اليدين ، فسيقط األجيل ، أنه إذا أفلس أو أعسير أو اضيعف التأمينيات

  . الموجود وقت سقوط األجل

كميا إذا اتفيق عليى حليول اليدين بعيد إخطيار اليدائن  ، وقد يكون األجل غيير المعيين موكيوال تعيينيه الىيارادة اليدائن (   5119)  

اليدائن الميدين وانقضياء الميدة المحيددة بعيد  وال يتعيين إال باخطيار ، فاألجل هنيا غيير معيين . المدين بثالثة أشهر أو بسنة مثال

وإال كيان  ، ولكن التقادم يسري ضد هذا الدين من وقت وجوده ال من وقت حلول األجيل الموكيول إليى إرادة اليدائن . األخطار

ع عنيد وكذلك الحال في السيندات الواجبية اليدف . ( 219ص  999فقرة  5أنظر في هذا المعنى أوبرى ورو )  غير قابل للتقادم

وإذا كييان نظييام الشييركة لييم يحييدد مواعيييد لتغطييية األوراق غييير  . ( 121فقييرة  7قييارن بيييدان والجييارد ( )  a vue)  التقييديم
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وهو أيضياً أجيل  ، ينطوي على ضرب من األجل الواقف(  مدني 111م )  والتزام المدين بالوفاء عند الميسرة أو عند المقدرة

  . وسنعود إلى هذه المسألة بالتفصيل فيما يلي ، غير معين

أما األجل غير المعين فأمر محقيق الوقيوع  ، فالشرط أمر غير محقق الوقوع ، اضحوالفرق بين الشرط واألجل غير المعين و

 في ذاته ولكن ميعاد وقوعه وحده هو غير المحقق
 (5111 ) .

  

 أمر عارض  – 3

 األجل عنصر عارض في االلتزام ال عنصر جوهري – 51

وهييو ال .  عنصير عيارض فيي االلتيزام ال عنصير جيوهري . كالشيرط وككيل وصيف آخير مين أوصياف االلتيزام ، واألجيل : 

 ، وييأتي األجيل بعيد ذليك عنصيراً إضيافيا يقيوم االلتيزام بغييره ، يقترن بااللتزام إال بعد أن يستوفى االلتزام جميع عناصره الجوهريية

  . وال يحتاج إليه في قيامه بذاته ، ويتصور بدونه

قبيل إنيي  ، مين رابطية ومحيل وسيبب ، ن قيد اسيتوفى جمييع عناصيره الجوهرييةفإن التزامه يكيو ، فإذا التزم شخص إلى أجل

فبعد أن كان األصل في االلتزام أن يكون منجزاً واجب األداء  . ويعدل من آثاره ، ثم يأتي األجل بعدذ لك يقترن به . ضاف إليه األجل

                                                                                                                                                                    

 ، ( a vue)  فأن ذلك ليس من شأنه أن يجعل الدين ديناً مستحق الوفاء عند التقيديم ، المغطاة وترك ذلك لعناية مديري الشركة

تبعياً لميا إذا كيان نظيام الشيركة قيد عيين مقيدماً ميعياد التغطيية أو ليم  ، لى أجل معين أو غيير معيينبل أن االلتزام هنا مضاف إ

وااللتيزام  . ( 991ص  95م  2511ميارس سينة  99اسيتئناف مخيتلط )  وال يحل األجل إال عنيد اليدعوة إليى التغطيية ، يعين

إذ أن الرصيد يحل أجليه متيى أبيدى اليدائن للرصييد رغبتيه فيي  ، برصيد الحساب الجاري هو االلتزام مقترن بأجل غير معين

ويحيل عليى كيل حيال بميوت أحيد  ، ( 21ص  12م  2597نيوفمبر سينة  27استئناف مختلط )  اقفال الحساب وقبض الرصيد

وللمصيرف  . ( 929ص  91م  2515ابرييل سينة  21 – 211ص  15م  2521ينياير سينة  27استئناف مخيتلط )  الطرفين

فإذا ترك لعميله المهلية المعقولية لسيداد  ، وقت أن يقطع حساب عميله وال يكون ملزماً باالستمرار في الحساب الجاريفي أي 

ميارس  1اسيتئناف مخيتلط )  فال يجوز للعميل أن ينعي عليه أنه قطع الحساب في وقت غير مناسيب ، رصيد الحساب الجاري

  . ( 279ص  25م  2591سنة 

 ، فاألجل هنيا لييس يومياً معينياً باليذات ، كأن يلتزم صانع أن يصنع أثاثاً في خالل مدة معينة ، روب أجالً ممتداً وقد يكون األجل المض

ً  ، فهو من هذه الناحية مجهول ميعاد الحلول . بل ميعاداً أقصاه يوم معين بالذات  . وإن كان الحيد األقصيى لهيذا الميعياد معلوميا

ويقيوم بتعيينيه  –المدين في هذا المثل وقد يكون الدائن في أمثلة أخرى  –إلى أحد الطرفين ويكون تعيين ميعاد الحلول موكوال 

)  ألن الغرض منيه تعجييل تنفييذ االلتيزام ولييس تأجيليه ، ومثل هذا األجل تمكن تسميته باألجل التعجيلي . عند الوفاء بااللتزام

  . ( 27ص  – 21أنظر األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص 

يهب رجيل اميرأة أو يوصيى لهيا بيإيراد  : وقد أورد األستاذان كوالن وكابيتان مثال ألجل غير معين يشتبه بالشرط (   5111)  

كيان التصيرف  ، فيإذا اعتبرنيا اليزواج هنيا أجيالً فاسيخاً غيير معيين . وعندئذ ينقطع المرتب ، مرتب إلى اليوم الذي تتزوج فيه

 ً ً  . صحيحا وفيي هيذه الحالية يكييف  . كان بمثابة قدي على حق الزواج وقيد يكيون غيير مشيروع ، أما إذا اعتبرناه شرطاً فاسخا

  . ( 111فقرة  1كوالن وكابيتان )  بأنه أجل غير معين تصحيحاً للتصرف ، عند الشك ، الوصف

قت القييام بعميل متعليق بيإرادة الميدين يعتبير اتفاقياً عليى وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن االتفاق الذي يؤخر حلول الدين إلى و

ويجوز في هذه الحالة للدائن أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول الرادتيه  ، أجل غير معين ال على شرط إرادي محض

نوفمبر  29 – 25ص  91 م 2519نوفمبر سنة  1استئناف مختلط )  أو أن يعين القاضي للمدين وقتاً معقوال للقيام بهذا العمل

عليى أن يبييع  ، فإذا رهن ميزارع قطنيه عنيد أحيد المصيارف فيي نظيير مبليغ معجيل مين الميال . ( 15ص  91م  2519سنة 

بيل يجيب علييه أن يعيين للبييع  ، لم يجز للمدين أن يسرف في تأجيل ميعاد البيع ، المصرف القطن في الميعاد الذي يعينه الدين

فيإذا رهين  . ( 15ص  91م  2519نوفمبر سينة  29 – 25ص  91م  2519نوفمبر سنة  1ناف مختلط استئ)  ميعاداً معقوال

عليى إنيي بييع المصيرف القطين فيي الميعياد اليذي يعينيه  ، مزارع قطنه عند أحد المصيارف فيي نظيير مبليغ معجيل مين الميال

 1اسيتئناف مخيتلط )  بيل يجيب علييه أن يعيين للبييع ميعياداً معقيوال ، لم يجز للمدين أن يسرف في تأجييل ميعياد البييع ، المدين

وعين وقت البدء في هذا البناء ميعياداً ليدفع ،  وإذا وضع مهندس معماري تصميماً لبناء . ( 25ص  91م  2519نوفمبر سنة 

إذ أن  ، دراً للبنياء أن يشييد عليهياويحل هذا األجل إذا بيعت األرض التي كان مق . فإن هذا يعتبر أجالً غير معين ، باقي أتعابه

نيوفمبر سينة  29اسيتئناف مخيتلط )  ومين ثيم يحيل ميعياد دفيع بياقي األتعياب ، بيع األرض يتضمن حتما العدول من هذا البنياء

  . ( 15ص  91م  2519
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 ً وإميا بيأن يجعيل  ،ل االلتيزام متراخيى النفياذ إليى وقيت معيينإميا بيأن يجعي ، إذا باألجل يعيدل مين ذليك ، في الحال وأن يبقى أثره دائما

  . االلتزام محدود البقاء غير دائم األثر

  األجل في العقود الزمنية – 52

نتيجية هامية كثييراً ميا يغفيل  ، ال عنصير جيوهري ، ويترتب على أن األجل عنصر عارض في االلتزام عليى الوجيه المتقيدم :

وهيي عقيود تتمييز عين غيرهيا بيأن اليزمن عنصير  contrats successifsبق أن عرضينا للعقيود الزمنيية فقيد سي . الفقه اإلشارة إليها

 كميا جياء فيي الجيزء األول مين الوسييط –ذلك أن هناك أشياء  ".  بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد ، الجوهري فيها
 (

5111  )
أي إليى  ، والعميل إذا نظير إلييه فيي نتيجتيه . فالمنعية ال يمكين تقيديرها إال بميدة معينية . ال يمكين تصيورها إال مقترنية بيالزمن -

 . مقترنياً بميدة معينية ، ولكن إذا نظر إليه في ذاته فال يمكين تصيوره إال حقيقية زمانيية ، كان حقيقية مكانية ، الشيء الذي ينتجه العمل

 . والزمن عنصر جوهري فيه ألنه هو الذي يحدد مقدار المنعفة المعقود عليهيا ، ومن ثم فعقد اإليجار عقد زمني ألنه يقع على المنفعة

فالزمن عنصر جوهري فييه إذ هيو اليذي  ، ألن الخدمات التي يؤديها العامل ال تقاس إال بالزمن ، عقد زمني ، وعقد العمل لمدة معينة

ولكين المتعاقيدين يتفقيان عليى تكيرار  ، مكان فيكيون حقيقية مكانييةوهناك من األشياء ما يتحدد في ال . يحدد مقدار المحل المعقود عليه

مثيل ذليك عقيد  . ولكين المتعاقيدين اتفقيا عليى أن يقياس بالزميان ، فهيو فيي ذاتيه يقياس بالمكيان . أدائه مدة من الزمن لسد حاجة تتكيرر

وهيو الشييء المعيين  –فمحيل ا لعقيد هنيا  . ة مين اليزمنيلتزم به أحد المتعاقدين أن يورد للمتعاقد اآلخر شيئاً معيناً يتكرر ميد ، التوريد

 ، فجعيياله يقيياس ، ولكيين المتعاقييدين اتفقييا علييى أن يتكييرر مييرات مييدة ميين الييزمن ، يقيياس فييي ذاتييه بالمكييان –اليذي اتفييق علييى توريييده 

 . أو هيو شييء يقياس بيالزمن ، منفالمعقود عليه في كل من عقد اإليجار وعقد التوريد هو اليز . بالزمان ال بالمكان ، كالمنفعة والعمل

ً  $79 $أميا  ، ولكن المعقود عليه في عقد اإليجار يقاس بالزمن طبيعة ومين ثيم  . المعقيود علييه فيي عقيد التورييد فيقياس بيالزمن اتفاقيا

وعقيد  ، معينيةكعقد اإليجار وعقد العميل لميدة (  contrat a exe cution continue)  ينقسم العقد الزمني إلى عقد ذي تنفيذ مستمر

 كعقد التوريد وعقد اإليراد المؤبد أو اإليراد مدى الحياة(  contrat a execution periodique)  ذي تنفيذ دوري
 (5117  )

" . 

ولكننا إذا طبقنا القاعدة التي تقضي بأن األجل إنما  . وقد درج الفقه على اعتبار هذه العقود الزمنية عقوداً مقترنة بآجال فاسخة

ألن األجيل عنصير  ، تبين أن العقد الزمني ال يمكين أن يكيون عقيداً مقترنياً بأجيل ، عارض في االلتزام ال عنصر جوهري هو عنصر

 وال يصح أن يكون الوصف هو أحد العناصر الجوهرية فيي العقيد ، جوهري فيه كما قدمنا إذ هو محل التعاقد ذاته
 (5115 ) ،

وقيد سيبق  

  . ذكر ذلك عند الكالم في الشرط

لكان مين  ، ولو كان األجل وصفاً وكان باطال . فإنه يكون باطال النعدام المحل ، ية ذلك أن العقد الزمني إذا انعدم فيه األجلوآ

وقيد ورد فيي التقنيين الميدني الفرنسيي تطبييق لهيذه القاعيدة فيي عقيد  . كما هي الحيال فيي الشيرط ، الجائز أن يسقط األجل ويبقى العقد

فإذا تعهيد شيخص آلخير بيأن ييؤدي إليى شيخص  . وهو عقد زمني المدة فيه هي حياة من رتب له اإليراد ، اإليراد المرتب مدى الحياة

 ، يكيون قيد انعيدم –وهيو المحيل  –فيإن األجيل هنيا  ، ثم تبين أن صاحب اإليراد كان قد مات قبل العقد ، مرتباً مدى الحياة ثالث إيراداً 

كيل إييراد رتيب ميدى الحيياة  " فهي تينص عليى أن ، من التقنين المدني الفرنسي 2515وهذا ما تقضي به المادة  . ويكون العقد باطال

 لمصلحة شخص يكون قد مات وقت العقد ال يكون له أي أثر
 (5199  )

وكيذلك  ":  ما ييأتي من نفس التقنين 2519بل تضيف المادة  . "

 يكون الحكم إذا رتب العقد إيراداً لمصلحة شخص أصيب بمرض مات بسببه في خالل عشرين يوماً من وقت العقد
 (5192  )

" .  

                                                 

  . 19فقرة  (   5111)  

الزمن عنصراً غير جيوهري فيي أما إذا كان  – 11ص  – 19أنظر األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  (   5117)  

كيذلك إذا تعهيد صيانع بصينع أثياث يسيلمه فيي ميدة  . ألن األجل كما قيدمنا عنصير عيارض ، فإنه يصلح أن يكون أجالً  ، العقد

يسيميه األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي باألجيل المعجيل أو األجيل التعجيليي كميا تقيدم  ، فإنه يقرن التزامه هنا بأجل واقيف ، معينة

  . ( 27ص  – 21األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص )  و عنصر عرضي في االلتزام وأن كان جبرياوه ، القول

وانظر فيما إذا كان التزام المستأجر بدفع األجرة عليى أقسياط  . 221األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  (   5115)  

 – 221األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي فيي عقيد الميدة ص  : يعتبر التزاما زمنيا أو هو التزام مقترن بأجيل واقيف أو آجيال واقفية

211 .  

 Tout contrat de rente viagere creee sur la tete d'une : وهيذا هيو الينص فيي أصيله الفرنسيي (   5199)  

personne qui etait morte au jour du contrat , ne produit aucun effet .  

 Il en est de meme du contrat par lequel la rente a ete creee : وهذا هو النص في أصله الفرنسي (   5192)  

sur la tete d'une personne atteinte de4 la maladie don’t elle est decedee dans les vingt jours de 

la date de contrat .  
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ليسييت بوجييه عييام آجيياال بييالمعنى  –واألجييل الفاسييخ يكييون عييادة فييي عقييد زمنييي  –ويترتييب علييى مييا تقييدم أن اآلجييال الفاسييخة 

وسنعود إلى هذه المسألة عنيد الكيالم  . فال يبقى إال األجل الواقف ، ويكاد يخرج األجل الفاسخ كله من بين أوصاف االلتزام . الصحيح

  . في األجل الفاسخ

 نوعا األجل  - المبحث الثاني

 األجل الواقف  -1

 (Terme suspensif ) 

 : ما هو األجل الواقف – 53

يكون االلتزام ألجل إذا كيان نفياذه أو انقضياؤه مترتبيا عليى أمير  " مدني تنص على أن 112دة رأينا أن الفقرة األولى من الما 

  . " مستقبل محقق الوقوع

ً  ، فإذا كان نفاذ االلتزام هو المترتب على األجل إذ هيو يقيف االلتيزام عين أن ينفيذ وعين أن يصيبح مسيتحق  ، كان األجيل واقفيا

 األداء إلى حين انقضاء األجل
 (5191 ) .

 

وكيل مين المسيتأجر والمسيتعير  . فالمقترض يقترن التزامه برد القرض إلى المقرض بأجل واقف . واالمثلة على األجل الواقف كثيرة

غير أن األجل في الوديعة لمصلحة اليدائن وهيو  ، والمودع عنده يقترن التزامه برد العين المؤجرة أو المعارة أو المودعة بأجل واقف

ً في العارية لمصلحة  والمرتهن حيازة يقترن التزامه برد العين المرهونة إلى اليراهن بأجيل  . المدين وفي اإليجار لمصلحة االثنين معا

 واقف هو الوفياء باليدين المضيمون بيالرهن
 (5199 ) .

كيان التزاميه مقترنياً بآجيال واقفية  ، وإذا تعهيد المشيتري بيدفع اليثمن عليى أقسياط 

وقيد  . كيان التزاميه هيذا مقترنياً بأجيل واقيف ، أن يسلم ما تعهد بعمله إلى رب العمل في وقيت معيينوكذلك إذا تعهد المقاول  . متعاقبة

  . سبقت اإلشارة إلى كل ذلك

 : التزام المدين بالوفاء عند الميسرة أو عند المقدرة التزام مقترن بأجل واقف – 54

عيين  ، ن الميدين ال يقيوم بوفائيه إال عنيد المقيدرة أو الميسيرةإذا تبين مين االلتيزام أ ":  مدني تنص على أنه 111رأينا المادة  

ومقتضييا منيه عنايية الرجيل الحيريص عليى  ، مراعيا في ذلك موارد الميدين الحاليية والمسيتقبلة ، القاضي ميعادا مناسبا لحلول األجل

 الوفاء بالتزامه
 (5195  )

" .  

ذلك أنيه  . ولم يجعل الدين معلقاً على شرط ، أجالً للوفاء بدينهوالمفروض في الحالة التي نحن بصددها أن المدين إنما ضرب 

 ، وعند ذلك يصبح الوفاء بدينيه معلقياً عليى شيرط واقيف ، يحتمل أن يكون قد قصد تعليق الوفاء بالدين على شرط الميسرة أو المقدرة

أما إذا ليم يوسير  . لشرط ووجب أن يفي بالدينتحقق ا ، مقدرته على الوفاء $ 71 $فإذا أيسر وتحققت  ، وهو أمر غير محقق الوقوع

 فقد تخلف الشرط وسقط عنه االلتزام بالوفاء ، ولم تتحقق مقدرته على الوفاء طول حياته
 (5199 ) .

كما يحتمل أن يكون المدين قد قصد  

 ، صد أن يفي بدينه على كل حيالوفي هذه الحالة يكون المدين قد ق . هو ميسرته أو مقدرته على الوفاء ، أن يضرب أجالً للوفاء بدينه

                                                 

الموجب المؤجل التنفييذ أو ذو األجيل  ":  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي 292وقد نصت المادة  (   5191)  

ماهيية القضيية  وإذا لم يكن ثمة أجل منصوص علييه أو مسيتنتج مين . المؤجر هو الذي يكون تنفيذه موقوفاً إلى إني حل األجل

  . " فيمكن طلب التنفيذ حاال

 . إذا نفذ اليدائن الميرتهن بحقيه عليى العيين المرهونية ، فيزول االلتزام بالرد ، وهذا مع مالحظة أن الرهن ينقضي (   5199)  

فيكيون شيرطاً ال  ، أن الوفياء باليدين المضيمون بيالرهن هيو أمير غيير محقيق الوقيوع ، من جهية أخيرى ، ولكن يصح أن يقال

  . ولكن ليس له أثر رجعي الستعصاء طبيعة التعامل على هذا األمر ، أجال

من التقنين الميدني  1/  159أنظر أيضاً المادة  . من تقنين االلتزامات البولوني 259وهذا النص مأخوذ من المادة  (   5195)  

مين  1/  221والميادة  ، مين التقنيين الميدني النمسياوي 595ادة والم ، من التقنين المدني االرجنتيني 195والمادة  ، البرتغالي

و الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي  ، 555فقيرة  1وانظر بالنيول وريبيير وجابوليد  . المشروع الفرنسي اإليطالي

  . 11ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 – 2919ص  915رقيم  22المحامياة  2592ينياير سينة  9 أنظر في هذا المعنى محكمة اإلسيكندرية الوطنيية فيي (   5199)  

  . 599ص  955رقم  29المحاماة  2591نوفمبر سنة  7شبين الكوم في 
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وهيو أقيرب حيادثين غيير  ، فاألجل هنا أجيل غيير معيين . وأما عند الموت إذا لم يواته اليسار حال حياته ، أما عند الميسرة أو المقدرة

  . اليسار أو الموت ، معينين

 ، فالمفروض أنه قصد األجل ال الشرط ، وإذا قام شك فيما إذا قصد المدين ضرب أجل للوفاء أو أراد تعليق الوفاء على شرط

 ألن العقد يفسر عند الغموض بما يعطيه األثر األقوى
 (5191 ) .

  . فعليه هو إثبات ذلك ، فإذا ادعى المدين أنه أراد الشرط ال األجل 

ا كيان الموعيد هيو ميسيرة ولمي . كان للدائن الحق في أن يطالب بتحدييد موعيد للوفياء ، ومتى تبين أن المدين إنما أراد األجل ال الشرط

جياز للقاضيي أن ييتلمس مين ظيروف القضيية  ، فيإن ليم يتفيق الطرفيان عليى موعيد معيين ليذلك ، المدين أو مقدرته عليى الوفياء بدينيه

 هو الموعد الذي يقدر فييه أن الميدين أصيبح موسيراً أو قيادراً عليى الوفياء بدينيه ، ومالبساتها موعداً يحدده
 (5191 ) .

ة وقيد أمدتيه المياد 

أي ما عند المدين مين ميآل موجيود  ، موارد المدين الحالية(  2: )  فذكرت من بين هذه العناصر ، مدني ببعض عناصر التقدير 111

فيإن  ، أي ما يتوقع القاضي أن يكون عند المدين من ميآل فيي المسيتقبل ، موارد المدين المستقبلة(  1)  . فعال وقت النظر في الدعوى

أن يقتضيى مين (  9. )  قيدر القاضيي هيذا اإلييراد فيي المسيتقبل مسترشيداً بالماضيي ، كان له إيراد يكسبه من عمل أو وظيفة أو مهنة

 . وهذا عنصير معنيوي بخيالف العنصيرين المتقيدمين فهميا مين العناصير الماديية ، المدين عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه

بيل يقتضييه عنايية الرجيل  ، فالقاضيي ال يقتضيى مين الميدين عنايتيه الذاتيية ، عنيوي عنصير موضيوعي ال ذاتييوهو بالرغم من أنه م

فإن لم يقدمه عليى حاجياتيه  ، ويكون ذلك بان يقدم المدين وفاء الدين على كثير من مطالبه . الحريص على الوفاء بما عليه من الديون

 األخرىفال أقل من تقديمه على حاجياته  ، الضرورية
 (5197 ) .

عين تحدييد موعيد  ، فإذا عجز القاضيي فيي أي وقيت مين حيياة الميدين 

 تربص بيه حتيى الميوت ، الوفاء بتعيين اليوم الذي يصبح فيه المدين موسراً أو قادراً على الوفاء بدينه
 (5195 ) .

فيإذا ميات الميدين حيل  

 فاء حقه من التركة مشاركة الغرماءوقد مات معسراً فيشارك الدائن سائر الدائنين في استي ، دينه حتما
 (5159 ) .

  

وتعيين ميعاد يصبح فيه المدين موسراً أو قادراً على الوفاء بدينه مسألة واقع ال يخضع فيهيا قاضيي الموضيوع لرقابية محكمية 

  . مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العليا –الميسرة أو الموت  –ولكن حلول الدين عند أقرب االجلين  ، النقض

                                                 

بيودري  – 219ص  – 215ص  991فقرة  5أوبرى ورو  – 219فقرة  21لوران  – 911فقرة  19ديمولومب  (   5191)  

  . 515فقرة  1وبارد 

 ، فتعهد على أثر هذا اإلبراء أن يفي بالدين لدائنه إذا تمكن من ذلك في المستقبل ، دائنه من الدينويخلص من ذلك أن المدين إذا أبرأه 

ال  ، وقد جعله الميدين –مبني على التزام طبيعي  –فإن داللة هذه الظروف تتوجه إلى أن يحمل تعهده هذا على أنه تعهد مدني 

  . ( 9هامش رقم  257فقرة  1قارب بودري وبارد )  الدينبل معلقاً على شرط التمكن من وفاء  ، مقترناً بأجل

 595رقيم (  المحامياة 2517ديسيمبر سينة  21منيوف  – 591ص  59م  517 2يونييه سينة 29استئناف مخيتلط  (   5191)  

  . 591ص 

لشرط اليذي وقد قضت محكمة طهطا بأن ا . اكتفى القاضي بذلك ، فإذا كان هناك ما يؤمن الدائن على استيفاء حقه (   5197)  

فيال يمكين  ، عليى أن الميدين يقيوم بسيداد اليدين عنيد اقتيداره هيو بمثابية اشيتراط أجيل لمصيلحته ، في عقد غاروقية ، ينص فيه

المجموعية الرسيمية  2595أغسيطس سينة  29طهطا في )  إجباره على الدفع قبل حلول األجل ما لم يكن قد اضعف التأمينات

  . ( دامت الغاروقة في يد الدائن ولم تضعف أو يضعفها المدين أي ال يحل أجل الدين ما : 251ص  1

غير أن تعهد المدين بالوفاء  ، ومثل تعهد المدين بوفاء الدين عند الميسرة أو المقدرة تعهده بوفاء الدين عندما يشاء (   5195)  

عنيدما يشياء ال يحيل اليدين إال إذا شياء الميدين في تعهد المدين بالوفياء (  أوالً )  عندما يشاء يختلف عن التعهد األول في أمرين

فقيرة  1بودري وبيارد )  وال يحل الدين إال بموت المدين ، فإن لم يشأ لم يستطيع القاضي تحديد ميعاد للوفاء ، دفعه حال حياته

519 )  ( . ً ً (  ثانيا ً  قد يفسر تعهد المدين بالوفاء عندما يشاء أنه إنما أراد أن يلتزم التزاماً أدبيا ففي هيذه الحالية  ، ال التزاماً مدنيا

 – 512فقييرة  1بييودري وبييارد  – 911فقييرة  19ديمومييب )  ال يجبيير علييى الوفيياء حييياً وال يؤخييذ الييدين ميين تركتييه بعييد موتييه

  . ( 555فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

يونييه سينة  19 – 15ص  91م  2519نيوفمبر سينة  29 – 25ص  91م  2519نوفمبر سنة  1استئناف مختلط  (   5159)  

األسيتاذ أحميد  – 575الميوجز للمؤليف فقيرة  – 911ص  5الشرائع  2521مارس سنة  9الصف  – 591ص  59م  2517

  . 211األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  – 991ص  119حشمت أبو ستيت فقرة 
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 األجل الفاسخ  -2

 (Terme extinctif ) 

  : ما هو األجل الفاسخ – 55

ورأينيا  . ( ميدني 2/  112م )  رأينا أن االلتزام يكون ألجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً عليى أمير مسيتقبل محقيق الوقيوع

ً  ، أن نفاذ االلتزام إذا كان هو المترتب على األجل  –ل اآلن أنه إذا ترتب على حلول األجل انقضياء االلتيزام ونقو . فاألجل يكون واقفا

ً  –ال نفاذه    . فاألجل يكون فاسخا

قيد تشيعر بيأن لألجيل الفاسيخ  " األجل الفاسخ " في عبارة " الفسخ " وكانت كلمة ، ولما كان األجل بنوعيه ليس له أثر رجعي

 " األجيل المنهيي " فقد تجنب الفرنسيون هذه الكلمية وأطلقيوا عليى األجيل الفاسيخ عبيارة ، أثراً رجعياً كما في الشرط الفاسخ
 (5152  )

 (

terme extinctif ) . ( مدني 1/  115أنظر المادة )  " األجل الفاسخ " أما التقنين المدني المصري فقد استبقى عبارة .  

 : هل يوجد أجل فاسخ ؟ – 56

 : فقد وردت اإلشارة إلييه فيي موضيعين . فهذا ما ال ريب فيه ، د تصور وجود األجل الفاسخأما أن التقنين المدني المصري ق 

إذا كيان نفياذه أو انقضياؤه مترتبياً عليى أمير مسيتقبل محقيق  " ميدني ورد أن االلتيزام يكيون ألجيل 112ففي الفقيرة األوليى مين الميادة 

ً  ، " الوقوع  " األجيل الفاسيخ " ثم ذكير التقنيين صيراحة عبيارة . وإذا ترتب انقضاء االلتزام على حلول األجل فهذا األجل يكون فاسخا

 " يترتب على انقضاء األجل الفاسخ زوال االلتزام " إذ قال أنه ، 115في الفقرة الثانية من المادة 
 (5151 ) .

  

فيالمؤجر اليذي يتعهيد بتمكيين  . ها أمثلة لألجل الفاسيخ نجيدها واردة فيي العقيود الزمنييةوإذا استعرضنا األمثلة التي تورد عادة على إن

ومين يتعهيد بتورييد  ، والعاميل اليذي يلتيزم نحيو رب العميل أن يعميل ميدة معينية ، المستأجر من االنتفاع بالعين الميؤجرة ميدة اإليجيار

وصياحب حيق االنتفياع اليذي ينتفيع بيالعين ميا دام  ، د آلخر ميدى حياتيهومن يتعهد بدفع إيرا ، لمدرسة أو لمستشفى مدة معينة األغذية

وقد قيدمنا أن العقيد الزمنيي ال يمكين أن يقيال عنيه إنيه مقتيرن بأجيل  . كل هذه أمثلة لحقوق وردت في عقود زمنية ، حيا أو لمدة معينة

 ألن األجل عنصر جوهري فيه ، فاسخ
 (5159 ) .

  

فغيير صيحيح  ، أن العقد الزمني ال يجوز أن يقال عنه أنه مقترن بأجل فاسخ لألسباب التيي قيدمناهاعلى إننا نرى أنه إذا كان صحيحاً 

وفي هذه العقود لييس  ، فهناك عقود تقترن بآجال فاسخة وال تكون عقوداً زمنية . أن األجل الفاسخ ال يوجد ضرورة إال في عقد زمني

 ً كميا هيو  ، هيذه العقيود ليسيت كثييرة فيي العميل . أجيالً فاسيخاً بيالمعنى الصيحيحومن ثم  ، الزمن عنصراً جوهرياً بل عنصراً عارضا

كميا فعيل التقنيين الميدني  ، ولكنها موجودة إليى حيد يبيرر اسيتبقاء األجيل الفاسيخ إليى جانيب األجيل الواقيف ، الشأن في العقود الزمنية

  . المصري

  : نذكر األمثلة التي تحضرنا لهذه العقود

ال يقياس  ، وهيو محيل العقيد ، هنيا $ 59 $فمبليغ االعتمياد  ، صرف لعمليه اعتماداً بمبلغ معين لمدة سنة ميثالإذا فتح م(  2)  

وفيي رأينيا أن العقيد  . إذ هو ال يتغير بتغير هذا الزمن فال يزيد إذا زاد وال ينقص إذا نقيص ، بالزمن أي بالسنة التي فتح فيها االعتماد

                                                 

 . لته في عقد المدة وفي كتابه في النظرية العامة لاللتزاموسار على هذا التعبير األستاذ عبد الحي حجازي في رسا (   5152)  

  . 157ص  219أنظر أيضاً األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة 

أما التقنيين الميدني  . في الهامش 51وانظر أيضاً النصوص المقابلة في التقنينات المدنية العربية األخرى آنفاً فقرة  (   5151)  

والفقه الفرنسي مضطرب فيي هيذا  ، والفقه الفرنسي فال يتكلم إال عن األجل الواقف ، الفرنسي فال يتكلم إال عن األجل الواقف

 1بيودري وبيارد  915فقيرة  19ديمولوميب )  فمن الفقهاء من يعترف باألجل الفاسيخ وصيفاً للعقيد ال وصيفاً لاللتيزام . الصدد

بالنييول )  بيل يعتبيره سيبباص مين أسيباب انقضياء االلتيزام ، ومنهم من ال يعتبر األجيل الفاسيخ وصيفاً لاللتيزام ، ( 591فقرة 

 . ( 191فقرة  7بيدان والجارد  – 557فقرة  1وريبير وجابولد 

و األجيل أ)  عين األجيل الفاسيخ ، فيي شييء مين التيردد ، وينفيي األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي – 91أنظر آنفاً فقرة  (   5159)  

 2وكتابيه فيي النظريية العامية فيي االلتيزام  ، 199أنظر رسالته في عقد المدة ص )  أنه وصف لاللتزام(  المنهي حكما يدعوه

وينفييي األسيتاذ إسيماعيل غييانم صيراحة عين األجييل الفاسيخ أنيه وصييف  . ( 211ص  – 211وبنيوع خياص ص  – 212ص 

ً  ":  لاللتزام إذ يقول بيل هيو فيي حقيقتيه الطرييق  ، فهيو ال يعيدل مين آثيار االلتيزام ، بالمعنى الدقيق واألجل الفاسخ ليس وصفا

  . ( 217أحكام االلتزام فقرة )  " فهو يحدد مدة بقاء ذلك االلتزام ، الطبيعي إلنهاء االلتزام الزمني
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 ، ومع ذلك يقترن التزام المصرف بفتح االعتماد بأجيل فاسيخ هيو ميدة السينة ، ليس عنصراً جوهرياً فيه هنا ليس عقداً زمنياً إذ الزمن

 فإذا انقضت هذه المدة انقضى التزام المصرف بفتح االعتماد
 (5155 ) .

  

وهذا االلتزام مقترن بأجيل فاسيخ هيو سينة  ، ويخلص مما قدمناه أن المصرف يكون ملتزماً بوضع المبلغ تحت تصرف العميل

ً  ، وليس األجل هنا محال معقوداً عليه . من وقت فتح االعتماد يمكن تصور العقد بدون هز ويكون المصرف فيي  ، بل عنصراً عارضا

ً  ، هذه الحالة ملزماً بوضع المبلغ تحت تصرف العميل فوراً  ا سيمى القيرض هنيا وإنمي ، ويأخذه العميل في الحال فيكيون قرضياً بسييطا

  . بفتح االعتماد إلضافة األجل الفاسخ السالف الذكر

ففي هذه الحالية قيد تعهيد  ، إذا فتح مصرف لمقاول حساباً جارياً عن مقاولة معينة وحدد إلقفال الحساب ستة أشهر مثال(  1)  

وقيرن التزاميه بأجيل  ، قاولية الميذكورةالمصرف بالخصم واإلضافة في الحساب الجاري عين المبيالغ التيي تضيم وتخصيم لحسياب الم

بل العنصر الجوهري هو المقاولة المعينة التي فيتح مين  ، وليست هذه المدة عنصراً جوهرياً في االلتزام . فاسخ هو مدة الستة األشهر

 ومع ذلك يكون قد اقترن بأجل فاسخ ، فيكون العقد هنا عقداً غير زمني . الجاري $ 52 $أجلها الحساب 
 (5159 ) .

  

  (9  ) ً فيإن التزاميه بيالعالج  ، إذا تعهد طبيب بعالج أفراد أسرة لمدة سنة على أن يأخذ األجر عن كل مرة يعيالج فيهيا مريضيا

ولكن هذه المدة ليست عنصراً جوهرياً في العقد ما دام الطبيب يتقاضيى أجيره ال بحسياب الميدة  ، هو مدة السنة ، قد اقترن بأجل فاسخ

 وهو مع ذلك أجل فاسخ ، فالزمن هنا ليس مقياساً للمعقود عليه . عالجبل بحساب مرات ال
 (5151 ) .

  

عليى أن  ، إذا تعهدت شركة بصيانة سيارة أو مصعد أو نحو ذليك مين اآلالت التيي تحتياج إليى الصييانة لميدة سينة ميثال(  5)  

 اً بأجل فاسخ ليس عنصراً جوهرياً فيهفإن االلتزام هنا يكون مقترن ، تتقاضى أجرها عن كل عملية من عمليات الصيانة
 (5151 ) .

  

عييدداً غييير معيين ميين األخطييار يمكيين تعيينيه شيييئاً فشيييئاً بييإقرارات  ، لميدة معينيية ، إذا تعهيدت شييركة التييأمين أن تييؤمن(  9)  

وميع ذليك فقيد  ، ومين رأى بعيض الفقهياء أن العقيد لييس بالعقيد الزمنيي ، فقد اختلف في تكييف هذا العقد ، متتابعة من جهة المؤمن له

 اقترن بأجل فاسخ
 (5157 ) .

  

 ، أن يقترن العقد بأجل فاسخ ال يكون عنصيراً جوهريياً فييه –وإن كان ذلك ال يحدث كثيراً  –ويمكن القول بوجه عام أنه يتفق 

 ً ونحين إذ نيتكلم فيميا يليي  . ل الذي اقترن به العقد أجالً فاسخاً بالمعنى الصيحيحويكون األج ، فال يكون العقد في هذه الحالة عقداً زمنيا

عليى  " األجيل الفاسيخ " عليى أنيه ال ميانع مين إطيالق تعبيير . عن األجل الفاسخ ينصرف قولنا إلى هذه العقود على وجيه التخصييص

اء اعتبير األجيل الفاسيخ فيي العقيود الزمنيية أصيالً أو اعتبير فإن األحكام ال تتغير سيو ، في شيء من التجوز ، المدة في العقود الزمنية

 ً   . وصفا

 وأي الحقوق يلحقها وصف األجل  - مصادر األجل  -المبحث الثالث 

 مصادر األجل  – 1

  مصادر األجل االتفاق والقانون والقضاء – 57

  . القانون والقضاء : ويتميز األجل عن الشرط في أن له مصدرين آخرين . يغلب أن يكون مصدر األجل هو االتفاق .

                                                 

وهيو يسيلم أن الميدة فيي هيذا العقيد  . 57ص  – 51أنظر عكس ذلك األستاذ عبد الحي حجازي في عقد الميدة ص  (   5155)  

ال يزييد كميه وال  ، فهو محيدد فيي ذاتيه بيدون فكيرة اليزمن ، ليست وظيفتها أن تحدد كم المبلغ الموضوع تحت تصرف العميل

إن العقيد يينص  ، وميع ذليك فليزمن دور اصييل فيي هيذا العقيد ":  ولكنه يضيف ميا ييأتي . ينقص حسب طول المدة أو قصرها

وبالتيالي الميدة التيي يكيون  ، ي يجب في خاللها أن يظل البنك ملتزماً بوضع مبليغ االعتمياد تحيت تصيرف المعتميدعلىالمدة الت

 ، إن وضع المبليغ تحيت تصيرف المعتميد طيوال ميدة العقيد . المعتمد في خاللها واثقاً من أن ثمة مبلغاً موضوعاً تحت تصرفه

 ، خالل مدة العقد لهو الذي يحقق الفائدة التي يرجوها المعتمد من هيذا العقيدوإمكان هذا األخير االستفادة منه في كل لحظة في 

 وهيذا كياف إلدراج هيذا العقيد ضيمن طائفية عقيود الميدة . وتنقص معه إذ ينقص ، تزيد معه إذ تزيد ، وتلك فائدة تقاس بالزمن

" .  

فهيي  ، وليست عنصراً جوهرياً في العقد ال يتصور العقد بيدونها ، إال إنها فائدة عارضة ، وإن حققت فائدة للعميل ، على أن المدة هنا

  . مدة عارضة جبرية : أقرب إلى أن تكون كالمدة التي يشترطها الصانع في صنع األثاث

  . 57قارن األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  (   5159)  

 . 95قارن األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  (   5151)  

 . . 95ص  – 97قارن األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  (   5151)  

 . . والمرجع التي أشار إليها 91ص  – 99النظر األستاذ عبد الحي حجازي في عقد المدة ص  (   5157)  
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 الفهرس العام

ً  ، وفي الفقه الفرنسي ينتظم األجل الذي مصدره االتفاق واألجل الذي مصيدره القيانون اسيم واحيد األجيل  " فيطليق عليهميا معيا

 ً  terme de grace " المتفضيل بيهاألجيل  " ليقابل األجل الذي مصدره القضاء ويسمى terme de droit " المستحق قانونا
 (5155 ) ،

 

  . وهي التسمية التي درج عليها الفقه المصري " نظرة الميسرة " أو

  االتفاق مصدر لألجل – 58

فيتفيق البيائع ميع المشيتري ميثال عليى تأجييل دفيع اليثمن إليى  . أن يكون مصدر األجل هو اتفاق الطيرفين ، كما قدمنا ، يغلب :

ً  ، ميعاد معين  أو يتفقيان عليى تيأخير تسيليم المبييع إليى أجيل ، في مواعيد يتفق عليها أو على دفعه أقساطا
 (5199 ) .

ويتفيق الميؤجر ميع  

وال يعتبير أجيالً  ، وهيذا هيو األجيل الفاسيخ فيي العقيد الزمنيي ، المستأجر على أن تكون مدة اإليجار وقتياً معينيا ينتهيي بانقضيائه العقيد

  . بالمعنى الصحيح كما قدمنا

كما إذا اتفقيت أغلبيية دائنيي التفليسية عليى تأجييل  ، في بعض حاالت استثنائية وقد تفرض األكثرية األجل اإلتفاقي على األقلية

  . بعض ديون المفلس

 ً فيإذا تعهيد  . يصيح أن يكيون كيذلك ضيمنياً يسيتخلص مين الظيروف والمالبسيات ، وكما يكيون االتفياق مصيدر األجيل صيريحا

فيالمفروض أن التيزام الصيانع بالتسيليم مقتيرن بأجيل واقيف هيو الميدة  ، معين دون أن يتفق على أجل لتسليم األثاثصانع بصنع أثاث 

وإذا اتفيق عاميل النقيل  . إلى المألوف في هيذه الصيناعة ، عند النزاع ، ويلجأ القاضي في تعيين هذه المدة . المعقولة لصنع هذا األثاث

ويعينيه  ، فيإن األجيل هنيا أيضياً مفيروض ، مع صاحب بضاعة على نقل بضاعته من مدينة إليى أخيرى دون أن يتفيق معيه عليى أجيل

 القاضي عند النزاع بالمدة المألوفة لنقل هذه البضاعة بالوسائل التي يملكها عامل النقل
 (5192 ) .

  

  القانون مصدر لألجل – 59

 2/  152م )  كميا فعيل ، ويقع أن يحدد القانون الموت أجالً أو حداً أقصى لألجل . ن نص القانون هو مصدر األجلوقد يكو :

فيي التيأمين عليى الحيياة (  ميدني وميا بعيدها 195م )  وكميا فعيل ، في اإليراد المرتب مدى الحياة فقد جعل له أجالً هو الموت(  مدني

في حق المنفعة فإنه ينقضي حتما بالموت إن لم ينقض قبل ذليك (  مدني 2/  559م )  وكما فعل ، فبالموت يحل دفع مبلغ التأمين عادة

  . بانقضاء مدة معينة

مين  119فقد قضيت الميادة  . أجالً واحداً أو حداً أقصى لألجل ، ويقع كذلك أن يحدد نص القانون األجل بمدة معينة من الزمن

تقنين المرافعات بالزام الراسي عليه المزاد في التنفيذ العقاري بأن يودع الثمن خزانة المحكمية خيالل ثالثية األشيهر التاليية لصييرورة 

 ً قيداً للفتيرة المعينية فيعتبير اإليجيار منع ، من التقنين المدني بأنه إذا عقد اإليجيار دون اتفياق عليى ميدة 919وقضت المادة  . البيع نهائيا

وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هيو نبيه عليى المتعاقيد اآلخير بياإلخالء فيي مواعييد معينية  ، لدفع األجرة

رة ال يجيوز لمين ال يمليك إال حيق اإلدا " مدني عليى أنيه 995ونصت المادة  . واألجل هنا أجل فاسخ في عقد زمني ، مبينة في النص

وهيذا هنيو حيد أقصيى لألجيل الفاسيخ فيي عقيد  ، " أن يعقد إيجارا تزييد مدتيه عليى ثيالث سينوات إال بتيرخيص مين السيلطة المختصية

ثيم  ، إذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل " مدني في صدد مدة عقد الشركة على أنه 911ونصت الفقرة الثانية من المادة  . زمني

وقيد حيددت الفقيرة  . " امتيد العقيد سينة فسينة بالشيروط ذاتهيا ، بعمل من نوع األعمال التي تألفيت لهيا الشيركةاستمر الشركاء يقومون 

إذا كان عقد العميل لميدة حيياة العاميل  " فنصت على أنه ، مدني حداً أقصى لعقد العمل يلزم العامل فيه بالخدمة 117الثانية من المادة 

جياز للعاميل بعيد انقضياء خميس سينوات أن يفسيخ العقيد دون تعيويض عليى أن ينظير رب  ، أو رب العمل أو ألكثير ن خميس سينوات

وإذا لييم يكيين للملكييية  . . . وحييدد القييانون ميدة قصييوى لملكييية األسيرة لمييدة ال تزيييد عليى خمييس عشييرة سينة . " العميل إلييى سييتة أشيهر

 . " وم أن يعلن إلى الشركاء رغبته في إخراج نصيبهكان لكل شريك أن يخرج نصيبه منها بعد ستة أشهر من ي ، المذكورة أجل معين

                                                 

بيييدان  – 557فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  – 511فقييرة  1بييودري وبييارد  – 999فقييرة  5أوبييرى ورو  (   5155)  

  . 111فقرة  1جوسران  – 112فقرة  1كوالن وكابيتان  – 127فقرة  7والجارد 

فإن انقضاء هذا الحد األقصى ال يمنع الدائن مين مطالبية الميدين بتنفييذ  ، وإذا عين لتنفيذ االلتزام حد أقصى لألجل (   5199)  

  . ( 921ص  29م  2592مايو سنة  22استئناف مختلط )  التزامه حتى بعد مجاوزة هذا الحد

ً  ، وقد يمنح الدائن المدين أجالً على سبيل التسامح والتفضل ولكن ذلك ال يمنعه من مطالبة المدين في  ، فيبيح له أن يسدد الدين اقساطا

 2597ابريل سينة  12استئناف مختلط )  أي وقت بكل الدين دون أن يحتج عليه المدين باألجل الممنوح له على سبيل التسامح

  . ( 199ص  99م 

وليس اتفاقاً بينه  ، ويصح إني كون مصدر األجل إرادة المدين المنفردة – 2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  (   5192)  

أو اسيتخلص هيذا  ، ويقع ذلك كثيراً إذا صدر من أحد العاقدين إيجاب وحدد اللتزامه بالبقاء على اإليجاب ميعياداً  . وبين الدائن

  . ( مدني 59أنظر المادة )  أو طبيعة المعاملةالميعاد ضمناً من ظروف الحال 
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لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكين  " مدني على أن 795فنصت المادة  ، وحدد كذلك الحد األقصى للبقاء في الشيوع

فيإذا  ، وال يجوز بمقتضى االتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجياوز خميس سينين ، مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق

فنصيت  ، وحدد كيذلك حيداً أقصيى لميدة حيق الحكير . " كان األجل ال يجاوز هذه المدة نفذ االتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه

ينيت ميدة أطيول أو أغفيل تعييين الميدة أعتبير الحكير ال يجيوز التحكيير لميدة تزييد عليى سيتين سينة فيإذا ع " مدني على أنه 555المادة 

ًُ لمدة ستين سنة  . " معقوداً

 moratoiresأو توقف الوفاء بالديون  ، وتمنحهم آجاال ، وقد تصدر تشريعات استثنائية تمهل المدينين في دفع ديونهم
 (5191  )

ويكيون 

عقيب أزميات اقتصيادية يخشيى معهيا خيراب الميدينين إذا أو  ، ذلك عادة عقب نشوب حرب يكون من شأنها قلب الموازين االقتصادية

  .كما وقع ذلك في التسويات العقارية التي صدرت بها تشريعات تنظمها مصر ، هم اخذوا بدفع ديونهم في المواعيد المحددة

  : القضاء مصدر لألجل -61

  . الميسرة ويسمى األجل القضائي في الفقه المصري بنظرة ، وقد يكون القضاء هو مصدر األجل

إال أنيه  ، إذا كان يجب عليه الوفاء بدينه في الميعاد المتفق علييه ، أن المدين(  delai de grace)  واألصل في نظرة الميسرة

 ، يجيوز للقاضيي ، وليم يمنيع مين التأجييل نيص فيي القيانون ، ولم يلحق الدائن من التأجيل ضيرر جسييم ، إذا استدعت حالته الرأفة به

ميدني عليى هيذا  951وقد نصت الفقرة الثانيية مين الميادة  . أن يمنح المدين أجالً أو آجاال معقولة يفي فيها بدينه ، بهذه الشروط الثالثة

أن ينظير الميدين إليى أجيل  ، إذا ليم يمنعيه نيص فيي القيانون ، على أنه يجوز للقاضي في حياالت اسيتثنائية ":  الحكم صراحة إذ تقول

  . " إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ، ل ينفذ فيها التزامهمعقول أو أجا

وهيي تخفيف العيبء  ، يراد بها التخفيف من عبء التزام المدين الجيدير بالرأفية ، كنظرية الظروف الطارئة ، ونظرة الميسرة

 بء من حيث تحديد مقدار الدينكما تخفف الظروف الطارئة الع ، من حيث اإلفساح في أجل الوفاء
 (5199 ) .

  

 ، ولكنيه يختليف فيي أحكاميه عين أحكيام األجيل الواقيف التيي سينوردها ، ونظرة الميسرة أجل واقف يمنحه القاضيي كميا رأينيا

بل عند الكالم في انقضاء  ، فال نبحث نظرة الميسرة هنا ، ونساير التقنين المدني . اختالفاً كبيراً  ، وبخاصة من ناحية مسقطات األجل

 إذ يجب على المدين أن يفي الدين في ميعاده إال إذا نظره القاضي إلى أجل ، االلتزام عن طريق الوفاء
 (5195 ) .

  

 الحقوق التي يحلقها وصف األجل  -2

  : الحقوق الشخصية والحقوق العينية عدا حق الملكية – 61

فحيق المنفعية أيياً كيان  . أياً كان مصدر هذه الحقيوق ، والحقوق العينية على السواءواألجل وصف يلحق بوجه عام الحقوق الشخصية 

  . كذلك حق الحكر ال يجوز أن تزيد مدته على ستين سنة . مصدره مقترن بأجل فاسخ حده األقصى هو الموت كما قدمنا

                                                 

  . 2999فقرة  1أنظر في فرنسا بالنيول وريبير وجابولد  (   5191)  

  . 555ص  575الموجز للمؤلف فقرة  (   5199)  

مين هيذا  959وهيو الميادة  ، وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص يعدد مصادر األجيل (   5195)  

ً  – 2 ":  وكانت تجري على الوجه اآلتي ، المشروع وإميا أن  ، األجل إما أن يكون اتفاقياً يحدده المتعاقيدان صيراحة أو ضيمنا

أن ينظير الميدين إليى أجيل  ، إذا ليم يمنعيه نيص فيي القيانون ، ويجوز للقاضيي فيي حياالت اسيتثنائية – 1 . يكون بحكم القانون

 ":  وكانت تجري على الوجه اآلتيي ، من هذا المشروع 959إذا استدعت حالته ذلك المادة  ، آجال ينفذ فيها التزامهمعقول أو 

2-  ً ويجيوز للقاضيي فيي  – 1 . وإميا أن يكيون بحكيم القيانون ، األجل إما أن يكون اتفاقيياً يحيدده المتعاقيدان صيراحة أو ضيمنا

إذا اسيتدعت  ، أن ينظير الميدين إليى أجيل معقيول أو آجيال ينفيذ فيهيا التزاميه ، قيانونإذا لم يمنعه نص في ال ، حاالت استثنائية

فيي  19ص  9أنظير الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي )  " ولم يلحق الدائن من هيذا التأجييل ضيرر جسييم ، حالته ذلك

إليى الفصيل (  الخاصية بنظيرة الميسيرة)  هبعيد أن نقليت الفقيرة الثانيية مني ، وقد حذفت لجنية المراجعية هيذا الينص . ( الهامش

فيي  19ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  المعقود للوفاء كسبب من أسباب انقضاء االلتزام عند الكالم في ميعاد الوفاء

  . ( الهامش

فالقانونين هو المثبيت  . ممنوحاألجل المؤجل إما قانونين أو  ":  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي 291ونصت المادة 

ونصيت  . " واألجيل الممنيوح هيو اليذي يمنحيه القاضيي . في عقد إنشاء الموجب أو في عقد الحيق ليه أو المسيتمد مين القيانون

وضمني إذا  ، فهو صريح إذا كان مشترطاً صراحة : األجل القانونين صريح أو ضمني " من هذا التقنين على أن 291المادة 

  . " من ماهية الموجب كان مستنتجاً 
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ذليك أن طبيعية حيق الملكيية تقتضيي أن  . ال يجوز أن يقتيرن بأجيل واقيف أو فاسيخ –هو حق الملكية  –غير أن هناك حقا عينيا واحداً 

وال  ، فال يصح إني قترن بأجيل فاسيخ ألن هيذا يتعيارض ميع أبديتيه ، بل هو يتأبد في انتقاله من مالك إلى مالك ، يكون هذا الحق أبديا

 بأجل واقف إذ يقابل هذا األجل أجل فاسخ في الجهة األخرى
 (5199 ) .

  

  الحقوق التي يلحقها وصف األجل – 62

أميا الحقيوق المتعلقية بياألحوال الشخصيية فيال تقبيل  . تقبيل االقتيران باألجيل كميا قيدمنا ، عيدا حيق الملكيية ، فالحقوق الماليية :

طالق والحجر واإلذن وكذلك ال ، فالزواج إلى أجل أو مقترناً بأجل واقف ال يجوز . كما ال تقبل التعليق على الشرط ، االقتران باألجل

  . بالتجارة والحقوق المتولدة من النسب ونحو ذلك من الحقوق

 ما يترتب على األجل من اآلثار  -الفرع الثاني 

  النصوص القانون – 63

  : من التقنين المدني على ما يأتي 115تنص المادة  :

عليى أنيه يجيوز لليدائن  ، فانه ال يكون نافذا إال في الوقت اليذي ينقضيي فييه األجيل ، إذا كان االلتزام مقترنا بأجل واقف -2 " 

وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا يخشى إفالس المدين  ، حتى قبل انقضاء األجل أن يتخذ من اإلجراءات ما يحافظ به على حقوقه

 . " أو إعساره واستند في ذلك إلى سبب معقول

 دون أن يكون لهذا الزوال اثر رجعي ، اء األجل الفاسخ زوال االلتزامويترتب على انقض -1 " 
 (5191  )

" . 

  . ولكن األحكام التي يقضي بها كان معموال بها دون حاجة إلى نص ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 ، 112وفي التقنين المدني الليبي المادة  ، 115ي المادة في التقنين المدني السور : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 227و  221و  222و  297وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  ، 159وفي التقنين المدني العراقي المادة 
 (5191 ) .

  

                                                 

أنظير )  " ال يصيح فيي العقيد اقتيران الملكيية بأجيل " من التقنيين الميدني العراقيي عليى أنيه 151وقد نصت المادة  (   5199)  

  . ( 255ص  295عكس ذلك األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيين  957في المادة ورد هذا النص  : تاريخ النص (   5191)  

فمجليس  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . مين المشيروع النهيائي 171ووافقت عليه لجنة المراجعية تحيت رقيم  . المدني الجديد

وانظير المييذكرة اإليضياحية للمشييروع  . ( 99ص  – 95ص  9مجموعيية األعميال التحضيييرية ج )  115الشييوخ تحييت رقيم 

  . ( 99ص  – 95ص  9التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج 

  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   5191)  

  . ( من التقنين المدني المصري 115مطابقة للمادة )  115م  : التقنين المدني السوري

 . ( من التقنين المدني المصري 115مادة مطابقة لل)  112م  : التقنين المدني الليبي

ولكن يتأخر وقوع حكمه إلى حلول الوقيت  ، العقد المضاف إلى أجل واقف ينفذ سبباً في الحال – 2 : 159م  : التقنين المدني العراقي

. )  ضياء العقييدولكين يترتيب علييى انتهياء األجيل انق ، والعقيد المقتيرن بأجييل فاسيخ يكيون نافيذاً فييي الحيال – 1 . المضياف إلييه

قيارن األسيتاذ حسين  . وعبارة التقنين العراقي مستمدة من لغة الفقيه اإلسيالمي ، والحكم واحد في التقنينين المصري والعراقي

  . ( 295الذنون في أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة 

بيل يمنيع عنيه حكيم  ، أن األجل المؤجل ال يقتصر على جعل الموجب غير مستحق االيفاء : 297م  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

  . فال وجه السترداد ما لم يجب ، أما إذا كان الموجب قد نفذ . مرور الزمن ما دام األجل لم يحل

حقوقيه وأن يطليب كفالية أو غيرهيا  إن الدائن إلى أجل يمكنه حتى قبل االستحقاق إني توسل بكل الوسائل االحتياطية لصيانة : 222م 

من وجوه التأمين أو أن يعمد إلى الحجز االحتياطي حين يجد مين األسيباب الصيحيحة ميا يحمليه عليى الخيوف مين عيدم ميالءة 

  . الديون أو من إفالسه أو من هربه

  . جل فيها األسقاطإن الموجبات التي موضعها إجراء أمر متواصل أو سلسلة أمور متتابعة يكون مفعول األ : 221م 

وعنيد حلوليه تنقطيع مفاعييل الموجيب فيميا  . للموجب ذى األجل المسقط مفاعيل الموجب البسيط ميا دام ذليك األجيل ليم يحيل : 227م 

  . يختص بالمستقبل فقط

ال يجييز (  2: )  ميا ييأتيورغم إفاضة التقنين اللبناني في التفصيالت فإن األحكام واحدة في التقنينين المصري واللبنياني فيميا عيدا )  

 279م )  ويجيز التقنين المصري ذلك على تفصيل سيأتي ، التقنين اللبناني رد الدين المؤجل إذا كان قد وفى قبل حلول األجل

أما تقنين المرافعات المصري فيشيترط فيي الحجيوز  ، يجيز التقنين اللبناني الحجز التحفظي بالدين المؤجل(  1)  –(  مصري
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 قبل حلول األجل وعند حلول األجل – 64

 :  ً المرحلية السيابقة عليى حليول (  2: )  يجب أن نميز بيين ميرحلتين ، كما في الشرط ، ويتبين من النص المتقدم أنه هنا أيضا

 . وهيذه المرحلية ال تحتميل إال صيورة واحيدة هيي أن يحيل األجيل فعيال ، ومرحلية حليول األجيل(  1. )  أي وقت قييام األجيل ، األجل

أمير غيير  ، خالفياً لألجيل ، ألن الشيرط ، ط أو تخلفيهويختلف الشرط عن األجل في ذلك بأن مرحلة ما بعد التعليق تحتمل تحقق الشير

  . محقق الوقوع

 اآلثار قبل حلول األجل  -المبحث األول 

 األجل الواقف -1

 الحق المقترن بأجل واقف حق موجود وهو كامل الوجود – 65

إذ الحيق المعليق عليى  ، بل هيو أقيوى وجيوداً  ، والحق المقترن بأجل واقف هو حق موجود كالحق المعلق على شرط واقف : 

  . أما الحق المقترن بأجل واقف فهو كامل الوجود ، شرط واقف حق ناقص كما رأينا

 ، ويترتب على وجود الحق المقتيرن بأجيل واقيف مين النتيائج ميا سيبق أن رتبنياه عليى وجيود الحيق المعليق عليى شيرط واقيف

  . ويزيد نتائج أخرى مستمدة من كمال وجوده

  : مدة من محض الوجود ما يأتيفمن النتائج المست

عليى التفصييل اليذي  ، ينتقل هذا الحق من صاحبه إلى الغير بالتصرف والميراث وغير ذلك من أسباب انتقيال الحقيوق(  2)  

  . قررناه بالنسبة إلى الحق المشروط

جيوز لمين علييه الحيق أن يقيوم وال ي . يجوز لصاحب هذا الحق أن يجري األعمال الماديية الالزمية لصييانته مين التليف(  1)  

  . وذلك كله على التفصيل الوارد في الحق المشروط ، بأي عمل من شأنه أن يمنع استعمال الحق عند حلول أجله أو يزيده صعوبة

كوضع األختام وتحرير قوائم الجيرد  ، يجوز لصاحب هذا الحق أن يقوم باألعمال التحفظية الالزمة للمحافظة على حقه(  9) 

 وقيد الرهون الرسمية وتجديد القيد والتدخل في القسيمة ووضيع الحراسية عليى األعييان ورفيع دعياوى تحقييق الخطيوط
 (5197  )

ورفيع 

دة كما تقول الما –وله بوجه خاص  . دون الدعوى البولصية ألن الحق غير مستحق األداء ، الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية

مستنداً في ذلك إلى سبب معقول وال يكفي مجرد الخشية الذاتية إذا لم تكن مستندة إلى  –أن يطالب بتأمين إذا خشى  –مدني  2/  115

 115قياسيا عليى حكيم الميادة  ، ترتب على ذليك سيقوط األجيل ، فإذا لم يقدم المدين التأمين . إفالس المدين أو إعساره –سبب يبررها 

 كرهامدني وسيأتي ذ
 (5195 ) .

 وقد قدمنا كل ذلك في الحق المشروط 
 (5119 ) .

  

                                                                                                                                                                    

مين  221ويالحظ أيضاً أن الميادة  –(  مرافعات مصري 195و  959م )  ة أن يكون الدين محقق الوجود حال األداءالتحفظي

ولكين لتقيرر جيواز أن يقتيرن بهيا أجيل فاسيخ يكيون مفعوليه عنيد  ، التقنين اللبناني تعرض لاللتزامات الناشئة من عقود زمنيية

  . ( انقضائه إسقاط االلتزام

البيان أن الحكم الذي يحصل عليه الدائن بصحة السند المثبت لدين مؤجل ال يستطيع الحصيول بموجبيه وغنى عن  (   5197)  

م )  ألن حق االختصاص ال يؤخذ إال بموجب حكم واجب التنفيذ في موضيوع اليدعوى أي باليدين نفسيه ، على حق اختصاص

ي بأنيه إذا صيدر حكيم بصيحة ديين قبيل حليول ويقضي 2791سبتمبر سنة  9وفي فرنسا قانون قديم صدر في  . ( مدني 2979

عليى أميوال الميدين إال (  وهو ما يقابل حق االختصياص عنيدنا)  فال يجوز الحصول بموجب هذا الحكم على رهن عام ، أجله

ر بالنييول وريبيي – 557فقيرة  1بيودري وبيارد )  وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره ، إذا لم يدفع المدين الدين عند حلول أجله

اقتصير فيي نصيه عليى حالية الحكيم  2791سبتمبر سنة  9ويرى أكثر الفقهاء أن قانون  . ( 955ص  2999فقرة  1وجابولد 

فإنيه ال يجيوز رفيع  ، أو كيان ثابتياً فيي سيند رسيمي ، فإذا كان الدين غير ثابت في سيند ميا ، بصحة السند العرفي المثبت للدين

وهيذا  ، و جاز ذلك ال ستطاع للدائن أن يحصل على الرهن العام عند حليول األجيلإذ ل ، دعوى بصحة الدين قبل حلول األجل

فإن المدين ليم ييرض أن يعطيي لليدائن رهنياً خاصياً فكييف يجيوز لليدائن أن يحصيل عليى  ، يخالف العقد القائم ما بين الطرفين

بيودري وبيارد  – 9هامش رقيم  999فقرة  5أوبرى ورو  – 277فقرة  21لوران  – 121فقرة  19ديمولومب )  رهن عام !

  . ( 15فقرة  2271م  9عكس ذلك ال رومبيير  – 555فقرة  1

وحيق الخييار فييه  ، ويعتبر التزام المدين بتقيديم التيأمين أو دفيع اليدين فيوراً التزاميا تخييرييا مصيدره نيص القيانون (   5195)  

  . ( 97ص  – 91ص  9عمال التحضيرية ج أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األ)  للمدين

فيإذا حيل األجيل  ، ألن الدين المؤجل ال يسري في حقه التقادم إال عنيد حليول األجيل ، أما قطع التقادم فال فائدة منه (   5119)  

  . ( 555فقرة  1بودري وبارد )  وبدأ التقادم يسري كان للدائن بطبيعة الحال أن يقطعه
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فييإن األجييل  ، بييل إذا كييان التوزيييع نتيجيية إفييالس المييدين أو إعسيياره ، يجييوز لصيياحب هييذا الحييق أن يييدخل فييي التوزيييع(  5) 

  . ويستوفى الدائن حقه باعتبار أنه حال مستحق األداء ، الواقف يسقط كما سنرى

  : ما يأتي –ويزيد فيها الحق المقترن بأجل على الحق المشروط  –من كمال الوجود  ومن النتائج المستمدة

  . إذا شهر إفالس المدين أو إعساره ، ويصبح الحق المؤجل مستحق األداء ، يسقط األجل الواقف(  2)  

فإن األجيل يسيقط كيذلك  ، أو لم يقدم ما وعد به من تأمين ، بل إن المدين إذا اضعف بفعله التأمينات التي أعطاها للدائن(  1)  

  . على تفصيل سنذكره فيما بعد

ولو رجيع ذليك إليى سيبب  ، بل إن ضعف التأمين أو الخشية من إفالس المدين أو إعساره خشية تستند إلى سبب معقول(  9)  

ً إال إذا قدم المدين تأمي ، يكفي إلسقاط األجل ، خارج عن إرادة المدين   . نا كافيا

ألن  ، كيان الهيالك عليى اليدائن ال عليى الميدين ، وإذا هلك الشيء محل الحق المؤجيل بسيبب أجنبيي قبيل حليول األجيل(  5)  

فإذا هلكت العين المؤجرة في ييد المسيتأجر قبيل حليول أجيل  . في الشرط بخالف ما رأيناه ، الشيء قد أصبح حقاً مؤكداً له فيهلك عليه

أما إذا كان  . أي المؤجر أو المودع ، كان الهالك على الدائن ، الوديعة في يد حافظ الوديعة قبل انقضاء أجل الوديعة أو هلكت ، ردها

فيالهالك  ، وهلكت العين قبيل التسيليم ، فإذا حدد أجل لتسليم العين المبيعة إلى المشتري ، العقد بيعاً فقد رأينا أن العين تهلك على البائع

 على البائع ال على المشتري أي على المدين ال الدائن
 (5112 ) ،

  . وهذا هو حكم العقد إذا كان ناقال للملكية 

 : ولكنه حق غير نافذ – 66

 2/  115وتقيول الميادة  . فإنه مع ذلك حق غير نافذ ، إذا كان حقاً موجوداً كامل الوجود ، على أن الحق المقترن بأجل واقف 

  . " ال يكون نافذاً إال في الوقت الذي ينقضي فيه األجل " ن هذا الحقمدني أ

  : ومن النتائج التي تترتب على عدم نفاذه إلى حين حلول األجل ما يأتي

فيإن هيذا اليدين ال يقبيل التنفييذ الجبيري ميا دام  ، ال يجوز للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين المؤجيل قبيل حليول األجيل -2

ً األجل   قائما
 (5111 ) .

  

ولكين عين غليط معتقيداً أن  ، فيإذا أداه الميدين قبيل حليول األجيل اختيياراً  ، وكذلك ال يقبل الدين المؤجل التنفيذ االختيياري – 1

جياز ليه أن يسيترده مين اليدائن ميا دام األجيل ليم يحيل وفقياً ألحكيام اسيترداد غيير  ، األجل قد حل أو معتقداً أن الدين حيال غيير مؤجيل

أن يقتصر على رد ميا اسيتفاده بسيبب الوفياء  –بل ويلزم بذلك إذا كان األجل قد حل قبل االسترداد  –على أنه يجوز للدائن  . المستحق

 ، فيإذا كيان اليدين اليذي عجليه الميدين نقيوداً  . اإلثراء بال سبب المعجل بشرط إال يزيد ذلك على ما لحق المدين من ضرر طبقاً لقواعد

وقيد كيان هنياك رأي فيي عهيد التقنيين  . التزم الدائن أن يرد الفائدة بالسعر القانوني أو اإلتفاقي عن المدة التي كانت باقية لحلول األجل

إذ  ، ألن الميدين يكيون قيد دفيع ميا هيو مسيتحق علييه ، دال يسيتر ، ولو عن غلط ، المدني السابق يذهب إلى أن الدين المؤجل إذا عجل

                                                 

  . 559ص  571الموجز للمؤلف فقرة  – 919ص  1والتون  (   5112)  

حتيى ليو  ، رفضيت دعيواه ، إذا رفع الدائن الدعوى يطالب بوفاء الدين قبل حلول األجيل(  ا: )  ويترتب على ذلك (   5111)  

 1بودري وبيارد  – 291ص  999فقرة  5أوبرى ورو  – 275فقرة  21لوران )  تعهد أنه ال ينفذ الحكم إال عند حلول األجل

جيياز للقاضييي ميين تلقيياء نفسييه أن  ، وإذا لييم يحضيير المييدين(  ب. )  ( 2999فقييرة  7بالنيييول وريبييير وجابولييد  – 559فقييرة 

أوبيرى ورو  – 197فقيرة  19ديمولوميب )  ألن الحكم بدفع دين لم يحل أجله ال يجوز ويكون واجبياً نقضيه،  يرفض الدعوى

لفيظ  9فيي انسييكلوبيدي دالليوز  Derridaولكين قيارن درييدا  – 559فقرة  1بودري وبارد  – 22وهامش رقم  999فقرة  5

terme  ألن الحكييم يسييتند إلييى يييوم رفييع  ، ورفييض الييدعوى واجييب حتييى لييو حييل أجييل الييدين أثنيياء نظرهييا(  ج. )  ( 11فقييرة

فقيرة  5بارتيال عليى اوبيري ورو  – 11فقيرة  2271م  9الرومبييير )  الدعوى وفيي هيذا الييوم ليم يكين اليدين مسيتحق األداء

ولكين هيذه المسيألة فيهيا  . ( 2999فقيرة  1بالنيول وريبير وجابوليد  – 559فقرة  1بودري وبارد  –مكرر  29هامش  999

غير أنيه يجعيل المصيروفات عليى اليدائن  ، فقد يقال أن القاضي يحكم بالوفاء ما دام الدين قد استحق أثناء نظر الدعوى ، نظر

وفيي الفضياء  . ( 115فقيرة  1أنظر توليييه )  وذلك اقتصاداً في مجهود التناضى ، ألجلإذ تعجل في رفع الدعوى قبل حلول ا

فقييد قضييت محكمية القضيياء المسييتعجل باإلسييكندرية بيأن دعييوى إخييالء العييين  ، المخيتلط حكمييان متعارضييان فييي هيذه المسييألة

حتيى لييو  ، ل أن ينقضيي عقيد اإليجيارإذا هيي رفعيت قبيي الميؤجرة أميام القضياء المسيتعجل تكيون غييير مقبولية فيهيا قبيل األوان

 2525ديسيمبر سينة  9اإلسكندرية القضياء المسيتعجل  9انقضى العقد أثناء نظر الدعوى ولم يبادر المستأجر إلى إخالء العين

بأنيه إذا رفعيت دعيوى الوفياء  ، مين جهية أخيرى ، ولكن محكمة االستئناف المختلطية قضيت . ( 29ص  25رقم  29جازيت 

فيال محيل للحكيم بيرفض اليدعوى  ، ولكن حل األجل أثناء نظر الدعوى دون أن يعرض المدين الوفاء ، ول أجلهبالدين قبل حل

  . ( 259ص  1م  2755استئناف مختلط أول مارس سنة )  لرفعها قبل األوان



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 موجود كامل الوجود –خالفاً للدين المعلق على شرط  –الدين المؤجل 
 (5119 ) .

ولكن التقنين المدني الجدييد حسيم هيذا الخيالف بينص  

تنفييذا االلتيزام ليم يحيل اجليه  إذا كان الوفاء قد تيم ، يصح كذلك استرداد غير المستحق -2 " وتنص على أنه 279هو المادة  ، صريح

 . وكان الموفي جاهال قيام األجل

فيإذا كيان  . على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفادة بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحيق الميدين مين ضيرر -1 

 التزام الدائن أن ييرد للميدين فائيدتها بسيعرها القيانوني أو االتفياقي عين الميدة الباقيية لحليول األجيل ، االلتزام الذي لم يحل اجله نقودا
 (

5115  )
فييإذا كييان قييد دفييع  ، واألجييل يقابلييه منفعيية ، ويبييرر هييذا الحكييم أن المييدين قييد عجييل الييدين عيين غلييط وهييو يجهييل قيييام األجييل . "

فكيان ليه أن يسيترد المنفعية التيي  ، ل موجود كما قدمنان إال أنه دفعه قبل حلول األجلالمستحق فيما يتعلق بالدين ذاته ألن الدين المؤج

 كما رأينا 279وبهذا تقضي المادة  ، تقابل األجل وهذه غير مستحقة
 (5119 ) .

  

والتنيازل  ، فأنه يعتبر متنازال عن األجل ، وغنى عن البيان أن المدين إذا دفع الدين المؤجل قبل حلول األجل وهو عالم بقيامه

  . فال يسترد شيئاً من الدائن في هذه الحالة ، وبذلك يصبح الدين حاال مستحق األداء ، من مسقطات األجل كما سنرى

فإن المقاصة القانونية ال تقيع بينيه وبيين ديين آخير مسيتحق األداء  ، ولما كان الدين المؤجل غير نافذ وغير مستحق األداء – 9

وألن التنفيييذ الجبييري ممتنييع فييي الييدين المؤجييل  ، ن المقاصيية القانونييية ال تكييون إال فييي دينييين مسييتحقي األداءأل ، للمييدين علييى الييدائن

 والمقاصة القانونية ضرب من التنفيذ الجبري
 (5111 ) .

  

فإنه ال يجيوز لليدائن صياحب هيذا الحيق أن يوقيع بيه حجيزاً تحفظيياً تحيت ييد  ، ولما كان الدين المؤجل غير مستحق األداء -5

 وال يجوز أن يوقع به أي حجز تحفظي آخر ، مدين مدينه
 (5111 ) ،

 195و 959طبقياً لصيريح نيص الميادتين  ، فإن الحجوز التحفظية 

                                                 

  991ص  111األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  – 555ص  571أنظر في هذا المعنى الموجز للمؤلف فقرة  (   5119)  

وإال طبيق التقنيين  ، طبيق التقنيين السيابق 2555أكتيوبر سينة  29فإن وقع قبيل  ، وانظر في أن العبرة بتاريخ الوفاء المعجل) 

وييذهب إليى )  915ص  – 911ص  1والتيون  : وانظر عكيس ذليك . ( 9هامش رقم  2119الوسيط جزء أول ص  : الجديد

  . ( وإذا دفع عن غلط استرد ، الدين المؤجل إذا دفع عن بينه ال يستردأن 

 ، فاغلبية الفقهاء يذهبون إلى عدم جواز استرداد ما دفيع عين غليط قبيل حليول األجيل ، وفي الفقه الفرنسي وقع خالف في هذه المسألة

وتقضي بيأن ميا كيان غيير مسيتحق الوفياء إال  ، 2271ألن التقنين المدني الفرنسي يشتمل على نص في هذا المعنى هو المادة 

 5أوبيرى ورو  – 95فقرة  22تولييه )  ولكن ما عجل الوفاء به ال يسترد ، بعد أجل ال تجوز المطالبة به إال عند حلول األجل

 1بييودري وبييارد  – 175فقييرة  1هيييك  – 279فقييرة  21لييوران  – 95فقييرة  2271م  9الرومبيييير  – 211ص  999فقييرة 

فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 191فقيرة  7بييدان والجيارد  – 2995فقيرة  1بالنيول وريبيير وجابوليد  – 577فقرة 

ولكين بعيض الفقهياء يفسيرون الينص المتقيدم  . ( 111فقيرة  1جوسيران  – 591ص  119فقرة  1كوالن وكابيتان  – 2551

أما إذا دفع عن غلط فقد دفع غير المستحق وجاز ليه  ، ال يجوز له أن يسترد –ال عن غلط  –بأن من يدفع قبل األجل عن بينة 

هذا والفقهاء الذين ييذهبون إليى عيدم جيواز  –(  195فقرة  – 199فقرة  19ديمولومب  – 911فقرة  5ماركاديه )  االسترداد

يسترد من الدائن ثمار ما فدعه قبل األجل فبعضهم يجيز للمدين أن  : االسترداد حتى لو كان الدفع عن غلط يختلفون فيما بينهم

وبعيض آخير ال يجييز  ، ( 271فقيرة  21ليوران  – 2111مورلون فقرة  – 229فقرة  22ديرانتون )  دون أن يسترد األصل

م  9الرومبيييير  – 29هييامش رقييم  999فقييرة  5أوبييرى ورو  – 95فقييرة  22تولييييه )  للمييدين أن يسييترد األصييل وال الثمييار

 – 957ص  2995فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد  – 575فقرة  1بودري وبارد  – 179فقرة  1هيك  – 99فقرة  2271

  . ( 2557فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 199فقرة  7بيدان والجارد 

 751ة فقير 2الوسييط )  وقد سبق شرح هذا النص في الجزء األول من الوسيط عند الكالم في دفيع غيير المسيتحق (   5115)  

) .  

فيحيق ميثال لمقياول اعتقيد  ":  وقد أوردت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي تطبيقاً عملياً لهذا الحكيم إذ تقيول (   5119)  

إذا لم يشيأ أن  ، أن يطالب الدائن ، وتحمل بسبب ذلك نفقات إضافية ، خطأ أنه ملزم بتسليم بناء قبل الموعد المقرر بستة أشهر

 " قيمة النفقات اإلضافية وقيمة إيراد البناء في خيالل الشيهور السيتة : بأقل القيمتين ، يرد البناء الذي تسلمه إلى أن يحل األجل

  . ( 591ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج ) 

جياز  ، في صالحه وقد نيزل عنيه ولكن إذا كان من يتمسك بالمقاصة لحق له مؤجل يستند في تمسكه إلى أن األجل (   5111)  

  . ( 955ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 552فقرة  1بودري وبارد )  له ذلك

ص  21م  2599ابرييل سينة  21اسيتئناف مخيتلط )  وقد كان هذا هو أيضاً الحكم في عهد التقنيين الميدني السيابق (   5111)  

 95م  2511نييوفمبر سيينة  27 – 212ص  11م  2529ييير سيينة فبرا 22 – 111ص  25م  2591ابريييل سيينة  1 – 199

  . ( 595ص  571الموجز للمؤلف فقرة  – 152ص  51م  2599يناير سنة  15 – 19ص 
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والدين المؤجل إذا كان محقق الوجود فهو غيير  ، تقتضي أن يكون الدين المحجوز به محقق الوجود حال األداء ، من تقنين المرافعات

 حال األداء
 (5117 ) .

  

ألن هذه الدعوى تقتضي أن يكون حق الدائن مستحق  ، وال يجوز للدائن إذا كان حقه مؤجال أن يستعمل الدعوى البولصية -9

إذ األجييل ال يسييقط إال بشييهر  ، جييلال يييؤدي إلييى إسيقاط األ ، وهييو شييرط فيي الييدعوى البولصييية ، ويالحيظ أن إعسييار المييدين . األداء

إال إذا كان ذلك بالنسبة إلى  ، لم يعد الدائن في حاجة إلى رفع الدعوى البولصية ، وإذا شهر إعسار المدين . إعسار المدين كما سنرى

شيهر  وعنيد ذليك يرفيع اليدائن اليدعوى البولصيية بموجيب حيق مسيتحق األداء اسيقط ، تصرف صيدر مين الميدين قبيل شيهر اإلعسيار

  . اإلعسار أجله

ً  ، ولما كان الدين المؤجل ال يستحق األداء إال عند حلول األجل – 1  ، فإن التقادم المسقط ال يسري في حقه ما دام األجل قائميا

 وال يسري إال منذ حلول األجل
 (5115 ) .

  

وقيد  ، فإن الحبس ال يكيون إال ليدين مسيتحق األداء ، كذلك ال يجوز للدائن إذا كان حقة مؤجال أن يحبس حقاً للمدين عنده – 1

 سبق بيان ذلك
 (5119 ) .

  

 األجل الفاسخ  -2

 : الحق المقترن بأجل فاسخ موجود ونافذ – 67

  . ألنها هي الكثرة الغالبة في هذا الميدان من الناحية العملية ، وهنا نتجوز فنعتبر العقود الزمنية مقترنة بأجل فاسخ

 ، مييا بييين الحييق المقتييرن بأجييل فاسييخ والحييق المعلييق علييى شييرط فاسييخ فييي أنهمييا يتفقييان فييي الوجييود والنفيياذوتمكيين المقارنيية 

أميا الحيق المقتيرن بأجيل فاسيخ فحيق مؤكيد  ، ويختلفان في أن الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال كما قيدمنا

ولكنيه أقيوى منيه فيي ناحيية أخيرى إذ أنيه  ، فهو اضعف في هذه الناحية من الحق المعلق على شرط فاسيخ ، الزوال عند حلول األجل

  . عندما يزول ال يزول بأثر رجعي كالحق المعلق على شرط فاسخ بل ال بد أن يوجد مدة من الزمن

وتنفيذ  ، أنيواع التصيرفات الجيائزةوأن يتصيرف فييه بجمييع  ، وليه أن ييديره ، فصاحب الحق المقترن بأجل فاسخ يملكيه حياال

فالمسيتأجر ميثال تسيتطيع أن يتصيرف فيي  . جميع تصرفاته فوراً ولكن في حدود حقه وهو حق محدود بأجله فهو حق مؤقت ضرورة

  . ويكون ذلك بطبيعة الحال في حدود اإليجار األصلي ، حقه باإليجار من الباطن وبالتنازل عن اإليجار لغيره

ً  ، سخ له حق حال واجب األداءوالدائن بأجل فا أي بطريق التنفيذ االختياري  ، ويستطيع أن يتقاضاه من المدين طوعاً أو كرها

 ، وأن يسيتعمل اليدعوى البولصيية ، وله أن يوقع حجز ما للميدين ليدى الغيير والحجيوز التحفظيية األخيرى.  أو بطريق التنفيذ القهري

 فيإن التقيادم المسيقط يسيري ضيده منيذ نشيوئه ، ولما كان هيذا الحيق واجيب األداء . قهوأن يحبس ما تحت يده للمدين حتى يستوفى ح
 (

5112 ) .
  

  ولكن الحق المقترن بأجل فاسخ مؤكد الزوال – 68

  . وينتهي حتماً بانتهاء األجل ، فالحق المقترن به حق مؤقت بطبيعته ، وهذا هو المعنى الجوهري لألجل الفاسخ :

إذ ال  ، فهي مؤقتة مثله ، جميع تصرفات صاحب الحق المقترن بأجل فاسخ تكون مقيدة بحدود هذا الحقويترتب على ذلك أن 

  . يستطيع الشخص أن ينقل إلى غيره أكثر مما له

                                                 

ويذهب الفقه الفرنسي في هذه المسألة إلى نفس الحكم الذي قطعت به عندنا النصوص الصيريحة المشيار إليهيا فيي  (   5117)  

 1بيودري وبيارد  – 271فقيرة  21ليوران  – 12فقرة  2211م  1الرومبيير  – 129فقرة  19ديمولومب )  تقنين المرافعات

 . ( 991ص  2975فقييرة  5جارسييونية الطبعيية الثانييية  – 955ص  2999فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  – 959فقييرة 

بالنييول وريبيير )  ولكن الرأي الراجح في الفقه الفرنسي أن نظرة الميسرة ال تمنع الدائن من توقيع حجز ما للمدين لدى اليغير

  . ( 915ص  2912فقرة  1وجابولد 

ئن الميدين الدائن كما إذا اتفق على حلول الدين بعد إخطار الدا وقد قدمنا أن األجل إذا كان موكوال تعيينه إلى إرادة (   5115)  

 ، فإن التقادم يسري في حق هذا الدين من وقت وجوده ال من وقت حلول األجل الموكيول إليى إرادة اليدائن ، بثالثة أشهر مثال

  . ( في الهامش 99وانظر آنفاً فقرة  – 219ص  999فقرة  5أوبرى ورو )  وإال كان غير قابل للتقادم

  . 2259ص  151فقرة  1الوسيط  (   5119)  

وال تثار بالنسيبة إليى الحيق المقتيرن بأجيل فاسيخ ميا أثيير بالنسيبة إليى الحيق المعليق عليى شيرط فاسيخ مين مسيائل  (   5112)  

فيال  ، فيإن الحيق المقتيرن بأجيل فاسيخ حيق مصييره حتميا إليى اليزوال ، التطهير والشفعة والتقادم المكسب والمقاصة القانونيية

  . يقوى على مثل هذه األوضاع القانونية
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 اآلثار عند حلول األجل  -المبحث الثاني 

 كيف يحل األجل  – 1

  أسباب ثالثة لحلول األجل – 69

 أو بالنزول عنه ممن لهم مصلحة فيه(  9)  أو بسقوطه(  1)  بانقضائه(  2 : ) يحل األجل بأحد أسباب ثالثة :
 (5111 ) .

  

  . فاألجل كما عملنا أمر محقق الوقوع ، أنه قد يتخلف ، كما أمكن التصور في الشرط ، وال يتصور في األجل

  حلول األجل بانقضائه – 71

وقد كيان المشيروع  . وهذا هو السبب الطبيعي المألوف ، هو انقضاؤه –وفقاً كان األجل أو فاسخاً  –أول سبب لحلول األجل  :

وكانيت تجيري عليى الوجيه  ، مين هيذا المشيروع 955هيو الميادة  ، التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نيص فيي هيذه المسيألة

جعيل مبيدأ سيريان األجيل مين وقيت وقيوع  إذا – 1 . يحل األجل إذا تحقق األمر المنتظر أو انقضى الميعاد المضيروب – 2 ":  اآلتي

فيحسب اليوم من منتصف الليلة  ، إذا كان الميعاد باأليام – 9 . فال يحسب اليوم الذي يقع فيه هذا األمر عند حساب األجل ، أمر معين

فإنه ينقضي في اليوم الذي يتفق في تسيميته أو فيي تاريخيه ميع  ، وإذا كان باألسابيع أو بالشهور أو بالسنين . إلى منتصف الليلة التالية

وإذا كيان  . فإن لم يوجد مثل هذا اليوم في الشهر األخير فإن األجل ينقضي في اليوم األخير من هذا الشهر ، اليوم الذي بدا فيه الميعاد

ألنها تتضيمن  " د حذفت لجنة المراجعة هذه المادةوق . " فتكون مدته خمسة عشر يوماً مهما كان عدد أيام الشهر ، األجل نصف شهر

 حكماً تفصيلياً ال ضرورة له
 (5119  )

" .  

ومن ثم تسري أحكامه بالرغم من حذفه استناداً إليى هيذه  ، وغنى عن البيان أن النص المحذوف ليس إال تطبيقاً تفصيلياً للقواعد العامة

فيحيل  ، كرجوع القافلة األولى من الحجييج وقيد قيدمت فيي ييوم معيين ، ب أجالً فيحل األجل بوقوع األمر المنتظر الذي ضر . القواعد

  . األجل برجوعها في هذا اليوم

فيإذا حيدد تياريخ  . ألن األجل أكثر ما يكون تاريخياً فيي التقيويم كميا قيدمنا ، وإنما يحل األجل عادة بانقضاء الميعاد المضروب

ولكن يحدث أن يحدد األجل بوقيت معيين ينقضيي مين  ، فإن األجل يحل في هذا ليوم بالذات –مثال  2597يوم أول يناير سنة  –معين 

وعنيد  ، وتعيد عشيرة أييام مين بعيده ، فال يحسيب الييوم اليذي بييع فييه القطين ، كعشرة أيام من وقت بيع القطن ، وقت وقوع أمر معين

  . انتهاء اليوم العاشر يحل األجل

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في صدد هيذه المسيألة ميا  . أسابيع أو شهوراً أو سنينوقد يجعل األجل أياماً أو 

فيال ييدخل فيي حسياب  . ويراعى أن أخص ميا يعيرض فيي هيذا الشيأن تعييين مبيدأ سيريان األجيل وموعيد انقضيائه ":  نكتفي بنقله هنا

فيال ييدخل ييوم  ، فإذا جعل األجل مثال ثالثة أيام بعد الوصول من رحلة . نهاألجل اليوم الذي يقع فيه األمر الذي يضاف إليه بدء سريا

ولتعييين موعيد انقضياء األجيل يحسيب الييوم مين منتصيف الليلية إليى منتصيف الليلية التاليية إذا كيان  . الوصول في حساب هيذا األجيل

أو (  الخمييس ميثال)  إنه ينقضي في اليوم اليذي يتفيق فيي اسيمهف ، أما إذا كان الميعاد باألسابيع أو بالشهور أو بالسنين . الميعاد باأليام

فيإذا جعيل األجيل ميثال  . بعد حساب عدد األسابيع أو الشهور أو السينين ، مع اليوم الذي بدأ فيه الميعاد(  كأول يناير مثال)  في تاريخه

وإذا جعل ثالثية أشيهر تبيدأ  . ألول من شهر ابريلكان موعد انقضائه الخميس ا ، ثالثة أسابيع تبدأ من الخميس الثاني من شهر مارس

 17كيان موعيد انقضيائه  ، 2595فبرايير سينة  17وإذا جعيل ثيالث سينوات تبيدأ مين  . مايو 19كان موعد انقضائه  ، فبراير 19من 

ن اليييوم أل ، 2559فبراييير سيينة  15انقضييى فييي  ، 2595ديسييمبر سيينة  99وإذا كييان األجييل شييهرين يبييدأ ميين  . 2551فبراييير سيينة 

وعلى هذا النحو ينقضيي الميعياد فيي آخير ييوم مين فبرايير أي  ، المقابل لليوم الذي بدأ فيه سريان الميعاد ال نظير له في الشهر األخير

اعتبرت مدته خمسة عشر يوماً مهما كيان  ، وإذا كان األجل نصف شهر . في اليوم التاسع والعشرين لوقوع هذا الشهر في سنة كبيسة

وإذا  . فبرايير 29اعتبير منقضيياً فيي منتصيف لييل  ، فإذا جعل األجل نصف شهر يبدأ من منتصيف لييل أول فبرايير . عدد أيام الشهر

إذا كيان ويراعى في جميع األحيوال أنيه  . ابريل 5انقضى في منتصف ليل  ، مارس 19جعل بدء سريان هذا األجل منتصف ليل يوم 

                                                 

واألصيل أن ينقضيى األجيل بيالحلو أو  ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هيذا الصيدد ميا ييأتي   ( 5111)  

كانقضاء األجل بالموت في حالة تصفية  : على أن النقضاء األجل أسباباً أخرى تعرض في أحوال خاصة . السقوط أو التنازل

 وسقوط األجل القضائي بوقوع المقاصة أو بقيام دائن آخر بالتنفيذ على أموال المدين أو بتحقييق االقتيدار عليى الوفياء ، التركة

  . ( في الهامش 15ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  "

  . من تقنين المرافعات 19وقارب المادة  –في الهامش  15ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج  (   5119)  
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فال ينقضي الميعاد إال في اليوم  ، أو يوماً ال يتيسر فيه تنفيذ االلتزام من جراء أمر يقتضيه القانون ، آخر يوم من أيام األجل يوم عطلة

 التالي
 (5115  )

" .  

  : نص قانونين –حلول األجل بسقوط  – 71

  : قنين المدني في هذا الصدد على ما يأتيمن الت 119وتنص المادة  . بالسقوط ، قبل انقضائه ، وقد يحل األجل

  " : يسقط حق المدين في األجل " 

 . " إذا شهر إفالسه أو إعساره وفقا لنصوص القانون -2 " 

ولو كان هيذا التيأمين قيد أعطيي بعقيد الحيق أو بمقتضيى  ، إذا أضعف بفعله إلى حد كبير أعطي الدائن من تأمين خاص -1 " 

فان  ، أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب ال دخل إلرادة المدين فيه ، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، القانون

 . " األجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا

 إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات -9 " 
 (5119  )

" . 

 وتكاد األحكام تكون واحدة في التقنين ، 291/  291نص في التقنين المدني السابق المادة ويقابل هذا ال
 (5111 ) .

  

وفيي  ، 119وفي التقنين الميدني الليبيي الميادة  ، 119في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 225 – 229وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  ، 151 – 159التقنين المدني العراقي المادتين 
 (5111 ) .

  

                                                 

وقد خاض تقنين الموجبات والعقود اللبناني في كل هيذه  –في الهامش  15ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج  (   5115 ) 

إن مهلة األجل تبتدئ من تاريخ العقد إذا لم يعين الفريقيان أو القيانون تاريخياً  – 291م  : فأورد النصوص اآلتية ، التفصيالت

أو شبه جرم فتبتدئ مهلة األجل من تاريخ الحكم اليذي يعيين للتعيويض الواجيب عليى أما في الموجبات الناشئة من جرم  . آخر

وإن األجل المحسوب باألييام ينتهيي بانتهياء آخير ييوم مين  . إن اليوم الذي يكون مبدأ مدة األجل ال يحسب – 299م  . المديون

فيكيون االسيتحقاق فيي الييوم المقابيل بتسيميته أو  ، وإذا كان محسيوباً باألسيابيع أو باألشيهر أو بياألعوام – 295م  . مدة األجل

 ، إذا كان االستحقاق واقعياً فيي ييوم عطلية قانونيية – 299م  . بترتيبه من األسبوع أو الشهر أو العام لليوم الذي ابرم فيه العقد

  . أرجئ إلى اليوم التالي الذي ال عطلة فيه

بييدان  – 2999فقيرة  – 2991فقيرة  1وانظير بيودري وبيارد  –من تقنين االلتزامات السويسيري  75إلى  71أنظر أيضاً المواد من 

  . 121فقرة  7والجارد 

مين تقنيين المرافعيات التيي تقضيي بميد  19بأن المادة  ، في عهد تقنين المرافعات السابق ، على أن محكمة االستئناف المختلطة قضت

فيال تطبيق إذن عليى األجيل المتفيق  ، اد إذا كان آخر يوم فيه يوم عطلة ال تطبق إال في مواد اإلجراءات التيي وردت فيهياالميع

  . ( 51ص  2م  2775فبراير سنة  11استئناف مختلط )  عليه في العقد

ا استقر عليه في التقنيين من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم 951ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   5119)  

ً  . المدني الجديد فيما عدا بعيض اخيتالف لفظيي طفيفيي  " واسيتبدلت عبيارة ، وفيي لجنية المراجعية حيور الينص تحيويراً لفظييا

 ً أضييعاف  " وسيال أحيد األعضيياء عين ميدى مييا تؤدييه عبيارة . " مايكمييل التيأمين " بعبيارة 1اليواردة فييي البنيد  " ضيماناً كافييا

 وإنما يكيون بحييث تقيل التأمينيات عين قيمية اليدين ، بأن مجرد اإلضعاف ال يكفي لسقوط األجل " فأجيب : " يرالتأمين إلى كب

  . ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 179ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  . "

ً ما لم يقدم المدين ضماناً  " وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة ميا ليم يتوقيف الميدين هيذا  " بعبيارة ، الواردة في آخر البند " كافيا

 ً ألن اإلشارة إلى تيوقى السيقوط تزييد فمين البيديهي أن الميدين بتقديميه الضيمان الكيافي  ، " السقوط بأن يقدم للدائن ضماناً كافيا

مجموعة األعمال التحضييرية )  ا لجنتهووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلته . 119وأصبحت المادة رقمها  ، يتوقى السقوط

  . ( 99ص  – 91وص  – 99ص  – 15ص  9ج 

إذا تعهد المدين بشيء ألجل معلوم وظهر إفالسه أو فعل ما يوجب ضيعف  : 291/  291التقنين المدني السابق م  (   5111)  

  . فيستحق ذلك الشيء فوراص قبل حلول األجل ، التأمينات التي كانت محال لوفاء التعهد

وكيان اإلعسيار فيي عهيد  ، أضيعاف شيهر اإلعسيار إليى شيهر اإلفيالس(  2)  ونص التقنين المدني الجديد أوفيى مين الوجيوه اآلتيية)  

فكان  ، ولكن لم يكن خاضعاً لنظام الشهر القانوني الذي خضع له في التقنين الجديد ، التقنين المدني السابق سبباً إلسقاط األجل

أضاف التقنين المدني الجديد حالة ما إذا كان أضعاف التأمينات يرجع إلى سبب ال دخل (  1. )  األمر في هذا الشأن مضطربا

وكييان هيذا الحكييم  . ورتييب عليى هييذا اإلضيعاف أن يختييار الميدين بييين سيقوط األجييل وتقيديم ضييمان كياف ، إلرادة الميدين فييه

وتقابيل فيي التقنيين الميدني  171/  911م )  وورد فييه نيص صيريح فيي حالية اليرهن ، بقمعموال بيه فيي التقنيين الميدني السيا

أضعاف التقنين المدني الجديد حالة ما إذا لم يقيدم الميدين لليدائن ميا وعيد فيي العقيد بتقديميه مين (  9. )  ( 2957الجديد المادة 

  . ( ون نصوكان هذا الحكم معموال به في التقنين المدني السابق د ، التأمينات
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 أما األجل الفاسخ فله أسباب يسقط بها في أحوال معينة وردت فيها نصوص خاصة ، والمفروض هنا أن األجل أجل واقف
 (5117 ) .

  

  : ويتبين من النص المتقدم الذكر أن األجل الواقف يسقط بأحد أسباب ثالثة

يضياف إليى  . عدم تقديم التأمينات التيي وعيد بهيا الميدين(  9)  إضعاف التأمينات(  1)  شهر إفالس المدين أو إعساره(  2)  

  : ونستعرض كل هذه األسباب فيما يلي . كالموت وتطهير العقار المرهون ، هذه األسباب أسباب أخرى في حاالت خاصة

  : رهسقوط األجل لشهر إفالس المدين أو إعسا – 72

ً  . بشيهر إفيالس الميدين ، في عهد التقنين المدني السابق ، كان األجل يسقط  وكيذلك كيان يسيقط بإعسيار الميدين إعسياراً فعلييا
 (

5115 ) ،
 ألن هذا التقنين لم يكن يعرف نظام اإلعسار القانونين 

 (5179 ) .
لذلك كان سقوط األجل أكثر ما يالحظ في حالية شيهر اإلفيالس  

 فقل أن يكون سبباً في سقوط األجيل ، أما اإلعسار الفعلي فكان أمراً خفياً ال يظهر للناس ، ألنها حالة نظمها القانون بإجراءات ظاهرة
 (5172 ) .

  

                                                                                                                                                                    

  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   5111)  

 . ( من التقنين المصري 119مطابقة للمادة )  119التقنين المدني السوري م 

فمييا عييدا أن التقنييين الليبييي لييم يييذكر شييهر اإلعسييار بييين  ، ميين التقنييين المصييري 119مطابقيية للمييادة )  119التقنييين المييدني الليبييي م 

  . ( ألنه ال يعرف نظام اإلعسارمسقطات األجل 

فيميا عيدا أن التقنيين العراقيي هيو أيضياً ليم ييذكر شيهر  ، مين التقنيين المصيري 119مطابقية للميادة )  159التقنين الميدني العراقيي م 

أنظير األسيتاذ حسين اليذنون فيي  : ولكنه نص في ماكحن اإلعسار على حليول اليديون المؤجلية ، اإلعسار من مسقطات األجل

 . ( 291ص  212كام االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة أح

وفييي التقنييين المييدني . )  إال إذا كييان مضييمونا بتأمينييات عينييية ، ويحييل بمييوت المييدين ، الييدين المؤجييل ال يحييل بمييوت الييدائن : 151م 

وقيد اسيتمد التقنيين الميدني العراقيي هيذا الحكيم مين الفقيه  ، المصري ال يحيل اليدين بميوت الميدين إال فيي حالية تصيفية التركية

  . ( اإلسالمي ومن تقنين الموجبات والعقود اللبناني

إذا أفليس أو أصيبح (  2: )  إن المديون الذي يستفيد من األجل يسقط حقه فيي االسيتفادة منيه : 229تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

نقص التأمينات الخاصة المعطاة للدائن بمقتضى عقد عتند إنشياء الموجيب أو عقيد الحيق ليه أو إذا أتى فعال ي(  1. )  غير ملئ

حق للدائن أن يطلب زييادة  ، أما إذا كان النقص في تلك التأمينات ناجماً عن سبب لم يكن الديون فيه مختاراً  . بمقتضى القانون

.  إذا لم يقدم المديون للدائن التأمينات التي وعد بها فيي العقيد(  9. )  فإذا لم ينلها حق له أن يطلب تنفيذ الموجب حاال ، التأمين

إال أن التقنين اللبناني ال يعرف نظام اإلعسار فاقتصر على ذكر  ، وهذه األحكام مطابقة لما ورد في التقنين المدني المصري) 

في التقنين اللبناني بيدال مين  ، جاز للدائن ، بفعلهوغنى عن البيان أن المدين إذا اضعف التأمينات  . أن المدين أصبح غير ملئ

  . ( أن يطالب بتكملة التأمينات كما هو األمر في التقنين المصري ، سقوط األجل

. )  ما عدا اليديون المضيمونة بتأمينيات عينيية ، إن وفاة المديون تجعل كل ما عليه من الموجبات ذات األجل مستحقة االيفاء : 225م 

  . ( من التقنين المدني العراقي السالفة الذكر 151طابق في الحكم المادة وهذا النص ي

  . في الهامش 17أنظر فيما يلي فقرة  (   5117)  

ديسييبر سيينة  9الزقييازيق  – 219ص  2المجموعيية الرسييمية المختلفطيية  2711يونيييه سيينة  15اسييتئناف مخييتلط  (   5115)  

 19المنيييا  – 191ص  9/  119رقييم  9المحاميياة  2515ديسييمبر سيينة  29طلخييا  – 227ص (  المجموعيية الرسييمية 2591

 1/  955رقيم  22المحامياة  2592ابريل سنة  11شبين الكوم  – 12ص  17رقم  92المجموعة الرسمية  2599يناير سنة 

مصير الكليية  : بقأنظر عكس ذلك وأن اإلعسار بخالف اإلفيالس ال يسيقط األجيل فيي التقنيين الميدني السيا – 2919ص  9و 

  . 952ص  215رقم  21المحاماة  292مايو سنة  25

وحتيى يثبيت اإلعسيار  . ويلحق باإلفالس بالنسبة للتاجر اإلعسار بالنسبة لغير التياجر ":  جاء في الموجز للمؤلف (   5179)  

مين وقيت رفيع اليدعوى ويكيون اإلعسيار ثابتياً مين وقيت صيدور الحكيم أو عليى أبعيد تقيدير  ، يجب أن يصدر به حكم قضيائي

على أن بعيض األحكيام  –(  115وانظر أيضاً األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  – 577الموجز فقرة )  " إلثبات اإلعسار

كانت تذهب خطأ إلى أنه يكفي أن يضعف المدين بخطأه الضمان العام للدائنين دون أن يصل إلى حد اإلعسار ودون أن يكون 

  . 991ص  19م  2522مايو سنة  15استئناف مختلط  : اصفي ذلك أضعاف لتأمين خ

أنظر في سقوط األجل باالعسار الفعل في القيانون الفرنسيي وهيو أيضياً ال يينظم اإلعسيار القيانوني بيودري وبيارد  (   5172)  

كيوالن  – 2997فقيرة  1بالنيول وريبير وبوالنجييه  – 2925فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 2929فقرة  – 2921فقرة 

  . 199فقرة  – 191فقرة  1جوسران  – 115فقرة  1وكابيتان 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أصيبح مين اليسيير فيي هيذا  ، لهيا إجيراءات ظياهرة واآلن بعد أن نظم التقنيين الميدني الجدييد حالية اإلعسيار القيانونين ووضيع

 التقنين تطبيق الحكم القاضي بإسقاط األجل في حالة اإلعسار كما يطبق الحكم القاضي بإسقاط األجل في حالة اإلفالس
 (5171 ) .

  

لقانونيية عين الميدة التيي بخصيم مقيدار الفائيدة االتفاقيية أو ا ، عندما يحل اليدين بشيهر اإلعسيار ، مدني تقضي 199ويالحظ أن المادة 

 ، بناء عليى طليب الميدين وفيي مواجهية ذوي الشيأن مين دائنييه ، يجوز للقاضي أن يحكم " وتقضي كذلك بأنه ، سقطت بسقوط األجل

إذا رأى أن هيذا  ، كميا يجيوز ليه أن يمينح الميدين أجيالً بالنسيبة إليى اليديون الحالية ، بإبقاء األجل أو ميدة بالنسيبة إليى اليديون المؤجلية

 ً   . وقد تقدم بيان ذلك . " اإلجراء تبرره الظروف وانه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا

كذلك للمدين بعد إنهاء حالة اإلعسار أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حليت بسيبب شيهر اإلعسيار وليم ييتم الوفياء بهيا إليى 

 كما سبق القول عند الكالم في اإلعسار ، ما حل من أقساطها متى كان أدى جميع ، أجلها السابق
 (5179 ) .

  

بيل ال بيد مين أن يكيون  ، ال يكفيي إلسيقاط األجيل ، في عهد التقنين المدني الجديد ، وغنى عن البيان أن مجرد اإلعسار الفعلى

  . صدداإلعسار إعساراً قانونيناً قد شهر بموجب اإلجراءات التي قررها القانون في هذا ال

  : سقوط األجل الضعاف التأمينات – 73

فيال يكفيي أن يضيعف الميدين الضيمان  ، ويشترط في هذا السبب من أسباب سقوط األجل أن يكون للدين المؤجل تأمين خياص

 العام للدائنين وهو يتناول أمواله في جملتها
 (5175 ) ،

 بان يتصرف في بعض من ماله 
 (5179  )

فيإن عيالج ذليك  ، وليو إليى حيد اإلعسيار

ولكنييه يسييقط بسييبب شييهر اإلعسييار ال بسييبب إضييعاف  ، فييإذا شييهر اإلعسييار سيقط األجييل ، هيو أن يطلييب الييدائن شييهر إعسييار المييدين

فقد قدمنا  ، أن يستعمل الدعوى البولصية ما دام األجل قائماً لم يسقط ، قبل شهر اإلعسار ، وال يجوز للدائن في هذه الحالة . التأمينات

  . عوى البولصية تقتضي أن يكون الحق مستحق األداءأن الد

 فال بد إذن من إني كون هناك للدين المؤجل تأمين خاص
 (5171 ) ،

فقيد يكيون  ، وال يهيم مصيدر هيذا التيأمين . كرهن أو امتياز 

 . في العقد الذي أنشأ هذا الحيقبان يكون رهناً رسمياً أو رهن حيازة أخذه الدائن ضماناً لحقه  ، نفس العقد الذي نشا منه الدين المؤجل

                                                 

فيال تيزال لليدائن مصيلحة فيي سيقوط  . كرهن رسيمي ، ويسقط األجل حتى لو كان لدالئن ضمان عيني يكفل الدين (   5171)  

 1بيودري وبيارد )  هذا الحيقاألجل الحتمال إال يكون الضمان كافياً للوفاء بحقه فيتمكن من مزاحمة سائر الدائنين بالباقي من 

فليو أن شخصياً  ، ويسقط األجل كذلك حتى لو كان أجالً غير معيين . ( 2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 2997فقرة 

ولكين الميؤمن عليى حياتيه يبقيى  . فإن أجيل دفيع مبليغ التيأمين يحيل بيإفالس الشيركة ، امن على حياته ثم افلست شركة التأمين

فسييجد  ، ولما كان ال يستولى إال على جزء من مبلغ التأمين بسبب إفيالس الشيركة ، أقساط التأمين إلى آخر حياته ملتزماً بدفع

  . ( 2995فقرة  1بودري وبارد )  أن مصلحته هي فسخ عقد التأمين حتى ال يعرض نفسه للخسارة

 – 92ص  9مدني والمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية  119أنظر المادة  (   5179)  

  . 112فقرة  1وانظر الوسيط 

(  المجموعية الرسيمية 2591ديسيمبر سينة  1الزقيازيق  – 992ص  91م  2519ابرييل سينة  1استئناف مختلط  (   5175)  

  . 991ص  19م  2522مايو سنة  15استئناف مختلط  : ومع ذلك أنظر – 227ص 

وتطبيقاً لهذا المبدأ ال يحل أجل الدين بالنسبة إلى سندات أصيدرتها شيركة للسيكك الحديديية إذا باعيت هيذه الشيركة  (   5179)  

ركة وكييذلك ال يحييل أجييل الييدين المترتييب فييي ذميية شيي . فأضييعفت بييذلك التييأمين العييام لحمليية هييذه السييندات ، بعييض خطوطهييا

وهيذا عليى خيالف  ، إذا حلت هذه الشيركة أو صيفيت وبيعيت عقارتهيا ، ولم يستند الدائن فيه إال على مالءة الشركاء ، تجارية

أنظير فيي هيذه المسيألة فيي القيانون الفرنسيي )  فهناك رأي في فرنسيا ييذهب إليى حليول اليدين إذا صيفيت الشيركة ، في الرأي

 – 1هيامش رقيم  999ص  2929فقيرة  1بالنيول وريبيير وجابوليد  – 2رقم  هامش 271ص  2929فقرة  1بودري وبارد 

أما في التقنين المدني المصري فيبدو أن اليدين المؤجيل  . ( 1هامش رقم  999ص  2995فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

سيم أميوال الشيركة بيين الشيركاء تق " من هذا التقنين عليى أن 991فقد نصت الفقرة الولى من المادة  ، ال يحل بتصفية الشركة

 ً  ، وبعد استنزال المبالغ الالزمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، جميعا

  . " وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة

فيإن أجيل القيرض يحيل  ، ثم باع هذا المشروع وهو الضمان الوحيد للقرض ، لتمويل مشروع معين ، جلوإذا اقترض شخص ماال أل

  . ( 995ص  2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 299ص  – 215ص  999فقرة  5أوبرى ورو )  ببيع المشروع

 22دسييوق  – 59ص  51م  2599ديسييمبر سيينة  11 – 192ص  91م  2519ابريييل سيينة  1اسييتئناف مخييتلط  (   5171)  

 29طلخييا  – 227ص (  المجموعيية الرسييمية 2591ديسييمبر سيينة  1الزقييازيق  – 119ص  29الحقييوق  2599يوليييه سيينة 

ص  2/  999رقيم  22المحامياة  2592ميارس سينة  21المنشيية  – 191ص  1/  119رقم  9المحاماة  2515ديسمبر سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بان اتفق الدائن ميع مدينيه بعيد ثبيوت اليدين فيي ذمية  ، وقد يكون مصدر الرهن عقداً الحقاً لعقد الدين أو لمصدره أياً كان هذا المصدر

 لوقد يكون مصدر التأمين الخاص القانون كحق امتياز يكون ضيامناً لليدين المؤجي . المدين على رهن لضمان هذا الدين
 (5171 ) ،

كميا  

 إذا كان البائع  قد أجل الثمن وله امتياز على المبيع فاضعف المشتري هذا التأمين الخاص
 (5177 ) .

وال يتصيور أن يكيون هيذا التيأمين  

واليدين المؤجيل ال يمكين أن يضيمنه  ، فإن المفروض فيما نحن بصدده أن اليدين مؤجيل ، الخاص هو حق اختصاص مصدره القضاء

 وهذا يفترض حتما أن الدين مستحق األداء ، إذ حق االختصاص ال يؤخذ إال بموجب حكم واجب التنفيذ ، حق اختصاص
 (5175 ) .

  

ومعنى ذلك أن يكون قد ضعف إلى حد أن أصيبح أقيل مين ،  ثم ال بد من أن يكون هذا التأمين الخاص قد ضعف على حد كبير

 د عرض المشروع التمهيدي للتقنيين الميدني الجدييدكما ذكر ذلك صراحة في لجنة المراجعة عن ، قيمة الدين
 (5159 ) .

إميا أن يضيعف  

 فذلك ال يبرر سقوط األجل ، ويبقى بالرغم من ذلك كافياً لضمان الدين كفاية ملحوظة ، ضعفاً يسيراً 
 (5152 ) .

  

  . نميز بين فرضين يبقى بعد ذلك أن –وجود تأمين خاص وإضعاف هذا التأمين إلى حد كبير  –فإذا توافر هذان الشرطان 

بيل يكفيي  ، أي بخطأه وال يشترط أن يتعمد المدين أضعاف التأمين الخياص ، فأما أن يكون هذا اإلضعاف قد حدث بفعل المدين(  2) 

 أن يكون قد قصر في المحافظة عليه حتى ضعف
 (5151 ) .

إال إذا اختار الدائن أن يطالب المدين بتكملة  ، وفي هذه الحالة يسقط األجل 

                                                                                                                                                                    

 2592ميايو سينة  25مصير الكليية  – 2919ص  2/  955رقيم  22المحامياة  2592رييل سينة اب 11شبين الكيوم  – 2979

  . 952ص  2/  215رقم  21المحاماة 

فال يستسياغ أن يحيرم الميدين مين التصيرف  ، وذلك فيما عدا حقوق االمتياز العامة فهذه تشمل جميع أموال المدين (   5171)  

 . ( 155ص  211األستاذ إسماعيل غانم أحكام االلتزام فقرة  2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  في جميع أمواله

وميع ذليك ييذهب  ، من التقنين المدني الفرنسي أن يكون التأمين الخاص مصيدره العقيد 1/  2277ونشترط المادة  (   5177)  

 22ديرانتيون )  اط األجيلبعض الفقهاء الفرنسيين إلى أن إضعاف التيأمين خياص مصيدره القيانون كحيق االمتيياز يكفيي إلسيق

هيك  – 191فقرة  21لوران  : أنظر عكس ذلك – 179فقرة  19ديمولومب  – 22فقرة  2277م  9الرومبيير  – 219فقرة 

ويذهب فقهاء آخرون إلى التمييز بين حق امتياز يكون أساسه عقداً كرهن الحيازة وحق امتيياز البيائع فيكيون  . ( 177فقرة  1

 2991فقيرة  1بيودري وبيارد )  وحق امتياز ليس اساه العقد فال يكون في إضعافه إسقاط لألجل ، إضعافه سبباً إلسقاط األجل

فقييرة  1كييوالن وكابيتييان  – 925ص  129فقييرة  7يييدان والجييارد ب – 995ص  2929فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  –

  . ( 195فقرة  1جوسران  – 115

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ج )  ومن ذلك نرى أن ما ورد فيي الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي (   5175)  

إسيماعيل فيي أحكيام االلتيزام فقيرة قيارن األسيتاذ  . من أن التأمين الخاص يصح أن يكون حق اختصياص لييس بصيحيح(  92

  . 155ص  211

فيعيد أضيعافاً للتيأمين أن يهيدم  –فيي الهيامش  12وانظير آنفياً فقيرة  – 91ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج  (   5159)  

ص  115األستاذ أحمد حشيمت أبيو سيتيت فقيرة  – 59ص  51م  2599ديسمبر سنة  11استئناف مختلط )  المنزل المرهون

  . ( 295ص  29م  2757فبراير سنة  5استئناف مختلط )  و أن يباع المنزل المرهون ويعرض ثمنه للتوزيعأ(  999

حتى لو قيد الرهن  ، فال يعد إضعافاً للتامين أن يرتب المدين على العين المرهونة لمضان الدين المؤجل رهناً آخر (   5152)  

ومن حق  ، ألن إهماله ال فعل المدين هو الذي اضعف التأمينات ، ن المؤجلالثاني قبل قيد الرهن األول باهمال الدائن ذى الدي

ولكين إذا تواطيأ الميدين ميع اليدائن  . ( 2911فقيرة  1بودري وبيارد )  المدين أن يرهن العين المملوكة له مرة ثانية وثالثة إلخ

 ، بيل بغشيه وتواطئيه ، كيان هيذا إضيعافاً للتأمينيات بفعيل الميدين ، المرتهن الثاني ليعجل هيذا قييد رهنيه قبيل قييد اليرهن األول

  . فيسقط األجل

 . سواء بياع العقيار كليه أو بياع جيزءاً منيه ، وال يعد إضعافاً للتامين أن يبيع المدين العقار المرهون رهناً رسمياً لضمان الدين المؤجل

وهذه المسيافة واقيع يقيدرها قاضيي  ، أضعاف فعلى للتامين –ئي في حالة البيع الجز –ومع ذلك فقد يترتب على تجزئة العقار 

أو يعميد الحيائز  –الكليي أو الجزئيي  –وقيد يترتيب عليى البييع  . فيترتب على هذا اإلضعاف الفعلي إسقاط األجيل ، الموضوع

سيبباً فيي أضيعاف  فيكيون التطهيير ، فيال يصيلح اليدائن الميرتهن ذو اليدين المؤجيل عليى كيل حقيه ، للعقار إليى تطهيير اليرهن

فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد  – 2919فقيرة  1بيودري وبيارد )  ويكون أضعاف التأمين سبباً فيي إسيقاط األجيل ، التأمين

  . ( 1هامش رقم  551ص  577الموجز للمؤلف فقرة  – 919ص  1والتون  – 999ص  2929

ناً مرة كل سنتين مخالفاً بيذلك ميا جيرت بيه العيادة مين زرعهيا ميرة كيل وال يعد إضعافاً للتامين أن يزرع المدين األرض المرهونة قط

ص (  م 2751يونييه سينة  1اسيتئناف مخيتلط )  وبخاصة إذا كانت قيمة األرض تغطى الدين إليى الميدى بعييد ، ثالث سنوات

911 ) .  

العقار المرهون تعديال من شيأنه ويعتبر المدين قد اضعف بخطأه التأمين الخاص إذا هو أدخل في طريقة استغالل  (   5151)  

فقييرة  1بييودري وبييارد )  أو هييدم المنييزل المرهييون إال إذا كييان الهييدم بغييرض إعييادة البنيياء ، أن يينقص كثيييراً ميين قيميية العقييار

وإذا كيان التيأمين الخياص رهنيا رسيمياً عليى جيزء شيائع مين  . ( 999ص  2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 2915
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 ، بل يطليب تكملية التيأمين األصيلي ، وال يكتفي الدائن هنا بالطالبة بتامين كاف . التأمين حتى يبلغ ما كان عليه قبل أضعاف المدين له

فيإذا اختيار اليدائن  ، ئن ال بإرادة الميدينوهذا الخيار مرهون بإرادة الدا . فقد كان هذا التأمين من حقه والمدين هو الذي أضعفه بخطأه

 أما إذا يختر تكملة التأمين فإن األجيل يسيقط ويحيل اليدين ، تكملة التأمين وأكمله المدين بقى األجل على حاله ولم يسقط
 (5159 ) .

ومين  

لخييار إميا أن يطاليب الميدين باليدين فيوراً فإن اليدائن يكيون با ، الخيار فيه للدائن ، ثم يكون التزام المدين في هذه الحالة التزاماً تخييراً 

 لسقوط األجل وإما أن يطالب بتكملة التأمين
 (5155 ) .

ويالحظ أن الدين الذي حل بسقوط األجل في هذه الفرض ال ينتقص منه ما يقابل  

 ألن سقوط األجل هنا كان بسبب خطأ المدين ، األجل
 (5159 ) .

  

بيل حيدث  ، فهو لم يحدث بخطأ منيه . يرجع إلى سبب ال دخل إلرادة المدين فيهوأما أن يكون أضعاف التأمين الخاص (  1)  

فعنيد ذليك يسيقط األجيل أيضياً كجيزاء عليى ضيعف التأمينيات إليى هيذا الحيد الكبيير اليذي  . بفعل أجنبي أو بقوة قاهرة أو حادث فجائي

ً إال أن المييدين يسييتطيع أن يتيوقى سييقوط األجييل بيأن يقييدم  ، سيبقت اإلشييارة إلييه كافييياً لدينيه يعييوض عليييه ميا ضييعف ميين  لليدائن تأمينييا

 التأمينييات األولييى
 (5151 ) .

  ً  ولكيين الخيييار فيييه للمييدين ال للييدائن علييى عكييس الصييورة السييابقة ، وااللتييزام هنييا تخييييري أيضييا
 (5151 ) .

 

لم بسيقوط األجيل وإميا أن يختيار فأميا أن يسي ، فإن ضعف التأمينات لم يكن بخطأ المدين فترك األمر مرهوناً بإرادته ، والسبب واضح

فقيد  . وليس تكملية التيأمين األصيلي كميا فيي الحالية السيابقة ، والمطلوب من المدين هنا هو تقديم هذا التأمين الكافي . تقديم تأمين كاف

يكفي أن يبلغه حيداً يجعليه بل  ، فال يطلب من المدين أن يبلغه الحد الذي كان عليه ، يكون التأمين األصلي تزيد قيمته كثيراً على الدين

ولكين لجنية  ، وقد كان المشروع التمهيدي يقتضي إني كمل المدين التيأمين األصيلي . تأميناً كافياً ولو لم يصل إلى حد التأمين األصلي

                                                                                                                                                                    

فإن الرهن في هذه الحالة يزول ولكن  ، ثناء القسمة رسا مزاد العقار كله على الشريك اآلخر غير المدين الراهنوفي أ ، عقار

لمعارضيتها وليم يتقيدم  ، أو كان عنده سيبب جيدي ، ال يعتبر أنه قد زوال بفعل المدين إال إذا كان المدين هو الذي طلب القسمة

 ، فإن زوال اليرهن ال يكيون بفعليه ، أما إذا كان لم يفعل شيئاً مع ذلك . هذه النتيجة أو كان قد تواطأ مع شريكه ليصل إلى ، به

فقيرة  1بيودري وبيارد )  وتطبق األحكام التيي تتفيق ميع هيذه الحالية وسينذكرها فيميا يليي ، بل يكون لسبب ال دخل إلرادته فيه

  . ( 991ص  2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 2911

ال مجرد  ، هب األغلبية في الفقه الفرنسي إلى أن سقوط األجل ال يكون إال بموجب حكم قضائي له أثر منشيءوتذ (   5159)  

 – 529فقيرة  21ليوران  – 192فقيرة  19ديمولوميب )  وال يسقط األجل بحكيم القيانون ، فهو الذي يسقط األجل ، أثر كاشف

بالنييييول وريبيييير  – 2999فقيييرة  1بيييودري وبيييارد  – 211ص ص  999فقيييرة  5أوبيييرى ورو  – 711فقيييرة  5ماركادييييه 

 ، على أن هناك رأياً يذهب إلى أن األجل يسيقط بحكيم القيانون . ( 191فقرة  1جوسران  – 991ص  2929فقرة  1وجابولد 

بيييدان  – 175فقييرة  1هيييك )  وهييذا الحكييم لييه أثيير كاشييف ال أثيير منشيييء ، وعنييد النييزاع يصييدر حكييم قضييائي ليقييرر سييقوطه

 ، مييدني أن القيانون يقضيي بسيقوط األجييل 119والظياهر مين الرجييوع إليى نيص الميادة  . ( 925ص  129فقيرة  7د والجيار

  . فهو كاشف ال منشيء ، والحكم القضائي إنما يحسم النزاع في هذا الصدد ، فاألجل يسقط إذن بحكم القانون

يضياحية للمشيروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال وانظر الميذكرة اإل . مدني وسيأتي تفصيلها 117أنظر المادة  (   5155)  

فإن إلزام واحداً ينحصر فيي األداء  ، وال نرى األخذ بهذا التفسير ":  ويقول األستاذ إسماعيل غانم . 92ص  9التحضيرية ج 

تعيدد فيي محيل االلتيزام وليس هناك  . أما إلزامه بتقديم تأمين فهو التزام آخر تابع لاللتزام األول . الذي التزم به من أول األمر

أحكيام االلتيزام )  " 1/  119وال ينشأ إال بالشيروط التيي نصيت عليهيا الميادة  ، وإنما هما التزامان أحدهما تابع اآلخر ، األول

ينشيء في  ، عندما يسقط األجل بإضعاف التأمينات فيحل الدين ، وفي رأينا أن القانون . ( 9هامش رقم  155ص  211فقرة 

  . وهو تكملة التأمين األصلي ، الوقت ذاته إلى جانب محل االلتزام األصلي محال آخر يمكن للدائن أن يختاره

 ، ومع ذلك إذا كان مبلغ الدين يتضيمن رأس الميال مضيافاً إلييه فوائيده ميدة األجيل – 2999فقرة  1بودري وبارد  (   5159)  

حتيى ال يجميع  ، فإن الفوائد عن المدة التي سقطت من األجل تخصم مين مبليغ اليدين ، وسقط األجل بإضعاف المدين للتأمينات

 21ليوران  – 151فقيرة  19ديمولوميب )  الدائن بين االنتفاع بالمدة التي سقطت من األجل وبين الفوائد عن هيذه الميدة نفسيها

  . ( 2995فقرة  1بودري وبارد  – 11فقرة  2277م  9الرومبيير  – 122فقرة 

ويمكين اسيتخالص هيذا الحكيم مين المبيادئ العامية دون  – 21ص  22م  2757نوفمبر سينة  21استئناف مختلط  (   5151 ) 

دون أن يكون في التقنين المدني الفرنسي نص يقابل الجزء األخيير مين  ، وهذا ما يفعله الفقه الفرنسي ، حاجة إلى نص خاص

)  يينص عليى حالية ضيعف التأمينيات بسيبب ال دخيل إلرادة الميدين فييهمدني مصري وهو اليذي  119الفقرة الثانية من المادة 

 – 2919فقيرة  1بيودري وبيارد  – 29ص هيامش رقيم  999فقرة  5أوبرى ورو  – 159فقرة  – 159فقرة  19ديمولومب 

  . ( 999ص  2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

ويكيون هيذا الحكيم منشيئاً أو كاشيفاً  ، أضيعاف التأمينيات بخطيأ الميدينويصدر حكم قضائي بسقوط األجل في هذه الحالة كما في حالة 

  . على الخالل الذي سبق أن أوردناه

وقارن أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة  – 2991فقرة  1قارن بالنيول وريبير وجابولد  (   5151)  

  . 51ص  9األعمال التحضيرية ج 
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ً  " المراجعة عدلت النص واكتفت بان يقدم المدين  " ضماناً كافيا
 (5157 ) .

 ، في هيذه الحالية ، ويالحظ أن الدين الذي حل بسقوط األجل 

 ألن سقوط األجل لم يكن بخطأ المدين ، ينتقص منه ما يقابل األجل
 (5155 ) .

  

 ً  . وقد طبق التقنين المدني الجديد هذه األحكام تطبيقاً تشريعياً في حالة ما إذا كان التأمين الخياص رهنياً رسيمياً أو رهنياً حيازييا

من التقنين الميدني السيابق وهيي تشيتمل عليى نفيس  171/  911وتقابلها المادة )  مدني 2957ففي حالة الرهن الرسمي نصت المادة 

كيان اليدائن الميرتهن مخبيرا بيين أن يقتضيي  ، إذا تسبب الراهن بخطئه فى هالك العقار المرهون أو تلفه -2 ":  على ما يأتي(  الحكم

كيان  ، نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بيال تيأمين فإذا كان الهالك أو التلف قد -1 . تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا

 المدين مخبرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول األجل
 (5999 ) .

وفى الحالة األخيرة إذا لم يكن لليدين فوائيد فيال  

فوائيد بالسيعر القيانونى عين لميدة ميا بيين تياريخ الوفياء وتياريخ يكون للدائن حق إال فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة اليدين منقوصيا منهيا ال

وفى جميع األحوال إذا وقعيت أعميال مين شيأنها أن تعيرض العقيار المرهيون للهيالك أو التليف أو تجعليه غيير كياف  -9 . حلول الدين

وفيي حالية رهين الحيياة  . " لضيرركان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه األعمال واتخياذ الوسيائل التيى تمنيع وقيوع ا ، للضمان

  . سالفة الذكر 2957مدني بان تسرى على رهن الحيازة أحكام المادة  2911قضت الفقرة الثانية من المادة 

  سقوط األجل لعدم تقديم المدين لتامين وعد به – 74

ثم أخل بهذا االلتيزام وليم يقيدم التيأمين الموعيود  ، إذ يكون قد التزام للدائن بتقديم تأمين خاص لدينه ، وهنا يسقط األجل بخطأ المدين :

 به
 (5992 ) .

قيد سيقط  ، كميا قيدمنا ، ألن األجيل ، فيسقط األجل في هذه الحالة دون أن ينتقص من الدين شييء فيي مقابلية سيقوط األجيل 

يحصل بموجب هذا الحكم على أن  ، بعد سقوط األجل وحلول الدين واستصدار حكم واجب التنفيذ به ، ويستطيع الدائن . بخطأ المدين

  . يحل محل التأمين الخاص الذي كان المدين قد وعده به دون أن يفى بوعده ، حق اختصاص على عقارات المدين

وحتى لو ليم يكين موعيوداً بتيأمين خياص  ، حتى لو لم يكن له تأمين خاص أصابه ضعف ، ويالحظ أن الدائن ذا الحق المؤجل

فيإذا  . ( ميدني 1/  115م )  دين بتامين خاص إذا خشى إفالسه أو إعساره واستند في ذلك إلى سيبب معقيولله أن يطالب الم ، لم يقدم

قياسياً عليى حالية التيأمين الموعيود بيه واليذي ليم  ، كان هذا سبباً في سقوط األجيل ، لم يقدم المدين التأمين الخاص الذي يوجبه القانون

                                                 

  . في الهامش 12وانظر آنفاً فقرة  – 91ص  9التحضيرية ج  مجموعة األعمال (   5157)  

كميا إذا كيان  ، هذا وإذا كان أضعاف التأمينات بفعيل اليدائن نفسيه –مدني وقد سبق ذكرها  279أنظر أيضاً المادة  (   5155)  

هيو المسيئول عين أضيعاف  فغنيى عين البييان أن األجيل ال يسيقط ألن اليدائن ، دائناً مرتهناً رهن حيازة وأتلف العين المرهونية

  . بل ويجوز للمدين أن يرجع عليه بتعويض إذا كان له محل ، التأمينات

ويالحظ أن المشرع هنا لم يميز بين حيالتي أضيعاف الميدين للتأمينيات وضيعف التأمينيات لسيبب أجنبيي مين حييث  (   5999)  

ً  ، التأمين الذي يجب تقديمه وقيد رأينيا فيي القاعيدة العامية أن الميدين فيي الحالية األوليى  . ففي الحالتين يقددم المدين تأميناً كافييا

وفي الحالة الثانية ال يطاليب إال بتقيديم تيأمين  ، يطالب بتكملة التأمين األصلي ولو كانت قيمة هذا التأمين أعلى بكثير من الدين

  . كاف

ولكين الحكيم كيان مطابقياً دون نيص التفاقيه ميع  ، وفي التقنيين الميدني السيابق ليم يكين يوجيد نيص فيي هيذه الحالية (   5992)  

 2595نييوفمبر سيينة  1مصيير الكلييية الوطنييية  – 17ص  15م  2522نييوفمبر سيينة  99اسييتئناف مخييتلط )  القواعييد العاميية

ص  115األسيتاذ أحميد حشيمت أبيو سيتيت فقيرة  – 591ص  577الموجز للمؤليف فقيرة  – 11ص  22المجموعة الرسمية 

999 ) .  

ولكن الفقه والقضاء فيي فرنسيا ييذهبان ميع ذليك إليى أن عيدم تقيديم  ، ن المدني الفرنسي ال يوجد نص صريح في هذه الحالةوفي التقني

ذلك أن من لم يقدم تأميناً خاصيا وعيد بيه  . قياسا على حالة أضعاف التأمين الخاص ، التأمين الخاص الموعود به يسقط األجل

 – 219فقييرة  22ديرانتييون )  فمين بيياب أولييى يسيقط األجييل ، و قييد اعدمييه أصييالً بييل هي ، ال يكيون فحسييب قييد اضيعف التييأمين

فقييرة  19ديمولومييب  – 27فقييرة  2277م  9الرومبيييير  – 215ص  999فقييرة  5أوبييرى ورو  – 911فقييرة  5ماركاديييه 

 2921فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد  2927فقرة  1بودري وبارد  – 177فقرة  1هيك  – 195فقرة  11لوران  – 111

فال يستطيع بإرادته وحده أن يحيل محليه  –رهن مثال  –وإذا وعد المدين بتقديم تأمين معين  . ( 129فقرة  7بيدان والجارد  –

وإذا وعد بتقديم شخص معين كفييال فيال يسيتطيع كيذلك إنيي قيدم شخصياً آخير وليو  . تأميناً آخر ولو كان كافياً أو معادال ككفالة

بالنيييول  – 2925فقييرة  1بييودري وبييارد  – 27فقييرة  2277م  9الرومبيييير  – 117فقييرة  19ديمولومييب )  كييان مليئيياً مثلييه

 – 595ص  115فقيرة  1جيوالن وكابيتيان  – 2922فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 2921فقيرة  1وريبير وجابوليد 

  . ( 199فقرة  1جوسران 
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 وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، يقدم
 (5991 ) .

ويكون مصيدره القيانون  ، فااللتزام بتقديم تأمين خاص قد يكون مصدره االتفاق أو القانون 

 فإن اإلخالل به يكون سبباً في سقوط األجل ، وأياً كان مصدره . في الحالة التي نحن بصددها
 (5999 ) .

  

 : سقوط األجل ألسباب أخرى – 75

 قدمنا أن موت المدين 
 (5995  )

م )  وقيد ورد نيص صيريح فيي كيل مين التقنيين الميدني العراقيي . األجيلقيد يكيون سيبباً لسيقوط 

أما في  . يقضي بأن الدين يحل بموت المدين إال إذا كان مضموناً بتأمينات عينية(  225م )  وتقنين الموجبات والعقود اللبناني(  151

)  ومع ذلك إذا عين للتركة مصف . بل يبقى الدين مؤجال في التركة ، التقنين المدني المصري فاألصل أن الدين ال يحل بموت المدين

أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعيين المبلغ  ، بناء على طلب جميع الورثة ، فإنه يجوز للمحكمة(  مدني وما بعدها 711أنظر المادة 

وأداء  –ون قيد انقضيى منيه سيتة أشيهر عليى األقيل بشيرط أن يكي –مراعية في ذلك إعالن الدائن بسقوط األجيل  ، الذي يستحقه الدائن

أما إذا لم تجميع  . ( مدني 955و م  755م )  هذا إذا كان في األجل مصلحة للدائن ، الفوائد المستحقة عن ستة األشهر التالية لإلعالن

ديون المؤجلية وتوزييع أميوال وتتيولى المحكمية توزييع الي ، فيإن اليدين يبقيى ميؤجال علىحاليه ، الورثة على طلب حلول اليدين المؤجيل

بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجة معادال لصافي حصيته فيي  ، التركة على الورثة

 اإلرث
 (5999 ) .

  

  . ( مدني وما بعدها 2915أنظر المادة )  كما في التطهير ، ويسقط األجل أيضاً بموجب نصوص قانونية في حاالت خاصة

فيسييقط بالمقاصيية  ، فأنييه يسييقط األسييباب أخييرى فييوق التييي قييدمناها –نظييرة الميسييرة  –وسيينرى أنييه إذا كييان األجييل قضييائياً 

 . ويسيقط أخييراً إذا نفييذ أحيد الييدائنين اآلخيرين بحقيه علييى أميوال المييدين ، ويسيقط كييذلك باقتيدار الميدين علييى الوفياء بدينييه ، القانونيية

 وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في نظرة الميسرة
 (5991 ) .

  

إذ فيها يحل األجل فعال ولكن ال يعتبر مع ذلك أنه قد حل ألن حلوليه إنميا حيدث  ، وهناك حالة هي عكس الحالة التي يسقط فيها األجل

 بطريق الغش من الدائن
 (5991 ) .

فيإن اليدائن فيي هيذه الحالية  ، على حياته ويقع ذلك في التأمين على الحياة إذا انتحر الشخص المؤمن 

وقيد ورد فيي هيذا  . وتبيرأ ذمية الميؤمن مين التزاميه بيدفع مبليغ التيأمين ، فال يعتبر األجل قيد حيل ، يتعجل حلول األجل بانتحاره عمداً 

تزامه بدفع مبلغ التأمين تبرأ ذمة المؤمن من ال " على أن 191فنصت الفقرة األولى من المادة  ، الحكم نص صريح في التقنين المدني

فإنيه ال يسيتحق مبليغ  ، كذلك إذا كان الدائن بمبلغ التأمين هو شخص غيير الميؤمن علىحياتيه . " إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته

فيعتبير األجيل غيير حيال بيالرغم مين  ، ألنيه يكيون قيد تعجيل غشياً حليول األجيل ، التأمين إذا تسبب عمداً في موت المؤمن على حياته

وتينص  . ويستوي في ذلك أن يكون التأمين على حياة شخص غير الميؤمن ليه أو يكيون لصيالح شيخص غيير الميؤمن ليه . حلوله فعال

                                                 

  . 19أنظر آنفاً فقرة  (   5991)  

شيهر اإلفيالس أو اإلعسيار وإضيعاف التأمينيات أو ضيعفها  ، في أسباب سيقوط األجيل الثالثية السيالفة اليذكرأنظر  (   5999)  

 – 92ص  9الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية ج  ، وعدم تقديم التأمين الموعود به

  . 91ص 

وينتقل اليدين  ، بل يبقى المدين ملتزماً نحو ورثة دائنه ، باً لحلول الدينأما موت الدائن فال يكون سبباً فال يكون سب (   5995)  

  . إلى هؤالء بالميراث مؤجال كما كان في حياة الدائن المورث

وترتيب المحكمية لكيل دائين  ":  وتضيف الفقرة الثانية من هذه الميادة ميا ييأتي . فقرة أولى مدني 759أنظر المادة  (   5999)  

فيإن اسيتحال  . على أن تحتفظ لمن كان ليه تيأمين خياص بينفس هيذا التيأمين ، تأمينا كافيا على عقار أو منقولمن دائني التركة 

رتبيت المحكمية  ، يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو باالتفاق على أية تسوية أخرى ، ولو بإضافة ضمان تكميلي ، تحقيق ذلك

 . " التأمين على أموال التركة جميعها

ويعتبير نيزوال ضيمنياً أن يكيون سيبب ضييعف  ، ويجيوز لليدائن أن ينيزل عين حقيه فيي التمسيك بسيقوط األجيلهيذا  (   5991)  

ً  . التأمينات متوقعاً قبل حصوله ويتوقيع تبعياً للظيروف والمالبسيات طليب القسيمة مين أحيد  ، فالدائن الذي ييرتهن نصييباً شيائعا

يكون قد نزل نزوال ضمنياً عين حقيه فيي التمسيك  ، زوال الرهنالشركاء غير المدين وما ينطوي عليه هذا الطلب من احتمال 

استئناف  – 991ص  2929وفقرة  999ص  2929فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  بسقوط األجل إذا تحقق هذا االحتمال

  . ( 19ص  51م  2511نوفمبر سنة  1مختلط 

عليه سقوط بالنسبة إليى ميدين متضيامن وال إليى كفييل شخصيي وليو وانظر في أن سقوط األجل بالنسبة إلى المدين االصلى ال يترتب 

وفقرة  2929فقرة  1بودري وبارد  : ولكن يسقط األجل بالنسبة إلى حائز العقار المرهون ، كان متضامناً وال إلى كفيل عيني

  . 191ص  119رقم  9المحاماة  2515ديسمبر سنة  29طلخا  – 2959فقرة  – 2995وفقرة  2921

ولكن يالحظ أن األجل يعتبير أنيه قيد تخليف  . ويقابل ذلك اعتبار الشرط قد تخلف إذا عمل الدائن على تحقيقه غشا (   5991)  

  . فاعتباره متخلفا في حالة خاصة ال يبرره إال غش الدائن . فإن األصل في األجل أن يكون محقق الوقوع ، على سبيل التجوز
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برثيت ذمية الميؤمن مين  ، إذا كيان التيأمين عليى حيياة شيخص غيير الميؤمن ليه -2 ":  مدني في هذا الصدد عليى ميا ييأتي 191المادة 

وإذا كان التأمين على الحياة  -1 . أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه ، زاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فى وفاة ذلك الشخصالت

أو وقعيت الوفياة  ، فال يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً فيى وفياة الشيخص الميؤمن عليى حياتيه ، لصالح غير المؤمن له

كيان للميؤمن ليه الحيق فيى أن يسيتبدل  ، فإذا كان ميا وقيع مين هيذا الشيخص مجيرد شيروع فيى إحيداث الوفياة . بناء على تحريض منه

 . " ولو كان المستفيد قد قبل ما اشتراط لمصلحته من تأمين ، بالمستفيد شخصاً آخر

 : حلول األجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه – 76

الميدين أو  ، بيل بيالنزول عنيه ممين ليه مصيلحة فييه ، األحوال التي تقدم ذكرهياال بسقوطه في  ، وقد يحل األجل قبل انقضائه 

  . الدائن

ً  ، لذلك ينبغي هل هو الميدين أو هيو  ، أن نتبين من له مصلحة فيه من الطرفين ، لمعرفة ما إذا كان النزول عن األجل صحيحا

 ما ينزل عن مصلحة لهوأيهما كانت له المصلحة يجوز له النزول عن األجل ألنه إن ، الدائن
 (5997 ) .

  

يفتيرض  -2 ":  وكانت تجيري عليى الوجيه اآلتيي ، 951وقد كان المشرع التمهيدي يشتمل على نص في هذه المسألة هو نص المادة 

إال إذا تبين من العقد أو من نيص فيي القيانون أو مين الظيروف أنيه ضيرب لمصيلحة اليدائن أو  ، في األجل أنه ضرب لمصلحة المدين

 ً  " جاز لهذا الطرف أن يتنازل عنيه بإرادتيه المنفيردة ، إذا تمحض األجل لمصلحة أحد الطرفين – 1 . لمصلحة الطرفين معا
 (5995 ) .

 

 " ن تطبييق المبيادئ العاميةألن حكمهيا مسيتفاد مي " وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة
 (5929 ) ،

مين أجيل ذليك يكيون هيذا الحكيم  

وقيد ورد فيي الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي شيرح واف لهيذا الحكيم نقتصير عليى  . واجب التطبيق بالرغم من حذف الينص

أو  ، غيير فائيدة وعاريية االسيتعمالكما هو الشأن في عارية االسيتهالك ب ، قد يضرب األجل لمصلحة المدين وحده ":  إيراده فيما يلي

 كمييا هييي الحييال فييي الوديعيية ، لمصييلحة الييدائن وحييده
 (5922 ) .

  ً  . كمييا يقييع ذلييك فييي القييرض بفائييدة ، أو لمصييلحة الييدائن والمييدين معييا

                                                 

ينيياير سيينة  19 – 159ص  1م  2759مييايو سيينة  1 – 59ص  9م  2759ديسييمبر سيينة  15اسييتئناف مخييتلط  (   5997)  

  . ( جواز التمسك بالمقاصة بين دين مؤجل سقط األجل بالنزول عنه ودين حال)  119ص  51م  2599

عليى أن األجيل الفاسيخ قيد  . ولذلك يجوز له وحيده أن ينيزل عنيه بإرادتيه المنفيردة ، أما األجل الفاسخ فاألصل فيه أنه لمصلحة الدائن

فال يجوز النزول عنه أو عين بعضيه  ، ( إذا سلمنا باألجل الفاسخ في العقود الزمنية)  يكون لمصلحة الطرفين كما في اإليجار

كميا يجيوز  ، فيجيوز للموكيل أن يعيزل الوكييل قبيل انتهياء األجيل –كالوكالة  –وقد يكون العقد غير الزم  . إال باتفاق الطرفين

على أن الوكالة إذا كانت باجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكييل  ، يل أن ينزل عن الوكالة قبل انتهاء األجل كذلكللوك

وإذا كانت الوكالية صيادرة لصيالح الوكييل  ، عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول

األسيتاذ إسيماعيل )  الوكالية أو يقييدها دون رضياء مين صيدرت الوكالية لصيالحهأو لصالح أجنبي فال يجوز للموكيل أن ينهيي 

  . ( 152ص  – 159ص  212غانم في أحكام االلتزام فقرة 

إذا كيان  ":  وكانيت تجيري عليى الوجيه اآلتيي ، مين التقنيين الميدني السيابق 299/  292ويقابل هذا النص الميادة  (   5995)  

فإنيه كيان يفسير  ، وبالرغم مين غميوض هيذا الينص . " ء قيل حلوله إال إذا كان العقد يمنع ذلكجاز للمتعهد الوفا ، للتعهد أجل

  . بالمعنى الواضح الذي أتى به التقنين المدني الجديد

  . وهي مطابقة لنص التقنين المدني المصري 155ويقابل النص في التقنين المدني العراقي المادة 

إال إذا اسيتنتج  ، إن األجيل المؤجيل موضيوع لمصيلحة الميديون 295م  : والعقود اللبناني النصوص اآلتيةويقابل في تقنين الموجبات 

  . العكس من األحوال أو من نص العقد أو ماهيته أو القانون

  . ياري للموجبفهو يمنع المديون من التنفيذ االخت ، إذا كان األجل موضوعاً لمصلحة الدائن أو لمصلحة الفريقين المشتركة – 229م 

  . إن الفريق الذي يستفيد وحده من األجل يمكنه أن يتنازل عنه بمجرد مشيئته – 221م 

  . إال إذا كان موضوعاً لمصلحة المديون وحده ، ال يجوز إجبار الدائن على قبول االيفاء قبل األجل - 2/  999م 

  . ( وهذه األحكام نتفق مع أحكام التقنين المدني المصري)  

  . في الهامش 99ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج  (   5929)  

يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجيرد طلبيه  " مدني تنص على أنه 111ومع ذلك فإن المادة  (   5922)  

شييء فيي أي وقيت إال وللمودع عنده أن يليزم الميودع أن يتسيلم ال . إال إذا ظهر من العقد أن األجل عين لمصلحة المودع عنده

 151ص  212أنظير األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيي أحكيام االلتيزام فقيرة )  " إذا ظهر من العقد أن األجل عين لمصلحة الميودع

وانظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فيي أحكيام االلتيزام فيي القيانون الميدني العراقيي فقيرة  – 1هامش رقم 

291 ) .  
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 ويفترض عند الشك أن األجل مضروب لمصلحة المدين وحده
 (5921 ) .

 ومع ذلك فقد يستفاد من العقد كما يقع ذلك في القرض بفائيدة 
 (

5929 ) ،
أو مين الظيروف كميا هيي الحيال فيي ودائيع  ، المرتب ميدى الحيياة أو من نص القانون كما هو الشأن في حق االنتفاع واإليراد 

ً  ، المصارف ألجيل مضيروباً لمصيلحة اليدائن والميدين فإذا كان ا . إن األجل قد ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الدائن والمدين معا

أما إذا كان األجيل عليى نقييض ذليك مضيروباً لمصيلحة  . بل يشترط لذلك تراضيهما ، فال يجوز ألحدهما أن ينفرد بالتنازل عنه ، معاً 

ً  ، فلمن شرط األجل لمصلحته ، أحد الطرفين عليى هيذه القواعيد ال تجيوز وتفريعياً  . أن ينزل عنه بإرادته المنفردة ، دائناً كان أو مدينا

ويجييوز للمسييتعير فييي عارييية  ، قبييل انتهيياء األجييل إال بتراضييى المييؤجر والمسييتأجر(  وهييي لمصييلحة الطييرفين)  اإلقاليية ميين االجييازة

أن (  والوديعية لمصيلحته وحيده)  ويجيوز للميودع ، أن ييرد الشييء قبيل األجيل المحيدد(  وهي لمصيلحة المسيتعير وحيده)  االستعمال

 " برد ما استودع قبل انقضاء األجل اإليداعيطالب 
 (5925 ) .

  

 ، دون رضياء اليدائن ، وضع قاعدة في القرض بفائدة أجاز فيها للميدين –استثناء من األحكام المتقدم ذكرها  –على أن التقنين المدني 

لواجيب إال يجيوز للميدين وحيده أن فكيان ا ، مع أن األجل مقرر لمصيلحة كيل مين الميدين واليدائن ، أن ينزل عن األجل بشروط معينة

وقد وضع القانون لحق المدين في النيزول عين األجيل دون  . وذلك إمعاناً من المشرع في كراهية الربا ، ينزل عنه بغير رضاء الدائن

فيهيا  أن يكون قد انقضى على القرض سيتة أشيهر عليى األقيل يتقاضيى(  2: )  رضاء الدائن شروطاً فيها بعض التعويض على الدائن

أن ييتم اليرد فعيال فيي أجيل ال (  9. )  أن يعلن المدين الدائن برغبته في إسقاط األجل ورد ميا اقترضيه(  1. )  الدائن الفوائد المستحقة

 أن ييؤدي اليدائن للميدين فوائيد سيتة األشيهر التاليية لإلعيالن(  5. )  يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا اإلعالن
 (5929 ) .

وهيذا ميا تينص  

كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر عليى القيرض أن يعلين رغبتيه فيي  ، إذا اتفق على الفوائد ":  مدني في هذا الصدد 955عليه المادة 

وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء  ، على أن يتم الرد في أجل ال يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا اإلعالن ، إلغاء العقد ورد ما اقترضه

                                                 

  (5921   )  ً ً  ، حتى لو كان الدين تجاريا )  وإن كانت الديون التجارية يستخلص فيهيا بسيهولة أن األجيل لمصيلحة الطيرفين معيا

وانظيير عكييس ذلييك وأن األجييل فييي  – 2999فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  – 579فقييرة  – 571فقييرة  1بييودري وبييارد 

 ً وقيد نصيت  . ( 5فقرة  2271م  9الرومبيير  – 115فقرة  1لييه تو : الديون التجارية مفروض فيه أنه لمصلحة الطرفين معا

 ، وانظر نفيس القاعيدة . " ال يجبر حامل كمبيالة على استالم قيمتها قبل االستحقاق " من التقنين التجاري على أنه 259المادة 

لييى القواعييد المطبقيية فييي ميين التقنييين التجيياري وهييي تحيييل ع 275فييي المييادة  ، فييي السييندات تحييت اإلذن والسييندات لحاملهييا

يفييرض القييانون أن األجييل مشييترط لمصييلحة  ، دون غيرهييا ميين المسييائل التجارييية ، ففييي الكمبييياالت والسييندات . الكمبييياالت

  . الطرفين

سندات وذكرت إنها تستهلك بطريق القرعية فيي مواعييد (  الدولة أو إحدى البلديات مثال)  وإذا أصدرت شركة أو شخص معنوي عام

لييم يسيتطع ميين أصيدر هييذه السيندات أن يسييتهلكها قبييل المواعييد المحييددة وبطريقية القرعيية المعينية إال إذا كييان األجييل  ، ةمعيني

ومعرفة ما إذا كان األجل في هيذه الحالية لمصيلحة الميدين وحيده أو لمصيلحة الطيرفين  ، لمصلحته وحده ال لمصلحة الطرفين

أنظير فيي هيذه المسيألة بيودري )  ف دون رقابية علييه مين محكمية الينقضمسألة واقع يستخلصها قاضي الموضوع من الظرو

هيامش  929ص  999فقيرة  7بييدان والجيارد  – 952ص  2991فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد  – 575فقيرة  1وبارد 

  . ( 951ص  119فقرة  1جوسران  – 2555فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2رقم 

وقييد يكييون القييرض بفائييدة بييين شخصييين تربطهمييا  – 1هييامش رقييم  292ص  515فقييرة  1قييارن بييودري وبييارد  (   5929)  

وإن كيان  ، عنيد ذليك يسيتطيع قاضيى الموضيوع أن يسيتخلص أن األجيل ، عالقة وثيقة وأراد المقرض تقديم خدمة للمقتيرض

ليس كل دين بفائدة يكون األجل فيه حتميا لمصيلحة  كذلك . فيستطيع هذا أن ينزل عنه ، لمصلحة المدين وحده ، القرض بفائدة

فله في هذه الحالية أن ينيزل عين األجيل وأن يعجيل  ، فالمشتري بثمن مؤجل وبفائدة قد يكون األجل لمصلحته وحده ، الطرفين

  . ( 1والهامش رقم  572فقرة  1بودري وبارد )  الفائدة عن المدة الباقية من األجل الثمن فال يدفع

  . 2هامش رقم  99ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج  (   5925)  

أكتييوبر سيينة  99وأكمييل بمرسييوم بقييانون فييي  2599يوليييه سيينة  21قييانون )  وفيي فرنسييا صييدر تشييريع اسييتثنائي (   5929)  

ليو كيان ويقضي بجواز تعجيل دفع الدين قبل األجيل و ، ال يطبق إال على الديون المدنية والتجارية السابقة على نفاذه(  2599

واشترط هذا التشريع شروطاً تتعلق بوجوب إخطار الدائن بالدفع المعجل وانقضاء  . دون حاجة إلى رضاء الدائن ، ينتج فوائد

ويجوز أن يكون الوفاء المعجيل جزئيياً  ، أربعة أسابيع على األقل بعد األخطار إال إذا كان العقد األصلي ينص على مدة أطول

أن يفيي  –أثنياء أزمية اقتصيادية  –وقد قصد التشريع أن يهيئ السبيل لمن استدان بفائدة مرتفعة  . بشرط إال يقل عن ربع الدين

 2991 فقيرة 1أنظير بالنييول وريبيير وجابوليد )  ولو عن طريق اقتراض ما يفي به الدين بفائيدة أقيل ، بالدين قبل حلول أجله

  . ( 119فقرة  1كوالن وكابيتان  – 2999فقرة  – 2992فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  –مكررة 
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وال يجوز بوجه مين الوجيوه إلزاميه بيأن ييؤدي فائيدة أو مقيابال مين أي نيوع بسيبب  ، الفوائد المستحقة عن ستة األشهر التالية لإلعالن

 " وال يجوز االتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه ، تعجيل الوفاء
 (5921 ) .

 

 ما يترتب من األثر على حلول األجل  -2

  فاألجل الواق – 77

ووجب على المدين  ، أصبح الحق نافذاً  ، بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه على النحو الذي بيناه ، إذا حل األجل الواقف :

 القيام بتنفيذه بعد أن يعذره الدائن
 (5921 ) ،

 ألن حلول األجل وحده ال يكفي ألعذار المدين كما سبق القول 
 (5927 ) .

  

فيجوز  . نافذاً بحلول األجل عكس النتائج التي رتبناها على عدم نفاذ الحق قبل حلول األجلويترتب على أن حق الدائن يصبح 

ويجيوز  ، ويقبل من المدين الوفاء االختياري فال يسترد ما دفعيه ألنيه دفيع دينياً مسيتحق األداء ، للدائن أن يجبر المدين على أداء الدين

 ، وليه أن يسيتعمل اليدعوى البولصيية ، يجوز ليه توقييع الحجيوز التحفظيية األخيرىللدائن أن يحجز بموجبه تحت يد مدين المدين كما 

 وللدائن أن يحبس به ديناً في ذمته للمدين ، ويسري في حق الدين الذي حل أجله التقادم المسقط
 (5925 ) .

  

                                                 

مين التقنيين الميدني  959والميادة (  وهيي مطابقية)  مين التقنيين الميدني السيوري 921أنظر في هذا المعنى المادة  (   5921)  

ال يجوز إجبار المقترض عليى رد  : والعقود اللبناني ونصها ما يأتيمن تقنين الموجبات  111والمادة (  وهي مطابقة)  الليبي

وإنما يجوز له أن يرده قبل األجل ما لم يكن هذا الرد مضراً  ، ما يجب عليه قبل حلول األجل المعين بمقتضى العقد أو العرف

  . بمصلحة المقترض

ً  وكان المدين معسراً  ، هذا ويالحظ أن األجل إذا كان لمصلحة المدين ليم  ، ( وإال فيإن اإلعسيار القيانوني يسيقط األجيل)  إعسياراً فعلييا

وقيد نصيت  . وإذا وفي الدائن قبل حلول األجيل فيإن هيذا الوفياء ال يسيري فيي حيق بياقي اليدائنين ، يجز له أن ينزل عن األجل

حد دائنييه قبيل انقضياء األجيل اليذي وإذا وفى المدين المعسر أ ":  صراحة على هذا الحكم فقالت 151الفقرة الثانية من المادة 

  . " فال يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين ، عين أصالً الوفاء

االسيييكنردية  – 22ص  9م  2591نيييوفمبر سييينة  19 – 911ص  29م  2592يونييييه سييينة  1اسيييتئناف مخيييتلط  (   5921)  

المجموعية  2515فبرايير سينة  1مصير الوطنيية  – 51ص  15رقيم  11المجموعية الرسيمية  2519ميايو سينة  21الوطنية 

اسيتئناف مخيتلط )  وذلك ما لم يشترط حلول األجل بمجيرد انقضيائه دون حاجية إليى إعيذار – 297ص  97رقم  99الرسمية 

  . ( 19ص  19م  2529مارس سنة  19

فليم يعيرف الميدين عليى وجيه التحقييق هيو  ، وال يكفي إعذار المدين لحلول األجل إذا كان وقت اإلعذار قد حول الدائن حقيه إليى آخير

 (  925ص  99م  2519يونيه سنة  12استئناف مختلط )  الدائن الذي يجب الوفاء له

عميل بهيذا الشيرط  ، وإذا اشترط الدائن أنه عند حلول أجل قسيط مين الميدين دون أن ييدفع تحيل بياقي األقسياط دون حاجية إليى إعيذار

عليى حسيب اختييار  " وال يمنع من ذليك أن تضياف عبيارة ، دين عن دفع قسط في ميعادهوحلت باقي األقساط بمجرد تأخر الم

 21اسيتئناف مخيتلط )  فإن هذه العبارة ال تعني إال أن الدائن له أن ينزل عن التمسك بهذا الشرط وليه أن يتمسيك بيه ، " الدائن

م  2591ديسييمبر سيينة  15 – 215ص  191رقييم  29جازيييت  2519نييوفمبر سيينة  1 – 592ص  99م  2512يونيييه سيينة 

ولكين لييس لليدائن أن يتمسيك بتيأخر الميدين  . ( 259ص  9المجموعة الرسمية  2592ديسمبر سنة  5المحلة  – 59ص  59

وأن الدائن كان يتساهل في استيفاء بعض هذه  ، إذا ثبت أن المدين دفع األقساط السابقة في مواعيدها ، في دفع قسط مدية قليلة

فتعود  ، كذلك إذا بدا تساهل من الدائن . ( 292ص  95م  2551مارس سنة  11استئناف مختلط )  خرة مدة قليلةاألقساط متأ

فلييس لليدائن أن يباغيت الميدين بمطالبتيه بيدفع بياقي  ، المدين أن ييؤخر دفيع القسيط دون أن يطالبيه اليدائن بيدفع بياقي األقسياط

المجموعة الرسيمية  2521ابريل سنة  21استئناف أهلي )  األقساط إذا جرى المدين على عادته في التأخر عن دفع قسط منها

م  2599ابرييل سينة  9استئناف مخيتلط  – 22ص  19المجموعة الرسمية  2517مايو سنة  17كفر الشيخ  – 195ص  29

بل يجب في هذه الحالة قبل أن يعتبر الدائن أن بقية األقساط قد حلت أن يعذر الميدين أنيه معتيزم العيودة إليى  . ( 591ص  51

 95م  2551ميايو سينة  17اسيتئناف مخيتلط )  التمسك بشرطه بكل دقة فال يسمح للمدين بأي تيأخر فيي مواعييد دفيع األقسياط

المدين هو المكليف بإثبيات  ، الدين إذا دفع المدين األقساط الباقية في مواعيدهاوفي حالة نزول الدائن عن بعض  . ( 122ص 

ص  19م  2557فبرايير سينة  29استئناف مخيتلط )  وليس علىالدائن أن يعذر المدين ، أنه قام بالشرط حتى ينفذ تنازل الدائن

95 ) . 

  . 515الوسيط جزء ثان فقرة  (   5927)  

بل يستطيع أن يتربص فيطاليب الميدين فيي أي  ، الدائن ملزماً أن يطالب المدين بالدين فوراً وإذا حل األجل فليس   (   5925)  

فإذا تميت ميدة التقيادم ليم يعيد اليدائن يسيتطيع  ، مع مراعاة أن التقادم يسري في حق الدين من وقت حلول األجل ، وقت يختاره



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بيل  ، ذاً مين وقيت االتفياقفال يعتبير الحيق نافي . وليس لحلول األجل الواقف أثر ارجعي كما هو األمر في تحقق الشرط الواقف

 ويتفق في الوقت ذاته مع نية الطرفين ، وهذا مستفاد من أن األجل أمر محقق الوقوع . من وقت حلول األجل
 (5919 ) .

  

 : األجل الفاسخ – 78

 بانقضيائه أو بسيقوطه ، فيإذا حيل األجيل . وهنا أيضاً نتجوز فنعتبر أن العقيود الزمنيية مقترنية بأجيل فسيخ 
 (5912  )

بيالنزول أو 

 فإن الحق ينقضي من تلقاء نفسه بحلول األجل دون حاجة إلى حجم يصدر بذلك ، عنه
 (5911 ) .

 ، ويجوز للطرفين مد األجل غير ميرة 

 ولكن المد يكون باتفاق جديد
 (5919 ) .

  

من الباطن  فاإليجار ، ويترتب على أن الحق يزول بحلول األجل أن جميع التصرفات التي أجراها صاحب الحق تزول بزواله

ويزول الحق بحلول األجل حتى لو كان قد انتقل من الدائن إلى خليف عيام  . والتنازل عن اإليجار مثال يزوالن بزول اإليجار األصلي

  . أو إلى خلف خاص

فيعتبر الحق قد انقضيى مين  ، بخالف ما قررناه في تحقق الشرط الفاسخ ، ويكون انقضاء الحق بحلول األجل دون أثر رجعي

فيالحق األول يعتيد  ، وبذلك يتميز الحق المقترن بأجل فاسخ عن الحق المعلق على شرط فاسخ ، وقت حلول األجل ال من وقت االتفاق

ميدني  115وقد أشيارت الفقيرة الثانيية مين الميادة  . أما الحق اآلخر فيعتبر قد زال منذ البداية وكأنه لم يكن ، بوجوده قبل حلول األجل

دون أن  ، يترتب على انقضاء األجل الفاسخ زوال االلتزام " فنصت على أنه ، م األثر الرجعي لحلول األجل الفاسخصراحة إلى انعدا

 يكون لهذا الزوال اثر رجعي
 (5915 ) .

 

*** 

  : مقارنة بين الشرط واألجل – 79

  . كما أن هناك مفارقات ، فهناك موافقات . نعقد مقارنة موجزة بينهما ، بعد أن بسطنا أحكام كل من الشرط واألجل

  : أما الموافقات الجوهرية فتتخلص في أمرين

  . أن كال من الشرط واألجل أمر مستقبل(  ا)  

                                                                                                                                                                    

لكين ليه  ، فليس للكفيل أن يتضيرر مين ذليك ، لب به الدائن فوراً وإذا كان للدين كفيل وحل أجل الدين ولم يطا . المطالبة بالدين

وإال برئيت ذمية الكفييل ميا ليم يقيدم الميدين ليه  ، أن ينذر الدائن باتخاذ اإلجراءات ضد المدين خالل ستة أشهر من هيذا اإلنيذار

 ً ذمة الكفيل لمجيرد أن اليدائن تيأخر ال تبرأ  -2 ":  مدني على هذه األحكام صراحة فقالت 179وقد نصت المادة  . ضماناً كافيا

 . فى اتخاذ اإلجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها

ميا ليم يقيدم  ، على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخياذ اإلجيراءات ضيد الميدين خيالل سيتة أشيهر نيم إنيذار الكفييل لليدائن ؟ -1 

 5أوبيرى ورو  – 259فقيرة  21ليوران  – 199فقرة  19ديمولومب  : أنظر في الفقه الفرنسي . " المدين للكفيل ضمانا كافيا

من التقنين المدني الفرنسي تقضي بأن لليدائن أن يتفيق  1995ويالحظ أن المادة  – 2999فقرة  1بودري وبارد  – 991فقرة 

يقاضيي الميدين إلجبياره ولكين يجيوز للكفييل فيي هيذه الحالية أن  ، مع المدين على مد أجل الدين دون أن تبرأ ذمة الكفيل بيذلك

  . على الوفاء

  . 575الموجز للمؤلف فقرة  (   5919)  

فييي بعييض الحيياالت  ، إذا تجوزنييا وسييلمنا بهييذا األجييل فييي العقييود الزمنييية ، ويمكيين تصييور سييقوط األجييل الفاسييخ (   5912)  

لبوا إنهاء العقد إذا اثبتوا أنيه بسيبب فإنه يجوز لورثته أن يط ، إذا مات المستأجر(  ا: )  نذكر منها على سبيل المثال ، الخاصة

 ميدني 1/  192م )  موت مورثهم أصبحت أعباء العقد اثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح اإليجار مجاوزاً حدود حياجتهم

جاز لورثتيه أو للميؤجر  ، إذا لم يعقد اإليجار إال بسبب حرفة المستأجر أو العتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات(  ب. )  (

يجوز (  ج. )  195و  197و  191و  195و  199وانظر أيضاً في اإليجار المواد  . ( مدني 191م )  أن يطلبوا إنهاء العقد

 – 1 . إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة – 2 : للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية في األحوال اآلتية

إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو  -9.  ستعير استعمال الشيء أو قصر في االحتياط الواجب للمحافظة عليهإذا أساء الم

تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيير  – 5 . ( مدني 155م )  كان معسراً قبل ذلك دون علم من المعير

  . ( مدني 159م )  ذلك

  . 519فقرة  1بودري وبارد  – 171فقرة  1هيك  – 215فقرة  21لوران  – 915فقرة  19 ديمولومب (   5911)  

  . 519فقرة  1بودري وبارد  – 171فقرة  1هيك  (   5919)  

ص  – 95ص  9أنظر في كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية ج  (   5915)  

99 .  
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  . هذا مع التجوز المعهود في األجل الفاسخ فيما يتعلق بالعقود الزمنية ، وأن كال منهما ينقسم إلى واقف وفاسخ(  1)  

  : األمور اآلتيةوأما المفارقات الجوهرية فتتلخص في 

  . أما األجل فأمر محقق الوقوع ، الشرط أمر غير محقق الوقوع(  2)  

  . أما الحق لمقترن بأجل واقف فحق موجود كامل الوجود ، الحق المعلق على شرط واقف حق موجود ولكنه ناقص(  1)  

  . مقترن بأجل فاسخ فحق مؤكد الزوالأما الحق ال ، الحق المعلق على شرط فاسخ حق موجود على خطر الزوال(  9)  

  . أما حلول األجل فليس له هذا األثر ، أثر رجعي ، كقاعدة عامة ، لتحقق الشرط(  5)  

ومن ثم فالحق المعلق عليى شيرط واقيف حيق  : هي أن الشرط أمر غير محقق الوقوع ، وترد كل هذه الفروق إلى فكرة واحدة

ولتحقق الشرط أثر رجعي تأوال لنية الطرفين أميام أمير غيير محقيق  ، حق على خطر الزوالوالحق المعلق على شرط فاسخ  ، ناقص

والحيق المقتيرن بيافل فاسيخ حيق مؤكيد  ، ومن ثم فالحق المقترن بأجل واقف حق كامل الوجيود . واألجل أمر محقق الوقوع . الوقوع

  . على هذا الوجه أمام أمر محقق الوقوعوليس لحلول األجل أثر رجعي إذ ال محل لتأول نية الطرفين  ، الزوال

 تعدد محل االلتزام  - الباب الثاني
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ً  ، قد يتعدد محل االلتزام :  في االلتزام(  modalite)  فيكون هذا التعدد وصفا
 (5919 ) .

وااللتيزام الموصيوف عليى هيذا النحيو  

(  obligation alternative  ( )9)  والتيزام تخيييري(  obligation conjointe  ( )1)  التزام متعيدد المحيل(  2: )  أنواع ثالثة

(  obligation facultative)  والتزام بدلى
 (5911  )

 

)  كالمتقييايض يلتييزم بإعطيياء المتقييايض معييه أرضييا ومعييدال ، فييااللتزام متعييدد المحييل هييو التييزام واحييد ولكنييه ذو محييل متعييدد

solute  ) ًفهنا يلتزم المتقايض األول بإعطياء المتقيايض معيه  . للمقايضة هو مبلغ من النقود في مقابل أن يعطيه المتقايض اآلخر دارا

د المحل ألن المدين ملتزم أن يعطيي شييئين وهو في الوقت ذاته متعد ، فالتزامه واحد مصدره عقد المقايضة ، أرضا ومبلغاً من النقود

وال توجيد فيروق هامية ميا بيين االلتيزام  ، وليس هذا النيوع مين الوصيف أثير كبيير فيي االلتيزام . األرض ومبلغ النقود : ال شيئاً واحداً 

أو  ، م كيامال إذا كيان واحيداً ففي االلتزامين يجب على المدين إن ييؤدى لليدائن محيل االلتيزا . متعدد المحل وااللتزام ذى المحل الواحد

فال تجوز تأديية جيزء مين المحيل الواحيد  ، ( paiement partiel)  وال تقبل التجزئة في الوفاء ، جميع محال االلتزام إذا كان متعددة

حكميه  عيددةبان يهلك جزء من المحيل الواحيد أو مين المحيال المت –والهالك الجزئي  . أو محل من المحال المتعددة دون رضاء الدائن

 . وينقسم في كل منهما الثمن أو المقابل أياً كان على الجزء الهاليك والجيزء البياقي وفقياً ألحكيام الهيالك الجزئيي ، واحد في االلتزامين

 ويجوز فسخ العقد في الحالتين إذا بقى جزء من المحل الواحيد أو مين المحيال المتعيددة دون وفياء
 (5911 ) .

عليى أن االلتيزام ذا المحيل  

 –وقيد التيزم بإعطياء دار  –ففيي المثيل المتقيدم يكيون التيزام المتقيايض اآلخير  ، الواحد يكون عقاراً أو منقوال تبعاً لطبيعة هيذا المحيل

ً  . عقاراً  وقد يكون بعضيها عقياراً وبعضيها  ، أما االلتزام ذو المحل المتعددة فيكون عقاراً أو منقوال تبعاً لطبيعة المحال المتعددة جميعا

                                                 

كيان هنياك التزاميات  ، كيل منهميا متمييز عين اآلخير ، متعددة(  prestations)  المدين ملزماً بأداءاتأما إذا كان  (   5919)  

وذلك كعقد البيع ينشييء فيي  ، حتى لو كان لهذه االلتزامات المتعددة مصدر واحد ، وليس محاال متعددة اللتزام واحد ، متعددة

ومنهيا  ، ومنهيا التيزام بضيمان االسيتحقاق ، ومنهيا التيزام بالتسيليم ، لكييةمنهيا التيزام بنقيل الم ، جانب البيائع التزاميات متعيددة

  . ( 17ص  999ص  999فقرة  5أوبرى ورو )  التزام بضمان العيوب الخفية

كبيع مجموعة مين الصيور وغرفية للطعيام أو  ، وقد يتعدد المحل ومع ذلك يتكون من جميع المحال وحدة مقصودة (   5911)  

وكيذلك قيد يكيون محيل االلتيزام واحيداً ولكين تتفيرق  . فهنا يكون االلتزام ذا محل واحد ال يتجيزأ ، ونحو لك للنوم أو لالستقبال

ويالحيظ إن عيدم تجزئية  . ويكون االلتزام هنا من بياب أوليى ذا محيل واحيد ال يتجيزأ ، كبيع كتاب من أجزاء متعددة ، أجزاؤه

فيإن عيدم تجزئية المحيل ال  ، المحل في الصورتين المتقدمتين ليس هيو عيدم التجزئية اليذي سينبحثه فيي تعيدد أطيراف االلتيزام

 ً أميا عيدم تجزئية المحيال  ، خاصة به إال إذا تعددت أطراف االلتزام مين ميدين أو دائين يكون وصفاً في االلتزام يقتضى أحكاما

وهيذا أيضياً  ، اء كل من المدين والدائن واحداً ال يتعدد فليس إال تعبيراً آخير للقيول بيأن الوفياء الجزئيي ال يجيوزالمتعددة مع بق

 111فقيرة  9أنظير فيي هيذا المعنيى دي بياج )  تفرقيت أجيزاؤه أو ليم تتفيرق ، صحيح حتى لو كيان محيل االلتيزام شييئاً واحيداً 

  . ( 111وفقرة 

ويكون االلتزام بسيطاً إذا التزمت بإعطاء المواشيي  ، ت بإعطاء حصاني وبقرتي فااللتزام متعدد المحلإذا التزم : ويقول أوبرى ورو

هيامش  17ص  999فقيرة  5أوبيرى ورو )  وكذلك يكون االلتزام بسيطاً إذا التزمت برد رأس الميال ميع فوائيده ، التي املكها

  . ( 2رقم 

  . 15ص  999فقرة  5أوبرى ورو  (   5911)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيكيون االلتيزام ال عقياراً محضياً وال منقيوال محضياً بيل هيو  ، منقوال كما في حالة المتقايض إذا التزم بإعطاء أرض ومبلغ مين النقيود

 بعضه عقار وبعضه منقول(  mixte)  مختلط
 (5917 ) .
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  . 155فقرة  1

ويمييز تميييزاً واضيحاً بيين التيزام محليه أشيياء متعيددة كلهيا واجبية  ، والفقه اإلسالمي يعني عناية خاصة بااللتزام ذى المحل المتعيددة

البيدائع )  أشياء متعددة أحدها وحده هو الواجب األداء بحسب اختيار المدين ويسمى هذا بخيار التعييناألداء وبين التزام محله 

  . وسنعود إلى خيار التعيين عند الكالم في االلتزام التخييري . ( 297ص  – 291ص  9جزء 

ويحيرص فييه  ، أحكاميه فيي كثيير مين اإلسيهاب أما االلتزام الذي يكون محله أشياء متعددة كلها واجبية األداء فيفصيل الفقيه اإلسيالمي

 إذا أوجيبف ".  ثم إذا هي تفرقة يحرص على عدم جهالة الثمن فيما تفرقت الصفقة فيه ، بوجه خاص على عدم تفريق الصفقة

ت فيي فقيال المشيترى قبلي ، بان قال بعت منك هذين العبيدين بيألف درهيم ، في أحدهما(  المشتري)  في العبدين فقبل(  البائع) 

والصيفقة إذا وقعيت مجتمعية  ، الن القبول في أحيدهما تفرييق الصيفقة عليى البيائع ، ال ينعقد ، هذا العبد وأشار إلى واحد معين

فلو  ، ترويجا للردئ بواسطة الجيد الن من عادة التجار ضم الردئ إلى الجيد . من البائع ال يملك المشترى تفريقها وقبل التمام

والن غيرض التيرويج ال يحصيل  . فيتضرر به البائع والضرر منفيى ، لتفريق لقبل في الجيد دون الردئثبت للمشترى والية ا

والن القبيول فيي أحيدهما يكيون اعراضيا عين الجيواب بمنزلية  . فال يكون راضيا بالقبول في أحدهما ، اال بالقبول فيهما جميعا

فيان اتصيل بيه االيجياب  ، جبه البائع كان هذا شراء مبتدأ مين البيائعثم إذا قبل المشترى بعض ما أو . . . . . القيام عن المجلس

بيانيه إذا قيال بعيت  . واال فال ، ان كان للبعض الذى قبله المشترى حصة معلومة من الثمن جاز : من البائع في المجلس فينظر

 ، منيك هيذين العبيدين بيألف درهيم وكيذلك إذا قيال بعيت . بيع كل كر بعشرة لتماثل قفزان الكرين ، منك هذين الكرين بعشرين

 . وان ابتيدأ البيائع االيجياب ، فاميا إذا ليم يبيين ثمنيه ال يجيوز . يجيوز ، فقال البائع بعيت ، فقبل المشترى في أحدهما وبين ثمنه

فكيان  ، ءلميا ذكرنيا ان اليثمن فيي المثلييات ينقسيم عليى المبييع باعتبيار االجيزا ، بخالف مسألة الكرين وسائر االشياء المتماثلة

النعيدام تماثيل االجيزاء وإذا ليم ينقسيم  ، وفيما المثل ليه ال ينقسيم اليثمن عليى المبييع باعتبيار االجيزاء . حصة كل واحد معلوما

هيذا إذا ليم يبيين البيائع حصية كيل واحيد مين  . وجهالة الثمن تمنع صيحة البييع ، بقيت حصة كل واحد منهما من الثمن مجهولة

فامييا إذا بييين بييأن قييال بعييت منييك هييذين العبييدين هييذا بييألف وهييذا  . منييك هييذين العبييدين بييألف درهييمبييأن قييال بعييت  ، العبييدين

بيل البيائع هيو اليذى فيرق  ، جاز البيع النعدام تفريق الصفقة من المشيترى ، فقبل المشترى في أحدهما دون اآلخر ، بخمسمائة

وليو كيان فهيو ضيرر مرضيى بيه وانيه غيير  ، ر ليه فييهوعليم انيه ال ضير ، الصفقة حيث سمى لكل واحد منهما ثمنا على حدة

  . ( 291ص  – 291ص  9البدائع جزء )  " مدفوع

إذا داخليه بطيالن فيي  ، وهو صفقة واحدة ، بفكرة أن االلتزام ذا المخل المتعدد –من حيث تكوين العقد أيضاً  –ويعني الفقه اإلسالمي 

بيان  ، بين ما هيو ميال وبيين ميا لييس بميال فيي البييع " فلو جمع البائع . قد يختل باختالل وحدة الصفقة ، بعض محاله المتعددة

فان لم يبيين حصية كيل واحيد منهميا مين  ، وميتة وباعهما صفقة واحدة ، جمع بين حر وعبد أو بين عصير وخمر أو بين ذكية

أي عند أبي يوسف ومحميد صياحبي أبيي )  وعندهما . عند أبى حنيفةفكذلك  ، وان بين . لم ينعقد العقد أصال باالجماع ، الثمن

وجه قولهما ان الفساد بقدر المفسيد الن الحكيم  . . . ويبطل في الحر والخمر والمية ، يجوز في العصير والعبد والذكية(  حنيفة

 ، د انما يجئ من قبل جهالية اليثمنفلو جاء الفسا ، والمفسد خص أحدهما فال يتعمم الحكم مع خصوص العلة ، يثبت بقدر العلة

والبيي حنيفية رضيى هللا عنيه ان الصيفقة واحيدة وقيد  . . . فإذا بين حصة كل واحد منهما من الثمن فقد زال هيذا المعنيى أيضيا

والييدليل علييى ان الصييفقة واحييدة ان لفييظ البيييع والشييراء لييم يتكييرر والبييائع واحييد  ، فسييدت فييي احييدهما فييال تصييح فييي اآلخيير

وقيد فسيدت فيي  ، دل ان الصيفقة واحيدة ، وتفريق الثمن وهو التسمية لكل واحد منهما ال يمنع اتحاد الصفقة ، واحد والمشترى

فييال يصييح فييي اآلخيير السييتحالة كييون الصييفقة الواحييدة  : أحييدهما بيقييين لخييروج الحيير والخميير والميتيية عيين محلييية البيييع بيقييين

واحيد منهميا ثمنيا فكيذا إذا سيمى الن التسيمية وتفرييق اليثمن ال يوجيب تعيدد ولهذا ليم يصيح إذا ليم يسيم لكيل  ، صحيحة وفاسدة

والنيه لميا جميع بينهميا فيي الصيفقة فقيد جعيل قبيول العقيد فيي أحيدهما شيرط القبيول فيي  . . . . الصفقة التحياد البييع والعاقيدين

ل العقييد فيييه فييال يصييح القبييول فييي الحيير ال يحتمييل قبييو ، بييدليل انييه لييو قبييل العقييد فييي احييدهما دون اآلخيير ال يصييح ، اآلخيير

النيه أوجيب البييع فيهميا قيالقبول فيي  ، والن في تصحيح العقد في أحيدهما تفرييق الصيفقة عليى البيائع قبيل التميام . . . . اآلخر

ان ؟ فهيل يثبيب الخييار فييه (  أي عند الصاحبين)  ثم إذا جاز البيع في أحدهما عندهما . . . أحدهما يكون تفريقا وهذا ال يجوز

  . ( 251ص  – 259ص  9البدائع جزء )  " وان لم يعلم ال النه رضى بالتفريق ، علم بالحرام يثبت الن الصفقة تفرقت عليه

 ً فإذا هلك بعض المبييع قبيل القيبض  ، وتفرق الصفقة أيضاً هي التي يعني بها الفقه اإلسالمي في تقرير أحكام العقد بعد انعقاده صحيحا

ينفسيخ العقيد بقيدر الهاليك  ، بان كان مكيال أو موزونا أو معيدودا ، ان كان النقصان نقصان قدر ":  ثم ينظر ، هلك على البائع

وهيالك كيل المعقيود علييه يوجيب  ، الن كل قيدر مين المقيدرات معقيود علييه فيقابليه شيئ مين اليثمن ، وتسقط حصته من الثمن

والمشيترى بالخييار فيي  . يوجيب انقسياخ البييع وسيقوط اليثمن بقيدرهفهيالك بعضيه  ، انفساخ البيع في الكيل وسيقوط كيل اليثمن
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 الفهرس العام

ال  ، المحيال المتعيددة هيو الواجيب األداء $ 291 $ط مين هيذه ولكين واحيداً فلقي ، وااللتزام التخييري هو التيزام متعيدد المحيل

ً  ، فإذا التزم شخص آلخر بإعطائه إما أرضاً أو سيارة . المحال جميعاً كما في الصورة السابقة وكيان محيل  ، كان االلتزام هنا تخييرييا

ً وليس المحل هو األ ، االلتزام هو األرض أو السيارة بحسب اختيار المدين أو الدائن   . رض والسيارة معا

ولكين يسيتطيع الميدين إن ييؤدي  ، بيل ليه محيل واحيد ، وهو التزام غير متعدد المحل على النحو السيابق ، يبقى االلتزام البدلي

واحيتفظ لنفسيه بيالحق فيي أن يعطييه إذا شياء أرضياً  ، فإذا التزم شخص آلخير بإعطائيه داراً  . شيئاً آخر بدال منه فيقضي بذلك التزامه

ً  ، بدال من الدار ولكين يجيوز للميدين أن يسيتبدل باليدار األرض  ، وهنيا يكيون محيل االلتيزام شييئاً واحيداً هيو اليدار . كان االلتزام بيدليا

  . وال يستطيع الدائن أن يرفض هذا الوفاء ، للوفاء بالتزامه

 ً تصياعدياً فييي تعييدد المحييل مييا بييين االلتيزام البييدلي وااللتييزام التخييييري وااللتييزام ذى المحييل  ونيرى ممييا تقييدم أن هنيياك تييدرجا

)  ولكين يوجيد شييء آخير يحيل محليه عنيد الوفياء ، واحيد ، ( objet in obligatione)  ففي االلتيزام البيدلي محيل االلتيزام . المتعدد

objet in facultate solutionis ) . شييئان أو أكثير ال  –فمحيل االلتيزام متعيدد  ، ييري مرتبة فيي تعيدد المحيلويرقى االلتزام التخ

ثيم يرقيى االلتيزام ذى المحيل المتعيدد المرتبية العلييا فيي  . ولكن الواجب األداء من هذه األشياء المتعددة هو شييء واحيد –شيء واحد 

 ل هذه األشياء المتعددةوالواجب األداء هو ك –شيئان أو أكثر  –فمحل االلتزام متعدد  ، تعدد المحل
 (5915 ) .

  

فإنيه ال  ، وتكياد تكيون أحكيام كيل منهميا واحيدة ، ولما كان االلتزام ذو المحل المتعيدد ال يكياد يفيارق االلتيزام ذا المحيل الواحيد

 توجد أهمية خاصة ألفراده بالبحث
 (5999 ) .

هيو االلتيزام التخيييري ثيم  –ألن الوصف فيه ذو أثر بيالغ  –والذي يجب أن يفرد بالبحث  

  . ونبحثهما في فصلين متعاقبين ، االلتزام البدلي

 االلتزام التخييري - الفصل األول 
 (5992  )

 

 (Obligation alternative ) 

 : قيام وصف التخيير وأحكامه – 81

 ، ومن أي مصيدر ينشيأ ، فيجب أن نعرف ما هو . التخيير بين محلين أو أكثر لاللتزام الواحد وصف يقوم بااللتزام كما قدمنا 

  . ثم نعرف بعد ذلك ما هي أحكام االلتزام التخييري . ومن طرفي االلتزام يثبت له الخيار

 أحكام االلتزام التخييري(  1)  قيام وصف التخيير(  2: )  فنبحث إذن مسألتين
 (5991 ) .

  

                                                                                                                                                                    

وللبيائع .  ( 195ص  9البيدائع جيزء )  " وان شاء ترك الن الصفقة قد تفرقت علييه ، ان شاء أخذه بحصته من الثمن ، الباقي

نقييد المشييترى حصيية ف ، وسييمى لكييل واحييد منهمييا ثمنييا ، شيييئين صييفقة واحييدة " فلييو بيياع ، حييبس المبيييع حتييى يسييتوفى الييثمن

والن قبض أحدهما دون اآلخير تفرييق الصيفقة الواحيدة فيي حيق  ، كان للبائع حبسهما حتى يقبض حق االخر لما قلنا ، أحدهما

فييال يملييك  ، والمشييترى ال يملييك تفريييق الصييفقة الواحيدة فييي حييق القبييول بييأن يقبييل االيجياب فييي أحييدهما دون اآلخيير ، القيبض

فله حبس الكل الستيفاء الباقي لما  ، وكذلك لو أبرأه من حصة أحدهما . الن للقبض شبها بالعقد ، التفريق في حق القبض ايضا

  . ( 199ص  9البدائع جزء )  " ذكرنا

ويمكين تخريجهيا  ، وظاهر من هذه النصوص التي قدمناها أن أحكام الفقه اإلسالمي في االلتزام ذى المحل المتعيدد مقبولية بوجيه عيام

  . العامة في القانون الحديثعلى المبادئ 

  . 117فقرة  9أنظر في ذلك دي باج  (   5915)  

 " بيين الموجيب الميتالزم "،  " الموجبات ذات المواضييع المتعيددة " في ، ويميز تقنين الموجبات والعقود اللبناني (   5999)  

أي  " الموجيب االختيياري "،  االلتيزام التخيييريأي  " والموجيب التخيييري "،  وهو الذي ندعوه بااللتزام ذى المحل المتعيدد

أن الموجبات ذات المواضييع المتعيددة تكيون متالزمية أو تخييريية أو  " من هذا التقنين على 99فتنص المادة  . االلتزام البدلي

ب معياً الموجيب الميتالزم هيو اليذي يكيون موضيوعه مشيتمال عليى جملية أشيياء تجي " عليى أن 95وتنص الميادة  . " اختيارية

أن الموجبيات المتالزمية خاضيعة لألحكيام المختصية  " عليى 99وتينص الميادة  . " بحيث ال تبرأ ذمة المديون إال بأدائها كلهيا

  . " بالموجب البسيطة

مقال له فيي مجلية القيانون الميدني الفصيلية  –وما بعدها  119فقرة  1تكملة بودري  Bonnecaseبنكاز  : مراجع (   5992)  

بالنيييول وريبييير  – 2291فقييرة  – 2951فقييرة  1بييودري وبييارد  – 999فقييرة  5أوبييرى ورو  – 2951ص  2515سيينة 

 – 171 – 119فقييرة  9دي بيياج  – 799فقييرة  – 799فقييرة  7بيييدان والجييارد  – 2992فقييرة  – 2957فقييرة  1وجابولييد 

 1جوسيران  – 117فقيرة  1كيوالن وكابيتيان ودي الميور انيديير  – 2911فقرة  – 2925فقرة  1 بالنيول وريبير وبوالنجيه

  . 151فقرة  – 159فقرة 
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 قيام وصف التخيير -الفرع األول 

 النصوص القانونية – 82

  : من التقنين المدني على ما يأتي 119تنص المادة  : 

ويكون الخيار للمدين ميا  ، يكون االلتزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدي واحد منها " 

 " لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك
 (5999 ) .

 

 من التقنين المدني السابق 299/  51النص المادة  ويقابل هذا
 (5995 ) .

  

وفيي التقنيين الميدني الليبيي الميادة  ، 119فيي التقنيين الميدني السيوري الميادة  : ويقابل في التنقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

 91لمادة وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني ا ، 157وفي التقنين المدني العراقي المادة  ، 111
 (5999 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فإنه يثير صعوبات جدبة  ، ويقول دي باج إنه بالرغم من أن االلتزام التخييري ليس كثير الوقوع في الحياة العملية (   5991)  

  . ( 115ص  119فقرة  9دي باج )  من ناحية الصناعة القانونية

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيين  955ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   5999)  

فاندمجت الفقرة الثانيية فيي الفقيرة األوليى فيي  ، غير أن النص في المشروع التمهيدي كان مقسوماً إلى فقرتين ، المدني الجديد

وعييرض علييى لجنيية المراجعيية اقتييراح محكميية مصيير ميين إضييافة نييص يجعييل أثيير التخيييير يسييتند إلييى وقييت  . لجنية المراجعيية

فيي  171وأصيبحت الميادة رقمهيا  ، فلم تر اللجنة ضرورة لهذا النص المكان استخالص حكمه مين المبيادئ العامية ، االلتزام

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ج  – 119فمجلس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافق عليها مجلس النواب . وع النهائيالمشر

  . ( 95وص  91

إال إذا وجيد نيص  ، الخييار للمتعهيد ، إذا كيان التعهيد بعميل أحيد شييئين فيأكثر : 299/  51التقنين الميدني السيابق  (   5995)  

  . بخالف ذلكصريح في التعهد أو في القانون يقضي 

ويكثير مين النصيوص فيميا  ، وقيد كيان التقنيين القيديم يغفيل ذكير االلتيزام البيدلي . وال فرق في األحكام ما بين التقنينين الجدييد والقيديم

فبين من يسيتعمل الخييار إذا  ، وقد تكفل التقنين المدني الجديد بهذا الضبط . يتعلق بااللتزام التخييري في غير ضبط وال تحديد

وقيد جياء فيي الميذكرة اإليضياحية  . ووضع نظاماً أدنى إلى المنطيق فيي آثيار اسيتحالة التنفييذ ، متنع من له الحق في مباشرتها

إلى الجمع بين  –فيما تعلق باألوصاف الخاصة بتعدد محل االلتزام  –عمد المشروع  ":  لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي

ولعيل فيي دقية التفرييق بيين هيذين  . مقتيدياً ذليك بيالتقنين اللبنيانين ، دلي في الفصل المعقود لهمياااللتزام التخييري وااللتزام الب

بييل والمشييروع الفرنسييي  ، الضييربين ميين االلتييزام مييا يمتنييع معييه األعضيياء عيين إهمييال التقنييين المصييري والتقنييين الفرنسييي

 ومع أن أحكام االلتزام التخييري ظفرت بخط موفور من التفصيل في نصيوص التقنيين الحيالي . لاللتزامات البدلية ، اإليطالي

وقد تكفل المشيروع  . إال إنها كانت بحاجة إلى شيء من الضبط والتحديد –إذ اختصت بما ال يقل عن مواد أربع  –(  السابق) 

ووضيع  ، ن ثبيت ليه هيذا الحيق مين العاقيدين عين مباشيرتهفعين كيفية أعمال حق الخيار بين محلى التخيير إذا امتنع مي ، بذلك

  . ( 91ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  " إلثار استحالة التنفيذ نظاماً أدنى إلى المنطق

ميين التقنييين المييدني  119مطابقيية للمييادة )  119التقنييين المييدني السييوري م  : التقنينييات المدنييية العربييية األخييرى (   5999)  

  . ( المصري

 . ( من التقنين المدني المصري 119مطابقة للمادة )  111التقنين المدني الليبي م 

ويكيون الخييار فيي  ، يصح أن يكون محل االلتزام أحد أشياء قيميية أو مثليية مين اجنياس مختلفية – 2 : 157التقنين المدني العراقي م 

إال إذا قضيى القيانون أو اتفيق المتعاقيدان عليى أن الخييار  ، ميدينوإذا أطلق خيار التعييين فهيو لل – 1 . تعيينه للمدين أو للدائن

  . يكون للدائن

أنظير فيي التقنيين العراقيي األسيتاذ حسين  . وال فرق في األحكيام ميا بيين التقنيين المصيري والتقنيين العراقيي رغيم اخيتالف العبيارة)  

  . ( 211فقرة  – 291الذنون في أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة 

الموجب التخييري هو الذي يكون موضوعه مشتمال على جملة أشياء تبرأ ذمة المديون تمامياً  : 91تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

وال فيرق فيي األحكيام ميا بيين التقنيين المصيري . )  وللمديون وحده حق االختيار ما لم يكن ثمة نص مخالف . بأداء واحد منها

 ، ويقييول التقنييين اللبنيياني إن حييق االختيييار للمييدين مييا لييم يكيين ثميية نييص مخييالف . اللبنييانين رغييم اخييتالف العبييارة والتقنييين

أما نيص القيانون فمين  ، 91كما يفهم من الرجوع إلى األصل الفرنسي للمادة (  stipulation)  والمقصود بالنص هنا االتفاق

 .  ( يجب اتباعه البديهي أنه إذا وجد وجعل الخيار للدائن فإنه
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ويستخلص من النص المتقدم أن وصف التخيير يقوم متى شمل محل االلتزام أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين بيراءة تامية إذا أدى واحيداً 

بأن الخييار يكيون لليدائن  –االتفاق أو القانون  –وأن خيار التعيين يكون في األصل للمدين إال إذا قضى المصدر الذي ينشأ منه  ، منها

  . أو للغير

  . من له خيار التعيين ومصدر هذا الخيار(  1)  متى يقوم وصف التخيير(  2: )  فنبحث إذن

 متى يقوم وصف التخيير  – 1

  تحديد منطقة االلتزام التخييري(  ا)  – 83

يتعييدد محييل االلتييزام فيكييون لاللتييزام (  2: )  يجييب تييوافر شييروط ثالثيية ، ليكييون االلتييزام تخييريييا فيقييوم بييه وصييف التخيييير :

حتيى تبيرأ ذمية  ، ويكون الواجب األداء(  9. )  ويتوافر في كل محل منها الشروط الواجب توافرها في المحل(  1. )  محالن أو أكثر

  . محال واحداً من هذه المحال المتعددة ، المدين براءة تامة من التزامه

 زامتعدد محل االلت(  1)  – 84

ويصيح أن  . فيصح أن يلتيزم البيائع للمشيتري أن يبييع منيه اليدار أو األرض . يجب أن يكون محل االلتزام متعدداً كما قدمنا : 

ونيرى مين ذليك أن محيل  . يلتزم الشريك بتقديم حصته في الشركة مبلغاً من النقود أو أرضا أو سيارة أو أسهماً أو سندات أو غير ذلك

 وقد يكون أكثير مين شييئين ، يئينااللتزام قد يكون ش
 (5991 ) .

أو عينياً معينية  ، كيذلك يصيح أن يكيون شييئاً غيير معيين باليذات كيالنقود 

                                                 

ال يجيوز أن يقيع عليى أكثير  –وهو الذي يقابل التخيير فيي االلتيزام التخيييري  –وخيار التعيين في الفقه اإلسالمي  (   5991)  

ويكون الخيار إما للمشتري أو للبائع حسيب  ، ويلزم فيه ذكر المدة التي يتم فيها الخيار على خالف في الرأي ، من أشياء ثالثة

عليى أنيه  ، وليو اشيترى ثيوبين كيل واحيد منهميا بعشيرة دراهيم "( :  99ص  29ء في المبسيوط للسرخسيي جيزء جا . الشرط

وفيميا زاد عليى  ، وكيذلك هيذا فيي ثالثية أثيواب . جياز العقيد عنيدنا استحسيانا ، بالخيار ثالثة أيام يمسك أيهما شاء ويرد اآلخر

وبحكم خياره يسيتند  ، الجهالة ال تفضي إلى المنازعة النه شرط الخيار لنفسهوجه االستحسان ان هذا  . . . . الثالثة العقد فاسد

رى االنسان لعياله ثوبا وال يعجبيه أن يحميل تفقد يش . . . . والجهالة التى ال تفضي إلى المنازعة ال تمنع صحة العقد ، بالتعتين

وهيذه  . فيحتياج إليى مباشيرة العقيد بهيذه الصيفة ، يير عقيدعياله إلى السوق وال يرضي البائع بالتسليم إليه ليحمله إليى عياليه بغ

فيإذا حميل الثالثية إليى أهليه ثيم  ، جييد ووسيط وردئ ، الن كل نوع يشتمل على أوصاف ثالثة ، الحاجة مقصورة على الثالث

 ، ار بثالثية أييامم نيص فيي هيذا الموضيع عليى تقيدير الخييثي . . . فأخذنا فيما زاد على ذلك بالقياس لعدم الحاجة فيه . المقصود

وجاء في البدائع  " وان أطلق ذلك في غير هذا الموضع ، الن هذا خيار ثبت بالشرط فالبد فيه من اعالم المدة ، وهو الصحيح

اختليف المشيايخ فييه ؟ وهل يشترط بيان الميدة فيي هيذا الخييار  ":  في خصوص المدة ما يأتي(  291ص  9جزء )  للكاساني

فذكر في الجامع الصغير على أن يأخذ المشترى أيهما شاء وهو فيه بالخييار  ، في هذه المسألة في الكتبالختالف ألفاظ محمد 

فقيال بعضيهم ال يجيوز هيذا البييع اال بيذكر ميدة  . وذكر في االصل على أن يأخذ أيهما شاء بيألف وليم ييذكر الخييار ، ثالثة أيام

وهيو  ، وعندهما الثالث وما زاد عليها بعد أن يكون معلوما ، يفة رحمه هللاوهو ثالثة أيام فما دونها عند أبى حن ، خيار الشرط

وجه قول االولين ان المبيع لو كان ثوبا واحيدا  . وقال بعضهم يصح من غير ذكر المدة . قول الكرخي والطحاوى رحمهما هللا

والجيامع بينهميا ان تيرك  ، دا غيير معيينفكيذا إذا كيان واحي ، معينا وشرط فيه الخيار كيان بييان الميدة شيرط الصيحة باالجمياع

وجه قول اآلخرين ان توقيت الخيار في المعين انما كان شرطا الن الخيار  . . . . . التوقيت تجهيل لمدة الخيار وانه مفسد للبيع

ح اسيتثناء ذليك فيال بيد مين التوقييت ليصي ، فيه يمنع ثبوت الحكم للحاجة إلى دفع الغبن بواسطة التأمل فكان في معنى االستثناء

وخيار التعيين ال يمنع ثبوت الحكم بل يثبت الحكم في أحدهما غير عين وانميا يمنيع تعيين  ، في الوقت عن ثبوت حكم البيع فيه

والدليل على التفرقة بينهما أن خيار الشرط ال يورث عليى  . فال يشترط له بيان المدة وهللا سبحانه وتعالى أعلم ، المبيع ال غير

 ، هذا وكون الخيار يجوز أن يكون للبيائع إنميا جياء عليى سيبيل االستحسيان " وخيار التعيين يورث باالجماع ، بناأصل أصحا

وإذا ظهر أن جواز هذا البيع للحاجة إلى اختيار ميا هيو االرفيق  "( :  292ص  9جزء )  جاء في فتح القدير للكمال بن الهمام

ألن البيائع ال  ، بيل يخيتص خييار التعييين بالمشيتري ، ظهير أنيه ال يجيوز للبيائع ، واألوفق لمن يقع الشيء له حاضرا أو غائبا

 ، فيرد جانب البيائع إليى القيياس ، حاجة له إلى اختيار األوفق واألرفق ألن المبيع كان معه قبل البيع وهو ادرى بما الءمه منه

ً  . فلهذا نص فيي المجيرد عليى أنيه ال يجيوز فيي جانيب البيائع ألنيه بييع يجيوز ميع خييار  ، وذكير الكرخيي أنيه يجيوز استحسيانا

  . " المشتري فيجوز مع خيار البائع قياسا على الشرط

في حالة (  112ص  9جزء )  جاء في البدائع . وحكم البيع مع خيار التعيين أنه غير الزم لمن له الخيار سواء كان المشتري أو البائع

الن خييار  ، وللمشترى أن يردهما جميعيا ، الملك الثابت بهذا البيع قبل االختيار ملك غير الزم ":  ما إذا كان الخيار للمشتري
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بيل يصيح إنيي كيون محيل االلتيزام  . فيكون محيل االلتيزام نقيوداً وعقياراً ومنقيوال ، ويصح أن يجمع التعدد هذه كلها . عقاراً أو منقوال

فيلتيزم الشيريك ميثال بتقيديم حصيته للشيركة مبلغياً مين  ، ويصح أن يجتميع كيل هيؤالء فيي االلتيزام الواحيد . عمال أو امتناعاً عن عمل

 النقود أو أرضا أو عمال يقوم به لمصلحة الشركة أو امتناعاً عن االتجار فيما تقوم به الشركة من عمل
 (5991 ) .

  

أن يكيون محيال  –اءات أخيرى مين نوعيه أو مين غيير نوعيه إذا اقترنيت بيه اد –فأي أداء يصلح أن يكون محال لاللتزام يمكن 

  . فال يقتصر على أداء واحد ، والمهم هو أن يتعدد هذا المحل –لاللتزام التخييري 

 : توافر الشروط في كل من االداءات المتعددة(  2)  – 85

 ، الواجيب توافرهيا فيي محيل االلتيزام ويجب أن يتوافر في كل أداء مين االداءات المتعيددة لاللتيزام التخيييري جمييع الشيروط 

فيجب أن يكون كيل أداء  . ويكون متوافراً فيه الشروط الالزمة ، الحتمال أن يقع االختيار على أي أداء منها فيصبح هو المحل الوحيد

 ً وأن يكيون  ، ويجيب أيضياً أن يكيون األداء معينياً أو قيابال للتعييين . أو ممكناً إذا كان عمال أو امتناعاً عن عميل ، موجوداً إذا كان شيئا

ً  ، صالحاً للتعامل فيه ً  ، وأن يكون ماال متقوما   . وأن يكون التعامل فيه مشروعا

وتوافرت في الشيء اآلخر  ، وكان أحدهما لم تتوافر فيه الشروط المتقدمة الذكر ، فإذا كان االلتزام التخييري محله شيئان فقط

 ويكون االلتزام بسيطاً غير تخييري ، فإن االلتزام ال يكون له إال محل واحد هو هذا المحل الذي توافرت فيه الشروط ، هذه الشروط
 (

5997 ) .
  

ً  ":  الحكيم إذا تقيول $ 255 $من التقنين المدني الفرنسي صراحة على هيذا  2251وقد نصت المادة   ، يكيون االلتيزام بسييطا

 إذا كان أحد الشيئين محل االلتيزام ال يمكين أن يكيون محيالً ليه ، التزام تخييرىولو عقد فى صورة 
 (5995  )

مين  12وتينص الميادة  . "

                                                                                                                                                                    

وهذا الن جواز هيذا النيوع مين  . لكان محتمال للفسخ ، فيمنع لزوم الملك ، التعيين يمنع لزوم العقد كخيار العيب وخيار الرؤية

وال تنعدم حاجتهم اال بعد اللزوم النه عسى ال يوافقيه كالهميا  ، بينا فيما تقدمالبيع انما يثبت بتعامل الناس لحاجتهم إلى ذلك لما 

ً  . " جميعا فيحتاح إلى ردهما وللبيائع أن يفسيخ البييع ألنيه غيير  ":  في حالة ما إذا كان الخيار للبيائع(  119ص )  وجاء أيضا

  . " الزم

ا يعليل أن البييع المقتيرن بخييار التعييين يكيون يغير الزم عليى النحيو اليذي وهيذا مي . ويبدو أن خيار التعيين يكون مقترناً بخيار الشرط

وهذا ما يعليل أيضياً أن خييار  . وعدم لزومه إنما جاء من خيار الشرط المقترن بخيار التعيين ال من خيار التعيين ذاته ، قدمناه

ك ألن خيييار الشييرط المقتييرن بخيييار التعيييين ال وذليي ، التعيييين ينتقييل إلييى الورثيية ولكيين البيييع يكييون الزميياً لهييم خالفيياً للمييورث

وهذا ميا يعليل  . ويبقى لهم خيار التعيين وحده دون خيار الشرط ، فينقطع هذا الخيار عن الورثة ومن ثم يلزمهم البيع ، يورث

منه وليس له أن يردهميا فللمشتري أن يأخذ أيهما شاء بث ، أخيراً أن الشيئين إذا تعيبا معاً في يد المشتري وكان له خيار التعيين

 ً وفيي هيذا يقيول  . ألن خيار الشرط المقترن بخيار التعيين هو الذي بطل بتعيب الشيئين وبقى خيار التعييين عليى حاليه ، جميعا

فان كان على التعاقب تعيين االول للبييع ولزميه ثمنيه وييرد االخير  ، ولو تعيبا جميعا "( :  111ص  9جزء )  صاحب البدائع

وان تعيبا معا ال يتعين أحدهما للبييع النيه لييس أحيدهما بيالتعيين أوليى  . وال يغرم بحدوث العيب شيأ لما قلنا انه أمانة ، لما قلنا

اال انه لييس ليه أن  . النه إذا لم يتعين أحدهما للبيع بقى المشترى على خياره ، وللمشترى أن يأخذ أيهما شاء بثمنه ، من اآلخر

وهيذا يؤييد قيول مين يقيول مين  ، قد لزم في أحيدهما بتعيينهميا فيي ييد المشيترى وبطيل خييار الشيرط الن البيع ، يردهما جميعا

إذ لو لم يكن لمليك ردهميا جميعيا  ، وال بد له من رتبة معلومة ، خيار التعيين وخيار الشرط ، المشايخ ان هذا البيع فيه خياران

وقد بطيل خييار الشيرط  ، جميعا قبل التعييب ثبت حكما لخيار الشرطلكنه لم يملك الن ردهما  ، كما لو لم يتعيب أحدهما أصال

وال يبطل هذا الخيار بموت المشترى بيل ييورث  . . . . وبقى خيار التعيين فيملك رد أحدهما ، بعد تعينهما معا فلم يملك ردهما

وقد قيام اليوارث مقاميه فيي  ، ر عينالن خيار التعيين انما يثبت للمورث لثبوت الملك له في أحدهما غي ، بخالف خيار الشرط

وهذا يؤيد قول أولئيك  . اال انه ليس له أن يردهما جميعا وقد كان للمورث ذلك ، ذلك الملك فله أن يختار أيهما شاء دون اآلخر

 وقد بطيل أحيدهما وهيو خييار الشيرط بيالموت النيه ال ييورث عليى أصيل أصيحابنا ، المشايخ انه البد من خيارين في هذا البيع

  . " فبطل الحكم المختص به وهو والية ردهما جميعا

  . 2951فقرة  1بودري وبارد  – 5فقرة  11ديمولومب  – 915فقرة  5ماركادية  – 291فقرة  22ديرانتون  (   5991)  

بأن يتفقا أصيالً عليى محيل غيير  ، لكن إذا أراد المتعاقدان أن يخفيا التزاماً غير مشروع تحت ستار التزام تخييري (   5997)  

ثم يضعا إلى جانبه على طريق التخيير محال آخر مشروعاً يكون المقصيود منيه أن يصيبح جيزاء لعيدم تنفييذ المحيل  ، مشروع

بل يكيون التزامياً بياطال فيي المحليين  ، فإن مثل هذا االلتزام ال يكون التزاما صحيحاً حتى في محله المشروع ، غير المشروع

 ً   . ( 1هامش رقم  191ص  2951فقرة  1بودري وبارد )  جميعا
  (5995  )

  : وهذا هو النص فى أصله الفرنسى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على الحكم فيما إذا كان شئ واحد من األشياء المتعددة هو اليذى يمكين تنفييذه دون األشيياء األخيرى

والحكيم كميا نيرى ظياهر  . " فالموجيب يكيون أو يصيبح مين الموجبيات البسييطة ، وحده قابالً للتنفييذ إذا كان أحد المواضيع" :  فتقول

 . إذ يمكن استخالصه فى يسر من تطبيق القواعد العامة ، فال حاجة للنص عليه ، البداهة

تكيون بوقيت نشيوء هيذا  ، خيييرىفى معرفة ما إذا كانت الشروط الواجبة متوافرة فيى األداءات المتعيددة لاللتيزام الت ، والعبرة

ً  ، فإن توافرت الشروط فى هذا الوقت . االلتزام حتى ليو أصيبحت األداءات بعيد ذليك ال تصيلح كلهيا أو بعضيها  ، كان االلتزام تخييريا

ومحليه هيذا األداء  كيان االلتيزام بسييطاً منيذ البدايية ، إذا لم تتيوافر الشيروط إال فيى أداء منهيا ، وعلى النقيض من ذلك . محالً لاللتزام

 وال ينقلب تخييرياً حتى لو أصبحت األداءات األخرى بعد ذلك متوافراً فيها الشروط الواجبة ، الذى توافرت فيه الشروط
 (5959 ) .

 

 محل واحد من المحال المتعددة هو الواجب األداء(  3)  - 86

 in)  فييإن محييالً واحييداً منهييا فقييط هييو الواجييب األداء ، ( in obligatione)  وإذا كييان لاللتييزام التخييييرى محييال متعييددة : 

debitione ) ،  تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها" :  مدنى فى صدرها 119أو كما تقول المادة " . 

فيقيوم  ، نياً طلبيهيكون كل من المحال المتعيددة ممك ، أنه قبل اختيار المحل الواجب األداء(  أولهما: )  وينبنى على ذلك أمران

فكميا إن كيل ميدين متضيامن تمكين مطالبتيه بكيل  . التضامن بين هذه المحال على غرار التضامن الذى يقوم بين الميدنيين المتضيامنين

ر فيالتخيي . كذلك أى محل من المحال المتعددة لاللتزام التخييرى تمكن المطالبة به فيإذا وفيى انقضيى االلتيزام ، الدين فإذا وفاه انقضى

 solidarite reelee)  هو تضامن عينى موضيوعى ، إذن هو ضرب من التضامن ما بين األشياء شبيه بالتضامن ما بين األشخاص

et objective  )إلى جانب تضامن المدينين الشخصيى اليذاتى  (solidarite personnelle et subjective ) .  والتضيامن العينيى

فإذا أصبح تنفيذ محل من المحال المتعددة لاللتزام التخييرى مستحيالً جياز  ، وى ضمان الدائنأن يق ، كالتضامن الشخصى ، من شأنه

 فيتسيع بيذلك مجيال التنفييذ ويقيوى ضيمان اليدائن ، أن ينفذ محل آخير
 (5952 ) .

أنيه بعيد اختييار المحيل الواجيب األداء (  واألمير الثيانى 

 . وينقلب االلتزام التخييرى عند ذلك التزاماً بسيطاً ليس له إال محل واحد ، يصبح هذا وحده هو محل االلتزام

ميا دام أن تنفييذ  ، ويستتبع ذلك أن المحال المتعددة لاللتزام التخييرى تكون فى الكثرة الغالبة مين األحيوالى متعادلية فيى قيمتهيا

مثل ذليك  . فقد تتفاوت قيم المحال إذا تفاوتت شروط أدائها ، غير أن هذا ليس بضرورى . أى محل منها يغنى عن تنفيذ المحال األخر

وقيد يعيد شيخص آخير  . فتكيون قيمية األرض نصيف قيمية اليدار ، أن يلتزم شخص نحو آخر بأن يبيع له الدار بألفين أو األرض بيألف

فقيد  ، ميع ذليك تكيون القييم متفاوتيةبل قد ال تتفاوت شيروط األداء و . %1% أو خمسمائة بفوائد سعرها 9بإقراضه ألفاً بفوائد سعرها 

 %9يكون المبلغ الموعود بإقراضه هو ألف أو ألفان على حسب اختيار المدين ويكون سعر الفائدة فى الحالتين 
 (5951 ) .

 

  تمييز االلتزام التخييرى عن حاالت أخرى تشتبه به(  ب)  - 87

 . الحياالت التيى تشيتبه بيااللتزام التخيييرى وليسيت إيياهوحتى يتم تحديد منطقية االلتيزام التخيييرى فيى وضيوح توجيد بعيض  :

 obligation)  أميا االلتيزام متعيدد المحيل . فنستعرض الشرط الجزائى وااللتزام المعلق على شرط واقف وااللتزام بشئ غير معيين

conjointe  )وسينبحث عنيد الكيالم فيى االلتيزام البيدلى ميا يوجيد بينيه وبيين االلتيزام  . فقد سبق التميييز بينيه وبيين االلتيزام التخيييرى

 . التخييرى من فروق

  التمييز بين االلتزام والشرط الجزائى(  أ)  - 88

ً  ، الشرط الجزائى هو تقدير اتفاقى للتعويض المستحق : فالشرط الجزائيى  . غذ أخل المدين بالتزامه ولم يقم بتنفيذه تنفيذاً عينيا

ال يمكين أن يكيون إليى جانيب التنفييذ العينيى أحيد محليى  –ككل تعيويض  –وهو  . إذن ليس إال تعويضاً مستحقاً عن عدم التنفيذ العينى

أن يختيار أحميد المحليين فيوفييه للطيرف  ، بحسيب األحيوال ، ذلك أنيه ليى االلتيزام التخيييرى يمكين للميدين أو لليدائن . التزام تخييرى

غ أن المييدين ال يسييتطيع أن يختييار  ، أمييا فييى التعييويض فيياألمر مختلييف . وال يسييتطيع هييذا الطييرف اآلخيير أن يييرفض الوفيياء ، خييراآل

كييذلك ال يجييوز للييدائن أن يختييار التعييويض دون التنفيييذ  . إذا كييان هييذا التنفيييذ ممكنيياً طالييب بييه الييدائن ، التعييويض دون التنفيييذ العينييى

                                                                                                                                                                    

L'obligation est pure et simple, quoique contractee d'une maniere alternative, si l'une des duex choses 

ne pouvait etre le sujct l'obligation .
 

  (5959  )
وانظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية  - 2951فقرة  1بودرى وبارد  - 21فقرة  11ديمولومب 
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 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وقيد سيبق  ، بيل إن ليه مقوماتيه الذاتيية ، فالتعويض ليس محالً اللتيزام تخيييرى . ذ العينى ممكناً وعرضه المدينإذا كان التنفي ، العينى

 . بيان ذلك فى الجزء الثانى من الوسيط

ومما يبزر الفرق بين االلتزام التخييرى وااللتزام المصحوب بشرط جزائى أنه إذا كان االلتزام المصيحوب بشيرط جزائيى قيد 

ً  ، تنفيذه العينى مستحيالً بسبب أجنبى ال يد للمدين فيهأصبح  أميا فيى االلتيزام  . فإن االلتزام ينقضى وال يكون الشرط الجزائى مسيتحقا

ً  ، إذا أصبح تنفيذ أحد محليى هيذا االلتيزام مسيتحيالً بسيبب أجنبيى ، التخييرى عليى خيالف  ، فسينرى أن المحيل الثيانى يصيبح مسيتحقا

ك إذا كان المحل األصلى لاللتزام المصحوب بشرط جزائى ال يصلح أن يكون محالً لعدم توافر الشيوط الواجبية كذل . الشرط الجزائى

فإنيه إذا كيان أحيد محلييه ال يصيلح أن يكيون  ، وهيذا بخيالف االلتيزام التخيييرى . فإن االلتزام يسقط ويسقط معه الشرط الجزائى ، فيه

 تسحقمحالً لاللتزام أصبح المحل اآلخر هو الم
 (5959 ) .

 

  التمييز بين االلتزام التخييرى وااللتزام المعلق على شرط واقف(  2)  - 89

وقيد كيان بعيض  ، وال يجوز أن يكيف االلتزام التخييرى بأن كال من محالة المتعددة واجيب األداء معلقياً عليى شيرط اختيياره :

 الفرنسيين يذهبون إلى ذلك
 (5955 ) .

أميا االختييار  ، ذلك أن االلتزام المعلق على شرط واقف قد علق عليى أمير غيير محقيق الحصيول 

فإنيه  ، وإذا هو ليم يحصيل ممين ليه حيق االختييار باليذات ، فهو أمر محقق البد من حصوله –اختيار محل ما  –فى االلتزام التخييرى 

 والمدين فى حالة ما إذا كان الخيار للدائن ، ا كان الخيار للمدينالقاضى فى حالة ما إذ : البد حاصل ممن أقامه القانون مقامه
 (5959 ) .

 

أميا االلتيزام المعليق عليى شيرط واقيف غيير  ، وينبنى على ما تقدم أن االلتزام التخييرى هيو التيزام محقيق الوجيود منيذ البدايية

فإنيه إذا هليك محيل االلتيزام الشيرطى  ، اللتيزامينوهنياك فيرق آخير ميا بيين ا . محقق الوجود وهو لن يوجد فعالً إذا ميا تحقيق الشيرط

أما التبعة فى هالك أحد محال االلتيزام التخيييرى فهيى  ، بسبب أجنبى قبل تحقق الشرط كانت تبعة الهالك على المدين كما سبق القول

 على الدائن
 (5951 ) .

 

 التمييز بين االلتزام التخييرى وااللتزام بشئ غير معين بالذات(  3)  - 91

ومحيل  ، فقيد يلتيزم شيخص أن يبييع آلخير مائية أردب مين القميح . وااللتزام التخييرى ليس التزاماً بشئ غيير معيين باليذات : 

 . االلتزام هنا هو شئ غير معين بالذات حتى لو عين البائع المخزن الذى أودع فيه قمحه وذكر أن مائة األردب ستؤخذ من هيذا القميح

أو يبييع بقيرة غيير معينية  ، ر معين بالذات التزام من يبيع فرساً غير معين من خيوله الموجودة باالصيطبلكذلك يعتبر التزاماً بشئ غي

 . فالمبيع فى جميع هذه األحوال شئ غير معروف يؤخذ من بين أشياء معروفة . من قطيع البقر الذى يملكه

وبيين أن يلتيزم بإعطياء  –ا هو االلتزام التخيييرى وهذ –والفرق بين أن يلتزم الشخص بإعطاء شئ معين من بين أشياء معينة 

كيل شيئ منهيا قيد عيين تعيينياً  ، أن األشياء محل االلتزام التخييرى هيى أشيياء معينية بيذاتها ، شئ غير معروف من بين أشياء معروفة

أميا فيى االلتيزام بإعطياء شيئ غيير  . هواحد هذه األشياء المعينة بالذات سيكون محل االلتزام إذا تم اختييار ، كافياً حتى ال يختلط بغيره

بيل هيى قيد  ، فإن هذه األشياء المعروفة ليسيت معينية بيذواتها كميا هيى معينية فيى االلتيزام التخيييرى ، معروف من بين أشياء معروفة

 ً دون أن تعيين  أو هيى قطييع البقير اليذى يملكيه البيائع ، عينت بأنها الخيول التيى فيى االصيطبل دون أن تعيين هيذه الخييول فرسياً فرسيا

 ً  رؤوس هذا القطيع رأساً راسا
 (5951 ) .

 

إذا فيرز فيرس مين االصيطبل أو بقيرة مين  ، فيى االلتيزام بشيئ غيير معيين باليذات(  2: )  وينبنى على هذا الفرق أميور ثالثية

بيل يجيب فيرز فيرس آخير أو بقيرة أخيرى  ، فيإن هالكيه ال يكيون عليى المشيترى ، ثم هلك الشئ المفيرز ، القطيع بعد إعذار المشترى

 فيإن الهيالك يكيون علييه ال عليى البيائع ، ولم يتسلمه المشيترى بعيد إعيذاره ، لتسليمها إليه أما إذا اختير أحد محال االلتزام التخييرى
 (

5957 ) .
أميا  . لفرز ال من وقت البيعانتقلت ملكيته إلى المشترى من وقت ا ، إذا فرز المبيع ، فى االلتزام بشئ غير معين بالذات(  1)  

وسينرى أن االختييار يسيتند  ، انتقلت ملكيته من وقت البيع ال مين وقيت االختييار ، فإنه إذا اختير محل االلتزام ، فى االلتزام التخييرى

 إلى الماضى
 (5955 ) .

نيه عنيدما فيرز ولك ، إذا كيان أحيد الخييول ميثالُ هيو مليك المشيترى ، فى االلتزام بشئ غيير معيين باليذات(  9)  

                                                 
  (5959  )

. 2919فقرة  1بودرى وبارد 
 

  (5955  )
. 19فقرة  11ديمولومب  -مكررة  229فقرة  5كولميه دى سانتير  - 2275فقرة  5انظر ماركاديه 

 

انظير )  بل هو أجل معين أو غير معين على حسب األحوال ، فال يكون إذن اختيار أحد محال االلتزام التخييرى شرطاً ما دام محقق الوصول . وسيأتى بيان ذلك ، مدنى 111انظر المادة (  5959)  

 . ( 2991فقرة  1قريباً من هذا المعنى بودرى وبارد 

  (5951  )
. 2999فقرة  1انظر بودرى وبارد 

 

  (5951  )
. 2999فقرة  - 2995فقرة  1بودرى وبارد  - 99فقرة  11ب ديمولوم - 7فقرة  2275 م 9الرومبيير 

 

  (5957  )
. 2919فقرة  1قارب بودرى وبارد 

 

  (5955  )
. 121 ص 2995فقرة  1بودرى وباد  - 7فقرة  – 1فقرة  11ديمولومب  - 1فقة  2275 م 9الرومبيير 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

إذا باع شخص فرسياً مين بيين عيدة خييول معينية  ، أما فى االلتزام التخييرى . فإن البيع يصح ، ليكون هو الفرس المبيع لم يعد ملكاً له

ليم يكين قيد فإن االلتزام ال يصح ألن هذا المحل  ، واختير ليكون محالً لاللتزام ، وكان أحدها ملكاً للمشترى ثم لم يعد ملكاً له ، بذواتها

 توافرت فيه الشروط الواجبة وقت نشوء االلتزام إذ كان ملكاً للمشترى
 (5999 ) .

 

 من له خيار التعين ومصدر هذا الخيار - 2

  : من له خيار التعيين - 91

المتعاقدان على غير ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق " :  مدنى تقول 119رأينا أن العبارة األخيرة من المادة 

 . " ذلك

فيإن الخييار يكيون للميدين ال  ، وليم يبيين الطرفيان مين ليه الخييار وليم يينص القيانون عليى ذليك ، فإذا كان هناك التزام تخييرى

 فإن االتفاق عند الشك يفسر لمصلحة المدين ، وهذا هو األصل العام . للدائن
 (5992 ) .

 

عليى أن  . وهذا يقتضى اتفاقاً خاصاً فال يصيح افتراضيه ، الخيار للدائن ال للمدينولكن يجوز أن يتفق الطرفان على أن يكون 

 ً  فال يشترط التقنين المدنى المصرى االتفاق الصريح ، هذا االتفاق قد يكون صريحاً أو ضمنيا
 (5991 ) .

 

وقيد فعيل القيانون ذليك  . أن يجعيل الينص الخييار لليدائن ال للميدين ، إذا كان مصدر الخيار هو نص فيى القيانون ، كذلك يجوز

ً  119عندما نصت الفقرة الثانية من المادة  فللدائن الخيار بين أن يطالب باستيفاء  ، مدنى على أنه إذا أضعف المدين بفعله تأميناً خاصا

 حقه قبل حلول أجله أو أن يطالب بتكملة التأمين
 (5999 ) .

 . التخييرى ينص القانون على أن الخيار للدائن ففى هذا االلتزام 

ويكيون عرضيه  ، ومتى كان الخيار للمدين فإنه يسيتطيع أن يعيرض الوفياء بالمحيل اليذى يختياره مين محيال االلتيزام المتعيددة

 ً بيأى محيل يختياره بل يجب علييه أن يعيرض الوفياء  ، أما إذا كان الخيار للدائن فال يستطيع المدين أن يعرض ما يختاره هو . صحيحا

 الدائن
 (5995 ) .

 

ويكون األجنبى فى هذه الحالة إميا خبييراً فنيياً يستشييره  ، وال نرى ما يمنع من أن يتفق الطرفان على أين يكون الخيار ألجنبى

رفين فيقيرب أو يكون األجنبيى غيير منيتم ألحيد الطي ، أحد الطرفين فيكون الخيار فى الحقيقة لهذا الطرف يستعمله بعد استشارة الخبير

ويساعد على تقرير هيذا الحكيم أن  . من أن يكون حكماً بينهما يتفقان عليه عندما ال يستطيعان االتفاق على أن يكون الخيار ألحد منهما

ن إن الخيار للمدين ما ليم يتفيق المتعاقيدا –من التقنين المدنى الفرنسى  2259كما تقول المادة  –نص التقنين المدنى المصرى ال يقول 

 بل تقول إن الخيار للمدين ما لم يتفق المتعاقدان على غير ذلك ، على أن يكون الخيار للدائن
 (5999 ) .

 

                                                 
  (5999  )

ويقييع كثيييراً أن تعقييد الشييركات  . 2991فقييرة  1بييودرى وبييارد  - 21فقييرة  11ديمولومييب  - 2فقييرة  2251 م 9الرومبيييير 

حتييى يتهيييأ  ، فتصييدر سييندات وتتعهييد بييدفع رأس المييال واألربيياح بعمييالت مختلفيية ، الكبيييرة قروضيياً فييى األسييواق العالمييية

تزامياً فهل يعتبر التزام الشركة المقترضة فى هذه الحالية ال ، للمقرضين حاملى هذه السندات أن يقبضوا حقوقهم كل بعمله بلده

ومحليه  ، ففريق يذهب إلى أن االلتزام بسيط : تخييرياً محالة المتعددة هى هذه العمالت المتخلفة؟ انقسم الفقهاء فى هذه المسألة

 999فقيرة  5بارتيان عليى أوبيرى ورو )  والدائن هنا هو الذى يختار عملة بليده ، هو مبلغ من النقود يحسب فى كل بلد بعملته

 . ( 2999فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  - 2919فقييرة  1بالنيييول وريبييير وبوالنجيييه  -مكييرر  9وهييامش رقييم  15 ص

ولكين يسيتخلص مين الظيروف أن هنياك اتفاقياً  ، وفريق آخر يذهب إليى أن االلتيزام تخيييرى إذ هيو يقيع عليى عميالت مختلفية

لفيظ  9أنسييكلوبيدى دالليوز )  املى السيندات ال للشيركةأى لحي ، ضمنياً على أن يكون الخيار فى هذا االلتزام لليدائن ال للميدين

Obligation  إذ  ، فالنتيجية العمليية واحيدة ، وسواء أخذ بيالرأى األول أو بيالرأى الثيانى . ( 111فقرة  9دى باج  - 55فقرة

. وإنما يختلف الرأيان فى التصوير الفنى لاللتزام ، ينتهى األمر إلى تفسير نية المتعاقدين وإعطاء الخيار للدائن
 

  (5992  )
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان هناك خيار فى دفع اليثمن فيوراً ميع خصيم  . 2997فقرة  1بودرى وبارد 

)  دين عليى اليدفع فييوراً وال يجيوز لليدائن أو الوسييط أن يجبير المي ، فالخييار يكيون للميدين ال للييدائن ، معيين أو دفعيه إليى أجيل

. ( 595 ص 11 م 2519مايو سنة  19استئناف مختلط 
 

  (5991  )
ً  2259أما التقنين المدنى الفرنسى فقد نص فى المادة  وبالرغم من ذليك ييذهب بعيض الفقهياء  ، على أن يكون االتفاق صريحا

 ً دى بياج  - 99فقرة  Obligationى داللوز لفظ أنسيكلوبيد - 792فقرة  7بيدان والجارد )  إلى جواز أن يكون االتفاق ضمنيا

. ( 117فقرة  9
 

  (5999  )
. فقرة أولى مدنى 2957انظر أيضاً المادة 

 

  (5995  )
. 2912فقرة  - 2919فقرة  1بودرى وبارد 

 

  (5999  )
القيانون الميدنى انظر فى إمكان أن يكون الخيار للغير فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون فى أحكيام االلتيزام فيى 

. 211العراقى فقرة 
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 الفهرس العام

  مصدر الخيار - 92

 . وإما أن يكون نصاً فى القانون ، ويمكن أن نستخلص مما تقدم أن مصدر خيار التعيين إما أن يكون االتفاق كما هو الغاب :

فيلتيزم الميدين بإرادتيه  ، األحوال يكون مصدر االلتزام التخييرى العقد أو التصرف القيانونى بوجيه عيامففى الكثرة الغالبة من 

فيإذا  ، الميدين أو اليدائن ، وعند ذلك يتكفل االتفاق أو التصرف القانونى بتعييين مين ليه الخييار . أن يؤدى للدائن شيئاً من أشياء متعددة

 . ن كما قدمناسكت عن هذا التعيين كان الخيار للمدي

ميدنى تينص عليى سيقوط  119وقيد رأينيا أن الفقيرة الثانيية مين الميادة  . وقد يكون مصدر االلتزام التخيييرى نصياً فيى القيانون

ولو كان هيذا التيأمين قيد أعطيى بعقيد الحيق أو  ، األجل إذا كان المدين قد أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص

أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إليى سيبب ال دخيل إلرادة الميدين  . هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، بموجب القانون

ً  ، فييه  فييإن األجيل يسييقط مييا ليم يقييدم الميدين للييدائن ضييماناً كافييا
 (5991 ) .

مييدنى  2957ورأينييا أن الفقيرتين األولييى والثانييية مين المييادة  

كيان  ، إذا تسبب اليراهن بخطيأه فيى هيالك العقيار المرهيون أو تلفيه - 2"  الرهن الرسمى فتنصان على أنه تطبيقان هذه األحكام على

فإذا كان الهالك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبيى وليم  - 1 . الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضى تأميناً كافياً أو أن يستوفى حقه فوراً 

"  كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كاياً أو أن يوفى الدين فوراً قبل حلول األجيل ، يقبل الدائن بقاء الدين بال تأمين
 (5991 ) .

ونيرى  

االلتزام األول هو التزام المدين الذى أضيعف بفعليه ميا أعطيى اليدائن مين (  2: )  من ذلك أن هذه النصوص تنشئ التزامين تخييريين

وااللتيزام الثيانى هيو التيزام (  1. )  والخييار هنيا لليدائن بينص القيانون ، فيلتزم إميا بيدفع اليدين فيوراً أو بتكملية التيأمين ، تأمين خاص

والخييار هنيا للميدين بينص القيانون  ، بدفع الدين فوراً أو بتقيديم تيأمين كياف ، إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب أجنبى ، المدين

 كذلك
 (5997 ) .

 دم بيان هذا عند الكالم فى األجلوقد تق 
 (5995 ) .

 

                                                 
  (5991  )

. 97 ص - 91 ص 9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
 

  (5991  )
. فقرة ثانية مدنى فى رهن الحيازة 2291انظر أيضاً المادة 

 

  (5997  )
زام الميدين بيدفع اليدين فيوراً أو بتقيديم تيأمين إذا كيان فيميا يتعليق بيالت ، وقارن - 259 ص 2انظر األستاذ عبد الحى حجازى 

 51 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضييرية  ، إضعاف التأمين يرجع إلى سبب أجنبى

عاف التيأمين الصيحيح أنيه التيزام تخيييرى كنظييره اليذى ينشيأ إذا كيان إضي ، حيث تفيد أن هذا االلتزام التزام بدلى ، 92 وص

. وهو فى االلتزام الثانى للدائن ، ولكن الخيار فى االلتزام األول للمدين ، راجعاً إلى خطأ المدين
 

  (5995  )
 . 19انظر آنفاً فقرة 

إذا خشى الدائن إفالسيه أو إعسياره  ، مدنى من أن المدين 115ومثل االلتزام التخييرى الذى مصدره القانون أيضاً ما قضت به المادة 

انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى )  يخير بين وفاء الدين فوراً أو تقديم تأمين ، واستند فى ذلك إلى سبب معقول

وانظر أمثلة أخرى لاللتزام التخييرى الذى مصيدره القيانون فيى نيص  . ( 97 ص - 91 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

ً  2172وتقابلها المادة  ، الغبن فى البيع)  مدنى 519دة الما  ، ( من التقنين الفرنسى وهذه تنشئ التزاماً بدلياً ال التزامياً تخييرييا

مين التقنيين التجيارى الفرنسيى وتنشيئ  219وتقابلهيا الميادة  ، عدم قبول الكمبيالة)  من التقنين التجارى 225وفى نص المادة 

ً التزاماً بدلياً ال ال  . ( تزاماً تخييريا

ويطليب صياحب األرض اسيتبقاء  ، مدنى بأن من يقيم منشآت على أرض غيره وهو يعلم أن األرض ليست ملكيه 515وقضت المادة 

فييإن لييه أن يسييتبقيها مقابييل دفييع قيمتهييا مسييتحقة اإلزاليية أو دفييع مبلييغ يسيياوى مييا زاد فييى ثميين األرض بسييبب هييذه  ، المنشييآت

ً  فقد يقال أن . المنشآت أو بيدفع ميا زاد فيى  ، إما بدفع قيمة المنشآت مسيتحقة اإلزالية ، فى ذمة صاحب األرض التزاماً تخييريا

فالظياهر أن االلتيزام هنيا يعتبير التزامياً  ، ولكن لما كان صاحب األرض سييختار دون شيك اقيل هياتين القيمتيين . ثمن األرض

 519ومثيل هيذا يقيال فيميا تقضيى بيه الميادة  . ( 2959فقيرة  1وبيارد انظير بيودرى )  بسيطاً له محل واحيد هيو أقيل القيمتيين

 ، مين أن صياحب األرض ليه أن يسيتبقى المنشيآت ، فى حالة ما إذا كان من أقام المنشآت على أرض غيره حسن النية ، مدنى

وفيميا  –سيبب هيذه المنشيآت أو أن يدفع مبلغاً يساوى ما زاد فيى ثمين األرض ب ، ويخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل

قيمة ما أثرى به وقيمية ميا  ، من أن المثرى على حساب غيره يلتزم بدفع أقل القيمتين ، مدنى 215تقضى به بوجه عام المادة 

. افتقر به الدائن
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 أحكام االلتزام التخييرى - الفرع الثانى

 : تعيين المحل الواجب األداء وتحمل التبعة - 93

كييف ييتم تعييين المحيل الواجيب األداء (  2: )  مسيألتين ، يثير االلتزام التخييرى من ناحية ما يجب أن يسرى عليه من أحكام 

المحيل الواجيب  9 ماذا يكون الحكم لو أن بعض هذه المحال أو كلهيا هليك قبيل أن ييتم اختييار(  1. )  المتعددة لاللتزاممن بين المحال 

 . األداء

 . فنتكلم إذن فى تعيين المحل الواجب األداء وفى أحكام الهالك

 تعيين المحل الواجب األداء - 1

 : النصوص القانونية - 94

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 111تنص المادة  

جاز للدائن أن يطلب مين القاضيى  ، أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ، إذا كان الخيار للمدين وامتنع عن االختيار - 2"  

 . " ن محل االلتزامفإذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيي ، تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون

عيين القاضيى أجيالً إن طليب  ، أو تعيدد اليدائنون وليم يتفقيوا فيميا بيينهم ، أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن االختيار - 1"  

 فإذا انقضى األجل انتقل الخيار إلى المدين ، المدين ذلك
 (5919  )

" . 

 وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق
 (5912 ) .

 

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  ، 111فى المدنى التقنين السورى الميادة  : ويقابل هذا النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 - 15 و 19 - 91وفيى تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنيانى الميواد  ، 999 - 155وفى التقنين الميدنى العراقيى الميادتين  ، 119المادة 
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 (5911 ) .

 

                                                 
  (5919  )

للمدين وامتنع عين  إذا كان الخيار" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 599ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص

حتى إذا لم يفعيل تيولى القاضيى بنفسيه تعييين محيل  ، جاز للدائن أن يطلب من القاضى تحديد أجل للمدين يختار فيه ، االختيار

فيإذا انقضيى األجيل  ، حدد القاضى له أجالً إن طلب المدين ذليك ، أما إذا كان الخيار للدائن وامتنع عن االختيار - 1 . االلتزام

للنص على حالة تعيدد الميدينين  ، بناء على طلب محكمة مصر ، وفى لجنة المراجعة عدلت المادة . " الخيار إلى المدينانتقل 

 ، وأصيبح اليينص بعيد التعيديل مطابقيياً لميا اسيتقر علييه فييى التقنيين الميدنى الجديييد ، أو تعيدد اليدائنين وليم يتفقييوا عليى االختييار

وكيذلك مجليس الشييوخ  ، ووافيق مجليس النيواب عليى الميادة دون تعيديل . فى المشروع النهيائى 177وأصبحت المادة رقمها 

. ( 51 وص 159 9مجموعة األعمال التحضيرية )  111تحت رقم 
 

  (5912  )
ً ميديناً كي ، لم يكن التقنين المدنى السابق يشتمل عليى نيص يبيين الحكيم فيميا إذا رفيض مين ليه الخييار إعميال حيق  ، ان أو دائنيا

 ، ليذلك كيان الحكيم موكيوال إليى تطبييق القواعيد العامية . أو كان مين لهيم الخييار متعيددين وليم يتفقيوا عليى أمير واحيد ، خياره

فيإذا " :  فيى هيذا الصيدد ميا ييأتى(  991 ص)  وقد ورد فى الموجز للمؤليف . وتقضى هذه بأن يوكل أمر التعيين إلى القضاء

فيجبر من له حق الخييار عليى  ، جاز للطرف اآلخر أن يرفع األمر إلى القضاء ، لخيار دون أن يستعمله صاحبهانقضت مدة ا

ً  . " استعماله أو يقوم القضاء مكانه فى ذلك  - 159األسيتاذ أحميد حشيمت أبيو سيتيت فقيرة  - 911 ص 1والتون  : انظر أيضا

 . 279 ص 25 م 2591مارس سنة  11مختلط استئناف  - 2199فقرة  - 2912فقرة  1بودرى وبارد 

فى حالة ما إذا كان الخيار للمدين ولم يختر أو تعدد المدينون وليم يتفقيوا فيميا  ، كما رأينا ، أما التقنين المدنى الجديد فيقضى بهذا الحل

لتقنيين الميدنى الجدييد يقضيى بيأن ينتقيل فإن ا ، أما إذا كان الخيار للدائن ولم يختر أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم . بينهم

ً  . الخيار فى هذه الحالة إلى الميدين ومين ثيم يكيون هيذا الحكيم مسيتحدثاً فيال  ، وانتقيال الخييار إليى الميدين يقتضيى نصياً خاصيا

 . 2555أكتوبر سنة  29يسرى إال على االلتزامات التخييرية التى شأت منذ 

انتقيل الخييار  ، حقيه فيى الخييار –دائناً كيان أو ميديناً  –بأنه إذا لم يستعمل صاحب الخيار (  115 م)  ويقضى التقنين المدنى األلمانى

. إلى الطرف اآلخر
 

  (5911  )
 . ( من التقنين المدنى المصرى 111مطابقة للمادة )  111 التقنين المدنى السورى م : التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 111مطابقة للمادة )  119 التقنين المدنى الليبى م

فيإذا كيان الخييار للميدين وامتنيع  - 1 . يلزم فى خيار التعيين تحديد المدة التيى يكيون فيهيا الخييار - 2 : 155 التقنين المدنى العراقى م

أميا إذا كيان الخييار  ، محيل االلتيزامجاز للدائن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعييين  ، عن االختيار فى المدة المحددة

 . للدائن وامتنع عن االختيار انتقل الخيار إلى المدين
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

فيإن  ، وسواء كان الخيار للمدين أو لليدائن . حالة ما إذا كان الخيار للمدين وحالة ما إذا كان الخيار للدائن : إذن حالتانفأمامنا 

 . فيعتبر االلتزام التخيييرى منيذ البدايية التزامياً بسييطاً ذا محيل واحيد هيو المحيل اليذى تيم اختيياره ، التعيين متى تم يستند إلى الماضى

 . ن هذه المسائل الثالثفنتكلم فى كل م

  : التعيين إذا كان الخيار للمدين - 95

بإعالن إرادته فى أنه اختار محالً معيناً من المحال المتعددة  ، وفقاً لقواعد العامة ، فإنه يستعمل خياره ، إذا كان الخيار للمدين

وهيى ككيل إرادة ال تحيدث أثرهيا إال إذا وصيلت إليى عليم  ، وهيذه اإلرادة تعتبير تصيرفاً قانونيياً مين جانيب واحيد . اللتزامه التخييرى

بشيرط أن  ، وقبل وصولها إلى علم الدائن يستطيع المدين أن يعدل عنها إلى إرادة أخرى يختار بها محيالً آخير. ( مدنى 52 م)  الدائن

 للقواعد العامة وكل هذا إنما هو تطبيق . تصل هذه اإلرادة األخرى إلى علم الدائن قبل وصول اإلرادة األولى
 (5919 ) .

 

فهيو متيى عميد إليى تنفييذ  . كذلك يستطيع المدين أن يكشف عن إرادته فى تعييين المحيل الواجيب األداء فيى عين طرييق التنفييذ

يتعيين و . بمثابة إعالن عن إرادتيه االختييار –ولو كان تنفيذاً جزئياً  –اعتبر هذا التنفيذ  ، محل من المحال المتعددة اللتزامه التخييرى

                                                                                                                                                                    

 . خيار التعيين ينتقل إلى الوارث : 999

غير أن التقنين العراقى لم يورد الحكيم فيميا إذا كيان مين  ، والتقنين المدنى العراقى يتفق فى أحكامه مع أحكام التقنين المدنى المصرى

والظياهر أن الحكيم اليذى أورده التقنيين المصيرى هيو اليذى يسيرى فيى هيذه  ، الخييار متعيددين وليم يتفقيوا فيميا بيينهملهم حيق 

وهيو  ، وهيذا هيو حكيم الفقيه اإلسيالمى ، كذلك نص التقنين العراقى صراحة على أن خيار التقنيين ينتقيل إليى اليوارث . الحالة

انظير فيى القيانون الميدنى العراقيى األسيتاذ حسين اليذنون فيى أحكيام  –صير حكم يتفق مع تطبيق القواعد العامية فيسيرى فيى م

 . ( 212فقرة  - 211االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة 

وعنيدما ييتم يعيد الشيئ المختيار كأنيه موضيوع  ، يتم االختيار بمجيرد إخبيار الفرييق اآلخير - 91 م : تقنين المواجبات والعقود اللبنانى

 . صلالموجب فى األ

 prestations periodiques portant sur des)  أما إذا كان للموجب مواضيع تخييريية تسيتحق األداء فيى أجيال موقوتية - 97 م

objets alternatifs ) ، إذا كييان ال  ، فييإن اختييار أحييدهما فيى أجيل ال يمنييع صياحب الحييق مين اختييار غيييره فيى أجييل آخير

 . يتحصل العكس من الصك األساسى أو العادة المألوفة أو ما يرجح أنه مشيئة الطرفين

 si elle tombe en etat)  وإذا أعلن عجزه ، إذا توفى الفريق الذى له حق االختيار قبل أن يختار فإن حقه ينتقل إلى ورثته - 95 م

d'insolvabilite declaree  )جماعة الدائنينيصبح حق االختيار ل  (masse des creanciers ) .  وإذا لم يتفيق الوارثيون

 . كان الفريق اآلخر أن يطلب تحديد مهلة لهم حتى إذا انتقضت أصبح حق االختيار لهذا الفريق ، أو الدائنون

جيزء مين هيذا الشيئ وجيزء مين  لكنيه ال يسيتطيع إجبيار اليدائن عليى قبيول ، تبرأ ذمة المديون بأداء أحد األشياء الموعيود بهيا - 19 م

وال يستطيع إجبار المدين على التنفيذ بأداء جزء من هذا وجيزء  ، وال يحق للدائن أن يطلب إال أداء أحمد األشياء برمته . ذالك

 . من ذاك

؟؟؟؟؟؟ غيرواضيح الكيالمحيق لليدائن ؟؟؟؟؟ ، أو كيان ثمية ميديونون ليم يتفقيوا عليى االختييار ، إذا امتنع المديون عن االختييار - 15 م

 . فإذا انقضت المهلة قبل وقوع اختياره أصبح هذا الحق للمديون ، تعيين مهلة كافية للدائن ليتمكن من الجزم فى األمر

 ، بعضيها نيص علييه هيذا التقنيين ، وهذه النصوص وما تشتمل عليه من تفصيالت تتفق فى مجموعهيا ميع أحكيام التقنيين المصيرى)  

لكين يالحيظ عليى نصيوص التقنيين اللبنيانى  . لى النص إذا يمكن استخالصه من تطبييق القواعيد العاميةوبعضها ال حاجة فيه إ

وتقضى بأنه فى حالة عدم اتفاق ورثة الميدين أو دائنييه عليى اختييار محيل االلتيزام  95قيام تعارض بين المادة (  2: )  أمران

حالية رفيض الميدين اختييار محيل االلتيزام أو عليى اتفياق الميدينين وتقضيى بأنيه فيى  15وبين المادة  ، ينتقل حق الخيار للدائن

 ، بأنه إذا شيهر إعسيار الطيرف اليذى ليه حيق االختييار 95تقضى المادة (  1. )  المتعددين على اختياره يتولى القاضى تعيينه

أن هذا إذا أمكن تصوره فى  وغنى عن البيان . ( masse des creanciers)  فإن حقه فى االختيار ينتقل إلى جماعة الدائنين

فإنيه ال يمكين تصيوره فيى اإلعسيار إذ اليدائنون ال  ، يمثله السينديك(  masse)  اإلفالس حيث تندمج جماعة الدائنين فى اتحاد

ولكين التقنيين اللبنيانى صيريح فيى أن حيق االختييار فيى حالية اإلعسيار يكيون لجماعية  . يندمجون فى إتحاد وال يميثلهم سينديك

ً  ، الدائنين فإن لم يتفقوا بعد تحديد مهلة لهم انتقل الحق إلى الطيرف اآلخير كميا  ، فيجب التسليم بأن هذا الحق ينتقل إليهم جميعا

. ( 59تذكر المادة 
 

  (5919  )
وال محيل للبحيث فيميا  . 95 ص - 97 ص 9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعه األعميال التحضييرية 

فالقانون يقضى بيأن القاضيى فيى هيذه الحالية  ، إذا كان يجوز لدائنى المدين استعمال حقه فى الخيار إذا امتنع هو عن استعماله

واالختيييار تصييرف  –ولكيين يجييوز لييدائنى المييدين أن يطعنييوا بالييدعوى البولصييية فييى اختيييار المييدين  . يتييولى االختيييار بنفسييه

. إذا تواطأ مع الدائن إضراراً بحقوقهم وتوافرت شروط الدعوى البولصية األخرى –قانونى مفقر 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وال يسيتطيع العيدول عين تنفييذ  ، وال يجوز عندئذ للمدين إال أن يمضى فى التنفيذ ما دام قد بدأه ، على هذا النحو المحل الواجب األداء

ً  ، وكالتنفيييذ الفعلييى العييرض الحقيقييى . محييل إلييى تنفيييذ محييل آخيير وفقيياً لإلجييراءات  ، فييإذا عييرض المييدين علييى الييدائن عرضيياً حقيقيييا

ً  ، وحتيى ليو رجيع الميدين فيى العيرض . اعتبر هيذا إعمياالً لحيق الخييار ، أحد محال االلتزام التخييرى ، المقررة  ، بقيى التعييين قائميا

 باعتبار أن العرض قد تضمن التعيين النهائى لمحل االلتزام
 (5915 ) .

 

فيإن الفقيرة  ، بيل إن التقنيين الميدنى العراقيى يوجيب تحدييد ميعياد . ويغلب أن يحدد الطرفان ميعاداً يسيتعمل فيى خالليه الخييار

 ، فيإذا حيدد ميعياد . " يلزم فى خيار التعيين تحدي المدة التى يكون فيها الخيار"  من هذا التقنين تنص على أنه 155األولى من المادة 

تييولى القاضييى االختيييار علييى النحييو الييذى  ، اختيييارهفييإذا انقضييى الميعيياد دون أن يعليين المييدين  ، وجييب أن يعليين المييدين اختييياره فيييه

 إذا لم يعمل المدين حق خياره فى وقت معقول ، فيكون للدائن ، أما إذا لم يحدد ميعاد لالختيار . سنبينه
 (5919 ) ،

أن يلجيأ إليى القاضيى  

 . االختيار بنفسه كما سيأتى تولى القاضى ، بحيث إذا انقضى هذا األجل ولم يختر المدين ، ليحدد أجالً للمدين يختار فيه

وال  ، فإن خياره يجب أن يقع على واحد مين المحيال المتعيددة اللتزاميه التخيييرى ، وعلى أية صورة أعمل المدين حق الخيار

فيال يجيوز أن يختيار جيزءاً مين  ، أن يختيار واحيداً بأكمليه مين هيذه المحيال ، إلى ذلك ، ويجب . يجوز أن يعدوها جميعاً إلى شئ آخر

غيذ  ، وقيد نيص التقنيين الميدنى الفرنسيى عليى هيذا الحكيم . فإن هذا التلفيق تأباه طبيعة االلتزام التخييرى ، أجدها جزءاً من محل آخر

ال يسيتطيع إجبيار  ولكنيه ، يسيتطيع الميدين الوفياء بالتزاميه بتسيليمه أحيد الشييئين المتهعيد بهميا" :  من هيذا التقنيين 2255تقول المادة 

                                                 
  (5915  )

ذلك أن الفقه الفرنسى يذهب إلى أن المدين ال يستطيع استعمال خياره إال عن  . 2915فقرة  1انظر عكس ذلك بودرى وبارد 

حتى ال تنتقيل تبعية  ، ار دون أن يسلم إلى الدائن ما اختارهوال يكفى أن يعلن إرادته فى االختي ، طريق تنفيذ أحد محال االلتزام

فيى القيانون  ، فإن تبعة الهالك فيما يجيب نقيل ملكيتيه ، الهالك إلى الدائن بمجرد إعالن المدين إرادته فى اختيار محل االلتزام

يعتبر أن التخييير فيى  ، فى مذهبه هذا ، والفقه الفرنسى . تكون على الدائن حتى قبل التسليم متى انتقلت إليه الملكية ، الفرنسى

فينبغى أن ييؤتى هيذا الضيمان  ، االلتزام التخييرى ينطوى على ضرب من الضمان للدائن يتوقى به أن يحمل تبعة هالك الشئ

ومين ثيم ال يسيتطيع الميدين أن يعميل اختيياره  . وال تنتقل تبعة الهالك إلى الدائن إال إذا تسلم فعالً الشئ الواجيب األداء ، ثمرته

 - 9فقيرة  2259 م 9الرومبييير )  بيأن يسيلم اليدائن الشيئ اليذى وقيع علييه اختيياره ، لهذا الشئ إال عين طرييق التنفييذ الفعليى

فقيرة  1بالنيول وريبير وجابوليد  - 2911فقرة  1بودرى وبارد  - 215فقرة  9كولميه دى سانتير  - 57فقرة  11ديمولومب 

 - 152فقييرة  1هيييك  : عكييس ذلييك - 179فقييرة  - 115فقييرة  9دى بيياج  - 977 ص 792فقييرة  7بيييدان والجييارد  - 2955

فتبعية الهيالك قبيل التسيليم ال  ، وغنى عين البييان أن هيذه االعتبيارات ال تقيوم فيى القيانون المصيرى . ( 191فقرة  21لوران 

فالقول بأن المدين يستطيع أن يختار بإعالن إرادتيه وقبيل التسيليم لييس  . ملكية الشئتنتقل إلى الدائن عندنا حتى لو انتقلت إليه 

ومين ثيم ال  . بل تبقى التبعية عليى الميدين حتيى ييتم التسيليم ، أن ينقل تبعة الهالك إلى الدائن ، فى القانون المصرى ، من شأنه

ن القيول بيأن الميدين يسيتطيع أن يعجيل الخييار عين مي ، كميا وجيد فيى القيانون الفرنسيى ، يوجد محظور فى القيانون المصيرى

هيذا  . وبهذا يتوافر للدائن الضمان المنشود من االلتيزام التخيييرى ، فال تزال تبعة الهالك بعد ذلك عليه ، طريق إعالن إرادته

وقيد أخيذ بيه التقنيين  ، إلى أن القول بإمكان استعمال الخيار عن طريق إعالن المدين إلرادته هو الذى يتفق مع القواعيد العامية

 . ( 2299 م)  والتقنين المدنى األسبانيولى(  119 م)  المدنى األلمانى

فهيل  ، ( obligation' de genre)  ويثير بودرى وبارد فى هذه المناسيبة مسيألة تعييين المحيل فيى االلتيزام بشيئ غيير معيين باليذات

أو ال يتعيين المحيل إال  ، إليى اليدائن(  فيى القيانون الفرنسيى)  يتعين بالفرز وتنتقل الملكية مين هيذا الوقيت ومعهيا تبعية الهيالك

بالتسليم فال تنتقل الملكية وتبعة الهالك إال من ذلك الوقت؟ فالقائلون بأن المحل يتعين بالفرز يسلمون بيأن االلتيزام يتحيول قبيل 

والقيائلون بيأن المحيل يتعيين بالتسيليم ييأبون أن يتحيول االلتيزام ميا دام قائمياً عين طبيعتيه  ، تزام بشئ معين بالذاتتنفيذه إلى ال

إلى أن المحل  - 52 ص 2أعمال مختارة  : ويذهب إهرنج - 2911فقرة  1بودرى وبارد )  فيصبح التزاماً بشئ معين بالذات

بيودرى  : ان بعد إهرنج ذهبوا إلى أن الفرز هو الذى يعين المحيل وليو تيم قبيل التسيليمولكن الفقهاء األلم . ال يتعين إال بالتسليم

ومهما يكن من أمر فإن مسألة تعييين محيل االلتيزام بشيئ غيير معيين باليذات غيير مسيألة  . ( 9هامش رقم  127 ص 1وبارد 

فقيد يصيح أن يقيال إن االلتيزام بشيئ  . لة األوليىوال يتحتم أن تقاس المسألة الثانيية عليى المسيأ ، تعيين محل االلتزام التخييرى

 ً أميا االلتيزام التخيييرى فيال يوجيد ميانع مين وقوعيه عليى محيل معيين  ، غير معين بالذات يبقى على طبيعته ما دام التزاما قائما

 ، يقلب طبيعة االلتزاملم يكن من شأن هذا التعيين أن  ، فلو كان هذا المحل المعين بالذات هو الذى وقع عليه االختيار ، بالذات

)  يقول فى الوقت نفسه إن إعالن المدين إرادته يكفى لتعييين محيل االلتيزام التخيييرى ، فااللتزام منذ البداية محله معين بالذات

. ( 112 ص - 119 ؟؟؟؟؟ صالكالم غيرواضحفقرة ؟؟؟؟؟ 1انظر بودرى وبارد 
 

  (5919  )
. 159أحمد حشمت أبو ستيت فقرة األستاذ  991 ص 559 9 الموجز للمؤلف فقرة

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

"  الدائن أن يتسلم جزءاً من أحد هذين الشيئين وجزءاً من الشئ اآلخير
 (5911 ) .

ولييمكن استخالصيه مين تطبييق  ، وهيذا الحكيم بيديهى 

 القواعد العامة دون الحاجة إلى نص
 (5911 ) .

 

عهد مورد األغذيية أن ييورد أغذيية إلحيدى كما إذا ت $ 295 $ ، وإذا كان االلتزام التخييرى التزاماً زمنياً ينفذ فى آجال دورية

 ، على أن يترك له الخيار فى توريد صنف أو أكثر من أصناف متعددة من األغذية ، المدارس أو ألحد المستشفيات فى مواعيد دورية

اف التى اختارهيا أوالً ثم يختار أصنافاً أخرى غير األصن ، فإنه يجوز للمورد أن يختار أصنافاً معينة فى أجل من هذه اآلجال الدورية

وهذا ما ليم يتبيين مين إرادة الطيرفين أو مين ظيروف التعاقيد أنيه متيى اختيار صينفاً معينياً فيى أجيل تقييد بيه فيى اآلجيال  ، فى أجل آخر

وقيد نيص علييه صيراحة تقنيين الموجبيات  ، وهذا الحكم أيضاً بيديهى يمكين استخالصيه دون نيص مين تطبييق القواعيد العامية . التالية

 والعقود اللبنانى
 (5917 ) .

 

 ولييس فيى هيذا إال تطبييق للقواعيد العامية ، انتقل حق الخييار إليى الورثية ، وإذا مات المدين قبل أن يعمل خياره
 (5915 ) .

وقيد  

وإذا تعيدد  . ( 95 م)  عقيود اللبنيانىوتقنيين الموجبيات وال(  999 م)  كيل مين التقنيين الميدنى العراقيى"  نص على هذا الحكم صراحة

وجيب أن يتفيق الجمييع عليى اختييار أحيد محيا  ، سواء عن طريق تعيدد الورثية أو بيأن كيان الميدينون فيى األصيل متعيددين ، المدينون

 . اعتبروا فى حكم الممتنعين عن إعمال حق الخيار ، فإذا لم يتفقوا . االلتزام التخييرى

 ميدنى 111ال حق الخيار هو ما قررته العبارة األخيرة من الفقرة األولى مين الميادة وحكم امتناع المدين عن إعم
 (5919  )

أن  :

ا يتولى القاضى بنفسه تعيين محل االلتزام فالدائن يطلب غلى القاضى أوالً تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون إذا تعددو

 ، مسترشداً فى ذلك بيإرادة الطيرفين المشيتركة ، فإذا انقضى هذا األجل دون أن يختار المحل الواجب األداء . أصالً أو تعددت الورثة

ومسترشيداً أيضياً بظيروف التعاقيد وبغيير ذليك  ، كان يستطيع وحده أن ينفرد باالختيار وليم يفعيل $ 219 $وبخاصة إرادة المدين إذا 

 حتى ال يوضع المدين تحت رحمته ، الدائن وال ينتقل الخيار هنا إلى . من المالبسات
 (5912 ) .

وهذا بخالف ميا إذا كيان الخييار لليدائن  

 إذ يغتفر من تحكم الميدين ميا ال يغتفير مين تحكيم اليدائن ، فسنرى أن الخيار فى هذه الحالة ينتقل إلى المدين ، وابى أن يعمل حقه فيه
 (

5911 ) .
 

                                                 
  (5911  )

 art . 1199 : Le debiteur peut se liberer en delivrat l'une des deux : هيذا هيو الينص فيى أصيله الفرنسيى

choses promises, mais il ne peut pas forcer le creancier a recevoir une partie de l'une et une 

partie de l'autre . 

. من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 19أيضاً المادة وانظر 
 

  (5911  )
فينص فيى  . . وقيد عنيى التقنيين البوليونى بتقريير حكيم آخير" :  وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدى ميا ييأتى

على أنه ال يجوز للدائن أو المدين أن يقتصير عليى الوفياء بشيق مين أحيد محليى التخييير وشيق مين  11الفقرة الثانية من المادة 

ميين المشييروع  212ميين التقنييين اللبنيانى والمييادة  19ميين التقنييين الفرنسيى والمييادة  2252انظيير كيذلك المييادة  : المحيل اآلخيير

مجموعيية ) "  ميين التقنييين اإليطييالى 2211ميين التقنينيييين التونسييى والمراكشييى والمييادة  51/  91الفرنسييى اإليطييالى والمييادة 

. ( 97 ص 9األعمال التحضيرية 
 

  (5917  )
 1هييك  - 155فقيرة  21ليوران  - 91فقيرة  11ديمولوميب  - 159فقيرة  1توليييه  : وانظر . من هذا التقنين 17انظر المادة 

. 252فقرة  22وقارن ديرانتون  - 2979فقرة  1بودرى وبارد  - 19 ص 999فقرة  5أوبرى ورو  - 152فقرة 
 

  (5915  )
. ( فى الهامش 75انظر آنفاً فقرة )  وقد رأينا أن خيار التعيين فى الفقه اإلسالمى ينتقل إلى الورثة بعد موت المدين

 

  (5919  )
. من نفس التقنين 95ادة وقارن الم ، من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 15انظر أيضاً المادة 

 

  (5912  )
وييرى بيييدان  - 991 ص 559الميوجز للمؤليف فقيرة  - 911 ص 1والتييون  - 2919فقيرة  - 2912فقيرة  1بيودرى وبيارد 

فييإن ليم توجييد أغلبييية تييولى  ، أنيه فييى حاليية تعييدد الورثية يؤخييذ أوالً بأغلبييية اآلراء(  977 ص 792فقييرة  7جييزء )  والجيارد

. كما رأينا بأن الخيار ينتقل إلى الدائن(  115 م)  ويقضى التقنين المدنى األلمانى . القاضى التعيين
 

  (5911  )
يتنياول هيذا الينص حكيم " :  مدنى ما يأتى 111وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص نص المادة 

ضيرب ليه القاضيى  ، للمدين وامتنع عن اإلفصاح عين رأييهفإذا كان الخيار  . امتناع من يعهد إليه باالختيار عن استعمال حقه

فيميا ليو امتنيع  ، وللقاضى أن يعين فى الحكم نفسه ميا يليزم الميدين بالوفياء بيه مين بيين ميا ييرد التخييير علييه . أجالً يختار فيه

ويقييم  ، ى وظيفتيهوقد يعترض بأن القاضى فى هذا الوضع يخيرج عين حيدود الميألوف في . المدين عن االختيار فى هذا األجل

فقيد تقيدم أن القاضيى يتيدخل فيى تنفييذ  ، بيد أن مثيل هيذا االعتيراض غيير ظياهر الوجاهية . نفسه مقام المدين فى تنفيذ التزامه

والحييق أن تييدخل القاضييى فييى هييذه الحاليية  . ذا اقتضييت ذلييك ضييرورة قيياهرة أو ملحيية ، بييل وفييى تكييوين بعضييها ، العقييود

ألن ذلك يفضيى إليى تحكيم  ، فليس فى الوسع خلع حق الخيار عن المدين وإسناده إلى الدائن ، بخصوصها حتم ال محيص عنه

موكيوالً  ، عليى نقييض ذليك ، أميا إذا كيان الخييار . الثانى فى األول خالفاً لما تقضى به قاعدة ترجيح جانب المدين عنيد الشيك

فليس ثمية ميا يحيول دون إسيناد الخييار إليى  ، حتى فى األجل الذى حدده القاضى له ، إلى الدائن وامتنع عن مباشرة هذا الحق

أو تعيدد اليدائنين أو خلفياء  ، كما هو الشيأن فيى تعيدد الميدينين أو خلفياء الميدين ، هذا وقد يتعدد من يعهد إليهم بالخيار . المدين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 التعيين إذا كان الخيار للدائن - 96

عليى الحالية التيى يكيون فيهيا الخييار  ، فيميا عيدا مسيائل قليلية ، قيدمناه مين األحكيام فيميا إذا كيان الخييار للميدين يسيرىوما  : 

بيأن تكيون هيذه األشيياء مين أصيناف أو  ، واحتفظ لنفسيه بحيق اختييار شيئ اشيتراه مين بيين عيدة أشيياء ، إذا كان مشترياً مثال ، للدائن

فيسيتطيع أن يعميل خيياره عين طرييق إرادة يعلنهيا  . أحجام أو أو ألوان مختلفة ويريد أن ينتفى الصنف أو الحجم أو اللون الذى يالئمه

ل محل االختييار األول ويح ، وله أن يرجع فيها . وتحدث أثرها عندما تصل إلى علم المدين فيتعين المحل الواجب األداء ، إلى المدين

وبمجيرد أن تصيل إرادة اليدائن إليى عليم  . اختياراً آخيرا إذا وصيل هيذا االختييار اآلخير إليى عليم الميدين قبيل وصيول االختييار األول

المحل وال يحتجز الدائن إال  ، فإن المدين يصبح فى حل من التصرف فى سائر محال االلتزام التى لم يقع عليها اختيار الدائن ، المدين

 الذى وقع عليه االختيار
 (5919 ) .

 

بأن يقبض من المدين محالً معيناً من المحال المتعيددة  ، كذلك يستطيع الدائن أن يعمل حقه فى الخيار عن طريق التنفيذ الفعلى

لكلى من حيث إعميال حيق بمثابة التنفيذ ا –بأن يقبض جزءاً من محل معين مثالً  –ويعتبر التنفيذ الجزئى  . أو يطالبه بأداء محل معين

 . فال يستطيع الدائن بعد أن قبل التنفيذ الجزئى فى محل معين إال أن يمضى فى التنفيذ إلى غايته فى نفس هذا المحل ، الخيار

لجيأ جاز للدائن أن ي ، فإن امتنع عن االختيار . وإال ففى ميعاد معقول ، والبد أن يختار الدائن فى الميعاد المحدد إذا حدد ميعاد

 . إلى القاضى على الوجه الذى سنبينه

ولييس  . فال يختار شيئاً آخر خارجاً عن هذا النطياق ، كذلك يجب أن يختار الدائن محالً من المحال المتعددة لاللتزام التخييرى

 . حكمه فى ذلك حكم المدين الذى يكون له الخيار ، له أن يختار جزءاً من محل وجزءاً من محل آخر

المدرسة أو المستشيفى فيى مثيل ميورد األغذيية اليذى  –جاز للدائن  ، االلتزام التخييرى زمنياً أو ينفذ فى آجال دوريةوإذا كان 

 . على النحو الذى بيناه فى حالة ما إذا كان الخيار للمدين ، أن يختار صنفاً فى أجل وصنفاً آخر فى أجل بعده –سبق إيراده 

وإال  ، وإذا تعدد الدائنون أو تعددت الورثة وجب أن ينفق الجميع على اختيار شئ واحيد . تهوإذا مات الدائن انتقل الخيار لورث

 . عدوا ممتنعين عن استعمال حق الخيار

 111وحكم امتناع الدائن عن استعمال حق الخيار هو ما قررته العبارة األخيرة من الفقرة الثانية من الميادة 
 (5915  )

أن ينتقيل  :

فيإذا  ، أو يتفق فيه اليدائنون المتعيددون أو الورثية ، فالمدين يطلب من القاضى أوالً أن يعين أجالً يختار فيه الدائن . الخيار إلى المدين

خالفيياً للحاليية التييى يكييون فيهييا الخيييار  –فهنييا  ، انتقضييى األجييل دون أن يختييار الييدائن أو دون أن يتفييق الييدائنون المتعييددون أو الورثيية

 وهذا بموجب نيص صيريح فيى التقنيين الميدنى المصيرى ، ينتقل الخيار من الدائن إلى المدين –للمدين على ما قدمنا 
 (5919 ) .

وليو ليم  

 كميا هيو األمير فيى القيانون الفرنسيى –ولوجب  ، لما أمكن تقرير هذا الحكم ، يوجد هذا النص
 (5911  )

أن يتيولى القاضيى هنيا أيضياً  -

 االختيار بنفسه
 (5911 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وقيد اسيتظهرت الفقيرة الثالثية مين  . الخيار وإال تواله القاضى وفى هذه الحالة يتعين اتفاق أولئك أو هؤالء جميعاً على ، الدائن

فللقاضيى أن  ، إذا كيان الخييار ألشيخاص متعيددين"  من المشروع الفرنسى اإليطالى هذا الحكيم فنصيت عليى أنيه 211المادة 

مجموعية ) "  ى االختييارتولى القاضي ، إن لم يعلنوا ذلك فى خالل األجل المحدد ، يضرب لهم أجالً لالتفاق وإعالن اختيارهم

. ( 52 ص 9األعمال التحضيرية 
 

  (5919  )
فإن امتناع هذا الطريق على الميدين إذا  ، والفقه الفرنسى هنا يسلم بجواز أن يعمل الدائن حق الخيار عن طريق إعالن إرادته

اليذى قصيد إليه مين االلتيزام كان هو الذى له الخيار إنميا تقيرر رعايية لمصيلحة اليدائن حتيى ال يكيون هنياك انتقياص للضيمان 

أما إذا كان الدائن هو الذى له الخيار واختار عن طريق إعالن إرادته فالبد أن يكون قد اختيار طريقياً ال يتعيارض  ، التخييرى

وقيارن كيذلك  - 55فقيرة  11ومع ذلك انظر ديمولومب  - 2911فقرة  1بودرى وبار  - 191فقرة  21لوران )  مع مصلحته

. ( 99فقرة  obligationلفظ  9داللوز أنسيكلوبيدى 
 

  (5915  )
. من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 19انظر أيضاً المادة 

 

  (5919  )
كميا نيزل  ، وقد نزل التقنين المصرى الجديد فى ذلك عند القاعدة التى تنص بأن يكون التفسير عند الشيك فيى مصيلحة الميدين

األستاذ عبد )  عند هذه القاعدة ذاتها عندما قضى بأن يكون الخيار للمدين إذا لم ينص العقد أو القانون على من يكون له الخيار

. ( 251 ص 2الحى حجازى 
 

  (5911  )
. 52فقرة  11عكس ذلك ديمولومب  - 195فقرة  21قارون لوران  - 2911فقرة  1بودرى وبارد 

 

  (5911  )
ضى هو الذى يتولى االختيار بنفسه فى عهد التقنين المدنى السابق وقد خال هذا التقنين مين نيص عليى انتقيال الخييار وكان القا

وانظير آنفياً  ، 159األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقيرة  - 991 ص 559انظر الموجز للمؤلف فقرة )  من الدائن إلى المدين

فيإن نشيأت االلتيزام  ، العبيرة فيى سيريان التقنيين الجدييد بوقيت نشيوء االلتيزاموقيد سيبق أن ذكرنيا أن  . ( فى الهامش 55فقرة 

وامتنيع الييدائن عيين إعميال حقييه فييى الخييار ولييو وقييع  ، 2555أكتييوبر سيينة  29التخيييرى الييذى يكييون فييه الخيييار للييدائن قبيل 

أميا إذا نشيأن االلتيزام  . االلتيزام بنفسيه فالتقنين السابق هو الذى يسرى ويتولى القاضى تعييين محيل ، االمتناع بعد هذا التاريخ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تيولى القاضيى  ، لكين إذا امتنيع األجنبيى عين الخييار . طبقيت فيى حقيه األحكيام المتقدمية ، كيان ألجنبيىويالحظ أن الخييار إذا 

ً  ، االختيار بنفسه تطبيقاً للقواعد العامة  ، وال ينتقل الخيار إلى المدين ألن انتقال الخيار إلى من ليس له حق الخيار يقتضى نصاً خاصيا

 . االختيارفإن لم يوجد النص وجب أن يتولى القضاء 

 : استناد تعيين المحل إلى الماضى - 97

 ، فإنيه متيى أعميل حقيه واختيار المحيل الواجيب األداء عليى النحيو اليذى قيدمناه ، وأياً كان الشخص الذى يثبت له حق الخييار 

 وانقلب االلتزام التخييرى التزاماً بسيطاً ذا محل واحد هو المحل الذى وقيع علييه االختييار ، صار هذا المحل وحده هو محل االلتزام
 (

5917 ) .
 

أى أن المحيل اليذى وقيع علييه االختييار يعتبير منيذ نشيوء االلتيزام هيو المحيل  ، ويستند هذا التعييين بيأثر رجعيى إليى الماضيى

ولييس هيذا االسيتناد إليى الماضيى يرجيع إليى أن  . ويعتبر االلتزام بسييطاً ال تخييريياً منيذ نشيوئه ال منيذ إعميال حيق االختييار ، الوحيد

فقيد قيدمنا أن االلتيزام التخيييرى لييس بيالتزام  ، المحل المعيين كيان محيالً لاللتيزام معلقياً عليى شيرط واقيف هيو أن يقيع علييه االختييار

 شرطى
 (5915  )

إال أن هذه المحلية كانت شائعة بينه وبين  ، االستناد إلى أن المحل الذى عين كان منذ البداية محالً لاللتزام وإنما يرجع

)  وهيذا ميا يسيميه الفقيه األلميانى بيالتركز . واعتبر هو المحل الوحيد منذ بدء االلتزام ، فبتعيينه تركزت المحلية فيه ، المحال األخرى

concentration ) ، فعنييد األلمييان ليييس  . مفييرقين بييين االلتييزام التخييييرى وااللتييزام الشييرطى ، بييه االسييتناد إلييى الماضييى ويفسييرون

 أما التعيين فى االلتزام التخييرى فله أثر رجعى ، كما قدمنا . للشرط بوجه عام أثر رجعى
 (5979 ) .

 

 : يأتىويترتب على هذا األثر الرجعى واالستناد إلى الماضى نتائج هامة نذكر منها ما 

فيإذا  . والذى يسيتند إليى وقيت نشيوئه ، تتحدد طبيعة االلتزام التخييرى منذ البداية بالتعيين الذى سيتم بعد نشوء االلتزام(  2)  

ثيم تعييين مين بينهيا المحيل  ، كانت محال االلتزام التخييرى بعضها عقا وبعضها منقول أو بعضها قابل للتجزئة وبعضها غير قابل لهيا

                                                                                                                                                                    

انظر )  فالتقنين الجديد هو الذى يسرى وينتقل الخيار من الدائن إلى المدين ، 2555أكتوبر سنة  29فى وقت غير سابق على 

إليى الميدين ومين يجعيل الخييار ينتقيل مين اليدائن (  115 م)  وقد قدمنا أن التقنين المدنى األلمانى . ( فى الهامش 55آنفاً فقرة 

. المدين إلى الدائن على حد سواء
 

  (5917  )
فيؤدى أو يستأدى شيئاً وهو جاهل أن له حق الخيار فيى تأديية أو  ، فى غلط –المدين أو الدائن  –وقد يقع من له حق االختيار 

 . استئداء هذا الشئ أو فى تأدية أو استئداء شئ آخر غيره

فيؤدييه  ، وارثاً مثالً لمدين بالتزام تخييرى وهو يعتقد أن التزام مورثيه التيزام بسييط ذو محيل واحيد فيقع الغلط من المدين فيما إذا كان

أن يسيترد مين اليدائن الشيئ اليذى  –إذا اختيار أن ييؤدى الشيئ اآلخير  –ففى هذه الحالية يجيو ليه  . ثم ينكشف له الغلط ، للدائن

بيودرى وبيادر  95فقيرة  11ديمولوميب  - 151فقيرة  1تولييه )  ر أداءهسبقت له تأديته فى مقابل أن يؤدى له الشئ الذى اختا

فيإن الميدين ال يسيترد إال اليثمن  ، ثيم باعيه ، على أن الدائن إذا كان قيد قيبض الشيئ األول وهيو حسين النيية . ( 2972فقرة  1

 - 99فقيرة  11ديمولوميب  - 151 فقيرة 1تولييه )  بشرط أن ييزد هذا الثمن على قيمة الشيئ الثيانى اليذى اختيار الميدين أداءه

ً  . ( 2972فقرة  1بودرى وبارد  بيأن ظين أن  ، أما إذا كان الوارث الذى وقع فى الغلط اعتقد أن الواجب هو أداء الشييئين معيا

د إذا كيان أحي . كان من حقه بعد أن ينكشف له الغليط أن يسيترد أيياً مين الشييئين يختياره ، االلتزام متعدد المحل وليس بتخييرى

 1توليييه )  لم يعد للميدين أن يسيترد الشيئ اآلخير فقيد تركيزت محليية االلتيزام فييه ، الشيئين قد هلك فى يد الدائن بسبب أجنبى

 . ( 92 ص 2972فقرة  1بودرى وبارد  - 195فقرة  21لوران  - 95فقرة  - 91فقرة  11ديموومب  - 151فقرة 

 ، أن االلتيزام بسييط وأن الشيئ اليذى أداه ليه الميدين هيو المحيل الوحييد لاللتيزام –هو أو وارثيه  –ويقع الغلط من الدائن فيما إذا اعتقد 

 –جياز _ إذا اختيار الشيئ اآلخير  ، فمتى انكشيف ليه الغليط . حق الخيار(  أى للدائن)  وكان يجهل أن االلتزام تخييرى وأن له

 11ديمولوميب  - 1فقيرة  2259 م 9الرومبييير )  الذى اختاره هووأن يطالب بأداء الشئ  ، أن يرد الشئ الذى أداه له المدين

. ( 199 ص 2972فقرة  1بودرى وبارد  - 91فقرة 
 

  (5915  )
 1بالنييول وربيير وبوالنجييه  - 791فقرة  7وانظر أيضاً بيدان والجارد  . 2275فقرة  5ويقول بااللتزام الشرطى ماركاديه 

. 511 ص 117فقرة 
 

ص 29لنظرية العامة لاللتزام فى القانون األلمانى فقرة سالى بحث فى ا(  5979)  
 

 - 2915فقرة  1بودرى وبارد  - 29
األستاذ إسماعيل غانم فى  - 151فقرة  1جوسران 

 21لوران  : وانظر عكس ذلك فى أن التعيين ال يستند إلى الماضى وليس له أثر رجعى - 115 ص 252أحكام االلتزام فقرة 

 529فقرة  1كوالن وكابيتان  - 171فقرة  - 172وفقرة  111فقرة  9دى باج  - 152فقرة  1هيك  - 152فقرة  - 159فقرة 

. 257ص  2األستاذ عبد الحى حجازى  -
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

اعتبر االلتزام التخييرى منذ البدايية التزامياً بسييطاً عقاريياً أو التزامياً  ، الواجب األداء فإذا هو عقار مثالً أو هو شئ غير قابل للتجزئة

 بسيطاً غير قابل للتجزئة
 (5972 ) .

 

وكيان نقيل  ، قع االختيار على شئ واحد من هذه األشيياءوو ، إذا كانت محال االلتزام التخييرى نقل ملكية أشياء متعددة(  1)  

فإن ملكية الشئ الذى وقع عليه االختييار تعتبير قيد انتقليت منيذ نشيوء  ، الملكية يتم بمجرد نشوء االلتزام كما فى المنقول المعين بالذات

 ويعتبر الدائن مالكاً للشئ منذ البداية ، االلتزام ال منذ إعمال حق الخيار
 (5971 ) .

 

فما دام الدائن يعتبر مالكاً للشئ  ، إذا شهر إفالس المدين أو إعساره فى الفترة ما بين نشوء االلتزام وإعمال حق الخيار(  9)  

 فإنه يستطيع أن يسترده من التفليسة أو من مال المعسر دون أن يشاركه فيه سائر دائنى المدين ، منذ نشوء االلتزام
 (5979 ) .

 

 ، ثيم وقيع االختييار عليى هيذا الشيئ ، ئن فى الشئ فى الفترة ما بين نشيوء االلتيزام وإعميال حيق الخييارإذا تصرف الدا(  5)  

انتقليت  ، وإذا كان الشئ عقاراً وسجل التصرف قبل إعمال حق الخيار . اعتبر الدائن أنه قد تصرف فى ملكه منذ تاريخ هذا التصرف

 الملكية إلى المتصرف إليه بالتسجيل وفى تاريخ سابق على إعمال حق الخيار
 (5975 ) .

 

 أحكام الهالك - 2

  النصوص القانونية - 98

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 111تنص المادة  :

وكيان الميدين مسيئوالً عين هيذه  ، تيزامثم استحال تنفيذ كل من األشياء التيى اشيتمل عليهيا محيل االل ، إذا كان الخيار للمدين"  

"  كان ملزماً بأن يدفع قيمة آخر شئ استحال تنفيذه ، االستحالة ولو فيما يتعلق بواحد من هذه األشياء
 (5979 ) .

 

 ، مفصيالً أحكيام تحميل تبعية الهيالك ، ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق فيض من النصوص تبسيط فيهيا هيذا التقنيين

 295/  299 و 299/  55 و 292/  51واد وهى الم
 (5971 ) .

 

                                                 
  (5972  )

. 2919بودرى وبارد فقرة 
 

  (5971  )
 م 9الرومبييير  - 159فقرة  1تولييه  - 119فقرة  - 112فقرة  21لوران  : انظر عكس ذلك - 2911فقرة  1بودرى وبارد 

 . 1فقرة  2255 - 2259

جياء  . والظاهر أن نقل الملكية فى خيار التعيين فى الفقه اإلسالمى يستند إلى الماضى فى حالة ما إذا كان الخييار للمشيترى أى لليدائن

فحكميه ثبيوت المليك للمشيترى فيى  ":  فى خصوص ما إذا كان الخيار للمشيترى(  111 ص - 112 ص 9جزء )  فى البدائع

واآلخر يكون ملك البائع أمانة فى يده إذا قبضه ألنه قبضه بإذن المالك ال عليى وجيه التملييك وال  . . أحد المذكورين غير عين

إن تعين ما تصرف ليه للبيع لم ينفذ تصيرفه  ، ولو تصرف البائع فى أحدهما فتصرفه موقوت . . على وجه الثبوت فكان أمانة

 وإن تعيين ما تصرف فيه لألمانة نفذ تصرفه ألنه ظهر أنه تصرف فى مليك نفسيه فينفيذ ، ألنه تبين أنه تصرف فى ملك غيره

ن فييال يجيوز للمشييترى أ ، فالظياهر أن الخييار يمنييع زوال السيلعة عيين ملكيه ، أميا فيى خصييوص ميا إذا كييان الخييار للبييائع . "

فال يجوز للمشيترى أن يتصيرف فيهميا " :  فى هذا الصدد(  119 ص 9جزء )  جاء فى البدائع . يتصرف فى أى من الشيئين

 . ألن أحدهما ليس بمبيع بيقين واآلخر مبيع لكن لبائعيه فييه خييار وخييار البيائع يمنيع وزال المبييع عين ملكيه ، وال فى أحدهما

وليو تصيرف فيهميا  . وليه خييار اإلليزام فييه والفسيخ ، ويتعيين اآلخير للبييع ، ه فييهولو تصرف البائع فى أحيدهما جياز تصيرف

 ً ألن تصرفه فيهما دليل إقرار المالك فيهما فيتضمن فسخ البيع كما فى المبيع  ، ويكون فسخاً للبيع ، جاز تصرفه فيهما ، جميعا

. " المعين
 

  (5979  )
. 2911فقرة  1بودرى وبارد 

 

  (5975  )
. 111 ص 2911فقرة  1بودرى وبارد 

 

  (5979  )
من المشروع التمهييدى عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى  592ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص

ً  ، الجديد وأصيبحت الميادة رقمهيا  ، وفى لجنة المراجعة عدل الينص تعيديالً لفظيياً فتميت المطابقية . فيما عدا خالفاً لفظياً طفيفا

 9مجموعة األعميال التحضييرية )  111فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . لى المشروع النهائى 175

. ( 51 وص 59 ص
 

  (5971  )
اً فيكيون قاصير ، إذا صارت إحدى الكيفيات المعينية للتنفييذ غيير ممكين الحصيول عليهيا : 292/  51 م التقنين المدنى السابق

 . على الكيفية الممكن تنفيذ التعهد بها

فللمتعهيد ليه الخييار بيين طليب  ، إذا كان الخيار للمتعهد له وصار طريق من طرق الوفاء غير ممكن بتقصيير المتعهيد : 299/  55 م

 . الوفاء بالطريق الممكن وبين طلب التعويض المترتب على عدم الوفاء بالطريق اآلخر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وفى التقنين المدنى الليبى المادة  ، 111فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 11 - 11 و 9 - 12وفى تقنين الموجبات والقعود اللبنانى المواد  ، 992وفى التقنين المدنى العراقى المادة  ، 115
 (5971 ) .

 

ويتبين من النص السالف الذكر أن التقنين المدنى المصرى اقتصر على إيراد الحكم فى صورة واحدة من صور استحالة تنفيذ 

بيانياً  ، ى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدىوقد ورد ف . بعض أو كل األشياء المتعددة التى اشتمل عليها محل االلتزام التخييرى

ورغيم أن هيذا الحكيم محيدود  . يواجه هذا النص حكم استحالة تنفيذ أمر أو أكثر من األمور التى يرد التخيير عليهيا" :  ما يأتى ، لذلك

صاً كثيرة ليست فى جملتها إال تطبيقيات فأوردت نصو ، فقد جرت التقنينات الالتينية على اإلسهاب بشأنه ، األهمية من الناحية العملية

بل اجتزأ بنص واحد واجه فيه فرضاً ليس لتطبيق القواعد العامة  ، على أن المشروع لم ير مجاراة هذه التقنينات . بينة للقواعد العامة

"  فيه حظ موفور من الوضوح
 (5977 ) .

 

أو بعيض األشيياء المتعيددة التيى اشيتم عليهيا االلتيزام  ويحسن أن نستعرض الصيور المنطقيية الحاليية ميا إذا اسيتحال تنفييذ كيل

وستأتى الصورة التيى عيرض لهيا  ، مطبقين فى كل صورة منها القواعد العامة لنصل إلى الحل الواجب االتباع فى مصر ، التخييرى

 . النص ضمن هذه الصور

وميا  . وأن عينيا منهميا أو االثنيين معياً قيد هلكيا ، وتوخياً للوضوح نفرض أن هذه األشيياء المتعيددة هميا شييئان معينيان باليذات

نقوله فيما إذا كان المحل أحد عينين معينين بالذات يصيلح لمنيا إذا كيان المحيل يشيمل أكثير مين عينيين أو يشيمل عميالً أو امتناعياً عين 

(  1. )  الخييار للميدين أو اليدائن سواء كان ، خالك الشيئين معاً بسبب أجنبى(  2: )  ومن ثم نحصر الصور النطقية فيما يأتى . عمل

وفى الصورتين األخيرتين المفروض طبقياً  . هالك الشيئين أو أحدهما والخيار للدائن(  9. )  هالك الشيئين أو أحدهما والخيار للمدين

 . فهذه حالة قد استغرقتها الصورة األولى ، أن نستبعد من كل منهما حالة ما إذا هلك الشيئان معاً بسبب أجنبى

                                                                                                                                                                    

فحييق الخيييار للمتعهييد لييه لييم يييزل باقييياً بييين  ، وإذا صييار الطريقييان المعينييان للوفيياء غييير ممكنييين بتقصييير المتعهييد : 295/  299 م

 . التعويضين المعينين لعدم الوفاء

وال تيزال  . أجرى عليها التقنين المدنى السابق القواعيد العامية فيانتهى إليى حليول يمكين األخيذ بهيا دون نيص ، وهذه حاالت مختلفة)  

إال أن الحيالتين اللتيين  . هناك حاالت أخيرى سيكت عنهيا التقنينيان القيديم والجدييد لوضيوحها مين حييث تطبييق القواعيد العامية

ألن الحيل اليذى ينتهيى إلييه فيهميا  -هما الحالتيان الجيديرتان باليذكر  –ولم يعرض لهما التقنين القديم  –أوردهما التقنين الجديد 

. ( جة إلى التجلية والبيانتطبيق القواعد العامة فى حا
 

  (5971  )
 . ( من التقنين المدنى المصرى 111مطابقة للمادة )  111 التقنين المدنى الصورى م : التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 111مطابقة للمادة )  115 م التقنين المدنى الليبى

فيإن هلكيا  ، كان ليه أن يليزم اليدائن بالثيانى ، وهلك أحد الشيئين فى يده ، إذا كان خيار التعيين للمدين : 992 م التقنين المدنى العراقى

فيكيون ملزمياً بيدفع قيمية آخير شيئ  ، وإذا كان المدين مسئوالً عن الهالك ولو فيما يتعلق بواحيد مين الشييئين . معاً انفسخ العقد

 . هلك

وأضاف صورتين أخريين طبيق فيهميا  . وجعل لها نفس الحل ، عرض لها التقنين المصرى والتقنين العراقى عرض للصورة التى)  

انظير األسيتاذ حسين اليذنون فيى أحكيام االلتيزام فيى  . فانتهى إلى حلول يمكن األخيذ بهيا فيى مصير دون نيص ، القواعد العامة

 . ( 215فقرة  - 211القانون المدنى العراقى فقرة 

)  فالموجب يكون أو يصبح من الموجبات البسيطة ، إذا كان أحد المواضيع وحده قابالً للتنفيذ : 12م  للبنانىتقنين الموجبات والعقود ا

 . ( هذا الحكم يتفق مع المبادئ العامة ويمكن تطبيقه فى مصر

ميديون وقبيل يسقط الموجب التخييرى إذا أصبحت مواضيع مواضيع الموجب كلها مستحيلة فى وقيت واحيد بيدون خطيأ مين ال : 11 م

 . ( هذا الحكم يتفق أيضاً مع المبادئ العامة ويمكن تطبيقه فى مصر)  تأخره

أنكيم اليدائن أن يطاليب بيثمن ميا  ، إذا أحصبت مواضيع الموجب كلها مستحيلة فى وقت واحد بخطأ من المديون أو بعد تيأخره : 19 م

 . ( العامة يمكن تطبيقه فى مصرهذا الحكم يتفق أيضاً مع المبادئ )  يختاره من تلك المواضيع

أن تنفيذ أحد مواضيع الموجيب أصيبح مسيتحيالً بخطيأ مين (  الخيار للدائن)  إذا حدث فى الحالة المشار إليها فى المادة السابقة : 11 م

سيتحالة حق للدائن أن يطالب بالموضوع الذى بقى ممكناً أو بأداء عوض يناسيب الضيرر النياجم عين ا ، المديون أو بعد تأخره

ويتفيق أيضياً ميع  ، من التقنين المدنى المصيرى السيابق 299/  55يتفق هذا النص فى الحكم مع المادة )  تنفيذ ذلك الموضوع

 . ( المبادئ العامة فيمكن تطبيقه فى مصر

ن يطاليب بميا بقيى ممكنياً فال يمكنه أ ، كأنه اختار هذا الموضوع ، إذا أصبح تنفيذ أحد مواضيع الموجب مستحيالً بخطأ الدائن : 11 م

كان تطبيق القواعد العامة يقضى بأن الدائن فى هذه الحالة يختار بين أن يعتبير نفسيه قيد اختيار المحيل الهاليك )  من المواضيع

ميادام  ، وهذا هو الحل الواجب االتبياع فيى مصير . وبين أن يطالب بالشئ الباقى مع دفع تعويض عما تسبب فى هالكه بخطأه

. ( لمصرى ال يتضمن نصاً كنص التقنين اللبنانىالتقنين ا
 

  (5977  )
. 55 ص - 59 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  هالك الشيئين معاً بسبب أجنبى - 99

أو األشياء جميعياً  –فما دام الشيئان . ألن تطبيق القواعد العامة فيها واضح كل الوضوح ، هذه الحالة نتخفف منها منذ البداية :

سيواء فيى  ، ميدنى(  919 م)  وانقضى االلتزام التخييرى بسبب هيذه االسيتحالة ، فقد استحال تنفيذ االلتزام ، قد هلكت بسبب أجنبى –

 ذلك كان الخيار للمدين أو كان الخيار للدائن
 (5975 ) .

 

  

 هالك الشيئين أو أحدهما والخيار للمدين - 111

 : وتبقى إذن الصور اآلتية . فقد مضى القول فيها ، نستبعد بداهة حالة ما إذا هلك الشيئان معاً بسبب أجنبى :

 ، مقتضى تطبيق القواعد العامة أن االلتيزام يتركيز محليه فيى الشيئ البياقى : بسبب أجنبىهلك أحد الشيئين دون اآلخر (  2)  

 فليس للمدين إال أن يختاره إذ ليس أمامه غيره
 (5959 ) .

كيان للميدين أن يعيين محيل االلتيزام  ، وإذا شمل المحل عدة أشياء هليك أحيدها 

 . شيئاً من بين األشياء الباقية

فيال منياص مين اعتبيار الشيئ اليذى  ، ما دام المدين هو الذى له حيق الخييار : ن اآلخر بخطأ المدينهلك أحد الشيئين دو(  1) 

فيؤدييه لليدائن محيالً  –أو أحيد األشيياء الباقيية يتيولى اختيياره  –فال يبقى أمامه إلى الشئ الباقى  ، هلك بخطأه هو الشئ الذى لم يختره

 لاللتزام
 (5952 ) .

 

ما دام الخيار بيد المدين فقد كان له أن يختار الشئ اليذى هليك بخطيأ اليدائن  : دون اآلخر بخطأ الدائنهلك أحد الشيئين (  9)  

لليدائن ميع الرجيوع علييه  –أو شئ من األشياء األخرى فى حالة لتعيدد  –فيبقى على خياره ما بين تأدية الشئ اآلخر  ، أو الشئ اآلخر

                                                 
  (5975  )

وقد جاء فيى  . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 11من التقنين المدنى الفرنسى والمادة  2259انظر فى هذا المعنى المادة 

انقضيى  ، إذا كانت استحالة التنفيذ راجعية إليى سيبب أجنبيى" :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى

مجموعيية األعمييال ) "  متييى شييملت هييذه االسييتحالة جميييع األمييور التييى يييرد التخيييير عليهييا ، وفقيياً للقواعييد العاميية ، االلتييزام

واستحال تنفيذ جمييع ميا ييرد التخييير علييه مين جيراء  ، وإن كان التخيير للدائن" :  وفى مكان آخر . ( 52 ص 9التحضيرية 

مجموعية األعميال ) "  كميا هيو الشيأن عنيد تخوييل الميدين خييار التعييين ، انقضى االلتزام طبقياً للقواعيد العامية ، سبب أجنبى

 . ( 59 ص 9التحضيرية 

أو هليك أحيدهما بعيد هيالك  ، فى الصورة التى نحن بصددها سواء هلك الشيئان معاً فيى وقيت واحيدوينقضى االلتزام الستحالة التنفيذ 

ً  ، والفرق بين هاتين الحالتين ال أهمية ليه مين الناحيية العمليية . اآلخر غيير أنيه مين  . فقيد قيدمنا أن االلتيزام ينقضيى فيهميا معيا

 ً أما فيى الحالية  . ثم ينقضى بهالك الشئ اآلخر ، بهالك أحد الشيئين ، فى الحالة الثانية ، الناحية النظرية يصبح االلتزام بسيطا

هيامش  191 ص 2971فقيرة  1بيودرى وبيارد )  األولى فينقضى االلتزام وهو تخيييرى دون أن يصيبح بسييطاً قبيل انقضيائه

. ( 1رقم 
 

  (5959  )
وقيد  . فقرة أولى من التقنين الميدنى الفرنسيى 2259لسابق والمادة من التقنين المدنى ا 292/  51انظر فى هذا المعنى المادة 

أمييا إذا اقتصييرت االسييتحالة علييى أحييد محلييى " :  جيياء فييى المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى هييذا الصييدد مييا يييأتى

فهيو حيتم تقتضييه  ، لحكيمولييس ثمية معيدى عين إمضياء هيذا ا ، وال يكون له إال الوفاء باآلخر ، فيسقط خيار المدين ، التخيير

 . ( 55 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  طبيعة األشياء

ولكن  ، على أنه يمكن التساؤل عما إذا كان يحق للمدين فى هذه الصورة أن يختار بين الوفاء بالشئ الباقى وبين دفع قيمة الشئ الهالك

فيما إذا هلك الشئ الباقى هو أيضاً بسبب أجنبى ولو هلكا على التوالى كما تقدم  ، يعترض على هذا الحل بأنه لو سلم به لوجب

بقى أن يقال أن المدين يرى نفسه مضطراً أن يفى بالشيئ البياقى ميع احتميال اختيياره للشيئ الهاليك ليو ليم يهليك بسيبب  . القول

القيمة ما بين الشيئين فيما إذا كيان الشيئ البياقى أعليى فله إذن بعد أن يفى بالشئ الباقى أن يسترد من الدائن الفرق فى  ، أجنبى

ويشير إلى البيه فى بحث له فى بعض الصيعوبات المتعلقية بهيالك  2971فقرة  9انظر بودرى وبارد )  قيمة من الشئ الهالك

لشيئ الهاليك ليو أنيه ولكن إذا جاز للمدين إجبار الدائن على تقاضيى ا . ( وما بعدها 99 الشئ الواجب األداء وباتحاد الذمة ص

 ً ففيى هيذا تجيوز ال تبيحيه  ، فإنه ال يجوز له أن يجبره على تقاضى الشئ الباقى مع استرداد الفرق ميا بيين القيمتيين ، بقى قائما

. عالقة المديونية فيما بينهما
 

  (5952  )
وقيد جياء  . ين الميدنى الفرنسيىفقرة أولى مين التقني 2259من التقنين المدنى السابق والمادة  292/  51انظر فى هذا المعنى 

أما إذا اقتصرت االستحالة على أحد محلى التخييير دون " :  فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى

مجموعية ) "  فيتعين عليه الوفاء بما يقوم به وصف اإلمكان حتيى ال يفييد مين خطيأه ، وكانت راجعة إلى خطأ المدين ، اآلخر

. ( 59 ص 9مال التحضيرية األع
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 الفهرس العام

لشئ الذى هلك بخطأ الدائن هو الشئ الواجب األداء فتبرأ ذمته مين اليدين وال يرجيع عليى أو أن يعتبر ا ، بقيمة الشئ الذى هلك بخطأه

 الدائن بشئ
 (5951 ) .

 

فيإن هيالك  ، وكيان الخييار ليه ، إذا هلك الشئ األول بخطيأ الميدين : هلك الشيئان معاً وكان هالك أحدهما بخطأ المدين(  5)  

فيال ييزال هنياك خطيأ منسيوب  ، فإن هلك هذا الشئ اآلخر بسيبب أجنبيى . لشئ اآلخرهذا الشئ بخطأه يجعل محل االلتزام يتركز فى ا

ولو أنه لم يرتكب هذا الخطأ لما هليك الشيئ األول  ، متركزاً فى الشئ اآلخر $ 212 $إذ هو بخطأه األول جعل االلتزام  ، إلى المدين

 ، ومن ثم يعتبر هالك الشئ اآلخر منسوباً إلى المدين حتى لو كيان الهيالك بسيبب أجنبيى . ولبقى بعد هالك الشئ اآلخر محالً لاللتزام

فيإن االلتيزام يتركيز فيى آخير شيئ  ، ميع هيالك أحيدهما بخطيأ الميدين ، ولو تعيددت األشيياء وهلكيت كلهيا . فعليه أن يدفع قيمته للدائن

 فيجب علية دفع قيمته ، منسوباً إلى المدين –ولو بسبب أجنبى  –ويعتبر هالكه  ، منها
 (5959 ) .

 

فيإن االلتيزام بعيد هيالك الشيئ  ، وإذا كان الشئ الذى هلك بخطأ المدين هو الشيئ الثيانى بعيد هيالك الشيئ األول بسيبب أجنبيى

 وقد هلك بخطأ المدين فوجب عليه دفع قيمته ، األول بسبب أجنبى يكون قد تركز فى الشئ الثاننى
 (5955 ) .

 

وهيذه الصيورة هيى إحيدى الصيورتين اللتيين  . المدين فى جميع األحوال أن يدفع للدائن قيمة آخر شئ هليكومن ثم يجب على 

 . وقد كشفنا عن وجه الخلفاء فى الحكم الوارد فى شأنها ، سالفة الذكر 111عرض لهما نص المادة 

 . ميدنى 111وهيذه هيى الصيورة األخيرى التيى عالجتهيا الميادة  : هلك الشيئان معاً وكان هالك كل منهما بخطأ الميدين(  9)  

فتركيز االلتيزام فيى  ، فقد هلك الشئ األول بخطأ الميدين . وفى هذه الصورة أيضاً ينطبق نفس الحكم الذى قدمناه فى الصورة المتقدمة

ً  ، الشئ وجيب علييه  ، األخيير منهيا بخطيأ الميدين وليو تعيددت األشيياء وهليك الشيئ . فوجب عليه دفع قيمته ، فهلك بخطأ المدين أيضا

 كذلك دفع قيمته بعد أن تركز االلتزام فيه
 (5959 ) .

 

فإن كان الشئ اليذى  . ومن ثم يكون هالك الشئ اآلخر بسبب أجنبى : هلك الشيئان معاً وكان هالك أحدهما بخطأ الدائن(  1) 

ولميا كيان اليدائن قيد أهلكيه  ، الشيئ اآلخير اليذى هليك بخطيأ اليدائنفقد تركز محل االلتيزام فيى  ، هلك أوال هو الذى هلك بسبب أجنبى

 وتبرأ ذمة المدين من االلتزام ، بخطأه فيكون بمثابة من استوفاه
 (5951 ) .

 أما إذا كان الشئ الذى هلك أوالً هو الذى هلك بخطأ اليدائن 
 (

5951 ) ،
ثم يرجع  ، وإذ هلك هذا الشئ اآلخر بسبب أجنبى فقد برئت ذمة المدين بهالكه ، أن يختار الشئ اآلخر ، وله الخيار ، فللمدين 

 . المدين على الدائن بقيمة الشئ األول الذى هلك بخطأه

                                                 
  (5951  )

وقيد جياء فيى الميذكرة  - 2299فقيرة  1بودرى وبارد  - 51فقرة  11ديمولومب  - 22فقرة  2255 - 2259 م 9الرومبيير 

فللمدين وقيد ثبيت  ، وإن اقتصرت االستحالة على أحد محلى التأخير" :  اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى

وفى هذه الحالة يكون ليه أن يطاليب اليدائن بقيمية ميا اسيتحال الوفياء بيه مين جيراء  ، أن يختار الوفاء باآلخر ، له خيار التعيين

. ( 55 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  خطأه
 

  (5959  )
فيى  –أميا ليو هليك الشيئ اآلخير  . 251 األسيتاذ عبيد الحيى حجيازى ص - 2952فقرة  - 2959فقرة  1انظر بودرى وبارد 

. وال يرجع على المدين بشئ ، فيكون الدائن بمثابة من استوفاه ، بخطأ الدائن –الحالة التى نحن بصددها 
 

  (5955  )
وهلك الشيئ  ، فى الحالة التى نحن بصددها بخطأ الدائن -أما إذا كان هالك الشئ األول  - 2975فقرة  1انظر بودرى وبارد 

وإميا أن يختيار الشيئ الثيانى  ، فالمدين إما أن يختار الشئ األول وقد هلك بخطأ اليدائن فتبيرأ ذمية الميدين ، أ المدينالثانى بخط

. فيدفع قيمته للدائن ويرجع عليه بقيمة الشئ األول
 

  (5959  )
وقد جاء فيى  . 2959 فقرة - 2951فقرة  1وانظر بودرى وبارد  ، فقرة ثانية من التقنين المدنى الفرنسى 2259انظر المادة 

أمييييا إذا كانييييت االسييييتحالة قييييد حييييدثت ميييين جييييراء خطييييأ المييييدين " :  المييييذكرة اإليضيييياحية للمشييييروع التمهيييييدى مييييا يييييأتى

وهيذا هيو الفيرض اليذى عنيى المشيروع بيالنص  –؟؟؟؟؟؟ كانت شاملة لجميع األمور التى يرد التخيير عليهيا غيرواضح؟؟؟؟؟

 ، يستطيع أن يبرئ ذمته بيأداء قيمية ميا يختياره ، بوصفه المتصرف فى الخيار ، فقد يتبادر إلى الذهن أن المدين –على حكمه 

وكين ينبغيى التفرييق فيى هيذا الصيدد  . ال سيما أن ذا هو حكم تحقق استحالة جميع األمور التى يرد عليها التخيير فى آن واحيد

وجيب أن يسيتبعد األول مين نطياق  ، حلى التخيير قبل تحقيق االستحالة فى اآلخيرفإذا استحال الوفاء بأحد م : بين فروض عدة

ذلك بأن المدين ال يسوغ له  ، ويستوى فى هذا المقام أن تكون االستحالة راجعة إلى خطأ المدين أم إلى حادث فجائى ، التخيير

ولهيذه العلية يتعيين علييه أداء ميا طيرأت علييه  ، ثانيةوهو ملزم يتحمل التبعة فى الحالة ال ، أن يفيد من خطأه فى الحالة األولى

. ( 59 - 55 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  استحالة التنفيذ أخيراً 
 

  (5951  )
فإن محل االلتزام فى هذه الحالة أيضاً يتركيز فيى  ، وهذا هو أيضاً الحكم فيما ولو كان الشئ الذى هلك أوال هلك بخطأ المدين

. ولما كان الدائن قد أهلكه بخطأه فيكون بمثابة من استوفاه وتبرأ ذمة المدين من االلتزام ، هلك بخطأ الدائنالشئ اآلخر الذى 
 

  (5951  )
وهليك الشيئ اآلخير بخطيأ الميدين ال  ، أن الشيئ اليذى هليك أوالً هليك بخطيأ اليدائن ، فى الحالة التى نحين بصيددها ، ونفرض

يكيون اليدائن  ، فيإن اختيار الشيئ األول اليذى هليك بخطيأ اليدائن . أن يختيار أى الشييئين ، وله الخييار ، فللمدين . بسبب أجنبى

وإن اختيار الميدين الشيئ  . يتحميل الميدين هيالك الشيئ اآلخير إذ هليك بخطيأه ، بمثابة من استوفاه وال يرجع بشئ على الميدين

. يمة الشئ األولىثم يرجع عليه بق ، فعليه أن يؤدى قيمته للدائن ، اآلخر الذى هلك بخطأه
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

للمدين فى هذه الصورة أن يختار الشيئ اليذى يؤدييه فتكيون ذمتيه  : هلك الشيئان معاً وكان هالك كل منهما بخطأ الدائن(  1)  

ورجيع  ، وليو تعيددت األشيياء اختيار الميدين الشيئ اليذى بهالكيه تبيرأ ذمتيه . يرجع بقيمة الشئ اآلخر على اليدائنو ، قد برئت بهالكه

 بقيمة بقية األشياء على الدائن
 (5957 ) .

 

 هالك الشيئين أو أحدهما والخيار للدائن - 111

وعرفنيا أن االلتيزام ينقضيى بسيبب  ، هيا فيميا تقيدمفقد بينيا حكم ، هنا أيضاً نستبعد حالة ما إذا هلك الشيئان معاً بسبب أجنبى : 

 : فتبقى الصور المقابلة للصور التى عالجناها فى حالة ما إذا كان الخيار للمدين . هذا الهالك

 ، يتركيز االلتيزام فيى الشيئ اليذى يبقيى –كميا فيى الصيورة المقابلية  –هنيا  : هلك أحد الشيئين دون اآلخر بسبب أجنبى(  2)  

 فللدائن أن يختار شيئاً من األشياء الباقية ، ويتعين على الدائن أن يختاره وإذا تعددت األشياء وهلك أحدها بسبب أجنبى
 (5955 ) .

 

فليه أن يختيار الشيئ الهاليك فيرجيع  ، ما دام الدائن هو الذى له حيق الخييار : هلك أحد الشيئين دون اآلخر بخطأ المدين(  1)  

 لشئ أو أحد األشياء الباقية فيستأديها عيناً من المدينأو يختار ا ، بقيمته
 (5599 ) .

 

اختار الشيئ اليذى هليك بخطيأه فقيد برئيت  $ 215 $فإن  ، للدائن أن يختار : هلك أحد الشيئين دون اآلخر بخطأ الدائن(  9)  

 فعليه أن يدفع قيمة الشئ الهالك للمدين ، وأن اختار الشئ اآلخر . ذمة المدين بهالكه
 (5592 ) .

 

 . رجع عليه بقيمتيه ، إذا اختار الدائن الشئ الذى هلك بخطأ المدين : هلك الشيئان معاً وكان هالك أحدهما بخطأ المدين(  5)  

ليذلك ال يتيردد  . لم يرجع بشئ على المدين إذ برئيت ذمتيه بهيالك الشيئ بالسيبب األجنبيى ، أما إذا اختار الشئ الذى هلك بسبب أجنبى

 حتى يرجع عليه بقيمته ، يار الشئ الذى هلك بخطأ المدينالدائن فى اخت
 (5591 ) .

 

فله أن يختار أحد الشييئين فيرجيع بقيمتيه  ، لما كان الخيار للدائن : هلك الشيئان معاً وكان هالك كل منهما بخطأ المدين(  9)  

 على المدين إذ هلك بخطأه
 (5599 ) .

 

                                                 
  (5957  )

وقد جاء فيى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى  - 991 ص 559الموجز للمؤلف فقرة  - 2292فقرة  1بودرى وبارد 

وكانيت تتنياول جمييع األميور التيى ييرد التخييير  ، وإذا كانت استحالة التنفيذ ترجع إليى خطيأ اليدائن" :  فى هذا الصدد ما يأتى

ين وهو صاحب الخيار أن يعين األمر أو التكليف الذى يعتبر أن ذمته قد برئت بسيبب الهيالك الحيادث مين جيراء فللمد ، عليها

. ( 55 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  هذا الخطأ
 

  (5955  )
 . الميدنى الفرنسيىالفقيرة الثانيية مين التقنيين  2255من التقنين المدنى السابق والميادة  292/  51انظر فى هذا المعنى المادة 

أميا إذا اقتصيرت االسيتحالة عليى أحيد محليى " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هيذا الصيدد ميا ييأتى

ً  ، التخيير ولييس شيك فيى أن إمضياء هيذا الحكيم حيتم تقتضييه  . فليس للدائن أال أن يختار الوفاء باآلخر مادام هذا الوفاء ممكنيا

. ( 59 ص 9مجموعة العمال التحضيرية ) "  كما هى الحال عندما يعهد للمدين بالخيار ، طبيعة األشياء
 

  (5599  )
الفقيرة الثانيية مين التقنيين الميدنى الفرنسيى  2255مين التقنيين الميدنى السيابق والميادة  299/  55انظر فى هذا المعنى المادة 

 فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصيدد ميا ييأتى وقد جاء . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 11والمادة 

ً  ، فإن اقتصرت االستحالة على أحد محلى التخيير" :  أو أن يطاليب  ، فللدائن إن يطالب بالوفاء باآلخر ما دام هذا الوفاء ممكنا

. ( 59 ص 9ال التحضيرية مجموعة األعم) "  بقيمة األول وهو الذى أصبح تنفيذه مستحيالً من جراء خطأ المدين
 

  (5592  )
أميا إذا اقتصيرت االسيتحالة عليى أحيد محليى " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصيدد ميا ييأتى

وليه كيذلك أن يختيار اسيتيفاء ميا بقيى  . ويكيون بيذلك قيد اسيتوفى حقيه ، أن يختياره –وهو صياحب الخييار  –فللدائن  ، التخيير

 ً  9مجموعة األعميال التحضييرية ) "  على أن يؤدى فى هذه الحالة قيمة ما استحال الوفاء به من جراء خطأه ، الوفاء به ممكنا

 . ( 59 ص

. ذمة المدين بهذا الهالكفتبرأ  ، يفرض على الدائن أن يختار الشئ الذى هلك بخطأه(  11 م)  هذا وتقنين الموجبات والعقود اللبنانى
 

  (5591  )
فقرة ثالثة مين التقنيين الميدنى الفرنسيى فتقضيى بيأن لليدائن الرجيوع عليى الميدين بالقيمية التيى يختارهيا مين  2255أما المادة 

 ، وينتقيد الفقيه الفرنسيى هيذا الحكيم . قيمة الشئ الذى هلك بخطيأ الميدين وقيمية الشيئ اليذى هليك بسيبب أجنبيى : إحدى قيمتين

 - 5فقييرة  2259 م 9الرومبيييير )  يييرى فييى الخيييار الييذى أعطييى للييدائن ضييرباً ميين العقوبيية فرضييها القييانون علييى المييدينو

فقيرة  1بودرى وبيارد  - 199فقرة  21لوران  - 77فقرة  11ديمولومب  - 971فقرة  5ماركاديه  - 257فقرة  22ديرانتون 

بخطيأ اليدائن وهيالك الشيئ اآلخير بخطيأ الميدين ال  –التى نحين بصيددها  فى الحالة –أما إذا كان هالك أحد الشيئين (  2959

 ، فإن اختيار الشيئ اليذى هليك بخطيأه يكيون بمثابية مين اسيتوفاه . أن يختار أحد الشيئين –وله الخيار  –فللدائن  ، بسبب أجنبى

. وإن اختار الشئ الذى هلك بخطأ المدين رجع عليه بقيمته وأدى له قيمة الشئ الذى هلك بخطأه
 

  (5599  )
وقد  . فقرة ثالثة من التقنين المدنى الفرنسى 2255من التقنين المدنى السابق والمادة  295/  299انظر فى هذا المعنى المادة 

 ، فإذا كانت استحالة التنفيذ ناشيئة عين خطيأ الميدين" :  جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

برئيت ذمية الميدين مين  ، إذا اختيار اليدائن الشيئ اليذى هليك بخطيأه : اليدائن هلك الشيئان معاً وكان هالك أحدهما بخطيأ(  1) 

 أما إذا اختار اليدائن الشيئ اليذى هليك بسيبب أجنبيى . الدين ولم يرجع على الدائن بشئ
 (5595 ) ،

فقيد برشيت ذمية الميدين أيضياً بهيالك  

ومن ثم ال يتردد اليدائن فيى اختييار الشيئ اليذى هليك  . هالشئ بالسبب األجنبى ثم يرجع المدين على الدائن بقيمة الشئ الذى هلك بخطأ

 . بخطأه حتى ال يرجع عليه المدين بشئ

وإذ هليك  ، فليه أن يختيار أحيد الشييئين ، لميا كيان الخييار لليدائن : هلك الشيئان معاً وكان هالك كل منهميا بخطيأ اليدائن(  1)  

ثم يرجع المدين بقيمة الشئ اآلخر على الدائن إذ هلك هو أيضياً  . ذمة المدينالشئ الذى اختاره بخطأه فيكون بمثابة من استوفاه وتبرأ 

 بخطأه
 (5599 ) .

 

                                                                                                                                                                    

أن يطاليب الميدين بقيمية ميا يقيع  –وهو المتصرف فيى الخييار  –فللدائن  ، وكانت شاملة لجميع األمور التى يرد التخيير عليها

. ( 59 ص 9األعمال التحضيرية  مجموعة) "  عليه اختياره
 

  (5595  )
وللدائن أن يختار الشئ الذى هليك بخطيأه  . رجعنا إلى حالة سبق بيان حكمها ، أما إذا هلك الشئ بخطأ المدين ال بسبب أجنبى

. أو الشئ الذى هلك بخطأ المدين فيستأدى قيمته ويؤدى قيمة الشئ الذى هلك بخطاه ، فيكون بمثابة من استوفاه
 

  (5599  )
وإذا نشيأت " :  وقد جاء فى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى هيذا الصيدد ميا ييأتى - 2299فقرة  1بودرى وبارد 

أصبح هذا الدائن مسئوالً عين هيالك الشيئ اليذى ال  ، وتناولت األمور التى يرد التخيير عليها ، استحالة التنفيذ عن خطأ الدائن

مجموعيية ) "  باعتبييار أن هيالك مييا يقيع عليييه االختييار يسييتتبع بيراءة ذميية الميدين ، أداء قيمتيهيقيع علييه اختييياره وتعيين عليييه 

 . ( 59 ص 9األعمال التحضيرية 

فيإن الخييار يمنيع زوال (  أى للميدين)  أما أحكام الهالك فى خيار التعيين فى الفقيه اإلسيالمى فالضيابط فيهيا أنيه إذا كيان الخييار للبيائع

فإن الخيار يثبت الملك له فى أحد الشيئين غير عين واآلخير يكيون (  أى للدائن)  وإذا كان الخيار للمشترى ، السلعة عن مالكه

 : ويترتب على ذلك ما يأتى . وفى جميع األحوال يقترن خيار الشرط بخيار التعيين . ملك البائع أمانة فى يديه إذا قبضه

إن شياء أليزم المشيترى البياقى منهميا  ، والبيائع عليى خيياره ، وهلك أحدهما يهلك أمانة : قبل القبض - 2 : إذا كان الخيار للبائع(  أ)  

وتعلييل ذليك أن خييار البيائع يمنيع زوال السيلعة  . وإن شاء فسخ البيع فيه ألنه غير الزم بسيبب خييار الشيرط ، ألنه تعين للبيع

ولييس للبيائع أن يليزم  ، ويتعين الباقى للبيع وله فييه خييار الشيرط -فيهلك على ملك البائع أى أن الهالك يهلك أمانة  ، عن ملكه

وهليك  : بعيد القيبض - 1 . وإن هلكا جميعاً بطل البيع بهالك المبييع قبيل القيبض بيقيين –المشترى الشئ الهالك ألنه هلك أمانة 

إن شاء ألزمه المشترى  ، ويتعين الباقى منهما للبيع وللبائع فيه خيار الشرط ، لك قبل القبضأحدهما يهلك أمانة أيضاً كما لو ه

فييهلم الهاليك عليى مليك البيائع ولييس ليه أن  ، وتعليل ذلك أن خيار البائع يمنع زوال السلعة عن ملكه . وإن شاء فسخ البيع فيه

ً  -لبيييائع فييييه خييييار الشيييرط ويتعيييين البييياقى للبييييع ول ، يلزميييه المشيييترى ألنيييه هليييك أمانييية فيييإن كييييان  ، وإن هلكيييا جميعيييا

وإن كييان  . وتبييين الثييانى للبيييع وفيييه خيييار الشييرط فيهلييك بقيمتييه ال بثمنييه ، ؟؟؟؟؟ بالتعاقييب هلييك األول أمانييةغيرواضييح؟؟؟؟

 . فعلى المشترى نصف قيمة كل منهما ألن البيع شاع فيهما ، هالكهما معاً فى وقت واحد

 ، ولكن المشترى بالخيار إن شاء أخذ الباقى بثمنيه ، وهلك أحدهما ال يبطل البيع : قبل القبض - 2 : الخيار للمشترىوإذا كان (  ب)  

وإن هلكيا جميعياً بطيل البييع بهيالك المبييع قبيل  –وإن شاء ترك ألن المبيع قد تغيير قبيل القيبض بيالتعيين وهيذا يوجيب الخييار 

وتعيين اآلخير لألمانية ألن األمانية فيميا  ، حدهما تعين الهالك للبيع ولزم المشترى ثمنيهوهلك أ : بعد القبض - 1 . القبض بيقين

وإن هلكيا  –فتعين الباقى للرد وتعيين الهالك للبييع ضيرورة  ، وقد خرج الهالك عن احتمال الرد فيه ، مستحقة الرد على البائع

 ً وإن هلكا معاً فيى وقيت واحيد ليزم المشيترى ثمين  . اآلخر أمانةفإن كان هالكهما على التعاقب هلك األول مبيناً وهلك  ، جميعا

ً  ، ألنه ليس أحدهما بالتعيين أولى من اآلخر ، نصف كل منهما  . فشاع البيع فيهما جميعا

 : هذا ويخالف خيار التعيين فى الفقه اإلسالمى االلتزام التخييرى من الوجوه اآلتية

 . وال يزيد على الثالث ، خالف فى الرأىخيار التعيين البد فيه من ذكر المدة على  (2)

 . ( 519 ص 5الخطاب )  نقض البيع ، ولم يختر من له حق الخيار ، إذا مضت المدة فى خيار التعيين (1)

وإذا كيان  . ثبت له الملك فى أحيد الشييئين غيير معيين ويكيون الثيانى فيى ييده أمانية ، فى خيار التعيين إذا كان الخيار للمشترى (9)

 . لم يزل أى الشيئين عن ملكه ، الخيار للبائع
. فال يلزم البيع من له الخيار إال بعد أن يتم تعيين الشئ الواجب األداء ، يجتمع مع خيار التعيين خيار الشرط (5)
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 االلتزام البدلى - الفصل الثانى
 (4416  )

 

 : قيام وصف البدل وأحكامه - 112

ونسير فى البحث على الخطة نفسها  . قيام وصف البدل وأحكام االلتزام البدلى –كما بحثنا فى االلتزام التخييرى  –نبحث هنا  

 . حتى تتضح الفروق ما بين هذين النوعين من االلتزام ، التى اتبعناها عند الكالم فى االلتزام التخييرى

 قيام وصف البدل - الفرع األول

  : النصوص القانونية - 113

 :من التقنين المصرى المدنى على ما يأتى 117تنص المادة 

 . " ام بدلياً إذا لم يشمل محله إال شيئاً واحداً ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدالً منه شئياً آخريكون االلتز - 2"  

هيو وحيده محيل االلتيزام وهيو اليذى يعيين  ، ال البيديل اليذى تبيرأ ذمية الميدير بأدائيه ، والشئ الذى يشمله محل االلتزام - 1"  

 طبيعته
 (5591  )

" . 

 . ولكن الحكم كان مطبقاً دون نص ، التقنين المدنى السابقوال مقابل لهذا النص فى 

وفى التقنين المدنى الليبى المادة  ، 117فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 15 - 17ى المادتين وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنان ، 991وفى التقنين المدنى العراقى المادة  ، 119
 (5597 ) .

 

ويستخلص من النص المتقدم أن وصف البدل يقوم متى شمل محل االلتزام شييئاً واحيداً ولكين تبيرأ ذمية الميدين إذا أدى بيدالً منيه شييئاً 

 . وأن خيار البدل يكون دائماً للمدين بخالف االلتزام التخييرى فالخيار فيه يكون للمدين أو للدائن ، آخر

 . ثبوت خيار البدل للمدين ومصدر هذا الخيار(  1)  متى يقوم وصف البدل(  2: )  نفنبحث إذ

 متى يكون وصف البدل - 1

 : تحديد منطقة االلتزام البدلى - 114

 ويقوم مقام هذا المحل األصلى شئ آخر هو البديل ، حتى يكون االلتزام بدليا يجب أن يكون له محل واحد هو المحل األصلى 
 (5595 ) .

إذا ليم يشيأ أن ييرد مبليغ  ، ويتفق معه على أنه يستطيع عنيد حليول األجيل ، مثل ذلك أن يقرض الدائن المدين مبلغاً من النقود 

                                                 
  (5591  )

بيييدان  - 2999فقييرة  - 2991فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  - 2992فقييرة  - 2597فقييرة  1بييودرى وبييارد  : مراجييع

فقيرة  - 2919فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  - 171فقرة  - 179فقرة  2دى باج  - 799فقرة  - 795رة فق 7والجارد 

. 157فقرة  - 151فقرة  1جوسران  - 115فقرة  1كوالن وكابيتان  - 2911
 

  (5591  )
فيى التقنيين الميدنى  من المشروع التمهييدى عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه 591ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص

فمجليس الشييوخ  ، فيى المشيروع النهيائى, ووافيق علييه مجليس النيواب 159وأقرته لجنة المراجعة تحت رقيم الميادة  ، الجديد

. ( 57 ص - 51 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  117تحت رقم 
 

  (5597  )
 . ( من التقنين المدنى المصرى 117مطابقة للمادة )  117 م التقنين المدنى السورى : التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 117مطابقة للمادة )  119 م التقنين المدنى الليبى

 - 1 . يكون االلتزام بدلياً إذا لم يكن محله إال شيئاً واحداً ولكن تبيرأ ذمية أدى بيدالً مين شييئاً آخير - 2 : 991 م التقنين المدنى العراقى

مين  117ويطيابق هيذا الينص فيى الحكيم نيص الميادة . )  وهيو اليذى يحيدد طبيعتيه ، واألصل ال البدل هو وحده محل االلتيزام

 . ( التقنين المدنى المصرى

يكون الموجب اختيارياً حين يجب أداء شيئ واحيد ميع تخوييل الميديون الحيق فيى إبيراء ذمتيه  : 17 متقنين الموجبات والعقود اللبنانى 

ال الشيئ اآلخير اليذى  ، موضوع الموجب الذى تعين بيه ماهيتيه ، فى نظر الشرع ، والشئ الواجب األداء هو . بأداء شئ آخر

 . يستطيع المديون أن يبرئ ذمته بأدائه

وال يسقط إذا هلك الشئ  ، ذا هلك الشئ الذى يكون موضوعاً له بغير خطأ من المديون وقبل تأخرهيسقط الموجب االختيارى إ : 15 م

 ً  . الذى جعل تسلميه اختياريا

وقيد زاد التقنيين اللبنيانى أن أورد حكيم هيالك الشيئ األصيل وحكيم هيالك  ، وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصيرى)  

. ( لقواعد العامةالبدل بما يتفق مع ا
 

  (5595  )
. 51 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وميا لعربيون  . فيكون مبلغ النقود هو المحل األصلى والدار أو األرض هى البيديل ، أن يعطيه بدالً منه داراً أو أرضاً معينة ، القرض

 وسيأتى بيان ذلك ، أخذه البائع أو المشترى إذا اتفقا على أن يكون العربون وسيلة للرجوع فى البيعفى البيع إال بدل ي
 (5529 ) .

 

أميا البيديل فيإن  . وإال كيان االلتيزام بياطالً  ، ويجب أن يتوافر فيى المحيل األصيلى جمييع الشيروط الواجيب توافرهيا فيى محيل االلتيزام

ً  ، ألصلتوافرت فيه الشروط أمكن أن يقوم مقام ا ولكين يصيبح التزامياً بسييطاً ذا  ، وإال سيقط هيو وبقيى االلتيزام بمحليه األصيلى قائميا

 . محل واحد دون بديل

فالميدين يكيون فيى سيعة  . هو ضمان للمدين ال ضيمان لليدائن –بخالف االلتزام التخييرى  –ونرى من ذلك أن االلتزام البدلى 

ومن ثم يكيون البيدل دائمياً  . بل تبرأ ذمة المدين ، فى المحل اآلخر فى االلتزام التخييرى كما تتركز ، من أمره بأداء البدل دون المحل

وال يكون ذد مصلحته إذ ال تتركز فيه المحليية إن أصيبح المحيل األصيلى غيير صيالح ألن يكيون  ، لمصلحة المدين إذ تبرأ ذمته بأدائه

 . محالً 

وقيد  ، ( in obligatione)  فليس هو الشئ الذى يمكن الدائن المطالبية بيه ، ونرى من ذلك أيضاً أن البدل ليس محالً لاللتزام

ما بين  –فى نظر طرفى االلتزام أو فى نظر القانون حسب مصدر وصف البدل  –ويستخلص من هذا أن هناك تعادالً  . تقدم بيان ذلك

 . إذ أن البدل يقوم مقام المحل األصلى فى الوفاء ، المحل األصلى وبدله

  : تمييز االلتزام البدلى عن حاالت أخرى تشبه به - 115

وأول هيذه االلتزاميات هيو  . وفى تحديد منطقة االلتيزام البيدلى يحسين أن نمييز ميا بيين هيذا اللتيزام والتزاميات أخيى تشيتبه بيه

 . ونقارنه بالعربون ، ثم نميزه بعد ذلك عن الشرط الجزئى . االلتزام التخييرى الذى تقدم ذكره

 التمييز بين االلتزام البدلى وااللتزام التخييرى - 116

والشئ اآلخير لييس محيالً لاللتيزام بيل هيو بيديل عنيه فيى  ، رأينا فيما تقدم أن االلتزام البدلى له محل واحد تمكن المطالبة به : 

وتمكيين المطالبيية بييه متييى وقييع عليييه  وكييل ميين األشييياء المتعييددة يعتبيير محييالً لاللتييزام ، أمييا االلتييزام التخييييرى فمحلييه متعييدد . الوفيياء

ويتفيرع عليى هيذا الفيرق الجيوهرى  . أما االلتيزام البيدلى فهيو متعيدد محيل الوفياء ، فااللتزام التخييرى متعدد محل االلتزام . االختيار

 : الفروق اآلتية

وعند ذلك  . فهو وحده محل االلتزام ، فإنه ال يستطيع المطالبة إال بالمحل األصلى ، إذا طالب الدائن المدين بالتزام بدلى(  2) 

فتبرأ ذمته بتأديته كما تبيراً بتأديية المحيل  ، وله إن شاء أن يؤدى عوضاً عنه الشئ البديل ، يجوز للمدين أن يؤدى هذا المحل األصلى

ء الشئ البديل كان عرضه وهو إذا عرض ابتدا ، أما المدين فله أن يعرض على الدائن إما المحل األصلى وإما الشئ البديل . األصلى

وإذا كان للمدين  ، وقد رأينا فى االلتزام التخييرى أن الخيار إذا كان للدائن فله أن يطالب بأى من محال االلتزام . صحيحاً مبرئاً للذمة

 . فله أن يعرض أياً منها

وال يمنيع مين انقضيائه أن البيدل ال ييزال  ، إذا هلك فى االلتزام البدلى المحل األصلى بسبب أجنبى فقد انقضيى االلتيزام(  1)  

أميا  . وقد هلك المحل األصيلى فانقضيى االلتيزام بهالكيه ، ذلك أن محل االلتزام هو المحل األصلى ال الشئ البديل ، قائماً ممكناً تأديته

وينقليب االلتيزام البيدلى  ، فيى الوفياءولكن المدين يفقيد مييزة البيدل  ، فإن االلتزام يبقى قائماً على محله األصلى ، إذا هلك الشئ البديل

 ً  التزاماً بسيطا
 (5522 ) .

كميا  ، فإنيه إذا هليك فييه أحيد الشييئين محيل االلتيزام بسيبب أجنبيى ال ينقضيى ، وهذا بخالف االلتزام التخييرى 

 . بل تتركز المحلية فى الشئ اآلخر ، ينقضى االلتزام البدلى

البيدلى وااللتيزام التخيييرى فيميا إذا كيان المحيل األصيلى منيذ البدايية ال يصيلح أن يكيون وهذا هو الفرق أيضاً ما بيين االلتيزام 

أميا االلتيزام التخيييرى فينقليب إليى  . فيسيقط االلتيزام البيدلى ، محالً لهالكه أو الستحالته أو لعدم توافر أى شرط من شروط المحل فيه

 آلخر الذى توافرت فيه شروط لمحلإذ تتركز المحلية فى الشئ ا ، التزام بسيط ذى محل واحد
 (5521 ) .

 

فيكيون االلتيزام البيدلى منيذ  ، فى االلتزام البدلى تتحيدد طبيعية االلتيزام بطبيعية المحيل األصيلى ال بطبيعية الشيئ البيديل(  9)  

أو لميا كيان قيابالً للتجزئية أو  ، منقوالً تبعاً لما إذا كان المحل األصلى عقاراً أو  ، البداية عقاراً أو منقوالً قابالً للتجزئة أو غير قابل لها

 كذلك يتحدد اختصاص المحكمة بقيمة المحل األصلى منذ البداية . غير قابل لها
 (5529 ) .

فقيد رأينيا  ، وهيذا بخيالف االلتيزام التخيييرى 

                                                 
  (5529  )

. 951 ص 795فقرة  7انظر فى أمثلة أخرى بيدان والجارد 
 

  (5522  )
. من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 15انظر فى هذا المعنى المادة 

 

  (5521  )
. 12 ص 999فقرة  5أوبرى ورو 

 

  (5529  )
األسيتاذ  - 199 ص 2األستاذ عبد الحى حجازى  - 151األستاذ أحمد حشمت أبون ستيت فقرة  - 557الموجز للمؤلف فقرة 

 . 251إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

حكمة إال بتعيين المحل الذى وكذلك ال يتحدد اختصاص الم ، أن طبيعته ال تتحدد إال بعد أن يتم اختيار المحل الذى يكون واجب األداء

 . وكذلك ال يتحدد اختصاص المحكمة إال بتعيين المحل الذى يقع عليه االختيار ، يكون واجب األداء

بيل قيد  ، أما فى االلتزام التخييرى فتارة يكون للميدين وطيوراً يكيون لليدائن ، الخيار فى االلتزام البدلى هو دائماً للمدين(  5)  

 يكون ألجنبى
 (5525 ) .

 

وهيذا بخيالف  . وال ينقلب هذا االلتزام بالوفاء إلى التزام بسييط منيذ البدايية ، الوفاء فى التزام البدلى ليس له أثر رجعى(  9)  

 وينقليب االلتيزام التخيييرى إليى التيزام بسييط منيذ البدايية ، فقد رأينا أن إعمال حق الخيار فيه يستند إلى الماضى ، االلتزام التخييرى
 (

5529 ) .
 

  التمييز بين االلتزام البدلى والشرط الجزائى - 117

والتعيويض لييس بيالتزام  . فليه إذن طبيية التعيويض ، قدمنا أن الشرط الجزائى هو تعويض قيدره الطرفيان بيدالً مين القاضيى :

اره إذا اختييار الييدائن التنفيييذ كمييا ال يسييتطيع المييدين اختييي ، ألن الييدائن ال يسييتطيع اختييياره إذا عييرض المييدين التنفيييذ العينييى ، تخييييرى

 ً فإن المدين ال يستطيع أن يؤدى التعويض بدالً مين التنفييذ العينيى إذا كيان  ، وليس التعويض كذلك بااللتزام البدلى . العينى وكان ممكنا

 ً  وهذا هو الفرق ما بين االلتزام البدلى والشرط الجزائى ، التنفيذ العينى ال يزال ممكنا
 (5521 ) ،

 . وقد تقدم بيان ذلك 

  : االلتزام البدلى والعربون - 118

وال فرق بينهما إذا كان العربون قد اتفق عليه ليكون وسيلة للرجوع فيى  ، سواء ، فى رأينا ، أما العربون فهو وااللتزام البدلى

 ، فتبيرأ ذمتيه بتأديتيه ، بيدالً مين التزاميه األصيلىذلك أن العربون فى هذه الحالة يتيح الفرصة للمدين أن يؤديه  . العقد ال لتأكيد البتات

ً  ، فالمشترى مثالً  . ويقوم العربون فى الوفاء مقام المحل األصلى يكيون ملتزمياً التزامياً أصيلياً بتنفييذ الصيفقة  ، إذا كان قد دفع عربونيا

ً  ، بيائعويستطيع أن يبرئ ذمته من هذا االلتزام بتركة العربيون لل ، فيعطى الثمن ويأخذ المبيع يكيون ملتزمياً  ، إذا كيان قيد أخيذ عربونيا

ويسيتطيع أن يبيرئ ذمتيه مين هيذا االلتيزام بيرد العربيون مبليغ معيادل ليه  ، فيعطيى المبييع ويأخيذ اليثمن ، التزاماً أصلياً بتنفييذ الصيفقة

 أى أنه يؤدى المبلغ المعادل للعربون بديالً عن تأدية المحل األصلى اللتزامه ، للمشترى
 (5521 ) .

 وقد سبق أن بينا كل ذلك 
 (5527 ) .

 

 ثبوت خيار البدل للمدين ومصدر هذا الخيار - 2

  : ثبوت خيار البدل للمدين - 119

وهذا بخيالل خييار التعييين فيى االلتيزام التخيييرى فقيد رأينيا أنيه قيد يكيون للميدين أو  ، خيار البدل يكون دائماً للمدين كما قدمنا

فهو التزام يسيتطيع فييه الميدين أن يبيرئ ذمتيه بوفياء  ، وثبوت خيار البدل للمدين مستفاد من تعريف االلتزام البدلى . للدائن أو ألجنبى

إذ هيو يفيى بالمحيل األصيلى إن ليم يختير الشيئ  ، اليذى يختيار محيل الوفياء –ال اليدائن  –فهيو وحيده  . شئ بيديل عين المحيل األصيلى

وال يسيتطيع اليدائن أن  ، ومتيى أدى ليه برئيت ذمتيه الميدين ، أن يطاليب إال بالمحيل األصيلى ، ينياكميا رأ ، أما الدائن فليس له . البديل

 . يطالب بالبدل عوضاً عن المحل األصلى

                                                                                                                                                                    

يف األصييل اليذى ييرد علييه وينياط الحكيم عليى طبيعية االلتيزام البيدلى بيالتكل" :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدى

ويتفرع عليى ذليك أن االلتيزام البيدلى  . دون البديل الذى يكون للمدين أن يبرئ ذمته بأدائه ، ويعتبر محالً له على وجه األفراد

لكنيه يظيل عليى نقييض ذليك قائمياً  ، ينقضى إذا أصبح الوفاء بهذا التكليف األصيل مستحيالً قبل إعذار الميدين بغيير خطيأ منيه

وكييذلك يرجييع فييى اعتبييار االلتييزام البييدلى عقارييياً أو  . ( ميين التقنييين اللبنييانى 15انظيير المييادة )  م اسييتحالة الوفيياء بالبييديلرغيي

"  إلى محليه األصييل دون البيديل ، وال سيما فيما يتعلق بتقدير القيمة واالختصاص ، وفى التقاضى بشأن هذا االلتزام ، منقوالً 

. ( 57 ص - 51 ص 9ة مجموعة األعمال التحضيري) 
 

  (5525  )
. 251األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  - 255 ص 2األستاذ عبد الحى حجازى 

 

  (5529  )
فقيرة  1بالنيول وريبير وجابوليد  - 2999فقرة  1بودرى وبارد  - 19 ص 999فقرة  5أوبرى ورو  : انظر فى هذه الفروق

2999 .
 

  (5521  )
. 157فقرة  1جوسران 

 

  (5521  )
محاضييرات فييى  : وانظيير ميين هييذا الييرأى األسييتاذ محمييود أبييو عافييية - 59 ص 17 م 2521ينيياير سيينة  1اسييتئناف مخييتلط 
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 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : مصدر خيار البدل - 111

 هو االتفاق أو نص فى القانون ، كمصدر خيار التعيين ، ومصدر خيار البدل 
 (5525 ) .

 

 . ويتحقق ذلك بنوع خاص فى العربون كما قدمنا ، خيار البدل هو االتفاقففى كثير من األحوال يكون مصدر 

  : ونورد أمثلة لذلك ، وقد يكون مصر االلتزام البدلى نصاً فى القانون

فى حالية اسيتغالل أحيد المتعاقيدين فيى المتعاقيد اآلخير طيشياً بينياً أو هيوى  ، مدنى 215قضت الفقرة األولى من المادة (  2)  

 ً ثم نضييف الفقيرة الثالثية  . أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد ، بناء على طلب المتعاقد المغبون ، بأن للقاضى ، جامحا

ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف اآلخر دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع " :  من نفس المادة ما يأتى

واسيترداد  –بعد إبطيال العقيد  –هو إعادة ما أخذ  ، أن المتعاقد الذى استغل صاحبه يصبح مديناً بالتزام أصلى ويؤخذ من ذلك"  الغبن

فللمدين أن يتوقى دعيوى اإلبطيال إذا  ، ولكن القانون هيأ للمدين هنا بديالً إذا وفّى به قام هذا الوفاء مقام تأدية المحل األصلى . ما دفع

وهذا القدر الكافى لرفع الغبن لييس إال البيديل اليذى قيرره القيانون ليقيوم الوفياء بيه مقيام  ، افياً لرفع الغبنهو عرض ما يراه للقاضى ك

 . الوفاء بالمحل األصلى

ولو اعتيرف وهيو حسين (  ضمان استحقاق المبيع)  يثبت حق المشترى فى الضمان"  مدنى على أن 552تنص المادة (  1)  

متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فيى  ، معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى النية لألجنبى بحقه أو تصالح

وتضييف الميادة  . " كل ذلك ما لم يثبت البائع أن األجنبى لم يكن على حق فى دعيواه . الوقت المالئم ودعا أن يحل محله فيها فلم يفعل

كيان للبييائع أن  ، ق المبييع كليه أو بعضييه بيدفع مبليغ ميين النقيود أو بيأداء شييئ آخيرإذا تيوقى المشيترى اسييتحقا" :  ميدنى ميا يييأتى 551

فهنييا  . " يييتخلص ميين نتييائج الضييمان بييأن يييرد للمشييترى المبلييغ الييذى دفعييه أو قيميية مييا أداه مييع الفوائييد القانونييية وجميييع المصييروفات

وهيذا هيو  ، ويصيبح البيائع ميديناً للمشيترى بهيذا الضيمان ، أن يرجع على البائع بضيمان االسيتحقاق ، بعد استحقاق المبيع ، للمشترى

ما دفعيه المشيترى للمسيتحق توقيياً السيتحقاق  ، بدالً منه ، ويستطيع أن يبرئ ذمته من هذا الدين إذا هو أدى . المحل األصلى اللتزامه

 . فى الوفاء ويعتبر هذا األداء هو الشئ البديل الذى يقوم مقام المحل األصلى ، المبيع كله أو بعضه

 ، إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخير"  فقرة أولى مدنى على أنه 515تنص المادة (  9)  

فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعيه ميع المصيروفات وفوائيد اليثمن مين وقيت 

 . وهيذا هيو المحيل األصيلى ، المدين بحق متنازع فيه ملتزم التزاماً أصيلياً نحيو المتنيازل ليه بمحيل اليدين المتنيازل عنيه فهنا . " الدفع

هو مقدار ما دفعه المتنازل له من ثمن ومصروفات مع فوائيد اليثمن  ، ولكنه يستطيع أن يبرئ ذمته بأداء بديل عن هذا المحل األصلى

 . من وقت الدفع

يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضيى إذا أثبيت أحيد المتقاسيمين أنيه قيد لحقيه  - 2"  مدنى على أنه 759المادة تنص (  5)  

ويجيب أن ترفيع اليدعوى خيالل السينة  - 1 . على أن تكون العبرة فى التقيدير بقيمية الشيئ وقيت القسيمة ، منها غبن يزيد على الخمس

فهنيا  . " ويمنيع القسيمة مين جدييد إذا أكميل للميدعى نقيداً أو عينياً ميا نقيص مين حصيته وللمدعى علييه أن يقيف سييرها . التالية للقسمة

لكين  . المتقاسم الذى غبن المتقاسم معه بأكثر من الخمس ملتزم التزاماً أصلياً بأن يرد العيين المقسيومة إليى الشييوع بعيد نقيض القسيمة

فيإذا أدى ميا  ، أن يكمل للمتقاسم المغبون نقيداً أو عينياً ميا نقيص مين حصيتههو  ، القانون هيأ له بديالً من هذا المحل األصلى اللتزامه

 . نقص قام الوفاء به مقام الوفاء بالمحل األصلى

إذا كان الشئ المرهيون مهيدداً بيالهالك أو التليف أو نقيص القيمية بحييث "  مدنى فقرة أولى على أنه 2225تنص المادة (  9) 

جاز لليدائن أو اليراهن أن يطليب  ، الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شئ آخر يقوم بدلهيخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق 

 فإذا اقتصرنا على التيزام اليراهن هنيا . " من القاضى الترخيص له فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السوق
 (5519 ) ،

 

بناء على ترخيص  ، لمرهونة رهن حيازة فوراً بالمزاد أو بسعر البورصة أو السوقوجدنا أن الراهن ملتزم التزاماً أصلياً ببيع العين ا

ولكن القانون هيأ له بديالً من ذلك هو أن يقيدم بيدل  . ( فقرة ثانية 2225 م)  لينتقل حق الدائن من العين المرهونة إلى ثمنها ، القاضى

 ومتى قدم هذه العين قام تقديمه لها مقام تنفيذ االلتزام األصلى ، العين المرهونة عيناً أخرى تكون كافية لضمان حق الدائن
 (5512 ) .

 

                                                 
  (5525  )

. 51 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
 

  (5519  )
 ً إذا تيأخر  ، فمن حقه أن يطالب هو ببيع العين المرهونة خوفياً عليهيا مين التليف . إذ يالحظ أن للراهن حقاً كما أن عليه التزاما

. الدائن فى ا لتقدم بهذا الطلب
 

  (5512  )
 ، يلتيزم بيدفع اليدين فيوراً أو بتقيديم تيأمين ، إذا ضعف التأمين لسبب أجنبى ، مدنى من أن المدين 119أما ما قضت به المادة 

مجموعيية )  ومييا ورد فييى المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى . فهييذا التييزام تخييييرى الخيييار فيييه للمييدين كمييا سييبق القييول

انظير آنفياً فقيرة )  وقد تقدمت اإلشيارة إليى ذليك ، من أنه التزام بدلى فغير صحيح(  51 صو 92 ص 9األعمال التحضيرية 

 . ( 51وفقرة  19
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 الفهرس العام

 أحكام االلتزام البدلى - الفرع الثانى

  تعيين محل األداء وتحمل التبعة - 111

ذلك لين لي . فإن أحكامه ليست من التعقيد بالقيدر اليذى رأينياه فيى أحكيام االلتيزام التخيييرى ، بالرغم من أهمية االلتزام البدلى :

 . كما طال فى االلتزام التخييرى ، يطول القول فى تعيين محل األداء وفى أحكام الهالك فى االلتزام البدلى

 تعيين محل األداء - 1

  : ما الذى يطالب به الدائن - 112

ن هيذا البيديل لييس محيالً فيإ ، وليس له أن يطالب بالبيديل . إال بالمحل األصلى ، كما رأينا ، ليس أن يطالب فى االلتزام البدلى

 . لاللتزام حتى تجوز المطالبة به

وهيو قابيل للتجزئية أو  ، فهيو عقيار أو منقيول بحسيب طبيعية المحيل األصيلى ، ومن ثم تتعين منذ البداية طبيعة االلتزام البيدلى

 ً  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، غير قابل لها بحسب طبيعة هذا المحل أيضا

فالدائن يطالب بالمحل األصلى إذا كان عقاراً أمام محكمة العقار تبعاً لقيمية هيذا  ، المحكمة منذ البدايةويتعين كذلك اختصاص 

 . حتى لو كان البديل منقوالً وأيا كانت قيمة هذا البديل ، الشئ

  ما الذى يدفعه المدين - 113

أن يبيرئ  ، كميا قيدمنا ، ولكنيه يسيتطيع . ه اليدائنأما الذى يدفعه المدين فهو فى األصل أيضاً المحل األصلى اليذى يطاليب بي :

 . ومتى دفعه فقد انقضى االلتزام ، ذمته بدفع البديل

ولليدائن  . كما ال يجوز ذلك فى االلتيزام التخيييرى ، ولكن ال يجوز للمدين أن يدفع جزءاً من المحل األصلى وجزءاً من البديل

 . وإما أن يأخذ البديل بأكمله ، المحل األصلى بأكملهفأما أن يأخذ  ، أن يرفض الوفاء على هذا الوجه

 ميع ذليك يسيتطيع كيان كميا بالبديل لهم يفى أن للمدين يجوز ولكن ، كمورثهم األصلى بالمحل إال المطالبة لورثته فليس ، الدائن مات وإذا

 حيين ذليك يسيتطيع الميدين كان كما ، به بالوفاء الدين من التركة وتبرأ بالبديل الوفاء فى الحق لورثته فإن ، المدين مات إذا أما . مورثتهم

 حياته
( 5511 ) .

 

ً  البدلى االلتزام كان وإذا ً  التزاما ً  أو زمنيا ً  بالبيديل يفيى أن أداء كيل فيى يستطيع المدين فإن ، دوريا  أو األصيلى المحيل عين عوضيا

 وذلك . وهكذا ، ثالثة مرة بالبديل يوفى ثم ، ثانية مرة األصلى المحل يؤدى أن فله ، مرة بالبديل فى وإذا . يشاء اكم األصلى المحل يؤدى

                                                                                                                                                                    

انظير )  والمقابيل لهيا فيى القيانون المصيرى التزاميات تخييريية ال بديلية ، هذا وقد أنشاً القانون الفرنسى بعضياً مين االلتزاميات البدليية

مين التقنيين  219وانظير الميادة  ، مين التقنيين الميدنى المصيرى 519نسى وتقابلها المادة من التقنين المدنى الفر 2172المادة 

 . 2955فقرة  1انظر بودرى وبارد  ( : من التقنين التجارى المصرى 225التجارى الفرنسى وتقابلها المادة 

 ، ويكون للمدين أن يختار من هذه األبدال البدل الذى يرتضيه عوضاً عن الوفاء بالمحل األصلى ، وقد يكون البدل أكثر من شئ واحد

فهيى تينص عليى  ، مدنى مثالً لذلك 2911ونجد فى المادة  . فااللتزام هنا يكون بدلياً من ناحية الوفاء وتخييرياً من ناحية البدل

فيال يجيوز لليدائن  ، أو يتخليى عين هيذا العقيار ، أو يطهر العقار من الرهن ، إذا لم يختر الحائز أن يقضى الديون المقيدة"  أنه

المرتهن أن يتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية وفقاً ألحكام قانون المرافعات إال بعد إنذاره بدفع الدين المستحق أو تخليية 

ويسيتفاد مين هيذا الينص أن  . " التنبييه فيى وقيت واحيدويكون اإلنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكيية أو ميع هيذا  . العقار

 obligationلفيظ  9انظير أنسييكلوبيدى دالليوز )  الحائز للعقار المرهون يكون ملتزماً التزامياً بتحميل إجيراءات نيزع الملكيية

 ن أميور ثالثيةوهذا البديل أمر مي ، وله أن يفتدى ذلك ببديل . ( 1هامش رقم  995 ص 551الموجز للمؤلف فقرة  - 12فقرة 

وللميدين أن  ، فهنيا البيدل تخيييرى . التخليى عنيه(  9)  تطهيير العقيار المرهيون(  1)  قضاء الدين المضيمون بيالرهن(  2: ) 

. إذا لم يرغب فى الوفاء بالمحل األصلى وهو تحمل إجراءات نزع الملكية ، يختار ما بين هذه األمور الثالثة
 

  (5511  )
فليو التيزم  . فيإن البيديل ال ينقسيم عليى ورثية الميدين حتيى ليو كيان قيابالً للتجزئية ، غير قابل للتجزئةوإذا كان المحل األصلى 

فإن إعطاء الرهن يكون هو الملح األصيلى ورد رأس الميال هيو  ، المدين باإليراد أن يعطى رهناً لضمانه وإال رد رأس المال

ومين ثيم فيإن ورثية  . رأس المال ال يتجزأ أيضاً وإن كان قابالً للتجزئة فإن البديل وهو رد ، ولما كان الرهن ال يتجزأ . البديل

فأرادوا رد رأس المال بدالً مين إعطياء اليرهن وجيب أن ييردوا  ، المدين إذا اختاروا الوفاء بالبديل عوضاً عن المحل األصلى

. ( 19رة فق Obligationلفظ  9أنسيكلوبيدى داللوز )  رأس المال كامالً دون أن يتجزأ عليهم
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 فيى بيذلك تقييد فقيد ميرة بالبيديل وفيى أو األصيلى المحيل أدى إذا الميدين أن والمالبسيات الظيروف ومن الطرفين إرادة من يتبين لم ما كله

 . المتعاقبة األخرى المرات

 ، األصلى المحل يؤدى أن من الوفاء عند يمنعه ال ذلك فإن ، بالفعل يدفعه أن دون بالبديل الوفاء يريد أنه إرادته المدين أعلن وإذا

 ييوفى أن مين ذليك يمنعيه فيال ، األصيلى المحيل ييؤدى أنيه الوفياء قبيل أعلين إذا كيذلك . الفعلى الوفاء عند إال الوفاء محل يتحدد ال أنه ذلك

 . الوفاء عند يلبالبد

ً  البيديل الشئ هو فأصبح تبدل قد االلتزام محل أن ، بالبديل المدين وفى إذا ، القول يمكن وال  إن بيل . األصيلى المحيل عين عوضيا

 وإنميا ، المحليية فيى األصيلى المحل مقام البديل يقوم وال ، بمقابل الوفاء بمثابة بالبديل الوفاء ويعتبر ، األصلى محله على يبقى ، االلتزام

 يقليب بالبيديل الوفياء إن القيول يمكين وال ، البيدلى االلتزام حالة فى االستناد لبحث محل ال أنه ذلك من ونرى . وحده الوفاء فى مقامه يقوم

ً البدلى يبقى بالرغم من الوفاء بالبدل التزامياً  االلتزام إن بل ، البداية منذ البديل محله بسيط التزام إلى البدلى االلتزام ولييس البيدل  ، بيدليا

 . إال مقابالً للوفاء فيه

 أحكام الهالك - 2

 : هالك المحل األصلى - 114

 ، تركيزت كميا ، البيديل فيى المحليية تتركيز وال . الميدين ذمية وبرئت االلتزام انقضى فقد ، أجنبى بسبب األصلى المحل هلك إذا 

 . أسلفنا ما على الباقى الشئ فى ، التخييرى بااللتزام يتعلق فيما

 المطالبية يسيتطيع أن دون ، المحيل هيذا عين بيالتعويض إال المدين يطالب ال الدائن فإن ، المدين بخطأ األصلى المحل هلك إذا أما

 مين ذمتيه الوفياء هيذا فيبيرئ ، بالبديل يوفى بأن التعويض دفع يتوقى أن للمدين يجوز وإنما . لاللتزام محالً  قدمنا كما البدل فليس ، بالبدل

 . أقدر الهالك بعد فعله على فهو ، األصلى المحل هالك قبل ذلك يفعل أن على قادراً  كان وقد ، الدين

 هيو الميدين عليى الواجيب فيأن ، خطيأه بغيير أو الميدين بخطيأ البيديل هالك كان سواء ، األصلى المحل هالك بعد البديل هلك وإذا

 إال الوفياء فيى مقاميه يقيوم ال والبيدل ، االلتيزام محل وحده هو األصلى المحل فإن ، البديل عن التعويض ال األصلى المحل عن التعويض

 . موجوداً  كان إذا

 ييوفى أن الحالية هيذه فيى للميدين يجيوز ولكين . حقيه اسيتوفى مين بمثابية يكيون الدائن فإن ، الدائن بخطأ األصلى المحل هلك وإذا

 . بخطأه هلك الذى األصلى المحل بقيمة الدائن يطالب ثم ، بالبديل

  هالك البديل - 115

ً  يبقيى بيل ، قيدمنا كميا ينقضيى ال االلتيزام فإن ، المدين بخطأ أو أجنبى بسبب البديل هلك إذا أما :  فيإن . األصيلى محليه عليى قائميا

ً  البيديل بهيالك ينقليب لبيدلىا االلتيزام ولكين . االلتيزام معيه فيبقى باق وهو ، االلتزام محل هو وحده األصلى المحل ً  التزاميا  لييس ، بسييطا

 . الوفاء عند بديل لمحله

وإن كيان بخطيأ  ، فإن كان هالك المحل األصلى بسبب أجنبى فقد انقضى االلتيزام ، وإذا هلك المحل األصلى بعد هالك البديل

 . المدين فإن الدائن يقاضى قيمة المحل األصلى ال قيمة البديل على النحو الذى بيناه فيما تقدم

ً  ، وإذا هلك البديل بخطأ الدائن ويرجع الميدين عليى  ، على محل األصلى فيطالب الدائن المدين بهذا المحل ، بقى االلتزام قائما

فإنيه فيى هيذه الحالية  ، ولكن لما كان المدين يستطيع أن يوفى بالبديل عوضاً عن المحل األصلى . الدائن بقيمة البديل الذى هلك بخطأه

 بمثابية يكيون بخطيأه البيديل أهليك أن بعد الدائن أن إذ ، بالبديل الدين وفى قد نفسه يعتبر وأن األصلى بالمحل الوفاء عن يمتنعيستطيع أن 

 . استوفاه من

 اللتزامتعدد طرفى ا - الباب الثالث

 صور التعدد - 116

 ، قيد يلحيق االلتيزام وصيف التعيدد فيى طرفييه : االلتزام متعدد األطراف وااللتزام التضامنى وااللتزام غير القابل لالنقسام – 

 : ولهذا التعدد صور ثالث . أحدهما أو كليهما

 أو ، الميدين يتعيدد أو ، اليدائن فيتعيدد ، المتعيددين األطراف بين ما تضامن غير فى أحدهما أو االلتزام طرفا يتعدد أن فأما ( 2 ) 

 ويسييمى . اليدين فييى أو الحيق فييى متضيامنين تجعلهيم خاصيية رابطية المتعييددين األطيراف تيربط أن دون ، والمييدين اليدائن ميين كيل يتعيدد

 . ( Obligation conjointe ) األطراف متعدد بااللتزام الحالة هذه فى االلتزام
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 الفهرس العام

 بيااللتزام الحالية هيذه فيى االلتيزام ويسيمى . المتعددين األطراف بين ما تضامن فى أحدهما أو االلتزام طرفا دديتع أن وإما ( 1 ) 

 ) إيجييابى تضييامن وهييو الييدائنين بييين مييا تضييامن هنيياك كييان ، الييدائن هييو المتعييدد كييان فييإذا . ( Obligation solidaire ) التضييامنى

solidarite active ) . سيلبى تضيامن وهيو الميدينين بيين ميا تضيامن هنياك كيان ، الغاليب هيو وهيذا ، الميدين هيو ددالمتع كان إذا أما ( 

solidarite passive ) . 

 القابييل غييير بيااللتزام الحاليية هيذه فييى االلتييزام ويسيمى تنفيييذه يتجيزأ ال التييزام فييى أحيدهما أو االلتييزام طرفيا يتعييدد أن وإميا ( 9 ) 

 ( obligation indivisible ) لالنقسام
( 5519 ) .

 

 شيروط تيوافر مين بيد ال بيل ، األطيراف تعيدد بمجيرد يتحققيان ال – لالنقسام القابلية وعدم التضامن – والثالثة الثانية والصورتان

 امااللتيز فيى األصل كان ثم ومن واحد مصدر من الناشئ االلتزام طرفى تعدد بمجرد فتتحقق األولى الصورة أما . منها كل لتحقق خاصة

ً  يكون أن أطرافه تتعدد الذى ً  ال ، األطراف متعدد التزاما ً  التزاما ً  وال تضامنيا  لالنقسام القابلية وعدم فالتضامن . لالنقسام قابل غير التزاما

 لتيزاماال ثيم التضيامنى االلتيزام هيو العميل فيى وقوعه يكثر الذى الغالب أن على . قدمنا كما خاصة شروط من لهما البد بل ، يفترضان ال

 . لالنقسام القابل غير

 . لالنقسام القابل غير وااللتزام التضامنى وااللتزام األطراف متعدد االلتزام متعاقبة ثالثة فصول فى ونبحث

 االلتزام متعدد األطراف - الفصل األول

( obligation disjointe ) 

  وحدة المصدر وتعدد األثر - 117

ً  كيان ، لالنقسيام القابليية عيدم شروط أو التضامن شروط فيه تتحقق ولم طرفه االلتزام فى تعدد إذا :  كميا األطيراف متعيدد التزاميا

 االلتيزام بخيالف وهيذا . أطرافيه عليى فينقسيم األثر حيث من متعدد ، المصدر حيث من واحد التزام هو األطراف متعدد وااللتزام . قدمنا

ً  وواحد المصدر حيث من حدوا فهو ، التخييرى  محله إلى بالنسبة فيتوحد األثر حيث من أيضا
( 5515 ) .

 

 . التعدد هذا على يترتب الذى األثر حيث ومن التعدد مصدر حيث من األطراف متعدد االلتزام فى إذن فنتكلم

 مصدر التعدد فى االلتزام متعدد األطراف - 1

  : القانون واإلدارة - 118

 يكيون ال قيد ولكين . الميدينين تعيدد أو اليدائنين تعيدد ذلك فى سواء ، القانون هو االلتزام فى األطراف لتعدد راً مصد يكون ما أكثر

 . االلتزام طرفى إرادة هو المصدر يكون بل ، التعدد مصدر هو القانون

  القانون مصدر التعدد - 119

 األحيوال أكثير فى ويكونون ، ورثته إلى مدينه ذمة فى له الذى الحق آل مات إذا الدائن فإن . الميراث فى يقع ما أكثر ذلك ويقع : 

وسينرى أن الحيق فيى هيذه الحالية ينقسيم عليى  ، متعيددون هيم الورثية دائنيون ليه ، واحيد دائين ليه كان أن بعد ، الحق فيصبح . متعددين

                                                 
  (5519  )

فيكييون الييدائن متعييدداً علييى أن يكييون أحييد هييؤالء  ، وهنيياك التييزام تتعييد أطرافييه ال علييى سييبيل الجمييع بييل علييى سييبيل التخيييير

أو يكون الميدين متعيدداً عليى أن يكيون أحيد هيؤالء المتعيددين دون البياقى هيو الميدين  ، المتعددين دون الباقى هو الدائن وحده

)  ويييدعى فييى فرنسييا بعبييارة ، ويسييمى االلتييزام الييذى تتعييد أطرافييه علييى سييبيل التخيييير بييااللتزام التخييييرى الطييرف –وحييده 

obligation disjointe ) .  فكما يتعدد المحل فيى االلتيزام التخيييرى المحيل عليى أن يكيون أحيد المحيال المتعيددة هيو وحيده

لتخييرى الطرف على أن يكيون أحيد األطيراف المتعيددة هيو وحيده اليدائن أو كذلك تتعد األطراف فى االلتزام ا ، محل االلتزام

على أنه نادر الوقيوع  . فيوصى الشخص لفالن ثم لفالن إن مات األول قبله ، ويتحقق ذلك أكثر ما يتحقق فى الوصية . المدين

وانظير  - 295فقيرة  - 292فقيرة  11انظير ديمولوميب )  ولم يبحثه فى فرنسا إال بعض فقهاء القرن التاسع عشر ، فى العمل

 . ( 2هامش رقم  155 ص 2291فقرة  1فى المعنى الذى قدمناه بودرى وبارد 

فيكيون التزامياً شيرطياً ويكيون فيى الوقيت ذاتيه تخييريياً مين حييث المحيل  ، هذا وال يوجد ما يمنع مين أن يجميع االلتيزام أوصيافاً عيدة

. ( 171 فقرة 9دى باج )  وتضامنياً من حيث األطراف
 

  (5515  )
. 1 هامش رقم 179 ص 9انظر فى هذا المعنى دى باج 
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 الورثة كل بقدر نصيبه فى الميراث
 (5519 ) .

فيى القيانون الفرنسيى ال فيى  –فيإن اليدين  ، لميدين وتيرك ورثيه متعيددينكذلك إذا ميات ا 

 الشريعة اإلسالمية
 (5511  )

 . فيصبح ذا مدينين متعددين ينقسم عليهم الدين كل بقدر نصيبه فى الميراث ، ينتقل إلى ورثته –

 919مين ذليك ميا تقضيى بيه الفقيرة األوليى مين الميادة  . عليى تعيدد أطيراف االلتيزام ، فيى غيير المييراث ، وقد ينص القيانون

 ، كان الشركاء مسيئولين عين هيذه اليديون فيى أميوالهم الخاصية ، إذا لم تف أموال الشركة بديونها" :  فهى تنص على ما يأتى ، مدنى

ق يعفيى الشيريك مين المسيئولية ويكون بياطالً كيل اتفيا . ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى ، كل منهم بنسبة نصيبه فى خسائر الشركة

 . " عن ديون الشركة

وقيد جعلهيم  ، مدينين متعددين هم الشركاء –إلى جانب المدين األصلى وهو الشركة  –فهذا نص يجعل اللتزام الشركة المدينة 

وكيان األصيل أال  . رةفيى أميوالهم الخاصية كيل بقيدر نصييبه فيى الخسيا ، عندما ال تفى أموال الشركة بوفاء االلتزام ، النص مسئولين

 ، ألن الشركة شخص معنوى وهو وحيده المسيئول عين ديونيه ، يكون هؤالء الشركاء مسئولين عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة

فاألصيل أال يكيون بيينهم تضيامن وأن ينقسيم االلتيزام  ، وما دام القانون قيد أوجيد هيؤالء الميدينين المتعيددين . لوال النص الذى أوردناه

 ، مدنى 915وهى المادة  ، غير أن المادة التالية . دون حاجة إلى أن ينص عليه القانون ، وهذا حكم يستمد من المبادئ العامة . يهمعل

ميا ليم يتفيق  ، ال تضامن بين الشيركاء فيميا يليزم كيل مينهم مين دييون الشيركة - 2" :  أكدت هذا الحكم مع تحوير فيه إ قضت بما يأتى

فهنيا  . " وزعت حصته فى الدين على البياقين كيل بقيدر نصييبه فيى الخسيارة ، غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء - 1 . على خالف ذلك

ذلييك أن عييدم  . ولكنييه اسييتبعد نتيجيية ؟؟؟؟ نتييائج عييدم التضييامن ، نييص القييانون صييراحة علييى عييدم التضييامن بييين المييدينين المتعييديين

 الينص ولكين . اليدائن ويتحمليه ، اإلعسيار هيذا البياقى يتحميل لم فإذا أعسر أحدهم ، عليهمالتضامن من المدينين يؤدى إلى انقسام الدين 

 حصيته وزعيت أحيدهم أعسير فإذا . عليهم االلتزام انقسام من بالرغم ، منهم أى إعسار عن مسئولين يكونون الميدين بأن صراحة يقضى

 . الخسارة تحمل فى نصيبه بقدر كل ، الباقين على

 فتعيدد الشيركاء أو الورثة عليه خلفه ثم ، واحد مدين ذمة فى أو واحد دائن لصالح ابتداء نشأ الدين أن المتقدمة مثلةاأل فى ويالحظ

فيإذا قيبض أحيد الورثية غلية  . متعيددين ميدينين ذمة فى أو متعددين دائنين لصالح البداية منذ الدين ينشأ أن ويصح . المدينون أو الدائنون

وإذا أوصيى شيخص بمبليغ مين  . فينشأ الدين ابتيداء لصيالح دائنيين متعيددين ، لسائر الورثة بأنصبتهم فى هذه الغلةكان مديناً  ، التركة

 . فإن الورثة وهم يمثلون التركة يكونون مدينين متعددين منذ البداية فى هذا االلتزام الموصى به ، النقود آلخر يأخذه من تركته

                                                 
  (5519  )

ونظيام اليدين المشيترك أذ بيه التقنيين الميدنى العراقيى دون التقنيين  ، وهذه حالة من حاالت الدين المشترك فى الفقه اإلسيالمى

. المدنى المصرى كما سنرى
 

  (5511  )
إن أميوال " :  الديون إلى ورثة المدين فى الشريعة اإلسالمية عليى النحيو اآلتيى ومع ذلك يصور األستاذ إسماعيل غانم انتقال

غيير أن مسيئوليته عين هيذه  . المورث وديونه تنتقل جميعاً إلى الوارث بمجرد الوفاة فيصبح مالكاً لتلك األموال ومديناً بالديون

وإنمييا هييى مسييئولية عينييية محييددة  ، المييوروث الييديون ليسييت مسييئولية شخصييية تمتييد إلييى كافيية أموالييه المييوروث منهييا وغييير

فتنقل إليه هذه األموال محملة بحق عينى تبعى لمصيلحة اليدائنين يخيول لهيم اسيتيفاء  ، تنحصر فيما تلقاه عن مورثه من أموال

ل سيداد كما يخيول لهيم تتبيع تليك األميوال إذا تصيرف فيهيا اليوارث قبي ، ديونهم منها باألفضلية على دائنى الوارث الشخصيين

" :  ثيم يقيول فيى موضيع آخير . ( 91فقرة  - 11ورسالته فى الذمة المالية فقرة  - 92 ص 25أحكام االلتزام فقرة ) "  ديونهم

فينقسيم اليدين بيينهم كيل بقيدر  ، فى القانون الفرنسى إذا توفى المدين عين عيدة ورثية(  قاعدة انقسام الدين)  تطبق القاعدة ذاتها

ويفسير ذليك عيادة بيأن اليديون ال تنتقيل إليى  . فال يخضع اليدين لقاعيدة االنقسيام ، ا فى القانون المصرىأم . حصته فى التركة

فيفتيرض اسيتمرار ذمتيه بعيد وفاتيه  ، بل تكون التركة هى المدينة على أساس بقاء الديون متعلقة بذمة المورث ، الورثة أصالً 

وقد سيبقت اإلشيارة إليى أن التفسيير الصيحيح لمركيز اليوارث فيى القيانون المصيرى يقتضيى  . إلى أن تسوى ديونه من أمواله

ولكن ذلك ال يعنى أن االلتزام ينقسم بين الورثة فيى عالقيتهم  ، التسليم بأن أمال المتوفى وديونه تنتقل إلى الورثة بمجرد الوفاة

ال يتلقيون تليك  ، مسيئولية عينيية محيددة بياألموال التيى تركهيا ومسئوليتهم عن ديون المورث ، فمن المسلم أن الورثة ، بالدائن

والقاعدة أن  . بل محملة بحق عينى تبعى يكفل للدائنين تتبع أعيان التركة واألولوية فى استيفاء حقوقهم منها ، األموال خالصة

فيإذا اقتسيم  . ميال مين أميوال التركيةوعليى ذليك فلليدائن أن يرجيع بحقيه كيامالً عليى أى  ، الحق العينى التبعى ال يقبل التجزئية

فللدائن رغم ذلك أن يستوفى حقه كامالً من تلك  ، فاختص أحدهم بعين معينة تعادل حصته فى الميراث ، الورثة أموال التركة

اليدين  إذا وفى الدين كامالً أو اسيتوفى ، وليس للوارث . العين بوصفها محملة بحق عينى تبعى يكفل له ضماناً ال يقبل التجزئة

أحكيام ) "  إال أن يرجع على الورثة اآلخرين بما زاد عين حصيته فيى اليدين ، جبراً عليه من العين التى اختص بها فى القسمة

ويبيدو أن األسيتاذ إسيماعيل غيانم ييذهب إليى أن اليدين فيى الشيريعة اإلسيالمية ينتقيل إليى  . ( 2 هامش رقيم 111 االلتزام ص

أميا عيدم انقسيام اليدين  ، ولكن المسئولية محدودة بما أصابه الوارث من مال التركة ، سئوليةالوارث بعنصرية من مديونية وم

. على ورثة المدين فيرجع إلى هذا الحق العينى التبعى الذى يثقل كل أموال التركة وهو حق غير قابل لالنقسام
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  : اإلرادة مصدر التعدد - 121

أو باعيت الورثية عينياً  ، فإذا باع الشركاء فى الشيوع الدار التى بيينهم . تكون اإلرادة هى مصدر تعدد الدائنين أو المدينينوقد 

هييم الشييركاء فييى الشيييوع أو  ، فاألصييل أن يكييون لاللتييزام بييالثمن الييذى نشييأ فييى ذميية المشييترى دائنييون متعييددون ، ميين أعيييان التركيية

وسنرى أن هذه هيى إحيدى  . ء الدائنون التضامن فيما بينهم انقسم الحق عليهم كل بنسبة نصيبه فى المبيعوما لم يشترط هؤال ، الورثة

ولكيين التقنييين المييدنى المصييرى بخييالف التقنييين المييدنى العراقييى لييم يأخييذ بنظييام الييدين  ، حيياالت الييدين المشييترك فييى الفقييه اإلسييالمى

فيإن االلتيزام  ، وإذا اشيترى عيدة أشيخاص داراً واحيدة عليى الشييوع صيفقة واحيدة . فينقسم اليدين عليى اليدائنين كميا قيدمنا ، المشترك

وال يكيون هنياك تضيامن  ، وينقسم االلتيزام علييهم كيل بقيدر نصييبه فيى اليدار ، بالثمن يكون له مدينون متعددون هم هؤالء المشترون

 . بينهم إال إذا اشترطه البائع عليهم

أن الدين قد نشأ وله أطراف متعيددون  –يث كان مصدر تعدد الدائنين أو المدينين هى اإلرادة ح –ويالحظ فى األمثلة المتقدمة 

 . منذ البداية

 األثر الذى يترتب على التعدد فى االلتزام متعدد األطراف - 2

  انقسام االلتزام على أطرافه - 121

أن االلتيزام ينقسيم  ، و متعدد المدينين دون تضامن فيما بيينهمإذا كان االلتزام متعدد الدائنين أ ، األثر الذى يترتب على التعدد :

فاالتفياق يعيين  . كل بالقدر المتفق عليه أو بالقدر الذى يعينه القيانون ، بحكم القانون على الدائنين المتعددين أو على المدينين المتعددين

فيلتيزم كيل مينهم بحصية مين اليثمن  ، نصيب كل مشتر من المشترين المتعددين للدار إذا اشتروها صفقة واحدة دون تضامن فيما بينهم

 إذا ورث الجميع دينياً لصيالح التركية ، والقانون يعين نصيب كل وارث . تساوى مقدار نصيبه فى الدار حسب االتفاق الذى يتم بينهم
 (

5511 ) .
ليم يبيق إال أن ينقسيم االلتيزام علييهم بحسيب  ، فإذا ليم يعيين االتفياق أو القيانون نصييب كيل مين اليدائنين أو الميدينين المتعيددين 

 الرؤوس أى بأنصبة متساوية
 (5517 ) .

 

دائنين أصييحب بموجييب هييذا االنقسييام التزامييات متعييددة لصييالح اليي ، ومتييى انقسييم االلتييزام علييى الييدائنين أو المييدينين المتعييددين

 ويكون كل التزام من هذه االلتزامات المتعددة مستقالً عن االلتزامات األخرى ، المتعددين أو فى ذمة المدينين المتعددين
 (5515 ) .

 

 النتائج التى تترتب على انقسام االلتزام - 122

 : نذكر منها ، نتائج هامة وتترتب على انقسام االلتزام وصيرورته التزامات متعددة مستقلة على النحو الذى بسطناه : 

 : إذا انقسم االلتزام على دائنين متعددين –أوالً 

 . وال يستطيع المدين أن يدفع له أكثر من نصيبه ، كل دائن ال يستطيع أن يطالب المدين إال بنصيبه(  2)  

يسيرى أثيره بالنسيبة إلييه وحيده  ، إذا تيم مين جانيب أحيد اليدائنين ، قطع التقادم أو وقفه أو اإلعذار أو المطالبة القضائية(  1)  

وتسيرى فوائيد  ، ويعتبير الميدين معيذراً بالنسيبة إلييه وحيده ، فينقطيع التقيادم أو يقيف لصيالحه وحيده ، دون غيره من الدائنين اآلخرين

 . التأخير المترتبة على المطالبة القضائية له وحده

بيل يبقيى كيل مينهم دائنياً  ، لم ييؤثر ذليك فيى حقيوق البياقين ، أو انقضى بالنسبة إلى أحد الدائنين إذا أبطل الدين أو فسخ(  9)  

 . وال ينتقل إليهم نصيب الدائن الذى أبطل دينه أو فسخ ، بقدر نصيبه

                                                 
  (5511  )

. وقد تقدم ذكر ذلك ، فالدين فى الشريعة اإلسالمية ال ينقسم على هؤالء الورثة ، أما بالنسبة إلى ورثة المدين
 

  (5517  )
ال فحسب فى عالقة اليدائنين بالميدين أو عالقية  ، ويالحظ أن الدين ينقسم بحسب نصيب كل من األطراف أو بأنصبة متساوية

 أى أن نصيب كل منهم فى االلتزام بالدين ، ين بعضهم مع بعضبل أيضاً فيما بين الدائنين أو فيما بين المدين ، المدينين بالدائن

 (obligation a la dette  )معيادل لنصييبه فيى المسياهمة فييه  (contribution a la dette ) .  وسينرى فيى االلتييزام

دى بياج )  اهمة فييهالتضامنى وفى االلتزام غير القابل لالنقسام أن النصيب فى االلتزام بالدين قد يختلف عن النصيب فى المس

االتفيياق علييى أن يكييون النصيييب فييى االلتييزام بالييدين غييير  ، فييى االلتييزام متعييدد األطييراف ، علييى أنييه يجييوز . ( 152فقييرة  9

 . ( 171 ص 175فقرة  9دى باج )  النصيب فى المساهمة فيه

فيإذا اشيترى شخصيان داراً صيفقة  ، بعضيها قابيل لالنقسيام وبعضيها غيير قابيل ليه ، ويجوز أن ينشيأ مين العقيد الواحيد التزاميات عيدة

 ص 175فقيرة  9دى بياج )  أما االلتزام بتسليم الدار فإنه يكون غير قابل له ، فإن االلتزام بالثمن يكون قابالً لالنقسام ، واحدة

171 ) .
 

  (5515  )
ديمولوميب  - 222فقيرة  1انظير فيى ذليك بيودرى وبيارد )  التفصيليةعلى أن هذا االستقالل ال يكون كامالً من بعض الوجوه 

. ( 225فقرة  - 229فقة 
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 الفهرس العام

ن اليذى اسيتوفى ليم يرجيع بياقى اليدائنين اليذين ليم يسيتوفوا أنصيبتهم عليى اليدائ ، إذا وفى المدين أحد الدائنين ثيم أعسير(  5)  

 . إذ كل حق مستقل عن الحقوق األخرى كما قدمنا ، نصيبه

 : إذا انقسم االلتزام على مدينين متعددين -ثانياً 

 . وال يستطيع الدائن أن يطالبه بأكثر من ذلك ، كل مدين ال يكون ملتزماً إال بنصيبه(  2)  

يقتصير أثيره عليى هيذا الميدين وال  ، إذا تيم ضيد أحيد الميدينين ، القضيائيةقطع التقيادم أو وقفيه أو اإلعيذار أو المطالبية (  1)  

 . يتعداه إلى المدينين اآلخرين

فيال  ، فإن أثر ذلك يقتصر على هيذا الميدين ، إذا أبطل دين أحد المدينين أو فسخ أو انقضى أو ارتكب أحد المدنين خطأ(  9)  

وإذا كيان هنياك شيرط جزائيى  . دينه أو فسيخ أو يكونيون مسيئولين عين خطيأه يكون المدينون اآلخرون مسئولين عن نصيب من أبطل

 . فالمسئول من المدينين بموجب هذا الشرط الجزائى هو وحده الذى يطالب به وبمقدار نصيبه منه فقط ، يتناول جميع الدين

 ذا اإلعساروالدائن هو الذى يتحمل ه ، لم يتحمل إعساره الباقون ، إذا أعسر أحد المدينين(  5)  
 (5599 ) .

 

ومن ثم يؤثر الناس عند التعامل توقى هذه  . يجعل الدين ضعيف األثر ، بما يجر من النتائج على النحو المتقدم ، وانقسام الدين

 باشتراط أن يكون االلتزام تضامنياً أو غير قابل لالنقسام ، النتائج
 (5592 ) .

 

 االلتزام التضامنى - الفصل الثانى
 (5591  )

 

  (obligation solidaire  ) 

  : التضامن بين الدائنين والتضامن بين المدينين - 123

وقد يكون هو المدين  ، قدمنا أن الطرف المتعدد فى االلتزام التضامنى قد يكون هو الدائن فيكون هناك تضامن بين الدائنين

 . والتضامن بين المدينين هو األكثر وقوعاً فى العمل . فيكون هناك تضامن بين المدينين

                                                 
  (5599  )

بالنييول وريبيير  - 2229فقيرة  - 2221فقيرة  1بيودرى وبيار  - 19 ص 157فقرة  5انظر فى كل هذه النتائج أوبرى ورو 

والعقود اللبنانى من النصوص فى هذا الصدد ميا  وقد ورد فى تقنين الموجبات 159فقرة  9دى باج  - 2991فقرة  1وجابولد 

 : يأتى

وتقسيم الموجبيات مين هيذا القبييل إليى موجبيات  . يجوز أن ييتص الموجيب الواحيد بعيدة أشيخاص موجيب لهيم أو موجيب علييهم : 5 م

 . متقارنة وموجبات متضامنة

ميا ليم يكين العقيد  ، اعيدة المسياواة بيين اليدائنين والميديونينإن توزيع المنافع والتكاليف فى الموجبات المتقارنة يتم حتماً على ق : 29 م

وال  ، وهو األمر اليذى يجيب االعتيداد بيه ، فيكون فى الحقيقة عدد الديون بقدر عدد الدائنين أو المديونين . يقضى بخالف ذلك

كمييا ال يمكيين اسييتماله علييى أحييد  ، إذ ال يمكيين أحييد الييدائنين أن يسييتعمل هييذا الحييق ، مييا يتعلييق بحييق المييداعاة - 2 : سيييما فييى

ميا يخيتص بإنيذار  - 1 . إال بقدر النصيب الذى يكون للدائن أو النصيب الذى يكون على المديون من ذلك الموجب ، المديونين

ميا يتعليق بتقيدير  - 9 . فإن اإلنذار ونسيبة الخطيأ ؟؟؟؟ فيى شيأن كيل ميديون عليى حيدة ، كل من المديونين أو بنسبة الخطأ إليه

ما يختص باألعمال التى تقطع حكيم ميرور اليزمن  5 . وال البطالن التى يمكن أن تكون شخصية لكل ذى شأن فى الموجبأح

. باألسباب التى توقف سريانه
 

  (5592  )
. 159فقرة  9دى باج 

 

  (5591  )
فى (  Ioanid)  يوانيد - 2751العامة فى النيابة فى االلتزامات رسالة من كان سنة  فى النظرية(  Pilon)  بيلون : مراجع

 - 2591فى النيابة فى التضامن رسالة من باريس سنة (  Duchon)  ديشون -التضامن الناقص رسالة من باريس سنة ؟؟؟؟؟ 

فى النيابة الناقصة فى القانون الفرنسى رسالة من (  Oudinot)  أودينو - 2597رسالة من بواتييه سنة (  Hamel)  هامل

)  فرانسوا - 2595فى التضامن السلبى رسالة من باريس سنة (  Huang - Hai)  هوانج هاى - 2595باريس سنة 

I .Francois  )فى التمييز بين االلتزام التضامنى وااللتزام التضاممى  (in solidum  ) 2591رسالة من باريس سنة - 

فى (  Herve)  هرفيه . 2595باريس سنة فى المبدأ القاضى بأن التضامن ال يفترض رسالة من (  Drakidis)  دراكيديس

رسائل فى التضامن فى المسئولية (  Kayser)  كايزر - 2559التضامن وعدم القابلية لالنقسام والكفالة رسالة من بوردو سنة 

توسع القضاء فى فكرة التضامن السلبى (  Vicent)  فانسان - 251ص 2592عن العمل غير المشروع المجل االنتقادية سنة 

 . 192ص 2595المجلة الفصلية للقانون المدنى سنة 

 1بالنيول وريير وجابولد  -وما بعدها  175فقرة  1بنكاز  -وما بعدها  2291فقرة  1بودرى وبارد  -وما بعدها  957فقرة  5أوبرى ورو 

 1بالنيول وريبير وبوالنجيه  –وما بعدها  922فقرة  9دى باج  -وما بعدها  2297فقرة  7بيدان والجارد  –وما بعدها  2995فقرة 

. وما بعدها 195فقرة  1جوسران  –وما بعدها  522فقرة  1كوالن وكابيتان  –وما بعدها  2752فقرة 
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 الفهرس العام

ذلك  . بل هو أبلغ فى الضمان من الكفالة ، فهو أحد طرق الضمان للدين ، وسواء كان التضامن بين الدائنين أو بين المدينين

فإذا لم يستوف حقه منه  ، ألصلى أوالً ال يستطيع أن يرجع إال على المدين ا –لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين –أن الدائن فى الكفالة 

 . هذا إذا كان التضامن بين المدينين ، أما فى التضامن فالدائن يستطيع أن يرجع على أى مدين متضامن بكل الدين . رجع على الكفيل

فاء المدين ألى دائن ومن جهة أخرى فإن و ، فإذا كان التضامن بين الدائنين فأى دائن متضامن يستطيع أن يطالب المدين بكل الدين

 متضامن بكل الدين مبرئ لذمته بالنسبة إلى سائر الدائنين
 (5599 ) ،

وهذا ما يجعل التضام ما بين الدائنين أقرب إلى أن يكون ضماناً  

 . للمدين منه ضماناً للدائن كما سنرى

 communaute)  المصلحةوالتضامن بنوعيه يقتضى بوجه عام أن تكون هناك شركة أو فى القليل اشتراك فى 

d'interets  )وهذه المصلحة المشتركة هى التى تبرر أحكام التضامن ، بين األطراف المتضامنين 
 (5595 ) .

 

فيكون االلتزام تعدد الدائنين مع تضامنهم ومتعدد  ، ويصح أن يجتمع فى التزام واحد تضامن الدائنين وتضامن المدينين

كما يجوز ألى مدين أن يفى لى دائن  ، وز فى هذه الحالة ألى دائن أن يطالب أى مدين بكل الدينويج . المدينين مع تضامنهم أيضاً 

 فالوفاء من أى مدين لى دائن يقضى الدين بالنسبة إلى سائر المدينين وإلى سائر الدائنين ، بكل الدين
 (5599 ) .

 

 التضامن بين الدائنين - الفرع األول

  (Solidarite entre creanciers - Solidarite active  ) 

 : نبحث فى التضامن بين الدائنين : مباحث ثالثة - 124

 . مصدر هذا التضامن(  أوالً )  

  ( ً  . واآلثار التى تترتب عليه(  ثانيا

وهى الصورة المعروفة فى الفقه  ، ثم نعرض لصورة خاصة لدين يقوم فيه ضرب من التضامن بين الدائنين(  ثالثاً )  

 وقد نقلها عنه التقنين المدنى العراقى دون التقنين المدنى المصرى ، بالدين المشتركاإلسالمى 
 (5591 ) .

 

 مصدر التضامن بين الدائنين - المبحث األول

  النصوص القانونية - 125

 : من التقنين المدنى المصرى على ما يأتى 115تنص المادة  :

"  وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى قانون ، يفترضالتضامن بين الدائنين أو بين المدينين ال "  
 (5591 ) .

 

 211/  297و 212/  291ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين 
 (5597 ) .

 

                                                 
  (5599  )

. 525ص 2995فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 
 

  (5595  )
. 2225فقرة  1بودرى وبارد 

 

  (5599  )
. 2221فقرة  1بودرى وبارد 

 

  (5591  )
وعنى بالتضامن بين المدينين بوجه  ، المدنى الجديد بالتضامن فلم يورده مقتضياً كما فعل التقنين لمدنى السابق وقد عنى التقنين

وهذا ما  ، على أن أكثر األحكام التى نص عليها فيه يسهل تصور نظائرها فى التضامن بين الدائنين . خاص ألهميته العملية

(  السابق)  التزم التقنين الراهن" :  يضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتىوقد جاء فى المذكرة اإل . سنفعله فيما يلى

فلم يكن بد من أن يعمد المشروع  . مع مالها من عظيم الخطر ، ما عهد فيه من اإلقالل واالقتضاب فيما يتعلق بأحكام التضامن

لتضامن السلبى وهو أهم هاتين الصورتين فى نطاق وأن يعنى بوجه خاص با ، إلى تنظيم صورتى التضامن تنظيماً أشمل

على أن أكثر األحكام التى عنى المشروع بوضعها فيما يتعلق بالتضامن بين المدينين من الميسور تضور نظيرها بصدد  . العمل

حتى ال  ، التضامنبيد أنه رؤى إغفال هذه األحكام فى معرض إيراد القواعد المتعلقة بهذا الضرب من  . التضامن بين الدائنين

. ( 55ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  ينوء المشروع بنصوص حظها من التطبيق العملى جد يسير
 

  (5591  )
من المشروع التمهيدى على وجه مقارب لما استقر عليه فى التقنين المدنى  599ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص

من المشروع  152وأصبحت المادة رقمها  ، ثم حور تحويراً طفيفاً فى لجنة المراجعة فأصبح مطابقاً لما استقر عليه ، الجديد

. ( 91ص - 92ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  115ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . النهائى
 

  (5597  )
 ، ا تضمن التعهد التفويض من كل من المتعهد لهم للباقى فى استيفاء الشئ المتعهد بهإذ : 212/  291التقنين المدنى السابق م

 . وفى هذه الحالة تتبع القواعد المتعلقة بأحوال التوكيل . يكون كل منهم قائماً مقام الباقى فى ذلك
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وفى التقنين المدنى الليبى المادة  ، 115فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدينة العربية األخرى

 21وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  ، 929وفى التقنين المدنى العراقى المادة  ، 111
 (5595 ) .

 

  التضامن بين الدائنين مصدره االتفاق أو اإلرادة بوجه عام - 126

بأن مصدر سالفة الذكر قد شمل التضامن بين الدائنين والتضامن بين المدينين وقضى  115بالرغم من أن نص المادة  :

فال يتوهم من ذلك أن التضامن بين الدائنين هو كالتضامن بين المدينين يكون بناء  ، التضامن يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون

وال يكون  ، أى اإلدارة بوجه عام ، فالتضامن بين الدائنين ال يكون مصدره إال االتفاق أو الوصية . على اتفاق أو نص فى القانون

 مصدره القانون
 (5559 ) .

 

 . وأكثر ما يقع عندما يكون هناك مدينون متضامنون ثم ينقلبون إلى دائنين متضامنين . والتضامن بين الدائنين نادر الوقع فى العمل

فيكونون دائنين  ، ثم ال يدفع المشترى الثمن ، مثل ذلك أن يبيع ثالثة ستين قنطاراً من القطن ويتضامنون فى االلتزام بالتسليم

فإنهم يكونون دائنين  ، وكذلك لو كان العقد هبة وأراد الواهبون المتضامنون الرجوع فى الهبة . بالتضامن فى المطالبة بفسخ البيع

فيوصى شخص ألشخاص متعددين بمبلغ من النقود  ، ويصح أن يكون مصدر تضامن الدائنين الوصية . متضامنين فى هذا الرجوع

 ن تركته ويجعلهم متضامنين فى المطالبة بهذا المبلغيستوفونه م
 (5552 ) ،

وهنا نشأ التضامن اإليجابى منذ البداية ولم ينعكس عن  

 تضامن سلبى
 (5551 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وفى  ، منهم لبعضهم فى العقد أو أوجبه القانونال يلتزم كل واحد من المتعهدين بوفاء جميع المتعهد به إال إذا اشترط تضا : 211/  297م

وتتبع القواعد العامة المتعلقة  ، هذه الحالة يعتبر المتعهدون كفالء لبعضهم بعضاً ووكالء عن بعضهم بعضاً فى وفاء المتعهد به

وال من مصدر التضامن  ، قوالتوكيل المدنى الجديد لم يغير من مصر التضامن اإليجابى فهو االتفا. )  بأحكام الكفالة والتوكيل

أما ما عرض له التقنين المدنى السابق من أن أحكام الوكالة تنطبق على التضامن اإليجابى  . السلبى فهو االتفاق أو نص فى القانون

مقتصراً على التطبيقات التشريعية  ، فقد تجنب ذكره التقنين المدنى الجديد ، وأن أحكام الوكالة والكفالة تنطبق على التضامن السلبى

. ( التى ؟؟؟؟؟؟ بها وهى تخرج فى بعض األحوال على هذه األحكام
 

  (5595  )
 : التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 115مطابقة للمادة )  115م التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 115مطالبة للمادة )  111م التقنين المدنى الليبى

ونجد . )  ال يكون الدائنون متضامنين إال إذا كان هناك اتفاق على ذلك أو كان القانون ينص على تضامنهم : 929م التقنين المدنى العراقى

راجع األستاذ حسن  : وليس يوجد تطبيق لذلك ، هنا التقنين المدنى العراقى يصرح بأن القانون قد يكون مصدراً لتضامن الدائنين

 . ( وهو ال يشير إلى أى تطبيق فى هذا الصدد 259الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة 

بل يجب أن ينشأ عن عقد قانونى أو عن القانون أو عن  ، إن التضامن بين الدائنين ال يؤخذ باالستنتاج : 21م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

 . ية العملماه

. ( وهنا أيضاً نجد التقنين اللبنانى يشير إلى القانون مصدراً لتضامن الدائنين دون أن يورد بثال لذلك)  
 

  (5559  )
 1بالنيول وريبير وجابولد  - 2211وفقرة  191ص 2211فقرة  1بودرى وبارد  - 15مكررة ص 157فقرة  5أوبرى ورو 

ويقول بيدان والجارد أنه ال توجد  – 521ص 191فقرة  1جوسران  - 2751فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 2919فقرة 

فهؤالء  ، وإذا كان يذكر فى بعض األحيان حالة الشركاء فى شركة التضامن ، أية حالة للتضامن اإليجابى يكون مصدرها القانون

 - 571ص 722فقرة  7بيدان والجارد )  والدائن هى الشركة دون غيرها ، وليسوا دائنين بالتضامن ، مدينون بالتضامن

امن السلبى واإليجابى تعبيراً قد يكون مصدر التض" :  انظر أيضاً المذكرة اإليضاحية لمشروع التمهيدى حيث تقول . ( 751ص

 -(  92ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  هذا وقد يكون نص القانون مصدراً للتضامن السلبى" :  ثم تقول . " عن اإلرادة

. 21وتقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  929قارن مع ذلك التقنين المدنى العراقى المدة 
 

 . 2211وفقرة  2219فقرة  1بودرى وبارد  - 111وفقرة  195فقرة  21لوران  - 119فقرة  - 125وفقرة  299فقرة  11ديمولومب (  5552)  

  (5551  )
وذلك بأن يودع  . ألفوها مدة من الزمن للتهرب من ضريبة التركات ، وعند الفرنسيين صورة عملية للتضامن بين الدائنين

النقود باسميهما فى أحد المصارف على أن يكونا دائنين  –زوج وزوجته أو ابن وابنه أو نحو ذلك  –المورث والوارث المحتمل 

فإذا  ، فيتمكن بذلك أى منهما أن يسحب من المصرف كل المبلغ بمفرده ، ( compte joint)  متضامنين لهذا الحساب المشترك

مارس  92غير أن قانونين صدرا فى  . ك من ضريبة التركاتفيفلت بذل ، مات أحدهما وورثه اآلخر سحب الوارث المبلغ كله

فإذا مات أحدهما اعتبر نصيبه تركة  ، اعتبرا هذا الحساب المشترك ملكاً مشتركاً للدائنين 2599ديسمبر سنة  92و 2599سنة 

ن طريق إيداع الحساب وع ، على أن باب التحايل ال يزال مفتوحاً عن طريق إخفاء العنوان الحقيقى . تستحق عليها الضريبة

 2912فقرة  1انظر فى ذلك بالنيول وريبير وجابولد )  المشترك أحد المصارف األجنبية حيث ال يسرى عليه التشريع الفرنسى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإن الدائنين إذا اشترطوا التضامن بينهم ال  . والسبب فى ندرة التضامن بين الدائنين أن مضار هذا التضامن تربى على فوائده

وهذا الكسب ال يعد  . كما يستطيع المدين أن يوفيه إياه كله ، ء ذلك إال أن أى دائن منهم يستطيع المطالبة بكل الدينيكسبون من ورا

فتبرأ ذمة المدين بهذا  ، فإن أى دائن منهم يستطيع أن يقبض الدين كله ، شيئاً مذكوراً إلى جانب ما يتعرض له الدائنون من الخطر

وليس لسائر الدائنين إال الرجوع كله بنصيبه  ، فتبرأ ذمة المدين بهذا الوفاء ، يستطيع أن يقبض الدين كله فإن أى دائن منهم ، الوفاء

أما ما أفادوه من التضامن  . وفى هذا من الخطر ما فيه ، فإذا هو أعسر تحملوا تبعة إعساره ، على الدائن الذى استوفى الدين

 فإنهم يملكون عند حلول الدين أن يعطوا أياً منهم توكيالً بقبض كل الدين ، فيستطيعون الوصول إليه من غير هذا الطريق
 (5559 ) .

 

بأن نص فى الفقرة األولى من المادة  ، على أنه يالحظ أن التقنين المدنى الجديد قد تخفف بعض الشئ من مضار التضامن بين الدائنين

 ، كما لو كان التضامن ينطوى على وكالة يجوز الرجوع فيها ، حدهمعلى جواز ممانعة الدائنين فى أن يوفى المدين الدين أل 179

 . وسيأتى بيان ذلك

  التضامن بين الدائنين ال يفترض - 127

وما لم توجد إرادة واضحة  ، فإنه ال يجوز افتراض وجوده ، ولما كان التضامن بين الدائنين مصدره اإلرادة أو االتفاق :

ولم يتشرطوا على المشترى  ، فإذا باع مثالً ثالثة أشخاص داراً لهم فى الشيوع . إلخفاء فيها بإنشاء هذا التضامن فإنه ال يقوم

م كل بل ينقسم الثمن عليه ، فال يستخلص من شيوع الدار بين البائعين أنهم متضامنون فى تقاضى الثمن ، التضامن بينهم فى وضوح

فإن ذلك ال يؤخذ منه  ، كذلك إذا كان المشترى قد اشترط على البائعين التضامن فى التزاماتهم نحوه . بقدر نصيبه فى الدار المبيعة

 بل البد من اشتراط التضامن فى الحقوق كما اشترط فى االلتزامات ، ضرورة أنهم متضامنون فى حقوقهم عليه
 (5555 ) .

 

 فقد يستخلص ضمناً من الظروف والمالبسات ، أن التضامن البد أن يرد فيه شرط صريحعلى أنه ال يفهم من ذلك 
 (5559 ) ،

 

 . ولكن يجب أال يكون هناك شك فى أنه مشترط

المقررة أن التضامن بنوعيه ال  9ومن األصول" :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى ما يأتى

ً  ، إلى وجود اشتراطه بضريح العبارةوليس يقصد بذلك  . يفترض ولكن ينبغى أن تكون داللة  ، فقد تنصرف إليه اإلرادة ضمنا

"  وجب أن يؤول لنفى التضامن ال إلثباته ، فإذا اكتنف الشك هذه الداللة . االقتضاء فى مثل هذه الحالة واضحة ال خفاء فيها
 (5551 ) .

 

                                                                                                                                                                    

أما فى مصر ففتح الحساب الجارى المشترك نادر  -(  991فقرة  9دى باج  - 957ص - 951ص 722فقرة  7بيدان والجارد  -

ً وترفضه المص ، الوقع )  ارف عادة خشية النزاع الذى يقع بين ورثة من يموت من أصحاب الحساب ومن بقى من هؤالء حيا

 . ( 1هامش رقم  119األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام ص - 955ص 1األستاذ محسن شفيق فى القانون التجارى 

يجعالن حملة سندات الفرض الواحد فى  2599طس سنة أغس 7وقانون آخر فى  2595يوليه سنة  21كذلك صدر فى فرنسا قانون فى 

 : فحامل السند إذا قطع التقادم بالنسبة إلى األرباح أفاد من ذلك حملة السندات اآلخرون ، موقف قريب من موقف الدائنين المتضامنين

وهذا الضرب من التضامن اإليجابى الخاص يصح أن  . وكذلك إذا هو حصل على حكم أفاد منه اآلخرون ولو لم يكونوا طرفاً فيه

. ( 521ص - 521ص - 29121فقرة  1انظر فى ذلك بالنيول وريبير وجابولد )  يقال بأن مصدره القانون
 

  (5559  )
فقرة  9دى باج  - 951ص 722فقرة  7بيدان والجارد  - 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 2215فقرة  1بودرى وبارد 

فال يكون هذا  ، فقد يوكل الدائن عنه شخصاً فى قبض الدين . هذا ويبدو الفقر واضحاً ما بين تضامن الدائنين والوكالة - 991

وإذا قبض الوكيل الدين وجب عليه دفعه للموكل إذ ال نصيب  ، فإن للدائن أن يعزله عن الوكالة ، الوكيل دائناً متضامناً مع موكله

 . ( 2217فقرة  1بودرى وبارد )  له فيه

إذ يتمكن لمدين أن يوفى الدين كله ألى من هؤالء الدائنين  ، والتضامن بين الدائنين إذا كان نافعاً فهو أنفع للمدين منه للدائنين المتضامنين

دائنين فيعطى لكل وال حاجة به أن يقسم الدين على ال ، فيهيئ التضامن له بذلك طريقاً ميسراً للوفاء بالدي ، فيبرأ ذمته نحو الباقين

وقد كان التضامن بين الدائنين نافعاً فى القانون الرومانى من ناحية خاصة بهذا  . وفى هذا من الكلفة والمشقة ما فيه ، نصيبه

ن فيجيز بذلك للمدين أ ، إذ كان يفتح الطريق لحوالة الحق بأن يضم الدائن من يريد أن يحول له الحق دائناً متضامناً معه ، القانون

. ( 191ص - 191ص 2215فقرة  1بودرى وبارد  -يوفى الدين كله لهذا الدائن المتضامن 
 

  (5555  )
على أنه  . 2212فقرة  1بودرى وبارد  - 191فقرة  21لوران  - 297فقرة  11ديمولومب  - 27فقرة  2251م 9الرومبيير 

بالنيول وريبير )  ت يستتبع التضامن فى الحقوقيصح أن يستخلص ضمناً من الظروف والمالبسات أن التضامن فى االلتزاما

. ( 2919فقرة  1وجابولد 
 

  (5559  )
ويتعين  ، فإنه ال يفترض ، فإذا قام فى شأنه شك أو لم يتيسر إثباته ، على أنه يجب استخالصه حتماً من الظروف والمالبسات

. ( 155ص 525فقرة  9دى باج )  استبعاده فى هاتين الحالتين
 

  (5551  )
. 92ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كأن يشترط الدائنون  ، فأى لفظ يؤدى هذا المعنى يكفى ، " التضامن"  مل لفظأن يستع ، فى الشرط الصريح ، وليس من الضرورى

 . أو يشترط المدين أنه يستطيع الوفاء بكل الدين ألى من الدائنين ، أن يكون ألى دائن منهم أن يطالب المدين بكل الدين

 بل يجب اشتراطه فى وضوح ، وال يفترض التضامن بين الدائنين حتى فى المسائل التجارية
 (5551 ) .

وحتى فى شركة  

فإن ذلك ال  ، وأمكن لكل منهم أن يستوفى من مدينى الشركة ما عليهم من ديون لها ، إذا كان كل الشركاء يديرون الشركة ، التضامن

تى تستوفى ديونها عن طريق والشركة وحدها هى ال ، بل إن كل شريك إنما يعمل باسم الشركة ، يعنى أن الشركاء دائنون بالتضامن

 وكيل عنها هو أحد الشركاء
 (5557 ) .

 

 : وحدة المحل وتعدد الروابط - 128

أما أن االلتزام يكون  . والتضامن بين الدائنين على النحو الذى سبق ذكره يجعل االلتزام متعدد الروابط ولكنه موحد المحل 

دين رابطة مستقلة عن الروابط التى تربط المدين بالدائنين المتضامين فذلك بأن كل دائن متضامن تربطه بالم ، متعدد الروابط

فذلك هو الذى يحفظ لاللتزام وحدته  ، وأما أن االلتزام يكون موحد المحل . فتعدد الدائنين المتضامنين يستتبع تعدد الروابط ، اآلخرين

امنين لما احتفظ االلتزام بوحدته ولكان التزاماً متعدد األطراف ولو أن الدائنين المتعديين لم يكونوا متض ، بالرغم من تعدد الدائنين

 ينقسم على الدائنين المتعددين التزامات مستقلة بعضها عن بعض كما بينا فيما تقدم
 (5555 ) .

 

 وبحسبنا هنا أن نبين أهم المظاهر لتعدد الروابط بالرغم من وحدة المحل
 (5599  )

: 

فيجوز  . تربط أحد الدائنين المتضامين بالمدين موصوفة وتكون الروابط األخرى بسيطةيجوز أن تكون الرابطة التى (  2)  

كما يجوز أن  . ويكون سائر الدائنين المتضامنين حقوقهم منجزة ، أن يكون أحد الدائنين المتضامنين دائناً تحت شرط أو إلى أجل

مدنى إذ تنص  172إلى هذا تشير الفقرة األولى من المادة و . تكون إحدى الروابط معلقة على شرطن ورابطة أخرى مقترنة بأجل

ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من  ، مطالبة المدين بالوفاء ، مجتمعين أو منفردين ، يجوز للدائنين المتضامنين"  على أنه

 . " وصف يعدل أثر الدين

فيجوز أن يكون أحد الدائنين المتضامنين  . رى غير معيبةيجوز أن تكون إحدى الروابط قد شابها عيب والروابط األخ(  1)  

أو يجوز أن تكون إرادته قد شابها غلط أو تدليس أو إكراه فتكون رابطته قابلة  ، قاصراً فكون رابطته قابلة لإلبطال لنقص األهلية

 . رها قابلة للفسخأو يجوز أخيراً أن تكون إحدى الروابط دون غي ، لإلبطال لهذا العيب دون الروابط األخرى

 . وسيأتى تفصيل ذلك فيما يلى ، يجوز أن تنقضى إحدى الروابط وتبقى مع ذلك الروابط األخرى(  9)  

 اآلثار التى تترتب على تضامن الدائنين - المبحث الثانى

  العالقة ما بين الدائنين والمدين والعالقة فيما بين الدائنين بعضهم ببعض - 129

العالقة بين الدائنين المتضامنين (  2: )  التمييز بين أمرين ، فى بيان اآلثار التى تترتب على تضامن الدائنين ، يجب :

 . وعالقة الدائنين المتضامين بعضهم ببعض(  1. )  والمدين

 العالقة بين الدائنين المتضامنين والمدين - المطلب األولى

 النصوص القانونية - 131

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 179تنص المادة  : 

                                                 
  (5551  )

. 7فقرة (  solidarite)  لفظ 9دريدافى أنسيكلوبيدى داللوز  - 2211فقرة  1بودرى بارد  – 97فقرة  9ليون كان ورينو 
 

  (5557  )
 . 2211فقرة  1بودرى وبارد  - 159فقرة  1ليون كان ورينو 

 ، فهل يصبح هو والمحال له ، واستبقى المدينين الباقين ، قبل أحدهم إلى محال لهونزل عن حقه  ، وإذا كان للدائن مدينون متضامنون

دائنين بالتضامن ويستخلص التضامن فى هذه الحالة من الظروف؟ الظاهر أنه ال تقوم عالقة  ، بالنسبة إلى هؤالء المدينين الباقين

على غرار (  in solidum)  ولكن يصح اعتبارهما دائنين بالتضامم ، التضامن بينهما وال يمكن استخالصها من هذه الظروف

 . ( 527ص 2919فقرة  1انظر بالنيول وريبير وجابولد )  المدينين بالتضامم

 ، فإن المحال له وحده هو الذى يصبح الدائن مكان الدائن األصلى ، أما إذا نزل الدائن عن حقه لمحال له دون أن يستبقى المدينين اآلخرين

. وتنتفى عالقة الدائن األصلى بالمدينين المتضامنين
 

  (5555  )
. 9/  119انظر فى الدفاع عن فكرة تعدد الروابط ووحدة المحل فيما يتعلق بالتضامن السلبى بوتييه فى االلتزامات فقرة 

 

  (5599  )
. 2221فقرة  1بودرى وبارد  - 15فقرة  11ديمولومب 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . " إال إذا مانع أحدهم فى ذلك ، جاز للمدين أن يوفى الدين ألى منهم ، إذا كان التضامن بين الدائنين - 2"  

وال يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره من  - 1"  

ً  ، دائنينال  . " ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن بأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا

 : على ما يأتى 171وتنص المادة 

ين إال بقدر حصة فال تبرأ ذمته قبل باقى الدائن ، إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامين بسبب غير الوفاء - 2"  

 . " الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله

"  وال يجوز ألحد الدائنين المتضامين أن يأتى عمالً من شأنه اإلضرار الدائنين اآلخرين - 1"  
 (5592 ) .

 

 212/  291وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (5591 ) .

 

وفى التقنين المدنى الليبى  ، 171 - 179فى التقنين المدنى السورى المواد  : األخرىوتقابل فى التقنيات المدنية العربية 

 25 - 29و 22وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  ، 927 - 921وفى التقنين المدنى العراقى المواد  ، 115 - 111المواد 
 (5599 ) .

 

                                                 
  (5592  )

 : تاريخ النصوص

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد فيما يتعلق بالفقرة  595ورد هذا النص فى المادة  : 179م

جاز لكل منهم أن  ، إذا كان التضامن بين الدائنين"  أما الفقرة األولى فقد كان نصها فى المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى . الثانية

إال إذا قام دائن آخر  ، وجاز للمدين أن يوفى الدين وفاء صحيحاً ألى من الدائنين المتضامنين ، دين بأداء كل الدينيطالب الم

وفى لجنة المراجعة حذف الحكم الخاص بمطالبة كل من الدائنين بأداء كل الدين ألن هذا الحكم  . " بإجراءات تمنع المدين من ذلك

ً "  وحذفت عبارة ، منصوص عليه فى المادة التالية فى المشروع  151وأصبحت المادة رقمها  ، إذ ال ضرورة لها"  وفاء صحيحا

إال إذا قام "  بعبارة"  إال إذا مانع أحدهم فى ذلك"  وفى لجنة مجلس للشيوخ استبدلت عبارة . ووافق عليها مجلس النواب . النهائى

قصود هو االكتفاء بمجرد اعتراض أحد الدائنين المتضامنين على وفاء المدين ألن الم ، " دائن آخر بإجراءات تمنع المدين من الوفاء

مع  ، قد توحى بأن األمر يتطلب اتخاذ إجراءات رسمية معينة"  إال إذا قام دائن آخر بإجراءات إلخ"  فى حين أن عبارة ، لدائن آخر

ووافق مجلس الشيوخ على  . فقاً للقواعد العامة فى اإلثباتومن المفهوم أن االعتراض يثبت و ، أن المسألة ال تعدو مجرد االعتراض

 . ( 99ص - 99ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  179وأصبح رقمها  ، المادة كما عدلتها لجنته

وأقرته لجنة  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 599ورد هذا النص فى المادة  : 172م

مجموعة األعمال )  172فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 159المراجعة تحت رقم 

 . ( 91ص - 99ص 9التحضيرية 

وأقرته لجنة  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 591ورد ها النص فى المادة  : 171م

مجموعة األعمال )  171فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 155المراجعة تحت رقم 

. ( 95ص - 91ص 9التحضيرية 
 

  (5591  )
 ، الشئ المتعهد بهإذا تضمن التعهد التفويض من كل من المتعهد لهم للباقى فى استيفاء " :  212/  291التقنين المدنى السابق م 

وال  . وقد سبق إيراد هذا النص . " وفى هذه الحالة تتبع القواعد المتعلقة بأحوال التوكيل . يكون كل منهم قائماً مقام الباقى فى ذلك

دة دون وإن كان التقنين السابق قد أحال على أحكام الوكالة جملة واح ، فرق فى األحكام ما بين التقنين الجديد والتقنين السابق

وهو يعرض لبعض القوانين  ، ( 2217فقرة  1جزء)  هذا وقد أشار بودرى وبارد . التفصيل الذى أتى به التقنين الجديد

فال يجوز ألى دائن أن يقضى  ، إلى أن التقنين المدنى المختلط السابق يقيم التضامن بين الدائنين على فكرة الوكالة ، األجنبية

. الدين بتجديد أو إبراء وإال جاوز حدود الوكالة
 

  (5599  )
 : التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 171 - 179مطابقة للمواد )  171 - 179م التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 171 - 179مطابقة للمواد )  115 - 111م التقنين المدنى الليبى

 . ( متفقة فى مجموعها مع أحكام التقنين المدنى المصرى)  927 - 921م التقنين المدنى العرابى

يوجد التضامن بين الدائنين حين يكن شخصان أو عدة أشخاص أصحاباً لدين واحد يحق لكل منهم أن  : 22م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

 . وهذا ما يسمونه تضامن الدائنين ، كما يحق من جهة أخرى للمديون أن يدفع الدين إلى أى كان منهم ، ع هذا الدين بجملتهيطلب دف

بل يعد مفوضاً من قبل سائر الدائنين فى المحافظة على القسم  ، على أن الدائن المتضامن ال يحق له أن يتصرف فى مجموع الدين

 . الذى يتجاوز مبلغ حصته وفى استيفائه من المديونين

إن موجب التضامن يسقط تجاه كل الدائنين باإليفاء أو بأداء العوض أو بأداء الشئ المستحق أو بالمقاصة أو بتجديد التعاقد تجاه أحد  : 29م

 . ون الذى يوفى أحد الدائنين المتضامنين حصته فى الموجب يبرئ ذمته تجاه اآلخرين على قدر هذه الحصةإن المدي . الدائنين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  استخالص المبادئ األساسية - 131

 : النصوص المبادئ األساسية الثالثة اآلتيةويستخلص من هذه  :

والوفاء بكل الدين ألى  ، وللمدين أن يفى بكل الدين ألى مدين متضامن ، ألى دائن متضامن مطالبة المدين بكل الدين –أوالً 

 . ( مدنى 172 - 179م)  مدين متضامن يبرئ ذمة المدين من الدين نحو سائر الدائنين

فإنها إذا تحققت بالنسبة إلى أحد  ، من تجديد ومقاصة واتخاذ ذمة وإبراء وتقادم ، أما أسباب انقضاء االلتزام األخرى –ثانياً 

 171م)  وال يحتج المدين بأيها على سائر الدائنين إال بمقدار هذه الحصة ، اقتصر أثرها على حصة هذا الدائن ، الدائنين المتضامين

 . ( مدنى 2/ 

ولكن إذا أتى عمالً من شأنه أن  ، ال يجوز ألى من الدائنين المتضامنين أن يأتى عمالً من شأنه أن يضر بسائرهمو –ثالثاً 

 . ( مدنى 1/  171م)  يفيدهم أفادوا منه

أصيالً عن نفسه فى حصته ونائباً عن سائر  ، فى استيفاء الدين من المدين ، واألصل فى ذلك أن ك دائن متضامن يعتبر

فليس الدائن  ، أما فى أساب االنقضاء األخرى . فيكون استيفاؤه للدين مبرئاً لذمة المدين نحو سائر الدائنين ، ن فى حصصهمالدائني

وما يقع من هذه األسباب يقتصر عليه وحده وال يتعداه إلى سائر  ، بل هو أصيل عن نفسه فحسب ، نائباً عن الدائنين اآلخرين

دون األعمال التى يكون من  ، ائن عن سائر الدائنين تقوم أيضاً فى كل عمل من شأنه أن يفيد هؤالء الدائنينثم إن نيابة كل د . الدائنين

 شأنها أن تضر بهم
 (5595 ) .

 

انقضاء الدين بأسباب أخرى غير (  1)  انقضاء الدين بالوفاء(  2: )  فعندنا إذن مسائل ثالث نتناولها بالبحث على التعاقب

 . أعمال الدائن التى من شأنها أن تفيد سائر الدائنين أو أن تضر بهم(  9)  الوفاء

                                                                                                                                                                    

وإن اجتماع صفتى  . إن إسقاط أحد الدائنين المتضامنين الدين ال يسرى على اآلخرين وال يبرئ المديون إال من حصة هذا الدائن : 25م

 . تضامنين وفى شخص المديون ال يسقط الموجب إال بالنظر إلى هذا الدائنالدائن والمديون فى شخص أحد الدائنين الم

 . فسائر الدائنين يستفيدون من نتيجة عمله ، إذا أنذر أحد الدائنين المديون أو أجرى حكم الفائدة على المدين : 29م

أما األسباب التى تقف سريان مرور  . منها اآلخرونإن األعمال التى تقطع مرور الزمن بالنظر إلى أحد الدائنين المتضامنين يستفيد  : 21م

 . الزمن فتبقى شخصية ومختصة بكل من الدائنين

وال  . إن الصلح الذى يعقد بين أحد الدائنين والمديون يستفيد منه الدائنون اآلخرون حينما يكون متضمناً االعتراف بالحق أو بالدين : 27م

 . للدين أو إحراج موقفهم إال إذا رضوا بهيسرى عليهم هذا الصلح حين يتضمن إسقاط 

ما لم يستنتج العكس من صك إنشاء الموجب أو من  ، فال يسرى ذلك على اآلخرين ، إذا منح أحد الدائنين المتضامنين المديون مهلة : 25م

 . القانون أو من ماهية القضية

إال فى أن التجديد والمقاصة بين  ، جمله التقنين المصرى فى نصوصه الثالثةوهذه األحكام التفصيلية الواردة فى التقنين اللبنانى تتفق مع ما أ

وال يبرئانه إال بقدر حصة الدائن الذى  ، أحد الدائنين المتضامنين والمدين يبرئان ذمة المدين نحو سائر الدائنين فى التقنين اللبنانى

هذا وقد أجمل التقنين المصرى أحكام التضامن بين الدائنين ألن هذا التضامن نادر  . وقع منه التجديد أو المقاصة فى التقنين المصرى

ً  ، فى العمل على أن أكثر األحكام التى عنى التقنين المصرى  . واحتفظ بتفصيل األحكام للتضامن بين المدينين الذى هو أكثر وقوعا

من الميسور تصور نظيرها بصدد  –اإليضاحية للمشروع التمهيدى كما تقول المذكرة  -بوضعها فيما يتعلق بالتضامن بين المدينين 

بيد أنه رؤى إغفال هذه األحكام فى معرض إيراد القواعد المتعلقة بهذا الضرب من التضامن حتى ال ينوء  . التضامن بين الدائنين

. ( 55ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  التقنين بنصوص حظها من التطبيق العملى جد يسير
 

  (5595  )
ففى القانون  . يبين بودرى وبارد كيف تطورت هذه المبادئ من القانون الرومانى حتى وصلت إلى التقنين المدنى الفرنسى

فيستوفيه ويقضيه بأى سبب من  ، الرومانى كان كل دائن متضامن يستطيع أن يتصرف فى الدين كما لو كان هو الدائن الوحيد

وال يرجع الدائنون على  . فتبرأ ذمة المدين نحو سائر الدائنين ، صة واتحاد الذمة واإلبراء والتقادمأساب االنقضاء كالتجديد والمقا

فيرجع كل دائن بنصيبه فى  ، الدائن الذى قام من جهته سبب االنقضاء إال إذا أثبتوا أن هناك مصلحة مشتركة بين جميع الدائنين

إال أن المصلحة  ، ى القديم فقد كان الحكم هو أيضاً كالحكم فى القانون الرومانىأما فى القانون الفرنس . هذه المصلحة المشتركة

 ، وتغير هذا الحكم فى التقنين المدنى الفرنسى . فكان كل دائن يرجع بنصيبه بحكم القانون ، المشتركة بين الدائنين كانت مفترضة

أما ما  . اه أو وفاه المدين له برئت ذمة المدين نحو سائر الدائنينفإذا استوف ، فأصبح الدائن المتضامن ال يملك إال استيفاء الدين

 . عدا الوفاء من أسباب انقضاء الدين فال يسرى فى حق الدائنين اآلخرين إال بقدر نصيب الدائن الذى قام من جهته سبب االنقضاء

دون  ، كل عمل من شأنه تثبيت الدين وتقويته بل أيضاً فى ، ويكون كل دائن متضامن ممثالً لسائر الدائنين ال فى الوفاء فحسب

. ( 2291فقرة  1بودرى وبارد )  األعمال التى يكون من شأنها إسقاط الدين أو إضعافه
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 انقضاء الدين بالوفاء - 1

  للمدين أن يوفى أى دائن كل الدين - 132

جاز للمدين  ، إذا كان التضامن بين الدائنين" :  إذ تقول ، مدينى كما رأينا 179وهذا ما تنص عليه الفقرة األولى من المادة  :

وليس لم اختاره المدين من  ، فللمدين إذن أن يختار أى دائن من الدائنين المتضامين فيوفيه كل الدين . " الدين ألى منهمأن يوفى 

وإنما عليه أن  ، بل ليس له أن يقتصر على قبض نصيبه من هذا الين ويرفض قبض الباقى ، الدائنين أن يرفض استيفاء الدين كله

فإن هذا التضامن كما قدمنا أقرب أن يكون ضماناً للمدين منه  ، زة الجوهرية للتضامن بين الدائنينوهذه هى المي . يقبض كل الدين

إذ يستطيع المدين أن يوفى أحد هؤالء الدائنين الدين كله دون أن يضطر إلى تجزئة الدين وإعطاء كل  ، ضماناً للدائنين المتضامنين

جاز للمدين أن يعرضه عليه عرضاً حقيقياً طبقاً لإلجراءات  ، مدين قبض الدينوإذا رفض الدائن الذى اختاره ال . دائن نصيبه

ال فحسب قبل الدائن  ، برئت ذمة المدين من الدين ، ومتى قبض الدائن الدين أو تمت إجراءات العرض . المقررة للعرض الحقيقى

 . بل قبله وقبل سائر الدائنين ، الذى قبض الدين وحده

كذلك ال يستطيع المدين أن يفرض على  ، يستطيع أن يفرض على المدين وفاء جزئياً بحصته من الدين فقطوكما أن الدائن ال 

بل إنه إذا أراد إجباره على قبول الوفاء وجب عليه أن يعرض الدين كالماً غير  ، الدائن أى وفاء جزئى ولو بقدر حصة هذا الدائن

 . منقوص

 ، ومتى قبل الدائن منه هذا الوفاء ، مع الدائن على أن يفى له بنصيبه وحده فى الدين وهذا ال يمنع بداهة من أن يتفق المدين

وصار ألى دائن آخر من الدائنين المتضامنين أن يطالب المدين بالدين بعد أن يستنزل منه  ، برئت ذمة المدين بقدر هذا النصيب

 نصيب الدائن الذى استوفى حصته
 (5599 ) .

عدا الدائن الذى استوفى نصيبه  –كان لكل دائن آخر  ، ا النحوفإذا ما استوفاه على هذ 

 أن يرجع بنصيبه على من قبض الدين –طبعاً 
 (5591 ) .

 

  ما لم يمانع أحد الدائنين - 133

مانع إال إذا "  بأنه يجوز للمدين أن يفى بكل الدين ألى من الدائنين ، كما رأينا ، مدنى 179وتقضى الفقرة األولى من المادة  :

كان من شأنه أن  ، وقد كانت هذه العبارة األخيرة الواردة فى النص نتيجة تحوير غريب فى لجنة مجلس الشيوخ . " أحدهم فى ذلك

جاز للمدين أن يوفى  . . . ":  فقد كان نص هذا المشروع على الوجه اآلتى . يقلب المعنى الذى كان المشروع التمهيدى قد قصد إليه

وكان المقصود من هذه  . " إال إذا قام دائن آخر بإجراءات تمنع المدين من ذلك ، اً ألى من الدائنين المتضامنينالدين وفاء صحيح

يكون للمدين الخيار "  وهى تنص على أنه ، 2257العبارة هو عين ما ذهب إليه التقنين المدنى الفرنسى فى الفقرة األولى من المادة 

 ما دام لم يمنعه من ذلك مطالبة أحد الدائنين له بالوفاء ، من الدائنين المتضامنين فى أن يوفى الدين لواحد أو آلخر
 (5591  )

فيكون  . "

إال إذا طالبه بالدين  ، المعنى المقصود فى المشروع التمهيدى أن للمدين أن يوفى كل الدين ألى دائن يختاره من الدائنين المتضامنين

 للمطالبة تمنع المدين من الوفاء لغيرهواتخذ هذا الدائن إجراءات  ، دائن آخر
 (5597 ) .

ويؤكد ذلك ما ورد فى هذا الشأن فى المذكرة  

وليس يقتصر األمر على تخويل كل من الدائنين المتضامنين حق اقتضاء الدين بأسره " :  فهى تقول ، اإليضاحية للمشروع التمهيدى

                                                 
  (5599  )

. 2299فقرة  1بودرى وبارد  - 299فقرة  11ديمولومب 
 

  (5591  )
ومع ذلك يذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا استوفى أحد  . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 29انظر فى هذا المعنى المادة 

جاز لسائر الدائنين أن يرجعوا على هذا الدائن  ، حتى لو كان هذا الجزء هو نصيبه وحده ، الدائنين المتضامنين جزءاً من الدين

فقرة  1درى وبارد بو - 297فقرة  - 291فقرة  11ديمولومب  - 19فقرة  2251م 9الرومبير )  كل بنسبة نصيبه فى الدين

2291 ) .
 

  (5591  )
  : وهذا هو النص فى أصله الفرنسى

Art . 1198 : Il est au choix du debiteur de payer a l'un ou a l'autre des creanciers solidaire, tant qu'il n'a 

pas ete prevenu par les poursuites de l'un d'eux . 
 

  (5597  )
(  من التقنين المدنى اإليطالى القديم 2279والمادة )  من التقنين المدنى اإليطالى الجديد 2251عنى مانظر أيضاً فى هذا الم

من المشروع الفرنسى  2575من التقنين المدنى البرتغالى والمادة  199من التقنين المدنى األسبانى والمادة  2251والمادة 

من تقنين االلتزامات  5من تقنين االلتزامات السويسرى والمادة  251والمادة من التقنين المدنى النمساوى  751اإليطالى والمادة 

من التقنين المدنى األلمانى وانظر فى هذه  517وانظر عكس ذلك المادة  . من التقنين المدنى البرازيلى 755البولونى والمادة 

وانظر شرح هذا الحكم فى القانون  . ( 599ص - 599ص 1النصوص المذكرة اإليضاحية لمشروع تنقيح القانون المدنى جزء 

. 2255فقـرة  - 2297فقـرة  1الفرنسى وانتقاده والرد على هذا االنتقاد فى شكل المطالبة بودرى وبارد 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإذا اتخذ أحد الدائنين قبل المدين  . ما لم يقم أحدهم بما يحول دون ذلك ، بل للمدين كذلك أن يبرئ ذمته بالوفاء أليهم ، من المدين

"  تعين عليه أن يقوم بالوفاء لمن باشر هذه اإلجراءات وغيره من الدائنين الذين أصبحوا طرفاً فيها ، إجراءات المطالبة
 (5595 ) .

 

إال إذا قام دائن آخر بإجراءات تمنع المدين من "  وظنت أن عبارة ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ لم تلفت إلى المعنى المقصود

 ، يقصد بها مجرد الممانعة من دائن آخر أن يفى المدين للدائن الذى اختاره وذلك عن طريق إجراءات يتخذها الدائن الممانع"  الوفاء

هو االكتفاء بمجرد اعتراض  ، نةألن المقصود كما تقول اللج"  ، " إال إذا مانع أحدهم فى ذلك" :  فحورت العبارة بحيث أصبحت

قد  ، إال إذا قام دائن آخر بإجراءات تمنع المدين من ذلك : فى حين أن عبارة ، أحد الدائنين المتضامنين على وفاء الدين لدائن آخر

االعتراض يثبت ومن المفهوم أن  ، على أن المسألة ال تعدو مجرد االعتراض ، توحى بأن األمر يتطلب اتخاذ إجراءات رسمية معينة

"  وفقاً للقواعد العامة فى اإلثبات
 (5519 ) .

 

كما هو فى  ، فلم يعد األمر فى التقنين المدنى المصرى ، وواضح أن لجنة مجلس الشيوخ قلبت بهذا التحوير المعنى المقصود

أن يطالب دائن متضامن آخر المدين بالوفاء فيتعين عندئذ على المدين أن يوفى الدين  ، التقنين المدنى الفرنسى وغيره من التقنينات

جاز ألى  ، إذا اختار المدين دائناً متضامناً ليوفى الدين له : بل صار األمر على الوجه اآلتى . لهذا الدائن دون الدائن الذى اختاره هو

فليس  ، لك ال يعنى أن المدين يتعين عليه أن يوفى الدين كله للدائن المعترضولكن ذ . دائن آخر أن يعترض على هذا الوفاء فيمنعه

ونرى فى هذه الحالة أن الدائن الذى يعترض على الوفاء لغيره يكون قد  . هذا الدائن أولى بالوفاء له من الدائن الذى اختاره المدين

فيتعين  ، لذى اختاره المدين أن يقبض نصيب الدائن المعترضوالتى بموجبها كان للدائن ا ، نقض الوكالة المستخلصة من التضامن

 ، وأال يوفى للدائن الذى اختاره إال نصيبه وأنصبة الدائنين اآلخرين الذين لم يعترضوا ، على المدين أن يعطى لهذا الدائن نصيبه

جهة وحق الدائن الذى اختاره من جهة  فنوفق بذلك بين حق الدائن المعترض من . ولهؤالء أن يرجعوا على هذا الدائن كل بنصيبه

 أخرى
 (5512 ) .

وأصبح ألى دائن متضامن أن يتوقى  ، وقد زال بهذا التحوير غير المقصود عيب من عيوب التضامن بين الدائنين 

دون  ، المدينفما عليه إال أن يعترض فيستوفى نصيبه رأساً من  ، نتيجة تضامنه مع الدائنين اآلخرين إذا اختار المدين غيره للوفاء

عندما تتعارض رغبة المدين  –وقد وقف التقنين المدنى المصرى بهذا الحكم  . أن يعرض نفسه إلعسار الدائن الذى اختاره المدين

موقفاً وسطاً بين التقنين المدنى الفرنسى الذى يقدم رغبة الدائن  –فى الوفاء لدائن معين مع رغبة دائن آخر فى أن يستوفى هو الدين 

منه ال  5917فأن هذا التقنين األخير فى المادة  ، رغبة المدين والتقنين المدنى األلمانى الذى يقدم رغبة المدين على رغبة الدائن على

 يمنع المدين من أن يوفى الدين كله للدائن الذى اختاره بالرغم من مطالبة دائن آخر باستيفاء الدين
 (5511 ) .

 

فيصح أن يكون  ، كما تذكر لجنة مجلس الشيوخ ، الممانع ال يشترط فيه شكل خاصواالعتراض الذى يصدر من الدائن 

ويكون اإلثبات  ، على أن يكلف الدائن الممانع بإثباته ، ويصح أن يكون مجرد إخطار كتابى أو شفوى ، بإنذار رسمى على يد محضر

ويوجه االعتراض إلى  . لممانع يزيد على عشرة جنيهاتخاضعاً للقواعد العامة التى تتطلب الكتابة فيما إذا كان نصيب الدائن ا

                                                 
  (5595  )

. 95ص 9مجموعة األعمال التحضيرية  - 599ص 1المذكرة اإليضاحية لمشروع تنقيح القانون المدنى جزء
 

  (5519  )
. فى الهامش 299وانظر آنفاً فقرة  . 99ص - 95ص 9التحضيرية مجموعة األعمال 

 

  (5512  )
كان المدين ملزماً بأداء االلتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشئ  ، إذا اعترض أحد الدائنين"  ويرى األستاذ إسماعيل غانم أنه

هامش رقم ؟؟؟؟؟؟؟  999ص 129أحكام االلتزام فقرة  ) ؟؟؟؟؟؟؟؟ قابلية االلتزام لالنقسام991قياساً على المادة "  محل االلتزام

فإن االلتزام غير القابل لالنقسام ال يتجزأ حتى يعطى للدائن ؟؟؟؟؟ نصيبه منه ويعطى الباقى للدائن الذى  ، القياس هنا غير سائغ

قد استبعده المشرع  ، لتزام التضامنىولما كان هذا الحل مستحيالً فى االلتزام غير القابل لالنقسام وممكناً فى اال . اختاره المدين

هذا إلى أن الحل الذى نقول به يجعل التضامن اإليجابى أقرب إلى ضمان المدين منه إلى  . فى األول ولم يستبعده فى الثانى

. وهى النزعة التى يحسن تغليبها فى هذا النوع من التضامن ، ضمان الدائن
 

  (5511  )
إذا تعارض ما فى التضامن اإليجابى من ضمان للدائن مع ما  –فالتقنين الفرنسى  : التقنينات الثالثةولعل هذا يحدد نزعة كل من 

 ، والتقنين المصرى يوفق بين األمرين . والتقنين األلمانى يضحى ضمان الدائن . يضحى ضمان المدين –فيه من ضمان للمدين 

 . لدين رعاية لمصلحته المشروعةمع إعطاء الدائن نصيبه فى ا ، بأن يستبقى ضمان المدين

ويكون المدين قد اختار أن يوفى  ، فى التقنين المصرى ، نرى أنه إذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء ، وفى ضوء هذا االعتبار

للدائن الذى اختاره بقية الدين بعد  ثم يوفى ، تعين على المدين أن يوفى أوالً الدائن المطالب نصيبه فى الدين ، الدين لغيره من الدائنين

فيتعادل على هذا النحو الدائن الذى يطالب بوفاء الدين له مع الدائن الذى يمانع فى وفاء الدين  . استنزال نصيب الدائن المطالب

ن الفرنسى يحتم على المدين فالتقني : وقد رأينا أن التقنين الفرنسى والتقنين األلمانى يقفان فى هذه المسألة موقفين متعارضين . لغيره

 . والتقين األلمانى يجيز للمدين أن يوفى بالدين كله للدائن الذى اختاره ، أن يوفى الدين كله للدائن المطالب

لم يجز أن يقتصر المدين  ، ولكن يجب أن يالحظ أنه إذا رجع أحد الدائنين المتضامنين على المدين يطالبه بكل الدين فى التقنين المصرى

بل يجب على المدين فى هذه الحالة أن يوفى  . مكتفياً بالقول إنه اختار دائناً آخر للوفاء له بباقى الدين ، على إعطاء هذا الدائن نصيبه

. م ما يثبت ذلكوقد ، باقى الدين إلى دائن آخر –ولو بعد هذه المطالبة  –ما لم يكن قد دفع فعالً  ، كل الدين للدائن المطالب
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . حتى يمتنع من وقت وصول االعتراض إليه من دفع نصيب الدائن المعترض إلى أى دائن آخر من الدائنين المتضامنين ، المدين

 . حتى يحتجزه المدين له ، تحت مسئوليته ، وعلى الدائن المعترض أن يبين فى اعتراضه مقدار هذا النصيب

  ال يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة الدائن المتضامن - 134

ومع ذلك ال يحول التضامن دون انقسام الدين بين " :  على ما يأتى ، كما رأينا ، مدنى 179وتنص الفقرة الثانية من المادة  :

قتضى هذا الحكم أنه إذا مات أحد الدائنين المتضامنين عن وم . " إال إذا كان الدين غير قابل لالنقسام ، ورثه أحد الدائنين المتضامنين

وقد كان المدين  . وذلك فيما يختص بالعالقة بينهم وبين المدين ، فإن الدين ينقسم عليهم كل بقدر نصيبه فى الميراث ، ورثة متعددين

ث يستطيع أن يطالب المدين بالدين كله على وكان المور ، يستطيع أن يوفى الدين كله لمورثهم قبل موته على النحو الذى سبق بيانه

 ، ولكن بعد موت المورث ال يستطيع المدين أن يفى ألحد الورثة من الدين كله إال بنسبة نصيبه فى الميراث . النحو الذى سيأتى بيانه

وكان الدين  ، ين كانوا أربعةفلو أن الدائنين المتضامن . وال يستطيع هذا الوارث أن يطالب المدين بالوفاء إال بنسبة هذا النصيب

فإن كل وارث منهم يستوفى من الدين مائتين  ، ومات أحد الدائنين المتضامنين عن ورثة ثالثة بأنصبة متساوية فى الميراث ، ستمائة

ويستبقى الوارث خمسين هى نصيبه فى  ، فإذا ما استوفاها رجع عليه كل من الدائنين المتضامنين الثالثة اآلخرين بخمسين . فقط

 وقد بلغت هذه الحصة مائة وخمسين ، اإلرث من حصة مورثه فى الدين
 (5519 ) .

 

بل يجوز للمدين أن يوفى الدين كله  ، فإنه ال ينقسم على الورثة ، أما إذا كان غير قابل له . هذا إذا كان الدين قابالً لالنقسام

فإذا استوفى أحد الورثة الدين  . كما يجوز ألى وارث أن يطالب المدين بكل الدين ، ن الذى ماتألى وارث من ورثة الدائن المتضام

ففى المثل  . ثم أعطى لكل وارث نصيبه فى اإلرث من حصة المورث ، أعطى منه لكل دائن متضامن الحصة التى له فى الدين ، كله

فيبقى معه  ، طى لكل من الدائنين المتضامنين الثالثة اآلخرين مائة وخمسينأع ، إذا قبض أحد الورثة الدين كله وهو ستمائة ، المتقدم

ويستبقى لنفسه خمسين هى نصيبه فى اإلرث من  ، يعطى منها خمسين لكل من الوارثين اآلخرين ، مائة وخمسون هى حصة مورثه

 . حصة مورثه

 قساموكثيراً ما يشترط فى التضامن بين الدائنين أن يكون الدين قابل لالن
 (5515 ) ،

 ، توقياً من انقسامه على ورثه الدائنين 

 وتيسيراً على المدين أن يوفى الدين كله ألى من الدائنين المتضامنين وألى من ورثة هؤالء
 (5519 ) .

 

  وألى دائن مطالبة المدين بكل الدين - 135

وكما يجوز للمدين أن يوفى الدين كله ألى دائن متضامن على النحو الذى سبق بيانه وهذه هى فائدة التضامن بالنسبة إلى  :

وقد نصت  . كذلك يجوز ألى متضامن أن يطالب المدين بالدين كله وهذه هى فائدة التضامن بالنسبة إلى الدائنين المتضامنين ، المدين

مجتمعين أو  ، يجوز للدائنين المتضامنين" :  صراحة على هذا الحكم إذ تقول ، كما رأينا ، مدنى 172الفقرة األولى من المادة 

 . " ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين ، مطالبة المدين بالوفاء ، منفردين

ويجوز لهذا الدائن إجبار المدين  ، ن أن يفى له بالدين كلهوجب على المدي ، فإذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء

 . فإن ذمة المدين تبرأ منه بالنسبة إلى الدائن الذى استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين ، ومتى استوفى الدائن الدين . على ذلك

باألصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره من الدائنين  ، يجعل لكل دائن صفة فى استيفاء الدين كله ، كما قدمنا ، ذلك أن التضامن

 . ولو لم تكن ثابتة التاريخ ، والمخالصة التى يعطيها من استوفى الدين من الدائنين تنفذ فى حقهم جميعاً  . المتضامنين

                                                 
  (5519  )

ً " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد فإذا  . وتظل وحدة الدين مكفولة ما بقى الدائن المتضامن حيا

قداره فلو فرض مثالً أن ثالثة من الدائنين تضامنوا فى استيفاء دين م . ما لم يكن غير قابل لالنقسام ، مات انقسم الدين بين ورثته

ً  299فال يجوز أليهما أن يطالب المدين إال بمبلغ  ، وقد توفى أحدهم عن وارثين متكافئى الفرض ، جنيه 999 ) "  جنيها

فقطع التقادم  ، إذا طالب المدين بنصيبه مطالبة قضائية ، هذا ويالحظ أن أحد الورثة . ( 95ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

بل لصالح  ، ال لصالح الورثة الباقين فقد انقسم الدين عليهم ، قطع التقادم ويجعل الفوائد تسرىفإنما ي ، وجعل الفوائد تسرى

التقادم ينقطع والفوائد تسرى بالنسبة إلى الدائنين  ، أى ا ، الدائنين المتضامنين اآلخرين وفى حدود نصيب الوارث فقط

)  فى حدود مائة وخمسين فقط ال فى الدين كله وهو ثلثمائة ، فى المثل المذكور فى المذكرة اإليضاحية ، المتضامنين اآلخرين

. ( 2هامش رقم 191وص 199ص - 191ص 721فقرة  7بيدان والجارد 
 

  (5515  )
 19م 2521سنة  ديسمبر 11استئناف مختلط )  أما مجرد اشتراط التضامن فال يفيد وحده اشتراط أن الدين غير قابل لالنقسام

. ( 57ص
 

  (5519  )
وكثيراً ما يشترط فى األسهم والسندات أنها  - 999ص 121انظر فى هذا المعنى األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

باح ويجوز للشركة أن توفى أياً من الورثة كل األر ، فإذا مات صاحبها عند عدة ورثة لم ينقسم الحق عليهم ، ال تقبل التجزئة

. ( 2291فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  وكل الفوائد
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كالً منهم نصيبه فى  وفى هذه الحالة يتعين على المدين أن يوفى ، وللدائنين المتضامنين أن يطالبوا مجتمعين المدين بالوفاء

 . الدين

أن يراعى ما  ، مدنى 172كما تقول الفقرة األولى من المادة  ، يجب عليه ، وعندما يطالب الدائن المتضامن المدين بكل الدين

وجب على  ، فإذا كانت هذه الرابطة معلقة عرى شرط واقف أو مقترنة بأجل . يلحق رابطته بالمدين من وصف يعدل من أثر الدين

ورابطة مدين  ، وقد تكون رابطة أحد الدائنين معلقة على شرط . الدائن أال يطالب المدين إال عند تحقق الشرط وإال عند حلول األجل

والثانى ال يطالب به إال عند حلول  ، فاألول ال يطالب بالدين إال عند تحقيق الشرط ، ورابطة مدين ثالث منجزة ، ثان مقترنة بأجل

 ث أن يطالب به فوراً وللثال ، األجل
 (5511 ) .

 

 أوجه الدفع التى يحتج بها على الدائن المطالب - 136

وال يجوز للمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين " :  على ما يأتى ، كما رأينا ، مدنى 172تنص الفقرة الثانية من المادة  : 

ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع  ، من الدائنينبالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة بغيره 

 ً على الوجه  ، فإذا طالب أحد الدائنين المتضامنين المدين بالوفاء . " الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا

فع الخاصة بالدائن المطالب وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين كان للمدين أن يدفع هذه المطالبة بأوجه الد ، الذى بيناه فيما تقدم

 . وليس له أن يدفع المطالبة بأوجه الدفع الخاصة بغير الدائن المطالب من الدائنين ، جميعاً 

ء المدين فمثالً أن تكون الرابطة التى تربط المدين بهذا لدائن مشوبة بعيب فى رضا ، أما أوجه الدفع الخاصة بالدائن المطالب

أو تكون قد انقضت لمقاصة وقعت بين المدين وهذا الدائن أو تجديد أو  ، أو تكون هذه الرابطة قابلة للفسخ ، لغلط أو تدليس أو إكراه

 . وسنرى تفصيلها فيما يلى ، وهذه جميعاً يحتج بها المدين على الدائن ، إبراء أن تقادم أو نحو ذلك

فمثلها أن يكون العقد الذى أنشأ االلتزام التضامنى باطالً فى األصل أو قابالً  ، الدائنين جميعاً وأما أوجه الدفع المشتركة بين 

أو أن يكون العقد قابالً للفسخ بالنسبة  ، لإلبطال لنقض فى أهلية المدين أو لعيب فى رضاه من شأنه أن يحتج به على جميع الدائنين

فى الدين جميعه لدائن آخر غير الدائن المطالب فبرئت ذمته نحو الجميع على الوجه الذى أو أن يكون المدين قد و ، إلى هؤالء جميعاً 

 . ويدفع بها مطالبة الدائن ، فهذه األوجه كلها يحتج بها المدين . قدمناه

من دائن مثل ذلك تدليس أو إكراه صدر  . كما سبق القول ، وال يحتج المدين بأوجه الدفع الخاصة بدائن غير الدائن المطالب

أو مقاصة أو إبراء أو تجديد أو تقادم وقع بالنسبة إلى دائن آخر إال فيما يتعلق بحصة  ، أو سبب للفسخ قائم فى جانب دائن آخر ، آخر

 هذا الدائن
 (5511 ) .

 

 انقضاء الدين بأسباب أخرى غير الوفاء - 2

 ( تذكرة)  المبدأ العام - 137

إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير "  مدنى تنص على أنه 171رأينا أن الفقرة األولى من المادة  : 

وقد قدمنا أن األصل فى ذلك أنه إذا كان  . " فال تبرأ ذمته قبل باقى الدائنين إال بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله ، الوفاء

ن وكيالً عن سائر الدائنين فى استيفاء الدين إذ أن هذا االستيفاء فى مصلحتهم جميعاً فيرجعون على الدائن كل كل دائن متضام

بل يكون أصيالً  ، فإنه بالنسبة إلى أسباب االنقضاء األخرى ال يعتبر الدائن المتضامن وكيالً عن سائر الدائنين ، بحصته فى الدين

برئت  ، وقام هذا السبب بأحد الدائنين المتضامنين . زام بسبب من أسباب االنقضاء غير الوفاءفإذا انقضى االلت . عن نفسه فحسب

                                                 
  (5511  )

وقد تلحق رابطة بعض الدائنين المتضامين بالمدين وصف " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد

ومضافاً إلى أجل  ، ة لفريق منهمكأن يكون الدين معلقاً على شرط بالنسب ، يختلف عن الوصف الذى تتسم به رابطة البعض اآلخر

وقد يطرأ  . وفى هذه الحالة يتعين على كل منهم أن يعتد بالوصف الالصق برابطته عند مطالبة المدين بالوفاء . بالنسبة للباقين

وفى هذه الحالة  ، فقد يرتضى بعضد الدائنين مثالً أن يولى المدين أجالً للوفاء بالدين ، هذا الوصف على الرابطة بعد تمام التعاقد

ما ؟؟؟؟؟ نقيض ذلك من مشارطة ترتيب االلتزام أو من طبيعة التعامل أو  ، ال يجوز أن يحتج على الدائنين اآلخرين بهذا األجل

. ( 97ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  من نص فى القانون ؟؟؟؟؟ من التقنين اللبنانى
 

  (5511  )
فلكل دائن من الدائنين المتضامنين أن  ، أما فيما يتعلق بالوفاء" :  التمهيدى فى هذا الصددوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع 

وال يجوز له إذا عمد أحدهم إلى  . مطالبة المدين بالوفاء أمام القضاء ، مجتمعين أو منفردين ، ولهم : يستأدى المدين كل الدين

أما أوجه الدفع  . صة بهذا الدائن أو باألوجه المشتركة بين الدائنين جميعاً مطالبته على هذا الوجه أن يحتج إال بأوجه الدفع الخا

 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  فيمتنع عليه االحتجاج بها ، كالغش أو اإلكراه الصادر منهم ، الخاصة بغيره من الدائنين

. ( 97ص
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 الفهرس العام

وذلك ألن أسباب االنقضاء األخرى  . وبقيت مشغولة بباقى الدين ، ذمة المدين بالنسبة إلى سائر الدائنين من حصة هذا الدائن وحده

 وز أن يضاروا بهافال يج ، غير الوفاء ال تفيد سائر الدائنين كالوفاء
 (5517 ) .

 

وقد طبقه التقنين المدنى الجديد تطبيقاً تشريعياً فى  . ونستعرض اآلن أسباب االنقضاء المختلفة لنطبق قفى شأنها هذا المبدأ

 واقتصر فى التضامن بين الدائنين على إيراد المبدأ لندرة هذا التضامن فى العمل كما قدمنا ، التضامن بين المدينين لكثرة وقوعه
 (

5515 ) .
 

 : التجديد - 138

إما بتغيير محل الدين أو مصدره أو بتغيير المدين أو بتغيير الدائن  ، فإذا جدد أحد الدائنين المتضامنين الدين مع المدين 

وألى دائن آخر أن يرجع على المدين ببقية الدين بعد أن  . دائن فى الدين بالنسبة إلى سائر الدائنينفإن التجديد يقضى حصة ال ، نفسه

 فال تبرأ ذمة المدين إذن نحو سائر الدائنين إال بقدر حصة هذا الدائن ، يستنزل حصة الدائن الذى وقع منه التجديد
 (5519 ) .

فإذا ما  

ثم دفعه مرة  ، فإن المدين يكون قد دفع كل الدين أوالً عن طريق التجديد ، ه المذكوررجع دائن آخر على المدين بالدين على الوج

فيرجع على هذا الدائن بما دفعه فى المرة األخرى فإن هذا هو القدر الذى  ، أخرى منقوصاً منه حصة الدائن الذى وقع منه التجديد

 . دفعه زائداً على ما فى ذمته

يترتب على "  مدنى على أنه 171حيث تنص المادة  ، لحكم المقابل له فى التضامن السلبىوهذا الحكم يختلف قليالً عن ا

"  إال إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم ، تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقى المدينين
 (5512 ) .

وسيأتى  

 . تفصيل ذلك فيما يلى

  المقاصة - 139

فإن هذه المقاصة ال تقضى الدن بالنسبة إلى سائر الدائنين  ، وإذا وقعت مقاصة ما بين أحد الدائنين المتضامنين والمدين :

فال يجوز إذن للمدين أن يتمسك قبل الدائنين بالمقاصة التى وقعت مع  . المتضامنين إال بقدر حصة الدائن الذى وقعت مع المقاصة

 ا الدائنواحد منهم إال بقدر حصة هذ
 (5511 ) ،

ثم يرجع المدين على الدائن الذى وقعت مع المقاصة بما دفعه للدائنين اآلخرين زائداً  

 . ( مدنى 171انظر م)  وهذا هو أيضاً حكم المقاصة فى التضامن السلبى . عما فى ذمته

                                                 
  (5517  )

ويأمنون بذلك  ، الدائنون اآلخرون أن يحجزوا عليه الستيفاء حقوقهم ومن ثم يستطيع ، فالوفاء يجعل فى حيازة الدائن مبلغ الدين

أما أسباب االنقضاء األخرى فبعضها ال يجعل فى حيازة الدائن  . إلى حد كبير خطر إعساره إذا هم لم يتهاونوا فى رجوعهم عليه

على اإلطالق كما فى  \ى حيازة الدائن أى شوبعضها ال يجعل ف ، مبلغ الدين إال حكماً كما فى التجديد واتحاد الذمة والمقاصة

. ( 2259فقرة  1وقارن بودرى وبارد  115ص 117فقرة  21انظر فى هذا المعنى لوران )  اإلبراء والتقادم
 

  (5515  )
لعل تعيين صلة الدائنين المتضامنين بالمدين أسبق مما يعرض " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد

ببيان حكم هذه الصلة بصدد الوفاء فحسب باعتباره أهم  599و 595وقد عنيت المادتان  . من المسائل بصدد التضامن اإليجابى

أو ما عدا ذلك من آثار هذا التضامن فى صلة الدائنين بالمدين  ، أما ما عداه من األسباب . سبب من أسباب انقضاء االلتزامات

إلى تطبيقات  ، وهو أوفر حظاً من األهمية فى نطاق العمل ، ل األحكام الخاصة بالتضامن السلبىفسيشار عند تفصي ، بعبارة أعم

من  591ومع ذلك فمن المستطاع بادئ ذى بدء تقرير قاعدة عامة أفرغت فى المادة  . تلك األحكام فى نطاق التضامن اإليجابى

فال تبرأ ذمته قبل باقى  ، الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاءإذا برئت ذمة المدين قبل أحد  : المشروع فى العبارة اآلتية

وال يجوز ألحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عمالً من شأنه األضرار  ، الدائنين إال بقدر حصة الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله

. ( 97ص - 91ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  بالدائنين اآلخرين
 

  (5519  )
فقرة  21لوران  - 279فقرة  11ديمولوب  - 29فقرة  2257م 9الرومبير  - 957فقرة  5ماركادية  - 211فقرة  22ون ديرانت

. 527ص 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 2291فقرة  1بودرى وبارد  - 995فقرة  1هيك  - 115
 

  (5512  )
فالتجديد  ، يجابى مع حكمه فى التضامن السلبى من حيث التحديدويتفق حكم تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى التضامن اإل

أن موجب التضامن يسقط تجاه "  من هذا التقنين على 292وتنص المادة  . كقاعدة عامة مبرئ لذمة الجميع فى الحالتين كالوفاء

ثم تنص المادة  . " عاقد تجاه أحد الدائنينكل الدائنين باإليفاء أو بأداء العوض أو بإيداع الشئ المستحق أو بالمقاصة أو بتجديد الت

إال إذا رضى هؤالء بالتزام  ، أن تجديد الموجب بين الدائن وأحد الموجب عليهم يبرئ ذمة اآلخرين"  من نفس التقنين على 92

. " فالموجب السابق ال يسقط ، أما إذا اشترط الدائن قبول المديونين وامتنع هؤالء . الموجب الجديد
 

  (5511  )
فقرة  2257م 9الرومبيير  - 217فقرة  22دايرنتون  : ولكن انظر عكس ذلك . 117فقرة  21لوران  - 557فقرة  5ماركاديه 

 . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 29وانظر عكس ذلك المادة  . 999فقرة  1هيك  - 251فقرة  11ديمولومب  - 7
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 الفهرس العام

  : إتحاد الذمة - 141

فإن اتحاد الذمة ال يقضى الدين  ، ث المدين أحد هؤالء الدائنينبأن ور ، وإذا اتحدت ذمة أحد الدائنين المتضامنين بذمة المدين

فال يتمسك المدين باتحاد الذمة إال بقدر حصة  ، بالنسبة إلى سائر الدائنين المتضامنين إال بقدر حصة الدائن الذى وقع معه اتحاد الذمة

 هذا الدائن
 (5519 ) .

 

 مدنى 177انظر م)  وهذا هو أيضاً كحم اتحاد الذمة فى التضامن السلبى
 (5515 ) )

 . 

 : اإلبراء - 141

لم تبرأ ذمة المدين نحو سائر الدائنين المتضامنين إال بقدر حصة الدائن الذى  ، وإذا أبرأ أحد الدائنين المتضامنين المدين 

وهذا هو أيضاً حكم اإلبراء فى  . ويرجع أى دائن آخر على المدين ببقية الدين بعد أن يستنزل نصيب هذا الدائن . صدر منه اإلبراء

 مدنى 2/  175انظر المادة )  التضامن السلبى
 (5519 ) )

 . 

  

                                                                                                                                                                    

 : مع ذلك انظر العكس)  مدنى صريح فى تقرير الحكم 171الفقرة األولى من المادة  وال مجال فى مصر لهذا الخالف فى الرأى ألن نص

وتسرى القاعدة " :  وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد . ( 125ص 2األستاذ عبد الحيى حجازى 

منين بالمقاصة التى تقع بينه وبين دائن آخر إال بقدر حصة فليس للمدين أن يحتج على الدائنين المتضا ، نفسها على التضامن اإليجابى

وليس لمن انقضى دينه من الدائنين المتضامنين بطريق المقاصة أن يرجع  . من المشروع الفرنسى اإليطالى 291المادة  : هذا الدائن

 . ( 19ص 9عمال التحضيرية مجموعة األ) "  وللدائنين اآلخرين أن يرجعوا على هذا الدائن كل بقدر حصته ، على المدين

وال يعترض على ذلك بعدم جواز الوفاء  ، هذا ويحتج المدين بالمقاصة فى حدود حصة من وقعت معه حتى لو كانت المقاصة جزئية

. ( 2251فقرة  1بودرى وبارد  - 255فقرة  11ديمولومب )  فإن الوفاء الجزئى جائز فى المقاصة ، الجزئى
 

  (5519  )
)  وتبقى التأمينات األصلية التى كانت تضمن الدين كله ضامنة للباقى منه ، على دفع الباقى من الدين ألى دائن آخرومن ثم يجبر 

. ( 179ص 2219فقرة  1بودرى وبارد 
 

  (5515  )
 فال ، وكذلك يكون الحكم فى حالة التضامن اإليجابى" :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد

من  9/  25انظر المادة  : يترتب على اتحاد الذمة بين أحد الدائنين المتضامين والمدين انقضاء الدين إال بقدر حصة هذا الدائن

فإذا  . من التقنين األلمانى 1/  515من المشروع الفرنسى اإليطالى ؟؟؟الكالم مكرر؟؟؟ والمادة  299التقنين اللبنانى والمادة 

وفى  ، أما بوصفه دائناً قد استوفى الدين من طريق اتحاد الذمة ، فلكل من الدائنين اآلخرين أن يرجع عليه ، خلف الدائن المدين

وفى هذه الصورة ال يمن لمن  ، وإما بوصفه وارثاً للمدين ، هذه الصورة ال يكون لمن يستعمل حق الرجوع إال المطالبة بحصته

فلكل من  ، وإن خلف المدين الدائن . استنزل حصة الدائن الذى خلف المدين يستعمل حق الرجوع أن يطالب بجملة الدين بعد

ويراعى أن الصورة األولى يمتنع تحققها فى تطبيق  . الدائنين اآلخرين أن يرجع عليه بجملة الدين بعد استنزال حصة هذا الدائن

ضامنين فيظل لهذا الدائن حقه فى الرجوع بجملة الدين فإذا توفى المدين وورثه دائن من الدائنين المت ، أحكام الشريعة اإلسالمية

. ( 11ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  على التركة شأنه فى ذلك شأن أى دائن آخر
 

  (5519  )
وال يجوز أن يحتج فى التضامن اإليجابى باإلبراء الصادر " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد

فلكل من هؤالء أن يرجع على المدين بجملة الدين بعد استنزال حصة من صدر اإلبراء  ، أحد الدائنين المتضامين على الباقينمن 

من التقنين الفرنسى  1/  227من المشروع الفرنسى اإليطالى والمادة  295من التقنين اللبنانى والمادة  2/  25انظر المادة  : منه

وتضيف  . ( 79ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  من التقنين البولونى 19نين األلمانى والمادة من التق 9/  515والمادة 

ومن " :  ما يأتى ، فى شأن جواز اإلبراء من التضامن اإليجابى على غرار اإلبراء من التضامن السلبى ، المذكرة اإليضاحية

ً الميسور أن يتصور اإلبراء من التضامن بصدد التضامن اإليج فإذا ارتضى أحد الدائنين المتضامنين أن يستوفى  ، ابى أيضا

ويجوز أيضاً  . من التقنين اللبنانى 1/  29المادة  : برئت ذمة المدين بقدر هذه الحصة بالنسبة للدائنين اآلخرين ، نصيبه من الدين

وفى هذه الحالة يكون لسائر  ، الدين فعالً أن يصدر اإلبراء من التضامن من أحد الدائنين المتضامنين دون أن يستوفى حصته من 

فلو فرض أن دائنين أربعة تضامنوا فى استيفاء دين  . الدائنين الذين لم يرتضوا هذا اإلبراء حق الرجوع على لمدين بكل الدين

فإذا أعسر  . جنيه 599فلكل من الثالثة الباقين أن يرجع على المدين بملغ  ، وأبرأ أحدهم المدين من الدين ، جنيه 2199مقداره 

 ً تبعة  ، حتى من صدر اإلبراء منه ، وجب أن يتحمل جميع الدائنين ، جنيه 199ولم يستطيع إال أداء  ، هذا المدين إعساراً جزئيا

. ( 72ص - 79ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  جنيه 999الخسارة الناشئة من هذا اإلعسار وقدرها 
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 التقادم – 142

بأن كان اآلخرون مثالً قد علق حقهم  –وإذا تقادم الدين بالنسبة إلى أحد الدائنين المتضامنين ولم يتقادم بالنسبة إلى اآلخرين  : 

 ، يسر التقادم بالنسبة إليهم إال بعد سريانه بالنسبة إلى الدائن األول ذى الحق المنجزفلم  ، على شرط واقف أو أضيف إلى أجل

فإن المدين ال يحتج على سائر الدائنين الذين لم ينقص حقهم بالتقادم إال بقدر  –فلنقضى حق هذا بالتقادم دون أن تنقضى حقوق أولئك 

 حصة الدائن الذى قضى التقادم حقه
 (5511 ) .

 مدنى 2/  151انظر المادة )  وهذا هو أيضاً حكم التقادم فى التضامن السلبى 
 (5511 ) )

 . 

 أعمال الدائن التى من شأنها تقع سار الدائنين أو اإلضرار بهم - 3

 (  تذكرة)  المبدأ العام - 143

دائنين المتضامنين أن يأتى عمالً من وال يجوز ألحد ال" :  مدنى تنص على ما يأتى 171رأينا أن الفقرة الثانية من المادة  :

وقد قدمنا أن األصل فى ذلك أن وكالة كل دائن متضامن عن سائر الدائنين المتضامنين إنما تقوم  . " شأنه اإلضرار بالدائنين اآلخرين

نين المتضامنين إذا فإن الدائ ، وهذا جد معقول . وهى ال تقوم فى أى عمل من شأنه أن يضر بهم ، فى كل عمل من شأنه أن ينفعهم

 . والمبدأ ذاته متبع أيضاً فى التضامن السلبى كما سنرى . وكل كل منهم اآلخر فإنما يوكله فيما ينفعه ال فيما يضره

أعمال من شأنها نفع الدائنين (  2: )  على نوعين من األعمال –كما طبقه المشرع فى صدد التضامن السلبى  –ونطبقه اآلن 

ونستعرض منها قطع التقادم ووقفه وإعذار المدين ومطالبته مطالبة قضائية والصلح معه صلحاً  ، ها فى حقهماآلخرين فيسرى أثر

وأعمال من شأنها اإلضرار بالدائنين اآلخرين فال يسرى (  1. )  يفيد الدائنين وإقراره بالدين والحكم الذى يصدر لصالح أحد الدائنين

ونستعرض منها إعذار الدائن والخطأ الذى يصدر منه والصلح مع المدين صلحاً يضر الدائنين ونكول الدائن عن  ، أثرها فى حقهم

 . اليمين وتوجيه اليمين للمدين والحكم الذى يصدر لصالح المدين

 األعمال النافعة - 144

ألن الدائن الذى قطع التقادم يعتبر وكيالً  ، منينإذا قطع أحد الدائنين المتضامنين التقادم ينقطع لصالح سائر الدائنين المتضا :

 عنهم فى هذا العمل الذى يفيدهم جمعياً 
 (5517 ) .

إذا قطع الدائن التقادم ضد  ، وعكس ذلك هو حكم قطع التقادم فى التضامن السلبى 

وإذا كان سريان التقادم  . ( مدنى 1 / 15انظر المادة )  فإن قطع التقادم ضده ال يضر بالمدينين اآلخرين ، أحد المدينين المتضامنين

فإنه ال يوقف بالنسبة إلى باقى الدائنين ممن  ، بأن كان مثالً ناقص األهلية وليس له ولى ، موقوفاً بالنسبة إلى أحد الدائنين المتضامنين

 ال يقوم بهم سبب لوقف التقادم
 (5515 ) .

 

ألن اإلعذار عمل يفيدهم  ، ن معذراً لصالح سائر الدائنين المتضامنيناعتبر المدي ، وإذا أعذر أحد الدائنين المتضامنين المدين

والحكم عكس ذلك فى  . فإن الفوائد تسرى أيضاً لصالح سائر الدائنين ، وكذلك إذا طالب الدائن المدين مطالبة قضائية بالفوائد . جميعاً 

 . ( مدنى 1/  159انظر المادة )  فإنما يعتبر مفيداً للدائن يكون ضاراً بالمدين ، التضامن السلبى

                                                 
  (5511  )

 - 212ص 2انظر عكس ذلك األستاذ عبد الحى حجازى  - 991ص 125فى أحكام االلتزام فقرة  األستـاذ إسماعيل غانم

. ( 2هامش رقم  111ص - 111ص
 

  (5511  )
إذا وفى المدين أحد الدائنين  ، ففى الوفاء بمقابل . هذا ويبقى من أسباب انقضاء االلتزام الوفاء بمقابل واستحالة الوفاء

وألن الدائنين اآلخرين ال يتقيدون بمقابل الوفاء  ، ذلك قياساً علـى سائـر أسباب االنقضاء غير الوفاءو ، المتضامنين الدين بمقابل

إذا وقعت على محل الدين  ، أما استحالة الوفاء . ( 119ص 2انظر األستاذ عبد الحى حجازى )  إال إذا قبلـوه وهم لم يفعلوا

ً فإنها تقضى الدين بالنسبة إ ، وكانت بسبب أجنبى كان مسئوالً عن  ، فإذا كانت االستحالة بخطأ المدين . لى الدائنين جمعيا

. ( 2هامش رقم  111ص 2299فقرة  1بودرى وبارد )  التعويض لجميع الدائنين بالتضامن فيما بينهم
 

  (5517  )
طع أحد الورثة للتقادم ال يفيد بقية فإن ق ، على الوجه الذى بيناه فيما تقدم ، وإذا انقسم الدين على ورثه أحد الدائنين المتضامنين

ولكنه يفيد بقية الدائنين المتضامنين فى حدود نصيب الوارث الذى  ، الورثة ألنه غير متضامن معهم بل إن الدين قد انقسم عليهم

فقرة  22انتون وانظر دير -فى الهامش  295انظر آنفاً فقرة )  وقد سبق ذكر ذلك ، قطع التقادم ألنه متضامن مع هؤالء الدائنين

 721فقرة  7بيدان والجارد  - 2257فقرة  1بودرى ووبارد  - 119فقرة  21لوران  - 5فقرة  2255م 9الرومبيير  - 279

. ( 2هامش رقم  191وص 199ص - 191ص
 

  (5515  )
 1وريبير وجابولد بالنيول  - 2255فقرة  1بودرى وبارد  - 991فقرة  1هيك  - 115فقرة  21لوران  - 955فقرة  5ماركاديه 

. 212فقرة  11ديمولومب  – 9فقرة  2255م 9الرومبيير  - 279فقرة  22ديرانتون  : ذلك -عكس  527ص 2919فقرة 
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وتضمن الصلح إقرار المدين بالدين أو رتب فى ذمته التزاماً أو زاد فى  ، وإذا صالح أحد الدائنين المتضامنين المدين

 فإن هذا الصلح يفيد منه باقى الدائنين ، التزامه
 (5579 ) .

ألحد وإذا أقر المدين . ( مدنى 155انظر فى التضامن السلبى المادة )  

بخالف ما إذا أقر أحد الدائنين للمدين فإن هاذ اإلقرار ال يسرى فى  ، أفاد سائر الدائنين من هذا اإلقرار ، الدائنين المتضامنين بالدين

 . ( مدنى 2/  159انظر فى التضامن السلبى المادة )  حق الباقين

دائنين المتضامنين الباقين أن يتمسكوا بهذا الحكم جاز لل ، وإذا صدر حكم على المدين لصالح أحد الدائنين المتضامنين

 1/  151انظر فى التضامن السلبى المادة )  إال إذا كان الحكم مبيناً على سبب خاص بالدائن الذى صدر الحكم لصالحه ، لصالحهم

(  مدنى
 (5572 ) .

 

 : األعمال الضارة - 145

ألن هذا عمل من شأنه اإلضرار  ، فإن هذا اإلعذار ال يسرى فى حق الباقين ، أما إذا أعذر المدين أحد الدائنين المتضامنين 

 . ( مدنى 1/  159انظر فى التضامن السلبى المادة )  بهم وهم لم يوكلوا الدائن المعذر فى عمل يضرهم

ره إلى سائر الدائنين فإن هذا الخطأ ال يتعدى أث ، وإذا ارتكب أحد الدائنين المتضامنين خطأ استوجب مسئوليته قبل المدين

 2/  159انظر فى التضامن السلبى المادة )  وال يكون أى دائن متضامن مسئوالً إال عن فعله ، المتضامنين وال يكونون مسئولين عنه

 . ( مدنى

فإن هذا الصلح ال يسرى فى  ، وإذا صالح أحد المتضامنين المدين وكان الصلح ينطوى على نزول من الدائن عن بعض حقه

انظر فى التضامن السلبى المادة )  وال يعد هؤالء نازلين عن بعض حقهم إال إذا قبلوا هذا الصلح ، حق الدائنين المتضامنين اآلخرين

(  مدنى 155
 (5571 ) .

 

 . إما أن يوجه المدين اليمين ألحد الدائنين المتضامنين أو يوجه أحد الدائنين المتضامنين اليمين للمدين ، وفى توجيه اليمين

إذا حلف  ، وفى الحالة الثانية . وإذا نكل لم يضار الباقون بنكوله ، إذا حلف الدائن المتضامن أفاد من حلفه الباقون ، ففى الحالة األولى

 9و 1/  195انظر فى التضامن السلبى المادة )  وإذا نكل أفاد من نكوله الدائنون اآلخرون ، المدين لم يضار الدائنون اآلخرون بحلفه

 . ( مدنى

)  فإن هذا الحكم ال يحتج به ضد سائر الدائنين المتضامنين ، وإذا صدر حكم ضد أحد الدائنين المتضامنين لصالح المدين

(  مدنى 2/  151انظر فى التضامن السلبى المادة 
 (5579 ) .

 

وما كان من عمل يضرهم فإنهم ال  ، ما كان من عمل يفيد سائر الدائنين فإنهم يفيدون منه : وهكذا يضطرد المبدأ الذى قدمناه

 . يضارون به

                                                 
  (5579  )

أفاد من  ، إذا تصالح أحد الدائنين المتضامنين مع المدين" :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد

أما إذا كان ينطوى على إبراء من الدين أو يسئ  . متى كان صلحه هذا يتضمن إقراراً بالحق أو بالدين ، الدائنينهذا الصلح باقى 

مجموعة األعمال التحضيرية ) "  من التقنين اللبنانى 5و 27انظر المادتين  : فال ينفذ فى حقهم ما لم يرتضوا ذلك ، إلى مركزهم

. ( 75ص 9
 

  (5572  )
فإذا حكم  ، وتسرى القاعدة أيضاً على التضامن اإليجابى" :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصددوقد جاء فى 

أما إذا قضى لصالح المدين فال يضار الباقون  ، أفاد من هذا الحكم باقى الدائنين ، لصالح أحد الدائنين المتضامنين على المدين

ولكن إذا كان جميع الدائنين قد  ، زال أثره بالنسبة لباقى الدائنين ، در لصالح أحد الدائنينوإذا ألغى الحكم الصا . بهذا الحكم

وال يترتب على إعالن الحكم ألحدهم  . اختصموا فى الدعوى ثم قضى بإلغاء الحكم بالنسبة ألحدهم فال يضار بذلك الباقون

 . ( 55ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  سريان المواعيد المقررة للطعن فى األحكام بالنسبة للباقين

. فإنه يكون مسئوالً قبل جميع الدائنين المتضامنين ، هذا وإذا ارتكب المدين خطأ يستوجب مسئوليته
 

  (5571  )
فى  255آنفاً فقرة )  75ص 9انظر ما سبق ذكره من المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

. ( الهامش
 

  (5579  )
فى  255آنفاً فقرة )  55ص 9انظر ما سبق ذكره من المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 11ديمولومب  - 29فقرة  2257م 9وانظر عكس ذلك فى القانون الفرنسى الرومبير  . 112فقرة  21وانظر لوران  . ( الهامش

كنكوله  ، ولكن يسلم الفقهاء الفرنسيون بأن الحكم الصادر ضد الدائن لسبب خاص به ، 2295فقرة  1بودرى وبارد  - 252فقرة 

 - 2219فقرة  1بودرى وبارد )  ال يسرى فى حق الدائنين اآلخرين ، عن اليمين أو إقراره أو توجيهه اليمين للمدين فيحلفها

. ( 252فقرة  11ديمولومب 
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 عالقة الدائنين المتضامنين بعضهم ببعض - المطلب الثانى

 : النصوص القانونية - 146

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 179تنص المادة  

  صون فيهكل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من المدين يصير من حق الدائنين جميعاً ويتحا - 2"  

"  إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، وتكون القسمة بينهم بالتساوى - 1"  
 (5575 ) .

 

 212/  291ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (5579 ) .

 

وفى التقنين المدنى الليبى المادة  ، 179فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 11 - 19وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  ، 925وفى التقنين المدنى العراقى المادة  ، 119
 (5571 ) .

 

 انقسام الدين فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض - 147

يجوز ألى دائن استيفاء كل الدين من المدين ويجوز بل  ، إذا كان الدين ال ينقسم على عالقة الدائنين المتضامنين بالمدين : 

وما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين  . فإن الدين فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض ينقسم ، للمدين دفع الدين كله ألى دائن

 . ( مدنى 2/  179م)  منقسماً بينهم لكل منهم حصته ، يصير من حق الدائنين جميعاً 

كما يجوز أن يستوفيه من  ، فيجوز أن يستوفيه رأساً من المدين . اعدة تسرى أياً كانت طريقة الدائن فى استيفاء الدينوهذه الق

أو حوله بالدين على مدين آخر  ، أو من محال عليه إذا حول المدين الدائن بحق للمدين على الغير وهذه هى حوالة الحق . كفيل للمدين

 وهذه هى حوالة الدين
 (5571 ) .

 

جاز لكل  ، فإذا كان قد استوفى بعض الدين . كل الدين أو بعضه : وتسرى القاعدة أيضاً أياً كان المقدار الذى استوفه الدائن

أما إذا اتفق الدائن مع المدين على أن يفى له بحصته وحده فى  . دائن آخر أن يرجع عليه رجوعاً جزئياً بقدر حصته فى هذا لبعض

ويكون ألى دائن آخر أن يطالب المدين ببقية الدين بعد  ، وتبرأ ذمة المدين بقدر هذه الحصة ، أن هذا االتفاق يصحفقد قدمنا  ، الدين

                                                 
  (5575  )

 . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 591ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص

فمجلس الشيوخ  ، ثم وافق عليها مجلس النواب . فى المشروع النهائى 951وأصبحت المادة رقهما  ، ووافق عليه لجنة المراجعة

. ( 11ص - 19ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  179تحت رقم 
 

  (5579  )
إذا تضمن التعهد التفويض من كل من المتعهد لهم للباقى فى استيفاء  ( : ونعيد ذكرها)  212/  291م التقنين المدنى السابق

 . وفى هذه الحالة تتبع القواعد المتعلقة بأحكام التوكيل . يكون كل منهم قائماً مقام الباقى فى ذلك ، الشئ المتعهد به

ويعتبر من استوفى الدين من الدائنين وكيالً  ، فهى تسرى أيضاً فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض ، دامت قواعد الوكالة هى التى تطبق وما)  

. ( وهذا هو نفس الحكم الذى قرره التقنين المدنى الجديد . فعليه أن يسلمه إياه ، عن كل من اآلخرين فى قبض نصيبه
 

  (5571  )
 : األخرىالتقنينات المدنية 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 179مطابقة للمادة )  179م التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 179مطابقة للمادة )  119م التقنين المدنى الليبى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 179متفقة فى الحكم مع المادة )  925م التقنين المدنى العراقى

يصبح مشتركاً بينه  ، سواء أكان باالستيفاء أم بالصلح ، ما يأخذه كل واحد من الدائنين المتضامنين : 19م لموجبات والعقود اللبنانىتقنين ا

فيحق للدائنين  ، إذا حصل أحد الدائنين على كفالة أو حوالة لحصته . فيشتركون فيه على نسبة حصصهم ، وبين الدائنين اآلخرين

 . هذا كله ما لم يستنتج العكس من العقد أو القانون أو ماهية القضية ، فيما يوفيه الوكيل أو المحال عليه اآلخرين االشتراك

 . بعد اإليفاء يقسم مجموع الدين خصصاً متساوية إذا لم يشترط العكس : 12م

إن الدائن المتضامن الذى ال يتمكن بعد االستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند إلى خطأه هو مسئول تجاه الدائنين اآلخرين  : 11م

 . على قدر حصصهم

ويمكن سواء من حيث المبدأ أو من حيث التفصيالت التى أوردها التقنين اللبنانى  ، واألحكام واحدة فى التقنينين اللبنانى والمصرى)  

. ( استخالصها من تطبيق القواعد العامة فى مصر دون حاجة إلى نص
 

  (5571  )
أما االستيفاء بطريق الصلح الذى يشير إله التقنين اللبنانى فيجب فيه  . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 19انظر المادة 

واعد التى قدمناها فيكون للدائنين أن يرجعوا بحصصهم فى التمييز بين ما إذا كان الصح سارياً فى حق سائر الدائنين طبقاً للق

وبين ما إذا كان الصلح غير سار فى حق سائر الدائنين فيكون ألى دائن منهم  ، مقابل الصلح على الدائن الذى وقع منه الصلح

. الرجوع على المدين ببقية الدين بعد أن يستنزل حصة الدائن الذى وقع منه الصلح
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أن يستنزل حصة الدائن الذى استوفى حصته
 (5577 ) ،

وإن كان هناك رأى يذهب إلى أن الدائنين اآلخرين لهم حتى فى هذه الحالة  

 نسبة حصته فى الدينالرجوع على المدين الذى قبض حصته كل ب
 (5575 ) ،

 وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك 
 (5559 ) .

 

  : األساس القانون لرجوع كل دائن بحصته - 148

ويجب أن نلتمس األساس القانون لرجوع كل دائن بحصته فى العالقة التى قام التضامن على أساسها بين الدائنين 

فقد يكونون مالكاً على الشيوع لدار باعوها معاً متضامنين فى استيفاء الثمن  . فهم وال شك شركاء فى مصلحة واحدة . المتضامنين

فى  ، فعقد البيع الذى أنشأ االلتزام بالثمن وأنشأ فى الوقت ذاته عالقة التضامن ما بين البائعين يمكن أن تستخلص منه . من المشترى

 –فإذا أمكن استخالص ذلك  . فى استيفاء الثمن نيابة عنه وبتوكيلهوكالة ضمنية صادرة من كل بائع للبائعين اآلخرين  ، هذه الحالة

 كان أساس الرجوع هو عقد الوكالة الضمنى المستخلص من رابطة التضامن –وهو ممكن فى أكثر األحوال 
 (5552 ) .

 

فضالة فى و ، فإن قبض أحد الدائنين لجميع الدين إنما يكون أصالة فى حصته ، وإذا لم يمكن استخالص وكالة ضمنية

 . على مقتضى قواعد الفضالة ، كل بقدر حصته ، فيرجع هؤالء على الدائن الذى استوفى الدين . حصص سائر الدائنين

إما  ، رجع على المدينين المتضامنين كل بقدر حصته ، إذا وفى كل الدين ، وسنرى فى التضامن السلبى أن المدين المتضامن

وإما بدعوى الحلول فيحل المدين الذى وفى الدين محل  ، لفضالة كما فى التضامن اإليجابىبدعى شخصية تقوم على الوكالة أو ا

فإن هذه الدعوى ال تكون إال لمدين دفع الدين ويريد  ، وال تتصور دعوى الحلول فى التضامن اإليجابى . الدائن فى الدين الذى وفاه

 . وال شئ من ذلك فيما نحن فيه ، رجوعالرجوع على المدينين اآلخرين فيحل محل الدائن فى هذا ال

وليس يبقى بعد ذلك " :  وتقو المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى بيان األسس الذى يقوم عليه حق الرجوع ما يأتى

ال يتصور أن  ، وغنى عن البيان أن دعوى الحلول . سوى بيان األساس الفقهى الذى يقوم عليه رجوع الدائنين المتضامنين فيما بينهم

وهى تؤسس على ما يكون بين هؤالء الدائنين من عالقات  ، فاألمر سينحصر إذن فى الدعوى الشخصية . تتخذ أساساً فى هذا الشأن

"  قد يكون مصدرها وكالة أو فضالة ، سابقة
 (5551 ) .

 

 : كيف تتعين حصة كل دائن متضامن - 149

وقد يتولى القانون هذا التعيين إذا  . يغلب أن يكون هناك اتفاق سابق بين الدائنين المتضامين يعين لكل دائن حصته فى الدين 

فإن القواعد القانونية تقضى بأن الثمن  ، فإذا أغفل البائعون فى الشيوع مثالً تعيين نصيب كل منهم فى الثمن . لم يكن هناك اتفاق

 . سبة حصته فى الدار الشائعة المبيعةينقسم بينهم كل بن

وذلك إذا كان  ، بل إن القواعد القانونية قد تقضى بأن يكون أحد الدائنين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين

كان الذى  ففى مثل هذه الحالة إذا . وجعلهم دائنين متضامنين معه ، الدائنون اآلخرون ليسو إال وكالء سخرهم للعمل بالنيابة عنه

أما إذا كان الذى استوفى  . فليس ألحد من اآلخرين حق الرجوع عليه بشئ ، استوفى الدين من المدين هو الدائن صاحب المصلحة فيه

 ألنه هو وحده صاحب الدين ، فإن صاحب المصلحة فى الدين يرجع عليه بكل ما قبض ، الدين هو دائن آخر
 (5559 ) .

 

                                                 
 . 291نفاً فقرة انظر آ(  5577)  

  (5575  )
. 2211وفقرة  2291فقرة  1بودرى وبارد  - 297فقرة  - 291فقرة  11ديمولومب  - 15فقرة  2251م 9الرومبيير 

 

  (5559  )
أن الدائن المتضامن الذى ال "  من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على 11هذا وتنص المادة  –فى الهامش  291انظر آنفاً فقرة 

 . " بعد االستيفاء من تقديم المال المستوفى لسبب يسند إلى خطأه هو مسئول تجاه الدائنين اآلخرين على قدر حصصهميتمكن 

ومن ثم إذا ارتكب الدائن الذى استوفى الدين  . فيمكن األخذ به فى مصر دون نص ، وهذا الحكم هو مجرد تطبيق للقواعد العامة

فإذا كان الدين مثالً عيناً قبضها من  . قبل الدائنين اآلخرين -كيل أو مسئولية الفضولى مسئولية الو –كان مسئوالً عنه  ، خطأ

. كان مسئوالً عن تعويض كل دائن آخر بقدر حصته فى العين المقبوضة ، المدين ثم هلكت بخطأه
 

  (5552  )
. ضامنيبنى الت ، كما رأينا ، ( 212/  291م)  وعلى هذا األساس كان التقنين المدنى السابق

 

  (5551  )
. 12ص 9مجوعة األعمال التحضيرية 

 

  (5559  )
 ، يعتبر الدين وحدة ال تقبل التجزئة فى صلة الدائنين بالمدين" :  وفى هذا المعنى تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى

أحد الدائنين من الدين يصير ويتفرع على ذلك أن كل ما يستوفى  . ولكنه على نقيض ذلك ينقسم فى صلة الدائنين بعضهم ببعض

فإذا كان أحدهم هو  . وقفاً لما اتفقوا عليه صراحة أو ضمناً  ، ويتحاصون فيه بنسبة أنصابهم ، من حق هؤالء الدائنين جميعاً 

استقل هذا الدائن وحده بالدين بأسره  ، وكان الباقون مجرد وكالء سخروا فى الواقع من األمر ، صاحب المصلحة فى الدين وحده

 - 19ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  وله أن يرجع به كله على من يستأديه من سائر الدائنين ، إن كان قد استوفاه

. ( 12ص
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 ، لم يبق إال اعتبار الدائنين المتضامنين متساوين جميعاً فى حصصهم ، الدائنين أو نص فى القانونفإذا لم يوجد اتفاق بين 

 مدنى 179وهذا ما تقضى به الفقرة الثانية من المادة  ، ( parts viriles)  وقسم الدين بينهم بحسب الرؤوس
 (5555 ) .

 

 999وكان مقداره  ، أن أحد دائنين ثالثة استوفى كل الدين –ى كما تقول فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيد –فلو فرض " 

ولو فرض  . فيكون لكل من الدائنين اآلخرين أن يرجع على الدائن األول بمبلغ مائة جنيه ، تعيين انقسام المبلغ بينهم بالتساوى ، جنيه

دائنان اآلخران تبعة هذا اإلعسار كل بنسبة نصف تحمل ال ، أن هذا الدائن أعسر إعساراً جزئياً ال ياح معه إال أداء نصف ديونه

وال يتحمل المدين تبعة إعسار الدائن وهذه هى فائدة التضامن بالنسبة  ، فيحصل كل منهما على خمسين جنيهاً بدالً من مائة)  نصيبه

لمتضامنين إال استيفاء نصف الدين وكذلك يكون الحكم لو أن المدين نفسه هو الذى أعسر ولم يتيسر لمن طالبه من الدائنين ا . ( إليه

وعلى هذا النحو يتحمل  ، فال يكون لكل من الدائنين اآلخرين فى هذه الحالة أن يستوفى إال مبلغ خمسين جنيهاً  ، جنيه 299أى مبلغ 

"  الدائنون الثالثة تبعة هذا اإلعسار كل بنسبة النصف من نصيبه
 (5559 ) .

 

 (  الدين المشترك)  التضامن بين الدائنينصورة خاصة من  - المبحث الثالث

 الدين المشترك صورة خاصة من التضامن بين الدائنين  - 151

وهناك صورة  : يعرفها الفقه اإلسالمى والتقنين المدنى العراقى دون التقنين المدنى المصرى وسائر التقنينات المدنية العربية

وهذه الصورة  ، بل تقصر عنه فى بعض النواحى ، ى الذى رسمناه فيما تقدمخاصة من التضامن بين الدائنين ال تصل إلى المد

 الدين المشترك"  الخاصة هى ما يعرفه الفقه اإلسالمى تحت اسم
 (5551  )

وعن المجلة بنوع خاص  –وقد نقلها عن الفقه اإلسالمى  . "

                                                 
  (5555  )

فال يجوز  ، بات؟؟؟؟؟؟؟ فى اإلث ، ما لم يثبت أن هناك اتفاقاً أو نصاً يقضى بغير ذلك ، واألصل أن الحصص تكون متساوية

انظر فى هذا المعنى بودرى وبارد )  إثبات االتفاق إذا كانت قيمة الحصة تزيد على عشرة جنيهات إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها

. ( 179ص 2219فقرة  1
 

  (5559  )
 1ن بودرى وبارد وانظر فى بعض التشريعات األجنبية فى التضامن من ما بين الدائني - 12ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

. 2215فقرة  - 2211فقرة 
 

  (5551  )
 . نظام التضامن سواء بين الدائنين أو بين الدينين ، إلى جانب نظام الدين المشترك ، يعرف الفقه اإلسالمى

ناشئاً عن  متى كان الدين ، سواء كانت شركة أموال أو شركة أعمال أو شركة وجوه ، فالتضامن بين الدائنين يقوم فى شركة المفاوضة

ويعتبرون كذلك دائنين متضامين بالتعويض إذا  ، فيعتبر الشركاء دائنين متضامنين بالثمن إذا باع أحدهم ماالً للشركة . أعمال التجارة

فالشركاء دائنون  ، كذلك يقوم التضامن بين الدائنين فى شركة العنان إذا كانت شركة أعمال . اغتصب شخص ماالً للشركة

وإذا وفى المدين أحد الدائنين  ، وأثر التضامن بين الدائنين يجعل لكل دائن أن يطالب المدين بكل الدين . متضامنون باألجر المستحق

وحصصهم دائماً متساوية فى  ، كل منهم بحصته ، كل الدين برئت ذمته نحو الجميع ويرجع الدائنون على شريكهم الذى قبض الدين

فكل شريك وكيل عن اآلخر فى القبض  ، والتضامن بين الدائنين فى شركة المفاوضة يقوم على فكرة الوكالة . كة المفاوضةشر

فالشركاء مدينون  ، ويقوم التضامن بين الدائنين فى شركة العنان على تضامنهم كمدينين . والتقاضى وفى جميع حقوق العقد

 . دائنين متضامنين فى حقهم فى األجرمتضامنون فى التزامهم بالعمل فيكونون 

ويقوم كذلك  . ما دام ذا صبغة مالية ، ولو نشأ الدين عن غير أعمال التجارة ، والتضامن بين المدينين يقوم بين الشركاء فى شركة المفاوضة

وهم أيضاً مدينون متضامنون  . فيكون الشركاء متضامنين فى التزامهم بالعمل كما قدمنا ، فى شركة العنان إذا كانت شركة أعمال

وهناك أيضاً تضامن  . دهم دون اآلخرينع ولو كان الهالك منسوباً لخطأ ا ، بالتعويض المستحق فى حالة هالك الشئ المسلم لهم

ً  : اتفاقى بين المدينين مدينين  فإذا نشأ االلتزام عن مصدر واحد وكان محله واحداً وتعدد المدينون وكفل بعضهم بعضاً كانوا جميعا

ً  ، والتضامن بين المدينين . متضامنين يقوم على فكرة الكفالة المتبادلة  ، ( فى شركتى المفاوضة والعنان)  سواء كان اتفاقياً أو قانونيا

ويجوز للدائن أن يرجع على أى مدين بكل الدين بصفته أصيالً عن نفسه  ، ومن ثم فأحكام الكفالة هى التى تسرى . بين المدينين

وإذا وفى أحد المدينين الدين كله  . وكذلك يجوز ألى مدين أن يفى الدائن الدين كله بصفته أصيالً وكفيالً  ، يالً للمدينين اآلخرينوكف

كما له أن يرجع على أى  ، وله أن يرجع على كل منهم بحصته ، رجع على المدينين اآلخرين ككفيل إذا كانت الكفالة بأمرهم ، للدائن

وكان المدينون  ، فلو كان الدين ثلثمائة . منهم بحصته وبنصيبه فى حصص اآلخرين ثم يرجعان معاً بالباقى على سائر المدينين

ا وإم ، فإنه إما أن يرجع على كل من المدينين اآلخرين بمائة ، ووفى أحدهم الدين كله للدائن ، المتضامنون ثالثة حصصهم متساوية

أن يرجع على أحدهما بمائة وهى حصته فى الدين وبخمسين وهذا هو نصيبه فى حصة المدين الثالث ثم يرجع كل منهما على المدين 

انظر فى التضامن بين الدائنين وبين المدينين فى الفقه اإلسالمى األستاذ شفيق شحاتة فى النظرية العامة لاللتزامات  . الثالث بخمسين

 . 917 - 999المية صفى الشريعة اإلس
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ومن ثم يكون هذا البحث  . ات المدنية العربية األخرىولم ينقلها التقنين المدنى المصرى وال التقنين ، التقنين المدنى العراقى –

 . على التقين المدنى العراقى دون غيره من التقنينات المدنية العربية ، من ناحية التطبيق ، مقصوراً 

التى اآلثار (  ثانياً )  مصدر الدين المشترك(  أوالً : )  فنستعرض ، ونبحث الدين المشترك كما بحثنا التضامن بين الدائنين

 . تترتب على االشتراك فى الدين

 مصدر الدين المشترك - المطلب األول

  نص فى التقنين المدنى العراقى - 151

 : من التقنين المدنى العراقى على ما يأتى 999تنص المادة  :

أو لسبق االشتراك  وكان غير متجزئ إما لوحدة الصفقة ، يكون الدين مشتركاً بين عدة دائنين إذا نشأ من سبب واحد - 2"  

 . " فى المال الذى نشأ عنه الدين

ما دام البيع فى  ، وثمن الشيئين ولو كانا غير مشتركين ، فيعتبر ديناً مشتركاً ثمن المبيع المشترك بين اثنين أو أكثر - 1"  

 ، ين اآليل باإلرث إلى عدة ورثةويعتبر ديناً مشتركاً كذلك الد . الحالتين قد صدر صفقة واحدة من غير تعيين ثمن حصة كل واحد

 . " وبدل القرض المستقرض من مال مشترك ، وقيمة المال المشترك إذا استهلك

ويجب إلى جانب ذلك أن يكون هناك  . ويتبين من هذا النص أن الدين المشترك بين عدة دائنين له مصدر واحد ال يتعدد

)  شتراك انقسم الدين على الدائنين المتعددين وأصبح ديناً متعدد األطراففما لم يوجد هذا اال ، اشتراك فى الدين بين الدائنين

obligation conjointe  )على النحو الذى قدمناه . 

 ً بين (  أى شائعاً )  واالشتراك فى الدين إما أن يرجع إلى طبيعة األشياء بأن يكون المال الذى نشأ عنه الدين ماالً مشتركا

وإما أن يرجع إلى اتفاق المتعاقدين إذا تعدد  ، فى الدين من سبق االشتراك فى المال الذى نشأ عنه الدينالدائنين فينشأ االشتراك 

 . الدائنون واتفقوا مع المدين على أن يكون الدين مشتركاً بينهم وذلك بأن يجعلوا الصفقة واحدة

 . ووحدة الصفقة(  1)  ى نشأ عنه الدينسبق االشتراك فى المال الذ(  2: )  فهناك إذن مصدران لالشتراك فى الدين

 . فنتناولهما متعاقبين بالبحث

 سبق االشتراك فى المال الذى نشأ عنه الدين - 152

 . فى هذه الصورة يكون هناك مال شائع بين اثنين أو أكثر ويكون هذا المال هو مصدر الدين المشترك : 

فإذا كان للتركة  . ويتحقق ذلك إذا آل دين للتركة إلى ورثة متعددين ، يةويصح فى هذه الحالة أن ينشأ الدين مشتركاً مذ البدا

كان هذا الدين  ، فكان للزوج الربع ولالبن النصف وللبنت الربع –زوجاً وابناً وبنتاً  –وكان الورثة ثالثة مثالً  ، دين فى ذمة مدين لها

 الحصص المتقدمة الذكرالذى للتركة ديناً مشتركاً منذ البداية بين الورثة الثالثة ب
 (5551 ) .

 

مثل ذلك  . ثم ينشأ الدين المشترك بعد ذلك عن المال الشائع ، وقد يكون الموجود فى البداية هو المال الشائع ال الدين المشترك

فالدين بالثمن الذى نشأ عن هذا المال  ، أن يرث ورثة متعددون عيناً من أعيان التركة على الشيوع ويبيع الورثة العين صفقة واحدة

وقد يكون سبب الشيوع فى العين سبباً آخر غير الميراث ويبيع المالك فى الشيوع  . الشائع يكون ديناً مشتركاً بين الورثة المتعددين

العين الشائعة بين المالك المتعددين  وإذا كانت . فيكون الدين بالثمن هنا أيضاً ديناً مشتركاً بين البائعين المتعددين ، العين صفقة واحدة

فالدين بالتعويض الذى نشأ عن هذا المال الشائع يكون ديناً مشتركاً بين المالك  ، قد أتلفها شخص فوجب عليه التعويض لمالك العين

                                                                                                                                                                    

وساعد على ذلك أن الكفيل ال يملك حق التجديد فى  ، ويتبين مما قدمناه أن الكفالة هى التى جعلت أساساً للتضامن السلبى فى الفقه اإلسالمى

النحو مع أحكام  فتمشت أحكام الكفالة على هذا ، فللدائن أن يطالب بالدين كله أياً شاء المدين األصلى أو الكفيل ، الفقه اإلسالمى

إذ التضامن هو الذى وجد أوالً وكان أساساً  ، أما تاريخ الكفالة فى الفقه الغربى فهو على العكس من ذلك . التضامن إلى مدى بعيد

 . ثم تميز الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب فى النهاية حق التجديد ، للكفالة

فقد أفاض الفقه اإلسالمى  ، وهو أكثر بروزاً من نظام التضامن ، حتل مكاناً بارزاً فى الفقه اإلسالمىي ، كما سنرى ، ونظام المدين المشترك

. وجعله نظاماً أصيالً تقوم مبادئه مستقلة على فكرة االشتراك ، فى تفصيل قواعده
 

  (5551  )
شرح )  الوصية . . . فالدين أيضاً مشترك بينهما التحاد سببه وهو ، وكذا إذا أوصى المتوفى لرجلين بالدين الذى له على آخر

. ( 122ص 2951المجلة لسليم باز م
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ائع يكون ديناً مشتركاً بين فالدين يرد القبض وقد نشأ عن مال ش ، وإذا أقرض المالك المتعددون شخصاً ماالً شائعاً بينهم . المتعددين

 المقرضين المتعددين
 (5557 ) .

 

 –ولكن طبيعة األشياء  ، ونرى من األمثلة المتقدمة أن الدين المشترك فى الصورة التى نحن بصددها هو دين قابل للتجزئة

 . اقتضت أن يبقى الدين مشتركاً بين الدائنين المتعددين –أى سبق االشتراك فى المال 

 (  غير موجودة)  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

وسنرى أن اآلثار التى تترتب على  . وثقوا عالقاتهم بعضهم ببعض أكثر مما وثقوها فيما إذا اتفقوا على االشتراك فى الدين

 . االشتراك فى الدين أقل مدى من تلك التى رأيناها تترتب على التضامن بين الدائن

 فى الديناآلثار التى تتربت على االشتراك  - المطلب الثانى

 : المبادئ الرئيسية - 155

يترتب على االشتراك فى الدين ضرب من التضامن بين الدائنين هو فى جملته أقل توثيقاً من التضامن العادى الذى سبق  

 . ويجب التمييز فى هذا الصدد بين عالقة الدائنين بالمدين وعالقة الدائنين بعضهم ببعض . بيانه

وال يستطيع أى دائن منهم أن يرجع على المدين إال  ، ينقسم الدين على الدائنين : الدائنين بالمدين فمن حيث عالقة(  أوالً )  

وفى هذا يختلف االشتراك  . أى يقضيها بأى سبب من أسباب االنقضاء ، يستوفيها بأى طريق من طرق االستيفاء ، بحصته فى الدين

بحصته  ، فقد رأينا أن الدائن المتضامن يستطيع الرجوع على المدين بكل الدين ، فى الدين عن التضامن بين الدائنين اختالفاً بينا

فهو ضمان  ، وبينا أن هذا هو موضع الضعف فى التضامن . وهؤالء يرجعون عليه بعد ذلك كل منهم بحصته ، وبحصص شركائه

فإذا ما استوفى هذا كل الدين تعرض شركاؤه  ، ائنينإذ المدين تبرأ ذمته بدفع الدين كله ألحد الد ، للمدين أكثر منه ضماناً للدائن

 . لخطر إعساره عند رجوعهم عليه بحصصهم

وينبنى على أن الدائن فى الدين المشترك ال يرجع على الدين إال بحصته أن كثيراً من مسائل التضامن فى الحاالت التى 

ال تعرض فى الدين  ، يد واتحاد الذمة واإلبراء والتقادمكالمقاصة والتجد ، ينقضى فيها االلتزام التضامنى بسبب غير الوفاء

فال محل للتساؤل عما إذا كان الدائنون اآلخرون يحتج عليهم بانقضاء الدين  ، إذ الدائن فى هذا الدين ال يستوفى إال حصته ، المشترك

فالدائن فى هذا الدين ال يقبض إال  ، شتركثم إن النيابة التبادلية ال محل لها فى الدين الم . كله أو بمقدار حصة شريكهم فحسب

ونرى من ذلك أن كثيراً من الصعوبات التى تقوم فى نظام التضامن  . فال محل للقول بأنه يمثل شركاءه فى قبض حصصهم ، حصته

 . وأن هذا النظام يفضل نظام التضامن من حيث عالقة الدائنين بالمدين ، ال وجود لها فى نظام الدين المشترك

  ( ً وإذا كان هذا النظام ال يخرج  . فهنا تتجلى ذاتية نظام الدين المشترك ، أما من حيث عالقة الدائنين بعضهم ببعض(  ثانيا

فإنه فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض ينحرف كثيراً عن هذه القواعد  ، كثيراً عن القواعد العامة فى ناحية عالقة الدائنين بالمدين

 . بل هو يقرب فى هذه الناحية من نظام تضامن الدائنين ، يسيةوتبرز مقوماته الرئ

                                                 
  (5557  )

أن البيع يجب أن يصدر صفقة  –سواء صدر البيع من الورثة أو من المالك فى الشيوع  –وقد ذكرنا فى بيع المال الشائع 

ذلك  . ل مشترك وال فى التزام المقترض برد المال المشترك الذى اقترضهولم نذكر ذلك فى دين التعويض عن إتالف ما ، واحدة

إنما هو بديل عن المال المشترك الذى كان سبباً  ، والمال الذى يرده المقترض فى حالة القرض ، أن التعويض فى حالة اإلتالف

فال يتخذ صفة المال المشترك  ، يع المال المشتركفى حالة ب ، أما الثمن . فيتخذ صفته ويكون ماالً مشتركاً مثله ، فى نشوء الدين

الحتمال أن يبيع كل مالك على الشيوع نصيبه فى المال  ، إال إذا كان المبيع قد بيع على أنه مال مشترك أى بيع صفقة واحدة

 . الشائع على حدة فتتعدد الصفقة وينقسم الثمن على البائعين فال يكون ديناً مشتركاً 

ويالحظ مع ذلك أن دين المقرضين يعتبر ديناً واحداً إذا " :  يق شحاتة فى مناسبة القرض والعمل غير المشروع ما يأتىويقول األستاذ شف

ذلك أن االشتراك هنا قد فرضته  ، كان المبلغ المقرض من مال مشترك ولو أن عقد القرض ال يعتبر صفقة واحدة عند تعدد المقبضين

فكان من الطبيعى أن يبقى  ، إن المقترض يرد مثل ما اقترض تماماً  –طبيعة األشياء فهو نتيجة حتمية لكون المبلغ المقترض مشتركاً 

ن واحداً إذا لم يكن أى ال يكون الدي ، ولذلك ال يكون المردود مشتركاً إذا لم يكن المأخوذ كذلك ، المردود مشتركاً كما كان المأخوذ

ذلك  ، فإن دينهم يكون مشتركاً إذا دفعوا من مال مشترك ، وهذا هو كذلك حكم رجوع الدافعين بأمر المدين . القرض من مال مشترك

وقد ينشأ كذلك عن ضرر  . وفى جميع ما تقدم نشأ الدين عن تقاعد . أن الدفع هنا هو فى الواقع عبارة عن إقراض فيأخذ حكمه

وهو يعتبر ديناً واحداً فى الحالة األخيرة إذا كان الضرر قد لحق ماالً مشتركاً بين اثنين أو وقع على نفس مورثهما  ، لمتعدد ويكون

وقد فسروا ذلك بصريح العبارة أن  . فال يكون الدين واحداً  ، أما إذا لحق الضرر أمواالً مختلفة مملوكة لجملة أشخاص . المشترك

النظرية العامة لاللتزامات فى الشريعة ) "  ويعتبر كذلك فى الحالة األولى ، ال يعتبر واحداً فى الحالة األخيرةالسبب وهو الجريمة 

. ( والنصوص الفقهية المشار إليها 999فقرة  - 155اإلسالمية فقرة 
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 كان للدائنين اآلخرين أن يشاركوه فيما قبض كل بنسبة حصته فى الدين ، فالدائن إذا قبض حصته فى الدين من المدين
 (

5555 ) .
الدائن الذى قبض حصته ويتبعوا وللدائنين اآلخرين أن يتركوا  . على المدين بما بقى لهم فى ذمته ، وهو معهم ، ثم يرجعون 

فإذا كان المدين معسراً عند مطالبتهم إياه كان من حقهم أن يرجعوا على الدائن الذى قبض حصته ليحملوه نصيبه  ، المدين بحصصهم

ض حصته لم فكل دائن إذا قب . وفى هذه القواعد يتمثل الضمان الذى ينطوى عليه نظام الدين المشترك . من التبعة عن إعسار المدين

 بل يبقى ضامناً للدائنين اآلخرين حصصهم ويتحمل معهم تبعة إعسار المدين ، تخلص له
 (5999 ) .

فى  $ 159 $وللدائنين اآلخرين  

وإما أن يرجعوا عليه بالضمان إذا طالبوا المدين بحصصهم فوجدوه  ، فأما أن يشاركوه فى حصته التى قبضها : هذا وسيلتان

وهذا فى الوقت ذاته موطن الضعف فى هذا  . وهذا ما يسبغ على نظام الدين المشترك قوته من حيث هو ضمان للدائنين . معسراً 

                                                 
  (5555  )

كيف " :  على الدائن الذى قبض حصتهعند بحثه فى األساس القانونى لرجوع الدائنين اآلخرين  ، ويتساءل األستاذ شفيق شحاتة

ويكون مع ذلك عرضة لرجوع باقى الدائنين عليه؟ هل يقال إن  ، يفسر أن القابض يقبض حصته دون غيرها من الحصص

ألن المقبوض لو كان مملوكاً  ، القابض لم يقبض نصيبه حقيقة بل نصيباً شائعاً مملوكاً له ولشركائه؟ ال يمكن قبول هذا التعليل

فهو  ، يضاف إلى ذلك أن القابض ال صفة له فى حيازة المقبوض عن الغير . للجميع لما أمكن القابض التصرف فيه كما رأينا

 ، على أن للدائن الشريك حقاً ثابتاً فى الشئ المقبوض ، المقبوض هو إذن ملك القابض خاصة . ليس بوكيل وال بمستودع

ولو أنه ال يستطيع تتبع المقبوض بين يدى الغير فقد  ، ا الحق يستحق هذا الدائن الشريك بعضاً مما قبض القابضوبموجب هذ

فصاحبه ليس له حق  ، هذا الحق هو إذن حق شبه عينى . رأينا أنه ال يستطيع فى حالة انتقال الملكية سوى المطالبة بتعويض

 - 912النظرية العامة لاللتزامات فى الشريعة اإلسالمية فقرة ) "  ائر فى الشرعولهذا الحق نظ : بل حق فى أن يتملك ، ملكية

 . ( والنصوص الفقهية المشار إليها فى الهوامش 911فقرة 

 –وهى مال مشترك  ، ويبدو لنا أنه يمكن القول إن حصة كل دائن فى الدين المشترك هى ملك الدائن خاصة فى العالقة بينه وبين المدين

ومن ثم يجوز لباقى الدائنين إن يطالبوا الدائن الذى قبض حصته  . فى عالقة الدائن بباقى الدائنين –جزء من الدين المشترك ألنها 

فإذا ما استولى كل من الدائنين على حصته  . ولهم أن يرجعوا على المدين ، بأنصبتهم فى هذه الحصة إذ هى مال مشترك بينهم

وإذا تصرف الدائن فى حصته التى قبضها من المدين لم يكن لباقى  . ء الدائنين بعضهم ببعضحتى فى عالقة هؤال ، اختص بها

 . ال فى عالقتهم بالغير ، ألن الحصة إنما تعتبر ماالً مشتركاً فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض ، الدائنين تتبع هذه الحصة فى يد الغير

فيرجع  ، ويتجلى دائماً فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض ، إذا أعسر المدين ، حتى فى هذه الحالة ، على أن أثر االشتراك يعود

. الدائنون اآلخرون على الدائن الذى قبض حصته وتصرف فيها ليحملوه نصيبه من تبعة إعسار المدين
 

  (5999  )
المشترك قد ورد ذكره فى الدين " :  ويستخلص األستاذ شفيق شحاتة الطبيعة القانونية للدين المشترك على الوجه اآلتى

ولكن قد الحظ الفقهاء  . فهو إذن فى نظر الفقهاء عبارة عن شئ مملوك للدائنين على الشيوع ، النصوص على أنه ملك مشترك

لذلك قالوا بأنه  . ولما كان كذلك كان من المتعذر تصور انقسامه ، أنفسهم أن الدين ليس بشئ حسى بل هو مجرد معنى فى الذهن

فهو  ، إال أنهم قد الحظوا من ناحية أخرى أنه إذا كان الدين ال يقبل االنقسام على أنه دين . ونشأ عن ذلك حق الرجوع ، مال ينقس

ولكننا قد رأينا عند الكالم على األساس  . ونشأ عن ذلك جواز انفراد كل من الدائنين بالمطالبة بحصته منه ، يقبله على أنه مطالبة

أما الفكرة التى تستمد من الحلول فهى  . أن تصوير الدين المشترك على هذا الشكل ال يتفق والحلو الثابتةالقانونى لحق الرجوع 

إال أن انقسامه ال يكون مطلقاً فهو ينقسم انقساماً مقيداً بما شرعوه من حق  . أن الدين المشترك ينقسم فيما بين الدائنين فى الواقع

وإذا نظرنا إلى الدين المشترك نظرة  . ن الدائنين رابطة ذات طبيعة خاصة كما بيناذلك أن حق الرجوع يوجد بي ، الرجوع

فهى تؤدى بالفعل  ، وجدنا أن هذه الرابطة التى أوجدها حق الرجوع ال تبقى على الشئ الكثير من اعتبار االلتزام منقسماً  ، عملية

) "  م لم يجتمع هؤالء الدائنون ال تكون المطالبة أبداً مجديةذلك أنه ما دا ، إلى ضرورة اجتماع جميع الدائنين عند المطالبة

 . ( 915فقرة  - 919النظرية العامة لاللتزامات فى الشريعة اإلسالمية فقرة 

 ، وغير منقسم عليهم فى عالقتهم بعضهم ببعض ، ونعود إلى القول بأن الدين المشترك هو دين منقسم على الدائنين فى عالقتهم مع المدين

أما عدم انقسامه  ، وانقسامه على الدائنين فى عالقتهم بالمدين هو الذى يجنب نظام الدين المشترك عيوب نظام التضامن بين الدائنين

 . على الدائنين فى عالقتهم بعضهم ببعض فهو الذى يحقق للنظام هدفه األول وهو أن يكون ضماناً للدائنين

( :  11ص - 12ص 2599سنة )  ه فى القانون المدنى العراقى فى معهد الدراسات العربية العاليةويقول األستاذ منير القاضى فى محاضرات

ألن الديون عندهم أوصاف فى ذمم  ، والفكرة فى هذا النوع من الدين مبينة عند فقهاء الشريعة على عدم قبول الدين لالنقسام" 

وهى مبينة فى رأى من يعد الدين  . من الدائنين إنما يقبضه ماالً مشتركاً  فما يقبضه كل واحد ، المدينين واألوصاف ال تقبل االنقسام

فإذا قبض حصته  ، على أن أحد الدائنين له حق المطالبة بحصته بناء على قبول الدين القسمة فهو يطالب بقسمة . . ماالً يقبل القسمة

فإذا لم  ، إال برضاء الشركاء أو بحكم القضاء بالقسمة كان لشركائه الرجوع عليه بأنصابهم مما قبض ألن قسمة المشترك ال تتم

 ، وظل الباقى فى ذمة المدين مشتركاً بينهم أيضاً  ، يرض الشركاء بهذه القسمة التى توالها القابض وحده بقى ما قبضه مشتركاً بينهم

. " وإذا رضوا بهذه القسمة سلمت له حصته التى قبضها
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وال يستطيع أن يطمئن إلى أنه قد استولى على حصته إال بعد أن  ، فالدائن الذى يقبض حصته ال تخلص له الحصة كما قدمنا ، النظام

 . ى حصصهميستولى الدائنون اآلخرون أيضاً عل

حتى  ، فقد رأينا أن الدائن المتضامن إذا قبض من المدين جزءاً من الدين . ونظام تضامن الدائنين ال يبعد كثيراً عن هذا النظام

ورأينا  . جاز للدائنين اآلخرين أن يشاركوه فيما قبض كل بنسبة حصته ، لو كان هذا الجزء معادالً لحصته على خالف فى الرأى

ففى هذه األحكام يتالقى نظام الدين المشترك مع نظام تضامن  . دين إذا أعسر تحمل كل الدائنين تبعة هذا اإلعساركذلك أن الم

 . الدائنين

 : جواز االتفاق على استبعاد االشتراك فى الدين - 156

فق ذوو الشأن على فإنه يجوز أن يت ، أو ما ينطوى عليه نظامه من مزايا وعيوب ، ومهما يكن من أمر الدين المشترك 

فى الدين المشترك يجوز االتفاق فيما بين  - 2"  من التقنين المدنى العراقى على أنه 925وقد نصت المادة  . استبعاد هذا النظام

من غير أن يكون لسائر الشركاء الرجوع عليه لو توت  ، الشركاء على أن يكون لكل منهم الحق فى قبض حصته من الدين

ويختص كل منهم بحصته فى الدين من غير أن  ، هذه الحالة ينقسم الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة وفى - 1 . حصصهم

 . " يشاركه فيها غيره بوجه من الوجوه

ألن ذوى الشأن فى هذه الحالة هم الذين أرادوا  ، ليس فى حالة إلى االستبعاد ، فى حالة وحدة الصفقة ، ونظام الدين المشترك

ولكن  . فإذا كانوا ال يريدونه فليس أيسر عليهم من أن يتجنبوا طريقه ، هذا النظام وعبروا عن هذه اإلرادة من طريق وحدة الصفقة

فإن  ، حاجة إلى االستبعاد نشأ عنه الدين هو الذى يكون فى $ 155 $نظام الدين المشترك فى حالة سبق االشتراك فى المال الذى 

من التقنين المدنى العراقى  925كما تقضى المادة  ، النظام فى هذه الحالة يكون مفروضاً على ذوى الشأن إال إذا اتفقوا على استبعاده

 . سالفة الذكر

لم يشاركه فيها الدائنون فإذا قبضها  ، واالستبعاد يكون باتفاق الدائنين فيما بينهم على أن يستقل كل دائن بحصته فى الدين

 . فال يكون للدائنين حق الرجوع عليه لتحميله نصيبه فى هذا اإلعسار ، وتخلص له الحصة حتى لو أعسر المدين بعد ذلك ، اآلخرون

جزء كل دائن له (  obligation conjointe)  ويصبح ديناً متعدد األطراف ، ومن ثم ينقسم الدين المشترك قسمة تامة على الدائنين

وقد لجأ التقنين المدنى العراقى إلى هذه الوسيلة حتى يفتح  . من الدين يستقل به وال يشاركه فيه الدائنون اآلخرون بوجه من الوجوه

 الطريق أمام ذوى الشأن لتجنب عيوب نظام الدين المشترك إذا شاءوا ذلك
 (5992 ) .

 

                                                 
  (5992  )

ولكن التقنين المدنى  ، عاد االشتراك فى الدين ال يقول به فى الفقه اإلسالمى إال عدد قليل من الفقهاءواالتفاق مقدماً على استب

لم يجوز الفقه الحنفى قسمة " :  ويقول األستاذ منير القاضى فى هذا الصدد . العراقى اختار هذا القول لما فيه من مزية واضحة

واألوصاف ال تقبل القسمة وال  ، لديون فى نظريته أوصاف فى ذمة المدين ال أموالألن ا ، الدين ال تمليكه لغير من عليه الدين

وهى نظرية لها دقتها  . وإنما تقسم أو تملك بعد تمثلها فى األعيان المقبوضة منها ، فال تقسم إذن وال تملك ، االنتقال من محالها

واألوصاف تقبل  ، واإلبراء يتضمن اإلسقاط ، وإنما جوزوا تمليكها لمن عليه الدين ألن هذا التمليك إبراء معنى . وقيمتها

قد تجافى تلك النظرية ومال إلى رأى من  ، وإن اقتبس الدين المشترك وأحكامه من هذا الفقه ، ولكن القانون العراقى . . . اإلسقاط

أن  925فقرر فى مادته الـ ، أن الديون أموال ال أوصاف فى الذمة فهى إذن تقبل القسمة المذاهب اإلسالمية األخرى وغيرها

الدين المشترك يجوز االتفاق فيما بين الشركاء فيه على أن يكون لكل منهم الحق فى قبض حصته من الدين من غير أن يكون 

ويختص  ، الدين المشترك على الدائنين قسمة تامة وفى هذه الحالة ينقسم . لسائل الشركاء الرجوع عليه حتى لو توت حصصهم

ً  ، كل منم بحصته فى الدين من غير أن يشاركه فيه غيره بوجه من الوجوه محاضرات فى )  فيخرج الدين عن كونه مشتركا

 . ( 19ص - 15القانون المدنى العراقى فى معهد الدراسات العربية العالية ص

تجوز قسمة الدين " :  ويقول فى هذا الصدد ، از االتفاق على استبعاد االشتراك فى الدين ابن القيمومن أعالم الفقهاء الذين يقولون بجو

سواء كان فى ذمة واحدة أو فى ذمم  ، فينفرد كل من الشريكين بحصته ويختص بما قبضه ، المشترك بميراث أو عقد أو إتالف

بل هذا أولى بالجواز من قسمة المنافع  . ائه مشتركاً وال محذور فى ذلكفيجوز أن يتفقا على قسمته أو بق ، فإن الحق لها . متعددة

وال سيما فإن المهايأة بالزمان تقتضى تقدم أحدهما على اآلخر وقد تسلم المنفعة إلى نوبة الشريك وقد  ، بالمهايأة بالزمان أو بالمكان

وتجب على صاحبه زكاته إذا تمكن من  ، ه من الغريم وغيرهولهذا تصح المعاوضة علي ، والدين فى الذمة يقوم مقام العين . تتوى

فإذا  . فاقتسامه يجرى مجرى اقتسام األعيان والنافع ، وال يعد فقيراً معدماً  ، ويجب عليه اإلنفاق على أهله وولده ورقيقه منه ، قبضه

أو ينفرد هذا بالمطالبة  ، فينفرد هذا برجل يطالبه وهذا برجل يطالبه ، رضى كل من الشريكين أن يختص بما يخصه من الدين

لم يهدما بذلك قاعدة من قواعد الشريعة وال استحال ما حرم هللا وال خالفاً نص كتاب هللا وال سنة  ، بحصته وهذا بالمطالبة بحصته

وأن ما فى الذمة لم  ، دم تكافؤ الذمم ووقوع التفاوت فيهاوغاية ما يقدر ع . رسوله وال قول صاحب وال قيساً شهد له الشرع باالعتبار

وعدم تعيين ما فى الذمة ال يمنع ما يقدر  ، وهذا ال يمنع تراضيهما بالقسمة مع التفاوت فإن الحق ال يعدوهما ، يتعين فال تمكن قسمته
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ومن حيث عالقة الدائنين بعضهم ببعض (  1)  الدائنين بالمدينمن حيث عالقة (  2: )  ونبحث اآلن آثار االشتراك فى الدين

 . وهى الناحية التى تبرز فيها مقومات الدين المشترك كما قدمنا

 العالقة ما بين الدائنين والمدين فى الدين المشترك - 1

 : المسائل الرئيسية - 157

ومن ثم ينقسم  ، فيستوفيها بطريق من طرق الوفاء ، هاقدمنا أن كل دائن فى عالقته بالمدين يطالبه بحصته فى الدين وحد 

ثم إن عالقة كل دائن بالمدين قد تنقضى بسبب من أسباب انقضاء  . الدين على الدائنين فى عالقتهم بالمدين خالفاً للدين التضامنى

هذه هى المسائل  . يما يضر وال فيما ينفعال ف ، وال تقوم بين الدائنين المشتركين فى الدين أية نيابة تبادلي . االلتزام غير الوفاء

 الرئيسية الثالث التى نتناولها بالبحث مسألة مسألة
 (5991 ) .

 

  : الوفاء - 158

وال يستطيع أن يطالبه بأكثر من حصته ولو كان الدين كله مضموناً  ، ألى دائن أن يطالب المدين بحصته فى المدين كما قدمنا

 طيع المدين أن يفى ألى دائن بحصته فى الدين دون زيادةكذلك يست . بتأمين شخصى أو عينى
 (5999 ) ،

 ، فتبرأ ذمته من هذه الحصة 

وقد  . إال إذا شارك فيها الدائنون اآلخرون فعند ذلك يعود الدائن الذى قبض حصته فيطالب المدين بما نقص منها بعد هذه المشاركة

ً "  من التقنين المدنى العراقى على أنه 995نصت الفقرة األولى من المادة  فلكل واحد من الشركاء أن يطلب  ، إذا كان الدين مشتركا

"  حصته منه
 (5995 ) .

وقد يكون القانون هو الذى يحددها كما لو كان  $ 151 $ ، وحصة كل دائن فى الدين تتحدد باتفاق بين الدائنين 

                                                                                                                                                                    

وهذا ال يمنع تراضيهما بالقسمة مع التفاوت فإن  ، وأن ما فى الذمة لم يتعين فال تمكن قسمته ، عدم تكافؤ الذمم ووقع التفاوت فيها

ويكفى فى إمكان القسمة التعين بوجه فهو معين تقديراً  ، وعدم تعيين ما فى الذمة ال يمنع القسمة فإنه يتعين تقديراً  ، الحق ال يعدوهما

دم جواز قسمة الدين فى الذمة الواحدة وأما قول أبى الوفاء بن عقيل ال تختلف الرواية عن أحمد فى ع . ويتعين بالقبض تحقيقاً 

 ، بل عنه فى كل من الصورتين روايتان ، فليس كذلك ، واختلفت الرواية عنه فى جواز قسمته إذا كان فى الذمتين فعنه فيه روايتان

وأما من  . الجواز وعلى هذا فال يحتاج إلى حيلة على ، وليس فى أصوله ما يمنع جواز القسمة كما ليس فى أصول الشريعة ما يمنعها

فإذا فعل لم  ، فالحيلة أن يأذن لشريكه أن يقبض من الغريم ما يخصه . فيحتاج إلى التحيل عليها ، فقد تشتد الحاجة إليها ، منع القسمة

وكذلك لو قبض حصته ثم استهلكها قبل  . يكن لشريكه أن يخاصمه فيه بعد اإلذن على الصحيح من المذهب كما صرح به األصحاب

ً  ، لمحاصةا فقد أسقط  ، وذلك أنه لما أذن لشريكه فى قبض ما يخصه ، وكان المقبوض من ضمانة خاصة ، لم يضمن لشريكه شيئا

فإنه ال يضمن لشريكه حصته منه قبل المحاصة  ، وأما إذا استهلك الشريك ما قبضه . فيختص الشريك بالمقبوض ، حقه من المحاصة

ولهذا لو وفى شريكه نظيره لم يقل انتقل إلى القابض األول ما كان ملكاً  ، ألنه لم يدخل فى ملكه ولم يتعين له بمجرد قبض الشريك له

بين كون الدين بعقد وبين ومن األصحاب من فرق  . فدل على أنه إنما يصير ملكاً له بالمحاصة ال بمجرد قبض الشريك ، للشريك

بخالف دين اإلرث  ، ووجه الفرق أنه إذا كان بعقد فكأنه عقد مع الشريكين لكل منهما أن يطالب بما يخصه ، كونه بإتالف أو إرث

ن وانظر أيضاً األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانو . ( 1ص - 2ص 5إعالم الموقعين جزء ) "  واإلتالف وهللا أعلم

. 211ص - 219ص 279المدنى العراقى فقرة 
 

  (5991  )
ولكن إذا نشأ الدين حاالً فى جميع  . وحصة ثالث معلقة على شرط ، وحصة ثان حالة ، وقد تكون حصة أحد الدائنين مؤجلة

ند أبى حنيفة وع ، فعند أبى يوسف ومحمد يجوز : فقد اختلف فيما إذا كان يجوز لدائن دون غيره أن يمنح حصته أجالً  ، حصصه

انظر فى هذه المسألة األستاذ شفيق )  ال يجوز ألن منح األجل بالنسبة إلى حصة دائن يتعدى أثره حتماً إلى حصص اآلخرين

. ( 999شحاتة فى النظرية العامة فى الشريعة اإلسالمية فقرة 
 

  (5999  )
بل لهؤالء أن يطالبوا  ، وال تبرأ ذمته من حصص باقى الدائنين بهذا الوفاء ، فال يجوز للمدين أن يفى أحد الدائنين كل الدين

من استوفى " ( :  19ص 1جز)  جاء فى البدائع . ويرجع المدين على القابض بما قبضه زيادة على حصته ، المدين كل بحصته

ألنه  ، ع الغريم على القابض بما قبضهويرج ، كان لشريكه أن يرجع على الغريم بحصته ، كل الدين المشترك بغير إذن شريكه

على أنه يجوز إذا قبض أحد الدائنين كل الدين أن يرجع  . " فكان له أن يرجع ، ولم يملك ، إنما سلم إليه ليملك ما فى ذمته بما سلم

شريكين إذا استوفى إن أحد ال" ( :  19ص 1جزء )  جاء فى البدائع . فتبرأ ذمة المدين من الدين كله ، عليه شركاؤه كل بحصته

. " الدين المشترك كله كان للشريك اآلخر أن يرجع عليه بنصيبه
 

  (5995  )
بل وال يستطيع أن يرجع على من قبض  ، ومن كانت حصته مؤجلة من الدائنين ال يستطيع أن يطالب بها إال عند حلول األجل

والدليل على أن تأجيله " ( :  97ص 12جزء )  للرضى جاء فى المبسوط . من الدائنين حصته الحالة إال إذا انقضى أجل حصته

ويكون ما بقى  ، كان للمؤخر أن يشاركه فى المقبوض ، يصادف بعض نصيب شريكه أن اآلخر إذا قبض نصيبه ثم حل األجل
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رثة فى مال شائع وباعوه صفقة واحدة فيكون الثمن ديناً مشتركاً بينهم كل له فيه بنسبة حصته فى اإلرث على الوجه الذى الدائنون و

 . فالمفروض أن حصصهم متساوية ، فإذا لم يوجد اتفاق أو نص فى القانون يحدد مقدار حصة كل دائن . يحدده قانون الميراث

أو يحيل المدين الدائن  ، بأن يكون للمدين كفيل فيرجع عليه الدائن بحصته ، محال عليهوقد يستوفى الدائن حصته من كفيل أو 

 . بحصته على مدين آخر

إذا أخذ أحد الشركاء من المدين كفيالً بحصته فى "  من التقنين المدنى العراقى فى هذا الصدد على أنه 991وتنص المادة 

بل يجوز أن  . " للشركاء أن يشاركوه فى المبلغ الذى يأخذه من الكفيل أو المحال عليهف ، أو أحاله المدين على آخر ، الدين المشترك

 . والحوالة هنا تكون حوالة حق ال حوالة دين ، يستوفى الدائن حصته بأن يحيل هو شخصاً آخر بهذه الحصة على المدين

يشتريه أو  ، فيأخذ من المدين ماالً آخر بحصته ، وللدائن كذلك أن يستوفى حصته فى الدين عن طريق الوفاء بمقابل

إذا اشترى أحد "  على أنه 991فتنص المادة  . من التقنين المدنى العراقى 997و 991وهذا ما تنص عليه المادتان  . يستأجره

 ، ن ما اشتراهفشركاؤه مخيرون إن شاءوا ضمنوه ما أصاب حصصهم من ثم ، الشركاء بحصته من الدين المشترك ماالً من المدين

إذا استأجر أحد الشركاء بحصته من المدين المشترك "  على أنه 997وتنص المادة  . " وإن شاءوا رجعوا بحصصهم على المدين

 . " ولشركائه الخيار فى تضمنيه ما أصاب حصصهم وفى أتباع المدين ، صار قبضاً لحصته ، شيئاً 

 انقضاء الدين بأسباب أخرى غير الوفاء - 159

بأن يتفق الدائن مع المدين على  ، وقد ينقضى التزام المدين بحصة الدائن بسبب آخر غير الوفاء فينقضى االلتزام بالتحديد : 

 ، وينقضى االلتزام بالمقاصة بأن يثبت للمدين فى ذمة الدائن . تجديد هذه الحصة فى الدين بتغيير المحل أو السبب أو الدائن أو المدين

دين مقابل نشأ عن عقد كأن يكفل الدائن للمدين مديناً  ، ( من التقنين المدنى العراقى 922م)  لمشترك أو بعدهقبل وجوب الدين ا

أو نشأ عن عمل غير مشروع كأن يتلف الدائن للمدين ماًل فيجب  ، ( / عراقى 921م)  للمدين ويرجع المدين عليه باعتباره كفيالً 

فإن الدينين يتالقيان  ، وتوافرت شروط المقاصة القانونية ، نشأ عن أى مصدر آخر أو ، ( عراقى 2/  921م)  عليه التعويض

بأن  ، وينقضى االلتزام باإلبراء أو بالهبة . بأن يموت الدائنين ويرثه المدين ، وينقضى االلتزام باتحاد الذمة . قصاصاً فينقضيان

وينقضى االلتزام  . فينقضى الدين باإلبراء أو بالهبة ، ( عراقى 929م)  يبرئ الدائن المدين من حصته فى الدين أو يهبه إياها

دون أن يقطعه الدائن  ، وقد تتقادم حصة أحد الدائنين دون أن تتقادم حصص اآلخرين بأن يقطع الدائنون اآلخرون التقادم ، بالتقادم

 . فتنقضى حصة هذا الدائن بالتقادم دون أن تنقضى حصص اآلخرين ، األول

فال يعرض  ، وإنما تنقضى حصة أحد الدائنين ، ه فى أسباب االنقضاء المتقدمة الذكر ال ينقضى الدين كله كما قدمناويالحظ أن

ذلك ألن  . فى هذه الحاالت ما كان يعرض فى صدد تضامن الدائنين من أن للمدين أن يحتج بمقدار حصة من قام به سبب االنقضاء

                                                                                                                                                                    

رجع الشركاء فى  ، فعجل المدين ألحد الدائنين حصته ، وإذا كان الدين كله مؤجالً  . " والباقى هو ما كان مؤجالً  ، مشتركاً بينهما

وقد  . ألن األجل قد سقط فى الحصة المعجلة بالنسبة إلى الدائنين جمعياً  ، الدين على هذا الدائنين دون أن ينتظروا حلول األجل

شاركه  ، شيئاً قبل حل األجل فأخ أحدهما ، لو كان الدين فى األصل منهما جميعاً مؤجالً " ( :  251ص 1جزء )  جاء فى البدائع

ألنه لما أخذ شيئاً قبل حل األجل فقد سقط األجل على قدر المقبوض وصار حاالً فصار المقبوض من النصيبين  ، فيه صاحبه

 . " فيشاركه فيه صاحبه كما فى الدين الحال ، جميعاً 

من  2221وقد نصت المادة  ، كما قدمنا ، وز على رأى أبى حنيفةفال يج ، ثم أراد أحد الدائنين أن يؤجل ، وإذا نشأ الدين المشترك حاالً 

" ( :  121ص)  وقد جاء فى شرح سليم باز للمجلة . " ليس ألحد الدائنين أن يؤجل الدين المشترك بال إذن اآلخر"  المجلة على أنه

ألدى إلى قسمة الدين قبل  ، ة المؤجلوإن صح فى حص . ألنه إذا صح التأجيل فى الحصتين لصار تصرفاً فى حق شريكه بدون إذنه

فبناء عليه لو  . فال يصح أيضاً لما فيه من قسمة الدين قبل قبضه ، ومفاده أنه لو أجل الشريك حصته من الدين . وذا ال يجوز ، قبضه

فللشريك الذى أجل أن يشاركه  ، ثم قبض الشريك اآلخر بعض الديون من المديون ، أجل أحد الدائنين الدين المشترك كالً أو بعضاً 

 . أما الصاحبان فقد رأينا أنهما يجيزان أن يؤجل الدائن حصته دون حصة شريكه . " ألن األجل باطل ، فيما قبض وإن لم يحل األجل

 إذا كان الدين"  على أنه 271فنصت المادة  ، ولكن قصره دون مبرر على الميراث ، وقد أخذ مرشد الحيران برأى الصاحبين

على  277ثم نصت المادة  . " وله أن يؤجل حصته ، فال يجوز ألحد الشريكين أن يؤجل حصة شريكه بال إذن ، المشترك موروثاً 

 ، فإن أجل الذى باشر اإلدانة صح تأجيله فى جميع الدين ، إذا كان الدين المشترك واجباً بإدانة أحد الشريكين فى شركة عنان"  أنه

فأيهما  ، فإن كان الشريكان متفاوضين . ر اإلدانة فال يصح تأجيله فى حصته وال فى حصة شريكة باألولويةوإن أفله الذى لم يباش

فال يجوز  ، إذا كان الدين المشترك واجباً بعقد قرض"  على أنه 275ونصت المادة  . " أجل الدين المشترك بينهما صح تأجيله

والمادتان  . " وإن أجله أحدهما فال يلزم تأجيله ولكن منهما اقتضاؤه حاالً  ، جلهللشريك الذى باشر العقد وال للشريك اآلخر أن يؤ

انظر األستاذ شفيق شحاتة فى النظرية العامة )  األخيرتان إنما تعرضان ألحكام خاصة بالشركة وبالقرض ال بالدين المشترك فى ذاته

. ( 155لاللتزامات فى الشريعة اإلسالمية ص
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فال محل ألن يحتج  ، وليس بكل الدين كما فى تضامن الدائنين ، مدين إال بحصته فى الدينأى دائن فى الدين المشترك ال يطالب ال

 . المدين عليه بانقضاء حصة دائن آخر ما دام الدائن األول ال يطالب إال بحصته هو

حصته  كيف يرجع الدائنون اآلخرون على الدائن الذى انقضت ، عند الكالم فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض ، وسنرى

 . بسبب غير الوفاء

  عدم قيام النيابة التبادلية بين الدائنين - 161

وذلك ال فيما يضر وال فيما  ، ثم إن الدائنين فى الدين المشترك ال تقوم بينهم نيابة تبادلية كما تقوم فى التضامن على ما قدمنا :

 . ينفع

وكذلك  . وال ينقطع التقادم بالنسبة إلى حصص اآلخرين ، فإنما يقطعه فى حصته ، فإذا قطع أحد الدائنين التقادم على المدين

 . فإنه ال يقف تبعاً ذلك بالنسبة إلى اآلخرين ، إذا وقف التقادم بالنسبة إلى أحد الدائنين

 . وال يسأل عن خطأ اآلخرين ، وكل دائن مسئول وحده عن خطأه

وال يتعدى أثر ذلك إلى حصص الدائنين  ، فإنما يعذره أو يقاضيه فى حصته وحدها ، وإذا أعذر أحد الدائنين المدين أو قاضاه

 . فال يكون هذا إعذاراً للباقين ، وإذا أعذر المدين أحد الدائنين . اآلخرين

 . وال يضر هذا الصلح الدائنين اآلخرين وال ينفعهم ، وإذا صالح أحد الدائنين المدين فإنما يصالحه على حصته وحدها

وال يفيد الدائنين اآلخرين  ، فإن اإلقرار يقتصر أثره على المقر ، أو أقر المدين ألحد الدائنين ، إذا أقر أحد الدائنين للمدينو

 وال يضرهم
 (5999 ) .

 

إن أثر ف ، فحلف من وجهت إليه اليمين أو نكل ، أو وجهت من المدين إلى أحد الدائنين ، واليمين إذا جهت من أحد الدائنين إلى المدين

 . ذلك كله ال يتعدى إلى الدائنين اآلخرين

إال إذا كان الدائنون ورثة فكل منهم يعتبر  ، والحكم الصادر لمصلحة أحد الدائنين أو ضده ال يسرى فى حق الدائنين اآلخرين

 ممثالً لآلخرين
 (5991 ) .

 

 عالقة الدائنين بعضهم ببعض فى الدين المشترك - 2
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كان للدائنين اآلخرين أن يشاركوه  ، قدمنا أن أيا من الدائنين إذا قبض حصته من الدين المشترك أو استوفاها بأى سبب آخر

فنتكلم فى  . أو أن يتبعوا المدين فإن كان معسراً رجعوا على الدائن الذى قبض حصته فحملوه نصيبه فى إعسار المدين ، فيها عيناً 

 . ثم فى حالة ما إذا رجعوا عليه بنصيبه فى إعسار المدين ، ئنون اآلخرون الدائنحالة ما إذا شارك الدا

 مشاركة الدائنين اآلخرين للدائن فى حصة - 162

فإذا قبض أحد الشركاء شيئاً من الدين " :  من التقنين المدنى العراقى على ما يأتى 995تنص الفقرة الثانية من المادة  : 

 ، إن شاءوا شاركوه فيما قبض عيناً ويتبعون هم والقابض المدين بما بقى لكل منهم فى ذمته ، خرون بالخيارفالشركاء اآل ، المشترك

ويتبين من هذا النص أنه إذا قبض أحد الدائنين من المدين شيئاً من  . " وإن شاءوا تركوا للقابض ما قبضه واتبعوا المدين بحصتهم

 صته أو بأقل أو بأكثرسواء كان ذلك بمقدار ح ، الدين المشترك
 (5991 ) ،

كان للدائنين اآلخرين أن يشاركوه فيما قبضه عيناً كل بنسبة  

وقبض أحدهم من المدين حصته  ، فلو فرضنا أن الدين المشترك تسعمائة وأن الدائنين ثالثة بحصص متساوية ، حصته فى الدين

وعند ذلك يكون كل من الثالثة  . كان لكل من الدائنين اآلخرين أن يشارك الدائن األول فيما قبض فيأخذ منه مائة ، وهى ثلثمائة

جاز لكل  ، فإذا فرض أن دائناً منهم استوفى بعد ذلك من المدين مائة وخمسين . ويبقى له مائتان ، الدائنين قد استوفى من حصته مائة

وعند ذلك يكون كل من الثالثة الدائنين قد استوفى من  . هذا الدائن فيما قبض فيأخذ منه خمسين من الدائنين اآلخرين أن يشارك

جاز لكل من اآلخرين أن  ، فإذا قبض أحدهم من المدين بعد ذلك مائة وخمسين . ويبقى له مائة وخمسون ، حصته مائة وخمسين

                                                 
  (5999  )

قال أبو حنيفة إن أقر أحد الشريكين فى هذا أن الدين " ( :  2/  979ص)  ستاذ شفيق شحاتة عن محمد فى المبسوطوقد نقل األ

النظرية العامة ) "  وحصة اآلخر حالة ، فإن حصة الذى أقر باألجل إلى ذلك األجل ، كان إلى سنة وقال اآلخر كان حاالً 

. ( 11رقم هامش  191لاللتزامات فى الشريعة اإلسالمية ص
 

  (5991  )
. 215ص 271قارن األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة 

 

  (5991  )
انظر )  فتبرأ ذمة المدين من الدين كله ، جاز لشركائه أن يرجعوا عليه كل بحصته ، وقد رأينا أنه إذا قبض أحد الدائنين كل الدين

. ( فى الهامش 297آنفاً فقرة 
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وهكذا  . ويبقى له مائة ، ثالثة الدائنين قد استوفى من حصته مائتينوعند ذلك يكون كل من ال . يشاركه فيما قبض فيأخذ منه خمسين

جاز للدائنين اآلخرين أن يشاركاه فيما قبض على النحو  ، كلما قبض أحد الدائنين من المدين ما بقى من حصته أو جزءاً من ذلك

 حتى يستوفى كل من الثالثة حصته بأكملها ، المتقدم الذكر
 (5997 ) .

 

فعند  ، لدائنين شيئاً من الدين المشترك ويتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات أو يستهلكهوقد يقبض أحد ا

أما  . أن يرجعوا عليه بالضمان بنسبة حصة كل منهم على الوجه المتقدم الذكر –إذا اختاروا مشاركته  –ذلك يكون للدائنين اآلخرين 

وال يكون  ، فإن القابض يعتبر مستوفياً لما قبضه ويحسب عليه من حصته ، إذا كان المقبوض عيناً وتلفت فى يد القابض بسبب أجنبى

 وإنما يطالبون المدين بحصصهم فى الدين ، اآلخرون رجوع عليه $ 191 $للدائنين 
 (5995 ) .

من التقنين المدنى  999وتنص المادة  

وأخرجها من يده بوجه من الوجوه أو  ، إذا قبض أحد الشركاء حصته من الدين المشترك - 2" :  لصدد على ما يأتىالعراقى فى هذا ا

فال يضمن نصيب شركائه فى  ، أما إذا تلفت فى يده بال تقصير منه - 1 . فللشركاء اآلخرين أن يضمنوه نصيبهم منها ، استهلكها

 . " ن الدين بذمة المدين يكون للشركاء اآلخرينوما بقى م . المقبوض ويكون مستوفياً حقه

 ، وما قدمناه من رجوع الدائنين على الدائن الذى قبض شيئاً من الدين المشترك يسرى أياً كانت كيفية استيفاء الدائن لما قبض

أحال عليه المدين  وقد يقبض عن طريق رجوعه على كفيل المدين أو من ، فقد يقبض عن طريق وفاء المدين له للجزء الذى قبضه

 . ( عراقى 991م)  الدين

بل كل ما لهم هو  ، فليس للدائنين اآلخرين أن يشاركوه عيناً فيما قبض من المقابل ، أما إذا قبض أحد الدائنين مقابالً لحصته

فشركاؤه  ، فإذا اشترى أحد الشركاء بحصته من الدين المشترك ماالً من المدين . أن يرجعوا عليه بالضمان بنسبة حصة كل منهم

وليس لهم أن  ، وإن شاءوا رجعوا بحصصهم على المدين ، إن شاءوا ضمنوه ما أصاب حصصهم من ثمن ما اشتراه ، مخيرون

حد الشركاء بحصته من الدين المشترك وإذا استأجر أ . ( عراقى 991م)  يشاركوه فى المال المشترى إال إذا تراضوا على ذلك

 . ( عراقى 997م)  ولشركائه الخيار فى تضمينه ما أصاب حصصهم أو اتباع المدين ، صار قابضاً لحصته ، شيئاً 

شركاؤه إن شاءوا  ، فإن كان بدل الصلح من جنس الدين ، وإذا صالح أحد الدائنين المدين عن حصته من الدين المشترك

فالشركاء بالخيار أيضاً فى  ، وإن كان بدل الصلح من خالف جنس الدين . اتبعوا المدين $ 199 $ض وإن شاءوا شاركوه فى المقبو

 وللشريك المصالح فى حالة الرجوع عليه الخيار إن شاء سلم إليهم نصيبهم فى المقبوض ، اتباع المدين أو الشريك المصالح
 (5929  )

 . ( عراقى 995م )  وإن شاء دفع إليهم نصيبهم فى الدين

 وإذا مات المدين وورثه أحد الدائنين
 (5922 ) ،

فإن  . فالدائنون اآلخرون يطالبون تركة المدين كل منهم بمقدار حصته فى الدين 

(  عراقى 929م)  بنسبة حصة كل منهم ، قسمت على الدائنين جميعاً وفيهم الدائن الذى ورث المدين ، لم تف التركة بحصصهم
 (

5921 ) .
 . وبذلك يتحمل كل من الدائنين نصيبه فى إعسار المدين كما سنرى 

                                                 
  (5997  )

إذ ال  ، هذا على أن لنظرية الدين المشترك عيوباً " :  وإلى هذا العيب فى نظام الدين المشترك يشير األستاذ شفيق شحاتة فيقول

فهو دائماً يظل مهدداً بحق  . يستطيع الدائن طبقاً لهذه النظرية أن يحصل على حصته فى الدين بصورة جدية فى حال من األحوال

ثم يقول فى آخر  . ( 119ص 919النظرية العامة لاللتزامات فى الشريعة اإلسالمية فقرة ) "  بض دون حقهالرجوع ولو ق

على أن تعاقب الدعاوى من  ، ويالحظ خصوصاً أن حق الرجوع من شأنه تكثير الدعاوى" :  119من ص 251هامش رقم 

 . " إذ يبقى دائماً رصيد ال تصل إليه إال المطالبة المشتركة ، الدائن الواحد لن يغنى أبداً عن المطالبة المشرك

فقد قدمنا أن أحد الدائنين المتضامنين إذا قبض جزءاً من الدين شاركه اآلخرون فيما  ، على أن هذا العيب لم يخل منه نظام تضامن الدائنين

من الناحية  ، من الممكن فى نظام الدين المشتركومهما يكن من أمر فإنه  . وهكذا ، ثم إذا قبض جزءاً آخر شورك فيه ، قبض

مع استبقاء حقهم فى  ، توقى هذا العيب بأن ينزل الدائنون اآلخرون عن حقهم فى الرجوع على الدائن الذى قبض حصته ، العملية

. تحميله نصيبه من إعسار المدين
 

  (5995  )
 . ال يسقط خيار بقية الشركاء بالرجوع عليه ، لدين بعد قبضهاوإذا استهلك الشريك حصته من ا" :  ويقول األستاذ منير القاضى

وكان القياس أن يثبت  . بل يعتبر المقبوض الهالك من صيب القابض وحده ، ولكن لو هلكت فى يده فليس هلم خيار الرجوع عليه

وجه االستحسان أنه لو صح لهم  . ولكن االستحسان يميل إلى عدم الرجوع ، لهم حق خيار الرجوع ألنه قبض ماالً مشتركاً بينهم

فال يستحقون عليه ضماناً  ، فتكون حصصهم أمانة فى يديه ، اختيار الرجوع عليه فاختاروا الرجوع يكونون قد أجازوا قبضه

محاضرات فى ) "  فكان األوجه اعتبار المقبوض بعد هالكه من حصة القابض ، بهالك ما قبض ألن األمين ال يضمن بال تعد

. ( 19المدنى العراقى لمعهد الدراسات العربية العالية ص القانون
 

  (5929  )
فمن حجة  ، إن مبنى الصلح على اإلغماط والتجوز بدون الحق" ( :  52ص 12جزء )  وقد جاء فى المبسوط للسرخى

فإن أردت أن تشاركنى بما تجوزت به ألدفع إليه  ، أن يقول إنما توصلت إلى نصيبى ألنى تجوزت بدون حق . . . المصالح

. " نصف ما قبضت
 

  (5922  )
ذلك بأن حصة الدائن المتوفى فى الدين المشترك تكون قد انقضت باتحاد  ، أما إذا مات أحد الدائنين وورثه المدين فاألمر واضح

ى الحصة التى انقضت فإن ذلك ال يكون إال وال محل مشاركتهم ف ، ويرجع الدائنون اآلخرون كل بحصته على المدين ، الذمة
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 الفهرس العام

فإذا كان الدين المشترك قد ثبت فى ذمة المدين قبل  ، وإذا استوفى أحد الدائنين حصته فى الدين المشترك عن طريق المقاصة

وللدائنين  ، لذى ثبت فى ذمته للمدينفإن الدائن يكون قد استوفى حصته من الدين عن طريق الحق ا ، أن يثبت حقه فى ذمة الدائن

ويستوى فى ذلك أن يكون الحق الذى ثبت فى ذمة الدائن للمدين مصدره  . اآلخرين أن يشاركوه فى هذا الحق الذى استوفى به دينه

ناً حتى إذا أتلف أحد الشركاء فى دين مشترك ماالً للمدين وتقاصا بحصته ضما ، عقد أو عمل غير مشروع أو أى مصدر آخر

 فلشركائه أخذ نصيبهم منه
 (5929 ) .

فيكون المدين  ، أما إذا كان الدين المشترك قد ثبت فى ذمة المدين بعد أن ثبت حقه فى ذمة الدائن 

 وليس للدائنين اآلخرين أن يرجعوا بحصصهم على شريكهم ، هو الذى استوفى حقه من الدائن بحصة هذا الدائن فى الدين المشترك
 (

5925 ) .
 

ولكن هذا الحق الذى ثبت فى ذمة  ، ا كان الدين المشترك قد ثبت فى ذمة المدين قبل أن يثبت حقه فى ذمة الدائنكذلك إذ

كأن كفل الدائن للمدين ديناً واجباً له على شخص آخر وصارت حصته قصاصاً بالدين  ، الدائن لم يكن له مقابل أخذه الدائن من المدين

وإذا رجع الدائن على المكفول عنه وقبض منه مبلغ الضمان لم يكن لشركائه  ، فال رجوع للدائنين اآلخرين على شريكهم ، الذى كفله

 أن يشاركوه فيه
 (5929 ) .

فإنه ال  ، ومثل ذلك أيضاً ما إذا كان الدائن قد وهب حصته فى الدين المشترك للمدين أو أبرأ ذمته منها 

                                                                                                                                                                    

ويستوى من الناحية العملية أن يرجعوا عليه بهذا االعتبار أو يرجعوا عليه  ، برجوعهم على المدين على اعتبار أنه وارث للدائن

. باعتباره مديناً 
 

  (5921  )
األستاذ شفيق شحاتة فى النظرية )  ركةوال تنقضى حصة الدائن الوارث باتحاد الذمة ألنه غير مسئول شخصياً عن ديون الت

األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى  - 12هامش رقم  195العامة لاللتزامات فى الشريعة اإلسالمية ص

د وذكر على بن الجعد عن أبى يوسف أنه لو مات المطلوب وأح" ( :  11ص 1جزء )  وجاء فى البدائع . ( 277العراقى فقرة 

ألن الدين يمنع انتقالى الملك إلى الورثة لقوله تعالى من بعد  ، اشتركا بالحصص ، وترك ماالً ليس فيه وفاء ، الشريكين وارثه

وكان دين الوارث واألجنبى  ، فال يسقط دينه ، رتب الميراث على الدين فلم ينتقل لذلك إلى الوارث ، وصية يوصى بها أو دين

 . " سواء

ن ÷وكان أحد الشركاء وارثاً له ، وترك ماالً ليس فيه وفاء للدين ، إذا مات المدين فى دين مشترك" :  عراقى 929المادة وهذا هو نص 

. " فجميع الشركاء يشتركون فى المال الذى تركه المدين على حسب حصة كل منهم
 

  (5929  )
سقطت حصته بالمقاصة فى مقابلة دين وجب عليه ويوجد فى الفقه اإلسالمى خالف فى جواز رجوع الشركاء على الشريك لذى 

انظر فى هذه المسألة األستاذ شفيق شحاته فى النظرية العامة لاللتزامات فى الشريعة اإلسالمية )  بسبب عمل غير مشروع

لعمل غير التمييز فى ا ، فى التقنين المدنى العراقى ، وال نرى . ( والنصوص الفقهية المشار إليها فى الهامش 192 - 199ص

فإذا ثبت فى ذمة الدائن للمدين دين عن ضرر أوقعه الدائن  ، المشروع بين الشرر الواقع على المال والضرر الواقع على النفس

ويكون للدائنين اآلخرين الرجوع على  ، فإن حصة الدائن فى الدين المشترك تسقط قصاصاً بهذا الدين ، على مال المدين أو نفسه

ويذهب األستاذ حسن الذنون  . ويكون للدائنين اآلخرين الرجوع على هذا الدائن ، ك تسقط قصاصاً بهذا الدينهذا الدين المشتر

يشعر بالتفرقة بين الضرر الواقع على النفس وفى  921الرأى عندى أن النصر العراقى للمادة " :  إلى غير هذا الرأى إذ يقول

وبين الضرر الواقع على المال وفى هذه الحالة يجوز له  ، ى الدائن األول بشئهذه الحالة ال يجوز للدائن الثانى أن يرجع عل

ذلك أن الفقرة األولى من المادة السالفة تقضى بأنه إذا أتلف أحد الشركاء فى دين مشترك ماالً للمدين وتقاصاً  . الرجوع عليه

أما فى  . فالنص قاصراً على جواز الرجوع فى حالة ما إذا أتلف الدائن ماالً للمدين . بحصته ضماناً فلشركائه أخذ نصيبهم منه

وإذن فال مندوحة من الرجوع إلى أحكام الفقه اإلسالمى  ، فالنص ساكت عن بيان حكمه ، حالة إتالف النفس أو ما هو دون النفس

الفقه نجد أن الفقهاء ال يجيزون الرجوع فى هذه  وبالرجوع إلى أحكام هذا . وهى المصدر التى اقتبست عنه هذه النصوص

وكان األجدر بالمشروع العراقى أن  ، وعندى أن هذه التفرقة منتقدة . أى فى حالة إتالف النفس أو ما هو دون النفس ، الحالة

 9لزيلعى ا - 591ص 1فتح القدير  - 59ص 12انظر المبسوط  –يجيز الرجوع سواء وقع الشرر على المال أم على النفس 

ونرى أن ذكر النص إلتالف الشريك ماالً للمدين  –(  279ص 259أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة ) "  51ص

بل إن النص بإشارته إلى إتالف المال قد ذكر ما يقع غالباً فى  ، لم يقصد به االقتصار على حالة إتالف المال دون إتالف النفس

. إتالف المال إتالف النفسفيقاس على  ، العمل
 

  (5925  )
 ، ولو كان وجب للمطلوب على أحد الطالبين دين بسبب قبل أن يجب لهما عليه الدين" ( :  11ص 1جزء )  وقد جاء فى البدائع

ناً ألنه ما استوفى الدين بل قضى دي ، فال ضمان على الذى سقط عنه الدين لشريكه ، فصار ما عليه قصاصاً بما ألحد الطالبين

وإذا لم يكن  ، إذ األصل فى الدينين إذا التقيا فصاصاً أن يصير األول مقضياً بالثانى ألنه كان واجب القضاء قبل الثانى ، كان عليه

. " مستوفياً للدين لم يكن له المشاركة إذ المشاركة تثبت فى القدر المستوفى
 

  (5929  )
 ، المنتقى عن أبى يوسف لو ضمن أحد الطالبين للمطلوب ماالً عن رجلوفى " ( :  159ص 1جزء)  جاء فى الفتاوى الهندية

لم يكن لشريكه أن يرجع عليه  ، فإن اقتضى من المكفول عنه ذلك المال . وال شئ لشريكه عليه ، صارت حصته قصاصاً به

. " كذا فى المحيط ، أيضاً فيشاركه فى ذلك
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من التقنين المدنى  929 - 922وهذه األحكام نصت عليها المواد  . فال رجوع لشركائه عليه ، يكون قد قبض شيئاً من المدين

إذا كان للمدين فى دين مشترك على أحد الشركاء دين خاص به ثابت له قبل وجوب  - 2" :  على أنه 922فنصت المادة  . العراق

على أحد الشركاء وثبت له ذلك بعد وجوب الدين المشترك عليه أما إذا حدث للمدين دين  - 1 . الدين المشترك عليه هذا الشريك

إذا أتلف أحدا  - 2"  على أنه 921ونصت المادة  . " فلشركائه الحق فى الرجوع عليه بحصصهم منه ، وصار دينه قصاصاً به

 ً إذا ضمن للمدين ديناً واجباً له أما  - 1 . فلشركائه أخذ نصيبهم منه ، الشركاء فى دين مشترك ماالً للمدين وتقاصا بحصته ضمانا

وإذا رجع على المكفول عنه وقبض منه  . فال شئ لشركائه عليه ، وصارت حصته قصاصاً بالدين الذى ضمنه ، على شخص آخر

إذا وهب أحد الشركاء حصته من الدين المشترك "  على أنه 929ونصت المادة  . " لم يكن لشركائه أن يشاركوه فيه ، مبلغ الضمان

 . . " وال يضمن نصيب شركائه فيما وقب أو أبرأ ، فهبته وإبراؤه صحيحان ، مدين أو أبرأ ذمته منهالل

أو تبرأ ذمة  ، أو يقبض مقابالً لحصته ، ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أن الدائن إما أن يقبض حقه من جنس الدين

ً  $ 191 $المدين من حصته دون أن يقبض  سواء قبضها من المدين نفسه أو من كفيل أو  ، فإذا قبض حصته من جنس الدين . شيئا

وإذا قبض  . فللدائنين أن يشاركوه عيناً فيما قبض ، من محال عليه أو صالح المدين عن حصته وكان بدل الصلح من جنس الدين

 ، حصته وكان بدل الصلح من خالف جنس الدينكأن اشترى أو استأجر بحصته ماالً للمدين أو صالح عن  ، الدائن مقابالً لحصته

فإن الدائنين اآلخرين يرجعون عليه بضمان  ، ومثل ذلك أيضاً ما إذا قبض حصته من جنس الدين ولكنه تصرف فيها أو استهلكها

قبض هذا وإذا برئت ذمة المدين من حصة الدائن دون أن ي . حصصهم إذ ليس فى يده شئ من جنس الدين حتى يشاركوه فيه عيناً 

كأن وفى الدائن ديناً عليه للمدين بحصته فى الدين المشترك فانقضى الدينان قصاصاً أو انقضت حصته فى الدين المشترك  ، شيئاً 

ومثل ذلك أيضاً أن يقبض الدائن حصته فتتلف فى يده بسبب  ، قصاصاً بدين مثله للمدين أو وهب حصته للمدين أو أبرأ ذمته منها

فهم ال يشاركونه عيناً إ ال شئ فى يده من جنس  ، لم يرجع الدائنون اآلخرون عليه بشئ ، حكم من لم يقبض شيئاً أجنبى فيكون فى 

ويعتبر الدائن قد استوفى حصته  ، وال يرجعون عليه ضماناً إذ هو لم يقبض شيئاً يضمنه لشركائه ، الدين حتى تمكن المشاركة فيه

 المدين بحصصهم وال يبقى لشركائه إال أن يتبعوا ، هو
 (5921 ) .

 

                                                 
  (5921  )

ولو كان الدين بين شريكين " :  تأكيداً لما استخلصناه من هذه المبادئ(  17ص - 11ص 1جزء)  وننقل هنا ما جاء فى البدائع

فقد روى بشر عن أبى يوسف أن لشريكه أن يرجع عليه بنصف حقه من  ، فتزوجها أحدهما على نصيبه من الدين ، على امرأة

اية األولى أن النكاح أوجب المهر فى وجه الرو . وروى بشر عنه أيضاً أنه ال يرجع وهو رواية محمد بن أبى يوسف . ذلك

كما لو اشترى  ، فكان له أن يرجع بنصف حقه ، فصار كأنه قبض نصف الدين ، فصار قصاصاً بدينه ، وله فى ذمتها مثله ، ذمته

ولم  ، ةوجه الرواية األخرى أن من شرط وجود الضان عليه لشريكه أن يسلم له ما يحتمل المشارك . منها ثوباً بنصيبه من الدين

فإن شريكه يرجع عليه فى  ، ولو استأجر أحد الشريكين الغريم بنصيبه . كما أو أبرأها عن نصيبه ، فال يضمن لشريكه ، يوجد

فكان له  ، وكذا الذى سلم له وهو المنفعة قابل للشركة ، فأشبه البيع ، ألن األجرة فى مقابلتها بدل مضمون بالعقد ، قولهم جميعاً 

ال يلزمه شئ  ، فصالحه عن حصته ، وروى بشر عن أبى يوسف أن أحد الطالبين إذا شج المطلوب موضحة عمداً  . أن يضمنه

فلم يسلم ما تصح  ، ألن الصلح عن جناية عمد ليس فى مقابلته بدل مضمون ، ألنه لم يسلم له ما تمكن المشاركة فيه ، لشريكه

أو اقترض منه  ، فصارت قيمته قصاصاً بدينه ، أحد الطالبين على المطلوب ماالً وأما إذا استهلك  . فال يلزمه شئ ، المشاركة فيه

ألن قدر القرض وقيمة المستهلك صار قصاصاً بدنيه واالقتصاص استيفاء  ، فلشريكه أن يرجع عليه ، شيئاً بقدر نصيبه من الدين

أحد الطالبين دين ؟؟؟؟؟؟ قبل أن يجب لها على  ولو كان وجب للمطلوب على . فصار كأنه استوفى حقه ، الدين من حيث المعنى

ألنه ما استوفى دينه بل قضى  ، فال ضمان على الذى سقط عنه الدين لشريكه ، فصار ما عليه قصاصاً بما ألحد الطالبين ، الدين

وإذا لم  ، ب القضاء قبل الثانىإذ األصل فى الدينين إذا التقيا قصاصاً أن يصير األول مقضياً بالثانى ألنه كان واج ، ديناً كان عليه

وذكر ابن سماعة فى نوادره عن محمد لو أن أحد  . يكن مستوفياً للدين لم يكن له المشاركة إذ المشاركة تثبت فى القدر المستوفى

 ، كان ذلك جائزاً  ، فصالحه المطلوب على خمسمائة درهم ، الغريمين اللذين لهما المال قتل عبد المطلوب فوجب عليه القصاص

وكذلك لو تزوج المرأة الغريمة  ، وكان لشريك القاتل أن يشركه فيأخذ منه نصف الخمسمائة ، وبرئ من حصة القاتل من الدين

 ، فرق بين هذا وبين ما إذا صالح على نفس الدين أو تزوج به ، أو استأجر الغريم بخمسمائة مرسلة ، على خمسمائة مرساة

فكان استيفاء الدين معنى  ، وغننه يوجب المقاصة ، وقع على ما فى الذمة ، وهو الصلح والنكاح ، عقد هناووجه الفرق أن ال

ً  ، بخالف الصلح على نفس الدين والتزوج به . بمنزلة االستيفاء حقيقة أال ترى  ، فإن العقد هناك ما وقع على ما فى الذمة مطلقا

وذكر على بن  . فال يرجع ، ولم يسلم له أيضاً ما يحتمل االشتراك فيه ، قع المقاصةفلم ت ، أن العقد هناك أضيف إلى نفس الدين

ألن الدين  ، اشتركا بالحصص ، وترك ماالً ليس فيه وفاء ، الجعد عن أبى يوسف أنه لو مات المطلوب وأحد الشريكين وارثه

رتب الميراث على الدين فلم ينتقل الملك إلى  ، " دينمن بعد وصية يوصى بها أو "  يمنع انتقال الملك إلى الورثة لقولة تعالى

 ، ولو أعطى المطلوب ألحدهما رهناً بصحته فهلك الرهن عنده . وكان دين الوارث واألجنبى سواء ، فال يسقط دينه ، الوارث

ولو  . فكان كاالستيقاء حقيقة ، وبهالك الرهن يصير مستوفياً للدين حكماً  ، ألن قبض الرهن قبض استيفاء ، فلشريكه أن يضمنه

ألنه صار ضامناً لقيمة العبد من وقت الغصب فملك  ، فلشريكه أن يضمنه ، غصب أحد الشريكين المطلوب عبداً فمات عنده
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من ذلك أن التقنين المدنى العراقى قد أغفل النص  . ويمكن أن نستخلص من المبادئ المتقدمة حلوالً لمسائل لم يرد فيها نص

فإن الدائن  ، ويمكن القول بأنه إذا انقضت حصة أحد الدائنين فى الدين المشترك عن طريق التجديد . على حالتى التجديد والتقادم

يكون له الخيار إن شاء سلم إليهم أنصبتهم فى  ، فيرجع عليه شركاؤه بالضمان ، يكون قد قبض حصته ولكن من غير جنس الدين

وهذا قياساً على الصلح إذا كان بدله من خالف  ، الدين الجديد الذى حل محل حصته وإن شاء دفع إليهم نصيبهم فى الدين المشترك

فإن  ، وإذا انقضت حصة أحد الدائنين بالتقادم دون أن تنقضى حصص الدائنين اآلخرين . ( عراقى 995المادة  انظر)  جنس الين

 ً  . ويتبعون المدين بحصصهم ، ومن ثم ال يرجع عليه شركاؤه بشئ ، الدائن ال يكون قد قبض شيئا

 رجوع الدائنين اآلخرين على الدائن بنصيبه فى إعسار المدين - 163

فيتركوها له ويتبعوا المدين  ، ختار الدائنين اآلخرون أال يشاركوا الدائن فى حصته التى قبضها من الدين المشتركوقد ي : 

فال يرجعون على  –من التقنين المدنى العراقى  995كما تقول الفقرة الثالثة من المادة  –فإن اختاروا متابعة المدين " .  بحصصهم

 . " ويأخذون منه مثل المقبوض ال عينه ، فيرجعون عندئذ على القابض بحصتهم فيما قبضه ، مإال إذا توى نصيبه ، القابض بشئ

وقبض أحدهم حصته من الدين وهى  ، وكان الدائنون ثالثة بحصص متساوية ، تسعمائة ، كما ذكرنا فى مثل سابق ، فإذا كان الدين

طالب كل منهما المدين بحصته فى الدين  ، ولم يختر الدائنان اآلخران أن يشاركا الدائن األول فى هذه الحصة وتركاها له ، ثلثمائة

ً  . وهى ثلثمائه وخلص للدائن األول  ، وبرئت ذمة المدين نحو الدائنين الثالثة ، فإن استوفى كل منهما حصته انقضى الدين جميعا

أما إذا كان المدين قد أعسر عند مطالبة الدائنين اآلخرين له  . ل من الدائنين اآلخرين حصتهحصته التى قبضها كما خلص لك

ومن ثم يجرع الدائنان اآلخران بالضمان  ، تحمل الدائنون الثالثة إعسار المدين كل بنسبة حصته ، بحصتيهما فى الدين المشترك

مثالً ال عيناً ألنهما يرجعان بالضمان ال بالمشاركة فى  –ائة من هذا الدائن فيأخذ كل منهما م ، على الدائن األول الذى قبض ثالثمائة

وإذا كان إعسار المدين إعساراً جزياً بحيث أن الدائنين اآلخرين لم يخلص لكل منهما إال  . ويبقى للدائن مائة مثلهما –عين المقبوض 

فيرجع الدائنان اآلخران  ، أيضاً إعسار المدين كل بنسبة حصتهفإن الدائنين الثالثة يتحملون هنا  ، نصف حصته أى مائة وخمسون

ويكون كل من الدائنين الثالثة قد خلص له  ، فيأخذ كل منهما خمسين من هذا الدائن ، بالضمان على الدائن األول الذى قبض ثلثمائة

 . من حصته فى الدين مائتان بدالً من ثلثمائة بسبب إعسار المدين هذا اإلعسار الجزئى

ويستوى أن تنقضى حصة أحد الدائنين فى الدين المشترك بطريق الوفاء أو بأى طريق آخر يستوفى به الدائن مقابالً لحصته 

ففى جميع هذه األحوال يرجع الدائنون اآلخرون على هذا الدائن الذى استوفى حصته كاملة  ، كالوفاء بمقابل والمقاصة والتجديد

 بنصيبه فى إعسار المدين
 (5921 ) .

 

يجدونه  ، عند رجوعهم عليه لتحميله نصيبه فى إعسار المدين ، وقد يقع أن شركاء الدائن الذى قبض حصته أو أخذ ما يقابلها

ومثل ذلك ما إذا وجد الشركاء شريكهم  . فال مناص فى هذه الحالة من أن يستقلوا هم دونه بتحمل إعسار المدين ، هو أيضاً معسراً 

فال مناص من أن  ، ثلم لما طالبوا المدين بحصصهم وجدوه هو أيضاً معسراً  ، شاركته فى حصته التى قبضهامعسراً عندما أرادوا م

ً  ، يتحملوا وحدهم  . إعسار المدين ، هنا أيضا

 التضامن بين المدينين - الفرع الثانى

  (Solidarite entre debiteurs – Solidarite passive  ) 
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وإن كان يعتبر من الناحية النظرية وضعاً استثنائياً إذ األصل كما  ، وهو . التضامن بين المدينين يقع كثيراً فى الحياة العملية :

اً له مدينون وقّل أن نجد دائن ، إال أن االستثناء من الناحية العملية قد طغى على األصل ، قدمنا إذا تعدد المدينون أال يكونوا متضامنين

 . بل إن كثيراً ما تتولى نصوص القانون نفسه مهمة إنشاء هذا التضامن ، متعددون فى التزام واحد وال يشترط تضامنهم

                                                                                                                                                                    

لم  ، ولو ذهبت إحدى عينى العبد بآفة سماوية فى ضمان الغاصب فرده . المغصوب من ذلك الوقت بطريق الظهور واالستناد

وكذلك العبد المرهون إذا ذهبت إحدى عينيه  . ألنه لم يسلم له ما تمكن المشاركة فيه فيضمن لشريكه ، عليه بشئيرجع شريكه 

إنه يضمن  ، فمات فى يده أن باعه أو اعتقه ، وكذا لو اشترى أحد الشريكين من الغريم عبداً بيعاً فاسداً وقبضه . بآفة سماوية

ً  ، عينه بآفة سماوية فردهولو هبت  . لشريكه كما يضمن فى الغصب ويجب عليه من حصته من الدين  ، لم يضمن لشريكه شيئا

. " خاص
 

  (5921  )
كما إذا أبرأ المدين من حصته أو انقضت هذه الحصة  ، أما إذا انقضت حصة الدائن فى الدين المشترك دون أن يقبض شيئاً 

فهو لم يأخذ مقابالً فى حصته حتى يشارك فى تبعة  ، إعسار المدينفيبدو أن الدائن فى هذه الحالة ال يحمل نصيًب فى  ، بالتقادم

. اإلعسار
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 ، فالدائن إذا أخذ كفيالً بحقه . والواقع من األمر أن التضامن بين المدينين يعتبر أقوى ضرب من ضروب الكفالة الشخصية

ألن الدائن ال يستطيع الرجوع على الكفيل  ، كانت هذه هى المرتبة الدنيا من الكفالة الشخصية ، وكان الكفيل غير متضامن مع المدين

وصل إلى مرتبة أعلى من الكفالة  ، فإذا اشترط الدائن تضامن الكفيل مع المدين . إذا طلب الكفيل التجريد إال بعد الرجوع على المدين

وهذا يجر إلى نتائج  ، ولكن ال يزال التزام الكفيل تابعاً اللتزام المدين األصلى ، ألنه يستطيع أن يرجع ابتداء على الكفيل ، الشخصية

وصل بذلك إلى المرتبة  ، فإذا جعل الدائن االثنين مدينين أصليين واشترط تضامنها . تنزيل بالكفيل فى درجة المديونية عن األصيل

فيصبح للدائن مدينان بدالً  ، إذ يستطيع أن يرجع ابتداء على أيهما شاء مع تعادلهما فى مرتبة المديونية ، الشخصيةالعليا من الكفالة 

 . كل منهما ملتزم نحوه بالدين جميعه ، من مدين واحد

عمل ال يعدلها إال وندرة التضامن بين الدائنين فى ال ، فبقد ما رأينا لتضامن الدائنين من مضار نرى مزايا لتضامن المدينين

وحدة االلتزام مع تعدد  : على أن كل من هذين النوعين من التضامن يقوم على أسس واحدة . كثة وقوع التضامن بين المدينين

 تسوغ قيام وكالة هى أيضاً متبادلة ولكن فيما ينفع ال فيما يضر ، وكفالة متبادلة مصحوبة بمصلحة مشتركة ، الروابط
 (5927 ) .

ومن  

فى مدر (  2: )  فنتكلم ، وخى فى بحث التضامن بين المدينين نفس الخطة التى اتبعناها فى بحث التضامن بين الدائنينثم سنت

ألهمية الموضوع  ، ولكننا هنا سنكون أكثر إسهاباً وتفصيالً  . ثم فى اآلثار التى تتربت على هذا التضامن(  1)  التضامن بين المدينين

 . وكثرة وقوعه فى العمل كما قدمنا

 مصدر التضامن بين المدينين - المبحث األول

  التضامن بين المدينين مصدره االتفاق أو نص فى القانون - 165

أما  . وال توجد حالة من هذا النوع من التضامن يكون مصدرها القانون ، رأينا أن مصدر التضامن بين الدائنين هو االتفاق :

وهناك كثير من حاالت التضامن السلبى القانون هو الذى تولى  . فمصدره إما االتفاق وإما نص فى القانون ، التضامن بين المدينين

 . دون أن يكون إلرادة طرفى االلتزام دخل فى ذلك ، بنفسه إنشاء التضامن فيها بين المدينين المتعدين فى التزام واحد

وإنما  ، التضامن بين الدائنين أو المدينين ال يفترض"  وهى التى تقضى بأن –من التقنين المدنى  115ولذلك تكون المادة 

 يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون
 (5925  )

ففى التضامن  ، أكثر انطباقاً على التضامن السلبى منها على التضامن اإليجابى -" 

وقد سبقت اإلشارة إلى  ، أما التضامن اإليجابى فال مصدر له إال االتفاق ، السلبى نجد أن المصدر حقاً هو االتفاق أو نص القانون

 . ذلك

 االتفاق كمصدر للتضامن بين المدينين - المطلب األول

 االتفاق على تضامن المدينين ال يفترض - 166

فيشترط عليهم  ، عندما يكونون جميعاً ملتزمين بدين واحد ، مدينين على اتفاق بينهم وبين الدائنأكثر ما يقوم تضامن ال : 

فإذا باع شخص داره إلى  . أو بعد ذلك ، ويصح أن يكون ذلك فى العقد ذاته الذى أنشأ الدين . الدائن تضامنهم جميعاً فى هذا الدين

كما يجوز له أن يتفق معهم على هذا  ، من المشترين الثالثة فى الوفاء بالثمنجاز له أن يشترط فى عقد البيع ذاته تضا ، ثالثة

 التضامن فى عقد منفصل تال لعقد البيع
 (5919 ) .

 

                                                 
  (5927  )

. 99ص - 55ص 1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
 

  (5925  )
وذكرنا ما يقابله فى التقنين المدنى السابق وما يقابله فى  ، سبق أن أوردنا تاريخ هذا النص عند الكالم فى التضامن بين الدائنين

ولم يبق إال أن نذكر هنا نصوص التقنين المدنى العراقى  . ( فى الهامش 219انظر آنفاً فقرة ، )  التقنينات المدنية العربية األخرى

 : وتقنين الموجبات والعقود اللبنانى الخاصة بالتضامن السلبى

وهذا النص مطابق . )  وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص فى القانون ، التضامن بين المدينين ال يفترض : 919م راقىالتقنين المدنى الع

 . ( من التقنين المدنى المصرى فيما يخص التضامن السلبى 115لنص المادة 
على أن التضامن يكون حتماً فى  . بل يجب أن يستفاد صراحة من عقد إنشاء الموجب أو من القانون أو من ماهية القضية ، إن التضامن بين المديونين ال يؤخذ باالستنتاج : 15م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

 . إذا لم يتحصل العكس من عقد إنشاء الموجب أو القانون ، الموجبات المعقودة بين التجار فى شئون تجارية

 . . ( فالتقنين اللبنانى أكثر توسعاً فى التضامن السلبى من سائر التقنينات المدنية العربية ، ويزيد أن نص على التضامن فى المسائل التجارية ، المصرىوالتقنين اللبنانى يتفق فى أحكامه مع التقنين )  

  (5919  )
 ، فيوصى المورث بمبلغ من النقود لشخص –وهى إرادة منفردة ال اتفاق  –ويصح أن يكون مصدر التضامن هو الوصية 

بالنيول  - 2211فقرة  1بودرى وبارد )  وهذا ظاهر فى القانون الفرنسى . ل الورثة متضامنين فى أدائه للموصى لهويجع

إذ الوصية  ، مسئولة عن الوصية ، طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ، أما فى مصر فالتركة . ( 2919فقرة  1وريبير وجابولد 
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فإنه ال يجوز افتراض وجود التضامن دون  ، وسواء كان االتفاق على التضامن واقعاً فى العقد الذى أنشأ الدين أو كان تالياً له

 ً  واضحاً ال شك فيه االتفاق على ذلك اتفاقا
 (5912 ) ،

فلو أن البائع فى المثل المتقدم  . كما هى الحال فى التضامن بين الدائنين فيما قدمنا 

لم يجز أن  ، دون أن يعين حصة كل واحد منهم فى الدار أو فى الثمن ، باع الدار فى الشيوع للثالثة على السواء صفقة واحدة

ولوجب القول عند عدم تعيين حصة كل منهم  ، ألن التضامن ال يفترض ، يستخلص من ذلك أن الثالثة متضامنون فى الوفاء بالثمن

فإذا أراد  . وعلى كل منهم ثلث الثمن بعد انقسام الدين عليهم ، فلكل منهم ثلث الدار فى الشيوع ، أن الثالثة متساوون فى الحصص

فإذا لم  ، فإن التضامن أمر خطير ، وجب عليه أن يشترط التضامن بينهم فى وضوح ال خفاء فيه ، كونوا متضامنينالبائع أن ي

 فسر العقد لمصلحة المدينين وكان األصل هو عدم تضامنهم ، يشترطه الدائن فى جالء تام
 (5911 ) .

 

أن التضامن  ، بين الدائنين على الوجه الذى سبق بيانه كما ال يفهم هناك فى التضامن ، وال يفهم هنا فى التضامن بين المدينين

ً  ، ال بد أن يرد فيه شرط صريح  بل يصح أن يكون الشرط ضمنيا
 (5919 ) ،

ولكن يجب أن يكون هذا الشرط الضمنى موجوداً فعالً فال  

 يجوز افتراضه
 (5915 ) .

 

كأن  ، بل يكفى أن تستعمل عبارة تفيد هذا المعنى ، " التضامن"  والشرط إذا كان صريحاً ليس من الضرورى أن يرد بلفظ

أو أن  ، أو أن له الرجوع على أى منهم بكل الدين ، يشترط الدائن على المدينين أن يكون كل واحد منهم مسئوالً أمامه عن كل الدين

دع شكاً فى أنه قصد االتفاق معهم أو نحو ذلك من العبارات التى ال ت ، جميع المدينين متكافلون فى الدين جمعيه على وجه التساوى

 على التضامن
 (5919 ) .

 

فالتضامن ال يجوز أن يقوم على شرط  ، والشرط الضمنى غير الشرط المفترض . وقد يكون شرط التضامن ضمنياً كما قدمنا

فاق أربعة وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا استخلصت محكمة الموضوع من ات . ولكن يجوز أن يقوم على شرط ضمنى ، مفترض

شركاء فى إجارة على أن يكون اإليجار من الباطن بمعرفتهم جميعاً وتحصيل األجرة بواسطة فالن وكيل اثنين منهم هما أخوان 

وأن تحفظ جميع المستندات تحت يد  ، وأن ترسل المبالغ المحصلة للمؤجر األصلى خصماً من األجرة ، وبإشراف الشريكين اآلخرين

إذا هى  ، وأن يكون لباقى الشركاء أن يأخذوا بياناً بما يهمهم على أن يقدم الحساب فى نهاية كل سنة ، ( خوينأحد األ)  واحد مهم

استخلصت من عبارات هذا االتفاق على ضوء ما ذكرته من االعتبارات والظروف القائمة فى الدعوى أن فالناً المذكور لم يكن 

يجب لذلك اعتبارهما مسئولين قبلهما عن المبالغ التى حصله هذا الوكيل ولو لم يكونا قد وأن األخوين  ، وكيالً عن الشريكين اآلخرين

ثم إذا هى استخلصت من عبارات االتفاق  . فإنها إنما تكون قد فصلت فى مسألة موضوعية ال شأن لمحكمة النقض بها ، قبضاها منه

كاء بأن يتحمل كل منهما المسئولية المترتبة على ما يقع من هذا ومن ظروف الدعوى أيضاً أن األخوين إنما قصدا تضمين باقى الشر

 فإن هذا االستخالص يكون سائغاً والحكم عليهما بالتضامن يكون فى محله ، الوكيل
 (5911 ) .

وقضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه  

 كانا ملزمين بذلك الدين بالتضامن ، إذا تعهد شخصان بدين واحد لدائن واحد وكان تعهد كل منهما بعقد على وحدة
 (5911 ) .

على أنه  

بل يجب أن تكون مؤكده له ال تدع سيالً للشك فيه كما  ، ال يكفى الستخالص الشرط الضمنى للتضامن أن تكون الظروف مرجحة له

األطيان التى اشتراها بكر  فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من جميع ظروف الدعوى ووقائعها أن زيداً قد أدار . قدمنا

وأنه لما توفى بكر عند منصف السنة الزراعية استمر زيد  ، مقابل أجر معين(  عمرو)  بإذن شفوى صدر منه فى حضرة أحد أبنائه

 ولم يقل عمرو إنه كان وكيالً عن أختيه الوارثتين األخريين حين كلف زيداً  ، بتكليف من عمرو وحده فى إدارتها لنهاية السنة

                                                                                                                                                                    

تضامن الورثة فى أداء الوصية أو لم يشترى فإن الموصى له يأخذ الوصية كاملة  فسواء اشترط الموصى ، مقدمة على الميراث

. من التركة قبل الورثة ما دامت ال تخرج من الثلث
 

  (5912  )
يونيه سنة  29 - 11ص 55م 2592ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  - 11ص 1الحقوق  2752أبريل سنة  12مصر الوطنية 

. 11ص 51م 2599سنة ديسمبر  1 - 911ص 55م 2591
 

  (5911  )
 17م 521أبريل سنة  1 - 271ص 19م 2522فبراير سنة  11 - 52ص 29م 2599ديسمبر سنة  29استئناف مختلط 

. 511ص - 512ص 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  -(  1)  مكررة 2255فقرة  1بودرى وبارد  - 191ص
 

  (5919  )
. 199ص 1 الحقوق 2759أغسطس سنة  1استئناف وطنى 

 

  (5915  )
. 299ص 55م 2591يناير سنة  19استئناف مختلط 

 

  (5919  )
 191ص 99م 2527فبراير سنة  9 - 215ص 11م 2529مارس سنة  9 - 51ص 27م 2591يناير سنة  22استئناف مختلط 

. 1وهامش رقم  959ص 795فقرة  7بيدان والجارد  - 999ص 51م 2599مارس سنة  1 -
 

  (5911  )
. 577ص 271رقم  9مجموعة عمر  2551كتوبر سنة أ 15نقض مدنى 

 

  (5911  )
وقضى أيضاً بأن تعهد كل مدين بنفس الدين فى التزام مستقل  . 22ص 21الحقوق  2751ديسمبر سنة  9استئناف وطنى 

. ( 2929ص 197رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  12المحلة )  يستخلص منه التضامن
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فال يجوز اعتبار زيد وعمرو مسئولين بالتضامن  ، ولم تدع هاتان األختان أنهما وكلتا أخاهما عنهما ، باالستمرار فى إدارة األطيان

 بل يسأل زيد وحده عن هذا الحساب قبل كل من الورثة ، عن نتيجة حساب إدارة األطيان
 (5917 ) .

 

عند الشك (  1. )  على من يدعى قيام التضامن أن يثبت وجوده(  2: )  ويترتب على عدم جواز افتراض التضامن ما يأتى

وهل  ، دون أن يبين مصدر هذا التضامن ، الحكم الذى يقضى بتضامن المدينين(  9. )  يعتبر التضامن غير قائم ، فى قيام التضامن

وإذا كان اتفاقاً ضمنياً كيف استخلص قاضى  ، وإذا كان اتفاقاً هل هو اتفاق صريح أو اتفاق ضمنى ، هو اتفاق أو نص فى القانون

 يكون حكماً قاصراً يتعين نقضه ، الموضوع من عبارات التعاقد وظروفه وجوده الذى ال شك فيه
 (5915 ) .

 

 إثبات االتفاق مصدر التضامن - 167

ً  ، وشرط التضامن :   عبء هذا اإلثباتوعلى الدائن الذى يدعى تضامن مدينيه  ، يجب إثباته ، صريحاً كان أو ضمنيا
 (

5999 ) .
 

فإن كان االلتزام المدعى التضامن فيه بين المدينين يزيد على عشرة  . ويثبت شرط التضامن طبقاً للقواعد العامة فى اإلثبات

وإذا كان  . لقرائنجازت تكملته بالبينة أو با ، فإن وجد مبدأ ثبوت بالكتابة مثالً  . لم يجز إثباته إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، جنيهات

 . جاز اإلثبات فى هذه الحالة بالبينة أو بالقرائن ، االلتزام ال يزيد على عشرة جنيهات

وال يتعارض هذا مع القاعدة التى قدمناها من أن  . ونرى من ذلك أن التضامن يجوز إثباته فى بعض األحوال بالقرائن

أما إثبات التضامن بالقرائن فمعناه أن شرط  ، فافتراض التضامن معناه أن وجود التضامن مجرد افتراض . التضامن ال يفترض

 التضامن موجود فعالً وأن وجوده ثابت بالقرائن
 (5992 ) .

 

  التضامن بين المدينين فى المسائل التجارية - 168

وهذا على خالف ما جرى  ، يفترض فى المسائل المدنية والتضامن بين المدينين ال يفترض فى المسائل التجارية كما هو ال :

 . عليه الفقه والقضاء فى فرنسا من أن التضامن يفترض فى المسائل التجارية دون المسائل المدنية

                                                 
  (5917  )

وقضى أيضاً بأنه إذا استدان شخصان مبلغاً بعقد  . 929ص 291رقم  1مجموعة عمر  2597 مارس سنة 92نقض مدنى 

فال تضامن  ، وخال العقد من بيان حصة كل منهما وكيفية الدفع ، ورهن كل منهما عقاراً من ممتلكاته لسداد هذا الدين ، واحد

يناير سنة  19بنى سويف )  بل يكون على كل أداء نصف الدين إال إذا اعترف أحدهما بأن نصيبه أكثر من النصف ، بينهما

وال يكون هناك تضامن بين الطرفين دون اتفاق فى االلتزام نحو السمسار فى صفقة  . ( 195ص 29المجموعة الرسمية  2595

 2591أكتوبر سنة  15مصر الوطنية  - 217ص 99م 2597ة مارس سن 21استئناف مختلط )  عقدها الطرفان بوساطته

 . ( 91ص 19الحقوق 

فبراير سنة  9 - 951ص 11م 2525أبريل سنة  11 - 279ص 25م 2591مارس سنة  29استئناف مختلط  : وانظر فى قيام التضامن

 . 159ص 57م 2591مايو سنة  11 - 199ص 51م 2599

فبراير  25 - 15ص 22م 2757ديسمبر سنة  15 - 272ص 2م 2775يناير سنة  21ختلط استئناف م : وانظر فى عدم قيام التضامن

 2525يونيه سنة  9 - 199ص 11م 2525فبراير سنة  5 - 219ص 21م 2599مارس سنة  11 - 299ص 21م 2599سنة 

مارس سنة  22 - 991ص 99م 2519يونيه سنة  29 - 59 - 15 - 21جازيت  2512يونيه سنة  22 - 2 - 5 - 29جازيت 

 2599فبراير سنة  11 - 251ص 51م 2595يناير سنة  92 - 511ص 91م 2515يونيه سنة  29 - 191ص 91م 2515

 . 59ص 11الحقوق  2522مايو سنة  21مصر الوطنية  - 215ص 51م

التضامن بنوعيه ال  ومن األصول المقررة أن" :  وقد سبق أن ذكرنا أن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى تقول فى هذا الصدد

ً  ، وليس يقص بذلك إلى وجوب اشتراطه بصريح العبارة ، يفترض ولكن ينبغى أن تكون داللة  ، فقد تنصرف إليه اإلرادة ضمنا

) "  وجب أن يؤول لنفى التضامن ال إلثباته ، فإذا اكتنف الشك فى هذه الداللة . االقتضاء فى مثل هذه الحالة واضحة ال خفاء فيها

 . ( 211وانظر آنفاً فقرة  92ص 9ة األعمال التحضيرية مجموع

ويصح أن يستخلص من الظروف ووقائع الدعوى أن الطرفين إنما أرادا من ذكر التضامن أن يكون الملتزم كفيالً لمدين أصلى ال مديناً 

. ( 2217فقرة  - 2211فقرة  1بودرى وبارد )  كما يصح أن يستخلص أنه كفيل متضامن ال مدين متضامن ، متضامناً معه
 

  (5915  )
أول فبراير سنة  - 519 - 2 - 2595داللوز  2597نقض فرنسى أول ديسمبر سنة  - 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

. 199 - 2 - 2597سيريه  2597أول يونيه سنة  - 299 - 2 - 2515داللوز  2512
 

  (5999  )
المتضامنين إذا دفع الدين كله للدائن وأراد الرجوع على المدينين اآلخرين كل وقد يقع عبء إثبات التضامن على أحد المدينين 

. فأنكر عليه أحدهم حق الرجوع ونفى وجود التضامن ، بنصيبه
 

  (5992  )
. 2911فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 2215فقرة  1بودرى وبارد  - 995فقرة  1هيك 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فهى والمسائل  ، هناك من الفقهاء الفرنسيين من يذهب إلى أن التضامن فى القانون الفرنسى ال يفترض فى المسائل التجارية

 وأبرز من قال بهذا الرأى لوران ، ية سواء فى ذلكالمدن
 (5991 ) .

 ولكن الكثرة الغالبة من فقهاء فرنسا 
 (5999 ) ،

والقضاء الفرنسى  

 معهم
 (5995 ) ،

فإذا اشترى  . التجارية على خالف المسائل المدنية $ 111 $يذهبون جميعاً إلى أن التضامن يفترض فى المسائل  

فإنهما مع ذلك يكونان متضامنين فى أداء الثمن  ، تاجران صفقة تجارية واحدة دون أن يشترط عليها البائع أن يكونا متضامنين

فاألصل إذن فى فرنسا قيام التضامن فى المسائل التجارية ما لم ينص المتعاقدان عى  . إال إذا استبعدا التضامن بشرط خاص ، للبائع

نزوالً  ، ويبررون ذلك بأن التقاليد منذ عهد القانون الفرنسى القديم قد استقرت على افتراض التضامن فى المسائل التجارية ، استبعاده

 فيحصلون من وراء هذه الثقة على الضمان الكافى ، على مقتضيات االئتمان التجارى وما يستتبع ذلك من توفير أساب الثقة بالتجار
 (

5999 ) .
 

 خالف بين الفقهاء الفرنسيين وال يزال هناك
 (5991  )

هل التضامن فى العقود التجارية مصدره العرف التجارى القديم فيقوم 

 التضامن لمجرد أن العقد تجارى
 (5991 ) ،

فإذا اتضح من الظروف وجوب  ، أو أن هذا التضامن إنما هو تفسير لنية المتعاقدين 

كما إذا أمنت شركتان للتأمين شيئاً واحداً وتعهدت كل منهما أن تؤمن نصفه فال  ، استبعاد هذه النية لم يكن هناك محل لقيام التضامن

 محل الفتراض أن نيتهما انصرفت إلى قيام التضامن بينهما
 (5997 ) .

 

بل هناك من الفقهاء من يتوسع فيه فيمده إلى كل  ، وال يقتصر األمر فى فرنسا على افتراض التضامن فى العقود التجارية

فإن هذا التوسع هو الذى تقتضيه حاجات االئتمان  ، عقد أو عمل غير مشروع أو إثراء بال سبب ، أياً كان مصدره ، التزام تجارى

 التجارى
 (5995 ) .

بل  ، على أن التضامن عن العمل غير المشروع مقرر فى فرنسا كقاعدة تقليدية ال فى المسائل التجارية فحسب 

                                                 
  (5991  )

. 179فقرة  21لوران 
 

  (5999  )
 1بالنيول وريبير وجابولد  - 2219فقرة  1مكرر بودرى وبارد  5مكررة ثالثاً هامش  157فقرة  5على أوبرى ورو  بارتان

 - 2995نالير فقرة  - 97فقرة  9ليون كان ورينو  - 199ص 1كوالن وكابيتان  - 751فقرة  7بيدان والجارد  - 2919فقرة 

. 917ريبير فى القانون التجارى فقرة  - 9أسكارا فقرة 
 

  (5995  )
كان القضاء الفرنسى فى مبدأ األمر يقيم التضامن فى المسائل التجارية على أساس افتراض قيام شركة تجارية بين المدينين 

أو بين موكل ووكيله عن أعمال تجارية قام بها الوكيل  ، فكان يقضى بقيام التضامن بين تجار اشتروا شيئاً مشتركاً  ، المتضامنين

أو لوجود شركة واقعية بين شركتين أو وجود مال مشترك فى  ، و بين شركاء فى شركة محاصة تعاملوا مع الغيرأ ، مع الغير

 595ص 2919فقرة  1انظر األحكام المشار إليها فى هذا الصدد فى بالنيول وريبير وجابولد )  الظاهر بين هاتين الشركتين

 . االلتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع على أساس الخطأ المشتركوكان يقيم التضامن فى  . ( 7إلى رقم 9الهوامش رقم 

بل كان ال يقضى بافتراض تضامن الكفيل مع  ، أما فى االلتزامات الناشئة عن اإلثراء بال سبب فكان ال يقضى بالتضامن فيها

 ، لنقض الفرنسية أزالت كل هذه القيودولكن محكمة ا –المدين األصلى فى المسائل التجارية إذ كان يعطى للكفيل حق التجريد 

ألن هذا ما تقتضيه مصلحة الدائن والمدين معاً تقوية  ، وأصبحت تقضى فى عبارة عامة بقيام التضامن فى المسائل التجارية

وجابولد بالنيول وريبير )  وذلك ما لم يستبعد التضامن باتفاق صريح أو ضمنى يستظهره قاضى الموضوع ، لالئتمان التجارى

. ( 552ص - 595ص 2919فقرة  1
 

  (5999  )
إيراد أقوال فقهاء القانون الفرنسى القديم (  155ص - 151ص)  ويتابع بودرى وبارد - 151ص 2219فقرة  1بودرى وبارد 

تحضيرية ويدردان كذلك األعمال ال ، التى تثبت أن العرف التجارى كان يقضى بقيام التضامن بين التجار فى المسائل التجارية

 . للتقنين المدنى الفرنسى التى تؤيد هذا المعنى

على أن التضامن " :  فتقول ، من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى صراحة على قيام التضامن فى المسائل التجاري 15وتنص المادة 

 . " إنشاء الموجب أو من القانون يكون حتماً فى الموجبات المعقودة بين التجار فى شئون تجارية إذا لم يتحصل العكس من عقد

فهو يفترض قيام التضامن حتى فى االلتزامات المدنية التى يكون مصدرها  ، أما التقنين المدنى األلمانى فيذهب إلى مدى أبعد من ذلك

 . األلمانى القديممن التقنين التجارى  179فعمم بهذا النص الحكم الذى كان وارداً فى المادة  ، ( من هذا التقنين 511م)  العقد

وال يتوسع فيها توسع التقنينات  ، على أن التقنين المدنى األلمانى يضيق من جهة أخرى من اآلثار التى تتربت على التضامن

. ( 2211فقرة  1بودرى وبارد )  الالتينية
 

  (5991  )
. 552ص 2919فقرة  1انظر بالنيول وريبير وجابولد 

 

  (5991  )
 - 199 - 2 - 2511سيريه  2519أكتوبر سنة  19على حكم محكمة النقض الفرنسية فى  فى تعليقه(  Hamel)  هامل

. وما بعدها 99ص(  Drakides)  دراكيدس
 

  (5997  )
. 2799فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 1521وفى القانون البحرى فقرة  917ريبير فى القانون التجارى فقرة 

 

  (5995  )
. 917فقرة  9قارون دى باج  - 192 - 2 - 2511لسابق اإلشارة إليه فى سيريه فى المرجع ا(  Hamel)  هامل

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 وقد ساير القضاء الفرنسى هذه النزعة فى التوسع . أيضاً فى المسائل المدنية
 (5959 ) ،

وظهر ذلك بنوع خاص فى توسعه فى تقرير  

 التضامن بين أعضاء مجالس إدارة الشركات
 (5952 ) .

 

أما فى مصر فقد كان الرأى الغالب فى الفقه والقضاء فى عهد التقنين المدنى السابق هو أن التضامن ال يفترض حتى فى 

 المسائل التجارية
 (5951 ) .

فال تزال القاعدة التى تقضى بأن  ، وال نرى أن التقنين المدنى الجديد قد استحدث جديداً فى هذا الصدد 

مييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية موجودة فى التقنين الجديد كما كانت موجودة فى التقنين التضامن ال يفترض دون ت

مما يستخلص منه بمفهوم المخالفة التجارى  ، وال يزال التقنين التجارى قائماً كما هو ينص فى حاالت خاصة على التضامن ، القديم

 ا كان من شأن التضامن أن يقوم فى جميع المسائل التجارية من غير استثناءبالنص على حاالت معينة يقوم فيها التضامن إذ
 (5959 ) .

 

ال فى العقود التجارية وال فى االلتزامات التجارية ما بين التجار التى  ، ومن ثم ال يفترض فى مصر قيام التضامن بين التجار

وقد ودت نصوص  ، الحاالت التى ورد فيها نص فى القانون وإنما يقوم التضامن بين التجار فى . يكون مصدرها اإلثراء بال سبب

كذلك يقوم التضامن فى االلتزامات المدنية والتجارية على السواء  . مختلفة بهذا المعنى فى التقنين التجارى سنذكر أهمها فيما يلى

ويسرى هذا الحكم بوجه خاص على  ، مدنى كما سيأتى 215وتقضى بذلك المادة  ، التى يكون مصدرها عمالً غير مشروع

 المسئولية التقصيرية ألعضاء مجالس إدارة الشركات
 (5955 ) .

 

 ، كما قدمنا ، ال يقوم التضامن بين التجار فى مصر ، وفيما عدا الحاالت التى ورد فيها نص فى القانون يقضى بالتضامن

تخالصه فى المسائل التجارية بأيسر مما يستخلص فى على أن هذا الشرط الذى يقضى بالتضامن يمكن اس . دون شرط يقضى به

فإن جميع طرق اإلثبات تكون  ، إذا أراد الدائن إثبات شرط التضامن فى المسائل التجارية(  أوالً : )  وذلك لسببين ، المسائل المدنية

وذلك وفقاً للقواعد  ، على عشرة جنيهاتولو زادت قيمة االلتزام  ، بل بالقرائن وحدها ، فيستطيع أن يثبته بالبينة ، مفتوحة أمامه

ً . )  العامة لإلثبات فى المواد التجارية فمن أهم هذه القرائن أن  ، وعندما يريد الدائن أن يثبت شرط التضامن عن طريق القرائن(  ثانيا

عززتها قرائن أخرى أمكن قاضى  إذا ، فإن هذا وحده يمكن اعتباره قرينة هامة ، يكون االلتزام قائماً بين التجار فى مسألة تجارية

 . الموضوع أن يستخلص قيام التضامن فى المسائل التجارية فى كثير من اليسر

                                                 
  (5959  )

أما التضامن بين الدائنين فإنه ال  - 551ص 2919فقرة  1انظر أمثلة لتوسع القضاء الفرنسى فى بالنيول وريبير وجابولد 

. ( 211آنفاً فقرة انظر )  وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، ال فى مصر وال فى فرنسا ، يفترض
 

  (5952  )
على أن محكمة النقض الفرنسية قضت حديثاً بأن الشركاء فى  . 555ص - 559ص 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

)  إال أنهم ال يكونون متضامنين ، وإن كان يجوز الحكم على كل منهم بتعويض كل الضرر الناجم عن هذا الخطأ ، خطأ مشترك

. ( 51صJ . S . 2599 2557و سنة ماي 29نقض فرنسى 
 

  (5951  )
والقاعدة التى تقضى بأن التضامن ال يفترض صحيحة فى المسائل التجارية " :  وقد كتبنا فى الموجز فى هذا الصدد ما يأتى

بحكم وإن كان كثير من الفقهاء فى فرنسا يذهبون إلى أن التضامن يفترض فى المسائل التجارية  ، صحتها فى المسائل الدنية

أما فى مصر فنزعة القضاء تتجه إلى عدم افتراض  . وجارتهم فى ذلك أخيراً محكمة النقض الفرنسية ، العرف والعادات

انظر أيضاً فى هذا المعنى األستاذ أحمد حشمت  . ( 922ص 995الموجز للمؤلف فقرة ) "  التضامن حتى فى المسائل التجارية

 - 295ص 95م 2511يناير سنة  22 - 291ص 29م 2599يناير سنة  17استئناف مختلط  : وانظر . 199أبو ستيت فقرة 

ولم يرد فى القانون  ، وال بد من نص صريح فى القانون أو االتفاق ، وقضت محكمة المنشية الوطنية بأن التضامن ال يفترض

فذهب رأى على أنها والمسائل  ، ى هذا الحكمولذا اختلف فيما إذا كانت المسائل التجارية تخرج عل ، التجارى ما يخالف ذلك

مدنى على المسائل التجارية ال يفيد  297على أن الرأى القائل بعدم سريان المادة  . وذهب آخرون إلى خالف ذلك ، المدنية سواء

دليل يحتمل الجدل  وهو ، أكثر من التسامح فى استنباط الدليل على قيام رابطة التضامن أو تقرير قرينة مبدئية لمصلحة الدائن

 . ( 21ص 225الجريدة القضائية  2592أبريل سنة  5)  وقرينة يصح نقضها بظروف الحال كافة

استئناف  - 991ص 111وفقرة  17ص 219ومع ذلك قارن ألبير فاهل والدكتور كامل أمين ملش فى القانون التجارى المصرى فقرة 

. 159ص 99م 2519ة مارس سن 25 - 27ص 11م 2525نوفمبر سنة  22مختلط 
 

  (5959  )
ويعلل اقتصار التقنين  ، ويذهب األستاذ إسماعيل غانم إلى عكس ذا الرأى فيقول بافتراض التضامن فى المسائل التجارية

أحكام االلتزام )  التجارى على حاالت معينة نص فيها على قيام التضامن بأنها حاالت عنى بها المشرع عناية خاصة ألهميتها

وانظر من هذا الرأى العكسى األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  . ( 111ص 259فقرة 

. 111ص 2وقارن األستاذ عبد الحى حجازى  - 192
 

  (5955  )
ومن ثم تكون مسئولية أعضاء مجلس اإلدارة أمام  ، ذلك أن وكالة مجلس إدارة الشركة المساهمة هى وكالة قانونية ال اتفاقية

 مدنى 215م)  فيكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة متضامنين فى هذه المسئولية ، الشركة والمساهمين والغير مسئولية تقصيرية

معه اآلخرون فى  دون أن يشترك ، على أن المسئولية تكون فردية إذا قام أحد األعضاء بمفرده بعمل ضار بالشركة أو بالغير . (

انظر رسالة الدكتور مصطفى كمال وصفى فى المسئولية المدنية )  ودون أن يقصروا فى واجبهم من الرقابة ، هذا الخطأ

. ( 59ص - 91ص 2592القاهرة سنة  –ألعضاء مجالس اإلدارة فى شركات المساهمة 
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 نص القانون كمصدر للتضامن بين الدائنين - المطلب الثانى

  نصوص متناثرة فى التقنينات والتشريعات المختلفة - 169

بل كثيراً ما يقوم التضامن بين المدينين بموجب نص فى القانون كما  ، وليس االتفاق وحده هو مصدر التضامن السلبى :

 فإن أحوال التضامن القانونى مذكورة على سبيل الحصر ، وإذا قام التضامن على نص فى القانون لم يجز أن يقاس عليه غيره . قدمنا
 (5959 ) .

 

وأهم هذه النصوص نجدها  . والتشريعات المختلفة والنصوص التى تقيم التضامن السلبى كثيرة متناثرة فى نواحى التقنينات

 . ونورد طائفة منها على سبيل التمثيل . فى التقنين المدنى والتقنين التجارى والتقنين الجنائى وتقنين المرافعات

 الخاصة 251والمادة  ، الخاصة بالتضامن فى المسئولية عن العمل غير المشروع 215ففى التقنين المدنى نجد المادة 

 191والمادة  ، الخاصة بتضامن المهندس والمقاول فى مسئوليتهما عن تهدم البناء 192والمادة  ، بتضامن الفضوليين إذا تعددوا

الخاصة بتضامن الموكلين إذا  121والمادة  ، الخاصة بتضامن الوكيل مع نائبه 197والمادة  ، الخاصة بتضامن الوكالء إذا تعددوا

 . الخاصة بتضامن الكفالء فى الكفالة القضائية وفى الكفالة القانونية 159والمادة  ، تعددوا

وهى خاصة بتضامن الشركاء فى شركة التضامن وفى شركة  99و 15و 19و 11وفى التقنين التجارى نجد المواد 

وهى خاصة بتضامن الساحب  291و 225و ، 221والمواد  ، وهى خاصة بتضامن مديرى الشركة المساهمة 91والمادة  ، التوصية

وهى  19وفى التقنين البحرى نجد المادة  . وهى خاصة بتضامن وكالء التفليسة عند التعدد 195والمادة  ، الكمبيالة والمحيل والكفيل

 . خاصة بتضامن الكفيل مع من رسا عليه مزاد السفينة

 . فى مصروفات الدعوى وهى خاصة بالتضامن 991وفى تقنين المرافعات نجد المادة 

 . وهى خاصة بالتضامن فى الغرامات النسبية 55وفى التقنين الجنائى نجد المادة 

ويمكن تقسيم االلتزامات التضامنية التى تشتمل عليها إلى التزامات مدنية والتزامات  . ونكتفى بهذا القدر من النصوص

 ، ومنها ما هو مصدره العمل غير المشروع ، ها ما هو مصدره العقدثم ترتيب االلتزامات المدنية بحسب مصدرها فمن ، تجارية

 ومنها ما هو مصدره القانون ، ومنها ما هو صدره اإلثراء بال سبب
 (5951 ) .

ونقتصر فى  ، ونقول كلمة عن كل منها بهذا الترتيب 

 . أما النص من ناحية موضوعه فيشرح فى مكانه ، هذه الكلمة على إبراز فكرة التضامن

 التزامات مدنية مصدرها العقد - 171

 . هذه هى االلتزامات الناشئة من عقد المقاولة ومن عقد الوكالة : 

يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث (  2) " :  على ما يأتى 1و 2/  192ففى عقد المقاولة تنص المادة 

وذلك ولو كان القدم ناشئاً عن  ، مبانى أو ؟؟؟؟؟ من منشآت ثابتة أخرىخالل عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئى فيما شيدوه من 

ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه  ، عيب فى األرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة

لفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من ويشمل الضمان المنصوص عليه فى ا(  1. )  المنشآت مدة أقل من عشر سنوات

وظاهر أن مسئولية كل من المهندس المعمارى والمقاول نحو رب العمل عن  . " عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسالمته

ومنها المسئولية  -تعاقدية ولما كان التضامن فى االلتزامات ال . سالمة البناء إنما هى مسئولية تعاقدية نشأت من عقد المقاولة ذاته

فكان البد من شرط فى عقد المقاولة أو نص فى القانون ليقيم التضامن بين المهندس  ، ال يفترض كما سبق القول –التعاقدية ذاتها 

المقاول ومن ثم يكون المهندس المعمارى و . فوجد النص المتقدم الذكر وهو يغنى عن الشرط ، المعمارى والمقاول فى هذه المسئولية

فنص القانون  ، متضامنين فى المسئولية نحو رب العمل عن سالمة البناء حتى لو لم يوجد شرط يقضى بالتضامن فى عقد المقاول

 . هو الذى يقيم هذا التضامن

ير إذا تعدد الوكالء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غ"  مدنى على أنه 2/  191وفى عقد الوكالة تنص المادة 

ال يسألون عما  ، ولو كانوا متضامنين ، على أن الوكالء . أو كان الضرر الذى أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك ، قابلة لالنقسام

وهنا التزامات الوكيل ومسئوليته عن تنفيذ هذه االلتزامات منشؤها جميعاً  . " فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً فى تنفيذها

إال بنص  ، من غير شرط ، فال يقوم التضامن بينهم إذن . فإذا تعدد الوكالء بقيت التزامات كل منهم ناشئة من هذا العقد ، لةعقد الوكا

بأن يكون تنفيذ الوكالة غير قابل  ، وقد اشترط النص وحدة العمل الذى تنشأ عنه المسئولية . وهو النص المتقدم الذكر ، فى القانون

                                                 
  (5959  )

. 922ص 999الموجز للمؤلف فقرة 
 

  (5951  )
تزامات المدنية التى يقيم فيها القانون التضامن بنص فى التقنين المدنى ال يقتصر التضامن فيها على ما كان هذا ويالحظ أن االل

العقد أو العمل غير المشروع أو اإلثراء  : ما كان منها تجارياً وأياً كان مصدره –ومن باب أولى  –بل يشمل أيضاً  ، مدنياً منها

. بال سبب أو القانون
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أو بأن يكون التنفيذ متكوناً من أعمال متفرقة  ، كالء وقد اشتركوا فى التنفيذ قد قاموا بعمل واحد ال يقبل التجزئةلالنقسام فيكون الو

وغنى عن البيان أنه لو انفرد أحد الوكالء بمجاوزة  . ولكن الوكالء قد اشتركوا فى عمل واحد من هذه األعمال فارتكبوا خطأ مشتركاً 

ألن الوكالء اآلخرين لم يشتركوا معه فى العمل الذى أوجب  ، استقل وحده بالمسئولية ، حدود الوكالة أو انفرد بالتعسف فى تنفيذها

إذا أناب الوكيل عنه "  دنى على أنهم 2/  197ثم تنص المادة  . بل ال يكونون مسئولين أصال ، مسئوليته فال يكونون متضامنين معه

 ، كان مسئوالً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ، غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له فى ذلك

فإن مسئولية  ، ةوإذا كانت مسئولية الوكيل قد نشأت من عقد الوكال . " ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية

وتكون مسئوليته  ، النائب نحو الموكل لم تنشأ من هذا العقد ألن الوكالة ال ترخص فى تعيين نائب فال يربط النائب بالموكل عقد ما

)  وكان مقتضى أن تكون مسئولية الوكيل تعاقدية ومسئولية النائب تقصيرية أال يقوم بينهما تضامن . نحو الموكل مسئولية تقصيرية

solidarite  )بل يقوم تضامم  (obligation in solidum  )ولكن النص صريح فى إنشاء التضامن بين الوكيل  ، على ما سنرى

 ونائبه بما يستتبع التضامن نتائج أصلية ونتائج ثانوية
 (5951 ) .

إذا وكل أشخاص متعددون "  مدنى على أنه 121وتنص أخيراً المادة  

وهنا نرى  . " ما لم يتفق على غير ذلك ، كأن جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ الوكالة ، وكيالً واحداً فى عمل مشترك

فالتضامن دون شرط فى العقد ال يقوم إال بنص فى  ، أن االلتزام بتنفيذ الوكالة والقيام بهذا العمل المشترك مصدره عقد الوكالة

 وهو النص المتقدم الذكر ، القانون
 (5957 ) .

 

  التزامات مدنية مصدرها العمل غير المشروع - 171
 ، إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر"  مدنى على أنه 215تنص المادة  :

جوهرية فى وهذا نص من النصوص ال . " إال إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض ، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى

وواضح أن  . فهو يقضى بالتضامن فى المسئولية عن أى عمل غير مشروع ، له أهمية بالغة ومدى واسع فى التطبيق ، التضامن

فوضع النص  . وهو يكاد يدانى العقد فى أهميته ، العمل غير المشروع قد أسبح فى العصر الحاضر مصدراً هاماً من مصادر االلتزام

بخالف المسئولية التعاقدية وجميع االلتزامات الناشئة عن العقد فقد رأينا أن  ، امن فى المسئولية التقصيريةمبدأ عاماً هو التض

 بال يجب لقيامه شرط أو نص فى القانون ، التضامن فيما ال يفترض
 (5955 ) .

بل إن افتراض التضامن فى المسئولية التقصيرية  

                                                 
  (5951  )

وهذا أدعى لتقرير التضامم دون  ، مدنى بوجود دعوى مباشرة للموكل قبل نائب الوكيل 197الفقرة الثالثة من المادة وتقضى 

 . وهذا هو التضامم كما سنرى ، فإن الموكل يستطيع أن يطالب كالً من الوكيل ونائبه بدعوى مباشرة بنفس الدين ، التضامن

بأال يكون مسئوالً إلى عن خطأه فى اختيار نائبه  ، إذا رخص الوكيل فى إقامة نائب عنه، مدنى تقضى 197ثم إن الفقرة الثانية من المادة 

متضامناً مع نائبه؟ لم يصرح النص  ، إذا تحققت مسئوليته على هذا النحو ، فهل يكون . أو عن خطأه فيما أصدر له من تعليمات

ومن  ، المسئولية فى هذا الفرض ناشئة عن خطأ مشترك يوجب التضامن وليست ، بالتضامن هنا كما صرح به فى الفقرة الثانية

. ثم نرى أن المسئولية هنا تكون بالتضامم ال بالتضامن
 

  (5957  )
 551ص 11م 2525يونيه سنة  21 - 127ص 1م 2755أبريل سنة  5 - 272ص 9م 2759مارس سنة  11استئناف مختلط 

 . 159ص 51م 2599يناير سنة  99 - 979ص 97م 2511ة أبريل سن 15 - 525ص 91م 2519مايو سنة  1 -

كانوا جميعاً متضامنين فى التزامهم بدفع األتعاب  ، ويترتب على ذلك أنه إذا وكل عدة أشخاص أحد المحامين فى قضية مشتركة

والموكلون  هذا -(  519ص 2911فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 2259فقرة  - 2271فقرة  1بودرى وبارد )  للمحامى

. ( 2271فقرة  1بودرى وبارد )  حتى لو كانت الوكالة بغير أجر ، متضامنون نحو الوكيل
 

  (5955  )
(  99م)  ولكن يوجد نص فى التقنين الجنائى الفرنسى ، مدنى مصرى 215أما فى فرنسا فال يوجد نص عام يقابل نص المادة 

 . ات المحكوم بها على عدة أشخاص أدينوا فى جناية أو جنحة مشتركةيقضى بالتضامن فى الغرامة والرد والتعويض والمصروف

ويقوم التضامن بينهم بحكم  ، وال بد من أن يكون المحكوم عليهم قد اشتركوا جميعاً فى الجناية أو الجنحة التى حكم من أجلها

يضاف إلى ذلك أن  . ( 515 - 511ص 2917فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  القانون دون حاجة لذكره فى الحكم باإلدانة

هناك قاعدة تقليدية قديمة فى القضاء الفرنسى تقضى بقيام التضامن بين األشخاص الذين يشتركون فى ارتكاب عمل غير 

وتهبط جذور هذه القاعدة التقليدية إلى أغوار بعيدة من  . سواء كان هذا العمل جريمة جنائية أو مجرد خطأ مدنى ، مشروع

غذ يرجع  ، إذ يرجع عهدا إلى القانون الرومانى فى مبادئه التقليدية إلى أغوار بعدية من الماضى السحيق ، لسحيقالماضى ا

فقد كانت هذه المبادئ تقضى بأنه إذا اشترك عدة أشخاص فى  . عهدها إلى القانون الرومانى فى مبادئه الخاصة بالغش واإلكراه

إذ ال يخفف من مسئولية  ، منهم مسئوالً عن تعويض كل الشرر الناجم عن هذا العمل كان كل ، ارتكاب إحدى هاتين الجريمتين

 ، ولكن إذا قام أحد الشركاء بتعويض الضرر برئت ذمة اآلخرين من االلتزام بالتعويض . الشخص عن خطأه أن غيره أخطأ معه

وبقيت  ، ون الرومانى إلى القانون الفرنسى القديموانتقلت هذه القاعدة من القان . إذا لم يعد هناك ضرر يستوجب أن يعوض عنه

من التقنين الجنائى الفرنسى لم تقم  99وبالرغم من أن المادة  . ( 117بوتييه فى االلتزامات فقرة )  قاعدة من قواعده الثابتة
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ذلك أن افتراضه فى  ، ى خصوص العقد إذا قام التضامن فيه على نص فى القانونبموجب النص المتقدم الذكر أقوى من افتراضه ف

فيجوز إذن أن يشترط فى عقد  . إذ ال يعتبر التضامن هنا من النظام العام ، العقد بموجب نص ال يمنع من جواز االتفاق على استبعاده

وفى عقد الوكالة إال يكون الوكالء المتعددون أو الوكيل  ، يةالمقاولة إال يكون المهندس المعمارى والمقاول متضامنين فى المسئول

وال يجوز  ، أما التضامن فى المسئولية التقصيرية فهو من النظام العام . ونائبه أو الموكلون المتعددون متضامنين فى المسئولية

 االتفاق على ما يخالفه
 (5999 ) .

 

 وقد سبق أن عاجلنا التضامن فى المسئولية التقصيرية
 (5992 ) ،

فنجتزى هنا باإلشارة إلى أنه حتى يقوم التضامن بين  

وأن (  1)  أن يكون كل واحد منهم قد ارتكتب خطأ(  2: )  المسئولين المتعددين عن عمل غير مشروع يجب أن تتوافر شروط ثالثة

رر الذى وقع منهم هو ضرر أى أن يكون الض ، يكون الضرر الذى أحدثه كل منهم بخطأه هو ذات الضرر الذى أحدثه اآلخرون

 واحد
 (5991 ) .

 أو أن ترتكب األخطاء فى وقت واحد ، وال يلزم بعد ذلك أن يكون هناك تواطؤ ما بين المسئولين 
 (5999 ) .

وال ضرورة  

 ألن تكون األخطاء عمالً واحداً أو جريمة واحدة
 (5995 ) ،

اء وقد تختلف جسامة األخط ، فقد يكون أحدهما عماداً واآلخر غير عمد 

أو يكون أحدهما عمالً  ، وقد تختلف طبيعة األخطاء فيكون أحد الخطأين جنائياً ويكون الثانى مدنيا ، فيقترن خطأ جسيم بخطأ يسير

 ويكون اآلخر امتناعاً عن عمل
 (5999 ) .

  . أو يكون بعضها ثابتاً وبعضها مفترضاً  ، وقد تكون األخطاء كلها ثابتة أو مفترضة 

فيستطيع المضرور أن  ، كانوا جميعاً متضامنين فى المسئولية ، المسئولون عن عمل غير مشروع على هذا لنحوومتى تعدد 

 ، ويرجع من دفع التعويض على الباقى . كما يستطيع أن يختار منهم من يشاء ويطالبه بالتعويض كامالً  ، يطالبهم جميعاً بالتعويض

 هكل بقدر نصيبه حسب جسامة الخطأ الصادر من
 (5991 ) .

أو لم يمن تعيين مقدار الجسامة فى كل  ، فإن تعادلت األخطاء فى الجسامة 

 وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى ، كان نصيب كل منهم فى التعويض مساوياً لنصيب اآلخر ، خطأ
 (5991 ) .

 

                                                                                                                                                                    

بل واالشتراك فى جناية فخرج من نطاقها االشتراك فى خطأ مدنى  ، التضامن إال فى حالة الحكم على شركاء فى جناية أو جنحة

فإن القضاء الفرنسى بقى مع ذلك يعمم القاعدة التى انتقلت إليه من القانون الفرنسى  ، أو جنحة إذا لم يصدر حكم جنائى باإلدانة

سواء كان هذا الخطأ جنائياً أو  ، فيقضى بالتضامن فى جميع األحوال التى يشترك فيها عدة أشخاص فى ارتكاب خطأ ، القديم

ويتلمس النص  ، ويقصر القاعدة التى تقضى بأن التضامن ال يفترض على نطاق االلتزامات التعاقدية . ن خطأ مدنياً تقصيرياً كا

وتنقل القضاء الفرنسى فى تأصيل  . من التقنين الجنائى عن طريق القياس 99القانونى الذى يعوزه إلقامة التضامن فى المادة 

من فكرة االلتزام غير القابل  –من الشركاء فى العمل غير المشروع عن تعويض كل الضرر  وهى تقضى بمسئولية أى –قاعدته 

 2919فقرة  - 2915فقرة  1انظر بالنيولوريبير وجابولد )  ثم من فكرة التضامن إلى فكرة التضامم ، لالنقسام إلى فكرة التضام

. 2991فقرة  - 2992فقرة  1د وانظر فى انقسام الفقه الفرنسى فى هذه المسألة بودرى وبار -( 
 

  (5999  )
فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 2279فقرة  1بودرى وبارد  - 151فقرة  21لوران  - 157فقرة  - 151فقرة  11ديموومب 

. 599ص 2917
 

  (5992  )
وقد ذكرنا بنوع خاص أن التضامن فى المسئولية التقصيرية كان مقرراً أيضاً بنص فى  : 119انظر الوسيط جزء أول فقرة 

وأن المسئولية  ، ( 9هامش رقم  515الوسيط جزء أول ص )  وأنه يقوم دون حاجة إلى ذكره فى الحكم ، التقنين المدنى السابق

. ( 2هامش رقم  519الوسيط جزء أول ص )  يةتضامنية فى القانون المصرى بخالف القانون الفرنسى فهى مسئولية تضامم
 

  (5991  )
ألن كل منهما  ، لم يكن اللصان متضامنين ، ثم جاء لص آخر فسرق بعض اآلالت ، فإذا سرق أحد اللصوص عجلة السيارة

. ( 511الوسيط جزء أول ص)  أحدث بخطأه ضرراً غير الضرر الذى أحدثه اآلخر
 

  (5999  )
فأتى لص آخر على غير اتفاق مع  ، فنقب فيه نقباً ثم ذهب ليستحضر ما يستعين به على السرقةفإذا حاول لص سرقة منزل 

. ( 511الوسيط جزء أول ص)  فإن اللصين يكونان مسئولين بالتضامن ، اللص األول ودخل من النقب وسرق المنزل
 

  (5995  )
 يكون الخطأ األول جناية قتل والخطأ اآلخر جنحة ضربأو  ، فقد يكون أحد الخطأين سرقة والخطأ اآلخر إخفاء ألشياء مسروقة

. ( 9هامش رقم  511انظر فى قضاء محكمة النقض فى هذه المسائل الوسيط جزء أول ص) 
 

  (5999  )
ليدخل اللص ويسرق المنزل ففى هذه الحالة يكون اللص والخادم تضمنين  ، مثل ذلك أن يهمل الخادم فيترك باب المنزل مفتوحاً 

وأحدهما عمل واآلخر امتناع عن  ، وأحدهما جنائى واآلخر مدنى ، فأدهما عمد واآلخر غير عمد ، لعى اختالف ما بين الخطأين

. ( 511الوسيط جزء أول ص)  عمل
 

  (5991  )
كما إذا اختل أساس منزل الجار من جراء هدم جاره لمنزله  ، ويض كله فى النهايةوقد يكون أحد المسئولين هو الذى يتحمل التع

ثم يرجع  ، فللجار المضرور فى هذه الحالة الرجوع على جاره والمقاول متضامنين بسبب العمل غير المشروع ، وإعادة بنائه

 51م 2515أكتوبر سنة  92استئناف مختلط )  حدهالجار على المقاول إذا كان بينهما اتفاق على أن يتحمل المقاول المسئولية و

. ( 5ص
 

  (5991  )
على أن محكمة االستئناف المختلط قد قضت فى بعض أحكامها بأن  - 211ص 95م 2551أبريل سنة  11استئناف مختلط 

. ( 19ص 92م 2597ديسمبر سنة  12استئناف مختلط )  المتبوع مسئول مع التابع مسئولية تضاممية ال مسئولية تضامنية
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 ، ات النسبية التى حكم عليهم بهاويلحق بالتضامن فى المسئولية عن العمل غير المشروع تضامن المحكوم عليهم فى الغرام

وفى هذه الصفة المالية وفى أنها جزاء على عمل غير  ، ولكنها عقوبة مالية ، وإن كانت الغرامة تختلف عن التعويض فى أنها عقوبة

بجريمة  إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد"  من تقنين العقوبات على أنه 55وقد نصت المادة  . مشروع تتالقى مع التعويض

خالفاً للغرامات النسبية فإنه يكونون متضامنين فى  ، فالغرامات يحكم بها عى كل منهم على انفراده ، فاعلين كانوا أو شركاء ، واحدة

والغرامة عقوبة وكان  ، واألصل فى العقوبات أن تكون شخصية ال تضامن فيها . " ما لم ينص الحكم على خالف ذلك ، اإللزام بها

وأجاز التضامن فى الغرامة  ، ولكن المشرع هنا خرج على هذا المبدأ العام فقارب بين الغرامة والتعويض ، ينبغى أن تكون شخصية

ما  بل يجعلها تناسب ، والغرامة النسبية غرامة ال يعين المشرع مقدراً محدداً لها . فى حالة معينة هى أن تكون هذه الغرامة نسبية

من رشا "  عقوبات على أن 2/  297نصت المادة  . وأكثر ما تكون عقوبة تكميلية ، حصل عليه الجنائى من الجريمة التى ارتكبها

ويحكم على كل منهم بغرامة تساوى قيمة ما  ، موظفاً والموظف الذى يرتشى ومن يتوسط بين الراشى والمرتشى يعاقبون بالسجن

كل مت تجارى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو األمناء على "  عقوبات على أن 221لمادة ونصت ا . " أعطى أو وعد به

الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة على اختالس أو إخفاء شئ من األموال األميرية أو الخصوصية التى فى 

أو اختلس شيئاً من األمتعة المسلمة إليه  ، ألوراق والسندات والعقودأو غيرها من ا ، أو من األوراق الجارية مجرى النقود ، عهدته

ومع ذلك قد تكون الغرامة  . " ويعاقب بالسجن ، يحكم عليه فضالً عن رد ما اختلسه بدفع غرامة مساوية لقيمة ذلك ، بسبب وظيفته

مزورة أو مغشوشة بصفة أنها جيدة ويتعامل  فى حالة من يأخذ مسكوكات ، عقوبات 195فقد نصت المادة  ، النسبية عقوبة أصلية

ومع ذلك من استعمل تلك المسكوكات بعد أن تحققت له عيوبها يجازى بدفع غرامة ال تتجاوز ستة أمثال " :  على ما يأتى ، بها

نين فى الغرامة المحكوم كانوا جميعاً متضام ، فإذا تعدد المحكوم عليهم فى إحدى الجرائم المتقدمة الذكر . " المسكوكات المتعامل بها

فإن لم ينص  ، والنص على التقسيم جوازى للقاضى . إال إذا نص فى حكم اإلدانة على تقسيم الغرامة فيما بينهم دون تضامن ، بها

إال أنه يالحظ فى جريمة الرشوة أنه يتعين على القاضى أن يحكم على كل  . عليه كان التضامن قائماً بين المحكوم عليهم بحكم القانون

ومن جهة أخرى ال تنقسم الغرامة  ، فهنا التضامن إجبارى من جهة ، من المرتشى والراشى والوسيط بغرامة تساوى قيمة الرشوة

 . ى أحد من شركائهالواحدة على المحكوم عليهم بل كل منهم يدفع الغرامة كاملة وال يرجع بشئ منها عل
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كانوا متضامنين فى  ، وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد" :  مدنى على ما يأتى 251وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

والفضولى أقرب ما يكون إلى  ، لوكالء فيما مرإذا تعدد ا 2/  191وهذا التضامن نظير للتضامن الذى قررته المادة  . " المسئولية

وبذل  ، وإخطار رب العمل بتدخله بجرد أن يستطيع ذلك ، المضى فى العمل الذى بدأ به : وعلى الفضولى التزامات أربعة . الوكيل

وأغلب هذه االلتزامات  . وتقديم حساب لرب العمل مع رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، عناية الشخص المعتاد فى القيام بالعمل

 بناها على عمل مادى صدر من الفضولى ، مصدرها القانون
 (5997 ) .

هو رد الفضولى لما  –ولكن يوجد بين هذه االلتزامات التزام  

ففى هذا االلتزام لو تعدد الفضولى يقوم التضامن بين  . يمكن القول بأن مصدره هو اإلثراء بال سبب –استولى عليه بسبب الفضالة 

وفى االلتزامات األخرى التى مصدرها القانون يقوم التضامن بين الفضوليين  . الفضوليين المتعددين بموجب النص المتقدم الذكر

 المتعديين بموجب النص نفسه
 (5995 ) ،

اف إلى أمثلة أخرى سنوردها وهذه أمثلة على االلتزامات الدنية التى مصدرها القانون تض 

 . فيما يلى

والكفالة القانونية هى  . " فى الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفالء دائماً متضامنين"  مدنى على أنه 159وتنص المادة 

لمعجل واجب بقوة النفاذ ا"  من تقنين المرافعات من أن 511ومن ذلك ما نصت عليه المادة  ، ما ينص القانون على وجوب تقديمها

سواء أكانت قابلة للمعارضة أم لالستئناف أم طعن فيها بهاتين الطريقتين وذلك بشرط  ، القانون لألحكام الصادرة فى المواد التجارية

ن من تقني 519ومن ذلك ما نصت عليه المادة  ، والكافلة القضائية هى ما يجعل القانون للقاضى جواز أن يحكم بها . " تقديم كفالة

أم  $ 179 $سواء أكان الحكم قابالً للمعارضة أم لالستئناف  ، بكفالة أو بدونها ، يجوز األمر بالنفاذ المعجل"  المرافعات من أنه

إذا كان (  1)  إذا كان الحكم مبيناً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه(  2: )  فى األحوال اآلتية ، طعن فيه بهاتين الطريقتين

مدنى  159فالمادة  . " إذا كان الحكم صادراً لمصلحة طالب التنفيذ فى منازعة متعلقة به(  9)  صادراً فى دعاوى الحيازةالحكم 

وعلى (  أى طالب التنفيذ)  نصت على تضامن الكفيل مع المكفول ، فى كل من الكفالة القانونية والكفالة القضائية ، سالفة الذكر

أما مصدر  . هو القانون ، قانونيناً كان أو قضائياً  ، وظاهر أن مصدر االلتزام بتقديم الكفيل . ذا تعددواتضامن الكفالء فيما بينهم إ

                                                 
  (5997  )

. 711انظر الوسيط جزء أول فقرة 
 

  (5995  )
 121ويالحظ أن القانون لم ينص على تضامن أرباب العمل إذا تعددوا كما نص على تضامن الموكلين عند التعدد فى المادة 

أما أرباب العمل فلم تجمعهم رابطة إال  ، فالتضامن بينهم مستساغ ، والسبب فى ذلك أن الموكلين قد جمعهم عقد واحد . مدنى

. ( 2115ص 751الوسيط جزء أول فقرة )  عمل الفضولى نفسه فقل أن توجد بينهم رابطة تسوغ قيام التضامن
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وأما ما تضامن فيه  . التزام الكفيل نفسه فهو عقد كفالة بينه وبين المكفول له أى الخصم المحكوم عليه لصالح الخصم طالب التنفيذ

ين إذا تعددوا فهو التزام برد ما استولى عليه المكفول عن طريق الحكم المشمول بالنفاذ المعجل الكفيل مع المكفول ومع الكفالء اآلخر

 . ومصدر هذا االلتزام هو اإلثراء بال سبب ، فيما إذا ألغى الحكم

  : التزامات مدنية مصدرها القانون - 173

فقد نصت  . المحكوم عليهم بمصروفات الدعوىنضيف إلى التزامات الفضولى التى مصدرها القانون فيما قدمناه التزام 

ويدخل فى هذه المصاريف  ، يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها"  من تقنين المرافعات على أن 991المادة 

 ، د المحكوم عليهموإذا تعد . جاز الحكم بقسمة المصاريف مقابل أتعاب المحاماة ، وإذا تعدد المحكوم عليهم . مقابل أتعاب المحاماة

وال يلزمون  ، جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالسوية أو بنسبة مصلحة كل منهم فى الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة

فهنا التزم المحكوم عليهم بمصروفات الدعوى  . " بالتضامن فى المصاريف إال إذا كانوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى به

وقد أوجب هذا النص ذاته تضامن المحكوم عليهم بالمصروفات إذا تعددوا فى حالة  ، بموجب نص فى القانون هو النص الذى ذكرناه

يضاً متضامنين فى فمتى كانوا متضامنين فى هذا االلتزام كانوا أ ، واحدة هى أن يكونوا متضامنين فى أصل التزامهم المقضى به

 مصروفات الدعوى التى قضى فيها عليهم بوفاء التزامهم
 (5919 ) .

الحالة تنقسم المصروفات عليهم دون  $ 172 $وفى غير هذه  

 كل بنسبة مصلحته فى الدعوى حسب تقدير المحكمة أو بالتساوى فيما بينهم ، تضامن
 (5912 ) .

 

  التزامات تجارية وبحرية - 174

 . ت نص فيها لتقنين التجارى والتقنين البحرى على قيام التضامن بين المدينينوهناك التزاما :

ولو  ، الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها"  منا التقنين التجارى على أن 11ففى الشركات نصت المادة 

فهنا نص القانون على أن  . " نوان الشركةإنما يشترط أن يكون هذا اإلمضاء بع ، لم يحصل وضع اإلمضاء عليها إال من أحدهم

 الشركاء فى شركة التضامن مسئولون بالتضامن فى أموالهم الشخصية عن جميع التزامات الشركة
 (5911 ) .

 19ونصت المادة  

 ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثرن شركة التوصية هى الشركة التى تقعد بين شريك واحد أو أكثر مسئولي"  تجارى على أن

إذا أذن أحد الشركاء "  تجارى على أنه 15ونت المادة  . " يكونون أحصاب أموال فيها وخارجين عن اإلدارة ويسمون موصين

فيكون ملزوماً على وجه التضامن بجميع  ، 11خالفاً لما هو منصوص عليه فى المادة  ، الموصين بدخول اسمه فى عنوان الشركة

ويدخل فى هؤالء  ، التوصية إذن يوجد شركاء مسئولون بالتضامن عن جميع ديون الشركة ففى شركة . " ديون وتعهدات الشركة

تجارى حالة أخرى يكون فيها الشركاء  99وتضيف المادة  . الشركاء الموصون إذا أذنوا بدخول أسمائهم فى عنوان الشركة

                                                 
  (5919  )

إذ نصت على أن تقدير أجر الخبير يكون (  جديد 157م)  من تقنين المرافعات القديم 199وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 

ومن بعد صدور الحكم فى الدعوى يكون نافذاً أيضاً على من حكم عليه  ، على الخصم الذى طلب تعيين أهل الخبرة نافذاً 

 15نقض مدنى )  فإنها ال تلزم المحكوم له فى الدعوى بأتعاب الخبير بالتضامن مع المحكوم عليه بالمصروفات ، بالمصروفات

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الخصم الذى  . ( 19ص 292رقم  5مجموعة عمر  2555فبراير سنة 

 295ص 51م 2599يناير سنة  1استئناف مختلط )  طلب تعيين الخبير والخصم المحكوم عليه بأتعاب الخبير يكونان متضامنين

) . 

أما فى المواد المدنية فال يقوم التضامن  ، رنسىمن التقنين الجنائى الف 99وفى فرنسا يقوم التضامن فى المصروفات الجنائية طبقاً للمادة 

 2919فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  فى المصروفات إال إذا حكم بها جميعاً على كل من المحكوم عليهم كجزء من التعويض

) .
 

  (5912  )
الخاص بضريبة إيرادات )  2595سنة  25من قانون رقم  95فقد نصت المادة  ، ويوجد مثل آخر للتضامن فى التزام قانونى

يجب عند التنازل عن كل أو بعض المنشآت "  على أنه(  رؤوس األموال المنقولة واألرباح التجارية والصناعية وكسب العمل

ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئوالً  ، تبليغ مصلحة الضرائب عن هذا التنازل فى مدى ستين يوماً من تاريخ حصوله

 117ص 2انظر األستاذ عبد الحى حجازى ) "  يستق من ضرائب على المنشأة المتنازل عنها إلى تاريخ التنازلبالتضامن عما 

) .
 

  (5911  )
فالشركة  ، وهناك من يذهب إلى أن دائن الشركة يرجع بجميع حقه على الشركة أو على أى من الشركاء فى ماله الخاص

وهناك من يذهب إلى أن الدائن ال يرجع على أى من الشركاء فى ماله الخاص  . والشركاء متضامنون جميعاً فى ديون الشركة

 . وهذا الحكم يمكن تنفيذه على أموال الشركة وعلى أموال كل من الشركاء ، قبل أن يحصل على حكم بالدين على الشركة ذاتها

الرجوع على الشركة ذاتها أو فى القليل قبل  وهناك أخيراً من يذهب إلى أن الدائن ال يستطيع الرجوع على أحد من الشركاء قبل

. إذ الشركاء متضامنون فيما بينهم ولكنهم غير متضامنين مع الشركة بل يعتبرون فى حكم الكفالء لها ، إعذارها
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

د من الشركاء الموصين عمالً متعلقاً بإدارة وكذلك إذا عمل أى واح" :  الموصون مسئولين بالتضامن عن ديون الشركة فتقول

ويجوز أن يلزم الشريك المذكور  . الشركة يكون ملزوماً على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التى تنتج من العمل الذى أجراه

له بسبب تلك  وعلى حسب ائتمان الغير ، على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله

يلزم إعالن المشارطة االبتدائية لشركة المساهمة ونظامها واألمر المرخص "  تجارى على أن 91ونصت المادة  . " األعمال

وإن لم يحصل ذلك ألزم  . ويكون إعالن ذلك بتعليقه فى المحكمة االبتدائية مدة الوقت المعين آنفاً ونشره فى إحدى الجرائد ، بإيجادها

ً  ، شركة بديونها على وجه التضامنمديرو ال فهذه حالة نص فيها القانون على تضامن مديرى  . " ووجب عليهم التعويضات أيضا

 . الشركة المساهمة فى المسئولية عن ديونها إذا وقع منهم تقصير فى واجبهم من إعالن الشركة ونظامها واألمر المرخص بإيجادها

)  ما لم يتفق على خالف ذلك ، من بين الشركاء فيها فيما يلزم كال منهم من ديون الشركةهذا ويالحظ أن الشركة المدنية ال تضا

 . ( مدنى 2/  915م

 من التقنين التجارى 221وفى الكمبياالت تنص المادة 
 (5919  )

الكمبيالة والمحيلون المتناقلون لها "  ساحب : على ما يأتى

فهذا نص فى القانون يقيم التضامن بين ساحب  . " والدفع فى ميعاد االستحقاقيكونون مسئولين على وجه التضامن عن القبول 

فإذا لم يقبل  . الكمبيالة والمحيلين المتعاقبين لها فى مسئوليتهم عن قبول المسحوب عليه للكمبيالة وعن دفعه إياها فى ميعاد االستحقاق

ً  ، المسحوب عليه الكمبيالة على المحليين المتناقلين  –تجارى  225كما تقول المادة  –وجب " ،  وأعلن بروتستو عدم القبول رسميا

أو يدفعوا قيمتها مع مصاريف  ، والساحب على وجه التعاقب أن يقدموا كفيالً ضامناً لدفع قيمة الكمبيالة فى الميعاد المستحق الدفع

 291ثم إن المادة  . " كان الساحب أو المحيلوال يكون الكفيل متضامناً إال مع من كفله سواء  ، البروتستو ومصاريف الرجوع

 ساحب الكمبيالة وقابلها ومحيلها ملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن"  تجارى تنص أيضاً على أن
 (5915  )

" . 

متضامنون فيما يتعلق بإجراءات (  أى السنديك إذا تعدد)  تجارى على أن وكالء الدائنين 195وفى اإلفالس نصت المادة 

 . " دارتهمإ

يجب على الراسى عليه مزاد السفينة من أية حمولة كانت "  من التقنين البحرى على أنه 2/  19وفى بيع السفينة نصت المادة 

 ، أن يدفع فى ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت مرسى المزاد ثلث الثمن الذى رسا به المزاد عليه أو يسلمه إلى صندوق المحكمة

ويكونان ملزمين على وجه  ، اً بالثلثين يكون له محل بالقطر المصرى ويضع إمضاءه مع المكفول على السنويؤدى كفيالً معتمد

 التضامن بدفع الثلثين المذكورين فى ميعاد أحد عشر يوماً من يوم مرسى المزاد
 (5919  )

" . 

  االلتزام التضامنى –وحدة المحل وتعدد الروابط  -المطلب الثالث

 (Obligation in solidum  ) 

 : وحدة المحل وتعدد الروابط - 175

وقد سبقت اإلشارة إلى  ، يجعل االلتزام متعدد الروابط ولكنه موحد المحل ، كالتضامن بين الدائنين ، والتضامن بين المدينين 

 ذلك
 (5911 ) .

 

                                                 
  (5919  )

. تجارى بالنسبة إلى السندات تحت اإلذن أو التى لحاملها 275وانظر أيضاً المادة 
 

  (5915  )
ً  295انظر أيضاً لمادة  . مسئوالً على وجه التضامن(  avale)  تجارى وتجعل الضامن ضماناً احتياطيا

 

  (5919  )
كالنصوص التى وردت فى خصوص  ، هذا وقد وردت نصوص أخرى تقيم التضامن بين المدينين المتعددين فى مسائل متفرقة

 . نون إصابات العملوفى قا ، وفى قانون العمل الفردى ، وفى بيع المحل التجارى ، الخسارة البحرية

بودرى وبارد )  أما فى القانون األلمانى فهم متضامنون ، بل ينقسم الدين عليهم ، وورثة المدين ال يكونون متضامنين فى القانون الفرنسى

بل ال تركة إال بعد  ، تكون التركة مسئولة عن جميع الديون ، وقفاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ، وفى مصر . ( 2199فقرة  1

إال أنه إذا خضعت التركة إلجراءات التصفية المنصوص  . ومن ثم يبقى كل جزء من التركة سئوالً عن كل الدين ، سداد الدين

تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة على الورثة مع ترتيب تأمينات كافية ورد ذكرها فى  ، مدنى 529 - 711عليها فى المواد 

. من التقنين المدنى 759المادة 
 

  (5911  )
ويناط تفسير القواعد الخاصة بالتضامن " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد - 217انظر آنفاً فقرة 

أن فلكل مدين متضامن  . هما فكرة وحدة الدين وفكرة تعدد الروابط ، السلبى واإليجابى على حد سواء بفكرتين استنبطها الفقه

وعلى هذا النحو ال يكون من حق الدائن أن يطالب بالوفاء بكل الدين  . يوفى الدين بأسره ويكون وفاؤه هذا مبرئاً لذمة الباقين

مجموعة األعمال ) "  وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك فى التضامن اإليجابى ، بل ويكون من واجبه كذلك أن يقبل أداءه ، فحسب

. ( 11ص 9التحضيرية 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مستقلة عن الروابط التى تربطه فالدائن يرتبط بكل مدين بموجب رابطة  ، فتعدد المدينين من شأنه أن يجعل الروابط متعددة

ومظاهر التعدد فى روابط المدينين بالدائن فى التضامن السلبى هى نفس مظاهرها فى روابط الدائنين بالمدين فى  . بالمدينين اآلخرين

 : ويترتب على ذلك . على ما مر ، التضامن اإليجابى

كما يجوز أن يلحق إحدى الروابط وصف ويلحق  ، يجوز أن تكون إحدى هذه الروابط موصوفة واألخرى بسيطة(  2)  

واآلخر التزامه منجز أو مضاف إلى  ، ومن ثم يصح أن يكون أحد المدينين المتضامنين مديناً تحت شرط . رابطة أخرى وصف آخر

ويطالب فوراً من  ، وال المدين المؤجل دينه إال عند حلول األجل ، فال يطالب الدائن المدين تحت شرط إال عند تحقق الشرط . أجل

يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين " :  مدنى إذ تقول 179وإلى هذا تشير الفقرة األولى من المادة  . كان دينه منجزاً 

ً  . " ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ، مجتمعين أو منفردين  ، على هذا النحو ، ويجوز أيضا

 أن يكون مكان األداء ألحد المدينين غير مكان األداء للمدينين اآلخرين
 (5911 ) .

 

ويجوز أن يشوب إحدى الروابط عيب فى اإلرادة أو نقص فى األهلية وتكون الروابط األخرى غير مشوبة بشئ من (  1)  

عضها باطالً وبعضها قابالً لإلبطال وبعضها أو يكون ب ، كما يجوز أن تكون إحدى الروابط باطلة والروابط ألخرى صحيحة ، ذلك

 . وبعض آخر ال يقبل الفسخ ، ثم إن بعض الروابط قد يكون قابالً للفسخ . فكل رابطة من الروابط المتعددة تستقل بعيوبها . صحيحاً 

وسنرى ذلك فى أسباب انقضاء االلتزام  . ويجوز أخيراً أن تنقضى إحدى الروابط دون أن تنقضى الروابط األخرى(  9)  

 . فتنقضى إحدى الروابط بالمقاصة مثالً مع بقاء الروابط األخرى قائمة ، بغير الوفاء

فإنه بالرغم من تعدد روابطهم مع الدائن يكون االلتزام موحد  ، ولكن لما كان المدينون جميعاً متضامنين فى دين واحد

وإال النقسم  ، ووحدة المحل هذه هى التى تحتفظ لاللتزام بوحدته رغماً من تعدد المدينين . واحدفالروابط متعددة والمحل  ، المحل

وتعدد  . من ناحية المدين كما سبق القول(  obligation conjointe)  الدين على هؤالء المدينين ولكان التزاماً متعدد األطراف

المحور الذى تدور عليه جميع أحكام التضامن كما  ، ى التضامن اإليجابىكما ف ، الروابط ووحدة المحل فى التضامن السلبى هما

 . سنرى

 االلتزام التضامنى - 176

 
 (5917  )

 (obligation in solidum : )  وإذا كان االلتزام التضامنىobligation solidaire  متعدد الروابط ولكنه موحد

فإن االلتزام التضامنى الذى يجمع ما بين المدينين  ، فإذا كان التضامن مصدره االتفاق . فإنه أيضاً موحد المصدر ، المحل

كما فى  ، وإذا كان التضامن مصدره نص فى القانون . ومصدره واحد وهو العقد ، المتضامنين هو التزام محله واحد وهو الدين

صدر االلتزام التضامنى هو عقد وكالة واحد أو عمل غير مشروع فإن م ، التزام الوكالء المتعددين أو االلتزام عن عمل غير مشروع

 متعددين فأحدث ضرراً واحداً  $ 171 $صدر من أشخاص 
 (5915 ) .

 

إذا "  مدنى من أنه 151مثل ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  . ولكن قد يتعدد مصدر االلتزام مع بقاء محله واحداً 

 . " إال إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم ، فإن كل واحد منهم يكون مسئوالً عن الدين كله ، ود متواليةكان الكفالء قد التزموا بعق

فالروابط التى تربط الكفالء المتعددين بالدائن روابط  ، وكل منهم قد التزم فى عقد مستقل بكفالة دين واحد ، فهنا وجد كفالء متعددون

ولكن  ، ومصدر التزام كل كفيل هو أيضاً متعدد إذ التزم الكفالء بعقود متوالية ، الدائن رابطة مستقلةمتعددة إذ كل كفيل منهم تربطه ب

فال يكون هؤالء الكفالء ملتزمين  . والمحل واحد ، والمصدر متعدد ، الروابط إذن متعددة : الدين الذى التزم كل بأدائه هو دين واحد

فقد  ، ولكن لما كان كل منهم ملزماً بنفس الدين . ألن التضامن يقتضى أن يكون المصدر واحداً ال متعدداً كما قدمنا ، بطريق التضامن

ً  ، تضامت ذممهم جميعاً فى هذا الدين الواحد دون أن تتضامن ال (  obligation in solidum)  فااللتزام يكون التزاماً تضامميا

 ً (  obligation solidaire)  التزاماً تضامنيا
 (5919 ) .

 

                                                 
  (5911  )

. 559ص 2911فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 
 

  (5917  )
 obligation in) "  االلتزام التضاممى"  ونؤثر اآلن أن نسميه ، " المسئولية المجتمعية"  سميناه فى الجزء األول من الوسيط

solidum  )االلتزام التضامنى"  لنقابل به  " (obligation solidaire ) .
 

فوحدة الضرر قد تتغلب على تعدد  ، والضرر هو أحد أركان المسئولية التقصيرية ، ولكن ما دام الضرر يجب أن يكون واحداً  ، فيما يتعلق بالعمل غير المشروع أنه قد يتعدد الخطأوقد رأينا (  5915)  

وقد يتغلب تعدد الخطأ على وحدة الضرر فيتعدد  . ( 215م)  كما فعل التقنين المدنى المصرى ، فيتوحد المصر وكون المسئولية تضامنية إذا وجد نص فى القانون يقضى بالتضامن ، الخطأ

 . كما هى الحال فى القانون الفرنسى ، المصر وتكون المسئولية تضاممية ما دام ال يوجد نص فى القانون يقضى بالتضام

  (5919  )
 ، ( solidarite imparfaite)  والتضامن الناقص(  solidarite parfaite)  بدأ الفقه فى فرنسا بالتمييز بين التضامن الكامل

 ، ( Mourlon)  رأى قال به مورلون(  2: )  وانقسم الفقهاء فى تحديد فيصل التفرقة بين هذين النوعين من التضامن بين رأيين

يث يمكن أن يمثل كل منهم غذ ذهب إلى أن التضامن يكون كامالً إذا وجدت بين المدينين المتضامنين مصلحة مشتركة بح

أما إذا كان المدينون المتضامنون ال توجد بينهم مصلحة مشتركة وال يعرف بعضهم بعضاً وال يمكن القول بأن كال  . اآلخرين
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والذى يميز االلتزام التضاممى عن االلتزام التضامنى أن المدينين المتضامين فى االلتزام األول ال تجمعهم وحدة المصلحة 

ووحدة المصدر  ، ذلك أن التضامن يقتضى كما قدمنا وحدة المصدر . المشتركة كما تجمع المدينين المتضامنين فى االلتزام الثانى

فال محل إذن  ، أما فى االلتزام التضاممى فالمصدر متعدد . ى التى تفترض وجود المصلحة المشتركة بين المدينين المتضامنينهذه ه

فلم تكن هناك مصلحة  ، وفى المثل المتقدم التزم كل كفيل بعقد مستقل . الفتراض وجود مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين

 . فكل منهم ملتزم بأدائه ، وإنما يجمعهم كلهم دين واحد ، ء المتعددينمشتركة ما بين هؤالء الكفال

أما  . ولهذا التمييز أهمية كبيرة فى تعيين اآلثار التى تترتب على التضامم فى االلتزام وتلك التى تترتب على التضامن فيه

فيترتب  . إذ كل من المدينين مدين بنفس الدين وبكل الدين ، اآلثار التى تترتب على التضامم فتقتصر على ما تقتضيه طبيعة الموقف

كذلك  . وإذا هو استوفاه من أحدهم برئت ذمة اآلخرين ، يطالب أى مدين منهم بكل الدين ، على ذلك بداهة أن الدائن يستطيع أ

برجوع المدينين المتضامنين بعضهم على أما فيما يتعلق  . فتبرأ بذلك ذمة اآلخرين ، يستطيع أى مدين منهم أن يوفى الدائن كل الدين

إذا وفى أحدهم الدين كله للدائن برئت  ، فالكفالء الذين كفلوا مديناً واحداً بعقود متوالية . فهذا يتوقف على ما بينهم من عالقة ، بعض

أما إذا  . دين على المدين األصلىولكن يجوز للكفيل الذى دفع الدين أن يرجع بكل ال ، ذمة الكفالء اآلخرين من هذا الدين نحو الدائن

 . ألنه إنما دفع دين نفسه ، وفى المدين الدين لدائنه فإنه ال يرجع على أحد من الكفالء

أبعد  ، حيث يفترض وجود المصلحة المشتركة ما بين المدينين المتضامنين ، واآلثار التى تترتب على التضامن فى االلتزام

ويكون له فى الغالب حق  ، وإذا وفاه برئت ذمة اآلخرين ، متضامن تمكن مطالبته بكل الدينفسنرى أن أى مدين  . مدى من ذلك

 ، إذ أن هناك مصلحة مشتركة ما بين المدينين المتضامنين كما قدمنا ، وال يقتصر األمر على ذلك . الرجوع عليهم كل بقدر نصيبه

 ، بأن كل مدين متضامن يمثل اآلخرين فيما ينفعهم ال فيما يضرهموهذه المصلحة هى التى تبرر مبدأ أساسياً فى التضامن يقضى 

 . ولوال وجود هذه المصلحة المشتركة لما كان هناك محل لتمثيل المدينين اآلخرين ال فيما يضر وال فيما ينفع

بين المدينين  إذ ال توجد مصلحة مشتركة ما ، ومن أجل ذلك ال يقوم هذا التمثيل فى االلتزام التضاممى حتى فيما ينفع

وإذا صدر حكم لمصلحة أحد  . لم يكن الدائن معذراً بالنسبة إلى الكفالء اآلخرين ، فإذا أعذر أحد الكفالء المتوالين الدائن . المتضامين

 ، للتضامن(  Effets secondaires)  وقل مثل ذلك فى سائر اآلثار التى تدعى باآلثار الثانوية . هؤالء الكفالء لم يستفد منه الباقون

 والتى سيأتى بيانها تفصيال فيما يلى
 (5912  )

: 

 : أمثلة لاللتزام التضاممى فى القانون المصرى - 177

 : ونعزز هذا المثال بأمثلة أخرى ، هو التزام الكفالء المتعددين بعقود متوالية ، وقد أوردنا مثاال واحداً لاللتزام التضاممى 

بأن تكون النفقة واجبة قانوناً على كل  ، الواجبة قانوناً يستطيع أن يطالب بها مدينين متعددينإذا كان الدائن بالنفقة (  2) 

 . ألنه جميعاً مسئولون عن دين واحد ، ويكون الجميع مدينين متضامين ، استطاع مستحق النفقة أن يرجع بها على أيهم ، منهم

                                                                                                                                                                    

ً  ، منهم يمثل اآلخرين غذ  ، ورأى قال به أوبرى ورو(  1. )  ( 2119فقرة  1مورلون )  فالتضامن فى هذه الحالة يكون ناقصا

وهناك نصوص تقتصر على أن تجعل  ، ذهبا إلى أن هناك نصوصناً تقيم التضامن مباشرة بين المدينين وهذا هو التضامن الكامل

 92مكررة ثالثاً ص 157فقرة  5أوبرى ورو )  للدائن الحق فى أن يطالب مدينين متعددين بدين واحد وهذا هو التضامن الناقص

ولكن ما لبث الفقه الفرنسى أن هجر هذا التمييز بين تضامن كامل وتضامن  . ( 1رقم وتعليق بارتان فى هامش  99ص -

أما ما يسمى بالتضامن الناقص فليس نوعاً آخر من  . إذ ال يوجد إال نوع واحد من التضامن هو التضامن الكامل ، ناقص

 in)  وتمكن تسميته بنظام التضامم ، ( solidarite)  بل هو نظام قانونى مستقل كل االستقالل عن نظام التضامن ، التضامن

solidum ) ، حيث يجعل  ، أما نظام التضامم فيقوم على طبيعة األشياء . ونظام التضامن يقوم على االتفاق أو نص القانون

ن أن يكون فيكون هؤالء المدينون متضامنين فى هذا الدين دو ، القانون مدينين متعددين مسئولين عن دين واحد نحو دائن واحد

وليس االلتزام التضاممى هو فى األصل التزام تضامنى نزل درجة بعد أن استبعدت منه فكرة النيابة  . هناك تضامن بينهم

والنظامان  . بل إن لاللتزام التضامنى منطقة خاصة به ولاللتزام التضاممى منطقة أخرى ال تتالقى مع المنطقة األولى ، التبادلية

وغذا كانت المصحلة المشتركة بين المدينين المتعددين منعدمة فى  . وليس الثانى مشتقاً من األول ، اآلخر مستقالن أحدهما عن

وكل ما يجمع بينهم أن كال منهم مسئول عن  ، فذلك راجع إلى أنه ال توجد رابطة تربط ما بين هؤالء المدينين ، نظام التضامم

 7بيدان والجارد  - 2975فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  - 2951فقرة  1د انظر بودرى وبار)  نفس الدين نحو نفس الدائن

ويثور دى باج على فكرة االلتزام  . ( 112فقرة  1جوسران  - 2775فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  –وما بعدها  751فقرة 

ً (  Derrida)  بينما يدافع عنها دريدا ، ( 999فقرة  9انظر دى باج )  التضاممى ثورة عنيفة انظر انسيكلوبيدى )  دفاعاً قويا

. ( 291فقرة  - 292فقرة  solidariteلفظ  9داللوز 
 

  (5912  )
 . 29ص  9القضاء  2751أكتوبر سنة  25استئناف وطنى 
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ددة إذ كل من هؤالء المدينين تربطه بالدائن رابطة من القرابة تختلف عن وكذلك المصدر متع ، ولكن الروابط متعددة ، فالمحل واحد

 . رابطة القرابة التى تربط الدائن باآلخرين وهذه الرابطة هى مصدر التزامه بدينه النفقة

بأن يكون أحدهما مسئوال بموجب عقد ويكون  ، قد يكون اثنان مسئولين عن دين واحد بموجب مصدرين مختلفين(  1)  

كل مالك لسفينة مسئول مدنياً عن "  من التقنين البحرى من أن 99مثل ذلك ما نصت عليه المادة  . آلخر مسئوال بمقتضى القانونا

فقد قرر هذا النص مسئولية مالك السفينة عن  . " أعمال القبودان وبوفاء ما التزم به القبودان المذكور فيما يختص بالسفينة وتسفيرها

فقد قرر هذا النص مسئولية مالك السفينة  . " أعمال القبودان غير المشروعة وعن التزاماته التعاقدية فيما يختص بالسفينة وتسفيرها

ولية مالك السفينة عن أعمال أما مسئ . عن أعمال القبودان غير المشروعة وعن التزاماته التعاقدية فيما يختص بالسفينة وتسفيرها

ولذلك يكون االثنان متضامنين فى هذه ، القبودان غير المشروعة فهذه مسئولية المتبوع عن التابع فى نطاق المسئولية التقصيرية

ولكن  . ويكون هذا مثال للتضامن فى االلتزام ال للتضامم فيه ، مدنى 215المسئولية عن العمل غير المشروع وفقاً ألحكام المادة 

ألن التضامن  ، فهذه مسئولية تضاممية ال تضامنية ، مسئولية مالك السفينة عما يبرمه القبودان من عقود خاصة بالسفينة وتسفيرها

والنص هنا مقصور على جعل مالك السفينة مسئوال عن وفاء ما التزم به القبودان  ، فى المسئولية العقدية البد فيه من نص القانون

 . أى أنه اقتصر على جعل كل من المالك والقبودان مسئوال عن نفس الدين وهذا هو التضامم ، يام التضامن بينهماولم يصرح بق

وتتحقق هذه المسئولية إذا استخدم المدين بعقد شخصاً  . كذلك يقوم االلتزام التضاممى فى المسئولية العقدية عن الغير(  9)  

مسئوال عقدية عن خطأ هذا الشخص فى تنفيذ العقد فيكون ، غيره فى تنفيذ التزامه العقدى
  (5911 ) .

 

وقد يعهد إلى بواب بتنفيذ بعض من هذه  ، فالمؤجر مسئول عن تنفيذ التزاماته العقدية الناشئة عن عقد اإليجار نحو المستأجر

أو أضاع المراسالت الموجهة إلى  ، جربأن أهمل مثالً فتسبب عن إهماله أن ُسرق المستأ ، فإذا قصر البواب فى تنفيذها ، االلتزامات

فااللتزام  ، ولما كان المؤجر مسئوالً هو أيًضا عن هذا الخطأ مسئولية عقدية . كان هذا خطأ يستوجب مسئولية البواب ، هذا المستأجر

 ، وال يمكن القول بأنهما متضامنان ، له مدينان ، فهذا التزام واحد . واجب أيًضا على المؤجر بمقتضى مسئوليته عن البواب

محل واحد  : ولكن مميزات االلتزام التضاممى قد توافرت هنا . العقدية البد فيه من نص ، فالتضامن مع المؤجر فى مسئوليته

 ، نوهناك رابطتان مختلفتا ، فدين التعويض محله واحد بالنسبة إلى كل من المؤجر والبواب ، وروابط متعددة ومصادر متعددة

أما مصدر التزام  ، ومصدر التزام البواب خطأه التقصيرى . واألخرى تربط المستأجر بالبواب ، إحداهما تربط المستأجر بالمؤجر

 المؤجر فمسئوليته العقدية عن الغير
 (5919 ) .

 

ينة مسئول عن فمالك السف ، فى المثلين المتقدمين رأينا أن شخصين يلتزمان بدين واحد بموجب مصدرين مختلفين(  5)  

والمؤجر  ، فيصبح المتبوع مسئوالً عن تنفيذه ، وهنا التابع ـ أى القبودان ـ هو الذى أبرم العقد ، تنفيذ العقد الذى أبرمه القبودان

 ، وهنا ـ على خالف الحالة األولى ـ المتبوع هو الذى أبرم العقد والتابع هو الذى ينفذه ، مسئول عن خطأ البواب فى تنفيذ عقد اإليجار

ويكونان مسئولين عن دين واحد  ، فال تابع وال متبوع ، ويمكن أن نتصور حالة ثالثة يكون فيها الشخصان مستقلين أحدهما عن اآلخر

فإذا تعاقد عامل فنى مع صاحب " ،  ما عقدى واآلخر تقصيرىوليكن هذان المصدران خطأين أحده ، بموجب مصدرين مختلفين

وأخل بتعهده فخرج قبل انقضاء المدة ليعمل فى  ، مصنع ـ كما كتبنا فى الجزء األول من الوسيط ـ أن يعمل فى مصنعه مدة معينة

 ، و صاحب المصنع األولكان العامل الفنى وصاحب المصنع المنافس مسئولين معًا نح ، مصنع آخر منافس بتحريض من صاحبه

بل يرجع إلى أن العامل الفنى مسئول  ، وتفسير ذلك ال يرجع إلى تعدد المسئولين عن أخطاء تقصيرية ، كل منهما عن تعويض كامل

وصاحب المصنع المنافس مسئول أيًضا عن تعويض كامل ألنه ارتكب خطأ جعله  ، عن تعويض كامل ألنه أخل بالتزامه العقدى

بل هى (  Solidarite)  وهذه ليست مسئولية بالتضامن . فيكون كل منهما مسئوالً عن تعويض ضرر واحد تعويًضا كامالً  ، مسئوالً 

                                                 
  (5911  )

 . 599فقرة  – 592أنظر فى المسئولية العقدية عن الغير الوسيط الجزء األول فقرة 
  (5919  )

فى المسئولية العقدية عن الغير فيى الجيزء األول مين الوسييط أن هيذه المسيئولية قيد تتحقيق إذا اسيتخدم الميدين وقد بينا عند الكالم 

فيكون مسئوالً مسئولية عقدية عن خطأ هؤالء األشخاص الذى أضر بالدائن فيى االلتيزام  ، أشخاًصا غيره فى تنفيذ التزامه العقدى

والغير وهم اليذين اسيتخدمهم  ، والمضرور وهو الدائن فى االلتزام ، االلتزام العقدى فيوجد إذن المسئول وهو المدين فى ، العقدى

وتقوم المسئولية العقدية عن الغير حيث يوجد عقد صحيح بين المسئول والمضيرور وحييث يكيون الغيير  ، المدين فى تنفيذ التزامه

وقيد  ، والمضيرور هيو المسيتأجر ، المسيئول هنيا هيو الميؤجر : فالمؤجر مسئول عن البواب قبل المستأجر ، مكلفًا بتنفيذ هذا العقد

ويتبيين مين ذليك أن هنياك  ، والغير المكلف بتنفيذ هذا العقد مين قبيل المسيئول هيو البيواب ، قام بينهما عقد صحيح هو عقد اإليجار

والحيد الثيانى أن  ، قيد صيحيحالحيد األول أن يكيون هنياك بيين المسيئول والمضيرور ع : حدين لنطاق المسئولية العقدية عن الغيير

 . ويجيب أن يكيون الغيير قيد أحيدث الضيرر فيى فيى حيال تنفييذ العقيد أو بسيبب تنفييذه ، يكون الغير معهودًا إليه فى تنفيذ هذا العقيد

أميا الميرتبط بالعقيد فمسيئول نحيو  ، فيكون الغير ومسوالًعن تعويض هذا الضرر مسئولية تقصيرية إذ ال عقيد يربطيه بالمضيرور

 ويكون االثنان مسئولين عن دين واحد هو التعويض دون أن يكونا متضامنين فى هذا اليدين ، مضرور مسئولية عقدية عن الغيرال

. ( 599وفقرة  592انظر الوسيط الجزء األول فقرة ) 
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(  in Solidumتضاممية )  مسئولية مجتمعية
 (5915 ) .

وكذلك يكون الحكم إذا كان كل من الخطأ العقدى والخطأ التقصيرى غير  

فاصطدم بسيارة أخرى ارتكب سائقها هو أيًضا  ، كما إذا ارتكب أمين النقل وهو ينقل بضاعة خطأ بأن سار بسرعة كبيرة ، عمد

خطأ (  سائق السيارة األخرى)  فخطأ أمين النقل هنا خطأ عقدى غير عمد وخطأ الغير ، خطأ بأن كان يسير من جهة الشمال

ويالحظ فى المثلين المتقدمين  . ( تضاممية)  ل والغير مسئولين معًا مسئولية مجتمعةومع ذلك يكون أمين النق ، تقصيرى غير عمد

أما مرتكب الخطأ التقصيرى فيكون مسئوالً أيًضا عن الضرر  ، أن مرتكب الخطأ العقدى ال يكون مسئوالً إال عن الضرر المتوقع

إنما تقوم بينهما فيما يشتركان فى التعويض عنه وهو الضرر (  ميةالتضام)  فالمسئولية المجتمعة ، غير المتوقع مادام ضرًرا مباشًرا

(  Solidarite)  والفرق بين المسئولية بالتضامن . وينفرد مرتكب الخطأ التقصيرى بالمسئولية عن الضرر غير المتوقع ، المتوقع

 ، ( التضاممية)  يها المسئولية المجتمعةأن التضامن يختص بأحكام ال تشاركه ف(  in Solidumتضاممية )  والمسئولية المجتمعية

وتضمن الصلح  ، فإذا تصالح الدائن مع أحد المسئولين بالتضامن . فالمسئولون بالتضامن يمثل بعضهم بعًضا فيما ينفع ال فيما يضر

لح أن يرتب فى ذمتهم التزاًما أما إذا كان من شأن هذا الص ، اإلبراء من الدين أو براءة اذمة منه بأية وسيلة أخرى استفاد منه الباقون

وإذا أقر أحد المسئولين المتضامنين بالدين فال  . ( مدنى 155م )  أو يزيد فيما هم ملتزمون به فإنه ال ينفذ فى حقهم إال إذا قبلوه

 159م )  من ذلكوإذا نكل أحد المسئولين المتضامنين فحلف فإن المسئولين اآلخرين يستفيدون  ، يسرى هذا اإلقرار فى حق الباقين

أما إذا صدر الحكم لصالح أحدهم  ، وإذا صدر حكم على أحد المسئولين المتضامنين فال يحتج بهذا الحكم على الباقين ، ( مدنى

وإذا أعذر الدائن  ، ( مدنى 151م )  فيستفيد منه الباقون إال إذا كان الحكم مبنيًا على سبب خاص بالمسئول الذى صدر الحكم لصالحه

 1فقرة  159م)  أما إذا أعذر أحد المسئولين المتضامنين الدائن فإن باقى المسئولين يستفيدون من هذا األعذار ، أحد المسئولين

ومن ثم تقوم هذه الفروق بين  ، ( التضاممية)  هذه األحكام هى خاصة بالمسئولية التضامنية دون المسئولية المجتمعة . . ( مدنى

"  مسئوليتينال
 (5919 ) .

 

 اآلثار التي تترتب علة تضامن المدينين - المبحث الثاني 

 : العالقة بين الدائن والمدينين وعالقة المدينين بعضهم ببعض – 178

وعالقية الميدينين بعضيهم (  1)  العالقة بين الدائن والمدينين(  2: )  أمرين ، كما بحثنا في تضامن الدائنين ، هنا أيضا نبحث 

  . ببعض

 العالقة بين الدائن والمدينين  -المطلب األول 

  : المبادئ األساسية – 179

المبادئ األساسية التي تقيوم عليهيا العالقية ميا بيين اليدائن والميدينين فيي التضيامن السيلبي هيي نفيس المبيادئ التيي تقيوم عليهيا 

  : العالقة ما بين المدين والدائنين في التضامن اإليجابي

ووفاء أحد المدينين بكيل  . وألي مدين متضامن الوفاء بكل الدين للدائن . فللدائن مطالبة أي مدين متضامن بكل الدين(  أوال)  

فاليدائن يسيتطيع  ، ويرجع هذا المبدأ إ لي فكرة وحدة المحيل . ( مدني 179 – 175م )  الدين يبرئ ذمة المدينين اآلخرين نحو الدائن

 . ألن الكل في هذه الحالة شئ واحد ، يع أي مدين أن يفي بالكلكما يستط ، أن يطالب بالكل

  ( ً فإنهيا إذا تحققيت بالنسيبة  ، من تجديد ومقاصية واتحياد ذمية وإبيراء وتقيادم ، أما أسباب االنقضاء األخرى غير الوفاء(  ثانيا

وال يحيتج أي مين هيؤالء بهيا إال بقيدر حصية الميدين  ، إلى أحد المدينين المتضامنين اقتصر أثيرها عليه دون أن تتعدى سائر المدينين

فكيل ميدين تربطيه باليدائن  ، ويرجيع هيذا المبيدأ إليى فكيرة تعيدد اليروابط . ( ميدني 2/  151 – 171م )  الذي قام به سيبب االنقضياء

                                                 
  (5915  )

 9بموجب المادة الثالثة من قانون  ، التضامم فحسب(  Solidarite)  أما فى فرسنا فيقوم بين العامل وصاحب المنافس تضامن

فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  بل كان القضاء الفرنسى يقضى بالتضامن حتى قبل صدور هذا القانون ، 2591فبراير سنة 

. ( 2911وفقرة  511ص  2917
 

  (5919  )
فهما شريكان فى  ، بمسئوليتهما العقديةـ وإذا أخل المتعاقدان فى عقد واحد  515ـ ص  517ص  119الوسيط الجزء األول فقرة 

فالبد من شرط  ، ولما كان مصدر المسئولية هو العقد . ولكنها ليست مسئولية تقصيرية حتى يقوم التضامن بينهما ، هذه المسئولية

مسئولية  ، ليلفى الق ، ويذهب بالنيول وريبير وجابولد إلى اعتبار المسئولية هنا . وإال انقسم االلتزام بينهما ، التضامن

ولكن االلتزام التضاممى يشترط  ، ( 2912فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  إن لم يكن اعتبارها مسئولية تضامنية ، تضاممية

. وهنا المصدر عقد واحد ، أن يكون المصدر متعددًا -على ما نرى  -فيه 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ك انقضيياء الييروابط فييإذا انقضييت هييذه الرابطيية بسييبب غييير الوفيياء لييم بترتييب علييى ذليي ، رابطيية تتميييز عيين روابييط المييدينين اآلخييرين

  . األخرى

  ( ً ولكين إذا أتيى عميال مين شيأنه أن  ، وال يجوز ألي ميدين متضيامن أن ييأتي عميال مين شيأنه أن يضير ببياقي الميدينين(  ثالثا

ينفيع ال فكيل ميدين يمثيل اآلخيرين فيميا  ، ويرجع هذا المبدأ إلي فكرة النيابة التبادليية . ( مدني 151 – 1/  151م )  ينفعهم أفادوا منه

 للتضامن(  secondaireseffets)  وهذا ما جرت العادة بتسميته اآلثار الثانوية . فيما يضر
 (5911 ) .

  

انقضاء الدين بأسيباب (  1)  انقضاء الدين بالوفاء(  2: )  في مسائل ثالث ، كما تكلمنا في التضامن اإليجابي ، فنتكلم إذن هنا

  . الثانوية للتضامن بين المدينيناآلثار (  9)  أخرى غير الوفاء

 انقضاء الدين بالوفاء  – 1

  : النصوص القانونية – 181

  : من التقنين المدني على ما يأتي 175تنص المادة 

  . " فإن وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين ، إذا كان التضامن بين المدينين"  

  : على ما يأتي 179وتنص المادة  

ويراعي في ذلك ما يلحيق رابطية كيل ميدين مين وصيف يعيدل مين  ، للدائن مطالبة المدين مجتمعين أو منفردينيجوز  – 2"  

  . " أثر الدين

ولكن يجوز  ، الخاصة بغيره من المدينين $ 151 $وال يجوز للمدين الذي يطالب الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع  – 1"  

 ً  له أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وباألوجه المشتركة بين المدينين جميعا
 (5911  )

" .  

 217/  221و  219/  295و  215 – 211/  297وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 
 (5917 ) .

  

                                                 

أنظيير فييي هييذا  . ( 211/  297م )  فكرتييي الكفاليية والوكاليية وقييد كييان التقنييين المييدني السييابق يقيييم التضييامن السييلبي عليية(  5911)  

ويفسيير بيييدان وال جييارد جميييع المبييادئ الثالثيية بفكييرة النيابيية  . 279م ص  2595فبراييير سيينة  22المعنييية اسييتئناف مخييتلط 

ال عين تفسيير القيادة فهي تضيق مصي ، ولكن هذه الفكرة وحدها ال تكفي ، ( وما بعدها 721فقرة  7يبدال وال جارد )  التبادلية

وكيان مين حقيه أن يحيتج بهيا بمقتضيي  ، التي تقضي بأنه ال يجوز للممدين أن يحتج بأوجه اليدفع الخاصية بغييره مين الميدينين

 (  12فقرة  solidariteلفظ  9أنسيكلوبيدى داللوز  derrida)  النيابة التبادلية

  : تاريخ النصوص(  5911)  

كيان كيل  ، إذا كيان التضيامن بيين الميدينين – 2"  من المشروع التمهيدي عليى الوجيه اآلتيي 597 ورد هذا النص في المادة : 175م 

وميع ذليك ال يحيول التضيامن دون انقسيام اليدين  – 1 . وكان وفاء أحدهم بالدين مبرئاً لذمة البياقين ، منهم ملزما بالدين جمعيه

وفي لجنة المراجعة حذف الحكم الخياص بيالتزام  . " ر قابل لالنقسامإال إذا كان الدين غي ، بين ورثة أحد المدينين المتضامنين

وكذلك حذفت الفقرة الثانية ألنها ال تتفق مع أحكام الشريعة  ، أي من المدينين المتضامنين بكل الدين ألنه ورد في المادة التالية

فيي المشيروع  151وأصيبح رقميه  ، ني الجدييدفأصبح النص مطابقاً لما استقر علييه فيي التقنيين الميد ، اإلسالمية في الميراث

 15ـ ص  19ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  175فمجلس الشيوخ تحيت رقيم  ، ووافق عليه مجلس النواب . النهائي

) .  

ووافقيت  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 595ورد هذا النص في المادة  : 179م 

فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . مين المشيروع النهيائي 151عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة 

  . ( 11ص  – 19ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  179المادة 

ء جمييع المتعهيد بيه إال إذا ال يليزم كيل واحيد مين المتعهيدين بوفيا : 215 – 211/  297التقنين الميدني السيابق م   (   5917)  

وفي هذه الحالة وفي هذه الحالة يعتبر المتعهدون كفيالء لبعضيهم بعضيا  . اشترط تضامنهم لبعضهم في العقد أو أوجبه القانون

  . وتتبع القواعد المتعلقة بأحكام الكفالة والتوكيل ، ووكالء عن بعضهم بعضا في وفاء المتعهد به

ما لم يكن بعض المدينين  ، يجمع أن يجمع مدينيه المتضامنين في مطالبتهم بدينه أو يطالبهم به منفردين يجوز للدائن : 219/  295م 

  . المذكورين مؤجال ألجل معلوم أو معلقاً على شرط

  . لكل من المدينين المذكورين الحق في التمسك بأوجه الدفع الخاصة بشخصه وباألوجه العامة لجميعهم : 117/  221م 

وقيد قيدمنا أن التقنيين الميدني السيابق صيح  . أحكام التقنينين القديم والجديد واحدة فيي هيذه المسيائل بيالرغم مين اخيتالف األسيلوبو)  

فذكر أن المدينين يعتبرون كفالء بعضهم لبعض ووكالء بعضهم عن بعيض  ، باألساس الذي تبنى علية أحكام التضامن السلبي
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وفيي التقنيين  ، 179 – 175الميادتين  $ 151 $فيي التقنيين الميدني السيوري  : وتقابل في التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

 15 – 19و  19وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  ، 911 – 112المدني الليبي المادتين 
 (5915 ) .

  

 : ألي مدين متضامن أن يوفي الدائن كل الدين – 181

فإن وفاء أحدهم باليدين مبيرئ  ، إذا كان التضامن بين المدينين : إذ تقول ، وكما رأينا ، مدني 175وهذا ما تنص عليه المادة  

كميا ال يسيتطيع أن يفيرض  ، وال يستطيع الدائن أن يرفض األسيتيفاء ، فأي مدين إذن يستطيع أن يفي الدين كله للدائن . " لذكة الباقين

 ين على الوفاء بالدين كلهعلى المدين أال يوفيه إال حصته في الدين إذا أصر المد
 (5979 ) .

وهذا ما لم يتفقا على أن ييدفع الميدين لليدائن  

 فعند ذلك يكون للدائن أن يرجع على أي مدين آخر بالدين من اسيتنزال حصية الميدين المدفوعية ، حصته في الدين فقط
 (5972 ) .

وكميا  

                                                                                                                                                                    

ال سيما أنيه لييس صيحيحاً  ، واألولي عدم ذكر هذه األسس الفقهية في التشريع . في وفاء الدين وأن تتبع أحكام الكفالة والوكالة

 . ( أن جميع أحكام الكفالة والوكالة تنطبق في التضامن السلبي

مين  179 – 175مطابقتان للمادتين )  179 – 175التقنين المدني السوري م  : ت المدنية العربية األخرىالتقنينا (   5915)  

  . ( التقنين المدني المصري

 (  من التقنين المدني المصري 179 – 175مطابقتان للمادتين )  111 – 112التقنين المدني الليبي م 

وأن يطيالبهم بيه  ، فلليدائن أن يطاليب باليدين كليه مين شياء مينهم ، إذا كيان الميدينون متضيامنين – 2 : 912التقنين الميدني العراقيي م 

وال يجوز للمدين اليذي يطالبيه اليدائن بالوفياء أن يحيتج بأوجيه  - 1 . ومطالبته ألحدهم التمنعه من مطالبة اآلخرين ، مجتمعين

ولكين يجيوز ليه أن يحيتج بأوجيه  ، قيد انقضيى بوجيه مين الوجيوه الدفع الخاصة بمدين آخر إال بقدر نصيب هذا المدين إذا كان

 ً   . الدفع الخاصة به هو وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين جميعا

برئييت ذمتييه ويبييرأ منييه المييدينون  ، إذا قضييى أحييد المييدينين المتضييامنين الييدين بتمامييه عينيياً أو بمقابييل أو بطريييق الحواليية : 911م 

  . اآلخرون

أنظر األسيتاذ حسين اليذنون  : وص تتفق مع أحكامها مع أحكام التقنين المدني المصري وإن اختلفت في العبارة واألسلوبوهذه نص)  

  . ( وما بعدها 195في أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة 

عدة مديونين ملزمين بدين واحد وكيل مينهم  يكون الموجب متضامنا بين المديونين حين يكون : 19تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

علييى أن التضييامن ال  . " تضييامن الميديونين"  فيقيال إذ ذاك ، يجيب اعتبيياره فيي عالقاتييه باليدائن كمييديون بمجمييوع هيذا الييدين

  . يحول دون قسمة الدين بين ورثة المديون المتضامن

ملزميون بالشيييء ذاتيه ولكيين بمقتضيى روابييط متمييزة ومسييتقلة  فيإن جميييع هيؤالء ، إذا وجيد موجيب التضييامن بيين المييديونين : 19م 

  . بسقوطها – 9 . باستحقاقها - 1 . بصحة هذه الروابط - 2 : وال سيما فيما يختص ، بعضها عن بعض

  . يحق لكل من المدينين المتضامنين أن يدلى بأسباب الدفاع المختصة به والمشتركة بين جميع المديونين : 11م 

األسييباب  – 2 : وأخصييها ، إن أسييباب الييدفاع المختصيية بكييل ميين المييديونين هييي التييي يمكيين أن يييدلى بهييا واحييد أو عييدة ميينهم : 11م 

)  الشيكل – 1سواء أكانت مختصية بأحيد الميديونين أم ببعضيهم (  اإلكراه والخداع والغلط وعدم األهلية)  الممكنة من األبطال

  . أسباب سقوط الموجب التي لم تحدث للجميع – 1 . زمه الجميعالذي ال يشمل ما الت(  األجل أو الشرط

أسيباب  – 2 : أسباب الدفاع المشتركة هي التي يمكن أن يدلى بها جميع المديونين بالموجب المتضامن وهي عليى الخصيوص : 17م 

الشيكل أو األجيل أو  – 1 . ييعالتي تشمل ما التزميه الجم(  كموضوع غير مباح وكفقدان الصيغ المطلوبة شرعاً الخ)  البطالن

  . أسباب اإلسقاط التي أفضت إلى سقوط الدين عن الجميع – 9 . الشرط الشامل بما التزم به الجميع

إن اإليفاء أو أداء العوض أو إيداع الشئ المستحق أو المقاصة التيي جيرب بيين أحيد الميديونين واليدائن كلهيا تبيرئ ذمية سيائر  : 15م 

  . الموجب عليهم

فيال يحيتج بالمقاصية فيي  ، وهذه نصوص تتفق في أحكامها بوجه عام ميع أحكيام التقنيين الميدني المصيري فيميا عيدا حكيم المقاصية)  

باألسياليب والتفصييالت  ، كميا نيري ، والتقنيين اللبنياني يزخير . التقنين المصري إال بمقدار نصييب مين وقعيت المقاصية معيه

 . ( الفقهية

 . 2195فقرة  1ـ بودري وبارد  972فقرة  11ـ ديمولومب  5فقرة  2915 م 9ال رومبيير  (   5979)  

مدني تقضى بأنه إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضيامنين  159ويالحظ أن المادة  . 2122فقرة  1بودري وبارد   (   5972)  

الفيرق بيين صيورة اإلبيراء هيذه و . ميا ليم يتفيق عليى غيير ذليك ، بقة حقه في الرجيوع عليى البياقين بكيل اليدين ، من التضامن

فلم بعد له  ، وصورة استيفاء الدائن لحصة أحد المدينين أن المفروض في الصورة الثانية أن الدائن قد استوفه فعال هذه الحصة

دين أما في اإلبراء ومن ثم إذا طالب مديناً آخر كان له أن يطالبه بكيل الي . إال باقي الدين يرجع به على أي مدين متضامن آخر

 ً وهذا ما لم يكن قد اتفق مع المدين المبرأ على استنزال حصته من الدين عند الرجيوع علية  ، ألنه لم يستوف من هذا الدين شيئا
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ليدائن عليى اسيتيفاء هيذه الحصية إذا أصير اليدائن عليى أن ييوفي حصيته فقيط كيذلك ال يسيتطيع هيو أن يجبير ا ، ال يجبر المدين عليى أ

  . يستوفى الدين كله

ويكون للمدين الذي وفي الدين الرجوع علييهم كيل  . برئت ذمه سائر المدينين المتضامنين ، وإذا وفي المدين الدين كله للدائن 

كيان لهيذا الميدين أن  ، لدين كليه مين أي ميدين متضيامنوإذا رفض الدائن أن يستوفى ا . بقدر حصته على الوجه الذي سنبينه فيما يلي

  . ومتى تم هذا العرض برئت ذمة كل المدينين المتضامنين ، يعرض الدين عرضاً حقيقاً وقفاً لإلجراءات المقررة

 وللدائن أن يستوفى الدين كله من أي مدين متضامن – 182

يجوز للدائن مطالبية الميدينين المتضيامنين "  إذ يقول ، كما رأينا ، مدني 179وهذا ما يقرره صدر الفقرة األولى من المادة  : 

أكثييرهم مييالءة أو أيسييرهم وفيياء أو ميين يشيياء ميينهم فكلهييم  –فللييدائن أن يختييار أن مييدين متضييامن  . " بالييدين مجتمعييين أو منفييردين

 ويطالبه بالدين جميعيه ال فحصيب منيه فحسيب –متضامنون في الدين 
 (5971 ) .

ا قيدمنا إليى وحيدة المحيل فيي االلتيزام وهيذا يرجيع كمي 

بل هو يفوق في  ، فإن هذا النوع من التضامن مقرر في األصل لمصلحة الدائن ، وهذا هو أيضاً أهم أثر للتضامن السلبي ، التضامني

 الضمان الكفالة ولو كان الكفيل متضامنا كما سبق القول
 (5979 ) .

  

فليه بيالرغم  ، أي مدين يختاره حتى لو كان له تأمين عيني كرهن أو حيق امتييازويبقى للدائن حقه في الرجوع بكل الدين على 

من وجود هذا التأمين أن يرجع علة المدين الذي اختاره قبل أن يرجع علة العين المرهونة أو المثقلة بحق االمتياز وهذا حتى لو كانت 

 هذه العين مملوكة لغير هذا المدين
 (5975 ) .

 ذلك أن القانون لم يحتم على الدائن أن يرجيع أوال عليى العيين المحملية بالضيمان العينيي 
 (

5979 ) ،
فقد يحد الدائن أن الدعوة الشخصية آلت يطالب بها المدين المتضامن بالدين كله أيسر حمال وأقل كلفة وأبسط فيي اإلجيراءات  

 من الدعوى العينية التي يرجع بها بمقتضى التأمين العيني
 (5971 ) .

  

 أن يقتصر عليى دفيع حثتيه فيي اليدين ، وليس للمدين إذا طالبه الدائن بالدين كله 
 (5971 ) ،

فإنيه بالنسيبة إليى اليدائن قيد انشيغلت  

 ، وقد رأينا نظيرا لهذا الحكم في حالة ما إذا كان المدين هيو اليذي يتقيدم مين تلقياء نفسيه . ذمته بكل الدين وال يستطيع أن يجزئ الوفاء

 فإن الدائن ال يجبر على قبول الوفاء الجزئي ، بدفع حصته في الدين ، ير مطالبة من الدائنومن غ
 (5977 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فاسيتيفاء الحصية البيد فييه مين  : وهنياك فيرق آلخير مين ناحيية الصيناعة القانونيية . أحد من المدينين اآلخرين كما يقول النص

  . ( مدني 912م )  إلبراء فتكفي فيه إرادة الدائن وإن كان يرتد برد المدينأما ا ، إرادتين متوافقتين

يسيتطيع الميدينون  ، سواء كان هذا المبلغ مساوياً لحصة هذا المدين أو أقيل أو أكثير ، وكل مبلغ يدفعه أحد المدينين المتضامنين للدائن

 991ص  59م  2529ميارس سينة  25اسيتئناف مخيتلط )  اآلخرون التمسك به الستنزاله من الدين عند رجوع الدائن علييهم

انظر تفصييل )  وهذا ما لم يكن المدين قد اتفق مع الدائن على أنه إنما يدفع له حصته في الدين أ جزءاً منها كما سبق القول ، (

 . ( في الهامش 195ذلك فيما يلي فقرة 

 19ـ  955ص  5م  2751يونيه سنة  21ستئناف مختلط ـ ا 959ص  1الحقوق  2751ديسمبر سنة  52مصر الوطنية (  5971)  

  . 291ص  15م  2521يناير سنة  21 – 551ص  11م  2525يونيه سنة  21ـ  57ص  25م  2591يناير سنة 

  . 215أنظر آنفا فقرة  (   5979)  

أو عليى أن  ، معيينوال يخل هيذا الحكيم بجيواز االتفياق عليى أن يرجيع اليدائن عليى الميدينين المتضيامنين بترتييب  (   5975)  

ـ بيودي  929فقيرة  11ـ ديمولوميب  921فقيرة  1ـ هييك  9فقيرة  2199م  9ال رومبييير )  يرجيع اليدائن أوال بتيأمين العينيي

 . ( 2191فقرة  1وبارد 

  . ولكنه حذف ، وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً يحتم ذلك (   5979)  

بيدعوى أن  ، وز للميدين اليذي يطالبيه اليدائن بكيل اليدين أن ييؤخر الوفياءبيل ال يجي . 2197فقرة  1بودري وبارد  (   5971)  

وأنه يخشى لو دفع الدين  ، هناك نزاعاً ال يزال منظوراً أما القضاء بينه وبين المدنيين اآلخرين بشأن حصة كل منهم في الدين

  . ( 2197فقرة  1بودرى وبارد )  كله أن يتحمل إعسار أحد من هؤالء المدينين

ويسيمى  ، وحق اقتصار المدين على دفع حصته في الدين إنميا أعطيى للكفييل إذا تعيدد الكفيالء دون تضيامن بيينهم (   5971 ) 

 ، ال يجيوز للكفييل المتضيامن ، إذا جاز للكفييل غيير المتضيامن ، ولكن هذا الحق . ( benefice de division)  بحق التقسم

  . ومن باب أولى ال يجوز للمدين المتضامن

وإن كييان  ، ولكين إذا كييان الميدينان المتضيامنان ال يملييك كيل منهمييا أكثير مين خمسيية أفدنية –أنظير الفقيرة السييابقة  (   5977)  

)  ليم يجيز لليدائن أن ينفيذ عليى أي منهميا بيدعوى انهميا يملكيان معياً نصياب الحجيز ، مجموع ما يملكان أكثر من خمسية أفدنية

  . ( 299 ص 55م  2591يناير سنة  17استئناف مختلط 
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 مراعاة ما يلحق رابطة كل مدين من وصف  – 183

فييإن هييذه الييروابط المتعييددة قييد يكييون بعضييها  ، متعييدد الييروابط ، إلييى جانييب أنييه وحييد المحييل ، ولمييا كييان االلتييزام التضييامني

وقيد تقيدمت  ، وقد يكيون الرصيف اليذي يلحيق رابطية منهيا غيير الوصيف اليذي الرابطية األخيرى ، موصوفا والبعض غير موصوف

كون ويكون مدين آخر دينه مضاف إلى أجل وي ، فيجوز أن يكون أحد المدينين المتضامنين مدينا تحت شرط واقف . اإلشارة إلى ذلك

وال على الميدين الثياني إال  ، ففي هذه الحالة ال يستطيع الدائن أن يرجع على المدين األول إال إذا تحقق الشرط . مدين ثالث دينه منجز

ويراعيي فيي ذليك ميا " :  ميدني إذ تقيول 175وإلى هذا تشيير الميادة  . ويجوز له الرجوع فورا على المدين الثالث ، عند حلول األجل

 . وقد تقدم مثل ذلك في التضامن اإليجابي . " ة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدينيلحق رابط

كميا ال يتمسيك الميدين فيي التضيامن  ، فيمنح الدائن أن يتمسيكوا بهيذا األجيل ، وقد يطرأ الوصف على الرابطة بعد تمام التعاقد

 ئنين اآلخيريناإليجابي باألجيل اليذي يمنحيه ليه أحيد اليدائنين المتضيامنين فيي حيق اليدا
 (5975 ) .

عنيد ميا يبيرئ أحيد  ، وإذا كيان اليدائن 

فيأولى أن يسيتبقى حقيه فيي  ، ( ميدني 159م )  يسيتبقه حقيه فيي الرجيوع عليى البياقين بكيل اليدين ، المدينين المتضامنين من التضامن

  . الرجوع فورا على الباقين إذا هو أجل الدين ألحدهم

  إدخال المدينين المتضامنين اآلخر بن في الدعوى ودخولهم فيها – 184 

كان لهيذا الميدين أن ييدخل فيي اليدعوى بياقي  ، إذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين بكل الدين على الوجه الذي أسلفناه :

 ن بقدر حصتهحتى إذا حكم عليه بكل الدين حكم له على كل من آلخري ، المدينين المتضامنين أو بعضهم
 (5959 ) .

وال يجوز للدائن أن  

للخصم أن ييدخل فيي اليدعوى مين كيان يصيح اختصيامه فيهيا "  من تقنين المرافعات على أن 259يعارض في ذلك فيقد نصت المادة 

"  ويتبيع فيي اختصيام الغيير األوضياع المعتيادة فيي التكلييف بالحضيور ، عنيد رفعهيا
 (5952 ) .

طلبيه  ويتعيين عليى المحكمية إجابية إليى 

 ، إذا كان المدين قد كلفهم بالحضور خالل ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوى علييه مين اليدائن ، وتأجيل الدعوى إلدخال باقي المدينين

وفيما عدا ذلك يكون التأجييل إلدخيال بياقي الميدينين  ، أو إذا كانت الثمانية األيام المذكورة لم تنقض قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى

ويقضي فيي اليدعوى األصيلية المرفوعية مين اليدائن عليى الميدين وفيي طليب هيذا  . ( مرافعات 251م )  لمتضامنين جوزياً للمحكمةا

وإال فصلت المحكمة في الرجوع على باقي المحكمة في الرجوع على  ، المدين للرجوع على باقي المدينين بحكم واحد كلما أمكن ذلك

لدعوى األصلية إذا اقتضى الفصل في الرجوع إجراءات طويلة للتثبيت مين الحكيم فيي اليدعوى األصيلية باقي المدينين بعد الحكم في ا

  . ( مرافعات 251م ) "  إذا اقتضى الفصل في الرجوع إجراءات طويلة للتثبت من حصة كل مدين في الدين

فقيد نصيت  ، أن تأمر بإدخال باقي المدينين المتضيامنين فيي اليدعوي ، دون طلب من المدين ، بل أن للمحكمة من تلقاء نفسها 

من تربطيه بأحيد الخصيوم (  ب. )  . . ( ا: )  للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال"  من تقنين المرافعات على أن 255المادة 

 . " ضور من تأمر بادخاله ومن يقوم الخصيوم بإعالنيهوتعين المحكمة ميعادا بح . . . رابطة تضامن أو حق أو التزام ال يقبل التجزئة

  . وهذا حكم مستحدث في تقنين المرافعات الجديد

ليرعيوا حقيوقهم  ، يجيوز كيذلك أن يتيدخلوا هيم مين تلقياء أنفسيهم ، وكما يجوز إدخال بياقي الميدينين المتضيامنين فيي اليدعوى

"  مين تقنيين المرافعيات عليى أنيه 299وقيد نصيت الميادة  . ة علييه اليدعوىوليمنعوا ما قد يقع من تواطؤ بين الدائن والمدين المرفوع

 299وتينص الميادة "  يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما ألحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطل مرتبط بالدعوى

وال يترتيب عليى  . العارضية أو التيدخلتحكم المحكمة عليى وجيه السيرعة فيي نيزاع يتعليق بقبيول الطلبيات "  من نفس التقنين علة أن

وتحكيم المحكمية فيي موضيوع الطلبيات  . الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى األصلية متى كانت صالحة للحكم فيه

                                                 

ص  9وانظر الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية ج  299أنظر آنفاً فقرة  (   5975)  

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 25وانظر أيضاً المادة  – 97

  . 159ص  17م  2521مايو سنة  9 – 197ص  29م  2592مارس سنة  12استئناف مختلط  (   5959)  

 – 921فقيرة  1هييك  – 921فقيرة  11ديمولوميب  – 5فقيرة  2199م  9الرومبييير  – 129فقيرة  22ديرانتون  (   5952)  

 115ص  251األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  – 727فقرة  7بيدان وال جارد  – 2195فقرة  1بودري وبارد 

دي بياج  – 151فقيرة  21وانظر عكس هذا الرأي فال يجوز للمدين طلب التأجيل الدخال باقي المدينين في الدعوى ليوران  –

  . 191األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  – 959فقرة  9

فيإذا أراد أن ييدخل  ، اليدينألنه مسئول نحو الدائن عن كيل  ، ولكن ال يجوز أن يطالب المدين الدائن بإدخال بقية المدينين في الدعوى

  . ( 191ص  727فقرة  7بيدان الجارد )  فعليه هو ال على الدائن أن يدخلهم ، باقي المدينين في الدعوى
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بعيد وإال سيبقت الطليب العيارض أو طليب التيدخل للحكيم فييه  ، العارضة أو في طلبات التيدخل ميع اليدعوى األصيلية كلميا أمكين ذليك

 تحقيقه
 (5951  )

" .  

  مطالبة مدين بعد آخر - 185 

ثم رأى بعد ذلك أن يوجيه مطالبتيه لميدين متضيامن آخير ظهير ليه فيميا  ، وإذا اختار الدائن مدينا متضامنا ويطالبه بكل الدين :

للميدين األول ال تمنيع مين مطالبية ئء فيإن المطالبية األوليى ، بعد أكثير جيدوي أو أيسير أو بداليه أي سيبب آخير لهيذه المطالبية الجدييدة

وليه  ، فللدائن إذن أن يدخل المدين اآلخر خصما في الدعوي األولى ويطلب الحكم على االثنيين باليدين متضيامنين فييه . المدين اآلخر

 أن يترك دعواه األولى ويرفع دعوى جديدة على المدين اآلخر يطالبه فيها وحده بكل الدين
 (5959 ) .

  

دائن استمر في مطالبية الميدين األول وليم يسيتطع مين وراء هيذه المطالبية أن يحصيل منيه إال عليى جيزئ مين وإذا فرض أن ال

وهيذا هيو الحكيم  . فإنه يستطيع أن يطالب أي مدين آخر بالباقي من الذي نبعد استنزال الجيزء اليذي اسيتوفاه مين الميدين األول ، الدين

فيإن اليدائن ال ييدخل فيي التفليسية إال بالبياقي مين الميدين بعيد اسيتنزال ميا  ، ئن مفلسياحتى لو كان المدين اآلخر اليذي يرجيع علييه اليدا

حتيى  ، ثم إن ما يبقي له بعد الرجوع على التفليسة يرجع به على أي من المدينين اآلخرين أو على سائرهم ، استوفاه من المدين األول

وهيذه األحكيام  . لمتضامن اليذي وفيي اليدين بقيدر ميا وفياه علين المفليسكذلك يدخل في التفليسة المدين ا . لو حصل الصلح مع المفلس

إذا استوفى المداين الحامل لسند متضامن فييه المفليس وغييره بعضيا " :  من التقنين التجاري إذ تقول 955تنص عليها صراحة المادة 

د استنزال ميا أيتوفياه ويبقيى حقيه فيي المطالبية بالبياقي فال يدخل في روكية التفليسة إال بالباقي بع ، من دينه قبل الحكم باشهار اإلفالس

وللميداين  .وييدخل الشيريك أو الكفييل الميذكور فيي روكيية المفليس بقيدر ميا دفعيه وميا دفعية عنيه ، محفوظا له على الشيريك أو الكفييل

 مطالبة الشركاء في الدين بتمام دينة ولو حصل الصلح مع المفلس
 (5955  )

" .  

 المدينين المتضامنين مجتمعينمطالبة  - 186

فميا ال شيك فييه أن ليه أيضياً أن يطيالبهم جميعياً بكيل اليدين  ، وإذا كان للدائن أن يطالب أي مدين متضامن منفرداً بكل الدين : 

تضيامنين يجيوز لليدائن مطالبية الميدينين الم"  كميا رأينيا فيي هيذا الصيدد ، ميدني 179وتقيول الميادة  . فيوجه إليهم المطالبة مجتمعيين

 ويستطيع أيضاً أن يوجه المطالبة إلى فريق منهم دون فريق . ".  . بالدين مجتمعين
 (5959 ) .

وقد رأينا أن أي مدين متضامن وجه إليه  

هيذا إذا ليم  ، الدائن المطالبة وحده يستطيع أن يدخل الباقي في الدعوى وأن البياقي يسيتطيعون أن ييدلوا فيي اليدعوى مين تلقياء أنفسيهم

  . ل الدائن حقه في مطالبتهم مجتمعين على النحو الذي بيناهيستعم

 فإن الحكم يصدر عليهم باليدين متضيامنين فييه ، ومتى اجتمع المدينون المتضامنون أو بعضهم في الدعوي
 (5951 ) ،

فيسيتطيع  

  . وع على اآلخرينويبقى لمن نف عليه بكل الدين حق الرج ، الدائن بموجب هذا الحكم أن ينفذ على أي منهم بكل الدين

                                                 

فقييرة  1بييودرى وبييارد  – 921فقييرة  11ديمولومييب  – 5فقييرة  2199م  9أنظيير فييي هييذا المعنييى الرومبيييير  (   5951)  

2199 .  

  . 2972فقرة  7بيدان وجابولد  – 2129فقرة  1بودرى وبارد  (   5959)  

وتينص الميادة  . فإن الدائن يدخل في كل تفليسة بمقدار كل الدين ، أما إذا كان كل من المدينين المتضامنين مفلسين (   5955)  

مكفولية إذا كانت بيد أحد المداينين سندات دين ممضاة أو محولية أو " :  من التقنين التجاري في هذا الصدد على ما يأتي 957

 ً جاز له أن يدخل في التوزيعات التي تحصل فيي جمييع  ، من المفلس واخرين ملتزمين معه على وجه التضامن ومفلسين أيضا

وال حيق لتفلسيسيات  . ويكون دخوله فيها بقدر أصيل المبليغ المحيرر بيه السيند وميا يتبعيه إليى تميام الوفياء ، روكيات تفليساتهم

إال فيي حالية ميا إذا كيان مجميوع تليك الحصيص  ، بعضيها بعضياً بالحصيص المدفوعية منهيا الملتزمين بدين واحد في مطالبية

ففي هيذه الحالية تقيرر الزييادة لمين كيان مين  ، المدفوعة من روكيات هذه التفليسيات يزيد على قدر أصل الدين وما هو تابع له

 951والفقرة األولى من هذا النص تقابلها الميادة  . " المدينين المفلسين مكفوال من اآلخرين على حسب ترتيب التزامهم بالدين

أنظر في هذا النص وما يثيره من مسائر مختلف عليها وهي تدخل فيي نطياق القيانون التجياري  . من التقنين التجاري الفرنسي

  . 2122فقرة  1بودري وبارد 

  . 2121فقرة  1بودري وبارد  – 912فقرة  11ديمولومب  (   5959)  

ضت محكمة اسئتناف مصر بأنه إذا لم يطلب التضامن في صحيفة الدعوى االبتدائية وال أثناء نظير اليدعوى وقد ق (   5951)  

المجموعية  2552ينياير سينة  9اسيتئناف مصير )  فال يقبل إبداؤه ألول ميرة أميام محكمية االسيتئناف ، أمام محكمة أول درجة

فيال ميانع مين رفيع  ، اء للفصيل فييه ضيمن اليدعوى األصيليةولكن إذا لم يقدم طلب التضيامن للقضي . ( 215ص  51الرسمية 

  . ( 2915ص  959رقم  22المحاماة  2592يناير سنة  12أسيوط الكلية )  دعوى جديدة به



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ً جاز له رفعها في أية محكمة تكون مختصة بنظر اليدعوى بالنسيبة إليى واحيد مينهم أيياً  ، وإذا رفع الدائن الدعوى عليهم جميعا

كيان االختصياص للمحكمية التيي  ، إذا تعيدد الميدعى علييهم"  من تقنين المرافعات على أنيه 99إذ تنص الفقرة الثانية من المادة  ، كان

جياز لكيل ميدين أن  ، أما إذا رفع الدعوي على كل منهم في المحكمة التي بها موطنيه فتفرقيت اليدعاوي . " يقع بدائرتها موطن أحدهم

ثم يضم  ، فتتجمع على هذا النحو جميع الدعاوي أمام المحكمة واحدة ، يطلب إحالة دعواه إلى المحكمة التي رفعت أمامها أول دعوى

 بعضها إلى بعض حتى ال تتضارب األحكام
 (5951 ) .

 ، وإذا رفع الدائن دعاوي مستقلة على الميدينين المتضيامنين أميام محكمية واحيدة 

أن تيأمر بضيم هيذه اليدعاوي بعضيها إليى بعيض ليصيدر فيهيا حكيم  ، وجاز للمحكمة من تلقاء نفسيها ، وجاز للخصوم ، جاز للخصوم

 واحد
 (5957 ) .

  

 : ينقسم الدين بين ورثة المدين المتضامن هل - 178

وميع ذليك ال يحيول التضيامن دون " :  مدني تينص عليى ميا ييأتي 179رأينا في التضامن اإليجابي أن الفقرة الثنية من المادة  

"  إال إذا كان الدين غير قابل لالنقسيام ، انقسام الدين بين ورث أحد الدائنين المتضامنين
 (5955 ) .

وقيد كيان المشيروع التمهييدي للميادة  

175 
 (5199  )

وميع ذليك ال يحيول التضيامن دون انقسيام اليدين " :  على ميا ييأتي ، في صدد التضامن السلبي ، تنص الفقرة الثانية منها

"  إال إذا كان الدين غير قابل لالنقسام ، دين ورثه أحد المدينين المتضامنين
 (5192 ) ،

ولكن إذا كان هذا  . نفكان هناك تقابل بين النصي 

 حيث ينتقل الدين إليى ورثية الميدين وينقسيم علييهم كيل بقيدر حصيته فيي المييراث ، التقابل يصح في القانون الفرنسي
 (5191 ) ،

فإنيه ال  

"  يصح ف مصر حيث تقضي مبادئ الشريعة اإلسالمية في الميراث
 (5199 ) .

  

 ويزور للدائن أن يرجيع عليهيا بيه كيامال ، بالدين جميعه بقيت تركته مشغولة ، فإذا مات أحد المدينين المتضامنين
 (5195 ) ،

ثيم  

 ً ومين ثيم يكيون اليدين فيي  . ترجع التركة على باقي المدينين المتضامنين كل قدر حصته في الدين كميا كيان يفعيل الميورث ليو بقية حييا

دون حادة إلى أن  ، غير منقسم علة ورثة المدين ، بفضل القاعدة الشرعية التي تقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين ، التضامن السلبي

 يكون الدين نفسه غير قابل لالنقسام
 (5199 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ومطيالبتهم مجتمعيين فيي (  obligation conjointe)  هذا وهنياك فيرق بيين مطالبية الميدينين مجتمعيين فيي التيزام متعيدد األطيراف

أميا  ، ففي الحالة األولى بحكم على كل من الميدينين بحصيته فيي اليدين فحسيب . ( obligation solidaire ) التزام تضامني

  . في الحالة الثانية فيحكم على كل من المدينين بكل الدين متضامنا فيه مع اآلخرين

  . 915ص  2121فقرة  1بودري وبارد  (   5951)  

  . 915ص  2121فقرة  1بودري وبارد  – 1فقرة  2195م  9الرومبيير  (   5957)  

  . 295أنظر آنفاً فقرة  (   5955)  

  . من هذا المشروع 597وهي المادة  (   5199)  

  . في الهامش 279أنظر آنفاً فقرة  (   5192)  

  . 2915فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  (   5191)  

فييي  225وانظيير أيضيياً فقييرة  . فييي الهييامش 279و أنظيير آنفيياً فقييرة  19ص  9مجموعيية األعمييال التحضيييرية ج  (   5199)  

  . الهامش حيث نقلنا كيف يصور األستاذ إسماعيل غانم انتقال الدين إلى ورثة المدين

ينياير  29اسيتئناف مصير )  كما يجوزز أن يرجع على كل وارث بحصته في دين مورثه بقيدر ميا أفياد مين تركتيه (   5195)  

فيإذا اتخيذ اليدائن إجيراءات نيزع  ، ولكين ال تضيامن بيين الورثية كميا قيدمنا . ( 251رقيم  59المجموعة الرسمية  2519سنة 

)  كان عليه أن يتخذ نفس هذه اإلجراءات ضد سائر الورثة كل بقدر حصته ، الملكية ضد أحد الورثة بقدر حصته في الميراث

  . ( 279ص  99م  2559يونيه سنة  9استئناف مختلط 

ويترتيب عليى ميوت " :  يضاحية للمشروع التمهيدي اليذي احتيوى الينص الملغيى ميا ييأتيوقد جاء في المذكرة اإل (   5199)  

فليو فيرض أن ميدينين ثالثية التزميوا عليى وجيه  ، ميا ليم يكين غيير قابيل لالنقسيام ، المدين المتضامن انقسام اليدين بيين ورثتيه

يس لليدائن أن يطاليب كيال منهميا إال بمبليغ فلي ، وتوفى أحدهم عن وارثين متكيافئي الفيرض ، جنيه 999التضامن بدين مقداره 

وهذا الحكم ال يتبع في الشريعة اإلسالمية إذ هي ال تبيح " :  ثم ما لبثت المذكرة اإليضاحية أن استدركت فقالت . " جنيه 299

حيذف  وهيذا ميا دعيا لجنية المراجعية إليى . ( 11ص  9مجموعة األعميال التحضييرية ج ) "  انتقال الدين من طريق الميراث

  . النص الذي كان يقضي بانقسام الدين على ورثة المدين كما سبق القول
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أوجه الدفع التي يحتج بها المدين المتضامن – 188

وال يجوز للمدين الذي للميدين اليذي يطالبيه اليدائن " :  على ما يأتي ، كما رأينا ، مدني 179وتنص الفقرة الثانية من المادة  : 

ولكن يجوز ليه أن يحتيد بأوجيه اليدفع الخاصية بيه وباألوجيه المشيتركة بيين  ، بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين

 ً  وقد رأينا نصاً مقابال لهذا النص في التضامن االيجابي . " المدينين جميعا
 (5191 ) .

  

لهذا المدين أن يحتد بأوجه الدفع الخياص بيه وبأوجيه اليدفع الخاصية  كان ، فإذا طالب الدائن أحد المدينين المتضامنين بالوفاء 

  . بمدين آخر

فقيد تكيون الرابطية  . ذكرنا ما يقابلها في التضامن اإليجيابي ، أما أوجه الدفع الخاصة بالمدين المطالب بالوفاء فكثيرة متنوعة 

أو تكيون هيذه الرابطية  . أو بنقص في أهليية الميدين ، التي تربط هذا المدين بالدائن مشوبة بعيب في الرضاء لغلط أو تدليس أو إلكراه

ذه وهي ، كالمقاصية واتحياد الذمية واإلبيراء والتقيادم ، أو تكيون قيد انقضيت بسيبب غيير الوفياء . فيطاليب الميدين بفسيخها ، قابلة للفسيخ

  . جميعها يحتد بها المدين الذي قام السبب من جهته ويدفع بها مطالبة الدائن كما سنرى

النعيدام  ، وأما أوجه اليدفع المشيتركة بيين اليدائنين جميعياً فكيأن يكيون العقيد اليذي أنشيأ االلتيزام التضيامني بياطال فيي األصيل 

أو يكييون العقييد قييابال لإلبطييال لصييالح جميييع  . و لعيييب فييي الشييكلرضيياء المييدينين جميعيياً أو لعييدم تييوافر شييروط المحييل أو السييبب أ

بيأن يكيون اليدائن ميثال  ، أو يكون العقد قابال للفسخ . بأن يكون قد وقع علهم جميعاً إكراه أو تدليس أو وقعوا جميعاً في غلط ، المدينين

فيكيون لكيل مين هيؤالء الميدينين المتضيامنين حيق  ، اليثمنلم يف بما تعهد به كأن كان بائعاً لم يسلم المبيع للمشيترين المتضيامنين فيي 

  . ويكون لكل منهم أن يحتج بهذا الوفاء على الدائن ، أو يكون أحد المدينين قد وفي الدين كله فبرئت ذمة الجميع . المطالبة بفسخ البيع

 نوال يحتج المدين المطالب بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغيره مين الميدينين المتضيامني
 (5191 ) ،

كميا إذا وقيع تيدليس أو إكيراه  

 على غيره أو وقيع غييره فيي غليط فيال يحيتج هيو بيذلك
 (5197 ) .

فيال يحيتج هيو بينقص أهلييه هيذا ، وكميا إذا كيان غييره نياقص األهليية 

 ، وكما إذا قيام سيبب للفسيخ بغييره . فال يتمسك هو بهذا الدفع ، وكما إذا كان التزام غيره معلقاً على شرك أو مضافاً إلى أجل . المدين

فال يحتج هو بهذا السبب إال بقدر حصة هذا الميدين عليى  ، وكما إذا قام سبب غير الوفاء النقضاء التزام غيره . فال يطالب هو بالفسخ

 الوجه الذي سنفصله فيما يلي
 (5195 ) .

  

 انقضاء الدي بأسباب أخري غير الوفاء  – 2

  التضامن السلبيفي  : المبدأ العام – 189 

وليم تبيرأ ذمية البياقين إال  ، إذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين قبل الدائن بسبب غير الوفياء ، كما في التضامن اإليجابي ،

 بقدر حصة المدين الذي برئت ذمته
 (5129 ) .

واقتصير علييه  ، وقد وضع التقنين المدني هيذا المبيدأ العيام فيي صيدد التضيامن اإليجيابي 

                                                 

  . 291أنظر آنفاً فقرة  (   5191)  

نييوفمبر سيينة  25اسييتئناف أسيييوط  – 257ص  21المجموعيية الرسييمية  2521ابريييل سيينة  27اسييتئناف وطنييي  (   5191)  

  . 999ص  115رقم  21المحاماة  2592

ثم رجع الدائن على مدين متضامن آخر لم يشب  ، أوالً من شاب رضاءه عيب فأبطل هذا التزامهفإذا طالب الدائن  (   5197)  

 – 29فقييرة  2197م  9رومبييير )  فإنيه يطالبييه بكيل اليدين دون أن يسييتنزل حصية مين شياب رضيياءه العييب ، رضياءه عييب

  . ( 2155فقرة  1بودري وبارد  – 999فلقرة  21لوران 

لليدائن فيي التضيامن السيلبي أن يطاليب " :  ذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ميا ييأتيوقد جاء في الم (   5195)  

وله أن يطاليب هيؤالء الميدينين بالوفياء أميا  . كما هو الشأن في التضامن االيجابي ، كال من المدينين المتضامنين بالدين بأسره

أن يحيتج إال بأوجيه اليدفع الخاصية  ، عليى هيذا الوجيه ، لوفاء مينهموال جيوز لمن يطالب با . مجتمعين أو منفردين ، مالقضاء

كما إذا كيان اإللتيزام بياطال لعيدم  –واألوجه المشتركة بين المدينين جميعاً  –كالغلط أو اإلكراه اللذين شابا رضاءه  –بخشصه 

كالغلط أو الغش أو اإلكيراه اليذي  –أما الدفوع الخاصة بغيره من المدينين  . مشروعية السبب أو كما إذا كن قد انقضى بالوفاء

 – 19ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ج ) "  فيمتنع عليه االحتجياج بهيا –شاب رضاء هؤالء دون أن يؤثر في رضائه 

شييتركة بييين المييدينين جميعيياً أوجييه الييدفع الم 17إلييى  19وقييد فصييل تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنيياني فييي المييواد  . ( 11ص 

  . ( في الهامش 279أنظر آنفاً فقرة )  وأوجه الدفع الخاصة بأحدهم

واألوجيه الخاصية بأحيدهم  ، واألوجيه المشيتركة بيين جمييع الميدينين ، أنظر أيضاً ترتيباً منطقياً ألوجه الدفع المتعلقة بطبيعية االلتيزام

 . 719فقرة  – 719فقرة  7في بيدان وال جارد  ، دون غيره

  . فسنرى أنه يبرئ ذمة باقي المدينين المتضامنين إال إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم ، وذلك فيما عدا التجديد (   5129)  
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أميا فيي التضيامن السيلبي فقيد  . فيما يتعلق بهذا النوع من التضيامن دون أن يطبقيه تفصييال عليى األسيباب المختلفية ال نقضياء االلتيزام

  . لما لهذا التطبيق التفصيلي من أهمية عملية ، إلى تطبيقه تكبيهاً تفصيلياً على هذه األسباب ، دون أن يصرح بالمبدأ ، عمد

وقيد تنقضيي رابطية منهيا بسيبب غيير  ، دمنا أن األصل فيي ذليك أن روابيط اليدائن بالميدينين المتضيامنين روابيط متعيددةوقد ق

فيال يسيتطيع بياقي الميدينين أن يحتجيوا عليى اليدائن إال بقيدر  ، الوفاء وال تنقضي الروابط األخرى إال بقدر حصة من انقضت رابطتيه

  . الدين ويبقون ملزمين بدفع باقي ، هذه الحصة

 . ونستعرض مع التقنين المدني الجديد أسباب انقضاء االلتزام المختلفة غير الوفاء مع النصوص الشيريعة الخاصية بكيل سيبب

 وأسباب االنقضاء التي عرض لها التقنين الجديد هي التجديد والمقاصة واتحاد الذمة واإلبراء والتقادم
 (5122 ) .

  

  التجديد – 191

يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضيامنين أن تبيرأ " :  من التقنين المدني على ما يأتي 171تنص المادة  :

 إال إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم ، ذمة باقي المدينين
 (5121  )

" .  

                                                 

  . الوفاء بمقابل واستحالة التنفيذ ، غير هذه األسباب ، وهناك (   5122)  

وبرئيت  ، انقضيى اليدين أصيالً كميا ينقضيي بالوفياء ، قابال للدينإذا استوفى الدائن من أحد المدينين المتضامنين م ، ففي الوفاء بمقابل

فيستطيع كل ميدين مينهم أن يحيتج بهيذا السيبب متمسيكاً بانقضياء كيل اليدين وال يقتصير عليى اسيتنزال  ، ذمة المدينين اآلخرين

وهذا الحكم يختلف عن الحكم الذي أوردناه في الوفاء بمقابل ألحد اليدائنين المتضيامنين فيي التضيامن  . حصة من وفى المقابل

 ، والسبب فيي هيذا االخيتالف أن فيي التضيامن السيلبي ال يوجيد إال دائين واحيد . ( في الهامش 297أنظر آنفاً فقرة )  االيجابي

وليم يقبيل  ، أما فيي التضيامن االيجيابي فيوجيد دائنيون متعيددون . القبول فانقضى الدين بهذا ، وقد قبل أن يستوفى مقابال للدين

أنظر األستاذ عبد الحيي حجيازي )  فال يتقيد الدائنون اآلخرون بقبوله فيما يجاوز حصته ، الوفاء بمقابل إال أحد هؤالء الدائنين

  . ( 115ص  2

فتبيرأ ذمية جمييع  ، ( ميدني 919م )  فيه يقضى االلتزام التضامني نفسه واستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ال يد ألحد المدينين المتضامنين

أميا إذا اسيتحال التنفييذ بخطيأ أحيد الميدينين  . ويكون حكم استحالة التنفيذ هو حكم الوفاء بالدين وحكيم الوفياء بمقابيل ، المدينين

فالميدين  –م المبييع ثيم هليك المبييع بخطيأ أحيدهم كان يكون البائعون متضامنين في االلتزام بتسيلي –المتضامنين أو بعد إعذاره 

أميا بقياي الميدينين فيكونيون مسيئولين عين رد اليثمن  ، الذي صيدر منيه الخطيأ يكيون وحيده مسيئوال عين رد اليثمن والتعيويض

 2199وتقضيي الميادة  . ( ميدني 591أنظير م )  ألن البائع في القانون المصري يتحمل تبعة هالك المبيع قبيل التسيليم ، وحده

ولكين الفقيه الفرنسيي ينتقيد هيذا  ، من التقنين المدني الفرنسي بأن باقي المدينين يكونون مسئولين عن رد اليثمن دون التعيويض

ألن البائع في القانون الفرنسي ال يتحميل تبعيه هيالك المبييع بسيبب أجنبيي قبيل  ، ( 2115فقرة  1أنظر بودري وبارد )  الحكم

أنظير األسيتاذ )  أحد المدينين المتضامنين يجب اعتباره هالكاً بسيبب أجنبيي بالنسيبة إليى البياقين وهالك الشيء بخطأ ، التسليم

  . ( 251وانظر ما يلي فقرة  2هامش رقم  152ص  195إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة 

والظياهر أنيه عنيد تميام  . الميدينين اآلخيرينوقد يحول الدائن حقه قبل أحد المدينين المتضامنين إلى محال له دون أن يستبقى حقه قبل 

فيصيبح  ، ألن الحق ينتقل إليه مع ضماناته والتضامن مين أهمهيا ، الحوالة في هذه الحالة يحل المحال له مكان الدائن األصلي

هيذا المعنيى أنظير فيي )  والي مينهم أن يتمسيك بالحوالية قبيل اليدائن األصيلي ، المدينون المتضامنون جميعاً مدينين للمحال له

أما إذا حيول اليدائن حقيه قبيل أحيد الميدينين المتضيامنين  . ( 79فقرة  solidariteلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  Derridaدريدا 

فقد سبقت اإلشارة إلى أن الدائن األصلي فيي هيذه الحالية يسيتبقى عالقتيه بهيؤالء  ، واشترط استبقاء حقه قبل المدينين اآلخرين

  . ( في الهامش 211أنظر آنفاً فقرة )  هو والمحال له دائنين لهم بالتضاممويصبح  ، المدينين

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيين  529ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   5121)  

فمجليس  ، افيق علييه مجليس النيوابوو . فيي المشيروع النهيائي 157ووافقت عليه لجنية المراجعية تحيت رقيم  . المدني الجديد

  . ( 15ص  – 11ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ج )  171الشيوخ تحت رقم 

ال يصح في أي حال من األحوال السالفة نقل التأمينات " :  ونصها ما يأتي 295/  259ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

والتقنييين السييابق باشييتراطه قبييول المييدينين المتضييامنين  . " الكفييالء والمتضييامنينالشخصييية كالكفاليية والتضييامن إال برضيياء 

  . بالتجديد يتفق مع الحكم مع التقنين الجديد

وهيي )  119التقنين الميدني الليبيي م  -(  وهي مطابقة)  171التقنين المدني السوري م  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

إن " :  ونصيها ميا ييأتي 92تقنين الموجبيات والعقيود اللبنياني م  –(  وهي مطابقة)  919قنين المدني العراقي م الت -(  مطابقة

أمييا إذا  . د الموجييب عليييهم يبييرئ ذميية اآلخييرين إال إذا رضييى هييؤالء بييالتزام الموجييب الجديييدع تجديييد الموجييب بييين الييدائن وأ
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 الفهرس العام

إذا اتفق الطرفان  ، وهذا التجديد إما أن يكون بتغيير الدين . ونفرض هنا أن الدائن اتفق مع أحد المدينين المتضامنين على تجديد الدين

إذا اتفيق اليدائن  ، وإميا أن يكيون بتغييير الميدين . على أن يستبدال بااللتزام األصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصيدره

أو إذا  ، مية الميدين األصيلي دون حيادة إليى رضياءهمع أجنبي على أن يكون هذا األجنبي مديناً مكان المدين األصلي وعليى أن تبيرأ ذ

إذا اتفييق الييدائن  ، وإميا أن يكييون بتغيييير الييدائن . حصيل المييدين علييى رضيياء الييدائن بشييخص أجنبيي قبييل أن يكييون هييو المييدين الجديييد

  . والمدين وأجنبي على أن يكون هو الدائن الجديد

فإنه يترتب عليه أن ينقضي االلتيزام األصيلي بتوابعيه وأن  ، بتغيير الدائن وسواء كان التجديد بتغيير الدين أو بتغيير المدين أو

وال ينتقيل إليى االلتيزام " :  ميدني عليى ميا ييأتي 991وتنص الفقري الثانيية مين الميادة  . ( مدني 2/  991م )  ينشأ مكانه التزام جديد

أو إال إذا تبييين ميين االتفيياق أو ميين الظييروف أن نييية  ، انونإال بيينص فييي القيي ، تكفييل االلتييزام األصييلي كانييتالجديييد التأمينييات التييي 

ال ينتقل إلى االلتزام الجديد الكفالة عينيية كانيت أو شخصيية "  مدني على أنه 997ثم تنص المادة  . " المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك

  . " إال إذا رضي بدلك الكفالء والمدينون المتضامنون ، وال التضامن

النصوص أن التجديد يقضي الدين القديم على وجه قاطع ويقيم مكانه ديناً جديداً يختلف في صيفاته وفيي توابعيه ونري من هذه 

ً  . وفي تأميناته عن الدين القديم فينقضيي بانقضياء  ، ومن أهم تأمينات الدين القديم هو هذا التضامن الذي كان قائماً بين الميدينين جميعيا

ً  ، وإنما ينقضي االلتزام التضامني ذاته بالتجديد ، لتضامن وحدهبل ال ينقضي ا . الدين القديم  : فتبيرأ ذمية الميدينين المتضيامنين جميعيا

  . بل أيضاً تبرأ ذمة باقي المدينين المتضامنين ، ال ذمة المدين الذي أجرى التجديد مع الدائن فحسب

وفيي إحيالل ديين جدييد  ، القيديم بكيل مشخصياته ومقوماتيهيبررها أن التجديد حاسم في قضاء الدين  ، وهذه نتيجة بعيدة المدى

ويسيتخلص مين ذليك أن اليدائن اليذي جيدد اليدين ميع أحيد  . محله ال يشترك مع الدين القديم في شيء من هذه المشخصيات والمقوميات

براءة ذمية جمييع الميدينين  قضاء الدين القديم وما يستتبع ذلك من $ 921 $المدينين المتضامنين يفترض فيه أن نيته قد انصرفت إلى 

 ، فإذا كان يريد استبقاء اليدين القفيي ذمية بياقي الميدينين المتضيامنين . واقتصر على الدين الجديد يحل محل الدين القديم ، المتضامنين

ين القيديم إال بالنسيبة وعند ذلك ال ينقضي الد . أمكنه قبل أن يجري التجديد أن يتفق مع هؤالء المدينين على بقاء الدين القديم في ذمتهم

فيتفيق التجدييد  ، وله حصة المدين الذي أجرى معيه التجدييد . ويبقي هذا الدين في ذمة باقي المدينين ، إلى المدين الذي جدد الدين معه

مه هناك في بل يتفق حكمه هنا في التذمن السلبي مع حك . عندئذ في الحكم مع سائر أسباب انقضاء االلتزام بغير الوفاء على ما سنرى

وقد رأينا في التضامن اإليجابي أنه إذا جدد الدين بين أحد الدائنين المتضامنين والمدين فال يجوز للمدين أن يحتيد  ، التضامن اإليجابي

 بهذا التجديد على باقي الدائنين المتضامنين إال بقدر حصة الدائن الذي أجرى التجديد معه
 (5129 ) .

  

فعلييه أن يحصيل عليى موافقية بياقي الميدينين المتضيامنين عليى أن يلتزميوا  ، التضامن إلى الدين الجديدوإذا أراد الدائن أينقل 

ويظيل االلتيزام  ، فيإن التجدييد ال ينعقيد ، فإذا لم يوافقوا على ذلك وكان الدائن قد اشترط لتمام التجديد ميوافقتهم . متضامنين بهذا الدين

 ً  التضمني القديم قائما
 (5125 ) .

  

وال على أن يتضامنوا في االلتزام بالدين  ، ال على أن يبقوا ملتزمين بالدين القديم ، إذا كان الدائن لم يتفق مع باقي المدينينأما 

فقد افترض المشرع افتراضاً معقوال أن نية الدائن قد انصرفت إلى إبراء ذمة المدينين  ، بل أجرى التجديد دون قيد وال شرط ، الجديد

فيجيوز لليدائن وقيت إجيراء التجدييد أن يفصيح عين  ، على أن هذا االفتراض قابيل لليدحض . ن االلتزام التضامني القديمالمتضامنين م

بل قصد أن يبرئ ذمة المدين الذي أجرى معه التجديد هو  ، نيته بأنه ال يقصد من هذا التجديد أن يبرئ ذمة باقي المدينين المتضامنين

كميا هيو صيريح نيص العبيارة  –أي قبيل بياقي الميدينين المتضيامنين  –الدائن بذلك قد احتفظ بحقه قبلهم فيكون  . وحده من الدين القديم

ويسييتوي الحكييم فييي هييذه الحاليية منييع الحكييم فييي حاليية مييا إذا كييان الييدائن قييد اتفييق مييع بيياقي المييدينين  . مييدني 171األخيييرة ميين المييادة 

فسيواء اتفيق اليدائن ميع بياقي الميدينين المتضيامنين . الحال التيي ذكرناهيا فييم تقيدموهي  ، المتضامنين على بقاء الدين القديم في ذمتهم

 : فالحكم واحد في الحيالتين ، أو اقتصر على مجرد االحتفاظ بالدين القديم في ذمتهم دون اتفاق معهم ، على بقاء الدين القديم في ذمتهم

ويكون للدائن أن يرجيع عليى أي  ، ويبقى هذا الدين في ذمة الباقين ، ينقضي الدين القديم بالنسبة إلى المدين الذي أجرى التجديد وحده

ويتفيق عندئيذ حكيم التحدييد م حكيم سيائر أسيباب انقضياء االلتيزام  . من هؤالء بالدين بعد استنزال حصة المدين الذي أجرىمعه التجدييد

 كما يتفق حكم التجديد في التضامن السلبي مع حكم التجديد في التضامن اإليجابي ، بغير الوفاء
 (5129 ) .

  

                                                                                                                                                                    

والتقييين اللبنيياني يتفييق فييي الحكييم مييع التقنييين ) "  لموجييب السييابق ال يسييقطفا ، اشييترط الييدائن قبييول المييديونين وامتنييع هييؤالء

  . ( المصري

والفرق بين التضامن اإليجابي والتضامن السلبي في حكم التجدييد يرجيع إليى أن التجدييد  . 297أنظر آنفاً فقرة  -  (   5129)  

ولما كان اليدائن متعيدداً فيي التضيامن اإليجيابي فيال يجيوز أن يسيري  ، ال يتم في أية حالة من حاالته الثالث إال برضاء الدائن

 . التجديد الذي قبله أحد الدائنين في حق الباقين الذين لم يقبلوه إال بقدر حصة الدائن الذي قبل

 . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 92أنظر في هذا المعنى المادة  (   5125)  

يترتييب علييى اتفيياق الييدائن مييع أحييد المييدينين " :  حية للمشييروع التمهيييدي فييي هييذا الصييددوتقييول المييذكرة اإليضييا (   5129)  

ما لم ييرفض هيؤالء االرتبياط  ، المتضامنين على تجديد الدين أو استبداله انقضاء االلتزام القديم وبراءة ذمة باقي المدينين منه
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  المقاصة – 191

ال يجوز للمدين المتضامن أن يتمسيك بالمقاصية التيي تقيع بيين اليدائن " :  من التقنين المدين على ما يأتي 171تنص المادى  :

"  إال بقدر حصة هذا المدين . ومدين متضامن آخر
 (5121 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ً  ، ءهمفإذا لم يرفضوا ذلك وكان الدائن قد اشترط رضا . بالتعهد الجديد أنظر فيي  : فال ينعقد التجديد ويظل االلتزام القديم قائما

مين المشيروع  291من التقنين اللبنياني والميادة  92من التقنين التونسي والمراكشي والمادة  212/  272هذا المعنى المادتين 

ديد الذي ينعقد بين دائن من اليدائنين فالتج ، ويختلف الحكم بعض االختالف فيما يتعلق بالتضامن اإليجابي . الفرنسي اإليطالي

أميا  ، ولكنه يستتبع انقضاء الدين القديم بالنسبة ليذاك اليدائن وحيده ، المتضامنين والمدين ال يبرئ هذا المدين قبل باقي الدائنين

يطاليب بهيذا اليدين بعيد  ويكيون لكيل مينهم أن ، الدائنون الذين لم يكونوا طرفاً في التجديد فيظيل اليدين القيديم قائمياً بالنسيبة لهيم

مجموعية األعميال ) "  مين المشيروع الفرنسيي اإليطيالي 299أنظير الميادة  : استنزال حصة الدائن الذي ارتضى هذا التجدييد

 . ( 17ص  9التحضيرية 

ن من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيي 522ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   5121)  

فمجليس  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . مين المشيروع النهيائي 155ووافقت عليه لجنة المراجعية تحيت رقيم  . المدني الجديد

 . ( 12ص  – 15ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  171الشيوخ تحت رقم 

ال " :  215/  229م  : وهييذا نييص كييل منهمييا ، 119/  192و  215/  229ويقابييل هييذا اليينص فييي التقنييين المييدني السييابق المييادتين 

وإذا اتحيدت  . يجوز ألحد المدينين المتضامنين لبعضهم في الدين أن يحيتج بالمقاصية الحاصيلة لغييره مين الميدينين ميع اليدائن

جياز لكييل ميين  ، الذمية بييأن اتصيف الييدائن أو أحييد الميدينين الضييامنين لبعضيهم بصييفتي دائيين وميدين فييي آن واحيد بييدين واحييد

ً  . " المدينين التمسك بهذا االتحاد بقدر الحصة التي تخص شريكهم في الدين  ، وبمفهيوم المخالفية ، ويفهم من هذا النص ضيمنا

غيير  . ال يحتج بها المدينون اآلخرون حتى بقدر حصة المدين اليذي وقعيت المقاصية معيه –خالفاً التحاد الذمة  –أن المقاصة 

وال يجييوز ألحييد المييدينين المتضييامنين أن يتمسييك بالمقاصيية المسييتحقة لبيياقي " :  يييأتي تيينص علييى مييا 119/  192أن المييادة 

وهذا الحكم القاضي بأن للمدينين اآلخرين أن يحتجوا بالمقاصة بقدر حصية  . " المدينين المذكورين إال بقدر حصتهم في الدين

وقيد ذهبنيا فيي  . سيالفة اليذكر 215/  229الميادة المدين الذي وقعت المقاصة معه يتعارض مع الحكم السابق الذي تقضى بيه 

وتخوييل الميدينين  ، 215/  229دون الميادة  119/  192إلى إعميال الميادة  ، أمام هذا التناقض ، عهد التقنين المدني السابق

تبنيا فيي وك . المتضامنين الباقين الحق فيي أن يتمسيك كيل مينهم بالمقاصية بقيدر حصية الميدين اليذي وقعيت معيه هيذه المقاصية

ميدينين (  ب)  و(  أ)  فيإذا كيان . أما المقاصة فقد تقع بين أحد المدينين المتضامنين والدائن" :  الموجز في هذا الصدد ما يأت

(  أ)  ولكين هيب أن اليدائن لميي رجيع عليى . دائناً بمبلغ ثلثمائية جنييه بالمقاصية(  أ)  ثم أصبح ، متضامنين بمبلغ ثلثمائة جنيه

/  229؟ تجييب المادتيان (  أ)  أن يتمسك بالمقاصية التيي وقعيت بيين اليدائن والميدين(  ب)  فهل يستطيع ، ( ب)  ورجع على

ال يجوز ألحد المدينين المتضيامنين لبعضيهم فيي اليدين أن يحيتج بالمقاصية الحاصيلة لغييره مين الميدينين ميع "  بما يأتي 215

 ، ( أ)  ال يستطيع أن يتمسك بالمقاصة التيي وقعيت بيين اليدائن والميدين في الفرض المتقدم(  ب)  ويفهم من ذلك أن . " الدائن

ويؤييد هيذا الفهيم أنيه متفيق ميع  ، هيذا هيو المفهيوم مين الينص . . . مين هيذا اليدين(  أ)  ال بالنسبة لكل الدين وال بالنسبة لحصة

ه أيضياً أن العبيارة األخييرة فيي الميادتين ويؤييد . ( 2155 م)  الحكم الذي نص علييه القيانون الميدني الفرنسيي فيي هيذه الحالية

أن يتمسك المدين المتضامن باتحاد الذمة بقدر الحصة التيي  ، مغايرة لحالة المقاصة ، تجيز في حالة إتحاد الذمة 215/  229

امن أن وميا دام للميدين المتضي ، إال أن التفرييق بيين المقاصية واتحياد الذمية ال مسيوغ ليه . تخص شريكه في الدين كما سينرى

وجب أيضاً أن يكون للمدين المتضامن حق التمسك بالمقاصية  ، يتمسك باتحاد الذمة بقدر الحصة التي تخص شريكه في الدين

فيي (  أ)  بالمقاصة بقدر حصة(  ب)  فيجوز في الفرض المتقدم أن يتمسك ، بقدر حصة المدين الذي وقعت معه هذه المقاصة

واليذي أراده المشيرع  ، وهيذا هيو الحكيم الصيحيح اليذي يجيب أن نقيف عنيده . وال يرجع عليه الدائن إال بنصف اليدين ، الدين

وال يجييوز ألحييد المييدينين المتضييامنين أن يتمسييك بالمقاصيية المسييتحقة " :  119/  192فيينص عليييه فييي المييادتين  ، المصييري

 . 215/  229فرجيع بيذلك عين الحكيم اليذي نيص علييه فيي الميادتين . " لباقي المدينين المذكورين إال بقدر حصتهم في اليدين

ص  – 921الميوجز للمؤليف ص ) "  215/  229تنسيخان الميادتين  119/  192ونحن نرى أمام هذا التناقض أن الميادتين 

921 ) . 

)  171قنيين الميدني السيوري الميادة فيي الت : مين التقنيين الميدني المصيري فيي التقنينيات المدينية العربيية األخيرى 171وتقابل المادة 

وفيي  -(  مطابقية)  915وفيي التقنيين الميدني العراقيي الميادة  –(  مطابقة)  115وفي التقنين المدني الليبي المادة  –(  مطابقة

ن يبرئ ذمية أمكن كالً منهم أ ، إذا وجد التضامن بين المديونين" :  ونصها ما يأتي 91تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة 

 ً ومين ذليك نيرى أن  . " بإجراء المقاصة عليى ديين ليه فيي ذمية اليدائن مقابيل مجميوع اليدين - 1 . . . . . - 2 : اآلخرين جميعا

يجعيل الحيق لكيل ميدين متضيامن أن يتمسيك بالمقاصية التيي وقعيت بيين  –خالفياً للتقنينيات العربيية األخيرى  –التقنين اللبناني 
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ونفيرض لتصيور ذليك  . والمفروض هنا أن مقاصة قانونية وقعة بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين فيي االلتيزام التضيامني

وظهير أن ليألول مينهم عليى اليدائن  ، وأن الميدينين المتضيامنين ثالثية حصصيهم فيي اليدين متسياوية ، أن هذا االلتزام مقداره  ثلثمائة

  . فوقعت المقاصة بينه وبين الدائن –سواء كان هذا الدين ال حقاً لاللتزام التضمني أو سابقاً عليه  –ثلثمائة 

ً  ، فإذا رجع الدائن على المدين األول الذي وقعت معه المقاصة ً  . تمسك هذا بانقضاء اليدين قصاصيا ال  ، فيعتبير اليدين منقضييا

ويكون لهذا الميدين  . بل بالنسبة إليه وإلى المدين المدينين اآلخرين ما دام الدائن قد طالب المدين األول ، بالنسبة إلى هذا المدين وحده

فليه حيق  ، وقيد وفياه فعيال بطرييق المقاصية ، ألنيه يكيون فيي حكيم مين وفيي اليدين ، أن يرجع على شريكيه في الدين كل منهميا بمائية

  . الرجوع

فلييس للميدين المطاليب أن يتمسيك بالمقاصية التيي وقعيت ميع  ، باليدين أحيد الميدينين اآلخيرينأما إذا اختيار اليدائن أن يطاليب  

 المدين األول إال بقدر حصة هذا المدين
 (5121 ) ،

ثيم يرجيع عليى الميدين  ، وعلييه أن ييوفي اليدائن ميائتين ، أي بمدار مائية مين ثلثمائية 

 ول بشييء ألنيه ليم ييدفع شييئاً لحسيابهوال يرجع على المدين األ ، الثالث بمائة هي حصته في الدين
 (5127 ) .

فيكيون الميدين الثياني فيي  

برجوع المدين الثياني علييه  ، حصته في الدين ، وكذلك المدين الثالث قد تحمل مائة ، نهاية األمر قد تحمل حصته في الدين وهي مائة

فهذا قد استنزل الدائن حصته في الدين وهي مائة عندما رجيع عليى الميدين  ، وبقية المدين األول الذي وقعت معه المقاصة . كما قدمنا

وليه مائيه هيي التيي اسيتنزلها مين االلتيزام  ، علييه لهيذا الميدين ثلثمائية : فينتهي أمر الدائن مع المدين األول إلى الوضع اآلتيي . الثاني

بعيد أن  ، فيستوفي الميدين األول الميائتين مين اليدائن . لدائن مائتانويبقي للمدين األول على ا ، فتقع المقاصة بمقدار المائة ، التضمني

 نزل له عن مائه هي حصته في الدين الذي تضامن فيه مع شريكيه
 (5125 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فتبيرأ ذمية جمييع الميدينين  ، بيل أيضياً باليدين كليه ، ال فحسب بقدر حصة هذا المدين المتضيامن ، رالدائن ومدين متضامن آخ

ال التقنينيات العربيية  ، وقد خالف التقنين اللبناني في حكميه هيذا . ويكون للمقاصة حكم وفاء الدين ، المتضامنين بهذه المقاصة

ال يجييز لبياقي الميدينين (  2155م )  فإن هذا التقنين ، بل خالف أيضاً التقنين المدني الفرنسي الذي يسترشد به عادة ، فحسب

 . حتى ولو بقدر حصة المدين الذي وقعت المقاصة معه ، أن يتمسكوا بالمقاصة أصالً 

وبين انقضيائه بسيبب  ، سكوا بذلك في كل الدينوالفرق بين انقضاء الدين بالوفاء حيث يجوز لباقي المدينين أن يتم (   5121)  

أن  ، آخر غير الوفاء حيث ال يجوز لباقي المدينين أن يتمسكوا بسبب االنقضاء إال بقدر حصة المدين الذي قيام بيه هيذا السيبب

 ، النقضياءأميا فيي غيير الوفياء مين أسيباب ا . فليس له أن يطالب بشيء بعد ذليك ، الدائن بالوفاء يكون قد حصل على كل حقه

فال يكون لالنقضاء أثره إال في الرابطة التي تربطيه بالميدين اليذي قيام بيه سيبب  ، فإن الدائن ال يكون قد حصل فعالً على حقه

وقيد  . االنقضاء دون غيرها من الروابط التي تربطه بالمدينين المتضامنين اآلخرين وهي روابط مسيتقلة عين الرابطية األوليى

 . ( في الهامش 291أنظر آنفاً فقرة )  في صدد التضامن بين الدائنين قدمنا هذه االعتبارات

مين التقنيين الميدني الفرنسيي بأنيه ال يجيوز للميدين المتضيامن أن  2155أما في القانون الفرنسي فقد قضت المادة  (   5127)  

اء الفرنسييون اليذين يؤييدون والفقهي . حتى ولو بقيدر حصية هيذا الميدين ، يتمسك بالمقاصة التي وقعت مع مدين متضامن آخر

هذا الحكم يعللونه بكراهية المشرع ألن يتدخل الميدين فيي شيؤون ميدين آخير تيدخالً تصيل إليى حيد تمكينيه مين اليدفع بمقاصية 

 – 2199فقيرة  1بيودري وبيارد  – 995فقرة  21لوران  – 592فقرة  11ديمولومب )  وقعت بين هذا المدين اآلخر والدائن

 1بالنيول وريبيير وبوالنيجيه  – 515ص  199فقرة  1كوالن وكابيتان  – 557ص  2917فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد 

ولكن الفقه الفرنسي ال يؤيد  . ( 27مكررة ثالثاً هامش  157فقرة  5وأنظر تعليالً آخر ألوبرى ورو  – 191ص  2719فقرة 

جوب استنزال حصة المدين الذي وقعت معيه المقاصية عنيد رجيوع اليدائن عليى بل يذهب بعض الفقهاء إلى و ، كله هذا الحكم

 – 795فقيرة  9ماركادييه  – 911فقرة  1و  199فقرة  1تولييه  – 599فقرة  – 515فقرة  21ديرانتون )  المدينين اآلخرين

 . ( 9فقرة  2197م  9الرومبير 

تبييرأ ذميية ميين يوفييق ميين المييدينين " :  فييي هييذا الصييددوقييد جيياء فييي المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي  (   5125)  

ولكين إذا عميد  . ويكيون ليه أن يرجيع عليى بياقي الميدينين كيل بقيدر حصيته . المتضامنين إلى االحتجاج بالمقاصة على اليدائن

 : القصياص معيهفله أن يقتضي كالً منهم جملة الدين بعد استنزال حصة المدين اليذي وقيع  ، الدائن إلى مطالبة هؤالء المدينين

مجمعيية األعمييال ) "  مين تنيياقض ملحيوظ(  السييابق)  مين التقنييين الحيالي 215/  229و  119/  192أنظير مييا بيين المييادتين 

 . ( 19ص  9التحضيرية 
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 : اتحاد الذمة - 192

اليدين ال فيإن  ، إذا اتحيدت الذمية بيين اليدائن وأحيد مدينييه المتضيامنين" :  من التقنين المدني على ميا ييأتي 177تنص المادة  

"  ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إال بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن
 (5119 ) .

  

  : ونستعرض في ذلك صورتين ، وقد تتحد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين

وأن المدنين المتضامنين الثالثة حصصهم  ، ونفرض أن الدين ثلثمائة . أن يموت الدائن فيرثه هذا المدين(  الصورة األولى)  

 ، فتكيون اليذمتان قيد اتحيدتا فيي شيخص الميدين . وأن الميدين اليذي ورث اليدائن هيو اليوارث الوحييد ، متساوية كما في المثال السابق

ين اآلخيرين عين طرييق فإذا اعتبر المدين نفسه مديناً فد وفيي االلتيزام التضيامني عين نفسيه وعين الميدين . وانقضى الدين باتحاد الذمة

وإذا اعتبر المدين نفسه قد ورث اليدائن  . منهما فيرجع بمائة على كل ، كان له أن يرجع على شريكيه كل بمقدار حصته ، اتحاد الذمة

تضيامنين كان ليه أن يطاليب أنيا مين الميدينين الم –وهذا هو أفضل االعتبارين بالنسبة إليه  –فأصبح دائناً مكانه في االلتزام التضامني 

ويرجع المدين الذي وفي المائتين على شريكه بحصته  ، فيستوفي من أن منهما مائتين ، اآلخرين بالدين بعد أن يستنزل حصته هو فيه

  . سالفة الذكر 177وهذا ما يقضي به نص المادة  . في الدين وهي مائة

ولكنهمييا  ، ال تحيدث اليذمتان ، ينتقيل إلييه ديين مورثيه وليو كييان اليوارث . أن يميوت الميدين فيرثيه اليدائن(  الصيورة الثانيية)  

ويبقيى لليدائن بعيد ذليك أن يطاليب أييا مين الميدينين المتضيامنين البياقيين  . تتحدان هنا في شخص الدائن وبقدر حصة المدين في اليدين

ً  . بمييائتين ويكييون بييذلك قييد اسييتنزل حصيية المييدين الييذي ورثيية وهييي مائيية لييو طبقنييا أحكييام الشييريعة  ونصييل إلييى نفييس النتيجيية علميييا

وليو ليم يينقض اليدين باتحياد الذمية وبقييت التركية  ، ذلك أن الدائن فيي هيذه الحالية . حيث ال ينتقل إلى الوارث دين مورثه ، اإلسالمية

إذ لو طالبه بكيل اليدين وهيو ثلثمائية لجياز  ، ال يستطيع أن يطالب أيا من المدينين المتضامنين اآلخرين بأكثر من مائتين ع مسئولة عنه

 للمدين أن يطلب استنزال مائة هي حصة التركة التي ورثها الدائن
 (5112 ) .

  

  : االبراء – 193

فيال تبيرأ ذمية البياقين إال  ، إذا أبرأ الدائن أحد الميدينين المتضيامنين – 2" :  من التقنين المدني على ما يأتي 175تنص المادة 

  . " دائن بذلكإذا صرح ال

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيين  521ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   5119)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . من المشيروع النهيائي 999ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . جديدالمدني ال

 . ( 19وص  12ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  177الشيوخ تحت رقم 

 . . . ":  عليى ميا ييأتي 215/  229وتينص الميادة  . 111/  199والمادة  215/  229ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

جياز  ، وإذا اتحدت الذمة بأن اتصف الدائن أو أحد المدينين الضامنين لبعضيهم بصيفتي دائين وميدين فيي آن واحيد بيدين واحيد

 ميا ييأتيعليى  111/  199وتنص المادة  . " لكل من المدينين التمسك بهذا االتحاد بقدر الحصة التي تخص شريكهم في الدين

 وال يخلى المدينين المتضامنين إال بقدر ما يخص مين اتحيدت فييه الذمية مين الميدينين ، اتحاد الذمة يبرئ الكفالء في الدين" : 

 . في التقنين القديم والجديد ، كما نرى ، والحكم واحد . "

وفيي التقنيين الميدني الليبيي  –(  مطابقية)  177لمادة في التقنين المدني السوري ا : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

وفي تقنين الموجبيات والعقيود اللبنياني الميادة  –(  مطابقة)  919وفي التقنين المدني العراقي المادة  –(  مطابقة)  119المادة 

ال يسيقط الموجيب  إن اجتماع صفتي الدائن والمديون في شخص الدائن أو فيي شيخص أحيد الميديونين" :  ونصها ما يأتي 99

 . وهذا الحكم مطابق لحكم التقنين المدني المصري . " إال فيما يختص بحصة هذا المديون

  (5112   )  ً فإنيه يرجيع  ، فلم يستطع الدائن الوارث أن يحصل منها إال على خمسيين ، وإذا كانت التركة معسرة إعساراً جزئيا

هامش  175األستاذ إسماعيل غانم أحكام االلتزام ص )  بالباقي من الدين وهو مائتان وخمسون على أي من المدينين اآلخرين

 . ( 2رقم 

يوجه هذا النص حكم اتحاد الذمة بين الدائن وأحد مدينيه " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد اتحاد الذمة

وفيي كلتيا الحيالتين ال  . وإميا مين طرييق خالفية األول للثياني ، ويتحقق ذلك إما مين طرييق خالفية الثياني ليألول . متضامنينال

أن  ، عنيدما تقيوم بيه صيفة الخالفية عين اليدائن ، بيد أن للمدين في الحالة األوليى . ينقضي الدين إال بقدر حصة هذا المدين فيه

فله أن يرجع على كل منهم بقدر حصته بوصفه دائناً له إذ المفروض أنه أصيبح خلفياً لهيذا  : يرجع على باقي المدينين بصفتين

فيسيتبقى اليدائن حقيه فيي الرجيوع عليى كيل مين  ، حيث تقوم باليدائن صيفة الخالفية عين الميدين ، أما في الحالة الثانية . الدائن

ويراعيى أن هيذه الحالية ال تتحقيق فيي ظيل أحكيام الشيريعة  . المدينين المتضامنين بجملة الدين بعد استنزال حصة هيذا الميدين

"  حيث يظل للدائن بعد موت مورثه المدين حق الرجوع بالدين كامالً على التركة وعلى كل من المدينين اآلخرين ، اإلسالمية

 . ( 11ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) 
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 الفهرس العام

لم يكين ليه أن يطاليب بياقي الميدينين المتضيامنين إال بميا يبقيى مين اليدين بعيد خصيم  ، فإذا لم يصدر منه هذا التصريح – 1"  

وفيي هيذه الحالية يكيون بهيم حيق الرجيوع عليى  . إال أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكيل اليدين ، حصة المدين الذي أبرأه

 . " در اإلبراء لصالحة بحصته في الدينالمدين الذي ص

  : على ما يأتي 159وتنص المادة 

ما لم يتفيق عليى غيير  ، بقى حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ، إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن"  

  . " ذلك

  : على ما يأتي 152وتنص المادة 

 ، في جميع األحوال التي يبيرئ فيهيا اليدائن أحيد الميدينين المتضيامنين سيواء أكيان اإلبيراء مين اليدين أم مين التضيامن – 2"  

  . " 157يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند االقتضاء على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم وفقاً للمادة 

فإن الدائن هو الذي يتحميل نصييب هيذا الميدين  ، برأه من كل مسئولية عن الدينعلى أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أ – 1"  

"  في حصة المعسر
 (5111 ) .

  

                                                 

 : تاريخ النص (   5111)  

ووافقيت  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 529ورد هذا النص في المادة  : 175م 

مجموعية )  175تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب فمجليس الشييوخ . من المشروع النهائي 992عليه لجنة تحت رقم 

 . ( 19ص  – 15ص  9األعمال التحضيرية 

ووافقيت  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 525ورد هذا النص في المادة  : 159م 

)  159فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النيواب . في المشروع النهائي 991عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 11ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 529ورد هذا النص في المادة  : 152م 

عليى أنيه إذا ثبيت أن اليدائن أراد أن يخليى الميدين " :  أن المشروع التمهيدي تضمن العبارة اآلتية في الفقرة الثانية مين الينص

فعدلت هذه العبارة في لجنة المراجعة على الوجه الذي استقر في التقنين المدني  ، ".  . . ية عن الدينالذي أبرأه من أية مسئول

 999وأصيبحت الميادة رقمهيا  . " توخياً إليراد الحكم في صورته الموضوعية دون أن تختص مسألة اإلثبات باليذكر"  الجديد

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  152س الشيوخ تحيت رقيم فمجل ، ووافق عليها مجلس النواب . في المشروع النهائي

 . ( 72وص  11

 : وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق النصوص اآلتية

ساغ لغيره من المدينين التمسك بذلك بقدر حصة من حصيل أبيراء ذمتيه  ، إذا أبرأ الدائن ذمة أحد مدينيه المتضامنين : 219/  225م 

 . كن اإلبراء عاماً للجميع ثابتاً إذ ال يحكم فيه بالظنما لم ي ، فقط

 . وينقضي الدين بقدرها فقط ، وإبراء ذمة أحد المدينين المتضامنين يعتبر قاصراً على حصته فقط : 159/  271م 

ال يجييوز لبيياقي الشييركاء المتضييامنين فييي الييدين أن يطييالبوا شييريكهم الحاصييل لييه اإلبييراء إال بقييدر حصيية الشييركاء  : 151/  279م 

 . المعسرين إذا اقتضت الحال ذلك

وأوردهيا التقنيين  ، وليم ييورد التقنيين الميدني السيابق حالية اإلبيراء مين التضيامن . وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المدني الجديد

فحكيم  ، ولكن التقنين الجديد لم يورد في هذا الشأن إال ما هو متفق مع القواعد العامة . كما رأينا 159المدني الجديد في المادة 

 . ( 927الموجز للمؤلف ص  : اإلبراء من التضامن في التقنين القديم متفق مع حكمه في التقنين الجديد

وفي التقنين المدني  –(  مطابقة)  152 – 175في التقنين المدني السوري م  : ة األخرىوتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربي

 911فيميا عيدا أن الميادة  ، وهيي مطابقية)  917 – 911وفي التقنيين الميدني العراقيي م  –(  مطابقة)  117 – 111الليبي م 

إال " :  عبارة األخيرة اليواردة فيي التقنيين المصيريال تورد في فقرتها الثانية ال –مصري  175وهي المقابلة للمادة  –عراقي 

وفي هذه الحالة يكون لهم حق الرجوع على المدين الذي صدر اإلبراء  ، أن يكون قد احتفظ بحقه في الرجوع عليهم بكل الدين

وفيي  –(  اق دون نيصفيمكن األخذ بهيا فيي العير ، وهذه العبارة ليست إال تطبيقاً للقواعد العامة . " لصالحه بحصته في الدين

إن إسقاط الدين على أحد المديونين المتضيامنين يسيتفيد منيه سيائر  – 91م  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني النصوص اآلتية

فعندئيذ ال  ، إال إذا كان الدائن قد صرح بأنه ال يريد إسقاط الدين إال عن ذاك المديون وعليى قيدر حصيته منيه ، الموجب عليهم

ففي  ، وفي هذا يختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري)  يستفيد المديونون اآلخرون إال بنسبة حصة المديون المبرأة ذمته

ً  ، التقنين المصري أميا فيي  . إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فال تبرأ ذمة الباقين إال إذا صرح الدائن بيذلك ، كما رأينا

ما لم يصرح الدائن أنيه ليم ييرد إال إبيراء الميدين بقيدر  ، نين اللبناني فإبراء ذمة أحد المدينين المتضامنين يبرئ ذمة الباقينالتق

إن الدائن الذي يرضى بتجزئة الدين لمصلحة أحد المديونين يبقى له حق االدعياء عليى اآلخيرين بمجميوع  : 99م  –(  حصته

إذا وجيد التضيامن بيين الميديونين  : 91م  –(  مصيري 159ذا النص موافق في الحكم للميادة ه)  إذا لم يشترط العكس ، الدين
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 : وهذه للنصوص تواجه حالتين

ولم يصرح بغيير  ، فإذا اقتصر الدائن على هذا اإلبراء . أن يبرئ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين(  الحالة األولى)  

ولكنه يسيتطيع أن يطاليب كيال مين  ، فال يستطيع أن يطالبه بشيء بعد هذا اإلبراء ، ه أراد إبراء ذمة هذا المدين وحدهافترض أن ، ذلك

 المدينين اآلخرين بالدين بعد أن يستنزل حصة المدين الذي أبرأه
 (5119 ) .

اليدين ثلثمائية والميدينون المتضيامنون  –ففي المثال السيابق  

ومن وفى منهما المائتين  ، كان له أن يطالب أيا من المدينين اآلخرين بمائتين ، إذا أبرأ الدائن أحد المدينين –ثالثة حصصهم متساوية 

 يرجع على اآلخر بمائة هي حصته من الدين
 (5115 ) .

كيان للميدين اليذي وفيى الميائتين أن يرجيع عليى  ، فيإذا كيان هيذا اآلخير معسيراً  

ما لم يتضح أن الدائن عند ما أبرأ هذا المدين أراد أن يخليه مين كيل  ، ة المعسر وهو خمسونالمدين الذي أبرأ الدائن بنصيبه في حص

وال يستطيع مطالبة المدين غير المعسير  ، ففي هذه الحالة يتحمل الدائن نفسه صيب هذا المدين في حصة المعسر ، مسئولية عن الدين

  . بالمائتين كلها بل يطالبه بمائة وخمسين

فقد يصرح أنه أراد بابرائيه ألحيد  . لدائن عند إبرائه المدين أن يصح بما انصرفت إليه نيته بالنسبة إلى المدينين اآلخرينولكن يجوز ل

وال يسيتطيع اليدائن بعيد ذليك أن يطاليب أحيداً مينهم  ، وعند ذلك ينقضي الدين باإلبراء بالنسيبة إلييهم جميعيا ، المدينين أن يبرئ الباقين

وعنيد  ، أنه لم يرد بابرائه للمدين أن يبرئ الباقين ، على النقيض من ذلك ، وقد يصرح . حد منهم على اآلخرينوال رجوع أل ، بشيء

وال رجوع ألحيد مينهم عليى  ، وال يستطيع الدائن بعد ذلك أن يطالب أحداً منهم بشيء ، ذلك ينقضي الدين باإلبراء بالنسبة إليهم جميعا

 أنه لم ير ، على النقيض من ذلك ، وقد يصرح . اآلخرين

وأنيه يحيتفظ لنفسيه بحيق الرجيوع علييهم بكيل  ، بابرائه للمدين أن يبرئ المدينين اآلخرين حتى من حصية الميدين اليذي أبيرأه 

أي  ، دئنلكنه يستطيع أن يطاليب أييا مين الميدينين اآلخيرين بكيل الي ، وفي هذه الحالة ال يطالب الدائن المدين الذي أبرأه بشيء . الدين

ويرجيع كيذلك عليى الميدين األول اليذي أبيرأه اليدائن  ، ولمن دفع منهما أن يرجع على اآلخر بمائيه وهيي حصيته مين اليدائن ، بثلثمائة

فكأن إبراء الدائن للمدين مع احتفاظه بحقه في مطالبة اآلخرين بكل الدين ال يعفيي الميدين مين  . بمائه وهي حصته من الدين هو أيضا

وقد يجد المدين الذي وفي كيل اليذين شيريكه اآلخير معسيراً فيرجيع فيي  . بل للمدين الذي وفي كل الدين ، ولكن ال للدائن ، دفع حصته

فيكيون مجميوع ميا يرجيع بيه علييه مائيه  ، وهيي خمسيون ، هذه الحالة على المدين األول الذي أبرأه الدائن بنصيبه في حصية المعسير

فعنيد ذليك يتحميل اليدائن  ، ئن عندما أبرأ الميدين األول أراد أن يخلييه مين كيل مسيئولية عين اليدينوهذا ما لم يتضح أن الدا . وخمسين

وال  ، كما يتحمل أيضا حصة هذا المدين في الدين ما دام قيد أخياله مين كيل مسيئولية عنيه ، نفسه نصيب هذا المدين في حصة المعسر

 ي حصته من الدين أضيف إليها نصيبه ف حصة المعسريستطيع أن يطالب المدين غير المعسر إال بمائه وخمسين ه
 (5119 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 ً وال يختليف الحكيم فيي القيانون )  بيأن ينيال مين اليدائن إسيقاط مجميوع اليدين . . . أمكن كالً منهم أن يبرئ ذمة اآلخرين جميعيا

يكيون إسيقاط التضيامن إميا عامياً وشيامالً  : 59م  –ييزول التضيامن حيين يسيقطه اليدائن  : 51م  –(  المصري عن هذا الحكم

يقسيم الموجيب فيميا بيينهم  ، فإذا شيمل اإلسيقاط جمييع الميديونين . وإما شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة منهم ، لجميع المديونين

ن ال يمكنيه أن يطاليب فيإن اليدائ ، وإذا كان اإلسقاط شخصياً مختصاً بواحد أو بعدة من المديونين . كما يقسم الموجب المتقارن

وإذا  . وإنما يحق له أن يقاضى سائر المديونين على وجه التضيامن بمبليغ اليدين كليه ، الذين أسقط التضامن عنهم إال بنصيبهم

وفيي جمليتهم اليذين اسيتفادوا  ، فإن سيائر الميديونين ، وقع ألحد المديونين الذين لم يشملهم إسقاط التضامن إن أصبح غير ملئ

من التقنين اللبناني توافقان فيي الحكيم الميادتين  59و  51والمادتان )  يتحملون إيفاء ما يجب عليه من الدين ، إلسقاطمن هاذ ا

 . ( من التقنين المصري 152و  159

ص  92م  2595أبريل سنة  19استئناف مختلط  – 959ص  1الحقوق  2751ديسمبر سنة  25استئناف وطني  (   5119)  

112 . 

علييى أنييه إذا أفلييس أحييد المييدينين  – 259ص  15رقييم  5مجموعيية عميير  2559يونيييه سيينة  29نقييض مييدني  (   5115)  

فلليدائن أن يرجيع عليى أي الميدينين المتضيامنين  ، وتصالح معه الدائن على جزء من الميدين وأبيرأه مين البياقي ، المتضامنين

 955وهيذا ميا تينص علييه الميادة  . لذي أبرأه منيه اليدائناآلخرين بكل الدين دون أن يستنزل حصة المدين المفلس في الجزء ا

أنظير األسيتاذ )  وللمدين مطالبة الشيركاء فيي اليدين بتميام دينيه وليو حصيل الصيلح ميع الفليس" :  من التقنين التجاري إذ تقول

ص  199فقيرة  1من التقنين التجياري الفرنسيي وكيوالن وكابيتيان  959وأنظر المادة  – 192محسن شفيق في اإلفالس فقرة 

515 ) . 

وتقييدير مييا انصييرفت إليييه نييية الييدائن فييي اإلبييراء مسييألة واقييع ال معقييب علييى قاضييي الموضييوع فيهييا ميين محكميية  (   5119)  

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اختلف أحد المدينين المتضامنين مع الدائن في مدى اإلبيراء الصيادر منيه وفيميا إذا  . النقض

وعرضيت المحكمية لهيذا النيزاع وكانيت  ، فيستفيد منه كال المدينين أو هو مقصيور عليى الميدين اآلخير أن يتناول الدين برمته

ثم خلصت من بحثهيا وموازنتهيا بيين حجيج الطيرفين إليى أن هيذا اإلبيراء خياص بأحيد  ، على بينة من كل ما يستند إليه المدين

سيير اإلقيرار وعقيد شيطب باالختصياص الصيادرين مين اليدائن وكان ما ذهبت إليه من ذلك سائغاً في تف ، المدينين دون اآلخر
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 أن يبرئ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط(  الحالة الثانية)  
 (5111 ) .

فعندئذ ال يستطيع أن يطالبه إال بحصيته  

 وهي المائة ، في الدين
 (5111 ) .

ومتى وفي أحدهما الدين  ، أي بثلثمائة ، ولكنه يستطيع أن يطالب كال من المدينين اآلخرين بكل الدين 

ثم رجع على المدين األول الذي أبيرأه اليدائن بمائيه وهيي حصيته فيي اليدين  ، كله رجع علة المدين اآلخر بمائه وهي حصته في الدين

ين الذي وفى الدين كله على المدين األول الذي أبرأه الدائن بنصيبه في حصة المعسير رجع المد ، كذلك فإذا كان المدين اآلخر معسراً 

 فيرجع عليه بمائة وخمسين ، تضاف إليه حصته هو في الدين
 (5117 ) .

ميع  ، وقد يتفيق اليدائن عنيد إبرائيه للميدين األول مين التضيامن 

 ً ع على أي من المدينين اآلخرين باليدين بعيد اسيتنزال حصية الميدين على أن يرج ، هذا المدين أو مع غيره من المدينين أو معهم جميعا

ويرجيع الميدين اليذي وفيي الميائتين عليى الميدين اآلخير بحصيته فيي  ، فيرجع عندئذ على أي منهما بميائتين ، الذي أبرأه من التضامن

التضيامن  عليى الميدين اليذي أبيرأه اليدائن مينرجيع الميدين اليذي وفيى الميائتين  ، فاذا كان هذا المدين اآلخر معسراً  . الدين وهي مائة

 بنصيبه في حصة المعسر
 (5115 ) .

كل هذا ما لم يتضح أن الدائن عندما أبرأ المدين من التضامن أراد أين يخيله من كل مسيئولية عين  

وال يرجيع عليى الميدين الموسير إال  ، فعندئذ ذلك يتحمل الدائن نفسه نصيب هذا المدين في حصة المعسير ، الدين فيما عدا حصته منه

 بمائه وخمسين
 (5199 ) .

  

فيقيف  . أن تتجيه اإلرادة إلليى نييات مختلفية ، كميا رأينيا ، ومن ثم يتسع فيهما ، ويالحظ أن اإلبرائء تصرف قانوني كالتجديد

 –خالف أسباب االنقضاء األخيرى وهذا ب . إال إذا قام الدليل على وجود نيه أخرى ، المشروع عند إحدى هذه النيات يفترض وجودها

كميا رأينيا فيي المقاصية  ، فهيذه كلهيا وقيائع ماديية ال تتسيع إال لحكيم واحيد ال يتغيير –المقاصة واتحاد الذمية واسيتحالة التنفييذ والتقيادم 

 وكما سنرى في التقادم ، واتحاد الذمة واستحالة التنفيذ
 (5192 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 15رقيم  5مجموعية عمير  2559يونييه سينة  29نقيض ميدني )  فال معقب عليها فيي ذليك ، وال يتجافى مع ما هو وارد فيهما

 . ( 259ص 

وإذا تضيمنته ورقية مكتوبية وجيب أن  ، بل يجب أن يستخلص فيي وضيوح وفيي غيير إبهيام ، ولما كان اإلبراء إسقاطاً فهو ال يفترض

  . ( 51ص  2591يناير سنة  22استئناف مختلط )  تكون ممضاة من الدائن أو من نائب عنه مفوض له في اإلبراء

 

وقد يكون في محاسبة الدائن ألحد المدينين المتضامنين عن حصته في الدين نيزول ضيمني عين التضيامن بالنسيبة  (   5111)  

أكتييوبر سيينة  9 – 155ص  229رقييم  92المجموعيية الرسييمية  2515ينيياير سيينة  25كلييية الوطنييية محكميية مصيير ال)  إليييه

عليى  . ( 195ص  1تعليق األستاذ سليمان مرقس في مجلية القيانوني واالقتصياد  – 911ص  291رقم  21المحاماة  2599

 ً نيه إذا طاليب أحيد الميدينين المتضيامنين وقد قضت محكمة مصر الكلية الوطنيية بأ ، أن هذا النزول الضمني ال يستخلص حتما

فليس في ذلك تنازل عن التضامن لمجرد أن المدين قد دفع حصيته فيي  ، بحصته في الدين وتخالص معه عنها على هذا الوجه

 551رقم  21المحاماة  2591مارس سنة  99)  إذ أنه يبقى مع ذلك التزامه بصفته وكيالً عن باقي المدينين من مالهم ، الدين

 . ( 517ص 

ص  – 191ص  2قارن في تعيين حصة المدين المبرأ من التضامن بالنسبة إلى الدائن األستاذ عبد الحي حجازي  (   5111)  

191 . 

أنظر في اضطراب نصوص التقنين المدني الفرنسي في هذه المسألة وتضارب آراء الفقهاء الفرنسييين فيي تفسيير  (   5117)  

ص  2917فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد  – 2171فقيرة  – 2115فقيرة  1رى وبيارد مين هيذا التقنيين بيود 2129المادة 

 . 2959وفقرة  551

وعندما أراد الرجيوع عليى بياقي الميدينين وجيدهم جميعياً  ، وإذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن (   5115)  

فيإن هيذا الميدين بعيد إبرائيه مين التضيامن  ، فإنه يستطيع الرجوع على المدين الذي أبيرأه مين التضيامن بكيل اليدين ، معسرين

 – 559فقيرة  11ديمولوميب )  ثم يلتزم بدفع الباقي على أسياس أنيه يتحميل حصيص المعسيرين ، يلتزم بدفع حصته من الدين

 . ( 2119فقرة  1وبارد بودري  –مكررة ثالثاً  299فقرة  9كولميه دي سانتير 

مين التقنيين الميدني  2129أنظر في اختالف اآلراء في الفقه الفرنسيي فيي هيذه المسيألة لعيدم وضيوح نيص الميادة  (   5199)  

 . 2119فقرة  – 2111فقرة  1الفرنسي بودرى وبارد 

ى وقيوع اإلبيراء مين اليدائن بيودرى من التقنين المدني الفرنسي وهما يضيعان قيرائن قانونيية علي 2121و  2122وأنظر في المادتين 

وال محل لتطبيق هيذه القيرائن القانونيية فيي  – 2951فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 2177فقرة  – 2179فقرة  1وبارد 

فإن القرينة ال بد فيها من نص وليم ييورد التقنيين الميدني المصيري هيذه النصيوص فالقرينية عليى اإلبيراء فيي القيانون  ، مصر

 – 17ص  9قارن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية )  ال تكون إال قضائيةالمصري 

 . ( 15ص 

إذا أبيرأ اليدائن أحيد الميدينين " :  وقد جاء فيي الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي صيدد اإلبيراء ميا ييأتي (   5192)  

بقيى كيل  ، فيإن ليم يفعيل . أما الباقون فيال تبيرأ ذميتهم إال إذا أعلين اليدائن ذليك ، ديناستتبع ذلك براءة ذمة من ال ، المتضامنين
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  : التقادم – 194

  : من التقنين المدني على ما يأتي 151المادة تنص الفقرة األولى من 

 فال يستفيد من ذلك باقي المدينين إال بقدر حصة هذا المدين ، إذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين"  
 (5191  )

" .  

                                                                                                                                                                    

بيييد أن للييدائن أن يرجييع رغييم ذلييك علييى كييل ميين المييدينين  . ميينهم ملزميياً بييأداء الييدين بأسييره بعييد اسييتنزال حصيية ميين أبييرئ

ويكون لمن يقوم بالوفاء عن هؤالء الميدينين فيي هيذه الحالية حيق الرجيوع  ، المتضامنين بكل الدين إذا احتفظ لنفسه بهذا الحق

قرينية انصيراف إرادة اليدائن إليى عيدم (  األوليى: )  ويسيتخلص مميا تقيدم أن ثمية قيرينتين . على من أبرئ بحصته فيي اليدين

إلى إبراء ذمتهم من حصة المدين الذي  قرينة انصراف إرادة الدائن(  والثانية. )  ما لم يعلن خالف ذلك ، إبراء سائر المدينين

أمييا إذا اقتصيير الييدائن علييى إبييراء أحييد المييدينين  . مييا لييم يحييتفظ لنفسييه بحييق الرجييوع بجمليية الييدين ، صييدر اإلبييراء لصييالحه

 . فال ينهض هذا اإلبراء قرينة على أن نيته قد انصرفت إلى إبراء ذمة الباقين من حصة من أبيرئ ، المتضامنين من التضامن

ما لم يصرح أنه أبرأ ذمتهم مين حصية مين صيدر  ، وعلى ذلك يكون للدائن أن يرجع على كل من هؤالء المدينين بجملة الدين

ويستخلص مما … وال يجوز له في أي حال أن يرجع على من أبرئ من التضامن إال بقدر حصته في الدين . ÷اإلبراء لصالح

بعيد  ، يرجع على كل من الباقين بكل الدين ، فله أ ، ضامنين من الدين أو من التضامنالدائن إذا أبرأ أحد المدينين المت ، تقدم أ

وال يكيون لمين يقيوم بالوفياء مين الميدينين بجملية اليدين بعيد اسيتنزال  ، استنزال حصة من أبرئ أو دون استنزال هيذه الحصية

ه حيق الرجيوع علييه بصيحته ليو أنيه قيام بالوفياء حصة المدين الذي أبرأه الدائن أن يرجع بشيء على هذا المدين ولكن يثبت لي

فلو فيرض ميثالً أن ميدينين أربعية التزميوا عليى وجيه التضيامن بالوفياء بيدين قيدره  . بجملة الدين دون أن يستنزل تلك الحصة

 599ن بمبليغ فلهذا الدائن أن يرجع على كل من الثالثة الباقي ، وأن دائنهم أبرأ أحدهم من الدين أو من التضامن ، جنيه 2199

فليييس لييه  ، جنيييه 599فييإذا اقتصيير أحيد هييؤالء الثالثيية علييى الوفيياء بمبلييغ  . جنيييه علييى حسييب األحييوال 2199جنييه أو بمبلييغ 

فيي كلتيا  ، وله أن يرجيع . جنيه 999فله أن يرجع عليه بمبلغ  ، جنيه 2199أما إذا أدى مبلغ  . الرجوع بشيء على من أبرئ

فال يكون لمن  ، ولو فرض أن أحد هذين المدينين معسر ال مال له . جنيه 999نين اآلخرين بمبلغ على كل من المدي ، الحالتين

 999سيواء أليزم بيأداء مبليغ  ، وفي هيذه الحالية يتحميل مين أبيرئ مين الميدينين ، قام بالوفاء إال أن يرجع على المدين الموسر

مبليغ (  جنييه 999مبليغ )  فيؤدي فضالً عن حصيته فيي اليدين ، نصيبه في تبعة هذا اإلعسار ، جنيه أم برئت ذمته براءة تامة

 ، على أن هذا الحكم ال يعدو أن يكون مجيرد تفسيير لنيية المتعاقيدين . جنيه عند االقتضاء وهو نصيبه في حصة المعسر 299

ليدائن قيد انصيرفت إليى فيإذا أثبيت مين أبيرئ مين الميدينين أن إرادة ا . فهو يقوم على قرينة يجوز نقض داللتها بإثبيات العكيس

وهيو  : تحمل الدائن نصيب هذا المدين في تبعة إعسار من يعسر من المدينين المتضيامنين ، إبرائه من كل مسئوليته عن الدين

 . ( 79ص  – 17ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  جنيه في الفرض الذي تقدمت اإلشارة إليه 299مبلغ 

إذا " :  من المشروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 521لنص في الفقرة األولى من المادة ورد هذا ا : تاريخ النص (   5191)  

علييى أنييه إذا أجبيير أحييد  . ال يسييتفيد ميين ذلييك بيياقي المييدينين ، انقضييى الييدين بالنسييبة ألحييد المييدينين المتضييامنين بسييبب التقييادم

وفيي لجنية المراجعية عيدل  . " انقضيى التزاميه بالتقيادمحتيى مين  ، كان له حق الروع على البياقين ، المدينين على وفاء الدين

وأصيبح مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي  ، النص تعديالً جعل حكمه متفقياً ميع األحكيام األخيرى الخاصية بأسيباب انقضياء االلتيزام

فمجلس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 2/  995وصار رقمه  ، التقنين المدني الجديد

 . ( 79ص  – 75وص  71ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  2/  151

فقيد كيان يمكين  ، ولكنه لما لم يكن إال تقريراً للمبدأ العام الذي أخذ بيه هيذا التقنيين ، ولم يرد هذا النص مقابل في التقنين المدني السابق

إذا تييرك أحييد المييدينين " :  التقنييين المييدني السييابق تيينص علييى مييا يييأتي ميين 112/  191وكانييت المييادة  ، العمييل بييه فييي عهييده

فيال يضير ذليك ببياقي الميدينين  ، المتضامنين أو المدين األصلي حقيه فيي التمسيك بمضيي الميدة الموجيب لتخلصيه مين الميدين

مكن األخذ بيه فيي عهيد التقنيين ي ، كما سنرى ، وهذا الحكم . " المتضامنين وبالكفيل الذي تخلصوا من التزاماتهم بمضي المدة

 . فهو موافق للمبدأ العام المقرر في هذا التقنين ، المدني الجديد

وفيي التقنيين  –(  وهيي مطابقية)  2/  151فيي التقنيين الميدني السيوري الميادة  : ويقابل النص فيي التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

إذا كانيت " :  ونصيها كياآلتي 2/  915وفي التقنيين الميدني العراقيي الميادة  –(  وهي مطابقة)  2/  115المدني الليبي المادة 

اسيتفاد مين ذليك بياقي الميدينين بقيدر حصية  ، دعوى الدين بالنسبة ألحد الميدينين المتضيامنين ال يجيوز سيماعها بسيبب التقيادم

وفييي تقنييين الموجبييات  –(  ريوحكييم هييذا اليينص موافييق لحكييم التقنييين المصيي) "  المييدين الييذي ال يجييوز سييماع الييدعوى ضييده

كميا  ، يحيق لكيل ميديون متضيامن وللكفييل اإلدالء بميرور اليزمن تجياه اليدائن" :  ونصها كياآلتي 951والعقود اللبناني المادة 

وليم يبيين الينص فيي وضيوح الحكيم فيميا إذا تمسيك أحيد ) "  يحق لدائن آخر للمديون أن يدلى به عليى الطريقية غيير المباشيرة

أن حكيم ميرور "  وتينص عليى – 912ولكن يظهر من نص المادة  . لمتضامنين بالتقادم الذي تم لمصلحة مدين آخرالمدينين ا



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مين ذليك أن يكيون  . خيرين فيي فيروض مختلفيةويمكن أن نتصور انقضا الدين بالتقادم بالنسبة إللى أحد المدينين المتضيامنين دون اآل

وسينرى أن قطيع التقيادم  ، الدائن قد قطع التقادم بالنسبة إلى المدينين المتضامنين ما عدا واحداً منهم أغفل أن يقطع التقادم بالنسبة إلييه

مر التقيادم فيي سيريانه بالنسيبة إليى هيذا فيسيت . بالنسبة إلى بعض المدينين المتضامنين ال يعتبر قطعا للتقادم بالنسيبة إليى إليي اآلخيرين

وميين ذلييك أيضييا أن يكييون أحييد المييدينين  . وقييد يكتمييل دون أن يكتمييل التقييادم الييذي انقطييع بالنسييبة إلييى المييدينين اآلخييرين ، المييدين

بعيد  $ 911 $إال فيال يسيرى التقيادم بالنسيبة إليى األوليين  ، والثاليث منجيز ، والثاني دينه معلق على شيرط ، المتضامنين دينه مؤجل

  . ويسرى التقادم فورا بالنسبة إلى الثالث فيكتمل في وقت لم يكتمل فيه بالنسبة إلى األولين ، حلول األجل وإال بعد تحقق الشرط

فيإن اليدائن ال يسيتطيع أن  ، وانقضي الدين بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين دون أن ينقضي بالنسبة إليى اآلخيرين ، فإذا وقع ذلك

فيإن اليدائن ال يسيتطيع أن يطاليب مين انقضيى دينيه بالتقيادم بشييء بعيد انقضياء  ، يطالب من انقضى دينه بالتقادم بالنسبة إلى اآلخرين

انقضيى  ولكن يستطيع مطالبة أيام من المدينين اآلخرين اليذين لمينقضيي ديينهم باليدين بعيد أن يسيتنزل منيه حصية الميدين اليذي . دينه

 ، إذا انقضيى ديين األول بالتقيادم –الدين ثلثمائة والمدينون المتضيامنون ثالثية حصصيهم متسياوية  –ففي المثل السابق  . دينها بالتقادم

 ومن دفيع منهميا الميائتين يرجيع عليى اآلخير بمائية وهيي حصيته فيي اليدين ، فان الدائن يرجع على أي من المدينين اآلخرين بمائتين
 (

5199 ) .
  

فإنيه يرجيع عليى الميدين اليذي انقضيي دينيه بالتقيادم  ، إذا كان من دفع المائتين عند رجوعه على اآلخر بالمائية وجيده معسيراً ف

ويتحمل هو في النهاية مائة وخمسين هي حصته في اليدين أضييف إليهيا  ، أي يرجع عليه بخمسين ، بنصيبه في حصة المدين المعسر

وال يعترض على هذا الحكم بأن المدين الذي انقضي دينه بالتقادم ال يجوز الرجوع علييه بشييء  . نصيبه هو في حصة المدين المعسر

إذا هيو أمين مطالبية  ، ذلك ألن المدين الذي دفع المائتين ال يرجع علييه باليدين القيديم اليذي انقضيي دينيه بالتقيادم ، بعد أن انقضى دينه

وال يستطيع أن يتخلص من هذه المطالبة بالرغم مين  ، بنصيبه في حصة مدين معسر فإنه ال يأمن رجوع مدين آخر يطالبه ، الدائن له

  . تقادم دينه األصلي

 اآلثار الثانوية للتضامن بين المدينين  – 3 

 : المبدأ العام – 195

بموجبها يكيون ، المتضامنينترجع إلى قيام نيابة تبادلية بين المدينين secondaireseffets) )  قدمنا أن للتضامن آثاراً ثانوية 

 كل مدين متضامن ممثال لآلخرين ونائبا عنهم فيما يضرهم
 (5195 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فيال يمكين بعيد ذليك االسيتفادة منيه  ، بل يسقط أيضاً الموجب نفسيه ، الزمن ال يقتصر على إسقاط حق الدائن في إقامة الدعوى

وإن كيان األمير غيير  ، أن التقادم يبرئ ذمة باقي الميدينين المتضيامنين –"  ال بإقامة دعوى وال بتقديم دفع ، بوجه من الوجوه

 ً  . ( فإن التقنين اللبناني يختلف حكمه في هذه المسألة عن حكم التقنين المصري ، فإن صح هذا التفسير . واضح وضوحاً كافيا

 –مكيررة خامسياً  251فقيرة  9كولميه دي سانتير )  أما في القانون الفرنسي فمن الفقهاء من يذهب إلى هذا الرأي (   5199)  

ال  ، ومنهم من يذهب إلى أن الميدين المتضيامن يحيتج بالتقيادم اليذي اكتميل بالنسيبة إليى ميدين غييره ، ( 999فقرة  21لوران 

م وليو ليم يتكاميل فتبرأ ذمة المدينين جميعاً إذا اكتمل التقيادم بالنسيبة إليى أحيده ، بل بكل الدين ، بقدر حصة هذا المدين فحسب

 . ( 2199فقرة  – 2191فقرة  1بودري وبارد  – 525فقرة  – 529فقرة  11ديمولومب )  بالنسبة إلى اآلخرين

األسيتاذ )  وإميا مين ميدين آخير إذا بيدأ اليدائن بيالرجوع علييه قبيل األول ، إما من المدين الذي انقضى دينه به ، ويجب التمسك بالتقادم

وإذا انقضى الدين بالتقادم  . ( 171ص  191األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  – 195ص  2عبد الحي حجازي 

)  أن ذليك ال يضير بياآلخرين(  251أنظير ميا يليي فقيرة )  فسينرى ، ثم لم يتمسك أحدهم به أو نيزل عنيه ، بالنسبة إلى الجميع

كذلك إذا اكتمل  . ( 195ص  2وأنظر األستاذ عبد الحي حجازي  –من التقنين المدني السابق  112/  191أنظر أيضاً المادة 

بيل دفيع  ، ورجع الدائن على مدين غيره فلم يتمسك هذا بالتقادم ليستنزل حصة الميدين اليذي تقيادم دينيه ، التقادم ألحد المدينين

األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيي أحكيام االلتيزام ص )  حصته فيي اليدينفليس له أن يرجع على المدين الذي تقادم دينه ب ، الدين كله

 . ( 1هامش رقم  171

قال بهيا  ، أما في فرنسا فالنيابة التبادلية ما بين المدينين المتضامنين كانت معروفة منذ عهد القانون الفرنسي القديم (   5195)  

كميا هيي مفهومية فيي فرنسيا  ، والنيابية التبادليية . رنسي الحديثثم تبعهما في ذلك فقهاء القانون الف ، ديموالن وبوتييه من بعده

تقضيي بيأن كيل ميدين  ، وكما كانت مفهومة في مصر في عهد التقنين المدني السابق تبعاً للفقه الفرنسيي ، في العصر الحاضر

 ad conservandam vel)  ال فيميا يزييد مين عبثيه ، وفيميا يسيتبقيه ، يمثل سيائر الميدينين المتضيامنين فيميا يحفيظ االلتيزام

perpetuandum, non ad augendam ) . وتكون مطالبته  ، ومن ثم يكون إعذار أحد المدينين المتضامنين إعذاراً للباقين

ويكيون الحكيم علييه حكمياً عليى  ، ويكون قطع التقيادم بالنسيبة إلييه قطعياً للتقيادم بالنسيبة إليى البياقين ، القضائية مطالبة للباقين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  : وقد يطبق التقنين المدني هذا المبدأ العام تطبيقات تشريعية مختلفة

دينين وليم يجيز لم يضير ذليك ببياقي المي ، فإذا انقطعت مده التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين(  2)  

  . للدائن أن يتمسك بقطع التقادم أو بوقفه قبلهم

  . لم يضر ذلك بباقي المدينين ، وإذا ارتكب أحد المدينين المتضامنين خطأ في تنفيذ التزامه يستوجب مسئوليته(  1)  

لكين إذا أعيذر أحيد الميدينين  . إلييهموإذا أعذر الدائن أحيد الميدنيين المتضيامنين أو طالبية مطالبية قضيائية أثيراً بالنسيبة (  9)  

  . نفع هذا باقيهم وأفادوا من هذا األعذار ، المتضامنين الدائن

وإذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح اإلبراء من الذين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخيرى (  5)  

إذا كان من شأن هذا الصيلح أن يرتيب فيى ضيمة الميدين التزامياً جدييداً أو يزييد فيميا هيو أما  . أفاد الباقون من ذلك ، أو أى نفع للمدين

  . فإن هذا الصلح ال يضر الباقين وال ينفذ فى حقهم إال إذا قبلوه ، ملتزم به أو يسوئ مركزه على أية صورة من الصور

ببياقى الميدينين واقتصيرت حجيتيه عليى المقير دون أن  لم يضر هذا اإلقيرار ، وإذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين(  9)  

  . أفاد الباقون من إقراره ، أما إذا أقر الدائن ألحد المدينين المتضامنين . تسرى فى حق الباقين

ليم  ، أميا إذا نكيل . أفاد باقى الميدينين مين ذليك ، وإذا وجه الدائن اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين دون غيره فحلف(  1)  

 ، أميا إذا نكيل . لم يضار بذلك باقى الميدينين ، كذلك إذا وجه أحد المدينين المتضامنين اليمين إلى الدائن فحلف . يضار بنكوله الباقون

  . أفاد من نكوله الباقون

أميا إذا صيدر  . لم يسر هذا الحكم فى حق البياقين وليم يحيتج بيه علييهم ، وإذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين(  1)  

إال إذا كان الحكم مبنياً على سبب خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه ، أفاد الباقون منه ، الحكم لصالح أحدهم
  (5199 ) .

 

وقيد سيبقت اإلشيارة إليى  . نستعرضها على التعاقب تفصيال فيميا يليى ، هذه هى التطبيقات التشريعية للمبدأ العام السالف الذكر

ففيى هيذا االلتيزام  ، Obligation in solidum) )  الثانوية للتضامن السلبى ال تحدث فيما أسميناه بااللتزام التضيامنىأن هذه اآلثار 

                                                                                                                                                                    

على أن من يراجع  . وفي هذا كله مثل المدين المتضامن سائر المدينين فيما يضر وإن كان ال يزيد من عبء االلتزام ، ينالباق

ييدرك أن هيذه النصيوص ليم تنتظمهيا  ، وتضيارب آراء الفقهياء فيي تفسييرها ، نصوص التقنين المدني الفرنسيي فيي التضيامن

 2979فقيرة  1بالنيول وريبيير وجابوليد  – 2129فقرة  1عنى بودرى وبارد أنظر في هذا الم . وحدة دقيقة من منطق منسجم

كميا  ، وقد التزم التقنين المدني المصري الجديد في نصوصيه التيي أوردهيا فيي هياذ الموضيوع الهيام . 599ص  – 595ص 

ع األحيوال فيميا ينفيع سيائر إذ جعيل النيابية التبادليية تقيوم فيي جميي ، وليم يحيد عنهيا فيي أي نيص ، هذه الوحدة الدقيقية ، سنرى

 . فتمحضت هذه النيابة لمصلحة المدينين ، المدينين المتضامنين ال فيما يضرهم

هيو تقويية التضيامن وجعليه ينيتج  ، ويذهب دي باج إلى أن فكرة النيابة التبادلية في القانوني الفرنسي تهدف إلى غرض عمليي محيض

راء يتخذه قبل مدين واحد أن يحدث اآلثار التي تنيتج فيميا ليو اتخيذ هيذا اإلجيراء فيستطيع هذا بإج ، أبعد اآلثار لمصلحة الدائن

تبين أن فكرة النيابة التبادلية في فرنسا إنميا  ، وإذا أخذنا بهذا الرأي . ( 911ص (  997فقرة  9دي باج )  قبل جميع المدينين

أنظير )  أميا فيي مصير فقيد أصيبحت فيي عهيد التقنيين الميدني الجدييد متمحضية لمصيلحة الميدينين ، هي لتقويية ضيمان اليدائن

 . ( 159ص  199األستاذ غانم إسماعيل في أحكام االلتزام فقرة 

 فبعضيها يسيير عليى غيرار . ليقيارن فيميا بينهيا ، فيميا يتعليق بآثيار التضيامن ، ويستعرض بودرى وبيارد التقنينيات األجنبيية المختلفية

وبعضيها يوسيع فيي  . كما هي الحال في التقنين البرتغالي وفي التقنين الشيلي وفي التقنيين المصيري السيابق ، التقنين الفرنسي

كما فعيل التقنيين األسيباني إذ جعيل سيائر الميدينين المتضيامنين مسيئولين عين  ، آثار التضامن ويزيد فيها على التقنين الفرنسي

وكما فعل التقنيين  ، ن األرجنتيني إذ جعل اتحاد الذمة يقضي الدين كله بالنسبة إلى جميع المدينينوكما فعل التقني ، خطأ أحدهم

وبعضيها يضييق مين آثيار  . اإليطالي السابق إذ جعل كل مدين يحتج بقدر حصيته فيي اليدين بالمقاصية التيي وقعيت ألحيد مينهم

تقنيين ال أثير للتضيامن إال فيميا يتعليق بالوفياء والوفياء بمقابيل وقد فعل ذلك بنوع خاص التقنين األلمياني ففيي هيذا ال ، التضامن

فيالتقنين  . أما اإلعذار والخطأ واستحالة التنفيذ والتقادم وقطعه ووقفه واتحاد الذمة والحكيم فيال أثير للتضيامن فيهيا ، والمقاصة

 : ولكنيه مين جهية أخيرى يوسيع مين حاالتيه ، األلماني يستبعد فكرة النيابة التبادلية ويضيق كثيراً من اآلثار األخيرى للتضيامن

ويتضح من ذلك أال محيل فيي التقنيين األلمياني  . والورثة متضامنون في تنفيذ التزامات المورث ، فالتضامن يفترض في العقد

اسيتبعدت  قيد ، وهي التيي تمييز بيين النيوعين ، ما دامت فكرة النيابة التبادلية ، للتمييز بين التضامن الكامل والتضامن الناقص

فمطالبية أحيد الميدينين  ، والتقنين السويسري يقرر أن المدين المتضيامن ال يسيتطيع بعمليه أن يسيوئ مركيز الميدينين اآلخيرين

ولكيين قطيع التقييادم بالنسييبة إليى أحييد المييدنين يقطعييه بالنسيبة إلييى البيياقين لتييوقي  ، بالفوائيد ال يجعلهييا تسييري فيي حييق اآلخييرين

فيالوكالء وحيافظوا الوديعية  ، ويوسيع التقنيين السويسيري هيو أيضياً مين حياالت التضيامن . ادممضاعفة مصيروفات قطيع التقي

فقيرة  2991فقيرة  1أنظر في كل ذلك بودرى وبيارد )  ولكنه ال يفترض التضامن في العقد بوجه عام ، متضامنون إذا تعددوا

 . ( 2977فقرة  1وأنظر في المقارنة بين التقنين الفرنسي والتقنين األلماني بالنيول وريبير وجابولد  – 2922

 . 79ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية   (   5199)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيإذا  . إذ ال توجد رابطية مشيتركة بيينهم أكثير مين أن كيال مينهم ميدين بينفس اليدين ، ال تكون هناك نيابة تبادلية بين المدينين المتعددين

وإذا أقير اليدائن ألحيدهم ليم يفيد  . وإذا أعذر الدائن أحدهم لم يسر اإلعذار فيى حيق البياقين ، فد الباقون من ذلكأعذر أحدهم الدائن لم ي

 . وقل مثل ذلك فى سائر اآلثار الثانوية . وإذا أقر أحدهم للدائن لم يسر اإلقرار فى حق الباقين ، الباقون من اإلقرار

  : أحد المدينين المتضامنين انقطاع التقادم أو وقفه بالنسبة إلى - 196

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 151تنص الفقرة الثانية من المادة  

 

 فال يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبيل بياقى الميدينين ، وإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين" 
 (5191  )

" . 

                                                 

التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر مين المشيروع  521ورد هذا النص في الفقرة الثانية للمادة  : تاريخ النص (   5191)  

ثيم وافيق علييه  . من المشروع النهائي 1/  995ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة  . عليه في التقنين المدني الجديد

 . ( 79ص  75و ص  71ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  1/  151مجلس النوا بن فمجلس الشيوخ تحت رقم المادة 

مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبية رسيمية " :  ونصها ما يأتى ، 221/  229ذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ويقابل ه

  . " وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقى المدينين

رى الجوهرييية فييى عالقيية المييدينين والفكييرة األخي" :  وقيد كتبنييا فييى المييوجز فييى عهيد التقنييين المييدنى السييابق فييى هيذا الصييدد مييا يييأتى

 . فكل مدين نائيب عين بقيية الميدينين فيميا ال يزييد مين عيبء االلتيزام . المتضامنين بعضهم بالبعض اآلخر هى النيابة التبادلية

بيه  ال يجوز ألحد المدينين المتضامنين أن ينفرد بفعل ما يوجب الزيادة عليى ميا التيزام : 211/  222والى هذا تشير المادتان 

فال يسرى هذا القبيول عليى الميدينين  ، وقبل تحويله أحد المدينين المتضامنين ، باقى المدينين فإذا كان الدين غير قابل للتحويل

أو  ، كذلك إذا قبل أحد المدينين المتضامنين أن يدفع فوائد لم يكن ملزميا بيدفعها . إذ ال نيابة فيما يزيد عبء االلتزام ، اآلخرين

أميا فيى حيدود  . فإن هيذه الزييادة فيى عيبء اليدين ال تسيرى فيى حيق الميدينين اآلخيرين ، أن يزيد فى الفوائد التى التزم بدفعها

إعيذار اليدائن ألحيد (  2: )  وتترتب على هيذه النيابية التبادليية النتيائج اآلتيية ، فكل مدين نائب عن المدينين اآلخرين ، االلتزام

بما فى ذلك التعويض عين  ، وتتولد آثار اعذار بالنسبة لجميع المدينين المتضامنين ، ن يعتبر إعذارا للباقينالمدينين المتضامني

وتتوليد آثيار  ، مطالبية اليدائن ألحيد الميدينين المتضيامنين مطالبية قضيائية تعتبير مطالبية للبياقى(  1. )  التأخر وضمان الهالك

والييى هيياتين  . بمييا فييى ذلييك قطييع سييريان التقييادم واسييتحقاق الفوائييد ، المتضييامنين المطالبيية القضييائية بالنسييبة لجميييع المييدينين

 . مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين : 221/  229النتيجتين تشير المادتان 

أال إذا ثبت أن المدين المحكوم عليه متواطئ  ، باقىالحكم على أحد المدينين المتضامنين حكم على ال(  9)  يسريان على باقى المدينين

ومين بياب أوليى  . مع الدائن أو أنه أهمل فى الدفاع عن حقه أو ثبت أن أحد المدينين غير المحكوم عليهم عنده دفوع خاصة به

 . ى تضييامن الييدائنينوقييد رأينييا تطبيييق هييذا المبييدأ فيي ، اسييتفاد منييه البيياقى ، إذا صييدر الحكييم لصييالح أحييد المييدينين المتضييامنين

فيإذا  ، فالقاعدة إذن أن المدين المتضامن أو الدائن المتضامن يمثل شركاءه المتضامنين معه فى الدعوى التى يدخل طرفا فيهيا

إال أن هؤالء الشركاء يستطيعون أن يدفعوا عنهم  . حكم له أو عليه تعدى أثر هذا الحكم إلى شركائه بفضل هذه النيابة التبادلية

أو  ، إذا أثبتوا أن شريكهم الذى دخل طرفا فى الدعوى قد تواطأ مع مين صيدر الحكيم لمصيلحته ، حكم لم يصدر لصالحهم أثر

ويستطيع أحد الشيركاء كيذلك أن ييدفع عنيه أثيرا الحكيم إذا ثبيت أن عنيده دفوعيا خاصية بيه مين  ، أنه أهمل فى الدفاع عن حقه

حكم على أحد المدينين المتضامنين أوله حكيم عليى البياقى أو لهيم أن هيذا الحكيم ومعنى أن ال . شأنها أن تحول الحكم لمصلحته

وليس معناه أن الميدين المتضيامن اليذى ليم يكين طرفيا فيى اليدعوى ينفيذ علييه أو ينفيذ بمقتضيى هيذا  ، يكون حجة عليهم أولهم

وإذا صدر الحكم لصالح الدائن فى مواجهة جميع المدينين المتضيامنين فيإن المعارضية أو االسيتئناف أو الينقض اليذى  . الحكم

أنظير أيضيا  –(  929الميوجز للمؤليف فقيرة ) "  يرفعه أحد هؤالء المدينين يفيد الباقين حتى لو لم يطعنيوا فيى الحكيم بأنفسيهم

  . 79ص  9جموعة األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى م

مين ويتبين مما قدمناه أن التقنين المدنى السابق كان يتضمن مبدأ يقضى بالنيابة التبادلية ما بين المدينين المتضيامنين واليدائنين المتضيا

أو أن يصيبح قيابال إال إذا كيان فيى ذليك زييادة فيى عيبء اليدين كيأن تزييد فوائيده  ، بيل أيضيا فيميا يضير ، ال فيما ينفيع فحسيب

المجموعية  2559ميارس سينة  92اسيتئناف مصير  – 127ص  1الشيرائع  2529مارس سينة  21استئناف أهلى )  للتحويل

كاسيتحقاق التعيويض وتحميل تبعية الهيالك  ، أما ما ينتج من اآلثار من اإلعذار والمطالبة القضيائية . ( 112رقم  59الرسمية 

وهيو وإن كيان  ، إذ هو من النتائج الطبيعية الدين ذاته ، هذا كله ال يعتبر زيادة فى عبء الدينف ، وسريان الفوائد وقطع التقادم

ضاراً بالمدينين المتضامنين اآلخرين إال أنه يسرى فى حقهم بمقتضى هذه النيابة التبادلية فيما ينفع وفيما يضر إال ما يزيد فيى 

  . كما بينا فيما تقدم ، ل هذه الفقه الفرنسىوقد جارى التقنين المدنى السابق فى ك . عبء الدين
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 الفهرس العام

ً قييد يقطييع الييدائن التقييادم  )  بالنسييبة إلييى أحييد المييدينين المتقاضييين ن بييأن يطالبييه بالييدين مطالبيية قضييائية أو يرسييالليه تنبيهييا

Commandement  )حجراً أو يحصل منه على إقرار بالدين أو يقوم بأى عمل آخر من األعمال التيى تقطيع التقيادم او يوقع عليه  (

وكيان قطيع التقيادم  ، قى المدينين وال ينوب عنهم فى األعميال التيى تضير بهيمولما كان هذا المدين ال يمثل با . ( مدنى 975 - 979م 

فيان التقيادم فيى هيذه الحالية ال ينقطيع إال بالنسيبة إليى الميدين  ، ضاراً بهم إذ إن من مصلحتهم أن يستمر التقادم فيى سيريانه وال ينقطيع

ومين ثيم جياز أن يكتميل التقيادم فيى حيق  . ة إليى البياقى حتيى يكتميلويسيتمر التقيادم سيارياً بالنسيب ، الذى قطع الدائن التقادم معه وحده

ومين أجيل ذليك أيضياً إذا أراد اليدائن أن يقطيع  . كميا رأينيا فيميا تقيدم ، بعض المدينين المتضامنين دون أن يكتمل فى حق بعيض آخير

سبة إليى كيل مينهم حتيى ينقطيع التقيادم فيى حيق وجب عليه أن يتخذ إجراء قطع التقادم بالن ، التقادم فى حق جميع المدينين المتضامنين

 الجميع
 (5191 ) .

فيإذا قطيع أحيد اليدائنين المتضيامنين التقيادم فيى حيق  ، وقد قمنا مثل ذلك فى التضيامن اإليجيابى ولكين بنتيجية عكسيية 

 وانقطع التقادم لمصلحة الجميع . أفاد هذا العمل باقى الدائنين ، المدين
 (5197 ) .

 

سبة إليى أحيد الميدينين المتضيامنين دون البياقى ويتحقيق ذليك ميثال بيأن تكيون زوجية دائنية لزوجهيا ومعيه ميدينون وقد يقف التقادم بالن

ففيى هيذه الحالية يقيف  . أو بأن يكون قاصر دائنا لوصيه ومع الوصى مدينون آخرون متضيامنون ، آخرون متضامنون فى نفس الدين

/  971م )  وبين القاصر ووصيه لقيام عالقية األصييل بالنائيب ، ( مدنى 2/  971 م)  التقادم بين الزوجة وزوجها لقيام المانع األدبى

فان المدين الذى وقف التقادم فى حقه ال يكون ممثال للبياقين  ، ولما كان وقف التقادم ضاراً بالمدينين المتضامنين اآلخرين . ( مدنى 2

هيذا إليى أن  . تضامنين اآلخرين وإن وقف فى حق الزوج وفى حيق الوصيىومن ثم ال يقف التقادم فى حق المدينين الم ، فيما يضرهم

فالبيد إذن مين أن يقيوم سيبب وقيف التقيادم فيى حيق كيل  . فيقتصير أثرهيا عليهميا ، أسباب وقف التقادم متصلة بشخص طرفى االلتزام

 ، النسبة إليى بعيض الميدينين المتضيامنينومن هنا جاز أيضاً أن يكتمل التقادم ب . حتى يقف فى حق الجميع ، مدين متضامن على حدة

فقيد رأينيا أنيه إذا  ، إما فى التضامن اإليجابى . بأن يكون موقوفاً بالنسبة إلى هذا البعض وحده ، دون أن يكتمل بالنسبة إلى بعض آخر

وإن كيان وقيف  ، ائنين المتضيامنينفأن التقادم يقف بالنسبة إليه وحده دون سائر اليد ، قام بأحد الدائنين المتضامنين سبب لوقف التقادم

                                                                                                                                                                    

ففيى  . يختلف فيها التقنين السيابق عين التقنيين الجدييد -وهى التى نحن بصددها  –ويتضح من ذلك أن اآلثار الثانوية للتضامن  

وإعيذار  ، ق اآلخيرينقطع التقادم ووقفه فى حق أحد المدينين المتضامين يكيون قطعياً للتقيادم ووقفياً ليه فيى حي ، التقنين السابق

وكيذلك يحيتج بيالحكم الصيادر فيى  ، أحد الميدينين المتضيامنين أو مطالبتيه مطالبية قضيائية يسيرى فيى حيق الميدينين اآلخيرين

 2592يونييه سينة  29اسيتئناف مصير )  مواجهة أحد المدينين المتضامنين وباإلجراءات الصحيحة المتخذة قبليه عليى البياقين

 . 2595يناير سنة  5الجيزة  – 915ص  197رقم  21المحاماة 

 - 155ص  19م  2522أبرييل سينة  – 99ص  12م  2597نيوفمبر سينة  11استئناف مخيتلط  - 211رقم  52المجموعة الرسمية 

نوفمبر  21 – 999ص  259رقم  21جازيت  2511أبريل سنة  11– 77ص  79رقم  29جازيت  2525نوفمبر سنة  29

ولكيين انظيير  . 117ص  99م  2597مييايو سيينة  5 – 251ص  55م  2591س سيينة مييار 21 – 15ص  59م  2591سيينة 

ديسيمبر سينة  29اسيتئناف أسييوط  - 2211ص  552رقم  19المحاماة  2595ديسمبر سنة  19استئناف مصر  : عكس ذلك

  . ( 229رقم  59المجموعة الرسمية  2551

فتبقيى أحكيام التقنيين السيابق سيارية عليى  ، يسيرى هيذا التقنيين بيأثر رجعيىوفيما استحدثه التقنين الجديد من أحكيام فيى هيذا الشيأن ال 

ولو صدر اإلعذار أو وقعت المطالبة القضائية أو قطيع التقيادم  ، 2555أكتوبر سنة  29االلتزامات التضامنية التى نشأت قبل 

ينشأ خاضعاً للنظام القانونى الذى كان ساريا فهو  ، إذ العبرة بتاريخ نشوء االلتزام التضامنى ، أو صدر الحكم بعد هذا التاريخ

  . وقت نشوئه

  . من التقنين المدنى المصرى الجديد فى التقنينات المدنية العربية األخرى 1/  151ويقابل نص المادة 

  . ( وهى مطابقة)  1/  151وفى التقنين المدنى السورى المادة 

  . ( ى مطابقةوه)  1/  115وفى التقنين المدنى الليبى المادة 

  . ( وهى مطابقة)  1/  915وفى التقنين المدنى العراقى المادة 

 : وتجريان على الوجه اآلتى ، 9 و 1/  91وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 

ميرور اليزمن  ولكين األسيباب التيى تقطيع . إن األسباب التى توقف حكم مرور الزمن يمكين إبقاؤهيا شخصيية ومختصية بأحيد اليدائنين

فيى طقيع  ، كميا نيرى ، ويختليف التقنيين اللبنيانى –بالنظر إلى أحد الميديونين المتضيامنين تقطعيه أيضيا بيالنظر إليى اآلخيرين 

كما كان األمر فى التقنين المصرى السابق وكما هو األمر اآلن فى التقنيين  -ففى التقنين اللبنانى  . التقادم عن التقنين المصرى

 . قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين يقطعه بالنسبة إلى الباقين -الفرنسى 

الميادة )  عياً للتقيادم بالنسيبة إليى البياقينأما فى فرنسا فقطع التقادم بالنسبة إليى أحيد الميدينين المتضيامنين يكيون قط (   5191)  

ولكين وقيف التقيادم بالنسيبة إليى  . ( 2112فقيرة  - 2125فقيرة  1من التقنيين الميدنى الفرنسيى وانظير بيودرى وبيارد  2191

 . ( 2119فقرة  - 2111فقرة  1أنظر بودرى وبارد )  أحدهم ال يكون وقفا له بالنسبة إلى الباقين

  . 255قرة أنظر آنفافا ف(  5197)  
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 الفهرس العام

 ، ولكن لما كانت أسباب وقف التقادم متصلة بشخص طرفيى االلتيزام ، التقادم يفيدهم وكان ينبغى وفقاً للمبدأ العام أن يتعدى أثره إليهم

 فان األثر يقتصر على من قام بشخصه سبب الوقف
 (5195 ) .

  

إذ يجيوز أن  . فيى غيير صيورتى انقطياع التقيادم ووقفيه ، لتقيادم دون بعيض آخيرهذا وقد يقع أن يتمسك بعض المدينين المتضيامنين با

ولكين لميا كيان ال يجيوز  ، ويسيتطيع كيل مينهم أن ييدفع بسيقوط اليدين بالتقيادم ، يكتمل التقادم بالنسبة إليى جمييع الميدينين المتضيامنين

فقيد يتيرك بعيض الميدينين المتضيامين هيذا  ، ( ميدنى 971م )  للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يجب أن يدفع بيه الميدين

فال يسرى فيى  ، وفى هذه الحالة يكون ترك الدفع بالتقادم من بعض المدينين ضاراً بالباقى . الدفع فال يسقط الدين بالتقادم بالنسبة إليهم

ن فيى التقنيين الميدنى السيابق نيص صيريح فيى هيذا وقيد كيا . ويجوز أن يدفعوا هم بالتقادم بالرغم من ترك اآلخرين لهذا الدفع ، حقهم

إذا ترك أحد المدينين المتضامنين أو المدين األصلى حقه فى التمسك بمضيى الميدة الموجبية لتخلصيه مين "  وهو يقضى بأنه ، المعنى

 . ( ميدنى قيديم 111/  191) "  فال يضر ذلك بباقى المدينين المتضامنين وبالكفيل الذين تخلصيوا مين التيزامهم بمضيى الميدة ، الدين

 فإنيه واجيب التطبييق دون نيص فيى عهيد التقنيين الميدنى الجدييد ، ولكن لما كان هذا الحكم ليس إال تطبيقا للمبدأ العيام السيالف اليذكر
 (

5159 ) .
  

  : خطأ أحد المدينين المتضامنين فى تنفيذ التزام - 197

  : مدنى على ما يأتى 219تنص الفقرة اهنولى من المادة 
وهــذا تطبيــا آخــر الســتبعاد  . ( 1611)  ال يكــون المــدين المتضــامن مســئوال فــى تنفيــذ االلتــزام إال عــن فعلــه"  

فالمفروض أن أحـد المـدينين المتضـامنين قـد ارتكـب خطـأ فـى تنفيـذ التزامـه جعلـه  . مبدأ النيابة التبادلية فيما يضر
                                                 

  . 255أنظر آنفا فقرة  (   5195)  

فمين بياب أوليى  ، وإذا كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامين ال يكون قطعاً له بالنسبة إلى اآلخيرين (   5159)  

وهيذا  . لميدين األصيلىال يكون قطع التقادم بالنسبة إلى الكفيل ولو كان متضامناً مع المدين األصلى قطعا للتقادم بالنسيبة إليى ا

الحكم صحيح حتى فى عهد التقنين المدنى السابق حيث كان قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين قطعاً ليه بالنسيبة 

إليى فال يستلزم قطع التقادم بالنسبة إليه قطعه بالنسيبة  ، التزام تبعى –ولو كان متضمناً  –وذلك ألن التزام الكفيل  ، إلى الباقى

يسيرى فيميا بيين الميدينين (  السيابق)  مين القيانون الميدنى 229وقيد قضيت محكمية الينقض بيأن حكيم الميادة  . المدين األصيلى

نقيض )  الفيما بيين الميدين وكفيليه المتضيامن معيه ، المتضامين بعضهم وبعض وفيما بين الكفالء المتضامنين بعضهم وبعض

 229وقضت أيضا فى هذا المعنيى بيأن ميا ورد فيى الميادة  . ( 99ص  15م رق 9مجموعة عمر  2551يناير سنة  21مدنى 

مطالبة أحد المدينين المتضامنين مطالبية رسيمية وإقامية اليدعوى باليدين يسيريان عليى "  من أن(  السابق)  من القانون المدنى

المطالبية الرسيمية باليدين ال يتعيدى  هو استثناء من األصل الذى من مقتضياه أن انقطياع التقيادم المترتيب عليى"  باقى المدينين

ألن تضيامن الكفييل ميع  ، فال يجوز أن يسوى فى حكمه عين طرييق القيياس بيين الكفييل المتضيامن ، أثره من وجه إليه الطلب

ُ  ، المدين ال يصيره مديناً أصلياً  حتميا  وينبنى عليى كيون التيزام الكفييل تابعيا اللتيزام الميدين أن ينقضيى ، بل يبقى التزامه تبعيا

وإذن  . وال فرق فى هذا بين الكفيل المتضامن والكفيل غيير المتضيامن ، بانقضائه ولو كان التقادم قد انقطع بالنسبة إلى الكفيل

فمتى كان الحكم المطعون فييه أسيس قضياءه عليى أن اليدعوى رفعيت عليى الضيامن المتضيامن وعليى أن رفيع اليدعوى عليى 

 15نقيض ميدنى )  كان هيذا خطيأ فيى تطبييق القيانون ، سبة إليه والى المدينين على السواءالضامن المتضامن يقطع التقادم بالن

 2515يونييه سينة  99بنيى سيويف  : أنظير عكيس ذليك . ( 525ص  219رقيم  9مجموعة أحكيام الينقض  2591أبريل سنة 

 . 2229ص  199رقم  5المحاماة 

ن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما اسيتقر علييه فيى م 521ورد هذا النص فى صدر المادة  : تاريخ النص (   5152)  

هو كل فعل يعزى إليى "  فعله"  وذكر فى هذه اللجنة أن المقصود بكلمة ، ووافقت عليه لجنة المراجعة . التقنين المدنى الجديد

اقتصار نيابة الميدينين عليى تمشيا مع فكرة  ، متى كان من شأنه زيادة الدين ، أحد المدينين ويسأل عنه هو نفسه دون اآلخرين

فمجليس  ، ووافيق عليهيا مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 999واصبحت المادة رقمهيا  . بعضهم فيما ينفع ال فيما يضر

  . ( 77 - 71و ص  71ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  الفقرة األولى 159الشيوخ تحت رقم 

ولكين الحكيم كيان معميوال بيه تطبيقيا للمبيدأ القاضيى بيأال نيابية فيميا يزييد مين عيبء  ، لسيابقوال مقابل لهذا النص فى التقنيين الميدنى ا

  . االلتزام

  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

  . ( وهى مطابقة)  2/  159فى التقنين المدنى السورى المادة 
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 . وال يتعدى أثره إلى باقى المدينين ، ف ذا الخطأ يكون هو وحده المسئول عنه ، مسئوال عن التعو ض أمام الدائن
دون أن يكـون مسـئوال عـن التعـو ض الناشـئ عـن  ، بل يكون كل مـن هـؤالء مسـئوال عـن تنفيـذ االلتـزام تنفيـذًا عينيـاً 

 يدى فى هذا الصدد ما وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم . خطأ المدين المتضامن الذى وقع فى هذا الخطأ
أوضح تطبيا من تطبيقات قاعدة استبعاد النيابة التبادلية حيث (  مدنى 219م )  114تتمثل فى المادة " :  يأتى

فكـل مـدين  ، واإلبقـاء علي ـا حيـث يفضـى ذلـك إلـى تـوفير نفـع ل ـم ، يسئ إعمال ا إلى مركز المدينين المتضامنين
ووقــع مــن  ، فــإذا وقــع مــن أحــدهم خطــأ جســيم ، تنفيــذ االلتــزام إال عــن فعلــه مــن المــدينين المتضــامنين ال يســأل فــى

كانـت تبعـة اهنول أشـد وقـرًا مـن  ، وامتنـع علـى الثالـث أن يفـى بالتزامـه مـن جـراء سـبب أجبنـى ، الثانى خطأ يسـير
فقضت  ، الحكم من التقنين المدنى الفرنسى هذا 1201وقد طبقت المادة  . وبرئت ذمة الثالث وحده ، تبعة الثانى

أو بعـــد إعـــذار المســـئول أو  ، بأنـــه إذا هلـــك الشـــىء الواجـــب أداؤه بخطـــأ واحـــد أو أكثـــر مـــن المـــدينين المتضـــامنين
ومـع ذلـك  . ( 1612)  فال يسقط عن سائر المدينين المتضـامنين التـزام م بالوفـاء بـثمن هـذا الشـىء ، المسئولين من م

يقتضـى التعـو ض مـن المـدينين الـذين ترتـب ال ـالك علـى خطــأهم أو وللـدائن فقـط أن  . فـال يلـزم هـؤالء بـالتعو ض
  . "(  1619)  الذين أعذروا من قبل

ف ـــؤالء  ، ولتصـــو ر مـــا ورد فـــى المـــذكرة اإليضـــاحية نفـــرض أن ثالثـــة بـــاعوا متضـــامنين شـــيئا لمشـــتر واحـــد
فـإذا كـان اثنـان مـن م منوطـا ب مـا حفـظ الشـىء إلـى وقـت  . الثالثة مدينون بالتضـامن بتسـليم الشـىء إلـى المشـترى 

أمـا  ، وقصـر اآلخـر فـى الحفـظ تقصـيرا يسـيرا . وقصر واحد من ما فى حفظـه تقصـيرًا جسـيما حتـى هلـك ، تسليمه
 ، فــان الثالثـة يكونــون متضــامنين فـى رد الــثمن إلــى المشــترى  ، الثالـث فلــم يكــن منوطـا بــه حفــظ الشـىء كمــا قــدمنا

انفسـخ البيـع  ، مدنى والتى تقضى بأنه إذا هلـك البيـع قبـل التسـليم لسـبب ال يـد للبـائع فيـه 194م المادة وفقا هنحكا
واســترد المشــترى الــثمن ثــم أن المــدينين اللــذين ارتكــاب تقصــيرا فــى حفــظ الشــىء يكونــان متضــامنين فــى تعــو ض 

وهــو الــذى ارتكــب  ، و كــون اهنول . مــاعــن التقصــير اليســير الــذى ارتكبــه الثــانى من  ، فــوق رد الــثمن ، المشــترى 
ثــم إن المشــترى إذا رجــع  . بســبب تقصــيره الجســيم $ 998 $مســئوال وحــده عــن تعــو ض إضــافى  ، الخطـأ الجســيم

                                                                                                                                                                    

  . ( وهى مطابقة)  2/  179وفى التقنين المدنى الليبى المادة 

إن كيال مين الميديونين المتضيامين مسيئول عين عمليه  : وتجرى على الوجيه اآلتيى ، 97وفى التقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 

وهيذا الينص مطيابق فيى الحكيم لينص  -واإلنذار الموجه على أحدهم ال يسيرى مفعوليه عليى اآلخيرين  ، فقط فى تنفيذ الموجب

 . التقنين المصرى

ألن البائع ال يتحمل تبعة هالك المبييع قبيل التسيليم  ، أن حكم التقنين المدنى الفرنسى فى هذه المسألة منتقد ويالحظ (   5151)  

فكان الواجب أال يكون البائع الذى ليم يصيدر مين جانبيه خطيأ مسيئوال حتيى عين رد  –كما يتحمل البائع هذه التبعة فى مصر  -

من التقنيين الميدنى  2199فنص المادة  . بمقتضى تحمله لتبعة هالك المبيع ، فهو مسئول عن رد الثمن ، أما فى مصر . الثمن

 فيى الهيامش 275أنظر آنفا فقرة )  الفرنسى هو إذن أكثر انطباقاً على حالة القانون فى مصر منه على حالة القانون فى فرنسا

) . 

  . 71ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   5159)  
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ورجــع  ، ورجــع علــى المــدين الثــانى بكــل التعــو ض الناشــئ عــن التقصــير اليســير ، علــى المــدين الثالــث بكــل الــثمن
ولــم يصــدر منــه أى  ، فــإن المـدين الثالــث ، ى الناشـئ عــن التقصــير الجســيمعلـى المــدين اهنول بــالتعو ض اإلضــاف

ثم يرجع المدين الثانى على  ، يرجع بالثمن الذى رده للبائع على المدينين اهنول والثانى كل بقدر حصته ، تقصير
التعـو ض  وال يرجـع المـدين اهنول بشـىء علـى أحـد فـى ، المدين اهنول بحصته فى التعو ض عن التقصير اليسير

وال يشــترك معــه أحــد فــى  ، ف ــذا فعلــه هــو فيســتقل بنتائجــه ، اإلضــافى الــذى اســتحا عليــه بســبب تقصــيره الجســيم
  . ( 1611)  المسئولية الناجمة عنه

 ، فـإذا ارتكـب أحـد الـدائنين المتضـامنين خطـأ . فـى التضـامن اإليجـابى ، كمـا رأينـا ، وهذا هـو أيضـا الحكـم
  . كان وحده المسئول عنه دون سائر الدائنين

 : اإلعذار والمطالبة والقضائية – 198

 : مدنى على ما يأتى 219تنص الفقرة الثانية من المادة  
 . فـال يكـون لـذلك أثـر بالنسـبة إلـى بـاقى المـدينين ، وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه"  

  . "(  1611)  فإن باقى المدينين يستفيدون من هذا اإلعذار ، ين المتضامنين الدائنأما إذا أعذر أحد المدين
                                                 

فإن ذلك ال يرجع إلى أنه ملزم نحو الدائن بدفع قيمة الشىء دون  ، ثالث يرد الثمن إلى المشترىوإذا كان المدين ال (   5155)  

وإنما يرجع كما قدمنا إليى أنيه بيائع يتحميل تبعية (  152ص  - 159ص  2)  كما ذهب األستاذ عبد الحى حجازى -التعويض 

قارن األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيى )  القة لها بقواعد التضامنأى يرجع إلى قاعدة قانونية أخرى ال ع ، هالك المبيع قبل التسليم

ولكين إذا قيدر  –(  فيى الهيامش فيميا يتعليق باسيتحالة التنفييذ 275وأنظير آنفياً فقيرة  – 2هيامش رقيم  152أحكام االلتيزام ص 

فقد التزموا به جميعاً  ، كان المدينون المتضامنون كلهم مسئولين عن هذا الشرط الجزائى ، التعويض فى صورة شرط جزائى

 1أنظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وجابوليد )  فهو والمحل األصلى لاللتزام فى ذلك سواء ، متضامنين عن طريق التعاقد

 (  127ص  799فقرة  7بيدان والجارد  - 591ص  2975فقرة 

ى عجزهيا عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر مين المشيروع التمهييدى في 521ورد هذا النص فى الميادة  : تاريخ النص (   5159)  

بعد أن جعل النص  ، فى المشروع النهائى 999ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة  . عليه فى التقنين المدنى الجديد

و ص  71ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  159ثم وافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم المادة  . فقرتين

 (  77 ص – 71

مطالبية أحيد الميدينين المتضيامنين مطالبية رسيمية " :  وهيذا نصيها ، 211/  229ويقابل هذا النص فى التقنين الميدنى السيابق الميادة 

وقيد قيدمنا أن التقنيين الميدنى السيابق يختليف عين التقنيين الميدنى  . " وإقامة الدعوى علييه باليدين يسيريان عليى بياقى الميدينين

فإنهيا فيى التقنيين السيابق تتعيدى إليى سيائر  ، عيذار والمطالبية القضيائية فيى حيق أحيد الميدينين المتضيامنينالجديد فيى آثيار األ

 . ( فى الهامش 251أنظر آنفا فقرة )  المدينين وقد سبق تفصيل القول فى ذلك

وفيى التقنيين الميدنى  –وهيى مطابقية  1/  159فى التقنين المدنى السورى الميادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وفى تقنين الموجبيات  –وهى مطابقة (  فى عجزها)  999وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –وهى مطابقة  1/  179الليبى 

 بيالنظر إليى أحيد(  إعيذاره)  أن تيأخر اليدائن"  مين هيذا التقنيين عليى 99وتينص الميادة  . 97و  99والعقود اللبنانى الميادتين 

أن كيال مين الميديونين المتضيامنين مسيئول عين "  منيه عليى 97وتينص الميادة  . " الموجب عليهم يستفيد من نتائجه اآلخرون

ويالحيظ أن التقنيين  . " الموجه على أحدهم ال يسرى مفعوله على اآلخرين(  األعذار)  واإلنذار . عمله فقط فى تنفيذ الموجب

ففى التقنين إعذار اليدائن ألحيد الميدينين المتضيامين ال أثير ليه بالنسيبة  ، ما يتعلق باألعذاراللبنانى يتفق مع التقنين المصرى في

ولكن التقنين اللبنيانى ليم ييذكر حكيم المطالبية القضيائية  . أما أعذار أحد المدينين المتضامين للدائن فإنه يفيد الباقى ، إلى الباقى

ولميا  . وهل تقتصر آثارها على هيذا الميدين فيال تتعيدى إليى بياقى الميدينين ، الموجهة من الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين

فحكيم هيذه المسيألة فييه يقتضيى  ، كان التقنيين اللبنيانى ال يطبيق تطبيقيا مضيطرداً مبيدأ النيابية التبادليية فيميا ينفيع ال فيميا يضير
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كــان ل ــذا اإلعــذار نتــائج  ، فــإذا أعــذر الــدائن أحــد المــدينين المتضــامنين . وهنــا أيضــا يضــطرد تطبيــا المبــدأ العــام
معذر الذى تخلف عن تنفيذ قانونية بسطناها فى الجزء الثانى من الوسيط من ا أن يستحا التعو ض على المدين ال

ولمـا كانـت هـذه النتـائج  . ومن ا أن يتحمل هذا المـدين المعـذر تبعـة هـالك الشـىء الواجـب التسـليم للـدائن ، التزامه
فـإذا أعـذر  . فإن أعذار المدين المتضامن ال يسرى أثره فـى حق ـم ، القانونية ضارة بالمدينين المتضامنين اآلخر ن

وكـان هـو وحـده المسـئول عـن  ، كان هـو وحـده الـذى يحمـل تبعـة هـالك الشـىء ، متضامنينالدائن أحد المدينين ال
وال يحملـون تبعـة ال ـالك وإذا أراد الـدائن أن يحمل ـم  ، التعو ض أما المدينون اآلخرون فـال يسـألون عـن التعـو ض

وهـذا هـو نفـس الحكـم  . وال يقتصر على إعذار واحـد مـن م فقـط ، وجب عليه أن يعذرهم كل م ، جميعا هذه النتائج
لم يسر أثر هـذا اإلعـذار فـى حـا  ، فإذا أعذار المدين أحد الدائنين المتضامنين ، فى التضامن اإليجابى كما رأينا

 . ( 1616)  الدائنين اآلخر ن
أهم ـا أن  ، يـه نتـائج قانونيـةفـان هـذا اإلعـذار تترتـب عل ، ولكن إذا أعـذر أحـد المـدينين المتضـامنين الـدائن

فـإذا  ، تنتقـل تبعـة هالكـه إلـى الـدائن ، فبعـد أن يعـذر المـدين الـدائن ، إذا كانت تبعة هالكه على المـدين ، الشىء
وتضـــامنوا جميعـــا فـــى االلتـــزام بتســـليم ا إلـــى  ، فـــرض أن أشخاصـــا ثالثـــة بـــاعوا عينـــا معينـــة بالـــذات لمشـــتر واحـــد

فــإذا أعــذر أحــد البــائعين  . ( مــدنى 194م )  قبــل التســليم يتحمل ــا البــائعون الثالثــة فتبعــة هــالل العــين ، المشــترى 
فـــإن  ، ثـــم هلكـــت العـــين بســـبب أجنبـــى ، المتضـــامنين المشـــترى يـــدعوه لتســـلم العـــين وتـــأخر المشـــترى فـــى تســـلم ا

وذلك ال  ، كان لم يدفعهفال يسترد الثمن إذا كان قد دفعه و لتزم بدفعه إذا  ، المشترى هو الذى يحمل تبعة ال الك
بل أيضا بالنسبة إلى البائعين اآلخر ن اللـذين لـم يصـدر من مـا  ، بالنسبة إلى البائع الذى صدر منه اإلعذار وحده

بعكـس إعـذار  –وتعليل هذا الحكم هو أن إعذار المدين المتضامن للدائن تفيد نتائجه المـدينين اآلخـر ن  . اإلعذار
وهـذا  . و تعـدى أثـره إلـي م ، ومن ثم يفيد المدينون اآلخـرون مـن هـذا اإلعـذار –الدائن هنحد المدينين المتضامنين 

)  فى التضامن اإليجابى فأعذار أحد الدائنين المتضامنين للمدين يفيد سـائر الـدائنين ، كما رأينا ، هو أيضا الحكم
1614 ) .  

ول ـذا المطالبـة القضـائية آثـار قانونيـة  . حد المدينين المتضامنين مطالبـة قضـائية بالـدينوقد يقوم الدائن بمطالبة أ
ولمـــا كانـــت هـــذه النتـــائج ضـــارة بالمـــدينين  . وأن ـــا تجعـــل الفوائـــد تســـرى  ، نـــذكر من ـــا أن ـــا تقطـــع التقـــادم ، مختلفـــة
لــذلك ال تتعــدى آثــار هــذه  ، موكــان المــدين الــذى طولــب مطالبــة قضــائية ال يمثــل اآلخــر ن فيمــا يضــره ، اآلخــر ن

                                                                                                                                                                    

/  91 م)  وقد صرح التقنين اللبنانى كميا رأينيا ، التقادمال سيما أن من آثار المطالبة القضائية قطع  ، اجتهادا وإمعانا فى النظر

وهيذا الحكيم يتعيارض ميع المبيدأ  ، بأن قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين المتضيامين يقطيع التقيادم بالنسيبة إليى البياقين(  9

  . القاضى بأن المدين المتضامن ال يمثل باقى المدينين فيما يضر

  . 259أنظر آنفا فقرة  (   5151)  

  . 255أنظر آنفا فقرة  (   5151)  
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فيكــون المــدين الــذى طولــب قضــائيًا هــو وحــده الــذى ينقطــع فــى حقــه  . المطالبــة إلــى بــاقى المــدينين المتضــامنين
وإذا أراد الـدائن أن يجعـل هـذه النتـائج تسـرى فـى  . ( 1618)  وهو وحده الذى تسرى فى حقه الفوائد القانونية ، التقادم

أو أن يجمع ـــم كل ـــم فـــى  ، يطالـــب كـــال مـــن م علـــى حـــدة مطالبـــة قضـــائية بالـــدينوجـــب عليـــه أن  ، حـــا اآلخـــر ن
  . ( 1611)  مطالبة قضائية واحدة

 : الصلح مع أحد المدينين المتضامنين - 199

  : مدنى على ما يأتى 211تنص المادة  
الذمـة منـه بأيـة إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح اإلبراء من الـدين أو بـراءة  

أما إذا كان من شأن هذا الصلح أن يرتب فى ذمـت م التزامـًا أو يز ـد فيمـا هـم  . واستفاد منه الباقون  ، وسيلة أخرى 
 . ( 1610) "  فإنه ال ينفذ فى حق م إال إذا قبلوه ، ملتزمون به

 . فعمد الدائن إلى الصلح ميع أحيد الميدينين ، منينوالمفروض هنا أن االلتزام التضامنى متنازع فيه بين الدائن وجميع المدينين المتضا

 . وقد يتخذ اتجاهاً ليس فى مصلحتهم ، فهذا الصلح قد يتخذ اتجاهاً فى مصلحة المدينين المتضامنين

أو نـزل عـن فوائـده  ، بأن نزل الدائن فيـه عـن جـزء مـن الـدين ، فان اتخذ اتجاهًا فى مصلحة المدينين المتضامنين
أو تضــمن فــى أيــة صــورة مــن الصــور  ، و نــزل عــن شــروط كانــت تحــيط الــدين أو عــن بعضــ اأ ، أو عــن بعضــ ا

ولمــا كــان المــدين الــذى وقــع معــه  . فــإن هــذا الصــلح مــن شــأنه أن يفيــد ســائر المــدينين ، تخفيفــًا مــن أعبــاء الــدين

                                                 

م )  فمطالبية اليدائن ألحيد الميدينين المتضيامين تجعيل الفوائيد تسيرى فيى حيق اآلخيرين ، أما فيى القيانون الفرنسيى (   5157)  

ويعليييل الفقهييياء الفرنسييييون  . ( 2199فقيييرة  - 2111فقيييرة  1مييين التقنيييين الميييدنى الفرنسيييى وأنظييير بيييودرى وبيييارد  2191

ويستوى  ، لرجع على باقى المدينين بالفوائد ، هذا الحكم بأن المدين الذى طالبه الدائن لو أنه وفى الدين فى الحالالمعاصرون 

ويقول بالنيول وريبير وجابولد أن التعليل  . لدى هؤالء المدينين أن يدفعوا الفوائد للدائن أو أن يدفعوها للمدين الذى وفى الدين

وكل ما قصيدوا إلييه عنيدما قيرروا هيذا الحكيم هيو أن يزييدوا لليدائن مين  ، الحاذق لم يفكر فيه واضعو التقنين المدنى الفرنسى

ليييه فيسييتطيع بمطالبيية مييدين واحييد ميين المييدينين المتضييامنين أن يصييل إلييى نفييس النتييائج التييى كييان يصييل إ ، مزايييا التضييامن

 ً   . ( 597ص  2979فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد )  بمطالبتهم جميعا

  . 71ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   5155)  

تقنين الميدنى من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى ال 527ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص(  5199)  

فمجليس  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 991ووافقت علييه لجنية المراجعية تحيت رقيم الميادة  . الجديد

  155الشيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوخ تحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت رقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

  . ( 59ص  – 75ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  

ال يجوز ألحيد الميدينين المتضيامنين أن ينفيرد بفعيل  : تىونصها ما يأ 211/  22 2ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 

وهيذا الينص يمكين أن يسيتخلص منيه أن الصيلح اليذى يزييد فيى االلتيزام  –ما يوجب الزييادة عليى ميا التيزم بيه بياقى الميدينين 

  . من التقنين المدنى الجديد 155وهو ما يتفق مع حكم المادة  ، التضامنى ال يسرى فى حق الباقين

  : ل فى التقنينات المدنية العربية األخرىويقاب

  . ( وهى مطابقة)  155وفى التقنين المدنى السورى المادة 

  . ( وهى مطابقة)  172وفى التقنين المدنى الليبى المادة 

إن الصلح الذى يعدق بيين اليدائن وأحيد الموجيب علييهم  : وتجرى على الوجه اآلتى ، 95وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة 

وهيو ال يليزمهم وال يحيرج ميوقفهم إذا كيانوا ليم  ، يستفيد منه اآلخرون إذا كان يتضمن إسيقاط اليدين أو صييغة أخيرى لإلبيراء

 . وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المدنى المصرى –يرضوا به 
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ل ـم االحتجـاج بـه علـى و جـوز  ، فإن أثر هذا الصلح يتعدى إلي م و فيدون منـه ، الصلح يمثل الباقين فيما ينفع م
فـإذا تصـالح أحــد  ، وهــذا هـو أيضـا حكـم التضــامن اإليجـابى فيمـا قــدمناه . ( 1611)  الـدائن ولـو لـم يكونــوا أطرافـًا فيـه

  . ( 1612)  استطاع هؤالء أن يحتجوا ب ذا الصلح ، الدائنين المتضامنين مع المدين بما يفيد الباقى
بـأن سـلم المـدين الـذى وقـع معـه الصـلح  ، مصـلحة المـدينين المتضـامنينأما إذا كان الصلح فقد اتخذ اتجاهًا ضـد 

وبوجـه عـام إذا سـوأ مركـزه عمـا  ، أو أضاف إليه التزامـًا جديـداً  ، أو زاد فى االلتزام اهنصلى ، بأكثر طلبات الدائن
ذا الصـلح فـى حق ـم وال يسـرى أثـر هـ ، فإنه ال يعتبر ممثال لبـاقى المـدينين فيمـا يضـرهم مـن ذلـك ، كان قبل النزاع

فأن الصلح الذى يعتقده أحد  ، وهذا هو أيضا حكم التضامن اإليجابى . إال إذا قبلوه وأصبحوا هم كذلك أطرافًا فيه
  . ( 1619)  الدائنين المتضامنين مع المدين و كون ضارًا بصالح باقى الدائنين ال يسرى فى حق م

الذين يكونون الحكم فيما إذا كـان الصـلح فـى مصـلحت م أو  و تضح من ذلك أن المدينين المتضامنين اآلخر ن هم
و رفضـونه إذا  ، وهم يقبلونه إذا قدروا أنه فى مصلحت م ، إذ يجوز ل م أن يقبلوه أو يرفضوه ، فى غير مصلحت م

  . ( 1611)  قدروا غير ذلك

 : إقرار أحد المدينين المتضامنين أو إقرار الدائن - 211

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 211لمادة تنص الفقرة اهنولى من ا 
 . ( 1611)  . " فال يسرى هذا اإلقرار فى حا الباقين ، إذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين"   

                                                 

عليى أنيه ال يجيوز أن  – 97ص  29المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطية  2779مايو سنة  17استئناف مختلط  (   5192)  

فميا دام الصيلح فيى  ، يتمسك الميدينون المتضيامنون اآلخيرون بيالجزء اليذى يفييدهم فيى الصيلح وينبيذوا الجيزء اليذى يضيرهم

نم فيى أحكيام االلتيزام فقيرة األسيتاذ إسيماعيل غيا)  مجموعه يفيدهم وتمسكوا به وجيب أن يتحمليوه كليه إذ هيو ال يقبيل التجزئية

  . ( 155ص  191

   . 255أنظر آنفاً فقرة  (   5191)  

ص  9وانظير الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  - 259انظر آنفا فقرة  (   5199)  

75 .  

 2197م  9الرومبييير )  ن المصيرىفمين الفقهياء مين ييذهب ميذهب التقنيي ، وفى القانون الفرنسى انقسمت اآلراء (   5195)  

ضاراً كان  ، ومنهم من يذهب إلى أن الصلح ال يجوز أن يتمسك به المدينون اآلخرون ، ( 521فقرة  11ديمولومب  22فقرة 

 2971فقيرة  1مكيررة بالنييول وريبيير وجابوليد  2195فقيرة  1بودرى وبارد  –مدنى فرنسى  1992أنظر المادة )  أو نافعاً 

) .  

من المشروع التمهييدى عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيى  2/  525ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   5199)  

 ، ووافق عليه مجلس النيواب . فى المشروع النهائى 991ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة  . التقين المدنى الجديد

  . ( 51ص  - 52ص  99ل التحضيرية مجموعة األعما 2/  159فمجلس الشيوخ تحت رقم 

وهييى تقضييى بأنييه ال يجييوز ألحييد المييدينين  ، ميين التقنييين المييدنى السييابق وقييد سييبق ذكرهييا 211/  22 2ويقابييل هييذا اليينص المييادة 

إن في ، ولما كان اإلقرار حجة قاصرة عليى المقير . المتضامنين أن ينفرد بفعل ما يوجب الزيادة على ما التزم به باقى المدينين

 . حتى فى عهد التقنين المدنى السابق ، أثره ال يتعدى المدين المقر إلى غيره من المدينين

وفيى التقنيين  –(  وهيى مطابقية)  2/  159فيى التقنيين الميدنى السيورى الميادة  : ويقابل النص فيى التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

وال مقابيل  –(  وهيى مطابقية)  2/  991التقنين المدنى العراقى الميادة  وفى –(  وهى مطابقة)  2/  171المدنى الليبى المادة 
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 الفهرس العام

 ، كالكتابة ، والمفروض هنا أن الدائن ليس لديه طر ا لإلثبات يكون مقبوال فى حا المدينين المتضامنين 
أمـا اإلقـرار فقـد رأينـا فيمـا قـدمناه عنـد الكـالم فـى اإلثبـات أنـه حجـة قاصـرة علـى  . أو البيئة والقرائن فيما تجوز فيه

هـــذا إلـــى أن المـــدين المتضـــامن عنـــدما يقـــر بالـــدين يـــأتى بعمـــل يضـــر ببقيـــة  . فـــال يتعـــدى أثـــره إلـــى غيـــره ، المقـــر
والبــد للــدائن مــن إثبــات حقــه فــى  . يســرى إقــراره فــى حق ــم ومــن ثــم ال ، وهــو ال يمــثل م فيمــا ال يضــر ، المــدينين

فإمــا أن يحصــل علــى إقــرار مــن كــل مــدين علــى حــدة يكــون  ، مواج ــة المــدينين اآلخــر ن بغيــر إقــرار المــدين اهنول
وهـذا هـو أيضـا حكـم التضـامن  . وإما أن يثبت الدين بطر ـا يسـرى فـى حـا الجميـع كمـا سـبا القـول ، حجة عليه
  . ( 1616)  قد أر نا أن إقرار أحد الدائنين المتضامنين ال يسرى فى حا الباقينف ، اإليجابى
و كـون  ، فـإن هـذا اإلقـرار يفيـد البـاقى ، وعلى العكس مـن ذلـك إذا أقـر الـدائن هنحـد المـدينين المتضـامنين 

اإلقرار ولـو كـان غيـر المدين المتضامن وهو يتلقى إقرار الدائن ممثال لباقى المدينين فيستطيع هؤالء أن يتمسـكوا بـ
فقد رأينا أن المـدين إذا أقـر هنحـد الـدائنين  ، وهذا هو أيضا حكم التضامن اإليجابى . ( 1614)  صادر فى مواج ت م

  . ( 1618)  المتضامنين جاز للدائنين اآلخر ن أن يتمسكوا ب ذا اإلقرار

 : حلف اليمين أو النكول عنها – 211

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 211تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  
فـال يضـار بـذلك  ، وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلـى الـدائن يمينـًا حلف ـا - 2"   

  . " باقى المدينين
ـــدائن علـــى توجيـــه اليمـــين إلـــى أحـــد المـــدينين  - 9"    فـــإن المـــدينين  ، المتضـــامنين فحلـــفوإذا اقتصـــر ال

  . ( 1611) "  اآلخر ن يستفيدون من ذلك

                                                                                                                                                                    

 ، ولكن الحكيم اليوارد فيى التقنيين المصيرى لييس إال تطبيقيا للقواعيد العامية فيى اإلقيرار ، فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

  . فيمكن األخذ به فى لبنان دون نص

  . 255أنظر آنفا فقرة  (   5191)  

فيال يتعيدى أثير اإلقيرار فيى هيذه الحالية إليى  ، وهذا ما لم يكن إقرار الدائن متعلقاً بشىء خاص بالمدين دون غيره (   5191)  

 . غير هذا المدين

ص  9وانظير الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  - 255أنظر آنفا فقرة  (   5197)  

52 .  

ميين المشييروع التمهيييدى علييى وجييه  525ورد هييذا اليينص فييى الفقييرتين الثانييية والثالثيية ميين المييادة  : تيياريخ اليينص (   5195)  

فيميا عيدا الفقيرة الثالثية فقيد كيان نصيها فيى المشيروع التمهييدى عليى الوجيه  ، مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

نين اآلخرين يستفيدون من ذلك إذا انصبت اليمين عليى المديونيية ال فإن المدي ، أما إذا حلف المدين المتضامن اليمين" :  اآلتى

وفيى لجنية المراجعية عيدلت هيذه الفقيرة عليى الوجيه اليذى اسيتقرت علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد ليكيون  . " على التضامن

ليس الشييوخ تحيت رقيم فمج ، ووافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 991وأصبحت المادة رقمهيا  ، معناها أدق

 . ( 51ص  - 52ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  159

مين المشيروع  9/  525يالحيظ أن الميادة " :  ويقول األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيى صيدد التعيديل اليذى أجرتيه لجنية المراجعية ميا ييأتى

ين يسيتفيدون مين حليف الميدين المتضيامن كانت تنص على أن المدينين اآلخر ، من التقنين 159وهى تقابل المادة  ، التمهيدى
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فإمــا أن  : وهنــا يمكــن أن نتصــور حــالتين ، والمفــروض هنــا أن الــدائن اقتصــر علــى مــدين متضــامن واحــد 
  . وإما أن يوجه المدين المتضامن اليمين إلى الدائن ، يوجه الدائن اليمين إلى المدين المتضامن

إمــا أن يحلــف المــدين وإمــا أن  ، ة اهنولــى التــى يوجــه في ــا الــدائن اليمــين إلــى المــدين المتضــامنففــى الحالــ 
ولــو لــم  ، فيســتطيع هــؤالء أن يتمســكوا بــه ، فــإن هــذا الحلــف مــن شــأنه أن يفيــد بــاقى المــدينين ، فــان حلــف . ينكــل

  . ( 1660)  يكونوا هم الذين حلفوا
فإن هذا يكون بمثابة  . وإن نكل المدين الذى وج ت إليه اليمين . 211المادة وهذا ما تقضى به الفقرة الثالثة من 

هـذا إلـى أن النكـول  ، وقد رأينا أن اإلقرار حجة قاصـرة علـى المقـر فـال يسـرى فـى حـا المـدينين اآلخـر ن ، اإلقرار
وهـذا مـا تقضـى بـه  ، هعمل ضار بباقى المدينين فال يكون المدين الذى نكل ممثال ل م فيـه وال يسـرى علـي م نكولـ

فقـد رأينـا أنـه إذا وجـه المـدين اليمـين إلـى  ، وهذا هو أيضًا حكم التضامن اإليجـابى . 211الفقرة الثانية من المادة 
  . ( 1661) .  أحد الدائنين المتضامنين فنكل لم يضر نكوله بباقى الدائنين

فـان  . ينكـل ، إمـا أن يحلـف الـدائن وإمـا ، الـدائن وفى الحالة الثانية التى يوجه في ا المدين المتضـامن اليمـين إلـى
فيكـون المـدين  ، فإذن هذا الحلف عمل يضر بسائر المدينين الـذين لـم يخـاطروا بتوجيـه اليمـين إلـى الـدائن ، حلف

 ، وال يتعـدى إلـي م أثـر حلـف الـدائن لليمـين وال يضـارون بـذلك ، الذى وجه اليمين غير ممثل ل ـم فـى هـذا التوجيـه
وإن نكــــل الــــدائن عــــن اليمــــين التــــى وج  ــــا إليــــه المنــــدين  . 211ا تقضــــى بــــه الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة وهــــذا مــــ

إذا لــم يكــن فــى شــئ خــاص بالمــدين الــذى وجــه  –وهــذا اإلقــرار  . فــإن نكولــه يكــون بمثابــة إقــرار منــه ، المتضــامن
ولو لم يكونوا هم  ، يتمسكوا ب ذا النكولفيستطيع هؤالء أن  ، نافع لسائر المدينين المتضامنين –اليمين دون غيره 

                                                                                                                                                                    

وقد عدل هذا النص فى لجنية  . مدنى فرنسى 2/  919أنظر أيضا  : اليمين إذا انصبت اليمين على المديونية ال على التضامن

األعميال  : وقد وصف تعيديل الميادة عليى هيذا الوجيه بأنيه تعيديل لفظيى يجعيل معناهيا أدق ، المراجعة فحذفت العبارة األخيرة

إذ أن  ، والحقيقية أنيه ال يتصيور اسيتفادة الميدينين مين يميين يحلفهيا أحيدهم ينكير بهيا وجيود التضيامن . 51ص  9التحضيرية 

هيامش رقيم  159أحكيام االلتيزام ص ) "  أساس االستفادة من اليمين هو مبدأ النيابة التبادلية وهو ال يوجد إال بوجود التضامن

2  ) 

يقضى بأن نكول أحيد  ، كما كان مفهوما فى عهد هذا التقنين ، وكان مبدأ النيابة التبادلية . المدنى السابقوليس للنص مقابل فى التقنين 

ويقوم الشك فيما إذا حلف الدائن يميناً وجهها إليه أحد الميدينين  . أما حلفه اليمين فيفيدهم ، المدينين المتضامنين ال يضر الباقى

 هل يضار بذلك باقى المدينين؟ ، المتضامنين

وفييى التقنييين  –(  مطابقيية)  9 و 1/  159فييى التقنييين المييدنى السييورى المييادة  : ويقابييل اليينص فييى التقنينييات المدنييية العربييية األخييرى

شيروع مطابقية لينص الم)  9و  1/  191وفى التقنين المدنى العراقيى الميادة  –(  مطابقة)  9و  1/  171المدنى الليبى المادة 

إذا وجييد  : وتجييرى علييى الوجييه اآلتييى ، 91وفييى تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنييانى المييادة (  التمهيييدى وال تختلييف فييى الحكييم

 ً بأن يحليف اليميين عنيد االقتضياء عليى عيدم (  5. )  . . : التضامن بين المديونين أمكن كال منهم أن يبرئ ذمة اآلخرين جميعا

فق مع حكم التقنين المصرى فى صورة ما إذا وجه الدائن إلى أحد المدينين المتضامنين اليميين وهذا الحكم يت –وجوب دين ما 

 . ولم يرد نص فى التقنين اللبنانى عن الصورة األخرى ، فحلها

أما إذا  . فى توجيه اليمين على أحد المدينين المتضامنين –كما يقول النص  –"  أقتصر"  والمفروض أن الدائن قد (   5119)  

 ً  فمن نكل منهم يضار بنكوله وال يستفيد مين أن اآلخيرين قيد حلفيوا ، فحلف بعضهم ونكل بعض آخر ، وجه اليمين إليهم جميعا

  . ( 197األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  – 591ص  2971فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ) 

  . 259انظر آنفا فقرة  (   5112)  
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ولكــن الحكــم الــذى أوردنــاه لــيس إال تطبيقــًا للمبــدأ  ، ولــم يــرد نــص صــر ح فــى هــذه الصــورة . الــذين وج ــوا اليمــين
وقـد رأينـا فـى التضـامن اإليجـابى أنـه إذا وجـه أحـد الـدائنين المتضـامنين اليمـين إلـى  . فيؤخـذ بـه دون نـص ، العـام

فإن هذا الحلـف وهـو يضـر بالـدائنين اآلخـر ن ال يسـرى فـى حق ـم أمـا إذا نكـل فـإن النكـول يفيـدهم  ، المدين فحلف
  . ( 1662)  فيستطيعون أن يتمسكوا به

 : صدور حكم على أحد الدائنين المتضامنين أو صالحه - 212

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 216تنص المادة  
  . " فال يحتج ب ذا الحكم على الباقين ، نين المتضامنينإذا صدر حكم على أحد المدي - 1"   
إال إذا كـــان الحكـــم مبنيـــا علـــى ســـبب  ، فيســـتفيد منـــه البـــاقون  ، أمـــا إذا صـــدر الحكـــم لصـــالح أحـــدهم - 2 

 . ( 1669)  . " خاص بالمدين الذى صدر الحكم لصالحه
ذكر فــى حالــة صــدور حكــم علــى أحــد التقنــين المــدنى تطبيقــا للمبــدأ العــام الســالف الــ ، هنــا ، وأخيــرا يــورد 

  . المدينين المتضامنين أو صالحه
دون أن يكـون بـاقى المـدينين المتضـامنين داخلـين  ، فإذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين وحـده 

و جب على الدائن  . ( 1661)  فال يسرى الحكم فى حق م وال يحتج علي م به ، فإن هذا أمر ضار ب م ، فى الدعوى 
أو أن يرفـع علـي م دعــوى أو  ، إمـا أن يـدخل بـاقى المـدينين المتضــامنين فـى الـدعوى ليصـدر الحكـم فــى مـواج ت م

                                                 

ص  9وانظيير المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى مجمييوع األعمييال التحضيييرية  - 259فقييرة  انظير آنفييا (   5111)  

52 .  

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  519ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   5119)  

 ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 997ووافقت عليه لجنية المراجعية تحيت رقيم الميادة  . المدنى الجديد

  . ( 55ص  - 59ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  151فمجلس الشيوخ تحت رقم 

يكون حكما  ، فى عهد هذا التقنين ، ولكننا رأينا أن الحكم على أحد المدينين المتضامنين . وليس للنص مقابل فى التقنين المدنى السابق

إال إذا ثبت أن المدين المحكوم عليه متواطئ مع الدائن أو إذ أهمل فيى اليدفاع عين حقيه أو ثبيت أن أحيد الميدينين  ، قىعلى البا

 أفياد منيه البياقى ، ومن باب أولى إذا صدر الحكم لصالح أحد المدينين المتضامنين . غير المحكوم عليهم عنده دفوع خاصة به

 . ( فى الهامش 251أنظر آنفا فقرة ) 

وفيى التقنيين الميدنى  –(  وهيى مطابقية)  151فى التقنين المدنى السيورى الميادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وفييى تقنييين الموجبييات  –(  وهييى مطابقيية)  999وفييى التقنييين المييدنى العرفييى المييادة  –(  وهييى مطابقيية)  179الليبييى المييادة 

ليس للحكم الصادر على أحد المديونين المتضيامنين قيوة القضيية  : وتجرى على الوجه اآلتى ، 2/  91والعقود اللبنانى المادة 

أما الحكم الصيادر لمصيلحة أحيد الميديونين فيسيتفيد منيه اآلخيرون إى إذا كيان مبنييا  ، المحكمة بالنظر إلى المديونين اآلخرين

  . يتعلق بشخص المديون الذى حصل على الحكم وهذا النص يتفق فى الحكم مع نص التقنين المصرىعلى سبب 

 1/  599م )  ومييع ذلييك يجييوز لهييم أن يطعنييوا فييى الحكييم بطريييق اعتييراض الشييخص الخييارج عيين الخصييومة (   5115)  

إذ هو فى هيذه الحالية  ، ووفائه للدين كله وذلك بدال من أن ينتظروا رجوع المدين المحكوم عليه عند تنفيذه للحكم ، ( مرافعات

فيبيادرون  ، قيد يفضيلون المبيادأة ، إذا كانوا يستطعون دفع هذا الرجيوع عندئيذ ، وهم ، يرجع عليهم كل بقدر حصته فى الدين

 159ص  195أنظر األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتيزام فقيرة )  إلى الطعن فى الحكم ذاته بطريق االعتراض كما قدمنا

) . 
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وهــــذا هــــو أيضــــا حكــــم التضــــامن  . ( 1661)  دعـــاوى أخــــرى ليكــــون الحكــــم ســــار ًا فـــى حــــا مــــن رفــــع عليــــه الـــدعوى 
المتضـامنين لـم يكـن هـذا الحكـم سـار ا فـى حـا الـدائنين  فقد رأينا أنه إذا صدر حكـم علـى أحـد الـدائنين ، اإليجابى
فــأن  ، وصــدر حكــم ضــدهم ، و الحــظ أنــه إذا جمــع الــدائن كــل المــدينين المتضــامنين فــى الــدعوى (  1666)  اآلخــر ن

وإذا صـدر فـى الطعـن حكـم ضـد المـدين  . ( 1664)  الطعن فى هذا الحكم من أحد المـدينين المتضـامنين يفيـد البـاقى
وكـان لكـل مـن م حـا الطعـن فـى الحكـم اهنول إذا كـان طر ـا الطعـن ال  ، لم يضار الباقون بـه ، نالذى رفع الطع

  . ( 1668)  يزال مفتوحًا أمامه

                                                 

وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأنيه يجيوز لمين سيهى علييه أن يطليب الحكيم بالتضيامن أن يرفيع دعيوى مين  (   5119)  

 . ( 215ص  9الشرائع  2529نوفمبر سنة  29)  جديد باعتبار المحكوم عليه فى الدعوى األولى متضامنين فى الوفاء

  . 259انظر آنفاً فقرة  (   5111)  

ً وق (   5111)    99اسيتئناف مخيتلط  : اسيتفاد اآلخيرون ، د قضى بأنه إذا رفيع أحيد الميدينين المتضيامنين معارضية أو اسيتئنافا

 92 – 97ص  19م  2529أول ديسمبر سينة  – 2 22ص  29م  2599يناير سنة  97 – 171ص  21م  2599مايو سنة 

 29 - 171ص  99م  2527مييارس سيينة  25 – 599ص  15م  2521مييايو سيينة  9 – 227ص  15م  2521ينيياير سيينة 

 12 – 172ص  99م  2519مارس سينة  29 - 19ص  99م  2511نوفمبر سنة  25 – 951ص  99م  2512يونيه سنة 

 22 - 121ص  51م  2595مارس سنة  19 - 195ص  55م  2591فبراير سنة  99 - 92ص  51م  2515نوفمبر سنة 

ينياير  11اسيتئناف مخيتلط  : ن المطلوب من أحدهم يخالف المطلوب من اآلخيرينإال إذا كا - 51ص  99م  2597يناير سنة 

ويقتصيير ميين  . 272ص  51م  2591مييارس  22 - 15ص  57م  2591مييارس سيينة  19 - 211ص  59م  2592سيينة 

اميواهم ليم فيال يعرضيون ألوجيه اليدفع الخاصية بهيم ميا د ، يستفيد منهم على أوجه الدفع المشتركة بينهم وبين من رفيع الطعين

وإذا رفع أحد المدينين المتضيامين معارضية  . 1ص  29م  2751نوفمبر سنة  22استئناف مختلط  : يرفعوا طعناً فى الميعاد

وهيذا ميا ليم  ، 991ص  29م  2599يونييه سينة  21استئناف مختلط  : استفاد المدينون اآلخرون ، ( dire)  فى شروط البيع

 19اسيتئناف مخيتلط  : ألمر المقضى بالنسبة إلى أحيدهم فيال يسيتفيد مين طعين رفعيه غييرهيكن قد صدر حكم نهائى حاز قوة ا

واستأنف  ، وإذا رأت محكمة الدرجة األولى أن هناك تضامناً فى المسئولية بين شخصين – 979ص  11م  2529يونيه سنة 

بنيى  : اسيتفاد الميدين اآلخير مين هيذا الحكيم وليو ليم يسيتأنف ، وقضيى اسيتئنافيا بعيدم وجيود التضيامن بينهميا ، أحدهما حكمها

 . 195ص  29المجموعة الرسمية  2595يناير سنة  19سويف 

  (5117   )  ً ليم يترتيب عليى إعالنيه ألحيدهم سيريان مواعييد الطعين  ، ذلك ألنه إذا صدر حكم ضد المدينين المتضامنين جميعا

وإذا أعليين أحييدهم بييالحكم  . تسييرى مواعيييد الطعيين قبلييه حتييى يعليين بييالحكم بييل يبقييى كييل ميين هييؤالء ال ، بالنسييبة إلييى البيياقين

فللميدين اليذى  ، وطعين هيذا فيى الحكيم ، وبقيى الطعين مفتوحياً بالنسيبة إليى ميدين آخير ، وانقضت مواعيد الطعن بالنسيبة إلييه

وقد قضت محكمية  . ستفادة من طعنهانقضى ميعاد الطعن بالنسبة إليه أن ينضم للمدين الذى رفع الطعن فى الميعاد ويطلب اال

ولهيم أن ينضيموا إلييه فيى اسيتئنافه وليو بعيد  ، النقض بيأن رفيع االسيتئناف مين أحيد الميدينين المتضيامنين يسيتفيد منيه البياقون

 9مجموعية عمير  2552ينياير سينة  21 – 91ص  27رقيم  9مجموعية عمير  2595ديسمبر سنة  12نقض مدنى )  الميعاد

عليى إنيه إذا كيان الحكيم " :  من تقنين المرافعات على ميا ييأتى 975وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  . ( 251ص  59رقم 

 ، صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعيوى يوجيب القيانون فيهيا اختصيام أشيخاص معينيين

يطعين فييه أثنياء نظير الطعين المرفيوع فيى الميعياد مين أحيد جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكيوم علييهم أو قبيل الحكيم أن 

وجيب اختصيام البياقين وليو بعيد فواتيه  ، وإذا رفيع الطعين عليى أحيد المحكيوم لهيم فيى الميعياد . زمالئه منضما إليه فى طلباته

ليب االسيتفادة مين هيذا فإذا لم ينضم المدين الذى فوت ميعاد الطعن إليى زميليه اليذى رفيع الطعين فيى الميعياد ليط"  بالنسبة لهم

وقد قضيت محكمية الينقض فيى هيذا المعنيى بأنيه إذا حكيم عليى أشيخاص  . بقى الحكم الصادر ضده نهائيا بالنسبة إليه ، الطعن

ولم يحضر أمام محكمية االسيتئناف ليطليب االسيتفادة مين  ، ثم رفع بعضهم استئنافا عن الحكم ولم يستأنف البعض ، بالتضامن

كييان لمحكميية االسييتئناف قييد فييوت علييه نفسييه فرصيية ابييداء طلييب االسييتفادة ميين االسييتئناف  : ن اآلخييريناالسييتئناف المييروع ميي

  . ( 19ص  21رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  9نقض مدنى )  المرفوع من اآلخرين
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دون أن يكون بـاقى المـدينين المتضـامنين داخلـين فـى  ، وإذا صدر حكم لصالح أحد المدينين المتضامنين 
وهذا ما لم يكن الحكم  . ( 1661)  عون أن يحتجوا ب ذا الحكمفيفيدون منه و ستطي ، فإن هذا أمر نافع ل م ، الدعوى 

الذى صدر لمصلحة المدين المتضامن مبنيا على سبب خاص به كأن يكون الدين بالنسبة إليه قد شابه سبب من 
دون أن يتعـــدى أثـــر الحكـــم إلـــى  ، فعنـــد ذلـــك يصـــدر الحكـــم بإبطـــال الـــدين بالنســـبة إليـــه وحـــده ، أســـباب الـــبطالن

ومثــل ذلــك أيضــا أن يكــون ديــن المــدين المتضــامن معلقــا علــى شــرط ولــم يتحقــا  . المــدينين المتضــامنين اآلخــر ن
 فالحكم الصادر بزوال الدين لتخلف الشرط ال يتعدى أثره إلى المدينين اآلخر ن الذين كانت ديون م منجزة ، الشرط

فقـد رأينـا أنـه إذا صـدر حكـم لصـالح أحـد الـدائنين المتضـامنين  ، تضـامن اإليجـابىوهذا هو أيضا حكـم ال . ( 1640) 
وصـــدر حكـــم  ، و الحـــظ أنـــه إذا جمـــع الـــدائن كـــل المـــدينين المتضـــامنين فـــى الـــدعوى  . ( 1641)  أفـــاد منـــه البـــاقون 

إذا حصــل و  ، ( 1642)  فــإن الطعــن فــى هــذا الحكــم مــن الــدائن بالنســبة إلــى أحــد مــن م ال يضــر البــاقين ، لصــالح م
فإن هذا الحكم ال يسرى فى حا الباقين الذين لـم يـدخلوا  ، الدائن فى الطعن على حكم لصالحه يغلى الحكم اهنول

  . ( 1649)  فى هذا الطعن
                                                 

وإذا طعن الدائن فيى هيذا  . ولكن ال يستطيعون التنفيذ به - 959ص  95م  2511أبريل سنة  25استئناف مختلط  (   5115)  

  . زال أثر الحكم األول بالنسبة إلى سائر المدينين ولم يجز لهم االحتجاج به بعد ذلك ، فصدر فى الطعن حكم بإلغائه ، الحكم

  . 192ص  19م  2529مارس سنة  29استئناف مختلط  29ص  9القضاء  2751أكتوبر سنة  25استئناف أهلى (  5119)  

  . 255فقرة  أنظر آنفا (   5112)  

وإعييالن هييذا الحكييم ميين أحييد المييدينين المتضييامنين يجعييل ميعيياد الطعيين يسييرى لصييالحه وصييالح بيياقى المييدينين  (   5111)  

ميارس  92 – 171ص  95م  2511أول ميارس سينة  991ص  97م  2511إبريل سنة  11استئناف مختلط  : المتضامنين

ورفييع الييدائن  ، ينين المتضييامين الحكييم الصييادر لصييالح الجميييععلييى أنييه إذا أعليين أحييد المييد - 125ص  51م  2595سيينة 

وجب على المدين الذى لم يعن الحكيم أن ييدخل فيى هيذا االسيتئناف طالبياً االسيتفادة منيه والحكيم بعيدم  ، االستئناف بعد الميعاد

فيإذا ليم ييدخل فيى  . بالنسيبة إلييه بل أيضيا ، ال فحسب بالنسبة إلى زميله الذى أعلن الحكم ، قبول االستئناف لرفعه بعد الميعاد

لييم يكيين لييه أن يييدفع بعييدم قبييول  ، ولييم ييينقض ميعيياد االسييتئناف بالنسييبة إليييه لعييدم إعالنييه الحكييم ، االسييتئناف علييى هييذا النحييو

وقد قضت محكمة النقض فى هيذا المعنيى بأنيه إذا كيان اثنيان مين المحكيوم لهيم قيد تمسيكا  . االستئناف الذى يرفعه عليه الدائن

فتنيازل المسيتأنف عين اختصيامهما وقصير  ، بأنهما أعلنيا الحكيم االبتيدائى للمسيتأنف وأنيه ليم يرفيع االسيتئناف إال بعيد الميعياد

طلباته على ما ادعاه قبل ثالث المحكوم لهم الذى لم يعلين الحكيم االبتيدائى للمسيتأنف وليم يحضير وليم يطليب االسيتفادة مين أن 

فييال يجييوز لمحكميية  ، ولييم يبييين كيييف كييان لييه أن يسييتفيد ميين إعييالن غيييره ، أعلنييا الحكييم زميليييه المحكييوم لصييالحهما معييه قييد

ص  171رقيم  2مجموعة عمر  2599يونيه سنة  19نقض مدنى )  االستئناف أن تعتبر االستئناف غير مقبول شكال فى حقه

719 ) .  

الحكيم الصيادر لصيالح أحيد الميدينين المتضيامنين ويراعيى أن " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدى (   5119)  

ولكن إذا اختصم الدائن جميع الميدينين فيى اليدعوى  ، يزول أثره بالنسبة لباقى المدينين إذا قضت بالغائه هيئة قضائية مختصة

ذا صيدر الحكيم أميا إ . فيال يضيار البياقون بيذلك ، ثم قضى بإلغاء هذا الحكم بالنسيبة ألحيدهم فيهيا بعيد ، وصدر حكم لصالحهم

مجموعية األعميال ) "  فال يترتب على إعالنه ألحدهم سريان مواعيد المعارضة واالستئناف والينقض بالنسيبة للبياقين ، عليهم

 . ( 55 - 59وانظر أيضا ص  55ص  9التحضيرية 

الميدينين المتضيامنين يحيتج بيه  فمن الفقهاء من ييذهب إليى أن الحكيم الصيادر ضيد أحيد : فقد احتدم الخالف ، أما فى القانون الفرنسى

فقيرة  2197م  9الرومبييير )  ومن باب أولى إذا صدر الحكم لصالح أحدهم جاز للباقى أن يتمسكوا بهيذا الحكيم ، على الباقى

فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  – 2192فقييرة  1بييودرى وبييارد  - 917فقييرة  1هيييك  – 915فقييرة  11ديمولومييب  – 25

)  سواء كان صادراً ضد المدين المتضامن أو لصيالحه ، من يذهب إلى أن الحكم ال يسرى فى حق اآلخرينومنهم  . ( 2971

وميينهم مين ييذهب إلييى أن الحكيم الصيادر لمصييلحة  . ( 219فقيرة  19ليوران  - 15مكييررة  917فقيرة  9كولمييه دى سيانتيز 
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 عالقة المدينين المتضامنين بعضهم ببعض - المطلب الثانى

  النصوص القانونية – 213

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 214تنص المادة  :
فال يجوز له أن يرجع علـى أى مـن البـاقين إال بقـدر  ، إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين - 1"  

  . " ولو كان بماله من حا الحلول قد رجع بدعوى الدائن ، حصته فى الدين
مــا لــم يوجــد اتفــاق أو نــص  ، و نقســم الــدين إذا وفــاه أحــد المــدينين حصصــا متســاو ة بــين الجميــع - 2"  

 . " يقضى بغير ذلك
  : على ما يأتى 218وتنص المادة 

تحمل تبعة هذا اإلعسار المدين الذى وفـى بالـدين وسـائر المـدينين  ، إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين"  
  . " كل بقدر حصته ، الموسر ن

  : على ما يأتى 211وتنص المادة 
ف و الذى يتحمل به كلـه نحـو  ، لمتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدينإذا كان أحد المدينين ا"  
  . "(  1641)  الباقين

  . ( 1641)  141/  111وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابا المادة 

                                                                                                                                                                    

)  كميا هيو الحكيم فيى التقنيين المصيرى بصيريح الينص ، والحكم الصادر ضده ال يحتج به علييهم ، المدين يتمسك به اآلخرون

ً  –(  29فقرة  9ماركاديه  – 919فقرة  – 925فقرة  29ديرانتون  فيالطعن  ، وإذا صدر حكم ضد المدينين المتضامنين جميعا

وإذا صيدر حكيم لصيالح  . ( 512ص  – 595ص  2971فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد )  المروع من أحدهم يفيد الباقين

ثيم طعين اليدائن فيى الحكيم بالنسيبة إليى  ، المدينين المتضامنين وأعلن أحدهم الحكم للدائن وانقضت مواعيد الطعن بالنسبة إليه

ويجيب عليى اليدائن فيى  ، فان هذا الطعن ال يضر بالمدين الذى انقضى ميعاد الطعن بالنسيبة إلييه ، الباقين فى الميعاد القانونى

وانظر أيضا فيى الموضيوع بالنييول  –مكررة  2191فقرة  1بودرى وبارد )  ضد الباقين أن يستنزل حصة هذا المدينطعنه 

  . ( 2971فقرة  1وريبير وجابولد 

من المشروع التمهيدى على وجيه مطيابق لميا اسيتقر  512ورد هذا النص فى المادة  : 151م  : تاريخ النصوص  (   5115)  

ثيم وافيق علييه  . فيى المشيروع النهيائى 995ووافقيت عييه لجنية المراجعية تحيت رقيم الميادة  . ى الجدييدعليه فى التقنيين الميدن

  . ( 51ص  - 59ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  151فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب

ووافقيت  . ه فى التقنين المدنى الجدييدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر علي 511ورد هذا النص فى المادة  : 157م 

ثيم وافيق علييه مجليس النيواب فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  . فيى المشيروع النهيائى 929عليه لجنة المراجعة تحت رقم الميادة 

  . ( 51ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  157

ووافقيت  . استقر عليه فى التقنين المدنى الجدييد من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما 519ورد هذا النص فى المادة  : 155م 

ثيم وافيق عليين مجليس النيواب فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  . فيى المشيروع النهيائى 922عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة 

  . ( 299ص  – 57ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  155

 ، إذا قام أحد المتضامنين فى الدين بأدائه أو وفاه بطريق المقاصة ميع اليدائن : 212/  229التقنين المدنى السابق  (   5119)  

  . وتوزع حصة المعسر منهم على جميع الموسرين ، جاز له الرجوع على باقى المدينين كل بقدر حصته
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وفـــى  - 211 - 214فـــى التقنـــين المـــدنى الســـورى المـــواد  : وتقابـــل فـــى التقنينـــات المدنيـــة العربيـــة اهنخـــرى 
وفــى تقنــين  - 991 – 991وفــى التقنــين المــدنى العراقــى المــادتين  – 286 – 281التقنــين المــدنى الليبــى المــواد 

 . ( 1646)  11 - 91الموجبات والعقود اللبنانى المواد 
كان له حا الرجوع على  ، الدائن كل الدينوتبين من هذه النصوص أنه إذا وفى أحد المدينين المتضامنين 

وسـواء كـان  . أو بـدعوى الحلـول ، وحا الرجوع هذا إما أن يكون بالـدعوى الشخصـية . المدينين المتضامنين معه
واهنصـل أن ينقسـم حصصـًا متسـاو ة  ، فإن الدين ينقسم على المدينين المتضامنين ، الرجوع ب ذه الدعوى أو بتلك

وأيـا كانـت حصـة المـدين المتضـامن عنـد انقسـام الـدين  . يوجـد اتفـاق أو نـص يقضـى بغيـر ذلـكبين الجميع ما لم 
وذلـك  ، فإن كل مدين متضامن موسر يتحمل نصيبه فى حصة المعسـر مـن المـدينين المتضـامنين ، على الجميع

 ، مصلحة فـى الـدينعلى أنه قد يتبين أن واحدًا أو أكثر من المدينين هم أصحاب ال . بنسبة حصته هو فى الدين

                                                                                                                                                                    

ولكن المقاصية  ، ويالحظ أن التقنين القديم ذكر المقاصة وحدها إلى جانب الوفاء . وال فرق فى األحكام ما بين التقنينين الجديد والقديم

وذلك متى كيان اليدائن قيد طاليب الميدين اليذى قيام بيه سيبب  ، فى هذا كغيرها من طرق انقضاء االلتزام كالتجديد واتحاد الذمة

فقد رأينا أن كل مدين مينهم ال يجيوز ليه أن يحيتج  ، أما إذا طالب غيره من المدينين المتضامنين . انقضاء االلتزام ووقف عنده

  . على الدائن إال بمقدار حصة المدين الذى قام به سبب االنقضاء

التقنيين الميدنى الليبيى م  . ( مطابقية)  155 – 151التقنين الميدنى السيورى م  : التقنينات المدنية العربية األخرى  (   5111)  

  . ( مطابقة)  171 – 175

لمن قضى الدين من المدينين المتضامنين الرجوع على الباقين بما دفعه زائدا على ما هو واجيب  - 2 : 995لمدنى العراقى م التقنين ا

  . كل بقدر حصته ، عليه

أو بطريييق آخيير يقييوم مقييام الوفيياء كالهبيية أو  ، إذا قضييى أحييد المييدينين المتضييامنين الييدين بغييير الشييىء الواجييب أداؤه – 2 : 999م 

  . " رجع على بقية المدينين بما ضمن ال بما أدى ، الحوالة

  . فهو الذى يتحمله كله قبل الباقين ، وإذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين - 1

عيدا أن التقنيين العراقيى يينص عليى أنيه إذا أدى الميدين اليدين بغيير  فيميا ، وهذه النصوص تتفق أحكامها مع أحكيام التقنيين المصيرى

 ، رجع على بقية المدينين كل بقدر حصيته اليدين األصيلى ، الشىء الواجب أداؤه أو بطريق آخر غير الوفاء كالهبة أو الحوالة

 . وهذا مأخوذ من الفقه اإلسالمى . ولو أدى هو للدائن أقل من ذلك أو أكثر

أن  : 95أن موجب التضامن ينقسم حكمياً بيالنظر إليى عالقيات الموجبيات والعقيود اللبنيانى م  : 95بات والعقود اللبنانى م تقنين الموج

فهييم فيمييا بييينهم ال يلييزم أحييد ميينهم إال بنسييبة  ، موجييب التضييامن ينقسييم حكميياً بييالنظر إلييى عالقييات المييديونين بعضييهم بييبعض

  : ون بمقتضى أحكام الفقرة السابقة هى متساوية إال فيما يلىوإن الحصص التى يلزم بها المديون . حصته

  . إذا كان العقد يصرح بالعكس -2

وجب اعتبار اآلخيرين كفيالء  ، وإذا كانت المصلحة فى الدين ألحد المديونين وحده . إذا كانت مصالح المديونين غير متساوية -1

  . فى عالقتهم به

 . كان له حيق الرجيوع عليى الميديونين اآلخيرين بميا يتجياوز حصيته ، وفى مجموع الدينإن المديون فى موجب التضامن إذا  : 5 . م

 . وأمكنه إذ ذاك أن يقيم الدعوى الشخصية أو الدعوى التى يحق للدائن إقامتها مع ما يختص بهيا مين التأمينيات عنيد االقتضياء

  . ال يحق له أن يتطلب من كل مديون إال الحصة التى يجب عليه نهائيا أن يتحملها ، أية كانت الدعوى التى يقيمها ، ولكن

فيإن أعبياءهم مين اليدين  ، إذا وجد بيين الميديونين المتضيامنين شيخص أو عيدة أشيخاص غيائبين أو غيير مقتيدرين عليى اليدفع : 52م 

ذليك كليه إذا ليم يكين نيص  ، ن يتحمليه مين اليدينيتحملها المديونون الحاضرون وذوو االقتدار بنسبة ما يجيب عليى كيل مينهم أ

  . مخالف

  . وهذه النصوص تتفق فى أحكامها مع نصوص التقنين المصرى
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و تحمـــل أصـــحاب المصـــلحة وحـــدهم كـــل الـــدين فـــى عالقـــت م بالمـــدينين  ، فعنـــد ذلـــك ال ينقســـم الـــدين علـــى البـــاقى
  . اآلخر ن

  : فعندنا إذن مسائل خمس نبحث ا على التعاقب
  . متى يكون للمدين المتضامن حا الرجوع على المدينين المتضامنين اآلخر ن (1)
  . الدعوى الشخصية ودعوى الحلول : الرجوعاهنساس القانونى ل ذا  (2)

  . انقسام الدين على المدينين المتضامنين وتعيين حصة كل من م (9)

  . تحمل الموسر ن من المدينين المتضامنين لحصص المعسر ن من م (1)

  . تحمل أصحاب المصلحة فى الدين وحدهم بكل الدين (1)
 أن ا تحتاج إلـى مز ـد مـن التفصـيل فـى التضـامن وهذه هى المسائل التى بحثناها فى التضامن اإليجابى إال

  . السلبى هنهميته العملية كما سلف القول

 متى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين المتضامنين اآلخرين - 214

أمـا فـى عالقـة المـدينين بعضـ م  . التضامن ال يقوم إال فى العالقة ما بين الـدائن والمـدينين المتضـامنين : 
كــل بقــدر  ، و كــون لمــن وفــى مــن م الــدين للــدائن حــا الرجــوع علــى اآلخــر ن ، فــإن الــدين ينقســم علــي م ، بــبعض

  . حصته كما سيأتى
سـالفة الـذكر و فـى المـدين  214كمـا جـاء فـى صـدر المـادة  ، وحا الرجوع يثبت للمـدين إذا وفـى كـل الـدين

وإمــا هنن  ، ( 1644)  ائن إمــا هنن الــدائن طالبــه بــذلك بموجــب التضــامن كمــا رأينــا فيمــا تقــدمالمتضــامن الــدين كلــه للــد
المــدين المتضــامن تقــدم مــن تلقــاء نفســه بوفــاء الــدين كلــه للــدائن وقــد ســبا أن ذكرنــا أن الــدائن فــى هــذه الحالــة ال 

  . يستطيع أن يرفض هذا الوفاء

                                                 

وقد قضت محكمة النقض بأن من مصلحة المدين الذى رفعت عليه دعوى تعيويض بالتضيامن ميع ميدين آخير أن   (   5111)  

حكمة فى حالة الحكم عليه بذلك اليدين أن تقضيى ليه بحيق الرجيوع ويطلب إلى الم ، يقاضى فى نفس الوقت ذلك المدين اآلخر

 . على المدين اآلخر بكافة ما يحكم به عليه هو إذا كان لديه من األسباب ميا يقتضيى عيدم ملزوميتيه شخصيياً بشيىء مين اليدين

اً ميع الميدين اآلخير معنياه ألن رفع الدعوى عليه بادئ األمر بصفته ميدينا متضيامن ، ومصلحته فى ذلك محققة ال احتمالية فقط

سواء اختار الدائن التنفييذ علييه هيو بميا حكميت بيه المحكمية ثيم رجيع عليى زميليه الميدين  ، التزامه فى النهاية بجزء من الدين

أو كان الدائن قد اختار التنفيذ على المدين اآلخر ثم رجع هذا الميدين اآلخير عليى الميدين األول بحصيته  ، بحصته فيما حكم به

وهذه المصلحة المحققة من أول األمر هى التى تبيح لذلك الميدين الرجيوع  . ( قديم)  مدنى 229ا حكم به طبقا لحكم المادة فيم

على زميله المدين فى نفيس الوقيت اليذى رفعيت فييه دعيوى التعيويض األصيلية عليى الميدينين معياً والمطالبية بيالحكم ليه عليى 

 . ( 259رقم  91المجموعة الرسمية  2591مايو سنة  19ض مدنى نق)  المدين اآلخر بكل ما يحكم به عليه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بـل يكفـى أن  ، أن يكون المدين قد وفـى الـدين فعـال ، حتى يثبت حا الرجوع للمدين ، وليس من الضرورى 
 . ( 1641)  فيجوز أن يكون قد وفاه الـدين بمقابـل . ( 1648)  يكون قد قضى الدين نحو الدائن بطر ا يقوم مقام الوفاء

ولكــن يشــترط فــى ذلــك أن يكــون الــدائن قــد طالــب بالــدين هــذا  ، و جــوز أن يكــون قــد وفــاة الــدين بطر ــا المقاصــة
 ، فعنـد ذلـك يتمسـك المـدين بانقضـاء الـدين بالمقاصـة فينقضـى الـدين ، لذات الذى قـام بـه سـبب المقاصـةالمدين با

أمـا إذا طالـب  . فيرجـع علـى هـؤالء كـل بقـدر حصـته ، وتبرأ ذمته منه كما تبرأ ذمة المـدينين المتضـامنين اآلخـر ن
ولــم يســتطع هــذا المــدين اآلخــر أن يتمســك  ، الــدائن بالــدين مــدينا متضــامنًا آخــر غيــر الــذى قــام بــه ســبب المقاصــة

 ، وعليه أن يدفع للدائن الدين بعد أن يستنزل منه هذه الحصة ، بالمقاصة إال بقدر حصة المدين الذى وقعت معه
كـــذلك قـــد يـــوفى المـــدين المتضـــامن الـــدين بطر ـــا  . ثـــم يكـــون لـــه بعـــد ذلـــك حـــا الرجـــوع علـــى المـــدينين اآلخـــر ن

م )  ما لم يحتفظ الدائن بحقه قبل المدينين اآلخر ن فـان ذمـة هـؤالء تبـرأ بالتجديـد الـذى وقـعوقد رأينا أنه  ، التجديد
وعنــد ذلــك يكــون للمــدين الـــذى وقــع منــه التجديــد حــا الرجـــوع علــى المــدينين اآلخــر ن كــل بقـــدر  ، ( مــدنى 286
 . ن هـو الـذى ورث الـدائنفـان كـان المـدي ، و جوز أن يوفى المدين المتضامن الدين بطر ا اتحـاد الذمـة . حصته

أمـا  . فقد رأينا أنه يجوز له أن يرجـع باعتبـاره مـدينًا وفـى الـدين علـى بـاقى المـدينين المتضـامنين كـل بقـدر حصـته
فإمــا أن يرجــع  ، وقــد رأينــا أن الــدائن إذا أبــرأ المــدين . وال هــو طر ــا يقــوم مقــام الوفــاء ، اإلبــراء فلــيس بوفــاء للــدين

وإمـا  ، وإما أن يطالب أيًا من م بكـل الـدين ، بالدين بعد أن يستنزل حصة المدين الذى أبرأه  على المدينين اآلخر ن
 وفى كل هذه اهنحوال ال يرجع المدين الذى أبرأه الدائن بشىء علـى المـدينين اآلخـر ن ، أال يطالب أيًا من م بشىء

لـم يعتبـر هـذا وفـاء يجيـز ل ـذا المـدين أن  ، نوكذلك إذا تقادم الدين بالنسبة إلى أحـد المـدينين المتضـامني . ( 1680) 
وقد رأينا أن الدائن فى هذه الحالة يسـتطيع أن يطالـب  ، هننه هو لم يدفع الدين أو مقابال له ، يرجع على المدينين

  . ( 1681)  أيًا من المدينين اآلخر ن بالدين بعد أن يستنزل حصة من تقادم دينه
يجــب أن يكــون الوفــاء الــذى قــام بــه  ، ع علــى المــدينين اآلخــر نوحتــى يكــون للمــدين المتضــامن حــا الرجــو 

فلو أن المـدين المتضـامن لـم يخطـر  ، أى أن يكون هو الذى أبرأ ذمت م نحو الدائن ، للدائن قد عاد علي م بالفائدة
وقام أحد من م بوفاء الدين للدائن مرة ثانية وهو ال يعلم أن المدين اهنول  ، المدينين اآلخر ن بأنه وفى عن م الدين

                                                 

حتى يكون  ، ولكن ال يكفى أن يكون الدين قد حل وأن يتوقع المدين أن الدائن سيرجع عليه هو دون سائر المدينين (   5117)  

مدين قد قضى الدين فعال إما بل البد من أن يكون ال . ذلك مبرراً للمدين فى الرجوع مقدماً على سائر المدينين خشية إعسارهم

 . ( 2111فقرة  1قارن بودرى وبارد  – 9هامش رقم  129ص  7بيدان والجارد )  وإما بطريق يقوم مقام الوفاء ، بالوفاء

 . 2151فقرة  1بودرى وبارك  (   5115)  

إذا قضيى أحيد الميدينين "  عليى أنيه ، كميا رأينيا ، 999وفى التقنين المدنى العراقى تنص الفقرة األولى من المادة  (   5179)  

يرجيع عليى بقيية الميدينين  ، أو بطريق آخر يقوم مقام الوفياء كالهبية أو الحوالية ، المتضامنين الدين بغير الشىء الواجب أداؤه

  . " بما ضمن ال بما أدى

نين دون أن يدفع أحد منهم شيئا فتبرأ ذمة جميع المدينين المتضام ، وقد ينقضى الدين باستحالة الوفاء بسبب أجنبى (   5172)  

 . للدائن حتى يرجع به على اآلخرين
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فـان حـا الرجـوع يثبـت ل ـذا المـدين الـذى وفـى الـدين مـرة  ، ثـم أخطـر سـائر المـدينين بأنـه قـد وفـى الـدين ، قد وفاه
  . ( 1682)  ثانية دون المدين اهنول

على المدينين اآلخر ن أن يكون قد وفى للدائن كـل  وليس من الضرورى حتى يكون للمدين المتضامن حا الرجوع
ومــع ذلــك يكــون لــه الرجــوع علــى  ، فيجــوز أن يفــى بــبعض الــدين إذا قبــل الــدائن منــه هــذا الوفــاء الجزئــى . الــدين

  . فيما دفعه للدائن ، كل بنسبة حصته فى الدين ، المدينين اآلخر ن
ففـى  ، على أن يدفع له حصته فى الدين أو جزءًا من ـا على أنه يجوز للمدين كما قدمنا أن يتفا مع الدائن

 ، هذه الحالة ال يرجع المدين الذى اقتصر على دفع حصته أو على دفع جـزء من ـا بشـىء علـى المـدينين اآلخـر ن
أمــا إذا دفــع المــدين أكثــر مــن  . و رجــع الــدائن علــى هــؤالء بالبــاقى مــن الــدين بعــد أن يســتنزل مــا دفعــه لــه المــدين

و سـاهم هـؤالء فـى ذلـك كـل بنسـبة  ، فله الرجوع على المدينين اآلخر ن بما دفعـه زائـدا علـى هـذه الحصـة ، حصته
 . ( 1689)  و رجع الدائن علي م بما بقى من الدين بعد أن يستنزل كل ما دفعه المدين له ، حصته فى الدين

                                                 

كييذلك ال يكييون  – 2119فقييرة  1بييودرى وبييارد  – 517فقييرة  11ديمولومييب  - 9فقييرة  2125م  9ال رومبيييير  (   5171)  

وقوعيه وكيان عنيدهم مين  إذا كان لم يخطرهم بالوفاء ، المدين الذى وفى الدين هو الذى أبرأ ذمة المدينين اآلخرين نحو الدائن

  2119فقرة  1بودرى وبارد  - 999فقرة  1هيك  –5فقرة  2125م  9الرومبيير )  الدفوع ما يستطيعون أن يسقطوا به الدين

وقيد  . ذلك أن المدين المتضامن فى عالقته بالمدينين المتضامنين اآلخرين بمثابة كفيل لهم فيما يتعلق بحصصهم فيى اليدين . (

 ، يجب على الكفيل أن يخطير الميدين قبيل أن يقيوم بوفياء اليدين - 2"  على أنه ، فيما يتعلق بالكفيل ، مدنى 157نصت المادة 

وإال سقط حقه فى الرجوع على المدين إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت االسيتحقاق أسيباب تقضيى بيبطالن اليدين 

بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفيع اليدين أو كانيت  ، اءفإن لم يعارض المدين فى الوف - 1 . أو بانقضائه

 ، على أننا سنرى فيميا يليى أن هنياك فروقيا كثييرة بيين الميدين المتضيامن والكفييل . " لديه أسباب تقضى ببطالنه أو بانقضائه

  . ( 197أنظر ما يلى فقرة )  وبخاصة فى عالقة كل منهما بالدائن

أن كثيراً من الفقهاء فى فرنسا ييذهبون إليى أنيه يسيتوى أن يكيون الجيزء مين اليدين اليذى وفياه الميدين لليدائن  على (   5179)  

  . فله أن يرجع فى كل هذه األحوال على المدينين اآلخرين ، معادال لحصته فيه أو أكثر أو أقل

نما يعمل باألصالة عن نفسيه وبالنيابية عين سيائر الميدينين ويقولون فى تبرير هذا الرأى أن المدين عندما يوفى الدين أو أى جزء منه إ

 9فقيرة  2125م  9الرومبييير  - 159فقيرة  22ديرانتيون )  فله عليهم حق الرجوع فى حدود ما وفاه من الدين ، المتضامنين

 . ( 2115فقرة  1بودرى وبارد  – 999فقرة  1هيك  - 551وفقرة  511فقرة  11ديمولومب  –

بين ميا إذا كيان قيد اتفيق ميع اليدائن عليى أنيه إنميا ييدفع ليه  –عندما يفى المدين بجزء من الدين  –نا أنه يجب التمييز والصحيح فى رأي

ويرجيع  ، أو لم يتفق معه على ذلك ففى الحالة األولى ال يرجع المدين على المدينين اآلخيرين ، حصته فى الدين أو جزءاً منها

أن هناك اتفاقا ضمنياً بينه  ، عندما يوفى المدين جزءاً من الدين ، ونفترض ، أبعد من ذلك فى الحالة الثانية بل نحن نذهب إلى

وأيسير فيى تصيفية  ، فيذلك اقيرب إليى الميألوف فيى التعاميل ، وبين الدائن على أنه إنما يوفى حصيته فيى اليدين أو جيزءاً منهيا

وأن المييدينين المتضيامنين ثالثيية  ، فيرض أن الييدين ثلثمائيةولتوضييح ذلييك ن . العالقيات المختلفيية ميا بييين الميدينين المتضييامنين

فيإذا أخيذنا بيالرأى اليذى يقيوم  . ثم دفع الثانى للدائن المائتين البياقيتين ، وقد دفع المدين األولى للدائن مائة ، بحصص متساوية

وجب أن يجرع األوليى عليى كيل مين الثيانى والثاليث بثليث  ، برجوع المدين على المدينين اآلخرين عند وفائه بجزء من الدين

/  9ويعطييه  ، 992/  9فيأخيذ األول مين الثيانى  . ووجب أن يرجع الثانى على كيل مين األول والثاليث بثليث الميائتين ، المائة

الثاليث مثيل ميا أعطيى فينتهى إلى أن يكون قد أخذ من  ، 992/  9ثم يأخذ من الثالثة  . 992/  9أى يعطيه فى النهاية  ، 111

كميا  992/  9ثيم إن الثيانى يأخيذ فيى النهايية مين األول  . وخرج من كل ذلك على أنه قد دفع للدائن حصيته فيى اليدين ، للثانى

 299فينتهيى إليى أن يكيون قيد تحميل  ، لليدائن 199وقد دفيع  . 299فيكون ما أخذه منهما  ، 111/  9ويأخذ من الثالث  ، قلنا

فال يرجع عليى  ، ين! أليس خيراً من ذلك أن تقول إن المدين األول قد دفع للدائن مائة وهى حصته فى الدينهى حصته فى الد

ويكون من  ، يرجع على المدين الثالث بمائة هى حصته فى الدين ، الذى دفع المائتين للدائن ، ثم إن المدين الثانى . أحد بشىء

وجيه حصيته فيى اليدين مين أيسير الطيرق؟ هيذا وقيد نيص التقنيين الميدين العراقيى كل من المدينين الثالثة قد تحمل عليى هيذا ال
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  : الدعوى الشخصية ودعوى الحلول –األساس القانونى لرجوع المدين  - 215

واآلن نبين اهنسـاس القـانونى الـذى يقـوم عليـه رجـوع المـدين المتضـامن علـى المـدينين المتضـامنين اآلخـر ن 
)  وإما بـدعوى الحلـول(  action personnelle)  ف و يرجع إما بالدعوى الشخصية ، عند وفائه للدائن بالدين

action en subrogation ) .  
ف ــم فــى الغالــب  ، ابا عالقتــه بالمــدينين المتضــامنين اآلخــر نيرجــع بالــدعوى الشخصــية إذا نظرنــا إلــى ســ

ف ــو إمــا أن يكــون وكــيال  ، فــإذا أدى واحــد مــن م الــدين عــن البــاقى . جميعــًا أصــحاب مصــلحة مشــتركة فــى الــدين
وإمــا أن يكــون فضـــوليًا يعمــل لمصــلحت م فيرجــع علـــي م  ، ( مــدنى 410م )  عــن م فيرجــع علــي م بــدعوى الوكالـــة

وكل من دعوى الوكالة ودعـوى الفضـالة دعـوى شخصـية تسـمح للمـدين الـذى  . ( مدنى 111م )  ضالةبدعوى الف
ومز ــة هــذه الــدعوى الشخصــية هــى أن ــا  . وفــى الــدين أن يرجــع علــى كــل مــن المــدينين اآلخــر ن بقــدر حصــته فيــه

 . اآلخر ن من يوم الـدفع تجعل للمدين الحا فى تقاضى فوائد عما دفعه للدائن زائدًا على حصته لحساب المدينين
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه "  مدنى تقضى بأنه 410فإن المادة  ، ذلك أن المدين إذا رجع بدعوى الوكالة

 111فـإن المـادة  ، وإذا هو رجع بدعوى الفضـالة . " مع الفوائد من وقت اإلنفاق ، فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد
وأن يعوضــه عــن  ، رب العمــل ملزمــًا بــأن ينفــذ التع ــدات التــى عقــدها الفضــولى لحســابه يكــون "  مــدنى تقضــى بــأن

وأن يـرد لـه النفقـات الضـرور ة والنافعـة التـى سـوغت ا الظـروف مضـافا إلي ـا فوائـدها مـن  ، التع دات التى التزم ب ـا
ن هى الفوائد التى ينتج ـا المـدين وليست الفوائد التى يتقاض ا المدين المتضامن من المدينين اآلخر  . " يوم دفع ا
ولكن ــا فوائــد مســتقلة يتقاضــ ا بالســعر القــانونى أو  ، ف ــذه يســتردها المــدين مــع أصــل الــدين وتلحــا بــه ، اهنصــلى

التـى  ، مـن رأس مـال وفوائـد ومصـروفات ، على مجمـوع المبـالغ –بالعسر االتفاقى إذا كان هناك اتفاق على ذلك 
فيتقاضــ ا حتــى لــو كــان الــدين الــذى وفــاه للــدائن ال ينــتج فوائــد  . ( 1681)  أدهــا للــدائن زائــدا علــى حصــته فــى الــدين

  . ( 1681)  أصال
                                                                                                                                                                    

لمن قضى الدين من المدينين المتضيامنين الرجيوع عليى " :  على هذا الرأى الذى نذهب إليه إذ يقول(  2/  915 م)  صراحة

يكيون الميدين  ، لقيام حق الرجوع مين ا كذلك يذهب أو برى ورو إلى أنه البد . " الباقين بما دفعه زائداً على ما هو اجب عليه

وأنظر أيضا األستاذ عبد الحى حجيازى  - 92مكرر ص  157فقرة  5أوبرى ورو )  قد وفى الدائن أكثر من حصته فى الدين

وهيذا  . ( 2 هيامش رقيم 157وص  115ص  251واألستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقيرة  199ص  – 155ص  2

محكمة النقض إذ قضت بأنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على الميدين المتضيامن معيه أن يكيون وفيى  ما ذهبت إليه أيضا

وإذن فمتيى كيان الواقيع أن الطياعن ميدين بالتضيامن ميع المطعيون بيالرهن إال أقيل مميا التيزم بيه  ، أكثر من نصييبه فيى اليدين

زعمه مين أن جمييع أقسياط اليدين موضيوع الصيلح المبيرم فإن ما ي ، بمقتضى محضر الصلح المبرم بينه وبين المطعون عليه

)  فإن ما يزعمه من أن جميع أقساط الدين موضوع الصلح واجبية األداء ليه ال سيند ليه مين القيانون ، بينه وبين المطعون عليه

 2595أبريل سنة  11وأنظر أيضا طنطا  . ( 979ص  299رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  1نقض ندنى 

  . 11ص  95رقم  21المحاماة 

  . 229ص  11م  2519ديسمبر سنة  15استئناف مختلط  (   5175)  

وتتقادم هذه الفوائد فى رأينا بخمس سينوات ال بخميس  - 2111فقرة  1بودرى وبارد  - 551فقرة  11ديمولومب  (   5179)  

 . ( 2111فقرة  1بودرى وبارد  - 175رى وتيسييه فقرة أنظر فى هذه المسالة بود)  عشرة سنة
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أى بــدعوى الــدائن الــذى وفــاه الــدين وقــد حــل  ، ( 1686)  و رجــع المــدين المتضــامن الــذى وفــى الــدين بــدعوى الحلــول
حـل المـوفى  ، إذا قـام بالوفـاء شـخص غيـر المـدين"  وتـنص علـى أنـهمـدنى  926وهذا بموجب المادة  ، محله فيه

إذا كان الموفى ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه (  1: )  محل الدائن الذى استوفى حقه فى اهنحوال اآلتية
دائن حل محله فيه فإذا وفاه لل ، والمدين المتضامن الذى وفى الدين ملزم به مع المدينين اآلخر ن . ".  . . . عنه

المـــدين المتضـــامن إذا رجـــع ب ـــا تكـــون لـــه  ، ومز ـــه دعـــوى الحلـــول هـــذه ا . عنـــد الرجـــوع علـــى المـــدينين اآلخـــر ن
 ، إذ هو يرجع بنفس الدين الذى وفاه بما لـه مـن ضـمانات ، بعد أن حل محله ، التأمينات ذات ا التى كانت الدائن

:  مدنى إذ تقـول 921وهذا الحكم تنص عليه صراحة المادة  . الةال بدعوى شخصية مستمدة من الوكالة أو الفض
ومـا  ، ومـا يلحقـه مـن توابـع ، بمـا ل ـذا الحـا مـن خصـائص ، من حل قانونـا أو اتفاقـا محـل الـدائن كـان لـه حقـه" 

 و كـون هـذا الحلـول بالقـدر الـذى أداه مـن مالـه مـن حـل محـل الـدائن ، وما يرد عليه مـن دفـوع ، يكلفه من تأمينات
" .  

تمتــاز هــى علــى دعــوى  ، إذا كانــت دعــوى الحلــول تمتــاز عن ــا فــى التأمينــات ، علــى أن الــدعوى الشخصــية
إذا رجـع المـدين بالـدعوى الشخصـية كـان لـه أن يتقاضـى فوائـد عـن المبـالغ التـى دفع ـا (  1: )  الحلول فى أمـر ن

دائن زائــدا علــى حصــته فــى الــدين كمــا ســبا القــول أمــا دعــوى الحلــول فــال يتقاضــى في ــا المــدين إال فوائــد الــدين للــ
ــدين ان ينــتج فوائــد ، اهنصــلى التــى يكــون قــد فع ــا للــدائن يســرى التقــادم (  2) .  ( 1684)  إذا كــان مــن شــأن هــذا ال

فواقعـــة الوفـــاء هـــذه هـــى مصـــدر الـــدعوى  ، بالنســـبة إلـــى الـــدعوى الشخصـــية مـــن وقـــت وفـــاء المـــدين الـــدين للـــدائن
 ، فــإن التقــادم كــان ســار ا مــن وقــت حلــول الــدين الــذى وفــاه المــدين ، أمــا بالنســبة إلــى دعــوى الحلــول . الشخصــية

فتتقـادم دعـوى الحلـول قبـل أن تتقـادم الـدعوى الشخصـية لـو كانـت  ، وبدي ى أن هذا الوقت متقدم على وقت الوفاء
  . ( 1688)  انونا لكل من الدعو ين مدة واحدةمدة التقادم المقررة ق

                                                                                                                                                                    

 ، وال يرجع المدين المتضامن على المدينين اآلخرين بالمصروفات التى حكم بها عليه للدائن إذا هو لم ييف باليدين بمجيرد مطالبتيه بيه

بيودرى  - 599فقيرة  11ديمولوميب )  فيى الحكيم علييه بهيذه المصيروفات ، بتيأخره فيى الوفياء باليدين ، ألنه هو اليذى تسيبب

ولكين إذا هيو طاليب بيدوره  . ( 7فقيرة  2125م  9وقارن الرومبييير  – 2117فقرة  1بودرى وبادر  - 2117فقرة  1وبارد 

  . حكم له هو أيضا عليهم بالمصروفات بداهة لتأخرهم فى الدفع ، وتأخر هؤالء فى الوفاء ، المدينين اآلخرين كال بحصته

   . 219ص  21الحقوق  2599ديسمبر سنة  5ناف أهلى استئ(  5171)  

وقد تكون فوائد هذا الدين األصلى هى فوائد قانونية استحقت من وقت أن طالب الدائن بحقه الميدينين المتضيامنين  (   5171)  

 . ( 2191فقرة  1بودرى وبارد )  مطالبة قضائية

تتقادم بثالث سنوات أو بخمس عشرة سنة كما تتقادم دعوى (  أى دعوى الحلول)  بأن تكون دعوى الدين األصلى (   5177)  

وبيديهى أنيه إذا اختلفيت  –(  ميدنى 915م )  أو تتقادم بخمس عشرة سنة كما تتقادم دعوى الوكالة ، ( مدنى 251م )  الفضالة

  . فالدعوى التى تتقادم قبل األخرى هى التى تكون مدة التقادم فيها أقصر ، مدة التقادم

األساس القانونى لحق رجوع المدين المتضامن على المدينين اآلخرين المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة وأنظر فى 

  . 55ص  9األعمال التحضيرية 
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  : انقسام الدين على المدينين المتضامنين وتعيين حصة كل منهم - 216 

أمـا فـى عالقـة المـدينين  ، قدما أن التضـامن ال يقـوم إال فـى العالقـة مـا بـين الـدائن والمـدينين المتضـامنين 
  . ( 1681)  وإنما ينقسم الدين بين م كل بقدر حصته ، بعض م ببعض فال يقوم التضام

 حتى لو كان المدين الذى وفـى الـدين ، و نقسم الدين على المدينين المتضامنين على الوجه المتقدم الذكر 
 214كمــا تقــول العبــارة اهنخيــرة مــن الفقــرة اهنولــى مــن المــادة  ، " بمالــه مــن حــا الحلــول قــد رجــع بــدعوى الــدائن" 

أى يرجــع بكــل  ، كــان منطــا دعــوى الحلــول يقتضــى أن يرجــع المـدين بمــا كــان يرجــع بــه الــدائن نفســهوقــد  . مـدنى
ولكــن العمــل بمقتضــى هــذا المنطــا  ، الــدين علــى أى مــدين متضــامن آخــر بعــد أن يســتنزل حصــته هــو مــن الــدين

 خمسـة حصصـ م فـى فلـو أن المـدينين المتضـامنين كـانوا مـثال . يؤدى إلى سلسلة من دعاوى للرجوع ال مبرر ل ـا
فــإن منطــا دعــوى  ، وحــل محلــه فيــه ، ووفــى أحــدهم كــل الــدين للــدائن ، وكــان الــدين خمســمائة ، الــدين متســاو ة

وهـذا  ، الحلول يقتضى كما قلنا أن يرجع المدين الذى وفى الدين على أحد المدينين المتضامنين اهنربعة بأربعمائة
 . وهذا الرابع يرجع على الخامس بمائة ، لثالث يرجع على الرابع بمائتينوهذا ا ، الثانى يرجع على الثالث بثلثمائة

و رجع علـى كـل مـن م  ، فاهنولى من الناحية العلمية أن يقسم المدين اهنول منذ البداية الدين على المدينين اهنربعة
الموســر ن بنصــيب كــل فإنــه إذا وجحــد أحــدهم معســرًا رجــع علــى الثالثــة  ، وال ضــير عليــه مــن هــذا التقســيم . بمائــة

من م فى حصة المعسر كما سنرى هذا إلى أن المنطا الذى أوردنـاه لـدعوى الحلـول يعارضـه منطـا آخـر للـدعوى 
كــان  ، ذلــك أن المــدين الــذى وفــى الــدين فــى المثــل المتقــدم إذا رجــع علــى أحــد المــدينين اهنربعــة بأربعمائــة . نفســ ا

ة للمــدين اهنولــى أن يحــل هــو أيضــًا محــل الــدائن قبــل هــذا المــدين اهنول ل ــذا المــدين الثــانى بعــد أن يــدفع اهنربعمائــ
فيكــون المــدين اهنولــى قــد اســتوفى مــن المــدين  . فيرجــع عليــه بثلثمائــة ، بالــذات بعــد أن يســتنزل حصــته مــن الــدين

فــاهنولى إذن أن يســتوفى  ، فخلـص لــه مــن كــل ذلــك مائــة ، الثـانى أربعمائــة ثــم وفــاة ثلثمائــة فــى دعــو ين متتــابعتين
  . ( 1610)  هذه المائة منذ البداية وفى دعوى واحدة

                                                 

 ، تنص على أنه إذا قام أحد المتضامنين فيى اليدين بأدائيه(  قديم)  مدنى 229وقد قضت محكمة النقض بأن المادة  (   5175)  

وع على بياقى الميدينين معيه كيل بقيدر حصيته فيى اليدين ومفياد هيذا أن تضيامن الميدينين قبيل اليدائن ال يليزم عنيه جاز له الرج

فالحكم الذى يقضى باعتبار المدينين متضامنين فيميا بيينهم لكيونهم متضيامنين قبيل اليدائن يكيون  ، تضامنهم بعضهم قبل بعض

 : أنظير أيضيا . ( 995ص  295رقيم  9مجموعية عمير  2552ايير سينة فبر 11نقض ميدنى )  متعيناً نقضه ، مخالفاً للقانون

  . 179ص  21الحقوق  2751مايو سنة  27 – 957ص  1الحقوق  2759مايو سنة  99استئناف أهلى 

 . 2955فقيرة  1وأنظير أيضيا بالنييول وريبيير وجابوليد  . 17أنظر فيى هيذا المعنيى بوتيييه فيى االلتزاميات فقيرة  (   5159)  

أن فى هذا الصدد إن انقسام الدين على المدينين المتضيامنين فيى عالقيتهم بعضيهم بيبعض ال يفسير بالرغبية فيى ويقول جوسر 

فسيواء رجيع الميدين اليذى وفيى كيل اليدين عليى الميدين الثيانى بكيل اليدين بعيد  . تجنب سلسلة من دعاوى للرجوع ال مبرر لها

أو رجيع  ، وهيذه هيى دعياوى رجيوع أربيع ، سيتنزال حصيته وهكيذااستنزال حصته ثم رجع الثيانى عليى الثاليث بالبياقى بعيد ا

فيإن  ، وهذه هى أيضاً دعاوى رجوع أربيع ، المدين األول منذ البداية على كل من المدينين األربعة اآلخرين بحصته فى الدين

 ، ويفسير جوسير ان انقسيام اليدين بيأن التضيامن ينقضيى بمجيرد اسيتيفاء اليدائن حقيه . عدد دعاوى الرجوع واحد فى الحالتين

فيإذا حيل الميدين اليذى وفيى  . فينقسم الدين بانقضاء التضامن بعد أن أصبح األمر مقتصراً على عالقة المدينين بعضهم ببعض

  . ( 115فقرة  1جوسران )  حصته فى الدين فال يرجع على أى مدين آخر إال بمقدار ، حل فى دين منقسم ، الدين محل الدائن
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على المتضامنين كل بقـدر  –سواء كان الرجوع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول  –إذن ينقسم الدين  
أن  و بقـى بعـد ذلـك . وال يرجع المدين الذى وفـى الـدين كلـه علـى أن مـدين آخـر إال بمقـدار هـذه الصـحة ، حصته

و نقسـم "  مـدنى 214هنا تقول الفقرة الثانية من المادة  . نرى كيف تتعين حصص المدينين المتضامنين فى الدين
  . " ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصًا متساو ة بين الجميع

وجــب  ، علــى تعيــين حصــة كــل مــن م فيــه ، ينمنــذ نشــوء الــد ، فــإذا وجــد اتفــاق بــين المــدينين المتضــامنين 
لــألول النصــف وللثــانى الثلــث  ، كمــا إذا أشــترى ثالثــة دارًا فــى الشــيوع ، وقــد يكــون ضــمنيا . العمــل ب ــذا االتفــاق

و جـب  . فينقسـم الـدين بيـن م بنسـبة حصـة كـل مـن م فـى الـدار ، وتضـاموا فـى دفـع الـثمن للبـائع ، وللثالث السـدس
فــإذا أراد أحــد المــدينين إثبــات مقــدار حصــة مــدين  ، التفــاق وفقــًا للقواعــد العامــة فــى اإلثبــاتعلــى كــل حــال إثبــات ا

)  وجــب اإلثبـات بالكتابـة أو بمــا يقـوم مقام ــا ، آخـر فـى الــدين وكانـت قيمـة هــذه الحصـة تز ـد علــى عشـرة جني ـات

1611 ) .  
وجـب اتبـاع  ، كـل مـدين متضـاموإذا لم يوجد اتفاق وكلن وجد نص فى القانون يرسم طر قة تعيـين حصـة  

فالقـانون يعـين  ، وكـانوا متضـامتين فـى الـدين ، النص من ذلك أن الورثة إذا استدانوا لإلنفاق على مصـلحة التركـة
"  مـدنى مـن أنـه 161ومن ذلك أيضا ما نصـت عليـه المـادة  . حصة كل من م فى الدين بقدر حصته فى الميراث

وتكون المسئولية فيما بين م  ، انوا متضامنين فى التزام م بتعو ض الضررك ، إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار
بموجـــب هـــذا الـــنص  ، فيجـــوز إذن للقاضـــى"  إال إذا عـــين القاضـــى نصـــيب كـــل مـــن م فـــى التعـــو ض ، بالتســـاوى 
علــى حســب  ، أن يعــين حصــة كــل مــن المســئولين عــن العمــل الضــار فــى التعــو ض الــذى يلتزمــون بــه ، القــانونى

  . ( 1612)  طأ كل من م ومدى ما أحدثه بفعله من الضررجسامة خ
فــإذا لــم يوجــد اتفــاق أو نــص فــى القــانون يعــين حصــة كــل مــن المــدينين المتضــامنين فــى الــدين لــم يبــا إال  

و فتـــرض تســـاو  م فـــى  ، إذ ال مبـــرر لجعـــل حصــة أكبـــر مـــن اهنخـــرى  ، جعــل حصـــص المـــدينين جميعـــًا متســـاو ة
 . ( 1619)  مصلحت م المشتركة فى الدين

                                                 

  . 2191فقرة  1بودرى وبارد  (   5152)  

والقاعيدة أن اليدين ينقسيم بيين الميدينين بالنسيبة المتفيق " :  وفى هذا تقول الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى (   5151)  

الخاص بدرجة جسامة الخطيأ  ، من المشروع 1/  191من ذلك مثال نص المادة  . عليها أو المحددة بمقتضى نص فى القانون

وأنظير الوسييط الجيزء  . ( 57ص  9مجموعة األعميال التحضييرية ) "  فيما يتعلق بالتضامن فى المسئولية عن الفعل الضار

  . 599ص  119وفقرة  955األولى فقرة 

وأنظر أيضا بودرى وبيارد  - 55ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   5159)  

  . 2191فقرة  1
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  : تحمل الموسرين من المدينين المتضامنين لحصص المعسرين منهم - 217 

إذا أعســـر أحـــد المـــدينين المتضـــامنين تحمـــل تبعـــة هـــذا " :  مـــدنى تـــنص علـــى أنـــه 218رأينـــا أن المـــادة  
ن مـا بـين وهنا تبرز فكرة التضـام . " اإلعسار المدين الذى وفى بالدين وسائر المدينين الموسر ن كل بقدر حصته

يتضامنون فـى  ، حتى فى عالقت م بعض م ببعض ، فتالمس حتى عالقة المدينين فيما بين م ذلك أن م ، المدينين
فــال  ، ولكــن هــذه الحصــة تنقســم بيــن م بنســبة الحصــة اهنصــلية لكــل مــن م فــى الــدين . تحمــل حصــة المســعر مــن م

يرجــع المــدين الــذى وفــى كــل الــدين علــى أى مــن المــدينين الموســر ن إال بمقــدار حصــته وبنصــيبه فقــط فــى حصــة 
ودفعــه  ، وكــان الــدين ثلثمائــة ، فلــو أن المــدينين المتضــامنين كــانوا ثالثــة حصصــ م فــى الــدين متســاو ة . المعســر

كـان واحـد من مـا معسـرًا رجـع الـدافع علـى الموسـر فإنه يرجع على كل من االثنين اآلخر ن بمائة فلـو  ، واحد من م
وقد قدمنا أنه  . ( 1611)  مائة هى حصة الموسر فى الدين وخمسين هى نصيبه فى حصة المعسر ، بمائة وخمسين

مــا لــم يخلــه الــدائن مــن  –فــإن هــذا المــدين  ، إذا أبــرأ الــدائن أحــد المــدينين المتضــامنين مــن الــدين أو مــن التضــامن
المعســـر والـــى هـــذا كلـــه تشـــير المـــذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع  . حمـــل هـــو أيضـــا نصـــيبه فـــى حصـــةيت 0المســـئولية 

حتـى مـن قـام مـن م بالوفـاء  ، وإذا أعسـر أحـدهم تحمـل تبعـة هـذا اإلعسـار سـائر المـدينين" :  التم يـدى حـين تقـول
من التضامن يتحمـل نصـيبه وقد تقدمت اإلشارة  إلى أن من أبرئ من المدينين المتضامنين من الدين أو  . بالدين

  . "(  1611)  فى تبعة اإلعسار
و ــذهب الفقــه فــى فرنســا إلــى أن العبــرة فــى قيــام اإلعســار تكــون بالوقــت الــذى وفــى فيــه المــدين المتضــامن  

ــدائن ــدين لل بمــا فــى ذلــك تقســيم حصــة المعســر علــى  ، فقــد نشــأ حقــه فــى الرجــوع علــى المــدينين المتضــامنين ، ال
وتـأخر  ، فإذا كان المدينون المتضامنون اآلخرون موسر ن جميعا وقت الوفـاء للـدائن . الوقتفى هذا  ، الموسر ن

فالمدين الذى وفى الدين هو وحده الذى يتحمل  ، المدين الذى وفى الدين فى الرجوع علي م حتى أعسر واحد من م
فقد يطالب الدائن أحـد  . و بدو أن هذا الرأى محل للنظر . ( 1616)  حصة هذا المعسر جزاء تأخره فى الرجوع عليه

فيبــادر هــذا المــدين إلــى إدخــال بــاقى المــدينين المتضــامنين معــه فــى الــدعوى لــيحكم  ، المــدينين المتضــامنين بالــدين
و كـون المـدينون جميعـا موسـر ن وقـت تنفيـذ الـدائن بالـدين كلـه علـى أمـوال مـن رفـع  ، على كـل بحصـته فـى الـدين

ثم يعسر أحد المدينين قبل أن يتمكن المدين الذى وفى الدين مـن اسـتيفاء حصـة هـذا المـدين الـذى  . الدعوى  عليه

                                                 

ولتوقيف  ، وغيال لجياز لليدائن أن ييتحكم ، وال يجوز أن يتحمل المدين الذى وفى اليدين وحيدة حصية المعسير كلهيا (   5155)  

اف أن هذا إلى أنه ليس مين اإلنصي . على اختياره مديناً دون آخر فى الرجوع بالدين أن يتحمل هذا المدين وحدة تبعة االعسار

)  أن يتحميل وحيده حصية المعسير مينهم ، فعجيل إبيراء ذميتهم مين اليدين ، جزاء المدين اليذى قيام بالوفياء عين جمييع الميدينين

  . ( 2119فقرة  1بودرى وبارد 

  . 55ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   5159)  

فقييرة  9دى بيياج  – 2119فقييرة  1بييودرى وبييارد  - 599فقييرة  11ديمولومييب  - 5فقييرة  2125م  9الرومبيييير  (   5151)  
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وليس من العدل أن يتحمل وحده حصة  ، ف نا ال يمكن ان ينسب أى تقصير إلى المدين الذى وفى الدين . أعسر
فيكون اهنصل فى اإلعسار  ، الفقه الفرنسىمن أجل ذلك نرى التحفظ فى الرأى الذى يذهب إليه  . المدين المعسر

إال  ، تحمـل المـدين الـذى وفـى الـدين وحـده حصـة المعسـر ، فإذا وقع بعد هذا الوقـت ، أن يقوم وقت الوفاء للدائن
  . ( 1614)  إذا أثبت أنه لم يقصر إطالقا فى المحافظة على حقه ضد المدين المعسر

 : بكل الدينتحمل أصحاب المصلحة فى المدين وحدهم  – 218

إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة "  مدنى تنص على أنه 211رأينا أن المادة  
و ظ ـر مـن هـذا الـنص أن هنـاك حالـة ال يكـون في ـا المـدينون  . " فى الدين ف و الذى يتحمل بـه كلـه نحـو البـاقين

هــم أصــحاب المصــلحة (  1618)  احــد مــن م أو أكثــربــل يكــون و  ، المتضــامنون جميعــا أصــحاب المصــلحة فــى الــدين
أى ليسـوا  ، شأن هؤالء اآلخر ن الذين ليست ل م مصلحة فى الدين ، فى هذه الحالة ، فماذا يكون  . دون اآلخر ن

ومــع ذلـك يتضــامنون فـى الــدين مــع أصـحاب المصــلحة فيـهال إن ــم يكونـون ال شــك كفــالء  ، هـم المــدينين الحقيقيـين
يبقـى أن ننظـر  . وأصحاب المصلحة وحدهم هم المدينون الحقيقيون أو المدينون اهنصليون  ، هنصحاب المصلحة

ــم يبــرز هــؤالء وأولئــك فــى الوضــع القــانونى المــألوف بــل بــرزوا جميعــا مــدينين  ، مــدنين أصــليين وكفــالء ، لمــاذا ل
  . متضامنينال يسوقنا هذا إلى إيراد عجالة سر عة فى تار خ الكفالة

ولــم يكــن متصــورًا فــى صــناعة هــذا  ، الرومــانى القــديم يعــرف الكفالــة فــى وضــع ا الحــديث لــم يكــن القــانون 
ال مجـرد مـدين  ، القانون أن شخصا آخر يلتزم بنفس الدين الـذى التـزم بـه المـدين دون أن يكـون مـدينًا أصـليًا معـه

ل بالـدين التزامـًا أصـليًا كمـا التـزم مـن أن يلتـزم الكفيـ ، إذا أر د أن أن يكون للمدين كفيل ، فلم يكن هناك بد . تابع
)  بـل هـو اهنصـل الـذى نشـأت الكفالـة عنـد –ولما كان التضامن معروفا منـذ زمـن قـديم وقـد سـبا الكفالـة  . المدين

مـدينا متضـامنًا مـع  ، فـى القـانون الرومـانى القـديم ، فالكفيل كان إذن . فقد استخدم لتأدية أغراض الكفالة –(  1611

                                                 

ويرى األستاذ عبد الحى حجازى أن التقنين المدنى المصرى الجديد لم يأخذ بالرأى الذى يذهب إليه الفقه الفرنسيى  (   5151)  

إن  . مصيرى الجدييد ميا يفييد أنيه أخيذ أو يمييل إليى األخيذ بهيذا اليرأىوليس فيى القيانون الميدنى ال" :  فيقول ، فى هذه المسألة

ال  ، وهيذا يفييد أنيه يجيب االعتيداد بالوقيت اليذى يحصيل فييه الرجيوع . . . إذا أعسر أحد الميدينين المتضيامنين : القانون يقول

تلكأ فيى الرجيوع عليى سيائر الميدينين ومع ذلك فمن الواضح أنه إذا ثبت أن المدين الموفى قد  . بالوقت الذى حصل فيه الوفاء

عندئيذ  ، وأنه لو كان قد بادر إليى الرجيوع لميا أصيابه شيىء مين جيراء هيذا اإلعسيار الالحيق ، المتضامنين بما يجعله مقصراً 

 ً ستاذ األٍ )  ويؤدى تطبيق القواعد العامة فى هذه الحالة إلى عدم تحمل المدينين المتضامنين هذا اإلعسار الالحق ، يعتبر مخطئا

 (  2هامش رقم  157ص  2عبد الحى حجازى 

وإذا كييان اليينص قييد جييرى بييأن أحييد المييدينين  ، فلييس ميين الضييرورى أن يكييون واحييد فقييط هييو صيياحب المصييلحة (   5157)  

والمهيم هيو أال يكيون  ، فهذا ال يمنع من أن يكون صاحب المصلحة أكثير مين واحيد ، المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة

 2121م  9الرومبييير  - 9 972ص  2111فقرة  1أنظر بودرى وبارد )  متضامنون جميعاً شركاء فى المصلحةالمدينون ال

 . ( 2 فقرة

فيى  299أنظير آنفياً فقيرة )  فقد كانت الكفالية هيى األصيل اليذى نشيأ عنيه التضيامن ، وهذا بخالف الفقه اإلسالمى (   5155)  

 . ( الهامش
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فـأعطى للكفيـل  ، وبـدت معـالم الكفالـة تتبـين شـيئًا فشـيئا ، ثم ما لبث القانون الرومانى أن تطور . المدين اهنصلى
ثم أعطى له حا تجر د المدين ثم اعترف فى الن ايـة أن التزامـه لـيس التزامـا أصـليًا بـل هـو  ، حا التقسيم إذا تعدد

علــى أن مقتضــيات االئتمــان اســتوجبت أن تتنــوع الكفالــة لتز ــد توثيقــا  . ( 1400)  التــزام تــابع اللتــزام المــدين المكفــول
وأصـــبحت فـــى الوقـــت الحاضـــر تنطـــوى علـــى صـــور  ، فرجعـــت فـــى تنوع ـــا إلـــى مـــا كانـــت عليـــه مـــن قبـــل ، للــدين

  . متدرجة
أن يكفــل الكفيــل  ، ( 1401)  كمــا أشــرنا إلــى ذلــك فــى مكــان آخــر ، فأبســط صــورها واضــع ا توثيقــًا للــدين هــى

فيكــون الكفيــل فــى هــذه الصــورة مــدينًا  . ودون أن يتضــامن مــن الكفــالء اآلخــر ن ، ن دون أن يتضــامن معــهالمــدي
  . وله حا التقسيم مع الكفالء اآلخر ن ، له حا تجر د المدين اهنصلى ، تابعاً 

ولكنـه  ، ثم تأتى صورة ثانية للكفالة هى أقـوى فـى توثيـا الـدين فيكفـل الكفيـل المـدين دون أن يتضـامن معـه
ولكـن لـيس لـه حـا  ، و بقـى لـه حـا تجر ـد المـدين ، وهنـا يبقـى الكفيـل مـدينا تابعـاً  . يتضامن مع الكفالء اآلخر ن

  . التقسيم مع الكفالء اآلخر ن الذين تضامن مع م
هــى أن يكفــل الكفيــل المــدين و تضــامن معــه كمــا  ، ثــم تــأتى صــورة ثالثــة للكفالــة تز ــد قــوة فــى توثيــا الــدين

ولكن ليس له حا التقسيم مع الكفالء اآلخر ن هننـه  ، وهنا يبقى الكفيل مدينًا تابعاً  . مع الكفالء اآلخر نيتضامن 
  . وليس له كذلك حا تجر د المدين هننه أيضا متضامن معه ، متضامن مع م

فيكفــل الكفيــل الــدين فيمــا  . وهــى أقــوى الصــور جميعــا فــى مراتــب التوثيــا ، ثــم تــأتى الصــورة اهنخيــرة للكفالــة
 ، ومتضـامنًا مـع الكفـالء اآلخـر ن ، بينه وبـين المـدين ولكنـه يتقـدم إلـى الـدائن مـدينا متضـامنا مـع المـدين اهنصـلى

 ، وهكذا تعود الكفالة إلى ما كانت عليه فى ع دها القـديم . الذين يتقدمون هم أيضا مدينين متضامنين مع المدين
بل ترجع إلى اعتبـارات  ، الروماني القديمالصناعة القانونية كما كان اهنمر فى القانون  ولكن هنسباب ال ترجع إلى

وال  ، وهنا ال يكون للكفيل حا التقسيم مع الكفالء اآلخر ن . عملية هي الوصول في توثيا الدين إلى أبعد غاياته
  . ليًا متضامنا مع المدين المكفولوإنما يكون مدينًا اص ، بل هو ال يبقى مدينًا تابعاً  ، حا تجر د المدين

 ، إذ نـرى أمامنـا في ـا مـدينين متضـامنين متعـددين فـي ديـن واحـد ، هذه الصورة اهنخيرة هي التي تعنينـا هنـا
والبـاقي  ، أي هـو المـدين اهنصـلي ، من هؤالء المـدينين هـو صـاحب المصـلحة فـي الـدين(  أو أكثر)  ولكن واحداً 

                                                 

وأنظر فى هذه المسألة وفى تطور الكفالة فى القانون الفرنسيى القيديم  . 155وص  171جيرار الطبعة الثالثة ص  (   5199)  

  . 2111فقرة  1بودرى وبارد 

  . 215أنظر آنفا فقرة  (   5192)  

وميا دام اليدائن قيد  . كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فلم تعد هناك فائيدة مين هيذا اإلبيراء ، ؟؟؟؟ أحد منهم

كيذلك إذا ورث  . فالمفروض أنه أراد من باب أولى إبراء المدينين اآلخيرين ، برأ صاحب المصلحة فى الدين وهو عالم بذلكأ

بودرى )  لم يكن له أن يرجع بشىء على غير أصحاب المصلحة من المدينين المتضامنين ، الدائن صاحب المصلحة فى الدين

  . ( 97ص  2111فقرة  1وبارد 
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والمبـــدا  . ( 1402)   م تقـــدموا إلـــى الـــدائن بوصـــف م جميعـــًا مـــدينين اصـــليين متضـــامنينوالكـــن ، ليســـو إال كفـــالء عنـــه
 ، اهنساسي في هذه الحالة هو التمييز ما بين عالقة هؤالء المدينين المتضـامنين بالـدائن إذ تسـرى قواعـد التضـامن

  . وعالقت م بعض م ببعض إذ تسرى قواعد الكفالة
ومــن ثــم ال يكــون ل ــم حــا تقســيم الــدين  . تســرى قواعــد التضــامن دون قواعــد الكفالــة ، ففــي عالقــت م بالــدائن

كــذلك ال يكــون ال  . بــل يكــون كــل مـن م مســئوال قبــل الــدائن عـن كــل الــدين ، بيـن م وال حــا تجر ــد المــدين اهنصـلي
ك إال بالـــدفوع بـــل ال يتمســـ ، يمـــن م أن يتمســـك بالـــدفوع الخاصـــة بغيـــره ولـــو كـــان هـــذا الغيـــر هـــو المـــدين اهنصـــلي

وال تبــرا ذمــة أي مــن م بقــدر مــا أضــاعه الــدائن بخطــأه مــن  . ( 1409)  الخاصــة بــه وبالــدفوع المشــتركة بيــن م جميعــا
ـــدائن باتخـــاذ  . ( 1401) (  مـــدني 481م ) كمـــا تبـــرأ ذمـــة الكفيـــل  ، الضـــمانات وال تبـــرأ ذمـــة أي مـــن م إذا لـــم يقـــم ال

 2/  481م )  كمــا تبــرأ ذمــة الكفيــل ، إنــذار الــدائن بــذلك اإلجــراءات ضــد المــدين اهنصــلي خــالل ســتة أشــ ر مــن
كما  ، وال يسقط حا الدائن في الرجوع علي م حتى لو أفلس المدين اهنصلي ولم يتقدم الدائن في تفليسته . ( مدني

جـاز  ، وإذا كان هناك تأمين عيني خصص لضمان الدين . ( مدني 486م )  يسقط حقه في الرجوع على الكفيل

                                                 

 ، فهما مسيئوالن بالتضيامن قبيل المضيرور ، التابع والمتبوع(  ا: )  ن التطبيقات العملية لهذه الصورة األخيرةوم  (   5191)  

فهمييا مسييئوالن أيضيياً  ، ميين هييو تحييت الرقابيية ومتييولى الرقابيية(  ب. )  ولكيين التييابع وحييده هييو صيياحب المصييلحة فييي الييدين

صياحب الكمبيالية والمسيحوب (  ج. )  ولكين األول منهميا هيو وحيده صياحب المصيلحة فيي اليدين ، بالتضامن قبل المضيرور

ولكن صياحب المصيلحة فيي اليدين مينهم  ، عليه والمظهرون للكمبيالة وضامنوها كلهم مدينون متضامنون قبل حامل الكمبيالة

لييون كيان ورينيو )  وإال فالسياحب ، ( Provision ) هو المسحوب عليه وحده إذا كان قد قبل الكمبيالة أو عنيده مقابيل للوفياء

  . ( 2هامش رقم  151األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام ص  –وما بعدها  959وفقرة  111فقرة  5الطبعة الخامسة 

مين ذليك ميع  فليس له مثال اني تمسيك بالتجدييد أو بالمقاصية أو باتحياد الذمية أو بياالبراء أو التقيادم إذا وقيع شييء  (   5199)  

لكيان ليه أن يتمسيك  ، ولو اجرينا أحكيام الكفالية . إال بقدر حصة هذا المدين ، مدين متضامن آخر ولو كان هو المدين األصلي

  . ما دام المدين األصلي يستطيع أن يتمسك بها ، بهذه الدفوع في كل الدين

 21هيييك  – 951فقيرة  21لييوران  – 999رة فقي – 559فقييرة  11ديمولوميب  – 5فقييرة  2197م  9الرومبييير   (   5195)  

 7بييدان والجيارد  – 2175فقيرة  1بودرى وبيارد  – 91ص  – 95مكررة ثالثاً ص  957فقرة  5اوبرى ورو  – 191فقرة 

الميوجز للمؤليف  – 211فقيرة  1توليييه  –في الهيامش  971فقرة  17ديرانتون  : أنظر عكس ذلك – 9هامش رقم  129ص 

واعتمييدنا فييي ذلييك علييى حكييم لمحكميية  ، وقييد كنييا ميين هييذا الراي العكسييي فييي المييوجز ، 9ش رقييم هييام 919ص  995فقييرة 

وكانيت محكمية االسيئتناف المختلطية قيد قضيت بيأن  . ولكن الصحيح هو الرأي الذي بسيطناه فيي الميتن ، االستئناف المختلطة

فيجييوز ألن ميينهم أن يتمسييك علييى الييدائن  ، تسييري عليييهم أحكاميياً لكفاليية ، وهييم كفييالء بعضييهم لييبعض ، المييدينين المتضييامنين

ولكين هيذه المحكمية رجعيت عين  . ( 517ص  95م  2511مايو سنة  21)  بسقوط حقه بقدر ما أضاعه بخطأه من التأمينات

غيال أنهيم فيي  ، عضهم لبعضوإن كانوا في عالقتهم فيما بينهم كفالء ب ، فقضت بأن المدينين المتضامنين ، هذا الرأي بعد ذلك

 ً ولييس ليه بنيوع خياص أن يتمسيك  ، فلييس ليه أن يتمسيك بميا يتمسيك بيه الكفييل ، عالقتهم بالدائن يعتبر كيل مينهم ميديناً اصيليا

  . ( 212ص  51م  2599فبراير سنة  11 – 215ص  55م  591 2فبراير سنة 21استئناف مختلط )  باضاعة التأمينات

 أ: )  ن القاعدة التي تقضي بأنه ال يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك على الدائن باضياعته التأمينيات حيالتينويستثنى بودري وبارد م

بيأن اتفيق ميثال ميع الميدين اليذي قيدم التأمينيات أن ينيزل ليه عنهيا فيي مقابيل مبليغ مين  ، إذا اضاع الدائن التأمينات بسوء نيية( 

إذا كييان هنيياك اتفيياق بييين الييدائن (  ب. )  ( 2159فقييرة  1بييودري وبييارد )  وقصيير رجوعييه علييى المييدينين اآلخييرين ، النقييود

ً  . والمدينين المتضامنين على أنه ال يجوز للدائن أن يضيع التأمينات بخطأه بيأن يكيون اليدائن  ، وقيد يكيون هيذا االتفياق ضيمنيا

 2152فقرة  1بودري وبارد )  مت هذه التأميناتمثال عالما بأن المدينين المتضامنين اآلخرين لم يقبلوا التضامن إال بعد أن قد

) .  
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وال يجـوز بالنسـبة إلـى  ، ك للدائن أن ينفذ على أموال م قبل التنفيذ على اهنموال التي خصصـت ل ـذا التـأمينمع ذل
  . ( 1401) (  مدني 411م )  الكفيل التنفيذ على أمواله إال بعد التنفيذ على اهنموال المخصصة للتأمين

وقـد قـدمنا أنـه يجـب علـى  . فقواعد الكفالة هى التـى تسـرى دون قواعـد التضـامن ، أما فى عالقت م بعض م ببعض
وإال سقط حقه فى الرجوع على هذا المدين إذا كان  ، أى من م قبل أن يقوم بوفاء الدين أن يخطر المدين اهنصلى

فـإذا لـم يعــارض  ، هـذا وقـد وفـى الـدين أو كانـت عنـده وقـت االســتحقاق أسـباب تقضـى بـبطالن الـدين أو بانقضـائه
ولـو كـان المـدين قـد دفـع الـدين أو كانـت  ، بقى لمن وفى الدين حقـه فـى الرجـوع عليـه ، المدين اهنصلى فى الوفاء

من حيـث وجـوب إخطـاره  ، لديه أسباب تقضى ببطالنه أو بانقضائه وهذا هو نفس الحكم الذى يسرى على الكفيل
ولكن الذى يعنينا أن نبينه هنا وهى المسألة التى نر د  . ( 1406)  ( مدنى 418م )  المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين

ال  ، وقـــد ارتـــدوا كفـــالء فـــى عالقـــت م بالمـــدين اهنصـــلى ، هـــو أن هـــؤالء المـــدينين المتضـــامنين –الوقـــوف عنـــدها 
بل المدين اهنصـلى صـاحب المصـلحة هـو الـذى  ، يتحملون بشىء من الدين شأن كل كفيل إذ ال مصلحة ل م فيه

لـم يرجــع هــذا المـدين بشــىء علــى  ، فــإذا كــان الـدائن قــد طالـب المــدين اهنصــلى بالـدين فدفعــه . يتحمـل بالــدين كلـه
أمـــا إذا كـــان الـــدائن قـــد طالـــب أيـــًا مـــن هـــؤالء المـــدينين  . المـــدينين المتضـــامنين معـــه إذ هـــم ليســـوا إال كفـــالء عنـــه

رجــع الــدافع بالـدين كلــه علــى المــدين اهنصـلى كمــا يفعــل الكفيــل  ، المــدين اهنصــلى بالـدين فدفعــهالمتضـامنين غيــر 
 ، كمـا رأينـا ، وهذا . ولم ينقسم الدين على سائر المدينين المتضامنين ، الذى وفى المدين فى رجوعه على المدين

ين المتضـامنين هـو وحـده صـاحب إذ تقضـى بأنـه إذا كـان أحـد المـدين ، مـدنى 211ما تنص عليـه صـراحة المـادة 
ســواء  ، فيتحمــل المــدين اهنصــلى إذن بالــدين كلــه . ف ــو الــذى يتحمــل بــه كلــه نحــو البــاقين ، المصــلحة فــى الــدين

أو طالـب بـه الـدائن مـدينًا آخـر فدفعـه ورجـع  ، طالبه به الدائن فدفعه دون أن يرجع بشىء علـى المـدينين اآلخـر ن
ولكـن إذا كــان  ":  لـى هـذا تشــير المـذكرة اإليضــاحية للمشـروع التم يـدى إذ تقــولوإ . بـه كلـه علــى المـدين اهنصــلى

فلو أقيم الدليل  . ف و الذى يتحمل به كله فى صلته بالباقين ، أحد المدينين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين
فـى حـدود صـلت م  –على أن مدينًا من المـدينين المتضـامنين هـو المـدين اهنصـلى وأن اآلخـر ن ليسـو سـوى كفـالء 

فـإذا وفـى لـم يكـن لـه حـا  ، وجب أن يتحمـل هـذا المـدين الـدين كلـه –بعض م ببعض ال فى حدود صلت م بالدائن 
و خلـص  . ( 1404) "  وإذا قام بالوفاء مـدين آخـر كـان ل ـذا المـدين أن يرجـع عليـه بالـدين كلـه ، الرجوع على الباقين

                                                 

فلييس ليه أن  ، ثم أبيرأه منيه ، على أنه إذا كان الدائن يعلم أن مدينا متضامنا هو وحده صاحب المصلحة في الدين  (   5199)  

كيان لهيذا أن يرجيع عليى صياحب المصيلحة  ، ذلك أنه إذا رجع على أحيد مينهم . يرجع بعد ذلك بشيء على المدينين اآلخرين

 ، وميا دام اليدائن قيد ابيرا صياحب المصيلحة فيي اليدين وهيو عيالم بيذلك . بالرغم من ابرائه فلم تعد هناك فائدة من هذا اإلبيراء

ه أن ليم يكين لي ، كذلك إذا ورث الدائن صاحب المصلحة في الدين . فالمفروض أنه أراد من باب أولى ابراء المدينين اآلخرين

  . ( 97ص  2111فقرة  1بودري وبارد )  يرجع بشيء على غير أصحاب المصلحة من المدينين المتضامنين

 . فى الهامش 195أنظر آنفا فقرة  (   5191)  

  . 55ص  – 57ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   5191)  
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فإذا  ، نين المتضامنين المتعددين كل م أصحاب مصلحة فى الدينمن هذه العبارة أنه يفترض فى اهنصل أن المدي
فعليـه يقـع عـبء  ، أدعى أحد من م أن واحدًا أو أكثر من هؤالء المدينين هم وحدهم أصـحاب المصـلحة فـى الـدين

فال يجوز أن يثبت إال بالكتابة أو بما يقوم مقام ـا  ، وعليه أن يثبت ذلك وفقًا للقواعد العامة فى اإلثبات . اإلثبات
  . ( 1408)  أن بعض المدينين المتضامنين فى دين تز د قيمته على عشرة جني ات هم وحدهم أصحاب المصلحة فيه

فــإن المــدين الــذى وفــى الــدين دون أن  ، و الحــظ أنــه إذا كــان أصــحاب المصــلحة فــى الــدين أكثــر مــن واحــد
وهذا هـو  . إذ كل من هؤالء مدين أصلى ، رجع على أى من أصحاب المصلحة بكل الدينيكون ذا مصلحة فيه ي

مـدنى علـى  801فقـد نصـت المـادة  ، الحكم فيمـا إذا كـان للمـدينين المتضـامنين المتعـددين كفيـل وفـى الـدين عـن م
رجــع علــى أى مــن م فكفيــل الــذى ضــمن م جميعــًا أن ي ، إذا تعــدد المــدينون فــى ديــن واحــد وكــانوا متضــامنين"  أنــه

سـواء  ، فإذا وفى أحدهم الدين كله ، و نقسم الدين بين أصحاب المصلحة فيه . ( 1401) "  بجميع ما وفاة من الدين
رجع على الباقى من أصحاب المصلحة  ، بدفعه مباشرة للدائن أو بوفائه لمدين غير ذى مصلحة قام بدفعه للدائن

  . كل بقدر حصته فى الدين
وأراد الرجـوع علـى أصـحاب  ، غير ذى مصلحة فـى الـدين كـل الـدين للـدائن بنـاء علـى مطالبتـه إيـاه وإذا دفع مدين

رجــع عنــد ذلــك علــى المــدينين غيــر أصــحاب المصــلحة كــل بقــدر  ، المصــلحة فــى الــدين فوجــدهم جميعــًا معســر ن
  . ساو ن فى الحصصكانوا جميعًا مت ، فإن لم يكن متفقًا على تعيين حصة كل من م . ( 1410)  حصته فى الدين

 الفصل الثالث

االلتزام غير القابل لالنقسام
  (4711 ) .

  

( Obligation indivisible ) 
                                                 

  . 2119فقرة  1بودرى وبارد  (   5197)  

حتيى ليو كيان الميدين اليذى  ، المدينين المتضامنين أن يرجع على أى منهم بكيل اليدينوالكفيل الذى وفى الدين عن  (   5195)  

فإن هذا الشرط النافذ فى عالقة هؤالء المدينين  ، رجع عليه قد اشترط على المدينين اآلخرين أن يتحملوا هم وحدهم بكل الدين

 . ( 2951فقرة  1بالنيول وريبر وجابولد )  بعضهم ببعض ال يسرى فى حق الكفيل

ص  - 2األستاذ عبد الحى حجازى  979ص  2مكررة  2111فقرة  1بودرى وبارد  - 592فقرة  11ديمولومب  (   5129)  

 151إذ تقضى المادة  ، وقد ورد فى هذا المعنى نص صريح فى التقنين المدنى المصرى . وقد طبقنا هنا أحكام الكفالة - 155

كيان ليه أن يرجيع عليى كيل مين  ، متضيامنين فيميا بيينهم ووفيى أحيدهم اليدين عنيد حلوليهإذا كان الكفالء "  من هذا التقنين بأنه

إذا "  من التقنين المدنى الفرنسيى عليى أنيه 1999وتنص المادة  . " الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم

  . " لكفالء اآلخرين كل بقدر حصتهفالكفيل الذى وفى الدين يرجع على ا ، تعدد الكفالء لمدين واحد فى دين واحد

فى االلتزامات القابلة لالنقسام وغيير القابلية ليه رسيالة مين بروكسيل (  Camille Keyer)  كاميل كليير : مراجع (   5122)  

فى عدم قابلية االلتزامات لالنقسام فيى القيانون الروميانى وفيى القيانون (  Louis Gotteron)  لويس جوترون – 2719سنة 

فييى التضيامن وعييدم القابلييية (  Hervè)  هرفيييه –ومييا بعيدها  799فقييرة  1بنكياز  - 2711ى رسييالة مين بييوردو سيينة الفرنسي

وميا  719فقيرة  7وميا بعيدها بييدان والجيارد  2921فقيرة  1بودرى وبارد  – 2559لالنقسام والكفالة رسالة من بوردو سنة 

 –وما بعيدها  151فقرة  9دى باج  –وما بعدها  2957فقرة  1لد بالنيول وريبير وجابو – 992فقرة  1أوبرى ورو  –بعدها 

وميا  151فقيرة  1وميا بعيدها جوسيران  599فقيرة  1كوالن وكابيتيان  –وما بعدها  2759فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

  . بعدها
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  : تقسيم الموضوع - 219

أسباب عدم (  أوال: )  على الوجه اآلتى ، كما بحثنا االلتزام التضامنى ، نبحث االلتزام غير القابل لالنقسام
اآلثـار التـى تترتـب علـى (  ثانيـا. )  وهـذا يقابـل فـى االلتـزام التضـامنى مصـادر التضـامن ، قابلية االلتـزام لالنقسـام
 . ( 1412)  قابلية االلتزام لالنقسام

 أسباب عدم قابلية االلتزام لالنقسام - الفرع األول

  النصوص القانونية - 211

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 900تنص المادة  :
  :"  ر قابل لالنقساميكون االلتزام غي"  
  . " إذا ورد على محل ال يقبل بطبيعته أن ينقسم(  أ)  
أو إذا انصرفت  ، إذا تبين من الغرض الذى رمى إليه المتعاقدان أن االلتزام ال يجوز تنفيذه منقسما(  ب)  

  . ( 1419)  نية المتعاقدين إلى ذلك
  . ( 1411)  142/  116و قابل هذا النص فى التقنين المدنى السابا المادة 

وفى التقنين المدنى  - 900فى التقنين المدنى السورى المادة  : و قابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى 
 40وفى تقنين الموجبـات والعقـود اللبنـانى المـادة  - 946وفى التقنين المدنى العراقى المادة  – 284الليبى المادة 

 (1411 ) .  

                                                 

اد فيى تعقييده وغموضيه وقد كسب موضيوع االلتيزام غيير القابيل لالنقسيام شيهرة بعييدة فيى التعقييد والغميوض وز (   5121)  

عيالج فييه هيذا  ، فى القيرن السيادس عشير ، من أشهر فقهاء القانون الفرنسى القديم ، ( Dumoulin)  مؤلف وضعه ديموالن

 . وقيد وضيع ليه المفياتيج والخييوط التيى يهتيدى بهيا فيى اجتيياز هيذا التييه ، وشبه بتيه يضيل فييه السيارى ، الموضوع بإفاضة

وعين بوتيييه أخيذ واضيعو التقنيين الميدنى الفرنسيى النصيوص التسيعة التيى  ، ولخص بوتييه هذا المؤليف فيى بعيض صيفحات

 . ( 2957فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد ) صاغوها فى هذا الموضوع 

عليه فى التقنيين  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر 515ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   5129)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 921ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

  . ( 291ص  – 299ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  999الشيوخ تحت رقم 

بالنسبة لحالية األشيياء المتعهيد  ، هد غير قابل لالنقساممتى كان الوفاء بالتع : 211/  221التقنين المدنى السابق م  (   5125)  

وله الرجيوع عليى بياقى المتعهيدين  ، فكل واحد من المتعهدين ملزم بالوفاء بالكل ، بها أو بالنسبة للغرض المقصود من التعهد

  . ( وال فرق فى الحكم بين التقنين القديم الجديد. )  معه

  : األخرى التقنينات المدنية العربية (   5129)  

  . ( مطابقة)  999التقنين المدنى السورى م 

  . ( مطابقة)  171التقنين المدنى الليبى م 

  . ( مطابقة)  991التقنين المدنى العراقى م 

بسبب ماهية الموضيوع حينميا يكيون شييئا أو عميال  -أوال  : يكون الموجب غير قابل للتجزئة : 19تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

بمقتضى صك إنشاء الموجب أن بمقتضيى القيانون حينميا يسيتفاد مين الصيك أو مين  : ثانيا . غير قابل لتجزئة مادية أو معنوية

  . القانون أن تنفيذ الموجب ال يكون جزئيا
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  . ( 1416)  وإما لالتفاق ، ن عدم القابلية لالنقسام يرجع إما لطبيعة محل االلتزامو تبين من هذا النص أ

  : عدم القابلية لالنقسام يرجع على طبيعة المحل - 211

عنايـة خاصـة بموضـوع  ، وهو من فق اء القانون الفرنسى القديم البارز ن ، ( Dumoulin)  عنى ديموالن
لعل ا ساعدت علـى تعقيـد هـذا الموضـوع أكثـر ممـا أدت  ، وله فيه تقسيمات مش ورة ، االلتزام غير القابل لالنقسام

  . إلى تبسيطه
من ذلك أنه يميز فى عدم القابلية لالنقسام الذى يرجع  . على أن من تقسيماته ما بقى حتى اليوم معموال به

  : إلى طبيعة المحل بين صورتين
 أو عـدم التجزئـة الحتميـة(  Indivisibilitè absolue)  لقـةصورة عدم التجزئة المط(  الصورة اهنولى)  

 (Indivisibilitè nècessaire ) ، وتتحقـا عنـدما يكـون محـل االلتـزام بطبيعتـه غيـر قابـل أصـال لالنقسـام ، 
  . فعدم االنقسام يرجع إلى أصل الحلقة ال إلى عارض من عمل اإلنسان

)  إمـــا انقســـامًا طبيعيـــا ، ل فيـــه أنـــه يكـــون قـــابال لالنقســـامفاهنصـــ ، فـــإذا كـــان االلتـــزام محلـــه نقـــل حـــا عينـــى
division matèrielle  ) كمــا إذا كــان المــدين ملتزمــًا بنقــل ملكيــة عشــر ن أردبــًا مــن القمــح فــيمكن انقســام هــذا

ــــــــــــــــــــــــــى أجــــــــــــــــــــــــــزاء متعــــــــــــــــــــــــــددة ــــــــــــــــــــــــــًا إل ــــــــــــــــــــــــــا ، االلتــــــــــــــــــــــــــزام انقســــــــــــــــــــــــــامًا طبيعي  وإمــــــــــــــــــــــــــا انقســــــــــــــــــــــــــامًا معنو 
 ( division intellectuelle  ) كان المـدين ملتزمـًا بنقـل ملكيـة منـزل فـإن هـذا االلتـزام يمكـن أن ينقسـم كما إذا

غير أن هناك حقين عينيين  . ( 1414)  انقسامًا معنو ا إلى نقل ملكية نصف المنزل فى الشيوع وربعه وخمسه وهكذا

                                                                                                                                                                    

فيالنص اليذى يقضيى بعيدم  ، وال محيل ليذكر القيانون هنيا . القابلية لالنقسيامويالحظ أن التقنين اللبنانى يضيف القانون إلى أسباب عدم 

مثل ذلك عندما ينص القانون عليى  ، ولكن يورد حكما فى تنفيذه ، جواز تجزئة التنفيذ ال يجعل االلتزام ذاته غير قابل لالنقسام

  . عدم جواز تجزئة الوفاء

  . 99ص  9دى فى مجموعة األعمال التحضيرية أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهي (   5121)  

ص  21م  2599ميارس سيينة  25اسيتئناف مخييتلط  : أنظير فيى أمثليية لعيدم القابلييية لالنقسيام نظييراً لطبيعية المحييل (   5121)  

وأنظر فى عدم القابلية لالنقسيام فيى  – 595ص  95م  2511مايو سنة  21 – 257ص  21م  599أبريل سنة  29 – 215

 - 215ص  51م  2599ينياير سينة  21 – 199ص  51م  2599فبرايير سينة  9استئناف مختلط  : الجارى رصيد الحساب

م  2599يناير سنة  1استئناف مختلط  : وانظر فى عدم قابلية دعوى القسمة لالنقسام – 159ص  57م  2591مايو سنة  11

اسييتئناف  : وانظيير فييى عييدم قابلييية دعييوى بطييالن المرافعيية لالنقسييام - 151ص  51م  2599مييايو سيينة  1 – 292ص  51

اسييتئناف  : وفييى عييدم قابلييية دعييوى الصييورية ودعييوى الييبطالن لالنقسييام – 117ص  59م  2592فبراييير سيينة  21مخييتلط 

  . 91ص  99م  2591نوفمبر سنة  99مختلط 

ثة المشترى لعقار صحة ونفاذ البيع الذى عقيده ميورثهم ال يجعيل موضيوع اليدعوى فيى جمييع وقد قضت محكمة النقض بأن طلب ور

يعتبير فيى األصيل قيابال  ، إذ مثيل هيذه اليدعوى التيى يقصيد بهيا أن تكيون دعيوى اسيتحقاق مياال ، األحوال غيير قابيل للتجزئية

ذليك ميا ليم يكين محيل العقيد غيير قابيل للتجزئية و ، لكل وارث أن يطالب بحصة فى المبيع مساوية لحصته الميراثية ، للتجزئة

وإذن فمتى كيان الواقيع أن ورثية المشيترى أقياموا دعيواهم عليى ورثية البيائع يطلبيون الحكيم  . لطبيعته أو لمفهوم قصد عاقدية

ولميا قضيى بيرفض اليدعوى اسيتأنف بعيض  ، بصحة ونفاذ البيع الصادر من مورث هؤالء اآلخرين عين قطعية أرض فضياء

وكان الحكم االستئنافى إذ قضى بقبول االستئناف وإلغاء الحكم االبتدائى وصحة ونفاذ البيع  ، دون البعض اآلخر الحكمالورثة 

فإنيه يكيون قيد شيابه قصيور  ، ليم يبيين كييف تيوافر لدييه اليدليل عليى هيذا ، استناداً إلى أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة
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وهمـا حـا االرتفـاق وحـا الـرهن فمـن يلتـزم بترتيـب حـا ارتفـاق أو ترتيـب  ، ال يقبالن االنقسـام بطبيعت مـا القانونيـة
و كــون االلتــزام فــى هــاتين الحــالتين غيــر قابــل لالنقســام بصــفة مطلقــة أو  ، حــا رهــن ال يســتطيع أن يجــزئ التزامــه

  . ( 1418)  بصفة حتمية
ــه القيــام بعمــل كــااللتزام بتســليم شــىء بيعتــه قــابال لالنقســام وقــد ال فإنــه قــد يكــون ط ، وإذا كــان االلتــزام محل

فيمكن  ، فإنه يستطيع أن يجزئ التزامه إذ اهنرض قابلة بطبيعت ا للتجزئة ، فإذا تع د شخص بتسليم أرض . يكون 
فإنــه ال  ، حصــان مــثال ، أمــا إذا تع ــد بتســليم حيــوان حــى . أن يســلم جــزءًا مــن اهنرض ثــم يســلم جــزءًا آخــر وهكــذا

 ، صحيح أنه تجوز تجزئته فى نقل ملكيته . ذ الحيوان الحى كل ال يتجزأ عند التسليمإ ، يستطيع أن يجزئ التزامه
وعدم القابلية  ، ولكن االلتزام بتسليم الحصان هو التزام غير قابل لالنقسام ، فتنتقل ملكية نصف الحصان أو ربعه

ضمان االسـتحقاق التـزام غيـر قابـل كذلك التزام البائع ب . لالنقسام هنا يرجع إلى أصل الحلقة ف و مطلا أو حتمى
وقـل مثـل هـذا فـى التـزام المـؤجر بتمكـين المسـتأجر مـن االنتفـاع  . و رجع ذلك إلى طبيعة محـل االلتـزام ، لالنقسام

 ، حتى إذا كان فى طبيعته غير قابل لالنقسام ، وغنى عن البيان أن االلتزام بالقيام بعمل . ( 1411)  بالعين المؤجرة
  . ( 1420)  قسام إذا تحول إلى تعو ض نقدىيصبح قابال لالن

إذ أى عمــل يأتيــه  ، فــأكثر مــا يكــون أنــه غيــر قابــل لالنقســام ، وإذا كــان االلتــزام محلــه االمتنــاع عــن عمــل
فأيــة  ، فــإذا تع ــد بــائع المتجــر لمشــتر ه أال ينافســه فــى حــدود معينــة . المــدين مخالفــا اللتزامــه يعتبــر خرقــًا لاللتــزام

وال يستطيع البائع أن يقوم بالتزامه من عـدم  ، منافسة يقوم ب ا البائع  فى الحدود المتفا علي ا تعتبر خرقًا لاللتزام
علــى أن يمكــن أن نتصــور أن  . المنافســة إال قيامــًا غيــر مجــزأ وغيــر قابــل لالنقســام بامتناعــه أصــال عــن المنافســة

                                                                                                                                                                    

يع قطعة أرض فضياء فإنيه ال يصيح إطالقيا القيول بيأن الموضيوع غيير قابيل للتجزئية ألنه متى كان المب ، مبطل له فى قضائه

  . ( 955ص  19رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نقض مدنى أول مارس سنة )  دون بيان سند لهذا القول

وب ردهيا وكانيت العيين المغصيوبة المطلي ، بأنيه إذا رفعيت دعيوى الغصيب ، فى خصوص دعيوى الغصيب ، وقضت محكمة النقض

وتحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها يستند فى وضع يده علييه إليى  ، بل مجزأ فعال ، قابلة بذاتها للتجزئة

وحكميت المحكميية برفضيها فاسييتأنف المييدعى هيذا الحكييم فيى الميعيياد ضييد بعيض المييدعى عليييهم  ، عقيد صييادر ليه ميين مملكييه

ثيم اسيتأنف بعيد الميعياد ضيد الميدعى علييهم الواضيعى الييد عليى بعيض األجيزاء  ، والواضعى الييد عليى بعيض أجيزاء العيين

وأنيه لهيذه العلية يكفيى أن  ، فال يقبل قول هيذا المسيتأنف بيأن موضيوع الحيق المطليوب غيير قابيل للتجزئية ، األجزاء األخرى

بل الحكم الذى يقبل هذا  ، يكون استئنافه قبل البعض صحيحاً ليكون االستئناف قبل البعض اآلخر صحيحاً ولو كان بعد الميعاد

 111ص  219رقيم  2مجموعية عمير  2599مايو سينة  19نقض مدنى )  ويقرره فى هذه الصورة يكون باطال متعيناً نقضه

قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا تكيفت الدعوى بأنها دعوى ملكية موضوعها ملكية منزل وأساسها فعل ومع ذلك فقد  . (

ال يقبييل  ، وهيو تثبييت الملكيية للمنييزل والتخليى عين تسيليمه ، غصيب ادعيى بيه عليى عييدة أشيخاص أصيبح موضيوع الييدعوى

وما دام الميدعى علييهم جميعيا معتبيرين  . عند التنفيذ واعتبر هذا الطلب المبنى على فعل الغصب غير قابل للتجزئة ، االنقسام

سيواء أكيانوا غاصيبين بأنفسيهم أم حاليية محيل  ، إذ يجيوز للميدعى مقاضياتهم بهيذه الصيفة ، فال محل للتفرقة بينهم ، غاصبين

  . ( 191ص  999رقم  29المحاماة  2591يونيه سنة  17استئناف مصر )  وساء أكانوا حسنى النية أم ال ، الغاصب

  . 519ص  2292فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  (   5127)  

  . 519ص  2292فقرة  1أنظر فى كل ذلك بالنيول وريبير وجابولد  (   5125)  
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فــإذا كانــت أعمــال المنافســة التــى التــزم ب ــا البــائع قــد فصــلت  . قســام اســتثناءااللتــزام بعــدم المنافســة يكــون قــابال لالن
بـأن اشـترط المشــترى مـثال علـى بــائع المتجـر أال يقـيم متجــرًا  ، وقسـمت إلـى أعمـال معينــة يضـم ا كل ـا التــزام واحـد

ه الحالـة أن يقـوم فمن الممكن فـى هـذ ، وأال ينتزع منه مستخدميه ، وأال يصرف عمالء المتجر عنه ، آخر منافسا
 ، فيمتنـع مـثال عـن إقامـة متجـر مماثـل ولكنـه ينتـزع مسـتخدمى المتجـر ، البائع بجزء من التزامـه و خـل بجـزء آخـر

  . ( 1421)  و كون االلتزام باالمتناع عن عمل فى هذه الحالة قابال لالنقسام
)  أو عدم التجزئة الطبيعية(  indivisibilitè relative)  صورة عدم التجزئة النسبية(  الصورة الثانية)  

indivisiblitè naturelle ) . بــل  ، وتتحقــا عنــدما يكــون محــل االلتــزام غيــر قابــل لالنقســام ال بأصــل خلقتــه
فإن المتجر وهو محل االلتزام إذا كان قابال لالنقسـام  ، مثل ذلك االلتزام بتسليم متجر . لعارض من عمل اإلنسان

إال أنــه جعــل  ، بطبيعتــه إذ تمكــن تجزئــة عناصــره المختلفــة مــن مكــان وســلع وعمــالء وحقــوق وديــون ومــا إلــى ذلــك
كـذلك االلتـزام ببنـاء منـزل هـو أيضـا  . فـال يمكـن تسـليم بعضـه دون بعـض ، بعمل اإلنسان كال غيـر قابـل للتجزئـة

فيقـــوم بتشـــييد  ، وإال فمـــن الممكـــن أن نتصـــور تجزئـــة بنـــاء المنـــزل ، ال بأصـــل خلقتـــه ، ر قابـــل لالنقســـامالتـــزام غيـــ
 . و قــوم بتج يــزه بــاهندوات الصــحية مقــاول ثالــث وهكــذا ، و قــوم بعمــل أبوابــه ونوافــذه مقــاول ثــان ، حيطانــه مقــاول

وال يعتبـر  ، االلتـزام كـال غيـر قابـل للتجزئـةفقد جعـل محـل  ، ولكن االلتزام عندما يقع على بناء منزل فى مجموعه
  . ( 1422)  االلتزام قد نفذ إال إذا تم بناء المنزل بأكمله

 : عدم القابلية لالنقسام يرجع إلى االتفاق - 212

إذا تبــين مــن "  مــدنى 900مــن المــادة (  ب)  كمــا تقــول الفقــرة ، و كــون االلتــزام أيضــا غيــر قابــل لالنقســام 
 . " أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك ، ليه المتعاقدان أن االلتزام ال يجوز تنفيذه منقسماالغرض الذى رمى إ

 . ولكن المتعاقدين أراده غير قابل لالنقسـام باالتفـاق فيمـا بين مـا ، فمحل االلتزام يكون إذن بطبيعته قابال لالنقسام
)  أو عدم تجزئة عرضية(  indivisibilitè conventionnelle)  وعدم التجزئة عنا تسمى عدم تجزئة اتفاقية

indiv . accidentelle ) ،أو عــدم تجزئــة فــى التنفيــذ  (indiv . solutione tantum  ) واإلرادة إمــا أن
  . تكون صر حة أو ضمنية

                                                 

 ، وقييد عرضييت المييذكرة اإليضيياحية لهييذه الصييورة األولييى – 515ص  2292فقييرة  1جابولييد بالنييول وريبييير و (   5112)  

: )  بيان حالتى عدم القابليية لالنقسيام(  مدنى 999م )  515تتناول المادة " :  فقالت ، صورة عدم التجزئة المطلقة أو الحتمية

كما هو الشأن فى تسليم شىء معين بذاته يعتبر كال  ، بطبيعتهفتعرض األولى حيث برد االلتزام على محل ال يقبل التجزئة (  أ

أو فيى التيزام وضيع ال يتصيور  ، أو فى ترتيب أو نقل حق غير قابل لالنقسام كاالرتفاق مثال ، ال يحتمل التبعيض كجواد مثال

ص  9ألعميال التحضييرية مجموعة ا) "  فيه التفريق كالبقاء على موقف سلبى معين بمقتضى التزام باالمتناع عن عمل شىء

292 ) .  

  . 151وأنظر أيضا بوتييه فى االلتزامات فقرة  – 515ص  2292فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  (   5111)  
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 فـاإلرادة تكـون صـر حة إذا اشــترط الـدائن علـى المـدين صــراحة فـى العقـد الـذى أنشــأ االلتـزام أال يجـوز تنفيــذه
وأكثر ما يقع ذلك فى االلتزامات التضامنية عنـدما ير ـد  . بل يجب تنفيذه باعتباره كال غير قابل للتجزئة ، منقسما

الــدائن أال ينقســم االلتــزام علــى ورثــة أحــد مــن المــدينين المتضــامنين أو عنــدما ير ــد الــدائنون المتضــامنون أال ينقســم 
وقــد رأينــا فــى  . ( 1429)  التضــامن فــى االلتــزام عــدم قابليــة لالنقســامااللتــزام علــى ورثــة أى مــن م فيشــترط إلــى جانــب 

وكثــرًا مــا يشــترط فــى نظــم الشــركات  . التضــامن أن االلتــزام ينقســم علــى الورثــة مــا لــم يشــترط عــدم قابليتــه لالنقســام
إال  ، ركةفــال يجــوز أن يمثــل الســ م أمــام الشــ ، التجار ــة أن الســ م يكــون غيــر قابــل للتجزئــة بالنســبة إلــى الشــركة

  . ( 1421)  شخص واحد
وتكــون اإلرادة ضــمنية إذا تبــين مــثال أن الغــرض الــذى يرمــى إليــه المتعاقــدان يجعــل االلتــزام غيــر قابــل فــى 

وكان البناء يقتضى كل هذه المساحة  ، فمن اشترى أرضًا ليبنى علي ا مدرسة أو مستشفى أو داراً  . تنفيذه للتجزئة
إال  ، فـإن اهنرض وإن كانـت قابلـة للتجزئـة بطبيعت ـا ، لـك فـى حسـاب المتعاقـدينوقد دخل ذ ، من اهنرض المبيعة

وكــان  ، وقــد علــم بــه البــائع ، أن ــا فــى هــذه الحالــة ال تمكــن تجزئت ــا بالنســبة إلــى الغــرض الــذى رمــى إليــه المشــترى 
 ، كــذلك إذا تع ــد شــخص بــإقراض آخــر مبلغــًا مــن النقــود ليســترد عينــًا أو ليشــفع في ــا . محــل اتفــاق ضــمنى بين مــا

فإن االلتزام هنا ال يتجزأ طبقًا للغرض الـذى رمـى إليـه  ، وكان هذا المبلغ كله ضرور ا لالسترداد أو لألخذ بالشفعة
  . ( 1421)  المتعاقدان

                                                 

)  وال يعتبير أنيه تعاقيد عليى تركية مسيتقبلة ، ويكون الشرط هنا واقعاً على االلتزام ذاته فيجعله غير قابيل لالنقسيام (   5119)  

  . ( 519ص  2291فقرة  1جابولد بالنيول وريبير و

  . 511ص  2291فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  (   5115)  

وأنظر الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال  – 599ص  2911فقرة  1بودرى وبارد  (   5119)  

وإذن فمتى كان  . إرادة المتعاقدينوقد قضت محكمة النقض بأن عدم تجزئة االلتزام يصح تقريره ب – 292ص  9التحضيرية 

الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن اشترى من المطعون عليه قطعتى أرض منفصلتين الواحيدة عين األخيرى ولكين أفرغيا معيا 

إذ قضى برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسيبة إليى  ، وكان الحكم ، فى محرر واحد

قيد  ، عتين تأسيسا على أن التزامات الطاعن بالنسبة إلى القطعتين واحدة ال تقبل التجزئية وإنيه قصير فيى الوفياء بهياإحدى القط

أقام قضاءه على أن الطاعن تعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانية وأن نية المطعون عليه واضحة فى هذا من رغبته 

األرض على السواء لمشيتر واحيد يكميل مين بياقى ثمين إحيداهما ميا عليى األخيرى  التخلص من ديونه دفعة واحدة ببيع قطعتى

فإن ما ينعاه عليه الطاعن من خطأ فى تطبيق القانون اسيتنادا إليى إنيه  ، متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك ، لنفس الدائن

نقيض ميدنى )  أو فى المطعون عليه بكامل ثمن القطعة التى طلب الحكم بصحة ونفاذ العقد بالنسبة إليه يكون على غيير أسياس

  . ( 555ص  71رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592مارس سنة  11

لى جعل عدم التجزئة النسبية وعدم التجزئة االتفاقية قسما واحداً فكالهما يجرع إلى الجهة التى اعتبر من وهذا ويذهب بعض الفقهاء إ

 7بييدان والجيارد  – 15ص  992فقيرة  5أوبيرى ورو  – 995وفقيرة  999وفقيرة  157فقيرة  9دى بياج )  ناحيتها االلتزام

بالنيييول )  سييتبقى فقهيياء آخييرون التمييييز بييين هييذين النييوعينوي . ( 125فقييرة  1كييوالن وكابيتييان  – 771فقييرة  779 –فقييرة 

فقيرة  1جوسيران  – 2595فقيرة  – 2757فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2291فقرة  2292فقرة  1وريبير وجابولد 

ب إليى أن يكييون وأنيه أقيير ، وأنظير فيى أن عييدم القابليية لالنقسييام إنميا يقيع علييى محيل االلتييزام ال عليى االلتيزام ذاتييه . ( 159

  . 719فقرة  7بيدان وال جارد  : خصوصية فى تنفيذ االلتزام من أن يكون وصفاً له
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 االلتزام لالنقساماآلثار التى تترتب على عدم قابلية  - الفرع الثانى

  تعدد المدينين أو تعدد الدائنين - 213

ال تظ ــر أهميــة عـــدم قابليــة االلتـــزام لالنقســام إال حيـــث " :  تقــول المــذكرة اإليضـــاحية للمشــروع التم يـــدى :
بمفـرده  وإما بعـد ذلـك إذا تعـدد ورثـة مـن كـان ، إما ابتداء عند إنشاء الرابطة القانونية ، يتعدد المدينون أو الدائنون 
 ، أمــا حيــث ال يتعــدد الــدائن وال المــدين ن فيتعــين الوفــاء بــااللتزام كــامال دون تبعــيض . طرفــا مــن طرفــى االلتــزام

  . ( 1426)  وللدائن أن يرفض الوفاء الجزئى ، منقسما كان أو غي قابل لالنقسام
ام قـابال لالنقسـام أو غيـر قابـل فسـواء كـان االلتـز  ، والواقع من اهنمر أنه مادام كل مـن الـدائن والمـدين واحـداً 

يكـون دائمـا  –قـابال لالنقسـام أو غيـر قابـل لـه  –إذ أن االلتـزام  ، فليست هنـاك أيـة أهميـة عمليـة ل ـذا التمييـز ، له
 ، وأن يجبــر الـدائن علــى قبـول وفــاء جزئــى ، وال يســتطيع المـدين أن يجــزئ تنفيـذه . فـى تنفيــذه غيـر قابــل لالنقسـام

لـم يسـتطع المـدين  ، وحل أجـل الـدين ، فإذا كان على المدين مبلغ من النقود . ولو كان االلتزام قابال ل ذه التجزئة
  . ( 1424)  مع أن النقود قابلة للتجزئة ، أن يجبر الدائن على أن يقبل جزءًا من هذا المبلغ

إذا تعــدد المــدين أو تعــدد  ، م غيــر القابــل لــهوإنمــا تتبــين أهميــة التمييــز بــين االلتــزام القابــل لالنقســام وااللتــزا
إال إذا كــان غيــر قابــل  ، ( 1428)  فاهنصــل أن ينقســم االلتــزام علــى المــدينين ، فــإذا تعــدد المــدين فــى التــزام . الــدائن

حتى لو لم يكن هناك تضامن  ، وعلى كل مدين أدواؤه كامال للدائن . فعندئذ يكون كال ال يقبل التجزئة ، لالنقسام
إال إذا كــان غيــر قابــل  ، فاهنصــل أيضــا أن ينقســم االلتــزام علــى المــدينين ، كــذلك إذا تعــدد الــدائن . المــدينينبــين 

  . حتى لو لم يقم تضامن بين الدائنين ، فعندئذ يستطيع كل دائن أن يطالب المدين بالدين كله ، لالنقسام
وهـذا  . ى تترتب علـى عـدم القابليـة لالنقسـامحتى تظ ر اآلثار الت ، ومن ثم يجب تعدد المدينين أو الدائنين

والتعــدد إمــا أن  . ( 1421)  بــل بأطرافــه ، ال بمحــل االلتــزام ، مــا يــدعو إلــى جعــل عــدم القابليــة لالنقســام وصــفًا متعلقــاً 

                                                 

  . 295ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   5111)  

على أنه قد يكون كل من اليدائن والميدين واحيداً ويكيون مين المهيم ميع ذليك معرفية ميا إذا كيان االلتيزام غيير قابيل  (   5111)  

فإذا كان االلتزام غير قابل لالنقسام  . ( مدنى 1/  951م )  لك فى حالة استعمال القاضى لحقه فى نظرة الميسرةوذ ، لالنقسام

فقيرة  7بييدان والجيارد )  وإن استطاع تأجيليه كليه ، لم يستطع القاضى أن يجزئ االلتزام على أقساط –بطبيعته على األقل  –

فيصيير التيزام الميدين واحيداً ال  ، قسام الربط بين التزامين منفصلين فيى األصيلكما قد يترتب على اشتراط عدم االن . ( 711

مجموعية  2592مارس سنة  11نقض مدنى  2هامش رقم  991األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام ص )  يقبل التجزئة

  . ( 555ص  71رقم  1أحكام النقض 

 27 – 291ص  21م  2595ينياير سينة  19اسيتئناف مخيتلط  : المتعيددينأنظر فيى انقسيام اليدين عليى الميدينين  (   5117)  

  . 599ص  17م  2521يونيه  15 – 97ص  11م  2525ديسمبر سنة  29 – 551ص  11م  2525يونيه سنة 

القابليية فوصف عيدم  ، ذلك ألنه ما دامت أهمية عدم قابلية االلتزام لالنقسام ال تظهر إال عند تعدد المدين أو الدائن (   5115)  

فقيرة  9أنظير دى بياج )  فيلحق بيأطراف االلتيزام دون محليه ، ال مع طبيعة المحل فى ذاته ، لالنقسام إنما يدور مع هذا التعدد

فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  11ص  – 11ص  992فقرة  5أو برى ورو  – 159فقرة  - 151وفقرة  111وفقرة  111

الموجيب القابيل للتجزئية يجيب "  مين تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنيانى عليى أن 11ادة وفى هذا المعنى تينص المي -(  2955

وال يلتفت إلى قابلية التجزئة إال إذا كان هناك عدة دائنين ال يستطيع  ، تنفيذه فيما بين الدائن والمديون كما لو كان غير قابل لها
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 الفهرس العام

بأن يموت الدائن أو المدين و ترك  ، يوجد منذ البداية عند نشوء االلتزام وإما أن يطرأ بعد نشوء االلتزام وقبل تنفيذه
فيتعـدد الـدائنون أو  ، أو بأن يحول الدائن أو المدين جزءًا من الـدين إلـى محـال لـه أو محـال عليـه ، ورثة متعددين

  . المدينون ال عن طر ا الميراث بل عن طر ا الحوالة
  . تعدد الدائنين(  ثانياً )  تعدد المدينين(  أوال: )  فنستعرض إذن

 تعدد المدينين فى االلتزام غير القابل لالنقسام - بحث األولالم

 النصوص القانونية - 214 

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 901تنص المادة  : 
  . " كان كل من م ملزمًا بوفاء الدين كامال ، إذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل لالنقسام – 1"   
إال إذا تبين من الظـروف  ، كل بقدر حصته ، بالدين حا الرجوع على الباقينوللمدين الذى وفى  - 2"   
 . "(  1490)  غير ذلك

  . ( 1491)  142/  116و قابل هذا النص فى التقنين المدنى السابا المادة 
وفــى التقنــين  - 901فــى التقنــين المــدنى الســورى المــادة  : و قابــل فــى التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى  

وفــى تقنــين الموجبــات والعقــود اللبنــانى  - 994فــوى التقنــين المــدنى العراقــى المــادة  – 228المــدنى الليبــى المــادة 
  . ( 1492)  48 - 44و  41 – 49و  41المواد 

                                                                                                                                                                    

و إذا كان عدة مديونين ال يلزم كل منهم إال بجزء مين اليدين وتطبيق أ ، كل منهم أن يطالب إال بحصته من الدين القابل للتجزئة

  . " فال يمكن أن يطالبوا أن يطالبوا إال بالحصة التى تعود لهم أو عليهم من دين التركة ، القاعدة نفسها على الورثة

إذا تعيدد الميدينون  - 2"  من المشروع التمهيدى عليى الوجيه اآلتيى 519ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   5199)  

 - 1وكيذلك يكيون الحكيم بالنسيبة لورثية كيل ميدين  ، كيان كيل مينهم ملزمياً بوفياء اليدين كيامال ، فيى التيزام غيير قابيل لالنقسيام

وفيى لجنية  . " إال إذا تبيين مين الظيروف غيير ذليك ، كيل بقيدر حصيته ، وللمدين الذى وفيى اليدين حيق الرجيوع عليى البياقين

 ، وليم تيذكر اللجنية سيبب الحيذف ، مين الفقيرة األوليى"  وكذلك يكون الحكم بالنسبة لورثة كل ميدين"  المراجعة حذفت عبارة

ولكن الظاهر أن هذا السبب يرجع إلى أنه عند موت المدين تكون التركة مسئولة عن التزامه حتى لو كيان قيابال لالنقسيام وفقيا 

ومين ثيم ليم يعيد هنياك حاجية إليى الينص عليى هيذا الحكيم فيى خصيوص  ، فال ينقسم عليى الورثية ، يةألحكام الشريعة اإلسالم

وأصيبح  ، وقد أصبح النص بعيد هيذا الحيذف مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد . االلتزام غير القابل لالنقسام

:  لك لجنة مجلس الشيوخ وقد ذكرت فى تقريرهيا ميا ييأتىوكذ ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 929رقمه 

تسيرى أحكيام  : وما بعيدها الخاصية بيااللتزام غيير القابيل لالنقسيام الينص اآلتيى 999أقترح أن يضاف إلى نصوص المواد " 

التقادم واإلبراء وما  وذلك لبيان حكم ، وذلك بقدر ما تتفق هذه األحكام مع طبيعته ، التضامن على االلتزام غير القابل لالنقسام

ألن أكثير أحكيام  ، وليم تير اللجنية األخيذ بهيذا االقتيراح . إلى ذلك من أحكام التقادم فى خصوص االلتيزام غيير القابيل لالنقسيام

أميا بييان  . ومن االحوط التحرز من بسط نطاق هذه الفكرة على االلتزام غير القابل لالنقسيام ، التضامن تقوم على فكرة النيابة

هذا فضال عن أن صيغة النص المقترح ال ترد القاضيى إليى  ، حكام التى يشير إليها االقتراح فيرجع فيها إلى القواعد العامةاأل

 – 291ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  992ثيم وافيق مجليس الشييوخ عليى الينص تحيت رقيم  . " ضابط بين المعالم

291 ) .  

متى كان الوفاء بالتعهد غير قابل لالنقسام بالنسبة لحالية األشيياء المتعهيد بهيا  : 211/  221التقنين المدنى السابق  (   5192)  

وليه الرجيوع عليى بياقى المتعهيدين  ، فكيل واحيد مين المتعهيدين مليزم بالوفياء بالكيل ، أو بالنسبة للغرض المقصود من التعهيد

  . ( والحكم واحد فى التقنينين القديم والجديد. )  معه
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نجرى فى البحث هنـا علـى  ، تضامن بين المدينينوحتى نقابل ما بين تعدد المدينين فى االلتزام القابل لالنقسام وال
(  2. )  عالقـة الـدائن بالمـدينين(  1: )  فنبحث فى االلتزام غير القابل لالنقسام ، الخطة التى جر نا علي ا هناك

  . وعالقة المدينين بعض م ببعض

 عالقة الدائن بالمدينين - المطلب األول

  : المبادئ األساسية - 215 

فوحـدة المحـل يشــترك  . دائن بالمـدينين يكــون لاللتـزام غيـر القابـل لالنقسـام محــل واحـد ال يتجـزأفـى عالقـة الـ
ولكن اهنول يز د على الثانى فى أن هذا المحـل الواحـد غيـر  ، في ا االلتزام غير القابل لالنقسام وااللتزام التضامنى

  . قابل للتجزئة
  : جزئة ما يأتىو ترتب على فكرة وحدة المحل وعدم قابليته للت 

                                                                                                                                                                    

  . ( مطابقة)  992التقنين المدنى السورى م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   5191)  

  . ( مطابقة)  177التقنين المدنى الليبى م 

  . ( مطابقة)  991التقنين المدنى العراقى م 

عليى  ، كل منهم بإيفياء المجميوعإذا تعدد المديونون فى موجب غير قابل للتجزئة أمكن إلزام  : 12تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

ويسرى هذا الحكم على ورثة من عقد مثل هذا الموجب إذ ال تصح فييه قاعيدة  . أن يكون له حق الرجوع على سائر المديونين

ويكون الرجوع على بقية المديونين إما بإقامة دعوى شخصية وإما بإقامة الدعوى التى  . التجزئة األرثية خالفاً لدين التضامن

  . نت من حق الدائن مع ما يتبعها من وجوه التأمينكا

إن المديون بدين ال يتجزأ والمدعى عليه بمجموع الموجب يمكنيه أن يطليب مهلية إلدخيال بقيية الميديونين فيى اليدعوى ليحيول  : 19م 

جياز صيدور  ، دعى علييهأما إذا كان ال يمكن استيفاء الدين إال من المديون المي . دون صدور الحكم عليه وحده بمجموع الدين

  . الحكم عليه وحده وله عندئذ حق الرجوع على سائر شركائه فى اإلرث أو فى الموجب بما يناسب حصة كل منهم

كميا أن قطعية عليى ميديون ينفيذ فيى حيق سيائر  ، إن قطع أحد الدائنين لمرور الزمن فى موجب ال يتجزأ يستفيد منه اآلخيرون : 15م 

  . باب الموقفة لمرور الزمن فإن حكمها يسرى على الجميعوكذلك األس . المديونين

حينميا يكيون موضيوع الموجيب تسيليم شيىء معيين بذاتيه موجيود فيى  –أوال  : إن الدين القابل للتجزئة بين المديونين ال يتجيزأ : 11م 

حينما يكون أحد المديونين موكال وحيده بتنفييذ الموجيب إميا بمقتضيى عقيد اإلنشياء وإميا بمقتضيى  –ثانيا  . حوزة أحد المدينين

ويكيون  ، وفى كلتا الحالتين يمكن أن يطالب بمجموع الدين المديون الواضع يده على الشىء أو الموكل بالتنفييذ . عقد الحق له

  . له عند االقتضاء حق الرجوع على شركائه بالدين

تسيرى مفاعيليه  ، على المديون التى تمكين مطالبتيه بجمييع اليدين ، ن قطع مرور الزمن فى األحوال المبينة فى المادة السابقةإ : 17م 

  . على سائر الموجب عليهم

لتيزام إال أن نصوص التقنين اللبنانى أكثر تفصيالً فقد عرضت لعدم تجزئية اال ، واألحكام واحدة فى التقنين اللبنانى والتقنين المصرى

كميا عرضيت لتكيييف دعيوى  –وإن كان هذا غير دقيق وفقاً ألحكام الشريعة اإلسيالمية كميا قيدمنا  –بالنسبة إلى ورثة المدين 

وألثير قطيع التقيادم  ، وإلمكيان الميدين أن يطليب مهلية إلدخيال بقيية الميدينين فيى اليدعوى ، رجوع المدين عليى سيائر الميدنين

 . وهذا كله يمكن األخيذ بيه فيى مصير دون حاجية إليى نيص ألنيه تطبييق للقواعيد العامية . خرينووقفه بالنسبة إلى المدينين اآل

إذا تركز عدم التجزئة فى أحد المدينين المتعيددين بيأن  –وعرض التقنين اللبنانى إلى حالة خاصة لاللتزام غير القابل للتجزئة 

الميدين أو بيأن كيان هيذا الميدين موكيوال إلييه وحيده تنفييذ  كان محل االلتيزام تسيليم شيىء معيين باليذات موجيود فيى حييازة هيذا

فتجوز مطالبتيه وحيده  ، فعند ذلك يكون لهذا االلتزام بالنسبة إلى هذا المدين وحده أحكام االلتزام غير القابل لالنقسام -االلتزام 

  . نوقطع التقادم بالنسبة إليه يعتبر قطعاً للتقادم بالنسبة إلى اآلخري ، بااللتزام كله
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فإنه دين واحد  ، فيما يتعلا بالوفاء يستطيع الدائن أن يطالب أيا من المدينين المتعددين بالدين كله -أوال  
  . غير قابل للتجزئة

إذا انقضــى االلتــزام بــأى ســبب من ــا  ، وفيمــا يتعلــا بأســباب انقضــاء االلتــزام اهنخــرى غيــر الوفــاء -ثانيــًا  
ينقضــى بالنســبة إلــى  –نظــرًا لوحــدة االلتــزام وعــدم قابليتــه للتجزئــة  –فإنــه  ، بالنســبة إلــى أحــد المــدينين المتعــددين

 . وقد رأينا فى التضامن أن ينقضى بقدر حصة من قام به سبب انقضاء االلتزام ، اآلخر ن
فــى االلتــزام غيــر القابـل لالنقســام ال يــربط م بعضــ م بــبعض إال أن  ولمــا كــان المــدينون المتعـددون  –ثالثـا  

 ، ف ذه رابطة ترجـع إلـى طبيعـة اهنشـياء وال تقـوم علـى أسـاس مـن النيابـة التبادليـة ، المحل واحد غير قابل للتجزئة
  . ( 1499)  ومن ثم ال يترتب فى عدم القابلية لالنقسام ما كان يترتب فى التضامن على النيابة التبادلية

  . ونتناول بالبحث كل مبدأ من هذه المبادئ الثالثة 
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 ، فــإن محــل هــذا االلتــزام واحــد ال يتجــزأ ، يجــوز للــدائن أن يطالــب أى مــدين بــااللتزام غيــر القابــل لالنقســام 
وكـذلك يجـوز هنى  . ( 1491)  فأى مدين من المدينين المتعددين تعتبر ذمته مشغولة بالنسبة إلى الدائن بكـل االلتـزام

وال يستطيع أن يقتصر علـى قبـول حصـة  ، و جبر الدائن على قبول هذا الوفاء ، مدين أن يفى بكل االلتزام للدائن

                                                 

وقد تقدم أن لجنة مجلس الشيوخ ذكرت فى تقريرها أن األحوط التحرز فى بسط نطاق فكيرة النيابية التبادليية عليى  (   5199)  

فيإن الينص اليذى كيان  ، وقد أحسنت اللجنية صينعاً فيى ذليك . ( فى الهامش 125أنظر آنفا فقرة )  االلتزام غير القابل لالنقسام

كييان يقضييى بمييد أحكييام التضييامن فيمييا يقييوم علييى النيابيية التبادلييية إلييى االلتييزام غييير القابييل مقترحيا عليهييا ورفضييت األخييذ بييه 

أنظر مع ذلك الميذكرة اإليضياحية للمشيروع  . فكان هذا النص يدخل فكرة غريبة على التزام ال تتالءم معها طبيعته ، االنقسام

وفى هذه الحالة يلتزم كل مدين فيى صيلته  ، حالة تعدد المدينين 519وقد واجهت المادة " :  حيث ورد فيها ما يأتى ، التمهيدى

وتسيتبقى إذا  ، وتسيتبعد كيذلك فكيرة النيابية حييث يكيون إعمالهيا ضياراً  ، بالدائن بالوفاء بكل االلتزام كما هو الشأن فى التضام

وهييذه  . ( 295ص  9لتحضيييرية مجموعيية األعمييال ا) "  ميين التقنييين اللبنييانى 15أنظيير المييادة  : كييان فييى ذلييك نقييع للمييدينين

ليسيت صيحيحة كميا  ، التى تشيير إليى ميد فكيرة النيابية التبادليية إليى االلتيزام غيير القابيل لالنقسيام فيميا ينفيع ، العبارة األخيرة

أو يقفيه  إذا كانيت تجعيل قطيع التقيادم أو وقفيه بالنسيبة إليى أحيد الميدينين يقطيع التقيادم ، من التقنين اللبنيانى 15والمادة  . رأينا

لميا انقطيع التقيادم أو وقيف بالنسيبة إليى  ، وليو كيان األمير كيذلك . فليس يرجع ذليك إليى قييام نيابية تبادليية ، بالنسبة إلى الباقى

وإنمييا يرجييع انقطيياع التقييادم ووقفييه بالنسييبة إلييى المييدينين  . ألن النيابيية التبادلييية ال يجييوز إعمالهييا فيمييا يضيير كييل ميير ، البيياقى

قيارن األسيتاذ إسيماعيل غيانم )  ءتقتضى هذا الحكم كما سيجى ، من حيث عدم قابليته للتجزئة ، أن طبيعة المحلاآلخرين إلى 

  . ( 127فى أحكام االلتزام فقرة 

 ، ويترتب عليى ذليك أنيه إذا جميع شخصيين التيزام غيير قابيل لالنقسيام . مدنى 992أنظر الفقرة األولى من المادة  (   5195)  

 ، فيإذا ليم يقيم هيذا الميدين بالتنفييذ . أمكن الدائن أن يلزم الرشيد منهما بتنفيذ االلتزام كليه ، اً واآلخر قاصراً وكان أحدهما رشيد

وقضيت  . ( 591ص  2299فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد )  أمكن الدائن أن يطلب فسخ العقد مع الحكم علييه بيالتعويض

فيال محيل ألن يسيائلوا نيازع الملكيية عين تنفييذ  ، محكمة النقض بأنه متى كان حكم التضامن وعدم التجزئة نافذاً على الميدينين

ما دامت هذه األطيان داخلة فى األطيان المرهونة التى تقرر عليها حق امتياز لنازع الملكية سيابق  ، أجرى على أطيان أحدهم

فيإن  ، مما مقتضاه أن نازع الملكية حتى إذا سكت عن استعمال حقه عنيدما أجيرى هيذا التنفييذ ، عليهافى المرتبة على من نفذ 

نقيض )  وهؤالء وشأنهم فى رجيوعهم بعضيهم عليى بعيض ، حقه فى اقتضاء دينه كامال من مدينيه المتضامنين معا يبقى قائما

  . ( 519ص  257رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  11مدنى 
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برئـت ذمـة المـدينين  . ومتـى وفـى المـدين االلتـزام كلـه للـدائن . المدين فى االلتزام إذا أراد هذا أن يفـى بكـل االلتـزام
  . اآلخر ن نحو الدائن ب ذا الوفاء

ل ـذا المـدين أن يـدخل كـان  ، وإذا طالب الدائن أحد المـدينين المتعـددين بكـل الـدين علـى الوجـه الـذى قـدمناه
أو كـان ال  ، إذا كـان االلتـزام يمكـن هنى مـدين تنفيـذه ، فى الدعوى باقى المدينين حتى يحكم علـي م جميعـًا بالـدين

وحتــى إذا كـان المــدين المطالــب بالـدين هــو وحــده الـذى يمكــن اســتيفاء الــدين  . يمكـن تنفيــذه غــال بوسـاطت م جميعــاً 
حتــى يستصـدر علــي م أحكامـا برجوعــه علـى كــل مــن م  ، ة المـدينين فــى الـدعوى كــان لـه أيضــًا أن يـدخل بقيــ ، منـه

  . ( 1491)  بحصته فى الدين
ولكــل مــدين أن يــدفع مطالبــة الــدائن لــه بكــل الــدين بأوجــه الــدفع الخاصــة بــه وبأوجــه الــدفع المشــتركة بــين المــدينين 

ه أن يــدفع هــذه المطالبــة بأوجــه الــدفع ال يجــوز لــ ، كمــا فــى التضــامن أيضــا ، ولكــن . كمــا فــى التضــامن ، جميعــاً 
أو أن إرادتـه قـد  ، الخاصة بمدين آخـر غيـره فيجـوز إذن للمـدين أن يـدفع بأنـه كـان نقـص اهنهليـة وقـت عقـد الـدين

و جــوز لــه أيضــًا أن يــدفع بــأن الــدين قــد  . وهــذه أوجــه دفــع خاصــة بــه ، شــاب ا عيــب مــن غلــط أو تــدليس أو إكــراه 
أو أنــه لــم يحــل أجلــه أو يتحقــا  ، قضــاء أو أنــه باطــل لســبب مــن أســباب الــبطالنانقضــى بســبب مــن أســباب االن

وال يجوز للمدين أن يدفع بنقص أهلية أو غلط أو تـدليس أو إكـراه  . وهذه أوجه دفع مشتركة بين المدينين ، شرطه
 . فإن هذه أوجه دفع خاصة بغيره من المدينين ، قام بمدين آخر غيره

و كـون كـل وارث  ، ( 1496)  فإن الدين ال ينقسم على ورثته كما كان فى التضـامن ، نوإذا مات أحد المديني 
)  ولســنا فــى حاجــة إلــى هــذا الحكــم إذا طبقنــا فــى الميــراث أحكــام الشــر عة اإلســالمية . مســئوال عــن الــدين بأكملــه

فيصـبح الـدين غيـر قابـل للتجزئـة سـواء كـان  ، فإن هذه اهنحكام تجعل التركة ال الورثة مسئولة عن الـديون  ، ( 1494
 . ( 1498)  فى أصله قابال أو غير قابل لالنقسام

                                                 

هيذا  – 2997فقيرة  – 2995فقرة  1وأنظر بودرى وبارد  . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 19أنظر المادة  (   5199)  

 ، وتعيين ميعياداً لحضيورهم ، أن تيأمر بإدخيال بياقى الميدينين فيى اليدعوى ، دون طلب من المدين ، وللمحكمة من تلقاء نفسها

بيل يجيوز لبياقى الميدينين أن يتيدخلوا هيم مين تلقياء  . ( مين تقنيين المرافعيات 255م )  وتكلف من يقوم من الخصوم بيإعالنهم

وقيد قيدمنا مثيل ذليك فيى حالية ميا إذا طاليب اليدائن أحيد  . ( من تقنيين المرافعيات 299م )  أنفسهم فى الدعوى لرعاية حقوقهم

  . ( 275أنظر آنفا فقرة )  المدينين المتضامنين بكل الدين

ينياير سينة  19 – 591ص  95م  2511ميايو سينة  29 – 995ص  1م  2755يونييه سينة  12ط استئناف مختل (   5191)  

  . 55ص  79رقم  27جازيت  2517

فحيذف هيذا الينص فيى لجنية  ، وقد رأينا أن المشروع التمهيدى كان يشيتمل عليى نيص صيريح يقضيى بهياذ الحكيم (   5191)  

أنظير آنفياً فقيرة )  إذ هو نص تملييه طبيعية األشيياء ويكفيى فييه تطبييق قواعيد الشيريعة اإلسيالمية ، المراجعة لعدم الحاجة إليه

  . ( فى الهامش 225ومع ذلك انظر آنفا فقرة  –فى الهامش  125

ابيل فيإن اليدين غيير الق ، ميدنى 759وحتى لو قسمت الديون المؤجلة على الورثة عند تصيفية التركية وفقيا ألحكيام الميادة (  5197)  

األسيتاذ )  بل يوضع فى نصيب أحد الورثة فيختص به وحده نظراً لطبيعته غير القابلية لالنقسيام ، لالنقسام ال يقسم بين الورثة

  . ( 1هامش رقم  929ص  125إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 
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أصـبح االلتـزام قـابال  ، هذا و الحظ أنه إذا اسـتحال محـل االلتـزام غيـر القابـل لالنقسـام إلـى تعـو ض نقـدى 
أمـا فـى  . ل دون انقسـام الـدينفقـد زالـت العقبـة التـى كانـت تحـو  ، و نقسم فعال على المدينين المتعـددين ، لالنقسام

غيــــر منقســــم وتجــــوز مطالبــــة أى مــــدين بكــــل  ، حتــــى لــــو اســــتحال إلــــى تعــــو ض نقــــدى ، التضــــامن فيبقــــى الــــدين
فإنــه ينقســم كــذلك فــى االلتــزام غيــر القابــل لالنقســام علــى  ، وإذا كــان التعــو ض مقــدرًا فــى شــرط جزائــى . التعــو ض

إال أنـه إذا كـان أحـد المـدينين هـو الـذى صـدر منـه  ، ذى يقـدره القاضـىالمدينين المتعددين كمـا ينقسـم التعـو ض الـ
)  أمـا البـاقون فينقسـم علـي م الشـرط الجزائـى ، خطأ فى اإلخالل بـااللتزام كـان مسـئوال عـن الشـرط الجزائـى بأجمعـه

  . ( ( 1491)  مدنى فرنسى 1299و  1292أنظر م 
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ولـو  ، فإن انقضاء االلتزام بأى سبب آخر غير الوفاء ، ولما كان محل االلتزام غير قابل للتجزئة كما قدمنا
  . يجعله منقضيًا بالنسبة إلى المدينين اآلخر ن ، بالنسبة إلى أحد المدينين

انقضــى االلتـــزام بالنســـبة إليــه وبالنســـبة إلـــى  ، فــإذا قـــام أحـــد المــدينين بقضـــاء االلتـــزام عــن طر ـــا التجديـــد 
 . المدينين اآلخر ن

 ، فانقضـــى االلتـــزام بالمقاصـــة بالنســـبة إلـــى هـــذا المـــدين ، وإذا وقعـــت مقاصـــة بـــين الـــدائن وأحـــد الـــدائنين 
ع انقضى أيا بالنسبة إلى باقى المدينين و ستطيع أى من هؤالء أن يدفع مطالبة الدائن له بالمقاصـة التـى وقعـت مـ

  . ال بمقدار حصة المدين اهنول فقط كما هو الحكم فى التضامن ، وذلك فى كل الدين ، المدين اهنول
بــل  ، ال بالنسـبة إلـى هــذا المـدين وحـده ، انقضـى الـدين كلــه ، وإذا أتحـدث ذمـة الــدائن بذمـة أحـد المــدينين 

تجـون باتحـاد الذمـة إال بمقـدار حصـة مـن ال يح ، فـى التضـامن ، وكـان هـؤالء . أيضًا بالنسبة إلى جميع المـدينين
  . أتحدث ذمته فقط

هنن طبيعـة  ، برئـت ذمـة المـدينين اآلخـر ن ، وإذا أبرأ الدائن أحد المـدينين مـن االلتـزام غيـر قابـل لالنقسـام 
  . االلتزام ال تحتمل أن تبرأ منه ذمة مدين دون ذمة مدين آخر ما دام االلتزام غير قابل للتجزئة

تقـــادم أيضـــا بالنســـبة إلـــى  ، ا تقـــادم الـــدين غـــي المتجـــزئ بالنســـبة إلـــى أحـــد المـــدينين المتعـــددينوكـــذلك إذ 
إال  . أمــا فــى التضــامن فــان كــال مــن المــدينين المتضــامنين ال يحــتج بالتقــادم الحاصــل لغيــره . المــدينين اآلخــر ن

 . ( 1410)  بمقدار حصة هذا المدين فقط

                                                 

فقييرة  7بيييدان والجييارد  – 515ص  2299فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  – 79ص  992فقييرة  5أو بييرى ورو (  5195)  

719 .   

  . 115ص  – 2قارن فى كل من المقاصة واتحاد الذمة واإلبراء والتقادم األستاذ عبد الحى حجازى (  5159)  
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 : المدينين فى االلتزام غير القابل لالنقسامعدم قيام نيابة تبادلية بين  - 218 

ولمــا كانــت الرابطــة التــى تــربط مــا بــين المــدينين المتعــددين فــى التــزام غيــر قابــل لالنقســام هــى وحــدة المحــل  
 . ال فيمــا يضــر وال فيمــا ينفــع ، نيابــة تبادليــة ، كمــا يقــوم فــى التضــامن ، فلــيس يقــوم بيــن م ، غيــر القابــل للتجزئــة

  : ذلك ما يأتىو ترتب على 
إذا انقطع التقادم أو ووقف بالنسبة إلى أحد المدينين فى التزام غير قابل  : انقطاع التقادم أو وقفه (  1)  
)  فإن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة تقتضى أن ينقطع التقادم أو يقف بالنسبة إلى المدينين اآلخر ن ، لالنقسام

ــــى التضــــامن . ( 1411 ــــال ينقطــــ ، أمــــا ف ــــدمناف ــــف كمــــا ق ــــادم أو يق ــــين المــــدينين  ، ع التق ــــة ب ــــة التبادلي النعــــدام النياب
  . المتضامنين فيما يضر

وخطـأ أحـد المـدينين المتعـددين فـى التـزام غيـر قابـل لالنقسـام ال يتعـدى  : خطأ خطأ أحد المدينين (  2)  
وهذا الحكـم  . وحده يكون مسئوال عنهبل يقتصر على المدين الذى ارتكب الخطأ ف و  ، أثره إلى المدينين اآلخر ن

إنما يترتب على أن طبيعة المحل غير القابل للتجزئـة ال تقتضـى أن يتعـدى أثـر الخطـأ الصـادر مـن أحـد المـدينين 
يقوم هناك على أن النيابة  $ 911 $إال أنه  ، وهذا هو الحكم أيضا فى التضامن . ( 1412)  إلى المدينين اآلخر ن

  . كما تقدم القول ، التبادلية بين المدينين المتضامنين ال أثر ل ا فيما يضر المدينين
وإذا أعذر الدائن أحد المـدينين المتضـامنين فـى االلتـزام غيـر القابـل  : اهنعذار والمطالبة القضائية (  9)  
إذ ال توجــد نيابــة تبادليــة  ، نين اآلخــر ن وال يعتبــرون معــذر نفــإن هــذا اهنعــذار ال يســرى فــى حــا المــدي ، لالنقســام

وإذا (  1419)  فيمـا بيـن م وال تقتضـى طبيعـة المحـل غيـر القابــل للتجزئـة أن يكـون أعـذار أحـد المـدينين أعـذارا للبــاقين
النعـدام النيابــة  ، لـم يفـد هـذا اهنعـذار المـدينين اآلخـر ن ، أعـذر أحـد المـدينين فـى التـزام غيـر قابـل لالنقسـام الـدائن

وقـــد رأينـــا فـــى (  1411)  ولعـــدم اقتضـــاء طبيعـــة المحـــل غيـــر القابـــل للتجزئـــة هـــذا الحكـــم ، التبادليـــة حتـــى فيمـــا ينفـــع
 ، للتضامن أن أعذار الدائن هنحد للدينين المتضامنين ال يكون أعذار للباقين لعـدم قيـام النيابـة التبادليـة فيمـا يضـر

  . تضامنين للدائن يفيد المدينين اآلخر ن لقيام النيابة التبادلية فيما ينفعورأينا أن أعذار أحد المدينين الم
                                                 

فقيرة  1بالنيول وريبير وجابوليد  - 2995فقرة  1بودرى وبارد  - 591ص  95م  2517مايو سنة  29استئناف مختلط (  5152)  

 2األستاذ عبد الحى حجيازى  – 155ص  991فقرة  9دى باج  - 157ص  715فقرة  7والجارد بيدان  - 511ص  2299

قيارن األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيى أحكيام االلتيزام ص  -(  119وقارن بالنسيبة إليى وقيف التقيادم ص )  119ص  - 115ص 

  . 2هامش رقم  991

فال مناص مع ذلك من القول بأن اليدائن يرجيع  ، المدينين سبب الوقف وهذا وحتى لو قلنا بأن وقف التقادم يقتصر أثره على من قام به

وهيذا الميدين يرجيع عليى الميدينين اآلخيرين اليذين اكتميل التقيادم  ، بكل الدين على من وقف التقادم بالنسبة إليه فلم ينقض دينه

فيى  –فال تبرأ إذن ذمة هيؤالء الميدينين اآلخيرين  . ( 119ص  2األستاذ عبد الحى حجازى )  بالنسبة إليهم كل بمقدار حصته

   . مادام التقادم قد وقف بالنسبة إلى واحد منهم ، باستكمالهم للتقادم –رجوع المدينين بعضهم على بعض 

   . 117ص  - 111ص  2األستاذ عبد الحى حجازى  – 719فقرة  7بيدان والجارد (  5151)  

   . 119ص  2ألستاذ عبد الحى حجازى ا – 711فقرة  7بيدان والجارد (  5159)  

   . 111ص  2أنظر عكس ذلك األستاذ عبد الحى حجازى (  5155)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ومطالبة الدائن هنحـد المـدينين فـى التـزام غيـر قابـل لالنقسـام مطالبـة قضـائية ال تضـر المـدينين اآلخـر ن وال 
قابــل للتجزئــة ال تقتضــى وهنن طبيعــة المحــل غيــر ال ، النعــدام النيابــة التبادليــة ، ( 1411)  تجعــل الفوائــد تســرى علــي م

ولكــن  ، وقـد رأينـا فـى التضـامن كــذلك أن مطالبـة أحـد المـدينين المتضـامنين ال تضـر بالبـاقين . ( 1416)  هـذا الحكـم
  . يرجع السبب فى هذا إلى أن النيابة التبادلية فى التضامن ال تقوم فيما يضر

فـإن كـان فـى الصـلح إبـراء  ، وإذا صالح أحد المدينين فى التزام غيـر قابـل لالنقسـام الـدائن : الصلح(  1)  
ولكــن لــيس ذلــك هنن هنــاك نيابــة تبادليــة فيمــا ينفــع كمــا هــو اهنمــر فــى  . أفــاد منــه المــدينون اآلخــرون  ، مــن الــدين
  . ( 1414)  المدينين اآلخر نبل هنن اإلبراء من الدين وهو غير قابل للتجزئة يتضمن إبراء ذمة  ، التضامن

لـم يتعـد أثـره إلـى المـدينين اآلخـر ن إال إذا  ، وإذا كان الصـلح يتضـمن ز ـادة االلتـزام أو تسـوئه مركـز المـدين
وهنن طبيعـــة المحـــل غيـــر القابـــل للتجزئـــة ال تقتضـــى أن  ، هنن الصـــلح عقـــد يقتصـــر أثـــره علـــى المتعاقـــدين ، قبلـــوه

ولكنـه مبنـى علـى انعـدام النيابـة  ، وهـذا هـو الحكـم أيضـًا فـى التضـامن . خـر نيتعدى أثر الصـلح إلـى المـدينين اآل
  . ( 1418)  التبادلية فيما يضر كما قدمنا

فإن إقراره ال يتعدى أثره إلى المدينين  ، وإذا أقر أحد المدينين فى التزام غير قابل لالنقسام : اإلقرار(  1)  
وهنن طبيعــة المحــل غيــر القابــل للتجزئــة ال تقتضــى أن يســرى  ، رهنن اإلقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــ ، اآلخــر ن

ولكنـه مبنـى علـى انعـدام النيابـة التبادليـة  ، وهذا هو الحكم أيضا فـى التضـامن . اإلقرار فى حا المدينين اآلخر ن
  . فيما يضر كما رأينا

فإن كان اإلقرار غير متعلـا بـأمر خـاص ب ـذا  ، وإذا أقر الدائن هنحد المدينين فى التزام غير قابل لالنقسام
وذلك هنن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة  ، فإنه يسرى فى حا المدينين اآلخر ن ، المدين بل يتناول الدين ذاته

ولكنــه مبنــى علــى قيــام نيابــة تبادليــة بــين المــدينين  ، وهــذا هــو الحكــم أيضــا فــى التضــامن . ( 1411)  تقتضــى ذلــك
 . ما ينفعالمتضامنين في

ــدائن اليمــين إلــى أحــد المــدينين فــى التــزام غيــر قابــل لالنقســام فحلف ــا : اليمــين(  6)   وكــان  ، وإذا وجــه ال
ولكـن لـيس للسـبب الـذى ذكرنـاه فـى التضـامن  ، فإن المدينين اآلخر ن يفيـدون مـن ذلـك ، اليمين يتعلا بالدين ذاته

ولكن هنن طبيعة المحل غير القابـل للتجزئـة تقتضـى هـذا  ، من أن هناك نيابة بين المدينين المتضامنين فيما ينفع
                                                 

  (5159  ) ً فقد قدمنا أن قطع التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين فى التزام غير قابل  ، وإن كانت تقطع التقادم بالنسبة إلى المدينين جميعا

   . بة إلى باقى المدينينلالنقسام يعتبر قطعاً للتقادم أيضا بالنس

بالنييول وريبيير  519ص  2991فقيرة  1بيودرى وبيارد  – 952فقيرة  21ليوران  – 195 – 197فقرة  11ديمولومب (  5151)  

الميوجز للمؤليف  - 2مكيررة  291فقرة  9أنظر عكس ذلك مولميه دى سانتير  517ص  - 551ص  2299فقرة  1وجابولد 

  . 191ص  921فقرة 

   . 111ص  2األستاذ عبد الحى حجازى (  5151)  

  . 111ص  2األستاذ عبد الحى حجازى (  5157)  

   . 217ص  91م  2515يناير سنة  7قارب استئناف مختلط (  5155)  
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)  وقــد قــدمنا أن اإلقــرار ال يتعــدى أثــره إلــى المــدينين اآلخــر ن ، فــإن نكولــه يكــون إقــراراً  ، وإذا نكــل المــدين . الحكــم
1410 ) .  

فإن توجيه اليمين ال يضـر  ، وإذا وجه أحد المدينين فى التزام غير قابل لالنقسام اليمين إلى الدائن فحلف  
 ، بالمدينين اآلخر ن هنن طبيعـة المحـل غيـر القابـل للتجزئـة ال تقتضـى أن يضـر توجيـه اليمـين بالمـدينين اآلخـر ن

انتفـع بنكولـه  ، وإذا نكـل الـدائن . يابـة التبادليـة فيمـا يضـروقد رأينا أن السبب فى التضامن يرجع إلى عـدم قيـام الن
ال لقيـام نيابـة تبادليـة بـين المـدينين فيمـا  ، هنن طبيعة المحل غير القابل للتجزئة تقتضى ذلـك ، المدينون اآلخرون 

  . ( 1411)  ينفع كما هو اهنمر فى التضامن
وكـان الحكـم مبنيـًا علـى  ، وإذا صدر حكم على أحد المـدينين فـى التـزام غيـر قابـل لالنقسـام : الحكم(  4)  

هنن طبيعـة المحـل غيـر القابــل  ، فـإن أثـر الحكـم يســرى فـى حـا المـدينين اآلخـر ن ، أسـباب ترجـع إلـى الـدين ذاتـه
لـم يحـتج ب ـذا  ، المتضـامنينوقد رأينا فى التضـامن أنـه إذا صـدر حكـم علـى أحـد المـدينين  . للتجزئة تقتضى ذلك
هــذا وإذا كــان الحكــم علــى المــدين فــى  . وذلــك راجــع إلــى انعــدام النيابــة التبادليــة فيمــا يضــر ، الحكــم علــى البــاقين

إذ  ، فإن أثـر الحكـم ال يسـرى فـى حـا البـاقين ، االلتزام غير القابل لالنقسام مبنيًا على أسباب خاصة ب ذا المدين
  . ( 1412)  ر انه فى حق مال تقضى طبيعة المحل س

هنن  ، أمكـن البـاقين أن يحتجـوا بـه ، وإذا صدر الحكم لصالح أحـد المـدينين فـى التـزام غيـر قابـل لالنقسـام 
ولكـن ذلـك يرجـع إلـى قيـام  ، هذا هو ما تقتضيه طبيعة المحـل غيـر القابـل للتجزئـة وهـذا هـو أيضـًا شـأن التضـامن

  . ( 1419)  كما سبا القولنيابة تبادلية بين المدينين فيما ينفع 

                                                 

   . 111ص  2األستاذ عبد الحى حجازى (  5199)  

  . 111ص  2األستاذ عبد الحى حجازى (  5192)  

   . 717ص  7بيدان والجارد  – 517ص  2299فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد (  5191)  

ورفع االستئناف على أحد المدينين فى دين غير قابل لالنقسام فى الميعاد يجيز إدخال المدنين اآلخرين فى هذا االسيتئناف (  5199)  

ميايو  17 – 997ص  92م  2595سينة  مايو 5 – 251ص  55م  2591مارس سنة  21استئناف مختلط  : ولو بعد الميعاد

وقد قضيت محكمية الينقض بأنيه إذا كيان موضيوع دعيوى اسيترداد الحصية المبيعية مميا اليقبيل  . 125ص  92م  2595سنة 

فإن إعالن االستئناف الموجه من المسترد إلى البائع بعد الميعاد يكون صحيحاً متيى كيان المشيترى قيد أعلين بيه فيى  ، التجزئة

ولم تأخيذ المحكمية بهيذا المبيدأ فيى دعيوى  – 11ص  29رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  11مدنى  نقض)  الميعاد

واسيتئناف الحكيم فيهيا  ، ألن القانون نص فى الشفعة على وجوب رفع الدعوى على الخصوم جميعاً فيى ميعياد معيين ، الشفعة

 . ( فيى الهيامش 15ص  9د فهميى فيى مجموعية عمير تعلييق األسيتاذ محميد حامي : على جميع الخصوم كذلك فى ميعياد معيين

 : كميا أن الحكيم ألحيد الميدينين يفييد سيائرهم ، ورفع أحد المدينين فيى التيزام غيير قابيل لالنقسيام طعنياً فيى الحكيم يفييد البياقين

م  2599ديسمبر سينة  29 – 11ص  51م  2599ديسمبر سنة  1 - 121ص  59م  2599مارس سنة  19استئناف مختلط 

 51م  2595يونيييه سيينة  29 - 929ص  51م  2595يونيييه سيينة  9 – 175ص  51م  2595مييايو سيينة  5 – 17ص  51

 99م  2591نيوفمبر سيينة  99 - 79ص  55م  2591ديسيمبر سيينة  92 – 151ص  51م  2599ميياو سيينة  1 - 915ص 

   . 51ص  99م  2597يناير سنة  22 – 57ص  99م  2591ديسمبر سنة  25 - 91ص 
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 عالقة المدينين بعضهم ببعض - المطلب الثانى

 انقسام الدين على المدينين - 219 

للمــدين الــذى وفــى بالــدين حــا الرجــوع علــى "  مــدنى تقضــى بــأن 901رأينــا أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  : 
ولما كان الدين الذى وفاه أحد المـدينين للـدائن  . " إال إذا تبين من الظروف غير ذلك ، كل بقدر حصته ، الباقين

فإنـه  ، فإن رجوع المدين على المدينين اآلخر ن كل بقدر حصته ال يكـون بـنفس الـدين ، غير قابل لالنقسام فرضاً 
وحتــى إذا رجــع  . ولكــن بــدين شخصــى مصــدره الوكالــة أو الفضــالة كمــا قــدمنا فــى التضــامن ، غيــر قابــل لالنقســام

 ، فإن الدين فى عالقة المدينين بعض م ببعض يصبح قابال لالنقسام ، الدين بمقتضى دعوى الحلولالمدين بنفس 
  . فإن استعصت طبيعته على التجزئة كان رجوع المدين بحصة فى قيمة الدين ال بصحة فى عينه

 تعيين حصة كل مدين - 221  

القواعـد الـذى  ، دين علـى بـاقى المـدينينفر رجوع المدين الذى وفى ال ، و تبع فى تعيين حصة كل مدين : 
مـا لـم يوجـد هنـاك اتفـاق أو نـص يقضـى  ، فاهنصـل أن حصـص المـدينين جميعـًا متسـاو ة . قدمناها فى التضـامن

  . بغير ذلك
أن أحــد  –مــدنى  901كمــا تقــول العبــارة اهنخيــرة مــن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  –وقــد يتبــين مــن الظــروف  

 ، فإن كان هو الذى رجع عليه الدائن بكل الدين . فيتحمله وحده ، حب المصلحة فى الدينالمدينين هو وحده صا
فـإن هـذا المـدين اهنخيـر الـذى  ، وإن كان الدائن قد رجـع علـى غيـره . فال رجوع له على أحد من المدينين اآلخر ن

وقـد تقـدم تفصـيل  . وفى الدين يرجع به كله على الدائن صـاحب المصـلحة فيـه دون أن يرجـع بشـىء علـى البـاقين
 . ذلك فى التضامن

 : إعسار أحد المدينين - 221 

 م نصـيبًا فـإن المـدينين البـاقين يتحمـل كـل مـن ، كذلك إذا أعسر أحـد المـدينين فـى ديـن غيـر قابـل لالنقسـام 
  . كما رأينا فى التضامن ، فى هذا اإلعسار بنسبة حصته فى الدين

فإنه يرجع على كل مدين آخر بحصته فـى  ، وأداه للدائن أحد المدينين ، فإذا كان محل االلتزام فرسًا مثال 
ائن أحـد هـؤالء وأدى الفـرس للـد ، وكـان المـدينون أربعـة حصصـ م متسـاو ة ، فإذا كانت قيمته ستين . قيمة الفرس

فـإذا كـان أحـد  . فإنه يرجع على كل من المدينين الثالثة اآلخر ن بخمسه عشـر مقـدار حصـته فـى الـدين ، اهنربعة
فيرجع المدين الذى أدى الفرس للدائن على  . تحمل سائر المدينين هذا اإلعسار كل بنسبة حصته ، الثالثة معسراً 
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و كون الثالثـة قـد اشـتركوا  ، و تحمل هو العشر ن الباقية مثل ما ، ر نكل من المدينين االثنين غير المعسر ن بعش
  . ( 1411)  فى تحمل حصة المعسر بقدر متساو

 تعدد الدائنين فى االلتزام غير القابل لالنقسام - المبحث الثانى

 : النصوص القانونية - 222 

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 902تنص المادة  
جـاز لكـل  ، أو تعدد ورثـة الـدائن فـى هـذا االلتـزام ، تعدد الدائنون فى التزام غير قابل لالنقسامإذا  - 1"   

كـان المـدين ملزمـا  ، فإذا أعترض أحد الـدائنين أو الورثـة علـى ذلـك . دائن أو وراث أن يطالب بأداء االلتزام كامال
  . " بأداء االلتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشىء محل االلتزام

  . ( 1411) "  كل بقدر حصته ، و رجع الدائنون على الدائن الذى استوفى االلتزام - 2"   
 . ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل ل ذا النص فى التقنين المدنى السابا 
وفـــى  – 902فـــى التقنـــين المـــدنى الســـورى المـــادة  : و قابـــل الـــنص فـــى التقنينـــات المدنيـــة العربيـــة اهنخـــرى  

وفــى تقنــين الموجبــات والعقــود  - 998وفــى التقنــين المــدنى العراقــى المــادة  - 218التقنــين المــدنى الليبــى المــادة 
  . ( 1416)  42اللبنانى المادة 

ــا فــى التضــامن بــين الــدائنين ، ونبحــث هنــا أيضــا  ــدائنين  ، كمــا بحثن عالقــة الــدائنين بالمــدين ثــم عالقــة ال
  . بعض م ببعض

                                                 

أميا " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد رجوع الميدين اليذى وفيى اليدين عليى بقيية الميدينين(  5195)  

ويشتركون جميعا فى تحمل  ، فينقسم االلتزام وفقا للقواعد التى تقدم ذكرها بصدد التضامن ، بالنسبة لعالقة المدينين فيما بينهم

 ، أن يطليب أجيال الختصيام سيائر الميدينين ، إذا طولب بااللتزام بأسره أمام القضاء ، ينهم وللمدينتبعة إعسار من يعسر من ب

وليو كيان  ، بل ليحصل على حكم بشأنه حقه فيى الرجيوع عليى هيؤالء الميدينين ، ال ليدرأ عن نفسه تبعة الوفاء بااللتزام كامال

ميين  215ميين التقنييين المييدنى الفرنسييى والمييادة  2119أنظيير المييادة  : الييدين بطبيعتييه ال يتيسيير الوفيياء بييه إال ميين هييذا المييدين

كما هيو  ، ويكون الرجوع فى هذا الحالة بمقتضى الدعوى الشخصية أو بمقتضى دعوى الحلول . المشروع الفرنسى اإليطالى

   . ( 295ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الشأن فى التضامن

ووافيق علييه  . على وجه مطابق لما استقر عليه فيى التقنيين الميدنى الجدييد 511نص فى المادة ورد هذا ال : تاريخ النص(  5199)  

)  991فمجلس الشيوخ تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 925لجنة المراجعة تحت رقم المادة 

   . ( 297ص  – 291ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

  . ( مطابقة)  175التقنين المدنى الليبى م  . ( مطابقة)  991التقنين المدنى السورى م  : المدنية العربية األخرىالتقنينات (  5191)  

 . ( مطابقة)  997التقنين المدنى العراقى م 

ون ال يمكنه أن ييدفع فالمدي ، إذا تعدد الدائنون فى موجب غير قابل للتجزئة وال تضامن بينهم : 11تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

 ً عليى أنيه يجيوز لكيل دائين  . وكل دائن منهم ال يمكنه أن يطلب التنفيذ إال باسم الجميع وبتفيويض مينهم ، إال لجميع الدائنين معا

  . أن يطلب لحساب الجميع إيداع الشىء الواجب أو تسليمه إلى حارس تعينه المحكمة إذا كان ذلك الشىء غير قابل لإليداع

التقنين اللبنانى عن التقنين المصرى فى أن األصل فى التقنين اللبنانى أن أحداً من الدائنين ال يسيتطيع أن يسيتقل باسيتيفاء كيل ويختلف 

وكييل مييا يسييتطيعه وحييده هييو أن يطالييب بإيييداع الشييىء أو بتسييليمه إلييى  ، بييل يجييب أن يفوضييه بيياقى الييدائنين فييى ذلييك ، الييدين

   . أن يستقل باستيفاء الدين كله ، ما لم يترض عليه دائن آخر ، يجوز ألى دائنأما فى التقنين المصرى ف . حارس
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 عالقة الدائنين بالمدين - المطلب األول

  : المبادئ األساسية - 223 

 . أن االلتــزام غيـر القابـل لالنقسـام لــه محـل واحـد ال يتجــزأ ، هنـا أيضـاً  ، فـى عالقـة الـدائنين بالمــدين يراعـى
  : و ترتب على فكرة وحدة المحل وعدم قابليته للتجزئة ما يأتى

فــإذا عــارض أحــد  . فإنــه ديــن غيــر قابــل للتجزئــة ، الــدينيســتطيع أى دائــن أن يطالــب المــدين بكــل  -أوال  
  . وجب على المدين إما الوفاء للكل مجتمعين أو إيداع الشىء محل االلتزام على ذمة الدائنين ، الدائنين
فنظـرًا لوحـدة المحـل وعـدم  ، إذا انقضـى االلتـزام بالنسـبة إلـى أحـد الـدائنين بسـبب آخـر غيـر الوفـاء -ثانيا  
ولكـــن لمـــا كـــان للـــدائنين أن  . لتجزئـــة كـــان ينبغـــى أن ينقضـــى االلتـــزام أيضـــًا بالنســـبة إلـــى ســـائر الـــدائنينقابليتـــه ل

فسنرى أنه ال يحتج علـي م بسـبب االنقضـاء إال بمقـدار حصـة مـن قـام بـه  ، يعارضوا فى استيفاء أحدهم للدين كله
  : هذا السبب على تفصيل سنورده فيما يلى

كما تقوم هذه النيابة  ، الدائنين المتعددين فى االلتزام غير القابل لالنقسام نيابة تبادليةال تقوم بين  -ثالثا  
 . وإنما الذى يربط الدائنين بعض م ببعض هى وحدة محـل االلتـزام غيـر القابـل للتجزئـة . بين الدائنين المتضامنين

  . هو الذى نفا عنده –ال النيابة التبادلية  -ف ذا االعتبار 

 : إمكان أى دائن مطالبة المدين بااللتزام كله -انقضاء االلتزام غير القابل لالنقسام بالوفاء  - 224 

فـإن  ، يجوز هنى دائن من الدائنين المتعددين فى دين غيـر قابـل لالنقسـام أن يطالـب المـدين بالـدين كـامال 
 . ( مـــدنى 1/  902م )  حــو أى دائــنفيعتبـــر المــدين قــد انشــغلت ذمتــه بـــه كلــه ن ، االلتــزام محلــه واحــد ال يتجــزأ

ومتـــى وفـــى المـــدين الـــدين كلـــه هنحـــد  . و ســـتطيع المـــدين أن يفـــى بالـــدين كلـــه هنى دائـــن مـــن الـــدائنين المتعـــددين
  . فإن ذمته تبرأ من الدين نحو الباقين ، الدائنين
أنــه يجــوز هنى دائــن أن يعتــرض علــى أن  –كمــا هــى الحــال فــى التضــامن اإليجــابى  –ولكــن يالحــظ هنــا  

وتتبـــع فـــى شـــكل االعتـــراض وحكمـــه القواعـــد التـــى أســـلفناها فـــى التضـــامن  . يـــوفى المـــدين بكـــل الـــدين لـــدائن آخـــر
إذا أراد أن يكون الوفاء مبرئًا لذمته نحو كل  ، فإنه يتعين على المدين ، ومتى وقع االعتراض صحيحاً  . اإليجابى

وجـب أن يـودع الشـىء محـل االلتـزام علـى ذمـت م  ، تعـذر عليـه ذلـك ، فـا . ين للكـل مجتمعـينالدائنين أن يفى بالد
  . وفقًا لإلجراءات المقررة قانوناً  ، جميعاً 

فـإن كـان عـدم القابليـة لالنقسـام يرجـع  ، وإذا مات أحد الدائنين المتعددين فى االلتـزام غيـر القابـل لالنقسـام 
 ، هنن عـدم القابليـة لالنقسـام إنمـا تقـررت اتفاقـا لمصـلحة الـدائن ، ورثـة هـذا الـدائنانقسم الدين على  ، إلى االتفاق
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أما إذا كـان عـدم القابليـة  . ( 1414)  وقد زالت هذه المصلحة بموته فأصبح من مصلحة ورثته أن ينقسم الدين علي م
فيبقـــى غيـــر قابـــل  ، ةفالـــدين بطبيعتـــه يستعصـــى علـــى أن ينقســـم علـــى الورثـــ ، لالنقســـام يرجـــع إلـــى طبيعـــة المحـــل

وقــد نــص التقنــين  . لالنقســام بالنســبة إلــى ورثــة كــل دائــن كمــا هــو غيــر قابــل لالنقســام بالنســبة إلــى الــدائنين جميعــاً 
وأغفـل الـنص علـى عـدم االنقســام  ، المـدنى صـراحة علـى عـدم االنقسـام بالنسـبة إلـى ورثـة الـدائن إذا تعـدد الـدائنون 

والسبب فى ذلـك أن قواعـد الشـر عة اإلسـالمية فـى الميـراث تغنـى عـن  . د المدينون بالنسبة إلى ورثة المدين إذا تعد
فيبقـى االلتـزام غيـر قابـل  ، فان تركة المـدين تكـون هـى المسـئولة عـن التزامـه ، النص فى الحالة اهنخيرة كما قدمنا

فقواعــد الشــر عة  ، أمــا فــى االلتــزام غيــر القابــل لالنقســام إذا تعــدد الــدائنون  . لالنقســام حتــى لــو تعــددت ورثــة المــدين
فــإن هــذه القواعــد ال تمنــع مــن انقســام حقــوق التركــة علــى الورثــة فــإذا  ، اإلســالمية فــى الميــراث ال تغنــى عــن الــنص

لـوال عـدم قابليتـه  ، هفـان االلتـزام الـذى لـه كـان مـن الممكـن أن ينقسـم علـى ورثتـ ، مات الدائن وترك ورثـة متعـددين
ومـن هنـا وجـد الـنص علـى  ، لالنقسام بطبيعته فطبيعة االلتزام هى التى منعت من انقسـامه وليسـت قواعـد الميـراث

  . ولم يوجد فى حالة تعدد المدينين ، عدم االنقسام بالنسبة إلى الورثة فى حالة تعدد الدائنين
وهــذا مــا  ، تــه قــد يوجــد منــذ البدايــة ولــه دائنــون متعــددون و الحــظ أن االلتــزام غيــر القابــل لالنقســام بطبيع 

ــدائنين وتــرك ورثــة متعــددين . افترضــناه حتــى اآلن بقــى االلتــزام غيــر قابــل لالنقســام ال  ، فــإذا مــات أحــد هــؤالء ال
وقـد  . بل أيضا بالنسبة إلى كل وارث من ورثـة الـدائن الـذى مـات ، بالنسبة إلى كل من الدائنين اهنصليين فحسب

فـال تظ ـر أهميـة عـدم القابليـة لالنقسـام  ، كون االلتزام غير القابل لالنقسام بطبيعته له دائن واحد فى بدايـة اهنمـري
فـان االلتـزام حتـى لـو كـان قـابال لالنقسـام يكـون تنفيـذه غيـر قابـل لالنقسـام مـا دام كـل مـن  ، ما دام هذا الدائن حيـا

ظ ـرت اهنهميـة لعـدم  ، مـات هـذا الـدائن الواحـد وتـرك ورثـة متعـددين لكـن إذا . الدائن والمدين واحد كما مر القـول
 ، بـل يسـتطيع كـل وارث أن يطالـب المـدين بـااللتزام كلـه ، إذ ال ينقسم االلتزام على ورثـة الـدائن ، القابلية لالنقسام

  . كما يستطيع المدين أن يوفيه كله هنى وراث
فــإن المــدين يســتطيع أن يــدفع هــذه  ، النقســام بكــل الــدينوإذا طالــب أى دائــن المــدين فــى ديــن غيــر قابــل ل 

وال  ، وكـذلك بأوجـه الـدفع الخاصـة ب ـذا الـدائن الـذى يطالبـه ، المطالبة بأوجـه الـدفع المشـتركة بـين الـدائنين جميعـاً 
  . ( 1418)  وذلك على الوجه الذى قدمناه فى التضامن اإليجابى ، يستطيع أن يدفع بأوجه الدفع الخاصة بدائن آخر

 ، زالت العقبة التى كانت حول دون انقسامه ، وإذا استحال االلتزام غير القابل لالنقسام إلى تعو ض نقدى 
فينقسم فى هذه الحالة على الدائنين المتعـددين كمـا هـى الحـال فـى االلتـزام غيـر القابـل لالنقسـام إذا تعـدد المـدينون 

                                                 

 - 2529فقيرة  1بالنيول وريبيير وبالونجييه  – 515ص  2295فقرة  1بالنيول وريبير وجابولد  : أنظر فى هذا المعنى(  5191)  

   . 799فقرة  1جوسران 

   . 291أنظر آنفا فقرة (  5197)  
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يجــــابى فــــإن التعــــو ض النقــــدى ال ينقســــم علــــى الــــدائنين وخالفــــًا لمــــا هــــى الحــــال فــــى التضــــامن اال ، فيمــــا قــــدمنا
  . المتضامنين

 : انقضاء االلتزام غير القابل لالنقسام بغير الوفاء - 225 

لو كان هنى دائن فـى االلتـزام غيـر القابـل لالنقسـام أن يطالـب باسـتيفاء الـدين كـامال رأ معارضـة أى دائـن  
أن انقضـاء الـدين بسـبب  –زام غير القابل لالنقسام عند تعـدد المـدينين كما قلنا فى االلت -لوجب القول هنا  ، آخر

ولكننا رأينا أنـه ال يجـوز هنى دائـن  . يجعله منقضيًا بالنسبة إلى الباقى ، غير الوفاء ولو بالنسبة إلى أحد الدائنين
ن بسـبب غيـر الوفـاء ومـن ثـم إذا انقضـى الـدي . إذا عـارض فـى ذلـك دائـن آخـر ، أن يطالب باستيفاء الـدين كـامال

فإن هذا السبب ال يحتج به على الدائنين اآلخر ن إذا عارضوا فيه إال بقـدر حصـة هـذا  ، بالنسبة إلى أحد الدائنين
أو وقعـت معـه  ، أو اتحـدت ذمتـه مـع المـدين ، فـإذا جـدد أحـد الـدائنين الـدين . الدائن الذى قام به سـبب االنقضـاء

فـــإن شـــيئًا مـــن هـــذا ال يحـــتج بـــه علـــى الـــدائنين  ، كتمـــل التقـــادم بالنســـبة إليـــهأو ا ، أو صـــدر منـــه إبـــراء ، مقاصـــة
ولـــيس للمـــدين أن يتمســـك ضـــد هـــؤالء الـــدائنين بالتجديـــد أو باتحـــاد الذمـــة أو بالمقاصـــة أو بـــاإلبراء أو  . اآلخـــر ن
ال أن يفــى بالــدين ولكــن لمــا كــان المــدين ال يســتطيع إ . إال بقــدر حصــة الــدائن الــذى قــام بــه هــذا الســبب ، بالتقــادم

علـى أن  ، ال يجـد بـدًا مـن أن يـؤدى لـه الـدين كلـه ، ف ـو إذا طالبـة دائـن آخـر ، إذ الدين غير قابـل للتجزئـة ، كله
على الـدائن  ، بعد ذلك ، ثم يرجع المدين . ( 1411)  يرجع عليه بما يعادل حصة الدائن الذى قام به سبب االنقضاء

  . الذى قام به سبب االنقضاء بما حصل عليه هذا ز ادة على حصته

 : عدم قيام نيابة تبادلية بين الدائنين فى االلتزام غير القابل لالنقسام - 226 

نيابـــة  –كمـــا ال يـــربط المـــدينين إذا تعـــددوا  –فـــى الـــدين غيـــر القابـــل لالنقســـام ال يـــربط الـــدائنين إذا تعـــددوا  
و ترتــب علــى ذلــك نتــائج مشــاب ة لتلــك  . وال يرتبطــون إال بوضــع طبيعــى هــو عــدم قابليــة الــدين لالنقســام ، تبادليــة

 : ونوجزها فيما يلى ، التى رتبناها على عدم قابلية االنقسام عند تعدد المدينين
سـبة إلـى أو وقـف التقـادم بالن ، إذا قطع أحد الدائنين التقادم على المـدين : انقطاع التقادم أو وقفه (1)

وهـذا هـو أيضـًا  . ( 1460)  وأعتبر التقادم مقطوعًا أو موقوفًا بالنسبة إلي م ، انتفع بذلك سائر الدائنين ، أحد الدائنين

                                                 

دى  – 2521فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  2295فقيرة  1بالنيول وريبير وجابولد  – 992فقرة  1بودرى وبارد (  5195)  

  1كلوبيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدى داللييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييوز  - 991فقييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرة  9بيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياج 

وأنظر الفقرة الثانية من التقنين الميدنى الفرنسيى وأنظير أيضيا الميذكرة اإليضياحية للمشيروع  – 11فقرة indivisibilitèلفظ 

 – 111ص  – 119ص  2وأنظيير األسييتاذ عبييد الحييى حجييازى  – 291ص  9ى فييى مجموعيية األعمييال التحضيييرية التمهيييد

   . 291ص  21م  2595يناير سنة  19استئناف مختلط  : وقارن

بييودرى  – 919فقييرة  1هيييك  – 951فقييرة  21لييوران  - 515فقييرة  11ديمولومييب  – 22فقييرة  2119م  9الرومبيييير (  5119)  

األسييتاذ عبييد الحييى  – 991فقييرة  9دى بيياج  – 579ص  2295فقييرة  1بالنيييول وريبييير وجابولييد  – 2991 فقييرة 1وبييارد 
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إال أن علـة هــذا الحكـم فــى عـدم القابليــة لالنقسـام هــى  ، الحكـم فـى التضــامن اإليجـابى فيمــا يتعلـا بانقطــاع التقـادم
القابل لالنقسام ال يتصور أن ينقطع التقـادم فيـه أو يقـف بالنسـبة إلـى دائـن دون  هنن االلتزام غير ، طبيعة اهنشياء

  . فقيام النيابة التبادلية بين الدائنين المتضامنين فيما ينفع ، وأما علة الحكم فى التضامن اإليجابى . آخر
فــإن أثــر هــذا الخطــأ ال  ، وإذا ارتكــب أحــد الــدائنين خطــأ اســتوجب مســئوليه : خطــأ أحــد الــدائنين  (2)

ذلـك هنن طبيعـة المحـل غيـر القابـل للتجزئـة ال تقتضـى أن يتعـدى أثـر الخطـأ إلـى  ، يتعـدى إلـى غيـره مـن الـدائنين
 و رجع إلى انعدام النيابة التبادلية فيما يضرز  ، وهذا هو الحكم أيضا فى التضامن اإليجابى . دائن آخر

لـم يكـن المـدين معـذرًا بالنسـبة إلـى  ، ذر أحد الدائنين المـدينوإذا أع : اإلعذار والمطالبة القضائية (9)
فقـد رأينـا  ، أما فى التضامن اإليجـابى . ( 1461)  هنن عدم القابلية لالنقسام ال تقتضى ذلك حتما ، الدائنين اآلخر ن

يــة فيمــا ينفــع وأعــذار لقيــام النيابــة التبادل ، أن أعــذار أحــد الــدائنين للمــدين يجعــل المــدين معــذرًا بالنســبة إلــى البــاقين
هنن هــذا  ، المــدين هنحــد الــدائنين المتعــددين فــى ديــن غيــر قابــل لالنقســام ال يســرى أثــره فــى حــا الــدائنين اآلخــر ن

وهـذا هـو الحكـم أيضـا فـى التضـامن اإليجـابى لسـبب  . السر ان ال يقتضيه حتما طبيعة المحل غير القابل التجزئـة
  . فيما يضرهو انعدام النيابة التبادلية  ، آخر

فـان هـذه المطالبـة ال يسـرى  ، وإذا طالب أحد الدائنين فى التـزام غيـر قابـل لالنقسـام المـدين مطالبـة قضـائية
هنن مـد هـذا اهنثـر إلـى هـؤالء ال تقتضـيه حتمـا طبيعـة المحـل غيـر القابـل  . ( 1462)  أثرها فى حا الدائنين اآلخـر ن

فمطالبـة أحـد الـدائنين للمـدين يسـرى أثرهـا بالنسـبة إلـى بـاقى  ، ىوالحكم عكس ذلك فى التضامن اإليجاب . للتجزئة
  . لقيام النيابة التبادلية فيما ينفع ، الدائنين
وإذا صالح المدين أحد الدائنين فى دين غير قابل لالنقسام وتضمن الصلح إضرارًا بحقوق  : الصلح(  1)  

وهنن  ، هنن هذا السـر ان ال تقتضـيه طبيعـة المحـل غيـر القابـل للتجزئـة ، لم يسر علي م الصلح ، الدائنين اآلخر ن
ولكن لسبب آخر  ، وهذا هو الحكم أيضا فى التضامن اإليجابى . الصلح عقد يقتصر أثره على من كان طرفًا فيه

  . هو انعدام النيابة التبادلية فيما يضر
لـم ينتفعـوا بـذلك هنن ـم لـم يكونـوا  ، ابـل لالنقسـاموإذا تضمن الصلح فائدة للـدائنين اآلخـر ن فـى ديـن غيـر ق 

أطرافًا فى هذا الصلح إال إذا كان الدائن الذى عقـد الصـلح قـد اشـترط لمصـلحت م فتطبـا قواعـد االشـتراط لمصـلحة 

                                                                                                                                                                    

وإذا نيزل الميدين عين التقيادم  1هيامش رقيم  997قارن األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتيزام ص  – 119ص  2حجازى 

   . ( 119ص  2حجازى األستاذ عبد الحى )  انتفع الباقى بذلك ، بالنسبة إلى أحد الدائنين

  . 119ص  2أنظر عكس ذلك األستاذ عبد الحى حجازى (  5112)  

  (5111  ) ً  . فقيد قيدمنا أنيه إذا قطيع أحيد اليدائنين التقيادم انتفيع بيذلك سيائر اليدائنين ، وإن كانت تقطع التقادم لمصلحة اليدائنين جميعيا
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 الفهرس العام

علــى أســاس قيــام نيابــة تبادليــة فيمــا  ، أمــا فــى التضــامن اإليجــابى فالــدائنون اآلخــرون يفيــدون مــن الصــلح . الغيــر
  . ينفع

فــإن إقــراره ال يتعــدى أثــره إلــى ســائر  ، وإذا أقــر أحــد الــدائنين فــى ديــن غيــر قابــل لالنقســام : اإلقــرار(  1)  
 . وهنن اإلقرار حجة قاصة علـى المقـر ، إذ أن هذا التعدى ال تقتضيه طبيعة المحل غير القابل للتجزئة ، الدائنين

 . آخر هو انعدام النيابة التبادلية فيما يضر ولكن لسبب ، وهذا هو الحكم أيضا فى التضامن اإليجابى
فـإن طبيعـة  ، وكـان اإلقـرار يتنـاول الـدين ذاتـه ، وإذا أقر المـدين هنحـد الـدائنين فـى ديـن غيـر قابـل لالنقسـام

وهـذا هـو الحكـم  . ( 1469)  المحل غـر القابـل للتجزئـة تقتضـى أن يتعـدى أثـر اإلقـرار إلـى سـائر الـدائنين فينتفعـوا بـه
 . ولكن لقيام نيابة تبادلية فيما ينفع ، أيضا فى التضامن اإليجابى

لم يتعـد أثـر ذلـك  ، وإذا وجه أحد الدائنين فى دين غير قابل االنقسام اليمين للمدين فحلف ا : اليمين(  6)  
الحكـــم أيضـــا فـــى التضـــامن وهـــذا هـــو  . هنن طبيعـــة المحـــل غيـــر القابـــل للتجزئـــة ال تقتضـــيه ، إلـــى ســـائر الـــدائنين

فـان نكولـه  ، أمـا إذا نكـل المـدين فـى االلتـزام غيـر القابـل لالنقسـام . النعدام النيابة التبادلية فيمـا يضـر ، اإليجابى
هنن طبيعــة المحــل غيــر القابــل  ، فــان كــان متعلقــا بالــدين ذاتــه تعــدى أثــره إلــى ســائر الــدائنين ، يكــون بمثابــة إقــرار

لقيــام النيابــة التبادليــة فيمــا  ، والنكــول فــى التضــامن اإليجــابى يفيــد ســائر المــدينين . ( 1461 ) للتجزئــة تقتضــى ذلــك
  . ينفع

وكانت الواقعـة متعلقـة بالـدين  ، وإذا وجه المدين اليمين إلى أجد الدائنين فى دين غي قابل لالنقسام فحل ا 
 . تقتضــيه طبيعـة المحـل غيــر القابـل للتجزئــةهنن هــذا هـو مـا  ، فـان الحلــف يتعـدى أثـره إلــى سـائر الـدائنين ، ذاتـه

أمـا إذا نكـل الـدائن فـى ديـن  . ولكن لقيام النيابـة التبادليـة فيمـا ينفـع ، وهذا هو أيضا الحكم فى التضامن اإليجابى
هنن طبيعــة المحــل غيــر  ، فــان نكولــه يكــون بمثابــة إقــرار ال يتعــدى أثــره إلــى ســائر الــدائنين ، غيــر قابــل لالنقســام

وهــذا هــو أيضــا الحكــم فــى التضــامن  . ( 1461)  وهنن اإلقــرار حجــة قاصــرة علــى المقــر ، القابــل للتجزئــة ال تقتضــيه
  . ولكن النعدام النيابة التبادلية فيما يضر ، اإليجابى
كـم يحـتج بـه فـإن هـذا الح : وإذا صدر حكم علـى أحـد الـدائنين فـى ديـن غيـر قابـل لالنقسـام : الحكم(  4)  

 هنن طبيعـــــــــــــــة المحـــــــــــــــل غيـــــــــــــــر القابـــــــــــــــل للتجزئـــــــــــــــة تقتضـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك  ، فـــــــــــــــى حـــــــــــــــا الـــــــــــــــدائنين اآلخـــــــــــــــر ن

                                                 

المييدين المحكيوم عليييه لصيالح دائنييين متعيددين فييى ديين غييير قابييل وقيد قضييت محكمية االسييتئناف المختلطية بأنييه إذا كيان (  5119)  

ينياير سينة  7اسيتئناف مخيتلط )  لم يجز له أن يستأنف الحكم بالنسيبة إليى البياقى ، لالنقسام قد أقر لمصلحة أحد هؤالء الدائنين

   . ( 217ص  11م  2515

   . 119ص  2األستاذ عبد الحى حجازى (  5115)  

   . 111ص  2الحى حجازى  األستاذ عبد(  5119)  
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النعدام النيابة التبادلية  ، فإن هذا الحكم ال يسرى فى حا الدائنين اآلخر ن ، أما فى التضامن اإليجابى . ( 1466)  
  . فيما يضر

ــدائنين فــى ديــن  فــإن ســائر المــدينين  ، غيــر قابــل لالنقســاموإذا كــان الحكــم الــذى صــدر هــو لصــالح أحــد ال
إال إذا كــان الحكــم مبينــا علــى ســبب  ، هنن هــذا هــو مــا تقتضــيه طبيعــة المحــل غيــر القابــل للتجزئــة ، يفيــدون منــه

ولكــن لقيــام نيابــة  ، وهــذا هــو أيضــا شــأن التضــامن اإليجــابى . ( 1464)  خــاص بالمــدين الــذى صــدر الحكــم لصــالحه
  . ( 1468)  تبادلية فيما ينفع

 عالقة الدائنين بعضهم ببعض - المطلب الثانى

 : انقسام الدين على الدائنين - 227 

علــى الــدائن  ، كـل بقــدر حصـته ، مــدنى تقضـى بــأن يرجـع الــدائنون  902رأينـا أن الفقــرة الثانيـة مــن المـادة  
لالنقســـام عنـــد تعـــدد كـــالرجوع فـــى التضـــامن وكـــالرجوع فـــى عـــدم القابليـــة  –والرجـــوع هنـــا  . الـــذى اســـتوفى االلتـــزام

وإذا كــان عــدم القابليــة لالنقســام يرجــع إلــى طبيعــة  . يكــون إمــا بالــدعوى الشخصــية أو بــدعوى الحلــول -المــدينين 
  . المحل فإن الدين ينقسم حصصًا بين الدائنين ال فى عينه بل فى قيمته

 : تعيين حصة كل دائن - 228 

ها فــى التضــامن وفــى عــدم القابليــة لالنقســام عنــد تعــدد وتتعــين حصــة كــل دائــن وفقــا للقواعــد التــى أســلفنا 
  . إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، فاهنصل هو تساوى الحصص بين الدائنين . المدينين
 . و كـون البـاقون وكـالء عنـه فـى القـبض ، وقد يكون أحد الدائنين هو صـاحب المصـلحة وحـده فـى الـدين 

فـال  ، فإن كان هـو الـذى اسـتوفى الـدين كلـه . ل الدين فى عالقته بالدائنين اآلخر نفعند ذلك يستقل هذا الدائن بك
رجـع هـو عليـه بالـدين كلـه  ، وان كان غيـره هـو الـذى اسـتوفى الـدين . يرجع عليه بشىء أحد من الدائنين اآلخر ن

  . دون أن يشاركه فى الرجوع أحد من الدائنين اآلخر ن

  : إعسار المدين إعسار أحد الدائنين أو - 229 

 ، فــإن هــذا اإلعســار يتحملــه بــاقى الــدائنين ، ثــم أعســر إعســارًا جزئيــا ، وإذا اســتوفى أحــد الــدائنين الــدين كلــه
فـــإذا كـــان الـــدين أربعمائـــة بـــين أربعـــة مـــن الـــدائنين بحصـــص  . كمـــا هـــو اهنمـــر فـــى التضـــامن اإليجـــابى فيمـــا مـــر

                                                 

   . 119ص  2أنظر عكس ذلك األستاذ عبد الحى حجازى (  5111)  

   . 115ص  2األستاذ عبد الحى حجازى (  5111)  

فيسيتطيعون االنضيمام إلييه وليو بعيد  ، ورفع أحد الدائنين فى دين غير قابل لالنقسام استئنافاً فى الميعاد يفيد سائر الدائنين(  5117)  

دى  – 2299فقيرة  1بالنييول وريبيير وجابوليد )  بل ولو بعد رضائهم بيالحكم االبتيدائى ، االستئناف بالنسبة إليهمفوات ميعاد 

   . ( 599فقرة  1كوالن وكابيتان  997فقرة  9باج 
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فـإن كـال مـن الـدائنين الثالثـة  ، واسـتوفاه أحـدهم ثـم أعسـر بحيـث ال يسـتطيع أن يـؤدى إال نصـف ديونـه ، متساو ة
  . ( 1461)  اآلخر ن يرجع على المدين المعسر بنصف حصته أى بخمسين

ولـــم يتيســـر لمـــن طالبـــه مـــن الـــدائنين إال أن  ، وكـــذلك يكـــون الحكـــم لـــو أن المـــدين نفســـه هـــو الـــذى أعســـر 
فال يكون لكل من الدائنين الثالثة اآلخر ن أن يرجعوا علـى هـذا الـدائن إال  ، الدين وهو مائتانيستوفى منه نصف 

 بنصف حصت م أى بخمسين 
  . ( 1440)  وهذا هو نفس الحكم الذى أوردناه فى التضامن اإليجابى

 مقابلة ما بين التضامن وعدم القابلية لالنقسام

  : الموافقات والمفارقات - 231 

وجوه الموافقات ووجوه المفارقـات  ، بعد أن فرغنا من الكالم فى التضامن وعدم القابلية لالنقسام : نوجز هنا
  . ما بين هذين النظامين

  وجوه الموافقات - 231 

أو مطالبـة أى دائـن للمـدين بكـل  ، فى كل من النظامين تجوز مطالبة الدائن هنى مدين بكل الدين(  1: ) 
  . أو أن يفى المدين بالدين هنى دائن ، كذلك يجوز أن يفى أى مدين بكل الدين للدائن . الدين

أو يرجـع  ، يرجع المدين الذى وفاه على باقى المدينين ، بعد الوفاء بالدين ، فى كل من النظامين(  2)   
و كـون الرجـوع فـى جميـع  ، ينكل بقدر حصته فـى الـد ، الدائنون الذين لم يستوفوا الدين على الدائن الذى استوفاه

مــا لــم يوجــد اتفــاق أو  ، وتتعــين حصــة كــل علــى أســاس التســاوى  . اهنحــوال بالــدعوى الشخصــية أو بــدعوى الحلــول
 ، وإذا أعســر أحــد مــن م . أو مــا لــم يكــن أحــدهم هــو وحــده صــاحب المصــلحة فــى الــدين ، نــص يقضــى بغيــر ذلــك

  . حصته فى الدين تحمل كل من الباقين نصيبه فى حصة المعسر بنسبة

  وجوه المفارقات - 232 

أمـــا عـــدم  . والتضـــامن الســـلبى مصـــدره االتفـــاق أو القـــانون  ، التضـــامن اإليجـــابى مصـــدره االتفـــاق(  1: ) 
  . القابلية لالنقسام فمصدره طبيعة المحل أو االتفاق

ين اآلخـر ن أو الـدائنين فـان كـال مـن المـدين ، إذا انقضـى الـدين بسـبب غيـر الوفـاء ، فى التضامن(  2)   
أمـا  . اآلخر ن ال يستفيد أو يضار من انقضاء الدين إال بقدر حصة المدين أو الدائن الذى قام به سبب االنقضاء

فــإن كــال مــن المــدينين اآلخــر ن يســتفيد مــن انقضــاء الــدين بمقــدار  ، فــى عــدم القابليــة لالنقســام عنــد تعــدد المــدينين

                                                 

   . ولم يستطيع الدائنون اآلخرون الرجوع بشىء على المدين المعسر ، وبديهى أن اإلعسار إذا كان كليا(  5115)  

  . 255أنظر آنفاً فقرة (  5119)  
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ال يستفيد المدين من انقضاء الدين بالنسبة إلى أى من  ، ة لالنقسام عند تعدد الدائنينوفى عدم القابلي . الدين كله
ولكنـه يرجـع علـى الـدائن الـذى يطالبـه بوفـاء الـدين بمـا يعـادل حصـة الـدائن الـذى قـام بـه سـبب  ، الـدائنين اآلخـر ن

 . االنقضاء
ال فيمـا  -وهـى غيـر قائمـة أصـال  ، فيمـا يضـرالنيابة التبادلية فى التضامن من قائمة فيمـا ينفـع ال (  9)  

  . فى عدم القابلية لالنقسام –يضر وال فيما ينفع 
  . وال ينقسم فى عدم القابلية لالنقسام ، فى التضامن ينقسم االلتزام على الورثة (1)
بقـــــى غيــــر منقســـــم علــــى المـــــدينين  ، إذا اســــتحلل االلتـــــزام إلــــى تعـــــو ض نقــــدى ، فــــى التضـــــامن (1)

فإنــه ينقســم علــى المــدينين أو علــى  ، أمــا فــى عــدم القابليــة لالنقســام . المتضــامنين أو علــى الــدائنين المتضــامنين
  . ( 1441)  الدائنين

 وعدم القابلية لالنقسام عند تعدد الدائنين - مقابلة ما بين الدين المشترك

 : من حيث المصدر - 233 

مشــــترك وااللتــــزام غيــــر للقابــــل لالنقســــام فــــى أن مصــــدر كــــل من مــــا هــــو االتفــــاق أو طبيعــــة يتفــــا الــــدين ال 
أمـا االتفـاق فـى االلتــزام  ، ولكـن االتفـاق فـى الـدين المشــترك إنمـا يقـع علـى وحـدة الصـفقة واشــتراك الـدين . اهنشـياء

وكذلك  . ينا مشتركا بين الدائنينغير القابل لالنقسام فيقع على عدم قابلية الدين للتجزئة ال على مجرد أن يكون د
وال ترجـع إلــى  ، طبيعـة اهنشـياء فـى الـدين المشـترك إنمـا ترجـع إلـى ســبا االشـتراك فـى المـال الـذى نشـأ عنـه الـدين

                                                 

)  ومهما يكن من أمر ما بين عدم القابلية لالنقسام" :  وفى الفرقين األخيرين تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى(  5112)  

ناحيية فيراعيى مين (  أ: )  فثمة فارقان يتمثل فيهما اخيتالف هيذين الوضيعين ، من أوجه الشبه(  السلبى)  والتضامن(  السلبى

باعتبييار أن االلتييزام اليذى ال يقبييل القسييمة ال ينقسييم بييين ورثيية  ، أن عيدم القابلييية لالنقسييام قييد تكييون أقيول إلزامييا ميين التضييامن

ولهذه العلية يجيرى  . ولهذه العلة يجرى المتعاملون على اشتراط التزام الذى ال يقبل القسمة ال ينقسم بين ورثة المدين . المدين

اتقياء لتجزئية اليدين بيين الورثية فيميا ليو اقتصير  ، اشتراط التزام المدينين التزاما تضامنيا غير قابيل لالنقسيامالمتعاملون على 

ألن اليدين ال ينتقيل مين طرييق  ، األمر على النص على التضامن فحسب وال يعرض مثل هذا الفرض فيى الشيريعة اإلسيالمية

ويراعيى مين ناحيية أخيرى أن عيدم (  ب. )  ويسيتأدى بجملتيه مين التركية ، فيكون بهيذه المثابية غيي قابيل لالنقسيام ، الميراث

فهى تظل قائمة ما دام هذا المحل عصياً عليى التجزئية  ، القابلية لالنقسام قد تكون أضعف إلزاما عند قيامها على طبيعة المحل

أميا الميدينون  . سام وانقسم مبلغ التعويضزالت عدم قابلية االنق ، ولكن إذا اتفق أن استحال االلتزام إلى تعويض مالى ، بطبعه

) "  وليو اسيتحال اليدين إليى تعيويض ميالى ، ملزميا قبيل اليدائن باليدين بأسيره ، على نقيض ذليك ، المتضامون فيظل كل منهم

  . ( 299ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

)  ويتمثييل اخييتالف عييدم القابلييية لالنقسييام"  يييأتىوتضيييف المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فرقييا غييير الفييروق المتقدميية فيمييا 

فلكيل وارث مين ورثية (  أ: )  فى هذا الفرض فى الفارقين اللذين تقدمت اإلشيارة إليهميا(  اإليجابى)  عن التضامن(  اإليجابى

(  ب. )  ويسيرى هيذا الحكيم فيى الشيريعة اإلسيالمية حييث ينتقيل الحيق مين طرييق المييراث ، الدائن أن يطاليب باليدين بأسيره

ويراعيى أنيه عنيد تعيدد الميدينين واليدائنين قيد يتصيور التضيامن  . ويصبح الدين قابال لالنقسام متى استحال إلى تعويض نقدى

ً أمييا عييدم االنقسييام الناشييئ عيين طبيعيية المحييل فييال يتصييور  ، سييلبيا أو إيجابيييا مجموعيية األعمييال ) "  إال ميين النيياحيتين معييا

  . ( 291ص  9التحضيرية 
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أمـا طبيعـة  . فإن الدين المشترك على العكس من ذلـك يكـون فـى طبيعتـه قـابال للتجزئـة ، عدم قابلية الدين للتجزئة
  . فيرجع إلى عدم قابلية االلتزام فى طبيعته للتجزئة ، اهنشياء فى االلتزام غير القابل لالنقسام

 من حيث اآلثار فى عالقة الدائنين بالمدين - 234 

وال تقـوم بـين الـدائنين نيابـة  . فى الدين المشترك ال يطالب أى من الدائنين المدين إال بحصـته فـى الـدين : 
  . يةتبادل

فيجوز هنى من الدائنين أن يطالب المدين بكل الدين هننه غير قابل  ، أما فى االلتزام غير القابل لالنقسام 
ــم يمــانع الــدائنون اآلخــرون فيجــب عندئــذ الوفــاء ل ــم مجتمعــين أو إيــداع الشــىء محــل الــدين  ، للتجزئــة وذلــك مــا ل

ام غيــر القابــل لالنقســام فــى عــدم قيــام نيابــة تبادليــة بــين ولكــن يســتوى الــدين المشــترك مــع االلتــز  . لــذمت م جميعــاً 
 . الدائنين

 : من حيث اآلثار فى عالقة الدائنين بعضهم ببعض - 235 

لكل دائن أن يرجع على ما من يقبض من الدائنين حصته فى الدين بنصيبه فى هـذه  ، فى الدين المشترك 
تحمــل جميــع  ، فــإن كــان هــذا معســراً  . ن بصــحته هــوولــه أن يتــرك الحصــة لمــن قبضــ ا و طالــب المــدي ، الحصــة

  . الدائنين إعساره كل بنسبة حصته فى الدين
فيرجع عليه كـل  ، فإن الدائن يستوفى كل الدين لعدم قابليته للتجزئة ، أما فى االلتزام غير القابل لالنقسام 

أمـا فـى الـدين المشـترك  ، كـون بالحصـةفـالرجوع فـى االلتـزام غيـر القابـل لالنقسـام ي . دائن آخر بحصـته فـى الـدين
ففـى الحـالتين  ، و سـتوى الـدين المشـترك مـع االلتـزام غيـر القابـل لالنقسـام عنـد إعسـار المـدين . فيكون فى الحصة

  . يتحمل الدائنون جميعا هذا اإلعسار كل بنسبة حصته فى الدين

 انتقال االلتزام - القسم الثاني

  (Transmission des Obliyations  ) 

 تمهيد

 لمحة في التطور التاريخي النتقال االلتزام - 1

  معني انتقال االلتزام - 236 

سيواء نظير إلييه باعتبياره حقيا شخصييا مين جهية اليدائن أو نظير إلييه باعتبياره  -يراد بانتقال االلتزام أن يتحول االلتزام ذاته  :

أو مين ميدين إليي ميدين آخير باعتبياره  ، دائن إلي دائن آخر باعتباره حقا شخصييامن  : من شخص إلي آخر -التزاما من جهة المدين 

 . التزاما

وتحويليه مين ميدين إليي ميدين آخير  ، ( cession de creance)  ويمسي تحويل االلتزام من دائن إلي دائن آخر بحوالة الحق

 . ن دائن إلي دائن أو من مدين إلي مدينفانتقال االلتزام إذن هو حوالته م(  cession de dette)  بحوالة الدين

 : فييإن الييذي ينتقييل بالحواليية هييو االلتييزام ذاتييه بجميييع مقوماتييه وخصائصييه ، وسييواء كانييت الحواليية حواليية حييق أو حواليية دييين

 . وصفاته وضماناته ودفوعه
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ن كان مستنداً إلي حكم قضائي أو إلي سيند أو كان التزاما قابال للتنفيذ بأ ، فلو كان التزاما تجاريا : ينتقل االلتزام بجميع صفاته

فإنيه ينتقيل إليي اليدائن اآلخير  ، أو نحو ذلك ، أو كان التزاما ينتج للدائن فوائد ، أو كان التزاماً تضامنيا أو غير قابل لالنقسام ، رسمي

 . أو إلي المدين اآلخر بهذه الصفات ذاتها

أو بحيق  ، أو بيرهن حييازة ، أو بحيق اختصياص ، فليو كيان التزاميا مضيمونا بيرهن رسيمي : وينتقل االلتزام بجميع ضيماناته

شخصيية  –غيير أن الكفالية  . فإنه ينتقل إلي الدائن اآلخر أو إلي الميدين اآلخير ميع التيأمين اليذي يضيمنه ، أو بكفالة شخصية ، امتياز

 . ضاء الكفيل كما سنريإال بر ، فيما يتعلق بحوالة الدين ، ال تنتقل -كانت أو عينية 

كانعيدام  ، فلو كيان الميدين يسيتطيع أن ييدفع االلتيزام بسيبب مين أسيباب اليبطالن : وينتقل االلتزام بجميع الدفوع التي ترد عليه

الرضا أو عدم قيام المحل أو عدم مشروعية السبب أو عدم اسيتيفاء الشيكل الواجيب أو نقيص األهليية أو عييب مين عييوب اإلرادة مين 

أو كان يستطيع أن يدفع االلتزام بسيبب مين أسيباب االنقضياء كالوفياء أو التجدييد أو المقاصية أو  ، غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل

كما يستطيع المدين  ، فإن هذا المدين يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع قبل الدائن الجديد في حوالة الحق ، أو اإلبراء أو التقادم اتحاد الذمة

 . الجديد في حوالة الدين أن يتمسك بهذا الدفع قبل الدائن

 كيف يتصور انتقال االلتزام - 237

أي إذا كان االلتزام هو  ، ه إذا كانت الفكرة في االلتزام هي الفكرة القديمةوانتقال االلتزام علي الوجه المتقدم ال يمكن تصور : 

ال يتصيور أن تنتقيل عنهميا أو عين أحيد  ، بحكيم أنهيا تيربط ميا بيين شخصيين باليذات ، فالرابطية . رابطة شخصية ما بين دائن وميدين

ثم سادت بعد ذليك عصيوراً طويلية  ، ي القانون الرومانيوقد كانت فكرة الرابطة الشخصية هي الفكرة السائدة ف . منهما دون أن تنجل

 . وال من مدين إلي مدين آخر ، ال من دائن إلي دائن آخر ، فلم يكن يمكن معها تصور انتقال االلتزام ، في القوانين الالتينية

أميا  . ( entre vifs)  بيين األحيياء علي أن استعصاء االلتزام علي االنتقال لم يثبت في هذه القوانين القديمة إال في انتقاله فيميا

 . فإن هذه القوانين لم تلبث أن استساغته منذ عهد طويل ، ( mortis causa)  انتقال االلتزام إلي الوارث بسبب الموت

 انتقال االلتزام بسبب الموت - 238
فينتقيل االلتيزام مين اليدائن عنيد  . زمن بعيداستساغت انتقال االلتزام بسبب الموت منذ  ، حتي القديمة منها ، قلنا إن القوانين : 

ويصبح  . وكذلك ينتقل االلتزام من المدين عند موته إلي ورثته من بعده . ويصبح هؤالء هم الدائنون مكانه ، موته إلي ورثته من بعده

إلييي (  universalite)  والييذي سيياعد علييي هييذا التصييور أن تركيية المييورث تنتقييل كمجمييوع ميين المييال . هييؤالء هييم المييدينون مكانييه

وتعتبيير شخصييية الييوارث إنمييا هييي اسييتمرار لشخصييية  . فيشييتمل هييذا المجمييوع ميين المييال علييي االلتزامييات حقوقييا وديونييا ، الورثيية

 . بل بقي عند صاحبه ممثال في شخص الوارث ، فكأن االلتزام لم ينتقل إلي شخص جديد بموت صاحبه ، المورث

والشريعة اإلسالمية نفسها تنقيل االلتيزام باعتبياره حقيا  . وما زال هذا هو تصور الشرائع الغربية ، هكذا كان تصور القانون الروماني

بيل تبقييه فيي تركية الميورث حتيي تفيي بيه  ، أما االلتزام باعتبياره دينيا فيال تنقليه مين الميورث إليي اليوارث ، من المورث إلي الوارث

 . ثم تنتقل التركة بعد سداد الديون إلي الورثة بما تشتمل عليه من أعيان وحقوق ، التركة

فهنياك  . أو تحيور مين االلتيزام بعيد انتقاليه ، فإن هناك حيدودا تقييد مين هيذا االنتقيال ، ومهما يكن من أمر انتقال االلتزام بسبب الموت

فيال ينتقيل هيذا االلتيزام بيل ينقضيي بميوت اليدائن أو بميوت  ، عنهميا التزام يتصل بشخص طرفية اتصاال وثيقا بحيث ال يمكن انتزاعه

فيإن كيال مين عقيد الوكالية وعقيد  ، من ذلك التزامات الموكل والتزاميات الوكييل والتزاميات الشيركاء فيي شيركات األشيخاص . المدين

حقيا  -فيال ينتقيل االلتيزام  ، عاقيدينبحيث أن العقد بوجه عيام ينقضيي بميوت أحيد المت ، شركة األشخاص يقوم علي اعتبارات شخصية

وقيد  . ولكين االنتقيال يحيور مين االلتيزام ، المورث إليي اليوارث ، كذلك قد يتم انتقال االلتزام . من المورث إلي الوارث -كان أو دينا 

)  حتفًظيياً بحييق التجريييدوقبييل اليوارث الميييراث م ، يبيدو أن االلتييزام يتحييور فييي الشيرائع الغربييية إذا هييو انتقييل ميين الميدين إلييي وارثييه

benefice d inventaire ) ، وال يكيون مسيئوال عين دييون التركية إال فيي الميال اليذي  ، فيفصل أموال التركة عن أمواله الشخصية

لكين هيذا و . ال يمكن التنفيذ به إال علي أموال التركة التي انتقلت إلي هذا اليوارث ، بعد أن انتقل إلي الوارث ، فيصبح االلتزام . ورثه

كمييا كييان فييي حييياة  –ميين ناحييية المييال الييذي يجييوز التنفيييذ عليييه  -فييالواقع ميين األميير أن االلتييزام بقييي  ، التحييوير ليييس تحييويراً حقيقيييا

 فبقي كما كان ، فقد كان عندئذ ال يمكن التنفيذ به إال علي ماله ، المورث
 (5111 ) .

وإن لم يكين تحيويرا  ، والتحوير الحقيقي في االلتزام 

 فيي التركية $ 521 $ينقسيم عليي الورثية كيل بنسيبة حصيته  ، حقيا كيان أو دينيا ، فيإن االلتيزام . يقع إذا تعيددت الورثية ، في أساسه
 (

5119 ) ،
 وهذا ما لم يكن االلتزام في أصله غير قابل لالنقسام 

 (5115  )
 . كما سبق القول

                                                 

فميا الت يييتم فيي الشييرائع  . فيي التركيية حتيي ييؤدي ميين أموالهيا ، باعتبيياره دينيا ، وفيي الشيريعة اإلسييالمية يبقيي االلتيزام(  5111)  

  . سالميةالغربية إال عن طريق االحتفاظ بحق التجريد هو األصل الذي يعمل به في الشريعة اإل

  . 915فقرة  9دي باج  – 2291فقرة  1انظر في كل ذلك بالنيول وريبير وردوان (  5119)  
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 : انتقال االلتزام ما بين األحياء - 239

فليم يكين معروفيا فيي  ، ما بين األحياء ، أي انتقال االلتزام ذاته بمقوماته وخصائصه ، ما انتقال االلتزام بالمعني الذي أسلفناهأ 

في انتقال  ، وإذا كان قد أمكن . إذ كانت الفكرة التي تصور االلتزام رابطة شخصية تقوم حائال دون ذلك كما قدمنا ، القانون الروماني

ففيي انتقيال  ، جعل الوارث خلفا عاما للمورث وتصوير هذه الخالفة العامة كأنها اسيتمرار لشخصيية الميورث ، االلتزام بسبب الموت

كما أمكن تصوير الخالفة العامة بعد  ، ال يمكن تصوير هذه الخالفة الخاصة حال الحياة ، االلتزام ما بين األحياء حيث الخالفة خاصة

يتصيور اسيتمرارها فيي  ، وقيد زاليت شخصييته بيالموت ، ذلك أنه إذا أمكن القيول بيأن الميورث . استمراراً لشخصية السلف ، الموت

 تستمر شخصيته في شخص خلفه الخاص ، وهو ال يزال حيا ، فإنه يتعذر القول بأن السلف ، شخص الوارث
 (5119 ) .

  

أو مين ميدين إليي  ، مين دائين إليي دائين آخير ، في القانون الرومياني ، حياةمن أجل ذلك لم يكن ممكنا أن ينتقل االلتزام حال ال

إال تجدييد االلتيزام  ، شيخص اليدائنإذا أريد تغييير  ، ولم يكن ممكنا . أو عن طريق حوالة الدين ، عن طريق حوالة الحق ، مدين آخر

بمقوماتييه  ، ليم يكيين االلتييزام ذاتييه ، وفييي الحييالتين . إال تجديييد االلتييزام بتغييير المييدين ، أو أريييد تغيييير شيخص المييدين ، بتغييير الييدائن

وينشيأ مكانيه التيزام جدييد  ، بيل كيان االلتيزام األصيلي ينقضيي بالتحدييد . هو الذي ينتقيل مين شيخص إليي شيخص آخير ، وخصائصه

وفي هذا االلتزام الجدييد كيان يتغيير شيخص اليدائن أو  ، بمقومات وخصائص غير المقومات والخصائص التي كانت لاللتزام األصلي

دون تيدخل مين  ، عليي أن الرميان كيانوا يلجيأون إليي طريقية أخيري لتحوييل االلتيزام مين دائين إليي دائين آخير . يتغير شخص المدين

 Procuratio)  ن هذا التوكيلوكا ، فكان الدائن األصلي يوكل من يريد تحويل االلتزام إليه في قبض الدين باسمه من المدين . المدين

in rem suam  )ولكين هيذه الطريقية ليم  . وسيلة يستطيع بها الوكيل أن يقبض الدين من المدين دون حاجة إلي رضائه بتحويل الدين

 فإن الدائن األصلي كان يستطيع أن يعزل الوكيل قبل أن يقبض الدين ، تكن مأمونة
 (5111 ) .

 

وبقيت الحوالية مجهولية ميدة طويلية  . دون أن يعرف ال حوالة الحق وال حوالة الدين ، الحالوبقي القانون الروماني علي هذه 

حتيي أصيبح هيذا  ، يتحايلون عليها عن طريق التوكيل بقبض الدين الذي كان القيانون الرومياني يلجيأ إلييه ، في القانون الفرنسي القديم

وأصبح مسلما في هيذا القيانون إنيه يجيوز لليدائن أن يحيول حقيه  ، نسي القديمومنه دخلت حوالة الحق في القانون الفر ، الطريق مألوفا

 ، علي غرار التوكييل بيالقبض اليذي أصيبح مفترضيا دون نيص ، إلي دائن آخر دون حاجة إلي الحصول علي رضاء المدين بالحوالة

 selon la subtilite du droit : أو كما يقول بوتييه –وهذا بالرغم من أن التحليل القانوني الدقيق 
 (5111  )

يستعصيي عليي أن ينتقيل 

 االلتزام وهو رابطة شخصية من دائن إلي دائن آخر
 (5117 ) .

 

وساعد علي إمكان انتقال االلتزام مين دائين إليي دائين آخير أن فكيرة االلتيزام باعتبياره رابطية شخصيية أخيذت تتطيورن وأخيذ 

باعتبياره قيمية ماليية ال باعتبياره رابطية  ، السيهل أن نتصيور أن االلتيزامفأصيبح مين  . العنصر المادي فيي االلتيزام يبيرز شييئا فشييئا

 . ينتقل من دائن إلي دائن آخر ، وبالنسبة إلي موضوعه ال بالنسبة إلي أطرافه ، شخصية

أي انتقيال  ، وليم يصيل القيانون الفرنسيي حتيي الييوم إليي تنظييم حوالية اليدين . ولكن التطور في القوانين الالتينية وقف عنيد هيذا الحيد

ذلك  . وليس هناك من سبيل إلي تغيير المدين في االلتزام إال عن طريق التجديد أو اإلنابة في الوفاء ، االلتزام من مدين إلي مدين آخر

فعليي شخصيية الميدين ومقيدار يسياره وحسين اسيتعداده للوفياء بدينيه  ، أن شخصية المدين في االلتزام أكبر خطراً من شخصية اليدائن

                                                                                                                                                                    

ويبقيي فيي التركية غيير منقسيم إذا  ، أما في الشريعة اإلسالمية فقد رأينا أن االلتزام ينقسم إذا انتقل كحق إلي ورثية اليدائن(  5115)  

  . كان دينا مات عنه المورث

وكيذلك  . ن وكابيتان ان انتقال االلتزام ما بين األحياء كان أبطيأ ظهيوراً فيي التياريخ مين انتقاليه بسيبب الميوتويقول كوال(  5119)  

ذليك أن صياحب حيق الملكيية  . وبخاصة حيق الملكيية ، كان انتقال الحق الشخصي متأخراً في الظهور عن انتقال الحق العيني

أما الدائن في االلتيزام  . أي عن طريق انتقال الحق العيني ، إذا أراد تحويل حقه إلي نقود فإنما يفعل ذلك غالبا عن طريق بيعه

: )  ويترتيب عليي ذليك نتيجتيان . أي عين طرييق انقضياء الحيق الشخصيي ، فيحول حقيه إليي نقيود عيادة عين طرييق اسيتيفائه

. )  وليم يظهير انتقيال الحيق الشخصيي إال متيأخراً كثييراً عين ذليك ، ن انتقال حيق الملكيية ظهير مبكيراً فيي التياريخأ(  أوالهما

 بخالف نظرية انقضاء الحق العيني فليست لها أهمية تيذكر ، ان نظرية انقضاء االلتزام بلغت قدراً كبيراً من األهمية(  والثاني

  . ( 519ص  119فقرة  1كوالن وكابيتان ) 

ويقول دي باج إن فكيرة االلتيزام فيي القيانون  . 519ص  111فقرة  1كوالن وكابيتان  - 959ص  919فقرة  9دي باج (  5111)  

فااللتزام في هيذا القيانون ال ينعقيد إال بموجيب أشيكال وأوضياع معينية  ، الروماني القديم هي التي تفسر استحالة انتقال االلتزام

فكييف يمكين أن ينتقيل  . ومن شأن االلتزام أن يضع الميدين تحيت سيلطة اليدائن إليي حيد بعييد ، ئنيقوم بها كل من المدين والدا

وعندئذ تنحل عقيدة  ، إال بعد االلتجاء من جديد إلي هذه األشكال واألوضاع ، ومن مدين إلي مدين ، االلتزام من دائن إلي دائن

  . ( 959ص  919فقرة  9دي باج )  والة وإنما هو التجديدوليست هذه بالح ، االلتزام األصلي ويحل محلة التزام جديد

  . 992بوتييه في البيع فقرة (  5111)  

 . 959ص  919دي باج فقرة  - 79ص – 72ص  2119فقرة  9بودري وبارد (  5117)  
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فلم يكن من السهل التسليم بتحويل االلتزام من مدين إلي مدين آخر دون أن يكون الدائن طرفا في هذا التحويل عن  . وقف قيمة الدينتت

 ويعنييه مين تغييير مدينية ميا ال يعنيي الميدين مين تغييير دائنيه ، ألن اليدائن ييأبي أن يتغيير علييه الميدين دون رضيائه ، طرق التجدييد
 (

5115 ) .
 وانين الالتينية عند هذه المرحلة من التطور لم تستكمله إلي غايتهفبقيت الق 

 (5179 ) ،
وذلك مع استثناء التقنيين الميدني اإليطيالي  

 . ( من هذا التقنين 2119انظر المادة )  الجديد فقد أقر حوالة الدين عند الكالم في اإلنابة في الوفاء

وما دامت فكرة االلتزام قد تطورت فأصبح االلتزام قيمة مادية أكثير  . هاية الطريقأما التقنينات الجرمانية فقد سارت في التطور إلي ن

 منه رابطة شخصية
 (5172 ) ،

فمات الذي يحول دون التسليم بانتقاله من  ، ومادام قد أمكن تصور انتقال االلتزام من دائن إلي دائن آخر 

 - 219م)  وتقنيين االلتزاميات السويسيري(  2525 – 2525م )  انيمدين إلي مدين آخر! ومن ثم يعرف كل من التقنين المدني األلمي

(  Schuldubernahme)  حوالة الدين ، إلي جانب حوالة الحق ، ( 279
 (5171 ) .

 

 ومعه التقنينات المدنية العربية األخري -وقد تابع التقنين المدني المصري الجديد 
 (5179  )

وبعد أن كيان التقنيين  . هذا التطور -

أصيبح التقنيين الميدني الجدييد يعيرف حوالية الحيق  ، إال حوالية الحيق ، علي غرار التقنيين الميدني الفرنسيي ، المدني السابق ال يعرف

الباب الرابع من الكتاب األول في نظرية االلتزام -تحت عنوان انتقال االلتزام  –وحوالة الدين وقد خصص لهما 
  (5175 ) .

 

                                                 

ولكيين  . فميين الييدائنين ميين هييو أرحييب جانييب وأيسيير معامليية وأقييل تشييدداً  ، وإن كييان المييدين يعينييه هييو أيضييا تغيييير دائنييه(  5115)  

  . االعتبارات التي تقترن بتغير الدائن أقل أهمية من تلك التي تقترن بتغير المدين

 112ص - 117ص  9انظر في االعتراضات التي توجه إلي إقرار حوالة الدين والرد عليها األستاذ عبد الحي حجيازي (  5179)  

  . عند الكالم في حوالة الدين كيف وقف تطور هذه الحوالة في القانون الفرنسي وسنري -

)  ومن مدين إلي مدين دون رضاء الدائن ، ويستتبع ذلك أن تنتقل هذه القيمة المادية من دائن إلي دائن دون رضاء المدين(  5172)  

  . ( 951ص  - 952ص  911فقرة  9دي باج 

 . حوالة الدين كيف نشأت هذه الحوالة في البالد الجرمانية وكيف استكملت تطورهاوسنري عند الكالم في (  5171)  

وسيواء انتقيل  ، سواء بين األحيياء أو بسيبب الميوت ، ويعرض تقنين الموجبات والعقود اللبناني النتقال االلتزام بوجه عام(  5179)  

ميا ليم يكين  ، تنتقل الموجبات بالوفياة أو بيين األحيياء" :  يمن هذا التقنين علي ما يأت 115فتنص المادة  ، الحق أو انتقل الدين

ويخضيع  -ثمة استحالة ناشئة عن نص قانوني أو عين كيون الموجيب شخصييا محضيا وموضيوعا بيالنظر إليي شيخص العاقيد 

موضيوعة ميع أميا االنتقيال بيين األحيياء فخاضيع للقواعيد اآلتيية ال -االنتقال بسبب الوفاة لقواعد األرث بوصية أو بغير وصية 

وانتقيال الموجبيات منظيوراً إليهيا مين (  انتقيال ديين اليدائن)  التمييز بين انتقيال الموجبيات منظيوراً إليهيا مين الوجهية اإليجابيية

  . "(  انتقال دين المدين)  الوجهة السلبية

 ، من دائن إلي دائين أو مين ميدين إليي ميدين ، في الواقع من األمر ، ويذهب األستاذ شفيق شحاته إلي أن االلتزام ال ينتقل(  5175)  

مييا بييين انتقييال  ، ميين ناحييية التعبييير ، فهييو يميييز . علييي االلتيزام -دائنييا أو مييدينا  -بيل الييدائن أو المييدين يسييتخلف شخصييا آخيير 

نتقيل االلتيزام بيل أميا فيي الحالية الثانيية فيال ي ، ففي الحالة األولي ينتقل االلتزام إلي شيخص جدييد ، االلتزام واالستخالف عليه

والواقيع ان اليذي وصيلت إلييه التشيريعات الحديثية بعيد " :  ويقول في هذا المعني ما يأتي . يستخلف شخص عليه شخصا آخر

كما يحدث تماما عند وفاة الشخص بالنسيبة إليي مجموعية  ، تطور طويل هو إباحة االستخالف ما بين األحياء في الحق الواحد

فيال ينشيأ حيق  . فيي الحيق الشخصيي ، وكذلك المدين الجدييد يخليف الميدين القيديم ، يخلف الدائن القديم فالدائن الجديد . حقوقه

من طرييق ميا يسيمي خطيأ فيي  ، بل أن شخصا يحل محل آخر في نفس الحق ، وال ينتقل الحق القديم إلي شخص جديد ، جديد

وقيد يقتضيي كيل هيذه (  1ق فيي قيوانين اليبالد العربيية ص حوالية الحي : األسيتاذ شيفيق شيحاته) "  القوانين الوضعية بالحوالية

 . بيل إن شخصيا قيديما اسيتخلف علييه شخصيا جدييداً  ، فيال يقيال إن االلتيزام انتقيل مين شيخص قيديم إليي شيخص جدييد ، الدقة

هيو  ، االلتزامفيميا يتعليق بي ، ان اسيتبدال شيخص بيآخر" :  إذ يقيول ، فييري العبيارة الثانيية أدق ، ويوزان سالي بين العبارتين

فنقليه ال يعنيي إال  ، فميا دام االلتيزام لصييقا بالشيخص . ولكن لفظ االستخالف أدق من لفظ االنتقيال . الذي يعدل انتقال االلتزام

لييس أن يقيال أن شخصيا قيد  ، بيل إن التعبيير الصيحيح . أن شخصا جديداً أصيبحا هيو صياحب االلتيزام وخليف علييه مين نقليه

بحث في النظريية العامية  : سالي) "  بل أن يقال إن شخصا خلف شخصا آخر فيما يتعلق بهذا الحق ، استخلف علي حق الغير

فميا ال شيك فييه أن عنيدما يقيال ان االلتيزام انتقيل مين  ، ومهما يكن مين أمير . ( 15ص  15لاللتزام في القانون األلماني فقرة 

فاالنتقيال  . خر قد خليف الشيخص األول عليي هيذا االلتيزاميكون المقصود دائما أن هذا الشخص اآل ، شخص إلي شخص آخر

علي أن األستاذ شفيق شحاته أجاز في مكيان آخير أن  . واستعمال لفظ االنتقال أيسر من الناحية العلمية ، هنا معناه االستخالف

لعامة للحيق العينيي ص النظرية ا) "  إن الحق وقد كان محله الشيء انتقل إلي شخص آخر وبقي محله نفس هذا الشيء"  يقال

ويعترض األساتذة بالنيول وريبير وبوالنجية عليي التمسيك بهيذا القيدر مين  . ( 229في ص  2وهامش رقم  229و ص 225

 ينتقل فعال مين شيخص إليي آخير ، وبخاصة حق المليكة والحق الشخصي من ناحيته اإليجابية ، ويذهبون إلي أن الحق ، الدقة

 . ( 1595فقرة  2ه بالنيول وريبير وبوالنجي) 
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  االلتزام في الفقه اإلسالمي انتقال

وما ميدي التطيور اليذي بلغيه  ، ماذا كان موقف الفقه اإلسالمي من انتقال االلتزام ، بعد هذه العجالة التاريخية ، ويجدر بناء أن ننظر :

 في هذه المسألة
 (5179 ) .

 

 ومن أهم المميزات له في تنظيمها هو التفريق بين الحوالية المقييدة والحوالية المطلقية ، يعرف الفقه اإلسالمي الحوالة
 (5171 ) .

 

وهذا األجنبي المحال عليه هيو اليذي يتركيز فييه التفرييق بيين الحوالية  ، ويوجد في كل من الحوالتين دائن ومدين ثم أجنبي محال عليه

 . المقيدة والحوالة المطلقة

وأراد المدين عين طرييق الحوالية الوفياء باليدين  ، دينا للمدين أو كان في يده له وديعة أو عين مغصوبةفإن كان هذا األجنبي م

 فهذه هيي الحوالية المقييدة ، الذي في ذمته للدائن بالحق الذي له في ذمة األجنبي
 (5171 ) .

وهيل أقيرب إليي أن تكيون طريقيا مين طيرق  

 : علي خالف بينها في الصياغة القانونية سنذكره فيما يلي ، وتقرها المذاهب جميعا . الوفاء بالدين من أن تكون حوالة بالمعني الدقيق

فهيذه هيي الحوالية  ، أو كان مدينا ولكن لم تقيد الحوالة بهيذا اليدين فيي الميذهب الحنفيي ، أما أن كان األجنبي غير مدين للمدين

وهييذه هييي حواليية الييدين بييالمعني  ، أن نتصييور أن المييدين يريييد أن يحيييل دينييه علييي األجنبييي . ويمكيين فييي الحواليية المطلقيية . المطلقيية

مين أن تكيون حوالية لليدين  ، وال يسلم بها الفقه اإلسالمي خالفا لما يقال عادة وهي عنده أقرب إلي أن تكيون كفالية أو تجدييداً  ، الدقيق

ويمكين كيذلك فيي الحوالية  . واآلن نراها األصيل أيضيا فيي الحوالية ، التضامنوقد قدمنا أن الكفالة في الفقه اإلسالمي هي األصل في 

وحوالية الحيق أيضيا ال  . وهيذه هيي حوالية الحيق بيالمعني اليدقيق ، المطلقة أن نتصور أن الدائن هو الذي يريد أن يحيل حقه لألجنبيي

أميا المالكيية  ، ة والشيافعية والحنابلية ال يسيلمون بهيذه الحواليةذلك أن الحنفي . خالفا لما يقال عادة ، يسلم بها الفقه اإلسالمي بوجه عام

 . فيسلمون بها في حدود معينة

ميا (  أوال: )  يحسن أن نشير إلي خطأين شائعين ينسبان إلي الفقه اإلسالمي في خصوص الحوالة ، وقبل أن نفصل ما أجملناه

ً . )  فيي الفقيه اإلسيالمي إنميا هيو حوالية اليدين ال حوالية الحيق يرد ذكره عادة في الفقه والقضاء في مصر علي أنه حوالة الحق (  ثانييا

فمن غير الطبيعيي  . وإال كان هذا بدعا في تطور القانون ، ليس صحيحاً أن الفقه اإلسالمي عرف حوالة الدين ولم يعرف حواله الحق

الطبيعيي أن يسيلم نظيام قيانوني بانتقيال اليدين بيين  كميا أنيه مين غيير ، أن يعرف نظام قانوني حوالة الدين قبل أن يعيرف حوالية الحيق

ال  ، لم يعرف حوالة الدين : فالفقه اإلسالمي كان في توره طبيعيا كسائر النظم القانونية . األحياء وهو لم يعترف بانتقاله بسبب الموت

وال بين األحيياء إال فيي صيورة مين صيور الكفالية أو  ، بسبب الموت إذ الدين ال ينتقل إلي الورثة بل يبقي في التركة حتي تقوم بسداده

وبيين األحيياء بقييود  ، بسبب الموت حوالة كاملة إذ الحقيوق الشخصيية التيي للتركية تنتقيل إليي الورثية ، وعرف حوالة الحق . التجديد

 معينة وفي مذهب واحد هو المذهب المالكي
 (5177 ) .

 

"  ونتناول حوالة اليدين وهيي المعنيية بلفيظ . الة إذ ال يتسع المقام هنا لإلسهابفي غير إط ، واآلن ننتقل الي تفصيل ما أجملناه

ثيم حوالية الحيق وال يعيرف الفقيه اإلسيالمي هيذا  ، في الفقه اإلسالمي فإذا ذكرت الحوالة قصد بها حوالة اليدين دون غيرهيا"  الحوالة

 . التعبير ويسمي حوالة الحق بيع الدين أو هبه الدين

  حوالة الدين

عليي أن التميييز بيين الحوالية المطلقية والحوالية  . الميذهب الحنفيي عين الميذاهب الثالثية األخيري ، في حوالة الدين ، يختلف :

ال يقيل أهميية فيي الميذاهب الثالثيية األخيري عنيه فيي الميذهب  ، وإن كيان غيير منصيوص علييه إال فيي فقيه الميذهب الحنفيي ، المقيدة

 .بل لعله يزيد كما سنري ، الحنفي

 . الييدائن والمييدين والمحييال عليييه ، ففييي هييذه الميذهب تييتم الحواليية المطلقيية برضيياء األطيراف الثالثيية : ونبيدأ بالمييذهب الحنفييي

ويجوز أن تتم برضاء الدائن والمحال عليه دون الميدين
  (5175 ) ،

إذا دفيع  ، ولكين ال يرجيع المحيال علييه فيي هيذه الحالية عليي الميدين 

                                                 

النظرييية العاميية  –انتقييال االلتييزام فييي القييانون المييدني اللبنيياني  : انظيير فييي هييذا الموضييوع الييدكتور صييبحي المحصيياني(  5179)  

  . 991ص  – 952ص  1للموجبات والعقود في الشريعة اإلسالمية 

 . الميذهب الحنفيي دون نصيوص الميذاهب األخيريهذا التفريق بين الحوالة المقيدة والحوالة المطلقة مذكور في نصوص (  5171)  

  . كما سنري ، ولكنه تفريق جوهري لتفهم الحوالة في الفقه اإلسالمي في المذاهب جميعا ال في المذهب الحنفي وحده

فيإذا كيان  ، وفي المذهب الحنفي ال تكون الحوالية مقييدة إال إذا قييد الميدين الحوالية باليدين اليذي ليه فيي ذمية المحيال علييه(  5171)  

   . فإن الحوالة تكون مطلقة بالرغم من مديونية المحال عليه للمدين ، للمدين دين في ذمة المحال عليه ولم يقيد به الحوالة

والشيريعة اإلسيالمية أقيرت حوالية اليدين دون حوالية الحيق عليي رأي معظيم " :  وهو يقول ، قارن الدكتور حسن الذنون(  5177)  

  . ( 191ص  127لتزام في القانون المدني العراقي فقرة أحكام اال) "  الفقهاء

وال تنعقد الحوالة إال  ، بل البد أيضا من قبول الدائن ، فان هذا ال يكفي ، أما إذا اتفق المدين مع المحال عليه علي الحوالة(  5175)  

أميا  . ألنيه يعتبير فيي مقيام المتبيرع ، ويشترط أيضيا النعقياد الحوالية بليوغ المحيال علييه . من وقت هذا القبول دون أثررجعي
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وسيواء كانيت الحوالية  . أما الحوالة المقيدة فيال بيد فيهيا مين رضياء األطيراف الثالثية . إال إذا كانت الحوالة بأمر المدين ، الدين للدائن

ء فيي فهل انتقل الدين إلي ذمة المحال عليه بالحوالة؟ هنا تتضيارب اآلرا ، فإن الدائن يرجع علي المحال عليه بالدين ، مطلقة أو مقيدة

فليو أبيرأ اليدائن المحيال علييه مينن  ، ينتقل الدين من ذمة المدين إلي ذمة المحيال علييه ، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف . المذهب الحنفي

تنتقيل المطالبية  ، وعنيد محميد . ولكن الين يعود إلي ذمة المدين إذا تيوي عنيد المحيال علييه ، الدين صح ذلك ولو أبرأ المدين ال يصح

ال يكيون  ، فليو أراد هيذا أن يقضيية لليدائن . ويبقي الدين دون المطالبة في ذمة المدين ، ون الدين من المدين إلي المحال عليهوحدها د

 ً ألن اليدائن إنميا  ، ال يرتيد اإلبيراء بيالرد ، وليو أبيرأ اليدائن المحيال علييه . ويجبر اليدائن عليي االسيتيفاء ، ألنه ال يزال مدينا ، متبرعا

ألن الدائن لم يبريء المحال عليه من الدين بل  ، وال يرجع المحال عليه علي المدين ولو كانت الحوالة بأمره ، أسقط المطالبة ال الدين

ائن بالدين عادت المطالبة إلي المدين واجتمعت عنده مع الدين فيرجع عليه الد ، وإذا توي الدين عند المحال عليه . من مجرد المطالبة

ال ينتقيل  ، وعنيد زفير . ولو كان الدين قد انتقل إلي المحال عليه لما كان للدائن الرجوع بنفس الدين وإنما كان يرجيع بالضيمان ، نفسه

 . ينفيكون المحال عليه كفيال للمد ، بل تضم ذمة المحال عليه إلي ذمة المدين في المطالبة ، الدين وال المطالبة إلي ذمة المحال عليه

 ، ففيي الحوالية المطلقية . وجب هنا أن نميز بين الحوالة المطلقة والحوالة المقييدة ، ثم إن الدائن إذا طالب المحال عليه بالوفاء

 . ويرجيع باليدين نفسيه ال بميا أدي ، فإن ال يرجع علي المدين إال إذا كانت الحوالة بأمره كميا قيدمنا ، إذا دفع المحال عليه الدين للدائن

وإميا عليي أن اليدين قيد انتقيل ميع  . فيرجيع المحيال علييه بيه ، ذا يدل إما علي أن الدين ال يزال باقيا في ذمة المدين كما يقول محمدوه

وإميا  . فيرجيع بيه عليي الميدين ، فأداه المحال عليه وحل محيل اليدائن فييه ، المطالبة إلي المحال عليه كما يقول أبو حنيفة وأبو يوسف

كميا يرجيع الكفييل فيي الكفالية بميا  ، ولهذا يرجع المحال علييه بينفس اليدين ، والمطالبة لم ينتقال عن المدين كما يقو زفرعلي أن الدين 

فيإن  -بأن مات هذا مفلسا أو أفلس وهو حي أو جحد الحوالة ولم تكن هناك بينه  -أما إذا توي الدين عند المحال عليه  . كفل ال بما أدي

 ين بنفس الدينالدائن يرجع علي المد
 (5159 ) .

الحق الذي للمدين في ذمية المحيال علييه  وفي الحوالة المقيدة يخصص . كما سبق القول 

 لوفاء الدين المحال به
 (5152 ) ،

إذا أفليس الميدين قبيل أن (  2: )  بل دون أن يكون رهنيا عنيده لسيببين ، دون أن ينتقل هذا الحق للدائن 

وعنيد زفير  . فليس الدائن أحق من سائر غرماء الميدين باليدين اليذي خصيص ليه وقييدت بيه الحوالية ، يؤدي المحال عليه الدين للدائن

 ألن الدين صار له بالحوالة رهنا ، الدائن أحق من سائر الغرماء
 (5151 ) .

 ولو توي هيذا اليدين عنيد المحيال علييه(  1)  
 (5159 ) ،

تيوي  

                                                                                                                                                                    

فإذا كان المميز هو اليدائن اشيترط فيي اإلجيازة  ، ويشترط لنفاذها اإلجازة ، المدين والدائن فيكفي فيهما التمييز النعقاد الحوالة

 . أن يكون المحال عليه أكثر مالءة من المدين

مطيل  : والية عليي حيديث عين النبيي صيلي هللا علييه وسيلم أنيه قيالفيي مشيروعية الح -ومعه سائر الميذاهب  -ويعتمد المذهب الحنفي 

  . وإذا اتبع أحدكم علي ملي فليتبع ، الغني ظلم

ولكين قيد يؤخيذ هيذا  . وسنري أن هذا يمكن حمله علي أن الحوالية تفسيخ إذا تيوي اليدين ، ويرجع بنفس الدين ال بالضمان(  5159)  

وتعيود المطالبية بيالتوي فتجتميع ميع  ، بيل يبقيي فيي ذمية الميدين ، دليال علي صحة قول محمد مين أن اليدين ال ينتقيل بالحوالية

   . وقد سبقت اإلشارة إلي ذلك ، ومن ثم يرجع الدائن بنفس الدين علي المدين ، الدين

أما نصوص الميذاهب الثالثية  ، بين الدين المحال به والدين المحال عليهونصوص المذهب الحنفي ال تشترط التساوي ما (  5152)  

 . األخري فتصرح بوجب هذا التساوي كما سنري

(  Provision)  وفي الحوالة المقيدة في الفقه الحنفي يخصص الدين المحال عليه للوفاء بالدين المحال به كما يخصيص مقابيل الوفياء

. وبنيي أحكامهيا عليي أسياس الحوالية ، " السيفتجة"  وسيماها ، الفقه اإلسيالمي الكمبيالية فعيالوقد عرف  . لدفع قيمة الكمبيالة

  

ينقطع حق مطالبة المحييل " :  منها علي ما يأتي 151إذا نصت المادة  ، بقول زفر في هذه المسألة"  المجلة"  وقد أخذت(  5151)  

وبعد الضيمان يرجيع عليي  ، وليس للمحال عليه أن يعطي المحال به للمحيل فان أعطاه ضمن ، بالمحال به في الحوالة المقيدة

ويقيول  . " فلييس لسيائر الغرمياء حيق فيي المحيال بيه ، وليو تيوفي المحييل قبيل األداء وكانيت ديونيه أزييد مين تركتيه . المحييل

إذ المقصود هنا ما في يد المحال علييه  ، غير مصيب . . التعبير بالمحال به" :  األستاذ سليم باز تعليقا علي هذا النص ما يأتي

ميع أن  ، فليم يظهير ليي وجهيه ، أما أن المحال له أحق من سائر الغرماء في ذلك . أو في ذمته من العين والدين كما هو ظاهر

واليدين اليذي ليه فيي  ألن العين التي للمحيل في ييد المحيال علييه ، عامة كتب المذهب قد صرحت بأن المحال له أسوة للغرماء

فيكيون  ، وال رقبية ألن الحوالية ميا وضيعت للتملييك بيل للنقيل ، ال يدا وهو ظاهر ، ذمته لم يصر مملوكا للمحتال بعقد الحوالة

فيال  ، فيثبت له نوع اختصاص بالمرهون شرعا لم يثبيت لغييره ، أما المرتهن فملك المرهون يدا وحبسا . بين الغرماء باألسوة

والظياهر  . ( رد مختيار)  فالمحتال أسوة الغرماء عند الكل ، أما لو كانت الحوالة مطلقة . ( درر)  أن يشاركه فيه يكون لغيره

فمييان المحتييال عنييده أحييق ميين سييائر  ، ولعلهييا أخييذت بقييول زفيير ، أن جمعييية المجليية لييم تخييالفهم إال فييي الحواليية المقيييدة فقييط

شرح المجلة لألسيتاذ سيليم بياز ، )  ( مجمع األنهر)  رتهن بالرهن بعد موت الراهنألن الدين صار له بالحوالة كالم ، الغرماء

فيال تنتقيل ملكيية  ، يكون الدين المحال عليه وهنيا فيي اليدين المحيال بيه كميا رأينيا ، ولو أخذنا برأي زفر . ( 915ص  151م 

ومين ثيم ال تكيون الحوالية فيي  . الدين المحال عليه إلي الدائن كما تنتقل في حوالة الحق بيالمعني المفهيوم فيي القيوانين الغربيية
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من الدين المحيال بيهوال يسقط في مقابلته شيء  ، علي المدين ال علي الدائن
  (5155 ) .

وهيذان السيببان يبينيان أن اليدين اليذي تقييدت بيه  

 . الحوالة ال ينتقل إلي الدائن وال يكون رهنا عنده

أوجزناها متيوخين إبيراز المقوميات الرئيسيية لهيذه  ، في المذهب الحنفي -المطلقة والمقيدة  -هذه هي جملة أحكام حوالة الدين 

ويبقي أن نضيف إلي ما قيدمناها أن التأمينيات التيي كانيت تكفيل اليدين المحيال بيه وهيو فيي ذمية الميدين قبيل  . الحوالة في هذا المذهب

 وال تنتقل لتكفل الدين في ذمة المحال عليه ، الحوالة تنقضي بالحوالة عند أبي حنيفة وأبي يوسف
 (5159 ) .

وننظر بعد ذلك في تأصييل  

ونبيادر إليي القيول إن هيذا  . لتكيييف القيانوني اليذي يسياير المقوميات الرئيسية السيالفة اليذكرأيفيي ا ، حوالة اليدين فيي الميذهب الحنفيي

وسنراه في المذاهب الثالثة األخري يختلف في الحوالة المطلقة عنيه  . التكييف ال يختلف باختالف ما إذا كانت الحوالة مطلقة أو مقيدة

من أن التمييز بيين الحوالية المطلقية والحوالية المقييدة قيد تزييد أهميتيه فيي الميذاهب وهذا يؤكد ما سبق أن قررناه  ، في الحوالة المقيدة

                                                                                                                                                                    

ص  1انظر األستاذ مصطفي الزرقا في الحقوق المدنيية جيزي )  حوالة حق ، حتي بالنسبة إلي الدين المحال عليه ، رأي زفر

األستاذ أميل تيان في مقال له بمجلة كلية الحقوق ببيروت في حوالة الدين وحوالة الحيق فيي الفقيه اإلسيالمي  -في الهامش  99

  . ( 9هامش رقم  97وقارن األستاذ شفيق شحاته في حوالة الحق في قوانين البالد العربية ص  -علما وعمال 

ولكين الحوالية تبطيل فيي  . مبييع فاسيتحق أو كيان وديعية فهلكيت كأن كان ثمين ، أو لم يستوف الدائن الدين ألي سبب آخر(  5159)  

  . وقد انعدام فانعدمت ، ألن الدين الذي قيدت به يعتبر سببا لها ، هذه الحالة

ليقسط الدين المحال به بقدر ما توي مين  ، وتوي عند المحال عليه ، ولو كان الدين الذي قيدت به الحوالة رهنا عند الدائن(  5155)  

  . ألن المرهون إذا هلك سقط من الدين ما يقابله ، الرهن

وقد قدمنا أن الحوالة عند محمد ال تنقل الدين  ، أما عند محمد فتبقي التأمينات علي حالها تكفل الدين الباقي في ذمة المدين(  5159)  

وعنيد محميد تنتقيل المطالبية ال  ، بيةفعند أبي يوسيف ينتقيل اليدين والمطال" :  وجاء في فتح الغدير . وإنما تنقل المطالبة وحدها

فليه أن يسيترد اليرهن عنيد  ، إحداهما أن اليراهن إذا أحيال الميرتهن باليدين : قال وفائدة هذا الخالف تظهر في مسألتين . الدين

 . ( 551ص  9فيتح القيدير جيزء ) " .  . وعند محمد ال يسترده كميا ليو أجيل اليدين بعيد اليرهن ، أبي يوسف كما لو أبراه عنه

وكذا ليو أحيال اليراهن  . حبس المبيع(  البائع)  لم يملك ، لو أحال المشتري البائع بالثمن علي رجل" :  وجاء في البحر الرائق

 117ص  1البحير الرائيق ) "  ليم تحيبس نفسيها ، ولو أحال اليزوج الميرأة بصيداقها . الرهن(  المرتهن)  ال يحبس ، المرتهن

وقيال محميد يبيرأ عين  ، فقال أبو يوسف يبرأ عن اليدين والمطالبية ، ثم اختلفوا في البراءة" :  يوجاء في الزيلع . ( وما بعدها

والثياني أن اليراهن إذا أحيال الميرتهن  . . . أحيدهما : وثميرة الخيالف تظهير فيي موضيعين . المطالبة فقط وال يبيرأ عين اليدين

وعنيد محميد لييس ليه ذليك كميا ليو  ، كما لو أبيراه عين اليدين كان للراهن أن يسترد الرهن عند أبي يوسف ، بالدين علي إنسان

 . ( 212ص 5الزيلعي ) "  أجل الدين

 . كيذلك نحسيب أن اليدفوع أيضيا ال تنتقيل ، وكما أن التأمينات ال تنتقل لتكفل الدين في ذمة المحال علييه عنيد أبيي حنيفية وأبيي يوسيف

بيل وال يجيوز للمحيال علييه أن  ، ان الميدين يتمسيك بهيا ضيد اليدائنفليس للمحال عليه أن يتمسيك ضيد اليدائن باليدفوع التيي كي

وهيذا ميا ليم تكين الحوالية مقييدة وسيقط اليدين اليذي تقييدت بيه أو  ، يتمسك ضد الدائن بالدفوع المستمدة من عالقته هو بالميدين

فال يتأثر ال بالعالقة القائمية بيين  ، فيعتبر التزام المحال عليه نحو الدائن التزاما مجرداً  . هلكت الوديعة علي النحو الذي قدمناه

وإنميا هيي عالقية جدييدة قاميت بينيه وبيين اليدائن مسيتقلة عين العالقتيين  ، المدين والدائن وال بالعالقة القائمة بينه وبيين الميدين

لمحال عليه للدائن يشارك الدين كان في ذمة المدن للدائن فيي صيفته مين صحيح أن الدين الذي يقوم في ذمة ا . السالفتي الذكر

يتحيول اليدين عليي المحتيال علييه بصيفته التيي عليي " :  من مرشيد الحييران 751وقد جاء في المادة  ، حيث الحلول والتأجيل

فع المحتيال علييه اليدين المحيال بيه وييد ، تكون الحوالة به علي المحتيال علييه حاليه ، فإن كان الدين علي المحيل حاال . المحل

وال يليزم باليدفع إال عنيد حليول  ، تكيون الحوالية بيه عليي المحتيال علييه مؤجليه ، وإن كان الدين عليي المحييل ميؤجال . معجال

 ، وإن مات المحتال عليه صار الدين حاال ويؤدي من التركة إن كيان بهيا ميا يفيي بأدائيه ، فلو مات المحيل بقي األجل . األجل

ولكن هذا ال يفيد أن المحيال علييه يتمسيك  . " وإال رجع المحتال بالدين أو بما بقي له منه علي المحيل ليؤديه عند حلول األجل

 ، للمحال عليه طبعا أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالية ذاتيه إذ هيو طيرف فييه . بالدفوع التي كان يتمسك بها المدين

فليه  ، وله أيضا أن يتمسك بالدفوع التي يسيتمدها مين عالقتيه هيو باليدائن .  جاز له أن يتمسك ببطالنهفإذا كان هذا العقد باطال

 ، فله أن يتمسك باتحاد ذمته مع اليدائن ، وله أيضا أن يتمسك بالدفوع التي يستمدها من عالقته هو بالدائن . أن يتمسك ببطالنه

فيإن جياز ليه ذليك فإنميا يحميل عليي أنيه  ، يتمسك بالمقاصة بين الدائن والميدين أما أن . وأن يتمسك بالمقاصة بينه وبين الدائن

 ، ذلك أنه إذا كان الدين المحال به قد انقضي بالمقاصية بيين اليدائن والميدين قبيل الحوالية . يتمسك بدفع مستمد من عقد الحوالة

فتمسيك المحيال علييه بالمقاصية فيي  ، لميدين لليدائنألن من شروط انعقادها أن يكون هناك دين قائم في ذمية ا ، فالحوالة باطلة

قيارن اليدكتور صيبحي المحمصياني فيي النظريية العامية للموجبيات والعقيود فيي )  هذه الحالة إنميا هيو تمسيك بيبطالن الحوالية

   . ( 97انتقال االلتزام في القانون اللبناني ص  – 999ص  1الشريعة اإلسالمية 
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وإنما يختلف التكييف فيي الميذهب الحنفيي بياختالف ميا اعتبير انتقاليه بالحوالية إليي المحيال  . الثالثة األخري عنها في المذهب الحنفي

 : أن المحال عليه لم ينتقل إليه بالحوالة ال الدين وال المطالبةأو  ، أو المطالبة وحدها ، هل هو الدين والمطالبة معا ، عليه

بل تضيم ذمية المحيال علييه  ، المحال عليهحيث ال ينتقل الدين وال المطالبة من ذمة المدين إلي ذمة  ، أما عند زفر (2)

فيإذا حيول الميدين دينيه حوالية  . مناوال تعدو حوالة الدين أن تكون كفالة محضة كميا قيد ، فاألمر واضح ، إلي ذمة المدين في المطالبة

ويكيون لليدائن  . وبقيت ذمته هو مشيغولة باليدين كميا كانيت ، كان معني هذا عند زفر أنه اتخذ من المحال عليه كفيال عاديا له ، مطلقة

شيأنه فيي ذليك شيأن اليدائن فيي الكفالية يرجيع إميا عليي الكفييل وإميا عليي  ، أن يرجع إما علي المحال عليه وإما علي المدين كما يشياء

وأضيف إلي ذلك أن الدين الذي تقيدت به الحوالة يصيبح  ، بقي المحال عليه عند زفر كفيال للمدين ، وإذا كانت الحوالة مقيدة . المدين

  .  ورهناكفيال"  فيكون المدين قد قدم للدائن ضمانين ، مرهونا في الدين المحال به

فهيذا قيول  ، حيث تنتقل المطالبة والدين من ذمية الميدين إليي ذمية المحيال علييه ، وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف (1)

 . ومميا يقطيع فيي انقضيائه انقضياء التأمينيات التيي كانيت تكلفية ، والصحيح أن الدين األصلي قد انقضيي . ينبغي أال يؤخذ علي عالته

مطلقة  ، وتكون حوالة الدين . ال تنتقل إليه تأمينات الدين األصلي كما قدمنا ، جديد في ذمة المحال عليهوحل محل الدين األصلي دين 

 ليست إال تجديداً بتغيير المدين فقد اسيتبدل المحيال علييه بالميدين األصيلي ، عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، كانت أو مقيدة
 (5151 ) .

فيإذا  

 وعاد الدين إلي ذمة المدين األصلي ، فسخ التجديد ، توي الدين عند المحال عليه
 (5151 ) .

 

وحيييث ال تنقضييي  ، حيييث ال ينتقييل الييدين إلييي ذميية المحييال عليييه وإنمييا تنتقييل المطالبيية وحييدها ، أمييا عنييد محمييد (9)

 التأمينات بل تبقي علي حالها تكفل الدين الباقي في ذمة المدين
 (5157 ) ،

أقرب إلي أن تكيون  ، دةمطلقة كانت أو مقي ، فإن حوالة الدين 

 . ألن المطالبة انتقلت إليه ولم تبيق عنيد الميدين ، أوال(  الكفيل)  ووجه التحوير فيها أن الدائن يرجع علي المحال عليه ، كفالة محورة

ي اليدين كميا إذ تعيود المطالبية بيالتوي إليي الميدين لتنضيم إلي ، يرجيع اليدائن عليي الميدين األصيلي ، فإن توي الدين عند المحيال علييه

أما في الكفالة العادية فالدائن بالخيار إن شياء طاليب الميدين األصيلي أوال وإن شياء طاليب الكفييل . كانت
  (5155 ) ،

ألن المطالبية بقييت  

 عند المدين وإنما ضمت فيها إلي ذمته ذمة الكفيل
 (5799 ) .

 

منيذ  ، وهنيا يجيب أن نمييز . المالكية والشافعية الحنابلة ، إلي المذاهب الثالثة األخري ، في حوالة الدين ، وننتقل اآلن(  ب)  

ويرجع ذلك في الغيالي إليي  ، وهذا تمييز جوهري ال تصرح به نصوص هذه المذاهب . بين الحوالة المقيدة والحوالة المطلقة ، البداية

فيال تسيتحق هيذه  ، حوالية أصيال كميا سينريليسيت ب -وهي الحوالة المطلقة  –أن الفرق بين هاتين الحوالتين كبير إلي حد أن إحداهما 

وهيذا يعيود بنيا ميرة أخيري إليي تأكييد أهميية هيذا التميييز فيي الميذاهب  . التسمية حتيى ال تكيون نوعيا ثانيياً إليي جانيب الحوالية المقييدة

 . الثالثة

يشيترط أن يكيون  –مذاهب الثالثة أو الحوالة إطالقا ألن الحوالة المطلقة ال تدعي في العادة حوالة في ال –ففي الحوالة المقيدة 

فييوفي الميدين اليدين اليذي فيي ذمتيه لليدائن  ، للمدين دين في ذمة المحال عليه معادل في الجنس ومسياو فيي المقيدار لليدين المحيال بيه

 ، كميا قيدمنا ، نومن ثم وجب أن يكون الدين المحال به والدين الذي تقييدت بيه الحوالية متسياويي . بالدين الذي له في ذمة المحال عليه

 في الصفة والمقدار
 (5792 ) ،

 فإن اختلفيا فيي شييء مين ذليك ليم تصيح الحوالية 
 (5791 ) .

ويشيترط النعقياد الحوالية المقييدة فيي الميذاهب  

                                                 

  . تبرأ ذمة المحال عليه نحو المدين بقدر ما أدي من الدين للدائنوفي الحوالة المقيدة (  5151)  

وهذا بخالف المذاهب الثالثة  . بحيث تنفسخ الحوالة إذا توي الدين عنده ، ذلك أن المدين يضمن للدائن يسار المحال عليه(  5151)  

عتبير الميدين قيد غير اليدائن إذا كيان إال فيي ميذهب ماليك حييث ي ، فسينري أن الميدين ال يضيمن يسيار المحيال علييه ، األخري

  . المحال عليه مفلسا وقت الحوالة دون أن يعلم الدائن ذلك ويعلمه المدين

 : خالفا ألبي حنيفة وألبي يوسف ، تبقي علي حالها تكفل الدين الباقي في ذمة المدين ، عند محمد ، وقد قدما أن التأمينات(  5157)  

بيأن تعيود التأمينيات إذا  ، عنيد أبيي حنيفية وأبيي يوسيف ، ويقضيي المنطيق – 212 ص 5الزيلعيي  – 551ص  9فتح القيدير 

ولكن ال يوجد في نصوص المذهب الحنفي نص صيريح فيي هيذا  ، فسخت الحوالة بالتوي وعاد الدين إلي ذمة المدين األصلي

  . المعني

ألنيه يختيار عيادة لكفالية اليدين مين هيو أكثير ميالءة مين  ، بل إن الدائن في الكفالة العادية يغلب أن يرجع أوال علي الكفييل(  5155)  

وهذا الذي يقع فعال في الكفالة العادية يقع قانونياً  . فيكون الرجوع علي الكفيل أيسر من الرجوع علي المدين ، المدين األصلي

 ، عليه قبل رجوعه علي الكفيلفالذي تتميز به حوالة الدين إذن هو أن المدين في الحوالة يأمن رجوع الدائن  . في حوالة الدين

  . فالحوالة من هذا الوجه أقرب إلي أن تكون ضمانا للمدين منها ضمانا للدائن

ينييب فيهيا الميدين  ، ( delegation imparfaite)  هيي ضيرب مين األنابية القاصيرة ، عند محميد ، أو لعل حوالة الدين(  5799)  

المنياب )  هنيا أيضيا عليي المحيال علييه(  المنياب)  فيرجيع اليدائن ، المحال عليه في الوفاء بالدين عن طريق نقل المطالبة إليه

  . ويستوي في ذلك أن تكون الحوالة مطلقة أو مقيدة. ( المنيب)  فإن توي الدين عنده رجع علي المدين ، أوال(  لديه

جازت حوالية  ، فان كان أكثر . يمنع من أن يكون ما علي المدين للدائن أكثر أو أقل مما علي المحال عليه للمدينوهذا ال (  5792)  

جيازت حوالتيه عليي جيزء مميا عليي المحيال علييه  ، وإن كيان أقيل ، جزء منه يعادل في المقدار ما عليي المحيال علييه للميدين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ألن اليدائن يسيتوفي اليدين منيه كميا كيان  ، أميا رضياء المحيال علييه فيال يشيترط عليي األرجيح ، الثالثة رضاء كل من الدائن والميدين

 ، بيل إن رضياء اليدائن عنيد الحنابلية ال يشيترط هيو أيضيا إذا كيان المحيال علييه مليئيا . يستوفيه المدين فال يتضرر المحال عليه بيذلك

وبرئيت  ، دين نحيو اليدائنبرئيت ذمية المي ، ومتي تمت الحوالة علي هذا النحو . فيكفي إذن عندهم في هذه الحالة إرادة المدين المنفردة

 وال تنتقل تأمينات الدين المحال به بل تنقضي . وصار المحال عليه مدينا للدائن ، ذمة المحال عليه نحو المدين
 (5799 ) ،

فيي مما يقطع  

لميدين فيي ذمية كيذلك ال ينتقيل إليي اليدائن الحيق اليذي كيان ل . فليس هو الذي قام في ذمة المحال عليه للدائن ، أن هذا الدين قد انقضي

 ال تنتقل أيضا تأمينات هذا الحق لتكفل الحق الذي قام للدائن في ذمية المحيال علييه(  2: )  المحال عليه لألسباب اآلتية
 (5795 ) .

  (1  )

دفوع التيي فقد كان ينبغي أن يكون للمحال عليه أن يدفع مطالبة الدائن بال ، لو كان حق المدين في ذمة المحال عليه قد انتقل إلي الدائن

ولكين فيي بعيض النصيوص ميا يصيرح  ، كان يدفع بها مطالبة المدين دون الدفوع المستمدة من عالقة المديونية ما بين المدين والدائن

 بعكس ذلك
 (5799 ) .

فقيد  ، وكان المحيال علييه معسيراً وقيت الحوالية أو أعسير بعيد ذليك ، ولو كان هذا الحق قد انتقل إلي الدائن(  9)  

                                                                                                                                                                    

 ، تسياوي اليدينين . . وشرط لصحتها" ( :  259ص  1جزء )  غير للدرديرجاء في الشرح الص . للمدين معادل له في المقدار

وال بعشرة محمديية عليي عشيرة يزيديية وال  ، فال تصح حوالة بعشرة علي أكثر منها وال أقل . قدراً وصفة ، المحال به وعليه

ألنيه يجيوز أن يحييل بعشيرة  ، فليس المراد بالتساوي أن يكون ما علي المحيل مثل ما علي المحال علييه قيدراً وصيفة ، عكسه

  . " وأن يحيل بخمسة من عشرة علي خمسة علي غريمة ، علي عشرة من عشرين لي غريمة

:  قال ابن جزي . وليست بيع الدين بالدين ، ينالد"  إحالة"  هي ، في حالة تساوي الدينين ، وتصرح المالكية بأن الحوالة(  5791)  

 ، فال يجوز أن يكون أحيدهما أقيل أو أكثير ، والشرط الثاني أن يكون الدين المحال به مساويا للمحال فيه في الصفة والمقدار" 

أميا عنيد الشيافعية . ( 911القيوانين الفقهيية ص ) "  فيدخله اليدين باليدين ، ألنه يخرج عن األحالة إلي البيع ، أو أدني أو أعلي

 ، ألن الحوالية بييع فيي الحقيقية . . ال تجوز الحوالة إال عليي ديين يجيوز بيعيه" :  جاء في المهذب . فالحوالة هي بيع دين بدين

والمحييل يبييع ميا ليه فيي ذمية المحيال علييه بميا علييه مين  ، ألن المحتال يبيع ماله في ذمة المحيل بما له في ذمة المحيال علييه

   . ( 991المهذب جزء أول ص ) "  فال تجوز إال فيما يجوز بيعه ، نالدي

بيل ليو  ، ال يعتبر اتفاقهما فيي اليرهن وال الضيمان" ( :  191ص  9جزء )  جاء في أسني المطالب شرح روض الطالب(  5799)  

ألن الحوالية كيالقبض بيدليل سيقوط حيبس المبييع  ، انفيك اليرهن وبيريء الضيامن ، أحاله بدين أو عي دين به رهين أو ضيامن

ألن اليوارث خليفية  ، ويفارق المحتال الوارث فيي نظييره مين ذليك . والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن والزوج بالصداق

د فليو كيان فيي أحي" .  ( 11ص  1جيزء )  وجاء في حاشية الشرقاوي علي شيرح التحريير . " مورثه فيما ثبت له من الحقوق

ألحيد الحوالية كيالقبض بيدليل سيقوط  ، بل يسقط التوثيق . لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق ، الدينين توثق برهن أو ضامن

 9جيزء )  وجاء في نهاية المحتاج إلي شيرح المنهياج"  حبس المبيع والزوجة فيما إذا أحال المشتري بالثمن والزوج بالصداق

كما إذا كان ليه  ، فينبغي أن تصح وجها واحدا وينفك الرهن ، م يتعرض لتعلق حقه بالرهنإن أطلق الحوالة ول" ( :  955ص

ألنهيا معارضية أو اسيتيفاء وكيل منهميا  ، به ضامن فأحال عليه به مين ليه ديين ال ضيامن بيه صيحت الحوالية وبيردي الضيامن

   . " فاسد تبطل به الحوالة إن قارنهافهو شرط  ، فان شرط بقاء الرهن . ينقضي براءة األصيل فكذلك يقتضي فك الرهن

 ، لو أحاليه عليي ديين بيه رهين أو ضيامن" ( :  وما بعدها 255ص  9جزء )  جاء في الغرر البهية شرح البهجة الوردية(  5795)  

أسيني المطاليب شيرح روض  : انظير ايضيا ميا قيدمناه مين النصيوص . " ألن الحوالة كيالقبض ، انفك الرهن وبريء الضامن

 9نهاية المحتاج إلي شرح المنهياج جيزء  - 11ص  1حاشية الشرقاوي علي شرح التحرير جزء  - 191ص  9الطالب جزء 

 . 955ص 

أما أنه ليس للمحال عليه أن يدفع مطالبة الدائن بالدفوع التي كان يدفع بها مطالبة المدين ما ليم يكين اليدين اليذي فيي ذمتيه (  5799)  

وإن أحيال البيائع رجيال عليي المشيتري " ( :  995ص 997جيزء أول ص )  فقد جاء في المهذب ، دين غير موجود أصالللم

ألنه تعلق بالحوالية حيق غيير المتعاقيدين وهيو األجنبيي  ، لم تبطل الحوالة وجها واحدا ، ثم رد المشتري المبيع بعيب ، باأللف

فإن كذبهما المحتال لم  ، ثم اتفقا علي أن البعد كان حرا ، لي المشتري رجال بألفوإن أحال البائع ع . المحتال فيم يجز إبطاها

وإن صييدفهما المحتييال بطلييت  . ألنهمييا كييذبا البينيية بييدخولهما فييي البيييع ، فييان أقامييا علييي ذلييك بينيية لييم تسييمع . . تبطييل الحواليية

فيميا إذا كيان يجيوز للمحيال علييه أن ييدفع مطالبية  وهنياك خيالف -"  ألنه ثبتت الحرية وسقط الثمن فبطليت الحوالية ، الحوالة

وإذا اشتري رجل من رجيل شييئا " :  فقد جاء في المهذب ، الدائن بالدفوع المستمدة من عالقة المديونية ما بين الدائن والمدين

ال أبيو عليي الطبيري ال فقد اختلف أصحابنا فيه فق ، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده ، بألف وأحال المشتري البائع علي رجل باأللف

ألنه تصرف في أحد عوضي البيع فال  ، ويرجع المشتري علي البائع بالثمن ، تبطل الحوالة فيطالب البائع المحال عليه بالمال

وقييال أبييو اسييحق تبطييل  . كمييا لييو اشييتري عبيداً بثييوب وقبضييه وباعييه ثييم وجييد البييائع بيالثوب عيبييا فييرده ، يبطيل بييالرد بالعيييب

فيإذا فسيخ البييع خيرج المحيال بيه عين أن يكيون  ، ألن الحوالة وقعت بيالثمن ، فال يجوز للبائع مطالبة المحال عليه . . الحوالة

ويخالف هيذا إذا اشيتري عبيداً وقبضيه  . . فإذا خرج عن أن يكون ثمنا ولم يتعلق به حق غيرهما وجب أن تبطل الحوالة ، ثمنا
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 ولكن الظاهر من النصيوص أن الميدين ال يضيمن إعسيار المحيال علييه ، كان ينبغي أن يرجع الدائن علي المدين بالضمان
 (5791 ) .

  (

كأن كان الحيق ثمنيا لمبييع اسيتحق أو كيان وديعية  ، ولكن لم يتمكن المدين من نقله ، ولو كان مقدراً لهذا الحق أن ينتقل إلي الدائن(  5

ولكين هيذا  ، فيبقيي لليدائن دينيه فيي ذمية الميدين ، كان ينبغي أن يعتبر الدائن غير مستوف لدينه أو أن الحق لم ينتقيل إلييهفقد  ، فهلكت

 . الحكم ال يظهر في وضوح من النصوص

حيال ال تكون إال حيث يكون المدين دائنيا فيي الوقيت ذاتيه للم ، في المذاهب الثالثة ، ويستوقف النظر علي كل حال أن الحوالة

 عليه بجنس ما عليه وبمقداره
 (5791 ) .

 ، عن طريق ما يسيمي بالحوالية ، أليس من البديهي أن يقال في هذه الحالة إن المدين إنما يوفي 

يختصير هياتين  ، ثم يوفي بهذا الحق الذي استوفاه الدين الذي عليه للدائن ، الدين الذي عليه للدائن بالحق الذي له في ذمة المحال عليه

بل يقتصر  ، دون أن يستوفي شيئا من مدينة أو يوفي شيئا لدائنه ، فيقضي الدين الذي عليه بالحق الذي له ، العمليتين في عملية واحدة

ولكن علي أي أساس أجري المدين كيل ذليك؟ ال نيري أن الميدين حيول عليي  . علي أن يحيل دائنه علي مدينة هذا هو الظاهر الواضح

وإنما هيو وفيي لدائنيه ميا علييه مين اليدين مين  . ألن تأمينات هذا الدين ال تنتقل بل تنقضي كما قدمنا ، الدين الذي في ذمته للدائنمدينة 

ومين ثيم ليم تنتقيل  ، وحيل محليه ديين جدييد اسيتبدل فييه بنفسيه المحيال علييه ، فانقضيي اليدين األصيلي ، طريق التجديد بتغييير الميدين

ألن تأمينيات هيذا الحيق ال تنتقيل  ، وال نري أن المدين حول لدائنه الحق الذي له في ذمة المحال علييه . دين الجديدالتأمينات إلي هذا ال

وإنميا هيو اسيتوفي  . وهذا إلي األسباب األخري التي سبق ذكرها والتي تدعو إلي القول بأن هذا الحق ليم ينتقيل ، بل تنقضي كما قدمنا

 ، وحل محله حق جديد استبدل فييه بنفسيه اليدائن ، فانقضي الحق األصلي ، ق التجديد بتغيير الدائنمن المحال عليه حقه هذا عن طري

وهيو باعتبياره دائنيا قيد اسيتبدل بنفسيه  ، فهيو باعتبياره ميدينا قيد اسيتبدل بنفسيه مدينية . ومن ثم لم تنتقل التأمينات إلي هذا الحق الجدييد

إذ وضيع مدينية مكانيه تجياه  ، وأنشأ التزاما جديداً  . فأسقط كال من الدين والحق ، والدائنيةوخرج علي هذا النحو عن المديونية  . دائنه

فيجعل األول هو المدين للثياني فيي هيذا االلتيزام  ، واستطاع بهذا أن يصل بين مدينه ودائنه ، كما وضع دائنه مكانه تجاه مدينه ، دائنه

 الجديد
 (5797 ) .

 ، عن طريق إسقاط كيل مين اليدين والحيق ، وفاء دين بحق ، في نظرنا ، الثالثة هي إذنفالحوالة المقيدة في المذاهب  

                                                                                                                                                                    

والحوالية ليم يتعليق بهيا حيق غيرهميا  ، عين وهيو المشيتري الثياني فليم يمكين إبطاليهألن العبد تعلق به حق غير المتباي ، وباعه

   . ( 997المهذب جزء أول ص )  فوجب إبطالها

 ، برئيت بهيا ذمية المحييل مين اليدين اليذي كيان علييه للمحيال ، فإذا وقعيت اإلحالية" :  جاء في القوانين الفقهية البن جزي(  5791)  

إال أن يكيون المحييل قيد غير  ، وال رجوع للمحال علي المحيل إن أفليس المحيال علييه أو أنكير . هوانتقل إلي طلب المحال علي

غره أو  ، وقال الشافعي ال يرجع علي المحيل . المحال لكونه يعلم فليس المحال عليه أو بطالن حقه قبله ولم يعلم المحال بذلك

انتقيل الحيق إليي المحيال علييه وبرئيت ذمية  ، إذا أحيال باليدين" :  وجاء في المهيذب . ( 911القوانين الفقهية ص ) "  لم يغره

وإن أحاليه عليي ملييء  . وأيهما كان وجب أن تبرأ من ذمة المحيل ، ألن الحوالة إما أن تكون تحويل حق أو بيع حق ، المحيل

كميا  ، فسقط حقه مين الرجيوع ، ألنه انتقل حقه إلي مال يملك بيعه ، ولم يرجع إلي المحيل ، فأفلس أو جحد الحق وحلف عليه

فقيد ذكير المزنيي أنيه ال خييار  ، وإن أحاله علي رجل بشرط أن مليء فبان أنه معسر . لو أخذ بالدين سلعة ثم تلفت بعد القبض

 كميا ليو باعيه عبيدا بشيرط أنيه كاتيب ثيم بيأن أنيه ، وأنكر أبو العباس هذا وقال له الخيار ألنه غره بالشرط فثبت له الخيار ، له

فليو ثبيت بيه الخييار لثبيت مين غيير شيرط كالعييب فيي  ، ألن اإلعسيار نقيص ، وقيال عامية أصيحابنا ال خييار ليه . ليس بكاتيب

"  فاختلف األمر فيه بين أن يشرط وبين أال يشيرط ، ويخالف الكتابة فإن عدم الكتابة ليس بنقص وإنما هو عدم فضيلة ، المبيع

اخبرنييا الربيييع بيين سييليمان قييال اخبرنييا " ( :  199ص  1جييزء )  األم للشييافعيوجيياء فييي  . ( 997المهييذب جييزء أول ص ) 

ثيم أفليس  ، والقول عندنا وهللا تعالي أعلم ما قال ماليك بين أنيس أن الرجيل إذا أحيال عليي الرجيل بحيق ليه : الشافعي إمالء قال

فييإذا اجتمعييت شييروط الحواليية "  : وجيياء فييي المغنييي . " المحييال علييي المحيييل أبييداً  لم يرجع  ، المحال عليه أو مات

 ، فمتي رضي بها المحتال ولم يشترط اليسيار . إذا ثبت أن الحق انتقل . . . برئت ذمة المحيل في قول عامة الفقهاء ، وصحت

 . ( 97ص 9المغني ) "  سواء أمكن استيفاء الحق أن تعذر لمطل أو فلس أو غير ذلك ، لم يعد الحق إلي المحيل أبداً 

فإذا لم يكن حياال وجيب عليي األقيل أن يكيون اليدين  ، ان الفقه المالكي يشترط فوق ذلك أن يكون الدين المحال به حاال بل(  5791)  

جاء في  . وفي هذا ما يبرز في وضوح أن الحوالة ليست إال وفاء دين بدين ، المحال عليه حاال وأن يقبضه المحال قبل التفرق

وهيو اليذي عليي  ، حلول اليدين المحيال بيه . . شرط صحة الحوالة" ( :  وما بعدها 111ص  9جزء )  الشرح الكبير للدردير

إألا أن يكييون المحيال عليييه حيياال  . . المحييل ألنييه إذا ليم يكيين حياالت أدي إلييي تعميير ذميية بييذمي فييؤدي إلييي بييع الييدين باليدين

  . " ويقبضه قبل أن يتفرقا مثل الصرف فيجوز

ذ قام في ذمة المحال عليه للدائن ليس هو نفس الدين الذي كان في ذمة الميدين لليدائن بيل هيو نظييره ومما يؤيد أن الدين ال(  5797)  

وتبيرأ بالحوالية الصيحيحة " ( :  57ص 1جيزء )  ما جاء في كشاف القناع بحل ألفياظ أبيي شيجاع ، أي التزام جدي معادل له

 . " لزم دين محتال محاال عليه أي يصير نظيره في ذمتهوي ، ويسقط دينه عن المحال عليه ، ذمة المحيل عن دين المحتال

ويقيول ابين القييم  . ويخلص من كل ذلك أن حوالة الدين في الفقه اإلسالمي تدخل في منطقة الوفاء بالدين ال في منطقية بيعيه أو انتقاليه

فيإن صياحب الحيق إذا اسيتوفي مين  ، إن الحوالة من جنس إيفاء الحق ال من جينس البييع" :  نقال عن ابن تيمية في هذا المعني
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وإليي تجدييد  ، فتنتهيي إليي تجدييد بتغييير اليدائن بالنسيبة إليي اسيتيفاء الحيق . وإنشاء التزام جديد يستوفي به المدين الحق وبقيي باليدين

 . بتغيير المدين بالنسبة إلي الوفاء بالدين

فهيذه ليسيت  ، حييث ال يكيون للميدين ديين فيي ذمية المحيال علييه ، ن نسميه بالحوالة المطلقة في الميذاهب الثالثيةأما ما يمكن أ

فهو إنما  ، فإذا حول المدين دائنه علي أجنبي غير مدين له . فقد رأينا ان المذاهب الثالثة ال تسميها حوالة ، حتي باالسم ، حوالة أصال

أو هي حمالة كما تقول المالكية ، فالحوالة هنا كفالة محضة ال تحوير فيها . يجعل من هذا األجنبي كفيال له
  (5795 ) .

والبد مين رضياء  

وكان الدائن بالخيار إن شاء طاليب  ، اعتبر المحال عليه كفيال للمدين ، فإذا انعقدت . الدائن والمدين والمحال عليه جميعا بهذا الحوالة

وال يتعين أن يطالب المحال عليه أوال كما يتعيين ذليك فيي الميذهب الحنفيي فيميا دعونياه بالكفالية  ، المدين وإن شاء طالب المحال عليه

 المحورة
 (5729 ) .

  

 حوالة الحق :  

، فالمذهب المالكي هو  ، في حوالة الحق . أما هنا رأينا في حوالة الدين أن المذهب الحنفي يتميز عن المذاهب الثالثة األخري

 . ، الحنفية والشافعية والحنابلة اهب الثالثة األخريالذي يتميز عن المذ

ويشيترط النعقياد هبيه  . والظاهر أن هذا المذهب يقر حوالة الحق فيما يسمييه بهبة الدين وببيع الدين : فنبدأ بالمذهب المالكي ( أ

وييتم باإلشيهاد  ، شترط إذن القيبضفي . ما يشترط النعقاد الهبة بوجه عام -وهي حوالة حق عن طريق التبرع  -الدين من غير المدين 

 كما يقول مالك"  ذكر الحق"  أو بتسليم سند الدين أو
 (5722 ) .

وهو حوالة حق عن طرييق  -ويشترط النعقاد بيع الدين من غير المدين  

فيال  ، منها إقرار من علييه اليدين بحيق اليدائن . ويشترط إلي جانب ذلك شروط أخري . ما يشترط النعقاد البيع بوجه عام -المعاوضة 

وأن  ، وأن يكون اليثمن مين غيير جينس المبييع ، وأن يكون الدين المبيع غير طعام ، ومنها التعجيل بالثمن . يجوز بيع حق متنازع فيه

 يقع البيع لغير خصم المدين حتي ال يكون في البيع إعنات للمدين بتمكين خصمه منه
 (5721 ) .

للحق مين التأمينات التي كانت  وال تنتقل 

 إال بالشرط وبإقرار الكفيل بالكفالة وإن كان ال يشترط رضاؤه بالحوالة ، رهن أو كفالة
 (5729 ) .

 

                                                                                                                                                                    

ووفاء اليدين  . . فإذا أحاله علي غيره كان قد استوفي ذلك الدين عن الدين الذي في ذمة المحيل ، المدين ما له كان هذا استيفاء

  . ( 952ص 2إعالم الموقعين ) "  ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب المعارضة

قيال فيي المدونية وإذا أحاليك عليي مين لييس قبليه " ( :  52ص  9جيزء )  جياء فيي الخطياب : يؤيد ذلك النصيوص اآلتيية(  5795)  

وميين شييروطها ثبييوت دييين للمحيييل فييي " :   (  21 ، 1جزء )  وجاء في الخرشي . " فليست حوالة وهي حمالة ، دين

وال تجيوز الحوالية إال " :  ( 991جيزء أول ص )  وجياء فيي المهيذب . " وإال كانيت حمالية عنيد الجمهيور ، ذمة المحال عليه

فإذا أحال علي من ال دين له عليه كان بيع معدوم فلم  ، ألنابينا أن الحوالة بيع ما في الذمة بما في الذمة ، علي من له عليه دين

ألنه تحمل دين يصح إذا كان عليه مثله فيصح وأن لم يكين علييه  ، ومن أصحابنا من قال تصح إذا رضي المحال عليه . تصح

فإن قضاه بإذنه رجع علي  . كما يطالب الضامن المضمون عنه بتخليصه ، فعلي هذا يطالب المحيل بتخليصه . مثله كالضمان

 . " وإن قضاه بغير إذنه لم يرجع . المحيل

 ، لة محضيةفاألولي كفا ، ويخلص من ذلك أن الحوالة المطلقة في المذاهب الثالثة تختلف في طبيعتها عن الحوالة المقيدة(  5729)  

فالحوالية المطلقية ال تختليف فيي طبيعتهيا عين  ، أميا فيي الميذاهب الحنفيي . والثانية تجديد بتغيير الميدين وتجدييد بتغييير اليدائن

وإميا كفالية محيورة إذا قلنيا بانتقيال  ، كلتاهما إما تجدييد بتغييير الميدين إذا قلنيا بانتقيال المطالبية واليدين جميعيا ، الحوالة المقيدة

وإنميا تزييد الحوالية المقييدة عليي  . وإما كفالة محضة إذا قلنا بعدم انتقال أي مين اليدين والمطالبية ، المطالبة وحدها دون الدين

ي قيول بوجود دين في ذمية المحيال علييه للميدين يخصيص لوفياء اليدين المحيال بيه علي ، في المذهب الحنفي ، الحوالة المطلقة

   . أو يكون مرهونا فيه علي قول زفر ، األئمة الثالثة

 ، قال إذا قال قد قبلت فذلك جائز له ، قلت أرايت أن وهبت لرجل دينا لي عليه كيف يكون قبضه" :  وقد جاء في المدونة(  5722)  

قال ماليك إذا أشيهد  ، لي رجل آخرقلت فإن وهبت لرجل دينا ع . وإذا قبل سقط ، وهذا قول مالك ، وهذا قبض ألن الدين عليه

قيال إذا  ، قلت فإن لم يكن كتب عليه ذكر حق كيف يصنع . فهو قد قبض ، ودفع إليه ذكر الحق ، وجمع بينه وبين غريمه ، له

فوهيب لرجيل ماليه عليي غريميه وأشيهد ليه بيذلك  ، قلت فإن كان الغيريم غائبيا . أشهد له وأحاله عليه فهذا قبض في قول مالك

قليت أراييت اليدين إذا كيان عليي الرجيل وهيو  . قيال نعيم ، أيكون هذا قبضيا فيي قيول ماليك ، إليه ذكر الحق وأحاله عليه ودفع

قيال  ، وقل أتيري ذليك جيائزاً  ، وأشهدت له ، فوهبت ذلك الدين الذي لي بأفريقية لرجل معي بالفسطاط ، بأفريقية وأنا بالفساط

إنما هو دين علي رجل فقبضيه  ، وليس هو شيئا بعينه يقبض ، قال ألن الديون هكذا تقبض ، قلت لم أجزته في قول مالك . نعم

  . ( 211 - 211ص  29المدونة الكبري جزء ) "  أن يشهد له ويقبل الموهوب له الهبة

اره وإن كان عليه مع حضور المدين وإقر ، وإنما يجوز بيع الدين لغير من هو عليه" :  وقد جاء في شرح التاودي للتحفة(  5721)  

وأجاز ابن القاسم في  . ألنه قد يطعن فيها أو يدعي القاضء فيكون من شراء ما فيه خصومة وهو ممنوع علي المشهور ، بينه
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فهيذه الميذاهب جميعيا  . الحنفية والشافعية والحنابلة ، إلي المذاهب الثالثة األخري ، في حوالة الحق ، وننتقل اآلن ( ب

 ألن اليدين غيير مقيدور التسيليم إال للميدين نفسيه ، إال ممين علييه اليدينبييع اليدين وال تجيز  ، ال تقر حوالة الحق
 (5725 ) .

عليي أن فيي  

 المذهب الحنفي تحقق كثيرا من األغراض التي يراد الوصول إليها من وراء حوالة الحق
 (5729 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وكونيه لييس طعيام مين  ، مع تعجيل الثمن وإال كيان مين بييع اليدين باليدين . . سماع موسي بن معاوية شراء الدين علي الغائب

فإن بييع  : وبيعه بغير جنس مرعي . طعام من يبيع لم يجز لما تقدم من منع بيع طعام المعاوضة قبل قبضة يبيع فإن كان الدين

وسيادس الشيروط أال يكيون المشيتري عيدوا للميدين  . ألنه الشيأن فيي اليدين أن يبياع بأقيل فيكيون سيلفا بمنفعية ، بجنسه لم يجز

 . ( 51ص 1دي علي التحفة التاو) "  وإال رد البيع وفسخ ، يقصد بالشراء إعناته

(  2: )  ولكن يجب مع ذلك توافر الشروط اآلتية ، ونري من هذا النص إنه ال يشترط لجواز بيع الدين لغير من هو عليه رضا المدين

ألن بييع  ، أال يكيون اليدين طعاميا فيي ذمية الميدين(  1. )  ألن شراء ما فيه خصومة ممنيوع ، أال يكون الدين حقا متنازعاً فيه

إذ المشيتري يشيتري اليدين المؤجيل عيادة بأقيل مين قيمتيه  ، أال يكيون اليثمن مين جينس اليدين(  9. )  الطعام قبل قبضه ممنوع

أال يكيون (  9. )  وإال كيان مين بييع لليدين باليدين وهيذا غيير جيائز ، أن يعجيل اليثمن(  5. )  فيكون سلفا بمنفعة ويداخله الربيا

ص  5انظر في ذليك أيضيا المدونية الكبيري . )  وإال كان في هذا إعنات للمدين بتسليط خصمه عليه ، المشتري خصما للمدين

أقيرب إليي أن يكيون  ، بالشروط المتقدمة الذكر ، ويبدو أن بيع الدين من غير المدين في المذهب المالكي . ( 299ص - 217

األجنبي يتقدم إلي االئن ويوفيه دينيه أو يوفييه مقيابال مين غيير ف . وفاء مع الحلول أو وفاء للدين بمقابل صادراً من غير المدين

 ، فمن المسلم أن البيع يجوز تأجيل الثمن فييه ، ولو كان هذا بيعا ألمكن تأجيل الثمن . ويرجع بالدين علي المدين ، جنس الدين

ولكين  . أن يبقييه دينيا فيي ذمتيه ، يل بيالثمنوهذا هو التعج ، بدال من الوفاء بالدين أو بمقابل الدين في الحال ، وألمكن األجنبي

   . المقطوع به في مذهب مالك أنه ال يجوز بيع الدين من غير المدين بثمن مؤجل

ليم ييدخل واحيد  ، وكيان فييه رهين أو حمييل ، وإذا بيع الدين أو وهيب أو تصيدق بيه" :  وقد جاء في شرح التاودي للتحفة(  5729)  

مين بييع اليدين المسيألة (  تنبييه. )  وإن لم يرض بالتحمل لمين ملكيه ، مع حضور الحميل وإقراره بالحمالة ، منهما إال بالشرط

ويحييل  . ويحتيياج إلييي دينييه فيبيعييه بمييا يبيياع بييه ، وهييي أن يكييون بيييد رهيين فييي دييين مؤجييل ، الملقبيية عنييد العاميية بقلييب الييرهن

والبييع لليرهن بيالتفويض اليذي جعيل للبيائع  ، انت المنفعة جعلت لهوالمنفعة إن ك ، المشتري للدين محل بائعه في حوز الرهن

وإن اختلفا فيي اشيتراطه حلفيا  ، فإن سكتا عن الرهن يدخل . ويكتب في ظهر وثيقة الدين أو في طرتها . وغير ذلك ، المرتهن

التاودي ) "  ال فال كالم لهوإ ، وحيث دخل فللرهن جعله تحت يد أمين إن لم تشترط منفعته أو اشترطت والحقه ضرر . وفسخ

   . ( 57ص 1علي التحفة 

وإميا  . ويبدو أن هيذا أقيرب إليي أن يكيون وفياء لليدين بمقابيل ، إما بثمن معجل : والحنفية تجيز بيع الدين ممن عليه الدين(  5725)  

 . ويبدو أن هذا أقرب إلي أن يكون تجديداً بتغيير محل الدين ، بثمن مؤجل

وهذا ال يعيدو أن  . بشرط قبض الدين والثمن في المجلس ، حد قولين في مذهبهم أنه يجوز بيع الدين من غير المدينأما الشافعية ففي أ

 ووكله الدائن ، وباعها منه بثمن معادل للدين ، فالبائع تقدم إلي الدائن بسلعته . عجل فيه الثمن وسلم المبيع ، يكون بيعا محضا

وذليك كليه فيي  ، وسلم المبيع إلي المشيتري ، واحتجزه ثمنا ، فقبض البائع الدين من المدين . في قبض هذا الدين(  المشتري) 

 . مجلس البيع

 . ال بيثمن مؤجيل -وهيذا وفياء بمقابيل –ويجييزون بيعيه مين الميدين بيثمن معجيل  . وأما الحنابلة فال يجيزون بيع الدين من غير المدين

 - 959ص  2إعييالم المييوقعين )  ن إلييي جييواز بيييع الييدين بالييدين ولييو بييثمن مؤجييلغييير أن ابيين تيمييية وتلميييذه ابيين القيييم يييذهبا

أي أن يكون المبيع دينا مؤجالً في الذمة ويكيون اليثمن كيذلك دينيا ميؤجالً فيي  ، وال يمنعان إال ابتداء الدين بالدين ، ( 952ص

 . وهذا يخرج عن منطقة بيع الدين بالدين . كبيع مقدار من القمح مؤجل التسليم في مبلغ من النقود مؤجل الدفع ، الذمة

يوكل الدائن من يريد أن يحول له حقه في قيبض هيذا الحيق مين الميدين ثيم (  2: )  فيحتال علي حوالة الحق بأحد طريقين(  5729)  

لوكييل قبيل عيزل ا ، فيي هيذه الحالية ، ولكين يسيتطيع الموكيل . وهو الطريق الذي كان القيانون الرومياني يلجيأ إلييه ، يهبه إياه

وهيذا اإلقيرار مقصيور عليي العالقية فيميا بيين المقير  . يقر الدائن لمن يريد أن يحول له حقه بيأن الحيق ليه(  1. )  قبض الدين

أو يصيدق  ، ولذلك يصحب اإلقرار توكيل من الدائن للمقر ليه بقيبض اليدين . أما المدين فال يطالب بالدفع للمقر له ، والمقر له

 - 11انظر في ذلك األستاذ شفيق شحاته في حوالة الحق في قيوانين اليبالد العربيية ص )  المدين علي اإلقرار فيسري في حقه

من المسيائل التيي يسيتدل بهيا عليي جيواز حوالية الحيق فيي  12ص – 91أما ما يذكره األستاذ شفيق شحاته في ص  . 15ص 

فتجري أحكام حوالة الدين علي الوجيه  ، ل فيها إنما يقع علي حوالة الدين ال علي حوالة الحقفيبدو لنا أن التعام ، الفقه الحنفي

أو أن الحوالة فيي هيذه المسيائل إنميا قصيد بهيا التوكييل بقيبض اليدين وهيذا ميألوف فيي الميذهب  ، الذي أسلفناه في هذا المذهب

و ص  2927ص  – 2925ص  11سيوي مجلية األزهير انظر فيي هيذا المعنيي األسيتاذ عيسيوي أحميد عي : الحنفي كما قدمنا

  . ( 2219ص  - 221
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 الفهرس العام

وقيد  . الغربيي فيي أن ميذهب مين مذاهبيه ويخلص من كل ذلك أن الفقه اإلسالمي لم يقر حوالة الدين بالمعني المفهوم في الفقيه

فليم يكين الفقيه اإلسيالمي إذن بيدعا فيي  . دون الميذاهب األخيري ، وهيو ميذهب ماليك ، أقر حوالة الحق بشروط معينة في أحد مذاهبه

إذ بيدأ بيإقرار  ، بيل هيو قيد سيار عليي السينن المألوفية فيي التطيور ، ولم يقر حوالة الدين دون أن يقير حوالية الحيق ، تطوره كما قدمنا

فليم يقير  ، ثم وقف تطوره عنيد ذليك . ثم بإقرار هذه الحوالة بين األحياء ولكن في مذهب واحد من مذاهب ، حوالة الحق بسبب الموت

 ولم يقر حوالة الدين أصال ال بسبب الموت وال بين األحياء ، حوالة الحق بين األحياء في المذاهب األخري
 (5721 ) .

 

 بالنظم القانونية التي تقرب منها مقارنة الحوالة - 2

  : النظم القانونية التي تقترب من الحوالة وتشتبه بها - 241 

فهنياك  . نميزهيا عميا يقيرب منهيا فيي الينظم القانونيية ويشيتبه بهيا ، حوالة الحق وحوالة اليدين ، وقبل أن نفصل أحكام الحوالة

(  Paiement avec subrogation)  والوفياء ميع الحليول(  delegation)  ءواإلنابة في الوفا ( novation)  غير الحوالة التجديد

 فنقول كلمة موجزة في التمييز بين هذه النظم ونظام الحوالة
 (5721 ) ،

أما تفصيل هيذه الينظم فمكانيه القسيم الثاليث مين هيذا الكتياب عنيد  

 . الكالم في أسباب انقضاء االلتزام

  : الحوالة والتجديد - 242

وإميا  ، إما بتغير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يكون هذا األجنبي هو الدائن الجديد ، االلتزام يتجددسنري أن 

بتغير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي علي أن يكون هذا األجنبي مدينا مكانا المدين األصلي وعلي أن تبرأ ذمية الميدين األصيلي دون 

وإميا بتغيير اليدين إذا اتفيق  ، حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي قبيل أن يكيون هيو الميدين الجدييد أو إذا ، حاجة لرضائه

 . ( مدني 991أنظر م )  الدائن والمدين علي أن يستبدال بااللتزام األصلي التزاما جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره

والتجدييد بتغييير الميدين  ، التجدييد بتغييير اليدائن ويقابيل حوالية الحيق : األوليانويعنينا هنا من هذه الصور الثالث الصورتان 

 . ويقابل حوالة الدين

 . فيتفق التجديد مع الحوالة في أن التجديد يتضمن كالحوالة إما تغييراً للدائن وإما تغييراً للمدين

وينشييء مكانيه التزاميا جدييداً يتغيير فييه اليدائن أو  ، ولكن التجديد يختلف عن الحوالة في أن التجديد يقضيي االلتيزام األصيلي

من دائن إلي دائن آخر  ، بجميع مقوماته وخصائصه ، فإن االلتزام فيها ينتقل هو نفسه ، وهذا بخالف الحوالة كما رأينا . يتغير المدين

في التجديد فيحل محل االلتيزام األصيلي التيزام أما  ، بضمانه وصفانه ودفوعهففي الحوالة ينتقل االلتزام  . أو من مدين إلي مدين آخر

                                                 

ص  9فيتح القيدير  – 25ص  - 29ص 1البيدائع  : انظر في الحوالية بوجيه عيام فيي الفقيه اإلسيالمي فيي مذاهبيه األربعية(  5721)  

 551ص 5ابين عابيدين  - 991ص  – 159ص  9الفتياوي الهنديية  - 219ص  – 212ص  5الزيلعي  - 591ص  – 559

القيوانين  - 51ص  – 59ص  9الخطاب  - 12ص  - 21ص  1الخرشي  - 191 - 199ص  1بداية المجتهد  - 595ص –

 . 995ص – 912ص  5(  الطبعة الثالثة)  المغني - 995ص  997ص  2المهذب  - 911الفقهية البن جزي ص 

وهيي تجدييد لليدين  ، جدييد أو كفالية محيورة أو كفالية محضية فيي الميذهب الحنفييوالذي يخلص من كل ذلك أن حوالة الدين هي إميا ت

ال فيما بين األحياء وال بسبب  ، فلم يسلم الفقه اإلسالمي أصال بانتقال الدين . بتغيير المدين وبتغير الدائن في المذاهب األخري

عين طرييق  ، نميا سيلم بانتقيال الحيق بسيبب الميوتوإ . ال عن طريق الخالفة الخاصة وال عن طرييق الخالفية العامية ، الموت

وال يكاد يسلم بانتقال الحق فيما بين األحياء إال  . وعن طريق الخالفة الخاصة في الوصية بالدين ، الخالفة العامة في الميراث

فهذا هو السيير الطبيعيي  ، وال عجب في ذلك . وإال في كثير من التردد فذ مذهب مالك ، عن طريق الحيلة في المذهب الحنفي

خالفية اليوارث للميورث  : فيبدو أن ذليك قيد قيام عليي فكيرة الخالفية ، أما تسليمه بانتقال الحق بسبب الموت . في تطور الحالة

 . فيختفي شخص السلف ويحل محله شخص الخلف ، وهي خالفة ال تتحقق عنده إال بالموت . وخالفة الموصي له للموصي

بيل  ، فالمشترط لمصلحة الغيير ال يحيول للغيير حقيا ليه . يز أيضا بين حوالة الحق واالشتراط لمصلحة الغيرويحسن التمي(  5721)  

فينشأ للغير حق مباشر يستمده من عقد االشتراط ذاته دون أن ينتقل إلييه مين المشيترط  ، يشترط لمصلحته حقا يلزم به المتعهد

عني بأنه إذا جعل شخص مين شيخص آخير مسيتحقا لقيمية التيأمين اليذي وقد قضت محكمة النقض في هذا الم . بطريق الحوالة

ال يترتب حقا  ، فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن له علي الشركة لمصلحة المستحق ، تعاقد عليه مع شركة التأمين

إال إذا كييان  ، أقسيياطهللمسييتحق قبييل المشييترط أو ورثتييه ميين بعييده بسييبب إلغيياء بوليصيية التييأمين المتنيياع المشييترط عيين دفييع 

وليس هو حوالة من المشترط للمسيتحق تفييد بيذاتها مديونيية المشيترط  . االشتراط قد حصل مقابل حق لمستحق علي المشترط

   . ( 151ص  291رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  5نقض مدني )  للمستحق بمقابل قيمتها
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 جديد بضمانات وصفات ودفوع قد تختلف عن تلك التي كانت لاللتزام األصلي
 (5727 ) .

 - 2"  ميدني عليي أنيه 991وقد نصت المادة  

االلتيزام الجدييد التأمينيات وال ينتقيل إليي  - 1 . وأن ينشأ مكانيه التيزام جدييد ، يترتب علي التجديد أن ينقضي االلتزام األصلي بتوابعه

أو إال إذا تبين من االتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت  ، التي كانت تكفل تنفيذ االلتزام األصلي إال بنص في القانون

وال التضيامن إال إذا  ، عينية كانت أو شخصيية ، ال ينتقل إلي االلتزام الجديد الكفالة"  مدني علي أنه 997ثم تنص المادة  . " إلي ذلك

 . " رضي بذلك الكفالء والمدينون المتضامنون

ويبقيي لهيذا االلتيزام ضيماناته  ، فهي تحتفظ بااللتزام ذاته دون تغييير فييه ، ونري من ذلك أن الحوالة أفضل بكثير من التجديد

 وصفاته ودفوعه لمصلحة كل من الدائن والمدين
 (5725 ) .

بعد أن نظم كال من حوالة الحق وحوالية  ، لمانيوقد ذهب التقنين المدني األ 

واستعاض عين التجدييد بتغييير اليدين الوفياء  ، سواء بتغيير الدين أو بتغيير الدائن أو بتغيير المدين ، إلي حد إلغاء التجديد بتاتا ، الدين

 دينوعن التجديد بتغيير الميدين حوالية الي ، وعن التجديد بتغيير الدائن حوالة الحق ، بمقابل
 (5719 ) .

والواقيع مين األمير أن التجدييد ليم  

ولقيد كيان للتجدييد مكيان ملحيوظ فيي  . فإن الحوالة تطغي عليه ويؤثرهيا النياس فيي تعياملهم ، مكان يذكر ، إلي جانب الحوالة . يعد له

فكان التجدييد بتغييير الميدين يقيوم إليي ميدي محيدود  ، ألن هذا التقنين لم يكن ينظم حوالة الدين كما سبق القول ، التقنين المدني السابق

 . لم يعد للتجديد دور محسوس في التعامل ، ولكن بعد أن نظم التقنين المدني الجديد حوالة الدين . بمهمة هذا النوع من الحوالة

  : حوالة الدين وإنابة في الوفاء -243

ابة إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشيخص أجنبيي يلتيزم بوفياء اليدين مكيان وتتم اإلن . ويقابل حوالة الدين أيضا اإلنابة في الوفاء

ً  ، والدائن منابا لديه ، ويسمي المدين منيبا . ( مدني 2/  995م )  المدين  . واألجنبي منابا

للدائن بدين جديد يكون فإذا كان المدين المنيب قد اتفق مع دائنه المناب لديه ومع األجنبي المناب أن يتجدد الدين الذي في ذمته 

وقد سبق أن ذكرنا الفرق بيين  ، ( مدني 2/  919م )  فإن هذا يكون تجديداً بتغيير المدين ، في ذمة األجنبي المناب للدائن المناب لديه

 . هذا التجديد وحوالة الدين

ويضياف  ، لدائن المناب لدييه يبقيي كميا هيوفإن االلتزام الذي في ذمة المدين المنيب ل ، أما إذا لم يتفق المتعاقدون علي التجديد

 . ( مدني 1/  919م )  إليه التزام جديد ينشأ في ذمة المناب للمناب لديه

ففي حوالة الدين ينتقل الدين ذاته إلي ذمة  . ونري من ذلك الفرق ما بين اإلنابة في الوفاء في هذه الصورة الثانية وحوالة الدين

وهذا الدين  . وفاء يبقي الدين القديم في ذمة المدين األصلي وينشأ إلي جانبه دين جديد في ذمة مدين آخروفي اإلنابة في ال ، مدين آخر

 حتي أنه ال يتأثر بدفوع الدين القديم ، الجديد مستقل عن الدين القديم في مقوماته وخصائصه
 (5712 ) .

 

 : حوالة الحق والوفاء مع الحلول - 244

ينقل االلتزام من دائين إليي  ، كالحوالة ، فالوفاء مع الحلول هو أيضا . ويقرب الوفاء مع الحلول من حوالة الحق إلي حد كبير 

 . وااللتزام الذي ينتقل هو االلتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه من ضمانات وصفات ودفوع ، دائن آخر يحل محله

أميا  . فيحل من وفي الدين محل الدائن في نفس االلتزام الذي وفياه ، يقوم به غير المدين ولكن الوفاء مع الحلول هو وفاء للدين

فيإن اليدائن ينقيل االلتيزام إليي دائين آخير فيي مقابيل ميال  ، بل معني المضاربة إذا كانت بمقابيل ، حوالة الحق فال تتضمن معني الوفاء

فإن الدائن ينقل االلتزام  ، ن حوالة الحق معني التبرع إذا كانت بغير مقابلوتتضم . فهو يبيع الحق ال يستوفيه ، يأخذه عوضا عن حقه

وعلي هذا الفرق الجوهري تتركز الفيروق األخيري ميا بيين حوالية الحيق  . فهو يهب الحق ال يستوفيه ، الي دائن آخر من غير عوض

 . التي تترتب علي كل منهماومن حيث اآلثار  ، من حيث قيام كل من الحوالة والحلول ، والوفاء مع الحلول

تقيوم حوالية الحيق عليي اتفياق ميا بيين اليدائن األصيلي واليدائن الجدييد يحيول بموجبيه األول  ، فمن حيث قيام الحوالة والحليول

أميا الحليول فتيارة يكيون  . وليس من الضروري رضاء المدين بالحوالة ويكفي إعالنه بها لتكيون نافيذة فيي حقيه ، للثاني الحق الذي له

وطيوراً  ، ( مدني وسيأتي تفصييلها فيي موضيعه 911أنظر المادة )  بحكم القانون إذا قام بالوفاء شخص غير المدين في حاالت معينة

                                                 

أميا حوالية الحيق فيال تقتضيي فيي انعقادهيا  ، فيي انعقياده رضياء الميدين األصيلي هذا إلي أن التجديد بتغيير الدائن يقتضي(  5727)  

أميا حوالية الميدين فتيتم باتفياق  ، والتجديد بتغيير المدين يتم باتفاق الميدين القيديم والميدين الجدييد واليدائن . رضاء المحال عليه

وقيد ييتم التجدييد بتغييير الميدين  . اذ الحوالة ال فيي انعقادهياأما قبول الدائن فالزم في نف ، المدين القديم والمدين الجديد وحدهما

  . وتتفق حواة الدين في ذلك مع التجديد ، عن طريق اتفاق المدين الجديد والدائن وحدهما

  . 911فقرة  9دي باج  - 2259فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  5725)  

وليم يخصيص ليه هيذا التقنيين إال ميادة واحيدة  ، فقد بقي التجديد ولكن بآثار محيدودة : أما في تقنين االلتزامات السويسري(  5719)  

  . 221هي المادة 

  . 911فقرة  9دي باج  – 2255فقرة  1فالنيول وريبير وردوان (  5712)  
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فاق بيين أو بات ، ( مدني 911م)  يكون باتفاق بين الدائن األصلي والدائن الجديد يستوفي بموجبه األول حقه من الثاني ويحله محله فيه

عليي أن  ، المدين والدائن الجديد يقترض بموجبه األول ماال من الثاني يوفي به الدين ويحل المقيرض محيل اليدائن اليذي اسيتوفي حقيه

 917م)  يذكر في عقد القرض أن المال المقترض قد خصص لوفاء الدين وفي المخالصة أن وفاء الدين كان من هذا الميال المقتيرض

 . ( مدني

ألنه  ، يرجع الدائن الجديد في حوالة الحق علي المدين بكل الحق ، اآلثار التي تترتب علي كل من الحوالة والحلولومن حيث 

فال يرجع الدائن الجديد إذا كان قيد وفيي الحيق بأقيل  ، أما في الوفاء مع الحلول . أو ذهب له منه ، يكون إما قد اشتراه من الدائن القديم

 فال يأخذ إال مقدار ما أعطي ، ألنه بعيد عن فكرة المضاربة ، وفي وليس بكل الحق من قيمته إال بمقدار ما
 (5711 ) .

 

 وسنعود ببيان أوفي إلي المقارنة بين الوفاء مع الحلول وحوالة الحق
 (5719 ) .

إليي  ، بعد هذه المقارنيات العاجلية ، وننتقل اآلن 

 . ونعقبها بحوالة الدين ، تفصيل أحكام الحوالة بادئين بحوالة الحق

 حوالة الحق - الباب األول
 (4824  )

 

 (Cession de creance ) 

 : أطراف حوالة الحق - 245

فيحل األجنبي محل الدائن في هذا الحيق  ، يتفق الدائن مع أجنبي علي أن يحول له حقه الذي في ذمة المدين ، في حوالة الحق 

 . نفسه جميع مقوماته وخصائصه كما قدمنا

 ألنه يحيل األجنبي بالحق الذي له علي المدين ويسمي األجنبي وهو الدائن الجدييد محياال ليه(  cedant)  ويسمي الدائن محيال

 (cessionnaire  )ألن الدائن أحاله بحقه . 

 . ألن الدائن األصلي أحال عليه الدائن الجديد ، ( cede)  ويسمي المدين محاال عليه

فقيد  . متنوعية األغيراض والمقاصيد ، وإن كانيت صيورتها واحيدة ال تتغيير ، وحوالة الحيق : لحوالة الحقاألغراض المختلفة 

أو ييوفي بيه دينيا علييه لهيذا اليدائن  ، أو يرهنيه عنيده ، وقيد يقصيد أن يهبيه إيياه ، يقصد الدائن أن يبيع حقه من المحال له الدائن الجديد

والتعيرف عليي هيذه اإلرادة مسيألة واقيع  ، والعبرة باإلرادة الحقيقة للمحييل والمحيال ليه . لدينالجديد فتكون الحوالة وفاء بمقابل لهذا ا

 تقدرها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة النقض
 (5719 ) .

 

                                                 

  . 911فقرة  9انظر في كل ذلك دي باج (  5711)  

  . 595فقرة  – 591انظر ما يلي فقرة (  5719)  

بالنييول وريبيير وردوان –وما بعدها  157بودري وسينيا فقرة  -مكررة  995وفقرة  995فقرة  9أوبري ورو  : مراجع(  5715)  

بيال نييول  –وميا بعيدها  912فقيرة  9دي بياج  –وميا بعيدها  991فقرة  22بيدان ودي الجريسيه  –وما بعدها  2299فقرة  1

فقيرة  1كيوالن وكابيتيان ودي المورانيديير  - 2159فقيرة  - 2151وفقيرة  2929فقيرة  - 2997فقيرة  1وريبير وبوال نجييه 

في علم الغير بحوالية الحيق غيير المعلنية (  Campion)  كامبيون - 711فقرة  - 791فقرة  1جوسران  - 152فقرة  - 111

ستراسيبورج بحث في حوالة العقد الملزم للجانبين إليي خليف خياص رسيالة مين (  Lapp)  ألب – 2595رسالة من ليل سنة 

 . ( Cessin de Creance)  انسيكلوبيدي داللوز 2599سنة 

األسييتاذ  - 111ص  - 152ص  9األسييتاذ عبييد الحييي حجييازي  -األسييتاذ شييفيق شييحاته فييي حواليية الحييق فييي قييوانين الييبالد العربييية 

حشمت أبو ستيت ص  األستاذ أحمد - 957 – 911الموجز للمؤلف ص  . 911 - 922إسماعيل غانم في أحكام االلتزام ص 

  . 919ص  - 995

 5فقيرة  – 1فقرة (  Cession de Creance)  أنسيكلوبيدي داللوز - 579ص  2291فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  5719)  

فإنيه تنقيل إلييه الملكيية فيي  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت الحوالة بالحق حاصلة بقصد الوفياء للمحتيال - 21وفقرة 

ومتييي استخلصييت المحكميية استخالصييها سييائغا ميين أوراق الييدعوي  . . ويكييول للمحتييال أن يباشيير بموجبهييا التنفيييذ ، نالييدي

وظروفها أن المقصود من الحوالة إنما كان استيفاء المحتال حقا له قبل المحيل من الدين المحيال بطرييق التنفييذ بمقتضيي عقيد 

 فإن المجادلة في ذلك ال تكون إال مجادلة موضيوعية ، اله من حقوق قبل المدينالحوالة الرسمي الذ أحله محل الدائن في كل م

 . ( 921ص  55رقم  9مجموعة عمر  2552فبراير سنة  29نقض مدني ) 

 ، بيعيا كانيت أو هبية أو رهنيا أو وفياء بمقابيل أو غيير ذليك ، فهناك قواعد عامة تطبق علي كيل حوالية ، وأيا كان الغرض من الحوالة

ثيم ينفيرد بعيد ذليك  . المحيل مع المحال له علي الحوالة وكيف تصير الحوالة نافذة في حق المحال عليه وفي حق الغير كاتفاق

والوفاء بمقابيل يقتضيي وجيود ديين  ، والهبة تقتضي نية التبرع ، فالبيع يقتضي الثمن والضمان ، كل عقد بالقواعد الخاصة به

والرهن يقتضي أيضا وجود دين في ذمة المحيل للمحال له يرهن فييه المحييل حقيه  ، في ذمة المحيل للمحال له يوفيه بالحوالة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ذلك أن يكون  وفائدته من. ويكون عليه ضمان البائع ، وعند ذلك يتقاضي ثمنا لهذا الحق ، قد يقصد المحيل أن يبيع حقه من المحال له

ولكين قاميت  ، وقيد يكيون الحيق مين حيل أجليه . فيحصل عليه من المحال له ثمنا لحقه الذي لم يحل أجليه ، في حاجة عاجلة إلي المال

فيحول هذا الحق للمحال له ويكون هذا عادة أقدر علي تقاضي الحيق مين  ، صعوبات عملية أمام المحيل للحصول علي حقه من مدينة

إذ هو البد في تقدير الثمن مسيتنزل فيي القلييل فوائيد الحيق إليي  ، أما فائدة المحال له من شراء الحق فهو ما يجنيه من الكسب . المدين

وقد يستنزل مقداراً أكبر إذا قدر أن هناك صعوبات عملية في الحصول علي الحق من الميدين وأنيه سيتجشيم جهيداً ومياال  ، يوم حلوله

يسيتهدف بعيض  ، ( speculation)  فالمحال له يكون عادة فيي حالية البييع ميدفوعا بفكيرة المضياربة ، إليهووقتا قبل أن يصل الحق 

 . المخاطر سعيا وراء الربح والكسب

ليم تدفعيه  ، فالمحييل مسيوق بنيية التبيرع . وتختلف هذه الحالة عن سابقتها كيل االخيتالف ، وقد يقصد المخيل أن يهب الحق له

وكييذلك ال يكييون المحييال مطويييا علييي فكييرة  . لييم يحفييزه علييي النييزول عيين حقييه صييعوبات فييي الحصييول عليييهو ، حاجيية إلييي المييال

 . فهو يتلقي تبرعاً ال يدفع فيه ثمنا ، المضاربة

 وقد يقصد المحيل أن يرهن الحق عند المحال له
 (5711 ) ،

فقد يكون في حاجة إلي المال وحقه في ذمة مدينة ليم يحيل أجليه وال  

فأميا أن يكيون لمحييل مسيتطيعا رده  ، فيإذا حيل أجيل القيرض . فيعمد إلي اقتراض حاجته من المحال ليه راهنيا عنيده حقيه ، يريد بيعه

 للمحال له فيفيك اليرهن عين حقيه المرهيون
 (5711 ) ،

يكيون مسيتطيعا رد القيرض فينفيذ المحيال ليه عليي الحيق المرهيون وفقيا وإميا أال  

 لألحكام المقررة في رهن الدين
 (5717  )

األوليي عليي سيبيل اليرهن  ، بل تجوز حوالة حق واحد ميرتين . ( مدني 2215 – 2219م ) 

فيكون حق المحال له المشتري في الحوالة الثانية خاضعا لحيق المحيال ليه الميرتهن فيي الحوالية األوليي ، واألخري علي سبيل البيع
  (

5715 ) .
 

                                                                                                                                                                    

د واألهلية الالزمة للحوالة هي األهلية الالزمية للحوالية هيي األهليية الالزمية للعقيد اليذي تنطيوي علييه فقي . عن طريق الحوالة

األسيتاذ شيفيق  - 579ص  2291فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  تكون أهلية التصيرف أو أهليية التبيرع بحسيب األحيوال

 . ( 21شحاته في حوالة الحق في قوانين البالد العربية ص 

حوالة أن تتم في مقابيل مبليغ وإذا كان الغالب في هذه ال" :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي

إال أنهيا قيد تنعقيد أحيانيا لالعتيياض فتكيون وفياء  ، وأن تتوافر فيه مقومات البيع من هذا الوجيه ، من المالي يؤدي بوصفه ثمنا

وفيي هيذه الحالية تنشييء  ، وقد يقع أن يقصد منهيا إليي مجيرد إنشياء تيأمين خياص . وقد ينتفي فيها المقابل فتكون هبة ، بمقابل

ويتفرغ عليي  . ومرجع الحكم في كل أولئك هو نية المتعاقدين . وال يترتب عليها نقل الملك في الحق المحال به ، للمحال رهنا

وإذا كان من بين هذه القواعد ميا  . هذا أن تعيين القواعد الواجب تطبيقها في هذا الشأن يناط بطبيعة التصرف الذي يزمع عقده

فثمة  ، كما هو الشأن فيما يتعلق باإلجراءات الخاصة بنفاذ الحوالة في حق الغير ، وال دون تفريقيتعين تطبيقه في جميع األح

ومين ثيم ميثال قواعيد الضيمان وغنيي عين البييان أن الطائفية  ، قواعد أخري يختلف حظهيا مين التطبييق تبعيا لطبيعية المقصيود

 . تشغل مكانا طبيعيا في نطياق النظريية العامية لاللتيزام األولي من تلك القواعد ترتفع عن الخصوصيات علي نحو يؤهلها ألن

من  529انظر المادة )  ولهذه العلة اقتصر المشروع في هذا المقام علي الوقوف لدي األحكام الخاصة بانتقال االلتزام في ذاته

بيعيا كيان أو هبية  ، و ترتيب الحيقدون أن يعتد في ذلك بسبب االنتقال أ(  من التقنين البرازيلي 2917التقنين األلماني والمادة 

  . ( 229ص  - 295ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  أو مقايضة أو شركة أو رهنا

م  2599ديسيمبر سينة  29اسيتئناف مخيتلط  – 955ص  115رقيم  21المحاماة  2591نوفمبر سنة  99استئناف مصر (  5711)  

  . 119ص 91م  2559مايو سنة  21 – 15ص  51

  . 221ص 99م  2519ديسمبر سنة  99استئناف مختلط (  5711)  

 وعلي المحال له المرتهن أن يجدد قيد الرهن الضامن للحق محل الحوالة حتي قبل أن تصبح الحوالة نافذة فيي حيق الغيير(  5717)  

محييل  أمييا إذا اسييتوفي المحييال لييه حقييه الييذي ارتهيين فيييه الحييق . ( 997ص  91م  2519يونيييه سيينة  21اسييتئناف مخلييط ) 

ويعيود (  119ص  95م  2511فبرايير سينة  15اسيتئناف مخيتلط )  فالتزام تجديد القييد يقيع عليي المحييل بعيد ذليك ، الحوالة

وللمحييال لييه (  اسييتئناف مخييتلط نفييس الحكييم السييابق)  للمحيييل بوجييه عييام الصييفة الكامليية فييي أن يتخييذ أي إجييراء بشييأن الحييق

)  ثييم يييرد الزيييادة إلييي المحيييل الييراهن ، ولييو زاد علييي حقييه المضييمون بييالرهنالمييرتهن أن يسييتوفي كييل الحييق محييل الحواليية 

وال يجوز للمحال له المرتهن أن يحول الحق محل الحوالة إلي محيال (  172ص  57م  2591مايو سنة  11استئناف مختلط 

  . ( 119 ص 91م  2559مايو سنة  21استئناف مختلط )  له ثان بأقل من قيمته دون رضاء المحيل الراهن

  . 119ص  51م 2599يناير سنة  19استئناف مختلط (  5715)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيال يجيد المحييل  . ويحيل أجيل هيذا اليدين ، ي له في ذمة مدينيهوقد يكون علي المحيل للمحال له دين سابق أو ال حق للحق الذ

فيكيون قيد  ، ويرضيي المحيال ليه بالحوالية ، أمامه طريقا للوفاء بدينه للمحال له خيراً مين أن ينيزل ليه عين حقيه فيي مقابيل هيذا اليدين

 وهذا هو الوفاء بمقابل . استوفي حقه في ذمة المحيل بحق المحيل في ذمة المحال عليه
 (5799 ) .

  

  : أركان حوالة الحق واآلثار التي تترتب عليها - 247

ً )  -أركان الحوالة (  أوال: )  ونبحث في حوالة الحق في فصلين متعاقبين  . اآلثار التي تترتب عليها(  ثانيا

 أركان حوالة الحق - الفصل األول

 أركان حوالة الحق هي أركان االتفاق بوجه عام - 248

اتفاق بين المحيل والمحال له علي تحول حق المحيل الذي في ذمية المحيال علييه إليي المحيال  ، كما قدمنا ، حوالة الحق هي : 

 . وأركان االتفاق هي نفس أركان العقد ، يتم بين طرفين(  convention)  فأركان هذه الحوالة هي أركان أي اتفاق . له

والبد أن يصدر الرضاء من ذي أهلية له حسيب العقيد اليذي  . سببومن ثم تكون أركان حوالة الحق هي التراضي والمحل وال

وأن يكون خاليا من عيوب اإلرادة من غلط وتدليس وإكيراه  ، تنطوي عليه الحوالة من بيع أو هبة أو رهن أو وفاء بمقابل أو غير ذلك

 واستغالل
 (5792 ) .

 ، ومحل حوالة الحق هو الحق الذي في ذمة المحيال عييه للمحييل ، كذلك يجب أن تتوافر في المحل شرائطه العامة

والسيبب فيي الحوالية هيو الباعيث اليي دفيع المحييل والمحيال ليه إليي  . وهناك شيرائط خاصية بهيذا المحيل هيي التيي سينعرض لهيا هنيا

ن اإلغييراض المختلفيية التييي تحققهييا أي الباعييث الييذي دفعهمييا إلييي البيييع أو الهبيية أو الييرهن أو الوفيياء بمقابييل أو غييير ذلييك ميي ، إبرامهيا

 الحوالة
 (5791 ) .

 

                                                 

 2591أول إبرييل سينة  - 992ص  11م 2529مايو سينة  29 – 911ص  1م  2759فبراير سنة  25استئناف مختلط (  5799)  

 . 175ص  92م  2595أبريل سنة  11 – 217ص  55م 

 فيحول المحال له إلي المحيل حقل في مقابل الحق الذي حول ليه ، ة مقايضةفقد تكون الحوال : هذا وقد يقصد بالحوالة أغراض أخري

فيقبض المحال له الحق من المحال عليه علي أن يرد مثله أن يرد مثله إلي  ، وقد تكون الحوالة قرضا . ( 111فقرة  2هيك ) 

وقد تكون  . فيدفع المحيل حصته في الشركة الحق الذي حوله لها ، وقد تكون الحوالة شركة . المحال له في األجل المضروب

وتقيديم حسياب  ، فيكون المحال له وكيال عن المحيل في تحصيل الحيق محيل الحوالية ، الحوالة وكالة بالقبض بقصد التحصيل

اليدين محيرراً  فيإذا كيان سيند . ( 919ص 99رقيم  5مجموعة أحكام الينقض  2599يناير سنة  11نقض مدني )  عنه للمحيل

كان تحويال ناقصيا ال يوجيب انتقيال الملكيية  ، وحوله هذا تحويال لم يذكر فيه تاريخه وال أن القيمة وصلت ، ألمر وإذن الدائن

فيجوز أن توجه للمحال له جمييع اليدفوع التيي يجيوز  ، تجاري 299بل يعتبر توكيال في قبض السند عمال بالمادة  ، للمحال له

ديسيمبر سينة  1 - 159ص  219رقيم  5المجموعية الرسيمية  2597مارس سينة  7استئناف وطني  : المحيل التمسك بها قبل

مارس سنة  5طنطا  - 219ص  11رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  29 - 17ص  97رقم  29المجموعة الرمسية  2529

أبريل سنة  9العطارين  291ص  92رقم  29المحاماة  2519مايو سنة  27مصر  - 991ص  111رقم  9المحاماة  2519

فيي التحوييل ليكيون تاميا إنميا "  القيمية وصيلت"  وقضي بأن اشيتراط ذكير عبيارة - 551ص  111رقم  29المحاماة  2592

وإذا اعتبر التحويل الحاصل مين  . 921ص  277رقم  19المحاماة  2595مايو سنة  19بني مزار  : محل السندات التجارية

فإن هذا ال يمنع المحال له من رفع الدعوي باسمه الشخصي علي المحال علييه  ، النص علي وصول القيمةالدائن توكيال لعدم 

طنطيا )  وكل ما للمدين في هذه الحالة هو أن يدفع قبل المحال ليه باليدفوع التيي ليه قبيل المحييل ، وتقاضي الدين باسمه خاصة

 . ( 271ص  59رقم  25المحاماة  2599فبراير سنة  21

وتعتبير فيي أقيل تقيدير وكالية بيالقبض  ، فقد تكون هبة أو رهنيا أو وفياء بمقابيل أو غيير ذليك ، م ذكر ثمن للحوالة ال يجعلها باطلةوعد

 919ص 99م  2597يونيية سينة  25 - 159ص  21م  2599مايو سنة  15استئناف مختلط )  لتحصيل الحق محل الحوالة

ولكن إذا كانت الحوالة ضمانا العتمياد يفيتح فيي (  211ص 12م  2555 مايو سنة 21 - 1ص 95م 2552نوفمبر سنة  1 -

)  ألن المحال له لييس فيي الحيوال إال هيذا المقيدار ، وجب أن يذكر مقدار هذا االعتماد حتي تكون الحوالة صحيحة ، مصرف

  . ( 955ص  29م  2599يونيه سنة  29استئناف مختلط 

 1استئناف مختلط )  الرهن الضامن للحق المحال به قد سقط دون أن يعلم المحال بسقوطهويعتبر غلطا جوهريا أن يكون (  5792)  

 ، ويعتبر تدليسا أال يطلع المحامي موكله علي المركيز الصيحيح لحقيه فيي قائمية التوزييع(  999ص  59م  2592أبريل سنة 

  . ( 199ص  92م  2595مايو سنة  99استئناف مختلط )  ليحمله بلك علي أن يحول له هذا الحق

  . وتعتبر الحوالة في القوانين الجرمانية مصدراً اللتزام مجرد(  5791)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 فحوالية الحيق ليسيت إال عقيداً أو اتفاقيا ، ونحيل فيي كيل ميا قيدمناه عليي القواعيد العامية التيي سيبق بسيطها فيميا يتعليق بالعقيد
 (

5799 ) .
 : ونكتفي هنا ببحث مسألتين

وذليك لتعيدد أطيراف  ، التراضيي(  1. )  بقت اإلشيارة إليهياوذلك لبحث الشرائط الخاصة بحوالية الحيق التيي سي ، محل الحوالة(  2) 

 . ومتي تنفذ في حق المحال عليه وفي حق الغير ، ومتي تنعقد الحوالة ، الحوالة فنري ممن يصدر التراضي

 محل حوالة الحق - الفرع األول

 النصوص القانونية - 249

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 999تنص المادة  : 

 . إال إذا حيال دون ذليك نيص القيانون أو اتفياق المتعاقيدين أو طبيعية االلتيزام . يجوز للدائن أن يحول حقه إلي شخص آخير"  

 . " وتتم الحوالة دون حاجة إلي رضاء المدين

 : علي ما يأتي 995وتنص المادة  

ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما يكون منه قابال للحجز"  
  (5795 ) .

 

 مختلط 599وطني والمادة  1و2/  955ه النصوص في التقنين المدني السابق المادة وتقابل هذ
 (5799 ) .

 

وفي التقنيين الميدني الليبيي الميادتين  - 995 - 999في التقنين المدني السوري المادتين  : وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري

172 – 179وفيي تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني الميادتين  - 915و 911 مدني التقنين المدني العراقي الميادتين - 152 - 159
  (

5791 ) .
 

                                                 

 . وال تنشئه كالعقد عليي أنيه ال توجيد أهميية عمليية فيي التميييز ميا بيين االتفياق والعقيد ، والحوالة اتفاق ألنها تنقل االلتزام(  5799)  

  . 119انظر ما يلي فقرة  : وسنعود إلي هذه المسألة

  : تاريخ النصوص(  5795 ) 

ووافقيت علييه  ، من المشروع التمهيدي علي وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيي التنيين الجدييد 511ورد هذا النص في المادة  : 999م

)  999فمجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، ثييم وافييق عليييه مجلييس النييواب . فييي المشييروع النهييائي 929لجنيية المراجعيية تحييت رقييم 

 . ( 225وص  222ص  9التحضيرية مجموعة األعمال 

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 515ورد هذا النص في المادة  : 995م 

ثيم وافيق لييه مجليس  . في المشروع النهيائي 921وأصبح رقم النص  ، عدل في لجنة المراجعة ، بعض اختالف لفظي طفيف

  . ( 229ص  - 225ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  995فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ابالنو

ال تنتقل ملكية اليديون والحقيوق المبيعية (  2599مارس سنة  11دكريتو )  وطني 1و2/  955م  : التقنين المدني السابق(  5799)  

ال تقبيل أوجيه ثبيوت علييه  ، علي رضا الميدين بيالبيع وال يعتبر بيعها صحيحا إال إذا رضي المدين بذلك بموجب كتابة مشتملة

 . غير اليمين

 . تنتقل ملكية الحق المبيع من البائع إلي المشتري بمجرد تراضيها : مختلط 599م 

 . وسنعلق في مكان آخر علي نصوص التقنين المدني السابق فيما يتعلق برضاء المدين

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  5791)  

 . ( من التقنين المدني المصري 995 - 999مطابقتان للمادتين )  995 - 999م  : لتقنين المدني السوريا

 . ( من التقنين المدني المصري 995 - 999مطابقتان للمادتين )  152 - 159م  : التقنين المدني الليبي

 . ( التقنين المدني المصري من 995 - 999مطابقتان للمادتين )  915و911م  : التقنين المدني العراقي

إال إذا كان هذا التفرغ ممنوعا بمقتضيي  ، يجوز للدائن أن يتفرغ لشخص آخر عن دين له : 179م  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

القانون أو بمقتضي مشيئة المتعاقدين أو لكون الموجيب شخصييا محضيا وموضيوعا بيين شخصيين معينيين عليي وجيه ال يقبيل 

 . التغيير

وي ويصح التفيرغ عين حيق متنيازع علييه اقيميت دعي . ويجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرف ما وإن تكن استقبالية محضة : 172م 

وتبقييي مفاعييل هييذا التفيرغ خاضييعة مين حيييث  . بشييرط أن يرضيي المييديون اليذي تفييرغ اليدائن عيين دينيه ، األسياس فييي شيأنه

علي أنه ال يمكن التملص من المتفيرغ ليه حيين  . 2517شباط سنة  21الصالحية ألحكام المادة الثالثة من القانون الصادر في 

 . كأن يكون وارثا مع المتفرغ أو شريكا له في ملك أو دائنا له ، متنازع عليهايكون لديه سبب مشروع في إحرازه الحقوق ال



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فهذا الحيق الشخصيي هيو اليذي ينتقيل بالحوالية مين اليدائن  ، ويتبين من النصوص المتقدمة أن حوالة الحق محلها حق الدائن 

 . األصلي إلي الدائن الجديد

ثيم  ، فنستعرض األصل . ومع ذلك ال يكون قابال لها في بعض حاالت استثنائية ، واألصل أن كل حق شخصي قابل للحوالة 

 . نورد االستئثناءات

 الحق الشخصى قابل للحوالة -األصل العام  - 1

 كل حق شخصى قابل فى األصل للحوالة - 251

 . قابل فى األصل للحوالة به من دائنه األصلى إلى دائن جديد ، أياً كان محله(  créance)  الحق الشخصى : 

 ولكن يجوز أن يكيون محيل الحيق أشيياء مثليية غيير النقيود . ويغلب فى حوالة الحق أن يكون محل هذا الحق مبلغاً من النقود
 (

5791 ) .
ً  ، بل ويجوز أن يكون محل الحق عيناً معينة بالذات   بشرط أن يكون الحق شخصياً ال عينيا

 (5797 ) .
 ، مثل ذلك الوعد ببيع دار 

 فيجوز للموعود له أن ينزل عن هذا الحق لشخص آخر ، يجعل للموعود له حقاً شخصياً قبل الواعد متعلقاً بهذه الدار
 (5795 ) .

 

 كذلك يجوز أن يكون محل الحق عمالً أو امتناعاً عن عمل
 (5759 ) .

وهو دائن للمؤجر بتمكينه من االنتفياع  ، فيجوز للمستأجر 

 959 - 959وهيذا هيو التنيازل عين اإليجيار نظميه التقنيين الميدنى فيى الميواد  ، أن ينزل عن حقه إلى شيخص آخير ، بالعين المؤجرة

 951و
 (5752 ) .

المتجير  أن ينيزل عين ، إذا اشترط على بائعيه عيدم النافسية وهيذا التيزام بامتنياع عين عميل ، ويجوز لمشترى المتجر 

وإذا اشيترط ماليك  . ويعتبر أنه قيد نيزل ليه فيى الوقيت ذاتيه عين حقيه الشخصيى قبيل البيائع بعيدم المنافسية ، الذى اشتراه لشخص آخر

وكانيت القييود حقوقياً  ، كمنعيه مين مجياوزة حيد معيين فيى االرتفياع بالبنياء أو فيى مسياحة رقعتيه ، العقار عليى جياره قييوداً فيى البنياء

ويجيوز لماليك العقيار  ، فإن هذه القيود تكون التزامات باالمتناع عن عميل ، مدنى 2927حقوق ارتفاق وفقاً للمادة وليست  ، شخصية

 251م )  بيل هيى تنتقيل حتمياً معيه وفقياً لقواعيد الخالفية الخاصية ، عند نزلوه عين عقياره لشيخص آخير أن ينيزل ليه عنهيا ميع العقيار

 . ( مدنى

ً  ، فى القابلية للحوالة ، ويستوى كذلك حكم قضائى  –أو أن يكون الحق مدوناً فى سند مكتوب  ، أن يكون الحق مدنياً أو تجاريا

وكيذلك  . فتجيوز حوالية الحقيوق التيى ال دلييل عليهيا إال البينية أو القرينية ، أو غيير ميدون أصيالً  –أو سند رسمى أو سند غير رسيمى 

وإن كانيت الحوالية فيى هيذه األوراق لهيا  ، يياالت وسيندات وشييكات وحوالية األسيهم والسينداتتجوز حوالة األوراق التجارية مين كبب

 . إجراءات خاصة كما سنرى

                                                                                                                                                                    

وفيما يتعلق ببيع الحقوق المتنازع عليها الذي وردت أحكامه فيي الفقيرة الثانيية  . وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المدني المصري

انظير فيي التقنيين اللبنياني  . ألة تخيرج عين نطياق البحيثهي مس ، مصري 519 - 515لبناني انظر المادتين  172من المادة 

 . 19ص  - 25الدكتور صبح المحمصاني في انتقال االلتزام في القانون المدني اللبناني ص 

ميايو  21اسيتئناف مخيتلط )  فيجوز لدالئن حوالة هيذا السيند ، وذلك كسند تعهد موقعه بموجبه أن يورد قطناً لشونة الدائن(  5791)  

 . ( 919 ص 17م 2521سنة 

أو بيرى )  ال إلجيراءات الحوالية ، أما التنازل عن الحقوق العينية فتخضع إلجيراءات الشيهر والتسيجيل إذا كانيت عقاريية(  5797)  

 . ( 972فقرة  9دى باج  – 199بودرى وسينيا فقرة  – 21وهامش رقم  195فقرة  1ورو 

والمشييترى لمحصييول مسييتقبل دائيين قبييل ظهيير  –ومييا بعييدها  95فقييرة  Cession de créanceأنسيييكلوبيدى داللييوز (  5795)  

فإن حق المشترى يصبح حقاً  ، أما بعد ظهور المحصول . فإذا نزل عن حقه الشخصى اتبعت قواعد حوالة الحق ، المحصول

 ً اءات نقيل الحقيوق فإذا نزل عن حقه لشخص آخير اتبعيت إجير ، إذ تنتقل ملكية المحصول للمشترى ولو قبل أن يتسلمه ، عينيا

 . ( 9هامش رقم  575 ص 1قارن بالنيول وريبير وردووان )  العينية ال إجراءات الحوالة

 ، ويجوز فى البيع غير المسجل لعقار معين بالذات أن يحول المشترى حقه الشخصى وفقياً إلجيراءات الحوالية ال إلجيراءات التسيجيل

مجموعية  2599فبراير سنة  9نقض مدنى )  فتكون قابلة للحوالة ، صيةألن البيع غير المسجل يقتصر على إنشاء حقوق شخ

 . ( 955ص  11رقم  1أحكام النقض 

بالنيييول وريبييير  – 195بييودرى وسييينيا فقييرة  – 111فقييرة  1جيللييوار  – 921فقييرة  2هيييك  – 579فقييرة  15لييوران (  5759)  

 . 995فقرة  5عكس ذلك أوبرى ورو  – 2221فقرة  1وردوان 

انظير دى )  فيختليف عين التنيازل عين اإليجيار ، أما اإليجار من الباطن فهو إيجار المتسأجر لحقه ال نزوله عن هذا الحق(  5752)  

 . ( 971فقرة  9باج 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أن يكون الحق منجزاً أو معلقاً على شرط ، فى القابلية للحوالة ، ويستوى أخيراً 
 (5751  )

بيل أن أكثير ميا تيرد  ، أو مقترناً بأجيل

 الحوالة عليه هى الحقوق المؤجلة
 (5759 ) .

 

  : الحقوق المستقبلية - 251

 كيذلك تجيوز حوالية الحيق المسيتقبل ، وكما تجوز حوالة الحق المؤجل والحق المعليق عليى شيرط
 (5755 ) .

والفيرق بيين الحيق  

أن الحييق  ، كميا قييدمنا عنيد الكيالم فييى الشيرط ، هيو(  céance conditionelle)  والحييق الشيرطى(  crénce future)  المسيتقبل

فيإذا ميا تحقيق الشيرط أصيبح الوجيود باتياً كيامالً  ، وإن كان هذا الوجيود غيير بيات وغيير كاميل ، الشرطى له وجود قانونى فى الحال

وإنميا هيو حيق يحتميل  ، وأما الحق المستقبل أو الحق االحتمالى فليس له وجود قانونى فيى الحيال . وبأثر رجعى من وقت نشوء الحق

وقيد قيدمنا أن الشيرط فيى  . بل يوجيد مين وقيت تحقيق الواقعية التيى أنشيأته ، وإذا وجد فليس لوجوده أثر رجعى ، بلوجوده فى المستق

أميا الحيق االحتميالى فالواقعية التيى  . وهو وصف يدخل على الحق بعد تمامه وبعيد أن تتكاميل عناصيره ، الحق الشرطى أمر عارض

 ، فالموصيى ليه قبيل ميوت الموصيى حقيه مسيتقبل احتميالى . عارضياً كالشيرطوليسيت أميراً  ، تحقق وجوده هى عنصر جوهرى فييه

 والشفيع قبل بيع العقار المشفوع فيه حقه كذلك مستقبل احتمالى
 (5759 ) .

 

ومين ثيم أيضياً ذهيب  . ومن ثم كان تصور حالة الحق المستقبل أو الحق االحتمالى أصيعب مين تصيور حوالية الحيق الشيرطى

ً  ، فى بعض أحكامه ، القضاء الفرنسى حتيى يكيون هيذا الحيق قيابالً  ، إلى وجوب أن تتحقق عناصر الحق االحتمالى وليو تحققياً جزئييا

 للحوالة
 (5751 ) .

 

ذهب إلى جواز حوالة الحق االحتمالى حتيى قبيل أن يتحقيق  ، ومعه كثير من أحكام القضاء فى فرنسا ، ولكن الفقه الفرنسى بوجه عام

 أى عنصر من عناصره
 (5751 ) .

والحوالية ليسيت إال ضيرباً مين  ، فإن التعامل فى األشياء المسيتقبلة جيائز ، وهذا هو الرأى الصحيح 

 . فتجوز تأسيساً على ذلك حوالة الحق المستقبل أو الحق االحتمالى ، ضروب التعامل

إذا  . . . يسقط الحق فى األخيذ بالشيفعة"  وتنص على أن 557المادة (  أولهما: )  ويؤيد هذا الرأى فى التقنين المدنى المصرى نصان

. )  ييرد عليى حيق احتميالى –وإن كيان إسيقاطاً ال حوالية  –فهنيا النيزول  . " نزل الشفيع عين حقيه فيى األخيذ بالشيفيعة وليو قبيل البييع

 ديين احتميالى يجوز أن يترتب الرهن ضماناً ليدين معليق عليى شيرط أو ديين مسيتقبل أو"  وتقضى بأنه 2959المادة (  والنص الثانى

 فيصح إذن أن يكون محالً للتعامل ، فهنا أيضاً للحق االحتمالى كيان يسمح بأن يترتب له ضمان . "
 (5757 ) .

 

وتكون هيذه الحوالية  ، وقد ذهب القضاء فى مصر إلى جواز أن يحول مالك العقار مقدماً الريع الذى ينتجه عقاره فى المستقبل

 ين قبل الحوالةسارية حتى فى حق الدائنين المقيد
 (5755 ) .

وذهب أيضاً إلى جواز أن يحول المقاول إليى أحيد المصيارف األجيرة التيى  

 وذلك ضماناً لحساب جار يفتحه له المصرف ، ستستحق له فى نظير األعمال التى سيعهد بها إليه صاحب العمل
 (5799 ) .

 

                                                 

فهو فى هذه الحالة ينزل عن  ، فيجوز للسمسر أن ينزل عن حقه فى السمسرة إذا ما تمت الصفقة التى توجب له هذا الحق(  5751)  

 . ( 92فقرة  Cession de créance 2أنسيكلوبيدى دا للواز )  حق معلق على شرط

 . 229 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية (  5759)  
  (5755  )

يجيوز "  فقضيت بأنيه ، من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى صراحة على هذا الحكم 172وقد نصت الفقرة األولى من المادة 

" :  واليينص الفرنسييى للعبييارة األخيييرة هييو مييا يييأتى . " وإن تكييون اسييتقبالية مخضيية ، التفييرغ شييعن حقييوق معلقيية بظييرف مييا

quand bien méme ils seraient purement éventuels  "
 

  (5759  )
. 21انظر آنفاً فقرة 

 

  (5751  )
وال يجيوز للمقياول أن ينييزل عين حقيه قبييل  ، شييرفيال يجيوز للمؤلييف أن ينيزل عين حقوقييه قبيل الناشير إال بعييد إمضياء عقيد الن

 . ( 119 - 2 – 59سيرية  2759أغسطس سنة  1محكمة النقض الفرنسية )  صاحب العمل إال بعد إبراهيم الصفقة معه

. 11فقرة  – 19فقرة  Cession de créance 2أنسيكلوبيدى داللوز  – 111فقرة  – 119وانظر بودرى سينيا فقرة 
 

  (5751  )
ديموج فى مقال له فى المجل  – 19فقرة  1جيللوار  – 219وفقرة  295فقرة  2هيك  – 299 ص 995فقرة  9ورو  أوبرى

بالنيييول وريبييير  – 279 – 1 –2751فييال فييى تعليييق لييه فييى سيييريه  – 2591وسيينة  2599الفصييلية للقييانون المييدنى سيينة 

 – 555 – 2 – 59سييرية  2752مارس سنة  21محكمة النقض الفرنسية  – 555 ص – 559 ص 2225فقرة  1وردوان 

. 199 – 2517داللوز األسبوعى  2517نوفمبر سنة  29 – 519 – 2 – 2597داللوز  2597يونيه سنة  15
 

  (5757  )
وقيارن األسيتاذ عبيد الحيى  – 27انظر فى هذا المعنيى األسيتاذ شيفيق شيحاتة فيى حوالية الحيق فيى قيوانين اليبالد العربيية ص 

لجيواز رجيوع الموصيى فيى  ، أما الموصى له فال يجوز أن يتصرف فى الوصية قبل موت الموصيى – 151 ص 9حجازى 

. وألن هذا تعامل فى تركة مستقبلة لم يجزه القانون كما أجاز الوصية ، الوصية
 

  (5755  )
. 11 ص 9م  2759نوفمبر سنة  11استئناف مختلط 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  حوالة الحقوق الناشئة عن عقود ملزمة للجانبين - 252

المسيتأجر دائين للميؤجر  ، ففيى عقيد اإليجيار ميثالً  . ملزم للجيانبين يكيون كيل متعاقيد دائنياً وميديناً فيى وقيت واحيدفى العقد ال :

 . وميدين بتورييد ميا تعهيد بتورييده ، المورد دائين بيالثمن ، وفى عقد التوريد . ومدين له باألجرة ، بتمكينه من االنتفاع بالعين المؤجرة

 . ومييدين باألقسيياط ، المييؤمن لييه دائيين بمبليغ التييأمين ، وفييى عقييد التيأمين . المقياول دائيين بيياألجرة ومييدين بالعميل ، وفيى عقييد المقاوليية

 . مع استبقاء ما فى ذمتهم من التزامات؟ ، فهل يجوز لهؤالء الدائنين المدنيين أن يحولوا لغيرهم ما لهم من حقوق . وهكذا

ً  ، ى الجدييدفيى التقنيين الميدن ، ال شك فى أن يجوز لهم  ، أن يحوليوا العقيد كليه للغيير ، بفضيل حوالية الحيق وحوالية اليدين معيا

 ويحولوا دينهم وفقاً ألحكام حوالة الدين ، فيحولوا حقوقهم وفقاً ألحكام حوالة الحق
 (5792 ) .

 

أن يحيول حقيه ولكن هل يجوز لدائن من هؤالء أن يقتصر عى حوالة حقيه ميع اسيتبقاء اليدين فيى ذمتيه؟ هيل يجيوز للمتسيأجر 

ميع بقائيه ملتزمياً بالتورييد؟  ، مع استبقاء األجرة فى ذمته؟ وهيل يجيوز للميورد أن يحيول حقيه فيى اليثمن ، بالنسبة إلى العين المؤجرة

ميع  ، مع بقائه ملتزماً بالعميل؟ وهيل يجيوز للميؤمن ليه أن يحيول حقيه فيى مبليغ التيأمين ، وهل يجوز للمقاول أن يحول حقه فى الجرة

 . بقائه ملتزماً بدفع األقساط؟

ال تقوم حاجة عملية إلى حوالة  ، كالتقنين المدنى المصرى الجديد ، فى التقنينات التى تجيز حوالة الدين كما تجيز حوالة الحق

ً  ، الحييق دون الييدين قييد الملييزم ميين أى االلتزامييات الناشييئة ميين الع ، فييإن األيسيير علييى ذوى الشييأن أن يحولييوا الحقييوق والييديون جميعييا

باسيم  ، وهيو عقيد اإليجيار ، وقد نظم التقنين الميدنى المصيرى الجدييد تنظيمياً تشيريعياً حوالية أحيد العقيود الملزمية للجيانبين . الجانبين

قبيول ولكن أبقاه ضامناً اللتزامات المتنازل ليه إال إذا صيدر مين الميؤجر  ، فأجاز للمستأجر التنازل عن اإليجار . التنازل عن اإليجار

انظير )  صريح بالتنازل أو استوفى األجرة مباشرة مين المتنيازل ليه دون أن يبيدى أى تحفيظ فيى شيأن حقوقيه قبيل المسيتأجر األصيلى

 مدنى(  951و 959و 959المواد 
 (5791 ) )

 . 

دون أن تينظم ولكن الحاجة العملية إلى الترخيص فى حوالة الحق دون اليدين إنميا تقيوم فيى التقنينيات التيى تينظم حوالية الحيق 

 كالتقنين المنى الفرنسيى ، حوالة الدين
 (5799 ) .

أن يحيول  ، وهيو دائين وميدين فيى وقيت واحيد ، ففيى هيذه التقنينيات ال يتيسير للمتعاقيد 

فهل يستطيع مع ذلك أن يحول حقه؟ دعا إلى التشكك فى هذا األمر أن الحق والدين فى العقد الملزم للجيانبين مرتبطيان أحيدهما  ، دينه

ً باآل  وأنيه ال يجيوز فصيلهما بتحوييل أحيدهما واسيتبقاء اآلخير ، حمل بعض الفقهاء على القول بأنه ال فكياك بينهميا ، خر ارتباطاً وثيقا
 (

5795 ) .
 

وإذا كان الحق واليدين ميرتبطين أحيدهما بياآلخر فيى  . والصحيح أنه تجوز حوالة الحق دون الدين فى األحوال المتقدمة الذكر

 فليس معنى ذليك أنهميا غيير قيابلين للتجزئية ، العقد الملزم للجانبين
 (5799 ) .

وغنيى عين البييان أن حوالية الحيق دون اليدين جيائزة فيى  

لية كيل مين الحيق واليدين جيائزة فيى وإذا كانيت حوا ، التقنينات التى تنظم حوالة الدين كما تنظم حوالة الحق كالتقنين المدنى المصيرى

 . فأولى أن تجوز حوالة الحق وحده ، هذه التقنينات

                                                                                                                                                                    
  (5799  )

وال  ، ويجب إعالن هذه الحوالة لصاحب العميل حتيى تنفيذ فيى حقيه – 59 ص 19م  2521نوفمبر سنة  17استئناف مختلط 

م  2519ديسيمبر سينة  21اسيتئناف مخيتلط )  يكفى إعالنها لوكيل عنه تقتصر وكالته على رقابة العمل ودفع األقساط للمقاول

. ( 299ص  97
 

  (5792  )
وحوالية العقيد ليسيت إال حوالية مجميوع الحقيوق وااللتزاميات  ، وهذا ما يسميه الفقه الحديث فى الوقت الحاضر بحوالية العقيد

فى حوالة العقد الملزم للجيانبين لخليف خياص رسيالة مين ستراسيبوج  Lappانظر فى حوالة العقد الب )  الناشئة من هذا العقد

فى قوانين البالد وانظر األستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق  –مكررة  2251فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2599سنة 

 2591وانظر فى التقنين الميدنى اإليطيالى الجدييد الميواد  – 159 ص 9األستاذ عبد الحى حجازى  51 ص 57العربية فقرة 

– 2529 ) .
 

  (5791  )
نظم حتيى ليو كيان هيذا التقنيين ليم يي ، وقد ينظم التقنين تنظيماً تشريعياً حوالة العقد الملزم للجانبين بما ينشئه من حقيوق ودييون

 ، وقد كان التقنين الميدنى المصيرى السيابق ال يينظم حوالية اليدين . وذلك بفضل ما للمشرع من سلطان تشريعى ، حوالة الدين

ً  ، ومع ذلك نظم حوالة عقد اإليجار . " التنازل عن اإليجار"  وأسماها هو أيضا
 

  (5799  )
قيد تقيوم الحاجية  ، كما هو شأن التقنين المدنى المصرى ، التى نظمت حوالة الدين كما نظمت حوالة الحق التقنيناتوحتى فى 

يسيتطيع باعتبياره دائنياً أن يحيول حقيه  ، فى عقد مليزم للجيانبين ، طلك أن المتعاقد . إلى الترخيص فى حوالة الحق دون الدين

وييل دينيه حتيى تنفيذ حوالية ولكنه باعتباره مديناً ال يستغنى عن رضاء هذا المتعاقد اآلخير فيى تح ، دون رضاء المتعاقد اآلخر

فيال منياص مين أن يكتفيى المتعاقيد األول بحوالية الحيق دون  ، فإذا لم يكن المتعاقد اآلخر راضياً بالحوالة . الدين فى حق دائنه

. الدين
 

  (5795  )
. 171 فقرة 15ديمولومب 

 

  (5799  )
. 2229فقرة  1 وردوانبالنيول وريبير 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حوالة الحقوق المتنازع فيها والحق الشخصى قابل للحوالة حتى لو كان حقاً ينازع فيه المدين - 253

 ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى . 
 (5791 ) .

 

 ً مضيارباً قيد  ، وهيو يتصييد الحقيوق المتنيازع فيهيا ، فقيد اعتبير المشيرع المشيترى ، وإذا كانت حوالة الحق المتنيازع فييه بيعيا

 ، ومن ثم جعل للمدين الذى ينازع فى هذا الحق أن يتخلص من مطالبة المشيترى . وصل فى المضاربة حداً ال تحمد معه مسايرته فيه

إال  . ( مدنى 515م )  مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع –يكون عادة ثمناً بخساً  –الحقيقى الذى دفعه إذا هو رد إليه الثمن 

وذليك  ، بل يكون للمشترى فى الصفقة التى عقدها مسوغ مشيروع ، أنه استثنى من هذا الحكم حاالت ال تتمحض فيها فكرة المضاربة

أو إذا كيان الحيق المتنيازع فييه شيائعاً بيين ورثية أو  ، إذا كان الحق المتنازع فيه داخالً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بيثمن واحيد

أو إذا  ، أو إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه فى ذمة أجنبى وفاء للدين المسيتحق فيى ذمتيه ، مالك وباع أحدهم نصيباه لآلخر

 حق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقاركان ال
 (5791 ) .

 

بييل هييو عييام يشييمل الحقييوق الشخصييية الحقييوق العينييية علييى  ، ولمييا كييان بيييع الحقييوق المتنييازع فيهييا ليييس خاصيياً بييالحقوق الشخصييية

فيإن هيذه المسيألة تخيرج عين  ، د البييعثم هو مقصيور عليى عقي ، متى كانت حقوقاً متنازعاً فيها على النحو الذى أسلفنا ذكره ، السواء

 . وسنبحث المسألة فى تفصيل أو فى عند الكالم فى البيع ، فنكتفى هنا بما قدمناه ، نطاق بحثنا

  : الحقوق العينية ال تكون محالً لحوالة الحق - 254

 ً أميا الحقيوق العينيية فتنتقيل مين صياحبها إليى غييره  . وقد قدمنا أن الحق الذى يكيون محيالً لحوالية البيد أن يكيون حقياً شخصييا

 . بطرق وإجراءات أخرى غير الطرق واإلجراءات التى تتبع فى حوالة الحقوق الشخصية

ومين ثيم ييتم  ، وأهم فرق بين الحق العينى والحق الشخصى فى هذا الصدد أن الحق العينى ال يتعليق بذمية ميدين معيين باليذات

فال يمكن أن يكون ذلك بإعالن االتفاق إلى ميدين معيين  ، أما النفاذ فى ح الغير . صاحب الحق ومن يتعاقد معهنقله وينفذ باالتفاق بين 

حليت إجيراءات التسيجيل أو القييد  ، فإذا كان الحيق العينيى واقعياً عليى عقيار . ولكن بإجراءات أخرى ، كما هو الشأن فى حوالة الحق

فإن القاعدة التى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية مين  ، ق العينى واقعاً على منقولأما إذا كان الح . محل إجراءات اإلعالن

 شأنها أن تكفل لمن حاز المنقول حقه قبل الغير
 (5797 ) .

 

                                                 
  (5791  )

وقييد كييان رضيياء الييدين ضييرورياً النعقيياد الحواليية فييى عهييد التقنييين  – 59 ص 21م  2599 فبراييير سيينة أواسييتئناف مخييتلط 

 99رقيم  2مجموعية أحكيام الينقض  2599ينياير سينة  25نقض مدنى  : المدنى األهلى السابق حتى لو كان الحق متنازعاً فيه

 2515مييارس سيينة  92 – 12ص  15رقييم  99المجموعيية الرسييمية  2517ديسييمبر سيينة  11اسييتئناف مصيير  – 257 ص

 1اسيتئناف مخيتلط  – 159 ص 259رقم  29المحاماة  2515نوفمبر سنة  19 – 257 ص 79رقم  99المجموعة الرسمية 

. 992 ص 99م  2512مايو سنة  21 –951 ص 15م  2521يونيه سنة 
 

  (5791  )
ويصح التفرغ عن حيق متنيازع " :  ما يأتىمن تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على  172وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة  . عليه أقيمت دعوى األساس فى شأنه بشرط أن يرضى المديون الذى تفرغ الدائن عن دينه

علييى أنييه ال يمكيين الييتملص ميين  . 2517شييباط سيينة  21ميين حيييث الصييالحية ألحكييام المييادة الثالثيية ميين القييانون الصييادر فييى 

ع له حين يكون لديه سبب مشروع فى إحرازه الحقيوق المتنيازع عليهيا كيأن يكيون وارثياً ميع المتفيرغ أو شيريكاً ليه فيى المتفر

مين الحيق المتنيازع فييه بدفعيه اليثمن والفوائيد "  اليتملص"  ويبيدو مين هيذا الينص أنيه يجيوز للمحيال علييه . " ملك أو دائناً ليه

كيأن يكيون وارثياً ميع المتفيرع أو  ، بب مشيروع فيى شيرائه الحيق المتنيازع فييهما لم يوجد عن المتفرغ ليه سي ، والمصروفات

وميع ذليك قيارن اليدكتور صيبحى المحمصيانى فيى انتقيال االلتيزام فيى القيانون  . شريكاً له فى ملك أو دائناً له كما يذكر الينص

. 97 المدنى اللبنانى ص
 

  (5797  )
ال تطبيق عليى "  من تقنين الموجبات والعقيود اللبنيانى أن قواعيد الحوالية 171وقد جاء فى المادة  . 199بودرى وسينيا فقرة 

أو كان  ، إال إذا كان فى القانون نص مخالف ، بل تطبق أيضاً على التفرغ عن الحقوق بوجه عام ، التفرغ عن دين الدائن فقط

خالفياً  ، ولكين القيانون اللبنيانى" :  المحمصيانى فيى هيذا الصيددويقيول اليدكتور صيبحى  . " فى ماهية الحق ميا يمنيع تطبيقهيا

فنص على أن القواعيد  . اعتبر قواعد حوالة الحق التى وضعها عمة تشمل أيضاً حوالة جميع الحقوق ، لسائر القوانين العربية

إال إذا كيان فيى  ، وق بوجيه عيامبل تطبق أيضاً على التفرغ عن الحق ، المتقدم ذكرها ال تطبق على التفرغ عن دين الدائن فقط

ومين أمثلية الحقيوق التيى وضيع لهيا القيانون أحكامياً  . 171م  : القانون نص مخالف أو كان فى ماهيية الحيق ميا يمنيع تطبيقهيا

ى خاصة الحقوق العينية التى ال تنتقل إال بتسجيلها فى السجل العقارى وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والفنية واألدبية التي

والظاهر أن  . ( 15 ص – 19 انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص) "  يجب تسجيلها فى الدائرة المختصة وما أشبه

انظير فيى التعلييق عليى هيذه الميادة التعليقيات عليى )  مين التقنيين الميدنى األلميانى 529نصر التقنين اللبنانى مأخوذ من المادة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

 الحاالت التى يكون فيها لحق الشخصى غير قابل للحوالة –االستثناءات  - 2

 : متى يكون الحق الشخصى غير قابل للحوالة - 255

إال إذا حال دون ذليك نيص القيانون  ، مدنى تقضى بأن األصل فى الحق الشخصى أن يكون قبالً للحوالة 999قدمنا أن المادة  

 . مدنى تقضى بأنه ال تجوز حوالة الحق إال بمقدار ما يكون منه قابالً للحجز 995وأن المادة  ، أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة االلتزام

إذا نيص (  1. )  إذا كانت طبيعة تستعصى على االنتقال من دائن إلى دائن(  2: )  ن إذن قابالً للحوالةفالحق الشخصى ال يكو

.  ميدنى 995ويعتبر النص على عدم قابلية الحق للحجز نصاً على عدم قابليته للحوالة بحكم الميادة  ، القانون على عدم قابليته للحوالة

 الحق ال يجوز تحويلهإذا اتفق المتعاقدان على أن (  9) 
 (5795 ) .

 

  عدم القابلية للحوالة بسبب طبيعة الحق - 256

 . فال يمكن فى هذه الحالة أن بنزل عنيه إليى شيخص آخير ، قد يكون الحق بسبب طبيعته متصالً اتصاالً وثيقاً بشخص الدائن :

ه ميا دام ليم تحيدد التعيويض اتفياق أو يطاليب بيه وحقه فى التعويض عن الضيرر األدبيى اليذى لحيق بي ، ومن ذلك حق الدائن فى النفقة

وحيق  ، وحيق الميزارع فيى المزارعية ، كيذلك يعتبير حيق الشيريط فيى شيركة األشيخاص . ( ميدنى 2/  111م )  الدائن أميام القضياء

كيل  ، ( intuit personce)  ونحو ذلك من العقيود المنظيور فيهيا إليى شخصيية المتعاقيد ، المستأجر فى إيجار اعتبرت فيه شخصيته

 . هذه حقوق ال يجوز للدائن تحويلها إلى شخص آخر

 عدم قابلية الحق للحوالة - 257

 ، بيينص فييى القييانون أو لعييدم قابلييية للحجييز هنيياك حقييوق شخصييية عنييى القييانون بييالنص صييراحة علييى عييدم جييواز حوالتهييا 

 . العبتارات ترجع فى الغالب إلى أنه تتصل اتصاالً توثيقاً بشخص الدائن

"  مدنى على أنه ال يجوز للمسيتعير 195فقد نصت الفقرة األولى من المادة  ، ذلك حق المستعير فى استعمال الشئ المعار من

 . " دون إذن المعير أن ينزل عن االستعمال للغير ولو على سبيل التبرع

ئية عليى عيدم جيواز تنيازل المسيتأجر فقد نصت قوانين اإليجار االسيتثنا ، ومن ذلك حق المستأجر فى االنتفاع بالعين المؤجرة

المييادة  2551لسينة  212القيانون رقييم )  عين حقيه فييى اإليجيار بغيير أذن كتييابى صيريح مين المالييك وإال جياز للميؤجر طلييب اإلخيالء

ل وذلك ألن المشرع قد ضمن للمستأجر شخصياً السيكن بيأجرة مخفضية فيال يجيوز لهيذا اتخياذ هيذه المييزة وسييلة لالسيتغال ، ( الثانية

 بالنزول للغير عن اإليجار
 (5719 ) .

 

ال يجيوز للقضياة وال "  مدنى من أنه 512ومن الحقوق التى ال تقبل الحوالة لطائفة معينة من األشخاص ما نصت عليه المادة 

إذا  ، ه أو بعضيهالحيق المتنيازع فييه كلي ، ال بأسيمائهم وال باسيم مسيتعار ، ألعضاء النيابة وال للمحامين وال لكتبه المحياكم أن يشيتروا

فتحيريم الحوالية هنيا  . " وإال كان البيع بياطالً  ، كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها

 . مقصور على عمال القضاء

مين ذليك ميا نصيت  . وقد يتولى القانون بينص منيه بييان هيذه الحقيوق . وقد قدمنا أن هناك حقوقاً تأبى طبيعتها أن تقبل الحوالة

 . " ال يجوز لى المزارعة أن ينزل المستأجر عن اإليجيار أو ييؤجر مين البياطن إال برضياء الميؤجر"  مدنى من أنه 119عليه المادة 

ً  يشمل التعويض الضرر"  مدنى من أنه 111ومن ذلك ما نصت عليه الفقرة األولى من المادة  ولكين ال يجيوز فيى هيذه  ، األدبى أيضا

 . " الحالة أن ينتقل إلى الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء

                                                                                                                                                                    

وانظر األستاذ شيفيق شيحاتة فيى حوالية الحيق فيى قيوانين  . ( 951 ص – 951 ص 529زء أول م التقنين المدنى األلمانى ج

 . 5 ص – 7 البالد العربية ص

ميع  ، فتنتقيل تبعياً للحيق الشخصيى إليى مين حيول ليه هيذا الحيق ، كالرهن واالختصاص واالمتياز ، أما الحقوق العينية التبعية 

ميارس سينة  1 – 919 ص 11م  2529ميايو سينة  11اسيتئناف مخيتلط )  التأشير فى القيد ليكون االنتقال نافذاً فى حق الغير

. ( 115 ص 97م  2511
 

  (5795  )
. 225 ص – 229 ص 9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 

  (5719  )
قيد يبياح  ، وعليى العكيس مين ذليك - 291 ص 51رح قيانون أيجيار األمياكن طبعية ثانيية فقيرة األستاذ سيليمان ميرقس فيى شي

فقيد نصيت الفقيرة الثانيية مين  . للمستأجر فى حاالت استثنائية أن ينزل عن اإليجار ولو كان ممنوعاً مين ذليك بشيرط فيى العقيد

واقتضييت الضييرورة أن يبيييع  ، مصيينع أو متجييرإذا كييان األميير خاصيياً بإيجييار عقييار أنشييئ بييه "  مييدنى علييى أنييه 955المييادة 

إذا قييدم  ، أن تقضييى بإبقيياء اإليجييار ، بييالرغم ميين وجييود الشييرط المييانع ، جيياز للمحكميية ، المسييتأجر هييذا المصيينع أو المتجيير

. " المشترى ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 995وذليك بمقتضيى الميادة  ، ولحق بالحقوق غير القابلة للحوالة بنص القانون الحقوق غير القابلة للحجز عليها بنص القانون

ال يجيوز الحجيز عليى ميا يحكيم بيه القضياء مين المبيالغ "  مرافعات من أنيه 571من ذلك ما نصت عليه المادة  . مدنى كما سبق القول

 ، وال على المبالغ واألشياء الموهوبة أو الموصيى بهيا لتكيون نفقية ، المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها فى غرض معين

ال يجيوز الحجيز عليى أجيور الخيدم "  مرافعيات مين أنيه 577ومن ذلك ما نصت عليه المادة  . " إال بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة

وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء دييون النفقية المقيررة والنصيف اآلخير  ، والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين إال بقدر الربع

لحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين إال بقدر الربيع فيى ومن ذلك ما قضى به القانون من عدم جواز ا . " لما عداها من الديون

 نفقة أو فى دين مستحق للحكومة بسبب الوظيفة
 (5712 ) .

وغنى عن البيان أن الحيق اليذى يكيون غيير قابيل للحجيز علييه فيى شيق منيه  

 ال تمتنع حوالته إلى فى الحدود التى يكون فيها غير قابل للحجز ، فحسب
 (5711 ) .

 

  : لية الحق للحوالة باتفاق المتعاقدينعدم قاب - 258

أو على أن الحوالة ال تجوز  ، على أنه ال يجوز للدائن حوالة الحق الذى فى ذمة المدين ، الدائن والمدين ، وقد يتفق المتعاقدان

 فإن االتفاق على عدم قابليته للحوالة جائز ، ولما كانت قابلية الحق للحوالة ليست من النظام العام . إال برضاء المدين
 (5719 ) .

 

:  مدنى فى هذا الصدد على ميا ييأتى 959وتنص المادة  ، من ذلك اشتراط المؤجر على المستأجر أال ينزل عن اإليجار لغيره

"  ض االتفياق بغيير ذليكما ليم يقي ، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، للمستأجر حق التنازل عن اإليجار أو اإليجار من الباطن" 
 (

5715 ) .
 

أن  ، إذا كان ال يريد الحوالية دون رضيائه ، أصبح للمدين ، وبعد أن جعل التقنين المدنى الجديد حوالة الحق جازة بغير رضاء المدين

 ، كميا قيدمنا ، العامألن النظام  ، وهذا الشرط جائز معتبر . يتشرط فى عقد االتفاق على المدين منذ البداية عدم جواز حوالة هذا الحق

 ال يقتضى منعه
 (5719 ) .

فيإن النظيام العيام يقتضيى التضيييق مين منيع التصيرف فيهيا  ، وهذا بخالف حق التصرف فى الحقوق العينية 

                                                 
  (5712  )

فيإن  ، وهيذا بخيالف الحقيوق العينيية ، القابليية للحجيز وعيدم القابليية للحواليةوقد ربط القانون فى الحقوق الشخصية بين عيدم 

وينبنى عليى أن الحيق الشخصيى غيير  . األصل العام فيها أن ما ال يجوز الحجز عليه من األموال يجوز مع ذلك التصرف فيه

ألن الحجز عليها ممتنع  ، غير قابلة للحوالةالقابل للحجز ال يكون قابالً للحوالة أن المبالغ المودعة فى صندوق التوفير تصبح 

ميارس  19استئناف تختلط  : وانظر . ( 19األستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوانين البالد العربية ص )  بنص القانون

قارن بين األسيتاذين أحميد نجييب الهالليى وحاميد زكيى  . 99 ص 19م  2521نوفمبر سنة  11 – 212 ص 7م  2751سنة 

. 991 وص 991 ص 127لبيع فقرة فى ا
 

  (5711  )
. 225 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 

  (5719  )
عليى أن الحيق  –فى عهد التقنين المدنى األهلى السابق حييث كانيت الحوالية ال تنعقيد إال برضياء الميدين –وكذلك كان االتفاق 

وكان النص فيى سيند اليدين عليى أنيه تحيت إذن اليدائن يعيد رضياء مقيدماً  ، يكون قابالً للحوالة دون رضاء المدين اتفاقاً جائزاً 

 2751نيوفمبر سينة  22اإلسكندرية  – 99 ص 7الحقوق  2759مارس سنة  15بنى سويف  : انظر فى ذلك . بقبول الحوالة

 2519مارس سينة  9طنطا  – 215 ص 291رقم  11المجموعة الرسمية  2519يو سنة ما 15جرجا  – 11 ص 9القضاء 

 22اسيتئناف مخيتلط  – 777 ص 595رقم  29المحاماة  2592يونيه سنة  17بنى سويف  –527 ص 955رقم  9المحاماة 

 – 275 ص 25م  2591ميارس سينة  11 – 251 ص 21م  2599أول مارس سينة  – 291 ص 21م  2599فبراير سنة 

 22 – 95 ص 19 م 2529مايو سينة  29 – 21 ص 19 م 2521نوفمبر سنة  1 – 922 ص 15 م 2521أبريل سنة  19

 – 995 ص 97 م 2511مييارس سيينة  19 –915 ص 15 م 2521يونيييه سيينة  99 – 119 ص 11 م 2525فبراييير سيينة 

 – 591 ص 59 م 2517يونيه سنة  25 – 159 ص 59 م 2517مارس سنة  11 – 29 ص 95 م 2511نوفمبر سنة  21

 197 ص 51 م 2599ينياير سينة  17 – 199 ص 51 م 2599ينياير سينة  17 – 295 ص 52 م 2517ديسمبر سنة  29

. . 55 ص 55 م 2591فبراير سنة  5 – 959 ص 59 م 2592مايو سنة  29 –557 ص 51 م 2599مايو سنة  29 –
 

  (5715  )
ويقضيى الحكيم بعيدم جيواز حوالية ميا تودعيه الشيركة  ، 159 ص 95 م 2551يونييه سينة  27انظر أيضياً اسيتئناف مخيتلط 

األستاذ شفيق شحاته فى حوالة الحق فى قوانين البالد )  لحساب المستخدم فى صندوق االدخار تحت شرط عدم وجواز حوالته

ك عدم جواز النزول عين االشيتراكات ومن أمثلة عدم جواز الحوالة بموجب االتفاق على ذل . ( 2هامش رقم  12 العربية ص

األسيتاذ أحميد حشيمت )  فى السكة الحديدية وعدم جواز النزول عن تذكرة اإلياب إذا أخذ المسافر تيذكرتى ذهياب وغيياب معياً 

. ( 112أبو ستيت فقرة 
 

  (5719  )
قبيل  ، ال ليه يسيتطيعويبدو أن شرط عيدم جيواز الحوالية ييدخل ضيمن اليدفوع التيى يسيتطيع الميدين أن يتمسيك بهيا ضيد المحي

فإن كتم المدين عنه شيئاً من هذه  ، أن يستعلم من المدين عن الدفوع التى له ضد الحق الذى يراد تحويله ، التعاقد على الحوالة

ال ألن  ، فعنيد ذليك ال يعتيد بعيدم قابليية الحيق للحوالية ، أو لم يخبره أن الحق مشروط فيه عدم جواز حوالته عشاً منه ، الدفوع



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حتى يسه تداول األموال
 (5711 ) .

ومن ثم كان شرط منع التصرف فى المال مقيداً بوجيوب قياميه عليى باعيث مشيروع وبقصيره عليى  

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى  - 2" :  مدنى فى هذا الصدد ما يأتى 719وقد نصت المادة  . مدة معقولة

ويكون الباعث مشروعاً متيى كيان  - 1 . ما لم يكن مبيناً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ، فال يصح هذا الشرط ، مال

والميدة المعقولية يجيوز أن تسيتغرق  - 9 . ة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إلييه أو للغييرالمراد بالمنع من التصرف حماية مصلح

"  مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير
 (5711 ) .

 

 التراضى فى حوالة الحق - الفرع الثانى

  النصوص القانونية - 259

وتيتم الحوالية دون  . . . للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخيريجوز "  من التقنين المدنى تنص على أنه 999رأينا أن المادة  :

 . " حاجة إلى رضاء المدين

 : على ما يأتى 999وتنص المادة 

عليى أن نفاذهيا قبيل الغيير بقبيول الميدين  . ال تكون الحوالة نافذة قبل الميدين أو قبيل الغيير إال إذا قبلهيا الميدين أو أعلين بهيا"  

"  ثابت التاريخيستلزم أن يكون هذا القبول 
 (5717 ) .

 

 مختلط 591 – 599أهلى والمواد  955وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (5715 ) .

 

                                                                                                                                                                    

 ص 9قارن األستاذ عبد الحى حجازى )  بل للغش الذى ارتكبه المدين ، رط عدم جواز الحوالة غير سار فى حق المحال لهش

155 ) .
 

  (5711  )
ذلك أن من ينشئ حقاً شخصياً له أن ينشيئه عليى الوجيه  . المقصود بالمال هنا الملكية والحقوق العينية دون الحقوق الشخصية

ً  . فله أن يوجده غير قابل للحوالة ، م يكن موجوداً قبل إنشائهفالحق ل ، الذى يرتضيه فإنيه يتعاميل فيى  ، أما من ينقل حقاً عينييا

. وليس من حقه أن يقيد من تداوله إال لمسوغ مشروع ولمدة معقولة ، شئ موجود فى التداول
 

  (5711  )
. 12 قارن األستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوانين البالد العربية ص

 

  (5717  )
 : تاريخ النصوص

 . ( فى الهامش 155انظر آنفاً فقرة )  سبق إيراد تاريخها : 999 م

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 599ورد هذا النص فى المادة  : 999 م

وعيدل الينص فيى لجنية المراجعية بحييث أصيبح مطابقياً مطابقية تامية لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين  ، بعض فروق لفظية طفيفية

)  999ثيم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافق عليه مجليس النيواب . فى المشروع النهائى 921وصار رقمه  ، المدنى الجديد

. ( 221 ص - 221 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 
 

  (5715  )
ً  ، ال تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة : أهلى 955 م السابقالتقنين المدنى  إال إذا رضى الميدين  ، وال يعتبر بيعها صحيحا

وزييادة عليى ذليك ال  . ال تقبل أوجه ثبيوت علييه غيير اليميين ، فإن لم توجد كتابة مشتملة على رضا المدين بالبيع . بذلك كتابة

وكل هذا بدون إخالل بأصول التجارة فيما يتعليق  ، إال إذا كان تاريخ الورقة فقط ، يصح االحتجاج بالبيع على غير المتعاقدين

 . بالسندات واألوراق التى تنتقل الملكية فيها بتحويلها

 . اضيهماتنتقل ملكية الحق المبيع من البائع إلى المشترى بمجرد تر : مختلط 599 م

بإعالن الميدين بتحوييل ميا (  أوالً : )  تنتقل الملكية بالنسبة لغير المتعاقدين ( : 2599مارس سنة  11معدلة بدكريتو )  مختلط 591 م

 ً ً . )  عليه من الدين إعالناً رسيميا وال يسيرى مفعيول  ، بقبيول الميدين الحوالية بكتابية مؤرخية تاريخياً ثابتياً بوجيه رسيمى(  ثانييا

وليو ليم يكين ذليك التياريخ ثابتياً بوجيه  ، أما بالنسيبة للميدين فيعتبير االنتقيال مين تياريخ قبوليه . ال إال من ذكل التاريخ فقطاالنتق

ومع ذليك فالتعهيدات المدنيية  . وكل هذا بدون إخالل بأصول التجارة فى حق الحوالة فى السندات واألوراق التجارية ، رسمى

 . وال يثبت الرضاء إال بالكتابة أو بالنكول عن اليمين ، يلها إال برضاء المدينالمحضة بين األهالى ال يجوز تحو

تحوييل اليدين اليذى ليم يكين بسيند تجيارى يكيون معتبيراً بالنسيبة للغيير إذا ثبيت إعيالن التحوييل  ، فى المواد التجاريية : مختلط 591 م

 . للمدين أو قبوله له بمقتضى دفاتر محررة حسب القانون أو بأوجه الثبوت المقبولة فى المواد التجارية

مقتفيياً فيى  ، اعتبياراً بميا يقيع غالبياً فيى العميل وظاهر من هذه النصوص أن التقنين المدنى السابق قد وضع حوالة الحق فى باب البييع

 295 ص 9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية )  ذلك أثر التقنين المدنى الفرنسى

) . 

وجعيل إثبيات هيذا الرضياء ال يكيون إال بالكتابية أو  ، وقد اشترط التقنين المدنى األهلى السيابق فيى انعقياد حوالية الحيق رضياء الميدين

يرجيع هيذا الشيرط إليى الشيريعة اإلسيالمية  ، شاع فى الفقه والقضاء فى مصر ، وكان هناك رأى خاطئ . باإلقرار أو باليمين
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وفيى التقنيين الميدنى  - 999و 999م  $ 519 $فيى التقنيين الميدنى السيورى  : وتقابيل فيى التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

 - 171و 179وفيى تقنيين الموجبييات والعقيود اللبنيانى المييواد  - 919 - 911وفيى التقنيين المييدنى العراقيى م  - 151و 159الليبيى م 

179 
 (5719 ) .

 

                                                                                                                                                                    

 - 955 ص 5الحقييوق  2755ديسييمبر سيينة  1اسييتئناف أهلييى )  وإلييى أنهييا هييى أيضيياً تشييترط فييى حواليية الحييق رضيياء الييدين

والصحيح أن الفقيه اإلسيالمى  . ( 255 ص 29 م 2757مارس سنة  21 - 52 ص 5 م 2759يناير سنة  9استئناف مختلط 

فنقل المشرع األهلى شرط رضياء  . والمقصود بالحوالة فيه حوالة الدين ، ال يعرف حوالة الحق ، كما قدمنا ، فى أكثر مذاهبه

انظير فيى ضيرورة إثبيات رضياء  . إليى حوالية الحيق(  مع أنه ليس بشيرط حتميى ) المدين فى حوالة الدين فى الفقه اإلسالمى

وفيى جيواز أن يكيون رضياء  - 5 ص 92 م 2597نوفمبر سينة  9استئناف مختلط  : المدين بالكتابة فى التقنين األهلى السابق

ضياً قيابالً للحوالية دون رضياء جدييد المدين بالحوالة مقدماً وقت نشوء الدين وبأن الحكم الصادر بثبوت هذا الدين يكون هيو أي

وفيى عيدم ضيرورة رضياء المسيتأجر  - 29 ص 199رقيم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  15نقض مدنى  : من المدين

 ص 191رقم  2مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  11نقض مدنى  : عندما يخلف المشترى المؤجر فى حقوقه قبل المستأجر

مجموعية أحكيام  2599ينياير سينة  25نقيض ميدنى  : حتى فى حوالة الحيق لمتنيازع فييهوفى ضرورة رضاء المدين  - 551

 19نقيض ميدنى  : وفى ضرورة رضاء المدين حتى لو كان الحق المحال به قد صدر بيه حكيم – 257 ص 99رقم  2النقض 

 519 ص 251رقيم  5مجموعية أحكيام الينقض  2599مايو سنة  1 - 217 ص 99رقم  9مجموعة عمر  2559أبريل سنة 

 ص 119رقيم  29المحامياة  2599أول ينياير سينة  – 95ص  99رقيم  5المحامياة  2519ينياير سينة  11استئناف مصير  –

 ص 91 م 2515فبرايير سينة  1استئناف مخيتلط  - 112 ص 5رقم  59المجموعة الرسمية  2559مارس سنة  92 – 999

 ص 91 م 2559فبراير سينة  29 - 295 ص 55 م 2591يناير سنة  21 - 912 ص 52 م 2515مارس سنة  12 - 122

 . 111 ص 95م  2551يونيه سنة  5 - 299

بييل ذكيير  ، ولييم يتشييرط رضيياء المييدين فييى انعقيياد حواليية الحييق ، وقييد عييدل التقنييين المييدنى الجديييد عيين مييذهب التقنييين األهلييى السييابق

انظير الميذكرة )  مقتدياً فى ذليك بالتشيريعات الحديثية ، أن هذه الحوالة تتم دون حاجة إلى رضاء المدين ، كما رأينا ، صراحة

 . ( 929الموجز للمؤلف فقرة  - 229 ص 9اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

بل  ، قيشترط رضاء المدين النعقاد حوالة الح ، منه 599كما هو واضح من نص المادة  ، أما التقنين المدنى المختلط السابق فلم يكن

فيى عهيد التقنيين  ، يجعيل العبيرة 2599مارس سينة  11وقد صدر دكريتو  . كان يكفى تراضى الدائن األصلى والدائن الجديد

وإن نشيأ بيين أجنبييين أو  ، فإن نشأ بين وطنيين وجب رضاء المدين ولو كانت الحوالة ألجنبيى ، بنشوء الحق ، المدنى السابق

األسيتاذ أحميد حشيمت  - 921الموجز للمؤلف فقرة )  بين مصرى وأجنبى فال يجب رضاء المدين ولو كانت الحوالة لمصرى

 2759أغسيطس سينة  19استئناف أهليى  - 191فقرة  115األستاذ أحمد نجيب الهاللى فى البيع فقرة  - 115أبو ستيت فقرة 

 22 - 17 ص 25 م 2592نيييوفمبر سييينة  17 - 52 ص 9 م 2759ينييياير سيينة  9اف مخييتلط اسيييتئن - 192 ص 9الحقييوق 

 . ( 51 ص 29 م 2591ديسمبر سنة 

ويظهير ممييا قيدمناه أن التقنييين المييدنى الجدييد لييم يغيير فييى نظييام حوالية الحييق بالنسيبة إلييى الحقييوق التيى كانييت خاضيعة لنظييام التقنييين 

فيى غيير حاجية  ، وال ييزال ، كيان 2555أكتيوبر سينة  29أو بين أجنبيين قبيل  فكل حق نشأن بين مصرى وأجنبى ، المختلط

 . إلى رضاء المدين فى انعقاد حوالته

أما الحقوق التى نشأت بين 
 ، فهذه تبقى فى حوالتها خاضعة للتقنين المدنى األهلى السابق ، 2555أكتوبر سنة  29وطنيين قبل 

ومن ثم يكيون رضياء الميدين ضيرورياً 

مصيريان أو أجنبييان أو مصير  ، أيياً كيان طرفيا اليدين 2555أكتيوبر سينة  29وميا نشيأ مين الحقيوق منيذ  . قياد الحواليةفى انع

. فال يكون رضاء المدين ضرورياً فى انعقاد حوالته ، يخضع للتقنين المدنى الجديد –وأجنبى 
 

  (5719  )
 : التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999و 999مطابقتان للمادتين )  999و 999 التقنين المدنى السورى م

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999و 999مطابقتان للمادتين )  151و 159التقنين المدنى الليبى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999و 999مطابقتان للمادتين )  919و 911التقنين المدنى العراقى م 

 . ( فى الهامش 155سبق إيرادها انظر فقرة )  179م  الموجبات والعقود اللبنانى تقنين

إال إذا كيان هيذا التفيرغ مجانيياً فحينئيذ يجيب أن تراعيى قواعيد الشيكل  ، يتم التفرغ بين المتعاقدين منذ حصول االتفياق بيينهم : 171 م

 . المختصة بالهبة بين األحياء

إال بيإبالغ  ، وال سيما بالنظر إلى المديون اليذى تفيرغ اليدائن عين دينيه ، إن االنتقال ال يعد موجوداً بالنظر إلى شخص ثالث : 179 م

ومييا دامييت إحييدى هيياتين  . هييذا التفييرغ إلييى المييديون أو بتصييريح المييدين فييى وثيقيية ذات تيياريخ مسييجل بأنييه قبييل ذلييك التفييرغ

 ، وإذا كيان المتفيرغ قيد أجيرى فيراغين متتيابعين ليدين واحيد . يبيرئ ذمتيه ليدى المتفيرغ يصح للميديون أن ، المعاملتين لم تتم

 . حتى لو كان تاريخ عقده أحدث عهداً  ، فالمتفرغ له الذى سبق إلى العمل بمقتضى القانون يفضل على اآلخر
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ولكين ال تنفيذ  . ( لييهالمحيال ع)  ويتبين من هذه النصوص أن الحوالة تتم بتراضى المحيل والمحال له دون حاجة إليى رضياء الميدين

 . وال فى حق الغير إال من تاريخ إعالن المحال عليه أو من التاريخ الثابت لقبوله ، فى حق المحال عليه إال إذا قبلها أو أعلن بها

 . وفى حق الغير(  المحال عليه)  نفاذ الحوالة فى حق المدين(  1)  انعقاد الحوالة(  2: )  فنبحث أمرين

 انعقاد الحوالة

 تراضى المحيل والمحال له كاف فى انعقاد الحوالة - 261

فيإذا  . أى الدائن األصلى والدائن الجديد ، يكفى فى انعقاد الحوالة تراضى المحيل والمحال له : ال حاجة إلى رضاء المدين – 

وصيال  ، قيد انعقيدت الحواليةف ، وقبل هذا الشيخص اآلخير ، رضى الدائن األصلى أن يحول حقه الذى فى ذمة مدينه إلى شخص آخر

بيل يصيبح هيذا بانعقياد  ، وكل ذلك دون حاجة إلى رضاء المدين الذى فيى ذمتيه الحيق ، الدائن األصلى محيالً والدائن الجديد محاالً له

ابق حييث مجانيية فيى ذليك ميذهب التقنيين األهليى السي ، مدنى كميا رأينيا 999وهذا ما تنص عليه صراحة المادة  . الحوالة محاالً عليه

 ومتمشية مع التقنين المختلط السابق وسائر التقنينات الحديثة حيث ال يشترط هذا الرضاء ، كان يشتط رضاء المدين
 (5712 ) .

 

والسبب فى عدم الحاجة إلى رضاء الدين أن انتقال الحق من دائن إلى آخر ليس من شأنه اإلضرار بالميدين إضيراراً يسيتوجب تحتييم 

وفيى أحيوال قليلية قيد  . ففى أكثر األحوال يستوى لدى المدين أن يطالبه شخص أو آخر بالدين الذى فى ذمتيه . الحوالةرضائه النعقاد 

أو الحتمييال أن يكييون غيييره أشييد إلحافيياً فييى  ، ألنييه إنمييا تعامييل معييه ، يعنييى المييدين أن يطالبييه دائنييه األصييلى دون أى شييخص آخيير

ك أقل بكثير من الضرر الذى يصيب الدائن من جراء منعيه مين حوالية حقيه عنيدما تقيوم بيه ولكن الضرر الذى ينجم عن ذل . المطالبة

إال أن  ، إذا كيان يحيرض أال يتغيير علييه دائنيه ، وقت نشيوء اليدين ، وما على المدين . أو عندما يرى فى ذلك فائدة ، الحاجة إلى ذلك

أم نفاذ الحوالة فى حق المدين فال يكون إال برضيائه أو  . م القول فى ذلكوقد تقد ، يتفق مع الدائن على عدم جواز الحوالة إال برضائه

 بإعالنه كما سيأتى
 (5711 ) .

 

  الحوالة اتفاق رضائى ال يشترط فيه شكل خاص إلى فى الهيئة - 261

 اتفاق رضائى ، ما لم تكن هبة صريحة ، والحوالة :
 (5719 ) .

بيل تنعقيد بمجيرد  ، النعقادها شكل خياص $ 517 $فال يتشرط  

 توافق اإليجاب والقبول
 (5715 ) ،

 ومن ثم ال يوجيد ميا يمنيع مين حوالية حيق غيير ثابيت بالكتابية 
 (5719 ) .

وقيد كيان المشيروع التمهييدى  

ال يتشيرط فيى انعقياد  - 2" :  وكانت تجرى عليى الوجيه اآلتيى ، من هذا المشروع 517هو المادة  ، يشتمل على نص فى هذا المعنى

ولكين ال يجيوز التمسيك قبيل الغيير  - 1 . حتى لو كان الحق المحال به مضموناً برهن رسمى أو بأى عينى آخر ، ل خاصالحوالة شك

                                                                                                                                                                    

تقنيين اللبنيانى وفيى أنيه يعتبير مين الغيير انظير فيى وضيع المحيال علييه فيى ال)  وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين الميدنى المصيرى

. ( 99 الدكتور صبحى المحصمانى فى انتقال االلتام فى القانون المدنى اللبنانى ص
 

  (5712  )
. 229 ص 9انظر المذكرة اإليضاحية لمشروع التمهيدى فى مجموعه األعمال التحضيرية 

 

  (5711  )
إذا أن قيمة الدين تتوقيف إليى حيد كبيير عليى شيخص الميدين ومالءتيه  ، أما فى حوالة الدين فتغير الدين على دائته أشد خطراً 

ومن ثم كان شأن الدان فيى حوالية اليدين أهيم مين شيأن الميدين فيى حوالية  ، ومبلغ مسارعته إلى الوفاء بما فى ذمته من الديون

 . الحق كما سنرى

وفى هذه الحالة تتبع أحكيام الوصيية ال  . والوصية تصرف قانونى كالحوالة ، هذا ويصح أن ينقل الدائن حقه إلى آخر بطريق الوصية

 ، وترتد برد الموصى له ، وتكون قبلة للرجوع فيها إلى أن يموت ، فتتم الوصية بالحق بإرادة الموصى وحده ، أحكام الحوالة

أصيبح هيو  ، الحيق بالوصيية إليى الموصيى ليهولكن متى انتقل  . إلى غير ذلك من أحكام الوصية ، وال تنفذ إال فى ثلث التركة

ال سييما  ، شأنه فى ذلك شأن المحال له فى الحوالة ما بين األحيياء ، وصار خلفاً خاصاً على هذا الحق ، الدائن مكان الموصى

 . فى الحوالة التى تتم بطريق الهبة

بيل عين  ، لحوالية والوصيية والحليول االتفياقىال عين طرييق تصيرف قيانونى كا ، انظر فى انتقال الحق الشخصى مين دائين إليى آخير

وكذلك فى التيزام اليدائن إحيالل دائنيه محليه فيى بعيض األحيوال كميا إذا بياع  ، طريق واقعة مادية كالميراث والحلول القانونى

األسيتاذ  ( : ميدنى 119 م)  وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية فعليه لمالكه التنازل له عن حقوقه قبل المشترى

. 22 ص –29 شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوانين البالد العربية ص
 

  (5719  )
. 921 ص 91 م 2559يونيه سنة  27 - 59 ص 11 م 2529نوفمبر سنة  19استئناف مختلط 

 

  (5715  )
 2مجموعية عمير  2592نوفمبر سنة  25نقض مدنى )  واستخالص قيام الحوالة مسألة واقع ال تخضع لرقابة محكمة النقض

. ( 25 ص 1رقم 
 

  (5719  )
. 199وانظر آنفاً فقرة  - 551 ص 2221فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 
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 بحوالية تييأمين عينيى إال إذا حصييل التأشيير بييذلك عليى هييامش للقييد األصييلى لهيذا التييأمين
 (5711  )

وقيد حييذف هيذا اليينص فيى لجنيية  . "

 وألن الفقرة الثانيية ورد حكمهيا فيى مكيان آخير ، استخالصها من القواعد العامة ألن الفقرة األولى منه يمكن" ،  المراجعة
 (5711  )

" . 

جياز لهيذا الحيائز أن  ، وانتقلت العين المرهونة إليى حيائز ، وغنى عن البيان أنه إذا لم يؤشر بالحوالة فى هامش القيد األصلى للتأمين

 إذ المفروض أنه يجعل وقوع الحوالة ما دام لم يؤشر بها على هامش القيد ، يفى بالدين وفاء صحيحاً للدائن األصلى
 (5717 ) .

 

وال تنعقد إال إذا كانت فيى ورقية  ، فإنها ككل هبة يجب أن تفرغ فى شكلها الرسمى ، أما إذا تمحضت حوالة الحق هبة مباشرة

 وليس فى هذا إال تطبيق للقواعد العامة فى الهبة . رسمية
 (5715 ) .

 

  : وجوب مراعاة قواعد اإلثبات - 262

إليى آخير بيثمن قيدره  ، وهيو مائية جنييه ميثالً  ، على أنه تجب مراعاة القواعيد العامية فيى إثبيات الحوالية, فيإذا حيول دائين حقيه

 ً بيات التيزام وال المحيال ليه يسيتطيع إث ، فإن المحيل ال يستطيع إثبات التزام المحال ليه بيالثمن ، وذلك بالتراضى بينهما ، تسعون جنيها

 وال يجوز اإلثبات بالبينة أو بيالقرائن ، إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، المحيل بنقل هذا الحق
 (5779 ) ،

ألن كيل التيزام مين هيذين يزييد  

فيإن المحييل يسيتطيع  ، أما إذا كان الحق المحال به هو اثنا عشر جنيهاً وكان ثمين الحوالية عشيرة جنيهيات ميثالً  . على عشرة جنيهات

ولكن المحال له ال يستطيع إثبات التزام المحيل  ، إثبات التزام المحال له بالثمن بالبينة والقرائن ألن الثمن ال يزيد على عشرة جنيهات

 بنقل الحق إال بالكتابة أو بما يقوم قامها ألن الحقتزيد قيمته على عشرة جنيهات
 (5772 ) .

 

حتيى ليو أرييد إثبيات حوالية حيق ثابيت فيى سيند اسيمى أو فيى سيند تحيت  ، لإلثبات هى المعميول بهياوتبقى هذه القواعد العامة 

فهيى ليسيت ضيرورية ال  ، ألن اإلجراءات الخاصة بحوالة هذه الحقوق ليست ضرورية إال لجعل الحوالة نافذة فى حق الغيير ، اإلذن

 . النعقاد الحوالة وال إلثباتها بعد االنعقاد

                                                 
 99ستئناف مخيتلط ا : والتأشير على هامش القيد األصلى للتأمين إنما هو للتمسك به قبل الغير ، انظر فى أن حوالة الحق المضمون برهن رسمى أو بأى تأمين عينى آخر تتم بعقد رضائى(  5711)  
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ً " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الشأن ما يأتى . 59 ولم يروجها الشتراط شيكل  ، جعل المشروع من حوالة الحق عقداً رضائيا

ً معين بالنسبة لها بالذات, مؤدى هذا أنها تخضع فى انعقادهيا لأل وليم يسيتثن المشيروع مين نطياق تطبييق هيذه القاعيدة حوالية الحيق  . حكيام العامية التيى تسيرى بشيان العقيود الرضيائية جميعيا

وهيم  –قبيل الغيير ولكنه اشترط لجيواز التمسيك  . وألحقه بأصله تفريعاً على هذا الوصف ، المضمون برهن رسمى أو بأى تأمين عينى آخر بل اعتبر التأمين فى هذه الحالة من توابع الحق

بيد أن الميدين  ، ويتم انعقاد الحوالة متى اتفق المحيل والمحال له فيما بينهما –خليقون بالحماية 
ولهيذه العلية  ، بل والغالب فيه أن يجهله ، قد يجهل هذا االتفاق

. ( الهامشفى  229 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  يقع وفاؤه للمحيل صحيحاً ما بقى جاهالً بالحوالة
 

  (5711  )
. فى الهامش 221 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

 

  (5717  )
ولم يكن المحال  ، كذلك إذا حول الدائن األصلى حقه مرة أخرى - 579 ص 15 م 2521يونيه سنة  9قارن استئناف مختلط 

فيإن حوالية  ، لهيامش الحوالية الثانييةوأشير المحيال ليه الثيانى عليى هيذا ا ، له األول قد أشر بالحوالة األوليى عليى هيامش القييد

التأمين العينى بموجب الحوالة األولى ال يحتج بها على المحال له الثانى ولول كانت الحوالة األولى للحق الشخصيى نافيذة فيى 

 29المحاماة  2599يناير سنة  25شبين الكوم  - 29 األستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى قوانين البالد العربية ص)  حقه

. ( 111 ص 997رقم 
 

  (5715  )
ييتم التفيرغ بيين " :  مين هيذا التقنيين 171إذ تقول الميادة  ، وقد نص تقنين الموجبات والعقود اللبنانى صراحة على هذا الحكم

ة بالهبية بيين إال إذا كان هذا التفرغ مجانياً فحينئذ يجب أن تراعى قواعد الشكل المختص ، المتعاقدين منذ حصول االتفاق بينهم

 . " األحياء

ولكين ال  . وال يتشيرط النعقياد الحوالية فيى هيذه الحالية شيكل خياص ، فالرهن رهين حييازة ، وإذا كانت حوالة الحق على سبيل الرهن

ليدين وال يكيون نافيذاً فيى حيق الغيير إال بحييازة اليدائن الميرتهن ل ، يكون الرهن نافذاً إال بإعالن هذا الرهن إلييه أو بقبوليه إيياه

. ( مدنى 2219 انظر م)  وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت لإلعالن أو القبول ، المرهون
 

  (5779  )
 . وقد يعتبر تسليم سند الدين إلى المحال له قرينة على وقوع الحوالة . ولكن فى المواد التجارية يحوز اإلثبات بالبينة والقرائن

 Cessionلفيظ  2انظير أنسييكولوبيدى دالليوز )  وحتى فى المواد المدنية قد يكون هذا التسليم قرينة تعزز مبدأ ثبيوت بالكتابية

de créance  299فقرة ) .
 

  (5772  )
وهيذا ميا ال نمييل إليى األخيذ بيه  –وإذا قيل أن قيمة الحق المحال به فى هذه الحالة هى ثمنه الذى بيع به وليست قيمته فى ذاته 

فإن كال من المحيل والمحيال ليه يسيتطيع  –ألن العبرة هى بقيمة االلتزام فى ذاته ولو زادت هذه القيمة على الثمن الذى بيع به 

. إثبات الحوالة بالبينة والقرائن
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : تفاق الذى تتم به الحوالةتكييف اال - 263

ً  . واالتفاق الذى تيتم بيه الحوالية ميا بيين المحييل والمحيال ليه هيو اليذى ينقيل الحيق مين األول إليى الثيانى  )  وليذلك سيمى اتفاقيا

convention  ) ًولم يسيمى عقيدا  (contrat ) ، هيا فهيو ينشيئ الحقيوق وينقل ، إذ ييذهب بعيض الفقهياء إليى أن االتفياق أعيم مين العقيد

 أما العقد فيقتصر على إنشاء الحقوق ، ويعدلها ويقضيها
 (5771 ) .

وال شيأن لهيا  ، ولما كانت الحوالة تنقل حقاً شخصياً موجوداً من قبل 

 ولكن أكثر الفقهاء ال يرون أهمية عملية للتمييز بين االتفاق والعقد . فهى اتفاق ال عقد ، فى إنشاء هذا الحق
 (5779 ) .

 

القول من جهة أخرى أن االتفاق على الحوالة ما بين المحيل والمحال له يبدأ بإنشاء التزام فى ذمة المحييل بنقيل على أنه يمكن 

كانيت  ، فإذا صيح هيذا التكيييف . ويتم تنفيذ هذا االلتزام فوراً بمجرد نشوئه فينتقل الحق إلى المحال له ، حقه الشخصى إلى المحال له

غيذ أنهيا تبيدأ بإنشياء التيزام بنقيل الحيق ثيم ينتقيل الحيق تنفييذاً لهيذا  ، بون إليى التميييز بيين العقيدواالتفاقالحوالة عقداً حتى عند من يذه

 االلتزام
 (5775 ) .

 

 نفاذ الحوالة فى حق المدين وفى حق الغير - 2

  معنى صيرورة الحوالة نافذة فى حق المدين وفى حق الغير - 264

ولكين انعقياد الحوالية ال يكفيى  . دون حاجية إليى رضياء الميدين ، المحييل والمحيال ليه قدمنا أن الحوالة تنعقد بالتراضيى بيين :

 . لجعلها نافذة فى حق المدين أو فى حق الغير

فيصيح أن يكيون  ، فذلك ألن الحوالة تنعقد دون حاجية إليى رضيائه ، أما أن انعقاد الحوالة ال يكفى لجعلها نافذة فى حق المدين

ويفى له بالدين أو يقضيه معه بأى سبب من أسيباب االنقضياء كالتجدييد  ، فيعامل دائنه األصلى على أنه دائنه الوحيد ، جاهالً بوقوعها

ً  . والمقاصة واإلبراء ومعنيى ذليك أن الحوالية  ، وأن يستطيع المدين االحتجاج به على المحال له ، وينبغى أن يقع هذا التعامل صحيحا

وال يمجيوز  ، وعندئذ يصبح المحال ليه هيو دائنيه الوحييد ، وإنما تنفذ الحوالة فى حقه إذا كان عالماً بها . ال تكون نافذة فى حق المدين

 . فهذا هو معنى صيرورة الحوالة نافذة فى حق المدين . له التعامل مع الدائن األصلى أو الوفاء له بالدين

مين "  غييراً "  يمكين اعتبيار الميدين . هنيا"  الغيير"  ييد معنيىفهذا يقتضى أوالً تحد ، أما معنى صيرورتها نافذة فى حق الغير

 وعلى كل حال فإن المدين له وضع خاص فى الحوالة يجعله بين بين . وطرفاً فى الحوالة من وجه آخر ، وجه
 (5779 ) .

 

                                                 
  (5771  )

. ىمت تقنين الموجبات والعقود اللبنان 219انظر فى هذا المعنى أيضاً المادة 
 

  (5779  )
وقيد حيذف هيذا التعرييف فيى  . وكان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يورد تعريفاً للعقد ال يميز فيه بينه وبين االتفاق

بيل كيان مجياراة لسياسية تشيريعية هيى تجنيب  ، ولم يكن الحذف عدوالً عن عدم التمييز بين االتفاق والعقد ، المشروع النهائى

 فيى الهيامش 22 ص - 5 ص 1مجموعية األعميال التحضييرية  - 91الوسيط جيزء أول فقيرة )  ريفات الفقهيةاإلكثار من التع

) .
 

  (5775  )
ويعتيرض األسيتاذ  . فيى الهيامش 29 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية 

وال مانع من القول معه بأن عقد  . ( 25 ص - 29 د العربية صحوالة الحق فى قوانين البال)  شفيق شحاتة على هذا التصوير

دون حاجية إليى افتيراض نشيوء التيزام سيابق بنقيل هيذا  ، الحوالة نفسه هو الذى ينقل الحق مباشرة من المحيل إليى المحيال ليه

 . لعدم الحاجة إلى التمييز ما بين العقيد واالنفياق كميا سيبق القيول ، وتبقى الحوالة مع ذلك عقداً  . الحق يتم تنفيذه بمجرد نشوئه

وهيو ميا يأبياه األسيتاذ شيفيق شيحاتة ويتخيذ مين تقنييده حجية رئيسيية ليرفض  –ولكن قيام حق عينى يترتيب عليى حيق شخصيى

رهن الحق اشخصى وإليى  ويكفى أن نشير إلى إمكان . بل هو يقع كثيرا ًفى العمل ، ال شك فى إمكانه -التصوير المتقدم الذك 

وفيى الحالية الثانيية رتبنيا عليى  . ففى الحالة األولى رتبنا حقاً عينياً تبعياً على حق شخصيى ، إمكان أن يترتب عليه حق انتفاع

 ً . ( 2مكررة هامش رقم  995فقرة  9انظر أوبرى ورو )  الحق الشخصى حقاً عينياً أصليا
 

  (5779  )
 ص 19 م 2521نيوفمبر سينة  25 - 255 ص 15 م 2521مارس سنة  25استئناف مختلط  : انظر فى اعتبار المدين غيراً 

 5 - 79 ص 11 م 2529ديسيمبر سينة  29اسيتئناف مخيتلط  : ولكن انظر فى اعتبار أن دائنيى الميدين ليسيو مين الغيير . 11

 . 91 ص 7 م 2529ديسمبر سنة  25 - 195 ص 11 م 2525مارس سنة 

ويشترط لنفاذ الحوالة فى  ، شأنه فى ذلك شأن سائر األغيار ، " غيراً "  فيعتبر المدين(  179 م)  والعقود اللبنانىأما تقنين الموجبات 

والبيد مين اإلشيارة " :  ويقول األسيتاذ صيبحى المحمصيانى فيى هيذا الصيدد . حقه بقبوله لها أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ

اعتبير  ، عليى غيرار القيانون الفرنسيى ، فالقيانون اللبنيانى . ائر القوانين المدنيية العربييةإلى فارق مهم بين القانون اللبنانى وس

فينص عليى أن  ، وعاملهم جميعاً معاملة واحدة لجهة إجراءات اإلعالن الالزمة فيى الحوالية ، المدين من فئة الغير فى الحوالة

ولكن باقى القوانين العربية ليم تعتبير الميدين  . اإلعالن المبينتينالحوالة ال تعد موجودة بالنظر إليهم إال بإجراء إحدى طريقتى 
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 الفهرس العام

 ، بيه فيى الحوالية فهيم كيل شيخص كسيب حقياً مين جهية المحييل عليى الحيق المحيال"  غييراً "  أما األشخاص الذين يتمحضون

 . أو يوهب له أو يرتهنيه ميثالً  ، يبتاع الحق المحال به ، فيكون غيراً محال له آخر غير المحال له األول . يتعارض مع حق المحال له

كييذلك إذا شيهر إفيالس المحييل أو شييهر  . كميا يكيون غييراً دائيين المحييل إذا وقيع حجيزاً علييى الحيق المحيال بيه تحييت ييد المحيال علييه

 فدائنوه يصبحون من الغير بالنسبة إلى المحال له ، إعساره
 (5771 ) .

ومعنى صيرورة الحوالة نافذة فى حق هؤالء األغيار هو أنه عند  

يقدم المحيال ليه إذا كيان تياريخ نفياذ حوالتيه  –محال له ثان أو دائن حاجز أو دائن المفلس أو المعسر  –تزاحم المحال له مع أحد منهم 

 . اً على تاريخ نفاذ الحوالة الثانية أو الحجز أو اإلفالس أو اإلعسار فى حقه هوفى حق هذا الغير سابق

 إعالن المدين بالحوالة أو قبوله لها ضرورى لنفاذ الحوالة فى حقه وفى حق الغير - 265

إميا  : بهيا أحيد طيريقينوقيد اختيار القيانون إلعالميه  . من أن يعلم بهيا ، لنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه ، البد إذن : 

فيأى منهميا يكفيى  ، وال فرق بيين الطيريقين . كما رأينا ، مدنى 999وقد نصت على ذلك المادة  . وإما قبوله لها ، إعالنه بهذه الحوالة

 لجعل الحوالة نافذة فى حق المدين
 (5771 ) .

غير أن النتائج التى تتربت على قبول قد تكون فى بعض األحوال أبعد مدى مين تليك التيى  

إذا حول الدائن حقه للغير وقبل الميدين الحوالية  - 2" :  مدنى من أنه 917من ذلك ما نصت عليه المادة  . تترتب على مجرد اإلعالن

وال يكيون ليه إال  ، المقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحواليةفال يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له ب ، دون تحفظ

 فيال تمنعيه هيذه الحوالية مين أن يتمسيك بالمقاصية ، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها - 1 . الرجوع بحقه على المحيل

 . وسنعود إلى هذه المسألة فيما يأتى . "

ولما كان إعيالن الميدين بالحوالية ال  . فإنه يجب أيضاً إما إعالن المدين الحوالة وإما قبوله لها ، لغيرأما لنفاذ الحوالة فى حق ا

ً  ، يصح إال بورقة رسمية كما سنرى كنفاذهيا فيى حيق  ، فيى حيق الغيير ، ويكيون نفياذ الحوالية ، فإن هذا اإلعالن له تاريخ ثابيت حتميا

وكانت الحوالة نافذة فى حق الغير مين طرييق  ، حال له مع محال آخر أو مع دائن حاجز مثالً فإذا تزاحم الم . من هذا التاريخ ، المدين

أما إذا كان نفاذ الحوالة فى حق  . فتاريخ هذا اإلعالن هو الذى يحدد مرتبتها بالنسبة إلى الحوالة الثانية أو إلى الحجز ، إعالنها للمدين

ومن ثيم ال تكيون الحوالية نافيذة فيى هيذه الحالية  ، محتم أن يكون لهذا القبول تاريخ ثابتفليس من ال ، الغير من طريق قبول المدين لها

 ، إذا كان نفاذهيا مين طرييق قبيول الميدين ، ونرى من ذلك أن الحوالة . فى حق الغير إال من الوقت الذى يكون فيه للقبول تاريخ ثابت

وال تكون نافذة فى حق الغير إال من وقت أن يكيون للقبيول  ، تكون نافذة فى حق المدين من وقت هذا القبول ولم لم يكن له تاريخ ثابت

فهيى  ، ميدنى 999وهذا ما نصت عليه المادة  . فهى إذن قد تكون نافذة فى حق المدين دون أن تكون نافذة فى حق الغير ، تاريخ ثابت

على أن نفاذها قبل الغير بقبيول  . ال تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إال إذا قبلها المدين أو أعلن بها"  بأنه تقضى كما رأينا

 . وسنعود إلى تفصيل ذلك عند الكالم فى العالقة ما بين المحال له والغير . . " المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ

مراعياة مصيلحة الميدين أوالً وذليك حتيى يعليم بالحوالية فيمتنيع مين  –إعالن الميدين أو قبوليه  –والغرض من هذه اإلجراءات 

ومراعاة مصلحة الدائن الجديد ثانياً وذلك حتى يصبح بعيد اإلعيالن أو القبيول هيو  ، معاملة الدائن األصلى وال يعامل إال الدائن الجديد

ومراعاة مصلحة الغير أخيراً إذ أنه ال يمكين تركييز شيهر الحوالية فيى جهية خيير  ، به تجاه المدين والغيروحده صاحب الحق المحال 

                                                                                                                                                                    

فلم تشترط ثبوت التاريخ لقبول المدين بالحوالة  ، وفرقت بينه وبين هؤالء فى المعاملة لجهة إجراءات اإلعالن ، من فئة الغير

. ( 99 انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص) "  إال تجاه الغير
 

  (5771  )
. 191 ص 55 م 2591فبراير سنة  15استئناف مختلط 

 

  (5771  )
أن اإلعيالن أو (  111انظير فقيرة )  وسينرى فيميا ييأتى ، وليس هناك ميعاد محيدد يجيب فيى خالليه إعيالن الحوالية أو قبولهيا

 . أياً كان الوقيت اليذى صيدر فييه بعيد صيدور الحوالية ، ويجعل الحوالة نافذة فى حق المدين وفى حق الغير ، القبول ينتج أثره

إال إذا سبقه إعالن أو قبول لحوالة أخيرى أو توقييع حجيز تحفظيى تحيت  ، فال ينتج أثره ، وال يكون اإلعالن أو القبول متأخراً 

 . يد المدين أو شهر إفالس المحيل أو شر إعساره

وانظير فيى حوالية الحيق  ، 171بيودرى وسيينيا فقيرة )  ا قبيل تحقيق الشيرطوحوالة الحق المعلق عليى شيرط يجيوز إعالنهيا أو قبولهي

 . ( 171المستقبل بودرى وسينيا فقرة 

كميا يجيوز  ، فيجيوز للميدين أن يقبيل الحوالية بعيد ميوت المحييل ، ال يحيول دون اإلعيالن أو القبيول(  الدائن األصلى)  وموت المحيل

وال يمنيع  ، كذلك ميوت المحيال ليه ال يمنيع ورثتيه وال المحييل مين إعيالن الحوالية . للمحال له ولورثة المحيل إعالنه بالحوالة

 . المدين من قبولها

فال يعتبر الحق قد حول مين بياقى الورثية  ، وجعل بعد القسمة فى نصيب أحد الورثة دون اآلخرين ، أما إذا كان الحق ميراثاً فى تركة

بل يكون للقسمة أثر كاشيف ويعتبير الحيق قيد انتقيل كليه إليى  ، إلى هذا الوارث حتى تحتاج الحوالة إلى إعالن المدين أو قبوله

سيينة ينيياير  92اسييتئناف مخييتلط )  فييال حاجيية إذن إلييى إعييالن المييدين أو قبولييه ، الييوارث بطريييق الميييراث ال بطريييق الحواليية

. ( 291 ص 29 م 2592
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وهو الذى يستطيع أن يخبر الغير الذى يريد أن يتعامل فى هذا الحق بما إذا كان  ، فهو الذى يطالبه المحال له بالحق ، من جهة المدين

 ، ميا دام قيد قبيل هيذا التصيرف السيابق أو أعلين بيه أو بيالحجز ، وقع على الحيق تحيت ييده الدائن قد تصرف فيه من قبل أو أن حجزاً 

 فيمتنع الغير بعد ذلك عن التعامل مع الدائن فى هذا الحق
 (5777 ) .

 

 : إعالن المدين بالحوالة - 266

ولما كان المحال له هو الذي يعنيه قبل غيره أن تكون الحوالية نافيذة فيى  . يصدر هذا اإلعالن إما من المحيل أو من المحال له

وهو الذي يخشى إن أبطأ فى ذلك أن يعمد المحيل إلى التصرف فى حقه مرة أخرى أو إليى اسيتيفائه مين  ، حق المدين وفى حق الغير

ليذلك كيان الغاليب  ، ى أو إلى اسيتيفائه مين الميدينال المحيل إلى التصرف فى حقه مرة أخر –لذلك كان الغالب أن يكون هو  ، المدين

 الذي يتولى إعالن الحوالية للميدين –ال المحيل  –أن يكون هو 
 (5775 ) .

حتيى ال يوقيع أحيد دائنييه  ، وقيد يعنيى المحييل إعيالن الحوالية 

ومين ثيم يكيون  ، لييه بالضيمانويرجيع هيذا ع ، فيصيبح الحجيز نافيذاً فيى حيق المحيال ليه ، حجزاً تحفظياً تحت يد المدين قبيل إعالنهيا

 المحيل نفسه هو الذي يبادر بإعالن الحوالة درءاً لهذا الخطر
 (5759 ) .

 

إال إذا سيبقه إجيراء يمنيع مين جعليه  ، وال يكيون اإلعيالن متيأخراً  . ويمكن إعالن المدين بالحوالية فيى أى وقيت بعيد صيدورها

فمن وقت إعالن الحوالة الثانية أو قبولها لم يعد مين المفييد  ، دين أو يقبلهامثل ذلك أن تصدر من المحيل حوالة أخرى تعلن للم . مفيداً 

فمين ييوم توقييع هيذا الحجيز ليم يعيد إعيالن  ، ومثل ذلك أيضيا توقييع حجيز مين دائين المحييل تحيت ييد الميدين . إعالن الحوالة األولى

فمين ذليك الوقيت ال يكيون إعيالن  ، ومثل ذلك أخييراً شيهر إفيالس المحييل أو شيهر إعسياره . الحوالة إال بمثابة حجز جديد كما سنرى

إذ ال يمكن االحتجاج بالحوالة فى هذه الحالة على دائنى المفليس أو  ، مفيداً  ، ولو صدرت منه قبل شهر اإلفالس أو اإلعسار ، الحوالة

حتيى ال يسيبق اإلعيالن إجيراء مماثيل لميا  ، الن الحوالية إليى الميدينومن ذلك نرى أن للمحال ليه مصيلحة فيى التعجييل بيإع . المعسر

قدمناه فيعطل حقه ويجعل الحوالة غير نافذة فى حق الغيـر
  (5752 ) .

 

 ويجب أن يكون إعالن المدين إعالناً رسميا على يد محضر
 (5751 ) .

بيل وال اإلعيالن المكتيوب  ، فيال يكفيى اإلعيالن الشيفوى 

 ولو فى كتاب مسجل
 (5759 ) .

بيل يكفيى أن يشيتمل عليى ذكير وقيوع الحوالية  ، وليس من الضرورى أن يتضمن اإلعالن نص الحوالة 

                                                 
  (5777  )

 - 221فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردوان  - 259 مكييررة ص 995فقييرة  9أوبييرى ورو  - 111انظيير بييودرى وسييينيا فقييرة 

 . 111فقرة  1كوالن وكابيتان 

ً  ، وأى حق شخصى  ، ق الميدين والغييرحتى تكيون نافيذة فيى حي ، تخضع الحوالة فيه ، يحوله صاحبه إلى غيره ، ولو كان حقاً تجاريا

كميا فيى  ، ومع ذلك توجد حقوق تقتضى إجراءات أخرى بجانب اإلعالن أو القبيول . ألحد هذين اإلجرائين اإلعالن أو القبول

كما توجد= . حوالة األجرة التى لم تستحق لمدة تزيد على ثالث سنوات فإنها ال تكوون نافذة فى حق الغير إال بالتسجيل
 

 . وسيأتى بيان ذلك ، كالحقوق الثابتة فى سندات اسمية أو تحت اإلذن أو لحاملها ، غير اإلعالن أو القبول حقوق تقتضى إجراءات

)  أو كان عنصراً فى مجموع مين الميال(  droit isole)  سواء كان الحق المحال حقاً منفرداً  ، واإلعالن أو القبول الزم لنفاذ الحوالة

universalite ) .  فيال يسيرى البييع فيى حيق الغيير إال إذا اسيتوفى  ، إذا بيعيت تركية"  مدنى عليى أنيه 515وقد نصت المادة

فييإذا نييص القييانون علييى إجييراءات لنقييل الحييق فيمييا بييين  . المشييترى اإلجييراءات الواجبيية لنقييل كييل حييق اشييتملت عليييه التركيية

 . " وجب أيضا أن تستوفى هذه اإلجراءات ، المتعاقدين

وقييد يقييوم أحييدهم  ، كييان عليييهم جميعييا أن يقومييوا بييإعالن الحواليية ، لهييم فييى الحواليية الواحييدة وإذا تعييدد المحييال (   5775)  

إذا هيو أرفيق بياإلعالن  ، بل يجوز فى هذه الحالة أن يعلنها باسمه خاصة . أصالة عن نفسه وبالوكالة عن اآلخرين ، بإعالنها

ص  91م  2519أبرييـل سينة  11استئناف مختلط )  عنهم صورة الحوالة حيث يبين منها أنها صادرة له وآلخرين هو الوكيل

إذ  ، ويفييد سييائر المحيال لهييم مين هييذا االعييالن ، صيح ألى ميينهم إعيالن الحواليية ، وإذا كيان المحييال لهيم متضييامنين . ( 151

 . وقد سبق بيان ذلك ، يسرى عمل أحد الدائنين المتضامنين فى حق الباقين إذا كان هذا العمل نافعاً لهم

 . 112بودرى وسينيا فقرة  (   5759)  

وأنظير فيى شيهر إفيالس المحييل بيودرى وسيينيا فقيرة  . 255ص  – 257مكيررة ص  995فقيرة  9أوبرى ورو  (   5752)  

وهييى تجعييل أثيير اإلعسييار يسييرى ميين وقييت تسييجيل صييحيفة دعييوى  ، مييدنى 191وانظيير فييى شييهر إعسيياره المييادة  . 179

 . اإلعسار

والظاهر أنه يجب  . فليس فى القانون ما يوجب هذا التشديد ، إما فى لبنان" :  ى المحمصانىويقول الدكتور صبح (   5751)  

كالكتياب  ، بشيرط أن تكيون خطيية ثابتية ، التيى تكتفيى بيأن يكيون ذليك بأيية طريقية كانيت ، الرجوع إلى قواعد اإلنيذار العامية

أو استحضييار الييدعوى ولييو تقييدم أمييام (  جييراء مييثالالمضييمون أو البرقييية أو اإلخطييار الصييادر ميين دائييرة رسييمية كييدائرة اإل

 . ( 91انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص ) " (  119 م)  مححكمة غير مختصة

 . 219ص  17م  2521فبراير سنة  15استئناف مختلط  (   5759)  
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 مع بيان لشروطها األساسية
 (5755 ) .

 ومن ثم جاز إعالن الحوالة على هذا الوجه حتى لو كانت شفوية غير مدونة فيى ورقية مكتوبية 
 (

5759 ) .
فيقوم مقام اإلعالن صحيفة الدعوى التى يرفعها  ، وأية ورقة رسمية تشتمل على هذه البيانات وتعلن للمدين تقوم مقام اإلعالن 

ومين وقيت وصيول صيحيفة اليدعوى إليى الميدين يعتبير هيذا معلنياً بالحوالية  ، المحال له على المدين مطالباً إياه بوفاء الحق المحال به

 الغير فتنفذ فى حقه وفى حق
 (5751 ) .

 ويغنى أيضا عن اإلعالن التنبيه 
 (5751 ) ،

 والتقدم فى توزييع 
 (5757 ) ،

وتوقييع المحيال ليه حجيراً  

 تحفيظاً تحت يد المدين
 (5755 ) .

 

 ويوجه إعالن إعالن الحوالة إلى المدين
 (5599 ) ،

 ، أو إلى نائبه كممثل الجمعية أو مدير الشيركة أو اليولى أو الوصيى أو القييم 

 شخص تكون له صفة فى وفاء الحق عن المدين أو إلى أى
 (5592 ) .

جاز توجيه اإلعيالن إليى  ، وإذا كان الحق المحال به حقا مستقبال 

 جميع األشخاص الذين يحتمل أن يكونوا مدينين بهذا الحق
 (5591 ) .

 

                                                 

نييوفمبر  19 – 291ص  29 م 2599فبراييير سيينة  22 – 57ص  29م  2599ينيياير سيينة  11اسييتئناف مخييتلط  (   5755)  

 . 59ص  11م  2529سنة 

 . 199وقارب آنفاً فقرة  – 551ص  2227فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   5759)  

ميايو سينة  29 – 159ص  51م  2599يناير سنة  19 - 75ص  59 م 2511ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  (   5751)  

ينياير سينة  12 - 79ص  59م  2591ديسمبر سينة  11 - 15ص  59 م 2591ديسمبر سنة  29 – 959ص  59م  2592

ينييياير سييينة  9 - 299ص  91م  2559ينييياير سييينة  92 - 917ص  99م  2597ميييايو سييينة  17 – 11ص  55م  2591

 – 221ص  9أنظر أيضا المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  19ص  91م  2559

 . 551ص  2227فقرة  1ن بالنيول وريبير وردوا

 . 191ص  91م  2559مايو سنة  5استئناف مختلط  (   5751)  

أبرييل سينة  11 - 15ص  99م  2552فبرايير سينة  5 – 157ص  91م  2559يونيه سينة  22استئناف مختلط  (   5757)  

 . 257ص  95م  2551مايو سنة  29 - 279ص  95م  2551

عيد  ، فإن فعيل ، فهو فى غير حاجة إلىتوقيع حجز تحفظى تحت يده ، باسمه الشخصىوالمحال له يستطيع مطالبة المدين (  5755)  

اسيتئناف مخيتلط أول أبرييل سينة )  وال يكون فى حاجة بعد ذلك إليى طليب تثبييت الحجيز التحفظيى ، هذا بمثابة إعالن للحوالة

  . ( 115ص  9 م 2752

ذلييك أن المييوطن المختييار إنمييا يكييون  . ال فييى المييوطن المختييار ، ويكييون إعييالن الحواليية فييى المييوطن الحقيقييى للمييدين(  5599)  

يجيوز اتخياذ ميوطن "  ميدنى عليى أنيه 59وقد نصت الفقرة األولى مين الميادة  ، لإلعالنات المتعلقة بتنفيذ التصرفات القانونية

جيلليوار  - 911فقيرة  1هييك )  دبل هى نقل له إلى دائن جدي ، والحوالة ليست تنفيذاً للحق . " مختار لتنفيذ عمل قانونى معين

فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  – 115بودرى وسيينيا فقيرة  – 259مكررة ص  995فقرة  9أوبرى ورو  – 115فقرة  1

 . ( 912فقرة  2ديمولومب  : عكس ذلك أى جواز اإلعالن فى المطن المختار – 557ص  2225

فإن كيانوا  . فسواء كانوا متضامنين أو غير متضامنين البد من إعالن كل منهم ، احدةوإذا تعدد المدينون المحال عليهم فى الحوالة الو

وإن كانوا متضامنين أعلن كل مينهم فيى  . ألن الدين ينقسم عليهم ، غير متضامنين أعلن كل منهم بالنسبة إلى نصيبه فى الدين

وألن المدينين المتضامنين ال يمثل بعضهم بعضاً كما قدمنا إال فيما يفييد ولييس إعيالن الحوالية  ، إذ هو مسئول عنه ، كل الدين

قارن )  كانت الحوالة نافذة فى حق من أعلن دون غيره ، فإذا أعلن أحد المدينين المتضامنين بالحوالة دون اآلخرين . مما يفيد

   . ( 111بودرى وسينيا فقرة 

فيإن  ، وبيعت العين المرهونة فى المزاد بناء على طلب الدائن األصيلى ، المحال به مضموناً برهنفإذا كان الحق  (   5592)  

بل تعلن إلى الراسى عليه الميزاد إذا كيان اليثمن ال ييزال فيى  ، الحوالة فى هذه الحالة ال تعلن إلى المدين بعد أن نزعت ملكيته

انظير  - 555ص  2225فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  أودع فيهيا أو تعلن إلى خزانة المحكمة إذا كيان اليثمن قيد ، ذمته

 125فقيرة  cession de creanceلفيظ  2انسييكلوبيدى د الليوز  – 719ص  – 725ص  115رودرى وسينيا فقرة  : أيضا

 . ( 125فقرة  –

فيجيوز لصياحب هيذا الحيق أن  ، ومثل الحق المستقبل الثمن الذى سيرسو به المزاد فى عين تعرض للبييع بيالمزاد (   5591)  

وبخاصة الشركاء  ، وتعلن الحوالة فى هذه الحالة إلى األشخاص الذين يحتمل أن يرسو المزاد عليهم ، يحوله إلى شخص آخر

فقيرة  – 119بيودرى وسيينيا فقيرة  : أنظير فيى كيل ذليك . فى العين المعروضة للبيع إذا كانت هذه العين مملوكة على الشييوع

 . 2219فقرة  – 2225فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 115

فيال حاجية إليى إعيالن  ، وحيول اسيتحقاقه فيى الوقيت إليى شيخص آخير ، هذا وإذا كان المستحق فى الوقت هو فى الوقت ذاتيه النياظر

اسيتئناف )  اعتبياره نياظراً ألن تحويله استحقاقه باعتباره مستحقاً يتضمن علميه بالحوالية ب ، الحوالة إليه باعتباره ناظراً للوقف

 . ( 917ص  52م  2515أبريل سنة  11مختلط 
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  : قبول المدين للحوالة - 267

أصيبحت الحوالية نافيذة  ، فإذا صار للقبيول تياريخ ثابيت . لهاوالطريق الثانى لصيرورة الحوالة نافذة فى حق المدين هو قبوله 

 . أيضا فى حق الغير كما سبق القول

فيكون القبول متيأخراً إذا سيبقه  ، والوقت الذي يصح فى خالله هذا القبول هو نفس الوقت الذي يصح فى خالله إعالن الحوالة

ويصيح  . لحوالية أخيرى أو شيهر إفيالس المحييل أو شيهر إعسياره إعالن حوالة أخرى أو حجز تحفظى تحت ييد الميدين أو قبيول منيه

كميا يصيح صيدوره بعيد ذليك عليى الوجيه اليذي  ، صدور القبول وقت صدور الحوالة نفسها وفى نفس الورقة التى دونت فيها الحوالية

 ولكن ال يصح صدوره قبل صدور الحوالة ، قدمناه
 (5599 ) .

 

فهو بالرغم من قبوله للحوالة يستبقى  ، ه عن الدفوع التى كان له أن يدفع بها مطالبة المحيلوال يتضمن قبول المدين للحوالة نزوال من

 ، فقبول المحال له للحوالة ال يعنى أكثر من أنه عليم بوقيوع الحوالية . ويجوز له أن يتمسك بها قبل المحال له كما سنرى ، هذه الدفوع

ولكين فيى الحيدود التيى يجيب علييه فيهيا دفيع هيذا  ، ع الدين للمحيال ليه ال للمحييلوصار واجباً عليه أن يدف ، فأصبحت سارية فى حقه

هيو أن اليدفع بالمقاصية اليذي كيان الميدين يسيتطيع أن يتمسيك بيه قبيل  ، ويستثنى من ذلك أمر واحد سبقت اإلشارة إليه . الدين للمحيل

ولكين هيذا ال يمنيع الميدين مين أن  . ( ميدنى 2/  917 م)  تحفظ المحيل ال يجوز التمسك به قبل المحال له إذا قبل المدين الحوالة دون

وال  ، فيصبح بهذا القبول البعيد المدى ملتزماً بدفع الدين للمحال ليه ، يضمن قبوله للحوالة نزوال عن الدفوع التى كانت له قبل المحيل

بييل ال بييد أن يكييون  ، ولكيين مثييل هييذا القبيول ال يفتييرض . يجيوز لييه التمسييك قبلييه بالييدفوع التيى كييان يسييتطيع التمسييك بهييا قبيل المحيييل

 ً واعتبر قبوال للحوالة مع االحتفاظ بميا للميدين مين  ، فإن قام ثمة شك فسر القبول لصالح المدين ، اإلطالق فيه على هذا الوجه واضحا

 دفوع كان له أن يتمسك بها قبل المحيل
 (5595 ) .

 

ر من إقرارال يفيد أكث ، بهذا التحديد ، فالقبول إذن
  (5599  )

وال يفييد  ، من جانب المدين بأنه علم بوقوع الحوالة كميا تقيدم القيول

 ، ومن ثم إذا رفض المدين أن يقبل الحوالة . فقد أسلفنا أن هذا العقد يتم دون حاجة إلى قبوله ، أن المدين أصبح طرفاً فى عقد الحوالة

وهيذا هيو المقصيود مين كيل  ، إلعالن كالقبول يفيد حتما علم الميدين بوقيوع الحواليةفا ، أمكن االستغناء عن قبوله بإعالن الحوالة إليه

 . من القبول واإلعالن

 ، ويصدر القبول من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر يمكن أن يوجه إلييه اإلعيالن فيميا ليو كانيت الحوالية قيد أعلنيت

 وقد تقدم بيان من يوجه إليه إعالن الحوالة
 (5591 ) .

 

 فيصح أن يكون فى ورقة رسمية . وليس للقبول شكل خاص
 (5591 ) ،

أو  ، كما يصح أن يكون فيى ورقية عرفيية ثابتية التياريخ 

ً  . فيكون قبوال شفويا ، بل يصح أال يكون مكتوباً أصال . فى ورقة عرفية غير ثابتة التاريخ كميا يقيع فيميا إذا  ، وقد يكون قبيوال ضيمنيا

                                                 

األسييتاذ شييفيق  - 2هييامش رقييم  991ص  2212فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردوان  – 117بييودرى وسييينيا فقييرة  (   5599)  

عكس  – 929ص  115ة األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقر – 59شحاتة فى الحوالة فى قوانين البالد العربية فقرة 

الييدكتور صييبحى المحمصييانى فييى انتقييال االلتييزام فييى  – 511ص  111فقييرة  1كييوالن وكابيتييان  – 959هيييك فقييرة  : ذلييك

ومن الصعب التسليم بيأن القبيول اليذى يجعيل الحوالية نافيذة فيى حيق الميدين وفيى حيق الغيير  . 99القانون المدنى اللبنانى ص 

وعليم الميدين بالمحيال ليه أمير جيوهرى  ، ألن هذا القبول ال يتحصل به العليم بالمحيال ليه ، يصح صدوره قبل صدور الحوالة

 ، والقبول الذى يجوز صدوره قبل صدور الحوالة إنما هو القبول الالزم النعقاد الحوالة . لنفاذ الحوالة فى حقه وفى حق الغير

انظير )  لحوالة كما كان األمير فيى التقنيين الميدنى األهيل السيابقفى القوانين التى تشترط رضاء المدين فى انعقاد ا ، ال لنفاذها

 . ( 992ص  929الموجز للمؤلف فقرة 

 . 991ص  - 992ص  2212فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   5595)  

وميع ذليك يقتضيى (  192ص  - 199ص  9األستاذ عبد الحيى حجيازى )  ومن ثم يكون القبول إخبارياً ال إنشائيا (   5599)  

وقيارن بيودرى  – 179فقيرة  cession de creanceلفيظ  2انسيكلوبيدى داللوز  – 951فقرة  9هيك )  القبول أهلية االلتزام

 (  111وسينيا فقرة 

كذلك ال (  فى الهامش 111أنظر آنفا فقرة )  وكما ال يعتبر إعالن أحد المدينين المتضامنين بالحوالة إعالناً للباقين (   5591)  

 . أحد المدينين المتضامنين بالحوالة قبوال بها من الباقينيعتبر قبول 

وال يسيرى  ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن قبول أحد المدينين المتضامنين للحوالة إنميا هيو تنيازل فيردى عين حقيه الشخصيى

ميارس  92استئناف مصير )  وال يمكن أن يعتبر وكيال عنهم فى هذا الشأن ، على غيره من المدينين الذين لم يرضوا بالحوالة

 . ( 112ص  5رقم  59المجموعة الرسمية  2559سنة 

إذ القبيول  ، بل ينتج القبول أثره قبل عليم أحيد مين هيذين بيه ، وليس من الضرورى أن يعلم المحيل أو المحال له بقبول المدين للحوالة

 . ( 179بودرى وسينيا فقرة )  هنا إرادة غير موجهة إلى شخص معين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ين للمحال له ففى هذا قبول ضمنى للحوالةدفع المدين بعض أقساط الد
 (5597 ) ،

وكما يقع فيما إذا استوفى المؤجر األجرة مباشيرة مين  

ويخضيع القبيول فيى  . ( ثانيياً ميدنى 951 م)  المتنازل له عن اإليجار دون أن يبدى أى تحفظ فى شأن حقوقه قبيل المسيتأجر األصيلى

فيجيوز إثباتيه بالبينية والقيرائن إذا كيان الحيق المحيال بيه ال  ، واعيد العامية فيى اإلثبياتللق ، إذا أنكر الميدين صيدوره منيه ، هذه الحالة

 وإال فال يجوز إثباته إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، يجاوز عشرة جنيهات
 (5595 ) .

أميا لنفاذهيا  ، كل هذا لنفاذ الحوالة فى حق الميدين 

 . ورقة مكتوبة ثابتة التاريخ فى حق الغير فقد قدمنا أن القبول يجب أن يكون فى

 هل يقوم علم المدين بصدور الحوالة مقام اإلعالن أو القبول - 268

فهل يسيتخلص مين ذليك أنيه  ، رأينا فيما قدمناه أن المقصود فى إعالن المدين بالحوالة أو قبوله بها هو إثبات علمه بوقوعها : 

 تكون الحوالة نافذة فى حقه؟ ، ولو من طريق آخر غير اإلعالن أو القبول ، متى ثبت علم المدين بالحوالة

فقيد يكيون الحيق المحيال بيه  . قد يعلم المدين بوقوع الحوالة دون أن يعلن بها عليى ييد محضير ودون أن يصيدر منيه قبيول بهيا

 هيذا الطرييقفعليم الميدين بهيا مين  ، مضموناً برهن رسمى وأشار المحال له على هامش القيد بالحوالة
 (5529 ) .

وقيد يكيون الميدين قيد  

وأيسير مين  . بوقيوع الحوالية ، شيفوياً أو كتابية ، وقد يكون أجنبى أخطيره . فعلم بصدورها ، حضر مجلس العقد وقت صدور الحوالة

بيل شيفوياً أو  ، ولكين ال بيإعالن رسيمى ، هذا كله أن يكون المحال له أو المحيل هو الذي تولى بنفسه إخطار الميدين بصيدور الحوالية

فحتى الكتاب المسيجل  ، وما دام لم يصدر منه قبول بالحوالة ، فما دام المدين لم يعلن رسمياً على يد محضر . كتابة ولو بكتاب مسجل

 . الذي يخطره فيه المحال له أو المحيل بصدور الحوالة ال يجعل عدمه حاصال من أحد الطريقين اللذين رسمهما القانون لذلك

فيال يكيون هيذا  . حاصال بالطريق الذي رسمه القيانون ، كما قدمنا ، يع هذه األحوال ال يكون علم المدين بوقوع الحوالةفى جم

 كافياً فى جعل الحوالة نافذة فى حقه ، بل ولو أقر به المدين نفسه ، مهما استطاع ذو المصلحة أن يثبته ، العلم
 (5522 ) .

ذلك أن القانون  

فالتسيجيل ميثال طرييق لشيهر انتقيال  . فال يجوز استظهار العلم إال بهيذا الطرييق ، القانون متى رسم طريقاً محددا للعلم بتصرف معين

والقيد طرييق لشيهر إنشياء  . فال يكون انتقال هذه الحقوق نافذاً فى حق الغير إال من طريق التسجيل ، الحقوق العينية العقارية األصلية

وكذلك اإلعالن أو القبيول طرييق لشيهر انتقيال الحقيوق  . فال تنفذ هذه الحقوق فى حق الغير إال بالقيد ، قوق العينية العقارية التبعيةالح

 فال تكون الحوالة نافذة فى حق المدين وفى حق الغير إال باإلعالن أو القبول ، الشخصية
 (5521 ) .

 

 fraus omnia)  فييإن العييش بطبيعيية الحييال يفسييد أى تصييرف ، حاليية الغييشوال تحتمييل اسييتثناء إلييى فييى  ، هييذه هييى القاعييدة

corrumpit ) . ثيم يعميد غشيا ، وصورة الغش هنا أن يكون المدين عالما بوقوع الحوالة عن طريق غير طريقى اإلعيالن والقبيول ، 

وقد يحصل فى مقابل ذلك على منفعة من المحيل كأن ينيزل ليه  ، إلى الوفاء له بالدين إضراراً بحقوق المحال له ، متواطئا مع المحيل

 . عن جزء من الدين

وأن يعلين  ، ويجيوز فيى هيذه الحالية للمحيال ليه أال يعتيد بهيذا الوفياء . أبطله الغش والتواطيؤ ، فالوفاء بالدين للمحيل هنا باطل

وهيو فيى هيذا إنميا  ، فيوفييه الميدين ميرة ثانيية للمحيال ليه ، بيه ثم يطالبه بعد ذلك بالحق المحال ، الحوالة للمدين فتصبح نافذة فى حقه

 ، كذلك الحال فيما إذا حول الدائن حقه إلى شيخص آخير . وليس له إال الرجوع على المحيل بما دفعه له أول مرة ، يتحمل نتيجة غشه

وبيادر المحيال ليه الثيانى إليى  ، رة أخيرىوقبل إعالن المدين بالحوالة أو قبوله بها تواطأ المحيل ميع شيخص ثاليث وحيول ليه الحيق مي

ففى هذه الحالة أيضاً تواطأ المحيل مع المحال له  . علم المدين بالحوالة األولى أو لم يعلم ، إعالن المدين بالحوالة أو حمله على قبولها

ز للمحيال ليه األول أال يعتيد بالحوالية فيجيو ، وتحايال على جعل الحوالة الثانيية نافيذة فيى حيق الغيير قبيل نفياذ الحوالية األوليى ، الثانى

 الثانية التى وقعت غشا له
 (5529 ) ،

فإذا لم يكن المدين قد وفى  . ويبادر إلى إعالن الحوالة األولى للمدين ويطالبه بدفع الحق المحال به 

أما إذا كيان الميدين قيد وفيى  . ما قدمنافعليه أن يوفيه للمحال له األول ألن الحوالة الثانية وقعت باطلة للغش ك ، الحق للمحال له الثانى

فإن هذا الوفاء ال يعتد به وعليه أن يفيى الحيق ميرة أخيرى للمحيال ليه األول عليى  ، فإن كان شريكاً فى الغش ، الحق للمحال له الثانى

                                                                                                                                                                    

مين  2159 م)  وفى فرنسا يجب أن يكون القبول ثابتاً فيى ورقية رسيمية حتيى تكيون الحوالية نافيذة فيى حيق الغيير   ( 5591)  

 . ( التقنين المدنى الفرنسى

 : ومين بياب أوليى ليو دفيع الميدين كيل اليدين للمحيال ليه . 919ص  19م  2522يونيية سينة  29استئناف مخيتلط  (   5597)  

 . 219ص  17م  2521فبراير سنة  15استئناف مختلط 

أما فيى المسيائل التجاريية فيجيوز اإلثبيات بجمييع  . 992فقرة  cession de creanceلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  (   5595)  

 . 197ص  29م  2757مارس سنة  99استئناف مختلط  : الطرق

 . 152بودرى وسينيا فقرة  (   5529)  

 . 55ص  21م  2755ديسمبر سنة  19تلط استئناف مخ (   5522)  

 . 2211فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 151فقرة  – 152بودرى وسينيا فقرة  – 117فقرة  1جيللورا  (   5521)  

 . 197ص  29م  2757مايو سنة  1استئناف مختلط  (   5529)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حتى لو كان مقصراً كل التقصير فى عدم اتخاذه ميا ينبغيى االحتيـيـاط ، أما إذا لم يكن شريكا فى الغش . الوجه الذي قدمناه
 (5525 ) .

 ، 

وال يجبير  ، فإن وفاءه الحق للمحال له الثانى يكون مبرئاً لذمته بعد أن أصبحت الحوالة الثانية نافذة فيى حقيه قبيل نفياذ الحوالية األوليى

جوع بالتعويض على كل من المحيل والمحال له الثانى اللذين تواطيأ عليى وليس أمام هذا إال الر . على الدفع مرة أخرى للمحال األول

 اإلضرار بحقوقه
 (5529 ) .

 

                                                 

مكيررة ص  995فقيرة  9قيارن أوبيرى ورو  – 1هيامش رقيم  995ص  2211فقيرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   5525)  

ويالحظ أن القاعيدة المنطبقية هنيا هيى  –وما بعدها  991فقرة (  cession de creanee)  لفظ 2أنسيكلوبيدى داللوز  - 251

 خالفاً لما صرح بيه ، وليست حتما الدعوى البولصية بشروطها الدقيقة ، القاعدة العامة التى تقضى بأن الغش يفسد التصرفات

 . ( 751وص  795ص  159وفقرة  791ص  151أنظر فقرة )  بودرى وسينيا

فنصيوص  . وتختلف نصوص التقنينيات األلميانى والسويسيرى واإليطيالى الجدييد عين نصيوص التقنيين المصيرى (   5529)  

ا التقنيين الميدنى أمي . التقنين الميدنى المصيرى صيريحة فيى أن الحوالية ال تكيون نافيذة فيى حيق الميدين إال بياإلعالن أو القبيول

فتقضيى بيان (  1/  2115م )  والتقنين المدنى اإليطالى الجدييد(  211م )  وتقنين االلتزامات السويسرى(  591 م)  األلمانى

فإن أثبيت المحيال ليه أن الميدين كيان يعليم بوقيوع الحوالية  ، وفاء المدين للدين للمحيل ال يكون مبرئا لذمته إال إذا تم بحسن نية

)  فيإن الوفياء ال يكيون صيحيحاً وال يبيرئ ذمية الميدين ، ولو من غيير طرييق اإلعيالن او القبيول ، وقت أن وفى الدين للمحيل

 . ( 915ص  591والميادة  915ص  - 911ص  957أنظير فيى التقنيين الميدنى األلميانى التعليقيات عليى هيذا التقنيين الميادة 

ويذهب األستاذ شفيق شحاتة إلى تفسير نصوص التقنين المدنى المصرى بما يجعل هذا التقنين فى هذه المسألة متفقاً فى الحكيم 

 ، وال تتفق معه فى هذا الرأى . ( 91ص  - 99حوالة الحق فى قوانين البالد العربية ص )  مع التقنينين األلمانى والسويسرى

فيإذا ليم  ، المدنى المصرى صريحة فى أن الحوالة ال تكون نافذة فى حيق الميدين إال بياإلعالن أو بيالقبول فإن نصوص التقنين

إال إذا ارتكيب  ، حتى لو علم بها من طرييق آخير ، فإنها ال تكون نافذة فى حقه ، يعلن المدين بالحوالة ولم يصدر منه قبول بها

انظير مين اليرأى اليذى اخترنياه األسيتاذ عبيد الحيى )  لوفياء غيير مبيرئ لذمتيهغشاً فى الوفاء للمحيل فيإن الغيش حينئيذ يجعيل ا

 . ( 919 - 925ص  199واالستاذ إسماعيل غانم فى أحكام اإللتزام فقرة  199ص  – 191ص  9حجازى 

 ، عيالن أو القبيولوقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً يجعل علم المدين بوقوع الحوالة من غيير طرييق اإل

تبيرأ  - 2" :  من هذا المشيروع تجيرى عليى الوجيه اآلتيى 591فكانت المادة  . فى حكم الغش ، ووفاءه بالدين مع ذلك للمحيل

ومع ذلك ال تبيرأ ذمية الميدين بهيذا الوفياء إذا  - 1 . ذمة المدين إذا لم يقبل الحوالة وفى الدين للمحيل قبل أن يعلن بهذه الحوالة

وهذا الينص هيو اليذى يتفيق ميع نصيوص التقنينيات  . " لدائن المحال له أن المدين كان يعلم وقت الوفاء بصدور الحوالةأثبت ا

يصبح التساؤل فى " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى شأنه ما يأتى ، األلمانى والسويسرى واإليطالى

 . إذا كان فى الوسع أن يتخذ من األمر الواقع بديل من اإلجراءات التى يتطلبها القيانون عما(  السابق)  ظل أحكام التقنين القائم

فهل يجوز له ان يتمسك بعدم نفاذها فى حقه استناداً إلى أنه لم يعلن بها؟ جرى  ، فلو فرض أن المدين علم بانعقاد الحوالة فعال

عليى أن عليم الميدين بحوالية ليم يعلين بهيا وليم يقبلهيا يجعيل وفياءه للمحييل  ، وشايعهم فى ذلك القضاء ، أكثر الفقهاء فى فرنسا

وكيذلك الشيأن فيى المحيال ليه الثيانى إذا تواطيأ ميع المحييل  . وفقاً لما هو مأثور من أن كل ما يترتب عليى الغيش فاسيد ، فاسداً 

ويراعيى مين ناحيية  . حقيه الحوالية األوليى فحوالته هذه تعتبر باطلية وتنفيذ فيى ، وعمد إلى االفتيات على حق المحال له األول

ويفرع عليها بطالن كيل (  مصرى 191/  292)  2971أخرى أن فريقاً كبيراً من الفقه والقضاء الفرنسيين يستند إلى المادة 

 وصدر فى تصرفه هيذا عين خطيأ ، تصرف يقع إخالال بحوالة لم تعلن ولم تقبل متى كان المتصرف قد علم فعال بتلك الحوالة

وقيد  . ومؤدى ذلك أن البطالن يعتبر تعويضاً عين هيذا الخطيأ أو تليك الرعونية وفقياً لقواعيد المسيئولية التقصييرية . أو رعونه

من تقنين االلتزامات السويسرى على أن ذمة المدين تبرأ على الوجيه الصيحيح إذا أوفيى باليدين بحسين نيية  211نصت المادة 

وال  ، قنيع بيالعلم الفعليى ، والحيال هيذه ، فالتقنين السويسرى . أو المحال له بإبالغه بالحوالةلدائنه السابق قبل أن يقوم المحيل 

فقيد  ، على أن هذا التقنين لم يكين مبتيدعاً فيى هيذه الناحيية . بل هو ال يفترض توافر الخطأ ، يتطلب الدليل على غش أو تدليس

وقيد اختيار المشيروع هيذا المبيدأ  . 597 و 591صراحة فيى الميادتين ونص على المبدأ نفسه  ، سبقه التقنين األلمانى إلى ذلك

 2هيامش رقيم  227ص  9مجموعة األعميال التحضييرية ) "  باعتباره نتيجة طبيعية منطقية للتصوير الفرنسى فى هذا الشأن

) "  يق القواعد العامةألنه يتضمن حكما تفصيليا رؤى االكتفاء فيه بتطب"  حذف فى لجنة المراجعة 591ولكن نص المادة  . (

وقيد كيان الميراد بيه  ، والواقع من األمر أن الحكيم لييس بتفصييلى . ( 2هامش رقم  297ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

العدول عن التصوير الفنى الفرنسى الذى يقتضى بان علم المدين بالحوالة ال يعتد به إال إذا كيان حاصيال عين طرييق اإلعيالن 

الذى يجعل العلم الفعلى يغنيى عين العليم (  األلمانى والسويسرى واإليطالى)  التصوير الفنى للتقنينات األخرىإلى  ، أو القبول

وليس دقيقاً ما تقرره المذكرة اإليضاحية من أن هذا التصيوير  . القانونى على أن يحمل المحال له عبء إثبات هذا العلم الفعلى

ألمكين القيول فيى التقنيين  ، ولو بقى نص المشروع التمهييدى وليم يحيذف . الفرنسىاألخير هو نتيجة طبيعية منطقية للتصوير 

ميدنى  999وأمام صراحة نيص الميدة  ، ولكن بعد حذف هذا النص . المدنى المصرى أن العلم الفعلى يغنى عن العلم القانونى
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 الفهرس العام

 ، من غيير الطيريقين الليذين رسيمهما القيانون وهميا اإلعيالن والقبيول ، ولكن ليس من الضرورى أن يكون علم المدين بوقوع الحوالة

ولكين ال يعلين بالحوالية وال تعيرض علييه  ، دائن قيد حيول حقيه إليى آخيرفقيد يصيل إليى علميه أن الي . سبباً فى ثبيوت الغيش فيى جانبيه

وال يكون قد ارتكب غشاً  ، فيوفى الدين للدائن ، فيقع فى نفسه أن الحوالة التى سمع بها ال حقيقة لها ، ثم يطالبه الدائن بالدين ، لقبولها

 فى هذا الوفاء
 (5521 ) .

ومع ذلك يطالبه اليدائن باليدين ويليح  ، من غير اإلعالن أو القبول ، بل قد يعلم المدين حق العلم بوقوع الحوالة 

بعد أن يخطر المحال له إن كان يعرفه ثيم ال يفعيل هيذا شييئاً  –فال يسعه  ، وال يكون لدى المدين دليل على صدق الحوالة ، فى الطلب

ويكون وفاؤه مبرئاً لذمتيه بيالرغم مين علميه  ، فال يكون قد ارتكب غشاً فى هذه الحالة ، إال أن يفى بالدين للدائن –لجعل الحوالة نافذة 

 بالحوالة
 (5521 ) .

 

سيبباً  ، من غيير طرييق اإلعيالن أو القبيول ، كذلك ليس من الضرورى أن يكون علم المحال له الثانى بصدور الحوالة األولى

أن الحوالة األولى قد نقضت بفسيخ أو  ، لمحال له األول فى جعل الحوالة نافذةمن جراء إبطاء ا ، فقد يظن . فى ثبوت الغش من جانبه

ولكين  ، بل قد يكون المحال له الثانى موقتاً كل اليقين من صدور الحوالة األولى ومن أنها ال تزال قائمية . إبطال أو مقايلة أو نحو ذلك

فيال  ، ثيم يعليم بهيا ، على الحوالة الثانيية قبيل أن يعليم بالحوالية األوليى بأن يكون قد اتفق مع المحيل ، ال يثبت الغش مع ذلك فى جانبه

 ، يسعه فى هذه الحالة إال أن يبادر إلى المحافظة على حقوقه بأن يجعيل الحوالية الثانيية نافيذة بإعالنهيا إليى الميدين بحمليه عليى قبولهيا

 ً وهيذا هيو أيضيا شيأن  . وإنميا أراد دفيع الضيرر عين نفسيه ، ولولم يرد اإلضرار بحقوق المحال ليه األ ، وهو فى ذلك لم يرتكب غشا

حتيى بعيد علميه  ، فإنه إذا بادر إلى توقيع حجيز تحفظيى تحيت ييد الميدين ، الدائن العادى للمحيل إذا كان حقه ثابتاً قبل صدور الحوالة

 وإنما هو يسعى لدفع الضرر عن نفسه ، ال يكون قد ارتكب غشاً لإلضرار بالمحال له ، بصدور الحوالة
 (5527 ) .

 

  إجراءات خاصة لجعل حوالة بعض الحقوق نافذة فى حق المدين والغير - 269

 . على الحقوق المدنية والتجارية على السواء ، كما أسلفنا ، ما قدمناه من وجوب اإلعالن أو القبول لنفاذ الحوالة ينطبق :

ً  ، ى األصيل أوضياع تجارييةهيى في ، إال أن هناك أوضاعاً خاصة أصيبحت ليه  ، إذا أسيبغت عليى الحقين تجاريياً كيان أو ميدنيا

ً  . إجراءات خاصة لتكون حوالته نافذة فى حق الغير ً  ، ( titre nominatif)  فقد يكون سند الحق سنداً اسميا  titre a)  أو سينداً إذنييا

ordre ) ، أو سنداً لحامله  (titrue au porteur  ) 

وهيى إميا أسيهم وسيندات  ، التى تتخذ هيذا الوضيع(  obligations)  والسندات(  actions)  سند اإلسمي فيشمل األسهمأما ال

وحوالة هذه السندات اإلسمية تنعقد فيما بين المحيل والمحال له بالتراضى كما هى القاعدة  . للشركات المساهمة أو سندات على الدولة

الشيركة  : إال أن هذه الحوالة ال تكون نافذة فى حق المدين أو فى حق الغير إال بقيد الحوالة فى دفتر خياص يحيتفظ بيه الميدين ، العامة

 . أو الدولة

)  والشييكات اإلذنيية(  billets a ordre)  والسيندات اإلذنيية(  letters de change)  وأما السيند اإلذنيى فيشيمل الكمبيياالت

cheques a ordre ) ، ويشمل كذلك ما ورد فى شأنه نص خاص كبوليصية التيأمين  (police dassurance  )وبوليصية الشيحن  (

connaissement  )وبوليصة التخزين  (recepisse, warrant ) . 

 . وتنعقد حوالة السند اإلذنى فيما بين المحيل والمحال له بالتراضى وفقاً للقواعد العامة

                                                                                                                                                                    

لم يبق مجيال للقيول  ، ".  . . المدين أو أعلن بها ال تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير غال إذا قبلها"  التى تقضى بأن

فالبد لنفاذ الحوالة فى حق المدين وفى حق الغيير مين أن  . فى التقنين المدنى المصرى أن العلم الفعلى يغنى عن العلم القانونى

ويسيتثنى مين هيذه القاعيدة  . بيولاإلعيالن أو الق ، عن أحد طيريقين –دون أن يكفى العلم الفعلى  –يعلم بها المدين علماً قانونياً 

وافتيراض الغيش إذا ثبيت أن  ، وقد لوحظ اتجاه من القضاء الفرنسى إلى التوسيع فيى هيذا االسيتثناء . حالة الغش بطبيعة الحال

ً "  الميدين قيد حصيل ليه العليم بالحواليية ويقليل مين أهميية مييا  ، حتيى ليكياد االسييتثناء يسيتغرق القاعيدة ، " علمياً خاصياً شخصييا

فقيرة  1بالنيول وريبيير وردوان )  رطه القانون من شكلية فى وجوب تحصيل العلم القانونى عن طريق اإلعالن أو القبوليشت

 . ( 999ص  2211

 171فقرة  – 172فقرة  1وما بعدها جيلللوار  957فقرة  1هيك  – 2فقرة  2159و  2175المادتان  1ماركاديه  (   5521)  

 . 159بودرى وسينيا فقرة  –

ويجييوز أيضييا أن يكييون الحييق المحييال بييه قييد تييوافرت فيييه  – 999ص  2211فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردان  (   5521)  

وليم يقبيل الميدين الحوالية وليم يعلين بهيا قبيل  ، الشروط الالزمة للمقاصة القانونية فى حق مقابل ترتب فى ذمة المحييل للميدين

وال يعتبير هيذا العليم غشياً  ، ه الفعلى بالحوالة ال يمنع من وقيوع المقاصيةفعلم ، وإن كان قد علم بها قبل ذلك ، وقوع المقاصة

 . ( 759ص  159بودرى وسينيا فقرة )  فى جانبه

 . 2211فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 151 - 159بودرى وسينيا فقرة  (   5527)  
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 الفهرس العام

وذلك بأن يضع صاحب السيند توقيعيه  ، ( endossement)  ى حق المدين وفى حق الغير إال بالتطهيرولكنها ال تكون نافذة ف

فالميدين ال يجيوز ليه أن ييوفى باليدين إال لحاميل السيند بيالتظهير ال إليى اليدائن (  2: )  ومتى تم تظهيير السيند اإلذنيى . فى ظهر السند

 ، فيإن األول هيو اليذي يتقيدم ، مع آخر حول له السند عن طرييق اإلعيالن أو القبيولوإذا تنازع حامل السند بالتظهير (  1. )  األصلى

أن يوقعيوا حجيزاً (  أى اليدائن األصيلى)  وال يجيوز ليدائنى المظهير(  9. )  ولو تيأخر تياريخ التظهيير عين تياريخ اإلعيالن أو القبيول

 تحفظياً تحت يد المدين
 (5525 ) .

 

 . والسندات التى تحرر ابتداء لحاملها أياً كانوأما السند لحامله فيشمل األسهم 

وتنعقيد الحوالية فيميا بيين المحييل  . وبخاصة عليى الشييكات ، ويجوز إضفاء وضع السند لحامله على أى حق تجارى أو مدنى

 . والمحال له فى السند لحامله بالتراضى

 لسندات لحاملها تلحق إذن بالمنقوالت الماديةفا ، وتكون الحوالة نافذة فى حق المدين وفى حق الغير بالتسليم المادة
 (5519 ) .

 

 . وتقتصر على هذا القدر فى هذه المسألة التى تعد من مباحث القانون التجارى

 اآلثار التى تترتب على حوالة الحق -الفصل الثانى

 عالقات متنوعة –تطبيق القواعد العامة  - 271

 . حوالة الحق عقد أو اتفاق يخضع فى تكوينه وفى اآلثار التى تترتب عليه للقواعد العامة التى تخضع لها العقود واالتفاقيات : 

 . وهذا هو األمر أيضا فى اآلثار التى تترتب عليها ، وقد رأينا ذلك فى تكوين الحوالة

فإن اآلثار التى تترتب عليهيا هيى اآلثيار التيى  –أو هبه بعوض بيعاً أو وفاء بمقابل أو رهناً  –فإن كانت حوالة الحق معاوضة 

ويلتزم المحال له بيدفع  ، ففى البيع يلتزم المحيل بنقل الحق وبضمان االستحقاق . تترتب على أى من هذه العقود اشتملت عليه الحوالة

 . وقس على ذلك الوفاء بمقابل والرهن والهبة بعوض . الثمن

ً وإن كانت حوالة الحق ت فيلتزم المحيل بنقل  ، ترتب عليها من اآلثار ما يترتب على الهبة ، أى هبة بغير عوض ، برعاً محضا

 . وال يلتزم المحال له بأداء عوض ما ، الحق وبضمانه إذا أخفى سبب االستحقاق

تقوم عالقات متنوعة  غير أن الحق الشخص الذي هو محل الحوالة تقتضى طبيعته الخاصة أن . هذا هو تطبيق القواعد العامة

 . تتناول المحال له والمحيل والمحال عليه والغير

وثالثية تقيوم بيين المحييل والمحيال  ، وأخيرى تقيوم بيين المحيال ليه والمحيال علييه ، فهناك عالقة تقوم بين المحال ليه والمحييل

 . ورابعة تقوم بين المحال له والغير ممن استمد حقاً من المحيل ، عليه

 . التعاقب كال من هذه العالقات األربعفنبحث على 

 عالقة المحال له بالمحيل - الفرع األول

 : النصوص القانونية - 271

: من التقنين المدنى على ما يأتى 904تنص المادة    

                                                 

فقييرة  1بييالتظهير بيال نيييول وريبييير وردوان انظير فييى عييدم جييواز التمسيك بالييدفوع فييى السييند اإلذنيى الييذى ينتقييل  (   5525)  

2211 . 

مين هيذا  551فكانيت الميادة  ، نصياً فيى هيذه المسيألةوقد كان المشيروع التمهييدى للتقنيين الميدنى الجدييد يتضيمن  (   5519)  

وفيى هيذه الحالية  . يجوز إثبات حق مدنى فى سند اسمى أو سند إذنيى أو سيند لحاملية - 2 : المشروع تجرى على الوجه اآلتى

 . تتم حوالة هذا الحق بالنقل أو التظهير أو التسليم

 . " 595ويجوز لصاحب السند فى هذه الحالة أن يحتج بجميع الدفوع التى يجوز للمحال علييه أن يحيتج بهيا وفقياً ال جياء بالميادة  - 1

فيى  599اذ اإلجيراءات المقيررة فيى الميادة ال يشيترط اتخي"  وجاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فيى هيذا الصيدد

ً  . الحاالت التى يواجهها هذا النص  ، فالقاعدة هى إتباع األوضاع المقررة فيى قيانون التجيارة فيى حوالية الحيق وليو كيان ميدينا

 595دة أحكيام الميا ، فيى هيذه الحالية ، وتسرى على المحيال علييه . متى أثبت شكال فى سند اسمى أو سند إذنى أو سند لحامله

اكتفياء "  وقيد حيذف هيذا الينص فيى لجنية المراجعية . " فيما يتعلق بما يجوز له التمسك بيه مين اليدفوع أو أوجيه اليدفع العاديية

 . ( فى الهامش 295ص  – 299ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  بتطبيق القواعد العامة
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 الفهرس العام

"  كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط ، كالكفالة واالمتياز والرهن ، تشمل حوالة الحا ضماناته"    

: على ما يأتى 908المادة وتنص   

مـا لـم يوجـد  ، إذا كانت الحوالة بعوض فال يضمن المحيل إال وجود الحـا المحـال بـه وقـت الحوالـة - 1"  
"  اتفاق يقضى بذلك  

مـا لـم  ، فـال ينصـرف هـذا الضـمان إال إلـى اليسـار وقـت الحوالـة ، وإذا ضمن المحيـل يسـار المـدين - 2"  
. " يتفا على غير ذلك  

: على ما يأتى 910المادة  وتنص  

فـال يلـزم المحيـل إال بـرد مـا اسـتولى  ، إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين"  
. " ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، عليه مع الفوائد والمصروفات  

: على ما يأتى 911وتنص المادة   

"  ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لـو اشـترط عـدم الضـمان ، يكون المحيل مسئوال عن أفعاله الشخصية" 
 (4921  ) .  

                                                 

 : تاريخ النصوص (   5512)  

تشيمل حوالية الحيق توابعيه كالكفالية واالمتيياز " :  من المشروع التمهيدى على الوجيه اآلتيى 599ورد هذا النص فى المادة  : 991 م

اليواردة بعيد "  الرسيمى"  وفيى لجنية المراجعية حيذفت كلمية"  كما تعتبر شاملة لما حيل مين فوائيد وأقسياط ، والرهن الرسمى

تنسييقا بيين هيذه "  ضيماناته"  كلمية"  توابعيه"  واسيتبدلت بكلمية ، ه من الرهيونليدخل الرهن الرسمى وغير"  الرهن"  كلمة

فى المشيروع  925وأصبح رقمه المادة  ، فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، 927المادة والمادة 

 – 219ص  9جموعية األعميال التحضييرية م)  991فمجلس الشيوخ تحت رقم الميادة  ، ووافق عليه مجلس النواب . النهائى

 . ( 211ص 

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 599ورد هذا النص فى المادة  : 997م 

وفييى لجنيية  . " مييالم يتفييق علييى غييير ذلييك"  أن الفقييرة الثانييية ميين نييص المشييروع التمهيييدى كانييت تتضييمن فييى آخرهييا عبييارة

من التقنين  929وتقابل المادة )  من المشروع 591حتى يتمشى حكم هذه الفقرة مع حكم المادة "  المراجعة حذفت هذه العبارة

فأصيبح نيص  . " ألن المحيل بغير عوض لم يسيتول عليى شيىء حتيى ييرده فيى حالية الضيمان المتفيق علييه ، ( المدنى الجديد

ووافيق عليهيا مجليس  . فى المشروع النهيائى 919وصار رقمها المادة  ، ه فى التقنين المدنى الجديدالمادة مطابقا ال استقر علي

 . ( 219ص  – 211ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  997فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، النواب

ووافقيت  . التقنين المدنى الجدييد من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى 591ورد هذا النص فى المادة  : 995م 

مجموعية )  995فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، فمجليس النيواب ، مين المشيروع النهيائى 912عليه لجنة المراجعة تحت رقيم 

 . ( 219 ص - 215ص  9األعمال التحضيرية 
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)  111 - 191/  919 – 911وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابا المواد  4922  ) .  

وفـــى  - 911 - 904فـــى التقنـــين المـــدنى الســـورى المـــواد  : وتقابـــل فـــى التقنينـــات المدنيـــة العربيـــة اهنخـــرى 
وفـــى  ، 941 - 968و 961وفـــى التقنـــين المـــدنى العراقـــى المـــواد  - 218 - 211التقنـــين المـــدنى اللبـــى المـــواد 

)  1/  281 - 281تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين  4923  ) .  

                                                                                                                                                                    

ووافقيت  . ى التقنين المدنى الجدييدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه ف 591ورد هذا النص فى المادة  : 929م 

بعيد أن تسياءل أحيد األعضياء عميا إذا  ، وقد ذكير فيى هيذه اللجنية . من المشروع النهائى 911عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

ألن الحواليية  ، أن المقصيود ميين هيذا الحكييم أن يتحمييل المحيال لييه الغينم والغييرم"  كيان المقصييود مين الحكييم األخيير منييع الربييا

مجموعية )  929ثم وافق عليه مجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافق مجلس النواب على النص"  ى على معنى المضاربةتنطو

 . ( 211ص  9األعمال التحضيرية 

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 597ورد هذا النص فى المادة  : 922م 

ً  ، خالفاً لفظياً طفيفاً أزالته لجنة المراجعة ووافيق عليهيا  . فى المشيروع النهيائى 919وصار رقم المادة  ، فأصبح التطابق تاما

 . ( 217ص  - 211ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  922فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب

وضماناته  ، ال يضمن البائع للمشترى إال وجود الحق المبيع فى وقت البيع : 595/  992م  التقنين المدنى السابق (   5511)  

 . تكون قاصرة على ثمن المبيع والمصايف

 . ال يضمن المحيل يسار المدين فى الحال وال فى االستقبال إال إذا وجد شرط صريح لكل من الحالتين المذكورتين : 559/  991م 

 . فال يكون مسئوال عن وجود الدين وال عن وجود ذلك الحق ، دعوى بدين أو بمجرد حقإذا باع شخص مجرد  : 552/  999م 

 . وأحكام التقنين المدني السابق ال تختلف عن أحكام التقنين المدنى الجديد

 : التقنينات المدنية العربية األخرى(  5519)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 922 – 991مطابقة للمواد )  922 – 991م  : التقنين المدنى السورى

 مين التقنيين الميدنى المصيرى 922 – 929و  997 – 919مطابقية للميواد )  157 - 151و  159 – 155م  : التقنين المدنى الليبى

) . 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 995مطابقة للفقرة األولى من المادة )  151م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 929و  997و  991مطابقة للمواد )  919و 917 و 919م  : التقنين المدنى العراقى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 995مطابقة للفقرة الثانية من المادة )  915م 

وهيى موافقية فيى الحكيم للميادة )  يضمن المحيل تعديه حتى لو كانت الحوالية بغيير عوضين وحتيى ليو اشيترط عيدم الضيمان : 912م 

 (  ن التقنين المدنى المصرىم 922

وأن يخوليه ميا لدييه مين الوسيائل  ، يجب على المتفرغ أن يسلم إلى المتفرغ ليه سيند اليدين : 175م  : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

ه وجيود الحيق المتفيرغ عني –فيما خال التفيرغ المجيانى  –وهو يضمن للمتفرغ له  . إلثبات الحق المتفرغ عنه والحصول عليه

أميا إذا كيان االتفياق يينص عليى العكيس فيميا  . غيير أنيه ال يضيمن ميالءة الميديون ، وقت إجراء التفيرغ ميع صيحة هيذا الحيق

وأن تقتصير التبعية عليى قيمية  ، فيجب أن يكون النص الراجع إليها مقتصيراً عليى الميالءة الحاضيرة ، يختص بمالءة المديون

 . إال إذا كان هناك تصريح مخالف ، بدل التفرغ

 ، كالكفالية واالمتيياز واليرهن والتأمينيات العينيية غيير المنقولية ، إن التفرغ ينقل إلى المتفرغ له الدين مع جميع ملحقاتيه : 2/  179م 

بالييدين  كمييا ينقييل جميييع العيييوب الملتصييقة ، وفاقييا للصيييغ والشييروط المنصييوص عليهييا فييى قييانون الملكييية والحقييوق العينييية

وإن كان يجعل  ، فيما عدا أن التقنين اللبنانى ، والخصائص المالزمة له وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المدنى المصرى

إال أنيه يجيييز  ، رجيوع المحيال بالضيمان عليى المحيييل مقصيوراً فيى األصيل علييى اسيترداد ميا دفيع مييع الفوائيد والمصيروفات

أما التقنيين الميدنى المصيرى فيحيتم  . أن يشترط المحال له فى عقد الحوالة أن يرجع بكل الحقفيصح  ، االتفاق على غير ذلك

انظير اليدكتور )  وال يبييح االتفياق عليى غيير ذليك ، ان يكون الرجوع مقصوراً على استرداد ما دفع مع الفوائد والمصيروفات

 . ( 15ص صبحى المحمصانى فى انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى 
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ينتقـل الحـا المحـال بـه مـن المحيـل (  1: )  لـه والمحيـل و تبين من هذه النصوص أنه فى العالقة ما بين المحال
و نتقل هذا الحا كما هو بما له من صفات وما يشـتمل عليـه مـن ضـمانات  ، إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة

)  وتوابع وما يلحا به من دفوع 4924 . يلتزم المحيل نحو المحال له بالضمان(  2)  . (   

التزم المحال له  ، فإن كانت الحوالة بيعاً  . حو المحيل فيختلف باختالف الحوالةأما ما يلتزم به المحال له ن
)  التـزم المحـال لـه بـأداء العـوض ، وإن كانـت مقايضـة أو وفـاء بمقابـل . بدفع الـثمن 4925 لـم  ، وإن كانـت هبـة . ( 

التـــزم  ، وإن كانـــت رهنـــا . إال إذا كانـــت هبـــة بعـــوض فيلتـــزم بـــأداء هـــذا العـــوض ، يلتـــزم المحـــال بـــأداء أى عـــوض
فالتزام  . وهكذا ، أن يوفى المحيل الحا الذي يضمنه الرهن –بمقتضى مصدر آخر ال بعقد الحوالة  –المحال له 

ودراسـة هـذا االلتـزام تـدخل فـى دراسـة العقـد الـذي اشـتملت  ، المحال لـه نحـو المحيـل يختلـف إذن بـاختالف الحوالـة
. نافال شأن لنا به ه ، عليه الحوالة  

. انتقال الحا المحال به والضمان : وإنما يعنينا أن نبحث ما يلتزم به المحيل نحو المحال له  

 انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له - المبحث األول

 : انتقال الحق بصفاته وتوابعه - 272

والحــا الــذي ينتقــل هــو نفــس الحــا  . قلنــا إن الحــا المحــال بــه ينتقــل بالحوالــة مــن المحيــل إلــى المحــال لــه 
)  ثم تنتقل معه أيضا توابعه ، فينتقل إذن بصفاته ودفوعه ، الذي كان فى ذمة المحال عليه للمحيل 4926  ) .  

 انتقال الحق بصفاته ودفوعه - المطلب األول

 : انتقال نفس الحق بمجرد انعقاد الحوالة - 273

أى حتـى قبـل أن تكـون نافـذة فـى حـا المـدين وفـى حـا  ، لـهبمجرد أن تنعقد الحوالة بين المحيـل والمحـال  
)  ينتقل نفس الحـا المحـال بـه مـن المحيـل إلـى المحـال لـه ، الغير باإلعالن أو القبول 4927 و نتقـل بكـل قيمتـه  ، ( 

)  حتى لو كان المحال له دفع فيه ثمنًا أقل كما هو الغالب 4928  ) .  

                                                 

بيل ينتقيل إلييه حيق عينيى  ، فإن ملكية الحق ال تنتقيل إليى المحيال ليه ، على أنه إذا كانت الحوالة على سبيل الرهن (   5515)  

 . عليه هو حق الرهن

فإذا نزل شريك لشريكه عن نصيبه فيى الشيركة فيى مقابيل دفيع دييون الشيركة التيى  ، وقد يكون العوض وفاء دين (   5519)  

 . ( 519ص  97م  2511مايو سنة  25استئناف مختلط )  هذه حوالة صحيحةكانت  ، تخصه

 . 212ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   5511)  
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فتنتقــل ملكيتــه فيمــا بــين  ، يعتبــر منقــوال معينــًا بالــذات ، وإن كــان حقــًا شخصــياً  ، ذلــك أن الحــا المحــال بــه
)  بمجرد العقد دون حاجة إلى أى إجراء آخر –أى فيما بين المحيل والمحيل له  –المتعاقدين  4929  ) .  

بعــد أن تصــير الحوالــة  –فيصــبح  ، والحــا الــذي ينتقــل هــو نفــس الحــا الــذي كــان فــى ذمــة المــدين للمحيــل
فإنــه ينتقــل بمالــه  ، ولمــا كــان الــذي ينتقــل هــو نفــس الحــا . ى ذمــة المــدين للمحــال لــهفــ –نافــذة فــى حــا المــدين 

وإن كـان حقـًا  . انتقـل بصـفته هـذه إلـى المحـال لـه ، فـإن كـان حقـًا مـدنيًا أو تجار ـاً  . منصفات وما عليه من دفـوع
 ، وإن كــان حقــًا ينــتج فوائــد . انتقــل إلــى المحــال لــه ب ــذه الصــفة أيضــا ، قــاباًل للتنفيــذ بموجــب حكــم أو ســند رســمى

. وهكذا . انتقل بقابليته النتاج الفوائد  

فيجــوز للمــدين أن يتمســك قبــل المحــال لــه بــنفس الــدفوع التــى كــان  ، كــذلك ينتقــل الحــا بمــا عليــه مــن دفــوع
. وسيأتى بيان ذلك ، يصح له أن يتمسك ب ا قبل المحيل  

يمتنـع علـى المحيـل  ، وقبل صيرورت ا نافذة فى حـا المـدين ، و ترتب على ما قدمناه أنه بعد انعقاد الحوالة
فإن الوفاء يكون  ، فإذا وفاه المدين الدين وهو حسن النية ال علم له بالحوالة . أن يطالب المدين بالحا المحال به

. ولكن المحيل يكون مسئوال قبل المحال له بالضمان ، صحيحًا مبرئًا للذمة من جانب المدين  

  : م سند الحق ووسائل إثباتهتسلي – 274

وانتقـال الحــا إلـى المحــال لـه يقتضــى أن يلتـزم المحيــل بتسـليم المحــال سـند هــذا الحـا والوســائل التـى تــؤدى 
 191فكانـت المـادة  ، وقد كان المشروع التم يدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصًا فى هذا المعنـى . إلى إثباته

)  مــن هــذا المشــروع 4930 يجــب علــى المحيــل أن يســلم إلــى المحــال لــه ســند الحــا " :  الوجــه اآلتــى تجــرى علــى(  

                                                                                                                                                                    

 . 297ص  19م  2522فبراير سنة  7استئناف مختلط  (   5511)  

كان له الحق فى مطالبية الميدين  ، بأقل من قيمته االسمية وقد قضت محكمة دمياط بأنه إذا اشترى المحال له الدين (   5517)  

فعنيد  ، هيذا ميا ليم يكين اليدين متنازعياً فييه . ( 929ص  299رقيم  91المجموعة الرسمية  2592يناير سنة  1)  بكامل الدين

وقد تقيدم  ، وقت الدفعذلك يجوز للمدين التخلص من الدين برده الثمن الذى دفعه المحال له للمحيل والمصروفات والفوائد من 

 . ( 199انظر آنفاً فقرة )  بيان ذلك

 25ص  99م  2511نوفمبر سينة  1استئناف مختلط )  فهذه يتحملها هو ، وال يرجع المحال له على المدين بمصروفات الحوالة ذاتها

 . ( 122ص  91م  2559أبريل سنة  22 –

دون القول الحوالة تنشئ التزاماً بنقيل الحيق ييتم  ، الحق ينتقل بالحوالةوقد سبقت اإلشارة إلى أنه يحسن القول بأن  (   5515)  

 . ( 119انظر آنفاً فقرة )  تنفيذه بمجرد نشوئه

 . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 175من التقنين المدنى العراقى والمادة  911انظر أيضاً المادة  (   5599)  
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 $ 111 $وقـد  . " وإن يقدم له وسائل إثبات هذا الحا وما هو ضرورى من بيانات لتمكينه من حقه ، المحال به
)  حذف هذا النص فى لجنة المراجعة 4931 امـة ففـى تطبيـا القواعـد الع ، ولكن حذفه ال يفيد أن حكمـه قـد نسـخ ، ( 
. غناء عنه  

و سلمه المحيـل إلـى المحـال لـه كمسـتند لصـدور  ، والذى يقع عادة أن سند الحا هو الذي تدون فيه الحوالة
صـحت  ، فـإذا كـان الحـا المحـال بـه غيـر ثابـت بالكتابـة . الحوالة ذات ا وكمستند للحا المحـال بـه فـى وقـت واحـد

. لمحال له وسائل إثبات هذا الحا من بينه وقرائن وغير ذلكوعلى المحيل أن ي يئ ل ، مع ذلك حوالته كما قدمنا  

)  بقى السند مشتركًا بين المحيل والمحال له ، وإذا كان المحال به هو جزء من الحا 4932  ) .  

وجــب علــى المحيــل تمكــين  ، فــإذا كــان هنــاك ضــمان للحــا المحــال بــه . وســنرى أن توابــع الحــا تنتقــل معــه
بـأن يعـان فـى التأشـير علـى هـامش القيـد إذا كـان الضـمان هـو رهـن رسـمى أو رهـن  ، المحال له من هـذا الضـمان

وبأن يسـلم للمحـال لـه سـند الكفالـة إذا كـان الضـمان هـو  ، حيازى عقارى أو حا امتياز عقارى أو حا اختصاص
. كفيل شخصى  
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وهـذا  . كالكفالـة واالمتيـاز والـرهن ، مدنى تقضى بأن تشـمل حوالـة الحـا ضـماناته 904قدمنا أن المادة  : 
وال شــك فــى أن المحــال لــه اعتمــد  . ومــن شــأن ا أن تؤكــده وتقو ــه ، فــإن ضــمانات الحــا هــى مــن توابعــه ، طبيعــى

                                                 

وقيد قضيت محكمية اسيتئناف مصير بيأن تسيليم الحقيوق المبيعية  –فى الهامش  219ص  9مجموعة األعمال التحضيرية (  5592)  

ميارس سينة  92اسيتئناف مصير )  يكون بإعطاء سنداتها للمشترى بالترخيص له فى االنتفاع بها إذا لم يوجد مانع من االنتفياع

 ، لمحال ليه هيذا المقابيل للمحييلولم يدفع ا ، وإذا كانت الحوالة بمقابل . ( 991ص  211رقم  99المجموعة الرسمية  2515

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن التنيازل عين اليدين يعتبير  . أن يحبس سند الدين حتى يستوفى المقابل"  كان لهذا األخير

ويكيون للبيائع حيق حيبس المبييع إذا ليم يكين سيلمه إليى  ، فتسرى عليه قواعد البيع ، مدنى 957بمثابة عقد بيع بمقتضى المادة 

المجموعية الرسيمية  2515ميارس سينة  92اسيتئناف مصير )  كما يجوز له أن يسترد المبيع إذا كان قد سلمه إلييه ، المشترى

 . ( 991ص  211رقم  99

ط فيى هيذه الحالية أن يكيون ليه حيق تقيدم عليى وكان المحيل قد اشيتر ، وإذا لم يوف المحال له القسط األخير من مقابل الحوالة للمحيل

وحل محل المحال له فى جزء من الحق المحيال بيه  ، لم يجز للمحيل أن يفسخ الحوالة ، الحق المحال به فيما يتبقى من المقابل

 . ( 199ص  95م  2551مايو سنة  15استئناف مختلط )  بمقدار ما تبقى من المقابل

جياز اسيتخراج  ، وإذا كيان السيند ورقيه رسيمية . أمين لحساب كل من المحيل والمحيال ليه ويمكن إيداع السند عند (   5591)  

 . ( 2219فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  797بودرى وسينيا فقرة )  صورة منها للمحال له أو للمحيل
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محــال لـــه علــى عـــدم انتقــال هـــذه فمــا لــم يكـــن هنــاك اتفـــاق خــاص بـــين المحيــل وال . علي ــا عنــدما حـــول لــه الحـــا
فإن ــا تنتقــل مــن غيــر حاجــة إلــى ذكــر ذلــك فــى عقــد الحوالــة بحكــم أن ــا مــن توابــع الحــا  ، الضــمانات أو بعضــ ا

)  المحال بــه 4933  ) .  

 . بــل علــى ســبيل التمثيــل ، ولــم يــذكر ذلــك علــى ســبيل الحصــر ، وقــد ذكــر الــنص الكفالــة واالمتيــاز والــرهن
ســواء كانــت هــذه الضــمانات عينيــة كــالرهن  ، فكــل ضــمانات الحــا المحــال بــه تتبعــه وتنتقــل معــه إلــى المحــال لــه

أو كانـت شخصـية كالكفالـة والتضـامن وعـدم القابليـة  ، الرسمى وحا االختصاص والرهن الحيازى وحقوق االمتياز
. لالنقسام  

ضـامنًا الحــا للمحـال لـه كمـا كـان ضـامنًا إيــاه بقـى هـذا الكفيـل  ، فـإذا كـان للحـا المحـال بـه كفيــل شخصـى
)  وال حاجــة لرضــائه بالحوالــة ، للمحيــل 4934 وشــخص المــدين هــو الــذي يعنيــه والمــدين لــم  ، إذ هــو يكفــل المــدين(  

علـى أنـه  . شأنه فى ذلك شأن المدين نفسه وقد تغير عليه الدائن دون حاجة إلى رضاه ، يتغير وإنما تغير الدائن
فإنه إذا كان ال يعلم بالحوالة ووفى الدين عن المدين  ، الكفيل بالحوالة أو قبوله ل ا حتى يعلم ب ا ال بد من إعالن

. كان الوفاء صحيحًا مبرئًا لذمته  

فــإن الحـا ينتقـل إلــى المحـال لـه قبــل  ، وإذا كـان المـدينون فـى الحــا المحـال بـه متعــددين وكـانوا متضـامنين
والبد من إعالن م كل ـم بالحوالـة أو قبـول م ل ـا حتـى تنفـذ فـى حق ـم كمـا سـبا  ، هؤالء المدينين المتضامنين جميعاً 

)  وكذلك اهنمر لو كان الدين غير قابل لالنقسام وكان مدينوه متعددين . القول 4935  ) .  
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وقــد قــدمنا أن  . مــدنى أيضــا إن حوالــة الحــا تعتبــر شــاملة لمــا حــل مــن فوائــد وأقســاط 904وتقــول المــادة  :
 . انتقــل علــى هــذه الصــفة ، فلــو كــان حقــًا مقســطا أو كــان حقــًا ينــتج فوائــد ، الحــا ينتقــل بصــفاته إلــى المحــال لــه

ولـو كـان ذلـك عـن مـدة سـابقة  ، لـم تحـلو كون للمحـال لـه فـى هـذه الحالـة الحـا فـى قـبض الفوائـد واهنقسـاط التـى 

                                                 

 . 95ص  91م  2525ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  (   5599)  

 . 199ص  92م  2595 مايو سنة 99استئناف مختلط  (   5595)  

فلو أن مستأجر حصيل مين  . وتنتقل أيضا من الحق المحال به كل ميزة أخرى متصلة بالحق ولو لم تكن ضماناً له (   5599)  

فإن المتنازل له ينتقيل إلييه حيق  ، ثم نزل المستأجر عن اإليجار آلخر ، المؤجر فى عقد اإليجار على وعد ببيع العين المؤجرة

 . ( 722انظر فى هذا المعنى بودرى وسينيا فقرة )  المستأجر فى اإليجار ومعه الحق فى الوعد البيع الصادر من المؤجر
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و حــل القســـط اهنول منــه هـــو والفوائــد فـــى آخــر عـــام  ، فلــو أن حقـــًا ينــتج فوائـــد قســطا ســـنو ة ، علــى عقــد الحوالـــة
و ـدخل  ، فـإن المحـال لـه يسـتحا أقسـاط الحـا وفوائـده ، 1114وحول الحـا فـى آخـر شـ ر يونيـه سـنة  ، 1114

و ــدخل فــى ذلــك أيضــا فوائــد  ، ن نصــف ســنة ســابقة علــى صــدور الحوالــةفــى ذلــك القســط اهنول ولــو أن بعضــه عــ
. الحا جميع ا ولو أن بعض ا مستحا عن نصف السنة السابقة على الحوالة  

فلـو  . بل إن المحال له يستحا ما حل فعال وقت صدور الحوالة من فوائد وأقساط ما دام المحيل لم يقبضه
ولـم يكـن القسـط اهنول والفوائـد قـد دفعـت قبـل صـدور  ، 1114آخـر عـام  أن الحوالة فى المثل المتقدم صدرت بعد

ذلـك أن ـا تعتبـر مـن  . فإن المحال له يستحق ا جميعا ولو أن ا مستحقة عن مدة كل ا سابقة على الحوالـة ، الحوالة
ل مـع الحـا فـإن المفـروض أنـه قبـل أن تنتقـ ، فما لم يحتفظ المحيل ب ا صراحة أو ضمنا ، توابع الحا المحال به

)  شأن ا فى ذلك شأن التوابع اهنخرى  ، المحال به إلى المحال له 4936  ) .  
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فالدعاوى التـى تؤكـده هـى التـى تنتقـل  ، قد يصحب الحا المحال به دعاوى بعض ا تؤكده وبعض ا تنافيه :
أما الدعاوى التى تنافيه ف ى تتعارض معه وال تعتبـر مـن توابعـه  ، معه إلى المحال له هنن ا تعتبر من توابع الحا

. فال تنتقل إال باتفاق خاص بين المحيل والمحال له  

لحـا إلـى آخـر وكـان البـائع وإليضاح ذلك نفـرض أن البـائع قبـل أن يسـتوفى الـثمن مـن المشـترى حـول هـذا ا
يحــا لــه أن يبطــل هــذا البيــع لســبب يرجــع أمــا إلــى نقــص فــى اهنهليــة أو إلــى عيــب فــى اإلرادة كغلــط أو تــدليس أو 

واهنخـرى دعـوى  ، اهنولى دعـوى الفسـخ لعـدم وفـاء المشـترى بـالثمن : ف نا صحب الحا المحال به دعو ان . إكراه 
. رادةاإلبطال لنقص اهنهلية أو للعيب فى اإل  

إذ هــى بمثابــة ضــمان للبــائع الســتيفاء حقــه مــن  ، أمــا دعــوى الفســخ فمــن شــأن ا أن تؤكــد الحــا المحــال بــه
وإذا كــان حــا االمتيــاز يكفــل للبــائع أن يســتوفى الــثمن ببيــع العــين  . وتعــدل حــا االمتيــاز علــى المبيــع ، المشــترى 

وقد يكون مجرد الت ديد  ، يسترد العين المبيعة ذات ا فإن دعوى الفسخ تكفل للبائع أن ، المبيعة جبرًا على المشترى 

                                                 

ص  2211فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 729بودرى وسينيا فقرة  – 557فقرة  1هيك  – 991فقرة  21ديرانتون (  5591)  

 . 999فقرة  159انظر عكس ذلك لوران  - 929ص  – 921
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)  ب ا كافيًا لدفع المشترى إلى الوفاء بالثمن 4937  ومن ثم تنتقل دعوى الفسخ بالحوالة من المحيل إلى المحال له . ( 
 (4938 و ستطيع هذا إذا لم يستوف من المشترى الثمن المحال به أن يفسخ البيع كما لو كان هـو البـائع و أخـذ  ، ( 
)  العين المبيعة بدال من الثمن 4939  ) .  

ف ـو ب ـذه الحوالـة يؤكـد وجـوده  ، ذلـك أن البـائع إذا حـول الـثمن . وأما دعوى اإلبطال فإن ا تنافى الحا المحال به
لــنقص فــى اهنهليــة أو  –وهــو مصــدر االلتــزام بــالثمن  –ينــافى هــذا التأكيــد إبطــال البيــع  وممــا ، فــى ذمــة المشــترى 
فإقدامـه علـى حوالـة  ، إما أن يكون عارفـًا بوجـود دعـوى اإلبطـال ، عند الحوالة بالثمن ، والبائع . لعيب فى اإلرادة

فــال يمكــن افتــراض أنــه أراد  ، وإمــا أن يكــون غيــر عــارف بوجــود هــذه الــدعوى  ، الــثمن يعتبــر إجــازة ضــمنية للبيــع
إذ هـى ال  ، هنن ـا ال تعتبـر مـن توابـع هـذا الحـا ، ومن ثم ال تنتقل دعوى اإلبطال مع الحا المحال بـه . تحو ل ا

كــل ذلــك مـا لــم يكــن هنـاك اتفــاق خــاص بـين المحيــل والمحــال لـه علــى انتقــال  . تؤكـد وجــوده بـل تنفــى هــذا الوجـود
)  دعوى اإلبطال مع الحا المحال به 4940  ) .  

 التزام المحيل بضمان الحق المحال به للمحال له - المبحث الثانى
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يكـــون "  علـــى أن ، امـــدنى تـــنص كمـــا رأينـــ 911فـــإن المـــادة  ، أول مـــا يضـــمن المحيـــل أفعالـــه الشخصـــية 
. " ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان ، المحيل مسئوال عن أفعاله الشخصية  

                                                 

 ؟795ص  – 799ص  721بودرى وسينيا فقرة  (   5591)  

 . 927ص  115األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  (   5597)  

األسيتاذ شيفيق  – 929فقرة  15انظر عكس ذلك لوران  – 291ص  19م  2529يناير سنة  21استئناف مختلط  (   5595)  

  . 51ص  57حوالة الحق فى قوانين البالد العربية فقرة شحاتة فى 

وذليك عنيدما يكيون المبييع متصيال اتصياالً  ، على أن هناك حاالت ال يستطيع فيها المحال له أن يفسخ البيع ويأخذ المبيع من المشيترى

ه البييائع مشييتركا بينييه وبييين كمييا إذا كييان حييق ارتفيياق رتبييه البييائع للمشييترى علييى أرضييه أو حائطييا جعليي ، وثيقيياً بملييك البييائع

أو أن ترجيع  ، ففى مثل هذه الحاالت مقتضى الفسخ أن يزول االرتفاق ولكن لمصلحة البائع ال لمصلحة المحال ليه . المشترى

 ومن ثم تستعصى طبائع األشياء على أن يكون . فال يفيد المحال شيئاً من الفسخ ، الحائط ملكاً خالصاً ولكن للبائع ال للمحال له

انظر فى هذا المعنى بودرى وسينيا فقيرة )  فال تنتقل هذه الدعوى مع الحق المحال به إلى المحال له ، للمحال له دعوى الفسخ

729 ) . 

فقيرة  1هييك  – 725فقيرة  1جيلليوار  - 55مكيررة هيامش رقيم  995فقيرة  9انظر فى هذا المعنيى أوبيرى ورو  (   5559)  

 . 929ص  2211فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وردوان  - 799ص  – 791ص  721بودرى وسينيا فقرة  – 555
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 ما يضمنه المحيل للمحال له - المطلب األول

  حاالت مختلفة - 279

يكـــون "  علـــى أن ، مـــدنى تـــنص كمـــا رأينـــا 911فـــإن المـــادة  ، أول مـــا يضـــمن المحيـــل أفعالـــه الشخصـــية :
. " ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان ، المحيل مسئوال عن أفعاله الشخصية  

وهــذا هــو الضــمان بحكــم  ، وجــود الحــا الــذي حولــه –عــدا أفعالــه الشخصــية  –ثــم هــو بوجــه عــام يضــمن 
)  القــانون  garantie de droit كانــت بغيــر و جــب التمييــز فــى ذلــك بــين مــا إذا كانــت الحوالــة بعــوض أو  . ( 
. عوض  

وهـذا  ، وقد يتفا مع المحال له على ضمان أخف أو أشد من هذا الضمان الذي يفرض عليه بحكم القـانون 
)  هو الضمان االتفاقى أو الضمان الواقعى garanite de fait وهنا أيضا يجب التمييز بين الحوالة بعـوض  . ( 
. والحوالة بغير عوض  

الضــمان فــى الحوالــة (  2. )  ضــمان المحيــل هنفعالــه الشخصــية(  1: )  فتجتمــع لنــا بــذلك الحــاالت اآلتيــة
الضـــمان فـــى الحوالـــة بغيـــر (  1. )  الضـــمان فـــى الحوالـــة بعـــوض بحكـــم االتفـــاق(  9. )  بعـــوض بحكـــم القـــانون 

. الضمان فى الحوالة بغير عوض بحكم االتفاق(  1. )  عوض بحكم القانون   

 : ضمان المحيل ألفعاله الشخصية – 281

يضمن المحيل للمحال له جميـع اهنفعـال التـى تصـدر منـه بعـد صـدور لحوالـة و كـون مـن شـأن ا االنتقـاص  
. من الحا المحال به أو زواله  

اسـتوفى  ، وقبل صيرورت ا نافذة فـى حـا المـدين ، إذا هو بعد الحوالة ، بحكم هذا الضمان ، فيكون مسئوال
وسـواء كـان المـدين يعلـم بصـدور الحوالـة أو ال  ، سواء كان متواطئًا معه أو غيـر متـواطئ ، الحا من هذا اهنخير

هنن المحيـل مسـئول عـن الفعـل  ، رجع عليـه المحـال لـه بالضـمان علـى الوجـه الـذي سـنبينه ، فإن فعل ذلك . يعلم
. وهذا الفعل هو استيفاء الحا من المدين ، الشخصى الذي صدر منه بعد صدور الحوالة  
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 ، وقبــل صــيرورت ا نافــذة فــى حــا الغيــر ، إذا هــو بعــد الحوالــة ، بحكــم هــذا الضــمان ، و كــون مســئوال أيضــاً 
بأن باعه مـرة أخـرى أو رهبـه أو رهنـه أو أجـرى فيـه  ، تصرف فى الحا المحال به تصرفًا متناقضًا للحوالة اهنولى

. أى تصرف آخر  

واسـتطاع هـذا المحـال لـه  ، الحـا مـرة أخـرى علـى محـال لـه ثـانفإذا عمـد المحيـل بعـد الحوالـة اهنولـى إلـى تحو ـل 
رجـع المحـال لـه اهنول علـى المحيـل بالضـمان مـن جـراء فعـل  ، الثانى جعل حوالته نافذة فـى حـا المحـل لـه اهنول

. هو تصرفه فى الحا المحال به بعد أن حوله ، شخصى صدر منه  

إليى توقييع  ، بعد صدور الحوالة وقبل صيرورتها نافذة فى حق الغير ، د دائنيهإذا عمد أح ، بحكم هذا الضمان ، ويكون مسئوال كذلك

فيإن المحيال ليه فيى هيذه الحالية يرجيع بالضيمان عليى  . حجز تحفظى على الحق المحال به وصار هذا الحجز نافذاً فى حق المحال له

هو عمل صادر من جهته وبسبب الدين الذى  . نفسه وإن لم يكن عمال شخصياً صادراً من المحيل ، المحيل بسبب أن الحجز التحفظى

 . فى ذمته للدائن الحاجز

مادامت هذه األفعال تنيتقض مين الحيق  ، والمحيل مسئول عن أفعاله الشخصية التى تصدر بعد الحوالة على النحو الذى قدمناه

المحال به أو تنتقض من توابعه كرهن أو أى ضمان آخر
  (5552 ) .

وأن  ، ون الحيوالى بعيوض أو بغيير عيوضويستوى فى ذلك أن تكي 

وال يجيوز  ، فالمسيئولية هنيا ناشيئة عين خطيأ تقصييرى . يكون الضمان بحكم القانون أو بحكم اتفاق يشدد أو يخفف مين عيدم الضيمان

يكيون المحييل " :  إذ تقيول ، كميا رأينيا ، ميدنى 922وهيذا ميا نصيت علييه صيراحة الميادة  . االتفاق على استبعاد أو تعديل المسيئولية

"  ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان ، مسئوال عن أفعاله الشخصية
 (5551 ) .

 

 : الضمان فى الحوالة بعوض بحكم القانون - 281

بحكيم  ، فيإن المحييل يضيمن للمحيال ليه ، ولم يكن هناك اتفاق خاص على الضمان بين المحييل ليه ، إذا كانت الحوالة بعوض 

نالقانو
  (5559 ) ،

 وجود الحق المحال به وقت الحوالة 
 (5555 ) .

فقيد رأينيا  ، ميدنى 997وهذا هو ما تقضى به الفقيرة األوليى مين الميادة  

فال يضمن المحيل إال وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، إذا كانت الحوالة بعوض"  أنها تنص على أنه
  (5559  )

" . 

                                                 

 . 97ص  19م  2557فبراير سنة  29استئناف مختلط  (   5552)  

مييدنى ليسييت تقريييراً للقواعييد العاميية فييى  922وأن المييادة  ، وقييد يقييال أن المسييئولية هنييا ناشييئة عيين عقييد الحواليية (   5551)  

ولكين  . بل هيى تفيرض عليى المحييل التزاميا بضيمان أفعاليه الشخصيية نشيأ مين تعاقيده ميع المحيال ليه ، ة التقصيريةالمسئولي

 ً إذ  ، يعترض هذا القول أنه لو صح لجاز للمحيل اشتراط عدم الضمان عن فعله الشخصى الذى ال يعتبير غشياً أو خطيأ جسييما

من أية مسئولية تترتب على عدم تنفييذ التزاميه التعاقيدى إال ميا ينشيأ عين  يجوز للمدين فى المسئولية العقدية أن يشترط إعفاءه

 ، مدنى تبطيل اشيتراط عيدم الضيمان عين أى خطيأ 922فى حين أن المادة  ، ( مدنى 1/  121م )  غشه أو عن خطأه الجسيم

كييان ملتزميياً  ، الشخصيييةفإنييه إذا تحققييت مسييئولية المحيييل عيين أفعالييه  ، ومهمييا يكيين ميين أميير . دون تمييييز بييين خطييأ وخطييأ

ال  ، وهيذا الحكيم يتمشيى . وال يقتصر على رد ما استولى عليه ميع الفوائيد والمصيروفات ، بتعويض المحال له تعويضاً كامال

ميدنى مين أن  929أميا ميا نصيت علييه الميادة  . بل أيضاً مع قواعد المسئولية العقدية ، فحسب مع قواعد المسئولية التقصيرية

فيإن هيذا  ، يل بالضمان يقتصر على رد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضيى بغيير ذليكالتزام المح

أنظير )  ميدنى كميا سييأتى 929إذ أن هيذه المسيئولية ال يتناولهيا حكيم الميادة  ، ال يشمل مسئولية المحيل عن أفعاليه الشخصيية

 . ( 179فقرة 

وإال فيإن االلتيزام بالضيمان مصيدره عقيد  ، ون أن تكيون هنياك حاجية إليى اتفياق خياصأى د ، نقول بحكم القانون (   5559)  

تبقيى حالية ميا إذا كيان الحيق  . وليم يقيم بالتزاميه ، الذى التزم المحيل بموجبه أن ينقل الحق المحال به إلى المحال له ، الحوالة

والعقد الباطل ال ينشئ التزاماً  ، إذ قد يقال إن الحوالة فى هذه الحالة تكون باطلة النعدام محلها ، المحال به غير موجود أصال

 والقول بأن أساس االلتزام بالضمان فى هذه الحالة هو الخطأ عند تكيوين العقيد . إذ ال يترتب أثر على العقد الباطل ، بالضمان

يعارضه أن المشيرع المصيرى (  2هامش رقم  11وانين البالد العربية ص أنظر األستاذ شفيق شحاتة فى حوالة الحق فى ق) 
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إذا كيان مصيدر هيذا الحيق عقيداً  ، فيجيب عليى المحييل الضيمان ، ور الحواليةويكون الحق المحال به غيير موجيود وقيت صيد

باطال
  (5551 ) .

صيار الحيق  ، وأبطليه هيذا فعيال ، فإذا كان مصدر الحق عقداً قابال لالبطال لمصلحة المدين الذى ترتب الحق فى ذمته 

ألن لالبطيال أثيراً رجعيياً  ، حتيى ليو كيان الحكيم باإلبطيال قيد صيدر بعيد صيدور الجوالية ، غير موجود ووجب الضمان عليى المحييل

ومن ثم ال يكون موجوداً وقت صدور الجوالة ، فيعتبر الحق كأنه لم يوجد أصال
  (5551 ) .

ويجب الضيمان أيضياً عليى المحييل إذا كيان  

كيأن يكيون المحييل قيد اسيتوفاه أو قضياه بالتجدييد أو  ، نقضياءالحق المحال به قد انقضى قبل صدور الحوالة بأى سبب مين أسيباب اال

أميا إذا كيان الحيق قيد انقضيى بعيد صيدور الحوالية بفعيل  . بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو باإلبراء أو أن يكون الحيق قيد انقضيى بالتقيادم

ولكين  ، فإنيه يكيون ملتزمياً بالضيمان ، لحواليةكما إذا كان قد استوفاه أو جدده أو أبرأ منه ذمية الميدين بعيد أن صيدرت منيه ا ، المحيل

 ، ويصيح أيضياً أن يكيون الحيق المحيال بيه قيد انعيدم وقيت صيدور الحوالية . بسبب فعل شخصى قد صدر منه على النحو الذى قدمناه

لشيرط الفاسيخ قبيل ثيم تحقيق ا ، إذا كان هذا الحق معلقاً على شرط فاسخ وال يعلم المحال له بهذا الشرط ، فيجب الضمان على المحيل

 . فيكون المحيل ملتزماً بالضمان ، فينعدم الحق بأثر رجعى ويتبين أنه لم يكن موجوداً وقت الحوالة ، صدور الحوالة أو بعد صدورها

 ، ثيم تحقيق الشيرط بعيد صيدور الحوالية ، أما لو كان المحال له يعلم أن الحق معلق على شرط فاسخ وقبل الحوالة عليى هيذا الوصيف

 . ال يرجع بالضمان على المحيل فإنه

إذا ظهر أن المحيل كان قد تصرف فيه قبل  ، فيجب على المحيل الضمان ، كذلك يكون الحق غير موجود قبل صدور الحوالة

أميا إذا  . قد باعه أو وهبه أو رهنه وأصبحت هذه الحوالة السابقة نافيذة فيى حيق الغيير ، بموجب حوالة سابقة ، بأن كان مثال ، حوالته

فإن المحيل يكون ملتزماً بضمان فعله الشخصيى عليى النحيو  ، كان التصرف قد صدر بعد انعقاد الحوالة ولكنه أصبح نافذاً قبل نفاذها

الذى قدمناه
  (5557 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فيال يبقيى إذن إال القيول بيأن  . قيد نيص عليهيا(  مين المشيروع 195م )  قد استبعد هذه النظرية بعد أن كان المشروع التمهيدى

يهيييا مقصييوراً عليييى رد اليييثمن فجعييل الجيييزاء ف ، نطاقهيييا(  ميييدنى 997م )  حيييدد القييانون ، المسييئولية هنيييا مسييئولية قانونيييية

 ، أما إذا قلنا بأن المسئولية ال تيزال مسيئولية عقديية . وأجاز استبعادها باتفاق خاص ، والمصروفات ولم يجعله تعويضاً كامال

فكيأن الحوالية  . فالبد من افتراض أن عقد الحوالة إذا وقع على حق غير موجود يبقى قائمياً مين حييث إليزام المحييل بالضيمان

فيإذا كانيت الحوالية باطلية  ، رض وجود عقد آخر إلى جانبها يلزم المحييل بالضيمان إذا كيان الحيق المحيال بيه غيير موجيودتفت

ويؤييد ذليك أن الحوالية فيى التقنيين األلميانى )  فإن هذا العقد اآلخر يبقيى قائمياً وهيو مصيدر االلتيزام بالضيمان ، النعدام محلها

أو  . ( فيى الهيامش 929أنظر ما يلى فقيرة  : عقد مجرد واتفاق منشئ اللتزامات شخصية تشمل على اتفاق ناقل لاللتزام وهذا

 255أنظر المادة  : طبقاً لنظرية تحويل العقد ، يقال إن عقد الحوالة الباطل قد تحول هو ذاته إلى عقد منشئ لاللتزام بالضمان

سليمان مرقص واألستاذ محمد عليى إميام فيى عقيد البييع فقيرة وأنظر ف هذا المعنى فيما يتعلق ببيع ملك الغير األستاذ  ، مدنى

 . 511ص  – 512ص  172

 25المحامياة  2591يولييه سينة  17مصير مسيتعجل  – 191ص  29م  2592ميارس سينة  12استئناف مخيتلط  (   5555)  

 . 527ص  272رقم 

 . 211ص  9التحضيرية أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  (   5559)  

فيإن  ، وليو كيان الصيراف يجهيل تزويرهيا ، ميزورة"  بنكنيوت"  ومثل ذلك أيضاً إذا أعطى صراف عميال ورقية (   5551)  

وكيان  . ( 725بيودرى وسيينيا فقيرة )  فيلتزم الصراف بالضمان ، تسليم الورقة إلى العميل يعد بمثابة حوالة حق غير موجود

ميايو سينة  19اسيتئناف مخيتلط )  هلى السابق يجب الضمان على المحيل إذا لم يقبيل الميدين الحواليةفى عهد التقنين المدنى األ

 . ( 997ص  15م  2521

وحوليه اليدائن إليى محيال ليه يعليم بيأن  ، ولكن إذا كان الحق المحال به فى ذمة قاصر – 725بودرى وسينيا فقرة  (   5551)  

)  يكين للمحيال ليه الرجيوع بالضيمان عليى المحييل إذا طليب القاصير إبطيال العقيدليم  ، الحق قابل لإلبطال بسبب قصر المدين

 . ( 291ص  5م  2751مارس سنة  21استئناف مختلط 

فإن المحيل يكونا  ، كذلك إذا تبين أن دائناً للمحيل قد حجز حجزاً تحفظياً على الحق المحال به قبل صدور الحوالة (   5557)  

فيإن المحييل يكيون مسيئوال  ، ان الحجز قد وقع بعد صدور الحوالة ولكن قبل نفاذها فيى حيق اليدائنأما إذا ك . ملتزماً بالضمان

 . عن ضمان فعله الشخصى كما سبق القول

أن يحيبس اليثمن حتيى ييزول التعيرض أو حتيى يقيدم المحييل  ، إذا كان قد اشترى الحق المحال به وخشيى مين اسيتحقاقه ، وللمحال له

إذا وقع  ، فيجوز للمحال له حبس الثمن ، ويتحقق ذلك . ( مدنى 1/  591م )  ألن المحال له يكون فى مركز المشترى ، كفيال

 . ( 191ص  29م  2592ميارس سينة  12اسيتئناف مخيتلط )  المدين حجزاً تحفظيا تحت يد نفسه قبيل نفياذ الحوالية فيى حقيه

ميارس سينة  12استئناف مخيتلط )  دون أن يكون قد استحق فعال . حقاقويكفى أن يكون الحق المحال به معرضاً لخطر االست

 . ( 199ص  29م  2592
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حيق فيإن كيان لل . يكيون أيضياً ملتزمياً بضيمان وجيود توابعيه التيى تنتقيل معيه ، وكما يكون المحيل ملتزماً بضمان وجود الحق

هيذا التيأمين ، بحكيم القيانون ودون حاجية إليى اتفياق خياص ، ضمن المحيل للمحال ليه ، كرهن أو امتياز أو كفالة ، المحال به تأمين
  (

5555 ) .
دون أن يضمن كفاية الرهن أو االمتياز أو  ، أى وجود الرهن أو االمتياز أو الكفالة ، وهو ال يضمن إال وجود التأمين فى ذاته 

وفى هذه الحالة نخرج من نطاق الضمان بحكم القانون إلى نطاق  ، يل إال إذا كان بينه ومن المحال له اتفاق خاص على ذلكمالءة الكف

الضمان االتفاقى
  (5599 ) .

 

فإذا كيان كيل مين الحيق وتوابعيه  . وضمان وجود الحق وتوابعه بحكم القانون إنما ينصب على هذا الوجود وقت انعقاد الحوالة

وليو انقضيى الحيق أو شييء مين توابعيه بعيد ذليك بسيبب ال يرجيع إليى  ، فقد برئت ذمة المحييل مين الضيمان ، ذلك الوقت موجوداً فى

فيالحق يكيون موجيوداً وقيت الحوالية  . مثل ذلك أن يكون الحق قد بدأ التقادم يسرى ضده قبل صيدور الحوالية دون أن يكتميل . المحيل

 حتى لو أن التقادم اكتمل بعد ذلك وسقط الحق ، وال ضمان على المحيل
 (5592 ) .

كذلك لو كان للحق المحال به تأمين هو رهن رسمى  

فيال ضيمان عليى  ، فيإن اليرهن يكيون محفوظياً وقيت صيدور الحوالية ، ولم يكن قد مضى على القيد وقت الحوالة عشر سنوات ، مقيد

الة فسقط القيد قل أن يجدده المحال لهحتى لو انقضت العشر السنوات بعد صدور الحو ، المحيل
  (5591 ) .

 

فهو ال يضمن يسار المدين ، وما دام المحيل ال يضمن إال وجود الحق وتوابعه
  (5599 ) ،

إال إذا كيان هنياك اتفياق بينيه وبيين المحيال ليه  

لك يضمن المحيل يسار الميدين ومع ذ . وعندئذ نخرج من نطاق الضمان بحكم القانون إلى نطاق الضمان االتفاقى ، على هذا الضمان

وهنيا يكيون  ، إذا كان يعلم أن المدين معسر وقيد أخفيى غشياً هيذا اإلعسيار عين المحيال ليه ، دون أن يدخل فى نطاق الضمان االتفاقى

الضمان ناشئاً عن الغش ال عن عقد الحوالة
  (5595 ) .

 

 ، أما إذا كان الحق متنازعاً فيه وقد حوله بهذا الوصيف . فيهوغنى عن البيان أن المحيل إنما يضمن وجود الحق إذا كان غير متنازع 

فالحوالة هنا عقد احتمالى ، إذ أنه إنما حول إدعاء يحق ولم يحول حقاً محقق الوجود ، فإنه ال يضمن للمحال له وجوده
  (5599 ) .

 

 : الضمان فى الحوالة بعوض بحكم االتفاق - 282

ولكن قد يتفق المحيل والمحال له على تخفيف هذا الضمان أو على  . وما قدمناه هو الضمان بحكم القانون فى الحوالة بعوض 

 . تشديده

 ، فإذا كان هذا الحق مضيموناً بيرهن . يتفقان على تخفيف الضمان إذا اشترط المحيل مثال أنه ال يضمن توابع الحق المحال به

أو أنيه  ، أو أنه قابل لإلبطال وأبطليه اليراهن ، فإنه ال يكون مسئوال إذا تبين أن الرهن باطل ، ن هذا الرهنواشترط المحيل عدم ضما

ويضييمن  ، وتوابيع الحييق المحيال بييه تنتقيل معييه كميا قييدمنا دون حاجية إلييى ذكير ذلييك فيى عقييد الحوالية . غيير موجييود ألى سيبب آخيير

                                                 

فيإذا ثبيت  ، وقد قضت محكمة طنطا بأن الضمان يشمل وجود الدين والتأمينات المتعلقة به والتى تعتبر من توابعيه (   5555)  

كيان التحوييل  ، ل مملوكية لغييره مين وقيت البييعأن العين المرهونة رهين تيأمين ليدين محيول آلخير ليم تكين مملوكية لليراهن بي

 ً  . ( 115ص  212رقم  1المحاماة  2511مارس سنة  19)  وترتب عليه إلزام المحيل برد القيمة للمحال له ، الغيا

 . 911ص  2291فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 115ص  9م  2752مارس سنة  27استئناف مختلط  (   5599)  

 ، مة استئناف مصر بأن التزام المحيل باعتباره ضامناً باالتفاق هيو كيالتزام كيل كفييل التيزام تبعيىوقد قضت محك (   5592)  

/  29 و 5 و 7 و 1/  51المجموعية الرسيمية  2555نيوفمبر سينة  29)  فإذا زال الدين بمضى المدة سقط تبعا التزام المحيل

دون  ، برئت من الضمان لوجود الحق وقيت صيدور الحواليةويمكن تخريج هذا الحكم على أساس أن ذمة المحيل قد  . ( 291

 . حاجة إلى تشبيه المحيل بكفيل للمدين

لكين إذا كيان  . 919الميوجز للمؤليف فقيرة  - 2291فقيرة  1بالنيول وريبير وردوان – 712بودرى وسينيا فقرة  (   5591)  

مثيل ذليك أن يحيول البيائع  . فإن المحيل يكيون ضيامنا ليزوال التيأمين ، سبب زوال التأمين يرجع إلى وقت سابق على الحوالة

)  ثم يشهر إفيالس المشيترى ويحكيم بيبطالن االمتيياز لحصيول القييد فيى الميدة المشيتبه فيهيا ، الثمن بما يضمنه من حق امتياز

Periode suspecte  )إلييى وقييت سييابق علييى ففييى هييذه الحالييةى يرجييع سييبب بطييالن االمتييياز  . وهييى سييابقة علييى الحواليية

وأبطيل االمتيياز بعيد الحوالية ولكين لسيبب  ، إذ المفروض أن البيع الذى هيو مصيدر االمتيياز قيد صيدر قبيل الحوالية ، الحوالة

 ، وهذا بخالف ما إذا كانت الحوالة قد صدرت قبل الميدة المشيتبه فيهيا . فيلتزم المحيل بالضمان ، يرجع إلى وقت سابق عليها

بيودرى وسيينيا )  فإن المحيل ال يلتزم فيى هيذه الحالية بالضيمان ، االمتياز إلى سبب الحق لصدور الحوالةفرجع سبب بطالن 

 . ( 2291فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 712فقرة 

 . 911ص  11م  2529مايو سنة  11استئناف مختلط  (   5599)  

 . 715وفقرة  719بودرى وسينيا فقرة  (   5595)  

الحاليية يجييوز للمييدين أن ييتخلص ميين مطالبيية المحييال لييه إذا هييو رد إلييه الييثمن الحقيقييى الييذى دفعييه ميين وفيى هييذه  (   5599)  

 . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، ( مدنى 515م )  المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع
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ً  ، المحيل فالبد فى ذلك من اتفاق خاص مع  ، فإذا أراد المحيل أال يضمن وجودها . ذه التوابعوجود ه ، دون حاجة إلى ذكر ذلك أيضا

 . وفى هذا االتفاق تخفيف للضمان بحكم القانون كما هو ظاهر ، المحال له يقضى بعدم ضمان توابع الحق

ن وجيود الحيق المحيال بيه فيشيترط المحييل أال يضيم ، بل قد يصل االتفاق على تخفيف الضمان بحكم القانون إلى محوه أصال

فيشيترط عيدم الضيمان حتيى إذا تبيين أن الحيق  ، ويقع ذلك غالباً إذا كان المحيل غير مستوثق من أن الحق الذى يحوله هو حقيه . ذاته

فيصيطنع الحيطية  ، أو يكون المحيل غير متأكد من أن الحق الذى يحوله غيير خيال مين العييوب ، ليس له لم يكن مسئوال عن الضمان

 يشترط عدم الضمانو
 (5591 ) .

يعرض المحال له لخطر له عادة ما  ، باشتراطه عدم الضمان على هذا الوجه ، والشك فى أن المحيل 

 ، وقيد يسيتخلص شيرط عيدم الضيمان مين الظيروف . فيغلب أن يكون الثمن الذى يتقاضاه أقل بكثير من قيمة الحق المحيال بيه ، يقابله

 ، وكيان المحيال ليه يعليم شيأن هيذا النيزاع ، سيواء رفعيت بيه اليدعوى أو قيام فيى شيأنه نيزاع جيدى ، فإذا باع المحيل حقاً متنازعاً فييه

ويؤكيد هيذا االفتيراض أن يبييع المحييل الحيق المتنيازع فييه  . أن البائع ال يضمن وجود الحيق -ما لم يتفق على غير ذلك –فالمفروض 

 تقديره احتمال خسارة الدعوى ويدخل فى ، بثمن بخس
 (5591 ) .

 

ويقع كثيراً أن االتفاق عليى الضيمان بيين المحييل والمحيال ليه يكيون الغيرض منيه التشيديد مين أحكيام الضيمان المقيررة بحكيم 

ل بيه ال وجيود الحيق المحيا ، وأكثر ما يكون ذليك فيى اشيتراط المحيال ليه عليى المحييل أن يضيمن ليه. بدال من التخفيف فيها ، القانون

ال يضيمن المحييل يسيار الميدين إال إذا وجيد اتفياق "  ميدنى تينص عليى أنيه 995وقد رأينا أن الميادة  . بل أيضاً يسار المدين ، فحسب

ما  ، فال ينصرف هذا الضمان إال إلى اليسار وقت الحوالة ، وإذا ضمن المحيل يسار المدين - 1 . الضمان $ 997 $خاص على هذا 

"  لم يتفق على غير ذلك
 (5597 ) .

 

 فإذا اشترط المحال له على المحيل ضمان يسار المدين
 (5595 ) ،

فإن اليسار المضمون ينصرف إليى  ، ولم يبين أى يسار يعنى 

اً وقيت فيإذا كيان الميدين موسير . وذلك تفسيرا للشرط بما هو فى مصيلحة الملتيزم وهيو هنيا المحييل ، يسار المدين وقت انعقاد الحوالة

وغنيى  . حتى لو أعسر المدين بعد ذلك وليو قبيل صييرورة الحوالية نافيذة فيى حقيه ، فإن ذمة المحيل تبرأ من الضمان ، انعقاد الحوالة

ومن غير هذا االتفاق ال يضيمن المحييل إال وجيود  ، عن البيان أن ضمان المحيل ليسار المدين وقت الحوالة ال يكون إال باتفاق خاص

فميا دام ليم يضيمن اليسيار باتفياق  . وحتيى ليو كيان عالمياً بإعسياره ، يضيمن يسيار الميدين أصيال وليو وقيت انعقياد الحواليةفال  ، الحق

 فإن علمه بهذا اإلعسار ال يقوم مقام االتفاق ، خاص
 (5519 ) .

وعلى المحال ليه قبيل أن يقيدم عليى قبيول الحوالية أن يتحيرى عين حالية  

                                                 

فيإذا تحققيت مخاوفيه وظهير أن الحيق غيير  ، وفى مثل هذه األحوال يكون المفروض أن المحيل إنما يحتياج ألميره (   5591)  

وإنميا يبقيى متلزمياً بيرد ميا اسيتولى علييه ميع الفوائيد  ، لم يكن مسئوال عن تعريض المحيال ليه ، موجود أو أن به عيوباً تشوبه

فيشييترط  ، ولكين قيد يصييل االتفياق عليى محيو الضيمان إليى حييد أن تصيبح الحوالية عقيداً احتمالييا . والمصيروفات كميا سينرى

وفيى هيذه  ، محيل أال يكون ضامناً لوجود الحق وأنيه غيير ملتيزم بيرد شييء إليى المحيال ليه إذا ظهير أن الحيق غيير موجيودال

فإذا لم يثبت لم يرجيع المحيال ليه عليى المحييل بشيىء وال  ، الحالة يكون الحق المحال به هو مجرد إدعاء قد يثبت وقد ال يثبت

وأكثير ميا  . بل يجب أن يكيون واضيحاً الشيك فييه ، ولكن مثل هذا الشرط ال يفترض . يلتزم المحيل حتى يرد ما استولى عليه

 1بالنييول وريبيير وردوان  – 711ص  – 715ص  719بيودرى وسيينيا فقيرة )  يقع ذلك فيى حوالية الحقيوق المتنيازع فيهيا

ً  – 915ص  917ص  – 2299فقرة  ديسيمبر  22 – 275ص  19م  2529فبراير سينة  19استئناف مختلط  : وأنظر أيضا

 . ( 11ص  99م  2559سنة 

وقد سيبقت اإلشيارة إليى (  مدنى 511 – 515م )  ومثل هذه الحوالة تسرى عليها أحكام بيع الحقوق المتنازع فيها (   5591)  

:  من المشروع تجرى عليى الوجيه اآلتيى 559فكانت المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نصاً فى هذا المعنى . ذلك

وقيد  . " فتسرى على الحوالة أحكام المواد الخاصة باسترداد الحقيوق المتنيازع عليهيا ، إذا كان الحق المحال به متنازعا فيه" 

)  إذ أن حكمييه يسييتفاد بداهيية ميين وجييود نصييوص خاصيية ببيييع الحقييوق المتنييازع فيهييا ، حييذف هييذا اليينص فييى لجنيية المراجعيية

 . ( الهامشفى  295ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

بعيد أن يسيتوفى الحقيوق الثابتية والحقيوق  ، ومما يقع فى العمل من الحواالت التى يشترط فيهيا عيدم الضيمان أن السينديك أو المصيفى

 . ( 711بودرى وسينيا فقرة )  يبيع الحقوق األخرى جملة واحدة مع اشتراط عدم الضمان ، التى يسهل استيفاؤها

 . 211ص  9حية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية أنظر المذكرة اإليضا (   5597)  

بييل يجييب تعيييين الواقعيية  ، فييإن هييذا يتصييرف إلييى الضييمان بحكييم القييانون ، وال يكفييى اشييتراط الضييمان إطالقييا (   5595)  

ى اشيتراط أنظر فى بعض عبيارات مألوفية في . ( 792فقرة  – 799بودرى وسينيا فقرة )  فيشترط ضمان اليسار ، المضمونة

 – 791بيودرى وسيينيا فقيرة  – 211ص  – 219مكيررة ص  995فقرة  9أوبرى ورو  : الضمان وفى تفسير هذه العبارات

 . وما بعدها 925فقرة  Cession de Creanceلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  – 799فقرة 

كميا  ، فال يمكين افتراضيه ، اتفاق صريحويالحظ أن هذا التشديد يجب أني كون ب" :  وقد جاء فى الموجز للمؤلف (   5519)  

فإذا حول الدائن هذا السيند الميدنى إليى  . إذا أعطى المدين على نفسه سنداً مدنياً تحت إذن الدائن متبعاً فى ذلك الشكل التجارى

وليو كيان قيد اتخيذ  ، وال يكفيى أن قييس هيذا السيند الميدنى ، فإنه ال يكون ضامناً ليسيار المحيال علييه إال بشيرط صيريح ، آخر
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فيإذا  . ستطيع أن يتثبت من ذلك ففى القليل كان الواجيب علييه أن يشيترط عليى المحييل ضيمان اليسيارفإذا لم ي ، المدين ومقدار مالءته

 كيان التقصيير فيى جانبيه وال يليومن إال نفسيه ، ال هيذا وال ذاك ، هو لم يفعل
 (5512 ) .

عليى أنيه إذا أخفيى المحييل غشياً عين المحيال ليه 

 وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، بل بسبب الغش ، ال بموجب عقد الحوالة ، كان مسئوال ، إعسار المدين
 (5511 ) .

 

وجيب علييه  ، أى عند حلول ميعاد الوفاء بيالحق المحيال بيه ، فإذا أراد المحال له أن يضمن المحيل يسار المدين فى االستقبال

اط يسيار الميدين عنيد حليول واشيتر . فال يكتفى باشيتراط ضيمان اليسيار دون تعييين ، أن يبين ذلك فى الشرط الذى يأخذه على المحيل

لنه هو الذى يكفل للمحال ليه أكبير قيدر مين الضيمان ، الحق المحال به هو الذى يقع فى الكثير من األحوال
  (5519 ) .

وعنيد ذليك يكيون  

فوجيده معسيراً  ، المحيل مسئوال إذا طالب المحال له المدين بيالحق عنيد حلوليه
  (5515 ) .

 ولييس مين الضيرورى أن تكيون المطالبية فيى 

فيإذا كيان الميدين قيد أعسير خيالل  ، بل يجوز أن تكون المطالبة فى خالل مدة معقولة من يوم الحلول ، اليوم نفسه الذى يحل فيه الحق

لكين إذا تيأخر المحيال ليه ميدة طويلية بعيد حليول  . فإن المحيل يكون مسئوال عن إعساره بموجيب شيرط الضيمان ، هذه المدة المعقولة

ألن المحال ليه  ، لم يكن المحيل مسئوال ، وكان المدين موسراً خالل المدة المعقولة ثم أعسر بعد ذلك ، بة المدينميعاد الوفاء فى مطال

 قد قصر بتأخره فى مطالبة المدين فى وقت كان فيه موسراً 
 (5519 ) .

ومن باب أولى ال يكون المحيل مسئوال عن إعسار الميدين ليو أن  

كما لو كان للحق المحال به ضمان فنزل عنه المحال باختياره بأن شطب الرهن مثال أو أبيرأ  ، هذا اإلعسار كان بفعل المحال له نفسه

ذمة الكفيل
  (5511 ) .

 

وال يتسنى له ذليك  . عليه أوال أن يثبت أن المدين معسر يجب ، وحتى يستطيع المحال له الرجوع على المحيل بضمان اليسار

 إال إذا كان قد رجع فعال على المدين وعلى جميع الضمانات التيى تكفيل اليدين
 (5511 ) ،

ومين ثيم يكيون  . فليم يتهييأ ليه أن يسيتوفى حقيه 

                                                                                                                                                                    

على السند التجارى المحض الذى يضمن فيه المحيل يسار المحال عليه وقت الوفاء على أن هذا الحكم لييس  ، الشكل التجارى

 . ( 2هامش رقم  997ص  919الموجز للمؤلف فقرة ) "  محل اتفاق

 . 175بودرى وسينيا فقرة  (   5512)  

 . 172أنظر آنفاً فقرة  – 151ص  915رقم  21حاماة الم 2592مارس سنة  22شبين الكوم  (   5511)  

 . 2هامش رقم  999ص  2299فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 799فقرة  – 791بودرى وسينيا فقرة  (   5519)  

وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأن مركز المحيل فى حالة الضمان االتفاقى ليس إال مركز ضامن تتحيدد ميدى  (   5515)  

وقيد يكيون ضيامنا ليسياره فيى  ، فقيد يكيون ضيامناً ليسيار الميدين وقيت الحوالية ، بعبارة الضمان الواردة فى الحوالية التزاماته

وإن كيان فيى  ، على أنه فى هذه الصور كلها ال يعدو صفة الضامن . وقد يكون متضامنا ، وقد يكون ضامنا بسيطا ، المستقبل

 و 5 و 7 و 1رقيم  51المجموعية الرسيمية  2555نوفمبر سنة  29ستئناف أسيوط ا)  بعض النتائج القانونية أقل مسئولية منه

 . ( 291ص  29

ه ، فيإ ، وقد قضت محكمة طنطا بأن ضمان المحيلى يسار المدين فى االستقبال ينصرف إلى موعد استحقاق اليدين (   5519)  

فال يضمن  ، فإذا أعسر المدين بعد ذلك . وعلى المحال أن يسعى الستيفاء قيمة الدين ، فيه يلتزم بالوفاء ويضمنه مجموع ماله

فيال  . ال تتسيع السيتيفاء المحيال بيه –إال إذا كانت الفترة التى وقعت بين موعيد السيداد واإلعسيار قليلية  ، المحيل ذلك اإلعسار

أو ضيمنا بإهميال اتخياذ اإلجيراءات التحفظيية أو التنفيذيية  ، يملك المحال له تأجيل السداد صراحة بإعطاء المدين مهلة أخيرى

وإذا كيان تأجييل اليدائن سيداد اليدين ال  . فال رجوع عليى المحييل ، وأعسر المدين فى هذه األثناء ، فإن فعل . على مال المدين

الميدين بالوفياء عنيد حليول أجيل فألن للكفيل الحق قانونياً فيى مطالبية  ، يبرئ الكفيل من الكفالة بينما يبرئ المحيل من الضمان

أميا المحييل فيال يمليك ذليك  . فإذ لم يفعيل فيجيب أن يتحميل النتيجية ، االستحقاق فتتوافر لديه بذلك الوسيلة التقاء إعسار المدين

ومين هيذا الحكيم  . ( 995ص  171رقيم  29المحامياة  2592أكتيوبر سينة  11طنطيا )  فإنه لم يعد دائنياً بعيد الحوالية ، بداهة

فيإن ذمية الكفييل ال تبيرأ  . تبين الفرق بين مركز المحيل الضيامن ليسيار الميدين وقيت حليول الحيق المحيال بيه ومركيز الكفييلي

م )  طبقاً ألحكام التقنيين الميدنى الجدييد–وإنما تبرأ ذمته  ، لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ اإلجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها

ما لم يقدم المدين للكفيل  ، ائن باتخاذ اإلجراءات ضد المدين خالل ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائنإذا لم يقم الد -(  1/  179

 ً وهذا العقد يفترض عادة قيام عالقة وكالة أو فضالة بيين الكفييل  ، هذا إلى أن مصدر التزام الكفيل و عقد الكفالة . ضماناً كافيا

أما مصدر التزام المحييل بالضيمان  . فإن دفع الكفيل الدين عن المدين رجع عليه بدعوى الوكالة أو بدعوى الفضالة ، والمدين

وال يفتيرض هيذا الشيرط عيادة قييام عالقية وكالية أو فضيالة بييين  ، فمصيدره عقيد الحوالية فنسيه اليذى ورد فييه شيرط الضيمان

فالغاليب أال يجيد أماميه للرجيوع عليى الميدين بميا  ، ه وفاء اللتزامه بالضيمانفإن دفع المحيل الدين للمحال ل ، المحيل والمدين

 . دفعه إال دعوى اإلثراء بال سبب

 . 797فقرة  – 791بودرى وسينيا فقرة  (   5511)  

فالكفيل ليس ليه فيى األصيل إال أن يطليب  . وهذا فرق آخر بين مركز المحيل الضامن ليسار المدين ومركز الكفيل (   5511)  

وعنيد ذليك  ، كان للدائن أن يرجع على الكفيل الشخصيى دون الكفييل العينيى ، فإذا كان للدين كفالة عينية ، يد المدين نفسهتجر

أما المحيل الضامن ليسار المدين فله أن يطلب منن المحال  . يحل الكفيل الشخصى محل الدائن فى الرجوع على الكفيل العينى
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 للمحيييل أن يطالييب المحييال لييه بتجريييد المييدين قبييل أن يرجييع عليييه بضييمان اليسييار
 (5517 ) .

لييى المحيييل أن يقييدم للمحييال لييه وليييس ع 

أن يتخيذ ميا يليزم مين  ، فيى أثنياء تجرييده للميدين ، عليى أن للمحيال ليه . فهو ليس بكفيل للمدين حتى يلتزم بذلك ، مصروفات التجريد

 حتى يتيسر له الرجوع عليه عند ما يثبت بوجه قاطع إعسار المدين ، إجراءات تحفظية ضد المحيل
 (5515 ) .

 

 ، فإنه ال يستطيع أن يأتى عمال من شأنه أن ينياقض هيذا الضيمان ، المحيل يسار الدين وقت حلول الحق المحال بهوإذا ضمن 

 ، إذا كان حق الدائن مقداره أليف : ويتضح ذلك فى الحالة اآلتية . وكان سعيه مردوداً عليه ، وإال كان ساعياً فى نقض ما تم من جهته

فيإن كيال نيم المحييل والمحيال ليه يطاليب الميدين  ، وليم يكين قيد ضيمن يسيار الميدين ، وقد حول منه خمسمائة واستبقى لنفسه خمسمائة

 فليسيت هنياك أفضيلية للمحيال ليه عليى المحييل ، فإذا لم يكن عند المدين إال خمسمائة . بخمسمائة مقدار حصته فى الحق
 (5519 ) ،

وال  

أميا إذا كيان المحييل قيد ضيمن للمحيال ليه  . فيأخذ كل منهما ميائتين وخمسيين ، نان ما عند المدين اقتسام الغرماءيبقى إال أن يقتسم االث

بيل يتقيدم علييه  ، فعند ذلك ال يستطيع أن يزاحم المحال له فى الخمسيمائة التيى عنيد الميدين ، يسار المدين وقت حلول الحق المحال به

وما دام المحال ليه يسيتوف كيل حقيه  ، أن مزاحمة المحيل للمحال له تناقض ضمانه ليسار المدينالمحال له ويأخذ كل الخمسمائة ذلك 

 ً  فال يستطيع المحيل إذن أن يأخذ أى شيء من مال الميدين قبيل أن يسيتوفى المحيال ليه كيل حقيه كميا قيدمنا ، بقى ضمان المحيل قائما
 (

5512 ) .
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فال يكون المحيل ضيامناً حتيى لوجيود "  مدنى تقضى بأنه إذا كانت الحوالة بغير عوض 997رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

"  ما لم يتفق على غيير ذليك"  وقد كان المشروع التمهيدى لهذا النص يضيف عبارة . " الحق
 (5511 ) .

فحيذفت هيذه العبيارة فيى لجنية  

وهى تقضى كما رأينا بأنه إذا رجع المحال له بالضمان لم يلزم المحيل  ، مدنى 929المراجعة حتى يتمشى حكم النص مع حكم المادة 

تيى والمحيل بغير عوض لم يسيتولى عليى شييء ح . إال برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك

فال يجوز إذن أن يلزم ولو باتفاق خاص أن يرد شيئاً إلى المحال له . يرده
  (5519 ) .

 

إال أننيا ميع ذليك  . ال بحكم القيانون وال بموجيب االتفياق ، وقد يفهم مما قدمناه أن المحيل بغير عوض ال يضمن شيئاً للمحال له

وهيى  ، ميدنى 555فهنياك الميادة  . وتكمييل نصوصيه بعضيها بيبعض غذ يجب تنسيق أحكام التقنيين ، ال نسلم بهذا الحكم على إطالقه

ال يضيمن الواهيب اسيتحقاق  - 2" :  وتجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، تضع القاعدة العامة فى ضمان الواهب الستحقاق الشيء الموهوب

قدر القاضيى للموهيوب ليه تعويضياً وفى الحالة األولى ي . إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو كانت الهبة بعوض ، الشيء الموهوب

                                                                                                                                                                    

 ، دون المحيل الضامن للسيار ، وسنرى حاال أن الكفيل . ق المحال به قبل الرجوع عليه هوله الرجوع على الكفيل العينى للح

 . ومن ذلك يتبين أن التزام المحيل الضامن لليسار هو بوجه عام أيسر من التزام الكفيل . يلتزم بتقديم مصروفات التجريد

مقيد بحصول تجرييد أميوال الميدين تجرييداً فعليياً  وقد قضى بأن حق المحال له فى الرجوع على المحيل بالضمان (   5517)  

وهيذا البييع يجيب أن يشيمل الميدين ومليك الغيير الميرتهن وفياء  . إذ قبيل ذليك ال يتحقيق اإلعسيار ، بالبيع عقد باستحقاق الوفياء

)  عليى الحييلوبمعنى آخر يجب أن يستنفد المحيال ليه جمييع وسيائل السيداد قبيل الرجيوع  . للسداد إذا كان هناك شيء من ذلك

رقييم  29المحاميياة  2592أكتييوبر سيينة  11طنطييا  – 959ص  179رقييم  29المحاميياة  2591يونيييه سيينة  7اسييتئناف مصيير 

 . ( 995ص  171

بالنيول وريبيير وردوان  – 759فقرة  – 795بودرى وسينيا فقرة  – 211مكررة ص  995فقرة  9أوبرى ورو  (   5515)  

 . 999ص  – 915ص  2299فقرة  1

ذلك فقد قضت محكمة اإلسكندرية بأن شرط الرجوع على المحيل بالضيمان قيد جياء مين إنيه كفييل وضيامن للميدين فيى تحصييل ومع 

ً  ، ويجوز فى هذه الحالية أن يطليب المحييل ، الدين وقبضه رجيوع المحيال ليه أوال عليى الميدين  ، إذا ليم يكين ضيامناً متضيامنا

وبشيرط أن يرشيد المحييل إليى أميوال  ، ا أال يكيون المحييل ضيامنا متضيامناوأيسره ، بطلب حق التجريد إذا توافرت شروطه

وأن يطلب ذلك صراحة قبل التكلم فيى موضيوع  ، وأن يقدم للمحال له مصروفات التجريد والمستندات الخاصة بذلك ، المدين

 . ( 2259ص  999رقم  19المحاماة  2559مارس سنة  19اإلسكندرية )  الدعوى

توجد أفضلية للمحيل على المحال له كما توجد هذه األفضلية للدائن األصلى الذى حل محليه شيخص آخير  كذلك ال (   5519)  

 . 999أنظر الفقرة األولى من المادة  : فى جزء من الدين

فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردوان  – 759بييودرى وسييينيا فقييرة  – 211مكييررة ص  995فقييرة  9أوبييرى ورو  (   5512)  

2211 . 

 . 217ص  9نظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية أ (   5511)  

 . 219ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  –فى الهامش  112أنظر آنفاً فقرة  (   5519)  
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كل هذا ما لم  . وفى الحالة الثانية ال يضمن الواهب االستحقاق إال بقدر ما أداه الموهوب له من عوض ، عادال عما أصابه من الضرر

 . " حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى ، وإذا استحق الشيء الموهوب - 1 . يتفق على غيره

هى الحوالة بعوض ويدخل فى  929المادة  $ 929 $نرى أن نطاق تطبيق  ، مكن التوفيق بين نصوص التقنين المدنىفحتى ي

وهيذا الشييء هيو اليذى  ، ألن النص صريح فى أن المحيل قد استولى على شيء من المحال له فيى مقابيل الحوالية ، ذلك الهبة بعوض

أى الحوالية  ، ميدنى فنطياق تطبيقهيا الحوالية بغيير عيوض 555أميا الميادة  . يرده ميع المصيروفات والفوائيد فيى حالية تحقيق الضيمان

 . الصادرة على سبيل الهبة المحضة من غير أى عوض مقابل

فيإذا  . 997ه وفقياً للفقيرة األوليى مين الميادة ضمن المحيل بحكم القانون وجود الحق المحال ب ، فإذا كانت الحوالة هبة بعوض

ورجع المحال له بهذا الضمان وفقياً  ، وجب الضمان على المحيل ، على الوجه الذى قدمناه ، كان هذا الحق غير موجود وقت الحوالة

 . الذى سنبينه فيما يلى فال يلزم المحيل إال برد ما استولى عليه من عوض مع الفوائد والمصروفات على الوجه ، مدنى 929للمادة 

فيإذا اسيتحق الحيق المحيال  . ميدنى 555فإن الذى ينطبق هيو نيص الميادة  ، وأما إذا كانت الحوالة هبى محضة ال عوض فيها

(  الواهيب)  لم يجيب الضيمان عليى المحييل ، أو تبين أن الحق غير موجود أصال ، كأن كان المحيل وارثاً ظاهراً لهذا الحق مثال ، به

فعنيد ذليك يقيدر  . ذا تعمد إخفاء سيبب االسيتحقاق أو إال إذا كيان عالمياً بانعيدام الحيق المحيال بيه وأخفيى ذليك غشيا عين المحيال ليهإال إ

تعويضاً له من جيراء اسيتحقاق الحيق المحيال بيه (  الموهوب له)  للمحال له -مدنى  555كما تقرر الفقرة األولى من المادة –القاضى 

وإال لوجيب الضيمان دائمياً فيى  ، ويبدو أنه ال يكفى أن يكون هيذا الضيرر هيو مجيرد فيوات الحيق الموهيوب ليه . أو من جراء انعدامه

بيأن يكيون ميثال قيد اعتميد عليى  ، وإنما يجب أن يكون الضرر خسارة إيجابية لحقت الموهيوب ليه . التبرعات وجوبه فى المعاوضات

وفيى هيذه الحالية يقيدر  . فلما فات علييه هيذا الحيق تحميل خسيارة مين جيراء ذليك ، الحق الموهوب فى سداد دين أو فى القيام بمشروع

فال يكون للتعويض مدى مماثل للتعيويض اليذى  ، مالحظاً فى ذلك أن المحيل متبرع ، القاضى تعويضاً عادال للموهوب لهمن الضرر

وإنميا هيو الخطيأ اليذى ارتكبيه المحييل بإخفائيه  ، ومصدر التعويض هنا ليس هو عقد الحوالية . يدفعه المحيل لو كانت الحوالة بعوض

 . عمداً سبب االستحقاق أو انعدام الحق حتى ألحق الضرر بالمحال له

 . ( الوسيط -*  99م )  

حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقيوق  ، إذا استحق الشيء الموهوب"  مدنى تقضى بأنه 555ثم إن الفقرة الثانية من المادة 

أن البائع قبل أن يسلم المبيع وهب الثمن المستحق فى ذمة المشترى إلى آخير عين طرييق  ، لتطبيق هذا النص ، ونفرض . " ودعاوى

وال يستطيع المحال له الرجوع  ، فالثمن فى هذه الحالة يسقط عن المشترى . ثم هلك المبيع قبل تسليمه للمشترى بفعل أجنبى ، الحوالة

فهذه الدعوى قد حليت محيل  ، فإن للبائع أن يرجع عليه بدعوى تعويض ، األجنبى متعدياً فى هالك الشيء ولكن لما كان . عليه بشىء

 . فى هذه الدعوى قبل األجنبى(  البائع)  ومن ثم يحل المحال له محل المحيل ، الثمن المحال به
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ميدنى عنيدما رتبيت الضيمان عليى الواهيب إذا هيو أخفيى سيبب اسيتحقاق الشييء  555مين الميادة ولما كانيت الفقيرة األوليى  : 

إذا كانيت  ، فإنه يجيوز إذن أن يتفيق المحييل ميع المحيال ليه ، " ما لم يتفق على غيره"  الموهوب ذكرت بعد ذلك أن هذا الحكم يسرى

يرجيع المحيال ليه عليى المحييل بتعيويض  ، أنه فى حالية اسيتحقاق الحيق المحيال بيه أو فيى حالية انعداميه ، الحوالة بغير عوض أصال

وفيى هيذا تشيديد للضيمان اليذى قيرره القيانون و اليذى  . حتى لو كان المحيل يجهل أن الحق المحال به مستحق للغير أو منعدم ، عادل

اً طبقيا لهيذه األحكيام إال إذا كيان يعليم بانعيدام الحيق أو باسيتحقاقه للغيير ثيم يتعميد فإن المحيل ال يكون ملتزمي ، بسطنا أحكامه فيما تقدم

فال يجوز مثال  ، على أنه ال يجوز أن يكون هذا االتفاق على الضمان مصدر ربح غير مشروع للمحال له . إخفاء ذلك على المحال له

 . غير عوض حتى لو لم يصب المحال له أى ضررأن يتفق المحال له مع المحيل على ضمان االستحقاق فى الحوالة ب

فيال يصيح أن يتفيق  ، ثم إنه ال يجوز االتفاق على تخفيف الضمان الواجيب بحكيم القيانون فيى ذمية المحييل المتبيرع للمحيال ليه

غشياً انعيدام  حتى لو تعمد إخفاء سبب االسيتحقاق أو أخفيى ، االثنان على أال يكون المحيل مسئوال عن الضرر الذى يصيب المحال له

 . ذلك أنه ال يجوز لشخص أن يشترط عدم المسئولية عن خطأه التقصيرى . الحق

 ما يرجع به المحال له على المحيل عند تحقق الضمان - المطلب الثانى
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فيال يليزم  ، تين السيابقتينإذا رجيع المحيال ليه بالضيمان عليى المحييل طبقياً للمياد"  مدنى تنص عليى أنيه 929رأينا أن المادة  

 . " ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، المحيل إال برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات

يكون أقصى ما يرجع به المحال له عليى المحييل هيو أن يسيترد منيه ميا دفعيه ليه  ، فالمبدأ العام إذن هو أنه عند تحقق الضمان

ومع المصروفات التى يكون قد أنفقها فيى إبيرام الحوالية أوال  ، ائد من يوم الدفع بالسعر القانونىمع الفو ، عوضاً عن الحق المحال به
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 الفهرس العام

وهيذا سيواء كيان الضيمان بحكيم القيانون وليم يجيد المحيال ليه  . ثم فى مطالبة المدين ثانياً ثم فى الرجوع بالضمان عليى المحييل أخييراً 

 . محال له المدين موسراً أو كان بحكم االتفاق ولم يجد ال ، الحق موجوداً 

إذا اشيترط  ، بيل يجيوز أال يرجيع بشيىء أصيال . إذا وجد شرط يخفف من الضمان ، ويجوز أن يرجع المحال له بأقل من ذلك

 . كما أسلفنا القول ، المحيل عدم الضمان وكان الحق المحال به هو مجرد إدعاء قد يثبت وقد ال يثبت ورضى المحال له بذلك

إال فى حالة واحيدة هيى حالية ضيمان  ، أن يرجع المحال له بأكثر من استرداد ما دفعه مع الفوائد والمصروفاتولكن ال يجوز 

فوجيب أن يكيون  ، فإن التعويض فى هذه الحالة األخييرة يكيون مصيدره خطيأ تقصييرياً فيى جانيب المحييل . المحيل ألفعاله الشخصية

عليى ميا دفعيه صيحيحاً حتيى ليو قلنيا إن التعيويض مصيدره عقيد الحوالية ال الخطيأ كامال يشمل قيمة الحق المحيال بيه كلهيا وليو زادت 

فيشييمل قيميية الحييق المحييال بييه كمييا يشييمل  ، فييإن التعييويض فييى المسييئولية العقدييية يتنيياول كييل الضييرر المباشيير المتوقييع ، التقصيييرى

 ً قصرت الرجوع بالضمان على إلزام المحيل بيرد مدنى قد  929وإذا كانت المادة  . التعويض عن أى ضرر آخر يكون مباشراً متوقعا

الحكيم خياص بالضيمان اليذى ال يرجيع  $ 921 $فإن هيذا  ، ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات ولم تجز االتفاق على غير ذلك

ريح فيى ميدنى صي 929ونص الميادة  . مدنى 995 و 997وهو الضمان المنصوص عليه فى المادتين  ، إلى أفعال المحيل الشخصية

مدنى 922وال يتناول مسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية المنصوص عليها بعد ذلك فى المادة  ، هذا المعنى
  (5515 ) .

 

أن يرجيع علييه  ، فيى إلزاميه المحييل بالضيمان ، ال يجيوز للمحيال ليه ، وفى غير حالة مسئولية المحييل عين أفعاليه الشخصيية

فال يجوز ليه أن يرجيع علييه بقيمية الحيق المحيال بيه كليه إذا كانيت هيذه القيمية أكثير مميا  . وفاتبأكثر مما دفعه له مع الفوائد والمصر

ال يجيوز  ، فالمبدأ الذى يضع الحد األقصى لمقدار ما يرجع به المحال له هو إذن من النظام العام . حتى لو اتفق معه على ذلك ، دفعه

 . االتفاق على مخالفته

(  مين هيذا المشيروع 117م )  المصرى الجديد هيذا الحكيم عين المشيروع الفرنسيى اإليطيالىوقد أخذ التقنين المدنى 
 (5519 ) ،

 

ثيم يكفليون ألنفسيهم حيق  ، وقصد به إليى قطيع السيبيل عليى الميرابين اليذين يسيتغلون حاجية النياس فيشيترون حقيوقهم بيأبخس األثميان

                                                 

 . فى الهامش 179أنظر آنفاً  (   5515)  

ولكنه وضع هيذا  ، لضمان المحيل بحكم القانونأما التقنين المدنى الفرنسى فقد أغفل النص على وضع حد أقصى  (   5519)  

من هذا التقنين على أن المحيل ال يكون مسئوال عن يسار الميدين إال  2155فنصت المادة  . الحد لضمان المحيل بحكم االتفاق

محييل ليه عليى فانقسيم الفقيه الفرنسيى فيى المقيدار اليذى يرجيع بيه ال . وفى حدود الثمن الذى تقاضاه عن الحق ، إذا التزم بذلك

ففريق يذهب إليى أن المحيال ليه ال يرجيع عليى المحييل ليه عليى المحييل عنيد تحقيق  . المحيل عند تحقق الضمان بحكم القانون

قياسياً عليى الرجيوع فيى  ، ففريق يذهب إلى أن المحال له ال يرجع على المحيل إال بيالثمن اليذى دفعيه . الضمان بحكم القانون

 – 559فقييرة  1ترولييونج فييى البيييع  – 921فقييرة  21ديرانتييون )  السييالفة الييذكر 2155المييادة حاليية ضييمان اليسييار بموجييب 

 791فقيرة  1جيلليوار فيى البييع والمقايضية  – 215مكررة ص  995فقرة  9أوبرى ورو  – 119فقرة  1ديفرجييه فى البيع 

قياسياً عليى ضيمان االسيتحقاق فيى  ، من وحيدهوفريق آخر يجعل الرجوع فى الضمان بحكم القانون بقيمة الحق كليه ال بيالث . (

فإذا اشترى المحال له حقاً غير موجود كان  ، ويوجهون هذا الرأى بالضمان بحكم القانون هو ضمان الوجود الحق . عقد البيع

 ، اً فيإذا كيان الحيق موجيود . ألنه لم يضارب على وجود الحق بل ضارب على يسار الميدين ، له أن يرجع بقيمته على المحيل

لم يكن له أن يرجع على المحيل إال بالثمن الذى دفعه حتى لو اتفق معيه عليى الرجيوع بقيمية الحيق  ، ولكن المدين كان معسراً 

وإن كيان  ، فإن كان المدين موسراً فقيد خليص ليه كيل الحيق ، ألنه لما ضارب على يسار المدين فقد تحمل تبعة إعساره ، كلها

 1هييك  – 955فقيرة  15ليوران  –مكررة  295فقرة  1كولميه دى سانتير )  الثمن على المحيلمعسراً فليس له إال الرجوع ب

ويييذهب  . ( 151فقييرة (  Cession de creanc)  لفييظ 2أنسيييكلوبيدى داللييوز  – 711بييودرى وسييينيا فقييرة  – 551فقييرة 

بقيمية الحيق كليه إال عليى سيبيل  ، حالية الضيمان القيانونى ، بالنيول وريبير وردوان إلى أن المحال ليه ال يرجيع عليى المحييل

فيجب علييه إذن  ، بقيمة الحق كله إال على سبيل التعويض ، فيجب عليه إذن أن يثبت أن الضرر الضمان القانونى ، التعويض

أن الحيق كيان موجيوداً  وال يتأتى له ذلك إال إذا أثبيت أن الميدين موسير وليو ، أن يثبت أن الضرر الذى لحقه يعادل قيمة الحق

وينتصير األسيتاذ شيفيق شيحاته  . ( 917ص  2291فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  الستطاع أن يتقاضاه كله مين الميدين

 . ( 91حوالة الحق فى قوانين البالد العربية فقرة )  لهذا الرأى

صيريح فيى أنيه يقتصير عليى اسيترداد  ، كميا رأينيا ، مين التقنيين الفرنسيى 2155فيإن نيص الميادة  ، أما ضمان المحيل ليسيار الميدين

ففريق يذهب إلى أنيه مين النظيام  . واختلف الفقهاء فى فرنسا هل يعتبر هذا الحكم من النظام العام . المحال له للثمن الذى دفعه

 رجع عليه بكيل قيمية الحيقالعام فال يعتد باالتفاق المخالف وال يرجع المحال له على المحيل إال بالثمن ولو اتفق معه على أن ي

وفرييق  . ( 722فقيرة  1جوسيران  . 2121فقيرة  1بالنييول وريبير وبوالنجييه  – 2299فقيرة  1بالنيول وريبيير وردوان ) 

وأنه يجوز للمحال له أن يتفق مع المحييل اليذى ضيمن يسيار الميدين عليى  ، آخر يذهب إلى أن هذا الحكم ليس من النظام العام

أنظر أيضاً المادة  – 791بودرى وسينيا فقرة )  بقيمة الحق كله ال بالثمن وحده ، حالة تحقق هذا الضمانفى  ، أن يرجع عليه

 . ( فى الهامش 112من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى وقد سبق ذكرها آنفاً فقرة  175
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ثيم اشيترط ضيمان  ، فيإذا اشيترى المرابيى حقياً قيمتيه مائية بثميانين . الرجوع بها كاملية علييهم إذا يسيتوفوها كاملية مين المحيال علييهم

إما من  ، لكان المراب واثقاً من الحصول على مائة فى الثمانين التى دفعها ، وأجيز هذا الشرط ، المحيل ليسار المدين بقيمة الحق كله

فقصير حقيه فيى الرجيوع  . و عيين الربيا المحظيوروهيذا هي. وإما من طرييق الرجيوع بالضيمان عليى المحييل ، المدين إذا كان موسراً 

لم يأخذ  ، حتى إذا أخذ أكثر مما أعطى فى حالة استيفاء الحق من المدين ، بالضمان على الثمانين التى دفعها مع الفوائد والمصروفات

وقيد قييل فيى لجنية  . مميا أعطيىفيمتنع عليه أن يأخذ فى الحيالتين أكثير  ، إال بمقدار ما أعطى فى حالة الرجوع بالضمان على المحيل

"  ألن الحوالية تنطيوى عليى معنيى الضيماربة ، أن يتحميل المحيال ليه الغينم والغيرم"  المراجعة فى صدد هذا الحكم إن المقصود بيه
 (

5511 ) .
 

 والثيانى هيو الحكيم ، أولهميا هيو هيذا الحكيم . ونرى مين ذليك أن هنياك حكميين مين أحكيام الضيمان يعتبير أن مين النظيام العيام

 القاضى بمسئولية المحيل عن أفعاله الشخصية فال يستطيع التخلص من هذه المسئولية ولو باتفاق خاص
 (5511 ) .

 

وأن  ، يبقى أن نعرف الحكم فيما إذا كان الميدين معسيراً إعسياراً جزئييا بحييث ييتمكن المحيال ليه مين اسيتيفاء بعيض حقيه منيه

ثم نعرف بعيد  . نعرف الحكم فيما إذا كان المحال له قد حول الحق إلى محال له تال بعوض يختلف عن العوض الذى دفعه هو للمحيل

 . ذلك مقدار ما يرجع به المحال له إذا كانت الحوالة بغير عوض وتحقق الضمان
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ى يتمكن المحال له من استيفاء بعض حقه من المدين الذى ال يكون معسيراً إعسياراً المحيال ليه مين يقع فى بعض الحاالت الت :

 ً واستوفى منها المحيال ليه  ، فإذا كان الحق المحال به مائة مثال ، استيفاء بعض حقه من المدين الذى ال يكون معسراً إال إعساراً جزئيا

فما مقدار ما يرجع بيه عليى المحييل بيدعوى  ، وكان قد اشترى الحق من المحيل بثمانين ، خمسين ولم يستطع استيفاء الخمسين الباقية

 الضمان؟

 : يمكن أن نتصور حلوال ثالثة

فإن المحيل ملزم فى حالة تحقق الضمان أن يرد  ، أن يرجع المحال له على المحيل بكل الخمسين التى نقضته(  الحل األول)  

وعيب هذا الحل أنه يمكن المحال له مين أن يسيتوفى  . للمحال له كل خسارته بحيث ال تزيد على الثمانين التى قبضها منه ثمناً للحوالة

تقضيى بيأن المحيال ليه ال  ميدنى التيى 929وفيى هيذا مخالفية صيريحة لينص الميادة  ، قيمة الحق المحال به كامال عنيد تحقيق الضيمان

 . فال يجوز أن تخلص له قيمة الحق كاملة ، يسترد عند تحقق الضمان أكثر مما دفعه

ذلك أنه ال يجوز له كما قدمنا أن يسترد فى حالية تحقيق  ، أن يرجع المحال له على المحيل بثالثين ال بخمسين(  الحل الثانى)  

فيبقى له ثمانون هيى التيى يرجيع بهيا  ، وقد استفوى من هذه الثمانين خمسين من المدين . أى أكثر من ثماينن ، الضمان أكثر مما دفعه

 . على المحيل بدعوى الضمان

فيى حالية إعسيار  ، ذليك أن المحيال ليه . أن يرجيع المحيال ليه عليى المحييل بيأربعين ال بخمسيين وال بثالثيين(  الحل الثاليث)  

ً  . وهو ثمانون ، يسترد من المحيل ما دفعه له من الثمن ، المدين إعساراً كليا يكون من العيدل  ، ففى حالة إعسار المدين إعساراً جزئيا

فيكون  ، وقد دفع ثمانين فى حق قيمته مائة . أن يسترد من المحيل نسبة مما يتبقى له تعادل النسبة ما بين الثمن الذى دفعه وقيمة الحق

وتبقيى ليه خمسيون  . فيرجع بأربعة أخماس قيمتيه ، وتبقى له خمسون لم يدفعها المدين إلعساره . ا قيمتهقد اشترى الحق بأربعة أخمس

 . أى يرجع عليه بأربعين ، فيرجع بأربعة أخماسها على المحال له ، لم يدفعها المدين إلعساره

 وقد تردد الفقيه الفرنسيى بيين الحيال الثيانى والحيال الثاليث
 (5517 ) .

ألنيه يمييز بيين إعسيار الميدين  ، ل الثاليثونحين نيؤثر الحي 

 ً فيكون الضرر الذى يصيب المحال له من اإلعسار الجزئيى أقيل مين الضيرر اليذى يصييبه مين  ، إعساراً كليا وإعساره إعساراً جزئيا

                                                 

 . فى الهامش 112وأنظر آنفاً  – 211ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   5511)  

عليى أن إعميال مبيدأ سيلطان اإلدارة " :  وهى تقول فى هذا الصدد ، أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (   5511)  

فيراعى من ناحية أن مدى التزام المحيل بالضيمان ال يجياوز عليى وجيه اإلطيالق رد ميا أدى  . يرد عليه فى هذا النطاق قيدان

من نيص المشيروع عليى عيدم جيواز االتفياق عليى خيالف هيذا الحكيم إليى قطيع  وقد قصد . إليه فعال مع الفوائد والمصروفات

ويراعى من ناحية أخرى أن اشتراط اإلعفاء من المسيئولية عين ضيمان االسيتحقاق يقيع بياطال إذا كيان  . السبيل على المرابين

بشيأن ضيمان االسيتحقاق بوجيه  وليس هذا الحكم سوى تطبيق للقواعيد المقيررة . . هذا االستحقاق يرجع إلى فعل المحيل نفسه

 . ( 217ص  – 211ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  عام

وكنيا نقيول بيه  . 2299فقيرة  1وبالنييول وريبيير وردوان  ، 795ممن يقولون بالحل الثانى بيودرى وسيينيا فقيرة  (   5517)  

 . 2هامش رقم  997ص  919أيضاً فى الموجز فقرة 

 . 151ك فقرة وممن يقولون بالحل الثالث هي
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فبقيى بيذلك فيى  ، مين حقيهوهو بعدُ لم يسترد من المحيل إال جزءاً مما دفعه ثمناً للحوالة يتناسب مع الجزء البياقى ليه  . اإلعسار الكلى

 . مدنى 929الحدود التى رسمتها المادة 

 : حالة وقوع حوالة تالية بعوض يقل أو يزيد - 287

فهيل يكيون رجيوع  ، وقد يقع أن المحال له يحول حقه إلى محال له تيال بيثمن أقيل أو أكثير مين اليثمن اليذى دفعيه هيو للمحييل 

 المحال له الثمن بدعوى الضمان مقيداً بما دفعه هو للمحال له األول أو بما دفعه المحال له األول للمحيل؟

ثم حيول المحيال ليه هيذا الحيق نفسيه إليى محيال ليه تيال  ، نفرض أن المحيل قد قبض فى الحق وقيمته مائة ثمناً مقداره ثمانون

فيى هيذه الحالية يجيوز للمحيال ليه الثيانى أن يرجيع  . لما طالب المحال له الثانى المدين وجيده معسيراً و . وقبض ثمناً له مقداره سبعون

وكيذلك ال  . اسيترد السيبعين التيى دفعهيا ليه ، فيإن رجيع عليى المحيال ليه األول . بالضمان إما على المحال له األول وإما على المحييل

 . إذ ال يجوز له أن يسترد بدعوى الضمان أكثر مما دفعه ، جع على المحيلحتى لو ر، يجوز أن يسترد إال السبعين التى دفعها

إذا هيو قيد دفعهيا  ، فإنه يرجع بالتسعين على المحيال ليه األول ، أما إذا كان المحال له الثانى دفع ثمناً للحوالة تسعين ال سبعين

ذلك أن المحيل ال يلزم  ، نه إال الثمانين التى استولى هذا عليهافإنه ال يسترد م ، ولكن إذا أراد الرجوع على المحيل . له فيستردها منه

 إال برد ما استولى عليه
 (5515 ) .

 

 : حالة الحوالة بغير عوض - 288

 ، وليذلك جعلنيا رجيوع المحيال ليه عليى المحييل مقييداً بمقيدار هيذا العيوض ، وفى كل ما قيدمناه افترضينا أن الحوالية بعيوض 

 . والة بيعاً أو هبة بعوضويستوى فى ذلك أن تكون الح

ليذلك  . فإن المحال له لم يدفع شيئا حتيى يسيترده ، وتحقق الضمان على الوجه الذى قدمناه ، أما إذا كانت الحوالة بغير عوض

 يقيدره القاضيى عليى الوجيه اليذى أسيلفناه ، إال أن يرجيع بتعيويض عيادل عين الضيرر اليذى أصيابه ، كماس بيق القيول ، ال يكون له
 (

5579 ) .
 

 عالقة المحال له بالمحال عليه - الفرع الثانى

  : النصوص القانونية - 289

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 991تنص المادة 

 . " يجوز قبل إعالن الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من اإلجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه"  

 : يأتى على ما 921وتنص المادة 

كما يجوز له أن  ، للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه"  

 يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة
 (5572 ) .

 

 . ص ألنها تطبيق للقواعد العامةولكن أحكامهما كان معموال بها دون ن ، وال مقابل لهذين النصين فى التقنين المدنى السابق

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  – 921 و 991فيى التقنيين الميدنى السيورى الميادتين  : ويقابل النصان فى التقنيين الميدنى السيابق

1/  179وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 911وفى التقنين المدنى العراقى المادة  155 و 159المادتين 
  (5571 ) .

 

                                                 

 . 752بودرى وسينيا فقرة  (   5515)  

 . 175 و 179أنظر آنفاً فقرتى  (   5579)  

 : تاريخ النصوص (   5572)  

وأقرتيه  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين الميدنى الجدييد 592ورد هذا النص فى المادة  : 991م 

)  991فمجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، ووافييق عليييه مجلييس النييواب . فييى المشييروع النهييائى 927لجنيية المراجعيية تحييت رقييم 

 . ( 225ص  - 227ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

ل إليه بالدفوع يجوز للمدين أن يحتج على المحا" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 595ورد هذا النص فى المادة  : 921م 

كميا يجيوز ليه أن يحيتج باليدفوع الخاصية بالمحيال إلييه  ، أن يحتج بها عليى المحييل ، وقت نفاذ الحوالة فى حقه ، التى كان له

فيى  915وأصيبح رقميه  ، وفى لجنة المراجعة عدل النص بما جعله مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . " وحده

 215ص  9مجموعة األعمال التحضييرية )  921فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائى

– 292 ) . 

 : التقنين المدنية العربية األخرى (   5571)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تتيأثر كثييراً بالوقيت اليذى تصيبح فييه الحوالية نافيذة فيى حيق (  الميدين)  ويؤخذ من هذه النصوص أن عالقة المحال ليه بالمحيال علييه

إال أنهيا عالقية  ، فقبل هذا الوقت ال تكون عالقة المحال له بالمحال علييه إال عالقية دائنيية مسيتقبلة . المحال عليه باإلعالن أو بالقبول

أهمها أن المحال له يستطيع أن يتخذ إجراءات تحفظية للمحافظة على حقه المستقبل قبل المحال عليه كما  ، ببعض آثار محدودةتسمح 

–ومنذ إعالن الحوالة أو قبولها يصبح المحيال ليه هيو وحيده اليدائن  . يمتنع على المحال عليه أن يأتى من األعمال ما يضر بهذا الحق

 . وتقوم بينهما عالقة المديونية كاملة بما يترتب عليها من آثار ، لمحال عليهل -الحالى ال المستقبل 

 عالقة المحال له بالمحال عليه قبل إعالن الحوالة أو قبولها - المبحث األول

 دائنية المحال له للمحال عليه دائنية محدودة - 291

أميا المحيال ليه  . ألن الحوالة لم تنفذ بعد فيى حيق المحيال علييه ، قبل إعالن الحوالة أوقبولها يبقى المحيل دائناً للمحال عليه : 

 . ولكنها تولد بعض اآلثار على كل حال ، فهى دائنية محدودة ال تولد آثاراً كاملة ، فدائنيته للمحال عليه كامنة ينقصها النفاذ

إذا  ، انيب المحيال علييه يجيب أن يمتنيعومن ج . أن يتخذ للمحافظة على حقه إجراءات تحفظية ، فيستطيع المحال له من جانبه

 . من أن يأتى عمال من شأنه اإلضرار بحق المحال له ، كان قد علم بالحوالة فعال دون أن يقبلها ودون أن تعلن إليه

 : اإلجراءات التحفظية التى يتخذها المحال له - 291

أن يتخذ من اإلجراءات التحفظية ما هو واجيب للمحافظية عليى  ، قبل إعالن المدين بالحوالة أو قبوله لها ، يستطيع المحال له 

يجيوز قبيل إعيالن الحوالية أو قبولهيا أن "  فقد رأيناها تقضيى بأنيه ، مدنى 991وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  . الحق المحال به

"  يتخذ الدائن المحال له من اإلجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه
 (5579 ) .

 

وبدال من أني بدأ بإعالن الحوالية إليى المحيال علييه لجعلهيا  . إذا رأى أنه أوشك أن يتكامل ، يجوز للمحال له أن يقطع التقادمف

ثم يطالب بعد ذلك بالحق مطالبة قضائية ليقطع التقيادم وقيد ال يكيون هنياك وقيت كياف قبيل تكاميل التقيادم للقييام بهيذين  ، نافذة فى حقه

فييحفظ المحيال ليه بيذلك حقيه مين  ، يعمد منذ البداية إلى مطالبة المحال عليه مطالبية قضيائية تقطيع التقيادم فيوراً  ، يناإلجرائين المتتال

تقطيع التقيادم وتجعيل  : فهيى تحيدث األثيرين معياً فيى وقيت واحيد ، والمطالبة القضائية تتضمن بطبيعة الحال إعالناً للحوالية . السقوط

ويسيتطيع المحيال ليه أن يتلقيى مين المحيال علييه اعترافياً بيالحق فيى ذاتيه فينقطيع  . ليه وفى حيق الغييرالحوالة نافذة فى حق المحال ع

ويرييد أن يترييث فيى قبيول الحوالية  ، فهو يقر بالحق اليذى فيى ذمتيه ، وذلك قبل أن يكون المحال عليه مستعداً لقبول الحوالة ، التقادم

 . وبخاصة أثر القبول فى منع التمسك بالمقاصة ، ولتحوطاً منه للنتائج التى تترتب على هذا القب

فلييس هيذا إال إجيراء  ، ويجوز للمحال له أيضاً أن يبادر إلى قيد رهن أو حق امتياز أو حق اختصاص يكفيل الحيق المحيال بيه

 ، كما يستطيع أن يحدد القيد إذا كان قد مضى عليى القييد السيابق عشير سينوات . تحفظياً يستطيع القيام به قبل إعالن الحوالة أو قبولها

 ويكون القيد أو تجديده باسمه هو ال باسم المحيل
 (5575 ) .

 

ويتيابع إجيراءات هيذا الحجيز حتيى يصيل إليى الحكيم  ، ويجوز للمحال له أن يوقع حجزاً تحفظيياً تحيت ييد ميدين المحيال علييه

ً  ، الحد فيقف عند هذا . بصحة الحجز فيال يسيتطيع المحيال ليه االسيتمرار فييه  ، إذ يصبح الحجز عندئذ إجراء تنفيذياً ال إجيراء تحفظييا

 قبل أن يجعل الحوالة نافذة فى حق المحال عليه
 (5579 ) .

 

                                                                                                                                                                    

 . ( من التقنين المدنى المصرى 921 و 991مطابقتان للمادتين )  921و م  991م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 921 و 991مطابقتان للمادتين )  999و م  159م  : ىالتقنين المدنى الليب

فيما عدا العبارة األخييرة فهيى تجيرى فيى التقنيين  ، من التقنين المدنى المصرى 921تطابق المادة )  911م  : التقنين المدنى العراقى

وال مقابل فيى التقنيين العراقيى للميادة  . الخاصة بالمحال له وحدهكما يجوز له أن يحتج بالدفوع " :  العراقى على الوجه اآلتى

أنظر الدكتور حسن الذنون فى أحكام االلتيزام فيى القيانون  : ولكن حكمها متفق مع القواعد العامة ، من التقنين المصرى 991

 . ( 195فقرة  – 191المدنى العراقى فقرة 

 ، التيى كيان يحيق ليه أن ييدلى بهيا ، فيحق إذن للمديون أن يدلى بأسباب الدفع والدفاع : 1/  179م  : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

فهيو يعيدل إذن عيادال عين  ، ويجرى األمر بالعكس إذا كان المديون قد وافق على االنتقال بيال قييد وال شيرط . تجاه المتفرغ له

 . وسائل الدفاع التى كان يملكها إلى ذلك الحين

أنظير اليدكتور صيبحى المحمصيانى فيى انتقيال التيزام فيى القيانون الميدنى  : تتفق مع أحكام التقنيين الميدنى المصيرىوهذه األحكام )  

 . ( 91 – 99اللبنانى ص 

 . 225ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   5579)  

 . 919ص  2215فقرة  1وردوان  بالنيول وريبير – 792بودرى وسينيا فقرة  (   5575)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ن يطلب بيع أ ، إذا باع المحال عليه عقاراً مرهوناً فى الحق المحال به وأراد الحائز أن يطهر العقار ، ويجوز كذلك للمحال له

وذليك طبقياً  ، العقار المطلوب تطهيره باعتباره دائناً مرتهناً إذا هو أودع خزانة المحكمة مبلغاً كافيياً لتغطيية مصيروفات البييع بيالمزاد

 من التقنين المدنى 2917 - 2911للمادتين 
 (5571 ) .

 

فكيل منهميا يجيوز ليه اتخياذ  ، قبل تحقق الشرطوقد قيس المحال له قبل إعالن الحوالة أو قبولها على الدائن تحت شرط واقف 

 اإلحراءات التحفظية
 (5571 ) .

 

  امتناع المحال عليه من اإلضرار بحقوق المحال له - 292

–يسيتطيع أن يعاميل المحييل  ، إذا كان ال يعلم فعال بصدورها ، الذى لم يقبل الحوالة ولم يعلن بها ، وبديهى أن المحال عليه :

 . أو يسيتبرئه منيه ، أو يجعله قصاصاً فى ديين ليه علييه ، أو يجده معه ، فيوفيه إياه ، فى شأن الحق المحال به -له وهو اليزال الدائن 

اليذى حوالتيه نافيذة  ، فهذا المحال له الثانى ، وعلى هذا النحو أيضاً يعامل المحال عليه محاال له ثانياً يكون قد قبل حوالته أو أعلنت له

 . علم هذا بالحوالة األولى أو لم يعلم ، هو وحده صاحب الحق بالنسبة إلى المحال عليه ، قبل الحوالة األولى

فمين واجبيه حينئيذ أن  ، ولو قبل أن تصيبح نافيذة فيى حقيه بياإلعالن أو بيالقبول ، أما إذا علم المحال عليه بالحوالة األولى فعال

فلييس ليه أن ييوفى الحيق المحيال بيه للمحييل  . بحقوق المحال ليه يمتنع من إتيان أى عمل ينطوى على غش ويكون من شأنه اإلضرار

ولييس ليه أن يتواطيأ غشيا ميع محيال ليه تيال  . وقيد تقيدم بييان ذليك ، أما إذا أجبره المحيل على الوفاء فال حيلة ليه . غشا وتواطؤا معه

أن  ، قبيل إعيالن الحوالية أو قبولهيا ، بيل إنيه يسيتطيع . فيقبل الحوالة الثانية حتى يجعلهيا نافيذة قبيل الحوالية األوليى ، للمحال له األول

 ويعتبر هذا الوفاء بمثابة قبول منه للحوالة ، يوفى الحق المحال به للمحال له
 (5577 ) .

كما يستطيع المحال له أن يطالبه بالحق المحيال  

 وتعتبر هذه المطالبة بمثابة إعالن للحوالة ، به مطالبة قضائية
 (5575 ) .

 

هما المحيل  ، يكون للمحال عليه دائنان فى دين واحد ، أنه من وقت صدور الحوالة إلى وقت إعالنها أو قبولهاونرى من ذلك 

 وهما مع ذلك ليسا بدائنين متضامنين ، وله أن يوفى الدين ألى منهما ، ولكن منهما أن يطالبه بالدين . والمحال له
 (5559 ) .

 

                                                                                                                                                                    

بالنييول وريبيير وردوان  – 792بودرى وسينيا فقيرة  – 299ص  – 295مكررة ص  995فقرة  9أوبرى ورو  (   5579)  

فيإذن هيذا لييس ميديناً لمدينيه بيل هيو  ، وال يوقع المحال له حجزاً تحفظياص تحت يد المحال علييه – 919ص  2215فقرة  1

)  ومين ثيم ال يكيون فيى حاجية إليى طليب تثبييت الحجيز التحفظيى ، عيد هيذا بمثابية إعيالن للحوالية ، وإن فعل . مدينه المباشر

 . ( فى الهامش 111وأنظر آنفاً فقرة  – 115ص  9م  2752استئناف مختلط أول أبريل سنة 

ص  792بيودرى وسيينيا فقيرة  – 299مكيررة ص  995فقيرة  9أوبيرى ورو –وما بعدها  791فقرة  1جيللوار  (   5571)  

 . وما بعدها 927فقرة  15لوران  – 195فقرة  1ديفر جييبه  : عكس ذلك – 779

وهناك شك فيما إذا كان المحال له يستطيع أن يطعن باسمه فى حكم صدر ضد المحييل لمصيلحة المخيال علييه قبيل صييرورة الحوالية 

وسينرى  . ( 9هيامش رقيم  919ص  1ير وردوان أنظر فيما يتعلق بالطعن بالنقض بالنيول وريب)  نافذة فى حق المحال عليه

 . ( فى الهامش 155أنظر فقرة )  أن المحال له يستطيع ذلك دون خالف بعد صيرورة الحوالة نافذة فى حق المحال عليه

فالمحييال لييه ال وجييود لحقييه تجيياه المحييال عليييه قبييل  ، ويقييول بالنيييول وريبييير وردوان إن هييذا قييياس مييع الفييارق (   5571)  

ولكينهم ييرون  . أما الدائن تحت شرط واقف فحقه موجود حتى قبل تحقق الشيرط ، الحوالة نافذة فى حق هذا األخير صيرورة

)  مع ذلك أن هذا الحكم تبرره فائدته العملية فهو يتعجل بعض آثار الحوالة فى حق الميدين مين غيير أن يلحيق بيه كبيير ضيرر

 . ( 912ص  1بالنيول وريبير وردوان 

ً  ، لمحال له يستطيع اتخاذ إجراءات تحفظية ضد المحال عليهوإذا كان ا أن يتخيذها  ، ومين بياب أوليى ، فهذه اإلجراءات يستطيع أيضا

بالنسيبة إليى  ، ومن ثم يكون للمحال عليه . ألنه ال يزال دائناً للمحال عليه مادامت لم تصبح نافذة فى حق هذا األخير ، المحيل

فقيرة  1أنظير فيى هيذا المعنيى بالنييول وريبيير وردوان )  المحييل والمحيال ليه : دائنان فى وقت واحيد ، اإلجراءات التحفظية

 . ( وأنظر أيضاً فالنية فى العقود لحساب الغير – 912ص  – 919ص  2215

 . 9وهامش رقم  912ص  2215فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 792بودرى وسينيا فقرة  (   5577)  

 . 152وأنظر آنفاً فقرة  – 912ص  2215فقرة  1ل وريبير وردوان بالنيو (   5575)  

وهذا بعكس الغير  ، ومن ثم ال يكون لإلعالن أو القبول شأن عمل كبير فى العالقة ما بين المحال له والمحال عليه (   5559)  

ن أو القبول شأناً حاسماً بالنسبة فإن لإلعال ، من محال له ثانى أو دائن حاجز أو دائن عادى فى حالة إفالس المحيل أو إعساره

فهيو ال ييتمحص غييرا وال يخليص  ، ونرى من ذلك أن المحال عليه فى مركز وسط بين أطيراف الحوالية والغيير . إلى هؤالء

 . ( هامش رقم 919ص  1بالنيول وريبير وردوان )  طرفاً فى الحوالة

وهى اإلجراءات التى تجعل الحوالة نافذة فى حيق الميدين وفيى  ، لقبولوهناك تياران متضاربان فى تقدير أهمية إجراءات اإلعالن وا

وتيار ينزع إلى  ، تيار ينزع إلى الخفض من شأن هذه اإلجراءات والتقليل من أهميتها وهذا هو المذهب الجرمانى : حق الغير
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 عليه بعد إعالن الحوالة أو قبولهاعالقة المحال له بالمحال  - المبحث الثانى

 نفاذ الحوالة فى حق المحال عليه - 293

انتقييال الحييق –ويصييبح األثيير األول للحواليية  ، فييى حييق المحييال عليييه ، كمييا قييدمنا ، بييإعالن الحواليية أو قبولهييا تصييبح نافييذة ، 

 : ب على ذلك نتجيتان رئيسيتانويترت . نافذاً بالنسبة إلى المحال عليه -المحال به من المحيل إلى المحيل له 

فى نفس الحق المحال به فى الحالة التيى يكيون عليهيا  ، بالنسبة إلى المحال عليه ، أن يحل المحال له محل المحيل(  األولى)  

 . أما انتقال الحق فيما بين المحيل والمحال له فيكون بالحالة التى كان عليها وقت صدور الحوالة . وقت إعالن الحوالة أو قبولها

التمسيك قبيل المحيال ليه باليدفوع التيى كيان ليه أن  -وهذه نتيجة مترتبة على النتيجة األولى –أن يكون للمحال عليه (  الثانية)  

 . ذلك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالةوك ، يتمسك بها قبل المحيل وقت اإلعالن أو القبول

 : حلول المحال له محل المحيل فى نفس الحق المحال به - 294

وينتقيل بالحالية التيى يكيون عليهيا  . كميا قيدمنا ، الحق المحال به من المحيل إلى المحيال ليه ، بالنسبة إلى المحال عليه ، ينتقل 

 وقت إعالن الحوالة أو قبولها
 (5552 ) .

 

وأصيبح هيو دون  ، وقيد حيل محيل المحييل اليدائن السيابق ، الوقت ال يكون للمحال عليه إال دائن واحد هو المحيال ليه فمن هذا

ولكنيه  ، فلو أن هذا الحق كيان موجيوداً وقيت صيدور الحوالية . المحيل صاحب الحق بالحالة التى يكون عليها وقت اإلعالن أو القبول

فيإن المحيال ليه ال ينتقيل إلييه شييء  ، وفاه المحيل مثال أو قضاه بأى سبب مين أسيباب االنقضياءانقضى قبل اإلعالن أو القبول بأن است

 . ألن الحق أصبح غير موجود وقت اإلعالن أو القبول ، قبل المحال عليه

فيى هيذا فليو كيان الحيق ثابتياً فيى سيند تنفييذى  . وينتقل الحق إلى المحال ليه بالصيفات التيى تكيون ليه وقيت اإلعيالن أو القبيول

 . فإن الحق ينتقل إلى المحال له قابال للتنفيذ بفضل هيذا السيند التنفييذى ، ولكن لم يكن ثابتاً فى هذا السند وقت صدور الحوالة ، الوقت

فإنيه ينتقيل بينفس هيذه الصيفات إليى المحيال ليه قبيل المحيال  ، ولو كان الحق تجارياً أو ينتج فوائد أو كانت له صفات أخرى غيير ذليك

 . عليه

 وينتقل الحق إلى المحيال ليه بالضيمانات التيى تكفليه وقيت اإلعيالن أو القبيول
 (5551 ) .

فليو أن الحيق المحيال بيه كيان مضيموناً  

وليو كيان الضيمان  . علييه وقبيل الكفييلفإنه ينتقل بهذه الضمانات إلى المحيال ليه قبيل المحيال  ، برهن أو اختصاص أو امتياز أو كفيل

فإنه يعتبر غير موجود وال ينتقل ميع الحيق  ، ولكنه انقضى قبل إعالنها أو قبولها ، الذى يكفل المحال به موجوداً وقت صدور الحوالة

ليه عليى المحييل بالضيمان  وإنميا يرجيع المحيال ، كما لو سقط قيد الرهن أو أبرأ المحيل الكفيل قبل اإلعالن أو القبول ، إلى المحال له

 . وفقاً للقواعد التى قدمناها

 ، كميا قيدمنا ، فقد أصبح المحال عليه ليس له ، وما دام الحق نفسه قد انتقل من المحيل إلى المحال به بالنسبة إلى المحال عليه

ويكيون هيذا الوفياء  ، إليى المحييل ، لقبولبعد اإلعالن أو ا ، فال يجوز له أن يوفى الحق . إال دائن واحد هو الذى يجب أن يوفيه الحق

وال يبقى للمحال عليه إال الرجوع على المحيل بما دفعيه إلييه  ، ويستطيع المحال له أن يستوفى الحق منه مرة ثانية ، غير مبرئ لذمته

                                                                                                                                                                    

قيارب فيى هيذا المعنيى بالنييول )  تينىاإلكبار من شأنها وجعلها بمنزلة إجراءات للشهر كالتسجيل والقيد وهذا هو المذهب الال

علييييى أن هييييذه (  2197فقييييرة  1بالنيييييول وريبييييير وبوالنجيييييه  – 919ص  – 912ص  2215فقييييرة  1وريبييييير وردوان 

متيى  ، إال إذا كيان الميدين المحيال علييه ملزمياً قانونياً بإخطيار الغيير ، اإلجراءات ال تستكمل مقوماتها كإجراءات للشهر فعالة

فيكيون المحيال علييه هيو الجهية التيى يتركيز  ، بما يعلمه من حواالت سابقة عن طريق قبوله لها أو إعالنه بها ، طلب منه ذلك

والتقرييير الييذى  959ص  2591أنظيير اقتراحيياً فييى هييذا المعنييى لجمعييية الدراسييات التشييريعية فييى مجلتهييا سيينة )  فيهيا الشييهر

 . ( وضعه بوالنجيه فى هذا الشأن

ونحين اآلن فيى  ، ( 111 – 111أنظير آنفياً فقيرة )  الم فى انتقال الحيق فيميا بيين المحييل والمحيال ليهوقد تقدم الك (   5552)  

 . صدد انتقال الحق إلى المحال له بالنسبة إلى المحال عليه

مقياول فينتقيل حيق المقياول إليى المحيال ليه ميثقال باميتياز ال ، وكما ينتقل الحق بضماناته أيضاً بما يثقله من تكاليف (   5551)  

ص  91م  2519ميارس سينة  99 –دوائير مجتمعية  : 212ص  91م  2519فبرايير سينة  11استئناف مختلط )  من الباطن

151 ) . 
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 أن يجبير المحيال علييه عليى الوفياء بيالحق كيامال ، بعيد اإلعيالن أو القبيول ، ويجوز للمحال ليه . دون حق
( 5559 ) ،

كميا يجيوز ليه أن  

 يقضى الحق بأى سبب من أسباب االنقضاء كالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة واإلبراء
 (5555 ) .

 

ال ببييع وال بيرهن وال بيأى نيوع  ، أن يتصيرف فيى الحيق المحيال بيه ميرة ثانيية ، بعد اإلعالن أو القبول ، وال يستطيع المحيل

 آخر من أنواع التصرفات
 (5559 ) ،

كما ال يجوز أن يوقع أحد دائنى المحيل حجزاً تحفظياً على الحق المحال به تحت ييد المحيال علييه  

 ، أن يتصيرف فيى الحيق بحوالية تاليية ، بعيد اإلعيالن أو القبيول ، يستطيع المحال ليه ، وعلى العكس من ذلك . بعد اإلعالن أو القبول

 . اً تحفظيا على الحق تحت يد المحال عليهيجوز لدائنيه أن يوقعوا حجز ، كبيع أو هبة أو رهن

على أن حلول المحال له محل المحيل قبل المحال عليه ليس من شأنه أن ينقل الصفات اللصييقة بشيخص أحيدهما إليى شيخص 

الظيروف لميي نقتيل أثير هيذه  ، ومن ثم يكون سريان التقادم موقوفاً لمصلحة الزوجة ، فلو أن المحيل كان زوجة المحال عليه . اآلخر

ويبدأ سريان التقادم من وقت أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الزوج المحال عليه ، الشخصية إلى المحال له
  (5551 ) .

 

 الدفوع التى للمحال عليه أن يتمسك بها قبل المحال له - 295

له أن يتمسك بهيا قبيل المحييل  للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان"  مدنى تنص على أن 921رأينا أن المادة  : 

وهذه نتيجة منطقية مترتبة عليى كيون الحيق  . " كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة ، وقت نفاذ الحوالة فى حقه

فإنيه ينتقيل  ، قيلفميا دام الحيق نفسيه هيو اليذى ينت . كميا قيدمنا ، المحال به هو الذى ينتقل من المحيل إلى المحيال ليه قبيل المحيال علييه

                                                 

 . وقد تقدم بيان ذلك ، إال إذا كان متنازعاً فيه ، وال يقتصر على استيفاء العوض الذى دفعه مقابال للحق (   5559)  

 991ص  29م  2599ميايو سينة  19استئناف مخيتلط )  اختصاص بحكم حول لهويجوز للمحال له أن يأخذ حق  (   5555)  

 11 – 29ص  29م  2599نوفمبر سنة  25استئناف مختلط )  كما يجوز له أن يرفع استئنافاً عن حكم صدر ضد المحيل ، (

وبالجملييية يسيييتطيع المحيييال ليييه أن يتخيييذ  . ( 21ص  27م  2599نيييوفمبر سييينة  29 – 199ص  21م  2599أبرييييل سييينة 

نيوفمبر  11 – 12ص  22م  2757ديسيمبر سينة  11استئناف مختلط )  اإلجراءات القضائية ضد المحال عليه باسمه خاصة

 . ( 951ص  25م  2591يونيه سنة  21 – 11ص  21ص  21م  2755سنة 

للمحيال ليه رفيع اليدعوى باسيمه ضيد (  أوال: )  المبيادئ اآلتيية وبالنسبة إلى اإلجراءات القضائية يمكن تلخيص موقف المحيال ليه فيى

 ، ( 215ص  77رقيم  17المجموعة الرسيمية  2511أبريل سنة  22محكمة مصر )  المحال عليه لمطالبته بالحق المحال به

(  ثانييا. )  ( 799ص  999رقيم  1المحامياة  2519يونيه سنة  19استئناف مصر )  وله أن يدخل المحيل ضامناً فى الدعوى

وجب على المحال له أن يأخذ مكيان المحييل  ، إذا وجدت قضية قائمة بين المحيل والمحال عليه فى خصوص الحق المحال به

ص  999رقيم  29المحامياة  2599أبرييل سينة  1اسيتئناف مصير )  بأن يتدخل فى اليدعوى فيى ايية حالية كانيت عليهيا ، فيها

يعتبر المحيل وكيال عن المحال له فى مواجهة دفاع (  ثالثا. )  ( 15ص  9م  2759نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  – 121

وكيذلك  ، ( 51ص  19م  2529نيوفمبر سينة  15اسيتئناف مخيتلط )  المحال عليهن فاالستئناف المرفوع منه يفييد المحيال ليه

تيى كانيت موجهية مين المحييل فيى اليدعوى فالطلبيات ال ، يستفيد المحال له من الطلبات التى وجههيا المحييل إليى المحيال علييه

. )  ( 159ص  959رقيم  29المحامياة  2599فبراير سنة  25استئناف مصر )  االبتدائية تعتبر قائمة أمام محكمة االستئناف

 ً  ميا دام الحيق المحيال بيه قيد اسيتجمع الشيرائط ، للمحال له الحق فى التنفيذ باسمه ولو كانيت الحوالية فيى ورقية عرفيية(  رابعا

ديسيمبر سينة  5مصير مسيتعجل )  القانونية ليكون قابال للتنفيذ بأن يكون ثابتياً فيى ورقية رسيمية أو صيدر بيه حكيم قابيل للتنفييذ

 . ( 119ص  199رقم  19المحاماة  2595

سيابقاً ومن باب أولى ال يستطيع المحيل أن يبرئ ذمة المحال عليه من الدين إذا كان إعيالن الحوالية للمحيال علييه  (   5559)  

كذلك ال يستطيع المحال عليه أن يتمسيك قبيل  . ( 25ص  91م  2525نوفمبر سنة  27استئناف مختلط )  على إعالن اإلبراء

بحقه فى إنقاص األجرة قبل المحيل إذا كان هذا الحق لم يسيتعمل إال بعيد أن أصيبحت الحوالية  ، فى حوالة األجرة ، المحال له

وال يسييتطيع المحيييل بعييد نفيياذ الحواليية فييى حييق  . ( 219ص  99م  2519ينيياير سيينة  19ط اسييتئناف مخييتل)  نافييذة قبييل حقييه

وال يحيتج عليى المحيال ليه باالتفاقيات التيى  . ( 59ص  29م  2592يناير سينة  1استئناف مختلط )  المحال عليه أن يصالحه

مجموعة أحكيام  2591مارس سنة  15مدنى نقض )  تكون قد تمت بين المحيل والمحال عليه بعد إعالن الحوالة للمحال عليه

 . ( 521ص  1النقض 

إذا حيول الحيق لزوجية  ، وعلى العكس من ذلك – 929ص  – 925ص  2211فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   5551)  

مكيررة ص  995فقيرة  9أوبيرى ورو )  ولم يكن موقوفاً مين قبيل لمصيلحة المحييل ، وقف سريان التقادم لمصلحتها ، المدين

وأصيبح المحيال ليه خلفياً خاصياً فيى  ، وإذا حول الوارث حقاً للتركة انتقل إليه بالميراث . ( 751بودرى وسينيا فقرة  – 219

 . ( 112ص  29م  2599أبريل سنة  11استئناف مختلط )  الديون فى حدود حصته فى الميراث ، هذا الحق

 . ( الوسيط – 95م )  
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كميا  ، فيسيتطيع المحيال علييه إذن أن يتمسيك بهيذه اليدفوع قبيل المحيال ليه . بالدفوع التى عليه كما انتقل بالصفات والضمانات التى له

 كان يستطيع التمسك بها قبل المحيل
 (5551 ) .

ذى وهيو العقيد الي ، ويستطيع أيضاً أن يتمسك بالدفوع التى يستمدها من عقد الحوالة ذاته 

 . نقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال له

باليدفوع التيى كيان يسيتطيع أن يتمسيك بهيا  ، بالنسبة إلى الحق المحال بيه ، يستطيع المحال عليه أوال أن يتمسك قبل المحال له

فيإن هيذا  ، ذا الحيق قبيل المحييلدفيع يمكين أن ييدفع بيه هي ، فى هذا الوقت ، فإذا كان هناك . قبل المحيل وقت إعالن الحوالة أو قبولها

فيجيوز أن يكيون الحيق  . والدفوع قد ترجع إلى انقضياء الحيق أو إليى بطالنيه أو إليى انفسياخه . الدفع يصلح للتمسك به قبل المحال له

ه أن ييدفع فيصيبح ميثال للمحيال عليي . حتى لو كان موجوداً وقت صيدور الحوالية ، المحال به قد انقضى وقت إعالن الحوالة أو قبولها

 بأن الحق قد انقضى إما بالوفاء
 (5557  )

سيواء  ، أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو باإلبراء أو بغير ذلك مين أسيباب االنقضياء

 ما دام الحق قد انقضيى قبيل إعيالن الحوالية أو قبولهيا ، كان االنقضاء سابقاً على صدور الحوالة أو تالياً له
 (5555 ) .

ويجيوز كيذلك أن  

ففى هذه الحالة يدفع المحال  ، يكون الحق قد انقضى بتصرف المحيل فيه لمحال له آخر ونفذت الحوالة الثانية قبل نفاذ الحوالة األولى

حيد ويجيوز أن يكيون أ . عليه مطالبة المحال له األول بأن الحوالة الثانية هى النافذة فيى حقيه وفيى حيق المحيال ليه األول عليى السيواء

وعندئيذ يكيون للمحيال علييه أن ييدفع مطالبية  ، دائنى المحيل قد وقع حجزاً تحفظياً تحت يد المحال عليه قبل إعيالن الحوالية أو قبولهيا

كان المحال علييه يسيتطيع أنيي دفيع بهيا  ، كل هذه دفوع ترجع إلى انقضاء الحق . المحال له بالحق كله بأن الدائن الحاجز يشاركه فيه

كيأن يكيون  ، وهناك دفوع ترجع إلى بطالن الحق المحال به أو إلى انفساخه . فيجوز له أن يتمسك بها قبل المحال له ، حيلمطالبة الم

أو يكون الحق معلقاً على شرط واقف لم يتحقق أو معلقاً على شرط  ، الحق مصدره عقد باطل أو عقد قابل لإلبطال أو عقد قابل للفسخ

 فاسخ تحقق
 (9999 ) .

 ليستطيع كذلك أن يتمسك بها قبيل المحيال ليه ، دفوع كان المحال عليه يستطيع أن يتمسك بها قبل المحيلكل هذه  
 (9992 ) .

 

                                                 

نيوفمبر سينة  19استئناف أهليى  – 955ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  9نقض مدنى  (   5551)  

 27 – 115ص  299رقيم  29المجموعة الرسيمية  2521مايو سنة  12 – 15ص  15رقم  22المجموعة الرسمية  2595

 – 921ص  521رقييم  9اميياة المح 2519أبريييل سيينة  9 – 71ص  51رقييم  25المجموعيية الرسييمية  2529ديسييمبر سيينة 

 99المجموعية الرسيمية  2515ميارس سينة  29 – 271ص  252رقيم  7المحامياة  2511نيوفمبر سينة  29استئناف مصير 

 2م  2775نيومفبر سينة  1اسيتئناف مخيتلط  – 121ص  999رقيم  29المحامياة  2599أبرييل سينة  1 – 211ص  19رقم 

 21م  2599مييارس سيينة  11 – 999ص  29م  2757نيييه سيينة يو 1 – 91ص  9م  2759نييوفمبر سيينة  11 – 959ص 

سنة م  2529مارس سنة  9 – 199ص  15م  2521مارس سنة  19 – 299ص  21م  2599يناير سنة  11 – 212ص 

 2592ديسيمبر سينة  15 – 571ص  15م  2521يونيه سينة  1 – 211ص  17م  2521فبراير سنة  19 – 191ص  19

م  2595ميايو سينة  21 – 219ص  99م  2597فبرايير سينة  7 – 97ص  51م  2599 نوفمبر سينة 12 – 71ص  55م 

 . 295ص  91م  2559مايو سنة  21 – 911ص  92

ولكين  ، وليس من الضوررى أن تكون المخالصة ثابتة التاريخ ألمكان أن يتمسك بها المحال علييه قبيل المحيال ليه (   5557)  

مكيررة  995فقيرة  9أوبرى ورو  – 12ص  29م  2591ديسمبر سنة  19مختلط استئناف )  للمحال له أن يثبت عدم جديتها

 . ( 5هامش رقم  921ص  2217فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 779ص  751بودرى وسينيا فقرة  – 299ص 

د وقيارن األسيتاذ شيفيق شيحاتة فيى حوالية الحيق فيى قيوانين اليبال – 919ص  9أنظر األستاذ عبد الحيى حجيازى  (   5555)  

 . 95وفقرة  91العربية فقرة 

 . 299ص  – 215ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9999)  

كذلك يستطيع المحال علييه أن يتمسيك قبيل المحيال ليه بالفوائيد الربويية التيى دفعهيا للمحييل ويطليب اسيتنزالها مين  (   9992)  

 . ( 772ص  751فقرة بودرى وسينيا )  أصل الدين

 ً وحوله المحيل إلى آخر فإن المحال له يعتبر من الغيير فيى الصيورية إذا كيان  ، أما إذا كان الحق ما بين المحيل والمحال عليه صوريا

وقد قضت محكمة النقض بيأن لييس للميدين فيى  . وال يستطيع المحال عليه أن يتمسك قبله بانعدام الحق لصوريته ، حسن النية

مدنية قبلها المدين والضامن قبوال ناقال للملك أن يقيم الدليل فى وجه المحال له على صيورية السيبب الظياهر فيى ورقية  حوالة

وكان المدين  ، وكان يعتقد أن السبب الظاهر حقيقى ، متى كان المحال له يجهل المعاملة السابقة التى أخفى سببها عليه ، الدين

وألن إخفياء السيبب الحقيقيى تحيت سيتار السيبب المنتحيل ال  ، سيبب الحقيقيى وقيت احتياليه باليدينلم يدفع بعلم هذا المحال ليه لل

ص  151رقم  2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  22نقض مدنى )  يمكن االحتجاج به على غير المتعاقدين ومنهم المحال له

فبرايير  1اسيتئناف مخيتلط  159ص  299رقيم  19المحامياة  2597ديسيمبر سينة  25اسيتئناف مصير  : أنظر أيضا – 175

ميايو  21 – 99ص  55م  2591ديسمبر سينة  92 – 11ص  59م  2599ديسمبر سنة  22 – 195ص  52م  2515سنة 

هامش  2959ص  112فقرة  1وأنظر الوسيط جزء  – 95ص  97م  2551فبراير سنة  11 – 251ص  91م  2555سنة 

 . ( 2رقم 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإذا كان المحيال علييه هيو  . هما الدفع باتحاد الذمة والدفع بالمقاصة ، على أن هناك دفعين يخرجان على القواعد التى قدمناها

مات المحيل فورثه المحال عليه وانقضى الحق المحال به باتحاد  ، ولكن قبل إعالنها أو قبولها ، وبعد صدور الحوالة ، وارث المحيل

 ، ولكنه لما وارثاً للمحيل . فقد كان ينبغى أن يستطيع المحال عليه أن يدفع مطالبة المحال له بعد إعالن الحوالة بانقضاء الحق ، الذمة

فإن األمر ينتهى إلى أن المحال عليه ال يجوز أن  ، وكان للمحال له أن يرجع بالضمان على المحيل أو على تركته التى يمثلها الوارث

 يتمسك بهذا السبب من أسباب االنقضاء
 (9991 ) .

كذلك إذا كان هناك حق للمحال عليه فى ذمة المحيل بحيث ينقضى الحيق المحيال بيه  

 فإنه ال يستطيع أن يدفع مطالبة المحال له بالمقاصية ، لمحال عليه قبل الحوالة دون تحفظولكن ا ، بالمقاصة
 (9999  )

كميا كيان يسيتطيع 

إذا حيول اليدائن حقيه للغيير وقبيل الميدين الحوالية دون  - 2"  ميدنى تينص عليى أنيه 917فقد رأينيا أن الميادة  . دفعها بالدفوع األخرى

وال يكيون ليه إال  ، تمسك قبل المحال له بالمقاصة التيى كيان ليه أن يتمسيك بهيا قبيل قبوليه للحواليةف ال يجوز لهذا المدين أن ي ، تحفظ

"  فال تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصية ، أما إذا كان المدين لم يقبله الحوالة ولكن أعلن بها - 1 . الرجوع بحقه على المحيل
 (9995 ) .

 

وهيو  ، مثل ذلك أني كون عقد الحوالية بياطال . سك بالدفوع التى ترجع إلى عقد الحوالة ذاتهويستطيع المحال عليه ثانياً أن يتم

أميا إذا كيان عقيد  . فلهذا أن يدفع ببطالن أو يجوز أن يتمسك بالبطالن كل ذى مصلحة ، سند المحال له فى الرجوع على المحال عليه

وال يسيتطيع المحيال علييه ذليك  ، و الذى يستطيع أن يتمسك بإبطال الحواليةالحوالة قابال لإلبطال لمصلحة المحيل فإن المحيل وحده ه

ً  ، ألن اإلبطال لم يتقرر لمصلحته فيال يبقيى أماميه إال أن  . بل وال يستطيع أن يتمسك باإلبطال باسم المحيل ألنه ليس دائناً ليه بيل ميدينا

ويطلب منه إميا أن يتمسيك بإبطيال العقيد وإال دفيع المحيال علييه الحيق  ، يدخل المحيل خصما فى الدعوى التى يرفعها عليه المحال له

وهذا هو أيضاً شيأن ميا إذا كيان عقيد  . المحال به للمحال له معتبراً سكوت المحيل عن التمسك بإبطال العقد إجازة ضمنية منه للحوالة

فليس  ، وكان للمحيل أن يفسخ العقد لعدم دفع الثمن ، للمحيل فإذا كانت الحوالة فى مقابل ثمن لم يدفعه المحال له . الحوالة قابال للفسخ

حتيى إذا رأى  ، وللمحال عليه أن يدخل المحيل خصما فيى اليدعوى . فإن الذى يتمسك به هو المحيل ، للمحال عليه أن يتمسك بالفسخ

ثيم يطاليب المحييل المحيال ليه بيثمن  ، حيال ليهوإال كان المحال عليه ملزمياً بيدفع الحيق المحيال بيه للم ، هذا أن يطالب بفسخ العقد فعل

الحوالة
  (9999 ) .

  ً  فيجيوز للمحيال علييه أن ييدفع بصيوريته ، وقد يكون عقد الحوالة صوريا
 (9991 ) ،

حتيى  ، وأن يثبتهيا بجمييع الطيرق 

                                                 

 . 772ص  – 779ص  751وسينيا فقرة بودرى  – 917فقرة  1هيك  (   9991)  

 . 295ص  5م  2751فبراير سنة  22استئناف مختلط  (   9999)  

 1/  179فتينص الميادة  ، أما تقنين الموجبيات والعقيود اللبنيانى فييعمم حكيم المقاصية عليى جمييع اليدفوع األخيرى (   9995)  

 . واليدفاع التيى كيان يحيق ليه أن ييدلى بهيا تجياه المتفيرغ ليهللميدين أن ييدلى بأسيباب اليدفع "  على أن يجيوز ، كما رأينا ، منه

فهيو يعيد إذن عيادال عين وسيائل اليدفاع التيى  ، ويجرى األمر بالعكس إذا كان المديون قد وافق على االنتقال بال قييد وال شيرط

إذ ال يعيدو هيذا  ، واليةوهيو مخيالف للمعنيى اليذى ينطيوى علييه قبيول الح ، وهيذا الحكيم منتقيد . " كان يملكهيا إليى ذليك الحيين

وال يتضمن هذا القبول نزوال منه عن الدفوع التى كيان ليه أن يتمسيك  ، المعنى أن يكون إقراراً من المحال عليه بعلمه للحوالة

األسيتاذ شيفيق شيحاتة فيى حوالية الحيق فيى قيوانين اليبالد  – 757أنظر فى هذا المعنيى بيودرى وسيينيا فقيرة )  بها قبل المحيل

 . ( 91ص  – 91الدكتور صبحى المحمصانى فى انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص  – 59ص  92فقرة العربية 

قيد يفييد نزوليه  ، ومتضمناً معنى أنه قيد التيزم شخصيياً نحيو المحيال ليه ، على أن قبول المحال عليه للحوالة قبوال ال تحفظ فيه

 ، فيال يجيوز ليه بعيد ذليك أن يتمسيك بيأى دفيع مين هيذه اليدفوع ، البية المحيال ليهعن الدفوع التى كان يستطيع أن ييدفع بهيا مط

استئناف مخيتلط )  ثم يرجع بعد ذلك على المحيل إن كان هناك وجه للرجوع ، ويجب عليه أن يفى بالحق المحال به للمحال له

بييودرى  – 599ص  111 رقييم 21المحاميياة  2599أكتييوبر سيينة  11اإلسييكندرية  – 7ص  19م  2591نييوفمبر سيينة  19

ولكن تضيمين  . ( 999ص  179رقم  22المحاماة  2599أكتوبر سنة  21قارن الموسكى  – 799فقرة  – 755وسينيا فقرة 

بيل البيد أن يكيون هيذا المعنيى  ، قبول المحال علييه للحوالية معنيى النيزول عين اليدفوع التيى كانيت ليه قبيل المحييل ال يفتيرض

واعتبير قبيوال للحوالية مييع  ، ألنيه هيو الميدين ، إن قيام شيك فسير القبيول لمصيلحة المحيال علييهفي ، واضيحاً مين قبيول الحوالية

بالنييول وريبيير وردوان  – 755بودرى وسيينيا فقيرة )  االحتفاظ بما للمحال عليه من دفوع كان له أن يتمسك بها قبل المحيل

 . ( 111وأنظر آنفاً فقرة  – 991 - 992ص  2212فقرة  1

يجوز للميدين أيضياً " :  من هذا التقنين على ما يأتى 591فتنص المادة  ، التقنين المدنى األلمانى لدفع المحال عليه بالمقاصةويعرض 

إال إذا كيان وقيت أن  ، ( المحييل)  فى حق ثبت له فيى ذمية اليدائن السيابق(  المحال له)  أن يتمسك بالمقاصة قبل الدائن الجديد

ويشيترط فيى هيذه الحالية  ، وإال إذا كيان حقيه ليم يحيل إال بعيد علميه بالحوالية ، مياً بوقيوع الحواليةكسب هذا الحق قيد أحياط عل

وأنظر فى التعليق عليى هيذا الينص التعليقيات  . " األخيرة أال يكون هذا الحق قد حل إال فى وقت الحق لحلول الحق المحال به

 . 917ص  – 911ص  591م  2على التقنين المدنى األلمانى 

فقد  ، ويبدو مما قدمناه أن من اإلسراف القول بأن للمحال عليه أن يتمسك بالدفوع التى ترجع إلى عقد الحوالة ذاته (   9999 ) 

 . ويجب عليه أن يدخل المحيل خصما فيى اليدعوى ليتيولى التمسيك بيذلك ، رأيناه ال يستطيع أن يتمسك بإبطال العقد أو بفسخه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 بالبينة وبيالقرائن
 (9991 ) ،

ال بخليف خياص ألى مين إذ هيو لييس بيدائن و ، ولكنيه ال يعتبير غييراً فيهيا . ألنيه لييس طرفياً فيى الصيورية 

ال ألنيه  ، كيان اليدفع صيحيحاً مبرئياً للذمية ، فإذا وفى الحق المحال به للمحال له معتقداً بحسن نية أن الحوالة جدية ، طرفى الصورية

 بل ألنه وفى الحق إلى اليدائن الظياهر بحسين نيية ، من الغير فى الصورية ومن حقه أن يتمسك بالعقد الصورى
 (9997 ) .

عليى أنيه إذا  

جاز مع ذلك اعتبار الحوالة الصورية توكيال من المحيل للمحال له فى قيبض الحيق المحيال بيه  ، تمسك المحال عليه بصورية الحوالة

كميا يجيوز للمحييل الرجيوع فيى هيذا  ، فيصح للمحال له باعتباره وكييال إليزام المحيال علييه بيدفع الحيق المحيال بيه ، من المحال عليه

 التوكيل
( 9995 ) .

 

 عالقة المحيل بالمحال عليه - الفرع الثالث

  التمييز بين مرحلتين - 296

 : فى عالقة المحيل بالمحال عليه يجب أن نميز بين مرحلتين :

 . المرحلة التى تسبق إعالن الحوالة أو قبولها(  2)  

 . ثم المرحلة التى تلى اإلعالن أو القبول(  1)  

 : الن الحوالة أو قبولهاالمرحلة التى تسبق إع - 297

فيسيتطيع  . وال يزال صاحب الحق بالنسبة إليه هيو المحييل ، فى هذه المرحلة ال تزال الحوالة غير نافذة فى حق المحال عليه 

ى كييأن يقطيع التقييادم وأن يقيييد الييرهن وأن يجييدد القيييد وأن يتقييدم فيي ، المحييل إذن أن يقييوم باتخيياذ جميييع اإلجييراءات التحفظييية الالزميية

 التوزيع ونحو ذلك
 (9929 ) .

وقد رأينا فيما قدمناه أن هذه اإلجراءات التحفظية يسيتطيع  . وما ينتج من أثر يفيد بطبيعة الحال المحال له 

 . أن يتخذها باسمه ، فى هذه المرحلة نفسها ، المحال له أيضا

فهيو بالنسيبة إليى  ، أن يجاوز األعمال التحفظية إلى األعميال التنفيذيية ، فى المرحلة التى نحن بصدها ، كذلك يستطيع المحيل

وليس للمحال علييه  . وله أن يجبره على الوفاء ، فله أن يستوفى الحق من المحال عليه . المحال عليه ال يزال صاحب الحق كما قدمنا

أو أن ييدخل  ، ة فى حق فال يوفى الحق المحال به إال للمحال ليهفى هذه الحالة األخيرة إال أن يبادر إلى قبوله الحوالة حتى يجعلها نافذ

كيذلك يسيتطيع المحييل أن يقضيى الحيق بيأى سيبب مين أسيباب  . المحال له خصما فى الدعوى ويدعوه إليى تحدييد موقفيه مين الحوالية

                                                                                                                                                                    

إذ  ، فإن ذلك ال يرجع إلى قواعد الحوالة بل إلى قواعد البطالن المطليق ، سك ببطالن العقدوإذا كان المحال عليه يستطيع التم

ولكين  ، وسنرى حاال أن المحال عليه يستطيع أن يتمسك بصورية الحوالة . يستطيع التمسك بالبطالن المطلق كل ذى مصلحة

البطالن المطليق يسيتطيع كيل ذى مصيلحة أن يتمسيك فيإن الصيورية كي ، هذا أيضاً يرجع إلى قواعد الصيورية ال إليى الحوالية

وهو النص الذى يجييز للمحيال علييه أن يتمسيك باليدفوع المسيتمدة  ، مدنى 921وقد كان المشروع التمهيدى لنص المادة  . بها

ى يسيتطيع أ ، " كما ال يجوز له أن يحتج بالدفوع الخاصية بالمحيال إلييه وحيده" :  ويجرى على الوجه اآلتى، من عقد الحوالة

المحال عليه أن يتمسك ضد المحال له مثال بمقاصة وقعت بيين الحيق المحيال بيه وحيق آخير مقابيل ترتيب فيى ذمية المحيال ليه 

الواردة فى حوالة  919لتنسيقه مع المادة  ، إال أنه عدل فى لجنة المراجعة . فكان النص مستقيا على هذا الوجه ، للمحال عليه

يكيون  -دون حوالية الحيق –ففى حوالة اليدين  . مع أن هناك فرقاً واضحاً بين حوالة الدين وحوالة الحق فى هذا الصدد ، الدين

أنظر مجموعية األعميال . )  فمن حقه إذن أن يتمسك بالدفوع المستمدة من هذا العقد ، المحال عليه دائماً طرفاً فى عقد الحوالة

وكييان األولييى إبقيياء اليينص علييى أصييله دون  . ( فييى الهييامش 175آنفيياً فقييرة  أنظيير – 292ص  – 215ص  9التحضيييرية 

فقيد بقييت هيذه الميادة عليى اصيلها فيى المشيروع التمهييدى  ، 911وهذا ما وقع فى التقنين المدنى العراقيى فيى الميادة  ، تعديل

عنيى األسيتاذ شيفيق شيحاتة فيى حوالية أنظير فيى هيذا الم. )  فى الهيامش 175المصرى دون تعديل كما بينها ذلك آنفاً فى فقرة 

 91الدكتور صبحى المحمصانى فى انتقال االلتزام فى القانون الميدنى اللبنيانى ص  – 99الحق فى قوانين البالد العربية فقرة 

 . ( 919ص  9وقارن األستاذ عبد الحى حجازى  –

 . ( 919ص  9 2551سنة نوفمبر  1 – 919ص  99م  2597يونيه سنة  25قارن استئناف مختلط  (   9991)  

وال يكفى إلثبات صورية الحوالة أن المقابل المدفوع يعادل قيمة الحيق المحيال بيه ميع أن هيذا الحيق ال ينيتج فوائيد  (   9991)  

 . ( 199ص  92م  2595مايو سنة  99استئناف مختلط )  ومع أن استيفائه يقتضى وقتاً وإجراءات طويلة

 . 2هامش رقم  2959ص  112فقرة  1الوسيط جزء  (   9997)  

وأنظيير فيى إمكيان أن تكييون الحوالية وكاليية بيالقبض بقصييد  . 5ص  92م  2597نييوفمبر سينة  9اسيتئناف مخيتلط  (   9995)  

 . فى الهامش 151التحصيل ما ذكرناه آنفاً فقرة 

 . فى الهامش 152أنظر آنفاً فقرة  (   9929)  
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 الفهرس العام

ال الرجيوع علييه بالضيمان إن كيان هنياك وال يكون للمحال له فى هيذه الحالية إ ، كالتجديد والمقاصة واتحاد الذمة واإلبراء ، االنقضاء

 محل للرجوع
 (9922 ) .

 

 ، فهو ال يزال صاحبه بالنسبة إلى المحال عليه وبالنسيبة إليى الغيير ، ويستطيع المحيل أيضا أن يتصرف فى التحق المحال به

دائنى المحييل أن يحجيزوا حجيزاً ويجيوز لي . فيحول الحق مرة أخرى إلى محال له ثان على سبيل البيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك

 تحفظياً على الحق المحال به تحت يد المحال عليه
 (9921 ) .

فالمحال له إذن يخلص له الحق المحال به بالحالة التيى يكيون عليهيا وقيت  

حوالية ووقيت فى الفتيرة ميا بيين وقيت صيدور ال ، وإذا انتقص الحق بفعل المحيل . ال بحالته وقت صدور الحوالة ، اإلعالن أو القبول

 فليس للمحال له إال الرجوع على المحيل ، إعالنها أو قبولها
 (9929 ) .

 

  : المرحلة التى تلى إعالن الحوالة أو قبولها - 298

ويصيبح المحييل أجنبيياً  ، فقيد رأينيا أنهيا تصيبح نافيذة فيى حيق المحيال علييه وفيى حيق الغيير ، فإذا ما أعلنت الحوالية أو قبليت

 . بالنسبة إلى المحال عليه

ال يسييتطيع أن  . وميين ثييم ال يسييتطيع المحيييل فييى هييذه المرحليية أن يفعييل شيييئاً ممييا كييان يسييتطيع أن يفعلييه فييى المرحليية األولييى

يع بياألولى إليزام المحيال وال يسيتط . وإن استوفاه كان الوفاء غير مبرئ لذمة المحال عليه كميا قيدمنا ، يستوفى الحق من المحال عليه

ال بالتجدييد وال بالمقاصية ، كما ال يستطيع أن يقضى الحق بأى سبب من أسباب االنقضياء ، عليه بالوفاء
  (9925  )

وال باتحياد الذمية وال 

 . باإلبراء وال بغير ذلك

وال بهبية وال بيرهن وال بغيير  ال ببييع ، كذلك ال يستطيع المحيل أن يتصرف فى الحق المحال به بعد إعيالن الحوالية أو قبولهيا

وال يجوز فيى هيذه المرحلية ليدائنى المحييل أن يحجيزوا  . فقد أصبح المحال له هو صاحب الحق كما سبق القول ، ذلك من التصرفات

ون أن والذين يسيتطيع . والحجز بعد إعالن الحوالة أو قبولها ال يسرى فى حق المحال له ، على الحق المحال به تحت يد المحال عليه

فقد أصبح الحق ملك مدينهم وحده ، يوقعوا الحجز تحت يد المحال عليه هم دائنو المحال له
  (9929 ) .

 

 عالقة المحال له بالغير - الفرع الرابع

 النصوص القانونية - 299

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 929تنص المادة  : 

 . " فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير ، إذا تعددت الحوالة بحق واحد

 : على ما يأتى 925وتنص المادة 

كانيت الحوالية بالنسيبة إليى الحياجز بمثابية  ، إذا وقع تحت المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير - 2"  

 . " حجز آخر

فيإن اليدين يقسيم بيين الحياجز المتقيدم  ، أصبحت الحوالة نافذة فى حيق الغيير وفى هذه الحالة إذا و قع حجز آخر بعد أن - 1" 

 على ان يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل بيه المحيال ليه قيمية الحوالية ، والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء
 (9921  )

" . 

                                                 

 . 2217فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 791بودرى وسينيا فقرة  (   9922)  

لين هيذا ال يعتبير قبيل اإلعيالن أو  ، ولكن ال يجوز لدائنى المحال له أن يوقعوا حجزاً تحفظيا تحت يد المحال عليه (   9921)  

 . القبول مديناً لمدينهم

المحيال ليه هيو أيضياً  وقيد رأينيا فيميا قيدمناه أن – 927ص  – 927ص  2217فقيرة  1بالنيول وريبيير وردوان  (   9929)  

بحيييث يكييون المحييق المحييال بييه  ، يسييتطيع أن يقييوم بييإجراءات تحفظييية وإجييراءات تنفيذييية فييى المرحليية التييى نحيين بصييددها

 . صاحبان فى وقت واحد

بعيد اإلعيالن أو  ، ليم يسيتطع هيذا ، وكيان األجيل فيى صيالح المحييل ، وإذا كان الحق المحال بيه مضيافاً إليى أجيل (   9925)  

وإذا كيان األجيل فيى صيالح  . أن ينزل عن األجل حتى يتمسك بالمقاصة فى ديين كيان قيد حيل فيى ذمتيه للمحيال علييه ، لالقبو

ً  ، المحال عليه بالنيول وريبير وردوان )  أن ينزل عن األجل ليتمسك بالمقاصة ، بعد اإلعالن أو القبول ، لم يستطيع هو أيضا

 . ( 9هامش رقم  927ص  2257فقرة  1

 . 927ص  2217فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 791بودرى وسينيا فقرة  (   9929)  

 : تاريخ النصوص (   9921)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

أميا  . وال به دون نص النطباقه على القواعيد العاميةولكن الحكم كان معم ، وليس للنص األول مقابل فى التقنين المدنى السابق

559/  599النص الثانى فيقابله فى تقنين المرافعات السابق المادة 
  (9921 ) .

 

وفى التقنيين الميدنى  ، 925 - 929فى التقنين المدنى السورى المادتين  : ويقابل النصان فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وفيى تقنيين أصيول المحاكميات المدنيية اللبنيانى  ، 915 - 919وفيى التقنيين الميدنى العراقيى الميادتين  ، 992 - 999الليبى الميادتين 

155 - 151المواد 
  (9927 ) .

 

 وهاتان الطائفتان هميا . لتقرر لمن يكون التقدم إذا تزاحم المحال له مع الغير ، وقد عرضت هذه النصوص لطائفتين من الغير

: 

سييواء تضييمنت الحواليية بيعيياً أو هبيية أو رهنيياً أو غييير ذلييك ميين  ، الحييق المحييال بييه أوالمحييال لييه آخيير بيينفس  (2)

 . التصرفات

 . دائن حاجز من جهة المحيل يكون قد جز على الحق المحال به تحت يد المحال عليه (1)

وقد رأينا فيما تقدم
  (9925  )

دائنيو المحييل إذا شيهر  أن الغيير فيى الحوالية يشيمل هياتين الطيائفتين ويشيمل أيضياً طائفية ثالثية هيو

بالتاريخ الثابت إلعيالن  -أى الطوائف الثالثة –فى نفاذ الحوالة فى حق هؤالء األغيار  $ 959 $ورأينا أن العبرة . إفالسه أو إعساره

 . المحال عليه بالحوالة أو لقبوله بها

                                                                                                                                                                    

ووافقيت  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجدييد 559ورد هذا النص فى المادة  : 929م 

 929فمجلس الشيوخ تحت رقيم رقيم  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 919عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 291 - 292ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) 

ميدنى الجدييد ووافقيت من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر علييه فيى التقنيين ال 552ورد هذا النص فى المادة  : 925م 

)  925فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . فى المشروع النهائى 911عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 299ص  - 299ص  9مجموعة العمال التحضيرية 

أحييال المييدين أجنبييياً ثييم  ، إذا وقييع الحجييز علييى مييال المييدين عنييد الغييير : 559/  599تقنييين المرافعييات السييابق م  (   9921)  

 ً  ، ثيم ظهير بعيد ذليك ميداينون آخيرون ووقعيوا الحجيز ، بالزائد له عند الحجوز لديه أو بعضه وأعلنت الحوالة إعالنياً صيحيحا

فهؤالء يتحاصون مع الحاجزين السابقين ومع المحتال بشرط أن يقنص من حصة كيل مين الحياجزين المتيأخرين قيدر ميا يفيى 

مين التقنيين  925وهذا الحكم يتفق مع الحكم الوارد فى المادة . )  كل منهم بحسب ما يخصه بالنسبة لدينه ، بإتمام مبلغ الحوالة

 . ( المدنى الجديد

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9927)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 925 - 929مطابقتان للمادتين )  925 - 929م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 925 - 929مطابقتان للمادتين )  992 - 999م  : قنين المدنى الليبىالت

 . ( من التقنين المدنى المصرى 925 - 929مطابقتان للمادتين )  915 - 919م  : التقنين المدنى العراقى

إن التفيرغ عين اليدين المطليوب للمحجيوز علييه يجعيل الحجيز بياطال إذا جيرى هيذا  : 151تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م 

 . التفرغ قبل إبالغ ورقة الحجز إلى الشخص الثالث المحجوز لديه

أن الميديون تفيرغ  ، وقبل كل حكم بإثبات الحجز وكيل قيرار بحصير امتيياز الحجيز ، إذا حدث بعد الحجز لدى شخص ثالث : 157م 

بيد أن المتفيرغ ليه يصيبح تجياه الحياجز  ، فإن التفرغ يكون باطال بهذه الصفة ، لمحجوز لدى الشخص الثالثألحد عن الدين ا

 . ويشترك معه على نسبة ماله من الدين ، األول بمنزلة حاجز ثان

جيرى أوال  أنيه ، وقبل كل حكم بإثبات الحجز وكيل قيرار بحصير امتيياز الحجيز ، إذا حدث بعد أول حجز لدى شخص ثالث : 155م 

 . فإن المتفرغ له يأخذ نصيبه وقت التوزيع مع الحاجز األول ويكون مقدماً على الحياجز الثيانى ، تفرغ عن الدين ثم حجز ثان

ثييم تعطييى  ، تحييدد أوال حصيية الحيياجز األول بييإجراء توزيييع نسييبى بييين ذوى الشييأن الثالثيية : وييتم التوزيييع علييى الوجييه اآلتييى

 . ضلية على الحاجز الثانىالزيادة للمتفرغ له باألف

إن الفرق واضح " :  وهو يقول ، أنظر مع ذلك الدكتور صبحى محمصانى . وهذه النصوص تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصرى

فيى  فإن أفضلية المحال له بالنسبة للحاجز الثانى محدودة بقيمية الحوالية ، فى األحكام ما بين التقنين اللبنانى والتقنينات العربية

وال  . ( 95انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنيانى ص ) "  على حين أن األفضلية مطلقة فى القانون اللبنانى ، هذه القوانين

وهذا هو  ، أن المحال له يحصل فى التوزيع على اكثر من قيمة الحوالة ، مهما تكن األفضلية مطلقة فى التقنين اللبنانى ، نظن

 . الحكم أيضاً فى التقنينات العربية األخرى

 . 115أنظر آنفاً فقرة  (   9925)  
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 الفهرس العام

وهميا طائفية دائين المحييل المفليس أو  ، الثوال تقوم صعوبة فى تطبيق هذا المبدأ بالنسيبة إليى طيائفتين مين هيذه الطوائيف اليث

ثم  ، فنبحث أوال الطائفتين األولين . وإنما تقوم الصعوبة فى تطبيق المبدأ بالنسبة إلى الدائن الحاجز . المعسر وطائفة المحال له الثانى

 . نفرد بعد ذلك مبحثا خاصا بالدائن الحاجز

 ن المحيل المفلس أو المعسر أو محال له آخرالتزاحم بين المحال له وبين دائ - المبحث الثامن

 التزاحم بين المحال له وبين دائن المحيل المفلس أو المعسر - 311

وقبييل أن تصييبح نافييذة فييى حييق الغييير بيياإلعالن أو القبييول شييهر إفييالس المحيييل أو شييهر  ، إذا صييدرت الحواليية ميين المحيييل : 

وذلك من وقت صدور الحكيم بياإلفالس أو مين  ، من الغير بالنسبة إلى المحال لهفإن دائنى المحيل فى هذه الحالة يصبحون  ، إعساره

 . وقت تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار

الحكم بإشهار اإلفالس يوجب بمجيرد صيدوره "  من التقنين التجارى على أن 121فقد نصت المادة  ، أما فيما يتعلق باإلفالس

ومين المجميع علييه فيى الفقيه التجيارى أن غيل ييد إدارة جمييع  . ".  . . جمييع أمواليهرفع يد المفليس مين تياريخ هيذا الحكيم عين إدارة 

ومن المجمع عليه فى الفقه التجارى أن غل يد المفلس من تاريخ صدور الحكم باإلفالس ال يقتصر فحسيب عليى إدارة  . ".  . . أمواله

الالتصرف فى هذه األميو ، ومن باب أولى ، بل هو يشمل أيضا ، األموال
  (9919 ) .

ومين النتيائج التيى يرتبهيا فقهياء القيانون التجيارى  

فال يعتبر التصرف بالنسبة إليى  ، إذا اشترط القانون لسريان التصرف على الغير إتمام إجراءات أو أشكال معينة"  على هذا المبدأ أنه

 ، فإذا لم تكن قد تمت حيق هيذا الوقيت . اإلفالس جماعة الدائنين قد كمل إال إذا تمت اإلجراءات أو األشكال المذكورة قبل صدور حكم

 ومن ثم ال يحتج بالتصرف على جماعة الدائنين ألنها من الغير ، فال يجوز إجراؤها بعد ذلك
 (9912  )

إذا حول  ، وتطبيقاً لهذا المبدأ . "

عيالن هيذه الحوالية إليى الميدين أو وليم يكين التياريخ الثابيت إل ، الدائن قبل شهر إفالسه الحق الذى له فى ذمة مدينيه إليى شيخص آخير

ولميا كيان  ، فإن دائنى المحيل المفلس يعتبرون من الغير بالنسبة إلى هذه الحوالية ، لقبوله إياها سابقاً على تاريخ الحكم بشهر اإلفالس

المحييل "  روكييه"  لمحال به فيىوفى هذه الحالة يبقى الحق ا . فإن الحوالة ال تنفذ فى حقهم ، تاريخ نفاذها تالياً لصيرورتهم من الغير

ويقاسيم هيؤالء  ، وييدخل المحيال ليه ضيمن دائنيى التفليسية بميا ليه مين حيق الرجيوع عليى المحييل ، المفلس تتناوله إجراءات اإلفيالس

 الدائنين قسمة الغرماء
 (9911 ) .

 

فال يسرى فيى حيق اليدائنين  ، اإلعسارمتى سجلت صحيفة دعوى "  مدنى على أنه 991فقد نصت المادة  ، وأما فيما يتعلق باإلعسار

 . " كميا ال يسيرى فيى حقهيم أى وفياء يقيوم بيه الميدين ، أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن يقنص من حقوقه أو يزيد مفى التزاماته

مين ويكيون  ، كل تصرف يصدر منه منيذ تياريخ تسيجيل صيحيفة دعيوى اإلعسيار ، ويتبين من هذا النص أنه بعد شهر إعسار المدين

أو يزيد فى التزاماته  ، شأنه أن ينقص من حقوقه كالبيع والهبة والرهن ويدخل فى ذلك حوالة الحق على سبيل البيع أو الهبة أو الرهن

                                                 

 . 997ص  155األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  (   9919)  

 21ويشيير إليى حكيم محكمية االسيتئناف المختلطية فيى  . 997ص  199األستاذ محسين شيفيق فيى اإلفيالس فقيرة  (   9912)  

 . 199ص  59م  2599أبريل سنة 

 . 995ص  199األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة  – 199فقرة  1ليون كان ورينو  (   9911)  

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الدفع بعدم جواز إعالن الحوالة للمدين المحال عليه بعد إفالس المحيل ال يجوز التمسك به 

ً  – 979ص  51م  2599ميارس  11)  اليدائنينإال من دائنى هذا األخير اليذين تتكيون مينهم جماعية  اسيتئناف  : وأنظير أيضيا

ويسرى ذات الحكم إذا كيان " :  ويقول األستاذ محسن شفيق فى هذا الصدد . ( 191ص  55م  2591فبراير سنة  15مختلط 

أو القييد فيى دفياتر المحيال  ، أو التظهير إذا كان إذنييا ، أى بطريق التسليم إذا كان لحامله ، الحق مما يتداول بالطرق التجارية

 ً وعليى هيذا  . ألن التسليم أو التظهير أو القيد فيى اليدفاتر يقيوم مقيام اإلجيراءات الخاصية بالحوالية المدنيية ، عليه إذا كان اسميا

لتنيازل فيال يحيتج با ، ولم يقع التسليم حتى صدور حكم اإلفيالس ، األساس إذا تنازل المفلس عن ورقة تجارية أو مالية لحاملها

وإذا تنازل عن ورقة تجارية أو مالية إذنية ولم توضع صيغة التظهير الناقل للملكية على الورقية  . فى مواجهة جماعة الدائنين

وال يكيون للمتنيازل إلييه أن يحيتج بيالتظهير فيى مواجهية جماعية  ، فيال يجيوز وضيعها بعيد ذليك ، حتى صيدور حكيم اإلفيالس

ولميا كيان القيانون ال يتطليب أن يكيون هيذا التياريخ  . ومن هنا تبدو أهمية تاريخ التظهيير ، الدائنين ولو كان الصك فى حيازته

 ، ا كيان هيذا الكيذب بتقديميهوعليى األخيص إذ ، فقد أراد أن يعيوض ذليك بتوقييع العقوبية عليى الكيذب فييه ، ثابتاً بوجه رسمى

وإن حصل بعيد تزوييراً وإذا تنيازل المفليس عين سيهم  ، تجارى بأن تقديم التواريخ فى التحاويل ممنوع 291فقضى فى المادة 

وال  ، فال يجوز بعيد ذليك إتمامهيا ، ولم تتم إجراءات التنازل فى دفاتر للشركة حتى وقت صدور حكم اإلفالس ، أو سند اسمى

 29استئناف مختلط  : فيكون لها أن تعتبر السهم أو السند اليزال فى ملكية المفلس ، نازل فى مواجهة جماعة الدائنينيحتج بالت

 . ( 919ص  – 995ص  – 199األستاذ محسن شفيق فى اإلفالس فقرة ) "  199ص  59م  2599أبريل سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وذليك دون حاجية إليى إثبيات إعسيار الميدين فهيو ثابيت  ، يكن غير سار فى حق الدائنين ، وأى وفاء يقوم به ولو لدين حال ، كالقرض

وهيذه الوقايية  . ودون حاجة إلى إثبات سوء نية المدين أو سوء نية المتصرف إليه ولو كيان التصيرف معاوضية ، اربحكم شهر اإلعس

 تفضل العالج الذى تقدمه الدعوى البولصية
 (9919 ) .

وكما أن الحوالة التى صدرت بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ال تسيرى فيى  

كيذلك إذا ليم تيتم اإلجيراءات الالزمية لجعيل الحوالية نافيذة فيى حيق الغيير قبيل  ، ة إليهياحق دائنى المعسر إذ يعتبرون من الغير بالنسيب

فإذا صدرت الحوالية مين المحييل  . فإن الحوالة ال تسرى فى حق دائنى المعسر باعتبارهم من الغير ، تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار

فيإن  ، ا أو لقبولهيا الحيق لتسيجيل صيحيفة دعيوى اإلعسيارولكين التياريخ الثابيت إلعالنهي ، ولو قبل تسيجيل صيحيفة دعيوى اإلعسيار

ومنهم المحال بميا ليه مين حيق  ، ويبقى الحق المحال به داخال فى الضمان العام لجميع الدائنين ، الحوالة ال تنفذ فى حق دائنى المعسر

 . مدنى 191وذلك وفقاً للمادة  ، فيكون أسوة الدائنين اآلخرين فى التنفيذ على أموال المدين المعسر ، الرجوع بالضمان على المحيل

  : التزاحم بين محال له ومحال له آخر - 311

فضلت الحوالية التيى تصيبح قبيل غيرهيا نافيذة فيى  ، إذا تعددت الحوالة بحق واحد"  مدنى تنص على أنه 929رأينا أن المادة 

سيواء كانيت الحوالية فيى أيية ميرة مين  ، ثم حول نفس الحق مرة أخيرى ، فالمفروض أن المحيل قد حول حقه مرة أولى . " حق الغير

 فأيهما يقدم على اآلخر؟ ، فتزاحم المحال له األول مع المحال له الثانى ، المرتين على سبي البيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك

كميا  ، وال تنفيذ الحوالية فيى حيق الغيير . قبيل غيرهيا نافيذة فيى حيق الغيير هيى التيى تفضيليقول النص إن الحوالة التى تصبح 

فمين مين المحيال لهميا سيبق اآلخير إليى إعيالن  . إال إذا أعلنت إلى المحال عليه أو إال إذا قبلها وكيان لهيذا القبيول تياريخ ثابيت ، قدمنا

كميا هيو المقيدم ، ذى تياريخ ثابيت مين المحيال علييه للحوالية أو سبق اآلخر إليى الحصيول عليى قبيول ، الحوالة للمحال عليه
  (9915 ) .

 

بييل بالتياريخ الثابيت إلعالنهيا أو لقبولهيا ميين  ، لييس بتياريخ صيدور الحوالية ، فيى المفاضييلة بينهميا ، عنيد تيزاحم هيذين ، فيالعبرة إذن

المحال عليه
  (9919 ) .

 

فهنيا ال يقيوم تيزاحم بيين المحيال  . والجزء الباقى إلى محال ليه ثيان ، وقد يقع أن يحول الدائن جزءاً من حقه إلى محال له أول

فيرجيع كيل منهميا بيالجزء المحيول بيه عليى المحيال  . إذ كان منهما قد حول بجزء من الحيق غيير الجيزء اليذى حيول بيه اآلخير ، لهما

رجع كل منهميا عليى المحيال علييه بالخمسيين  ، وحول كل من المحال لهما بخمسين ، فلو كان الحق مائة . ويستوفيه منه كامال ، عليه

ً  . التى له دون تزاحم فإذا فرضنا فى المثل المتقدم أنه لم يخلص للمحال  ، وإنما يقع التزاحم إذا كان المحال عليه معسراً إعساراً جزئيا

وليو  ، اآلخير فيى هيذه الحاليةإذ ال وجيه لتفضييل أحيدهما عليى  ، فلكل منهما خمسة وعشرون ، لهما من مال المحال عليه إال خمسون

بل فيى مقيام تيزاحم دائنيين  ، ألننا لسنا فى مقام تزاحم بين حوالتين بحق واحد ، كانت حوالته نافذة فى حق الغير قبل نفاذ حوالة اآلخر

ً  . ال يستطيعان أن يستوفيا الحق كامال فيقسم مال المدين بينهما قسمة غرماء فيميا إذا كيان المحييل  وقد رأينا أن هذا الحكم ينطبق أيضيا

قسيما هيذا الميال  ، فإذا كان مال المحال عليه ال يفى بحق كل منهما ، قد حول جزءاً من حقه إلى محال له واستبقى لنفسه الجزء اآلخر

 ً ففيى هيذه  ، وهذا ما لم يكن المحيل قد ضمن للمحال له يسار المحال عليه وقت حلول الحق المحال به ، بينهما قسمة الغرماء هنا أيضا

 الحالة يتقدم المحال له على المحيل
 (9911 ) .

 

                                                 

 . 2191ص  197فقرة  1الوسيط جزء  (   9919)  

فإنيه يجيب المحيال ليه  ، ل له األسبق فيى التياريخ الثابيت قيد انتقيل إلييه المحيال بيه ببييع أو هبية ميثالولو كان المحا (   9915)  

أما إذا كان المحال له المتقدم لم ينتقل إليه الحيق إال عليى سيبيل  . سواء كان هذا قد كسب الحق أو اقتصر على رهنه ، المتأخر

فإن المحال له األول ال يجب المحال له الثانى إال فى حدود  ، أو هبة مثال وكان المحال له المتأخر قد كسب الحق ببيع ، الرهن

فيإذا اسيتوفى المحيال ليه  . فينتقل الحق المحال به إلى المحال له الثانى مثقال بحق الرهن الثابت للمحيال ليه األول ، حق الرهن

فإن الباقى يؤول إلى المحال  ، وبقى شيء من هذا الحق األخير ، األول الحق المضمون بالرهن من الحق المحال به المرهون

 . له الثانى

المييذكرة اإليضياحية للمشييروع التمهييدى فييى مجموعيية  – 215ص  2م  2775ميارس سيينة  19اسيتئناف مخييتلط  (   9919)  

اسيتئناف )  نييةهذا ويشترط فى تفضييل صياحب التياريخ الثابيت المتقيدم أن يكيون حسين ال – 292ص  9األعمال التحضيرية 

وهييذا بخييالف التسييجيل فييى شييهر  . ( 199ص  215فقييرة  1الوسيييط جييزء  – 197ص  29م  2757مييايو سيينة  1مخييتلط 

فإن الذى يسجل أوال يفضيل عليى مين سيجل بعيد ذليك وليو كيان هيذا األخيير قيد تلقيى التصيرف قبيل  ، الحقوق العينية األصلية

بل إن القضاء المصرى قد ذهب فيى بعيض أحكاميه  . أن يكون حسن النية ، حتى يفضل ، وال يشترط فيمن سجل أوال ، األول

 هيامش رقيم 2999ص  977فقيرة  1الوسيط جيزء )  إلى تفضيل من سجل أوال ولو كان متواطئاً مع من صدر منه التصرف

) . 

 . من آخرها 171أنظر آنفاً فقرة  (   9911)  
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 الفهرس العام

عليى ان يكيون هيذا  ، وقيت الحوالية أو بعيدها ، أن يتفق مع المحال ليه ، عند تحويل الدائن جزءاً من حقه ، على أن من الجائز

ففيى هيذه الحالية  . سيواء اسيتبقى هيذا الجيزء البياقى لنفسيه أو حوليه إليى محيال ليه آخير ، الجزء مقدماً فى االستيفاء على الجزء الباقى

وعلى المحال له اآلخر إذا كان قد حول له هيذا الجيزء البياقى ألنيه  ، يسرى االتفاق على المحيل إذا كان قد استبقى لنفسه الجزء الباقى

ول أوال على الجزء الذى حول له أخيراً باالستعالم عن ذلك من المحال بأسبقية الجزء المح -أو من المفروض أنه علم –يكون قد علم 

أميا إذا أراد اليدائن أن يجعيل  . ونم ثم يتقدم الجزء األول من المحال به فى االستيفاء على الجزء البياقى . عليه وقت صدور الحوالة له

إجراء الجزء األولاألسبقية للجزء الباقى من الحق فالبد أن يحتفظ له بهذه األسبقية عند 
  (9911 ) .

 

 التزاحم بين المحال له والدائنين الحاجزين - المبحث الثانى

  حاالت ثالث - 312

إذا وقع تحت يد المحال علييه حجيز قبيل أن تصيبح الحوالية نافيذة فيى حيق  - 2" :  مدنى تنص على أنه 925رأينا أن المادة  :

إذا وقيع حجيز آخير بعيد أن أصيبحت الحوالية نافيذة  ، وفى هذه الحالة - 1 . ة حجز آخركانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثاب ، الغير

عليى أن يؤخيذ مين حصية الحياجز  ، فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقيدم والمحيال ليه والحياجز المتيأخر قسيمة غرمياء ، فى حق الغير

 . " المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة

 : ه يجب التمييز بين حاالت ثالثويوحى هذا النص بأن

بعد صيرورة الحوالة نافذة فى حق الغير عمد أحد دائنى المحيل إليى توقييع حجيز عليى الحيق المحيال بيه تحيت ييد  (2)

 . فقام التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز ، المحال عليه

بادر أحد دائنى المحيل إلى توقيع الحجز على الحق لمحال به تحيت ييد  ، قبل صيرورة الحوالة نافذة فى حق الغير (1)

 . فقام التزاحم بين الدائن الحاجز والمحال له ، المحال عليه

ثم بعد صيرورتها نافيذة فيى  ، بادر أحد دائنى المحيل إلى توقيع الحجز ، قبل صيرورة الحوالة نافذة فى حق الغير (9)

ولكيل مين هيذه  . فقيام التيزاحم بيين اليدائن الحياجز األول والمحيال ليه واليدائن الحياجز الثيانى ، نيياً حق الغيير وقيع دائين آخير حجيزاً ثا

 . الحاالت الثالث حكمها الخاص

 : التزاحم بين المحال له والدائن الحاجز - 313

ل ليه أن يعلين المحيال بيأن اسيتطاع المحيا ، نفرض فى هذه الحالة أن الحوالة قد صدرت نافذة فى حق الغير قبل توقيع الحجز 

أو استطاع أن يحصل مين المحيال علييه عليى قبيول ذى تياريخ ثابيت سيابق عليى تياريخ إعيالن  ، عليه بها قبل أن يعلنه الدائن بالحجز

 . الحجز للمحال عليه

 (  الوسيط – 99م )  

 لم يرد فى هذه الحالة نص لوضوحها
 (9917 ) .

 -أى فى حيق اليدائن الحياجز –ير فمن البديهى أن الحوالة وقد نفذت فى حق الغ 

فيكيون  . فقد انتقل الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بالنسبة إليى اليدائن الحياجز قبيل توقييع الحجيز ، قبل تاريخ إعالن الحجز

ومين ثيم يتقيدم المحيال ليه فيى هيذه الحالية عليى  . فيقع باطال النعيدام المحيل ، الحجز وقت توقيعه قد وقع على حق غير مملوك للمدين

 ويستولى أوال على قيمة حوالته ، الدائن الحاجز
 (9915 ) .

وال يبقيى لليدائن  ، أخذه كليه مين المحيال علييه ، فإن كانت الحوالة بكل الحق 

وما يبقيى مين الحيق  ، ن الحاجزاستولى المحال له على هذا الجزء كامال قبل الدائ ، وإن كانت الحوالة بجزء من الحق . الحاجز شيء

بعد ذلك يستوفى منه الدائن الحاجز حقه أو بعض حقه بحسب األحوال
  (9999 ) .

 

                                                 

 . 795ودرى وسينيا فقرة ب 217ص  – 211مكررة ص  995فقرة  9أوبرى ورو  (   9911)  

)  مين هيذا التقنيين 151هيو الميادة  ، ورد فى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى نص صريح فى هذا المعنيى (   9917)  

 . ( فى الهامش 155أنظر آنفاً فقرة 

سنة مارس  9 – 999ص  15م  2521أبريل سنة  15 – 291ص  19م  2522يناير سنة  19استئناف مختلط  (   9915)  

 . 191ص  19م  2529

 . 791بودرى وسينيا فقرة  (   9999)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : التزاحم بين الدائن الحاجز والمحال له - 314

بل فأعلن الحجز للمحال عليه قبل أن يعلن المحال له الحوالة أو ق ، نفرض فى هذه الحالة أن الدائن الحاجز قد سبق المحال له 

 أن يحصل على قبول بها ذى تاريخ ثابت من المحال عليه
 (9992 ) .

 

 . فيالحجز صيحيح منيتج ألثيره ، الشك فى أن الحجز هنا وقع على الحق المحال بيه فيى وقيت كيان هيذا الحيق فيى مليك الميدين

وبإعالنيه الحوالية أو بقبولهيا مين  ، فإن المحال له دائن بالضمان للمحييل ، ولكن الحوالة المتأخرة تعتبر هى نفسها بمثابة حجز متأخر

وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة األولى من المادة  . المحال عليه يكون كأنه أوقع بحقه فى الضمان حجزاً آخر تحت يد المحال عليه

كانيت الحوالية  ، إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فيى حيق الغيير" :  فهى تقول ، مدنى $ 951 $ 925

بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر
  (9991  )

" . 

بل كل من الدائنين الحاجزين يزاحم اآلخر ويقسم ميال المحييل بينهميا  ، ولما كان الحجز المتقدم ال يفضل على الحجز المتأخر

أميا إذا ضياق  . خيذ كيل منهميا جمييع حقيهأ ، فإن وجد مال عند المحال عليه يفى بكل من الحجز كامال والحوالة كاملة ، قسمة الغرماء

فليو كيان حيق  . فإن هذا الميال يقسيم بيين الحياجز والمحيال ليه قسيمة غرمياء كميا قيدمنا ، المال الذى للمحيل عند المحال عليه عن ذلك

 ، المبلغ أى مائة وسيتينأخذ الحاجز خمسى هذا  ، ولم يوجد عند المحال عليه للمحيل إال أربعمائة ، والحوالة بثلثمائة ، الحاجز مائتين

 وأخذ المحال له ثالثة األخماس الباقية أى مائتين وأربعين
 (9999 ) .

 

  : التزاحم بين الدائن الحاجز األول والمحال له والدائن الحاجز الثانى - 315

افيذة فيى حيق ثيم صيارت الحوالية ن ، نفرض فى هذه الحالة أن الحاجز األول أعلن حجزه قبل صيرورة الحوالة نافيذة فيى حقيه

 ثم حاجز متأخر ، ثم محال له ، فعندنا إذن حاجز متقدم . وبعد ذلك أعلن الحاجز الثانى حجزه ، الغير
 (9995 ) .

 

ال محيال لالعتيداد  : لكان الحكم الذى يتفق مع القواعد العامة هيو عليى الوجيه اآلتيى ، لو لم يوجد نص صريح فى هذه المسألة

وال محل إذن للقول بمزاحمة الحاجز الثانى للحياجز  . فإن الحجز الذى يتأخر عن الحوالة يكون باطال النعدام محله ، بالحجز المتأخر

ً  ، األول باعتبار أن كال منهما دائن حاجز وهنيا قيد وقيع  . فقبل القول بهذه المزاحمة يجب أن يكون كل مين الحجيزين قيد وقيع صيحيحا

ويترتب عليى ذليك أنيه يجيب اسيتبعاد الحياجز المتيأخر  . ول بالتزاحم بين حجز صحيح وحجز باطلفال محل للق ، الحجز الثانى باطال

كميا فعلنيا فيى  ، ثيم يقسيم هيذا الحيق بيين الحياجز المتقيدم والمحيال ليه قسيمة غرمياء ، إذا كانت الحوالة المتقدمة عليه حوالة بكل الحق

الحالة الثانية
  (9999 ) .

 

 اد أن يحييتفظ بالحييل الييذى كييان منصوصيياً عليييه فييى تقنييين المرافعييات السييابقولكيين التقنييين المييدنى الجديييد أر
 (9991 ) ،

توخييياً  

 925فنصيت الفقيرة الثانيية مين الميادة  . الستقرار التعامل فى مسألة حسم التردد واالضطراب فيهيا بينص تشيريعى فيى العهيد السيابق

                                                 

ميا دام إعيالن الحجيز سيابقاً عليى اإلعيالن أو  ، وهذا حتى لو كان حق الدائن الحاجز متأخراً عين صيدور الحوالية (   9992)  

 . التاريخ الثابت للقبول

وتكيون الحوالية نافيذة  ، فال يعتد بيه ، كان لم يعلن أو لم تعقبه دعوى بصحة الحجز ، بأ ، أما إذا كان الحجز باطال (   9991)  

 . ( 21ص  2591نوفمبر سنة  17استئناف مختلط )  فى حق الحاجز

وليم يقيع  ، أما إذا كان الدائن الحاجز قد استطاع الحصول على حكيم بصيحة الحجيز قبيل إعيالن الحوالية أو قبولهيا (   9999)  

 912م )  اإلعالن أو القبول إال بعد انقضاء خمسة عشر يوماً من يوم تقرير المحجوز لديه بما فى ذمته فى قلم كتياب المحكمية

ويتقدم على المحال له فى اسيتيفاء حقيه مين الحيق  ، فإن الدائن الحاجز يكون فى هذه الحالة بمثابة محال له سابق ، ( مرافعات

يجب على المحجوز لديه بعد خمسية عشير "  إذ تقضى بأنه ، مرافعات 911هم هذا الحكم من نص المادة ويف . المحجوز عليه

وذليك متيى كيان  ، أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذى أقر به أو ما يفيى منيه بحيق الحياجز(  بما فى ذمته)  يوماً من تاريخ تقريره

فيإذا وقيع حجيز جدييد بعيد  . قد روعييت 515منصوص عليها فى المادة حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى وكانت اإلجراءات ال

وإذا تعيدد الحياجزون ميع عيدم كفايية المبليغ  . فال يكون له أثر إال فيميا زاد عليى ديين الحياجز األول ، انقضاء الميعاد المذكور

 ً فى هذه المسألة فى القانون الفرنسى أنظر ) "  وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه ، لوفاء حقوقهم جميعا

 . ( 797بودرى وسينيا فقرة 

فتيزاحم اليدائن الحياجز األول واليدائن الحياجز الثيانى  ، وغنى عن البيان أن الحوالة إذا تأخرت عن الحجيز الثيانى (   9995)  

 . يع قسمة غرماءوقسم الحق المحجوز على الجم ، اعتبرت الحوالة بمثابة حجز ثالث ، والمحال له بهذا الترتيب

فقييرة  1بالنيييول وريبييير وبوالنجيييه  – 915ص  2299فقييرة  1أنظيير فييى هييذا المعنييى بالنيييول وريبييير وردوان  (   9999)  

 . 751ص  752ص  719وقارن بودرى وسينيا فقرة  – 2115

ة الميييذكرة اإليضييياحية للمشيييروع التمهييييدى فيييى مجموعييي – 957ص  – 951ص  911الميييوجز للمؤليييف فقيييرة  (   9991)  

 . 295ص  9األعمال التحضيرية 
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على أن يؤخذ من حصة الحياجز المتيأخر  ، جز المتأخر قسمة غرباءالدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحا"  مدنى على أن

 . " ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة

وحيق المحيال ليه  ، وكيان حيق الحياجز المتقيدم ثلثمائية ، فإذا فرضنا أن الحق الذى للمحيل فى ذمية المحيال علييه هيو تسيعمائة

فإننا أوال نقسم الحق وقيمته تسعمائة بين الثالثية قسيمة  ، حاجز المتأخر ثلثمائةوحق ال ، ستمائة أى أن المحال له حول بجزء من الحق

مين حصية  199ثم تستكمل حصة المحال له إليى  ، 119والحاجز المتأخر  ، 599والمحال له  ، 119فينال الحاجز المتقدم  ، غرماء

 : وتكون حصص الثالثة نهائياً عليى الوجيه اآلتيى 19فتنزل حصة الحاجز المتأخر  ، الحاجز المتأخر حتى يستوفى قيمة الحوالة كلها

 . 19وللحاجز المتأخر  ، 199وللمحال له  ، 119للحاجز المتقدم 

والعلة فى هذا الحكم المنصوص عليه أن المشروع أراد أن يجعل الحاجز المتيأخر ييزاحم الحياجز المتقيدم إذ ال محيل لتفضييل 

وأراد فى الوقت ذاته أال يأخذ الحاجز المتأخر شيئاً قبل أن يستوفى المحال له كل حقه ألن الحوالة المتقدمة تجيب  ، رأحدهم على اآلخ

 -مزاحمة الحاجز المتأخر للحاجز المتقدم وجب الحوالة المتقدمية للحجيز المتيأخر –فأدى تطبيق هاتين الفكرتين معاً  ، الحجز المتأخر

فقيد كيان ينبغيى أال ييزاحم الحياجز المتيأخر وحجيزه باطيل الحياجز المتقيدم  ، والخطيأ فيى هيذا الحيل واضيح . إلى هذا الحل التشيريعى

وكان الواجب أن المحال له وحده هو الذى يزاحم الحاجز المتقدم ، وحجزه وحده هو الصحيح
  (9991 ) .

 

 ضياء فيى فرنسيافإن هيذا الحيل التشيريعى أقيل عيبياً مين حيل آخير سيدد الفقيه والق ، ومهما يكن من أمر
 (9997 ) ،

ويقضيى بيأن الحياجز  

ثم تحدد حصة المحال له على أساس أال يزاحميه إال الحياجز  . المتقدم يزاحمه كل من المحال له والحاجز المتأخر كما فى الحق األول

أن الحيق اليذى للمحييل فيى ذمية فليو  . وما يتبقى بعد ذلك يأخذه الحاجز المتيأخر ، المتقدم إذ الحجز المتأخر ال يزاحم الحوالة المتقدمة

فإن حصة الحاجز  ، وتأخر عنها حجز بثلثمائة أخرى ، وتقدم الحوالة حجز بثلثمائة ، المحال عليه هو تسعمائة حوله كله إلى محال له

ثيم تحيدد حصية المحيال ليه عليى أسياس تزاحميه ميع الحياجز المتقيدم  . 279فتكيون  ، المتقدم تحدد على أساس تيزاحم اليدائنين الثالثية

وميا يتبقيى بعيد ذليك يعطيى للحياجز  . 119فتكيون  ، وما يتبقى بعيد ذليك يعطيى للحياجز المتيأخر المتقيدم وحيده . 119فتكون  ، وحده

59فتكون حصته  ، المتأخر
  (9995 ) .

وهيو باطيل ييزاحم الحجيز المتقيدم  ويجمع هذا الحل بين عيب الحل األول بجعله الحجز المتيأخر 

                                                 

فتجييب الحواليية الحجييز المتييأخر وال يأخييذ  ، وال يقيال إن هييذا الحييل التشييريعى يسييتقيم إذا كانييت الحواليية بكيل الحييق (   9991)  

 ً وهيذه المزاحمية غيير الحقية مين  . ييزاحم الحياجز المتقيدم -وحجيزه باطيل –فال ييزال الحياجز المتيأخر  . الحاجز المتأخر شيئا

ليو  ، ففى المثل الذى أوردناه . وأن تزيد فى حصة المحال له من جهة أخرى ، أن تنقص حصة الحاجز المتقدم من جهةشأنها 

وتحيدد حصية  279فإن حصة الحاجز المتقدم على أساس تزاحم الدائنين الثالثة تكيون  ، كانت الحوالة بكل الحق أى بتسعمائة

ثم  . 279وحصة الحاجز  ، 959فتكون حصة المحال له  ، ى أساس هذا التزاحمكل من المحال له والحاجز المتأخر مبدئياً عل

فيسيتغرق ذليك حصية الحياجز  ، تستكمل حصة المحال له مين حصية الحياجز المتيأخر حتيى يسيتوفى المحيال ليه قيمية الحوالية

وال يأخذ الحاجز المتأخر  ، 119وتصبح حصة المحال له نهائياً ، المتأخر كلها دون أن يصل المحال له إلى استيفاء كل القيمة

 ً إذ ينبغى بعد استبعاد الحاجز المتيأخر  ، وهو ال يزال متحيفاً للحاجز المتقدم ومحابياً للمحال له ، هذا هو الحل التشريعى . شيئا

 119حال ليه ويأخذ الم ، 279بدال من  119فيأخذ الحاجز المتقدم  . أال يزاحم الحاجز المتقدم غير المحال له ، لبطالن حجزه

 . 119بدال من 

فال يزاحمه مع الحاجز المتقدم الحاجز المتيأخر لتنيزل حصيته  ، وإذا كان ينبغى أال يضار المحال له بالحجز المتأخر وهو حجز باطل

ص فيزاحم الحياجز المتيأخر الحياجز المتقيدم ويينق ، فإنه ينبغى أيضاً أال يحابى المحال له بسبب هذا الحجز الباطل ، 959إلى 

يكون قد خسير دون  959فالمحال له إذا نزلت حصته إلى  . 119من حصته ما يضيفه إلى المحال له فترتفع هذه الحصة إلى 

والواجيب هيو أال  . يكون قد كسب دون حيق بسيب بهيذا الحجيز الباطيل 119وإذا ارتفعت حصته إلى  ، حق بسبب حجز باطل

 . 119وال ترتفع إلى  ، 959ال تنزل إلى  ، 119فتكون حصته  ، يخسر وال يكسب

وأنظير  – 592ص  – 599ص  191فقيرة  1كيوالن وكابيتيان  – 712بودرى وسينيا فقرة  – 592فقرة  1هيك  (   9997)  

كميا  ، ولم يتضمن التشريع الفرنسى حال تشيريعياً لهيذه المسيألة . 2299فقرة  1القضاء الفرنسى فى بالنيول وريبير وردوان 

 . تضمن التشريع المصرى

إذا كيان المحيال ليه قيد حيول بجيزء مين الحيق يسيتطيع أن  ، وقد يتفق هذا الحل مع الحل األول فى النتيائج النهائيية (   9995)  

وقيد جياء فيى  . كما هو األمر فى المثل الذى فرضناه فيى إيضياح الحيل األول ، يستوفيه بالرغم من مزاحمة الحاجز المتقدم له

الحيل الميأخوذ بيه فيى فرنسيا والحيل اليذى أخيذ بيه –كن أن نصور فرضاً يتفق فيه الحيالن ويم" :  الموجز فهذا الصدد ما يأتى

ويكفى فى ذلك أن نجعيل المحيال ليه يسيتوفى كيل حقيه دون  ، فى النتيجة العملية على ما بينهما من خالف -المشرع المصرى 

ولميا كيان نصييب  ، ه واحيداً فيى الحليينفيكيون نصييب المحيال لي ، حاجة إلى أن يستكمل هذا الحق من نصيب الحياجز الثيانى

 ً نجعييل فييى ذميية المييدين  : ونوضييح ذلييك بمثييال . فيتحييد نصيييب الحيياجز الثييانى كييذلك ، الحيياجز األول واحييداً فييى الحلييين أيضييا

قضيى بيأن فالحيل الفرنسيى ي ، ثيم حجيزاً ثانيياً بمبليغ ثلثمائية ، ثم حوالة بمبلغ ثلثمائة ، ونوقع حجزاً أوال بمبلغ ثلثمائة ، ستمائة

ثم يأخذ الحاجز األول ميائتين عليى اعتبيار ان الثالثية قسيموا المبليغ  ، فيأخذ كل حقه وهو ثلثمائة ، المحال له يزاحم وال يزاحم
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وبين عيب آخر إذ يجعل للحجز المتيأخر حصية ميع الحوالية المتقدمية وينبغيى أال يأخيذ الحياجز المتيأخر  ، وهو وحده الحجز الصحيح

 شيئا حتى يستوفى المحال له كل حوالته
 (9959 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فهيو  ، وهيذه هيى النتيجية التيى ييؤدى إليهيا الحيل المصيرى . ويأخذ الحاجز الثانى الباقى وهيو مائية ، فيما بينهم قسمة الغرماء

ثم يكل المائتين اللتين تصيبان المحال ليه مين قسيمة الغرمياء  ، جز األول مائتين على اعتبار قسمة الغرماءيقضى بإعطاء الحا

هيذا ويالحيظ أن المثيال المتقيدم هيو اليذى ينطبيق  . ويأخذ الحاجز الثانى الباقى وهو مائية ، حتى يستوفى كل حقه فيأخذ ثلثمائة

ثيم أحيال الميدين أجنبيياً بالزائيد ليه عنيد المحجيوز  : وقيد جياء فيهميا ، فعياتمن قيانون المرا 559/  599على حرفية المادتين 

الميوجز ) "  فكأن المشرع المصرى أراد الوصيول إليى النتيجية العمليية الميأخوذ بهيا فيى فرنسيا ولكين مين طرييق آخير ، لديه

 . ( هامش رقم 957ص  911للمؤلف فقرة 

 : نذكر منها ما يأتى ، المسألة المعروفةوهناك حلول فقهية أخرى كثيرة لهذه  (   9959)  

فيقسم الحق المحال به بين الحاجز  . 299وقد توسطت الحوالة حجزين قيمة كل منهما  ، 999نفرض أن الحق المحال به هو  -2

 299وهيو –ثم يقسم ما يصييب الحياجز األول  . 199ويصيب الثانى  ، 299فيصيب األول  ، األول والمحال له قسمة غرماء

وعييب هيذا الحيل أنيه يحميل الحياجز األول مسيئولية تيأخر  99فيصييب كيال منهميا  ، نه وبين الحاجز الثيانى قسيمة غرمياءبي -

 . وال يجعل الحوالة المتقدمة تجب الحجز المتأخر ، الحاجز الثانى فى الحجز

 . 199ويصييب الثيانى  ، 299ول فيصييب األ ، بين الحاجز األول والمحال له ، كما فى الحل األول ، يقسم المبلغ قسمة أولى -1

ً  ، ثم يقسم  99بينه وبين الحاجز الثيانى فيصييب كيال منهميا  - 299وهو –ما يصيب الحاجز األول  ، كما فى الحل األول أيضا

 فتكون األنصبة فى النهاية ، ثم يرجع الحاجز األول على المحال له بالخمسين التى نقصته من جراء مزاحمة الحاجز الثانى له

وعيب هذا الحل أنيه يحميل المحيال ليه مسيئولية تيأخر الحياجز  . للحاجز الثانى 99 للمحال له و 299 للحاجز األول و 299 :

 . ثم ال يجعل الحوالة المتقدمة تجب المتأخر ، الثانى فى الحجز

ويصييب الحياجز الثيانى  ، 299ويصيب المحال ليه  ، 19فيصيب الحاجز األول  ، يقسم المبلغ بين الثالثة جميعاً قسمة غرماء -9

ثم ال يجعل الحوالة المتقدمة تجب الحجز  ، وعيب هذا الحل أنه يجعل الحجز الثانى الباطل يزاحم الحجز األول الصحيح . 19

 . المتأخر

فقيرة  – 795بيودرى وسيينيا فقيرة  – 55هيامش رقيم  297مكيررة ص  995فقرة  9أوبرى ورو  : أنظر فى هذه الحلول المختلفة)  

األستاذ أحمد نجيب الهاللى فى البيع  – 127فقرة  – 129فقرة  Cession de Creanceلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  – 712

 . ( 911الموجز للمؤلف فقرة  – 155فقرة 
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 حوالة الدين - الباب الثانى
 (5141  )

 

  (Cession de dette  ) 

  : حوالة الدين أطراف - 316

فيحل األجنبيى محيل الميدين فيى هيذا  ، يتفق المدين مع أجنبى على أن يتحمل عنه الدين الذى فى ذمته للدائن ، فى حوالة الدين

وقيد رأينيا فيى حوالية الحيق أن اليدائن هيو اليذى يتفيق ميع أجنبيى عليى أن  . الدين نفسه بجميع مقوماته وخصائصه وضماناته ودفوعيه

 . فيحل األجنبى محل الدائن فى هذا الحق نفسه ، يحول له الحق الذى فى ذمة المدين

أميا المحييل فيى حوالية  . ألنيه يحييل عليى األجنبيى اليدين اليذى فيى ذمتيه ، ( Cedant)  وفى حوالة الدين يسمى المدين محيال

 . فهو الدائنالحق 

 . والمحال عليه فى حوالة الحق هو المدين ، ألن المدين أحال عليه الدين ، ( Cessionnaire)  ويسمى األجنبى محاال عليه

 . فى حوالة الحق هو األجنبى -أو المحال له –والمحال  . ألن المدين أحاله على األجنبى ، ( Cede)  ويسمى الدائن محاال

نى لم يستعمل من هذه المصطلحات فى حوالة الدين إال المصطلح الخاص باألجنبى الذى يتحمل الدين عن على أن التقنين المد

فيأطراف الحوالية إذن هيم الميدين األصيلى  . واستبقى لكل من الدائن والمدين األصلى اسميهما . فأسماه المحال عليه ، المدين األصلى

 . حتى ال ننحرف عن نصوصه ، فعلوسنتابع التقنين فيما  . والمحال عليه والدائن

فيتفيق  ، باتفياق بيين اليدائن والمحيال علييه دون تيدخل الميدين األصيلى -بل هذا هو األصيل فيهيا –ويصح أن تتم حوالة المدين 

وسينعود  . وتبرأ ذمة المدين األصيلى دون حاجية إليى رضياه ، الدائن مع أجنبى على أن يتحمل هذا األجنبى الدين عن المدين األصلى

 : إلى كل ذلك فيما يلى

 : األغراض المختلفة التى تفى بها حوالة الدين - 317

 : ونذكر من هذه األغراض ما يأتى . أغراض مختلفة تفى بها ، كما لحوالة الحق ، ولحوالة الدين 

 ، أو عقد أن توريد أو غيير ذليكإيجار أو وكالة أو مقاولة  ، يحدث كثيرا أن شخصياً يكون طرفاً فى عقد ملزم للجانبين(  2)  

يرييد الميؤجر ميثال أن  . ويكون فى حاجة إلى أن ينزل إلى الغير عن هذا العقد بما أكسبه من حقوق وما رتيب فيى ذمتيه مين التزاميات

اماتيه فيقتضييه األمير أن ينيزل للمشيترى عين حقوقيه وعين التز ، إليى المشيترى ، بعد أن باع العيين الميؤجرة ، ينزل عن عقد اإليجار

فيقتضيه األمر أن ينزل له عن حقوقيه والتزاماتيه  ، يتفق الوكيل مع آخر على أن يقوم بعقد الوكالة نيابة عنه . الناشئة من عقد اإليجار

والمتعهيد بالتورييد ينيزل إليى ميورد مين البياطن  . الناشئة من عقد المقاولة لمقاول من الباطن بما له من حقوق وما عليه مين التزاميات

وينبغيى  . فى جميع هذه الفروض يتيسر النزول عن الحقوق عن طريق حوالة الحيق . عقد التوريد بما أنشأه من حقوق والتزاماتعن 

كيان هيذا حجير  ، فإذا لم يفتح بياب حوالية اليدين للوفياء بهيذا الغيرض . أن يتيسر أيضا النزول عن االلتزامات عن طريق حوالة الدين

 ات التعامل من مرونةعثرة فى طريق ما تقتضيه حاج
 (9951 ) .

 

                                                 

سيالى  –(  وميا بعيدها 299 و 72فقرات )  سالى فى نظرية االلتزام فى مشروع التقنين المدنى األلمانى : مراجع  (   9952)  

التقنيين الميدنى األلميانى ميع التعليقيات الجيزء األول ص  –(  2759مقال فى حوليات القانون التجارى سنة )  فى حوالة الدين

 – 2757بحييث فيى حواليية الييدين كاسيتخالف خيياص رسييالة مين ديجييون سيينة (  Gaudemet)  جودمييه – 119ص  – 957

ومحمد صادق فهمى فيى (  Cheron)  األستاذان شيرون – 2529سنة فى حوالة الدين رسالة من جنيف (  Benrey)  بنريه

ص  – 91ص  2592مقال فى مجلية مصير المعاصيرة سينة )  حوالة الدين فى التشريعات األوروبية وفى الشريعة اإلسالمية

عيدها وميا ب 2252فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  –وما بعدها  2197فقرة  9بودرى وسينيا (  259ص  – 291وص  11

كيوالن وكابيتييان ودى  – 2921فقيرة  – 2921فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 977فقيرة  – 975فقيرة  9دى بياج  –

 Cession deأنسييكلوبيدى دالليوز لفيظ  – 792فقيرة  – 711فقيرة  1جوسيران  – 151فقيرة  – 151فقيرة  1المورانيديير 

dette . 

ص  – 919ص )  195فقرة  – 191األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  – 177ص  – 117ص  9األستاذ عبد الحى حجازى 

 151فقرة  – 159األستاذ أحمد حشمت أبوستيت فقرة  –(  992ص  – 955ص )  991فقرة  917الموجز للمؤلف فقرة  –(  915

 . ( 919ص  – 919ص ) 

 . 977فقرة  9دى باج  –مكررة  2251فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9951)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ومثل ذلك أيضاً أن تنتقل عيين مين شيخص إليى آخير ويتصيل بيالعين التيزام يجيب أن ينتقيل معهيا وفقياً لقواعيد الخالفية (  1)  

 . كما فى المنزل المؤمن عليه من الحريق ينتقيل مين البيائع إليى المشيترى وتنتقيل معيه التزاميات البيائع نحيو شيركة التيأمين ، الخاصة

 . فيجب إذن أن تكون حوالة الدين مباحة منظمة حتى تيسر الوفاء بهذا الغرض

فانتقال هذا المجموع من المال من شيخص إليى  ، كمتجر أو حصة فى إرث ، وقد تتصل االلتزامات بمجموع من المال(  9)  

وال يتيسير ذليك إال عين طرييق حوالية  . الجدييد من المالك األصلى إليى الماليك ، كما تنتقل الحقوق ، آخر يقتضى أن تنتقل االلتزامات

 فيجب أن تباح هذه الحوالة وأن تنظم ، الدين
 (9959 ) .

 

ال وفقياً لقواعيد  ، فيكيون مين المرغيوب فييه أن ينتقيل هيذا االلتيزام ميع العيين ، وقد يتصل التزام بالعين أوثيق االتصيال(  5)  

فيإذا كيان هنياك  ، والمثل البيارز ليذلك هيو بييع العيين المرهونية . ات عمليةبل مطاوعة العتبار ، الخلف الخاص إذ هى ليست منطبقة

 ً ويصيبح المشيترى مسيئوال مسيئولية  ، فإن العقار ينتقل إليى المشيترى ميثقال بحيق اليرهن ، وباعه صاحبه ، عقار مرهون رهناً رسميا

ويبقيى بيائع العقيار هيو  . دين اليذى ليم ينتقيل إلييهعينية عن الدين المضمون بالرهن دون أن يكون مسئوال مسئولية شخصية عن هذا ال

فيكون من المرغيوب فييه أن ينتقيل اليدين أيضياً ميع  . مع أن العقار الضامن لهذا الدين قد خرج من ملكه ، المسئول شخصيا عن الدين

ً  . وال يتيسر ذلك إال عن طريق حوالة لدين ، العقار المرهون من البائع إلى المشترى هيو  ، وقد أفرد التقنين المدنى الجديد نصاً خاصا

 . لهذه المسألة ألهميتها العملية ، مدنى 911المادة 

فيتفق مع دائنه على أن يحل محله فيى اليدين  . ويكون لدائنه دائن ، وقد يقع أخيراً أن المدين ال يجده عنده ماال يفى بدينه(  9) 

فيإذا  . وال يتيسير ذليك إال عين طرييق حوالية اليدين . الحلول بمثابة وفياء لدينيه هيو نحيو دائنيه ويكون هذا ، الذى فى ذمته لدائن الدائن

ً (  ب)  مدين بمائتين للدائن(  أ)  فرض مثال أن التيزم بهيا ثمنيا (  جيـ)  ميدين بميائتين هيو أيضيا لليدائن(  ب)  وأن ، أخيذها منيه قرضيا

يسيتطيع أن يحيول (  ب)  عليى(  جيـ)  باليدين اليذى لليدائن ، ن طريق حوالة اليدينع ، يستطيع أن يتحمل(  أ)  فإن ، لمبيع اشتراه منه

ولكين حوالية  . فيصيل عين طرييق حوالية الحيق إليى ميا يرييد ان يصيل إلييه عين طرييق حوالية اليدين ، ( جـ)  إلى دائنه(  أ)  حقه قبل

)  ويرضيى بيأن يحيل ، مبلغ القرض إليه وفاء بثمن المبيعقد ال يرضى بتحويل (  جـ)  فإن . غير حوالة الدين ، فى هذا المثال ، الحق

)  إذ يحتفظ عن طريق حوالة الدين بامتياز البائع وال يحتفظ بهذا االمتيياز عين طرييق حوالية الحيق ، مديناً بثمن المبيع(  ب)  محل(  أ

9955 ) . 
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شييأنه فييى ذلييك شييأن  ، وكييان ال يعييرف إال حوالية الحييق ، يعييرف حواليية الييدين ، كمييا قيدمنا ، وليم يكيين التقنييين المييدنى السييابق 

 . التقنينات الالتينية القديمة كالتقنين المدنى الفرنسى

 ، وعن طريق اإلنابية فيى الوفياء ، ر المدينيسد هذا النقض عن طريق التجديد بتغيي ، كالتقنين الفرنسى ، وكان التقنين السابق

فقيد بينيا الفيروق الجوهريية ميا بيين حوالية  ، ولكن هذه الطرق ليس فيها غناء عن حوالة اليدين . وعن طريق االشتراط لمصلحة الغير

 الدين من جهة والتجديد بتغيير المدين
 (9959  )

 واإلنابية فيى الوفياء
 (9951  )

فبينيه هيو  ، أميا االشيتراط لمصيلحة الغيير . مين جهية أخيرى

فيكسيب اليدائن مين وراء  . وذلك أن المدين إذا اشترط على شخص آخر أن يفى بدينيه لليدائن . أيضاً وبين حوالة الدين فروق جوهرية

بيل  ، ن وليم تبيرأ ذمتيه منيهفال ييزال الميدين األصيلى ملزمياً هيو أيضياً باليدي ، هذا االشتراط حقاً مباشراً قبل المتعهد أن يوفى له الدين

لم ينتقل من مدين إليى  ، بصفاته وضماناته ودفوعه ، هذا إلى أن الدين نفسه . انضم إليه مدين جديد بموجب االشتراط لمصلحة الدائن

 بل وجد إلى جانب الدين األصلى دين جديد بصفاته وضمانات ودفوعه مستقلة ، مدين
 (9951 ) .

 

                                                 

 . 919ص  977فقرة  9دى باج  (   9959)  

وأنظر فى أن حوالية اليدين تهيدر شيخص الميدين وال تعتيد إال بالقيمية  – 2925فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  (   9955)  

 . 159فقرة  1المادية لاللتزام كوالن وكابيتان 

 . 151أنظر آنفاً فقرة  (   9959)  

 . 959أنظر آنفاً فقرة  (   9951)  

ص  9األسيتاذ عبيد الحيى حجيازى  – 997ص  971فقيرة  9دى بياج  – 2259فقيرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9951)  

فيتوليد مين هيذا االشيتراط حيق مباشير لليدائن قبيل  . . . ":  وقد جاء فى الموجز فيى هيذا المعنيى ميا ييأتى – 119ص  – 112

وهو براءة ذمة الميدين  ، أما الغرض اآلخر . وبذلك يتحقق غرض من الغرضين اللذين تحققهما حوالة المدين ، المدين الجديد

ألن الميدين القيديم يبقيى ملتزمياً قبيل اليدائن ميا ليم يبرئيه اليدائن باتفياق  ، فال يتحقق من وراء االشتراط لمصلحة الدائن ، القديم

ال يتحقيق فيى االشيتراط لمصيلحة الغيير عليى  ، لمدين الجدييد مباشيرة نحيو اليدائنوهو التزام ا ، على أن الغرض األول . آخر

وذلك ألن حوالة الدين تنقل إلى ذمة المدين الجديد نفس الدين الذى كان فى ذمة الميدين  . النحو الذى يتحقق به فى حوالة الدين
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كحليول المشيترى للعيين الميؤجرة محيل الميؤجر فيى التزاماتيه نحيو المسيتأجر وكحليول  ، اوفيما عدا حاالت خاصة نص عليه

 المتنازع عن اإليجار محل المستأجر
 (9957 ) ،

أو قامت بها نظريات فقهية كحلول الخلف الخاص محل السلف فى االلتزامات المتعلقية  

 بالعين التى انتقلت إليه
 (9955 ) ،

 ، وقد حاول كثيرا من الفقهاء فى فرنسا أن يفتحوا هيذا الطرييق . فإن طريق حوالة الدين كان مسدوداً  

فيجوز لذوى الشيأن أن يتفقيوا عليى حوالية اليدين ويكيون اتفياقهم  ، متوسلين فى ذلك بمبدأ سلطان اإلرادة ، بالرغم من سكوت التشريع

 العام أو اآلداب ملزماً منتجاً آلثاره ما دام ال يخالف النظام
 (9999 ) ،

 . ولكن محاوالتهم لم تحقق الغرض المنشود 

لذلك كان تنظيم التقنين المدنى المصرى الجديد لحوالة الدين تنظيما تشريعاً خطوة موفقة سدت ثغرة كان من الضرورى سدها 

 رمانييةوقد استمد التقنين الجديد قواعد هذا التنظيم من التقنينيات الج . من الناحية العملية
 (9992  )

 ومين الفقيه اإلسيالمى
 (9991 ) .

وتقيول  

                                                                                                                                                                    

فيى ذمية الميدين الجدييد دينياً جدييداً مسيتقال عين اليدين  أما االشيتراط لمصيلحة الغيير فيوجيد . القديم بتأميناته ودفوعه كما قدمنا

 . ( 999الموجز للمؤلف فقرة ) "  القديم فى التأمينات والدفوع

منهيا حليول شيركة محيل أخيرى عنيد  . والحاالت العملية التى كان االشتراط لمصلحة الغير يستخدم فيها ليقوم مقام حوالة اليدين كثييرة

ولهييؤالء أن يرجعييوا  ، لييى ملزمية نحييو دائنييى الشيركة األخييرى بموجيب االشييتراط لمصيلحتهمفتصييبح الشيركة األو ، التصيفية

فيرجيع الميؤمن لهيم عنييد  . وكييذلك األمير عنيدما تحيل شييركة تيأمين محيل شيركة تيأمين أخييرى . مباشيرة عليى الشيركة األوليى

يرجعيون  ، جيب االشيتراط لمصيلحتهمبمو ، وبييع المتجير يجعيل دائنييه . الشركة األخرى مباشرة على شيركة التيأمين األوليى

يرجيع مباشيرة بيدين  ، بفضل االشتراط لمصلحته ، وبيع العقار المرهون فى دين يجعل الدائن المرتهن . مباشرة على مشتريه

 . ( 2251فقرة  1أنظر فى ذلك بالنيول وريبير وردوان )  على مشترى العقار ، ال بالرهن فحسب ، شخصى

مييدنى  592/  917والمييادة  ، مييدنى سييابق فيمييا يتعلييق بحلييول المشييترى محييل المييؤجر 515/  975أنظيير المييادة  (   9957)  

 . سابق فيما يتعلق بحلول المتنازل له عن اإليجار محل المستأجر

 . 251وقد قرر التقنين المدنى الجديد هذا الحكم فى نص تشريعى هو المادة  (   9955)  

فيإن هيذا القيانون إذا كيان ليم  ، تفياق عليى حوالية اليدين فيى القيانون الفرنسيىوقد ذهب بودرى وبارد إلى إمكان اال (   9999)  

وال ينبغى أن يحول التقنين دون تطيور الينظم القانونيية  . فهو بحكم مبدأ سلطان اإلرادة لم يقفل الباب دونها ، ينظم حوالة الدين

 ، فيإن هيذا التقنيين ، مثيل التقنيين الميدنى النمسياوىثيم بيوردان  . وهيذا هيو عميل الفقيه ، واستكمال ما يكون ناقصاً فيى التقنيين

ومع ذلك لمن يمنع سكوته عن هذا التنظيم من أن تكون حوالية اليدين معميوال  . لم ينظم حوالة الدين ، كالتقنين المدنى الفرنسى

ويشيير  . ( 55ص  – 59ص  2111فقيرة  9بيودرى وبيارد )  بها فى النمسيا بالقيدر اليذى أقيره التقنيين الميدنى األلميانى ذاتيه

كعقود التيأمين والمؤسسيات وعقيد  ، جوسران إلى كثير من النظم التى أدخلها العمل فى القانون قبل أن يتولى المشرع تنظيمها

 – 599ص  – 555ص  799فقيرة  1جوسيران )  أسوة بهذه الينظم ، فال شيء يمنع إذن من إدخال نظام حوالة الدين . النشر

ً  . ( 792فقرة  و  995جودميه ص  – 95وفى حوالة الدين ص  – 79سالى فى االلتزامات فقرة  : فى هذا المعنى أنظر أيضا

 Cession deلفيظ  2أنسييكلوبيدى دالليوز  – 971فقيرة  9دى بياج  – 2251فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  – 997ص 

dette  992ص  999الموجز للمؤلف فقرة  – 51فقرة  – 59فقرة . 

الدين بصفة لصيقة به من الميدين األصيلى إليى  ، بمجرد االتفاق ودون حكم القانون ، يتيسر فى بعض الحاالت أن ينتقلعلى أنه قد ال 

فيإن  ، فالدين التجارى يصعب نقليه بصيفته التجاريية إليى الميدين الجدييد ليكيون مين اختصياص القضياء التجيارى . مدين جديد

ر فى هذا المعنى األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فيى المقيال المنشيور أنظ)  االختصاص النوعى يعتبر من النظام العام

فإنيه يصيعبن فيى نقيل  ، كذلك إذا كان هناك حكم صادر ضيد الميدين األصيلى . ( 97ص  2592بمجلة مصر المعاصرة سنة 

 . أن ينتقل معه الحكم ليكون نافذاً ضد هذا المدين األخير ، الدين إلى المدين الجديد

أن التقنينيات الجرمانيية هيى التيى سيارت فيى تطيور الحوالية إليى نهايية (  195أنظير آنفياً فقيرة )  رأينا فيما قدمناه (   9992)  

ولم يكن يقر كما رأينا انتقال االلتزام مين دائين  –وكان القانون الرومانى  . فأقرت حوالة الدين إقرارها لحوالة الحق ، الطريق

سيواء فيى اليبالد الالتينيية أو فيى  ، لعقبة التى أعاقت وقتاً طيويال المضيى فيى هيذا التطيورإلى دائن أو من مدين إلى مدين هو ا

ثيم ظهير التقنيين الميدنى  . وكان التطور قد بلغ فى البالد الالتينيية حيد إقيرار حوالية الحيق دون حوالية اليدين . البالد الجرمانية

وبقييت التقنينيات الالتينيية التيى اقتبسيت مين  . ظم حوالية اليدينإذ نظم حوالة الحق دون أن ين ، الفرنسى فوقف من هذا التطور

فهى مثله تنظم حوالة الحق دون حوالة  ، يشوبها هذا النقض ، ومعها التقنين المدنى المصرى السابق ، التقنين المدنى الفرنسى

فقيد  –وليم يظهير التقنيين الميدنى األلميانى إال فيى آخير القيرن التاسيع عشير ومسيتهل القيرن العشيرين  -أميا فيى ألمانييا  . الدين

وإذا كان قد قاومها فى بداية األمر الفقهياء األلميان اليذين يشيايعون القيانون  . استمرت حركة التطور طوال القرن التاسع عشر

 ، منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشير ، فإنها ما لبثت ، وسافينى(  Mulhenbrich)  من أمثال ميلها نبريك ، الرومانى

وقيد تعاقيب عليى هيذا العميل الفقهيى  . أن تغلبت على هذه العقبة التى أقامتها مبادئ القانون الروميانى دون إقيرار حوالية اليدين

 : عدة من الفقهاء األلمان المعروفين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

اسيتحدث المشيروع فيى هيذا الفصيل نظامياً جدييداً هيو نظيام حوالية " :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ميا ييأتى

بييان أن نفعيه مين الناحيية و غنيى عين ال . وإن كان ليه نظيير فيى التشيريعات الجرمانيية ، ويراعى أن هذا النظام إسالمى بحت . الدين

 العملية يقتضى إقراره فى نطاق التشريع
 (9999  )

" . 

                                                                                                                                                                    

حياول فييه أن يوفيق بيين الفكيرة الرومانيية وإمكيان  2799بنشر كتاب فى سينة  ، ألستاذ بجامعة برلينا ، ( Delbruch)  فبدأ دلبريك

ً  ، فميز بين االلتزام . الحوالة وهيو رابطية شخصيية ال يمكين أن تنتقيل مين شيخص إليى آخير وهيذا ميا عنياه  ، حقياً كيان أو دينيا

فهيذه مين ناحيتيهيا اإليجابيية  ، ( Produits Economiques)  ةوبين ما ينتج عن االلتزام مين قيمية ماديي ، القانون الرومانى

 ، وقييد أحييدثت نظرييية دلبريييك حركيية فقهييية قوييية فييى ألمانيييا . والسييلبية يمكيين أن تنتقييل ميين ذميية مالييية إلييى ذميية مالييية أخييرى

قسيموا فيميا إذا كيان االلتيزام ولكينهم ان ، واعترض الفقهاء على التمييز الذى يقول به ف الفرق بين االلتزام وبين قيمته المادية

 . وإذا كان قابال فبأى أداة ينتقل ، قابال لالنتقال أو غير قابل

ولكنيه سيلم بيأن اليدائن  ، فليم يجيز نقيل اليدين . ولكنيه ظيل أمينياً عليى تقالييد القيانون الروميانى ، بعد دلبريك(  Kuntze)  وجاء كينتز

أو يقضيى اليدين اليول ويحيل محليه دينياً جدييداً كميا فيى  ، يستطيع أن يوجد ميديناً آخير إليى جانيب مدينيه األول كميا فيى اإلنابية

 . التجديد

عل الثانى  ففى االتفاق ما بين المدين األصلى والمحال عليه يشترط األول ، إلى نظرية االشتراط لمصلحة الغير(  Bahr)  ثم لجأ بير

ولكين يبقيى الميدين  ، فينشيأ لليدائن مين هيذا االشيتراط حيق مبشيار فيى ذمية المحيال علييه ، لمصلحة اليدائن أن ييؤدى ليه اليدين

 . األصلى باإلضافة إلى المحال عليه ملتزماً نحو الدائن

لقييانون الرومييانى ال يستعصييى إلييى أن ا –(  Menzel)  ومنييزل(  Gareis)  وجيياريس(  Salpius)  سييالبيس –وذهييب فقهيياء ثالثيية 

 ، يقدم المدين األصلى والمحال علييه إيجابياً مشيتركاً إليى اليدائن : وتصوروا هذه الحوالة على النحو اآلتى ، على حوالة الدين

يجعيل الحوالية  –سيالبيس  –عليى أن أول هيؤالء الفقهياء  . فإن قبله الدائن أصبح المحال عليه هو المدين مكان المدين األصلى

 . تتم باتفاق بين الدائن و المحال عليه

وأصبح المعتبر  ، وقال إن االلتزام قد تطور منذ عهد الرومان ، فقد عارض القانون الرومانى صراحة(  Windcheid)  أما وندشايد

ومن ثم يجوز  . انيةوبذلك تقضى التقاليد الجرمانية مناقضة فى ذلك التقاليد الروم ، فيه هو القيمة المادية ال الرابطة الشخصية

ولميا كيان المحيال علييه إنميا  . من ذمة مدين إلى ذمة ميدين آخير باتفياق بيين الميدينين ، باعتباره قيمة مادية ، أن ينتقل االلتزام

فيإذا ميا اقيره أصيبح سيارياً فيى حقيه بيأثر  ، فقد وجب أن يقر الدائن هذا التصرف -أى للدائن –يتصرف فى مال مملوك للغير 

 . رجعى من وقت اتفاق المدينين ال من وقت إقراره

وصياغ لهيا األداة  ، فيأقر حوالية اليدين إقيراره لحوالية الحيق كميا قيدمنا ، وظهر التقنين المدنى األلمانى فى أعقاب هذه الحركة الفقهيية

بريك فى صورة الحوالة التى تتم باتفياق ميا بيين الميدين األصيلى والمحيال وقد أخذ بنظرية وندشايد ونظرية دل . الفنية الالزمة

 . وبنظرية ساسلبيس فى صورة الحوالة التى تتم باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، عليه

 ص – 2119فقيرة  9بودرى وبارد  – 955ص  – 957ص  525م  2التعليقات على التقنين المدنى األلمانى  : أنظر فى كل ذلك)  

 – 92ص  – 59ص  2592مقال األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلية مصير المعاصيرة سينة  – 71ص  – 79

 . 2929فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

. )  وهذا ويعرف التقنين المدنى األلمانى طرقاً خمسة إلحالل مدين جديد محل مدين قديم أو إلقامة مدين آخر إلى جانيب الميدين األول

وفيه يتعهد شخص للمدين األصيلى أن ييؤدى  ، التعهد بالوفاء(  1. )  اإلنابة وفيها يقوم مدين آخر إلى جانب المدين األول(  2

التعهيد بالوفياء ميع (  9. )  ال يجاوزهيا إليى اليدائن ، ويقتصر أثر هذا التعهد عليى العالقية فيميا بيين االثنيين ، الدين عنه للدائن

فينشيئ التعهيد حقياً مباشيراً لليدائن  ، ويزييد عليى سيابقه بيأن يكيون هنياك اشيتراط لمصيلحة اليدائن ، ناالشتراط لمصيلحة اليدائ

حوالية اليدين (  9. )  حوالة الدين باتفاق ييتم بيين اليدائن والمحيال علييه(  5. )  يستطيع بموجبه أن يرجع مباشرة على المتعهد

أنظر فى ذلك التعليقيات عليى التقنيين  . ويتوقف نفاذه فى حق الدائن على إقراره ، باتفاق يتم بين المدين األصلى والمحال عليه

 . 191ص  – 199ص  525م  2المدنى األلمانى 

وقيد رأينيا أن الفقيه اإلسيالمى ال يسيلم بحوالية اليدين بمعناهيا  – 159أنظر فى الفقه اإلسالمى ميا قيدمناه آنفياً فقيرة  (   9991)  

فيى  ، على أن الفقيه اإلسيالمى . وال يسلم بحوالة الحق إال فى المذهب المالكى وفى حدود معينة ، دةخالفاً لما يقال عا ، الدقيق

فأقر هذا  ، وقد أمكن تحويره فى التقنين المدنى العراقى . يصلح لالقتباس منه فى بعض أحكام حوالة الدين ، قواعده التفصيلية

 . ت الجرمانيةالتقنين حوالة الدين بالمعنى المفهوم فى التقنينا

 . 291ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   9999)  
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 : أركان حوالة الدين واآلثار التى تترتب عليها - 319

 . أركان الحوالة واآلثار التى تترتب عليها ، كما بحثنا فى حوالة الحق ، ونبحث فى حوالة الدين 

 أركان حوالة الدين - الفصل األول

  : حوالة الدين هى أركان االتفاق بوجه عام أركان - 311

فأركييان هييذه  . حواليية الييدين اتفيياق بييين طييرفين علييى تحويييل الييدين ميين ذميية المييدين األصييلى إلييى ذميية مييدين جديييد يحييل محلييه

راضيى ومن ثيم تكيون هيذه األركيان هيى الت . يتم بين طرفين(  Convention)  هى أركان أى اتفاق ، كأركان حوالة الحق ، الحوالة

 . والمحل والسبب

 . خالياً من عيوب اإلرادة من غلط وتدليس وإكراه واستغالل ، والبد أن يصدر التراضى من ذى أهلية

ومحل حوالة الدين هو الدين الذى يحيول مين ذمية الميدين األصيلى إليى ذمية  ، كذلك يجب أن تتوافر فى المحل شرائطه العامة

وهيى  . ال فرق فى ذلك بين ما يكون منه مؤجال أو معلقاً على شرط أو مسيتقبال ، ى جميع الديونوترد حوالة الدين عل . المدين الجديد

 ولكنها ال تنفذ إال بوجود الدين ، تنعقد صحيحة فى الدين المستقبل
 (9995 ) .

 

 ، ة اليدين بهياويختلف باختالف األغراض المتنوعة التى تفيى حوالي ، وللسبب فى حوالة الدين هو الباعث الذى دفع إلى عقدها

 . مصدراً اللتزام مجرد ، كحوالة الحق ، وفى القوانين الجرمانية تعتبر حوالة الدين . وقد سبق بيان ذلك

 ونكتفى هنا ببحث الصورتين اللتين تتم فى أحيداهما حوالية اليدين . فنحيل فى كل ذلك إلى القواعد العامة المتعلقة بنظرية العقد

: 

 . ويقر الدائن هذا االتفاق ليكون نافذاً فى حقه ، اتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه : الصورة األولى

وهيذه الصيورة  . دون تدخل الميدين األصيلى بيل ودون حاجية إليى رضيائه ، اتفاق بين الدائن والمحال عليه : والصورة الثانية

 . وال يقتصر على إقرارها كما فى الصورة األولى ، برام الحوالةإذ الدائن فيها يتدخل مباشرة إل ، أكثر تمشياً مع إرادة الدائن

 اتفاق المدين األصلى والمحال عليه - الفرع األول

  : انعقاد حوالة الدين ونفاذها فى حق الدائن - 311

 : فى الصورة التى تتم فيها حوالة الدين باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه يجب التمييز بين أمرين

 . وتنعقد بمجرد االتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه ، انعقاد الحوالة(  2 ) 

 . وال تنفذ فى حقه إال إذا اقرها ، ونفاذها فى حق الدائن(  1)  

 انعقاد حوالة الدين - المبحث األول

  النصوص القانونية - 312

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 929تنص المادة  :

"  ة الدين باتفاق بين المدين وشخص آخر ويتحمل عنه الدينتتم حوال"  
 (9999 ) .

 

 . إذا لم ينظم هذا التقنين حوالة الدين ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

                                                 

 . 297ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9995)  

 ليس للميودع عنيده أن"  مدنى من إنه 112ومن هذه الحاالت ما نصت عليه المادة  . وتوجد حاالت يكون فيها الدين غير قابل للحوالة

 إال أن يكون مضطراً إلى ذليك بسيبب ضيرورة ملجئية عاجلية ، يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون إذن صريح من المودع

 . ال تجوز له حوالة دينه بغير رضاء الدائن ، كالمزارعة وشركة األشخاص ، كذلك المدين فى عقد روعيت فيه شخصيته . "

مين المشيروع التمهييدى كفقيرة أوليى تليهيا فقيرة ثانيية عليى الوجيه  555ورد هذا النص فيى الميادة  : تاريخ النص (   9999)  

وفيى لجنية المراجعية نقليت هيذه الفقيرة الثانيية لتكيون الفقيرة  . " وال تكون الحوالة نافذة فيى حيق اليدائن إال إذا أقرهيا" :  اآلتى

وأصيبح نيص الميادة النهيائى مطابقيا لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين  ، " بألن هيذا هيو المكيان المناسي"  األولى من الميادة التاليية

)  929فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافق عليهيا مجليس النيواب . فى المشروع النهائى 911وصار رقمها  ، المدنى الجديد

 . ( 297ص  – 291ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 
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وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  – 929فيى التقنيين الميدنى السيورى الميادة  : ويقابل النص فيى التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

وفيى تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنيانى الميادة  ، 959 - 951 و 2/  959 و 995وفى التقنين الميدنى العراقيى الميواد  – 991المادة 

1 و 2/  171
  (9991 ) .

 

أميا  . والميدين الجدييد أى بيين الميدين األصيلى ، ويتبين من هيذا الينص أن حوالية اليدين تيتم باتفياق بيين الميدين والمحيال علييه

 . وإن كان ضرورياً لنفاذها فى حقه كما سنرى ، رضاء الدائن فليس بضرورى النعقاد الحوالة

 انعقاد الحوالة باالتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه - 313

نقل اليدين مين ذمية األول إليى يكفى فى انعقاد حوالة الدين أن يتفق المدين األصلى مع المدين الجديد وهو المحال عليه على  : 

واألهليية  . وقيد سيبقت اإلشيارة إليى ذليك ، يقتضيى وجيود التراضيى والمحيل والسيبب ، ككيل اتفياق آخير ، وهيذا االتفياق . ذمة الثيانى

اً للعالقة التى أما أهلية المحال عليه فهى أهلية االلتزام معاوضة أو تبرعاً تبع ، الواجبة فى المدين األصلى هى أهلية التعاقد بوجه عام

 . تقوم بينه وبين المدين األصلى

                                                 

ميين التقنييين المييدنى  929مطابقيية للمييادة )  929م  : التقنييين المييدنى السييورى : التقنينييات المدنييية العربييية األخييرى (   9991)  

 . ( المصرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 929مطابقة للمادة )  991م  : التقنين المدنى الليبى

وتكيون مطلقية  - 1 . ل عليهحوالة الدين هى نقل الدين و المطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحا - 2 : 995التقنين المدنى العراقى م 

أو مين  ، إذا أحال المدين بدينه غريمة على المحال عليه حوالة غير مقيدة بأدائه من الدين اليذى للمحييل فيى ذمية المحيال علييه

وتكيون مقييدة إذا أحيال الميدين  - 9 . أو أحال على شخص ليس له شيء عليه أو عنده ، العين التى له عنده وديعة أو مغصوبة

أو من العين التيى ليه عنيده أمانية أو  ، بدينه من غريمه على المحال عليه حوالة مقيدة بأدائه الدين للمحيل فى ذمة المحال عليه

 . مغصوبة

 . الحوالة التى تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له : 2/  959م 

 . وإال فهى وكالة ، شترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال لهي : 951م 

ً  ، كل دين تصح به الكفالة تصح به الحوالة : 959م   . بشرط أن يكون معلوما

إذا كانيت غلية الوقيف متحصيلة فيى ييده  ، تصح إحالة المستحق فى الوقف غريمة حوالة مقيدة باستحقاقه على متولى الوقيف : 955م 

 . وال تصح الحوالة باالستحقاق إذا لم تكن الغلة متحصلة فى يد المتولى . ل الحوالةوقب

وغيير  ، بأن يكون المحال علييه أميأل مين المحييل ، قبول األب أو الوصى الحوالة على الغير جائز إن كان فيه خير للصغير : 959م 

 . جائز عن كان مقارباً أو مساوياً له فى اليسار

ميع تعيديل يجعيل حوالية اليدين فيى التقنيين  ، السيما المذهب الحنفيى ، العراقى مأخوذة بوجه عام من الفقه اإلسالمىونصوص التقنين 

أقيرب إليى  ، كميا قيدمنا ، إذ حوالة الدين فى المذهب الحنفى هيى ، العراقى حوالة دين بالمعنى المفهوم فى التقنينات الجرمانية

من أن حوالة اليدين هيى نقيل  995تعديل هام هو ما قررته الفقرة األولى من المادة  وأول . أن تكون صورة خاصة من الكفالة

ونقيل اليدين والمطالبية  ، وهذه مسألة مختلف فيهيا فيى الميذهب الحنفيى ، الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه

(  عراقيى 2/  959م )  لية موقوفية عليى قبيول المحيال ليهثم إن انعقاد الحوا . معاً هو الذى يالئم حوالة الدين بمعناها الصحيح

وما ورد غير ذليك مين أحكيام  . يتفق مع أحكام التقنين المصرى(  عراقى 951م )  واشتراط أن يكون المحيل مديناً للمحال له

ومن أن كل دين تصيح بيه الكفالية  ، ( عراقى 9 و 1 م 995م )  من تقسيم الحوالة إلى مطلقة ومقيدة ، خاصة بالفقه اإلسالمى

م )  بقييت اإلحالية عليى متيولى الوقيف . فهيى ال تتعيارض ميع أحكيام التقنيين المصيرى ، ( عراقيى 959م )  تصح به الحوالية

وقبول الولى أو الوصى الحوالة نائبياً  ، ( عراقى 959م )  وقبول الولى أو الوصى الحوالة نائباً عن المحجور(  عراقى 955

وال مانع من  -الوقف والوالية –فهذه هى أحكام الفقه اإلسالمى فى موضوعين لصيقين به  ، ( عراقى 959م )  جورعن المح

 : وهيى عليى كيل حيال ال تتعيارض ميع أحكيام التقنيين المصيرى ، نقلهما عن هذا الفقه فى نصوص مأخوذة عنه فى مجموعها

 . ( 115فقرة  – 111وفقرة  115ن المدنى العراقى فقرة أنظر الدكتور حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانو

انتقيال ديين الميديون يحصيل إميا باالتفياق بيين اليدائنين ومين يأخيذ اليدين عليى  - 2 : 1 و 2/  171تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

ويسيتطيع  ، وقوفياً عليى إجيازة اليدائنوفيى الحالية الثانيية يبقيى مفعيول االتفياق م - 1 . وأما باالتفاق بين هذا والمديون ، عاتقه

 . أن يعدال اتفاقهما أو يلغياه –ما دامت اإلجازة لم تعط  ، المتعاقدان

إال أن التعبير بأن مفعول االتفاق يبقى موقوفاً على إجازة الدائن يتعارض ميع  ، ويبدو أن هذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى

أنظر الدكتور صبحى محمصانى فى انتقال االلتزام فى القانون الميدنى اللبنيانى )  إنتاج االتفاق آلثار قانونية إذا لم يجزه الدائن

 . ( فى الهامش 951وأنظر ما يلى فقرة  – 99ص  – 51ص 
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 الفهرس العام

وسيينرى أن المحييال عليييه يصييبح ملتزميياً بهييذا  . فقييد انعقييدت الحواليية ، ومتييى تييم االتفيياق بييين المييدين األصييلى والمحييال عليييه

بشيرط أن ييتم هيذا االتفياق اآلخير قبيل أن يقير اليدائن  ، فال يجوز له الرجيوع فييه إال باتفياق آخير بينيه وبيين الميدين األصيلى ، االتفاق

يجيوز للطيرفين "  مين هيذا التقنيين عليى أنيه 529إذ نصيت الميادة  ، وقد ورد هذا الحكم صراحة فى التقنين المدنى األلمانى . الحوالة

تعديل االتفاق أو إلغاؤه إلى حين إقرار الحوالة
  (9991  )

" . 

ن األصلى والمحال عليه على حوالة الدين يرتيب فيى ذمية المحيال علييه التزاميات شخصيية وسنرى أيضاً أن االتفاق بين المدي

مين ذمية األوليى إليى ذمية  -فى العالقة ما بيين الميدين األصيلى والمحيال علييه –وهو فى الوقت ذاته ينقل الدين  ، نحو المدين األصلى

 الثانى
 (9997 ) .

 . بإقرار الدائن للحوالة كما سيأتىأما نقل الدين بالنسبة إلى الدائن فال يتم إال  

ولم يكن االتفاق على حوالة الدين ما بين المدين األصلى والمحال علييه يصيل إليى هيذا الحيد فيى مبيدأ  . وهذه آثار بعيدة المدى

للميدين األصيلى فقد كان هذا االتفاق فى البداية أثره مقصيور عليى تعهيد مين قبيل المحيال علييه  . تطور الحوالة فى القوانين الجرمانية

ثم تطور بعد ذلك فأصبح اتفاقاً يكسب الدائن حقاً فى ان يستوفى اليدين مين المحيال  . فلم يكن يكسب الدائن أى حق ، بأداء الدين للدائن

الميدين  وفى آخر مراحل التطور أصبح هذا االتفاق ناقال للدين فيميا بيين . مع بقاء المدين األصلى مديناً إلى جانب المحال عليه ، عليه

فإذا ما اقره الدائن انتقل الدين أيضاً بالنسبة إلى هذا األخير ولم يعد للدائن إال مدين واحد هو المحال عليه وقد  ، األصلى والمحال عليه

 قد حل محل المدين األصلى
 (9995 ) .

 

                                                 

يجيرى  ، مين هيذا المشيروع 555هو الميادة  ، كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص وقد (   9991)  

وقيد حيذف هيذا  . " أن يعدال فيها أو أن يعيدال عنهيا ، إلى ان يصدر إقرار الدائن ، يجوز لطرفى الحوالة" :  على الوجه اآلتى

 . ( فى الهامش 255ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  د العامةمجرد تطبيق للقواع"  النص فى لجنة المراجعة ألنه

 ، وقد جاء فى التعليقات عليى التقنيين الميدنى األلميانى أن االتفياق بيين الميدين األصيلى والمحيال علييه ينيتج أثيرين (   9997)  

لى والمحيال علييه تصيل فهو كاتفاق منشئ لروابط شخصية يرتب التزامات بين الميدين األصي . أحدهما شخصى واآلخر عينى

وبخاصية يرتيب  ، مين التقنيين الميدنى األلميانى 915من المدى إلى ما يبلغيه التعهيد بتأديية اليدين المنصيوص علييه فيى الميادة 

فيضمن لهذا أيية مطالبية يوجههيا إلييه اليدائن ولكين دون  ، التزاماً فى ذمة المحال عليه أن يؤدى الدين بدال من المدين األصلى

أما األثر العينى فهو انتقال الدين من ذمة المدين األصلى  . الحصول على إبراء ذمة المدين األصلى قبل حلول الدينأن يلتزم ب

 ، هيو عقيد مجيرد –مين حييث أنيه ناقيل لليدين ال مين حييث أنيه منشيئ اللتزاميات شخصيية  –واالتفياق  . إلى ذمة المحال عليه

التعليقيات )  مين التقنيين الميدنى األلميانى 529حوالية الحيق تطبيقياً للميادة على غيرار  ، ويكون صحيحاً بقطع النظر عن سببه

 . ( 191ص  – 191ص  2على التقنين المدنى األلمانى 

 529أنظير الميادة  : وقد اقتفى التقنين المدنى المصرى الجديد أثر التقنين المدنى األلمانى فيى هيذا التصيوير الفنيى (   9995)  

 . التقنين المدنى األلمانى

ييتم فيهيا اتفياق بيين الميدين األصيلى (  المرحلية األوليى)  فحوالة اليدين ال تيتم إال عليى ميرحلتين ، أما فى تقنين االلتزامات السويسرى

إميا بوفائيه لليدائن وإميا باالتفياق ميع اليدائن  ، يتعهد بموجبه هذا األخير نحو المدين األصلى بأن يتحميل باليدين ، والمحال عليه

فيعقد اتفاقياً آخير  ، يقوم فيها المحال عليه بتنفيذ التزامه بموجب االتفاق األول(  والمرحلة الثانية. )  و به نحوهعلى ان يلتزم ه

وال ينتقيل اليدين إال مين وقيت  . وهذا االتفاق اآلخر هو الذى ينقل الدين من ذمة المدين األصيلى إليى المحيال علييه ، مع الدائن

لتقنينيين األلمانى والمصرى فينتقل الدين من وقت االتفاق بين الميدين األصيلى والمحيال علييه إذا أما فى ا ، تمام االتفاق الثانى

 ً إذا فقيد  ، فى تقنين االلتزامات السويسرى ، ويترتب على ذلك أن المحال عليه . أقر الدائن هذا االتفاق ألن إلقراره أثراً رجعيا

ولكين  ، فيإن اليدين ال ينتقيل ، ال يسيتطيع أن يعقيد االتفياق الثيانى ، االتفياق الثيانىاألهلية بعد إتمامه االتفاق األول وقبل إبرامه 

 . يبقى االتفاق األول ملزما للمحال عليه

التعهيد اليذى يصيدر مين "  عليى أن 219فقيد نصيت الميادة  . تقنيين االلتزاميات السويسيرى 211 و 219وهذا ما تنص عليه المادتان 

وإميا بنقليه اليدين إليى  ، إما بوفائيه اليدين لليدائن ، ل بالدين يلزم المحال عليه أن يبرئ ذمة المدينالمحال عليه للمدين بأن يتحم

الحلول محل المدين األصلى أو غبراء ذمته يتم باتفاق بين المحال عليه "  على أن 211ونصت المادة  . " ذمته برضاء الدائن

ويصييح اسييتخالص اإليجيياب إلبييرام هييذا االتفيياق ميين تبليييغ يصييدر للييدائن ميين المحييال عليييه أو ميين المييدين األصييلى  . والييدائن

ويجيوز أن يكيون قبيول اليدائن لهيذا اإليجياب صيريحاً أو  . بما تيم مين اتفياق بيين هيذين األخييرين ، بترخيص من المحال عليه

أو قبيل منيه أى عميل  ، قبل الدائن دون تحفظ الوفاء من المحال عليهويكون القبول ضمنياً إذا  . ضمنياً يستخلص من الظروف

 ً  . " آخر يقوم به باعتباره مدينا

 . 11ص  – 19ص  . 2592وأنظر فى ذلك األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة سنة 
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  : البد من تدخل الدائن على كل حال - 314

إميا النعقادهييا  ، ال يمكين تصيورها دون تييدخل اليدائن ، وهييى تحيل ميديناً جديييداً محيل الميدين األصييلى ، عليى أن حوالية اليدين

 . ذلك ان تغير المدين فى حوالة الدين له شأن أخطر بكثير مين تغيير اليدائن فيى حوالية الحيق . وإما فى القليل لنفاذها فى حقه ، بالذات

إذ العبييرة فييى االلتييزام  . فييإن تغيير المييدين علييى اليدائن أميير بييالغ الخطيورة ، ى خطييروإذا كيان تغييير الييدائن عليى المييدين ليييس بيأمر ذ

وتتوقف هذه القيمة على مالءته وعلى ما  ، فالمدين هو الذى يحدد قيمة االلتزام من الناحية العملية ، بشخص المدين ال بشخص الدائن

 . ن بتغير مدينهفالبد إذن من رضاء الدائ ، يبديه من يسر فى الوفاء أو مماطلة

ومن ثم كانت الصورة األولى من صورتى حوالة الدين فى التقنين المدنى األلمانى هيى الصيورة التيى تيتم فيياه الحوالية باتفياق 

 ، دون حاجة إلى رضاء المدين األصلى إذا حوالية اليدين تيتمحض لمصيلحته ، ( مدنى ألمانى 525م )  بين الدائن نفسه والمحال عليه

ولكين التقنيين الميدنى المصيرى الجدييد قيدم  . الدائن ضرورياً فى هذه الصورة النعقاد الحوالة ال لنفاذها فى حقه فحسب فيكون رضاء

عليى الصيورة  -وهيى الصيورة التيى نحين بصيددها –الصورة الثانية التى تتم فيها الحوالة باتفياق بيين الميدين األصيلى والمحيال علييه 

فحوالة الحق تتم باتفاق بيين اليدائن األصيلى واليدائن  . مراعاة للتنسيق بين حوالة الدين وحوالة الحق ، األولى التى كانت أولى بالتقديم

وكذلك حوالة الدين تتم هى أيضاً باتفاق بين المدين األصلى والمدين الجديد ، الجديد
  (9919 ) .

 

  مركز المدين األصلى من كل من الدائن والمحال عليه - 315

 ، تفترض أن هناك ديناً فى ذمة المدين األصيلى لليدائن هيو اليذى جعيل محيال للحوالية -فى كل من صورتيها –وحوالة الدين  :

فهذه  ، ليقبض ديناً من شخص ثالثا ، دون أن يكون مديناً له ، فإذا أحال شخص آخر . وبدون هذا الدين ال تقوم الحوالة إذ ينعدم محلها

إذ  ، وهذا ما يقرره التقنين المدنى العراقى صراحة . محيل قد وكل المحال له فى بعض الدينإذ يكون ال ، بل هى وكالة ، ليست حوالة

 . " وإال فهى وكالة ، يشترط لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له"  من هذا التقنين على أنه 951تنص المادة 

ً  . ضوررى أن يكون الثانى مديناً لألولفليس من ال ، أما مركز المدين األصلى بالنسبة إلى المحال عليه أو  ، فإذا لم يكين ميدينا

وإذا كيان ميديناً وقييد المحييل الحوالية  . فالحوالة تعتبر فى الفقه اإلسالمى حوالة مطلقية ، كان مديناً ولم يقيد المحيل الحوالة بهذا الدين

فهى حوالة مقيدة ، بالدين
  (9912 ) .

 

 حق الدائننفاذ الحوالة فى  - المبحث الثانى

 : النصوص القانونية - 316

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 921تنص المادة  

 . " ال تكون لحوالة نافذة فى حق الدائن إال إذا أقرها - 2"  

ثيم انقضيى  ، وعيين ليه أجيال معقيوال ليقير الحوالية ، وإذا قام المحال عليه أو المدين األصلى بإعالن الحوالة إلى الدائن - 1"  

 . " اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة ، األجل دون أن يصدر اإلقرار

 : على ما يأتى 911وتنص المادة 

إال إذا كيان هنياك اتفياق  ، ال يستتبع بيع العقار المرهون رهناً رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إليى ذمية المشيترى - 2"  

 . " على ذلك

تعين على الدائن متى أعلين رسيمياً بالحوالية أن يقرهيا  ، وسجل عقد البيع ، والمشترى على حوالة الدينفإذا اتفق البائع  - 1" 

 فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته إقراراً  ، أو يرفضها فى ميعاد ال يجاوز ستة أشهر
 (9911  )

" . 

                                                 

أول صورة من صور حوالة الدين حيث  تعرض" :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى (   9919)  

وفى هذه الحالة يعمد الميدين إليى التصيرف فيى  . وهو من يتحمل الدين ، يتم التعاقد مباشرة بين المدين األصلى والمحال عليه

ص  9مجموعة العمال التحضييرية ) "  شأنه شأن الدائن عند التصرف فى مركزه من طريق حوالة حقه ، مركزه بوصفه هذا

291 ) . 

 . ( فى الهامش 921أنظر آنفاً فقرة )  وقد تقدم ذكر النص ، من التقنين المدنى العراقى 9 و 1/  995أنظر المادة  (   9912)  

 : تاريخ النصوص (   9911)  

وكانيت  ، من هيذا المشيروع 55فى الفقرة الثانية من المادة (  2: )  ورد هذا النص فى نصوص عدة من المشروع التمهيدى : 921م 

 551وفيى الفقيرة الثانيية مين الميادة (  1)  . " وال تكون الحوالة نافذة فى حق الدائن إال إذا أقرها" :  تجرى على الوجه اآلتى

على أنه ال يجوز للدائن أن يرفض اإلقرار إذا كان حقه بعد الحوالية مكفيول " :  من المشروع وكانت تجرى على الوجه اآلتى

إذا قام المحيال علييه أو الميدين األصيلى " :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى ، من المشروع 551المادة  وفى(  9)  . " الوفاء
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 . ذا التقنين لم ينظم حوالة الدين كما سبق القولألن ه ، وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى الميادتين  – 921فى التقنيين الميدنى السيورى الميادة  : وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

171وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 959وفى التقنين المدنى العراقى المادة  – 995 و 999
  (9919 ) .

 

                                                                                                                                                                    

ثيم انقضيى األجيل دون أن يصيدر اإلقيرار اعتبير سيكوت اليدائن  ، وحدد له أجدال معقوال ليقر الحوالة ، بإعالن الحوالة للدائن

ال (  2) " :  وص كلها فى مادة واحدة من فقرتين عليى الوجيه اآلتيىوفى لجنة المراجعة أدمجت هذه النص –"  رفضاً للحوالة

عليى أنيه ال يجيوز لليدائن دون مبيرر أن ييرفض اإلقيرار إذا كيان حقيه بعيد  . تكون الحوالية نافيذة فيى حيق اليدائن إال إذا اقرهيا

وعين له أجيال معقيوال ليقير  ، لى الدائنوإذا قام المحال عليه أو المدين األصلى بإعالن الحوالة إ(  1. )  الحوالة مكفول الوفاء

فيى  917وأصبحت الميادة رقمهيا  . " اعتبر سكوت الدائن رفضاً للحوالة ، ثم انقضى األجل دون أن يصدر اإلقرار ، الحوالة

وفيى لجنية مجليس الشييوخ اعتيرض عليى نظريية إجبيار اليدائن عليى قبيول  . ووافيق عليهيا مجليس النيواب . المشروع النهائى

فرد على هذا االعتراض بأن هذه النظرية تتضمن قاعدة شرعية وردت فى  . ة ولو كان الحق بعد الحوالة مكفول الوفاءالحوال

مجيال "  فأجييب عليى هيذا اليرد بيأن . " فيإذا أحييل أحيدكم عليى مليئ فليحتيل" :  حديث شريف عن النبى صلى هللا عليه وسيلم

 ، النفوس مليئة بالشر والمكر فهنياك أشيخاص أغنيياء ال يمكين التعاميل معهيمفأصبحت  ، تطبيق القاعدة الشرعية قد تغير اآلن

على أنه ال يجوز للدائن دون "  وانتهى األمر إلى أن حذفت من الفقرة األولى عبارة . " وبالتالى ال يمكن اقتضاء الحقوق منهم

العبييارة تفييتح بيياب المنازعيياتن وقييد تسييبب  ألن هييذه"  ، " مبييرر ان يييرفض اإلقييرار إذا كييان حقييه بعييد الحواليية مكفييول الوفيياء

فرأت اللجنة أن من األنسب لذلك كله سيد هيذا  . أضراراً كبيرة للدائن الذى ارتضى أن يعامل المدين دون غير ألسباب متعددة

الشييوخ كميا ووافيق عليهيا مجليس  . 921وأصيبح رقيم الميادة  . " وبهذا ال تكون حوالة الدين نافذة إال إذا أقرها الدائن ، الباب

 . ( 259ص  – 252وص  295ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  عدالتها لجنته

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 591ورد هذا النص فى المادة  : 911م 

وتنفيذ الحوالية فيى حقيه حتيى ليو رفضيها فيى " :  الوجه اآلتيىعبارة وردت فى آخر الفقرة الثانية فى المشروع التمهيدى على 

وفيما عيدا فقيرة ثالثية كانيت فيى المشيروع التمهييدى عليى الوجيه  ، " الميعاد المحدد إذا لم يستند فى رفضه إلى أسباب معقولة

وفيما عيدا أن  ، " هذا العقاروال يجوز للمشترى إذا انتقل الدين إلى ذمته أن يطهر العقار المرهون أو أن يتخلى عن " :  اآلتى

وفى لجنة مجليس الشييوخ حيذفت  . الميعاد الذى ورد فى المشروع التمهيدى إلقرار الحوالة أو رفضها كان ثالثة أشهر ال ستة

وحيذفت الفقيرة الثالثية ألن المشيترى  ، ميدنى 921العبارة التى وردت فى آخر الفقرة الثانية تمشياً مع تعديل مماثل فيى الميادة 

وجعل ميعاد اإلقرار أو  ، قبوله الحوالة يصبح مديناً أصلياً فال يجوز له طبقاً للقواعد العامة تطهير العقار المرهون أو التخليةب

وصيار  ، فأصبح نص المادة بذلك مطابقياً تمامياً لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد . الرفض ستة أشهر بدال من ثالثة

 – 215وص  219ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  يها مجلس الشييوخ كميا عيدلتها لجنتيه؟؟؟ووافق عل . 911رقمها 

 . ( 219ص 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9919)  

وال مقابيل فيى التقنيين الميدنى السيورى للميادة  –مين التقنيين الميدنى المصيرى  921مطابقة للمادة )  921م  : التقنين المدنى السورى

 . ( التقنين المدنى المصرى 911

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911 و 921مطابقتان للمادتين )  995و م  999م  : التقنين المدنى الليبى

وإذا قيام  - 1 . قوفة على قبول المحيال ليهالحوالة التى تمت بين المحيل والمحال عليه تنعقد مو - 2 : 959م  : التقنين المدنى العراقى

ثيم انقضيى األجيل دون أن يصيدر  ، المحيل أو المحيال علييه بيإبالغ الحوالية للمحيال ليه وحيدد ليه أجيال معقيوال لقبيول الحوالية

 . اعتبر سكوت المحال له رفضاً للحوالة ، القبول

 . من التقنين المصرى 911العراقى مقابل للمادة وال يوجد فى التقنين  . مصرى 921وهذا الحكم يتفق مع حكم المادة 

وإميا  ، انتقال ديين الميديون يحصيل إميا باالتفياق بيين اليدائنين ومين يأخيذ اليدين عليى عاتقيه : 171تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

ماداميت  ، ويستطيع المتعاقدان . ئنوفى الحالة الثانية يبقى مفعول االنتقال موقوفاً على إجازة الدا –باالتفاق بين هذا والمديون 

وإذا أجازه كان له مفعيول رجعيى منيذ الييوم  . وإذا لم يجز الدائن االنتقال بطل –أن يعادال اتفاقاهما أو يلغياه  ، اإلجارة لم تعط

ون االنتقيال إليى وال يجيوز إعطياء األجيازة إال بعيد أن يبليغ المتعاقيد–الذى تم فييه االتفياق بيين الميديون ومين انتقيل إلييه اليدين 

 . وإذا لم تعين مهلة ففيى خيالل الميدة التيى تعتبير كافيية لالختييار ، ويجب أعطاؤها فى خالل المهلة المعينة فى البالغ . الدائن

 . وإذا انقضت المدة عدت اإلجازة مرفوضة

 ، فيما عدا عدم جواز صدور اإلقرار قبيل إعيالن الحوالية فيى التقنيين ، من التقنين المصرى 921وتتفق هذه األحكام مع أحكام المادة 

 . من التقنين المصرى 911وال مقابل فى التقنين اللبنانى للمادة  . وهى حكم مأخوذ من التقنين المدنى األلمانى
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 : مسائل أربع - 317

ً  . ويتبين من هذه النصوص أن إقرار الدائن للحوالة ضرورى حتى تنفذ فى حقه   : فنبحث فى هذا الصدد مسائل أربعا

 . متى يصدر إقرار الدائن(  2)  

 . وكيف يصدر هذا اإلقرار(  1)  

 . وسنرى أنه حر فى اإلقرار أو فى الرفض ، مدى يلتزم الدائن بإقرار الحوالةوإلى أى (  9)  

 . وما هو األثر الذى يترتب على إقرار الدائن للحوالة أو على رفضه إياها(  5)  

  : متى بصدد إقرار الدائن - 318

دون  -وشخصيه جيوهرى فيى اليدين – حتيى ال يتغيير علييه الميدين ، وإقرار الدائن كما رأينا ضيرورى لنفياذ الحوالية فيى حقيه

 . وال تنتج أثرها إال إذا وصلت إلى علم من توجه إليه هذه اإلرادة وفقاً للقواعد العامة ، واإلقر إرادة منفردة تصدر من الدائن . رضاه

وال يجيوز بعيد ذليك لهيذين األخييرين أن  ، ونرى أنه يكفى أن يصل اإلقرار إلى علم أى من المحال عليه أو المدين األصلى لينتج أثره

يتفقا على العدول عن الحوالة أو التعديل فيها
  (9915 ) .

يجوز لهما أن يتفقا معاً على أن  ، ولكن قبول وصول اإلقرار إلى علم أى منهما 

ك أن ييدخال عليى الحوالية مين ويجوز لهما كيذل ، يعدال عن الحوالة فال يكون لها أثر حتى لو صدر إقرار الدائن بعد علمه بهذا العدول

 . التعديل ما يتفقان عليه

أن يتيربص  ، فيى التقنيين الميدنى المصيرى ، وليس من الضرورى . ويصح أن يصدر اإلقرار فى اى وقت بعد انعقاد الحوالة

 أن يعلين بهيابل يجوز أن يقر الدائن الحوالة قبل  ، الدائن بإقراره حتى يعلنه المحال عليه أو المدين األصلى بالحوالة
 (9919 ) .

أميا فيى  

 التقنين المدنى األلمانى فقد ورد نص صريح فى هذا الصدد يقضى بأن الدائن ال يجوز له أن يقر الحوالة إال بعد أن يعلن بهيا
 (9911 ) ،

 

 . ن يعلناها للدائنفيستطيعا أن يعدال عنها أو يعدال فيها قبل أ ، وذلك ليكون يبقى زمام الحوالة فى يد المدين األصلى والمحال عليه

 ، وكيذلك لييس لهيذا الميعياد نهايية . إذن ليس فى التقنين المدنى المصرى بداية لميعاد صيدور اإلقيرار إال وقيت انعقياد الحوالية

على أنه يستطيع أى من المحال علييه أو الميدين األصيلى أن يضيع حيداً لهيذا  . فيجوز للدائن أني يقر الحوالة فى أى وقت بعد انعقادها

يقيدره هيو تحيت رقابية قاضيى  ، بأن يتولى إعالن الحوالة إليى اليدائن ويعيين ليه فيى الوقيت ذاتيه أجيال معقيوال ، لموقف غير المستقرا

ً  ، فإذا انقضى هذا األجل دون أن يقر الدائن الحوالة ، الموضوع  اعتبر سكوته رفضا
 (9911 ) .

وعند ذليك يبقيى عقيد الحوالية قائمياً فيى  

دون أن ينتقيل اليدين إليى ذمية المحيال علييه فيى  ، منتجاً اللتزامات شخصية فيما بينهميا ، العالقة ما بين المدين األصلى والمحال عليه

 . وسيأتى بيان ذلك ، العالقة ما بينه وبين الدائن

  : حالة بيع العقار المرهون - 319

وهيذه هيى حالية بييع العقيار  ، عيدل فيهيا الحكيم المتقيدم اليذكر ، ميدنى 911نصيت عليهيا الميادة  ، ة خاصيةعلى أن هنياك حالي

 ً ففى هذه الحالة ال ينتقل الدين المضمون بالرهن إليى ذمية المشيترى غيال باتفياق خياص بيين البيائع والمشيترى عليى  . المرهون رسميا

وبيع العقار المرهون ليس من شيأنه افتيراض حوالية اليدين المضيمون  ، ة ال تفترضفإن الحوال ، وإلى هنا ال جديد –حوالة هذا الدين 

أى بيين الميدين –فيإذا ميا عقيد هيذا االتفياق بيين البيائع والمشيترى  . بيل البيد أن يكيون هنياك اتفياق خياص عليى هيذه الحوالية ، بالرهن

مدنى قد  911فإن المادة  ، أو المشترى إعالناً رسميا للدائن وأعلن الحوالة أى من البائع ، ثم سجل عقد للبيع -األصلى والمحال عليه 

                                                 

 . 911ص  191األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  (   9915)  

وقيد أجياز المشيروع لليدائن إقيرار " :  ة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ميا ييأتىوقد جاء فى المذكر (   9919)  

ولكن ليس للدائن أن يتمسك بالحوالة ميادام  . حتى قبل أن يقوم المدين أو المحال عليه بإعالنه بها ، الحوالة متى اتصلت بعلمه

عتبار يكون لطرفى الحوالة أن يعدال فيها أو يعدال عنها قبل وصول وعلى هذا اال . إقراره لم يصل إلى المدين أو المحال عليه

ص  9وأنظير أيضياً األسيتاذ عبيد الحيى حجيازى  . ( 299ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ) "  هذا اإلقرار إلى أحيدهما

117 . 

وره إال بعيد أن يعلين الميدين هذا اإلقرار ال يجوز صد"  من التقنين المدنى األلمانى على أن 529فقد نصت المادة  (   9911)  

 5/  171أنظر الميادة )  وعلى نهج التقنين المدنى األلمانى سار تقنين الموجبات والعقود اللبنانى . " أو األجنبى الحوالة للدائن

 . ( فى الهامش 927من هذا التقنين األخير آنفاً فقرة 

 . 259ص  9األعمال التحضيرية  أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة (   9911)  
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فيإذا  ، وهذا الميعاد هيو سيتة أشيهر مين وقيت إعالنيه بالحوالية . تكفلت بتحديد الميعاد الذى يجب فيه أن يقر الدائن الحوالة أو يرفضها

ال رفضها لها اعتبر سكوته إقراراً للحوالة . انقضى هذا الميعاد دون أن يقر الحوالة أو رفضها
  (9917 ) .

 

 : ونرى من ذلك أن النص قد انحرف بهذه الحالة الخاصة عن األحكام التى تقدم ذكرها فى أمرين

 . ولم يتركها لتقدير أحد طرفى الحوالة ، وهى ستة أشهر كما قدمنا ، قد تكفل بتحديد المدة المعقولة (2)

 ال رفضها لهاوجعل سكوت الدائن بعد انقضاء هذه المدة إقراراً للحوالة  (1)
 (9915 ) ،

وهذا عكس للحكم الذى تقرر فى  

 . غير هذه الحالة

وأصبح هذا ملزمياً باليدين  ، بعد أن انتقل العقار المرهون إلى ملك المشترى ، فمن المصلحة . ويسوغ هذا االنحراف اعتبارات عملية

ومين ثيم شيجع الينص عليى  . ميع مسيئولية العينيية ، لشخصييةأن ينتقل الدين إلى ذمته حتى تتفق مسئوليته ا ، عينيا بحكم ملكيته للعقار

 يكون انقضاؤه مع سكوت الدائن إيذاناً بإقرار الحوالة ال برفضها ، ليس بالطويل ، بأن تولى تحديد ميعاد ، الوصول إلى هذه النتيجة
 (

9919 ) .
 

                                                 

من التقنين الميدنى األلميانى وكيان المشيروع األول للينص  521مدنى مصرى من المادة  911وقد استمدت المادة  (   9917)  

حتيى ال يظيل  ، األلمانى يجعل الدائن المرتهن مخيراً بين إقرار الحوالية أو اتخياذ إجيراءات تنفييذ اليرهن فيى ميدى سيتة أشيهر

وجعيل لليدائن الميرتهن الحيق فيى  ، ولكن الينص النهيائى عيدل عين ذليك . قاً مدة طويلة بعد أن باع العقار المرهونالراهن معل

حتى ال يضطر الدائن المرتهن إلى اتخاذ إجراءات تنفييذ اليرهن فيى وقيت قيد  ، رفض الحوالة إذا أعلن الرفض للمدين الراهن

وفقياً  ، على أن النص األلمانى فى صورته النهائية يختلف عن النص المصرى فى أن إعالن الحوالية يصيدر . ال يكون مالئماً 

وفيى أن رفيض الحوالية يجيب  ، فال يجوز صدوره من المشيترى للعقيار المرهيون ، من المدين الراهن وحده ، للنص األلمانى

وأنظير أيضياً  – 129ص  – 121ص  521األلميانى جيزء أول م  التعليقات على التقنيين الميدنى)  إعالنه لهذا المدين الراهن

وأنظير فيميا يتعليق  – 97ص  – 91ص  2592مقال األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة سينة 

ذكرة وأنظير فيميا يتعليق التقنيين الميدنى المصيرى المي . 11والمقال المشيار إلييه ص  279تقنين االلتزامات السويسرى المادة 

 . ( 219ص  – 211ص  9اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

فهل يكون اإلعالن فى هذه الحالية بياطال ال يترتيب علييه  ، وقد يعلن الدائن المرتهن بالحوالة قبل تسجيل عقد البيع (   9915)  

إال من تياريخ التسيجيل؟ نيرجح اليرأى  -ميعاد ستة األشهر أى ال يسرى –أو يبقى صحيحاً ولكن ال يترتب عليه أثره  ، أى اثر

أنظر األستاذ عبد الحيى حجيازى )  وإعمال التصرفات خير من إهمالها ، ألن األخذ به من شأنه إعمال إعالن الحوالة ، الثانى

فيراعيى مين " :  وقد جياء فيى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى هيذا الصيدد ميا ييأتى . ( 177ص  – 171ص  9

وييينهض لتوجيييه هيذا القيييد أن المشيروع قييد قصيد إلييى تحيامى الفصييل بييين  . ناحيية أنييه ال يجيوز إعييالن الحوالية قبييل التسيجيل

وإن من مصلحة المشترى أن تمتنع على الدائن مطالبتيه بمقتضيى  ، المسئولية الشخصية والمسئولية العينية عن الدين ما أمكن

أميا فيميا يتعليق بيالجزء اليذى يكفيل نفياذ  . فيما لو أعلن بالحوالة من قبيل ، رتب مسئوليته العينيةالمسئولية الشخصية قبل أن تت

فيجيوز أن يعتبير اإلعيالن السيابق عليى التسيجيل غيير ذى أثير فيى بيدء سيريان  : صيورتان ، فقيد تعيرض لليذهب ، هذا الحكم

ويجيوز أن  –وعليى هيذا ال يبيدأ سيريان هيذا الميعياد إال مين تياريخ التسيجيل  ، الميعاد الحتمى المنصوص عليه فى هذه الميادة

نظيراً لتمشييها ميع وجيوب  ، بييد أن الصيورة األوليى هيى األوليى بيالقبول . يعتبر هذا اإلعالن غيير ذى أثير بالنسيبة للمشيترى

 . ( 219ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  إعمال التصرفات القانونية كلما تيسر ذلك

تتناول هيذه الميادة صيورة " :  مدنى ما يأتى 911وقد جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد المادة  (   9919)  

 . مع تحمل الخلف بالدين الذى أنشئ الرهن لضمان الوفاء بيه ، تعرض عند التصرف فى عقار مرهون ، عملية بالغة األهمية

 ، بالدين يجعل عنصر المسيئولية العينيية أغليب مين عنصير المسيئولية الشخصيية فالواقع إن إنشاء رهن رسمى لضمان الوفاء

وال يكيون لمسيئولية الميدين الشخصيية عين اليدين إال منزلية  ، وبعبارة أخرى يصبح حق الرهن الرسمى فى هذه الحالية أصيال

والتحلل من المسئولية  ، إلى الخلفوالغالب أن من يتصرف فى العقار المرهون يقصد إلى نقل الدين  . الفرع من حيث التبعية

فليس أسوأ من مركز مدين يظل مسئوال عن الدين شخصياً فى خيالل فتيرة طويلية بعيد أن يكيون قيد تصيرف فيى العقيار  ، عنه

أمكن أن يترتب على الحوالة التى  ، فإذا انصرفت نية المتصرف إلى التخلص من الدين . الذى رهن لضمان الوفاء بهذا الدين

وهو بهذه المثابة يسأل  . ى هذا الوجه أن يصبح الخلف مسئوال عن الدين مسئولية عينية ومسئولية شخصية فى آن واحدتتم عل

رغيم ميا ينطيوى  ، بيد أن مثل هذا الوضع . إذا لم يكن العقار المرهون الذى آل إليه كافياً الوفاء بحق الدائن ، فى جميع أمواله

 ، قد يسيتتبع أحيانياً تعيريض اليدائن لخطير جيدى . والنزول على حكم المنطق ، ات العملفيه من نزوع إلى التمشى مع مقتضي

فأولى بيه فيى هيذه الحالية أن يبقيى  . والسيما إذا كان متأخراً فى الرتبة وكان فى شك من استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون

مين أن يرجيع بهيذه اليدعوى عليى الخليف وقيد ال يتيوافر فييه مين  ، متيى كيان ميأمون اليسيار ، على دعواه قبل مدينيه األصيلى

ومييؤدى هييذا أن مصييالح الييدائن قييد تسييتهدف للخطيير كلمييا كييان نصيييب المسييئولية  . ضييمانات المييالءة مييا يتييوافر لييدى األصيييل

روع إلى التوفيق وقد قصر المش . كما هو الشأن فى الحالة األخيرة ، الشخصية من األهمية أعظم من نصيب المسئولية العينية
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وقيد  . لفظ أو كتابة أو موقف يدل على رضياء اليدائن بالحوالية يكفيى فأى ، وليس له شكل خاص ، واإلقرار تعبير عن اإلرادة

 ً ويكيون إقيرار اليدائن للحوالية إقيراراً ضيمنياً إذا اسيتوفى اليدين أو جيزءا منيه مين المحيال علييه دون . يكون صريحاً كما يكون ضيمنيا

 أو قبل منه أى عمل آخر يقوم به على اعتبار أنه هو المدين ، تحفظ
 (9912 ) .

 

 . ألنه إرادة منفردة ، وفقاً للقواعد العامة ، إقرار الدائن للحوالة بجميع الطرق ويثبت

 : الدائن حر فى إقرار الحوالة أو فى رفضها - 321

فيإن أقرهيا انتقيل بالنسيبة إلييه اليدين مين ذمية الميدين األصيلى إليى ذمية  ، والقاعدة أن الدائن حر فى إقرار الحوالة أو رفضها 

وإن رفضها بقى المدين األصلى مديناً له كما كان ولم ينتقل الدين بالنسبة إلى الدائن من ذمة المدين األصلى  ، سنرى المحال عليه كما

ً  ، وال شيء يجبر الدائن على إقرار الحوالة . إلى ذمة المحال عليه حتى لو كيان أكثير ميالءة مين الميدين  ، مهما يكن المحال عليه مليئا

فهيذا أمير يرجيع  ، فلييس اليدائن ملزمياً أن يغيير مدينيه حتيى إليى ميدين أفضيل . ظاهر أيسر فيى التنفييذ علييه أو كان له مال ، األصلى

وهيذا كياف وال تعقييب  ، وإذا رفض إقرار الحوالة فالبد أن يكون لديه مين األسيباب ميا يبيرر فيى نظيره هيذا اليرفض ، تقديره إليه هو

 . هبل هو ال يسأل عن أسباب رفض ، عليه فى تقديره

مين هيذا المشيروع تجيرى عليى الوجيه  551فقيد كانيت الميادة  ، وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن حكماً يخيالف هيذا الحكيم

إذا كيان  ، على أنه ال يجوز للدائن أن ييرفض اإلقيرار - 1 . كانت الحوالة غير نافذة فى حقه ، إذا رفض الدائن اإلقرار - 2" :  اآلتى

وكيان يسيتفاد مين هيذا  . " وكان يستفاد من هذا الحكم أن الدائن إذا أحيل بعد الحوالية مكفيول الوفياء . " حقه بعد الحوالة مكفول الوفاء

وإال كيان  ، فلييس ليه ان ييرفض إقيرار الحوالية ، الحكم أن الدائن إذا أحيل عليى شيخص مليئ مقتيدر بحييث يكيون حقيه مكفيول الوفياء

لتكون الحوالة نافذة  ، بل ال عبرة برفضه ، وال حاجة فى هذه الحالة إلقراره . فيرد عليه قصده ، ى استعمال حقه فى الرفضمتعسفاً ف

فى حقه
  (9911 ) .

قام اعتراض على فكرة إجبار الدائن على إقرار الحوالة ولو كيان  ، ولما عرض هذا النص على لجنة مجلس الشيوخ 

 اءالحق بعد الحوالة مكفول الوف
 (9919 ) ،

 فوافقت اللجنة على حذفت النص 
 (9915 ) .

 

                                                                                                                                                                    

ومن الواجب أن يصفى مركزه ما أمكن حتى ال يطول أمد بقاء مسيئوليته عين اليدين –بين مصلحة الدائن ومصلحة المتصرف 

)  إذا ليم يقيم برفضيها صيراحة خيالل ثالثية أشيهر ، فقضيى باعتبيار اليدائن مقيراً بالحوالية -المضمون بالهرن بعيد بييع العقيار 

ص  – 212ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ) "  نه بها استثناء من أحكيام القواعيد العاميةمن إعال(  أصبحت ستة أشهر

211 ) . 

ويبدو من األسباب التى علل بها الحكم الذى نحن بصدده أن هذا الحكم منطبيق أيضياً فيى حالية ميا إذا كيان العقيار المبييع ميثقال بتيأمين 

 . ختصاصكحق امتياز أو حق ا ، عينى آخر غير الرهن الرسمى

مين هيذا المشيروع تجيرى عليى  559فكانيت الميادة  ، وقد كان المشيروع التمهييدى يتضيمن نصياً فيى هيذا المعنيى (   9912)  

ً " :  الوجه اآلتى ويعتبير اليدائن قيد أقير الحوالية إذا وفيى المحيال علييه اليدين  . يكيون إقيرار اليدائن للحوالية صيريحاً أو ضيمنيا

ً  ، فظ هذا الوفاءبصفته مديناً وقبل الدائن دون تح وجاء فيى الميذكرة  . " أو قبل أى عمل آخر يقوم به المحال عليه بصفته مدينا

وقد  ، فله أن يقرها(  أ: )  للدائن أن يتخذ من الحوالة مواقف مختلفة" :  اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى

 ً كالوفياء الجزئيى –ذا قبض الدائن دون تحفظ ما أوفى به المحيال علييه وقد يفترض اإلقرار إ . يكون اإلقرار صريحاً أو ضمنيا

بييد أنيه  . كميا هيو الشيأن فيى التجدييد ، أو إذا قبل من المحال عليه أداء تكليف يقع على المدين -بأصل الدين أو الوفاء بالفوائد 

وأن يكون قيد أضياف  ، ر مما يجب على المدينأو أدى تكليفاً آخ ، يشترط فى هذه الحالة أن يكون المحال عليه قد أوفى بالدين

وقيد يسيتفاد  . إذا فى هذا الوضع فحسب يكون الدائن قد اعتبر المحيال علييه ميديناً ليه ، الوفاء أو األداء إلى نفسه ال إلى المدين

على أن القرينة التى تستخلص من تليك  . أو من إنظاره إلى أجل معلوم ، إقرار الدائن للحوالة من مطالبته للمحال عليه بالتزام

وله (  ب. )  كما إذا كان التحفظ ذاته مستفاداً من واقع الحال ، بل يجوز إسقاط داللتها بإثبات العكس ، الظروف ليست بقاطعة

د تطبييق ألنها ليسيت إال مجير" ،  وقد حذفت لجنة المراجعة هذه المادة من المشروع . " أن يرفضها فتكون غير نافذة فى حقه

ص  – 291ص  9مجموعة األعميال التحضييرية ) "  بدليل أنه ال مقابل لها فى الفصل الخاص بحوالة الحق ، للقواعد العامة

 . ( فى الهامش 297

ص  – 295ص  9أنظر فى هذا المعنى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9911)  

ومين رأيهيم أن قوليه علييه السيالم فيى  . والمشهور عنيد الحنفيية هيو ضيرورة رضياء اليدائن" :  ا يأتىوقد جاء فيها م – 259

ألن الميدينين رغيم  ، ولكنه أمر استحباب أو إباحية ، يفيد فى ظاهرة معنى األمر ، فإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل : الحديث

ويضييف ابين  . لعلية قيد يحيرص اليدائن عليى عيدم إبيدال مدينيهولهيذه ا ، يسارهم قد تتفاوت ذممهم فى حسين القضياء والمطيل

ص  1والكاسيانى – 951ص  1فيتح القيدير  : الهمام إلى ذلك أن الدائن قد يضار إذا أجبر على استيفاء دينه من مدين ال يوفييه
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لية التيى أجرييت الحوا"  من المجلة نصت صراحة عليى أن 179ولكن المادة  ، ولم يعرض مرشد الحيران لهذه المسألة - 21

فيى اصيطالح  ، والواقع أن تعاقد المدين والمحال عليه يعتبير . " بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له

ً  ، الفقه الحنفى ص  9أنظير الكاسيانى فيى البيدائع جيـ  : وهو بهيذه المثابية غيير الزم بالنسيبة لكيل مين المتعاقيدين . عقداً موقوفا

أميا الحنابلية  . ( 991م )  ولو أن له شبيهاً فى أحكام التقنين الصينى ، ولم يرد المشروع أن يلتزم حدود هذا التصوير – 217

أن األمير المسيتفاد  -فيما عدا حالة اإلعسار –فمن رأيهم  ، ولمذهبن فى هذه الناحية طابع خاص . فال يشترطون رضاء الدائن

ما دام المدين  ، ه أمر وجوب ينطوى على تكليف الدائن باستيفاء حقه ممن قبل تحمل الدينمن الحديث الذى تقدمت اإلشارة إلي

كيان  ، فيإن فعيل . غيير محيق فيى الممانعية فيى اتفياق ال يضيار منيه ، وفقاً لهذا اليرأى ، ويعتبر الدائن . األصلى قد أحال عليه

منصوص بن إدريس فى كشياف القنياع  : قتضى الحال ذلكوكان للقاضى أن يجبره على إمضاء حكم هذا االتفاق إن ا ، متعنتا

 . ( 252ص  – 259ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  271ص  1جـ 

قيل فى الرد عليه  ، لما قام فى لجنة مجلس الشيوخ ، أن هذا االعتراض 921وقد رأينا فى بيان تاريخ نص المادة  (   9919)  

 . فإذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتيل : شريف عن النبى صلى هللا عليه وسلم أن النص يتضمن قاعدة شرعية وردت فى حديث

فهنياك أشيخاص أغنيياء ال يمكين  ، وأصبحت النفوس مليئية بالشير والمكير ، فأجيب بأن مجال تطبيق القاعدة الشرعية قد تغير

فييى  921وأنظيير آنفيياً فقييرة  . 251ص  9مجموعيية األعمييال التحضيييرية ) "  التعامييل معهييم وال يمكيين اقتضيياء الحقييوق ميينهم

 . ( الهامش

 : حيذفت مين الفقيرة األوليى عبيارة"  وقد رأينا أن لجنة مجلس الشيوخ ذكرت فى تقريرها فى هذا الصيدد ميا ييأتى (   9915)  

ألن هيذه العبيارة تفيتح بياب –على إنه ال يجوز للدائن دون مبيرر أن ييرفض اإلقيرار إذا كيان حقيه بعيد الحوالية مكفيول الوفياء 

رأت اللجنية أن مين  . وقد تسببت أضراراً كبيرة للدائن الذى ارتضى أن يعامل المدين دون غيره ألسباب متعيددة ، لمنازعاتا

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  وبهذا ال تكون حوالة الدين نافذة إال إذا أقرهيا اليدائن ، األنسب لذلك كله سد هذا الباب

 . ( الهامشفى  921وأنظر آنفاً فقرة  – 259

وليم يكيين المشييروع  ، هييى حاليية بييع المتجيير بمالييه مين حقييوق ومييا علييه ميين ديييون ، هيذا وهنيياك حالية واردة فييى المشييروع التمهييدى

إذا بييع متجير  - 2" :  من هذا المشروع تجيرى عليى الوجيه اآلتيى 591فقد كانت المادة  . التمهيدى يشترط فيها رضاء الدائن

وتحسب هذه الميادة بالنسيبة لليديون  . كان المشترى مسئوال عن الديون مدة ثالث سنوات ، من ديونبماله من حقوق وما عليه 

التى حلت من الوقت الذى يقوم فيه البائع بإخطار الدائنين بالحوالة وبالنسبة للديون التى لم تكن قد حلت وقت هذا األخطار من 

تتنياول هيذه الميادة حكيم " :  ع التمهيدى فى صدد هذا الينص ميا ييأتىوقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشرو . " وقت حلولها

كما هو الشأن فى بييع  ، بوصفها جزافا ، حوالة الديون عند تفرعها على االستخالف على محتويات ذمة من الذمم جملة واحدة

جير شيكل خياص بيل تطبيق وال يشترط فى االستخالف على محتوييات الذمية أو المت . شركة أو متجر أو حصة فى هذه أو تلك

بيد أنه ال يتيسر للمستخلف أن ينفذ التزامه بنقل عناصير الذمية أو المتجير إليى الخليف جملية واحيدة  . القواعد العامة فى العقود

وإنما يتعين عليه أن ينقل إليه كيل عنصير مين تليك العناصير إن كانيت مين قبييل الحقيوق وفقياً لألوضياع الخاصية بانتقيال هيذه 

وقد استثنى المشروع من نطياق تطبييق القواعيد العامية حكيم حوالية اليديون عنيد االسيتخالف عليى محتوييات ذمية أو  . الحقوق

وقد نص على احتفاظ الدائن  . معتداً فى ذلك بما شرع من ضمانات لحماية الدائن ، فلم يشترط رضاء الدائن النعقادها ، متجر

فيى خيالل ثيالث سينوات تبيدأ مين تياريخ إخطيار  ، اً متضامناً مع من يخلفهبحقه فى الرجوع على المدين األصلى بوصفه مدين

 ، فإذا انقضت مدة السنوات اليثالث . الدائنين بالحوالة بالنسبة للديون التى حلت ومن تاريخ حلول الديون غير المستحقة األداء

ل فسيحة تكفيل لليدائن حسين القييام عليى وغنى عين البييان أن فيى هيذا األجي . سقط حق الدائن فى الرجوع على المدين األصلى

فمسئولية تنحصر على هذا الوجه فى حدود عناصير الذمية  ، وال يسأل المحال عليه عن الديون إال بنسبة ما آل إليه . مصالحه

ويسرى حكم هذا النص متى اعتبرت محتوييات الذمية التيى يقيع االسيتخالف  . فإذا لم تكن جميع األموال ، التى استخلف عليها

 ً ألن اليدائن  ، وال يهيم فيى ذليك أن تكيون بعيض األميوال قيد أخرجيت منهيا فيرادى الحتفياظ الميدين األصيلى بهيا ، عليها جزافا

هيذا وقيد اقتيرح فيى لجنية المراجعية  . " يستبقى حقه فى الرجوع على هذا المدين فى خيالل ثالثية سينوات كميا تقيدم بييان ذليك

ميين  591وكانييت المييادة  . ( 212ص  9مجموعيية األعمييال التحضيييرية )  فوافقييت اللجنيية علييى حذفييه ، حييذف هييذا اليينص

أنظير التعليقيات عليى التقنيين الميدنى األلميانى جيزء )  من التقنين الميدنى األلميانى 525المشروع التمهيدى مأخوذة من المادة 

مصير المعاصيرة وأنظر أيضاً مقال األستاذين شيرون ومحميد صيادق فهميى فيى مجلية  – 119ص  – 112ص  525أول م 

وأنظير فيى  –من التقيينن التجيارى األلميانى  11 و 19وأنظر فى حالة بيع المتجر المادتين  – 95ص  – 97ص  2592سنة 

ص  – 19ومقال األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى المشار إلييه ص  271 و 272تقنين االلتزامات السويسرى المادتين 

11 ) . 
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فياإلقرار اليذى يصيدر  . وذلك قبل إقرار الدائن لها ، قدمنا أن الحالة تنعقد بمجرد تراضى المحال عليه والمدين األصلى عليها

ومين  . بل كل ما له من أثر هو فى نفاذ الحوالة فى حق الدائن ، ال يساهم اإلقرار فى تكوينه ، لتكوينمن الدائن إنما يلحق عقداً كامل ا

فيكون ليه أثير رجعيى يسيتند إليى وقيت انعقياد  ، بل هو إقرار التفاق تم من قبل ، ثم ال يعتبر اإلقرار قرارا ينتج أثره من وقت صدوره

 . الحوالة ال إلى وقت صدور اإلقرار

فقيد أهليتيه فيى الفتيرة  –المدين األصلى أو المحيال علييه –ويترتب على أن لإلقرار أثراً رجعيا أنه إذا كان أحد طرفى الحوالة 

فإنيه  ، وهذا بخالف ما إذا لم يكين لإلقيرار أثير رجعيى . فإن هذا ال يمنع من صدور اإلقرار ، ما بين صدور الحوالة وصدور اإلقرار

 . يكون كل من المدين األصلى والمحال عليه باقيين على أهليتهما إلى وقت صدور اإلقراريجب فى هذه الحالة أن 

وانتقيل اليدين بالنسيبة إلييه مين الميدين  ، أصبحت الحوالة نافذة فيى حقيه ، ومتى صدر إقرار الدائن على النحو الذى سبق بيانه

 : وسنبين ذلك تفصيال فيما يلى . األصلى إلى المحال عليه

غيير أنهيا  . بقيت الحوالة قائمة بين المدين األصلى والمحال عليه على الوجه الذى سنبينه ، رفض الدائن إقرار الحوالة أما إذا

 وال يحيق لليدائن أن يجبيره عليى الوفياء ، فال يكيون المحيال علييه ميديناً ليه مباشيرة ، ال تنفذ فى حق الدائن
 (9919 ) .

إذا  ، ثيم إن اليدائن 

 . ال يستطيع العودة إلى إقرارها بعد الرفض ، رفض إقرار الحوالة

 اتفاق الدائن والمحال عليه - الفرع الثانى

 : النصوص القانونية - 323

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 912تنص المادة  

 األصيلى فيى التزاميهيجوز أيضاً أن تتم حوالة الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين  - 2" 

" . 

"  919 و 927وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين  - 1"  
 (9911 ) .

 

 . ألن هذا التقنين لم ينظم حوالة الدين كما قدمنا ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  – 912ى المادة فى التقنين المدنى السور : ويقابل هذا النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

2/  271وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 952وفى التقنين المدنى العراقى المادة  – 997
  (9911 ) .

 

هم ألن رضياء اليدائن فيهيا يسيا ، بل إن هذه هى الصورة األصلية . ويتبين من هذا النص أن هناك صورة ثانية النعقاد الحوالة

دون حاجية إليى رضياء الميدين  ، وهذه الصورة هى اتفاق مباشر بين اليدائن والمحيال علييه . ال فى نفاذها فحسب ، فى تكوين الحوالة

 . بل وال فى نفاذها فى حق هذا المدين ، األصلى ال فى انعقاد الحوالة

 : فنبين إذن

                                                 

ميين هييذا  551هييو الفقييرة األولييى ميين المييادة  ، هيييدى يشييتمل علييى نييص فييى هييذا المعنييىوقييد كييان المشييروع التم (   9919)  

فحيذف هيذا  . " كانيت الحوالية غيير نافيذة فيى حقيه ، إذا رفض الدائن اإلقيرار" :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى ، المشروع

ال تكيون "  إذ تينص هيذه الفقيرة عليى أنيه ، ميدنى 921ألنه مجرد تكرار للفقرة األوليى مين الميادة  ، النص فى لجنة المراجعة

 . ( فى الهامش 297ص  – 291ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الحوالة نافذة فى حق الدائن إال إذا أقرها

من المشروع التمهيدى عل وجه مطابق لما استقر علييه فيى التقنيين  559ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9911)  

فمجليس الشييوخ  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . من المشروع النهيائى 999وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . دالمدنى الجدي

 . ( 295و ص  291ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  912تحت رقم 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9911)  

 . ( المدنى المصرى من التقنين 912مطابقة للمادة )  912التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 912مطابقة للمادة )  997التقنين المدنى الليبى م 

ولكن ليس له الرجوع على  ، ويلزم المحال عليه باألداء . يصح عقد الحوالة بين الدائن والمحال عليه : 952التقنين المدنى العراقى م 

 . المدين األصلى إال إذا أقر المدين الحوالة

غير أن رجوع المحال علييه عليى الميدين األصيلى فيى التقنيين المصيرى جيائز بقاعيدة  . وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المصرى)  

 . ( فقرة سبب حتى لو لم يقر المدين الحوالة 1اإلثراء بالنيول وريبير وردوان 

وإميا  ، انتقال دين المديون يحصل إما باالتفاق بين الدائنين ومن يأخذ الدين عليى عاتقيه : 2/  171تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

 . باالتفاق بين هذا والمديون

 . ( وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المصرى)  
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 . كيف يتم االتفاق بين الدائن والمحال عليه على الحوالة (2)

 . أثر هذا االتفاق بالنسبة إلى المدين األصلىوما  (1)

  : كيف يتم االتفاق بين الدائن والمحال عليه - 324

هو الذى يتيولى بنفسيه تحوييل  -وهو صاحب الدين –هذه الصورة الثانية لحوالة الدين تمتاز عن الصورة األولى فى أن الدائن 

 علييهالدين الذى له من ذمة مدينه األصلى إلى ذمة المحيال 
 (9917 ) .

وبموجبيه  ، فاالتفياق ييتم إذن مباشيرة بيين اليدائن والميدين الجدييد 

 . دون حاجة إلى رضاء المدين القديم ، يتحول الدين من ذمة المدين القديم إلى ذمة المدين الجديد

ً  . فيأى تعبيير عين اإلرادة يكفيى ، وليس لالتفاق شكل خياص ً كميا يكيون  ، وقيد يكيون تراضيى الطيرفين صيريحا فيإذا  . ضيمنيا

وقبيل منيه اليدائن  ، ال باعتباره نائباً عين الميدين األصيلى ، عرض المحال عليه على الدائن الوفاء بجزء من الدين باعتباره هو المدين

ى ولزمه أن ييوفى لليدائن بالبياق ، وتحول الدين إلى ذمة المحال عليه ، فقد انعقدت حوالة الدين بتراض ضمنى ، دون تحفظ هذا الوفاء

 . منه

 ، حتى ينتقل الدين بجمييع ضيماناته وصيفاته وبجمييع دفوعيه إليى الميدين الجدييد ، ويجب أن يقع اتفاق الحوالة على الدين ذاته

كما تنص على ذلك الفقرة الثانيية مين الميادة  ، مدنى اللتين تسريان فى الصورة التى نحن بصددها 919 و 927وذلك تطبيقاً للمادتين 

 مدنى 912
 (9915 ) .

 

 . بيل عليى تجدييده ، ال عليى حوالية اليدين ، إذا يصيح أن يتفيق الطرفيان . ومن ثم يجب أن يكون االتفاق متمحضاً بنية الحوالة

أما فى التجديد فينقضى اليدين األصيلى  ، ففى الحوالة ينتقل الدين نفسه إلى ذمة المدين الجديد ، وقد عرفنا الفرق بين الحوالة والتجديد

ً  ، ونية الحوالة هى التى تميز االتفاق على حوالة الدين عن االتفياق عليى التجدييد . جديدويحل محله دين  كميا  ، فيإن التجدييد ييتم أيضيا

إذ كيان االتفياق عليى  ، وقيد كيان هيذا التميييز نهايية لتطيور طوييل فيى القيانون . باتفاق بين اليدائن والميدين الجدييد $ 972 $ ، سنرى

وتطور هذا التعهد إلى أن أصبح اتفاقياً عليى  ، ( Expromissio)  م عرف بعد ذلك التعهد بوفاء الدينث ، التجديد هو المعروف وحده

الحوالة
  (9979 ) .

 

كذلك يجب التمييز بين االتفاق على الحوالة على النحو الذى قدمناه واالتفاق عليى أن يكيون الميدين الجدييد مضيافاً إليى الميدين 

 ، ففى هذه الحالة األخيرة ال ينتقل الدين إلى ذمية الميدين الجدييد بيل يبقيى فيى ذمية الميدين األصيلى ، األصلى ومتضامناً معه فى الدين

ويتضامن معه فيه مدين جديد
  (9972 ) .

 

 : أثر االتفاق بالنسبة إلى المدين األصلى - 325

فرضياؤه غيير ضيرورى ال النعقياد الحوالية وال  ، قدمنا أن هذا االتفاق ال يقتضى اشتراك المدين األصيلى فييه وال إقيراره ليه 

ومتيى قبيل  ، ( ميدنى 919الميادة )  ذلك أنه من القواعد المقررة أنه يجوز ألجنبى أن يفى بالدين دون رضاء الميدين . لنفاذها فى حقه

ى بمقتضيى قواعيد اإلثيراء وكان لألجنبى الذى وفاه الرجيوع عليى الميدين األصيل ، انقضى الدين ، ولو عارض المدين ، الدائن الوفاء

 -وهو المحال عليه أو المدين الجديد –واألجنبى هنا  ، ويقاس على الوفاء الحوالة . بال سبب إذا كان الوفاء بغير علمه أو برغم إرادته

رضى بالحوالية  ، ألصلىوتبرأ ذمة المدين ا ، فينقل الدين بهذا االتفاق . بل اتفق مع الدائن على أن ينقله إلى ذمته ، لم يف بالدين فعال

ألنيه ييتمحض  ، يكيون طرفياً فييه بيل ودون أن يقيره $ 971 $فاالتفياق يسيرى فيى حقيه دون أن  ، عليم بهيا أو ليم يعليم ، أو ليم ييرض

                                                 

وليذلك اقتضيت هيذه  ، دين من ذمته إليى ذمية الميدين الجدييدفإن المدين هو الذى يحول ال ، أما فى الصورة األولى (   9917)  

ولييم تقتضييى الصييورة الثانييية التييى نحيين بصييددها رضيياء المييدين  . الصيورة رضيياء الييدائن حتييى تكييون الحواليية نافييذة فييى حقييه

األصيلى بمجيرد  فإن الحوالة تنعقد فى هذه الصيورة الثانيية نافيذة فيى حيق الميدين ، ولو لتكون الحوالة نافذة فى حقه ، األصلى

 . انعقادها ودون حاجة إلى رضائه كما سنرى

 . 297ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9915)  

 . 191ص  – 192ص  525أنظر فى هذا المعنى التعليقات التقنين المدنى األلمانى جزء أول م  (   9979)  

وال يشيترط النعقياد الحوالية فيى هيذه الصيورة " :  ميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدىوفى هذا المعنى تقيول ال (   9972)  

ً  ، بل تسرى القواعد العامة بشأن إثبات انعقادها ، شكل خاص بيد أنه يشترط  . كما أن الرضاء فيها قد يكون صريحاً أو ضمنيا

على أى حال أن يفرغ رضاء الطرفين بحيث يتيسر للدائن أن يفهم أن المحال عليه لم يقصد إلى االشيتراك فيى المسيئولية عين 

مجموعية األعميال ) "  بيل إليى إحيالل نفسيه محيل الميدين األصيلى فيى أدائيه ، أو إلى االلتزام به على سيبيل التضيامن ، الدين

 . ( 297 ص – 291ص  9التحضيرية 
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لمصلحته
  (9971 ) .

تنعقيد نافيذة فيوراً فيى حيق الميدين  ، بخيالف الصيورة األوليى ، ومن ذلك نرى أن الحوالة فيى هيذه الصيورة الثانيية 

 . األصلى بمجرد انعقادها ودون حاجة إلى إقرار هذا المدين

رجيوع المحيال علييه عليى الميدين (  األمير األول: )  بيد أن عدم اشيتراك الميدين األصيلى فيى الحوالية يظهير أثيره فيى أميرين

يحيدد هيذا  ، دين األصيلى بموجيب اتفياق بينيه وبيين المحيال علييهففيى الصيورة األوليى التيى تيتم برضياء المي . األصلى بما وفاه للدائن

أميا هنيا فيى الصيورة الثانيية  . االتفاق كيف يرجع المحال عليه على المدين األصلى بما يوفيه للدائن على النحو اليذى سينبينه فيميا يليى

الدين الذى وفياه عنيه غيير قيائم عليى أى اتفياق فيكون رجوع المحال عليه ب ، التى نحن بصددها فالمدين األصلى لم يتدخل فى الحوالة

ضيمان الميدين األصيلى (  واألمير الثيانى. )  فقيرة سيبب 1فال يبقى إال أن يرجع عليه بقاعدة اإلثراء بالنيول وريبير وردوان  ، بينهما

يضيمن "  ميدنى بيأن 925الميادة تقضى  ، ففى الصورة األولى التى تتم باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه . ليسار المحال عليه

أميا فيى الصيورة الثانيية التيى  . " ما لم يتفق عليى غيير ذليك ، المدين األصلى أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة

 ، ميدنى تقىيض 912وقد رأينا الفقرة الثانية مين الميادة  ، فال ضمان عليه ، حيث ال يتدخل المدين األصلى فى الحوالة ، نحن بصددها

)  925دون الميادة (  انتقيال اليدين بدفوعيه)  919والميادة (  انتقيال اليدين بضيماناته)  927بسيريان الميادة  ، فى هذه الصيورة الثانيية

فضمان المدين األصلى ليسار المحال عليه وقيت إقيرار اليدائن للحوالية ال يكيون إال إذا كيان هيذا  ، وهذا أمر طبيعى . ( ضمان اليسار

فيال  ، كما هيى الحيال فيى الصيورة الثانيية ، أما إذا لم يشترك فيها . أى فى الصورة األولى ، المدين قد اشترك فى الحوالة ورضى بها

 . محل لهذا الضمان

 رتب على حوالة الديناآلثار التى تت - الفصل الثانى

  : عالقات متنوعة - 326

 ً كما فى حوالة الحقن إذا انعقدت حوالة الدين تقوم عالقات متنوعة تتناول كال من الدائن والمدين األصيلى والمحيال  ، هنا أيضا

 . عليه

 ، كميا قيدمنا ، لية الحيق هيوذليك أن الغيير فيى حوا . وتختلف حوالة الدين عن حوالة الحق فى أن هذه العالقات ال تتناول الغير

عليى هيذا النحيو فيى حوالية اليدين"  غيير"  وال يتصيور ، كمحال له ثان أو دائن حاجز ، كل شخص كسب حقا على الحق المحال به
  (

9979 ) .
 

 : فنستعرض

 . عالقة الدائن بالمحال عليه (2)

 . عالقة الدائن بالمدين األصلى (1)

 . عالقة المدين األصلى بالمحال عليه (9)

                                                 

وال يشترط رضاء المدين األصيلى " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى ما يأتى (   9971)  

إذ يترتيب عليهيا أن  ، وذليك أنهيا تيتمحض لمنفعتيه ، فهى تنعقد صحيحة سيواء أقرهيا أو ميانع فيهيا ، بالحوالة فى هذه الصورة

 . ( 297ص  9جموعة األعمال التحضيرية م) "  تبرأ ذمته من االلتزام

فقييد انتقييل الييدين إلييى ذميية  ، وإذا انعقييدت الحواليية باتفيياق بييين المييدين األصييلى والمحييال عليييه وأقيير الييدائن الحواليية (   9979)  

فإذا فرض أن الميدين األصيلى انفيق ميع شيخص آخير عليى أن يحيول ليه  ، المحال عليه بالنسبة إلى الدائن نفسه بمجرد إقراره

ال  ، وقد سبق أن تحول إلى ذمية المحيال علييه األول بالحوالية األوليى ، فإن الدين ، بعد االتفاق األول الذى أقره الدائن ، الدين

ً  ، يمكن أن يتحول مرة أخرى إلى ذمة المحال عليه الثانى  . ألن المدة األصلى وقت الحوالة الثانية لم يكن مدينا

فأيية حوالية منهميا يقرهيا اليدائن أوال هيى التيى  ، إذا عقد حوالتين متعاقبتين مع شخصين مختلفيين وغنى عن البيان أن المدين األصلى

وإن كانت هذه الحوالة الثانية تبقى قائمة بيين الميدين األصيلى والطيرف  ، وال عبرة بالحوالة الثانية بالنسبة إلى الدائن . تسرى

 . اآلخر فيها

فأية حوالة منهما رضى  ، أحداهما أو كلتاهما باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، حوالتان متعاقبتانوهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا عقدت 

 . الدائن بها أو أقرها أوال هى التى تسرى
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 عالقة الدائن بالمحال عليه - األولالفرع 

  : مسائل ثالث - 327

إما بأن تكون قد انعقدت باتفاق بين المدين األصلى والمحال علييه ثيم  ، نفرض هنا أن الحوالة قد انعقدت ونفذت فى حق الدائن

 أقرها الدائن
 (9975  )

وإما بأن تكون قد انعقدت نافذة فوراً فى حق الجمييع وذليك باتفياق بيين اليدائن  ، كما هو األمر فى الصورة األولى

 . والمحال عليه كما هو األمر فى الصورة الثانية

فيسيتخلص الميدين األصيلى المحيال  . من ذمة المدين األصلى إليى ذمية المحيال علييه ، كما قدمنا ، فى هذا الفرض ينتقل الدين

 . م تنتقل مع الدين ضماناته ودفوعهومن ث ، عليه فى الدين نفسه

 : فعندنا إذن مسائل ثالث

 . أى حلول المحال عليه محل المدين األصلى فى الدين ، استخالف المحال عليه فى الدين (2)

 . انتقال الدين بضماناته (1)

 . انتقال الدين بدفوعه (9)

 حلول المحال عليه محل المدين األصلى فى الدين - المبحث األول

 : ب على هذا الحلولما يترت - 328

ويترتيب عليى  . يحل بالنسبة غليه المحال عليه محل المدين األصلى فى الدين ، متى صارت حوالة الدين نافذة فى حق الدائن 

 : ذلك

 . أن تبرأ ذمة المدين األصلى قبل الدائن(  2)  

 . وأن ينتقل الدين نفسه إلى المحال عليه(  1)  

 : األصلى قبل الدائنبراءة ذمة المدين  - 329

وتيتم  . براءة ذمة المدين األصلى قبل الدائن هى النتيجة الحتميية المترتبية عليى انتقيال اليدين مين ذمتيه إليى ذمية المحيال علييه 

ا فإنهي ، ذليك أن الحوالية إذا انعقيدت باتفياق بيين اليدائن والمحيال علييه . براءة الذمة هذه من وقت انعقاد الحوالة فى كيل مين صيورتيها

وإذا هيى انعقيدت باتفياق بيين الميدين األصيلى  . فتبرأ ذمة المدين األصلى من وقيت انعقياد الحوالية ، تنعقد نافذة مباشرة فى حق الدائن

ولكن هذا اإلقرار ينسحب أثره إلى وقت انعقاد الحوالية كميا  ، فأنها ال تصبح نافذة فى حق الدائن إال بإقراره كما قدمنا ، والمحال عليه

 فتستند براءة ذمة المدين األصلى فى هذه الصورة أيضاً إلى وقت انعقاد الحوالة ، لقولسبق ا
 (9979 ) .

 

فيإن هيذا المعنيى  ، وغنى عن البيان أن ذمة المدين األصلى تبرأ على النحو الذى قدمناه دون حاجة إلى أن يصرح الدائن بذلك

 ها فى الصورة الثانيةمستفاد من رضائه بالحوالة فى الصورة األولى ومن إقراره ل
 (9971 ) .

 

 : ويترتب على أن ذمة المدين األصلى تبرأ من وقت انعقاد الحوالة نتيجتان هامتان

 ، وقد انتقل الدين إلى ذمته من هيذا الوقيت ، فلو أن المحال عليه . تعتبر هذه البراءة نهائية من وقت انعقاد الحوالة (2)

فإن الدائن ال يستطيع الرجوع بالدين على المدين األصلى بعد أن برئت ذمتيه  ، أعسر بعد ذلك ولم يستطع الدائن أن يستوفى منه الدين

فإن الميدين األصيلى ال يكيون مسيئوال حتيى  ، وهذا ظاهر فى حالة انعقاد الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه . من الدين كما قدمنا

فسينرى أن الميدين األصيلى  ، أما فى حالة الحوالة باتفاق بين المدين األصلى والمحال علييه . سار المحال عليه كما قدمناعن ضمان ي

فليو أعسير المحيال علييه بعيد انعقياد الحوالية  . ( مدنى 925م )  يضمن للدائن أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة

                                                 

ويبقى  ، ويكون المحال عليه أجنبياً بالنسبة إليه ، فقد قدمنا أن الحوالة ال تكون نافذة فى حقه ، أما قبل إقرار الدائن (   9975)  

 . لمدين األصلى هو المدين تجاه الدائنا

 ، من هذا المشروع 599وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً فى هذا المعنى هو المادة  (   9979)  

 - 1 . وحيل محليه المحيال علييه ، برئيت ذمية الميدين األصيلى ، إذ أقر الدائن الحوالة - 2" :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى

وقييد حييذف هييذا اليينص فييى لجنيية  . " وينسييحب أثيير اإلقييرار لليييوم الييذى تييم فيييه االتفيياق بييين المييدين األصييلى والمحييال عليييه

 . ( 2هامش رقم  255ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  ألنه مجرد تطبيق للقواعد العامة ، المراجعة

 . ( 291ص  – 292ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9971)  
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وإذا كيان  . إال أنيه يرجيع علييه بالضيمان ، وإن كيان ال يرجيع عليى الميدين األصيلى باليدين ذاتيه ، فيإن اليدائن ، وقبل إقرار الدائن لها

 فليس للدائن بغير اتفاق خاص أن يرجع حتى بالضمان على المدين األصلى ، إعسار المحال عليه تالياً إلقرار الدائن للحوالة
 (9971 ) .

 

بحييث ليو  ، وتنشيغل ذمية المحيال علييه باليدين مين هيذا الوقيت ، الحوالية تبرأ ذمة المدين األصلى من وقت انعقياد (1)

لم يكن لذلك اثر فى صحة التزامه بالدين  ، فى إحدى صورتى الحوالة ، زالت عن المحال عليه أهليته بعد انعقاد الحوالة وقبل اإلقرار

فيى الصيورة  ، ومين بياب أوليى ليو أن الحوالية انعقيدت . وقيد سيبقت اإلشيارة إليى ذليك ، قبل الدائن وال فى براءة ذمة المدين األصيلى

فإن فقدانه ألهليته ال ييؤثر فيى صيحة التزاميه  ، وفقد المحال عليه أهليته بعد ذلك ، باتفاق بين الدائن األصلى والمحال عليه ، األخرى

فى الفترة ما بيين انعقياد الحوالية وإقيرار اليدائن لهيا فيى  ، ولو نشأ دين . نحو الدائن بعد أن تم التعاقد بينهما على انتقال الدين إلى ذمته

بعيد إقيرار اليدائن للحوالية واسيتناد هيذا  ، فإن المقاصة ، لصالح المدين األصلى فى ذمة الدائن ، الصورة األولى من صورتى الحوالة

اليدين المحيال بيه يكيون قيد انتقيل إقيرار اليدائن ذليك أن  . ال تقع بين الحق المحال به وهذا الدين اليذى نشيأ ، اإلقرار إلى وقت انعقادها

ويستند هذا األثر إليى وقيت انعقياد الحوالية أى إليى وقيت سيابق  ، للحوالة إلى ذمة المحال عليه فلم تعد ذمة المدين األصلى مشغولة به

فيى  ، ليى ليو أن الحوالية انعقيدتومين بياب أو . فال تقع المقاصة بيين اليدينين ، على نشوء الدين لصالح المدين األصلى فى ذمة الدائن

فإن الدين المحال به ينتقيل بمجيرد هيذا االتفياق إليى ذمية المحيال علييه وال  ، باتفاق بين الدائن األصلى والمحال عليه ، الصورة الثانية

بينيه وبيين اليدين فلو نشأ دين بعيد ذليك لصيالح الميدين األصيلى فيى ذمية اليدائن ليم تقيع مقاصية  ، تعود ذمة المدين األصلى مشغولة به

 المحال به
 (9977 ) .

 

 : انتقال الدين نفسه إلى المحال عليه - 331

 . وبراءة ذمة المدين األصلى من الدين إنما هيى نتيجية ترتبيت عليى انتقيال هيذا اليدين نفسيه إليى ذمية المحيال علييه كميا قيدمنا 

وسنرى فيما يلى كيف تنتقيل  . قل بصفاته وضماناته ودفوعهوينت ، والدين الذى ينتقل هو نفس الدين الذى كان فى ذمة المدين األصلى

 . الضمانات والدفوع

 فينتقيل بشيرط أو أجليه ، فمثله أن يكون اليدين معلقياً عليى شيرط أو مضيافاً إليى أجيل ، أما انتقال الدين بصفاته
 (9975 ) .

ومثليه  

أو  ، أو أن يكون منتجاً لفوائد فينتقل منتجاً للفوائد بنفس السعر وبنفس الشيروط ، أيضاً أن يكون الدين تجارياً فينتقل على هذا الوصف

أو أن يكيون مقترنياً بسيند  ، أن يكون قد بدأ سريان التقادم ضيده فينتقيل والتقيادم مسيتمر فيى سيريانه إليى أن يعترضيه وقيف أو انقطياع

 . هذا السند نفسهتنفيذى كحكم قابل للنفاذ أو ورقة رسمية فينتقل قابال للتنفيذ ب

أى مين وقيت انعقياد  ، وينتقل الدين على هذا النحو إلى ذمة إلى ذمة المحال عليه من الوقت الذى تبرأ فيه ذمة المدين األصيلى

 . الحوالة على الوجه الذى قدمناه

 ومن هذا القوت ال يستطيع الدائن أن يستوفى الدين إال من المحال عليه
 (9959 ) .

 

                                                 

فليو أعسيير المييدين  ، وتعتبيير البيراءة نهائييية" : "  وتقيول المييذكرة اإليضياحية للمشييروع التمهييدى فييى هييذا الصيدد (   9971)  

 . ( 291ص  9األعمال التحضيرية مجموعة ) "  فليس للدائن أن يرجع على األصيل ، الجديد فيما بعد

ومتيى أقير اليدائن الحوالية يجيرى الحكيم كميا ليو " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصيدد (   9977)  

ويراعى أن أثر براءة ذمة المدين األصلى  . . . كان هذا الدائن قد اشترك فى التعاقد الذى تم من قبل بين المحيل والمحال عليه

 ، فلو زالت عن المحال عليه أهليته بعد انعقاد الحوالة وقبل اإلقرار ، والتزام المدين الجديد قبل الدائن ينسحب إلى هذا التاريخ

ولو نشأ سبب من أسباب المقاصة  . ألن الدائن يعتبر طرفاً فى التعاقد السابق ، فال يكون لذلك اثر فى صحة التزامه قبل الدائن

) "  فال يجوز التمسك بمثل هذا السبب إذ المفروض أن األصيل قد برئت ذمته من قبيل ، صيل فى هذه الفترةلصالح المدين األ

 . ( 291ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

يتحيول اليدين عليى المحيال علييه " :  من التقنين المدنى العراقى فى هيذا المعنيى عليى ميا ييأتى 951وتنص المادة  (   9975)  

 . " وإن كان مؤجال تكون مؤجلة ، فإن كان حاال تكون / لحوالة به حالة ، المحيلبصفته التى على 

ضرب من الحوالة يعرف بالحوالة المقيدةز وصيورتها أن يتفيق كيل مين  ، كما قدمنا ، يوجد ، وفى الفقه اإلسالمى (   9959)  

ة الميدين األصيلى مين ديين فيى ذمية المحيال المدين األصلى و المحال عليه والدائن على أن يستوفى الدائن اليدين اليذى فيى ذمي

وقد ورد فى التقنين  . فتقيد حوالة الدين باستيفائه من دين آخر للمدين األصلى فى ذمة المحال عليه ، عليه لهذا المدين األصلى

 : نكتفى بإيرادها فيما يلى ، المدنى العراقى طائفة من النصوص فى هذه الحوالة المقيدة

إذا اشترط المحيل فى الحوالية أن يبييع المحيال علييه عينياً مملوكية للمحييل وييؤدى اليدين المحيال بيه مين ثمنهيا وقبيل  : عراقى 991م 

ويجبر على البيع وتأديية اليدين  ، وال يجبر المحال عليه على الدفع قبل البيع ، صحت الحوالة ، المحال له الحوالة بهذا الشرط

 . من الثمن
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 لمدين األصلى بشىءوليس له أن يطالب ا
 (9952 ) .

 : وللدائن أن يستوفى الدين من المحال عليه بأى سبب من أسباب االسيتيفاء 

أو  ، اليدائن لهيا أو بالمقاصة ولو نشأ الدين الجديد فى ذمة الدائن لصالح المحال عليه فى الفترة ما بين انعقاد الحوالية وإقيرار ، بالوفاء

 أو بغير ذلك ، باإلبراءأو  ، أو باتحاد الذمة ، بالتجديد
 (9951 ) .

 

 انتقال الدين إلى المحال عليه بضماناته - المبحث الثانى

  : النصوص القانونية - 331

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 927تنص المادة 

 . تبقى للدين المحال به ضماناته -2 "  

. " ملتزماً قبل الدائن إال إذا رضى بالحوالة ، عينياً كان أو شخصياً  ، ومع ذلك ال يبقى الكفيل -1 "  
  (9959 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فليو أحيال البيائع غريمية عليى  . فيال تبطيل الحوالية ، قط الدين الذى قدمت بيه الحوالية بيأمر عيارض بعيدهاإذا س - 2 : عراقى 999م 

فيال  ، أورد المبيع بخيار عيب أو غييره ، فهلك المبيع عند البائع قبل تسليمه للمشترى وسقط الثمن عنه ، المشترى بثمن المبيع

أميا إذا سيقط اليدين اليذى قييدت بيه الحوالية بيأمر سيابق  - 1 . رجيوع بميا آداهويكون للمحال عليه بعيد األداء ال ، تبطل الحوالة

ثيم اسيتحق  ، فلو أحال البيائع غريميه عليى المشيترى بيثمن المبييع . فإن الحوالة تبطل ، وتبينت براءة المحال عليه منه ، عليها

 . بطلت الحوالة وعاد الدين على المحيل ، المبيع للغير

 ، كان له الخيار فى الرجيوع ، إذا أدى المحال عليه الثمن ، موضع ورد فيه استحقاق المبيع الذى أحيل بثمنهفى كل  : عراقى 995م 

 . وإن شاء رجع على المحيل ، إن شاء رجع على المحال له القابض

ة قبيل أدائهيا للمحيال ليه فهلكيت الوديعي ، إذا أحال المدين غريمه على الوديع حوالية مقييدة بيالعين المودعية عنيده - 2 : عراقى 999م 

واسيتحقاق الوديعية للغيير مبطيل  . بطليت الحوالية وعياد اليدين عليى المحييل ، فقرة تعد مين الودييع 1بالنيول وريبير وردوان 

 . فال تبطل الحوالة ، فإن كان هالك الوديعة بتقصير الوديع أو تعديه - 1 . للحوالة كهالكها

فهلكيت العيين فيى ييد الغاصيب قبيل أدائهيا  ، إذا حال المدين غريمه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة - 2 : عراقى 991م 

 . بطلت الحوالة وعاد المحال له بحقه على المحيل ، فإن استحقت العين المغصوبة للغير - 1 . فال تبطل الحوالة ، للمحال له

 . فى الهامش 921آنفاً فقرة  : عراقى وقد سبق ذكرهما 995من المادة  9 و 1أنظر أيضاً الفقرتين 

إذا قبل المحال له الحوالية ورضيى " :  من التقنين المدنى العراقى فى هذا المعنى على ما يأتى 951وتنص المادة  (   9952)  

ً  ، المحال عليه بها  . " هوثبت للمحال له حق مطالبة المحال علي ، برئ المحيل من الدين ومن المطالبة معا

تبيرأ ذمية المحيال علييه مين اليدين " :  من التقنين المدنى العراقى فى هذا المعنى على ميا ييأتى 999وتنص المادة  (   9951)  

 . " أو بأى سبب آخر يقضى االلتزام ، أو باإلبراء أو باتحاد الذمة ، أو بحوالته إياه على آخر ، بأداء المحال به

ً  ، المحال عليه وإذا أراد الدائن استيفاء الدين من وميا بقيى ليه مين اليدين  ، زاحم بقية دائنى المحال عليه ، فوجده معسراً إعساراً جزئيا

وذليك فيميا إذا أعسير المحيال علييه قبيل إقيرار  ، بعد ذلك يرجع به على المدين األصلى إن كان له حق الرجوع عليه بالضمان

إذا ميات " :  مين التقنيين الميدنى العراقيى عليى ميا ييأتى 992وفى هذا المعنيى تينص الميادة  . ( مدنى 925م )  الدائن للحوالة

وما بقى للمحال له بعد القسمة يرجيع بيه عليى المحييل  ، يقسم ماله بين الغرماء وبين المحال له بالحصص ، المحال عليه مدينا

 . " إذا كان له حق الرجوع

الذكر ال يعرض لحالة ما إذا كيان اليدين المحيال بيه مضيموناً بيرهن أو بامتيياز أو بيأى تيأمين وبديهى أن نص التقنين العراقى السالف 

 ، فيإن مزاحمية دائنيى المحيال علييه لليدائن ال تنقطيع فيميا يتعليق بميال المحيال علييه ، فإن كان مضموناً بشىء مين ذليك . آخر

والغريب  . لدائن فى المال المثقل برهن أو امتياز أو نحو ذلكوتنقطع بداهة فيما يتعلق بالضمان فال يزاحم دائنو المحال عليه ا

وهيى ليو ذكرتيه  ، من التقنين المدنى العراقى أنهيا ليم تيذكر هيذا األمير البيديهى 992أن األستاذ حسن الذنون يأخذ على المادة 

المناسيبة عليى التقنيين الميدنى  واألغرب من ذليك أن األسيتاذ ينعيى فيى هيذه . لكان هذا فضوال ليس له مبرر وتزيداً ال محل له

وهيذا مثيل آخير مين أمثلية " :  فيقيول فيى صيدد هيذا الينص ، العراقى أنه لم يوفق فى الجمع بين الفقه اإلسالمى والفقه الغربيى

تدل داللة واضحة على عدم توفيق المشرع فى الجمع بين الفقهين اإلسالمى والمدنى جمعاً غيير متنيافر وال (  كذا)  كثيرة جداً 

ونحسب أن األستاذ حسن الذنون قد تسرع فى تقدمه بهيذا  . ( 191أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقر ) "  متناقض

وكان واجب األنصاف يقتضيه أن يكون أدق نظراً وأوسع أحاطة قبل أن ينعى على التقنين المدنى العراقيى تناقضياً ال  ، الحكم

كامتيياز المبيالغ المسيتحقة للخيدم والكتبية والعميال وكيل  ، ارها فيى خصيوص حيق االمتيياز العيامأما المسألة التى اث . وجود له

وقد جزم األستاذ أن هذا ينتقل باعتباره وصفاً للدين إلى المحال عليه بعيد  ، أجير آخر وكامتياز النفقة المستحقة فى ذمة المدين

 . ( فى الهامش 991أنظر فقرة )  ها فيما يلىوسنشير إلي ، فهذه مسألة ال تزال محال للنظر ، الحوالة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  . ألن هذا التقنين لم ينظم حوالة الدين كما سبق القول ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

مدنى الليبى وفى التقنين ال -927فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى 

 177وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 957وفى التقنين المدنى العراقى المادة  – 999المادة 
 (9955 ) .

  

(  1)  الضمانات العينية التى تأتى من جهة المدين األصلى(  2: )  يعرض للنوعين من الضمانات ، كما نرى ، والنص 

  . التى يقدمها كفيل من المدين األصلى للدائنوالضمانات الشخصية أو العينية 

  : الضمانات العينية التى تأتى من جهة المدين األصلى -332 

أو يكون الدين مضموناً بحق امتياز أو حق  . رهنا رسميا أو رهناً حيازيا ، قد يكون المدين األصلى قدم للدائن ضماناً للدين 

قل كل هذه الضمانات العينية مع الدين لمصلحة الدائنفتنت . اختصاص يثقل عيناً مملوكة للمدين
  (9959 ) .

  

                                                                                                                                                                    

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  592ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (  9959)  

شخص بالرغم من تغير  ":  فيما عدا عبارة وردت فى آخر الفقرة األولى من المشروع التمهيدى هذا نصها ، المدنى الجديد

فى  999وصار رقمه  ، وأصبح النص كامل التطابق ، وفى لجنة المراجعة حذفت هذه العبارة لعدم ضرورتها . " المدين

 251ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  927فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائى

 .  ( 251ص  –

 : ة األخرىالتقنينات المدنية العربي (  9955)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 927مطابقة للمادة )  927التقنين المدنى السورى م  

  . ( من التقنين المدنى المصرى 527مطابقة للمادة )  999التقنين المدنى الليبى م  

فإذا أحال الراهن المرتهن  ، ينتبقى للدين المحال به ضماناته بالرغم من تغيير شخص المد -2 : 957التقنين المدنى العراقى م  

أما  . وال حق البائع فى حبس المبيع ، فال يسقط حق المرتهن فى الرهن ، بالدين على آخر أو أحال المشترى البائع بالثمن على آخر

ائع غريماً له على وكذا إذا أحال الب ، فإن حقه فى الرهن يسقط وال يكون رهناً للمحال له ، إذا أحال المرتهن غريماً له على الراهن

على أن من كفل الدين المحال به كفالة شخصية أو عينية ال يكفل المحال  -1 . المشترى بالثمن يسقط حقه فى حبس العين المبيعة

  . إال إذا رضى الكفيل بالحوالة ، عليه

وسنعرض فيها يلى إلى الحالة التى يحول الدائن فيها على مدينة دينا فى  . وهذا النص حكمه يتفق مع حكم نص التقنين المصرى)   

وسنرى أن الحكم المنصوص  ، فيحيل المرتهن غريماً له على الراهن أو يحيل البائع غريماً له على المشترى بالثمن ، ذمته لدائن له

  . ( بهذه الحالة ليس إال تطبيقا للقواعد العامةمن التقنين المدنى العراقى خاصاً  975عليه فى الفقرة األولى من المادة 

إال إذا  ، إن التأمينات العينية تبقى قائمة بعد انتقال الدين أما التأمينات الشخصية فتسقط : 177تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م  

التأمينات  " إال أن عبارة ، المصرى وهذا النص حكمه يتفق فى جملته مع حكم التقنين)  وافق المسئولون على االتفاق الذى عقد

والكفيل العينى فى التقنين المصرى ال يضمن المحال عليه إال  ، فهى تشمل الكفيل العينى ، الواردة فى التقنين اللبنانى واسعة " العينية

 .  ( 99أنظر الدكتور صبحى محمصانى فى انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص  : إذا رضى بالحوالة

منه تقضى بأن حوالة الدين تنهى الكفالة ورهن الحيازة اللذين كانا  527فإن المادة  ، أم التقنين المدنى األلمانى (  9959)  

فإن رضا الدائن بالحوالة يكون بمثابة  ، وإذا وجد رهن رسمى كان ضامناً للدين قبل حوالته . يضمنان الدين قبل الحوالة

أو من كان مالكاً وقت الحوالة للعين  ، ولكن هذه األحكام ال تسرى إذا كان الكفيل الشخصى . نزول منه عن هذا الرهن

فإن هذا  ، وإذا كان للدين امتياز التقدم على غيره من الديون عند إفالس المدين . قد رضى بالحوالة ، المرهونة فى الدين

ويقول المعلقون على التقنين المدنى األلمانى فى صدد هذا النص  –االمتياز ال يجوز التمسك به فى مال المحال عليه إذا أفلس 

إذا كان المدين هو  ، إن الرهن الذى رتبه المدين على عين مملوكة له ضمانا للدين يبقى ضامناً له بعد الحوالة -2 : ما يأتى

اق بين الدائن والمحال عليه ولم يشترك أما إذا كانت الحوالة قد تمت باتف . الذى عقد الحوالة مع المحال عليه وأقرها الدائن

فى حالة ما إذا رتب المدين (  1. )  فرضا الدائن بالحوالة مع عدم اشتراك المدين فيها يعد نزوال منه عن الرهن ، فيها المدين

فإن الرهن  ، الةقبل الحو(  حائز للعقار)  ثم انتقلت ملكية العقار إلى أجنبى ، رهنا رسمياً على عقار مملوك له لضمان الدين

 . إال إذا رضى الحائز للعقار أيضا بهذه الحوالة ، ولو انعقدت باالتفاق مع المدين األصلى ، ال يكون ضامناً للدين بعد الحوالة

  . ذلك أن قبول الدائن للحوالة دون أن يرضى بها الحائز للعقار يعد بمثابة نزول من الدائن عن الرهن

ً  ، ال يضمن الكفيل -9 ً  شخصيا حق االمتياز  -5 . إال إذا رضى بهذه الحوالة ، الدين بعد انتقاله بالحوالة إلى ذمة المحال عليه ، كان أو عينيا

ذلك أن حق االمتياز  . ال ينتقل إلى مال المحال عليه بعد الحوالة ، ولو كان حق امتياز عام ، الذى يكون ضامنا للدائن قبل الحوالة

فال يصح أن يسبق الدائن المحال دائنى المحال عليه فى مال هذا األخير بمقتضى أسبقية قررها  ، دين الممتازأسبقية يقررها القانون لل

.  112ص  -121ص 527أنظر فى كل ذلك التعليقات على التقنين المدنى األلمانى جزء أول م  . القانون فى مال آخر غير هذا المال
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ثم تحول الدين إلى ذمة المحال  ، فإذا كان المدين األصلى قدم عقاراً مرهوناً رهناً رسمياً أو عيناً مرهونة رهن حيازة ضماناً لدينه

 كان باتفاق مباشر بين الدائن المحال عليه سواء كان ذلك باتفاق المدين األصلى مع المحال عليه وإقرار الدائن أو –عليه 
 (9951 ) .

 

ويصبح المدين األصلى فى هذه  . بقى هذا الدين مضمونا بالرهن الرسمى أو رهن الحيازة كما كان وهو فى ذمة المدين األصلى

وإذا انتقلت ملكية العين  . فإن ذمته قد برئت من الدين بالحوالة ولكن ماله بقى مرهوناً لضمان الدين ، الحالة بمثابة كفيل عينى

 فإنها تبقى مثقلة بالرهن ضماناً للدين وهى فى يد هذا الحائز للعقار ، المرهونة إلى أجنبى
 (9951 ) .

  

ثم تحول الدين إلى  ، وإذا كان الدين المحال به قد صدر به حكم نهائى واستطاع الدائن أن يأخذ حق اختصاص على عقار المدين

وتبرأ ذمة المدين األصلى من الدين  ، فإن حق االختصاص يبقى ضامناً للدين على النحو الذى قدمناه فى الرهن ، المحال عليه

  . بالحوالة ولكن عقاره المأخوذ عليه حق اختصاص يبقى مثقال بهذا الحق ضماناً للدين

المشترى الثمن الذى فى ذمته إلى مدين  وحول ، بأن كان مثال ثمن مبيع ، وإذا كان الدين المحال به مضموناً بحق امتياز 

ولو أن  ، كما فى الرهن وحق االختصاص ، فإن الدائن يبقى محتفظاً بحق امتيازه على العين المبيعة وهى فى يد المشترى ، جديد

ذمة المشترى قد برئت من الدين
  (9957 ) .

  

إلى أن يستوفى الثمن من المحال  ، سلمها للمشترى كذلك يبقى الدائن محتفظاً بحقه فى حبس العين المبيعة إذا لم يكن قد 

وإن لم يكن هو نفسه ضماناً عينيناً فى التقنين  ، ويلحق هنا الحق فى الحبس بالضمانات العينية . عليه الذى انتقل الدين إلى ذمته

 المدنى الجديد
 (9955 ) .

 المدنى العراقى من التقنين 957وهذا الحكم قد ورد صراحة فى الفقرة األولى من المادة  
 (9299 ) .

  

                                                                                                                                                                    

بأن التأمينات التى كانت  ، على العكس من التقنين المدنى األلمانى ، منه 217لمادة فتقضى ا ، وأما تقنين االلتزامات السويسرى

ضامناً للدين بعد حوالته إال إذا  ، شخصيا كان أو عينياً  ، ومع ذلك ال يكون الكفيل ، تضمن الدين قبل الحوالة تبقى ضامنة له بعدها

  . رضى بالحوالة ونرى من ذلك أن األحكام التى تضمنها تقنين االلتزامات السويسرى هى التى سار عليها التقنين المدنى المصرى

  : ويقول األستاذان شيرون ومحمد صادق فهمى فى مقالهما فى مجلة مصر المعاصرة 

ذلك أن كال  . ولو أن كال منهما أخذ بمبدأ يخالف المبدأ الذى أخذ به اآلخر ، والسويسرى يتقاربان فى الواقعإن التقنينين األلمانى (  2)  

فالتقنين األلمانى بدأ بتقرير أن التأمينات ال  . منهما أدخل االستثناءات على المبدأ الذى أخذ به ما جعل التقارب يتحقق بين التقنينين

شخصياً كان أو  ، واستثنى كذلك الكفيل ، الذى رتبه المدين على عين مملوكة له ثم رضى بالحوالة ولكنه استثنى الرهن ، تنتقل

إذا لم  ، شخصيا كان أو عينيناً  ، ولكنه استثنى الكفيل ، والتقنين السويسرى بدأ بتقرير أن التأمينات تنتقل . إذا رضى بالحوالة ، عينياً 

 ، لعام الذى كان ضامناً للدين قبل الحوالة ينبغى أن ينتقل إلى مال المحال عليه بعد الحوالةإن حق االمتياز ا(  1)  يرضى بالحوالة

والحوالة تنقل الدين بالوصف الذى هو عليه أنظر فى كل ذلك مجلة مصر المعاصرة سنة  ، ذلك أن االمتياز العام ليس إال وصفا للدين

  . 19ص  – 15و ص  91ص  2592

ألحكام التى أخذ بها كل من تقنين االلتزامات السويسرى والتقنين المدنى المصرى تختلف عن األحكام التى أخذ ويتبين مما تقدم أن ا 

فى التقنين  ، الرهن الذى يرتبه المدين األصلى على عين مملوكة له ضماناً للدين(  2: )  بها التقنين المدنى األلمانى فيما يأتى

أما فى  . مناً له إذا انعقدت الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون اشتراك المدين األصلىال يبقى بعد الحوالة ضما ، األلمانى

 إذا انتقل العقار المرهون رهنا رسمياً فى الدين إلى أجنبى(  1. )  فإن هذا الرهن يبقى ضامناً للدين ، التقنينين المصرى والسويسرى

أما فى التقنين  . فإن الرهن ال يضمن الدين بعد حوالته إال إذا رضى الحائز للعقار بالحوالة ، فى التقنين األلمانى ، ( حائز للعقار) 

حق االمتياز العام الذى كان (  9)  فأن هذا الرهن يبقى ضامناً للدين ولو لم يرض الحائز للعقار بالحوالة ، المصرى والسويسرى

وال يوجد نص فى هذه  . إلى مال المحال عليه بعد الحوالة ، ين األلمانىبنص صريح فى التقن ، يضمن الدين قبل حوالته ال ينتقل

  .  المسألة فى أى من التقنينين المصرى والسويسرى

وقد رأينا أن التقنين المدنى األلمانى ال يجعل الرهن فى هذه الحالة ضامناً للدين بعد الحوالة إذا انعقدت باتفاق بين  (  9951)  

   . ون اشتراك المدين األصلىالدائن والمحال عليه د

وقد رأينا أن التقنين المدنى األلمانى ال يجعل الرهن فى هذه الحالة ضامناً للدين إال إذا رضى الحائز للعقار  (  9951)  

 .  بالحوالة

ة عما تم كامتياز المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال والمبالغ المستحق ، أما إذا كان هناك حق امتياز عام (  9957)  

فقد رأينا أن التقنين  ، ( مدنى2252م)  توريده للمدين ولم يعوله من مأكل وملبس والنفقة المستحقة فى ذمة المدين ألقاربه

ورأينا األستاذين شيرون  ، ينص صراحة على أنه ال ينتقل إلى مال المحال عليه بعد الحوالة(  527م)  المدنى األلمانى

إذا  . ما بمجلة مصر المعاصرة يذهبان إلى أن هذا االمتياز ينبغى أن ينتقل إلى مال المحال عليهومحمد صادق فهمى فى مقاله

 ، ولم نقل إن حق االمتياز العام هو مجرد وصف فى الدين الممتاز ، قسمنا حق االمتياز العام على حقوق االمتياز الخاصة

ضامناً  ، كما كان قبل الحوالة ، لكنه يبقى فى مال المدين األصلىو ، وجب القول بأن هذا الحق ال ينتقل إلى مال المحال عليه

 .  للدين الذى انتقل إلى ذمة المحال عليه

  . 195أنظر الوسيط الجزء الثانى فقرة  (  9955)  
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 الضمانات الشخصية أو العينية التى يقدمها كفيل المدين للدائن -333 

بأن يكون للمدين كفيل  ، وقد يكون الدين المحال به مكفوال بشخص غير المدين األصلى كفالة شخصية أو كفالة عينية : 

 " على أنه ، كما رأينا ، مدنى فى هذه الحالة 927وتنص الفقرة الثانية من المادة  . أو كفيل عينى قدم رهناً لضمان الدين ، شخصى

  . " ملتزماً قبل الدائن إال إذا رضى بالحوالة ، اليبقى الكفيل عينينا كان أز شخصيا

كفالة شخصية  ، ى بالذاتأجنبى عن الحوالة وهو إنما رضى بكفالة المدين األصل ، ولو كان عينيا ، فإن الكفيل ، وهذا الحكم طبيعى

وجب أن يرضى الكفيل بهذه  ، أى إلى المحال عليه ، فإذا تحول الدين إلى ذمة شخص آخر غير المدين األصلى . أو كفالة عينية

  . الحوالة أيضا حتى يعتبر كفيال لشخص غير المدين األصلى الذى رضى أن يكفله

وأن يكون غير متضامن  ، د المدين األصلى أو محروماً من هذا الحقويستوى فى ذلك أن يكون الكفيل متمتعاً بحق تجري 

يمكن  ، فى حالتى الحرمان من حق التجريد والتضامن ، وال يعترض على ذلك بأن الكفيل ، مع المدين األصلى أو متضامناً معه

ائن يستطيع أن يتخطاه وأن يرجع على فلم يعد يعينه شخص هذا المدين ما دام الد ، الرجوع عليه قبل الرجوع على المدين األصلى

ال يزال معتمداً على شخص المدين  ، حتى إذا جاز الرجوع عليه أوال ، فإن هذا االعتراض يمكن دفعه بأن الكفيل . الكفيل أوال

تغير عليه عن وال يجوز أن ي ، فيبقى شخصه هاماً بالنسبة إليه ، ألنه إن دفع الدين كان له الرجوع به على هذا المدين ، األصلى

 طريق الحوالة إال إذا رضى بذلك
 (9292 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 ":  وقد ورد فى آخر الفقرة األولى من هذه المادة العبارة اآلتية –فى الهامش  992أنظر نص هذه المادة آنفا فقرة  (  9299)  

وكذا إذا أحال البائع  ، فإن حقه فى الرهن يسقط وال يكون رهنا للمحال له ، أما إذا أحال المرتهن غريماً له على الراهن

ولو  ، نا حوالة دين الحوالة حقوواضح أن الحوالة ه. " غريماً له على المشترى بالثمن يسقط حقه فى حبس العين المبيعة

المفروض أن لهذا الدائن  ، ففى حالة الدائن المرتهن . كانت حوالة حق لما سقط حق الرهن أو الحق فى حبس العين المبيعة

 ً مرتهن فإن الدائن ال ، وهذه حوالة دين . فوفاه إياه عن طريق إحالته على مدينه الراهن ، فأراد أن يوفيه حقه ، غريماً أى دائنا

 ، نقل الدين الذى فى ذمته إلى ذمة مدينة الراهن فى مقابل الدين الذى له فى ذمة هذا المدين وهو الدين المضمون بالرهن

وبرئت ذمة الدائن المرتهن من الدين الذى كان فى ذمته  . فانقضى الدين المضمون بالرهن قصاصاً وسقط الرهن تبعاً لذلك

بل  ، ولكن ال بالدين المضمون بالرهن فهذا الدين قد انقضى كما قدمنا ، خير دائنا للمدين الراهنوأصبح هذا الدائن األ . لدائنه

وهذا  -ومن ثم ال يكون هذا الدين مضموناً بالرهن ، بالدين الذى كان فى ذمة الدائن المرتهن ثم حول إلى ذمة المدين الراهن

فقد نقل البائع الدين الذى فى ذمته لغريمه إلى ذمة  ، رى بالثمنهو األمر فى حالة البائع الذى أحال غريمه على المشت

وأصبح دائن البائع  . فسقط الثمن قصاصاً وانقضى بسقوطه الحق فى حبس العين المبيعة ، المشترى فى مقابل الثمن الذى له

بل بالدين الذى كان فى ذمة البائع  ، ولكن ال بدين الثمن الذى كان للبائع فقط سقط هذا الدين كما قدمنا ، هو الدائن المشترى

 . لدائنه وقد حوله البائع إلى ذمة المشترى

وقد  . حوالة دين ال حوالة حق ، كما سبق القول ، ويتبين فى وضوح مما تقدم أنه ال شك فى أن الحوالة التى نحن بصددها هى 

فقال عند الكالم فى الفقرة  ، أنها حوالة حق(  119رة أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فق)  ظن األستاذ حسن الذنون

على أن هذه الفقرة تقرر فى قسمها األخير بأنه إذا أحال الدائن المرتهن غريماً له  ":  عراقى ما يأتى 957األولى من المادة 

ً  ، على الراهن فإن حقه فى الرهن يسقط وال يكون رهناً للمحال له له على المشترى فقد سقط  وكذلك إذا أحال البائع غريما

وهذا مظهر من مظاهر  . فهى حوالة حق ، وواضح جداً أال عالقة لهذه األمثلة بحوالة الدين . حقه فى حبس العين المبيعة

 الخلط واالرتباك اللذين وقع فيهما المشرع العراقى كثيراً عندما حاول التوفيق بين فقه القانون المدنى وفقه الشريعة اإلسالمية

 (  انتهى فتأمل)  "

لما كانت حوالة الدين تقتصر على إبدال المدين  ":  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد (  9292)  

شخصيا  ، بيد أن كفيل المدين األصلى . . . فمن الطبيعى أن يظل ما يتبع هذا الدين من التأمينات ملحقاً به ، مع بقاء الدين ذاته

ولهذا عنى المشروع بحمياته فاشترط فى الفقرة  . كما لو كان أقل مالءة ، قد ال يرتضى كفالة المدين الجديد ، ينياً كان أو ع

وقد يقال إن تنازل الكفيل عن حق  . وإال برئت ذمته من الكفالة ، رضاءه بالحوالة(  مدنى 927م )  592الثانية من المادة 

وأنه لم يعلق أهمية خاصة على شخص المدين  ، التجريد يفيد أنه ارتضى أن توجه إليه المطالبة قبل توجيهها إلى المدين

ى بيد أنه يراعى أن الكفيل ال يكفل معتمدا على ثقته ف . وبهذا تنتفى ضرورة اشتراط رضائه بالحوالة لبقاء الكفالة ، ومالءته

بل وعلى ثقته فى قيام هذا المدين بالوفاء عند حلول األجل وانتفاء الحاجة إلى الرجوع عليه  ، وفاء الدين من ماله فحسب

 . وهذه ال تتأثر فى قليل أو كثير بالنزول عن حق التجريد ، هى الثقة الشخصية ، والحال هذه ، فعلة الكفالة . تفريعاً على ذلك

ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  لكفيل ال يظل قائماً فى جميع األحوال إال إذا رضى بالحوالة؟وصفوة القول أن التزام ا

ويضاف إلى ما جاء فى المذكرة اإليضاحية ما قدمناه أن الكفيل يعتمد فى كل حال على ماله من حق  . ( 199 – 291

 .  ه الكفالةفشخص هذا المدين له أكبر األثر فى قبول ، الرجوع على المدين األصلى
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ويدعو هذا إلى بحث نوع من الكفالة الشخصية هو التضامن فلو فرضنا أن المدين األصلى الذى حوله دينه إلى مدين جديد  

كما كانوا (  المحال عليه)  فهل يبقى هؤالء المدينون متضامنين مع المدين الجديد ، كان معه مدينون متضامنون فى هذا الدين

وسرت الحوالة فى حقهم  ، متضامنين مع المدين األصلى؟ ال شك فى أنهم إذا رضوا بالحوالة أصبحوا متضامنين مع المدين الجديد

ً  ، لرضائهم بها أما إذا لم يرضوا بالحوالة لمبدأ  فيبدو أنها ال تسرى فى حقهم فيما يضرهم ويستطيعون التمسك بها فيما ينفعهم تطبيقا

كان لهذا المدين أن يدخل المحال عليه فى الدعوى للحكم عليه بحصته  ، فإذا طالب الدائن أحدهم بالدين . أساسى قررناه فى التضامن

ورأى أن المدين األصلى أكثر مالءة فى  ، وإذا وفى هذا المدين الدين كله للدائن دون أن يدخل المحال عليه فى الدعوى . فى الدين

 بحصته فى الدين –ال على المحال عليه  –كان له أن يرجع عليه هو  ، عليهالمحال 
 (9291 ) .

  

 انتقال الدين إلى المحال عليه بدفوعه  - المبحث الثالث

  : من التقنين المدنى على ما يأتى 321النصوص القانونية تنص المادة  -334 

كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع  . للمدين األصلى أن يتمسك بهاللمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان  "  

 المستمدة من عقد الحوالة
 (9299 ) .

  

  . وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق الذى لم ينظم حوالة الدين كما مر

فى التقين المدنى الليبى  – 919فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى 

 175وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 955وفى التقنين المدنى العراقى المادة  – 991المادة 
 (9295 ) .

  

)  ع المستمدة من عقد الحوالةالدفو(  1)  الدفوع التى كان للمدين األصلى أن يتمسك بها(  2: )  ونستعرض فى هذا الصدد 

  . الدفوع المستمدة من العالقة ما بين المدين األصلى والمحال عليه(  9

 الدفوع التى كان للمدين األصلى أن يتمسك بها -335 

يه وقد أصبح المحال عل ، لما كان الدين الذى ينتقل إلى ذمة المحال عليه هو نفس الدين الذى كان فى ذمة المدين األصلى : 

فإنه يترتب على ذلك أن جميع الدفوع التى كان المدين األصلى يستطيع أن يدفع بها هذا الدين  ، خلفاً للمدين األصلى فى هذا الدين

 .  يجوز للمحال عليه أن يتمسك بها قبل الدائن

                                                 

فقد قدمنا أنه يصبح  ، أما إذا حول الدائن حقه قبل أحد المدينين المتضامنين إلى محال له واستبقى المدينين الباقين (  9291)  

فى  211أنظر آنفا فقرة )  على غرار المدينين بالتضامم ، دائنين بالتضامم ، بالنسبة إلى هؤالء المدينين ، هو والمحال له

  . ( الهامش

  : من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 599ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (  9299)  

 . وإنما يجوز له أن يتمسك بالدفوع الخاص بشخصه هو ، للمحال عليه أن يتمسك بما كان منها خاصاً بشخص المدين 2 "  

وله أيضا أن يتمسك قبل الدائن بأوجه الدفع المستفادة من الرابطة القانونية التى كانت تربط بالمدين األصلى إذا كانت تلك  -1

وفى لجنة المراجعة أدخلت تعديالت فى الفقرة األولى تجعل  . " الرابطة هى السبب فى حوالة الدين وكان الدائن يعلم ذلك

وصار  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، الثانية لعدم ضرورتهاوحذفت الفقرة  ، المعنى أدق

مجموعة األعمال )  919فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 991رقمه 

 .  ( 291و ص  255ص  -257ص  9التحضيرية 

من التقنين المدنى  919مطابقة للمادة )  919التقنين المدنى السورى م  : ة األخرىالتقنينات المدنية العربي (  9295)  

 (  المصرى

  . ( من التقنين المدنى المصرى 919مطابقة للمادة )  991التقنين المدنى الليبى م  

وليس له  ، متعلقة بذات الدينللمجال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع  : 955التقنين المدنى العراقى م  

وهذا النص . )  وإنما يجوز له أن يتمسك بما كان خاصاً بشخصه هو ، أن يتمسك بما كان من الدفوع خاصا بشخص المحيل

 ويتفق فى الحكم مع التقنين المدنى المصرى ، يطابق نص المشروع التمهيدى من التقنين المدنى المصرى فى فقرته األولى

  . ( 199حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة أنظر األستاذ 

أن أسباب الدفع ووسائل الدفاع المالزمة للدين تنتقل من المديون إلى من التزم  : 175تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م  

بل يحق له أن يدلى بأسباب  ، فال يحق للمديون الجديد أن يتذرع بها ، أما الوسائل المختصة بشخص المديون السابق . الدين

أنظر األستاذ صحى  –وهذا النص يتفق فى الحكم مع نص التقنين المصرى )  الدفع ووسائل للدفاع المختصة بشخصه

 .  ( 95ص  – 91محمصانى فى انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص 
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 . ما يرجع إلى انقضائه ومنها ، ومنها ما يرجع إلى فسخه ، منها ما يرجع إلى بطالن الدين ، وهذه الدفوع كثيرة متنوعة

أو يرجع لعدم توافر الشروط الالزمة فى  ، فمن أوجه البطالن أن يكون الدين ناشئاً من عقد باطل لسبب يرجع إلى التراضى

أو يكون الدين ناشئاً من عقد قابل لإلبطال بسبب نقص األهلية أو بسبب الغلط أو التدليس  . أو يرجع لعدم مشروعية السبب ، المحل

فمن ناحية قد يكون هذا  ، ولكن يالحظ أنه إذا كان الدين ناشئاً من عقد قابل لإلبطال بسبب نقص األهلية . أو اإلكراه أو االستغالل

 مسك بدفع خاص بشخص المدين األصلىالدفع شخصياً للمدين األصلى وليس للمحال عليه أن يت
 (9299 ) ،

ومن ناحية أخرى أن  

الحوالة إذا انعقدت باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه فقد يعتبر انعقادها برضاء المدين األصلى إجازة للبطالن المستمد من 

وعلم المدين األصلى بسبب  ، ه أو االستغاللكذلك إذا كانت أوجه البطالن راجعة إلى الغلط أو التدليس أو اإلكرا . نقص األهلية

أما إذا  . فإن هذا االتفاق قد يعتبر إجازة ضمنية لسبب البطالن ، وبالرغم من علمه هذا اتفق على الحوالة مع المحال عليه ، البطالن

 ، وب فى إرادة المدين األصلىوكانت هناك أوجه البطالن ترجع إلى عي ، كانت الحوالة قد انعقدت باتفاق بين الدائن والمحال عليه

بل يجوز للمحال  ، تعتبر إجازة ضمنية للبطالن -ولم يكن المدين األصلى طرفاً فيها–فإنه ال يمكن القول فى هذه الحالة أن الحوالة 

هلية المدين وكذلك لو كان وجه البطالن نقصاً فى أ . عليه أن يتمسك من هذه األوجه بما كان يستطيع المدين األصلى أن يتمسك به

فما لم يكن المحال عليه وقت الحوالة عالماً  ، وتمت الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون تدخل المدين األصلى ، األصلى

فإنه يبدو أن المحال عليه يستطيع أنه يتمسك قبل  ، بنقص األهلية حيث يمكن القول إنه قد نزل بقبوله الحوالة عن التمسك بهذا الدفع

إلى أن الدفع بنقص األهلية خاص بشخص المدين األصلى  $955$وإن كان هناك رأى يذهب  ، لدائن بنقص أهلية المدين األصلىا

 . فال يجوز للمحال عليه أن يتمسك به فى أية حال

ويتحقق ذلك مثال إذا كان الدين المحال به ثمناً فى عقد بيع تم بين الدائن والمدين  . ومن الدفوع ما يرجع إلى فسخ الدين

لو بقى الثمن فى ذمته ولم يحل به غيره أن يدفع –فإن هذا المدين كان له  . ثم لم يسلم الدائن المبيع إلى المدين األصلى ، األصلى

 لب بفسخ البيع مكانهوكذلك يستطيع المحال عليه أن يطا ، بالمطالبة بفسخ البيع
 (9291 ) .

 

ويتحقق ذلك إذا كانت الحوالة قد تمت باتفاق  ، فقد يكون الدين انقضى بالوفاء . ومن الدفوع أخيراً ما يرجع إلى انقضاء الدين

نقضاء الدين فيجوز للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن با ، بين الدائن والمحال عليه دون تدخل المدين األصلى ويكون هذا وفى بالدين

أما المقاصة التى تكون بين الدين المحال به ودين للمدين  . ومثل الوفاء التجديد واستحالة الوفاء واإلبراء والتقادم . عن طريق الوفاء

ك ويستطيع التمس ، فالظاهر أن المحال عليه فى إحدى صورتى الحوالة ال يستطيع أن يتمسك بها قبل الدائن ، األصلى فى ذمة الدائن

ويجوز له النزول عن التمسك  ، ( مدنى 919م )  ذلك أن المقاصة ال تقع إال إذا تمسك بها المدين األصلى . بها فى الصورة األخرى

فحول الدين الذى فى ذمته إلى  ، فهذا دليل على أنه ال يريد التمسك بالمقاصة ، فإذا كان هو الذى عقد الحوالة مع المحال عليه . بها

فال يجوز فى هذه الصورة أن يتمسك المحال عليه بالمقاصة بعد أن نزل عنها  ، ليطالب بالدين الذى له فى ذمة الدائن المحال عليه

أما إذا كانت الحوالة قد انعقدت باتفاق بين الدائن والمحال عليه يستطيع فى هذه الصورة أن يتمسك بالمقاصة كما  . المدين األصلى

إذ أن كال منهما له مصلحة فى ذلك ، سك بهايستطيع المدين األصلى أن يتم
  (9291 ) .

وهذا ما لم يكن المحال عليه يعلم بسبب  $199$ 

                                                 

وهذا ما يقضى به تقنين  –فى الهامش  995وأنظر تاريخ هذا النص آنفاً فقرة  919التمهيدى لنص المادة أنظر المشروع  (  9299)  

أنظر فى ذلك مقال األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى )  بخالف التقنين المدنى األلمانى(  215/1م )  االلتزامات السويسرى

 . ( 15ص  – 19ص  2592مجلة مصر المعاصرة سنة 

ً  ، ويستطيع المشترى كذلك أن يدفع بوقف تنفيذ العقد (  9291)   إال إذا قيل إن الدفع بوقف  ، فيجوز للمحال عليه أن يدفع بذلك هو أيضا

 . التنفيذ دفع خاص بشخص المدين

اصة التى كان بأن المحال عليه ال يستطيع أن يتمسك بالمق ، ( 521م )  فيقضى بنص صريح ، أما التقنين المدنى األلمانى (  9291)  

أنظر )  فى هذا التقنين ال تقع إال بإعالن عن اإلرادة كما سيأتى ، وذلك ألن المقاصة ، المدين األصلى يستطيع أن يتمسك بها

دون ان يرد  ، وهذا هو الحكم أيضاً فى القانون السويسرى –(  129ص  521التعليقات على التقنين المدنى األلمانى جزء أول م 

أنظر فى هذا المعنى مقال األستاذين شيرون )  فى تقنين االلتزامات السويسرى كما ورد فى التقنين المدنى األلمانى نص صريح بذلك

 . ( 19ص  2592ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة سنة 

فال تمنعه  ، يقبل الحوالة ولكن أعلن بها إذا كان المدين لم " مدنى تقضى بأنه 917أن الفقرة الثانية من المادة  ، فى حوالة الحق ، وقد رأينا

ويظهر الفرق واضحاً فى هذه المسألة بين حوالة الحق وحوالة الدين فيما لو كانت حوالة  . " هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة

 ، ل عن المقاصة كما قدمنافإن المدين فى حوالة الدين رضى بالحوالة فنز ، الدين قد انعقدت باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه

أما المدين فى حوالة الحق فلم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فال يمكن القول هنا بأنه نزل عن المقاصة كما أمكن القول بذلك فى حوالة 

لمدين األصلى فى فإن ا ، بقيت الحوالة التى تنعقد فيها الدين باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون تدخل من المدين األصلى . الدين

ونحن فى هذا الرأى الذى نقول به إنما نقيس المدين  . هذه الحالة لم يقبل الحوالة حتى يفترض أنه قد نزل بهذا القبول عن المقاصة

فكالهما يتمسك  ، ( مدنى 911أنظر م )  الذى يتمسك بالمقاصة بعد حوالة دينه على المدين الذى يتمسك بالمقاصة بعد تقادم حقه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولكن هذا ال يمنع المدين األصلى من  . فقد يستخلص من هذا العلم انه نزل بذلك عن التمسك بالمقاصة ، المقاصة وقت أن قبل الحوالة

 . فإذا ما فعل أمكن المحال عليه بعد ذلك أن يدفع بسقوط الدين بالمقاصة ، التمسك بها

للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بما كان  " ينص على أن(  من هذا المشروع 599/2م )  هذا وقد كان المشروع التمهيدى

 " ه هووليس له أن يتمسك بالدفوع الخاصة بشخص ، للمدين األصلى من دفوع متعلقة بذات الدين
 (9297 ) .

وبالرغم من تعديل هذا  

وقد رأينا أنه ال يجوز  للمحال عليه أن يتمسك بالدفوع الخاصة بشخص المدين  . فإن األحكام التى وردت فيه صحيحة ، النص

 كالدفع باتحاد الذمة أو بالحق فى الحبس ، األصلى
 (9295 ) ،

لدفوع الخاصة أما ا . وكالدفع بنقص األهلية وبوقف تنفيذ العقد فى رأى 

ومن ثم يستطيع المحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بمقاصة وقعت بين  ، فيستطيع هذا بداهة أن يتمسك بها ، بشخص المحال عليه

كما يستطيع أن يتمسك باتحاد الذمة بينه وبين الدائن ، الدين المحال به ودين له فى ذمة الدائن
  (9229 ) .
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كما رأينا إما أن تتم باتفاق  ، ذلك أن الحوالة . كذلك للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بجميع الدفوع المستمدة من عقد الحوالة

 . وإما أن تتم باتفاق بين الدائن والمحال عليه ، من المدين األصلى والمحال عليه

فإن حق الدائن فى مطالبة المحال عليه بالدين مستمد من  ، ثم اقرها الدائن ، فإن تمت باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه

مثل ذلك أن يدفع  . فمن حقه أن يتمسك به قبل الدائن ، فإن كان للمحال عليه دفع مستمد من هذا االتفاق . هذا االتفاق الذى أقره

ب بأن قبل الحوالة مثال الستدامة عالقة جنسية غير أو لعدم مشروعية السب ، المحال عليه ببطالن الحوالة النعدام التراضى

أو أن يطالب بانعدام  ، ومثل ذلك أيضاً أن يطالب المحال عليه بإبطال الحوالة لنقص فى أهليته أو لعيب  وقع فى إرادته . مشروعة

 . الحوالة إذا كانت معلقة على شرط فاسخ تحقق أو شرط واقف لم يتحقق

الذى كان طرفاً –فمن باب أولى يجوز للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن  ، بين الدائن والمحال عليه وإنما تمت الحوالة باتفاق

أو نقص فى  ، أو سبب غير مشروع ، أو محل غير مشروع ، من تراض معدوم ، بجميع العيوب التى تلحق هذا االتفاق -فى العقد

 . أو عدم تحقق شرط واقف ، أو تحقق شرط فاسخ ، أو عيب فى اإلرادة ، األهلية
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مثل ذلك أن يبيع  . يحدث كثيراً أن يكون سبب الحوالة موجوداً فى العالقة التى تقوم ما بين المدين األصلى والمحال عليه 

البيع ذاته يحول إلى المشترى الدين المضمون بالرهن حتى ينتقل إليه من وفى عقد  ، شخص عقاراً مرهوناً رهناً رسمياً إلى آخر

ويحول إلى المشترى فى عقد البيع ذاته الديون  ، ومثل ذلك أيضاً أن يبيع صاحب المتجر متجره . ( مدنى 911)  العقار المرهون

وعالقة بالمدين  . المرهون أو مشترى المتجرمشترى العقار  : فالمحال عليه فى هذين المثلين هو المشترى . التى على المتجر

فلوال البيع لما كانت  ، وفى هذه العالقة بالذات يقوم سبب الحوالة . بيع العقار أو بيع المتجر : يحددها عقد البيع -وهو البائع–األصلى 

فهل يستطيع المشترى المحال عليه  ، مثالبأن أخل البائع بأحد التزاماته  ، فإذا فرضنا أن البيع قد فسخ لسبب يقتضى الفسخ . الحوالة

فيمتنع عن دفع الدين المحال به الذى ما كان ليقبل نقله إلى ذمته لوال أنه اشترى العقار المرهون أو  ، أن يتمسك قبل الدائن بفسخ البيع

 . المتجر

 وله ":  لى هذا السؤال بما يأتىع -مدنى 919وهى أصل المادة –من المشروع التمهيدى  599تجيب الفقرة الثانية من المادة 

إذا  ، أيضاً أن يتمسك قبل الدائن بأوجه الدفع المستفادة من الرابطة القانونية التى كانت تربطه بالمدين األصلى(  أى للمحال عليه) 

                                                                                                                                                                    

ما دام التالقى بالحق أو الدين المقابل قد تم فى وقت سابق على  -الدين بالحوالة والحق بالتقادم–مقاصة فى دين أو حق قد سقط عنه بال

 . هذا السقوط

 . فى الهامش 995مدنى آنفاً فقرة  919أنظر تاريخ نص المادة  (  9297)  

وعلى نقيض ذلك ال يجوز للمحال عليه أن  ":  هذا الصدد ما يأتى وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى (  9295)  

وقد يقصد إيثار األصيل شخصياً باإلبراء من  . كالدفع باتحاد الذمة أو بالحق فى الحبس ، يتمسك بالدفوع الخاصة بشخص األصيل

 . ( 295ص  9ال التحضيرية مجموعة األعم)  " الدين أو بامتداد األجل وعندئذ يمتنع التمسك بهما على المحال عليه

وما دام المحال عليه قد رضى بأن  ، وقد يقال إنه مادامت الحوالة ال تنعقد فى كل من صوريتها إال برضاء المحال عليه (  9229)  

ومن ثم ال يجوز له التمسك بأى دفع ولو  ، فينبغى أن يرتبط بهذا اإلقرار ، فإنه يكون قد اقر بوجود الدين ، يتحول الدين إلى ذمته

وهذا اعتراض يمكن دفعه بأن رضاء الحال عليه بالحوالة إنما ينصرف إلى  . كانت متعلقاً بذات الدين وغير خاص بشخص المدين

يكون ذلك باتفاق وجب أن  ، فإذا قبل أن يلتزم إلى مدى أبعد من هذه الحدود ، قبوله تحمل الدين فى حدود التزام المدين األصلى به

التعليق على  – 295ص  9أنظر فى هذا المعنى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية )  خاص

 . ( 125ص  521التقنين المدنى األلمانى جزء أول م 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 " الدائن يعلم ذلك $199$كانت تلك الرابطة هى السبب فى حوالة الدين وكان 
 (9222 ) .

ويستخلص من مفهوم هذا النص أن الدائن  

فإنه يكون من  ، إذا كان يعلم وقت الحوالة أن المحال عليه ما كان ليقبل الحوالة لوال أنه اشترى العقار المرهون أو اشترى المتجر

إذا لم يكن  ، هوم العكسوبمقتضى مف . فيمتنع عن الوفاء له بالدين المحال به ، حق المحال عليه عندئذ أن يتمسك قبله بفسخ البيع

بل يبقى ملتزماً أن يفى بالدين المحال به  ، لم يجز للمحال عليه أن يتمسك قبل بفسخ البيع ، الدائن قد علم وقت الحوالة بهذا السبب

وله الرجوع على المدين األصلى بما يدفع للدائن ، بالرغم من هذا الفسخ
  (9221 ) .

 

،  من المشروع التمهيدى 599وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة  . هذه المسألة الدقيقة وهذا هو الحكم الذى نرى األخذ به فى

بل لعدم  ، فهى لم تحذف ألن الحكم المستمد منها غير صحيح ، قد حذفت فى لجنة المراجعة ، منه هذا الحكم وهى النص الذى نستمد

 ضرورتها
 (9229 ) ،

رأينا أن سبب الحوالة  ، ا رجعنا إلى القواعد العامة فى نظرية السببوإذ . إذ يغنى عنها تطبيق القواعد العامة 

وهو سبب  ، هو شراؤه للعقار المرهون أو للمتجر ، أى الباعث الذى دفع المحال عليه إلى قبول الحوالة ، فيما قدمناه من األمثلة

وال يمكن أن نجرد التزام المحال عليه من  . وبطلت الحوالة ، انعدم السبب ، فإذا فسخ بيع العقار أو المتجر . فرضنا أن الدائن يعلم به

وهذا النص قد وجد فى كل من التقنين  . إال بنص صريح ، ( OBLIGATION ABSTRAITE)  فيكون التزاماً مجرداً  ، سببه

 ، ن التقنينيين التزاماً مجرداً فكان التزام المحال عليه فى هذي ، ( 215م )  وتقنين االلتزامات السويسرى(  521م )  المدنى األلمانى

 وال يستطيع المحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع المستمدة من العالقة بينه وبين المدين األصلى والتى كانت سبباً اللتزامه
 (

9225 ) .
إال لعدم الحاجة  ولم يحذف هذا النص ، بل كان قد وجد نص بعكسه . فال يوجد نص بهذا المعنى ، أما التقنين المدنى المصرى 

وقد رأينا أن تطبيق هذه القواعد فى نظرية السبب يؤدى إلى الحكم الذى نقول به . واكتفاء بتطبيق القواعد العامة ، إليه
  (9229 ) .

 

                                                 

 . فى الهامش 995مدنى آنفاً فقرة  919أنظر تاريخ نص المادة  (  9222)  

 599وقد عرضت الفقرة الثانية من المادة  ":  ى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصد ما يأتىوقد ورد ف (  9221)  

ويراعى أن وجه  . كما هو الشأن فى حوالة الحق ، لحكم حوالة الدين من حيث إمكان اعتبارها تصرفاً قانونياً مجرداً ينعزل عن سببه

فالواقع أن الحوالة  . نعقدت حوالة الدين بين الدائن والمحال عليه مباشرة بمعزل عن األصيلالحكم بين ال سبيل إلى الشك فيه متى ا

وال يكون للمحال عليه أن يحتج على الدائن  ، تكوةن فى هذه الحالة مستقلة كل االستقالل عن رابطة المدين األصيل بالمدين الجديد

ولكن وجه الحكم يختلف عن ذلك متى كانت هذه  . نت تربطه بالمدين األصلىبأوجه الدفع المستفادة من الرابطة القانونية التى كا

كما هو الشأن فى بيع محل تجارى أو بيع عقار مع حوالة الديون المضمونة برهون  ، الرابطة قد قامت مقام السبب من الحوالة

الحالة تختلف كل االختالف عن حالة انعقاد  وغنى عن البيان أن هذه . فإن الحوالة تعتبر شقاً من البيع ، عقارية على المشترى

أما الحالة  . إذ أن هذا التعاقد مستقل من كل وجه عن عالقة المحال عليه بالمدين األصيل ، الحوالة بين الدائن والمحال عليه مباشرة

ولو قبل بغير ذلك  . عليه قبل الدائنفعالقات المدينين هى التى تعتبر سبباً قانونياً اللتزام المحال  ، الثانية فيعرض فيها وضع موكب

أن  ، 599وللمحال عليه وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة  . لندر أن يتصدى شخص لتحمل دين عن شخص آخر فى مثل هذه الحالة

لك أن يحتج عليه وله كذ ، يحتج على الدائن بالدفع بعدم الوفاء استناداً إلى تخلف األصيل عن الوفاء بالتزامه فى بيع عقد بينهما

قد علم  –والمفروض أنه يظل بمعزل عن الحوالة  –على إنه يشترط للتمسك بمثل هذه الدفوع أن يكون الدائن  . بالتقابل فى هذا البيع

ويراعى من  . . وليس ينبغى أن يغيب عن البال أن هذه القاعدة مفسرة أو متممة للمتعاقدين ملء الخيار فى الخروج عليها . بشروطها

فال يكون المحال عليه  ، وكان هذا الدين باطال ، ناحية أخرى إنه إذا خصص دين كان المحال عليه ملزماً به قبل المدين األصيل

مجموعة )  ويكون له أن يتمسك قبل الدائن ببطالن دينه قبل المدين األصيل ، ثر من التزامه قبل المدين األصيل: ملزماً قبل الدائن با

 . ( 299ص  – 295ص  9مال التحضيرية األع

 . فى الهامش 995مدنى آنفاً فقرة  919وأنظر تاريخ نص المادة  – 291ص  9أنظر مجموعة األعمال التحضيرية  (  9229)  

فإن المشترى المحال عليه  ، وتحمل فى عقد البيع بدين على البائع كان هذا قد اقترضه من آخر ، فإذا اشترى شخص داراً  (  9225)  

 ، أن يحتج على الدائن المقرض بالدفوع المستمدة من عقد القرض وهو مصدر الدين المحال به ، يستطيع فى التقنين المدنى األلمانى

فال  ، البيع وهى رابطة ، ولكنه ال يستطيع أن يحتج على هذا الدائن بالدفوع المستمدة من الرابطة التى قامت بينه وبين المدين األصلى

مقال األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر )  يجوز مثال أن يحتج على الدائن المقرض بعيب خفى فى الدار المبيعة

 . ( 15وأنظر فيما يتعلق بتقنين االلتزامات السويسرى مثل ذلك أيضاً فى نفس المقال ص  – 99ص  2592المعاصرة سنة 

 . 121ص  – 129ص  521لمانى التعليقات على هذا التقنين جزء أول م وأنظر التقنين المدنى األ

فسنرى أن المناب ال يحتج على المناب لديه بالدفوع التى يستطيع أن  ، ( Delegation)  وهذا بخالف اإلنابة فى الوفاء (  9229)  

)  مدنى 912وذلك بموجب نص صريح ورد فى القانون هو المادة  ، فاإلنابة تصرف مجرد فى هذه الناحية ، يحتج بها على المنيب

وقد فرضنا فى األمثلة التى قدمناها أن حوالة الدين انعقدت باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه ثم  . ( فيما يلى 915أنظر فقرة 

أما إذا كانت الحوالة قد  . وأن يعلم به ، مل الدينفأمكنه بذلك أن يتصل بالسبب الذى التزم من أجله المحال عليه بتح ، أقرها الدائن

فال مناص من القول بأن العالقة التى تربط المدين األصلى  ، انعقدت باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون اشتراك المدين األصلى

تج على الدائن بدفوع يستمدها من هذه فال يجوز إذن للمحال عليه أن يح ، بل هى أجنبية عنه ، بالمحال عليه ال شأن لها بهذا االتفاق
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 عالقة الدائن بالمدين األصلى - الفرع الثانى

  : النصوص القانونية -338

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 925تنص المادة 

 " ما لم يتفق على غير ذلك ، يضمن المدين األصلى أن يكون المحال عليه موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة " 
 (9221 ) .

 

وفى التقنين المدنى  – 925فى التقنين المدنى السورى المادة  : وال مقابل لهذا النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 وال مقابل له فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى – 997 - 991المادتين مدنى العراقى وفى التقنين ال – 991الليبى المادة 
 (9221 ) .

 

وضمان (  1)  براءة ذمة المدين األصلى نحو الدائن(  2: )  ويمكن تلخيص العالقة ما بين الدائن والمدين األصلى فى مسألتين

الدائن للحوالة فى الصورة التى تنعقد بها الحوالة باتفاق بين المدين األصلى المدين األصلى للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار 

 . والمحال عليه

                                                                                                                                                                    

فإن المحال عليه ال يحتج على المحال له بدفوع مستمدة من العالقة التى تقوم بين  ، وهذا هو الحكم أيضاً فى حوالة الحق . العالقة

مشروع التمهيدى فى وأنظر فى كل ذلك ما سبق أن أوردناه من المذكرة اإليضاحية لل . 159أنظر آنفاً فقرة  : المحال له والمحيل

 . فى الهامش 991وأنظر آنفاً فقرة  – 299ص  – 295ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى  595ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (  9221)  

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 992ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد

 . ( 257ص  – 251ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  925

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (  9221)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 925مطابقة للمادة )  925م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 925مطابقة للمادة )  991م  : الليبى التقنين المدنى

إال إذا اشترط فى الحوالة خيار الرجوع أو بطلب الحوالة  ، ال يرجع المحال له بدينه على المحيل - 2 : 991م  : التقنين المدنى العراقى

أما مجرد تعذر استيفاء الدين من المحال عليه وتفليسه  - 1 . بقةالمقيدة بسقوط الدين أو هالك العين أو استحقاقها وفقا لألحكام السا

 . فال يوجبان بطالن الحوالة وعود الدين على المحيل ، ولو بأمر المحكمة

وللمحال له فى هذه الحالة أن يطالب أياً شاء من المحيل والمحال  ، الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة عارية من حق التجريد : 997م 

 . عليه

ويالحظ أن حوالة الدين فى التقنين المدنى العراقى تسير فى نصوصها على غرار الفقه الحنفى ولما كانت حوالة الدين فى هذا الفقه أقرب 

فكأن هذا  ، إذ يجوز للدائن إذا وجد المحال عليه معسراً أن يرجع بالدين نفسه على المدين األصلى ، إلى أن تكون كفالة كما قدمنا

فقد أراد التقنين المدنى العراقى فى هذا  ، ين لم ينتقل من ذمة المدين األصلى إلى ذمة المحال عليه وإنما انتقل حق المطالبةالد

فنص على أن مجرد تعذر استيفاء الدين  . ليماشى الفقه الغربى ويميز بين الحوالة والكفالة ، الموضع أن ينحرف على الفقه الحنفى

ولكنه أجاز للدائن أن يشترط فى  . يسه ولو بأمر المحكمة ال يوجبان بطالن الحوالة وعود الدين على المحيلمن المحال عليه وتفل

وهذا يضاهى فى  ، بل بالضمان ، والرجوع هنا يكون ال بالدين نفسه كما يوهم النص ، الحوالة خيار الرجوع على المدين األصلى

إذا  ، كذلك أجاز رجوع الدائن بالضمان على المدين األصلى . يسار المحال عليهالتقنين المدنى المصرى ضمان المدين األصلي ل

فإن المفروض فى هذه  ، كان هذا قد قيد الحوالة بحق له فى ذمة المحال عليه أو بعين فسقط هذا الحق أو هلكت العين أو استحقت

أما إذا أصر الدائن  . الحالة أن الدائن عندما أجاز هذه الحوالة المقيدة قد احتفظ لنفسه بحق الرجوع بالضمان على المدين األصلى

فى وهذا غير أشترطه الرجوع بالضمان الذى رأيناه  –على استبقاء الدين فى ذمة المدين األصلي واشترط عدم براءته من هذا الدين 

فإن الحوالة تكون فى هذه الحالة كفالة يستطيع الدائن فيها أن يطالب أياً شاء  –الفرض المتقدم فإنه هنا يشترط الرجوع بنفس الدين 

وهذا ما حرص التقنين المدنى العراقى على أن  ، فهى كفالة عارية من حق التجريد ، ( المحال عليه)  المدين األصلى أو الكفيل

 195فقرة  – 197انظر األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتزام فى القانون المدني العراقي فقرة )  997المادة  يذكره صراحة فى

5 . 

فى التقنين  ، ويبدو أن المدين األصلى . ال يوجد نص فى هذا التقنين يقابل النص الذى نحن بصدده : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

فإن الحوالة تكون فى هذه الحالة قابلة  ، وإذا كان فى الحوالة تدليس أو غلط . محال عليه إال باتفاق خاصال يضمن يسار ال ، اللبنانى

 . ( 91أنظر األستاذ صبحى محمصانى فى انتقال االلتزام فى القانون المدنى اللبنانى ص )  لإلبطال لمصلحة الدائن
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  : براءة ذمة المدين األصلى نحو الدائن - 339

فإن ذمة هذا المدين تبرأ من الدين  ، إذا انعقدت الحوالة باتفاق بني المحال عليه والدائن مباشرة دون تدخل المدين األصلى

 ، فإن األجنبى يستطيع وفاء الدين عن المدين دون علمه ودون قبوله . قاد الحوالة كما قدمنا دون حاجة إلى رضائه بذلكبمجرد انع

 . وقد تقدم بيان ذلك ، ومن ثم تبرأ ذمة المدين ، فيستطيع كذلك أن يلتزم عنه بالدين

تبرأ ذمة المدين األصلي نحو الدائن إال إذا أقر الدائن  فال ، أما إذا انعقدت الحوالة باتفاق بني المدين األصلى والمحال عليه

 . هو المدين ، دون المحال عليه ، فإذا لم يقرها بقى المدين األصلي بالنسبة إليه ، فإن الحوالة ال تسري فى حقه إال بإقراره ، الحوالة

 عليه هو المدين ويصبح المحال ، أما بعد اإلقرار فتبرأ ذمة المدين األصلي من الدين نحو الدائن
 (9227 ) .

 

تبرأ ذمة  –سواء بعقدها معه مباشرة أو بإقراره لها  –ويترتب على ذلك أنه من وقت صيرورة الحوالة نافذة فى حق الدائن 

 . وال يطالب بهذا الدين إال المحال عليه الذي انتقل الدين إلى ذمته ، فال يستطيع الدائن أن يطالبه بالدين المحال به ، المدين األصلى

  : ضمان المدين األصلى ليسار المحال عليه - 341

 . هنا يجب التمييز بين صورتى الحوالة

للدائن فإن المدين األصلى ال يضمن  ، فإن انعقدت الحوالة باتفاق بين الدائن والمحال عليه مباشرة دون تدخل المدين األصلى

فعلى  ، وعقدها مباشرة مع المحال عليه ، والذى عقدها هو الدائن ، بل انعقدت دون رضائه ، إذ هو لم يتدخل فى الحوالة ، شيئا

 الدائن فى هذه الحالة أن يتحمل إعسار المحال عليه ما دام هو الذي اختار االتفاق معه
 (9225 ) .

وإنما تبرأ ذمة المدين األصلى من  

 . بالرغم من عدم ضمانه ليسار المحال عليه ، تقدم القول كما ، الدين

ففى هذه الصورة يكون المدين األصلى هو  ، أما إذا انعقدت الحوالة باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه وأقرها الدائن

فافترض القانون أن المدين األصلى قد أخذ على  . ودعا الدائن إلى إقرار الحوالة ، وهو الذي اختار المدين الجديد ، الذي عقد الحوالة

مدنى التى  925كما تقرر ذلك صراحة المادة  ، نفسه فى هذه الحالة أن يضمن للدائن يسار المحال عليه وقت إقرار الدائن للحوالة

 . تقدم ذكرها

كما ورد ذلك فى النص  ، الحكمفيجوز االتفاق على غير هذا  ، وال شك فى أن هذا النص يقتصر على تفسير نية المتعاقدين

ومن ثم يجوز للمدين األصلي أن يخلى نفسه من هذا الضمان فى هذا االتفاق الذي يتم بينه وبين المحال عليه ويدعو الدائن إلى  . ذاته

 ، المحال عليه فإذا اشترط المدين األصلى عدم ضمانه ليسار . أو فى اتفاق خاص بعد ذلك ولكن قبل إقرار الدائن للحوالة ، إقراره

 . فال ضمان على المدين األصلي ، ورضى الدائن بهذا الشرط

ال وقت  ، فيضمن يسار المحال عليه ، أن يشدد المدين األصلي على نفسه الضمان –على النقيض مما تقدم  –كذلك يجوز 

نسبة إلى المحال عليه فى موقف يشبه موقف فيكون فى هذه الحالة بال ، بل وقت حلول الدين المحال به ، إقرار الدائن للحوالة فحسب

 . الكفيل

فالمفروض أنه يضمن دون شرط يسار المحال عليه وقت  ، لكن إذا لم يذكر المدين األصلى فى الحوالة شيئا عن الضمان

 . ائن أن يبادر إلى استيفائهفعلى الد ، فإذا كان الدين المحال به وقت إقرار الدائن للحوالة حاال . إقرار الدائن للحوالة كما تقدم القول

 . رجع بالضمان على المدين األصلى ، فإن وجد المحال عليه معسراً 

 وهو فى رجوعه على المدين األصلى ال يرجع بالدين المحال به نفسه
 (9219 ) ،

فإن هذا الدين قد انتقل نهائياً بالحوالة إلى ذمة  

وهو عقد يرتب فى ذمة الدين األصلي التزاماً بضمان يسار المحال  ، وإنما يرجع بدين جديد نشأ من عقد الحوالة ، المحال عليه

فإن رجع مباشرة على  ، وال يرجع الدائن على المدين األصلي بالضمان إال بعد أن يرجع أوال على المحال عليه فيجده معسراً  . عليه

وال يكلف بأن يدل الدائن على مال للمحال عليه يستوفى منه  . منه البدء بتجريد المحال عليهكان لهذا أن يطلب  ، المدين األصلى

فإن المدين األصلي ال يكون مسئوال إال إذا أثبت الدائن أنه رجع على المحال عليه أوال فوجده  ، كما يكلف الكفيل بذلك ، الدائن حقه

 . معسراً 

فإن المدين األصلى ال يكون  ، وذلك بالرغم من حلول الدين ، عليه حتى أعسر أما إذا تراخى الدائن فى مطالبة المحال

فقد كان الدين حاال وقت إقراره للحوالة  ، والدائن هو المقصر . مسئوال ما دام المحال عليه كان موسراً وقت إقرار الدائن للحوالة

                                                 

 ، إذا أقر الدائن الحوالة"  من المشروع التمهيدى كانت تنص على أنه 599وقد سبق القول أن الفقرة األولى من المادة  (  9227)  

)  ألنه مجرد تطبيق للقواعد العامة ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة . " برئت ذمة المدين األصلى وحل محله المحال عليه

 . ( فى الهامش 915وأنظر آنفا فقرة  –فى الهامش  255ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

من  ، بالرغم من أن الحوالة تكون قد انعقد باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون تدخل المدين األصلى ، على أنه ال يوجد ما يمنع(  9225)  

  . يلتزم به المدين األصلى بضمان يسار المحال عليه ، أن يتفق الدائن مع المدين األصلى اتفاقاً مستقال عن عقد الحوالة

 . فقد قدمنا أن الدائن يرجع بالدين نفسه على المدين األصلى ، فى المذهب الحنفى أما (  9219)  
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وال يرجع على المدين  ، فيرجع بالالئمة على نفسه ، أعسرفبتراخيه وإهماله ترك المحال عليه حتى  ، وكان المحال عليه موسراً 

 . األصلى بشىء

وكان المحال عليه فى هذا الوقت موسراً ثم أعسر  ، بقيت حالة ما إذا كان الدين المحال به لم يحل وقت إقرار الدائن للحوالة

فإن الضمان بحكم القانون يقتصر كما قدمنا على ضمان  ، فى هذه الحالة أيضاً ال يكون المدين األصلى مسئوال . عند حلول الدين

فتبرأ ذمة المدين األصلى من التزامه بالضمان  ، وقد كان المحال عليه موسراً فعال فى هذا الوقت ، اليسار وقت إقرار الدائن للحوالة

ألصلي ضامناً ليسار المحال عليه وقت وإذا أراد الدائن أن يجعل المدين ا . حتى لو أعسر المحال عليه بعد ذلك عند حلول الدين

 . فعليه أن يشترط ذلك صراحة قبل إقراره للحواله ، حلول الدين

بأن إقرار  599تقضى الفقرة األولى من المادة " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى

فإذا أقيم  ، بيد أن حكم هذه البراءة ال يجرى على إطالقه . المحال عليه محلهالدائن للحوالة يستتبع براءة ذمة المدين األصلى وإحالل 

وأن الدائن كان يجهل هذا  ، ( الصحيح عند إقرار الدائن للحوالة) الدليل على أن المحال عليه كان معسراً عند انعقاد الحوالة 

قاعدة من باب أولى متى كان الجهل راجعاً إلى تدليس أو إلى وتسرى هذه ال . فال تبرأ ذمة المدين األصلي فى هذه الحالة ، اإلعسار

"  عيب من عيوب الرضاء
 (9212 ) .

تجعل ذمة المدين  ، على ما يبدو ، أنها(  2: )  ويؤخذ على ما جاء فى هذه المذكرة ما يأتى 

أما المدين  ، قل إلى ذمة المحال عليهوالصحيح أن الدين المحال به قد انت . األصلى فى حالة الضمان مشغولة بالدين المحال به ذاته

ولكل منهما مصدر يختلف عن مصدر  ، وهو التزام مستقل عن المدين المحال به . األصلى فمسئوليته قائمة على التزامه بالضمان

وفى  ، قد يكون عقداً وقد يكون غير عقد ، أما الدين المحال به فمصدره سبب آخر ، فمصدر االلتزام بالضمان عقد الحوالة . اآلخر

أن  ، فى ضمان المدين األصلى ليسار المحال عليه ، يبدو أن المذكرة اإليضاحية تشترط(  1. )  جميع األحوال ليس هو عقد الحوالة

ضمان المدين األصلى والصحيح أن علم الدائن بهذا اإلعسار أو جهله إياه ال شأن له ب . يكون الدائن جاهال أن المحال عليه معسر

فغايته أنه قد يؤخذ  ، أما علم الدائن بإعسار المحال عليه . فهذا الضمان مقرر بصريح النص ، ليسار المحال عليه وقت إقرار الحوالة

 والنزول عن الضمان ال يستخلص إال إذا كانت نية الدائن واضحة فى ذلك ، قرينة على أن الدائن قد نزل عن هذا الضمان
 (9211 ) .

  (

يكون المدين  ، فى حالة ا إذا كان جهل الدائن إلعسار المحال عليه راجعاً إلى تدليس أو إلى عيب آخر من عيوب الرضاء(  9

 ، وإنما يرجع إلى حكم القانون نفسه ، ولكن ال يرجع هذا الضمان إلى ما شاب الرضاء من عيب ، األصلي ضامناً ليسار المحال عليه

فإذا كان الدائن قد أوقع فى تدليس جعله يظن أن  . األصلي بمقتضى عقد الحوالة ضمان يسار المحال عليهفقد أوجب على المدين 

 فإنه يستطيع فى هذه الحالة أن يرجع بتعويض للتدليس فوق رجوعه بالضمان ، المحال عليه موسر بينما هو معسر
 (9219 ) .

 

 عالقة المدين األصلى بالمحال عليه - الفرع الثالث

 : تميز هنا بين حالتين : التمييز بين حالتين – 341

 ، بأن تكون قد انعقدت باتفاق بين المدين األصلي والمحال عليه ، حالة الحوالة غير النافذة فى حق الدائن(  الحالة األولى)  

 . أو صدر رفض منه لها ، ولم يصدر إقرار لها من الدائن

ويتحقق ذلك إما بأن تنفذ الحوالة باتفاق بين المدين األصلى والمحال  ، ى حق الدائنحالة الحوالة النافذة ف(  الحالة الثانية)  

 . وإما بأن تنعقد رأسا بين الدائن والمحال عليه فإن الحوالة تنعقد فى هذه الحالة نافذة فوراً فى حق الدائن ، عليه ويقرها الدائن

 الحوالة لم تنفذ فى حق الدائن - المبحث األول

  : صوص القانونيةالن - 342

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 921تنص المادة 

كان المحال عليه ملزماً قبل المدين األصلى بالوفاء للدائن  ، ما دام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة إقراراً أو رفضا - 2"  

 . " رفض الدائن الحوالةويسرى هذا الحكم ولو  ، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، فى الوقت المناسب

                                                 

 . 299ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (  9212)  

 . 197واألستاذ إسماعيل غانم فى أحكام اإللتزام فقرة  – 171ص  – 172ص  9قارن األستاذ عبد الحى حجازى  (  9211)  

 ضمانا ليسار المحال عليه فى جانب المدين األصلى ، وال تقنين االلتزامات السويسرى ، األلمانى وال يوجب التقنين المدنى (  9219)  

 2592ومقال األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة سنة  – 77ص  2115فقرة  9انظر بودرى وبارد ) 

 . ( 99ص 
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 الفهرس العام

ما دام هو لم يقم بما التزم به نحو  $ 121 $ ، على أنه ال يجوز للمدين األصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن - 1"  

"  المحال عليه بمقتضى عقد الحوالة
 (9215 ) .

ألن هذا التقنين كما قدمنا لم ينظم  ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق 

 . حوالة الدين

وفى التقنين المدنى الليبى المادة  - 921فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 وال مقابل له ال فى التقنين المدنى العراقى وال فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى - 995
 (9219 ) .

 

 : ويتبين من النص المتقدم الذكر

إن االتفاق ما بين المحيال علييه والميدين األصيلى عليى حوالية اليدين يليزم األول نحيو الثيانى أن يفيى باليدين المحيال بيه (  2)  

 . وذلك ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيرة ، سواء أقر الدائن الحوالة أو رفضها ، للدائن فى الوقت المناسب

فـإن المـدين اهنصـلى  $ 619 $ ، ولكن هناك فرقًا بـين هـذا االتفـاق وبـين االشـتراط لمصـلحة الغيـر ( 2)  
بل ذهب إلى مدى أبعد من ذلك واشترط تخليص ذمته  ، لم يشترط لمصلحة الدائن أن يفى له المحال عليه بالدين

 . بأن اتفا مع المحال عليه على نقل الدين إلى ذمته وذلك فيما بين ما ، هو من الدين
فإذا كان المدين األصلى قد التزم  ، وهذا االتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه على الحوالة هو كل ال يقبل التجزئة(  9)  

 . لم يكن له أن يطالب المحال عليه أن يقوم هو بالتزامه ، بشىء نحو المحال عليه فى نظير التزام المحال عليه نحوه ولم يقم بالتزامه

وذليك  ، واالتفاق على النحو الذي فصلناه هو على كل حال قابل للتعديل فييه أو للعيدول عنيه باتفياق آخير بيين الطيرفين(  5)  

 . إلى أن يصدر إقرار الدائن للحوالة

 . ونعالج هذه المسائل متعاقبة

 : ة يلزم المحال عليه نحو المدين األصلىاالتفاق على الحوال – 343

فقبل أن يصدر  . قدمنا أن المفروض فى الحالة التى نحن بصددها أن الحوالة انعقدت باتفاق بين المدين األصلى والمحال عليه

)  تييزام بعمييلوالييذى يلتييزم بييه المحييال عليييه هييو ال . يكييون هييذا االتفيياق ملزمييا للمحييال عليييه نحييو المييدين األصييلى ، الييدائن إقييراره

obligation de faire ) ، والوقيت المناسيب هيو عيادة وقيت  . إذ يلتزم بتخليص ذمة المدين األصيلى مين اليدين فيى الوقيت المناسيب

كأن يكون وقت مطالبية اليدائن للميدين  ، وال يوجد ما يمنع من االتفاق على أن يكون الوقت المناسب غير ذلك . حلول الدين المحال به

فالمهم هو أن يدرأ المحال عليه عن المدين األصيلى كيل مطالبية مين  ، وإذا لم يذكر الطرفان شيئا فى هذا الخصوص . ديناألصلى بال

 الدائن
 (9211 ) .

 

                                                 

المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين من  557ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9215)  

فأجيب بأن المفروض على المحيال  ، " فى الوقت المناسب"  وفى لجنة المراجعة سئل عن تحديد معنى عبارة . المدنى الجديد

ووافيق علييه  . لنهائىمن المشروع ا 915ووافقت اللجنة على النص تحت رقم  ، عليه أن يدرأ عن المدين األصلى كل مطالبة

 . ( 259ص - 255ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  921فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب

ميين التقنييين المييدنى  921مطابقيية للمييادة )  921م التقنييين المييدنى السييورى  : التقنينييات المدنييية العربييية األخييرى (   9219)  

 . ( المصرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 921مطابقة للمادة )  995م  التقنين المدنى الليبى

 ، ولكن الحكم الذى يستخلص من نص التقنين المدنى المصرى متفيق ميع القواعيد العامية ، لم يرد نص مقابل : التقنين المدنى العراقى

 ، ن األصلى بالمحال علييهأما ما ورد فى التقنين المدنى العراقى من نصوص فى عالقة المدي . فال مانع من تطبيقه فى العراق

 . وسنذكرها فى موضعها ، فكلها تفترض أن الحوالة نافذة فى حق الدائن

مين تقنيين الموجبيات  171على أنه قد ورد فيى صيدر الفقيرة الثالثية مين الميادة  . لم يرد نص مقابل : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

خالفياً للتقنيين  ، ويفهيم مين هيذا الينص أن التقنيين اللبنيانى . " الدائن االنتقال بطيلوإذا لم يجز "  والعقود اللبنانى العبارة اآلتية

قد انصرفت إلى عدم ترتيب أى أثير عليى  ، فى اتفاقهما على الحوالة ، يفرض أن نية المدين األصلى المحال عليه ، المصرى

 . هذا االتفاق إذا لم يقره الدائن

وانظير تياريخ نيص  - 259ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  عية هيذا الصيددأنظر ميا دار فيى لجنية المراج (   9211)  

 . ( فى الهامش 951مدنى آنفاً فقرة  921المادة 
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 الفهرس العام

ويجيوز أن يسيلم المحيال علييه مقيدار اليدين للميدين  . وقيام المحال عليه بالتزامه هذا يكون عادة بوفائه الدين المحال به لليدائن

 فإن ذلك يكفى لتخليص المدين األصلى من مطالبة الدائن ، األصلى ليقوم هذا بنفسه بالوفاء لدائنه
 (9211 ) .

 

 كان للمدين األصلى أن يرجع عليه بالتعويض وفقا للقواعد العامة ، فإذا لم يقم المحال عليه بالتزامه هذا
 (9217 ) .

ال يرجع فهو  

ويجيوز للميدين األصيلى أن  . بل يرجع عليه بتعويض من جراء إخالليه بالتزاميه مين درء مطالبية اليدائن ، عليه بالدين المحال به ذاته

أما التأمينات التى تكفل الدين المحيال  ، لضمان الوفاء بهذا االلتزام ، كرهن أو كفيل ، يتفق مع المحال عليه أن يقدم له تأمينات خاصة

 فهى ال تكفل رجوع المدين األصلى بالتعويض على المحال عليه به
 (9215 ) .

 

فإن عدم إقيرار اليدائن  ، وهذا االلتزام فى ذمة المحال عليه نحو المدين األصلى يبقى قائماً حتى لو رفض الدائن إقرار الحوالة

بيل يبقيى المحيال علييه ملتزمياً نحيو الميدين  . علييهللحوالة ال يسيتتبع سيقوط االتفياق عليى حوالية اليدين بيين الميدين األصيلى والمحيال 

إميا أن يفيى باليدين فعيال  ، فيى الوفياء بالتزاميه هيذا ، بيأن يخلصيه مين مطالبية اليدائن وليه ، بعد رفض الدائن إقرار الحوالة ، األصلى

وإما أن يعطى للمدين األصلى مقدار اليدين لدفعيه  –وليس للدائن أن يرفض قبول الوفاء فهو مجبر على قبوله ولو من أجنبى  –للدائن 

 للدائن
 (9299 ) .

 

من حيث إلزام المحال علييه نحيو  ، هذا هو األثر الذي يترتب على االتفاق بين المحال عليه والمدين األصلى على حوالة الدين

إذ أن لهما الحرية الكاملة فى تحديد  ، ذلك وغنى عن البيان أن الطرفين يستطيعان فى عقد الحوالة االتفاق على غير . المدين األصلى

فيإن االتفياق اليذي كيان قائمياً بينهميا  ، فلهما مثال أن يتفقا على أنه إذا لم يقر الدائن الحوالية . العالقة التى تقوم بينهما بموجب هذا العقد

ى نفسه بأداء الدين المحال بيه وال بتخلييص الميدين وال يعود المحال عليه ملزماً ال نحو الدائن وال نحو المدين األصل ، يسقط تبعاً لذلك

بحييث ال يرتيب هيذا  ، ولهما كذلك أن يتفقا على أن عقد الحوالة ال ينتج أثره منذ البداية إال إذا أقيره اليدائن . األصلى من مطالبة الدائن

 ، إذا ميا صيدر إقيرار اليدائن أصيبح المحيال علييهفي ، أى التزام نحو المدين األصلى ، قبل إقرار الدائن له ، العقد فى ذمة المحال عليه

 بل ملزماً أيضا نحو اليدائن مباشيرة بوفياء اليدين ليه ، ليس ملزماً فحسب بتخليص المدين األصلى من مطالبة الدائن
 (9292 ) .

ونفيرض  

بعيد إبيرام عقيد الحوالية وفيى  ، وسينرى فييا يليى أن للطيرفين فيوق ذليك . فيما قدمناه أن االتفاق المخالف قد ورد فى عقد الحوالية ذاتيه

 . أن يعدال فى هذا العقد أو أن يعدال عنه ، اتفاق مستقل

                                                 

كميا  . وليس من الضرورى ان يخلص المحال عليه ذمة المدين األصلى من الدين نحيو اليدائن فيوراً عقيب االتفياق (   9211)  

فيإن الميدين األصيلى باتفاقيه عليى  ، أنه ال يكفى أن يرد المحال عليه إلى المدين األصلى ما دفعه للدائن عقيب مطالبية هيذا إيياه

بيل الواجيب أن يقيوم المحيال علييه بوفياء اليدين عنيدما يطاليب  . الحوالة مع المحال عليه أراد أن يدرأ عين نفسيه هيذه المطالبية

أنظير فيى هيذا المعنيى مقيال )  أو أن يسلم للمدين األصلى مقدار الدين ليدفعيه لليدائن فييدرأ مطالبتيه ، ىالدائن به المدين األصل

 . ( 299ص  9األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة 

اء حييق الييدائن عيين وال يسييتتبع التييزام المحييال عليييه بقضيي" :  وقييد جيياء فييى المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى هييذا الصييدد

بيل كيل ميا هنياك أن هيذا  . االستحقاق تخويل المدين حق مطالبة المحال عليه بأن يعمل على إبراء ذمته قبل الدائن فور الوقيت

ً  ، االلتزام يخول للمدين حق الرجوع على المحال عليه باعتبار أنيه قيد تعهيد بالوفياء عنيه ليجنبيه هيذه  ، إذا طالبه الدائن قضائيا

 (  299ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  المطالبة

 . 179 1 9األستاذ عبد الحى حجازى  (   9217)  

وإذا تخلييف المحييال عليييه عيين الوفيياء " :  وقييد جيياء فييى المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى هييذا الصييدد (   9215)  

 9/  219م )  وينص تقنين االلتزامات السويسرى . فللمدين األصلى متى طولب بالدين أن يرجع عليه بالتعويضات ، بالتزامه

وبيديهى أن للمتعاقيدين أن  . على أن للمدين المحيل أن يطلب إلى المحال عليه تقديم تأمينات خاصية لضيمان الوفياء بالتزاميه( 

 . ( 299ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  يشترطا ذلك فى عقد الحوالة دون حاجة إلى نص فى القانون

ويجيب أن يالحيظ أخييراً أن رفيض " :  وقد ورد فى التعليقات على التقنين المدنى األلمانى فى هذا الصدد ميا ييأتى (   9299)  

ولكنييه يبقييى قائمييا العقييد المنشييئ  ، يبطييل العقييد العينييى الييذى ينقييل الييدين ، إذا لييم يوجييد اتفيياق مخييالف ، الييدائن إقييرار الحواليية

التعليقيات عليى التقنيين ) "  ومن ثم تبقيى التزاميات المحيال علييه نحيو المحييل ، اللتزامات شخصية الذى تنطوى عليه الحوالة

 . ( 197ص  529المدنى األلمانى جزء أول م 

من المسلم أن للمتعاقدين كامل الخيار فى تحدييد " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى(  9292)  

كميا أن  ، فلهما أن يشيترط اعتبيار الحوالية غيير قائمية إليى أن ييتم إقرارهيا . ما يترتب بينهما من اآلثار بمقتضى تعاقد صريح

الحكم بياختالف  ويختلف . لهما أن يشترطا اقتصار الحوالة على إنشاء مجرد التزام على عائق المحال عليه بقضاء حق الدائن

(  991م )  والتقنييين الصييينى(  9/  171م )  فييالتقنين اللبنييانى . التشييريعات عنييد سييكوت المتعاقييدين عيين اشييتراط أميير معييين

أميا  . إلى عيدم ترتييب أى أثير لتعاقيدهما إذا ليم يقيره اليدائن ، فى هذه الحالة ، يفترضان أن نية المحيل والمحال عليه تنصرف

واختييار الحكيم الييوارد فييى  ، ( 9/  529م )  أثيير التقنيين األلمييانى ، علييى نقيييض ذليك ، فقييد اقتفيى ، ( 2 / 557م )  المشيروع

 . ( 255ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  النص طبقا لمبدأ إعمال التصرفات القانونية ما وجد سبيل إلى ذلك
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 : الفرق بين االتفاق على الحوالة واالشتراط لمصلحة الغير – 344

أن هذا االتفاق  ، بعد تحليلنا لالتفاق الذي يتم على الحوالة بين المدين األصلى والمحال عليه على النحو الذي قدمناه ، وقد يقال

ومن ثيم يتوليد  ، فقد اشترط المدين األصلى على المحال عليه لمصلحة الدائن أن يفى له بالدين المحال به ، فيه اشتراط لمصلحة الغير

 . وذلك وفقاً للقواعد المعروفة فى االشتراط لمصلحة الغير ، من هذا االتفاق حق مباشر للدائن يصبح بإقراره غير قابل للنقض

 وذلك من وجهين ، كن هذا التأصيل ال يتفق مع التأصيل الصحيح لالتفاق على الحوالة ما بين المدين األصلى والمحال عليهول

: 

ليس الغرض من هذا االتفاق أن يشترط المدين األصلى على المحال عليه لمصلحة اليدائن أن يفيى ليه باليدين (  الوجه األول)  

أن يخلصيه المحيال علييه مين اليدين اليذي  ، ال لمصلحة اليدائن ، لمدين األصلى لمصلحة نفسه هوبل الغرض أن يشترط ا . المحال به

 . من ذمته للدائن بأن يدرأ عنه أية مطالبة من هذا الدائن

فيع فليس يفعل ذلك كميا يفعيل المنت ، وعندما يقر الدائن هذا االتفاق الذي تم بين المدين األصلى والمحال عليه(  الوجه الثانى)  

ذليك أن االتفياق ميا بيين الميدين األصيلى والمحيال علييه لييس اشيتراطا لمصيلحة  . فى إقراره االشتراط لمصلحته ليصبح نافذاً فى حقه

هو اتفاق ينقل الدين المحيال بيه فعيال مين ذمية الميدين األصيلى إليى ذمية المحيل علييه فيى  . بل هو أبعد مدى من ذلك ، الغير كما قدمنا

ً  ، فإذا أقره الدائن . فهو اتفاق ناقل للدين منذ البداية ، هماالعالقة فيما بين وأصيبح المحيال  ، أصبح انتقال الدين سارياً فى حقه هو أيضيا

 . هو الملتزم وحده بالدين ، ليس فحسب فى عالقته بالمدين األصلى بل أيضاً فى عالقته بالدائن ، عليه

 نقله عنه التقنين المدنى المصرى الجديد ، وهذا التصوير هو تصوير التقنين المدنى األلمانى
 (9291 ) .

 

                                                 

التصويرات الفنية لحوالة الدين فيى المراحيل المختلفية التيى مير وقد أوردت التعليقات على التقنين المدنى األلمانى  (   9291)  

ففى المشروع األول صورت حوالة الدين التصوير الفنيى اليذى قيال  . عليها المشروعان األول والثانى للتقنين المدنى األلمانى

الدائن فيى حوالية الحيق يتصيرف كما أن  : على النحو اآلتى(  فى الهامش 997أنظر آنفاً فقرة ) (  windcheid)  به وندشايد

ولكين اليدائن فيى حوالية  . كذلك المحال عليه فى حوالة الدين يتصرف فى الدين بإحالته إلى ذمتيه ، فى الحق بإحالته إلى غيره

ومين ثيم  . أما المحال عليه فيى حوالية اليدين فيتصيرف فيى ديين ممليوك لغييره وهيو اليدائن ، الحق يتصرف فى حق مملوك له

 ، على أن االتفياق اليذي تيم بيين المحيال علييه والميدين األصيلى . حتى يكون نافذاً فى حقه ، الدائن هذا التصرف وجب أن يقر

منهيا التيزام فيى ذمية المحيال علييه أن  ، ينطوى فى الوقت ذاته على عقد منشئ اللتزاميات شخصيية ، وهو تصرف ناقل للدين

هيو أن  ، ووجيه بتصيوير آخير ، صيوير أميام اللجنية الثانيية للمشيروعوقيد هيوجم هيذا الت . يحصل على إقرار الدائن للتصرف

 ، واالتفاق على الحوالية . المحال عليه والمدين األصلى باتفاقهما على الحوالة قد صدر منهما إيجاب مشترك موجه إلى الدائن

كميا أنيه ال يرتيب فيى ذمية المحيال  ، ليس إال عقداً منشئاً اللتزامات شخصيية ولييس بعقيد ناقيل لليدين ، فى هذا التصوير اآلخر

وما دام المحال عليه إنما يعرض على الدائن إيجاباً يشيترك فييه ميع الميدين  . عليه التزاماً بالحصول على إقرار الدائن للحوالة

وحتى إذا صدر اإلقرار فإن الدين ينتقيل مين  . فإنه يجوز له العدول عن هذا اإليجاب قبل صدور اإلقرار من الدائن ، األصلى

وقيد رفضيت  . وال يستند بأثر رجعى إلى وقت االتفاق على الحوالة الذي تم بين المحال عليه والمدين األصلى ، وقت صدوره

هيو يجييز ف : إذ هو ال يسيتجيب إليى مقتضييات التعاميل فيى أميرين جيوهريين ، اللجنة الثانية هذا التصوير اآلخر بأغلبية كبيرة

وهييو ييؤخر انتقييال الييدين إلييى وقييت إقييرار الييدائن  ، للمحيال عليييه أن يرجييع فييى الحواليية بعييد اتفاقيه عليهييا مييع المييدين األصييلى

يكون فيه االتفياق عليى الحوالية بيين المحيال  ، فأدخلت تعديالت على هذا التصوير الثانى انتهت به إلى تصوير ثالث . للحوالة

وليس بعقيد ناقيل لليدين عليى خيالف  ، قاً منشئا اللتزامات شخصية كما هو األمر فى التصوير الثانىعليه والمدين األصلى اتفا

ولكن اإليجاب المشترك المعروض على الدائن مستخلصاً من هذا االتفاق هو إيجاب ملزم ال يجوز الرجيوع  ، التصوير األول

وأصيبح ال يجيوز للمحيال علييه أن يرجيع فيى  ، وير الثيانىوبذلك زال أحد االعتراضين الجوهريين الموجهين إليى التصي . فيه

ففيى التصيويرين  . وهو الوقت إليى ينتقيل فييه اليدين ، الحوالة بعد اتفاقه عليها مع المدين األصلى ولكن بقى االعتراض الثانى

ترك معيروض علييى ميا دام االتفيياق عليى الحوالية بييين المحيال علييه والميدين األصييلى هيو مجيرد إيجيياب مشي ، الثيانى والثاليث

مين أجيل ذليك رجعيت  . وال يسيتند بيأثر رجعيى إليى وقيت االتفياق ، فإن انتقال الدين ال يتم إال مين وقيت إقيرار اليدائن ، الدائن

ففيى هيذا التصيوير األول يعتبير االتفياق عليى الحوالية بيين المحيال علييه  . اللجنة إلى التصوير األول بعد أن أعادت النظر فيه

قيرأت اللجنية أن هيذا التصيرف لييس صيادراً مين المحيال علييه  ، تصرفاً فى الدين صيادراً مين المحيال علييهوالمدين األصلى 

ومين ثيم ال محيل لقييام التيزام فيى ذمية المحيال علييه نحيو الميدين األصيلى  ، بل هو صادر أيضاً من الميدين األصيلى ، فحسب

ومنيذ عيدل  . ام هيو االعتيراض الجيوهرى عليى التصيوير األولوقد كان قيام هذا االلتيز ، للحصول على إقرار الدائن للحوالة

يعيد االتفياق عليى الحوالية  : التصوير األول على هذا الوجه قبلته اللجنة نهائيا كتصوير فنى لحوالة اليدين عليى األسياس اآلتيى

فالمحيال علييه قيد التيزم  ، عقد منشئ اللتزامات شخصيية - 2 ، الذي تم بين المحال عليه والمدين األصلى مشتمال على عقدين

دون أن يلتزم بالحصول على إقرار الدائن للحوالية ودون أن يلتيزم  ، نحو المدين األصلى أن يخلص ذمته من الدين المحال به
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  عدم الوفاء بالتزام يستتبع عدم الوفاء بااللتزام المقابل –االتفاق على الحوالة كل ال يقبل التجزئة  – 345

ليب المحيال على أنيه ال يجيوز للميدين األصيلى أن يطا" :  مدنى تنص على ما يأتى 921وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة  

فاالتفياق عليى الحوالية بيين الميدين  . " ميا دام هيو ليم يقيم بميا التيزم بيه نحيو المحيال علييه بمقتضيى عقيد الحوالية ، عليه بالوفاء للدائن

ميل وفيى مقابيل ثمنهيا يتح ، مثل ذلك أن يبيع المدين األصيلى للمحيال علييه داراً  . األصلى والمحال عليه قد يكون اتفاقاً ملزماً للجانبين

فيإذا ليم  ، فى مثل هذه الحالة يكون التزام المحال عليه بتحمل الدين هو فى مقابل الدار التى اشيتراها . المحال عليه بدين فى ذمة البائع

ين ليم يكين ليه أن يطاليب المحيال علييه بوفياء اليد ، يقم البائع بتسليم الدار إلى المحيال علييه أو بنقيل ملكيتهيا إلييه وفقياً للقواعيد المقيررة

 لم يقم بما التزم به نحول المحال عليه –البائع  –ما دام هو  ، المحال به للدائن
 (9299 ) .

 

بل هو يسيرى أيضيا فيى عالقية المحيال علييه  ، ويالحظ أن ما قدمناه ال يسرى فحسب فى عالقة المحال عليه بالمدين األصلى

فقد رأينا أنه يجوز للمحال عليه أن يحتج على الدائن بالدفوع المستمدة من العالقة بينه وبين المدين  . بالدائن فيما إذا أقر الدائن الحوالة

 وفقاً للقواعد العامة فيى نظريية السيبب ، إذا كان الدائن عالماً بهذه العالقة وبما يترتب عليها من الدفوع ، األصلى
 (9295 ) .

ففيى المثيل  

وكان يعليم أن المحيال علييه إنميا التيزم بالحوالية فيى مقابيل  ، يه بالدين المحال به بعد إقراره للحوالةالمتقدم إذا طالب الدائن المحال عل

جاز للمحال عليه أن يمتنع عن الوفاء ما دام المدين األصلى لم يسلم له اليدار التيى باعهيا إيياه  ، الدار التى اشتراها من المدين األصلى

 . ةوالتى كان ثمنها هو السبب فى الحوال

 : االتفاق على الحوالة قابل للتعديل فيه وللعدول عنه باتفاق آخر – 346

فإنه من جهة  ، هذا وإذا كان االتفاق على الحوالة بين المدين األصلى والمحال عليه ملزماً للمحال عليه على النحو إلى قدمناه 

ألنيه قيد التيزم نهائييا بموجيب االتفياق فيال  ، حيال علييه وحيدهاولكين ذليك ال يكيون بيإرادة الم . أخرى قابل للتعديل فيه أو للعيدول عنيه

أن يعيدل فيى االتفياق األول أو أن يلغييه أصيال  ، باتفاق جديد بينه وبين الميدين األصيلى ، وإنما يجوز . يستطيع أن يتنصل من التزامه

 فتزول الحوالة
 (9299 ) .

 

حتيى باتفياق كيل مين الميدين األصيلى  ، ولم يعد يجيوز ، فإذا ما أقرها تعلق حقه بها . وكل هذا جائز إلى أن يقر الدائن الحوالة

بل يصبح انتقال الدين المحال به من ذمة الدين األصلى إلى ذمية المحيال علييه بالنسيبة  . تعديل االتفاق أو العدول عنه ، والمحال عليه

وللدائن مطالبة المحال  . تفاق على الحوالة بين المدين األصلى والمحال عليهويستند بأثر رجعى إلى وقت اال ، إلى الدائن انتقاال نهائيا

وذليك حتيى ليو اتفيق  ، بل ليس له أن يطالب به غييره إذ قيد برئيت ذمية الميدين األصيلى منيه بموجيب الحوالية ، عليه بالدين المحال به

 المدين األصلى والمحال عليه بعد إقرار الدائن للحوالة على إلغائها
 (9291 ) .

 

 الحوالة نافذة فى حق الدائن - المبحث الثانى

 : الحالتان اللتان التى تكون الحوالة فيهما نافذة فى حق الدائن - 347

حالة ما إذا تمت الحوالة باتفاق بين المدين األصلى (  أولهما: )  قدمنا أن هناك حالتين تكون الحوالة فيهما نافذة فى حق الدائن 

حالة ما إذا تمت الحوالة رأساً باتفاق بين الدائن والمحال عليه دون تدخل من الميدين (  الحالة الثانية)  و . الدائن والمحال عليه وأقرها

 .إذ هو نفسه كان طرفاً فيها ، كما قدمنا ، ففى هذه الحالة تنعقد الحوالة نافذة فوراً فى حق الدائن ، األصلى

                                                                                                                                                                    

قد  ، ( contrat abstrait)  وهو عقد مجرد ، وعقد ناقل للدين - 1 ، بتخليص ذمة المدين األصلى قبل حلول الدين المحال به

دون اعتداد بسبب هذا العقيد إذ هيو عقيد  ، نقل الدين من ذمة المدين األصلى إلى ذمة المحال عليه فى حدود العالقة فيما بينهما

بيل مسيتنداً  ، أصبح انتقال الدين نافذاً فى حقه ال من وقت اإلقرار فحسيب ، فإذا ما أقر الدائن هذا العقد . مجرد كما سبق القول

وإذا ليم يقير اليدائن العقيد الناقيل  . أى إليى وقيت االتفياق بيين المحيال علييه والميدين األصيلى ، قت قييام العقيدبأثر رجعى إلى و

أنظير )  وبقى العقد األول المنشئ اللتزامات شخصية قائميا بيين المحيال علييه والميدين األصيلى ، بطل هذا العقد وحده ، للدين

 . ( 197ص – 191ص  529ول م التعليقات على التقنين المدنى األلمانى جزء أ

 . 299ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9299)  

  . 991انظر آنفاً فقرة (  9295)  

 . 299ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9299)  

 . 191ص 529لتقنين المدنى األلمانى جزء أول م انظر التعليقات على ا (   9291)  
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 : صلى التزاما بقيمة الحوالةيعتبر المحال عليه قد أدى للمدين األ - 348

وتبييرأ ذمية المييدين  ، فييإن المحيال عليييه يكيون ملتزميياً نحيوه باليدين المحييال بيه ، ومنيذ أصيبحت الحواليية نافيذة فييى حيق اليدائن 

ه وقد حصيل عليى هيذ ، ويترتب على ذلك أن المدين األصلى يكون قد أفاد من الحوالة بمقدار الدين المحال به . األصلى من هذا الدين

فكأن المحال عليه قيد  . أى منذ أصبحت الحوالة نافذة فى حق الدائن فالتزم المحال عليه بالدين نحوه ، الفائدة منذ برئت ذمته من الدين

أى منيذ أن أصيبح هيو ملزمياً  ، وأداه منذ أن أصبحت الحوالة نافذة فى حيق اليدائن ، أدى للمدين األصلى التزاماً بقيمة الدين المحال به

 دون حاجة إلى أن يفى فعال بهذا الدين ، الدائن بالدين المحال بهنحو 
 (9291 ) .

 

 ، قد قصد أن يؤدى هيذه القيمية عليى سيبيل القيرض ، فى تأديته للمدين األصلى التزاماً بقيمة الدين المحال به ، وقد يكون المحال عليه

وقيد يكيون قاصيداً أن يفيى للميدين  . ففى هذه الحالة يرجع على المدين األصلى بما أقرضيه إيياه طبقياً لشيروط القيرض اليذي تيم بينهميا

 األصلى بدين ترتب فى ذمته قبله
 (9297  )

ففى هذه الحالة تبرأ ذمة المحال عليه من الثمن بمجرد قيام الدين المحيال  ، كثمن لم يتم أداؤه

ففى هذه الحالة  ، وقد يكون قاصداً أن يتبرع للمدين األصلى بقيمة الدين الذي تحمل عنه به . لدائن وقبل الوفاء بهذا الدينبه فى ذمته ل

فقيد تنصيرف إليى  ، واألمر بعد متعلق بنية الطيرفين . تكون العالقة بينهما عالقة تبرع تطبق فى خصوصها القواعد العامة فى التبرع

بل ولو كان  ، ولو قبل الوفاء للدائن ، يشترط المحال عليه الرجوع على المدين األصلى بما التزم به نحو الدائنوقد  ، خالف ما قدمناه

 فى ذمته للمدين األصلى دين يصلح للمقاصة
 (9295 ) .

 

                                                 

وقييارن مقييال  – 292ص  9انظيير المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى مجموعيية األعمييال التحضيييرية  (   9291)  

وهذا بخالف التقنين المدنى العراقيى  . 95ص  2592األستاذين شيرون ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصر المعاصرة سنة 

 995فتينص الميادة  . 919و 995هميا المادتيان  ، فقد ورد فى شأن هذه الحوالية نصيان فيى هيذا التقنيين ، فى الحوالة المطلقة

فليه أن يطاليب  ، فيإن ليم يكين عنيد المحيال علييه ديين أو عيين مودعية أو مغصيوبة ، إذا أحال المحيل حوالية مطلقية"  على أنه

وواضيح  . " فإن أداة سقط ما عليه قصاصاً بقدر ما أدى ، محال عليه بعد الحوالة إلى أن يؤدى المحال عليه الدين للمحال لهال

فقيد  ، من ذلك أن التقنين المدنى العراقى يفرض فى الحوالة المطلقة أنه مادام المدين األصلى ليم يقييد الحوالية باليدين أو العيين

فعندئيذ تقييع  ، إليى أن ييؤدى المحيال علييه اليدين المحيال بيه لليدائن ، مطالبية بهميا حتيى بعيد الحواليةاحيتفظ لنفسيه بيالحق فيى ال

وليو أراد هيذان أن ينقطيع بعيد الحوالية حيق المحيال علييه فيى  ، المقاصة بين ما على المدين األصلى للمحال عليه وماليه عنيده

 ، ة المقيدة وقد وردت فيها نصوص كثيرة فى التقنين المدنى العراقىفأمامهما الحوال ، مطالبة المدين األصلى بالدين أو بالعين

وتنظيم الحوالة المقيدة إلى جانب الحوالة المطلقة فيى  . فما عليهما إال أن يقيدا الحوالة بما للمدين األصلى فى ذمة المحال عليه

ميين ناحييية السياسيية  –القييا مييا يمنييع المشييرع علييى أنييه ليييس هنيياك إط . التقنييين المييدنى العراقييى هييو الييذى يبييرر الحكييم المتقييدم

من أن يرجئ رجوع المحال عليه على الميدين األصيلى إليى وقيت وفياء المحيال علييه باليدين لليدائن  –التشريعية التى يختطها 

ون انظر فى هذا المعنيى مقيال األسيتاذين شيير)  فيفترض أن نية الطرفين قد انصرفت إلى هذا الحكم ما لم يوجد اتفاق مخالف

وقيارن األسيتاذ حسين اليذنون فيى أحكيام االلتيزام فيى  – 95ص  2592ومحمد صادق فهمى فى مجلة مصير المعاصيرة سينة 

ً  ، 111ص  159القيانون الميدنى العراقيى فقيرة  مين التقنيين  919و 995عليى الميادتين  ، دون مبيرر ، وهيو ينعيى هنيا أيضيا

 . ( المدنى العراقى التعقيد والغموض!

أن يرجيع بيدعوى  ، باليدين المحيال بيه ال بميا أدى ، فيى التقنيين العراقيى ، أن المحال عليه يرجع على المدين األصيلى ويالحظ أخيراً 

  . والحلو هنا قانونى إال إذا كان متفقاً عليه قبل وفاء الدين المحال به ، الحلول

وللتمييز بين الحوالة المقيدة والحوالة المطلقية فيى  . وهذا هو ما يعرف بالحوالة المقيدة فى الفقه اإلسالمي وسيأتى ذكرها(  9297)  

  . ( 159انظر آنفاً فقرة )  الفقه اإلسالمي أهمية بالغة سبقت اإلشارة إليها

يقصد المحال عليه تحمل الدين إلى النتيجية التيى " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد (   9295)  

 ، جنييه 299فلو فرض أن المحال عليه تحمل عن المدين ديناً مقيداره  . ؟؟؟ المدين بأداء ؟؟؟؟؟؟؟ الدينكان يصل إليها لو إنه 

وإما إلى الوفاء له بدين ترتب فى ذمته مين  ، وإما إلى التبرع له به ، فهو يقصد من ذلك إما إلى إقراض المدين مثل هذا المبلغ

إليى الوفياء ببياقى اليثمن مين  ، فيى هيذه الحالية األخييرة ، المحيال علييه تنصيرفويراعيى أن نيية  . قبل كباقى ثمن لم يتم أداؤه

بييد أن إرادة المتعاقيدين قيد  . . . وبهذا تبرأ ذمته على الفور من المطالبية بمقتضيى عقيد البييع ، طريق تحمل الدين عن المحيل

لألفييراد مطليق الخييار فييى  ، رة أو متمميةفياألمر ال يعيدو والحييال هيذه مجيرد التنوييه بقاعييدة مفسي ، تنصيرف إليى خيالف ذلييك

 (  292ص  – 299ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الخروج عليها

إذا أقير اليدائن " :  وكيان يجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، من هذا المشيروع 591هذا وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نصاً هو المادة 

ألن "  فحيذفت هييذه الميادة فييى لجنية المراجعيية . " اعتبيير المحيال عليييه قيد أدى للمييدين األصيلي التزامياً بقيمتهييا ، حوالية اليدين

 . ( فى الهامش 251ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  حكمها مستفاد من القواعد العامة
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اميت بينيه وبيين يتوقيف عليى العالقية التيى ق ، بعد أن يلتيزم باليدين المحيال بيه نحيو اليدائن ، فرجوع المحال عليه على المدين األصلى

 . وكيف يكون ، وهذه العالقة هى التى تحدد متى يكون هناك رجوع . المدين األصلى

  : الحوالة المقيدة - 349

وأن الحوالة حين تمت بينهما تمت عليى أسياس أن ييؤدى المحيال  ، ونفرض أن المحال عليه كان فى ذمته دين للمدين األصلى

فهي حوالية قييدت  ، وهذا ما يعرف فى الفقه اإلسالمي بالحوالة المقيدة . عليه الدين المحال به من الدين الذي فى ذمته للمدين األصلى

 . بوفاء الدين المحال به من الدين الذي فى ذمة المدين األصلي

فى هذه الحوالة المقيدة أن اليدين اليذي فيى ذمية المحيال علييه للميدين األصيلي يكيون مخصصياً ألداء اليدين  وحكم الفقه الحنفي

وإن ليم يكين  ، ويكن هذا الدين بمنزلة اليرهن عنيد اليدائن ، وينقطع حق المدين األصلي فى مطالبة المحال عليه بهذا الدين . المحال به

فليس الدائن أحق مين سيائر الغرمياء  ، ألصلي قبل أن يؤدي المحال عليه الدين المحال به للدائنإذا أفلس المدين ا(  2: )  رهناً لسببين

خالفيا  ، ال يسقط الدين المحال به فى مقابلة هالك اليرهن ، ولو ترى هذا الدين عند المحال عليه(  1. )  بالدين الذي تقيدت به الحوالة

 لقواعد الرهن المقررة فى الفقه اإلسالمي
 (9259 ) .

بيل  ، ويستخلص من ذلك أن ملكية الدين الذي تقيدت به الحوالة لم تنتقل إلى اليدائن 

 أن هذا الدين ليس رهناً عنده
 (9252 ) .

 

فيإن الميدين األصيلي إذا قييد الحوالية بيدين ليه فيى ذمية  ، وهذه األحكام المقررة فى الفقيه الحنفيى تخيالف القواعيد العامية عنيدنا

فالمفروض أنه قد انصرفت نيته فى ذلك إلى جعل المحال عليه يفي بالدين المحال به من الدين الذي تقييدت بيه الحوالية  ، المحال عليه

فإن المحيال علييه يكيون قيد أدى  ، ويصبح المحال عليه ملتزماً نحوه بالدين المحال به ، فبمجرد أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الدائن

كما  ، فتبرأ ذمته منه نحو المدين األصلي . أي يكون قد أدي إلى الدين الذي تقيدت به الحوالة ، مة هذا الدينللمدين األصلى التزاماً بقي

 ، ولو أعسر المدين األصلي قبل أداء المحيال علييه اليدين المحيال بيه لليدائن . تبرأ ذمة المدين األصلي من الدين المحال به نحو الدائن

فييى (  provision)  ونظيير ذليك مقابيل الوفياء . يشياركوا اليدائن فيى اليدين اليذي تقييدت بيه الحواليةفلييس ليدائني الميدين األصيلي أن 

فإن قواعد القانون التجاري تقضى بجعيل مقابيل الوفياء هيذا بمثابية اليدين اليذي تقييدت بيه الكمبيالية والكمبيالية نفسيها بمثابية  ، الكمبيالة

ونصيوص  . وحاميل الكمبيالية هيو اليدائن ، والمسيحوب علييه هيو المحيال علييه ، صيليويعتبر ساحب الكمبيالة هو الميدين األ . حوالة

مقابيل "  مين هيذا التقنيين عليى أن 225فقيد نصيت الميادة  ، التقنين التجاري صريحة فى أن مقابل الوفياء يكيون ملكياً لحاميل الكمبيالية

 ، ة أوفيى وقيت انتقيال ملكيتهيا لشيخص آخير أو بعيد ذليكسواء وجد عنده فى وقت تحريير الكمبيالي ، الموجود تحت يد المسحوب عليه

فيكفيي إذن أن يكيون  . " ولو لم يحصل تعيينه لدفع قيمة تليك الكمبيالية أو ليم يحصيل القبيول مين المسيحوب علييه ، يكون ملكاً لحاملها

 ، بهيذا اليدين(  اليدائن)  الكمبيالية ليتعلق حيق حاميل(  المحال عليه)  دين فى ذمة المسحوب عليه(  المدين األصلي)  لساحب الكمبيالة

فيكون لهذا وحده دون سائر  ، ويترتب على ذلك أن إفالس الساحب قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة ال يؤثر فى حق حامل الكمبيالة

 دائني الساحب االستيالء على مقابل الوفاء
 (9251 ) .

" :  من التقنين التجاري عليى هيذا الحكيم صيراحة إذ تقيول 229وقد نصت المادة  

يكون لحاملها دون غيره من مداينى الساحب الميذكور الحيق فيى االسيتيالء  ، إذا أفلس الساحب ولو قبل حلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة

 . " على مقابل الوفاء المعطي للمسحوب عليه بالطرق المقررة

                                                 

 . 159وقد سبق بحث هذه المسألة تفصيال فى الفقه اإلسالمي انظر آنفا فقرة (  9259)  

كما إذا كيان اليدين ثمين بييع فاسيتحق المبييع  –ولكن لو ظهرت براءة المحال عليه من الدين الذى قيدت به الحوالة  (   9252)  

 . وقد انعدم فانعدمت ، ألن الدين الذي قيدت به يعتبر سبباً لها ، فإن الحوالة تبطل –أو كان وديعة فهلكت 

فقيد كيان  ، أميا فيى التقنيين التجيارى المخيتلط – 99فقيرة  1التجيارى جيزء  األستاذ محمد صالح فى شرح القيانون (   9251)  

وهيذا التخصييص هيو اليذى يضياهى فيى الفقيه )  حالة تخصييص المقابيل : حامل الكمبيالة ال يتملك مقابل الوفاء إال فى حالتين

التقنين المدنى المختلط تجرى فى هيذا  من 219وكانت المادة  . وحالة قبول المسحوب عليه للكمبيالة(  اإلسالمي تقييد الحوالة

وميع ذليك يكيون مقابيل الوفياء ملكيا لحاميل الكمبيالية فيى ييوم اسيتحقاق دفيع قيمتهيا إذا كيان عيين " :  المعنى على الوجه اآلتيى

وكيان المسيحوب علييه قيد قبيل ميع علميه هيذا التعييين أو أخبير بيه قبيل إفيالس السياحب سيواء كيان بأخبييار  ، خصيصياً لوفائهيا

أميا إذا ليم يحصيل التعييين الميذكور فييدخل  . ساحب أو بعمل بروتستو عدم القبول أو عيدم اليدفع وليو كيان عمليه بعيد الميعيادال

ومن هيذا يتبيين أن مقابيل الوفياء  . " مقابل الوفاء فى روكية غرماء الساحب إذا كان القبول لم يحصل قبل علم القابل باإلفالس

وكذلك كان الحكم فى التقنيين  . سواء كانت الحوالة مقيدة أو مطلقة ، ى التقنين التجاري الوطنييكون مملوكاً لحامل الكمبيالة ف

فإن مقابل للوفاء فى هذا التقنين كان يعتبر مملوكاً لحامل الكمبيالة في حالة التخصييص وهيذه هيي الحوالية  ، التجاري المختلط

فإن قبول المحال عليه  ، مقيدة كانت أو مطلقة ، هذا هو شأن كل حوالةوفى حالة قبول الكمبيالة من المسحوب عليه و ، المقيدة

 . ضروري النعقاد الحوالة في جميع األحوال
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حتى تتفق هذه األحكام مع القواعد  ، الوجه حورت أحكام الفقه الحنفي في الحوالة المقيدة فى التقنين المدنى العراقي وعلى هذا

 : من التقنين المدني العراقي على ما يأتي 912فنص المادة  . العامة المقررة فى كل من التقنينين المصري والعراقي

فيال يمليك المحييل بعيد الحوالية  ، ييل عليى المحيال علييه أو عيين مودعية أو مغصيوبةإذا كانت الحوالة مقيدة بيدين للمح - 2"  

 . " فلو دفع له ضمن للمحال له ويكن له الرجوع على المحيل ، وال المحال عليه الدفع للمحيل ، مطالبة المحال عليه

 . " ركوا المحال لهفليس لسائر الغرماء أن يشا ، ولو أعسر المحيل قبل أداء المحال عليه الدين - 1"  

 ، ويالحظ أن األحكام المتقدمة التي نص عليها التقنيين الميدنى العراقيي إنميا هيى نتيجية مستخلصية مين تطبييق القواعيد العامية

 مصير وسيورية وليبييا ولبنيان : في البالد العربيية األخيرى ، فيما يتعلق بالحوالة المقيدة على الوجه الذي حددناه ، فتسرى دون نص
 (

9259 ) .
 

  : حالة إبطال الحوالة – 351

فإنهيا مبنيية  ، واألحكام التى قدمناها في تحديد العالقة ما بين المدين األصلي والمحال عليه إنما تسرى إذا بقييت الحوالية قائمية

 . على التزام المحال عليه بموجب الحوالة بالدين المحال به نحو الدائن

سواء كانت باتفاق بين المدين األصلي والمحال عليه وأقرها الدائن أو كانت باتفاق بين اليدائن  –فإذا عرض للحوالة ما يبطلها 

ويعيود اليدين إليى ذمية الميدين األصيلي  ، فإن التزام المحال عليه بالدين المحال به نحيو اليدائن ييزول بيزوال الحوالية –والمحال عليه 

 دون إخالل بحقوق الغير ، بجميع توابعه
 (9255 ) .

يقتضي الدائن من المحال عليه أو من المدين األصلي تعويضاً فيى مقابيل ميا لحقيه و 

ما لم يثبت المحال عليه أو المدين األصلي أنه ال بد له فيى إبطيال  ، إما بسب فقد تأمينات سبق ترتيبها وإما ألى سبب آخر ، من الضر

وعياد اليدين المحيال بيه إليى ذمية الميدين األصيلي كميا  ، لحواليةومتيى أبطليت ا . ( مين تقنيين االلتزاميات السويسيرى 279م)  الحوالة

فقد كان حقه فيى الرجيوع قائمياً عليى أسياس التزاميه باليدين المحيال بيه نحيو  ، لم يعد للمحال عليه رجوع على المدين األصلي ، قدمنا

 فزال تبعاً لذلك حقه فى الرجوع ، وقد زال هذا االلتزام بإبطال الحوالة ، الدائن
 (9259 ) .

 

 

 

 

 

 

 انقضاء االلتزام - القسم الثالث 

 (Extinction des Obligations ) 
 

                                                 

 . 152قارن األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام في القانون المدني العراقى فقرة  (   9259)  

وكان هذا  ، ثم عاد الرهن بإبطال الحوالة ، فزال الرهن المترتب على ماله ، وذلك ككفيل عيني لم يرض بالحوالة (   9255)  

 . الكفيل قد رتب للغير حقا على المال المرهون فى الفترة ما بين انعقاد الحوالة وإبطالها

بطييال وتطبييق القواعييد العاميية عنييد إ" :  وتقييول المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى هييذا المعنييى مييا يييأتى (   9259)  

ويراعيى مين ناحييية  ، دون إخيالل بحقيوق الغيير ، فيراعيى أوال أن اليدين القيديم يعيود سييرته األوليى بجميييع توابعيه ، الحوالية

إميا بسيبب فقيد تأمينيات سيبق  ، أخرى أن الدائن يكون له أن يقضى من المحال علييه تعويضياً فيى مقابيل ميا لحقيه مين الضيرر

 : يثبت المحيال علييه أن بطيالن الحوالية والضيرر الحيادث يرجعيان إليى سيبب البيد ليه فييهما لم  ، ترتيبها وإما بأى سبب آخر

ويالحييظ أخيييرا أنييه ال يجييوز للمييدين  ، ميين المشييروع 1/  599ميين تقنييين االلتزامييات السويسييرى والمييادة  279انظيير المييادة 

مجموعية ) "  ميا يربيو عليى اليدين المحيال بيهاألصيل فى الشريعة اإلسالمية أن يطالب المحال عليه بما له قبله إال فيى حيدود 

 . ( 292ص  9األعمال التحضيرية 
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 تحديد أسباب انقضاء االلتزام وتقسيم هذه األسباب - تمهيد

  : مصير االلتزام حتما إلي االنقضاء – 351

فيال يجيوز أن يبقيى الميدين ملتزمياً لليدائن إليى  ، مصيره حتما إلى الزوال ، بخالف الحق العينى ، الحق الشخصي أى االلتزام

وهيذا  . والعيارض ال ييدوم ، أما شغلها بااللتزام فأمر عارض ، واألصل براءة الذمة . فإن ذلك يتعارض مع الحرية الشخصية ، األبد

أميا إذا  . كميا فيى اإلييراد المرتيب ميدى الحيياة –ال ميدى حياتيه هيو  –ال يمنع بطبيعة الحال أن يكون المدين ملتزما مدى حيياة اليدائن 

ً  ، التزم المدين فعال طول حياته فميثال إذا تعهيد شيخص  . فإن القانون يعالج هذا الموقف بطريقة أو بأخرى حتى ال يجعل االلتزام أبيديا

لدخل الدائم يكيون قيابال لالسيتبدال فإن هذا ا ، ( مدنى 959م)  بأن يؤدى على الدوام إلى شخص آخر وإلى خلفائه من بعده دخال دائما

وإذا جاز االتفاق على أال يحصل االستبدال ما  . ( مدنى 2/  951م)  ويقع باطال كل اتفاق يقضى بغير ذلك ، فى أي وقت شاء المدين

 ً فإنيه ال  ، ( ميدني 1/  951م)  أو على أال يحصل قبل انقضاء مدة ال يجوز أن تزييد عليى خميس عشيرة سينة ، دام مستحق الدخل حيا

 ً  . فإن هذا تأييد لاللتزام فال يجوز ، يجوز االتفاق على أال يحصل االستبدال ما دام المدين بالدخل حيا

عليى أن يعلين الشيريك إرادتيه فيى االنسيحاب  ، انتهت الشركة بانسحاب أحد الشيركاء ، وإذا كان عقد الشركة غير معين المدة

  . ( مدني 2/  915م)  ون انسحابه عن غش أو فى وقت غير الئقوأال يك ، إلى سائر الشركاء قبل حصوله

 ، أو عقد لمدة غير معينة ، فإذا عقد اإليجار دون اتفاق على مدة ، وعقد اإليجار يلزم كال من المؤجر والمستأجر لمدة محدودة

وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هيو نبيه عليى المتعاقيد  ، اعتبر اإليجار منعقداً للفترة المعينة لدفع األجرة

 . ( مدني 919م)  اآلخر باإلخالء فى مواعيد بينها القانون

جياز  ، فيإذا أبيرم لميدة حيياة العاميل أو رب العميل أو ألكثير مين خميس سينوات ، وعقد العمل يبرم لخدمة معينة أو لمدة معينية

 . ( مدني 117م)  انقضاء خمس سنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهرللعامل بعد 

 ً  . بل إن مصيره إلى الزوال ، وهكذا نستطيع أن نعدد األمثلة التى تدل على أن االلتزام ال يجوز أن يكون أبديا

وال  ، حق مؤبد بطبيعتيه ، وهو حق الملكية ، الحقوق العينية فإن أهم . عن الحق العينى ، كما قدمنا ، وفى هذا يختلف االلتزام

كحيق  –والحقيوق العينيية المتفرعية عين حيق الملكيية  . حتى إذا انتقل إلى مالك آخر فإنه يتأبد بهيذا االنتقيال ، يصح إال أن يكون مؤبداً 

وحيق  ، ميدة فإنيه يتأبيد ميع حيق الملكيية اليذي يلزميهكحيق االرتفياق إذا ليم تحيدد ليه  ، بعضها قد يكون مؤبداً  -االنتفاع وحق االرتفاق 

ً  ، االنتفاع مدي الحياة  . كما إذا حددت معينة لحق االنتفاع أو لحق االرتفاق ، وبعضها قد يكون مؤقتا

بعكيس نظريية أسيباب كسيب الحقيوق العينيية فيإن لهيا المكيان  ، ومن ثم كانت نظرية انقضياء الحقيوق العينيية محيدودة األهميية

بيل إن  ، فإن نظرية أسباب انقضائه قد ال تقيل فيى األهميية عين نظريية مصيادره ، وعلى النقيض من ذلك االلتزام . األول من األهمية

والبيد ليه  ، القيانوني وبالواقعية المادييةفااللتزام ينشأ وينقضيى بالتصيرف  ، هناك تقابال ملحوظاً بين مصادر االلتزام وأسباب انقضائه

 . من مصدر ينشئه كما ال بد له من سبب يقضيه

 : تحديد أسباب انقضاء االلتزام - 352

فيال بيد إذن مين تحدييد أسيباب انقضياء  ، ونرى من ذلك األهمية البالغة لمعرفة متى ينقضي االلتزام ما دام أنه حتما سينقضيى 

 . االلتزام

(  5)  التجدييد واإلنابية فيى الوفياء(  9)  الوفياء بمقابيل(  1)  الوفاء(  2: )  ن المدنى الجديد فى ثمانية أسبابوقد حددها التقني

 . التقادم(  7)  استحالة التنفيذ(  1)  اإلبراء(  1)  اتحاد الذمة(  9)  المقاصة

 . كاإلبطيال والفسيخ والرجيوع ونحيو ذليك مين أسيباب زوال العقيد ، وكثيراً ما تختلط هذه األسيباب بأسيباب ال تميت لهيا بصيلة

إذ  ، غير أنه قد يكون هناك تفاعيل ميا بيين الشييئين . وزوال االلتزام ذاته –وهو مصدر االلتزام  –فهناك فرق واضح بين زوال العقد 

وقيد تيزول االلتزاميات الناشيئة مين العقيد  ، لعقيدالناشئة مين هيذا ا تقد يزول العقد بسبب من أسباب زواله فتنقضى بذلك تبعاً االلتزاما

 بسبب من أسباب انقضائها فينقضى العقد تبعا لذلك أو يصبح غير ذى موضوع
 (9251 ) .

 

إذ أن  ، كميا فصيلنا ميا بيين االلتيزام والعقيد ، على أنه من الخير أن نفضل ما بين أسباب انقضاء االلتزام وأسيباب زوال العقيد 

 شأنه أن يورث الغموض واالضطرابالخلط بين الشيئين من 
 (9251 ) .

 

                                                 

 . 952فقرة  9دى ياج  (   9251)  

ولكين الشيرط وصيف فيى االلتيزام كميا  ، وقد ينقضى االلتزام بتحقق الشرط الفاسخ أو عيدم تحقيق الشيرط الواقيف (   9251)  

 ، فيعتبر االلتزام كأنه لم يوجد بتحقق الشرط الفاسيخ أو بعيدم تحقيق الشيرط الواقيف ، وله أثر رجعى . رأينا ال سبب النقضائه
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 . وننظر كيف يمكن تقسيم هذه األسباب ، فنقتصر إذن على أسباب انقضاء االلتزام الثمانية التى حددها التقنين المدنى

  : طريقان لتقسيم أسباب انقضاء االلتزام – 353

 واآلخير تقسييم عمليى ، أحيدهما تقسييم علميى ، ولكننيا نقيف عنيد تقسييمين اثنيين . ويمكن تقسييم هيذه األسيباب مين وجيه عيدة
 (

9257 ) .
 . وسنتابعه فى األخذ به ، وبالتقسيم العملى أخذ التقنين المدنى المصري الجديد 

 : التصرف القانونى والواقعة المادية –التقسيم العلمى  - 354

كميا  ، فتنقسيم أسيباب االنقضياء . كما سبق القيول ، س التقسيم العلمى لمصادرهوالتقسيم العلمى ألسباب انقضاء االلتزام هو نف 

فيى الجيزء  ، وقد سبق أن ميزنا . ( fait materiel)  والواقعة المادية(  acte juridique)  إلى التصرف القانونى ، تنقسم المصادر

ونقتصر هنا على بيان ما يعتبر من أسباب االنقضياء  . فال نعود إلى ذلك ، بين التصرف القانونى والواقعة المادية ، األول من الوسيط

ً  ، واقعة مادية  . وما يعتبر منها تصرفاً قانونيا

وييتلخص فيى واقعية اجتمياع صيفتى الميدين واليدائن فيى  ، اتحياد الذمية(  2: )  فأسباب االنقضاء التى تعتبر واقعية ماديية هيى

فيإذا  . فالسبب األجنبى الذي يجعل االلتزام ينقضى هيو واقعية ماديية ال تنسيب إليى خطيأ الميدين ، استحالة التنفيذ(  1. )  شخص واحد

 ، التقادم(  9. )  بل يحوله إلى تعويض ، ال يقضى االلتزام ، وهو أيضاً واقعة مادية ، فإن الخطأ ، استحال تنفيذ االلتزام بخطأ المدين

المقاصية إذ هيى تقابيل دينيين مين نيوع واحيد بشيروط (  5. )  قض االلتيزام بانقضيائهفيين ، وهو واقعة ماديية هيى انقضياء زمين معيين

بتصيرف قيانوني هيو  ، عليى غيرار التقنينيين األلمياني والسويسيري ، فيى التقنيين الميدنى الجدييد ، وتقترن هذه الواقعة المادية . معينة

كالشيفعة فيى أسيباب كسيب  ، ( fait complexe)  عية مركبيةفالمقاصية إذن واق ، إعالن أحد طرفي المقاصة إلرادته فى التمسك بهيا

فالمقاصية واقعية ماديية محضية تقيع بمجيرد تقابيل اليدينين دون  ، أما فى التقنين المدني السيابق وفيى التقنيين الميدني الفرنسيي . الملكية

 . حاجة إلى التمسك بها

إذ هيو ميزيج مين  ، ( fait mixte)  وهيو واقعية مختلطية ، الوفياء(  2: )  وأسيباب االنقضياء التيى تعتبير تصيرفاً قانونيياً هيى

إذ هيو  ، التجدييد(  9. )  وهيو مثيل الوفياء ، الوفياء بمقابيل(  1. )  ولكن التصرف القانوني هيو الغاليب ، تصرف قانوني وعمل مادي

 . ى التقنين المدنى السابقوقد كان اتفاقاً ف ، إذ هو إرادة منفردة ، اإلبراء(  5. )  اتفاق بين أطراف متعددين كما سنرى

 : أهمية هذا التقسيم العلمى محدودة – 355

وهذا التقسيم يعين على تفهم حقيقية علميية هيى أن جمييع مصيادر الحقيوق وأسيباب انقضيائها تنحصير فيى التصيرف القيانوني  

وليم يحين الوقيت التخياذ هيذا  ، ولكن نظرية التصرف القانوني والواقعة المادية لم تعد بعد مراحلها األولى فيى الفقيه . والواقعة المادية

 . كما بينا ذلك فى الجزء الثانى من الوسيط ، التقسيم أساساً لبحث الموضوع

 ، تيي هيي واقعية ماديية فيى جهية أخيرىوبيين أسيباب االنقضياء ال ، والجميع بين أسباب االنقضاء التيى هيى تصيرف قيانوني فيى جهية

وأن يكيون  ، ويمكن القول بوجه عام أن األسباب التي هى تصرفات قانونية تشترك جميعاً فى أنها تعبيير عين اإلرادة . أهميته محدودة

ماديية ال وهيي مجيرد وقيائع  ، وال كيذلك األسيباب التيي هيى وقيائع ماديية فهيذه ال تخضيع لنظريية التصيرف القيانوني . له محل وسبب

 . وال يقوم بها سبب ، وال أهمية فيها للمحل ، وال تدخلها عيوب اإلرادة ، تقتضي أهلية

ولكننا ال نتخذ هذا التقسيم العلميي أساسياً لبحيث الموضيوع لميا  ، وسنعرض لذلك عند الكالم فى كل سبب من أسباب االنقضاء

 . وننتقل اآلن إليه ، تقنين المدني الجديدونؤثر أن نتبع التقسيم العملى الذي سار عليه ال ، قدمناه

                                                                                                                                                                    

أما األجل الفاسخ فى االلتزام الزمنى فقيد رأينيا أنيه عنصير اليزمن  . والفرق واضح بين التزام لم يوجد والتزام وجد ثم انقضي

 . اللتزام فيكون انقضاء االلتزام آتياً عن طريق الوفاءفانقضاؤه هو استيفاء ل ، بل هو محل االلتزام ، الجوهرى فى االلتزام

 . كما فى الوكالة وعقد العمل واإليراد المرتب مدى الحياة ، والموت قد يكون سبباً فى انتهاء العقد فينقضي بانتهائه االلتزام

ريق غير عن طرييق انقضياء هناك أسباب تقضى االلتزام بط(  أ: )  نشير منها إلى اثنين ، وهناك تقسيمات أخرى (   9257)  

)  وأسباب نقضى االلتزام بطريق مباشر كالوفاء والتجدييد واإلبيراء والتقيادم ، العقد باإلبطال أو الفسخ أو الرجوع أو نحو ذلك

 ، أسباب انقضاء االلتزام ترجع إما إلرادة المتعاقدين كميا فيى األجيل الفاسيخ واإلبيراء(  ب. )  ( 559فقرة  5بيدان وال جارد 

وإميا  ، وإما للتنفيذ بمقابل كما فى الوفاء بمقابيل والمقاصية ، وإما النعدام أحد أركان االلتزام كما فى اتحاد الذمة وهالك المحل

فقيرة  – 959فقيرة  9أنظير أيضيا فيى تقسييم أسيباب االلتيزام دى بياج  . ( 2579فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه )  للتقادم

952 .  
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  : انقضاء االلتزام بتنفيذه عينا أو بتنفيذه بمقابل أو دون تنفيذ –التقسيم العملى  - 356

 : أسباب انقضاء االلتزام أقساماً ثالثة –(  2)  ومثله تقنين الموجبات والعقود اللبناني –ويقسم التنفيذ المدني الجديد 

(  القسم األول)  
 (9255  )

 ً  وهذا القسم ال يشمل إال الوفاء ، أى بقضاء نفس محل االلتزام ، ويتضمن انقضاء االلتزام بتنفيذه عينا

 (paiement ) . وما عداه ليس أصال مثله بل بديال عنه ، وهو الطريق المألوف لقضاء الدين . 

ً ال بالوفياء عيني ، ويتضمن انقضاء االلتيزام بتنفييذه(  القسم الثانى)   )  الوفياء بمقابيل(  2: )  ويشيمل . بيل بميا يعيادل الوفياء ، ا

dation en paiement ) .  (1  )والتجدييييد  (Novation ) ، والمقاصييية(  9. )  فهيييو يقضيييي التزامييياً قيييديماً بيييالتزام جدييييد  (

compensation ) ، واتحاد الذمة(  5. )  فهو يقضي التزاماً بالتزام يقابله  (cofusion ) ،  فهو يقضي الدين عين طرييق أن يصيبح

 . المدين نفسه دائنا بهذا الدين

 ، ( remise de dette)  اإلبيراء(  2: )  ويشمل . ويتضمن انقضاء االلتزام دون أن ينفذ ال عيناً وال بمقابل(  القسم الثالث)  

 impossibilite dexecution, due a une casue)  اسيتحالة التنفييذ بسيبب أجنبيي(  1. )  إذ ينيزل اليدائن عين حقيه دون مقابيل

etrangere  )التقيييادم المسيييقط(  9. )  إذ يقضيييي السيييبب األجنبيييى االلتيييزام دون تعيييويض أو أي مقابيييل آخييير  (prescription 

extinctive ) ، إذ ينقضي االلتزام بمضي مدة معينة دون أن ينفذ العيناً وباال بمقابل 
 (9299 ) .

  

 . متعاقبة هذه األقسام الثالثة ألسباب االنقضاء ونتناول فى أبواب ثالثة

 الوفاء - انقضاء االلتزام بتنفيذه عينا - الباب األول
 (5151  )

 

  (LE PAIEMENT  ) 

 وما يترتب على هذا التكييف التكييف القانوني للوفاء - مقدمة

 : التكييف القانونى للوفاء - 357

)  الوفاء واقعة مختلطة  fait mixte كتسـليم مبلـغ  ، ف ـو يجمـع بـين التنفيـذ المـادى لاللتـزام ، قدمناكما (  
)  وبــين االتفــاق علــى قضــاء الــدين واالتفــاق تصــرف قــانونى ، مــن النقــود أو إقامــة بنــاء أو االمتنــاع عــن المنافســة

5152  ) .  

                                                 

  (9255   )  ً  . 799فقرة  1جوسران  انظر أيضا

بتنفييذها وهيو الوجيه الطبيعيى  –تسيقط الموجبيات أوال " :  من تقنين الموجبات والعقود اللبنيانى عليى ميا ييأتى 159هذا وتنص المادة 

بيأداء كاإليفياء )  بتدبير أو حادث يضمن للدائن الحصول على منفعة غير التى يحق ليه أن يطلبهيا –ثانياً  . ( اإليفاء)  لسقوطها

بأسيباب تسيقط الموجيب أو يمكين أن تسيقطه ميع قطيع النظير عين  –ثالثياً  . ( العوض وتجديد الموجب والمقاصة واتحاد الذمية

من نفس التقنين عليى  152وتنص المادة  . ( كاستحالة التنفيذ واإلبراء من الدين ومرور الزمن)  حصول الدائن على منفعة ما

 . صلى يؤدى إلى سقوط الموجبات الفرعيية والتأمينيات المنقولية التيى كانيت مختصية باليدينإن سقوط الموجب األ" :  ما يأتى

 . " وينشأ عنه حق محو القيود المختصة بالتأمينات غير المنقولة

 . 211ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية (  9299)  

 . 9دى باج  – 7بيدان والجارد  – 1بالنيول وريبير وردوان  – 1بودرى وبارد  -5اوبرى ورو  : مراجع  (  9292)  

(  Labatut)  الباتى – 2511فى اآلثار القانونية للوضع الظاهر فى القانون الخاص رسالة من ستراسبورج سنة (  Jonesco)  جونسكو

)  ديفو – 2591فى نظرة الميسرة رسالة من باريس سنة (  miloac)  ميلوياك – 2511فى نظرة الميسرة رسالة من تولوز سنة 

Deveau  ) بانسييه – 2591رسالة من باريس سنة  (pansier  ) ساراكاريه – 2591رسالة من مونبيلييه سنة  (Sarah Carre  )

(  Laurain)  رينلو – 2597رسالة من باريس سنة (  roland Texier)  روالن تكسييه – 2597رسالة من باريس سنة  –

 . 2599الدكتور عبد الباسط جميعى فى الوضع الظاهر رسالة من القاهرة سنة  – 2559رسالة من بوردو سنة 

فى الوقت الذي يعتبر فيه اإليراد (  wahl)  وأهل – 2511الوفاء بطريق الشيكات فى المجلة االنتقادية سنة (  Demontes)  ديمونتيس

 . 2595قبض من ناحية الضريبة على اإليراد في مجلة دافعى الضرائب نوفمبر سنة  المدفوع بطريق الشيكات قد
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ـــاء إذا كـــان واقعـــة مختلطـــة ـــانوني ، ولكـــن الوف ـــه عنصـــر التصـــرف الق ـــه يغلـــب في ـــذلك يلحـــا عـــادة  ، فإن ول
)  وقد يكون من الممكن أن نكيفه بأنه تصرف قانوني عينى . بالتصرفات القانونية acte juridique reel  ) ، 

)  إذ هو تصرف ال يتم إال بعمل مادي هو التنفيذ 5153  ) .  

  : ما يترتب على هذا التكييف - 358

أن الوفـاء (  أوال: )  م يكـون هنـاك أمـرانومـن ثـ . و خلص مما تقدم أن الوفاء هـو اتفـاق علـى قضـاء الـدين
. أنه اتفاق على قضاء الدين(  ثانياً )  و . اتفاق  

. ونتناول بالبحث كال من هذين اهنمر ن  

 الوفاء اتفاق

  : ما يترتب على أن الوفاء اتفاق - 359

)  مــــا دام الوفــــاء اتفاقــــا convention )  ف ــــو إذن تصــــرف قــــانوني ، بــــين المــــوفي والمــــوفي لــــه(   acte 

juridique )  من اهنحكام ما يجري علي سائر التصرفات القانونية ، يجرى عليه(   5154  ) .  

                                                                                                                                                                    

كتقنييين  ، وقييد عمييدت بعييض التقنينييات الحديثيية ، والوفيياء والتنفيييذ العينييى لاللتييزام همييا فييى الواقييع شييىء واحييد (   9291)  

ولكين جيرت  . إلى عدم الفصل بينهميا وإدماجهميا جميعيا فيى مكيان واحيد ، االلتزامات السويسرى وتقنين االلتزامات البولونى

وما يتعلق بالتنفيذ باعتباره  ، فما يتعلق بكيفية التنفيذ العيني يذكر في آثار االلتزام ، التقاليد على أن يقسم هذا الموضوع قسمين

يذكر فى أسباب انقضياء  –الوفاء وما هو محل الوفاء ويتناول ذلك تعيين من يقوم بالوفاء ولمن يكون  –سبباً النقضاء االلتزام 

أنظير عليى )  وبعض الفقهاء يعالجون الوفاء فى بياب تنفييذ االلتيزام . وقد نزل التقنين المدني الجديد على هذا التقاليد . االلتزام

 . ( 595فقرة  7سبيل المثال بيدان والجارد 

فعزل األحكام المتعلقة بالوفياء  ، جرى المشروع على التقليد الالتيني" :  ا الصددوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذ

وقد بلغ مين أمير هيذه الصيالت أن  . مع ما بين هذه وتلك من وثيق الصالت فى نواح عدة ، عن األحكام المتعلقة بآثار االلتزام

روج علييى ذلييك التقليييد وجمييع هيياتين الطييائفتين ميين إلييى الخيي ، كييالتقنين السويسييرى والتقنييين البولييونى ، عمييد بعييض التقنينييات

عليى أن اختييار ميذهب الفصيل قيد اقتضيى المشيروع عنايية خاصية لتجنيب  . األحكام تحت عنوان مشترك هو تنفيذ االلتزمات

 211ص  9مجموعة األعمال التحضييرية ) "  حيث ال يؤمن توقيه إزاء ما بين هذه األحكام جميعاً من قوة االرتباط ، التكرار

 (  211ص  -

ويشير بيدان والجارد إلى أن فكرة االتفاق بين الدائن والمدين على الوفاء تختفي عادة تحت ستار عميل ميادي هيو  (   9299)  

 . على ان فكرة االتفاق هذه تبرز إذا وقع نزاع بيين الطيرفين عليى صيحة الوفياء . تسلم الدائن من المدين ما يوفي هذا به الدين

فقبيل  . ومن شأنه أن ينقل عبء اإلثبات مين الميدين إليى اليدائن ، يعطيه المدين وفاء لدينه هو قبول لهذا الوفاء وتسلم الدائن ما

 ً ولكين بعيد التسيلم يكيون اليدائن هيو المكليف  ، هذا التسلم كان المدين هو المكلف بإثبات إنيه عيرض عليى اليدائن وفياء صيحيحا

 ً ذلك أن قبول الدائن الوفاء عن طريق تسلمه ما أعطاه إياه الميدين  . بإثبات أن الوفاء الذي قبله من المدين لم يكن وفاء صحيحا

 519 - 512ة فقير 7بيدان والجيارد )  فإذا أدعى الدائن عكس ذلك فعليه هو يقع عبء اإلثبات ، قرينة على أن الوفاء صحيح

) . 

 . 519فقرة  7بيدان والجارد  (   9295)  
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والتراضـي يكـون بـالتعبير عـن  . أي تراضي الموفي والموفي له على وفاء االلتـزام ، فال بد فيه من التراضي
فتسليم  ، و غلب أن يكون التنفيذ المادي لاللتزام هو نفسه تعبير عن هذه اإلرادة . اإلرادة على النحو المقرر قانوناً 

. وتسلم الموفي له هذا الشىء على أنه وفاء للدين هو القبول ، الموفي الشىء الذي التزم به هو إيجاب  

مـوفي لـه فيمـا وسنتكلم فـي أهليـة المـوفي وأهليـة ال ، و شترط فى هذا التراضي أن يكون صادرًا من ذي أهلية
)  و شــترط أيضــًا أن يكــون خاليــًا مــن عيــوب اإلرادة مــن غلــط وتــدليس وإكــراه  . يلــى 5155 فــإذا داخــل  ، واســتغالل(  

ومن ثـم فـإن المـوفي إذا وقـع فـى غلـط واعتقـد بحسـن نيـة أنـه يـوفي دينـا  . الوفاء شىء من ذلك كان قابال لإلبطال
عــن طر ــا إبطــال هــذا التصــرف القــانوني المشــوب بــالغلط وهــو  فإنــه يســتطيع اســترداد مــا وفــى بــه ، عليــه وال ديــن

وكـذلك اهنمـر لـو  . يقـوم علـى هـذا اهنسـاس القـانوني ، وهـذا هـو المبـدأ المعـروف باسـترداد غيـر المسـتحا . الوفاء
ثــم وجــد فــي أوراقــه المخالصــة التــى تثبــت أنــه هــو أو مورثــه كــان قــد وفــى  ، أكــره المــوفي علــى وفــاء ديــن انقضــي

)  فإنه يستطيع هنا أيضًا استرداد غير المستحا عن طر ا إبطال الوفاء المشوب باإلكراه  ، بالدين 5156  ) .  

. محل وسبب –شأنه في ذلك شأن كل تصرف قانوني  –كذلك يجب أن يكون للوفاء   

وسـبب الوفـاء هـو قضـاء  . وسـيأتي الكـالم فيـه تفصـيال ، فمحل الوفـاء هـو نفـس محـل الـدين الـذي يـوفي بـه
)  وهــذا هــو الباعــث الرئيســي ل ــذا التصــرف القــانوني ، الــدين 5157 فــإذا كــان الــدين غيــر مشــروع ووفــاه المــدين  . ( 

و جــوز للمــوفي أن  ، ومــن ثــم يقـع بــاطال ، فــإن ســبب الوفـاء يكــون هنــا غيــر مشـروع ، بـالرغم مــن عــدم مشـروعيته
 محل غير المشروع إذا وفي به ال يستردوال يعترض ذلك القاعدة القديمة التي كانت تقضي بأن ال ، يسترد ما دفعه

 (5158  ) .  

ولما كان هذا  . يخضع للقواعد العامة فى إثبات التصرفات القانونية ، باعتباره تصرفا قانونيا ، ثم إن الوفاء
. فنتناوله اآلن بالبحث ، الحكم فى حاجة إلى شىء من التفصيل  

                                                 

 . 592ص  17م  2521يونيه سنة  29استئناف مختلفط  (   9299)  

 . 75ص19م 2557مارس سنة  22 - 292ص  95م 2551مارس سنة  11استئناف مختلط  (   9291)  

ادعى الميوفي إنيه ليم يكين يوجيد ديين سيابق وإذا  . فسبب الوفاء إذن مفروض ، والوفاء يفترض وجود دين سابق يوفي به(  9291)  

بالنيييول وريبييير  – 2959فقييرة  1بالنيييول وريبييير وبوالنجيييه )  فعليييه هييو إثبييات ذلييك ، وأن الوفيياء كييان عيين غلييط وقييع فيييه

 . ( 2255فقرة  1وردوان 

 . 997انظر الوسيط جزء أول فقرة  (   9297)  
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  : النصوص القانونية –إثبات الوفاء  - 361

)  الكــالم فــى اإلثبــاتقــدمنا عنــد  5159 )  أن إثبــات الوفــاء بــااللتزام يقــع عبــؤه علــي المــدين(   5160 و ثبــت  ، ( 
 ، فال بد من الكتابة أو ما يقـوم مقام ـا فيمـا زادت قيمتـه علـى عشـرة جني ـات ، بالطرق التي يثبت ب ا قيام االلتزام

. وإال جازت البنية والقرائن  

: وتجري على الوجه اآلتى ، 911هو المادة  ، في إثبات الوفاء غير أن التقنين الجديد أورد نصًا خاصاً   

لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هـذا  - 1"  
فــإن كــان الســند قــد ضــاع كــان لــه أن  ، كــان لــه أن يطلــب رد ســند الــدين أو إلغــاءه ، فــإذا وفــى الــدين كلــه . الوفــاء

. " يطلب الدائن أن يقر كتابة بضياع السند  

جــاز للمــدين أن يــودع الشــىء المســتحا  ، فــإذا رفــض الــدائن القيــام بمــا فرضــته عليــه الفقــرة الســابقة - 2"  
)  إبداعًا قضائياً  5161   )" .  

                                                 

 . أنظر الجزء الثاني من الوسيط (   9295)  

 . 925ص  2م 2775نوفمبر سنة  29ناف مختلط استئ (   9219)  

لمين قيام بالوفياء  - 2" :  من المشروع التمهيدى عليى الوجيه اآلتيى 571ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9212)  

فيإذا انقضيي اليدين  . ويكيون كيل ذليك عليى نفقتيه ، أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفياء

كيان ليه أن يطليب مين اليدائن إقيراراً كتابيياً بضيياع  ، فان كان السند قيد ضياع ، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، كله

فيإذا رفيض القييام بميا  - 1 . وتكون نفقة التصديق على الدائن ، ويجب أن يكون توقيع الدائن على اإلقرار مصدقا عليه . السند

ً  ، ليه الفقرة السابقةفرضته ع "  وفيى لجنية المراجعية حيذفت عبيارة . " جاز للميدين أن ييودع الشيىء المسيتحق إييداعاً قضيائيا

الواردة فى الفقرة األوليى اكتفياء بيالحكم اليوارد فيى الميادة السيابقة اليذي يقضيي بيأن تكيون نفقيات "  ويكون كل ذلك على نفقته

وفيى لجنية مجليس الشييوخ  . ووافق عليها مجلس النيواب . فى المشروع النهائى 912وأصبح رقم المادة  ، الوفاء على المدين

"  وتكون نفقية التصيديق عليى اليدائن ، ويجب أن يكون توقيعه على اإلقرار مصدقا عليه"  حذف من آخر الفقرة األولى عبارة

ن بقائهيا ميين حيرج وإشيكاالت فييى فضيال عمييا ينشيأ عي ، ألنهيا قيد تصيرف الييذهن إليى أن عيدم التصيديق يسييقط حجيية اإلقيرار

 9مجموعية األعميال التحضييرية )  ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته . 955وأصبح رقم المادة  ، المعامالت

 . ( 199ص  – 192ص 

 . ولكن الحكم كان معموال به دون نص التفاقه مع القواعد لعامة ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

 من التقنين المدنى المصرى 955مطابقة للمادة )  951م  التقنين المدنى السورى : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

) . 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 955مطابقة لمادة )  991م التقنين المدنى الليبى 

انظر األستاذ حسن الذنون )  العمل بهذا الحكم فى العراق التفاقه مع القواعد العامةولكن يمكن  ، ال مقابل فيه : التقنين المدني العراقي

 . ( 992فى أحكام االلتزام فى القانون المدني العراقي فقرة 

ه وهيو مثبيت لتاريخيه بنفسي ، يثبت اإليفاء عادة بسيند اإليصيال اليذي يعطييه اليدائن للميديون : 999تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

وإذا ليم يكين هنياك سيند إيصيال فييمكن اسيتخراج البينية إميا مين قييود سيجالت اليدائن وأوراقيه  . بالنظر إلى المتعاقدين أنفسيهم

 . وإما من القيود التى كتبها الدائن ذيال أو هامشاً على سند الدين ، البيتية
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)  وال نعيد هنا ما قدمناه فى إثبات الوفاء بااللتزام 5162 ومن أن  ، إثبات الوفاء بمخالصة مكتوبة من جواز(  
كـذلك نشـير هنـا إلـى  . ( مـدني 2/  911م)  المخالصة يجوز أن تسرى فـي حـا الغيـر ولـو لـم تكـن ثابتـة التـار خ

ماقدمناه فى قسم اإلثبات من أن الدفاتر واهنوراق المنزلية تكون حجة علـى مـن صـدرت منـه إذا ذكـر في ـا صـراحة 
وإلى أن التأشير على سـند بمـا يسـتفاد منـه بـراءة ذمـة المـدين حجـة علـى  ، ( بند أ مدني 918م)  أنه استوفى ديناً 

وكـذلك يكـون  ، الدائن إلى أن يثبت العكس ولو لـم يكـن التأشـير موقعـًا منـه مـا دام السـند لـم يخـرج قـط مـن حيازتـه
أصلية أخرى للسند أو فـى مخالصـة الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة المدين فى نسخة 

. ( مدنى 911م)  وكانت النسخة أو المخالصة فى يد المدين  

فاهنصـل أن المـدين  . المتقـدم الـذكر يضـيف شـيئًا جديـدًا إلـى مـا سـبا أن ذكرنـاه 911على أن نص المـادة 
فــإن كــان القــانون  . ءفمــن حقــه أن يحصــل مــن دائنــه علــى دليــل إلثبــات هــذا الوفــا ، إذا وفــى بالــدين أو بجــزء منــه

وهــذا هــو الــدليل المــألوف إلثبــات  ، فمــن حقــه أن يحصــل مــن دائنــه علــى مخالصــة مكتوبــة ، يتطلــب ســندا مكتوبــاً 
باإلضــافة إلــى  ، مــدني أضــافت إلــى ذلــك أن مــن حــا المــدين أيضــاً  911إال أن المــادة  . الوفــاء الكلــى أو الجزئــى

 ، أن يطلب من الدائن رد السند اهنصلى للدين أو إعدام هـذا السـند أو إلغـاءه إذا كـان الوفـاء كليـاً  ، هذه المخالصة
والغـرض مـن ذلـك إمعـان فـى االحتيـاط  . فإن كان الوفاء جزئيًا كان للمدين أن يطلب التأشير على السـند بمـا وفـاه

أمـا إذا رد  . قى عند المدين دليل إلثبات الوفاءفإن المخالصة قد تضيع فال يب ، للتزود بمختلف اهندلة على الوفاء
فقـد امتنـع علـى الـدائن أن  ، أو أشـر عليـه بالوفـاء الجزئـى ، السند اهنصلى للمدين أو ألغـى فـى حالـة الوفـاء الكلـى

 ، ونفقة كل ذلك على المـدين . حتى لو ضاعت المخالصة من المدين ، يطالب بالدين أو بما وفى منه مرة أخرى 
وقد كـان المشـروع التم يـدى يشـتمل علـى نـص فـى هـذا المعنـى فحذفتـه  ، ( مدني 918م)  ت الوفاء عليهفإن نفقا

)  لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه 5163  ) .  

                                                                                                                                                                    

أميا إذا كيان  . تسيليم السيند نفسيه إلييه أو إتالفيه ، اإليصيالعيالوة عليى سيند  ، يحق للمديون الذي قام باإليفاء التيام أن يطليب : 991م 

 . ذكر ما دفعه على سند الدين المحفوظ عند الدائن ، عالوة على سند اإليصال ، اإليفاء جزئياً فيمكنه أن يطلب

 . انظر الجزء الثانى من الوسيط (   9211)  

 . فى نفس الفقرة فى الهامش 955انظر تاريخ نص المادة  (   9219)  
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فعلـى الـدائن فـى هـذه الحالـة  ، أو أدعى الدائن ضـياعه ، وإذا كان السند اهنصلي الدين قد ضاع من الدائن
ولكـــن  ، مـــن الضـــروري أن يكـــون هـــذا اإلقـــرار مصـــدقًا علـــى اإلمضـــاء فيـــهولـــيس  . أن يقـــر كتابـــة بضـــياع الســـند

)  التصديا يجعل المدين فى مأمن من إنكار الدائن لتوقيعه إال عن طر ا الطعن بالتزو ر 5164  ) .  

وإن يرد له فـي الوقـت ذاتـه السـند أو يعدمـه أو  ، وقد أوجب القانون على الدائن أن يعطى لمدينة المخالصة
جـاز للمـدين أن  ، إلى حد أنه لـو امتنـع مـن ذلـك ، يلغيه أو يؤشر عليه بالوفاء الجزئى أو يكتب له إقرار بضياعه

يلجأ فى وفاء دينه إلي طر ا العرض الحقيقي بما يتضمنه هذا العرض من مصـروفات تكـون علـى حسـاب الـدائن 
. ا من تمكين المدين من طرق إثبات الوفاء التي قررها القانون المتناعه بغير ح  

و الحــظ أن الجميــع بــين المخالصــة وتســليم الســند أو إعدامــه أو إلغائــه أو التأشــير عليــه بالوفــاء الجزئــي أو 
فيجـــوز للمـــدين أن يكتفـــى  . وإنمـــا هـــو كمـــا قلنـــا إمعـــان فـــى االحتيـــاط ، اإلقـــرار المكتـــوب بضـــياعه لـــيس ضـــرور اً 

كما يجوز له أن يكتفـى باسـترداد السـند أو إعدامـه  . وتكون دليال كامال على الوفاء الكلي أو الجزئي ، مخالصةبال
)  ولكن هذا كما يكون قر نة على الوفاء قد يكون أيضا قر نة علـى اإلبـراء ، أو إلغائه 5165 أمـا التأشـير بالوفـاء  . ( 

فإنـه ال يضـيع إال إذا ضـاع سـند الـدين  ، عليـه مـن الضـياعوال يخشـى  ، الجزائى ف و دليل كامـل علـى هـذا الوفـاء
)  نفسه 5166  ) .  

                                                 

وقد كان المشروع التمهيدى يشتمل على نص يقضيي بيأن يكيون اإلقيرار مصيدقاً علييه وبيأن تكيون نفقية التصيديق  (   9215)  

حتييى ال ينصييرف الييذهن إلييى أن عييدم التصييديق يسييقط حجييية  ، ولكيين لجنيية مجلييس الشيييوخ حييذفت هييذا اليينص ، علييى الييدائن

 . ( في نفس الفقرة في الهامش 955ة أنظر تاريخ نص الماد)  ولتجنب تعقيد اإلجراءات ، اإلقرار

 . 2192فقرة  1بالنيول وريبر وردوان  (   9219)  

مين  77والميادة  ، 191ص  9أنظير الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  (   9211)  

 . تقنين االلتزامات السويسرى

الواردة فى وصول بأنها ال تقطيع بيأن الميوفي دفيع اليدين "  مناولة"  ةوقد قضت محكمة النقض بأنه إذا فسرت محكمة الموضوع كلم

فإنها ال تكون قد انحرفت عن المعني الذي تؤديه هذه العبارة ولم تخطئ فيي تطبييق القيانون إذا هيي أحاليت  ، من ماله الخاص

مجموعية  2595أكتيوبر سينة  17نقيص ميدي )  الدعوى إلى التحقيق إلثبات أن المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصيول

 . ( 59ص  9رقم  1أحكام النقض 

وقضت أيضا بأنه إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة ذمته من الدين ال إلى تصرف قانوني بل إليى واقعية ماديية هيى اسيتيالء 

فإنيه  ، وأن قيمة ما استولى عليه يزيد على قيمة اإليجار المطاليب بيه ، المؤجر على الزراعة التى كانت قائمة بالعين المؤجرة

حتى لو كان اإليجيار اليذي يتمسيك المسيتأجر  ، ال تثريب على المحكمة إن هى أحالت الدعوى إلى التحقيق إلثبات هذه الواقعة

 . ( 99ص  5رقم  1النقض  مجموعة أحكام 2595أكتوبر سنة  17نقص مدني )  ببراءة ذمته منه يزيد على نصاب البينة

ميدني فيى  971وتقول الميادة  . إال إذا أثبت الدائن غير ذلك ، والمخالصة بقسط متأخر قرينة الوفاء باألقساط المتقدمة على هذا القسط

) "  حتيى يقيوم اليدليل عليى العكيس ، الوفاء بقسط من األجرة قرينة الوفاء باألقسياط السيابقة عليى هيذا القسيط"  هذا المعنى إن
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 الوفاء اتفاق على قضاء الدين

 : الوفاء اتفاق له مقومات خاصة - 361

لـه  ، ف ـو اتفـاق علـى قضـاء ديـن قـائم . ف ـو اتفـاق لـه مقوماتـه الخاصـة ، إذا كـان اتفاقـاً  ، على أن الوفـاء 
ذلــك أن االتفــاق الــذي  . وإن كــان يقابلــه ، ف ــو لــيس كاالتفــاق الــذي ينشــئ االلتــزام . أطــراف معينــة ومحــل معلــوم

فـإبرام العقـد الـذي ينشـئ االلتـزام  ، ل مـا أن يتفقـا وأال يتفقـا . ينشئ االلتزام ابتداء أساسـه الحر ـة الكاملـة للمتعاقـدين
أن يعينـا محـل االلتـزام الـذي يكـون موضـوع  فل مـا الحر ـة الكاملـة فـى ، وإذا اختارا االتفـاق . ليس مفروضًا علي ما

و ســـتطيعان بعـــد ذلـــك أن يعـــدال فيـــه فيز ـــداه أو ينقصـــاه أو  ، يســـتطيعان أن يعينـــا هـــذا المحـــل أو ذاك ، اتفاق مـــا
. يستبدال به محال آخر  

 ، ف ــو حــتم مفــروض علـى كــل مــن المــدين والــدائن . أمـا الوفــاء ف ــو اتفــاق علـى قضــاء ديــن قــائم كمــا قـدمنا
)  له هو نفس محل الدين الذي يوفي به ال يز د وال ينقص وال يتحورومح 5167  ) .  

. الوفاء اتفاق مفروض على كل من المدين والدائن(  1: )  ف ناك إذن مسألتان  

 . إذ هو نفس محل الدين القائم ، وهو اتفاق محله مفروض أيضاً على الطرفين(  2)  

 : المدين والدائنالوفاء اتفاق مفروض على كل من  - 362

والوجيوب  ، فليس ثمة محيص لكل من المدين والدائن من إبرام هذا االتفياق ، لما كان الوفاء هو اتفاق على قضاء دين واجب 

 . هنا مستمد من وجوب قضاء الدين

فاالتفياق ميع اليدائن عليى هيذا الوفياء يكيون واجبياً  ، ذلك أنيه يجيب علييه وفياء اليدين . فالوفاء اتفاق مفروض أوال على المدين

وإجيراءات التنفييذ إجيراءات  ، كان الجزاء هو إجباره عليى وفياء التزاميه عين طرييق التنفييذ القهيرى ، وإذا لم يقم بهذا الواجب . عليه

 . مادية فى مجموعها

وليو عيرض الميدين اليدين  . يمتنع عن قبيول الوفياء فال يملك الدائن أن ، ثم إن الوفاء اتفاق مفروض بعد ذلك على الدائن نفسه

 ً فإنيه يجبير عليى القبيول مين طرييق إجيراءات العيرض الحقيقيي التيى سيييأتي  ، وامتنيع اليدائن عين قبوليه ، عليى الوجيه الواجيب قانونيا

(  acte juridique unilaterial)  وحينئذ يصبح الوفاء الذي يشتمل عليه العرض الحقيقيي تصيرفاً قانونيياً بيإرادة منفيردة . تفصيلها

ً  ، هى إرادة المدين ومن ذلك نرى أن الوفاء يكون فى األصل اتفاقاً ما بيين الميدين  . بين المدين والدائن(  convention)  وليس اتفاقا

ً  ، والدائن فعندئذ يصيبح الوفياء تصيرفاً قانونييا بيإرادة  ، إال إذا رفض الدائن دون حق قبول الوفاء وعرض المدين الدين عرضاً حقيقيا

 منفردة هى إرادة المدين وحده
 (9217 ) .

 

                                                                                                                                                                    

إال إذا أثبت الدائن  ، وتسليم سند الدين للمدين قرينة على الوفاء بالدين . ( 919ص  9م  2752مايو سنة  17استئناف مختلط 

 . ( 221ص  7م 2751فبراير سنة  29 – 151ص 1م 2755أبريل سنة  19استئناف مختلط )  غير ذلك

 . 519فقرة  7أنظر ما يقارب هذا المعنى فى بيدان والجارد  (   9211)  

 . 22ص - 7ص  9وقارن األستاذ عبد الحي حجازى  – 951فقرة  9قارب دى باج  (   9217)  
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 : الوفاء اتفاق محله هو نفس محل الدين الواجب الوفاء - 363

 . فهذا المحل يجب أن يكون هو نفسيه محيل اليدين الواجيب الوفياء ، أن يغيرا من محل الوفاء ، كما قدمنا ، وال يملك الطرفان 

وجب أن يكون الوفياء بهيذا نفسيه  ، وإن كان عيناً أو عمال أو امتناعاً عن عمل . وجب أن يكون الوفاء بهذا النقد ، المحل نقداً  فإن كان

وكيذلك  ، وال يستطيع المدين أن يجبر الدائن على أن يقبل الوفاء بغير محل الدين ولو كان ما يفي به أكثير مميا التيزم . دون أى تحوير

فال خيار إذن ال للميدين وال لليدائن  . ئن أن يجبر المدين على أن يفي له بغير محل الدين ولو كان هذا أقل من قيمة الدينال يستطيع الدا

فلييس هيذا وفياء  ، أما إذا وفى المدين بغيير محيل اليدين . بل يجب أن يكون هو عين محل الدين الواجب األداء ، في تعيين محل الوفاء

 . وال يتم بإرادة أحدهما دون اآلخر كما سنرى ، وهو يقتضي اتفاق المدين والدائن ، بل هو وفاء بمقابل

على (  2: )  فنتكلم في الوفاء . ويتبين من ذلك أن المقومات الخاصة للوفاء هي أنه مفروض على طرفيه ومفروض في محله

 لتقنين المدني الجديدمتابعين في ذلك الترتيب الذي سار عليه ا ، ثم علي محل الوفاء(  1)  طرفيه
 (9215 ) .

 

 طرفا الوفاء - الفصل األول

 : الموفي والموفى له - 364

والميوفى ليه ويغليب أن يكيون اليدائن وقيد  ، طرفا الوفاء هم الموفى ويغلب أن يكون هو الميدين نفسيه وقيد يكيون غيير الميدين 

 . يكون غير الدائن

  الموفى - الفرع األول

 (solvens ) 

  : النصوص القانونية –يشترط لصحة الوفاء من الموفى الملكية وأهلية التصرف  - 365

 : من التقنين المدني على ما يأتى 919تنص المادة 

 وأن يكـون ذا أهليـة للتصـرف فيـه ، يشترط لصحة الوفاء أن يكـون المـوفى مالكـًا للشـىء الـذي وفـى بـه - 1
" . 

 تحق ممن ليس أهال للتصرف فيه ينقضى به االلتزام إذا لم يلحيق الوفياء ضيرراً بيالموفىومع ذلك فالوفاء بالشىء المس - 1"  

 "
 (9219 ) .

 

 115/  211و 117/  219ويقابل هذا النص فى التقنين المدني السابق المادتين 
 (9212 ) .

 

 921لتقنين المدني الليبي المادة وفي ا – 915فى التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 وال مقابل لها فى تقنين الموجبات والعقود اللبناني – 917إلى  911وفي التقنين المدني العراقي المواد من  –
 (9211 ) .

 

                                                 

فيما خال أن التقنيين  ، ولم يستحدث التقنين المدني الجديد شيئا كثيراً فى الوفاء عما كان عليه التقنين المدني السابق (   9215)  

ي النصوص الخاصة بتعيين من يصح الوفاء منه والنصوص المتعلقة كما فعل ف ، المدني الجديد قد ضبط حدود بعض األحكام

كيذلك عيرض التقنيين الجدييد للقواعيد الموضيوعية  . بالوفاء مع الحلول وما يترتب عليه من آثار وما ينشأ فى شأنه من تيزاحم

رة اإليضيياحية للمشييروع أنظيير المييذك)  وتييرك اإلجييراءات الشييكلية لتقنييين المرافعييات ، المتعلقيية بييالعرض الحقيقييي واإليييداع

 . ( 217ص  – 211ص  9التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيين  519ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (   9219)  

فمجليس الشييوخ تحيت  ، فمجليس النيواب ، ئيمن المشروع النهيا 991ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدني الجديد

 . ( 219 - 215ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  919رقم 

 . يشترط لصحة الوفاء أن يكون المدين أهال للتصرف والدائن أهال للقبول : 117/  219م التقنين المدني السابق (   9212)  

وتتفيق )  –ومع ذلك يزول الدين بدفعه ممن ليس أهال للتصرف إذا كان مستحقاً عليه وليم يعيد علييه ضيرر مين دفعيه  : 115/  211م

 . ( أحكام التقنين المدني السابق مع أحكام التقنين المدني الجديد

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9211)  

 . ( ن التقنين المدني المصريم 919مطابقة للمادة )  915م التقنين المدني السورى

 . ( من التقنين المدني المصري 919مطابقة للمادة )  921م التقنين المدني الليبى
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 الفهرس العام

(  2: )  أميران ، سواء كان الموفى هو المدين نفسه أو كان غيير الميدين ، ويستخلص من هذا النص أنه يشترط لصحة الوفاء 

 . وأهليته للتصرف في هذا الشىء(  1)  ملكية الموفى للشىء الذي وفى به

وغنى عن البيان أن هذين الشرطين يفترضان أن محل االلتزام شىء لم تنتقل ملكيته إلى الدائن بمجرد نشيوء االلتيزام أو عيين 

 فإن النص ال ينطبق ، متناعاً عن عملأما إذا كان محل االلتزام نقوداً أو عمالً أو ا . معينة تراخى نقل الملكية فيها
 (9219 ) .

 

  : ملكية الموفى للشىء الذي وفى به - 366

وال يسيتطيع  ، ألن المقصود بالوفاء هو نقل ملكية هيذا الشيىء لليدائن ، ال بد أن يكون الموفى مالكا للشىء الذي يوفى به الدين

 ويكيون الوفياء قيابال لإلبطيال عليى غيرار بييع مليك الغيير ، مين الوفياء فتتخليف الغايية ، الموفى أن ينقل للدائن ملكية شيىء ال يملكيه
 (

9215 ) .
 

كميا ليو كيان الشيىء منقيوال  ، ويبقى الوفاء قابال لإلبطال حتى لو انتقلت ملكيية الشيىء إليى اليدائن بسيبب عيارض غيير الوفياء

 أو كان عقاراً وملكه بالتقادم القصير مع حسن النية ، وكان الدائن حين تسلمه من المدين حسن النية فملكه بسبب الحيازة
 (9219 ) ،

ففى  

وليه أن ييرد  ، مثل هذه األحوال ال يكون الدائن مجبرا على التمسك بالحيازة أوب التقيادم إذا كيان ضيميره ييأبى علييه أن يتمسيك بيذلك

 اطال كما قدمناوأن يطالب المدين بالوفاء مرة ثانية إذ وقع الوفاء األول ب ، الشىء على صاحبه
 (9211 ) .

 

ولميا كيان هيذا الوفياء ال يسيرى فيى حيق  . والذى يتمسك ببطالن الوفاء فيى األصيل هيو اليدائن اليذي تقيرر اليبطالن لمصيلحته

فإن لهذا أن يسترده من اليدائن بيدعوى اسيتحقاق ألن الوفياء ليم ينقيل ملكيية الشيىء إليى اليدائن كميا  ، المالك الحقيقى للشىء الموفى به

 . وذلك ما لم يكن الدائن قد ملك الشىء بالحيازة أو بالتقادم كما سيبق القيول ، فبقى الشىء على ملك صاحبه فله إذن أن يسترده ، قدمنا

قياساً عليى صيحة بييع مليك الغيير  ، على العكس من ذلك أن يجيز الوفاء فيزول بطالنهوكما يستطيع المالك أن يسترد الشىء يستطيع 

 وينقلب الوفاء صحيحاً وينقضي به الدين ، فتنتقل ملكية الشىء إلى الدائن بهذه األجازة ، باجازة المالك الحقيقي
 (9211 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فييإن اسيتحق بالبينيية وأخييذه  ، يشيترط لنفيياذ وفيياء اليدين والبييراءة منييه أن يكيون الييدافع مالكييا لميا دفعييه : 911م التقنيين المييدني العراقييي

 . ئن الرجوع بدينه على غريمهفللدا ، صاحبه أو هلك وأخذ بدله

ً  ، إذا كان المدين صغيراً مميزاً  : 911م صيح دفعيه ميا ليم  ، ودفع الدين الذي عليه ، أو محجوراً عليه لسفه أو غفلة ، أو كبيراً معتوها

 . يلحق الوفاء ضررا بالموفي

 . ال يصح للمدين أن يوفي دين أحد غرمائه فى مرض موته إذا أدى إلى اإلضرار ببقية الدائنين : 948م
وقد جاء فى الميادة  . وصياغتها تساير الفقه اإلسالمي كما هو ظاهر . وهذه النصوص تتفق فى أحكامها مع أحكام التقنين المصري)  

تحيرزاً مين أن يكيون الميدفوع قيد اسيتحق بيإقرار  ، بدينيه عليى الميدين أن المدفوع إذا استحق بالبينة كان للدائن الرجوع 911

أن الميدين إذا وفيى دينياً وهيو  917وجاء فيى الميادة  . الدائن فال رجوع له فى هذه الحالة ألن اإلقرار حجة قاصرة على المقر

فيإن الوفياء ال  ، ار ببقيية اليدائنينفيأدى الوفياء باليدين إليى اإلضير ، وكيان ماليه ال يسيع الوفياء بجمييع ديونيه ، فى مرض موته

وهذا الحكم يصيح تطبيقيه فيي مصير عليى  . وليس ذلك إال تطبيقا للفقه اإلسالمي في تصرفات المريض مرض الموت . يصح

فيال يسيري  ، ما دام الوفاء قد أدى إلى االضرار ببقية الدائنين ، أساس أن الوفاء في هذه الحالة تصرف صدر من مدين معسر

أنظير األسيتاذ حسين اليذنون  . ( ميدني 1/  151م)  إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي اسيتوفى حقيه في حقهم

وهو يذهب إلى أن هناك تعارضاً بين القول بصيحة الوفياء الصيادر  . 179في أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة 

 –ونري أن هذا التعارض  . والقول بأن تصرفات ناقص األهلية موقوفة على اإلجازةمن ناقص األهلية إذا لم يلحق به ضرراً 

 ، ال يجوز أن يمنع المشرع من تصحيح الوفاء الصادر من ناقص األهلية ما دام هذا التصيرف ليم يلحيق بيه ضيرراً  –إن وجد 

 . ( فهو فى هذه الحالة تصرف نافع إذ قضى الدين الذى في ذمته

فيصيح تطبييق حكميه فيى  ، ولكن نص التقنين المصير لييس إال تطبيقيا للقواعيد العامية . ال مقابل فيه : والعقود اللبنانيتقنين الموجبات 

 . لبنان دون حاجة إلى نص

 . 559فقرة  21لوران  – 25فقرة  7هيك  – 71فقرة  11ديمولومب  – 119ص  921فقرة  5أوبرى ورو  (   9219)  

 91وكيذلك الوفياء بمليك الغيير فيإن نيص الميادة  ، ير نص يقضى بأن يكون قابال لإلبطيالوقد ورد فى بيع ملك الغ (   9215)  

 . وتكييف عدم الصحة هنا هو القابلية لإلبطال ، مدني يقضى بعدم صحته

 . 219ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى في مجموعة األعمال التحضيرية  (   9219)  

 . 2291فقـرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2529وفقرة  2521فقرة  1بودرى وبارد  (   9211)  

 . 2522فقرة  1بودرى وبارد  (   9211)  
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ه يبقيى الوفياء غيير سيار فيى حقيه وال تنتقيل ملكيية الشيىء ولكن ما دام المالك ليم يجيز ، وإذا أجاز الدائن الوفاء زال بطالنه أيا

 ، أن يطليب اسيترداد الشيىء لييرده عليى صياحبه ، سواء أجاز الدائن الوفياء أو ليم يجيزه ، بل إن للمدين . فيبقى الدين دون وفاء ، إليه

 ولكن بشرط أن يوفى الدائن شيئاً معادال له تماما قبل أن يسترده
 (9217 ) .

 

هيو وقيت تسيلمه ليه ووقيت  ، أما إذا كيان اليدائن قيد اسيتهلكه . كله أن الشىء الموفى به ال يزال باقياً يد الدائنونفرض فى هذا 

 أو اختلط بملكه اختالطاً ال يمكن معه تمييزه وكان حسن النية على الوجه المتقيدم ، استهالكه إياه كان حسن النية
 (9215 ) ،

فإنيه يصيبح  

أمييا المالييك الحقيقييى فييال يسييتطيع الرجييوع عليييه بييدعوى  . ليييس لييه أن يطالييب بالوفيياء بييه مييرة أخييرىو ، بحكييم الواقييع مسييتوفيا لدينييه

وإنمييا يرجييع المالييك علييى  . وال بييدعوى تعييويض ألنييه حسيين النيية ولييم يصييدر منييه أى خطيأ ، االسيتحقاق ألن الشييىء لييم يعييد موجيوداً 

 . وى اإلثراء بال سبب إذا كان حسن النيةأو بدع ، إما بدعوى تعويض إذا كان المدين سيئ النية ، المدين

فيطاليب  . فيإن هالكيه فيى هيذه الحالية ال يمنيع اليدائن مين طليب إبطيال الوفياء ، لكن إذا هلك الشىء فى يد الدائن بسبب أجنبيى

 وال يكون مسئوال عن رد الشىء الذي تسلمه ألنه هلك بسبب أجنبى ، المدين بالوفاء مرة أخرى
 (9279 ) .

  

 . المالك على المدين فى هذه الحالة إال إذا كان المدين سيئ النيةوال يرجع 

فإن له أن  ، أن هذا الشىء ليس بملك الموفى ، وقبل أن يتسلم الشىء الموفى به ، وغنى عن البيان أن الدائن لو علم منذ البداية

 وال يستطيع الموفى أن يجبره على تسلمه ، يمتنع عن أخذه
 (9272 ) .

 

  : لموفى للتصرف فى الشىء الموفى بهأهلية ا - 367

بيل  ، فيال يكفيى إذن أن يكيون مالكياً للشيىء . ويجب لصحة الوفاء كذلك أن يكون الموفى أهال للتصرف فى الشىء الميوفى بيه

 . وأهلية التصرف تقتضى بلوغ سن الرشد وأال يكون الموفى محجوراً عليه . يجب أن يكون مالكا وأهال للتصرف

فيإن الوفياء  ، بيأن كيان ميثال قاصيراً أو محجيوراً علييه ، فى مالكا للشىء الموفى به ولكنه غير أهل للتصرف فيهفإذا كان المو

وتختليف القابليية لإلبطيال هنيا عين القابليية لإلبطيال  . ولكن لسبب نقص األهلية ال لسبب أنعيدم الملكيية ، يكون هنا أيضاً قابال لإلبطال

 : هناك فيما يأتى

وال يجيوز أن يتمسيك بهيا اليدائن ميا دام  ، فال يتمسك به إال الموفى ، ية لإلبطال هنا مقررة لمصلحة ناقص األهليةالقابل(  2)  

 ً وقد رأينا فى حالة انعدام الملكية أن الدائن هو الذي يتمسك فى األصل بإبطيال الوفياء  . كامل األهلية وقد استوفى حقه استيفاء صحيحا

 . أما الموفى فيسترد الشىء بدعوى خاصة ال بدعوى اإلبطال العتبارات تتعلق بالعدالة ، إذ هو مقرر لمصلحته

وليس  ، إذ ليس له حق التمسك بإبطال الوفاء كما قدمنا ، كان الهالك عليه ، وإذا هلك الشىء بسبب أجنبى فى يد الدائن(  1)  

لميا اسيترد الشيىء بعيد أن هليك بسيبب أجنبيى وليو جيب علييه الوفياء  من المعقول فى هذه الحالة أن المدين يتمسك بإبطيال الوفياء وإال

                                                 

ألن  ، فهيى ليسيت بيدعوى اسيتحقاق . ويضطرب الفقه فى تكييف هذه الدعوى التيى يسيترد بهيا الميدين الشيىء مين اليدائن(  9217)  

وهى ليست بدعوى استرداد غير المستحق ألن الدائن عنيدما تسيلم الشيىء مين الميدين كيان دائنياً ليه  . المدين ليس مالكاً للشىء

 ، ( 2595فقيرة  1بيودرى وبيارد )  وقد ذهب البعض إلى أن المدين يتمسك ببطالن الوفاء كميا يتمسيك بيه اليدائن نفسيه . فعال

وذهيب  . فالذي يتمسك ببطالنيه هيو اليدائن دون الميدين ، لمدينولكن الوفاء إنما هو قابل لإلبطال لمصلحة الدائن ال لمصلحة ا

تقوم على أساس مصيلحة الميدين فيى وضيع حيد لوفياء غيير صيحيح قيام بيه  ، بعض آخر إلى أن هذه دعوى من طبيعة خاصة

 1 بالنييول وريبيير وردوان)  وهيو يتعجيل اسيترداد الشيىء حتيى ييتمكن مين رده ، فأصبح مسئوال عن رد الشىء إلى صاحبه

 . ( 921ص  2959فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 999ص  2291فقرة 

وقيد رأينيا أن الميدين ال  . ويبدو أن استرداد المدين الشىء من الدائن إنما هو محض تصحيح للوفاء غير الصحيح الذى قام به من قبيل

ً يستطيع أن يسترد الشىء من الدائن قبل أن يسلمه بدال منه شيئا معا حتى لو أن الشىء الذى كان قيد وفيى بيه أوال  ، دال له تماما

أعلى من الصنف المتوسط الذي كان يحق له أن يختاره لم يستطع أن يسترد هذا الشىء إال بعيد أن يسيلم لليدائن شييئاً مين نفيس 

ن ليم يسيتطع اسيترداده إال وحتى لو كان االلتزام تخييرييا واختيار الميدين أحيد الشييئي ، الصنف األعلى ال من الصنف المتوسط

بيودرى وبيارد  – 291فقيرة  11انظر في هذا المعني ديمولوميب )  بعد أن يسلم للدائن شيئا معادال له تماما دون الشىء اآلخر

فليسيت ليه أيية مصيلحة فيى منيع الميدين مين  ، فاذا كيان اليدائن يتسيلم شييئا معيادال تمامياً للشيىء اليذي أخيذه . ( 2527فقرة  1

 فيجب  ، مل الخاطئ الذى قام بهتصحيح الع

 . 2512فقرة  1بودى وبارد  (   9215)  

 1بيودرى وبيارد  - 29فقرة  7هيك  - 551فقرة  21لوران  – 51فقرة  11ديمولومب  – 175فقرة  5ماركاديه  (   9279)  

 . 91فقرة  21عكس ذلك ديرانتون  – 2521فقرة 

 . 2597فقرة  1بودرى وبارد  (   9272)  
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بيل ليه أن يتمسيك بإبطيال  ، وقد رأينا فى حالة إنعدام الملكية أن الشىء إذا هلك بسبب أجنبى ليم يهليك عليى اليدائن . بالدين مرة أخرى

 . الوفاء وأن يطالب المدين بالوفاء مرة أخرى

 ، بأن كيان الوفياء ليم يلحيق بيه أى ضيرر ، مدين إذا لم تتحقق له مصلحة فى إبطال الوفاءويمكن القول بوجه عام إن ال(  9)  

وال يسيتطيع اليدائن إبطاليه إذ الحيق ليه فيى  ، ال يطلب إبطاله إذ ال مصلحة ليه فيى ذليك : فإن له أن يبقى الوفاء قائماً فينقضى به الدين

وميع ذليك فالوفياء بالشيىء المسيتحق " :  ميدنى إذ تقيول 919انية مين الميادة وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الث . التمسك باإلبطال

 . " ممن ليس أهال للتصرف فيه ينقضى به االلتزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفى

 وأن يسيترد الشيىء ، فعند ذلك يكون من حقه أن يبطليه ، على أنه قد يحدث أن تكون للمدين مصلحة فى التمسك بإبطال الوفاء

 ً ويتحقق ذلك بنوع خاص إذا كان المدين قد أدى لليدائن صينفاً أعليى مين الصينف  . الموفى به على أن يفي الدين بعد ذلك وفاء صحيحا

أو كان فى التزام تخييرى اختار أعلى الشيئين قيمة فوفى به فيسترده ثيم يفيى بالشيىء  ، فيسترده ثم يفي بالصنف األقل ، الواجب أداؤه

 األقل قيمة
 (9271 ) .

 

أيجيوز  ، يبقى فرض ما إذا كان الدائن الذي تسلم الشىء من الموفى ناقص األهلية قد استهلكه أو تصيرف فييه وليو بحسين نيية

أم أن حقيه  ، فى هذا الفرض أن يتمسك الموفى ناقص األهلية بإبطال الوفاء لتحقق مصلحة له فى هذا األبطال على النحو اليذي قيدمناه

كما هو الحكم فى حال انعدام الملكية؟ إن الفقرة الثانيية  ، ل باستهالك الدائن للشىء أو بالتصرف فيه بحسن نيةفى اإلبطال يكون قد زا

 من التقنين المدنى الفرنسى صرحية فى زوال حق الموفى ناقص األهلية فى التمسك بإبطال الوفاء فيى هيذه الحالية 2197من المادة 
 (

9279 ) .
علييى القييول بييأن الوفيياء الشييىء  ، كمييا رأينييا ، تقتصيير 919فييإن الفقييرة الثانييية ميين المييادة  ، أمييا فييى التقنييين المييدنى المصييرى 

فاشيترط الينص لمنيع الميوفى نياقص  ، المستحق ممن ليس أهال للتصرف فيه ينقضى بيه االلتيزام إذا ليم يلحيق الوفياء ضيرراً بيالموفى

فرض الذي نحن بصدده ال يتحقق هذا الشيرط إذا كيان الشيىء الميوفى وفى ال . األهلية من التمسك باإلبطال أال يلحقه من الوفاء ضرر

خالفيا للحكيم  ، فله إذن أن يتمسيك باإلبطيال . إذ يصيب الموفى ضرر من الوفاء ، به أعلى قيمة من الدين على الوجه الذي أشرنا إليه

 وهو حكم منتقد من الفقه الفرنسيى ، الوارد فى التقنين المدني الفرنسي
 (9275 ) .

ن ثيم ففيى التقنيين الميدني المصيري يجيوز للميوفى ومي 

وليه أن يطالبيه  ، حتى لو كان الدائن قد استهلك الشىء الموفى بيه أو تصيرف فييه بحسين نيية ، ناقص األهلية أن يتمسك بإبطال الوفاء

 . فيفيد من الفرق ما بين القيمتين ، ثم يفى له بعد ذلك بالدين ، بالتعويض

ولكين  ، وقيد قيدمنا أن األصيل فيى الميوفى أن يكيون هيو الميدين نفسيه : المدين وقد يكون غير الميدينالموفى قد يكون  - 917

 . كان له الرجوع على المدين بما وفاه ، فإذا كان الموفى غير المدين . يصح أن يكون غير المدين

ً )  من يقوم بالوفاء(  أوال: )  فنتكلم إذن فى المسألتين  . ليس بمدين على المدين رجوع الموفى الذي(  ثانيا

 من يقوم بالوفاء - المبحث األول

  النصوص القانوني - 369

 : من التقنين المدني على ما يأتى 929تنص المادة  :

                                                 

ويالحظ انه قد ورد  – 219ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9271)  

وهيذا مثيل ال  ، فى المذكرة اإليضياحية فيى هيذا الصيدد مثيل ميا إذا عجيل الميدين الوفياء وأراد أن يسيترد لينتفيع بفسيحة األجيل

م )  كان كامل األهلية ووفيى اليدين قبيل األجيل فإنيه يسيتطيع االسيترداد يحتاج فيه إلى أن يكون الموفى ناقص األهلية فحتى لو

 . ( مدنى 2/  279

ً  - 2" :  من التقنين المدنى الفرنسى 2197وهذا ما تنص عليه المادة  (   9279)   يجيب أن يكيون  ، حتى يكون الوفاء صيحيحا

اء بمبليغ مين النقيود أو بشيىء يسيتهلك باالسيتعمال ال وميع ذليك فالوفي - 1 . الموفى مالكاً للشىء الموفى به وأهال للتصرف فيه

يسيترد مين الييدائن إذا كيان قيد اسييتهلكه بحسين نييية وليو كيان الوفيياء بالشيىء قيد وقييع مين غييير مالكيه أو مين شييخص غيير أهييل 

 : وننقل األصل الفرنسى فيما يأتى . " للتصرف فيه

Art :1238 : pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et 

capable de l’aliéner . 2 . Neamoins le paiement d’une somme d’argent ou autre chose qui se 

consomme par l’usage, ne peut être répète contre le créancier qui l’a consommée de bonne foi, 

quoique le paiement en ait été fait par celui qui n’en était pas propriétaire ou qui n’était pas 

capable de l’aliéner .  

 . 2592فقرة  1بودرى وبارد  – 995فقرة  21لوردان  – 292فقرة  11انظر ديمولومب  (   9275)  
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 الفهرس العام

وذلك مع مراعاة ما جاء بالميادة  ، يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى شخص آخر له مصلحة فى هذا الوفاء - 2"  

197 " . 

وليو كيان ذليك دون عليم الميدين أو رغيم  ، صح الوفاء أيضا مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفياءوي - 1"  

"  على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا االعتراض ، إرادته
 (9279 ) .

 

 119/  219و 111/  295المادتين ويقابل هذا النص فى التقنين المدني السابق 
 (9271 ) .

 

 992وفى التقنين المدني الليبيى الميادة  - 911فى التقنين المدني السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 159وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  - 919وفى التقنين المدني العراقي المادة  –
 (9271 ) .

 

أو شخصياً ليه مصيلحة فيى وفياء (  1. )  الميدين أو نائبيه(  2: )  يتضح من النص المتقدم أن الذي يقوم بالوفاء إميا أن يكيونو

 . أو أجنبيا ال مصلحة له فى الوفاء(  9. )  الدين

 : الموفى هو المدين أو نائبه - 371

وميا  . وله المصلحة األولى فيه ، ألنه هو الذي يجبر على الوفاء ، األصل فى الموفى هو أن يكون المدين ذاته كما تقدم القول 

وعليه فى الوقت ذاته واجيب هيذا  ، فالمدين إذن له حق الوفاء بالدين . فعبء الوفاء يقع على المدين ، لم يوجد شخص آخر يفي بالدين

فقد صصت الميادة  ، وال يجوز ألحد غيره ذلك ، بل إنه فى بعض الحاالت يتعين على المدين بالذات أن يقوم هو نفسه بالوفاء . الوفاء

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  597ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9279)  

وفيى لجنية الشيؤون التشيريعية لمجليس  . مين المشيروع النهيائى 999ووافقت عليه لجنة المراجعية تحيت رقيم  . المدني الجديد

أن الدائن ال يستطيع أن ييرفض الوفياء مين الغيير إذا "  بسببالواردة فى آخر الفقرة الثانية "  من الغير"  النواب حذفت عبارة

وفيى لجنية مجليس الشييوخ  . ووافيق مجليس النيواب عليى الينص كميا عدلتيه لجنتيه ، " كانت له مصلحة فيى القييام بهيذا الوفياء

سيياق الفقيرة  هنا شخص ال مصيلحة ليه فيى الوفياء كميا هيو مفهيوم مين"  بالغير"  ألن المقصود ، " من الغير"  أعيدت عبارة

 – 215ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  919ووافق مجلس الشيوخ على النص كميا عدلتيه لجنتيه تحيت رقيم  ، الثانية

 . ( 211ص

ال يجوز الوفاء إال من المتعهيد ميا دام يظهير مين كيفيية التعهيد أن مصيلحة  : 111/  295م  المدني السابقالتقنين  (   9271)  

 . المتعهد له تستدعى ذلك

أو  ، فيجيوز وفياؤه مين شيخص أجنبيى وليو عليى غيير رغبية اليدائن ، إذا كان المتعهد به عبارة عن مبليغ مين النقيود : 119/  219م 

وليو أن عبيارات التقنيين السيابق  ، ولو أن عبارات التقنين السابق والجديد ، والحكم واحد فى التقنين السابق والجديد. )  المدين

 . ( ليست فى وضوح التقنين الجديدال تخلو من االضطراب و

ميين التقنييين المييدنى  919مطابقيية للمييادة )  911م التقنييين المييدنى السييورى  : التقنينييات المدنييية العربييية األخييرى (   9271)  

 . ( المصرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 919مطابقة للمادة )  929م التقنين المدني الليبى

ويصح وفاؤه من أى شخص آخير ليه مصيلحة فيى الوفياء  ، ينصح وفاء الدين من المدين أو نائبه - 2 : 919م  التقنين المدنى العراقى

 . 199مع مراعاة ماجاء بالمادة  ، كالكفيل والمدين المتضامن

الوفياء عليى إنيه يجيوز لليدائن أن ييرفض  ، ويصح أيضا وفاء الدين من أجنبى ال مصلحة له فى الوفاء بأمر المدين أو بغيير أميره - 1

 ويتفق حكم التقنين العراقيي ميع حكيم التقنيين المصيرى. )  من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا االعتراض

) . 

يجب على المديون أن ينفذ بنفسه الموجب حينما يستفاد من نص العقد أو مـن ماهيـة الـدين  : 212تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م
أما فى غير هذه اهنحوال فيصـح أن يقـوم بالتنفيـذ أى شـخص كـان عـن غيـر  . أن من الواجب عليه أن يقوم هو نفسه بالتنفيذ

. علم من المديون وبدون أن يحا للدائن االعتراض على هذا التدخل  

. ( فا حكم التقنين اللبنانى مع حكم التقنين المصرى و ت)    
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 الفهرس العام

جياز لليدائن أن  ، إذا نص االفتقا أو استوجبت طبيعة اليدين أن ينفيذ الميدين االلتيزام بنفسيه ، فى االلتزام بعمل" :  مدني على أنه 197

"  المدينيرفض الوفاء من غير 
 (9277 ) .

 

والوفاء كما رأينا تصرف قانوني يجوز أن يتم بطريق النيابة ككيل  ، وفي غير هذه الحاالت يجوز أن يقوم بالوفاء نائب المدين

 وكالة عامة إذا كان الوفاء مين أعميال اإلدارة ، ونائب المدين هو وكيله فى وفاء الدين . تصرف قانوني آخر
 (9275 ) ،

ووكالية خاصية  

فإنه ال يحق ليه كقاعيدة عامية أن يقيوم هيو نفسيه بالوفياء إذ  ، وإذا كان المدين ناقص األهلية أو محجوراً  . ان من أعمال التصرفإذا ك

كيان لوكيليه  ، وإذا كان المدين مفقيوداً  . والذي يقوم بالوفاء فى هذه الحالة هو ولى المدين أو وصيه أو القيم عليه ، تنقصه أهلية األداء

أن يقيوم  ، إفالس الميدين $ 199 $أو للسنديك فى حالة  ، كذلك يجوز للحارس على أموال المدين . وناً أن يقوم عنه بالوفاءالمعين قان

 . فكالهما فى ذلك يعتبر نائبا عن المدين ، بالوفاء

ويكون المدين مسئوال عن كل خطأ يقيع  . فيتم الوفاء عن طريق حوالة البريد ، وقد يوكل المدين مصلحة البريد فى وفاء الدين

 مسئولية الموكل عن وكيلة ، من مصلحة البريد
 (9259 ) .

عين طرييق اليدفع للحسياب  ، كذلك قيد يوكيل الميدين مصيرفاً فيى وفياء اليدين 

 كيان الميدين مسيئوال عين ، فإذا أخطأ المصرف وأضاف ما دفعيه الميدين إليى حسياب شيخص آخير . الجارى للدائن فى هذا المصرف

 خطأ المصرف
 (9252 ) .

 

 : الموفى هو شخص له مصلحة فى الوفاء - 371

بل شيخص آخير ليه مصيلحة فيى هيذا  ، جاز أن يقوم بالوفاء ال المدين وال نائبه ، وإذا لم يكن الوفاء متعيناً على المدين بالذات 

 . ويقوم حقه فى الوفاء على هذه المصلحة ، الوفاء

والكفييل الشخصيى سيواء  ، والمدين من غيره فى دين غير قابيل لالنقسيام ، المدين المتضامنوممن له مصلحة فى وفاء الدين 

كل هيؤالء لهيم  . والحائز للعقار المرهون ، والكفيل العينى ، كان متضامناً مع المدين أو مع الكفالء اآلخرين أو غير متضامن مع أحد

ويقيع علييهم فيى  ، ومن ثم يكون لهم حيق الوفياء . دين أو ملزمون بوفائه عنهألنهم إما ملزمون بالدين مع الم ، مصلحة فى وفاء الدين

يحليون حليوال قانونيياً محيل  ، عنيدما يقوميون بوفياء اليدين ، وسينرى أنهيم . مثلهم فى ذلك مثل المدين نفسه ، الوقت ذاته واجب الوفاء

 الدائن فى الرجوع على المدين
 (9251 ) .

 

فإنه ال يجوز للدائن أن يمتنع عن قبول الوفاء  ، فى الوفاء يقع عليهم واجب الوفاء كما قدمنا ولما كان هؤالء الذين لهم مصلحة

ذلك أن اتفاق المدين واليدائن عليى قبيول الوفياء  . بل وحتى بناء على اتفاق بينه وبين المدين ، بناء على اعتراض من المدين يبلغه إياه

فيإن االجنبيى ال يقيع علييه واجيب  ، لميوفى شخصياً أجنبيياً ليسيت ليه مصيلحة فيى الوفياءإذا كيان ا ، كما سنرى ، إنما يصح وينتج أثره

 . ومن ثم جاز منعه من الوفاء باتفاق بين الدائن والمدين ، الوفاء كالشخص ذى المصلحة فيه

  : الموفى هو أجنبى ال مصلحة له فى الوفاء - 372

وميع ذليك  ، وليست له مصلحة قانونيية فيى وفياء اليدين ، ليس هو المدين وال نائبه ، وقد يكون الموفى أجنبياً أصال عن المدين

تقيدم عنيه لوفياء اليدين خوفياً علييه مين إجيراءات التنفييذ وميا تهيدده بيه مين  ، أو صيديقاً ليه ، فقد يكون من أقرباء الميدين . يتقدم لوفائه

وهيو  . التنفيذ الجبرى عليى الميدين مين أثير فيى تجارتهميا المشيتركة ويخشى ما يحدث ، وقد يكون شريكاً للمدين فى التجارة . خسائر

إذ لو وفى الدين بأمر المدين  ، فضوليا يقوم بمصلحة عاجلة للمدين دون أمر منه ، من الناحية القانونية ، على كل حال يغلب أن يكون

بل إن هذا هو األصل فى الفضولى ، المدين ويبقى فضوليا حتى لو تقدم لوفاء الدين بغير علم . كان وكيالً عنه فى الوفاء
  (9259 ) .

 

                                                 

 . 215ص  9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية (  9277)  

وقد قضت محكمة االستئناف األهلية بأنيه إذا دفيع الخيادم ديين مخدوميه يفتيرض أنيه دفعيه مين ميال المخيدوم اليذى  (   9275)  

 . ( 291ص  29الحقوق  2759مارس سنة  19)  صرفه حتى يثبت خالف ذلكتحت يده أو فى ت

 . 2299فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9259)  

 . 2هامش رقم  991ص  2299فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9252)  

قضيت محكمية  وقيد - 219ص  9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضييرية  (   9251)  

االسييتئناف األهلييية بأنييه إذا دفييع الخصييم المحكييوم لصييالحه مصييروفات الييدعوى حتييى يحصييل علييى صييورة الحكييم الصييادر 

مايو سنة  1)  وأصبح له القلم الكتاب من الحقوق ضد المدعى عليه بشأن المصروفات ، حل قانوناً محل قلم الكتاب ، لصالحه

 . ( 191ص 299رقم  25المجموعة الرسمية  2529

 . أن يحل محل الدائن حلوال قانونياً فى الرجوع عليى الميدين ، فى هذه الحالة ، وال يكون لألجنبى الذى وفى الدين (   9259)  

 972ص  591فقرة  9انظر دى باج )  إما باتفاق مع الدائن وإما باتفاق مع المدين ، وإنما يجوز له الحلول االتفاق كما سنرى

) . 
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وقبيل اليدائن منيه  ، بأن نهياه الميدين عين الوفياء فليم ينتيه ، ويصح لألجنبى أن يقوم بالوفاء حتى لو كان ذلك رغم إرادة المدين

ولكين الميوفى ال يرجيع علييه بيدعوى الفضيولى بيل بيدعوى اإلثيراء بيال  ، فإن الوفاء فى هذه الحالة يكون مبرئياً لذمية الميدين . الوفاء

 . سبب

ولييس لليدائن أن يمتنيع عين قبيول  . وليو كيان أجنبيياً عين الميدين ، ذلك أن األصل أن يكون لكل شخص حق الوفاء بدين غيره

ً  . إذ ليست له مصلحة ، الوفاء ميا  ، توفيه من مدينه نفسه أو من غير مدينيهوسيان أن يس . فى ذلك ما دام يستوفى حقه استيفاء صحيحا

وفى غيير  . فيما مر 197كما قضت بذلك المادة  ، لم تكن طبيعة الدين أو اتفاق الطرفين يقضى بأن المدين نفسه هو الذي يقوم بالوفاء

أن (  2: )  قبوليه إال بشيروط ثالثيةوال يجوز له أن يمتنع عين  ، يتعين على الدائن أن يقبل الوفاء 197هذا االستثناء الوارد فى المادة 

وأن يكيون الميدين معترضياً عليى وفياء األجنبيى باليدين وقيد (  1. )  يكون الموفى أجنبياً عن الدين ليست له مصلحة قانونية فى وفائيه

فى مصيلحة قانونيية فيى فلو كان للمو . وأن يكون الدائن نفسه ال يريد أن يستوفى الدين من االجنبى(  9. )  أبلغ الدائن هذا االعتراض

فإن هيذا الوفياء يبيرئ ذمية الميدين كميا سيبق  ، ولكن الدائن قبل الوفاء من األجنبي ، وجاء االعتراض من جانب المدين وحده ، الوفاء

فيإن  ، دون أن يعترض الميدين ، وجاء االعتراض من جانب الدائن وحده ، وكذلك لو كان الموفى ليست له مصلحة فى الوفاء . القول

 الدائن يجبر على قبول الوفاء ويكون هذا الوفاء مبرئا لذمة المدين
 (9255 ) .

 

 رجوع الموفى على المدين - المبحث الثانى
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وال  ، وال رجوع له على أحد ألنه إنما وفيى ديين نفسيه ، فقد برئت ذمة المدين من الدين ، إذا كان الموفى هو المدين أو نائبه :

 . رجوع ألحد عليه ألنه قام بوفاء دينه بنفسه

ما لم يكين متبرعياً بوفياء  ، فإنه ، سواء كان للموفى مصلحة فى الوفاء أو لم تكن له مصلحة ، وأما إذا وفى الدين غير المدين 

يجوز له أن يرجع على الميدين بميا وفياه عنيه عين طرييق دعيوى  ، برع ال يفترضالدين وهذا ال بد فيه من ظهور نية واضحة ألن الت

أى غيير  ، وقد يكون ليه فيوق ذليك . وتتكيف هذه الدعوى بحسب الظروف ، يعطيها القانون إياه(  action personnelle)  شخصية

)  ومين ثيم سيميت هيذه اليدعوى األخيرى بيدعوى الحليول ، دعيوى اليدائن نفسيه اليذي وفياه حقيه فيحيل محليه فييه ، الدعوى الشخصية

action en subrogation ) . 

 فهناك إذن دعويان للموفى
 (9259  )

 . ودعوى الحلول(  1)  الدعوى الشخصية(  2: )  يرجع بهما على المدين

  النصوص القانونية –الدعوى الشخصية  - 374

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 915تنص المادة  :

 . " كله له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه ، إذا قام الغير بوفاء الدين - 2"  

  "1 -  ً إذا أثبيت أن  ، ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء بغير إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كال أو بعضا

 له أية مصلحة فى االعتراض على الوفاء
 (9251  )

" . 

                                                 

 . 219ص  9إليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية المذكرة ا (   9255)  

وقيد قضيت محكمية مصير الوطنيية بيأن العيرض  . هذا ويجيب عليى األجنبيى أن يعيرض وفياء اليدين دون أن يقييد عرضيه بيأى شيرط

 ً وط تقضيى عليى البيائع أن إذا قيد األجنبى عرضه بشير ، الحاصل من غير المشترى على البائع بوفاء الثمن غير مقبول قانونا

وال عبرة يتمسك المشترى ومن معه بأنيه يجيوز لشيخص أجنبيى أن ييدفع عين الميدين وليو عليى غيير  . يقبل التعاقد مع آخرين

ص  1االسيتقالل  2595ميارس سينة  29)  ألن هذا ال يصح إال إذا كيان العيرض حاصيال بيدون قييد وال شيرط ، رغبة الدائن

فإن المقاصية ال تكيون  ، بى أن يجعل الوفاء عن طريق المقاصة بين الدين وحق له فى ذمة الدائنكذلك ال يجوز لألجن . ( 95

ص  11م 2525مييايو سيينة  21وقييارن  – 291ص  29م 2599فبراييير سيينة  22اسييتئناف مخييتلط )  إال فييى دينييين متقييابلين

971 ) . 

م 2522يونييه سينة  25اسيتئناف مخيتلط )  مبرئا للذمةوغنى عن البيان أنه ال يريد أن يسبق ذلك وفاء الدين وفاء  (   9259)  

 . ( 911ص  19

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  595ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9251)  

وفيى  . فيى آخير الفقيرة األوليىاليواردة "  بقدر ميا دفعيه"  ما عدا أن المشروع التمهيدى لم يكن يتضمن عبارة ، المدنى الجديد

 ، ووافيق عليهييا مجلييس النييواب . فييى المشييروع النهييائى 991وأصييبحت المييادة رقمهيا  ، لجنية المراجعيية أضيييفت هيذه العبييارة

 . ( 219ص  – 211ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  915فمجلس الشيوخ تحت رقم 
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 111/  219و 115/  212النص فى التقنين المدني السابق المادتين ويقابل هذا 
 (9251 ) .

 

  

 922وفى التقنين المدني الليبيى الميادة  - 919فى التقنين المدني السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 عقود اللبنانىوال مقابل له فى التقنين المدني العراقي وال فى تقنين الموجبات وال -
 (9257 ) .

 

ميا ليم يكين  ، يستطيع ، سواء كانت له مصلحة فى الوفاء أو لم تكن له مصلحة ، ويخلص من هذا النص أن الموفى لدين غيره

 أن يرجع بدعوى شخصية على المدين يسترد بها مقدار ما دفعه وفاء للدين ، متبرعاً كما قدمنا
 (9255 ) .

 

 ، بأن يقرض الغير للميدين مبلغياً مين الميال يكفيي لوفياء دينيه ، مة على أساس عقد قرضوقد تكون هذه الدعوى الشخصية قائ

ولكين الميوفى لليدين فيى هيذه الحالية  . فيرجع الغير على المدين بموجب عقد القرض ، ويقوم المدين نفسه بوفاء الدين من هذا القرض

 هأو المقرض كنائب عن المدين وبوكالة من ، إنما يكون المدين نفسه
 (9199 ) .

 

قوامهيا إميا  ، ففيى هيذه الحالية يرجيع عليى الميدين بيدعوى شخصيية ، عليى أن الغاليب هيو أن ييوفى الغيير اليدين بنفسيه لليدائن

 . الفضالة وإما اإلثراء بال سبب

أو بغييير علمييه ولكيين دون  ، ويكييون قوامهييا الفضييالة إذا كييان الغييير قييد وفييى الييدين بعلييم المييدين لكيين دون تفييويض أو وكاليية

 . ويرجع الغير بمقدار ما دفعه وفاء للدين مع الفوائد من يوم الدفع وفقا لقواعد الفضالة ، معارضته

ففيي هيذه الحالية ال  ، وتكون الدعوى الشخصية قوامها اإلثيراء بيال سيبب إذا كيان الغيير قيد وفيى اليدين رغيم معارضية الميدين

ويرجع بأقل القيمتين مقدار ميا دفيع ومقيدار ميا وفيى  . مام الغير إال الرجوع بدعوى اإلثراء بال سببتتوافر شروط الفضالة وال يبقى أ

إال أنه قد يوفى الدين بمبلغ أقيل مين مقيداره فيال يرجيع عليى الميدين بمقيدار اليدين بيل  ، ويغلب أن تكون القيمتان متعادلتين ، من الدين

 . بمقدار ما وفى

فإنيه ال يسيتطيع الرجيوع بشيىء إال إذا كيان  ، دين بيدعوى الفضيالة أو بيدعوى اإلثيراء بيال سيببوسواء رجع الموفى على الم

 ، وكيان الوفياء بغيير أمير الميدين ، أو كيان للميدين دفيوع ضيد اليدين ، فإذا كان قد وفى ديناً انقضى كله أو بعضه . الوفاء نافعاً للمدين

 وفى الدين قبل أن يوفيه الغير فلو أن المدين كان قد . كان الموفى مسئوال عن ذلك
 (9192 ) ،

أو وفى قسطا منه ثيم وفياه الغيير كليه دون  

فإن الغير فى الحالة األولى ال يرجع بشىء على المدين ألن هذا كان قد وفى الدين كله فلم يفد شيئاً من الوفاء  ، اعتبار للقسط الذي دفع

من الدين بعد استنزال القسط اليذي وفياه الميدين ألن هيذا هيو القيدر اليذي أفياد منيه ويرجع فى الحالة الثانية بالباقى  ، الذي قام به الغير

بيأن كيان ليه ميثال فيى ذمية اليدائن ديين مماثيل ليه وكيان يسيتطيع أن  ، ولو أنه كان للمدين دفوع ضد الدين وقت وفاء الغير ليه . المدين

                                                 

دين شخص فليه حيق الرجيوع علييه بقيدر ميا دفعيه ومطالبتيه بنياء من دفع  : 115/  212م : التقنين المدني السابق (   9251)  

 . على ما حصل له من منفعة بسداد الدين

فللمدين المذكور الحق فى عدم قبول ما دفع عنه كله أو بعضيه إذا  ، إذا دفع إنسان دين آخر بغير إرادته ثم رجع عليه : 111/  219م

 . لدائن األصلىأثبت أن مصلحته كانت تقتضى امتناعه عن الدفع ل

 . ( والحكم واحد فى التقنين السابق والجديد كما نرى)  

 : التقنينات المدنية العربية األخرى(  9257)  

  . ( من التقنين المدني المصري 915مطابقة للمادة )  919م  : التقنين المدنى السورى

 . ( المصري من التقنين المدني 915مطابقة للمادة )  922م : التقنين المدني الليبى

ميا ليم يكين الميوفى ميأموراً مين الميدين بوفياء اليدين فيرجيع علييه بيدعوى  ، فى التقنين العراقي ال يكون إال بيدعوى اإلثيراء بيال سيبب

ألن التقنيين العراقيي ليم يجعيل الفضيالة  ، أميا الرجيوع بيدعوى الفضيالة فيال يجيوز . الوكالة ويكون نائباً عنه فى الوفاء باليدين

 . لتزام متأثراً فى ذلك بالفقه اإلسالميمصدراً لال

فييمكن األخيذ بيه  ، ولكن نص التقنين المصرى ليس إال تطبيقيا للقواعيد العامية –ال مقابل فيه للنص  : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

 . فى لبنان دون نص

 . 929ص  515رقم  9المحاماة  2519فبراير سنة  19استئناف وطنى  (   9255)  

 . 2125فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  (   9199)  

ولكن لم يخطر المدين بهذا الوفاء فوفى المدين اليدين ميرة  ، وكذلك إذا كان الغير قد وفى الدين قبل وفاء المدين له (   9192)  

ليسيترد منيه ميا  وإنما يرجع الموفى على الدائن ، فال رجوع للموفى على المدين ألن المدين لم يفد شيئاً من هذا الوفاء ، أخرى

 . ( 2599فقرة  1بوردى وبارد )  أخذ دون حق



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

أو لو كان الدين قد انقضيى بسيبب آخير غيير المقاصية كالتجدييد أو اإلبيراء أو  ، يتمسك بالمقاصة فينقضى الدين دون حاجة إلى الوفاء

 التقادم
 (9191  )

 . فإن الغير ال يرجع بشىء على المدين ألن الوفاء الذي قام به لم يفد المدين منه شيئا ، ومع ذلك وفاه الغير

ييب فيى اإلرادة مين غليط أو تيدليس أو إكيراه أو ولو أن المدين كان يستطيع أن يطعين فيى اليدين باالبطيال لينقص األهليية أو لع

أو كيان يسيتطيع أن  ، أو كان يستطيع أن يطعن فيه بالبطالن النعدام اإلرادة أو لعيب فى المحل أو فى السبب أو فيى الشيكل ، استغالل

و كيان يسيتطيع أن يتمسيك أ ، يتمسك بالفسخ لتحقق شرط فاسخ أو أن يتمسك بعدم النفاذ لعدم تحقق شرط واقيف أو لعيدم حليول األجيل

فال يرجع األول على الثاني إال بقدر ما أفاد الثيانى مين  ، فإن هذا كله يكون محل اعتبار عند رجوع الموفى على الدين ، بأى دفع آخر

 الوفاء
 (9199 ) .

 

  دعوى الحلول - 375

 ، محل الدائن فى نفس الدين الذي وفاهفيحل  ، دعوى الحلول ، كما قدمنا ، إلى جانب الدعوى الشخصية ، وقد يكون للموفى :

 ال بدين جديد كما يفعل فى الدعوى الشخصية ، ويرجع على المدين بهذا الدين نفسه
 (9195 ) .

 

وإميا أن يكيون بموجيب االتفياق ويقيال ليه  ، وحلول الموفى محل الدائن إما أن يكيون بحكيم القيانون ويقيال ليه الحليول القيانونى

 فعنيدنا إذن مسيألتان . أحكام خاصة تميزها عن الدعوى الشخصيية ، قانونياً كان الحلول أو إتفاقيا ، ولدعوى الحلول . الحلول االتفاقى

 . أحكام الرجوع بدعوى الحلول(  1)  مصدر الحلول(  2: ) 

 الحلول القانونى - مصدر الحلول - المطلب األول

 (subrogation legale ) 

 : النصوص القانونية - 376

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 926نص المادة ت 
 :"  حل الموفى محل الدائن الذي استوفى حقه فى األحوال اآلتية ، إذا قام بالوفاء شخص غير المدين"  

 . " أو ملزماً بوفائه عنه ، إذا كان الموفى ملزماً بالدين مع المدين - 2"  

 . " ولو لم يكن للموفى أى تأمين ، إذا كان الموفى دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من تأمين عينى –ب "  

                                                 

ولكين بقييت ميدة قليلية لتميام التقيادم بحييث ليو ليم ييوف الغيير اليدين ال  ، بل إن الدين إذا كان ليم يسيقط بعيد بالتقيادم (   9191)  

ألنه لوال وفياء الغيير  ، فان المدين يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع إذا رجع الموفى عليه ، نقضت هذه المدة ولسقط الدين بالتقادم

 . ( 999ص  2955فقرة  1أنظر فى هذا المعنى بودرى وبارد )  فكأن المدين لم يفد شيئاً من الوفاء ، للدين لسقط بالتقادم

ولكن يجب أن يكيون االعتيراض  - 211ص  9تحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال ال(  9199)  

 ً فاذا كان المبلغ المدفوع صادراً به أحكام نهائية ومأخوذاً به اختصاص على عقار المحكيوم  . الذي يقيمه المدين اعتراضاً جديا

نيوفمبر  11ناف أهليى اسيتئ)  لم يلتفت إلى قول المدين من أنه ينازع المدفوع إليه فيى مقيدار اليدين أميام محكمية أخيرى ، عليه

 15اسييتئناف مخييتلط )  وللمييدين أن يييدفع مطالبيية الغييير بمييا كييان يييدفع بييه مطالبيية الييدائن . ( 955ص  5الحقييوق  2575سيينة 

اسيتئناف )  رجيع عليى الورثية فيى حيدود أميوال التركية ، وإذا دفع الغير دينا عليى تركية . ( 19ص 29م 2591ديسمبر سنة 

 . ( 75ص  21م 2599يناير سنة  29مختلط 

فقد كان هذا القانون يقضيى بيأن ينيزل اليدائن عين دعيواه  . وترجع دعوى الحلول فى أصلها إلى القانون الروماني (   9195)  

)  فإذا رفض النزول عن دعواه كان لمن وفيى ليه حقيه أن يواجهيه بيدفع فيى خصيوص ذليك ، لمن يوفيه حقه فى حاالت كثيرة

cedendarum actionum ) ، وكييان القييانون  . تييرض فييى بعييض الحيياالت أن النييزول عيين الييدعوى قييد تييم فعييالبييل كييان يف

 successio in)  يجعل لمن يوفى ديناً مضموناً برهن الحق فى أن يخلف الدائن فى هذا الرهن ، من جهة أخرى ، الرومانى

locum creditioris ) ، ( 1و 1و 9و 1هوامش  111ص  - 191ص  - 195جيرار طبعة ثالثة ص )  أو فى مرتبته . 

ويهيئ له أسباباً الستغالل  ، إذ ييسر له سبيال ممهدا للرجوع بحقه ، فهو نافع للموفى . وحلول الموفى محل الدائن نافع من كل الوجوه

 . إذ يستطيع بفضل الحلول أن يجد من يوفى له حقه فى وقت يكون المدين فيه غيير قيادر عليى الوفياء ، وهو نافع للدائن . ماله

ثيم إن  . ويغلب أن يتمكن من استمهال الدائن الجديد الذي وفى الدين ، إذ يتوفى أن يعجل الدائن بالتنفيذ شده ، و نافع للمدينوه

فيال يتيأذى مين ذليك اليدائنون اآلخيرون وال  ، فإن الدائن الجديد ليم ييزد عليى أن حيل محيل اليدائن القيديم ، الحلول اليضر أحداً 

 121ص  – 121ص  2921فقيرة  1أنظر فى هذا المعنيى بيودرى وبيارد )  يهم من الدائن غير اسمهإذ لم يتغير عل ، الكفالء

 (  111ص  – 111ص  2125فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  –
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 . " إذا كان الموفى قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم -جـ " 

"  إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفى حق الحلول –د "  
 (9199 ) .

 

 119/  211ذا النص فى التقنين المدني السابق المادة ويقابل ه
 (9191 ) .

 

 فى التقنين المدنى السورى : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 وفى التقنين المدني العراقي – 929وفى التقنين المدني الليبى المادة  - 919المادة 

 921إلى  929المواد وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  - 915المادة 
 (9191 ) .

 

 ويخلص من هذا النص أن هناك حاالت معينة للحلول القانوني نيص عليهيا القيانون 
 (9197 ) ،

وال يمكين أن يكيون هنياك حليول  

 . ونستعرض هذه الحاالت . قانونى دون نص

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطيابق ال اسيتقر علييه فيى التقنيين  512 ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص(  9199)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب ، فيى المشيروع النهيائي 997ووافق عليه لجنة المراجعة تحيت رقيم  . المدني الجديد

 . ( 215ص  - 211ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  911الشيوخ تحت رقم 

فعيه فيى األحيوال اآلتيية التأمينات التى كانت على الدين األصلى تكون تأميناً لمين د : 119/  211م التقنين المدنى السابق(  9191)  

إذا كان الدافع دائنا ووفى لدائن آخر مقيدم  –ثالثاً  . إذا كان الدافع ملزماً بالدين مع المدين أو بوفائه عنه –ثانياً  . . . أوال : فقط

ذا كيان القيانون إ -رابعياً  . أو أدى ثمين عقيار اشيتراه لليدائنين الميرتهنين ليذلك العقيار ، عليه بحق االمتيياز أو اليرهن العقيارى

 . مصرحاً بحلول من دفع الدين محل الدائن األصلى

ويبيدو مين عبيارات  . ومن هذا يتبين أن أحوال الحلول القانونى فى التقنين المدني السابق هى نفس أحواله فى التقنين المدنى الجدييد)  

أميا  . وفى بدين جديد تنتقل إليه تأمينات الدين القيديمفيرجع الم ، التقنين السابق أن هذا التقنين يعتبر الدين الذى وفى قد انقضى

 . ( كما سنرى ، فواضح أن الرجوع يكون بنفس الدين وتأميناته ودفوعه ، فى التقنين الجديد

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9191)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911مطابقة للمادة )  919م  : التقنين المدني السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911مطابقة للمادة )  929م  : التقنين المدنى الليبى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911مطابقة للمادة )  915م  : التقنين المدنى العراقى

ويجيود  . ى جمييع أصيحاب الشيأنيكون اإليفاء مسقطا للمدين إسقاطاً مطلقا نهائييا بيالنظر إلي 929م : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

فيقدر عندئذ أن الدين موفى كله أو بعضه من قبل شخص ال  ، أن يكون اإليفاء مقتصراً على نقل الدين إذا كان مقترناً باستبدال

فيحل محل اليدائن اليذى اسيتوفى حقيه لييتمكن مين الرجيوع عليى الميديون األصيلى أو  ، يجب أن يحمل كل العبء بوجه نهائى

 . ركاء فى الموجبعلى الش

إن االستبدال يكون إما بمقتضى القانون وإما بمشيئة الدائن أو المديون  : 911م  

لمصلحة الدائن العيادى والميرتهن أو صياحب التيأمين اليذى ييوفى حقيوق  –أوال  : يكون االستبدال قانونياً فى األحوال اآلتية : 921م 

غير أن االستبدال فيما يختص بالحقوق الخاضعة للقيد فى السجل العقارى ال يكون له مفعوال  . دائن آخر له حق األولوية عليه

أو (  كميا فيى الموجبيات المتضيامنة أو غيير المتجزئية)  لمصيلحة المليزم باإليفياء ميع اآلخيرين –ثانييا  . إال بعد إتمام هذا القيد

إذا أجبر على اإليفاء أو كيان اإليفياء مين (  محرز العقار المرهون كالكفيل أو الشخص الثالث)  الملزم باإليفاء من أجل آخرين

 . لمصلحة الوارث الذى أوفى من ماله ديون التركة –ثالثاً  . مصلحته

 . ( فيما عدا حالة الوارث ، وأحوال الحلول القانونى فى التقنين اللبنانى مماثلة ألحواله فى التقنين المصرى)  

اسيتفى المشيروع " :  مدنى ما ييأتى 911رة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص المادة وقد ورد فى المذك (   9197)  

مع تعديل صياغتها تعيديال اسيتلهم فييه عليى وجيه الخصيوص (  السابق)  من التقنين الحالى 119/  211هذا النص من المادة 

ا التقنين فيى التفرييق بيين الحليول القيانونى وهيو بيد أنه شذ عن مذهب هذ . من المشروع الفرنسى االيطالى 279عبارة المادة 

 ، وقد نقلت أحوال الحلول القانونى جميعا عين التقنيين القيائم . ما يقع بحكم القانون والحلول االتفاقى وهو ما يقع برضاء الدائن

مين المشيروع  279مين التقنيي الفرنسيى والميادة  2192أنظير الميدة )  وهو ييورد منهيا ميا جيرت سيائر التقنينيات عليى إييراد

 115مين التقنيين األسيبانى والميدة  2129ومطيابق لمعنيى الينص الميادة  ، من التقنين اللبنانى 921الفرنسى اإليطالى والمادة 

 117وتيتكلم الميادة  ، مين التقنيين البرازيليى 579من تقنين االلتزامات السويسرى والميادة  229من التقنين البرتغالى والمادة 

 ، فيى جمييع أحيوال الحليول القيانونى ، ويراعيى أن الميوفى . ( مانى عن انتقال الحق أو تحويليه ال عين الحليولمن التقنين األل

وبذلك يتم له  ، أن يوفى رغم إرادة المدين والدائن على حد سواء ، والحال هذه ، فله . يكون غيراً له مصلحة فى الوفاء بالدين

 . ( 217ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  فى حقهالحلول بحكم القانون محل الدائن الذى استو
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 الفهرس العام

  الموفى ملزم بالدين مع المدين أو ملزم عنه - 377

 –بل إن الحالية الثالثية منهيا  ، إذ الحاالت األخرى ليست إال ذات نطاق محدود ، القانونىوهذه الحالة هى أعم حاالت الحلول .

ثيم إن علية الحليول  . ليست إال تطبيقاً خاصاً مين تطبيقيات الحالية األوليى كميا سينرى –حالة ما إذا كان الموفى حائزاً للعقار المرهون 

ومين ثيم حيق  ، بل هو يجبر على األداء ، فله مصلحة كبرى فى أدائه ، أو عنه فالموفى ملزم بالدين مع المدين ، القانونى هنا واضحة

 . له فى رجوعه على المدين أن يرجع عليه بدعوى الدائن بعد أن يحل محله

 ً  ويكون الموفى ملزماً بالدين مع المدين إذا كيان ميديناً متضيامنا
 (9195 ) ،

أو  ، أو ميدينا ميع الميدين فيى ديين غيير قابيل لالنقسيام 

 . كفيال متضامنا مع كفالء آخرين فى عالقته بهؤالء الكفالء

 ً  أو حائزاً للعقار المرهون ، أو كفيال عينيا ، ويكون الموفى ملزماً بالدين عن المدين إذا كان كفيال شخصيا
 (9129 ) .

 

 . فأى من هؤالء وفى الدين رجع على المدين بدعوى الدائن بعد أن يحل محله بحكم القانون

جاز له أن يرجع بدعوى الحلول على كيل ميدين متضيامن معيه بقيدر حصيته فيى  ، وفى المدين المتضامن كل الدين للدائن فإذا

جياز ليه أيضياً أن يرجيع بيدعوى  ، وإذا وفى المدين فى ديين غيير قابيل لالنقسيام اليدين لليدائن . وقد مر بيان ذلك فى التضامن ، الدين

وإذا وفيى حيد  . وقيد مير بييان ذليك فيى االلتيزام غيير القابيل لالنقسيام ، ين بقدر حصته من الدينالحلول على كل مدين معه فى هذا الد

وهيذه غيير دعيوى الحليول  ، رجع على كل كفيل بدعوى الحلول بمقدار نصيبه فيى كفالية اليدين ، الكفالء المتضامنين الدين كله للدائن

 . التى يرجع بها على المدين

ألن المدين  ، جاز له الرجوع بدعوى الحلول على المدين بكل ما دفعه ، العينى الدين عن المدين وإذا وفى الكفيل الشخصى أو

 يجب أن يتحمل الدين كله
 (9122 ) .

بيالبيع أو الهبية أو المقايضية أو أى سيبب آخير  ، وكذلك إذا انتقلت ملكية عقار مرهون إلى شيخص 

ً  . فإنه يصبح ملزما بالدين عن المدين ، النتقال الملكية ورجع بدعوى الحلول على المدين بكيل  ، فإذا وفى الدين حل محل الدائن قانونا

 . وستكون محال للبحث فيا يلى ، وقد أفرد القانون هذه الحالة بالذكر كحالة خاصة من حاالت الحلول القانونى . ما دفعه

ورجيع المصياب عليى المتبيوع  ، ى مسيئوليته ميثالً فإذا كيان التيابع مؤمنياً علي ، كذلك يمكن القول إن المتبوع مسئول عن التابع

 ويرجع بدعوى الحلول هذه على شركة التأمين ، فى التأمين –المصاب  –فإنه يحل محل الدائن  ، فوفى هذا دين التابع
 (9121 ) .

 

                                                 

 حتى لو كان المدين الذى تضامن معه أبرئ من التضامن ومع ذلك رجع الدائن على المدين المتضيامن بكيل اليدين (   9195)  

 9. ( 19ص  11م  2595ديسمبر سنة  99استئناف مختلط ) 

وإذا دفع وارث ديناً على  – 217ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9129)  

 . ( 11ص  95م  2551نوفمبر سنة  25استئناف مختلط )  حل محل الدائن فى الرجوع على بقية الورثة ، التركه

ً  سييواء كييان كفيييال ، والكفيييل" :  وقييد جيياء فييى المييوجز للمؤلييف (   9122)   وسييواء كييان الكفيييل الشخصييى  ، شخصييياً أو عينيييا

فييإذا كييان الكفيييل كفيييال شخصييياً متضييامناً مييع  . يحييل محييل الييدائن إذا وفييى لييه الييدين ، متضييامناً مييع المييدين أو غييير متضييامن

وكذلك  . يناتويحل فى هذا الرجوع محل الدائن فى كل ماله من تأم ، فإنه يرجع عليه بكل ما دفعه ، ودفع الدين عنه ، المدين

غيير أنيه يالحيظ فيى الحيالتين أن الكفييل إذا حيل محيل اليدائن فيى  . األمر لو كيان الكفييل الشخصيى غيير متضيامن ميع الميدين

وإذا كيان الكفييل  . فإنه ال يرجع على كل كفييل إال بقيدر حصيته مين اليدين بمقتضيى حيق التقسييم ، الرجوع على كفالء آخرين

 ً فإذا كانيت  . ويحل محل الدائن فيما له من تأمينات ، فإنه يرجع على المدين بكل ما دفعه ، عن المدينودفع الدين  ، كفيالً عينيا

 ً ويقسيم اليدين بينهميا عليى  ، رجع الكفيل العينى عليى الكفييل الشخصيى بقيدر حصية هيذا األخيير ، هذه التأمينات كفيالً شخصيا

ً أساس أن الكفيل الشخصى قد كفل الدين وأن الكفيل العين فيكون تقسيم اليدين  ، ى قد كفل الدين بقدر قيمة العين التى قدمها رهنا

فإن الدين يقسيم  ، وقدم الكفيل عيناً قيمتها مائة ، وضمن الكفيل الشخصى كل الدين ، فلو كان الدين ثلثمائة . بينهما بهذه النسبة

فتكيون حصية الكفييل  ، ( قدر ما ضمنه الكفييل العينيى)  إلى مائة(  قدر ما ضمنه الكفيل الشخصى)  بين الكفيلين بنسبة ثلثمائة

قسيم  ، وإذا كانيت التأمينيات كفييال عينيياً آخير . الشخصى مائتين وخمسة وعشرين وتكون حصة الكفيل العينى خمسة وسبعين

 . ( 991الموجز فقرة ) "  الدين بينهما بنسبة قيمة ما قدمه كل منهما ضماناً للدين

ويرجييع بيدعوى الحليول علييى  ، عين أمثلية أخييرى يكيون فيهيا المييوفى ملزمياً باليدين فيحييل محيل اليدائن وقيد كشيف العمييل(  9121)  

فيإذا وفتيه التعيويض حليت محليه فيى  ، فهيى مسيئولة عين تعيويض المصياب ، من ذلك شيركة التيأمين عين اإلصيابات . المدين

حيل  ، ن ماله ثمين البضياعة التيى اشيتراها لعميليهإذا وفى م ، ومن ذلك الوكيل بالعمولة . الرجوع على المسئول عن اإلصابة

إذا دفيع "  الجميرك"  ومن ذلك من يقوم بتخليص البضائع مين . محل البائع الذى وفاه حقه فى الرجوع بالثمن على هذا العميل

انظير فيى ذليك بالنييول )  حل محيل مصيلحة الجميارك فيى الرجيوع بهيذه الرسيوم عليى صياحب البضياعة ، الرسوم المستحقة

 . ( 195ص 2117فقرة  1وريبير وردوان 

إذا وفيى ديين  ، فيالمولى أو الوصيى أو القييم . ليم يكين مين حقيه الرجيوع بيدعوى الحليول ، أما إذا كان الموفى غير ملزم بالدين ووفياه

إذا وفيى قيمية هيذا  ، ومين تعهيد عين الغيير وأقير الغيير تعهيده ، لم يحل محل اليدائن فيى الرجيوع علييه ، الصغير أو المحجور
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  : الموفى دائن وفى دائنا مقدما عيه - 378

إذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آخر مقدماً عليه بميا ليه مين تيأمين " ،  فيرجع على المدين بدعوى الحلول ، ويحل الموفى محل الدائن

 . " ولو لم يكن للموفى أى تأمين ، عينى

 أحدهما متقدم على اآلخر بموجب تأمين عينى ، ويفرض القانون أن هناك دائنين لمدين واحد
 (9129 ) ،

أى أن الميدين قيد رهين  

بيل يجيوز أن يكيون اليدائن الثيانى ليم ييرتهن العقيار  . فصار األول متقيدما عليى الثيانى ، خرعقاراً مملوكا له ألحد الدائنين ثم رهنه لآل

بل يجوز أيضاً أن يكون التأمين اليذي يتقيدم بيه اليدائن األول  . فإن الدائن األول متقدم عليه بما له من حق الرهن ، وظل دائناً شخصيا

فكيل هيذه تأمينيات عينيية تجعليه  ، أو حيق اختصياص ، أو حق امتياز ، زةبل حق رهن حيا ، على الدائن الثانى ليس حق رهن رسمى

 . متقدماً على الدائن الثانى

 ، ففى جميع هذه األحوال قد يكون للدائن المتأخر مصيلحة محققية فيى الوفياء بيدين اليدائن المتقيدم والحليو محليه فيى هيذا اليدين

 : وتتحقق هذه المصلحة فى فرضين

فيتوقيع اليدائن المتيأخر أن  ، ويكون الوقيت غيير مناسيب للتنفييذ ، ن المتقدم أن ينفذ على العقار المرهونقد يرى الدائ(  أوال)  

إذ يكون متأكيداً مين أنيه سيسيتوفى حقيه مهميا بليغ ثمين  ، وقد ال يعنى الدائن المتقدم ذلك . يباع العقار فى المزاد العلنى بأبخس األثمان

فيكيون مين  ، وإنما تعود الخسارة على الدائن المتأخر فهو الذي سوف ال يدرك من ثمن العقار ما يكفى للوفياء بحقيه ، العقار المرهون

ويمنع بهيذا الحليول التنفييذ فيى وقيت غيير مناسيب تحينياً  ، وفيحل محله فى رهنه ، مصلحة الدائن المتأخر أن يوفى الدائن المتقدم حقه

ً  لفرصة يبيع فيها العقار المرهون  . بثمن يكفى لوفاء الدين المتقدم والدين المتأخر جميعا

  ( ً ً (  ثانيا مهميا بليغ ثمين هيذا العقيار  ، قد يرى الدائن المتأخر أن العقار المرهون ال يكفيى لوفياء اليدينين المتقيدم والمتيأخر معيا

فييوفى حيق اليدائن المتقيدم حتيى  ، فييل عينيىولكن يكون للدائن المتقدم تأمين على عقار آخير ممليوك للميدين أو لك ، وفى أى وقت بيع

 . ويستطيع بذلك أن يستوفى الدينين معاً من العقار المرهون ومن هذا التأمين اآلخر ، يحل محله فى رهنه المتقدم وفى تأمينه اآلخر

 ميين أجييل ذلييك أجيياز القييانون للييدائن المتييأخر أن يحييل محييل الييدائن المتقييدم إذا وفييى لييه دينييه
 (9125 ) ،

لنفسييه مصييلحة فيحقييق  

 ، ودون أن يضار المدين فإن الموقف بالنسيبة إلييه ال يتغيير ، وذلك دون أن يضار الدائن المتقدم إذ هو يستوفى حقه كامال ، مشروعة

 . وال يؤوده فى شىء أن يحل دائن محل آخر ما دام يحل فى نفس الدين

                                                                                                                                                                    

انظر فى هذا المعنيى )  ألن المتعهد بعد إقرار الغير لم يعد ملزماً بالتعهد ، لم يحل محله فى الرجوع على الغير ، التعهد للدائن

 . ( مكررة ثانيا 2919إلى فقرة  2919فقرة  1بودرى وبارد 

دعيوى الحليول إليى الميدينين المتضيامنين اآلخيرين وإليى اليدائنين  كان له أن يوجيه ، هذا وإذا دفع أحد المدينين المتضامنين الدين كله

 . ( 525ص  52م 2515مايو سنة  99استئناف مختلط )  المرتهنين المتأخرين فى المرتبة عن الدائن الذى وفى حقه

عليى نفيس العقيار  بل يكفى أن يكون كل من الدائنين ليه تيأمين عينيى ، وليس من الضرورى أن يكون للدائنين مدين واحد(  9129)  

كما  ، فيصح أن يكون صاحب العقار مديناً الحدهما وقد رهن له عقاره وكفيال عينياً للدائن اآلخر ، وأحدهما متقدم على اآلخر

 . ( مكررة 2959فقرة  1بودرى وبارد )  يكفى أن يكون صاحب العقار كفيال عينياً لكل من الدائنين

وبقيى امتيياز البيائع ضيامناً للبياقى مين اليثمن وهيو حصية  ، ودفع أحيدهما حصيته مين اليثمن ، هذا وإذا كانت العين قد بيعت لشخصين

واستوفاه البائع من ثمن العيين مميا يقيع فيى نصييب المشيترى  ، ثم بيعت العين فى المزاد للوفاء بهذه الحصة ، المشترى اآلخر

اسيتئناف )  فيى حكيم اليدائن اليذى وفيى دائنياً مقيدماً علييه ألنيه يكيون ، األول يحل فيه هذا المشترى محل البائع فى حق امتيازه

 . ( 295ص 11م 2529ديسمبر سنة  15مختلط 

فميا اسيتوفاه الميرتهن  ، ثيم رسيا ميزاده عنيد التنفييذ عليى الميرتهن الثيانى ، أما إذا كان العقار مرهوناً لدائنين أحدهما مقدم على اآلخير

 ، األول من ثم العقار المترتب فى ذمة المرتهن الثانى ال يعتبر مدفوعاً من المرتهن الثانى حتى يحل محيل الميرتهن األول فييه

 15اسيتئناف مخيتلط )  ألن المرتهن الثانى إنما وفى المرتهن األول ديناً ترتب فى ذمته وهو اليثمن اليذى رسيا بيه الميزاد علييه

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة فى دوائرها المجتمعة فى هذا المعنيى أيضيا بأنيه  . ( 957ص 99م  2519سنة  أبريل

فأضير ذليك بيدائن ميرتهن متيأخر  ، فنفذ على أحد هذين العقارين واسيتوفى حقيه مين ثمنيه ، إذا كان لدائن رهنان على عقارين

دائن المتقدم فى الرهن الذى لهذا الدائن عليى العقيار اآلخير ألنيه ليم يوفيه حقيه فإن الدائن المتأخر ال يحل محل ال ، لنفس العقار

 . ( 972ص  91م 2519فبراير سنة  17)  من ماله

ووفيى اليدائن المتيأخر  ، وكان اليدائن المتقيدم ليه رهين عليى عقيار آخير ، ولكن إذا كان هناك دائنان مرتهنان أحدهما مقدم على اآلخر

ً  ، الدائن المتقدم حقه )  ألنيه يكيون قيد وفيى اليدائن المتقيدم حقيه مين ماليه ال مين ثمين العقيار ، فإنه يحيل محيل فيى اليرهنين معيا

  . ( 151ص  91م 2515فبراير سنة  12استئناف مختلط 

أنظير فيى )  فيحيل محليه فيى هيذا الجيزء ، ويصح أن يوفيه جزءاً من دينيه إذا قبيل الميوفى ليه هيذا الوفياء الجزئيى (   9125)  

 . ( مكررة ثانية 2959فقرة  1هذه المسألة بودرى وبارد مناقشة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . وأن يكون الموفى له دائناً متقدماً بما له من تأمين عينى ، أن يكون الموفى دائناً لنفس المدين : ويشترط فيما قدمنا شرطان

فال يجوز ألجنبى غير دائن للميدين أن ييوفى حقياً ليدائن ليه تيأمين عينيى ليحيل  . فيجب أوال أن يكون الموفى دائناً لنفس المدين

محله حلوالً قانونياً فى هذا التأمين
  (9129 ) .

فيتفق األجنبيى ميع اليدائن أو ميع  ، والذى يجوز هنا هو الحلول االتفاقى ال الحلول القانونى 

فقد توافر  ، فإذا كان الموفى دائناً للمدين . المدين على الحلول بالطرق التى قررها القانون على النحو الذي سنبينه فى الحلول االتفاقى

 لميوفى هيو أيضيا تيأمين عينيى متيأخر أو أن يكيون دائنياً شخصيياً لييس ليه أى تييأمينوال يهيم بعيد ذليك أن يكيون ل ، الشيرط المطليوب
 (

9121 ) ،
 . وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك 

فلو كان الموفى ليه دائنياً متيأخراً عين الميوفى  . ويجب ثانياً أن يكون الموفى له دائناً متقدماً على الموفى بما له من تأمين عينى

وهو متقدم على  ، ألن مصلحة الموفى فى هذا الحلول ، فال محل هنا للحلول القانونى ، تأمين عينى أصال فى تأمينه العينى أو ليس له

قيد تكيون ليه مصيلحة محيدودة فيى منيع هيذا اليدائن مين القييام بيإجراءات التنفييذ فيى وقيت غيير  . ليسيت واضيحة ، الموفى له أو مساو

وقد تكون للدائن المتقدم مصيلحة فيى منيع  . يضاً ألنه غير متقدم على الدائن األولولكن هذا الدائن إذا فعل ذلك أضر بنفسه أ ، مناسب

ولكن هذه المصلحة جيد  ، حتى ال تقف إجراءات التوزيع أو حتى يتيسر إجراء تسوية ودية ، الدائن المتأخر من المعارضة فى الديون

 . محدودة لم ير القانون أن يرتب عليها حلوال قانونيا

من اليسير على الدائن المتقدم فى مثل هذا الفيرض أن ييوفى اليدائن المتيأخر حقيه بعيد أن يحصيل منيه عليى حليول  هذا إلى أنه

فإن الوفاء بحق الدائن المتأخر يبعده عن التوزيع فيتيسر للدائن المتقدم أن يمضى فيه أو أن  ، بل دون اتفاق على حلول أصال ، اتفاقى

 كما لو كان هناك حلوليجرى التسوية الودية التى ينشدها 
 (9121 ) .

 

وليو  ، أن يكون الموفى له متقدماً على الموفى بما له من تيأمين عينيى فيإذا ليم يكين للميوفى ليه تيأمين عينيى ، كما قدمنا ، والبد

 ، فيإن نيص التشيريع أضييق مين أن يتسيع لهيذا الفيرض ، كانت له ميزة أخرى تضاهى التأمين العينى كدعوى فسخ أو حق فى الحبس

فيال يحيق ليدائن آخير وفياه اليثمن أن  ، فلو أن الموفى له بائع لم يقيد حق امتيازه واكتفيى بيدعوى الفسيخ . فال يكون هناك حلول قانونى

ليم يجيز ليدائن آخير وفياه  ، ولو أن الموفى له دائن ليس له تأمين عينى بل له حق فى حيبس عيين للميدين . يحل محله فى دعوى الفسخ

 يحبس العينحقه أن يحل محله ف
 (9127 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وعنيد  ، ويتقدم فى التوزيع فى مرتبة أعليى ، ولكن ال يجوز أن يتربص الدائن المتأخر حتى ينزع الدائن المتقدم ملكية العين المرهونة

 – 171ص  11م 2525ميارس سينة  27اسيتئناف مخيتلط )  ذلك يأتى الدائن المتأخر يريد أن يوفى الدائن المتقدم ليحل محله

 . ( 171ص 15م  2521مارس سنة  7 – 55ص  11م 2525ديسمبر سنة  99 155ص  11م 2525مارس سنة  19

 . 197ص  - 191ص  2199فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  –مكررة ثالثا  2951فقرة  1بوردى وبارد  (   9129)  

 - 595فقيرة  - 597فقيرة  11ديموليوب  - 9فقيرة  2192م  5الرومبير  – 299وفقرة  255فقرة  21ديرانتون  (   9121)  

 . 2199فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  –مكررة أوال  2951فقرة  1بودرى وبارد  - 15فقرة  27لوران 

خر وإذا كان للدائن المتأخر رهن على عين أخرى باإلضافة إلى رهنيه المتيأ – 2955فقرة  1قارن بودرى وبارد  (   9121)  

فليه أن ييوفى  ، يعتبير دائنياً متيأخراً  –باعتباره دائناً عادياً بالنسبة إلى العيين األخيرى  –فإن الدائن المتقدم  ، على العين األولى

انظير فيى هيذا المعنيى األسيتاذ عبيد )  حق الدائن على هذه العين األخرى ويحل محله فى الرهن إذا كانت ليه مصيلحة فيى ذليك

 . ( 577ص  99م 2527يونيه سنة  19استئناف مختلط  : وقارب - 57ص  9الحى حجازى 

وييذهب القضياء الفرنسيى فيى هيذه  . أحيدهما متقيدم عليى حيق اليدائن الميوفى واآلخير متيأخر ، وهذا وقد يكون للدائن الموفى له حقيان

 ً ألنه لو اقتصر عليى الوفياء  ، لمتأخرالمتقدم وا ، الحالة إلى أن الدائن الموفى يجب عليه أن يوفى الدائن الموفى له بالحقين معا

 ، جائزاً له أن ييوفى الميوفى حقيه ليحيل محليه هيو اآلخير ، وبمقتضى حقه المتأخر ، بالحق المتقدم فإن الموفى له يكون بدوره

ً  19 - 2 - 12سييريه  2719أغسيطس سينة  1محكمية الينقض الفرنسيية )  وفى هيذا دور يرييد القضياء تجنبيه  : وأنظير أيضيا

فقييرة  1يالنيييول وريبييير ورودوان  –مكييررة خامسيياً ومييا بعييدها  2959فقييرة  1بييودرى وبييارد  – 517فقييرة  11ب ديمولوميي

وكان له إليى  ، إذا كان لدائن رهنان فى المرتبة األولى على عقارين ، وتطبيقاً لهذا المبدأ . ( 9هامش رقــم  191ص  2199

ليم يجيز ليدائن متيأخر ميرتهن للعقيار األول أن يوفييه اليدين  ، ثيانىجانب ذلك ديين آخير مضيمون بيرهن متيأخر عليى العقيار ال

 ، وذلك ألن الدائن المتقيدم هيو فيى الوقيت ذاتيه دائين متيأخر بالنسيبة إليى العقيار الثيانى ، المضمون بالرهنين ليحل محله فيهما

مكيررة  2959فقيرة  1بيودرى وبيارد انظير )  ومين هنيا ييأتى اليدور ، فيحق له أن يوفى بدوره الدائن اآلخر حقه ليحيل محليه

 ً  . ( ثامنا

ألن الحليول القيانونى  ، وجيب علييه أن يحصيل عليى حليول اتفياق بالتراضيى ، ولو أراد الموفى أن يحل محل الميوفى ليه(  9127)  

 وفييى انتقيياده بالنيييول وريبييير ، 2951فقييرة  – 2959فقييرة  1أنظيير فييى تأييييد هييذا الحكييم بييودرى وبييارد )  ممتنييع كمييا قييدمنا

 . ( 159ص - 195ص  2199فقرة  1وردوان 

أميا الحالية " :  هذا وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذه الحالة الثانية من حاالت الحلول القانونى ما ييأتى

اراً رهين ليدائنين عليى فليو فيرض أن عقي . الثانية فهى حالة الوفاء من أحد الدائنين لدائن آخر مقدم عليه بماله من تيأمين عينيى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

 الموفى اشترى عقاراً ودفع ثمنه لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم - 379

رهين أو امتيياز أو  –ذلك أن المشترى لعقار مثقل بتيأمين عينيى  . هذه لحالة سبقت اإلشارة إليها كتطبيق من تطبيقات الحالة األولى : 

ومن ثم يكون ملزمياً  . فيكون مسئوال عن الدين بحكم انتقال ملكية العقار له ، ( tiers detenteur)  يصبح حائزا للعقار –اختصاص 

 وهى الحالة التى سبق بيانـها ، فيدخل ضمن الحالة األولى من حاالت الحلول القانونى ، بالدين عن المدين
 (9125 ) .

 

كييف تتحقيق للميوفى مصيلحة فيى أن يحيل محيل الميوفى ليه نفيرض أن عقياراً مرهونياً باعيه  ، فيما نحن بصدده ، وحتى نتبين

وال يحتياج إليى الحليول  ، فالمشترى للعقار المرهون يستطيع بطبيعة الحال أن يطهير العقيار المرهيون فييتخلص مين اليرهن . صاحبه

 ئن الميرتهن حقيهولكنه مع ذلك قد تكون له مصلحة فى أن يوفى اليدا . محل الدائن المرتهن
 (9119  )

فيحيل محليه ويصيبح مرتهنياً لمليك 

 : فى الفرضين اآلتيين ، نفسه

بحييث إذا بييع العقيار  ، وذلك بأن يكون ثمين العقيار المرهيون معيادال لقيمتيه ، قد يتوفى بذلك إجراءات التطهير الطويلة المعقدة -أوال 

وكان  ، فإذا فرض أن العقار مرهون ألكثر من دائن . الذي التزم به المشترىفى المزاد العلنى لن يبلغ ثمنه فى المزاد أكثر من الثمن 

ويحيل  ، كان للمشيترى أن ييدفع اليثمن لهيذا اليدائن فيوفييه حقيه ، الثمن الذي التزم به المشترى ال يكفى إال لوفاء الدائن المرتهن األول

فلن يصل ثمنه إلى أكثر من الثمن الذي  ، لمتأخرين فى بيع العقاروال تصبح هناك مصلحة للدائنين المرتهنين ا . محله فى رهنه األول

 . ولن يصيبهم شىء فى التوزيع بعد أن يستولى المشترى عليى اليثمن اليذي دفعيه ، دفعه المشترى وحل به محل الدائن المرتهن األول

أن يوقف عملياً الدائنين المرتهنين المتأخرين عين مباشيرة التنفييذ عليى العقيار اليذي  ، بفضل هذا الحلول القانونى ، فيستطيع المشترى

 . اشتراه

 ، قد يكون للمشيترى مصيلحة فيى أن يحيل محيل اليدائن الميرتهن إذا كيان البييع الصيادر ليه معرضياً لإلبطيال أو الفسيخ –ثانياً 

 بالثمن فى حالة إبطال البيع أو فسخه فحلوله محل الدائن المرتهن يحقق له تأميناً عينياً عند رجوعه
 (9112 ) .

 

فإنه يحل محله فيى جمييع ماليه مين  ، إذا وفى الدائن المرتهن حقه وحل محله بمقتضى القانون ، وغنى عن البيان أن المشترى

وقيد تتحقيق مصيلحة ليه فيى ذليك فيميا إذا كيان  ، حيل المشيترى محليه فييه ، فإذا كان لهذا الدائن المرتهن تيأمين عينيى آخير . التأمينات

 فيكمل التأمين اآلخر ضمانه ، العقار الذي اشتراه لم يعد يفى بالثمن الذي دفعه
 (9111 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فقد يوفق بذلك إلى وقيف إجيراءات التنفييذ  . فللدائن المتأخر مصلحة فى الوفاء بحق الدائن المتقدم والحلول محله فيه ، التوالى

وقيد يتيسير ليه أحيانياً أن ينتفيع مين  . عليى أن يعيود إليهيا متيى اسيتقامت األحيوال ، إذا كانت قيد بوشيرت فيى وقيت غيير مالئيم

وقيد يكيون مين مصيلحة أحيد اليدائنين العياديين أن يقيوم بالوفياء بيدين  . أخرى خصصت لضمان الدين الذى قام بأدائيه تأمينات

ويراعى أن الدائن المتقدم فى الرتبة ال يحل حلوال قانونياً إذا وفى دائناً متيأخراً  . الدائنين المرتهنين حتى يفيد من مزايا الحلول

مجموعية ) "  فيالحلول ال ييتم فيى هيذه الحالية إال بالتراضيى ، التنفيذ لعدم مالءمة الظروف عنه حتى يتيسر له وقف إجراءات

  . ( 215ص  – 217ص  9األعمال التحضيرية 

 . 599ص  15م  2521مايو سنة  7 – 199ص  15م  2521فبراير سنة  19استئناف مختلط  (   9125)  

أما إذا دفع الثمن للبائع ثم استعمل البائع الثمن فى الوفاء للدائن  ، ويجب أن يوفى المشترى الدائن المرتهن مباشرة (   9119)  

 . فإن المشترى ال يحل حلوال قانونياً محل الدائن المرتهن ، المرتهن

فيحل المشترى فى هيذه الحالية  ، ولكن يجوز أن يقبض البائع الثمن من المشترى على ذمة دفعة الدائن المرتهن بتفويض من المشترى

انظير فيى هيذه المسيألة )  اليذى وفيى اليدائن الميرتهن حقيه –عين طرييق وكيليه البيائع  –ألنه يكيون هيو  ، ائن المرتهنمحل الد

 . ( 2991فقرة  1بودرى وبارد 

يونييه سينة  29اسيتئناف مخيتلط )  حل محله دون حاجة إرى رضيائه أو إليى رضياء الميدين ، وإذا وفى المشترى للدائن المرتهن حقه

 . ( 992ص  21م 2599

ويورد بودرى وبارد فرضاً ثالثاً يتحقق فيه للمشترى مصيلحة فيى أن  –مكررة أوال  2999فقرة  1بودرى وبارد  (   9112)  

فعندئيذ يكيون  ، وأراد المالك الحقيقى ان يسترد منه العقيار ، وذلك إذا اشترى العقار من غير مالك ، يحل محل الدائن المرتهن

إذ أن المالك الحقيقى عندما يسترد العقيار يسيترده مرهونياً  ، دفعه للدائن المرتهن وحل به محلهالمشترى آمنا على الثمن الذى 

وقد يعترض عليى ذليك بيأن المشيترى مين غيير ماليك ال يصيبح  . ( 2999فقرة  1بودرى وبارد )  للمشترى بمقدار هذا الثمن

ً وإذا دفعيه للي ، فال يكون مسئوال عن اليدين ، مالكا للعقار المرهون وميع ذليك فقيد  ، دائن الميرتهن ليم يحيل محليه حليوال قانونييا

)  حييل محلييه فييى الييرهن ، إذا دفييع الييدين للييدائن المييرتهن ، قضييت محكميية االسييتئناف المختلطيية بييأن المشييترى ميين غييير مالييك

 . ( 119ص  1م 2759مايو سنة  5استئناف مختلط 

فقيرة  1بودرى وبيارد  – 191ص 99م  2597إبريل سنة  25 – 559ص  19م 2529يونية سنة  22استئناف مختلط (  9111)  

 . 191ص  – 191ص  2115فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2999



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أن يفعل المشترى ذلك اختيياراً مين تلقياء نفسيه أو أن يفعليه  ، فى وفاء المشترى لحق الدائن المرتهن والحلول محله ، ويستوى

أو أن يكون الدائن المرتهن قيد بيدأ فيى اتخياذ  ، كون للبائع قد الزمه فى شروط البيع أن يدفع الثمن للدائن المرتهنبأن ي ، وهو ملزم به

 إجراءات التنفيذ فاضطر المشيترى أن ييوفى ليه حقيه ليتيوفى هيذه اإلجيراءات
 (9119 ) .

ويسيتوى كيذلك أن يكيون المشيترى قيد اشيترى  

 العقار ممارسة أو اشتراه فى مزاد جبرى
 (9115 ) .

 

  : وجود نص خاص يقرر للموفى حق الحلول - 381

وثمية أحيوال أخيرى يخيول القيانون الميوفى فيهيا حيق " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدى فيى هيذا الصيدد

"  فمن ذلك مثال حلول موفى الكمبيالة بطريق التوسط محل الحامل فى حقوقه ، الحلول بنص خاص
 (9119 ) .

 

الكمبيالية المعميول عنهيا البروتسيتو يجيوز دفيع قيمتهيا مين أى " :  من التقنين التجارى تنص على ما ييأتى 291ن المادة ذلك أ

ثيم تينص الميادة  . " ويصير إثبات التوسط والدفع فيى ورقية البروتسيتو أو فيى ذيلهيا ، شخص متوسط عن ساحبها أو عن أحد محيليها

فيحوز ماله من الحقوق ويلزم بما علييه مين  ، ع قيمة كمبيالة بطريق التوسط يحل محل حاملهامن دف" :  من هذا التقنين على أن 297

أميا إذا كيان عين  ، فيإذا حصيل هيذا اليدفع عين السياحب تبيرأ ذمية جمييع المحيليين . الواجبات فيما يتعلق باإلجراءات الالزم اسيتيفاؤها

 . " أحدهم فتبرأ ذمة من بعده منهم

أن دفع الكمبيالة بطريق التوسط عن الساحب أو عين أحيد المحيليين يجعيل المتوسيط اليذي دفيع قيمية  ويتبين من هذه النصوص

فإذا كان المتوسط قد دفع  . فى الرجوع على ساحب الكمبيالة ومحيليها –أى حامل الكمبيالة  –الكمبيالة يحل حلوال قانونيا محل الدائن 

فإنيه  ، أما إذا كان قد دفع عن أحيد المحيليين . فال رجوع إال على الساحب دون المحيلين ألن ذمة هؤالء تبرأ بهذا الدفع ، عن الساحب

أما المحيلون الذين يلون هذا المحيل فقد برئت ذمتهم باليدفع  ، يرجع على الساحب وعلى المحيلين الذين يسبقون المحيل الذي دفع عنه

 لول القانونى ورد فيها نص خاص فى التقنين التجارىفهذه حالة من حاالت الح
 (9111 ) .

 

يحل المؤمن قانوناً " :  مدنى على ما يأتى 112فقد نصت المادة  ، وهناك مثل آخر للحلول القانونى الذي ورد فيه نص خاص

ي نجميت عنيه مسيئولية بما دفعه من تعويض عين الحرييق فيى اليدعاوى التيى تكيون للميؤمن ليه قبيل مين تسيبب بفعليه فيى الضيرر اليذ

أو شخصياً يكيون الميؤمن ليه  ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونيون معيه فيى معيشية واحيدة ، المؤمن

ثيم احتيرق المكيان الميؤمن بخطيأ شيخص  ، وهذا النص يقضيى بيأن شيركة التيأمين إذا أمنيت مكانياً مين الحرييق . " مسئوال عن أفعاله

 وتحل محله قانوناً فى حقه ضد المسئول عن هذا الحريق ، ن الشركة تدفع مبلغ التأمين للمؤمن لهفإ ، معين
 (9111 ) ،

وذليك ميا ليم يكين 

                                                                                                                                                                    

حيل محيل اليدائن فيى مواجهية البيائع  ، دفع الدين لفيك اليرهن الموقيع عليى العيين جميعهيا ، وإذا كان المشترى قد اشترى حصة شائعة

أنظير  – 19ص  25م 2591ديسيمبر سينة  11اسيتئناف مخيتلط )  وجميع الشركاء فى الشيوع بمقدار ما وفى عنهم من الدين

  . ( 119ص  52م 2515فبراير سنة  11استئناف مختلط  : أيضا

 . مكررة ثانيا 2991فقرة  –مكررة أوال  2991فقرة  1بودرى وبارد  (   9119)  

 . مكررة أوال 2955فقرة  1بودرى وبارد  – 291ص  91م 2555مايو سنة  99استئناف مختلط  (   9115)  

أميا الحالية " :  هذا وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذه الحالة الثالثة من حاالت الحلول القانونى ما ييأتى

كما هو الشأن فى  ، قاراً وأدى ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهمالثالثة فتتحقق حيث يكون الموفى قد اشترى ع

وقد تكيون ليه مصيلحة  . فقد يتاح للموفى فى هذه الحالة أن ينتفع من تأمينات أخرى خصصت لضمان الدين الذى أداه . الحائز

متيى وثيق مين أن اليثمن اليذى يرسيو بيه  ، هييرهفى أداء ثمن العقار للدائنين المرتهنين المتقدمين فيى المرتبية دون أن يقيوم بتط

"  مزاده ال يكفى للوفاء بديون من وفاهم وحل محلهم فيما لو باشر إجراءات التنفيذ غيرهم من اليدائنين المتيأخرين فيى المرتبية

 . ( 215ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) 

  . 215ص  9مجموعة األعمال التحضيرية (  9119)  

 ، عنيدما دفيع قيمية الكمبيالية ليم يكين مسيئوال عين هيذا اليدين ، فى الحالة التى نحن بصددها ، المتوسطويالحظ أن  (   9111)  

فييسر الوفاء بهيذه  ، وتوسيعاً لسبل الوفاء بسندات االئتمان التجارية ، وإنما جعل له القانون الحلول محل الدائن توثيقا لالئتمان

ط الذى دفع الكمبيالة عن الساحب أو عن المحيل يغليب أن يكيون صيديقاً ينتظير هذا إلى أن المتوس . السندات من طرق مختلفة

فقير  1أنظير فيى هيذا المعنيى بيودرى وبيارد )  ومما يغريه بهذا اإلمهيال أن يحيل قانونياً محيل اليدائن ، منه إمهال من دفع عنه

2911 ) . 

للميؤمن ليه وحليت محليه فيى الرجيوع بيالتعويض عليى  عنيدما دفعيت مبليغ التيأمين ، ويالحظ هنا أيضياً أن شيركة التيأمين(  9111)  

إذ  ، ومن ثم وجب أن يقوم الحليول القيانونى هنيا عليى نيص خياص . لم تكن مسئولة عن هذا التعويض مع المسئول ، المسئول

لييس مين ف . أن شركة التأمين عندما دفعت مبلغ التأمين للمؤمن له أتما دفعيت دينيا شخصيياً فيى ذمتهيا ليه بموجيب عقيد التيأمين

 ، حقها أن ترجع على المسئول عن الحريق بمقتضى القواعد العامية إال إذا نيزل لهيا الميؤمن ليه عين دعيواه قبيل هيذا المسيئول



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أو كيان وليده أو شخصياً  ، بأن كان قريبه أو صهره وكان مقيما معه فيى معيشية واحيدة ، هذا المسئول متصال اتصاال وثيقا بالمؤمن له

لكيان  ، وهذا هو مبليغ صيلتهم بيالمؤمن ليه ، ولو جاز لشركة التأمين أن ترجع على هؤالء . ئوال عنهمتحت رعايته ممن يعتبر هو مس

 . فتكون الشركة قد سلبته بالشمال ما أعطته باليمين ، رجوعها هذا بمثابة الرجوع على المؤمن له نفسه

 الحلو االتفاقى - 2

 (Subrogation conventionnelle ) 

 الموفى مع الدائنالحلول باتفاق  -أ 

 : النصوص القانونية - 381

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 911تنص المادة  

وال يصيح أن  ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، للدائن الذى استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله"  

"  يتأخر هذا االتفاق عن وقت الوفاء
 (9117 ) .

 

119/  211ا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ويقابل هذ
  (9115 ) .

 

 925وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 911فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

929نى المادة وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنا – 2/  979وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –
  (9199 ) .

 

                                                                                                                                                                    

أنظير فيى المعنيى )  فالحلول هنا أقرب إلى أن يكون نزوال عن هذه الدعوى إلى شركة التأمين بموجب نص خاص فى القانون

ويخلص من ذلك أن حلول شركة التأمين محل المؤمن له مقصيور عليى الحالية التيى  . ( 92ص  9األستاذ عبد الحى حجازى 

فقد قضيت  ، بشأن إصابات العمل 2591لسنة  15وقد ورد نص آخر فى القانون رقم  . لورد النص فى شأنها ، نحن بصددها

وكيان صياحب  ، يير صياحب العميلمن هذا القانون بأنه إذا كانت إصابة العامل ترتب مسئولية شخص آخير غ 5و  1المادتان 

فإن شيركة التيأمين  ، ( 2551لسنة  71وقد أصبح هذا التأمين إجباريا بموجب القانون رقم )  العمل مؤمناً على حوادث العمل

وفيميا عيدا هيذه الحياالت التيى وردت  . التى دفعت قيمة التعويض تحل محل صاحب العمل فى حقوقيه قبيل الشيخص المسيئول

بحلييول شييركة التييأمين محييل المصيياب فييى  ، فييى التييأمين علييى الحييوادث ، ال يوجييد نييص عييام يقضييى ، فيهييا نصييوص خاصيية

وكثيراً ما تعمد شركات التأمين إلى االحتفاظ بحقها فى الرجوع على المسئول بموجيب شيرط صيريح  . الرجوع على المسئول

فينفيذ فيى حيق المسيئول بإعالنيه بالحوالية وفقيا  ، ويكون هذا الشيرط بمثابية اتفياق عليى حوالية حيق محتميل ، فى وثيقة التأمين

ص  – 275انظير فيى هيذا المعنيى األسيتاذ محميد عليى عرفية فيى التيأمين طبعية ثانيية ص )  للقواعد المقررة فى حوالة الحيق

 . ( 159ص  – 151ص  2199وقارن بالنيول وريبير وردوان فقرة  - 251

اليدائن اليذى اسيتوفى " :  من المشروع التمهيدى عليى الوجيه اآلتيى 511ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9117)  

وال  ، ويكون االتفاق بورقة رسمية . حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله حتى لو لم يقبل المدين ذلك

ى ورقية رسيمية لعيدم ضيرورة وفى لجنة المراجعة حذف الحكيم الخياص بجعيل االتفياق في . " يصح أن يتأخر عن وقت الوفاء

)  911فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ووافيق عليهيا مجليس النيواب . فى المشروع النهائى 995وأصبحت المادة رقمها  ، ذلك

 . ( 272ص  – 279ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

كييون تأمينييا لميين دفعييه فييى التأمينييات التييى كانييت علييى المييدين األصييلى ت : 119/  211التقنييين المييدنى السييابق م  (   9115)  

 . . . إذا قبل الدائن عند األداء له انتقال التأمينات لمن دفع الدين إليه –أوال : األحوال اآلتية فقط

إال فيما يتعلق بالتصوير الفنى للحلول فقد قدمنا أنه يبدو من عبارات التقنيين السيابق أن  ، والحكم واحد فى التقنينيين السابق والجديد)  

أميا فيى التقنيين الجدييد  ، هذا التقنين يعتبر الدين الذى وفى قد انقضى فيرجع الموفى بدين جديد تنتقل إليه تأمينات اليدين القيديم

 . ( فى الهامش 911فاً فقرة أنظر آن : فالرجوع يكون بنفس الدين وتأميناته ودفوعه

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9199)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911مطابقة للمادة )  911التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911مطابقة للمادة )  925التقنين المدنى الليبى م 

فيما عدا أنهيا تشيترط أن يكيون االتفياق بورقية  ، من التقنين المدنى المصرى 911مطابقة للمادة )  2/  979التقنين المدنى العراقى م 

 . ( كما كان األمر فى المشروع التمهيدى للتقنين المدنى المصرى الجديد ، رسمية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويجيب أال يتيأخر االتفياق عليى الحليول عين  ، ويخلص من هذا النص أن الحلول هنا يجب أن يكون باتفاق بين الموفى واليدائن

 ويخضع فى إثباته للقواعد العامة ، وال يشترط فى االتفاق شكل خاص . وقت الوفاء
 (9192 ) .

 

  : اتفاق بين الموفى والدائن - 382

 ، وأراد الوفاء بدين غيره على أن يحل محيل اليدائن ، يكن الموفى فى حالة من حاالت الحلول القانونى التى سبق ذكرهاإذا لم 

فلييس أماميه إال الحليول  ، ذلك أنيه ميا دام بياب الحليول القيانونى غيير مفتيوح للميوفى . فسبيله إلى ذلك أن يتفق مع الدائن على الحلول

 . دائن وإما مع المدينفيتفق إما مع ال ، االتفاقى

بيل  ، وهيو ال يخسير شييئاً مين هيذا اإلحيالل . إال أن يتفق مع الموفى عليى إحالليه محليه ، حتى يستوفى حقه ، وما على الدائن

 ، ولييس الميدين طرفياً فيى هيذا االتفياق . يكسب أن يستوفى حقه فى ميعاد حلوليه أو حتيى قبيل هيذا الميعياد إذا اتفيق الميوفى عليى ذليك

فدينيه يقضيى  ، عليى أنيه يفييد فائيدة محققية مين هيذا الوفياء . بل بالرغم عن إرادته ، والحلو يتم بغير إرادته ، ؤه غير ضرورىفرضا

فيغلب أن يكون هذا الدائن الجدييد أكثير تسياهال معيه  ، وإذا كان قد استبدل بالدائن القديم دائنا جديداً  . ويتخلص بذلك من مطالبة الدائن

فهو من  ، وهذا هو الدور الذى يقوم به الموفى لديه غيره . وإال لما تطوع مختاراً لوفاء الدين ، سير عليه فى وفاء دينهوأسرع إلى التي

وهيى مين جهية أخيرى يسيتوثق لضيمان حقيه قبيل الميدين  ، جهة يسدى خدمة إلى المدين بوفائه للدين وإمهاليه حتيى ييتمكن مين الوفياء

 . بحلوله محل الدائن

 فى قبول إحالل الموفى محله أو عدم إحاللهوالدائن حر 
 (9191 ) .

فقد يحله محليه  ، وهو حر أيضاً فى تحديد مدى هذا اإلحالل 

 فيحله فى الرهن واالمتياز دون أن يحله فى الكفالة ، فى بعض ضمانات الدين دون بعض
 (9199 ) .

 

وقيد كيان المشيروع التمهييدى للتقنيين  . كفيىفيأى تعبيير عين اإلرادة ليه معنيى الحليول ي ، وال يشترط فيى االتفياق شيكل خياص

 ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا الشرط ، المدنى الجديد يشترط ورقة رسمية نظراً لما للحلول من خطر
 (9195 ) .

 

 : عدم تأخر االتفاق عن وقت الوفاء - 383

 وال يجوز أن يتأخر هذا االتفاق عن وقت الوفاء 
 (9199 ) .

 ، لوفاء بالدين حاصيلين فيى وقيت واحيدوالغالب أن يكون االتفاق وا 

االتفياق عليى الوفياء  –ويثبتيان االتفياقين معياً  ، فيتقدم الميوفى إليى اليدائن ويتفيق معيه عليى وفياء حقيه ميع حلوليه محليه فيى هيذا الحيق

 فى مخالصة واحدة –واالتفاق على الحلول 
 (9191 ) .

فيتفيق  ، ولكن ال شىء يمنع من أن يكون االتفاق على الحليول سيابقاً عليى الوفياء 

 ثم يدفع الموفى الدين بعد ذلك ، الموفى والدائن مقدماً على الحلول
 (9191 ) .

 

                                                                                                                                                                    

ويجيب حينئيذ  ، محليه فيى حقوقيه إن الدائن الذى قبل اإليفاء من شخص ثالث يمكنه أن يحل : 929تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

أن يحصل االستبدال صراحة عند اإليفاء على األكثر أما تاريخ سند اإليصال المشتمل على االستبدال فال يعد ثابتاً بالنسبة إليى 

 ً  . ( والحكم واحد فى التقنينيين اللبنانى والمصرى. )  األشخاص اآلخرين إال من يوم صيرورة هذا التاريخ صحيحا

 . 272ص  – 279ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية    ( 9192)  

 –(  2911فقيرة  1بيودرى وبيارد )  وليو كانيت الوكالية عامية ، ويجوز لوكيل الدائن أن يحل الموفى محل اليدائن (   9191)  

فيإذا اتفياق ميع الميوفى عليى أن يحيل محيل  . فوكالة المحضر مقصورة عليى القيبض ، وإذا أرسل الدائن محضراً لقبض الدين

 . ( مكررة 2911فقرة  – 2911فقرة  1بودرى وبارد )  لم يسر هذا االتفاق فى حق الدائن إال إذا أقره ، الدائن

 . 2915فقرة  1بودرى وبارد  – 91فقرة  27لوران  (   9199)  

والتقنيين الميدنى الفرنسيى وتقنيين  –ميدنى  911ادة فيى الهيامش فيميا يتعليق بتياريخ نيص المي 972أنظر آنفاً فقرة  (   9195)  

 ً  . ولكن ذلك ال يعنى اشتراط لفيظ خياص ، ( Expres)  الموجبات والعقود اللبنانى يشترط كل منهما أن يكون االتفاق صريحا

 . 291ص  19م  2522يناير سنة  21استئناف مختلط  : قارن فى عهد التقنين المدنى السابق

 . 295ص  55م  2591يناير سنة  12 – 991ص  51م  2599مايو سنة  19تلط استئناف مخ (   9199)  

والمهيم أال  ، وليس من الضرورى أن يدفعه من ماله . ولكن يجب أن يدفع الموفى الدين للدائن حتى يحل محله فيه (   9191)  

ليم يحيل  ، الميدين اليدين مين هيذا القيرضفوفى  ، فلو أن أجنبياً أقرض المدين ماال ليوفى به دينه . يكون الوفاء من مال المدين

ميا دام اليدين قيد وفيى مين ميال  ، حتى لو ذكر الدائن فى مخالصة الدين أنيه قبيل إحيالل المقيرض محليه ، األجنبى محل الدائن

إذا اسييتوفيت الشييروط  ، والييذى يمكيين فييى هييذه الحاليية هييو الحلييول باتفيياق مييع المييدين ال مييع الييدائن . المييدين بعييد أن اقترضييه

فقييرة  11ديمولومييب  – 91فقييرة  7هيييك  – 1فقييرة  2199م  5أنظيير فييى هييذا المعنييى الرومبيييير )  وسيييأتى بيانهييا ، الواجبيية

 115ص  – 117ص  2111فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  : أنظير عكيس ذليك – 2911فقيرة  1بودرى وبارد  – 997

) . 

 . 97ص  9جازى قارن األستاذ عبد الحى ح (   9191)  
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 الفهرس العام

 ثييم يلييه االتفياق علييى الحليول ، واليذى ال يجيوز هييو أن يكيون الوفيياء باليدين أوال
 (9197 ) .

 ، أوالذلييك أنيه إذا تييم الوفياء بالييدين  

ً  . فإن هذا يفتح الباب للتحايل ، وتراخى االتفاق على الحلول إلى ما بعد ذلك  ، وانقضى اليدين ، فقد يكون المدين وفى دينه وفاء بسيطا

وترتب على ذلك أن الرهن الذى كان فيى المرتبية الثانيية أصيبح فيى المرتبية  ، فانقضى بانقضائه رهن فى المرتبة األولى كان يضمنه

ويجعله يصطنع اتفاقاً مع أجنبى يذكر فييه أن هيذا األجنبيى هيو اليذى  ، ثم يتواطأ المدين بعد ذلك مع الدائن الذى استوفى دينه . األولى

 ، ليحيل األجنبيى محيل اليدائن فييه ، فيعود الرهن الذى كان فى المرتبية األوليى وكيان قيد انقضيى . وفى الدين وهو الذى حل محله فيه

 الذى يليه والذى أصبح فى المرتبة األولى بعد انقضاء الرهن األول وذلك إضراراً بالرهن
 (9195 ) .

 

  : إثبات االتفاق على الحلول - 384

فإذا كانت القيمة التى وفى بها الدين تزيد على عشيرة جنيهيات  . ويخضع إثبات االتفاق على الحلول للقواعد العامة فى اإلثبات

 . وإال جاز اإلثبات بالبينة وبالقرائن ، لم يجز اإلثبات إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها

إال انه يالحظ أن المخالصة بالدين المتضمنة االتفاق على الحلول يجب أن تكون ثابتة التاريخ حتى تكون نافيذة فيى حيق ميوف 

فهيؤالء األغييار يتنيازعون األسيبقية  . أو فى حق دائن للدائن حجز تحت يد المدين ، أو فى حق محال له بالحق ، آخر حل محل الدائن

ومين ثيم يجيب أن  . وإال فهيو للميوفى ، فإن كانوا هم السابقين فى الوفاء أو فى الحوالة أو فى الحجز كان الدين لهيم ، مع الموفى للدين

فإذا كان تاريخ الوفاء الواقع من الموفى الثيانى أو تياريخ نفياذ الحوالية فيى حيق  ، ذى يتمسكون به هو أيضاً ثابت التاريخيكون السند ال

وجب أن يكون للمخالصة المتضمنة االتفاق على الحلول تياريخ ثابيت  -أما تاريخ الحجز فهو ثابت بطبيعة الحال –المدين تاريخاً ثابتاً 

 فليس من الضرورى أن تكون المخالصة ثابتة التاريخ ، ى المدين وورثتهأما بالنسبة إل . أسبق
 (9159 ) .

 

 الحلول باتفاق الموفى مع الدين –ب 

  : النصوص القانونية - 385

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 917تنص المادة 

وليو بغيير رضياء  ، ن اليذى اسيتوفى حقيهأن يحل المقيرض محيل اليدائ ، إذا اقترض ماال وفه به الدين ، يجوز أيضاً للمدين"  

على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء وفى المخالصة أن الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن  ، هذا الدائن

"  الجديد
 (9152 ) .

 

                                                 

كيان الحليول صيحيحاً حتيى ليو أعيطيت المخالصية المثبتية  ، ولكن إذا اتفق على الحلول قبل الوفياء باليدين أو معيه (   9197)  

هيك  – 911فقرة  11ديمولومب )  فالعبرة بتاريخ االتفاق على الحلول ال بتاريخ إعطاء المخالصة ، للحلول بعد الوفاء بالدين

 . ( مكررة أوال 2919فقرة  1بارد بودرى و – 97فقرة  7

والثانى إتميام االتفياق عليى الحليول " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى (   9195)  

فقيد يتواطيأ اليدائن ميع الميدين بعيد أن يكيون هيذا قيد  ، وقيد قصيد مين هيذا الشيرط إليى درء التحاييل ، وقت الوفاء عليى األكثير

فيما لو أقر الينص صيحة  ، فيتفقان غشاً على حلول أحد األغيار لتفويت حق دائن مرتهن ثانى متأخر فى الرتبة ، توفى حقهاس

 . ( 272ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  االتفاق على الحلول بعد الوفاء

 9األسيتاذ عبيد الحيى حجيازى  – 2119فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان –مكررة  2917فقرة  1بودرى وبارد  (   9159)  

 . 52ص 

وييدخل فييهم دائين ميرتهن فيى المرتبية الثانيية كيان يصيبح فيى المرتبية األوليى ليو أن الوفياء كيان بسييطاً دون  ، هذا وقد يتمسيك الغيير

ليذى وفيى اليدين فيإذا أدعيو أن ا . فيكون الحلول باطال وفقاً لما قدمناه ، بأن الدين كان قد وفى قبل االتفاق على الحلول ، حلول

جاز لهم إثبيات أسيبقية الوفياء عليى  ، هو نفس المتمسك بالحلول وأنه وفى الدين أوال ثم تواطأ مع الدائن و المدين على الحلول

وإذا ادعوا أن الذى وفى الدين هو المدين أو شيخص آخير غيير  . ألنه ينسبون الغش للمتمسك بالحلول ، الحلول بجميع الطرق

لم يجز لهم إثبات أسبقية الوفاء على الحليول إال بتياريخ ثابيت للوفياء  ، دون أن ينسبوا غشاً إلى هذا األخير ، المتمسك بالحلول

 . ( 115ص  912فقرة  5أوبرى ورو )  يسبق التاريخ الثابت للمخالصة المتضمنة االتفاق على الحلول

 2: )  ى بطريق الحيرة على أحد الوجهين اآلتييينمن المشروع التمهيد 519ورد هذا النص المادة  : تاريخ النص (   9152)  

ولو بغيير رضياء  ، أن يحل المقرض محل الدائن الذى استوفى حقه ، إذا اقترض ماال سدد به الدين ، ويجوز أيضا للمدين" ( 

لصية أن وأن يذكر فى عقد القرض أن المال قيد خصيص للوفياء وفيى المخا ، على أن يكون الحلول بورقة رسمية ، هذا الدائن

ولو بغيير رضياء اليدائن اليذى اسيتوفى  ، ويجوز أيضاً لمدين" (  1)  –"  الوفاء كان من هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد

وأن يكيون التأشيير بيه عليى هيامش القييد  ، على ان يكون الحليول بورقية رسيمية ، أن يحل شخصاً آخر محل هذا الدائن ، حقه
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111/  215ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
  (9151 ) .

 

 929وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 911فى التقنين المدنى السورى المادة  : المدنية العربية األخرىويقابل فى التقنينات 

925وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 1/  979وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –
  (9159 ) .

 

  : الحلول باالتفاق مع المدين تبررة أغراض عملية - 386

ً هن فيال يسيتطيع إذن أن  ، ال يكيون الميوفى فيى حالية مين حياالت الحليول القيانونى ، كما فى الحلول باالتفاق مع الدائن ، ا أيضا

ولو برغم  ، ولكن إذا كان الحلول باالتفاق مع الدائن . ويلزمه فى هذا الحلول أن يتفق عليه مع المدين ، يحل محل الدائن بحكم القانون

وليو بييرغم إرادة  ، فيإن الحليول باالتفياق ميع الميدين ، دو طبيعيياً عليى أسياس أن اليدائن هيو اليذى يتصيرف فيى حقيهيبي ، إرادة الميدين

بيل هيو الميدين وبيرغم إرادة  ، فإن الذى يتصرف فى حق اليدائن لييس هيو اليدائن نفسيه صياحب الحيق ، ال يبدو طبيعياً أصال ، الدائن

ذلك أن الحلول باالتفاق مع الميدين  . فإن الناحية العملية تبرره ، ومهما يكن من غراب ذلك من الناحية النظرية . الدائن صاحب الحق

فإن تمكن المدين من إحالل المقرض محل دائنه ولو بغير رضاء هذا اليدائن يتييح أن يجيد فيى يسير مين يقرضيه  ، فيه كل النفع للمدين

المدين بالتخفف  ، فينتفع كل من المدين والمقرض . سيقدم للمقرض نفس الضمانات التى كانت للدائنمادام  ، المال الالزم للوفاء بدينه

 . والمقرض باستثمار ماليه فيى قيرض مكفيول بضيمانات قائمية ، من وطأة الدين وبما يمد له المقرض من أسباب التيسير فى الوفاء به

ام قد استوفاه ففيم يضيره أن تنتقل الضيمانات إليى اليدائن الجدييد! وال ضيرر وماد ، فإنه استوفى حقه ، وال ضرر فى ذلك على الدائن

سواء بقى الدائن السيابق أو حيل  ، فهم هم فى ترتيهم القائم ، فإن هؤالء لم تتغير أوضاعهم من مدينهم ، فى ذلك على الدائنين اآلخرين

 . محله دائن جديد

عليى أن  . وليو بغيير رضياء اليدائن ، ون الحليول باتفياق بيين الميوفى والميدينلكل هذه االعتبارات العملية أجاز القيانون أن يكي

وهيذا  ، فيتم الحلول باتفياق بيين الميوفى واليدائن نفسيه ، سيبادر فى الغالب إلى الرضاء ، وهو يعلم أن رضاءه غير ضرورى ، الدائن

 هو الذى يقع عادة فى العمل
 (9155 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وأقرتيه بعيد حيذف  ، وقد آثرت لجنة المراجعية الينص األول . " األصلى قد تم قبل أن يسجل تنبيه عقارى صدر من دائن آخر

ووافيق عليهيا  . فيى المشيروع النهيائى 959وأصيبح رقيم الميادة  ، الحكم الخاص بجعل الحلول بورقة رسيمية لعيدم ضيرورته

 . ( 275و ص  271ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  917فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، وابمجلس الن

يجوز للمدين أن يقترض بدون واسطة مداينه مين شيخص آخير ميا يكيون  : 111/  215م  : التقنين المدنى السابق (   9151)  

من التقنين المختلط  111وأضافت المادة  –وأن ينقل لذلك الشخص التأمينات التى كانت للدائن األصلى  ، منه وفاء المتعهد به

 . بشرط أن يكون االقتراض والنقل ثابتين بسند رسمى : ما يأتى

التقنين الجدييد التقنيين  فقد جارى ، فيما عدا وجوب الورقة الرسمية فى التقنين المختلط ، والحكم واحد فى التقنينيين السابق والجديد)  

 . ( األهلى السابق فى حذف هذا الشرط

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9159)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 917مطابقة للمادة )  911م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 917مطابقة للمادة )  929م  : التقنين المدنى الليبى

فيما عدا أن التقنين العراقى يشترط أن يكون  ، من التقنين المدنى المصرى 917مطابقة للمادة )  1/  979م  : التقنين المدنى العراقى

 . ( الحلول بورقة رسمية كما كان عليه األمر فى المشروع التمهيدى للتقنين المصرى الجديد

فيمينح  ، كون االستبدال صحيحاً عندما يقتيرض الميديون مبلغياً مين الميال إلبقياء ميا علييهي : 925م  : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

لكيى يؤمنيه عليى  ، فيمينح مقرضيه ، جميع الحقوق التى كانيت لدائنيه األول اليذى أوفيى دينيه ، لكى يؤمنه على ماله ، مقرضه

أن يكيون لسيند االقتيراض (  أوال: )  هيذه الحالية يجيبوفى مثل  . جميع الحقوق التى كانت لدائنه األول الذى أوفى دينه ، ماله

أن يصرح فى سند االقتراض بيأن الميال إنميا افتيرض بقصيد اإليفياء ويصيرح فيى سيند (  ثانيا)  ولسند اإليصال تاريخ صحيح

فيميا ليه مين أن يصرح بأن المقرض حل محيل اليدائن الميوفى دينيه (  ثالثا. )  اإليصال بأن اإليفاء إنما كان من المال المقرض

 . ( وال يشترط رضاء الدائن لصحة هذا التعامل –الحقوق 

 . ( والحكم واحد فى التقنينيين اللبنانى والمصرى)  

 1بالنييول وريبيير وردوان  – 2999فقيرة  1بيودرى وبيارد  – 959فقيرة  11ديمولومب  – 97فقرة  27لوران  (   9155)  

وأنظر كيف دخل الحلول باالتفاق مع المدين فى القانون الفرنسى القديم عقب إنزال سعر الفائيدة فيى اإلييرادات  – 2115فقرة 

مما جعيل الميدينين يقبليون عليى االقتيراض بالسيعر المخفيض وإحيالل مقرضيهم  ، %19. 1 2/  5% إلى 99. 7المرتبة من 

 . 2992فقرة  1إلى بودرى وبارد  ، محل دائنيهم األصليين
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 : نشروط الحلول باالتفاق مع المدي - 387

 : ويشترط فى هذا الحلول شرطان 

وال يهيم  . فيذكر فى عقد القرض أن المال المقترض قد خصص لهذا الوفياء ، أن يكون القرض بغرض الوفاء بالدين(  أوال)  

 والمهيم أن ييذكر البييان فيى نفيس عقيد القيرض ، مين المقتيرض وهيو الميدين أم مين المقيرض نفسيه ، ممن يصدر هذا البييان
 (9159 ) .

 

 وتقترض صحة البيان حتى يقام الدليل على عدم صحته
 (9151 ) .

 

 ، وال يهيم هنيا أيضيا ممين يصيدر هيذا البييان . أن يذكر فى المخالصة عند الوفاء أن المال الموفى به هو مال القيرض(  ثانيا) 

وقد يصدر من االثنين معاً  ، ا جائزوقد يصدر من الدائن وهو يستوفى حقه وهذ ، فقد يصدر من المدين وهو يفى دينه وهذا هو الغالب

ويقع هذا كثيرا
  (9151 ) .

وتفترض صحة البيان حتى يقام الدليل على عدم صحته 
  (9157 ) .

 

ففيى ورقية واحيدة  ، بل يجوز أن تكونا متعاصرتين ، عملية القرض فعملية الوفاء ، وليس من الضرورى أن تتعاقب العمليتان

وليو تيم  . ثم يذكر فى الورقة نفسها أن الوفاء قد تم من ميال القيرض ، المقترض خصص للوفاءيثبت عقد القرض ويذكر فيه أن المال 

 األمر على هذا النحو لكان هيذا أكثير اسيتجابة ألغيراض القيانون
 (9155 ) ،

ولميا قاميت صيعوبات عمليية مين ناحيية ثبيوت التياريخ كميا  

 . سنرى

لتبيين  ، إذا لو كانت عملية الوفاء هيى السيابقة . بشرط أن تسبق عملية القرض عملية الوفاء ، ولكني صح أن تتعاقب العمليتان

ومن أن تكون كل عملية  ، عند تعاقب العمليتين ، ومن ثم كان البد . فال يحل المقرض محل الدائن ، أن الوفاء لم يكن من مال القرض

 قرض سابقة على عملية الوفاءحتى يستطاع إثبات أن عملية ال ، منهما ثابتة التاريخ
 (9199 ) .

 

ً  . كميا رأينيا فيى الحليول باالتفياق ميع اليدائن ، والسبب فى ذليك هيو تيوقى خطير التواطيؤ  ، فقيد يفيى الميدين بدينيه وفياء بسييطا

هذا اليرهن  ثم يخطر له إحياء هذا الرهن إضراراً بمرتهن آخر كان متأخراً فى المرتبة وتقدم بعد زوال . فينقضى الرهن الذى يضمنه

مقرضاً أقرضه المبلغ الذى وفى به الدين وأحله بهذا الوفاء محيل  $ 179 $ويصور األجنبى  ، فيتواطأ مع أجنبى ومع الدائن ، األول

عن طريق التواريخ  ، بأن اشترط أن تسبق عملية القرض عملية الوفاء ، فسد القانون طريق هذا التحايل . فيحيا الرهن األول ، الدائن

 . فال يستطاع التحايل بتقديم تاريخ القرض إذا كان متأخراً فعال عن تاريخ الوفاء ، الثابتة

بل هى تجيز فى صراحة أن يفى المدين دينه ويسيتبقى عنيد الوفياء  ، على أن القوانين الجرمانية ال تلقى باال إلى شىء من ذلك

وال ضيرر يصييب  ع فيعطيها لمقرض يقرضيه الميال بعيد الوفياء لقياء هيذه الضيمانات ، منها ضمانات هذا الدين قائمة يستطيع أن يفيد

 . وقد كان متقدماً عليهم فى كيل حيال ، وإنما تغير عليهم اسم الدائن المتقدم ، فأن أوضاعهم لم تتغير ، الدائنين اآلخرين من جراء ذلك

وكيان المشيروع التمهييدى  . ( CEDULES HYPOTHECAIRES)  ةوهذا ما يسمى فى القوانين الجرمانيية بالشيهادات العقاريي

ولكن لجنة المراجعة حذفته وآثرت البقاء على التقاليد الالتينية  ، للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً على طريق الخيرة فى هذا المعنى

صره على األكثرفالشرط إذن أن يسبق القرض الوفاء أو يعا ، فى الوفاء مع الحلول باالتفاق مع الدين
  (9192 ) .

 

                                                 

 . 2999فقرة  1بودرى وبارد  (   9159)  

بل قد  ، وال يشترط أن يكتب عقد القرض وقت القرض نفسه – 192فقرة ص  1بالنيول وريبير وردوان وريبير  (   9151)  

ثم يتسلم المدين القرض بعيد ذليك مين الحسياب  ، بل ويجوز االتفاق على فتح حساب جار للقرض نفسه . تتأخر كتابة هذا العقد

 . 2999فقرة  1أنظر فى ذلك بودرى وبارد  . لوفاء الدينالجارى 

 . 2999فقرة  1بودرى وبارد  (   9151)  

 . 192ص  2119فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9157)  

 . 2995فقرة  1بودرى وبار  (   9155)  

ص لوفاء اليدين أو دون أن يذكر فى عقد القرض أن القرض خص ، أما إذا اقترض المدين وسدد الدين من القرض (   9199)  

إال إذا دفع المقرض الدين مباشيرة لليدائن وكيان  ، فال حلول ، دون أن يذكر فى المخالصة أن المال الموفى به هو مال القرض

 . ( 19ص  59م  2599ديسمبر سنة  5استئناف مختلط )  فى حالة من حاالت الحلول القانونى

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هيذا  –فى الهامش  979آنفا فقرة  917أنظر تاريخ المادة  (   9192)  

فأوجيب المشيروع أن ييذكر فيى عقيد القيرض أن الميال قيد خصيص  . وقد قصد إلى إفساد ضروب التحاييل" :  الصدد ما ياتى

ويراعيى أن هيذا القييد يحيول  . هذا المال الذى أقرضه للدائن الجديد وأن يذكر فى المخالصة أن الوفاء كان من ، للوفاء بالدين

وقد يصح التساؤل  . من طريق إحالل أحد األغيار محله ، بين المدين وبين اإلفادة من تأمينات من يقوم بإبقاء حقه من الدائنين

سيتغالل ميا ييولى ليه مين االئتميان عليى عما إذا كان فى تقييد حق المدين على هذا النحيو ميا يفيوت علييه فرصية االنتفياع مين ا

قيارن )  أساس الرهن األولن مع أن احتفاظ الدائن المرتهن المتأخر بمرتبته هذه ال يجعل له فيما لو رفع التقيييد وجهيا للشيكوى

ل وقيد رؤى إفسيياح المجييا . ( نظيام صييكوك الييرهن العقيارى أوتيسييير ائتمييان فيى العقييارات الزراعييية فيى التقنينييات الجرمانييية

وقد نيص فيى هيذه الصييغة األخيرى عليى  . بصيغة أخرى تنزل منزلة البديل من صيغتها األولى 519لالختيار فشفعت المادة 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

ولكنيه إذا طيال إليى أميد أبعيد  . فقد يقصر هذا الوقيت أو يطيول ، فال يهم مقدار الوقت الذى يتخلل العمليتين ، وإذا سبق القرض الوفاء

 وكان هذا مدعاة للطعن فى الحلول ، ألقى هذا البعد ظال من الشك فى أن مال القرض لم يستعمل لوفاء الدين ، من المألوف
 (9191 ) .

 

 : ماال يشترط فى الحلول باالتفاق مع المدين - 388

 : وال يشترط التقنين المدنى الجديد غير الشرطين المتقدمى الذكر فى الحلول باالتفاق مع المدين فال يشترط إذن 

أن يكيون (  1بنيد  2199م )  ويشيترط التقنيين الميدنى الفرنسيى . أن يكون القرض أو المخالصة فى ورقية رسيمية -(  أوال)  

وكيان التقنييين الميدنى المخييتلط السيابق يشييترط أيضياً هييذا الشيرط فييى القيرض ونقييل  . كيل مين القييرض والمخالصية فييى ورقية رسييمية

 التأمينات
 (9199 ) .

وإال ليم يسير  ، والذى يشترط فى التقنين المدنى الجديد هو ثبوت تياريخ كيل مين القيرض والمخالصية عنيد تعاقبهميا 

ولكين  . أو فيى حيق دائين ميرتهن متيأخر ، أو فى حق دائين حياجز ، أو فى حق محال له ، مقرض آخر له حق الحلولالحلول فى حق 

 وفى حق الدائن الذى استوفى حقه ، فى حق المدين نفسه وخلفه العام ، بالرغم من عدم ثبوت التاريخ ، يسرى
 (9195 ) .

 

فالبييد أن ييينص  ، وهييذا بخييالف الحلييول باالتفيياق مييع الييدائن ، أن ييينص صييراحة علييى حلييول المقييرض محييل الييدائن(  ثانيييا)  

فمجرد ذكر أن مال المقرض خصص لوفاء الدين وأن الوفاء حصل بمال القيرض  ، أما هنا . صراحة على حلول الموفى محل الدائن

 . كاف الستخالص حلول المقرض محل الدائن عن طريق االقتضاء

فيإن حليول المقيرض محليه فيى حقيه ييتم بمجيرد  ، فسواء رضيى اليدائن أو ليم ييرض . أن يرضى الدائن بهذا الحلول(  ثالثا)  

فهيو البيد أن يقبيل الوفياء  ، ولما كانت عملية الحلول هذه تقتضى تدخل اليدائن . القول $ 171 $االتفاق على ذلك مع المدين كما سبق 

كييان لكييل ميين المقييرض والمييدين الوسيييلة  ، ل هييذا أو ذاكفإنييه إذا أبييى أن يفعيي ، وأن يييذكر فييى المخالصيية أن الوفيياء تييم بمييال القييرض

فييإن قبييل الييدائن العييرض تييم  ، فيييتم بييذلك مييا كييان الييدائن يأبيياه . عيين طريييق العييرض الحقيقييى واإليييداع ، القانونييية إلجبيياره علييى ذلييك

 تم الحليول أيضياً عليى هيذا النحيوفيي ، وإن أباه أودع المال على ذمته وحكم بعد ذلك بصحة اإليداع على النحو الذى سينبينه ، الحلول
 (

9199 ) .
 

 أحكام الرجوع بدعوى الحلول - المطلب الثانى

 : حلول الموفى محل الدائن وما يرد على هذا الحلول من القيود - 389

 ، وهذا هو الحكم بوجه عام . فيصبح له حق الدائن يباشره كما لو كان هو الدائن نفسه ، الحلول يجعل الموفى فى مكان الدائن 

 . غير أنه يرد على هذا الحكم قيود من شأنها أن تجعل الموفى يعامل معاملة أدنى من معاملة الدائن األصلى من بعض الوجوه

 . ما يرد على حلول الموفى محل الدائن من قيود(  ب. )  حلول الموفى محل الدائن(  أ)  فنبحث إذن

 حلول الموفى محل الدائن -أ 

 : النصوص القانونية - 391

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 915تنص المادة  

وميا يكفليه مين تيأ /  ، وميا يلحقيه مين توابيع ، بما لهذا الحق مين خصيائص ، من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان له حقه"  

 ماله من حل محل الدائنويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من  . وما يرد عليه مندفوع ، ينات
 (9191  )

" . 

                                                                                                                                                                    

دون اشيتراط اتميام عقيد القيرض فيى وقيت  ، أن للمدين أن يحل من أقرض محله الدائن عليى أن يكيون الحليول بورقية رسيمية

إنه اشترط أن يكون التأشير بهذا الحلول على هامش القيد األصلى قد تم قبل  وغاية ما هنالك . سابق على الوفاء أو معاصر له

مجموعية ) "  ألن من حيق هيذا اليدائن أال يعتيد بيأى قييد تيال لتسيجيل ذليك التنبييه ، أن يسجل تنبيه عقارى صدر من دائن آخر

 . ( 279ص  9األعمال التحضيرية 

 . 192ص  2119فقرة  1ول وريبير وردوان بالني –مكررة  2995فقرة  1بودرى وبارد  (   9191)  

 . فى الهامش 979أنظر آنفا فقرة  (   9199)  

 . 2997فقرة  1بودرى وبارد  (   9195)  

 . 2111فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2959فقرة  1بودرى وبارد  (   9199)  

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  515ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9191)  

فمجليس  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 952ووافقت عليه لجنية المراجعية تحيت رقيم  . المدنى الجديد

 . ( 271ص  – 279ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  915الشيوخ تحت رقم 
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 . ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

 921وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 917فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

929وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 972عراقى المادة وفى التقنين المدنى ال –
  (9191 ) .

 

 : ويخلص من هذا النص أن الموفى يحل محل الدائن فى حقه

 . بما لهذا الحق من خصائص(  2)  

 . وما يلحقه من توابع(  1)  

 . وما يكفله من تأمينات(  9)  

 . وما يرد عليه من دفوع(  5)  

 : للموفى حق الدائن بما له من خصائص يكون - 392

وتقييول المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع  . بمييا لهييذا الحييق ميين مقومييات وخصييائص ، يحييل المييوفى محييل الييدائن فييى نفييس حقييه 

أو كانيت ليه ميدد تقيادم  ، كميا إذا كيان تجارييا ، فالحق ينتقل إلى مين تيم الحليول ليه بميا ليه مين خصيائص" :  التمهيدى فى هذا الصدد

 أو كان السند المثبت له واجب التنفيذ ، اصةخ
 (9197  )

" . 

 ً ً  ، فالحق الذى حل فيه الموفى محل الدائن إذا كان إذن حقا تجاريا وقيد يقتضيى  ، انتقل إلى الموفى على هذه الصفة حقا تجاريا

 ذلك أن يكون التقاضى فيه من اختصاص المحاكم التجارية
 (9195 ) .

خميس سينوات  ، وإذا كان حقاً يسقط بالتقادم بانقضاء مدة قصيرة 

فيال تلبيث أن  ، وقيد تكيون الميدة أوشيكت عليى االنقضياء . فإنه ينتقيل إليى الميوفى قيابال للسيقوط بالتقيادم بهيذه الميدة القصييرة ، أو أقل

وقد يكون الحيق اليذى  . ى الشخصية كما سيأتىوهذا عيب فى دعوى الحلول ال يوجد فى الدعو ، تنقضى بعد انتقال الحق إلى الموفى

 . فيكون سنداً قابالً للتنفيذ فى يد الموفى كما كان فى يد الدائن األصلى ، انتقل إلى الموفى ثابتاً فى سند رسمى أو فى حكم

ضى بحقه وسار فقد يكون الدائن األصلى قد قا . بل إن الحق قد تقترن به خصائص أخرى فتنتقل جميعها مع الحق إلى الموفى

 بل يسير فيها من حيث وجدها ، فال يحتاج الموفى إلى تجديد هذه اإلجراءات ، فى إجراءات التقاضى شوطاً بعيداً 
 (9119 ) .

 

 : يكون للموفى حق الدائن بما يلحقه من توابع - 393

ويكيون للميوفى  ، ذه الفوائد بهذا السيعرفأن الحق ينتقل منتجاً له ، فلو كان الحق الذى انتقل إلى الموفى ينتج فوائد بسعر معين 

 الحق فى تقاضى هذه الفوائد ما استحق منها وما سيستحق
 (9112 ) .

 

                                                 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9191)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 915مطابقة للمادة )  917م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 915مطابقة للمادة )  921م  : التقنين المدنى الليبى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 915مطابقة للمادة )  972م  : التقنين المدنى العراقى

إن االستبدال القانونى أو االتفاق يجعل الدائن البديل يحل فى الحقوق محيل اليدائن الميوفى  : 929م  : تقتين الموجبات والعقود اللبنانى

وال يحيل  –وال يحق ليه إقامية دعيوى الضيمان عليى اليدائن الميوفى دينيه  –ولكن ال يكسب صفة المتفرغ له وال مركزه  ، دينه

فيال يحيق ليه مقاضياة شيركائه فيى الموجيب إال عليى قيدر  ، وإذا كان ملزما مع غيره –محله إال بقدر المال الذى دفعه وبنسبته 

أن يقييم الييدعوى  ، فضيال عيين حيق إقامية اليدعاوى الناجمية عين االسيتبدال ، ويحيق لليدائن البيديل –حصية كيل مينهم ونصييبه 

 ً  . الشخصية الناشئة عن تدخله بصفة كونه وكيل أو فضوليا

وسينرى ذليك عنيد الكيالم فيى القييود التيى تيرد عليى الحليول وفيى مقارنية الحليول  ، وهذه األحكام تتفق مع أحكيام التقنيين المصيرى)  

 . ( بحوالة الحق

 . 271ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   9197)  

يجيوز ليه بعيد ذليك أن يحوليه إليى  ، قضت محكمة االستئناف المختلطة بيأن مين كفيل سينداً إذنيياً ووفياء لليدائنوقد  (   9195)  

 . ( 271ص  17م  2521مارس سنة  7)  الغير كما لو كان هو الدائن

 . 159ص  2199فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9119)  

 . ( الوسيط – 55م )  

المذكرة اإليضاحية لمشروع التمهييدى فيى  – 991ص  191رقم  1المحاماة  2511سنة يناير  19محكمة طنطا  (   9112)  

 . 271ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 
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 . كما إذا كان أوفى قد وفيى البيائع اليثمن المسيتحق ليه ، دعوى فسخ تقترن بالحق ، فينتقل منه إلى الموفى ، ويعتبر تابعاً للحق

فيجيوز  . وما يلحيق بيه مين تيابع وهيو دعيوى الفسيخ ، بما له من تأمين عينى وهو حق االمتياز ، فإن الموفى يحل محل البائع فى حقه

وأن يتسلم المبيع من المشترى وفاء بحقه ، أن يطلب فسخ البيع ، إذا لم يستوف من المشترى الثمن الذى دفعه للبائع ، للموفى
  (9111 ) .

 

فإذا انتقل الحق إلى الموفى انتقيل  ، فى تصرف المدين بالدعوى البولصيةويعتبر أيضاً تابعاً للحق أن يكون للدائن حق الطعن 

 معه حق الطعن بهذه الدعوى
 (9119 ) .

 

ويكون له الحق فى حبسيها حتيى يسيتوفى  ، فتنتقل العين المحبوسة من الدائن إلى الموفى ، ويعتبر تابعاً كذلك الحق فى الحبس

 . الدين من المدين

 : ائن بما يكفله من تأميناتيكون للموفى حق الد - 394

مثيل التأمينيات العينيية اليرهن  . وينتقل إلى الموفى مع حيق اليدائن ميا يكفيل هيذا الحيق مين تأمينيات عينيية وتأمينيات شخصيية 

 الرسمى والرهن الحيازى
 (9115 ) ،

  ً  ، ومثل هذه التأمينات أيضاً حقوق االمتياز . سواء كان الراهن هو المدين نفسه أو كان كفيال عينيا

فيبقى هذا الكفيل ضيامناً  ، ومثل التأمينات الشخصية أن يكون للحق كفيل شخصى . على عقار أو على منقول ، خاصة كانت أو عامة

 للحق بعد انتقاله إلى الموفى
 (9119 ) ،

 وال حاجة فى ذلك إلى رضاء الكفيل ألن الميدين اليذى يكفهيل ليم يتغيير وال عبيرة بتغيير اليدائن 
 (

9111 ) .
أو لييه مييدينون متعييددون وهييو غييير قابييل  ، ومثييل التأمينييات الشخصييية أيضيياً أن يكييون للحييق مييدينون متضييامنون متعييددون 

بل أيضاً  ، ال على المدين الذى وفى دينه فحسب ، وفى أن يرجع بهومن ثم يجوز للم . فينتقل إلى الموفى على هذا الوصف ، لالنقسام

على سائر المدينين المتضامنين فى حالة التضامن أو سائر المدينين المتعددين فى حالة عدم القابلية لالنقسام
  (9111 ) .

 

 : يكون للموفى حق الدائن بما يرد عليه من دفوع - 395

كأسيباب اليبطالن " ،  ينتقيل أيضياً معيه ميا ييرد علييه مين دفيوع ، ص وتوابع وتأمينياتوكما تنتقل مع الحق مزاياه من خصائ 

فهيو ال يظيل قائمياً بعيد الحليول متيى  ، كالدفع بقصر اليدائن ، ما لم يكن األمر متعلقاً بواقعة غير منفكة عن شخص الدائن ، واالنقضاء

"  كان من تم الحلول له كامل األهلية
 (9117 ) .

 

جاز للمدينة أن يتمسك بهذا الدفع تجاه الميوفى كميا كيان ليه ذليك تجياه  ، صدره عقد باطل أو عقد قابل لإلبطالفإذا كان الحق م

جياز للميدين أن ييدفع  ، وإذا كان الحق قد انقضى بالوفاء أو بأى سبب آخر كالتجديد أو المقاصة أو اإلبيراء أو التقيادم . الدائن األصلى

أو عليى  ، وإذا كيان الحيق معلقياً عليى شيرط واقيف ليم يتحقيق . بانقضاء الحق تجاه الموفى كما كان يجوز له ذلك تجاه الدائن األصيلى

ه التجاه الدائن األصيلى فحسيبن بيل أيضياً تجيا ، جاز للمدين أن يدفع بكل ذلك ، أو كان حقاً مؤجال ولم يحل األجل ، شرط فاسخ تحقق

 . الموفى الذى حله محله

                                                 

وغييذا أجيييب المييوفى إلييى  – 159ص  2199فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردوان  – 2911فقييرة  1بييودرى وبييارد  (   9111)  

ملكيية المبييع إليى اليوفى انتقياال مبتيدأ تسيتحق علييه الرسيوم الكاملية انتقليت  ، طلبه من فسيخ البييع وتسيلم المبييع مين المشيترى

فيإن ملكيية المبييع تعيود إليى  ، بخالف ما إذا كان البائع هو الذى طلب فسخ البيع واسترد المبيع مين المشيترى . النتقال الملكية

 . ( 2159فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  ال أنها انتقلت إليه بأثر مبتدأ ، وتعتبر كأنها لم تنتقل منه ، البائع بأثر رجعى

 . 159ص  2199فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2911فقرة  1بودرى وبارد  (   9119)  

 . 295ص  11م  2525يناير سنة  7استئناف مختلط  (   9115)  

 . 529ص  19م  2529مايو سنة  15استئناف مختلط  (   9119)  

فقيرة  1بيودرى وبيارد  : فيى رجيوع الميوفى عليى الكفييل –فى القيانون الفرنسيى القيديم  –أنظر األصل التاريخى  (   9111)  

 . مكررة أوال 2911

فال يحتاج الموفى إلى اتفاق مع الدائن على إحالله محله فى رهن أو فيى  ، والحلول فى التأمينات يقع بحكم القانون (   9111)  

 21 – 297ص  15م  2521فبرايير سينة  25استئناف مخيتلط )  لب للدخول فى التوزيع بدال منهأى تأمين آخر أو فى أى ط

 11 – 191ص  92م  2525أبريل سنة  11 – 517ص  19م  2529يونيه سنة  19 – 191ص  15م  2521أبريل سنة 

 21 – 999 ص 99م  2519يونييه سينة  15 – 119ص  99م  2512يونييه سينة  1 – 151ص  91م  2519أبريل سينة 

وال يجيوز لليدائن أن ينيزل عين اليرهن أو  . ( 291ص  97م  2519ديسيمبر سينة  15 – 991ص  91م  2519أبريل سنة 

ص  21م  2595ميايو سينة  19اسيتئناف مخيتلط )  عن مرتبة هذا الرهن إضراراً بحق الموفى الذى حل محله فى هذا للرهن

115 ) . 

 . 271ص  9التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع  (   9117)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإنيه ال  ، فجاز للمدين أن يمتنع عن الوفاء ليه شخصيياً لعيدم صيحة الوفياء فيى هيذه الحالية ، أما إذا كان الدائن األصلى قاصراً 

 . يستطيع أن يدفع بهذا الدفع الخاص بشخص الدائن تجاه الموفى إذا كان هذا متوافراً فيه األهلية الستيفاء الدين

 د على حلول الموفى محل الدائن من قيودما ير -ب 

  : فى حاالت خاصة ال يحل الموفى محل الدائن من جميع الوجوه - 396

فإن هناك حاالت ال يكسب فيها الموفى جمييع  ، على أنه إذا كان األصل أن يحل الموفى محل الدائن فى حقه من جميع الوجوه

 : المزايا التى كانت للدائن

فإنه ال يرجع عليى الميدين إال بمقيدار ميا دفيع  ، لحاالت أن الموفى إذا وفى الدين للدائن بمبلغ أقل من قيمتهوأولى هذه ا(  2)  

 . أما الدائن فإنه كان يرجع على مدينه بكل الدين ، للدائن

فإنيه ال يرجيع عليى كيل  ، وإذا كان الموفى مديناً متضامناً ووفى الدائن فحل محله حلوال قانونياً على النحو الذى قيدمناه(  1)  

 . وكان الدائن يرجع بكل الدين على أى من المدينين المتضامنين ، من المدينين المتضامنين اآلخرين إال بقدر حصته فى الدين

ليم يكين ليه  ، وإذا كان الموفى هو حائز العقار المرهون ووفى الدائن فحل محله حلوال قانونيياً عليى النحيو اليذى قيدمناه(  9)  

وكيان  ، هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إال بقدر حصة هذا الحائز بنسبة ما حازه من عقيار بموجب

 . الدائن يرجع على أى حائز لعقار مرهون بكل الدين

وكيان اليدائن يرجيع عليى  ، عليى الكفييل لينفس اليدين ، إذا هو وفى الدين لليدائن ، كذلك ال يرجع حائز العقار المرهون(  5)  

 . الكفيل

فإن الدائن األصلى فى استيفاء ما بقى من حقه يكيون مقيدماً عليى  ، وإذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه(  9)  

 . فهنا قلت حقوق الموفى عن حقوق الدائن ، الموفى

 . ونستعرض هذه المسائل الخمس متعاقبة

 : ين بمقدار ما أداه من ماله ال بمقدار الدينرجوع الموفى على المد - 397

مين التقنيين الميدنى تقضيى بيأن الميوفى إذا وفيى اليدين لليدائن بقيمية أقيل مين مقيدار  915رأينا أن العبارة األخيرة مين الميادة  

 ، أقيل مين معاملية اليدائن وفى هيذا نيرى الميوفى يعاميل معاملية . فإن رجوعه على المدين يكون بمقدار ما أداه ال بمقدار الدين ، الدين

ً  . فإن الدائن إذا كان الغير لم يوفه حقه كان له أن يرجع بكل حقه على المدين  ، أما وقد قبل الدائن أن يستوفى مين الغيير حقيه منقوصيا

ين وكيأن اليدائن قيد نيزل عين جيزء مين اليد ، فإن هذا النزول يكيون فيى مصيلحة الميدين ال فيى مصيلحة الميوفى ، ونزل عن جزء منه

 ومن ثم ال يرجع الموفى على المدين إال بمقدر ما دفعه لوفاء الدين ، للمدين
 (9115 ) .

 

بعييداً عين فكيرة المضياربة التيى رأيناهيا فيى حوالية  ، والسبب فى ذلك أن الموفى وهو يفى بالدين للدائن إنما يقوم بوفاء اليدين

فلييس  ، وقد أحاطت الوفاء هنا مالبسات اقتضت أن ينزل الدائن عن جيزء مين اليدين يسيتوفى البياقى . الحق لصيقة بمن يشترى الدين

وهيو فيى الغاليب صيديق للميدين أراد  ، إذا هو ال يقصد المضاربة فيما قام به مين وفياء ، للموفى أن يرجع على المدين بأكثر مما وفى

د المضاربة ويريد الرجوع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ فسبيله إلى ذلك ان يشترى الدين من اليدائن ولو كان يقص . ؟؟؟؟؟؟؟ بالدين أراد الوفاء بالتزامه

 . ويرجع به كله على المدين ، وعند ذلك ينتقل إليه الدين كامال عن طريق حوالة الحق ، بالمقدار الذى دفعه

  : الموفى مدين متضامن - 398

 ً ثيم  ، أو كيان أحيد الكفيالء المتضيامنين ، ين فى دين غيير قابيل لالنقسيامأو كان مديناً مع آخر ، وإذا كان الموفى مديناً متضامنا

ولميا كيان اليدائن  . فقد كان ينبغى أن يكون مدى رجوعه معادال لمدة رجوع الدائن ، وفى الدين كله للدائن فحل محله فيه حلوال قانونيا

فقيد كيان  ، قابيل لالنقسيام أو عليى أى كفييل متضيامنيستطيع أن يرجع بكل الدين على أى مدين متضامن أو على مدين فيى ديين غيير 

 ً أو عليى أى مين الميدينين  ، ولكن الموفى ال يرجع عليى أى مين الميدينين المتضيامنين اآلخيرين . ينبغى للموفى أن يفعل ذلك هو أيضا

 ، ال بقيدر حصية مين يرجيع علييهإ ، أو على أى مين الكفيالء المتضيامنين اآلخيرين ، المتعددين اآلخرين فى الدين غير القابل لالنقسام

لكان للدافع أن يرجع هيو أيضياً عليى أى  ، إذا لو رجع بالدين بعد استنزال حصته على أى من هؤالء . وذلك تفادياً من تكرار الرجوع

مين  فقصر حق الموفى فيى الرجيوع عليى مقيدار حصية ع فيتكرر الرجوع ، وهكذا ، من الباقين بما بقى من الدين مستنزال منه حصته

وألن الدين إذا كان ال ينقسم فى عالقة الدائن بالمدينين فإنه ينقسم فى عالقة الميدينين بعضيهم  ، يرجع عليه تبسيطاً إلجراءات الرجوع

 . وقد تقدم بيان ذلك عند الكالم فى التضامن ، ببعض

                                                 

 . 151ص  2191بالنيول ؟؟؟؟؟؟؟؟ فقرة  – 79ص  11م  2529ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  (   9115)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : النصوص القانونية –الموفى حائز للعقار المرهون ويرجع على حائز لعقار مرهون آخر  - 399

فيال  ، وحيل محيل اليدائنين ، إذا وفى حائز العقيار المرهيون كيل اليدين" :  من التقنين المدنى على ما يأتى 992وتنص المادة  

يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون فى ذات الدين إال بقدر حصة هيذا الحيائز بحسيب قيمية ميا حيازه 

 " من عقار
 (9119 ) .

 

وقييد بيييع كييل عقييار فأصييبح فييى يييد حييائز لعقييار  ، والمفييروض هنييا أن الييدين مضييمون برهييون متعييددة علييى عقييارات مختلفيية

ً  ، ولما كان كل من هؤالء الحائزين ملتزماً بالدين عن المدين . مرهون وكان ينبغيى  . فإنه إذا وفى أحدهم الدين للدائن حل محله قانونا

وكيان اليدائن يرجيع  ، عليى أى مين الحيائزين اآلخيرين ، أن يستنزل منه حصته بحسب قيمة ما حازه مين عقياربعد  ، أن يرجع بالدين

ولكن النص يقضى بأن يرجيع الميوفى عليى كيل مين الحيائزين اآلخيرين بقيدر  . بكل الدين على أى منهم ألن الرهن غير قابل للتجزئة

وذلك لينفس االعتبيارات التيى سيبق إيرادهيا فيى خصيوص  ، يتكرر الرجوعحتى ال  ، حصته فى الدين بحسب قيمة ما حازه من عقار

التضامن
  (9112 ) .

 

 : الموفى حائز للعقار المرهون وال يرجع على الكفيل - 411

ً  ، فأصبح مسئوال عن الدين ، إذا كان للدين كفيل شخصى أو عينى  وكان له أن  . فإنه إذا وفى الدين للدائن حل محله فيه قانونا

فيإذا رجيع الكفييل  . وليو انتقيل العقيار إليى ييد حيائز ، على أى عقار مملوك للمدين ومرهون فى اليدين -كما كان يرجع الدائن –يرجع 

ال الميدين صياحب العقيار المرهيون وال الحيائز لهيذا  ، لم يرجع عليه أحد ، على هذا العقار المرهون واستوفى منه ما دفعه وفاء للدين

 . التجاه المدين والتجاه خلفه الخاص حائز العقار المرهون ، سئوال عن الدين تجاه الدائنألنه إنما كان م ، لعقار

ً  ، فليو كيان الميوفى هيو الحيائز للعقيار المرهيون . أما العكس فغيير صيحيح فإنيه ال يسيتطيع  ، وحيل محيل اليدائن حليوال قانونييا

فيال فائيدة إذن مين  . يضياً بيدوره عليى هيذا الحيائز بيدعوى الحليوللكان للكفيل أن يرجع هو أ ، إذ لو رجع عليه ، الرجوع على الكفيل

أميا الكفييل فقيد رأينيا أنيه  . ألن هذا الحائز مسئول عن الدين تجاه الكفيل بمقتضيى اليرهن ، رجوع الحائز للعقار المرهون على الكفيل

قدمنا ألنه غير مسئول عن الدين تجاه هذا الحائز كما ، يرجع على الحائز للعقار المرهون
  (9111 ) .

 

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  511ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9119)  

فمجليس الشييوخ  ، ثم وافق علييه مجليس النيواب . فى المشروع النهائى 959وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

 . ( 252ص  – 259ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  992تحت رقم 

 المدنيية العربيية األخيرى ويقابل فى التقنينيات . ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

وال مقابيل للينص فيى التقنيين  . مين التقنيين الميدنى المصيرى 992وهى مطابقية للميادة  927فى التقنين المدنى الليبى المادة  :

ولكن الحكم يمكن العميل بيه دون  ، وال فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى ، وال فى التقنين المدنى العراقى ، المدنى السورى

 . صن

فإذا قام أحد المدينين المتضامنين بالوفياء " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى (   9112)  

وقد  . . . . ولو كان رجوعه هذا مؤسساً على دعوى الحلول . . . كان له أن يرجع على الباقين كل بقدر حصته ، بالدين بأسره

فلمثيل هيذا الحيائز أن يرجيع  . طبقت القاعدة نفسها فيما يتعلق بالحائز عند وفائه بكل الدين الذى رهن العقار لضمان الوفاء بيه

أو فيى حالية تعيدد المشيترين  ، سواء فى حالة تعدد العقارات المرهونة فى دين واحيد ، بدعوى الحلول على الحائزين اآلخرين

مجموعية ) "  يس له أن يرجع على كل منهم إال بقدر نصيبه فى الدين حسب قيمة ما يكيون حيائزاً ليهولكن ل ، للعقار المرهون

 . ( 252ص  – 259ص  9األعمال التحضيرية 

ألن  ، وتقول محكمة استئناف مصر إن هذا هو الحيل اليذى تملييه العدالية حفظياً للتيوازن فيى الحقيوق والواجبيات بيين جمييع الحيائزين

وله بهذه المثابة أن يرجع على سواء مين  ، ال منهم حق الحلول محل الدائن األصلى فى حقوقه متى وفى الدينالقانون يخول ك

فخير وسيلة لحفظ الموازنة بين الجمييع هيى أن يجعيل رجيوع بعضيهم عليى بعيض متناسيباً ميع  . الحائزين ومنهم من دفع أوال

 1اسيتئناف مخيتلط  : وأنظير . ( 179رقيم  57وعية الرسيمية المجم 2551أبرييل سينة  1اسيتئناف مصير )  قيمة ما يحوزون

 – 59ص  99م  2519ديسيمبر سينة  19 – 199ص  92م  2525ميارس سينة  19 – 251ص  92م  2525مارس سينة 

 . 929ص  59م  2517أبريل سنة  95

اعتبير فيميا زاد عليى اليثمن  ، لكن إذا وفى الحائز للعقار المرهون اليدين بيأكثر مين اليثمن اليذى اشيترى بيه العقيار (   9111)  

اسيتئناف )  فيرجيع عليى كيل كفييل بقيدر حصيته فيميا زاد عليى اليثمن ، وأنقسيم اليدين علييه وعليى الكفيالء ، بمثابة كفيل عينى

بالنييول وريبيير  : وأنظر فى أن الحائز للعقار المرهون ال يرجع على الكفيل(  997ص  91م  2519أبريل سنة  21مختلط 

 . 2152فقرة  1وردوان 
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  : النصوص القانونية -الموفى لم يوف إال جزءاً من الدين  - 411

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 999تنص المادة 

ويكيون فيى اسيتيفاء ميا بقيى ليه مين  ، فال يضار الدائن بهذا الوفياء ، إذا وفى الغير الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه - 2"  

 . " ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، حق مقدماً على من وفاه

رجع من حل أخيراً هو ومن تقدمه فى الحلول كيل بقيدر ميا هيو  ، فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق - 1"  

وتقساما قسمة الغرماء ، مستحق له
  (9119  )

" . 

فيإذا كيان الميدين قيدر رهين عقياراً فيى  . فيى هيذا الجيزء ، فحل محل اليدائن ، الموفى وفى جزءاً من الدينوالمفروض هنا أن 

فيإن الميوفى وقيد وفيى جيزءاً مين اليدين واليدائن األصيلى وال ييزال  ، وليس للمدين أموال أخرى ، وليس يفى العقار بكل الدين ، الدين

ويتقيدمان معياً عليى سيائر الغرمياء بميا لهميا مين حيق  ، ذا العقيار ليسيتوفى كيل حقيه منيهدائناً بالجزء البياقى ال يجيدان أمامهميا غيير هي

 . فيال محيل لتفضييل أحيدهما عليى اآلخير ، فإن كال منهما دائن بجزء مين ديين واحيد ، ولكن فيما بينهما كان ينبغى أن يتعادال . الرهن

فترض أن الدائن لم يكن ليرضى باسيتيفاء جيزء مين حقيه إال وهيو ي -وهو فى ذلك يترجم عن اإلرادة المحتملة للطرفين –ولكن النص 

وعلى هذا األساس قد قبل وفاء جزئياً ما كان الموفى يسيتطيع أن يجبيره  ، مشترط على الموفى أن يتقدم عليه فى استيفاء الجزء الباقى

وميا بقيى  ، أوال الجزء البياقى ليه مين اليدين ويستولى ، ومن ثم يتقدم الدائن األصلى على الموفى فى الغرض الذى نحن بصدده . عليه

 بعد ذلك من ثمن العقار يأخذه الموفى فال يستوفى به كل حقه
 (9115 ) .

 

عليى أن  . بل فضيل اليدائن علييه ، لم يعامل معاملة الدائن ، وقد حل محل الدائن فى جزء من حقه ، ونرى من ذلك أن الموفى

 : هذه القاعدة يحل منها قيود ثالثة

فهيى ليسيت  ، Nemo contra se subrogasse censeturأنهيا ليسيت إال افتراضياً لميا أراده اليدائن والميوفى  (2)

فلهميا أن يتفقيا عليى أنهميا يتعيادالن ويتقاسيمان ميال  ، ومن ثيم يجيوز لليدائن والميوفى أن يتفقيا عليى غيير ذليك . قاعدة من النظام العام

وميا بقيى بعيد  ، لى أن الموفى هو الذى يتقدم الدائن فيستوفى أوال الجزء من الدين الذى وفياهبل لهما أن يتفقا ع . المدين قسمة الغرماء

ً  . ذلك يأخذه الدائن  ، فإن الموفى وهو يفى للدائن بحقيه يكيون عيادة هيو الجانيب األقيوى اليذى يمليى شيروط الوفياء ، وهذا ما يقع غالبا

ن المدينفسرعان ما يشترط أن يتقدم الدائن فى استيفاء حقه م
  (9119 ) .

 

وتقدم اليدائن عليى الميوفى فهيذه مييزة  ، وحتى لو لم يتفق الدائن والموفى على شىء يخالف القاعدة المتقدمة الذكر (1)

وقيد نصيت الفقيرة الثانيية مين  . ال تنتقل منه إلى شخص آخر يفى ليه بيالجزء البياقى مين حقيه ويحيل محليه فييه ، شخصية للدائن وحده

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  519ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9119)  

مجموعية )  999فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، فمجلس النواب ، 951ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

 . ( 275ص  – 277ص  9األعمال التحضيرية 

فليه الرجيوع عليى  ، إذا دفيع الكفييل اليدين عنيد حليول األجيل" :  وهيذا نصيها ، 121/  999ويقابل فى التقنيين الميدنى السيابق الميادة 

لكين ال تجيوز ليه المطالبية إال بعيد اسيتيفاء اليدائن دينيه بتماميه إذا كيان  . ويحل محيل اليدائن فيى حقوقيه ، المدين بجميع ما أداه

 . ( ويتفق هذا الحكم مع حكم التقنين المدنى الجديد)  . " زءاً من الدينالكفيل لم يدفع إال ج

 : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999وهى مطابقة للمادة )  915فى التقنين المدنى السورى المادة 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999للمادة  وهى مطابقة)  921فى التقنين المدنى الليبى المادة 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999وهى مطابقة للمادة )  971فى التقنين المدنى العراقى المادة 

فى حالة اإليفاء الجزئيى يشيترط البيديل ميع اليدائن فيى اسيتعمال الحقيوق المختصية بكيل  : 921فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

وهذا النص يخالف نيص . )  ويوفى دينهما من أموال المديون على نسبة حصة كل منهما ، على نسبة ما يجب لكل واحدمنهما 

 ، فهو يفترض أن إرادة الدائن وإرادة الموفى بجزء من الدين قد انصيرفتا إليى أن يكونيا عليى قيدم المسياواة ، التقنين المصرى

 . ( فيتقاسما مال المدين قسمة الغرماء

وقيد طبقيت  – 199ص  15م  2521فبرايير سينة  19 – 517ص  19م  2529يونييه سينة  19استئناف مختلط  (   9115)  

كيان ليه أن يحيل محيل  ، إذا وفيى الكفييل اليدين"  فنصت على إنه ، من التقنين المدنى الجديد هذا الحكم فى الكفالة 155المادة 

فال يرجع بما وفياه إال يعيد أن يسيتوفى اليدائن  ، لم يوف إال بعض الدين ولكن إذا . الدائن فى جميع ما له من حقوق قبل المدين

 . من التقنين المدنى السابق وقد سبق ذكرها 121/  999أنظر أيضاً فى هذا المعنى المادة  . " كل حقه من المدين

ظ أن تقنيييين هيييذا ويالحييي . 157ص  2191فقيييرة  1بالنييييول وريبيييير وردوان  – 2919فقيييرة  1وبيييدرى وبيييارد  (   9119)  

فيافترض أن اليدائن والميوفى أرادا أن يتعيادال  ، وضع القاعدة على خالف ذلك كما قدمنا(  921م )  الموجبات والعقود اللبنان

 . وأن يتقاسما مال المدين قسمة الغرماء
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رجع من  ، إذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حق" :  فقضت بأنه ، ة على هذا الحكم كما رأينامدنى صراح 999المادة 

"  وتقاسيما قسيمة الغرمياء ، هو ومن تقدمه فى الحلول كل بقدر ما هو مستحق ليه $ 155 $حل أخيراً 
 (9111 ) .

 ، وال يسيتطيع اليدائن 

إذ أن الميوفى  ، وهو يستوفى الجزء الباقى من حقه مين هيذا الشيخص اآلخير أن يتفيق معيه عليى أن يجعليه متقيدماً عليى الميوفى األول

أن يشيترط  ، عند اسيتيفاء جيزء مين حقيه مين الميوفى األول ، وإنما يجوز للدائن . األول ليس طرفاً فى هذا االتفاق فال يسرى فى حقه

أن يتفيق ميع  ، وعند ذلك يكون للدائن وهو يستوفى الجزء البياقى . فه فى الجزء الباقى يتقدم على الموفى األولعليه أنه هو أو من يخل

وهذا هو ما رضى به الموفى األول مقدماً عند اتفاقه مع الدائن ، الموفى الثانى على أن يتقدم على الموفى األول
  (9111 ) .

 

إنميا يصيح إذا  ، خر عن الدائن عند ما يريد هذا استيفاء الجيزء البياقىوما قدمناه من أن الموفى بجزء من الدين يتأ (9)

فيإذا فيرض فيى المثيل المتقيدم أن  . فيال وجيه لتفضييل اليدائن علييه ، أما إذا تمسك بالدعوى الشخصيية . تمسك الموفى بدعوى الحلول

فيإن رجيوع  ، ن عنيد الميدين ميال يفيى بكيل اليدينوليم يكي ، ووفيى الغيير اليدائن جيزءاً مين حقيه ، المدين لم يرهن عقاراً لضمان الدين

الموفى بالدعوى الشخصية على المدين يجعله يزاحم الدائن فى رجوعه عليى الميدين بميا بقيى مين حقيه ويتقاسيمان ميال الميدين قسيمة 

بيل بيدعوى شخصيية خاصية بيه  ، ال بدعوى الدائن عين طرييق الحليول حتيى يتقيدم اليدائن علييه ، ذلك أن الموفى إنما يرجع . غرماء

فال محل لتفضيل أحدهما على اآلخر ، تعادل دعوى الدائن
  (9117 ) .

 

 التكييف القانونى للحلول - 2

 صعوبة هذا التكييف وسبب ذلك - 412

ائن فإن حلول الموفى محل الدائن معناه كميا رأينيا انتقيال حيق اليد : يقوم فى سبيل التكييف القانونى للحلول صعوبة جوهرية : 

 ، ثم إن هذا الحلول ال يكون إال بوفاء الموفى لهذا الحيق ، نفسه بمقوماته وخصائصه وتوابعه وتأميناته ودفوعه من الدائن إلى الموفى

فكييف ينقضيى  ، فإذا كان الموفى قد وفى للدائن حقه فقد انقضيى هيذا الحيق ، والوفاء سبب من أسباب انقضاء الحق بل هو أهم أسبابه

 . اء ومع ذلك ينتقل إلى الموفى فيبقى بانتقاله! كيف ينقضى الحق ويبقى فى وقت واحد!الحق بالوف

 fiction)  أميام ذليك لجيأ الفقييه الفرنسيى التقلييدى إلييى القيول بيأن بقيياء الحيق بعيد انقضيائه بالوفيياء إنميا هيو افتييراض قيانونى

legale  )ولكن القانون يفتيرض ميع ذليك بقياءه لألغيراض  ، نقضى بالوفاءفإن الواقع من األمر أن الحق قد ا ، ال أساس له من الواقع

فبيدأ فرييق بيالقول  . وقد انقسم الفقه التقليدى فى شأن هيذا االفتيراض القيانونى . العملية التى توخاها من إحالل الموفى محل الدائن فيه

حق وهيى التيى تنتقيل لتكفيل حيق الميوفى فيى الرجيوع وإنما تبقى تأمينات ال ، إن الذى يبقى ليس هو الحق نفسه فإنه قد انقضى بالوفاء

 . ولكن الفكرة التى تغلبت فى الفقه التقليدى هى أن الحق يبقى افتراضاً وتنتقل مع الحق تأميناته وتوابعه وما إلى ذلك . على المدين

لول وفاء للحق بالنسبة إلى الدائن فيجعل الوفاء مع الح ، ثم بدأ الفقه الحديث ينبذ فكرة االقتراض ويواجه المسألة مواجه جديدة

 ، ولكين يبقيى الوفياء ميع الحليول ميع ذليك متمييزاً عين حوالية الحيق ، فيشيبه مين وجيه حوالية الحيق . وانتقاال للحق بالنسبة إلى المدين

 . ويظهر ذلك عند بيان الفروق ما بين هذين النظامين

ثم نبرز الفروق ما بين الوفياء ميع الحليول  ، القانونى للوفاء مع الحلولفنحن نبسط أوال النظريات الثالث المختلفة فى التكييف 

 . وحوالة الحق

                                                 

الحكم هو المتبع وهذا  275ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9111)  

 . ( 2919فقرة  1بودرى وبارد )  مستمداً من التقاليد دون نص على ذلك ، فى القانون المدنى الفرنسى

قيد حيول هيذا الجيزء البياقى إليى آخير  -وهو مقدم فييه عليى الميوفى –أما إذا كان الدائن الذى بقى له جزء من حقه  (   9111)  

أنظير فيى هيذا المعنيى )  ى المحيال ليه مقترنياً بحيق التقيدم اليذى كيان لليدائن المحييلفإن الحق المحال بيه ينتقيل إلي ، حوالة حق

 . ( 2915فقرة  1بودرى وبارد 

وإذا رجيع مين وفيى جيزءاً مين  - 155ص  2197فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان – 2912بودرى وبارد فقرة  (   9117)  

لم يتقدم عليه الدائن عند رجوع هذا عليى الكفييل بيالجزء البياقى  ، الدين على كفيل للدين بالدعوى الشخصية ال بدعوى الحلول

 . ( 2911فقرة  1بودرى وبارد )  لألسباب ذاتها ، من الدين

ووفيى الغيير لليدائن جييزءاً مين اليدين المضيمون بييالرهن  ، وإذا كيان لليدائن رهنيان متتالييان علييى عقيار واحيد يضيمان دينييين مختلفيين

فإن الموفى يتقيدم عليى اليدائن عنيد ميا يرييد اليدائن  ، لموفى فى استيفائه للجزء الباقى من هذا الدينوتقدم الدائن على ا ، األول

 . ( 2197فقرة  1أنظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وردوان )  استيفاء الدين اآلخر المضمون برهن متأخر فى المرتبة
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 النظريات الثالث المتخلفة فى التكييف القانونى للوفاء مع الحلول - 1

 : بقاء التأمينات وحدها دون الحق - 413

وإنميا  . الحيق ال يمكين أن يبقيى بعيد الوفياء ألن ، يذهب فريق من الفقهاء إليى أن الوفياء ميع الحليول يقضيى الحيق الميوفى بيه 

وينقلهيا إليى حيق الميوفى فيى الرجيوع عليى الميدين بميا وفياه مين  ، التأمينات التى تكفل الحق ، افتراضاً بسلطان منه ، يستبقى القانون

وتقوم عليى الوكالية  ، مدينهى نفسها الدعوى الشخصية التى يرجع بها الموفى على ال ، فى هذه النظرية ، فكأن دعوى الحلول . دينه

فالوفياء ميع  . وإنما نقل القانون إليها التأمينات التيى تكفيل حيق اليدائن بعيد انقضياء هيذا الحيق بالوفياء ، أو الفضالة أو اإلثراء بال سبب

ً  : ويكون الوفاء نيوعين . أو هو ضرب من ضروب الوفاء ، الحلول ليس إذن إال وفاء (  Paiement pur et simple)  وفياء بسييطا

 ً  . هو الوفاء مع الحلول(  Paiement avee modalite)  ووفاء موصوفا

إذ كيان يقيول فيى  ، ويبدو أن التقنين المدنى السابق كان يشير إلى هذه النظرية فى النصوص التيى وضيعها للوفياء ميع الحليول

وكيان يقيول فيى  ، ".  . . ن دفعيه فيى األحيوال اآلتييةالتأمينات التى كانت على اليدين األصيلى تكيون تأمينياً لمي" :  119/  211المادة 

على أن الفقه والقضاء فى  . ".  . . يجوز للمدين أن يقترض بدون واسطة التأمينات التى كانت للدائن األصلى" :  111/  215المادة 

لم يكونا يسايران هذا االتجاه وكانيا ييذهبان إليى أن الحيق نفسيه هيو اليذى ينتقيل إليى الميوفى ، فى عهد التقنين المدنى السابق ، مصر
  (

9115 ) .
 

 : بقاء الحق نفسه وانتقاله إلى الموفى - 414

 . ذلك أن الفريق األكبر من الفقه الفرنسى التقليدى ليم يسيلم بانقضياء الحيق الميوفى بيه ميع بقياء تأميناتيه وانتقالهيا إليى الميوفى 

فكيذلك المنطيق المحيض يقتضيى أن تيزول تأمينيات  ، حجتهم فى ذلك أنه إذا كان المنطق المحيض يقتضيى أن ينقضيى الحيق بالوفياءو

ً  ، فإذا كنا استبقينا التأمينات بالرغم من زوال الحق ونقلناها إلى الموفى . الحق بزوال هذا الحق  . فليس ذلك إال عمال افتراضياً محضا

فلماذا ال نجأل إليى نفيس االفتيراض فيى اسيتبقاء الحيق نفسيه  ، لى االفتراض فى استبقاء التأمينات ونقلها إلى الموفىوما دمنا قد لجأنا إ

 بتوابعه وخصائصه لننقله إلى الموفى
 (9179  )

 ؟

مين  وبيين نقيل الحيق نفسيه إليى الميوفى بميا لهيذا الحيق ، والفرق كبير بين االقتصار على نقل التأمينات مع القول بزوال الحق

 والثيانى ال األول هيو حكيم الوفياء ميع الحليول . خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفيوع
 (9172 ) ،

 

 . مدنى على الوجه الذى قدمناه 915كما تقضى بذلك صراحة المادة 

فالقول ببقاء الحق نفسه وانتقاله إلى الموفى ال يخلط بين حق الموفى الشخصى الذى استمده  . ويبدو الفرق واضحاً بين القولين

وحيق الميوفى اليذى اسيتمده مين حلوليه محيل اليدائن وهيو حيق  ، ومصدره الوكالة أو الفضيالة أو اإلثيراء بيال سيبب ، من واقعة الوفاء

كما ليو كيان الحيق تجاريياً أو كيان مقترنياً  ، ق الدائن بمقوماته وخصائصهفينتقل إلى الموفى بموجب الحلول ح . الدائن نفسه كما قدمنا

كيالرهن  ، وينتقيل بتأميناتيه . كالفوائد ودعيوى الفسيخ واليدعوى البولصيية ، وينتقل بتوابعه . بسند تنفيذى أو كانت له مدد تقادم خاصة

أما لو قلنا باالقتصار  . ن وأسباب الفسخ وأسباب االنقضاءكأسباب البطال ، وينتقل بدفوعه . وحق االختصاص وحق االمتياز والكفالة

فإننا ال نجعل للموفى إال حقاً واحداً هو حقه الشخصى الذى استمده من الوكالية أو الفضيالة  ، على نقل التأمينات مع القول بزوال الحق

وفاء بما ليه مين خصيائص وميا يلحقيه مين توابيع وميا بل ينقضى هذا الحق بال ، فال ينتقل إلى الموفى حق الدائن . أو اإلثراء بال بسبب

 تضياف إلييه التأمينيات التيى كانيت تكفيل حيق اليدائن ، وال يبقى إال حق الشخصى كميا قيدمنا . يرد عليه من دفوع
 (9171 ) .

وظياهر أن  

 . القول األول دون الثانى هو القول الصحيح

  تقال للحق بالنسبة إلى المدينالوفاء مع الحلول وفاء للحق بالنسبة إلى الدائن وان - 415

بيل  ، ( Fiction legale)  والفقه الحديث ال يميل فى تكييف الوفاء مع الحلول تكييفياً قانونيياً إليى فكيرة االقتيراض القيانونى :

 . هو يواجه هذه العملية المركبة مواجهة صريحة ويحللها إلى عناصرها األولية

                                                 

 . 917أنظر الموجز للمؤلف ص  (   9115)  

 . 119ص  2927فقرة  1المعنى بودرى وبارد  أنظر فى هذا (   9179)  

 2927فقييرة  1بييودرى وبييارد  – 12هييامش رقييم  119و ص  115ص  – 119ص  912فقييرة  5أوبييرى ورو  (   9172)  

 . 125ص  – 127ص 

از فينبغيى أال تنتقيل حقيوق االمتيي ، كحيق االمتيياز ، بل إن من هذه التأمينات ما يعتبر صفة فى الدين ال فيى اليدائن (   9171)  

أنظر فى هيذا المعنيى بيودرى وبيارد )  بعد انقضاء حق الدائن إذا قلنا بالنظرية التى تذهب إلى انقضاء الحق مع بقاء التأمينات

 . ( 2925فقرة  1



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : فالعملية من شقين

إذ اليدائن يسيتوفى حقيه مين الميوفى فينقضيى هيذا الحيق  ، بالنسيبة إليى اليدائن(  Paiement)  هى أوال وفاء للحق (2)

 . بالنسبة إليه

فيال  ، إذ الميدين ليم ييوف الحيق بنفسيه بيل وفياه عنيه غييره ، بالنسبة إلى الميدين(  transfert)  ثم هى انتقال للحق (1)

 ى وفى الحق فى مقابل أن يحل محل الدائن فيهينقضى بالنسبة إلى المدين بل ينتق إلى الموفى ألنه هو الذ
 (9179 ) .

 

ينقضيى الحيق  ، فمين حييث أن هنياك وفياء للحيق . ولكين ليم يقيم بيه الميدين ، ووجه الدقة فى هذه العمليية أن هنياك وفياء للحيق

ولكين ليدائن آخير حيل محيل  يبقى الحق فى ذمتيه ، ومن حيث أن المدين ليس هو الذى قام بالوفاء . بالنسبة إلى من استوفاه وهو الدائن

 هو ذلك الموفى الذى ما وفى الحق إال ليحل محل الدائن األصلى فيه ، الدائن األصلى
 (9175 ) .

 

 

فالبد مين  . يقترب كثيراً من حوالة الحق ، من حيث أنه ينقل الحق نفسه من الدائن إلى الموفى ، ومن ثم فإن الوفاء مع الحلول

 . بيل يتمييز أحيدهما عين اآلخير ، حتى يتبين فى وضوح أنهميا نظاميان ال يختلطيان ، امين المتقاربينغبراز الفروق ما بين هذين النظ

 وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك فى إيجاز
 (9179 ) .

 

 الفروق ما بين الوفاء مع الحلول وحوالة الحق -ب 

  : اختالف األغراض العملية - 416

فالموفى هو عادة صديق يتقدم لوفاء دين صديقه  ، المدين فى وفاء دنيهشرع الوفاء مع الحلول لغرض عملى هو التيسير على 

لكيان  ، ولو أراد الموفى أن يرجع مباشرة عليى الميدين . ثم يترفق به فال يرجع عليه إال عند الميسرة ، لينقذه من مطالبة الدائن الملحة

 ، ولكين الميوفى . ق من الدائن ويرجع به مباشرة عليى الميدينفيشترى الح ، بل حوالة الحق ، ليس الوفاء مع الحلول ، سبيله إلى ذلك

ً  ، كما قدمنا  ، وهيو إذا كيان ال يبغيى كسيبا . ( office d'ami)  بل يقدم يد المعونة يسديها الصيديق للصيديق ، ال يبغى من تدخله كسبا

حتيى يسيتوثق مين جيدوى  ، مين تأمينيات ومين ثيم فهيو يحيل محيل اليدائن فيى حقيه بميا لهيذا مين الحيق . فهو ال يريد أن يتجشم خسيارة

حتيى ليو كيان هيذا المقيدار أقيل مين  ، على أنه ال يطالب فى الرجوع على المدين إال بمقدار ما أدى لوفياء اليدين . الرجوع على المدين

بيأن كيان ملزمياً باليدين ميع  . ويبقى هذا هو الغرض العملى من الوفاء مع الحلول حتى لو كان الموفى مجبراً عليى الوفياء . قيمة الدين

                                                 

 . 217ص  59م  2599يناير سنة  21استئناف مختلط  (   9179)  

 925فقييرة  – 929وفقييرة  995فقييرة  – 999فقييرة  9دى بيياج  – 2155فقييرة  1أنظيير بالنيييول وريبييير وردوان  (   9175)  

ولكنهميا ييذهبان إليى أن انتقيال الحيق  ، 991فقرة  – 999فقرة  7بيدان والجارد  – 951ص  – 955ص  991وقارن فقرة 

إال أنهيم  ، وهم وإن كانوا ينفون فكرة االفتراض القيانونى ، 929فقرة  1كوالن وكابيتان ودى المورانديير  –افتراض قانونى 

 ، لى أن االعتبارات العملية هى وحدها التى اقتضت أن ينقضى الحق بالوفاء وهو مع ذليك يبقيى بانتقاليه إليى الميوفىيذهبون إ

وييذهب  ، 91ص  – 99ص  9وقارن األستاذ عبد الحى حجيازى  . فاالعتبارات العملية هنا قد تغلبت على الصناعة القانونية

فال يجوز أن ينكر على الموفى حقه فى  ، ر وبين من يقوم بعمله لمصلحة الغيرإلى أن هناك شبهاً بين من يوفى بدين على الغي

وبذلك كان الحلول وسيلة يمنح بها الشارع جهد المستطاع أن يكون الميوفى ضيحية سيعيه فيى  ، التمسك بما أداه لصالح المدين

 الخير!

ميا ورد فيى الميذكرة  ، ئن وانتقيال للحيق بالنسيبة إليى الميدينهذا ويؤيد تكييف الوفاء مع الحلول عليى أنيه وفياء للحيق بالنسيبة إليى اليدا

ومتيى انقضيى عليى هيذا الوجيه  ، األصيل فيى االلتيزام أن ينقضيى بالوفياء" :  اإليضاحية للمشيروع التمهييدى فيى هيذا الصيدد

أنظير  : قاقها مين قبيلانقضى تبعاً لذلك ما يتصل به من الملحقات وأخصها التأمينات الشخصية والعينية والفوائد التى تيم اسيتح

بل يجب التحفظ فى شأنه فيما يتعليق  ، على ان هذا الحكم ال يجرى على إطالقه . من تقنين االلتزامات السويسرى 225المادة 

قانونيياً  ، ينحصير أثير الحليول . بل يظل االلتزام قائما لصالح من تم الحلول ليه ، بالوفاء مع الحلول حيث تظل التأمينات قائمة

ً كان أ وهو أمر  ، وعلى هذا النحو يظل الحق قائماً بعد الوفاء ، فى إحالل الموفى محل الدائن فى الحق الذى استوفاه ، و اتفاقيا

فهى تبيدو عنيد إمعيان النظير فيهيا  : ومهما يكن من شىء فلفكرة الحلول نصيبها من التراكب . يشق توجيهه من الناحية الفقهية

 ، وهى تتمثل فى صور االستخالف على الحق فى صلة الدائن بالموفى . وفاء تترتب عليه براءة الذمة فى صلة الدائن بالمدين

 . ذليككما سييأتى بييان  ، على أن بين الحلول والحوالة من دقيق الفوارق ما يمتنع معه هذا االشتباه . حتى لتكاد تشتبه بالحوالة

وال يعتبير هيذا  ، ( 119/  211قارن م )  دون أن يستبدل به دين جديد ، والخالصة أن الدين فى الحلول يظل قائماً بعد الوفاء

 . ( 271ص  – 279ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  بل هو حقيقة واقعة ، مجرد افتراض

 . 155أنظر آنفاً فقرة  (   9179)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، والوفاء مع الحليول ال يكيون إال ليدين قيد حيل . فهو ال يزال فى موقف الصديق ، فقد قبل منذ البداية أن يلتزم بالدين ، المدين أو عنه

 . فيتقدم الموفى لقضائه

وإميا ألن  ، م يحيل أجيل الوفياء بيهإميا ألن الحيق لي ، فمن يشترى حقاً يشيتريه عيادة بأقيل مين قيمتيه . وهذا بخالف حوالة الحق

ويرجع المحال ليه بعيد ذليك عليى الميدين بكيل  . استيفاء الحق تحيط به صعوبات قوبلت المخاطرة فى مواجهتها بخفض فى قيمة الحق

يواجيه مضارب يعقد صفقة يبغى من ورائها كسباً فى مقابل ما يتربص به مين وقيت أو ميا  ، بخالف الموفى ، فالمحال له . قيمة الحق

 كما يقتصر الموفى فى الوفاء مع الحلول ، وال يقتصر على توقى الخسارة . من مخاطرة الستيفاء الحق
 (9171 ) .

 

ً  ، قد يبغى أيضاً أن يستثمر ماله ، فى الحلول االتفاقى ، على أن الموفى فتقيارب  . يسدى خدمية ويسيتثمر مياال ، فهو يقوم بالعملين معا

ولعل الذى أبقى  . يجعل النظامين يختلطان أحدهما باآلخر ، فى هذه الحالة ، وفاء مع الحلول وحوالة الحقاألغراض العملية ما بين ال

 ، الوفاء مع الحلول إلى جانب حوالة الحق أن الوفاء مع الحلول إلى جانب حوالة الحق أن الوفاء مع الحلول قيد ييتم بغيير إرادة اليدائن

ومين ثيم كيان هنياك محيل للوفياء ميع الحليول إليى جانيب حوالية الحيق فيى  . أما حوالة الحق فال تتم إال إذا كان اليدائن راضيياً بالحوالية

 بما يكفل هذا الحق من تأمينات ، الحاالت التى يتعذر فيها الحصول على رضاء الدائن بالنزول عن حقه
 (9171 ) .

 

 : والنفاذالفروق من حيث شروط االنعقاد  - 417

أما الوفاء مع الحلول فهو  ، فالبد إذن فيها من رضاء الدائن ، رأينا أن حوالة الحق تنعقد باتفاق بين الدائن المحيل والمحال له 

ويكفيى أن يتفيق الميدين  ، ولكنيه قيد ييتم أيضياً بغيير رضياء اليدائن . فقد ييتم برضياء اليدائن إذا اتفيق ميع الميوفى . أكثر تنوعاً ومرونة

فيتحقق بإرادة الميوفى  ، بل هو قد يتم دون رضاء أى من الدائن والمدين . لموفى على النحو الذى بسطناه فيما تقدم حتى يتم الحلولوا

 وحده فى الحاالت التى نص فيها على أن يكون الحلول بموجب القيانون
 (9177 ) .

ونيرى مين ذليك فائيدة الوفياء ميع الحليول إليى جانيب  

وهيذا  ، أميا الوفياء ميع الحليول فقوالبيه كثييرة متعيددة ، لحق ال تصيب إال فيى قاليب واحيد ال تسيتطيع منيه فكاكيافحوالة ا ، حوالة الحق

 . التنوع هو الذى يكسبه مرونة تجعل لوجوده معنى إلى جانب حوالة الحق

ة بيالطرق المقيررة التيى ثم إن نفاذ حوالة الحق فى حق المدين وفى حق الغيير ال يكيون إال برضياء الميدين أو بإعالنيه بالحوالي

 أما الوفاء مع الحلول فهو نافذ فى حيق الميدين وفيى حيق الغيير دون أى إجيراء . سبق بيانها
 (9175 ) .

ويترتيب عليى ذليك أن اليدائن إذا  

فيإن الوفياء  ، ثم حول بعد ذلك الحق لمحال له وأعلن هذا الحوالة للميدين ، كان قد استفوى حقه من الغير عن طريق الوفاء مع الحلول

 ، فى حق كيل مين الميدين والمحيال ليه عليى السيواء -دون إعالن ودون أى إجراء آخر –مع الحلول وقد سبق حوالة الحق يكون نافذاً 

وهيذا بخيالف ميا إذا كيان اليدائن قيد حيول  . وال يستطيع المحال له فى هذا الفرض أن يتمسك بالحوالة فى مواجهة الموفى ميع الحليول

 ، ثم عمد الدائن إلى تحويل حقه مرة ثانية إلى محال له أعلين الحوالية للميدين ،  من استيفائه ولم يعلن المحال له بالحوالةحقه أوال بدال

ففى هذا الفرض يستطيع المحال له الثانى أن يتمسك بالحوالة التى أعلنها فى مواجهة المحال له األول الذى لم يعلن حوالته
  (9159 ) .

 

                                                 

يجب الرجوع إلى غرض من تعامل  ، أنه ألجل التمييز بين الوفاء مع الحلول وحوالة الحق والقضاء مضطرد فى (   9171)  

وإن ظهر من ظيروف اليدعوى أنيه ليم  . فهذا هو الوفاء مع الحلول ، فإن كان غرضه أداء خدمة للمدين بوفاء دينه . مع الدائن

 295رقيم  1الشيرائع  2525ديسيمبر سينة  19وط أسيي : أنظير . وجب اعتبار العقد حوالية حيق ، يكن يرمى إلى هذا الغرض

 2519أبريييل سيينة  15اسييتئناف أهلييى  – 297ص  299رقييم  19المجموعيية الرسييمية  2525مييارس سيينة  21 – 219ص 

 – 159ص  259رقيم  29المحامياة  2515نيوفمبر سينة  19استئناف مصير  – 115ص  297رقم  11المجموعة الرسمية 

 219رقيم  29المحامياة  2595يولييه سينة  1أسيوط  – 515ص  112رقم  25المحاماة  2599أكتوبر سنة  11اإلسكندرية 

ميايو سينة  1اسيتئناف مخيتلط  – 111ص  29رقيم  51المجموعية الرسيمية  2552ميايو سينة  1استئناف مصر  – 191ص 

ديسيمبر سينة  11 – 995ص  11م  2529ة مايو سين 11 – 17ص  25م  2592نوفمبر سنة  17 – 999ص  9م  2752

 . 19ص  95م  2551

 . 2159فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2919فقرة  1أنظر بودرى وبارد  (   9171)  

ولكنيه يسيتطيع اسيتيفاءه مين  . ليم يسيتطع اليدائن حوالتيه ، فإذا كان الحق غيير قابيل للنيزول عنيه وال للحجيز علييه (   9177)  

 . ( 191فقرة  Subrogationلفظ  9بونسار فى أنسيكلوبيدى داللوز )  له فيهويحل الغير مح ، الغير

خشيية أن ييوفى الميدين اليدين لليدائن قبيل علميه  ، على أن الحيطة تقتضى أن يخطر الموفى المدين بأنه وفى الدين (   9175)  

وهيامش  119ص  912فقيرة  5ى ورو أوبير)  فال يستطيع الموفى فى هيذه الحالية إال أن يرجيع عليى اليدائن ، بالوفاء السابق

 . ( 11رقم 

 . 191ص  1251فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 119 – 115ص  2919فقرة  1بودرى وبارد  (   9159)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  : الدعوى الشخصية –ث اآلثار الفروق من حي - 418

هيى  ، فالمحيال ليه لييس ليه إال دعيوى واحيدة . بين الموفى مع الحلول والمحال له ، يظهر بادئ ذى بدء ، هناك فرق جوهرى

 دعوى الحيق : أما الموفى مع الحلول فله دعويان . وال يستطيع أن يرجع على المدين بغير هذه الدعوى ، دعوى الحق الذى انتقل إليه

ثم اليدعوى الشخصيية الناشيئة مين واقعية الوفياء ومصيدرها الوكالية أو  ، الذى انتقل إليه يطالب فيها بحق الدائن كما يطالب المحال له

ولكين مين اليدعويين مييزان عليى اليدعوى  ، دعوى الحلول والدعوى الشخصيية ، فللموفى إذن دعويان . الفضالة أو اإلثراء بال سبب

 . األخرى

كيان ليه جمييع تأمينيات الحيق اليذى  ، أن الموفى إذا رجع بدعوى الحلول ، دعوى الحلول على الدعوى الشخصيةفمن ميزات 

وكييان لييه أيضيياً جميييع مقومييات هييذا الحييق وخصائصييه فقييد يكييون حقيياً تجارييياً أو يكييون مقترنييا بسييند  ، وفيياه عينييية كانييت أو شخصييية

 . وقد تقدم بيان ذلك ، تنفيذى

 : ونذكر من هذه الميزات ثالثا . ميزات على دعوى الحلول ، من جهة أخرى ، قد تكون لها ولكن الدعوى الشخصية

فإنيه يسيتحق الفوائيد القانونيية  ، لما كان الموفى يرجع فى الدعوى الشخصية على اساس الوكالة أو الفضالة فى أغليب األحيوال -أوال 

فيإذا ليم يكين هيذا الحيق ينيتج ، أما فى دعوى الحلول فإنه يرجع بحيق اليدائن . على جميع ما دفعه للدائن وفاء للدين وذلك بحكم القانون

 . فإن الموفى ال يتقاضى أية فوائد من المدين ، فوائد

 . ويكون حقيه قيد نشيأ منيذ ذليك الوقيت ، فإن مصدرها هو واقعة الوفاء كما قدمنا ، إذا رجع الموفى بالدعوى الشخصية -ثانيا 

إال بانقضاء هذه المدة وتسرى من وقيت  -ة فى الوكالة وبثالث سنوات فى الفضالة وفى اإلثراء بال سبب بخمس عشرة سن–فال يتقادم 

وقد يكون تقادم هيذا الحيق سياريا منيذ  ، فإنه يرجع بنفس الحق الذى انتقل إليه من الدائن ، أما إذا رجع الموفى بدعوى الحلول . الوفاء

 . وفى يهم برفع دعوى لحلول حتى يكون الحق قد انقضى بالتقادمفال يكاد الم ، مدة طويلة ويوشك أن يتم

ً  -ثالثا  وأراد الرجوع بدعوى الحلولن فقد رأينا أنه يتأخر عين اليدائن حتيى يسيتوفى  ، إذا كان الموفى قد وفى الحق وفاء جزئيا

ويتقاسيمان  ، مع الدائن وال يتقيدم اليدائن علييه فإنه يتعادل ، أما إذا رجع الموفى بالدعوى الشخصية . الدائن من المدين الباقى من حقه

 وقد سبق بيان ذلك . مال المدين قسمة الغرماء
 (9152 ) .

 

 : دعوى الحلول –الفروق من حيث اآلثار  - 419

فيال تيزال هنياك  ، فإذا نحن تركنا الدعوى الشخصية واقتصرنا على دعوى الحلول بالنسيبة إليى كيل مين الميوفى والمحيال ليه 

ً  ، فروق هامة بين االثنين أما المحال له فمضارب يبغيى  ، ترجع فى اساسها إلى أن الموفى صديق يسدى يداً ال يقصد من ورائها كسبا

 : ونذكر من هذه الفروق ما يأتى . الكسب

ً  ، يرجع الموفى على المدين بمقدار ما دفع من ماله وفاء للدين -أوال  أقل مين قيمية اليدين فإنيه ال يرجيع عليى  فلو أنه دفع مبلغا

فإنيه يرجيع عليى  -ويقع ذليك غالبياً –أما المحال له فلو اشترى الحق بأقل من قيمته  . وقد تقدم بيان ذلك ، المدين غال بهذا المبلغ األقل

 إذ هو مضارب يبغى الكسب ، المدين بكل الحق
 (9151 ) .

 

فيإن الميوفى ال  ، كأن كان باطال أو كيان قيد انقضيى ، المدين أن الدين غير موجود ثم أثبت ، إذا قام الموفى بوفاء الدين -ثانيا 

وإنميا يرجيع الميوفى فيى هيذه  . فيال يجيب علييه الضيمان ، إذ أن الدائن لم ينقل حقاً ولكنه استوفاه ، يرجع على الدائن بدعوى الضمان

أميا إذا رجيع المحيال ليه عليى  . فقد تبين أنه وفى حقاً غيير موجيود فليه أن يسيترده ، الحالة على الدائن بدعوى استرداد غير المستحق

فإن المحال له يرجع بالضيمان عليى اليدائن ليعوضيه كيل ميا فقيده بسيبب انعيدام  ، المدين بالحق المحال به وتبين أن الحق غير موجود

 الحق
 (9159 ) .

 

فقيد راينيا أن اليدائن يتقيدم علييه  ، د الرجيوع بيدعوى الحليول عليى الميدينإذا قيام الميوفى بوفياء اليدين وفياء جزئيياً وأرا -ثالثا 

أميا المحيال ليه فيإذا كيان قيد  . ثم يأخذ الموفى ما بقى بعد ذلك وقد ال يكيون كافيياً للوفياء بميا دفيع ، فيستوفى الجزء الباقى من حقه أوال

                                                 

بالنييول وريبيير  – 119 – 111ص  2912فقيرة  1وأنظر فى كل ما تقدم بودرى وبارد  – 592أنظر آنفاً فقرة  (   9152)  

 . 2151وفقرة  2199فقرة  1وردوان 

وهييذا إال إذا كانييت  – 271ص  9المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى مجموعيية األعمييال التحضيييرية  (   9151)  

اليذى  فيجوز للمدين فى هذه الحالة أن يتخلص من مطالبة المحال ليه إذا هيو رد إلييه اليثمن الحقيقيى ، الحوالة بحق متنازع فيه

 . ( مدنى 2/  515م )  دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع

ففى دعوى الضمان يرد الدائن للمحال له قيمة الحق كله مع الفوائد والمصروفات والتعويض عين أى ضيرر آخير  (   9159)  

ه منه وفاء للدين وال يكيون مسيئوال أما فى دعوى استرداد غير المستحق فال يرد الدائن للموفى إال ما قبض ، أصاب المحال له

بالنيييول  – 115ص  – 119ص  2919فقييرة  1أنظيير بييودرى وبييارد . )  عيين الفوائييد إال إذا كييان سيييئ النييية وقييت القييبض

 . ( 2159فقرة  1وريبير وردوان 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بييل يتعييادل معييه ويتقاسييمان مييال المييدين قسييمة  ، يتقييدم عليييهفييإن الييدائن ال  ، اشييترى جييزءاً ميين الحييق وأراد الرجييوع بييه علييى المييدين

 . غرماء

فيإن الميوفى األول والميوفى الثيانى  ، وقام شخص آخر بوفاء الباقى ، وقد رأينا أن الموفى إذا قام بوفاء جزء من الحق -رابعا 

بعيد أن اسيتوفى مين  ، أميا إذا كيان اليدائن . ( ميدنى 1/  999م )  ويتقاسمان ماله قسمة الغرمياء ، يتعادالن فى رجوعهما على المدين

 ، فيإن هيذا الجيزء البياقى فيى انتقاليه للمحيال ليه يبقيى محتفظياً بمييزة التقيدم ، حول الجزء الباقى إلى محال ليه ، الموفى جزءاً من حقه

 . فيتقدم المحال له على الموفى

 الموفى له - الفرع الثانى

 (Accipiens ) 

  : بين الموفىو الموفى له أو بإرادة الموفى وحده يتم الوفاء باتفاق - 411

ولكين قيد ييرفض الميوفى ليه دون حيق قبيول  ، رأينا أن الوفاء هو فى األصل اتفاق على قضاء الدين بيين الميوفى والميوفى ليه

اقياً أو بيإرادة الميوفى وسواء كيان الوفياء اتف . فيستطيع الموفى بإرادته وحده أن يجبره على قبوله عن طريق العرض الحقيقى ، الوفاء

 . كما سبق القول(  Acte Juridique)  فهو تصرف قانونى ، المنفردة

 : ونستعرض فى مبحثين متعاقبين

 . حالة ما إذا كان الوفاء باتفاق بين الموفى والموفى له (2)

 Offre reelle et)  وهيذا هيو العيرض الحقيقيى ميع اإلييداع ، حالية ميا إذا كيان الوفياء بيإرادة الميوفى المنفيردة (1)

consignation ) . 

 الوفاء باتفاق بين الموفى والموفى له - المبحث األول

  : الموفى هو الدائن وقد يكون غير الدائن - 411

 . وقد يكون غير الدائن فى بعض حاالت استثنائية . الموفى له يكون عادة هو الدائن أو نائبه

 الموفى له هو الدائن أو نائبه - المطلب األول

  النصوص القانونية - 412

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 991تنص المادة  :

إال إذا كيان  ، ويعتبر ذا صفة فى اسيتيفاء اليدين مين يقيدم للميدين مخالصية صيادرة مين اليدائن . يكون الوفاء للدائن أو لنائبه"  

 ً  متفقاً علىأن الوفاء يكون للدائن شخصيا
 (9155  )

" . 

199/  211التقنين المدنى السابق المادة ويقابل هذا النص فى 
  (9159 ) .

 

 925وفى التقنين المدنى الليبيى الميادة  - 999فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

2/  159وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 979وفى التقنين المدنى العراقى المادة  -
  (9151 ) .

 

                                                 

ليه فى التقنيين من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر ع 511ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9155)  

فأدمجتهميا لجنية المراجعية فيى فقيرة واحيدة تحيت رقيم  . فيما عدا أن نص المشروع التمهيدى كان فيى فقيرتين ، المدنى الجديد

مجموعيية األعمييال )  991ثييم مجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، ووافييق مجلييس النييواب علييى اليينص . ميين المشييروع النهييائى 955

 . ( 255و ص  251ص  9التحضيرية 

يجب أن يكون الوفاء للدائن أو لوكيله فى ذلك أو لمن ليه الحيق فيى الشيىء  : 199/  211التقنين المدنى السابق م  (   9159)  

أو لمين ليه الحيق "  بعبيارة ، فى رأى البعض ، أنظر فى أن المقصود –ويتفق الحكم فى التقنين السابق والجديد . )  المتعهد به

 . ( 1هامش رقم  997الموجز للمؤلف ص  : الظاهرهو الدائن "  فى الشىء المتعهد به

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9151)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 991مطابقة للمادة )  999التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 991مطابقة للمادة )  925التقنين المدنى الليبى م 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . أن يكون للدائن أو لنائبه ، حتى يكون مبرئاً لذمة المدين ، ويخلص من هذا النص أن األصل فى الوفاء

 الوفاء للدائن - 1

 : الوفاء لمن يكون دائنا وقت استيفاء الدين - 413

ولييس مين الضيرورى  . ألنه هو الذى له حق استيفاء الدين وإبراء ذمة الميدين منيه ، دمنااألصل أن يكون الوفاء للدائن كما ق 

ذليك أن اليدائن قيد يتغيير فيى  . بل المهم أن يكون هو اليدائن وقيت اسيتيفاء اليدين ، أن يكون الدائن هو الذى كان دائناً وقت نشوء الدين

أو يحيول اليدائن  ، األصلى فيكون الوفاء لورثته إذ هم اليدائنون وقيت االسيتيفاء كأن يموت الدائن ، الفترة ما بين نشوء الدين واستيفائه

عامياً كيان هيذا  ، فالوفياء إذن يكيون لليدائن أو خلفيه . األصلى حقه إلىمحال له فيكون الوفاء لهيذا األخيير إذ هيو اليدائن وقيت االسيتيفاء

 أو خاصاً كالمحال له ، الخلف كالورثة
 (9151 ) .

 

  : الدائن الستيفاء الدينأهلية  - 414

لم  ، فإذا كان قاصراً أو محجوراً  . أن يكون الدائن أهال الستيفاء الدين ، حتى يكون الوفاء للدائن صحيحاً مبرئاً للذمة ، ويجب

صيبح اليدائن أهيال ومع ذلك ينقليب هيذا الوفياء صيحيحاً إذا أ . أما الوفاء له شخصياً فال يكون صحيحاً كما قدمنا ، يجز الوفاء إال لنائبه

وكيذلك إذا أصياب اليدائن اليذى ال ييزال غيير  . وأجاز الوفاء عند صيرورته أهيال ، بأن بلغ سن الرشد أو رفع عنه الحجر ، لالستيفاء

وقيد كيان المشيروع التمهييدى للتقنيين الميدنى الجدييد  . فيإن الوفياء يكيون صيحيحاً بقيدر هيذه المنفعية ، أهل لالستيفاء منفعة مين الوفياء

إذا كيان اليدائن غيير أهيل " :  وكيان يجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، مين هيذا المشيروع 517يشتمل على نص فى هذا المعنيى هيو الميادة 

وجيياء فييى المييذكرة  . " كييان هييذا الوفيياء صييحيحاً بقييدر هييذه المنفعيية ، علييى أنييه إذا أصيياب الييدائن منفعيية ميين الوفيياء . السييتيفاء الييدين

فيإذا ليم تتيوافر فيى  . يشترط لصحة الوفاء تيوافر أهليية االسيتيفاء فيى اليدائن" :  فى هذا الصدد ما يأتىاإليضاحية للمشروع التمهيدى 

وال تبيرأ ذمية الميدين فيى هيذه الحالية إال فيى  . وكيان ليه وحيده أن يتمسيك بيالبطالن ، وقع الوفاء له قابال لليبطالن ، الدائن هذه األهلية

 ، على أن للدائن أني جيز الوفاء فى هذه الحالة بعد أن يصبح أهال الستيفاء اليدين . هذا الوفاءحدود ما يعود على الدائن من منفعة من 

 ألنها حكم تفصيلى يكفى فيه تطبيق القواعد العامة"  وقد حذفت هذه المادة فى لجنة المراجعة . " فيصحح بهذه اإلجازة
 (9157  )

" . 

 ، ويسيتطيع أن يثبيت ذليك بجمييع الطيرق . على الدائن غير األهيل لالسيتيفاءوالموفى هو المكلف بإثبات أن الوفاء عاد بمنفعة 

كيأن قيام بإصيالحات ضيرورية أن  ، ويكفى فى ذلك أن يثبت قد أنفق ما أخيذه فيى الشيؤون المعتيادة . ألن حصول المنفعة واقعة مادية

ً كما يكفى أن يثبت أن الدائن قد استغل ما أخذه استغالال . نافعة فى عقار يملكه ً  ،  نافعا فتبيرأ ذمية الميدين بقيدر قيمية  ، كأن اشترى عينا

أو تبيرأ ذمتيه مين اليدين كليه إذا كانيت قيمية العيين مسياوية لليدين المسيتوفى أو  ، هذه العين إذا كانت هذه القيمة أقل مما استوفاه اليدائن

ً  . أكثر فيإذا هلكيت العيين التيى  . لنفيع قيد حصيل فعيال لليدائنميا دام ا ، وليس من الضرورى أن يبقى النفع الذى عياد عليى اليدائن قائميا

فإن ذمة المدين تبرأ بقيدر المنفعية بيالرغم مين  ، وكان ذلك ال يرجع إلى سوء تدبير منه ، اشتراها أو تهدمت اإلصالحات التى أجراها

 زوالها بعد ذلك
 (9155 ) .

 

ألن  ، فيإن هيذا الوفياء ال يبيرئ ذمية الميدين ، رفه فى غير ما يفييدبأن أضاع ما اخذ أو بدده أو ص ، فإذا لم يعد الوفاء ينفع على الدائن

ولييس هنياك  ، اعتبر الوفاء كأن لم يكن وبقى الدين فى ذمية الميدين ، فإذا أبطل . الوفاء وقد حصل لناقص األهلية يكون قابال لإلبطال

 نفع عاد من الوفاء على ناقص األهلية حتى يرجع الموفى به عليه
 (9999 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فيإن كيان محجيورا فيال يصيح دفيع اليدين  ، يصح دفع الدين للدائن أو وكيله إن كان غير محجيور - 2 : 979العراقى م التقنين المدنى 

فال يعتبر دفعه وال  ، فإن دفع المدين الدين إلى الدائن المحجور - 1 . بل يدفع لمن له حق قبضه من ولى أووصى أو قيم ، إليه

وهيذه . )  فلليولى أو الوصيى أو القييم مطالبية الميدين باليدين ، عه أو ضاع من المحجيوربل إذا هلك ما دف . تبرأ ذمته من الدين

أنظر األسيتاذ حسين اليذنون فيى أحكيام االلتيزام فيى القيانون الميدنى العراقيى  : األحكام تتفق مع أحكام التقنين المدنى المصرى

 . ( 171فقرة  – 179فقرة 

يجب التنفيذ بين يدى الدائن أو وكيليه الحاصيل عليى تفيويض قيانونى أو الشيخص اليذى  : 2/  159تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

 . ( وتتفق األحكام فى التقنينيين اللبناني والمصرى. )  عينه لهذا الغرض

 . 2599فقرة  1بودرى وبارد  (   9151)  

 . فى الهامش 259ص  – 251ص  9أنظر فى كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية  (   9157)  

فقيرة  1بيودرى وبيارد  – 952فقيرة  21ليوران  – 251فقيرة  – 255فقيرة  11ديمولوميب  – 25فقيرة  1تولييه  (   9155)  

2595 . 

 . 915ص  2595فقرة  1بودرى وبارد  (   9999)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وكان الشىء الذى دفعه ال يزال قائماً فى ييد  ، إذا لم يستطع إثبات أن الوفاء قد عاد بالنفع على الدائن ناقص األهلية ، وللموفى

 أن يطالب ولى الدائن بإجازة الوفاء أو برد ما دفعه للدائن ، الدائن
 (9992 ) .

 

 الوفاء لنائب الدين - 2

 : الوكيل عن الغائب الوفاء للولى أو الوصى أو القيم أو - 415

وإنميا يكيون  . فقيد قيدمنا أن الوفياء ليه شخصيياً ال يكيون صيحيحاً وال يبيرئ ذمية الميدين ، فإذا كان الدائن قاصراً أو محجيوراً  

 ، والقييم للمحجيور علييه لجنيون أو عتيه أو غفلية أو سييفه ، وهيو هنيا الييولى أو الوصيى للقاصير ، الوفياء فيى هيذه الحالية لنائيب اليدائن

 . وكيل للغائب المفقودوال

 ، ألن والييتهم عليى نياقص األهليية تشيمل فيميا تشيمل قيبض الحقيوق ، والوفاء ألى من هؤالء يعتبر وفاء صحيحاً مبرئا للذمة

 . والقبض يعتبر من أعمال اإلدارة فليس فى حاجة إلى إذن من المحكمة

كما لو وفيى الميدين اليدين  ، جيز الوفاء الصادر من الموفىأن ي ، إذا لم يحصل الوفاء له مباشرة ، كذلك يجوز ألى من هؤالء

 . لناقص األهلية نفسه ثم يجيز النائب الوفاء على النحو الذى بسطناه فيما تقدم

 الوفاء للشريك وللحارس القضائى - 416

 . فله الصفة فى بض حقوق المفلس فى ذمة الغير ، والسنديك يعتبر نائباً عن المفلس : 

له صيفة فيى قيبض حقيوق الموضيوع  ، بما له من حق فى إدارة األموال الموضوعة تحت حراسته ، الحارس القضائىوكذلك 

 . تحت الحراسة فى ذمة الغير

  الوفاء لدائن الدائن عند استعمال الدعوى غير المباشرة - 417

يكون فى هذه الحالة نائباً عن الدائن نيابية و ، ويجوز لدائن الدائن أن يستعمل حقوق الدائن عن طريق الدعوى غير المباشرة :

بيل  ، على أن ما يقبضه ال يختص بيه وحيده . ويحق له بحكم هذه النيابة أن يقبض ما للدائن فى ذمة المدين ، ( مدنى 191م )  قانونية

 وفقاً لقواعد الدعوى غير المباشرة ، يتقاسمه مع سائر دائنى الدائن قسمة غرماء
 (9991 ) .

 

  : اء للمحضرالوف - 418

فما دام قد وكيل صيراحة  . والمحضر الموكول إليه تنفيذ حكم أو سند رسمى يعتبر نائبا عن الدائن فى قبض الدين الذى ينفذ به

فيإن التنفييذ  ، فقيد وكيل تيوكيال ضيمنياً فيى قيبض هيذا اليدين نيابية عين اليدائن ، فى مباشرة إجراءات التنفييذ للحصيول عليى هيذا اليدين

 ى قيام الصفة فى قبض الدينالجبرى يقتض
 (9999 ) .

 

  : الوفاء لحساب جار باسم الدائن فى مصرف - 419

على أن يتحميل  ، ويخطره باإليداع ، ويجوز للموفى أن يوفى الدين بدفعه لحساب الدائن فى مصرف يكون له فيه حساب جار

 . الموفى تبعه الخطأ إذا هو أودع المبلغ خطأ فى حساب جار لغير الدائن

  : الوفاء لوكيل الدائن - 421

وقيد تكيون  . فيكيون قبضية صيحيحاً ومبرئياً لذمية الميدين ، ويكيون عيادة وكييال فيى قيبض اليدين ، ويجوز الوفاء لوكيل اليدائن

 فتتضمن قبض الديون ، الوكالة عامة باإلدارة
 (9995 ) .

فال تتضمن حتما وكالية بقيبض اليثمن  ، وقد تكون الوكالة خاصة ببيع أو إيجار 

 وكالة فى قبض المعجل من الثمن أو المعجل من األجرة ، وتبعاً للظروف ، ولكنها تتضمن عادة ، أو بقبض األجرة
 (9999 ) .

 

                                                 

فقيرة  7هييك  – 951فقيرة  21ليوران  : عكيس ذليك – 2599فقرة  1بوردى وبارد  – 255فقرة  11ديمولومب  (   9992)  

11 . 

إمييا باسييتعمال الييدعوى غييير المباشييرة باسييم  ، وقييد يطالييب بالوفيياء دائيين الييدائن" :  وقييد جيياء فييى المييوجز للمؤلييف (   9991)  

 . ( 991الموجز فقرة ) "  والطريقة األخيرة هى األكثر وقوعاً فى العمل ، أو بالحجز تحت يد المدين ، الدائن

كييذلك تسييليم المحضيير سيينداً إذنييياً أو كمبياليية  – 1 وهييامش رقييم 111ص  – 111ص  921فقييرة  5أوبييرى ورد  (   9999)  

 2595فقيرة  1بيودرى وبيارد )  لعمل البروتستو يتضمن توكيال ضمنياً للمحضر فى قبض قيمة السند أو الكمبيالية مين الميدين

 . ( مكررة أوال



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ليةأو لوكيل انتهت وكالته وكان ينبغى أن يعلم بانتهياء الوكا ، فإذا دفع لغير وكيل ، وعلى الموفى أن يتثبت من صحة الوكالة
 (

9991 ) ،
وللمييوفى أن يطلييب ميين و كيييل الييدائن أن يبييرز السييند الييذى يثبييت هييذه  . فييإن الوفيياء ال يكييون صييحيحاً وال يبييرئ ذميية المييدين 

يعتبير ذا صيفة فيى اسيتيفاء اليدين مين يقيدم للميدين مخالصية صيادرة مين "  أنيه ، كميا رأينيا ، ميدنى 991وقد جاء فى المادة  . الوكالة

ً  ، الدائن فوجود مخالصة بالدين صادرة من الدائن فى يد وكيل اليدائن قرينية  . " غال إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصيا

ً  ، على قيام الوكالة فللميدين فيى هيذه الحالية أال يفيى  ، وذلك ما لم يكن متفقياً بيين اليدائن والميدين عليى أن الوفياء يكيون لليدائن شخصييا

 ولكنه إذا وفى لمن بيده المخالصة كان الوفاء صحيحاً مبرئاً للذمة ، ائنبالدين إال للد
 (9991 ) .

 

فيال يكيون الوفياء للوكييل المعيزول صيحيحاً طبقياً  ، هذا وللدائن أن يعيزل الوكييل بيالقبض عين الوكالية بشيرط أن يخطير الميدين بيذلك

فيال يجيوز  ، تفقاً عليها بين المدين والدائن فى العقد المنشيئ لليدينولكن يجوز أن تكون الوكالة بالقبض م . للقواعد المقررة فى الوكالة

ما لم يثبت الدائن أال مصلحة للميدين فيى الوكالية فعنيد ذليك يجيوز ليه  ، عزل الوكيل فى هذه الحالة إال باتفاق جديد بين المدين والدائن

وقيد يكيون الوكييل المعيين باالتفياق بيين الميدين  . كيل األولعزله وحده وإلزام المدين أن يوفى الدين له هو شخصياً أو لوكيل غير الو

فعنيد ذليك ال يجيوز  ، كأن يكون دائناً لليدائن ويرميى مين وراء قيبض اليدين أن يسيتوفى حقيه ، والدائن له هو نفسه مصلحة فى الوكالة

 عزله ولو باتفاق بين المدين والدائن
 (9997 ) .

 

 الموفى له غير الدائن - المطلب الثانى

 : النصوص القانونية - 421

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 999تنص المادة  

أو عيادت علييه منفعية منيه  ، أقير اليدائن هيذا الوفياء فال تبرأ ذمة المدين إال إذا ، إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه"  

 أو ثم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته ، وبقدر هذه المنفعة
 (9995  )

" . 

 . ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

 919وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 992فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

1/  159ى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة وف – 975وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –
  (9929 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وإذا كانييت الوكاليية بييالقبض  2999فقييرة  1بالنيييول وريبييير وبوالنجيييه  – 111ص  921فقييرة  5أوبييرى ورو  (   9995)  

وال يكفيى أن ينكير اليدائن صيحة  ، كان الوفاء لهذا الوكييل مبرئياً لذمية الميدين ، ممضاة بيد الدائن ومصدقاً فيها على اإلمضاء

 . ( 919ص  25 م 2591مايو سنة  11استئناف مختلط )  صدور الوكالة منه دون أن يطعن فيها بالتزوير

بييودرى  – 291فقييرة  – 257فقييرة  11ديمولومييب  - 1فقييرة  2195م  5الرومبيييير  – 92فقييرة  21ديرانتييون  (   9999)  

 . 2551فقرة  1وبارد 

 . 2597فقرة  1بودرى وبارد  (   9991)  

دائن هو ذو الصفة فى األصل أن ال" :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد ما يأتى (   9991)  

ويتعين على الوكيل فى مثيل هيذه الحالية أن  . يكفى فيه التفويض بتوكيل عام ، وله أن ينيب عنه وكيال فى ذلك ، استيفاء الدين

على أن المشروع قد جعل من التقدم بمخالصة صادرة من الدائن قرينة  . يقيم الدليل على صفته وفقاً لألحكام العامة فى الوكالة

ما لم تنف داللة هذه القرينة باالتفاق على وجيوب الوفياء لليدائن  ، ية فى ثبوت صفة استيفاء الدين لمن يحمل تلك المخالصةكاف

 ً كان للمدين أن يرفض الوفاء لمين يتقيدم ليه بالمخالصية الصيادرة مين اليدائن حتيى يسيتوثق مين  ، فإذا اتفق على ذلك . شخصيا

 . ( 259ص  9موعة األعمال التحضيرية مج) "  ثبوت صفته فى استيفاء الدين

األسيتاذ )  وتكون له بذلك صفة فيى قيبض األجيرة ، فيتقدم البواب بها إلى السكان ، وكثيرا ما يعطى المالك للبواب مخالصات باألجرة

ويكلفيه  ، وقد قضت محكمة األزبكية بأن البواب اليذى يعينيه الماليك . ( 995ص  159إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

رقيم  5المحامياة  2519مايو سنة  9)  فتبرأ ذمة السكان بدفع األجرة له ، بتحصيل األجرة من السكان يعتبر خادماً عند المالك

 . ( 119ص  259

 . 595ص  – 599ص  515فقرة  9دى باج (  Agent d'execution)  أنظر فى التمييز بين الوكيل بالقبض وعامل التنفيذ

 . 511فقرة  1دى باج  – 2559فقرة  1بودرى وبارد  – 117ص  921فقرة  5ورو  أوبرى (   9997)  

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  515ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9995)  

 ، وافيق مجليس النيواب عليى الينصثيم  . مين المشيروع النهيائى 959ووافقت عليه لجنة المراجعة تحيت رقيم  ، المدنى الجديد

 . ( 251و ص  259ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  999فمجلس الشيوخ تحت رقم 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9929)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

إال أنيه ميع ذليك يكيون صيحيحاً  ، ويخلص من هذا النص أن الوفاء لغير الدائن أو نائبه ال يكون صحيحاً وال يبرئ ذمة الميدين

وهيذه األحيوال  . نيين المرافعياتونضييف إليهيا حالية رابعية وردت فيى تق ، استثناء ويبرئ ذمة المدين فى أحيوال ثالثية ذكرهيا الينص

 : األربع هى

 . إذا أقر الدائن الوفاء(  أوال) 

 . وبقدر هذه المنفعة ، إذا عادت على الدائن منفعة من الوفاء(  ثانيا)  

 . إذا تم الوفاء للدائن الظاهر(  ثالثا)  

وهنا ال يتقيدم دائين اليدائن بصيفته نائبياً عين اليدائن كميا يفعيل فيى  . إذا تم الوفاء لدائن الدائن الحاجز تحت يد المدين(  رابعا)  

 . بل يباشر حقاً شخصياً له هو حق الحجز تحت يد الغير ، الدعوى غير المباشرة

 إقرار الدائن للوفاء - 422

كان ينبغى عليى الميدين أن كأن يوفيه لوكيل انتهت وكالته أو عزل عن الوكالة و ، قد يوفى المدين الدين لغير الدائن أو نائبه : 

فيإن  ، وميع ذليك إذا أقير اليدائن الوفياء . كميا سيبق القيول ، ففى هذه الحالة ال يكيون الوفياء صيحيحاً وال يبيرئ ذمية الميدين ، يعلم ذلك

 ويصبح الوفاء صحيحاً مبرئاً لذمة المدين ، اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة
 (9922 ) .

 

 . فيعتبيير الوفياء صييحيحاً مين وقييت أن تيم ال ميين وقيت اإلقييرار فحسييب ، الحاليية ليه أثيير رجعيىوإقيرار الييدائن للوفياء فييى هيذه 

فعليه أن يثبت أن الدائن قد أقر الوفاء وفقياً لقواعيد اإلثبيات المقيررة  ، والمكلف بإثبات صدور اإلقرار من الدائن هو المدين أو الموفى

 فى التصرفات الصادرة من جانب واحد
 (9921 ) .

 

 : فعة تعود على الدائن من الوفاءمن - 423

فإن توافرت فيه شيروط  ، فعند ذلك ينظر إلى عمل الموفى له . وال يقر الدائن هذا الوفاء ، وقد يوفى المدين الدين لغير الدائن 

فيإن الوفياء يكيون صيحيحاً فيى هيذه  ، ثم أدى الدين ليه بعيد ذليك ، بأن كان قد قبض الدين عن الدائن إلسداء خدمة له عاجلة ، الفضالة

 . فالوفاء هنا يكون لنائب الدائن وهو صحيح كما تقدم القول ، ألن الفضولى يعتبر نائبا عن الدائن ، الحالة

فعنيد ذليك ال يكيون الوفياء  ، بأن يكون قيبض اليدين لييس عميال عياجال ، ولكن قد ال تتوافر شروط الفضالة فى عمل الموفى له

 ً ويمكن تصور منفعة تعود على الدائن من مثل هذا الوفاء  . ذا عادت منفعة على الدائن من هذا الوفاء وبقدر هذه المنفعةإال إ ، صحيحا

فينقليب  ، وال تعود له مصلحة من التمسك بإبطال الوفياء ، فيكون الدائن قد قبض حقه كامال ، إذا كان الموفى له أدى الدين فعال للدائن

وكان هيذا الحيق  ، كذلك لو كان الموفى له دائناً للدائن وقد قبض الدين استيفاء لحقه فى ذمة الدائن . مة المدينالوفاء صحيحاً ويبرئ ذ

فهنيا  ، أو أدى الموفى له بما استوفاه ديناً على الدائن تتيوافر فييه هيذه الشيروط ، واجب الوفاء فوراً ومقدماً على غيره من ديون الدائن

ذليك أن اليدائن  . الوفاء وذلك بسداد دين فى ذمته واجب السداد فوراًن فتبرأ ذمة المدين بقدر هيذه المنفعية عادت منفعة على الدائن من

                                                                                                                                                                    

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999مطابقة للمادة )  992التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 999للمادة  مطابقة)  919التقنين المدنى الليبى م 

أو تيم  ، فال تبرأ ذمة المدين إال إذا أقر الدائن هيذا الوفياء ، إذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه : 975التقنين المدنى العراقى م 

وقد أغفل  . قنين المدنى المصرىوالحكم يتفق مع أحكام الت. )  الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين له ظاهراً كالوارث الظاهر

ولكين يمكين  ، ألنيه ال يعتيرف بالفضيالة ، التقنين العراقى ذكر صحة الوفياء إذا عيادت منفعية عليى اليدائن وبقيدر هيذه المنفعية

قيارن األسيتاذ حسين اليذنون فيى أحكيام  -وهيى قواعيد أقرهيا التقنيين العراقيى  ، تطبيق قواعد اإلثراء بال سبب فيى هيذه الحالية

 . ( 175فقرة  – 177لتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة اال

 : على أن التنفيذ لشخص غير ذى صالحية ال يبرئ ذمة المديون إال فى األحوال اآلتية : 1/  159تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

 -ثالثيا  . ون بيراءة الميديون بقيدر اسيتفادة اليدائنوتكي ، إذا استفاد الدائن من التنفيذ غير الصحيح -ثانيا  . إذا وافق الدائن -أوال 

 . ( وتتفق األحكام فى التقنين المصرى. )  إذا جرى اإليفاء بنية حسنة لشخص عد حائزاً صفة الدائن كالوارث الظاهرى

ل قب ، ذلك أن الوفاء وهو تصرف قانونى – 122رقم  57المجموعة الرسمية  2551يناير سنة  1استئناف مصر  (   9922)  

وانقلب من قبض اليدين وكييال  ، وإذا أجيز سرى فى حق الدائن ، فهو موقوف على اإلجازة ، ال يسرى فى حقه ، إقرار الدائن

ويكون من أثير هيذا اإلقيرار أن ينقليب الغيير " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد . باإلقرار

 ً  . ( 251ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ) "  ويتعين عليه تفريعاً لذلك أن يقدم حسياباً لليدائن ، وكيال بعد أن بدأ فضوليا

 . 2555فقرة  1قارن بودرى وبارد 

 . 2555فقرة  1قارن بودرى وبارد  (   9921)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيال  ، والموفى له يرجع عليى اليدائن بقيدر ميا عياد علييه مين المنفعية ، فإن المدين يرجع على الموفى له ، إذا رجع على المدين بالدين

 الوفاء فى هذه الحالة صحيحاً مبرئاً لذمة المدير بقدر ما عاد على الدائن من المنفعةويكون  ، محل لهذه السلسلة من الرجوع
 (9929 ) .

 

 الوفاء للدائن الظاهر - 424
  (9925 : )

 ، والدائن الظاهر هو الذى ال يملك اليدين حقيقية . قد يوفى المدين الدين لدائن ظاهر ليس هو الدائن الحقيقى وال نائبه 

فتقيع عليى الحقيوق العينيية غيير  ، تشمل الحقوق المعنويية ، كما تشمل األشياء المادية ، ذلك أن الحيازة . ولكن الدين يوجد فى حيازته

 . وكذلك تقع على الديون ، حق الملكية

الحوالية  ثيم يتضيح بعيد ذليك أن ، مين ذليك أن يحيول اليدائن حقيه . ويمكن أن نتصور وجود الدائن الظاهر فيى فيروض مختلية

ويتبين بذلك أن المحال له لم يكن فى يوم مين األييام مالكيا للحيق المحيال بيه ولكنيه  ، فتبطل أو تفسخ ، باطلة أو قابلة لألبطال أو الفسخ

 فهو دائين ظياهر ، مع ذلك كان يحوزه
 (9929 ) .

فالمحيال ليه  ، كيذلك إذا فرضينا أن الحوالية صيورية وأعتقيد الميدين أنهيا حوالية جديية 

 ى يعتبر هنا أيضا دائناً ظاهراً الصور
 (9921 ) .

فإن مجرد  ، ويكون دائناً ظاهراً الشخص الذى وصل إلى حيازته دون حق سند لحامله 

 حمل هذا السند يجعل الحامل يظهر بمظهر المالك له فهو دائن ظاهر
 (9921 ) .

فإذا آلت  $ 111 $ويعتبر دائناً ظاهراً الوارث الظاهر  

فإن الوارث الظاهر يعتبر دائناً ظاهراً بجمييع ميا  ، ولم يكن هو الوارث الحقيقى بل كان هناك مثال وارث يحجبه ، التركة إلى شخص

ووضيع الموصيى ليه ييده عليى هيذا اليدين بعيد ميوت  ، وإذا أوصيى شيخص بيدين ليه فيى ذمية آخير . للتركة من حقيوق فيى ذمية الغيير

 له يكون دائناً ظياهراً باليدين الموصيى بيهفإن الموصى  ، ثم أبطلت الوصية لسبب ما ، الموصى
 (9927 ) .

وإذا دفعيت اإلدارة تعويضياً  

 فقيد أوفيت باليدين إليى اليدائن الظياهر ، ولم يكن فيى الحقيقية مالكيا ، عن نزع الملكية إلى حائز العقار باعتبار أنه المالك
 (9925 ) .

وقيد  

اف ريع وقف معين على المسيتحقين كيل بحسيب الحصية التيى قررهيا فإذا وزعت وزارة األوق ، يعتبر المستحق فى وقف دائناً ظاهراً 

ثم تبين بعد ذلك بحكم شرعى نهائى أن حصة أحد المستحقين تزييد عميا كيان  ، مفتيها دون أن يصدر أى اعتراض من أصحاب الشأن

                                                 

 . 251ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  (   9929)  

 – 2511ر القانونيية لألوضياع الظياهرة رسيالة مين ستراسيبورج سينة فى اآلثيا(  Jonesco)  جونسكو : مراجع  (   9925)  

 . ( غير مطبوعة)  2591الدكتور عبد الباسط جميعى فى نظرية األوضاع الظاهرة رسالة من القاهرة سنة 

نافيذة فيى ويكون المحال له فى هذه الحالة دائناً ظاهراً حتى لو لم يكين قيد قيام بياإلجراءات الالزمية لجعيل الحوالية  (   9929)  

حتيى بعيد  ، فيإن الوفياء يكيون صيحيحاً مبرئياً للذمية ، فما دام المدين وهو حسن النية قد حسن النية قد وفياه اليدين ، حق المدين

وأعلين المحيال ليه الثيانى الحوالية  ، ولكن إذا حول الدائن الحق حوالة ثانية وكانت الحوالة صيحيحة . إبطال الحوالة أو فسخها

ويسيتوفى  . فاء الحاصل للحال له األول حتى لو كان سابقاً على اإلعيالن ال يسيرى فيى حيق المحيال ليه الثيانىفإن الو ، للمدين

فقرة  1بودرى وبارد )  ويرجع المدين على المحال له األول السترداد ما دفعه له دون حق ، المحال له الثانى الدين من المدين

كيان الوفياء هنيا للييدائن  ، ن بعيد أن حوليه وقبيل أن يعلين المحيال ليه الحواليةكيذلك إذا قيبض اليدائن اليدين مين الميدي . ( 2551

 . ( 591فقرة  9دى باج )  ويرجع المحال له على الدائن بدعوى الضمان ، الحقيقى ال للدائن الظاهر

ذلك إنه مما يكون محل اعتبار فيى اليدائن  . فحامل هذه الحوالة ال يعتبر دائناً ظاهراً  ، أما إذا كانت الحوالة مزورة (   9921)  

الظاهر أن يكون موقف الدائن الحقيقى منطويياً عليى شيىء مين التقصيير ييؤدى إليى تيرك اليدائن الظياهر يسيتولى عليى حييازة 

 2551فقيرة  1بودرى وبيارد )  وهنا ال يمكن أن ينسب أى إهمال للدائن الحقيقى إذا زور شخص عليه حوالة مصطنعة . حقه

 . ( 591فقرة  9دى باج  –ة مكرر

كذلك من أدرج اسمه من الدائنين فى توزيع وأصبح فى يده أمر صرف  – 959ص  2551فقرة  1بودرى وبارد  (   9921)  

ً  ، واجب التنفيذ )  فغيذا وفياه الراسيى علييه الميزاد كيان الوفياء صيحيحاً مبرئياً للذمية ، يعتبر دائنياً ظياهراً  ، ولم يكن دائناً حقيقيا

يكييون  ، إذا ليم يكيين هيو اليدائن الحقيقيى ، وحاميل الكمبيالية -(  11فقيرة  Paiementلفييظ  9فيى أنسييكلوبيدى دالليوز  بونسيار

وقيد  . فإن الوفاء يكون صحيحاً مبرئاً للذمة ، وما دام المدين لم يرتكب تقصيراً ووفاه قيمة الكمبيالة بحسن نية . الدائن الظاهر

بيدون معارضية مين أحيد  ، من يدفع قيمة الكمبيالة فى ميعاد اسيتحقاق دفعهيا"  ارى على أنمن التقنين التج 255نصت المادة 

ً  ، فى ذلك ص  921فقيرة  5وأنظير أوبيرى ورو  ، مين التقنيين التجيارى الفرنسيى 259أنظير الميادة ) "  يعتبر دفعيه صيحيحا

 . ( 577فقرة  7بيدان والجارد  – 199ص  – 115

 . 591فقرة  9دى باج  – 2557فقرة  1بودرى وبارد  (   9927)  

 . 979ص  11م  2529يونيه سنة  19استئناف مختلط  (   9925)  
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 الفهرس العام

ان قبيل الحكيم الشيرعى هيو اليدائن ألن هذه القيمة دفعت إلى مسيتحق آخير كي ، لم يجز له أن يرجع على الوزارة بقيمة الفرق ، يتناوله

 الظاهر
 (9919 ) .

 

 ً ولكن الدين موجود فيى حيازتيه بحييث يقيع فيى روع  ، ونرى من ذلك أن الدائن الظاهر هو الشخص الذى ال يكون دائناً حقيقيا

فوجبت حماية من يتعامل بحسن  ، قد اطمأنت إليه الناس ، وإن كان يتعارض مع الحقيقة ، فهذا المظهر . الناس أنه هو الدائن الحقيقى

 نية على مقتضاه حتى يستقر التعامل
 (9912 ) .

أى يعتقد أنيه اليدائن  ، وليس من الضرورى أن يكون الدائن الظاهر هو نفسه حسن النية 

بيل  ، حقيقية أميرهإال أنه يبقى دائناً ظاهراً حتى لو أصبح سيئ النية بعد أن كشف  ، وإذا كان يغلب فعال أن يكون حسن النية . الحقيقى

بيل هيو يحميى اليذين  ، ذلك أن القانون ال يحميى اليدائن الظياهر نفسيه . حتى لو كان سيئ النية منذ البداية أى منذ وضع يده على الدين

 تعاملوا معه ما داموا هم حسنى النية
 (9911 ) .

 

ً  ، ويتبين مما تقدم أن الوفاء للدائن الظاهر  ن نية الميوفىيجب أن يقترن بحس ، حتى يكون صحيحا
 (9919 ) .

 ، فمين وفيى اليدين 

 سواء كان المدين أو الغير
 (9915 ) ،

برئيت  ، وأعتقد بحسن نية أنه هو الدائن الحقيقى وقد وفياه اليدين عليى هيذا االعتبيار ، لدائن ظاهر 

 ذمته بهذا الوفاء
 (9919 ) .

ويرجع الدائن الحقيقى على الدائن الظاهر بما استوفاه هذا من الدين دون حق طبقاً لقواعد اإلثراء بال سبب 
  (

9911 ) ،
 بل يستطيع الدائن الحقيقى أن يرجع بتعويض على الدائن الظاهر إذا كان هذا سيء النية وقت استيفاء الدين 

 (9911 ) .
 

أميا غيير الوفياء مين أسيباب  . لالعتبارات العملية التى تقدم ذكرها ، للدائن الظاهروالذى يكون صحيحاً مبرئاً للذمة هو الوفاء 

أو اتفيق معيه عليى  ، ومن ثم إذا أبرأ الدائن الظياهر الميدين مين اليدين . انقضاء االلتزام فال يكون صحيحاً إذا صدر من الدائن الظاهر

ً  ، تجديده   يسرى فى حق الدائن الحقيقىوال ، فإن كال من اإلبراء والتجديد ال يكون صحيحا
 (9917 ) .

 

                                                 

الموجز للمؤليف  – 519ص  1والتون  – 172ص  511رقم  7المحاماة  2517مارس سنة  22استئناف مصر  (   9919)  

 . 1هامش  997ص 

ناط تحقق صفة الدائن الظاهر ينحصر فى قيام مظهر ليه مين الجسيامة إن م" :  ويقول الدكتور عبد الباسط جميعى (   9912)  

أو بعبيارة أخيرى فيى انتفياء الخطيا  ، ما يكفى لتكوين االعتقاد لدى المدين اليقظ بأن صاحب ذلك المظياهر هيو اليدائن الحقيقيى

نظريية األوضياع الظياهرة ص  )"  لوجود ظروف يتولى من اجتماعها ذلك المظهر الجسيم ، عن المدين اليقظ فى اعتقاده هذا

ص )  ولذلك يبنى صيحة الوفياء لليدائن الظياهر عليى نظريية المظهير أو األوضياع الظياهرة –(  159وأنظر أيضاً ص  991

 . ( 997ص  – 991

 . 529ص  – 525ص  591فقرة  9دى باج  – 2555فقرة  1بودرى وبارد  (   9911)  

الدكتور عبد الباسط جميعيى )  وجب توافر حسن النية فى كل من المدين ونائبه ، وإذا كان الموفى هو نائب المدين (   9919)  

وحسييين نيييية الميييوفى وكيييون اليييدين فيييى حييييازة اليييدائن الظييياهر مييين المسيييائل  . ( 175فيييى نظريييية األوضييياع الظييياهرة ص 

 . ( 2952فقرة  1بودرى وبارد )  يبت فيهما قاضى الموضوع دون تعقيب عليه من محكمة النقض ، الموضوعية

بيودرى )  وسيواء كيان الوفياء بسييطا أو كيان وفياء ميع الحليول ، وسواء كان الغير ملتزما بالدين أو غير ملتزم بيه (   9915)  

 . ( 2591فقرة  1وبارد 

نوفمبر سنة  99استئناف مختلط  – 951ص  51رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  9نقض مدنى  (   9919)  

 . 972ص  19م  2529يو ما 29 – 19ص  15م  2522

 . 29ص  9قارن األستاذ عبد الحى حجازى  (   9911)  

األسيتاذ إسيماعيل غيانم  – 251ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  (   9911)  

ع ثمين عقيار إليى هذا وقد قضت محكمة النقض بأن من صدر علييه حكيم نهيائى بيدف – 999ص  151فى أحكام االلتزام فقرة 

ألنيه ال يسيتطيع عيدم الوفياء لهيذا الشيخص  ، فقد برئت ذمتيه ، وأوفى بهذا الثمن بعد صدور الحكم للمحكوم له ، شخص معين

وال يمكن االدعاء ببطالن هذا الوفاء النتفاء حسن نيتيه فييه بعلية وجيود منيازع آخير ينيازع فيى  . المعين بعد صدور هذا الحكم

خصوصاً إذا كان هذا المنازع قد حاول الدخول فى اليدعوى فمنعتيه المحكمية بنياء عليى طليب  ، كه لنفسههذا العقار ويدعى مل

وقضيت محكمية  . ( 597ص  251رقيم  2مجموعية عمير  2595يونييه سينة  25نقيض ميدنى )  من صدر له الحكيم النهيائى

الحهم صييحيح رغييم اختصييامه فييى الطعيين اسييتئناف أسيييوط بييأن قيييام المسييتأجر بالوفيياء إلييى ميين صييدر الحكييم االسييتئنافى لصيي

رقيم  55المجموعية الرسيمية  2557مايو سنة  29استئناف أسيوط )  ألن هذا الطعن ال يوقف نفاذ الحكم االستئنافى ، بالنقض

وال يشيترك  ، كالحيائز للعيين الميؤجرة يقيبض أجرتهيا ، وقد يكون المالك الظاهر دائناً ظاهراً بحكم ملكيتيه الظياهرة –(  191

ص  – 991ص  2291فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  فى هذه الحالة أن تكون الحيازة مستوفية للشروط الالزمة للتقيادم

997 . 

 . 277فقرة  17ديمولومب  : عكس ذلك بالنسبة إلى التجديد – 2599فقرة  1بودرى وبارد  – 19فقرة  7هيك  (   9917)  
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 : الوفاء لدائن الدائن الحاجز تحت يد المدين - 425

إال القدر الذى نبين به متى يكون الوفاء لدائن  -وهو من مباحث المرافعات –ال يعنينا من موضوع حجز ما للمدين لدى الغير  

فيمنيع الميدين بيذلك مين أن  ، لك أنه يجوز لدائن الدائن أن يحجز يد الميدينذ . الدائن الحاجز تحت يد المدين وفاء صحيحاً مبرئاً للذمة

 . بل ويجبره بعد إجراءات معينة على ان يوفى الدين له هو ويكون هذا الوفاء صحيحاً مبرئا لذمة المدين ، يوفى الدين للدائن

سواء كان بيد دائن الدائن سيند تنفييذى  ، الدائنفيجوز إذن لدائن الدائن بدين محقق الوجود حال األداء أن يحجز تحت يد مدين 

وجيب أن يحصيل عليى أمير بيالحجز ديين  ، أو كيان دينيه غيير معيين المقيدار ، فإذا لم يكن بييده سيند تنفييذى . أو لم يكن بيده هذا السند

 ً  . ( من تقنين المرافعات 959 و 959أنظر المادتين )  الحاجز تقديراً مؤقتا

 ال يستطيع هذا المدين أن يوفى الدين للدائن أو نائبه ، يد مدين الدائن على النحو المتقدم الذكرومنذ يوقع الحجز تحت 
 (9915 ) ،

 
9915 ) ،

 ولكنه يستطيع الوفاء باإليداع فى خزانة المحكمة التى يتبعها 
 (9999  )

 . ( مرافعات 1/  999م ) 

ليه خيالل خمسية عشير يومياً مين إعالنيه بيالحجز وجب ع ، فغذا لم يودع المدين المحجوز لديه ما فى ذمته فى خزانة المحكمة

 التقرير بما فى ذمته للدائن فى قلم كتاب المحكمة التى يتبعها
 (9992  )

 . ( مرافعات 957م ) 

فإن المدين المحجوز لديه يجب  ، أو حصل على هذا السند عقب الحكم بصحة الحجز ، ومتى كان لدى دائن الدائن سند تنفيذى

 بل إلى دائن الدائن الحاجز ، ال إلى دائنه المحجوز عليه ، عليه أن يوفى الدين
 (9991 ) .

مرافعيات فيى هيذا الصيدد  911وتنص المادة  

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبليغ اليذى اقير بيه أو ميا يفيى " :  على ما يأتى

 . قد روعيت 515وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذى وكانت اإلجراءات المنصوص عليها فى المادة  ، منه بحق الحاجز

وإذا تعدد الحاجزون مع عدم  . فال يكون له أثر إال فيما زاد على دين الحاجز األول ، فإذا وقع حجز جديد بعد انقضاء الميعاد المذكور

ً كفاية المبلغ لوفاء حقوقهم جمي  . " وجب على المحجوز لديه إيداعه خزانة المحكمة لتقسيمه ، عا

إذا كان الحق الذى له فى ذمة مدينيه أكبير مين  ، دون أن ينتظر االنتهاء من إجراءات الحجز الطويلة ، على أن الدائن يستطيع

 . فيتمكن بذلك أن يسيتوفى البياقى مين مدينيه ، أن يخصص لذمة الدائن الحاجز مبلغاً مساوياً لحقه ، الحق الذى فى ذمته لدائنه الحاجز

إذا أودع فى خزانة المحكمة مبلغ مساو للدين المحجوز من "  على أنه 995فنص فى المادة  . وقد رسم تقنين المرافعات طريقين لذلك

وإذا وقعيت حجيوز  . ديهزال قيد الحجز عن المحجوز ل ، أجله وخصص للوفاء بمطلوب الحاجز عند اإلقرار له به أو الحكم له بثبوته

يجيوز للمحجيوز علييه أيضياً أن "  عليى أنيه 919ثم نص فيى الميادة  . " فال يكون لها اثر فى حق الحاجز ، جديدة على المبلغ المودع

تقريير مبليغ يودعيه خزانية المحكمية عليى ذمية الوفياء  ، فيى أيية حالية تكيون عليهيا اإلجيراءات ، يطلب من قاضى األميور المسيتعجلة

ويصيبح المبليغ الميودع مخصصياً للوفياء  ، وينتهى أثر الحجز بالنسبة إلى المحجوز لديه من وقيت تنفييذ هيذا الحكيم باإلييداع . زللحاج

وقد أخيذ عين تشيريع  ، والنص األخير مستحدث فى تقنين المرافعات الجديد . " بمطلوب الحاجز عند اإلقرار له به أو الحكم له بثبوته

وهو يعيالج حالية ميا إذا  . من تقنين المرافعات الفرنسى 911معدال للمادة  2591من يوليه سنة  21در فى فرنسى فى هذا المعنى صا

معطيال  ، مرافعيات 995امتنع المدين المحجوز لديه عن إيداع مبلغ مساو لليدين المحجيوز مين أجليه فيى خزانية المحكمية وفقياً للميادة 

                                                 

ويكيون لليدائن الحياجز أن يسيتوفى اليدين  . ولم تبيرأ ذمتيه مين اليدين ، كان الوفاء باطال ، ئبهوإذا وفى للدائن أو نا (   9915)  

ص  2599فقيرة  1بودرى وبارد )  وتبقى الضمانات التى تكفل الدين من رهن أو امتياز أو غير ذلك ، مرة أخرى من المدين

959 ) . 

بيأن  ، الحتميال أن تكيون ليه مصيلحة فيى ذليك ، انية المحكميةفيى خز ، وقد مكن المدين من الوفاء بطريق اإلييداع (   9999)  

وال ليدائن اليدائن  ، وهو ال يستطيع الوفاء به للدائن بسبب الحجز ، يكون الدين قد حل ويريد الوفاء به حتى يتخلص من الفوائد

أنظير )  سيند تنفييذى بحقيه ألن إجراءات التقرير بما فى الذمة لم تستوف وال حتمال أال يكون دائين اليدائن قيد حصيل بعيد عليى

 . ( 112ص  – 119ص  2129فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

 ، ويذكر فى التقرير مقدار الدين الذى فى ذمته للدائن المحجوز علييه وسيببه وأسيباب انقضيائه إن كيان قيد انقضيى (   9992)  

 مرفعيات 2/  912م )  ويودع األوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصيدقاً عليهيا ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده

هذا والحجز تحت يد مدين الدائن يتناول كل دين ينشأ للدائن المحجوز عليه فى ذمة المدين المحجوز لديه إلى وقت التقرير  . (

 . ( مرفعات 919م )  ما لم يكن الحجز موقعاً على دين بعينه فقط ، بما فى ذمته

ألن دائنيه ال ييزال دائنياً  ، ليم يسيتطع أن يسيترد منيه ميا دفعيه بيدعوى اسيترداد غيير المسيتحق ، فإذا دفع إلى دائنه (   9991)  

فإنيه يكيون قيد أبيرأ بهيذا  ، ولكن عندما يجبر المدين على الدفع ثانية إلى دائن الدائن . وقد قبض المستحق ، بالرغم من الحجز

 . ( 559فقرة  9دى باج )  فيستطيع عندئذ أن يرجع على دائنه بدعوى اإلثراء بال سبب ، حو دائن دائنهالدفع ذمة دائنه ن



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فييتمكن اليدائن المحجيوز  ، بذلك حق الدائن المحجوز عليه من استيفاء الباقى له فى ذمة مدينه بعد اسيتنزال اليدين المحجيوز مين أجليه

 عليه من إجبار مدينه على هذا اإليداع من طريق االلتجاء إلى قاضى األمور المستعجلة
 (9999 ) .

 

بقى كيل اليدين محجيوزاً تحيت ييد الميدين  ، له للوفاء بمطلوب الدائن الحاجزفإذا لم يخصص مبلغ مساو للدين المحجوز من أج

فإذا تصيرف اليدائن فيميا بقيى  . والذين يفيدون من هذا الحجز هم دائنو الدائن الذين وقعوا الحجز تحت يد مدين الدائن . المحجوز لديه

 ن إذا جياء حجيزهم الحقياً لنفياذ هيذا التصيرفنفذ تصرفه فى حيق دائنييه اآلخيري ، من حقه بعد استنزال المطلوب لهؤالء
 (9995 ) .

أميا  

 وال يتقيدم واحيد مينهم عليى اآلخيرين حتيى ليو كيان حجيزه هيو المتقيدم ، الدائنون الحاجزون قبل نفاذ التصرف فيتعيادلون فيميا بيينهم
 (

9999 ) .
 

ليم يوقعيوا حجيوزهم إال بعيد ويقدمه على سائر الحاجزين اليذين  ، والحكم بصحة الحجز هو وحده الذى يخصص للحاجز حقه

إعالن الحكم بصحة الحجز إلى المدين
  (9991 ) .

 

 (  العرض الحقيقى واإليداع)  الوفاء بإرادة الموفى وحده - المبحث الثانى

 : النصوص القانونية –متى يجوز للمدين العرض الحقيقى واإليداع  - 426

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 995تنص المادة  

أو رفيض القييام باألعميال التيى ال ييتم الوفياء  ، إذا رفض الدائن دون مبيرر قبيول الوفياء المعيروض علييه عرضياً صيحيحا"  

 . " اعتبر أنه قد تم إعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض بإعالن رسمى ، أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، بدونها

 : على ما يأتى 997وتنص المادة 

أو كان اليدائن عيديم  ، يكون اإليداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزاً أيضاً إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه"  

أو كانيت هنياك أسيباب جديية  ، أو كيان اليدين متنازعياً علييه بيين عيدة أشيخاص ، األهلية أو ناقصها ولم يكين لهنائيب يقبيل عنيه الوفياء

 " أخرى تبرر هذا األجراء
 (9991 ) .

 

 . ولكن هذه األحكام كان معموال بها دون نص ، وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  – 991 و 991فى التقنين المدنى السورى المادتين  : وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

2/  155وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنيانى الميادة  – 977 و 979العراقى المادتين وفى التقنين المدنى  – 919 و 912المادتين 
 

 (9997 ) .
 

                                                 

فيإن  ، عين أحيد الطيريقين المتقيدم ذكرهميا ، أما إذا لم يودع خزانة المحكمة مبلغ مسياو لليدين المحجيوز مين أجليه (   9999)  

مهميا كانيت  ، سيتطيع اليدائن المحجيوز علييه أن يسيتوفى منيه شييئاً جميع الدين المحجوز عليه تحت يد المدين يبقى معطيال ال ي

قيمته أكبر من قيمة الدين المحجوز من أجله ذلك أن مجرد الحجز على اليدين تحيت ييد الميدين ال ينقيل اليدين إليى دائين اليدائن 

 2599فقيرة  1بودرى وبيارد )  وجب أن يبقى كل الدين للوفاء بمطلوبه وبمطلوب من يشاركه من الدائنين اآلخرين ، الحاجز

 . ( 2121فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  –

 . 119ص  – 111ص  2121فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9995)  

 . 2121فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9999)  

 . 2127فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9991)  

 : تاريخ النصوص (   9991)  

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 519ورد هذا النص فى المادة  : 995م 

وفيى لجنية المراجعية  . أن المشروع التمهيدى كان يقتصر فى تسجيل رفض الدائن على الكتابة دون ضيرورة إلعيالن رسيمى

وفيى لجنية مجليس الشييوخ  . ووافيق علييه مجليس النيواب . المشروع النهيائىفى  951أقر نص المشروع التمهيدى تحت رقم 

ووافيق عليهيا مجليس  ، 995وأصبحت المادة رقمها  ، حسما للمنازعات"  بالكتابة"  بكلمة"  بإعالن رسمى"  استبدلت عبارة

 . ( 255ص  – 251ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  الشيوخ كما عدلتها لجنته

ووافقيت  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجدييد 515هذا النص فى المادة ورد  : 997م 

)  997فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، فى المشروع النهائى ثم وافيق علييه مجليس النيواب 999عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 191ص  – 199ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9997)  

 . من التقنين المدنى المصرى 997 و 995مطابقتان للمادتين )  991 و 991التقنين المدنى السورى م 

 . من التقنين المدنى المصرى 997 و 995مطابقتان للمادتين )  919 و 912التقنين المدنى الليبى م 
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ويخلص من هذه النصوص أن للمدين الوفاء بإرادته المنفردة عن طريق عرض الدين عرضاً حقيقاً على الدائن ثم إيداعه بعيد 

 : تينفى الحالتين اآلتي ، أو عن طريق إيداعه مباشرة دون عرض ، ذلك

وهنيا يجيب العيرض أوال فيإذا رفضيه  ، إذا رفض اليدائن دون مبيرر قبيول الوفياء أو قيام بعميل يعيدل هيذا اليرفض (2)

 . الدائن وجب اإليداع

وهنييا ال محييل للعييرض الحقيقييى بييل يييتم اإليييداع مباشييرة دون  ، إذا تعييذر علييى المييدين الوفيياء للييدائن لسييبب جييدى (1)

 . عرض

 : رفض الدائن قبول الوفاء - 427

إذا هيو اصييطدم  ، وذليك باتخيياذ إجيراءات العيرض واإلييداع ، يجيد الميدين نفسيه مضيطراً إليى الوفيياء بدينيه بإرادتيه المنفيردة 

 . أو إذا قام الدائن بعمل مماثل لهذا الرفض ، برفض الدائن الستيفاه دينه دون مبرر

أو ال يوفيه له وفاء صحيحاً أو نحيو ذليك ويعتقيد الميدين  والدائن يرفض استيفاء الدين إذا هو اعتقد أن المدين ال يوفيه له كامال

وقيد يكيون اليدائن متعنتياً فيى رفضيه السيتيفاء  . فأمام هذا الخالف ال يجد المدين بدَّا من عرض الدين وإيداعه ، أنه يقوم بوفاء صحيح

ً  ، الدين  يحق للمدين أن يعرض الدين ويودعه ، ومن باب أولى ، فهنا أيضا
 (9995 ) .

 

كما لو كان الدين واجب الوفاء فى ميوطن  ، ثل رفض الدائن الستيفاء الدين أن يقتضى الوفاء تدخل الدائن فيمتنع عن ذلكويما

 . المدين وأبى الدائن أن يسعى إليه فى هذا الموطن

للمدين أن يعرض  فعندئذ يحق ، أنه لن يقبله إذا عرض عليه ، قبل أن يعرض المدين الوفاء ، وقد يسبق الدائن الحوادث فيعلن

 الدين عرضاً حقيقياً ثم يودعه
 (9959 ) .

 

 : تعذر الوفاء للدائن - 428

 : ويتحقق ذلك فى الفروض اآلتية ، وقد يجد المدين نفسه فى حالة يتعذر معها أن يوفى دينه لدائن مباشرة 

مثل ذلك أن يكون الدائن األصلى قد مات عين ورثية انتقيل إلييه اليدينن  . إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه -أوال 

فيال يعيرف لمين  ، وقيد حيل اليدين ويرييد الميدين أن ييتخلص منيه بالوفياء ، ولكن المدين يجهل مين هيم هيؤالء الورثية أو أيين ميوطنهم

إذ يجهيل مين هيو اليدائن اليذى يعيرض  ، اردون عرض حقيقى أو إعيذ ، عند ذلك ال يسعه إال أن يودع الدين على ذمة صاحبه . يوفيه

 عليه الدين أو أين هو
 (9952 ) .

 

وقيد يكيون اليدائن عيديم األهليية أو ناقصيها  . ولم يكن له نائب يقبيل عنيه الوفياء ، إذا كان الدائن عديم األهلية أو ناقصها -ثانيا 

ن إييداع اليدين عليى ذمية هيذا اليدائن دون أن بعرضيه علييه فال يجد المدين بدَّا م ، منذ نشوء الدين ويبقى على هذا الوضع إلى أن يحل

                                                                                                                                                                    

ً  - 2 : 979التقنيين المييدنى العراقيى م  أو رفييض القيييام  ، إذا رفييض الييدائن دون مبيرر قبييول الوفيياء المعيروض عليييه عرضيياً صيحيحا

فيجوز للمدين أن ينذر الدائن بوجوب استيفاء حقه فى مدة  ، أو إذا أعلن أنه لن يقبل الوفاء ، باألعمال التى ال يتم الوفاء بدونها

ال إذا أودع المدين الشىء عليى ذمية اليدائن بعيد انقضياء هيذه الميدة وأنيذره وال يتم إعذار الدائن إ - 1 . مناسبة يحددها اإلعذار

ويختلف هذا النص فى الحكم عن نص التقنين المصرى فى أن إعيذاره اليدائن وميا يترتيب علييه مين النتيائج ال . )  بهذا اإليداع

جيل رفض اليدائن قبيول الوفياء بيإعالن رسيمى أما فى التقنين المصرى فيتم بمجرد تس ، يتم فى التقنين العراقى إال بعد اإليداع

 – 999أنظر األستاذ حسن اليذنون فيى أحكيام االلتيزام فيى القيانون الميدنى العراقيى فقيرة  : ولو قبل العرض الحقيقى واإليداع

 . ( 991فقرة 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 997مطابقة للمادة )  971م 

إن الدائن الذى يرفض لغير سبب مشروع اإليفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على  : 2/  155تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

وهيذا الينص يتفيق فيى الحكيم ميع نيص الميادة . )  األصول يعد من جراء ذلك فى حالة التأخر منذ تحقيق رفضيه بصيك رسيمى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 995

أميال فيى فسيخ  ، لوفاء لتأخر الميدين قلييال عين دفيع ثمين األرض التيى اشيتراهاويعتبر تعنتاً من الدائن أن يرفض ا (   9995)  

 . ( 7ص  99م  2519نوفمبر سنة  5استئناف مختلط )  البيع بعد أن ارتفعت قيمة األرض

ويسجل اإلعذار على الدائن رفض الوفاء المعروض عليه " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (   9959)  

أو امتناعه عن القييام باألعميال التيى ال ييتم الوفياء بيدونها كامتنياع المشيترى عين التصيديق عليى  ، عرضاً صحيحاً دون مبرر

 . ( 199ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  أو تصريحه بأنه ال يقبل الوفاء ، إمضائه إلجراء تسجيل عقد البيع

ولكن هيؤالء الورثية ال  ، وقد يعرف المدين ورقة الدائن – 95ص  51 م 2515نوفمبر سنة  17استئناف مختلط  (   9952)  

 . ( 59ص  55م  2592ديسمبر سنة  92استئناف مختلط )  يتفقون جميعاً على شطب الرهن



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، بعيد أن كيان دائنيه كاميل األهليية ثيم ميات عين وارث قاصير ، وقد يجد المدين نفسه . إذ ليست للدائن أهلية االستيفاء ، عرضاً حقيقيا

 . الدين على ذمتهفيضطر أيضاً فى هذه الحالة إلى إيداع  ، أمام هذا الوارث وليس له نائب يقبل عنه الوفاء

وهنيا أيضياً ال يجيد الميدين مين الحكمية أن يحميل التبعية فيى حسيم هيذا  . إذا كان الدين متنازعاً علييه بيين عيدة أشيخاص -ثالثا 

فال يجيد بيدَّا مين إييداع اليدين  . وإال كان مسئوال عما قد يقع فيه من الخطأ ، النزاع فيوفى الدين لمن يعتقد أنه على حق من المتنازعين

ومثل التنازع على اليدين أن يسيتوفى  . دون أن يسبق هذا اإليداع عرض للدين ، على ذمة أى من المتنازعين يكون هو الدائن الحقيقى

زع اليدين الميوفى فيتنيا ، ويحول فى الوقت ذاته هذا الحق لمحال ليه يعلين الحوالية للميدين ، الدائن حقه من الغير فيحل الغير محله فيه

 والمحال له كل منهما يدعى أنه األولى بالدين
 (9951 ) .

فيتنازع الدين الوارث وموصى له باليدين إذ  ، ومثل ذلك أيضاً أن يموت الدائن 

 . يطعن الوارث فى الوصية بالبطالن

عيرض اليدين عليى اليدائن وهيو فمتى قام سبب جدى يمنع الميدين مين  . إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر هذا اإلجراء -رابعا 

ولكين البيائع  ، مثيل ذليك أن يرييد المشيترى الوفياء بيالثمن للبيائع . فليس أمامه إال أن يودعه عليى ذمية اليدائن ، مع ذلك يريد الوفاء به

ئع بشرط أال يقبضه فال يجد المشترى بدَّا من إيداع الثمن على ذمة البا ، يمتنع عن القيام بما يجب للتصديق على إمضائه فى عقد البيع

ومثيل ذليك أيضياً أن يرييد الميدين الوفياء بيدين لغيير  . ثم يعمد بعد ذلك إلى رفيع دعيوى بثبيوت البييع ، إال بعد التصديق على اإلمضاء

فال يسدعه فى هذه الحالة إال أن ييودع اليدين ، وال يستطيع المدين أن يحصل على مخالصة من هذا الغير $ 191 $ ، الدائن حق فيه
 

 (9959 ) .
 

دون حاجية إليى  ، ليس على الميدين إال أن ييودع اليدين ، وفى هذه الفروض المتقدمة التى يتعذر فيها على المدين الوفاء للدائن

 فتبرأ ذمته من الدين ، عرض حقيقى كما قدنا
 (9955 ) .

 

 : يبقى أن نبحث مسألتين ، وإذ فرغنا من بيان األحوال التى يجوز فيها للمدين إيداع الدين بعد عرض حقيقى أو دون عرض

 . إجراءات العرض الحقيقى واإليداع (2)

 ما يترتب على القيام بهذه اإلجراءات من اآلثار (1)
 (9959 ) .

 

                                                 

فاألولى منهما  ، وسبق أحدهما اآلخر فى إعالن الحوالة للمدين ، أما إذا كان كل من المتنازعين فى الدين محاال له (   9951)  

إذ النيزاع  ، وال يحق للمدين فى هذه الحالة أن يمتنع عن الوفاء له بالدين مكتفيياً باإلييداع ، اهة هو من سبق إلى هذا اإلعالنبد

 . هنا غيرى جدى لوضوح حق السابق

وأنظيير فييى هييذه الفييروض األربعيية المييذكرة اإليضيياحية  – 997ص  29م  2599يونيييه سيينة  9اسييتئناف مخييتلط  (   9959)  

 . 199ص  9التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية للمشروع 

فالبيد أن يسيبق اإلييداع  ، أما فى الفيروض التيى ييرفض فيهيا اليدين اسيتيفاء اليدين أو التيى يقيوم فيهيا بعميل مماثيل (   9955)  

عنيه  وقد قضت محكمة النقض بأن مجرد إرسال خطاب موصى عليه من المدين لليدائن يقيول . عرض حقيقى للدين كما قدمنا

حتيى ميع  ، ذليك –ويقول اليدائن إنيه حيين ليم يقبيل تسيلمه ليم يكين يعليم بميا احتيواه  ، المدين أنه كان به حوالة يريد بمبلغ الدين

 . وخصوصاً إذا لم يثبيت أن اليدائن كيان يعليم بياحتواء الخطياب لهيذا المبليغ ، ال يعتبر طريق وفاء قانونية ، صحة قول المدين

 ً  2555نييوفمبر سيينة  21نقييض مييدنى )  ولقييد كييان ميين الواجييب علييى المييدين لكييى تبييرأ ذمتييه أن يعييرض الييدين عرضيياً حقيقيييا

 ، وقضيت محكمية االسيتئناف المخيتلط بيأن مين أراد أن يخليى عقياراً هيوملزم بتخليتيه . ( 595ص  291مجموعة عمير رقيم 

 ً وقضيت أيضياً بيأن  . ( 991ص  11م  2529ميايو سينة  21تلط اسيتئناف مخي)  يجب عليه أن يعرض التخلية عرضياً حقيقييا

 يكون ملزماً بالفوائد حتى ييتم العيرض ، وال يقرن هذا اإلعالن بإجراءات العرض الحقيقى ، المدين الذى يعلن أنه يريد الوفاء

م  2521يير سينة فبرا 1استئناف مخيتلط )  ويحكم عليه بالمصروفات ، ( 219ص  19م  2522يناير  25استئناف مختلط ) 

 . ( 191ص  15

التى سار عليها التقنين المدنى وتقنين المرافعيات فيميا يسيتخلص مين مجميوع  ، وطريقة العرض الحقيقى واألبداع (   9959)  

إذا  ، فقيد اتبيع طريقية أبسيط(  995 – 159م )  أميا التقنيين األلميانى . هى الطريقة المتبعة فى القوانين الالتينيية ، نصوصهما

 9دى بياج  – 555فقيرة  1أنظر فى المقابلة ما بين الطريقتين كوالن وكابيتيان ودى المورانيديير )  بمجرد إعذار الدائنكتفى 

أخذ عن التقنين المدنى األلمانى بعض أحكامه فيما رتبه من النتائج  ، كما سنرى ، على أن التقنين المدنى الجديد . ( 559فقرة 

 . على إعذار الدائن
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 إجراءات العرض الحقيقى واإليداع - المطلب األول

 : وجوب التنسيق بين نصوص التقنين المدنى ونصوص تقنين المرافعات - 429

وأحيال فيى بقيية المسيائل عليى تقنيين  ، لنصيوص فيى خصيوص العيرض الحقيقيى واإلييداعتضمن التقنين المدنى طائفية مين ا 

ويبيدو ألول وهليى أن هنياك شييئاً مين التنيافر بيين  ، ولكن تقنين المرافعات لم تنسق نصوصه مع نصوص التقنين الميدنى . المرافعات

وإعميال نصيوص كيل منهميا بحييث ال يتعيارض ذليك ميع  ، فالبيد إذن مين التوفييق ميا بيين التقنينييين . هاتين الطائفتين مين النصيوص

 . إعمال نصوص التقنين اآلخر

 : أن هناك مراحل ثالثا -للتوفيق ما بين التقنينيين –ويبدو  : مراحل ثالث - 431

وهذه المرحلة انفرد بذكرها التقنين  . وما يترتب على هذا اإلعذار من نتائج قانونية ، مرحلة إعذار الدائن(  المرحلة األولى)  

 .المدنى

 . وهى مرحلة انفرد برسم إجراءاتها تقنين المرافعات . مرحلة عرض الدين عرضاً حقيقياً على الدائن(  المرحلة الثانية)  

نين المدنى وتقنين وهذه مرحلة اشترك فى رسم إجراءاتها كل من التق . مرحلة إيداع الدين على ذمة الدائن(  المرحلة الثالثة)  

 . المرافعات

  : مرحلة إعذار الدائن(  أ)  - 431

 ً والعيرض الصيحيح هيو أن يعيرض الميدين الوفياء طبقياً للقواعيد  . يبدأ المدين بعرض الوفاء على الدائن عرضاً فعلياً صيحيحا

ويكون المدين  ، وفى مكان الوفاء ، ولهويعرضه فى وقت حل ، فيعرض الدين كله وملحقاته غير منقوصة . القانونية المقررة فى شأنه

 أهال لوفاء الدين ويكون الدائن أهال الستيفائه
 (9951 ) .

فتيدخل  ، وليس من الضرورى أن يكيون هيذا العيرض الفعليى عليى ييد محضير 

 ، لمتقدمية اليذكرإذا توافرت الشيروط ا ، ويكفى أن يبدى استعداده . المحضر إنما يكون عند إعذار الدائن وعند العرض الحقيقى للدين

ويحسين أن تكيون الكتابية مسيجلة  ع فيصح أن يتم بالكتابة لتيسير اإلثبيات ، ويتم ذلك بأية طريقة تفى بهذا الغرض . لوفاء الدين للدائن

 . موصى عليها حتى ال يقع نزاع فى تسلمها

فعليى الميدين عندئيذ أن يسيجل عليى اليدائن رفضيه بيإعالن رسيمى عليى ييد  ، فإذا رفض اليدائن قبيول الوفياء عليى هيذا الوجيه

 محضر
 (9951 ) .

 . ويعتبر هذا اإلعالن إعذاراً للدائن برفضه للوفاء 

 : النصوص القانونية –ما يترتب على إعذار الدائن من النتائج  - 432

كانت تترتب فى عهد التقنين المدنى السابق على العيرض  ، ويترتب على إعذار الدائن على الوجه المتقدم الذكر نتائج خطيرة 

فنصيت الميادة  . هيى مرحلية إعيذار اليدائن ، وقد رتبها التقنين المدنى الجديد على مرحلية سيابقة للعيرض واإلييداع ، الحقيقى واإليداع

 : من هذا التقنين على ما يأتى 999

وأصبح للمدين الحق فيى إييداع الشيىء عليى  ، ووقف سريان الفوائد ، هتحمل تبعة هالل الشىء أو تلف ، إذا تم إعذار الدائن"  

نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر
  (9957 ) .

 

                                                 

فقييرة  – 2951فقييرة  1ميين التقنييين المييدنى الفرنسييى ومييا ورد فييى شييأنها فييى بييوردى وبييارد  2197أنظيير المييادة  (   9951)  

 . 2197فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2122

كميا كيان يكتفيى بمجيرد  ، وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يكتفى فى هذا اإلعيذار بمجيرد الكتابية (   9951)  

سيواء بالنسيبة إليى المييدين أو  ، ولكيين لجنية مجليس الشييوخ عيدلت النصييوص فجعلتاإلعيذار . أيضياً فيى إعيذار الميدين الكتابية

المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى مجموعيية األعمييال )  بييإعالن رسييمى علييى يييد محضيير ، بالنسييبة إلييى الييدائن

 . ( فى الهامش 511ة آنفاً فقر 995وأنظر تاريخ نص المادة  – 199ص  9التحضيرية 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  512ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9957)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب ، فيى المشيروع لنهيائى 951ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقيم  . المدنى الجديد

 . ( 192ص  – 255ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  999الشيوخ تحت رقم 

من هيذا التقنيين كانيت ترتيب للميدين حقياً فيى التعيويض إذا  191/  215ولكن المادة  . وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

شىء بمجرد عرضيه عليى ال تبرأ ذمة من تعهد بعمل " :  وكان النص يجرى على الوجه اآلتى ، امتنع الدائن عن قبول الوفاء

إنما له عند امتناع المتعهد له عن قبول العمل وقت العرض أن يطالبه بتعويض الضرر المترتيب  ، المتعهد له أنه مستعد لعمله

 . " على امتناعه
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 : ويتبين من هذا النص أن النتائج التى يرتبها القانون على إعذار المدين للدائن هى ما يأتى

 . ا إذا كان الهالك أو التلف مما يحمل المدين تبعته قبل إعذار الشيىءوذلك فيم ، يتحمل الدائن تبعة هالك الشىء أو تلفه -أوال 

فييأبى المشيترى تسيلم المبييع  ، مثل ذلك أن يعرض البائع تسليم المبيع على المشترى عرضاً صحيحاً تتافر فييه الشيروط التيى قيدمناها

ومنذ وصول هذا اإلعيالن  . عند ذلك يسجل البائع رفض المشترى لتسلم المبيع عن طريق إعالن رسمى على يد محضر . دون مبرر

وقيد  . وكان اليذى يتحميل هيذه التبعية قبيل اإلعيالن هيو البيائع ال المشيترى ، للمشترى يصبح هو الذى يتحمل تبعة هالك المبيع أو تلفه

انفسيخ البييع  ، إذا هليك المبييع قبيل التسيليم لسيبب الييد للبيائع فييه"  فقضيت بأنيه ، راحةميدنى عليى هيذا الحكيم صي 591نصت الميادة 

 . " إال إذا كان الهالك بعد إعذار المشترى لتسلم المبيع ، واسترد المشترى الثمن

 قانونييةكانت هذه الفوائيد اتفاقيية أو  سواء ، يقف سريان الفوائد فيما إذا كان الدين نقوداً تنتج فوائد -ثانيا 
 (9955 ) .

 ، وال حاجية 

إذ  ، ووجيه هيذا الحكيم ظياهر . بل يكفى إعذار الدائن على الوجيه المتقيدم اليذكر ، للعرض الحقيقى واإليداع ، فى وقف سريان الفوائد

لمتعنيت فاليدائن هيو ا ، والمدين يعرض الوفاء حتى يتخلص من اليدين وفوائيده ، المفروض أن الدائن يرفض استيفاء الدين دون مبرر

 . ويكون من العدل وقف سريان الفرائد

مين  999ونيص الميادة  . جواز عرض المدين للدين على الدائن عرضاً حقيقيياً وإيداعيه إيياه بعيد ذليك عليى نفقية اليدائن -ثالثا 

 ، العيرض الحقيقيى فيال ييتكلم عين ، " وأصبح للمدين الحق فى إييداع الشيىء عليى نفقية اليدائن" :  التقنين المدنى يقول فى هذا الصدد

للميدين إذا "  عليى أن 171ولكين تقنيين المرافعيات نيص فيى الميادة  . وكأن التقنين المدنى قد استعاض عن العرض الحقيقى باإلعيذار

وهيذا هيو العيرض الحقيقيى اليذى  . " أن يعرضه فعلياً على دائنه على يد محضير ، نقداً كان أو غيره ، أراد تبرئة ذمته مما هو مقربه

ويحيل فى اإليداع عليى تقنيين  ، ثم إن التقنين المدنى نفسه يشير إشارة عارضة على العرض الحقيقى واإليداع . البد أن يسبق اإليداع

وفقياً ألحكيام قيانون يقوم العرض الحقيقى بالنسيبة إليى الميدين مقيام الوفياء إذا ت اله إييداع ييتم " :  995فيقول فى المادة  ، المرافعات

فى فقرتيها إلى العرض 959وكذلك تشير المادة " .  . . المرافعات
  (9999 ) .

 

أن تجعل مرحلة إعذار الدائن سيابقة عليى مرحلية العيرض  -للتوفيق بين التقنين المدنى وتقنين المرافعات –من أجل ذلك نرى 

 . دون أن تغنى عنها ، الحقيقى

وأن يقيوم مباشيرة بيالعرض الحقيقيى وفقيا  ، ن المدين يستطيع أن يستغنى عن مرحلة اإلعيذارأ ، من جهة أخرى ، ولكننا نرى

تتأخر فى هيذه الحالية  ، غير أن النتائج التى كانت تترتب على اإلعذار والتى بسطناها فيما تقدم . للقواعد المقررة فى تقنين المرافعات

 . إلى حين العرض الحقيقى

 ، يكون دليال قاطعاً على أن الدائن قيد رفيض اسيتيفاء اليدين ، إلى جانب أنه يعجل بالنتائج التى تترتب عليه ، على أن اإلعذار

 . مدنى فيما قدمناه 999كما تقول المادة  ، فتكون نفقات العرض الحقيقى ثم نفقات اإليداع فى هذه الحالة على الدائن

فيإلى  . لذى أصابه من جيراء امتنياع اليدائن دون مبيرر عين اسيتيفاء اليدينمطالبة المدين للدائن بتعويض عن الضرر ا -رابعا 

قيد يصييب  ، وإلى جانب وقف سريان الفوائد وتحميل الدائن نفقيات العيرض الحقيقيى واإلييداع ، جانب تحمل الدائن تبعة هالك الشىء

مبرر عن تسلمها فتبقى شاغلة للمكان الذى هى فييه ويمتنع الدائن دون  ، كأن يكون محل الدين عيناً معينة بالذات ، المدين ضرر آخر

ويتمثيل هيذا التعيويض  ، فيكون للمدين فى هذه الحالة أن يطالب الدائن بتعويض عن الضرر الذى أصيابه مين جيراء ذليك . مدة طويلة

 عادة فى أجرة هذا المكان طول المدة التى شغلته فيها العين دون مبرر
 (9992 ) .

 

                                                                                                                                                                    

مين التقنيين  999وهيى مطابقية للميادة )  999فى التقنين الميدنى السيورى الميادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وال  –(  مين التقنيين الميدنى المصيرى 999وهى مطابقة للميادة )  911وفى التقنين المدنى الليبى المادة  –(  المدنى المصرى

وقد قدمنا أن التقنين العراقى ال يجعيل اليدائن معيذراً إال بإييداع الميدين الشيىء عليى ذمية  ، مقابل له فى التقنين المدنى العراقى

" :  وتجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، 155وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  –مدنى عراقى  979أنظر المادة  : الدائن

إن الدائن الذى يرفض لغير سبب مشروع اإليفاء المعروض عليه بشروط منطبقة على األصول يعد مين جيراء ذليك فيى حالية 

وينقطيع  ، صبح خطر هالك الشىء أو تعيبيه عليى عهيدة هيذا اليدائنومن ذلك الحين ي –التأخر منذ تحقق رفضه بصك رسمى 

 ، وعالوة على ذلك يحق عندئذ للمديون إيداع موضوع الموجب وتحميل الدائن عبء النفقة والمخياطر . حكم الفائدة عن الدين

 . التقنين المدنى المصرىمن  999ويتفق هذا الحكم مع الحكم الوارد فى المادة  . " وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب

 . 257ص  91م  2519يناير سنة  15استئناف مختلط  (   9955)  

فى خصوص النتائج التى تترتب عليى إعيذار  ، ومن ذلك أيضا ما ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (   9999)  

قيى وإتبياع هيذا العيرض باإلييداع عليى نفقية تخويل المدين حق اتخاذ إجراءات العيرض الحقي"  أن من بين هذه النتائج ، الدائن

ثيم يليى العيرض  ، وهذا صريح فيى أن اإلعيذار يلييه عيرض حقيقيى ، ( 199ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الدائن

 . فتنسجم بذلك نصوص التقنين المدنى مع نصوص تقنين المرافعات ، الحقيقى اإليداع

ر فى كل ما تقدم المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية أنظ – 991ص  911فقرة  5أوبرى ورو  (   9992)  

 . 999ص  9األعمال التحضيرية 
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وتقنين المرافعات هو الذى تكفيل برسيم إجيراءات هيذه المرحلية  . وتلى مرحلة إعذار الدائن مرحلة العرض الحقيقى كما قدمنا

 : على الوجه االتى

ليى فعلى المدين أن يعرضيه عرضياً فعليَّيا ع ، إذا كان الشىء محل الدين نقوداً أو شيئاً آخر مما يمكن تسليمه للدائن فى موطنه

(  مرافعات 171م )  الدائن فى موطن على يد محضر
 (9991 ) .

كالعقيارات أو المنقيوالت  ، أما ميا ال يمكين تسيليمه لليدائن فيى موطنيه 

 171)  فيحصييل عرضييها عرضيياً حقيقييياً علييى الييدائن بمجييرد تكليفييه علييى يييد محضيير ، التييى ال يتيسيير نقلهييا إال بمقشيية ومؤونيية

ويجب أن يشتمل محضر العرض أو ورقة التكليف على بيان جينس النقيود وعيددها وبييان الشيىء المعيروض بيانياً دقيقياً  . ( مرافعات

ويجيب أن يشيتمل محضير العيرض أو ورقية التكلييف  . ( مرافعيات 177م )  وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه

 177م )  ناً دقيقاً وعلى شروط العيرض وذكير قبيول المعيروض أو رفضيهعلى بيان جنس النقود وعددها وبيان الشىء المعروض بيا

 . ( مرافعات

هيو العيرض حيال  ، من تقنين المرافعات على نيوع خياص مين العيرض الحقيقيى بيإجراءات مختصيرة 151وقد نصت المادة 

إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إلييه يجوز العرض الفعلى حال المرافعة أمام المحكمة بدون "  فقضت بأنه . المرافعة أمام المحكمة

ويذكر فيى محضير اإلييداع ميا أثبيت  ، وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة إليداعها خزانة المحكمة . العرض حاضراً 

تعييين علييى  ، وإذا كييان المعييروض فييى الجلسيية ميين غييير النقييود . بمحضيير الجلسيية ميين تقريييرات الخصييوم خاصيياً بييالعرض ورفضييه

وللعيارض  . وال يقبل الطعن فى الحكم الصادر بتعييين الحيارس ، ارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكرالع

 . " أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض

 وبيذلك ييتم الوفياء ليه . وقيبض اليدائن اليدين مين ييد المحضير ، ذكر المحضر ذلك فيى محضيره ، هذا وإذا قبل الدائن العرض

 وكان عليه هو مصروفات العرض . بالدين
 (9999 ) ،

إال إذا تبين أنه لم يكن المتسبب فى هذه اإلجراءات وأن المدين كان متسيرعاً فيى  

وانتقل بعد ذلك إلى مرحلة اإليداع ، ذكر المحضر ذلك فى محضره ، وإن لم يقبل الدائن العرض . االلتجاء إليها
  (9995 ) .
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وتيتلخص  . جاء فى التقنين المدنى بعض نصيوص فيى خصوصيها ، تكفل تقنين المرافعات أيضاً برسم إجراءات هذه المرحلة

 : فيما يأتى ، كما وردت فى نصوص التقنينين ، أحكام مرحلة اإليداع

 . المعروض إما أن يكون نقوداً أو غير نقود

قام المحضر بإيداع هذه النقود خزانة المحكمة فيى الييوم التيالى لتياريخ محضير  ، ورفض الدائن العرض ، دفإن كان من النقو

 وعلييى المييدين إعييالن الييدائن بصييورة ميين محضيير اإليييداع . العييرض علييى األكثيير
 (9999  )

 175)  فييى ظييرف ثييالث أيييام ميين تيياريخ

 . ( مرافعات

جياز للميدين أن يطليب مين قاضيى األميور المسيتعجلة تعييين  ، ورفيض اليدائن العيرض ، وإن كان المعروض من غيير النقيود

 . ( مرافعات 159م )  حارس لحفظه فى المكان الذى يعينه

 . وقد ورد فى التقنين المدنى فى هذا الخصوص نصان يكمالن نصوص تقنين المرافعات

                                                 

وجب عيرض جمييع المبيالغ المسيتحقة والفوائيد والمصيروفات التيى صيفيت ومبليغ إجميالى  ، وإذا كان الدين نقودا (   9991)  

إال إذا كيان الفيرق ضيئيال ويرجيع ، وال يجوز أن تكون المبالغ المعروضية أقيل مين ذليك ، لحساب المصروفات التى لم تصف

م  2592فبرايير سينة  9اسيتئناف مخيتلط )  إلى تعذر تحديد المبالغ المستحقة على وجه الدقة أو إليى مجيرد خطيأ فيى الحسياب

 . ( 59ص  55م  2592ديسمبر سنة  15 – 52ص  55م  2592ديسمبر سنة  1 – 255ص  59

 . ( الوسيط – 51م )  

فيإن هيذه المصيروفات ال  ، ولكن ال يجيوز للميدين أن يسيتنزل مقيدما مين المبيالغ المعروضية مصيروفات العيرض (   9999)  

 ً  . ( 119ص  2195فقرة  1بودرى وبارد )  تكون على الدائن إال إذا كان العرض صحيحا

اسيتئناف مخيتلط )  وإال فاإليداع وحده ال يكيون مبرئياً للذمية ، اعمن العرض الحقيقى قبل اإليد ، كما قدمنا ، والبد (   9995)  

 ، ( 95ص  11م  2525ديسيمبر سينة  29 – 911ص  11م  2525ميايو سينة  1 – 99ص  11م  2529نوفمبر سنة  11

نيوفمبر  17اسيتئناف مخيتلط )  وذلك ما لم يكن العرض الحقيقى متعذراً كأن كان المدين يجهل ورثة الدائن على وجه التحقييق

 . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، ( 95ص  51م  2515سنة 

 ، ( depot etfectue avec affecta tion specialeوالعبييرة فيمييا إذا كييان اإليييداع قييد تييم مييع التخصيييص  (   9999)  

 . ( 25ص  97م  2559ديسمبر سنة  11استئناف مختلط )  بمحضر اإليداع ال بمحضر العرض
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وكيان الواجيب أن يسيلم فيى المكيان اليذى يوجيد  ، نياً باليذاتإذا كان محل الوفياء شييئا معي"  مدنى على أنه 991فنصت المادة 

فيإذا كيان هيذا الشيىء عقياراً أو شييئاً  . أن يحص لعلى ترخيص من القضاء فى إيداعه ، بعد أن ينذر الدائن بتسلمه ، جاز للمدين ، فيه

 جيياز للمييدين أن يطلييب وضييعه تحييت الحراسيية ، معييداً للبيياقء حيييث وجييد
 (9991  )

 159للتوفيييق بينييه وبييين المييادة  ، وهييذا اليينص . "

ويجييب إذن أن نميييز فييى غييير النقييود بييين مييا يمكيين نقلييه وإيداعييه  . يجييب أن يجعييل مفصييال ألحكييام هييذه المييادة $ 159 $ ، مرافعييات

وبين ما هو معد للبقاء حيث وجيد كالعقيارات وبعيض المنقيوالت العسييرة النقيل والتيى هيى معيدة  ، كمجوهرات وعروض يسيرة النقل

 قى حيث هى كاآلالت الزراعية والسيارات والمؤن وأدوات العمارةلتب
 (9991  )

جياز  ، فإذا كان المعروض مما يتيسير نقليه . ونحو ذلك

أو أن يطلب بعريضة من قاضى األمور الوقتية وفقاً للمادة  ، مرافعات 159للمدين أن يطلب من قاضى األمور المستعجلة وفقا للمادة 

 أمراً بتعيين حارس لحفظ الشىء فى المكان الذى يعينه القاضى ، مدنى 991
 (9997 ) ،

وقد يكيون هيذا المكيان هيو خزانية المحكمية إذا  

أما إن كان المعروض مما ال يتيسر نقليه بيل كيان معيداً للبقياء  . تير ذلك كما هو األمر فى إيداع المجوهرات واألوراق المالية ونحوها

وفيى جمييع هيذه  . أن يطلب تعييين حيارس لحراسيته حييث يوجيد دون أن ينقيل ، بالطريقة نفسها ، ينللمد $ 152 $جاز  ، حيث وجد

 . مقام اإليداع ، فى المكان الذى يعين أو فى المكان الذى يوجد فيه المعروض ، األحوال تقوم الحراسة

أو تكيون مميا يكليف نفقيات  ، نحيو ذليكعلى أن األشياء المعروضة قد تكون مما يسرع إليه التلف كالسمن والزيوت واليدقيق و

مين التقنيين الميدنى  991فهيذه وتليك عرضيت لهيا الميادة  ، باهظة فيى إيداعيه أو حراسيته كالمواشيى وبعيض المحوصيالت الزراعيية

أو التيى  ، أن يبييع بيالمزاد العلنيى األشيياء التيى يسيرع إليهيا التليف ، بعد استئذان القضياء ، يجوز للمدين - 2" :  فنصت على ما يأتى

 ، فإذا كان الشىء ليه سيعر معيروف فيى األسيواق - 1 . وأن يودع الثمن خزانة المحكمة ، تكلف نفقات باهظة فى إيداعها أو حراستها

 فال يجوز بيعه بالمزاد إال إذذ تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف ، أو كان التعامل فيه متداوال فى البورصات
 (9995  )

" . 

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  511ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9991)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . من المشيروع النهيائى 957ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

 . ( 191ص  – 192ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  991الشيوخ تحت رقم 

تبرأ ذمة المتعهد بتسليم عقار إذا استحصل عليى " :  فى هذا الخصوص ما يأتى(  195/  211م )  وقد جاء فى التقنين المدنى السابق

 . " تعيين أمين حارس للعقار المذكور بحكم يصدر بمواجهة المتعهد له أو فى غيبته بعد تكليفه بالحضور أمام المحكمة

وفى التقنيين الميدنى  -(  وهى مطابقة له)  995فى التقنين المدنى السورى المادة  : نات المدنية العربية األخرىويقابل النص فى التقني

" :  وتجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، 2/  971وفى التقنين المدنى العراقيى الميادة  –(  وهى أيضاً مطابقة له)  919الليبى المادة 

قيام تسيليمه  ، وطلب المدين مين المحكمية وضيعه تحيت ييد عيدل ، اً للبقاء حيث وجدإذا كان محل الوفاء عقاراص أو شيئاً معد

وفيى تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنيانى الميادة  –(  مصيرى 991والحكيم متفيق ميع حكيم الميادة ) "  الشىء للعدل مقام اإليداع

يحق للمديون منذ وجود الدائن فيى  ، ال تسليم شىء ، إذا كان موضوع الموجب عمال ما" :  وتجرى على الوجه اآلتى ، 159

ولكين  ، وهيذا الينص ال مقابيل ليه فيى التقنيين المصيرى . " حالة التأخر أن يفسخ العقد وفاقاً لألحكام المختصة بتيأخر الميديون

الحكيم عليى أنيه إذا  وإنما يقيوم ، وليس هذا من باب العرض واإليداع . يمكن العمل بحكمه فى مصر التفاقه مع القواعد العامة

فإذا لم يقم اليدائن بواجبيه كيان للميدين أن يفسيخ العقيد  ، فعلى الدائن كذلك واجب قبوله ، كان على المدين واجب عرض الوفاء

 . 2111فقرة  1أنظر بودرى وبارد  : ليتخلص هو أيضاً من القيام بواجبه

 . 195ص  9ل التحضيرية وأنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعما

 . 1ص  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  9نقض مدنى  (   9991)  

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يشترط أن يكيون الميدين قيد حصيل مبيدئياً عليى حكيم بإييداع السييارة المعروضية  (   9997)  

عليى القضياء ليقيول كلمتيه فيميا إذا  بل يصح أن يودع السيارة الجراج على أن يعرض األمر بعيد ذليك ، على الدائن فى جراج

 1مجموعية أحكيام الينقض  2591ديسيمبر سينة  11نقض ميدنى )  كان هذا العرض صحيحاً وهل يعتبر إجراء مماثال لإليداع

 . 2911ص  259رقم 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  519ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9995)  

وفيى لجنية  . ووافيق علييه مجليس النيواب . فى المشروع النهيائى 955ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

ورفضيت اللجنية  ، " بيأمر عليى عريضية"  عبيارة"  اءاستئذان القض"  مجلس الشيوخ اقترح أن يضاف إلى النص بعد عبارة

هييذا االقتييراح إذ مييادام األميير يتعلييق بسييلطة القاضييى الوالئييية فييإن مفهييوم ذلييك بداهيية أن يييتم االسييتئذان باستصييدار أميير علييى 

مجموعيية األعمييال )  ووافييق عليييه مجلييس الشيييوخ . 991ووافقييت اللجنيية علييى اليينص دون تعييديل تحييت رقييم  ، عريضيية

 . ( 195ص  – 199ص  9التحضيرية 

 . وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

وفى التقنين المدنى  –(  وهى مطابقة له)  999فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

" :  وتجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، 1/  971وفى التقنين المدنى العراقيى الميادة  –(  وهى أيضاً مطابقة له)  915الليبى المادة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كيان للعيرض واإلييداع آثيار قانونيية تنتقيل  ، على النحيو السيابق -بعد عرضه عرضاً حقيقياً على الدائن –فإذا ما أودع الشىء 

 . اآلن إلى بيانها

 ما يترتب على العرض واإليداع من اآلثار - المطلب الثانى

 : النصوص القانونية - 435

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 995تنص المادة  

أو تياله أى إجيراء  ، إذا تاله إييداع ييتم وفقياً لحكيام قيانون المرافعيات ، يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء"  

"  وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته ، مماثل
 (9919 ) .

 

197/  219ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
  (9912 ) .

 

 911وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 991فى التقنين المدنى السورى المادة  : بل فى التقنينات المدنية العربية األخرىويقا

157والمادة  1/  155وفى تقنين الموجبات و العقود اللبنانى العبارة األخيرة من المادة  – 971وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –
 

 (9911 ) .
 

  

العيرض واإلييداع بعيد قبيول اليدائن أو بعيد صيدور حكيم نهيائى (  أوال: )  ويتبين من هذا النص أنه يجب التميييز بيين فرضيين

 . العرض واإليداع قبل القبول أو صدور الحكم(  ثانيا. )  بصحة العرض

                                                                                                                                                                    

أو دون استئذان  ، بعد استئذان المحكمة ، فإنه يجوز للمدين ، وإذا كان شيئاً يسرع إليه التلف أو يكلف نفقات باهظة فى إيداعه

ويقييوم العراقييى يبيييح عنييد  ، ك فبييالمزاد العلنييىفييإذن تعييذر ذليي ، أن يبيعييه بسييعره المعييروض فييى األسييواق ، عنييد الضييرورة

وتجرى عليى الوجيه  ، 1/  151وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  –الضرورة عدم استئذان القضاء فى بيع الشىء 

جيياز  ، ظييةأو يكييون حفظييه مييدعاة لنفقييات باه ، أمييا إذا كييان الشييىء غييير قابييل لاليييداع كييأن يكييون ميثال قييابال للتلييف" :  اآلتيى

 . وهذا حكم يتفق مع حكم التقنين المصرى . " بيعه علناً وإيداع الثمن ، بعد استئذان القاضى ، للمديون

أبرييل سينة  5وقيارب اسيتئناف مخيتلط  . 195ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضييرية 

 . 259ص  21م  2599

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  519ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9919)  

فمجليس  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . مين المشيروع النهيائى 992ووافقت عليه لجنة المراجعية تحيت رقيم  . المدنى الجديد

 . ( 197ص  – 191ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  995الشيوخ تحت رقم 

فتبيرأ ذمية الميدين  ، ومع ذليك إذا كيان اليدين عبيارة عين نقيود أو منقيوالت : 197/  219التقنين المدنى السابق م  (   9912)  

 . بعرضه الدين على الدائن عرضاً حقيقياً بالتطبيق للقواعد المبينة فى قانون المرافعات

 . وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المصرى الجديد

 : نينات المدنية العربية األخرىالتق (   9911)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 995مطابقة للمادة )  991التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 995مطابقة للمادة )  911التقنين المدنى الليبى م 

وفيى هيذه الحالية تكيون نفقيات  - 1 . ئن أو صيدر حكيم بصيحتهيقوم اإليداع مقام الوفاء إذا قبله الدا 2 : 971التقنين المدنى العراقى م 

. )  ومين هيذا الوقيت أيضياً يقيف سيريان الفوائيد ، وهو الذى يتحمل تبعة هيالك الشيىء مين وقيت اإلييداع ، اإليداع على الدائن

على اإليداع اآلثار التيى يرتبهيا التقنيين  ، كما قدمنا ، إال أن التقنين العراقى يرتب ، ويتفق هذا الحكم مع حكم التقنين المصرى

 . ( المصرى على إعذار الدائن

والحكيم متفيق ميع حكيم )  وتبرأ ذمته عليى هيذا الوجيه مين الموجيب ( : العبارة األخيرة)  1/  155تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

ولكن القواعيد العامية  ، ن للعرض أو الحكم بصحتهغير أن نص التقنين اللبنانى ال يذكر صراحة قبول الدائ ، التقنين المصرى

 . ( لبنانى 151كما أن هذا الحكم يستنتج من المادة  ، تقتضى ذلك

 . ( والحكم متفق مع الحكم التقنين المصرى)  إن نفقة اإليداع على الدائن حيثما يكون اإليداع مشروعا : 157م 
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 أثر العرض واإليداع بعد قبول الدائن أو بعد صدور حكم بصحة العرض -أ 

 : ن للعرضقبول الدائ - 436

ويجيب  . وذلك بعد أن يكون قد رفضه وبعد أن يكون اإليداع قد تم بناء عليى هيذا اليرفض ، قد يقبل الدائن العرض فى النهاية 

 وإال جاز للمدين قبل وصول القبول إلى علمه أن يرجع فى العيرض ، أن يعلن قبوله للمدين حتى ينتج القبول أثره
 (9919  )

عليى الوجيه 

 . الذى سنبينه

ً و أنه أخبر المدين (  أو خزانة المحكمة)  أن يثبت المودع لديه ، حتى يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه ، يجب أيضا

وعنيد تسيليم  . وذلك قبل حصول التسليم فعال بثالثية أييام عليى األقيل ، بإعالن رسمى على يد محضر أنه سيسلم الشىء المودع للدائن

 . ن يسلم المودع لديه صورة محضر اإليداع التى تسلمها مع مخالصة بما قبضهيجب عليه أ ، الشىء للدائن

يجيوز لليدائن أن يقبيل عرضياً سيبق ليه " :  إذ تقيول ، مين تقنيين المرافعيات 155وقد نصت على هذه األحكام صيراحة الميادة 

وأثبت المودع لديه أنيه أخبير مدينيه عليى ييد محضير  ، إذا لم يكن المدين قد رجع فى عرضه ، وأن يتسلم ما أودع على ذمته ، رفضه

ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر اإليداع المسلمة إليه مع مخالصة بما  . بعزمه على التسليم قبل حصوله بثالثة أيام على األقل

"  قبضه
 (9915 ) .

 

 : الحكم بصحة العرض واإليداع - 437

كميا أن لليدائن دون أن ينتظير  ، فإن للمدين أن يطلب الحكم بصحة العرض واإليداع ، فإذا لم يقبل الدائن العرض بعد اإليداع 

" :  مرافعيات فيى هيذا الصيدد عليى أنيه 152وتنص الميادة  . رفع هذه الدعوى أن يبادر هو إلى رفع دعوى ببطالن العرض واإليداع

 بالطرق المعتادة لرفع الطلبات األصلية أو العارضية ، وبصحة اإليداع أو عدم صحته ، يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطالنه

" . 

ال يجيوز الحكيم بصيحة العيرض وحيده إذا ليم يعقبيه إييداع أو أى إجيراء مماثيل كوضيع  ، وفى دعوى صحة العرض واإليداع

فوائيده  بيل يجيب أن يعيرض ميع ، وال يقتصر األمر عليى إييداع المعيروض وحيده . المعروض تحت الحراسة على النحو الذى قدمناه

" :  إذ تينص عليى أنيه ، من تقنين المرافعات 159وقد وردت هذه األحكام فى الفقرة األولى من المادة  . التى استحقت إلى يوم اإليداع

"  ال يحكم بصحة العرض الذى لم يعقبه إيداع إال إذا تم إيداع المعروض مع فوائده التى استحقت لغاية يوم اإليداع
 (9919 ) .

 

                                                 

 . 2191فقرة  1بودرى وبارد  (   9919)  

وأن يحجيز عليى  ، عين طرييق اسيتعمال حقيوق مدينيه ، أيضياً ليدائن اليدائن أن يقبيل العيرض باسيم اليدائن ويجيوز (   9915)  

ذليك  ، وال للميدين أن يرجيع فيى العيرض ، فال يجوز بعد الحجز للدائن أن يتسيلم الشيىء . الشىء المودع تحت يد المودع لديه

 . ( أوالمكررة  2192فقرة  1بودرى وبارد )  فى حدود ما لدائن من حق

 . ( 51ص  91م  2519ينياير سينة  9اسيتئناف مخيتلط )  وترفع دعوى صحة العرض أمام محكمة موطن الدائن (   9919)  

نيوفمبر سينة  17اسيتئناف مخيتلط )  تكيون عليى اليدائن ، إذا حكيم بصيحة العيرض ، ومصروفات اإلعذار وللعرض واإلييداع

 ، أن يسيتنزل مقيدما مين المبيالغ المعروضية هيذه المصيروفات ، كميا قيدمنا ، ولكن ال يجوز للميدين ، ( 95ص  51م  2515

مجموعية  2595ديسيمبر سينة  1نقيض ميدنى )  وذلك إلى أن يحكم بصحة العرض ويضخم بعيد ذليك رسيم اإلييداع مين اليدين

ال إذا كيان الفيرق إ ، وال يجوز أن تكيون المبيالغ المعروضية أقيل مين المبيالغ المسيتحقة . ( 255ص  11رقم  1أحكام النقض 

 17 – 11ص  1م  2759ديسيمبر سينة  12 – 292ص  9م  2759يناير سنة  27استئناف مختلط )  ضئيال كما سبق القول

 15 – 52ص  55م  2592ديسييمبر سيينة  1 – 255ص  59م  2592فبراييير سيينة  9 – 95ص  51م  2515نييوفمبر سيينة 

م  2759فبرايير سينة  25اسيتئناف مخيتلط )  إليداع مقيداً بشيروطوال يجوز أن يكون ا . ( 59ص  55م  2592ديسمبر سنة 

 51م  2599فبراير سنة  21 – 911ص  11م  2525مايو سنة  1 – 11ص  19م  2521نوفمبر سنة  27 – 291ص  1

وقيد قضيت محكمية الينقض فيى هيذا المعنيى بأنيه إذا عيرض  ، إال إذا كانت شيروطا يسيتلزمها اليدين المعيروض ، ( 119ص 

وقيد عرضه بأن يدفعوا له المبلغ الذى حكم له به نهائياً قيبلهم  ، ين األدوات والمهمات المحكوم عليه بتسليمها إلى المدعينالمد

ألن للميدين  ، ومثيل هيذا الشيرط ال يبطليه ، فهذا العرض صيحيح ، بمقتضى نفس الحكم الذى ألزمه بتسليم األشياء المعروضة

وال يجيوز  . ( 1ص  1رقيم  1مجموعية عمير  2591نيوفمبر سينة  9نقض ميدنى )  له به أن يشترط ما يكفل له حقه المحكوم

فيإذا حكيم لليدائن فيى هيذا النيزاع  ، عرض جزء من الدين هو الجزء الذى يقر به المدين إلى أن يحسم النزاع فى الجزء البياقى

 7م  2751يونيه سينة  9استئناف مختلط )  كان على المدين دفع فوائد كل الدين دون استنزال الفوائد عن الجزء الذى عرضه

بل ينص الحكم فقيط  ، فال محل فى الحكم إللزام المدين البرئ الذمة بالسداد ، وإذا حكم بصحة العرض واإليداع . ( 929ص 
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  : تب من األثر على قبول الدائن أو صدور حكم نهائى بصحة العرض واإليداعما يتر - 438

أو صدر حكم نهائى بصحة العرض واإليداع وفقاً للقواعد التيى  ، فإذا ما قبل الدائن العرض واإليداع على النحو المتقدم الذكر

 ، وال تتأخر بيراءة ذمية الميدين إليى ييوم اإلييداع . وبرئت ذمة المدين من الدين ، قام العرض فى هاتين الحالتين مقام الوفاء ، أسلفناها

فاإلييداع إذن شيرط فيى  ، فإن النص صريح فى أن الذى يبرئ ذمة المدين هو العرض إذا تاله اإليداع ، بل تبرأ ذمته من يوم العرض

فهيى تقضيى  ، ميدنى فيميا قيدمناه 995ا ما تينص علييه الميادة وهذ . وإذا تحقق استند هذا األثر إلى يوم العرض ، إنتاج العرض ألثره

يقوم العرض الحقيقى بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تاله إيداع يتم وفقياً ألحكيام قيانون المرافعيات أو تياله أى إجيراء ممياثلن "  بأن

ين المرافعيات صيريح فيى أن بيراءة ذمية الميدين وأيد هذا النص نص آخر فى تقن . " وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته

وتحكيم المحكمية ميع صيحة العيرض " :  مرافعيات عليى ميا ييأتى 159فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  ، إنما تكون من يوم العرض

"  ببراءة ذمة المدين من يوم العرض
 (9911 ) .

 

الشركاء فى الدين والكفالء وسقطت التأمينات العينية التيى فقد برئت ذمة المدينين المتضامنين معه و ، ومنى برئت ذمة المدين

 . كانت تكفل الدين

وبراءة ذمة المدينين المتضامنين والشركاء والكفالء وسقوط التأمينيات العينيية هيو أثير نهيائى لقبيول اليدائن العيرض أو للحكيم 

حتيى ليو رجيع الميدين فيى  ، ن تعيود التأمينيات العينييةفال يجوز بعيد ذليك أن ترجيع ذمية هيؤالء مشيغولة باليدين أو أ ، النهائى بصحته

فيإذا رجيع الميدين فيى " :  إذ تقيول ، ميدنى 959وهذا ما تينص علييه الفقيرة الثانيية مين الميادة  . العرض وقبل الدائن منه هذا الرجوع

دائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه لم يكن لهذا ال ، وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، العرض بعد أن قبل الدائن أو بعد أن حكم بصحته

أو حكيم بصيحته حكمياً  ، واألصيل فيى ذليك أنيه إذا قبيل اليدائن العيرض . " وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمية الضيامن ، من تأمينات

 ً وقيد  . ويختص الدائن وحده بالشىء المعروض وال يشاركه فييه سيائر الغرمياء ، لم يجز للمدين بعد ذلك أن يرجع فيما عرض ، نهائيا

 ، وال اسيترداد الميودع ، ال يجيوز الرجيوع عين العيرض" :  من تقنين المرافعات على هذا الحكم صراحة إذ تقيول 151نصت المادة 

 ً غيير أنيه إذا قبيل اليدائن مين الميدين رجوعيه  . " بعد قبول الدائن لهذا العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا

فإن قبول الدائن لرجوع المدين فيى العيرض يكيون أثيره مقصيوراً  ، فى عرضه بعد قبول الدائن للعرض أو بعد الحكم النهائى بصحته

يية عليى العقيار وال يجياوز ذليك إليى الغيير مين شيركاء فيى اليدين وكفيالء وأصيحاب حقيوق عين ، على العالقية فيميا بينيه وبيين الميدين

ويحيق ألصيحاب  ، ومين ثيم تبيرأ ذمية الشيركاء والكفيالء كميا قيدمنا . فهؤالء يفيدون نهائيا من براءة ذمية الميدين ، المرهون فى الدين

 الرهون التالية فى المرتبة للدائن الذى برئت ذمة مدينه عدم االعتداد بالرهن الذى كان متقدماً على رهونهم وكان يكفل اليدين
 (9911 ) .

 

فيإن اليدين اليذى كيان معروضياً  ، بعد رجيوع الميدين فيى العيرض وقبيول اليدائن لهيذا الرجيوع ، أما فى العالقة ما بين الدائن والمدين

فإن ذمة المدين ترجع مشغولة بدين جدييد معيادل لليدين القيديم اليذى  ، ينقضى بقبول الدائن قد قبل من المدين الرجوع فى هذا العرض

 ، فالبيد مين االتفياق عليى ذليك مين جدييد بيين اليدائن والميدين والكفيالء ، أن يكفل هذا الدين الجديد كفالء أو رهون وإذا أريد . انقضى

 وتقوم هذه التأمينات من وقت هذا االتفاق ال قبل ذلك
 (9917 ) .

 

                                                                                                                                                                    

رقيم  9المحامياة  2519ينياير سينة  15استئناف أهلى )  على السماح للدائن بأن يسحب مما هو مودع على ذمته ما يعادل حقه

 . ( 129ص  2/  299

أنظير )  فيال تبيرأ ذمية الميدين إال مين ييوم اإلييداع ، بعكس ذليك(  1/  2191م )  ويقضى التقنين المدنى الفرنسى (   9911)  

 . ( 121ص  2122فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2117فقرة  1بودرى وبارد 

ومتييى قبييل العييرض المشييفوع " :  ى هييذا الصييدد مييا يييأتىوقييد جيياء فييى المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فيي (   9911)  

 ، ويكيون لمثيل هيذا العيرض حكيم الوفياء . أصبح الزمياً وامتنيع الرجيوع فييه ، أو حكم بصحته ، باإليداع أو بإجراء مماثل له

ر ذمية الميدين وتعتبي ، ( وقيت إعيالن اإلييداع : وقيد ورد خطيأ)  فيعتبر أنه تم وقت إعالن العرض ، ويستند أثره إلى الماضى

بعيد  ، على أن للدائن أن يرفض رجوع المدين فيى عرضيه الحقيقيى . والملتزمين معه بالدين والكفالء قد برئت من هذا الوقت

دون أن يخل ذلك بحقوق الملتزمين مع الميدين باليدين  ، وعندئذ يعتبر الوفاء كأن لم يكن ، القبول أو بعد صدور الحكم بصحته

ً  فهؤالء ، أو الكفالء  195ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ) "  وال يكون لهذا الرجوع أثر بالنسبة لهم ، تبرأ ذمتهم نهائيا

 . ( 129ص  –

 ً فمتى قبل الدائن العرض أو حكم نهائياً بصحته  ، وسنرى أن ما ورد فى المذكرة اإليضاحية من أن الوفاء يعتبر كأن لم يكن ليس دقيقا

كان هيذا  ، فإذا رجع المدين بعد ذلك فى العرض وقبل الدائن ذلك منه . فقد تم الوفاء على وجه بات وانقضى الدين المعروض

 . كما سيأتى ، بمثابة اتفاق على دين جديد تنشغل به ذمة المدين نحو الدائن

 . 121ص  2122فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2199فقرة  1درى وبارد أنظر فى هذا المعنى بو (   9917)  
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 أثر العرض واإليداع قبل قبول الدائن وقبل صدور حكم بصحة العرض - 2

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 341تنص المادة  : النصوص القانونية - 439

جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدائن لم يقبله  ، إذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء مماثل - 2" 

 . " فال تبرأ ذمة شركائه فى الدين وال ذمة الضامنين ، وإذا رجع . أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته

ليم يكين لهيذا  ، وقبل اليدائن منيه هيذا الرجيوع ، فإذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته - 1"  

 وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين ، الدائن أو يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات
 (9915  )

" . 

مين تقنيين  155 - 159ولكين الحكيم كيان منصوصياً علييه فيى الميادتين  ، ى السيابقوليس لهذا الينص مقابيل فيى التقنيين الميدن

 . المرافعات القديم

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  – 997فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل هذا النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

151وفيى تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنيانى الميادة  – 975وفى التقنين الميدنى العراقيى الميادة  – 911المادة 
  (9919  )

ونصيت الميادة 

وأن يسترد من خزانة المحكمة  ، ويجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه" :  من تقنين المرافعات الجديد على ما يأتى 159

 . " د مضى على إخباره بذلك ثالثة أياممتى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان ق ، ما أودعه

وليكيون هنياك تنسييق وانسيجام ميا بيين  ، ويجب استكمال نص التقنين المدنى بينص تقنيين المرافعيات للتوفييق ميا بيين النصيين

 : وهذا ما نسير عليه فيما يأتى . النصوص

 : متى يجوز للمدين الرجوع فى العرض - 441

 أن يرجع فى العرض ، بعد العرض واإليداع ، للمدين 
 (9912  )

 : إذا توافر شرطان

وأال يكيون فيى الوقيت ذاتيه  ، أال يكون قد صدر قبول من الدائن للعرض ووصل هذا القبول إلى علم الميدين(  الشرط األول)  

 . قد صدر حكم نهائى بصحة العرض

فيإذا  . ى ييد محضير برجوعيه فيى العيرضأن يكون قد مضى ثالثية أييام مين وقيت إبيالغ الميدين اليدائن علي(  الشرط الثانى)  

ولو أبلغ الدائن ذلك بكتاب مسجل أو بأية طريقة أخرى غيير اإلعيالن الرسيمى  ، اقتصر المدين على مجرد إعالن إرادته فى الرجوع

سيبق بييان  مرافعيات وقيد 155وأن يقبل العرض على الوجه المبيين فيى الميادة  ، جاز للدائن أال يعتد بهذا الرجوع ، على يد المحضر

                                                 

إذا عرض المدين  - 2" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 511ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9915)  

ئن لم يقبله أو ما دام لم يصدر حكم جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام الدا ، وأتبع العرض بإيداع أو إجراء مماثل ، الدين

 ، وقبل اليدائن منيه هيذا الرجيوع ، فإذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته - 1 . نهائى بصحته

ركاء وفى لجنة المراجعة أضيف حكم عدم براءة ذمة الشي . " لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ؟؟؟؟ بما يكفل حقه من تأمينات

 ، فى الدين الضامنين إلى الفقيرة األوليى فيى حالية رجيوع الميدين فيى عرضيه قبيل قبيول اليدائن للعيرض وقبيل الحكيم بصيحته

وأضيف حكم براءة ذمة الشركاء فى الدين والضمنين فى الفقرة الثانية فى حالة رجوع المدين فى العرض بعيد أن قبليه اليدائن 

 ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد . رجوع بموافقة الدائنأو بعد أن حكم بصحته إذا كان هذا ال

مجموعية األعميال )  959ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 991وصار رقمه 

 . ( 122ص  – 195ص  9التحضيرية 

 : األخرىالتقنينات المدنية العربية  (   9919)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 959مطابقة للمادة )  997التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 959مطابقة للمادة )  911التقنين المدنى الليبى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 959مطابقة للمادة )  975التقنين المدنى العراقى م 

وفيى هيذه الحالية  ، للمديون أن يسترد الشىء المودع ما دام الدائن لم يصرح بقبوليه اإلييداع : 151والعقود اللبنانى م تقنين الموجبات 

وإن لم يذكر فى نيص التقنيين اللبنيانى إال  ، وهذا النص يتفق فى الحكم مع نص التقنين المصرى. )  يعود الدين بجميع ملحقاته

ولكن صدور الحكم بصيحة العيرض يمنيع فيى لبنيان رجيوع الميدين  ، ر الحكم بصحتهوأغفل ذكر صدو ، قبول الدائن يعرض

 . ( فى العرض وفقاً للقواعد العامة

فيإذا وقيع هيؤالء  . فيال يجيوز لدائنييه أن يسيتعملوه باسيمه ، وقح رجوع الميدين فيى العيرض حيق متصيل بشخصيه (   9912)  

ولكين  . ( 2192فقيرة  1بيودرى وبيارد )  كيان الحجيز بياطال ، ولم يرجع المدين فى العرض ، حجزاً على الشىء المعروض

 151فلدائنى المدين أن يطعنوا فيه بالدعوى البولصية وفقاً ألحكام الفقرة الثانية من المادة  ، لما كان العرض يعتبر وفاء للدين

 . مدنى
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ً  . ذلك كيذلك إعيذار  . وال يمكن للمدين بعد ذلك أن يرجع فيه وليو أبليغ الرجيوع لليدائن عليى ييد محضير ، فعندئذ يصبح العرض نهائيا

فى خالل ثالثة أيام مين ييوم إبالغيه برجيوع الميدين أن  ، فإن للدائن ، وأبلغ الدائن رجوعه على يد محضر ، رجع المدين فى العرض

ويصيبح  ، وعندئيذ ال يكيون لرجيوع الميدين عين العيرض أثير ، مرافعات 155بعد تهيئة الطريق لهذا القبول وفقاً للمادة يقبل العرض 

إال بقبول الدائن لهذا الرجوع على الوجه المبين فى الفقرة  ، وال يعود بعد ذلك للمدين حق فى الرجوع . العرض نهائياً بقبول الدائن له

 . وقد سبق بيان ذلك ، مدنى 959الثانية من المادة 

 : األثر الذى يترتب على رجوع المدين فى العرض - 441

  ً أن ليم يكينفيإن العيرض يعتبير كي ، فإذا رجع المدين فى العرض بعد توافر الشرطين المتقدمى الذكر على الوجيه المبيين آنفيا
  (

9911 ) ،
وتكون مصروفات العرض واإليداع على المدين ألنه هو الذى رجع فيما عرض 

  (9919 ) .
 

وكيذلك تبقيى مشيغولة باليدين ذمية الميدينين المتضيامنين اآلخيرين والشيركاء فيى  . وتبقى ذمة المدين مشغولة باليدين وملحقاتيه

الدين كما تبقى التأمينات العينية التى تكفل ، الدين والكفالء
  (9915 ) .

ميدنى  959وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة األوليى مين الميادة  

فقيد رأينيا  ، وكان الرجوع بموافقة اليدائن ، أما إذا كان رجوع المدين فى العرض بعد قبول الدائن له أو بعد الحكم بصحته . فيما قدمنا

 . وأن التأمينات العينية التى كانت تكفل الدين تزول ، أن المدينين المتضامنين والشركاء فى الدين والكفالء تبرأ ذمتهم

أن  ، بعد رجوع المدين فى العرض وقبل استرداده للشىء المعروض مين خزانية المحكمية أو مين تحيت ييد الحيارس ، ويجوز

فيال  ، فيى العيرض الحجز عليى هيذا الشيىء أميا قبيل رجيوع الميدين -ومنهم نفس الدائن الذى كان الدين معروضاً عليه  –يوقع دائنوه 

يجوز للدائنين اآلخرين غير الدائن المعيروض علييه اليدين أن يوقعيوا الحجيز عليى الشيىء المعيروض أو أن يشياركوا فييه هيذا اليدائن 

 . حتى لو كان ذلك قبل قبول العرض وقبل صدور حكم بصحته ، األخير مشاركة الغرماء

 محل الوفاء - الفصل الثانى

 الوفاء ومنى وأين يكونعلى أى شىء يقع  - 442

 : نبحث هنا موضوعين : 

 . على أى شىء يقع الوفاء وما يتبع هذا الشىء من ملحقات -أوال 

 . الزمان والمكان اللذين يتم فيهما الوفاء -ثانيا 

 . على أى شىء يقع الوفاء وما يتبع هذا الشىء من ملحقات - الفرع األول

 على أى شىء يقع الوفاء - المبحث األول

 حالة تعدد الديون –الوفاء بنفس الشىء المستحق دون تجزئة  - 443

بيل يجيب علييه أن يفيى  ، وال يجوز للمدين أن يجبر الدائن على قبيول وفياء جزئيى . الوفاء يكون بنفس الشىء محل االلتزام : 

 . ويتعين تحديد بأيها وفى ، وقد تتعدد الديون التى فى ذمة المدين فيفى ببعضها . بالشىء المستحق كامال دون تجزئة

 : فعندنا إذن مسائل ثالث

 . الوفاء بنفس الشىء المستحق (2)

 . الوفاء بكل الشىء المستحق فال يجوز الوفاء الجزئى (1)

 . تعيين جهة الدفع عند تعدد الديون (9)

                                                 

يخيرج بيه المبليغ الميودع عين ملكيية وقد قضت محكمة النقض بأن اإليداع الحاصل على ذمة أحد دائنى الميدين ال  (   9911)  

أبرييل  17نقيض ميدنى )  فقبل ذلك يستطيع المدين أن يوجه المبلغ الذى أودعيه أيية وجهية أخيرى ، المودع إال بقبول الدائن له

ً  . 999ص  221رقم  1مجموعة عمر  2597سنة    215ص  57م  2591مارس سنة  22استئناف مختلط  : وأنظر أيضا

 . 119ص  2195فقرة  1وبارد بودرى  (   9919)  

 . 195ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9915)  

 . فى الهامش 559؟؟؟؟؟؟؟؟ أنظر آنفاً فقرة 
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 الوفاء بنفس الشيء المستحق - المطلب األول

  : النصوص القانونية - 444

 : لمدنى على ما يأتىمن التقنين ا 952تنص المادة 

فال يجبر الدائن على قبول شىء غيره ولو كان هذا الشىء مساوياً ليه فيى  ، الشىء المستحق أصال هو الذى به يكون الوفاء"  

"  القيمة أو كانت له قيمة أعلى
 (9919 ) .

 

129/  217ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
  (9911 ) .

 

 917وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 995فى التقنين المدنى السورى المادة  : المدنية العربية األخرى ويقابل فى التقنينات

921 و 992 و 155وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  – 952 – 959وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  –
  (9911 ) .

 

 . عيناً بالذات أو شيئا غير معين إال بنوعه أو نقوداً أو عمال أو امتناعاً عن عملوالشىء المستحق أصال إما أن يكون شيئا م

 : الشىء المستحق شىء معين بالذات - 445

فالوفاء يكون بهذا الشيىء باليذات ال  ، كدار أو سيارة معينة أو حصان معين ، إذا كان الشىء المستحق هو شىء معين بالذات 

وليو كيان أزييد فيى  ، وال يجبر الدائن على قبول غيير الشيىء المسيتحق . ؟ ونوعه ويساوية أو يزيد عليهولو كان غيره من ؟؟ ، بغيره

كميا  952وهذا ما تنص عليه صراحة الميادة  . ولو كان أقل فى القيمة ، كما ال يجبر المدين على الوفاء بغير الشىء المستحق . القيمة

 . رأينا

 وهيذا هيو الوفياء بمقابيل ، الدائن والمدين عليى أن يكيون الوفياء بشيىء غيير المسيتحق أصيالوهذا ال يمنع بداهة من أن يتفق 
 (

9917 ) .
 . وله أحكام خاصة به سيرد ذكرها فيما يلى ، ولكنه غير الوفاء 

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  511ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9919)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 999ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

 . ( 129ص  – 121ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  952الشيوخ تحت رقم 

والحكيم . )  عليه بيين المتعاقيدينيجب أن يكون الوفاء على الوجه المتفق  : 192/  217م  : التقنين المدنى السابق (   9911)  

 . ( متفق مع حكم التقنين المدنى الجديد

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9911)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 952مطابقة للمادة )  995م  : التقنين المدنى السورى

 . ( المدنى المصرىمن التقنين  952مطابقة للمادة )  917م  : التقنين المدنى الليبى

 ، فليس للمدين أن يدفع غييره بيدال عنيه بيدون رضياء اليدائن ، إذا كان الدين مما يتعين بالتعيين - 2 : 959م  : التقنين المدنى العراقى

وعيين  أما إذا كان مما ال يتعين بيالتعيين - 1 . حتى لو كان هذا البدل مساوياً فى القيمة للشىء المستحق أو كانت له قيمة أعلى

 . فللمدين دفع مثله وإن لم يرض الدائن ، بالقدر

 . فله االحتفاظ به ، وهو على صفته ، رب الدين إذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال مدينه : 952م 

مين وهى ميأخوذة –عراقى  952وال يوجد ما يمنع من تطبيق حكم المادة  . وأحكام التقنين العراقى تتفق مع أحكام التقنين المصرى)  

 . ( إذ هو حكم ال يتعارض مع القواعد العامة ، فى مصر –الفقه اإلسالمى 

وال يجبر الدائن على قبول غييره وإن كيان أعليى قيمية  ، يجب غيفاء الشىء المستحق نفسه : 155م  : تقنين الموجبات والعقود اللبنان

ولكين ال يجيوز ليه تقديميه مين  ، ميه مين النيوع األعليىفال يجيب عليى الميديون تقدي ، وإذا كان الشىء لم يعين إال بنوعه –منه 

 . النوع األدنى

حيين ال يكييون التعاميل إجبارييا بعمليية  ، وفييى اليزمن العيادى . عنيدما يكيون اليدين مبلغيياً النقيود يجيب إيفياؤه ميين عملية اليبالد : 992م 

 . يظل المتعاقدون أحراراً فى اشتراط اإليفاد نقوداً معدنية أو عملة أجنبية ، الورق

اليذى ال (  2525)  2999نيسيان سينة  1يبقيى خاضيعاً ألحكيام القيانون الصيادر فيى (  الشييك)  إن اإليفاء بواسطة التحويل : 921م 

 . يزال مرعى األجراء

 . ( المصرى وهذه األحكام تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين)  

ينبغى أن يقع الوفاء عليى الشيىء المسيتحق " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد (   9917)  

فيال يجيوز أن يسيتبدل  . سواء أكان االلتزام به التزاماً بنقل حق عينى أو التزامياً بعميل أو التزامياص باالمتنياعن عميل ، أصال

أو أن يكييون ظيياهر  ، ( الوفيياء بمقابيل)  إال أن يرتضييى اليدائن االعتييياض ، ولييو كيان أعلييى منييه قيميةبهيذا الشييىء شيىء آخيير 

ويستفاد من ذليك أن اليدائن لييس ليه أن ييرفض اسيتيفاء شيىء أعليى  . ( 121ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  التعنت
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ف فيإذا كيان قيد هليك أو أصيابه تلي . ويجب تسليم الشىء المعين بالذات المستحق أصال فى الحالة التيى هيو عليهيا وقيت التسيليم

 فيإن تبعية ذليك تقيع عليى اليدائن ، وكان الهالك أو التلف بسبب أجنبى ، وهو فى يد المدين قبل تسليمه إلى الدائن
 (9915 ) .

أميا إذا كيان  

 وليس فى هذا كله إال تقرير للقواعد العامة . فإذن الدائن يرجع بالتعويض على المدين ، الهالك أو التلف بخطأ من المدين
 (9979 ) .

 

  : ء المستحق شىء غير معين إال بنوعهالشى - 446

فإذا لم تعيين درجية  . كخمسين قنطاراً من القطن ومائة أردب من القمح ، وقد يكون الشىء المستحق شيئا غير معين إال بنوعه

التيزم الميدين بيأن يسيلم شييئا مين صينف  ، أو ليم يمكين اسيتخالص ذليك مين العيرف أو مين أى ظيرف آخير ، الشىء من حيث جودتيه

(  مدنى 1/  299 م)  توسطم
 (9972 ) .

كميا إذا التيزم  ، على أنه غذا كان الشىء المستحق يؤخذ من جملة أشيياء محصيورة فيى ذواتهيا 

وال يلتيزم بإعطياء  ، جاز للمدين أن يعطى أى صندوق من هذه الصناديق ، المدين بإعطاء صندوق من صناديق موضوعة فى مخزن

 صندوق منها يكون من صنف متوسط
 (9971 ) .

 

  : الشىء المستحق نقود - 447

فال يجوز الوفاء دون رضاء الدائن بشىء غير  . وإذا كان الشىء المستحق نقوداً لم يجبر الدائن على أخذ غير النقود المستحقة

 كمبيالية أو بشييككما ال يجوز الوفاء دون رضاء اليدائن ب . . كعروض ولو كانت قيمتها تساوى النقود المستحقة أو تزيد عليها ، النقود
 (9979  )

 أو بحوالية برييد
 (9975  )

فييإن هيذه األوراق دييون علييى الغيير وليسييت  ، أو بأسييهم أو بسيندات أو بغيير ذلييك مين األوراق الماليية

 . وال يجبر الدائن على أخذها فى مقبال النقود ، نقوداً 

                                                                                                                                                                    

وهيذا تطبييق للنظريية فيى التعسيف فيى  ، فض تعنت ظاهرإذا كان فى الر ، وال المدين أن يرفض إيفاء شىء أدنى قيمة ، قيمة

 . استعمال الحق

 . ( الوسيط – 57م )  

وإذا كيان هنياك رجيوع عليى الغيير بتعيويض أو بمبليغ تيأمين  . وذلك ما لم يكن الدين ناشئاً من عقد مليزم للجيانبين (   9915)  

بعيد أو حيل هيذا أو ذاك حليوال عينيياً محيل اليدين  ، وجب على المدين أن ينزل عن التعويض أو عين مبيل التيأمين غليى اليدائن

 . ( 2517فقرة  1بودرى وبارد )  المستحق

ما لم يثبت أن الشىء كيان يهليك  ، ولو كان ذلك بسبب أجنبى ، يكون مسئوال عن الهالك أو التلف ، إذا أعذره الدائن ، على أن المدين

 . ( 2511فقرة  1بودرى وبارد )  فى يد الدائن لو كان قد قبضه

  (9979   )  ً إذا " :  يجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، من هيذا المشيروع 515هو المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدى يتضمن نصا

حتى لو أصياب  ، برئت ذمة المدين إذا قام بتسليمه بالحالة التى يكون عليها وقت التسليم ، كان محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات

أو أن يكيون الميدين قيد أعيذر قبيل حصيول  ، على أال يكون هذا التلف راجعاً إلى خطأ الميدين ، لتزامالشىء تلف بعد نشوء اال

وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروعع التمهيدى فى خصوص  . " كل هذا ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغيره ، التلف

إذا ورد االلتيزام عليى  ، بالحالة التى يكون عليهيا وقيت التسيليم األصل فى المدين أن يلزم بتسليم الشىء" :  هذا النص ما يأتى

أو ميا ليم  ، ما ليم يكين قيد أعيذر قبيل حيدوث التليف ، فهو ال يسأل عما يصيب الشىء من تلف بعد االلتزام . شىء معين بالذات

عليى أن هيذه  . قديية عليى الميدينويقع عبء اإلثبات فى حالة المسيئولية التعا . يكن هذا التلف راجعاً إلى خطأه من يسأل عنهم

فمين ذليك ميثال اتفياق  . أو حييث يقضيى القيانون بمخالفتهيا ، القاعدة العامة ال تنطبق حيث يتفق المتعاقدان على الخروج عليهيا

وقييد نييص المشييروع علييى وجييوب تسييليم العييين المييؤجرة  ، المشييترى والبييائع علييى أن تكييون حاليية المبيييع حسيينة عنييد التسييليم

"  وقد حذفت لجنة المراجعة هذه المادة . " من المشروع 111م  : وملحقاتها فى حالة تؤهلها ألن تفى بما أعدت له من المنفعة

 . ( فى الهامش 125ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  ألن حكمها مستفاد من القواعد العامة

 . 119وسيط جزء أول فقرة ال (   9972)  

 . 2519فقرة  1بودرى وبارد  – 195فقرة  11ديمولومب  (   9971)  

وإن كانت بعض التشريعات األخيرة فيى فرنسيا تبييح للميدين فيى حياالت  ، فال يجبر الدائن على استيفاء حق بشيك (   9979)  

أنظير )  النقيد التيى تطيرح فيى األسيواق للتعاميل حتى ال تتضخمكميات أوراق ، بال تجبره على ذلك ، معينة أن يفى دنيه بشيك

 . ( 2297فقرة  1بال نيول وريبير وردوان 

)  فإن الدائن ال يعتبر مسيتوفياً حقيه إال عنيد قيبض قيمية الشييك مين البنيك ، ولما كان الوفاء بالشيكات هو الغالب فى المعامالت المدنية

فيال ينقضيى اليدين بمجيرد  ، ( 215ص  1م  2755راير سينة فب 29 – 299ص  2م  2775أبريل سنة  15استئناف مختلط 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن فيى  . تسلم الدائن للشيك عن طريق التجديد

البيع فال يبقى لتحصيل قيمة  وعلى ذلك فإنه إذا حكم يفسخ ، فإن إعطاء هذا الشيك يعتبر وفاء بالثمن ال استبداال له ، عقد البيع
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التيزم الميدين بقيدر عيددها الميذكور فيى العقيد دون أن يكيون  ، إذا كيان محيل االلتيزام نقيوداً "  ميدنى بأنيه 295وتقضى الميادة 

ويخليص مين ذليك أنيه إذا ارتفعيت قيمية النقيود كيان ارتفاعهيا لمصيلحة  . " الرتفاع قيمة هذه النقود أو النخفاضها وقت الوفاء أى أثير

 . وإذا انخفضت كان انخفاضها لمصلحة المدين ، الدائن

 سييطفى الجزء األول مين الو ، وقد رأينا
 (9979  )

وجيب عليى (  cours legal)  أن العملية الورقيية إذا تقيرر لهيا سيعر قيانونى

عليى أن المسيألة (  cours legal)  وحتى لو ليم يكين لهيذه العملية سيعر إلزاميى ، الدائن قبولها حتى لو اتفق مع المدين على غير ذلك

إن الدائن اليذى يرييد الحصيول عليى حقيه ذهيياً وال يسيتوفيه إال ورقياً ف ، ليست لها أهمية عملية إذا لم يكن للعملة الورقية سعر إلزامى

ً  ، فيإذا تقيرر للعملية الورقيية سيعر إلزاميى . يستطيع أن يستبدل الذهب بالورق فى أى وقيت شياء فإنيه ال  ، واسيتوفى اليدائن حقيه ورقيا

وال  . ليت نيزوال فاحشياً خسيارة جسييمة مين وراء ذليكوقد تكون قيمة اليورق قيد نز ، يستطيع أن يستبدل به ذهباً لقيام السعر اإللزامى

فيإن الشيرط يكيون بياطال لمخالفتيه للنظيام  ، أو بميا يعيادل قيمية اليذهب(  Clause d'or)  سبيل إلى اشيتراط أن يكيون الوفياء باليذهب

ذليك أن الغيرض  . على التعاقيدإذا تبين أن الشرط كان هو الباعث الرئيسى  ، ويكون العقد الذى تضمن هذا الشرط باطال كذلك . العام

فينعيدم الفيرق بيين اليورق واليذهب فيى نظير  ، من تقرير السعر اإللزامى هو إعطاء الورق قيمة قانونيية إلزاميية معادلية لقيمية اليذهب

ألن القانون إنما أراد هذه حماية لمصلحة عامة تيرج إليى نظيام النقيد فيى البليد وإليى  ، ويجب أيضاً أن ينعدم فى نظر األفراد ، القانون

 . استقرار قيمة العملة وثباتها

 ً  فيى الجيزء األول مين الوسييط ، ورأينا أيضا
 (9971 ) ،

المرحلية : )  أن القضياء المصيرى مير فيى هيذه المسيألة عليى ميرحلتين 

وقد قضى بأن يكون للعملة الورقية التى يصدرها البنك  ، 2525أغسطس سنة  21فى  الصادر(  القانون)  فى ظل المرسوم(  األولى

وبيأن ميا ييدفع مين هيذه  ، ( السيعر اإللزاميى)  وبأن البنك ال يجبر على إبدال اليورق باليذهب ، ( السعر القانونى)  األهلى قيمة الذهب

وبيالرغم مين صيراحة هيذا  . وليو وجيد اتفياق يخيالف ذليك ،  بالذهباألوراق يكون دفعاً صحيحاً مبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصال

وبعضيها جيرى عليى  ، وبعضها قضى بصحته ، فبعض األحكام قضى ببطالنه ، النص انقسم القضاء المصرى فى شأن شرط الذهب

ً نهج القضاء الفرنسى فمييز بيين المعيامالت الداخليية حييث يكيون الشيرط بياطال والمعيامالت الخارجيية حييث ي  كيون الشيرط صيحيحا
 (

9971 ) .
وقييد صييرح بييأن شييرط الييذهب باطييل فييى المعييامالت  ، 2599لسيينة  59فييى ظييل المرسييوم بقييانون رقييم (  المرحليية الثانييية)  

تبطيل شيروط اليدفع ذهبياً فيى العقيود التيى يكيون االلتيزام بالوفياء فيهيا ذا "  فينص عليى أن ، الخارجية بطالنه فى المعيامالت الداخليية

                                                                                                                                                                    

وإمضاء الدائن على الشيك بأنه قد تسلم  . ( 291ص  15رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  1نقض مدنى )  الشيك محل

أو هيو فيى القلييل مبيدأ ثبيوت بالكتابية عليى أنيه إنميا اسيتوفى دينياً وليم يقيبض قيمية الشييك  ، قيمته يكون بمثابة مخالصة بالدين

وليو ليم  ، وحيازة البنك لشيك لحامله دليل على أنه صرف قيمية هيذا الشييك . فيستطيع تكملته بالبينة أو بالقرائن ، لغرض آخر

ويترتب على أن الوفاء ال يتم إال  . ( 592ص  17م  2521يونيه سنة  29استئناف مختلط )  يوقع صاحب الشيك على ظهره

 Contre)  إذا كلفييييت بتسيييليم بضيييياعة لقييياء اسييييتيفاء ثمنهيييا ، بقيييبض قيميييية الشييييك ال بمجييييرد تسيييلمه أن شييييركة النقيييل

remboursement  )بالنيييول وريبييير )  تبقييى مسييئولة عيين الييثمن إلييى وقييت قييبض الشيييك ، وتسييلمت شيييكاً فييى مقابييل الييثمن

 . ( 2297فقرة  1وردوان 

هو فى الوقت ذاته يهيئ طريقياً ميسيراً إلثبيات و ، وقد غلب التعامل بالشيكات إذ يجنب مشقة التعامل فى كميات كبيرة من أوراق النقد

فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه )  الوفاء فإن إمضاء الدائن على الشيك بأنه قد تسلم قيمته تكون بمثابة مخالصية كميا قيدمنا

2991 ) . 

ال ييتم الوفياء بهيا إال  ، ( Virement bancaire du compte a compte)  وكالشيكات الكمبياالت واإلضافة إلى الحساب الجارى

فإذا  ، ومن ثم يتحمل المدين التبعة إلى وقت قبض الدائن القيمة بالفعل . بقبض القيمة أو باإلضافة الفعلية إلى الحساب الجارى

وال  . صرفت القيمة إلى غير الدائن أو إلى غير حسابه الجارى دون خطأ منه ليم يكين مسيتوفياً حقيه وتحميل الميدين تبعية ذليك

فإن أعطى مخالصة قبل ذلك جاز أن يحمل هذا منه على أنه رضى  ، جبر الدائن على إعطاء مخالصة إال عند القبض الفعلىي

 – 575وفقيرة  – 511فقيرة  – 517فقيرة  7وأنظر أيضياً بييدان والجيارد  – 511فقرة  9دى باج )  أن يستوفى الدين بمقابل

 . ( 579فقرة 

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بأنيه  . فال يتم الوفاء إال بقبض قيمتها فعيال ، البريد وإذا قبل الدائن حوالة (   9975)  

ليم يكين  ، ولكنه لم يقطع سند التسليم منها ويرسله إليى اليدائن ليتسيلم بموجبيه قيمية الحوالية ، إذا وفى المدين الدين بحوالة بريد

)  عة صيرف الحوالية إليى غيير اليدائن إذا تيم ذليك دون خطيأ مين اليدائنيتحمل تب 2599يناير سنة  27)  هذا وفاء مبرئاً للذمة

 . ( 2297فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

 . 119فقرة  – 115فقرة  (   9979)  

 . 111فقرة  (   9971)  

 . 2هامش رقم  959ص  111أنظر األحكام المشار إليها فى الوسيط جزء أول فقرة  (   9971)  
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الفرنيك والجنييه )  والتى تكون قد قومت بالجنيهات المصرية أو االسترلينية أو بنقد أجنبى آخير كيان متيداوال فيى مصير ، صبغة دولية

 . " وال يترتب عليها أى أثر ، ( التركى

عليى  ومنذ صدور هذا القانون استقر قضاء المحاكم المصرية على بطالن شرط الذهب فى المعاالمت الداخلية والمعيامالت الخارجيية

 السواء
 (9977 ) .

 

 الشىء المستحق عمل أو امتناع عن عمل - 448

 : فقد رأينا فى الجزء الثانى من الوسيط أن االلتزامب عمل ينقسم أقساماً ثالثة ، إحالة فإذا كان محل الوفاء عمال – 

 . التزاماً ببذل عناية(  2)  

 . والتزاماً بتسليم شىء(  1)  

ورأينا كيف يقيوم الميدين بتنفييذ التزاميه  ، وقد استعرضنا هناك كال من هذه األقسام الثالثة . مل معينوالتزاماً بإنجاز ع(  9)  

 فنكتفى هنا باإلحالة على ذلك ، فى كل منها
 (9975 ) .

 

فهيو قيائم بتنفييذه  ، رأينا فى الجزء الثانى من الوسييط كييف يفيى الميدين بالتزاميه ، كذلك إذا كان محل الوفاء امتناعاً عن عمل

وال يكيون  ، أصيبح التنفييذ العينيى مسيتحيال ، فيإذا أتيى العميل الممنيوع . تنفيذاً عينياً ما دام ممتنعاً عن العمل الذى التزم باالمتناع عنيه

 ونكتفى هنا أيضاً باإلحالة على ما سبق أن ذكرناه فى هذا الصدد . هناك مجال إال للتعويض
 (9959 ) .

 

 عدم جواز تجزئة الوفاء - الوفاء بكل الشىء المستحق - المطلب الثانى

 : النصوص القانونية - 449

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 951تنص المادة  

 . " ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، ال يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه - 2"  

فليس للميدين أن ييرفض الوفياء بهيذا  ، متنازعاً فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف بهفإذا كان الدين  - 1"  

"  الجزء
 (9952 ) .

 

192/  217ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
  (9951 ) .

 

                                                 

اسييتئناف  : يضياف إليهيا . 2هيامش رقييم  951ص  111إلييياه فيى الوسييط جييزء أول فقيرة أنظير األحكيام المشيار  (   9977)  

 1اسيتئناف مخيتلط  : وميع ذليك قيارن – 95ص  91م  2555فبرايير سينة  9 – 51ص  92م  2597ديسمبر سنة  7مختلط 

يخ وأنظيير فييى تحديييد سييعر الصييرف فييى تييار – 211ص  99م  2552مييارس سيينة  1 – 29ص  92م  2595مييايو سيينة 

 . 155ص  92رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر  5نقض مدنى  : االستحقاق ال فى تاريخ المطالبة

كاليدفع باليذهب أو بقيمية (  Clauses a caractere monetaire)  وأنظر فى فرنسا التمييز ما بين الشروط التى تمس مركيز العملية

 Clauses a caractere)  والشيروط ذات الصيبغة االقتصيادية ، الداخلييةالذهب أو بعملة أجنبية وهذه باطلة فى المعيامالت 

economique  )وذلك كالدفع بالبضيائع ، وهذه ال تنم عن عدم الثقة بمركز العملة القومية  (Clauses de Paiement en 

merchandises  )أو بقيمة البضائع  (Clauses de paiement valeur - merchandises  )بمعيدل متحيرك أو اليدفع  (

Clauses d'echelle mobile ) ، فقيرة  – 2211فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  : ونيم ثيم تكيون هيذه الشيروط صيحيحة

كيوالن  – 2192فقيرة  – 2955فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 911فقيرة  – 999فقيرة  7بيدان والجيارد  – 2279

 : وأنظير فيى بلجيكيا –مكيررة  719فقيرة  – 791فقيرة  1جوسران  – 555فقرة  – 575فقرة  1وكابيتان ودى المورانديير 

 . 515فقرة  – 511فقرة  9دى باج 

 . 591فقرة  – 515فقرة  1الوسيط جزء  (   9975)  

 . 559فقرة  – 597فقرة  1الوسيط جزء  (   9959)  

جه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين من المشروع التمهيدى على و 517ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9952)  

 995وأصيبحت الميادة رقمهيا  ، وفى لجنة المراجعة أزيليت هيذه الفيروق . فيما عدا بعض فروق لفظية طفيفة ، المدنى الجديد

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  951فمجلس الشيوخ تحيت رقيم  ، ووافق عليها مجلس النواب . فى المشروع النهائى

 . ( 121ص  – 129

 . . . وأال يكون ببعض المستحق . . . يجب أن يكون الوفاء : 192/  217م  : التقنين المدنى السابق (   9951)  

 . ( وتتفق األحكام فى التقنينيين السابق والجديد)  
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 915وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 959فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

999وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 951وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –
  (9959 ) .

 

ويرد على هذه القاعدة استثناءات بعضيها يرجيع إليى االتفياق  ، ويخلص من هذا النص أن القاعدة هى عدم جواز تجزئة الوفاء

 . وبعضها يرجع إلى أحكام القانون

  عدم جواز تجزئة الوفاء –القاعدة  - 451

 . وجب تبعاً لذلك أن يكون بكل الشىء المستحق ، لما كان الوفاء يجب أن يكون بنفس الشىء المستحق :

وال  . إذا كيان كيل اليدين حياال واجيب األداء ، ن على أن يقبل استيفاء جزء مين اليدينمن جهة أن يجبر المدين الدائ ، فال يصح

كيل هيذا حتيى ليو كيان  . أن يجبر الدائن المدين على الوفاء بجزء من الدين واستبقاء الجيزء اآلخير فيى ذمتيه ، من جهة أخرى ، يصح

بح غير قابل للتجزئة ولو كانت طبيعته تقبل التجزئةفإن الدين فيما بين الدائن والمدين يص ، الدين نفسه قابال للتجزئة
  (9955 ) .

 

فلييس  ، وحليت جميعهيا ، فيإذا تعيددت اليديون . وغنى عن البيان أن عدم جواز تجزئة الوفياء ال ينطبيق إال عليى اليدين الواحيد

 ، بدعوى أن المدين ال يفى بالديون جميعاً فهو يجزئ الوفياء ، للدائن أن يمتنع عن استيفاء أى من هذه الديون إذا أراد المدين الوفاء به

 . إذا أن المدين ال يجزئ الوفاء فى الدين الواحد

  

ثم يجبر المدين بعد ذلك على الوفاء باليديون التيى ليم ييف  ، وعلى الدائن فى حالة أن يقبل استيفاء الديون التى يعرضها المدين

 بها
 (9959 ) .

 

 : واز تجزئة الوفاءج –االستثناءات  - 451

إميا بحكيم  ، بجيواز الخيروج عليى قاعيدة عيدم جيواز تجزئية الوفياء ، فيما رأينا ، مدنى 951وتقضى الفقرة األولى من المادة  

 : االتفاق وإما بحكم القانون

اعيدة عيدم التجزئية ألن ق ، فتجيوز التجزئية عنيد ذليك نيزوال عليى اتفاقهميا ، فقد يتفق الدائن والمدين على تجزئة الوفاء(  2)  

 . ليست من النظام العام

ويعتبر اتفاقاً ضمنياً على تجزئة الوفاء أن يتفق الطرفيان  ، ويكون صريحاً أو ضمنيا . وقد يكون هذا االتفاق سابقاً على الوفاء

الطرفين اتفقا عليى تجزئية فيخلص من ذلك حتما أن ، فى القاهرة وفى اإلسكندرية مثال ، على أن يكون وفاء الدين فى مكانين مختلفين

 وإذا لم يعينا مقدار كل جزء كل الجزءان متساويين ، الدين إلى جزئين أحدهما يدفع فى القاهرة واآلخر فى اإلسكندرية
 (9951 ) .

 

                                                 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9959)  

 . ( التقنين المدنى المصرى من 951مطابقة للمادة )  959م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 951مطابقة للمادة )  915م  : التقنين المدنى الليبى

وليو كيان قيابال  ، فلييس للميدين أن يجبير دائنيه عليى قبيول بعضيه دون اليبعض ، إذا كان الدين حاال : 951م  : التقنين المدنى العراقى

 . للتبعيض

 . ( حكم التقنين المصرىوالحكم متفق مع )  

 ، ال يجوز للمديون إجبار الدائن على قبيول اإليفياء مجزئياً وإن كيان الموجيب قيابال للتجزئية : 999تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

يخيتص وتجوز مخالفة هذه القاعدة بإجراء أحكيام المقاصية أو باسيتعمال حيق التجزئية فيميا  –ألن اإليفاء بهذا المعنى ال يتجزأ 

 . ( والحكم متفق مع حكم التقنين المصرى. )  بالكفالء

 – 2فقيرة  2155م  5الورمبييير )  ألصبح الدين الواحد ديوناً متعيددة ، فيما بين الدائن والمدين ، ولو جزأنا الدين (   9955)  

التجزئية مين ضيرر هيذا إليى ميا فيى  –(  2517فقيرة  1بيودرى وبيارد  – 911فقرة  21لوران  – 191فقرة  11ديمولومب 

بوتيييه فيى )  فإنه إذا استوفى حقه كامال مرة واحدة استطاع أن يستثمره اسيتثماراً أكميل مميا ليو اسيتوفاه جيزءاً  ، يصيب الدائن

 . ( 2517فقرة  1بودرى وبارد  – 995االلتزامات فقرة 

فمن المهم معرفة  ، مستحق عدة أشياءويترتب على ذلك إنه إذا كان ال –مكررة ثانيا  2517فقرة  1بودرى وبارد  (   9959)  

أو أن هناك ديوناً متعددة ال يجوز للدائن أن يمتنع عن اسيتيفاء ميا يعيرض الميدين  ، ما إذا كان الدين واحداً فال يتجزأ الوفاء به

 ، فوائيد والمصيروفاتكرأس المال وال ، د األشياء المتعددة هو الشىء األصلى وكان الباقى تبعاً لهع فإذا كان أ . الوفاء به منها

كأقساط تسيتحق تباعياً أ, أجيرة  ، أما إذا كانت األشياء المتعددة كلها أصلية . فإن الدين يكون واحداً ال تجوز تجزئته عند الوفاء

 919ص  2219فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  فهذه ديون متعددة كل منها يجوز الوفاء به على حيدة ، تحل مدة بعد مدة

) . 
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فيإذا وفيى الميدين بعيد حليول اليدين اليدائن بجيزء  ، وقد يكون االتفاق واقعاً وقت الوفاء نفسيه دون أن يكيون هنياك اتفياق سيابق

 . ويكون هناك اتفاق على تجزئة الوفاء وقع عند الوفاء نفسه ، صح ذلك ، وقبل الدائن هذا الوفاء الجزئى ، منه

ألقيل سيقط اليدينان بقيدر ا ، فإنه إذا تيوافرت شيروطها . كما فعل فى المقاصة ، وقد يقضى القانون بجواز تجزئة الوفاء(  1)  

 يكون قد وفى وفاء جزئيا عليى هيذا النحيو ، الذى لم يسقط إال جزء منه فى مقابلة الدين األصغر ، ومعنى ذلك أن الدين األكبر . منهما

 . ( مدنى 1/  919أنظر م ) 

الكفيالء  فإنيه إذا تعيدد . كما فعل فى الدفع بالتقسيم فيما بين الكفيالء ، وقد يقضى القانون أيضاً بجواز تجزئة الوفاء (9)

وال يجوز للدائن أن يطاليب كيل كفييل إال بجيزء مين اليدين هيو  ، قسم الدين بينهم ، ولم يكونوا متضامنين ، بعقد واحد فى الدين الواحد

إذا تعيدد  - 2" :  مدنى فيى هيذا المعنيى عليى ميا ييأتى 151وقد نصت المادة  . وفى هذا إجبار للدائن على الوفاء الجزئى ، نصيبه فيه

وال يجيوز لليدائن أن يطاليب كيل كفييل إال بقيدر  ، قسيم اليدين علييهم ، ء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بيينهمالكفال

إال إذا كان قيد  ، فإن كل واحد منهم يكون مسئوال عن الدين كله ، أما إذا كان الكفالء قد التزاموا بعقود متوالية - 1 . نصيبه فى الكفالة

 . " احتفظ لنفسه بحق التقسيم

كما فعيل فيى نظيرة الميسيرة عنيدما أجياز للقاضيى أن يقسيط اليدين  ، وقد يقضى القانون أيضاً بجواز تجزئة الوفاء (5)

 سنتناول هذه المسألة تفصيال عند الكالم فى زمان الوفاء . ( مدنى 1/  951م )  على المدين إلى آجال معقولة
 (9951 ) .

 

فإن هذه  . مدنى فيما رأينا 951كما فعل فى الفقرة الثانية من المادة ، يقضى القانون أيضاً بجواز تجزئة الوفاء وقد (9)

فلييس للميدين أن ييرفض الوفياء  ، إذا كان الدين متنازعاً فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعتيرف بيه"  الفقرة تقضى بأنه

أن يجبير  ، كميا قيدمنا ، كذلك ال يستطيع الدائن ،  يستطيع المدين أن يجبر الدائن على قبول وفاء جزئىذلك أنه كما ال . " بهذا الجزاء

فللدائن أن  ، فالدائن يدعى أنه مائة ويدعى المدين أنه خمسون ، ومع ذلك إذا كان الدين متنازعاً فى جزء منه . المدين على هذا الوفاء

 . عليى أن يحسيم النيزاع بعيد ذليك فيى الجيزء البياقى المتنيازع علييه ، و الجزء اليذى يعتيرف بيهيجبر المدين على الوفاء بالخمسين وه

أو ييأبى أن ييدفع  ، وييأبى أن ييدفع شييئا حتيى يحسيم النيزاع فيى الجيزء المتنيازع علييه ، وليس للميدين أن ييرفض هيذا الوفياء الجزئيى

الخمسين إال بعد أن يقّر له الدائن أن هذا هو كل الدين
  (9957 ) .

 

 تعيين جهة الدفع عند تعدد الديون - المطلب الثالث

 : النصوص القانونية - 452

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 955تنص المادة  

ً  ، وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ، إذا تعددت الديون فى ذمة المدين"    ، وكان ما أداه الميدين ال يفيى بهيذه اليديون جميعيا

 . " ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون هذا التعيين ، جاز للمدين عند الوفاء أني عين الدين الذى يريد الوفاء به

 : على ما يأتى 959وتنص المادة 

حالة فمن فإذا تعددت الديون ال ، كان الخصم من حساب الدين الذى حل ، إذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة

"  فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن ، حساب أشدها كلفة على المدين
 (9955 ) .

 

                                                                                                                                                                    

 . 2515فقرة  1بودرى وبارد  (   9951)  

فكيل وارث يسيتوفى جيزءاً  ، وقد يقضى القانون بتجزئة الوفاء فى حالة ما إذا مات الدائن وانقسم حقه عليى ورثتيه (   9951)  

ص  – 125ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعميال التحضييرية )  من الدين هو حصته فيه

129 ) . 

وقيد يتصيور إعميال قاعيدة عيدم " :  وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدى فيى هيذا الصيدد ميا ييأتى (   9957)  

وليو قبيل اليدائن االقتصيار عليى  ، فيكيون ليه أن يصير عليى أداء اليدين بأسيره ، تجزئة الوفياء إعمياال عكسيياً لمصيلحة الميدين

فلييس ليه أن يمتنيع عين الوفياء بهيذا الجيزء متيى  ، وأقير الميدين بجيزء منيه ، ييهأما إذا كان الدين متنازعاً ف . استيفاء جزء منه

أنظر فى هذا المعنى  : بدعوى التريث حتى يحسم النزاع فى الجزء اآلخر ويتيسر له قضاء حق الدائن كامال ، طالب به الدائن

 1/  15والميادة  ، مين التقنيين األرجنتينيى 111والميادة  ، من التقنيين البرتغيالى 111والمادة  ، من التقنين األسبانى 2215م 

 . ( 129من  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  من تقنين االلتزام السويسرى

 : تاريخ النصوص (   9955)  

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجدييد وذليك فيى  572ورد هذا النص فى المادة  : 955م 

فيإذا ليم يعيين الميدين " :  وكانيت هيذه الميادة تتضيمن فقيرة ثانيية نصيها ميا ييأتى . مين المشيروع 572الفقرة األولى من المادة 

إال إذا اعترض المدين فوراً على هيذا التعييين أو كيان  ، الذى يعينه الدائن فى المخالصةخصم ما أداه من حساب الدين  ، الدين
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199/  211وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المادة 
  (9599 ) .

 

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى (  959–951)  فى التقنين المدنى السورى المادتين : وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 - 991)  وفييى تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنييانى المييواد – 2/  959وفييى التقنييين المييدنى العراقييى المييادة (  991 - 992)  المييادتين

995  )
 (9592 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فيى  991وقيد وافقيت لجنية المراجعية عليى الميادة بفقرتيهيا تحيت رقيم  . " التعيين قد صدر عن غش أو عن مباغتة من اليدائن

ألنهيا نتنياول مسيألة تفصييلية "  فت الفقرة الثانييةوفى لجنة مجلس الشيوخ حذ . ووافق عليها مجلس النواب . المشروع النهائى

السيما أن المادة التالية وضعت من القواعيد ميا يكفيى  ، بل آثرت ترك األمر للقواعد العامة ، وتقرر حال لم تر اللجنة األخذ به

س الشيوخ كما عدلته لجنته ووافق عليه مجل . وأصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد ، " فى هذا الشأن

 . ( 112 – 125ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  955تحت رقم 

فيإذا ليم يعيين اليدائن أو الميدين اليدين تعيينياً " :  مين المشيروع التمهييدى عليى الوجيه اآلتيى 571ورد هذا الينص فيى الميادة  : 959م 

 ً فيإذا  ، ليديون الحالية فمين حسياب أشيدها كلفية عليى الميدينفيإذا تعيددت ا ، كان الخصم مين حسياب اليدين اليذى حيل ، صحيحا

فيى  991ووافقيت لجنية المراجعية عليى الميادة تحيت رقيم  . " تساوت الديون فى الكلفة فمن هذه الديون جميعاً بنسيبة كيل منهيا

فيإذا " :  رة وهيىوفى لجنة مجلس الشيوخ قام نقاش حول حكيم العبيارة األخيي . ووافق عليها مجلس النواب . المشروع النهائى

وقييل فيى االعتيراض عليهيا أنيه ال يجيرى فيى العميل عنيد  ، " تساوت الديون فى الكلفة فمن هذه الديون جميعاً بنسبة كيل منهيا

فمن المصلحة إثبات الحكم القانونى عندما تتساوى أعبياء دينيين إذا  ، الوفاء أن يحصل الخصم من جملة الديون بنسبة كل منها

أميا (  2: )  ورأت اللجنية أن أمامهيا حليوال ثالثية . وشيك السقوط بمقضى المدة وال يتبين أى الدينين قيد وفيىقد يكون أحدهما 

فإذا حصل إشيكال فيأمر ذليك يكيون  ، " فإذا تساوت الديون فى الكلفة فمن هذه الديون جميعاً بنسبة كل منها"  أن تحذف عبارة

فيإذا تسياوت اليديون فيى الكلفية فمين حسياب اليدين اليذى يعينيه " :  الفقرة فتكونوأما أن تعدل هذه (  1. )  محل تقدير القاضى

وبعد مناقشة هذه الحلول رأت أغلبيية اللجنية األخيذ بالحيل  . وأما أن تنص على أن الوفاء يكون للدين المتأخر(  9)  . " الدائن

ووافيق مجليس  . حب المصيلحة فيى االسيتيفاءوهيو بعيد صيا ، وفى هذه الحدود حصر النص ما يبقى لليدائن مين خييار . الثانى

 . ( 115ص  – 112ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  959الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته تحت رقم 

 ، تستنزل المدفوعات فى حالة تعدد اليديون مين اليدين اليذى عينيه الميدين : 199/  211م  : التقنين المدنى السابق (   9599)  

فيميا عيدا أن  ، والحكيم واحيد فيى التقنينييين السيابق والجدييد. )  تنزلت من الدين الذى له زيادة منفعة فيى وفائيهوإن لم يعين اس

ويعمييل بهييذه  . التقنييين الجديييد أضيياف أنييه إذا تسيياوت الييديون فييى الكلفيية فالمييدفوع يكييون ميين حسيياب الييدين الييذى يعينييه الييدائن

أكتيوبر سينة  29فيإن كيان قبيل  ، والعبرة بوقيت اليدفع - 2555أكتوبر سنة  29أى من –اإلضافة من وقت نفاذ التقنين الجديد 

 . ( وإال فالتقنين الجديد ، فالتقنين القديم هو الذى يسرى 2555

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9592)  

 . ( المصرىمن التقنين المدنى  959 - 955مطابقتان للمادتين )  959 - 951م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 959 - 955مطابقتان للمادتين )  991 - 992م  : التقنين المدنى الليبى

وكيان أحيدهما مطلقياً واآلخير مشيموال بكفالية أو  ، إذا دفع الميدين أحيد دينيين واجبيين فيى ذمتيه : 2/  951م  : التقنين المدنى العراقى

ً  ، اآلخر ثمن مبيعأو كان أحدهما قرضاً و ، برهن أو كيان اليدينان متبياينين بوجيه مين  ، أو كان أحدهما مشتركا واآلخر خاصا

وهذا الحكم يتفق فى مجموعه مع حكم . )  يعتبر قول المدين فى تعيين جهة الدفع ، واختلف الطرفان فى وجهة الدين ، الوجوه

 . ( 151فقرة  – 159فى القانون المدنى العراقى فقرة  أنظر األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام : التقنين المصرى

فللميديون أن يصيرح عنيد اإليفياء  ، إذا كيان عليى الميديون الواحيد عيدة دييون ليدائن واحيد : 991م  : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

ميا ليييم  ، ى سيند اإليصيال نفسيهفالخييار لليدائن بشيرط أن يعمييد إلييه بيال تيأخير في ، وإذا ليم يصيرح –باليدين اليذى يرييد إيفياءه 

 . ( وهذا النص يتفق فى حكمه مع نص التقنين المصرى فى مشروعه التمهيدى. )  يعترض عليه المديون

فهو إذا لم يتفق مع الدائن ال يمكنه عند اإليفاء الجزئى أن يجعل هذا اإليفاء لرأس المال قبل أن  : لخيار المديون بعض القيود : 997م 

 . ( ويتفق هذا الحكم مع حكم التقنين المصرى. )  وال أن يفضل إيفاء دين غير مستحق األداء على دين مستحق ، ديوفى الفوائ

إذا يكن هناك تخصيص صريح من قبل أحد المتعاقدين وجب أن يعد اإليفاء مختصا بالدين المستحق األداء ال بالدين الذى لم  : 995م 

وإذا وجيدت عيدة دييون مسيتحق األداء فيخصيص اإليفياء باليدين اليذى يكيون مين مصيلحة الميديون أن يوفييه قبييل  ، يحيل أجليه

وعند انتفاء كل سبب آخر للتقدير يشمل اإليفاء الديون على اختالفها بنسيبة  . وإال فالدين الذى يكون أثقل عبئاً من سواه ، غيره

 . مقاديرها

 . ( ين المصرى فى مشروعه التمهيدىويتفق هذا الحكم مع حكم التقن)  
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إذا كيان عليى الميدين دييون  ويخلص من هذه النصوص أن الحاجة إلى تعيين الدين المدفوع أو إلى تعيين جهة اليدفع إنميا تقيوم

 متعددة لدائن واحد
 (9591 ) ،

 وكان المبلغ المدفوع ال يفى بجميع الديون ، وكانت هذه الديون جميعا من جنس واحد 
 (9599 ) .

فيجب عند  

 . ذلك أن يتعين أى من هذه الديون المتعددة تم وفاؤه بالمبلغ المدفوع

ثيم للقيانون وقيد وضيع لتعيينيه قاعيدة اليدين  ، الميدفوع يوكيل أوال للميدين وظاهر من النصوص المتقدمة الذكر أن تعيين الدين

 ثم للدائن ، الحال األشد كلفة
 (9595 ) .

 

 : تعيين الدين المدفوع بواسطة المدين - 453

ن بعضياً ووفيى الميدي ، فإنه إذا تعيددت اليديون ، لما كان المدين يملك أن يجبر الدائن على استيفاء الدين ما دام الوفاء صحيحا 

ذليك ان اليدين اليذى يعينيه يمليك كميا قيدمنا أن يجبير اليدائن عليى  . ملك بطبيعة الحال أن يعين أياً مين هيذه اليديون هيو الميدفوع ، منها

 فيملك أن يعين أنه هو الدين المدفوع ، استيفائه
 (9599 ) .

 

 ولكمته هيى العلييا فيى هيذا التعييين ، فالمدين إذن هو الذى يعين الدين المدفوع عند الوفاء
 (9591 ) .

ولكين ذليك مقييد بيأن يكيون  

وبيأال يكيون هنياك ميانع اتفياقى أو قيانونى يحيول دون هيذا التعييين كميا تقيول العبيارة األخييرة مين الميادة  ، التعيين حاصال وقت اليدفع

فيال يمليك أى مين الميدين وال  ، ى أن المدفوع هو دين معييناتفق الدائن والمدين عل ، عند الدفع ، ويقوم المانع االتفاقى إذا كان . 955

 أن يعين ديناً آخر ، بإرادته المنفردة ، الدائن
 (9591 ) .

وكذلك يقوم المانع االتفاقى إذا كان المدين والدائن قد اتفقا مقدماً قبل الوفاء عليى  

وال يملك عنيد الوفياء أن يعيين دينياً غيير  ، لى هذا الترتيبفيجب حينئذ على المدين أن يسير فى دفع ديونه ع ، ترتيب الديون فى الدفع

 الدين الواجب الدفع وفقاً للترتيب المتفق عليه
 (9597 ) .

 

 أما المانع القانونى فيقوم فى األحوال اآلتية
 (9595  )

: 

فيإن اليدائن ال يجبير فيى هيذه  ، ال يجوز للمدين أن يعين جهة الدفع ديناً لم يحل أجله إذا كان األجل لمصلحة الدائن (2)

 . الحالة على استيفاء الدين ما دام األجل لمصلحته ولم يقبل النزوع عنه

ألنه يكون فى هذه الحالية قيد أجبير اليدائن  ، وال يجوز للمدين أن يعين جهة الدفع ديناً أكبر قيمة من المبلغ المدفوع (1)

 . بول الوفاء الجزئىوالدائن ال يجبر كما قدمنا على ق ، على قبول وفاء جزئى

أن يجعيل الميدين المبليغ الميدفوع مين  ، إذا كان الدين الميدفوع يشيتمل عليى فوائيد ومصيروفات ، وال يجوز أخيراً  (9)

فسنرى أن الواجب قانوناً فى هذه الحالة أن يستنزل المبلغ المدفوع أوال مين المصيروفات  ، أصل الدين أوال قبل المصروفات والفوائد

 م من أصل الدينثم من الفوائد ث
 (9529 ) .

 

فليه أن يصيرح وقيت الوفياء أن اليدين اليذى  . كيان الميدين حيراً فيى تعييين اليدين الميدفوع ، فإذا لم يوجد مانع اتفاقى أو قانونى

ين غيير أو أنه الدين المضمون بيرهن أو كفالية دون اليد ، يدفعه هو الدين الذى ينتج فوائد دون الدين الذى ال ينتج فوائد طبقاً لمصلحته

                                                 

 . ( 219ص  91م  2559يناير سنة  99استئناف مختلط )  فال بد من سبق وجود الدين (   9591)  

وقد قضت محكمة النقض بيأن األحكيام الخاصية باسيتنزال اليديون ال تسيرى إال فيى حالية تعيدد اليديون التيى تكيون  (   9599)  

 . . فياألمر فيى ذليك ، ئنون متعيددون عليى مبليغ واحيد قبيل أن يحصيل علييه أحيدهم فعيالأما إذا تزاحم دا . مستحقة لدائن واحد

ص  221رقيم  1مجموعية عمير  2597أبرييل سينة  17نقيض ميدنى )  يخضع ألحكام التوزيع بين الدائنين أو قسيمة الغرمياء

999 ) . 

 91م  2559يناير سينة  99مختلط  استئناف)  وال يجوز أن بترك التعيين لمحض تحكم الطرفين بحسب الظروف (   9595)  

 . ( 2199ص 

 . 979ص  15م  2521يونيه سنة  9استئناف مختلط  (   9599)  

 . ( 959ص  55م  2591مايو سنة  11استئناف مختلط )  وكالمدين فى تعيين جهة الكفيل (   9591)  

 91م  2555ديسيمبر سينة  11اسيتئناف مخيتلط  – 199ص  2القضياء  2755نيوفمبر سينة  15استئناف وطنيى  (   9591)  

 . 99ص 

 ، بعد أن اتفقيا عليى تعييين جهية اليدفع ، ويجوز للطرفين – 297ص  91م  2555مايو سنة  99استئناف مختلط  (   9597)  

ليدين اليذى تيم فيإذا كيان ا ، على أال يكون فى ذلك إضرار بيالغير ، أن يغيرا هذا التعيين باتفاق جديد فيعينا ديناً آخر جهة للدفع

ليم يجيز للطيرفين باتفياق  ، وانقضيت الكفالية بتعييين هيذا اليدين جهية لليدفع ، االتفاق عليه أوال مضموناً بكفيل شخص أو عينى

أوبرى )  ألن ذلك يترتب عليه إحياء الدين األول ورجوع الكفالة من جديد فيتضرر الكفيل ، جديد أن يعينا دينا آخر جهة للدفع

 . ( 112ص  919فقرة  5ورو 

 . 125ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9595)  

 . 925ص  99م  2527مارس سنة  17استئناف مختلط  (   9529)  
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أو  ، بأن يكيون هيذا اليدين ميثال مضيموناً بيرهن أو كفالية ، وقد يعين الدين الذى ال ينتج فوائد إذا قدر أن مصلحته فى ذلك . المضمون

 . وقد يعيين دينياً ينيتج فوائيد دون ديين مضيمون بيرهن أو كفييل . بأن تكون مدة التقادم فيه مدة أطول من المدة التى يتقادم بها دين آخر

فلييس علييه أن يقيدم فيى اليدفع دينياً يشيترك  ، ليس مقيداً بمراعياة مصيلحة الغيير ، فى تعيينه الدين المدفوع ، ى من ذلك أن المدينونر

 أو ديناً له فيه كفييل $ 117 $ ، أو ديناً غير قابل للتجزئة ، معه فيه مدينون متضامنون
 (9522 ) .

هيى  ، ال مصيلحة الغيير ، فمصيلحته 

 وله أن يقدم فى الدفع على هذه الديون جميعاً ديناً ينتج فوائد إذ هو أثقل عبئاً عليه ، التى يرعاها
 (9521 ) .

 

 : تعيين الدين المدفوع بواسطة القانون - 454

دائن فقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجدييد يكيل التعييين إليى الي ، فإذا لم يعين المدين وقت الدفع أى دين هو الدين المدفوع 

 بشروط معينة
 (9529 ) ،

ما دام المدين وقت الدفع ليم يعيين بنفسيه  ، ووكل التعيين إلى القانون ، ولكن عدل ذلك فى لجنة مجلس الشيوخ 

 . وعلى هذا سار التقنين الجديد ، الدين المدفوع

كيان  ، إذا ليم يعيين الميدين اليدين الميدفوع أنيه 959فقرر فى المادة  ، وقد وضع هذا التقنين قاعدة لتعيين الدين المدفوع فى هذه الحالة

 فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، الخصم من حساب الدين الذى حل
 (9525 ) .

 

متمشياً فيى ذليك ميع اإلرادة  ، فإن القانون يفترض ، ونرى من ذلك أن الديون المتعددة إذا كان بعضها قد حل وبعضها لم يحل

 أن الدين المدفوع هو الدين الذى حل أجله ال الدين الذى لم يحل ، الضمنية لكل من الدائن والمدين
 (9529 ) ،

سواء فى ذليك كيان األجيل  

صيلحة اليدائن والقانون ال يشترط فى تأخير اليدين المؤجيل أن يكيون األجيل لم . لمصلحة الدائن أو لمصلحة المدين أو لمصلحتهما معاً 

فقد رأينيا أنيه ال يسيتطيع أن يعيين دينياً ليم يحيل أجليه إذا كيان األجيل  ، إال فى حالة ما إذا تولى المدين وقت الوفاء تعيين الدين المدفوع

 . لمصلحة الدائن

                                                 

فبرايير سينة  11 – 959ص  55م  2591مايو سينة  11 – 75ص  21م  2599يناير سنة  22استئناف مختلط  (   9522)  

 . 291ص  55م  2591فبراير سنة  29 217ص  57م  2591

ككفييل شخصيى أو  ، وكل هذا مقيد باال يتعسف فى استعمال حقه فى تعيين الدين الميدفوع إضيراراً بحقيوق الغيير  (   9521)  

 . ( 129ص  2199فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  عينى

أى اليدين الحيال  ، وإال كانيت جهية اليدفع هيى التيى يعينهيا القيانون ، وقد قدمنا أن المدين يجب أن يعين جهة اليدفع عنيد الوفياء ال بعيده

 . ( 911ص  91م  2515مايو سنة  7 – 917ص  99م  2512يونيه سنة  22استئناف مختلط )  األشد كلفة على المدين

)  اً بحقيوق الغيييرفييال يجيوز ليه أن يعيدل عين هييذا التعييين ليعيين جهية أخيرى دون رضيياء اليدائن أو إضيرار ، ومتيى عيين جهية اليدفع

 . ( 251ص  51م  2599مارس سنة  25استئناف مختلط 

فإذا لم يعين الميدين " :  من المشروع التمهيدى كانت تنص على ما يأتى 572وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة  (   9529)  

أو  ، ض الميدين فيوراً عليى هيذا التعييينإال إذا اعتير ، خصم ما أداه من حساب الدين الذى يعينه اليدائن فيى المخالصية ، الدين

وقد  . ( فى الهامش 591مدنى آنفاً فقرة  955أنظر تاريخ نص المادة ) "  كان التعيين قد صدر عن غش أو مباغته من الدائن

ليذى فإذا لميي عيين الميدين اليدين ا" :  ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذه الفقرة الملغاة ما يأتى

إال أن هييذا التعيييين ال يقيييد المييدين إال إذا سييكت عيين  ، كييان للييدائن نفسييه أن يتييولى التعيييين فييى المخالصيية مييثال ، يريييد قضيياءه

أو القبيول الضيمنى بعبيارة  ، بيد أنه يتعين على الدائن أال يتوسل بالتدليس أو المباغتة ال بتعاث هذا السكوت . االعتراض عليه

فيى حيين أن تعييين اليدائن  ، أن تعيين المدين يعتبر من قبيل ميا ينعقيد مين التصيرفات بيإرادة منفيردةويتضح من ذلك  –أخرى 

 . ( 119ص  – 125ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  تعاقد ال يتم إال بتال أرادتين

أنظير فيى تفسيير هيذه الميادة فيى )  مين التقنيين الميدنى الفرنسيى 2199وهذه الفقرة الملغاة كانت تتضيمن الحكيم اليذى تضيمنته الميادة 

 . ( 2195فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2971فقرة  – 2975فقرة  1بودرى وبارد  : التقنين الفرنسى

 – 291ص  21الحقوق  2751فبراير سنة  19 – 155ص  21الحقوق  2751فبراير سنة  19استئناف وطنى  (   9525)  

 . 197ص  19م  2597مايو سنة  11استئناف مختلط 

ذلك أن المفروض هو أن المدين أراد الوفاء بالدين الحال  – 111ص  5م  2751أبريل سنة  29استئناف مختلط  (   9529)  

ار الميدين والمفروض كذلك أن الدائن أراد استيفاء الدين الحال فهيو اليذى يسيتطيع إجبي ، فهو الذى يستطيع الدائن أن يطالبه به

ً  . على دفعه  . ألن االلتيزام الطبيعيى ال يمكين إجبيار الميدين عليى دفعيه ، ومن ثم ال يصح أن تكيون جهية اليدفع التزامياً طبيعييا

وال عبرة  ، كذلك تكون جهة الدفع هى الدين الحال حتى لو كان هذا الدين ال ينتج فوائد وكان الدين غير الحال هو الذى ينتجها

 – 51فقيرة  11ديمولوميب )  دين أو بالدين األشد كلفة ما دامت جهة الدفع تدور بين دين حال ودين غير حالهنا بمصلحة الم

 . ( 2975فقرة  1بودرى وبارد  – 75فقرة  7هيك 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 فإذا تعددت الديون الحالة
 (9521 ) ،

قد دفع الدين  ، عوهو الذى يملك فى األصل تعيين الدين المدفو ، افترض القانون أن المدين 

ومعرفة أى الديون أشيد كلفية عليى الميدين مسيألة واقيع تقيدرها محكمية الموضيوع بيال معقيب  . األشد كلفة عليه ألن هذه هى مصلحته

عليها من محكمة النقض
  (9521 ) .

وبيين  . والواضح أن الدين الذى ينتج فائدة هيو أشيد كلفية عليى الميدين مين اليدين اليذى ال ينيتج فائيدة 

ألن المدين إذا وفى هيذا اليدين ليم يقتصير عليى  ، ن التى تنتج فوائد أشدها كلفة الدين المضمون بكفيل أو برهن أو بأى تأمين آخرالديو

 بيل هيو يبيرئ ذمتيه فيى الوقيت ذاتيه نحيو الكفييل أو هيو يفيك اليرهن أو يزييل التيأمين ، إبراء ذمتيه نحيو اليدائن
 (9527 ) .

وكيذلك اليدين  

والدين الذى ال يتقادم إال بمدة طويلة أشد كلفة من الدين الذى يتقادم بمدة  . كدين قرض غير مضمون بتأمين ، المضمون بهذه الدعوى

 والدين الثابت فى سند تنفيذى أشد كلفة من الدين الذى ينقصه هذا السند . قصيرة
 (9525 ) .

على أن تقدير أى الديون هو أشد كلفية عليى  

 . ومن ثم يكون األمر موكوال إلى محكمة الموضوع كما تقدم القول ، المدين يرجع فيه إلى ظروف المدين ذاتها

                                                 

ال  ، وإنميا يقيدم اليدين األشيد كلفية عليى الميدين ، وعندئيذ ال مجيال لتقيديم ديين حيال ، أو كانت الديون كلها لم تحيل (   9521)  

 2959فقيرة  1بيودرى وبيارد )  ألن هذه هى مصيلحة الميدين فتنصيرف إليهيا إرادة الميدين المفترضية ، دين الذى يحل أوالال

 ً  . ( مكررة ثانيا

 . مكررة أوال 2959فقرة  1بودرى وبارد  (   9521)  

 . ( الوسيط – 55م )  

وأنظير أيضياً  – 952ص  59م  2592ميايو سينة  29 – 515ص  17م  2521يونييه سينة  25استئناف مختلط  (   9527)  

أميا إذا كيان اليدين مضيموناً فيى جيزء  . 111ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 ، ذليك أن اليدائن ميا كيان ليقبيل الوفياء الجزئيى . فإن جهة الدفع تنصرف إليى الجيزء غيير المضيمون ، منه دون الجزء اآلخر

ليو أن  ، وهيو ال يجبير علييه ، فهيو إذا قبيل هيذا الوفياء الجزئيى . لو أن الوفاء وقع على الجزء المضيمون ، وهو ال يجبر عليه

 ، فألنيه يسيتوفى بيه الجيزء غيير المضيمون مين اليدين ، فهيو إذا قبيل هيذا الوفياء الجزئيى . الوفاء وقع عليى الجيزء المضيمون

بيييدان  – 2191فقييرة  1أنظيير فييى هييذا المعنييى بالنيييول وريبييير وردوان )  بالضييمان مسييتبقياً الجييزء المضييمون إذ هييو موثييق

وقيد ورد فيى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى  . ( 2959فقيرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 999فقرة  7والجارد 

هذه الحالة يخصم ما يؤدى من حسياب  وفى ، وقد يقع أن يكون شق من الدين مضموناً بتأمين خاص" :  فى هذا الصد ما يأتى

فيالمفروض أن اليدائن  ، فإذا لم تكن ثمة نية صريحة أو ضيمنية . هذا الشق أو من حساب الشق المضمون وفقاً لنية المتعاقدين

فيالمفروض أن اليدائن ال يقبيل الوفياء الجزئيى إال  ، ال يقبل الوفاء الجزئى إال عليى أن يخصيم مين حسياب صيريحة أو ضيمنية

فنص فى الفقرة الثانية من  ، وقد أقر تقنين االلتزامات السويسرى هذا الحكم . ى أن يخصم من حساب الشق غير المضمونعل

فلييس للميدين أن  ، إذا كان الدائن قد حصل على كفالة أو رهن أو أى تيأمين آخير لضيمان شيق مين اليدين : على أنه 79المادة 

مجموعية األعميال ) "  يخصم الوفاء الجزئى من حساب الشق المضمون من هذا الدين أو من حساب الشق األوفى ضماناً منيه

فيإن جهية اليدفع  ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان الدين مكفوال فيى جيزء منيه . ( 121ص  9التحضيرية 

على أن  . ( 91ص  15م  2521نوفمبر سنة  12استئناف مختلط )  ف إلى الجزء غير المكفولفى الوفاء الجزئى إنما تنصر

وكيان  ، أما إذا كان هناك دينان مسيتقالن أحيدهما عين اآلخير . هذا الحكم مقصور على ما إذا كان الدين مضموناً فى جزء منه

وكيان ديين منهميا مضيموناً واآلخير  ، دهما عين اآلخيرأما إذا كان هناك دينيان مسيتقالن أحي . دين منهما مضموناً فى جزء منه

بخيالف الجيزء  ، فجهة الدفع تنصرف إلى الدين فلم يكن المدين يستطيع إجبار الدائن على اسيتيفائه هيذا اليدين ، غير مضمون

 . دائن عليى قبوليهالمضمون من الدين فلم يكن المدين يستطيع إجبار الدائن على استيفائه إذ يكيون هيذا وفياء جزئيياً ال يجبير الي

كيان الوفياء  ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنيه إذا كيان هنياك دينيان مسيتقالن أحيدهما مكفيول واآلخير غيير مكفيول

وقضيت محكمية االسيتئناف الوطنيية بيأن اليدين  . ( 991ص  97م  2511ميارس سينة  15اسيتئناف مخيتلط )  للدين المكفيول

وقضت أيضيا بيأن اليدين المضيمون بحيق اختصياص أشيد  –(  155ص  5القضاء  2751ة يناير سن 17)  المكفول أشد كلفة

 . ( 191ص  291رقم  29المجموعة الرسمية  2525مارس سنة  29)  كلفة

والدين المرفيوع بيه دعيوى  ، كذلك الدين المضمون بشرط جزائى أشد كلفة من الدين غير المصحوب بهذا الشرط (   9525)  

 9اسيتئناف مخيتلط  : أنظير فيى هيذا كليه)  ودين ال نزاع فيه أشد كلفة من دين فيه نزاع ، الب به الدائنأشد كلفة من دين لم يط

 255فقيرة  21ديرانتيون  – 215فقرة  1تولييه  – 99ص  55م  2592نوفمبر سنة  11 – 9ص  55م  2592نوفمبر سنة 

وأنظيير الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعيية  –(  2959فقيرة  1بيودرى وبيارد  – 191فقيرة  21ليوران  –

 . 111ص  9األعمال التحضيرية 

فاليدين األشيد كلفية هيو  ، ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا كان المدين عليه دينان يتضامن فى أحيدهما ميع الغيير

 59رقيم  9المجموعة الرسيمية  2591فبراير سنة  19)  لوفاء بهألن الدين التضامنى قد ال يقصد هو أوال فى ا ، الدين اآلخر

 . ( 199ص 
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  : تعيين الدين المدفوع بواسطة الدائن - 455

تخالص أيهيا أشيد كلفية علييه ليكيون هيو اليدين وتعادلت جميعاً فى عبئها على الميدين فليم يمكين اسي ، فإذا تعددت الديون الحالة

فيإذا تسياوت " :  ميدنى 959إذ تقيول العبيارة األخييرة مين الميادة  ، فقد جعل القانون القول فيى تعييين اليدين الميدفوع لليدائن ، المدفوع

وليم يكين  ، وفاء الدين الميدفوعوالمفروض فى ذلك أن المدين لم يعين وقت ال . " الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن

فوكيل القيانون لليدائن فيى  . وقد تساوت الديون فى الحلول وتعادلت فى العيبء عليى الميدين ، هناك ترتيب متفق عليه بينه وبين الدائن

ً  ، هذه الحالة أن يعين الدين المدفوع إذا  ، دون آخر بعد أن تخلصى المدين عن هذه المهمة ولم تكن له مصلحة ظاهرة فى أن يعين دينا

وتعييين اليدائن  . إذا قيد يكيون لليدائن مصيلحة فيى اسيتيفاء ديين دون آخير ، قد يكون للدائن مصلحة ظاهرة فى أن يعين دينياً دون آخير

 فيإن ، هو الذى يعين الدين المدفوع وقيت الوفياء $ 111 $فقد قدمنا أن المدين  ، الدين المدفوع ال يكون وقت الوفاء بل يكون بعد ذلك

أى بعيد وقيت الوفياء ال  ، ثم يأتى دور الدائن فى التعيين أخييراً  . لم يعينه فى هذا الوقت تكفل القانون بتعيينه وفقاً للقواعد التى أسلفناها

 . فى هذا الوقت

وهيذا هيو الحكيم  ، وقد كان المشروع التمهيدى يجعل الخصم فى الحالة التى نحن بصيددها مين اليديون جميعياً بنسيبة كيل منهيا

ولكن لجنة مجلس الشيوخ عدلت عن هذا الحكيم إليى جعيل التعييين اليدائن ، 2191الذى سار عليه التقنين المدنى الفرنسى فى المادة 
  (

9519 ) .
 

 دون اعتبيار لقيدم اليدين أو لحداثتيه ، والتعيين فيى هيذه الحالية يكيون لليدائن
 (9512 ) ،

 ودون اعتبيار لميعياد حلوليه 
 (9511 ) ،

أميا  

أى السيابق فيى  ، ( La dette la plus ancienne)  فيجعيل اليدين الميدفوع هيو اليدين األقيدم(  2191م )  لتقنيين الميدنى الفرنسيىا

فإذا تساوت الديون فى الوجود جعل التقنين المدنى الفرنسى الخصم من اليديون جميعياً بنسيبة كيل منهيا  ، الوجود ال السابق فى الحلول

 كما قدمنا
 (9519 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فالمفروض أن الدائن لم يقبل الوفاء إال خصما من  ، وقضت محكمة االستئناف المختلط بأنه إذا دفع المستأجر بعض األقساط المتأخرة

 . ( 79ص  9م  2759ديسمبر سنة  22)  ما لم يثبت المدين غير ذلك ، األقساط األقدم

فيإذا " :  مين المشيروع التمهييدى كانيت تجيرى عليى الوجيه اآلتيى 571وقد رأينيا فيى العبيارة األخييرة مين الميادة  (   9519)  

 فيى الهيامش 591آنفا فقرة  959أنظر تاريخ نص المادة ) "  فمن هذه الديون جميعاً بنسبة كل منها ، تساوت الديون فى الكلفة

فيإن ليم تتفياوت فيى الشيدة فمين " :  حية للمشروع التمهيدى فى خصوص هيذه العبيارة ميا ييأتىوقد جاء فى المذكرة اإليضا . (

وهيى بعيد مقيررة فيى نصيوص التقنيين  ، وغنى عن البيان أن هذه القوانين تتشمى ميع المعقيول . حسابها جميعاً بنسبة كل منها

ومنها ما  ، ه ما يجعل البداءة للدين األقل ضمانامن ، وقد وردت فى نصوص بعض التقنينات قرائن أخرى . ( السابق)  الحالى

 ً مجموعية األعميال التحضييرية ) "  ولكن هذه القوانين تستهدف جميعاً للنقد من وجيود ، يجعلها للدين األقدم نشوءاً أو استحقاقا

 . ( 111ص  9

ومع فقد قضيت محكمية اسيتئناف مصير فيى عهيد  – 255ص  95م  2551مايو سنة  25استئناف مختلط  : قارن (   9512)  

التقنين المدنى السابق أن الديون التى للميدين زييادة منفعية فيى وفائهيا هيى اليديون التيى قيد يجبير عليى أدائهيا بيالحبس أو اليدين 

للميدين  ، ومين المقيرر أيضياً أنيه فيى حالية تعيارض جملية دييون . المقرر عليها فائدة أكبر أو التى لها حق امتياز أو حق رهن

أنظر  . ( 15ص  59رقم  5المحاماة  2517نوفمبر سنة  19)  يجب أن يحصل االستنزال من أقدمها ، زيادة منفعة فى أدائها

 ً مايو سنة  9 : وقارب – 959ص  55م  2591مايو سنة  19 – 299ص  5م  2751فبراير سنة  5استئناف مختلط  : أيضا

 . 191ص  57م  2591

 . 917ص  99م  2512يونيه سنة  22ئناف مختلط است : أنظر (   9511)  

 . 2199فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2955فقرة  – 2959فقرة  1أنظر بودرى وبارد  (   9519)  

 . ( 2951فقرة  1بودرى وبارد )  وال يكون دليال على تقديم دين فى الدفع أن يكون المبلغ المدفوع معادال لهذا الدين

وقيبض الشيريك مبلغياً مين  . مدنى فرنسى تقضى بأنه إذا كان الشريك هو والشركة معياً دائنيين لميدين واحيد 2757ويالحظ أن المادة 

حتييى لييو كتييب فييى  ، وجييب أن يخصييم هييذا المبلييغ ميين الييدين الييذى لييه والييدين الييذى للشييركة بنسييبة مقييدار كييل منهمييا ، المييدين

 . صيح ذليك ، ا كتيب أن المبليغ كليه يخصيم مين اليدين اليذى للشيركةأميا إذ . المخالصة أن المبلغ كله يخصم من الدين الذى ليه

لفيظ  9فى أنسيكلوبيدى دالليوز  Ponsardبنسار )  ويسرى هذا الحكم فى شأن كل نائب يكون هو واألصيل دائنين لمدين واحد

Paiement  119فقرة ) . 
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 ما يتبع الشىء الموفى به من ملحقات - بحث الثانىالم

 الفوائد والمصروفات ونفقات الوفاء  - 456

والبد من وفائها مع أصل الدين  ، وهذه هى الفوائد والمصروفات ، وقد يتبع الشىء الموفى به ملحقات : النصوص القانونية –

ونيورد هنيا النصيوص  . فالبد من دفعهيا ميع اليدين ذاتيه ، كذلك يحمل القانون المدين نفقات الوفاء . على نحو معين نص عليه القانون

 : القانونية الخاصة بهذه المسائل

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 959تنص المادة 

خصيم ميا أدى  ، هذه الملحقات وكان ما أداه ال يفى بالدين مع ، إذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد"  

 كل هذا ما لم يتفق على غيره ، ثم من أصل الدين ، ثم من الفوائد ، من حساب المصروفات
 (9515  )

" . 

 : على ما يأتى 957وتنص المادة 

إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، تكون نفقات الوفاء على المدين"  
  (9519  )

" . 

 : الفوائد والمصروفات - 457

أصبح اليدين وملحقاتيه كيال  –وأكثر ما تكون هذه الملحقات هى الفوائد والمصروفات  –إذا تضمن الشىء الموفى به ملحقات  

فإن هيذا  ، ولم يجز للمدين بغير رضاء الدائن أن يوفى بأصل الدين وحده أو بالفوائد وحدها أو بالمصروفات وحدها ، ال يقبل التجزئة

أن ييدفع اليدين والفوائيد  ، بل يجب على المدين إذا كان أصل الدين قد حل مع فوائيده . كله يكون وفاء جزئياً ال يجبر الدائن على قبوله

 والمصروفات جميعاً فى وقت واحد ألن هذا كله دين واحد ال يتجزأ عند الوفاء
 (9511 ) .

 

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  579ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9515)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 999ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

 . ( 127ص  – 121ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  959الشيوخ تحت رقم 

يبيدأ االسيتنزال بالمصياريف " :  وكانيت تجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، 191/  219ويقابل هذا النص فى التقنين الميدنى السيابق الميادة 

 . وهو حكم مطابق لحكم التقنين المدنى الجديد"  والفوائد قبل الخصم من رأس المال

مين التقنيين الميدنى  959وهيى مطابقية للميادة )  959لمدنى السورى المادة فى التقنين ا : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وفيى  –(  مين التقنيين الميدنى المصيرى 959وهى أيضاً مطابقة للميادة )  999وفى التقنين المدنى الليبى المادة  –(  المصرى

وفييى تقنييين  –(  لمييدنى المصييرىميين التقنييين ا 959وهييى كييذلك مطابقيية للمييادة )  1/  959التقنييين المييدنى العراقييى المييادة 

فهو إذا لم يتفق مع الدائن  : لخيار المديون بعض القيود" :  وتجرى على الوجه اآلتى ، 997الموجبات والعقود اللبنانى المادة 

التقنيين والحكيم متفيق ميع حكيم ) " .  . . ال يمكنه عند اإليفاء الجزئيى أن يجعيل هيذا اإليفياء ليرأس الميال قبيل أن ييوفى الفوائيد

 . ( ولكن المصروفات تدفع قبل الفوائد طبقاً للقواعد العامة ، وإن أغفل ذكر المصروفات ، المصرى

تكيون نفقيات الوفياء " :  مين المشيروع التمهييدى عليى الوجيه اآلتيى 579ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9519)  

فهيو اليذى يتحميل  ، أنه إذا زادت هذه النفقات لسيبب يرجيع إليى لليدائنعلى  . إال إذا وجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، على المدين

 . " حكيم تفصييلى مسيتفاد مين القواعيد العامية"  وفيى لجنية المراجعية حيذفت العبيارة األخييرة مين الميادة ألنهيا . " هذه الزيادة

ووافيق علييه  . لمشيروع النهيائىفيى ا 919وأصيبح رقميه  ، وأصبح النص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد

 . ( 192ص  – 199ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  957فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب

مصياريف الوفياء تكيون عليى " :  وكانيت تجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، 195/  212ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق الميادة 

 . حكم التقنين المدنى الجديدوهو حكم متفق مع  . " المتعهد

مين  957وهيى مطابقية للميادة )  951فيى التقنيين الميدنى السيورى الميادة  : ويقابل هذا الينص فيى التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

ميين التقنييين المييدنى  957وهييى أيضيياً مطابقيية للمييادة )  999وفييى التقنييين المييدنى الليبييى المييادة  –(  التقنييين المييدنى المصييرى

إال إذا وجيد  ، نفقات الوفاء على المدين" :  وتجرى على الوجه اآلتى ، 957وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –(  المصرى

وفى تقنيين الموجبيات و العقيود اللبنيانى  –والحكم متفق مع حكم التقنين المصرى  . " اتفاق أو عرف أو نص يقضى بغير ذلك

والحكيم متفييق ميع حكيم التقنييين "  تكييون نفقيات اإليفياء عليى عيياتق الميديون" :  اآلتيى وهيى تجيرى علييى الوجيه ، 995الميادة 

وما ورد فى هذا التقنين األخير من جواز االتفاق أو النص على أال تكون نفقات اإليفاء على عاتق المدين يعمل بيه  ، المصرى

 . ألنه تطبيق للقواعد العامة ، دون حاجة إلى نص خاص ، دون شك فى لبنان

ويجيوز  ، فاليديون هنيا متعيددة ، كأقسياط أو أجيرة عين ميدد متتاليية ، وهذا بخالف ما إذا كانت هناك ديون متعاقبة (   9511)  

 . ( 599أنظر آنفاً فقرة )  للمدين إجبار الدائن على استيفاء كل منها على حدة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

 ً يخصيم المبليغ الميدفوع  ، إذا لم يوحد اتفاق على ترتييب آخير ، وفى هذه الحالة ، على أن الدائن قد يقبل من المدين وفاء جزئيا

 : من الدين وفوائده ومصروفاته على الترتيب اآلتى

 يخصم أوال من المصروفات (2)
 (9511 ) .

 

خصم من الفوائد ، فإن بقى شىء من المبلغ المدفوع بعد الوفاء بالمصروفات (1)
  (9517 ) .

 

 خصم من أصل الدين ، لغ المدفوعفإن بقى بعد ذلك شىء من المب (9)
 (9515 ) .

 

 والمفروض أن الدائن لم يقبل الوفاء الجزئى إال وفقاً لمصلحته هو ال وفقاً لمصلحة المدين ، تلك هى مصلحة الدائن
 (9599 ) .

 

 : نفقات الوفاء - 458

 . أمييا األولييى فقيد صييرفت فييى سيبيل الوفيياء بييه ، فهيذه قييد صييرفت فيى سييبيل إنشيياء اليدين ، ونفقيات الوفيياء غيير نفقييات الييدين 

 ، وعلى المدين أن يفى بالدين وفوائده ومصروفاته الوفاء جملة واحدة . ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، واالثنتان يتحملهما المدين

 . فإذا لم يوف بها كاملة لم يجبر الدائن على قبول هذا الوفاء الجزئى

ونفقيات اليوزن  ، ونفقيات الشييك أو حوالية البرييد ، ونفقات المخالصة ، فقات إرسال الدين إلى الدائنومن أمثلة نفقات الوفاء ن

فهذه كلها يتحملها المدين ما لم يتفق على ان الدائن هو الذى يتحملها ، والعد والكيل
  (9592 ) .

 

مثل ذلك حالة ما إذا عيرض الميدين  . ن بهذاكذلك قد يقضى القانو ، وكما قد يقضى االتفاق بأن تكون نفقات الوفاء على الدائن

ميدنى وقيد سيبق  999أنظير الميادة  : فإن نفقات العيرض واإلييداع تكيون اليدائن ، على المدائن الدين عرضاً حقيقياً وأودعه على ذمته

 ذكرها
 (9591 ) .

 

 الزمان والمكان اللذان يتم فيهما الوفاء - الفرع الثانى

 فيه الوفاءالزمان الذى يتم  -المبحث األول

 : النصوص القانونية - 459

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 951تنص المادة  

 . " ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب االلتزام نهائياً فى ذمة المدين - 2" 

أن ينظر المدين إلى أجيل معقيول أو آجيال  ، إذا لم يمنعه نص فى القانون ، على أنه يجوز للقاضى فى حاالت استثنائية - 1"  

إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم ، ينفذ فيها التزامه
  (9599 ) .

 

                                                 

قيات فيك اليرهن الضيامن للميدين وتشيمل المصيروفات نف – 99ص  97م  2551ينياير سينة  92استئناف مخيتلط  (   9511)  

 . ( مكررة ثالثا 2925فقرة  1بودرى وبارد  – 79ص  17م  2529ديسمبر  99استئناف مختلط )  المدفوع

 . ( 2979فقرة  1بودرى وبارد )  وتشمل الفوائد التاخيرية منها و التعويضية (   9517)  

 . 121ص  9األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة  (   9515)  

وإذا دفيع الميدين  – 221ص  9م  2759ينياير سينة  25 – 219ص  5م  2751ميارس سينة  5استئناف مختلط  (   9599)  

خصم الزائد من أصيل اليدين فيال  ، وزاد المبلغ المدفوع على ما هو مستحق من ذلك ، مبلغا لخصمه من المصروفات والفوائد

 . ( 171ص  2971فقرة  1بارد بودرى و)  يسترده المدين

فقيرة  1بيودرى وبيارد  – 199ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  (   9592)  

فيإن نفقيات التسيلم عليى  ، وإذا كانت نفقات التسليم على المدين – 911ص  2219فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2921

فإن نفقات إرساله إليى ميوطن اليدائن  ، فإذا كان الدين واجب الدفع فى موطن المدين . ( 2929فقرة  1بودرى وبارد )  الدائن

 . ( 7ص  91م  2559مارس سنة  7استئناف مختلط )  تكون على الدائن

ن هو اليذى ومثل ذلك أيضاً ما إذا زادت النفقات لسبب يرجع إلى الدائن فإن القانون يقضى فى هذه الحالة بأن الدائ (   9591)  

واقتضى األمر اإلعالن عن  ، فإذا أضاع الدائن الشيك الذى حرره له المدين . يتحمل هذه الزيادة ألنه هو المتسبب فيها بخطأه

وقيد كيان المشيروع التمهييدى يشيمل عليى  . فيإن المصيروفات الزائيدة تكيون عليى اليدائن ، الشيك الضائع وتحرير شييك جدييد

 591آنفياً فقيرة  957أنظير تياريخ نيص الميادة )  فى لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامةعبارة فى هذا المعنى حذفت 

 . ( فى الهامش

يجيب أن ييتم الوفياء " :  مين المشيروع التمهييدى عليى الوجيه اآلتيى 579ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9599)  

ومع مراعياة ميا للقاضيى مين حيق فيى  ، ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك ، فوراً بمجرد ترتب االلتزام نهائياً فى ذمة المدين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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192/  217ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
  (9595 ) .

 

 999وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 955فى التقنين المدنى السورى المادة  : ة األخرىويقابل فى التقنينات المدنية العربي

221 - 229و  999وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  959–955وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  –
  (9599 ) .

 

 : األصل فى االلتزام أن يؤدى فوراً  - 461

ففى عقد البيع يترتب فيى  . فإنه يكون واجب األداء فوراً  ، م متى ترتب فى ذمة المدين على وجه بات نهائىاألصل أن االلتزا 

وكيال االلتيزامين بترتبيه فيى ذمية الميدين يكيون  ، ويترتب فى ذمة البائع التيزام بتسيليم الشيىء المبييع ، ذمة المشترى التزام بدفع الثمن

 . المتعاقدان على غير ذلكما لم يتفق  ، واجب األداء فى الحال

فيإذا ميا  . بيل يجيب انتظيار تحقيق الشيرط ، وال يعتبر االلتزام قد ترتب نهائياً فى ذمية الميدين إذا كيان معلقياً عليى شيرط واقيف

ويجيب  ، فهيو نافيذ فيى الحيال ، أما االلتزام المعليق عليى شيرط فسياخ . ووجب أداؤه فوراً  ، فقد أصبح االلتزام نافذاً فى الحال ، تحقق

 . وقد سبق بيان ذلك عند الكالم فى الشرط وفى األجل . أداؤه فوراً 

                                                                                                                                                                    

فأصيبح الينص  ، وخصصيت الفقيرة الثانيية لنظيرة الميسيرة ، وفى لجنية المراجعية جعليت الميادة مين فقيرتين . " إمهال المدين

وفى  . ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 997وأصبح رقمه  ، مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

ميع أنيه  ، لجنة مجلس الشيوخ اعترض على الفقرة األولى بأنها تحتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب االلتيزام نهائيياً فيى ذمية الميدين

فأجييب عليى هيذا االعتيراض بيأن  . من الجائز أن يترتب الدين فى ذمة المدين ولكن ال يحل أجليه بسيبب تعلقيه بشيرط أو أجيل

العبارة األخيرة من الفقرة األولى قيد واجهتيه ألنيه إذا وجيد اتفياق معليق عليى شيرط أو مقيرون بأجيل فيال يتحيتم الوفياء إال بعيد 

ثم اعترض على الفقرة الثانية بأنها تعطى للقاضى رخصة منح أجل للمدين للوفياء بالتزاميه إذا  . حلول األجل أو تحقق الشرط

فيالنص عليى قييد الضيرر الجسييم يلغيى الرخصية التيى أعطييت للقاضيى فيى مينح  ، ر جسيملم يلحق الدائن من هذا ألجل ضر

ويحسن ترك األمر للقاضى يقيارن بيين مصيلحة اليدائن ومصيلحة الميدين فيى هيذه  ، المدين حسن النية سىء الحظ أجال للسداد

ً  فأجيب على االعتراض بأن تأخير الوفاء إلى أى أجل قد يضر بالدائن ضرراً  . الحالة كأن يكون معوال عليى اسيتيفاء  ، جسيما

وفى مثل هذه الحالة نكون قد أصبنا صاحب الحق بضرر جسيم رفقياً بالميدين المطاليب  ، هذا الدين وإال كان معرضاً لإلفالس

)  ثيم وافيق عليهيا مجليس الشييوخ دون تعيديل ، 951وأصيبح رقمهيا  ، ووافقت اللجنة عليى بقياء الميادة دون تعيديل . بااللتزام

 . ( 111ص  – 119ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

وأن  ، يجييب أن يكييون الوفيياء علييى الوجييه المتفييق عليييه بييين المتعاقييدين : 192/  217م  : التقنييين المييدنى السييابق (   9595)  

إنميا يجيوز للقضياة فيى أحيوال اسيتثنائية أن ييأذنوا بالوفياء  . وأال يكون بيبعض المسيتحق ، يحصل فى الوقت والمحل المعينين

 . ( والحكم متفق مع حكم التقنين المدنى الجديد. )  إذا لم يترتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين ، على أقساط بميعاد الئق

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9599)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 951 مطابقة للمادة)  955م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 951مطابقة للمادة )  999م  : التقنين المدنى الليبى

فيال يجيوز لليدائن مطالبية الميدين باليدين أو بالقسيط  ، إذا أجل الدين أو قسط إلى أقساط معلومية - 2 : 955م  : التقنين المدنى العراقى

إذا  ، ومع ذلك يجوز للمحكمة عند الضرورة . وجب دفعه فوراً  ، أو حل أجله ، فإذا لم يكن الدين مؤجال - 1 . قبل حلول أجله

 . أن تنظر المدين إلى أجل مناسب إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا ضرر جسيم ، لم يمنعها نص فى القانون

ويجبيير الييدائن علييى  ، دفعييه قبييل حلييول األجييل إذا كييان األجييل متمحضيياً لمصييلحتهفللمييدين أن ي ، إذا كييان الييدين مييؤجال - 2 : 959م 

 . عاد الدين كما كان ، ثم استحق المقبوض ، فإذا قضى المدين الدين قبل حلول األجل - 1 . القبول

أنظر األستاذ حسن الذنون فيى أحكيام االلتيزام فيى القيانون الميدنى العراقيى  : وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المدنى المصرى)  

 . ( 999فقرة 

ال يجوز إجبار الدائن على قبول اإليفاء قبل األجيل إال إذا كيان موضيوعاً لمصيلحة الميديون  999م  : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

 –فيمكن تنفيذ الموجب وطلب هذا التنفييذ بيال تيأخير  ، ماهية القضية وإذا لم يكن هناك أجل معين أو مستفاد ضمناً من –وحده 

إذا كييان االسييتحقاق واقعيياً فييى يييوم عطليية  : 299المييادة )  299ويجييب التنفيييذ فييى يييوم االسييتحقاق مييع مراعيياة أحكييام المييادة 

 . ( أرجئ إلى اليوم التالى الذى ال عطلة فيه ، قانونية

فيمنحيه ميع االحتيياط الشيديد مهيال معتدلية إليفيياء  ، عتبيار إليى حالية الميديون إذا كيان حسيين النييةللقاضيى أن ينظير بعيين اال : 229م 

 . ما لم يكن ثمة نص قانونى مخالف ، ويأمر بتوقيت المداعاة مع إبقاء كل شىء على حاله ، الموجب

وهذه األحكيام متفقية ميع أحكيام التقنيين . )  تضاءخالفا لألجل القانونى ال يحول األجل الممنوح دون إجراء المقاصة عند االق : 221م 

 . ( المصرى
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 متى بتراخى الوفاء بااللتزام اتفقا أو نص فى القانون - 461

 . ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ، فورية أداء االلتزام ، كما رأينا ، مدنى 951وتقرر الفقرة األولى من المادة  : 

وهيذا ميا يسيمى باألجيل  ، وبموجبه يكون االلتزام واجب األداء بعد ترتبيه فيى ذمية الميدين بميدة معينية ، يقع كثيراً أما االتفاق ف

 الواقف
 (9591 ) ،

 . وقد سبق بحثه تفصيال عند الكالم فى األجل 

ان محيل االلتيزام مبلغياً إذا كي"  مدنى على أنه 111فقد نصت المادة  ، وأما نص القانون فمثله ميعاد استحقاق الفوائد التأخيرية

كيان ملزمياً بيأن ييدفع لليدائن عليى سيبيل التعيويض عين  ، وتأخر الميدين فيى الوفياء بيه ، وكان معلوم المقدار وقت الطلب ، من النقود

إن  ، وتسرى هذه الفوائد مين تياريخ المطالبية القضيائية بهيا . % فى المسائل التجارية9 % فى المسائل المدنية و5التأخر فوائد قدرها 

فميعياد اسييتحقاق الفوائييد  . " وهيذا كلييه ميا لييم يينص القييانون عليى غيييره ، ليم يحييدد االتفياق أو العييرف التجيارى تاريخيياً آخير لسييريانها

لوقت تترتب الفوائد فى ذمة المدين ويجب الوفياء ومن هذا ا ، وهو وقت المطالبة القضائية بهذه الفوائد ، التأخيرية قد عينه القانون هنا

 . بها فوراً يوماً بيوم

ميدنى عليى  2999فقد نصيت الميادة  . ومثل آخر لنص فى القانون يعين وقت الوفاء بااللتزام النص الخاص بدفع أجرة الحكر

ميا ليم  ، ألجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنةوتكون ا - 1 . على المحتكر أن يؤدى األجرة المتفق عليها إلى المحكر - 2" :  ما يأتى

 . ينص عقد التحكير على غير ذلك

فقيد نصيت الفقيرة األوليى مين الميادة  . كما فعل فى تحديد مواعيد دفع األجيرة ، وقد يكل القانون تحديد وقت الوفاء إلى العرف

فيإذا ليم يكين هنياك اتفياق وجيب فياء  ، المتفيق عليهيايجيب عليى المسيتأجر أن يقيوم بوفياء األجيرة فيى المواعييد "  مدنى على أنه 971

 . " األجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة

نظرة الميسرة –تحديد القاضى وقت الوفاء  - 462
  (5437 : )

  

ى كيذلك القاضيى قيد يقيوم نفسيه بتحدييد ميعياد الوفياء إذا أعطي ، وكما يتكفل االتفياق أو القيانون أو العيرف بتحدييد وقيت الوفياء

 . ( Delai de grace)  وهذا ما يسمى نظرة الميسرة . للمدين أجال أو آجاال يفى فيها بالدين

وسنفصيل ذليك فيميا  ، مدنى المبدأ العام و الشروط الواجب توافرهيا لنظيرة الميسيرة 951وقد وضعت الفقرة الثانية من المادة 

يجوز للقاضى بنياء "  فنصت على أنه ، مدنى نظرة الميسرة تطبيقاً خاصاً فيما يتعلق باسترداد المصروفات 571وطبقت المادة  . يلى

وليه أن يقضيى بيأن يكيون  . على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسيباً للوفياء بالمصيروفات المنصيوص عليهيا فيى الميادتين السيابقتين

وللماليك أن يتحليل مين هيذا االلتيزام إذا هيو عجيل مبلغياً ييوازى قيمية هيذه  . ط تقديم الضيمانات الالزميةالوفاء على أقساط دورية بشر

مييدنى نفييس الحكييم فييى التعييويض  511وطبقييت المييادة  . " األقسيياط مخصييوماً منهييا فوائييده بالسييعر القييانونى لغاييية مواعيييد اسييتحقاقها

 . كة للغيرالمستحق لمن أقام منشآت بمواد من عنده على ارض مملو

 : ونبحث نظرة الميسرة فى مسائل ثالث

 . شروط منح القاضى لنظرة الميسرة (2)

 . اآلثار التى تترتب على نظرة الميسرة (1)

 سقوط األجل فى نظرة الميسرة (9)
 (9597 ) .

 

                                                 

إال إذا تبيين مين الظيروف أنيه  ، فيجوز له النزول عنه والوفاء بيااللتزام فيوراً  ، والمفروض فيه أن لمصلحة الدين (   9591)  

 ً )  تيفاءه إال عنيد حليول األجيلففى هذه الحالة ال يجوز للمدين أن يوفى التيزام وال لليدائن أن يطليب اسي ، لمصلحة الطرفين معا

 . وقد تقدم بيان ذلك عند الكالم فى األجل . ( 59ص  12م  2555أبريل سنة  25استئناف مختلط 

)  جيييودان دى الجيييرانج – 2511فيييى نظيييرة الميسيييرة رسيييالة مييين توليييوز سييينة (  Labatut)  البييياتى : مراجييع  (   9591)  

gaudin de Lagrange  ) ميلويياك – 2599فى أزمة العقد ومهمية القاضيى رسيالة مين مونبليييه سينة  (Miloac  ) رسيالة

فى نظرة الميسرة فى التقنين الميدنى وفيى التشيريع المعاصير رسيالة مين بياريس (  Deveau)  دفو – 2591من باريس سنة 

(  Sarah Carre)  سيارا كارييه – 2591فيى نظيرة الميسيرة رسيالة مين مونبليييه سينة (  Pansier)  بانزيييه – 2591سينة 

 – 2597فيى نظيرة الميسيرة رسيالة مين بياريس سينة (  Roland Texier)  روالن تكسيييه – 2597رسالة من باريس سينة 

 . 2559 فى نظرة الميسرة وتدبير الديون رسالة من بوردو سنة(  Laurain)  لورين

سى القديم وكيف انتقلت إلى التقنين المدنى الفرنسيى بيودرى وبيارد أنظر فى تاريخ نظرة الميسرة فى القانون الفرن (   9597)  

 . 2575فقرة  – 2571فقرة  1
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  : شروط منح القاضى لنظرة الميسرة - 463

إذا تيوافرت جياز للقاضيى أن يمينح الميدين نظيرة  ، مدنى أن هناك شيروطاً أربعية 591يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة 

وأن القاضيى قيد يمينح الميدين نظيرة الميسيرة  ، ويتبين أيضاً أن األمر فى نظرة الميسرة يرجع إلى تقدير قاضيى الموضيوع . الميسرة

يباشيرها اليدائن بموجيب سيند  سواء أثناء نظر الدعوى التيى يرفعهيا اليدائن عليى الميدين يطالبيه باليدين أو أثنياء إجيراءات التنفييذ التيى

 . وأن جواز منح القاضى لنظرة الميسرة أمر من النظام العام ال يجوز االتفاق على سلب القاضى إياه ، رسمى

 : أما الشروط األربعة الواجب توافرها حتى يجوز للقاضى منح المدين نظرة الميسرة فهى

فيجيب أن يكيون حسين النيية فيى تيأخره فيى الوفياء  . نظيرة الميسيرةأن تكون حالية الميدين تسيتدعى أن يمنحيه القاضيى (  2)  

وإال فال جدوى من منحه هذه  ، وال يجوز أن يكون معسراً  . بأن يكون عاثر الحظ ال متعمداً عدم الوفاء وال مقصراً فى ذلك ، بالتزامه

كيأن  ، وره مؤقتياً أن يبييع هيذا الميال ليقيوم بالوفياءولييس فيى مقيد ، بل يجب أن يكون عنده من المال ما يكفى للوفاء بالتزامه . النظرة

أو يكيون للميدين ميوارد  . فيطليب الميدين مهلية حتيى يتسيع ليه الوقيت اليالزم ليذلك ، يكون المال عقاراً أو منقوال يتعذر بيعه فى الحال

 ه الدينوهى كافية للوفاء لو قسط القاضى علي ، كأجر عمله أو ريع ملكه ، يقتضيها فى مواعيد متعاقبة
 (9595 ) .

 

فيإذا كيان فيى نظيرة الميسيرة ميا يصييب اليدائن  . أال يصيب الدائن من جيراء مينح الميدين نظيرة الميسيرة ضيرر جسييم(  1)  

أو كانيت نظيرة الميسيرة  ، كأن يكون قد اعتمد على استيفاء الدين ليفى هيو دينياً علييه ال يسيتطيع التيأخر فيى الوفياء بيه ، بضرر جسيم

فليس من العدل إغاثة المدين عن طريق اإلضرار البليغ بالدائن ، تفوت عليه صفقة يعود فواتها عليه بضرر جسيم
  (9559 ) .

 

ومن النصوص القانونية التى تحول دون مينح نظيرة الميسيرة ميا نصيت علييه  . أال يقوم مانع قانونى من نظرة الميسرة(  9)  

يجوز االتفاق على أن يعتبر العقد مفسيوخاً مين تلقياء نفسيه دون حاجية إليى حكيم قضيائى عنيد عيدم الوفياء "  مدنى من أنه 297المادة 

ففيى هيذه الحالية ال  . " تعاقيدان صيراحة عليى اإلعفياء منيهوهذا االتفاق ال يعفى من اإلعذار إال إذا اتفق الم ، بااللتزامات الناشئة عنه

فى بيع العروض وغيرها مين "  مدنى من أنه 512ومثل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة  . يجوز للقاضى أن يمنح المدين أجال للوفاء

ً  ، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع ، المنقوالت إن ليم ييدفع اليثمن عنيد حليول  ، إلى إعذاردون حاجة  ، يكون البيع مفسوخا

فهذا النيص يمنيع القاضيى مين مينح المشيترى نظيرة الميسيرة إن  . " وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره ، إذا اختار البائع ذلك ، الميعاد

ظيرة الميسيرة للميدين ومثيل ذليك أخييراً ميا نيص علييه التقنيين التجيارى مين عيدم جيواز مينح ن . تأخر فى دفع الثمن عند حلول الميعاد

ويسرى هذا  . " ال يجوز للقضاة أن يعطوا مهلة بدفع قيمة الكمبيالة"  من هذا التقنين على أنه 291فقد نصت المادة  ، بموجب كمبيالة

 . ( تجارى 275م )  الحكم أيضاً على السندات اإلذنية والسندات لحاملها

فيال يجيوز أن يمينح القاضيى الميدين أجيال  . ى نظرة الميسرة أجال معقيوالأن يكون األجل الذى يمنحه القاضى للمدين ف(  5)  

وقيد حيدد التقنيين الميدنى  . بل يجب أن يقاس األجل بقدر ما هو ضرورى ليتمكن المدين من الوفاء ، طويال يعطل فيه على الدائن حقه

 من هذا التقنين بعد تعيديلها 1/  2155 –الفرنسى 
 (9552  )

وال يوجيد فيى التقنيين الميدنى  . هيذا األجيل بميا ال يزييد عليى سينة واحيدة –

ولكن السنة أجل يبلغ من الطول قيدراً ال يظين  . ومن ثم فاألمر متروك لتقدير القاضى ، المصرى نص يضع هذا الحد األقصى لألجل

هذا ويجوز للقاضى أن يمنح المدين آجياال  . ةإال إذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية خاص ، معه أن القاضى فى مصر يمنح أجال أطول

 . بأن يقسط الدين على أقساط يالحظ فى مواعيدها وفى مقاديرها قدرة المدين على الوفاء ، متعاقبة ال أجال واحداً 

                                                 

ليتعيرف هيل تسيتدعى هيذه  ، ويقول بودرى وبارد إن العناصر الرئيسية التى يقدر القاضى بمقتضاها حالة الميدين (   9595)  

وأن ميوارده  ، وأن الضيق الذى أحاط بيه أمير مؤقيت ، نهورغبته فى الوفاء بدي ، حى حسن نية المدين ، الحالة نظرة الميسرة

وأن  ، وأنه وفى فعال ما أمكنه الوفاء به من الدين ، وأنه يتخذ من التدابير ما ييسر له هذا الوفاء ، كافية فى النهاية للوفاء بدينه

ثم ما عسى أن يوجد بيين  ، وأنه قدم للدائن الضمان الكافى للحصول على حقه ، الوفاء فوراً بكل الدين يلحق به ضرراً جسيما

 1بودرى وبارد )  وما عسى أن يكون للمدين عند الدائن ما أياد سابقة ، المدين والدائن من وشائج القرابة أو الصهر أو المودة

 . ( 975ص  – 977ص  2552فقرة 

 . 975ص  2552فقرة  1بودرى وبارد  – 99ص  19رقم  5محاماة ال 2519أبريل سنة  22استئناف وطنى  (   9559)  

وهيذا القيانون األخيير هيو  . 2591أغسيطس سينة  19ثيم بقيانون  ، 2591مارس  19وقد عدل هذا النص بقانون  (   9552)  

ص  – 997ص  2927فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  الذى جعل األجل الممنوح للمدين ال يجوز أن يزيد على سنة واحد

 . ( 2919فقرة  – 2911فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 995
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 فإذا ما توافرت هذه الشروط األربعة
 (9551 ) ،

ر فيى واألمي . جاز للقاضى أن يمنح الميدين هيذا األجيل أو هيذه اآلجيال المعقولية 

 . إن كيان ثمية ميا يسيتدعى مينح الميدين نظيرة الميسيرة ، حتيى بعيد تيوافر هيذه الشيروط ، فهيو اليذى ينظير ، النهاية يرجع إليى تقيديره

 ال معقب عليه من محكمة النقض ، وتقديره فى ذلك تقدير نهائى
 (9559 ) .

 

أو فيى أثنياء  ، الدائن يطالبه فيها بالدين $ 175 $ وال ينال المدين من القاضى نظرة الميسرة إال فى أثناء الدعوى التى يرفعها

ففى الحالية األوليى يسيتطيع الميدين أن يطليب مين القاضيى أثنياء اليدعوى منحيه  . مباشرة الدائن إلجراءات التنفيذ بموجب سند رسمى

فسينرى أن  ، بل يجوز للقاضى من تلقاء نفسه ودون طلب من المدين أن يمنحه نظرة الميسيرة ، نظرة الميسرة على النحو الذى قدمناه

 هذه القاعدة تعتبر من النظام العام
 (9555 ) .

ال  ، إذ ال يتيسر للمدين أن يطلب نظرة الميسرة فى دعوى مقامية علييه ، وفى الحالة الثانية 

 ضى اإلشكال منحة نظيرة الميسيرة بالشيروط المتقيدم ذكرهيايبقى أمامه إال أن يستشكل فى التنفيذ ويطلب من قا
 (9559 ) .

أميا فيى غيير  

فإنه ال يجوز للميدين أن يستشيكل ليطليب نظيرة  ، أى فى حالة ما إذا كان الدائن يباشر التنفيذ بموجب حكم قابل للتنفيذ ، هاتين الحالتين

فيإذا ميا صيدر الحكيم دون أن  . نياء اليدعوى وقبيل صيدور الحكيمإذ يكون الوقت قد فات وكان الواجب أن يطلب ذليك فيى أث ، الميسرة

وال يجوز لقاضى آخر أن يعدله إال إذا كان ذلك  ، إذ الحكم يجب تنفيذه كما هو ، فليس ثمة سبيل إلى ذلك ، يمنح المدين نظرة الميسرة

 ً  عن طريق الطعن فيه باألوجه المقررة قانونا
 (9551 ) .

 

فيال يجيوز للطيرفين أن يتفقيا عليى أال  ، الميدين نظيرة الميسيرة تعتبير قاعيدة مين النظيام العيام والقاعدة التى تقضى بجواز مينح

 يكون للقاضى هذا الحق
 (9551 ) .

وجياز للقاضيى بيالرغم مين هيذا االتفياق أن يمينح الميدين  ، كيان االتفياق بياطال ، فإذا اتفقا عليى ذليك 

كميا  . وليو ألول ميرة أميام محكمية االسيتئناف ، ويجوز للمدين أن يتقدم بهذا الطلب فى أية حالة كانيت عليهيا اليدعوى . نظرة الميسرة

 . يجوز للقاضى من تلقاء نفسه أن يمنح المدين نظرة الميسرة وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك

 : اآلثارة التى تتربت على نظرة الميسرة - 464

 : رة ما يترتب على األجل الواقف بوجه عاميترتب على منح نظرة الميس 

ثيم مينح  ، وإذا كيان اليدائن ينفيذ بموجيب سيند رسيمى . فيوقف التنفييذ حتيى ينقضيى األجيل اليذى منحيه القاضيى للميدين(  2)  

طال ولكين ميا تيم وإذا استمر الدائن فيها كان ما باشره منها بعد نظرة الميسيرة بيا ، وجب وقف إجراءات التنفيذ ، المدين نظرة الميسرة

يبقيى  ، قبيل مينح الميدين نظيرة الميسيرة ، قبل منح المدين نظرة الميسرة باطال ولكن ما تم مين إجيراءات التنفييذ ، من إجراءات التنفيذ

 قائمياً حافظياً آلثياره
 (9557 ) .

 وليم ييوف الميدين اليدين ، فيإذا ميا انقضيى األجيل اليذى منحيه القاضيى للميدين 
 (9555 ) ،

ع فيإن اليدائن يتيياب 

                                                 

ويسيرى هيذا  ، وال يحول دون منح المدين نظرة الميسرة أن يكون الدين قد صدر بيه حكيم مشيمول بالنفياذ المعجيل (   9551)  

ص  927رقيم  5امياة المح 2515أبرييل سينة  21اسيتئناف أسييوط )  النفاذ العاجل بعيد انقضياء األجيل الممنيوح مين القاضيى

919 ) . 

مجموعة  2599مايو سنة  19 – 919ص  55وقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  19نقض مدنى  (   9559)  

فليس من الضيرورى أن يسيبب حكميه بيرفض  ، وما دام األمر متوركاً لتقدير القاضى – 995ص  295رقم  2أحكام النقض 

فما دام لم  ، بل ليس من الضرورى أن يرفض صراحة الطلب الذى يتقدم به المدين فى هذا الشأن ، منح المدين نظرة الميسرة

 . ( 952مكررة أوال ص  2552فقرة  1بودرى وبارد )  يجبه إليه فإن ذلك يكون بمثابة رفض لهذا الطلب

فيإن ليم تتيوافر  ، الشروط األربعة السابق ذكرهاوغنى عن البيان أن القاضى ال يستطيع أن يمنح المدين نظرة الميسرة إال إذا توافرت 

فيإن الحكيم يكيون قيد ارتكيب خطيأ فيى تطبييق القيانون ويتعيين  ، ومنح القاضى المدين نظرة الميسرة بالرغم من عيدم توافرهيا

 . نقضه

 . 2571فقرة  1بودرى وبارد  (   9555)  

 . 2559رة فق – 2575فقرة  1أنظر فى مناقشة هذه المسألة بودرى وبارد  (   9559)  

ميارس سينة  19وفيى فرنسيا جعيل قيانون  – 2577فقيرة  1بودرى وبارد  – 197ص  925فقرة  5أوبرى ورو  (   9551)  

بعيد صيدور حكيم علييه بوفياء  ، ومن ثم يجيوز للميدين ، االختصاص لقاضى األمور المستعجلة فى منح نظرة الميسرة 2591

 919ص  2925فقيرة  1بالنيول وريبيير وردوان )  منحه نظرة الميسرةأن يلجأ إلى قاضى األمور المستعجلة يطلب  ، الدين

 . ( 2919فقرة  1بالنيول ورويبر وبوالنجيه  – 912ص  –

 . 2579فقرة  – 2575فقرة  1بودرى وبارد  (   9551)  

 . 2551فقرة  1بودرى وبارد  (   9557)  

فإن يصبح بعد نظرة الميسرة واجب التنفيذ فيى ميوطن  ، ويالحظ إنه إذا كان الدين واجب التنفيذ فى موطن المدين (   9555)  

وليس األجل إال حدا أقصيى  ، ذلك أن المدين مدعو إلى تنفيذ التزامه فى اى وقت خالل األجل الممنوح له من القاضى . الدائن
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وال يحتاج إلى إعادة هذه اإلجراءات من جديد فذلك يجشمه عناء ال محل ليه ويكليف الميدين  ، إجراءات التنفيذ من حيث تركها موقوفة

 نفقات ال داعى لها
 (9599 ) .

 

فإن تأخر المدين فى أى قسيط مين هيذه األقسياط يجعيل  ، بأن منحة آجاال متعاقبة ، وإذا كان القاضى قد قسط الدين على المدين

ويستطيع الدائن أن ينفذ بها ، جميع األقساط الباقية حالة
  (9592 ) .

 

فييإن األجييل  ، كقطييع التقييادم وقيييد الييرهن وتجديييد قيييده ونحييو ذلييك ، ولكيين يجييوز للييدائن أن يتييابع اإلجييراءات التحفظييية(  1)  

 فمن باب أولى ال يمنع منهيا األجيل الممنيوح مين القاضيى ، ات كما رأيناالواقف ال يمنع من اتخاذ هذه اإلجراء
 (9591 ) .

وميا اتخيذ مين  

كإعذار المدين ، إجراءات تحفظية
  (9599 ) ،

بعيد مينح الميدين  ، وهناك خالف فيما إذا كان يجوز للدائن $ 171 $ . يبقى حافظاً آلثاره 

 أن يعذر المدين ، نظرة الميسرة
 (9595  )

 ا لمدينه لدى الغيروأن يحجز على م
 (9599 ) .

 

فهو مقصيور عليى الميدين اليذى مينح األجيل دون غييره مين الميدينين وليو كيانوا متضيامنين  ، لنظرة الميسرة أثر نسبى(  9)  

 ما دام هؤالء لم يمنحوا مثله نظرة الميسرة ، معه
 (9591 ) .

وإال لجياز  ، ينتفع بذلك ، إذا منح المدين نظرة الميسرة ، ولكن كفيل المدين 

فيال تكيون هنياك فائيدة مين مينح الميدين  ، ولرجع الكفيل على المدين بميا وفياه لليدائن ، للدائن أن يرجع على الكفيل ليتقاضى منه الدين

 نظرة الميسرة
 (9591 ) .

 

انوا فييال يتعييدى إلييى الييدائنين اآلخييرين ولييو كيي ، وأثيير نظييرة الميسييرة مقصييور كييذلك علييى الييدائن الييذى حكييم فييى مواجهتييه بهييا

والواجيب عليى الميدين أن ييدخل كيل اليدائنين  . ألن الحكم على أحد الدائنين المتضامنين ال يضير بالبياقى ، متضامين مع الدائن األول

 . ليحصل على حكم فى مواجهتهم جميعاً بمنحه نظرة الميسرة ، المتضامنين فى الدعوى

 : سقوط األجل فى نظرة الميسرة - 465

 يسرة يسقط بما يسيقط بيه األجيل االتفياقىواألجل فى نظرة الم 
 (9597 ) .

 119وفقياً للميادة  كميا يسيقط األجيل االتفياقى ، فيسيقط 

 : فى األحوال اآلتية ، مدنى

 . إذا شهر إفالس المدين أو إعساره وفقاً لنصوص القانون(  2)  

ولو كان هذا التأمين قيد أعطيى بعقيد الحيق أو  ، إذا أضعف المدين بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص(  1)  

أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب ال دخيل إلرادة الميدين  . هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، بمقتضى القانون

ً  ، فيه  . فغذا األجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافيا

 . للدائن ما وعد بتقديمه من التأميناتإذا لم يقدم المدين (  9)  

                                                                                                                                                                    

بالنييول )  ليى موطنيهال أن ينتظير حتيى ييأتى اليدائن إ ، فيجيب علييه إذن أن يسيعى بالتنفييذ إليى ميوطن اليدائن ، لموعد التنفييذ

 . ( 915ص  2912فقرة  1وريبير وردوان 

 . 2551فقرة  1بودرى وبارد  (   9599)  

 . 2557فقرة  1بودرى وبارد  (   9592)  

 . 2555فقرة  1بودرى وبارد  (   9591)  

 . 2912فقرة  1بالنيول رويبير وردوان  (   9599)  

 . ( الوسيط – 99م )  

 المدين ألن اإلعذار يسوئ مركزه إذ يحمله تبعة الهالك ويجعله مسئوال عين التعيويضأنظر فى عدم جواز إعذار  (   9595)  

 . 2912فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  :

ألن هيذا الحجيز لييس حجيزا تحفظيياً فحسيب بيل هيو  ، فيقول بعض الفقهاء بعدم جواز حجز ما للميدين ليدى الغيير (   9599)  

ز يعطل ما للمدين لدى الغير وقد يكون فى حاجة إليه لتدبير موقفه مين حييث الوفياء وألن الحج ، أيضاً فى نهايته حجز تنفيذى

فقيرة  1توليييه )  وييذهب فقهياء آخيرون إليى جيواز الحجيز . ( 2559فقيرة  1بودرىوبارد  – 975فقرة  21لوران )  بالتزامه

وعلى كل حال ال يفك الحجيز التحفظيى اليذى يكيون موقعياً قبيل مينح الميدين  . ( 2912فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  119

 17اسيتئناف وطنيى )  فال يفك حجيز تحفظيى موقيع تحيت ييد نياظر وقيف عليى حصية المسيتحق وهيو الميدين ، نظرة الميسرة

 . ( 192ص  19الحقوق  2599أبريل سنة 

ذليك ألن نظيرة الميسيرة  ، الميدينين المتضيامنين يفييد البياقىوهذا على خالف القاعدة التى تقضى بأن ما يفيد أحيد  (   9591)  

 . فال يتعدى أثرها إلى غيره من المدينين ممن ليست لهم هذه الظروف ، إنما تمنح للمدين نظراً لظروفه الشخصية

 . 2551فقرة  1بودرى وبارد  (   9591)  

بالنيول وريبيير وردوان  : يسرة فى القانون الفرنسىأنظر فى األسباب المتعددة التى يسقط بها األجل فى نظرة الم (   9597)  

 . 2911فقرة  1
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هو توافر شيروط المقاصية ميا بيين اليدين اليذى  ، يسقط بسبب جديد ، خالفاً لألجل االتفاقى ، على أن األجل فى نظرة الميسرة

إنميا حصيل  ، ذلك أن المدين الذى حصل من القاضى على نظيرة الميسيرة . منحت فيه نظرة الميسرة ودين ينشأ فى ذمة الدائن للمدين

ثم جيدَّ بعيد ذليك أن حيل ديين فيى ذمية اليدائن  . فنظرة القاضى إلى ميسرة ، على هذا األجل ألنه لم يكن فى مكنته وفاء الدين فى الحال

ففى هذه الحالة يسيتطيع الميدين أن  . سواء نشأ هذا الدين قبل منح المدين نظرة الميسرة أو نشأ بعد ذلك ، للمدين من جنس الدين األول

فيال مبيرر إذن النتظيار انقضياء األجيل اليذى منحيه القاضيى للميدين فيى نظيرة الميسيرة ميادام  ، وفى الدين الذى عليه بالدين اليذى ليهي

ونم ثم يكيون  . ومن ثم يكون توافر شروط المقاصة على النحو الذى قدمناه على الوفاء بدينه . المدين قد أصبح قادراً على الوفاء بدينه

 قاصة عليى النحيو اليذى قيدمناه مسيقطاً لألجيل فيى نظيرة الميسيرةتوافر شروط الم
 (9595 ) .

وقيد نيص التقنيين الميدنى عليى هيذا الحكيم  

ال يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أن تبيرع بهيا "  مدنى بأنه 911فقضت الفقرة الثانية من المادة  ، صراحة

 . " الدائن

 الذى يتم فيه الوفاء المكان - المبحث الثانى

  : النصوص القانونية - 466

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 951تنص المادة 

ميا ليم  ، وجب تسليمه فى المكان الذى كيان موجيوداً فييه وقيت نشيوء االلتيزام ، إذا كان محل االلتزام شيئا معيناً بالذات - 2"  

 . " يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

أو فيى المكيان اليذى  ، فى االلتزامات األخرى فيكون الوفاء فيى المكيان اليذى وجيد فييه ميوطن الميدين وقيت الوفياء أما - 1"  

يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان االلتزام متعلقاً بهذه األعمال
  (9519  )

" . 

199/  219 و 191/  215ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين 
  (9512 ) .

 

 995وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 959فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

991وفى تقنين الموجبات و العقود اللبنانى المادة  – 951–951وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  –
  (9511 ) .

 

                                                 

ويخلص مين ذليك إنيه حييث يثبيت أن الميدين اليذى مينح نظيرة الميسيرة قيد أصيبح  – 2559فقرة  1بودرى وبارد  (   9595)  

 . لبه بالدينإنه يجوز للدائن أن يطا ، حتى قبل انقضاء األجل الذى منحه القاضى إياه ، قادراً على الوفاء بالدين

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  575ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9519)  

فمجليس  ، مين المشيروع النهيائى ثيم وافيق علييه مجليس النيواب 995ووافقت عليه لجنة المراجعى تحت رقيم  . المدنى الجديد

 . ( 115 - 177ص  9ألعمال التحضيرية مجموعة ا)  951الشيوخ تحت رقم 

محل الوفاء هو المكيان الموجيود فييه عيين الشيىء المقتضيى تسيليمه إذا ليم  : 191/  215التقنين المدنى السابق م  (   9512)  

 . يشترط المتعاقدان غير ذلك

 . فيعتبر الوفاء مشترطا حصوله فى محل المتعهد ، إذا كان المتعهد به عبارة عن نقود أو أشياء معين نوعها : 199/  219م 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9511)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 951مطابقة للمادة )  959م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 951مطابقة للمادة )  995م  : التقنين المدنى الليبى

كيالمكيالت والموزونيات والعيروض  ، إذا كيان الشيىء الملتيزم بتسيليمه مميا ليه حميل ومؤونية - 2 : 951م  : ميدنى العراقيىالتقنين ال

وفيى  - 1 . يسلم الشىء فيى المكيان اليذى كيان موجيوداً فييه وقيت العقيد ، وكان العقد مطلقاً لم يعين فيه مكان التسليم ، ونحوها

أو فيى المكيان اليذى يوجيد فييه محيل أعماليه إذا كيان  ، وطن المدين وقت وجيوب الوفياءااللتزامات األخرى يكون الوفاء فى م

 . ما لم يتفق على غير ذلك ، االلتزام متعلقاً بهذه األعمال

وإن أمير اليدائن  ، هليك مين ميال الميدين ، فهلك فيى ييد الرسيول قبيل وصيوله ، إذا أرسل المدين الدين مع رسوله إلى الدائن : 951م 

 . فهالكه من مال الدائن ويبرأ المدين من الدين ، فدفعه إليه وهلك فى يده ، بأن يدفع الدين إلى رسول الدائنالمدين 

ويمكن تطبيقها فيى مصير  ، فتتفق مع القواعد العامة 951أما أحكام المادة  . تتفق أحكامها مع أحكام التقنين المصرى 951والمادة )  

 . ( 155فقرة  – 157أنظر األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  : دون نص

وغيذا ليم يوضيع شيرط صيريح أو ضيمنى فيى  . يجب إيفاء الدين بالمكان المعين فى العقيد : 199م  : تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

فيجيب التنفييذ حييث كيان الشيىء  ، أما إذا كان موضوع الموجب عينا معينة . وجب اإليفاء فى محل إقامة المديون ، هذا الشأن

 . ( والحكم متفق مع حكم التقنين المصرى. )  عند إنشاء العقد
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ففيى العيين المعينية  ، فيإن ليم يكين هنياك اتفياق ، الوفاء يكون فى المكان الذى اتفق علييه الطرفيانويخلص من النص المتقدم الذكر أن 

وفى غيرها يكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن  ، بالذات يكون الوفاء فى المكان الذى كانت موجودة فيه وقت نشوء االلتزام

 . أعمال المدين إذا كان االلتزام متعلقاً بهذه األعمال المدين وقت الوفاء أو المكان الذى يوجد فيه مركز

 : اتفاق الطرفين على مكان الوفاء - 467

فيال يجيوز  . وفى هذه الحالة يتقيد الطرفان بهذا االتفياق ، كثيراً ما يتفق الدائن والمدين على المكان الذى يكون فيه وفاء الدين 

وقيد يكيون هيذا االتفياق وقيت نشيوء  . كما ال يجوز للدائن أن يطالب المدين بالوفاء غال فيه ، للمدين أن يوفى بالدين إال فى هذا المكان

 . وقد يكون اتفاقاً خاصاً الحقاً لنشوء الدين ، الدين كم هو الغالب

 ً ً  . وال يشترط فى االتفاق الصريح ألفاظ خاصة ، وفى جميع األحوال قد يكون االتفاق صريحا تفاق ومثل اال . وقد يكون ضمنيا

فيسيتخلص  ، الضمنى أن تكون هناك التزامات متقابلة ناشئة من عقد ملزم للجانبين ويتفق الطرفان على أن يتم الوفياء فيى وقيت واحيد

 من ذلك اتفاق ضمنى على ان يكون مكان الوفاء هو أيضا مكان واحد
 (9519 ) .

مدنى هذا الحكيم فيى عقيد البييع  591وق طبقت المادة  

ميا ليم يوجيد اتفياق أو عيرف يقضيى بغيير  ، يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان اليذى سيلم فييه المبييع -ذ " :  ىإذ نصت على ما يأت

وجب الوفياء بيه فيى المكيان اليذى يوجيد فييه ميوطن المشيترى وقيت اسيتحقاق  ، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع - 1 . ذلك

فخلص من ذلك أن دفع الثمن يكون فيى  ، سليم المبيع ودفع الثمن يجب أن يتما فى وقت واحدففى الفقرة األولى افترض أن ت . " الثمن

فرجعنا إلى القاعيدة العامية فيى  ، وفى الفقرة الثانية افترض أن الثمن غير مستحق وقت تسليم المبيع . المكان الذى يتم فيه تسليم المبيع

اسيتخلص مين هيذا اتفياق  ، وإذا كيان الوفياء بشييك أو بحوالية . وهو موطن المدين وقت استحقاق اليدين ، مكان الوفاء بمبلغ من النقود

 ضمنى على أن يكون مكان الوفاء هو الجهة التى يقبض فيها الدائن قيمية الشييك أو حوالية البرييد
 (9515 ) ،

وقيد قيدمنا أن الوفياء ال ييتم  

 . ما يتم بقبض القيمةوإن ، هذه الحالة بمجرد تسلم الشيك أو الحوالة

واألصل أال يكيون ميوطن اليدائن هيو مكيان الوفياء إال باتفياق  ، وقد يتفق الطرفان على أن يكون مكان الوفاء هو موطن الدائن

فإن موطن الدائن وقت االتفاق أو موطنيه وقيت الوفياء إذا تغيير هيذا الميوطن يكيون هيو  ، فإذا تم االتفاق على ذلك . صريح أو ضمنى

 لوفاء تبعاً لالتفاق الذى تممكان ا
 (9519 ) .

فالمفروض أن الطيرفين قيد اتفقيا عليى أن يكيون مكيان  ، فإن لم يكن االتفاق واضحاً فى ذلك 

 ألنه هو الموطن الذى كان معروفاً عندهما وقت ذاك ، الوفاء هو موطن الدائن وقت االتفاق
 (9511 ) .

 

 : ن وجودها وقت نشوء االلتزاممكان الوفاء فى العين المعينة بالذات هو مكا - 468

وجيب تسيليمه فيى  ، إذا كان محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات"  مدنى تنص على أنه 951وقد رأينا أن الفقرة األولى من المادة  

فيإذا ليم يوجيد اتفياق عليى أن يكيون  . " ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغيير ذليك ، المكان الذى كان موجوداً فيه وقت نشوء االلتزام

ولم يوجد نص يقضيى بغيير ذليك كميا رأينيا فيى الينص اليذى يقضيى بيأن  ، مكان الوفاء فى غير مكان وجود العين وقت نشوء االلتزام

 لتيزامفيإن مكيان الوفياء هيو المكيان اليذى توجيد فييه العيين وقيت نشيوء اال ، ( ميدنى 591م )  يكون دفع الثمن فى مكان تسليم المبييع
 (

9511  )
فينسيخ هيذا االتفياق الضيمنى اتفياق ضيمنى  . وهذا الحكيم مبنيى عليى أن هنياك اتفاقياً ضيمنيَّا ميا بيين الطيرفين عليى هيذا المكيان

 . أو نص فى القانون ، أو اتفاق صريح ، معارض

لعبرة كما قيدمنا بالمكيان اليذى فإذا انتقل فا ، ويغلب أن يكون الشىء لم ينتقل من مكانه من وقت نشوء االلتزام إلى وقت الوفاء

 وهو المكان الذى كان معروفاً من الطرفين ، توجد فيه العين وقت نشوء االلتزام
 (9517 ) .

على أن المفيروض فيى كيل ذليك أن الشيىء  

 ، أو فيرسكسييارة  ، فإذا كان الشىء بطبيعته سهل االنتقال مين مكيان إليى آخير . محل االلتزام مستقر فى مكانه ال يمكن نقله فى يسر

 ، فالغالب أن يكون الطرفان قد أراد ضمناً أن يكون مكان الوفاء ليس هو المكان العارض الذى يوجد فييه الشيىء وقيت نشيوء االلتيزام

                                                 

 . 115ص  9أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9519)  

 . 599ص  911فقرة  9أنظر دى باج  (   9515)  

 . 155ص  92رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  5نقض مدنى  (   9519)  

 291فقيرة (  Paiement)  لفظ 9أنسيلكوبيدى داللوز  2999فقرة  1بودرى وبارد  – 119فقرة  11ديمولومب  (   9511)  

 . 2917فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 519فقرة  9أنظر عكس ذلك دى باج  –

اسيتئناف )  فيكيون هيذا الميوطن هيو مكيان الوفياء ، هذا االتفاق أن يرسل اليدائن محصيال السيتيفاء اليدين فيى ميوطن الميدينوقد ينسخ 

 . ( 119رقم  51المجموعة الرسمية  2551يناير سنة  92مصر 

 . 115ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9511)  

الدائن على المدين فى هذه الحالة بنفقات نقل الشىء من مكان وجوده وقت الوفياء إليى مكيان وجيوده وقيت ويرجع  (   9517)  

 . ( 2991فقرة  1بودرى وبارد  – 119فقرة  11ديمولومب )  نشوء االلتزام



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وهنا نرى أن االتفاق الضمنى الذى قام عليه مكان وجيود الشيىء وقيت  . بل هو موطن المدين وهو المكان الذى يوجد فيه الشىء عادة

 ام قد عارضه اتفاق ضمنى أكثر وضوحاً فنسخهنشوء االلتز
 (9515 ) .

 

  مكان الوفاء فى غير العين المعينة بالذات هو موطن المدين أو مركز أعماله - 469

 فإذا لم يوجد اتفاق صريح أو ضمنى على مكان الوفاء :
 (9519 ) ،

فقيد نصيت الفقيرة  ، ولم يكن محل الوفياء عينياً معينية باليذات 

أو فيى المكيان  ، يكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء"  على أن ، كما رأينا ، مدنى 951الثانية من المادة 

 الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان االلتزام متعلقاً بهذه األعمال
 (9512  )

" . 

وأكثير ميا يسيرى عليى االلتيزام اليذى يكيون محليه مبلغياً مين  ، له عيناً معينة بالذاتويسرى هذا الحكم على كل التزام ليس مح

كيالتزام بتسيليم مائية أردب مين القميح أو خمسيين قنطياراً مين  ، ويسرى كذلك عليى كيل التيزام محليه عيين غيير معينية باليذات . النقود

ً ف . ويسرى أخيراً على كل التزام محليه عميل أو امتنياع عين عميل . القطن إذا ليم يوجيد اتفياق صيريح أو  ، فيى هيذه االلتزاميات جميعيا

أو المكيان اليذى يوجيد فييه مركيز أعميال الميدين إذا كيان االلتيزام  ، فالمكان هو موطن المدين وقيت الوفياء ، ضمنى على مكان الوفاء

ولييس فيى  . ( Portable)  سيعى بيه الميدينوال ي ، ( querable)  ومن ثم نرى أن االلتزام هنا يسعى له الدائن . متعلقاً بهذه األعمال

 هذا إال تطبيق للمبدأ العام الذى يقضى بأن االلتزام يفسر بما فيه مصلحة المدين
 (9511 ) .

 

فيالعبرة بيالموطن أو بمركيز األعميال  ، وإذا غير الدائن موطنه أو مركز أعماله فى الفترة ميا بيين نشيوء االلتيزام وبيين الوفياء

ال على افتراض إرادة الطرفين فيقال إن هيذه اإلرادة قيد انصيرفت إليى  ، ذلك أن القاعدة إنما تقوم . وقت الوفاء ال وقت نشوء االلتزام

ن الوفاء هو موطنيه ومصلحته تقتضى أن يكون مكا ، وإنما تقوم على مصلحة المدين ، الموطن أو مركز األعمال وقت نشوء االلتزام

 أو مركز أعماله وقت الوفاء
 (9519 ) .

 

إذا تصيرف  ، على أن المدين يسيتطيع بعيد نشيوء االلتيزام أن ينيزل عين حقيه فيى ان يكيون مكيان الوفياء هيو موطنيه أو مركيز أعماليه

ً  ، تصرفاً من شأنه أن يستخلص منه هذا النزول وأن الميدين قيد  ، فى موطن الدائنوأدى المدين أكثر األقساط  ، فإذا كان الدين أقساطا

ولكن مجرد دفع قسط أو قليل من األقساط فى موطن اليدائن ال يسيتفاد منيه حتميا أن الميدين قيد  . اتفق اتفاقاً ضمنيَّا مع الدائن على ذلك

 نزل عن حقه فى أن يكون مكان الوفاء بسائر األقساط هو موطنه ال موطن الدائن
 (9515 ) .

بعض أقساط التأمين  فلو أن المؤمن له دفع 

فى موطن الشركة
  (9519 ) ،

فال يستفاد من ذليك حتميا أنيه نيزل عين حقيه فيى أن يكيون الوفياء بسيائر األقسياط فيى موطنيه هيو 
  (9511 ) .

 

 إذا اشييترطت شييركة التييأمين علييى أن يكييون الوفيياء باألقسيياط فييى موطنهييا ، وعلييى العكييس ميين ذلييك
 (9511 ) ،

ثييم اسييتوفت بعييض هييذه  

السييما إذا  ، فال يستفاد من ذلك حتما أنها نزلت عن حقها فيى أن يكيون الوفياء ببقيية األقسياط فيى موطنهيا ، المديناألقساط فى موطن 

                                                 

ص  2995فقييرة  1بييودرى وبييارد  – 51فقييرة  7هيييك  – 959فقييرة  21لييوران  – 117فقييرة  11ديمولومييب  (   9515)  

191 . 

 . 59ص  17م  2529ديسمبر سنة  1استئناف مختلط  (   9519)  

 . 115ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9512)  

 . وقد سبق بيان ذلك ، على أن المدين يسعى بالدين إلى موطن الدائن فى حالة العرض الحقيقى واإليداع (   9511)  

وكما يستطيع المدين أن يتمسك بأن يكون  2271فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2997فقرة  1بودرى وبارد  (   9519)  

مكان الوفاء هو موطنه أو مركز أعماله وقت الوفاء كيذلك يسيتطيع اليدائن أن يجبير الميدين عليى قبيول الوفياء فيى هيذا المكيان 

 . ( 2995فقرة  1بودرى وبارد )  دون أى مكان آخر

 . 2929فقرة  1بودرى وبارد  - 51فقرة  7هيك  – 112فقرة  11ديمولومب  (   9515)  

وكذلك يكون مكان الوفياء هيو ميوطن الشيركة  ، وقد جرت العادة أن يكون الوفاء بالقسط األول فى موطن الشركة (   9519)  

بالنييول  – 159ص  2997قيرة ف 22بالنييول وريبيير وبسيون )  فى جميع األقساط التيى حليت وأعيذر فيى شيأنها الميؤمن ليه

 . 2979فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2271فقرة  1وريبير وردوان 

وكذلك إذا دفع المستأجر أقساط األجرة من وقت إلى آخر فى موطن الميؤجر ليم يعيد هيذا حتميا نيزوال منيه عين أن  (   9511)  

 . ( 19ص  21م  2599يناير سنة  9ف مختلط استئنا)  الوفاء باألجرة يكون فى موطنه هو ال فى موطن المؤجر

أن يكيون هيذا الشيرط ضيمن  ، ( 21م )  2599يولييه سينة  29طبقياً للقيانون الصيادر فيى فرنسيا فيى  ، وال يجوز (   9511)  

 . ( 159ص  2997فقرة  22بالنيول وريبير وبسون  – 915فقرة  7بيدان والجارد )  الشروط المطبوعة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وهذا ما لم يكن قد اضطرد استيفاؤها ألقسياط التيأمين فيى ميوطن الميدين واسيتقر تعاملهيا معيه  ، ذكرت ذلك صراحة فى وثيقة التأمين

 على ذلك
 (9517 ) .

 

 : بتعيين مكان الوفاء فى بعض العقود المسماةنصوص خاصة  - 471

قيد أنشيأت بعيض النصيوص أحكامياً خاصية بشيأن الوفياء فيى "  وقد أشارت المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى إليى أنيه 

 بعض العقود المعينة كالبيع واإلجارة
 (9515  )

" . 

يكيون اليثمن مسيتحق الوفياء فيى المكيان اليذى "  عليى أنمدنى فى البيع تينص  591وقد رأينا فعال أن الفقرة األولى من المادة 

ً  ، ميدنى 591ونصيت الميادة  . " ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذليك ، سلم فيه المبيع إذا وجيب "  عليى أنيه ، فيى البييع أيضيا

 . " ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، فال يتم التسليم غال إذا وصل إليه ، تصدير المبيع للمشترى

يسرى على االلتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى عليى االلتيزام بتسيليم "  على أن ، فى اإليجار ، مدنى 911ونصت المادة 

 . " وعلى األخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها ، العين المبيعة من األحكام

يجيب رد الشيىء فيى المكيان اليذى يكيون المسيتعير قيد "  عليى أنيه ، فيى العاريية ، ميدنى 151المادة  ونصت الفقرة الثانية من

 . " ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك ، تسلمه فيه

وجيب عليى  ، متى أتم المقاول العمل ووضيعه تحيت تصيرف رب العميل"  على أنه ، فى المقاولة ، مدنى 199ونصت المادة 

وإذا امتنع دون سبب مشيروع عين التسيليم رغيم دعوتيه  . هذا أن يبادر إلى تسلمه فى أقرب وقت ممكن بحسب الجارى فى المعامالت

 . " اعتبر أن العمل قد سلم إليه ، إلى ذلك بإنذار رسمى

ه فيى الزميان والمكيان الليذين يلتيزم رب العميل أن ييدفع للعاميل أجرتي"  عليى أن ، فى عقيد العميل ، مدنى 159ونصت المادة 

 . " مع مراعاة ما تقضى به القوانين الخاصة فى ذلك ، يحددهما العقد أو العرف

 انقضاء االلتزام بما يعادل الوفاء - الباب الثانى

  أسباب انقضاء التزام بما يعادل الوفاء - 471

ً  ، قدمنا أن االلتزام قد ينقضى :  : ويشمل هذا ما يأتى ، ل الوفاءبل بما يعاد ، ال بالوفاء به عينا

 . ( Dation en Paiement)  الوفاء بمقابل(  2)  

 . ( Novation)  التجديد(  1)  

 . ( Compensation)  المقاصة(  9)  

 . ( Confusion)  اتحاد الذمة(  5)  

 . يسيتوفى اليدائن اليدين األصيلى بيدين جدييدففى الوفاء بمقابل يعتاض الدائن عن استيفاء الدين عيناً بشىء يعادله وفى التجديد 

وفى اتحاد الذمة يستوفى الدائن الدين الذى له بنفس هذا الدين  . وفى المقاصة يستوفى الدائن الدين الذى له بدين مقابل فى ذمته للمدين

 . بعد أن يصبح مديناً به

 الوفاء بمقابل - الفصل األول
 (9579  )

 

  (Dation en paiement  ) 

  أركانه وتكييفه القانوني واآلثار التي تترتب عليه - 472

ولو كان هذا الشيء أكبر قيمة  ، فال يجبر علي استيفاء شيء آخر في مقابل دينه ، قدمنا أن الدائن يستوفي محل الدين عينه :

فإن الدين  ، فعال هذا الشيء اآلخرواستوفي  ، ومع ذلك إذا اتفق الدائن مع المدين علي أن يستوفي شيئا آخر في مقابل دينه . من الدين

 . ( dation en paiement)  بل عن طريق الوفاء بمقابل ، ( paiement)  ولكن ال عن طريق الوفاء ، ينقضي وتبرأ ذمة المدين

                                                 

فجعلتييه  ، وتفسييير نييية الشييركة فييى أنهييا أدخلييت تعييديال ضييمننيا فييى مكييان الوفيياء – 2922ة فقيير 1بييودرى وبييارد  (   9517)  

بيودرى وبيارد )  مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع وال معقب عليه من محكمة الينقض ، موطن المؤمن له ال موطنها هى

 . ( 2هامش رقم  191ص  2922فقرة  1

 . 115ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   9515)  

 - 2779في الوفاء بمقابل في القانون الروماني والقانون الفرنسي رسالة من باريس سنة (  Segogne)  سيجوني : مراجع(  9579)  

  . 2775النظرية العامة في الوفاء بمقابل في القانون الروماني والقانون الفرنسي رسالة من يواتييه سنة (  Guimbaud)  جمبو



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وما هي  ( ثانياً . )  ما هي األركان التي يقوم عليها الوفاء بمقابل وما هو تكييفه للقانوني(  أوال: )  ومن ثم وجب أن نبحث 

 . اآلثار التي تترتب عليه

 أركان الوفاء بمقابل وتكييفه القانوني- الفرع األول

 األركان التي يقوم عليها الوفاء بمقابل - المبحث األول

  : النصوص القانونية - 473 

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 999تنص المادة 

 قام هذا مقام الوفاء ، به عن الشيء المستحقإذا قبل الدائن في استيفاء حقه مقابال استعاض " 
 (9572  )

" . 

ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق 
  (9571 ) .

 

وفي التقنين المدني الليبي  - 957في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري 

 927وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 955وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 991لمادة ا
 (9579 ) .

 

 : ويمكن أن يستخلص من النص المتقدم الذكر أن هناك ركنين للوفاء بمقابل : ركنان - 474 

 اتفاق بين الدائن والمدين(  الركن األول)   
 (9575  )

محل الوفاء األصلي بنقل ملكية شيء آخر من علي االستعاضة عن 

 . المدين إلي الدائن

 . فتبرأ ذمة المدين ، تنفيذ هذا االتفاق بنقل الملكية فعال(  الركن الثاني)   

 : اتفاق علي االستعاضة عن محل الوفاء األصلي بنقل ملكية شيء آخر - 475 

يتفق الدائن مع المدين علي أن يستعاض عن الوفاء بمحل االلتزام األصلي الوفاء بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلي  

فإن الطرفين يتفقان علي أن يفي المدين للدائن بدال من األلف من  ، فإذا كان محل المدين األصلي ألفا من الجنيهات مثال . الدائن

ن األشموني أو مائتي أردب من القمح الهندي أو أن ينقل إليه ملكية سيارة من طراز معين أو قطعة الجنيهات مائة قنطار من القط

فيكون في ذمة المدين أن ينقل للدائن مائة قنطار من القطن أو مائتي أردب  ، وقد يقع العكس . أرض معينة أو دار بالذات أو نحو ذلك

                                                 

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  571ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  9572)  

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 911ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد

  . ( 191 - 199ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  999

في نصوصه فوكل  -الوفاء بمقابل  –االعتياض (  السابق)  أغفل التقنين القائم" :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي(  9571)  

وتراكب  ، بيد أن المشروع آثر أن يختصه ببعض النصوص إزاء ما هو ملحوظ من ازدواج أثره . أمره بذلك إلي القواعد العامة

  . 959وانظر أيضا الموجز للمؤلف فقرة  . ( 195ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  لقانونطبيعته في فقه ا

 : التقنيات المدنية العربية األخري(  9579)  

  . ( من التقنين المدني المصري 999مطابقة للمادة )  957التقنين المدني السوري م 

 . ( التقنين المدني المصريمن  999مطابقة للمادة )  991التقنين المدني الليبي م 

وانظر األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتزام في القانون  -من التقنين المدني المصري  999مطابقة للمادة )  995التقنين المدني العراقي م 

 . ( 911فقرة  - 919المدني العراقي فقرة 

وإذا بدأ شك  -أداء شيء غير الذي كان يجب له  ، عوضا عن التنفيذ ، لدائنيسقط الدين إذا قبل ا : 927تقنين الموجبات والعقود واللبنانى م 

قابال لذلك االيفاء ومبرئا  ، إلي أن يقوم برهان علي العكس ، فالدائن يعد ، ولم يعترض الدائن أو لم بيد تحفظا عند االيفا بأداء العوض

  . ( والحكم متفق مع حكم التقنين المصري. )  لذمة المدين

وال نري ما يمنع من أن يتفق الدائن مع غير المدين علي أن يستوفي الدين منه بمقابل فينقل الغير الي الدائن ملكية شيء مملوك (  9575)  

بحسب  ، بدعوي الفضالة أو بدعوي اإلثراء بال سبب ، إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما ، ثم يرجع الغير علي المدين . لألول وفاء للدين

مقدار الدين وقيمة الشيء الذ أعطاه للدائن  ، ي حالة الرجوع بدعوي اإلثراء بال سبب يطالب الغير المدين بأقل القيمتينوف . األحوال

  . مقابال للوفاء



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 قان علي أن يعطي المدين للدائن بدال من ذلك ألفا من الجنيهاتفيتف ، من القمح أو ملكية سيارة أو أرض أو دار
 (9579 ) .

ولما كان  

فال بد إذن لهذا الوفاء بمقابل من اتفاق بين الدائن والمدين  ، يستوفي في دينه محال ليس هو عين محل الدين ، الدائن في هذه األحوال

واالتفاق يستدعي حتما رضاء الدائن أن يستوفي الدين  . عاد استحقاقهوفي الغالب يكون الحقا أيضا لمي ، يكون الحقا لنشوء الدين

 وال يتم ذلك إال برضائه ، فال يجوز حمل الدائن علي أخذ غير محل الدين إجباراً  ، بمقابل
 (9571 ) .

 

 . إرادة الدائن وإرادة المدين ، فهو ككل اتفاق يقتضي توافق إرادتين ، ( convention)  ولما كان الوفاء بمقابل اتفاقا 

ويجب أن  . بل يقضي هذا االلتزام ، ألنه ال ينشيء التزاما ، كالوفاء ، بل هو اتفاق كما قدمنا ، ( contrat)  ولبس الوفاء بمقابل عقداً 

ألن الوفاء  ، ناه في الوفاءفتتوافر في الدائن أهلية استيفاء الدين علي النحو الذي قدم . تتوافر األهلية الواجبة في كل من الطرفين

فإنه يوفي  ، بل أيضا أهلية التصرف ، ال أهلية الوفاء بالدين فحسب ، وتتوافر في المدين . بمقابل ينطوي علي معني استيفاء الدين

كية في وقت فالوفاء بمقابل بالنسبة إليه ينطوي علي معني الوفاء وعلي معني نقل المل ، دينه عن طريق نقل ملكية شيء الي الدائن

 . واحد

 فال يشوبها غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل ، ويجب أن تكون إرادة كل من الطرفين خالية من العيوب 
 (9571 ) .

 

وأما المحل فهو االستعاضة عن المحل األصلي  . أما السبب فهو الوفاء بالدين األصلي. ويجب أن يكون لالتفاق محل وسبب 

أال يكون داخال في نطاق االلتزام  - 2 : فالبد إذن في المحل من توافر شرطين . بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلي الدائن

اللتزام البدلي علي ومن ثم ال ينطوي االلتزام التخييري وال ا . لاللتزامبل هو شيء جديد يستعاض به عن المحل األصلي  ، األصلي

فإنما يؤدي  ، فأداه ، أو اختار البدل في االلتزام البدلي ، ألن المدين إذا اختار أحد محال االلتزام في االلتزام التخييري ، وفاء بمقابل

تزام األصلي فليس هو شيئا جديداً خارجا عن نطاق االل ، محل داخل في نطاق االلتزام األصلي متفقا عليه منذ نشوء هذا االلتزام

 يستعاض به عن محل هذا االلتزام
 (9577 ) .

فال يجوز أن يكون التزاما بعمل أو التزاما بامتناع  ، ( dartio)  أن يكون نقل ملكية - 1 

 عن عمل
 (9575 ) .

وإذا اتفق المقرض والمقترض علي أن يستعاض عن رد القرض بأن يقوم المقترض بنسخ كتاب معين يطلبه منه  

 بتغيير محل الدين(  novation)  بل يكون في الغالب تجديداً  ، فإن هذا ال يكون وفاء بمقابل ، الدائن
 (9559 ) .

  

اإلثبات إال  ، فيما يزيد علي عشرة جنيهات ، فال يجوز . ويثبت االتفاق علي الوفاء بمقابل وفقا للقواعد العامة في اإلثبات 

حي يقوم الدليل  –فإنه يفترض  ، أن الدائن قبد قبل تسلم شيء غير المستحق له دون تحفظ بالكتابة أو بما يقوم مقامها علي أنه إذا ثبت

 أنه قد ارتضي أن يقوم ذلك مقام الوفاء -علي العكس 
 (9552 ) .

 

                                                 

 . دينا له في ذمة الغير ، مقاال للوفاء ، وقد يعطي المدين للدائن - 959الموجز المؤلف فقرة  - 511فقرة  1انظر جوسران (  9579)  

أو إنابة الغير في  ، للدائن(  cession de creanse)  بل عن طريق حوالة هذا الحق ، ولكن هذا يتم عادة ال عن طريق الوفاء بمقابل

ص  511فقرة  1وقارن جوسران  – 1927فقرة  1أنظر في هذا المعني بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( : delegation)  الوفاء للدائن

551 .  

كما إذا اتفق الطرفان علي مد أجل الدين  ، ولكن ال للوفاء بالدين بل كضمان له ، عطي المدين الدائن شيئا غير محل الدينوقد ي(  9571)  

ويكون الشيء الذي أعطاه المدين  ، بل يبقي قائما ، وفي هذه الحالة ال ينقضي الدين بداهة . في مقابل أن يعطي المدين للدائن رهنا

ويرجع فيما إذا كان الشيء الذي أعطاه المدين للدائن مقابال للوفاء  . فاء بل هو رهن في يد الدائن لضمان الدينللدائن ليس مقابال للو

فال يكون هناك وفاء بمقابل إال إذا اتفق الطرفان في وضوح علي نقل  . ( 575ص  991فقرة  9دي باج )  أو رهنا لنية الطرفين

ة االستئناف المختلطة بأنه إذا سلم المستأجر محصوالت األرض إلي المؤجر وفاء باألجرة وقد قضت محكم . ملكية الشيء إلي الدائن

فال يعني ذلك أنه نقل  ، وفاء باألجرة بعد عمل الحساب ، فال يعني ذلك إنه نقل ملكية المحصوالت إلي المؤجر ، بعد عمل الحساب

منها فال يجوز للمؤجر التمسك  ، ووكله في بيعها ليستوفي األجرة ، بل أودعها عنده ضمانا لألجرة ، ملكية المحصوالت إلي المؤجر

 2529يناير سنة  1استئناف مختلط )  ببطالن حجز وقعه أحد دائني المستأجر علي هذه المحصوالت بدعوي أن ملكيتها انتقلت إليه

  . ( 291ص 

  . 571ص  991فقرة  9دي باج (  9571)  

  . 579ص  991فقرة  9ي باج د – 2175فقرة  1بودري وبارد (  9577)  

 . 97ص 9األستاذ عبد الحي حجازي (  9575)  

لم تبرأ ذمة المدين من الدين إال إذا قبض الدائن فعال قيمة  ، وإذا قبل الدائن استيفاء الدين بشيك أو بكمبيالة أو بأية ورقة مماثلة(  9559)  

فقرة  9دي باج )  بل بالوفاء عينا كما سبق القول ، ال بالوفاء بمقابل ، وعندئذ ينقضي الدين . الشيك أو الكمبيالة أو الورقة المالية

 . ( 571ص - 579ص  991

إذا بد شك "  فقضت بأنه ، من تقنين الموجبات والعقود اللبناني علي هذا الحكم صراحة 927وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (  9552)  

قابال لذلك االيفاء  ، إلي أن يقوم برهان علي العكس ، فالدائن يعد ، ولم يعترض الدائن أو لم يبد تحفظا عند االيفاء بأداء العوض ، ما

 . من التقنين المدني األلماني 1/  915انظر أيضا المادة  . " ومعترفا بكونه مبرئا لذمة المديون



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : تنفيذ االتفاق بنقل الملكية فعال إلي الدائن - 476 

 ق بنقل الملكية فعال من المدين إلي الدائنبل يجب أيضا تنفيذ هذا االتفا ، وال يكفي االتفاق علي مقابل الوفاء 
 (9551 ) .

فإذا  

وإذا كان المقابل  . وجب إفراز هذه المقادير حتي تنتقل ملكيتها إلي الدائن ، كان المقابل مائة قنطار من القطن أو مائة أردب من القمح

حتي تنتقل ملكية السيارة أو الدار أو  ، أو كان دار أو أرضا وجب تسجيل االتفاق علي الوفاء بمقابل ، سيارة وجب تعيينها بالذات

 األرض من المدين إلي الدائن
 (9559 ) .

 

 وهذا ما يميز الوفاء بمقابل عن التجديد 
 (9555 ) ،

فينقضي االلتزام القديم  ، ففي التحديد يحل التزام جديد محل التزام قديم 

بل يجب تنفيذه أي نقل الملكية  ، أي االلتزام بنقل الملكية ، أما في الوفاء بمقابل فال يكفي قيام االلتزام الجديد . زام الجديدبقيام االلت

فإنما يكون ذلك تجديداً بتغيير محل  ، فإذا اقتصر الطرفان علي إنشاء التزام بنقل الملكية يحل محل االلتزام األصلي . فعال إلي الدائن

  وفاء بمقابلالدين ال
 (9559 ) .

 

 التكييف القانوني بالوفاء بمقابل - المبحث الثاني

 تضارب الفقه في التكييف القانوني للوفاء بمقابل - 477 

وقد  . بقي أن نبين ما هو التكييف القانوني لهذا السبب من أسباب انقضاء االلتزام ، بعد أن بسطنا أركان الوفاء بمقابل : 

 . حتي أصحبت هذه المسألة الغامضة في حاجة إلي شيء من التجلية والوضوح ، تضارب الفقة في هذا التكييف

وكان للقانون  . هو أن يكون الوفاء بمقابل بيعا فيكون المقابل قد بيع بالدين ، وهناك تكييف يتبادر إلي الذهن ألول وهلة 

يتميز بأن المحل األصلي فيه قد تغير وهناك (  paiement)  بمقابل ضرب من الوفاءهو أن الوفاء  ، الفرنسي القديم تكييف آخر

 . يجعل الوفاء بمقابل عمال مركبا من تجديد ووفاء عن طريق الملكية ، هو الذي أخذ يتغلب اآلن في الفقه ، تكييف ثالث

  : الوفاء بمقابل بيع تليه مقاصة - 478 

اتفق الدائن مع المدين علي أن يشتري األول من  : وفاء بمقابل ينتهي إلي التحليل اآلتييتبادر إلي الذهن ألول وهلة أن ال

فتتم  . بثمن يعادل قيمة الدين الذي في ذمته –القطن أو القمح أو السيارة أو األرض أو الدار إلخ  –الثاني المقابل الذي يقدمه الثاني 

فتقع مقاصة قانونية ما بين هذا الدين  . ادل في الجنس والمقدار للدين الذي لهويصبح الدائن مدينا بثمن هو مع ، صفقة البيع أوال

 ويبقي المدين بعد ذلك ملتزما نحو الدائن بنقل ملكية المقابل . فينقضي كالهما بالمقاصة ، والثمن
 (9551 ) .

 

فلو فرضنا  . وال يستلزم أن تنتقل الملكية فعال الي الدائن ، وعيب هذا التكييف أنه يقف بالوفاء بمقابل عند المرحلة األولي 

أن يلتزم المدين للدائن بنقل ملكية هذه المقادير حتي  ، طبقا لهذا التكييف ، فكيفي ، أن مقابل الوفاء هو مقادير من القطن أو من القمح

فإنما نواجه  ، أما إذا وقفنا عند هذه المرحلة األولي . يةيتم الوفاء بمقابل وتبرأ ذمة المدين من دينه األصلي إال عند نقل هذه الملك

 . تجديداً بتغيير محل الدين ال وفاء بمقابل كما سبق القول

  : الوفاء بمقابل ضرب من الوفاء تغير فيه المحل األصلي - 479

وال يزال يقول به بعض فقهاء  ، وكان يقول به دوما وبوتييه ، وهذا هو التكييف الذي كان سائداً في القانون الفرنسي القديم

 . القانون الفرنسي الحديث

                                                                                                                                                                    

إذ قبل الوفاء  . فيفرض في الدائن ، أما فيما يتعلق باإلثبات" :  يدي في هذا الصدد ما يأتيوقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمه

) "  إال أن يقوم دليل يسقط هذه القرينة ، أنه قد ارتضي أن يقوم ذلك مقام الوفاء من المدين ، بغير ما هو مستحق له دون تحفظ

  . ( 191ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

  . 191ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  9551)  

وذلك ألن  . بأن يوصي المدين لدائنه بمال للوفاء بالدين ، ويترتب علي ذلك أن الوفاء بمقابل ال يمكن أن يتم عن طريق الوصية(  9559)  

مجموعة  2559نقض مدني أول أبريل سنة )  ي حياة الموصيوال تنتقل ملكية الموصي به ف ، الوصية يجوز الرجوع فيها دائما

استئناف )  كذلك ال يتم الوفاء بمقابل إذا احتفظ المدين لنفسه بحق استرداد العقار الذي سلمه وفاء لدينه . ( 59ص  97رقم  5عمر 

  . ( 15ص  52م  2517ديسمبر سنة  1مختلط 

 . 95ص  9األستاذ عبد الحي حجازي (  9555)  

  . 551ص  511فقرة  1جوسران  - 155ص  577فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  ( 9559)  

  . 195ص  2155فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2171فقرة  1انظر في بسط هذا الرأي بودري وبارد (  9551)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، استعيض فيه عن الشيء المستحق أصال بشيء آخر ، ففي القانون الفرنسي القديم كان الوفاء بمقابل ضربا من الوفاء 

ق ال بالشيء المستحق ولكن يقضيه بمقابل الشيء المستح ، فهو كالوفاء يقضي الدين ذاته بطريق مباشر . وذلك باتفاق الطرفين

بأن يجعل ثمنه قصاصا فذ هذا  ، ولكن بطريق غير مباشر ، أما في التكييف األول فقد رأينا أن المقابل يقضي الدين ذاته . نفسه

 . ولكن دينا آخر نشأ من طريق التجديد ، وسنري في التكييف الثالث أن المقابل ال يقضي الدين ذاته . الدين

إذا استحق في يده مقابل الوفاء لم يرجع علي المدين بدعوي ضمان االستحقاق  ، التكييف الثاني أن الدائنويترتب علي هذا  

بل استوفي به الدين الذي له في ذمة  ، فهو لم يشتر المقابل كما هو التصوير في التكييف األول . التي يرجع بها المشتري علي البائع

فيعود في ذمة المدين بجميع ما كان له من  ، واستتبع ذلك رجوع الدين األصلي ، طل الوفاءفإذا استحق المقابل في يده ب . المدين

 ويرجع الدائن علي المدين ال بدعوي ضمان االستحقاق بل بدعوي هذا الدين نفسه ، ضمانات
 (9551 ) .

 

قرر أن الوفاء بمقابل يقضي من الم $ 795 $لوال أنه  ، ويتفق مع إرادة الطرفين ، وكان هذا التكييف القانوني يستقيم 

ويؤيده نص صريح في  ، انقضاء التأمينات هذا مقرر في الفقه الفرنسي . التأمينات التي كانت للدين األصلي ولو استحق المقابل

من هذا التقنين علي أن قبول الدائن باختياره عقاراً أو أي عرض  1997فقد نصت المادة  ، التقنين المدني الفرنسي خاص بالكفالة

 حتي لو استحق الشيء في يد الدائن ، استيفاء للدين األصلي يبريء الكفيل
 (9557 ) .

ويقيس الفقه الفرنسي علي الكفالة سائر  

مدني تقضي بأن  992وسنري أن المادة  ، دين األصلي تزولأما في مصر فالنص واضح في أن التأمينات التي كانت لل . التأمينات

 وباألخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات ، أحكام الوفاء ، من حيث أنه يقضي الدين"  يسري علي الوفاء بمقابل
 (

9555  )
 1997وهي المقابلة للمادة  - 179ادة فنص في الم ، ثم طبق التقنين المدني المصري هذا الحكم تطبيقا خاصا في الكفالة . "

 . " برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء ، إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئا آخر"  علي أنه -مدني فرنسي 

 فإن من مقتضيات هذا ، الذي نحن بصددهوال شك في أن انقضاء التأمينات إلي غير رجعة ال يتفق مع التكييف القانوني  

ومتي عاد الدين األصلي عادت معه جميع  ، التكييف أن يعود الدين األصلي إذ أبطل الوفاء بمقابل أو استحق المقابل في يد الدائ

 . التأمينات التي كانت تكفله

  الوفاء بمقابل عمل مركب من تجديد ووفاء عن طريق نقل الملكية - 181 

وهو التكييف الذي يساير النصوص التشريعية في مصر وفي  ، والتكييف القانوني الذي أخذ يتغلب في الفقه المعاصر :

 ، وتتالقي فيه عناصر من كل ذلك ، فهو مزيج من التجديد والوفاء عن طريق نقل الملكية . هو أن الوفاء بمقابل عمل مركب ، فرنسا

 . فيجمع في أحكامه بين كل منها

                                                 

وانظر  - 591بوتييه في االلتزامات فقرة  1السابع فقرة دوما في القوانين المدنية القسم األول الكتاب الثالث الباب األول الفرع (  9551)  

في الوفاء بمقابل في القانون الرزماني والقانون الفرنسي رسالة من باريس  Segogneسيجوني  : في فقهاء القانون الفرنسي الحديث

فرنسي رسالة من بواتتيه في الوفاء بمقابل في القانون الروماني والقانون ال Guimbaudجمبو  – 299ص  – 71ص  2779سنة 

فقرة ويقرب من هذا التكييف ما يذهب إليه األستاذ عبد  1وقارب بالنيول وويبير وبوالنجيه  - 191ص – 279ص  2775سنة 

أن الوفاء بمقابل عقد عيني تنتقل به ملكية شيء من ذمة المدين إلي ذمة الدائن ويترتب عليه الوفاء (  11ص  9جزء )  الحي حجازي

 . ما سابقبالتزا

 . 922انظر الجزء الثالث فقرة  : ويتحمس في الدفاع عن هذا التكييف من الفقهاء المعاصرين دي باج

 ، إلي ان بوتتيه قرر هذا الحكم في خصوص الكفيل وحده ، في الرسالة التي أسلفنا اإلشارة إليها ، Segogneويذهب سيجوني (  9557)  

ال  ، وبعد أن برئت ذمة الكفيل ، بعد أن استوفي دينه بمقابل للوفاء ، فإن الدائن . بالكفيلالعتبارات خاصة  ، دون سائر التأمينات

ويكون من حقه  ، فيضار الكفيلي بهذا اإلعسار . إال إذا كان المدين معسرا ، إذا استحق المقابل في يده ، يفكر في الرجوع علي الكفيل

ففوت علي الكفيل الفرصة  ، ما دام الدائن هو الذي قبل أن يستوفي دينه بمقابل وترك المدين حتي أعسر ، أن يدفع رجوع الدائن عليه

وقد نقل التقنين المدني الفرنسي هذا الحكم عن (  591بوتتيه في االلتزامات فقرة )  في أن يرجع علي المدين إذا وفي عنه الدين

 . ( 59 ص – 77سيجوني ص )  وقصره علي الكفيل ، بوتتيه

 ، حتي لو استحق المقابل في يد الدائن ، جعل براءة الكفيل 1997ويرد بودري وبارد علي هذه الحجة بأن التقنين المدني الفرنسي في المادة

 ، وهذا يدل علي أن الوفاء بمقابل من شأنه تجديد الدين األصلي ، ولم يقصره علي حالة ما إذا كان المدين معسراً  ، حكما عاما

ويظهر ذلك في وضوح تام عند الرجوع إلي األعمال التحضيرية  . ضي هذا الدين بالتجديد وتنقضي معه تأميناه والكفالة من بينهافينق

ص  2179فقرة  1انظر بودري وبارد )  فقد وردت فيها عبارات صريحة كل الصراحة في هذا المعني ، للتقنين المدني الفرنسي

 . ( 552ص  922فقرة  9دي باج  : ي بودري وباردوانظر في الرد عل - 151ص  - 152

  . 11ص  91م  2525نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  : انظر عكس ذلك في عهد التقنين المدني السابق(  9555)  
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 الفهرس العام

إذا الدائن والمدين يتفقان باديء ذي بدء علي تغيير المحل األصلي للدين  . لوفاء بمقابل هو أوال تجديد بتغيير محل الدينفا 

وهذا هو  ، ومتي دخل في الدين هذا التعديل الجوهري فقد أصبح دينا جديداً يحل محل الدين القديم ، بمحل جديد هو المقابل للوفاء

ال عن طريق  ، عن طريق التجديد ، وتنقضي معه تأميناته ، ذه الخطوة األولي أن الدين األصلي ينقضيويترتب علي ه . التجديد

وال عن  ، ال عن طريق الوفاء كما هو األمر في التكييف الثاني ، وال عن طريق التجديد ، الوفاء كما هو األمر في التكييف الثاني

  . طريق المقاصة كما هو األمر في التكييف األول

ينفذ عن طريق  –وهو دائما التزام بنقل ملكية المقابل الذي استعيض به عن المحل األصلي للدين  -ثم إن الدين الجديد  

وفي هذه الخطوة الثانية ينطوي الوفاء  . وبذلك يتم الوفاء بمقابل ، فتنتقل الملكية فعال إلي الدائن كما قدمنا(  paiement)  الوفاء

كما  ، ( paiement)  وهو هنا ينقضي بالوفاء ، إذ الدين الجديد يوفي به عينا فينقضي ، معني الوفاء(  أوال: )  بمقابل عل معنيين

إذ الوفاء بالدين الجديد معناه نقل ملكية المقابل  ، ومعني نقل الملكية(  ثانياً . )  فيما قدمنا(  novation)  انقضي الدين القديم بالتجديد

وتكسبه معني نقل  ، ونري من ذلك أن هذه الخطوة الثانية تكسب الوفاء فيأخذ أحكامه . قل ملكية المبيع إلي المشترةإلي الدائن كما تنت

 وهذا كله إلي معني التجديد الذي رأيناه في الخطوة األولي والذي انقضي الدين األصلي به ، الملكية فيأخذ أيضا بعض أحكامه
 (

9999 ) .
 

وإنما ينقضي  ، أن الدين األصلي في الوفاء بمقابل ال ينقضي بالوفاء وال بالمقاصة(  2: )  وني أمرانويخلص من هذا التكييف القان

 ال بمقابل الوفاء ، أما الدين الجديد الذي حل محل الدين األصلي فينقضي بالوفاء عينا ، بالتجديد
 (9992 ) .

إن الوفاء بمقابل يجمع (  1)  

 نقل الملكيةفي أحكامه بين معني الوفاء ومعني 
 (9991 ) ،

 . وهذا ما ننتقل اآلن إليه 

 اآلثار التي تترتب علي الوفاء بمقابل - الفرع الثاني

  : النصوص القانونية - 481 

فيما إذا كان ينقل ملكية شيء أعطي في  ، يسري علي الوفاء بمقابل"  : من التقنين المدني علي ما يأتي 992تنص المادة 

من  ، ويسري عليه . وباألخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية ، أحكام البيع ، مقابلة الدين

"  وباألخص ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات ، أحكام الوفاء ، حيث أنه يقضي الدين
 (9999 ) .

 

                                                 

 919فقرة  92و 919فقرة  27لوران  57هامش رقم  915وفقرة  2هامش رقم  927فقرة  5انظر في هذا المعني أوبري ورو (  9999)  

بالنيول وريبير  - 175ص  - 177ص  2179فقرة  1بودري وبارد  -وما بعدها  177فقرة  17و 199فقرة  11مولومب دي -

ص  517فقرة  1جوسران  - 555فقرة  7بيدان الجارد  - 119ص  - 195ص  2199وفقرة  195ص  2155فقرة  1وردوان 

559 . 

 . 172أحكام االلتزام فقرة وانظر في هذا المعني أيضا األستاذ إسماعيل غانم في 

 . 922فقرة  - 929فقرة  9وانظر انتقاداً ال يخلو من المبالغة لهذا التكييف في دي باج 

وإنما  ، ويراعي أن الوفاء بالدين القديم ال يتم بمقتضي اإلدالء بالعوض" :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي(  9992)  

 ، وإنما ينشأ التزام جديد يحل محل هذا الدين ، وهذا االلتزام هو الذي ينقضي اإلدالء بالعوض ، ل هذا الدينينشا التزام جديد يحل مح

فاالعتياض والحالة هذه ليس إال  . وهذا االلتزام هو الذي ينقضي بالوفاء فور الوقت عن طريق انتقال حق الملك في ذلك العوض

 . ( 191ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  لي الفورتجديداً يتبع بالوفاء بااللتزام الجديد ع

وقد جاء في  . من تجديد ونقل ملكية ووفاء(  acte juridique complexe)  فالوفاء بمقابل هو إذن تصرف قانوني مركب(  9991)  

ببعض النصوص إزاء ما (  ابلالوفاء بمق)  بيد أن المشروع آثر أن يختصه" :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعني

ينقل ملكية ما يؤدي في مقابل  فيراعي من ناحية أن اإلدالء بعوض : هو ملحوظ من ازدواج أثره وتراكب طبيعته في فقه القانون

ذا وفي ه ، ويراعي من ناحية أخري أنه يهييء للمدين طريقا إلبراء ذمته من الدين . وفي هذه الحدود تطبق أحكام البيع ، الوفاء

مجموعة األعمال ) "  وقد يقال أخيراً إن االعتياض ينتهي أمره إلي تجديد يعقبه الوفاء مباشرة . النطاق تطبق قواعد الوفاء

  . ( 195ص 9التحضيرية 

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  577ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  9999)  

من حيث انه ينقل ملكية الشيء  ، يسري علي الوفاء بمقابل" :  فما عدا العبارة اآلتية التي وردت في المشروع التمهيدي ، الجديد

:  وفي لجنة المراجعة عدلت عبارة . في المشروع التمهيدي"  احتساب الخصم"  ا عبارةوفيما عد ، ".  . الذي أعطي في مقابلة الدين

وكانت عبارة المشروع التمهيدي أدق في المعني . " فيما إذا كان ينقل ملكية شيء"  بعبارة"  من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الخ" 

وقد رأينا انه ينقل الملكية  ، بمقابل قد ال ينقل الملكية في بعض صورة ألن العبارة األخيرة توهم أن الوفاء ، من عبارة لجنة المراجعة

ووافق مجلس  . في المشروع النهائي 919وأصبح رقم المادة (  197ص  9قارن مجموعة األعمال التحضيرية )  في جميع الصور
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ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق 
  (9995 ) .

 

وفي التقنين المدني الليبي  - 955في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري 

 925وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 599وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 997المادة 
 (9999 ) .

 

وتسري عليه أحكام الوفاء  ، فتسري عليه أحكام البيع باعتباره ناقال للملكية ، ويخلص من هذا النص أن الوفاء بمقابل مزدوج األحكام

 . باعتبار أنه يقضي الدين

  : الوفاء بمقابل باعتباره ناقال للملكية - 482 

فانه يسري عليه من هذه الناحية أحكام البيع وأحكام نقل  ، لي الدائنلما كان الوفاء بمقابل ينقل ملكية المقابل من المدين إ

 . الملكية بوجه عام

 وقد ذكر النص من هذه األحكام ثالثة علي وجه التخصيص 
 (9991  )

: 

وكذلك  . بل أيضا أهلية التصرف ، ال أهلية الوفاء فحسب ، وقد قدمنا أنه يشترط في المدين أن تتوافر فيه : أهلية المتعاقدين 

 يشترط في الدائن أهلية االلتزام
 (9991 ) .

 

فإن هذا الدين قد  ، وال يرجع بالدين األصلي . رجع علي المدين ، فإذا استحق المقابل في يد الدائن : ضمان االستحقاق 

كما يرجع المشتري علي وإنما يرجع بضمان االستحقاق  . فال يعود وال تعود ، وقد انقضت تأميناته معه ، انقضي بالتجديد كما قدمنا

وهو  ، إذ التجديد قد أصبح باتا ال رجوع فيه . ألنه إنما يطعن في التصرف الخاص بنقل الملكية ال التصرف الخاص بالتجديد ، البائع

 وأقام مقامه الدين الجديد الذي يستوجب تنفيذه نقل الملكية ، الذي قضي الدين األصلي بتأميناته
 (9997 ) .

 

قيمة (  2: )  بما يأتي ، طبقا ألحكام هذا الضمان ، فإنه يرجع ، يرجع علي المدين بضمان االستحقاق كما قدمنا ولما كان الدائن

(  9. )  وقيمة الثمار التي ألزم الدائن بردها لمن استحق المقابل(  1. )  المقابل وقت االستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت

(  5. )  وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان المدين سيء النية ، يستطيع الدائن أن يلزم بها المستحق والمصروفات النافعة التي ال

                                                                                                                                                                    

ووافق مجلس الشيوخ  . " جهة الدفع تعيين"  احتساب الخصم بعبارة"  وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت عبارة . النواب علي النص

  . ( 195ص  - 197و ص  191ص  9مجموعة األعمال التضحيرية )  992علي المادة كما عدلتها لجنته تحت رقم 

  . 155فقرة  - 159األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  – 959الموجز للمؤلف فقرة (  9995)  

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9999)  

  . ( من التقنين المدني المصري 992مطابقة للمادة )  955التقنين المدني السوري م 

 . ( من التقنين المدني المصري 992مطابقة للمادة )  997التقنين المدني الليبي م 

في أحكام االلتزام في  وانظر األستاذ حسن الذنون  -من التقنين المدني المصري  992مطابقة للمادة )  599التقنين المدني العراقي م 

 . ( 917فقرة  –911القانون المدني العراقي فقرة 

والسيما القواعد المختصة بالضمان  ، إن قواعد البيع تطبق مبدئيا علي اإليفاء بأداء العوض : 925تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

والحكم . )  وال سميا فيما يختص بتعيين جهة اإليفاء ، مستطاععلي أن قواعد اإليفاء تطبق بالقياس وبقدر ال –وبأهلية المتعاقدين 

إال أن هذا االنقضاء يستخلص  ، وإذا كان نص التقنين اللبناني لم يذكر انقضاء التأمينات صراحة ، متفق مع حكم التقنين المصري

  . ( بداهة من قواعد الوفاء الواجبة التطبيق

  . 191ص  9التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع(  9991)  

  . 515فقرة  1جوسران (  9991)  

بما  ، أن يفسخ الوفاء بمقابل في مجموعة ، في حالة ما إذا لم تخلص ملكية المقابل للدائن ، وقد يقال إنه مما يتفق نية الطرفين(  9997)  

وقد جاء في هذا المعني في المذكرة اإليضاحية  . ويعود الدين األصلي إلي ذمة المدين ، ينطوي عليه من تجديد ووفاء ونقل ملكية

 : ما لم يطلب الحكم بفسخ االعتياض ذاته ، وال يكون للدائن في هذه الحالة إال حق الرجوع بدعوي الضمان" :  للمشروع التمهيدي

 القديم يعود الي الوجود ويزول أثر المخالصة به متي استحق العرضوهي تقضي بأن الدين  ، من التقنين البرازيلي 557قارن المادة 

واألستاذ  -من التقنين المدني اإليطالي الجديد  1/  2251انظر أيضا المادة (  197 - 191ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) " 

 . 19ص  - 15ص  9عبد الحي حجازي 

يقتضي أن يرجع مع الدين األصلي تأميناته التي كانت  ، اء بمقابل في مجموعةعن طريق فسخ الوف ، ولكن القول برجوع الدين األصلي

إال  ، في حالة استحقاق المقابل ، ومن ثم ال يكون للدائن . وهذا يتعارض مع نص القانون الصريح من أن التأمينات تنقضي ، تكلفه

وال يعود الدين األصلي  ، فيبقي الدين الجديد قائما . جديدوال يجوز له فسخ الت ، الرجوع بضمان االستحقاق علي الوجه الذي سنبسطه

كوالن  - 2195فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 995ص  915فقرة  5انظر في هذا المعني أوبري ورو )  وال تعود تأميناته

  . ( 577فقرة  1وكابيتان ودي ال مورانديير 
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(  9. )  ما كان الدائن يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر المدين بالدعوي ، وجميع مصروفات دعوي الضمان ودعوي االستحقاق عدا

 كسب بسبب استحقاق المقابل وبوجه عام التعويض عما لحقه من خسارة أو وفاته من
 (9995 ) .

 

ولكن تأمينات الدين األصلي تزول كما  ، وال شلك في أن الرجوع بضمان االستحقاق أرجح للدائن من الرجوع بالدين األصلي 

 . قدمنا فال تكفل ضمان االستحقاق

  : ضمان العيوب الخفية - 3 

كما يرجع  ، فإنه يرجع علي المدين بضمان العيوب الخفية ، ولكن الدائن كشف فيه عيبا خفيا ، فإذا لم يستحق المقابل

ويخلص من هذه النصوص أن العيب لو أثر في المقابل إلي حد لو  . مدني 595 - 551طبقا ألحكام المواد  ، المشتري علي البائع

 . دين وأن يطالبه بالتعويض علي النحو الذي بيناه في ضمان االستحقاقكان له أن يرده إلي الم ، علمه الدائن لما رضي بهذا المقابل

لم يكن له إال أن يطالب المدين بالتعويض عما  ، أو كانت الخسارة لم تبلغ الحد المتقدم الذكر ، أما إذا اختار الدائن استبقاء المقابل

(  مدني 555و 599م)  أصابه من ضرر بسبب العيب
 (9929 ) .

 

بل  ، مدني لم تحصر أحكام البيع التي تسري علي الوفاء بمقابل في األحكام الثالثة المتقدمة الذكر 992المادة ولما كان نص  

(  solute)  كحق امتياز البائع إذا كان هناك معدل -فإنه يبدو أن بعض أحكام البيع األخري  ، ذكرتها علي سبيل التمثيل والتخصيص

 يدفعه الدائن للمدين
 (9922 ) ،

وحق تكملة الثمن للغبن فيما إذا كان الدائن قاصراً وكان  ، وحق الفسخ إذا لم يوف الدائن بهذا المعدل 

 المقابل عقاراً تقل قيمته عن أربعة أخماس الدين
 (9921 ) ،

 وتسري علي الوفاء بمقابل 
 (9929 ) .

 

 : الوفاء بمقابل باعتباره وفاء - 483 

أما الدين األصلي فقد  . يقضي الدين الجديد الذي حل محل الدين األصلي كما قدمنا ، باعتباره وفاء ، ثم إن الوفاء بمقابل 

 . كما سبق القول ، انقضي بالتجديد

 ومن ثم تترتب النتائج اآلتية 
 (9925  )

: 

عليي النحييو الييذي  ، المقابييل قييد ييد الييدائنوال تعييود حتيي لييو اسيتحق  ، تيزول التأمينييات التيي كانييت لليدين األصييلي -2

 وهذه النتيجة مترتبة علي أن الدين األصلي قد انقضي وانقضت معه تأميناته عن طريق التجديد . قدمناه
 (9929 ) .

 

فيما إذا كان في ذمة المدين لليدائن عيدة (  imputation du paiement)  تتبع األحكام المتعلقة بتعيين جهة الدفع -1

 . فيكيون ليه وقيت اليدفع أن يبيين اليدين اليذي دفيع مقابليه ، بعضديون من جنس واحد وقد دفع المدين مقابال للوفاء ببعضها دون 

فيإن تعادليت اليديون فيي الحليول  ، ثم الدين األكثر كلفة علي الميدين ، كان الدين المدفوع له المقابل هو الدين الحال ، فإن لم يبين

 . كان للدائن أن يعين الدين الذي استوفي مقابله ، وفي الكلفة علي المدين

ومين ثيم ال يرجيع  . اتبعيت أحكيام الوفياء ال أحكيام نقيل الملكيية ، ن أن المدين قد دفع مقابال لدين ال وجود ليهإذا تبي -9

 ولكن يسترد منه المقابل الذي دفعه بدعوي استرداد غير المستحق ، المدين علي الدائن بمقدار الدين
 (9921 ) .

 

                                                 

  . االستحقاق من التقنين المدني في ضمان 559انظر المادة (  9995)  

 . 21فقرة  dation en paiementلفظ  1أنسيلكوبيدي داللوز  – 155ص  577فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المورانديير (  9929)  

  . 21فقرة  dation en paiementلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز  – 591فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المورانديير (  9922)  

قارن بودري  - 29فقرة  dation en paiementلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز  – 591فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المورانديير (  9921)  

  . 2199وفقرة  2199فقرة  1وانظر بالنيول وريبير وردوان  . 2177فقرة  -مكررة أوال  2171فقرة  1وبارد 

م  2752أبريل سنة  99استئناف مختلط )  قابل بنفس المقدار الذي تدفع به في البيعوكذلك تدفع رسوم انتقال الملكية في الوفاء بم(  9929)  

  . ( 2199فقرة  1وانظر بالنيول وريبير وردوان  - 921ص  9

  . 197ص  – 191ص  9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  9925)  

  . 515فقرة  1جوسران  – 2191فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  9929)  

وقد تبين أنه غير  ، ويمكن القول أيضا إن الذي أعطي المقابل - 27فقرة  dation en paiementلفظ  1أنسيكولوبيدي داللوز (  9921)  

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعني  . فيفسخ البيع ويسترد المبيع ، يكون بمثابة البائع الذي لم يستوف الثمن من المشتري ، مدين

ن باقيا بأنه إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الدائن ومدينه اتفقا علي أن يبيع المدين إلي الدائن قدراً من أطيانه مقابل مبلغ ما كا

وحرر  ، التصديق علي عقد البيه وتعهد الدائن بإحضار مخالصة من ذلك األجنبي عند ، عليه من دين سبق أن حوله الدائن إلي أجنبي

ولم يحضر الدائن  ، ثم تم التوقيع علي عقد البيع النهائي ، بين الطرفين في تاريخ هذا االتفاق عقد بيع عن األطيان الواردة به

أطيان أخري  بل إن هذا األخير استمر في إجراءات التنفيذ بالنسبة إلي باقي الدين فنزع ملكية المدين من ، المخالصة من األجنبي

فرأت المحكمة من هذا انه مع قيام األجنبي بالتنفيذ علي هذه األطيان األخري للحصول علي باقي الدين تكون  ، حتي بيعت بالمزاد
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 ، فيإذا وفيي الميدين المعسير . بمقابل باعتبار أنه وفاء يجوز لدائني المدين أن يطعنوا بالدعوي البولصية في الوفاء -5

وكيذلك ال يسيري  . لم يسر هذا الوفاء في حق بياقي اليدائنين ، انقضاء األجل الذي عين أصال للوفاءأحد دائنيه قبل  ، وفاء بمقابل

 إذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي اسيتوفي المقابيل ، في حقهم الوفاء بمقابل ولو حصل بعد انقضاء هذا األجل
 (

9921 ) .
 

 التجديد واإلنابة في الوفاء - الفصل الثاني 
 (5518  )

 

  (Novation et delegation  ) 

 التجديد - الفرع األول

  (Novation  ) 

 شروطه واآلثار تترتب عليه –التجديد تنظام قانوني محدود األهمية  - 484 

فالتجديد إذن هو سبب  . فيكون سببا في قضاء الدين القديم وفي نشوء الدين الجديد ، التجديد هو استبدال دين جديد بدين قديم : 

)  وعقد ، علي قضاء االلتزام القديم(  convention)  فهو اتفاق . وهو في الوقت ذاته مصدر لنشوء االلتزام ، النقضاء االلتزام

contrat  )وهو في الحاتين تصرف قانوني ، إلنشاء االلتزام الجديد  (acte juridique ) .  ويتميز الدين الجديد عن الدين القديم إما

 . وإما بتغيير الدائن ، وإما بتغير المدين ، ( أي في محله أو في مصدره)  بتغيير في الدين

 في القانون الروماني األهمية خالفا لما كان عليه األمروالتجديد كنظام قانوني أصبح اليوم محدود  
 (9925 ) ،

وقل االلتجاء إليه  

وحوالة الحق عن  ، وتغني حوالة الدين عن التجديد بتغيير المدين ، فالتجديد بتغير الدين أصبح يغني عنه الوفاء بمقابل . في التعامل

 ومن ثم اختفي التجديد في بعض التقنينات الحديثة كالتقنين األلماني . التجديد بتغيير الدائن
 (9919 ) ،

 . وقد سبقت اإلشارة إلي ذلك 

                                                                                                                                                                    

ألنه بالقياس علي البيع يكون  ، فإنها تكون قد أصابت ، وعلي هذا قضت بفسخ العقد ، األطيان المبيعة للدائن تحت يده من غير مقابل

الحق في فسخ العقد إذا حال الدائن الذي أخذ األطيان وفاء لدينه دون حصول المقاصة عن هذا  -الذي هو في مركز البائع  -ين للمد

مجموعة  2555مايو سنة  27نقض مدني )  إذ يكون الدائن والحالة هذه كأنه مشتر لم يدفع الثمن ، الدين بمتابعة التنفيذ وفاء لدينه

   . ( 979ص  295رقم  5عمر 

فيمكن قياس الوفاء  ، وقد وردت في خصوص الطعن بالدعوي البولصية في الوفاء ، مدني 1/  151وذلك كله قياسا علي المادة (  9921)  

 29 - 591ص  11م  2525مايو سنة  99 - 171ص  15م 2521أبريل سنة  21استئناف مختلط  : انظر . بمقابل علي الوفاء

  . 11ص  9وانظر األستاذ عبد الحي حجازي  – 599ص  17م  2521يونية سنة 

 نظرات(  Petit)  بيتي – 2715دراسة في التجديد وحوالة الحق في القانون الروماني سنة (  Paul Gide)  بول جيد : مراجع(  9927)  

 (reflexions  )هيبير – 59ص  2599المجلة االنتقادية سنة  : في الحوالة  (Hubert  ) القانونية لإلنابة رسالة بحث في النظرية

(  Thaller)  تالير - 2519شروط االنعقاد والصحة في التجديد رسالة من أكس سنة (  Negre)  نجر - 2755من بواتييه سنة 

  . في السبب(  Capitant)  كابيتان - 2591وسنة  2591حوليات القانون التجاري سنة  : الصبغة القانونية لسند االئتمان

علي أن  . فكان التجديد يقوم مقام الحوالة ، ن حوالة الحق وال حوالة الدين معروفة في القانون الروماني علي ما قدمنالم تك(  9925)  

بل كان يغير  ، فهو لم يكن يغير من محل الدين . التجديد في القانون الروماني كان يختلف في جوهره عن التجديد في القوانين الحديثة

وقد يكون  . فيكسبه جدة ويزيد في قوته ، ( litteris)  وأحيانا في عقد كتابي(  stipulation)  عقد لفظي فيفرغه غالبا في ، شكله

بل قد يكون بتغيير عنصر غير جوهري في االلتزام  ، التجديد بتغيير الدائن أو بتغيير المدين ليقوم مقام حوالة الحق أو حوالة الدين

فالتجديد في القانون الروماني كان أقرب إلي المساس  . كإضافة أجل أو توثيق الدين بضمان مما ال يعتبر تجديداً في القوانين الحديثة

ويغير  ، جري علي أساس النية ال الشكلأما التجديد في القوانين الحديثة في . بصورة االلتزام وشكله منه إلي تغيير موضوعه وطبيعته

ومن ثم كان التجديد في القانون الروماني مسألة شكلية تتصل  . في االلتزام األصلي تغييراً جوهريا إلي حد استبدال التزام جديد به

ظر في هذا المعني بودري أن)  والتجديد في القوانين الحديثة مسألة موضوعية تتصل بحرية التعاقد وسلطان اإلرادة ، بصورة االلتزام

   . ( 2191فقرة  1بالنيول بوريبير وردوان  – 2122وفقرة  2175فقرة  1وبارد 

يختلف مذهب التقنينات االتينية عن مذهب التقنينيات " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد(  9919)  

متأثرة بما كان لها من  ، ديد فقد جرت األولي علي إفراد مكان لهذه األحكام في النصوصالجرمانية فيما يتعلق باألحكام الخاصة بالتج

فألجيء بذلك إلي االستعاضة  ، وقد كان هذا القانون يجهل حوالة الحق وحوالة الدين علي حد سواء ، منزلة في القانون الروماني

وهما بطبعهما أدني  ، وتستعيض عنه بحوالة الحق وحوالة الدين ، ذلكأما الثانية فتهمل التجديد علي نقيض  . بالتجديد عن هذا وتلك

علي أن الفوارق بين هذين المذهبين أقرب إلي المساس بالعرض منها إلي المساس  . إلي التمشي مع التصوير المادي لاللتزام
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  . اآلثار التي تترتب عليه(  ثانياً )  شروطه(  أوال: )  ونبحث في التجديد 

 شروط التجديد - المبحث األول 

  شروط ثالثة - 485 

علي أن  ، ذ التجديد يفترض وجود التزامين متعاقبين الجديد منهما يحل محل القديمإ . يمكن رد شروط التجديد إلي ثالثة :

 وعلي أن تتوافر عند الطرفين نية التجديد ، يختلف االلتزام الجديد عن االلتزام القديم في أحد عناصره
 (9912 ) .

 

)  اختالف ما بين االلتزامين في أحد العناصر(  1)  قديم حل محله جديد ، تعاقب التزامين(  2: )  فشروط التجديد إذن هي 

 . نيه التجديد(  9

 تعاقب التزامين قديم حل محل جديد - المطلب األول

 : النصوص القانونية - 486 

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 999تنص المادة  

 . " من أسباب البطالن ال يتم التجديد إال إذا كان االلتزامان القديم والجديد قد خالل كل منهما - 2" 

فال يكون التجديد صحيحا إال إذا قصد بااللتزام الجديد إجازة  ، أما إذا كان االلتزام القديم ناشئا عن عقد قابل لإلبطال - 1"   

"  العقد وأن يحل محله
 (9911 ) .

 

ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق 
  (9919 ) .

 

 959وفي التقنين المدني الليبي  - 992في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل النص في للتقنينات المدنية العربية األخري 

 911ويقابل في تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  -وال مقابل في التقنين المدني العراقي  -
 (9915 ) .

 

                                                                                                                                                                    

)  والتقنينات الجرمانية . ي حوالة الدينوال تمانع علي وجه اإلطالق ف ، فالتقنينات الالتينية تقر صراحة حوالة الحق ، بالجوهر

ولم ير المشروع  . ال تضيق بالتجديد حيث تتضح جدواه كما هو الشأن في التجديد بتغيير الدين بوجه خاص(  الالتينية : وردت خطأ

مجموعة ) "  وال سيما أن اإلنابة مع أهميتها تقترن بالتجديد باعتبارها مجرد وصف من أوصافه ، أن يشذ عن التقليد الالتيني

 . ( 159ص 9األعمال التحضيرية 

وألن التجديد بتغيير الدين ال تزال له أهمية كبيرة في العمل من  ، ال تصاله باإلنابة من ناحية ، ولم يغفل التقنين المدني الجديد شأن التجديد

وتوالها بشيء  ، فعرض ألحكام التجديد . ( 115ص  2191فقرة  1انظر في هذا المعني بالنيول وريبير وردوان )  أخري ناحية

وقد عرض المشروع لبعض األحكام الخاصة بالتجديد " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي . من الضبط والتجديد

وبالتطبيقات العملية لفكرة عدم  ، ا ما تعلق منها بتجديد االلتزام الباطل أو القابل للبطالنالسيم ، ذاته بشيء من الضبط والتحديد

" :  وجاء في موضع آخر(  159ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  وبانتقال التأمينات إلي االلتزام الجديد ، افتراض التجديد

وليس شك في أن الحوالة واإلنابة والحلول  . ن مصادر إنشائه في آن وحدايعتبر التجديد طريقا من طرق انقضاء االلتزام ومصدراً م

انظر مع ذلك المواد  : وهذا هو ما حدا بالتقنينات الجرمانية إلي أغفاله . وتفضله من وجوه ، تحقق الغرض المقصود من هذا النظام

 تتجلي قيمتها عند ما يراد استبدال محل االلتزام أو مصدرهبيد أن للتجديد مزايا ما تزال باقية  . من التقنين النمساوي 2911 - 2919

 . ( 159ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  من التقنين البولوني 119انظر المادة  :

وال يشتمل إال علي نص  ، ويعرض التقنين المدني اإليطالي الجديد في تفصيل لتنظيم التجديد بتغيير الدين وهو التجديد الموضوعي 

 - 19ص  9األستاذ عبد الحي حجازي )  ويسكت عن التجديد بتغيير الدائن ، د في التجديد بتغيير المدين وهو التجديد الشخصيواح

   . ( 12ص

. 2217ص  911رقم  29المحاماة  2591أكتوبر سنة  92 - 595ص  125رقم  22المحاماة  2599أكتوبر سنة  11أسيوط (  9912)  

  

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  559ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  9911)  

ووافقت اللجنة علي المادة تحت رقم  ، أزيلت في لجنة المراجعة فأصبح التطابق تاما ، فيما عدا بعض فروق لفظية طفيفة ، الجديد

ص  9مجموع األعمال التحضيرية )  999فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، لنوابووافق عليها مجلس ا . في المشروع النهائي 919

155 - 151 ) .  

  . 919فقرة  - 915الموجز للمؤلف فقرة (  9919)  

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9915)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ثم يعقبه ليحل محله التزام  ، يحب أن يوجد التزام قديم خال من أسباب البطالن ، لتجديدويخلص من هذا النص أنه حتي يتم ا

 . جديد خال هو أيضا من أسباب البطالن

 : وجود التزام قديم - 487 

 . وندعوه هنا بااللتزام القديم ، هو الذي يقوم عليه التجديد فيقضيه ، يفترض التجديد وجود التزام سابق 

وكذلك إذا كان هذا االلتزام قد انقضي بسبب سابق علي  ، هذا االلتزام القديم موجوداً فعال بل ظن وجوده توهمافإذا لم يكن  

ذلك أن االلتزام  . فال يمكن أن يكون هناك تجديد ولو اتفق الطرفان علي إنشاء التزام جديد يحل محل االلتزام الموهوم ، التجديد

فإذا لم يوجد هذا االلتزام القديم لم يقم تبعا لذلك االلتزام الجديد ، محل التزام قديم الجديد إنما يستمد قوامه من أنه حل
  (9919 ) .

 

كعدم تعيين المحل أو عدم مشروعيته أو عدم  ، وإذا كان االلتزام القديم مصدره عقد باطل ألي سبب من أسباب البطالن 

فال يمكن أن يكون هناك  ، فإن االلتزام القديم يكون معوما في هذه الحالة إذ العقد الباطل ال ينتج في األصل أثراً  ، مشروعية السبب

 تجديد لهذا االلتزام المعدوم
 (9911 ) .

 

ذا فاألصل أن تجديد مثل ه ، لنقص في األهلية أو لعيب في اإلرادة ، عقد قابل لإلبطال ، وإذا كان االلتزام القديم مصدره 

فانعدم لذلك االلتزام  ، فإذا ما طلب ذو الشأن إبطال العقد انعدم االلتزام القديم . بل يبقي مهددا باإلبطال ، االلتزام ال يكون صحيحا

وبطل التجديد ، الجديد
  (9911 ) .

فنصت كما  ، مدني أوردت استثناء علي هذا األصل 999من المادة  $ 727 $علي أن الفقرة الثانية  

فال يكون التجديد صحيحا إال إذا قصد بااللتزام الجديد  ، أما إذا كان االلتزام القديم ناشئا عن عقد قابل لإلبطال" :  لي ما يأتيرأينا ع

فإذا كان الطرف الذي له حق إبطال العقد مصدر االلتزام القديم قد أصبح في حال يستطيع معها إجازة  . " إجازة العقد وأن يحل محله

فينقلب االلتزام القديم  . فإن التجديد ذاته يعتبر إجازة للعقد ، ثم أقدم علي تجديد االلتزام وهو علي بصيرة من األمر ، هذا العقد

 ويتم التجديد ، فيحل محل االلتزام القديم ، ويصح تبعا لذلك االلتزام الجديد ، صحيحا
 (9917 ) .

وقد يتم التجديد دون أن يكون هناك  

ولكن  . مهدداً باإلبطال ، كما قدمنا ، فيبقي التجديد ، بأن يكون العاقد الذي وقع في غلط مثال لم يكشف العيب ، قصد إلي إجارة العقد

                                                                                                                                                                    

  . ( من التقنين المدني المصري 999مطابقة للمادة )  992التقنين المدني السوري م 

 . ( من التقنين المدني المصري 999مطابقة للمادة )  959الليبي م  التقنين المدني

ومع ذلك  ، والسبب هو اختالف نظرية البطالن في التقنين العراقي عنها في التقنين المصري ، ال مقابل للنص : التقنين المدني العراقي

 995فقرة  - 999االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة انظر األستاذ حسن الذنون في أحكام )  فاألحكام واحدة رغم هذا االختالف

) . 

ال يتم التجديد إال إذا كان الموجبان القديم والحديث موجودين حقيقة وليس بهما سبب لإلبطال  : 911تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 . بل تبقي مفاعليه موجودة مادام اإلبطال لم يحكم به ، ديدأما مجرد قابلية اإلبطال لهذا الدين أو لذاك فال يحوال دون التج -المطلق 

فيعد حينئذ عادال عن حق  ، وإن الدين القابل لإلبطال يجوز استبداله بموجب صحيح إذا كان صاحب دعوي اإلبطال عالما بالحالة

إال في  ، ام مع أحكام التقنين المصريوتتفق هذه األحك. )  والموجب الطبيعي يجوز استبداله بواسطة التجديد بموجب مدني -إقامتها 

وقد سبق  ، ففي التقنين المصري ال يكون هذا تجديداً وإنما هو إنشاء اللتزام مدني سببه االلتزام الطبيعي ، تجديد االلتزام الطبيعي

 . ( ذكر ذلك في الجزء الثاني من الوسيط عند الكالم في االلتزام الطبيعي

  . 2159فقرة  9بودري وبارد (  9919)  

يشترط لصحة " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي - 17ص  51م  2595نوفمبر سنة  29استئناف مختلط (  9911)  

استتبع ذلك بطالن االلتزام الجديد  ، فإذا كان االلتزام القديم باطال . مطلق البطالن ، القديم أو الجديد ، التجديد إال يكون أحد االلتزامين

ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  بقي االلتزام القديم قائما المتناع أثر التجديد ، وإذا كان االلتزام الجديد باطال . خلف سببهلت

159 ) .  

فال يقول التجديد عن  ، ولكنه يكون خاضعا لحكم خاص تقرر قبل التجديد أو بعده ، وقد ال يكون االلتزام القديم قابال لإلبطال(  9911)  

من ذلك ما قضت به محكمة االستئناف المختلطة من أنه إذا داخل االلتزام  . بل ينتقل أثر الحكم إلي االلتزام الجديد ، حجب هذا الحكم

مارس  5مختلط استئناف )  فان التجديد االلتزام ال يمنع من المطالبة بتخفيض الفوائد إلي الحد المسموح به قانونا ، القديم ربا فاخش

 29م  2757مايو سنة  9 - 75ص  29م  2757يناير سنة  22 - 91ص  5م  2751نوفمبر سنة  19 - 251ص  7م  2751سنة 

ثم  ، ومن ذلك أيضا ما قضت به محكمة أسيوط من أنه إذا استبدل دين بدين(  259ص  15م  2521فبراير سنة  12 - 115ص 

إذ هو لم يدخل  ، جاز للمدين أن يتمسك بهذا القانون ، ن الحق في خصم جزء من الدين األولصدر بعد االستبدال قانون يعطي للمدي

ص  121رقم  29المحاماة  2591أسيوط أول مارس سنة )  ولم يحصل تقصير منه في عدم التمسك به ، في تقديره وقت االستبدال

599 ) .  

  . 159ص  9ألعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة ا(  9917)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 وتستتبع صحة العقد صحة التجديد ، فينقلب العقد صحيحا ، يصح أن يجيز العاقد العقد بعد تمام التجديد وبعد كشفه للعيب
 (9915 ) .

 

وهي نيه موكول كشفها لقاضي  . يتوقف األمر فيه علي نية صاحب الشأن ، جديد أو أعقبهسواء قارن الت ، وقصد إجازة العقد

 . وال معقب عليه في ذلك من محكمة النقض ، الموضوع

فقد سقط االلتزام القديم وسقط معه التجديد ، وإذا كان العقد القديم قابال للفسخ وفسخ فعال 
  (9999 ) .

 

 . فان التجديد يكون هو أيضا معلقا علي هذا الشرط ، واقفا كان الشرط أو فاسخا ، وإذا كان االلتزام القديم معلقا علي شرط  

أو تحقق الشرط  ، إما إذا لم يتحقق الشرط الواقف . أصبح التجديد باتا ، أو لم يتحقق الشرط الفاسخ ، فإذا تحقق الشرط الواقف

 وسقط التجديد ، انعدم تبعا له االلتزام الجديد ، ام القديمفانعدم االلتز ، للفاسخ
 (9992 ) .

 

أن االلتزام  ، فقد قدمنا في الجزء الثاني من الوسيط عند الكالم في االلتزام الطبيعي ، وإذا كان االلتزام القديم التزاما طبيعيا 

 االلتزام الجديديقوم عليه (  cause)  وإنما يكون سببا ، الطبيعي ال يكون محال للتجديد
 (9991 ) .

 

  : إنشاء التزام جديد - 488 

ويحل االلتزام الجديد محل االلتزام القديم الذي  ، هو الذي يقع عليه التجديد فينشئه ، ويفترض التجديد أيضا قيام التزام جديد

 . يكون قد انقضي بالتجديد

فإن الدائن لم يقبل انقضاء االلتزام القديم إال في مقابل إنشاء  ، أن ينشأ هذا االلتزام الجديد صحيحا ، حتي يتم التجديد ، ويجب 

 . أي العقد الذي أبرم ما بين الدائن والمدين ، ومصدر هذا االلتزام الجديد هو التجديد ذاته . االلتزام الجديد

 . تزام علي أصله دون أن ينقضيوبقي االل ، وسقط التجديد نبعا لذلك ، لم ينشأ االلتزام الجديد ، فإذا كان هذا العقد باطال 

 فان مصير التجديد يبقي مهدداً  ، وإذا كان عقد التجديد قابال لإلبطال
 (9999 ) .

زال  ، فإذا ما أبطله صاحب الحق في اإلبطال 

 إذ يعتبر التجديد كأن لم يكن ، وعاد االلتزام القديم بأثر رجعي ، االلتزام الجديد
 (9995 ) .

فقد انقلب التجديد  ، أما إذا أجيز عقد التجديد 

 . وبقي االلتزام الجديد قائما علي وجه بات يحل محل االلتزام القديم ، صحيحا

 ظل التجديد معلقا علي هذا الشرط ، وإذا كان عقد التجديد معلقا علي شرط واقف أو شرط فاسخ 
 (9999 ) .

فإن تحقق الشرط  

أما إذا لم يتحقق الشرط الواقف  . م الجديد نهائيا وتم التجديد علي وجه باتأصبح إنشاء االلتزا ، أو لم يتحقق الشرط الفاسخ ، الواقف

 ويعتبر التجديد كأن لم يكن ، فإن االلتزام الجديد يزول ويعود تبعا لذلك االلتزام القديم بأثر رجعي ، أو تحقق الشرط الفاسخ
 (9991 ) .

 

                                                 

وتقدم مدين جديد يتعاقد مع الدائن ليحل  ، أما إذا لم يشترك فيه . وهذا كله لو اشترك العاقد الذي له حق إبطال العقد في التجديد(  9915)  

حتي لو كان المدين  ، فإن هذا المدين األصلي يبقي علي حقه في طلب إبطال العقد ، محل المدين األصلي الذي له حق إبطال العقد

فقرة  9بودري وبارد )  تبعا لما إذا أبطل المدين األصلي العقد أو أجازه ، فيسقط التجديد أو يصح . الجديد عالما بسبب اإلبطال

2151 ) .   

  . 999ص  221رقم  92المجوعة الرسمية  2599يناير سنة  7طنطا (  9999)  

ومع ذلك قد تنصرف نيه الطرفين إلي بقاء التجديد حتي لوزال االلتزام القديم  - 911ص  - 912ص  915فقرة  5أوبري ورو (  9992)  

فيصبح التجديد باتا تحقق  ، كما إذا جدد الطرفان التزاما معلقا علي شرط قيمته مائة فأحال محله التزاما قيمته خمسون ، بحكم الشرط

بالنيول وريبير  - 2159فقرة  9بودري وبارد  : وانظر - 515ص  51 م 2599مايو سنة  1استئناف مختلط )  الشرط أو تخلف

  . ( 2197فقرة  1وردوان 

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 9/  911وانظر عكس ذلك المادة  –مدني  191انظر المادة (  9991)  

ويعتبر التجديد نزوال عن حق  ، ويجوز تجديده ، زام قائمافقبل التمسك بالتقادم يبقي االلت ، وإذا انقضت مدة التقادم في االلتزام معين 

ولكن يجوز  ، ال يكون قابال للتجديد ، ويتخلف عنه التزام طبيعي ، فإن االلتزام يسقط ، أما بعد التمسك بالتقادم . التمسك بالتقادم

 . ( 919فقرة  9دي باج )  اتخاذه سببا إلنشاء التزام مدني

يظل التجديد قائما حتي  ، وإن كان االلتزام الجديد هو القابل للبطالن" :  رة اإليضاحية للمشروع التمهيديوقد جاء في المذك(  9999)  

  . ( 159ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  من التقنين اللبناني 911انظر المادة  : يقضي ببطالن هذا االلتزام

معتمدا علي أن صاحب الحق في اإليطال سيجيز عقد التجديد وال  ، ال علي عالتهوقد يقبل الدائن االلتزام الجديد القابل لإلبط(  9995)  

إذا أبطل عقد التجديد علي خالف  ، ففي هذه الحالة . فيرضي بانقضاء االلتزام القديم علي وجه بات حتي لو أبطل عقد التجديد ، يبطله

ويكون الدائن عندما قبل التجديد علي هذا النحو قد أبرم في  ، فإن االلتزام القديم ال يعود بالرغم من سقوط التجديد ، ما أمله الدائن

بالنيول وريبير  - 2151فقرة  9بودري وبارد  – 199فقرة  27لوران  - 912فقرة  17ديمولومب )  الواقع من األمر عقداً احتماليا

   . ( 2195فقرة  1وردوان 

  . 2159فقرة  9بودري وبارد (  9999)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 اختالف ما بين االلتزامين في أحد العناصر - المطلب الثاني

  النصوص القانونية - 489 

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 991تنص المادة  :

بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان علي أن يستبدال بااللتزام األصلي التزاما جديداً يختلف عنه في  -أوال "  : يتجدد االلتزام"   

 . " محله أو في مصدره

مع أجنبي علي أن يكون هذا األجنبي مدينا مكان المدين األصلي وعلي أن تبرأ ذمة  بتغيير المدين إذا اتفق الدائن -ثانياً "   

 . " أو إذا حصل المدين علي رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد ، المدين األصلي دون حاجة إلي رضائه

"  ون هذا األجنبي هو الدائن الجديدبتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يك -ثالثاً "   
 (9991 ) .

 

 192/  271ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة  
 (9997 ) .

 

 995وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 999في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري 

 919وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 591و 592وفي التقنين المدني العراقي المادتين  -
 (9995 ) .

 

  : ال بد من مخالفة االلتزام الجديد لاللتزام القديم في عنصر هام - 491 

ال بد أن يخالف االلتزام الجديد االلتزام القديم في عنصر من  ، هناك تجديدويخلص من النص المتقدم الذكر أنه حتي يكون 

(  reconnaissance)  فال يعدو األمر أن يكون هذا إقراراً  ، أما إذا كان االلتزام الجديد ال يغاير االلتزام القديم . عناصره الهامة

له (  confirmation)  أو إجازة ، له حتي يسري في حق الغير(  ratification)  أو إقراراً  ، بااللتزام القديم كما هو دون تغيير

 . ولكنه ال يكون علي كل حال تجديداً  ، أو نحو ذلك ، حتي يزول البطالن

 كذلك إدخال تعديل غير جوهري 
 (9959  )

 علي االلتزام القديم ال يعد تجديداً 
 (9952 ) .

أو مد  ، فإضافة أجل إلي االلتزام القديم 

 أو إلغاء أجل موجود ، أجل قائم
 (9951 ) ،

كل ذلك ال يعد تعديال جوهريا بحيث يكون االلتزام الجديد مغايراً لاللتزام القديم إلي حد أن  

                                                                                                                                                                    

الجديد قائما حتي لو زال االلتزام  وهذا كله ما لم يقصد الطرفان أن يبقي االلتزام - 911ص  915فقرة  5أوبري ورو (  9991)  

قائما وفقا إلرادة فإن زال االلتزام القديم علي هذا النحو بقي االلتزام الجديد  ، القديم بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف

 . ( 2195فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  - 2159فقرة  9بودري وبارد )  ولكن ال يكون هذا تجديدا ، الطرفين

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  575ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  9991)  

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 915نة المراجعة تحت رقم ووافقت عليه لج . الجديد

  . ( 155ص  - 151ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  991

ي استبدال الدين إذا اتفق الدائن والمدين عل –أوال : يحصل االستبدال بأحد األمور اآلتية : 192/  271التقنين المدني السابق م (  9997)  

إذا اتفق الدائن مع شخص علي انتقال الدين لذمته وبراءة  –ثانيا  . األصلي بدين جديد أو علي تغيير سبب الدين األصلي بسبب آخر

أو استحصل المدين علي رضاء دائنه باستيفاء دينه من شخص آخر ملتزم بأدائه بدال  ، ذمة المدين األصلي بدون احتياج لرضاه بذلك

 . إذا اتفق الدائن مع مدينه علي دفع الدين لشخص آخر وارتضي الشخص المذكور ذلك -ثالثا  . عن المدين

  . ( 919انظر الموجز للمؤلف فقرة  : وال فرق في هذا ما بين التقنينين القديم والجديد)  

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9995)  

  . ( من التقنين المدني المصري 991مطابقة للمادة )  999التقنين المدني السوري م 

 . ( من التقنين المدني المصري 991مطابقة للمادة )  995التقنين المدني الليبي م 

علي أن يستبدال بااللتزام األصلي التزاما جديداً يختلف عنه في محله  ، طرفينيجوز تجديد االلتزام باتفاق ال : 592التقنين المدني العراقي م

 . أو في مصدره

أو بتغيير  ، يجوز تجديد االلتزام أيضا بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يكون هذا األجنبي هو الدائن الجديد : 591م 

يكون هذا األجنبي مدينا مكان المدين األصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين األصلي دون حاجة  المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي علي أن

وهذه األحكام متفقة مع . )  أو إذا قبل شخص أجنبي أن يكون المدين الجديد وحصل المدين األصلي علي إجازة الدائن لذلك ، لرضائه

  . ( 999م االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة انظر األستاذ حسن الذنون في أحكا : أحكام التقنين المصري

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن استبدال االلتزام عقد يتفق فيه الطرفان علي أن يقضيا علي التزام سابق وعلي أن يحال (  9959)  

ومن المتفق عليه علما وقضاء  . نيالعاقدين أو الموضوع أو السبب القانو : محله التزاما آخر يختلف عن األول بأحد عناصره الهامة

أو شكل العقد بأن كان العقد رسميا فأصبح  ، أو التأمينات ، أو طريقة الدفع ، أو أجله ، أن التعديالت التي تطرأ علي قيمة االلتزام

 21ص  29رقم  91المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  9استئناف مصر )  ال تكفي إلحداث االستبدال القانوني ، عرفيا أو العكس
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 الفهرس العام

يكون هناك تجديد
  (9959 ) .

أو تعديل  ، أو إلغاء هذا التأمين ، أو تقديم تأمين عيني أو شخصي ، كذلك إضافة شرط جزائي إلي االلتزام 

كل ذلك ال يعد تعديال جوهريا  ، أو تغيير مقدار الدين بزيادته أو نقصه ، تعديل سعر الفائدة بخفضها أو رفعهاأو  ، مكانه الوفاء

 يترتب عليه تجديد االلتزام
 (9955 ) .

وتعتبر هذه التعديالت عندئذ  ، فيتم التجديد ، وهذا كله ما لم يصرح الطرفان أنهما أرادا تجديداً  

 تغييراً في محل الدين
 (9959 ) .

 

أو بالعكس إلغاء شرط واقف أو فاسخ كان االلتزام معلقا عليه  ، أما تعليق التزام منجز علي شرط واقف أو شرط فاسخ 

 فإن هذا يعد تعديال جوهريا في االلتزام إلي حد أن يكون تجديداً له بتغيير محل الدين ، فأصبح التزاما منجزاً 
 (9951 ) .

 

(  2: )  في ثالثة ، مدني السابق ذكرها 991كما هو ظاهر نص المادة  ، تم بها التجديدويمكن حصر التعديالت الجوهرية التي ي

(  novation par changement dobjet  ( )1)  ويكون هذا تجديداً بتغيير الدين ، تعديل بتغيير الدين في محل أو في مصدره

 novation)  تعديل بتغيير شخص المدين(  9)  ( novation par changement de ereaneier)  تعديل بتغيير شخص الدائن

par changement de debiteur  )
 (9951 ) .

 

 : التجديد بتغيير الدين في محله أو في مصدره - 491 

أن االلتزام يتجدد بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان علي أن يستبدال بااللتزام األصلي  ، كما رأينا ، مدني 991تقرر المادة  

 التزاما جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره
 (9957 ) .

 

فاتفق الطرفان علي أن يكون  ، ويختلف االلتزام الجديد عن االلتزام القديم في المحل إذا كان محل االلتزام القديم نقوداً مثال 

وقد يكون  . لتزام الجديد محله بضاعة أو عروض أو منقول أو عقار كمقادير من القطن أو الحنطة أو كسيارة أو أرض أو داراال

 فيتجدد بالتزام يكون محله نقوداً  ، محل االلتزام القديم بضاعة أو عروضا أو منقوال أو عقاراً 
 (9955 ) .

وقد يكون محل االلتزام مبلغا  

                                                                                                                                                                    

 2559أكتوبر سنة  19استئناف مصر )  إال إذا وجد من الظروف ما يدل علي أن نية الطرفين قد اتجهت إلي تجديد الدين ، (

  . ( 295رقم  51المجموعة الرسمية 

التصريح مع )  mode de reglement)  مجرد تعيين طريق الوفاء : 19ص  92م  2597ديسمبر سنة  29استئناف مختلط (  9952)  

  . بأن ليس هناك تجديد ال يعتبر تجديداً 

 29م  2757مايو سنة  9 - 215ص  1م  2755فبراير سنة  29 – 197ص  2م  2775يونية سنة  1استئناف مختلط (  9951)  

  . 115ص

  . يداً بورقة أخري لمد األجل ال يعد تجد(  كمبيالة مثال)  إبدال ورقة تجارية : 2199فقرة  9بودري وبارد (  9959)  

  . 79ص  557فقرة  5وانظر بيدان والجارد  - 551مدني وسيأتي ذكرها فيما يلي فقرة  1/  995انظر المادة (  9955)  

  . 119قارن األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة (  9959)  

أو تغيير العملة  ، تجديداً الصلح مع المفلسوال يعد  - 2115فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2191فقرة  9بودري وبارد (  9951)  

ص  915فقرة  5أوبري ورو  - 2195فقرة  – 2195فقرة  9بودري وبارد )  أو تعيين وكيل لقبض الدين ، التي يكون بها الوفاء

البسيط إلي أما تعديل االلتزام  . ( 79ص  557فقرة  5بيدان والجارد  - 2115فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 915ص  - 917

بخالف  . ألن التعديل تناول ذاتية محل االلتزام ، فيعد تجديداً  ، أو بالعكس تعديل االلتزام التخييري إلي التزام بسيط ، التزام تخييري

ديل لم يتناول ألن التع ، فإن هذا ليس بتجديد ، أو عدل االلتزام البدلي إلي التزام بسيط ، إلي التزام بدلي ، ما إذا عدل االلتزام البسيط

كذلك صدور حكم بالدين ال يعد تجديداً لهذا  . ( 2191فقرة  9انظر في هذا المعني بودري وبارد )  إال طريقة من طرق تنفيذ االلتزام

 أما في . وكل ما تغير فيه أنه صار مقترنا بسند تنفيذي هو الحكم ، بل يبقي الدين المحكوم به كما هو بمقوماته وضماناته ، الدين

ص  557فقرة  5انظر في هذا المعني بيدان والجارد )  القانون الروماني فقد كانت الصناعة فيه تقتضي أن يكون الحكم تجديداً للدين

  . ( 79ص  – 75

وال يوجد ما يمنع من أن يتم  – 159ص 9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  9951)  

وقد رأينا أن  . ( 2151فقرة  9بودري وبارد )  أو بتعديلها جميعا ، تعديل أكثر من عنصر واحد من هذه العناصر الثالثةالتجديد ب

انظر آنفا فقرة )  حوالة الدين المقيدة في بعض مذاهب الفقه اإلسالمي هي تجديد بتغيير المدين وتجديد بتغيير الدائن في وقت واحد

159 ) . 

  

  . 195ص  21م  2599أبريل سنة  21استئناف مختلط (  9957)  

وأن الذي يميز بين الوفاء بمقابل والتجديد هو التنفيذ  ، وقد رأينا أنه إذا نفذ االلتزام الجديد فوراً كان هذا وفاه بمقابل ال تجديداً (  9955)  

 ، ( أي بتجديد ثم وفاء)  األصلي عن طريق الوفاء بمقابلفإن كان التنفيذ فوريا انقضي االلتزام  . الفوري أو المتراخي لاللتزام الجديد

  . وأن تراخي التنفيذ انقضي االلتزام األصلي عن طريق التجديد
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أو العكس يكون المحل إيراداً مؤقتا أو مؤبداً فيتجدد إلي محل  ، يتجدد إلي التزام محله إيراد مؤقت أو إيراد مؤبدف ، مقطوعا من المال

 بدين تجاريفيكون تجديداً إبدال دين تجاري بدين مدني أو دين مدني  ، ويكفي أن تتغير طبيعة المحل . هو مبلغ مقطوع
 (9999 ) .

 

فقد يزيد أحدهما عن  ، ولكن هذا التعادل غير ضروري لصحة التجديد ، المحل القديم في القيمةويغلب أن يتعادل المحل الجديد مع 

 . اآلخر أو ينقص

ويختلف االلتزام الجديد عن االلتزام القديم في المصدر إذا اتفق البائع والمشتري مثال علي أن يبقي الثمن في ذمة المشتري  

 فبعد أن كان مصدر االلتزام عقد بيع أصبح مصدره عقد قرض . علي سبيل القرض
 (9992 ) .

كذلك إذا جدد حافظ الوديعة فاقترضها  

فبعد أن كان  ، كان هذا تجديداً بتغيير مصدر االلتزام ، أو بالعكس جعلها بعد القرض وديعة ، والتزم بردها كقرض ال كوديعة

كذلك إذا استبدل المستعير أو حافز الوديعة  . المصدر قرضا صار وديعة أو بعد أن كان ، مصدره وديعة أصبح المصدر قرضا

فقد أصبح المصدر  ، كان هذا تجديداً بتغيير المصدر ، أصبح مستأجراً لما استعارة أو لما استودع إياه ، بالتزاماته التزامات المستأجر

 إيجاراً بعد أن كان عارية أو وديعة
 (9991 ) .

 

  : الدائنالتجديد بتغيير  - 492 

أن االلتزام يتجدد بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي علي أن يكون هذا  ، كما رأينا ، مدني أيضا 991وتقرر المادة 

فالمدين يتفق مع الدائن القديم  . المدين والدائن القديم والدائن الجديد : فيجب إذن اتفاق األطراف الثالثة . األجنبي هو الدائن الجديد

وبذلك يتم التجديد  . ويتفق مع الدائن الجديد علي إنشاء االلتزام الجديد الذي يحل محل االلتزام السابق ، علي انقضاء االلتزام السابق

 يربأن الدائن قد تغفينقضي التزام سابق ويحل محله التزام جديد يختلف عن االلتزام السابق  ، بتغيير الدائن
 (9999 ) .

 

ونقتصر في  . حوالة الحق والحلول االتفاقي : ونقارن هنا عملية التجديد هذه بعمليتين أخرتين يتغير فيهما الدائن أيضا 

مرجئين المقارنة من حيث األثر الذي يترتب علي كل عملية  ، المقارنة علي الكيفية التي تتم بها كل عملية من هذه العمليات الثالث

 إلي مكان آخر
 (9995 ) .

أما حوالة الحق  . فقد رأينا أن التجديد بتغيير الدائن ال يتم إال باتفاق بين المدين والدائن القديم والدائن الجديد 

ويكفي إعالنه بالحوالة ال النعقادها بل  ، فقد تقدم القول أنه تتم باتفاق بين الدائن القديم والدائن الجديد دون حاجة إلي رضاء المدين

فليس هناك حق جديد  ، ذلك أن الحقل الذي انتقل إلي الدائن الجديد في حوالة الحق هو نفس الحق الذي في ذمة المدين . حقه لتنفذ في

ولم يقع إال أن المدين قد تغير عليه دائنه وهذا ليس من الخطر بحيث يستلزم رضاء  ، يلتزمه المدين فيقتضي رضاءه بهذا االلتزام

فال بد في انعقاد هذا الدين الجديد من  ، تغيير الدائن فقد انقضي دين قديم وحل محله دين جديد شغل ذمة المدينالمدين أما في التجديد ب

 . ومن ثم كان ال بد من رضاء المدين ، اتفاق بين المدين والدائن الجديد

فالحول من هذه الناحية يتفق مع الحوالة  ، وفي الحلول االتفاقي رأينا أن دائنا جديداً يحل محل دائن قديم في نفس الدين 

ثم أن الحلول يتضمن وفاء الدين من جهة وانتقاله إلي دائن جديد من جهة أخري كما سبق وكل من الوفاء  . ويختلف عن التجديد

الدائن القديم علي أن يوفيه وانتقال الدين ال يقتضي اتفاقا إال بين طرفين اثنين ال بين األطراف الثالثة فأما أن يتفق الدائن الجديد مع 

حل الدين ويحل محله فيه وإما أن يتفق الدائن الجديد مع المدين علي الوفاء بالدين للدائن القديم وعلي قبول المدين إياه دائنا جديداً م

 . وإما أن يكون المدين والطرف الثاني إنا أن يكون الدائن القديم . فأخذ الطرفين في الحلول إذن هو الدائن الجديد . الدائن القديم

  : التجديد بتغيير المدين - 493 

أن االلتزام يتجدد بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي علي أن يكون هذا  ، كما رأينا ، مدني أخيراً  991وتقرر المادة 

أو إذا حصل المدين علي رضاء  ، األجنبي مدينا مكان المدين األصلي وعلي أن تبرأ ذمة المدين األصلي دون حاجة إلي رضائه

 . الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد

                                                 

  . 2192فقرة  9بودري وبارد (  9999)  

  . 2119فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 551ص  91م  2515يونية سنة  21استئناف مختلط (  9992)  

يقسط فيه األجرة بعد أن يحط جزءاً منها ويشترط براءة ذمته  ، أجر باألجرة المتأخرة سنداً إذنيا أو سندا عادياوقد يكتب المست(  9991)  

استئناف  : وانظر أيضا - 152ص  21م  2595مايو سنة  9استئناف مختلط  : فيكون هذا تجديداً بتغيير مصدر الدين ، من األجرة

  . 195ص  21م  2599أبريل سنة  21مختلط 

فال يكون هناك تجديد إذا انضم  . فيجب إذن اتفاق األطراف الثالثة علي أن يحل الدائن الجديد محل الدائن القديم في دين جديد(  9999)  

وال يكون هناك تجديد إذا لم يتفق علي أن  . بل يكون هناك اتفاق علي تضامن ما بين الدائنين ، الدائن الجديد إلي القديم في نفس الدين

  . ( 2112فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  بل وكيال عن الدائن في قبض الدين ، الشخص الجديد دائنايكون 

  . فيما يلي 991انظر فقرة (  9995)  
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فأما أن يتفق المدين  . فالتجديد بتغيير المدين يتم إذن بإحدي طريقتين تقابالن الطريقتين اللتين سبق ذكرهما في حوالة الدين 

 . القديم ويحل محله دين جديد يكون المدين فيه هو المدين الجديدبحيث ينقضي الدين  ، القديم والمدين الجديد والدائن علي التجديد

تي وهذه الطريقة تقابل ما رأيناه في الحوالة الدين من اتفق المدين القديم مع المدين الجديد علي الحوالة وإقرار الدائن لهذه الحوالة ح

أماهنا في  ، ترط هذا الرضا في نفاذ احوالة في حق الدائنوهناك ال يشترط رضاء الدائن في انعقاد الحوالة وإنما يش . تنفذ في حقه

والسبب في ذلك أن التجديد يتضمن قضاء دين قديم أحد طرفيه  ، التجديد فيشترط رضاء الدائن في انعقاد التجديد ال في نفاذه فحسب

أما حوالة  . القديم وإلنشاء الدين الجديدفكان البد من رضائه لقضاء الدين  ، وإنشاء دين جديد أحد طرفيه هو الدائن أيضا ، الدائن

وال ضرورة لرضاء الدائن مادام الدائن  ، فكان البد من رضائهما ، الدين فتنقل نفس الدين من ذمة المدين القديم إلي ذمة المدين الجديد

 عقادهاولكن لما كان سيتغير عليه مدينه فقد اشترط رضاؤه لنفاذ الحوالة في حقه ال في ان ، هو لم يتغير
 (9999 ) .

 

والطريقة الثانية في تجديد الدين بتغيير المدين تكون باتفاق الدائن والمدين الجديد علي أن يأخذ هذا المدين مكان المدين   

 وال حاجة لرضاء المدين األصلي ال في انعقاد التجديد وال في نفاذه ، األصلي
 (1 ) .

وهذه الطريقة تماثل تماما الطريقة األخري في  

في  ، والعلة واحدة . حيث يجوز أن تتم الحوالة باتفاق بين الدائن والمدين الجديد دون حاجة لرضاء المدين األصلي ، حوالة الدين

دين القديم عن المدين األصلي عن فالمدين الجديد في التجديد يفي ال . في حالتي التجديد والحوالة ، عدم اشتراط رضاء المدين األصلي

والمدين الجديد  . ومعروف أن من الجائز أن أجنبيا يفي الدين عن المدين دون حاجة إلي رضائه ، طريق إنشاء دين جديد في ذمته هو

المدين وهو في ذلك ليس في حاجة إلي رضاء  ، في حوالة الدين يتفق مع الدائن علي أن يتحمل هو بالدين مكان المدين األصلي

ولكن يالحظ أن الدائن عندما يتفق مع المدين الجديد علي  . األصلي إذ يستطيع أن يبريء ذمة هذا المدين دون رضائه كما قدمنا

أما عندما يتفق الدائن مع المدين الجديد علي الحوالة  ، التجديد فإنه يتفق معه علي قضاء الدين القديم وإنشاء دين جديد كما سبق القول

 . فإنه يتفق معه علي تحويل نفس الدين إلي ذمته ال لي إنشاء دين جديدالدين 

فإن المدين الجديد يكون في حكم  ، وإذا تم التجديد بتغيير المدين باتفاق بين الدائن والمدين الجديد دون اشتراك المدين األصلي

(  expromission)  عهد بدال من المدينولذلك يسمي التجديد في هذه الحالة بالت ، من يتعهد بدال من المدين األصلي
 (9991 ) .

أما إذا  

فإن المدين األصلي يكون قد أناب المدين الجديد عنه في وفاء الدين عن  ، تم التجديد باتفاق بين المدين األصلي والمدين الجديد والدائن

)  وهي هنا إنابة كاملة(  delegation)  ولذلك يسمي التجديد في هذه الحالة باإلنابة في الوفاء ، طريق إنشاء دين جديد مكانه

delegation parfaite  )قاصرة -كما سنري  -وقد تكون اإلنابة  . ألن الدين القديم ينقضي ويحل محله دين جديد  (delegation 

imparfaite ) ، وإما ينضم إليه المدين الجديد فيصبح هو أيضا  ، دينه كما في اإلنابة الكاملة فال ينقضي ، وفيها يبقي المدين األصلي

وسنعود إلي تفصيل ذلك عند الكالم في  . ومن ثم يصبح للدائن مدينان أحدهما دينه برئت ذمة اآلخر ، مدينا بدين آخر لنفس الدائن

 . اإلنابة

 رأينا أن رضاء كل من الدائنفقد  ، وسواء تم التجديد بتغيي المدين بطريقة أو بأخري 
 (9991  )

ثم  . والمدين الجديد ضرروي

وفي الطريقة األخري ال بد أن ينضم إلي رضاهما  ، ففي طريقة منهما نكتفي برضاء هذين االثنين ، تختلف الطريقتان بعد ذلك

 رضاء المدين األصلي
 (9997 ) .

  

                                                 

ألن قيمة الدين تتأثر بشخص المدين أكثر من تأثرها بشخص  ، وتغير المدين علي الدائن اشد خطرا من تغير الدائن علي المدين(  9999)  

ولم يجب رضاء المدين في  . ألن المدين قد تغير وإن كان الدائن لم يتغير ، ولذلك وجب رضاء الدائن في نفاذ حوالة الدين . الدائن

  . وقد سبقت اإلشارة إلي ذلك . ألن المدين لم يتغير وإن تغير الدائن ، حوالة الحق

فإن هذا  ، دون أن ينقضي االلتزام األصلي ، له أو مدينا متضامنا معهأما إذا انضم المدين الجديد إلي المدين القديم بصفته كفيال (  9991)  

وكان الرومان  . بل يكون تعهدا عن المدين في حالة الكفالة أو تعهدا مع المدين في حالة التضامن ، ال يعد تعهدا بدال من المدين

 . adpromissioالتعهد عن المدين أو معه  ويدعون ، expromissioفيدعون التعهد بدال من المدين  ، يميزون بين الحالتين

اشترك فيه المدين الجديد علي الدائن إبراء ذمة المدين  ، علي أنه اشتراط المصلحة الغير expromissioوال يجوز تحليل بدال من المدين 

 ، إذ لو كان هذا التحليل صحيحا لترتب عليه أن المدين األصلي . األصلي في مقابل إنشاء التزام جديد في ذمة المدين الجديد للدائن

مع أن التجديد  ، يكون له الحق في إقرار االشتراط أو عدم إقراره فيتوقف التجديد علي رضائه ، وهو المنتفع في هذا االشتراط

انظر )  لتجديد وال إلقراره بعد وجودهبالطريقة التي نحن في صددها ال يحتاج أصال كما قدمنا لرضاء المدين األصلي ال لوجود ا

 . ( 2121فقرة  9بودري وبارد 

)  فإن لم يبرء ذمته واستبقاه مدينا كان هذا إنابة قاصرة كما قدمنا ، والبد أن يرضي الدائن بتجديد الدين وبإبراء ذمة المدين القديم(  9991)  

 9 - 25ص  29م 2599نوفمبر سنة  29 - 915ص 9م 2752يونية سنة  9 - 271ص  2م  2775مايو سنة  21استئناف مختلط 

 2529يناير سنة  11 - 125ص 19م 2597مايو سنة  29 - 5ص 19م 2591نوفمبر سنة  19 - 127ص 25م 2591ابريل سنة 

 - 527ص 15م 2521يونيه سنة  11 - 19ص 15م 2522نوفمبر سنة  99 - 919ص 11م 2529يونيه سنة  7 - 225ص 11م

مارس سنة  17 - 11ص 17م 2529ديسمبر سنة  19 - 211ص 11م 2525يناير سنة 11 - 919ص 19م 2529أبريل سنة  21

 51م  2599يناير سنة  1 - 591ص  95م  2511مايو سنة  29 - 291ص 99م  2527يناير سنة  29 - 917ص 15م 2521
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 نية التجديد - المطلب الثالث

  : النصوص القانونية - 494 

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 995تنص المادة 

 . " أو أن يستخلص بوضوح من الظروف ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، التجديد ال يفترض - 2"   

وال مما يحدث في االلتزام من تغيير ال يتناول إال  ، وبوجه خاص ال يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذكل - 1" 

كل هذا ما لم يوجد  ، وال مما يدخل علي االلتزام من تعديل ال يتناول إال التأمينات أو سعر الفائدة ، زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته

 . " اتفاق يقضي بغيره

 : علي ما يأتي 999وتنص المادة 

 . " قييد االلتزام في حساب جارال يكون تجديداً مجرد ت - 2"  

فان هذا  ، علي أنه إذا كان االلتزام مكفوال بتأمين خاص . وإنما يتجدد االلتزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره - 1"  

 التأمين يبقي ما لم يتفق علي غير ذلك
 (9995 ) .

 

 . ولكن األحكام كام معموال بها دون التفاقها مع القواعد العامة ، وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

وفي التقنين  - 999 - 991في التقنين المدني السوري المادتين  : وتقابل هذه النصوص في التقنينات المدنية العربية األخري

قابل في تقنين لموجبات والعقود اللبناني المواد وت -وليس لها مقابل في التقنين المدني العراقي  - 951 - 952المدني الليبي المادتين 

 915و  912 - 919
 (9919 ) .

 

ويتميز بأن الرضاء البد أن يشتمل علي  . وهذه النصوص قائمة علي أن التجديد عقد يستلزم الرضاء واألهلية ككل عقد آخر 

ومن ثم ال يستفاد التجديد من مجرد تغييرات في  . ألن التجديد ال يفترض ، ويجب أن تكون هذه النية واضحة في العقد ، نية التجديد

 . وال يكون تجديداً مجرد تقييد االلتزامات في حساب جار ، االلتزام ال تمس جوهره

  : التجديد عقد - 495

فهو اتفاق حيث يقضي االلتزام  . في وقت واحد(  convention)  واتفاق(  contrat)  وواضح مما قدمناه أن التجديد عقد

 وقد تقدم ذكر ذلك ، ( acte juridique)  وهو في الحالتين تصرف قانوني ، وهو عقد حيث ينشيء االلتزام الجديد ، القديم
 (

                                                                                                                                                                    

 - 215ص  59م  2592سنة  يناير 11 - 211ص  59م  2592يناير سنة  19 - 515ص  51م  2599مايو سنة  1 - 259ص 

   . ( 952ص  51م  2599يونية سنة  19 - 12ص  51م  2595ديسمبر سنة  19 – 199ص  55م  2591أول مارس سنة 

فإن انصب علي انتقال نفس الدين من ذمته  ، ويجب أن ينصب رضاء المدين األصلي علي قضاء الدين القديم وإنشاء دين جديد(  9997)  

لم يكن هذا أيضا  ، يد كان هذا حوالة دين ال تجديدا وأن انصب علي بقاء الدين في ذمته مع انتقاله إلي دائن جديدإلي ذمة المدين الجد

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن رضاء المدين بحوالة الحق التي أجراها دائنه ال يترتب عليه  . بل هو حوالة حق ، تجديدا

  . ( 295ص  5م  2751فباير سنة  22 - 999ص  9م  2572مايو سنة  25استئناف مختلط )  تجديد الدين

  : تاريخ النصوص(  9995)  

ووافقت عليه  . من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عيه في التقنين المدني الجديد 552ورد هذا النص في المادة  : 995م 

مجموع )  995فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، في المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب 911لجنة المراجعة تحت رقم 

  . ( 155ص  - 151ص  9األعمال التحضيرية 

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9919)  

 . ( من التقنين المدني المصري 999 - 995مطابقتان للمادتين )  999 - 991م  : التقنين المدني السوري

 . ( من التقنين المدني المصري 999 - 995مطابقتان للمادتين )  951 - 952م : التقنين المدني الليبي

انظر في هذا المعني  : ولكن يمكن العمل بأحكام التقنين المدني المصري التفاقها مع القواعد العامة . ال مقابل : التقنين المدني العراقي

  . ( 991فقرة  - 991األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتزام المدني العراقي فقرة 

بل يجب أن  ، وتجديد الموجب ال يقدر وجوده . التجديد هو استبدال الموجب األول بموجب جديد : 919م  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . يستفاد من العقد صراحة

 . والمديون أهال لاللتزام ، يجب أن يكون الدائن أهال للتصرف في حقه : 912م 

ال يستنتج التجديد من تغيير صفة الموجب أو تغيير محل اإليفاء وال من وضع سند قابل للقطع وال من انضمام أشخاص آخرين إلي  : 915م 

  . الموجب عليهم

  . ( اللبناني والمصري متفقة نوأحكام التقنينيي)  
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9912 ) .
ففي التجديد بتغيير الدين محال أو مصدراً يكون طرفا التصرف هما  . وأطراف هذا التصرف تختلف باختالف صور التجديد

وفي التجديد بتغيير المدين  . وفي التجديد بتغيير الدائن تكون أطراف التصرف هم الدائن والمدين والدائن الجديد . دائن والمدينال

وقد سبق بيان ذلك  . وطوراً هما الدائن والمدين الجديد وحدهما ، تكون أطراف التصرف تارة هم الدائن والمدين والمدين الجديد

 . تفصيال

ومحال هو إنهاء االلتزام القديم  ، يقتضي رضاء أطرافه رضا خاليا من عيوب اإلرادة ، ككل التصرفات القانونية ، والتجديد 

 وسببا هو إبدال التزام بالتزام حتي ينقضي االلتزام القديم ، وإنشاء االلتزام الجديد
 (9911 ) .

 

 : األهلية في التجديد - 496

 . أن تتوافر األهلية الالزمة في أطراف التجديد ، كما في كل التصرفات القانونية ، ويجب 

بل يجب أيضا أن تتوافر  ، ال يكفي أن تتوافر أهلية االستيفاء ، وهو يقضي االلتزام القديم وينشيء التزاما جديداً  ، ففي الدائن

 فيه أهلية االلتزام والتصرف
 (9919  )

وال يجوز  . بإذن من المحكمةومن ثم ال يجوز للوصي وال لقيم أن يجدد دينا لمحجوره إال 

 . للقاصر وال للمحجور أن يجدد دينا له إال بإجازة وليه وإذن المحكمة

بل يجب أيضا أن تتوافر  ، ال يكفي أن تتوافر أهلية وفاء الدين ، وهو يقضي التزاما قديما وينشيء التزاما جديداً  ، وفي المدين

 فيه أهلية االلتزام
 (9915 ) .

 

بل هو دائن في  ، ال تشترط إال أهلية التعاقد واإلدارة ألنه ال يلتزم بشيء ، في حالة التجديد بتغيير الدائن ، وفي الدائن الجديد

 فكيفي  . الدين الجديد

 . مما لم يكن قد دفع عوضا للدائن للقدين أو نزل عن دين له في ذمته فعند ذلك تشترط أهلية التصرف ، أن يكون مميزاً 

فال يكفي أن  ، يجب أن تتوافر أهلية االلتزام ألنه يلتزم بالدين الجديد ، في حالة التجديد بتغير المدين ، وفي المدين الجديد

 . بل يجب أن يكون قد بلغ سن الرشد غير محجور عليه ، يكون مميزاً 

  : وضوح نية التجديد - 497 

أو أن  ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة ، ال يفترضالتجديد "  مدني تنص علي أن 995وقد رأينا أن الفقرة األولي من المادة 

إذن  ، ونية التجديد ال تفترض . فليس أي تغيير في االلتزام القديم يكفي إلظهار نية التجديد . " يستخلص بوضوح من الظروف

أو في القليل ال بد  ، العقدفال بد إذن من أن تكون نية التجديد صريحة في  . األصل أال يكون هناك تجديد حتي يقوم الدليل علي العكس

فإن الشك يفسر ضد  ، وعند الشك فيما إذا كان يراد التجديد أو ال يراد . أن تكون واضحة بحيث ال يكون هناك مجال للشك فيها

 وال يعتبر أن هناك تجديداً  ، التجديد
 (9919 ) .

 

                                                 

  . 575انظر آنفا فقرة (  9912)  

فإذا زاد الدين الجديد علي عشرة  ، ويثبت التجديد وفقا للقواعد العامة - 271ص  91م  2519يناير سنة  11استئناف مختلط (  9911)  

ص  11م  2525يناير سنة  11استئناف مختلط )  جنيهات وجب اإلثبات بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن

  915ص  12م  2595مايو سنة  11استئناف مختلط  : وانظر في أن البينة ال تجوز فيما يخالف المكتوب(  217

 27لوران  – 119فقرة  17ديمولومب  -(  في الهامش 555آنفا فقرة )  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 912انظر المادة (  9919)  

 . 2111فقرة  9دري وبارد بودري وبارد بو - 191 - 199فقرة 

إما بتغيير محل الدين أو مصدره أو بتغيير المدين أو بتغيير الدائن  ، وقد قدمنا في التضامن أنه إذا جدد أحد الدائنين المتضامنين الدين 

وألي دائن آخر أن يرجع علي المدين بالدين منقوصا  . فإن هذا التجديد يقضي حصة الدائن في الدين بالنسبة إلي سائر الدائنين ، نفسه

 . فال تبرأ ذمة المدين إذن نحو سائر الدائنين إال بمقدار حصة هذا المدين ، منه حصة الداين الذي صدر منه التجديد

كان للمدين الرجوع علي الدائن الذي صدر منه التجديد بما دفعه إليه  ، فإذا رجع دائن آخر علي المدين بالدين علي الوجه المذكور 

  . ( 297انظر آنفا فقرة )  زائدا عي حصته

فقرة  1وانظر بالنيول وريبير وردوان  -(  في الهامش 555آنفا فقرة )  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 912انظر المادة (  9915)  

  . 999ص  919ف أحكام االلتزام فقرة األستاذ إسماعيل غانم  - 2111

 2599مايو سنة  9استئناف مصر  - 119ص  291رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  25نقض مدني (  9919)  

 911ص  1م  2759فبراير سنة  5 - 197ص  2م  2775يونية سنة  1استئناف مختلط  - 21ص  29رقم  91المجموعة الرسمية 

ديسمبر  99 - 991ص  9م  2752فبراير سنة  29 - 211ص  9م  2752فبراير سنة  5 - 999ص  1م  2759مايو سنة  15 -

م  2591مارس سنة  25 - 127ص  25م  2591أبريل سنة  9 – 195ص  21م  599أبريل سنة  21 - 11ص  5م  2752سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

االلتزام الجديد االلتزام القديم في عنصر من عناصره وقد رأينا فيما قدمناه أنه حتي تقوم نية التجديد واضحة يجب أن يغاير 

 الهامة
 (9911 ) .

كل هذا ينطوي علي إدخال  ، وتغيير المدين ، وتغيير الدائن ، وإضافة شرط أو إلغاؤه ، فتغيير محل الدين أو مصدره 

 ، أو إضافة شرط جزائي ، جل موجودأو إلغاء أ ، أو مد أجل قائم ، وإضافة أجل . تعديالت جوهرية تخلص منها نية التجديد بوضوح

أو تغير  ، أو تعديل سعر الفائدة بخفضها أو رفعها ، أو تغيير مكان الوفاء ، أو إلغاء هذا التأمين ، أو تقديم تأمين عيني أو شخصي

 ح علي هذه النيةإال إذا وجدت ظروف أخري تدل في وضو ، كل ذلك ال يكفي الستخالص نية التجديد ، مقدار الدين بزيادته أو نقصه
 (9911 ) .

ال يستفاد التجديد من كتابة سند "  فق رأيناها تقضي بأنه ، مدني علي ذلك صراحة 959وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

وال مما يدخل علي  ، وال مما يحدث في االلتزام من تغير ال يتناول إال زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، دين بدين موجود قبل ذلك

 كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره ، االلتزام من تعديل ال يتناول إال التأمينات أو سرع الفائدة
 (9917 ) .

 

 بل هو تهيئة دليل علي دين موجود فعال ، ويتبين مما تقدم أن مجرد كتابة سند بدين كان غير مكتوب ال يعد تجديداً  
 (9915 ) .

 

بغرض  ، كابدال كمبيالة بكمبيالة أخري أو سند إذني بكمبيالة أو كمبيالة بسند إذني ، ة بورقة تجارية أخريكذلك إبدال ورقة تجاري

 ال يعد تجديداً  ، أو تغيير سند الدين بكمبيالة أو سند إذني ، مد أجل الدين
 (9919 ) .

وكذلك تحرير كمبيالة أو سند إذني بثمن المبيع ال  

                                                                                                                                                                    

ص  17م  2521أبريل سنة  25 - 29ص  15م  2522ديسمبر سنة  19 – 991ص  12م  2595مايو سنة  27 –251ص  27

195 . 

فظهور  . ( 2192فقرة  9بودري وبارد )  ويجب أن تكون نية التجديد من الوضوح بحيث تتعارض الظروف مع احتمال بقاء االلتزام القديم

ألصلي مدينا إذ قد يكون هذا المدين الجديد قد انضم إلي المدين ا ، مدين جديد أو دائن جديد ال تستفاد منه ضرورة نية التجديد

فقرة  9بودري وبارد )  أو يكون هذا الدائن الجديد قد انضم إلي الدائن األصلي دائنا متضامنا أو غير متضامن ، متضامنا أو كفيال

وانظر أيضا المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال  . ( 2119فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2192

وإذا كان واحد من المدينين المتضامنين بالذات هو الذي يتعامل دائما مع الدائن ويراجع الحساب ويدفع  . 199ص  9التحضيرية 

فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  ئول عن كل ذلكفليس في هذا دليل علي التجديد إذ هو بصفته مدينا متضامنا مس ، الفوائد واألقساط

2119 ) .   

  . 555وفقرة  559انظر آنفا فقرة(  9911)  

ص  11م  2529مارس سنة  19استئناف مختلط  - 151رقم  57المجموعة الرسمية  2551فبراير سنة  27استئناف مصر (  9911)  

 – 277ص  15م  2521يناير سنة  92 - 171ص  19 م 2522أبريل سنة  11 - 119ص  19م  2522أبرسل سنة  19 - 191

 29 - 19ص 17م  2529ديسمبر سنة  19 - 199ص  11م  2525فبراير سنة  21 - 271ص  11م  2525يناير سنة  17

مايو سنة  11 - 575ص  95م  2511يونية سنة  19 - 599ص  17م  2521يونية سنة  29 – 195ص  17م  2521أبريل سنة 

فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  وإدراج دائن في قائمة التوزيع وتسلمه أمر الصرف ال يعتبر تجديدا . 177ص  57م  2591

  . ( 2هامش رقم  112ص  2119

وتتضح " :  وقد جاء في آخرها 157ص  9انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  9917)  

  . " ه التطبيقات جميعا من الناحية العملية في اإلبقاء علي الدين بجميع ما يحلق به من التأميناتأهمية نفي التجديد في هذ

 ، أو تأجيل الوفاء أو تقسيطه ، أو تحرير سند رسمي بدل آخر عرفي ، وقد قضت محكمة أسيوط بأن مجرد تغيير طريقة الدفع(  9915)  

كما إذا كتب بمتأخر األجرة سند تحت اإلذن  ، عتبر تجديداً تغيير التعهد سبب االلتزاموي ، ال يعتبر تجديداً للتعهد ، أو ما شابته ذلك

. 2191فقرة  9انظر أيضا بوردي وبارد (  595ص  125رقم  22المحاماة  2599أكتوبر سنة  11أسيوط )  وذكر فيه أنه قرض

  

اتفاق الدائن مع المدين علي تقسيط الدين وتحرير سندات وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه ال يعتبر استبداال للدين (  9919)  

وقضت أيضا (  759ص  997رقم  7المحاماة  2517مارسة سنة  25)  فال يترتب علي ذلك براءة ذمة الكفيل من الدين ، بأقساطه

وإنما يعد ذلك  ، زوال التأمينات بأن التوقيع علي كمبياالت جديدة بدال من كمبياالت سابقة فقدت أو أعدمت استبداال للدين ينبني عليه

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  . ( 15ص  59رقم  17المجموعة الرسمية  2511نوفمبر سنة  5)  إقراراً بدين سابق

رد السند ويجوز للدائن أن يطالب المدين إما بموجب السند األصلي في ، مجرد تغيير سند الدين بكمبيالة أو بسند أذني ال يعتبر تجديداً 

مايو سنة  11استئناف مختلط )  وهذا كله ما لم تظهر نية التجديد بوضوح ، أو بموجب السند الجديد فيلغي السند األصلي ، الجديد

يونية سنة  1استئناف مختلط  : وانظر أيضا في هذا المعني - 155ص  55م  2519أبريل سنة  11 - 599ص  59م  2592

م  2599أكتوبر سنة  19 - 215ص  1م  2575أبريل سنة  29 - 271ص  9م  2759ة مارس سن 11 - 197ص  2م  2775

ص  51م  2599أبريل سنة  22 - 17ص  51م  2595نوفمبر سنة  29 – 199ص  51م  2595مارس سنة  1 – 1ص  59

 . ( 917ص  51م  2599يونية سنة  27 - 155

إذ المفروض أنه جعل هذه المخالصة  ، حتي لو أعطي الدائن مخالصة بالدينوال يعد تجديدا تغيير سند الدين بكمبيالة أو سند أذني  

ومن باب أولي ال يكون هناك تجديد إذا ذكر الدائن في الكمبيالة أو السند السبب الذي من  . مشروطة بسداد الكمبيالة أو السند األذني



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وهذا ما لم يتفق علي  ، ويبقي امتياز البائع قائما حتي بعد كتابة الكمبيالة أو السند ، ربا من التوثيق لهبل يكون ض ، يعد تجديداً للثمن

ويبقي للبائع  ، فال يعد هذا تجديداً للثمن ، وقبض البائع الثمن كمبياالت أو سندات إذنية ، غيره فإذا باع شخص آلخر دارا أو سيارة

 حق االمتياز وحق الفسخ
 (9912 ) .

 ويعد اتفاقا علي التجديد أن يقر البائع أنه تسلم الثمن نقداً  ، التجديدوهذا ما لم يتفق علي  
 (9911 ) .

 

 وال يعتبر تجديداً اإلقرار بدين بعد صدور حكم به ولو قيل في اإلقرار إنه في حالة عدم الوفاء ينفذ الحكم
 (9919 ) ،

وال اإلقرار  

 ذمته من األجرة فيبقي امتياز المؤجر ويتقادم الدين بخمس سنوات المكتوب الصادر من المستأجر بالمتجمد في
 (9915 ) .

وإثبات نية  

 التجديد يتبع فيه القواعد العامة لإلثبات
 (9919 ) .

 ألن التجديد كما قدمنا ال يفترض ، وعبء اإلثبات يقع علي عائق من يدعي التجديد 
 (

9911 ) .
  

                                                                                                                                                                    

بودري وبارد  - 229فقرة  7هيك  – 179فقرة  27لوران  151فقرة  17انظر في هذه المسألة ديمولومب  : أجله حرر السند الجديد

   . 119ص  2115فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2191فقرة  9

وذلك بالسند أن القيمة  ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا ذكر في عقد بيع عقار أن باقي الثمن تحرر به سند تحت اإلذن(  9912)  

 29)  وعلي ذلك ال تسقط الضمانات المترتبة لصالح الدين ، ال علي أن العاقدين لم يقصدا استبدال الدينكان هذا دلي ، باقي ثمن عقار

وقضت أيضا بأنه إذا استصدر البائع من المشتري أو من المشترين من  . ( 271ص  252رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة 

ولو استصدر البائع السندات  . دل هذا علي أن نية االستبدال معدومة ، ثم احتفظ بضمان المشتري منه ، المشتري سندات ألمره وإذنه

فال يكون هناك استبدال معلق علي شرط قيام  ، من المشتري من المشتري منه ولم يخل ذمة المشتري األصلي من باقي الثمن

 29المحاماة  2591نوفمبر سنة  11)  األصلي عالقا بذمة المشتري األولالمشترين الجدد بسداد الدين فإن لم يسددوه بقي االلتزام 

وقضت أيضا بأن مجرد تحرير سند مستقل بالثمن ال يفيد أن البائع قصد اعتبار أن الثمن قد دفع وأن التأمينات (  951ص  175رقم 

)  فبد أن كان ثابتا بالعقد أصبح ثابتا بالسند ، لثمنبل أن قصد المتعاقدين كان إيجاد أداة جديدة لدفع ا ، التي كانت تضمنه قد سقطت

المجموعة  2599فبراير سنة  19استئناف وطني  : انظر أيضا -(  2191ص  117رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  21

 - 599ص  59م  2592مايو سنة  11 - 29ص  15م  2522نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  - 297ص  11رقم  1الرسمية 

لم يكن هذا  ، وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا حرر الغير سندات بالثمن للبائع - 199ص  91م  2559أبريل سنة  21

)  ويكون الغير مدينا للبائع بدين جديد إلي جانب الدين الذي في ذمة المشتري ، بل إنابة في الوفاء إنابة قاصرة ، تجديداً بتغيير المدين

  . ( 29ص  59م  2599نوفمبر سنة  9

  . 275ص  17م  2521مارس سنة  7استئناف مختلط (  9911)  

  . 922ص  92م  2595مايو سنة  5استئناف مختلط (  9919)  

وقضت محكمة مصر بأنه إذا حصلت محاسبة واتفاق بين  - 91ص  21رقم  99المحاماة  2599مارس سنة  25نقض مدني (  9915)  

ألنه  ، فال يعتبر هذا السند استبدالً  ، هد المستأجر بدفع الباقي إلن المؤجر على نفس ورقة المحاسبةوتع ، المتعاقدين عن دين اإليجار

وهذا يظهر بجالء أن المتعاقدين احتفًظا بسبب الدين  ، قد ذكر فيه بصريح العبارة أن سبب تحرير هذا السند هو دين اإليجار السابق

بدليل أن كثيًرا من عقود اإليجار  ، فهذا من قبيل التسهيل فى الوفاء ، أما التعهد بأن يدفع المستأجر الباقى إلذن المؤجر ، األصلى

 . ( 595ص  127رقم  29المحاماة  2591مارس سنة  7)  بغض فيها على قابليتها للتحويل وال تفقد طبيعتها

فهو ال يغر من  ، وقضت محكمة استئناف مصر بأن الصلح مقرر للحقوق ال منشئ لها ، هذا واألصل فى الصلح أال يكون تجديدًا للدين

فال يعتبر  ، وتبقى جميع التأمينات التى كانت للحق الذى وقع عليه الصلح على حالتها للوفاء بالصلح ، طبيعة الدين المصتالح عليه

ألن العبرة فى ذلك بسند  ، بلية الدين للتحويل فى محضر الصلحوال عبرة كذلك بعدم ذكر قا ، الصلح استبداالً للدين المتصلح عليه

وقضت محكمة  ، ( 121ص  999رقم  29المحاماة  2599أبريل سنة  1، )  الدين األصلى إال إذا حصل العدول عنه صراحة

 ، ا ظهرت نية التجديدإال إذ ، ( 192ص  11م 2519فبراير سنة  21)  االستئناف المختلطة بأن الصلح مع المفلس ال يجدد الدين

وقضت أيًضا بأن الصلح على حكم بإدخال بعض تعديالت فيه والنزول عن جزء  ، ( 991ص  91م  2515مايو سنة  7)  بوضوح

 . ( 15ص  99م 2591ديمسبر سنة  9)  فإذا لم ينفذ المدين الصلح كان للدائن أن ينفذ عليه الحكم ، منه ال يعد تجديدًا

م  2552فبراير سنة  11استناف مختلط )  بل هو ال يعتبر وفاء إال بعد قبض قيمة الشيك ، بطريق الشيك ال يعتبر تجديدًاوقد قدمنا أن الدفع 

من تقنين  119والمادة  199ص  9ـ وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  222ص  99

 . ( 122وفقرة  911فقرة  9ـ دى باج  119ص  2115فقرة  1يبير وردوان االلتزامات البولنى ـ وانظر بالنيول ور

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه عند تصفية الحساب قد يكون الرصيد تجديدًا للدين إذا ظهر  ، وقد تتضمن تصفية الحساب تجديدًا

)  بعقد البيع ونزل البائع بعد تصفية الحساب عن امتيازه وتستظهر هذه النية إذا كان الحساب متعلقًا ، ذلك بوضوح من نية الطرفين

   . ( 299ص  1م  2529يناير سنة  99

وفيما ال يزيد  ، فال يجوز اإلثبات إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها فيما يزيد علي عشرة جنيهات - 557فقرة  5بيدان والجارد (  9919)  

علي عشرة جنيهات يجو اإلثبات بالبينة أو بالقرائن وكون التجديد ال يفترض ليس معناه عدم جودا إثباته بالقرائن فيما ال يزيد علي 
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وال يخضع تقديره  ، وال معقب عليه في ذلك ، ترك لقاضي الموضوعواستخالص نية التجديد من الظروف مسألة واقع ت 

 لرقابة محكمة النقض
 (9911 ) .

 

 : تقييد االلتزام في حساب جار - 498 

االلتزام إذا قطع  وإنما يتجدد ، مدني تقضي بأنه ال يكون تجديدا مجرد تقييد االلتزام في حساب جار 999وقد رأينا أن المادة  

ويخلص  . علي أنه إذا كان االلتزام مكفوال بتأمين خاص فإن هذا التأمين يبقي ما لم يتفق علي غير ذلك ، إقرارهرصيد الحساب وتم 

من هذا النص أن مجرد تقييد االلتزام في حساب جار ال يكون تجديداً لهذا االلتزام والسبب في ذلك أن التجديد ال يكون إال حيث يحل 

ومجرد تقييد االلتزام في الحساب الجاري قب قطع رصيد الحساب ال ينشيء التزاما جديداً ليحل محل  ، التزام جديد محل التزام سابق

  . ومن ثم ال يتم التجديد ، االلتزام الذي أجري تقييده

 وفقا للقواعد المقررة في الحسابات الجارية وهي ، ولكن ذلك ال يمنع من أن االلتزام الذي أجري تقييده في الحساب الجاري 

تفني ذاتيته باندماجه في الحساب الجاري وصيرورته قلما من أقالمه في الجهة الدائنة أو الجهة  ، قواعد تقتضيها طبيعة هذه الحسابات

والذي يحل محله ليس التزاما جديداً فإن هذا ال يكون إال بعد  ، المدينة بحسب األحوال ومن ثم ينقضي هذا االلتزام قبل أن يتم تجديده

هو الدائنية أو المديونية التي (  article de credit de comptabilite ( ولكن عنصر حسابي ، د الحساب كما قدمناقطع رصي

يمثلها االلتزام في الحساب الجاري
  (9917  )

ويترتب علي أن االلتزام ينقضي حتي قبل أن يتم التجديد أن تزول عنه صفته المدنية إذا 

 وال يعود يخضع لسريان التقادم والذي يتقادم إنما هو رصيد الحساب بعد قطعه ، كان دينا مدنيا
 (9915 ) .

إذا كان  ، وكان ينبغي 

كما رأينا في أن  ، ولكن النص صريح . حتي قبل التجديد ، أن ينقضي هذا التأمين بانقضاء االلتزام ، االلتزام مكفوال بتأمين خاص

 التأمين يبقي ما لم يتفق علي غير ذلك
 (9979 ) .

 

وعند ذلك يتم  . فان الرصيد يكون حقا ألحد طرفي الحساب ودينا في ذمة اآلخر ، فإذا ما قطع رصيد الحساب الجارى وتم إقراره

 ويصبح هذا الرصيد هو االلتزام الجديد الذي حل محل االلتزامات المقيدة ، تجديد جميع االلتزامات المقيدة في الحساب الجاري
 (

9972 ) .
والذي رأيناه يبقي بالرغم من انقضاء هذا االلتزام ذلك أن  ، لي الرصيد التأمين الخاص الذي كان يكفل االلتزام المقيدوينتقل ا 

فإذا ما قطع الرصيد انتقل التأمين إليه  ، القانون يفترض أن نية الطرفين قد انصرفت إلي استبقاء التأمين الخاص بعد تقييد االلتزام

                                                                                                                                                                    

بودري  - 112فقرة  27لوران  – 119فقرة  17ديمولومب )  بل معناه إنه إذا قام شك ال يعتبر أن هناك تجديداً  ، عشرة جنيهات

  . ( 2199فقرة  9 وبارد

  . 111ص  2119فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2199فقرة  9بودري وبارد (  9911)  

بالنيول وريبير  - 2195فقرة  9بودري وبادر  - 59ص  91رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  19نقض مدني (  9911)  

دة وفقا لما ذهب اليه قاضي الموضوع في تفسير نيه ولكن إذا كانت عناصر التجديد موجو - 111ص  2119فقرة  1وردوان 

 2195فقرة  9بودري وبارد )  ولمحكمة النقض الرقابة علي قاضي الموضوع في ذلك ، وجب تطبيق أحكام التجديد ، الطرفين

 . ( 211 - 2 - 2599داللوز  2599يناير سنة  29ويشير الي حكم محكمة النقض الفرنسية في 

والمراجع  9وهامش رقم  117ص  2111فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2129فقرة  9المعني بودري وبارد انظر في هذا (  9917)  

وقارن ديموج في المجلة الفصلية  -مكررة  915فقرة  9دي باج  – 79ص  557فقرة  5بيدان والجارد  -واألحكام المشار إليها 

 . 921ص  2591للقانون المدني سنة 

نوفمبر سنة  99استئناف مصر )  حتي لو كانت االلتزامات تتقادم بأقل من هذه المدة ، الرصيد إال بخمس عشرة سنةوال يتقادم (  9915)  

 . ( 225ص  79رقم  1المحاماة  2511يونية سنة  29 - 295رقم  11المجموعة الرسمية  2519

المدني السابق بالرغم من أن هذا التقنين لم يكن يشتمل  وقد كانت محكمة االستئناف المختلطة تقضي بهذا المعني في عهد التقنين(  9979)  

 . 999ص  51م  2599مارس سنة  1 – 295ص  1م  2759فبراير سنة  11استئناف مختلط  : علي نص في ذلك

 - 71ص  9وانظر في هذه المسألة األستاذ عبد الحي حجازي  - 55ص  21م  2595ديسمبر سنة  17قارن استئناف مختلط (  9972)  

ولكن يذهب إلي أن التقنين الجديد علي العكس من  ، وهو يقول بأن االلتزام يفقد ذاتيته من وقت تقييده في الحساب الجاري : 75ص

وغني عن البيان  ، ويستدل بالنص الذي يقضي بأن مجرد تقييد االلتزام في حساب جار ال يكون تجديداً  ، ذلك يجعله محتفظاً بذاتيته

فقد  ، إنه ال يوجد أي تعارض بين عدم تجديد االلتزام بمجرد تقييده في الحساب الجاري وبين فناء ذاتيته باندماجه في هذا الحساب

رد والذي نص عليه التقنين الجديد هو أن االلتزام ال يتجدد بمج . قدمنا أن االلتزام بتقييده في الحساب الجاري ينقضي قبل أن يتجدد

  . ولكنه ال يمنع من فناء ذاتيته وانقضائه بهذا التقييد ، وهذا صحيح ، تقييده في الحساب الجاري
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ي عن البيان أن هذا مجرد افتراض يجوز إسقاط داللته عن طريق اتفاق الطرفين علي زوال التأمين بمجرد وغن ، فأصبح مكفوال به

 تقييد االلتزام في الحساب وانقضائه علي هذا الوجه
 (9971 ) .

 

 اآلثار التى تترتب على التجديد - المبحث الثانى

 : التأميناتانقضاء االلتزام األصلى وحلول التزام جديد مكانه  - 499

أما التأمينات التيى كانيت تكفيل االلتيزام  . قدمنا أن التجديد يترتب عليه انقضاء االلتزام األصلى ونشوء التزام جديد يحل محله 

 . إال أنه يجوز استثناء نقلها إلى االلتزام الجديد ، فاألصل فيها أنها تزول مع هذا االلتزام الذى كانت تكفله ، األصلى

 : فى مسألتينفنتكلم إذن 

 . انقضاء االلتزام األصلى ونشوء التزام جديد(  2)  

 . انتقال التأمينات استثناء إلى االلتزام الجديد(  1)  

 انقضاء االلتزام األصلى ونشوء التزام جديد - المطلب األول

  : النصوص القانونية - 511

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 991تنص المادة 

 . " تب على التجديد أن ينقضى االلتزام األصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانة التزام جديديتر - 2"  

أو إال إذا تبيين مين  ، وال ينتقل إليى االلتيزام الجدييد التأمينيات التيى كانيت تكفيل االلتيزام األصيلى إال بينص فيى القيانون - 1"  

 االتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك
 (9979  )

" . 

 191/  277و 155/  271ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين 
 (9975 ) .

 

 959وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 995فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 2/  91وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 595و 599وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  -
 (9979 ) .

 

                                                 

ما دام هذا  ، وال يتجدد االلتزام بمجرد رصد في الحساب الجاري" :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي(  9971)  

علي بقاء  ، استثناء من حكم القواعد العامة ، وقد نص . استتبع ذلك التجديد ، هفإن قطع هذا الحساب وتم إقرار . الحساب لم يقطع

إال أن هذا االستثناء أقيم علي  . رغم تجديده بسبب قطع رصيد الحساب الجاري ، الرهن التأميني الذي ينشأ لضمان الوفاء بااللتزام

"  من المشروع 551من تقنين االلتزامات السويسري والمادة  221انظر المادة  : يجوز إسقاط داللتها بإثبات العكس ، قرينة بسيطة

  . ( 199ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) 

ميين المشيروع التمهيييدى علييى وجيه مطييابق لمييا اسيتقر عليييه فييى التقنييين  559ورد هييذا فيى المييادة  : تياريخ اليينص (   9979)  

وفى لجنة المراجعية أضييفت  . " إال بنص فى القانون"  من عبارةفيما عدا أن المشروع التمهيدى لم يكن يتض ، المدنى الجديد

تنقيل التيأمين  999فيإن الميادة  ، هذه العبارة لتواجه انتقال التأمينات بنص القانون فى حالة قطع رصيد الحسياب الجيارى ميثال

ووافيق عليهيا  . فى المشروع النهائى 917وأصبحت المادة رقمها  . الخاص الذى قد يكون االلتزام مكفوال به إلى هذا الرصيد

 . ( 199ص  – 191ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  991فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب

ويكيون االسيتبدال  ، استبدال الدين يترتب عليه زواله وإيجاد ديين غييره بدليه : 155/  271التقنين المدنى السابق  (   9975)  

 . بعقد

إال إذا تبين من العقد أو مين قيرائن األحيوال قصيد  ، التأمينات التى كانت على الدين القديم ال تكون على الدين الجديد : 191/  277م 

 . المتعاقدين انتقالها على الدين الجديد

 . ( 915فقرة  – 911ة الموجز للمؤلف فقر : وال فرق بين التقنينيين السابق والجديد فى الحكم)  

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9979)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 991مطابقة للمادة )  995م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 991مطابقة للمادة )  959م  : التقنين المدنى الليبى

 . وحل محله التزام جديد ، سقط االلتزام األصلى ، ذا جدد االلتزامإ : 599م  : التقنين المدنى العراقى

ً  ، سقطت التأمينات ، وصار تجديده ، إذا كان الدين األصلى مكفوال بتأمينات شخصية أو عينية : 595م   . إال إذا جددت هى أيضا

أنظر األستاذ حسين اليذنون فيى أحكيام االلتيزام فيى القيانون الميدنى العراقيى  : وحكم التقنين العراقى متفق مع حكم التقنين المصرى)  

 . ( 959وفقرة  997فقرة 
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وهذا هو الفرق الجوهرى ما بيين  ، ويخلص من هذا النص أن التجديد يقضى االلتزام األصلى وينشئ التزاماً جديداً يحل محله

 . التجديد من جهة وبين الحوالة والحلول من جهة أخرى

  : جديدالقضاء االلتزام ونشوء التزام  - 511

 . فيزول هذا االلتزام بمقوماته وصفاته ودفوعه وما يلحق به من التأمينات ، ويقضى االلتزام األصلى ، كالوفاء ، التجديد

وانقضياء االلتيزام األصيلى منيوط بنشيوء االلتيزام  . والتجديد فى الوقت ذاته ينشئ التزاماً جديداً يحيل محيل االلتيزام المنقضيى

 وال ينشييأ هييذا إال إذا انقضييى ذاك ، اك إال إذا نشييأ هييذافييال ينقضييى ذ ، الجديييد
 (9971 ) .

والبييد أن يختلييف االلتييزام الجديييد عيين االلتييزام  

ليه مقوماتيه  ، وااللتزام الجديد على كل حيال التيزام غيير االلتيزام األصيلى . فى عنصر من عناصره الجوهرية ، كما قدمنا ، األصلى

 الذاتيية
 (9971 ) ،

ً  . وصيفاته ودفوعيه وتأميناتيه  وقيد يكيون االلتييزام  . وينشيأ االلتييزام الجدييد ميدنيا ، فقيد يكييون االلتيزام األصيلى تجارييا

 . وينيتج االلتيزام الجدييد فوائيد ، وقد يكون االلتزام األصلى غيير منيتج لفوائيد . وينتج االلتزام الجديد فوائد ، األصلى غير منتج لفوائد

وقيد يكيون  . ويثبيت االلتيزام الجدييد فيى ورقية رسيمية فيكيون قيابال للتنفييذ ، األصلى غير ثابت فى سند قابل للتنفييذوقد يكون االلتزام 

وقيد يتقييادم االلتييزام  . ويكييون االلتييزام الجدييد منجييزاً ال شيرط فيييه وال أجييل ، االلتيزام األصييلى معلقياً علييى شييرط أو مضيافاً إلييى أجيل

وقييد يكييون االلتييزام األصييلى مصييدره عقييد قابييل لإلبطييال فيجييوز دفعييه  . لتييزام الجديييد بمييدة أطييولويتقييادم اال ، األصييلى بمييدة قصيييرة

وقيد يكيون االلتيزام  . ويكون االلتزام الجديد مترتبياً عليى تجدييد هيو إجيازة للعقيد القابيل لإلبطيال فيال يجيوز دفعيه بهيذا اليدفع ، بإبطاله

ه التأمينات مع زواله وال تنتقل إلى االلتزام الجديد إال بنص فى القانون أو إال إذا األصلى مكفوال بتأمينات عينية أو شخصية فتزول هذ

 تبين من االتفاق أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك
 (9977 ) .

وإذا لم تنتقل تأمينيات االلتيزام األصيلى إليى االلتيزام  

وقيد يكيون  . ال إذا كفيل هيو أيضياً بتأمينيات مسيتقلة عين تأمينيات االلتيزام األصيلىإ ، بقى االلتزام الجديد عاريا عن التأمينات ، الجديد

 فال تنتقل الدعوى إلى االلتزام الجديد ، االلتزام األصلى مكفوال بدعوى فسخ
 (9975 ) .

 

 مقابلة بين التجديد من جهة والحوالة والحلول والوفاء بمقابل من جهة أخرى - 512

وانقضاء االلتزام األصلى من نشيوء التيزام جدييد هيو الممييز الجيوهرى اليذى يفيرق مين حييث األثير بيين التجدييد مين جهية  : 

 وقد سبق أن رأينا الفروق ما بين هذه النظم من حيث التكوين ، والحوالة والحلول من جهة أخرى
 (9959 ) .

 

ال ينقضى الحق بل ينتقل بمقوماتيه وصيفاته ودفوعيه وتأميناتيه مين دائين قيديم إليى دائين  ، ففى حوالة الحق والوفاء مع الحلول

ويحيل محليه حيق جدييد  ، أما فى التجديد بتغيير الدائن فقد رأينا أن الحق األصلى ينقضى بمقوماتيه وصيفاته ودفوعيه وتأميناتيه . جديد

 . ن الدائن األصلى إلى الدائن الجديدوال ينتقل نفس الحق م ، بمقومات وصفاته ودفوع وتأمينات أخرى

أميا فيى التجدييد  . مين ذمية الميدين األصيلى إليى ذمية الميدين الجدييد ، عليى النحيو المتقيدم ، وفى حوالة الدين ينتقل نفس الدين

 ويحل محله دين جديد ، بتغيير المدين فالدين األصلى ينقضى على الوجه الذى قدمناه
 (9952 ) .

 

وقيد قيدمنا أن الفيرق بيين النظيامين أن  . وإنما يقابل بالوفياء بمقابيل ، دين فال يقابل ال بالحوالة وال بالحلولأما التجديد بتغيير ال

وأما فى التجديد بتغيير اليدين فالوفياء يكيون عين طرييق إنشياء  ، الوفاء بمقابل يقتضى أن تنتقل الملكية فوراً إلى الدائن حتى يتم الوفاء

 التنفيذ فوراً التزام جديد ال يكون واجب 
 (9951 ) .

 

                                                                                                                                                                    

والحكيم يتفيق ميع حكيم التقنيين . )  إن التجديد يسقط الموجب أصال وفرعا تجاه الجمييع : 2/  919تقنين الموجبات و العقود اللبنانى م 

 . ( المصرى

 . 2117فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9971)  

 . 159ص  1الحقوق  2752أغسطس سنة  29استئناف وطنى  (   9971)  

أميا انتقالهيا بينص القيانون فمثليه ميا ورد فيى  . وسنبين فيما يلى كيف تنتقل التأمينيات إليى االلتيزام الجدييد باالتفياق (   9977)  

فيإذا كيان مكفيوال بتيأمين  ، ا قطيع رصييد الحسيابمدنى من أن االلتزام إذا قيد فى حساب جار فإنه ال يتجيدد إال إذ 999المادة 

فهنيا انتقيل التيأمين الخياص مين االلتيزام إليى رصييد الحسياب بحكيم  . خاص فإن هذا التأمين يبقيى ميا ليم يتفيق عليى غيير ذليك

 . ( فى الهامش 999آنفا فقرة  991أنظر تاريخ نص المادة )  القانون

وال يكون معذراً فى االلتزام الجديد فيال يتحميل  ، معذرا فيتحمل تبعة الهالك وقد يكون المدين فى االلتزام األصلى (   9975)  

 . ( 2199فقرة  9بودرى وبارد )  هذه التبعة

ص  9وأنظر الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  – 551أنظر آنفاً فقرة  (   9959)  

 . 195ص  – 197

 . 199ص  191ص  9اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية أنظر المذكرة  (   9952)  

 . 92فقرة  Novationلفد  9انسيكلو لبيدى واللوز  – 599فقرة  1جوسران  – 551فقرة  5بيدان والجارد  (   9951)  
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 انتقال التأمينات من االلتزام األصلى إلى االلتزام الجديد - المطلب الثانى

 : النصوص القانونية - 513

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 991تنص المادة  

فإن االتفاق على نقل التأمينات إلى االلتيزام الجدييد  ، إذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة االلتزام األصلى - 2"  

  - :"  تراعى فيه األحكام اآلتية

جياز لليدائن والميدين أن يتفقيا عليى انتقيال التأمينيات لاللتيزام الجدييد فيى الحيدود التيى ال  ، إذ كان التجديد بتغيير الدين(  أ) "  

 . " تلحق ضرراً بالغير

جاز لليدائن والميدين الجدييد أن يتفقيا عليى اسيتبقاء التأمينيات العينيية دون حاجية إليى  ، ير المدينإذا كان التجديد بتغي(  ب) "  

 . " رضاء المدين القديم

 . " جاز للمتعاقدين ثالثتهم أن يتفقوا على استبقاء التأمينات ، إذا كان التجديد بتغيير الدائن(  جـ) "  

هيذا ميع مراعياة  ، العينية نافذاً فى حق الغير إال إذا تم مع التجدييد فيى وقيت واحيدوال يكون االتفاق على نقل التأمينات  - 1"  

 . " األحكام المتعلقة بالتسجيل

 : على ما يأتى 997وتنص المادة 

إال إذا رضييى بييذلك الكفييالء والمييدينون  ، وال التضييامن ، عينييية كانييت أو شخصييية ، ال ينتقييل إلييى االلتييزام الجديييد الكفاليية"  

 المتضامنون
 (9959  )

" . 

199/  252 - 199/  275وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المواد 
  (9955 ) .

 

                                                 

 : تاريخ النصوص (   9959)  

فيما عدا  ، ه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن المشروع التمهيدى على وج 555ورد هذا النص فى المادة  : 991م 

خالفا فى أحدى العبارات وفيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يشترط أال يكون االتفياق عليى نقيل التأمينيات العينيية نافيذاً فيى 

فيى المشيروع  915ة رقمهيا وأصيبحت المياد ، وفيى لجنية المراجعية حيذف هيذا الشيرط . حق الغير إال إذا كان بورقية رسيمية

"  فى الحدود التيى ال تلحيق ضيرراً بيالغير"  وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة . ثم وافق عليها مجلس النواب . النهائى

ألنهيا فيى " ،  التيى كانيت واردة فيى المشيروع"  ما لم يترتب عليى ذليك زييادة فيى هيذا االلتيزام تلحيق ضيرراً بيالغير"  بعبارة

ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عيدلتها لجنتيه تحيت  . " وألنها تبرد المعنى المقصود ، مل من العبارة األولىعمومها أش

 . ( 191ص  – 199ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  991رقم 

ووافقيت  . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجدييد 559ورد هذا النص فى المادة  : 997م 

)  997فمجلس الشييوخ تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . ففى المشروع النهائى 919عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 119ص  – 197ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

فيى الحالية األوليى مين  : ومع ذلك ال يجوز االتفاق على خيالف ميا هيو آت : 199/  275التقنين المدنى السابق م  (   9955)  

 ، كاالمتييازات ورهين العقيار وحيبس العيين ، األحوال السالف ذكرها يجوز للمدين والدائن أن يتفقيا عليى أن التأمينيات العينيية

وفى الحالة الثانية يجوز للدائن ولمن حل محيل الميدين  . د إذا لم تكن فيه زيادة تضر بحقوق الغيرتكون تأمينا على الدين الجدي

وفيى الحالية الثالثية يجيوز للمتعاقيدين الثالثية أن  . األصلى أن يتفقا على بقاء التأمينات العينية ولو بغير رضاء المدين األصيلى

 . يتفقوا على بقاء التأمينات العينية

إال برضيياه الكفييالء  ، كالكفاليية والتضييامن ، ال يصييح فييى أى حييال ميين األحييوال السييالفة نقييل التأمينييات الشخصييية : 195/  259م 

 . والمتضامنين

االتفاق على نقل التأمينات المذكورة بالمادة السابقة ال ينفذ على غير المتعاقدين إال إذا كان حاصال مع االسيتبدال فيى  : 199/  252م 

 . رسمية آن واحد بوثيقة

ذكر التقنين السابق التأمينات العينية كاالمتيازات ورهن العقار وحيبس (  2: )  ويتفق التقنينان السابق والجديد إال فى المسائل اآلتية)  

 ، فييال تييدخل حقييوق االمتييياز وال حقييوق االختصيياص ، بتعميييم خصصييه التقنييين الجديييد بالتأمينييات التييى قييدمها المييدين ، العييين

أميا التقنيين  ، اقتصر التقنين السيابق فيى التأمينيات التيى يقيدمها الغيير عليى التأمينيات الشخصيية(  1. )  وسنبسط ذلك فيما يلى

أن يكون االتفاق على نقل التأمينيات  199/  252أوجب التقنين السابق فى المادة (  9. )  الجديد فنص على التأمينات والعينية

أميا التقنيين  ، بورقة رسمية حتى ينفذ فى حيق الغيير -وهذا خطأ مادى والمقصود المادة قبل السابقة –ة المذكورة بالمادة السابق

أنظير الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى  : الجديد فقد حذف هيذا الشيرط بعيد أن كيان وارداً فيى المشيروع التمهييدى

 . 795واألستاذ أحميد حشيمت أبوسيتيت فقيرة  917فقرة  وأنظر الموجز للمؤلف ، 195ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 
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وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  - 991 - 999فى التقنين المدنى السيورى الميادتين  : وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 9و 1/  919وتقابل فى تقنين الموجبات والعقيود اللبنيانى الميادة  –وال مقابل لها فى التقنين المدنى العراقى  - 959 - 955مادتين ال
 (

9959 ) .
 

ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن التأمينات التى كانت تكفل االلتزام األصل إما أن تكون تأمينيات عينيية قيدمها الميدين 

فنسيتعرض كيال مين  . وإميا أن تكيون تأمينيات عينيية أو شخصيية قيدمها الغيير ككفييل عينيى أو كفييل شخصيى ، لغالبنفسه وهذا هو ا

 . هاتين الحالتين

 التأمينات العينية التى قدمها المدين - 1

 مبرراته –انتقال التأمينات إلى االلتزام الجديد فيه خروج على القواعد العامة  - 514

ذاك أن االلتيزام األصيلى اليذى كانيت  . التأمينات من االلتزام األصلى إلى االلتزام الجديد أمر استثنائى والشك فى أن انتقال : 

وتنتقل بمرتبتها األصيلية إليى  ، أما أن تبقى بعد انقضاء االلتزام . فكان الواجب أن تنتقضى بانقضائه ، هذه التأمينات تكفله قى انقضى

دعيت القيانون إليى أن يبييح  ، وال يبيرره إال اعتبيارات عمليية محضية ، ظياهر عليى القواعيد العاميةفذلك فيه خيروج  ، االلتزام الجديد

 . االتفاق على استبقاء هذه التأمينات مع نقلها إلى االلتزام الجديد

إذ تبقى له تأميناته القديمية  ، وتتلخص هذه االعتبارات العملية فى أن انتقال التأمينات إلى االلتزام الجديد فيه فائدة كبيرة للدائن

فهيو قيد سيبق  ، هذا إلى أن انتقال هذه التأمينات ال يضر بالميدين . ولوال ذلك لما كان غالباً يرضى بالتجديد ، حافظة لمرتبتها األصلية

وال يضير هيذا االنتقيال  . صيلىفال عليه أن يستبقيها لكفالة االلتيزام الجدييد فيى حيدود االلتيزام األ ، له أن قدمها لكفالة االلتزام األصلى

 فسنرى أن الغير قد كفل القانون مصلحته فال يضار بهذا االنتقال ، بالغير
 (9951 ) .

 

بيل  . بمجيرد االتفياق عليى التجدييد ، أن هذه التأمينات ال تنتقل إلى االلتزام الجدييد بحكيم القيانون(  أوال: )  ونالحظ هنا أمرين

وليم يكين هنياك إال  ، فيإذا ليم يوجيد هيذا االتفياق الخياص . وذليك إليى جانيب االتفياق عليى التجدييد ، البد من اتفاق خاص عليى انتقالهيا

 فيال تنتقيل إليى االلتيزام الجدييد ، انقضت التأمينات بانقضاء االلتزام األصلى ، االتفاق على التجديد
 (9951 ) .

  ( ً وقيد يقيال ميا دام (  ثانييا

وكيان أصيحاب الشيأن  ، وفييم الينص عليى إباحية اسيتبقاء التأمينيات ، القواعيد العاميةفيأين وجيه الخيروج عليى  ، البد من اتفاق خاص

فالتأمينيات  ، يستطيعون االتفاق على ما يشاءون من تأمينات دون حاجة إلى نص فى القانون يبيح لهم ذليك؟ ولكين ال وجيه لهيذا القيول

ولكانيت مرتبية هيذه التأمينيات الجدييدة مين وقيت  . التى أباح النص االتفاق على استبقائها هيى التأمينيات األصيلية قيد انقضيت بالتجدييد

 -التجدييد بتغييير الميدين –هذا إليى أنيه فيى صيورة خاصية مين صيور التجدييد  . فال تكون لها مرتبة التأمينات األصلية ، االتفاق عليها

                                                                                                                                                                    

هذا والعبرة فى تطبيق التقنين الجديد فى شأن نقل التأمينات التى قدمها المدين دون غيرها وفى شأن أن يكون االتفاق على هذا 

أكتيوبر سينة  29ا عليى فيإن كيان هيذا التياريخ سيابق ، النقل يصح ولو فى ورقة غير رسمية بتاريخ االتفاق على نقيل التأمينيات

صح نقل كيل التأمينيات وليو ليم يكين الميدين هيو اليذى قيدمها ووجيب أن يكيون االتفياق فيى ورقية رسيمية وذليك تطبيقياً  2555

 . وإال فتطبق أحكام التقنين الجديد ، ألحكام التقنين السابق

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9959)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 997 - 991مطابقتان للمادتين )  991 - 999التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 997 - 991مطابقتان للمادتين )  959 - 955التقنين المدنى الليبى م 

بيل تجيدد فتأخيذ مرتبتهيا مين  ، ويبدو أن التأمينات فى التقنيين العراقيى ال تنتقيل بمرتبتهيا األصيلية –ال مقابل  : التقنين المدنى العراقى

 . 995أنظر عكس ذلك األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فى فقرة  : وقت تجديدها

ويمكين الكفيالء وسيائر الموجيب علييهم أن ييدخلوا برضياهم تحيت أحكيام الموجيب  : 9و 1/  919تقنين الموجبات والعقيود اللبنيانى م 

جييوز وضييع نييص صييريح يشييترط بييه إلحيياق الرهييون والحقييوق الممتييازة ورهييون المنقييوالت بالييدين الجديييد علييى وي –الجديييد 

وال يكيون ذليك إال إذا رضيى بهيذا اإللحياق صياحب المليك المترتيب علييه  ، الشروط نفسها التى كانت ضامنة للموجب الساقط

تشيمل التأمينيات حقيوق (  2: )  التقنين المصرى فى مسألتينويختلف حكم التقنين اللبنانى عن حكم : )  حق الرهن أو االمتياز

.  أما فى التقنين المصرى فالتأمينات التى قدمها الميدين ال تشيمل حقيوق االمتيياز ، االمتياز فى التقنين اللبنانى بالنص الصريح

إليى االلتيزام الجدييد وجيب رضياؤه بيذلك  فى التجديد بتغيير المدين إذا كان هذا المدين قدم تأميناً على ملك له وأريد نقله(  1) 

 . ( وال يشترط هذا الرضاء فى التقنين المصرى ، فى التقنين اللبنانى

 . 2115فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9951)  

إليى ففى الحوالة تنتقيل التأمينيات بمجيرد الحوالية دون حاجية  . وهذا ما يستبقى أهمية التمييز بين الحوالة والتجديد (   9951)  

 . أما فى التجديد فقد رأينا أنها ال تنتقل بمجرد االتفاق على التجديد بل البد من اتفاق خاص ، اتفاق خاص
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النص للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على انتقال التأمينات األصلية دون رضاء الميدين األصيلى ميع أنيه هيو الماليك للميال المثقيل  أباح

 . ولوال هذا النص لما أمكن االتفاق على نقل هذه التأمينات دون رضائه ، بالتأمين

 : حماية الغير - 515

نصيت الفقيرة الثانيية مين الميادة (  أوال: )  وذليك مين نياحيتين ، ر بانتقال التأميناتوقد عنى القانون بحماية الغير حتى ال يضا 

ال يكيون االتفياق عليى نقيل التأمينيات العينيية نافيذاً فيى حيق الغيير إال إذا تيم ميع التجدييد فيى وقيت "  على أنيه ، كما رأينا ، مدنى 991

ال نقضى االلتزام األصلى  ، أنه لو تم التجديد قبل االتفاق على نقل التأميناتذلك  . " هذا مع مراعاة األحكام المتعلقة بالتسجيل ، واحد

وهو هنا دائن ليه تيأمين عينيى متيأخر عين التيأمين اليذى كيان يكفيل االلتيزام  ، وألفاد من انقضائها الغير ، وانقضت معه هذه التأمينات

فيال يجيوز أن يضيار بعيد ذليك باالتفياق اليذى يعقيب التجدييد  . متيأخرفزوال هذا التأمين المتقدم يفيد الغير صاحب التيأمين ال ، األصلى

ومن ثيم ليم يجيز القيانون نقيل التأمينيات العينيية التيى كانيت  . إلى االلتزام الجديد ، الذى كان قد زال بالتجديد ، على نقل التأمين المتقدم

 ميع التجدييد فيى وقيت واحيدإال إذا تيم هيذا االنتقيال  ، تكفل االلتزام األصيلى إليى االلتيزام الجدييد
 (9957 ) .

ويراعيى فيوق ذليك األحكيام  

ييذكر المحيل  ، فيؤشر على هامش القييد اليذى يشيهر التيأمين العينيى بيأن هيذا التيأمين أصيبح يكفيل االلتيزام الجدييد ، المتعلقة بالتسجيل

أو اليدائن الجدييد إذا كيان  ، وييذكر اسيم الميدين الجدييد إذا كيان التجدييد بتغييير الميدين ، الجدييد لاللتيزام إذا كيان التجدييد بتغييير اليدين

ً . )  التجديد بتغيير الدائن فليو كيان  . ال يجوز أن يكفل التأمين من االلتزام الجديد إال بمقدار ما كان يكفيل مين االلتيزام األصيلى ( : ثانيا

لتضيرر الغيير صياحب التيأمين المتيأخر إذ ييرى  ، وكفيل التيأمين االلتيزام الجدييد كليه ، لىااللتزام الجديد أكبر قيمة من االلتزام األص

دون التجدييد بتغييير الميدين أو  ، وهذا المحظيور إنميا يتحقيق فيى التجدييد بتغييير اليدين . التأمين المتقدم عليه قد زاد عبؤه عن ذى قبل

جياز لليدائن والميدين أن يتفقيا  ، إذا كيان التجدييد بتغييير اليدين"  ميدنى بأنيه 991ولذلك قضت الفقرة األولى من المادة  ، بتغيير الدائن

 أى فى حدود االلتزام األصلى ، " على انتقال التأمينات لاللتزام الجديد فى الحدود التى ال تلحق ضرراً بالغير
 (9955 ) .

 

 : ما المقصود بالتأمينات العينية التى قدمها المدين - 516

فيدخل فى ذليك  . د بالتأمينات العينية التى قدمها المدين التأمينات االتفاقية التى ارتضاها لكفالة دينه األصلىونرى أن المقصو 

ألنهيا تأمينيات ليم يقيدمها الميدين  ، أما حقوق االمتياز فال تدخل . ورهن الحيازة سواء كان على عقار أو على منقول ، الرهن الرسمى

فإذا كان االلتزام األصيلى قيد قيرر ليه  ، بل هى تأمينات رتبها القانون وبناها على صفة فى االلتزام فهى لصيقة بهذه الصفة ، باختياره

فال يجوز االتفاق على نقل هذا االمتياز إلى االلتزام الجديد وهو لم تتوافر له الصفة التيى دعيت  ، القانون امتيازاً نظراً لصفته الخاصة

 المتيييازإلييى تقرييير حييق ا
 (9199 ) .

وهييذا التفسييير الييذى يسييتخلص فييى يسيير ميين عبييارة التقنييين يجنبنييا عيبيياً وقييع فيييه التقنييين المييدنى  

حقوق االمتياز والرهون التى كانت للدين القديم ال تنتقل إلى اليدين اليذى "  من هذا التقنين على أن 2117إذ نصت المادة  ، والفرنسى

 راحة االحتفاظ بهاإال إذا اشترط الدائن ص ، حل محله
 (9192  )

ويعيب الفقه الفرنسى على هذا النص أنه يبيح اشتراط انتقال حقيوق  . "

فكان ينبغى أال يجوز اشيتراط انتقالهيا إليى ديين  ، مع أن هذه الحقوق لم تقرر إال لصفة فى الدين األصلى ، االمتياز والرهون القانونية

 آخر ليست له هذه الصفة
 (9191 ) .

 

ألن  ، الذى نقول به ينبغى أال يجوز االتفاق على نقل حق االختصاص من االلتزام األصلى إليى االلتيزام الجدييد وعلى التفسير

 ، والقانون إنميا أبياح . بل رتبه القاضى على عقار المدين بموجب حكم واجب التنفيذ ، حق االختصاص تأمين لم يقدمه المدين اختياراً 

                                                 

إذ ليو جياز أن يكيون االتفياق  . ثابيت التياريخ ، لنفياذه فيى حيق الغيير ، ومن ثم أن يكون االتفاق على نقل التأمينات (   9957)  

فتبقيى التأمينيات ضيامنة لليدين  ، تى يكون معاصراً للتجديد ولول كان االتفاق الحقياً ألمكن تقديم تاريخه ح ، غير ثابت التاريخ

 – 71ص  9األستاذ عبد الحى حجازى  – 199ص  – 191ص  917الموجز للمؤلف فقرة )  الجديد وكان ينبغى أن تنقضى

 . ( 119األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  – 77ص 

وقيد كيان المشيروع  195ص  9ة اإليضاحية للمشروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية أنظر المذكر (   9955)  

إذ كان يشترط لنفاذ انتقال التأمينات العينية فى حق الغير أن يكيون االتفياق فيى  ، التمهيدى يتضمن نوعاً ثالثاً من الحماية للغير

 . ( فى الهامش 999مدنى آنفاً فقرة  991وقد حذف هذا الشرط فى لجنة المراجعة أنظر تاريخ نص المادة  ، ورقة رسمية

ليم يجيز االتفياق عليى  ، فإذا جدد البائع التزام المشترى نحوه يدفع الثمن إلى التزام جديد ناشئ من عقد قرض مثال (   9199)  

 . نقل امتياز البائع إلى هذا االلتزام الجديد

 Art, 1278 : Les Privileges et hypotheques de l'ancienne : وهيذا هيو الينص فيى أصيله الفرنسيى (   9192)  

creance ne passent point a celle qui lui est substituee, a moins que le creancier ne les ait 

exprssement reserves . 

 . 2191فقرة  9أنظر بودرى وبارد  (   9191)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، كحيق االختصياص ، فالتأمين الذى لم يقدميه الميدين . واالستثناء ال يقاس عليه ، ن الذى قدمه المديناالتفاق على نقل التأمي ، استثناء

 . وال يجوز االتفاق على نقله إلى االلتزام الجديد ، فيزول بالتجديد ، يبقى فى حكمه على األصل

  : كيف يتم انتقال التأمينات من االلتزام األصلى إلى االلتزام الجديد - 517

أى فيى  ، عليى النحيو اليذى قيدمناه ، أما كيف يتم انتقال التأمينات التى قدمها الميدين مين االلتيزام األصيلى إليى االلتيزام الجدييد

 فذلك يختلف باختالف صور التجديد ، حدود االلتزام األصلى وبشرط أن يتم مع التجديد فى وقت واحد
 (9199 ) .

 

 . أى باتفاق بين الدائن والمدين ، التأمينات بالطريق الذى يتم به التجديد ذاتهتم نقل  ، فإذا كان التجديد بتغيير الدين

أى باتفياق بيين الميدين واليدائن  ، تيم نقيل التأمينيات أيضياً بيالطريق اليذى ييتم بيه التجدييد ذاتيه ، وإذا كان التجديد بتغييير اليدائن

 . التى قدمها المدين لكفالة االلتزام األصلى حتى تكفل االلتزام الجديدفتتفق ثالثتهم على أن تبقى التأمينات  ، األصلى والدائن الجديد

وييتم طيوراً  ، فقد رأينا أن التجديد فى هذه الصورة يتم تارة باتفاق بين الدائن والميدين الجدييد ، وإذا كان التجديد بتغيير المدين

لييم يفييرق بييين  -مييدنى الفقييرة األولييى حييرف ب  991مييادة ال–ونييص القييانون  . باتفيياق بييين الييدائن والمييدين األصييلى والمييدين الجديييد

جياز لليدائن والميدين الجدييد أن يتفقيا عليى اسيتبقاء التأمينيات العينيية دون  ، إذا كيان التجدييد بتغييير الميدين"  بل قضى بأنه ، الحالتين

لنقيل التأمينيات  ، سيواء اشيترك فيى التجدييد أو ليم يشيترك ، فال حاجة إذن إلى رضاء المدين القيديم . " حاجة إلى رضاء المدين القديم

بمثابية كفييل  -بعد انقضاء دينه بالتجديد مع بقاء التأمينات تثقل ماليه لكفالية الميدين الجدييد –ويصبح المدين القديم  . إلى االلتزام الجديد

ً  لوقد حسم التقنين المصيرى بهيذا الينص خالفياً ال ييزا . عينى لهذا المدين فيى  ، فالفقيه فيى فرنسيا منقسيم ، فيى القيانون الفرنسيى قائميا

 بين اشتراط رضاء المدين وعدم اشتراك هذا الرضاء ، انتقال التأمين إلى االلتزام الجديد
 (9195 ) .

 

 التأمينات الشخصية والعينية التى قدمها الغير - 2

  : وجوب رضاء الغير ينقل هذه التأمينات - 518

ً  . دم التأمينات التى تكفل االلتزام األصلىوقد يكون الغير هو الذى ق بيأن كيان  ، وهذا الغير إما أن يكون قد قيدم تأمينياً شخصييا

ً  ، كفيال لاللتزام األصلى أو مديناً متضامناً فيه بأن يكون فكيال عينياً رتب رهناً على مال ممليوك ليه  ، وإما أن يكون قد قدم تأميناً عينيا

 . لضمان االلتزام األصلى

 ، فيال يكفيى إذن . جميع هذه األحوال ال يجوز انتقال التأمين الشخصى أو العينى إال برضاء الغير الذى رتيب هيذا التيأمين ففى

أن يتفق على ذلك الدائن والمدين ومعهما المدين الجديد أو اليدائن  ، حتى يكفل الكفيل االلتزام الجديد بعد أن كان يكفل االلتزام األصلى

ً  بل البد ، الجديد ولو كيان أقيل  ، فحتى يكفل التزاماً غيره ، فإنه لم يكفل إال التزاما بعينه هو االلتزام األصلى . من رضاء الكفيل أيضا

 البد من رضائه بذلك ، قيمة
 (9199 ) .

 

 ً  فقد رأينا عند الكالم فى التضامن ، وإذا كان االلتزام األصلى التزاماً تضامنيا
 (9191 ) ،

"  ميدنى تينص عليى أن 171أن المادة  

ورأينيا  . " إال إذا احيتفظ اليدائن بحقيه قيبلهم ، يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقى المدينين

فيإذا اتفيق  . لجدييد إال برضياهمأن باقى المدينين المتضامنين الذين لم يشتركوا فى إجيراء التجدييد ال يكونيون متضيامنين فيى االلتيزام ا

أميا إذا اتفيق اليدائن  ، ظلوا جميعياً متضيامنين فيى االلتيزام الجدييد ، الدائن مع المدينين المتضامنين جميعاً على تجديد االلتزام األصلى

احيتفظ بحقيه قيبلهم دون  أو ، على سائر المدينين المتضامنين غير المدين الذى أجرى التجديد على أن يبقوا متضامنين فى الدين القيديم

بيل يبقيون مليزمين بالتضيامن باليدين  ، بيااللتزام الجدييد ، فإن هؤالء المدينين ال يلتزمون ولو غير متضامنين ، ضرورة لالتفاق معهم

تم التجدييد واشترط أال ي ، وإذا كان الدائن أراد أن ينقل التضامن إلى الدين الجديد . األصلى بعد حط حصة المدين الذى أجرى التجديد

ويظييل  ، فييإن التجديييد ال يييتم إذ تخلييف شييرطه ، ورفييض بيياقى المييدينين أن يلتزمييوا متضييامنين بالييدين الجديييد ، إال علييى هييذا األسيياس

أما إذا كان الدائن لم يتفق مع باقى المدينين ال على أن يبقوا ملتزمين باليدين األصيلى وال عليى  . االلتزام التضامنى األصلى على حالة

فقيد  ، بيل أجيرى التجدييد دون قييد وال شيرط ، وليم يحيتفظ بحقيه قيبلهم ، أن يتضامنوا فى الدين الجديد مع المدين الذى أجيرى التجدييد

                                                 

 . 195ص  9ظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضرية أن (   9199)  

فقيرة  1ومن الفقهاء الذين يقولون بعدم ضرورة رضاء الميدين توليييه  2197فقرة  9أنظر فى ذلك بودرى وبارد  (   9195)  
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 . 525فقرة  9جوسران  – 2197فقرة  9بودرى وبارد  – 991فقرة  27لوران 

 . 519ص  5االستقالل  2599يوليه سنة  27مصر استئنافى  (   9199)  

 . 259أنظر آنفاً فقرة  (   9191)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

افتراضاً معقوال أن نية اليدائن قيد انصيرفت إليى إبيراء ذميتهم مين اليدين األصيلى مدنى السالفة الذكر  171افترض المشرع فى المادة 

وقيد سيبق أن بينيا ذليك تفصييال عنيد الكيالم  . ومن الدين الجديد ألنهم لم يقبلوا االلتزام بيه ، ألنه انقضاء بالتجديد ولم يحتفظ بحقه قبلهم

 فى التضامن
 (9191 ) .

 

 ً فإن التأمين اليذى قدميه بالمرتبية  ، أى كان كفيال عينيناً لهذا االلتزام ، لكفالة االلتزام األصلى وإذا كان الغير قد قدم تأميناً عينيا

وإذا كان قد رتب تأمينا عينيا لدائن آخر متأخراً فى المرتبية عين التيأمين  . التى هو عليها ال ينتقل إلى كفالة االلتزام الجديد إال برضائه

وجب أيضاً أال ينتقيل تيأمين االلتيزام األصيلى إليى االلتيزام الجدييد إال فيى حيدود االلتيزام األصيلى  ، ىالذى قدمه لكفالة االلتزام األصل

 . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، حتى ال يضار الدائن المتأخر فى المرتبة

 : جواز نقل هذه التأمينات بعد إجراء التجديد - 519

ال يشيترط أن يكيون  ، بخيالف التأمينيات العينيية التيى قيدمها الميدين ، ينييةشخصيية كانيت أو ع ، والتأمينات التى قدمها الغيير 

 بل يجوز أن ينفق على نقلها بعد إجراء التجديد ، نقلها مع التجديد فى وقت واحد
 (9197 ) .

أن يتفيق  ، بعيد إجيراء التجدييد ، فيجيوز إذن 

لييى نقييل هييذه التأمينييات الشخصييية أو العينييية إلييى االلتييزام أطرافييه مييع الكفيييل الشخصييى أو الكفيييل العينييى أو المييدينين المتضييامنين ع

 . وذلك فى غير إخالل بحقوق الغير ، الجديد

فيإذا تيم التجدييد قبيل االتفياق عليى نقيل اليرهن المتقيدم إليى كفالية  . والمراد بالغير هنا دائن له تيأمين عينيى متيأخر فيى المرتبية

بعد أن استفاد الدائن المتأخر  ، فال يجوز . فقد انقضى هذا الرهن المتقدم بانقضاء االلتزام األصلى المضمون بالرهن ، االلتزام الجديد

أن تتفيق أطيراف التجدييد ميع الكفييل العينيى عليى أن ينتقيل اليرهن إليى االلتيزام  ، فى المرتبة من زوال الرهن المتقدم على هذا النحيو

 . أخر فى المرتبة بأحياء رهن متقدم على تأمينه بعد أن كان هذا الرهن قد انقضىفيضار الدائن المت ، الجديد

 الفرع الثانى

 اإلنابة فى الوفاء

 (Delegation ) 

 : عالقة اإلنابة فى الوفاء بالتجديد - 511

ً  ، قد تنطيوى اإلنابية فيى الوفياء عليى تجدييد بتغييير الميدين  ولكنهيا قيد ال  . سينرىكميا  ، بيل وعليى تجدييد بتغييير اليدائن أيضيا

وال عالقة تقوم بين النظامين ، فتكون اإلنابة فى الوفاء نظاماً مستقال كل االستقالل عن التجديد ، تنطوى على أى تجديد
  (9195 ) .

 

                                                 

 . 259أنظر آنفاً فقرة  (   9191)  

كالكفالة العينيية أو الشخصيية –أما التأمينات التى تقدم من الغير " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (   9197)  

ويجييوز أن يصيدر هيذا الرضياء بعيد انقضيياء  . . فيال تنتقيل إال برضياء هيذا الغييير كفييال كيان أو ميدينا متضيامنا -أو التضيامن 

 . ( 195ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  فى غير إخالل بحقوق الغير ، التجديد

 . 199فقرة  9دى باج  – 2112فقرة  1بالنيول وريبر وردوان  (   9195)  

)  تسمى اآلن بسندات االئتميان الصيرفيةوهى ما (  effets de commerce)  أحكام األوراق التجارية(  Thaller)  وقد أرجع تالير

titres de credit  )– وهيى الكمبيياالت  (letters de change  )والسيندات اإلذنيية  (billets a ordre  )والشييكات  (

cheques  )– القيانون التجيارى الطبعية  – 2591وسينة  2591حوليات القانون التجارى سينة )  إلى قواعد اإلنابة فى الوفاء

والتحوييل مين (  letters credit)  وكذلك أرجعت إلى قواعد اإلنابة فى الوفاء أحكام أوراق االعتماد . ( 2195عة فقرة الساب

فالشييك لييس إال  . عليى أن الفقيه المعاصير تحيول عين هيذا االتجياه . ( virement bancaire)  حساب جار إلى حساب آخير

 beneficiaire direct)  بيدفع قيمية الشييك لحامليه(  tire)  المسحوب عليهإلى المصرف (  tireur)  أمراً يصدره الساحب

ou endossataire ) ، وهيذا هيو أيضيا الحكيم فيى التحوييل مين حسياب  ، والمصرف ليس إال وكيل الساحب ينفذ ما وكله فيه

ع الكمبيياالت والسيندات وتخض . ( مكررة 122وفقرة  122فقرة  9أنظر فى هذا المعنى دى باج )  جار إلى حساب جار آخر

وال تتسع لها قواعد اإلنابة فى الوفاء التيى ترجيع فيى أصيلها  ، اإلذنية ألحكام خاصة بها أنشأتها وطورتها المعامالت التجارية

كيان  ، وأنظير فيى نظيام قرييب اإلنابية . ( 1فقيرة  – 9فقيرة  5أنظير فيى هيذا المعنيى بييدان والجيارد )  إلى القانون الروميانى

 ً وكيان يتسيع لتأصييل األوراق التجاريية ونحوهيا ليو أن الفقيه  ، ( rescription)  فى القانون الفرنسى القديم تحت اسيم معروفا

 . 211الفرنسى الحديث احتفظ به كما احتفظ به الفقه فى ألمانيا وفى سويسرا إلى كابيتان فى السبب فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

عنيى بهيا  أميا التقنيين الميدنى الجدييد فقيد ، ولم يعرض التقنين المدنى السابق لإلنابة فى الوفياء إال بإشيارة عيابرة دون أن ييذكر اسيمها

وأفرد لها نصوصاً خاصة
  (9129 ) .

 

ثيم نيرى بعيد ذليك ميا هيى اآلثيار التيى تترتيب  . سواء انطوت على تجديد أو لم تنطيو ، وسنرى أوال كيف تتم اإلنابة فى الوفاء

 . صورة التجديد وصورة النظام القانونى المستقل عن التجديد ، على اإلنابة فى الوفاء فى صورتيها

 كيف تتم اإلنابة فى الوفاء - المبحث األول

 : النصوص القانونية - 511

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 995تنص المادة  

 . " تتم اإلنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين - 2"  

 المدين واألجنبىوال تقتضى اإلنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين  - 1" 
 (9122  )

" . 

ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق
  (9121 ) .

 

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  – 991فيى التقنيين الميدنى السيورى الميادة  : ويقابل النص فيى التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى

 1و 2/  911وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 599نى العراقى المادة وفى التقنين المد - 951المادة 
 (9129 ) .

 

  : اإلنابة تفترض أشخاصاً ثالثة - 512

 : ويستخلص من النص المتقدم الذكر أن اإلنابة تقتضى وجود أشخاص ثالثة

ً  ، الدين إلى الدائنوهو المدين الذى ينيب الشخص األجنبى ليفى (  delegant)  المنيب(  2)    . ومن ثم سمى منيبا

 . ومن ثم سمى منابا ، وهو هذا الشخص األجنبى الذى ينيبه المدين ليفى الدين إلى الدائن(  delegue)  المناب(  1)  

منابيا  ومن ثيم سيمى ، وهو الدائن الذى ينيب المدين الشخص األجنبى لديه ليفى له الدين(  delegataire)  المناب لديه(  9)  

 . لديه

 : ما يمكن أن يقوم من مديونية ما بين هؤالء األشخاص الثالثة - 513

والغاليب أيضياً أن يكيون المنييب دائنياً  . ولذلك ينيب المنياب فيى وفياء هيذا اليدين ، والغالب أن يكون المنيب مديناً للمناب لديه 

 المناب بهذا الوفاء من الدين الذى فى ذمته للمنيب فيتخلص ، ولذلك اختاره ليقوم بوفاء دينه للمناب لديه ، للمناب
 (9125 ) .

 

                                                 

إال (  السيابق)  أميا اإلنابية فليم يعيرض لهيا التقنيين القيائم" :  ىوقد جاء فيى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييد (   9129)  

ولكين المشيروع أفيرد لهيا  . دون أن يعنى بذكر اسمها ، بمجرد إشارة عابرة فى بعض األحكام الخاصة بالتجديد بتغيير المدين

ة الكاملية وهيى فيى حقيقتهيا فتنياول اإلنابي ، وعيرض صيورتيها ، نصوصاً خاصة استظهر فيها سمتها الذاتية من حيث التجديد

) "  واإلنابية القاصيرة وهيو ال تسيتتبع التجدييد وهيى بيذلك أعظيم أهميية مين الناحيية العمليية ، ليست سوى تجديد بتغيير المدين

 . ( 159ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  551ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9122)  

فمجليس  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 912ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

 . ( 112ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  995الشيوخ تحت رقم 

 . وما بعدها 791األستاذ أحمد حشمت أبوستيت فقرة  –وما بعدها  979الموجز للمؤلف فقرة  (   9121 ) 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9129)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 995مطابقة للمادة )  991م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 995مطابقة للمادة )  951م  : التقنين المدنى الليبى

وأنظر األستاذ حسين اليذنون فيى أحكيام االلتيزام  –من التقنين المدنى المصرى  995مطابقة للمادة )  599م  : التقنين المدنى العراقى

 . ( 952فى القانون المدنى العراقى فقرة 

ييدعى )  ييدعى المفيوض لشيخص آخير)  كيل يعطى من شخصإن التفويض هو تو : 1و 2/  911تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

وهيو ال يفييد بحكيم الضيرورة وجيوب موجيب سيابق  –(  يسمى المفوض لديه)  ليعقد التزاماً تجاه شخص ثالث(  المفوض إليه

 . ( وحكم التقنين اللبنانى متفق مع حكم التقنين المصرى. )  بين المتعاقدين

جياز للبيائغ أن يفيى اليدين المضيمون  ، وأصبح البائع دائنا بيالثمن للمشيترى ، مرهوناً لدائنفإذا باع شخص عقاراً  (   9125)  

ويكيون البيائع  ، ويتم ذلك بأن ينيب البائع المشترى فى الوفاء بهذا الدين لليدائن الميرتهن . بالرهن عن طريق اإلنابة فى الوفاء
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 . كما أنه ليس من الضرورى أن يكون المناب مديناً للمنيب ، على أنه ليس من الضرورى أن يكون المنيب مديناً للمناب لديه

سواء كان هذا  ، وإنما أراد أن يتبرع له بمال ليس عنده أو يقرضه إياه فقصد المناب ، فقد يكون المنيب غير مدين للمناب لديه

إذ يكيون المنييب فيى الكثيرة  ، ولكين هيذا الفيرض نيادر . وطلب إليه أن يلتزم بإعطاء هيذا المنيال للمنياب لدييه ، مديناً له أو غير مدين

 إلنابة أن يفى بهذا الدينويريد عن طريق ا ، الغالبة من األحوال مديناً للمناب لديه
 (9129 ) .

 

عليى أن يرجيع علييه بعيد  ، ومع ذلك يرضى بأن ينوب عنه فى الوفاء بدينه للمنياب لدييه ، وقد يكون المناب غير مدين للمنيب

ً  . ذلك بما وفاه عنه ت غالبية فيى بل وليس ، ولما كانت مديونية المناب للمنيب ليست حتمية . فال يرجع على المنيب ، وقد يكون متبرعا

 فنصت كما رأينا عليى أنيه ، مدنى إبراز هذا الوضع 995فقد تولت الفقرة الثانية للمادة  ، العمل كما تغلب مديونية المنيب للمناب لديه

 أى ما بين المنيب والمناب ، " ال تقتضى اإلنابة أن تكون هناك مديونية سابقة ما بين المدين واألجنبى" 
 (9121 ) .

 

 : اإلنابة الكاملة واإلنابة القاصرة –اإلنابة تجديداً وقد ال تضمن  قد تتضمن - 514

فيإذا كيان  . وقد تنطوى فوق ذلك على تجديد بتغيير الدائن ، قد تتضمن تجديداً بتغيير المدين ، على النحو الذى بيناه ، واإلنابة 

واتفق الثالثة على تجديد دين المنيب للمناب لديه عن طرييق  ، ولم يكن المناب مديناً للمنيب أو كان مديناً له ، المنيب مديناً للمناب لديه

 delegation)  سيميت اإلنابية فيى هيذه الحالية إنابية كاملية ، بأن يقبل المناب أن يكون مديناً للمناب لديه مكيان المنييب ، تغيير المدين

parfaite ) ، إذا كيان  ، وقد تنطوى هذه اإلنابة الكاملة فوق ذليك عليى تجدييد آخير بتغييير اليدائن . يداً بتغيير المدينألنها تتضمن تجد

فيكيون المنييب قيد جيدد دينيه نحيو المنياب لدييه  ، المناب مديناً للمنيب وجدد هو اآلخر دينه فجعل دائنه هو المناب لديه بدال من المنييب

 دينه نحو المنيب بتغيير الدائن ويكون المناب قد جدد ، بتغيير المدين
 (9121 ) .

 

وصيار للمنياب لدييه ميدينان  ، بل بقى المنيب مديناً للمناب لديه إلى جانب المنياب ، فإذا لم تتضمن اإلنابة تجديداً بتغيير المدين

)  لية باإلنابية القاصييرةسيميت اإلنابية فيى هيذه الحا ، المنييب وهيو مدينيه األصيلى والمنياب وهيو الميدين الجدييد ، بيدال مين ميدين واحيد

delegation imparfaite ) . بينما اإلنابة الكاملة قد أبرأت ذمية المنييب  ، وهى قاصرة إذ هى لم تبرئ ذمة المنيب نحو المناب لديه

فيإن المنياب لدييه قيل أن يقبيل إبيراء ذمية  ، واإلنابة القاصرة هيى التيى يغليب وقوعهيا فيى العميل . نحو المناب لديه عن طريق التجديد

كميا  ، ميدنى 919ومن ثم نصت الفقرة الثانية مين الميادة  . ويأبى إال أن يستبقيه مديناً أصلياً ويضيف إليه المناب مديناً جديداً  ، المنيب

لتجديد قام االلتيزام الجدييد إليى جانيب فإذا لم يكن هناك اتفاق على ا ، ومع ذلك ال يفترض التجديد فى اإلنابة" :  على ما يأتى ، سنرى

اعتبرت اإلنابة قاصرة ال تتضمن  ، فإذا قام شك . أن تكون واضحة ال غموض فيها ، كما قدمنا ، فنية التجديد يجب . " االلتزام األول

 تجديداً 
 (9127 ) .

 

فيإن تضيمنت هيذا  ، لمدين أو ال تتضمنوالعبرة فى معرفة ما إذا كانت اإلنابة كاملة أو قاصرة هى بأن تتضمن تجديداً بتغيير ا

فقيد ال يتفيق عليى التجدييد  ، أميا التجدييد بتغييير اليدائن فلييس مين شيأنه أن يجعيل اإلنابية كاملية . التجديد كانت كاملة وإال فهى قاصيرة

                                                                                                                                                                    

اك عالقية مديونيية أوليى بيين المنياب والمنييب إذ المشيترى ميدين بيالثمن وتكيون هني . منيباً والمشترى منابياً واليدائن منابياً لدييه

أبرييل سينة  27أنظير اسيتئناف مخيتلط )  وعالقة مديونية ثانية بين المنيب والمناب لديه إذ البائع مدين لليدائن الميرتهن ، للبائع

إذ المشييترى يصييبح مييديناً مديونييية  ، وقييد وجييدت عالقيية مديونييية ثالثيية بييين المنيياب والمنيياب لديييه . ( 111ص  92م  2595

 . ( 191ص  19م  2529مارس سنة  29استئناف مختلط )  مباشرة للدائن المرتهن

 . 2112فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9129)  

إذا كان الدين اليذى ليه فيى ذمية المنياب معلقياً عليى هيذا  ، وقد يعلق المنيب اإلنابة على شرط فاسخ أو شرط واقف (   9121)  

 919ص  92م  2595يونييه سينة  7اسيتئناف مخيتلط )  فإذا تحقق الشرط انفسخت اإلنابة أو نفذت بحسيب األحيوال ، الشرط

) . 

نا إليها الحوالة فيى الفقيه وهذه اإلنابة الكاملة التى تتضمن تجديداً بتغيير المدين وتجديداً بتغيير الدائن هى التى ردد (   9121)  

 . ( 159أنظر آنفاً فقرة )  اإلسالمى فى مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة فيما قدمناه

كاملية  ، هذا وال ضرورة فى اإلنابية – 2915ص  591رقم  91المحاماة  2599ديسمبر سنة  1دمنهور تجارى  (   9127)  

ذليك أن اإلنابية ال تنطيوى  . ويكفى فيى ذليك رضياء أطيراف اإلنابية ، ألى إجراء لتكون نافذة فى حق الغير ، كانت أو قاصرة

فالمنيياب لدييه يصييبح دائنياً للمنيياب دون أن ينتقيل إليييه حيق المنيييب فيى ذميية  . لتكيون فييى حاجية إلييى إعيالن ، عليى حوالية حييق

بالنييول  – 2151فقيرة  9بيودرى وبيارد )  يكين قيد انقضيى بالتجدييدإذ يبقى هذا الحق فى ذمة المناب للمنييب ميا ليم  ، المناب

ً  –(  2119فقييرة  1وريبيير وردوان  )  كمييا إذا قبييل اسييتيفاء الييدين ميين المنيياب ، ويصييح أن يكييون رضيياء المنيياب لديييه ضيمنيا

ييب والمنياب عليى إذا اتفيق المن ، قبل رضاء المناب لدييه ، ويجوز . ( 297ص  91م  2555أبريل سنة  19استئناف مختلط 

 . ( 211ص  59م  2592يناير سنة  19استئناف مختلط )  أن يرجع كل منهما فيها ، اإلنابة
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كيان  ، ة إذا تضيمنت تجدييداً عليى أن الغاليب أن اإلنابي . فتكون اإلنابة قاصرة حتى لو اتفق على التجدييد بتغييير اليدائن ، بتغيير المدين

 بتغيير المدين وبتغيير الدائن فى وقت واحد ، التجديد من الجهتين
 (9125 ) .

 

  : اإلنابة القاصرة واالشتراط لمصلحة الغير - 515

ويكون ذلك بأن يشترط المنيب على المناب أن يقام  . ويمكن الوصول إلى اإلنابة القاصرة عن طريق االشتراط لمصلحة الغير

 : فيكيون ليه بيذلك ميدينان . فينشأ عندئذ للمناب لديه حق مباشر يستطيع بموجبيه أن يسيتوفى حقيه مين المنياب ، بوفاء دينه للمناب لديه

فيى ذمتيه التيزام مباشير نحيو المنياب والمناب وهو المتعهد فى االشتراط فترتيب  ، المنيب وهو مدينه األصلى ولم تبرأ ذمته باالشتراط

 . لديه

 . ومين وقيت هيذا االتفياق ، إذ هو يتم بمجرد اتفاق المنيب والمنياب ، بل إن االشتراط لمصلحة الغير أيسر من اإلنابة القاصرة

ا ال تتم إال فى الوقيت فأنه ، وهذا بخالف اإلنابة القاصرة . أما رضاء المناب لديه فليس ضرورياً إال لجعل االشتراط غير قابل للنقض

 الذى يجتمع فيه رضاء كل من المنيب والمناب والمناب لديه
 (9119 ) .

على أن اإلنابة القاصرة تفضل االشتراط لمصلحة الغيير فيى أن  

فوع المستمدة أما المنتفع فى االشتراط فيحتج عليه بالد ، المناب لديه ال يحتج عليه بالدفوع المستمدة من العالقة ما بين المنيب والمناب

 من عقد االشتراط الذى تم بين المنيب والمناب
 (9112 ) .

 

 اآلثار التى تترتب على اإلنابة فى الوفاء - المبحث الثانى

 : التمييز بين صورتى اإلنابة فى الوفاء - 516

 . واإلنابة القاصرة(  أى التجديد بتغيير المدين)  اإلنابة الكاملة : هنا يجب التمييز بين صورتى اإلنابة فى الوفاء 

 اإلنابة الكاملة أو التجديد بتغيير المدين - المطلب األول

 : النصوص القانونية - 517

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 919تنص الفقرة األولى من المادة  

كانييت هييذه اإلنابيية تجديييداً لاللتييزام بتغيييير  ، إذا اتفييق المتعاقييدون فييى اإلنابيية علييى أن يسييتبدلوا بييالتزام سييابق التزاميياً جديييداً " 

على أن يكون االلتزام الجديد اليذى ارتضياه المنياب صيحيحاً وأال يكيون  ، ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه ، المدين

 . " المناب معسراً وقت اإلنابة

 : على ما يأتى 912وتنص المادة 

ب لدييه صيحيحاً وليو كيان التزاميه قبيل المنييب بياطال أو كيان هيذا االلتيزام خاضيعاً ليدفع مين يكون التزام المنياب قبيل المنيا"  

 كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره ، وال يبقى للمناب إال حق الرجوع على المنيب ، الدفوع
 (9111 ) .

 

                                                 

 . 2912فقرة  5أنظر بيدان والجارد  (   9125)  

فهييو تييارة يطبييق أحكييام  ، والقضيياء فييى فرنسييا يتييردد بييين النظييامين – 2115فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردوان  (   9119)  

وطيوراً يطبيق أحكيام  ، لغير وبخاصة فيما بين الورثة إذا اتفقوا عليى أن يتحميل أحيدهم بيدين عليى التركيةاالشتراط لمصلحة ا

يرجيع الفقيه أن يكيون  ، وأميام هيذا التسيابق بيين النظيامين . اإلنابة وبخاصة فى غنابة البائع للمشترى أن يفى بدين على البيائع

فقيرة  9وأنظير أيضياً بيودرى وبيارد  – 179ص  2115فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  السبق لالشتراط لمصلحة الغيير

2191 ) . 

 . 2919فقرة  5بيدان والجارد  (   9112)  

 : تاريخ النصوص (   9111)  

 . دمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الميدنى الجديي 2/  551ورد هذا النص فى المادة  : 2/  919م 

فمجليس الشييوخ تحيت  ، ثم وافق عليه مجلس النيواب . فى المشروع النهائى 2/  911ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 119ص  – 111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  2/  919رقم 

ووافقيت  . التقنين المدنى الجدييد من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى 557ورد هذا النص فى المادة  : 912م 

فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 2/  911عليه لجنة المراجعة تحت رقيم 

 . ( 119ص  – 111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  2/  919



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ن نصولكن األحكام كان معموال بها دو ، وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق
 (9119 ) .

 

وفيى التقنيين الميدنى  – 995و 2/  997فيى التقنيين الميدنى السيورى الميادتين  : وتقابل فى التقنينات المدنيية العربيية األخيرى

وفيى تقنيين الموجبيات و العقيود اللبنيانى  – 591و 2/  591وفى التقنين المدنى العراقيى الميادتين  – 957و 2/  951الليبى المادتين 

 911المادة 
 (9115 ) .

 

ثيم العالقية ميا بيين المنييب  ، العالقية ميا بيين المنييب والمنياب لدييه ، فى بسط اآلثار التى تترتب على اإلنابة الكاملية ، ونتناول

 . وأخيراً العالقة ما بين المناب لديه والمناب ، والمناب

  : العالقة ما بين المنيب والمناب لديه - 518

 ، فإن التجدييد يقضيى هيذا االلتيزام ، كما قدمنا تجديد بتغيير المدين اللتزام المنيب قبل المناب لديهلما كانت اإلنابة الكاملة هى 

أن ينشأ االلتزام الجديد المترتب فيى ذمية المنياب للمنياب  ، كما هو األمر فى كل تجديد ، ويشترط النقضاء االلتزام . فتبرأ ذمة المنيب

 . مدنى فى هذا الصدد جديداً  919ولى من المادة ولذلك ال تضيف الفقرة األ . لديه صحيحا

ذلك أن األصيل فيى تجدييد اليدين بتغييير الميدين  . " أال يكون المناب معسراً وقت اإلنابة"  ولكنها تضيف جديداً عند ما تشترط

 ، فيإذا كيان هيذا معسيراً  . الجدييدوال يرجيع اليدائن إال عليى الميدين  ، فقد انقضى االلتيزام القيديم ، أنه متى نشأ االلتزام الجديد صحيحا

وال رجوع ليه عليى الميدين األصيلى  ، فإن الدائن هو الذى يتحمل تبعة هذا اإلعسار ، سواء كان معسراً عند التجديد أو أعسر بعد ذلك

المنيب –رجوع إلى المدين حق ال -المناب لديه –فقد جعل القانون للدائن  ، أما فى اإلنابة الكاملة . إال إذا اشترط عليه ذلك عند التجديد

فقيد افتيرض القيانون أن هيذه  . وذلك دون حاجة إلى اشتراط ذلك عنيد اإلنابية ، معسراً وقت اإلنابة -المناب –إذا كان المدين الجديد  -

إال وهيو حاسيب أن المنياب  ، وما يستتبع ذلك من براءة ذمة المنييب ، وأن المناب لديه لم يقبل اإلنابة مع التجديد ، هى نية ذوى الشأن

 ، ولكين ال بيدعوى ضيمان ، رجع المنياب لدييه عليى المنييب ، فإذا تبين أنه كان معسراً فى هذا الوقت . موسر وقت اإلنابة على األقل

ا ميا فيإذ . عند ما رضى باإلنابة حاسباً أن المنياب غيير معسير ، ذلك أن المناب لديه وقع فى غلط جوهرى . بل بدعوى الدين األصلى

 رجع االلتزام األصل الذى كان له فى ذمة المنيب بما كان يكفله من تأمينات ، أبطل اإلنابة للغلط
 (9119 ) .

 

                                                                                                                                                                    

ووافقيت  . ابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجدييدمن المشروع التمهيدى على وجه مط 557ورد هذا النص فى المادة  : 912م 

)  912فمجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، ثم وافق عليه مجلس النيواب . فى المشروع النهائى 919عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 119ص  – 115ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 . 791األستاذ أحمد حشمت أبوستيت فقرة  – 972الموجز للمؤلف فقرة  (   9119)  

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9115)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 912و 2/  919مطابقتان للمادتين )  995و 2/  997م  : التقنين المدنى السورى

 . ( التقنين المدنى المصرى من 912و 2/  919مطابقتان للمادتين )  957و 2/  951م  : التقنين المدنى الليبى

كانيت اإلنابية  ، إذا اتفق المتعاقدون فيى اإلنابية عليى أن يسيتبدلوا التزامياً جدييداً بيااللتزام األول : 2/  591م  : التقنين المدنى العراقى

أال يكيون المنياب  ، نيص التقنيين المصيرى ، كميا يشيترط ، ونص التقنيين العراقيى ال يشيترط. )  تجديداً لاللتزام بتغيير المدين

 . ( 959أنظر مع ذلك األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  : معسراً وقت اإلنابة

 . ( من التقنين المدنى المصرى 912مطابقة للمادة )  591م 

 تفيويض كاميل)  أو الموجبات السابقة بموجيب جدييدإذا كان قصد المتعاقدين إبدال الموجب  : 911تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

على شرط أن يكيون االلتيزام الجدييد اليذى التزميه المفيوض إلييه صيحيحاً  ، فتبرأ فى الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لديه( 

وال مقابيل فيى التقنيين  . وهيذا الحكيم متفيق ميع حكيم التقنيين الميدنى المصيرى. )  وأن يكون المفوض إليه مليئياً عنيد التفيويض

فهيل يمكين العميل بحكيم هيذه الميادة فيى لبنيان واعتبيار التيزام المفيوض إلييه تجياه  ، مين التقنيين المصيرى 912اللبنانى للمادة 

 . ( بالرغم من انعدام النص على ذلك؟ ، المفوض لديه التزاما مجرداً 

بالنييول وريبيير وردوان  – 115ص  9ال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعم (   9119)  

 2157فقير  9بودرى وبارد )  وعلى المناب لديه أن يثبت إعسار المناب حتى يستطيع الرجوع على المنيب – 2111فقرة  1

) . 

إذا كان المناب معسيراً ويذهب بعض الفقهاء إلى التمييز بين اإلنابة الكاملة حيث يرجع المناب لديه على المنيب بدعوى الدين األصلى 

وبين التجدييد بتغييير الميدين إذا اشيترط اليدائن عليى الميدين األصيلى يسيار  ، وقت اإلنابة وذلك عن طريق إبطال اإلنابة للغلط

المدين الجديد وقت التجديد حيث يرجع الدائن على المدين األصلى بدعوى الضمان ال بيدعوى اليدين األصيلى إذا كيان الميدين 

 – 2799فقيرة فقيرة  1بالنييول وريبيير وبواليجييه  – 975ص  995فقيرة  1كيوالن وكابيتيان )  راً وقيت التجدييدالجديد معس

ويرى األساتذة بالنيول وريبير وردوان أنه يمكن اعتبار التجديد بتغيير المدين المشترط فيه  . ( 2911فقرة  5بيدان والجارد 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

 : العالقة ما بين المنيب والمناب - 519

 ، وبعيد أن أصيبح المنياب ميدينا للمنياب لدييه ، فعنيد ذليك . قد ال تكون هناك مديونية سابقة ما بيين المنييب والمنياب كميا قيدمنا 

أو  ، أو هى دعوى الفضيالة ، هى دعوى الوكالة إن كانت اإلنابة بتفويض من المنيب ، يستطيع الرجوع على المنيب بدعوى شخصية

 . فعندئذ ال يرجع بشيء على المنيب ، وهذا كله ما لم يكن المناب قد انصرفت نيته إلى التبرع . فى القليل دعوى اإلثراء بال سبب

فالغالب أن يكون قد قصد من قبوله اإلنابة أن يجدد الدين اليذى فيى ذمتيه للمنييب عين طرييق  ، ديناً للمنيبأما إذا كان المناب م

 فال يرجع على المنيب بشيء ، ويكون قد وفى هذا الدين بااللتزام الجديد الذى نشأ فى ذمته للمناب لديه ، تغيير الدائن
 (9111 ) .

وقيد ال  

ألن العبرة فى كونها كاملة هيى بانطوائهيا عليى تجدييد  ، فعند ذلك تبقى اإلنابة كاملة كما قدمنا . يقصد المناب تجديد دينه بتغيير الدائن

فإن  ، اب لديهولما كان التجديد بتغيير المدين قد أنشأ فى ذمة المناب التزاماً جديداً نحو المن . بتغيير المدين ال على تجديد بتغيير الدائن

ميا بيين حيق  -إذا تيوافرت شيروطها –وقيد تقيع مقاصية  . المناب يرجع عليى المنييب بيدعوى الوكالية أو الفضيالة أو اإلثيراء بيال سيبب

 . فينقضى هذا الدين عن طريق المقاصة إن كان ال ينقضى عن طريق التجديد ، الرجوع هذا وبين الدين الذى فى ذمة المناب للمنيب

 : قة ما بين المناب لديه والمنابالعال - 521

حيل محيل  ، رأينا أن التجديد بتغيير المدين اليذى تضيمنته اإلنابية الكاملية قيد أنشيأ التزامياً جدييداً فيى ذمية المنياب للمنياب لدييه 

لدييه واليذى  حيل محيل االلتيزام األصيلى اليذى كيان فيى ذمية المنييب للمنياب ، االلتزام األصلى الذى كان فى ذمية المنييب للمنياب لدييه

وكيان األسيعار قائمياً  ، فيإن وجيده معسيراً  . ومن ثم يكون للمناب لديه حق الرجوع على المناب بهذا االلتزام الجدييد . انقضى بالتجديد

 أميا إذا كيان اإلعسيار قيد . فيرجيع المنياب لدييه عليى المنييب بيدعوى اليدين األصيلى ، فقد رأينا أن التجديد يجوز إبطاله ، وقت اإلنابة

وال رجوع له عليى المنييب بسيببه إال إذا كيان قيد اشيترط ذليك علييه فيى عقيد  ، تحمل المناب لديه تبعة هذا اإلعسار ، حدث بعد اإلنابة

 . اإلنابة

ال يستطيع الثانى أن يحتج على األول بالدفوع التى كان يسيتطيع أن يحيتج بهيا  ، وعند رجوع المناب لديه على المناب بااللتزام الجديد

فإنه ال توجد عالقة بين هذا الدين وبين االلتزام الجديد اليذى نشيأ فيى ذمية المنياب  ، على المنيب فى الدين الذى للمنيب فى ذمة المناب

 . بالنسيبة إليى االلتيزام اليذى فيى ذمية المنياب للمنييب(  obligation abstraite)  ويعتبر االلتزام الجديد التزاماً مجرداً  . للمناب لديه

ً "  مدنى تنص على أن 912ولذلك رأينا المادة  أو  ، ولو كان التزامه قبيل المنييب بياطال ، يكون التزام المناب قبل المناب لديه صحيحا

 . " كل هذا ما ليم يوجيد اتفياق يقضيى بغييره ، لرجوع إلى المنيبوال يبقى للمناب إال حق ا ، كان هذا االلتزام خاضعاً لدفع من الدفوع

ولم يبين عند قبوله اإلنابة أنه ليم ييرض  ، التزامه نحو المناب لديه خاضعاً اللتزامه نحو المنيب ، باتفاق واضح ، فإذا لم يجعل المناب

كيان التزاميه نحيو المنياب لدييه منبيت  ، حيو المنياب لدييهبها إال بسبب أنه مدين للمنيب وأنه إنميا يفيى بهيذا اليدين عين طرييق التزاميه ن

حتيى ليو ثبيت أن التزاميه نحيو  ، ويترتب على ذلك أنه يبقى ملتزماً نحو المناب لدييه عين طرييق التجدييد . الصلة بالتزامه نحو المنيب

أو أن هنياك أى دفيع آخير  ، النقضياءأو أن هذا االلتزام قد انقضى ألى سبب من أسباب ا ، المنيب باطال ألى سبب من أسباب البطالن

 يمكن أن يدفع به هذا االلتزام
 (9111 ) .

ثم إذا ثبيت أن التزاميه نحيو المنييب  ، ويجب عليه فى كل حال أن يفى بالتزامه نحو المناب لديه 

كميا كيان  ، المنييبرجيع بيدعوى الوكالية أو الفضيالة أو اإلثيراء بيال سيبب عليى  ، ال وجود له لبطالنه أو النقضائه أو ألى سيبب آخير

يرجع لو لم تكن بين االثنين مديونية سابقة
  (9117 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وتبيين أن الميدين الجدييد كيان معسيراً وقيت  ، فيإذا تخليف هيذا الشيرط . ا اليساريسار المدين الجديد تجديداً معلقاً على شرط هذ

فال يكون هنياك محيل  ، ورجع الدائن على المدين األصلى بدعوى الدين األصلى ال بدعوى الضمان ، انفسخ التجديد ، التجديد

 2111فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  الجدييد للتمييز بين اإلنابة الكاملة والتجديد بتغيير المدين المشترك فيه يسار المدين

 . ( 2199فقرة  9وأنظر أيضا بودرى وبارد  – 171ص  – 172ص 

ويقضيى تحدييد صيلة المنييب والمنياب شييئاً مين " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هيذا الصيدد (   9111)  

وإن ليم يكين بينهميا مثيل هيذا  . نطوت اإلنابة على تجديد بتغييير اليدائنا ، فإن كان للمنيب فى ذمة المناب دين سابق : التفصيل

 9مجموعة األعمال التحضييرية ) "  ما لم تكن نيته قد انصرفت إلى التبرع له ، ثبت للمناب حق الرجوع على المنيب ، الدين

 . ( 115ص 

 . ( الوسيط -* 99م )  

 . 912ص  92م  2595مايو سنة  19استئناف مختلط  (   9111)  

وهذا عن العالقية ميا بيين  – 119ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9117)  

أما فيما بين االلتزام الجديد وااللتزام األصلى اليذى كيان فيى ذمية  . االلتزام الجديد وااللتزام الذى يكون فى ذمة المناب للمنيب

ويكون انقضاء االلتيزام الثيانى متوقفياً  . فإن األول قد حل محل الثانى عن طريق التجديد ، القة وثيقةفالع ، المنيب للمناب لديه
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 اإلنابة القاصرة - المطلب الثانى

  : النصوص القانونية - 521

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 919تنص الفقرة الثانية من المادة 

 قام االلتزام الجديد إلى جانيب االلتيزام األول ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على التجديد ، ومع ذلك ال يفترض التجديد فى اإلنابة"  

 "
 (9115 ) .

 

ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق
  (9199 ) .

 

وفيى التقنيين الليبيى الميادة  – 1/  997ميادة فى التقنين المدنى السيورى ال : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 9/  911وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 1/  591وفى التقنين المدنى العراقى المادة  – 1/  951
 (9192 ) .

 

ابة لم يقصدوا فالمفروض أن أطراف اإلن ، فإذا لم يشترط أو قام شك فى اشتراطه ، وقد قدمنا أن التجديد ال يفترض فى اإلنابة

 . بل قصدوا أن يضيف المناب لديه إلى المنيب مدينه األصلى مديناً جديداً هو المناب ، تجديداً 

ثيم  ، العالقية ميا بيين المنييب والمنياب ليديهن ثيم العالقية ميا بيين المنييب والمنياب ، كما تناولنا فى اإلنابية الكاملية ، فنتناول هنا

 . العالقة ما بين المناب لديه والمناب

 : العالقة ما بين المنيب والمناب لديه - 522

وال تبيرأ ذمتيه إال إذا وفيى المنياب االلتيزام الجدييد اليذى فيى ذمتيه للمنياب  ، فى اإلنابة القاصرة يبقى لمنيب مديناً للمناب لدييه 

بالوفياء  -المنياب أو المنييب –وبمجيرد أن يقيوم أحيدهما  . األصلى اليذى فيى ذمتيه أو إال إذا وفى المنيب نفسه للمناب لديه الدين ، لديه

 وللمناب لديه أن يرجع على المنيب بالدين األصيلى بميا يكفليه مين تأمينيات . تبرأ ذمة اآلخر ، للمناب لديه
 (9191  )

قبيل أن يرجيع عليى 

فلييس يلتيزم فيى الرجيوع عليى أيهميا بترتييب  ، رجيع عليى المنييبكما أن له أن يرجع على المناب بااللتزام الجدييد قبيل أن ي ، المناب

 . معين

  : العالقة ما بين المنيب والمناب - 523

فإنه إذا وفاه هذا الدين قبل أن يوفيه المنيب الدين  ، وقد أصبح المناب مديناً للمناب لديه ، إذا لم تكن هناك مديونية سابقة بينهما

ميا ليم يكين متبرعياً  ، على المنيب بدعوى الوكالة أو الفضالة أو اإلثراء بال سبب بحسيب األحيوال كان للمناب حق الرجوع ، األصلى

 . فال يرجع بشيء

فينقضيى  ، فيجوز أن يكون قد قصيد تجدييد هيذا اليدين عين طرييق التزاميه نحيو المنياب لدييه ، أما إذا كان المناب مديناً للمنيب

فيإذا ميا وفيى المنياب اليدين  . ويكيون هيذا تجدييداً بتغييير اليدائن ، التزامه نحو المنيب فى مقابل االلتزام الذى نشأ فى ذمته للمناب لدييه

ا فإنه يرجيع عليى المنياب بمي ، أما إذا كان المنيب هو الذى وفى الدين األصلى للمناب لديه . لم يرجع على المنيب بشيء ، للمناب لديه

                                                                                                                                                                    

 ً وهذا هو األمر فى شأن  ، كما أن نشوء االلتزام األول متوقف على انقضاء االلتزام الثانى ، على نشوء االلتزام األول صحيحا

 . كل تجديد

من المشروع التمهييدى عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيى  1/  551فى المادة ورد هذا النص  : تاريخ النص (   9115)  

 ، ثم وافق عليه مجلس النيواب . فى المشروع النهائى 1/  911ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . التقنين المدنى الجديد

 . ( 119ص  – 111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  1/  919فمجلس الشيوخ تحت رقم 

 . 791األستاذ أحمد حشمت أبوستيت فقرة  – 971الموجز للمؤلف فقرة  (   9199)  

 : التقنيات المدنية العربية األخرى (   9192)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 1/  919مطابقة للمادة )  1/  197التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 1/  919مطابقة للمادة )  1/  951التقنين المدنى الليبى م 

أنظير األسيتاذ حسين اليذنون فيى أحكيام  : مين التقنيين الميدنى المصيرى 1/  919مطابقية للميادة )  1/  591التقنين المدنى العراقيى م 

 . ( 959فقرة  – 955االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة 

وال يفضى إلى تجديد موجب  ، ( ne se presume pas)  لتعامل ال يقدر تقديراً وهذا ا : 9/  911تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

)  فالموجب الجديد يندمج ، وإذا لم يكن هناك نص خاص . سابق كان يربط المفوض بالمفوض إليه أو المفوض بالمفوض لديه

vient se Jxtaposer  )( وهذا ما يسمى التقويض الناقص)  بجانب الموجبات السابقة . 

 . ( وحكم التقنين اللبنانى متفق مع حكم التقنين المصرى)  

 . 25فقرة (  delegation)  لفظ 1بوالنجيه فى أنسيكلوبيدى داللوز  (   9191)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويعيود اليدين اليذى كيان  ، فينفسخ التجديد ، ألن ذمة المناب لديه تكون قد برئت بالوفاء الحاصل من المنيب ، كان له من دين فى ذمته

 . فى ذمة المناب للمنيب

اليذى قيام  إذا كيان هيو ، ويرجيع بيه علييه المنييب . فيبقى هذا الدين قائماً فى ذمته ، وقد ال يقصد المناب تجديد دينه قبل المنيب

إذا –وقيد تقيع مقاصية  . كيان ليه حيق الرجيوع عليى المنييب ، أما إذا كان المناب هو الذى قام بالوفاء للمناب لدييه . بالوفاء للمناب لديه

 . ما بين حق الرجوع هذا وبين الدين الذى فى ذمة المناب للمنيب -توافرت شروطها 

  : العالقة ما بين المناب لديه والمناب - 524

مدينة  : فيكون إذن للمناب لديه مدينان ، فإن المناب يكون مديناً جديداً للمناب لديه ، ه هى السمة البارزة فى اإلنابة القاصرةهذ

أن يرجيع عليى أيهميا دون أن يلتيزم بترتييب  ، كميا رأينيا ، ويستطيع المناب لدييه . والمدين الجديد وهو المناب ، األصلى وهو المنيب

طبقياً للقواعيد التيى  ، ثم يرجع المناب على المنيب أو ال يرجيع بحسيب األحيوال . فإذا وفاه أحدهما برئت ذمة االثنين معاً نحوه ، معين

 ، فالتزم نحيو المنياب لدييه فيى مقابيل اليدين اليذى فيى ذمتيه للمنييب ، ويترتب على ما قدمناه أنه إذا كان المناب مديناً للمنيب . أسلفناها

وديين المنياب  ، ديين المنييب للمنياب لدييه : اجتمعت ديون ثالثة ، ودين المناب للمنيب ، دين المنيب للمناب لديه : ثالثة اجتمعت ديون

 انقضت هذه الديون الثالثة فى وقت واحد ، فإذا قضى المناب الدين للمناب لديه . ودين المناب للمناب لديه ، للمنيب
 (9199 ) .

 

مصيدر ديين المنييب  : فإن كل مدين منهما مصدر دينه مستقل عن مصدر دين اآلخر ، يه مدينانويالحظ أنه إذا كان للمناب لد

 ومين ثيم ال يكيون هنياك تضيامن بيين الميدينين . ومصدر دين المنياب هيو عقيد اإلنابية ، هو مصدر االلتزام األصلى
 (9195 ) .

كيذلك ال  

 ع عليه أوال وليس له أن يدفع بحق التجريدفقد قدمنا أن للمناب لديه أن يرج ، يعتبر المناب كفيال للمنيب
 (9199 ) .

 

ال يتيأثر باليدين اليذى  ، ( obligation obstraite)  والدين الذى أنشيأته اإلنابية فيى ذمية المنياب للمنياب لدييه هيو ديين مجيرد

فإذا كيان اليدين اليذى فيى ذمية المنياب  . شأن اإلنابة القاصرة فى ذلك هو شأن اإلنابة الكاملة فيما قدمناه ، يكون فى ذمة المناب للمنيب

فليس ألى شيء من هذا أثر فى اليدين اليذى فيى ذمية المنياب  ، أو كان يصح أن يدفع بأى دفع آخر ، أو كان قد انقضى ، للمنيب باطال

 للمنيياب لديييه
 (9191 ) .

اعتبيياره أن هييذه  ذلييك أن المنيياب لديييه عنييدما اتخييذ المنيياب مييديناً جديييداً إلييى جانييب مدينييه األصييلى لييم يييدخل فييى 

                                                 

أمييا إذا بقييى المنيييب ملزميياً بالييدين قبييل المنيياب لييه رغييم " :  وقيد جيياء فييى المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى (   9199)  

فليو فيرض  . وهذا هو الفرض الغالب ألن التجديد ال يفترض فى اإلنابة ، فيكون للدائن مدينان عوضاً عن مدين واحد ، اإلنابة

استتبعت اإلنابة وجود دين ثالث يترتب للمناب لديه فيى ذمية المنياب  ، فى هذه الحالة أن كان للمنيب دين سابق فى ذمة المناب

 ، فإذا قام المناب بقضاء حق المناب ليه ، المناب له قبل المنيب ودين المنيب قبل المنابوهما دين  ، ويضم إلى الدينين األولين

دون أن يكونييا  ، كييان للمنيياب لييه أن يرجييع علييى المنيييب والمنيياب ، وإذا تخلييف عيين الوفيياء . انقضييت هييذه الييديون الثالثيية

تصيف مين الثيانى انقضيت اليديون الثالثية كميا تقيدم وإن ان ، فإن وفاه األول كان لهذا أن يرجع بدينيه عليى المنياب . متضامنين

 . ( 119ص  – 115ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  بيان ذلك

 يدل على ذلك أن الوفاء بأحدهما يبرئ مين اآلخير ، ولما كان الدينان لهما محل واحد بالرغم من اختالف المصدر (   9195)  

 ، فهنياك تضيامن بينهميا ، بأنه إذا لم يكين هنياك تضيامن بيين الميدينين أمكن القول ، ( 975ص  121فقرة  9أنظر دى باج ) 

فقييرة  1وقييارن بالنيييول وريبييير وردوان  – 211أنظيير آنفييا فقييرة )  ال بالتضييامن(  in solidum)  فهمييا مييدينان بالتضييامن

 . ( هامش رقم 171ص  – 2117

 ، والغرض منها أن يتمكن المدين من تقديم ضمان لدائنيه ، فاإلنابة القاصرة ضمان للدائن أكثر منها ضماناً للمدين (   9199)  

فييأتى بميدين آخير إليى جانبيه يسيتطيع اليدائن أن يرجيع  ، فيما إذا أراد مد أجل الدين أو فيما إذا وقع عند الدائن شك فيى يسياره

اسيتخدام ميا عسيى أن يكيون ليه  وأن يمكن الميدين مين ، وهذا من شأنه أن يبعث االطمئنان إلى نفس الدائن . عليه أوال إذا شاء

فقيرة  1أنظير فيى هيذا المعنيى بالنييول وريبيير وردوان )  من دين فى ذمة المناب ليكون أداة ائتمان يوثق بهيا دينيه نحيو دائنيه

وميع ذليك  . ( 995فقيرة  1كيوالن وكابيتيان  – 2199فقيرة  9وأنظر أيضاً بودرى وبيارد  – 2هامش رقم  171ص  2117

 ، إلى أن تفسير النية المعقولة ألطراف اإلنابة يؤدى إليى القيول بيأن المنياب لدييه يرجيع أوال عليى المنياب يذهب بعض الفقهاء

ويكيون شيأن اإلنابية  . فإن لم يدفع الدين فى الحال رجع المناب لديه فوراً على المنيب دون حاجية إليى اتخياذ إجيراءات أخيرى

ففى الكمبيالة إذا لم يستوف صاحبها حقه مين المسيحوب  ، المسائل التجارية القاصرة فى المسائل المدنية هو شأن الكمبيالة فى

وأنظيير أيضيياً فييى هييذا المعنييى بوالنجيييه فييى  – 299ص  2915فقييرة  5بيييدان والجييارد )  عليييه رجييع فييوراً علييى السيياحب

 . ( 2791فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 29فقرة  delegationلفظ  1أنيسكلوبيدى داللوز 

على أنه قد تنتقل التأمينات التى كانت لدين المنيب فى ذمة المناب عند رجيوع المنياب لدييه عليى المنياب إذا كانيت  (   9191)  

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا أناب بائع العقيار المشيترى فيى الوفياء بيدين عليى  ، هذه هى نية أصحاب الشأن
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وأوردنا نيص  ، وقد سبق بيان ذلك تفصيال عند الكالم فى اإلنابة الكاملة . المديونية الجديدة لها صلة بالمديونية ما بين المناب والمنيب

كيان هيذا أو  ، يكون التزام المناب قبل المنياب لدييه صيحيحاً وليو كيان التزاميه قبيل المنييب بياطال"  مدنى التى تقضى بأن 912المادة 

وهيذا  . " كيل هيذا ميا ليم يوجيد اتفياق يقضيى بغييره ، وال يبقى للمناب إال حق الرجوع على المنييب ، االلتزام خاضعاً لدفع من الدفوع

 فهو ال يميز فى عموم عباراته بين هاتين الصورتين ، النص يسرى على اإلنابة القاصرة كما يسرى على اإلنابة الكاملة
 (9191 ) .

وإذا  

فإنيه يرجيع عليى المنييب بيدعوى الوكالية أو  ، وكان التزامه هو نحو المنيب باطال أو كان قد  انقضيى ، ناب الدين للمناب لديهوفى الم

وغنيى عين البييان أن للمنياب  . كما هو األمر فيما لو لم تكن هناك مديونية سيابقة بينهميا ، الفضالة أو اإلثراء بال سبب بحسب األحوال

وعندئيذ يسيقط التزاميه نحيو المنياب لدييه إذا تبيين أن  ، أن يشترط فى اإلنابة جعل التزامه نحو المنيب سبباً اللتزاميه نحيو المنياب لدييه

 التزامه نحو المنيب كان باطال أو كان قد انقضى أو كان يمكن دفعه بأى دفع آخر
 (9197 ) .

 

فإنه على النقيض من ذلك يتأثر باليدين  ، اب لديه على المناب ال يتأثر بالدين الذى للمنيب على المنابوإذا كان الدين الذى للمن

 . فاليدفوع التيى يمكين أن ييدفع بهيا أحيدهما ييدفع بهيا اآلخير ، إذ أن محل الدينين محل واحد كما قيدمنا ، الذى للمناب لديه على المنيب

بيل هيو قصيد أن  . وال وجيه لهيذه المضياعفة ، لم يقصد أن يضاعف الدين الذى له ، ب والمنابالمني ، ذلك أن المناب لما اتخذ مدينين

 ، فالدينان متصالن أحدهما باآلخر أوثق االتصيال . فإذا تقاضاه من أحدهما برئت ذمة اآلخر ، يتقاضى الدين الذى له من أى المدينين

جاز للمناب فى الدين اآلخر  ، قابال لإلبطال أو كان يمكن أن يدفع بأى دفع آخروإذا كان الدين الذى للمناب لديه على المنيب باطال أو 

 الذى فى ذمته للمناب لديه أن يدفع رجوع هذا عليه بكل هذه الدفوع
 (9195 ) .

 

                                                                                                                                                                    

انتقل للمناب لديه حق امتياز البائع على العقار وهو فى  ، كانت هذه اإلنابة شرطاً فى البيعالبائع بما على المشترى من الثمن و

 . ( 571ص  51م 2599مايو سنة  1استئناف مختلط )  يد المشترى

فهييو فييى اإلنابيية  . دون أن يعتييد بالمديونييية بييين المنياب والمنيييب ، ومين الحييق أن يرجييع المنيياب لديييه عليى المنيياب (   9191)  

وهو فى اإلنابة الكاملية قيد  . كأن يكون قد مد فى أجل الدين ، اصرة قد ضم المناب مديناً إلى جانب المنيب لقاء مزية أوالهاالق

 ً فال يجوز بعد أن فقد حق الرجوع على المنيب أال يستطيع الرجوع بعد ذليك عليى  ، أبرأ ذمة المنيب وجعل مكانه المناب مدينا

 29وأنظير اسيتئناف مخيتلط  – 2191فقرة  9وأنظر أيضاً بودرى وبارد  – 2115فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  المناب

وميع ذليك أنظير فيى أن المنياب يسيتطيع أن  – 252ص  57م  2591ميارس سينة  21 – 197ص  59م  2592فبراير سنة 

 : نييب وذليك فيى اإلنابية القاصيرة دون اإلنابية الكامليةيحتج على المناب لديه بالدفوع التى كان يسيتطيع أن يحيتج بهيا عليى الم

 . ( 912 92م  2595مايو سنة  19استئناف مختلط 

فإن مركزه يختلف فى اإلنابة عنه فى حوالية الحيق فيميا إذا كيان  ، وإذا كان المناب مديناً للمنيب وقبل اإلنابة فأصبح مديناً للمناب لديه

فتختليف عندئيذ حوالية  . عمد إلى حوالة الحق الذى ليه فيى ذمية المنياب إليى دائين جدييد ، ابةبدال من االلتجاء إلى اإلن ، المنيب

وتقتضيى اإلنابية رضياء  ، ال تقتضيى الحوالية رضياء الميدين : مين حييث االنعقياد(  2: )  الحق عن اإلنابة مين الوجيوه اآلتيية

وال تقتضيى اإلنابيية إعييالن المنياب إذ هييو رضييى  ، لييهتقتضييى الحواليية إعيالن المييدين أو قبو : ميين حيييث النفياذ(  1. )  المنياب

فيى الحوالية ينتقيل إليى اليدائن الجدييد نفيس الحيق بصيفاته وتأميناتيه  : من حيث اآلثار(  9. )  باإلنابة فال حاجة إلى إعالنه بها

ليى المنياب وال وفى اإلنابية يترتيب للمنياب لدييه فيى ذمية المنياب حيق جدييد ليسيت ليه صيفات الحيق اليذى للمنييب ع ، ودفوعه

ال يستطيع المناب أن يحيتج عليى المنياب  : ويتبين من ذلك أن اإلنابة تمتاز على الحوالة من الناحية اآلتية . تأميناته وال دفوعه

أما فى حوالة الحق فعلى النقيض من ذليك يسيتطيع الميدين أن يحيتج  ، لديه بالدفوع التى كان يستطيع أن يحتج بها على المنيب

 . ل له بالدفوع التى كان يستطيع أن يحتج بها على الدائن األصلىعلى المحا

 . 995ص  115األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة  (   9197)  

بيودرى – 1هيامش رقيم  957ص  215أنظر فى هذا المعنى فيما يتعلق باإلنابية الكاملية كابيتيان فيى السيبب فقيرة  (   9195)  

بيين ميا إذا كيان  ، فى اإلنابة الكاملة واإلنابية القاصيرة عليى سيواء ، القانون األلمانى يميز الفقهاءوفى  - 2191فقرة  9وبارد 

المناب قد التزم نحو المناب لديه التزاماً مجرداً فعند ذلك ال يستطيع أن يحتج عليه بالدفوع التى كيان يسيتطيع المنييب أن يحيتج 

هيامش رقيم  595ص  279كابيتان فيى السيبب فقيرة )  طيع أن يحتج بهذه الدفوعأو التزم التزاماً غير مجرد وعندئذ يست ، بها

ال يلتزم نحو المناب لديه التزاما مجرداً إال فيما يتعلق باليدفوع التيى  ، فى التقنين المصرى ، وغنى عن البيان أن المناب . ( 9

ان المنيب يستطيع أن يحيتج بهيا عليى المنياب لدييه أما الدفوع التى ك ، ( مدنى 912م )  كان يستطيع أن يحتج بها على المنيب

 . فال يوجد نص يجعل التزام المناب فيها مجرداً 

األسيتاذ –أى ال يجوز للمناب أن يحتج على المناب لديه بالدفوع التى تكون للمنيب فيى مواجهية المنياب لدييه  –أنظر عكس هذا الرأى 

وأنظيير أيضيياً  –بالنسييبة إليى اإلنابيية الكامليية  51ة القاصييرة وص بالنسييبة إليى اإلنابيي 59ص  - 55ص  9عبيد الحييى حجييازى 

وييذهب إليى حيد )  112ص  - 119ص  12فقيرة (  النسخة العربيية)  األستاذ محمود أبوعافية فى التصرف القانونى المجرد

 . ( ب لديه بهذا الوفاءلم تبرأ ذمة المناب وال يجوز له أن يحتج على المنا ، أنه إذا قام المنيب بوفاء الدين بعد اإلنابة
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المقاصة - الفصل الثالث
  (5641  )

 

Compensation 

 : المقاصة أداة وفاء وأداة ضمان - 525

–ما فى ذمة الميدين لليدائن وميا فيى ذمية اليدائن للميدين  –وكان محل كل من الدينين المتقابلين  ، إذا أصبح المدين دائناً لدائنه 

انقضيى اليدينان  ، وكان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق األداء صالحاً للمطالبية بيه قضياء ، نقودا أو مثليات فى النوع والجودة

 وهى فى الوقت ذاته أداة ضمان ، إذن هى أداة وفاء فالمقاصة . بقدر األقل منهما عن طريق المقاصة
 (9152 ) .

 

 ، فتقابل دينين تيوافرت فيهميا شيروط معينية يقضيى كيال اليدينين بقيدر األقيل منهميا . فذلك ظاهر مما قدمناه ، أما أنها أداة وفاء

بيل  . ء أو سيبباً مين أسيباب انقضياء االلتيزامومن هنا كانت المقاصة أداة وفا ، يفكون كل مدين قد وفى الدين الذى عليه بالدين الذى له

ً  ، هى أداة تبسيط فى الوفاء إال مين كيان دينيه أكبير  ، فهى تقضى دينين فى وقت معاً دون أن يدفع أى مدين من المدينين إلى دائنه شيئا

يتجشيم عنياء إخيراج النقيود أو غيرهيا  وال ، وبذلك يقتصد المدين من نفقات الوفاء . فيدفع لدائنه ما يزيد به هذا الدين على الدين آلخر

 من المثليات وإرسالها لليدائن وميا ينطيوى علييه ذليك مين مخياطر وتبعيات
 (9151 ) .

ومين ثيم كيان للمقاصية شيأن كبيير فيى المعيامالت  

 ، وهيو مين دعيائم  التجيارة ، وهيذا الحسياب الجيارى . التجارية حيث الحاجة تشتد إلى السرعة فى التعامل واالقتصاد فى اإلجيراءات

ثم يتخلف عين المقاصية رصييد هيو  ، المقاصة ثم التجديد فتقع المقاصة أوال بين الحساب الدائن والحساب المدين ، يقول على أساسين

                                                                                                                                                                    

بأنه ال يجوز للمناب أن يحتج عليى المنياب لدييه باليدفوع (  أوال: )  فقد قضى ، والقضاء المختلط قد اضطرد فى المعنى الذى نقول به

 59م  2592فبرايير سينة  29استئناف مخيتلط )  فهنا يكون التزام المناب مجرداً  ، التى كان يستطيع أن يحتج بها على المنيب

 912ص  92م  2595ميايو سينة  19ومع ذلك أنظر استئناف مختلط  ، 252ص  57م  2591مارس سنة  21 – 197ص 

)  ( . ً فهنيا ال يكيون  ، بأنه يجوز للمناب أن يحتج على المناب لديه بالدفوع التيى تكيون للمنييب فيى مواجهية المنياب لدييه(  ثانيا

 – 255ص  99م  2512مييارس سيينة  1 – 17ص  12م  2597نييوفمبر سيينة  11اسييتئناف مخييتلط )  التييزام المنيياب مجييرداً 

 . ( 17ص  97م  2519أول ديسمبر سنة 

على أن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى قد ورد فيها ما يفيد عدم جواز احتجاج المناب على المنياب لدييه باليدفوع التيى للمنييب 

بيد أن الفكرة الجوهرية فى اإلنابة هى أن تعهد المناب قبل المنياب ليه تعهيد " :  جاء فيها ما يأتى فقد ، فى مواجهة المناب لديه

وردت المنيب خطأ فى )  وأهم ما يتفرع على هذه الفكرة من الناحية العملية عدم جواز احتجاج المناب على المناب له . مجرد

أو بالدفوع التى كيان للمنييب أن يتمسيك بهيا قبيل المنياب  ، ها قبل المنيببالدفوع التى كان له أن يتمسك ب(  المذكرة اإليضاحية

 . ونرى عدم التقيد بما جاء فى المذكرة اإليضاحية فى هذه المسألة . ( 119ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  له

)  كاسان – 2599من باريس سنة فى المقاصة القانونية والمقاصة القضائية رسالة (  Jousselin)  جوسالن : مراجع  (  9159)  

Cassin  ) نيكيه – 2525الدفع المستخلص من عدم التنفيذ فى الروابط التبادلية رسالة من باريس سنة  (Nicket  )مفعول المقاصة 

 (Du jeu de la compensation  ) نستيانى – 2595سرالة من مونبلييه سنة  (Nestianu  ) فى المقاصة فى القانون المدنى

فى المقاصة والدعاوى الفرعية فى القانون الرومانى والقانون الفرنسى القديم (  Lair)  لير – 2597األلمانى رسالة من باريس سنة 

ى فى المقاصة والدعاوى الفرعية فى القانون الرومان(  Albert Desjardins)  ألبير ديجاردن – 2711والحديث باريس سنة 

 . 2715والقانون الفرنسى القديم والحديث باريس سنة 

ويتفيرع عليى ذليك أن المقاصية تنطيوى عليى " :  وتقول الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى هيذا المعنيى (   9152)  

 ، سيك بهياألن مين يتم ، والثيانى معنيى الضيمان . فكيل مين اليدينين يقياص وفياء باليدين اآلخير ، أولهميا معنيى الوفياء : معنيين

 . يضمن استيفاء دينه مقدماً على سائر اليدائينين ، لتالقى ما وجب فى ذمته بما وجب له فى ذمة هذا الدائن من حيث القصاص

مين تقنيين االلتزاميات السويسيرى ميثال بيأن  219فقضت الميادة  ، وقد تغالت التقنينات الحرمانية فى إعمال فكرة الضمان هذه

وغنى عن  . فيما يجب فى ذمتهم من ديون للمفلس ، ولو لم تكن مستحقة األداء ، ين أن يقاصوا ديونهمللدائنين عند إفالس المد

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ) "  وهيو أمير غيير ميسيور القبيول ، البيان أن هذا النص يجعل للمقاصة حقيقة االمتياز

115 ) . 

وفكيرة الوفياء هيى  ، ( Garantie)  مانيية فالمقاصية فيهيا ضيرب مين التيأمينويالحظ أن فكرة الضمان هى الغالبية فيى القيوانين الحر

 5أنظير فيى هيذا المعنيى بييدان والجيارد  . ( Paiement abrege. )  الغالبة فى القوانين الالتينية فالمقاصة فيهيا وفياء مبسيط

 . 911فقرة  1كوالن وكابيتان  – 9هاشم رقم  212ص  2957وفقرة  2999فقرة 

 . 2172فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9151)  
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تقيوم عملياتهيا عليى إجيراء المقاصية بيين  ، ( Chambres de compensation)  وهذه غرف المقاصة . الذى يقع فى شأنه التجديد

 فيستغنى بذلك عن نقل العملة من مصرف إلى مصرف ثم ردها بعد ذلك إلى المصرف الذى خرجيت منيه ، للمصارف وما عليها ما
 (

9159 ) .
 

فذلك ظاهر أيضا من أن الدائن الذى يستوفى حقه من الدين اليذى فيى ذمتيه لمدينيه إنميا يخيتص  ، وأما أن المقاصة أداة ضمان

ً  ، ه من دائنى المدينبهذا الدين الذى فى ذمته دون غير ً  ، وهو . فيستوفى حقه منه متقدماً عليهم جميعا فيى حكيم  ، وإن كان دائنياً عادييا

ومين ثيم تكيون  . واليدين اليذى فيى ذمتيه فيى حكيم الميال المرهيون المخصيص لوفياء حقيه ، الدائن المرتهن أو الدائن ذى حق االمتيياز

 ً  من هذا الوجه أداة ضمانفهى  ، المقاصة من شأنها أن تقدم للدائن تأمينا
 (9155 ) .

 

 : المقاصة والدفع بعدم التنفيذ والحق فى الحبس - 526

هميا اليدفع بعيدم التنفييذ  ، تقيرب فيى مهمتهيا مين نظيامين قيانونيين آخيرين ، كأداة للضمان على الوجه اليذى بينياه ، والمقاصة 

فقد رأينا أن أى طرف فى العقد الملزم للجانبين له أن يمتنع عن تنفيذ ما عليه من التزام حتى يستوفى ماله من حق  . والحق فى الحبس

ففى هياتين الحيالتين  . ورأينا كذلك أن الدائن له أن يحبس تحت يده ما لمدينه عنده حتى يستوفى حقاً مرتبطاً بالشىء المحبوس ، مقابل

والمقاصة تيؤدى  . فيمتنع عن تنفيذ التزامه أو يحبس ما تحت يده ، ئن أداة ضمانة تكفل له الوفاء بحقهوضع القانون تحت تصرف الدا

إذ  ، بل إن المقاصة تصل إلى مدى أبعد فى تأدية هيذا الغيرض . فالدائن ال يدفع الدين الذى عليه استيفاء للحق الذى له ، نفس الغرض

بل هو يقضى الدين الذى عليه قضاء تاماً بالحق الذى  ، لتزامه أو على حبس الدين الذى عليهالدائن ال يقتصر على االمتناع عن تنفيذ ا

 له فى  ذمة دائنه
 (9159 ) .

وفيى الحيق فيى  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك عند الكالم فى الدفع بعدم التنفيذ فى الجيزء األول مين الوسييط 

 . الحبس فى الجزء الثانى

 : انون الرومانى وفى القانون الفرنسى القديممنشأ المقاصة فى الق - 527

والدفع بعيدم التنفييذ لييس إال صيورة مين صيور الحيق فيى الحيبس كميا –ومما يوثق العالقة ما بين المقاصة والحق فى الحبس  

 . ( exception de dol)  فقد كان كالهما يقوم على الدفع بالغش ، أن منشأهما واحد فى القانون الرومانى -قدمنا 

 فقد رأينا عند الكالم فى الحق فى الحبس
 (9151  )

فقيد كيان الحيائز لعيين  ، أن منشأ هذا الحق يرجع إليى عهيد القيانون الروميانى

أعطيى البريطيور  ، وأراد الماليك أن يسيترد العيين ، إذا أنفيق مياال فيى حفظهيا أو فيى تحسيينها ، غير مملوكة له وهو يعتقيد أنهيا ملكيه

 . يدفع به دعوى االسترداد حتى يسيترد ميا صيرفه فيى حفيظ العيين وفيى تحسيينها(  exception doli)  الرومانى للحائز دفعاً بالغش

إذا أنفق الميود عنيده مياال عليى الوديعية وكيان ليه الحيق فيى  ، وكذلك أعطى هذا الدفع بالغش فى العقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة

وبموجبيه يسيتطيع كيل مين المتعاقيدين أن يقيف تنفييذ  ، وكيان هيذا اليدفع مفهومياً ضيمناً فيى العقيود الملزمية للجيانبين . د ما أنفقاستردا

 . وهذا ما سمى بعد ذلك فى القانون الفرنسى القديم بالدفع بعدم تنفيذ العقد ، التزامه حقى يقوم المتعاقد اآلخر بتنفيذ االلتزام المقابل

إذ حيال دونهيا فيى أول األمير مبيدأ كيان معروفياً فيى القيانون الروميانى  ، فقد تأخر ظهورها فى القانون الروميانى أما المقاصة

أى بياإلقرار أو  ، وكان ال يجوز دفعها إال بنعم أو ال ، فالدعوى الواحدة كانت ال تتضمن إال طلباً واحداً  . القديم هو مبدأ وحدة الدعوى

ألنه البد  ، امتنع ذلك عليه ، وأراد المدين أن يدفع الطلب بالمقاصة فى دين له فى ذمة الدائن ، ن مدينه بالدينفإذا طالب الدائ . اإلنكار

 ً وال يسيتطيع أن يضييف إليى هيذه اإلجابية أن ليه أيضياً دينياً فيى ذمية  ، أن يجيب أوال بأن الدين الذى يطالب به الدائن هو فى ذمتيه حقيا

وله بعد ذلك أن يرفع دعوى مستقلة عليى دائنيه يطالبيه  ، كان يحكم عليه أوال بالدين الذى لدائنه فى ذمتهف . وقعت به المقاصة ، الدائن

ألن مبيدأ وحيدة  ، وال يجوز أن يتقدم بهذه الدعوى كدعوى فرعية فى الدعوى األولى التى رفعها اليدائن . فيها بالدين الذى له فى ذمته

وانتهى األمر إلى وضع قاعدة عامية  ، انون الرومانى بعد ذلك استثناءات معينة من هذا المبدأثم أقر الق . الدعوى كان يحول دون ذلك

يدفع به دعوى الدائن إذا ليم يجير المقاصية بيين ميا ليه (  exception doli)  هى إعطاء المدين الذى له دين فى ذمة دائنه دفعاً بالغش

ونرى من ذلك أن هناك أصال مشتركاً بين المقاصة والحق  . فكان المدين يتمكن بذلك من إجبار دائنه على إجراء المقاصة ، وما عليه

وفيى عهيد جوسيتنيان كانيت المقاصية تجيرى بحكيم  ، ثيم تطيور القيانون الروميانى . فى الحبس والدفع بعدم تنفيذ العقد هو الدفع بالغش

ذلك لم يكن يعنى أن المقاصة ويجوز للقاضى أال يحكم بها إذا رأى أن البت فى الدين المقابل يستغرق ولكن  ، ( ipso Jure)  القانون

 وإنما أريد بذلك أن التمسك بالمقاصة لم يعد يقتضى الدفع بالغش . وقتاً طويال وإجراءات معقدة
 (9151 ) .

 

                                                 

 . 2172فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2799فقرة  9بودرى وبارد  (   9159)  

 . 979الموجز للمؤلف فقرة  – 121فقرة  9دى باج  – 2999فقرة  – 2995فقرة  5بيدان والجارد  (   9155)  

 . 2179فقرة  1يبير وردوان بالنيول ور – 291ص  – 292ص  2791قرة  9بودرى وبارد  (   9159)  

 . 191فقرة  1الوسيط جزء  (   9151)  

 . 291ص  – 291ص  2795فقرة  9بودرى وبارد  (   9151)  
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وكانيت مقاصية قضيائية فيى بعيض الجهيات وقانونيية فيى  ، وانتقلت المقاصة إلى القانون الفرنسى القديم بعد تطور بطئ طويل الميدى

بيل ودون عليم الطيرفين  ، ثم تغلبت المقاصة القانونية التى تيتم بمجيرد تالقيى اليدينين دون حاجية إليى حكيم قضيائى . الجهات األخرى

بوقوعها
  (9157 ) ،

 . كما قدمنا(  ipso jure)  وذلك أخذاً بتفسير خاطئ للقانون الرومانى فى عهد جوستنيان حيث وردت عبارة 

نتيجية هيذا الفهيم  ، ومن القانون الفرنسى القديم انتقلت المقاصية القانونيية عليى الوجيه اليذى بينياه إليى التقنيين الميدنى الفرنسيى

 الخاطئ للقانون الرومانى
 (9155 ) .

 

 : المقاصة فى التقنينات الالتينية وفى التقنينات الجرمانية - 528

 . إلى التقنينات الالتينية مقاصة قانونية ، حيث كانت مقاصة قضائية ، من القانون الرومانى وهكذا انتقلت المقاصة 

 : وهناك فرقان جوهريان بين المقاصة القانونية والمقاصة القضائية

وال  . فينقضيان معاً بمجرد هيذا التالقيى وبحكيم القيانون ، فالمقاصة القانونية تتم كما قدمنا بتالقى الدينين المتقابلين (2)

دون أن يكون له الحق فى رفضها بدعوى أن التحقق من الدين المقابيل  ، يملك القاضى إال أن يقضى بالمقاصة بمجرد توافر شروطها

فيإذا تحقيق مين ذليك وجيب أن يقضيى  ، بل عليه أن يتحقق من وقوع المقاصة مهما طالت اإلجراءات . يقتضى وقتاً وإجراءات طويلة

فيال بيد إذن مين أن يتمسيك  . بل هى ال تقع إال إذا صدر حكم القاضى بهيا ، ضائية فال تتم بتالقى الدينين المتقابلينأما المقاصة الق . بها

بيل وليه  . وللقاضى أن يرفض الحكم بها إذا رأى أن البت فى الدين المقابيل يقتضيى وقتياً وإجيراءات طويلية ، بها الخصم أمام القضاء

تاركياً ليذى الشيأن أن يرفيع  ، فقد يستصوب عدم القضياء بهيا بيالرغم مين تحقيق شيروطها ،  يقضىحق التقدير فى أن يقضى بها أو ال

 . دعوى مستقلة بالحق الذى له

فييإذا مييا تييوافرت هييذه  ، المقاصيية القانونييية تقتضييى شييروطاً معينيية يجييب توافرهييا جميعيياً حتييى تقييع بحكييم القييانون (1)

إذ هى موكولة  ، أما المقاصة القضائية فأكثر مرونة . مهما كان شأن لم تقع وإذا تخلف شرط ، الشروط وقعت وال مناص من وقوعها

 . وقد يقضى بها مع تخلف بعض الشروط ، كما قدمنا ، فقد ال يقضى بها مع توافر شروطها ، إلى تقدير القاضى

 كتقنين االلتزمات السويسرى –أما التقنيات الجرمانية 
 (9199  )

 والتقنين األلميانى
 (9192  )

 والتقنيين اليابيانى $ 715 $
 (9191  )

– 

بيل  . وال بالمقاصة القضائية التى كان يأخذ بها القانون الروميانى ، فلم تأخذ ال بالمقاصة القانونية التى أخذ بها التقنين المدنى الفرنسى

تقيع المقاصية بموجيب ف ، يصيدر مين أحيد الطيرفين لآلخير(  delaration de volonte)  جعلت المقاصة رهينة بإعالن عين اإلرادة

ال من  ، وتعتبر المقاصة قد وقعت بأثر رجعى من وقت توافر هذه الشروط ، هذه اإلرادة المنفردة متى كانت شروط المقاصة متوافرة

 ألنهيا ال تقيع بحكيم القيانون ، فالمقاصة على هذا الوجه ليسيت قانونيية . دون أن يكون للقاضى حق التقدير ، وقت اإلعالن عن اإلرادة

ألن التمسييك بهييا أمييام القضيياء ليييس ضييرورياً بييل يصييح أن يصييدر هييذا اإلعييالن خييارج  ، وليسييت قضييائية . بييل بييإعالن عيين اإلرادة

ومين ثيم تصيبح المقاصية فيى التقنينيات  . ثم إن القاضى ال يملك إال الحكم بها متيى تيوافرت شيروطها ولييس ليه حيق التقيدير ، القضاء

 اً من جانب واحدالجرمانية تصرفاً قانونياً صادر
 (9199 ) ،

ولهيذا التصيرف أثير رجعيى يسيتند إليى وقيت تالقيى اليدينين متيوافرة فيهميا  

ففى النظيامين  ، وهذا األثر الرجعى فى التقنينات الجرمانية يقربها كثيراً من المقاصة القانونية فى التقنينات الالتينية . شروط المقاصة

 . تتم المقاصة وينقضى الدينان من وقت تالقيهما

                                                 

 . 199بوتييه فى االلتزامات فقرة  (   9157)  

 . 121فقرة  9دى باج  – 259ص  2795فقرة  9بودرى وبارد  (   9155)  

ال تقيع المقاصية إال إذا "  تقنين االلتزاميات السويسيرى عليى ميا ييأتىمن  297وقد نصت الفقرة األولى من المادة  (   9199)  

فينقضيى الييدينان عندئيذ بمقييدار األقيل منهمييا ومين اللحظيية التيى كييان فيهيا الييدينان  ، أعلين الميدين الييدائن بنيتيه فييى التمسيك بهييا

 . " صالحين للمقاصة

 ، كيل منهميا لآلخير ، إذا كان شخصان ميدينين" :  يأتى من التقنين المدنى األلمانى على ما 971وقد نصت المادة  (   9192)  

من الوقت الذى يستطيع أن يطالب فييه بحقيه وأن  ، جاز لكل منهما أن يقاص حقه فى الحق الذى لآلخر ، بدين من جنس واحد

وال  ، اآلخيرتيتم المقاصية بيإعالن عين اإلرادة يوجيه للطيرف " :  على ما يأتى 977ونصت المادة  . " يؤدى الحق الذى عليه

 ، يترتيب عليى المقاصية أن الحقيين" :  عليى ميا ييأتى 975ونصيت الميادة  . " تصح إذا علقت على شرط أو أضيفت إلى أجل

 . " يعتبران منقضين من وقت تواجدهما أحدهما تجاه اآلخر صالحين للمقاصة ، بالمقدار الذى يتعادالن فيه

تتم المقاصة بإعالن عن اإلرادة يوجه إليى  - 2" :  ى اليابانى على ما يأتىمن التقنين المدن 991وقد نصت المادة  (   9191)  

واإلعيالن عين اإلرادة الميذكور فيى  - 1 . وال يجوز مع ذلك أن يعلق هذا اإلعالن على شرط أو يقترن بأجيل . الطرف اآلخر

 . " تقابلالفقرة السابقة يستند إلى الوقت الذى كان فيه الدينان صالحين للمقاصة على وجه ال

 . 977أنظر التعليقات على التقنين المدنى األلمانى جزء أول م  (   9199)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

"  مين التقنيين الميدنى الفرنسيى عليى أن 2159ففى النظيام الالتينيى تينص الميادة  . على أنه ال تزال هناك فروق بين النظامين

فيى اللحظية التيى يتالقييان  ، وجيه التقابيل فينقضيى اليدينان عليى . ولو بغير علم الميدينين ، المقاصة تتم من تلقاء نفسها وبحكم القانون

 فيى حيدود ميا يتعيادل مين مقيدار كيل ديين ، فيها
 (9195  )

ويتبيين مين ذليك أن المقاصية القانونيية فيى التقنينيات الالتينيية تختليف عين  . "

 : المقاصة فى التقنينات الجرمانية من الوجوه اآلتية

وإذا كيان أحيدهما قيد تمسيك  . وليو دون عليم أحيد مين الطيرفين ، القيانون تقع المقاصة القانونيية مين تلقياء نفسيها وبحكيم : أوال

كميا ليو كيان يتمسيك  ، وإنميا هيو يتمسيك بواقعية ترتيب عليهيا أثرهيا . إذ هى قد تمت قبل ذليك ، فهذا التمسك ال يجعلها تتم ، بالمقاصة

 بالوفاء أو بيأى سيبب آخير مين أسيباب انقضياء االلتيزام
 (9199 ) .

لتقنينيات الجرماينية فيال تقيع مين تلقياء نفسيها بحكيم أميا المقاصية فيى ا 

 . فهيى إذن ال يمكين أن تقيع دون عليم مين الطيرفين ، وإنما تقع بإعالن عن اإلرادة يوجه إلى الطرف اآلخر كميا تقيدم القيول ، القانون

ويتقاضيى كيل مين  ، وال يسيتطيع القاضيى أن يحيهيا بنفسيه ، فالمقاصية ال تقيع ، وإذا لم يعلن أحد الطرفين إرادته فى إجيراء المقاصية

 . الطرفين الدين الذى له من اآلخر

إال أن ذليك ال يمنيع مين أن إعيالن اإلرادة فيى  ، إذا كانت المقاصة تستند فى كيل مين النظيامين إليى وقيت تالقيى اليدينين : ثانيا

أن تكيون شيروط المقاصية  ، فيى التقنينيات الجرمانيية ، ذلك أنه يجب . الغالتقنينات الجرمانية إجراء البد منه فى المقاصة وله أثره الب

فيإن  ، ثم تخلف شيرط منهيا عنيد إعيالن اإلرادة ، فإذا كانت هذه الشروط متوافرة عند تالقى الدينين . متوافرة إلى وقت إعالن اإلرادة

وهييذا بخييالف  . ذا كانييت شييروطها متييوافرة وقييت اإلعييالنوال يمكيين إعييالن اإلرادة فييى إجييراء المقاصيية إال إ ، األثيير الرجعييى ال يفيييد

ونيورد  . حتى لو تخلف أحد هذه الشروط عند التمسيك بهيا ، فأنها تقع بمجرد تالقى الدينين متوافرة فيهما الشروط ، المقاصة القانونية

إذا كيان  ، ففيى النظيام الجرميانى . ل ذليكوهو يجه ، دفع أحد الطرفين دينه بعد أن تالقى الدينان متوافرة فيهما شروط المقاصة : مثال

فوقيع اليدفع  ، ألن المقاصية وقيت اليدفع ليم تكين قيد وقعيت ، ليم يجيز صيدور اإلعيالن بعيد ذليك ، هذا الدفع سيابقاً عليى إعيالن اإلرادة

اآلخير اليدين اليذى وال يبقى للطرف الذى دفع الدين الذى عليه إال أن يتقاضى مين الطيرف  . صحيحاً عن دين قائم لم ينقض بالمقاصة

فإذا دفع أحد الطيرفين  ، فبمجرد تالقى الدينين متوافرة فيهما الشروط تقع المقاصة دون حاجة إلى إعالن ، أما فى النظام الالتينى . له

أن  ال ، وليه أن يسيترد ميا دفعيه للطيرف اآلخير بموجيب قواعيد اسيترداد غيير المسيتحق ، دينه بعد ذلك فقد دفع ديناً انقضى بالمقاصية

فله فى هذه الحالية أن  ، وهذا ما لم يكن قد نزل عن المقاصة . يطالب الطرف اآلخر بالدين الذى له كما هو األمر فى النظام الجرمانى

 يطالب الطرف اآلخر بالدين الذى له
 (9191 ) .

 

فقد كان ينبغيى فيى التقنينيات الجرمانيية أال يجيوز صيدور هيذا  ، إذا كان أحد الدينين قد سقط بالتقادم وقت إعالن اإلرادة : ثالثا

أميا فيى  . ألن أحد شيروط المقاصية قيد تخليف وقيت اإلعيالن ، حتى لو كان الدين لم يسقط بالتقادم عند تالقيه بالدين المقابل ، اإلعالن

دهما كيان قيد انقضيت ميدة التقيادم بالنسيبة إلييه وقيت حتى لو أن أحي ، فإنه بمجرد تالقى الدينين ينقضيان بالمقاصة ، التقنينات الالتينية

حكماً فى هذه المسألة يخيالف منطيق التقنينيات الجرمانيية  959ومن الغريب أن التقنين األلمانى قد أورد فى المادة  . التمسك بالمقاصة

من وقوع المقاصة إذا كان الحق تيم تقادميه ليم ال يمنع التقادم " :  إذ تنص هذه المادة على ما يأتى ، ويتفق مع منطق التقنينات الالتينية

 يكن قد انقضى بالتقادم وقت إن كانت المقاصة ممكنة بينه وبين الحق اآلخر
 (9191  )

وقد أورد التقنين المدنى المصرى الجدييد هيذا  . "

فال يمنع ذليك مين وقيوع  ، اصةإذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمق"  إذ تنص على أنه ، 911الحكم فى المادة 

ولكن ورود هذا  . " ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة ، المقاصة به رغم التمسك بالتقادم

نينيات الالتينيية كميا فقد أخذ بالمقاصة القانونية المعروفة فيى التق ، الحكم فى التقنين المدنى المصرى الجديد يتفق مع منطق هذا التقنين

 . سنرى

                                                 

 Art . 1290 : La compensation s'opere de plein droit par la : وهذا هو النص فيى أصيله الفرنسيى (   9195)  

seule force de la loi meme a l'insu des debiteurs; les deux dettes s'eteignent a l'instant ou elles 

se trouvent exister a la fois, jusqu'a concurrence de leurs quotites respectives . 

 . 199بوتييه فى االلتزامات فقرة  : بوتييه فى عهد القانون الفرنسى القديموهذا ما كان يقوله  (   9199)  

 971وأنظر التعليقات على التقنيين الميدنى األلميانى جيزء أول م  . من التقنين المدنى الفرنسى 2155أنظر المادة  (   9191)  

 . فقرة ثانية 975فقرة ثانية و م 

ويعلل الفقه األلميانى هيذا الخيروج عليى  . فقرة ثانية 975األلمانى جزء أول م أنظر التعليقات على التقنين المدنى  (   9191)  

فال يعنييه بعيد  ، فإن الدائن الذى يصبح مديناً لمدينه يعتبر نفسه عادة قد استوفى حقه . منطق التقنين األلمانى باعتبارات عملية

 ، ذا سقط حقه بالتقادم قبل أن يعلن إرادته فى إجراء المقاصيةفإ . ذلك أن يقطع سريان التقادم بالنسبة إلى حقه مادام قد استوفاه

بل يعامل بمقتضى التصرف المألوف بيين النياس  ، لم يعامل بمقتضى منطق القانون فيضيع عليه حقه ويجبر على الوفاء بدينه

الميدنى األلميانى جيزء أول م  التعليقيات عليى التقنيين)  فيعذر فى سكوته عن قطع التقادم قبل إعالنه إرادته فى إجراء المقاصة

 . ( فقرة رابعة 959

 . ( الوسيط – 91م )  
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 الفهرس العام

وجييب أن يكيون مين أعليين إرادتيه فيى إجييراء  ، لميا كانيت المقاصيية فيى التقنينيات الجرمانييية ال تقيع إال بيإعالن اإلرادة : رابعيا

أمييا فييى التقنينييات  . ألن التصييرف القييانونى الييذى صييدر منييه هييو وفيياء لدينييه واسييتيفاء لحقييه ، المقاصيية أهييال لوفيياء الييدين والسييتيفائه

فالمقاصية فيى هيذه  . وذليك بحكيم القيانون ودون حاجية إليى إعيالن عين اإلرادة ، فالمقاصة تقضيى اليدينين بمجيرد تالقيهميا ، الالتينية

 ً ى بيل تقيع المقاصية بحكيم القيانون في ، ومن ثم ال تشيترط أيية أهليية فيى أى مين الطيرفين ، التقنينات واقعة مادية وليست تصرفاً قانونيا

 حتى لو كان كل من المدينين غير مميز ، دينين متقابلين
 (9197 ) .

 

هييل يجييوز للمييدين الجديييد أن يتمسييك بمقاصيية بييين الييدائن والمييدين القييديم؟ إذا أخييذنا بالنظرييية  ، فييى حواليية الييدين : خامسييا

ن القديم لم يصدر منه هذا اإلعالن فلم تقع والمفروض أن المدي ، ألن المقاصة ال تتم إال بإعالن عن اإلرادة ، لم يجز ذلك ، الجرمانية

مين  521وهيذا ميا نصيت علييه صيراحة الميادة  . فليس لهذا أن يدفع بمقاصية ليم تقيع ، فانتقل الدين قائماً إلى المدين الجديد ، المقاصة

 ال يجييوز للمحييال عليييه أن يتمسييك بمقاصيية مييع حييق للمييدين السييابق" :  إذ تقييول ، التقنييين المييدنى األلمييانى
 (9195  )

أمييا إذا أخييذنا  . "

فاليدين يكيون إذن قيد انقضيى  ، وجب القول بأن المقاصة قد وقعت بين دين المدين القديم ودين الدائن منذ تالقيهميا ، بالنظرية الالتينية

 وللمدين الجديد أن يتمسك بهذه المقاصة قبل الدائن ، بالمقاصة قبل حوالته
 (9119 ) .

 

فأخيذ بالمقاصية القانونيية كميا هيى  ، جريياً عليى تقالييده ، المصرى فى المقاصة النظام الالتينيى وهذا وقد اختار التقنين المدنى

مدنى على أال تقع المقاصية إال إذا تمسيك بهيا  919وإذا كان قد نص فى الفقرة األولى من المادة  . معروفة فى التقنين المدنى الفرنسى

فيال يصيح للقاضيى أن يقضيى بهيا  ، أن ينتفى عن المقاصة أنها من النظيام العيام فسنرى أن المقصود بهذا النص ، من له مصلحة فيها

 . بل البد أن يتمسك بها ذو المصلحة فيها ، من تلقاء نفسه

 : المقاصة القانونية والمقاصة القضائية والمقاصة االختيارية - 529

 . ى المقاصة التى كانت معروفة فيى القيانون الروميانىرأينا فيما تقدم أن هناك إلى جانب المقاصة القانونية مقاصة قضائية ه 

وهيى مقاصية تيتم بيإرادة أحيد الطيرفين أو بإرادتيهميا  ، ويوجد إلى جانب هذين النوعين من المقاصية ميا يعيرف بالمقاصية االختياريية

 ً  . إذا نزل صاحب الشأن عن شرط من شروط المقاصة لم يتوافر مادام هذا الشرط مقرراً لمصلحته ، معا

وقصيد  ، " المقاصية"  وهى التى عنى المشيرع ببسيط أحكامهيا تحيت عنيوان ، وأهم هذه األنواع الثالثة هى المقاصة القانونية

المقاصيية االختيارييية والمقاصييد  : ثييم نبحييث بعييد ذلييك النييوعين اآلخييرين ، فنبييدأ ببحثهييا . بهييذا التعبييير المقاصيية القانونييية دون غيرهييا

 . القضائية

                                                 

 . 959ص  127فقرة  9دى باج  – 212ص  2955فقرة  5بيدان والجارد  – 971فقرة  27لوران  (   9197)  

" :  مين هيذا التقنيين عليى ميا ييأتى 591فقيد نصيت الميادة  ، وهذا بخالف حوالة الحق فى التقنين الميدنى األلميانى (   9195)  

والسبب فيى هيذا الخيالف أن " .  . . يجوز للمدين أيضاً أن يتمسك تجاه الدائن الجديد بمقاصة فى حق له فى ذمة الدائن السابق

محيال وحيق ليه فيى ذمية المدين فى حوالة الحيق قيد يفاجيأ بهيذه الحوالية قبيل أن يعلين إرادتيه فيى إجيراء المقاصية بيين الحيق ال

فالميدينان  ، أميا فيى حوالية اليدين . فلم يرد القانون أن يحرمه من إعالن إرادته فى إجراء المقاصة حتى بعيد الحوالية ، المحيل

أنظير التعليقيات عليى . )  قيد جعيال المقاصية مسيتحيلة باختيارهميا ، باتفاقها على الحوالة قبل إجيراء المقاصية ، القديم والجديد

مين التقنيين الميدنى المصيرى والميادة  917أنظر فيى هيذه المسيألة الميادة  . ( 1فقرة  521ين المدنى األلمانى جزء أول م التقن

 . فى الهامش 999وأنظر آنفاً فقرة  . من التقنين المدنى الفرنسى 2159

يسيتطيع  ، التقنين المدنى المصيرى فى ، وقد قدمنا أن كال من المدين الجديد والمدين القديم – 999أنظر آنفا فقرة  (   9119)  

فيإن هيذا ييدل عليى أن الميدين القيديم قيد نيزل عين  ، وهذا ما لم تكن حوالة الدين قد انعقدت باتفاق بينهما . أن يتمسك بالمقاصة

 . فحول الدين الذى فى ذمته إلى المدين الجديد ليطالب بالدين الذى له فى ذمة الدائن ، المقاصة وال يريد التمسك بها

 هذا وما قدمناه من الفروق بين المقاصة فى القوانين الجرامية والمقاصة فى القوانين الالتينية ترجع كلها إلى أن المقاصية فيى القيوانين

وهنياك فيروق ترجيع إليى أن الفكيرة  . وتقع فى القوانين األخرى من تلقاء نفسها بحكم القانون ، األولى تقع بإعالن عن اإلرادة

: )  ونذكر منهيا فيرقين ، وهى فى القوانين الالتينية فكرة الوفاء ، مقاصة فى القوانين الجرمانية هى فكرة الضمانالغالبة فى ال

ال تشترط القوانين الجرمانية فى وقوع المقاصة أن يكون الدينان خاليين من النيزاع مسيتحقى األداء ألن فكيرة الضيمان ال (  2

 ، إذا أفليس أحيد الميدينين قبيل وقيوع المقاصية(  1. )  وتقتضيه فكيرة الوفياء فكيان شيرطاً فيى القيوانين الالتينيية ، تقتضى ذلك

أميا فيى  . ألن وفاء ديون المفلس تتقيد بشيروط وبيإجراءات تتعيارض ميع وقيوع المقاصية ، امتنع وقوعها فى القوانين الالتينية

بل إن فكرة الضمان تسيتدعى وقيوع المقاصية عنيد اإلفيالس أكثير  ، قوع المقاصةالقوانين الجرمانية فاإلفالس ال يحول دون و

 . ( 911فقرة  1أنظر فى ذلك كوالن وكابيتان )  مما تستدعيه فى األحوال األخرى
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 المقاصة القانونية - الفرع األول

 (Compensation legale ) 

  : المسائل التى يتناولها البحث - 531

 : موضوعين رئيسين -وكثيراً ما نطلق فنقول المقاصة فينصرف اللفظ إلى المقاصة القانونية  –نبحث فى المقاصة القانونية 

 . الشروط الواجب توافرها حتى تقع المقاصة(  أوال)  

 وما هى اآلثار التى تترتب عليها ، يكون إعمال المقاصةكيف (  ثانيا)  
 (9112 ) .

 

 شروط المقاصة -المبحث األول

 : الديون التى ال تقع فيها المقاصة –ما يدخل فى الشروط وما ال يدخل  - 531

وأن  ، لنيوع والجيودةأن ال يكون محل كل منهما نقوداً أو مثليات متحيدة فيى ا ، حتى تقع المقاصة بين دينين متقابلين ، يشترط 

 . وأن يكون خاليين من النزاع مستحقى األداء ، يكون الدينان صالحين للمطالبة بهما قضاء

 . كما ال يشترط اتحاد مصدر الدينين ، وال يشترط أن يتحد مكان الوفاء

 . تبار خاص فيهاإال فى ديون معينة ال تقع فيها المقاصة نظراً الع ، وتقع المقاصة فى الديون أياً كان مصدرها

 . الديون التى ال تقع فيها المقاصة(  ثانيا، )  ما يدخل فى الشروط وما ال يدخل(  أوال: )  فنبحث

 ما يدخل فى الشروط وما ال يدخل - المطلب األول

 ما يدخل فى الشروط - 1

 : النصوص القانونية - 532

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 911تنص المادة  

إذا  ، للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مسيتحق ليه قبيل هيذا اليدائن وليو اختليف سيبب اليدينين - 2"  

صالحاً للمطالبية  ، مستحق األداء ، وكان كل منهما خالياً من النزاع ، كان موضوع كل منها نقوداً أو مثليات متحدة فى النوع والجودة

 . " به قضاء

المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن وال يمنع - 1"  
  (9111  )

" . 

 197/  255و 191/  251ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادتين 
 (9119 ) .

 

                                                 

عيدا الينص اليوارد فيى التقنيين –وال يختلف التقنين المدنى الجدييد عين التقنيين الميدنى السيابق فيى أحكيام المقاصية  (   9112)  

إال فيى مسيائل تفصييلية أشيارت إليهيا الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيميا  -ديد قاضياً بوجوب التمسك بالمقاصة الج

)  إلى تدارك عيوب التقنين الراهن ، ( وجوب التمسك بالمقاصة)  فوق عالج هذه المسألة الكلية ، وقد عمد المشروع" :  يأتى

ثيم أنيه جميع  . صياص فيى اليديون المتنازعية أو اليديون المسيتحقة األداء فيى أمكنية مختلفيةوالسييما فيميا يتعليق بالق ، ( السابق

ونص كيذلك عليى أن سيقوط اليدين بالتقيادم ال يحيول دون وقيوع  . النصوص المتعلقة بالمقاصة جمعاً أدنى إلى العقل والمنطق

ً المقاصة مادام هذا السقوط لم يكن قد تم فى الوقت الذى أصبح فيه القصاص  وليس هذا الحكم إال نتيجة منطقية لقاعيدة  ، ممكنا

 111ص  – 111ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ) "  استناد أثر المقاصة إلى وقت توافر شروط القصاص فى اليدينين

 . 959فقرة  – 979وأنظر فى التقنين المدنى السابق الموجز للمؤلف فقرة  . (

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  555المادة  ورد هذا النص فى : تاريخ النص (   9111)  

تحيت رقيم  ، ووافقت لجنة المراجعة على النص مع تعيديل لفظيى طفييف . فيما عدا بعض فروق لفظية بسيطة ، المدنى الجديد

"  الجينس"  بكلمة"  النوع"  وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة . ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 915

ووافيق علييه مجليس الشييوخ كميا عدلتيه  . وأصبح النص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى ، ألنها أخص من الجنس

 . ( 119وص  117ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  911لجنته تحت رقم 

المقاصة هى نوع من وفاء اليدين يحصيل حتميا بيدون عليم المتعياملين إذا  : 191/  251م  : السابقالتقنين المدنى  (   9119)  

 . كان كل منهما دائناً ومديناً لآلخر
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 955دنى الليبى المادة وفى التقنين الم – 919فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 999 – 917وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  – 595 – 597وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  –
 (9115 ) .

 

 : ويخلص من النص المتقدم الذكر أن هناك شروطاً خمسة يجب توافرها حتى تقع المقاصة بين دينين

 . التقابل ما بين الدينين (2)

 . المحل ما بين الدينين التماثل فى (1)

 . صالحية كل من الدينين للمطالبة به قضاء (9)

 . خلو الدينين من النزاع (5)

 استحقاق الدينين لألداء (9)
 (9119 ) .

 

 915وهيو شيرط يؤخيذ مين الحياالت اليواردة فيى الميادة  ، ونضيف شرطاً سادساً هو أن يكون كل من الدينين قابال للجز علييه

ولميا كيان االعتبيار اليذى امتنعيت مين  . " إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز"  حيث تقرر هذه المادة أن المقاصة ال تقع ، مدنى

وانتزاعهيا مين الحياالت  ، فيحسن جعل هذه الحالية ضيمن شيروط المقاصية ، أجله المقاصة هنا يرجع إلى طبيعة الدين ال إلى مصدره

 . ر الدين ال إلى طبيعتهاألخرى التى ترجع إلى مصد

 ً  . ونبحث هذه الشروط الستة تباعا

  : التقابل ما بين الدينين –الشرط األول  - 533

أى أن يكييون كييل ميين طرفييى المقاصيية مييديناً  ، ( reciprouques)  يجييب لوقييوع المقاصيية أن يكييون هنيياك دينييان متقييابالن

ً (  ب)  قيد أقيرض(  أ)  فيإذا كيان . وينقضييان بالمقاصية ، فيتقابل اليدينان ، بشخصه لآلخر وفى الوقت ذاته دائناً بشخصه له ثيم  ، ألفيا

 . وقعت المقاصة بين مبلغ القرض وثمن السيارة ، اشترى منه سيارة بألف

                                                                                                                                                                    

وكانا من النقود أو من أشياء من جنس واحد  ، ال تقع المقاصة إال إذا كان الدينان خاليين من النزاع ومستحقى الطلب : 197/  255م 

 . وبشرط أن يكونا واجبى األداء فى مكان واحد ، قام بعض بالنسبة لنوعها وقيمتهايقوم بعضها م

 ، فيما عدا وجوب األداء فى مكان واحد فقد كان شرطاً فى المقاصة فى التقنين السابق ، واألحكام متفقة فى التقنينيين القديم والجديد)  

ك فى وحدة مكان الوفاء فى التقنين السابق وكيف فسرت بما يتفيق أنظر مع ذل –وهو فى التقنين الجديد ليس بشرط كما سنرى 

 119مد حشمت أبوسيتيت ص ع األستاذ أ – 911ص  – 912ص  1والتون – 975الموجز للمؤلف فقرة  : مع التقنين الجديد

 . ( 2هامش رقم 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9115)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911للمادة مطابقة )  919التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911مطابقة للمادة )  955التقنين المدنى الليبى م 

المقاصية هيى إسيقاط ديين مطليوب لشيخص مين غريميه فيى مقابلية ديين مطليوب مين ذليك الشيخص  : 597التقنيين الميدنى العراقيى م 

 . لغريمه

ويشييترط لحصييول المقاصيية  - 1 . أو اختيارييية تحصييل بتراضيى المتييدانين ، برييية تحصييل بقيوة القييانونالمقاصية إمييا ج - 2 : 595م 

 ً فيإن كيان اليدينان مين  . وال يشيترط ذليك فيى المقاصية االختياريية ، الجبرية اتحاد الدينين جنسياً ووصيفاً وحليوال وقيوة وضيعفا

ً جنسيين مختلفيين أو متفياوتين فيى الوصيف أو ميؤجلين أو أحيدهما حيا فيال  ، ال واآلخير ميؤجال أو أحيدهما قوييا واآلخير ضيعيفا

 . سواء اتحد سببهما أو اختلف ، يلتقيان قصاصاً إال بتراضى المتداينين

 999فقيرة  – 992أنظر األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فيى القيانون الميدنى فقيرة  : والحكم متفق مع حكم التقنين المصرى)  

) . 

حق لكيل واحيد منهميا أن يقياص اآلخير  ، إذا وجد شخصان وكل منهما دائن ومديون لآلخر : 917والعقود اللبنانى م تقنين الموجبات 

 . بما له قبله على قدر المبلغ األدنى من الدينين

 . ال تجرى المقاصة إال بين الديون التى يكون موضعها نقوداً أو أشياء ذات نوع واحد من المثليات : 915م 

 . على أن المهلة الممنوحة من القاضيى ال تحيول دون المقاصية . ال يدخل فى المقاصة إال الديون المحررة والمستحقة األداء : 999م 

عليى أن األحيوال التيى تحيول دون اإليفياء تحيول مبيدئيا  . وليس من الضرورة أن يكون الدينان واجبى األداء فيى مكيان واحيد

 . دون المقاصة

 . ( متفقة مع أحكام التقنين المصرىوهذه األحكام )  

 . 119ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9119)  
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اً أو ويترتب على ذلك أنه ال يكون هناك محل للمقاصة إذا كان أحد الطرفين مديناً لآلخر بصفته الشخصية ودائناً له بصفته ولي

 ً  أو كان األمر على العكس من ذلك ، وصياً أو قيما أو وكيال أو وراثا
 (9111 ) .

وال تقع المقاصة بين دين الشركة فى ذمية أجنبيى وديين  

 إذ األجنبى مدين للشركة ودائن ألحد الشركاء والشركة غيير أحيد الشيركاء فيهيا ، لهذا األجنبى فى ذمة أحد الشركاء
 (9111 ) .

وال تقيع  

فأحيدهما فيى ذمية  ، إذ اليدينان هنيا غيير متقيابلين ، بين دين للدائن فى ذمة المدين ودين لكفييل غيير متضيامن فيى ذمية اليدائن المقاصة

 المدين للدائن واآلخر فى ذمة الدائن للكفيل ال للمدين
 (9117 ) .

ولكين الكفييل يسيتطيع أن يتمسيك بالمقاصية بيين اليدين اليذى كفليه وديين  

فإذا تخلص المدين من مديونيته عن طرييق المقاصية تخليص الكفييل تبعياً  ، ألن مديونيته تابعة لمديونية المدين ، للمدين فى ذمة الدائن

 لييذلك
 (9115 ) .

وال تقييع المقاصيية بييين ثميين األوراق المالييية التييى اشييتراها شييخص فييى البورصيية بواسييطة الوكيييل بالعموليية وبييين دييين  

فيكيون هيو اليدائن بيالثمن ولييس  ، وذليك ألن الوكييل بالعمولية يتوسيط بيين البيائع والمشيترى ، للمشترى فيى ذمية البيائع لهيذه األوراق

 فال يكونان الدينان متقابلين ، البائع
 (9119 ) .

وال فى ديين عليى المسيتحق  ، وال تجوز المقاصة فى دين على الوقف لمدين المستحق فيه 

 فى الوقف لمدين الوقف
 (9112 ) .

 

 وقعت المقاصية بيين هيذين اليدينين ، لشخصين كالهما دائن لآلخر ومدين له ومتى وجد دينان متقابالن
 (9111 ) ،

حتيى ليو كيان  

 أحد الطرفين أو كالهما لم تتوافر فيه ال أهلية الوفاء وال أهليية االسيتيفاء
 (9119 ) .

ذليك أن المقاصية واقعية ماديية يرتيب عليهيا القيانون  

 أهلية معينة كما هو األمر ف القوانين الجرمانية على ما قدمنا وليست تصرفاً قانونياً يتطلب ، انقضاء الدينين
 (9115 ) .

 

                                                 

 ، وقد قضت محكمة النقض بأنه ال تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصياً لمدين القاصر المشمول بوصايته (   9111)  

وال فيميا لميدين  ، وال فيى ديين مسيتحق عليى اليدائن لموكيل الميدين أو لكفيليه ، هوال فى دين عليى القاصير لميدين الوصيى عليي

)  وال فيميا ألحيد الورثية قبيل أحيد دائنيى التركية ، وال فيميا لميدين تركية قبيل أحيد الورثية ، شركة قبل أحد الشركاء المساهمين

 29نقيض ميدنى  : مين هيذا المعنيىأنظر قريبياً  – 2211ص  915رقم  2مجموعة عمر  2591أكتوبر سنة  11نقض مدنى 

 . ( 919ص  119رقم  9مجموعة عمر  2557يناير سنة 

ميارس سينة  29اسيتئناف مخيتلط  – 2211ص  915رقيم  2مجموعية عمير  2591أكتوبر سينة  11نقض مدنى  (   9111)  

 . 2722فقرة  9بودرى وبارد  – 119ص  11م  2529إبريل سنة  19 – 279ص  1م  2759

إذ هيو يفيى باليدين المكفيول عين  ، ز للكفيل إذا طالبه الدائن أن يتمسك بالمقاصة فى دين ليه عليى اليدائنولكن يجو (   9117)  

وال يجوز للدائن  . فال ينقضى الدينان إال من وقت التمسك بالمقاصة ، ولكن المقاصة هنا اختيارية ال قانونية ، طريق المقاصة

وإذا رجع جاز للمدين أن يدفع رجوعيه بالمقاصية التيى تمسيك بهيا  ، الكفيل أن يرجع على المدين بعد ذلك فقد استوفى حقه من

 . ( 2725فقرة  9بودرى وبارد )  بعد أن وفى دينه عن طريق المقاصة ، وإنما يرجع الكفيل على المدين . الكفيل

يجييوز للكفيييل أن " :  ميين التقنيين المييدنى الفرنسييى عليى هييذه األحكيام صييراحة إذا تقيول 2155وقيد نصييت الميادة  (   9115)  

ولكن ال يجوز للمدين األصلى أن يتمسك بالمقاصة فى دين على الدائن  ، يتمسك بالمقاصة فى دين على الدائن للمدين األصلى

 : وهذا هو النص فى أصله الفرنسى . " للكفيل

 Art . 1294 : La caution peut opposer la compensation de ce que le creancier doit au debitur 

principal . Mais le debiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le creancier 

doit a la caution . 

 . 2725فقرة  9بودرى وبارد  – 291ص  29م  2599فبراير سنة  5قارب استئناف مختلط  (   9119)  

على أنه قد قضى بوقوع المقاصة فى دين للوقف عليى  – 251ص  25م  2591فبراير سنة  17استئناف مختلط  (   9112)  

 . ( 25ص  97م  2559ديسمبر سنة  9استئناف مختلط )  دائن المستحق الوحيد فيه

 99ص  17م  2529نيوفمبر سينة  19اسيتئناف مخيتلط )  وال تجوز المقاصة بين دين للموكل ودين على الوكييل بقيبض اليدين األول

فيال يسيتطيع أن يقياص اليثمن  ، أصبح المشترى مديناً لهذا الغير بيالثمن ، ى المشترى دفع الثمن للغيروإذا اشترط البائع عل . (

وال مقاصة بين دين لدائن ودين ألجنبى على  . ( 991ص  95م  2511يونيه سنة  5استئناف مختلط )  بدين له فى ذمة البائع

ولكين يسيتطيع األجنبيى أن يقبيل حوالية اليدين اليذى  ، ( 291ص  29م  2599فبرايير سينة  22استئناف مخيتلط )  هذا الدائن

وال يستطيع الدائن الظاهر أن يتمسك بالمقاصة بين  . فتعق المقاصة ، فيصبح مديناً للدائن ودائناً له ، للدائن برضاء هذا الدائن

م يصبح المدين دائناً لدائنه إال بعد أن وإذا ل . ( 192فقرة  9دى باج )  الدين الظاهر الذى له على المدين ودين للمدين فى ذمته

ألن الميدين قيد أصيبح بالحوالية ميديناً للمحيال ليه ثيم  ، لم تجز المقاصية بيين اليدينين ، حوال دائنه الحق الذى له فى ذمة المدين

اسيتئناف  : خيرىأنظر أمثلة أ . ( 171ص  2115فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  فال تقابل بين الدينين ، صار دائناً للدائن

 . 519ص  99م  2519مايو سنة  1 – 259ص  17م  2521مارس سنة  5مختلط 

إذا تعلق بأحد الدينين حق للغير أقوى مين حيق  ، حتى لو كان الدينان متقابلين ، على أنه يالحظ أن المقاصة ال تقع (   9111)  

 ميدنى 917م )  حالة قبول المدين لحوالية الحيق وفى(  مدنى 911م )  وسنرى ذلك فى حالة الحجز التحفظى . الطرف اآلخر

فرسيا الميزاد عليى أحيد  ، أنيه إذا بييع ميال الميدين فيى الميزاد وفياء لديونيه ، تطبيقياً للقاعيدة السيالفة ، ونيذكر هنيا . فيما ييأتى( 
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 : التماثل فى المحل ما بين الدينين –الشرط الثانى  – 534

وذلك حتى يتمكن كيل  ، ويجب أن يكون محل كل من الدينين نقوداً أو أشياء مثلية من نوع واحد ومن درجة واحدة فى الجودة 

وعليه له مائة  ، فإذا كان لشىء على آخر مائة جنيه . من الطرفين أن يستوفى حقه عن طريق المقاصة من نفس الشىء الواجب األداء

ين حقيه فقد استوفى كل مين الطيرف ، ولما كان المحالن متماثلين . فإنه بذلك يستطيع أن يستوفى المائة التى له بالمائة التى عليه ، جنيه

أو قميح "  جودفير"  ومن ثم نقع المقاصة بين دينين محل كل منهما قطن من نوع الكرنك ومن مرتبة . من نفس الشىء الواجب األداء

وتصيح المقاصية كيذلك فيى األسيهم والسيندات  . وهكيذا ، 2591أو سيارات مين ماركية بوييك مودييل سينة  ، هندى من صنف متوسط

 ا كانت متماثلةإذ ، وسائر األوراق المالية
 (9119 ) .

 

وال فيى دينيين محيل  ، وال تجوز المقاصة فى دينين محل أحدهما قطن من نوع الكرنك ومحل اآلخر قطن مين نيوع األشيمونى

وال  ، ومن باب أولى ال تجوز المقاصة فى دينين محل أحدهما قطن ومحل اآلخر قمح . أحدهما قمح هندى ومحل اآلخر قمح استرالى

 ولو كان سعر هذه المثليات محدداً فى األسواق أو فى البورصات ، أحدهما نقود ومحل اآلخر قمح أو قطنفى دينين محل 
 (9111 ) .

 

أو محل أحدهما عمل ومحيل اآلخير امتنياع عين  ، وال تجوز المقاصة بداهة فى دينين محل كل منهما عمل أو امتناع عن عمل

فالبد  . تى لو لم يكن من الضرورى أن يقوم المدين نفسه بالعمل الذى التزم بهوح ، وذلك مهما تشابهت األعمال ، عمل من باب أولى

(  obligation de donner)  إذن إلمكان المقاصة أن يكون محل كل من الدينين التزاماً ينقل الملكية
 (9111 ) .

 

حتييى لييو كييان أحييد محلييى االختيييار فييى االلتييزام  ، وال تجييوز المقاصيية فييى دينييين أحييدهما بسيييط واآلخيير تخييييرى أو بييديلى

ذليك ألنيه إذا  . ممياثال فيى النيوع والجيودة للمحيل فيى اليدين البسييط ، أو كان المحل األصيلى أو البيدل فيى االلتيزام البيدلى ، التخييرى

اللتيزام البيدلى مين أن ييؤدى أو حرم المدين فيى ا ، حرم فى االلتزام التخييرى صاحب االختيار من حق اختياره ، وقعت المقاصة هنا

 األصل أو البدل
 (9117 ) .

 

  صالحية كل من الدينين للمطالبة قضاء –الشرط الثالث  - 535

فيإذا كيان أحيد اليدينين أو كالهميا غيير صيالح  . أن يكون كل من الدينين صالحاً للمطالبة بيه قضياء ، لوقوع المقاصة ، والبد :

ألن المقوم  ، بل وال فى التزام طبيعى مثله ، فااللتزام الطبيعى ال يقبل المقاصة فى التزام مدنى . لم تجز المقاصة ، للمطالبة به قضاء

فتتعيارض ميع طبيعية االلتيزام  ، والمقاصية وفياء إجبيارى للميدين ، الرئيسى لاللتزام الطبيعى هو أن الميدين فييه ال يجبير عليى الوفياء

 . الطبيعى

                                                                                                                                                                    

فيجب  ، قوق الدائنين اآلخرينألن الثمن قد تعلق به ح ، لم تقع المقاصة بين الدين الذى لهذا الدائن والثمن الذى عليه ، الدائنين

 ، وهذا ما لم يكن لليدائن الراسيى علييه الميزاد رهين أو امتيياز يجعليه مقيدماً عليى سيائر اليدائنين . أن يقسم بينهم قسمة الغرماء

 : بل حقه هو األقوى ، إذ لم يتعلق بالثمن حق للدائنين أقوى من حقه ، فتعق المقاصة عندئذ بين الدين الذى له والثنم الذى عليه

 29 – 599ص  99م  2527ميايو سينة  17 – 997ص  11م  2525أبرييل سينة  19أنظر فى هذا المعنى استئناف مختلط 

 1 – 999ص  95م  2511أبرييل سينة  27 – 999ص  92م  2525يونييه سينة  29 – 99ص  92م  2527ديسمبر سنة 

 – 157ص  97م  2511فبراييير سيينة  27 – 51ص  91م  2519ديسييمبر سيينة  27 – 25ص  99م  2511نييوفمبر سيينة 

 515ص  59م  2599يونييه سينة  15 – 512ص  51م  2599أبريل سينة  15 – 297ص  59م  2517نوفمبر سنة  21

 . 177ص  2175فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2719قرة  9وقارن بودرى وبارد  –

 5بيدان والجارد  – 971فقرة  27لوران  – 2712فقرة  9ارد بودرى وب – 951ص  911فقرة  5أوبرى ورو  (   9119)  

 . 959ص  127فقرة  9دى باج  – 212ص  2955فقرة 

 . 917أنظر آنفاً فقرة  (   9115)  

 . 2179فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9119)  

 . من التقنين المدنى الفرنسى 2152قارن الفقرة الثانية من المادة  (   9111)  

 . 2179فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9111)  

أما إذا اختار صاحب االختيار فى االلتيزام التخيييرى المحيل اليذى  – 2715فقرة  – 2719فقرة  9بودرى وبارد  (   9117)  

 وكان المحيل اليذى وقيع علييه االختييار ممياثال ، أو اختار المدين فى االلتزام البدل أن يؤدى األصل أو أن يؤدى البدل ، يؤديه

 . فإن المقاصة يمكن وقوعها حينئذ بين الدينين ، فى النوع والجودة فى الدين البسيط

بيل  ، فإن الشيرط الجزائيى ال يغيير مين محيل االلتيزام ، هذا وال يمنع المقاصة أن يكون أحد الدينين أو كالهما مصحوباً بشرط جزائى

 . ( 2719ة فقر 9بودرى وبارد )  هو مجرد تقدير للتعويض عند عدم الوفاء



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

حتى قبل أن يتمسيك الميدين بالتقيادم فيصيبح التزامياً  ، فإنه ال يصلح للمقاصة ، مدة التقادموإذا كان أحد الدينين قد مضت عليه 

 ً  ألنه قابل لليدفع بالتقيادم ، فإن الدين الذى مضت عليه مدة التقادم ال يصلح للمطالبة به قضاء ، طبيعيا
 (9115 ) .

وال يصيلح اليدين اليذى  

بل الذى يقيع فيى  . حتى لو كان هذا الدين اآلخر هو نفسه قد مضت عليه مدة التقادم ، مضت عليه مدة التقادم للمقاصة به فى دين آخر

ً  ، مثل هذه الحالة أن كل مدين يتمسك بسقوط دينه بالتقادم وميا تخليف عين  . ولكنهما يسقطان بالتقيادم ال بالمقاصية ، فيسقط الدينان معا

لما سبق أن قدمناه من أن االلتيزام  ، طبيعى الذى تخلفه عن االلتزام اآلخركل منهما من التزام طبيعى ال يصلح للمقاصة فى االلتزام ال

 . الطبيعى ال يقاص فى التزام طبيعى مثله

فالمقاصية  . أن يكيون صيالحاً للمطالبية بيه قضياء ، ليكون صالحاً للمقاصة ، وقد وضح السبب الذى من أجله يشترط فى الدين

فتتعارض طبيعته مع طبيعية  ،  يصلح للمطالبة به قضاء ال يجوز إجبار المدين على الوفاء بهوالدين الذى ال ، وفاء إجبارى كما قدمنا

 . المقاصة

إذا كان المقصيود  ، لم تجز المقاصة بين هذين الدينين ، وال يستخلص من هذا الشرط أنه إذا كان هناك دين أقوى من دين آخر

فالمقاصية تقيع بيين دينيين  . نفياذاً مين ناحيية الواقيع ال مين ناحيية الطبيعية القانونييةبالدين األقوى أن يكيون أكثير توثيقياً أو ابعيد ميدى و

فيقاص الدين المكفيول بتأمينيات فيى ديين ال تيأمين  . ما دام الدينان صالحين للمطالبة بهما قضاء ، أحدهما أقوى من اآلخر بهذا المعنى

والدين المشمول بسيند قابيل للتنفييذ كحكيم أو ورقية رسيمية فيى ديين غيير مشيمول بهيذا  ، والدين الذى ينتج فائدة فى دين ال ينتجها ، له

 السند
 (9179 ) .

وكميا  ، كميا رأينيا فيى اليدين الطبيعيى واليدين الميدنى ، أما إذا كان التفاوت فى القوة راجعاً إلى الطبيعة القانونيية لليدين 

 . لمقاصة تصبح غير ممكنةفإن ا ، سنرى فى الحق القابل للحجز والحق غير القابل له

 : خلو الدينين من النزاع –الشرط الرابع  - 536

: )  والمراد بخلو الدين مين النيزاع أميران . ( liquide)  أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع ، لوقوع المقاصة ، ويجب 

ً . )  أن يكون هذا الدين محققاً الشك فى ثبوته فى ذمة المدين(  أوال  . أن يكون الدين معلوم المقدار(  ثانيا

 والبد من اجتماع هذين األمرين فى كل من الدينين
 (9172 ) ،

وال يجبير الميدين  ، ألن المقاصة تتضيمن معنيى الوفياء اإلجبيارى 

 على دفع متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار
 (9171 ) .

 

                                                 

إذا كان اليدين قيد "  إذ تنص على أنه ، مدنى 911ويمكن استخالص هذا الحكم بطريق المفهوم العكسى من المادة  (   9115)  

فال يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك بالتقادم مادامت هذه المدة لم  ، مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة

إنيه ليو تميت ميدة التقيادم  ، بطرييق عكسيى ، فيفهم من هذا النص . " ذى أصبحت فيه المقاصة ممكنةتكن قد تمت فى الوقت ال

هييذا إلييى أن  . فييإن ذلييك يمنييع ميين التمسييك بهييا ، ولييو قبييل التمسييك بالمقاصيية ، فييى الوقييت الييذى أصييبحت فيييه المقاصيية ممكنيية

إذ يمكنيه أن يتمسيك بسيقوطه  ، الميدين عليى الوفياء بيهوالدين الذى مضيت علييه ميدة التقيادم ال يجبير  ، المقاصة وفاء إجبارى

 . بالتقادم

يدخل الدين الذى مضت علييه ميدة التقيادم قبيل  ، " صالحاً للمطالبة به قضاء"  وقد اشترط التقنين المدنى المصرى فى الدين أن يكون

 ، أما فى التقنين المدنى الفرنسيى فليم ييرد هيذا الشيرط . ألنه دين غير صالح للمطالبة به قضاء ، التمسك بالتقادم على ما رأينا

فااللتزام الطبيعى ال يصلح للمقاصة عند الفقه الفرنسى ألنه ديين  ، ويدمجه الفقه الفرنسى عادة فى شرط استحقاق الدين لألداء

ة التقادم قبيل التمسيك ومن ثم وقع خالف فى الدين الذى مضت عليه مد . ( 2795فقرة  9بودرى وبارد )  غير مستحق األداء

ديمولوميب  – 19فقيرة  2152م  9الرومبييير )  فمن الفقهاء من يقيول بصيالحيته . هل يصلح للمقاصة أو ال يصلح ، بالتقادم

 1دلفنكيور )  ومينهم مين يقيول بعيدم صيالحيته ، ( 111فقيرة  99دى بياج  – 2795فقيرة  9بودرى وبيارد  – 955فقرة  17

 . ( 711فقرة  5ماركاديه  – 597قرة ف 21ديرانتون  – 972فقرة 

ميادام ليم يبطيل أو  –وتصح المقاصة فى دين قابل لإلبطيال أو قابيل للفسيخ  – 951ص  911فقرة  5أوبرى ورو  (   9179)  

 ، فيإذا مييا أبطيل الييدين أو فسييخ . وال يرجييع التفياوات فييى القييوة هنيا إلييى طبيعية الييدين ، ولييو فيى دييين غيير قابييل ليذلك –يفسيخ 

وأنظير أيضياً أوبيرى  – 95ص  11م  2525ديسيمبر سينة  29اسيتئناف مخيتلط )  لمقاصة واعتبرت كأنها ليم تكينانتقضت ا

 . ( 2759وفقرة  2797فقرة  9بودرى وبارد  – 959ص  911فقرة  5ورو 

 2711فبرايير سينة  7استئناف وطنى  – 511ص  291رقم  5مجموعة عمر  2555يونيه سنة  29نقض مدنى  (   9172)  

ص  92م  2597ديسيمبر سينة  29اسيتئناف مخيتلط  – 295ص  9االسيتقالل  2595أبريل سنة  12 – 595ص  1الحقوق 

 . 291ص  95م  2551فبراير سنة  21 – 11ص  91م  2595ديسمبر  19 – 19

ألن المعتبر فى المقاصة فيى هيذه  ، لدين من النزاعوفى القوانين الجرمانية ال يشترط إلمكان وقوع المقاصة خلو ا (   9171)  

وييذكر  . ومعنى التأمين يبقى قائماً حتى لو كيان اليدين غيير خيال مين النيزاع ، القوانين هو معنى التأمين أكثر من معنى الوفاء

د ال يكيون اليدين فقي ، سالى فى هيذا الصيدد أن الوفياء الفعليى بيدين غيير خيال مين النيزاع هيو اليذى يكيون غيير ميأمون العاقبية
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وقاضيى الموضيوع هيو اليذى يقيدر ميا إذا كانيت  . جديية والدين ال يكون خالياً من النيزاع إذا قاميت فييه مين الميدين منازعية - أ

أو هى مماحكة من المدين يريد بهاء وقف إجراء المقاصة وتقاضيى  ، المنازعة تعتبر جدية قائمة على أساس ليكون الدين متنازعاً فيه

 الدين الذى له قبل الوفاء بالدين الذى عليه بزعم أن هذا الدين متنازع فيه
 (9179 ) .

حتيى يكيون اليدين متنازعياً  ، ضيرورىوليس من ال 

 . بل يكفى أن تقوم فى شأنه منازعة جدية ولو خارج القضاء . فيه أن ترفع به دعوى أمام القضاء

فاليدين  . إذ يجميع بيين االثنيين معنيى الشيك فيى وجيود اليدين ، وكل دين غير محقق الوجود يكون فى حكم اليدين المتنيازع فييه

ولو كان هذا الدين اآلخر هو أيضاً معليق  ، فال تقع المقاصة بينه وبين دين آخر ، غير محقق الوجود المعلق على شرط واقف هو دين

وال  ، والمقاصية تتضيمن معنيى الوفياء اإلجبيارى كميا قيدمنا ، ذلك أن أحد الدينين أو كليهما قيد يوجيد وقيد ال يوجيد . على شرط واقف

 ق الشرطجبر فى وفاء دين معلق على شرط واقف قبل أن يتحق
 (9175 ) .

أما اليدين المعليق عليى شيرط فاسيخ فهيو ديين محقيق الوجيود  

فيإذا ميا تحقيق الشيرط الفاسيخ زاليت المقاصية وعياد اليدين المقابيل إليى  ، فتقع المقاصة بينه وبيين ديين آخير ، وإن لم يكن محقق البقاء

 الوجود بأثر رجعى
 (9179 ) .

 

فاليدين اليذى ال يكيون معليوم  . بيل يجيب أيضياً أن يكيون معليوم المقيدار ، وال يكفى أن يكون اليدين محقيق الوجيود - ب

ومن ثم ال يجوز للمضرور فى عمل غير مشروع أن يقاص حقه فى التعويض قبيل تقيديره فيى ديين علييه  ، المقدار ال يصلح للمقاصة

 للمسئول
 (9171 ) .

 ية معقيدةوال يعتبر الدين معلوم المقدار إذا كان تعيين مقيداره يتوقيف عليى تسيو 
 (9171 ) ،

وال  ، أو عليى تقيدير خبيير 

 يصبح معلوم المقدار إال بعد إجراء التسوية أو بعد الحكم فى تقدير الخبير
 (9177 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وإذا  ، أما الوفاء بدين متنازع فيه عن طريق المقاصية فلييس فييه أى حيرج . موجوداً ثم يتعذر على المدين استرداده من الدائن

بحيث فيى  : سيالى)  إذ أن شيئاً لم ييدفع فيخشيى مين تعيذر اسيترداده ، تبين أن الدين غير موجود فليس فى ذلك ضير على أحد

 9وأنظير رداً عليى ميا يقوليه سيالى فيى بيوردى وبيارد  – 19اللتزام فى مشروع التقنين المدنى األلمانى فقرة النظرية العامة ل

 . ( 215ص  2792فقرة 

ميادام يسيتطيع أن يقيدم هيذا اليدليل فيى  ، وال يعتبر الدين متنازعاً فيه حتى لو لم يقدم الدائن اليدليل علييه فيى الحيال (   9179)  

فقييرة  9بييودرى وبييارد  – 921فقييرة  17ديمولومييب  – 29فقييرة  2152م  9الرومبيييير )  اءوقييت مناسييب دون طويييل إبطيي

 2599ميارس سينة  5نقيض ميدنى )  وال يعتد بالتنازع إذا كان األمر ال عالقة له بالمقاصة . ( 212ص  – 219ص  2791

 . ( 557ص  559رقم  29المحاماة 

ً  . بقى الدين متنازعاً فيه ، وكان الحكم غير نهائى ، وإذا صدر حكم بالدين وقد  . صار الدين خالياً من النزاع ، فإذا أصبح الحكم نهائيا

 2771أكتييوبر سيينة  22)  قضييت محكميية االسييتئناف الوطنييية بييأن الييدين الثابييت مقتضييى حكييم نهييائى يكييون خالييياً ميين النييزاع

الحتميال إلغياء  ، وقضت محكمة سوهاج بأنه ال تجوز مقاصة دين بحكم نهائى فى ديين بحكيم ابتيدائى . ( 921ص  1الحقوق 

 . ( 299ص  25الحقوق  2755مارس سنة  27)  الحكم االبتدائى أو تعديله

 . 91ص  25م  2591ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  – 215ص  2791فقرة  9بودرى وبارد  (   9175)  

  (9179   )  ً  . فى الهامش 999فقرة  أنظر آنفا

فلييس للمضيرور أن يتمسيك بعيدم وقوعهيا بسيبب عيدم  ، ولكن إذا كان المسيئول نفسيه هيو اليذى يتمسيك بالمقاصية (   9171)  

وال  ، ولكين المقاصية هنيا تكيون اختياريية أو قضيائية . ( 259ص  97م  2551ميايو سينة  25اسيتئناف مخيتلط )  تقدير حقه

 . تكون مقاصة قانونية

فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  كما يقع أحياناً فى تصفية شركة أو تصفية تركة أو تصفية حسيابات األوصيياء   ( 9171)  

 . ( 9وهامش رقم  152ص  2171

وقضت محكمة اسيتئناف مصير بيأن المقاصية القانونيية ال تكيون إال حييث يخليو المبلغيان المتقياص بينهميا مين كيل  (   9177)  

فال يمكن عميل المقاصية بيين ديين  . ( 29ص  51الجريدة القضائية  2592يونيه سنة  11)  يتهمانزاع يتعلق بأصلهما وتصف

ديسيمبر  5اسيتئناف )  ثابت بكمبيالة واجبة الدفع عند الطلب وبين ثمن أقطيان ميدعى بتورييدها إذا كانيت قيمتهيا متنازعياً منهيا

 11عابييدين )  وال المصييروفات القضييائية إذا كانييت غييير مقييررة ، ( 11ص  51رقييم  19المجموعيية الرسييمية  2511سيينة 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الدين غير الخالى مين النيزاع ال تجيوز  . ( 111ص  21الحقوق  2591أكتوبر سنة 

فمبر سينة نيو 29)  فيال تجيوز مقاصية أجيرة ثابتية فيى ديين متنيازع فييه ، ( 217ص  2م  2775يونيه سينة  1)  فيه المقاصة

 ، ( 951ص  1م  2759ميارس سينة  9)  وال دين ثابت فى دين ال يزال فى حاجة إليى حكيم لتصيفيته ، ( 1ص  1م  2775

وال ديين  ، ( 111ص  1م  2759ميايو سينة  17)  وال أجرة ثابتة فى تعويض لم يقدر عن عجز مدعى فى األرض الميؤجرة

نوفمبر  19 – 55ص  9م  2751ديسمبر سنة  1 – 279ص  9م  2752نة فبراير س 9)  ثابت فى دين ال يزال أمام القضاء

 ومن باب أولى فى دينين متقابلين ال يزاالن أمام القضياء ، وال دين ثابت فى تعويض لم يقدر بعد ، ( 12ص  1م  2755سنة 

 2751فبراير سينة  22)  وال دين ثابت بعقد صلح فى دين لم يصدر به حكم نهائى ، ( 129ص  7م  2751يناير سنة  99) 

 995ص  5م  2751ميايو سينة  1)  وال أجرة ثابتة فى تعويض عن أعمال أجراها المستأجر ليم تقيدر بعيد ، ( 295ص  5م 
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كيأجرة  ، وهيى بعيد سيهلة األجيراء ، ولكن إذا كان تعيين مقدار الدين إنميا يتوقيف عليى عمليية عناصيرها ثابتية ال خيالف فيهيا

فيإن اليدين يعتبير معليوم المقيدار  ، دد العناصير وال ينقصيه لتحدييد الرصييد إال عمليية حسيابية بسييطةعيادة األطباء وكحساب جار مح

وتصح فيه المقاصة
  (9175 ) .

 

كان التعيين أمير واقيع يتيرك لتقيدير قاضيى الموضيوع وال معقيب  ، وإذا كان تعيين مقدار الدين يتوقف على مسألة موضوعية

فين التعييين يكيون  ، تعيين المقدار يتوقف على مسألة قانونية كمقدار نصييب اليوارث فيى التركية أما إذا كان . عليه من محكمة النقض

 من مسائل القانون ويخضع لرقابة محكمة النقض
 (9159 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وال دين معترف به فيى ديين ليم يقطيع  ، ( 159ص  22م  2757نوفمبر سنة  5)  وال دين ثابت بسند فى تعويض لم يقدر ، (

ميايو سينة  19)  وال دين ثابت بكمبيالة فى دين صدر به حكيم غييابى ، ( 291ص  29م  2599فبراير سنة  5)  فيه الحساب

 ، ( 199ص  21م  2595مايو سنة  5)  وال دين معترف به فى دين اليزال فى حاجة إلى إثبات ، ( 997ص  29م  2599

وال ديين ثابيت فيى أسيهم متنيازع فيهيا وغيير  ، ( 292ص  21م  2599ميارس سينة  1)  وال أجرة ثابتة فى تعويض ليم يقيدر

ص  12م  2595فبراير سينة  22)  وال دين ثابت فى دين احتمالى(  75ص  19م  2597فبراير سنة  21)  معلومة المقدار

وال تجيوز المقاصية فيى ديين  ، ( 911ص  11م  2529يونييه سينة  11)  وال دين ثابت فى دين محول متنيازع فييه ، ( 272

 ، ( 199ص  19م  2529ميارس سينة  19)  أو تعيويض غيير مقيدر ، ( 29ص  15م  2522نوفمبر سنة  19 ) غير مقدر

أو (  519ص  11م  2525يونيييه سيينة  22 – 972ص  19م  2529مييايو سيينة  29)  أو دييين يحتيياج فييى تقييديره إلييى خبييير

فبرايير  27 – 219ص  51م  2515ديسيمبر سينة  99 – 599ص  99م  2527مايو سنة  21)  بوجه عام دين متنازع فيه

أبرييل  25 – 211ص  55م  2591ينياير سينة  25 – 292ص  59م  2592يناير سنة  25 – 159ص  51م  2599سنة 

مييايو  17 – 291ص  51م  2599ينياير سيينة  99 – 227ص  51م  2595ينيياير سيينة  29 – 117ص  55م  2591سينة 

نوفمبر  5 – 211ص  57م  2591مارس سنة  22 – 95ص  57م  2599نوفمبر سنة  12 – 952ص  51م  2599سنة 

مييايو سيينة  9 – 212ص  99م  2597فبراييير سينة  1 – 11ص  99م  2591نييوفمبر سينة  19 – 2ص  55م  2591سينة 

 . ( 179ص  99م  2597

محيددة وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بمقاصة أجرة ثابتية فيى محصيول ورده المسيتأجر للميؤجر بكمييات  (   9175)  

 . ( 111ص  5م  2751أبريل سنة  29)  وبمخالصات من المؤجر

 ، فيجيوز للقاضيى أن يحكيم بالمقاصية فيى الجيزء الثابيت ، وقد يكيون اليدين بعضيه ثابيت وبعضيه متنيازع فييه أو غيير معليوم المقيدار

ويجوز للقاضى كذلك فى الدين المتنازع فيه أن يحدد مقداراً منيه هيو الحيد األدنيى لميا  . ويستبقى الجزء اآلخر حتى يتم تقديره

إذا لم يير ضيرورة  ، ويقضى بالمقاصة فى هذا المقدار مقاصة قانونية ال مقاصة قضائية ، يعتبره القاضى ثابتاً فى ذمة المدين

وكيان  . ( 219مكيررة أوال ص  2799فقيرة  9رد أنظير فيى هيذا المعنيى بيودرى وبيا)  لالنتظار حتيى يفصيل فيى اليدين كليه

وكانيت تجيرى  ، مين هيذا المشيروع 999هيو الميادة  ، المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً يقرر هيذا المبيدأ

للقاضيى جياز  ، وكان الفصيل فييه ميسيوراً  ، إذا كان الدين الذى طلبت المقاصة فيه غير خال من النزاع" :  على الوجه اآلتى

 ، كميا أقرهيا مجليس النيواب ، وقيد أقيرت لجنية المراجعية هيذه الميادة . " أن يجرى المقاصة فيما ثبت له وجوده من هذا الدين

مجموعة األعميال التحضييرية ) "  ألنها تتناول نقطة تفصيلية يحسن تركها للقواعد العامة"  ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفتها

فيراعيى مين " :  جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن هيذه الميادة ميا ييأتىوقد  . ( فى الهامش 117ص  9

ً (  المشروع)  ناحية أنه وجعل للقاضى أن يجريهيا فيميا ثبيت ليه وجيوده مين هيذا  ، أجاز المقاصة ولو كان دين المدين متنازعا

ن أثر القصاص فى هذه الحالة ينسحب إلى وقت تالقى أل ، وال يعتبر هذا اإلجراء صورة من صور المقاصة القضائية . الدين

 . ( 115ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الدينين وال يترتب من وقت صدور الحكم فحسب

وذلك أن يوقيع حجيزاً تحيت  . فتقع المقاصة ، وهناك طريقة يستطيع من كان له دين متنازع فيه أن يلجأ إليها إلى أن يفصل فى النزاع

ويجيوز  . ه بالدين الذى له وهو الدين المتنازع فيه على الدين الذى فى ذمته لمدينه والذى يرمى إلى إجراء المقاصة فيهيد نفس

 ً  ، فإذا فصيل فيى مقيدار اليدين فيى دعيوى تثبييت الحجيز . الحجز هنا بدين متنازع فيه على أن يقدر القاضى الدين تقديراً مؤقتا

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنيه إذا حجيز الميدين تحيت ييد نفسيه  . ووقعت المقاصة ، أصبح الدين خالياً من النزاع

ص  29م  2592ميارس سينة  17اسيتئناف مخيتلط )  فبمجيرد تثبييت الحجيز تقيع المقاصية بيين اليدينين ، بدين له عليى اليدائن

119 ) . 

 . ( الوسيط – 91م )  

ً مكررة ثان 2799فقرة  9بودرى وبارد  (   9159)    . يا
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 : استحقاق الدينين لألداء –الشرط الخامس  – 537

وال يجبير الميدين  ، ألن المقاصة وفاء إجبارى كميا قيدمنا ، أن يكون كل من الدينين مستحق األداء ، لوقوع المقاصة ، ويجب 

 . على الوفاء إال عند استحقاق الدين

وال بيين دينيين  ، فال تجوز المقاصة بين دين مؤجل وديين حيال . والدين ال يكون مستحق األداء إذا كان مضافاً إلى أجل واقف

 ل حليول األجيلإذ يكون المدين قيد أجبير بيذلك عليى الوفياء قبي ، كالهما مؤجل
 (9152 ) .

عليى أن نظيرة الميسيرة التيى يمنحهيا القاضيى  

على اعتبار أنه غير قادر عليى الوفياء  ، إذ أن القاضى قد منحها للمدين نظراً له . ال تمنع من المقاصة كما قدمنا ، وهى أجل ، للمدين

فيال وجيه النتظيار  ، لوفاء بحق له استجد فيى ذمية دائنيهأى عن طريق ا ، بدينه فوراً فإذا تبين أنه قادر على الدفع عن طريق المقاصة

فهيو  ، ومثل نظرة الميسرة األجل الذى تبيرع بيه اليدائن . بل تقع المقاصة قبل انقضاء هذا األجل ، انقضاء األجل الذى يمنحه القاضى

وقد نصت الفقرة الثانية من الميادة  . لنفس األسباب التى قدمناها فى نظرة الميسرة ، أيضاً ال يمنع من وقوع المقاصة ولو قبل انقضائه

وال يمنع المقاصة أن يتأخر ميعاد الوفاء لمهلة منحهيا القاضيى أو تبيرع " :  على هذا الحكم صراحة إذ تقول ، كما رأينا ، مدنى 911

 . " بها الدائن

ً  ، ح للمقاصة كما قدمنافإن ال يصل ، فإذا كان الدين مضافاً إلى أجل  والبد من حلول األجل حتى يصبح صيالحا
 (9151 ) .

ويحيل  

 أو نزل عنه من ليه مصيلحة فييه مين الطيرفين ، فإذا انقضت مدة األجل . أو بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه ، األجل بانقضاء مدته
 (

9159 ) ،
 فقد أصبح الدين صالحاً للمقاصة 

 (9155 ) .
 

وكيذلك إذا ضيعفت التأمينيات إليى حيد كبيير أو ليم  ، ويسقط بشهر إفالس المدين أو شهر إعسياره . ويحل األجل أيضاً بسقوطه

ضيعف التأمينيات أو –فإذا سقط األجيل للسيببين األخييرين  . ( مدنى 119م )  يقدم المدين للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات

فيإن  ، أميا إذا سيقط األجيل بسيبب إفيالس الميدين أو إعسياره . بح صيالحاً للمقاصيةفقد حل اليدين وأصي -عدم تقديم التأمين الموعود به 

                                                 

وال يكيون اليدين فيى هيذه  ، فيكيون الحيبس بمثابية األجيل ، وقد يكون للمدين الحق فى حبس اليدين المسيتحق األداء (   9152)  

كان من حقيه أن يحيبس اليثمن  ، فإذا اشترى الدائن من مدينه عقاراً مرهوناً لغيره . فال يصلح للمقاصة ، الحالة مستحق األداء

ولكين  . فال يستطيع البائع العقار أن يتمسك بالمقاصة بيين هيذا اليثمن واليدين اليذى علييه للمشيترى . ليوفى حق الدائن المرتهن

فيإذا ميا  ، وأن يتمسك هو بالمقاصة بين الثمن والدين الذى فى ذمة البائع ، المشترى يستطيع أن ينزل عن حقه فى حبس الثمن

 ، والقضاء الفرنسى يمنع . رجع المشترى على البائع بالضمان ، رجع الدائن المرتهن على العقار المرهون واستوفى حقه منه

قيد  ، وهيو اليثمن ، بدعوى أن أحيد اليدينين ، سواء من جانب البائع أو من جانب المشترى ، التمسك بالمقاصة ، فى هذه الحالة

وقد طبقنيا هيذا المبيدأ اليذى يقيول بيه القضياء الفرنسيى فيى حالية ميا إذا بييع ميال  . وهو الدائن المرتهن ، ترتب عليه حق للغير

فيال تقيع المقاصية بيين اليدين اليذى لهيذا اليدائن واليثمن اليذى  ، فرسيا الميزاد عليى أحيد اليدائنين ، المدين فى المزاد وفاء لديونه

 فيى الهيامش 999أنظر آنفياً فقيرة )  ينهم قسمة الغرماءفيجب أن يقسم ب ، ألن الثمن قد تعلق به حقوق الدائنين اآلخرين ، عليه

) .  ً وهو على كل حيال جعيل حقيوق  ، ولكن المزاد الجبرى فى هذه الحالة األخيرة قد طهر العقار من الرهون إن كان مرهونا

أميا فيى بييع العقيار  ، صيةفلم يعد الثمن بعد أن تعلقت بيه حقيوق الغيير صيالحاً للمقا ، الدائنين تتعلق بالثمن الذى رسا به المزاد

 ً أنظير فيى هيذه المسيألة )  بيل هيو ال ييزال متعلقياً بالعقيار المرهيون ، فإن حق اليدائن ليم يتعليق بيالثمن ، المرهون بيعاً اختياريا

وقييارن  – 2757فقييرة  9بييودرى وبييارد  – 51فقييرة  27لييوران  –مكييررة ثالثييا  2171فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردوان 

 . ( 2995فقرة  5بيدان والجارد  – 9هامش رقم  911فقرة  5أوبرى ورو  – 199 فقرة 17ديمولومب 

ونم ثم ال تجوز مقاصية رصييد حسياب جيار ليم  ، وال يعتبر الرصيد فى الحساب الجارى قد حل قبل قطع الحساب (   9151)  

 . ( 159ص  2171فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  يقطع فى دين آخر

 . 211ص  51م  2599يناير سنة  19ط استئناف مختل (   9159)  

وأن يتمسك بالمقاصة بين  ، استطاع أن ينزل عن األجل وهو فى مصلحته ، فإذا كان على المستأجر أجرة لم تحل (   9155)  

وذلك قبل  ، ولكن إذا كان المؤجر قد حول األجرة قبل حلولها إلى محال له . دين األجرة الذى لم يحل ودين له فى ذمة المؤجر

وعلى المستأجر أن يدفع األجرة إليى المحيال  ، فإن المقاصة بعد ذلك ال تقع ، أن ينزل المستأجر عن األجل ويتمسك بالمقاصة

 . ( 2799فقرة  9بودرى وبارد )  له ويتقاضى من المؤجر الدين الذى فى ذمته

لدائن على المدين أن تحل جميع األقساط إذا تأخر المدين فيى دفيع كما إذا اشترط ا ، وقد يحل األجل قبل انقضائه بناء على اتفاق سابق

ميارس سينة  19اسيتئناف مخيتلط )  أمكين اليدائن أن يقياص بهيا دينياً فيى ذمتيه للميدين ، فإذا حلت على هيذا الوجيه . قسط منها

 . ( 199ص  19م  2529
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 ً والمقاصية  ، وذلك أن المدين بعد شهر إفالسه أو إعساره يمتنع عليه الوفاء بدوينه . ولكنه ال يكون صالحاً للمقاصة ، الدين يحل أيضا

 فال تقع بعد اإلفالس أو اإلعسار ، ضرب من الوفاء
 (9159 ) .

 

 : قابلية كل من الدينين للحجز –الشهر السادس  – 538

مين  ، لوقيوع المقاصية ، فالبيد إذن . " إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز"  مدنى أن المقاصة ال تقع 915تقرر المادة  

إجبيار صياحبه عليى رفياء دينيه والحق غير القابل للحجز ال يمكن  ، ألن المقاصة وفاء إجبارى ، أن يكون كل من الدينين قابال للحجز

 . به لعدم قابليته للحجز

فيال  ، مثيل ذليك أن يكيون للميدين ديين نفقية فيى ذمية دائنيه . لم تقيع المقاصية ، فإذا كان أحد الدينين أو كالهما غير قابل للحجز

ذليك أنيه ال يسيتطيع  . فيى ذمية الميدينيستطيع الدائن أن يمتع عن دفع دين النفقة لمدينه بدعوى المقاصة بين هذا الدين والدين الذى له 

كيذلك ال تمكين المقاصية بيين المرتبيات بالقيدر غيير القابيل للحجيز وديين  . وهو دين غير قابل للحجيز ، أن يستوفى حقه من دين النفقة

فال يستطيع صاحب العميل أن يمتنيع  ، كما إذا كان صاحب العمل دائناً للعامل به قدمه له من مأكول ولباس وسكنى ونحو ذلك ، مقابل

 عن دفع القدر غير القابل للحجز من أجرة العامل بدعوى المقاصة بين هذه األجرة وتلك الديون
 (9151 ) .

 

 ماال يدخل فى الشروط - 2

  : وحدة المصدر بين الدينين ليست بشرط - 539

والمقصيود بسيبب اليدين هيو  . " ولو اختلفت سبب الدينين"  مدنى تقرر إمكان المقاصة 911رأينا أن الفقرة األولى من المادة 

كميا تجيوز المقاصية بيين ديين مصيدره عميل  ، فتجوز إذن المقاصة بين دين مصدره عقد ودين مصدره عمل غيير مشيروع . مصدره

ل ذليك إذا ك ، وهكذا ، أو دين مصدره نص فى القانون ودين مصدره عمل غير مشروع ، غير مشروع ودين مصدره إثراء بال سبب

 . توافرت شروط المقاصة على الوجه الذى بيناه

إال أن هنياك  . كما أسلفنا القيول ، أيا كان مصدره ، فالقاعدة العامة أن كل دين توافرت فيه شروط المقاصة تجوز المقاصة فيه

 . وسنتناولها بالبحث فى المطلب التالى ، ديوناً تنشأ من مصادر معينة ال تجوز المقاصة فيها

 : النصوص القانونية –وحدة مكان الوفاء بين الديني ليست بشرط  - 541

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 919تنص المادة  

ولكن يجيب علييه فيى هيذه الحالية أن يعيوض اليدائن  ، يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين"  

 المقاصة من استيفاء ميا ليه مين حيق أو الوفياء بميا علييه مين ديين فيى المكيان اليذى عيين ليذلكعما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب 
 (

9151  )
" . 

 197/  255ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (9157 ) .

 

                                                 

فبرايير  1اسيتئناف مخيتلط )  ل عليى صيلح واقوال يكون الدين صالحاً للمقاصة بعيد إييداع التياجر دفياتره للحصيو (   9159)  

كميا فيى الحسياب الجيارى وفيى حسياب  ، ولكن إذا كان الدينان المتقابالن كال ال يقبل التجزئة . ( 291ص  91م  2559سنة 

فيإن المقاصية تقيع حتيى بعيد إفيالس أحيد  ، الوصى وفى الحساب ما بين الوكيل والموكل وفى أى حساب آخر ما بين شخصين

وهذا هو الحكم  . 199ص  11م  2525فبراير سنة  19 – 57ص  11م  2529نوفمبر سنة  11استئناف مختلط  : نينالمدي

 . 219ص  57م  2591فبرايير سينة  21اسيتئناف مخيتلط  : أيضاً فيما إذا كان الدينان لهما مصدر واحد كعقد مليزم للجيانبين

 . ( مكررة 2171فقرة  – 2171فقرة  1نيول وريبير وردوان بال)  وهذا المبدأ هو الذى يسير عليه القضاء الفرنسى

بودرى وبيارد )  فإن اإلعسار ال يحول ، ( 2791فقرة  9بودرى وبارد )  وفى القانون الفرنسى إذا كان اإلفالس يحول دون المقاصة

 . ألنه لم ينظم كما نظم فى التقنين المصرى الجديد(  2791فقرة  9

وال تجوز المقاصية بيين حيق رب العميل فيى ذمية العاميل وحيق  –مكررة  2175فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   9151)  

عليى عيدم جيواز الحجيز عليى  1/  7ألن قانون إصابات العميل قيد نيص فيى الميادة  ، العامل فى التعويض عن إصابات العمل

ص  9األسيتاذ عبيد الحيى حجياز  –وميا بعيدها  999ص  1األسيتاذ حلميى ميراد )  المبالغ المستحقة تعويضا للعاميل المصياب

 . ( 295ص  – 297

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  992ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9151)  

مجليس النيواب فمجليس ثيم واق علييه  . فيى المشيروع النهيائى 911ووافقيت علييه لجنية المراجعية تحيت رقيم  . المدنى الجدييد

 . ( 111ص  – 112ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  919الشيوخ تحت رقم 
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وال  – 999وفى التقنين الميدنى الليبيى الميادة  – 912فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 1/  999ويقابل فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  –مقابل له فى التقنين المدنى العراقى 
 (9155 ) .

 

 أن يكون الدينان المتقابالن واجبيى الوفياء فيى مكيان واحيد ، لوقوع المقاصة ، ويخلص من هذا النص أنه ال ضرورة
 (9199 ) .

 

وقيد تيوافرت شيروط  ، واآلخر دائن ليألول واجيب اليدفع فيى بياريس ، فإذا فرض أن شخصاً دائن آلخر بألف واجب الدفع فى القاهرة

غير أن الدائن اآلخير اليذى كيان يجيب أن  . لم يحل اختالف مكان الوفاء دون وقوعها ، وتمسك األول بالمقاصة ، المقاصة فى الدينين

بيالرغم مين وقيوع  ، فيسيتطيع . أن يكيون عنيده األليف فيى هيذه المدينية ذاتهيا ، حيرم مين جيراء المقاصيةيستوفى حقيه فيى بياريس قيد 

 ، وإذا فرض أن اآلخر هو الذى تمسك بالمقاصية . أن يرجع على األول بمصروفات نقل هذا المبلغ من القاهرة إلى باريس ، المقاصة

 جياز ليألول أن يرجيع علييه بمصيروفات نقيل األليف مين بياريس إليى القياهرة ، وهو مدين بألف فى القاهرة ودائن بيألف فيى بياريس
 (

9192 ) .
 

                                                                                                                                                                    

 . وبشرط أن يكونا واجبى األداء فى محل واحد . . . . : 197/  255م  : التقنين المدنى السابق (   9157)  

خالفياً للتقنيين الميدنى الجدييد فقيد ألغيى هيذا الشيرط  ، ونرى من ذلك أن التقنين المدنى السابق يشترط وحدة مكان الوفاء فى الدينين)  

فيى الهيامش  991وأنظر آنفاً فقرة  ، 911ص  – 912ص  1ووالتون  975ومع ذلك قارن الموجز للمؤلف فقرة  –صراحة 

فإن العبرة فى تطبييق أحكيام التقنيين الجدييد تكيون بالوقيت  ، وإذا سلمنا أن وحدة مكان الوفاء كانت شرطاً فى التقنين السابق –

فإن كان هذا الوقيت قبيل  . أى بالوقت الذى يتالقى فيه الدينان المتقابالن متوافرة فيهما شروط المقاصة ، الذى تتم فيه المقاصة

عليى  . فيال تشيترط وحيدة المكيانوإال طبقت أحكام التقنين الجدييد  ، وجب تطبيق أحكام التقنين السابق 2555أكتوبر سنة  29

ثيم اسيتمر اليدينان متقيابلين بعيد هيذا التياريخ ميع  ، 2555أكتيوبر سينة  29أنه يالحظ أن وحدة المكان إذا لم تكن متوافرة قبيل 

فيال تشييترط وحيدة المكييان وتقيع المقاصيية بيالرغم ميين تخليف هييذا  ، كيان التقنييين الجدييد هييو اليذى يسييرى ، تخليف هيذا الشييرط

وال تقيع قبيل ذليك عنيد تالقيى اليدينين حييث  ، وقت سريان التقنين الجديد 2555أكتوبر سنة  29لكنها ال تقع إال فى و . الشرط

 . ( كان التقنين القديم هو الذى يسرى

 : التقنيات المدنية العربية األخرى (   9155)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 919مطابقة للمادة )  912التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 919مطابقة للمادة )  999التقنين المدنى الليبى م 

فيسيتخلص مين ذليك أنيه لييس  ، ولكنه لم يذكر اتحاد مكان الوفاء ضمن شروط المقاصة . ال مقابل فيه للنص : التقنين المدنى العراقى

 . ( الحكم ويتفق التقنين العراقى مع التقنين المصرى إذن فى هذا ، بشرط

 . وليس من الضرورة أن يكون الدينان واجبى األداء فى مكان واحد : 1/  999تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

 . ( وحكم التقنين اللبنانى يتفق مع حكم التقنين المصرى)  

إذا كيان اليدينان " :  وتجيرى عليى الوجيه اآلتيى ، مين التقنيين الميدنى الفرنسيى 2151أنظر فى هذا المعنى المادة  (   9199)  

وهيذا هيو الينص فيى أصيله  . " لم يجز التمسك بالمقاصة إال بعد حساب مصيروفات النقيل ، غير واجبى الوفاء فى مكان واحد

 Art . 1296 : Lorsque les dettes ne sont pas payables au meme lieu, on n'en peut opposer : الفرنسى

la compensation qu'en faisant raison des frais de la remise . 

فقرة  952من التقنين المدنى األلمانى والتعليقات على التقنين المدنى األلمانى جزء أول م  2/  952وأنظر أيضا فى هذا المعنى المدة 

 . 9فقرة  – 1

أى التقنيين )  ويراعى من وجهة أخرى أنيه" :  دوقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصد (   9192)  

بيد أنه يتعين عليى مين يتمسيك بالمقاصية فيى هيذه  . كذلك ولو اختلف مكان الوفاء فى الدينين(  أى المقاصة)  أجازها(  الجديد

الوفياء بميا  أو ، مين اسيتيفاء ماليه مين حيق ، من جراء هذه المقاصة ، الحالة أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه

وأن اليدين اآلخير واجيب  ، فليو فيرض أن أحيد اليدينين واجيب الوفياء فيى القياهرة . فى المكان اليذى حيدد ليذلك ، عليه من دين

وأن الدائن الذى اشترط الوفاء فى باريس قد تحميل خسيارة مين جيواء عيدم اسيتيفائه لحقيه فيى هيذه المدينية  ، الوفاء فى باريس

مين التقنييين  2151أنظير الميادة  : كيان لهيذا الييدائن أن يرجيع بنفقيات نقيل المبلييغ إذا كيان قيد ألجيئ إليى ذلييك ، بسيبب المقاصية

 . ( 119ص  – 115ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الفرنسى

ميا ليم تشيترط وحيدة ك ، عدم اشيتراط اسيتحقاق اليدينين ليألداء ، من الناحية التشريعية ، ويذهب بودرى وبارد إلى أنه كان من الممكن

فقيد كيان مين الممكين كيذلك  ، وإذا كيان اخيتالف مكيان الوفياء أمكنيت مواجهتيه عين طرييق حسياب نفقيات النقيل . مكان الوفاء

 2575فقيرة  9بيودرى وبيارد )  مواجهة اختالف زمان الوفاء عن طريق استنزال ما يقابل الوقت الباقى لالستحقاق من اليدين

 . ( 271ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الديون التى ال تقع فيها المقاصة -المطلب الثانى

 : النصوص القانونية - 541

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 915تنص المادة  

 " :  اآلتيةوذلك فيما عدا األحوال  ، تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها"  

 . " وكان مطلوباً رده ، إذا كان أحد الدينين شيئاً نزع دون حق من يد مالكه(  أ) " 

 . " وكان مطلوباً رده ، إذا كان أد الدينين شيئاً مودعاً أو معاراً عارية استعمال(  ب) "  

"  إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز(  جـ) "  
 (9191 ) .

 

 195/  259فى التقنين المدنى السابق المادة ويقابل هذا النص 
 (9199 ) .

 

وفيى  – 992وفى التقنين المدنى الليبيى الميادة  – 911فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية

 992وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 521 – 529التقنين المدنى العراق المواد 
 (9195 ) .

 

 . وينظر فى بعض آخر إلى طبيعية اليدين وهيى عيدم القابليية للحجيز ، والنص يمنع المقاصة فى ديون ينظر فى بعضها إلى مصادرها

فليم تيبن إال  . وألحقناها بما يجب أن يتوافر من الشيروط إلمكيان وقيوع المقاصية فيميا قيدمناه ، وقد فصلنا هذه الحالة عن بقية الحاالت

وهيذه هيى حالية  ، فتارة يراه اعتداء من المدين ال يصح تشجيعه فيمنيع المقاصية . لتان فيهما ينظر القانون إلى مصدر الدينالحالتان ال

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  991ورد هذا النص فى المادة  : النصتاريخ  (   9191)  

ً  ، المدنى الجديد عنيدما يتنيازل "  فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يتضمن عبارة تقضى بعيدم جيواز وقيوع المقاصية أيضيا

ووافيق علييه مجليس  . فى المشروع النهائى 911ى النص تحت رقم ووافقت لجنة المراجعة عل . " المدين مقدماً عن المقاصة

البنوك فى معامالتها "  نظراً ألن"  عندما يتنازل المدين مقدماً عن المقاصة"  وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة . النواب

ويجيب  ، بهيؤالء األفيراد وفى هذا ضرر بلييغ ، مع األفراد تتمسك فى عقودها معهم بالنص على عدم جواز تمسكهم بالمقاصة

ووافق مجلس الشيوخ على النص كميا عدلتيه  . " أن يضمن مشروع هذا القانون نصا يمن النزول مقدماً عن التمسك بالمقاصة

 . ( 111ص  – 119وص  119ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  915لجنته تحت رقم 

أو عبيارة  ، ال محل للمقاصة إذا كان أحد الدينين غير جيائز الحجيز علييه : 195/  259م  : التقنين المدنى السابق (   9199)  

 . عن مبلغ مودع أو أشياء مودعة يمكن قيام بعضها مقام بعض

 . الشيىء المنيزوع دون حيق مين ييد مالكيه والشيىء المعيار ، بين الديون التى ال تقع المقاصة فيها ، ولم يورد التقنين المدنى السابق)  

سيرى التقنيين السيابق فتقيع  2555أكتيوبر سينة  29فإن كيان سيابقاً عليى  ، بهذين تكون العبرة بوقت تالقى الدينين ففيما يتعلق

 . ( وإال سرت أحكام التقنين الجديد فال تقع ، المقاصة

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9195)  

 . ( ن المدنى المصرىمن التقني 915مطابقة للمادة )  911م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 915مطابقة للمادة )  992م  : التقنين المدنى الليبى

أو كان للغاصيب ديين  ، والدين والوديعة من جنس واحد ، إذا كان للوديع دين على صاحب الوديعة : 529م  : التقنين المدنى العراقى

إال إذا تقياص الطرفيان  ، تصيبر الوديعية أو العيين المغصيوبة قصاصياً باليدين فيال ، على صاحب العين المغصوبة من جنسيها

 . بالتراضى

ً  ، وكانت مين جينس اليدين ، إذا أتلف الدائن عيناً من مال المدين : 522م  وإن كانيت خالفيه فيال تقيع المقاصية دون  ، سيقطت قصاصيا

 . تراضيهما

فاليدينان يلتقييان قصاصياً  ، إذا كان للكفيل المحروم من حق التجريد دين على الدائن المكفول له من جنس اليدين المكفيول بيه : 521م 

فال يلتقيان قصاصاً إال بتراضى الدائن المكفول له من الكفييل  ، وإن كانت من غير جنس الدين المكفول به . من غير رضاهما

 . المع المدين

فقيد أجيرى علييه حكيم القواعيد  ، وأميا التعيويض عين التليف . ويغفل حالة العارية ، راقى يورد حالتى الغصب والوديعةوالتقنين الع)  

 . ( وخالف التقنين المصرى فى المقاصة القانونية التى تقع بين دين الكفيل والدين المكفول به . العامة

عنيد المطالبية  - 2 : فيما خال األحيوال اآلتيية ، ة كانت أسباب أحد الدينينتجرى المقاصة أي : 992تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

إذا كيان هنيياك ديين غيير قابييل  - 9 . عنييد المطالبية بيرد وديعيية أو عاريية اسيتعمال - 1 . بيرد شيىء نيزع بالحييق مين ييد مالكيه

 . إذا عدل المديون مقدما عن المقاصة . للعجز

فيميا عيدا أن التقنييين اللبنيانى يجبير النييزول مقيدماً عين المقاصيية كميا كيان يفعييل  ، نيين المصييرىوهيذه األحكيام متفقية مييع أحكيام التق)  

 . ( المشروع التمهيدى للتقنين المصرى
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وطوراً يراه إخالال بواجب األمانية والثقية اللتيين وضيعهما اليدائن فيى الميدين بحييث يكيون إمكيان  . نزع الشىء دون حق من يد مالكه

 وهيذه هيى حالية ميا إذا كيان مصيدر اليدين وديعية أو عاريية اسيتعمال ، واجيبالمقاصة متعارضاً مع هيذا ال
 (9199 ) .

فنيتكلم فيى هياتين  

 الحالتين
 (9191 ) .

 

 : أحد الدينين شيء نزع دون حق من يد مالكه - 542

ويمتنع المدين عن وفاء دينه فى ميعاد  ، والصورة العملية لهذه الحالة أن يكون للدائن دين محله نقود أو مثليات كقطن أو قمح 

قاصيداً  ، إلى أن ينتزع منه ميا يماثيل دينيه مين النقيود أو المثلييات ، بدال من أن يقاضى المدين ويطالبه بحقه ، فيعمد الدائن ، استحقاقه

 والشيك فيى أن انتيزاع الشيىء عنيوة مين ييد الميدين دون رضيائه ال يعتبير وفياء . بذلك أن يسيتوفى حقيه بييده
 (9191 ) ،

ويصيبح اليدائن  

 ً فقيد كانيت القواعيد العامية  ، ولما كانت هيذه معادلية لدينيه . برد النقود أو المثليات التى انتزعها ، بموجب العمل غير المشروع ، مدينا

 تقضى بأن تقع فيها المقاصة مع الدين الذى له فى ذمة المدين
 (9197 ) .

فيى الضيرب عليى إمعانياً منيه  ، ولكن القانون منع المقاصة هنا 

 . أيدى الدائنين الذين ينتزعون حقوقهم بأيديهم من مدينيهم وكان الواجب عليهم أن يلجأوا إلى القضاء

أو  ، أو بطرييق النصيب ، فقيد يكين بطرييق السيرقة خفيية . وانتزاع الدائن الشيىء دون حيق مين ييد الماليك ييتم بطيرق مختلفية

ولكين بطرييق عميل غيير مشيروع  ، وقد يتم ال بطريق جريمة معاقيب عليهيا . عاقب عليهام . وهذه كلها جرائم ، بطريق خيانة األمانة

وقييد يخبييره وهييو  . ولكيين عنييوة ، ال خفييية وال نصييباً وال تبديييداً  ، وذلييك بييأن يغتصييب الييدائن ميين مدينييه الشييىء ، يرتييب االلتييزام بييالرد

 ذلك أن االستيفاء ال يكون عن طريق الغصب ، يغتصب الشىء أنه إنما يستوفى به حقه
 (9195 ) .

 

 : أحد الدينين شيء مودع أو معار عادية استعمال - 543

 نقلها التقنين المدنى الفرنسى عن دوما وبوتييه فى القيانون الفرنسيى القيديم ، وهذه حالة نادرة الحصول فى العمل 
 (9129 ) ،

ثيم  

 المدنى المصرىنقلها عن التقنين المدنى الفرنسى التقنين 
 (9122 ) .

 

(  مدنى 111م )  هى أن يودع المدين عند دائنه نقوداً ال يأذن له فى استعمالها ، كما يمكن أن تقع فى العمل ، وصورة الوديعة

ً (  depot irregulier)  وهذا ما يسمى بالوديعة الناقصة بيين فتتيوافر شيروط المقاصية  ، ويكون دين الدائن فى ذمة مدينه نقوداً أيضا

أن يتمسيك بهيا  ، بيالرغم مين تيوافر شيروط المقاصية ، فيال يجيوز لليدائن . هذا الدين والدين الذى فى ذمة الدائن لمدينه من رد الوديعة

فال يجوز اإلخالل بهذه الثقية وليو عين طرييق التمسيك  ، ذلك أن المدين قد ائتمنه على وديعته ووضع ثقته فيه . فيمتنع عن رد الوديعة

                                                 

 . 115ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9199)  

هى أن يكون مصدر الدين عميال غيير  ، واحدة ال تجوز فيها المقاصةأما التقنين المدنى األلمانى فلم يورد إال حالة  (   9191)  

أنظير التعليقيات عليى  : فال يجوز للمدين فى هذا العمل أن يقاص دنيه هذا بدين له فيى ذمية المضيرور ، مشروع ارتكب عمداً 

 . 959التقنين المدنى األلمانى جزء أول م 

رب الدين إذا ظفر عرضاً بجنس حقه من مال مدينه وهيو " :  ى العراقىمن التقنين المدن 952وقد ورد فى المادة  (   9191)  

ألن اليدائن ليم  ، وقد اعتبر القانون هنا ظفير اليدائن عرضياً بجينس حقيه مين ميال مدينيه وفياء . " فله االحتفاظ به ، على صفته

ً  ، يستول عليه عنوة ولم ينتزعه اغتصاباً   . بل ظفر به عرضا

إال إذا انتيزع اليدائن مين  ، د إلى أن القواعد العامة ال تقضيى فيى هيذه الحالية بوقيوع المقاصيةويذهب بودرى وبار (   9197)  

أمييا إذا انتييزع نقييوداً لييم تسييتهلك ولييم تخييتلط بمالييه  ، مدينييه نقييوداً اسييتهلكت أو اختلطييت بمييال الييدائن فأصييبحت دينيياً فييى ذمتييه

نتزاعهيا عينياً معينية باليذات فتمتنيع المقاصية بموجيب القواعيد فقيد تعينيت وأصيبحت با ، أو انتزاع مثلييات ، فاحتفظت بذاتيتها

وإذا استهلك اليدائن المثلييات غيير النقيود  . ألن العين المعينة بالذات ال تمكن المقاصة فيها ، العامة دون حاجة إلى نص خاص

ألن التعيويض  ، بالمقاصية ، هفيى التعيويض اليذى يترتيب فيى ذمتي ، فإنه ال يستطيع أيضاً أن يتمسيك ، التى انتزعها من مدينه

بودرى وبيارد )  فتمتنع المقاصة طبقاً للقواعد العامة دون حاجة إلى نص خاص ، يكون فى هذه الحالة ديناً غير معلوم المقدار

ً  – 2795فقرة  9  . ( 295فقرة  7هيك  – 559فقرة  27لوران  – 959و 977فقرة  17ديمولومب  : وأنظر أيضا

فقييرة  9بييودرى وبييارد  – 555فقييرة  27لييوران  – 175فقييرة  17ديمولومييب  – 1فقييرة  2159م  9ال رومبيييير  (   9195)  

2799 . 

 . 251ص  – 251ص  2791فقرة  9بودرى وبارد  (   9129)  

التى  والوديعة وحدها هى . قد اقتصر فى نقلها على الوديعة دون العارية ، كما رأينا ، وكان التقنين المدنى السابق (   9122)  

 . ودوماهو الذى تكلم فى العارية ، تكلم فيها بوتييه
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 بالمقاصة
 (9121 ) .

 ثم يطالبه بعد ذلك بالدين اليذى فيى ذمتيه ، وإنما يجب على الدائن أن يرد الوديعة للمدين 
 (9129 ) .

ويمكين أيضياً أن  

فتهليك بتقصيير  ، يودع المدين عنيد دائنيه عينياً معينية باليذات : فى الفرض اآلتى ، حتى لو كانت وديعة كاملة ، تتحقق صورة الوديعة

إذا " :  فهذا الفيرض يتسيع ليه الينص إذ يقيول . ويقدر هذا التعويض اتفاقاً أو قضاء ، ئن مديناً بالتعويض لمدينهفيكون الدا ، من الدائن

 ً  . فإن مطالبة المدين للدائن بالتعويض عن هالك الوديعة تدخل فى المطالبة بالرد ، " وكان مطلوباً رده . كان أحد الشيئين شيئاً مودعا

وبالرغم من توافرها ال يجوز للدائن أن يتمسك بها ألن أحد الدينين وهو  ، جه كانت شروط المقاصة متوافرةفإذا تم األمر على هذا الو

 التعويض مصدره عقد وديعة
 (9125 ) .

 

والبد أن نفرض أن المدين بمبلغ من النقود قد أعار دائنه عيناً معينة باليذات ألن  . أما العارية فهى أصعب تصوراً من الوديعة

 ، ثيم قيدر هيذا التعيويض اتفاقياً أو قضياء . فأصيبح مسيئوال عين التعيويض ، فهلكيت بتقصيير مين اليدائن –ال تعار بل تقرض  المثليات

وبيالرغم مين  . وأصبحت شروط المقاصة متوافرة ما بين الدين الذى فيى ذمية الميدين لليدائن والتعيويض اليذى فيى ذمية اليدائن للميدين

ذليك أن المعيير قيد ائتمنيه عليى  . وليس له أن يمتنيع عين دفيع التعيويض للمعيير ، توافر شروط المقاصة ال يجوز للدائن أن يتمسك بها

فال يكون جزاؤه على ذلك أن يمتنع المستعير عن دفع التعويض المستحق وليو عين  ، بل نزل له عن منفعته دون أجر ، الشىء المعار

 . ثم يطالبه بعد ذلك بالدين الذى له فى ذمته ، فعلى المستعير أن يدفع التعويض للمعير . ك بالمقاصةطريق التمس

 فيال يتعيدى إليى غيرهميا مين العقيود كعقيد الوكالية ميثال ، وغنى عن البيان أن النص مقصيور عليى عقيدى الوديعية والعاريية
 (

9129 ) .
 

 آلثار التى تترتب عليهاكيف يكون إعمال المقاصة وما هى ا - المبحث الثانى

 كيف يكون إعمال المقاصة - المطلب األول

  : النصوص القانونية - 544

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 919تنص الفقرة األولى من المادة 

 وال يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها ، ال تقع المقاصة إال إذا تمسك بها من له مصلحة فيها"  
 (9121  )

 

 191/  251بل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة ويقا
 (9121 ) .

 

                                                 

رقيم  25المحامياة  2591ديسيمبر سينة  12المنصيورة  – 991ص  95م  2511ميارس سينة  9استئناف مخيتلط  (   9121)  

 الحقيوق 2595ميايو سينة  5استئناف وطنى )  وقد تكون الوديعة أسهماً أو سندات فال تجوز فيها المقاصة . 2557ص  959

 . ( 211ص  15

 . 255ص  2791فقرة  9بودرى وبارد  (   9129)  

 . 251ص  – 259ص  2791قرة  9قارن بودرى وبارد  (   9125)  

بين هذه النقود وبين ما قيد يكيون  ، إذا توافرت شروطها ، وقعت المقاصة ، فإذا تسلم الوكيل نقوداً لحساب الموكل (   9129)  

 مكيررة أوال 2791فقيرة  9بيودرى وبيارد )  للوكيل فى ذمة الموكل من دين يتعلق بالمصروفات التى أنفقها فيى تنفييذ الوكالية

) . 

 ال تقع" :  من المشروع التمهيدى ونصها كاآلتى 999ورد هذا النص فى العبارة األولى من المادة  : تاريخ النص (   9121)  

ال تقيع المقاصية إال إذا " :  وفيى لجنية المراجعية عيدل الينص عليى الوجيه اآلتيى . " المقاصة إال إذا طلبها من له مصلحة فيها

وفيى لجنية  . ووافيق عليهيا مجليس النيواب . فيى المشيروع النهيائى 917وأصبح رقم الميادة  ، " تمسك بها من له مصلحة فيها

وال  ، ال يقضيى بوقيوع المقاصية إال إذا تمسيك بهيا مين ليه مصيلحة فيهيا" :  اآلتيى مجلس الشيوخ عدل النص أوال على النحيو

إبييرازاً لمعنييى انصييراف اليينص إلييى حاليية التمسييك بالمقاصيية أمييام "  وذلييك ، " يجييوز النييزول عنهييا قبييل ثبييوت الحييق فيهييا

يتنيازل صياحب الحيق عنيه إال بعيد  ومين الخيير أال ، أن المقاصة طرييق مين طيرق االسيتيفاء . . وقد رأت اللجنة . . . القضاء

ال "  وأعييدت عبيارة ، ثم عدل النص بعد ذلك فى اللجنة نفسها على النحو الذى استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . " ترتبه

خيارج وقد تقع المقاصية  ، ليكون الحكم مطلقاً ال يرتبط بالتقاضى"  ال يقضى بوقوع المقاصة"  بدال من عبارة"  تقع المقاصة

مجموعيية األعمييال )  ووافييق عليهييا مجلييس الشيييوخ كمييا عييدلتها لجنتييه . 919وأصييبحت المييادة رقمهييا  ، " دائييرة التقاضييى

 . ( 172ص  – 111ص  9التحضيرية 

المقاصة هى نوع من وفاء الدين يحصل حتما بدون علم المتعاملين إذا كان  : 191/  251التقنين المدنى السابق م  (   9121)  

 . كل منهما دائناً ومديناً لآلخر
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وفى التقنيين الميدنى الليبيى الميادة  – 2/  919فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وفيى تقنيين الموجبيات والعقيود  – 529وفيى التقنيين الميدى العراقيى الميادة  – 2/  991وفى التقنين المدنى الليبى الميادة  – 2/  991

 991والعبارة األولى من المادة  992اللبنانى العبارة األخيرة من المادة 
 (9127 ) .

 

ً . )  أن المقاصة ال تقيع إال إذا تمسيك بهيا مين ليه الحيق فيهيا(  أوال: )  وهذا النص يعالج مسألتين النيزول وأنيه ال يجيوز (  ثانييا

 . عنها إال بعد ثبوت الحق فيها

  : وجوب التمسك بالمقاصة - 545

وكميا هيى فيى التقنينيات الالتينيية  ، كميا كانيت فيى التقنيين الميدنى السيابق ، ال تزال المقاصة قانونية فى التقنين الميدنى الجدييد

وال هى مقاصية تقيع بيإعالن عين  ، القانون الرومانىفهى ليست مقاصة قضائية كما كان األمر فى  . وبخاصة التقنين المدنى الفرنسى

وقد بسيطنا الفيروق الجوهريية التيى تمييز المقاصية القانونيية فيى القيوانين الالتينيية عين  . اإلرادة كما هو األمر فى التقنينات الجرمانية

 المقاصة بإعالن عن اإلرادة القوانين الجرمانية
 (9125 ) .

 

 يتمسيك بهيا $ 522 $على ذى المصلحة فى المقاصة أن ولكن التقنين المدنى الجديد أوجب 
 (9119 ) .

والتمسيك بالمقاصية هنيا  

بيل إن المقاصية تقيع بحكيم القيانون ال بيإعالن عين  ، ليس هو إعالن اإلرادة فى إجراء المقاصة كما رأينا ذلك فى التقنينيات الجرمانيية

إذ أراد التقنيين  ، ووجوب التمسك بالمقاصة قصد به رفع شبهة . وتقع بمجرد تالقى الدينين ولو من غير علم أصحاب الشأن ، اإلرادة

وأن القاضى ال يجوز له أن يقضى بها من تلقياء  ، الجديد أن يؤكد أن المقاصة ليست من النظام العام بل هى مقررة لمصلحة الطرفين

 نميا يجيب عليى ذى المصيلحة أن يتمسيك بياهنفسه حتيى ليو عليم بوقوعهيا وإ
 (9112 ) .

فيإذا ليم يتمسيك بهيا صياحب المصيلحة ميع علميه  

 . وهذا جائز كما سنرى ، أمكن تأويل ذلك على أنه قد نزل عنها بعد ثبوتها ، بوقوعها

                                                                                                                                                                    

الميوجز  : إذ كيان العميل جارييا فيى عهيد التقنيين السيابق عليى وجيوب التمسيك بالمقاصية ، وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين الجدييد)  

 . ( 952للمؤلف فقرة 

 : المدنية العربية األخرىالتقنينات  (   9127)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 2/  919مطابقة للمادة )  2/  919التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 2/  919مطابقة للمادة )  2/  991التقنين المدنى الليبى م 

 . وال تقع إال إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، نينتقع المقاصة بقدر األقل من الدي : 529التقنين المدنى العراقى م 

أنيه ال يجيوز النيزول عين  ، كميا ذكير التقنيين المصيرى ، وليم ييذكر التقنيين العراقيى . ويتفق هذا الحكيم ميع حكيم التقنيين المصيرى)  

ل ثبيوت الحيق فيهيا تبعياً فيجوز القول فى القيانون العراقيى أنيه يجيوز النيزول عين المقاصية قبي . المقاصة قبل ثبوت الحق فيها

 . ( 995أنظر األستاذ حسن الذنون فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة  : للرأى السائد فى الفقه الفرنسى

إذا عييدل المييديون مقييدماً عيين  - 5 . . . : فيمييا خييال األحييوال اآلتييية . . . تجييرى المقاصيية : 992تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنييانى م 

 . المقاصة

 . بل بناء على طلب أحد الفريقين ، ال تجرى المقاصة حتما : 991م 

 . ( فيما عدا أنه يجوز فى التقنين اللبنانى النزول مقدماً عن المقاصة وذلك بصريح النص ، والحكم متفق مع حكم التقنين المصرى)  

 . 917أنظر آنفاً فقرة  (   9125)  

وقيد يكيون ميديناً متضيامناً يتمسيك بمقاصية  . وذو المصلحة فى المقاصة هو أحد الميدينين – 125فقرة  9دى باج  (   9119)  

أنظير األسيتاذ إسيماعيل غيانم فيى )  أو كفيال يتمسك بمقاصية تميت بيين الميدين واليدائن ، تمت بين الدائن ومدين متضامن آخر

 . ( 152أحكام االلتزام فقرة 

ففييى هييذه القييوانين تقييع المقاصيية أيضيياً بحكييم  . هييو الييذى يميييز التقنييين المييدنى الجديييد عيين القييوانين الالتينييية وهييذا (   9112)  

بل وعلى الخصم أن ينبه القاضى إلى وجوب تقريير وقوعهيا  ، وبغير علم من ذى المصلحة ، وبمجرد تالقى الدينين ، القانون

وهنيا تفتيرق القيوانين الالتينيية عين التقنيين  –ولكين  . ب تنبيهيه إليى ذليكألن القاضى ال يعلم بوقوعهيا فيى أغليب األحييان فيجي

حكيم  ، كأن وقف على ذلك مين واقيع مليف اليدعوى والمسيتندات ، إذا علم القاضى عرضاً بوقوع المقاصة –المصرى الجديد 

فقيرة  9بيودرى وبيارد  – 972فقيرة  27ليوران  – 159فقيرة  17ديمولوميب )  من تلقاء نفسه بوقوعها فيى القيوانين الالتينيية

أما فى التقنين المصرى الجديد فالنص صريح فى أنه ال يجوز للقاضى أن يحكم بوقوع المقاصة من تلقاء نفسه بيل  ، ( 2712

يجيوز  على أن هناك رأياً فى الفقه الفرنسى يذهب هيو أيضياً إليى وجيوب التمسيك بالمقاصية وإليى أنيه ال . البد من التمسك بها

جوسيران  – 911فقيرة  1كيوالن وكابيتيان  – 1995فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه )  للقاضى أن يحكم بها من تلقاء نفسه

 . ( 1فقرة  Compensationلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  – 551ص  591فقرة  1
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 ولو ألول مرة أمام محكمة االسيتئناف ، والتمسك بالمقاصة يصح فى أية حالة كانت عليها الدعوى
 (9111 ) .

بيل يصيح التمسيك  

 وفيى أثنياء إجيراءات التنفييذ ، بالمقاصة حتى بعد صدور حكم نهائى
 (9119 ) .

 ذليك أن المقاصية تقيع بحكيم القيانون 
 (9115 ) .

كميا قيدمنا  

إذ القاضيى مين  ، والتمسك بها ليس إال إعالناً للقاضى أن ذا المصلحة فيها يطلب الحكيم بوقوعهيا ، دون حاجة إلى إعالن عن اإلرادة

وإغفال الخصم التمسك بها قد يؤول من جهة أخرى عليى أنيه قيد نيزل عنهيا  ، جهة ال يستطيع أن يحكم بوقوع المقاصة من تلقاء نفسه

 بعد ثبوتها
 (9119 ) .

 

إنما هيو  ، وال يعتبر هذا التمسك تصرفاً قانونيا كما فى القوانين الجرمانية ، بل ويمكن التمسك بالمقاصة خارج مجلس القضاء

 إشعار للطرف اآلخر بوقوع المقاصة
 (9111 ) .

 

                                                 

 5أوبيرى ورو  – 125ص  57م  2591إبرييل سينة  7 – 19ص  21م  2599ينياير سينة  22استئناف مخيتلط  (   9111)  

ولكييين ال يجيييوز  – 2171فقيييرة  9بيييودرى وبيييارد  – 955ص  127فقيييرة  9دى بييياج  – 999ص  – 995ص  917فقيييرة 

 . ( 29فقرة  Compensationلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز )  التمسك بالمقاصة ألول مرة أمام محكمة النقض

ميايو  21استئناف مخيتلط )  ضى الموضوع فى وقوع المقاصةويطلب الخصم وقف إجراءات التنفيذ حتى يحكم قا (   9119)  

وذلك حتيى ليو ليم تقيع المقاصية إال  ، ( 29فقرة  Compensationلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز )  175ص  21م  2599سنة 

وصدور حكم نهائى باليدين ال يتعيارض  . ( 925ص  99م  2597مايو سنة  15استئناف مختلط )  بعد صدور الحكم النهائى

ووفياء اليدين قيد يكيون  ، فالمطلوب من المدين أن يوفى الدين المحكوم به تنفيذا للحكيم النهيائى ، مع التمسك بعد ذلك بالمقاصة

تنفييذ  فتعتبر المقاصية فيى حكيم الوفياء مين حييث ، عن طريق المقاصة به فى دين آخر ولو كان هذا الدين الحقاً للحكم النهائى

 . ( 2715فقرة  9بودرى وبارد )  الحكم

 ، تم حسيم النيزاع بحكيم ، على أنه لو كان الدين متنازعاً فيه . أما حكم القاضى فليس إال كاشفاً عن وقوع المقاصة (   9115)  

وقيارن  – 992أنظير ميا يليى فقيرة . )  اعتبرت المقاصة واقعية مين وقيت حسيم النيزاع ، وتمسك ذو الشأن بالمقاصة القانونية

 . ( 55ص  91م  2559فبراير سنة  29 – 221ص  99م  2559استئناف مختلط أول أبريل سنة 

فيى (  977م )  لم يختر المشروع ميذهب التقنيين األلميانى" :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (   9119)  

نقيض ذليك التصيوير الالتينيى فيى ترتييب أثرهيا بحكيم بل التزم على  ، وقوع المقاصة بمقتضى إعالن يصدر من جانب واحد

تأكيداً لنفى ارتباطها بالنظام العام أو تخويل القضاء سلطة الحكم بهيا مين  ، ولك ما هنالك أنه نص على وجوب طلبها . القانون

بيل وكيذلك  ، ل فحسيبويراعى أن هذا الطلب ال يختلف عن اإلعالن الذى يتطلبه التقنين األلمانى مين حييث الشيك . تلقاء نفسه

فال يكيون مين أثير ذليك  ، فلو فرض أن طلب المقاصة أفرغ فى صورة إعالن صدر فى غير مجلس القضاء . من حيث اآلثار

 ، فإذا وفى أحد الطرفين عند تالقيى اليدينين . محو الفوارق الجوهرية بين المذهب الجرمانى والمذهب الالتينى فى هذا الصدد

 ً فى حين أن الوفاء فى هذه الحالة  ، فالظاهر وفقاً للمذهب الجرمانى أن اإلعالن بالمقاصة يصبح ممتنعاً ويكون الوفاء صحيحا

تعليقيات عليى التقنيين األلميانى  : يعتبر وفقاً للمذهب الالتينى وفاء بدين تيم انقضياؤه ويكيون للميوفى حيق المطالبية بيرد ميا أداه

 . ( 171ص  9عة األعمال التحضيرية مجمو) "  951جزء أول ص 

فالمقاصيية  . يختلييف مييذهب التقنينييات الالتينييية عيين مييذهب التقنينييات الجرمانييية فيمييا يتعلييق بالمقاصيية" :  وجيياء أيضيياً فييى مكييان آخيير

 : الم بأمرهيابحكم القانون وبمقتضى هذا الحكيم وحيده وليو كيان الميدين غيير عي ، وفقاً لمذهب التقنينات الالتينية ، القانونية تقع

أما التقنينات الجرمانية فال تيتم فيهيا المقاصية  . من التقنين المصرى 191/  251من التقنين وأنظر كذلك المادة  2159المادة 

على أن اختالف هذين  . نم التقنين األلمانى 977المادة  : بل بمقتضى تعبير عن اإلرادة يصدر من جانب واحد ، بحكم القانون

فيراعيى مين ناحيية أن التقنينيات  ، يتعلق بالقاعدة العامة ال يلبث أن يتضاءل إلى حد بعيد عند مواجهة التفاصييل المذهبين فيما

ويراعى من  . وهى بهذا تحتم صدور تعبير عن اإلرادة كما هو الشأن فى التقنينات الجرمانية ، الالتينية تستلزم طلب المقاصة

فينقضى الدينان المتقابالن بالمقاصة من وقت توافر شروط  ، د أثر التعبير عن اإلرادةناحية أخرى أن التقنينات الجرمانية تسن

إال أنيه تحاشيى  ، وقيد اختيار المشيروع ميذهب التقنينيات الالتينيية . القصاص بالنسبة لهما كما هى الحال فى التقنينات الالتينية

فضيال  ، أن فى هذا التعبير ميدخال للشيك فيى طبيعية المقاصية والحق ، التعبير بوقوع المقاصة بحكم القانون دون علم المدينين

وإزاء هيذا احتيذى  . وليس للقاضى أن يحكم بها من تلقاء نفسيه ، ذلك أن المقاصة ليست من النظام العام . عن مجانبته للصحة

مجموعية األعميال ) "  ونيص عليى أن المقاصية ال تقيع إال إذا طلبهيا مين ليه مصيلحة فيهيا ، مثال المشروع الفرنسى اإليطيالى

 . ( 111ص  9التحضيرية 

 . 222ص  9وأنظر األستاذ عبد الحى حجازى  –فى الهامش  955آنفاً فقرة  919أنظر تاريخ نص المادة  (   9111)  
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 : جواز النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها - 546

فيجوز إذن لمن تقيررت لمصيلحته أن ينيزل عنهيا  . بل هى مقررة لمصلحة الطرفين ، قلنا إن المقاصة ليست من النظام العام 

 بعد ثبوت حقه فيها
 (9111 ) .

 

ويكون ذلك عادة بعيدم التمسيك بهيا ميع علميه  ، وقد يكون نزوله عنها ضمنيا . هو ذو المصلحة فيها والذى ينزل عن المقاصة

أو يقير  ، ينصرف إلى دفع مطالبية اليدائن بيدفوع غيير المقاصية ، دون أن يذكر شيئاً عن الدين الذى له فى ذمة دائنه ، فهو . بوقوعها

كما يعتبر نزوال ضيمنياً أن  ،  ضمنياً عن المقاصة وفاء المدين طوعاً بحق الدائنويعتبر نزوال . بحق الدائن دون أن يتمسك بالمقاصة

 يكون الدين حاال فيقبل الدائن إضافته إلى أجل فينزل بذلك عن مقاصته فى دين عليه لمدينة
 (9117 ) .

 

بيل ليه كميا قيدمنا أن  ، فمجيرد سيكوت الميدين عين التمسيك بهيا ال يفييد حتميا النيزول عنهيا ، والنزول عن المقاصة ال يفتيرض

ومجرد مطالبة اليدائن الميدين باليدين ال يتضيمن حتميا تيزول  . يتمسك بها فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة االستئناف

ول عين كذلك يجب تفسير النز . ما دام لم يستوف حقه فعال من المدين ، هذا الدائن عن حقه فى مقاصة هذا الدين بدين فى ذمته لمدينه

 فمن استوفى جزءاً من حقه ال يعد متنازال عن المقاصة بباقى حقه فى دين عليه لمدينه ، المقاصة فى أضيق الحدود
 (9115 ) .

 

 ومتى نزل صاحب المصلحة فى المقاصة عن حقه التمسك بها
 (9199 ) ،

وعلييه أن  ، فإن له أن يتقاضيى حقيه مين مدينيه كيامال 

فيإن النيزول عين المقاصية يعييد  ، فبعد أن كانت المقاصية قيد قضيت اليدينين معياً منيذ تالقيهميا . دينيؤدى الدين الذى فى ذمته لهذا الم

فلو أن أحد اليدينين كيان مضيموناً بكفييل شخصيى أو  . وذلك دون إضرار بحقوق الغير ، الدينين إلى الوجود بما كان لهما من تأمينات

 . ولكن ال تعود الكفالة ، فإن الدين يعود ، دين فى هذا الدين عن التمسك بالمقاصةثم نزل الم ، فانقضت الكفالة بالمقاصة ، كفيل عينى

 فال يضار بنزول المدين عن مقاصة الدين المكفول ، ذلك أن الكفيل كان قد تخلص من الكفالة منذ أن انقضى الدين بالمقاصة
 (9192 ) .

 

فإنه ال يجوز لذى الشأن أن ينزل مقدماً عن  –أى قبل توافر شروطها أو قبال تالقى الدينين  –أما قبل ثبوت الحق فى المقاصة 

أن ينيزل  ، وقيت أن يعقيد اليدين ، كيذلك ال يصيح للميدين . ألن هذا الحق لم يثبيت بعيد حتيى يمكين النيزول عنيه ، الحق فى التمسك بها

النزول مقدماً عن المقاصة حكم ورد صريحاً فيى الفقيرة األوليى مين الميادة وعدم جواز  . مقدماً عن جواز انقضاء هذا الدين بالمقاصة

 فقد رأيناها تقضى بأنه ال يجوز النزول عن التمسك بالمقاصة قبل ثبوت الحق فيها ، مدنى 919
 (9191 ) .

ويوجيه الحكيم اليذى أخيذ بيه  

فهيى وفياء إجبيارى  ، لتحقييق أغيراض جوهريية أن المقاصية شيرعت ، من عدم جواز النزول مقدماً عن المقاصية ، التقنين المصرى

وإال أصيبح النيزول  ، فال يجوز تفويت هذه األغراض االهمة بالنزول مقيدماً عين المقاصية . وهى فى الوقت ذاته تأمين للدين ، مبسط

                                                 

 ، كميا سينرى ، وفيى القيانون الفرنسيى – 79رقيم  52المجموعية الرسيمية  2595نيوفمبر سينة  7استئناف مصر  (   9111)  

فيى نظير الفقيه  ، والنزول بعد ثبوت الحيق أشيد إشيكاال . يجوز النزول عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيها وقبل ثبوت هذا الحق

 ، تكون قد قصت الدينين من وقت تالقيهما بحكيم القيانون ، ذلك أن المقاصة بعد ثبوت الحق . من النزول قبل ثبوته ، الفرنسى

 2999فقرة  5أنظر فى هذا المعنى بيدان والجارد )  مقاصة وعودة الدينين بعد انقضائهما!فكيف يمكن بعد ذلك النزول عن ال

) . 

 . ( الوسيط 97 –م )  

يمكن اعتباره نزوال ضيمنياً  ، ويكون متعارضاً مع وقوع المقاصة ، أو دفع يتمسك به ، وكل طلب يتقدم به المدين (   9117)  

 . ( 55ص  91م  2559ر سنة فبراي 29استئناف مختلط )  عن التمسك بها

 . 195ص  2711فقرة  9بودرى وبارد  (   9115)  

فتعيق المقاصية بيالرغم مين نيزول الميدين  ، وقد ينزل أحد المدنيين عين المقاصية ولكين يتمسيك بهيا الميدين اآلخير (   9199)  

وإذا أريد للمقاصة أال تقع وجب أن ينيزل عنهيا الميدينان  ، فيكفى إذن لوقوع المقاصة أن يتمسك بها أحد المدينين . األول عنها

 ً  . معا

فيعيود اليدين ويسيرى فيى حقيه تقيادم  ، ألنه يكون بمثابة إقيرار باليدين ، والنزول عن المقاصة يقطع سريان التقادم (   9192)  

 . ( 129ص  2717فقرة  9بودرى وبارد )  جديد

فقرة  5أوبرى ورو  –مكررة ثالثاً  152فقرة  9كولميه دى سانتير  – 799فقرة  5أنظر فى هذا المعنى ماركاديه  (   9191)  

مين  992وأنظير أيضياً الميادة  . 195فقرة  17ديمولومب  – 2فقرة  2159م  9الرومبير  – 7وهامش رقم  991ص  911

 . ( فيى الهيامش 952أنظير آنفياً فقيرة )  مقيدماً عين المقاصية وهيى تصيرح بجيواز النيزول ، تقنين الموجبات والعقيود اللبنيانى

 . 591فقرة  27لوران  – 999فقرة  1تولييه  : وأنظر عكس هذا الرأى فال يجوز النزول مقدما عن المقاصة

عين المقاصية بعيد وهذا بخالف النزل  . فيكون النزول ساريا فى حقه ، أمكن الغير العلم بذلك ، وإذا أجزنا النزول مقدما عن المقاصة

ص  2772فقيرة  9بيودرى وبيارد )  فقد قدمنا أن هذا النزول ال يضيار بيه الغيير وال يكيون سياريا فيى حقيه ، ثبوت الحق فيها

119 ) . 
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حتيى  ، قاصيةثم إن الواجب أال يصح النزول إال عنيد ثبيوت الحيق فيى الم . ( CLAUSE DE STYLE)  شرطاً مألوفاً فى التعامل

 فينزل وهو على بصيرة من أمره ، يتبين من ينزل عن حقه موقفه
 (9199 ) .

 

  

 حالة من حاالت التزول الضمنى عن المقاصة بعد ثبوتها  - 547

ورد فيى شيأنها نيص خياص فيى  ، وهناك حالة من حاالت النزول الضمنى عن المقاصة بعد ثبوت الحق فيهيا : نص قانونى –

فال يجيوز  ، إذا وفى المدين ديناً وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له" :  وتجرى على الوجه اآلتى ، 915التقنين المدنى هو المادة 

 إال إذا كيان يجهيل وجيود هيذا الحيق ، أن يتمسك إضراراً بالغير بالتأمينات التى تكفيل حقيه
 (9195  )

ن الميدين وهيذا الينص يفيرض أ . "

 : وهنا يجب التمييز بين حالتين . بالرغم من وجود حق له فى ذمة الدائن كان من الممكن أن يقاص به دينه فلم يفعل ، وفى دينه للدائن

فليم يتمسيك ميع ذليك  ، يقياص بيه اليدين $ 521 $حالة ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه يعليم بوجيود حيق ليه يمكين أن  –أوال 

وهنيا يجيب تأوييل عيدم تمسيك الميدين بالمقاصية ميع علميه بجيواز التمسيك بهيا أن هيذا نيزول ضيمنى منيه عين  . الدين بالمقاصة ودفع

ومين ثيم ينقضيى اليدين اليذى كيان فيى ذمية الميدين  . وهذه هى الحالة التى أشرنا إليها فيما تقيدم ، التمسك بحقه فى المقاصة بعد ثبوتها

وال يعيود مين التأمينيات التيى كانيت تكفيل هيذا الحيق ميا  . قد انقضى بالمقاصة بعد أن نزل عنهاويعود للمدين حقه الذى كان  ، بالوفاء

وال يضار دائن ميرتهن متيأخر فيى المرتبية عين مرتبية اليرهن اليذى كيان  ، فال تعود الكفالة الشخصية أو العينية ، تضر عودته بالغير

 وقد تقدم بيان ذلك ، يكفل الحق
 (9199 ) .

 

 وعليه هو يقع عيبء إثبيات ذليك ، حالة ما إذا كان المدين وهو يدفع دينه يجهل وجود حق له يمكن أن يقاص به الدين –ثانياً 
 (

9191 ) .
وكيان مقتضيى تطبييق  . أنه نزل عن التمسك بالمقاصة فى هيذا الحيق ، وهو يجهل وجود حقه ، فهنا ال يمكن القول بأن المدين 

                                                 

كالهميا ذكير فيى لجنية  ، وقد ورد فيى األعميال التحضييرية تعلييالن لعيدم جيواز النيزول عين المقاصية قبيل ثبوتهيا (   9199)  

للقضاء على محاولة الدائنين التحكم فى المدين عند نشوء الدين للحصول مقدماً على الرضياء بالتنيازل "  - 2 : مجلس الشيوخ

وقييد راعييت الجنيية أن المقاصيية طريييق ميين طريييق "  - 1 . ( 117ص  9مجموعيية األعمييال التحضيييرية ) "  عيين هييذا الحييق

وقيد قيدمنا  . ( 115ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  ونم الخير أال يتناول صاحب الحق عنه إال بعد ترتبه ، االستيفاء

فعكسيت لجنية مجليس  ، أن المشروع التمهيدى كان يتضمن نصاً يقضى بعدم جواز المقاصة عندما يتنازل الميدين مقيدماً عنهيا

األفيراد تتمسيك  البنوك فى معامالتها ميع"  نظراً ألن ، ولم تجز التناول عن المقاصة قبل ثبوت الحق فيها ، الشيوخ هذا الحكم

 915أنظر تاريخ الميادة ) "  وفى هذا ضرر بليغ بهؤالء األفراد ، فى عقودها معهم بالنص على عدم جواز تمسكهم بالمقاصة

 . ( فى الهامش 952آنفاً فقرة 

قنيين من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لم استقر علييه فيى الت 991ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   9195)  

ووافقيت  . " وكان له فى ذلك عذر مقبيول"  فيما عدا أن المشروع التمهيدى اشتمل فى آخر النص على عبارة ، المدنى الجديد

وفيى لجنية مجليس الشييوخ  . ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . فى المشروع النهائى 971لجنة المراجعة على النص تحت رقم 

وحسيما للمنازعيات التيى تنشيأ عين  ، اكتفاء بواقعة جهيل الميدين لوجيود حقيه ، " لوكان له فى ذلك عذر مقبو"  حذفت عبارة

ووافق مجليس الشييوخ عليى الميادة كميا  . وترك أمر اإلثبات للقواعد العامة ، تقدير ما يعتبر مقبوال أو غير مقبول من األعذار

 . ( 159 – 175ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  915عدلتها لجنته رقم 

إذا اجتمع صفتا دائن ومدين فى " :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى – 111/  257ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 

وكان لمدينيه كفيالء  ، ثم طالب بما له من الدين ، ودفع ما عليه من الدين بغير التفات إلى المقاصة المستحقة له ، شخص واحد

أو مدانيون متأخرون عن المطالب الميذكور فيى درجية االمتيياز أو اليرهن أو ماليك لمنقيول مرهيون  فيه أو شركاء متضامنون

إال إذا كيان ليه عيذر صيحيح  ، فلكل واحد من هؤالء التمسك عليه بالمقاصة التى لم يلتفيت إليهيا ، تأميناً على الدين المطالب به

والحكم فى هذا الينص ال يختليف عين الحكيم فيى نيص  . " المقاصة منعه وقت الوفاء عن العلم بوجود دينه الذى كانت تمكن به

 . التقنين الجديد

وفيى التقنيين الميدنى  –(  وهيى مطابقية)  911فى التقنين المدنى السيورى الميادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وكان له فيى "  وهى مطابقة مع إضافة عبارة)  521المادة  وفى التقنين المدنى العراقى –(  وهى مطابقة)  991الليبى المادة 

وفيى تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنيانى ال  –(  التيى كانيت واردة فيى المشيروع التمهييدى للتقنيين المصيرى"  ذلك عذر مقبول

 . فيجب تطبيق القواعد العامة ، يوجد نص مقابل

 . 951أنظر آنفاً فقرة  (   9199)  

وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين الميدنى الجدييد يقضيى بيأن يثبيت الميدين أيضياً  . 2719فقرة  9 بودرى وبارد (   9191)  

اكتفياء " ،  ولكين لجنية مجليس الشييوخ حيذفت العبيارة التيى كانيت تقضيى بيذلك ، أنه كان له عذر مقبول فى جهله بوجود حقيه
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 ، فإذا دفعه بعد ذليك يكيون قيد دفيع دينياً انقضيى ، فانقضى بها دين المدين ، قد وقعت بحكم القانون القواعد العامة أن يقال إن المقاصة

ألن هذا الحق قد انقضيى أيضياً  ، وال يرجع بحقه وبما يكفل هذا الحق من تأمينات . فيسترد ما دفع وفقاً لقواعد استرداد غير المستحق

 ، فحفيظ ليه قصيده ، ون جعل من جهل المدين بوجود حقه المكفول بتأمينيات عيذراً مقبيوالولكن القان . بالمقاصة وانقضت معه تأميناته

 ، وماداميت المقاصية ليم تقيع . واعتد بالوفاء الصادر منه على أنه وفاء لدين قائم فى ذمته ال على أنه وفياء ليدين قيد انقضيى بالمقاصية

 ، كانت هذه التأمينات كفالة شخصية أو كفالة عينيية فأضير بقاؤهيا بيالغير ولو ، فإن حق المدين فى ذمة الدائن يبقى بما له من تأمينات

 وذلك كله رعاية لحسن نية المدين
 (9191 ) .

 

 اآلثار التى تترتب على المقاصة - المطلب الثانى

  فيما بين الطرفين وبالنسبة إلى الغير - 548

وهيذا فيميا بيين  ، انقضى الدينان بقدر األقيل منهميا ، إذا وقعت المقاصة بين دينين متقابلين على الوجه الذى بسطناه فيما تقدم :

 . فال يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها هذا الغير ، أما بالنسبة إلى الغير . الطرفين

 أثر المقاصة فيما بين الطرفين - 1

  : قانونيةالنصوص ال - 549

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 919تنص الفقرة الثانية من المادة 

ويكيون تعييين  . منذ الوقت الذى يصيبحان فييه صيالحين للمقاصية ، ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر األقل منهما"  

 . " جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء

 : تىعلى ما يأ 911وتنص المادة 

فال يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغيم التمسيك بالتقيادم  ، إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة"  

"  ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة
 (9197 ) .

 

                                                                                                                                                                    

أنظير ) "  قدير ما يعتبر مقبوال أو غير مقبول من األعيذاروحسما للمنازعات التى تنشأ عن ت ، بواقعه جهل المدين لوجود حقه

 . ( فى هذه الفقرة فى الهامش 915تاريخ نص المادة 

وأنظير بييودرى  – 175ص  9أنظير الميذكرة اإليضيياحية للمشيروع التمهيييدى فيى مجموعيية األعميال التحضيييرية  (   9191)  

 . 2711فقرة  9وبارد 

وتتضمن نفس الحكم والفقه الفرنسيى يجعيل ميع ذليك كيال مين  2155ن المدنى الفرنسى المادة مدنى يقابله فى التقني 915ونص المادة 

أو يرجع بدعوى اسيترداد غيير المسيتحق  ، فالمدين مخير بين الرجوع بحقه بما كان يكفله من تأمينات ، المدين والدائن مخيرا

 17ديمولوميب )  النيية فيرجيع الميدين علييه بالفوائيدوقد تكون له مصلحة فى ذلك إذا كان الدائن قيد اسيتوفى الحيق وهيو سييئ 

أنظير ميع ذليك  – 2711فقرة  9بودرى وبارد  – 997ص  – 991ص  – 991ص  915فقرة  5أوبرى ورو  – 119فقرة 

ميدنى إنميا تقيرر أميراً لمصيلحة  915فإن الميادة  ، وال نرى ما يمنع من العمل بهذا الحكم فى مصر . ( 515فقرة  27لوران 

أنظير فيى هيذا المعنيى األسيتاذ )  فليه أن يرجيع إليى تطبييق القواعيد العامية إذا رأى أن تطبيقهيا أصيلح ليه ، ن حسين النييةالمدي

مخير بيين  ، إذا استوفى الحق وهو يجهل إنه انقضى بالمقاصة ، وكذلك الدائن . ( 155إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 

 17ديمولوميب )  أو يرد ما استوفاه للمدين ويتمسك بالمقاصة التيى تميت وهيو يجهلهيا ، اتالوفاء بدينه بما كان يكفله من تأمين

 2719فقيرة  9بيودرى وبيارد  – 7هامش رقيم  915فقرة  5أوبرى ورو  – 515فقرة  27لوران  – 111فقرة  – 119فقرة 

 ، وهنا أيضاً ال يوجد ما يمنع مين األخيذ بهيذا الحكيم فيى مصير . ( 279فقرة  Compensationلفظ  2أنسكلوبيدى داللوز  –

فوصيل إليى حقيه كيامال مين  ، يكيون قيد اسيترد فعيال ميا وفياء لليدائن ، فإن المدين إذا لم يستبق حقه بما كان يكفله مين تأمينيات

 . طريق أقرب

 : تاريخ النصوص (   9197)  

فيميا  ، ى على وجه مطابق لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييدمن المشروع التمهيد 999ورد هذا النص ضمن  : 1/  919م 

ثيم وافيق علييه مجليس  . مين المشيروع النهيائى 917ووافقيت علييه لجنية المراجعية تحيت رقيم  . عيدا تحيويرات لفظيية بسييطة

ليذى نحين بصيدده عليى اشيتملت الفقيرة الثانيية منهميا عليى الينص ا ، وفى لجنة مجلس الشيوخ قسم النص إلى فقرتين . النواب

ووافيق مجليس الشييوخ عليى الينص كميا  . 919وأصيبح رقيم الميادة  ، وجه مطابق لما اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد

 . ( 172 – 111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  عدلته لجنته
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119/  251و 191/  259وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المادتين 
  (9195 ) .

 

وفيى التقنيين الميدنى  – 915و 1/  919فيى التقنيين الميدنى السيورى الميادتين  : وتقابل فى التقنينات المدنيية العربيية األخيرى

وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى الميواد  – 525 – 529وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  – 999و 1/  991الليبى المادتين 

991و 995 – 991
  (9159 ) .

 

ذلك أن كل دائن يستوفى حقه مين اليدين  ، تقضى الدينين بقدر األقل منهما ، كالوفاء ، ويخلص من هذه النصوص أن المقاصة

وإذا  . ال مين وقيت التمسيك بالمقاصية ، لمقاصيةويعتبر انقضاء الدينين قد تم من وقت تالقيهما متوافرة فيهما شيروط ا . الذى فى ذمته

ونبحيث كيال مين هيذه  . كيان تعييين جهية اليدفع عين حالية المقاصية كتعيينهيا فيى حالية الوفياء ، تعددت الديون التى تصح فيها المقاصة

 . المسائل الثالث

 : المقاصة تقضى الدينين بقدر األقل منهما - 551

إذا كان  ، فينقضى الدينان إذن . إذا كل دين قد استوفى من الدين المقابل ، دينين المتقابلينالمقاصة لها أثر الوفاء فى كل من ال 

 . متساويين

أى مين وقيت تالقيى  ، فإن الفوائد تنطقع من وقيت االنقضياء ، ويترتب على انقضائهما أنه لو كان أحدهما أو كالهما ينتج فائدة

فإذا كان كل من الدينين ينيتج فائيدة سيعرها معيادل لسيعر الفائيدة فيى اليدين  . وقد تتعادل . الدينين ال من وقت التمسك بالمقاصة فحسب

                                                                                                                                                                    

إذا كيان اليدين قيد سيقط بالتقيادم وقيت طليب " :  مين المشيروع التمهييدى عليى الوجيه اآلتيى 995ورد هذا الينص فيى الميادة  : 911م 

مادام هذا السقوط لم يمكن قيد تيم فيى الوقيت اليذى أصيبحت المقاصية فييه  ، فال يمنع سقوطه من وقوع المقاصة فيه ، المقاصة

ً  . " ممكنة وأصيبح  ، فصار مطابقاً لما اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد ، وفى لجنة المراجعة حور النص تحويراً لفظيا

مجموعيية األعمييال )  911فمجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، ووافييق عليييه مجلييس النييواب . فييى المشييروع النهييائى 915رقمييه 

 . ( 179و ص  172ص  9التحضيرية 

 . تحصل المقاصة بقدر األقل من الدينين : 191/  259التقنين المدنى السابق م  (   9195)  

 . حصل فى حالة الوفاء بالدفع عند تعدد الديونيحصل التسديد بالمقاصة كما ي : 119/  251م 

ولكين الحكيم كيان  ، من التقنين الجديد 911ولم يرد فى التقنين السابق ما يقابل نص المادة  . والتقنينان السابق والجديد حكمها واحد)  

األسيتاذ أحميد حشيمت  – 952فقيرة  – 959أنظير الميوجز للمؤليف فقيرة  : معموال به دون نص ألنه متفق مع القواعيد العامية

 . ( 719فقرة  – 725أبوستيت فقرة 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9159)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911و 1/  919مطابقتان للمادتين )  915و 1/  919م  : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 911و 1/  919مطابقتان للمادتين )  999و 991م : التقنين المدنى الليبى

 . وال تقع إال إذا تمسك بها من له مصلحة فيها ، تقع المقاصة بقدر األقل من الدينين : 529التقنين المدنى العراقى م 

فيال يمنيع ذليك مين وقيوع المقاصية ميا دليت الميدة  ، إذا كان الدين ال تسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة : 525م 

 . الالزمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة

 . ( وحكم التقنين العراقى يتفق مع حكم التقنين المصرى)  

وهى تسقط اليدين فيى الييوم اليذى  ، د الفريقينال تجرى المقاصة حتما بل بناء على طلب أح : 991تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

تتوافر فيه الشروط الالزمة إلمكان التذرع بها مع قطع النظر عن األمور التى تكون قد وقعت فيما بعد كسقوط أحيد الميوجبين 

 . بمرور الزمن

كيرهن )  وهيى تسيقط ملحقيات الموجيب . ولكن بقدر الدين األقيل ، إن المقاصة فى األساس تفعل عند اإلدالء بها فعل اإليفاء : 999م 

على ان سقوط الحقوق الخاضيعة للقييد فيى السيجل العقيارى  . على نسبة إسقاطها للموجب نفسه(  العقار والمنقول والكفالة الخ

 . ال يتم إال بمحو ذاك القيد

ن المتضيامن أن يحيتج بوجيود ديين آخير كما أنه ال يجوز للمدي . يجوز للكفيل أن يطلب المقاصة بما يجب على الدائن للكفيل : 995م 

أ / ا إذا احييتج بالمقاصيية الكفيييل أو المييديون المتضييامن بعييد أن يصييبحا دائنييين  . ألحييد شييركائه فييى الييدين مترتييب علييى الييدائن

 . ويحق لهؤالء اإلدالء بالمقاصة ، فالمقاصة تسقط الدين عن المديون األصلى أو عن سائر المدينين ، للدائن

 . تطبق القواعد الموضوعة لتعيين جهة اإليفاء ، وجدت بين شخصين عدة ديون قابلة للمقاصةمتى  : 991م 

ففيى التقنيين اللبنيانى إذا  : فيميا عيدا التضيامن ، وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المصرى إما بالنص أو بتطبيق القواعد العامية)  

ليم يجيز ألى ميدين متضيامن آخير أن  ، ئن دون أن يتمسيك هيذا الميدين بهياوقعت المقاصة بين أحد المدينين المتضيامنين واليدا

 . ( أما فى التقنين المصرى فقد رأينا أن أى مدين آخر يحتج بالمقاصة ال بقدر حصة من وقعت معه ، يحتج بهذه المقاصة
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وال يكسيب أحيدهما  ، تتعادل منفعة كل من المدينين بانقطاع الفوائد ، والدينان متساويان وسعر الفائدة متحد ، ففى هذا الفرض ، اآلخر

أو كيان  ، دينين ينتج فائدة سعرها أكبر من سيعر الفائيدة التيى ينتجهيا اليدين اآلخيرأما إذا كان أحد ال . بانقطاعها أكثر مما يكسب اآلخر

أكثير  ، أو ينيتج فائيدة أكبير ، فإن انقطاع الفوائد يفيد المدين الذى ينتج دينيه فائيدة ، أحد الدينين ينتج فائدة والدين اآلخر ال ينتج فائدة ما

 . مما يفيد المدين اآلخر

فليو كيان أحيد اليدينين مكفيوال بكفييل  . ينين أيضاً أن التأمينات التى كانت تكفيل أييا منهميا تنقضيى معيهويترتب على انقضاء الد

فيإن هيذه التأمينيات تيزول  ، شخصى أو بكفيل عينى أو برهن أو امتياز أو اختصاص أو بغير ذلك مين التأمينيات الشخصيية أو العينيية

 حتى يكون زواله ساريا فى حق الغير ، على هامش القيد بزوال التأمينولكن يجب التأشير  . بمجرد انقضاء الدين المكفول
 (9152 ) .

 

ألن هذه المقاصة تقضى الدين  ، ومن أجل ذلك يجوز للكفيل الشخصى أن يتمسك بالمقاصة الواقعة بين المدين المكفول ودائنه

 المكفول فتنقضى الكفالة بانقضائه
 (9151 ) .

فيإن تضيامن الكفييل ميع  ، صى متضامنا ميع الميدينوهذا صحيح حتى لو كان الكفيل الشخ 

تيابع اللتيزام الميدين األصيلى فمتيى انقضيى االلتيزام األصيلى انقضيى التيزام  $ 511 $المدين ال يخرجه عن أن يكيون كفييال التزاميه 

 الكفيل
 (9159 ) .

 أما المدين األصلى فليس له أن يطلب المقاصة بما فى ذمة الدائن للكفيل 
 (9155 ) ،

ألنه هو المدين وليس له أن يفى دنيه  

 أن يدفع بالمقاصة بين الدين المكفول ودين له فى ذمة الدائن ، إذا رجع عليه الدائن ، ولكن يجوز للكفيل . من مال الكفيل
 (9159 ) ،

وله  

 بعد ذلك أن يرجع على المدين األصلى بما وفياه مين دينيه عليى هيذا النحيو
 (9151 ) .

عنيد الكيالم فيى  ، قيد رأينياأميا الميدين المتضيامن ف 

 ولكن بقدر حصة هذا المدين ، أنه يستطيع أن يدفع بالمقاصة الواقعة بين الدائن ومدين متضامن آخر ، التضامن
 (9151 ) .

 

% وليه تأمينيات 9ونفرض أن أحيدهما أليف ينيتج فوائيد بسيعر  ، فإذا كان غير متساويين . هذا كله إذا كان الدينان المتقابالن متساويين

 . أى بقيدر خمسيمائة ، فيإن المقاصية تقضيى اليدينين بقيدر األقيل منهميا ، كفله والدين اآلخر خمسمائة ال تنتج فوائد وليس لها تأمينياتت

% وتسيتمر 9فيبقيى منيه خمسيمائة تسيتمر فيى إنتياج الفوائيد بسيعر  ، وينقضى اليدين األول بقيدر خمسيمائة ، فينقضى الدين اآلخر كله

فهيو قيد  ، وهنا نرى أن صاحب الدين األول قد اسيتوفى بحكيم المقاصية جيزءاً مين دنييه . مكفولة بالتأمينات التى كانت تكفل الدين كله

لوجيب علييه أن ييؤدى منيه فيى  ، ال وهو أليففإنه لو استوفى حقه كام ، ولكن ليس له أن يشكو من ذلك . أجبر على االستيفاء الجزئى

 ، وهذا هو عين المبلغ الباقى له فى ذمة الطرف اآلخر بعد إعمال المقاصة . فال يبقى له إال خمسمائة ، الحال خمسمائة للطرف اآلخر

 وله أن يستوفيه فوراً 
 (9157 ) .

 

                                                 

 . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 999أنظر الفقرة األخيرة من المادة  (   9152)  

وكذلك يجوز للكفيل العينيى أن يتمسيك بالمقاصية الواقعية  –من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  995أنظر المادة  (   9151)  

 . فينقضى الرهن الواقع على مال الكفيل العينى ، إذ المقاصة تقضى الدين المكفول ، بين المدين ودائنه

 . 2719فقرة  9بودرى وبارد  (   9159)  

 . 999وأنظر آنفا فقرة  –من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  995ة أنظر الماد (   9155)  

فيال ينقضيى  ، وتكيون المقاصية هنيا اختياريية ال قانونيية –من تقنين الموجبات و العقود اللبنيانى  995أنظر المادة  (   9159)  

 . ( فى الهامش 999أنظر آنفا فقرة )  الدينان إال من وقت التمسك بالمقاصة

إذا كيان للكفييل المحيروم "  بميا ييأتى ، على النقيض من ذليك ، منه 521ما التقنين المدنى العراقى فتقضى المادة أ (   9151)  

 . " فاليدينان يلتقييان قصاصياً مين غيير رضياهما ، من حق التجريد دين عليى اليدائن المكفيول ليه مين جسين اليدين المكفيول بيه

 . ( فى الهامش 952أنظر آنفاً فقرة )  يةفالمقاصة فى التقنين العراقى قانونية ال اختيار

من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى وهى ال تجييز للميدين المتضيامن أن يحيتج بالمقاصية أصيال  995قارن المادة  (   9151)  

من التقنين المدنى الفرنسى وهى  9/  2155وقارن أيضاً المادة  ، ولو بقدر حصة المدين المتضامن الذى وقعت معه المقاصة

 . فى معنى التقنين اللبنانى

فقيد قنيال  . ( فيى الهيامش 929أنظير آنفيا ص )  من هذا التقنيين 91ونستدرك هنا خطأ فى شأن التقنين اللبنانى ورد فى مناسبة المادة 

والصيحيح أنيه ال يسيتطيع ذليك إال إذا  . فى إسقاط الدين كله بالمقاصية هناك إن التقنين اللبنانى يجعل لكل مدين متضامن الحق

وفى هذا يتفق التقنين اللبنانى مع سيائر التقنينيات العربيية وميع التقنيين  ، وقعت المقاصة معه هو ورجع عليه الدائن فتمسك بها

فيإن  ، أن يتمسك هذا الميدين اآلخير بهياأما إذا تمسك المدين المتضامن بمقاصة وقعت مع مدين متضامن آخر دون  . الفرنسى

وفيى  . هذا التمسك ال يفيد المتمسك أصال وال يستطيع هذا أن يستنزل من الدين حتى حصة الميدين اليذى وقعيت معيه المقاصية

 . ويخالف التقنينات العربية األخرى ، هذا يتفق التقنين اللبنانى مع التقنين الفرنسى

ويالحظ أنه إذا كان أحد الديني المطليوب القصياص فيهميا دون نصياب  – 199ص  2715فقرة  9بودرى وبارد  (   9157)  

 ، جاز رفع استئناف عن الحكم الصادر فى الدين األول بالرغم من أنه لم يبلغ النصاب ، االستئناف والدين اآلخر يبلغ النصاب

 . ( 59ص  97م  2551فبراير سنة  1استئناف مختلط )  ألن الحكم تناول الدين اآلخر وهو يبلغ
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 : انقضاء الدينين منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة - 551

فهييى ال يتييأخر  . أى متييوافرة فيهمييا شييروطها ، منا أن المقاصيية تقييع ميين وقييت تالقييى الييدينين المتقييابلين صييالحين للمقاصييةقييد 

 وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، ولو بدون علم صاحب الشأن ، بل هى مقاصة قانونية تقع بحكم القانون ، وقوعها إلى وقت التمسك بها
 (

9155 ) .
 

 قى الدينين المتقابلين متوافرة فيهما شروطهافالمقاصة إذن تقع منذ تال
 (9199 ) .

فإذا كان أحد الدينين أو كالهما محال للنيزاع أو  

وقعيت  ، وإذا كان أحد اليدينين أو كالهميا ميؤجال . وقعت المقاصة من وقت حسم النزاع أو من وقت مقدار الدين ، غير معلوم المقدار

وينقضيى اليدينان بقيدر األقيل منهميا بمجيرد وقيوع المقاصية ويكيون  . وقس على ذلك سيائر الشيروط . المقاصة من وقت حلول األجل

 . للمقاصة نفس األثر الذى للوفاء فى انقضاء كل من الدينين

وقيد أوردت  . حتى لو تخلفيت الشيروط أو بعضيها بعيد ذليك عنيد التمسيك بالمقاصية ، وتبقى المقاصة واقعة والدينان منقضيين

فيال يمنيع ذليك  ، إذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصية"  فنصت على أنه ، مدنى مثال على ذلك 911المادة 

 . " ماداميت هيذه الميدة ليم تكين قيد تميت فيى الوقيت اليذى أصيبحت فييه المقاصية ممكنية ، من وقوع المقاصة به رغيم التمسيك بالتقيادم

 . قبيل أن تمضيى عليهميا بطبيعية الحيال ميدة التقيادم ، متوافرة فيهميا شيروط المقاصية ، لين تالقياوالنص يفترض أن هناك دينين متقاب

فيإن اليدينين فيى  ، ولما كانت العبيرة فيى وقيوع المقاصية . وعند التمسك بالمقاصة كانت مدة التقادم قد انقضت بالنسبة إلى أحد الدينين

ألن  ، فوقعيت التمسيك بهيا قيد تقيادم أحيد اليدينين وتمسيك الميدين بالتقيادم ، لتقيادموقت تالقيهما لم يكن قد مضيت عليى أى منهميا ميدة ا

 وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك . العبرة كما قلنا بوقت تالقى الدينين ال بوقت التمسك بالمقاصة
 (9192 ) .

 

فقد يرى الطرفان أنهميا فيى غيير حاجية إليى  ، مدة التقادم ، وقت التمسك بالمقاصة ، أما إذا كان قد مضى على كل من الدينين

لهما حق التمسك بالمقاصة مادامت شروطها قيد تيوافرت  لولكن ال يزا . ألن كال منهما يستطيع أن يتمسك بالتقادم ، التمسك بالمقاصة

عنيه التيزام طبيعيى ال يتخليف  ألن التمسك بالتقيادم يتخليف ، والتمسك بالمقاصة خير لهما من التمسك بالتقادم ، قبل انقضاء مدة التقادم

 عن التمسك بالمقاصة
 (9191 ) .

 

                                                 

فإنها تستند إليى وقيت تالقيى  ، كما هو األمر فى التقنينات الجرمانية ، وحتى المقاصة التى تقع بإعالن عن اإلرادة (   9155)  

 . الدينين كما قدمنا

ليذى فوقعيت المقاصية بيين اليثمن ا ، وكان مقدما على سيائر اليدائنين ، وإذا رسا المزاد على الدائن المرتهن للعقار (   9199)  

ففيى هيذا  ، فيإن المقاصية تقيع وقيت النطيق بحكيم مرسيى الميزاد ، فى ذمته الراسى به المزاد والحق الذى ليه المكفيول بيالرهن

ومين ثيم ال يكيون اليدائن  . فيتالقى الدينان متوافرة فيهما شروط المقاصية ، الوقت يثبت الثمن ديناً حاال فى ذمة الدائن المرتهن

ويسيتطيع أن يتمسيك بالمقاصية عين  ، المرتهن فى حاجة إلى أن يدرج اسمه فى قائمة التوزييع بعيد أن انقضيى حقيه بالمقاصية

ديسييمبر سيينة  21 – 922ص  91م  2559يونيييه سيينة  29اسييتئناف مخييتلط )  طريييق المعارضيية فييى قائميية التوزيييع النهييائى

 . ( 92ص  19م 2551

ص  9وأنظر الميذكرة اإليضياحية المشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  – 917أنظر آنفا فقرة  (   9192)  

بيالرغم مين عيدم اشيتمال هيذا التقنيين عليى نيص مماثيل لينص  ، وقد كان هذا هو الحكم فى عهد التقنين المدنى السابق – 171

يس إال تطبيقاً للقاعدة العامة التى تقضى بيأن المقاصية تقيع مين وقيت وذلك ألن الحكم ل ، فى التقنين المدنى الجديد 911المادة 

واآلخير فيى آخير  2529نيوفمبر سينة  99وقد قضت محكمة الينقض بأنيه إذا كيان أحيد اليدينين قيد اسيتحق فيى  . تالقى الدينين

فيتقابيل  ، ه بمضيى الميدةفإنه فى هذا الوقيت األخيير ليم يكين اليدين األول قيد سيقط الحيق فيى المطالبية بي ، 2517ديسمبر سنة 

وال يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبهيا صياحب اليدين األول بعيد دعيوى  . الدينان فيه وتقع المقاصة بقدر أقلهما

فالتمسيك بهيا بعيد  ، ألن المقاصة تقيع حتميا بيدون طليب نيم ذى الشيأن ، خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما استطالت المدة

رقيم  1مجموعة عمير  2591ديسمبر سنة  15نقض مدنى )  م إنما هو تمسك بأمر قد وقع فعال بقوة القانونرفع دعوى الخص

ً  – 99ص  12  . ( 925ص  99م  2597مايو سنة  15استئناف مختلط  : أنظر أيضا

يجعله ينقضى بسيبب ثم يطرأ بعد ذلك على أحد الدينين ما  ، هذا وقد يتالقى الدينان متوافرة فيهما شروط المقاصة (   9191)  

ففى هذه الحالة إذا كان المدين قيد جيدد دينيه وهيو  . كأن يعمد أحد المدينين إلى تجديد دينه ، آخر غير التقادم الذى نحن بصدده

أما إذا  . كان هذا التجديد بمثابة نزول ضمنى عن المقاصة يكون له حكم النزول وقد تقدم بيانه ، عالم بجواز التمسك بالمقاصة

ألن الدين المراد تجدييده يكيون قيد انقضيى بالمقاصية فيال يكيون هنياك  ، فإن التجديد يكون باطال ، ال يعلم بوقوع المقاصةكان 

 . محل للتجديد
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 : تعيين جهة الدفع فى المقاصة - 552

بيأن يكيون  ، وقد يتالقى دين صالح للمقاصة من جهة مع ديون متعددة متقابلة معه من جهة أخرى هى أيضاً صالحة للمقاصة 

 . ن أحدهما ألف غيير مكفولية واليدين اآلخير أليف مكفولية بتيأمين عينيىوفى ذمة اآلخر له دينا ، فى ذمة أحد المدينين لألخر مثال ألف

 ً فيأى هيذه اليدينين هيو اليذى تقيع فييه المقاصية؟  ، فتقع المقاصة بين الدين األول وأحد اليدينين المقيابلين ليه ، وتتالقى هذه الديون جميعا

ونم ثيم  . " عيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاءويكون ت" :  مدنى بما يأتى 919تجيب على ذلك العبارة األخيرة من المادة 

إذ المقاصية كميا  ، التيى ميرت بنيا عنيد الكيالم فيى الوفياء(  imputation des paiements)  يجب تطبيق قواعد تعييين جهية اليدفاع

 قدمنا ضرب من الوفاء
 (9199 ) .

 

فالمقاصة وفياء إجبيارى  ، إلى إرادة المدين أو إلى إرادة الدائنوعلى أنه يجب أن يستبعد من هذه القواعد ما يرجع التعيين فيه 

يقع ال بإرادة المدين وال بإرادة الدائن
  (9195 ) .

وفيى المثيل المتقيدم أحيد  . ويبقى من هذه القواعد ما يرجع التعيين فيه إليى حكيم القيانون 

هو  –(  مدنى 959م )  وهو الدين األشد كلفة على الميدن –فهذا الدين اآلخر  ، الدينين غير مكفول والدين اآلخر مكفول بتأمين عينى

الذى تقع فيه المقاصة
  (9199 ) .

 

ثيم وجيد  -متعياقبين أو متعاصيرين –وغنى عن البيان أننا نفتيرض فيى المثيل المتقيدم أن اليدينين المقيابلين فيى جهية وجيدا أوال 

 ، أو وجد الدين المقابل أوال ثم وجد أحيد اليدينين ، ثم وجد الدين المقابلأما إذا وجد أحد الدينين أوال  . الدين المقابل فى الجهة األخرى

حتيى ليو  ، فإذا وجد الدين اآلخر بعد ذلك لم يكن الدين اليذى ينقضيى بالمقاصية ، فقد تالقى عند ذلك دينان متقابالن وانقضيا بالمقاصة

ن جهية قيائمين معياً وقيت تالقيهميا ميع اليدين المقابيل مين وجهية فالبيد إذن مين أن يكيون اليدينان المقيابالن مي . كان هيو اليدين المكفيول

 ، أما إذا كان أحد الدينين المقابلين هو الذى كان قائماً وحده . حتى يكون هناك محل لتطبيق القواعد المتعلقة بتعيين جهة الدفع ، أخرى

المكفول فإنه هو الدين الذى ينقضى بالمقاصة سواء كان هو الدين المكفول أو الدين غير
  (9191 ) .

 

 أثر المقاصة بالنسبة إلي الغير - 2" 

  : النصوص القانونية - 553

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 911تنص المادة 

 . " ال يجوز أن تقطع المقاصة إضراراً بحقوق كسبها الغير - 2"  

فيال يجيوز ليه أن يتمسيك بالمقاصية إضيرارا  ، ثيم أصيبح الميدين دائنيا لدائنيه ، فإذا أوقيع الغيير حجيزاً تحيت ييد الميدين - 1"  

 . " بالحاجز

 : علي ما يأتي 917وتنص المادة 

فال يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة  ، وقبل المدين الحواله دون تحفظ ، إذا حول الدائن حقه للغير - 2"  

 . " وال يكون له إال الرجوع بحقه علي المحيل ، التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة

                                                 

أدهما خمسيمائة ميثال واآلخير خمسيمائة تضياف إلييه مائية هيى المصيروفات  ، وتطبيقاً لهذه القواعد إذا تقابل دينان (   9199)  

 . فينقضييى الييدين األول كلييه . وقعييت المقاصيية فييى الييدين اآلخيير فييى المصييروفات والفوائييد أوال ثييم فييى رأس المييال ، والفوائييد

 . وتبقى مائة من رأس المال ، ثم أربعمائة من رأس المال ، وينقضى من الدين اآلخر المصروفات والفوائد أوال وهى المائة

فهنيا يتسيع المجيال لمين أعلين عين  ، ية تتم بيإعالن عين اإلرادة كميا قيدمناولما كانت المقاصة فى القوانين الجرمان (   9195)  

مين التقنيين الميدنى  951وقد نصيت الميادة  . إرادته فى إيقاع المقاصة أن يعين أيا من الديون المتعددة يريد إيقاع المقاصة فيه

فللطيرف اليذى يوقيع  ، تصيلح كلهيا للمقاصية إذا كان أحد الطيرفين ليه حقيوق متعيددة" :  األلمانى فى هذا المعنى على ما يأتى

أو حصل التعيين ولكين الطيرف  ، فإذا وقعت المقاصة دون هذا التعيين . المقاصة أن يعين أيا من هذه الحقوق يريد أن تقع فيه

ين الميدنى أنظير التعليقيات عليى التقني)  . " 911وجب تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة  ، اآلخر اعترض عليه دون إبطاء

 . ( 9فقرة  – 2فقرة  951م  2األمانى 

 9وأنظير بيودرى وبيارد  – 171ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   9199)  

 . 191ص  2715قرة 

ويترتييب علييى ذلييك أنييه إذا قييام دييين ميين  – 191ص  2715فقييرة  9بييودرى وبييارد  – 199فقييرة  17ديمولومييب  (   9191)  

فإن هذين اليدينين يكونيان قيائمين معياً وقيت  ، مقابالن له من جهة أخرى(  أى فى وقت واحد)  ثم قام دينان متعاصران ، جهة

قيى اليدين فينقض اليدين المكفيول ويب ، ويكون هناك محل لتطبيق القواعد المتعلقة بتعيين جهة الدفع ، تالقيهما مع الدين المقابل

 . غير المكفول
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 فال تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة ، أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها - 1"  
 (9191  )

" . 

 111/  255و  112/  251ابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادتين وتق
 (9197 ) .

 

وفي التقنين المدني الليبيي  - 911 - 919في التقنين المدني السوري المادتين  : وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري 

 999وفيي تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني الميادة  - 521و  529وفي التقنين الميدني العراقيي الميادتين  – 999 – 995المادتين 
 (

9195 ) .
 

 ويخلص من هيذه النصيوص أن المبيدأ العيام هيو عيدم جيواز وقيوع المقاصية إضيرار بحقيوق كسيبها الغيير
 (9119 ) .

وقيد أورد  

حوالية أحيد (  والثياني. )  توقييع الحجيز التحفظيي عليي أحيد اليدينين المتقيابلين(  اأولهمي: )  المبيدأالتقنين الميدني تطبيقيين هيامين لهيذا 

 . الدينين المتقابلين وقبول المدين للحوالة دون تحفظ

 : توقيع الحجز التحفظي علي أحد الدينين المتقابلين - 554

دون ذليك أن يوقيع حجيز تحفظيي عليي أحيد فيال يجيول  ، فوقعت المقاصة بينهما ، إذا تالقي دينان متقابالن صالحان للمقاصة 

 . مادام الدينان قد توافرت فيها شروط المقاصة قبل توقيع الحجز التحفظي ، حتي قبل التمسك بالمقاصة ، هذين الدينين أو علي كليهما

 . ال بوقت التمسك بالمقاصة ، فالعبرة كما قلنا بوقت تالقي الدينين صالحين للمقاصة

                                                 

 : تاريخ النصوص(  9191)  

ووافقيت  . من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 999ورد هذا النص في المادة  : 911م 

)  911رقيم  فمجليس الشييوخ تحيت ، ووافيق علييه مجليس النيواب . في المشروع النهائي 979عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 179 - 175ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

فيما عدا  ، من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 991ورد هذا النص في المادة  : 917م 

ذا كان الحق الذي يريد المقاصية بيه ثبيت إال إ" :  أن الفقرة الثانية من النص في المشروع التمهيدي كانت تنتهي بالعبارة اآلتية

ووافق علييه  . في المشروع النهائي 972ووافقت لجنة المراجعة علي النص تحت رقم  . " في ذمة المحيل بعد إعالن الحوالة

ليي ألنه بعيد إعيالن الحوالية ينتقيل الحيق مين المحييل إ ، وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة السالفة الذكر . مجلس النواب

ففي القواعد العامة ميا يغنيي عين هيذه  ، لم يكن هناك محل للمقاصة ، فإذا ثبت في ذمة المحيل للمدين دين بعد ذلك ، المحل له

 9مجموعة األعمال التحضييرية )  ووافق مجلس الشيوخ علي النص كما عدلته لجنته . 917وأصبحت المادة رقمها  . العبارة

  . ( 177ص  - 171وص  179ص 

فال يصح ليه بعيد  ، وقبل المدين الحوالة ، إذا أخال الدائن بدين وقعت فيه المقاصة : 112/  251التقنين المدني السابق م (  9197)  

 . إنما له أن يطالب المحيل بدينه ، ذلك التمسك بالمقاصة علي المحتال

وأحكيام التقنيين . )  لتيي تحيدث بعيد الحجيزوضع الحجز علي ما في ذمة الميدين يمنيع الميذكور مين طليب المقاصية ا : 119/  255 م

 . ( المدني السابق متفقة مع أحكام التقنين المدني الجديد

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9195)  

 . ( من التقنين المدني المصري 917 - 911مطابقتان للمادتين )  911 - 919التقنين المدني السوري م 

 . ( من التقنين المدني المصري 917 - 911مطابقتان للمادتين )  999 – 995التقنين المدني الليبي م  

 . ( من التقنين المدني المصري 911مطابقة للمادة )  529التقنين المدني العراقي م 

فيي ذمية إال إذا كان الحق الذي يريد المقاصية بيه ثبيت "  من التقنين المدني المصري مع إضافة عبارة 917مطابقة للمادة : )  521م 

والحكيم فيي التقنيين العراقيي متفيق ميع  -التي كان يتضمنها المشروع التمهيدي للتقنيين المصيري "  المحيل بعد إعالن الحوالة

 . ( 912انظر األستاذ حس الذنون في أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي فقري  : الحكم في التقنين المصري

 . إن المقاصة ال تؤثر في حقوق شخص ثالث مكتسبه من قبل : 999م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

ولكن هذه التطبيقيات بعميل بهيا فيي لبنيان ألنهيا مسيتمدة مين  . وقد اقتصر التقنين اللبناني علي إيراد المبدأ دون النص علي تطبيقاته)  

  . ( هذا المبدأ

هييو أن النييزول عيين المقاصيية ال يجييوز أن يضيير  ، ال لهييذا المبييدأمييدني تقييرر مبييدأ مكميي 915وقييد سييبق أن بينييا أن المييادة (  9119)  

فيال يجيوز أن يتمسيك إضيرار بيالغير بالتأمينيات التيي  ، فإذا وفي المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فييه بحيق ليه ، بالغير

وال عين  ، التمسيك بالمقاصيةال عن طريق  ، فال يجوز إذن األضرار بحقوق كسبها الغير . ( 951انظر آنفا فقرة )  تكفل حقه

   . طريق النزول عنها
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 التحفظي علي دين قبل نشوء دين مقابل صالح للمقاصة بهأما إذا وقع الحجز 
 (9112 ) ،

فان اليدين المحجيوز علييه يصيبح غيير  

ونشوء دين مقابل لهذا الدين صالح للمقاصة بعد توقيع الحجز التحفظيي عليي اليدين ال يغيير  . قابل للمقاصة حماية لحق الدائن الحاجز

ًً بحقوق كسبها الغير ، يرمن عدم قابليته للمقاصة بعد أن تعلق به حق الغ  . إذ المقاصة ال تقع إضراراً

ثيم نشيأ بعيد ذليك ديين للميدين  ، ووقع حجز تحفظي علي هذا الدين من دائن لليدائن ، فلو أن شخصا في ذمته دين لشخص آخر

 ، بحيق اليدائن الحياجز ذليك أن فيي وقوعهيا إضيراراً  . فال تقع المقاصة بالرغم مين ذليك ، في ذمة الدائن صالح للمقاصة بالدين األول

وكما أن المدين الذي وقع تحت ييده الحجيز ال يسيتطيع أن ييوفي اليدين المحجيوز علييه لليدائن بعيد توقييع  . وهو من الغير في المقاصة

 . كذلك هو ال يستطيع أن يوفيه بعد توقيع الحجز بحق له في ذمة الدائن عن طريق المقاصة ، الحجز

أن يوقيع هيو أيضيا حجيزاً تحفظييا  $ 599 $ ، فامتنعيت علييه المقاصية ، وقع الحجيز تحيت ييدهعلي أنه يجوز للمدين الذي  

ولكنيه يشيترك فيي ذليك ميع اليدائن  ، فيشترك بذلك مع الدائن الحاجز األول في اقتضاء حقيه مين اليدين اليذي فيي ذمتيه ، تحت يد نفسه

الحاجز األول شركة الغرماء
  (9111 ) .

 

  : المتقابلين وقبول المدين الحوالة دون تحفظحوالة أحد الدينين  - 555

هيو حالية  ، والتطبيق الثاني الذي أورده التقنين المدني للمبدأ القاضي بعدم جواز وقوع المقاصة إضراراً بحقيوق كسيبها الغيير

 فتعلق بهذا الدين حق الغير وهو المحال له ، ما إذا وقعت حوالة ألحد الدينين المتقابلين
 (9119 ) .

  : يجب التمييز بين فرضينوهنا  

فيإذا قبيل الميدين الحوالية ميع وجيود حيق ليه فيي ذمية  . أن تكون الحوالة قد سرت في حق المدين بقبوله لها(  الفرض األول)  

فقيد تعليق باليدين المحيال بيه حيق المحيال  ، وكان قبوله للحوالية دون تحفيظ ، المحيل كان يستطيع أن يقاص به الدين موضوع الحوالة

ويستوي في ذلك أن يكون المدين المحال عليه عالما وقت قبوليه الحوالية  . وال يجوز بعد ذلك أن تقع المقاصة إضراراً بهذا الحق ، له

 بالحق الذي له في ذمة المحيل وبإمكان المقاصة به أو غير عالم بذلك
 (9115 ) .

 ، وقبيل ميع ذليك الحوالية دون تحفيظ ، فيإن كيان عالميا 

وفي هذه الحالة ال يجوز له التمسك بالمقاصية  . وهذا جائز كما قدمنا ، ه قد نزل عن المقاصة بعد ثبوت حقه فيهاحمل ذلك منه علي أن

إال أن  ، ويعود له بطبيعة الحال حقه نحو المحيل الذي كان قيد انقضيي بالمقاصية قبيل النيزول عنهيا . ضد المحال له بعد أن نزل عنها

وهي تقضيي بعيدم جيواز  ، مدني السابق ذكرها 915قياسا علي الحكم الوارد في المادة  ، التأمينات التي كانت تكفل هذا الحق ال تعود

أما إذا كان الميدين وقيت قبوليه للحوالية دون تحفيظ غيير عيالم بيالحق  . عودة التأمينات إضراراً بحقوق الغير بعد النزول عن المقاصة

والمقاصية ال تقيع  ، ألنه قبل الحوالة دون تحفظن فتعلق حق الغير بالدين ، فإن المقاصة مع ذلك تمتنع أيضا ، في ذمة المحيلالذي له 

 ، التأمينيات التيي كانيت تكفيل هيذا الحيق ، مع حقه نحو المحيل الذي عياد ليه ، ولكن يعود للمدين . إضراراً بحق كسبه الغير كما قدمنا

                                                 

المييذكرة )  مييا دام لييم يصييلح للمقاصيية إال بعييد توقيييع الحجييز ، ويسييتوي أن ينشييأ الييدين المقابييل بعييد توقيييع الحجييز أو قبلييه(  9112)  

م  51م  2599يناير سنة  29استئناف مختلط  - 171ص  9اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

 - 2فقيرة  951م  2من التقنين المدني األلماني والتعليقات علي التقنيين الميدني األلمياني  951وانظر أيضا المادة  - 291ص 

  . ( 1فقرة 

وقييد جيياء فييي المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييي هييذا  - 259ص  51م  2599ينيياير سيينة  1اسييتئناف مخييتلط (  9111)  

فإذا ترتيب لهيذا الميدين ديين فيي ذمية دائنيه  ، ويعرض أول هذين التطبيقين عند توقيع حجز تحت يد المدين" :  الصدد ما يأتي

ومؤدي هذا أن الدين المحجوز  . امتنع عليه التمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز ، بعد توقيع ذاك الحجز ، المحجوز علي ما له

وال يشترط في هيذه الحالية أن يترتيب ديين الميدين  . شأنه من هذا الوجه شأن الدين غير القابل للحجز ، ال يجوز القصاص فيه

 بل تمتنع المقاصة كذلك ولو كان هذا الدين قد نشأ من قبل ما دامت شروطها لم تتيوافر عنيد توقيعيه ، في ذمة دائنه بعد الحجز

يراً أن للدائن الذي تمتنع عليه المقاصة في هذه الحالة أن يحجيز تحيت ييد ويراعي أخ . من التقنين األلماني 951قارن المادة  :

مجموعية األعميال التحضييرية ) "  فيتيسر له بذلك أن يشترك مع الحاجز األول في اقتسام الدين المحجوز عند التوزيع ، نفسه

  . ( 171ص  9

  . 915ص  19م  2529مايو سنة  29استئناف مختلط (  9119)  

إذا كيان  ، ولو كان قد قبل الحوالة أو كان محجوزاً تحت يده قبل نشيوء حقيه ، ذلك يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصةومع (  9115)  

ففي عقد البيع إذا كان البائع  ، هذا الحق الذي يقاص دينه به نشأ من نفس المصدر الذي نشأ منه الدين وكان من شأنه أن يحدده

 ، ولكن البائع حول الثمن إلي أجنبي وقبيل المشيتري الحوالية ، قعت المقاصة بين الدينينوو ، مدينا بضمان عيب ودائنا بالثمن

فقبول المشتري للحوالة أو توقيع الحجز التحفظي  ، أو وقع دائن للبائع حجزاً علي الثمن تحت يد المشتري قبل وقوع المقاصة

 1 - 299ص  11م  2525ينياير سينة  7ستئناف مختلط ا)  تحت يده ال يمنعه من التمسك بالمقاصة بين الثمن وضمان العيب

  . ( 151ص  91م  2559مايو سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مدني السيالفة اليذكر وهيي تجييز  915وهذا كله قياسا أيضا علي المادة  ، متناوال عن مقاصة كان ال يعلم بوقوعها ألن المدين ال يعتبر

 . عودة التأمينات إذا كان المدين يجهل وجود الحق الذي كان يصح أن يقاص به دينه

وفيي هيذا الفيرض ليم يكين فيي  . إياهياأن تكيون الحوالية قيد سيرت فيي حيق الميدين بإعالنهيا ليه ال بقبوليه (  والفرض الثاني)  

فقيد كيان يسيتطيع فيي  . كما كان يستطيع في الفرض األول الذي قبل فيه الحوالية دون تحفيظ ، استطاعة المدين تالفي اإلضرار بالغير

عالميا بوجيود  وإذا ليم يكين . أن ينبيه المحيال ليه إليي وقيوع المقاصية وال يقبيل الحوالية ، إذا كيان عالميا بوجيود الحيق ، الفرض األول

فوجب أن يتحمل تبعية القبيول  ، فإن قبوله للحوالة دون تحفظ من شأنه أن يوهم المحال له أن الحوالة وقعت علي محل قابل له ، الحق

 الصادر منه دون تحفظ
 (9119 ) .

فيال ذنيب  ، وهو لم يصدر منيه قبيول للحوالية بيل أعلين بهيا ، أما في الفرض الثاني الذي نحن بصدده 

ومين ثيم وجيب إعميال المقاصية بيين  . إذ هو لم يقبل الحوالة فيجر قبوليه المحيال ليه إليي اليوهم اليذي وقيع فييه فيي الفيرض األول ، له

ويسيتطيع  . فتقيع باطلية ، وتكيون الحوالية واردة عليي حيق انقضيي بالمقاصية ، الدينين بعد أن تالقيا صالحين لها قبل صيدور الحوالية

وال يمنعه من ذلك إال أن يكون الحق الذي يقاص به دينه قيد ثبيت بعيد  ، ة علي المحال له في هذا الفرضالمدين إذن أن يحتج بالمقاص

 ، بل انتقل إلي المحال له قبيل ذليك ، ففي هذه الحالة ال تقع المقاصة ألن الدين المحال به لم يتالق مع الدين المقابل ، إعالن الحوالة له

 فأصبح غير صالح للمقاصة
 (9111 ) .

 

 المقاصة االختيارية والمقاصة القضائية - لفرع الثانيا

  : سكوت التقنين المدني عن المقاصة االختيارية والمقاصة القضائية - 556

أمييا المقاصيية  . لييم يقصييد إال المقاصيية القانونييية التييي سييبق أن بسييطنا أحكامهييا ، عنييدما عييرض للمقاصيية ، والتقنييين المييدني

 االختيارية
 (9111 ) ،

وبخاصة قواعيد قيانون  ، وترك أحكامهما تسري عليها القواعد العامة ، فقد سكت عنهما ، وأما المقاصة القضائية 

 . المرافعات فيما يختص بالمقاصة القضائية

 . مستمدين إياها من القواعد العامة ، وسنورد في إيجاز أحكام كل من هذين النوعين من المقاصة 

 تياريةالمقاصة االخ - المبحث أول

  (Compensation facultative ou conventionnelle  ) 

  األحوال التي تجري فيها المقاصة االختيارية - 557 

 . قد يوجد دينان ولكن ال تتوافر فيهما كل شروط المقاصة القانونية التي أوردناها :

 ، لدائن للكفييل واليدين اآلخير فيي ذمية الميدين لليدائنبأن يكون أحد الدينين في ذمة ا ، فقد ال يكون هناك تقابل ما بين الدينين 

وقيد يكيون اليدين فيي ذمية الميدين لليدائن واليدين اآلخير فيي ذمية  . وقد علمنا أن المقاصة القانونية ال تقع في دين للكفيل في ذمة الدائن

 . فال تقع المقاصة القانونية ما بين الدينين ألنهما غير متقابلين ، الدائن ألجنبي

فقد يكون محل أحد اليدينين مقيداراً معينيا مين القطين ويكيون محيل اليدين  ، ال يكون هناك تماثل في المحل ما بين الدينين وقد 

 . فال نجري المقاصة القانونية ما بين الدينين لعدم التماثل في المحل ، اآلخر نقوداً أو مقداراً معينا من القمح

                                                 

  . 915ص  159األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة (  9119)  

 5ماركاديية  - 591فقيرة  - 595فقيرة  21وانظير ديرانتيون  -في الهيامش  999مدني آنفا فقرة  917انظر تاريخ المادة (  9111)  

 917فقيرة  5أوبري ورو  - 219فقرة  7هيك  - 511فقرة  27لوران  - 915فقرة  - 919فقرة  17ديمولومب  - 751فقرة 

 . 2779فقرة  - 2719فقرة  9بودري وبارد  - 951ص 

ر وقبيل أميا التطبييق الثياني فيتحقيق إذا حيول اليدائن حقيه للفيي" :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدي فيي هيذا الصيدد

وليو كيان ليه أن يتمسيك بهيا  ، فال يجوز لهذا المدين أن يتمسك بالمقاصة إضيراراً بالمحيال ليه . المدين هذه الحوالة دون تحفظ

دون أن يكيون ليه أن  ، وال يمكن لمن يفوت عليه التمسك بالمقاصة علي هذا الوجيه إال أن يرجيع بدينيه عليي المحييل . من قبل

ولكين إذا كييان المييدين قييد أعليين بالحواليية دون أن  . شييئت لضييمان الوفياء بهييذا الييدين إضييراراً بييالغيريتمسيك بالتأمينييات التييي أن

وغنيي عين البييان أنيه ال يجيوز للميدين أن يتمسيك بالمقاصية بيين  . فال يحول هذا اإلعالن بينه وبين التمسك بالمقاصية ، يقبلها

مجموعية األعميال ) "  ن كان دينيه هيو قيد ترتيب بعيد إعيالن الحواليةإذا كا ، دين وجب له في ذمة دائنه وبين الدين المحال به

  . ( 171ص  9التحضيرية 

انظير آنفيا فقيرة )  مين هيذا التقنيين 595وهيو نيص الميادة  ، ورد في التقنين المدني العراقي نص في المقاصية االختياريية(  9111)  

   . وال في التقنينات المدني العربية األخري ، صريال في التقنين المدني الم ، ولم يرد له نظير . ( في الهامش 991



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيال تجيري المقاصية  ، بيه قضياء بيأن يكيون التزاميا طبيعييا يقابليه التيزام ميدني وقد يكون أحيد اليدينين غيير صيالح للمطالبية 

 . القانونية ما بين هذين االلتزامين

 . فتمتنع المقاصة القانونية ما بين الدينين ، وقد يكون أحد الدينين غير خال من النزاع أو غير معلوم المقدار 

فال تجري المقاصة القانونية بينه وبين دين مقابل مستحق  ، مضافا إلي أجل وقد يكون أحد الدينين غير مستحق األداء بأن كان

 . األداء

 . فتمتنع المقاصة القانونية بينه وبين دين مقابل قابل للحجز ، وقد يكون أحد الدينين غير قابل للحجز كدين النفقة

سواء كان ذلك يرجيع الخيتالل شيرط مين  ، لقانونيةوقد استعرضنا فيما قدمناه األسباب المختلفة التي تمنع من وقوع المقاصة ا

 . شروط هذه المقاصة أو يرجع لعدم صالحية الدين نفسه للمقاصة العتبار خاص فيه

ألن المقاصية القانونيية إنميا  ، وهذه األسباب المختلفة ترجع إليي رعايية مصيلحة أحيد الطيرفين أو إليي رعايية مصيلحتهما معيا

 . من النظام العام كما قدمنافهي ليست  ، شرعت لمصلحة خاصة

فيكفي أن يعلن إرادته في إجيراء  ، ونزل هذا الطرف عن حقه ، فإذا تبين أن سببا منها يرجع إلي رعاية مصلحة أحد الطرفين

وإذا تبيين أن السيبب يرجيع اليي رعايية مصيلحة كيل مين  . ولكنهيا تجيري مقاصية اختياريية ال مقاصية قانونيية ، المقاصة حتى تجيري

 فيإذا اتفقيا أجرييت المقاصية اختياريية ال قانونيية ، وال يكفيي رضياء أحيدهما ، فال بد أن يتفق كالهما علي إجراء المقاصة ، ينالطرف
 (

9117 ) .
 

أتييتم بييإرادة أحييد  ، لنييري كيييف تييتم المقاصيية االختيارييية فييي كييل منهييا ، ولنسييتعرض اآلن مييرة أخييري األحييوال التييي قييدمناها

 . الطرفين أم ال تتم إال باتفاقهما

فإنيه إذا ليم يجيز  ، كأن يكون أحد الدينين في ذمية اليدائن للكفييل أو فيي ذمية اليدائن ألجنبيي ، فأما إذا لم يوجد تقابل بين الدينين

فيلنفيإن الكفييل ليه أن يتمسيك بالمقاصية بيين بين الدين الذي في ذمته للدائن والدين الذي فيي ذمية اليدائن للكللمدين أن يتمسك بالمقاصة 

وكانيت  ، وبيذلك تيتم مقاصية اختياريية ميا بيين اليدينين أجراهيا الكفييل بإرادتيه وحيده ، الدين المكفيول واليدين اليذي ليه فيي ذمية اليدائن

 المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحته فنزل عن هذه المصلحة
 (9115 ) .

مقاصة بين اليدين اليذي فيي كذلك إذا لم يجز للمدين أن يتمسك بال 

فإن األجنبي يستطيع بإرادته وحده أن يجيري مقاصية اختياريية بيين اليدين اليذي فيي  ، ذمته للدائن والدين الذي في ذمة الدائن لألجنبي

 وكانت المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحته فنزل عن هذه المصلحة ، ذمة الدين للدائن والدين الذي في ذمة الدائن له
 (9119 ) .

 

كيان مين الممكين  ، كيأن يكيون محيل أحيدهما قطنيا ومحيل اآلخير قمحيا أو نقيوداً  ، وإذا لم يوجد تماثل في المحل ما بين الدينين

وكانيت  . بيأن يتفيق الطرفيان معياً عليي إجيراء هيذه المقاصية ميا بيين اليدينين وإن ليم يتماثيل المحيل فيهميا ، إجراء المقاصة االختيارية

 فنزال عن هذه المصلحة باتفاقهما ، المقاصة القانونية ممتنعة لمصلحة كل من الطرفين
 (9112 ) .

  

جيياز للملتييزم بإرادتيه وحييده أن يجييري المقاصيية  ، كييااللتزام الطبيعيي ، وإذا كيان أحييد الييدينين غيير صييالح للمطالبيية بيه قضيياء

ذليك أن المقاصية القانونيية إنميا امتنعيت رعايية  . ه والتزام مدني في ذمية دائنيه ليهاالختيارية بين هذا االلتزام الطبيعي الذي عليه لدائن

 . وقد نزل عن هذه المصلحة ، لمصلحته وحده

فيجري بإرادتيه  ، أن ينزل عن المنازعة فيه $ 591 $أمكن المدين في هذا الدين  ، وإذا كان أحد الدينين غير خال من النزاع

وأن  ، أمكين الطيرفين معيا أن يحيدداً مقيداره ، كيذلك إذا كيان أحيد اليدينين غيير معليوم المقيدار . ن اليدينينوحده المقاصة االختيارية بي

 . يجريا المقاصة االختيارية بين الدينين باتفاقهما

                                                 

فهيي ال تجيوز بعيد شيهر  . وهذه هيي منطقية النظيام العيام ، علي أن للمقاصة االختيارية حدوداً ال تتخطاها إرادة الطرفين(  9117)  

كيذلك ال يجيوز أن يجربهيا رب العميل فيي اليديون التيي ييه عليي العميال يقياص بهيا  . بل وال في الميدة المشيتبه فيهيا ، اإلفالس

  . ( 2155فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  مرتباتهم وأجورهم

  . 999في الهامش وفقرة  999انظر آنفا فقرة (  9115)  

فيإذا تميت  . ن لتكيون الحوالية نافيذة فيي حقيهويكفي إعالن الدائ ، بل يستطيع األجنبي أن يحول حقه قبل الدائن إلي المدين(  9119)  

انظير  –(  119ص  2779فقيرة  9بودري وبارد )  فوقعت المقاصة القانونية بين الدينيني ، الحوالة أصبح المدين دائنا لدائنه

عكيس  - 2779فقيرة  9بيودري وبيارد  - 11فقيرة  – 11فقيرة  17ديمولوميب  - 27فقيرة  2159م  9ال رومبييير  : في ذليك

وكيذلك يسييتطيع األجنبيي أن يقبييل حواليية اليدين الييذي فيي المييدين إلييي  519فقييرة  27لييوران  – 21فقيرة  21ديرانتييون  : كذلي

انظير )  فتقيع المقاصية ، فيصبح مدينا للدائن ودائنا ليه ، برضاء الدائن أو بإقراره وفقا للقواعد المقررة في حوالة الدين ، ذمته

  . ( في الهامش 999آنفا فقرة 

وانظير بالنييول وريبيير وردوان  . مين هيذا التقنيين 1/  2152انظر تطبيقا تشريعيا في التقنين المدني الفرنسي في المادة (  9112)  

  . 2159فقرة  1



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيإن كيان  . فمن كان األجل في مصيلحته ليه أن ينيزل عنيه ، وإذا كان أحد الدينين مضافاً إلي أجل والدين اآلخر مستحق األداء

أجرييت المقاصية  ، وإن كيان األجيل لمصيلحة الطيرفين معيا ، أجري المقاصة االختيارية بإرادته وحيده ، هو المدين أو كان هو الدائن

 . االختيارية باتفاقهما

ري المقاصية جاز لهذا الدائن أن يجي ، كأن كان علي الدائن بالنفقة دين في ذمته لمدينه ، وإذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز

 . االختيارية بإرادته وحده بين دين النفقة الذي له والدين الذي في ذمته

كيأن كيان شييئا نيزع دون حيق مين مالكيه أو كيان شييئا مودعياً أو  ، وإذا كان أحد اليدينين مميا ال تجيري فييه المقاصية القانونيية

 . ة االختيارية بإرادته وحده بين الدينينجاز لمن نزع منه ملكه أو للمودع أو للمعير أن يجري المقاص ، معاراً 

ويكيون هيذا الميانع قيد  ، ونري من ذلك أن المقاصة االختياريية يمكين إجراؤهيا حييث يقيوم ميانع مين وقيوع المقاصية القانونيية

ة بيإرادة فيتم إجراء المقاصة االختياريي ، فينزل من روعيت مصلحته عن هذه المصلحة . روعيت فيه مصلحة أحد الطرفين أو كليهما

 أحد الطرفين أو باتفاقهما معا بحسب األحوال
 (9111 ) .

 

 : اآلثار التي تترتب علي المقاصة االختيارية - 558

 ، فيي القيوانين الحرمانيية ، بل إن المقاصة التي تتم بإعالن عين اإلرادة . رأينا أن المقاصة القانونية تقع بمجرد تالقي الدينين 

فأنهيا ال تنيتج أثرهيا إال مين وقيت إعيالن صياحب  ، وهيذا بخيالف المقاصية االختياريية . ا بأثر رجعييتقضي الدينين من وقت تالقيهم

بييل ميين وقييت إعييالن اإلرادة فييي  ، وال ينقضييي الييدينان ميين وقييت تالقيهمييا ، فييال تسييتند إلييي الماضييي . المصييلحة إرادتييه فييي إجرائهييا

 إرادة أحد الطرفين أو إرادة كل منهما بحسب األحوال ، إجرائها
 (9119 ) .

 

وال يجييوز  . وتييزول التأمينييات ، فتنقطييع الفوائييد ، وتقضييي المقاصيية االختيارييية الييدينين معييا كمييا تقضيييهما المقاصيية القانونييية

 ، وإذا اتفق الطرفيان عليي الرجيوع فيهيا . إال باتفاقهما معا ، ولو كانت قد تمت بإرادة أحد الطرفين ، الرجوع في المقاصة االختيارية

 توقيا لإلضرار بحقوق الغير ، فال تعود التأمينات التي تكون قد زالت ، لم يضار الغير بذلك
 (9115 ) .

 

فيال يجيوز إجيراء مقاصية اختياريية بيين دينيين غيير  . وال يجوز أن تتضمن المقاصة االختيارية وفاء جزئيا يجبر علييه اليدائن

 وقد قدمنا أن الوفاء الجزئي ال يجوز إال برضاء الدائن ، إال برضاء الدائن بالدين األكبر ، متساويين
 (9119 ) .

 

 المبحث الثاني

 (Compensation judiciaire ou reconventionnelle ) 

 : األحوال التي تجري فيها المقاصة القضائية - 559

 تكيون فيي دينيين متقيابلينوالبيد أن  . لميدعي علييه كميا سينريتجري المقاصة القضائية أمام القضاء بيدعوي عارضية مين ا 
 (

9111  )
 ، ذليك أنيه ليو كانيت المقاصية القانونيية لجيائرة . وتتعذر المقاصة االختياريية ، تمتنع فيهما علي المدعي عليه المقاصة القانونية

بيل القتصير  ، لييه أن يرفيع بهيا دعيوي عارضيةولما احتياج الميدعي ع ، لوقعت من تلقاء نفسها بحكم القانون ومن وقت تالقي الدينين

                                                 

  . 2151فقرة  1بال نيول وريبير وردوان (  9111)  

 - 119فقييرة  – 112فقييرة  17ديمولومييب  - 255ص  91رقييم  9مجموعيية عميير  2551أبريييل سيينة  5نقييض مييدني (  9119)  

فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  - 2771فقيرة  9بيودري وبيارد  - 515فقيرة  27ليوران  - 21فقرة  2159م  9الرومبيير 

2159 . 

ولكين ال تنقليب المقاصية االختياريية بيذلك اليي مقاصية  . حسيم القاضيي النيزاع ، وإذا وقع نزاع في صحة إجراء المقاصية االختياريية

بل يتعين علييه أن يقضيي بوقوعهيا إذا كانيت شيروطها  ، اضي ال يملك في المقاصة االختيارية سلطة تقديريهفإن الق ، قضائية

 ، وإذا رفيع اليدائن عليي الميدين دعيوي اليدين . كميا سينري ، وهو يملك هذه السلطة التقديرية في المقاصة القضائية ، متوافرة

ي حاجة إلي رفع دعوي فرعية كما هو األمير فيي المقاصية القضيائية عليي لم يكن ف ، وأراد المدين إجراء المقاصة االختيارية

  .  ( 2771فقرة  9بودري وبارد )  بل يكفي أن يقدم إلي المحكمة طلبا بذلك ، ما سنري

  . 111ص  2771فقرة  9بودري وبارد (  9115)  

فقيرة  2159م  9عكس ذليك الرومبييير  - 2775فقرة  9بودري وبارد  - 211فقرة  7هيك  - 115فقرة  17ديمولومب (  9119)  

25 .  

 159فقيرة  - 175فقيرة  17ديمولوميب  - 19فقرة  2159م  9الرومبيير )  وال يشترط أن يكون بين الدينيني أية رابطة(  9111)  

لفيييظ  2أنسييييكلوبيدي دالليييوز )  ولكييين القضييياء البلجيكيييي يشيييترط وجيييود رابطييية بيييين اليييدينين . ( 572فبيييرة  27ليييوران  -

compensation  159فقرة ) . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وكيذلك ليو كانيت المقاصية االختياريية ممكنية  . ولتحتم عليي القاضيي الحكيم بهيا متيي ثبيت ليه وقوعهيا ، علي الدفع بالمقاصة القانونية

بيل  ، ولما احتاج إلي دعيوي عارضية ، للمدعي عليه الستطاع بإرادته وحده أن يجري هذه المقاصة فتقع من وقت إعالن هذه اإلرادة

 . فتحتم علي القاضي الحكم بها ، اقتصر علي الدفع بوقوع المقاصة االختيارية

ويكيون الشيرط أو الشيروط المتخلفية  ، فالمقاصة القضائية تكون إذن في األحوال التي ال تتوافر فيها شروط المقاصة القانونيية

لمدعي عليه وحده وإال ألمكن هذا أن ينزل عنهيا وأن يجيري المقاصية االختياريية بيدال ليست من الشروط التي روعيت فيها مصلحة ا

ويبدو أن المقاصة القضائية تكون حييث يتخليف مين شيروط المقاصية القانونيية أحيد  . من االلتجاء إلي المقاصة القضائية األكثر تعقيداً 

 الخلو من النزاع ومعلومية المقدار : شرطين
 (9111 ) .

دينين وصالحيتهما للمطالبة بهما قضاء وقابليتهما للحجيز واسيتحقاقهما فتقابل ال 

 لألداء
 (9117 ) ،

كيذلك التماثيل  . وال يتصور أي نوع من المقاصة بدونها ، هذه شروط البد من توافرها حتي في المقاصة القضائيةكل  

ال يمكين القاضيي أن يسيتنزل أحيد اليدينين مين اليدين  فييدون التماثيل ، في المحل ما بين اليدينين البيد منيه حتيي فيي المقاصية القضيائية

 وهذه ليست مقاصة ، وليس أمامه إال أن يقضي بالدينين جميعا ، اآلخر
 (9115 ) .

فال يبقي إذن إال أن يكيون اليدينان خياليين مين النيزاع  

إذا تعذرت عليه  ، وهنا يلجأ المدعي عليه إلي المقاصة القضائية ، معلومي المقدار وهذان شرطان يمكن أن يتخلف أحدهما أو كالهما

 . المقاصة االختيارية بأن يكون حسم النزاع في الدين أو تحديد مقداره متوقفا علي رضاء الطرف اآلخر ويأبي هذا أن يتفق معه

فيادعي الميدعي علييه أن ليه فيي  ، فإذا رفع المدعي دعوي يطالب فيها المدعي عليه بدين معلوم المقدار بموجيب سيند مكتيوب

فهنيا ال يسيتطيع  ، ذمة المدعي تعويضا وطلب المقاصة به فنيازع الميدعي فيي التعيويض أو سيلم بيه ولكنيه دفيع بأنيه تعيويض ليم يقيدر

المتخليف وال بالمقاصية االختياريية ألن الشيرط  ، ال بالمقاصة القانونية ألن شروطها لم تتوافر ، المدعي عليه أن يدفع دعوي المدعي

فييال يبقييي أمييام المييدعي عليييه إال المقاصيية  . ال يسييتطيع المييدعي عليييه وحييده أن ينييزل عنييه بييل ال بييد ميين رضيياء المييدعي وهييو يييأبي

 يلجأ إليها علي الوجه الذي نتولي اآلن بيانه ، القضائية
 (9179 ) .

 

 : كيف تجري المقاصة القضائية وما يترتب عليها من اآلثار - 561

 demande)  وهييييي عييييادة تكييييون عارضيييية ، ال تكييييون المقاصيييية القضييييائية إال فييييي صييييورة دعييييوي أمييييام القضيييياء 

reconyentionnelle  )يرفعها المدعي علييه عليي الميدعي ييدفع بهيا اليدعوي األصيلية 
 (9172 ) .

مين تقنيين  291وقيد نصيت الميادة  

.  . . طلب المقاصية القضيائية(  2: )  يقدم من الطلبات العارضة للمدعي عليه أن" :  إذ تقول ، المرافعات علي هذه الدعوي صراحة

" . 

                                                 

فيي  991انظير آنفيا فقيرة )  ولما كان التقنين المدني األلماني يجيز المقاصة القانونية فيي اليديون غيير الخاليية مين النيزاع(  9111)  

انظر التعليقيات عليي التقنيين الميدني )  فقد أصبحت المقاصة القضائية ليس لها إال محل محدود جداً في هذا التقنين ، ( الهامش

  . ( 9فقرة  - 1فقرة  971األلماني جزء أول م 

إذا رأي القاضيي فيي ظيروف معينية أن هيذه  ، علي أن هنياك طريقية عمليية لمقاصية ديين مؤجيل فيي ديين مسيتحق األداء(  9117)  

وقيت ويجعيل النظيرة تمتيد اليي  ، وسبيله إلي ذلك أن يمينح الميدين فيي اليدين المسيتحق األداء نظيرة الميسيرة ، المقاصة عادلة

 ، فتنقضي نظرة الميسرة في الدين في الوقت الذي يحيل فييه األجيل فيي الحيق . حلول األجل في الحق الذي للمدين علي الدائن

 لفييظ 2انسيييكلوبيدي دالييوز  - 2775فقييرة  9انظيير فييي ذلييك بييودري وبييارد )  فيتقاصييان ، فيصييبح الييدينان مسييتحقي األداء

compensation  151فقرة ) .   

 111فقرة  9دي باج  - 555فقرة  1جوسران  - 2151فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2775فقرة  9ري وبارد بود(  9115)  

  . 151األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  - 299ص  9األستاذ عبد الحي حجازي  -

فيإذا تنيازع  . ومين أجيل ذليك رفيع بيه اليدعوي ، وقد يكون الدين الذي للمدعي هو أيضا محل نزاع أو غير معلوم المقدار(  9179)  

وقيد قضيت  . جاز للقاضي أن يجري المقاصة القضائية بيين الطلبيين ، ورفع كل منهما علي اآلخر دعوي تعويض ، شخصان

 ، وطلب كالهميا مين اآلخير تعويضيا ، محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا تطاول كل من طرفي الخصوم علي صاحبة بالقذف

 91ص  1المجموعية الرسيمية  2599ميايو سينة  21)  جاز للمحكمة الحكم بسقوط حق كل منهما قبل اآلخير لتكيافؤ السييئات

) .  

دون أن ينتظير  ، ويجوز أن يبادر الطرف صاحب الحق المتنازع فيه أو غير معلوم المقدار إلي رفع دعوي أصيليه بحقيه(  9172)  

 ، حتي يصل مين طرييق القضياء إليي حسيم النيزاع فيي حقيه أو إليي تحدييد مقيداره وذلك ، رفع دعوي عليه من الطرف اآلخر

فيبادر عند رفع الدعوي إليي توقييع حجيز تحيت ييد نفسيه عليي  ، وفي هذه الحالة يحسن به أن يحتاط . تمهيداً إلجراء المقاصة

)  لي آخر قبل أن تصبح المقاصة ممكنةكأن يحوله إ ، حتي ال يعمد هذا إلي التصرف فيه ، الدين الذي في ذمته للطرف اآلخر

  . ( 2751فقرة  9بودري وبادر 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويطلييب المييدعي عليييه فييي هييذه الييدعوي العارضيية ميين القاضييي أن يسييقط قصاصيياً الييدين المطلييوب منييه فييي دييين يدعيييه علييي 

أو أن يعين مقيدار هيذا اليدين  ، بأن يفض النزاع في خصوص هذا الدين الذي يدعيه علي المدعي إذا كان الدين متنازعاً فيه ، المدعي

 ثم يجري المقاصة القضائية بعد ذلك ، إذا لم يكن معلوم المقدار
 (9171 ) .

 

فقيد ييري منيذ البدايية أن هيذه  . وللقاضي حرية كاملة في تقدير هيذا الطليب اليذي يتقيدم بيه الميدعي علييه فيي دعيواه العارضية

ويبقيي للميدعي علييه أن  ، ا ويقتصير عليي النظير فيي اليدعوي األصيليةفيرفض النظر فيهي ، الدعوي العارضة ليس لها أساس واضح

ولكنهيا مين التعقييد والغميوض  ، وقد يري القاضي أن اليدعوي العارضية لهيا أسياس . يرفع دعوي مستقلة بما يدعيه من الدين إذا شاء

فيرفض هنيا أيضيا النظير  ، األصلية بحيث تكون في حاجة إلي تحقيق واسع وإجراءات طويلة من شأنها أن تعطل الفصل في الدعوي

 أو تاركيا للميدعي علييه أن يرفيع بطلبيه دعيوي مسيتقلة ، مستبقيا إياها للفصل فيها فيما بعيد ، مع الدعوي األصلية ، فيها
 (9179 ) .

وقيد  

 فينظيير الييدعويين معييا ، يييري القاضييي أخيييراً أن الييدعوي العارضيية ممييا يتيسيير البييت فيييه مييع الييدعوي األصييلية
 (9175 ) ،

وقييد يييرفض  

من  299وإلي كل ذلك تشير المادة  . بحسب األدلة التي تتقدم بها الخصوم ، أو يقبلهما معا ، أو يرفضهما معا ، إحداهما دون األخري

وال  . تحكم المحكمة علي وجه السرعة في كل نزاع يتعلق بقبول الطلبيات العارضية أو التيدخل"  إذا تنص علي أن ، تقنين المرافعات

وتحكيم المحكمية فيي  . عليي الطلبيات العارضية أو التيدخل إرجياء الحكيم فيي اليدعوي األصيلية متيي كانيت صيالحة للحكيم فيهيايترتب 

وإال اسيتبقت الطليب العيارض أو طليب التيدخل  ، موضوع الطلبات العارضة أو طلبات التدخل ميع اليدعوي األصيلية كلميا أمكين ذليك

 للحكم فيه بعد تحقيقه
 (9179  )

" .  

بعد أن فض النزاع في شيأن اليدين اليذي يدعييه الميدعي علييه  ، القاضي كال من الدعوي األصلية والدعوي العارضة فإذا قبل

فينقضيي اليدينان  . فأنه يجري المقاصة القضائية بين الدينين بعد أن أصبحت المقاصة ممكنية ، في ذمة المدعي أو بعد أن عين مقداره

وإذا كان دين المدعي عليه  . قصر له بما زاد به دينه ، فإذا كان دين المدعي هو األكبر . لقانونيةكما في المقاصة ا ، بقدر األقل منهما

 . قضي بايقاع المقاصة في كل من الدينين وبانقضائهما معا ، وإذا كان الدينان متساويين . قضي للمدعي عليه بالزيادة ، هو األكبر

ال مين وقيت  ، ومن ثم ال تقع هذه المقاصة إال من وقت صيدور الحكيم بهيا ، وحكم القاضي هو الذي ينشيء المقاصة القضائية

وفي هذا تختلف المقاصة القضائية عن كيل مين المقاصية القانونيية التيي  . ألن الحكم هنا منشيء وليس كاشفا ، رفع الدعوي العارضة

 رادة في إجرائهاوالمقاصة االختيارية التي تقع من وقت إعالن اإل ، تقع من وقت تالقي الدينين
 (9171 ) .

 

                                                 

إال إذا كانيت اليدعوي العارضية األوليي مين  ، وال يجوز للمدعي أن يدفع هذه الدعوي العارضية بيدعوي عارضية أخيري(  9171)  

بيودري )  عي ميدينا للميدعي علييهبل تزيد علي هذا الدين فتجعل المد ، شأنها إذا نجحت أال تقتصر علي استنفاد الدين الذي له

  . ( 159فقرة  compensationلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  - 2759فقرة  9وبارد 

وبخاصية إذا كيان غيير مخيتص بنظير اليدعوي العارضية  ، فال يعطل القاضي دون مقيتض الفصيل فيي اليدعوي األصيلية(  9179)  

أو رأي ان اليدعوي العارضية إنميا أرييد بهيا  ، ( 991ص  1 م 2775ديسيمبر سينة  27اسيتئناف مخيتلط )  اختصاصا نوعييا

 - 91ص  29م  2751ديسيمبر سينة  21 – 121ص  9م  2751أبريل سينة  29استئناف مختلط  : تعطيل الدعوي األصلية

 1 - 51ص  29م  2599ديسيمبر سينة  29 - 19ص  21م  2599ينياير سينة  22 – 219ص  22م  2755فبراير سنة  5

 7 – 211ص  11م  2529مييارس سيينة  1 – 251ص  12م  2595ينيياير سيينة  11 - 259ص  15م  2591مييارس سيينة 

 9 - 95ص  11م  2525ديسييمبر سيينة  29 - 525ص  11م  2525يونييية سيينة  29 - 17ص  19م  2529ديسييمبر سيينة 

 19 - 999ص  15م  2521ميارس سينة  17 - 997ص  17م  2521ميايو سينة  21 - 199ص  17م  2521أبريل سنة 

 5 – 952ص  99م  2512يونييية سيينة  22 - 11ص  99م  2519ديسييمبر سيينة  5 - 117ص  92م  2525مييارس سيينة 

 1 – 591ص  59م  2517يونييية سيينة  25 – 59ص  99م  2511نييوفمبر سيينة  12 – 22ص  99 م 2511نييوفمبر سيينة 

عارضيية للمقاصيية فييي حييق ملكييية وال تقبييل دعييوي  . 2ص  55م  2591نييوفمبر  5 – 915ص  59م  2592أبريييل سيينة 

   . 195ص  57م  2591مارس  92استئناف مختلط  : مرفوع به دعوي أصلية

فإن هيذا يهيييء جيواً مناسيبا لقبيول النظير  ، وبخاصة إذا كانت الدعوي العارضة مرتبطة بالدعوي األصلية ارتباطاً وثيقا(  9175)  

ص  15م  2521فبراييير سيينة  12اسييتئناف مخييتلط  : ان لهييا وجييهوالفصييل فييي الييدعويين معيياً إلجييراء المقاصيية إن كيي ، فيهييا

 15 - 55 ص 15م  2591ينيياير سيينة  19 - 112ص  1م  2759أبريييل سيينة  22اسييتئناف مخييتلط  : وانظيير أيضييا . 929

  . 1ص  51م  2599أكتوبر سنة  19 - 955ص  99م  2519أبريل سنة 

تمهييداً  ، للمدعي عليه فرصية لتصيفية الحيق اليذي ليه فيي ذمية الميدعي حتي يترك ، وقد يوقف القاضي الدعوي األصلية(  9179)  

وقييد قضييت  . 2777فقييرة  9بييودري وبييارد  - 251 ص 29 م 2757مييارس سيينة  21اسييتئناف مخييتلط  : إلجييراء المقاصيية

نتظيار حتيي بيل يجيب علبيه اال ، محكمة االستئناف الوطنيية بيأن لييس لليدائن اليذي دينيه معليوم المقيدار أن يجيري تنفييذ حكميه

  . ( 211ص  292رقم  1الشرائع  2525ديسمبر سنة  12)  يصفي الدين الذي لمدينة فتحصل المقاصة

علييي أن عييدداً كبيييرا ميين  - 2759فقييرة  - 2755فقييرة  9بييودري وبييادر  - 219فقييرة  7هيييك  - 511فقييرة  27لييوران (  9171)  

فقرة  2159م  9الرومبيير )  فتستند إلي وقت رفع الدعوي العارضةالفقهاء يذهبون إلي أن المقاصة القضائية كاشفة المنشئة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فينقضيي اليدينان المتقيابالن بقيدر األقيل  . ويترتب علي إجراء المقاصة القضائية من اآلثار ميا يترتيب عليي المقاصية القانونيية

يضيا وتزول التأمينات التي كانت تكفل أيا مين اليدينين وذليك أ ، وتنقطع الفوائد وذلك من وقت صدور الحكم بالمقاصة ، منهما كما بينا

 . ولكن ال يسري زوال التأمينات في حق الغير إال بالتأشير بذلك في هامش القيد ، من وقت صدور الحكم

 اتحاد الذمة - الفصل الرابع
 (5787  )

 

  (Confusion  ) 

  : مقارنة بين اتحاد الذمة والمقاصة -  561

 بالنسيبة إليي ديين واحيديتحقق اتحاد الذمة إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين 
 (9177 ) .

فيالمفروض إذن أن هنياك  

أو تحقق أي سبب قانوني آخر غير الميراث نقل إلي اليدائن صيفة الميدين أو  ، فورث الدائن المدين أو ورق المدين الدائن ، دينا واحداً 

وتعيذر إذن عليي هيذا الشيخص أن  . فياجتمع بيذلك فيي شيخص أحيد طرفيي اليدين صيفتا اليدائن والميدين ، نقل إلي المدين صفة اليدائن

لهيذا  ، أو فيي الصيحيح يقيف نفياذه ، ومين ثيم ينقضيي اليدين . وال يسيتطيع أن يطاليب نفسيه باليدين ، إذ هو دائن وميدين ، يمارس حقه

 الضرب من الشلل الذي اعتراه
 (9175 ) ،

 . كما سنري 

                                                                                                                                                                    

وييذهب  . ( 2151فقيرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 951ص  917فقرة  5أوبري ورو  - 152فقرة  17ديمولومب  - 11

)  ي أحيد اليدينينومنشيئة بالنسيبة إليي الغيير ممين كسيب حقيا علي ، البعد إلي جعل المقاصة القضائية كاشيفة فيميا بيين الطيرفين

 . ( 197فقرة  compensationلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

)  فبعض األحكام تذهب إلي أن المقاصة القضائية كاشفة تستند إلي وقت تالقي الدينين ، وكان القضاء المختلط منقسما في هذه المسألة

وأحكام أخري تذهب إلي  ، ( 291ص  11م  2529فبراير سنة  22 - 971ص  11م  2525مايو سنة  21استنئاف مختلط 

م  2597مايو سينة  15 - 972ص  19م  2529مايو سنة  29استئناف مختلط )  أنها منشئة تحدث أثرها وقت صدور الحكم

وجيب اعتبيار اليدين غيير متنيازع فييه  ، وهناك حكم يقضي بأنه إذا كيان النيزاع فيي اليدين مميا يسيهل فضيه . ( 925ص  99

ولعييل هييذا الحكييم هييو الييذي يرفييع  . ( 211ص  55 م 2591اسييتئناف مخييتلط أول أبريييل سيينة )  نونيييةويصييلح للمقاصيية القا

وجيب اعتبيار اليدين غيير متنيازع فييه ويصيلح  ، فيإذا كيان النيزاع مميا يسيهل فضيه . التعارض ما بين األحكام المتقدمة اليذكر

ولعل هذا الحكيم هيو اليذي يرفيع التعيارض ميا بيين  . ( 211ص  55م  2591استئناف مختلط أول أبريل )  للمقاصة القانونية

فيإذا كيان النيزاع مميا يسيهل فضيه فيي يسير وسيرعة اعتبير اليدين غيير متنيازع فييه وكانيت المقاصية  . األحكام المتقدمة الذكر

ة قضيائية أميا إذا كيان النيزاع ال يسيهل فضيه اعتبير اليدين متنازعيا فييه وكانيت المقاصي ، قانونية ترجع إلي يوم تالقيي اليدينين

بفرض التسليم أن القاضي في المقاصة القضائية إنما يقتصر عليي  -علي أنه يالحظ  . تحدث أثرها وقت صدور الحكم النهائي

أن هييذه الشييروط ال  -وأنييه متييي تييوافرت هييذه الشييروط وقعييت المقاصيية بحكييم القييانون  ، اسييتكمال شييروط المقاصيية القانونييية

)  سواء اعتبرت مقاصة قضائية أو مقاصية قانونيية ، فال تقع المقاصة إال في هذا الوقت ، تستكمل فعال إال وقت صدور الحكم

  . ( 911ص  151قارن األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة 

شراء الشركة (  Lagarde)  الجارد -2592شراء الشركة ألسهمها رسالة من باريس سنة (  Moulin)  موالن : مراجع  (  9171)  

 . بحث في بعض الصعوبات الخاصة بضباع الشيء المستحق وباتحاد الذمة في القانون الروماني(  Labbe)  البيه –سهما أل

)  يتحقييق أيضييا فييي الحقييوق العينييية ويسييمي بييالتجمع أو اإلدغييام ، فييي الييديون(  confusion)  وكمييا يتحقييق اتحيياد الذميية(  9177)  

consolidation ) . ( ميدني 2911)  اجتماع العقار المرتفق به والعقار المرتفيق فيي ييد ماليك واحيدفينتهي حق االرتفاق ب . 

وينتهيي حيق االنتفياع إذا  . ( مصيري 2229م )  وينتهي حق الرهن الحيازي إذا اجتمع مع حيق الملكيية فيي ييد شيخص واحيد

فقيرة  9أنظر بودري وبارد  . بأن مات صاحب الرقبة وورثه صاحب حق االنتفاع ، اجتمع مع حق الرقبة في يد شخص واحد

وانظر في القانون الميدني العراقيي فيي هيذه المسيألة مقياال لألسيتاذ ضيياء شييت خطياب فيي مجلية القضياء  . 199ص  2751

 . 122 ص – 197وص  199ص  29ببغداد السنة 

 ، يقته إلي شيل حكيم االسيتحقاقوالواقع أن هذا األثر أقرب في حق" :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي(  9175)  

 إذا زال السبب الذي أدي إلي اتحياد الذمية زواال مسيتندا ، فااللتزام يعود إلي الوجود . منه إلي معني االنقضاء ، وهو المطالبة

   . ( 159ص  – 151انظر أيضا ص  . 152ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) " 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 فقي اتحياد الذمية ال يوجيد إال ديين واحيد . ويتبين مما تقدم أن هناك فرقا جوهريا بين اتحاد الذمة والمقاصة
 (9159  )

اجتميع فيي 

ولكن الدائن في اليدين  ، أما في المقاصة فقد رأينا أنه يوجد دينان متقابالن ال دين واحد . فوقف نفاذه ، أحد طرفيه صفتا الدائن والدين

دائين هيو  : فيوجيد إذن فيي المقاصية شخصيان . ولاألول هو المدين في الدين اآلخر والدائن في الدين اآلخر هيو الميدين فيي اليدين األ

والمقاصية تقضيي  . هو دائن ومدين في وقيت واحيد ، ومدين هو دائن أما في اتحاد الذمة بعد تحققها فال يوجد إال شخص واحد ، مدين

 بل يقف نفاذه ، أما اتحاد الذمة فال يقضي الدين الواحد الذي اتحدت الذمة فيه . كما في الوفاء ، الدينين المتقابلين
 (9152 ) .

 

  : األهمية المحدودة التحاد الذمة - 562

وقيد أغفليه  . ليس التحاد الذمة حظ موفيور مين األهميية مين الناحيية العمليية" :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

ذلك أن واضعي هذا التقنين اعتبروه سببا طبيعيا النقضياء االلتيزام مين حييث هيو حيتم  . ولو أنه أقره بطريق ضمني ، التقنين األلماني

 : وانتهيوا إليي أن أثييره يتفيرع لزامياً عليي جيوهر االلتيزام ذاتييه ، تقتضييه طبيعية اجتمياع صيفتي اليدائن والمييدين فيي الشيخص الواحيد

992ص  2تعليقات علي التقنين األلماني 
  (9151 ) .

 

ذلييك أن اتحيياد الذميية  . العملييية $ 551 $يجعييل اتحيياد الذميية محييدود األهمييية ميين الناحييية  –ي مصيير فيي –وهنيياك سييبب آخيير  

فتكيون التركية هيي  ، حييث ييرث الميدين اليدائن(  الصيورة األوليي: )  وليه صيورتان . عن طرييق المييراث ، أكثر ما يتحقق ، يتحقق

 -ألن قواعيد الفقيه اإلسيالمي  ، وهيذا صيحيح فيي مصير . فتتحد الذمة في الدين ، ويرث المدين هذا الحق الذي للتركة ، الدائنة للمدين

فتكيون  ، حييث ييرث اليدائن الميدين(  والصورة الثانية. )  فتنقل إلي الورقة الحقوق التي للتركة ، تقره -وهي التي تطبق في الميراث 

إذ أن الدائن ال ييرث اليدين  ، لفقه اإلسالمي أن تتحد الذمة في الدينوهنا تأبي قواعد ا . والدائن هو الوارث ، التركة هي المدينة للدائن

فتبقيي التركية منفصيلة عين ميال اليدائن حتيي تسيدد دينهيا لهيذا  . وال تركية إال بعيد سيداد اليدين ، فاليديون ال تيورق ، الذي علي التركية

وتقيول  . يكيون هنياك مجيال التحياد الذمية فيي هيذه لصيورةفيال  ، ثم يرث الدائن بعد ذلك من التركة ما يبقي بعد سيداد اليديون ، الدائن

إذ أن  ، ورغيم أن نصييب هيذا النظيام مين األهميية فيي مصير جيد ضيئيل" :  المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي هيذا المعنيي

تناول في أوالهميا  ، ( ادة واحدةأدمجتا بعد ذلك في م)  فيد أفرد له المشروع مادتين ، الشريعة اإلسالمية ال تقر أحد تطبيقية الرئيسين

"  واستظهر في الثانية معني األثر المترتب عليه ، تحديد نطاقه
 (9159 ) .

  

 : فنبحث إذن في اتحاد الذمة موضوعين

 . فنحدد بذلك نطاقه ، كيف يتحقق اتحاد الذمة(  أوال)  

 . اآلثار التي تترتب علي اتحاد الذمة(  ثانيا)  

 يتحقق اتحاد الذمةكيف  - الفرع األول

  : عن طريق الميراث - 563

فيإذا  . وهو في الوقت ذاته وارثيه ، فيكون هناك شخص مدين آلخر . أكثر ما يتحقق اتحاد الذمة عن طريق الميراث كما قدمنا

نيه ييرث كيل اليدين اليذي فإ ، فرضنا أن المدين هيو اليوارث الوحييد لليدائن . فإذا أصبحت تركته دائنة للمدين بمبلغ الدين ، مات الدائن

فينقضي الدين أو يقيف نفياذه عين طرييق اتحياد  ، وتجتمع فيه صفتا المدين والدائن ، فيصبح دائنا في هذا الدين نفسه ، للتركة في ذمته

 ، فاتحيدت الذمية فييي هيذا النصييف ، فقييد ورث مين اليدين نصييفه ، وإذا كيان المييدين هيو أحيد وارثييين ييرث كيل منهمييا النصيف . الذمية

 . فيبقي المدين ملتزماً به نحو الوارث اآلخر ، أما النصف اآلخر من الدين. فانقضي أو وقف نفاذه

                                                 

فقيرة  9بيودري وبيارد )  ي الفرنسيي وهيي تتحيدث فيي اتحياد الذمية عين دينيين خطيأمن التقنيين الميدن 2999قارن المادة (  9159)  

  . ( 2919فقرة  5بيدان والجارد  – 195ص  2751

واليذي " :  وجياء فيي الميوجز - 151ص  9المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية (  9152)  

لكين يالحيظ أن الشيخص فيي  . يصيبح دائنيا وميدينا ، في كل من اتحاد الذمة والمقاصة ، يحدث الشبهة هو أن الشخص الواحد

الميوجز ) "  أميا فيي المقاصية فإنيه يكيون دائنيا فيي ديين وميدينا فيي ديين آخير ، اتحاد الذمة يصبح دائنيا وميدينا فيي ديين واحيد

  . ( 121ص  955للمؤلف فقرة 

قيد أغفيل التقنيين األلمياني ذكير سيبين النقضياء االلتيزام كيان مين الميألوف و – 151ص  9مجموعة األعمال التحضيرية (  9151)  

ًُ فيي المشيروع األول مين التقنيين  . وهما التجديد واتحاد الذمة ، ذكرهما منذ عهد القانون الروماني وكان اتحاد الذمة ميذكوراً

تعليقات علي التقنين )  فال حاجة إلي ذكره ، ءولكنه حذف في المشروع الثاني باعتبار أنه أمر تقتضيه طبائع األشيا ، األلماني

  . ( 922المدني األلماني جزء أول ص 

  . 152ص  9مجموعة األعمال التحضيرية (  9159)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وسيواء كيان اليدائن هيو اليوارث الوحييد  . فقد أصبحت تركته مدينة للدائن ، ومات المدين ، وإذا كان الدائن هو الوارث للمدين

ال  ، اإلسالمية وهي التي تسري في المييراث وإن كيان ييرث اليدين اليذي للتركية فانه طبقا لقواعد الشريعة ، للمدين أو هو أحد الورثة

وعند ذلك تصبح التركة خالية  . فيستوفي الدائن هذا الدين من التركة ، ومن ثم البد من سداد الدين أوال . يرث الدين الذي علي التركة

أن تتحد الذمة في الدين الذي علي  ، كما قدمنا ، تهيأ في هذه الصورةومن أجل ذلك ال ي . فيرثها الدائن وحده أو مع غيره ، من الديون

ثم يرث الدائن التركة بعد ذلك خاليية  ، فينقضي بطريق الوفاء ال بطريق اتحاد الذمة ، بل يتقاضي الدائن حقه أوال من التركة . التركة

 من الديون
 (9155 ) .

إّا يرق الدائن في هذه الصورة اليدين اليذي عليي التركية إذا كيان قيد قبيل المييراث  ، وهذا بخالف القانون الفرنسي 

 فتتحييد الذميية فييي الييدين كمييا فييي الصييورة األولييي ، دون قيييد
 (9159 ) .

 sous benefice)  أمييا إذا قبييل الميييراث مييع اشييتراط الجييرد 

dinventaire ) ، بل يتقاضي الدائن أوال اليدين  ، فال تتحد الذمة ، يةفإنه يصبح في وضع مماثل لوضع الوارث في الشريعة اإلسالم

 من التركة ثم يرث التركة بعد تصفيتها من الديون
 (9151 ) .

 

 : عن طريق الوصية - 564

 . ويكون الموصي له إما خلفا عاما وإما خلفا خاصا ، وقد يتحقق اتحاد الذمة عن طريق الوصية 

فيصبح المدين الموصيي ليه بعيد ميوت الموصيي ميدينا  ، مدينة بثلث تركته مثالفيكون الموصي له خلفا عاما إذا أوص الدائن ل

ويكييون مييدينا لييه بحكييم المديونييية السييابق ودائنييا لييه بحكييم  ، فينتقييل إليييه ميين الييدين ثلثييه . للتركيية بالييدين وموصييي لييه بثلييث التركيية

فيإن  ، أما إذا كان الميدين هيو اليذي أوصيى لليدائن بثليث تركتيه . ويبقى ثلثاه فى ذمته دينا للتركة ، فتتحد الذمة فى ثلث الدين. الوصية

طبقييا لقواعييد الشييريعة  ، ويجييب . الييدائن الموصييى لييه يكييون بعييد مييوت الموصييى دائنييا للتركيية بمبلييغ الييدين وموصييى لييه بثلييث التركيية

ثيم يسيتولى اليدائن بعيد  ، ء ال باتحياد الذميةوينقضيي اليدين بالوفيا . فيستوفى الدائن منها مبلغ الدين ، سداد دين التركة أوال ، اإلسالمية

 . ذلك عن طريق الوصية علي ثلث التركة خالية الديون

 ، بعد موت الدائن ، فيكون المدين . ذمته $ 555 $ويكون الموصي له خلفا خاصا إذا أوصي الدائن لمدينة بالدين الذي له في 

 . وتتحيد الذمية فيى اليدين ، فتجتمع فيه صفتا المدين واليدائن . ودائنا فى نفس الدين بحكم الوصية ، مدينا للتركة بحكم مديونيته السابقة

 . حتي يوصي به ، ال حق له ، إذ هو دين عليه ، وال يتصور هنا أن يوصي المدين للدائن بالدين الذي فى ذمته له

 : عن طريق التصرف القانوني ما بين األحياء - 565

وميع ذليك فهنياك مثيل  . فتا الدائن والمدين في الشخص الواحد عن طريق التصرف القانوني ما بين األحيياءوقل أن تجتمع ص 

إذا كيان الحيق المتنيازع فييه قيد نيزل عنيه صياحبه " :  ميدني عليي ميا ييأتي 515إذ نص في الفقرة األولي من الميادة  ، أورده المشرع

فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلي المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات  ، بمقابل إلي شخص آخر

                                                 

  . 11ص  91م  2515ديسمبر سنة  21استئناف مختلط (  9155)  

فيتحقيق  ، ة واضيحا فيي هيذه المسيألةوإذا كيان الفيرق بيين القيانون الفرنسيي والشيريعة اإلسيالمي" :  وقد جاء في الميوجز(  9159)  

 : ونوضيح ذليك بمثيل . فإن النتيجية واحيدة فيي الشيريعتين ، اتحاد الذمة في القانون الفرنسي وال يتحقق في الشريعة اإلسالمية

ففي القانون الفرنسي يرث  . وعليه دين ألحد الوارثين قدره ألف ، وله وارثان لكل منهما النصف ، تركة المورث قدرها ألفان

ويرجيع بالنصيف  ، فتتحيد ذمتيه فيي هيذا النصيف ، ( أي خمسيمائة)  ويرث إليي جانيب ذليك نصيف اليدين ، الوارث الدائن ألفا

فيكون مجموع ما ناله هو األليف التيي ورثهيا والخمسيمائة التيي رجيع بهيا عليي اليوارث  . الباقي من الدين علي الوارث الثاني

فيإن اليوارث فيي هيذه  . دون أن يكيون هنياك اتحياد ذمية فيي نصيف اليدين ، ا يناله أيضا في الشريعة اإلسيالميةوهذا م . الثاني

ولكين  . واألليف الباقيية ينيال منهيا خمسيمائة باعتبياره وارثيا ، فينيال ألفيا باعتبياره دائنيا ، الشريعة يبدأ باستيفاء حقه من التركة

أما في الشريعة اإلسيالمية قيد نيال  ، ال ألفا باعتباره وارثا وخمسمائة باعتباره دائنايالحظ أن الوارث في القانون الفرنسي قد ن

مين ذليك ن اليوارث فيي الشيريعة  . وقيد يترتيب عليي ذليك بعيض النتيائج العمليية . ألفا باعتباره دائنا وخمسمائة باعتباره وارثا

ال ميييين األلييييف   ، سمائة التي نالها باعتباره وارثالقتله المورق مثال فيحرم من الخم ، اإلسالمية قد يحرم من الميراث

بييدفع الضييريبة باعتبييار أن مييا وره  ، وميين ذلييك أيضييا أن الييوارث إذا دفييع ضييريبة علييي الميييراث . التييي نالهييا باعتبيياره دائنييا

ني وانظيير فييي هييذا المعنييي فييي القييانون المييد . ( 2وهييامش رقييم  121ص  955المييوجز للمؤلييف فقييرة ) "  خمسييمائة ال ألييف

  191ص  - 195ص  29العراقي مقاال لألستاذ ضياء شيت خطاب في مجلة القضاء ببغداد السنة 

 . وجب اعتبارها في وضع الوارث الذي قبل المييراث ميع اشيتراط الجيرد ، وإذا كانت الدولة هي الوارثة النعدام الوارث(  9151)  

فيإذا كانيت  . قي من هيذه األميوال بعيد سيداد اليديون تتملكيه الدوليةوما ب ، فتسدد أوال الديون التي علي التركة من أموال التركة

 1توليييه )  رجعيت بالبياقي عليي الكفيالء ، فإذا كانت التركية ال تفيي باليدين . تقاضت أوال الدين الذي لها ، الدولة دائنة للتركة

   . ( 2591فقرة  9بودي وبارد  - 559فقرة  27لوران  - 515فقرة  21ديرانتون  - 595فقرة 
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 الفهرس العام

فيستطيع الميدين  ، وقد حوله الدائن بمقابل إلي شخص آخر ، فهذا دين متنازع فيه في ذمة المدين للدائن"  وفوائد الثمن من وقت الدفع

وتتحيد الذمية  ، دائنيا لنفسيه ، فيصبح المدين بفضيل هيذا االسيترداد . من والفوائد إلي المحال لهأن يحول الصفقة إليه عن طريق رد الث

الميدين لليدين ينطيوي (  retrait)  فإن استرداد . والواقعة التي أدت إلي اتحاد الذمة هنا هي تصرف قانوني ما بين األحياء . في الدين

 . كالشفعة علي تصرف قانوني

يورده الفقيه عيادة لتصيرف قيانوني ميا بيين األحيياء يكيون سيببا التحياد الذمية هيو مثيل الكمبيالية التيي قبلهيا والمثل اآلخر الذي 

ومين ثيم يصيير دائنيا  ، فتصيبح ملكيه ، وقبل حلول ميعاد اسيتحقاقها يشيتريها المسيحوب علييه . فأصبح مدينا بقيمتها ، المسحوب عليه

وهيذا تصيرف  ، وسبب اتحاد الذمة هنا هو شراء المسحوب له للكمبيالة . الذمة في الدينوتتحد  ، فتجتمع صفتا المدين والدائن . لنفسه

 قانوني ما بين األحياء
 (9151 ) .

 

 : كل الديون قابلة لالنقضاء باتحاد الذمة - 566

فسيواء كيان اليدين  . أييا كيان مصيدرها ، تسيتو فيي ذليك كيل اليديون . وكل دين قابل التحاد الذمية فييه عليي الوجيه اليذي بينياه 

متيي اجتمعيت صيفتا اليدائن  ، فهيو قابيل التحياد الذمية فييه ، مصدره عقد أو علم غير مشروع أو إثيراء بيال سيبب أو نيص فيي القيانون

فيصيح اتحياد الذمية فيي الييدين  . أيييا كيان الوصيف اليذي يحليق بهيا ، وتسيتوي أيضيا فيي ذليك كيل اليديون . والميدين فيي شيخص واحيد

إال أنيه إذا ليم  . وفيي اليدين المعليق عليي شيرط فاسيخ ، وفي اليدين المعليق عليي شيرط واقيف ، ين المضاف إلي أجلوفي الد ، البسيط

 وزال معه اتحاد الذمة ، فقد زال الدين ، أو تحقق الشرط الفاسخ ، يتحقق الشرط الواقف
 (9157 ) .

 

فقيد اجتمعيت  ، إذا ورث الميدين اليدائن ، ففيي اليدين الطبيعيي . ويصح أن تتحد الذمة في اليدين الميدني وفيي اليدين الطبيعيي 

 شيأنه فيي ذليك شيأن اليدين الميدني ، فاتحيدت الذمية ، صفتا المدين واليدائن فييه
 (9155 ) .

وال يقيال إن فيي هيذا أثيراً جدييداً يترتيب عليي  

 التزامفيخضع له كل  ، فإن اتحاد الذمة ليس إال استجابة لطبائع األشياء ، االلتزام الطبيعي
 (9799 ) .

 

 اآلثار التي تترتب علي اتحاد الذمة - الفرع الثاني

  : النصوص القانونية - 567 

 :من التقنين المدني علي ما يأتي 919تنص المادة 

انقضيي هيذا اليدين بالقيدر اليذي اتحيدت فييه  ، إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلي دين واحد - 2"   

 . " الذمة

عاد الدين إلي الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلي  ، وكان لزواله أثر رجعي ، فإذا زال السبب الذي أدي إلي اتحد الذمة - 1"   

 ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ، ذوي الشأن جميعا
 (9792  )

" . 

                                                 

 . 199ص  2757فقرة  9بودري وبارد  - 9فقرة  2999م  9الرومبيير (  9151)  

بييدان )  فيصيبح دائنيا وميدينا بياألجرة ، ويتحقق اتحاد الذمة أيضا بتصرف قانوني ما بين األحياء إذا اشتري المسيتأجر العيين المؤجية

ي الثابت بموجيب عقيد اإليجيار قبيل أن يشيتري العيين لكن إذا كان المستأجر قد رهن حقه الشخص . ( 2915فقرة  5والجارد 

ص  999فقيرة  5أوبيري ورو )  ال يضير بحيق اليدائن الميرتهن –فإن سيراءه للعيين وميا اسيتتبعه مين اتحياد الذمية  ، المؤجرة

 . ( 2919فقرة  5بيدان والجارد  - 911

ضيت بيه محكمية اسيتئناف مصير مين أنيه إذا حصيل ميا ق ، ومن األمثلة علي تحقق اتحاد الذمة بتصرف قانوني ما بين األحياء 

ينياير سينة  7)  اتحدت ذمته بهذا البيع باجتماع صفتي دائن بحق الضمان وميدين بيه فيي شخصيه ، البيع للمسئول عن الضمان

 . ( 2229ص  999رقم  29المحاماة  2599

ميثال لتحقيق اتحياد الذمية بتصيرف قيانوني ميا  ، اء بمقابلإذا لم يكن وف ، في الفقه اإلسالمي ، ويمكن اعتبار بيع الدين ممن عليه الدين

وتتحيد  ، فأصيبح دائنيا وميدينا فيي وقيت واحيد ، فالمدين قد اشتري الدين الذي في ذمته مين دائنيه . هو عقد البيع ، بين األحياء

   . الذمة في الدين

  . 919ص  999فقرة  5أوبري ورو (  9157)  

  . فقد رأينا أن قواعد الشريعة اإلسالمية تمنع من اتحاد الذمة ، أما إذا ورث الدائن المدين(  9155)  

  . 2755فقرة  9انظر في ذلك بودري وبارد (  9799)  

إذا  - 997م  : ميين المشييروع التمهيييدي علييي الوجييه اآلتييي 995 و 997ورد هييذا اليينص فييي المييادتين  : تيياريخ اليينص(  9792)  

إذا زال  - 995م  –وبالقدر اليذي اتحيدت فييه  ، ي االلتزام التحاد الذمةانقض ، اجتمعت في شخص واحد صفة الدائن والمدين

 ، بالنسيبة ليذوي الشيأن جميعيا ، عاد االلتزام إلي الوجود هيو ملحقاتيه ، السبب الذي أدي التحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي
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 111/  199 و 111/  191ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادتيتن  
 (9791 ) .

 

 991وفي التقنين المدني الليبي المادة  - 917في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري 

 991وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 525 - 527وفي التقنين المدني العراقي المادتين  -
 (9799 ) .

 

 : بين فرضين ، في اآلثار التي تترتب علي اتحاد الذمة ، لتمييزويخلص من هذا النص أنه يجب ا

 . اآلثار التي تترتب علي اتحاد الذمة ما دام السبب الذي أدي إليه قائما (2)

 . ما يترتب من األثر علي زوال السبب الذي أدي إلي اتحاد الذمة بأثر رجعي (1)

 السبب الذي أدي إليه قائمااآلثار التي تترتب علي اتحاد الذمة ما بقي  - المبحث األول

 : كيف ينقضي الدين باتحاد الذمة - 568 

انقضيي هيذا اليدين بالقيدر " علي أنيه إذا تحقيق اتحياد الذمية فيي اليدين  ، كما رأينا ، مدني 919تنص الفقرة األولي من المادة  

في األمثلة التي  ، فإن كان المدين الوارث . يه الذمةوبالقدر الذي اتحدت ف ، فالدين إذن ينقضي باتحاد الذمة . " الذي اتحدت فيه الذمة

وانقضاء الدين باتحاد الذمية  . فأن هذا النصف وحده هو الذي ينقضي باتحاد الذمة كما سبق القول ، لم يرث إال نصف الدين ، قدمناها

أما انقضياء اليدين  . وال يعود له وجود ، قيقةففي هذه الحاالت األخيرة ينقضي الدين ح . غير انقضائه بالوفاء أو بالتجديد أو بالمقاصة

 . الرتطامه بعقبة طبيعية تجعل هذا النفاذ مسيتحيال ، كما قدمنا ، بل إن الدين يقف نفاذه ، عن طريق اتحاد الذمة فليس بانقضاء حقيقي

ومين ثيم يقيف نفياذ اليدين  ، وأصبح من المستحيل أن يطالب الشخص نفسيه باليدين ، فقد اتحدت صفتا الدائن والمدين في شخص واحد

 من ناحية المطالبة وحدها
 (9795 ) .

 يبقي مع ذلك معتداً به من نواح أخري ، وهو موقوف علي هذا النحو ، ولكن الدين 
 (9799 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وأجرييت تعيديالت فيي الفقيرة األوليي  ، احيدةوفي لجنة المراجعة أدمجت المادتان فيي ميادة و . ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن

 ، وأبيدلت كلمية االلتيزام فيي الفقيرة الثانيية بكلمية اليدين لتنسييق الصييياغة ، تجعيل التميييز بيين المقاصية واتحياد الذمية واضيحا

لييه ووافيق ع . فيي المشيروع النهيائي 979وأصيبح رقميه  ، فأصبح الينص مطابقيا لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد

  . ( 159 – 151ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  919فمجلس الشيوخ تخت رقم  ، مجلس النواب

اتحياد الذمية هيو عبيارة عين اجتمياع صيفتي دائين وميدين فيي شيخص واحيد بيدين  : 111/  191التقنين المدني السيابق م (  9791)  

 . ويترتب علي ذلك زوال الصفتين المذكورتين بمقابلة أحداهما لألخري ، واحد

وال يخلي الميدينين المتضيامنين إال بقيدر ميا يخيص مين اتحيدت فييه الذمية مين  ، اتحاد الذمة يبريء الكفالء في الدين : 111/  199 م

 . الدين

من التقنيين السيابق إال  111/  199د مقابل في التقنين الجديد للمادة وإذا لم يوج . وأحكام التقنين السابق متفقة مع أحكام التقنين الجديد

انظير الميوجز  : فإن النص كله ليس إال تطبيقا للقواعد العامة فالعمل بأحكامه ليس فيي حاجية إليي نيص ، فيما يتعلق بالتضامن

 . ( 719فقرة  - 711األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  - 959فقرة  - 955للمؤلف فقرة 

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9799)  

 . ( من التقنين المدني المصري 919مطابقة للمادة )  917التقنين المدني السوري م 

 . ( من التقنين المدني المصري 919مطابقة للمادة )  991التقنين المدني الليبي م  

انقضيي اليدين التحياد الذمية  ، إذا اجتميع فيي شيخص واحيد صيفتا اليدائن والميدين ، في اليدين الواحيد : 527التقنين المدني العراقي م 

 . بالقدر الذى اتحدت فيه

عاد االلتزام إلي الوجيود هيو وملحقاتيه بالنسيبة ليذوي  ، وكان لزواله أثر رجعي ، إذا زال السبب الذي أدي إلي اتحاد الذمة : 525م  

وانظر فيي اتحياد الذمية فيي  -وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المصري . )  ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ، الشأن جميعا

 . 129 ص - 199 ص 29القانون المدني العراقي مقاال لألستاذ ضياء شيت خطاب في مجلة القضاء ببغداد السنة 

في موجيب واحيد وفيي  ، صفة الدائن وصفة المديون ، صفتان المتعارضتانعندما تجتمع ال : 991تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

وكان لزواله مفعول  ، وإذا زال سبب االتحاد . ينشأ عن اجتماعهما اتحاد يسقط الموجب علي نسبة هذا االتحاد ، شخص واحد

 . وعد اتحاد الذمة كأنه لم يحصل قط ، عاد الدين مع كل ملحقاته بالنظر إلي الجميع ، رجعي

 . ( وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المصري)  

ص  – 157ص  9وقيارن األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي  - 119ص  157األستاذ إسماعيل غانم في أحكيام االلتيزام فقيرة (  9795)  

999 . 

ويستعرضيان األحيوال  ، ينويذهب بيدان والجارد إلي أن اتحاد الذمة يقضي الدين قضاء تاما عليي النحيو اليذي يقضيي بيه الوفياء اليد

بيييدان )  ويسييتظهران فييي كييل منهييا أن الييدين قييد انقضييي ولييم يقتصيير األميير فيييه علييي أنييه وقييف نفيياذه ، المختلفيية التحيياد الذميية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : حساب الدين في نصاب الوصية -نواح يبقي فيها الدين المنقضي باتحاد الذمة معتدا به  - 569 

 . فهناك نواح أخري غير المطالبة يعتد فيها بالدين ، من ناحية المطالبة به -أو موقوفا  -فإذا اعتبر الدين باتحاد الذمة منقضيا  

فإن الدين يعتبر منقضيا مين  ، وكانت قيمة الدين ألفا وخمسمائة مثال ، فإذا مات الدائن وورثة المدين . من ذلك حساب نصاب الوصي

 ، ولكن الدين يعتد به إذا تيرك اليدائن وصيية . أن يطالب به نفسه ، وقد ورث الدين فأصبح دائنا ، فال يستطيع المدين ، ةناحية المطالب

فيجب اعتبار الدين الذي انقضيي باتحياد الذمية قائميا  . وأريدت معرفة ما إذا كانت هذه الوصية ال تجاوز النصاب حتي تكون صحيحة

أن تضياف قيمية  ، وجيب لحسياب الثليث اليذي تجيوز فييه الوصيية ، نت التركة بغير اليدين ثالثية آالففلو كا . في حساب هذا النصاب

ويكيون ثلثهيا الجيائز اإليصياء بيه هيو  ، فتكون قيمة التركة كلها أربعة آالف وخمسيمائة ، الدين وهي ألف وخمسمائة إلي ثالثة اآلالف

وجب حسياب قيمية التركية ثالثية آالف ال أربعية آالف  ، أما إذا اعتبرنا الدين منقضيا باتحاد الذمة من جميع النواحي . ألف وخمسمائة

 وليس ألفا وخمسمائة كما هو الحساب الصحيح ، ولكان ثلثها ألفا ، وخمسمائة
 (9791 ) .

 

  : االعتداد بالدين عند اتحاد ذمة الكفيل والدائن - 571

فلييس ينقضيي عليي النحيو  ، فاتحاد الذمة ما بين الدائن والكفييل إذا كيان يقضيي التيزام الكفييل ، ورثه الكفيلوإذا مات الدائن و

ويرجيع  ، وتبيرأ ذمية الميدين األصيلي ، ينقضيي اليدين ، فيإن الكفييل إذا وفيي اليدين لليدائن . الذي ينقضي به لو أن الكفيل وفيي لليدائن

ليم  ، فاتحيدت الذمية وانقضيت الكفالية ، أما إذا ورث الكفيل الدائن . صية أو بدعوي الحلولالكفيل علي المدين األصلي بالدعوي الشخ

 . ويطالب الكفيل الذي أصبح دائنا المدين بهذا الدين ذاته ، ينقض الدين األصلي

 -ذليك أن الميدين األصيلي  . وتبرأ بذلك ذمة الكفيل ، فإن الدين ينقضي باتحاد الذمة ، وإذا اتحدت ذمة المدين األصلي والدائن

فيشيل هيذا  ، فيإن الكفييل يرجيع علييه باعتبياره ميدينا ، إذا حاول أن يرجع باعتبار أنه دائن عليي الكفييل -وقد أصبح باتحاد الذمة دائنا 

لمييدين ميين التقنييين المييدني السييابق تقضييي بييأن اتحيياد ذميية الييدائن وا 111/  199وقييد كانييت المييادة  . الرجييوع األخييير الرجييوع األول

 األصلي يبريء ذمة الكفالء
 (9791 ) .

 

 : االعتداء بالدين عند اتحاد ذمة الكفيل والمدين األصلي - 571

فإن انقضاء التزام الكفيل علي هذا النحيو ال يكيون إال مين  ، فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة ، وإذا ورث الكفيل المدين األصلي

وقد أصبح مدينا أصليا بالميراث وذلك في القيانون  –لم يستطع  ، اعتباره كفيال الدين للدائنبمعني أنه إذا أدي الكفيل ب ، حيث المطالبة

                                                                                                                                                                    

واألسييتاذ ضييياء شيييت  999ص  – 159ص  1انظيير األسييتاذ عبييد الحييي حجييازي  - 2911فقييرة  - 2912فقييرة  5والجييارد 

 . ( مجر وقف النفاذ واالنقضاء التام ، في مناقشة الرأيين - 199 – 191ص  29ة خطاب مجلة القضاء ببغداد السن

فاتحاد الذمة  ، ويذهب بالنيلو وريبير وبوالنجيه إلي أن التمييز في االلتزام بين عنصر المسئولية وعنصر المديونية قد يكون نافعاً هنا

 . 1995فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  ( : Schuld)  ويستبقي المديونية ، ( Haftung)  يقضي المطالبة أو المسئولية

  

 122ص  2999فقيرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2599فقرة  9بودري وبارد  - 919ص  999فقرة  5أوبري ورو (  9799)  

وقد رأينيا  . ن الواحد في شخص واحدهي واقعة اجتماع صفتي الدائن والمدين في الدي ، واتحاد الذمة كالمقاصة واقعة مادية -

أما المقاصة في القوانين  . إذ هي واقعة تالقي دينين متقابلين توافرت فيهما شروط خاصة ، أن المقاصة هي أيضا واقعة مادية

فهيذه  ، دوهي من هذه الناحية كالوفاء والوفاء بمقابل والتجدي ، كما سبق القول ، الجرمانية فهي تصرف قانوني ال واقعة مادية

إال الوفياء عين طرييق العيرض الحقيقيي والمقاصية فيي  ، وهي تصيرفات قانونيية تصيدر مين الجيانبين . كلها تصرفات قانونية

  . القوانين الجرمانية فهما تصرفان قانونيات يصدران من جانب واحد

ص  999فقيرة  5وبيري ورو أ – 557فقيرة  27ليوران  – 211فقيرة  7هييك  - 125فقيرة  - 127فقرة  17ديمولومب (  9791)  

كيوالن  - 159فقيرة  9دي بياج  - 122ص  2999فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  – 2591فقرة  9بودري وبارد  - 912

 . 959الموجز للمؤلف فقرة  - 157األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  - 591ص  917فقرة  1وكابيتان 

بييدان والجيارد )  في تقدير قيمتها لحساب ما يجب عليها مين الضيرائب ، باتحاد الذمة ضمن التركةوكذلك يحسب الدين الذي انقضي 

 . ( 299ص  2911فقرة  5

يمكين  ، لتقيدير نصياب الوصيية ولتقيدير الضيريبة ، ويقول بالنييول وريبيير وبوالنجييه إن اعتبيار اليدين المنقضيي باتحياد الذمية قائميا

بالنييول وريبيير )  واتحاد الذمة ال يتحقق إال بعد ذلك ، ا باعتبار العناصر الموجودة وقت الموتتفسيره بأن التركة تقدر قيمته

   . ( 1991فقرة  1وبوالنجيه 

وانظر في القانون الميدني العراقيي مقيال األسيتاذ ضيياء شييت  . من التقنين المدني الفرنسي 2/  2992انظر أيضا المادة (  9791)  

 . 197ص  29داد السنة خطاب في مجلة القضاء ببغ
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 الفهرس العام

ويترتيب  . ولكن التزامه ككفيل يبقيي ميع ذليك معتيدا بيه فيي غيير هيذه المطالبية . الرجوع علي نفسه -الفرنسي دون القانون المصري 

لكفييل يبقيي قائميا مسيتندا إليي التيزام الكفييل بيالرغم مين انقضياء هيذا االلتيزام علي ذلك أنه إذا كان لهذا الكفيل كفيل فيإن التيزام كفييل ا

 ، إذا لم يستطع استيفاء حقه من الكفيل الذي أصبح فيي الوقيت ذاتيه ميدينا أصيليا ، في هذه الحالة ، فيجوز للدائن . األخير باتحاد الذمة

أن يرجع علي الكفيل بما وفاه للدائن بالرغم من اتحاد ذمة الكفيل والمدين  ، إذا وفي الدين ، ولهذا األخير . أن يرجع علي كفيل الكفيل

اتحياد الذمية اليذي يتحقيق بيين "  : إذ تقيول ، من التقنين المدني الفرنسي صيراحة عليي هيذا الحكيم 1999وقد نصت المادة  . األصلي

"  ئن ضد من كفل الكفيلال يقضي دعوي الدا ، عندما يرث أحدهما اآلخر ، شخص المدين األصلي وكفيله
 (9797 ) .

 

 ، فصار في القانون الفرنسي كفيال ومدينا متضامنا في وقت واحيد ، وإذا كفل الكفيل مدينين متضامنين متعددين وورث أحدهم

وفياه أميا إذا  . باليدين بعيد اسيتنزال حصية مورثيه . رجيع عليي أي مين الميدينين المتضيامنين اآلخيرين ، فإن وفي الدين باعتباره كفيال

لم يستطع الرجوع علي باقي المدينين المتضامنين إال بقدر حصة كل منهم في الدين ، باعتباره مدينا متضامنا
  (9795 ) .

  

 االعتداد بالدين عند اتحاد ذمة أحد المدينين المتضامنين - 572

اتحيدت الذمية بيين اليدائن وأحيد مدينييه إذا "  ميدني تينص عليي أنيه 177أن الميادة  ، عند الكالم في التضامن ، رأينا : والدائن

 فإن الدين ال ينقضي بالنسبة إلي باقي المدينين إال بقدر حصية الميدين اليذي اتحيدت ذمتيه ميع اليدائن ، المتضامنين
 (9729 ) .

فيإذا ورث  

ه فيميا إذا وفيي الميدين ولكنيه ال ينقضيي عليي النحيو اليذ ينقضيي بي ، فإن الدين ينقضي باتحياد الذمية ، أحد المدينين المتضامنين الدائن

رجيع عليي بياقي الميدينين المتضيامنين كيل بقيدر حصيته فيي  ، إذا وفيي اليدين اليدائن ، فإن المدين المتضامن . المتضامن الدين للدائن

ضيامن فيي إذ أن حصية الميدين المت ، فالدين ال ينقضي إال بقدر ما يقتضيه اتحاد الذمة ، أما إذا ورث المدين المتضامين الدائن . الدين

بعيد اسيتنزال هيذه  ، والبياقي مين اليدين . ألن الميدين المتضيامن قيد أصيبح دائنيا بهيذه الحصية لنفسيه ، الدين هيي وحيدها التيي تنقضيي

 علي أي من المدينين المتضامنين الباقين -الذي أصبح دائنا بالميراث  -يرجع به الدين المتضامن  ، الحصة
 (9722 ) .

  

فإن اتحياد الذمية ال يقضيي مين اليدين  ، أنه إذا ورث المدين أحد الدائنين المتضامنين ، في التضامن اإليجابي ، وقد رأينا كذلك

 إال بقدر حصة هذا الدائن المتضامن
 (9721 ) .

وليو اسيتوفي اليدين كليه بهيذه الصيفة لرجيع علييه  ، ذلك أن المدين يصبح دائنيا متضيامنا 

فتتحيد  ، فهذه الحصة وحدها هي التي يصيبح فيهيا دائنيا وميدينا فيي وقيت واحيد . ه إال حصتهفال يبقي في يد ، باقي الدائنين بحصصهم

 ويستطيع بعد ذلك أي من الدائنين المتضامنين اآلخرين أن يرجع علي المدين بالباقي من الدين . فيها الذمة
 (9729 ) .

 

                                                 

 : وهذا هو النص في أصله الفرنسي(  9797)  

 Art . 2035 : Laconfusion qui s'opere dans la personne du debiteur principal et de sa caution, 

lorsqu'ils deviennent heritiers l'un de l'autre, n'eteint point l'action du creancier contre celui qui 

s'est rendu caution de la caution . 

فقييرة  1وقييارن يالنيييول وريبييير وردوان  - 155ص  - 159ص  2529فقييرة  9بييودري وبييارد  - 199فقييرة  17انظيير ديمولومييب 

 . 2هامش رقم  129ص  2992

اتحياد الذمية ال يكيون مين شيأنه أن فيإن  ، قيد قيدم رهنياً لتيأمين اليدين –الذي أصبح مدينا أصيليا عليي النحيو المتقيدم  -وإذا كان الكفيل 

  . ( 2529فقرة  9بودري وبارد )  يقضي هذا الرهن

  . 2522فقرة  9بودري وبارد  - 25فقرة  2992م  9الرومبيير  - 511فقرة  21ديرانتون (  9795)  

  . من التقنين المدني السابق 111/  199انظر أيضا المادة (  9729)  

يستطيع أن يعتبر نفسه مدينا وفي دينه بطريق اتحاد  ، الذي أصبح دائنا بالميراث ، المتضامن وغني عن البيان أن المدين(  9722)  

ال يرجيع عليي الميدينين اآلخيرين إال بقيدر حصية كيل  ، ولكنه علي االعتبار األول . ال دائما أستوفي حقه بهذا الطريق ، الذمة

ع أن يطاليب أييا مين الميدينين اآلخيرين باليدين بعيد أن يسيتنزل حييث يسيتطي ، فهو ييؤثر بطبيعية الحيال االعتبيار اآلخير . منهم

  . ( 251انظر فقرة )  حصته هو

  . 259انظر آنفا فقرة (  9721)  

بل يرجع الدائن علي هيذا الميدين  ، فال محل هنا التحاد الذمة ، أما إذا ورث أحد المدينين المتضامنين مدينا متضامنا آخر(  9729)  

 ، وله أن يرجع عليه بالصفتين معا . ته وإرثا للمدين المتضامن اآلخر بما قد يكون هناك من تأميناتأو بصف ، بصفته األصلية

فقيرة  9بيودري وبيارد  - 191فقيرة  17ديمولوميب  - 599فقيرة  1توليييه )  ليطالبه بحصتين من الدين بدال من حصة واحيدة

2529 ) . 

يقضييه أن الحيائز للعقيار المرهيون إذا دفيع ثمنيه لليدائن الميرتهن المتقيدم فيي  ومما ييدل عليي أن اتحياد الذمية يقيف نفياذ الحيق دون أن

علي أن هذا ال يعني  . فتتحد فيها الذمة ، أصبح في دعوي الرهن دائنا ومدينا في وقت واحد ، وحل محله في الرهن ، المرتبة

ولكيين يسييتطيع أن  ، وكييل مييا يعنيييه أن الحييائز ال يسييتطيع اسييتعمال هييذا الحييق ضييد نفسييه ، أن حييق الييرهن المتقييدم قييد انقضييي
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ذمة بأثر رجعيلي زوال السبب الذي أدي إلي اتحاد الع ما يترتب من أثر - المبحث الثاني

  : عودة الدين إلي الظهور - 573 

ويقيف نفياذه مين ناحيية  ، فيبقيي اليدين معتيداً بيه مين بعيض النيواحي . وكيل ميا قيدمناه هيو أثير اتحياد الذمية إذا بقيي سيببه قائميا

 . إذ تصبح مستحيلة باجتماع صفتي الدائن والمدين في شخص واحد ، المطالبة

وعاد الدين إلي الظهور والنفاذ بعيد  ، اعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن ، الذي أدي إلي اتحاد الذمةفإذا زال بأثر رجعي السبب  

 ، منتجيا لفوائيد أو غيير منيتج لهيا ، فيرجيع دينيا ميدنيا أو تجارييا ، ويعود اليدين بمقوماتيه األصيلية . أن كان موقوفاً من ناحية المطالبة

وذليك بالنسيبة إليي ذوي الشيأن  ، وتعود أيضيا التأمينيات التيي كانيت تكلفيه . حسب األحوالب ، مشموال بسند تنفيذي أو غير مشمول به

 . من كفيل شخصي وكفيل غيني ورهن وغير ذلك ، جميعا

ومات اليدائن فاتحيدت الذمية فيي  ، فأوصي الدائن بالدين للمدين ، مثل ذلك أن يكون السبب الذي أدي إلي اتحاد الذمة وصية 

عند ذليك يعيود  . وزال بأثر رجعي هذا السبب الذي أدي إلي اتحاد الذمة ، فأبطلت ، بعد ذلك أن الوصية قابلة لإلبطالثم تبين  ، الدين

 . ملتزميا بالكفالية -شخصييا كيان أو عينييا  -ويرجيع الكفييل  ، ويعود كما كان بصفاته ودفوعه وتأميناتيه ، الدين في ذمة المدين للتركة

 بعد أن كانت قد كفت عن المطالبة بسبب اتحاد الذمة ، ينوتطالب التركة المدين بالد
 (9725 ) .

 

ومثيل ذليك أيضيا أن  . ثيم يبطيل العقيد ، ويشتريها بعد ذليك بعقيد قابيل لإلبطيال ، ومثل ذلك أن يقبل الكمبيالة المسحوب عليه 

ومثل ذلك أخيراً أن ييتخلص الميدين مين ديين متنيازع فييه بدفعيه  . ثم يبطل العقد ، يشتري المستأجر العين المؤجرة بعقد قابل لإلبطال

في هذه األحوال جميعيا يعتبير اتحياد الذمية كيأن ليم  . فيبطل التصرف ، ثم يتبين بعد ذلك أنه كان قاصراً وقت تخلصه ، الثمن والفوائد

 وتأميناتهويعود الدين إلي الزهور والنفاذ بصفاته ودفوعه  ، يكن بعد أن زال سببه بأثر رجعي
 (9729 ) .

 

وإذا زال السيبب اليذي أدي إليي " :  إذا تقيول ، علي هذه األحكام ، كما رأينا ، مدني 919وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

لم  ويعتبر اتحاد الذمة كأن ، عاد الدين إلي الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلي ذوي الشأن جميعا ، وكان لزواله أثر رجعي ، اتحاد الذمة

  . " يكن

  : زوال السبب الذي أدي إلي اتحاد الذمة بأثر غير رجعي - 574 

فاتحيدت الذمية فيي  ، ويمكن تصور ذلك إذا ورث المدين اليدائن . وقد يزول بأثر غير رجعي السبب الذي أدي إلي اتحاد الذمة

 مع شخص آخر فحول اليدين ليه ، باعتباره دائنا ، ثم اتفق الوارث ، الدين
 (9721 ) .

ففيي هيذه الحالية يعيود اليدين إليي الظهيور فيي ذمية  

الوارث باعتباره مدينا ويصبح المحال له دائنا للوارث
  (9721 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فيتقدم الحائز علي الدائن المتأخر في المرتبة  ، إذا أراد هذا الدائن التنفيذ علي العقار ، يستعمله ضد الدائن المتأخر في المرتبة

 ، بل وقف نفاذه حيث تعيذر اسيتعماله ، لم ينقض باتحاد الذمة وهذا يدل علي أن حق الرهن المتقدم . بفضل حق الرهن المتقدم

 –كيذلك مسيتأجر العقيار  . ( 121ص  2999فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان )  فلما أمكن استعماله عاد إلي الظهور والنفاذ

يعيود  ، اد الذمة حقه كمستأجرفوقف باتح ، إذا اشتري العقار -وتعطيه قوانين اإليجار االستثنائية حق مد اإليجار بعد انقضائه 

 5بيدان والجيارد )  حقه إلي الظهور رغم اتحاد الذمة ضد شخص حصل علي وعد بإيجار العقار له بعد انتهاء اإليجار األول

 1جوسييران  – 591ص  917فقييرة  1كييوالن وكابيتييان  - 121ص  2999فقييرة  1بالنيييول وريبييير وردوان  - 2919فقييرة 

   . ( 91فقرة  confusionلفظ  2كلوبيدي داللوز أنسي - 999ص  551فقرة 

ص  999فقيرة  5أوبيري ورو  - 159ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية (  9725)  

 فإن التقادم الذي كيان سياريا ضيده ، علي أنه إذا عاد الدين كما كان 121ص  2999فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 911

فقيرة  confusionلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز )  وال يعود إلي السريان إال بعيد زوال اتحياد الذمية ، يعتبر موقوفا باتحاد الذمة

55 ) . 

ثيم تحقيق الشيرط الفاسيخ أو ليم يتحقيق  ، أما إذا كان االلتزام نفسه الذي اتحدت الذمة فيه معلقا علي شيرط فاسيخ أو واقيف(  9729)  

بيل ألنيه تبيين أن االلتيزام اليذي اتحيدت  ، ال ألن سببه قيد زال بيأثر رجعيي ، ، إن اتحاد الذمة يعتبر كأن يكف ، الشرط الواقف

   . وغير الموجود ال تتحد فيه الذمة ، الذمة فيه فغير موجود أصال

بييدان )  أو باعت التركة أسيهمها التيي سيبق أن اشيترتها ، ( vente dheredite)  أو باع الوارث التركة بمالها من ديون(  9721)  

 . ( 295ص  2915فقرة  5والجارد 

 . 129ص  29انظر في هذا المعني في القانون المدني العراقي مقال األستاذ ضياء شيت خطاب في مجلة القضاء ببغداد السنة 

  . 121ص  2999فقرة  1بال نيول وريبير وردوان (  9721)  
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 الفهرس العام

 ، إذا كيان لليدين كفييل شخصيي أو عينيي ، ففي المثيل اليذي نحين بصيدده . ولكن ال يضار الغير بعودة الدين علي هذا الوجه 

فيإن الكفالية ال  ، د اليدين بعيد أن زال بيأثر غيير رجعيي السيبب اليذي أدي إليي اتحياد الذميةثم عيا ، وبرئت ذمة هذا الكفيل باتحاد الذمة

وقيد برئيت  ، ألن الكفيل من الغير في االتفياق اليذي تيم بيين المحيال ليه واليوارث ، وال يستطيع المحال له أن يرجع علي الكفيل . تعود

هو طرفا فيه فال يضار بسبب اتفاق لم يكن ، ذمته من الكفالة كما قدمنا
  (9727 ) .

 

 انقضاء االلتزام دون الوفاء به - الباب الثالث 

 : أسباب انقضاء االلتزام دون الوفاء به - 575

 : ويتحقق ذلك في أسباب االنقضاء اآلتية ، قدمنا أن االلتزام قد ينقضي دون الوفاء به أصال 

 (   Remise de dette)  اإلبراء من الدين - 2

 (  Impossibilite dexecution)  التنفيذاستحالة  - 1

 (  Prescription extinctove)  التقادم المسقط - 9

 . ال الدين ذاته وال ما يعادله ، ففي هذه األسباب جميعا تبرأ ذمة الدين من الدين دون أن يكون قد أدي للدائن شيئا أصال

 . و الذي ارتضي ذلكوه ، ففي اإلبراء قد نزل الدائن عن حقه مختاراً دون مقابل 

 . ألن الوفاء به قد أصبح مستحيال ، وفي استحالة التنفيذ قد اضطر الدائن أال يستوفي حقه 

 . وأبرأ ذمة المدين العتبارات تمت للمصلحة العامة ، وفي التقادم المسقط قد حال القانون دون أن يستوفي الدائن حقه 

 اإلبراء - الفصل األول
 (5819  )

 

  (Remise de dette  ) 

 : كيف يتم اإلبراء وما يترتب عليه من اآلثار - 576

وإذا استوفي اليدائن عيين حقيه كيان هيذا  . فهو تصرف تبرعي حتما ، اإلبراء هو نزول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل 

 وإذا استوفي مقابال في حقه كان هذا وفاء بمقابل ، وفاء
 (9719 ) ،

  . ال عينا وال بمقابل كان هذا إبراء وإذا نزل عن حقه فلم يستوفه 

 واإلبراء تصرف قانوني يصدر من جانب واحد هو الدائن
 (9712 ) ،

ومتي صدر متوافرة شروطه انقضي به الدين وبرئت ذمة  

 . المدين

 . اآلثار التي تترتب عليه(  1)  كيف يتم اإلباء(  2: )  فنتكلم إذن في مسألتين

 كيف يتم اإلبراء - الفرع األول

 : النصوص القانونية - 577

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 912تنص المادة  

 . " ويرتد برده ، ويتم اإلبراء متي وصل إلي علم المدين . ينقضي االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينة مختاراً " 

 : علي ما يأتي 911وتنص المادة 

 . " ي علي كل تبرعيسري علي اإلبراء األحكام الموضوعية التي تسر - 2"  

                                                 

بيودري  – 215فقيرة  7هيك  - 991فقرة  27لوران  - 195فقرة  17ديمولومب  - 911ص  999فقرة  5ورو أوبري (  9727)  

 . 557فقرة  1وقارن جوسران  - 991ص  - 999ص  9األستاذ عبد الحي حجازى  – 2529فقرة  9وبارد 

المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  : بحث في نظرية عامة للتنازل في القانون المدني(  Lesona)  ليسونا : مراجع  (  9725)  

 . 119ص  2591المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  : التنازل عن الحقوق(  Raynaud)  رينو – 911ص  2521

 . وقد تقدم بيان ذلك ، ومن قبيل الوفاء بمقابل أو بما يعادل الوفاء التجديد والمقاصة واتحاد الذمة(  9719)  

وقد يصدر من جانب واحد إذا أخذ صيورة العيرض الحقيقيي  ، قدمنا أنه تصرف قانوني صادر من الجانبين أما الوفاء فقد(  9712)  

والتجديييد تصييرف قييانوني صييادر ميين (  dation en paiement)  وذكرنييا أيضييا أن كييال ميين الوفيياء بمقابييل . مييع اإليييداع

 . ا قانونياوأن كال من المقاصة واتحاد الذمة واقعة مادية وليس تصرف ، الجانبين
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"  ولييو وقيع علييي التييزام يشيترط لقيامييه شيكل فرضييه القييانون أو اتفيق عليييه المعاقييدان ، وال يشيترط فيييه شيكل خيياص - 1"  
 (

9711 ) .
 

159/  279وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
  (9719 ) .

 

وفيي التقنيين الميدني الليبيي  - 919 - 915في التقنين المدني السيوري الميادتين  : وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري

 959 - 997وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني الميواد  - 519 - 512وفي التقنين المدني العراقي المواد  - 995 - 997المادتين 
 (9715 ) .

 

                                                 

ينقضي االلتزام " :  من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي 929ورد هذا النص في المادة  : 912م  : تاريخ النصوص(  9711)  

"  وفي لجنة المراجعة أبدلت عبارة . " ويتم اإلبراء متي وصل إلي علم الدين ولم يعترض عليه ، إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً 

وذكير فيي اللجنية أن هيذا الينص مقصيود بيه أن يقيع اإلبيراء بيإرادة منفيردة أخيذا  ، " ويرتد برده"  بعبارة"  ولم يعترض عليه

ويعتبر الرد بمنزلة التبرع فيال يقبيل  ، وفيها يتم اإلبراء بإرادة الدائن وحده ويرتد بالرد من المدين ، بأحكام الشريعة اإلسالمية

ثيم وافقيت  ، ووافق عليها مجلس النيواب . في المشروع النهائي 975وأصبحت المادة رقمها  . ممن ال تتوافر فيه أهلية التبرع

أال يكون اإلبراء مظنة الغش أو اإلكيراه ألن االختييار "  مختاراً "  علي أن يكون المفهوم من كلمة ، عليها لجنة مجلس الشيوخ

 – 159ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  912قيم ووافق عليها مجلس الشيوخ تحت ر . في اإلبراء هو العنصر البارز

 . ( 151ص 

ووافقيت  . من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 922ورد هذا النص في المادة  : 911م 

)  911الشييوخ تحيت رقيم  فمجليس ، ثم وافق عليه مجلس النيواب . في المشروع النهائي 979عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

   . ( 157ص  – 151ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

يسقط الدين عن المدين بإبراء ذمتيه مين اليدائن إبيراء اختيارييا إذا كيان فيي اليدائن  : 159/  279التقنين المدني السابق م (  9719)  

فيما عدا أن اإلبراء فيي التقنيين الجدييد ييتم بيإرادة اليدائن  ، أحكام التقنين السابق متفقة مع أحكام التقنين الجديد. )  أهلية التبرع

األسيتاذ  - 957فقيرة  - 951الميوجز للمؤليف فقيرة  : أما في التقنين السابق فان ال يتم إال باتفاق بين الدائن والميدين ، المنفردة

التمهيدي فيي مجموعية األعميال وانظر أيضا المذكرة اإليضاحية للمشروع  - 715فقرة  – 711أحمد حشمت أبو ستيت فقرة 

  . ( 155ص  9التحضيرية 

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9715)  

 . ( من التقنين المدني المصري 911 - 912مطابقتان للمادتين )  919 - 915التقنين المدني السوري م  

 . ( التقنين المدني المصريمن  911 - 912مطابقتان للمادتين )  995 – 997التقنين المدني الليبي م  

 . يشترط لصحة اإلبراء أن يكون المبريء أهال للتبرع : 512التقنين المدني العراقي م 

 1 . وإن مات قبل القبول فال يؤخذ اليدين مين تركتيه ، لكن إذا رده قبل القبول ارتد ، ال يتوقف اإلبراء علي قبول المدين - 2 : 511م 

 . ويصح إبراء الميت من دينه -

وإن ليم  ، فإن علق الدائن إبراء مدينه من بعيض اليديون بشيرط أداء اليبعض اآلخير وأداه اليدين بيريء . يصح تعليق اإلبراء : 519م 

 . يؤده فال يبرأ ويبقي عليه الدين كله

كيام االلتيزام فيي انظير األسيتاذ حسين اليذنون فيي أح : وهذه األحكام بعضها يتفق وبعضها ال يتعيارض ميع أحكيام التقنيين المصيري)  

 . ( 912فقرة  - 911القانون المدني العراقي فقرة 

 : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

إن اإلبراء من الدين أو تنازل الدائن عن حقوقه لمصلحة المديون ال يكون إال بمقتضي اتفاق إذ يفتيرض فيي اإلبيراء  : 997م  

 . اتفاق أصحاب الشأن

لكنيه يخضيع فيي هيذه الحيال  ، ع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع ولو أجراه الدائن بدون أية منفعية تقابليهإن اإلبراء ال يخض : 995م 

 . وخصوصا ما يتعلق منها بأهلية أصحاب الشأن ، لقواعد األساس المختصة بالتبرع

فهو يستفاد مين كيل عميل أو كيل حالية تتبيين منهميا جلييا عنيد اليدائن نيية التنيازل عين  ، يكون عقد اإلبراء صريحا أو ضمنيا : 959م 

إن التسليم االخيتاري للسند األصلي الذي كان في حوزة الدائن يقدر معه  . وعند المديون نية االستفادة من هذا التنازل ، حقوقه

 donnee en nantissement)  ودع علي سيبيل التيأمينوال يكفي رد الدائن للشيء الم . حصول اإلبراء إلي أن يثبت العكس

اإلبياء فيي (  2: )  إال فيي أميرين ، وتتفق أحكيام التقنيين اللبنياني ميع أحكيام التقنيين المصيري. )  ليبني عليه مثل هذا التقدير( 

 ، األصلي قرينة قانونية علي اإلبراءجعل التقنين اللبناني التسليم االختياري للسند (  1. )  التقنين اللبناني اتفاق ال إرادة واحدة

وليم ينقلهيا التقنيين  - 179 - 175/  119 - 1257م  –وقد كانت هذه القرينة القانونية موجيودة فيي التقنيين المصيري السيابق 

  . الجديد
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . وأنيه تصيرف قيانوني تبرعيي ، ة منفردة من جانب اليدائنهي أن يتم بإراد ، ويخلص من هذه النصوص أن لإلبراء مميزات

 . ثم أنه يشترط لصحة اإلبراء شروط ترجع إلي الموضوع ال إلي الشكل

 . الشروط الواجب توافرها فيه(  1)  مميزات اإلبراء(  2: )  فنبحث إذن

 مميزات اإلبراء - المبحث األول

 : اإلبراء يتم بإرادة واحدة من جانب الدائن - 578

 ، وال يزال فيي التقنيين الميدني الفرنسيي ، وقد كان في التقنين المدنس السابق . ( acte juridique)  اإلبراء تصرف قانوني 

 يتم بين الدائن والمدين علي قضاء الدين دون مقابل(  convention)  اتفاقا
 (9719 ) .

بل ال بيد  ، فكان ال يكفي في اإلبراء إرادة الدائن 

وقد قيل في توجيه هذا  . وقبل هذا القبول كان الدائن يستطيع أن يعدل عن اإلبراء وفقا للقواعد العامة ، المدين حتي يتمأيضا من قبول 

وهذا بخالف الحق العيني فإنه سيلطة  ، فال بد في قضائها من تدخل هذين الشخصين معا ، التكييف إن االلتزام رابطة ما بين شخصين

هذه السلطة أن ينزل عنها بإرادته المنفردةعلي شيء معين فيجوز لصاحب 
  (9711 ) .

 

متي "  بأن اإلبرام يتم ، كما رأينا ، مدني 912وصرح في المادة  ، وقد عدل التقنين المدني الجديد عن هذا التكييف التقليدي 

ال باتفياق بيين اليدائن والميدين كميا كيان األمير  ، ومعني ذلك أن اإلبراء يتم بإرادة الدائن وحده . " ويرتد برده ، وصل إلي علم المدين

 في التقنين المدني السيابق
 (9711 ) .

فقييه ييتم اإلبيراء  ، وقيد اقتيبس التقنيين الميدني الجدييد هيذا التكيييف المسيتحدث مين الفقيه اإلسيالمي 

فيااللتزام قيمية ماليية تيدخل  ، طابع اليذاتيوقد غلب في هذا التكييف الطابع المادي لاللتزام علي ال . بإرادة الدائن المنفردة ويرتد بالرد

فيستطيع النزول عنه بإرادته المنفردة كميا يسيتطيع النيزول  ، في حوزة الدائن ضمن العناصر اإليجابية التي تشتمل عليها ذمته المالية

 الحق العيني عن
 (9717 ) .

ميدين مين تفضيل ال يرييده مين فقد يتحرج ال ، ولما كان الدائن ال يستطيع أن يفرض علي المدين هذا النزول 

فقد أعطي القانون الحق للمدين في أن يرد اإلبراء متيي وصيل إليي  ، وقد يصر علي الوفاء بالرغم من رغبة الدائن في إبرائه ، الدائن

 وذلك أن اإلبراء يرتد بالرد ، علمه
 (9715 ) .

  

 : نذكر منها ما يأتي ، باتفاق بينه وبين المدينوهناك فروق واضحة بين أن يتم اإلبراء بإرادة الدائن المنفردة وأن يتم 

يكفي أن تصل هذه اإلرادة إلي علم المدين حتيي  ، في التقنين المدني الجديد حيث يتم اإلبراء بإرادة الدائن المنفردة -1

 ، أما في التقنين المدني السابق فهذا ال يكفي بل يجب أيضا أن يصيدر قبيول مين الميدين لإلبيراء . ويتم من وقت هذا العلم ، يتم اإلبراء

  . وال يتم اإلبراء إال من وقت هذا القبول

 ، لم يستطع الدائن ، ويترتب علي ما تقدم أنه إذا أعلن إرادته في إبراء المدين ووصل هذا اإلعالن إلي علم المدين -2

فيإن ذليك ال  ، وإذ مات أو فقد أهليته قبل أن يصل اإلعالن إلي علم المدين . أن يعدل عن اإلبراء بعد أن تم ، جديدفي التقنين المدني ال

 ، أما في التقنين المدني السابق . ( مدني 51 م)  يمنع من تمام اإلبراء عند اتصال اإلعالن بعلم المدين بعد موت الدائن أو فقده ألهليته

وإذا  . فقد كان يجوز لليدائن أن يعيدل عين هيذا اإلبيراء ، لم يصدر منه قبول ، بعد علمه بإرادة الدائن في اإلبراء حتي ، فما دام المدين

 فقد كان اإليجاب يسقط ، مات الدائن أو فقد أهليته قبل صدور القبول
 (9799 ) ،

 اإلبيراء بعيد ذليك $ 511 $وال يجوز للمدين أن يقبل  
 (

9792 ) .
 

                                                 

  . من هذا التقنين 2/  951انظر المادة  : وهو أيضا اتفاق ال إرادة واحدة في التقنين المدني األلماني(  9719)  

  . 115فقرة  9دي باج  – 2111فقرة  9بودري وبارد (  9711)  

حتيي ليو كيان االلتيزام  ، وتكفيي إرادة اليدائن المنفيردة فيي اإلبيراء - 929ص  - 995ص  9األستاذ عبيد الحيي حجيازي (  9711)  

  . الذي يبريء الدائن منه التزاما من عقد ملزما للجانبين

   . 2رقم هامش  127الموجز للمؤلف ص (  9717)  

مين التقنيين  199وانظير الميادة  - 159ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعية األعميال التحضييرية (  9715)  

  . 155األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  –التونسي 

ليم يجيز فيي التقنيين الميدني  ، وترك سند الدين مؤشراً عليه بعيدم مطالبية الميدين بيه ، وينبني علي ذلك أنه إذا مات الدائن(  9799)  

 1بالنييول وريبيير وردوان )  وكان لتركة الدائن الحق في مطالبة المدين باليدين ، السابق أن يقبل هذا اإلبراء بعد موت الدائن

بهيذا التأشيير وأنيه صيدار مين اليدائن عليي سيبيل  وهيذا ميا ليم يثبيت الميدين أنيه يعليم . ( 1هيامش رقيم  129ص  2995فقيرة 

أو يثبيت أن التأشيير صيادر مين اليدائن عليي سيبيل  ، اإلقرار بيأن ذمية الميدين قيد برئيت بالوفياء أو بيإبراء قيد تيم وقبليه الميدين

   . فهذا التأشير علي سند الدين كاف متي وصل إلي علم المدين ، أما في التقنين المدني الجديد . الوصية

أميا  . ويؤخذ اليدين مين تركية الميدين ، فإن اإلبراء ال يتم في التقنين المدني السابق ، وإذا مات المدين قبل أن يقبل اإلبراء(  9792 ) 

ويينص  . تيم اإلبيراء وليم يؤخيذ اليدين مين تركية الميدين ، فإنه إذا مات المدين دون أن ييرد اإلبيراء ، في التقنين المدني الجديد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ذليك أن ذمتيه تبيرأ مين اليدين بمجيرد  . كيان بهيذا اليرد يفقير نفسيه ، في التقنين المدني الجديدإذا رد المدين اإلبراء  -9

ومن ثم البد أن تتوافر في الميدين أهليية التبيرع حتيي  . فبرده لإلبراء يعود إلي ذمته بعد أن كان قد انقضي ، وصول اإلبراء إلي علمه

يستطيع رد اإلبراء
  (9791 ) ،

يطعنوا في رده لإلبراء بالدعوي البولصية ألن هذا الرد زاد في التزاماته إذ عياد وكذكل يجوز لدائنيه أن  

فهو بيرده  . إذ اإلبراء ال يتم إال بقبوله ، فإن رد المدين لإلبراء ال يعتبر افتقاراً  ، أما في التقنين المدني السابق . الدين بالرد بد انقضائه

وإنميا رد الميدين لإلبيراء  . إذا هو لم يينقض ميا دام الميدين ليم يقبيل اإلبيراء ، د بعد انقضائهوالدين ال يعود بالر ، لإلبراء لم يفقر نفسه

وال يجوز لدائنيه أن يطعنوا في رده لإلبيراء  ، ومن ثم ال يشترط في الرد أن تتوافر في المدين أهلية التبرع ، امتناع منه عن أن يثري

 . بالدعوي البولصية

والعبيرة فيي ذليك بوقيت عليم  . تجب معرفة متي تسري أحكام التقنين الميدني الجدييد فيي اإلبيراءمن أجل هذه الفروق وغيرها 

فإن اإلبيراء تسيري علييه أحياكم التقنيين الميدني  -موعد سريان التقنين الجديد  - 2555أكتوبر سنة  29فإن كان قبل  . المدين باإلبراء

 فال يتم إال بقبول المدين ، السابق
 (9799 ) .

فيكفيي عليم الميدين بياإلبراء وعيدم  ، أحكام التقنين المدني الجدييد هيي التيي تسيري وإال فأن 

 . رده له حتي يتم

  : اإلبراء تصرف تبرعي - 579

ومين ثيم يكيون اإلبيراء تصيرفا  . فهيو ينيزل عين حقيه دون عيوض ، وقد قدمنا أن اإلبراء يصدر من الدائن اختياراً دون مقابل

 . تبرعيا محضا من جانب الدائن

 . كالتجديد والصلح ، وهذا هو الذي يميز اإلبراء عن غيره من التصرفات القانونية المشابهة

ولكين  . وهيذا هيو وجيه المشيابهة بياإلبراء ، ففي التجديد يبري الدائن ذمية الميدين مين اليدين . فيجب تمييز اإلبراء عن التجديد

ً الطرفين في التجديد يتفقان علي إنشاء دين جديد يحل محل ا بل يقابله إنشاء دين  ، لدين األصلي فليس اإلبراء من الدين األصلي تبرعا

 . جديد

فإن كال من المتصالحين ينزل عن بعيض  . ولكنه إبراء بمقابل ، فقد يتضمن الصلح إبراء . ويجب تمييز اإلبراء عن الصلح 

 في مقابل التسليم له بالبعض اآلخر ، ما يدعيه
 (9795 ) .

 

فالدائنون عندما يبرئون ذمة ميدينهم المفليس (  concordat)  اإلبراء أخيرا عن صلح الدائنين مع مدينهم المفلسويجب تمييز 

وهييم  ، ولكيينهم يييأملون ميين وراء هييذا اإلبييراء أن يحصييلوا علييي أكبيير حصيية ممكنيية ميين حقييوقهم ، ميين جييزء ميين الييديون ال يتبرعييون

ال فيي انعيدام  ، ويخالف الصلح ميع المفليس اإلبيراء . ها إبراؤه من جزء من ديونهييسرون علي المدين السبل التي تؤدي إلي ذلك ومن

بل  ، منها أن ليس من الضروري في الصلح مع المفلس أن يقبل جميع الدائنين الصلح . بل أيضا من وجوه أخري ، نية التبرع فحسب

ومنهيا أن اليدائنين فيي . براء فال بيد مين رضياء اليدائن بيه مختياراً أما اإل ، يكفي أن تقبله أغلبية معينة من الدائنين فتفرضه علي األقلية

 الحصول علي الباقيالصلح مع المفلس ال يبرئون المدين إال من جزء من الدين ابتغاء 
 (9799 ) ،

أما في اإلبراء فإن اليدائن ينيزل غالبيا  

ومنها أن الصلح مع المفلس يتخلف عنيه  ، عن كل حقه وإن كان ليس هناك ما يمنع من أن يكون اإلبراء مقصوراً علي جزء من الدين

                                                                                                                                                                    

 . " فيال يؤخيذ اليدين مين تركتيه ، وإن مات قبل القبول  " :  إذ يقول ، علي هذا الحكم صراحة(  2/  511 م)  التقنين العراقي

أي أن اليدائن يبيريء تركية الميدين ميين  ، " يصيح إبيراء المييت مين دينيه"  أيضيا عليي أنيه(  1/  511 م)  ونيص هيذا التقنيين

 . وهذا جائز أيضا في القانون المصري . الدين

وهيو  . أميا اإلبيراء فيصيدر مين اليدائن ، ولكنه يصدر من المدين ، لرد كاإلبراء تصرف قانوني صادر من جانب واحدوا(  9791)  

 9مجموعية األعميال التحضييرية )  فال يقبل من المدين إذا لم تتوافر فيه أهليية التبيرع ، كاإلبراء أيضا في أنه تصرف تبرعي

  . ( 921ص  9األستاذ عبد الحي حجازي  -في الهامش  911آنفا فقرة  912وانظر تاريخ المادة  159ص 

  . حتي لو صدر القبول بعد سريان التقنين المدني الجديد(  9799)  

فقيرة  5بييدان والجيارد  - 121ص  - 129ص  2995فقيرة  1بالنيول وريبيير وردوان  - 2117فقرة  9بودري وبارد (  9795)  

وقيارن بالنييول  - 929ص  9األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي  - 979فقيرة  1كيوالن وكابيتيان  - 112فقرة  9دي باج  - 2199

  . 592فقرة  1جوسران  – 2559فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

ألن الصيلح ميع المفليس معليق دائميا عليي شيرط فاسيخ هيو وفياء  ، وإذا لم يف المدين المفليس بميا تعهيد بيه انفسيخ الصيلح(  9799)  

اسيتئناف مخيتلط )  فإن تخلف هذا الشرط انفسخ اإلبراء ورجع الدين كامال في ذمة المفلس لدائنييه ، المفلس بما تعهد به لدائنيه

  . ( 557ص  97م  2511يونية سنة  11



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أميا فيي اإلبيراء فقيد  ، التزام طبيعي في ذمة المدين بالجزء من الديون الذي أبريء منه ألن الدائنين لم يرضيوا بهيذا اإلبيراء مختيارين

 رضي الدائن بالنزول عن حقه مختاراً فتبرأ ذمة المدين أصال وال يتخلف عن اإلبراء أي التزام طبيعي في ذمته
 (9791 ) .

 

أميا التصيرفات األخيري  ، فمنطقة اإلبراء تتحدد إذن بما قدمناه من أنه نزول اختياري من اليدائن عين حقيه عليي سيبيل التبيرع

 ليست تصرفات تبرعية وال تشترط فيها أهلية التبرع بل تكفي أهلية التصرف التي تقاربه فهي
 (9791 ) .

 

 الشروط الواجب توافرها في اإلبراء - المبحث الثاني

  : ليست هناك شروط من ناحية الشكل - 581

ع عليي التيزام يشيترط وليو وقي ، شيكل خياص"  مدني تقضي بأنيه ال يشيترط فيي اإلبيراء 911رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

) وليس بشيكلي (  consensual)  فاإلبراء إذن تصرف قانوني رضائي . " لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان

solennel ) ، ينعقد بإرادة الدائن دون حاجة إلي أن تفرغ هذه اإلرادة في ورقة رسمية أو في أي شكل خاص . 

والهبات غير المباشيرة  ، ألن اإلبراء يعتبر هبة غير مباشرة ، بالرغم من أن اإلبراء تصرف تبرعي كما قدمنا ، وهذا صحيح

ال تشيترط فيي انعقادهيا الرسيمية التيي فييي الهبيات المباشيرة
  (9797  )

ولييو وقيع اإلبيراء عليي التيزام مصيدره عقييد  ، وهيذا صيحيح أيضيا

فإنيه  ، فلو وعد شخص آخر بأن يهبيه مبلغيا مين النقيود . أو متفقا عليه من المتعاقدينسواء كان الشكل مفروضا بحكم القانون  ، شكلي

فيإذا فرضينا أن الوعيد  . ( ميدني 559م )  ال يلتزم بموجب هذا الوعد إال إذا كان الوعد مكتوباً في ورقة رسمية بمقتضي حكم القانون

فإن الموعود له وهيو اليدائن يسيتطيع أن  ، لمبلغ من النقود للموعود لهوترتب عليه التزام الواعد بإعطاء هذا ا ، كتب في ورقة رسمية

فالوعيد إذن لييس ملزمياً إال إذا كتيب قيي  ، دون حاجة إلي أن يفرغ اإلبراء فيي ورقية رسيمية ، يبريء الواعد وهو المدين من التزامه

فيق المتبايعييان علييي أن يكتبييا عقيد البيييع فييي ورقيية كييذلك إذا ات . ولكيين يمكين اإلبييراء منييه دون حاجيية إليي هييذه الورقيية ، ورقية رسييمية

يمكين البيائع إبيراءه منيه دون حاجية  ، والشكلية هنا بمقتضي االتفاق ، ومصدره عقد شكلي ، فإن التزام المشتري بدفع الثمن ، رسمية

 إلي أن يكون اإلبراء في ورقة رسمية
 (9795 ) .

 

فاإلبراء هنا يكون  ، أما إذا كان الدائن قد أوصي بإبراء مدينة . حال الحياةوهذا كله لو صدر اإلبراء من الدائن تصرفا قانونيا 

وال ينفيذ  ، فال بد من إفراغه في صورة وصية فيي الشيكل الواجيب قانونيا . وتسري أحكام الوصية في الشكل وفي الموضوع ، وصية

 لموصيي ليه قبيل ميوت الموصييويسيقط إذا ميات ا ، ويجيوز للموصيي الرجيوع فييه قييل موتيه ، إال من ثلث التركة
 (9759 ) .

عليي أن  

ولكين يسيري علييه حكيم الوصيية مين  ، لم يشترط فيه أن يكون في شكل الوصية ، اإلبراء إذا صدر من الدائن وهو في مرض الموت

ويكيون مقصيوداً بيه  ، تقضي بأنه كل تصرف قانوني يصدر من شخص في مرض الميوتمدني  521إذ أن المادة  ، حيث الموضوع

 . وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف ، يعتبر تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت ، لتبرعا

فان ذلك ال يمنع من أن المدين الذي يدعي أن دائنه أبراه من اليدين يقيع علييه  ، هذا وإذا كان ال يشترط في اإلبراء شكل خاص

فيإذا كيان االلتيزام اليذي ييدعي الميدين أن اليدائن أبيراه منيه تزييد  . وتسري في ذلك القواعد العامة في اإلثبات ، عبء إثبات هذا الدين

وليو أن اإلبيراء تصيرف قيانوني صيادر بيإرادة  ، لم يجز له إثبات اإلبيراء إال بالكتابية أو بميا يقيوم مقامهيا ، قيمته علي عشرة جنيهات

 ة يسري علي جميع التصيرفات القانونيية وليو كانيت صيادرة بيإرادة منفيردةألن وجوب اإلثبات بالكتاب ، منفردة
 (9752 ) .

أميا إذا كانيت  

وقد كان التقنين الميدني السيابق يشيتمل عليي  . جاز للمدين إثبات اإلبراء بالبينة أو بالقرائن ، قيمة االلتزام ال تزيد علي عشرة جنيهات

تينص  175/  125فكانيت الميادة  . إما من طريق اإلبراء أو من طريق الوفياء ، يننصوص تقيم قرينة قانونية إلثبات التخلص من الد

تنص عليي  179/  119وكانت المادة  . " إثبات التخلص من الدين يكون بتسليم سنده أو صورته الواجبة التنفيذ إلي المدين"  علي أن

فكيان  . " ييد الميدين كيان لسيبب آخير غيير تخلصيه مين اليدين ومع ذلك يجوز للدائن أن يثبت بالبينة أن وجود السيند تحيت" :  ما يأتي

إميا  ، علي بيراءة ذمية الميدين مين اليدين ، قابلة إلثبات العكس ، تسليم الدائن للمدين سند الدين أو صورته الواجبة التنفيذ قرينة قانونية

 عن طريق الوفاء وإما طرييق اإلبيراء
 (9751 ) .

فنزليت هيذه القرينية القانونيية إليي  ، النصيوص وليم يسيتبق التقنيين الميدني الجدييد هيذه 

                                                 

ردوان فيي أنسييكلوبيدي دالليوز  - 111فقرة  9دي باج  – 2999فقرة  5بيدان والجارد  – 2115فقرة  9بودري وبارد (  9791)  

  . 57رة فق Remise de detteلفظ  5

  . 121ص  2991فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  9791)  

  . 2999فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  9797)  

  . 151ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  9795)  

  . 2119فقرة  9بودري وبارد (  9759)  

  . 259فقرة  1الوسيط جزء (  9752)  

  . 715األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  ( 9751)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 مرتبة القرينية القضيائية
 (9759 ) .

الواقعية الميادة التيي تسيتخلص منهيا  وهيي ، والعبيرة بتياريخ تسيليم السيند أو صيورته الواجبية التنفييذ 

تطبيقا ألحكام التقنيين  ، كانت واقعة التسليم هذه قرينة قانونية قابلة إلثبات العكس ، 2555أكتوبر سنة  29فإن كان ذلك قبل  . القرينة

 . وإال فهي قرينة قضائية تطبيقا ألحكام التقنين المدني الجديد ، المدني السابق

  الشروط الموضوعية الواجب توافرها في اإلبراء - 581

يسري علي اإلبراء األحكام الموضوعية التي تسري عليي "  نص علي أنهمدني ت 911وقد رأينا أن الفقرة األولي من المادة  :

 . " كل تبرع

وأي  . للنيزول عين حقيه دون مقابيل ، لييس لهيا شيكل خياص كميا قيدمنا ، ومن ثم فاإلبراء البد فيه من صدور إرادة من الدائن

 سواء كان التعبير صريحا أو ضيمنيا ، تعبير عن هذه اإلرادة يكفي
 (9755 ) .

فعنيد  ، ألنيه نيزول عين الحيق ، ن اإلبيراء ال يفتيرضإال أ 

 الشييك ال يكييون هنيياك محييل لتفسييير إرادة الييدائن بأنييه قييد اإلبييراء
 (9759 ) .

 ، وهييذه اإلرادة يجييب أن تصييدر ميين دائيين ذي أهلييية كامليية 

 ألن اإلبيراء تصيرف تبرعيي كميا قيدمنا ، هنا هي أهليية التبيرعواألهلية 
 (9751 ) .

فيال يجيوز للقاصير وال للمحجيور إبيراء الميدين مين  

 ، وال يجيوز لليولي وال للوصيي وال للقييم إبيراء ميدين الصيغير أو المحجيور مين اليدين . ألن أهلية التبرع غيير متيوافرة فيهميا ، الدين

محكمة ال تمليك واليية التبيرع فيي فال ، بل ال يجوز لهم ذلك حتي بإذن من المحكمة . ألنهم ال يملكون والية التبرع في مال محجوريهم

حتيي  ، فيجب إذن أن يكون الدائن بالغيا سين الرشيد غيير محجيور علييه . واإلبراء في جميع هذه األحوال يكون باطال ، مال المحجور

 يصدر منه اإلبراء صحيحا
 (9751 ) .

إكراه أو  فيجب أال يشوبها غلط أو تدليس أو ، كذلك يجب أن تكون إرادة الدائن خالية من العيوب 

                                                 

م )  األول منهما ، هذا وقد اشتمل التقنين المدني الفرنسي علي نصين - 995ص  - 997ص  279فقرة  1الوسيط جزء (  9759)  

 . اليدينيقضي بأن تسليم الدائن السند األصلي العرفي تسليما اختياريا إلي المدين يستدل به عليي تخليص الميدين مين (  2171

وهي قرينة إما علي الوفاء وإما علي اإلبيراء والينص  ، ويعتبر الفقه الفرنسي هذه القرينة القانونية قاطعة ال تقبل إثبات العكس

يقضي بأن التسليم االختياري للصورة الواجبة التنفيذ من السند الرسمي يكون قرينة إما علي اإلبيراء وإميا (  2179 م)  الثاني

وفيي مناسيبة هياتين القيرينتين  . والقرنيية القانونيية قابلية إلثبيات العكيس بصيريح الينص . إال إذا قام دلييل العكيس ، علي الوفاء

بوردي  : أنظر في هذه المسألة . ( remise tacite de dette)  القانونيتين يسهب الفقه الفرنسي فيما يسميه باإلبراء الضمني

 . 179فقرة  - 111فقرة  9دي باج  2921فقرة  - 2991فقرة  1ل وردوان بالنيو - 2177فقرة  – 2111فقرة  9وبارد 

 . أما في مصر فكل هذه القرائن تعتبر قرائن قضائية موكولة إلي تقدير القاضي

دة عيين التقنييين المييدني الفرنسييي القرينيية القانونييية التييي اشييتملت عليهييا المييا(  1/  959 م)  وقييد نقييل تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنيياني

   . ( في الهامش 911أنظر آنفا فقرة )  من هذا التقنين 2171

وال يشييترط فييي التعبييير الصييريح أن ينصييب مباشييرة علييي  –ميين تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنيياني  959انظيير المييادة (  9755)  

فقيرة  1بالنيول وريبيير وردوان )  فالمخالصة الصورية التي يعطيها الدائن للمدين تكون تعبيراً صريحا عن اإلبراء ، اإلبراء

أن  ، فيي عقيد مليزم للجيانبين ليم يبيدأ تنفييذه ، ويكون تعبيراً ضيمنيا عين اإلبيراء . ( 195ص  119فقرة  9دي باج  – 2999

فيعتبير هيذا النيزول إبيراء ضيمنيا مين جانيب المتعاقيد اآلخير عين حقيه  ، ينزل أحد المتعاقدين عن حقه الناشييء مين هيذا العقيد

  . ( 2111فقرة  9بودري وبارد )  ويرجع في ذلك إلي نيه المتعاقدين ، المقابل

 - 171ص  21الحقيييوق  2751أغسيييطس سييينة  21 - 999ص  7الحقيييوق  2759نيييوفمبر سييينة  99اسيييتئناف وطنيييي (  9759)  

مين  515انظير أيضيا الميادة  - 155ص  91م  2559ميايو سينة  7 - 91ص  59م  2599ديسيمبر سينة  1استئناف مختلط 

 . فيما يلي في الهامش 971تقنين المدني العراقي فقرة ال

 2512نيوفمبر سينة  11استئناف وطنيى )  ألن اإلبراء يفسر في أضيق الحدود ، فال تبرأ ذمة الكفيل بحصول الدائن علي تأمين عيني

 ، لك أنه أبرأ المدين من الدينوإذا رد الدائن التأمين الذي أخذه لضمان دينه إلي المدين لم يفد ذ . ( 127ص  11المحاماة رقم 

وتيأجير اليداين  . ( مين تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني 9/  959انظير الميادة )  وإن كان قد يستفاد منه أنه نزل عن التيأمين

المحلية )  ال يعتبر إبراء للميدين األصيلي ، وتعهد هذا المشتري بدفع الدين للدائن المرتهن ، المرتهن العين المرهونة للمشتري

وإذا أوصي الدائن لمدينة بعين في تركته لم يفد ذلك أنه أبراه من (  2929ص  197رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  12

 . ( 27فقرة  Remise de detteلفظ  5ردوان في أنسيكلوبيدي داللوز  – 292ص  2119فقرة  9بودري وبارد )  الدين

  . ( في الهامش 911آنفا فقرة )  دني العراقيمن التقنين الم 512انظر المادة (  9751)  

وال يصدر اإلبراء إال مين اليدائن  - 151 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  9751)  

ائن الذي صدر وقع هذا اإلبراء علي حصة الد ، وأبرأ أحدهم المدين ، فإذا كان هناك دائنون متضامنون . أو وكيله في اإلبراء

انظير آنفيا )  وجاز لكل من باقي الدائنين المتضامنين أن يرجع علي المدين بالدين بعد استنزال حصة هيذا اليدائن ، منه اإلبراء

   . ( 252فقرة 
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وإنميا هيو فيي  ، ألن اليدائن ال يبيريء مدينيه عيادة ، وأكثير ميا يشيوب اإلبيراء هيو اإلكيراه . وإال كان اإلبراء قابال لإلبطال ، استغالل

مدني في صدرها أن تبرز وجوب خلو اإلرادة من اإلكراه وأن  912ومن ثم عنيت المادة  . الكثير من األحوال يكون مكرها علي ذلك

 ينقضي االلتزام إذا إبرا الدائن مدينة مختاراً " فنصت علي أن  ، تكون إرادة مختارة
 (9757 ) .

 

صح أن يقع اإلبراء عليي وي . ومحل اإلبراء هو االلتزام الذي يبريء الدائن منه المدين . محل ، ولإلبراء ككل تصرف قانوني

 أي التزام
 (9755 ) ،

 ما لم يكن ذلك مخالفا للنظام العام 
 (9799 ) .

 

صيح  ، فإن كان هذا الباعيث مشيروعا . والسبب هو الباعث الدافع إلي اإلبراء . سبب ، ككل تصرف قانوني ، ولإلبراء أخيرا

 وإال كان باطال ، اإلبراء
 (9792 ) .

 . لعامةوليس في هذا إال تطبيق للقواعد ا 

 اآلثار التي تترتب علي اإلبراء - الفرع الثاني

  : اإلبراء يقضي الدين - 582

 912فقيد انقضيي بيه صيدر الميادة  ، فإذا أبرأ الدائن مدينة من الدين اليذي فيي ذمتيه . اإلبراء سبب من أسباب انقضاء االلتزام

 مختاراً ينقضي االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينة " :  إذ يقول ، مدني
 (9791 ) .

 

                                                 

أن يكيييون اإلبيييراء معلقيييا  ويصح  . في الهامش 911وانظر آنفا فقرة  - 151ص  9مجموعة األعمال التحضيرية (  9757)  

وإذا كيان الشيرط واقفيا أصيبح اليدين معلقيا عليي  ، ذا كان الشرط فاسخا أصبح الدين نفسه معلقا علي شرط واقفعلي شرط فإ

(  925ص  9األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي  - 51ص  2111فقرة  9بودري وبارد  - 972فقرة  17ديمولومب )  شرط فاسخ

انظير م )  مخالفيا فيي ذليك الفقيه اإلسيالمي ، علي الشيرط وقد ورد في التقنين المدني العراقي نص صريح يجيز تعليق اإلبراء

فإن علق اليدائن إبيراء مدينية  ، يصح تعليق اإلبراء"  من هذا التقنين علي أنه 519فنصت المادة  ، ( من مشرد الحيران 159

وبقيرب هيذا "  وإن ليم ييؤده فيال يبيرأ ويبقيي علييه اليدين كليه ، من بعض الديون بشرط أداء البعض اآلخر وأداه المدين بيريء

إذا أن اليدائن إنميا أبيرأ الميدين مين بعيض اليدين ليضيمن  ، فنيه التبرع هنا غير واضح ، الفرض من فرص الصلح مع المفلس

 . استيفاء البعض اآلخر

ولكن ال يوجد ما يمنع  ، لتزام بدفع مبلغ من النقودوبخاصة علي ا ، والغالب أن يقع اإلبراء علي التزام بمنقول غير معين(  9755)  

ليم ينفسيح  ، ولكن إذا كانت ملكيية هيذه العيين تنتقيل فيي الحيال بمجيرد قييام االلتيزام . من أن يقع علي التزام بعين معينة بالذات

ولكن ال عن  ، صاحبها األصلي وكل ما يمكن عمله في هذه الحالة هو أن تعاد الملكية إلي . المجال لإلبراء من التزام تم تنفيذه

وفقيرة  2112فقيرة  9بيودري وبيارد )  وتعود الملكية مشتغلة بالحقوق العينية التي ترتيت للغير ، طريق اإلبراء بل بعقد جديد

 . ( 121ص  2991فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 2119

ة بأن القانون يقضي بعدم صيحة التنيازل عين الحقيوق قبيل وقد قضت محكمة االستئناف الوطني ، وال يجوز النزول عن حق قبل كسبه

وقضيت بأنيه ال يجيوز  . ( 119ص  5الحقيوق  2759مايو سنة  15)  إذا اإلنسان إنما يتنازل عما يثبت له ، وجودها وكسبها

ن يكيون ذليك بيأ ، إذا كيان هيذا التنيازل يضير بمصيلحة الفرييق الثياني ، ألحد فريقي الخصوم التنازل عن حق أكسبه إيياه حكيم

الحقيوق  2591ديسيمبر سينة  5)  الحكم نفسه قاضيا لهذا الفريق الثاني بحق آخر مقابيل للحيق اليذي قضيي بيه للفيريض األول

 . ( 291ص  27

األستاذ )  فإذا وفي المدين االلتزام بعد اإلبراء جاز له استرداده ، ويصح للدائن في التزام طبيعي أن يبريء ذمة مدينة من هذا االلتزام

  . ( 929ص  - 921ص  9عبد الحي حجازي 

كما ال يجوز النزول عن الحيق  . فال يجوز النزول عن حقوق الوالية والنسب ونحو ذلك من الحقوق المتعلقة بالنظام العام(  9799)  

 9ري وبيارد بيود - 991ص  919فقيرة  5أوبيري ودو )  وإن كان يجوز إبراء المدين مين نفقية متجميدة فيي ذمتيه ، في النفقة

   . ( 2112فقرة 

واإلبييراء فييي القييانون األلميياني  -سييقط اإلبييراء  ، ثييم تخلييف هييذا الباعييث ، كييذلك إذا ثبييت أن اإلبييراء كييان لييه باعييث معييين(  9792)  

انقضيي اليدين وزاليت التأمينيات التيي كانيت  ، فيإذا أبيرأ اليدائن مدينية . فال يتأثر بالباعث ، ( acte adstrait)  تصرف مجرد

وإنميا يرجيع اليدائن عليي  ، وليم تعيد التأمينيات ، لم يسقط اإلبيراء ، وإذا تبين بعد ذلك أن الباعث علي اإلبراء قد تخلف . لفهتك

 ص - 919ص  951م  2أنظير فيي هيذه المسيألة التعليقيات عليي التقنيين الميدني األلمياني )  المدين بدعوي اإلثيراء بيال سيبب

  . ( 592فقرة  1جوسران  - 915

ثيم جياء فيي الميادة  . " سيقط اليدين ، إذا أبرأ الدائن المدين" :  علي ما يأتي 519وينص التقنين المدني العراقي في المادة (  9791)  

 . فال تسمع الدعوي في خصوص ذلك وتسمع في غييره ، إذا اتصل إبراء خاص بالمصالح عنه - 2" :  من نفس التقنين 515
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 ويرتيد بيرده ، ويتم اإلبراء متي وصل إلي علم المدين" :  مدني 912وفي هذا يقول عجز المادة  ، علي أن اإلبراء يرتد بالرد

 وليم ييرده فيي المجليس اليذي عليم فييه ، المدينفإذا وصل اإلبراء إلي علم  . "
 (9799 ) ،

أميا إذا رده فيي  . ليم يسيتطع أن ييرده بعيد ذليك 

 . وقد سبقت اإلشارة إلي ذلك ، ويعود الدين إلي ذمة المدين بعد أن كان قد انقضي باإلبراء ، فإنه يرتد ويزول أثره ، المجلس

وهيو يعييد  ، وكيذلك اليرد . تصرف قيانوني يفقير اليدائن إذ يينقص مين حقوقيه ، وهو يقضي الدين ، ونري مما تقدم أن اإلبراء

 تصرف قانوني يفقر المدين إذ يزيد في التزاماته ، الدين إلي ذمة المدين بعد انقضائه
 (9795 ) .

 

فيإن أحكيام اليدعوي البولصيية تسيري عليي  ، ولما كان يسري علي اإلبراء األحكيام الموضيوعية التيي تسيري عليي كيل تبيرع

 اإلبراء كما تسري علي أي تبرع
 (9799 ) .

ه اإلبيراء أن يطعنيوا يجوز لدائني الدائن الذي صيدر مني(  أوال: )  ويترتب علي ذلك أمران 

فليسيو فيي حاجية إليي إثبيات إعسيار اليدائن اليذي  . كما يطعنون فيي أي تبيرع صيادر مين ميدينهم ، في هذا اإلبراء بالدعوي البولصية

 ، بل وال إلثبات سوء نية الدائن نفسه ، وال ضرورة إلثبات تواطؤ المدين معه ، صدر منه اإلبراء أو زيادة إعساره بسبب هذا اإلبراء

وليو كيان  ، إذا كان التصرف تبرعيا فإنيه ال ينفيذ فيي حيق اليدائن"  وهي تقضي بأنه ، مدني 197وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 

فإن هذا التصيرف مين  ، وكذلك إذا رد المدين اإلبراء(  ثانيا)  . " ولو ثبت أن المدين لم يرتكب غشا ، من صدر له التبرع حسن النية

 فيجيوز ليدائني الميدين أن يطعنيوا فييه باليدعوي البولصيية كميا سيبق أن بينيا . مفقراً إذ يزيد في التزاماته كما تقيدم القيولجانبه يكون 
 (

9791 ) ،
بل وال سوء نيية  ، دون حاجة إلي إثبات تواطؤ الدائن معه ، إذا أثبتوا أن رد اإلبراء قد سبب إعسار المدين أو زاد في إعساره 

 . المدين

                                                                                                                                                                    

وتسمع  ، فال تسمع علي المبرأ دعوي في أي حق كان قبل الصلح ، وق والدعاوي كافةوإذا اتصل بالصلح إبراء عام عن الحق

 . " وحكم البراءة المنفردة عن الصلح كحكم البراءة المتصلة به في الخصوص والعموم - 1 . علي الحق الحادث بعده

 نزول عن الحق يجب أن يفسر في أضيق الحدود وهذا النص ليس إال تطبيقيا لقاعدة عامة سبقت اإلشارة إليها تقضي بأن اإلبراء وهو

. ( 911ص  199وانظر األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتيزام فيي القيانون الميدني العراقيي فقيرة  - 972انظر آنفا فقرة ) 

  

لرجيوع إليي وجيب ا ، ولما كان تكييف اإلبراء بأنه تصرف قانوني من جانب واحد يرتد بالرد مأخوذا من الفقه اإلسيالمي(  9799)  

أي فيي المجليس اليذي يعليم فييه  ، فيالرد يكيون فيي مجليس اإلبيراء . الفقه اإلسالمي لتحديد الوقيت اليذي يجيوز فييه رد اإلبيراء

كذلك لو رد المدين اإلبراء بعيد  . فلو رد المدين اإلبراء بعد انقضاض هذا المجلس بقي اإلبراء نافذاً وال يرتد ، المدين باإلبراء

مين  2917وقيد نصيت الميادة  . والقبول إذا لم يكن ضروريا لقييام اإلبيراء يجعليه ميع ذليك غيير قابيل لليرد ، يرتد قبوله إياه ال

ولكين إذا رد  . فيال يشيترط قبوليه ، فيإذا أبيرأ واحيد آخير . ولكين يرتيد بيالرد . ال يتوقف اإلبراء علي القبيول"  المحلة علي أنه

"  فيال يرتيد ، ولكن لو رد اإلبراء بعد قبوله . يعني فال يبقي له حكم ، ارتد ذلك اإلبراء ، اإلبراء في ذلك المجلس بقوله ال أقبل

فلو رده بعد التفرق  ، مفاده أنه يشترط أن يكون الرد في مجلس اإلبراء" :  ويقول األستاذ سليم باز في التعليق علي هذا النص

   . ( 795ص  - 799ص  2917تاذ سليم باز م شرح المجلة لألس) "  ويبقي اإلبراء نافذاً  ، ال يصح الرد

  . بجميع مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته ، والرد يعيد الدين كما كان – 917انظر آنفا فقرة (  9795)  

ومن  - 151ص  9وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  –مدني  2/  911م (  9799)  

ميا ليم يوجيد ميانع مين (  ميدني 999م )  وعية التي تسري علي التبرعات جواز الرجوع في الهبة لعذر مقبيولاألحكام الموض

وصييرورة الواهيب عياجزاً عين أن  ، ويعتبر عذراً مقبوال للرجوع فيي الهبية جحيود الموهيوب ليه . ( مدني 991 م)  الرجوع

 992م )  اً أو أن يكون له ولد يظنة ميتا وقت الهبية فيإذا بيه حييوأن يرزق الواهب بعد الهية ولد ، يوفر لنفسه أسباب المعيشة

ص  951الميوجز للمؤليف فقيرة )  والظاهر أن هذه األحكام الموضوعية تسري علي اإلبراء كميا تسيري عليي الهبية . ( مدني

أيضيا فيي وانظير  - 929ص  9األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي  - 199ص  711األستاذ أحمد حشيمت أبيو سيتيت فقيرة  - 125

القانون الفرنسي حيث يجوز الرجوع في الهبة لجحود المرهيوب ليه أو ألن الموهيوب ليه قيد رزق وليداً وسيريان هيذه األحكيام 

 5بييدان والجيارد  - 121ص  991فقيرة  1بالنييول وريبيير وردان  - 57ص  2115فقيرة  9بيودري وبيارد  . علي اإلبيراء

انظر شرح المجلة )  والساقط ال يعود ، قال إن اإلبراء في الفقه اإلسالمي إسقاطوقد ي . ( 119فقرة  9دي باج  – 2911فقرة 

ولكن لميا كيان نيص الفقيرة األوليي مين (  799ص  2917و م  755 - 757ص  2911و م  59ص  92لألستاذ سليم باز م 

فالظياهر أن هيذا  ، " تبيرعيسري علي اإلبراء األحكام الموضوعية التي تسري عليي كيل "  مدني صريحا في أنه 911المادة 

  . النص يقضي بسريان أحكام الرجوع في الهبة علي اإلبراء

  . 917انظر آنفا فقرة (  9791)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : ضي مع الدين تأميناتهوتنق - 583

وحتيي  . كيرهن أو امتيياز أو اختصياص أو كفالية ، فإنه ينقضيي معيه ميا كيان يكلفيه مين تأمينيات ، وإذ ينقضي الدين باإلبراء 

 . يجب شطب القيد طبقا للقواعد المقررة ، يكون زوال التأمينات ساريا في حق الغير

ألنه مجرد  ، سلسلة من النصوص لم ينقلها التقنين المدني الجديد ، في شأن الكفالة الشخصية ، وقد أورد التقنين المدني السابق

إبراء ذمة الميدين مين "  علي أن 155/  272من ذلك أن نصت المادة  . فتسري أحكامها دون حاجة إلي نص ، تطبيق للقواعد العامة

 ، ألن التزام الكفييل تيابع االلتيزام الميدين ، يل الشخصي ببراءة ذمة المدينذمة الكففتبرأ "  الدين يترتب عليه إبراء ذمة ضامنيه أيضا

 فإذا زال األصل زال التبع
 (9791 ) .

 ، فإنه ال يبريء ذمة الكفالء كما رأينا ، ويستثني من ذلك اإلبراء الذي يتضمنه الصلح مع المفلس 

ائن أن يستوثق لحقه من ذليكبل إن فائدة الكفالة ال تظهر إال عند إفالس المدين فقد أراد الد
  (9797 ) .

أميا إبيراء ذمية الكفييل فيال يبيرىء  

من التقنين المدنى السابق  151/  275وفى هذا الصدد تنص المادة  ، ألن زوال التبع ال يستوجب زوال األصل ، ذمة المدين األصلى

بيل  ، فيإن ذليك ال يعنيى أنيه أبيرأ البياقين ، وأبرأ الدائن أحيدهم ، وإذا تعدد الكفالء . " ال تبرأ ذمة المدين بإبراء ذمة ضامنه"  على أنه

أو أى مينهم باليدين بعيد اسيتنزال حصية  ، يجوز له مطالبة باقى الكفالء كل بقدر الحصة التيي كفقلهيا إذا كيان الكفيالء غيير متضيامنين

الكفيل الذي أبرأه إذا كان الكفالء متضامنين
  (9795 ) .

ليذي أبيرأه اليدائن قيد كفيل اليدين بعيد أن كفليه الكفيالء هذا كله ما ليم يكين الكفييل ا 

فييإذا أبييرأه اليدائن لييم يجييز للكفييالء المتقييدمين أن يسييتنزلوا  ، فهييو إذا كييان متييأخراً عيينهم ال يكونييون قيد اعتييدوا علييى كفالتييه ، اآلخيرون

أو يرجيع عليى أى  ، كيانوا غيير متضيامنينبل يرجع الدائن على كل منهم بعد تقسيم الدين كله بيينهم دون الكفييل المتيأخر إذا  . حصته

منيوط بيأن تكيون ضيمانه هيذا  ، بمقيدار حصيته ، فرجوع الكفالء علي الكفييل اليذي أبيراه اليدائن . بكل الدين إذا كانوا متضامنينمنهم 

إذا تعييدد "  أنييه ميين التقنييين المييدني السييابق علييي 157/  279وفييي هييذا الصييدد تيينص المييادة  . الكفيييل سييابقة لضييمانتهم أو مقارنيية لهييا

 جاز للباقي مطالبته بالضيمان إذا كانيت ضيمانته سيابقة عليي ضيمانتهم أو مقارنية لهيا ، وأبرأ الدائن ذمة أحدهم ، الضامنون في دين
 (

9719  )
" . 

                                                 

فإن حق التجرييد المعطيي للكفييل يمنيع  ، وال يجوز للدائن أن يبريء ذمة المدين األصلي مع استبقائه الكفيل ملتزما بالدين(  9791)  

ميع إبيراء ذمية  ، دائن االحتفاظ بالكفيل إذا كان كفيال متضامنا مع المدين أو كان كفييال عينيياولكن يظهر أنه يجوز لل . من ذلك

  . ( 2991فقرة  5بيدان والجارد )  المدين األصلي

 1بالنيييول وريبييير وردوان  – 2155فقييرة  9بييودرى وبييارد  – 952ص  55 م 2591مييايو سيينة  19اسييتئناف مخييتلط (  9797)  

إلييى أن الجييزء ميين الييديون الييذى أبييرىء منييه المفلييس يبقييى التزاميياً )  2155فقييرة  9)  درى وبيياردويييذهب بييو – 2921فقييرة 

وقيد رأينيا أن االلتيزام الطبيعيى ال  . ويصلح هذا االلتزام الطبيعى أن يكيون التزامياً أصيلياً تسيتند إلييه الكفالية ، طبيعياً فى ذمته

عليى أننيا لسينا فيى حاجية إليى تأصييل بقياء الكفييل  . ( 599فقيرة  1جيزء  انظير الوسييط)  تمكن كفالته إال بالتزام طبيعى مثله

فهيو ليم يكفيل إال  ، فيإن هيذا هيو الوضيع الطبيعيى للكفييل ، ملتزماً بجميع ديون المفلس حتى ما أبرىء منه بالصلح مع الدائنين

  . فإذا تحقق اإلفالس كان للدائنين حق الرجوع على الكفيل ، هذا اإلفالس بالذات

  . 2921فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2151فقرة  9بودرى وبارد (  9795 ) 

 - 795فقيييرة  5ماركادييييه  - 919فقيييرة  21ديرانتيييون  - 517فقيييرة  17ديمولوميييب  – 5فقيييرة  2171م  9الرومبييييير (  9719)  

فقيرة  7هييك  - 919فقيرة  27انظير عكيس ذليك ليوران  - 957المؤجز للمؤلف فقرة  –مكررة  2151فقرة  9بودري وبارد 

259 . 

وتبرأ  ، ما أخذه الدائن من الكفيل إلبراء ذمته من الكفالة يستنزل من الدين"  من التقنين المدني الفرنسي علي أن 2177وتنص المادة 

 Art . 1288 : ce que leوهيذا هيو الينص فيي أصيله الفرنسيي  . " بمقيداره ذمية الميدين األصيلي وذمية البياقي مين الكفيالء

creancier a recu d'une caution pout la decharge de son cautionnement doit etre impute sur la 

dette et tourner a la decharge du debiteur principal et des autres cautios .  وهيذا نيص ينتقيده الفقيه

قد انصيرفت فيي هيذه الحالية إليي أن الكفييل دفيع مقيابال  -الدائن الكفيل  -إذ أن نية الطرفين  ، العامةلمخالفته للقواعد الفرنسى 

 . وقد رضي الدائن بذلك معرضيا نفسيه لخطير أال يسيتوفي اليدين كليه أو بعضيه مين الميدين األصيلي ، إلبراء ذمته من الكفالة

وقيد ينتهيي  ، صيليقد يكون مصدر ربح للدائن فيما إذا استوفي كل حقه من الميدن األ ، فالعقد بين الدائن والكفيل عقد احتمالي

فما أخذه من الكفيل هو المقابل لهيذا الخطير اليذي عيرض  ، به إلي الخسارة فيما إذا لم يستوف حقه أو لم يستوف إال جزءاً منه

 – 515فقيرة  17ديمولوميب  - 1فقيرة  2177م  9الومبييير  – 915فقيرة  21ديرانتيون )  فهو ضرب من التيأمين ، نفسه له

 . ( 119 ص – 115ص  2921فقيرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 252فقرة  7هيك  – 915فقرة  27لوران  - 512فقرة 

اليدائن  ، ومقتضي تطبيقها أن تكون العبيرة بنيية الطيرفين . فيجب تطبيق القواعد العامة ، ولم ينقل التقنين المصري هذا النص

 ، بما دفعه للدائن من المقابل ويكون للدائن بعد ذلك أن يرجع علي المدين بكل اليدينفإن قصدا أن يفتدي الكفيل ذمته  . والكفيل

 ، وال يرجع عليه الدائن إذا ليم يسيتوف كيل حقيه مين الميدين وال يرجيع هيو عليي الميدين بميا أعطياه لليدائن ، برئت ذمة الكفيل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : إحالة –إبراء الدائن ألحد المدينين المتضامنين   -584

ولليدائن أن يطاليب أييا مينهم باليدين  ، فال تبرأ ذمة الميدينين المتضيامنين البياقين ، وقد يبريء الدائن أحد المدينين المتضامنين 

وهذا ما لم يكن الدائن قد صيرح أنيه أراد بيذلك إبيراء جمييع الميدينين المتضيامنين فتبيرأ ذميتهم  . بعد استنزال حصة المدين الذي أبراه

لرجوع علي أي من المدينين المتضامنين الباقين بكل الدين رغم إبيراء أو ما لم يكن علي النقيض من ذلك قد احتفظ بحقه في ا ، جميعا

 أحدهم
 (9712 ) .

فيبقي حقه في الرجوع علي أي من المدينين الباقين  ، وقد يبريء الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فحسب 

 ما لم يتفق علي غيير ذليك ، بكل الدين
 (9711 ) .

سيواء كيان  ، يهيا اليدائن أحيد الميدينين المتضيامنينوفيي جمييع األحيوال التيي يبيريء ف 

 ، يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند االقتضاء علي هذا المدين بنصيبه فيي حصية المعسير مينهم ، اإلبراء من الدين أو من التضامن

 حصية المعسيرفيتحمل هيو نصييب هيذا الميدين فيي  ، إال إذا أخلي الدائن المدين الذ أبراه من كل مسئولية عن الدين
 (9719 ) .

وقيد نقيدم  

بيان ذلك تفصيال عند الكالم في التضامن
  (9715 ) .

 

 استحالة التنفيذ - الفصل الثاني
 (5865  )

 

  (Impossibilite dexecution  ) 

 : مسألتان - 585 

 : إذا ال التزام بمستحيل ، وهذا ما تقتضيه طبائع األشياء . فإنه ال محالة ينقضي ، متي أصبح تنفيذ االلتزام مستحيال 

  (a limpossible nul nest tenu  ) 

 . اآلثار التي تترتب علي هذه االستحالة(  1)  متي تتحقق استحالة التنفيذ(  2: )  ونتكلم هنا في مسألتين 

 متي تتحقق استحالة التنفيذ - الفرع األول

 : النصوص القانونية - 586

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 919تنص المادة  

ينقضي االلتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء أصبح مستحيال لسبب أجنبي ال بد له فيه"  
  (9711 ) .

 

 151/  215و  152/  217و  159/  211ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المواد  
 (9711 ) .

 

                                                                                                                                                                    

ليم تبيرأ ذمية  ، قصدا أن يسيتنزل المقابيل مين اليدينوإن  . وكذلك ال يرجع علي الدائن حتي لو استوفي هذا كل حقه من المدين

ويرجيع هيو عليي الميدين بميا أعطياه  ، ويرجع عليه الدائن إذا ليم يسيتوف مين الميدين ميا بقيي مين حقيه ، الكفيل من باقي الدين

اليدائن قيد احيتفظ  ويكيون ، وعند الشك يكون المفروض أن الدائن بأخذه المقابل من الكفيل أراد إبراء ذمته مين الكفالية . للدائن

السيتبقي الكفييل يرجيع علييه فيميا إذا ليم  ، إذا ليو أراد اسيتنزال المقابيل مين اليدين ، بحقه في الرجيوع بكيل اليدين عليي الميدين

  . يستوف من المدين الباقي من حقه

 . من التقنين المدني السابق 159/  271وانظر أيضا المادة  –مدني  175م  (   9712)  

 . مدني 159م  (   9711)  

 . من التقنين المدني السابق 151/  279وانظر أيضا المادة  –مدني  152م  (   9719)  

 . 259انظر آنفا فقرة (  9715)  

في (  Lebret)  لبريه -2519في الحادث الفجائي والقوة القاهرة رسالة من باريس سنة (  Radouant)  ردوان : مراجع  (  9719)  

في وقف تنفيذ العقود رسالة من (  Sarraute)  ساروت –وما بعدها  972ص  2515تقادية سنة المجلة االن : وقف العقود وفسخها

 . 2515باريس سنة 

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الميدني  921ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  9711)  

فمجليس الشييوخ  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . من المشروع النهائي 971ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد

  . ( 999 ص - 155ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  919تحت رقم 

 . تزول التعهدات بالفسخ إذا صار الوفاء بعد وجودها غير ممكن 159/  211التقنين المدني السابق م (  9711)  

أليزام  ، أو حدث عيدم اإلمكيان بعيد تكليفيه بالوفياء تكليفيا رسيميا ، إذا صار الوفاء غير ممكن بتقصير المدين : 152/  217 م 

 . بالتضمينات
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 919وفي التقنين المدني الليبيي الميادة  - 912في التقنين المدني السوري المادة  : العربية األخريويقابل في التقنينات المدنية 

 951/  952وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  - 519وفي التقنين المدني العراقي المادة  -
 (9717 ) .

 

أن يصيبح تنفييذ االلتيزام (  2: )  لتيي تقضيي االلتيزامويخلص من هيذا الينص أن هنياك شيرطين حتيي تتحقيق اسيتحالة التنفييذ ا

 . وأن ترجع هذه استحالة إلي سبب البد للمدين فيه(  1)  مستحيال

  : تنفيذ االلتزام يصبح مستحيال -الشرط األول  - 587

وال يكفيي أن يصيبح تنفييذ االلتيزام  . مسيتحيال اسيتحالة فعليية أو اسيتحالة قيانوني ، بعيد نشيوئه ، يجب أن يصبح تنفييذ االلتيزام

 . ما دام ال يزال ممكنا ، مرهقا

فإنيه ال  ، ما إذا كان تنفيذ االلتيزام منيذ البدايية مسيتحيال . فال تطرأ االستحالة إال بعد نشوئه ، فيجب أوال أن ينشأ االلتزام ممكنا

وإنما يكون العقد الذي رتب االلتزام المستحيل بياطال لعيدم تيوافر الشيروط الالزمية  . وال محل للقول بانقضاء ما لم يوجد ، ينشأ أصال

 . وأن يكون موجودا إذا كان عينا معينة بالذات ، فمن شروط المحل أن يكون ممكنا إذا كان عمال أو امتنعا عن عمل ، في المحل

ميع بقائيه  ، أما إذا طرأت حوادث جعلت تنفيذه مرهقا . يالأن يطرأ ما يجعل تنفيذه مستح ، بعد أن ينشأ االلتزام ممكنا ، ويجب

وأثر الحيادث (  theorie de limprevision)  وإنما ننتقل في هذه الحالة إلي نظرية الحوادث الطارئة . فال يتقضي االلتزام ، ممكنا

ومع ذليك إذا طيرأت حيوادث اسيتثنائية عامية ليم " :  مدني إذ تقول 251وهو ما تقرره الفقرة الثانية من المادة  ، الطاريء في االلتزام

صيار مرهقيا للميدين بحييث يهيدده  ، وإن ليم يصيبح مسيتحيال ، وترتب علي حدوثها أن تنفيذ االلتزام التعاقيدي ، يكن في الوسع توقعها

ويقيع  . لي الحد المعقيولأن يرد االلتزام المرهق إ ، تبعا للظروف وبعد الموازنة بن مصلحة الطرفين ، جاز للقاضي ، بخسارة فادحة

 وقد سبق تفصيل القول في نظرية الحوادث الطارئة . " باطال كل اتفاق عن خالف ذلك
 (9715 ) .

 

أن يطيرأ ميا يجعيل تنفييذه مسيتحيال اسيتحالة فعليية أو اسيتحالة قانونيية فيي الوقيت اليذي يجيب فييه  ، حتي ينقضي االلتزام ، فيجب إذن

ثيم زال هيذا الطياريء عنيد حليول  ، االلتزام مستحيال استحالة مؤقتة ما بين وقيت نشيوئه ووقيت التنفييذفلو طرأ ما يجعل تنفيذ  . تنفيذه

فإن االستحالة السابقة التي زالت ال أثر لها في االلتزام بل يبقي االلتيزام قائميا  ، ميعاد التنفيذ فأصبح تنفيذ االلتزام ممكنا في هذا الوقت

وأمكين أن تيزول  ، ولكين هيذه االسيتحالة ليسيت دائمية ، وحتي لو كان االلتزام مستحيال تنفيذه وقت حلول ميعاد التنفييذ . واجب التنفيذ

                                                                                                                                                                    

بييدون إخييالل بمييا يلييزم ميين  ، تنفسييخ أيضييا كافيية التعهييدات المتعلقيية بييه ، إذا انفسييخ التعهييد بسييبب عييدم إمكييان الوفيياء : 151/  215 م

وال يترتيب عليي الفسيخ إخيالل بحقيوق اليدائنين  ، ر ما حصل عليه غيرهم من المنفعة دون حيقالتضمينات لمستحقيها في نظي

 . ( 2599لسنة  15انظر قانون رقم )  المرتهنين الحسني النية

ذا وفيي هي . وقد أسيهب التقنيين السيابق فيي التفرييغ عليي الموضيوع األصيلي ، وأحكام التقنين السابق متفقة مع أحكام التقنين الجديد)  

قرر فيها قاعدة انقضاء  ، لم يفرد المشروع الستحالة التنفيذ سوي مادة واحدة" :  تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

وحيق اليدائن  ، أما انقضاء االلتزامات المتقابلة فيي العقيود التبادليية . االلتزام متي أصبح تنفيذه مستحيال من جراء سبب أجنبي

فلم يثقل المشيروع بهميا نصيوص هيذا الفيرع عليي نحيو ميا فعيل  ، ند رجوع االستحالة إلي فعل المدينفي اقتضاء التعويض ع

فخفيف مين هيذه النصيوص دون  ، وبهذا وفق المشروع الي التوسط . غافال عن انتفاء وجه المناسبة(  السابق)  التقنين الراهن

وانظير فيي  - 157ص  9مجموعية األعميال التحضييرية  :"  كميا فعيل المشيروع الفرنسيي اإليطيالي ، أن يغفلهيا كيل اإلغفيال

 . ( 799فقيرة  - 799األستاذ أحمد حشيمت أبيو سيتيت فقيرة  - 191فقرة  – 955التقنين المدني السابق الموجز للمؤلف فقرة 

  

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9717)  

 . ( ن المدني المصريمن التقني 919مطابقة للمادة )  912التقنين المدني السوري م 

 . ( من التقنين المدني المصري 919مطابقة للمادة )  919التقنين المدني الليبي م  

وانظر األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتيزام فيي  -من التقنين المدني المصري  919مطابقة للمادة )  519التقنين المدني العراقي م 

 . ( 915رة فق - 911القانون المدني العراقي فقرة 

قيد أصيبح موضيوعه مسيتحيال مين الوجيه الطبيعيي أو  ، بعد نشأته ، يسقط الموجب إذا كان : 952تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 . الوجه القانوني بدون فعل أو خطأ من المديون

ويبقي مع ذلك للدائن متسع لكي يثبت أن الطاريء اليذي وقيع  ، يجب علي المديون أن يقيم البرهان علي وجود القوة القاهرة : 951م 

وفيي مثيل هيذا  ، بمعزل عن المديون كان مسبوقا أو مصحوبا بخطأ ارتكبه المديون كإبطياء فيي التنفييذ جعليه فيي حالية التيأخر

  . الموقف يظل الموجب قائما

  . 519فقرة  – 925الوسيط جزء أول فقرة (  9715)  
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فإن هذه االستحالة المؤقتة ليس من شأنها أن  ، في وقت يكون تنفيذ االلتزام فيه غير متعارض مع الغرض الذي من أجله وجد االلتزام

 علي وقفه إلي أن يصبح قابال للتنفيذ فينفذ بل هي تقتصر ، تقضي االلتزام
 (9719 ) .

 

فهذه مسألة واقع يقدرها قاضي الموضوع تقديراً نهائيا ال معقب علييه مين  ، أما أن يصبح تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة فعلية

أو تليف تلفيا  ،  إذا هليك هيذا الشييءيصبح تنفيذه مستحيال ، إذا وقع علي عين معينة بالذات ، فااللتزام بنقل حق عيني . محكمة النقض

 أو فقد بحيث ال تمكن معرفة مكانه ، يجعله في حكم الهالك
 (9712 ) .

فمين  ، وإذا وقع االلتزام علي شيء غير معين إال بنوعيه ومقيداره 

 genera nan)  والجينس ال ينعيدم ، ألن الشييء غيير المعيين باليذات يوجيد بجنسيه ، الصعب أن نتصور اسيتحالة تنفييذ هيذا االلتيزام

pereunt  )
 (9711 ) .

كما إذا كان المدين ملتزما بتوريد أزهار نيادرة  ، ومع ذلك فقد يقع في بعض األحوال االستثنائية أن يتعذر التنفيذ 

 أو شيء بطل صنعه فلم يستطع العثيور عليي ميا التيزام بيه
 (9719 ) .

يصيبح تنفييذه  ، كيالتزام المصيور برسيم صيورة ، وااللتيزام بعميل 

 مستحيال إذا أصيب هذا الفنان بفقد بصره أو ببتر يده فليم يعيد قيادراً عليي الرسيم
 (9715 ) .

وااللتيزام باالمتنياع عين عميل يصيبح تنفييذه  

 . مستحيال إذا اضطر المدين إلي إتيان هذا العمل الذي التزم باالمتناع عنه

مين ذليك أن يكيون  . فهذه مسيألة قيانون تخضيع لرقابية محكمية الينقض ، ةوأما أن يصبح تنفيذ االلتزام مستحيال استحالة قانوني

ومين ذليك أيضيا أن  . فيتعذر تعذراً قانونيا تنفيذ االلتيزام ، فتنزع ملكيتها قبل التنفيذ للمصلحة العامة ، المدين ملتزما بنقل ملكية أرض

 ذ االلتزام مستحيال استحالة قانونيةفيصبح تنفي ، ثم يحرم القانون صنعه ، يكون المدين ملتزما بتوريد شيء
 (9719 ) .

 

 استحالة التنفيذ ترجع إلي سبب أجنبي  –الشرط الثاني  - 588

بيل يجيب أيضيا أن تكيون هيذه  ، ال بد للمدين فييه / وال يكفيي أن يسيتحيل تنفييذ االلتيزام عليي النحيو اليذي قيدمناه حتيي ينقضيي

 . االستحالة راجعة إلي سبب أجنبي ال بد للمدين فيه

وجيب تنفييذه  ، ولكن لميا كيان تنفييذه العينيي أصيبح مسيتحيال . لم ينقض االلتزام ، فإن كانت االستحالة راجعة إلي خطأ المدين

ال يجوز القول بأن االلتزام األصيلي قيد انقضيي وحيل فإن  ، عن طريق التعويض وحيث يستحيل التنفيذ العيني ويجب التعويض مكانه

وهذا التحول يجيري  . وإنما تحول محله من التنفيذ العيني إلي التعويض ، بل إن االلتزام باق بعينه . محله التزام جديد محله التعويض

أن يتحيول  ، تنفييذ العينيي بخطيأ الميدينإذا تعيذر ال ، فليس مما يتعارض ميع إرادتهميا ، بحكم القانون تمشيا مع مقتضي إرادة الطرفين

 وقد سبقت اإلشارة إلي ذليك . محل االلتزام إلي تعويض
 (9711 ) .

ولهيذا التكيييف أهميية عمليية كبييرة فليو قلنيا إن االلتيزام األصيلي قيد  

كانيت لترتب علي ذلك انقضاء التأمينات التي كانت تكفل االلتزام األصلي وانقطياع ميدة التقيادم التيي  ، انقضي وحل محلة التزام جديد

ولترتيب عليي ذليك أيضيا أن االلتيزام بيالتعويض اليذي ينشيأ مين عيدم تنفييذ العقيد يكيون التزاميا جدييداً لييس  ، تسري ضد هذا االلتيزام

 ، أما إذا أخذنا بالرأي الصحيح وقلنا إن االلتزام يبقي بعينه مع تحول محله . ينمصدره العقد بل يكون المصدر خطأ تقصيريا من المد

ولترتيب عليي ذليك أيضيا أن  . بل تتحول إلي كفالية التعيويض ، لترتب علي ذلك أن التأمينات التي كانت تكفل التنفيذ العيني ال تنقضي

فلو كانت المدة التي انقضت أربيع  . ل محله من تنفيذ عيني إلي تعويضبل تبقي سارية ضد االلتزام بعد أن تحو ، مدة التقادم ال تنقطع

فيان حيق اليدائن فيي التعيويض يسيقط بالتقيادم بعيد  ، ثم استحال تنفيذ االلتزام بخطأ المدين فتحول محله إلي تعيويض ، عشرة سنة مثال

قضياء ميدة تقيادم جدييدة فيميا ليو قلنيا إن االلتيزام ال بان ، انقضاء سنة واحدة وهي التي تكمل المدة التي انقضت إليي خميس عشيرة سينة

ولترتب علي ذلك أخيراً ان االلتزام بالتعويض الذي ينشأ من عدم تنفيذ العقيد هيو عيين االلتيزام اليذي نشيأ  . بالتعويض هو التزام جديد

 فيكون مصدره العقد ال خطأ تقصيريا من المدين ، من العقد منذ البداية
 (9711 ) .

 

                                                 

  . 2921فقرة  1وريبير وردوان بالنيول (  9719)  

  . 2917فقرة  5بيدان والجارد (  9712)  

 . 911ص  992فقرة  5أوبري ورو (  9711)  

 . 191ص  155فقرة  9جي باج  - 111ص  2929فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  (   9719)  

وأصييب بميرض فليي هيذا الوقيت  ، وإذا تعهيد ممثيل بالتمثييل فيي وقيت معيين – 259ص  2971فقرة  5بيدان والجارد (  9715)  

  . ( 977فقرة  1كوالن وكابيتان )  أصبح تنفيذ التزامه مستحيال ، يقعده عن التمثيل

بييدان  – 199ص  2521فقيرة  9بيودري وبيارد )  ومنذ حرم الرق أصبح التعامل في الرقييق مسيتحيال اسيتحالة قانونيية(  9719)  

الكميييات التييي تسييتهلك ميين البنييزين أو الغييياز أو  ، ثنيياء الحييرب ميييثالأ ، وإذا قيييدت . ( 259ص  2915فقييرة  5والجييارد 

. ( 2971فقيرة  5بييدان والجيارد )  أصبح االلتزام الذي يتعارض تنفيذه مع هيذه القييود مسيتحيال اسيتحالة قانونيية ، الكهرباء

  

 . 595فقرة  1الوسيط جزء  (   9711)  

ص  2917فقيرة  5بييدان والجيارد  - 117ص  2521فقيرة  1بالنيول وريبيير وردوان  - 2527فقرة  9بودري وبارد (  9711)  

  . 111ص  192ولكن قارن فقرة  595ص  551الموجز للمؤلف فقرة  – 259
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 االستحالة راجعية إليي سيبب أجنبييأما إذا كانت 
 (9717  )

أو القيوة (  cas fortuity)  والسيبب األجنبيي هيو الحيادث الفجيائي –

فيإن االلتيزام ينقضيي (  fait dun tiers)  وفعيل الغيير ، ( faute du creancier)  وخطيأ اليدائن ، ( force majeure)  القياهرة

فالتعويض ال يكون مستحقا ما دامت استحالة التنفيذ ترجع إلي سبب  ، وال يقتصر األمر فيه علي أن يتحول محله إلي تعويض ، أصال

إذ بعيد أن يثبيت اليدائن وجيود االلتيزام يجيب عليي  ، وعب إثبات السيبب األجنبيي يقيع عليي الميدين . أجنبي وال ترجع إلي خطأ المدين

اسيتحالة التنفييذ وأنهيا وهنيا ال يسيتطيع الميدين أن ييتخلص مين االلتيزام إال إذا أثبيت  ، قا للقواعد العاميةالمدين أن يثبت تخلصه منه وف

 راجعة إلي سبب أجنبي
 (9715 ) .

 

كمييا إذا كانيت العييين التيي التييزم بهييا قيد احترقييت أو سيرقت وكييان ذلييك  ، هيذا وقييد يرجيع السييبب األجنبيي إل خطييأ ميين الميدين

وال  ، بيل تعتبير اسيتحالة التنفييذ راجعية إليي خطيأ الميدين ، فيال يعتيد فيي هيذه الحالية بالسيبب األجنبيي . نمصحوباً بتقصيير مين الميدي

 بل يتحول محله من تنفيذ عيني إلي تعويض ، ينقضي االلتزام
 (9779 ) .

 . وعبء إثبات خطأ المدين يقع في هذه الحالة علي الدائن 

ويتحييول محلييه إلييي  ، فييال ينقضييي االلتييزام حتييي لييو اسييتحال تنفيييذه بسييبب أجنبييي ، وقييد يتحمييل المييدين تبعيية السييبب األجنبييي

 يؤمنه من الحوادث التي ترجع إلي القوة القاهرة ، ويكون المدين فيه هذه الحالة إزاء الدائن بمثابة المؤمن . تعويض
 (9772 ) .

 

فإن األعذار يجعل الميدين  ، لمدين قبل استحالة التنفيذولكن الدائن كان قد أعذر ا ، كذلك إذا استحال تنفيذ االلتزام بسبب أجنبي

وقيد  . فيال ينقضيي االلتيزام بيل يتحيول محليه إليي تعيويض ، مسئوال عن استحالة التنفيذ كما لو كانت هيذه االسيتحالة ترجيع إليي خطيأه

 ، ن ينقل حقيا عينييا أو أن يقيوم بعميلإذا التزم المدين أ" :  مدني علي هذا الحكم صراحة إذ تقول 191نصت الفقرة األولي من المادة 

 فإن هالك الشيء يكون عليه ولو كان الهالك قبيل األعيذار عليي اليدائن ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر
 (

9771  )
ان يهلك كيذلك عنيد اليدائن إذا أثبت أن الشيء ك ، حتي لو كان المدين قد أعذر قبل استحالة التنفيذ ، علي أن االلتزام ينقضي . "

وميع ذليك ال يكيون " :  إذ تقيول $ 577 $ميدني عليي هيذا الحكيم صيراحة  191وقد نصت الفقيرة الثانيية مين الميادة  . لو أنه سلم إليه

ما ليم يكين الميدين قيد قبيل أن يتحميل  ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه سلم إليه ، ولو أعذر ، الهالك علي المدين

 تبعة الحوادث المفاجئة
 (9779  )

فإنه ال ينقضي حتيي ليو هليك  ، بل إنه إذا كان االلتزام مترتبا في ذمة السارق برد الشيء المسروق . "

ليك عنيد صياحبه ليو وحتي لو أثبت السارق أن الشييء كيان يه ، وحتي لو لم يكن السارق معذراً قبل هذا الهالك ، الشيء بسبب أجنبي

عليي أن الشييء المسيروق إذا هليك أوضياع " :  مدني إذ تقول 191وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة  . أنه رده إليه

 فإن تبعة الهالك تقع علي السارق ، بأية صورة كانت
 (9775 ) .

  

                                                 

أميا  . تزاميات العقدييةويالحظ أن السبب األجنبي الذي يجعل تنفيذ االلتزام مستحيال فيقضيه إنما ينطبق باألخص عليي االل(  9717)  

ألن السيبب األجنبيي  ، بالسيبب األجنبيي -وباألولي ال ينقضيي  -فهو ال ينشأ أصال  ، االلتزام الذي ينشأ عن عمل غير مشروع

واليذي ينقضيي بالسيبب األجنبيي إنميا هيو االلتيزام  . ( 191ص  155فقرة  9دي باج )  يزيل رابطة السببية فال يتولد االلتزام

   . إذا جاز أن يعد هذا التزاما ، عام أال يضر شخص آخر بعمل غير مشروعالقانوني ال

وتقدير ما إذا كانت الواقعة الميدعي بهيا تعتبير  – 2927فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 2511فقرة  9بودري وبارد (  9715)  

داميت قيد أقاميت قضياءها عليي أسيببا  ما ، قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية

وما دامت الشيروط الالزمية  ، ( 2911ص  259رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  11نقض مدني )  سائغة

  . قانونا لقيام القوة القاهرة متوافرة

. ( فيي الهيامش 971آنفيا فقيرة  ) من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 951وانظر المادة  - 2519فقرة  9بودري وبارد (  9779)  

  

 . 151ص  119رقم  5مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  15نقض مدني  (   9772)  

  . 591فقرة  1الوسيط جزء (  9771)  

  . 191فقرة  9دي باج  – 2911فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  9779)  

 - 511فقيرة  1جوسران  – 2919فقرة  1بالنيول وريبير ردوان  – 2519فقرة  9بودري وبارد  - 571فقرة  1تولييه (  9775)  

وانظير فيي  – 991فقيرة  21ديرانتيون  – 1هيامش رقيم  919ص  992فقيرة  5وقارن أوبيري ورو  - 191فقرة  9دي باج 

  . 177ص  591فقرة  1كل ذلك الوسيط جزء 
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 الفهرس العام

 اآلثار التي تترتب علي استحالة التنفيذ - الفرع الثاني

  : ء االلتزام وتوابعهانقضا - 589

 ، إذ التنفيذ قد أصبح مسيتحيال ، يترتب علي استحالة تنفيذ االلتزام بسبب أجنبي علي النحو الذي قدمناه أن ينقضي هذا االلتزام

 فال مناص من القول بانقضاء االلتزام ، والمدين غير مسئول عن هذه االستحالة
 (9779 ) .

 

فإذا كان هناك رهين أو حيق  . التي كانت تكلفهوبخاصة تنقضي جميع التأمينات العينية والشخصية  ، وينقضي االلتزام بتوابعه

ويجيب عليي اليدائن أن  ، فإن هذه الحقوق العينية تنقضيي بانقضياء االلتيزام، امتياز أو حق اختصاص يكفل االلتزام قبل استحالة تنفيذه

 . ر هذه التأميناتيقوم باإلجراءات الواجبة لشطب القيد الذي كان يشه

فإن ذمة الكفيل الشخصي  ، وبرئت ذمة المدين منه ، ثم استحال تنفيذه بسبب أجنبي فانقضي ، وإذا كان لاللتزام كفيل شخصي

 . تبرأ تبعا لبراءة ذمة المدين

تبيرأ ذمية جمييع ف ، ثيم يسيتحيل تنفييذه بسيبب أجنبيي فينقضيي ، وقد يكون االلتزام مترتبيا فيي ذمية ميدينين متضيامنين متعيددين

فإن خطأ هذا المدين ال يتعدي أثره إلي بياقي  ، أما إذا استحال التنفيذ بخطأ أحد المدينين المتضامنين دون الباقي . المدينين المتضامنين

أما الباقي فيعتبر خطأ المدين بالنسبة إلييهم مين قبييل فعيل  . ويكون هذا المدين وحده هو المسئول عن التعويض ، المدينين المتضامنين

 وتبرأ ذمتهم منه, وقد سبق بيان ذلك عند الكالم في التضامن ، فينقضي الدين بالنسبة إليهم ، أي يعتبر سببا أجنبيا ، الغير
 (9771 ) .

 

فإنه ينقض  ، واستحال تنفيذه لسبب أجنبي ، كذلك إذا كان االلتزام مترتبا في ذمة المدين لمصلحة عدد من الدائنين المتضامنين

 . بالنسبة إلي جميع الدائنين المتضامنين

فإن المدين يلتزم أن ينزل للدائن عما قد يكون له من حق أو دعوي في التعيويض عين الشييء  ، ومتي انقضي االلتزام وتوابعه

 ، فاسيتحق الميدين التعيويض أو كان هيالك الشييء بفعيل أجنبيي ، فإذا كان الشيء مؤمنا عليه فاستحق المدين مبلغ التأمين . الذي هلك

وقد كيان المشيروع التمهييدى للتقنيين الميدنى الجدييد  . وجب على المدين أن ينقل إلى الدائن حقه فى مبلغ التأمين أو حقه فى التعويض

فيى االلتيزام بنقيل حيق " :  اآلتيى وكانيت تجيرى عليى الوجيه ، مين هيذا المشيروع 179هو نص المادة  ، يتضمن نصاً فى هذا المعنى

التزم المدين أن يتنازل للدائن عما قد يكون ليه مين  ، إذا هلك الشئ أو ضاع أو خرج من التعامل لسبب أجنبى ال يد للمدين فيه ، عينى

ألن الحكم الوارد فيه حكم تفصيلى يكفيى فييه  ، وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة . " حق أو دعوى فى التعويض عن هذا الشئ

 تطبيق القواعد العامة
 (9771 ) .

 959هو نصر المادة  ، ورد فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى نص صريح فى هذا الحكم 
 (9777 ) .

 

                                                 

وإذا هليك الشييء هالكيا جزئييا  - 155ص  9ضييرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال التح(  9779)  

ويجيوز  ، ( 2521فقيرة  9بيودري وبيارد )  تخلص المدين من االلتزام بتسليمه إلي اليدائن الجيزء غيير الهاليك ، بسبب أجنبي

فقيرة  1نجييه بالنيول وريبير وبوال)  للدائن في هذه الحالة أن يرفض تسلم الجزء غير الهالك ألنه ال يجبر علي الوفاء الجزئي

 . ( 5فقرة  perte de la chose dueلفظ  9أنسيلكوبيدي داللوز  – 1929

فقيرة  9من التقنين الميدني الفرنسيي وبيودري وبيارد  2199وقارن المادة  - 1هامس رقم  995ص  275انظر آنفا فقرة (  9771)  

2512 . 

كيذلك ال تبيرأ ذمية  . وال تبيرأ ذمية الميدين ، ي تعيويض كميا قيدمنافيإن المحيل يتحيول إلي ، هذا وإذا استحال تنفيذ االلتزام بخطأ الميدين

ص  2512فقيرة  9بيودري وبيارد )  وكذلك ال تنقضي التأمينيات بيل تبقيي ضيامنة للتعيويض ، الكفيل بل يبقي كفيال للتعويض

199 ) . 

)  إذ يعتبر فعل الكفيل سبباً أجنبيا بالنسبة إلي المدين األصيلي ، فإن ذمة الدين األصلي تبرأ من الدين ، أما إذا هلك الشيء بفعل الكفيل

ولكين الكفييل  ، ببيراءة ذمية الميدين األصيلي -باعتبياره كفييال  –وتبرأ ذمية الكفييل  . ( 199ص  2512فقرة  9بودري وبارد 

  . يكون مسئوال عن فعله كمدين أصلي نحو الدائن
  (9771  )

 . 2وهييامش رقييم  171ص 591فقييرة  1وانظيير الوسيييط جييزء  - 2امش رقييم هيي 925ص 1مجموعيية األعمييال التحضيييرية 

فهيو قيد كيان  . وهيذا الين ينتقيده الفقيه الفرنسيى . 2999ويشتمل التقنين المدنى الفرنسى على نص يقرر هذا الحكيم هيو الميادة 

 ، فيظيل البيائع مالكياً الشيئ . الملكييةإذ كيان البييع ال ينقيل  ، مفهوماً فى ضوء تقاليد القانون الماضية وأحكام القانون الروميانى

أميا اآلن فيالبيع ينقيل الملكيية إليى  . ومن ثم وجب أن ينقلها إلى المشترى ، فإذا هلك كان البائع هو الذى يملك دعوى التعويض

مفيداً فيى  على أن النص ال يزال . دون حاجة إلى أن ينقلها إليه البائع ، ودعوى التعويض يملكها المشترى مباشرة ، المشترى

 992فقييرة  5أوبيرى ورو )  فيهليك الشييئ قبيل أن تنتقيل الملكييية إلييه ، الحياالت التيى يتراخيى فيهييا نقيل الملكيية إلييى المشيترى

 9دى بياج  - 295فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  - 2511فقيرة  - 2511فقيرة  9بودرى وبيارد  - 9هامش رقم  919ص

 perte لفيظ 9أنسييكلوبيدى والليوز  - 977فقيرة  1كوالن وكابيتان  - 1925فقرة  1وبوالنجيه بالنيول وريبير  - 195فقرة 

de la chose due  فى فرنسا الخاص بالتأمين 2599يوليه سنة  29من قانون  91وانظر المادة  . 7فقرة  - 1فقرة .
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 : تحمل التعبة فى العقد وفى الملك - 591

ومين ثيم إذا  . ال عينياً وال بمقابيل ، دون أن يسيتوفى اليدائن حقيهوإذا انقضى االلتزام الستحالة تنفيذه بسبب أجنبى فقد انقضى  

فيتحميل  ، ويصدق ذلك . إذ عليه هو الغرم دون المدين ، كان الدائن هو الذى يتحمل تبعة استحالة التنفيذ ، نظر إلى هذا االلتزام وحده

ذلك أن الميدين فيى هيذا العقيد  . ناشئاً من عقد ملزم لجانب واحدإذا كان االلتزام الذى استحال تنفيذه  ، الدائن وحده تبعة استحالة التنفيذ

 . إذ العقد ال ينشئ إال هذا االلتزام فى جانيب الميدين ، دون أن يكون للدائن تعويض مقابل ، تبرأ ذمته وينقضى التزامه باستحالة تنفيذه

فيإن  ، فانقضيى هيذا االلتيزام ، واستحال تنفيذ أحد االلتزامين المتقابلين بسبب أجنبى ، أما إذا كان االلتزام ناشئاً من عقد ملزم للجانبين

فيى العقيود " :  ميدننى عليى هيذا الحكيم صيراحة إذ تقيول 295وقد نصت المادة  . االلتزام المقابل ينقضى تبعاً النقضاء االلتزام األول

 وينفسخ العقد من تلقياء نفسيه ، انقضت معه االلتزامات المقابلة له ، الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيه
 (9775  )

" . 

إذا انقضى التزامه الستحالة تنفيذه بسبب أجنبى يتحميل ميع ذليك تبعية اسيتحالة  ، ويترتب على ذلك أن المدين فى العقد الملزم للجانبين

إذا كيان قيد تحليل مين تنفييذ التزاميه بسيبب  ، ذليك أن الميدين . ب واحيدوال يتحملها اليدائن كميا يتحملهيا فيى العقيد المليزم لجاني ، التنفيذ

قيد انقضيى هيو أيضياً بسيبب انقضياء  -وهيو االلتيزام المقابيل  -يجد فيى الوقيت ذاتيه االلتيزام اليذى ليه فيى ذمية اليدائن  ، استحالة تنفيذه

وهيى  ، وهذه هى نظرية تحمل التبعة فى العقيد . مل التبعةومن ثم كان هو الذى يتح ، فيقع عليه الغرم ، وانفسخ العقد ، االلتزام األول

 وقيد سيبق أن عالجناهيا فيى الجيزء األول مين الوسييط ، كما نرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بانقضاء االلتزام الستحالة تنفيذه بسيبب أجنبيى
 (

9759 ) .
 

وقد انفرد التقنين المدنى العراقى بالنص على تحمل التبعة فيى  . وهناك إلى جانب تحمل التبعة فى العقد تحمل التبعة فى الملك

ونقتصر هنا على إييراد النصيوص التيى  . عقب النص الذى أورده فى خصوص انقضاء االلتزام الستحالة تنفيذه بسبب أجنبى ، الملك

 مع التعليق عليها فى إيجاز ، اشتمل عليها هذا التقنين فى هذه المسألة
 (9752 ) .

 

وهليك  ، بعقيد أو بغيير عقيد ، إذا انتقل الشيئ إليى ييد غيير ييد صياحبه"  من التقنين المدنى العراقى على أنه 511دة نصت الما

ونصيت  . " وإن كانت يد أمانية هليك الشيئ عليى صياحبه ، فإن كانت اليد يد ضمان هلك الشئ على صاحب اليد ، دون تعد أو تقصير

وتكون يد أمانة إذا حاز الشئ ال بقصد تملكه  ، ان إذا حاز صاحب اليد الشئ بقصد تملكهتكون اليد يد ضم - 2"  على أنه 511المادة 

قيد حيبس الشيئ عين  ، إذا كان صاحب اليد ولو بغير قصد التمليك ، وتنقلب يد األمانة إلى يد ضمان - 1 . بل باعتباره نائباً عن المالك

 . " صاحبه دون حق أو أخذه بغير إذنه

أو  ، سيواء انتقيل بعقيد كعاريية أو وديعية أو إيجيار ، ن شياً قد انتقل من ييد مالكيه إليى ييد غيير الماليكوتفرض هذه النصوص أ

فيإذا كيان هنياك التيزام  . ثيم يهليك الشيئ فيى ييد غيير الماليك بسيبب أجنبيى . انتقل بغير عقد كحيازة بحسن نية أو بسيوء نيية أو غصيب

فيإن الماليك هيو اليذى  ، قلنا إن هذا االلتزام ينقضى الستحالة تنفيذه بسبب أجنبيىو ، مترتب فى ذمة غير المالك برد الشئ إلى صاحبه

بين يد الضيمان وييد  –أخذاً بأحكام الفقه اإلسالمى  –وهنا يميز التقنين المدنى العراقى  . يتحمل تبعة هالك الشئ وقد هلك فى غير يده

بل يتحول هذا االلتزام إلى  ، فإن التزامه برد الشئ إلى المالك ال ينقضى باستحالة تنفيذه ، فإن كانت يد غير المالك يد ضمان . األمانة

 . ويتحمل هو تبعة هالك الشئ ، تويض

ويتحميل الماليك إذن تبعية  ، فيإن التزاميه بيرد الشيئ إليى الماليك ينقضيى باسيتحالة تنفييذه ، أما إن كانت يد غير المالك يد أمانية

 ، ثم يضع التقنين العراقيى معيياراً لييد الضيمان ولييد األمانية . ألنه هلك فى يد هى يد أمانة ، هالك الشئ وإن كان قد هلك فى غير يده

ه بيل باعتبياره ويد األمانة هى يد غير المالك إذا حياز الشيئ ال بقصيد تملكي ، فيد الضمان هى يد غير المالك إذا حاز الشئ بقصد تملكه

كيل هيؤالء ييدهم  ، ومن أخذ الشيئ عليى سيوم الشيراء ، والحائز بقصد التملك ال سيما إذا كان سيئ النية ، فالغاصب . نائباً عن المالك

أميا المسيتعير والميودع  . وتحملوا هيم دون الماليك تبعية الهيالك ، وجب عليهم الضمان ، فإن هلك بسبب أجنبى . على الشئ يد ضمان

                                                                                                                                                                    
  (9777  )

فييمكن إذن أال  ، لقيوة القياهرة إال بقيدر اسيتحالة التنفييذال تبرأ ذمة المديون من أجل ا" :  ويجرى هذا النص على الوجه اآلتى

 ً يلزم المديون أن يتنازل للدائن عين  ، حتى فى حالة سقوط الموجب كله ، وفى جميع األحوال . يكون سقوط الموجب إال جزئيا

من الشئ الهالك إن كانيت كما يلزمه أن يسلم إليه ما بقى  ، الحقوق والدعاوى المختصة بالتعويض مما يتعلق بالموجب السابق

بالنييول وريبيير وردوان  - 119ص 2511فقيرة  9بيودرى وبيارد  : وانظر فى وجوب تسليم بقية الشئ الهاليك . " هناك بقية

. 192ص 2925فقرة  1
 

  (9775  )
. 559فقرة  - 575انظر الوسيط جزء أول فقرة 

 

  (9759  )
 9أنسييكلوبيدى دالليوز  - 197ص - 191ص 155فقرة  9باج وانظر أيضاً دى  - 559فقرة  - 575الوسيط جزء أول فقرة 

 - 951ص - 959ص 1األسيتاذ عبيد الحيى حجيازى  - 191الموجز للمؤلف فقيرة  - 1فقرة  perte de la chose dueلفظ 

. 911ص 999األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االلتزام فقرة 
 

  (9752  )
ومن ثم يجيب  ، فلم ترد فى التقنين المدنى المصرى ، كما قدمنا ، النصوص والتقنين المدنى العراقى وحده هو الذى أورد هذه

. فى مصر تطبيق القواعد العامة فى هذه المسائل
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، هليك عليى مالكيه ، فإن هلك الشئ فيى ييدهم بسيبب أجنبيى . فهؤالء يدهم يد أمانة ، والمستأجر ومن أخذ الشئ على سوم النظرعنده 

 . وانقضى التزام الحائز برد الشئ إلى مالكه الستحالة تنفيذه بسبب أجنبى

 ، إذا كان الحيائز ، فتكون تبعة الهالك فى هذه الحالة على الحائز ال على المالك ، ومع ذلك فإن يد األمانة تنقلب إلى يد ضمان

 . وليو كيان قيد فعيل هيذا أو ذاك بغيير قصيد التمليك ، أو أخذه بغير إذنيه ، قد حبس الشئ عن صاحبه دون حق ، ويده قد بدأت يد أمانة

 . الذى يتحمل تبعة هالك الشئ ولو بسبب أجنبى يكون بمثابة المدين المعذر ، فى هاتين الحالتين ، ذلك أن الحائز

فهو من وجه يحوز الشئ بعد البيع ال بقصد  . قبل تسليم هذه العين للمشترى ، بقى بعد كل ذلك موقف البائع لعين معينة بالذات

فإن هلك الشيئ  . بتنفيذ التزامه وهو من وجه آخر يلتزم بتسليم الشئ إلى المشترى وهذا االلتزام مكمل لنقل الملكية ولم يقم بعد ، تملكه

أم تكيون ييده ييد ضيمان  ، فهل تكون يده يد أمانية وال يهليك الشيئ علييه اعتبياراً بأنيه ال يجيوز الشيئ بقصيد تملكيه ، فى يده قبل التسليم

التقنيين الميدنى العراقيى  من 517ويهلك الشئ عليه اعتباراً بأنه لم يقم بعد بواجب التسليم وهو التزام مكمل لنقل الملكية؟ تجيب المادة 

وتنقليب ييد أمانية إذا امتنيع  ، كانيت ييد الماليك القيديم قبيل التسيليم ييد ضيمان ، إذا انتقلت ملكية الشئ بعقد" :  على هذا السؤال بما يأتى

 ، إن كان غيير ماليكألن يده تعتبر يد ضمان و ، ومعنى ذلك أن المبيع يهلك على البائع بل التسليم . " واجب التسليم بقيام سبب للحبس

بيأن  ، أما إذا قام سبب لحبس البيائع المبييع فيى ييده . إذ ال يزال مترتباً فى ذمته واجب التسليم ولم يقم به وهو التزام مكمل لنقل الملكية

 ، كميا رأينياوقيد كانيت ييد ضيمان  ، فيإن ييد البيائع ، فامتنع واجب التسليم سبب قيام سبب الحيبس ، كان لم يستوف ثمنه الواجب األداء

ليم يهليك علييه بيل يهليك عليى  ، وهيو محبيوس فيى ييده بسيبب عيدم اسيتيفاء اليثمن ، فإذا هليك الشيئ بسيبب أجنبيى . تنقلب إلى يد أمانة

 . المشترى

 

 التقادم المسقط - الفصل الثالث
 (9751  )

 

  (Prescription extinctive  ) 

 تمهيد

 وجوب الفصل بينهما –التقادم المسقط والتقادم المكسب  - 591

فيى المباعيدة بيين (  السيابق)  وفيق التقنيين الحيالى" :  جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجدييد : 

والحيق أن هيذين النظيامين يختلفيان كيل االخيتالف مين  . وقد تبعه المشروع فى ذل ، أحكام التقادم المسقط وبين أحكام التقادم المكسب

 حيث الغاية والتطبيق والمشخصات الذاتية
 (9759  )

ما بين  –كما فصل التقنين المدنى السابق  –فالتقنين المدنى الجديد قد فصل إذن  . "

 . ين أسباب كسب الحقوق العينيةوبين التقادم المكسب فجعل مكانه ب ، التقادم المسقط فجعل مكانه بين أسباب انقضاء االلتزام

 فالتقادم المسقط يقضى الحقيوق الشخصيية والعينيية . والفرق بين هذين النوعين من التقادم ظاهر
 (9755  )

إذا ليم  ، عليى السيواء

زه مين فيكسيب الحيائز ميا حيا –وتقتيرن بيه الحييازة دائمياً  –أما التقادم المكسب  . يستعمل صاحب الحق حقه مدة معينة حددها القانون

ويسيقط  ، ونيرى مين ذليك أن التقيادم المسيقط ال يقتيرن بالحييازة . حقوق عينية بعيد أن تسيتمر حيازتيه لمهيا ميدة معينية حيددها القيانون

                                                 

)  جنييدارد -2771فييى التقييادم المسييقط فييى الييدعاوى رسييالة ميين بيياريس سيينة (  Gossart)  جوسييار : مرجييع (   9751)  

Gondard  )جييرى -2595يتعذر على الدائن قطع سريانه رسالة من باريس سنة  فى وقف التقادم وقاعدة وقف التقادم حيث 

 (Guery  ) بكنيو -2599فى تقادم الدعوى العامة والدعوى المدنية رسالة من ِرْن سنة  (Pequignot  ) فى التقادم االتفياقى

 -2591الة مين بياريس سينة فى التقادم فى التقنين المدنى األلمانى رس(  Jourdan)  جوردان -2599رسالة من ديجون سنة 

فيى (  Rochefort)  روشيفور – 2595فى تقادم الحقوق المعلقة عليى شيرط رسيالة مين بياريس سينة (  Becherel)  بشرل

فى تطور القواعد الخاصة بمدد التقادم (  Holleaux)  هوليو -2529تقادم الحقوق المعلقة على شرط رسالة من باريس سنة 

بعيض اعتبيارات فيى مسيألة تنقييح (  Montel)  مونتيل -2511رسيالة مين بياريس سينة  -قرينية الوفياءالقصيرة القائمة عليى 

فييى قاعييدة وقيف التقييادم حيييث (  Carbonneir)  كاربونيييه -191ص 2591المجليية التفصييلية للقيانون المييدنى سيينة  : التقيادم

المجلة الفصلية للقيانون  : قات على التقادم المسقطتعلي -299ص 2591المجل االنتقادية سنة  : يتعذر على الدائن قطع سريانه

المجيل الفصيلية  : فى مواعيد السقوط ومواعيد التقادم ومواعيد المرافعات(  Vasseur)  فاسير -212ص 2591المدنى سنة 

رة سينة األستاذ عبد المنعم البدراوى فيى أثير مضيى الميدة فيى االلتيزام رسيالة مين القياه -595ص 2599للقانون المدنى سنة 

2599 .  
  (9759  )

. 999ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 
 

  (9755  )
. فيما عدا حق الملكية
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإذا  ، والقادم المسقط ال يتمسك به إال عن طريق الدفع . وهذا بخالف الحقوق الشخصية . الحقوق العينية كما يقسط الحقوق الشخصية

أما التقادم المكسيب فيتمسيك بيه  . حق الذى سقط بالتقادم دعواه أمكن المدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم المسقطرفع صاحب ال

 ، فللحائز أن يدفع دعوى االستحقاق المرفوعة عليه مين الماليك بالتقيادم المكسيب ، عن طريق الدفع وعن طريق الدعوى على السواء

ثم إن التقادم المكسب  . كما أن له إذا انتزعت منه الحيازة أن يرفع دعوى االستحقاق على الحائز الجديد ويتمسك قبله بالتقادم المكسب

أميا فيى التقيادم  . إذ الحائز حسن النية يمليك الحيق فيى ميدة أقصير مين الميدة التيى يملكيه فيهيا الحيائز سييئ النيية ، يعتد فيه بحسن النية

ال تبعياً لثبيوت حسين  ، والمدة التى يحددها القانون لسقوط الحق تقصر أو تطول تبعياً لطبيعية هيذا الحيق ، فال يعتد بحسن النيةالمسقط 

 النية أو انتفائه
 (9759 ) .

 

 أم الكيالم فيى التقيادم المسيقط للحقيوق العينيية . ونقتصر هنا على الكالم فى التقادم المسقط للحقيوق الشخصيية
 (9751  )

والتقيادم 

 . المكسب لهذه الحقوق فيكون عند الكالم فى الحقوق العينية

 : األساس الذى يرتكز عليه التقادم المسقط - 592

فإن استقرار التعامل يقيوم إليى حيد كبيير عليى فكيرة  ، يرتكز التقادم المسقط على اعتبارات تمت للمصلحة العامة بسبب وثيق 

لندرك إلى أى حد يتزعيزع فييه التعاميل وتحيل الفوضيى محيل  ، لتقادم فى نظمه القانونيةويكفى أن نتصور مجتمعاً لم يدخل ا . التقادم

 االستقرار
 (9751 ) .

وكيان عليى الميدين أن يثبيت  ، فغذا كان للدائن أن يطالب مدينه بالدين مهما طالت المدة التى مضت على استحقاقه 

ألييس مين اإلرهياق أن يكليف الميدين بالمحافظية عليى هيذه  ، لصية بيهبراءة ذمته من الدين بعد أن يكون قد وفاه فعالً وحصال عليى خا

حتى يستطيع إبرازها فى أى وقت شاء الدائن أن يطالبه فيه باليدين! ويقيع كثييراً أن يكيون الميدين قيد  ، المخالصة إلى قوت ال نهاية له

أيكون للدائن أن يطالب الورثة بإبراز المخالصة أو الوفاء بالدين! أليس من حق المدين ومين حيق ورثتيه مين بعيده أن يواجهيوا  ، مات

ال بمخالصية باليدين ليم تتيسير المحافظية  ، وهو يطالب بدين مضت على استحقاقه مدة طويلة ليس من المألوف أن يسكت فيها ، الدائن

 بل بطلب إسقاط دعواه بعد أن سكت عنها طوال هيذه الميدة ، وام الطوال فضاعت أو خفى مكانهاعليها بعد انقضاء هذه األع
 (9757  )

 !

أو فى القليل قد أبرأ ذمة  ، أليس واجباً الستقرار التعامل أن يفترض فى الدائن الذى سكت مدة طويلة عن المطالبة بدينه أنه قد استوفاه

والبد أن تسيتقر األوضياع فيى  . ا يجب وضع حد للمطالبة بالحقوق وذلك بتقرير مبدأ التقادمالمدين منه بعد هذا السكوت الطويل؟ وكم

 فال يتجدد النزاع فى كل وقت وال يبقى حق الدائن فى المطالبة إلى غير نهاية ، الحالتين
 (9755 ) .

 

التيى مضيى عليهيا مين  ، لمسيتقرةأكثير مميا يقيوم عليى وجيوب احتيرام األوضياع ا ، فالتقادم المقسط ال يقوم على قرينه الوفياء

 الزمن ما يكفى لالطمئنان إليها وإحاطتها بسياج من الثقة المشروعة
 (9599 ) .

ووجوب احترام األوضاع المستقرة هو الذى يحيتم علينيا  

                                                 
  (9759  )

عليى أن كيال مين التقيادم المسيقط والتقييادم المكسيب يخضيع لقواعيد واحيدة فيميا يتعلييق بحسياب الميدة ووقيف التقيادم وانقطاعييه 

 . صيدر بهيذه القواعيد المشيتركة ، ع بيين النيوعين فيى بياب واحيدوهذا ما دعا التقنين المدنى الفرنسيى إليى الجمي . والتمسك به

ويعيب على التقنين المدنى الفرنسى جمعه بين نظامين يختلفيان اختالفياً جوهريياً فيى الغايية  ، وينتقد الفقه الفرنسى هذا المسلك

فقد أفرد للتقادم المكسب كتاباً خاصياً ووضيع التقيادم المسيقط فيى كتياب  ، ولم يشأ بوتييه أن يجمع بينهما . والنطاق والمقومات

. ( 92فقرة  - 99األستاذ عبد المنعم البدراوى فى أثر مضى المدة فى االلتزام فقرة )  االلتزامات
 

  (9751  )
لك فيما عدا حق الملكية فإنيه وذ . أى بالتقادم المسقط ، تسقط بعدم االستعمال ، كحق االنتفاع وحق االرتفاق ، فالحقوق العينية

من غير أن يتعرض لهيا  ، مهما يطل الزمن ، ومجرد ترك العين أو إهمالها ، ال يسقط بعدم االستعمال وإن كان يكسب بالتقادم

ال  –ال فيى الشيريعة اإلسيالمية وال فيى غيرهيا مين الشيرائع  –ال يترتيب علييه البتية  ، أحد أو يغتصبها وينكر حق مالكهيا فيهيا

أبرييل سينة  27نقيض ميدنى )  وط حق ملكيتها وال منع سماع الدعوى بها لو تعرض لها متعرض بعد زمن اإلهميال المدييدسق

وانظير أيضياً  - 2957ص 991رقيم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  19 - 155ص 155رقم  2مجموعة عمر  2599

 19 - 521ص 159رقيم  2مجموعية  2599سينة  أكتيوبر 92نقيض ميدنى  : بالنسبة إلى عدم سيقوط اليدعوى بملكيية الوقيف

رقيم  9مجموعية عمير  2551ميايو سينة  12 - 2957وص 2951ص 991و 992رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة 

أو إذا غصب الوقف غاصب وبقييت حيازتيه  - 911ص 129رقم  5مجموعة عمر  2559أول مارس سنة  - 599ص 211

ولكيين إذا اسييتحال حييق الملكييية إلييى  . ( 915ص 125رقييم  5مجموعيية عميير  2559أول مييارس سيينة  : ثالثيياً وثالثييين سيينة

وإن كانت الملكيية ذاتهيا ليو بقيى  ، فإن دعوى التعويض تسقط التقادم ، كأن أتلف الحائز ملك الغير الذى فى حيازته ، تعويض

. ( 19ص 92م 2597ديمسبر سنة  29استئناف مختلط )  الشئ ولم تكن لتسقط
 

  (9751  )
. 9فقرة  91لوران 

 

  (9757  )
. 511فقرة  1جوسران 

 

  (9755  )
. 99بودرى وتيسييه فقرة 

 

  (9599  )
. 99وفقرة  15فقرة  - 17بودرى وتيسييه فقرة 
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 ً مين تحدييد وقيت  أو مائية؟ البيد ، أو ثالثين ، أن نتساءل إلى متى يستطيع الدائن أن يطالب الدين دون أن يواجه بتقادمه؟ عشرين عاما

وإال ظليييت النييياس يطاليييب بعضيييهم بعضييياً بيييديون مضيييت عليهيييا أجييييال  ، إذا انقضيييى ال يسيييتطيع اليييدائن أن يطاليييب باليييدين ، ميييا

وال بمباغتية اليدائن  ، والمشروع يختار مدة ال يكون مين شيأنها إرهياق الميدين بجعليه معرضياً للمطالبية وقتياً أطيول مميا يجيب. طويلة

ً  . قصر مما يجببإسقاط حقه فى وقت أ واختار المشرع المصرى خمسية عشير عامياً وهيى  ، وقد اختار المشرع الفرنسى ثالثين عاما

 ، وادعيى الميدين بيراءة ذمتيه ، فيإذا انقضيت الميدة التيى ييتم بهيا التقيادم . المدة التى ال يجوز بعدها سماع الدعوى فى الفقيه اإلسيالمى

ولم يكن قيد  ، ذلك أن الدائن إال لم يكن قد استوفى حقه فعالً  . فالولى بالرعاية هو المدين ال الدائن ، وأصر الدائن على المطالبة بالدين

فيال أقيل مين أنيه قيد أهميل إهمياالً ال عيذر ليه فييه بسيكوته حقبية  ، أبرأ ذمة المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة الطويلية

ودائين أقيل ميا يؤخيذ بيه اإلهميال  ، وبين مدين اطمأن إليى وضيع ظياهر مسيتقر . ذلك بالمطالبة طويلة من الدهر ثم مباغتة المدين بعد

وقيد دليت التجيارب عليى أن طائفية مين اليدائنين ييدعون بعيد انقضياء ميدة  . المدين دون رييب هيو األوليى بالرعايية ، الذى ال مبرر له

وهم بعيد قيد أهمليوا إهمياالً ال عيذر  ، أفمن أجل هذه القلة . ال القلة النادرةوال يصدق فى دعواه منهم إ ، التقادم أنهم لم يستوفوا حقوقهم

تضحى الكثرة الغالبة من المدينين الذين قد برئت ذمتهم حقاً من دييونهم وتعيذر علييهم اسيتيفاء اليدليل عليى بيراءة ذميتهم بعيد  ، لهم فيه

 انقضاء هذه المدة الطويلة
 (9592  )

! 

حتيى أن الشيرائع التيى ليم تأخيذ بيه بطرييق مباشير  ، وقد أخيذت بيه جمييع الشيرائع . رع التقادممن أجل كل هذه االعتبارات ش

 . أخذت به بطريق غير مباشر فتمنع سماع الدعوى بعد انقضاء مدة التقادم ، فتسقط الدين بالتقادم

فهنياك اعتبيارات أخيرى تتعليق  ، وإذا كانت االعتبارات التى قدمناها هى األساس الذى يرتكز عليه التقيادم المسيقط بوجيه عيام

ذليك أن هيذا  . فتقادم الدين الدورى المتجدد بخمس سنوات يقوم على أساس آخر غير استقرار التعامل . بحاالت خاصة من هذا التقادم

اضيطر الميدين أن ييدفع  ، فإذا تراكم المستحق منه لمدة أطول من خميس سينوات ، الدين يدفعه المدين عادة من ريعه ال من رأس ماله

فإذا أضيف إلى ذلك أن الدائن قد أهميل المطالبية بحقيه ميدة تزييد عليى خميس  . فكان هذا مرقهاً له ، الدين من رأس المال ال من الريع

ادة ومن ثم قضت الم . كان من اإلنصاف للمدين أن يسقط القانون من هذه الديون ما مضى على استحقاقه أكثر من هذه المدة ، سنوات

بيل وال عليى  ، فلييس التقيادم هنيا إذن مبينياً عليى قرينية الوفياء ، مدنى بأن هذه الديون تتقادم بخمس سنوات وليو أقير بهيا الميدين 919

 . وإنما بنى على االعتبارات التى تقدم ذكرها ، استقرار التعامل

ميين أجييور وميين ثميين مييا قيياموا بييه ميين  وحقييوق العمييال والخييدم واألجييراء ، أمييا حقييوق التجييار والصييناع عيين أشييياء وردوهييا

إذا لييس مين الميألوف أن يسيكت هيؤالء  ، والتقادم هنا مبنى رأساً عليى قرينية الوفياء . ( مدنى 917م)  فتتقادم بسنة واحدة ، توريدات

ومين  . م قيد اسيتوفوهافإذا كانوا قد سكتوا طول هذه المدة عن المطالبة بها فالمفروض أنه ، الدائنون عن استيفاء حقوقهم أكثر من عام

مدنى على المدين الذى يتمسك بأن الحق قيد تقيادم بسينة أن يحليف اليميين عليى أنيه أدى اليدين  917ثم أوجبت الفقرة الثانية من المادة 

 وبقى الحق قائماً للدائن أن يستوفيه ، فإن نكل فقد انتقضت قرينة الوفاء ، فعالً 
 (9591 ) .

 

 : لمحة تاريخية - 593

إليى عهيد  ، فقيد كانيت اليدعاوى فيى هيذا القيانون . تأخر التقادم المسقط فى القانون الرومانى عن التقادم المكسب فيى الظهيور 

إذ كييان البريطييور يمنحهييا لمييدة سيينة  ، والييدعاوى التييى كانييت تتوقييت بمييدة معينيية هييى الييدعاوى البريطورييية . أبدييية ال تتقييادم ، طوييل

شخصييية كانييت أو  ، قانونيياً معروفيياً قييرر فيييه أن الييدعاوى ، 515فييى سيينة  ، Theodoseثيييودوس  ثييم أصييدر اإلمبراطييور . واحييدة

وانتقل هذا الخلط إليى التقنيين  . وكانا قبله منفصلين أحدهما عن اآلخر ، تتقادم فى األصل بين التقادم المسقط والتقادم المكسب ، عينية

وسياء فيى القيانون الروميانى أو فيى  ، ضيطراب والتشيويش فيى تفهيم أحكيام التقيادموكان مصدراً لكثير من اال ، المدنى الفرنسى نفسه

 القانون الفرنسى
 (9599 ) .

 

عليى أن العيادات الحرمانيية وبعضيها  . وأخذ التقادم الثالثينى الذى عرفه القانون الرومانى طريقه إلى القيانون الفرنسيى القيديم

والقانون الكنسى وقد عميل كثييراً عليى تعيديل أحكيام القيانون الروميانى فيى التقيادم بإقامتيه عليى قرينية  ، كان يجعل التقادم سنة واحدة

 الوفاء
 (9595 ) ،

وميا مينح ليبعض  ، واألوامر الملكية وقد خلقت كثيراً من مدد التقادم القصيرة واحتفظ ببعضها التقنين المدنى الفرنسيى 

                                                 
  (9592  )

. 2919فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 
 

  (9591  )
 255م)  وراق التجاريييةكييذلك التقييادم الخمسييى الخيياص بالييدعاوى الناشييئة ميين الكمبييياالت والسييندات اإلذنييية ونحوهييا ميين األ

لينقص األهليية أو  ، وتقيادم دعياوى اليبطالن . ويحليف الميدين اليميين عليى أنيه أدى اليدين ، يقيوم عليى قرينية الوفياء(  تجارى

. بثالث سنوات يقوم على قرينة أن العاقد قد أجاز العقد ، لعيوب الرضاء
 

  (9599  )
. 25فقرة  - 29بودرى وتيسييه فقرة 

 

  (9595  )
فهيو فيى  . إذ رآه مخالفياً لميا تقتضييه نزاهية التعاميل ، حاول قانون الكنيسة كثييراً أن يضيعف مين نظيام التقيادم الروميانىوقد 

وأقام التقيادم المسيقط  ، فأكثر من أسباب وقف التقادم . ويجيز للمدين أن يبرئ ذمته دون أن يوفى دينه ، نظره يقر االغتصاب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كيل هيذا زاحيم نفيوذ القيانون  ، ى أال يجيرى فيى حقهيا التقيادم أو فيى أن يجيرى تقيادم أطيولالهيئات كالكنيسة وأمالك التاج من مييزة في

 . الرومانى وعدل من أحكامه فى التقادم

فالمصييادر التاريخييية للتقييادم فييى التقنييين المييدنى الفرنسييى هييى إذن القييانون الرومييانى وقييانون الكنيسيية والعييادات الجرمانييية 

 واألوامر الملكية
 (9599 ) .

 

 التمييز بين التقادم المسقط تشتبه بمواعيد أخرى يقال لها المواعيد المسقطة - 594

  (delais de decheance ) . فهييى قييد وضييعها  . والمواعيييد المسييقطة هييذه لهييا مهميية غييير المهميية التييى لمواعيييد التقييادم

بيل  ، ليى إهميال اليدائن أو لتقيوم قرينية عليى الوفياءال كما فى مواعيد التقادم المسقط لحماية األوضاع المستقرة أو للجيزاء ع ، القانون

 . وإال كيان بياطالً  ، البد أن ييتم العميل المعيين فيى خاللهيا ، فهى مواعيد حتمية ، لتعيين الميعاد الذى يجب أن يتم فيه حتماً عمل معين

فيجيوز للقاضيى إثارتهيا مين  . بل أيضاً فى كيفية إعمالهيا ، ال فى المهمة التى تقوم بها فحسب ، ولذلك فهى تختلف عن مواعيد التقادم

وهيذا بخيالف  . وال يتخليف عنهيا التيزام طبيعيى ، وال يقيف سيريانيها ، وال تنقطيع ، تلقاء نفسه دون حاجة إلى أن يتمسيك الخصيم بهيا

ويتخليف عين التقيادم  ، السيريان كميا يجيوز أن يقيف هيذا ، ويجوز أن ينقطيع سيريانه ، فسنرى أن الخصم يجب أن يتمسك به ، التقادم

أميا الحيق  ، وسنرى أيضاً أن الحق المتقادم إذا لم يصلح أن يكيون طلبياً فإنيه يصيلح أن يكيون دفعياً إذ اليدفوع ال تتقيادم . التزام طبيعى

 ً  الذى سقط لعدم استعماله فى الميعاد فال يصلح ال طلباً وال دفعا
 (9591 ) .

 

ويكون من المهيم التعيرف إليى  ، هل هو ميعاد تقادم أو هو ميعاد مسقط ، وم الشبهة فى شأنهويحدث أن يقرر القانون ميعاداً تق

ويغلييب أن تكييون المواعيييد المسييقطة  . طبيعيية هييذا الميعيياد لمييا بييين مواعيييد التقييادم والمواعيييد المسييقطة ميين الفييروق التييى تقييدم ذكرهييا

أو هيو ميعياد  ، النص التشريعى نفسه بيان ما إذا كان الميعاد ميعاد تقيادمويغلب أيضاً أن يتولى  . على خالف مواعيد التقادم ، قصيرة

ً  . مسقط إذ أن من مواعييد التقيادم ميا  ، فالعالمة األولى قد ال تصدق . غير أن هاتين العالمتين الماديتين ال يمكن االعتماد عليهما دائما

 ، والعالمية األخيرى قيد تتخليف . ذى يبلغيه بعيض مواعييد التقيادمومن المواعيد المسقطة ما يصل فى الطول إليى الحيد الي ، هو قصير

 ويسكت النص عن بيان طبيعة الميعاد
 (9591 ) .

  ً هيو تبيين  ، وخير معيار للتعرف على ما إذا كيان الميعياد ميعياد تقيادم أو ميعياد مسيقطا

 فإن كان لحماية األوضاع المستقرة أو لغير ذلك مين أغيراض التقيادم . الغرض الذى قصد إليه القانون من تقرير هذا الميعاد
 (9597 ) ،

 

 فهو ميعاد مسقط ، وإن كان لتحديد الوقت الذى يجب فى خالله استعمال حق أو رخصة . فهو ميعاد تقادم
 (9595 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وبذل جهداً كبيراً فى عرقلة  ، وأدخل فى التقادم المكسب عنصر حسن النية ، تقرار التعاملعلى قرينة الوفاء ال على أساس اس

. ( 25بودرى وتيسييه فقرة )  هذا النظام
 

  (9599  )
. 11بودرى وتيسييه فقرة 

 

  (9591  )
ران جوسي - 112فقرة  1كوالن وكابيتان  - 2959فقرة  5بيدان والجارد  - 799ص - 991ص 122فقرة  21أوبرى ورو 

ويذهب بودرى وتيسييه إليى أن المواعييد  - 59ص - 95ص 95وقارن بودرى وتيسييه فقرة  - 2991فقرة  - 2995فقرة  1

وانظير أيضياً هيذا  - 59بيودرى وتيسيييه فقيرة )  فيال تنقطيع وال يقيف سيريانها ، ليست إال مواعيد تقادم تخضع ألحكام خاصة

 . 927فقرة  - 921تزام فقرة المعنى األستاذ إسماعيل غانم فى أحكام االل

وانظر أيضاً فى اآلراء المختلفة فى التمييز بين مواعيد التقادم والمواعيد المسقطة األستاذ عبيد المينعم البيدراوى فيى أثير مضيى الميدة 

. 55فقرة  - 59فى االلتزام فقرة 
 

  (9591  )
وذلك كالتقيادم  ، ريانه دون جواز وقف السريانومما يزيد فى دقة التمييز أن هناك مواعيد تقضى النصوص بجواز انقطاع س

واألصل فى هذه المواعيد أن تكون مدد تقادم ما ليم يكين الغيرض  . ( مدنى 1/  971م)  الذى ال تزيد مدته على خمس سنوات

وانظير ايضياً  - 712ص - 719ص 2599فقيرة  1بالنييول وريبيير ودوان )  األصلى من تقريرها أن تكون مواعييد مسيقطة

. ( 95ص - 91ص 95بودرى وتيسييه فقرة 
 

  (9597  )
فاليدين اليذى مضيت علييه ميدة التقيادم يغليب فيى الواقيع أن يكيون قيد  ، فمن أغراض التقادم أيضاً أن يكون قرينية عليى الوفياء

أكثير منيه  ، اتأو باألحرى إعفاء من اإلثبي ، فالتقادم طريق لإلثبات . والمشرع يجعل هذا الغالب الواقعى حقيقة قانونية ، وفى

بل هو يحتم عليى صياحب الحيق  ، أما فى المواعيد المسقطة فالمشرع ال يضع قرينة وال يفترض أمراً  . سبباً النقضاء االلتزام

بيل هيو عقوبية عليى عيدم اسيتعمال الحيق فيى  ، فسقوط الحق ال يقوم على قرينية الوفياء . أن يستعمله فى وقت معين وإال سقط

. ( 2995فقرة  1ى هذا المعنى جوسران انظر ف)  الوقت المحدد
 

  (9595  )
والبد فى الحق حتى يكون تاماً من  ، ومن ثم يكون الميعاد المسقط عنصراً من عناصر الحق يدخل تكوينه وال يتم الحق بدونه

تقيادم المسيقط وقد قضت محكمة اإلسكندرية التجارية فى هذا المعنى بأن الفرق بين ميدة ال . رفعا الدعوى فى المدة المضروبة

وأما الحق فى الثانية فهو لم يكن تيام الوجيود والتكيوين  ، ومدة السقوط أن الحق األصلى فى األولى مقرر من قبل وتام الوجود

 ، وليذلك فالميدة فيى أحيوال السيقوط الزمية لتكيوين الحيق . بل البد فيه حتى يكون تاماً من رفيع اليدعوى فيى الميدة المضيروبة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مدنى صريحة فى أن المواعييد  917إلى  915فالمواد من  . ونأتى بأمثلة على ما قدمناه من نصوص التقنين المدنى المصرى

وخمس سنوات لتقيادم الحقيوق الدوريية المتجيددة وحقيوق  ، ( 915م)  خمس عشرة سنة للتقادم العادى : المبينة فيها هى مواعيد تقادم

قادم حقيوق التجيار والصيناع وسنة لت ، ( 911م)  وثالث سنوات لتقادم الضرائب والرسوم ، ( 911 - 919م)  أصحاب المهن الحرة

فيى تقيادم دعيوى  211والميادة  ، فيى تقيادم دعياوى اإلبطيال بيثالث سينوات 259كذلك الميادة  . ( 917م)  والعمال والخدم ومن إليهم

فى تقيادم دعياوى اإلثيراء بيال سيبب واسيترداد غيير المسيتحق  251و 271و 279والمواد  ، التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع

 صريحة هى أيضاً فى أن المواعيد مواعيد تقادم ، والفضالة
 (9529 ) .

 

يجيب أن ترفيع اليدعوى بيذلك "  تينص عليى أنيه ، فى خصيوص دعيوى االسيتغالل ، مدنى 215ولكن الفقرة الثانية من المادة 

 ال ميعياد تقيادم ، فهنا الميعياد ميعياد مسيقط . " وإال كانت غير مقبولة ، يخ العقدخالل سنة من تار
 (9522 ) .

وتقضيى الفقيرة الثانيية مين  

تسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خالل ستة أشهر من تياريخ إعالنيه "  بأن ، فى خصوص الوعد بجائزة ، مدنى 211المادة 

 157ومين المواعييد المسيقطة ميا نصيت علييه الميادة  . ا ميعاد مسقطفالميعاد هن . " العدول للجمهور
 (9521 ) ،

 911والميادة  
 (9529 ) ،

 

                                                                                                                                                                    

فإنميا  ، فإذا طالب المالك فيى حالية ميدة التقيادم بحقيه . فهى ليست الزمة لتكوينه ألنه سبق أن تكون من قبلبخالف مدة التقادم 

فالمدعى ملزم برفع الدعوى فى غضون الميدة حتيى يظهير  ، أما فى األحوال المقرر لها مدة السقوط . يطلب حقاً مقرراً كامالً 

ولذلك كان الحق الكامل الموجود بتمامه فى مدة التقيادم يعنيى  . وبدون رفع الدعوى ال يكون الحق موجوداً بتمامه ، حقه كامالً 

فهيو لييس جيديراً بحمايية الشيارع ليه  \وأميا شيبه الحيق فيى ميدة السيقوط . من حيث القطع واإليقاف فى المدة ، الشارع بحمايته

ألن الحيق ليم يوليد  ، قبيل تطيويالً بإيقياف سيريانها أو قطعهيا فيى مصيلحة الميدعىبمعنى أن ميدة السيقوط ال ت ، بقطع أو إيقاف

وقضييت محكميية  . ( 199رقييم  51المجموعيية الرسييمية  2551أول أغسييطس سيينة )  كييامالً بعييد حتييى يتقييرر لييه حييق الحماييية

د أجيل قيانونى يتنياول أصيل استئناف أسيوط بأن مواعيد السقوط تختلف عن مواعيد التقادم فى أن األولى تقوم على فكرة وجو

ويترتيب عليى ذليك أال تطبيق فيى  . بخيالف الثانيية فإنهيا تقيوم عليى إيقياع جيزاء اإلهميال صياحب الشيأن فيهيا ، الحق ويسقطه

حتيى ليو اعتيرض الموعيد حالية مين  ، فهى تيتم فيى الميعياد المحيدد وليو كيان ييوم عييد ، األولى قواعد وقف المدة أو انقطاعها

وكييذلك ال يجييوز تعييديل مواعيييد السييقوط بييإرادة ذوى الشييأن ال باالمتييداد وال  . بخييالف مواعيييد التقييادم ، هرةحيياالت القييوة القييا

بخالف مواعيد التقادم فإن هذا جائز فى شأنها إذ يجوز أثناء النزاع التنازل عن المدة السابقة ويجيوز التسيامح فيى  ، باإلنقاص

 ، وعلى القاضى أن يراعى ذليك مين تلقياء نفسيه ، مواعيد السقوط بعد سريانها وكذلك ال يجوز التنازل عن . مدها لمدة جديرة

ومتى تم سريان ميعاد السقوط انقضى الحيق بصيفة  . ويحتم عليه القانون وجوب احترامها بغير أن يدفع أحد طرفى الخصومة

. ( 212رقم  57المجموعة الرسمية  2551ديسمبر سنة  19)  بخالف الحال فى التقادم ، مطلقة
 

  (9529  )
 519/  991م)  وكأن التقنين السيابق ، مدنى بأن دعوى تكملة الثمن للغبن الفاحش تتقادم بثالث سنوات 151وتصرح المادة 

ميدنى بيأن دعيوى الضيمان للعبيي الخلقيى فيى  591وكذلك تصريح الميادة  . يجعل المدة مدة سقوط ال تقادم ويحددها بسنتين( 

بثمانيية أييام مين  –ال تتقيادم  –يجعلهيا تسيقط (  591/  915)  وكيان التقنيين السيابق ، المبيع تتقادم بسنة من وقت تسيلم المبييع

بيع تتقيادم بسينة مين وقيت تسيليم مدنى بأن دعوى العجز والزيادة فى مقدار الم 595وكذلك تصرح المادة  . وقت كشف العيب

بأن مدة السنة من وقت العقد هى (  919/  151م)  وكان الفقه والقضاء فى عهد التقنين السابق يفسران النص المقابل ، المبيع

انظير الميوجز  ( : se prescrivent)  وهذا بالرغم من أن األصل الفرنسى لهذا الينص ذكير لفيظ التقيادم ، مدة سقوط ال تقادم

. 115ص - 117ص 199لمؤلف فقرة ل
 

  (9522  )
وصيحتها الميدة  :"  مدة التقيادم فيى االسيتغالل"  حيث وردت عبارة 955ص 911وقارن فقرة  195الوسيط جزء أول فقرة 

بأنيه فيميا يتعليق  –فى ميعياد مشيابه  –ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض  - 919ص 9األستاذ عبد الحى حجازى  –المسقطة 

 ميدنى جدييد 512قديم ويقابلها م)  مرافعات 11المشترط فى المادة  ، فإن مدة السنة ، نة لرفع دعوى منع التعرضبالمدة المعي

هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد االنقطاع التى تسرى على التقادم  ، عدم مضيها على الفعل الصادر من المدعى عليه( 

 ، فإذا رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً إزالة السد موضوع النزاع وتمكينه من رى أطيانه . المسقط العادى

يقطع مدة دعوى وضع اليد ولو حكمت المحكمة المستعجلة بعيدم  ، إذ يعتبر بمبناه ومعناه طلباً بمنع التعرض ، فإن هذا الطلب

 9مجموعة عمير  2559ديسمبر سنة  29نقض مدنى )  مختصة يقطع المدةألن رفع الدعوى أمام محكمة غير  ، اختصاصها

. ( 29ص 7رقم 
 

  (9521  )
أن يطليب اسيترداده إذا  ، إذا خرج الشئ من يديه خفية أو بالرغم من معارضته ، يجوز لحابس الشئ" :  وتنص على ما يأتى

. " شئ من يده وقبل انقضاء سنة من خروجههو قام بهذا الطلب خالل ثالثين يوماً من الوقت الذى علم فيه بخروج ال
 

  (9529  )
وسيجل عقيد  ، إذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين المضيمون بيالرهن" :  وتنص فى بيع العقار المرهون على ما يأتى

فيإذا انقضيى هيذا  ، أن يقرها أو يرفضها فيى ميعياد ال يجياوز سيتة أشيهر ، متى أعلن رسمياً الحوالة ، تعين على الدائن . البيع

. " الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر سكوته إقراراً 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 599والمييادة 
 (9525 ) ،

 195والمييادة  
 (9529 ) ،

 759والمييادة  
 (9521 ) ،

 557والمييادة  
 (9521 ) ،

 512والمييادة  
 (9527 ) ،

 511والمييادة  
 (

9525 ) .
 

ومنهيا ال يعتبير مين  ، العيام فيال يجيوز االتفياق عليى إطالتيه أو تقصييرهويالحظ أن من المواعيد المسقطة ما يعتبر مين النظيام 

 النظام العام فيجوز فيه االتفاق على ذلك
 (9519 ) .

 

                                                 
  (9525  )

فعليى المشيترى أن  ، ثيم ظهير خليل فيى المبييع ، إذا ضمن البائع صيالحية المبييع للعميل ميدة معلومية" :  وتنص على ما يأتى

وإال سقط حقه فى  ، وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا اإلخطار ، يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره

. " كل هذا ما لم يتفق على غيره ، الضمان
 

  (9529  )
ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خيالل ثيالث سينوات مين الوقيت اليذى أدى فييه ميا " :  وتنص على ما يأتى

. " ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك ، خسره
 

  (9521  )
. " ويجب أن ترفع الدعوى فى خالل سنة التالية للقسمة" :  وتنص على ما يأتى فى خصوص دعوى نقض القسمة للغبن

 

  (9521  )
ى أن هيذا انظير في . " يسقط الحق فى األخذ بالشفعة إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع" :  وتنص على ما يأتى

وكيذلك يعتبير ميعياد الخمسية  - 959ص 271رقيم  9مجموعية عمير  2551أبرييل سينة  9نقض مدنى  : الميعاد ميعاد سقوط

وميعياد الثالثيين يومياً إلييداع اليثمن خزانية المحكمية ولرفيع دعيوى  ، ( 559م)  عشر يوماً إلعالن الرغبة فيى األخيذ بالشيفعة

 217رقييم  9مجموعيية عميير  2551ديسييمبر سيينة  11نقييض مييدنى )  ميين المواعيييد المسييقطة ، ( 599 - 551م)  الشييفعة

. ( 171ص
 

  (9527  )
جياز أن يرفيع خيالل  ، ثيم وقيع ليه تعيرض فيى حيازتيه ، من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سينة كامليه" :  وتنص على ما يأتى

. " السنة التالية دعوى بمنع التعرض
 

  (9525  )
أن يسترده ممكن يكون حائزاً له بحسين  ، إذا فقده أو سرق منه ، يجوز لمالك المنقول أو السن لحامله"  : وتنص على ما يأتى

 . 915ص - 919ص 9انظر األستاذ عبد الحى حجازى  –"  وذلك خالل ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرق ، نيه

والميدة ميدة مسيقطة ال  ، العميل سيتة أشيهر لرفيع اليدعوى الخياص بإصيابات 2591لسينة  15وتحدد المادة العاشرة مين القيانون رقيم 

 . ( 995ص 57رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  7نقض مدنى )  تنقطع

فيى  19فمن أمثلة مواعيد التقادم ما نصت عليه المادة  . مواعيد تقادم ومواعيد مسقطة ، كما فى التقنين المدنى ، وفى التقنين التجارى

فى خصوص الدعاوى التى ترفع عليى الوكييل  295وما نصت عليه المادة  ، خصوص الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركات

 2599 نوفمبر سينة 9انظر نقض مدنى )  بالعمولة وعلى أمين النقل بسبب التأخر فى نقل البضاعة أو بسبب ضياعها أو تلفها

فييى خصييوص دعيياوى الكمبييياالت والسييندات  255ومييا نصييت عليييه المييادة  ، ( 291ص 25رقييم  9مجموعيية أحكييام اليينقض 

وميا  ، فى خصوص ميعياد قبيول الكمبيالية 215ومن أمثلة المواعيد المسقطة ما نصت عليه المادة  . اإلذنية والسندات لحاملها

فيى خصيوص ميعياد  211وميا نصيت علييه الميادة  ، كمبيالية أو قولهيافى خصوص طلب دفع قيمية ال 219نصت عليه المادة 

. فى خصوص ميعاد تقدم الدائنين فى التفليسة 175وما نصت عليه المادة  ، عمل البروتستو
 

  (9519  )
وقد رأينا فى بعض النصوص المتقدمة  - 719ص 2599فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 91ص 95بودرى وتسييه فقرة 

وهى تحدد ميعاد الشهر إلخطار البائع بالخلل الذى فى المبيع وميعاد ستة الشهور لرفع  ، مدنى 599فالمادة  . ذلكما يصرح ب

بيل يجيوز االتفياق عليى  ، فليسيت هيذه المواعييد إذن مين النظيام العيام . كل هذا ما لم يتفق على غييره : تقول بعد ذلك ، الدعى

تقيول  ، دنى ميعاد ثالث السنوات السترداد الخاسير فيى مقيامرة أو رهيان ميا خسيرهم 195والمادة  . إطالتها أو على تقصيرها

وال يجيوز االتفياق عليى إطالتييه أو  ، فالميعياد هنيا يعتبير ميين النظيام العيام . وليو كيان هنياك اتفياق يقضييى بغيير ذليك : بعيد هيذا

ً  ، وسائر المواعيد المسقطة تكون من النظام العام أو ال تكون . تقصيره لما إذا كانت تحقق مصلحة عليا للمجتمع أو كانيت  تبعا

أميا ميعياد دعيوى نقيض  ، فميعاد دعوى االستغالل مثالً يمكن اعتباره مين النظيام العيام . مقصورة على حماية مصالح األفراد

 . القسمة للغبن فيبدو أنه ال يعتبر من النظام العام

فهيذه أيضياً لهيا  ، كمواعييد الحضيور ومواعييد الطعين فيى األحكيام ، ) ( المرافعياتهذا وإليى جانيب المواعييد السيقطة توجيد مواعييد 

)  وتوجيد أيضياً المواعييد التنظيميية –وهى أيضاً ال تقطع وال يقيف سيريانها ، أحكامها الخاصة المعروفة فى قانون المرافعات

بقيوة القيانون متيى انقضيت خميس سينوات عليى تنتهى حالة اإلعسيار "  مدنى من أنه 111نذكر منها ما نصت عليه المادة  . (

كيان  ، إذا اتفيق عليى الفوائيد"  ميدنى مين أنيه 955وميا نصيت علييه الميادة  ، " تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر اإلعصار

عليى أن ييتم اليرد فيى أجيل ال  ، للمدين إذا انقضت ستة أشيهر عليى القيرض أن يعلين رغبتيه فيى إلغياء العقيد ورد ميا اقترضيه

يضمن المهندس المعمارى والمقاول "  مدنى من أنه 192وما نصت عليه المادة  ، " اوز ستة أشهر من تاريخ هذا اإلعالنيج

قيارن األسيتاذ عبيد المينعم البيدراوى فيى أثير ) "  متضامنين ما يحدث خالل عشر سنوات من تهدم كليى أو جزئيى فيميا شييدوه

ميدنى فتحيدد ميعياد تقيادم مسيقط لليدعوى ثيالث سينوات مين وقيت حصيول  195أميا الميادة  - 11مضى المدة فى االلتيزام ص

مدنى فى خصوص تملك األراضى المباحة باالستيالء من أن واضيع  715وما نصت عليه المادة  ، ( التهدم أو انكشاف العيب
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 الفهرس العام

 : خطة البحث - 595

الميدد الواجيب انقضياؤها حتيى (  أوالً : )  فنبحث الموضعين اآلتيين ، وسنجرى فى بحث التقادم كما جرينا فى بحث المقاصة 

ً . )  وانقطاعه ، ووقف التقادم ، وكيفية حساب المدة ، فنبحث مدد التقادم المختلفة ، يتحقق التقادم وما  ، كيف يجب إعمال التقادم(  ثانيا

 هى اآلثار التى تترتب عليه
 (9512 ) .

 

 المدد الواجب انقضاؤها حتى يتحقق التقادم - الفرع األول

 مدد التقادم المختلفة - المبحث األول

 امة واالستثناءات القاعدة الع - 596

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 915تنص المادة  : النصوص القانونية –

فيما عدا الحاالت التى ورد عنها نص خاص فى القيانون وفيميا عيدا االسيتثناءات  ، يتقادم االلتزام بانقضاء خمس عشرة سنة" 

 اآلتية
 (9511  )

" . 

 111/  197المادة ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق 
 (9519 ) .

 

 912وفى التقنين المدنى الليبيى الميادة  - 911فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 955و 955وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين  - 515وفى التقنين المدنى العراقى المادة  -
 (9515 ) .

 

                                                                                                                                                                    

وهيذه أيضياً مواعييد  . " تمليكيفقد ملكيته بعدم االستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خالل الخمس العشرة السنة التاليية لل"  اليد

. 711ص 2599فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  - 91انظر بودرى وتسييه فقرة  . ال تقطع وال يقف سريانها
 

  (9512  )
وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى لهيذا  . ولم يستحدث التقنين المدنى الجديد تعديالت كثيرة فى أحكام التقادم

 كما هو الشأن فى التقنين اليراهن ، وقد جعل المشروع مدة التقادم المعتادة خمس عشرة سنة" :  التقنين فى هذا الصدد ما يأتى

تعلييق بالتقييادم الثالثييى فييى فيمييا عييدا نصوصيياً معينيية أخصييها مييا  ، ولييم ييير تعييديل المييدد المقييررة فييى هييذا التقنييين . ( السييابق) 

وعليى ذليك اقتصير األمير عليى تعيديل ميدة التقيادم  . المسئولية التقصيرية واإلثيراء بيال سيبب وعييوب الرضيا ونقيص األهليية

ً  ، الحولى ذليك التنياقض الملحيوظ بيين (  السيابق)  حتيى يرتفيع مين التقنيين الحيالى ، فجعلت سنة بدالً مين ثلثمائية وسيتين يوميا

ثم إنه عين بيدء  ، وقد ضبط المشروع وقفه وانقطاعه وآثاره . علقة بالتقادم والنصوص الخاصة بحقوق االمتيازالنصوص المت

ويراعيى أن النصيوص الخاصية بوقيف  . وال سيما فيما يتعلق بالديون التى يتوقف اسيتحقاقها عليى إرادة اليدائن ، سريان المدة

ً  ، األهلية التقادم ال تحول دون سريان المدة بالنسبة لناقص كميا أنهيا تقضيى بعيدم سيريان  . إال إذا لم يكن ليه نائيب يمثليه قانونيا

ً  ، كلما وجد مانع يستحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسب ، كقاعدة عامة ، المدة  . ولو كان هذا المانع أدبييا

رفيع اليدعوى أو أى  . . . واشيترطت ليذلك ، قيادمويراعى من ناحيية أخيرى أن نصوصياً أخيرى قيد تناوليت أسيباب انقطياع الت

ً  . إجراء مماثل فينص عليى وجيوب تمسيك الميدين بيه كميا نيص عليى إسيناد أثير  ، أما آثار التقيادم فقيد فصيلت تفصييالً واضيحا

وأخيراً قضى المشروع بعدم جواز االتفاق عليى تعيديل  . انقضاء االلتزام بالتقادم وتخلف التزام طبيعى فى ذمة المدين من بعد

إنما أجاز التنازل بعد ثبوت هذا الحق فيى غيير إخيالل  ، فلم يجز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ، مدد التقادم بأى حال

. ( 992 - 999ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  بحقوق الدائنين
 

  (9511  )
من المشروع التمهييدى عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى  929النص فى المادة ورد هذا  : تاريخ النص

فييى  971وأصييبح رقمييه  ، وفييى لجنيية المراجعيية جعييل اليينص مطابقيياً كييل المطابقيية . الجديييد مييع تحديييد لفظييى ال يغيير المعنييى

 991ص 9مجموعية األعميال التحضييرية )  915فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائى

. ( 999ص -
 

  (9519  )
ميا عيدا االسيتثناءات  ، جمييع التعهيدات واليديون تيزول بمضيى ميدة خميس عشيرة سينة : 111/  197م التقنين المدنى السابق

. ( ويتفق الحكم فى التقنينين السابق والجديد. )  اآلتية بعد واألحوال المخصوصة المصرح بها فى القانون
 

  (9515  )
 : التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 915مطابقة للمادة )  911م التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 915مطابقة للمادة )  912م التقنين المدنى الليبى

ال تسمع على المنكر بعد تركها مين غيير عيذر شيرعى خميس عشيرة  ، أياً كان سببه ، الدعوى بالتزام : 515م التقنين المدنى العراقى

والتقنيين العراقيى أخيذ عين الشيريعة اإلسيالمية مبيدأ عيدم سيماح اليدعوى ال . )  مع مراعاة ما وردت فيه أحكيام خاصية ، سنة
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ن هذا النص أن القاعدة العامة فى مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة ميالديةويخلص م
 (9519 ) ،

وهذه المدة تسرى بالنسبة  

 والمدة فى التقنين الميدنى الفرنسيى هيى ثالثيون سينة كميا رأينيا . إلى كل التزام لم ينص القانون فى خصومه على مدة أخرى
 (9511 ) ،

 

وهى مدة أخذت عن الشريعة اإلسيالمية  ، استبقى مدة التقادم كما كانت فى التقنين المدنى السابق ولكن التقنين المدنى المصرى الجديد

وال  ، ال هيى بالطويلية بحييث ترهيق الميدين ، وقد روعى فى تحديدها أنهيا ميدة مناسيبة ، فى نظامها المعروف من منع سماع الدعوى

 فتها الناس منذ حقب طويلةثم هى المدة التى أل ، هى بالقصيرة بحيث تباغت الدائن
 (9511 ) .

 

وبعضيها فيى  ، بعضها متناثر فى نصوص متفرقة وقيد سيبقت دراسية أكثرهيا ، ويرد على هذه القاعدة العامة استثناءات كثيرة

 . نصوص أعقبت مباشرة النص الذى أورد القاعدة العاة وستكون دراستها فى هذا المكان

 : مدة التقادم خمس عشرة سنة –القاعدة العامة  - 597

فما لم يرد نص خاص يقرر مدة أقيل أو أكثير بالنسيبة إليى  ، قدمنا أن القاعدة العامة فى مدة التقادم أن تكون خمس عشرة سنة 

 . فإن مدة تقادم هذا االلتزام تكون خمس عشرة سنة ، التزام عين

 كالحقوق المتعلقة بالحالة المدنيية ، ال يجيز النظام العام التعامل فيها وهى الحقوق التى ، على أن هناك حقوقاً غير قابلة للتقادم

،  إال ما تفرع عنها من حقوق مالية) 
 (9517  )

 والحقوق المتعلقة باالسم
 (9515 ) .

 

ومين ثيم ال  . فإذا كان الحق يتقادم فيإن الرخصية ال تقبيل التقيادم(  pure faculte)  ويجب التمييز بين الحق ومجرد الرخصة

وال حقيه فيى أن  ، وال قه فى أن يبنى أو يغيرس فيى أرضيه ، يتقادم حق الفرد فى اتخاذ المهنة التى يريدها ما دام قد استوفى شرائطها

وال حقيه فيى الميرور بيأرض مجياورة إذا كانيت أرضيه محبوسية عين الطرييق  ، يجبر جاره على وضع حيدود ال مالكهميا المتالصيقة

فكل هذه رخيص تتعليق بالحريية الشخصيية أو  . وال حقه فى طلب قسمة المال الشائع ، ى الشرب والمجرى والمسيلوال حقه ف ، العام

 وهذا وتلك ال يقبالن التقادم ، بحق الملكية
 (9599 ) .

 

د ألن المطليوب فيهيا هيو تقريير أن العقي ، سيواء رفعيت مين أحيد المتعاقيدين أو مين الغيير ، ودعوى الصورية ال تسقط بالتقادم

 وهى حقيقة قائمة مستمرة ليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها ، الظاهر ال وجود له
 (9592 ) .

 

ألن العقيد الباطيل معيدوم والعيدم ال ينقليب وجيوداً مهميا طيال  ، وكان ينبغى أن دعوى البطالن المطلق تكون غير قابلة للتقيادم

 عليه الزمن
 (9591 ) .

نيص فيى الفقيرة الثانيية  ، القضاء الفرنسى وميع بعيض الفقهياء الفرنسييين تمشياً مع ، ولكن التقنين المدنى الجديد 

                                                                                                                                                                    

اً فيى مجلية القضياء ببغيداد انظر مقاالً لألستاذ ضياء شيت فى التقادم المسقط فى القانون المدنى العراقيى منشيور : سقوط الحق

 . ( 97ص - 59السنة الخامسة عشر ص

 . تسقط الموجبات بتقاعد الدائن الذى يتخلف عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من الزمان : 955م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

فيميا عيدا أن  ، أحكيام التقنيين المصيرىوتتفق هذه األحكيام ميع . )  إن مرور الزمن يتم فى األساس بعد انقضاء عشر سنوات : 955م

. ( مدة التقادم المعتادة فى التقنين اللبنانى عشر سنوات وهى خمس عشرة سنة فى التقنين المصرى
 

 . ( مدنى 9م) "  ما لم ينص القانون على غير ذلك ، تحسب المواعيد بالتقويم الميالدى"  ذلك أن القاعدة العامة تقضى بأن(  9519)  

  (9511  )
 ، وقد قدمت مقترحات لتقصيرها إلى عشيرين سينة أو أقيل ، قد الفقه الفرنسى طول مدة التقادم فى التقنين المدنى الفرنسىوينت

ففيى النيرويج والسيويد  ، والقوانين األجنبية تحدد ميدة أقصير للتقيادم . ولكن التقنين الفرنسى لم يعدل حتى اآلن فى هذه المسألة

يحيددها ميدة التقيادم بخميس (  2519م)  والتقنين األسيبانى ، عشرين سنة بموجب قوانين خاصةوالدنمارك حددت مدة التقادم ب

وتقنين الموجبيات والعقيود (  1551م)  والتقنين المدنى اإليطالى الجديد(  251م)  وتقنين االلتزامات السويسرى ، عشرة سنة

 971انظير فيى انتقياد طيول ميدة التقيادم فيى فرنسيا بيودرى وتيسيييه فقيرة  . تحدد ميدة التقيادم بعشير سينوات(  955م)  اللبانى

)  ولكنهم ، تنوع مدد التقادم تنوعاً يوقع فى الخلط واالرتباك(  2911فقرة  1جزء )  وينتقد بالنيول وريبير وردوان -مكررة 

 ، حتى يتسع الوقيت لليدائن للمطالبية بحقيه ، مع ذلك يرون استبقاء الثالثين سنة مدة للتقادم كقاعدة عامة(  2915فقرة  1جزء 

. فال يكون التقادم وسيلة الغتصاب الحقوق
 

  (9511  )
. 991ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 

  (9517  )
متجميدة ونصييب اليوارث ولكن يسقط بالتقادم ما ترتب على النسب من حقوق مالية كنفقية  ، فالحق فى النسب ال يسقط بالتقادم

. فى التركة
 

  (9515  )
. 295فقرة  - 291بودرى وتيسييه فقرة 

 

  (9599  )
ً  . 211فقرة  - 219بودرى وتيسييه فقرة  سيوهاج )  ودعوى طلب إثبات صحة التوقيع ال تتقادم ألنها رخصة وليسيت التزاميا

وال يتعيدى أثير  ، يتقادم كسبب ناقيل للملكييةوحكم مرسى المزاد ال  -(  2951ص 125رقم  19المحاماة  2559مايو سنة  9

. ( 155رقم  57المجموعة الرسمية  2551فبراير سنة  19استئناف مصر )  التقادم إال إلى الصيغة التنفيذية
 

  (9592  )
. 111فقرة  1الوسيط جزء 
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 وتسييقط دعييوى اليبطالن بمضييى خمييس عشير سيينة ميين وقييت العقيد" :  علييى ميا يييأتى 252مين المييادة 
 (9599  )

أمييا الييدفع بييالبطالن  . "

 فال يسقط بالتقادم ، المطلب
 (1 ) .

وسينعود  ، أو ال يسيقط ، ويناقش الفقه فى فرنسا ما إذا كان الدفع بوجه عيام يسيقط بالتقيادم كاليدعوى 

 إلى هذه المسألة فيما يلى
 (9595 ) .

 

ذليك أن وجيود اليرهن فيى حيازتيه  ، فما دام هيذا اليرهن فيى ييده فيإن حقيه ال يتقيادم ، وإذا أخذ الدائن رهناً حيازياً ضماناً لحقه

 ستمراً للتقادميعتبر قطعاً م
 (9599 ) .

فإنهميا يسيقطان  ، وكيذلك حيق الميودع فيى اسيترداد الوديعية ، أما حق الراهن فى اسيترداد اليرهن 

ولكين بموجيب دعيوى االسيتحقاق  ، ال بموجب الدعوى الشخصية التيى تقادميت ، ولكن يستطيع الراهن أو المودع االسترداد . بالتقادم

بل ال يعارضها تقادم مكسب من جانب المرتهن أو المودع عنده فإنهما لم يحوزا الشيئ  ، ذه ال تتقادمالعينية القائمة على حق الملكية فه

 إال حيازة عارضة
 (9591 ) .

 

وجيب تفسيير هيذه النصيوص تفسييراً ضييقاً بحييث ال  ، وإذا كانت هناك حقوق تتقادم بميدد خاصية بموجيب نصيوص تشيريعية

وتكيون ميدة تقادميه خميس  ، وما خرج عن هذه الحاالت فإنه يرجيع إليى أصيل القاعيدة . تسرى إال على الحاالت بالذات التى تضمنتها

 عشرة سنة
 (9591 ) .

 

                                                                                                                                                                    
  (9591  )

 2591أبريييل سيينة  1 - 112ص 227رقييم  9مجموعيية عميير  2551ديسييمبر سيينة  9انظيير فييى هييذا المعنييى نقييض مييدنى 

. 555ص 295رقم  9مجموعة أحكام النقض 
 

  (9599  )
. 952فقرة  - 975بودرى وتيسييه فقة  - 925انظر فى هذه المسألة الوسيط جزء أول فقرة 

 

  (9595  )
. 919الوسيط جزء أول فقرة 

 

  (9599  )
. 121فقرة  - 195وانظر بودرى وتيسييه فقرة  -فيما يلى  115انظر فقرة 

 

  (9591  )
. 2917فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

 

  (9591  )
وكالضيرائب تسيقط بيثالث  ، كالفوائيد تسيقط بخميس سينوات ، فإذا وفى شخص بالوكالية عين الميدين دينياً يتقيادم بميدة قصييرة

ديسيمبر  92اسيتئناف مصير )  فإن هذه الدعوى ال تتقادم إال بخمس عشيرة سينة ، ورجع بدعوى الوكالة على المدين ، سنوات

ودعيوى الموكيل عليى الوكييل بتقيديم  . ( 199بيودرى وتيسيييه فقيرة  - 221ص 15رقم  99المجموعة الرسمية  2592سنة 

اسييتئناف  - 51ص 27الحقييوق  2599ينيياير سيينة  29اسييتئناف وطنييى )  حسيياب دعييوى شخصييية تسييقط بخمييس عشييرة سيينة

أبرييل سينة  5استئناف مختلط )  ولو كان ذلك عن نصيب الموكل فى ميراث ، ( 19ص 92م 2597ديسمبر سنة  29مختلط 

)  بخمييس عشييرة سيينة ، فييى التقنييين المييدنى السييابق ، وكييذلك التييزام الفضييولى بتقييديم حسيياب يتقييادم . ( 125ص 91م 2559

وات أو بخميس عشيرة أما فى التقنين المدنى الجدييد فيتقيادم بيثالث سين ، 191ص 91م 2559أبريل سنة  21استئناف مختلط 

 9استئناف مخيتلط )  الحساب الجارى ال يسقطان إال بخمس عشرة سنة ودعوى الحساب ورصيد . ( مدنى 251انظر م)  سنة

فيإن العقيد ال يكيون  ، وإذا كانت صيغة العقد تدل على أنه وديعة موضوعها مبلغ من المال . ( 95ص 1م 2775ديسمبر سنة 

وكل ما يكون للمودع هوا لمطالبية  ، وديعة ناقصة وأقرب إلى عارية االستهالك منه إلى الوديعة بل هو عقد ، عقد وديعة تامة

نقيض )  وهذا حق شخصى يسقط كسيائر الحقيوق الشخصيية بمضيى خميس عشيرة سينة مين تياريخ االلتيزام بيالرد ، بقيمة ماله

وإذا  ، ( 991ص 95م 2511س سنة مار 9استئناف مختلط  - 51ص 12رقم  9مجموعة عمر  2559يناير سنة  22مدنى 

رقم  25المحاماة  2597ديسمبر سنة  1استئناف مصر )  حصل تكليف بالوفاء فإن مدة التقادم تبدأ من جديد خمس عشرة سنة

ينياير  25اسيتئناف مخيتلط )  يسقط بخمس عشرة سينة(  ال فى أقساط المعاش الدورية)  والحق فى المعاش . ( 159ص 171

وال يكيون ثمين اسيتبدال العيين الموقوفية معتبيراً وقفياً بمنزلية  . ( 921ص 5م 2751ميايو سينة  9 - 295ص 9م 2759سنة 

فإنيه يعتبير دينياً  ، أميا إذا ليم ييدفع . إال إذا دفع الثمن وحفظ وديعة على ذمة الوقف ، العين المبيعة حتى تشترى به عين أخرى

 . ( 259ص 71رقيم  21المجموعة الرسيمية  2529يناير سنة  5اإلسكندرية )  ال بثالث وثالثين ، بسيطاً بخمس عشرة سنة

 - 919ص 25م 2591ميايو سينة  11اسيتئناف مخيتلط )  والحق فى أخذ سند أو تسلمه من شركة حق شخصى يسقط بالتقيادم

 1ر وردوان بالنييول وريبييي - 1551انظير أيضياً ريبيير فيى القيانون التجيارى فقيرة  . ( 299ص 21م 2595ينياير سينة  19

 . 2999فقرة 

وهيذه هيى حيال التقيادم  ، ويالحظ أخيراً أنه ال عبرة بحسن النية أو بسوء النية فى التقيادم المسيقط القيائم عليى أسياس اسيتقرار التعاميل

 ، متى انقضى على استحقاق دينه خمس عشرة سنة فقد سيقط اليدين بالتقيادم ، فمهما كان المدين سيئ النية . بخمس عشرة سنة

 ، وقد كان قانون لكنيسة يشيترط حسين نيية الميدين ابتيداء وبقياء . حتى لو اعترف المدين وهو يتمسك بالتقادم أنه لم يدفع الدين

. ( 125فقرة  - 121بودرى وتيسييه فقرة )  ثم تغلبت مبادئ القانون الرومانى القانون الكنسى العتبارات عملية
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 الحاالت التى ورد فيها نص خاص - 598

ونقتصر هنا عليى  . بل وفى تقنينات أخرى ، ثرة فى نواحى التقنين المدنىوالحاالت التى ورد فيها نص خاص متنا : إحالة – 

 . وبعضها يعالج فى موضوعه ، وبعضها سبق أن عالجناه فى الجزئين األولين من الوسيط ، اإلشارة إلى أهم هذه الحاالت

 - 1 . ه خيالل ثيالث سينواتيسقط الحيق فيى إبطيال العقيد إذا ليم يتمسيك بيه صياحب 29"  مدنى على أن 259فقد نصت المادة 

وفيى حالية الغليط أو التيدليس مين الييوم اليذى  ، مين الييوم اليذى ييزول فييه هيذا السيبب ، ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص األهليية

قضيت وفى كل حيال ال يجيوز التمسيك بحيق اإلبطيال لغليط أو تيدليس أو إكيراه إذا ان . وفى حالة اإلكراه من يوم انقطاعه ، ينكشف فيه

ليدعاوى إبطيال  –ثيالث سينوات أو خمسية عشيرة سينة  –وهذا النص يقرر مدة تقادم خاصة  . " خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد

 وقد سبق أن عالجنا هذه المسألة عند الكالم فى البطالن ، العقد
 (9597 ) .

 

العميل غيير المشيروع بانقضياء ثيالث تسيقط بالتقيادم دعيوى التعيويض الناشيئة عين  - 2"  ميدنى عليى أن 211ونصت المادة 

وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضياء خميس  . سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه

وكانيت اليدعوى الجنائيية ليم  ، على أنيه إذا كانيت هيذه اليدعوى ناشيئة عين جريمية - 1عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع 

وهنيا أيضياً  . " فيإن دعيوى التعيويض ال تسيقط إال بسيقوط اليدعوى الجنائيية ، ط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السيابقةتسق

وقيد سيبق بحيث  ، لليدعاوى الناشيئة عين العميل غيير المشيروع –ثالث سنوات أو خمس عشرة سنة  –وضع القانون مدة تقادم خاصة 

 ذلك فى الجزء األول من الوسيط
( 9595 ) .

 

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفياذ التصيرف بانقضياء ثيالث سينوات مين الييوم اليذى يعليم فييه اليدائن "  مدنى على أن 159ونصت المادة 

 . " وتسقط فى جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه ، بسبب عدم نفاذ التصرف

 وهذه هى أيضاً مدة خاصة لتقادم الدعوى البوليصة عالجناها عند الكالم فى هذه الدعوى فى الجزء الثانى من الوسيط
 (9559 ) .

 

تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثيالث سينوات "  مدنى على أن 511ونصت الفقرة األولى من المادة 

وهيذه ميدة خاصية للتقيادم قررهيا القيانون فيى خصيوص  . " اليوم الذى يموت فيه صاحب العقيار المبييعمن وقت توافر األهلية أو من 

 . ومكانها عند الكالم فى البيع ، دعوى الغبن

تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت "  على أن ، فى خصوص دعوى ضمان العيب فى البيع ، مدنى 591ونصت المادة 

عليى أنيه  - 1 . ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول ، ولو لم يكشف المشترى العيب إال بعد ذلك ، سنة من وقت تسليم المبيع

وهذه مدة خاصية لتقيادم دعيوى ضيمان العييب  . " ال يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب عشاً منه

 . بيعمكانها عند الكالم فى ال ، الخفى

فييى خصييوص دعيياوى ضييمان المهنييدس المعمييارى والمقيياول المعمييارى مييا يحييدث خييالل عشيير  ، مييدنى 195ونصييت المييادة 

تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثالث سنوات من وقت حصول التهيدم أو "  على أن ، سنوات من تهدم فيما أقاموه من منشآت

 . ند الكالم فى عقد المقاولةومكان هذا التقادم الخاص ع . " انكشاف العيب

لالنحراف أو الغلط الذى يقع عند تطبيق تعريفية األسيعار التيى قررتهيا السيلطة العامية فيى التيزام  –مدنى  111ونصت المادة 

لمرفق ويكيون للملتيزم بيا ، فيكون الحق للعميل فى استرداد ما دفعه زيادة عليى األسيعار المقيررة ، المرافق العامة على العقود الفردية

يسقط الحق فى الحالين بانقضاء سنة مين وقيت قيبض األجيور التيى "  على أن -العام الحق فى استكمال ما نقص من األسعار المقررة 

 . ومكان هذا التقادم الخاص عند الكالم فى التزام المرافق العامة . " ال تتفق مع األسعار المقررة

                                                 
  (9597  )

حظ أن دعوى اإلبطال فى حالة نقص األهلية لها ميعاد تقيادم واحيد هيو ثيالث سينوات مين ويال - 911الوسيط جزء أول فقرة 

ألن هنياك احتمياالً ييزول  ، وال تتقادم هذه الدعوى بخمس عشرة سنة من وقيت تميام العقيد . اليوم الذى يزول فيه نقص األهلية

فتتقيادم  ، دة طويلة تستنفد الخمس العشيرة سينة أو تكيادإال بعد م ، فال يرتفع الحجر وال يبلغ القاصر سن الرشد ، نقص األهلية

فأراد المشرع أن يبقى لناقص األهلية مدة بعد استكمال أهليتيه يرفيع فيهيا  . الدعوى أو توشك أن تتقادم قبل زوال نقص األهلية

. وهى ثالث سنوات كاملة بعد استكمال األهلية ، دعوى اإلبطال
 

  (9595  )
)  أى العميل غيير المشيروع ، ولما كان أساس مسئولية اإلدارة عن قراراتها الباطلة هو الخطيأ - 119الوسيط جزء أول فقرة 

مجلة إدارة قضايا الحكومية السينة األوليى العيدد  2591ديسمبر سنة  29انظر فى هذا المعنى حكم المحكمة اإلدارية العليا فى 

إدارى باطل تتقادم بثالث سنوات مين الييوم اليذى عليم  فإنه يترتب على ذلك ان دعوى التعويض عن قرار ، ( 125األول ص

ديسيمبر  17قارن ميع ذليك حكمياً آخير للمحكمية اإلداريية العلييا فيى  . فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه

ن وتييذهب المحكميية فييى هييذا الحكييم إلييى أ ، ( 125مجليية إدارة قضييايا الحكوميية السيينة األولييى العييدد األول ص)  2591سيينة 

التعويض عن قرار باطل بفصل عامل اليومية = 
 

  (9559  )
. 951الوسيط جزء ثان فقرة 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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 ، تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سينة مين وقيت انتهياء العقيدتسقط بال - 2"  مدنى على أن 157ونصت المادة 

رب  إال فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى األرباح والنسب المئوية فى جملة اإليراد فإن المدة فيها ال تبدأ إلى من الوقت الذى يسلم فيه

يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حيرة األسيرار وال  - 1 . العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد

 . وهذا التقادم الخاص مكانه عقد العمل . " التجارية أو تنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه األسرار

صاحب الفندق أو الخان بانقضاء سيتة تسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل "  مدنى على أن 117ونصت الفقرة الثانية من المادة 

 . وهذا التقادم الخاص مكانه عقد الوديعة . " أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة من عقيد التيأمين بانقضياء ثيالث سينوات "  مدنى على أنه 191ونصت الفقرة األولى من المادة 

 . وهذا التقادم الخاص مكانه عقد التأمين . " ى تولدت عنها هذه الدعاوىمن وقت حدوث الواقعة الت

كيل دعيوى متعلقية بالكمبيياالت أو بالسيندات التيى تحيت إذن وتعتبير عميالً "  من التقنين التجارى عليى أن 255ونصت المادة 

الواجبية اليدفع بمجيرد االطيالع عليهيا وغيرهيا مين  تجارياً أو بالسندات التى لحاملها أو باألوراق المتضمنة أمراً باليدفع أو بيالحواالت

األوراق المحررة ألعمال تجارية يسقط الحق فى إقامتها بمضى خمس سنين اعتبياراً مين الييوم التيالى لييوم حليول ميعياد اليدفع أو مين 

وإنميا عليى  . ند منفيرديوم عمل البروتستو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إن ليم يكين صيدر حكيم أو ليم يحصيل اعتيراف باليدين بسي

وعليى مين يقيوم مقيامهم أو  ، المدعى عليهم تأييد براءة ذمتهم بحلفهم اليمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شئ مين اليدين إذا دعيوا للحليف

 ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شئ مستحق من الدين
 (9552  )

تجيارى مين التقنيين ال 19ونصت الميادة  . "

                                                 
  (9552  )

بشيرط  ، ويسرى أيضاً على السندات تحت اإلذن أو لحاملها . ويسرى هذا التقادم على الكمبياالت وتعتبر دائماً أعماالً تجارية

وهيى التيى  –على الكمبياالت التى ينقصها بعض الشروط  ويسرى أخيراً  . أن تكون محررة من تجار أو بسبب أعمال تجارية

األوراق المتضمنة أمراً بالدفع أو الحواالت الواجبة اليدفع بمجيرد االطيالع عليهيا وغيرهيا مين األوراق "  عناها النص بعبارة

كيون مين األعميال بشرط أن تكون هى أيضاً محررة من تجارة أو بسبب أعمال تجاريية حتيى ت – . " المحررة ألعمال تجارية

والدعاوى التى تسقط بهذا التقادم هى الدعاوى التيى يرفعهيا الحاميل عليى المسيحوب علييه القابيل للكمبيالية أو عليى  . التجارية

والييدعاوى التييى ترفييع علييى  ، والييدعاوى التييى ترفييع علييى السيياحب الييذى لييم يقييدم مقابييل الوفيياء ، محييرر السييند تحييت اإلذن

واليدعاوى الناشيئة بيين الميوقعين عليى الورقية التجاريية  ، ودعاوى رجوع الملتزمين بالوفاء بعضهم عليى بعيض ، المظهرين

 . بسبب عالقاتهم القانونية التى أفضت إلى إنشاء الورقة أو تظهيرها

 ، آلتيى ذكرهميا فيى الميتنتجيارى ا 295و 19غير الديون المتقدمة وغير ما نصت عليه المادتيان  ، أما بقية الديون التجارية األخرى

 2511يونييه سينة  29اسيتئناف مصير )  ويدخل فى ذلك رصيد الحسياب الجيارى ، فتسقط كالديون المدنية بخمس عشرة سنة

 . ( 225ص 1المحاماة 

أو مين ييوم  ويسرى التقادم الخمسى بالنسبة إلى األوراق التجارية من اليوم التالى ليوم حلول ميعياد اليدفع أو مين ييوم عميل البروتسيتو

سيرى التقيادم مين تياريخ إنشياء  ، وإذا كانيت الكمبيالية أو السين اإلذنيى مسيتحق اليدفع عنيد الطليب . آخر مرافعية فيى المحكمية

ً  ، وإذا انقطع التقادم وسرى تقادم جديد . الكمبيالة أو السند إال إذا صدر حكم  ، كانت مدة هذا التقادم الجديد خمس سنوات أيضا

 157ص 91المجموعة الرسيمية  2592يونيه سنة  21استئناف مصر )  الحكم ال يسقط إال بخمس عشرة سنةبالدين فإن هذا 

أو إال إذا اعتييرف المييدين بالييدين بسييند منفييرد فيعتبيير هييذا تجديييداً  ، ( 971ص 92م 2595يونيييه سيينة  25اسييتئناف مخييتلط  -

األسيتاذ محميد )  فال يسقط اليدين الجدييد إال بخميس عشيرة سينةللدين بشرط أن يكون التجديد الحقاً الستحقاق الورقة التجارية 

 . ( 197الموجز للمؤلف فقرة  - 219ص - 299ص 1صالح فى شرح القانون التجارى 

إنميا عنيت "  وغيرهيا مين األوراق المحيررة ألعميال تجاريية"  من التقنين التجيارى بقولهيا 255وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 

وأخيص خصييائص  . ال األوراق غيير التجاريية ولييو كانيت صيادرة لعمييل تجيارى ، الصيادرة لعميل تجييارى األوراق التجاريية

وأن يبيين فيهيا بمجيرد االطيالع عليهيا  ، والزم كونها كذلك أن تكون ورقة مستقلة بنفسها ، الورقة التجارية صالحيتها للتداول

ا كانت الورقة محل الدعوى متصلة بكشيف حسياب وكانيت نهائيية فإذ . أن قيمتها مقدرة على وجه نهائى ال يدع محالً لمنازعة

وذليك دون الحاجية إليى النظير فيميا إذا كانيت  ، فإنها ال تكون ورقة تجاريية ، قيمتها معلقة على خلو الكشف من السهو والغلط

وقضت  . ( 922ص 251رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  19نقض مدنى )  الورقة قد حررت لعمل تجارى أم لغيره

محكمة االستئناف الوطنية بأنه لكى يسقط حق المطالبة بكمبيالة تحت اإلذن بمضى خمس سينوات يجيب أن يكيون سيبب اليدين 

 ً المجموعيية  2519مييايو سيينة  5اسييتئناف وطنييى )  أمييا إذا كييان السييبب غييير تجييارى فتطبييق قواعييد القييانون المييدنى ، تجاريييا

ديسيمبر سينة  15 - 121ص 19م 2522ميارس سينة  29اً اسيتئناف مخيتلط وانظير أيضي - 195ص 211رقيم  11الرسمية 

وقضت محكمة االستئناف الوطنية أيضاً بأن التزام الميوقعين عليى كمبيالية بعضيهم قبيل بعيض يعتبير  . ( 75ص 11م 2525

)  ئن بمرور خميس سينواتويسقط الحق فيها بالنسبة إلى الدا ، مدنياً ال يسقط إال بخمس عشرة سنة ولو كانت الكمبيالة تجارية

وقضيت محكمية اسيتئناف مصير بأنيه إذا كيان السيند اإلذنيى  . ( 295ص 19الحقيوق  2599مارس سينة  19استئناف وطنى 

فيجيوز  ، إال أن هذه القرينة ليسيت قاطعية ، من قانون التجارة 1كان عمالً تجارياً بمقتضى نص المادة  ، موقعاً عليه من تاجر
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كل ما نشأ عن أعمال الشركة من الدعاوى عليى الشيركاء الغيير ميأمورين بتصيفية الشيركة أو عليى القيائمين مقيامهم يسيقط " على أن 

الحق فيى إقامتيه بمضيى خميس سينين مين تياريخ انتهياء ميدة الشيركة إذا كانيت المشيارطة المبنيية فيهيا ميدتها أعلنيت بالكيفيية المقيررة 

 ً ميع  ، وتتبع فى ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق بمضى الميدة . خ إعالن االتفاق المتضمن فسخ الشركةأو من تاري ، قانونا

كيل دعيوى عليى الوكييل بالعمولية وعليى "  مين التقنيين التجيارى عليى أن 295ونصت الميادة  . " مراعاة القواعد المقررة النقطاعها

و بسبب ضياعها أو تلفها تسيقط بمضيى مائية وثميانين يومياً فيميا يخيتص باإلرسياليات التيى أمين النقل بسبب التأخير فى نقل البضائع أ

ويبتييدئ الميعيياد  . وبمضييى سيينة واحييدة فيمييا يخييتص باإلرسيياليات التييى تحصييل للييبالد األجنبييية ، تحصييل فييى داخييل القطيير المصييرى

وذلك مع عدم صيرف  ، وفى حالة التلف من يوم تسليمها ، المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع

 . ومكان بحث هذه النصوص القانون التجارى . " النظر عما يوجد من الغش والخيانة

ألن  –العمل غير المشيروع واإلثيراء بيال سيبب  -ويالحظ أن المشرع قد قصر مدد التقادم في الدعاوي الناشئة عن غير العقد 

وقصر أيضا مدد التقادم في الدعاوي الناشئة عن العقيد حييث يكيون هنياك مبيرر  . الدين مفروض علي المدين بحكم القانون ال بإرادته

وذليك كيدعاوي اإلبطيال واليدعاوي الناشيئة عين عقيد العميل أو عين عقيد التيأمين أو عين الكمبيياالت  ، للتقصير بسبب طبيعية اليدعوي

فقصر المشيرع ميدد التقيادم  ، فهذه كلها دعاوي تستوجب التعجيل في رفع الدعوي ، عن بعض العقود التجارية واألوراق التجارية أو

فهيذه ال تتقيادم عيادة إال بخميس  ، أما الدعاوي الناشيئة عين العقيد فيميا ال يسيتوجب التعجييل فيي رفيع اليدعوي . فيها علي نحو ما رأينا

 . ا هذه الدعاوي قد ارتضاها المدين بإرادته مختاراً ألن االلتزامات التي ترفع به ، عشرة سنة

 الحقوق الدورية المتجددة (  1. )  االستثناءات التي أوردها القانون - 599 

وهناك إلي جانب هذه النصوص الخاصة استثناءات أخري أوردها التقنين المدني عقب إييراده للقاعيدة  : النصوص القانونية –

مين التقنيين الميدني عليي ميا  919فقيد نصيت الميادة  . وأول هذه االستثناءات يتعلق بيالحقوق الدوريية المتجيددة . العامة في مدة التقادم

 : يأتي

 ، كأجرة المبانى واألراضى الزراعية ومقابل الحكر ، يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين - 2"   

  . " جور والمعاشاتوكالفوائد واإليرادات المرتبة والمهايا واأل

وال يسييقط الريييع المسييتحق فييي ذميية الحييائز سيييء النييية وال الريييع الواجييب علييي نيياظر الوقييف أداؤه للمسييتحقين إال  - 1"   

 بانقضاء خمس عشرة سنة
 (9551 ) .

 

                                                                                                                                                                    

لدين مدنى محض تسرى عليه أحكيام القيانون الميدنى خصوصياً فيميا يتعليق بسيقوط الحيق فيى المطالبية نفيها وإثبات أن سبب ا

وقضت محكمة استئناف مصير أيضياً بأنيه  . ( 271ص 252رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  29استئناف مصر )  بالدين

)  سقط الحق فى المطالبية بيه بمضيى خميس سينواتفال ي ، إذا حرر التاجر سند دين لعمل غير خاص بتجارته كان السند مدنياً 

 599رقيم  27المحامياة  2591نيوفمبر سينة  19 - 121ص 922رقيم  21المحامياة  2592نيوفمبر سينة  21استئناف مصر 

وقضت محكمة مصر بأن السند يكون تجارياً من ناحية الدائن إذا كان هذا األخير تاجراً وليم يقيم دلييل مين جانبيه  . ( 711ص

 ، وإذا كان السند تجارياً من ناحيية اليدائن فيإن حقيه فيى المطالبية بقيمتيه يسيقط بمضيى خميس سينوات ، ية سبب السندعلى مدن

 . ( 191ص 919رقم  21المحاماة  2599أبريل سنة  5مصر ) "  سواء كان المدين تاجراً أو غير تاجر

نيوفمبر سينة  9اسيتئناف مصير )  دم قيائم عليى قرينية الوفياءهذا والنص على جواز توجييه اليميين إليى الميدين دلييل عليى أن هيذا التقيا

أبريييل سيينة  29مصيير  - 111ص 997رقييم  29المحاميياة  2599فبراييير سيينة  5 - 999ص 959رقييم  1المحاميياة  2519

 7اسييتئناف مصيير )  فيال توجييه للكفييل ، وال توجيه اليمييين إال للميدين أو ورثتييه . ( 2911ص 951رقييم  22المحامياة  2592

. ( 111ص 55رقم  15المجموعة الرسمية  2511سنة  ديسمبر
 

يتقادم بخمس سنوات كيل  - 2" :  من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي 925ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  9551)  

 ، كيياألجرة فييي المبييانى وفييي األراضييي الزراعييية وكالفوائييد واألقسيياط والمرتبييات واألجييور والمعاشييات ، حييق دوري متجييدد

ومع ذلك ال يسقط الريع المستحق في ذمة الحيائز سيييء النيية وال  - 1 . ويتقادم الحق حتى لو أقر به المدين بعد سقوط بالتقادم

"  مقابيل الحكير"  وفي لجنة المراجعية ضييف . " نقضاء خمس عشرة سنةالديون الثابتة في ذمة ناظر الوقف للمستحقين إال با

وفيي مجليس النيواب عيدل الينص  . فيي المشيروع النهيائي 977وأصيبحت الميادة  ، ضمن الحقوق التيي تسيقط بخميس سينوات

ليم تأخيذ بهيا  وفيي لجنية مجليس الشييوخ تقيدمت مقترحيات عيدة . بحيث أصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد

وحيذف الفقيرة الثانيية  919مين الميادة "  وليو أقير بيه الميدين"  اقترح حذف عبيارة : وقالت عنها في تقريرها ما يأتي ، اللجنة

ألن التقادم الخمسي ال يعتبر من النظام العام وألن ما تنص عليه الفقرة الثانية ال يعتبر من قبيل اليديون الدوريية بالنسيبة  ، منها

 . . . فضال عن إنه ال محل ألفراد نص لهم دون أمثالهم من األوصياء واليوكالي والمصيفين ، دينين الوارد ذكرهم فيهاالي الم

ألن النص لييس معنياه أن المحكمية تقضيي بالتقيادم وليو أقير الميدين باليدين إقيراراً ينطيوي  ، ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح
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 الفهرس العام

 119/  122ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (9559 ) .

 

وفيي التقنيين الميدني الليبيي الميادة  - 119فيي التقنيين الميدني السيوري الميادة  : العربية األخيريويقابل في التقنينات المدنية  

 999وفي تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  - 599وفي التقنين المدني العراقيالمادة  - 911
 (9555 ) .

  

  : الضابط هو الدورية والتجدد - 611 

 . " كل حيق دوري متجيدد"  فوصفها بأنها ، بط لهذه الحقوق التي تتقادم بخمس سنواتوقد أورد المشرع بصريح النص الضا

أو أقيل أو أكثير  ، كل شهر أو كل ثالثة أشهر أو كيل سنة ، هي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية(  Periodicite)  والدورية

 . ينقطعهو أن يكون الحق بطبيعته مستمراً ال (  renouvellement)  والتجدد

تيدفع أجيرة المبياني  : فأجرة المبانى واألراضي الزراعية دورية . واألمثلة التي أوردها المشرع توضح هاتين الخصيصتين 

                                                                                                                                                                    

بل هو يقرر القاعدة المسلمة المتفرعة علي عدم قيام هذا النوع من التقادم علي  ، بالتقادم علي معني التنازل عن التمسك بالدفع

وال يحيول دون  ، ومؤداها أن إقرار المدين بترتب الدين في ذمته ال يمنعه في الوقت ذاته من أن يتمسك بالتقادم ، قرينة الوفاء

وردت لحسم خالف أثير في صيدد  919أن الفقرة الثانية من المادة  هذا ويراعي . القضاء بتقادم الدين علي أساس هذا التمسك

واقتيرح االستعاضية  . وليس من الخير أن يترك باب الخالف مفتوحا ميع أن فيي الوسيع سيده ، الحالتين اللتين خصتهما بالذكر

ألن االنقضياء ال ييرد عليي الحيق  ، " ديين ودييون"  بعبيارة 917و911و919الواردة فيي الميواد "  حق وحقوق"  عن عبارة

وهيو رابطية تتمثيل فيي ذمية اليدائن  ، ألن الذي ينقضي هيو االلتيزام ، ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح . وإنما يرد علي الدين

د وإنميا يير ، فيال يقبيل أن يقيال إن أحيد وجهيي هيذه الرابطية هيو اليذي يقبيل االنقضياء دون اآلخير ، حقا وفي ذمية الميدين دينيا

 ، فيصيح فيي لغية التشيريع أن يقيال انقضياء الحيق وانقضياء االلتيزام وانقضياء اليدين ، االنقضاء علي الرابطة بوجهيها جميعيا

المبيالغ "  فعبير أحيانيا بسيقوط ، االصطالحين معيا(  السابق)  ولذلك استعمل التقنين الحالي . وكلها صحيح وكلها بمعنى واحد

واقترح أن يضياف  . والفقه والقضاء جميعا ال ينكران شيئا من ذلك . " الديون"  يانا بسقوطوعبر أح ، أى الحقوق"  المستحقة

وليم تير اللجنية األخيذ بهيذا  . " تتقادم الدعوي بذات المدة المقررة لتقادم الدين المطليوب فيهيا" :  إلي أحكام التقادم النص اآلتي

جييه عييام بييين الحييق والييدعوي علييي غييرار مييا هييو معييروف فييي الفقييه ألن النظييام الييذي اتبعييه التقنييين ال يفييرق بو ، االقتييراح

 . " فهذا ما تكفل بالنص علي التقادم فييه مشيروع قيانون المرافعيات ، أما إذا أريد بالدعوي الخصومة أمام القضاء . اإلسالمي

 995ص 9لتحضيرية مجموعة األعمال ا)  ثم وافق عليه مجلس الشيوخ ، 919ووافقت اللجنة علي النص كما هو تحت رقم 

   . ( 929ص - 991وض 

وبالجملية كافية ميا يسيتحق دفعية سينويا أو  ، المرتبات والفوائد والمعاشات واألجر : 119/  122التقنين المدني السابق م (  9559)  

 ، والجديد والحكم واحد في التقنينين السابق. )  يسقط الحق في المطالبة به بمضي خمس سنوات هاللية ، بمواعيد أقل من سنة

  . ( فيما عدا أن السنين تحسب ميالدية في التقنين الجديد

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9555)  

 . ( من التقنين المدني المصري 919مطابقة للمادة )  919التقنين المدني السوري م  

 . ( صريمن التقنين المدني الم 919مطابقة للمادة )  911التقنين المدني الليبي م  

ال تسيمع اليدعوي بيه  ، كياألجرة والفوائيد والرواتيب واإلييرادات المرتبية ، كل حق دوري متجيدد - 2: 599التقنين المدني العراقي م 

والرييع  ، أميا الرييع المسيتحق فيي ذمية الحيائز سيييء النيية - 1 . علي المدين بعد تركها من غير عيذر شيرعي خميس سينوات

فال تسمع الدعوي بهما عليي المنكير بعيد تركهيا مين غيير عيذر شيرعي خميس  ، داؤه للمستحقينوالواجب علي متولي الوقف أ

عليي غيرار الفقيه  ، فيميا عيدا أن التقنيين العراقيي ، وأحكيام التقنيين العراقيي متفقية ميع أحكيام التقنيين المصيري. )  عشرة سنة

نظر األستاذ حسن الذنون في أحكيام االلتيزام فيي القيانون ا . ال يجيز سماع الدعوي بدال من أن يسقط الحق بالتقادم ، اإلسالمي

وانظر مقاال في التقادم المسقط في القانون العراقي لألستاذ ضيياء شييت خطياب فيي  - 975فقرة  - 971المدني العراقي فقرة 

 . ( 91ص - 99مجلة القضاء ببغداد السنة الخامسة عشرة ص 

تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات في المستحقات المتأخرة والفوائيد وحصيص األسيهم  : 999تقنين الموجبات والعقود واللبنانى م 

وتكيون ميدة  . وبوجه عام في الموجبات التيي تسيتحق األداء ك سينة أو أقيل ، من األرباح وأجور المباني واألراضى الزراعية

ن مين أجيل الموجبيات الناشيئة عين مرور الزمن خمس سنوات أيضا في الدعاوي بي الشركاء أو بيين هيؤالء وأشيخاص آخيري

والفقرة األولي من الينص تتفيق . )  وتبتديء هذه المدة من يوم إعالن حل الشركة أو إعالن خروج أحد الشركاء . عقد الشركة

 . ( من التقنين التجاري المصري 19وانظر في الفقرة الثانية من النص المادة  . أحكامها مع التقنين المدني المصري

 

  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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وهيي فيي  . وتدفع أجرة األراضي الزراعية عادة كل سينة قسيطاً واحيداً أو قسيطين ، في العادة كل شهر أو كل ثالثة أشهر أو كل سنة

 ، فيإن الماليك يسيتأدي األجيرة فيي العيادة مسيتمرة دون انقطياع $ 2912 $ ، إذ هيي مسيتمرة ال تنقطيع ، الوقت ذاته متجددة بطبيعتها

ميا دام  ، وتتجيدد بتجيدده ، إال أنهيا تقياس بيالزمن ، وهى إذا كانت تنقطع بانتهاء عقد اإليجار . والمستأجر يدفعها مستمرة دون انقطاع

 يجار قائماعقد اإل
 (9559 ) .

بيل إن كيل أجيرة يحلقهيا هيذا  ، وليسيت أجيرة المبياني واألراضيي الزراعيية وحيدها هيي الدوريية المتجيددة 

"  وأجييرة المنقييوالت كالسيييارات إذا اسييتؤجرت لمواعيييد دوريييه ، وأجييرة الغييرف المفروشيية ، فييأجرة األرض الفضيياء . الوصييف

غيير أن المشيرع أورد أجيرة المبيياني  . كيل هيذه حقيوق دوريية متجييددة تتقيادم بخميس سينوات ، وغيرهيا"  والعواميات" "  واليذهبيات

 ألنها هي الغالبة في التعامل ، واألراضي الزراعية علي سبيل المثال ال علي سبيل الحصر
 (9551 ) .

 

 ومقابل الحكر هو أيضا أجرة دورية متجددة 
 (9551 ) .

 2999وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

وكمقابيل  . " ميا ليم يينص عقيد التحكيير عليي غيير ذليك ، مسيتحقة اليدفع فيي نهايية كيل سينة"  مدني علي أن تكون هذه األجرة

)  واألجيرة الثابتية فيي عقيد خليو االنتفياع ، ( مدني 2929م)  الحكر األجرة السنوية لألرض المساوية ألجرة المثل في عقد اإلجارتين

 تتقادم بخمس سنوات $ 2911 $رية متجددة فكل هذه حقوق دو ، ( مدني2925م
 (9557 ) .

 

وتتقادم بخمس سينوات  . وهي ريع متجدد لرأس المال ، إذ هي تدفع كل سنة عادة ، والفوائد هي أيضا حقوق دورية متجددة 

 وقيد تكيون فوائيد قانونيية طواليب بهيا مطالبية قضيائية ، أيا كان مصدرها فقد تكون فوائد اتفاقية كما في القرض وثمن المبييع
 (9555 ) .

 

(  الكوبونات)  ويدخل في الفوائد األسهم والسندات
 (9599 ) .

  

ويسيتوي فيي ذليك اإلييرادات المرتبية ميدي الحيياة  . واإليرادات المرتبة هي أيضا حقوق دورية متجددة تتاقيدم بخميس سينوات

وتتقيادم اإلييرادات بخميس سينوات إميا باعتبارهيا  . دات الدائمة فهي دوريية تتجيدد عليي اليدوامواإليرا ، فهي دورية تتجدد مدي الحياة

                                                 

الحق المتجيدد " :  فيقول ، ويفرق األستاذ عبد الحي حجازى بين الحق المتجدد كاألجرة والحق المتجزيء كالحق المسقط(  9559)  

ولهيذا فيإن  . أما الحق المتجزيء علي الزمن فان المدة تتحدد علي أساس عيدد األجيزاء ، تتعين مرات تجدده علي أساس المدة

بل إن صفة الدورية فيه ليسيت ناشيئة مين كونيه  ، وذلك لتخلف صفة التجدد فيه ، الطويل الدين المتجزيء ال يسقط إال بالتقادم

) "  وإنما المدة ناشئة من تقسميه عدة أجيزاء ووضيع كيل جيزء فيي نطياق زمين معيين ، ألنه ليس منوطا بالمدة ، منوطا بالمدة

 . ( 999ص 9األستاذ عبد الحي حجازي 

 فسنري أن أجرة الغرفة في الفندق تتقادم بسنة واحيدة ال بخميس سينوات ، يئا من عدم الدقةش"  األجرة"  وألن في اطالق(  9551)  

  . ( مدني917م) 

أبريييل سيينة  99مصيير  - 219م ص 2751مييارس سيينة  21 - 299ص  9م  2759ديسييمبر سيينة  92اسييتئناف مخييتلط (  9551)  

  . 197ص  52رقم  5المجموعة الرسمية  2597يناير سنة  1 - 257ص  21الحقوق  2755

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أقر المستأجر في عقد اإليجار أنه إذا زرع أكثر من ثلث األرض قطنا أو كرر الزراعة (  9557)  

وجعل لنظارة الوقف حق خصم ما يجب من ذليك التعيويض مين  ، يكون ملزما بمثل األجرة ، القطنية فيما سبقت زراعته قطنا

فيإن الظياهر مين هيذا  ، ووقع االتفاق علي أن يسري هذا الحكيم ويتكيرر فيي سيني اإليجيار ، كل مبلغ دفعه أو يدفعه المستأجر

ام بيالتعويض المترتيب ومتيى قيام بيااللتز ، العقد أن الطرفين أنزال التعويض الميذكور منزلية األجيرة قيدراً واسيتحقاقا وتكيراراً 

 ، علي مخالفة المستأجر اللتزاماته األصلية وصف كونه مقدراً تقدير األجرة ومستحقا استحقاقها ودائراً معها عن مدة اإليجيار

 995رقيم  2مجموعية عمير  2591فبرايير سينة  11نقض ميدني )  فقد جاز عليه حكم السقوط بالتقادم الخمسي سقوط األجرة

  . ( 957ص  279رقم  1مجموعة عمر  2595أبريل سنة  11نقض مدني  : ضاوانظر أي - 2911ص 

 ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بسقوط الفوائد التي حل أجلها وانقضي علي استقحاقها خميس سينوات أييا كيان نوعهيا(  9555)  

المجموعية  2592يونيية سينة  21 ) سواء أكانت الفوائد متفقا عليها أم كانت سارية بحكم القيانون أو محكوميا بهيا مين المحياكم

 2519ديسيمبر سينة  15 - 219ص  5م  2751مارس سينة  5استئناف مختلط  : وانظر - 157ص  225رقم  91الرسمية 

 . ( 219ص  55م  2591مارس سنة  1 - 995ص  59م  2592أبريل سنة  12 - 252 -ص  97

بالمصيروفات والفوائيد المسيتحقة عليي اليدين قبيل الخصيم مين رأس  وقضت أيضا بأنه يبدأ فى استنزال ما دفع من الدين مين األقسياط

 ، فإذا ورد في اإليصاالت المقدمة من المستأنف أن خصم األقساط التي دفعها يكون من المطلوب للدائن بيدون تفصييل . المال

 ، الفوائيد المسيتحقة سينوياومتي ثبت ذلك تكيون هيذه اليدفعات خصيما مين  . انصرف هذا السداد إلي أنه واقع علي الفوائد أوال

اسيتئناف )  ويتفرع علي هذا أن سدادها قاطع لسريان ميدة تقادمهيا فيي كيل تياريخ مين تيواريخ اإليصياالت التيي قيدمها الخصيم

   . ( 212رقم  51المجموعة الرسمية  2559يناير سنة  9مصر 

وتتقيادم بخميس عشيرة سينة ال بخميس  ، دوريية متجيددةفإنها ال تكيون  ، أما إذا كانت الفوائد مستحقة علي سبيل التعويض(  9599)  

 ، وقييد قضييت محكميية االسييتئناف المختلطيية بأنييه إذا لييم يشييترط دفييع فوائييد عيين البيياقي ميين الييثمن فييي ذميية المشييتري . سيينوات

وهيذه  ، وجب عليه دفع فوائد سبيل التعويض في مقابل االنتفاع بياألرض ، واستولي المشتري علي األرض المبيعة وانتفع بها

  . ( 1ص  91م  2525نوفمبر سنة  22)  الفوائد ال تخضع للتقادم الخمسي
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  . ( مدني 1/  959انظر )  وإما باعتبارها فوائد مستحقة علي رأس المال الذي دفعه صاحب اإليراد للمدين به ، إيرادات مرتبة

 والمهايا واألجور والمعاشات 
 (9592  )

وتتجيدد  ، وتدفع عادة كيل شيهر ، متجددة تتقادم بخمس سنواتهي أيضا حقوق دورية 

فهذه كما سنري تتقادم بسينة  ، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية ، وال يدخل في ذلك أجور العمال والخدم واألجراء . باستمرار

ويلحيق بالمهاييا  . ون العميال والخيدمفالذي يتقادم إذن بخمس سينوات هيي مهاييا وأجيور ومعاشيات الميوظفين والمسيتخدمين د . واحدة

 فهو أيضا يتقادم بخمس سنوات ، واألجور والمعاشات دين النفقة
 (9591 ) ،

والدائن بالنفقة إذا هو أهمل فيي المطالبية بهيا أكثير مين هيذه  

 . ويكون غير مستحق إياها ، فالغالب أن يكون ذلك راجعا إلي عدم حاجته لها ، المدة

 . فليس من الضروري إذن أن يكيون حقيا ثابتيا ال يتغيير مقيداره ، ريا متجدداً ليتقادم بخمس سنواتويكفي أن يكون الحق دو 

ومقابل الحكر وهو يزيد أو يينقص (  dividends)  كريع األسهم ، من وقت إلي آخر . فمن الحقوق الدورية المتجددة ما يتغير مقداره

/  2995م )  زيادة أو نقصا علي أن يكون قد مضي ثمياني سينوات عليي آخير تقيديركلما بلغ التغير في أجر المثل حداً يجاوز الخمس 

فهذه أيضا متغيرة بحسب الحيوادث التيي تقيع (  assurance mutuelle)  وكأقساط التأمين في جمعيات التأمين التعاونية ، ( مدني 1

 ، التيي تتغيير مقاديرهيا مين وقيت إليي آخير ، المتجيددة فهيذه الحقيوق الدوريية . كل سنة وقد ال تقع حوادث أصال فال تستحق أقساط ما

فهو يقضي بوجوب أن يكيون مقيدار الحيق اليدوري  ، وهذا غلي خالف ما جري عليه القضاء الفرنسي . تتقادم مع ذلك بخمس سنوات

 . نواتفتتقادم أقساط التأمين في جمعيات التأمين التعاونية بثالثين سنة ال بخمس س ، المتجدد ثابتا ال يتغير

 : األساسي الذي يقوم عليه تقادم الحقوق الدورية المتجددة - 611 

 للقانون الفرنسيي القيديم ، في أصلها التاريخي ، وتصعد قاعدة التقادم الخمسي للحقوق الدورية المتجددة 
 (9599 ) .

وقاميت منيذ  

فالمسيتأجر  ، إن هذه الحقوق الدوريية المتجيددة ييدفعها الميدين عيادة مين ريعيه اليدوري المتجيدد : البداية علي االعتبار الرئيسي اآلتي

بيل إن الحكومية وأربياب األعميال ييدفعون  ، والمفتيرض ييدفع الفوائيد مين رييع أمواليه ، يدفع األجيرة مين إييراده الشيهري أو السينوي

 اتهم السنوية وهي ميزانيات دورية متجددةماهيات الموظفين والمستخدمين وأجورهم ومعاشاتهم من ميزاني
 (9595 ) .

فيإذا أهميل اليدائن  

وكيان لليدائن أن يتقاضياها لميدة التقيادم  ، فتراكميت عليي الميدين ، في المطالبة بهذه الحقيوق الدوريية المتجيددة ميدة طويلية مين اليزمن

مين أجيل  ، وقد يجر هذا عليه اإلفالس والخيراب ، اضطر المدين أن يدفعها من رأس ماله ، أي لمدة خمس عشرة سنة خلت ، العادي

فال يستطيع الدائن أن يطالب المدين بميا تيأخر منهيا ألكثير  ، خمس سنوات ميالدية ال تزيد ، ذلك وضع القانون حداً لتراكم هذه الديون

ثيم ال يجبير الميدين عليي ومين  . ألن ما مضي علي استحقاقه منها أكثر من خمس سنوات يكون قد انقضي بالتقادم ، من خمس سنوات

 دفع هذه الديون المتجددة الدورية إال لمدة خمس سنوات فقط سابقة علي يوم المطالبة
 (9599 ) ،

فال يكون في هذا من اإلرهاق ميا يصيل  

                                                 

من الئحة المعاشات الخاصتين بسقوط الحق  15و(  قديم)  مدني 122وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن المادتين (  9592)  

  . ( 19ص  9االستقالل  2599مايو سنة 5)  في المرتبات بخمس سنوات ال تنطبقان إال علي معاش تمت تسويته

  . ( 97ص 1القضاء  2755يناير سنة  11)  إال يحتمل عشرة سنة(  9591)  

فيي يونيية سينة  ، ( ordonnance)  إذ أصيدر هيذا المليك الفرنسيي أميراً ملكييا ، وبالتحديد إلي عصر لويس الثاني عشير(  9599)  

ال يجوز له أن  -لمرتب في ذلك الوقت هو الفائدة علي رأس المال واإليراد ا -قضي فيه بأن من يشتري إيراداً مرتبا  ، 2929

فترهقه وتوقعه فيي  ، وذلك حتى ال تتراكم المتأخرات علي المدين باإليراد ، يطالب بمتأخرات اإليراد ألكثر من خمس سنوات

   . ( 111بودري وتيسييه فقرة )  اإلفالس والخراب

ا بييأن التقييادم الخمسييي يقييوم علييي افتييراض أداء المييدين للييديون الدورييية المتجييددة ميين وقييد قضييت المحكميية اإلدارييية العلييي(  9595)  

وللخزانية  ، وهذه القرينة ال تقبل إثبيات اليدليل العكسيي ، وأن تراكمها أكثر من خمس سنوات تكليف بما يجاوز السعة ، إيراده

نوفمبر سينة  25)  رتب ال تمنع من سريان هذا التقادمومنازعة المدين في أصل الم . العامة حق االنتفاع بحكمها رغم مالءتها

 91المحامياة  2599نيوفمبر سينة  91وانظر حكما آخير مين نفيس المحكمية فيي  - 2917ص  557رقم  91المحاماة  2599

وقضت محكمة اإلسكندرية بأن القول بوجوب أن تكون المبيالغ التيي يسيري عليهيا التقيادم الخمسيي معينية  . ( 17ص 19رقم 

ألن الخطير مين تيراكم اليديون غيير المعينية المقيدار ال يقيل عين خطير تجميد  ، قدار عند التعاقد قول ال سيند ليه مين القيانونالم

   . ( 291رقم  52المجموعة الرسمية  2595ديسمبر سنة  5)  الدوين المعلوم مقدارها

يهمل الدائن بيإيراد  : ويتحقق ذلك في القرض اآلتي ، وقد ال يستطيع الدائن المطالبة بالدين إال لمدة أقل من خمس سنوات(  9599)  

ثيم نطاليب الورقية بميا تيراكم مين  . ثيم يميوت فينقضيي اإلييراد بيالموت ، مرتب مدي الحياة تقاضي اإليراد مدة خمس سينوات

ة المطالبية بكيل ففيي هيذه الحالية ال تسيتطيع الورقي . وتتأخر المطالبة إلي سنة مثال بعد موت صاحب اإليراد ، اإليراد لمورثهم

ألن إيراد السنة األولي منها يكون قد تقادم بخمس سينوات بعيد انقضياء سينة عليي ميوت  ، إيرادات الخمس السنوات المتراكمة

فهيذه وحيدها  ، ومن ثم ال يستطيع الورقة أن يطالبوا بأكثر من إيرادات األربع السنوات األخيرة . صاحب اإليراد قبل المطالبة

  . ( 155بودري وتيسييه فقرة )  دم بخمس سنواتهي التي لم تتقا
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 . به إلي حد اإلعنات

دائن بهيذه الحقيوق فيإن الي -ولكن هذا اعتبار ثانوي بجانب االعتبيار الرئيسيي اليذي قيدمناه  -ومن جهة أخري  . هذا من جهة 

فيال يسيكت عين المطالبية بهيا أكثير مين خميس  ، الدورية المتجددة يعتبير عيادة هيذه الحقيوق إييرادا ينفيق منيه فيي شيئون حياتيه اليوميية

وال يسيتطيع الميدين  . أن يكيون اليدائن قيد اسيتوفاها ، ويغلب في الحقوق التي مضي علي استحقاقها أكثر مين خميس سينوات ، سنوات

فييأتي  . فيتعيذر علييه إثبيات الوفياء عين ميدة أبعيد ، عادة أن يحتفظ بمخالصات دورية إلثبات هذا الوفاء لمدة تزيد علي خميس سينوات

 . ويقوم التقادم علي قرينة الوفاء ، ويقضي بتقادم الديون التي ترجع إلي أبعد من خمس سنوات ، القانون إلسعاف المدين

وهيو تجنييب الميدين اإلرهياق  ، اعتبار ثانوي بجانيب االعتبيار الرئيسيي األول ، كما قدمنا ، هذا االعتبار الثاني هوعلي أن  

 . حتى ال يضطر إليي دفعهيا مين رأس ماليه ، فال يجبر علي دفع هذه الحقوق الدورية المتجددة لمدة تزيد علي خمس سنوات ، والعنت

فيإن االعتبيار األول كياف وحيده لتأسييس  ، فإذا لم يتحقق . أما االعتبار الثاني فقد يتحقق وال يتحقق ، فهذا االعتبار األول متحقق دائما

 حتى لو أقر المدين أنه لم يوف بها ، ويترتب علي ذلك أن هذه الديون تتقادم بخمس سنوات . التقادم الخمسي
 (9591 ) ،

وتمسك مع ذلك  

إذا جاء في صيدر  ، وقد ورد هذا الحكم صراحة في النص . ها لمدة أكثر من خمس سنواتبالتقادم تفاديا من إرهاقه بوفاء ما تراكم من

 . ولو أقر به المدين ، يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد : مدني 919الفقرة األولي من المادة 

قيد يفسير بأنيه نيزول منيه عين  ، ويالحظ أن إقرار المدين بعدم وفاء ما انقضي علي ميعاد استحقاقه أكثر مين خميس سينوات 

 التمسك بالتقادم
 (9591 ) .

 ، فإن اإلقرار بعدم الوفاء علي هذا النحو يمنع من تقيادم اليدين ، ولما كان النزول عن التقادم بعد تمامه جائزاً  

أميا إذا كيان  . سينواتولو رجع استحقاقه الي عهد أبعد مين خميس  ، ويجبر المدين في هذه الحالة علي الوفاء بكل ما تراكم من الديون

فيال  ، ولكنه مع ذليك يتمسيك بالتقيادم ، فهو ال ينكر أنه لو يوف بما تراكم من هذه الديون ، ما صدر من المدين هو مجرد تقرير للواقع

 وله أن يتمسك به علي النحو الذي قدمناه ، يعتبر إقراره علي هذا النحو نزوال منه عن التقادم
 (9597 ) .

 

 : ي لم تستوف شرطي الدورية والتجدد تتقادم بخمس عشرة سنةالديون الت - 612 

ً  . والتقادم الخمسي ال يكون إال في الديون الدورية المتجددة علي النحو قدمناه  كيان  ، فإذا لم يستوف الدين هذين الشرطين معيا

 . تقادمه بخمس عشرة سنة ال بخمس سنوات

فهذا الدين  . كما هي الحال في دين مقسط أقساطا دورية ، ي شرط التحددفهناك ديون قد استوفت شرط الدورية دون أن تستوف

ومين ثيم تكيون  . بيل ينقضيي بيدفع آخير قسيط منيه ، ولكنه غير متجدد ألنه ال يتجدد بتجدد الزمن ، دوري ألنه يدفع في مواعيد دورية

 مدة التقادم هنيا خميس عشيرة سينة ال خميس سينوات
 (9595  )

وإن اسيتوفي شيرط الدوريية نتياج المنياجم  كيذلك ال يسيتوفي شيرط التجيدد

ومين ثيم إذا ترتيب دينيا فيي ذمية  . فهو بطبيعته غيير متجيدد -المنجم أو المحجر  –فهذا نتاج دوري لكنه يستنزف األصل  ، والمحاجر

 . وال يتقادم بخمس سنوات ، لم يتقادم هذا الدين إال بخمس عشرة سنة ، شخص

ض شخص المدين ما يفي به فوائد دينه أو أجرة مسكنه أو يفي به ديونيا دورييه متجيددة مثل ذلك أني قر . عن طريق قانوني 

فيال يتقيادم  ، قد أصبح رأس مال مصيدره عقيد القيرض –وإن كان سببه هذه الديون الدورية المتجددة  –فإن دين القرض هذا  ، أخرى

وتبين بعيد ذليك أنيه دفيع مبيالغ غيير مسيتحقة  ، جرة للمؤجركذلك إذا دفع المستأجر األ . بخمس سنوات وإنما يتقادم بخمس عشرة سنة

 ويعتبر دين المؤجر الخاص برد هذه المبالغ غير المستحقة رأس مال ال دينيا دورييا متجيدداً  . فإنه يستردها ، من هذه األجرة
 (9519 ) ،

 

                                                 

  . 211ص  99م  2552مايو سنة  7قارن استئناف مختلط (  9591)  

  . 199ص  95م  2551يونية سنة  19استئناف مختلط (  9591)  

)  ميدني 919وقيد تقيدم ذكيره عين إييراد تياريخ نيص الميادة  ، انظر ما جاء في تقرير لجنة مجلس الشيوخ في هذا المعني(  9597)  

وال يقوم التقادم الخمسي علي قرينة "  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى . ( في الهامش 955انظر آنفا فقرة 

وإنما يرجع في أساسه إلي أن الميدين يفتيرض فييه أداء اليديون الدوريية  ، كما هو الشأن فيما عداه من ضروب التقادم ، الوفاء

ألفضيي  ، فلو أجبر علي الوفاء بما تراكم من هذه الديون بعد انقضاء خمس سنوات مين تياريخ اسيتحقاقه ، المتجددة من إيراده

أن يتمسيك بالتقيادم بانقضياء تليك الميدة وليو  ، تفريعا علي هذا التوجييه ، وقد جعل للمدين . ذلك إلي تكليفه بما قد يجاوز السعة

  . ( 999ص  9األعمال التحضيرية مجموعة ) "  بعد إقراره بوجوب الدين في ذمته

 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هيذا الصيدد - 517ص 95م 2511يونية سنة  7استئناف مختلط (  9595)  

يرد التقادم الخمسي علي االلتزامات الدورية المتجددة أما أقسياط اليديون المنجمية فيسيقط كيل منهيا بانقضياء خميس عشيرة " : 

  . ( 999ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  ألنها ليست بالمتجددة وإن كانت دورية ، تاريخ استحقاقه سنة من

فبرايير سينة  27سيوهاج  - 95ص  95م 2551فبراير سينة 27 - 157ص  21م  2599مايو سنة  19استئناف مختلط (  9519)  

فرجوعه عليه بها يتقادم تقادم  ، ر األموال األميريةوإذا دفع المستأجر عن المؤج - 2911ص  521رقم  19المحاماة  2597

أكتيوبر  17نقيض ميدني )  ال تقيادم األميوال األميريية بيثالث سينوات ، اإلثراء دون سبب بثالث سنوات أو بخمس عشيرة سينة
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 عشرة سنةوإنما يتقادم تقادم رد غير المستحق بثالث سنوات أو بخمس   ، فال يتقادم بخمس سنوات
 (9512 ) .

 

  الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية والريع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين - 613 

يكيون الحيائز سييء النيية مسيئوال مين وقيت أن يصيبح سييء النيية عين جمييع الثميار التيي "  مدني عليي أن 515تنص المادة  

 . " يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمارغير أنه يجوز أن  ، يقبضها والتي قصر في قبضها

ويعتبير  ، ويخلص من هذا النص أن الحائز سيء النية ملتزم برد ثميرات الشييء اليذي حيازه مين ييوم أن أصيبح سييء النيية 

 سيء النية حتما من يوم رفع الدعوي علي األقل
 (9511 ) .

بل  ، متجددة ال تعتبر ديونا دورية ، فيما بين الحائز والمالك ، فهذه الثمرات 

 . هي قد تحولت في ذمة الحائز من ريع إلي رأس مال واجب األداء للمالك

 ، فإذا طالب المالك بها الحائز قبيل انقضياء خميس عشيرة سينة ، ومن ثم تتقادم هذه الثمار بخمس عشرة سنة ال بخمس سنوات

 دملم يجز للحائز أن يدفع هذه المطالبة بالتقا ، ولو بعد انقضاء خمس سنوات
 (9519 ) .

 

                                                                                                                                                                    

ولكين  . ( 295ص 91م 2519ديسيمبر سينة  15وقيارب اسيتئناف مخيتلط  ، 259ص 11رقم  1مجموعة عمر  2591سنة 

ليم  ، بقي المستأجر من األجيرة المسيتحقة علييه مبلغيا معينيا ليدفعيه فيي األميوال األميريية المقيررة عليي العيين الميؤجرةإذا است

وتخصيصييه ليييدفع فييي األمييوال  ، وهييي أنييه دييين أجييرة سييبب االلتييزام بييه عقييد اإلجييارة ، يخييرج المبلييغ المسييتبقي عيين طبيعتييه

 2595نييوفمبر سيينة  99نقييض مييدني )  السييقوط المقييررة لييه هييي خمييس سيينواتوإذن فمييدة  ، األميرييية ال يعييد تبييديال لاللتييزام

 . فإنيه ال يفقيد صيفتي الدوريية والتجيدد ، كذاك إذا تجمد دين األجرة بانتهاء مدة اإليجار . ( 11ص  29رقم  9مجموعة عمر 

ان فيييه مييا بقييي حافظيياً وهمييا مفترضييت ، وقييد قضييت محكميية اليينقض بييأن الدورييية والتجييدد همييا صييفتان الحقتييان بييدين األجييرة

ميارس  25نقيض ميدني )  ولو تجمد بانتهاء مدة اإليجار وأصبح في الواقع مبلغيا ثابتيا فيي الذمية ال ييدور وال يتجيدد ، لوضعه

  . ( 119ص  291رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599سنة 

فقيرة  prescription civileلفيظ  5ردوان في انسيكلوبيدي دالليوز  - 157ص  2997فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  9512)  

وما خرج عنهيا يرجيع إليي أصيل القاعيدة  ، وانظر ما قدمناه من أن الحقوق التي تتقادم بمدد خاصة تفسر تفسيراً ضيقا - 921

 . ( 951آنفا فقرة )  فيتقادم بخمس عشرة سنة

فيال تتقيادم إال بخميس عشيرة  ، وفقيدت صيفتي الدوريية والتجيدد ، أصبحت هيي أيضيا رأس ميال ، ذا أدمجت الفوائد في رأس المالوإ

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت مين وقيائع اليدعوي أن الكمبيالية المطاليب بقيمتهيا حيررت عين أجيرة سينة  ، سنة

فيإن هيذا المبليغ يكيون قيد زاليت عنيه صيفة  ، واحد هو هو المبلغ اليوارد بالكمبيالية واستبدل بهما مبلغ ، وفوائد متجمدة صفيت

 215ص  11رقيم  5مجموعة عمير  2559مايو سنة  11نقض مدني )  فال يسقط الحق فيه بخمس سنوات ، الدورية والتجدد

 9استئناف مختلط  - 799ص  995رقم  25المحاماة  2595يناير سنة  21استئناف مصر  : وانظر أيضا في هذا المعني . (

أول  - 12ص  99م  2552ينيياير سيينة  25 - 79ص  59م  2591ديسييمبر سيينة  11 - 597ص  95م  2511مييايو سيينة 

أبرييل  5 - 252ص  91م  2555يونيية سينة  9 - 211ص  99م  2559يونية سنة  1 - 221ص  99م  2559أبريل سنة 

   . 55ص  97م  2551سنة 

  . مدني 9/  279انظر المادة (  9511)  

ويراعي أن التزام الحائز سييء النية برد الثمرات " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد(  9519)  

ويسري  ، ولذلك نص علي أن هذا االلتزام ال يتقادم إال بانقضاء خمس عشرة سنة ، ال يعتبر من قبيل الدوين الدورية المتجددة

 . ( 999ص 9مجموعة األعمال للتحضيرية ) "  ه علي الفوائد المتجمدةالحكم نفس

فإنيه يلحيق بيرأس الميال اليذي سيلم (  ميدني 279انظر م )  هذا وإذا كان الريع مستحقا في ذمة من تسلم غير المستحق ألنه سيء النية

ويتقادم هو ورأس المال بيثالث سينوات أو بخميس عشيرة سينة وفقيا ألحكيام التقيادم المقيررة فيي االلتيزام بيرد غيير  ، دون حق

 . ( مدني271انظر م )  المتسحق

ولكن الكثرة الغالبة من األحكام كانت تقضي بتقيادم الرييع  . منقسما في هذه المسألة ، في عهد التقنين المدني السابق ، وقد كان القضاء

ص  51رقيم  1مجموعية عمير  2597فبرايير سينة  21نقيض ميدني  : لمستحق في ذمة الحائز سيء النية بخمس عشرة سينةا

الحقيوق  2525أول ينياير سينة  - 271ص  51رقيم  29المجموعية الرسيمية  2521مارس سنة  11استئناف وطني  - 179

ص  257رقييم  1الشيرائع  2529يير سينة فبرا 29 - 191ص  525رقيم  2الشيرائع  2525يونيية سينة  21 - 915ص  99

 - 919ص  229رقييم  9الشييرائع  2521ينيياير سيينة 11 - 997ص  999رقييم  1الشييرائع  2529يونييية سيينة  29 - 279

ص  217رقيم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  21 - 111ص  215رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  22استئناف مصر 

 1 - 191ص  591رقيم  5المحامياة  2515ميارس  217 - 195ص  251رقم  5 المحاماة 2517ديسمبر سنة  12 - 119

اسييتئناف  - 252ص  79رقييم  29المحاميياة  2591أبريييل سيينة  5 - 195ص  919رقييم  21المحاميياة  2592ديسييمبر سيينة 
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فيال  ، ال يعتبر دينيا دورييا متجيدداً  ، وهو مقدار استحقاقهم في الوقف ، كذلك الريع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين

 وقد تردد القضاء في هيذه المسيألة فيي عهيد التقنيين الميدني السيابق . يتقادم إال بخمس عشرة سنة
 (9515 ) ،

ثيم قضيت محكمية اسيتئناف  

فإذا اختلطيت بميال النياظر واسيتهلكها النياظر بتعديية  ، مصر في دوائرها المجتمعة بأن غلة الوقف تظل ملكا للمستحق وال يتقادم حقه

 ومن تتقادم بخمس عشرة سنة ال بخمس سنوات ، أو بتقصيره أصبحت رأس مال واجبا في ذمته للمستحق
 (9519 ) .

 

ميدني عليي تقيادم الرييع المسيتحق فيي ذمية  919المدني الجديد بالنص صراحة في الفقرة الثانية مين الميادة وقد أراد التقنين  

 الحائز سيء النية والريع الواجب علي ناظر الوقف أداؤه للمستحقين بخمس عشرة سينة ال بخميس سينوات عليي ميا رأينيا
 (9511 ) ،

أن  

 نين المدني السابق وتمثل في أحكيام متضياربة أصيدرها القضياء فيي ذليك العهيديحسم في هاتين المسألتين خالفا قد نشب في عهد التق
 (

9511 ) .
 

حقوق األطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين الخبراء ووكالء التفليسة والسماسرة واألساتذة  - 614 

 والمعلمين

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 911النصوص القانونية تنص المادة  - 

                                                                                                                                                                    

 27 - 59ص99م  2511نوفمبر سنة  12 - 991ص 5م  2751مايو سنة  19 - 79ص  5م  2751يناير سنة  11مختلط 

 19 - 155ص 59م2592مييارس سيينة  21 - 921ص 51م 2599مييايو سيينة  11 – 911ص  51م  2599س سيينة مييار

يونيية سينة  21 - 99م ص  2599نوفمبر سنة  12 - 51ص  51م 2591يناير سنة  9 - 251ص 55م  2591فبراير سنة 

 . 11ص  55م  2591يناير سنة  29 - 919ص  57م  2591

 25اسيتئناف وطتيي  : تقضي بتقادم الريع المستحق في ذمة الحائز سييء النية بخميس سينواتومع ذلك فقد كانت هناك أحكام  

 9االسييتقالل  2595ينيياير سيينة  25 - 519ص  25الحقييوق 2755يونييية سيينة  1 - 971ص  9القضيياء  2751مييايو سيينة 

 195رقيم  9حامياة الم 2519فبرايير سينة  21 - 59ص  99رقيم  21المجموعة الرسمية  2529ديسمبر سنة  11 - 11ص

 - 155ص  125رقيم  9المحامياة  2519مايو سنة  1 - 995ص  115رقم  5المحاماة  2519نوفمبر سنة  29 - 119ص 

  . 21ص  9م  2751نوفمبر سنة  21استئناف مختلط 

  . 2هامش رقم  191ص  191انظر في هذه المسألة الموجز للمؤلف فقرة  

يقضيي بصيفة عامية بسيقوط (  قيديم)  ميدني 122ة فيي بعيض أحكامهيا بيأن نيص الميادة فقضت محكمة االستئناف الوطني(  9515)  

فإذا حكم  ، ولم يفرق بين الوقف وغير الوقف ، الحق في المطالبة بكل ما هو مستحق دفعه سنويا بمضي خمس سنوات هاللية

 بريع السنوات الخمس السابقة لرفع فال يكون له حق الرجوع علي الناظر إال ، لمستحق في الوقف باستحقاقه لحصة من الريع

 211رقيم  1المحامياة  2511أبريل سينة  11 - 155ص  221رقم  1المجمعة الرسمية  2599مايو سنة  21)  الدعوي فقط

وقضت في أحكام أخري بيأن نياظر الوقيف هيو وكييل  . ( 995ص  199رقم  7المحاماة  2511مارس سنة  11 - 555ص 

وعليي ذليك فيال يسيقط حقهيم فيي المطالبية بهيا إال بعيد  ، لوقيف اعتبيرت أمانية تحيت ييده لحسيابهمفإن قبض غلة ا ، المستحقين

رقيم  7المجموعية الرسيمية 2591فبراير سينة  15 - 115ص  29الحقوق  2751أبريل سنة  21)  مضي خمس عشرة سنة

المجموعييية  2599ديسيييمبر سييينة  5 - 119ص  221رقيييم  5المجموعييية الرمسيييية  2597ينييياير سييينة  11 - 251ص  75

 . ( 122ص  59رقم  91الرسمية 

  . 795األستاذ أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  - 199ص  - 191ص  191انظر في هذه المسألة الموجز للمؤلف فقرة 

   . 95ص  22المحاماة  - 115ص  92المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  9(  دوائر مجتمعة)  استئناف مصر(  9519)  

أما ما يثبت للمستحق في الوقف من ديون في ذمية " :  في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد وقد ورد(  9511)  

واختيار ميا قضيت بيه محكمية االسيتئناف األهليية  ، فقد حسم المشروع ما أثير مين الخيالف فيي القضياء بشيأن تقادميه ، الناظر

وقد بنت هيذه المحكمية قضياءها عليي  - 291رقم  115ص  92سمية المجموعة الر 2599مايو سنة  9 -بدوائرها المجتمعة 

ألن هيذه الييد ييد  ، وال يتقادم حقه فيها ما بقييت مفيرزة فيي بيد النياظر غيير مختلطية بماليه ، أن غلة الوقف تظل ملكا للمستحق

وكيان  ، عين فعليه قبيل المسيتحق أصبح مسيئوال ، ولكن إذا كان الناظر قد استهلك هذه الغلة بتعديه أو بتقصيره . أمانة ال تملك

وقيد تقيدم أن المشيروع أجياز تقيادم اليديون المترتبية  . لهذا أن يطالبه بحقه باعتباره دينا ال يتقادم إال بانقضاء خمس عشرة سنة

وبانقضياء خميس عشيرة سينة فيي صيور أخيري بييد أنيه  ، علي الفعل غير المشروع بانقضاء ثالث سنوات في بعيض الصيور

حتى ال يتقادم دين المستحق فيي الوقيف بميدة أقيل مين ميدد تقيادم اليديون الدوريية  ، التقادم الثالثي في هذه الحالةرؤي استبعاد 

  . ( 991 - 999ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  المتجددة

في  955آنفا فقرة انظر )  919وقد سبق ذكره عند إيراد تاريخ نص المادة  ، انظر ما جاء في تقرير لجنة مجلس الشيوخ(  9511)  

  . ( الهامش
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دم بخمس سنوات حقوق األطباء والصيادلة والمحامين والمهندسيين والخبيراء ووكيالء التفليسية والسماسيرة واألسياتذة تتقا"   

 علي أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات ، والمعلمين
 (9517 ) .

 

 119/  195المادة ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق 
 (9515 ) .

 

وفيي التقنيين الميدني الليبيي الميادة  - 919فيي التقنيين الميدني السيوري الميادة  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخيري 

 991 - 992وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  - 592وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 919
 (9519 ) .

 

                                                 

تتقيادم بسينة واحيدة  - 2 : مين المشيروع التمهييدي عليي الوجيه اآلتيي 2/  929ورد هذا الينص فيي الميادة  : تاريخ النص(  9517)  

حقييوق األطبيياء والصيييادلة والمحييامين والمهندسييين والخبييراء ووكييالء التفليسيية والسماسييرة واألسيياتذة (  2: )  الحقييوق اآلتييية

علي أن تكون هذه الحقيوق واجبية لهيم جيزاء عميا أدوه مين عميل وميا  ، وبوجه عام حق كل من يزاول مهنة حرة ، والمعلمين

ورفعيت  ، مين المشيروع النهيائي 975وفي لجنة المراجعة أفرد هذا النص بمادة مستقلة هي المادة  . " تكبدوه من مصروفات

"  وفيي لجنية مجليس الشييوخ حيذفت عبيارة . ووافيق عليهيا مجليس النيواب . دةمدة التقادم إلي خمس سنوات بدالً من سنة واحي

حذفت مين هيذه الميادة  : وجاء في تقرير اللجنة في خصوص هذا الحذف ما يأتي ، " وبوجه عام حق كل من يزاول مهنة حرة

وقد رأت اللجنة أن فيي  . وبهذا أصبح النص قاصراً علي من ذكروا فيه ، " وبوجه عام حق كل من يزاول مهنة حرة"  عبارة

ويحسن في مدد التقادم الخاصة أن تعين الحقوق التي تتقيادم بانقضياء هيذه  ، العبارة المحذوفة توسعا يجعل الحكم غير منضبط

 . زييادة فيي البييان المقصييود ، " مين أعميال مهنييتهم"  عبيارة"  عمييل"  وأضييافت اللجنية بعيد كلمية . الميدد تعيينيا نافييا للشيبهة

 - 929ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عيدلتها لجنتيه . 911المادة رقمها  وأصبحت

 . ( 929ص

   

وللباعية أثميان  ، المبالغ المسيتحقة لألطبياء ولألفوكاتيية وللمهندسيين أجيرة سيعيهم : 119/  195التقنين المدني السابق م (  9515)  

وللخدمية ماهيية  ، ولميؤدبي األطفيال والمعلميين عليي تالمييذهم ، المبيعات لغير التجار مطلقا ولهم فيما عدا ما يتعلق بتجارتهم

ولييو اسييتحقت ديييون جديييدة ميين قبيييل مييا ذكيير فييي ظييرف الثلثمائيية والسييتين يومييا  ، تييزول بمضييي ثلثمائيية وسييتين يومييا ، لهييم

اقتصيير التقنييين السييابق علييي ذكيير األطبيياء (  2)  : يحكييام تختلييف عيين أحكييام التقنييين الجديييد فيمييا يييأتوهييذه األ. )  المييذكورة

أما التقنين الجديد فقد زاد علي هؤالء الصيادلة  . والمحامين والمهندسين ومؤدبي األطفال والمعلمين من أصحاب المهن الحرة

أما التقنين الجدييد  . جعل التقنين السابق مدة التقادم ثلثمائة وستين يوما(  1. )  والخبراء ووكالء التفليسة والسماسرة واألساتذة

وسنري كيف يسيري بالنسيبة إليي الزميان أحكيام التقنيين الجدييد فيميا خيالف أحكيام التقنيين السيابق عنيد  . فجعلها خمس سنوات

  . ( شرح النص

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9519)  

 . ( من التقنين المدني المصري 911مطابقة للمادة )  919وري م التقنين المدني الس

 . ( من التقنين المدني المصري 911مطابقة للمادة )  919التقنين المدني الليبي م 

ال تسمع الدعوي علي المنكر بعد تركهيا مين غيير عيذر شيرعي سينة واحيدة فيي الحقيوق  - 2 : 592التقنين المدني العراقي م  

 ، حقوق األطباء والصيادلة والمحامين واألساتذة والمعلمين والمهندسين والخبيراء ووكيلءا التفليسية والسماسيرة(  2: )  اآلتية

علييي أن تكييون هييذه الحقييوق واجبيية لهييم جييزاء عمييا أدوه ميين عمييل ومييا تكبييدوه ميين  ، وبوجييه عييام كييل ميين يييزاول مهنيية حييرة

 . مصروفات

بقيي اليدائنون مسيتمرين فيميا يقوميون بيه مين خيدمات أو أعميال أو أشيغال أو  وال تسمع الدعوي في هذه الحقوق حتيي ليو - 1 

 . توريدات

ويجب علي من يتمسك بعدم سماع الدعوي بمرور سنة واحدة أن يحلف يمينا توجهها المحكمة من تلقاء نفسها علي أن ذمتيه غيير  - 9

 . بأنهم ال يعلمون بوجود الدين ، كانوا محجورينإن  ، وتوجه اليمين إلي ورثة المدينين أو أوليائهم . مشغولة بالدين

وأحكام التقنين العراقي تتفيق ميع أحكيام )  فال يتقادم الحق إال بانقضاء خمس عشرة سنة ، لكن إذا حرر سند بحق من هذه الحقوق - 5

ميدة التقيادم (  1. )  ط الحقعدم جواز سماع الدعوي في التقنين العراقي بدال من سقو(  2: )  إال فيما يأتي ، التقنين المصري

وذليك بيدال مين خميس سينوات فيي  ، في التقنين العراقي سنة واحدة كميا كيان األمير فيي المشيروع التمهييدي للتقنيين المصيري

كميا كيان األمير فيي المشيروع  ، عميم التقنيين العراقيي الينص فجعليه يشيمل كيل مين ييزاول مهنية حيرة(  9)  التقنين المصري

كميا  ، أوجب التقنين العراقي علي المدين أن يحلف يمينا علي أن ذمته غير مشيغولة باليدين(  5. )  لمصريالتهميدي للتقنين ا

وأميا أن  ، أما أن التقادم يسري حتي لو بقيي اليدائن مسيتمراً فيميا يقيوم بيه . كان األمر في المشروع التمهيدي للتقنين المصري

انظر فيي التقنيين  : فالحكم فيهما واحد في التقنينين العراقي والمصري ، نةتحرير سند بالدين يجعل مدة التقادم خمس عشرة س

 - 971وانظر األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتزام في القانون المدني العراقي فقرة  -وسيأتي ذكرها  915المصري المادة 
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 : لديون المستحقة لطائفة من أصحاب المهن الحرة تتقادم بخمس سنواتا - 615

رأي المشيرع أن تتقيادم  -هيم البيارزون فيي أصيحاب هيذه المهين  -ونري مما تقدم أن هناك طائفة من أصحاب المهين الحيرة  

: )  وذليك لسيببين ، فجعيل ميدة التقيادم فيهيا خميس سينوات فقيط ، الحقوق المستحقة لهم بسبب مهنهم بمدة أقصر من خمس عشرة سينة

وال يسكتون طويال عن المطالبة بأجورهم ألنهيا  ، أن العادة قد جرت بأن هؤالء الدائنين يتقاضون حقوقهم عقب انتهاء خدماتهم(  أوال

غالب أن ذلك يرجع إلي أنهيم اسيتوفوا هيذه فال ، فإذا مضي علي استحقاقهم هذه الحقوق خمس سنوات ولم يطالبوا بها . مصدر معاشهم

ً . )  وقل أن يحتفظ المدينون بمخالصات عن يدون مضي عليي اسيتحقاقها أكثير مين خميس سينوات ، الحقوق وحتيي ليو ثبيت أن (  ثانييا

فمين اإلرهياق لميدينيهم أن يجبيروا عليي دفيع  ، هؤالء الدائنين لم يستوفوا حقوقهم التي مضي علي استحقاقها أكثير مين خميس سينوات

ويترتب عليي ذليك أنيه يكفيي أن يتمسيك الميدين بالتقيادم حتيي ينقضيي  . ديون مضت عليها هذه المدة وأهمل أصحابها في المطالبة بها

 . ة واحدة علي ما سنريوال يصح أن توجه إليه يمين أن ذمته لم تعد مشغولة بالدين كما يصح ذلك في الديون التي تتقادم بسن ، الدين

ولكن هيذه  ، وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل علي عبارة عامة تتناول جميع من يزاول المهن الحرة 

ويحسين فيي ميدد التقيادم الخاصية أن تعيين  ، توسيعا يجعيل الحكيم غيير منضيبط"  ألن فيهيا ، العبارة حيذفت فيي لجنية مجليس الشييوخ

 ي تتقادم بانقضاء هذه المدة تعيينا نافيا للشبهةالحقوق الت
 (9512  )

ومن ثيم أصيبح الينص مقصيوراً عليي مين ييأتي مين بيين أصيحاب  . "

 المهن الحرة
 (9511 ) .

 

وييدخل الجراحيون والموليدون وأطبياء  ، سواء كان متخصصيا أو غيير متخصيص ، ويشمل هذا اللفظ كل طبيب : األطباء -2

 األسنان والبياطرة
 (9519 ) .

فيال ييدخل األطبياء النفسيانيون وال  ، لكن ال يدخل من ليس بطبيب وإن كيان يباشير العيالج أو يسياعد فييهو 

واليديون المسيتحقة  . وال المولدات غيير الطبيبيات وال الميدربون عليي األلعياب الرياضيية ألغيراض صيحية(  التمرجية)  الممرضون

وما عسي أن يكونوا قد تكبيدوه مين مصيروفات  ، لألطباء التي تتقادم بخمس سنوات هي األجور التي يستحقونها علي عالج مرضاهم

وإذا اقتضي العالج فيي الميرض الواحيد  . أثناء العالج كمصروفات االنتقال والتحليالت وإقامة المريض ليكون تحت مالحظة الطبيب

حتيى ليو  ، وال يبدأ سريان التقادم إال عنيد انتهياء آخير زييارة ، يحسب األجر عن مجموع هذه الزيارات كأنه دين واحد ، ةزيارات عد

                                                                                                                                                                    

في مجلة القضاء ببغيداد السينة الخامسية عشيرة ومقاال في التقادم المسقط في القانون المدني العراقي لألستاذ ذياء شيت خطاب 

 . 99ص – 99ص

  : يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين : 992تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

حق دعوي المعلمين واألساتذة وأرباب معاهد التعليم الداخلية العامة والخاصة فيما يتعلق بالمرتبات المستحقة لهم من قبيل  - 9 

 . . وتبتديء مدة مرور الزمن منذ حلول األجل المعين الستحقاق المرتبات . اللوازم التي قدمت لهؤالء التالميذتالميذهم وب

حيق دعيوي األطبياء والجيراحين والموليدين وأطبياء األسينان واألطبياء (  2: )  يسقط أيضا بمرور الزمن بعيد سينتين : 991م 

وتبتديء مدة مرور اليزمن مين تياريخ  ، أجروها واللوازم والمسلفات التي قدموهاالبيطريين من أجل عياداتهم والعمليات التي 

وتبتديء مدة مرور اليزمن مين تياريخ  ، حق دعوي الصيدليين من أجل األدوية التي قدموها(  1. )  العيادة أو العملية األخيرة

وتبتيديء الميدة المشيار إليهيا منيذ صيدور  . حق دعوي المحامين ووكالء الدعاوي من أجيل أجيورهم وسيلفاتهم(  9. )  تقديمها

حيق دعيوي مهنيدس البنياء والمسياحة وسيائر المهندسيين والخبيراء مين (  5. )  الحكم النهائي أو من تاريخ عزلهم عن الوكالية

طيط أو وتبتديء الميدة مين تياريخ تسيليم الخ ، أجل الخطط التي يرسمونها أو األعمال التي يجرونها أو المسلفات التي يقدمونها

وتبتديء المدة من تياريخ انعقياد  ، حق دعوي الوسطاء فيما يختص بأداء بدل السمسرة(  9. )  إتمام األعمال أو أداء المسلفات

 . االتفاق

يجييري حكييم مييرور الييزمن ولييو تواصييل تقييديم اللييوازم أو التسييليم أو  991و992فييي األحييوال المعينيية فييي المييادتين  : 999م  

 . الخدمة أو العمل

التقيادم فيي التقنيين اللبنياني سينتان بيدال مين (  2: )  إال فيميا ييأتي ، وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنيين المصيري)   

 9. )  وكيالء التفليسية : كما ذكر في التقنين المصيري ، لم يذكر في التقنين اللبناني(  1. )  خمس سنوات في التقنين المصري

  . ( اني في بعض التفصيالت التي أغفلها التقنين المصري مقتصراً فيها علي تطبيق القواعد العامةأفاض التقنين البن( 

  . في الهامش 195مدني آنفا فقرة  911وانظر تاريخ نص المادة  – 929ص  9مجموعة األعمال التحضيرية (  9512)  

ومين ثيم فحيق المؤليف قبيل الناشير ال يتقيادم إال  . سينةأما غيرهم فيرجع فيه إلي األصل وتكون مدة التقيادم خميس عشيرة (  9511)  

وحيق  ، وحق المحاسب في أتعاب عمليه . ( 971ص 999األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة )  بخمس عشرة سنة

 ، حق المصور والفنان بوجه عام في األجر عليي عميل معيين مين أعميال الفين ، صاحب الجريدة في ثمن اإلعالن في جريدته

   . كل هذه حقوق تتقادم بخمس عشرة سنة

  . ( في الهامش 195آنفا فقرة )  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 991انظر المادة (  9519)  
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 طال المرض
 (9515 ) ،

 وهذا ما لم يكن العالج علي فترات منفصلة فيحسب أجر عن زيارات كل فتيرة مين هيذه الفتيرات 
 (9519 ) ،

فيإذا  

حتيى ليو كيان الطبييب  ، فيإن اليدين ينقضيي بالتقيادم ، لم يطالب به مدة تزيد علي خمس سينواتو ، استحق دين لطبيب علي هذا النحو

ميدني  2/  915أنظير م)  مين أجليه اليدين المتقيادم مستمراً في عالج نفس المريض ولكن في مرض آخر غيير الميرض اليذي اسيتحق

 عت مدة التقيادم بهيذا السيند المكتيوبانقط ، وإذا حرر المدين للطبيب سنداً مكتوبا بالدين . ( وسيأتي ذكرها
 (9511 ) ،

وبيدأت ميدة تقيادم  

 . ( وسيأتي ذكرها1/  915انظر )  خمس عشرة سنة من وقت استحقاق الدين المدون في السندجديدة مقدارها 

وكيل  ، وأغلب ما تكون حقوقهم التي تتقادم بخمس سنوات هي أثمان األدويية والعقياقير التيي يبيعونهيا لعمالئهيم : الصيادلة -1

حتيي ليو اسيتمر  ، والدين الناشيء عنها يكون مستحق األداء ويسري عليه التقادم الخمسي منذ تميام الصيفقة ، صفقة تعتبر قائمة بذاتها

فهيذه وتليك تعتبير ديونيا  ، وقيد يقيوم الصييدلي بخيدمات ويتكبيد مصيروفات(  ميدني 2/  915م)  الصيدلي بعد ذلك يقيدم أدويية أخيري

 ، فإذا لم يطالب الصيدلي العميل بما يستحقه من دين فيي ذمتيه عليي النحيو المتقيدم اليذكر . يسري عليها التقادم الخمسي منذ استحقاقها

فيإن التقيادم  ، وإذا حيرر العمييل للصييدلي سينداً باليدين . ي بالتقيادمفأنيه ينقضي ، وانقضي علي استحقاق الدين أكثر من خميس سينوات

 . ( مدني1/  915ويحل محله تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة _م  ، ينقطع

 سواء ما اتفق عليه بينهم أو ما قدر بمعرفية المحكمية ، وهؤالء يستحقون أتعابهم عند موكليهم : المحامون -9
 (9511 ) ،

فتتقيادم  

وبالنسيبة إليي المؤجيل  ، وتستحق األتعاب بالنسبة إلي المعجل منها من وقيت االتفياق . هذه األتعاب بخمس سنوات من وقت استحقاقها

 أو مين وقيت انقضياء الوكالية وليو بعيزل الوكييل ، من وقت صدور الحكم
 (9517 ) .

وقيد يسيتحق للمحيامي فيي ذمية موكليه مصيروفات  

فيإذا ليم  . فهذه أيضا ديون تتقادم بخمس سنوات مين وقيت انقضياء التوكييل ، يدفعها عنه ويرجع عليه بها $ 2991 $ورسوم قضائية 

حتيى ليو اسيتمر المحيامي يباشير  ، فإنهيا تسيقط بالتقيادم ، وانقضي علي استحقاقها خمس سينوات ، يطالب المحامي موكله بهذه الديون

أميا إذا حيرر الموكيل للمحيامي سينداً بهيذه  . ( ميدني2/  915)  ليديون المتقادميةقضايا أخري لموكليه غيير القضيية التيي نشيأ بسيببها ا

 . ( مدني1/  915م)  ويبدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، فإن التقادم ينقطع ، الديون

ويستحقون أجورهم عند عمالئهم مين أجيل التصيميمات التيي يقوميون بهيا ومين أجيل اإلشيراف عليي  : المهندسون -2

فكيل هيذه دييون فيي ذمية  . وقد يتكبدون مصروفات ويدفعون لحساب العمل مبالغ لتنفيذ األعمال المعهيود بهيا إلييهم ، تنفيذ التصميمات

فيإذا حيرر  . ( مدني 2/  915م )  المهندس قائما بأعمال أخري للعميلحتى لو بقي  ، العميل تتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاقها

 . ( مدني1/  915م)  وبدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، انقطع التقادم ، العميل للمهندس سنداً بالدين

                                                 

إال  ، حتيى فيي حالية األميراض المزمنية ، وقد قضت محكمة أسيوط بأن مبدأ التقادم ال يسرى بالنسيبة إليي أتعياب الطبييب(  9515)  

. ( 195ص  919رقيم  25المحامياة  2595يناير سنة  92)  المريض أو وفاته أو انقطاع عالجه لسبب آخرمن تاريخ شفاء 

  

وإذا عالج الطبيب مريضين في أسرة واحدة وفيي وقيت  - 112ص – 119ص  2991فقرة  1بال نيول وريبير وردوان (  9519)  

وقيد يتقيادم أحيدهما دون  ، سيريان التقيادم فيي كيل منهمياقيد يختليف مبيدأ  ، ترتب له دينان مستقالن أحدهما عين اآلخير ، واحد

فإذا قام طبيب بعالج مريضين في أسرة واحدة " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى في هذا الصدد . اآلخر

وال يصيبح اليدين  ، ولكين تكيرار العييادة ألحيد المريضيين يعتبير كيال ال يتجيزأ . ترتب ليه دينيان قائميان بيذاتهما ، علي التوالي

  . ( 925ص - 927ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الواجب بسببه مستحق األداء إال بعد انتهاء هذه العيادة

وبيدأت  ، ه عن مدة التقيادم بعيد ان تميتأمكن تفسير ذلك علي أنه نزول من ، وإذا حرر المدين السند بعد انتهاء مدة التقادم(  9511)  

وقد قضت محكمية االسيتئناف المختلطية بيأن كتابية الميدين للسيند يقطيع التقيادم إذا  . مدة تقادم جديدة مقدارها خمس عشرة سنة

 رة سينةوفي الحالتين تكون المدة الجديدة التي تسري هي خمس عش ، ويعتبر أنه تنازل عنه إذا كان قد تم ، كان ال يزال ساريا

  . ( 75ص  21م  2599يناير سنة  22) 

هو تعويض له عن المصروفات التي تكبدها في تعيين  ، أما ما تقدره المحكمة كأتعاب محاماة للخصم الذي كسب الدعوي(  9511)  

المييوجز  - 91ص  11المجموعيية الرسييمية  2519أكتييوبر سيينة  1دمنهييور )  فييال تسييقط إال بخمييس عشييرة سيينة ، محييام عنييه

  . ( 1هامش رقم 197ص  195ؤلف فقرة للم

وقيد قضيت محكمية اإلسيكندرية (  فيي الهيامش 195آنفيا فقيرة )  مين تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني 991انظر الميادة (  9517)  

ي والتقيادم في ، وقاليت فيي أسيباب حكمهيا أن المحيامي وكييل ، الوطنية بأن سريان التقادم ال يبدأ إال مين وقيت انقضياء التوكييل

فإذا وكل محام لمباشرة نزاع معين وجب اعتبار كيل ميا يتعليق بهيذا النيزاع مين  ، الوكالة ال يبدأ إال من تاريخ انقضاء التوكيل

إجراءات وما يرتبط به من قضايا متعددة كال ال يقبل التجزئة وحساب مدة التقادم ابتداء مين انقضياء التوكييل بالنسيبة إليي هيذا 

وانظيير  – 59ص  29المحاميياة  2515يونييية سيينة  27)  أي بإتمييام العمييل أو العييزل أو االسييتقالة أوالوفيياة ، النييزاع المعييين

 . ( 1هامش رقم  197ص  195الموجز للمؤلف فقرة 

 ، عنيد عيدم وجيود سيند باألتعياب ، بأن حق المحامي في مطالبة موكليه 2555لسنة  57من قانون المحاماة رقم  99وقد قضت المادة 

 . م بمضي خمس سنوات ميالديةيتقاد
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اب وقيد يتكبيد مصيروفات لحسي ، والخبيير يسيتحق عنيد العمييل أتعياب خبرتيه : الخبراء وكيال التفليسية والسماسيرة -1

وقيد يتكبيد هيو أيضيا مصيروفات  ، يسيتحق أتعابيه مين ميال التفليسية(  السينديك)  ووكييل التفليسية . العميل أثناء القييام بأعميال الخبيرة

فكل هذه ديون  . وقد يتكبد مصروفات لحساب العميل ، والسمسار يستحق عند العميل السمسرة المتفق عليها أو المقضي بها . لحسابها

 وات من وقت استحقاقهاتتقادم بخمس سن
 (9515 ) ،

ولو بقي الخبير أو وكيل التفليسة أو السمسار يقوم بأعمال أخري غيير التيي اسيتحق  

 وبدأ تقادم جديد مدته خميس عشيرة سينة ، انقطع التقادم ، فإذا حرر المدين سنداً بالدين . ( مدني 2/  915م)  من أجلها األجر المتقادم

 . ( مدني1/  915م) 

كيياألجور الدراسييية فييي  ، وهييؤالء قييد يسييتحقون أجييراء علييي التييدريس للطلبيية أو للتالميييذ : والمعلمييون األسيياتذة -9

ويدخل أيضا ضمن الديون التي يستحقونها ثمين األدوات والكتيب التيي يعطونهيا للطلبية أو  ، المدارس الحرة وأجور الدروس الخاصة

وليو بقيي األسيتاذ  ، فهذه كلها ديون تتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاقها . ذلكوما إلي  ، وثمن األغذية التي تقدم لهؤالء ، التالميذ

فإذا ما حرر المدين سنداً  . ( مدني 2/  915م )  أو المعلم مستمراً في القيام بخدمات أخري غير التي استحق من أجلها األجر المتقادم

 . ( مدني 1/  915م )  ةوبدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سن ، انقطع التقادم ، بالدين

 : سريان التقنين المدني الجديد - 616

 ويالحظ أن التقنين المدني الجديد قد استحدث تعديالت في التقنين المدني السابق في خصوص هذه المسائل تتلخص فيما ييأتي 

: 

ة والسماسيرة واألسياتذة فهيؤالء زاد التقنين المدني الجدييد فيي أصيحاب المهين الحيرة الصييادلة والخبيراء ووكيالء التفليسي - 2

 . أي بميدة أقصير ، فأصيبحت اآلن تتقيادم بخميس سينوات ، تتقيادم بخميس عشيرة سينة ، في عهد التقنين المدني السابق ، كانت ديونهم

سيرت الميدة  ، إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القيديم - 2)  من التقنين المدني الجديد علي أنه 7وتنص المادة 

أميا إذا كيان البياقي مين الميدة التيي نيص عليهيا  - 1 . ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذليك ، الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد

ويخليص مين ذليك أن دييون الصييادلة  . فإن التقيادم ييتم بانقضياء هيذا البياقي ، القانون القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد

فقيد  ، الخبراء ووكالء التفليسة والسماسرة واألساتذة إذا كانت قد تقادمت في عهد التقنين الميدني السيابق بانقضياء خميس عشيرة سينةو

فإذا كان الباقي من الخميس العشيرة سينة  ، أما إذا كان التقادم قد بدأ يسري في حقها ولم يتم قبل العمل بالتقنين المدني الجديد . انقضت

أما إن كان الباقي من مدة التقيادم القيديم أقيل مين خميس  . سري التقادم الخمسي من وقت العمل بالتقنين الجديد ، أو أكثرخمس سنوات 

 . فإن هذا الباقي هو الذي تتقادم به هذه الديون ، سنوات

بعد  ، دة التقادم خمس سنواتم ، فيما يتعلق بديون األطباء والمحامين والمهندسين والمعلمين ، جعل التقنين المدني الجديد - 1

وليم  ، فمدة التقادم هنيا أطيول مميا كانيت . أن كانت في التقنين المدني السابق ثلثمائة وستين يوما توجه بعد انقضائها اليمين الي المدين

ثلثمائية وسيتون  –ادم القديمية فإذا كان دين من هذه الديون قد انقضتا بالنسبة إليه مدة التقي . يعد القانون يسمح بتوجيه اليمين إلي المدين

ولييم يبييق إال توجييه اليمييين للمييدين عميال بأحكييام التقنييين المييدني  ، فقيد انقضييي الييدين بالتقيادم ، قبييل نفيياذ التقنيين المييدني الجديييد -يوميا 

ول مدة التقادم إلي خمس سنوات فبنفاذ هذا التقنين تط ، أما إذا كانت هذه المدة القديمة لم تنقض قبل نفاذ التقنين المدني الجديد . السابق

فيإذا كيان قيد مضيي عليي اسيتحقاق اليدين نصيف سينة ميثال وقيت نفياذ التقنيين  . تبدأ من وقت أن سرت في عهد التقنين الميدني السيابق

حيو متيي ييتم التقيادم عليي هيذا الن . فإن مدة التقادم تطول أربع سنوات ونصفا أخيري غيير نصيف السينة التيي انقضيت ، المدني الجديد

 . وال يجوز عندئذ توجيه اليمين للمدين وفقا ألحكام التقنين المدني الجديد ، ضي الدين2ينق

 حقوق التجار والصناع والعمال والخدم واإلجراء النصوص القانونية(  3)  - 617

(  المسيتحقة للدوليةالضيرائب والرسيوم )  ميدني 911وقد قدمنا هذه الحقوق علي ما قبلها مين الحقيوق الميذكورة فيي الميادة  : 

وفصيل ميا  ، فقد كانت هيذه الحقيوق جميعيا تتقيادم بميدة سينة واحيدة فيي المشيروع التمهييدي ، حتى تعقب حقوق أصحاب المهن الحرة

وبقيت أحكيام مشيتركة ميا بيين هيذين النيوعين مين الحقيوق هيي الميذكورة فيي الميادة  . بينها التقنين المدني الجديد في صورته األخيرة

 : 915و917فنورد هنا نص المادتين  ، مدني 915

 : من التقنين المدني علي ما يأتي 917تنص المادة 

 :"  تتقادم بسنة واحدة الحقوق اآلتية - 2"  

وحقيوق أصيحاب  ، فيي هيذه األشيياء $ 2959 $ : حقوق التجار والصناع عن أشيياء وردوهيا ألشيخاص ال يتجيرون(  أ) "  

 . " مة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عمالئهمالفنادق والمطاعم عن أجر اإلقا

                                                 

فكانيت أتعيابهم ال تسيقط إال بخميس عشيرة  ، وكان التقنين المدني القديم ال يذكر الخبراء وال وكالء التفليسة وال السماسيرة(  9515)  

  . ( 959ص  212رقم  29المحاماة  2591نوفمبر سنة  25األزبكية )  سنة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . " ومن ثمن ما قاموا به من توريدات ، حقوق العمل والخدم واألجراء من أجور يومية وغير يومية(  ب) "  

وهييذه اليمييين يوجههييا  ، ويجييب علييي ميين يتمسييك بييأن الحييق قييد تقييادم بسيينة أن يحلييف اليمييين علييي أنييه أدي الييدين فعييال - 1"  

بأنهم ال يعلميون بوجيود اليدين أو يعلميون بحصيول  ، أو أوصيائهم إن كانوا قصراً  ، وتوجه الي ورثة المدين ، القاضي من تلقاء نفسه

 . " الوفاء

 : علي ما يأتي 915وتنص المادة

وليو  ، ت اليذي ييتم فييه اليدائنون تقيدماتهممن الوقي ، 917و911في الحقوق المذكورة في المادتين  ، يبدأ سريان التقادم - 2"  

 . " استمروا يؤدون تقدمات أخري

فال يتقادم الحق إال بانقضاء خمس عشرة سنة ، وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق - 1"   
  (9579 ) .

 

 111/  129و 111/  121و119/  195وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد   
 (9572 ) .

 

وفي التقنين المدني الليبيي  - 911 - 919في التقنين المدني السوري المادتين  : وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري 

 999و 992وفييي تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنيياني المييادتين  - 592وفييي التقنييين المييدني العراقييي المييادة  - 911 - 919المييادتين 
 (

9571 ) .
 

                                                 

 : تاريخ النصوص(  9579)  

مين المشيروع التمهييدي عليي وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين  921والميادة  2/  929ي الميادة ورج هذا الينص في : 917م 

ومع خالف في نيص الفقيرة الثانيية مين الميادة  ، مع اشمال النص علي مادتين منفصلتين إحداهما عن األخري ، المدني الجديد

وإليي ورثية  ، وجه اليمين إليي مين بقيي حييا مين اليزوجينوت" :  من المشروع التمهيدي وكانت تجري علي الوجه اآلتي 921

وفيي لجنية المراجعية أدمجيت المادتيان فيي ميادة واحيدة  . " بأنهم ال يعلمون بوجيود اليدين ، المدين وأوصيائهم إن كانوا قصراً 

أصبحت المادة رقمهيا و ، إلي من بقي حيا من الزوجين ألنه داخل في عداد الورثة"  وحذفت عبارة ، لالرتباط ما بين األحكام

أو يعلميون بحصيول "  وفيي لجنية مجليس الشييوخ أضييفت عبيارة . ووافق عليهيا مجليس النيواب . في المشروع النهائي 952

ووافيق علييه مجليس الشييوخ  . فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد ، في نهاية الفقرة الثانية"  الوفاء

 . ( 919 - 921ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  917كما عدلته لجنته تحت رقم 

حتييي ولييو بقييي  ، وتتقييادم هييذه الحقييوق" :  ميين المشييروع التمهيييدي علييي الوجييه اآلتييي 1/  929ورد فييي اليينص فييي المييادة  : 915م 

وفييي لجنيية المراجعيية عييدل النصييوص  . " الييدائنون مسييتمرين فيمييا يقومييون بييه ميين خييدمات أو أعمييال أو أشييغال أو توريييدات

فيي المشيروع  951وأصبحت المادة رقهميا  ، فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، أضيفت إليه فقرة ثانية

 - 912ص 9مجموعيية األعمييال التحضيييرية )  915فمجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، النييواب ووافييق عليهييا مجلييس . النهييائي

   . ( 911ص

للباعية أثميان المبيعيات لغيير التجيار مطلقيا ولهيم فيميا عيدا ميا  . . المبيالغ المسيتحقة : 119/  195التقنين اتلمدني السابق (  9572)  

وليو اسيتحقت دييون جدييدة مين قبييل ميا ذكير فيي  ، ائة وستين يوماتزول بمضي ثلثم ، وللخدمة ما هية لهم . . يتعلق بتجارتهم

 . ظرف الثلثمائة والستين يوما المذكورة

ال تبرأ ذمة من يدعي اليتخلص بمضيي  ، في حالة ما إذا كانت المدة المقررة لسقوط الحقوق ثلثمائة وستين يوماً فأقل : 111/  121م 

 . . قة ما كان في ذمتهالمدة إال بعد حلفه اليمين علي أنه أدي حقي

 . وأنا األرامل والورثة واألوصياء فيتخلصون بحلفهم أنهم ال يعلمون أن المدعي به مستحق : 111/  129م 

ميدة التقيادم فيي التقنيين الميدني السيابق ثلثمائية  - 2: وتختلف أحكام التقنين المدني السابق عن أحكام التقنين المدني الجديد فيما ييأتي)  

 ، ليم يينص التقنيين الميدني السيابق عليي العميال واألجيراء - 1 . يوما وليست سينة كميا هيي فيي التقنيين الميدني الجدييدوستون 

 ، لم ينص التقنين المدني السابق علي انقطياع التقيادم - 9كما أنه لم ينص علي أصحاب الفنادق والمطاعم . واكتفي بذكر الخدم

  . ( دته خمس عشرة سنةوبدء تقادم جديد م ، بتحرير سند بالدين

مين التقنيين  915 - 917مطابقتيان للميادتين )  911 - 919التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخري(  9571)  

 . ( المدني المصري

 . ( من التقنين المدني المصري 915 - 917مطابقتان للمادتين )  911 - 919التقنين المدني الليبي م 

:  سنة واحدة في الحقوق اآلتية ، من غير عذر شرعي ، ال تسمع الدعوي علي المنكر بعد تركها - 2 : 592ن المدني العراقي م التقني

وحقيوق أصيحاب  : حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها ألشيخاص ال يتجيرون فيي هيذه األشيياء(  ب. )  . . . . . . ( أ) 

حقيوق العملية والخيدم واألجيراء (  جيـ. )  لحساب عمالئهم . ثمن الطعام وكل ما صرفوهالفنادق والمطاعم عن أجرة اإلقامة و

 . من أجرو يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات

 . وال تسمع الدعوي في هذه الحقوق حتي لو بقي الدائون مستمرين فيما يقومون به من خدمات أو أعمال أو أشغال أو توريدات - 1



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : في هذه الحقوق يقوم علي قربة الوفاءالتقادم  - 618  

والمطياعم والعميال والخيدم واألجيراء ويخلص مين النصيوص المتقيدم ذكرهيا أن حقيوق التجيار والصيناع وأصيحاب الفنيادق  

مهليوا وإذا أ ، وهى مدة قصيرة ألن المألوف في التعامل أن هؤالء الدائنين يتقاضون حقيوقهم فيور اسيتحقاقها ، تتقادم كلها بسنة واحدة

فيرض  ، فيإذا مضيت سينة ميالديية كاملية دون أن يطيالبوا بهيا . ألن هذه الحقوق هي ميورد عيشيهم ، المدين فال يمهلونه أكثر من عام

 . بل يجعل هذه الحقوق تتقضي بالتقادم ، وال يطالب المدينين بتقديم ما يثبت براءة ذمتهم ، القانون أنهم استوفاه فعال

فقيد  ، أن المدين قد وفي الحق في خالل سنة من وقت استحقاقه -نظراً لقصر مدة التقادم  -يفرض هنا ولكن لما كان القانون  

فيحليق عليي أنيه  ، إليي الميدين ، مين تلقياء نفسيه ، جعل هذه القرينة قابلة إلثبات العكس ولكن بطريق واحد هو توجيه القاضيي اليميين

 . أن يثبيت أن الميدين ليم ييدفع اليدين ، وليو قبيل حليف اليميين ، وال يسيمح لليدائن ، فإذا حلف فقد سيقط اليدين بالتقيادم . أدي الذين فعال

 ، فيان نكيل الميدين . والطريق الوحيد إلثبات ذلك هو أن ينكل المدين عن الحلف عند توجيه القاضي اليمين له علي النحو اليذي قيدمناه

أو من وقت النكول  ، وال يتقادم الدين بعد ذلك إال بخمس عشرة سنة من وقت صدور الحكم ، يه وفاؤهووجب عل ، ثبت الدين في ذمته

 . إذا لم يصدر حكم

 في الجزء الثاني من الوسيط ، وقد قدمنا 
 (9579 ) ،

فالقيانون بعيد أن جعيل ميدة  . أن اليمين في هذه الحالة هي يميين االسيتيثاق 

بيمين متممية  -وقد اعتبرها دليال غير كامل  -أراد أن يعزز هذه القرينة  ، التقادم قرينة علي الوفاءوجعل من هذا  ، التقادم سنة واحدة

بميين  ، أو أوصيياؤهم إن كيانوا قصيراً  ، حلفيت الورثية ، فإذا كان قد مات . يحلفها المدين علي واقعة شخصية له هي أداؤه الدين فعال

 أو يمين العلم بأنهم يعلمون حصول الوفاء ، عدم العلم بأنهم ال يعلمون بوجود الدين
 (9575 ) .

 

 ، وخصائص يميين االسيتيثاق فيي الحالية التيي نحين بصيددها أنهيا يميين إجباريية" :  وقد ذكرنا في صدد هذه اليمين ما يأتي 

كسيب اليدعوي  ، إلييهوإذا حلفهيا مين وجهيت  . دون اليدائن ، وتوجيه إليي هيؤالء . أو إلي ورثتيه والبد للقاضي أن يوجهها إلي المدين

فهيي تختليف اختالفيا جوهرييا عين اليميين الحاسيمة فيي أنهيا  ، علي أنها تبقي بعد كل ذلك في نظرنا يمينا متممة ال يمينا حاسمة . حتما

بل هي دليل تكميلي يعزز الدليل األصلي وهو قرينة الوفاء المستخلصية مين انقضياء سينة عليي  ، ليست هي الدليل الوحيد في الدعوي

علي أن هناك رأيا يذهب إلي أن اليمين هنيا يميين حاسيمة إجباريية يوجههيا القاضيي مين تلقياء نفسيه فيي حيق تقيادم بميدة  . جود الدينو

                                                                                                                                                                    

عليي أن  ، توجههيا المحكمية مين تلقياء نفسيها ، أن يحليف يمينيا ، بمرور سنة واحدة ، ويجب علي من يتمسك بعدم سماع الدعوي - 9

 . بأنهم ال يعلمون بوجود الدين ، أو أوليائهم إن كانوا محجورين ، وتوجه اليمين إلي ورقة المدينين . ذمته غير مشغولة بالدين

فال يتقادم الحق إال بانقضاء خمس عشرة سنة وأحكام التقنيين العراقيي تتفيق ميع أحكيام  ، هذه الحقوق ولكن إذا حرر سند بحق من - 5

انظير األسيتاذ حسين  -فيما عدا أن التقنين العراقي بقيرر عيدم جيواز سيماع اليدعوي بيدال مين سيقوط الحيق  ، التقنين المصري

وانظير مقياال فيي التقيادم المسيقط فيي القيانون  - 977فقيرة  - 971الذنون في أحكام االلتزام في القانون الميدني العراقيي فقيرة 

 . ( 97ص - 99المدني العراقي لألستاذ ضياء شيت خطاب منشوراً في مجلة القضاء ببغداد السنة الخامسة عشرة ص 

ميي تقييديم البضييائع حيق دعييوي الباعيية وملتز - 2 : يسييقط بحكيم مييرور الييزمن بعيد سيينتين : 992تقنيين الموجبييات والعقيود اللبنيياني م 

حييق دعييوي المييزارعين ومنتجييي المييواد األولييية فيمييا يخييتص  - 1 . وأصييحاب المعامييل فيمييا يخييتص باألشييياء التييي يقييدمونها

حيق  - 5 . . وتبتيديء ميدة اليزمن مين ييوم تقيديم هيذه األشيياء . باألشياء التي يقدمونها إذا استعملت في حاجيات اليديون البيتيية

وكذلك حيق  ، بمقتضي عقد االستخدام ، بما لهم من األجور والمسلفات وسائر الموجبات المستحقة لهمدعوي الخدام المختصة 

حييق دعييوي العمييال والمتييدربين فيمييا يخييتص  - 9 . السيييد علييي خدامييه فيمييا يخييتص بالمييال المسييلف لهييم بصييفة كييونهم خييدما

لك حيق دعيوي المسيتخدم أو رب العميل فيميا يخيتص وكذ ، بأجورهم ولوازمهم ويوميتهم والمال الذي أسلفوه من أجل خدمتهم

حيق دعيوي أصيحاب الفنيادق والمطياعم فيميا يخيتص بتقيديم السيكن والطعيام  - 1 . بالمال المسلف لعماله بصيفة كيونهم عمياال

حيق دعيوي  - 7 . حق دعوي ميؤجري األثياث واألشيياء المنقولية مين أجيل بيدل إيجارهيا - 1 . لمعامليهم وبالمال المسلف لهم

 . من القانون المذكور 191و 191لعملة المأجورين فيما يختص بالتعويضات التي يمكنهم أن يطالبوا بها حسب المادتين ا

يجري حكم مرور الزمن وإن تواصيل تقيديم الليوازم أو التسيليم أو الخدمية أو  991و  992في األحوال المعينة في المادتين  : 999م 

 . العمل

. )  مدة التقادم في التقنين اللبنياني سينتان ال سينة واحيدة(  2: )  اللبناني عن أحكام التقنين المصري فيما يأتيوتختلف أحكام التقنين )  

وحق السيد علي الخدم في القروض التي يقدمها لهم  ، يشمل نص التقنين اللبناني حقوق المزارعين ومنتجي المواد األولية(  1

وحيق العملية  ، وحيق ميؤجري األثياث واألشيياء المنقولية ، روض التي يقدمها لعمالهوحق رب العمل في الق ، باعتبارهم خدما

لم ينص التقنين اللبناني علي أن تحريير سيند (  9. )  ولم ينص التقنين المصري علي شيء من ذلك ، فيما يختص بتعويضاتهم

 . ( ين المصريكما فعل التقن ، بالدين يقطع التقادم ويجري تقادما جديداً مدته خمس عشرة سنة

  . 921الوسيط جزء ثان فقرة (  9579)  

  . 925ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  9575)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 فهي قرينة قانونية قاطعة ال يجوز دحضها إال باإلقرار أو بالنكول عن هذه اليمين ، والتقادم يقوم علي قرينة الوفاء . قصيرة
 (9579 ) .

 

 : حقوق التي تتقادم بسنة واحدةتفصيل ال – 619 

 . والدائنون في الحقوق التي تتقادم بسنة واحدة فريقان 

ويسييتحق التيياجر أو الصييانع حقييه فييي ذميية العميييل عيين  . التجييار والصييناع وأصييحاب الفنييادق والمطيياعم(  الفريييق األول)   

وإال كان دينا تجاريا يتقادم  ، بشرط أال يشتري العميل هذه األشياء ليتجر بها هو نفسه ، األشياء التي وردها له من تجارته أو صناعته

بيل السيتهالكه  ، ما دام يشيترى األشيياء ال للتجيارة بهيا ، ويستوى أن يكون العميل تاجراً أو غير تاجر . في الغالب بخمس عشرة سنة

حين أو البقيال أو الجيزار أو صياحب مصينع األحذيية أو صياحب مصينع من المخبيز أو المط ، فقد يشتري العمل . الخاص هو وأسرته

فسيواء كيان  . من خبز أو دقيق أو أغذية أو لحيم أو أحذيية أو مالبيس أو غيير ذليك ، ما يحتاج إليه في استهالكه الخاص ، المنسوجات

ألن مثيل هيذه اليديون ال تبقيي  ، ادم بسينة واحيدةفإن الدين الذي يترتب في ذمته للتاجر أو الصانع يتق ، هذا العميل تاجراً أو غير تاجر

فكيل صيفقة قائمية بيذاتها  ، ويتقادم الدين حتي لو استمر الدائن في توريد أشياء أخري للميدين . عادة في ذمة المدين أكثر من هذه المدة

الصيفقات األخيري بالميألوف  والعبيرة فيي تمييز الصيفقة عين ، يتقادم الدين فيها مسيتقال عين غييره مين اليديون فيي الصيفقات األخيري

ً  ، طوال الشهر ويدفع شهراً فشيهراً "  االستجرار"  فمن الناس من تعود ، المعتاد ومينهم مين ييدفع  ، ومينهم مين ييدفع أسيبوعا فأسيبوعا

 بيدأ سيريان التقيادم ، فمتي تمت الصفقة واستحق الدين بحسب المألوف في التعامل بين المدين واليدائن ، يوما فيوما
 (9571 ) .

وإذا أراد  

ويبيدأ تقيادم  ، فينقطيع التقيادم ، فما عليه إال أن يجعل الميدين يحيرر ليه سينداً باليدين ، الدائن أن يمنع تقادم الدين في هذه المدة القصيرة

 . جديد مدته خمس عشرة سنة

يستهلكه العميل عادة في  وما ، أما أصحاب الفنادق والمطاعم فيستحقون ديونهم في ذمة عمالئهم عن أجر اإلقامة في الفندق 

وميا يقدميه الفنيدق  ، الفندق من طعام وشراب وما يترتب في ذمته من أجير للخيدمات التيي يقيدمها الفنيدق مين غسييل وكيي ونحيو ذليك

وميا عسيي أن يصيرفه  ، وصياحب المطعيم يسيتحق فيي ذمية العمييل ثمين الطعيام والشيراب الليذين تناولهميا العمييل . للعميل من سيلف

وعقب االنتهاء من تناول الطعام والشراب في  ، كل هذه ديون تدفع عادة عقب االنتهاء من اإلقامة في الفندق . عم لحسابهصاحب المط

حتي لو عاد العميل إلي الفندق أو المطعيم ميرة أو ميرات أخيري وترتييب فيي ذمتيه  ، فيسري عليها تقادم السنة من هذا الوقت . الفندق

فعلييه أن يجعيل  ، وإذا أراد الدائن أن يمنع هيذا التقيادم القصيير . ه الديون يتقادم بسنة من وقت استحقاقهفكل دين من هذ ، ديون جديدة

هذا ويالحظ أنه ال يدخل فيي هيذه اليديون أجير الغيرف المفروشية  . فيبدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة ، المدين يحرر سنداً بالدين

 فهذه ديون دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات كما تقدم القول ، في غير الفنادق
 (9571 ) .

 

وعميا قياموا بيه مين تورييدات  ، عما يستحقونه مين أجيور عنيد أربياب العميل ، هم العمال والخدم واألجراء(  والفريق الثاني) 

"  والبوابيون"  والسيفرجية"  ة والسيواقونوالخيدم واألجيراء هيم الطهيا . والعمال هم عمال المصانع والمتاجر والمزارع . لمخدوميهم

ويدخل ضيمن األجيراء صيغار الصيناع مين سيباكين وحيدادين ونجيارين وميكيانيكيين  . وخدم المنازل والفنادق والمطاعم"  والجناينية

وق التيي ترتيب والحقي . فحقوقهم في جميع األحوال تتقادم بسنة واحيدة ، وإذا لم يدخلوا ضمن األجراء دخلوا ضمن الصناع ، ونحوهم

تقيادم ، فإذا تأخر الدائن عم المطالبية بهيا ميدة سينة كاملية . إذا هى مورد عيشهم ، لمثل هؤالء الدائنين تدفع عادة في مواعيد استحقاقها

يوميا  ، تقادم أجيره بحسيب ميعياد اسيتحقاقه ، فإذا بقي العامل في المصنع . حتي لو بقي مستمراً في توريد خدماته للمدين ، حقه وسقط

أميا  . تقيادم حقيه شيهراً فشيهراً بحسيب ميعياد االسيتحقاق ، وإذا بقيي الخيادم فيي المنيزل . أو شيهراً فشيهرا ، فيوماً أو أسبوعا فأسيبوعا

وإذا أراد الدائن منع هذا  . ويبدأ سريان التقادم من هذا الوقت ، فيستحق أجره بمجرد انتهاء عمله ، كالنجار والحداد ، أألجير العارض

هييذا ويالحييظ أن أجييور المييوظفين  . فيبييدأ تقييادم جديييد مدتييه خمييس عشييرة سيينة ، جعييل المييدين يحييرر سيينداً بالييدين ، تقييادم القصيييرال

                                                 

  . 119ص - 125ص  999وانظر أيضا فقرة  - 959ص - 975ص  921فقرة  1الوسيط جزء ثان (  9579)  

والغالب في الديون التي يرد عليها التقادم الحولي أن تترتب عليي " :  التمهيدي وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع(  9571)  

 . كخدمات األجراء وعمل من يزاولون المهن الحرة وتوريد البضائع وما إليي ذليك ، أو متجدداً  ، عقود تقتضي نشاطاً مستمراً 

ويسيقط بانقضياء سينة متيي اكتميل ذاتيتيه  ، ن وتجيددهبيد أن كل دين من هذه الديون يعتبر قائما بذاته رغم استمرار نشاط اليدائ

وفقيا للعيرف  ، ويستحق أداء ثمن ما يورده التاجر عادة لعملية كل ييوم أو كيل أسيبوع أو كيل شيهر . . . وأصبح مستحق األداء

  . ( 925 – 927ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الجاري

وتجعل حق مؤجر األثياث واألشيياء (  في الهامش 191آنفا فقرة )  والعقود اللبنانيمن تقنين الموجبات  992أنظر المادة (  9571)  

 . المنقولة تتقادم بسنتين

وإن كانيت دوريية تتجيدد كيأجرة الغيرف  ، فياألجرة هنيا ، هذا وقد يستأجر العميل غرفة في فندق وييدفع أجرتهيا شيهراً فشيهرا 

. ميدني 917قادم سنة واحيدة بتصيريح نيص الفقيرة األوليي مين الميادة تدخل ضمن حقوق أصحاب الفنادق التي تت ، المفروشة

  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . فقد رأينا أنها تتقادم بخمس سنوات ، والمستخدمين ومهاياهم ومرتباتهم ومعاشاتهم غير أجور العمال والخدم واألجراء

 : سريان التقنين المدني الجديد - 611 

رأينا أن التقنين المدني الجديد جعل من التقادم في الحقوق المتقدمة الذكر سنة ميالدية كاملة بدال من ثلثمائة وستين يوما وهي  

ويمكين إدخيال  ، عين أثميان مبيعياتهم"  الباعية"  أما اليدائنون فيي التقنيين الميدني السيابق فكيانوا . مدة التقادم في التقنين المدني السابق

ولييم يييذكر التقنييين السييابق أصييحاب الفنييادق  . فييال خييالف إذن بييين التقنييينن فييي هييذا الصييدد ، والصييناع فييي عمييوم هييذا اللفييظ التجييار

وكيذلك العميال واألجيراء ليم  . فيكون التقنين الجديد قد استحدث هؤالء الدائنين ، " الباعة"  وال يمكن إدخال هؤالء ضمن ، والمطاعم

فيمكن القول إذن أن التقنين الجديد قد اسيتحدث أيضيا  ، الذين ذكرهم"  الخدمة"  ن الصعب إدخالهم ضمنوم ، يذكرهم التقنين السابق

 . هؤالء الدائنين

فهؤالء كانت حقيوقهم  ، فيكون الدائنون الذين استحدثهم التقنين المدني الجديد هم أصحاب الفنادق والمطاعم والعمال واألجراء

فمن كان مين هيؤالء ليه  . فأصبحت وفقا ألحكام التقنين الجديد تتقادم بسنة واحدة ، وفقا ألحكام التقنين السابق تتقادم بخمس عشرة سنة

سيريان منيذ  ، فيان هيذا الحيق ، ولم يتكاميل بيل بقيي عليي تكامليه سينة أو أكثير ، حق سري ضده التقادم في عهد التقنين المدني السابق

أميا  . حتي لو كانت المدة الباقية من التقادم القديم تبلغ أربع عشرة سينة ، الجديد ومدته سنة واحدة ، يسري ضد التقادم ، التقنين الجديد

ان قد مضي فلو أن الحق ك . فان هذه المدة الباقية هي التي يتقادم الحق بانقضائها ، إذا كانت المدة الباقية من التقادم القديم أقل من سنة

انظير )  2555مين شيهر أكتيوبر سينة  29فإنه يتقادم بعد انقضاء نصيف سينة فقيط مين ييوم  ، علي استحقاقه أربع عشرة سنة ونصف

فان الحق  ، أما إذا كان التقادم قد تكامل خمس عشرة سنة قبل نفاذ التقنين الجديد . ( من التقنين المدني الجديد وقد تقدم ذكرها 7المادة 

 . وال محل إذن للقول بتقادم جديد ، انقضي في عهد التقنين السابق يكون قد

 ، فقد كانت حقوقهم تتقادم بثلثمائة وستين يوما في عهد التقنيين الميدني السيابق . أما بقية الدائنين من الصناع والتجار والخدم 

فالحق الذي كان التقادم قد تكامل بالنسيبة  . و خمسة أيامأي زادت نح ، فطالت مدة التقادم في عهد التقنين المدني الجديد إلي سنة كاملة

يكون قد سقط بالتقيادم وفقيا ألحكيام التقنيين  ، 2555من شهر أكتوبر سنة 29أي انقضي علي استحقاقه ثلثمائة وستون يوما قبل  ، إليه

فإنيه ال يتقيادم إال  ، ثلثمائية وسيتون يوميا 2555مين شيهر أكتيوبر سينة  29أميا إذا كيان الحيق ليم يينقض عليي اسيتحقاقه قبيل  . السابق

فيإن  ، فلو أن حقا كان قد انقضي علي استحقاقه عند نفاذ التقنين الجديد تسعة أعشر . بانقضاء سنة كاملة من وقت سريان التقادم القديم

 2555من شهر أكتوبر سنة  29ون ثالثة أشهر تبدأ من مدة التقادم الباقية تك
 (9577 ) .

 

 –الضرائب والرسوم والمستحقة للدولة (  4)  - 611

 : من التقنين المدني المصري علي ما يأتي 911تنص المادة  : النصوص القانونية 

م فيي الضيرائب والرسيوم السينوية مين ويبدأ سريان التقاد ، يتقادم بثالث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة - 2"   

وفي الرسوم المستحقة عن األوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في اليدعوي التيي حيررت فيي  ، نهاية السنة التي تستحق عنها

 . " شأنها هذه األوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة

ويبيدأ سيريان التقيادم  ، البة برد الضرائب والرسيوم التيي دفعيت بغيير حيقويتقادم بثالث سنوات أيضا الحق في المط - 1"   

 . " من يوم دفعها

 وال تحل األحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة - 9"   
 (9575  )

" . 

 115/  129ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة  
 (9559 ) .

 

                                                 

إذ كانيت ميدة التقيادم فيي حقيوق الخيدم ثلثمائية وسيتيمن  ، وقد كان هناك تعارض ملحوظ في أحكام التقنيين الميدني السيابق(  9577)  

الميوجز للمؤليف فقيرة )  ميدة امتييازهفكيان الحيق يسيقط بالتقيادم قبيل تكاميل  ، وكانت مدة امتياز هذه الحقوق سنة كاملية ، يوما

وقييد تييوقي التقنييين المييدني الجديييد هييذا  . ( 151فقييرة ص  752األسييتاذ أحمييد حشييمت أبييو سييتيت فقييرة  - 195ص  195

ويكيون لسيتة  ، فيالحق يكيون لسيتة أشيهر حقيا ممتيازا . فجعل مدة التقادم سنة كاملة ومدة االمتياز سيتة أشيهر فقيط ، التعارض

   . ثم يسقط بالتقادم ، أشهر أخري دينا عاديا

ولجنة المراجعة هيي التيي أنشيأته عليي وجيه مطيابق لميا اسيتقر  ، لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي : تاريخ النص(  9575)  

فمجلس الشيوخ تحت  ، ابووافق عليه مجلس النو . في المشروع النهائي 919وأصبح رقمه  ، عليه في التقنين المدني الجديد

  . ( 929ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  911رقم 

المبالغ المستحقة للمحضرين وكتبة المحاكم عن رسوم أوراق يسقط حيق المطالبية  : 115/  129التقنين المدني السابق م (  9559)  

عوي التي تحررت في شأنها األوراق المذكورة أو بها بمضي مدة ثلثمائة وستين يوما اعبتاراً من تاريخ انتهاء المرافعة في الد

 . من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل المرافعة
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 915فيما عدا التقنين الليبي فتقابله المادة  ، التقنينات المدنية العربية األخريوال مقابل له في 
 (9552 ) .

 

 ويخلص مين الينص المتقيدم اليذكر أن ميدة التقيادم فيي الضيرائب والرسيوم المسيتحقة للدولية هيي بوجيه عيام ثيالث سينوات 
 (

9551 ) ،
 ي بغير ذلكما لم يرد في قوانين الضرائب والقوانين الخاصة األخري نصوص تقض 

 (9559 ) .
 

 تكيون ميدة التقيادم فيي الضيريبة العقاريية ، فما لم يرد إذن نص مخالف 
 (9555 ) ،

وفيي  ، عليي األراضيي الزراعيية والمبياني 

 وفي غير ذلك من الضرائب ، وفي ضريبة الخفر ، وفي ضريبة اإليراد العام ، ضرائب األموال المنقولة
 (9559 ) ،

هيل ثيالث سينوات  

 . الوقت إذن يبدأ سريان التقادم فمن هذا ، تبدأ من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة

                                                                                                                                                                    

حيييث ال يعتبيير  ، 2/  1111م  : وقييد أخييذ عيين التقنييين المييدني الفرنسييي ، وقييد كييان هييذا اليينص مقحمييا فييي التقنييين المييدني السييابق)  

ولذلك لم ينقيل المشيروع التمهييدي هيذا  . تتقادم بسنة واحدة بل يتقاضون أتعابا علي أعمالهم ، المحضرون موظفين في الدولة

وقد أغفل المشروع ذكر عبارة المبالغ المسيتحقة للمحضيرين " :  وورد في مذكرته اإليضاحية في هذا الصدد ما يأتي ، النص

أخطأ في إقحام هذه العبارة في  -السابق  –مراعيا في ذلك أن التقنين الحالي  ، 929وكتبة المحاكم في البيان الوارد في المادة 

والواقع أن المحضرين والكتبة يعتبرون وفقا لنظام اإلدارة في مصر ضمن موظفي الحكومة علي  . 115/  129نص المادي 

بسيبب ميا ييؤدون مين أعميل  ، وعليي هيذا األسياس تكيون المبيالغ التيي تسيتحق ألولئيك وهيؤالء . نقيض ما هو متبع في فرنسيا

ثيم صيدر  - 927ص  9مجموعة األعميال التحضييرية  : دينا للحكومة يدخل في حساب الرسوم القضائية ، رسمية للمتقاضين

وهيذا التعيديل هيو اليذي نقليه التقنيين الميدني  -وسييأتي ذكيره  - 115/  129يعيدل الميادة  2559لسينة  1بعد ذلك قيانون رقيم 

  . ( 751أحمد حشمت أبو ستيت فقرة  األستاذ - 159ص – 195ص  195انظر الموجز للمؤلف فقرة  -الجديد 

 

 : التقنينات المدنية العربية األخري(  9552)  

 . ( وتسري القوانين الخاصة –ال مقابل )  التقنين المدني السوري

 . ( من التقنين المدني المصري 911مطابقة للمادة )  915التقنين المدني الليبي م  

 (  وتسري القوانين الخاصة –ال مقابل )  التقنين المدني العراقي 

 . ( وتسري القوانين الخاصة –ال مقابل )  تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

باعتبارهيا ديونيا  ، بخمس سنوات هجرية - 2599مارس سنة  15قبل األمر العالي الصادر في  –كانت الضرائب تتقادم (  9551)  

 - 75ص  2م 2775ميارس سينة  11اسيتئناف مخيتلط )  الميدني السيابقمن التقنين  119/  122دورية متجددة تطبيقا للمادة 

فقضي بسقوطها بعد مضي ثالث سنوات ميالديية  ، ثم صدر األمر العالي السالف الذكر(  219ص  1م 2759يناير سنة  21

ويحيدد  ، السيابق من التقنين الميدني 115/  129يعدل الماد  2559لسنة  1ثم صدر قانون رقم  . ال يوقف سريانها وال ينقطع

وبهيذا يضيع " ،  مدة ثالث سنوات ميالدية لسقوط الحق في الضرائب والرسوم المستحقة لقلم الكتياب والمصيروفات القضيائية

سيواء  ، ويوحد أحكام سقوط الحق في مواد الضرائب والرسوم والمصاريف القضيائية وأي رسيوم أخيري ، حداً للبلبلة القائمة

وقد عدل نص المادة  . ( المعدلة 129من المذكرة اإليضاحية للمادة ) "  كان صاحب الحق هو خزينة الحكومة أو أفراد الناس

يسقط الحق في المطالبة بالمبالغ المستحقة بصفة ضريبة أو رسم " :  من التقنين المدني السابق علي الوجه اآلتي 115/  129

وال يبدأ سريان هذه المدة بالنسبة للضرائب أو الرسوم السنوية إال مين نهايية  . تاريخ استحقاقها بمضي ثالث سنين ميالدية من

وفيما يتعلق بالرسوم التي تستحق عن أوراق قضائية فيبدأ سريان هذه الميدة  . السنة التي تستحق عنها تلك الضرائب والرسوم

حيررت بشيأنها تليك األوراق أو مين تياريخ تحريرهيا إذا ليم تحصييل بالنسيبة لهيا مين تياريخ انتهياء المرافعية فيي اليدعوي التيي 

وكيل ذليك ميع عيدم  . ويسقط الحق في المطالبة برد المبالغ التي دفعت بغير حق بمضي ثالث سينين مين ييوم دفعهيا . المرافعة

 . ( 751تيت فقرة انظر الدكتور أحمد حشمت أبو س)  . " 2595لسنة  55و 2595لسنة  25اإلخالل بأحكام القانونين رقمي 

  . هو الذي نقل عنه التقنين المدني الجديد كما سبق القول2559وهذا التعديل الصادر في سنة 

 25مين القيانون رقيم  51من ذلك الفقرة األولي مين الميادة  . وقد وردت فعال نصوص مخالفة في بعض قوانين الضرائب(  9559)  

 . طالبة بما هو مستحق لها بموجب هذا القيانون بمضيي خميس سينواتوهي تقضي بسقوط حق الحكومة في الم ، 2595لسنة 

بالنسيبة اليي الضيرائب المسيتحقة عين سيينوات  2551لسينة  15ثيم عيدلت هيذه الميدة إليي عشير سينوات بموجيب القيانون رقيم 

كام مجموعة أح 2599يونية سنة  19نقض مدني )  ة من وقت وضع اإليراد تحت تصرف الممولوتبدأ المد 2559 - 2597

ولكيين بصييدور الييورد علييي  ، وال تنقطييع بخطيياب موصييي عليييه ميين مصييلحة الضييرائب . ( 2122ص  255رقييم  5اليينقض 

  . ( نفس الحكم)  ضرائب 5النموذج رقم 

وحق امتيياز الحكومية  ، تقاضيه من أمواله األخري ، ما لم يسقط بالتقادم ، والضريبة العقارية دين في ذمة الممول يجوز(  9555)  

وقد قضت محكمية الينقض بيأن ديين الضيريبة العقاريية يسيقط  . علي العقار المستحق هذا الدين بسببه ليس إال ضمانا للوفاء به

سيواء بييع العقيار المسيتحق هيذا اليدين بسيببه أو  ، بمضي ثالث سنوات ميالدية تبدأ من آخر السنة التي استحق فيها هيذا اليدين

وامتيياز الحكومية عليي العقيار المسيتحق هيذا  . ذلك أن دين الضريبة هو دين شخصي ثابت فيي ذمية الميدين . دينبقي ملكا للم
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تتقيادم بيثالث سينوات مين  ، كرسوم التمغة ورسوم البريد ورسوم القضايا واألوراق القضايا ، وكذلك الرسوم المستحقة للدولة

 ، ضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هيذه األوراقوتستحق الرسوم عن األوراق الق ، وقت استحقاقها

 . ويبدأ سريان التقادم من هذا الوقت أو ذاك ، فإن لم تحصل مرافعة فمن تاريخ تحريرها

سنوات فى كذلك يسرى تقادم ثالث ال ، وكما يسرى تقادم ثالث السنوات فى حقوق الدولة قبل الممولين فى الضرائب والرسوم

ومدة التقادم هذه تعادل  ، حقوق الممولين قبل الدولة إذا دفع الممولون ضرائب أو رسوما أكثر من المستحق وجاز لهم استرداد الزيادة

إال أن التقادم فى استرداد الزيادة فى الضيرائب  ، ( مدنى 271 أنظر م)  مدة التقادم المقررة فى استرداد دفع غير المستحق بوجه عام

فيإذا كيان ال يعليم فليسيت هنياك ميدة  ، الرسوم يسرى من يوم دفع غير المستحق سواء كان الممول يعلم بحقه فى االسترداد أو ال يعلمو

وهى ثالث سنوات تسرى مين وقيت  ، إذ مدة التقادم هنا واحدة ال تتغير ، تقادم أخرى مقدارها خمس عشرة سنة تسرى من وقت الدفع

فيإن تقيادم ثيالث السينوات يسيرى مين  ، بخالف التقادم فى استرداد غير المستحق فى غيير الضيرائب والرسيوم وهذا . الدفع كما قدمنا

ومين ثيم نكيون أحكيام الفقيرة  . ويسقط هذا الحق على كل حال بخمس عشرة سنة من وقت اليدفع ، وقت علم الدائن بحقه فى االسترداد

مدنى 271الواردة فى المادة  مدنى مخصصة لألحكام العامة 911الثانية من المادة 
  (9551 ) .

 

 ال يجوز االتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون - 612

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 977تنص الفقرة األولى من المادة  : النصوص القانونية – 

 عن المدة التى عينها القانونال يجوز االتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف "  
 (9551  )

" . 

 . وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

وفيى التقنيين الميدنى الليبيى  - 2/  979فى التقنين المدنى السورى الميادة  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 2/  951وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  - 2/  559وفى التقنين المدنى العراقى المادة  - 2/  919المادة 
 (9557 ) .

 

 . ال بالزييادة وال بيالنقص ، ويخلص من هذا النص أنه ال يجوز االتفاق مقدما على تعيديل مواعييد التقيادم التيى قررهيا القيانون

والقضياء يسييران عليى ميا جيرى علييه القضياء فيى فكيان الفقيه  ، وقد كان التقنين المدنى السابق ال يشتمل على نيص فيى هيذه المسيألة

 فرنسا
 (9555 ) .

وقيد يكيون فيوق ذليك وسييلة إليى  ، إذ هو ضد مصلحة المدين ، ويحرم القضاء الفرنسى االتفاق على إطالة مدة التقادم 

فيكيون هيذا بمثابية النيزول  ، كما إذا اتفق الطرفان على إطالة مدة التقادم إلى خمسين سنة أو إليى مائية ، النزول عن التقادم قبل أن يتم

 مقدما عن التقادم من الناحية العملية
 (1999 ) .

بشيرط أن تكيون الميدة  ، ولكين القضياء الفرنسيى يجييز االتفياق عليى تقصيير ميدة التقيادم 

وكثيرا ما كان يتفيق عليى تقصيير ميدد  ، فال تكون قصيرة إلى حد ال تمكنه من ذلك عمليا ، المتفق عليها كافية ألن يطالب الدائن بحقه

التقادم فى عقود النقل وفى عقود التأمين
  (1992 ) .

ولكن هذه الحجة ليست  ، وحجة القضاء فى ذلك أن تقصير المدة هو مصلحة المدين 

ومين ثيم حيرم  . كما فى عقيود اإلذعيان ومنهيا عقيود النقيل وعقيود التيأمين فإنه يقع كثيراً أن يكون المدين هو الجانب األقوى ، حاسمة

                                                                                                                                                                    

ذلك أنيه  . وبيع الضمان أو هالكه ليس من شأنه أن يؤثر في خصائص الدين المضمون ، الدين بسببه ليس إال ضمانا للوفاء به

نقيض ميدني أول ميايو )  دين من أموال المدين األخري قبل سيقوطه بالتقيادمفإن ذلك ال يحول دون استيفاء ال ، إذا بيع الضمان

  . ( 2997ص  255رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591سنة 

أميا العوائييد المسيتحقة للبلييديات ولمجيالس المييديريات ولألشيخاص المعنوييية العامية األخييري غيير الدوليية فلهيا فييي تقادمهييا (  9559)  

  . أحكامها الخاصة

فإني الدولة ال تلتزم بدفع فوائد عن المبيالغ غيير  ، إذا وجب على الدولة رد غير المستحق للممول ولم يسقط هذا الحق بالتقادمو(  2)  

يقضيى بعيدم جيواز مطالبية مصيلحة الضيرائب بالفوائيد عين  2599لسينة  251فقد صدر القانون رقيم  ، المستحقة التى تردها

وقد كانيت محكمية الينقض تقضيى باسيتحقاق هيذه الفوائيد قبيل العميل بالقيانون سيالف  ، لينالمبالغ التى يحكم عليها بردها للممو

 755ص  991فقيرة  1أنظير الوسييط جيزء )  أما منذ نفاذ هذا القانون فيالنص صيريح فيى عيدم اسيتحقاق هيذه الفوائيد ، الذكر

 . ( 5هامش رقم 

 . فى الهامش 199انظر ما يلى فقرة  : تاريخ النص (   9551)  

وأحكيام هيذه التقنينيات فيى هيذه المسيألة  –فيى الهيامش  199أنظر ما يلى فقرة  : التقنينات المدنية العربية األخرى (   9557)  

 . متفقة مع أحكام التقنين المدنى المصرى

األسيتاذ أحميد  – 159 ص 121الموجز للمؤليف فقيرة  - 215ص  21م  2599فبراير سنة  11استئناف مختلط  (   9555)  

 . 792يت فقرة حشمت أبو ست

ولكن هذا ال يمنيع مين أن يقطيع اليدائن التقيادم أو أن يقيوم سيبب لوقيف  – 2999فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  (   1999)  

 . ( 2999بالنيول وريبير وردوان فقرة )  فتطول مدة التقادم حتما من جراء قطعة أو وقفه ، سريانه

 . 111 ص 2955فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  (   1992)  
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بل وعلى إسقاط حق المؤمن له إذا لم  ، الذى نظم عقد التأمين فى فرنسا أى اتفاق على تقصير مدة التقادم 2599يوليه سنة  29قانون 

 يقم بأعمال معينة فى مدد قصيرة كالتبليغ عن الحادث وتقديم المستندات
 (1991 ) .

 

 . استمده من المشيروع الفرنسيى اإليطيالى ، بنص صريح فى المسألة ، كما رأينا ، أما التقنين المدنى المصرى الجديد فقد أتى

واعتبر مدة التقادم التى حددها القانون ملزمة للطيرفين فيال يجيوز لهميا  ، فنص على تحريم االتفاق على إطالة مدة التقادم أو تقصيرها

 وال يجوز أن يترك تحديدها لمشيئة األفراد ، فتكون مدد التقادم إذن من النظام العام . ديلهاأن يتفقا على تع
 (1999 ) .

ويترتب على ذليك  

لم يعتد بهذا االتفياق  ، إلى عشر سنوات أو خمس مثال ، وهى خمس عشرة سنة ، أنه إذا اتفق الطرفان على تقصير مدة التقادم العادى

 . بل تكون المدة خمس عشرة سنة كاملة

وتبقيى  ، كان هذا االتفاق باطال ، وإذا اتفق الطرفان على إطالة مدة السنة المحددة لتقادم بعض الديون إلى سنتين أو ثالث مثال

 ، ل أن يكتميل غيير جيائز كإطالية ميدة التقيادموسينرى فيميا يليى أن النيزول عين التقيادم مقيدما قبي . مدة التقادم سنة كميا حيددها القيانون

 . والجائز إنما هو النزول عن التقادم بعد أن يكتمل

ومن  . وفقا لما جرى عليه القضاء الفرنسى فيما قدمناه ، وقد كان االتفاق على تقصير مدة التقادم جائزا فى عهد التقنين المدنى السابق

 . إذا كانت مدة التقادم التي اتفق على تقصيرها قد اكتملت قبل نفاذ التقنين الجدييد ، لك العهدثم تنفذ االتفاقات التي تكون قد عقدت فى ذ

فيال  ، فالظاهر أن االتفاق على تقصير مدة التقادم تسرى عليه أحكام التقنين الجديد وهيى هنيا مين النظيام العيام ، أما إذا كانت لم تكتمل

 . ة دون تقصير كما حددها القانونيعتد بهذا االتفاق وتبقى مدة التقادم كامل

 كيفية حساب مدة التقادم - المبحث الثانى

  : النصوص القانونية – 613

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 979تنص المادة 

 . " وتكمل بانقضاء آخر يوم منها ، وال يحسب اليوم األول . تحسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات"  

 : على ما يأتى 981وتنص المادة 
 "  ال يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إال من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق األداء - 2"  

وبالنسبة إلى  ، وبخاصة ال يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إال من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط – 1"  

 . " وبالنسبة إلى الدين المؤجل إال من الوقت ينقضى فيه األجل ، الذي يثبت فيه االستحقاقضمان االستحقاق إال من الوقت 

من الوقت الذي يتمكن فيه اليدائن مين  $ 2999 $سرى التقادم  ، وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن – 9"  

 إعالن إرادته
 (1995  )

" . 

                                                 

 . 2955فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   1991)  

نهيج المشيروع نهيج المشيروع الفرنسيى " :  وقد جاء فى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى هيذا الصيدد (   1999)  

ويفييرق الييبعض بييين االتفاقييات الخاصيية بمييد المييدة  . فحظيير كييل تعييديل اتفيياق فييى مييدة التقييادم المقييررة فييى القييانون ، اإليطييالى

ألن إقيرار صيحة  ، بيد أنه لم ير وجه لألخذ بهذه التفرقة ، يلحقون البطالن باألولى دون الثانية ، واالتفاقات الخاصة بقصرها

 ، يتعلق بالنظام العام االتفاق على قصر المدة ؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟ ألن حكم التقادم

 (  959ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  وال ينبغى أن يترك تطبيقه لمشيئة األفراد

 . 197وأنظر ما يلى فقرة 

 : تاريخ النصوص (   1995)  

وتكيون  ، ىتحسيب ميدة التقيادم بيالتقويم الهجير" :  من المشروع التمهيدى عليى الوجيه اآلتيى 921ورد هذا النص فى المادة  : 97. م

وفى لجنية المراجعية حيذف الينص عليى  . " وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم فيها ، وال يحسب اليوم األول ، باأليام ال بالساعات

 ، الحساب بالتقويم الهجرى حتى يكيون الحسياب بالتياريخ المييالدى طبقيا للقاعيدة العامية التيى نيص عليهيا فيى البياب التمهييدى

فيى المشيروع النهيائى ووافيق علييه  959وصار رقميه الميادة  ، استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدفأصبح النص مطابقا لما 

 . ( 919 ص – 911 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  979فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب

فيميا عيدا  ، من المشروع التمهيدى على وجه مطبق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 917ورد هذا النص فى المادة  : 972 م

وقيد أضييفت هيذه العبيارة  ، " فيما لم يرد فيه نص خاص"  أن الفقرة األولى من المشروع التمهيدى لم تكن تشتمل على عبارة

 ، ووافيق علييه مجليس النيواب ، فيى المشيروع النهيائى 955,اصيبح رقميه الميادة  ، صفكميل تطيابق الين ، فى لجنة المراجعية

 . ( 911 وص 915ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  972فمجلس الشيوخ تحت رقم 
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 ولكن األحكام كان معمول به بها دون نص التفاقهيا ميع القواعيد العامية ، المدنى السابق وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين
 (

1999 ) .
 

وفى التقنين  – 917 – 911فى التقنين المدنى السورى المادتين  : وتقابل هذه النصوص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

وفييى تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنييانى  – 595 – 591العراقيى المييواد  وفييى التقنييين المييدنى - 917 – 911الميدنى الليبييى المييادتين 

 957المادة 
 (1991 ) .

 

 . ومبدأ سريان التقادم(  1)  حساب مدة التقادم(  2: )  وتعرض هذه النصوص لمسألتين

 : حساب مدة التقادم - 614

القتضيى ذليك أن  ، ذليك أننيا ليو حسيبنا الميدة بالسياعات . " تحسب مدة التقيادم باألييام ال بالسياعات"  مدنى 979تقول المادة  

فيإن التياريخ اليذي يكتيب فيى األوراق ويؤخيذ عيادة  ، وهذا أمر تتعذر معرفته ، نعرف فى أية ساعة على وجه الدقة بدأ سريان التقادم

 مبدأ لسريان التقادم ال تذكر فيه الساعات بل اليوم
 (1991 ) .

ابتيداء مين منتصيف اللييل إليى  ، ييوم فوجب إذن حساب المدة مين ييوم إليى 

 وفقا للتقويم الميالدى ، منتصف الليل التالى
 (1997 ) .

 ألنه يكون يوما ناقصا أو جزءاً مين ييوم ، ويقضى هذا عدم حساب اليوم األول 
 (

1995 ) .
وأردنيا أن نحسيب ميا  ، بوهذا أمر نادر ال يدخل فى الحسيا ، ذلك أنه إذا لم يكن سريان التقادم قد بدأ عند منتصف الليل تماما 

مين السياعة التيي بيدأ فيهيا عليى وجيه الدقية سيريان  ، القتضى ذلك أن نحسب الميدة بالسياعات ، تقدم من الساعات على منتصف الليل

 . وهذا أمر تتعذر معرفته كما سبق القول ، التقادم

حتى نصل إلى منتصف الليل من اليوم اليذي ييتم  ، فيوماثم حساب مدة التقادم يوما  ، فالحساب باأليام يقتضى إذن إغفال اليوم الناقص

وال يحسيب الييوم " :  ميدنى 979وتقيول الميادة  . وال يتم التقادم إال عند منتصف هذا اللييل ، به عدة التقادم السنين التي حددها القانون

 . " وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها ، األول

فإنيه يقيع  ، وإذ كيان التقيادم ال يكتميل إال بانقضياء آخير ييوم منيه ، مين مواسيم وأعيياد ويدخل فى الحساب ما يتخلل هيذه األييام

وتعذر اتخياذ  ، فإن كان اليوم األخير يوما من أيام األعياد أو المواسم . صحيحا ما يتخذ من اإلجراءات بشأن قطع التقادم فى هذا اليوم

                                                 

أميا التقنيين  ، ولكن التقويم الهجيرى كيان هيو المعميول بيه فيى حسياب ميدد التقيادم فيى عهيد التقنيين الميدنى السيابق (   1999)  

 . نى الجديد فتقضى نصوصه بأن يكون حساب مدد التقادم بالتقويم الميالدىالمد

 : التقنيات المدنية العربية األخرى (   1991)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 972– 979مطابقتان للمادتين )  917 - 911 م : التقنين المدنى السورى

 . ( من التقنين المدنى المصرى 972 - 979للمادتين مطابقتان )  917 – 911 م : التقنين المدنى الليبى

وبلغ مجموع المدتين الحد المقيرر لعيدم  ، وتركها الخلف مدة أخرى ، إذا ترك السلف الدعوى مدة : 591 = التقنين المدنى العراقى م

 . فال تسمع ، سماع الدعوى

 . وتكون باأليام ال بالساعات ، تحسب المدة التى تمنع من سماع الدعوى بالتقويم الميالدى : 599م 

ففيى دعيوى اليدين  - 1 . يعتبر ابتداء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى من اليوم الذى يصبح فيه االلتزام مسيتحق اآلداء - 2 : 595 م

وفيى دعيوى ضيمان  ، وفى دعوى الدين المعلق على شرط مين وقيت تحقيق الشيرط ، المؤجل تبدأ المدة من وقت حلول األجل

سيرى ميرور  ، وإذا كيان تحدييد ميعياد الوفياء متوقفيا عليى إرادة اليدائن - 9 . ستحقاق من الوقت الذى يثبيت فييه االسيتحقاقاال

 . الزمن من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعالن إرادته

اللتزام فى القانون المدنى العراقيى أنظر األستاذ حسن الذنون فى أحكام ا : وأحكام التقنين العراقى متفقة مع أحكام التقنين المصرى)  

 . ( 952فقرة  – 959فقرة 

وتحسيب الميدة باألييام ال  ، ال يبتدئ حكيم ميرور اليزمن إال ييوم يصيبح اليدين يسيتحق األداء : 597 تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م

وأحكام التقنين اللبنانى تتفق ميع . )  وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء آخر يوم فيها . وال يحسب يوم البداءة ، بالساعات

 . ( أحكام التقنين المصرى

تعيذر  ، وهذه واقعية ماديية يجيوز إثباتهيا بالبينية ، وإذا لجأنا إلى الشهادة لتحديد الساعة التى بدأ فيها سريان التقادم (   1991)  

 . ( 915بودرى وتيسييه فقرة )  وجه الدقة اليوم الذى بدأ فيه سريان التقادم بله الساعةعلى الشهود أن يحددوا على 

 . 92ص  11رقم  95المحاماة  2591أبريل سنة  9استئناف مصر  (   1997)  

 . 17 ص 12م  2597ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  (   1995)  
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وال يكتميل  ، قوة القاهرة إلى اليوم التيالى أو إليى أول ييوم صيالح التخياذ اإلجيراءفإن سريان التقادم يوقف بال ، إجراء فيه لقطع التقادم

 التقادم إال بانقضاء هذا اليوم دون أن يقطع الدائن سريانه
 (1929 ) .

 

م وكانيت ميدة التقياد ، فلو أن الدائن قيد ميات بعيد اسيتحقاق اليدين بسيبع سينوات . هذا وفى حساب المدة تضم مدة السلف إلى مدة لخلف

فيإن انقضيت هيذه الميدة دون أن يطاليب اليوارث  . فيال يبقيى أميام وارث اليدائن إال ثميانى سينوات للمطالبية باليدين ، خمس عشرة سينة

ولو أن الدائن نزل عن الدين المحال ليه بعيد سيبع  . ألن مدة المورث ضمت إلى مدة الوارث فى الحساب ، سقط الدين بالتقادم ، بالدين

ألن ميدة سيلفه تضيم إليى مدتيه فيى حسياب  ، فيإن المحيال ليه ال يبقيى أماميه للمطالبية باليدين إال ثميانى سينوات ، سنوات مين اسيتحقاقه

ً  $ 2997 $سواء كان خلفاً عاماً أو خلفاً  ، فالخلف . على نحو ما رأينا فى ضم مدة المورث إلى مدة الوارث ، التقادم تحسب  ، خاصا

 عليه مدة سلفه وتضم إلى مدته الكتمال التقادم
 (1922 ) .

 

 وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد ينص على حساب مدة التقادم بالتقويم الهجيرى
 (1921 ) ،

كميا كيان األمير فيى  

فوجيب  ، بيالتقويم الهجيرى ، سيالميةوهيى ميأخوذة مين الشيريعة اإل ، عهد التقنين المدنى السابق حيث كان القضاء تحسب مدة التقيادم

 مدنى 9الحساب بالتقويم الميالدى تطبيقا ألحكام المادة 
 (1929 ) ،

ميا ليم يينص  ، تحسيب المواعييد بيالتقويم المييالدى"  وتينص عليى أن 

 القانون على غير ذلك
 (1925  )

 ، ين الميدنى الجدييدمن جل هذا يقع أن تكون مدة التقادم بحسب التقويم الهجرى مكتملة قبل نفاذ التقن . "

أميا إذا كانيت الميدة  . فيسقط بالتقادم حتى لو لم تكن المدة قد اكتملت بحسب التقويم المييالدى ، 2555من أكتوبر سنة  29أى قبل يوم 

أولهيا بيالتقويم  ، ولكين تحسيب الميدة ، فإن التقيادم يسيتمر سياريا ، 2555من شهر أكتوبر سنة  29لم تكتمل بالتقويم الهجرى قبل يوم 

كانت خمس عشيرة  2555من شهر أكتوبر سنة  29فلو أن المدة التي انقضت قبل يوم  . الميالدى تطبيقا ألحكام التقنين المدنى الجديد

د ال ييوم واحي ، ويبقيى عليى اكتميال الميدة ، فإن التقادم فى هذه الحالة يحسيب مين أوليه بيالتقويم المييالدى ، سنة هجرية إال يوما واحدا

فتكيون  ، بل هذا اليوم مضافا إليه عدد آخر من األيام هو الفرق ما بين خمس عشرة سنة ميالدية وخمس عشيرة سينة هجريية ، فحسب

إذا حسيبنا فيى الخميس  ، المدة الباقية الكتمال التقادم فى الحالة التيي نحين بصيددها هيى مائية وتسيعة وسيتون يوميا بيدال مين ييوم واحيد

 ث سنوات كبيسة على األقلالعشرة سنة ميالدية ثال
 (1929 ) .

 

 : القاعدة العامة واستثناءاتها –مبدأ سريان التقادم  – 615

ال يبيدأ "  فقيد رأيناهيا تينص عليى أنيه ، مدنى القاعدة العامة فى تحدييد مبيدأ سيريان التقيادم 972تضع الفقرة األولى من المادة 

فالقاعدة إذن أن يبدأ سريان التقيادم مين  . " الذي يصبح فيه الدين مستحق األداءسريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إال من اليوم 

وينبغى أن يكون الدائن خالل مدة التقادم قادرا عليى  ، إذ أن الدائن لم يكن يستطيع المطالبة بالدين قبل استحقاقه ، وقت استحقاق الدين

                                                 

 ، أييا كانيت ، تحتسيب ميدة التقيادم" :  هذا الصيدد ميا ييأتىوقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى  (   1929)  

فى حين ييدخل فييه ميا يعيرض خيالل هيذه الميدة  ، ويتفرع على ذلك أن اليوم األول ال يدخل فى الحساب . باأليام ال بالساعات

ولذلك يقع صحيحا ما يتخذ من اإلجيراءات  ، وينبغى الستكمال مدة التقادم أن ينقضى آخر يوم فيها . من أيام المواسم واألعياد

وإذا وقيع آخير أييام الميدة فيى عطلية عييد أو موسيم ال يتيسير اتخياذ  . كيإجراءات قطيع الميدة ميثال ، بشأن التقادم فيى هيذا الييوم

والميادة  مين المشيروع 1/  925انظر الميادة  : ووقف سريان التقادم ، كان ذلك من قبيل القوة القاهرة ، اإلجراءات فى خاللها

 . ( 919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  من التقنين البرتغالى 919

وييذهب بيودرى وتيسيييه  – 999 ص 9األسيتاذ عبيد الحيى حجيازى  –من التقنين المدنى األلمانى  259وأنظر فى هذا المعنى المادة 

 . ( 979بودرى وتيسييه فقرة )  يوم عطلةوإلى أن التقادم يكتمل بانقضاء اليوم األخير حتى لو كان  ، إلى عكس ذلك

وانظيير أيضييا  –(  فييى الهييامش 129آنفييا فقييرة )  ميين التقنييين المييدنى العراقييى 591أنظيير فييى هييذا المعنييى المييادة  (   1922)  

 . 111ص  199الموجز للمؤلف فقرة 

 (  فى الهامش 129آنفا فقرة )  مدنى 979انظر تاريخ نص المادة  (   1921)  

ص  9الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى مجموعية األعميال التحضييرية  – 199للمؤلف فقيرة الموجز  (   1929)  

919 . 

 . ( فى الهامش 129آنفا فقرة )  مدنى 979انظر تاريخ نص المادة  (   1925)  

فيكيون مجميوع الفيرق خميس عشيرة سينة  ، ذلك أن هناك فرقا هو أحد عشر قوما ما بين السنة الميالدية والسينة الهجريية(  1929)  

كميا يضياف الييوم اليذى كيان  ، يضاف إلى ذلك ثالثة أيام عن السنوات الكبيسة اليثالث . ميالدية هو مائة وخمسة وستون يوما

 . فيكون مجموع كل ذلك هو مائة وتسعة وستون يوما ، باقيا الكتمال التقادم قبل نفاذ التقنين المدنى الجديد
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إذا كيان اليدين غيير مسيتحق األداء إال بعيد ميدة  ، وتفريعياً عليى ذليك . اليهفيتقيادم اليدين جيزاء ليه عليى إهم ، مطالبة المدين وليم يفعيل

 ما دام الدائن كان ال يستطيع المطالبة بالدين قبل ذلك ، لم يسر التقادم إال من وقت استحقاق الدين لألداء ، معينة
 (1921 ) .

  

بعضها يجعيل مبيدأ  ، وهناك فعال نصوص خاصةهذا ما لم يرد نص خاص يجعل مبدأ سريان التقادم غير يوم استحقاق الدين 

 . وبعضها يجعله قبل يوم االستحقاق ، سريان التقادم بعد يوم استحقاق الدين

فمن النصوص التي تجعل مبدأ سريان التقادم بعد يوم اسيتحقاق اليدين ميا ورد خاصياً بالتقيادم الثالثيى بالنسيبة إليى االلتزاميات 

اإلثراء بال سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة فهذه االلتزامات جميعا ال يسرى فى حقهيا تقيادم  الناشئة من العمل غير المشروع أو

وقد يتأخر هذا اليوم عن اليوم اليذي يسيتحق فييه  ، ثالث السنوات إال من اليوم الذي يعلم فيه الدائم بقيام الدين وبالشخص المسئول عنه

 لمشروع أو اإلثراء بال سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالةالدين وهو اليوم الذي وقع فيه العمل غير ا
 (1921 ) .

كذلك يجرى التقيادم  

 الثالثى بالنسبة إلى دعاوى إبطال العقد لنقص األهلية أو الغلط أو التدليس أو اإلكراه من اليوم الذي يزول فيه نقص األهلية أو ينكشف

 اليوم يتأخر عادة عن اليوم الذي يمكن فيه رفع دعوى اإلبطال وهذا ، فيه الغلط أو التدليس أو ينقطع فيه اإلكراه
 (1927 ) .

كذلك يسرى  

وهيذا الييوم يتيأخر عيادة عين  ، التقادم الثالثى بالنسبة إلى الدعوى البولصية من اليوم الذي يعلم فييه اليدائن بسيبب عيدم نفياذ التصيرف

 رف المطعون فيهاليوم الذي يمكن فيه رفع الدعوى وهو اليوم الذى وقع فيه التص
 (1925 ) .

 

 ، مييدنى 972وميين النصييوص التييى تجعييل مبييدأ سييريان التقييادم قبييل يييوم اسييتحقاق الييدين مييا ورد فييى الفقييرة الثالثيية ميين المييادة 

سيرى التقيادم مين الوقيت اليذي ييتمكن فييه اليدائن مين  ، إذا كان تحديد ميعاد الوفياء متوقفيا عليى إرادة الميدين"  وتقضى كما رأينا بأنه

ومع ذلك يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلييه مين الييوم  ، فالدين هنا ال يستحق إال إذا أعلن الدائن فعال إرادته فى استيفائه . " إعالن إرادته

كيذلك نصيت الفقيرة الثانيية مين  . لى اسيتحقاق اليدينأى فى يوم سابق ع ، الذي يتمكن فيه الدائن من إعالن إرادته ولو لم يعلنها بالفعل

ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصية بهيذه  ، إذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات"  مدنى على أنه 971المادة 

التقيادم بالنسيبة إليى الحيق قبيل اسيتحقاق وقيد يبيدأ سيريان  ، فهذا النص يجعل الفوائد والملحقات تتقادم بتقادم الحيق نفسيه . " الملحقات

 . ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الفوائد والملحقات قبل استحقاقها ، الفوائد والملحقات

                                                 

وميع ذليك انظير فقيرة  977وفقيرة  972وقيارن بيوردى وتيسيييه فقيرة  – 2991فقرة  1يول وريبير وردوان بالن (   1921)  

 . مكررة 975

ال مين وقيت  ، بالنسبة إلى دعوى التعويض التيى يرفعهيا الماليك عليى مغتصيب بياع المليك اليذى اغتصيبه ، ومن ثم يبدأ سريان التقادم

 99م  2559فبرايير سينة  21 – 299ص  95م  2551ميارس سينة  92تلط اسيتئناف مخي)  بل من وقيت البييع ، االغتصاب

 . ( 99 ص

)  ال من تاريخ تقديم الممول أو المنشأة لإلقيرار ، ويبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الضرائب من تاريخ إقفال ميزانية الممول أو المنشأة

 . ( 119ص  12رقم  91المحاماة  2592أبريل سنة  25السويس 

رقيم  95المحامياة  2591أبرييل سينة  9اسيتئناف مصير )  التقادم بالنسبة إلى األرباح التجارية من يوم إمكان المطالبة باليدينويسرى 

11 92 ) . 

ال مين تياريخ اسيتحقاق اليدين  ، مين تياريخ وفياء الكفييل لهيذا اليدين ، بالنسبة إلى الكفيل فى الرجوع على المدين ، ويبدأ سريان التقادم

 . ( 259 ص 291رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  25نقض مدنى  ) المكفول

 91اسيتئناف مخيتلط )  مين وقيت انتهياء مهمية المصيفى ، بالنسبة إلى دعوى تقديم الحساب على مصفى الشركة ، ويبدأ سريان التقادم

 . ( 21 ص 21 م 2595نوفمبر سنة 

مين وقيت انقضياء اليدين وصييرورة الشيىء  ، بالنسيبة إليى التيزام اليدائن الميرتهن بيرد الشيىء المرهيون حييازة ، ويبدأ سريان التقيادم

 . ( 975بودرى وتيسييه فقرة )  المرهون واجب الرد

مين وقيت قياميه قصيدا  ، بالنسبة إلى حق الفضولى فيى اسيترداد المصيروفات التيى صيرفها فيى أعميال الفضيالة ، ويبدأ سريان التقادم

 511ص  15رقيم  5مجموعة أحكيام الينقض  2599فبراير سنة  21نقض مدنى )  بالعمل الذى ترتب عليه منفعة رب العمل

 ) 

 2595ينياير سينة  1نقص مدنى )  من اليوم الذى يجب أن يتم فيه النقل ، بالنسبة إلى دعوى مسئولية أمين النقل ، ويبدأ سريان التقادم

 (  151ص  77رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  92 – 991 ص 95رقم  9مجموعة أحكام النقض 

 271وم  ، ميدنى بالنسيبة إليى اإلثيراء بيال سيبب 279وم  ، مدنى بالنسبة إليى العميل غيير المشيروع 211أنظر م  (   1921)  

 . مدنى بالنسبة إلى الفضالة 251وم  ، مدنى بالنسبة إلى دفع غير المستحق

 . نىمد 259أنظر م  (   1927)  

 مدنى 159أنظر م  (   1925)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  : مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط وبالنسبة إلى ضمان االستحقاق - 616

يبدأ سريان التقادم بالنسيبة إليى اليدين المعليق  ، تقادم يكون من وقت استحقاق الدينوتطبيقا للقاعدة العامة من أن مبدأ سريان ال

وقبيل تحقيق الشيرط الواقيف ليم يكين مين  ، ألن هذا الدين ال يسيتحق إال مين هيذا الوقيت ، على شرط واقف من وقت تحقق هذا الشرط

فيعتبير االلتيزام ال يكيون نافيذا إال  ، لشرط الواقيف أثير رجعيىوإذا كان لتحقق ا . الممكن معرفة ما إذا كان الدين يستحق أو ال يستحق

 والعبرة فى مبدأ سريان بنفاذ االلتزام ال بوجوده ، من وقت تحقق الشرط
 (1919 ) .

 

 ، ويترتب على ذلك أن مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى ضمان االستحقاق هو من الوقت الذي يثبت فيه االسيتحقاق بحكيم نهيائى

فيبيدأ سيريان  ، ذلك أن التزام البائع بضمان استحقاق المبيع ه التيزام معليق عليى شيرط واقيف ويتحقيق الشيرط بثبيوت اسيتحقاق المبييع

 التقادم من وقت ثبوت استحقاق المبيع بالحكم النهائى
 (1912 ) .

 

وبخاصة ال يسيرى التقيادم " :  فقالت ، اعلى األحكام المتقدم ذكره ، كما رأينا ، مدنى 972وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

وبالنسيبة إليى ضيمان االسيتحقاق إال مين الوقيت اليذي  ، بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إال من الوقت الذى يتحقق فييه الشيرط

 يثبت فيــه االستحقـاق
 (1911  )

" . 

فيإذا تحقيق الشيرط زال  ، يتحقيق الشيرط الفاسيخ ويبقيى نافيذاً إليى أن . أما الدين المعلق على شرط فاسخ فإنه نافيذ منيذ وجيوده

أى  ، ويترتب على ذلك أن مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الدين المعلق عليى شيرط فاسيخ يكيون مين وقيت نفياذه . االلتزام بأثر رجعى

أميا إذا ليم  . رط أو ليم يتحقيقسيقط االلتيزام بالتقيادم سيواء تحقيق الشي ، فإذا أكتمل التقادم قبيل تحقيق الشيرط . قبل تحقق الشرط الفاسخ

وإذا تبين أن الشرط الفاسخ لين يتحقيق وأصيبح االلتيزام  . فقد زال االلتزام بأثر رجعى كما قدمنا ، يكتمل التقادم وتحقق الشرط الفاسخ

 ً  إلى أن يتكامل أو إلى أن ينقطع ، بقى التقادم سارياً منذ بدأ ، باتا
 (1919 ) .

 

                                                 

ويعلل بعض الفقهاء تأخر سريان التقادم إليى وقيت تحقيق  - 991ص  95م  2511مارس سنة  9استئناف مختلط  (   1919)  

فيذهبون إلى أن سريان التقادم يكون موقوفا بموجب القاعدة التيى تقضيى بوقيف التقيادم حييث يتعيذر عليى  ، الشرط تعليال آخر

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ قطع التقيادم مين األعميال التحفظيية التيى  contra non)  الدائن قطعة

  . ( 975بودرى وتيسييه فقرة )  يستطيع أن يقوم بها الدائن تحت شرط واقف

ارس مي 15اسيتئناف مخيتلط  - 227ص  17رقيم  27المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  19استئناف وطنى  (   1912)  

 . 959ودرى وتيسييه فقرة  – 119ص  11م  2529سنة 

 15رقيم  1مجموعة عمير  2559ديسمبر سنة  9نقض مدنى )  أما ضمان التعرف فيبدأ سريان التقادم فيه من وقت حصول التعرض

أبرييل  29 - 97 ص 55م  2591ديسيمبر سينة  11 - 229ص  11م  2529ديسمبر سينة  99استئناف مختلط  - 179ص 

أى )  وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأن حق المشترى فى رفيع دعيوى الضيمان عليى البيائع . ( 251ص  55م  2591سنة 

بيل يكفيى لنشيوء هيذا  ، ال يتوقف وجوده على صيدور حكيم نهيائى بنيزع ملكيية المشيترى مين العقيار المبييع(  ضمان التعرض

وإذا  . عليى البييع ليم يكين ليه ييد فييه أو لييس فيى مقيدوره دفعيهالحق أن يحرم المشترى فعال من العقار المبيع ألى سبب سابق 

كيان التقيادم فيى دعيوى الضيمان يسيرى مين تياريخ  ، كانت مدة التقيادم المسيقط للحيق ال تبتيدئ إال مين وقيت وجيود هيذا الحيق

 . ( 55ص  51رقييم  2مجموعية عميير  2591أبرييل سيينة  17نقيض مييدنى )  المنازعية فييى المليك علييى المعنيى السييابق بيانييه

فإذا أعقب التعرض استحقاق سرى تقادم جديد بالنسبة إلى  ، ونرى من ذلك أن التقادم بالنسبة إلى ضمان التعرض يسرى أوال

حتى لو كان التقادم بالنسبة إلى ضمان التعرض قد أكتميل  ، ضمان االستحقاق من وقت صدور الحكم النهائى باستحقاق المبيع

 . قبل ذلك

)  591/  915 م : الخفى فتبدأ مدة السقوط فيه من وقت العلم اليقينى بالعيب وذلك فى عهيد التقنيين الميدنى السيابقوأما ضمان العيب 

ويسيرى التقيادم فييه فيى عهيد القتنيين  ، ( 991ص  51رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2599ديسيمبر سينة  15نقض ميدنى 

 . ( من التقنين المدنى الجديد 591المادة  أنظر)  المدنى الجديد من وقت تسليم المبيع إلى المشترى

ويبيدأ سيريان التقيادم مين الوقيت اليذى يصيبح فييه اليدين " :  وقد جاء فيى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى (   1911)  

بالنسيبة ليدين معليق  ، وال يسرى التقيادم طبقيا لهيذه القاعيدة ، وتحتسب المدة من أول يوم كامل يلى هذا الوقت ، مستحق األداء

يتوقيف  ، إال مين وقيت تحقيق الشيرط وكيذلك يكيون الحكيم فيى ضيمان االسيتحقاق بوصيفه التزاميا شيرطيا ، على شرط موقف

  . ( 919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  وجوده على نجاح المتعرض فى دعواه

  . 2995فقرة  2بالنيول وريبير وردوان (  1919)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى دين مؤجل – 617

 ، يبدأ سريان التقيادم بالنسيبة إليى اليدين المؤجيل مين وقيت حليول األجيل ، وتطبيقاً للقاعدة العامة أيضاً فى مبدأ سريان التقادم 

فمين هيذا الوقيت يبيدأ  ، جيلذلك أن الدين يصبح مستحقاً من وقت حلول األ . بانقضائه أو بسقوطه أو بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه

ً  ، معينا أو غير معين ، ويسترى فى ذلك أن يكون األجل صريحا أو ضمنيا . سريان التقادم  . اتفاقياً أو قانونياً أو قضائيا

 ً  ويسرى التقادم بالنسبة إلى كيل قسيط مين وقيت حليول هيذا القسيط ، فكل قسط يعتبر ديناً مستقال بذاته ، فإذا كان الدين مسقطا
 (

1915 ) .
 

وكيل دفعية منهيا  . فهيى تحيل فيى مواعييد دوريية ، كاألجر واألجور والفوائد وأقساط اإليراد ، كذلك الديون الدورية بوجه عام

وال يتوقيف سيريان التقيادم بالنسيبة إليى أيية دفعية عليى سيريانه بالنسيبة إليى  . يبدأ سريان التقادم بالنسيبة إليهيا مين وقيت حلولهيا ، تحل

 بل كل دفعة تعتبر دينا قائما بذاته مستقال بالنسبة إلى التقيادم وإليى مبيدأ سيريانه ، الدفعات األخرى
 (1919 ) .

وقيد طبقيت الفقيرة األوليى  

 ، بالنسيبة إليى حقيوق أصيحاب المهين الحيرة وحقيوق التجيار والصيناع والعميال والخيدم واألجيراء ، مدنى هيذا المبيدأ 915من المادة 

ميين الوقييت الييذي يييتم فيييه الييدائنون  917و 911ان التقييادم فييى الحقييوق المييذكورة فييى المييادتين يبييدأ سييري"  فنصييت كمييا رأينييا علييى أن

 ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى ، تقدماتهم
 (1911 ) .

 

وااللتزام بدفع إيراد مرتب غير االلتزام بدفع أقساط هذا اإليراد فااللتزام بدفع كل قسط مين أقسياط اإلييراد يبيدأ سيريان التقيادم 

فيتقيادم مين وقيت  ، دون نظير إليى أقسياطه ، فيى ذاتيه ، أميا االلتيزام بيدفع اإلييراد . بة إليه من وقت حليول هيذا القسيط كميا قيدمنابالنس

فيإذا انقضيى منيذ وجيود االلتيزام ييدفع اإلييراد ميدة  . حتيى قبيل حليول أى قسيط مين أقسياطه ، ألنه من ذلك الوقت يكون نافذاً  ، وجوده

 سقط االلتزام ، التقادم
 (1911 ) .

ألنيه ليو دفيع قسيط منهيا فقيد  ، والمفروض فى هذه الحالية أن أى قسيط مين أقسياط هيذا اإلييراد ليم ييدفع 

ويالحيظ أيضياً أن ميدة التقيادم تبيدأ فيى هيذه  . وبدأ تقادم جديد يسرى منذ االنقطاع دون حاجة النتظار حليول قسيط تيال ، انقطع التقادم

فيتقيادم االلتيزام بياإليراد بعيد  ، فقيد ال يحيل إال بعيد سينة ، الحالة منذ وجود االلتزام بااليراد دون حاجية النتظيار حليول أول قسيط منيه

 أى بعد أربع عشرة سنة من حلول أول قسط ، خمس عشرة سنة من وجوده
 (1917 ) .

 $ 2919 $ ، اط اإليرادويتقادم كل قسط من أقس 

 . باقنضاء خمس سنوات من وقت حلول القسط ، وهى ديون دورية

                                                 

 . 995ص  91م  2519أبريل سنة  5لط استئناف مخت (   1915)  

وذلك حتى ليو وجيد  - 197ص  57م  2591مايو سنة  1 - 929ص  59م  2599يونيه سنة  7استئناف مختلط  (   1919)  

واشتراط حلولها عند التيأخر فيى دفيع قسيط إنميا هيو شيرط فيى  ، شرط بحلول األقساط الباقية إال عند حلول مواعيدها األصلية

ميايو  29 – 551ص  52م  2515يونييه سينة  1اسيتئناف مخيتلط )  ال يضياربه بتقيديم مبيدأ سيريان التقيادمف ، مصلحة الدائن

 : انظر عكس ذلك – 75ص  17رقم  9المجموعة الرسمية  2592أكتوبر سنة  29الزقازيق  – 251ص  95م  2551سنة 

  . ( 995ص  59م  2592أبريل سنة  12استئناف مختلط 

 –كالفوائيد وأقسياط اليديون  –ويسرى التقادم فيى اليديون الدوريية " :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدىوقد جاء فى (  1911)  

وأنظيير أيضييا بالنيييول وريبييير  . ( 911ص  9مجموعيية األعمييال التحضيييرية ) "  ميين تيياريخ اسييتحقاق كييل دييين منهييا بذاتييه

  . 119 ص - 115ص  2991فقرة  1وردوان 

 . 971ه فقرة بودرى وتيسيي (   1911)  

كوالن وكابيتان  – 971بودرى وتيسييه فقرة  – 19فقرة  1جيللوارد  – 29فقرة  91انظر فى هذا المعنى لوران  (   1917)  

 ، ويذهب فقهاء آخرون إلى أن التقادم بالنسبة إلى االلتزام باإليراد ال يبدأ سريانه إال من وقت حلول أول قسيط – 191فقرة  1

فمن هذا الوقت فقط  ، فال يستطيع الدائن أن يطالب بشىء إال بعد حلول أول قسط ، اد إنما يتمثل فى أقساطهألن االلتزام باإلير

 . ( 2999فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  –مكررة رابعا  919فقرة  7كويليه دى ساتتير )  يصبح االلتزام مستحق األداء

كميا هيى  –فإذا كان تحديد األجيل موكيوال إليى القاضيى " :  مهيدى فى هذا الصددوقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع الت(  1)  

مجموعيية األعمييال )  تعييين التريييث حتييى يييتم هييذا التحديييد وتنقضييى المييدة المحييددة –الحييال فييى االلتييزام بالييدفع عنييد االقتييدار 

 . ( 919ص  9التحضيرية 

فيال يسيرى التقيادم  ، كميا فيى دعيوى إعيادة البييع عليى الراسيى علييه الميزاد ، وقد يكون تحديد األجل موكوال إلى القيام بيإجراء معيين

)  بالنسبة إلى هذه الدعوى إال من وقت إعالن الراسى عليه المزاد بقائمة التوزيع مع التنبييه علييه باليدفع وإال أعييد البييع علييه

 . ( 951ص  92م  2595يونيه سنة  11استئناف مختلط 

أبرييل سينة  9اسيتئناف مخيتلط )  وبيدأ سيريان التقيادم فييه مين ييوم وجيودة ، اعتبير حياال ، يرد بعد انقضائه وإذا لم يعين للقرض أجل

 . ( 212ص  2/  52رقم  27المجموعة الرسمية  2521

ف ميا ليم تكين هيذه الصيعوبة مين شيأنها أن تقي ، فال يحول دون سريان التقادم صعوبة فيى اسيتيفائه ، ومتى أصبح الدين مستحق األداء

وقد قضت محكمة النقض بأن دين األجرة الذى يستحق دفعه على المستأجر وضيامنيه فيى تياريخ انتهياء العقيد  . سريان التقادم
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فعنيد ذليك  ، كما إذا اتفق الدائن والمدين عليى أن يكيون اليدفع عنيد المقيدرة ، وقد يكون تحديد األجل موكوال إلى تقدير القاضى

التقادم فى هذه الحالة إال إذا حدد القاضيى األجيل وانقضيى األجيل فال يسرى  . يحدد القاضى األجل الذي يعتبر الدين حاال بعد انقضائه

 فمنذ انقضائه يبدأ سريان التقادم ، المحدد
 (1915 ) .

 

  : مبدأ سريان التقادم إذا كان ميعاد االستحقاق متوقفا على إرادة الدائن - 618

كميا هيو األمير فيى  ، ن متوقفيا عليى إرادة اليدائنوقد عنى المشرع بالنسب على مبدأ سريان التقادم إذا كان ميعاد استحقاق الدي

 972فنصيت الفقيرة الثالثية مين الميادة  . أى عنيدما يتقيدم بيه اليدائن للميدين مطالبياً بالوفياء ، ( a vue)  سند مستحق األداء عند تقديمه

سرى التقادم من الوقت الذي يتمكن فيه الدائن مين  ، إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن"  على أنه ، كما رأينا ، مدنى

كيان  ، ذلك أنه إذا تأخر مبدأ سريان التقادم إلى الوقت الذي يختاره اليدائن لتقيديم السيند إليى الميدين ومطالبتيه بوفائيه . " إعالن إرادته

 الدين غير قابل للتقادموإال أمكن أن يكون  ، وهذا ال يجوز ، أمر سريان التقادم موكوال إلى محض إرادة الدائن
 (1999 ) .

فجعل الينص  

 مبدأ سريان التقادم الوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء
 (1992 ) ،

حتيى ال ييتحكم  ، سواء طالب فعال بالوفياء أو ليم يطاليب 

 ون عادة وقت إنشاء االلتزاموالوقت الذي يتمكن فيه الدائن من المطالبة بالوفاء يك . فى الوقت الذي يبدأ فيه سريان التقادم
 (1991 ) ،

ما  

 لم يثبت الدائن أنه لم يكن فى استطاعته المطالبة بالوفاء  إال فى تاريخ الحق
 (1999 ) .

 

كذلك ال يجيوز أن  . ويخلص مما تقدم أن مبدأ سريان التقادم ال يجوز أن يترك لمحض إرادة الدائن يتحكم فى تحديده كما يشاء

إذ لو جاز ذلك الستطاعا أن يصيال بطرييق غيير مباشير إليى النيزول  ، يترك مبدأ سريان التقادم حتى إلى اتفاق يتم بين الدائن والمدين

 . والنزول عن التقادم قبل اكتماله ال يجوز كما سنرى ، بأن يؤخرا مبدأ السريان مستمرين على تأخيره ، عن التقادم قبل اكتماله

 ، وإنما الجائز هو أن يتفق الدائن والمدين على اعتبار سلسلة من الصفقات مرتبطة بعضها ببعض كأنها صفقة واحدة ال تتجزأ

 وبذلك يتأخر مبدأ سريان التقادم باالتفاق حتى تتم آخر حلقية مين هيذه الصيفقات . فال يسرى التقادم إال بعد أن تتم حلقات هذه السلسلة
 (

                                                                                                                                                                    

اليذى وضيعت (  وزارة األوقياف)  وال ييؤثر فيى ذليك تعليل الميؤجر . تبدأ مدة التقادم بالنسبة إليه من اليوم التالى لذلك التاريخ

دم سداد األجرة بأنه لم يكن متمكنا من المطالبة بالدين لعدم معرفة حقيقة مقيداره بسيبب عيدم األرض المؤجرة تحت حراسته لع

مجموعية  2597فبرايير سينة  9نقيض ميدنى )  فإن هذا ال يعد قوة قاهرة منعتيه مين المطالبية باليدين ، تصفية حساب الحراسة

تعييين المييؤجر حارسيياً قضييائياً علييى العييين  ومييع ذلييك فقييد قضييت محكميية اسييتئناف مصيير بأنييه إذا . ( 119 51رقييم  1عميير 

ولييس للمسيتأجر أن ييدفع بسيقوط الحيق  . لم يبدأ ميعاد سقوط الحق بالمطالبة باألجرة إال من تاريخ انتهاء الحراسية ، المؤجرة

يطاليب ألن التقيادم ال يبيدأ إال مين الوقيت اليذى يمكين لليدائن فييه أن  ، لمضى أكثر من خميس سينوات مين تياريخ عقيد اإليجيار

 2599ميايو سينة  17)  وال يستطيع المؤجر اتخاذ إجراءات تنفيذية عن دين األجرة ميا داميت عمليية الحراسية ليم تنتيه ، بحقه

  . ( 297ص  51رقم  22المحاماة  – 911ص  259رقم  92المجموعة الرسمية 

 ؟؟؟؟ (   1915)  

  . 111ص  2991فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  –فى الهامش  11فى الهامش وفقرة  99أنظر آنفاً فقرة (  1999)  

  . 297ص  51رقم  22المحاماة  2599مايو سنة  17استئناف مصر (  1992)  

 19طنطييا  – 75ص  11م  2525ديسييمبر سيينة  15 - 271ص  29م  2592مييارس سيينة  1اسييتئناف مخييتلط  (   1991)  

محكمة االسكندرية بأن مدة سقوط الودائع تبيرأ مين وقد قضت  – 217ص  12رقم  99المجموعة الرسمية  2515يناير سنة 

أو مين ييوم فيض النيزاع إن كانيت متنازعيا فيهيا  ، يوم حلول األجل إن كانت ألجل أو تحقق الشرط إن كانت معلقة على شرط

 . ( 115ص  975رقم  21المحاماة  2592مارس سنة  22)  وفى غير ذلك يبدأ سقوط الحق فى طلب ردها من يوم اإليداع

ففيى هيذه الحالية أيضيا يبيدأ  ، هذا وقد يتفق على أن المدين يتعين عليه الوفاء بالدين فى خالل مدة معينة مين مطالبية لليدائن ليه بالوفياء

بيودرى وتيسيييه فقيرة )  وإال تحكم الدائن فى تحديد الوقت الذى يبدأ فيه سريان التقادم ، سريان التقادم من وقت وجود االلتزام

وهناك رأى يذهب إلى أن االلتزام فى هيذه الحالية ال يعتبير  . ( فى الهامش 11فى الهامش وفقرة  99نفاً فقرة وانظر آ – 959

 ، فتضياف هيذه الميدة إليى ميدة التقيادم ، مستحق الوفاء إال بعد انقضاء المدة المعينة التى يتعين عليى الميدين الوفياء فيى خاللهيا

فقيرة  1انظير أوبيرى ورو )  فال تنقطع وال يقيف سيريانها ، ون أجال الستحقاق الدينبل تك ، على أال تكون هى ذاتها مدة تقادم

من التقنيين الميدنى األلميانى وسيالى فيى  255وانظر المادة  – 299وفقرة  11جيللوارد فقرة  - 7هامش رقم  592ص  129

 . ( 1فقرة  171ص  255التعليقات على التقنين المدنى األلمانى جزء أول مادة 

 –وإذا كان األجل متوقفا على إرادة اليدائن " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد (   1999)  

بدأ سريان التقادم من اليوم الذى يتمكن فيه الدائن مين اإلفصياح عين هيذه  –كما هو الشأن فى سند مستحق الوفاء عند االطالع 

) "  أى من يوم إنشاء االلتزام مالم يقم اليدليل عليى أنيه ليم يكين فيى اسيتطاعته أن يطاليب باليدين إال فيى تياريخ الحيق ، اإلرادة

 . ( 911ص  – 919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 
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1995 ) .
فااللتزامات الناشئة عين عقيد الوكالية ال يبيدأ سيريان التقيادم فيهيا إليى مين  ، وقد يستخلص هذا االتفاق من طبيعة الوضع القائم 

 وقت انقضاء هذا العقد
 (1999 ) .

 

 : مبدأ سريان التقادم بالنسبة إلى الديون االحتمالية – 619

  ً جيوده ليم تتكاميل فيااللتزام بيالتعويض عين عميل غيير مشيروع يبقيى إذا كانيت عناصير و ، كميا قيدمنا ، والدين يكون احتمالييا

فإذا ما تحقق الضرر انقلب االلتزام من التزام احتمالى إلى التزام  ، احتمالياً حتى لو وقع العمل غير المشروع ما دام الضرر لم يتحقق

فعنيد  ، الحساب ويتحدد الرصيد لمصلحة أحد الطرفين وااللتزام بالرصيد فى الحساب الجارى يبقى التزاماً احتمالياً حتى يقفل . محقق

 . ذلك ينقلب االلتزام إلى التزام محقق

بيل هيو التيزام غيير  ، ألنيه التيزام غيير نافيذ ، وغنى عين البييان أن التقيادم ال يمكين أن يسيرى بالنسيبة إليى االلتيزام االحتميالى

إال مين وقيت أن ينقليب مين التيزام احتميالى إليى التيزام  ، وال يبدأ سريان التقادم بالنسيبة إلييه . موجود حاال وأن احتمل وجوده استقباال

وال يبييدأ سييريان  . إال ميين وقيت تحقييق الضيرر ، بالنسييبة إليى االلتييزام االحتميالى بييالتعويض ، وميين ثيم ال يبييدأ سيريان التقييادم . محقيق

 إال من وقت إقفاله وترصيده ، د الحساب الجارىبالنسبة إلى االلتزام االحتمالى بدفع رصي ، التقادم
 (1991 ) .

 

 وقف التقادم - المبحث الثالث

 (Suspension de la prescription ) 

  التمييز بين وقف سريان التقادم وتأخير سريان التقادم – 621

 ، وعند ذلك ال تحسب المدة التى وقف فيها سريان التقادم ، قد يعرض من األسباب ما يقف سريان التقادم بعد أن يكون قد بدأ :

أميا  . ثيم وقيف لسيبب معيين ، فوقف سريان التقادم يفتيرض إذن أن التقيادم قيد بيدأ سيريانه . وتحسب المدة التى سبقت والمدة التى تلت

وهذا ما عرضينا ليه  ، سريان بمجرد االستحقاقوسيبدأ ال ، تأخير سريان التقادم فيفترض أن التقادم لم يبدأ سريانه لعدم استحقاق الدين

 . عند الكالم فى بدء سريان التقادم

فعند ذلك يختلط وقيف سيريان التقيادم  ، أى قبل أن يبدأ السريان ، ولكن من الجائز أن يقوم سبب يقف سريان التقادم منذ البداية

 . بتأخير سريانه

ففيى صيورة وقيف سيريان التقيادم تنتهيى الميدة التيى وقيف فيهيا  . الحاليةعلى أنه ال يزال هناك فرق بين األمرين حتى فى هذه 

 أما فى صورة تأخير سريان التقادم فال تنتهى المدة إال بحلول الميعاد الذي يستحق فيه الدين ، السريان بزوال سبب الوقف
 (1991 ) .

 

فإن تأخير سريان التقادم  ، أو يقع منذ البداية فإن وقف التقادم إذا صح أن يعترض التقادم بعد بدء سريانه ، ومهما يكن من أمر

 . ال يقع إال منذ البداية وال يتصور وقوعه معترضاً سريان التقادم بعد أن بدأ

 : النصوص القانونية - 621

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 971تنص المادة  

ً ال يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن  - 2"   وكيذلك ال يسيرى التقيادم  . يطالب بحقه ولو كيان الميانع أدبييا

 . " فيما بين األصيل والنائب

                                                 

 . 2997فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   1995)  

يونييييه سييينة  1 - 75ص  21م  2599سييينة ينييياير  19 - 991ص  1م  2575ميييايو سييينة  19اسيييتئناف مخيييتلط  (   1999)  

 . 125ص  91م  2559أبريل سنة  5 - 111ص  19م  2597

" :  وقد جاء فى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى - 999ص  92م  2595مايو سنة  21استئناف مختلط  (   1991)  

 . ( 911ص  9عيية األعمييال التحضيييرية مجمو) "  أمييا الحسيياب الجييارى فييال يبييدأ سييريان التقييادم فيييه إال ميين تيياريخ ترصيييده

 . 2999فقرة  1وانظر أيضا بالنيول وريبير وردوان 

ويوضيحان ذليك  ، فيى التقيادم المكسيب ، ويمييز بيودرى وتيسيييه بيين األميرين – 521وفقرة  979بودرى وتيسييه فقرة (  1991)  

"  تزوجت بعد ذلك تحت نظام ، لبنت قاصرفيفرضان أن شخصاً وضع يده على عقار مملوك  . بمثل خاص بالقانون الفرنسى

ألن التقيادم يسيرى  ، فإنه يستأنف السريان بمجرد بلوغ الزوجة سن الرشيد ، فلو قيل إن التقادم بدأ سريانه ثم وقف . " الدوطة

 ، أما إذا قيل إن التقادم تأخر سريانه وليم يبيدأ قبيل اليزواج . ( فرنسى 2912م )  متى كان قد بدأ قبل الزواج"  الدوطة"  على

  . ( 521بودرى وتيسييه فقرة )  وال يسرى إال عند انقضاء الزواج ، فإنه ال يسرى ببلوغ الزوجة سن الرشد



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وال يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من ال تتيوافر فييه األهليية أو فيى حيق الغائيب أو فيى حيق  - 1"  

 ً  المحكوم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا
 (1997  )" . 

 115/  199و 225/  79و 221/  79ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المواد 
 (1995 ) .

 

 915وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 915فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 991 - 995وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  – 591 – 599وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  –
 (1959 ) .

 

                                                 

لتقادم فيى حيق ال يسرى ا - 2" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 925ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص(  1997)  

 1 . ومع ذلك يسرى التقادم فى حقه إذا كانت المدة خم سنوات أو أقل . من ال تتوافر فيه األهلية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا

وبوجه عام ال يسرى التقادم كلميا وجيد ميانع  . وال فيما بين السيد والخادم ، وال يسرى التقادم كذلك فيما بين األصيل والنائب -

وفيى لجنية المراجعية عيدل الينص عليى  . " ولو كان المانع أدبيا ، تحيل معه على الدائن أن يطالب بحقه فى الوقت المناسبيس

فيما عدا أن الفقرة الثانية من المشيروع كانيت تتضيمن فيى آخرهيا  ، نحو جعله مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

فيى  959وأصيبحت الميادة رقمهيا  ، " التقادم فى حقه إذا كانت الميدة خميس سينوات أو أقيل ومع ذلك يسرى" :  العبارة اآلتية

ألن حكمهيا  ، وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة األخيرة من الفقرة الثانية . المشروع النهائى ووافق عليها مجلس النواب

ووافيق عليهيا مجليس الشييوخ كميا عيدلتها  ، 971ة وأصيبح رقيم المياد ، مستفاد بطريق القياس العكسى من سائر أجزاء النص

 . ( 992ص  – 911ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  لجنته

ال تثبيت الملكيية مطلقيا بمضيى الميدة الطويلية وال يعتبير حكمهيا بيين الموكيل  : 221/  79التقنين المدنى السابق م  (   1995)  

 . والوكيل فى جميع ما هو داخل ضمن التوكيل

متيى كيان  ، وكذلك ال تسرى على مفقود األهلية المذكورة أحكام ميا عيدا ذليك مين أنيواع التمليك بمضيى الميدة الطويلية : 225/  79م 

 . المعتبر فيها أزيد من خمس سنوات

ن تتبيع أيضيا فيى اليتخلص مي ، مين حيثيية أسيباب أتقاطعهيا أو إيقياف سيريانها ، القواعد المقررة للتملك بمضى المدة : 115/  199 م

 . الدين بمضى المدة

كيان التقيادم يقيف فيى التقنيين الميدنى السيابق  - 2 : وتختلف أحكام التقنين المدنى السابق عن أحكام التقنين المدنى الجدييد فيميا ييأتى)  

ص كانت أسباب وقف التقيادم فيى التقنيين الميدنى السيابق محصيورة فيى نقي - 1 . حتى لو كان لناقص األهلية نائب يمثله قانونا

 ، وليو أدبيى ، فأتى التقنين المدنى الجديد بنص عام بموجبه يقف التقادم كلما وجيد ميانع ، األهلية وعالقة الوكالة بحسب النص

 . ( يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه

 : التقنيات المدنية العربية األخرى (   1959)  

 . ( التقنين المدنى المصرىمن  971مطابقة للمادة )  915م التقنينات المدنى السورى 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 971مطابقة للمادة )  915التقنين المدنى الليبى م 

كأن يكون المدعى صغيرا أو محجيورا  ، تقف المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالعذر الشرعى - 2 : 599التقنين المدنى العراقى م 

أو أن يكيون  ، أو بيين األصيل والفيروع ، أو أن تكيون اليدعوى بيين اليزوجين ، أو غائباً فيى بيالد أجنبيية نائيية ، وليس له ولى

 . والمدة التى تمضى مع قيام العذر ال تعتبر - 1 . هناك مانع آخر يستحيل معه على المدعى أن يطالب بحقه

تسيمع دعيوى  ، وكان لبياقى الورثية عيذر شيرعى ، لمدة المقررةإذا ترك بعض الورثة الدعوى بدين مورثهم من غير عذر ا : 591 م

 . هؤالء بقدر حصتهم من الدين

فيما عدا أن التقنين العراقى يقف التقادم النسبة إليى نياقص األهليية إذا ليم  ، وأحكام التقنين العراقى متفقة مع أحكام التقنين المصرى)  

أنظر األسيتاذ حسين اليذنون  . ال فى المدة التى تزيد على خمس سنوات فحسب ، يكن له نائب يمثله قانونا فى جميع مدد التقادم

 . ( 959فقرة  – 951فى أحكام االلتزام فى القانون المدنى العراقى فقرة 

 1 . بين الزوجين فى مدة اليزواج - 2 : وإذا كان ساريا وقف ، ال يسرى حكم مرور الزمن : 995تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

والوصى أو القييم أو وليى اإلدارة مين جهية  ، بين فاقد األهلية أو الشخص المعنوى من جهة - 9 . بين األب واألم وأوالدهما -

بيين السييد والخيادم ميا دام عقيد االسيتخدام  - 5 . أخرى ما دامت لم تنقطع مهمتهم ولم يؤدوا حساب إدارتهيم عليى وجيه نهيائى

 . قائما

فى حق القاصرين غير المحررين وسائر فاقدى األهلية الذين ليس لهم وصى أو مشيرف قضيائى أو  ، زمنإن حكم مرور ال : 999 م

 . يقف إلى ما بعد بلوغهم سن الرشد أو تحريرهم أو إقامة وكيل شرعى عنهم ، ولى

 . ويقف أيضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدائن الذى استحال عليه قطعة لسبب لم يكن فيه مختاراً  : 991 م

فيما عدا أن التقادم يقف لصالح ناقصى األهلية الذين ليس لهم نائب يمثلهم  ، وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى)  

 . ( ليس فحسب فى المدد التى تزيد على خمس سنوات كما هو األمر فى التقنين المصرىو ، قانوناً فى جميع مدد التقادم
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فبعد أن كانيت هيذه األسيباب  ، ويخلص من هذا النص أن التقنين المدنى الجديد قد استحدث تعديالً هاماً فى أسباب وقف التقادم

أصيبحت فيى التقنيين الجدييد سيببا عامياً ينيدرج  ، مذكورة على سبيل الحصر فى التقنين المدنى السابق أسيوة بيالتقنين الميدنى الفرنسيى

ً ولو كان هذا الما ، يقف سريان التقادم ، فكلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، تحته كثير من األسباب  . نع أدبيا

يحسيين أن نسيتعرض أوال أسييباب وقيف سييريان التقيادم فييى التقنييين  ، وحتيى نييدرك ميدى العمييوم اليذي اسييتحدثه التقنيين الجديييد

 . ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسباب الوقف فى التقنين المدنى المصرى ، المدنى الفرنسى

 أسباب وقف التقادم فى التقنين المدنى الفرنسى - 622

 نين المدنى الفرنسى أسباب وقف التقادم على سبيل الحصرعدد التق : 
 (1952 ) ،

 : وهى طائفتان من األسباب 

 هم القصر والمحجورون(  الطائفة األولى)  
 (1951  )

فهؤالء ال يسرى فى حقهيم التقيادم إذا كانيت  ، ( مدنى فرنسى 1191م ) 

ن يكون للقصر والمحجيورين مين يميثلهم قانونياً كيولى أو وصيى ويستوى أ . ما دام نقص األهلية قائما ، مدته تزيد على خمس سنوات

وييؤثر أال يقيف سيريان  ، وينتقيد الفقيه الفرنسيى هيذا الحكيم . ففى الحالتين يقف سريان التقادم فى حقهيم ، أو قيم أو لم يكن لهم ممثلون

أو فييى القليييل ال يقييف سييريانه إذا كييان لهييم ميين يمييثلهم قانونيياً إذ وجييد ميين يسييتطيع المطالبيية  ، التقييادم فييى حييق القصيير والمحجييورين

هذا إلى أن األساس الذي يقيوم علييه التقيادم  . فإن أهمل من يمثلهم فى المطالبة بحقوقهم استطاعوا الرجوع عليه بالتعويض ، بحقوقهم

فتحقيق  ، ولييس غرضيه الجيوهرى عقياب اليدائن المهميل ، تيى يسيتقر التعاميلإنما هو تثبيت األوضاع التى بقيت قائمة زمنا طيويال ح

 حكمته سواء كان الدائن كامل األهلية أو ناقصها
 (1959 ) .

 

 م)  الزوجان - 2 : وهؤالء هم ، هم الطائفة الذين تستوجب عالقتهم بالمدينين وقف سريان التقادم فى حقهم(  الطائفة الثانية)  

فيتعكير صيفو  ، وإال الضطر كل منهميا أن يقاضيى اآلخير حتيى يقطيع التقيادم ، وال يسرى التقادم فيما بينهما ، ( مدنى فرنسى 1199

 السالم فى األسرة
 (1955 ) .

 1197م )  sous benefice d’inventaireالوارث الذي قبل الميراث مع االحتفاظ بحقه فى الجرد  - 1 

وعلى أال يكون مسئوال عن ديون  ، فهذا الوارث إنما قبل الميراث على أن تفصل أموال التركة عن أموال الشخصية . ( مدنى فرنسى

ألنه ليم ييرث دييون التركية بعيد أن انفصيلت  ، فإن حقه ال يزول باتحاد الذمة ، فإذا كان دائناً للتركة . التركة إال بقدر ما لها من حقوق

وقيد رأى المشيرع  . إال إذا قاضى اليوارث التركية مطالبياً بيه ، فقد أصبح هذا الحق عرضة للتقادم ، يزولومادام حقه ال  . عن أمواله

 ، فى سبيل منع الوارث من مقاضاة التركة وما فى ذلك من تعارض مع واجباته باعتبار أنه هو المدير للتركية والممثيل لهيا ، الفرنسى

أن يقيف سيريان التقيادم فيى  ، ر بمصلحة اليدائنين اآلخيرين ومصيلحة اليوارث نفسيهمما يض $ 2919 $وتوقياً لمصروفات المقاضاة 

 حق هذا الوارث حتى ال يضطر إلى مقاضاة التركة
 (1959 ) .

 

 . فال يجوز التوسع فيهيا وال القيياس عليهيا ، هذه هى أسباب وقف التقادم فى التقنين المدنى الفرنسى ذكرت على سبيل الحصر

وكانت تقضيى بيأن  ، الرجوع إلى قاعدة تقليدية كانت معروفة فى القانون الفرنسى القديم ، نظر الفقه الفرنسىفى  ، وبخاصة ال يجوز

فيأي  ، ( contra non valentem agere non currit praescriptio)  يوقيف التقيادم حييث يتعيذر عليى اليدائن أن يقطيع سيريانه

بيل هيو عليى  ، وليم ينقيل التقنيين الميدنى الفرنسيى هيذه القاعيدة . مانع يتعذر معه على الدائن أن يقطع التقادم يكون سببا لوقف سيريانه

أن التقيادم يسيرى فيى حيق كيل شيخص إال إذا كيان الشيخص مسيتثنى  1192العكس من ذلك انكرها فى وضوح عندما قرر فى المادة 

 بمقتضى نص فى القانون
( 1951 ) .

عليى أسيباب  1192بيل قصير نيص الميادة  ، ولكن القضاء الفرنسى لم يساير الفقيه فيميا ذهيب إلييه 

                                                 

من التقنين المدنى الفرنسى هى التى تبين أن أسباب وقف التقادم مذكورة فى نصوص القانون على  1192والمادة  (   1952)  

كميا  ، عليى تحدييد معنيى الحصير ، رنسيافيى ف ، إن اختليف القضياء ميع الفقيه ، ( 911بودرى وتيسيييه فقيرة )  سبيل الحصر

 . سنرى

 1191 – 1195أنظير الميواد )  إال فىحاالت محصورة حيددها القيانون ، ويسرى التقادم فى حق المرأة المتزوجة (   1951)  

 . ( من التقنين المدنى الفرنسى

 . 917بودرى وتيسييه فقرة  (   1959)  

 . مكررة 551فقرة  – 555بودرى وتيسييه فقرة  (   1955)  

 –عليى أن اليوارث  ، ولكن سريان التقادم ال يقيف فيميا للتركية مين حقيوق فيى ذمية اليوارث – 551بودرى وتيسييه فقرة (  1959)  

وال يجيوز  ، ال يستطيع أن يتمسك باكتمال تقادم كيان مين واجبيه أن يقطعيه –وهو المكلف بادارة التركة ومن ذلك قطع التقادم 

  . ( 599بودرى وتيسييه فقرة )  له أن يفيد من خطأ هو المسئول عنه

 Art .2251 : La prescription court contre toutes personnes, aوهيذا هيو الينص فيى أصيله الفرنسيى (  1951)  

moins quelles ne soient dans quelque exception etablie par une loi . 

فيإن هيذه القاعيدة  . سى األخذ بالقاعدة التقليدية القديمة فال يسلم بوقف التقادم حيث يتعذر على الدائن أن يقطيع سيريانهويأتى الفقه الفرن

بيل كيان مين  ، وقيد ثبيت أنيه ليم يهميل ، قامت فى القانون الفرنسى القديم على أساس أن التقادم إنما وجد لعقياب اليدائن المهميل
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أميا  . فهذه األسباب مذكورة على سبيل الحصر فى نصوص القيانون ، وقف التقادم التى ترجع إلى حالة الشخص كما هو ظاهر النص

بيل كيان القضياء  ، فهى غير مذكورة عليى سيبيل الحصير ، ف خارجيةبل ترجع إلى ظرو ، األسباب التى ال ترجع إلى حالة الشخص

فأى مانع خارجى يتعذر معه على الدائن أن يقطع التقادم يكون سببا  ، الفرنسى فى شأنها أميل إلى تطبيق القاعدة التقليدية المشار إليها

 لوقف سريانه
 (1951 ) .

 

  : أسباب وقف التقادم فى التقنين المدنى المصرى - 623

وإذا كان التقنين المدنى المصرى السابق قد حيذا حيذو التقنيين الميدنى الفرنسيى فيى حصير  : وإذا كان التقنين المدنى المصرى

وجعيل التقيادم يقيف ال بالنسيبة إليى  ، فيإن التقنيين الميدنى المصيرى الجدييد قيد عيدل عين هيذه المحياذاة ، أسباب وقف التقادم كما قدمنا

كلما وجيد ميانع يتعيذر "  وال فيما بين األصيل والنائب فحسبن بل بوجه عام يقف سريان التقادم ، فحسب ناقصى األهلية والمحجورين

 . " ولو كان المانع أدبيا ، معه على الدائن أن يطالب بحقه

اإلشيارة فجاءت هذه العبارة من حيث العموم والشمول بحييث تيذكر بالقاعيدة التقليديية فيى القيانون الفرنسيى القيديم التيى سيبقت 

وقد جاء فى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى  ، والتى تقضى بان يوقف التقادم حيث يتعذر على الدائن أن يقطع سريانه ، إليها

بيد أن أهم جديد أتى به المشروع فى هذا الصدد هو النص بصيفة عامية عليى وقيف سيريان التقيادم إذا كيان " :  فى هذا الصدد ما يأتى

وليم يير إييراد الموانيع عليى سيبيل  . ولو كان هيذا الميانع أدبييا ، تحيل معه على المدين أن يطالب بحقه فى الوقت المناسبثمة مانع يس

 . على غرار ما فعلت بعض تقنينات أجنبية –كالحرب وحالة األحكام العرفية واألسر وصلة الزوجية والخدمة  –الحصر 

وتطبيقيا لهيذا الحكيم  . وال سيما أن ضبط حدوده من طريق التطبيق غيير عسيير ، بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضى به العقل

 ، وبيين المحجيور ومين ينيوب عنيه قانونياً ميا بقيى قائميا عليى اإلدارة ، يقف سريان التقادم بين الزوج وزوجه ما بقيت الزوجيية قائمية

                                                                                                                                                                    

وكيان الفقهياء األوليون اليذين قيالوا بهيذه القاعيدة فيى  . لم يعد هنياك محيل لسيقوط حقيه بالتقيادمف ، المتعذر عليه أن يطالب بحقه

ولكين ميا لبثيت القاعيدة أن  ، القانون الفرنسى القديم يقصرونها على الموانع القانونيية التيى تحيول دون أن يطاليب اليدائن بحقيه

فانطوى فى القاعدة جميع األحوال التيى يتعيذر فيهيا عليى اليدائن  ، اتسعت حتى شملت الموانع القانونية والموانع المادية جميعا

من قصر وجنون وحجر وشرط وأجل وقيام حرب وانقطاع مواصالت وغيبة منقطعة وجهيل بيالحق  ، أن يطالب المدين بحقه

أثير  ، نطياق التقيادموقد قدمنا أنه كان ينيزع إليى التضيييق مين  ، وكان للقانون الكنسى ، وقوة قاهرة وحادث فجائى وغير ذلك

وييذهب الفقيه الفرنسيى إليى أن التقنيين الميدنى الفرنسيى أراد القضياء عليى هيذه القاعيدة القديمية بميا  ، كبير فى توسييع القاعيدة

عليى أن التقيادم يسيرى فيى حيق كيل شيخص إال إذا كيان الشيخص  1192فنص فيى الميادة  ، تجريه من اضطراب ومنازعات

 ، فأسيييباب وقيييف التقيييادم إذن ميييذكورة فيييى نصيييوص القيييانون عليييى سيييبيل الحصييير ، مسيييتثنى بمقتضيييى نيييص فيييى القيييانون

فيإن  ، ئن أن يطاليب بحقيهوأيا كان المانع الذى يتعذر معه على الدا ، وليست متفرعة عن قاعدة عامة كالقاعدة السالفة الذكر 

ويدعم الفقه الفرنسى منطقه فى هذه المسألة بيأن  . هذا المانع ال يكون سببا لوقف التقادم إال إذا ورد به نص صريح فى القانون

بيل  ، وهى الفكرة التى تعتبر من أقوى المبيررات للقاعيدة التقليديية القديمية ، التقادم لم يعد يقوم على فكرة عقاب الدائن المهمل

وهيى فكيرة يسيتوى عنيدها أن يقيوم  ، يقوم التقادم على فكرة تثبيت األوضاع القائمة ودعم الثقة المشروعة حتى يستقر التعامل

ففيى الحيالتين ينبغيى أن يسيقط الحيق بالقيادم حتيى تتوطيد الثقية المشيروعة  ، مانع يحول دون أن يطالب الدائن بحقه أو ال يقيوم

 529فقيرة  25هيك  - 91فقرة  91لوران  – 917فقرة  – 911انظر فى هذا المعنى تيسييه فقرة  –وتستقر األوضاع القائمة 

بشيرط  ، ويذهب أوبرى ورو مع ذلك إلى األخذ بالقاعدة التقليدية القديمة . ( 2915فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وردوان  –

نع المادية أسباباً لوقف التقادم إال إذا ورد بها نص صريح فى فال يعتد بالموا ، أن تكون مقصورة على الموانع القانونية وحدها

 . ( 99إلـى  15وهوامش  125فقرة  1أوبرى ورو )  القانون

ميدنى فرنسيى هيو القضياء عليى االمتييازات التيى كيان  1192وقد ذهب القضاء الفرنسى إلى أن المقصود بالمادة  (   1951)  

فكيان ال يجيرى التقيادم فيى  ، كالكنيسة والهيئيات العامية وأميالك التياج ، القديم يتمتع بها بعض األشخاص فى القانون الفرنسى

دون تميييز بيين  ، فقضى النص بيأن التقيادم يجيرى فيى حيق كيل شيخص . ( 959انظر آنفا فقرة )  حقها أو يجرى تقادم أطول

ما لم يرد نص خاص يقف سريان التقادم بالنسبة إلى طائفة معينية مين األشيخاص نظيراً لحالية شخصيية قائمية  ، شخص وآخر

بعيد أن يخيرج الموانيع التيى ترجيع  ، ويطبق القضاء الفرنسى القاعدة القديمة فيى هيذا النطياق . 1191كما وردت المادة  ، بها

بسبب حرب أو غيزو أو ثيورة  ، إذا تعذر على الدائن أن يطالب بحقهفعنده  . 1192إلى حالة شخصية فيجعلها خاضعة للمادة 

كان هيذا كافييا لوقيف  ، أو انقطاع المواصالت أو إقفال المحاكم أو غيبة منقطعة أو جهل الدائن بحقه جهال مغتفراً أو غير ذلك

 2915فقرة  1ول وريبير وردوان بالني – 911فقرة  – 915انظر فى القضاء الفنرسى بودرى وتيسييه فقرة )  سريان التقادم

ومن شأنه أن يخفيف مين حيدة ميا قيد ينطيوى علييه التقيادم مين انكيار لحقيوق  ، وهذا االتجاه الذى سار فيه القضاء الفرنسى . (

 . هو الذى أخذ به التقنين المدنى المصرى الجديد كما سنرى ، ثابتة
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وبيين السييد والخيادم طيوال  ، ل فيما يدخل فى حدود التوكيلوبين الموكل والوكي ، وبين الشخص المعنوى ونائبه ما بقيت النيابة قائمة

ألن بين كل من أولئك وكل من هؤالء على التوالى صلة تبعث على االحترام والثقة أو الرهبة يستحيل معهيا عليى اليدائن  ، مدة التعاقد

فيإذا زال السيبب اليذي أفضيى إليى  ، الميدةوتجدر اإلشارة إليى أن اتحياد الذمية ميانع طبيعيى مين موانيع سيريان  . أدبيا أن يطالب بحقه

أعتبير التقيادم قيد وقيف طيوال الفتيرة التيى تحقيق االتحياد فيى  ، وعياد اليدين إليى الوجيود ، اجتماع صفتى الدائن والمدين زواال مستنداً 

 خاللها
 (1957  )

" . 

وقيد أخيذ مييدة التقيادم عين الشييريعة  ، يضياف إليى االعتبيارات التييى تقيدم ذكرهيا فييى الميذكرة اإليضياحية أن التقنيين المصييرى

لم يير بأسياً مين أن تطيول  ، وهى مدة ال تبلغ إال نصف المدة المقررة فى التقنين المدنى الفرنسى، اإلسالمية وجعلها خمس عشرة سنة

كر بعيد تركهيا وهو ما أخذت به الشريعة اإلسالمية أيضا عندما قررت عدم جواز سماع الدعوى على المن ، هذه المدة بالعذر الشرعى

 ميين غييير عييذر شييرعى
 (1955 ) .

وقييد أخييذ التقنييين الجديييد فيهمييا معييا بأحكييام  ، ذلييك أن مييدة التقييادم والعييذر الشييرعى أمييران متالزمييان 

والعذر الشرعى والميانع كالهميا  ، وما العذر الشرعى إال قيام المانع الذي يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه . الشريعة اإلسالمية

 . تقريبه من القاعدة الفرنسية القديمة التى كانت تقضى بوقف التقادم حيث يتعذر على الدائن أن يقطع سريانهيمكن 

ويجيب أن  . حدود المانع الذي تعيذر معيه عليى اليدائن أن يطاليب بحقيه ، من ناحية التطبيق ، على أنه من المصلحة أن تضبط

فالتقيادم إنميا شيرع لصييانة األوضياع  . حكام التقادم تخل باألسياس اليذي قيام علييهحتى ال تنفذ ثغرات إلى أ ، يكون هذا الضبط محكما

فياألولى مصيلحة عامية  . فال يجوز إهيدار هيذه الصييانة فيى سيبيل صييانة مصيلحة اليدائن عين طرييق وقيف التقيادم ، القائمة المستقرة

" ،  م يجيب التشيدد فيى ضيبط أسيباب وقيف التقيادمومن ثي . والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة ، واألخرى مصلحة خاصة

 كما تقول المذكرة اإليضاحية –وال سيما 
 (1999  )

 . " أن ضبط حدوده من طريق التطبيق غير عسير –

نقيص األهليية  –فى نص التقنين المصرى وفى المذكرة اإليضاحية وفى التقنينات األجنبيية  –وقد ورد من أسباب وقف التقادم 

والعالقة ما بين الشخص  ، والعالقة ما بين األصول والفروع ، والعالقة ما بين الزوجين ، والعالقة ما بين األصيل والنائب ، والحجر

 ، وحالة ما إذا كان الدائن غائبا غيبة اضطرارية فيى سيفر أو أسير أو نحيو ذليك ، والعالقة ما بين المخدوم والخادم ، المعنوى ومديره

أو  ، شيخص اليدائن كميا فيى القصير والحجير والغيبية واألسير واتحياد الذمية : وهذه كلهيا أسيباب تتعليق بالشيخص . وحالة اتحاد الذمة

وبعضيها  ، وبعيض هيذه الموانيع ماديية . العالقة بينه وبين المدين كما فى العالقة بين الزوجين وبيين األقيارب وبيين المخيدوم والخيادم

 . موانع أدبية

بيل لظيروف ماديية أقيرب ميا تكيون  ، ال ألسيباب تتعليق بالشيخص ، أن يطالب الدائن بحقه وترجعوقد تقوم موانع يتعذر معها 

كقيام حرب أو نشوب فتنة أو إعالن األحكام العرفيية أو انقطياع المواصيالت أو ارتبياط اليدعوى المدنيية باليدعوى  ، إلى القوة القاهرة

 . الجنائية

 وقييف التقيادم فيى التقنيين المييدنى المصيرىونسيتعرض اآلن كيال مين هييذين النيوعين مين أسيباب 
 (1992  )

أسيباب وقييف (  2: ) 

 . وأسباب وقف التقادم التى ترجع إلى ظروف مادية اضطرارية(  1)  التقادم التى تتعلق بالشخص

                                                 

 . 991 ص - 991ص  9تاذ عبد الحى حجازى وانظر األس – 915ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   1957)  

انظر فى التقيادم المسيقط فيى الفقيه اإلسيالمي فيى مذاهبيه المختلفية وفيى مجلية األحكيام العدليية مقيال األسيتاذ ضيياء شييت (  1955)  

  . 51ص  - 59خطاب المنشور فى مجلة القضاء ببغداد السنة الخامسة عشرة ص 

 . 915 ص 9مجموعة األعمال التحضيرية  (   1999)  

 . وما استحدثه التقنين الجديد من أسباب وقف التقادم يسرى من وقت العمل بهذا التقنين(  1992)  

طبقيا ألحكيام  ، أو بعيد ذليك 2555من شهر أكتوبر سينة  29ثم جد سبب لوقفه فى يوم  ، فإذا كان التقادم سارياً فى ظل التقنين السابق

وعليى  ، حتى لو لم يكن هذا السبب فى عهد التقنين السابق يترتب عليه وقيف التقيادم ، فإن التقادم يقف سريانه ، التقنين الجديد

ولم يكن من شأنه أن يقيف التقيادم طبقيا ألحكيام  ، العكس من ذلك إذا كان هذا السبب قد اعترض التقادم فى عهد التقنين السابق

 . عتبر واقفا للتقادم فى المدة التى سبقت العمل بالتقنين الجديدفإنه ال ي ، هذا التقنين وإن كان يقفه طبقا ألحكام التقنين الجديد

على أن القضاء والفقه فى عهد التقنين السابق كانيا يتوسيعان فيى أسيباب وقيف التقيادم إليى حيد مشيارفة القاعيدة الفرنسيية التيى تقضيى 

يقف التقادم بالنسيبة )  99ص  5م  2751ديسمبر سنة  5استئناف مختلط  : بوقف التقادم حيث يتعذر على الدائن قطع سريانه

 29 –(  إلى دائن مدرج فى قائمة التوزيع حتى لو بقيت هذه القائمة مدة طويلة بسيبب معارضيات فيهيا خاصية بيدائنين آخيرين

أبرييل  11 –(  وصية تنفيذها يتوقف عليى الحكيم قضيية فيقيف التقيادم حتيى يصيدر الحكيم)  951ص  12م  2595مايو سنة 

ثم أبطليت إجيراءات نيزع الملكيية فيعتبير  ، دائن استوفى حقه عن طريق نزع ملكية مال لمدينه)  919 ص 95 م 2511سنة 

ص  91م  2555أبرييل سينة  19 - 991 ص 51م  2599فبراير سينة  19 –(  التقادم موقوفاً طوال مدة اإلجراءات الباطلة

ص  - 192ص  751مييد حشييمت أبييو سييتيت فقييرة األسييتاذ أح - 117ص  199وانظيير أيضييا المييوجز للمؤلييف فقييرة  - 121

191 . 
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  : أسباب وقف التقادم التى تتعلق بالشخص - 624

ميدنى تينص  971وقيد رأينيا أن الفقيرة الثانيية مين الميادة  . أهم هذه األسباب هو السبب المتعلق بناقصى األهليية والمحجيورين

ال يسرى التقادم الذي تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من ال تتوافر فيه األهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم "  على أنه

ً  ، عليه بعقوبة جنائية ليى خميس سينوات ال يقيف سيريانها إذن فيى حيق فميدد التقيادم التيى ال تزييد ع . " إذا لم يكن له نائب يمثليه قانونيا

والحكمة فى ذلك أن ميدد التقيادم التيى ال تزييد عليى  . ولو لم يكن لهم من يمثلهم قانونا من ولى أو وصى أو قيم ، القصر والمحجورين

وريية المتجيددة تتقيادم فاليديون الد . خمس سنوات يقوم التقيادم فيهيا عليى اعتبيارات يسيتوى عنيدها القاصير والمحجيور بالبيالغ الرشييد

وهذا االعتبار قائم بالنسبة إلى المدين سواء كان دائنه بالغاً رشييداً أو كيان قاصيراً  ، بخمس سنوات حتى ال تتراكم على المدين فترهقه

سيببا لوقيف  فال يكون القصر أو الحجير فيى هيذه الحالية ، وسواء كان للقاصر والمحجور من يمثله قانوناً أو لم يكن ، أو كان محجوراً 

والتقيادم يقيوم عليى قرينية الوفياء وعيدم إرهياق الميدين فيى وقيت واحيد  ، وحقوق أصحاب المهن الحرة تتقادم بخميس سينوات . التقادم

على أنيه قيل أن يكيون أحيد مين أصيحاب هيذه المهين الحيرة قاصيراً أو  ، وهذه االعتبارات متوافرة ولو كان الدائن قاصراً أو محجوراً 

والتقيادم يقيوم عليى  ، وق التجار والصناع وأصحاب الفنيادق والمطياعم والعميال والخيدم واألجيراء تتقيادم بسينة واحيدةوحق . محجوراً 

أن يكيون  –فيى غيير العميال والخيدم واألجيراء  –على أنيه قيل  ، وهذا االعتبار قائم ولو كان الدائن قاصراً أو محجوراً  ، قرينة الوفاء

فيال محيل  ، والدائن هنيا هيو الدولية ال يلحقهيا قصير وال حجير ، والضرائب والرسوم تتقادم بثالث سنوات . الدائن قاصراً أو محجوراً 

كتقيادم دعياوى اإلبطيال ودعياوى العميل غيير  ، وهنياك ميدد تقيادم أخيرى وردت فيى نصيوص متفرقية . فى هذه الحالية لوقيف التقيادم

وإذا وقف سريان التقادم للقصر أو للحجر فى هذه األحوال لم يتحقيق  ، المشروع واإلثراء بال سبب والدعوى البولصية بثالث سنوات

 وهو استقرار األوضاع بعد انقضاء ميدة معقولية ، الغرض الذي أراده المشرع من تقصير مدد التقادم
 (1991 ) .

فيإذا زادت ميدة التقيادم  

إذا كان القاصر أو المحجور ليه نائيب يمثليه أو وجب التمييز بين ما  –وهى ال تكون حينئذ إال خمس عشرة سنة  –على خمس سنوات 

وإال  ، وعلى النائب أن يقطيع التقيادم وأن يطاليب بحيق محجيوره ، ال يقف سريان التقادم ، ففى حالة ما إذا كان له نائب . ليس له نائب

وتضيييقاً مين أسيباب  ، ات األجنبييةأخذاً عن بعض التقنين ، وهذا حكم استحدثه التقنين المدنى الجديد . كان هو المسئول نحو المحجور

 وقف التقادم بإغفال ما ال تقوم الضرورة لتبريره
 (1999 ) .

وليو كيان للقاصير أو  ، أما التقنين الميدنى السيابق فكيان يقيف سيريان التقيادم 

 المحجور نائب يمثله
 (1995 ) .

 

                                                                                                                                                                    

إنما يكون عندما يقوم الميانع  ، وأكثر ما يجرى القضاء الفرنسى القاعدة التى تقضى بوقف التقادم حيث يتعذر على الدائن قطع سريانه

حاليت دون أن يتخيذ اليدائن  ، عنيد ذليك يعتبير هيذا الميانع قيوة قياهرة . فتكتمل المدة والمانع ال يزال قائما ، فى آخر مدة التقادم

ثيم زال وبقييت ميدة طويلية بعيد زواليه وقبيل أن يكتميل  ، أماإذا قام المانع فيى وسيط ميدة التقيادم . اإلجراءات القانونية للمطالبة

انع يسيتطيع فيى فقد كان عند الدائن مدة طويلة بعد زوال الم ، ولم يعتبر التقادم موقوفا أثناء قيامه ، لم يعتد بهذا المانع ، التقادم

وهذا هو عين ما كان القضياء يجيرى  . ( 2915فقرة  1انظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وردوان )  خاللها المطالبة بحقه

ولكين  ، فقد قضيت محكمية اسيتئناف مصير بيأن الميانع اليوقتى ال يقيف سيريان التقيادم . عليه فى مصر فى عهد التقنين السابق

أميا إذا زال الميانع اليوقتي وال ييزال  . للقاضى أن يعفى صاحب الحق من الحكم بالتقيادم إذا باشير حقوقيه بمجيرد زوال الميانع

ديسيمبر سينة  7)  فيإن الحيق يسيقط بالتقيادم ، وأهميل اسيتعماله حتيى انتهيت جمييع الميدة ، أمام الدائن مدة كافية الستعمال حقه

وقضييت محكميية مصيير الوطنييية بييأن االسييتحالة التييى تقييف سييريان التقييادم هييى  . ( 111ص  911رقييم  21المحاميياة  2592

أميا  . االستحالة المطلقة التى تكون مانعة منعا كليا من مباشرة الحقوق كاألسير فيى حيرب أو إعيالن األحكيام العرفيية فيى البليد

ً فيعتبر  ، إبعاد شخص من الديار المصرية ومنعه من العودة ألسباب سياسية  . وال يترتب عليه وقف سريان الميدة ، مانعاً وقتيا

فبرايير  21)  إذا باشر حقيه بمجيرد زوال الميانع ، ولكن للقاضى أن يعفى صاحب الحق من آثار مضى المدة التى سرت ضده

 . ( 291ص  15رقم  99المجموعة الرسمية  2592سنة 

فيأخر سيريان  ، اوى اإلبطيال البنيية عليى نقيص األهلييةعلى أن المشرع قد الحيظ حالية القصير أو الحجير فيى دعي (   1991)  

وفعيل مثيل ذليك فيى دعيوى تكملية  . ( ميدنى 259انظر الفقرة الثانية من الميادة )  التقادم إلى اليوم إلى يزول فيه نقص األهلية

تسيقط بالتقيادم "  عليى أنمدنى  511إذ نصت الفقرة الثانية من المادة  ، الثمن للغبن فى بيع عقار شخص ال تتوافر فيه األهلية

دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثالث سنوات من وقت توافر األهلية أو مين الييوم اليذى يميوت فييه صياحب العقيار 

 . " المبيع

استحدث المشروع حكماً هامياً بشيأن وقيف التقيادم بالنسيبة " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (   1999)  

فقضى بأن هذا الوقف ال يقع على وجه اإلطالق لمصلحة أولئيك وهيؤالء متيى كيان لهيم مين ينيوب  ، مى األهلية وناقصيهالعدي

 ً فيتعيين علييه أن يتيولى  ، ذليك أن النائيب يحيل محيل األصييل المحجيور . من التقنين البرتغالى 955انظر المادة  : عنهم قانونا

فعندئيذ يقيف  ، أما إذا ليم يكين لعيديم األهليية أو ناقصيها مين ينيوب عنيه . فإذا لم يفعل كان مسئوال عن ذلك ، أمر المطالبة عنه

ويشمل هذا الحكيم الغائيب والمحكيوم علييه بعقوبية مقييدة  ، ما لم تكن المدة خمس سنوات أو أقل ، سريان مدة التقادم بالنسبة له
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من ذلك الغيبة االضطرارية لسجن أو أسير أو  . يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ، غير القصر والحجر ، وقد يقوم مانع

 نحو ذلك
 (1999 ) ،

فيقيف  . وهذه غير الغيبة المنقطعة التى يقام من أجلهيا وكييل للغائيب والتيى تيدخل فيى أسيباب الحجير السيالفة اليذكر 

ع يتعذر معه عليى اليدائن أن يطاليب وتقرير ما إذا كان هذا المان . إلى أن تتهيأ للدائن أسباب العودة إلى مباشرة أعماله ، سريان التقادم

 تترك لتقدير قاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض ، بحقه مسألة واقع
 (1991 ) .

 

 كميا تقيول الميذكرة اإليضاحيـيـة ، وحالة اتحاد الذمة مانع طبيعى من أن يطالب اليدائن بحقيه
 (1991 ) .

فيإذا ميازال سيبب اتحياد  

وال تحسيب  ، مين سيريان التقيادم فهذا األثر الرجعيى ال شيأن ليه بميا وقيف ، المدين بأثر رجعى الذمة وانفصلت صفة الدائن عن صفة

المدة التى قام فى خاللها اتحاد الذمة ضمن مدة التقادم
  (1997 ) .

 

فالعالقية ميا بيين اليزوجين ميانع أدبيى ألى  . وقد يكون المانع من أن يطالب الدائن بحقه هيى العالقية القائمية بينيه وبنيي الميدين

ويعيود  ، فوجب وقف سريان التقادم ما دامت عالقة الزوجية قائمة . وإال تعكر صفو السالم فى األسرة ، منهما أن يطالب اآلخر بحقه

(  1199م )  دنى الفرنسيىوقد قدمنا أن التقنين المي . التقادم إلى السريان بمجرد أن تنفصم عرى الزوجية لموت أو طالق أو عير ذلك

 يشتمل على نص صريح فى هذا الحكم
 (1995 ) .

 

ميا داميت عالقية  ، وقيد يكيون مانعياً أدبييا عالقية القرابية أييا كانيت ، والعالقة ما بين األصول والفروع هى أيضاً ميانع أدبيى 

وهيذه  . م واألخيوال بيأوالد األخ أو أوالد األخيتوعالقة األعما ، كالعالقة ما بين األشقاء ، وثيقة واقترنت بمالبسات تؤكد معنى المنع

 . مسألة واقع يقدرها قاضى الموضوع

 . ما دامت عالقة الخدمة قائمة ، والعالقة ما بين المخدوم والخادم مانع أدبى

                                                                                                                                                                    

ولييس يتيأثر هيذا الغيرض بميا  ، هو درء خطر تراكم الديون الدوريية المتجيددة فالواقع أن الغرض من التقادم الحسى ، للحرية

ثم إن ما يسقط من الحقوق بانقضاء خمس سنوات يتهافت تهافتياً  . يتصل بشخص الدائن من أوصاف ولو كان القصر من بينها

وهيى تظيل سيليمة الداللية وليو كيان  ، لوفياءأما التقادم الحولى فقد بنيى عليى قرينية ا . . . يمتنع معه التسليم بوقف سريان المدة

 . ( 915ص  – 917ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  الدائن قاصراً 

اعتبر التقادم موقوفاً إلى  ، ووقف سريان التقادم فى عهد التقنين المدنى السابق ، فإذا كان للقاصر أو المحجور نائب يمثله(  1995)  

فيزول سبب الوقيف ويعيود التقيادم إليى السيريان فيى  ، ومنذ هذا اليوم تسرى أحكام هذا التقنين . يوم نفاذ التقنين المدنى الجديد

ووقف سريان التقيادم فيى عهيد  ، أما إذا لم يكن للقاصر أو المحجور نائب يمثله . حق القاصر أو المحجور مادام له نائب يمثله

ويسيتمر موقوفياً إليى أن يعيين للقاصير أو المحجيور  ، نيين الميدنى الجدييدفإنه يبقى موقوفاً بعد نفاذ التق ، التقنين المدنى السابق

  . فعندئذ يعود التقادم إلى السريان ولو لم يرتفع الحجر لبقاء نقص األهلية ، نائب يمثله

 (  جندى أسر فى السودان)  99ص  29م  2599ديسمبر سنة  29أنظر استئناف مختلط  (   1999)  

ينياير سينة  9اسيتئناف مخيتلط )  وعلى السنديك أن يقوم بمطالبة المدين ، فليس سبباً لوقف التقادمأما إفالس الدائن  (   1991)  

 . ( 19 1 م 2759

 . 915ص  9وانظر مجموعة األعمال التحضيرية  - 119انظر آنفاً فقرة  (   1991)  

  . 917بودري وتسييه فقرة (  1997)  

فقيد قضيت محكمية  . ابق يتردد في جعل عالقة الزوجية سببا في وقيف التقيادموقد كان القضاء في عهد التقنين المدني الس(  1995)  

التيي  1199بخالف ما جاء بالقانون الفرنسيي بالميادة  ، استئناف مصر بأن مرور الزمن المسقط للحقوق يسري بين الزوجين

لصييفة غييير مقييررة فييي القييانون وهييذه ا ، فهييو وكيييل قييانوني عنهييا ، أساسييها أن للييزوج حييق إدارة أمييوال زوجتييه بقييوة القييانون

ولكين محكمية الينقض قضيت بعيد ذليك بيأن اعتبيار  . ( 159ص  171بيرقم  25المحامياة  2597ديسيمبر سينة  1)  المصري

 ، عالقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من األميور الموضيوعية التيي تختليف فيي اليدعاوي بحسيب ظروفهيا

 – 51ص  12رقييم  9مجموعيية عميير  2559ينيياير سيينة  22نقييض مييدني )  بيية محكميية اليينقضوالقضيياء فيهييا ال يخضييع لرقا

المجموعيية  2527عابييدين أول يوليييه سيينة  – 77ص  59رقييم  25المحاميياة  2599مييايو سيينة  5اسييتئناف مصيير  : وانظيير

حيث النص صريح فيي وقيف سيريان التقيادم كلميا وجيد ميانع يتعيذر  ، أما في التقنين الجديد -(  21ص  22رقم  19الرسمية 

فنيري ان تكيون عالقية الزوجيية فيي األصيل مانعيا أدبييا مين سيريان  ، معه علي اليدائن أن يطاليب بحقيه وليو كيان الميانع أدبييا

ألجيرة المسيتحقة فيي ذمتيه لم يستطع أن يتمسك بالتقادم الخمسي إلسقاط ا ، فإذا استأجر الزوج مثال أرضا من زوجته ، التقادم

بسيبب  ، دون حاجية إليي الكتابية ، ولكن له أن يثبت أنه وفاها األجرة بجميع طرق اإلثبات ، لها ما دامت عالقة الزوجية قائمة

فال يعيود هنياك محيل  ، مع بقاء الزوجية قائمة ، ويقوم الشقاق بينهما ، علي أنه قد يقع أن ينفصل الزوجان . هذه العالقة نفسها

ففيي هيذه  ، السيما إذا كانت هناك قضايا مرفوعة بيين اليزوجين ، للخشية من تعكير صفو السالم في األسرة بعد أن تعكر فعال

 . وهذه مسألة واقع ال معقب فيها علي تقدير قاضي الموضوع ، الحالة يمكن القول بأن سبب وقف التقادم قد زال
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 971وقد ورد نص صريح فيى ذليك فيى الفقيرة األوليى مين الميادة  ، والعالقة ما بين األصيل والنائب مانع يقف سريان التقادم

 وذلك فى حيدود أعميال الوكالية ، كما رأينا ويدخل فى ذلك العالقة ما بين الموكل والوكيل ما دامت الوكالة قائمة ، مدنى
 (1919 ) .

كميا  

 ما دام الحجر قائما ، تدخل العالقة ما بين الولى أو الوصى أو القيم بالمحجور
 (1912 ) .

وكذلك تدخل العالقة ما بين الشخص المعنيوى  

ففى كيل هيذه األحيوال يقيف سيريان التقيادم فيى الحقيوق التيى ألى طيرف عليى اآلخير انتظياراً  . مادامت صفة اإلدارة قائمة ، والمدير

 ئتمانلتصفية العالقة القائمة إذا ال يحسن أن يقاضى أحد الطرفين اآلخر مع وجود بينهما تقوم على الثقة واال
 (1911 ) .

 

وذليك فيميا عيدا  ، أييا كانيت ميدة التقيادم خميس سينوات أو أكثير أو أقيل ، ويقف سريان التقادم فيى جمييع الموانيع التيى قيدمناها

  . القصر والحجر فقد رأينا أن التقادم ال يقف فيهما إال إذا كانت مدته أكثر من خمس سنوات

  اضطرارية اديةأسباب وقف التقادم التى ترجع إلى ظروف م - 625

 أقيرب ميا يكيون إليى القيوة القياهرة ، بيل إليى ظيرف ميادى اضيطرارى ، ال إلى اعتبار يتعلق بالشخص ، وقد يرجع المانع :
 (

1919 ) ،
 خمس سنوات أو أكثر أو أقل ، أيا كانت مدته ، فيقف سريان التقادم . يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه 

 (1915 ) .
من ذليك  

                                                 

وحييازة الوكييل لمليك  - 991ص 59م  2599يونييه سينة  11 - 971ص  55م  2591يونييه سينة  12استئناف مختلط (  1919)  

وال يسري التقادم المسقط بالنسبة إلي حيق الموكيل الشخصيي فيي الرجيوع عليي الوكييل إال مين  ، موكله تكون حيازة عارضة

 . ( 125ص  91م  2559أبريل سينة  5استئناف مختلط )  وقت أن يغير الوكيل حيازته من حيازة عارضة إلي حيازة المالك

وال يقف التقيادم  . ولم تعد مانعا أدبيا من سريان التقادم ، فقد تكدرت العالقة بينهما ، علي أنه إذا قام نزاع بين الوكيل والموكل

 . إذا كان قد سبق للوكييل تقيديم الحسياب فيي قضيية أخيري ، في هذه الحالة قيام نزاع بينهما علي عنصر من عناصر الحساب

محكميية الينقض فييي هييذا المعنييي بأنيه إذا قييررت المحكميية أن قييام النييـزاع بييين الموكييل والوكييل علييي عنصيير ميين وقيد قضييت 

واسيتدلت عليي ذليك بيأن الوكييل  ، الحساب بينهما ال يعتبر عائقا يمنع من المطالبة بتقديم الحساب ويقف مدة تقادم دعوي طلبه

نقيض ميدني )  فال يكون حكمها مخالف للقانون ، بل تصفية ذلك النزاعسبق له تقديم الحساب في قضية أخري عن مدة سابقة ق

  . ( 159ص  911مجموعة عمره رقم  2557أكتوبر سنة  12

فليييس لييه أن يتمسييك قبييل القصيير بسييقوط الحييق فييي األجييرة  ، وإذا أسييتأجر المشييرف علييي الوصييية أطيييان القصيير (   1912)  

إال أن من واجبه مراقبة الوصية فيي اتخياذ  ، ألنه وإن كان بصفته مستأجراً يستفيد من التقادم الخمسي ، بمضي خمس سنوات

وواجبه هذا يتعيارض ميع  ، الالزم نحو الحصول علي حقوق القصر ومنه أي إهمال يؤدي إلي سقوط تلك الحقوق أو ضياعها

 2599ديسمبر سنة  29استئناف مصر )  لقصر بمضي المدةاستفادته من إهمال الوصية في مطالبته والتمسك بسقوط حقوق ا

 . ( 717ص  592رقم  29المحاماة 

 2599مييايو سيينة  19محكميية القضيياء اإلداري )  وال تعييد عالقيية الموظييف بالحكوميية مانعييا أدبيييا ميين شييأنه وقييف التقييادم(  1911)  

اسيتئناف )  قانونية التيي تقيف سيريان التقيادمكذلك ال يكون شغار الوقف من األسباب ال . ( 2195ص  529رقم  99المحاماة 

  . ( من قانون العدل واألنصاف 125و  955المادتان  – 2971ص  952رقم  5المحاماة  2515يونيه سنة  29مصر 

ويكفيي فيي الميانع أن يقيوم دون أن يكيون  . إذ ال يشيترط فيي الميانع ميا يشيترط فيي القيوة القياهرة ، ولم نقل القيوة القياهرة(  1919)  

)  فيعتبير جهيل اليدائن بوجيود حقيه عين غيير تقصيير منيه مانعيا يقيف التقيادم . حتي يقيف سيريان التقيادم ، مصدره خطأ الدائن

وقيد قضييت  . وقييد ال يكيون هيذا الجهيل قيوة قيياهرة بيالمعني اليدقيق ، ( 21ص  91م  2559ديسيمبر سينة  1اسيتئناف مخيتلط 

إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق وال  ، األسباب الموقفة للتقادم محكمة النقض بأن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من

فإنيه ال يكيون  ، فإذا كان الحكم قد نفي عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير مين اجنبيه فيي جهليه باغتصياب ملكيه . تقصيره

أبرييل سينة  11نقيض ميدني )  مخطئا إذا اعتبر مدة التقادم ال تحتسب في حقه إال من تياريخ علميه بوقيوع الغصيب عليي ملكيه

 119انظير آنفيا فمقيرة )  ويالحظ هنا أن التقادم قد وقف قبل أن يبدأ سيريانه . ( 191ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557

) . 

واألميير فييي تقييدير المييانع يتييرك لقاضييي  . إحييداهما عيين األخييري –المييانع والقييوة القيياهرة  –وميين ثييم يحسيين فصييل الفكييرتين  

وانظير األسيتاذ  - 79ص  95م  2551يناير سنة  19قارن استئناف مختلط )  عقب عليه من محكمة النقضوال م ، الموضوع

   . ( 951ص  9عبد الحي حجازي 

 ، وليو كانيت هيذه الميدة خميس سينوات أو أقيل ، ومن ذلك نري أن أسباب الوقف تيرد عليي التقيادم أييا كانيت مدتيه (   1915)  

لي عدم توافر األهليية أو الغيبية المنقطعية أو الحكيم بعقوبية جنائيية فهيذه كميا رأينيا ال تقيف وذلك فيما عدا األسباب التي تردع إ

 . سريان التقادم إال إذا كانت مدته أكثر من خمس سنوات
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فيال ييتمكن  ، إذا كان شىء من هيذا قيد منيع المحياكم مين مباشيرة أعمالهيا ، قيام حرب مفاجئة أو نشوب فتنه أو إعالن األحكام العرفية

 الدائن من المطالبة القضائية بحقه
 (1919 ) .

 

فيقيف سيريان التقيادم  ، بحقيهومن ذلك أيضا انقطاع المواصالت بحيث ال يتمكن الدائن من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمطالبة 

 لهذا المانع
 (1911 ) .

 . وال معقب على هذا التقدير من محكمة النقض ، والمسألة موكولة إلى تقدير قاضى الموضوع 

تسيقط بالتقيادم دعيوى  - 2"  ميدنى عليى أن 211فقد نصت الميادة  . ومن ذلك أخيراً ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية

عن العميل غيير المشيروع بانقضياء ثيالث سينوات مين الييوم اليذى عليم فييه المضيرور بحيدوث الضيرر وبالشيخص  التعويض الناشئة

عليى أنيه إذا  - 1 . بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غيير المشيروع ، فى كل حال ، وتسقط مدة الدعوى . المسئول عنه

فان دعيوى  ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة ، كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة

فلو فرضنا أن جناية وقعت وعلم المجنى عليه بهيا وبالشيخص المسيئول عنهيا وقيت  . " التعويض ال تسقط إال بسقوط الدعوى الجنائية

ولكن لميا كانيت اليدعوى الجنائيية ال تسيقط فيى  . نوات من وقت وقوع الجنايةفان الدعوى المدنية بالتعويض تتقادم بثالث س ، وقوعها

لنيتج عين  ، فلو فصلنا ما بين مدتي التقادم ، ( من قانون اإلجراءات الجنائية 29م )  الجنايات إال بعشر سنوات من وقت وقوع الجناية

فيكيون مين الممكين إيقياع عقوبية  . لجنائية بعشر سينواتذلك موقف شاذ هو سقوط الدعوي المدنية بثالث سنوات قبل سقوط الدعوي ا

دون التمكن من إلزامه بالتعويض إذ تكيون اليدعوي المدنيية ، علي الجاني بعد انقضاء ثالث سنوات إذ تكون الدعوي الجنائية لم تتقادم

فنص علي أن الدعوي المدنية ال ، تفاداههذا المحظور أراد المشرع أن ي . مع أن التعويض أقل خطراً من العقوبة الجنائية ، قد تقادمت

حتيي يسيتطيع المضيرور فيي الوقيت  ، بل تبقي قائمة مع الدعوي الجنائية وال تسقط إال بسقوطها ، تتقادم فى هذه الحالة بثالث سنوات

 الذي يعاقب فيه الجاني أن يتقاضي منه التعويض المدني
 (1911 ) .

فتقيوم  ، تيزال قائميةوالمفروض في كل ذلك أن الدعوي الجنائيية ال  

وانقضيت اليدعوي  ، أميا إذا انفصيلت اليدعوي المدنيية عين اليدعوي عين اليدعوي الجنائيية . وتسيقط بسيقوطها ، معها الدعوي المدنيية

فتستقل الدعوي المدنية بمدة تقادمها األصلى وهى ثيالث  ، فقد فصمت عري االرتباط ما بين مدتي التقادم ، الجنائية بصدور حكم فيها

 ، تيربص بالجيانى حتيي يحكيم علييه جنائييا ، فإذا فرضنا أن المجنيي علييه ليم يرفيع دعيوي التعيويض أميام محكمية الجناييات . سنوات

دعوي المدنيية بيالتعويض أكثير فإنه يكون قيد مضيي عليى الي ، ودامت المحاكمة الجنائية أكثر من ثالث سنوات ثم انتهت بإدانة الجاني

فهل تكون قد تقادمت بانقضاء هذه المدة ؟ ال نتردد في القول بأن سريان التقيادم بالنسيبة إليى اليدعوي المدنيية يقيف  ، من ثالث سنوات

ة الجانى أو عند انتهاء وال يعود التقادم إلى السريان إال عند صدور الحكم النهائي بإدان ، طوال المدة التي دامت فيها المحاكمة الجنائية

 . ذلك أن من حق المجني عليه أن يختار الطريق المدني دون الطريق الجنائي فى دعواه المدنية بالتعويض . هذه المحاكمة بسبب آخر

 le)  يألن الطرييق الجنيائي يقيف الطرييق الميدن ، وقف النظر فى دعواه المدنية أثناء نظر الدعوي الجنائية ، فإذا اختار هذا الطريق

criminal tient le civil en etat ) . إذ  ، وهيو سيبب قيانوني ، فهنياك إذن سيبب لوقيف سيريان التقيادم فيى حيق اليدعوي المدنيية

ويترتيب عليى ذليك أن المجنيي علييه يسيتطيع أن  . القانون يمنع نظر الدعوي المدنية أمام المحاكم المدنية أثنياء نظير اليدعوي الجنائيية

                                                 

  . من التقنين المدني األلماني 199انظر المادة (  1919)  

ما قضت به من إنه  ، تي في عهد التقنين المدني السابقح ، ومن الموانع التي رأت محكمة النقض أنها تقف سريان التقادم(  1911)  

فيإن تقيادم اليدين يقيف إليي صيدور الحكيم بيالبطالن ز وإذا أقير  ، إذا باع المدين الدائن عينا أداء لدينه ثم حكم ببطالن هذا البيع

فهيذه اإلجيازة تقيف التقيادم إليي أن  ، بإجازة البيع بعد ذلك ثم قضيي بيبطالن هيذه اإلجيازة(  الدائن)  للمشتري(  المدين)  البائع

ومن ذلك أيضا ما قضت بيه مين أنيه  . ( 91ص  25رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  9نقض مدني )  يقضي ببطالنها

وأقيرت فيي التوصيية لهين  ، متي كانت المورثة قد أوصت بكل أمالكها العقارية والمنقولة لبناتهيا ومين بيينهن المطعيون عليهيا

ليستقيم قضاؤه برفض الدفع بسقوط حق المطعون عليها في المطالبة بدينها لمضيي خميس عشيرة  ، ه بحسب الحكمفإن ، بديون

تقريييره أن قيييام الوصييية كييان مانعيياً يسييتحيل معييه علييي المطعييون عليهييا  ، سيينة ميين تيياريخ اسييتحقاقه حتييي تيياريخ المطالبيية بييه

متي كان ثابتا في الحكم أن المقرة أوصت بما أوصيت للمطعيون  ، االمطالبة بالدين موضوع اإلقرار حتي فصل نهائيا ببطالنه

وتقدير المانع في هذه الحالة موكول أمره إلي محكمة الموضوع دون معقيب عليهيا متيي اعتميدت عليي  . عليها في مقابل دينها

أخييرا مييا  ومين ذلييك . ( 159ص  229رقييم  1مجموعية أحكييام الينقض  2592أبرييل سيينة  25نقيض مييدني )  أسيباب سييائغة

ال  ، قضت به من أن النزاع علي عقد أمام القضاء من شأنه وقف سريان التقيادم فيي حيق االلتزاميات المترتبية عليي هيذا العقيد

مجموعية أحكيام الينقض  2591ينياير سينة  11نقض مدني )  متي كان لم يتوافر سبب من أسباب االنقطاع القانونية ، انقطاعه

دعوي التى يرفعهيا الغيير بطليب اسيترداد الشييء المبييع فيال يعتبير سيبباً قانونييا لوقيف أما ال .  (  919ص  99رقم  5

ديسيمبر سينة  21نقض ميدني )  التقادم الخاص بحق المشتري فى التضمينات مقابل ما فاته من ربح بسبب عدم تنفيذ عقد البيع

 . ( 159ص  91رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595

  . 595ص  119ة الوسيط جزء أول فقر(  1911)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ألن  ، وال تكيون هيذه اليدعوي المدنيية قيد تقادميت ، ية بالتعويض أمام المحياكم المدنيية بعيد انتهياء المحاكمية الجنائييةيرفع دعواه المدن

 التقادم فى حقها يكون قد وقف سريانه طوال المدة التي دامت فيها المحاكمة الجنائية
 (1917 ) .

 

  األثر الذي يترتب علي وقف التقادم - 626

 . فيإن األثير اليذي يترتيب عليي وقيف التقيادم واضيح ، متى وقف سريان التقادم لسبب أو آلخر من األسباب التي تقدم ذكرهيا :

 وتحسيب الميدة السيابقة والميدة التاليية ، ذلك أن المدة التي وقف سريان التقادم في خاللها ال تحسب ضيمن ميدة التقيادم
 (1915 ) .

فليو أن  

ثيم ميات وورثيه قاصير ليم يعيين ليه نائيب  ، م بخمس عشرة سنة دون أن يطالب به المدين اثنتي عشيرة سينةالدائن ترك حقه الذي يتقاد

 ً فإن مدة السنتين التي وقف فى خاللها  ، فوقف سريان التقادم سنتين إلي أن عين للقاصر وصي وعاد التقادم إلي السريان ، يمثله قانونا

ال  –فيبقي للقاصر من وقت تعيين وصي ليه ثيالث سينوات أخيري  . ة سنة التي تقدمتهاوتحسب االثنتا عشر ، سريان التقادم ال تحسب

 قبل أن يتقادم حقه –سنة واحدة 
 (1919 ) .

 

 انقطاع التقادم - المبحث الرابع

 (Interruption de la prescription ) 

 : أسباب انقطاع التقادم وما يترتب عليه من األثر - 627 

فتكيون  . يعيرض ليه أيضيا أن ينقطيع بسيبب مين أسيباب االنقطياع ، كما يعرض للتقادم أن يقف سريانه لألسباب التيي قيدمناها 

حتييى إذا بييدأ سييريان التقييادم ميين جديييد بعييد  ، المييدة التييي انقضييت قبييل انقطيياع التقييادم كأنهييا لييم تكيين وال تييدخل فييي حسيياب مييدة التقييادم

 . ل باالنقطاع تقادم جديد تسري عليه األحكام العامة للتقادميعقب التقادم الذي زا ، انقطاعه

 . األثر الذي يترتب علي انقطاع التقادم(  1. )  أسباب انقطاع التقادم(  2: )  فنبحث إذن مسألتين

 أسباب انقطاع التقادم - المطلب األول

 : النصوص القانونية - 628 

 : تيمن التقنين المدني علي ما يأ 979تنص المادة  

وبالطليب اليذي  ، وبيالحجز ، وبالتنبييه ، ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعيت اليدعوي إليي محكمية غيير مختصية"   

 . " وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في إحدي الدعاوي ، يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع

                                                 

التقيادم فيي حيق  ، اليدعوي المدنيية أميام المحياكم المدنيية أثنياء نظير اليدعوي الجنائييةانظر في أن وقف النظر في  (   1917)  

 . 911بودرى وتيسييه فقرة  : الدعوي المدنية

قيام فيي الوقيت اليذي يوشيك ويذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلي أن قيام مانع من شأنه أن يقف التقادم إنما يقفيه إذا  (   1915)  

وانظيير آنفييا  . 2915فقييرة  1وانظيير بالنيييول وريبييير وردوان  - 517ص  125فقييرة  1أوبييري ورو )  فييه التقييادم أن يكتمييل

ولكن هذا الرأي ال يمكن األخذ بيه  . ( في الهامش فيما جرب عليه القضاء في مصر في عهد التقنين المدني السابق 119فقرة 

ولم تذكر أسباب محدودة علي سيبيل الحصير لوقيف التقيادم  . ص صريح في أن المانع أيا كان يقف التقادمحيث الن ، في مصر

إليي اعتبيار هيذه  ، فيي المواقيع التيي ليم ييرد بهيا نيص ، مميا دعيا القضياء والفقيه فيي فرنسيا ، كما فعل التقنين المدني الفرنسي

فمنعت الدائن مين المطالبية بحقيه قبيل اكتميال  ، إذا قامت في آخر مدة التقادم فال يكون لها أثر إال ، الموانع بمثابة القوة القاهرة

 . ( 955ص – 959ص  9وانظر األستاذ عبد الحي حجازي  – 2915فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  هذه المدة

قيادم أظهير ميين أن وقيد رؤي أن أثير وقيف الت" :  وتقيول الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي هيذا الصيدد (   1919)  

مين التقنيين الميدني  199الميادة  : فالفترة التى يقف التقادم فى خاللها ال تحتسب ضمن المدة المسقطة ، يحتاج إلي نص خاص

إال  ، إذا كيان سيبب الوقيف يتعليق بالشيخص ، هذا وال يقف التقيادم . ( 915ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  األلماني

فال يستفيد دائن متضامن من قصر دائن متضامن معه لوقف التقادم بالنسيبة إليي  ، بالنسبة إلى الشخص الذي قام به هذا السبب

ً  ، االثنين وإذا وقيف  . ( 519بيودري وتيسيييه فقيرة )  بل يقف التقادم بالنسبة إلي القاصير فقيط إذا ليم يكين ليه مين يمثليه قانونيا

 . ( مدني1/  151م)  لم يجز للدائن أن يتمسك به قبل باقي المدينين ، إلي أحد المدينين المتضامنين سريان التقادم بالنسبة

فإن طبيعية عيدم تجزئية المحيل تقتضيي وقيف سيريان التقيادم  ، وإذا وقف التقادم بالنسبة إلي أحد المدينين في التزام غير قابل لالنقسام

 ، وكذلك إذا وقف التقادم لصالح أحد الدائنين فيي التيزام غيير قابيل لالنقسيام(  127رة انظر آنفا فق)  بالنسبة إلي باقي المدينين

 . ( 111انظر آنفا فقرة )  انتفع بذلك سائر الدائنين نظراً لما تقتضيه طبيعة عدم التجزئة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : علي ما يأتي 975وتنص المادة  

 . التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا ينقطع -2

 ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن ماال له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين  -1
 (1912 ) .

  

 115/  199و 222فقرة ثانية /  71وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادتين 
 (1911 ) .

 

وفيي التقنيين الميدني الليبيي  972 - 979في التقنين المدني السيوري الميادتين  : وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري 

 - 991وفيي تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني الميادتين  - 597 - 591وفي التقنيين الميدني العراقيي الميادتين  912 - 919المادتين 

997 
 (1919 ) .

 

                                                 

 : تاريخ النصوص(  1912)  

فيميا عيدا  ، ما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق ل 919ورد هذا النص في المادة  : 979م

وفيي لجنية المراجعية  . " وليو رفعيت اليدعوي"  بعد عبارة"  عن غلط مغتفر"  أن المشروع التمهيدي كان يشتمل علي عبارة

الميادة رقمهيا وأصيبحت  . " وينقطيع التقيادم أيضيا باإلنيذار الرسيمي" :  وأضيف فقرة ثانية نصها كاآلتي ، حذفت هذه العبارة

وفيي لجنية مجليس الشييوخ حيذفت الفقيرة الثانيية التيي أضيافتها . ووافق مجلس النواب على الينص . في المشروع النهائي951

ولكيي تكيون أسيباب قطيع التقيادم أكثير "  ألن ما يقطع التقادم يجب أن يكيون التنفييذ أو مقدماتيه ولييس اإلنيذار"  لجنة المرجعة

ووافيق  . " فال يكفي مجرد إرسال إنذار رسيمي مين حيي إليي آخير ، الحق في اقتضائه وتحفزه لذلكداللة على رغبة صاحب 

 . ( 995 - 992ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  979مجلس الشيوخ علي المادة كما عدلتها لجنته تحت رقم 

تقر عليه في التقنيين الميدني الجدييد فيميا عيدا من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما اس 912ورد هذا النص في المادة  : 975م 

  : الفقرة الثانية من المشروع التمهيدي حيث ورد فيها

ألنهيا تشيمل "  ميال"  وفيي لجنية المراجعية اكتفيي بكلمية" .  . ويعتبر إقرار ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن منقوال أو عقاراً "  

ووافيق  . في المشيروع النهيائي 951وأصبحت المادة رقمها  ، ون يكون ملكاً للمدينوقيدت بأن المال المره ، المنقول والعقار

   . ( 991 - 999ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  975فمجلس للشيوخ تحت رقم  ، عليه مجلس النواب

ذا ارتفعت اليد وليو بفعيل شيخص تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إ : 222فقرة ثانية /  71التقنين المدني السابق م (  1911)  

وتنقطع المدة المذكورة أيضا إذا طلب المالك استرداد حقه بأن كلف واضيع الييد بالحضيور لمرافعية أميام المحكمية أو  ، أجنبي

إنما يشترط في ذلك عدم سقوط اليدعوي  ، نبه عليه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط الالزمة ولو لم يستوف المدعي دعواه

 . ي الزمنبمض

القواعد المقررة للتملك بمضي المدة من حيثية أسباب انقطاعها أو إيقاف سيريانها تتبيع أيضيا فيى اليتخلص مين اليدين  : 115/  199م

  . بمضي المدة

 un : المقصييود بالتنبيييه بييالرد تنبيهييا رسييميا مسييتوفيا للشييروط الالزميية هييو التنبيييه - 2 : ويالحييظ علييي هييذه النصييوص مييا يييأتي)  

commandement regulier en la forme . 1 - والطلب اليذي يتقيدم بيه اليدائن لقبيول  ، أغفل التقنين السابق ذكر الحجز

ولكين هيذا كليه كيان  . وأي عميل يقيوم بيه اليدائن للتمسيك بحقيه أثنياء السيير فيي إحيدي اليدعاوي ، حقه في تفليس أو في توزيع

لم يذكر التقنين السابق ضمن أسيباب قطيع التقيادم إقيرار الميدين  - 9 . لقواعد العامةتطبيقا ل ، معموال به في عه التقنين السابق

 وقد استوفي التقنيين الجدييد هيذا الينقص . ولكن هذا الحكم أيضا كان معموال به دون نص في عهد التقنين السابق ، بحق الدائن

) .  

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   1919)  

 . ( من التقنين المدني المصري975 - 979مطابقة للمادتين )  972 - 979السوري مالتقنين المدني 

 . ( من التقنين المدني المصري 975 - 979مطابقتان للمادتين )  912 - 919التقنين المدني الليبي م

لو رفعيت اليدعوي إليي محكمية غيير تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوي بالمطالبة القضائية و - 2: 591التقنين المدني العراقي م

 1 . فإنهيا تسيمع بعيدها ، فإن طالب الدائن غريمة في المحكمة ولم تفصل الدعوي حتى مضت المدة . مختصة عن غلط مغتفر

وبوجيه عيام أي  ، = يتقدم به الدائن لقبيول حقيه فيي تفلييس أو توزييع(  الوسيط - 15م)  وكالمطالبة القضائية الطلب الذي = -

 . عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدي الدعاوي

ميا ليم يوجيد نيص بخيالف  ، تنقطع أيضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوي إذا أقر الميدين بحيق اليدائن صيراحة أو داللية - 2 : 597م

 . ه ماال مرهوناً بالدين رهن حيازةويعتبر المدين قد أقر داللة بحق الدائن إذا هو ترك تحت يد - 1 . ذلك

أنظر األستاذ حسن الذنون في أحكيام االلتيزام فيي القيانون الميدني العراقيي  : والتقنين العراقي يتفق في أحكامه مع التقنين المصري)  

 . ( 955فقرة 

و غير قضائية ذات تاريخ صيحيح مين بكلى مطالبة قضائية أ - 2 : ينقطع حكم مرور الزمن : 991تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م

 - 1 . ولو قيدمت لمحكمية الصيالحية لهيا أو حكيم بفسيادها شيكال ، شأنها أن تجعل المديون في حالة التأخير عن تنفيذ الموجب
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 الفهرس العام

نصوص المتقدمة الذكر أن األسباب التي تقطع التقادم إما أن تكون صادرة من الدائن وذليك بالمطالبية القضيائية ويخلص من ال

 أو بما يقوم مقامها
 (1915 ) ،

 . وإما أن تكون صادرة من المدين وذلك بإقراره بحق الدائن 

 األسباب الصادرة من الدائن - 2

  المطالبة القضائية - 629 

 citation)  أى بإقامية دعيوي بحقيه(  demande judiciaire)  مطالبة الدائن المدين بحقه مطالبية قضيائيةينقطع التقادم ب :

en justice  )وليو بكتياب  ، فيال تكفيي المطالبية الوديية . إليي حيد المطالبية القضيائية ، حتيى يقطيع التقيادم ، فالبد إذن أن يصل الدائن

 مسجل
 (1919 ) .

 

 عليي ييد محضير بل وال يكفي اإلنذار الرسيمي 
 (1911  )

 (summation ) .  وقيد كانيت لجنية المراجعية أضيافت نصياً يجعيل

ألن ميا يقطيع التقيادم يجيب أن يكيون التنفيييذ أو "  ولكين لجنية مجليس الشييوخ حيذفت هيذا الينص ، اإلنيذار الرسيمي كافييا لقطيع التقيادم

فيال يكفيي  ، رغبية صياحب الحيق فيي اقتضيائه وتحفيزه ليذلك ولكي تكون أسباب قطع التقادم أكثير داللية عليي ، مقدماته وليس اإلنذار

"  مجرد إرسال إنذار رسمي من حي إلي آخر
 (1911 ) .

 

وكتجدييد  ، وكقييد اليرهن ، وكوضيعها بالفعيل ، كطلب وضع األختام ، وال يكفي لقطع التقادم مجرد اتخاذ إجراءات تحفظية 

 القيد
 (1917 ) .

 

                                                                                                                                                                    

بعمل احتياطي يتناول أمالك المديون أو بعريضية ترميي إليي نييل اإلذن فيي إجيراء  - 9 . بطلب قبول الدائن فى تفليسة المدين

 . ل من هذا النوععم

 . ينقطع مرور الزمن باعتراف المديون بحق الدائن : 997م 

يكتفي التقنين اللبناني بمجيرد اإلنيذار ذي التياريخ  - 2 : وتختلف أحكام التقنين اللبناني عن أحكام التقنين المصري فيما يأتي)   

الميدين أو بعريضية ترميي إليي نييل اإلذن فيي إجيراء  ويكتفي أيضا بعميل احتيياطي يتنياول أميالك - 1 . الصحيح لقطع التقادم

 . عمل من هذا النوع

أميا  . وفيي مصير تفقيد هيذا األثير ، ال تفقد المطالبة القضائية فيي التقنيين اللبنياني أثرهيا فيي قطيع التقيادم وليو حكيم بفسيادها شيكال - 9

هذا ولم يذكر التقنين اللبناني مين أسيباب قطيع  . نينينالمطالبة القضائية المقدمة لمحكمة غير مختصة فتقطع التقادم في كال التق

ولكين ال شيك  ، التقادم التنبيه والحجز والتقدم في توزيع وأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في أحيدي اليدعاوي

  . ( عهفي أن كل هذه األعمال تقطع التقادم في لبنان ما دام مجرد اإلنذار ذي التاريخ الصحيح يكفي لقط

  . 92ص  11رقم  95المحاماة  2591أبريل سنة  9استئناف مصر (  1915)  

 2529ميارس سينة  21 - 91ص 21م 2755ديسيمبر سينة  11 - 999ص  5م  2751ميايو سينة  22استئناف مخيتلط (  1919)  

  . 119ص  19م

 . 291ص 91م 2555أبريل سنة  25قارن استئناف مختلط  (   1911)  

 –فيي الهيامش  117ميدني آنفياً فقيرة  979وانظر تاريخ نص المادة  – 995ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  (   1911)  

وليو تيولى إعالنيه أحيد  ، وليس يكفي مجرد اإلنذار لترتييب هيذا األثير" :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

وهيو  ، 159الميادة  : ع التقادم بكل ما يصلح وسيلة ألعذار المدينوقد اكتفي المشروع الفرنسي اإليطالي في قط . المحضرين

مجموعيية األعمييال )  بيييد أن مثييل هييذا الحكييم يكيياد يجعييل تقييادم الييديون مسييتحيال . بهييذا يجتييزئ بالكتابيية أيييا كانييت صييورتها

إلييه هيذا اإلنيذار لييس  ويقال في تبريير عيدم االكتفياء باإلنيذار الرسيمي لقطيع التقيادم إن مين وجيه . ( 991ص  9التحضيرية 

فقيد يعتقيد أنيه غيير جيدي ميا دام صياحبه ليم يفرغيه فيي صيورة مطالبية قضيائية مين شيأنها أن تجبير  ، مضطراً إلي الرد علييه

وقد يعتقد أن صاحب اإلنذار بعد أن كف عن المطالبة عن طريق رفع الدعوي قد عيدل عين  ، المدعي عليه علي رفع الدعوي

 2591أبريل سنة  17نقض مدني  : وانظر –(  517انظر بودري وتيسييه فقرة )  غير محق في طلبه إدعائه بعد أن تبين أنه

نيوفمبر سينة  7 - 519ص  155رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  21استئناف مصر - 55ص  51رقم  2مجموعة عمر 

 . 111ص  155رقم  19المحاماة  2595

ينياير  17السيدة )  كذلك ال يكفي البروتستو ألنه ليس إال إنذاراً من نوع خاص ، ادموكما ال يكفي اإلنذار الرسمي في قطع التق 

 . ( 27رقم 59المجموعة الرسمية  2559سنة 

وسنري أن الحجز يقطع التقيادم  ، ألنه حجز ال مجرد إجراء تحفظي ، أما حجز ما للمدين لدى الغير فيقطع التقادم (   1917)  

 . ولو كان حجزاً تحفظياً 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإن الذي يطلبه الدائن مين الميدين أميام قاضيي  ، القضائية أمام قاضي األمور المستعجلةكذلك ال يكفي لقطع التقادم المطالبة  

ويترتب  . فال تمس المطالب القضائية بها تقادم الحق نفسه ، األمور المستعجلة إنما هي إجراءات وقتيه عاجلة ال تمس موضوع الحق

 موضوع الحقعلي ذلك أن دعوي إثبات الحالة ال تقطع التقادم بالنسبة إلي 
 (1915 ) .

 

فيإن هيذا ال يعتبير  ، وليو انتهيي األمير إليي قبيول الطليب ، وال يكفي أيضا لقطع التقيادم طليب المعافياة مين الرسيوم القضيائية 

 مطالبة قضائية بالحق ذاته
 (1979 ) .

 

 ضائيةفإن هذا التظلم ال يعتبر مطالبة ق ، كذلك ال يكفي لقطع التقادم التظلم المرفوع إلي سلطة إدارية 
 (1972 ) .

 

 وال يكفي لقطع التقادم إيداع شروط البيع دون إعالنها للمدين 
 (1971 ) .

 

 ال يقطع التقيادم ، سواء صدر من المحيل أو من المحال له ، فإن إعالن المدين بالحوالة ، وإذا حول الدائن حقه إلى محال له 
 (1979 ) .

 

 أن يطالب الدائن المدين مطالبية قضيائية بيالحق اليذي ليه فيي ذمتيه ، لقطع التقادم ، فالواجب إذن 
 (1975 ) .

وتصيدر المطالبية  

 أو من نائبه كوكيل أو ولي أو وصي أو قيم أو فضولي أو دائن للدائن يستعمل حقيوق مدينية ، من الدائن -صحيفة الدعوي  -القضائية 

                                                 

وإذا  - 555بودري وتيسييه فقرة  - 999ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  1915)  

أمكين اعتبيار المطالبية القضيائية  ، طلبات فيي موضيوع الحيق ، عن خطأ ، تضمنت المطالبة القضائية أمام القضاء المستعجل

وقيد يكيون مين المعقيول أن تقطيع  . فتقطيع التقيادم ، أمام محكمة غيير مختصية في هذه الحالة مطالبة بموضوع الحق مرفوعة

المطالبة القضائية أميام القضياء المسيتعجل سيريان التقيادم إذا تالهيا فيي خيالل ميدة معينية مطالبية قضيائية بيالحق أميام محكمية 

بيودرى وتيسيييه فقيرة )  موجيود وهيذا الينص غيير ، لكن هذا الحكم ال يمكن العمل بيه إال بموجيب نيص تشيريعي ، الموضوع

559 ) .   

نييوفمبر سيينة  11نقييض مييدني  - 999ص 9المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييى مجموعيية األعمييال التحضيييرية (  1979)  

 - 579ص  559رقييم  21المحاميياة  2512ديسييمبر سيينة  15اسييتئناف مصيير  - 29ص  1رقييم  5مجموعيية عميير  2551

نوفمبر  7 - 197ص 221رقم  29المحاماة  2595مايو سنة  29 - 527ص  127رقم  25 المحاماة 2599نوفمبر سنة 25

   . 111ص  155رقم  19المحاماة  2595سنة 

ولكين المطالبية أميام لجنية إداريية  – 515بودرى وتيسييه فقرة  - 19ص  29م  2599ديسمبر سنة  19استئناف مختلط (  1972)  

قضيت لجنية طعين الضيرائب بالقياهرة بيأن المشيرع ليم يقصيد بالمطالبية القضيائية وقيد  . ذات اختصاص قضائي تقطع التقيادم

وإنميا قصيد كيل إجيراء قيانوني يتضيمن إظهيار نيية اليدائن فيي تمسيكه بحقيه ضيد مين يسيري  ، معناها الحرفي المتعارف عليه

آلف مين قضياة بيالمعني اليذي وليست المطالبة القضائية مقصورة علي التكليف بالحضور أمام محكمة تتي . التقادم في مصلحته

بيل يجيب أن تمتيد إليي المطالبية التيي يتضيمنها كيل تكليف بالحضيور أميام أييه هيئية عهيد إليهيا  ، قصده قانون استقالل القضياء

تمشييا ميع ميا تطيورت إلييه  ، المشرع بنظر خالف معين ومن اختصاصها إصيدار قيرار أو حكيم مليزم يمكين التنفييذ بمقتضياه

وانه بنياء عليي ذليك تكيون إحالية الموضيوع إليي لجنية الطعين  . االقتصادية واستحدثت من القوانين الحاليةالنظم االجتماعية و

ومعليوم أن التمسيك  ، ألن هيذه اإلحالية تتضيمن ال محالية مين جانيب المصيلحة بحقهيا ، بناء علي طليب الطياعن قاطعياً للتقيادم

وقضيت محكمية اسيتئناف مصير بيأن لجيان  . ( 595ص 951رقيم  99المحامياة  2591أو أبرييل سينة )  بالحق قطاع للتقيادم

وكل إليها المشرع دون غيرها أمر إجراء التقيدير ألربياح الشيركات  ، التقدير القديمة هي هيئات مختصة في مسائل الضرائب

تقطيع التقيادم طبقيا وأن رفيع األمير إليهيا يعتبير مطالبية قضيائية  ، وأن واليتها في ذلك واليية أصييلة ، غير المساهمة واألفراد

وأن الخطياب الموصيي علييه يعليم الوصيول اليذي بمقتضياه تحييل مصيلحة الضيرائب المميول عليي لجنيه  ، ميدني 979للمادة 

 2591أبرييل سينة 9)  ويقطيع التقيادم أن كيان ليم يكتميل بعيد ، التقدير تكون له قوة اإلعالن الذي يتم بالطرق القانونيية العاديية

   . ( 92ص 11رقم  95المحاماة 

 99اسيتئناف مخيتلط )  وال يقطع التقادم محضر تحديد يوم للبيع . 221ص  99م 2552فبراير سنة  11استئناف مختلط (  1971)  

   . ( 51ص 12م 2557ديسمبر 

 . 579بودرى وتيسييه فقرة (  1979)  

أو بيأي عميل مين  ، رسيمي أو غيير رسيمي هذا وال يوجد ما يمنع من أن يتفيق اليدائن ميع الميدين عليي أن التقيادم ينقطيع بمجيرد إنيذار

)  ويكون االتفاق صحيحا فينقطع التقادم بالعمل الذي اتفقا علي أن يكون له هيذا األثير ، األعمال التي قدمنا أنها ال تقطع التقادم

  . ( 2917فقرة  1بالنيول وريبير وردوان 

ويراعييي أن المطالبيية  - 991ص 9التحضيييرية المييذكرة اإليضيياحية للمشييورع التمهيييدي فييي مجموعيية األعمييال  (   1975)  

 . ( من تقنين االلتزامات السويسري 1/  299انظر المادة )  القضائية تشمل الدعوي والدفع علي حد سواء
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 (1979 ) .
لذلك يجوز للقاصير ولمين  ، بل تكفي فيه أهلية مباشرة اإلجراءات التحفظية ، ولما كان قطع التقادم ال يقتضى أهلية التقاضى 

 تتييوافر فيييه أهلييية اإلدارة أن يقييوم بالمطالبيية القضييائية التييي تقطييع التقييادم
 (1971 ) .

وتوجييه المطالبيية القضييائية إلييي المييدين الييذي ينتفييع  

 ه ليست له صفة في تمثيله فإنها ال تقطع التقادمفلو وجهت المطالبة إلي مستأجر عند ، أو إلي من ينوب عنه ، بالتقادم
 (1971 ) .

 

 ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت اليدعوي أميام محكمية غيير مختصية"  مدني أنه 979وقد جاء في صدر المادة   

لتقييادم بييالرغم ميين عييدم فييإن المطالبيية القضييائية تقطييع ا ، فييإذا أخطييأ الييدائن ورفييع الييدعوي علييي المييدين أم محكميية غييير مختصيية . "

اختصيياص المحكميية
  (1977 ) ،

أن القواعييد التييي يقييوم عليهييا اختصيياص المحيياكم قييد تكييون معقييدة فييي بعييض (  األول: )  وذلييك لسييببين 

وقيد كيان المشيروع التمهييدي يتضيمن  . فيلتبس األمر علي الدائن ويرفع الدعوي أمام محكمة غير مختصة عن خطأ مغتفر ، األحوال

عين غليط "  ولكن لجنة المراجعية حيذفت عبيارة . " حتى لو رفعت الدعوي عن غلط مغتفر إلى محكمة غير مختصة" :  النص اآلتى

 غير مغتفر
 (1975  )

فلم يصبح من الضروري أن يثبت الدائن لقطيع التقيادم أن رفعيه اليدعوي أميام محكمية غيير مختصية كيان عين  ، "

ويفرض القانون أن الدائن لم يرفع الدعوي  ، كمة غير مختصة يكفي لقطع التقادمبل إن مجرد رفع الدعوي ولو أمام مح . خطأ مغتفر

إذ ال مصلحة له في تكبد المصروفات وإضياعة الوقيت فيي رفيع اليدعوي أميام محكمية  ، أمام محكمة غير مختصة إال عن خطأ مغتفر

قيد أظهير  ، وقد رفع الدعوي علي الميدين يطالبيه بحقيه ، أن الدائن(  والسبب الثاني. )  غير مختصة إال إذا كان قد وقع في هذا الخطأ

ويستوي في ظهيور هيذه النيية أن تكيون اليدعوي مرفوعية أميام محكمية مختصية أو  ، بذلك نيته المحققة في أنه يريد تقاضي هذا الحق

                                                                                                                                                                    

 ، ألن كيل ميا يترتيب عليي عيدم تقيييدها إنهيا ال تنظير فيي الجلسية المحيددة ، وال يؤثر في قطع التقادم أن اليدعوي ليم تقييد فيي الجيدول

والمطالبية القضيائية تقطيع  . ( 192ص  229رقم  25المحاماة  2597يوليه سنة  19بني سويف )  دعي أن يعيد إعالنهاوللم

  . ( 295ص 52م  2515يناير سنة  5استئناف مختلط )  التقادم ولو لم تعقبها إجراءات

وقيد رفعهيا عليي اليدائن يطليب الحكيم ببيراءة  ، أما إذا كان من رفع الدعوي هو المدين نفسه - 571بودرى وتيسييه فقرة (  1979)  

بالنيول وريبيير )  فإنها ال تقطع التقادم ، ورفضت هذه الدعوي ، ذمته من الدين أو ببطالنه أو بانقضائه بأي سبب ولو بالتقادم

ر ينياي 29وانظر عكس ذلك تعليق ألبيه علي حكم محكمة النقض الفرنسية فيي  - 119ص - 115ص 2912فقرة  1وردوان 

بين ما إذا كان الحكم برفض دعوي المدين صيدر فيي  995ويميز بودرى وتيسييه فقرة  - 552 - 2 - 15سيريه  2715سنة 

غيبة الدائن ودون إبداء دفاع منه فال يقطع التقادم أو صدر في حضور الدائن وبعد أن أبدي دفاعه فيكيون مؤييداً لحقيه وقاطعيا 

 ، فان ذلك ال يعتبر منيه اعترافيا باليدين ، المدين إذا رفع دعوي ببراءة ذمته من الدين وقد قضت محكمة النقض بأن . ( للتقادم

وقضييت أيضييا بييأن رفييع (  517ص  255رقييم  1مجموعيية عميير  2597نييوفمبر سيينة  21نقييض مييدني )  وال ينقطييع التقييادم

لدين اعترافا يقطع ميدة التقيادم التيي ليم تكين الدعوي من المدين ببراءة ذمته من الدين النقضائه بالتقادم ينافي اعتباره معترفا با

مين القيانون  71كما أن تمسك الدائن بدينه في تلك الدعوي ليس هيو التنبييه الرسيمي المنصيوص علييه فيي الميادة  : قد تكاملت

نقيض )  لتقيادمألنهما هما وحدهما الليذان يصيلحان لقطيع سيريان ا ، وهو ال يغني عن التنبيه وال عن التنفيذ ، ( القديم)  المدني

رفضت محكمية اسيتئناف مصير بيأن اليدعوي التيى يرفعهيا  . ( 99ص  15رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  21مدني 

 . ( 91رقييم  59المجموعيية الرسييمية  2559أكتييوبر سيينة  29)  المييدين ضييد الييدائن بسييقوط الييدين أو بطالنييه ال تقطييع التقييادم

وي التي يرفعها المدين علي الدائن بأن الدين انقضي بالتقادم ال تقطع التقادم حتى وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الدع

 - 257ص 51م2599ينياير سينة  19وقيارن  - 5ص 51م  2599أكتيوبر سينة  92)  لو كان وقت رفيع اليدعوي ليم يتكاميل

البضاعة يخطره فيه أن  وقضت أيضا بأن الكتاب الذي يرسله أمين النقل إلي صاحب . ( 191ص 91م 2559أبريل سنة 21

لييس مين شيأنه أن يقطيع التقيادم أو أن  ، وأنه أعطي تعليمات إلرسالها إلي الجهة الصحيحة ، بضاعته أرسلت إلي غير جهتها

 . ( 579ص 91م  2519يونيه سنة  29)  يغير من مبدأ سريانه

لكين يجيب لالسيتمرار فيي التقاضيي مين التيوفر عليي أهليية  . فتصح المطالبية القضيائية مين حييث أثرهيا فيي قطيع للتقيادم(  1971)  

ويجوز لمن له حق إدارة  ، ومن ثم يجب أن يتدخل في الدعوي ولي القاصر لتصحيح اإلجراءات والستبقائها قائمة ، التقاضي

د ذليك عليي ثيم يحصيل بعي ، فيقطيع التقيادم ، قبل الحصول عليي اإلذن الواجيب مين مجليس اإلدارة ، الشركة أن يرفع الدعوي

  . ( 575بودري وتيسييه فقرة )  اإلذن الواجب لالستمرار في الدعوي وتصحيح اإلجراءات

وال يعتبر البائع ممثال للمشتري فيي اليدعاوي الالحقية للتياريخ للثابيت  - 579بودرى وتبسييه فقرة  - 52فقرة  91لوزان (  1971)  

 ، وتوجه الدعوي في الوقيف إليي نياظره . ( 55ص  51رقم  2 مجموعة عمر 2591أبريل سنة  17نقض مدني )  لعقد البيع

نقض )  وقد قضت محكمة النقض بأن دائن الوقف إذا رفع الدعوي ضد ناظر الوقف قطع التقادم . وفي التركة إلي أحد الورثة

دين وقضت محكمة سوهاج بيأن مطالبية أحيد الورثية بي . ( 195ص  951رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  21مدني 

  . ( 15ص  1الحقوق  2751مارس سنة  29)  علي التركة بقطع التقادم بالنسبة إلي جميع الورثة

  . 999ص  92م  2595مايو سنة  21استئناف مختلط (  1977)  

  . في الهامش 117مدني آنفا فقرة  979وانظر تاريخ نص المادة  - 999ص  9مجموعة األعمال التحضيرية (  1975)  
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 الفهرس العام

وهذه النية من جانب الدائن هي األصل في قطع التقادم ، أمام محكمة غير مختصة
  (1959 ) .

كون المحكمية غيير مختصية ويستوى أن ت 

 ففي الحيالتين ينقطيع التقيادم ، اختصاصاً محليا أو غير مختصة اختصاصاً نوعيا
 (1952 ) .

ويظيل منقطعيا طيوال الميدة التيي تسيتغرقها  

ثم يسري من يوم صيدور الحكيم النهيائي بعيدم االختصياص تقيادم جدييد ليه صيفات التقيادم اليذي قطيع وندتيه ويكيون  ، الدعوي المقامة

 اً لنفس القواعد التي تسري عليهخاضع
 (1951 ) .

 

أو تيرك  ، إذا كانيت صيحيفة اليدعوي باطلية لعييب فيي الشيكل"  من التقنيين الميدني الفرنسيي عليى أنيه 1151وتنص المادة  

 فإن انقطاع التقادم يعتبر كأن لم يكن ، أو رفضت دعواه ، أو جعلها تسقط بمضي المدة ، المدعي الخصومة
 (1959 ) .

وليس فى التقنين  

فيمكن األخذ بأحكامه في مصر ، ولكن النص ليس إال تطبيقا للقواعد العامة ، التقنين المدني المصري مقابل لهذا النص
  (1955 ) .

 

وال يترتيب عليهيا أي  ، فليس لها وجود قانوني ، إذا كانت باطلة لعيب في الشكل ، أي المطالبة القضائية ، فصحيفة الدعوي 

 قطع التقادمومن ثم ال ت ، أثر
 (1959 ) .

 

بييإعالن منييه للمييدين علييي يييد "  تييرك الخصييومة ، بعييد أن رفييع الييدعوي علييي المييدين فقطييع التقييادم ، كييذلك إذا كييان الييدائن 

أو بإبدائيه  ، أو ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطالع خصمه عليها ، أو بتقرير منه في قلم الكتاب ، محضر

مع مالحظة وجوب قبول المدين لتيرك اليدائن للخصيومة إذا كيان الميدين  ، ( مرافعات 997م ) "  شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر

(  مرافعات 995م)  قد أبدي طلباته في الدعوي قبل صدور الترك من الدائن
 (1951 ) .

يترتب عل التيرك إلغياء جمييع إجيراءات "  فإنه 

                                                 

بودرى وتيسيييه  - 55ص 59م  2599مارس سنة  1 – 59ص  29م  2591ديسمبر سنة  22استئناف مختلط   (   1959)  

 . 551فقرة 

يقطيع التقيادم لينفس السيببين الليذين (  defaut de juridction)  ويبدو أن رفع الدعوي إليي محكمية ال واليية لهيا (   1952)  

فمسييائل الوالييية أشييد تعقيييداً فييي بعييض األحييوال ميين مسييائل  ، قييدمناهما فييي رفييع الييدعوي إلييي محكميية ال اختصيياص لهييا

ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595أبريل سنة  1قارب نقض مدني )  ونية الدائن في المطالبة بالدين محققة ، االختصاص

اهر أن فالظي ، لكن إذا كان عدم والية المحكمة أو عدم اختصاصها من الوضوح بحيث ال يكون هناك أى محل لليبس . ( 999

 25)  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن رفع الدعوي ابتداء إلي محكمة االسيتئناف ال يقطيع التقيادم . التقادم ال ينقطع

 . ( 55ص  51م  2515نوفمبر سنة 

 

مين التقنيين الميدني  121وتقضيي الميادة  – 29ص  7رقيم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  29نقض مدني  (   1951)  

ني بأن التقادم ال ينقطع بالمطالبة القضائية أمام محكمة غير مختصة إال إذا رفع اليدائن اليدعوي أميام المحكمية المختصية األلما

 . في خالل ستة أشهر من يوم صدور الحكم بعدم االختصاص أو من يوم سحب القضية من المحكمة غير المختصة

 : وهذا هو النص في أصله الفرنسي (   1959)  

 Art . 2247 : Si lassignation est nulle pour defaut de forme si le demandeur se desiste de sa demande 

s il laisse perimer l instance ou sis a demande est rejetee l interruption est regardee comme non 

avenue .  

فبرايير سينة  19 - 255ص  51م  2599اير سينة يني 1 – 199ص  52م  2515فبراير سنة  9استئناف مختلط  (   1955)  

أميييا  - 279ص  99ص  99م  2597ميييارس سييينة  11 - 19ص  59م 2591ديسيييمبر سييينة  7 - 251ص  55م  2519

الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال )  سقوط الحكم الغيابي فال يترتب عليه زوال أثر انقطاع المدة

 . ( 999ص  9التحضيرية 

 21وميع ذليك قيارن  - 255ص  19م  2529فبرايير سينة  11 - 299ص  21م  2595يناير سنة  19استئناف مختلط (  1959)  

وينتقد الفقه الفرنسي التعارض ما بين الحكم القاضي بيأن المطالبية القضيائية أميام محكمية  - 299ص  19م  2522يناير سنة 

ميع أن اليبطالن فيي الحالية  ، مطالبية القضيائية الباطلية شيكال ال تقطيع التقيادمغير مختصة تقطع التقادم والحكم القاضيي بيأن ال

 – 51فقيرة  91ليوران  - 9فقيرة  1159ماركادييه م )  األولي يرجع إلي الدائن وفي الحالية األخيري قيد يرجيع إليي المحضير

وييدافع بيودري  . ( فيي الهيامش 117ة من تقنين الموجبات والعقيود اللبنيانى آنفيا فقير 991وانظر المادة  - 195جيللوار فقرة 

وتيسييه عن هذه التفرقة بأن المطالبة القضيائية أميام محكمية غيير مختصية ال تمنيع إطالقيا مين ظهيور نيية اليدائن المحققية فيي 

عيدم  أما المطالبة القضائية الباطلة شكال فكثيراً ما يرجع بطالنها إلي غموض هذه النيية أو إليي ، تقاضيه لحقه كما سبق القول

 557بيودري وتيسيييه فقيرة )  فوجب الرجوع في شأنها إلي األصل وهو انعدامها وعدم جيواز ترتييب أي أثير عليهيا ، جديتها

  . ( 911ص 

إذا كيان قيد  ، علي التيرك(  أي اعتراض المدين)  ومع ذلك ال يلتفت العتراضه" :  مرافعات فنقول 995وتمضي المادة (  1951)  

أو طليب غيير ذليك مميا  ، أو بيبطالن صيحيفة اليدعوي ، أو بإحالة القضية إليي محكمية أخيري ، مةدفع بعدم اختصاص المحك

   . " يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوي
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) "  ولكيين ال يمييس ذلييك الحييق المرفوعيية بييه الييدعوي . والحكييم علييي التيارك بالمصيياريف ، فييي ذلييك صييحيفة الييدعويالخصيومة بمييا 

ترتيب عليي هيذا التيرك إلغياء صيحيفة  ، ويخلص من ذليك أنيه إذا تيرك اليدائن الخصيومة عليى النحيو اليذي قيدمناه . ( مرافعات929م

الذي كان قد بيدأ  ، ويعتبر التقادم . فيعتبر هذا االنقطاع كأن لم يكن ، طاع التقادمومن ذلك انق ، الدعوي وإلغاء ما ترتب عليها من آثار

أميا إذا كيان التقيادم ليم  . فيإن الحيق يسيقط بالتقيادم ، فإذا كان التقادم وقت ترك الخصومة قد اكتمل . مستمراً أبداً في السريان ، سريانه

أو إليي  ، ولكن التقادم يستمر في سريانه إلي أن يكتمل فيسقط الحيق ، فإن ترك الخصومة ال يمس الحق المرفوعة به الدعوي ، يكتمل

 أن ينقطع بعمل آخر فيبتديء تقادم جديد
 (1951 ) .

ال  ، إذا كان سببه رفع الدعوي أمام محكمية غيير مختصية ، علي أن ترك الخصومة 

فقيد تقيدم القيول بيأن المطالبية القضيائية تقطيع التقيادم  ، لذي ترتب علي صحيفة الدعوي من قطع التقادميكون من شأنه أن يلغي األثر ا

 ولو رفعت الدعوي أمام محكمة غير مختصة
 (1957 ) .

 

وإذا قضي بسقوط الخصومة النقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجيراءات التقاضيي دون أن يسيار فيي اليدعوي بفعيل  

مين  995كميا تقيول الميادة  -فيإن الحكيم بسيقوط الخصيومة  ، من تقنيين المرافعيات 999 - 992وذلك وفقا للمواد  ، الدائن أو امتناعه

بما في ذلك صيحيفة  ، يترتب عليه سقوط األحكام الصادرة فيها بإجراء اإلثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة" ،  تقنين المرافعات

وال فيي اإلجيراءات  ، وال فيي األحكيام القطعيية الصيادرة فيهيا وليو كانيت غيابيية ، عويولكنه ال يسقط الحيق فيي أصيل اليد ، الدعوي

ويخلييص ميين هييذا اليينص أن الحكييم بسييقوط  . " السييابقة لتلييك األحكييام أو اإلقييرارات الصييادرة ميين الخصييوم أو اإليمييان التييي حلفوهييا

 ، فيعتبر انقطاع التقيادم كيأن ليم يكين . ن ذلك قطع التقادموم ، الخصومة يترتب عليه إلغاء صحيفة الدعوي بما ترتب عليها من اآلثار

فيإن الحكيم  ، وإن كان ليم يكتميل . سقط الحق ، فإن كان قد اكتمل وقت الحكم بسقوط الخصومة . وأن التقادم ال يزال ساريا منذ البداية

أو إليي أن ينقطيع بعميل آخير  ، ولكين التقيادم يسيتمر فيي سيريانه إليي أن يكتميل فيسيقط الحيق ، بسقوط الخصومة ال يسقط الحيق نفسيه

 فيبتديء تقادم جديد
 (1955 ) .

 

انقضييت  ، فييإذا وقييف السييير فييي الييدعوي أكثيير ميين سيينة ولييم يطلييب ذوو المصييلحة ميين الخصييوم الحكييم بسييقوط الخصييومة 

وانقضياء الخصيومة يقيع بحكيم  . ( مرافعيات991)  ء صيحيح فيهياالخصومة في جميع األحوال بمضي خمس سنوات علي آخر إجيرا

فقيد ألغييت  ، ومتي انقضت الخصومة عليي هيذا النحيو . دون حاجة إلي صدور حكم بذلك ، بمجرد انقضاء الخمس السنوات ، القانون

فيعتبير هيذا االنقطياع كيأن ليم  . دمويدخل في ذلك انقطاع التقيا ، وألغيت صحيفة الدعوي وما ترتب عليها من اآلثار ، جميع إجراءاتها

 وأن التقادم ال يزال ساريا منذ البداية ، يكن
 (1299 ) .

 ، وإن كان لم يكتميل . فقد سقط الحق ، فإن كان قد اكتمل وقت انقضاء الخصومة 

  . أو إلي أن ينقطع التقادم بعمل آخر فيبتديء تقادم جديد ، بقي الحق قائما إلي أن تكتمل المدة فيسقط

فهيو ال يسيتطيع  ، وقد يقال ما دام الدائن قد رفضت دعواه . وهو زوال انقطاع التقادم برفض الدعوي ، بقي الفرض األخير 

فيال حاجية إذن  . ولكن بقوة األمر المقضيي ، ال باكتمال التقادم بعد أن زال ما أصابه من انقطاع ، وإال دفعها المدين ، رفعها من جديد

ولكن الفقه الفرنسي يجيب علي ذلك بأن هناك أحواال يفييد فيهيا  . واحتمال تكامله بعد هذا الزوال ، طاع التقادمإلي البحث في زوال انق

قيد يرفيع اليدائن (  2: )  ويتحقيق ذليك فيي الفرضيين اآلتييين . وأنه مستمر فيي سيريانه منيذ البدايية ، القول بأن التقادم قد زال انقطاعه

فقيد تيرفض دعيواه ميثال بالحالية التيي هيي  . ثم ترفض دعواه لسبب ال يرجع إليي موضيوع الحيق ، دمالدعوي علي المدين فيقطع التقا

لم يستطع الميدين أن  ، فإذا رفعت الدعوي الجديدة . فيستطيع رفعها من جديد بعد أن يستوفي الشروط التي كانت غير متوافرة ، عليها

وال يستطيع الدائن أن يعترض علي ذلك بأن التقادم قد انقطيع  . ادم إذا كان قد تكلمولكن له أن يدفعها بالتق ، يدفعها بقوة األمر المقضي

فييإن الييدعوي األولييي بعييد أن رفضييت قييد زال أثرهييا فييي قطييع التقييادم ، برفييع الييدعوي األولييي
  (1292 ) .

قييد يرفييع أحييد الييدائنين (  1)  

 المتضامين
 (1291 ) .

 فيال يضيار برفعهيا سيائر اليدائنين المتضيامنين ، ثم ترفض الدعوي 
 (1299 ) .

فيإذا رفيع أحيد هيؤالء اليدعوي عليي  

                                                 

م يرفيع لم يعتبر انقطاع التقادم كيأن ليم يكين إال إذا لي ، إذا ترك الدائن الخصومة ، ( 121م )  وفى التقنين المدني األلماني(  1951)  

  . الدائن دعوي جديدة في خالل ستة أشهر

  . 991بودري وتيسييه فقرة (  1957)  

اعتبير الحكيم المسيتأنف  ، متي حكيم بسيقوط الخصيومة فيي االسيتئناف"  مرافعات علي أنه 2/  999وتنص المادة (   1955)  

فيإن انقطياع التقيادم  ، فإذا كان الحكم االبتدائي الذي أصبح انتهائيا قد قضي بيرفض طليب اليدائن . " انتهائيا في جميع األحوال

فلو أن رفض الدعوي االبتدائية كيان راجعياً إليي سيبب ال  . الذي كان قد ترتب علي صحيفة دعواه االبتدائية يعتبر كأن لم يكن

وال يعتيرض علييه  . دين أن يحيتج بالتقيادم إذا كيان قيد تكاميلأمكن المي ، وجاز رفع الدعوي من جديد ، يتصل بموضوع الحق

 . فقد زال أثر االنقطاع برفض الدعوي ، الدائن بأن التقادم قد انقطع بصحيفة الدعوي األولي

وانقضاء الخصومة في تقنين المرافعات السابق كيان يقيع )  251ص  99م  2552أبريل سنة  7استئناف مختلط   (   1299)  

 . ( عشرة سنةبانقضاء خمس 

  . 999بودري وتيسييه فقرة (  1292)  

)  فيعتبير التقيادم قيد انقطيع لمصيلحتهم هيم أيضيا ، ذلك أن الدائن المتضامن الذي قطع التقادم يعتبر نائبا عنهم فيما يفييدهم(  1291)  

   . ( 255انظر آنفا فقرة 
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 . إذا كانت مدة التقيادم قيد اكتمليت ، وإنما يستطيع أن يدفعها بتقادم الحق . لم يستطع هذا أن يدفع الدعوي بقوة األمر المقضي ، المدين

فقيد زال هيذا  ، ييدة أن يعتيرض بيأن التقيادم قيد انقطيع برفيع اليدعوي األولييوال يستطيع الدائن اليذي رفيع اليدعوي رفيع اليدعوي الجد

 االنقطاع برفض هذه الدعوي
 (1295 ) .

  

  : التنبيه - 631 

 -أميا إذا كيان بييده هيذا السيند  . إذا لم يكن بيده سيند واجيب التنفييذ ، ويلجأ الدائن إلي قطع التقادم عن طريق المطالبة القضائية

ويسيبق إجيراءات  . بيل يبيادر إليي التنفييذ عليي ماليه بموجيب السيند اليذي بييده ، فإنه ال يرفع دعوي علي الميدين -حكم أو سند رسمي 

 فهيذا التنبييه يقطيع التقيادم ، نص عليه تقنيين المرافعيات(  commandement)  التنفيذ تنبيه
 (1299 ) ،

وأثيره فيي ذليك هيو نفيس األثير  

 الذي يترتب علي رفع الدعوي
 (1291 ) .

  

كيذلك يجيب أن يكيون صيحيحاً السيند الواجيب التنفييذ اليذي يسيتند إلييه  ، ويجب أن يكيون التنبييه صيحيحا حتيى يقطيع التقيادم 

 . التنبيه

  . ويكون بطريق الحجز علي أموال المدين ، ويعقب التنبيه عادة التنفيذ 

 أن يعقبييه الحجييز ، حتييى يقطييع التنبيييه التقييادم ، ولكيين ال يشييترط
 (1291 ) .

فييال يشييترط أن يكييون الحجييز  ، وإذا مييا أعقبييه فعييال 

 ً ولكين يسيرى فيى هيذه  . وميع ذليك يبقيى حافظياً ألثيره ميع قطيع التقيادم ، أو ال يعقبه حجيز ميا ، فقد يعقب التنبيه حجز باطل . صحيحا

 إذا اكتملت مدته قبل أن ينقطع تقادم الدين ، الحالة تقادم جديد
 (1297 ) .

 

 111م )  قطييع اإلنييذار الييذى يوجهييه الييدائن المييرتهن لحييائز العقييار المرهييون بالييدفع أو التخليييهويقييوم مقييام التنبيييه فييى  

 . والسند الذى يجرى التنفيذ بموجبه هو عقد الرهن الرسمى ، فهو من مقدمات التنفيذ ، ( مرافعات

 ، ( ميدنى 2911م )  مطليوب تطهييرهجاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع العقيار ال ، وإذا أراد الحائز تطهير العقار المرهون 

فهيذا اإلعيالن يقيوم هيو أيضياً مقيام التنبييه فيى قطيع التقيادم بالنسيبة إليى  . ويكون الطلب بإعالن يوجه إلى الحائز وإلى الماليك السيابق

 . دعوى الرهن

  مدنى(  383)  الحجز وتقضى المادة - 631 

سييواء كييان حجييزاً تنفيييذياً أو حجييزاً  ، فيالحجز إذن يقطييع التقييادم . ( Saisie)  بييأن التقييادم ينقطييع أيضييا بييالحجز ، كميا رأينييا ع

 ً ومين ثيم ال ينقطيع  ، أميا الحجيز التحفظيى فيال يسيبقه هيذا التنبييه ، غير أن الحجز التنفيذى يسبقه تنبيه هو أيضاً يقطيع التقيادم . تحفظيا

 . التقادم إال من وقت توقيع الحجز التحفظى بالذات

ثيم يسيجل التنبييه فيى خيالل ميعياد معيين وإال  . والتنبيه يقطيع التقيادم كميا رأينيا ، يبدأ التنفيذ بالتنبيه ، على العقار ففى التنفيذ 

 129م )  ويترتيب عليى تسيجيل التنبييه اعتبيار العقيار محجيوزاً  . وفقد أثره فيى قطيع التقيادم ، ( مرافعات 129م )  اعتبر كأن لم يكن

مرافعات على أن (  129)  وتنص الفقرة الثانية من المادة . وهو بمثابة حجز إلى قطع التقادم مرة أخرى فيعود التسجيل ، ( مرافعات

إذا لم يعقبه خيالل الميائتين واألربعيين يومياً التاليية  ، يسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر" 

فإذا شيطب التسيجيل  . " إيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضى البيوع بمد هذا الميعادله التأشير على هامشه بما يفيد اإلخبار ب

 ثم إن سقوط التسجيل يجعل التنبيه نفسه كأن ليم يكين . زال أثره فى قطع التقادم ، على هذا النحو
 (1295  )

فييزول كيذلك أثير التنبييه فيى 

 ويبقى مستمراً فى سريانه منذ البداية ، ومن ثم ال يعتبر التقادم قد انقطع ال بالحجز وال بالتنبيه . قطع التقادم
 (1229 ) .

 

                                                                                                                                                                    

انظير آنفيا فقيرة )   يتعيدى إلييهم أثير الحكيم بيرفض اليدعويفال ، ذلك أن الدائن المتضامن ال يعبر نائبا عنهم فيما يضرهم(  1299)  

259 ) .   

 . 995بودرى وتيسييه فقرة  (   1295)  

مييايو سيينة  7 - 22ص  99م 2559مييارس سيينة  19 - 215ص  21م  2595فبراييير سيينة  9اسييتئناف مخييتلط  (   1299)  

 . 255ص  95م  2551

 . 991ص  9مجموعة األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في  (   1291)  

 . 259ص  91م  2519يناير سنة  7 – 199ص  91م  2515مارس  5استئناف مختلط  (   1291)  

  . 992ص  92م  2595مايو سنة  19استئناف مختلط (  1297)  

أى إذا كييان  ، وذلييك إذا كييان التسييجيل قييد شييطب فييى وقييت ال يييتمكن معييه الييدائن ميين إعادتييه فييى الميعيياد القييانونى (   1295)  

 . ( مرافعات 129م )  التسجيل قد شطب بعد انقضاء ستين يوماً على إعالن التنبيه

يجب على قلم الكتاب خالل الخمسة عشر يوما التالية إليداع قائمية "  مرافعات على أنه(  191)  وقد نصت المادة (   1229)  

ا تنبيهيياتهم والييدائنين أصييحاب الرهييون الحيازييية والرسييمية شييروط البيييع أن يخبيير بييه المييدين والحييائز والييدائنين الييذين سييجلو
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فينقطيع بيه  ، ثيم يوقيع الحجيز . ينقطيع بيه التقيادم(  مرافعيات 557م )  يسبق الحجز تنبييه ، وفى الحجز التنفيذى على المنقول

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم ييتم البييع خيالل سيتة أشيهر مين تياريخ "  مرافعات على أن(  925)  وتنص المادة . التقادم مرة أخرى

فإذا اعتبر الحجز كأن لم يكين  . " إال إذا كان البيع قد وقف باتفاق الخصوم البيع لمدة تزيد على ستة شهور من تاريخ االتفاق ، توقيعه

ويعتبير التقيادم الجدييد  ، ى مع ذلك أثر التنبيه الذى سيبق الحجيز فيى قطيع التقيادمولكن يبق . زال أثره فى قطع التقادم ، على هذا النحو

 وكان قبل إلغاء الحجز منقطعاً بسبب هذا الحجز ، سارياً من وقت هذا التنبيه
 (1222 ) .

 

ً  ، وفييى حجييز مييا للمييدين لييدى الغييير  951م  ) ينقطييع التقييادم بتوقيييع الحجييز تحييت يييد مييدين المييدين ، إذا كييان الحجييز تحفظيييا

ألن اليدائن يوقيع الحجيز بمقتضيى  ، وال يسبق هذا الحجز تنبيه ينقطع به التقادم قبل ذلك كميا رأينيا فيى الحجيوز التنفيذيية . ( مرافعات

لييس  ، وينقطيع التقيادم بهيذا الحجيز التحفظيى . ( مرافعيات 959م )  أمر من قاضى األمور الوقتية أو بموجب حكم غير واجب النفياذ

وفيى كيل هيذا اليدين ال  ، بل أيضاً بالنسبة إلى الدين الذى فى ذمة مدين المدين للمدين ، فحسب بالنسبة إلى الدين فى ذمة المدين للدائن

 فيما يعادل دين الدائن فى ذمة المدين فقط
 (1221 ) .

 

به الدائن للتمسك بحقه أثناء الطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وأى عمل يقوم  - 632

 : السير فى إحدى الدعاوى

بالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فيى تفلييس أو فيى "  بانقطاع مدة التقادم ، كما رأينا ، مدنى(  979)  وقد قضت المادة 

 . " توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى

وليو كيانوا ممتيازين أو أصيحاب رهيون عليى  ، يجب عليى الميدانين"  من التقنين التجارى على أنه(  177)  دةوقد نصت الما

أن يسلموا مين تياريخ الحكيم بإشيهار اإلفيالس سينداتهم  ، عقار أو منقول أو متحصلين على االختصاص بعقارات المفلس وفاء لديونهم

يعتبير  ، فالدائن الذى يتقدم فى تفليسه مدينة بسيند دينيه عليى النحيو المتقيدم . ".  . . غإلى المحكمة مع كشف ببيان ما يطلبونه من المبال

 ومن ثم يقطع التقادم ، مطالباً بحقه مطالبة قضائية
 (1229 ) .

وإذا كان مجرد تقدم اليدائن فيى تفليسيه مدينية يعتبير مطالبية قضيائية بحقيه  

)  أو طالبياً شيهر إعسياره ، ( تجيارى 251م )  فمن بياب أوليى إذا كيان اليدائن قيد تقيدم بنفسيه طالبياً شيهر إفيالس مدينية ، تقطع التقادم

 ويكون طلب شهر إفالس المدين أو شهر إعسياره قاطعياً للتقيادم ، اعتبر هذا من الدائن مطالبة قضائية بحقه ، ( مدنى 199م
 (1225 ) .

 

 ويقطيع التقيادم كميا يقطعيه الميدين بحيق اليدائن ، يعتبر بمثابة إقرار بحقيه ، حتى لو يتقدم إليها بنسفه ، كذلك قبول الدائن فى التفليسة
 (

1229 ) .
 

 . سواء كان تقسيما بالمحاصة أو توزيعياً بحسيب درجيات اليدائنين ، وينقطع التقادم أيضاً بتقدم الدائن فى توزيع ألموال المدين

إعيالن اليدائنين  . . . على كاتب المحكمية" :  رافعات فى صدد التقسيم بالمحاصة على ما يأتىمن تقنين الم(  192)  وقد نصت المادة

الحيياجزين فييى مييوطن كييل ميينهم المختييار المبييين بمحاضيير المحجييز ليقييدموا إلييى قلييم الكتيياب خييالل ثالثييين يوميياً طلبيياتهم فييى التقسيييم 

                                                                                                                                                                    

"  مرافعيات عليى أن(  191)  ثيم تينص الميادة . ".  . . وحقوق االختصاص واالمتياز الذين قدمت حقوقهم قبيل تسيجيل لتنبييه

نيية األيييام يخطير المحضير الييذى قيام بييإعالن ورقية اإلخبييار بإييداع قائميية شيروط البييع مكتييب الشيهر بحصييول ذليك خييالل ثما

 . " ويؤشير بيذلك عليى هيامش تسيجيل التنبييه ، ويوقع الموظف المختص على أصل اإلعالن بما يفييد علميه بحصيوله . التالية

جمييع الييدائنين المقيييدة حقيوقهم قبييل تسييجيل التنبييه وجميييع الييدائنين اليذين سييجلوا تنبيهيياتهم "  علييى أن(  191)  وتينص المييادة

وال يجيوز بعيد ذليك  . طرفياً فيى اإلجيراءات ، من تاريخ التأشير بحصول اإلعيالن المشيار إلييه فيى الميادة السيابقة ، يصبحون

 . " شطب التسجيالت والتأشيرات المتعلقة باإلجراءات إال برضاه هؤالء الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحكام نهائية عليهم

ومين ذليك الوقيت ينقطيع  ، العقار يصبحون طرفاً فى اإلجراءات من وقت معيين ويخلص من هذا النصوص أن الدائنين المقيدين على

 . ( 919أنظر فى هذا المعنى بودرى وتيسييه فقرة )  التقادم السارى ضدهم بالنسبة إلى حقوقهم

رفيع وليو ليم ييتم التنفييذ بسيبب  ، وقد قضت محكمة استئناف مصير بيأن الحجيز عليى المنقيوالت يقطيع ميدة التقيادم (   1222)  

 . ( 157ص  25رقم  91المجموعة الرسمية  2592يونيه سنة  21)  دعوى استرداد

م  2775فبرايير سينة  11استئناف مختلط  – 12رقم  51المجموعة الرسمية  2559يناير سنة  9استئناف مصر  (   1221)  

 99م  2519يونيييه سيينة  21 – 295ص  11م  2529ينيياير سيينة  21 – 75ص  2م  2775مييارس سيينة  11 – 11ص  2

 . 221فقرة  91لوران  – 91هامش رقم  129فقرة  1وقارن أوبرى ورو  – 919وأنظر بودرى وتيسييه فقرة  – 995ص 

 . 929وقارن بودرى وتيسييه فقرة  . وما بعدها من تقنين المرافعات(  192)  أنظر أيضا فى الحجز التحفظى على المنقول المواد

 . 919ص  15م  2521سنة  إبريل 21استئناف مختلط  (   1229)  

اسيتئناف مخيتلط أو )  ويسرى تقادم جديد إذا لم يتخيذ اليدائن إجيراءات مين شيأنها أن تسيتبقى انقطياع التقيادم األول (   1225)  

 . ( 219ص  59م  2517فبراير سنة 

 . 929بودرى وتيسييه فقرة  (   1229)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ال يقبيل طليب مين أحيد بعيد مضيى ثالثيين يومياً مين تياريخ "  عليى أنيهمين تقنيين المرافعيات (  199)  ثم نصت الميادة . " ومستنداتهم

وذليك بغيير إخيالل بحقيه فيى  ، ويسقط حق من لم يتقدم مين اليدائنين فيى التقسييم مهميا تكين صيفته أو صيفة دينيه ، وصول آخر إعالن

هيذا الطليب اليذى يتقيدم بيه اليدائن فيى ف . " وال بحقه فى اليدخول بدينيه فيى تقسييم أو توزييع آخير ، الرجوع على المتسبب بالتضمينات

ولكن الطلب يقطيع التقيادم  ، قد انقطع بالحجز ، التقسيم على النحو المبين فى النصوص المتقدمة الذكر يكون قاطعاً للتقادم بهذا الطلب

يقيدم الطليب "  أنفى صدد التوزيع بحسب درجات الدائنين عليى  $ 2299 $من تقنين المرافعات (  115)  ونصت المادة . من جديد

وكيل  . مشيفوعة بياألوراق المؤييدة للطليب ، فى التوزيع بعريضة يعين فيها الطالب موطناً مختاراً له فى البلدة التى بهيا مقير المحكمية

فهيذا الطليب  ع" .  . . دائن ال يقدم طلبه فى التوزيع على الوجه الصحيح فيى الميعياد يسيقط حقيه فيى االشيتراك فيى إجيراءات التوزييع

 فيقطيع التقيادم ، يعتبر منه بمثابة مطالبة قضائية بحقه ، الذى يتقدم به الدائن لالشتراك فى التوزيع على النحو المبين فى النص المتقدم
 (1221 ) .

حياجزون عليى اليثمن وبعضيهم  $ 2291 $ولما كان الدائنون الذين يتقدمون بطلباتهم فيى التوزييع بعضيهم دائنيون عياديون  

فإن التقادم يكون قيد انقطيع لمصيلحة الحياجزين  ، دائنون أصحاب رهون أو حقوق امتياز أو حقوق اختصاص ولو لم يكونوا حاجزين

وينقطيع التقيادم لمصيلحة أصيحاب الرهيون أو حقيوق االمتيياز أو حقيوق  ، منهم بالحجز ثيم أعييد قطعيه بطليب االشيتراك فيى التوزييع

 . اص ألول مرة بالطلبات التى يتقدمون بها لالشتراك فى التوزيعاالختص

مدنى تقضى بانقطاع التقادم بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فيى (  979)  وقد رأينا أن آخر عبارة فى المادة

 وتدخل الدائن فى دعوى سيبق رفعهيا ، ليهومن هذه األعمال الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعى ع . إحدى الدعاوى
 (

1221 ) .
ورفيع اليدائن اليدعوى مطالبياً بحقيه اليذى ليه فيى ذمية مدينيه  ، فإذا رفع المدين دعوى على الدائن يطالبه فيها بحق له فى ذمتيه 

ألنيه  ع كيون قيد قطيع التقيادمفيإن اليدائن بهيذا الطليب العيارض ي ، وطالباً إجراء المقاصة القضائية بين الحق الذى له والدين الذى عليه

كيذلك إذا تيدخل اليدائن فيى دعيوى يكيون مدينية فيهيا أحيد  . ( مرافعيات 291م )  يكون قد تمسك بحقه أثناء السير فى إحيدى اليدعاوى

فيى إحيدى  إذا قيد تمسيك بحقيه أثنياء السيير ، فإنه يكون بهذا التدخل قد قطع التقيادم ، مطالباً فى تدخله المدين بحقه فى ذمته ، الخصوم

(  مرافعات 299م )  الدعاوى
 (1227 ) .

 

                                                 

وذليك ألنيه  ، يجعل دخول الدائن فى التوزيع قاطعياً للتقيادموكان القضاء المختلط فى عهد تقنين المرافعات السابق  (   1221)  

ومن ثم ليم يكين دخيول اليدائن  ، أما القضاء الوطنى فلم يكن يوجب هذا اإلعالن . كان يوجب إعالن المدين بإجراءات التوزيع

 . فى التوزيع قاطعاً للتقادم

 29اسيتئناف مخيتلط )  ع أمام المحياكم المختلطية بقطيع التقيادموقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الدخول فى إجراءات التوزي

 19 – 255ص  91م  2515ينياير سينة  29 – 559ص  15م  2521يونييه سينة  1 – 279ص  25م  2591مارس سنة 

 – 71ص  55م  2592ديسيمبر سينة  15 – 229ص  52م  2517ديسمبر سينة  29 – 999ص  91م  2519مارس سنة 

 . ( 79ص  95م  2551ينيياير سيينة  19 – 219ص  55م  2591مييارس سيينة  1 – 5ص  51م  2599أكتييوبر سيينة  92

 . ( 221ص  99م  2552فبراير سنة  11استئناف مختلط )  ولكن التقدم فى توزيع سقط بعد فتحة ال يقطع التقادم

فبرايير سينة  21نقيض ميدنى )  ادمفهيو إذن ال يقطيع سيريان التقي ، وقضت محكمة النقض بأن طلب فتح التوزييع ال يوجيه قبيل الميدين

وقضت كذلك بأنه متى كان المقرر فى القضاء المختلط وجوب إعالن الميدين  . ( 151ص  57رقم  1مجموعة عمر  2597

 . صح اعتبار دخول الدائن فى التوزييع مطالبية قضيائية منيه باليدين قاطعية للتقيادم ، بإجراءات التوزيع لدى المحاكم المختلطة

إذ قضى بيرفض اإلشيكال واسيتمرار التنفييذ عليى أسياس عيدم سيقوط اليدين المحكيوم بيه  ، ن الحكم المطعون فيهوإذن فمتى كا

مميا يتحيتم معيه عليى  ، أقام قضاءه على أن العالقة بين الطرفين نشأت فى ظيل القيانون المخيتلط وهيو اليذى يحكمهيا ، بالتقادم

وأن هذا القضاء  ، المحكمة أن تستهدى فى قضائها بما جرت عليه أحكام المحاكم المختلطة فى شأن النزاع القائم بين الطرفين

قد استقر على أن دخول الدائن فى توزيع مفتوح ضد مدينة قاطع للتقيادم تأسيسياً عليى أن النظيام اليذى جيرى علييه قضياء هيذه 

وأنيه ال محيل ال تبياع  ، حتم إعالن المدين بإجراءات التوزيع وإعالنيه بالحضيور لإلطيالع عليى القائمية المؤقتيةالمحاكم كان ي

 ، قضاء المحاكم الوطنية فى هذا الشأن ألن أساس هذا القضاء هو أن المدين ال يعلن بالتوزيع المفتوح أميام المحياكم الميذكورة

 2591يونييه سينة  9نقيض ميدنى )  كيام الواجيب إتباعهيا فيى هيذا الخصيوصفإن ما قرره هذا الحكم هيو تطبييق صيحيح لألح

ً  – 2219ص  279رقم  9مجموعة أحكام النقض  مجموعة أحكيام الينقض  2599مارس سنة  25نقض مدنى  : وأنظر أيضا

 . ( 119ص  291رقم  5

 (  الوسيط – 19 . م)  

 . 999ص  9عمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األ (   1221)  

وقد قضت محكمة اسيتئناف مصير بيأن مواجهية الخصيم لخصيمه فيى مرافعاتيه ومذكراتيه بدينيه باعتبياره مسيتحق  (   1227)  

سواء أكان ذلك فى صيحيفة اليدعوى أم فيى  ، بشرط أن تكون مصحوبة بطلب إلزام المدين بالدين ، األداء تعتبر قاطعة للتقادم

وقضييت أيضيياً بييأن إعييالٍن تعييديل  . ( 111ص  155رقييم  19المحاميياة  2595نييوفمبر سيينة  7)  راتالمرافعيية أم فييى المييذك

وقضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بيأن  . ( 959ص  211رقيم  25المحاماة  2599مارس سنة  5)  الطلبات قاطع للتقادم
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 : تكييف اإلقرار الصادر من المدين بحق الدائن - 633

ينقطع التقادم إذا أقر الميدين بحيق اليدائن إقيراراً صيريحاً أو "  مدنى تنص على أن(  975)  رأينا أن الفقرة األولى من المادة 

 ً فإنيه يكيون بهيذا  ، ثيم أقير الميدين بيأن اليدين ال ييزال فيى ذمتيه ، فإذا مضت مدة على استحقاق الدين دون أن يتكامل التقادم . " ضمنيا

كيذلك يجيوز النيزول عين بعيض ميدة  ، ولما كان النزول عن مدة التقادم كلها بعيد تكاملهيا جيائزاً  . اإلقرار قد نزل عما انقضى من مدة

 التقادم بعدم انقضائها
 (1225 ) .

وابتداء تقيادم جدييد  ، ويؤدى ذلك إلى انقطاع التقادم الذى كان ساريا وعدم االعتداد بالمدة التى انقضت 

 . يسرى من وقت صدور اإلقرار

ً  ، وليس اإلقرار بالدين القاطع للتقادم هو مجرد تقريير للواقيع مين جانيب الميدين  ، ( Fait Materiel)  وإال لكيان عميال مادييا

 شييأنه أن يقطيع التقييادم ولميا كييان مين
 (1219 ) .

ال يتعييارض فيى طبيعتييه مييع  ، كييأمر واقيع ، فييإن تقريير المييدين أن اليدين بيياق فيى ذمتييه 

فهيو عميل ميادى  ، ولكين اإلقيرار هنيا ينطيوى عليى نيزول الميدين عين الجيزء اليذى انقضيى مين ميدة التقيادم . استمرار سريان التقادم

 ينطوى على تصرف قانونى
 (1212  )

 (Acte Juridique ) . فقيد قيدمنا أن اإلقيرار أميام القضياء  ، وهيو كيإقرار الميدين أميام القضياء

 واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونا هو نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمة بإثبات ما يدعيه
 (1211 ) .

 

ليذلك ال  ، بل نزوال عن مدة التقيادم التيى انقضيت ، ليس نزوال عن الحق نفسه ، على التكييف الذى قررناه ، ولما كان اإلقرار

 ييل يكفيى أن تتيوافر فييه أهليية اإلدارة ، يشترط فى المدين الذى صدر منه اإلقرار أهلية التصرف فى الحيق
 (1219 ) .

فالصيبى الممييز  

 فى حدود أهليته لإلدارة ، إقراره صحيح وقاطع للتقادم
 (1215 ) .

يم أن يقر بدين فيى ذمية القاصير كذلك يستطيع الولى أو الوصى أو الق 

بينميا هيو ال يسيتطيع أن ينيزل عين  ، ويكون إقراره هذا قاطعاً للتقادم الذى بدأ يسرى فى مصلحة القاصير أو المحجيور ، أو المحجور

 . حق للصغير أو للمحجور ولو بإذن المحكمة

                                                                                                                                                                    

الحكيم االبتيدائى بميا يتضيمنه مين طليب وأن إعيالن  ، ( 219ص  5م  2751ميارس سينة  5)  إجراءات التنفييذ تقطيع التقيادم

 92)  وأن الصيلح يقطيع التقيادم ، ( 255ص  91م  2515ينياير سينة  29)  الدين يقطع التقادم ولو رفع اسيتئناف عين الحكيم

ولكن الصلح على أحد الطلبات المقدمة فى الدعوى ال يقطع التقادم بالنسبة إلى الطلبيات  ، ( 291ص  29م  2592يناير سنة 

وقضيت محكمية  . ( 157ص  15م  2521أبرييل سينة  9)  األخرى التى ليم يتناولهيا الصيلح وهيو مسيتقلة عين الطليب األول

إال إذا اعتيرف الميدين فيى خاللهيا  ، ماستئناف مصر بأن المفاوضات التى تجرى بين الخصيوم توصيال للصيلح ال تقطيع التقياد

على أن هذه المفاوضات إذا أدت إلى اإلقرار بالدين من جانب  ، بصحة الدين اعترافاً يمكن اعتباره تنازال عن التمسك بالتقادم

 . ( 219ص  72رقيم  29المحامياة  2595أبرييل سينة  17)  بعض ورقة المدين فإن اإلقرار يكون حجة قاصيرة عليى المقير

فيعتبير  ، ضت محكمة طنطا بأنه إذا رفعت دعوى بالمطالبة بإيجار قبل مضى خمس سنوات على استحقاقه وتم الصلح فيهاوق

وليس من شأن القضاء ببطالن محضر الصلح لسبب ما أن يزييل أثير  ، التقادم منقطعاً حتى يوم التصديق على محضر الصلح

 ً  591ص  119رقيم  25المحامياة  2599نيوفمبر سينة  5)  من انقطاع التقادم اإلجراءات السابقة عليه وما ترتب عليها قانونا

) . 

يقطع التقادم كما يقطعه تمسك اليدائن بحقيه أثنياء السيير (  Compormis)  ويذهب الفقه الفرنسى إلى أن تمسك الدائن بحقه فى تحكيم

جيلليوار فقيرة  – 225فقيرة  91ليوران  – 129أوبيرى ورو فقيرة  – 955وفقيرة  912تروليونج فقيرة )  فى إحيدى اليدعاوى

وال مانع من األخيذ بهيذا اليرأى  . ( من التقنين المدنى األلمانى 119وأنظر أيضاً المادة  – 922بودرى وتيسييه فقرة  – 191

فييإن إجييراءات التحكيييم نظمهييا تقنييين المرافعييات علييى نحييو يجعلهييا متصييلة اتصيياال وثيقيياً بالمحيياكم واإلجييراءات  ، فييى مصيير

فيجوز إذن اعتبار تمسيك اليدائن  . ( من تقنين المرافعات 799 – 727أنظر المواد )  ويجعل للقضاء إشرافاً عليها ، ضائيةالق

ويعتبير انقطياع  . ويبتيدئ تقيادم جدييد مين وقيت انتهياء مهمية المحكميين ، بحقه فى خالل إجراءات التحكيم عمال قاطعاً للتقيادم

 . ( مرافعات 799 – 755أنظر المادتين )  لدائن أو أبطلت إجراءات التحكيمالتقادم كأن لم يكن إذا رفض طلب ا

 . 119أنظر ما يلى فقرة  (   1225)  

 . 251ص  22الحقوق  2751يناير سنة  12استئناف وطنى  (   1219)  

وقييارن سييالى فييى تعليقييه علييى  - 2هييامش رقييم  115ص  2911وفقييرة  2915فقييرة  1بالنييول وريبييير وردوان  (   1212)  

 . 959ص  – 951ص  917بودرى وتيسييه فقرة  - 2هامش  197التقنين المدنى األلمانى م 

 . 155الوسيط جزء ثانى فقرة  (   1211)  

بالنيول وريبيير  – 991بودرى وتيسييه فقرة  – 191رة جيللوار فق – 59وهامش رقم  129فقرة  1أوبرى ورو  (   1219)  

 . 219فقرة  91وقارن لوران  – 2911فقرة  1وردوان 

 25رقيم  9مجموعية عمير  2551يناير سنة  9قارب نقض مدنى )  ولكن إقرار المعتوه ال يعتد به فى قطع التقادم (   1215)  

 . ( 91ص 
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وال  ، فيال حاجية لقبيول اليدائن لهيذا اإلقيرار ، تصرف صيادر مين جانبيه وحيده ، على النحو الذى بيناه ، وإقرار المدين بالدين

 . يجوز للمدين بعد اإلقرار أن يرجع فيه

  : اإلقرار الصريح واإلقرار الضمنى – 634

 وقد يكون اإلقرار من المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو إقراراً ضمنيا
 (1219 ) .

 

وقيد يكيون مكتوبياً أو  . فأى تعبير عين اإلرادة يفييد معنيى اإلقيرار باليدين يكفيى ، واإلقرار الصريح ال يشترط فيه شكل خاص

وقيد يكيون فيى صيورة اتفياق بيين  . موجهاً إليى اليدائن أو غيير موجيه إلييه ، فى صورة رسالة أو فى غير هذه الصورة ، غير مكتوب

 أو صادراً من جانب المدين وحده دون أى اتفاق ، المدين والغير
 (1211 ) .

 

 ، فيكون اإلقرار ضمنياً إذا دفع المدين قسطاً من اليدين . إلقرار الضمنى يستخلص من أى عمل يمكن أن يفيد معنى اإلقراروا

 أو عييرض مقاصييته فييى دييين مقابييل ، أو طلييب مهليية للوفيياء بييه ، أو قييدم رهنيياً أو كفاليية لضييمانه ، أو فييدفع فوائييده
 (1211 ) .

وقاضييى  

وال معقيب عليى تقيديره مين محكمية  ، العميل اليذى صيدر مين الميدين ينطيوى عليى إقيرار ضيمنى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان

 النقض
 (1217 ) .

 

                                                 

 . 152ص  51م  2599مايو سنة  1 – 19ص  59م  2591ديسمبر سنة  7استئناف مختلط  (   1219)  

أو فيى إيجياب صيادر مين الميدين دون أن يقبليه  ، وقد يرد اإلقرار الصريح فى محضر جيرد لحصير تركية اليدائن (   1211)  

أو فى بيع يصدر من المدين للغير من إنابة المشترى فى دفع اليثمن لليدائن وفياء  ، أو فى قبول الدين فى تفليسة المدين ، الدائن

أو فى مذكرات يتقدم بها المدين فى قضية ال يكون الدائن خصيما  ، أو فى توكيل يصدر من المدين للغير للوفاء بالدين ، بالدين

أو فيى تصيرف قيانونى حكيم ببطالنيه دون أن يميس اليبطالن اإلقيرار اليريح  ، أو فيى تصيفية شيركة ، أو فى عقد قسيمة ، فيما

وقضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بيأن إقيرار المسيتأجر  . ( 915بيودرى وتيسيييه فقيرة )  بالدين الوارد فى هيذا التصيرف

ديسمبر سنة  29)  سنة 29باألقساط المتأخرة من األجرة والتعهد بدفعها فى ميعاد معين يقطع التقادم ويسرى تقادم جديد مدته 

)  بقى اإلقرار قاطعاً التقيادم ، ثم أبطلت التسوية وقضت أيضاً بأنه إذا تضمنت تسوية إقراراً بالدين –(  195ص  1م  2775

 . ( 971ص  55م  2591يونيه سنة  12

وأنظيير  – 991ص  – 999ص  9المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدى فييى مجموعيية األعمييال التحضيييرية  (   1211)  

 . من تقنين االلتزامات السويسرى(  2/  299)  أيضا المادة

 ، وعيرض الميدين عليى اليدائم تعويضياً عين االلتيزام ، وضة المدين للدائن فيى مقيدار االلتيزام ال فيى وجيودهويعتبر إقراراً ضمنيا مفا

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الكتاب اليذى يرسيله الميدين لليدائن  . وإجراء المدين تسوية مع الغير بقصد الوفاء بالدين

وقضيت أيضيا بيأن  . ( 295ص  11رقيم  11المجموعية الرسيمية  2519نيوفمبر سينة  99)  بطلب مهلة للسداد يقطع التقادم

ويتفيرع عليى ذليك أن الميدين إذا قيام بسيداد أقسياط اليدين فيى خيالل  ، سداد جزء من اليدين اعتيراف ضيمنى بيه فيقطيع التقيادم

 ، خ اإليصياالتسنوات متوالية يكون قيد قطيع التقيادم فيى تياريخ كيل دفعية قيام بسيدادها إليى اليدائن وفيى كيل تياريخ مين تيواري

 212رقيم  51المجموعية الرسيمية  2559يناير سنة  9)  وينقطع التقادم أيضاً بالنسبة إلى الفوائد فى خالل السنوات المتعاقبة

 1م  2759ينياير سينة  19)  وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن سداد قسط من الدين إقرار ضيمنى فيه فيقطيع التقيادم . (

 . ( 117ص 

 291ص  91م  2559اسيتئناف مخيتلط أول ميايو سينة )  إقراراً ضمنيا مجرد أن يذكر الدائن وفاء المدين بقسط مين اليدينوال يعتبر 

إذ يجب أال يشوب االعتراف  ، ورع الدعوى من البائع ضد المتعرض أ, مدى الملكية ال يعتبر إقراراً ضمنياً بحق الضمان . (

ورد الميدين عليى اليدائن يعتيرف  . ( 925ص  211رقيم  21المحامياة  2592 ميايو سينة 11استئناف مصر )  لبس أو تأويل

ألن اإلقرار القاطع للتقادم هو اإلقرار ببقاء الدين فيى ذمية  ، بأصل الدين ويقرر فى الوقت ذاته براءة ذمته منه ال يقطع التقادم

ا عيرض الميدين أن ييدفع مبلغياً عليى وإذ . ( 522ص  999رقيم  7المحامياة  2517أبرييل سينة  22استئناف مصر )  المدين

 2511دالليوز  2527مايو سينة  25نقض فرنسى )  سبيل الصلح وحسم النزاع ال يستخلص منها حتما أن يقر بالدين فى ذمته

والمقاصيية القانونييية التييى تقييع بييين جييزء ميين الييدين ودييين مقابييل ال تفيييد اإلقييرار الضييمنى بييالجزء البيياقى ميين  . ( 195 – 2 –

وقبيول الميدين مخالصية مين اليدائن  . ( 999بيودرى وتيسيييه فقيرة )  ألن المقاصة القانونية قد تقع بدون إرادة الميدين ، الدين

بييودرى )  يحييتفظ فيهييا بسييائر حقوقييه فييى عبييارة عاميية مبهميية ال يعييد اعترافيياً ضييمنياً ميين المييدين بييدين معييين وال يقطييع التقييادم

 . ( 959ص  915وتيسييه فقرة 

 7نقيص ميدنى )  قضت محكمة النقض بأن اإلقرار القاطع للتقادم مسألة واقع ال تخضع لرقابة محكمة الينقضوقد  (   1217)  

وقضييت أيضيياً بييأن المسييائل المتعلقيية بانقطيياع مييدة  . ( 2911ص  129رقييم  1مجموعيية أحكييام اليينقض  2599ديسييمبر سيينة 

ان قطيع ميدة التقيادم مترتبياً عليى اعتيراف واضيع الييد أو التقادم مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو التفرقة بين ما إذا كي
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يعتبير إقيراراً ضيمنياً أن يتيرك الميدين تحيت ييد اليدائن "  عليى أنيه ، كما رأينا ، مدنى 975وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

ً  . " الدينماال له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء  أميا إذا كيان  . وقد قدمنا أن مجرد تقديم رهن تأمينا لوفاء الدين يعتبير إقيراراً ضيمنيا

فإن ترك المدين ما له فى حيازة الدائن تأميناً لوفاء لليدين هيو إقيرار ضيمنى  ، وكان المرهون ماال مملوكاً للمدين ، الرهن رهن حيازة

ويبقيى  ، مهما طالت المدة التيى مضيت عليى اسيتحقاقه ، المستمر قائماً بعد استحقاق الدينويبقى هذا اإلقرار الضمنى  . مستمر بالدين

 التقادم منقطعاً ما دام المال المرهون فى حيازة الدائن
 (1215 ) .

فيإن  ، وهذا بخالف الرهن الرسيمى وحيق االختصياص وحيق االمتيياز 

وال ينقطيع التقيادم بقييد حيق مين هيذه  . إقيراراً مسيتمراً مين الميدين بدينيه ثبوت حق من هذه الحقوق للدائن تأمينا للوفاء بالدين ال يعتبر

فال تنطوى على إقرار ضمنى من  $ 2221 $ ، فإن القيد والتجديد أعمال صادرة من الدائن ال من المدين ، وال بتحديد القيد ، الحقوق

ومن ثيم يكيون منطوييا عليى إقيرار ضيمنى  ، ادر من المدينأما ترك المدين ماله المرهون حيازة فى يد الدائن فعمل سلبى ص . المدين

 بالدين
 (1299 ) .

 

 : أثبات اإلقرار - 635

 ، ويغلب فيها معنى التصرف القانونى كما هيو األمير فيى الوفياء ، ولما كان اإلقرار واقعة مادية تنطوى على تصرف قانونى 

فيجيوز اإلثبيات بجمييع الطيرق إذا  . فإن إثبات اإلقرار يخضع للقواعد العامة فى إثبات التصيرف القيانونى وليو كيان مين جانيب واحيد

                                                                                                                                                                    

المدين بالحق المطالب هو به اعترافاً يجب الرجوع فى استفادته إليى فعيل ميادى مختليف عليى داللتيه أو إليى ورقية مقدمية فيى 

دعوى مختليف عليى وبين ما إذا كان مترتباً على ورقة مقدمة فى ال ، الدعوى مختلف على داللتها الصريحة أو الضمنية كذلك

وبين ما إذا كان مترتباً على ورقية الطليب المقيدم للمحكمية بيالحق المطليوب اسيترداده أو  ، داللتها الصريحة أو الضمنية كذلك

ألن حكيم القاضيى فيهيا يكيون مبنيياً عليى ميا اسيتنتجه مين األفعيال أو  ، ففى الحالة األولى ال رقابية لمحكمية الينقض . اقتضاؤه

أمييا فييى الحاليية الثانييية فيكيون النييزاع قائميياً علييى مييا لورقيية الطلييب ميين األثيير  . ة المتنييازع علييى داللتهييا العقليييةاألوراق المقدمي

)  أى عليى ميا اشيترطه القيانونى فيى ورقية الطليب ، وفييم تكيون ، وعلى متيى تكيون الورقية قاطعية ، القانونى فى قطع التقادم

Demande en Justice  )فيكون فصل القاضى فى ذلك فصال فى مسألة قانونيية يخضيع فييه لرقابية  . من الشرائط القانونية

 . ( 95ص  11رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  15نقض مدنى )  محكمة النقض

نقيض )  وال يبدأ سريان التقادم الجديد إال إذا خرج المال المرهون مين حييازة اليدائن – 999بودرى وتيسييه فقرة  (   1215)  

المجموعة الرسيمية  2521أبريل سنة  9استئناف وطنى  – 179ص  51رقم  1مجموعة عمر  2597اير سنة فبر 21مدنى 

 2595ميييارس سييينة  7مصييير  – 915ص  221رقيييم  1المحامييياة  2511فبرايييير سييينة  21 – 212ص  1/  52رقيييم  27

 – 929ص  91م  2515أبرييل سينة  21 – 299ص  21م  2599ينياير سينة  92استئناف مخيتلط  – 51ص  9االستقالل 

 . ( 299ص  95م  2551مارس سنة  91 – 19ص  99م  2591ديسمبر سنة  19

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطيية أيضياً بأنيه إذا قبيل المييدين أن يتيرك لليدائن الميرتهن االنتفيياع بالعقيار المرهيون رهنياً رسييمياً 

ديسمبر سنة  29استئناف مختلط )  فاالستيالء على الريع يقطع التقادم بالنسبة إلى الفوائد ، واالستيالء على ريعه لسداد الفوائد

وقضت كذلك بأن التيأمين اليذى يودعيه المسيتأجر لضيمان األجيرة عنيد الميؤجر يعتبير بمثابية أجيرة  . ( 91ص  95م  2512

 21اسيتئناف مخيتلط )  ن األجيرة بعيد خصيم التيأمينوإنما يسرى على ما يتبقى م ، فال يسرى فى حقها التقادم ، مدفوعة مقدماً 

ولكنهييا قضييت ميين جهيية أخييرى بييأن الحييبس ال يمنييع ميين سييريان التقييادم ضييد الييدين  . ( 291ص  51م  2515ديسييمبر سيينة 

بخييالف  ، ولعييل ذليك يرجييع إليى أن الحييبس . ( 295ص  11م  2525ينياير سيينة  29اسيتئناف مخييتلط )  المضيمون بييالحبس

ولكن رهن الحيازة يستبقى التقادم منقطعاً لمجيرد أن  .  يجيز للدائن أن يتقاضى حقه من غلة العين المحبوسةال ، رهن الحيازة

أميا أن اليدائن  . وفى هذا يشترك الحبس مع رهن الحييازة ، العين المرهونة قد خرجت من يد المدين وانتقلت إلى حيازة الدائن

 ً بل يكفى لقطع التقيادم انتقيال العيين  ، ولكنه ليس ضرورياً لذلك ، يتقاضى حقه من غلة العين المرهونة فهذا يقطع التقادم أيضا

 . إلى حيازة الدائن

قتصير يراعى أن ترتيب رهن الحيازة ينفيرد بيأن أثيره ال ي" :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (   1299)  

فمجيرد تيرك اليدائن للشيىء  . بل يجاوز ذلك إلى استدامة هذا األثر ما بقى الشىء المرهون فى ييد الميرتهن ، على قطع التقادم

قيارن  : يعتبير إقيراراً ضينيا دائمياً أو متجيدداً  ، وترخيصه لهذا المرتهن فى اقتضاء حقه مين إييراده ، المرهون فى يد المرتهن

أمييا وجييود الييرهن الرسييمى واالمتييياز  . ميين التقنييين البولييونى 119لتزامييات السويسييرى والمييادة ميين تقنييين اال 259المييادة 

ألن المدين ال ينسب إليه فيى هيذه الحالية  ، فليس من شأنها جميعاً قطع التقادم ، وقيد هذه الحقوق وتجديد قيدها ، واالختصاص

مجموعية ) "  كفيل حيق اليدائن ال يكفيى فيى هيذا الشيأنومجيرد وجيود تيأمين ي ، أمر ميادى ينطيوى عليى إقيرار ضيمنى باليدين

 . ( 991ص  9األعمال التحضيرية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 فإن زادت وجب اإلثبات بالكتابية أو بميا يقيوم مقامهيا ، كانت قيمة االلتزام الذى يراد قطع تقادمه ال تزيد على عشرة جنيهات
 (1292 ) .

 

 . على الدائن الذى يدى انقطاع التقادم وعبء اإلثبات يقع

 ، كوفياء قسيط مين اليدين أو دفيع الفوائيد أو الوعيد بتقيديم ضيمان ، كذلك إذا استخلص اإلقيرار الضيمنى مين تصيرفات قانونيية

قيمة االلتيزام عليى فيجب اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت  ، وجب إثبات هذه التصرفات وفقاً للقواعد العامة المتقدم ذكرها

 ولو كان الجيزء الميوفى بيه مين اليدين أو الفوائيد المدفوعية أو الضيمان الموعيود بتقديميه قيمتيه أقيل مين هيذا المبليغ ، عشرة جنيهات
 (

1291 ) .
 

وهو سيند يتضيمن إقيراراً بحيق سيبق تدوينيه فيى محيرر  ، ( Acte Recognitif)  وقد يثبت اإلقرار القاطع للتقادم بسند مؤيد

 وقد سبق بحث السند المؤيد عنيد الكيالم فيى اإلثبيات . ( Acte Primordial)  بالسند األصلى يسمى
 (1299 ) .

وقيدمنا هنياك أن السيند  

ومن الناحية العملية لتهيئة دليل إلثبيات عنيد فقيد السيند األصيلى إذا كيان هيذا معرضياً  ، المؤيد يصلح من الناحية القانونية لقطع التقادم

حيث يحتاج اليدائن مين وقيت إليى آخير أن يحصيل  ، ويغلب أن يكون ذلك فى الديون الطويلة اآلجال وفى اإليرادات المؤبدة . للضياع

 فيقطع التقادم ويجدد الدليل ، على سند مؤيد لسنده األصلى
 (1295 ) .

 

 األمر الذى يترتب على انقطاع التقادم - المطلب الثانى

  : النصوص القانونية - 636

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 979ادة تنص الم

وتكون مدته هو ميدة التقيادم  ، إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء األثر المترتب على سبب االنقطاع - 2"  

 . " األول

بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار أو إذا كان الدين مما يتقادم  ، على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة األمر المقضى - 1"  

إال أن يكيون اليدين المحكيوم بيه متضيمناً اللتزاميات دوريية متجيددة ال تسيتحق األداء إال  ، كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة ، المدين

 بعد صدور الحكم
 (1299  )

" . 

 295/  72ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (1291 ) .

 

 911وفى التقنين المدنى الليبيى الميادة  – 971فى التقنين المدنى السورى المادة  : التقنيات المدنية العربية األخرىويقابل فى 

 995وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  – 955وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –
 (1291 ) .

 

                                                 

وجيب أن تكيون ثابتية التياريخ حتيى تسيرى فيى حيق  ، وإذا كانت الورقة التى تتضمن اإلقرار بالدين ورقية عرفيية (   1292)  

فيإذا انقضيى بالتقيادم  . ( 599ص  997بيودرى وتيسيييه فقيرة  – 29فقيرة  1157ماركاديه  – 299فقرة  91لوران )  الغير

فليم يينقض اليدين  ، لم يجز االحتجاج على دائن مرتهن متأخر بأن التقادم قيد انقطيع بيإقرار الميدين ، دين مضمون برهن متقدم

ليم وذلك ما لم يكن اإلقرار بالدين ثابت التاريخ فيى وقيت  ، من أجل ذلك وبقى الرهن المتقدم إضراراً بالدائن المرتهن المتأخر

 . يكن فيه التقادم قد اكتمل

 . 997بودرى تيسييه فقرة  – 129فقرة  1أوبرى ورو  –وما بعدها  299فقرة  91لوران  (   1291)  

 . 215فقرة  1الوسيط  (   1299)  

 . 2919فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  (   1295)  

من المشروع التمهيدى على نحو مطابق لما استقر عليه فيى التقنيين  911ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (   1299)  

إذا كيان "  بعيد عبيارة"  وانقطيع تقادميه بيإقرار الميدين"  فيما عدا أن المشروع التمهييدى ليم يكين يشيتمل عليى عبيارة ، الجديد

قيد واجب على الديون التيى تتقيادم بسينة "  وفى لجنة المراجعة أدخل . الواردة فى الفقرة الثانية"  الدين مما يتقادم بسنة واحدة

أما إذا انقطع  ، ألن اإلقرار يهدم قرينة الوفاء ، فهذه إذا انقطع التقادم فيها بإقرار المدين انتفت علة التقادم بسنة واحدة ، واحدة

وأصيبحت الميادة رقمهيا "  ألن قرينة الوفاء ال تيزال قائمية ، ةالتقادم بالمطالبة القضائية فإن مدة التقادم الجديدة تبقى سنة واحد

 9مجموعة األعمال التحضييرية )  979فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . فى المشروع النهائى 957

 . ( 995ص  – 991ص 

. )  فال تحسب المدة السيابقة عليى انقطاعيه ، إذا انقطع التوالى فى وضع اليد : 295/  72التقنين المدنى السابق م  (   1291)  

والحكيم  – 115/  199م : ويالحظ أن هذا األثر النقطاع التقادم الوارد فى التقادم المكسيب ينطبيق أيضيا عليى التقيادم المسيقط

دم الجدييد ومتيى فقيد حيدد مبيدأ سيريان التقيا ، إال أن التقنيين الجدييد أكثير ضيبطاً لألحكيام ، الجدييد والسيابق نواحد فى التقنينيي

 . ( وقد كان هذا معموال به فى عهد التقنين السابق دون نص ، يختلف التقادم الجديد عن التقادم المنقطع

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   1291)  
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فال  ، وأصبحت المدة التى انقضت قبل انقطاعه كأن لم تكن ، زال أثره ، ويخلص من النص المتقدم الذكر أنه إذا انقطع التقادم

وفيى هيذا يختليف انقطياع التقيادم عين وقيف  . وقد سبقت اإلشارة إلى ذليك . يعتد بها فى حساب التقادم الجديد الذى يلى التقادم المنقطع

تد بها وتحسيب فيى ميدة التقيادم عنيد ميا يعيود إليى السيريان بعيد فقد قدمنا فى وقف التقادم أن المدة التى سبقت الوقف تبقى ويع ، التقادم

 . زوال سبب الوقف

 حيل محليه تقيادم جدييد يسيرى مين وقيت انتهياء األثير المترتيب عليى سيبب االنقطياع ، ثم إنيه إذا زال التقيادم المنقطيع
 (1297 ) .

 

فيما عدا حياالت اسيتثنائية نيص عليهيا  ، ألول الذى انقطعمماثال للتقادم ا ، فى مدته وفى طبيعته ، واألصل أن يكون هذا التقادم الجديد

وال يتنياول فيى األصيل إال  . وقيد يمتيد إليى غييره اسيتثناء ، وال يمتد أثر االنقطاع فى األصل إال إلى الدائن الذى قطع التقيادم . القانون

ً  ، االلتزام الذى انقطع فيه التقادم  . وقد يتناول غيره استثناء أيضا

 : لمسائل اآلتيةفنبحث إذن ا

 . مبدأ سريان التقادم الجديد الذى يحل محل التقادم المنقطع(  2)  

 . متى يختلف التقادم الجديد عن التقادم المنقطع(  1)  

 . متى يمتد أثر االنقطاع إلى غير الدائن الذى قطع التقادم(  9)  

 . متى يتناول أثر االنقطاع غير الحق الذى قطع فيه التقادم(  5)  

 مبدأ سريان التقادم الجديد الذى يحل محل التقادم المنقطع - 637

ومبيدأ سيريان هيذا التقيادم الجدييد يختليف بياختالف السيبب اليذى قطيع  . قدمنا أن تقادماً جديداً يحل محل التقادم اليذى انقطيع : 

 . التقادم السابق

 بقى أثر االنقطاع قائماً ميا داميت اليدعوى قائمية ، فإن كان السبب الذى قطع التقادم السابق هو المطالبة القضائية
 (1295 ) .

فيإن  

وسنرى أن مدة هذا التقادم الجدييد تكيون  . بدأ سريان تقادم جديد من وقت صدور هذا الحكم ، انتهت بحكم نهائى يقضى للدائن بطلباته

                                                                                                                                                                    

 . ( من التقنين المدنى المصرى 979مطابقة للمادة )  971التقنين المدنى السورى م 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 979مطابقة للمادة )  911التقنين المدنى الليبى م 

على إنه إذا  - 1 . بدأت مدة جديدة كالمدة األولى ، إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى - 2 : 595التقنين المدنى العراقى م 

 ، عوى سنة واحدة وانقطعت بيإقرار الميدينأو إذا كانت المدة المقررة لعدم سماع الد ، وحاز الحكم درجة البتات ، حكم بالدين

وميا ورد فيى التقنيين المصيرى مين  . المصيرى والعراقيى نوالحكم واحد فى التقنينيي. )  كانت المدة الجديدة خمس عشرة سنة

يتقييادم بخمييس  ، فيمييا تضييمن ميين التزامييات دورييية متجييددة ال تسييتحق األداء إال بعييد صييدور الحكييم ، جعييل الييدين المحكييوم بييه

 . ( فيؤخذ به فى العراق ، ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة ، سنوات ال بخمس عشرة سنة

فالوقت الذى تصرم قبل وقيوع الفعيل اليذى  ، إذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانونى : 995تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

تعود فتسرى مبدئياً منذ توقيف العميل  ، الباقية على حالها ، وهذه المدة . زمنقطعه ال يدخل فى حساب المدة الالزمة لمرور ال

فالمهلية الجدييدة  ، وإذا جيرى االعتيراف باليدين فيى صيك أو أثبيت هيذا اليدين بحكيم . القاطع لمرور الزمن عين إنتياج مفاعيليه

 . لمرور الزمن تبقى عشر سنوات

فيما عدا أن االعتراف المكتوب بالدين فى التقنيين اللبنيانى يحيول ميدة التقيادم  ، لمصرىوحكم التقنين اللبنانى متوقف مع حكم التقنين ا

أميا فيى  . دون تميييز بيين ديين وديين -وهى المعادلة لمدة الخمس عشرة سينة فيى التقنيين المصيرى –الجديد إلى عشر سنوات 

ييون أصيحاب المهين الحيرة التيى تتقيادم بخميس فهذا مقصور على الديون التى تتقيادم بسينة واحيدة وعليى د ، التقنين المصرى

 . ( سنوات

ال يقتصير أثير انقطياع التقيادم عليى الحيلولية دون سيريان " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدى (   1297)  

ف اإلجراء القاطع فإذا ك ، وهذا ما يفرقه عن الوقف ، بل يجاوز ذلك إلى محو ما انقضى من هذه المدة قبل تحقق سببه ، المدة

 . ( 997ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  بدأ سريان تقادم جديد من هذا الوقت ، عن ترتيب أثره

فبرايير سينة  11 – 15ص  5م  2751ديسيمبر سينة  19 – 297ص  7م  2751فبراير سنة  1استئناف مختلط  (   1295)  

ميارس سينة  29 – 291ص  95م  2551فبراير سينة  21 – 77ص  99م  2552فبراير سنة  1 – 295ص  91م 2559

 . 91ص  95م  2551ديسمبر سنة  27 – 215ص  99م  2559

ليم تفيرق بيين التقيادم المسيقط للحيق نفسيه  ، مع تسليمها برفع اليدعوى التيى ليم تقييد ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة

فاعتبرت أن قطع التقادم الخمسى الذى ينشيأ عين  ، المرفوعة بشأنه(  القضائية أى المسقط للمطالبة)  والتقادم المسقط للدعوى

إذ أن لكيل مين تقيادم الحيق وتقيادم اليدعوى  . فإنها تكون قد أخطيأت ، رفع الدعوى ال يستمر إال لمدة التقادم المسقط للحق ذاته

 ً ً  ، مسييتمراً ويظييل هييذا االنقطيياع  ، فالتقييادم الخمسييى ينقطييع برفييع الييدعوى . حكميياً خاصييا وإذا كييان سييبب  . مييا دام سييببه قائمييا
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 الفهرس العام

أو تيرك اليدائن  ، ت اليدعوى بيرفض طلبيات اليدائنأما إذا انتهي . ولو كان التقادم السابق مدته أقصر من ذلك ، دائماً خمس عشرة سنة

فقد قدمنا أن ذليك يترتيب علييه إلغياء صيحيفة اليدعوى بميا  ، أو انقضت بمضى خمس سنوات ، أو حكم بسقوطها بعد سنة ، الخصومة

فال يكون هناك  ، وأن التقادم ال يزال سارياً منذ البداية ، فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن . ومنها قطع التقادم ، ترتب عليها من اآلثار

 محل للكالم فى تقادم جديد يحل محله ويسيرى مين وقيت معيين
 (1259 ) .

 ، إذا رفعيت إليى محكمية غيير مختصية ، وقيد تنتهيى اليدعوى 

فقد قدمنا أن المطالبية القضيائية  ، وفى هذه الحالة تبقى صحيفة الدعوى حافظة ألثرها من قطع التقادم . بحكم نهائى بعدم االختصاص

 تقطييع التقييادم ولييو رفعييت أمييام محكميية غييير مختصيية
 (1252 ) ،

وال يسييرى التقييادم الجديييد إال ميين وقييت صييدور الحكييم النهييائى بعييدم  

 االختصاص
 (1251 ) .

 

قى سارياً إليى أن يقطعيه ويب ، فإن التقادم الجديد يسرى فوراً عقب التنبيه ، وإن كان السبب الذى قطع التقادم السابق هو التنبيه

 . الحجز الذى يلى التنبيه

يدوم أثره فيى قطيع التقيادم ماداميت إجراءاتيه متعاقبية عليى النحيو اليذى  ، إذا كان هو السبب فى قطع التقادم السابق ، والحجز

 . لتقادم الجديد من هذا الوقتبدأ سريان ا ، فإذا أقفل التقسيم أو التوزيع . حتى يصل إلى التقسيم أو إلى التوزيع ، قرره القانون

بقيى أثير االنقطياع قائمياً إليى أن تقفيل التفليسية أو  ، وإذا كان سيبب انقطياع التقيادم السيابق هيو التقيدم فيى تفلييس أو فيى توزييع

 . وعند ذلك يبدأ سريان التقادم الجديد ، التوزيع

فمتيى انتهيى األثير المترتيب عليى هيذا  ، إحدى اليدعاوىوكذلك الحال فى كل عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى 

فدعوى المدعى عليه مثال يبقى أثرها فى قطع التقادم قائماً إلى أن تنتهيى اليدعوى بحكيم بيالقبول أو  . بدأ سريان التقادم الجديد ، العمل

                                                                                                                                                                    

مين  71سينة طبقياً لحكيم الميادة  29فيبقى التقادم منقطعاً إلى أن تسقط هيى بالتقيادم المسيقط لهيا ومدتيه  ، االنقطاع هو الدعوى

فيبقيى أثير  ، م تينقضوما دامت هذه المدة لي . ( وفى تقنين المرافعات الجديد المدة خمس سنوات فقط ، السابق)  القانون المدنى

 ًٍ ً  19نقيض ميدنى )  فيكون تحريكها صحيحاً لعدم سقوط الحق المرفوعة به ، فإذا تحركت الدعوى فى أثنائها . االنقطاع قائما

ثيم رفيع المحكيوم ليه  ، وقضت أيضا بأنيه إذا صيدر حكيم باليدين . ( 519ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555نوفمبر سنة 

 ، ثم رفع المحكوم له دعوى نزع ملكية ضيد الميدين ، وطلب الدائن بعدم إذا صدر حكم بالدين ، دعوى نزع ملكية ضد المدين

ثيم اسيتبعدت  ، وأجيل البييع عيدة ميرات للنشير ، فعين لذلك ييوم ، وطلب الدائن بعد صدور الحكم بنزع الملكية تعيين يوم للبيع

ولميا ليم يحصيل نشير  ، لب الدائن تعيين يوم للبيع فعينوظلت مستبعدت حق ط ، القضية من الروع لعدم دفع مصاريف النشر

فيإن طليب اليدائن تعييين  ، الخياص بحمايية الثيروة العقاريية 2591لسينة  29قررت المحكمة رفع الدعوى عمال بالقانون رقيم 

ثم طلب  ، ولوتداول الدعوى فى الجلسات إلى أن استبعدت من الر ، وتعيين القاضى جلسة بناء على هذا الطلب ، جلسة للبيع

وتأشير القاضى على الطلب بإحالة الدعوى لنظرها أمام قاضى البييوع بالمحكمية التيى نقيل  ، الدائن تعيين جلسة للبيع بعد ذلك

ثم طلب  ، ثم عرض هذا الطلب على قاضى البيوع بالمحكمة المختصة وتعيين جلسة بناء على هذا الطلب ، االختصاص إليها

كل أولئك الشك فيى أنيه مين إجيراءات دعيوى  –بعدم وقف الدعوى عمال بقانون حماية الثروة العقارية الدائن تعيين يوم للبيع 

ميا دام ليم يميض بيين أى إجيراء منهيا واليذى يلييه  ، نزع الملكية التى يترتب على حصولها قيام الدعوى ومنع سقوطها بالتقادم

 . ( 971ص  121رقيم  5مجموعية عمير  2559ارس سينة نقض مدنى أول م)  وال على آخر إجراء المدة المسقطة للدعوى

فإن أثر هذا االنقطياع  ، وقضت كذلك بأنه إذ كان يترتب على إعالن صحيفة الدعوى بطلب الفوائد انقطاع التقادم بالنسبة إليها

دائى حتى تياريخ وينبنى على ذلك أن مضى المدة من تاريخ صدور الحكم االبت . يمتد إلى أن يصدر الحكم النهائى فى الدعوى

ً  ، استئنافه كما أن الحيق فيى الفوائيد  ، ال يترتب عليه سقوط الحق فى استئنافه ، مهما طال ما دام باب االستئناف مازال مفتوحا

وإذن فالحكم الذى يقضى برفض الدفع بسيقوطه حيق االسيتئناف  . يبقى محفوظاً بحكم انقطاع المدة بعريضة الدعوى االبتدائية

الفوائد التى لم يقض بها الحكم االبتدائى استناداً إليى أنيه ميا دام بياب االسيتئناف مفتوحيا فتعتبير اليدعوى المسيتأنف بالنسبة إلى 

إذ القاعيدة العامية أن  ، ، حكمها بجميع طلباتها قائمة فال تسرى أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب بيه بخميس سينوات

المدعى بأن يقطع سريان مدة التقادم فيستبدل بالمدة التى كانيت سيارية مين قبيل الميدة طلب الحضور أمام القضاء يحفظ حقوق 

نيوفمبر سيينة  29نقيض مييدنى )  هييذا الحكيم صييحيح فيى القييانون وال غبيار عليييه –الطويلية المقيررة فييى سيقوط جميييع الحقيوق 

 . ( 57ص  5رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592

 . 115أنظر آنفاً فقرة  (   1259)  

 . 115أنظر آنفاً فقرة  (   1252)  

 . 959ص  99م  2512يونيه سنة  29استئناف مختلط  (   1251)  
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والتيدخل كيذلك يبقيى أثيره  . ى الميدعىعلى النحو اليذى قيدمناه فيى دعيو ، أو إلى أن تنقضى الخصومة بالترك أو بالسقوط ، بالرفض

 إلى أن ينتهى هذا التدخل ، قائماً فى قطع التقادم
 (1259 ) .

 

هيذا إال إذا كيان  . بدأ سريان التقيادم الجدييد فيوراً عقيب هيذا اإلقيرار ، وإذا كان سبب قطع التقادم هو إقرار المدين بحق الدائن

فقيد قيدمنا أن التقيادم  ، يد الدائن على سبيل الرهن الحيازى عين مملوكية للميدين كما إذا كان فى ، اإلقرار مستخلصا من حالة مستمرة

 وال يبدأ سريان التقادم الجديد إال عند خروج العين من يده ، يبقى منقطعاً مادامت العين المرهونة فى يد الدائن
 (1255 ) .

 

  متى يختلف التقادم الجديد عن التقادم القديم واألصل - 638

 أن التقادم الجديد الذى يحيل محيل التقيادم اليذى انقطيع يكيون ممياثال لهيذا التقيادم السيابق فيى مدتيه وفيى طبيعتيه ، اكما قدمن ،
 (

1259 ) .
 : يختلف فيهما التقادم الجديد عن التقادم السابق ، ويستثنى من هذه القاعدة حالتان 

 ، ففيى هيذه الحالية . حاز قوة األمر المقضى أى بحكم نهيائىإذا انتهى السبب الذى قطع التقادم السابق بحكم (  الحالة األولى)  

وليو  ، تكون مدة التقادم الجديد الذى يبدأ سريانه منذ صدور هذا الحكيم النهيائى خميس عشيرة سينة كاملية ، أياً كانت مدة التقادم السابق

ذليك أن الحكيم النهيائى يقيوى  . ( ميدنى 1/  979م )  كانت مدة التقادم السابق أقصر كأن كانت خميس سينوات أو ثالثياً أو سينة واحيدة

 فال يتقادم إال بانقضاء خمس عشرة من وقت صدور الحكم ، ويمده بسبب جديد للبقاء ، االلتزام
 (1251 ) .

فإذا كان هذا االلتزام مما كان  

فيإن هيذه القرينية  ، واألجيراء كحقوق أصحاب المهن الحرة والتجار والصناع والعميال والخيدم ، تقادمه السابق يقوم على قرينة الوفاء

 ، وهيى ميدة التقيادم فيى األصيل ، فتكون مدة التقيادم الجدييد خميس عشيرة سينة . تزول نهائياً بصدور الحكم مثبتاً الدين فى ذمة المدين

وصيدر  ، اً متجيدداً وحتى لو كيان االلتيزام دوريي . وذلك بعد أن انتفت قرينة الوفاء التى تأسست عليها المدة القصيرة فى التقادم السابق

 فتكيون ميدة تقادميه هيى الميدة العاديية وهيى خميس عشيرة سينة ، فإن هذا االلتزام تزول عنه صيفتا الدوريية والتجيدد ، حكم نهائى به
 (

1251 ) .
كما إذا قضى للميؤجر بالمسيتحق مين األجيرة وميا  ، وقد يتضمن الحكم فوق ذلك التزامات لم تزل عنها صفتا الدورية والتجدد 

ألنيه مسيتحق ييوم  ، فإن االلتزام بالمستحق من األجيرة قيد فقيد صيفتى الدوريية والتجيدد . يستجد منها منذ صدور الحكم إلى يوم التنفيذ

فيبقيى محتفظياً لصيفتى الدوريية  ، أما االلتزام بما يستجد من األجيرة إليى ييوم التنفييذ . فال يتقادم إال بخمس عشرة سنة ، صدور الحكم

فيتقيادم كيل  ، بيل هيو يسيتحق عليى أقسياط دوريية متجيددة ، ألنه غير مستحق يوم صيدور الحكيم ، والتجدد بالرغم من صدور حكم به

 قسط منها بخمس سنوات تسرى من الوقت الذى يحل فيه هذا القسط
 (1257 ) .

 

إذا كيان اليدين مميا يتقيادم  . . . عليى أنيه" :  إذ تقيول ، ميدنى 979مين الميادة  هى ما تقضى به الفقرة الثانية(  الحالة الثانية)  

ونحن نعليم أن اليديون التيى تتقيادم بسينة واحيدة هيى  . " كانت مدة التقادم خمس عشرة سنة ، بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين

                                                 

ويبيدو عنيد ذليك أن التقيادم قيد  . ويبقى منقطعا طوال الوقت الذى يدون فيه أثر السبب فى انقطاعه ، فينقطع التقادم (   1259)  

 . وبقيى منقطعيا إليى أن زال أثير السيبب فيى انقطاعيه ، والصحيح أن التقادم قد انقطع . انقطع ثم أعقب انقطاعه وقف لسريانه

 . ( 959بودرى وتيسييه فقرة )  ووقف سريانه شىء آخر ، وواضح أن بقاءه منقطعا شىء

 . 195أنظر آنفاً فقرة فقرة  (   1255)  

د أن انقطعت عن وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن مدة التقدم تبقى كما كانت عندما تعود إلى السريان بع (   1259)  

 . ( 291ص  91م  2515يناير سنة  29)  طريق التنبيه

وإدراج الدائن فى قائمة التوزيع وصبرورة هذه القائمية نهائيية يكيون بمثابية الحكيم النهيائى باليدين فيسيرى بالنسيبة  (   1251)  

 . ( 299ص  99م  2552سنة  27استئناف مختلط )  إلى هذا الدين تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة

 . 55ص  99م  2552فبراير سنة  29 – 127ص  91م 2559أبريل سنة  5استئناف مختلط  (   1251)  

إلغفاليه الينص فيى  ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه وإن كان الحكم القاضى بالدين ال يصلح ألن يكون أساساً لنزع الملكية

فتصيبح الميدة الالزمية لسيقوطه الحيق هيى  ، إال أنه يترتب عليه بالرغم من ذلك تغيير سيبب اليدين ، منطوقه على مقدار الدين

ولو كان من الممكن قبل صدور الحكم التمسك بسقوط الدين بمضى خميس سينوات إذا كيان موضيوعة  ، مدة خمس عشرة سنة

وقضيت محكمية اسيتئناف مصير بيأن ميدة  . ( 9ص  5رقيم  11المجموعية الرسيمية  2519فبراير سينة  21)  مثال ريع حكر

 5المحامياة  2517أبرييل سينة  15)  مهما كانت ميدة التقيادم لليدين األصيلى ، التقادم خمس عشرة سنة بعد صدور حكم نهائى

 . ( 911ص  195رقم  21المحاماة  2592يونيه سنة  21 – 19ص  95رقم 

سيتبدل التقيادم بانقضياء خميس عشيرة سينة بالتقيادم الخمسيى وي" :  وتقول المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى (   1257)  

 ، ذليك أن اليدين يتحيدد نهائيياً بصيدور هيذا الحكيم . كذلك إذا صدر حكم بالدين الدورى المتجدد حاز قيوة الشيىء المحكيوم فييه

ليم تيزل عنهيا صيفتها فإذا تضمن الحكم فوق ذلك التزاميات  . فيسقط بانقضاء المدة العادية ، وتزول عنه صفة الحلول الدورى

ظلييت هييذه  -فييى المسييتقبل ميين اإليجييار  قكييالحكم بمييا سيييتحق–أى التزامييات تصييبح مسييتحقة األداء فييى المسييتقبل  ، الدورييية

 . ( 997ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) "  االلتزامات خاضعة للتقادم الخمسى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، فهيذه الحقيوق إذا صيدر بهيا حكيم . ( ميدنى 917)  جيراءحقوق التجار والصناع وأصحاب الفنيادق والمطياعم والعميال والخيدم واأل

فقيد انتفيت قرينية الوفياء  ، ثم إذا انقطع التقادم فيها عن طريق إقرار الميدين بهيا . فالحكم ال يتقادم إال بخمس عشر سنة كما سبق القول

فيكون التقادم الجديد الذى يحل محل التقادم المنقطع باإلقرار  ، كما انتفت فى حالة الحكم بهذه الحقوق ، التى يقوم عليها التقادم الحولى

 مدته خمس عشرة سنة
 (1255 ) ،

ولكين إذا انقطيع التقيادم فيى هيذه الحقيوق  . كمدة التقادم الجديد الذى يحل محل التقادم المنقطيع بيالحكم 

لقضائية التى تنتهى إليى حكيم بعيدم االختصياص ميثال أو كأن ينقطع بالتنبيه أو بالحجز أو بالمطالبة ا ، بغير الحكم وبغير إقرار المدين

 فإن التقادم الجديد الذى يحل محل التقادم السابق يكون ممياثال ليه فيى مدتيه وطبيعتيه ، بالتقدم فى تفليس أو توزيع
 (1299 ) ،

فتكيون ميدة  

 ويقوم هذا التقادم الجديد على قرينة الوفاء ، التقادم الجديد سنة واحدة
 (1292 ) .

 

  متى يمتد أثر االنقطاع إلى غير الدائن الذى قطع التقادم - 649

 واألصل أن انقطياع التقيادم وسيريان تقيادم جدييد عليى النحيو اليذى بينياه فيميا تقيدم ال يتعيدى أثيره اليدائن اليذى قطيع التقيادم :
 (

1291 ) .
 ، ينقطع التقادم لمصلحة الورثة اآلخيرين لم ، وقطع أحدهم التقادم ضد المدين ، وتجزأ عليهم ، فإذا كان الدين لعدة من الورثة 

                                                 

أنظيير فييى أن تحييول مييدة التقييادم ميين مييدة قصيييرة إلييى مييدة طويليية يقييوم فييى القضيياء الفرنسييى علييى فكييرة التجديييد  (   1255)  

Novation ، 179ص  – 171ص  2919فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  : وفى انتقاد ذلك . 

وتكيون عيادة خميس  ، تكون مدة تقادم الدين الجديد مستقلة عنهيا ، فآياً كانت مدة تقادم الدين القديم ، وغنى عن البيان أن الدين إذا جدد

وقيد قضيت محكمية الينقض بيأن األصيل فيى انقطياع  . أى مين وقيت نشيوء اليدين الجدييد ، عشرة سنة تسرى من وقت التجدييد

صيدر حكيم باليدين أو ميا ليم ييرد نيص عليى غيير ذليك أو ي ، التقادم أنه ال يغير مقدار المدة التى حددها القانون ليزوال االلتيزام

يكيون الحكيم فيى تبيديل الميدة بسيبب اإلقيرار منوطياً بميا يستخلصيه قاضيى  ، فإذا انقطع التقادم بإقرار الميدين . يحصل تجديده

فيإذا تبيين ليه ميا  . هل هو من قبيل تجدييد اليدين أم ال ، الموضوع من واقع الدعوى عن المقصود بإثبات االلتزام فى سند جديد

وكيذلك إذا ميا أدعيى اليدائن تجدييد اليدين بدخوليه  . فال معقب عليه فيه ، وأقام قضاءه على أسباب مستساغة ، جديدينفى نية الت

فييإن المعييول فييى هييذا أيضيياً يكييون علييى مييا يحصييله علييى قاضييى الموضييوع ميين الوقييائع  ، فييى حسيياب جييار بينييه وبييين مدينييه

ص  997رقيم  9مجموعية عمير  2557ديسمبر سينة  19ى نقض مدن)  المطروحة عليه من وجود الحساب الجارى أو عدمه

175 ) . 

ودون أن يكيون االنقطياع عين طرييق الحكيم النهيائى أو عين طرييق اإلقيرار  ، فإذا انقطع التقادم دون أن ينطوى انقطاعيه عليى تجدييد

ميدة التقيادم الجدييد والتقيادم  ال يغياير ميا بيين ، وليو جياء عين طرييق اإلقيرار ، فإن االنقطياع ، بالديون التى تتقادم بسنة واحدة

 . ( 29ص  1رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  22استئناف وطنى )  السابق

ص  2919فقييرة  1وقييارن بالنيييول وريبييير وردوان  – 275ص  95م  2551أبريييل سيينة  15اسييتئناف مخييتلط  (   1299)  

 . 1هامش رقم  171

إلى مدة طويلة فى مكان آخر فى حالة خاصة من حياالت إقيرار الميدين وقد ورد تحول مدة التقادم من مدة قصيرة  (   1292)  

مدنى بأنه إذا حرر سند بحق مين الحقيوق المتقدمية  915فقضت الفقرة الثانية من المادة  . هى حالة تحرير سند بالدين ، بالدين

فيال  -لتيى تتقيادم بسينة واحيدة وهى حقوق التجيار والصيناع وأصيحاب الفنيادق والمطياعم والعميال والخيدم واألجيراء ا–الذكر 

 ، وهذا النص يؤكد الحكم العام فيى صيورة خاصية مين صيورة . وقد مر بيان ذلك ، يتقادم الحق إال بانقضاء خمس عشرة سنة

 . وبخاصة إذا أقر به عن طريق تحرير سند ، فتتحول السنة إلى خمس عشرة سنة إذا أقر المدين بالحق بوجه عام

األطبياء والصييادلة والمحيامين والمهندسيين والخبيراء –مدنى تشمل أيضاً حقوق أصحاب المهن الحيرة  915مادة والفقرة الثانية من ال

فتحول مدة التقادم فى هذه الحقوق من خمس سنوات إلى خمس عشيرة سينة  -ووكالء التفليسة والسماسرة واألساتذة والمعلمين 

بيل يجيب أن يكيون اإلقيرار فيى صيورة سيند مكتيوب فيإذا أقير الميدين  ، رإذا حرر المدين سنداً بها فال يكفى هنيا مجيرد اإلقيرا

 ً ً  ، بالدين شفويا بل تبقى كمدة التقادم السابق خميس  ، لم تتغير مدة التقادم الجديد ، فانقطع التقادم ، أو كان اإلقرار إقراراً ضمنيا

ه الحقيوق التيى تتحيول ميدة التقيادم فيهيا مين خميس مدنى إلى هيذ 979وكان الواجب أن تشير الفقرة الثانية من المادة  . سنوات

كما أشيارت إليى الحقيوق األخيرى التيى تتحيول ميدة التقيادم فيهيا إليى  ، سنوات إلى خمس عشرة سنة إذا حرر بها سند مكتوب

ى والسبب فى عدم اإلشارة غليها أنها كانت فيى المشيروع التمهييد . خمس عشرة لصدور حكم بها أو صدور إقرار من المدين

فكانت تندمج فى الحقوق التى تتحول مدة التقادم فيها من سنة واحدة إلى خمس عشرة سينة لصيدور إقيرار  ، تتقادم بسنة واحدة

ليم يالحيظ  ، ولميا عيدلت ميدة التقيادم فيهيا فارتفعيت إليى خميس سينوات . فلم تكن فى حاجة إلى إشارة خاصية ، بها من المدين

 . مدنى 979ديل مقابل فى نص الفقرة الثانية من المادة إدخال ما يقتضيه هذا التعديل من تع

وقد قضت محكمة النقض بأن األثر المترتب عليى رفيع اليدعوى مين جهية قطيع التقيادم ال يتعيدى مين رفعهيا ومين  (   1291)  

فقضييت بعييدم  ، فرفييع هييذا األجنبييى الييدعوى بالييدين أمييام المحكميية المختلطيية ، وإذا أحييال الييدائن أجنبييياً بدينييه . رفعييت عليييه
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

 بل يقتصر أثر القطع على الوارث الذى قطع التقادم
 (1299 ) .

ليم ينقطيع التقيادم ضيد الميدين  ، كيذلك إذ قطيع اليدائن التقيادم ضيد الكفييل 

 األصلى
 (1295 ) .

 لم ينقطع التقادم ضد الكفيل ، وإذا قطع التقادم ضد المدين األصلى 
 (1299 ) .

وإذا قطع الدائن التقادم بالنسبة إليى أحيد  

ميدنى  151وقيد نصيت الفقيرة الثانيية مين الميادة  ، فإن التقادم ال ينقطع بالنسبة إليى بياقى الميدينين المتضيامنين ، المدينين المتضامنين

فال يجيوز لليدائن  ، نين المتضامنينوإذا انقطعت مدة التقادم أو وقف سريانه بالنسبة إلى أحد المدي" :  فقالت ، صراحة على هذا الحكم

 أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين
 (1291  )

" . 

فيإن هيذا يفييد بياقى اليدائنين  ، قيد قطيع التقيادم ضيد الميدين ، ولكن يستثنى من ذلك حالية ميا إذا كيان أحيد اليدائنين المتضيامنين

وينقطع التقادم لمصلحتهم هم أيضاً ضد المدين ، المتضامنين
  (1291 ) .

 

 : متى يتناول أثر االنقطاع غير الحق الذى قطع فيه التقادم - 641

 فال يتناول أثر االنقطاع غيره من الحقوق ، واألصل أيضاً أن انقطاع التقادم ال يتناول إال الحق الذى قطع فيه التقادم 
 (1297 ) .

 

 فيإن التقيادم ال ينقطيع بالنسيبة إليى اليدين اآلخير ، وقطع التقادم بالنسبة إلى أحد الدينين ، فإذا كان للدائن دينان فى ذمة المدين
 (1295 ) .

 

                                                                                                                                                                    

فحكميت  ، ثيم تنيازل عين االسيتئناف وطليب شيطب اليدعوى ، فاسيتأنف الحكيم ، اختصاصها على أساس أن التحوييل صيورى

 ، دفع الميدين بسيقوط الحيق فيى المطالبية بمضيى الميدة ، ثم رفع الدائن األصلى الدعوى بدينه أمام المحكمة األهلية ، بالشطب

نقيض )  فيقطيع التقيادم بالنسيبة إليى غييره ، طة ال يمكين أن يتعيدى أثيره رافعهيا األجنبيىفإن رفع الدعوى أمام المحكمة المختل

 . ( 999ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595أبريل سنة  1مدنى 

وقيد نصيت الميادة  . ليم يسيتتبع ذليك أن يتقيادم اليدين اليذى لليوارث اآلخير ، كذلك إذا تقادم الدين الذى ألحد الورثة (   1299)  

مين غيير  ، إذا ترك بعض الورثة الدعوى بيدين ميورثهم" :  نين المدنى العراقى على هذا الحكم صراحة إذ تقولمن التق 591

ويخليص مين ذليك  . " تسيمع دعيوى هيؤالء بقيدر حصيتهم مين اليدين ، وكان لباقى الورثة عذر شرعى ، المدة المقررة ، عذر

 . ال يقفه بالنسبة إلى حصص اآلخرينأيضاً أن وقف سريان التقادم بالنسبة إلى حصص بعض الورثة 

ويكتميل التقيادم بالنسيبة إليى الميدين  ، ويترتب على ذلك أن التقادم قد ال يكتمل بالنسيبة إليى الكفييل بسيبب انقطاعيه (   1295)  

التزام الكفيل ويسقط تبعاً له  ، فعند ذلك يسقط دين المدين األصلى بالتقادم . األصلى إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم ضد الكفيل

 . ( 911بودرى وتيسييه فقرة )  إذ هو التزام تبعى بسقوط االلتزام األصلى ، بالرغم من عدم تقادمه

وقد قضت محكمة النقض بأن مطالبة المدين واستصدار حكم علييه باليدين ال يغيير ميدة التقيادم بالنسيبة إليى الكفييل  (   1299)  

 . ( 195ص  11رقيم  9مجموعية عمير  2559يونييه سينة  1نقيض ميدنى )  معهالمتضامن إذا كان لم يطالب ولم يحكم عليه 

بيودرى وتيسيييه )  وينتقيد الفقيه الفرنسيى ميا ورد فيى هيذا الينص ، من التقنين الميدنى الفرنسيى 1199أنظر عكس ذلك المادة 

 . ( 919فقرة 

فيإن طبيعية عيدم تجزئية المحيل  ، ر قابيل لالنقسيامأما إذا قطع للدائن التقادم بالنسبة إلى أحد المدينين فى التيزام غيي (   1291)  

 . ( 127أنظر آنفاً فقرة )  تقتضى حتما أن ينقطع التقادم بالنسبة إلى باقى المدينين

وأنظر عكس ذلك فى القانون  – 255وأنظر آنفاً فقرة  ، مدنى عن طريق االستنتاج العكسى 1/  171أنظر المادة  (   1291)  

انتفيع بيذلك سيائر  ، كيذلك إذا قطيع التقيادم أحيد اليدائنين فيى التيزام غيير قابيل لالنقسيام – 912رة الفرنسى بودرى وتيسيييه فقي

 . ( 111أنظر آنفاً فقرة )  ألن طبيعة عدم التجزئة تقتضى ذلك ، كما فى التضامن ، الدائنين

بل أيضاً لمصيلحة الميدعى فيى رجوعيه  ، ال لمصلحة المدعى عليه فحسب ، لضامن فى الدعوى بقطع التقادم ، وإدخال المدعى عليه

بيودرى وتيسيييه فقيرة  – 119فقيرة  1أوبيرى ورو  – 115جيلليوار فقيرة  – 291فقيرة  91ليوران )  بالضمان على الضامن

915 ) . 

وقطيع أحيد حياملى هيذه  ، فى فرنسيا بأنيه إذا أصيدرت هيئية عامية أو خاصية سيندات بقيروض 2595يوليه سنة  21وقد قضى قانون 

 . انقطع التقادم أيضا لمصلحة الباقى من حاملى السندات ، السندات تقادم الفوائد

انقطيع أيضياً  ، فيإذا انقطيع التقيادم بالنسيبة إليى اليدين . والجزء يلحيق الكيل ، والتابع يلحق األصل فى قطع التقادم  (   1297)  

والمطالبة القضائية بجيزء مين  . انقطع أيضا بالنسبة إلى الدين ، بالنسبة إلى الفوائدكذلك إذا انقطع التقادم  . بالنسبة إلى الفوائد

بيودرى وتيسيييه فقيرة )  ويقطع التقادم أيضياً بالنسيبة إليى فوائيد هيذا اليدين ، دين حل بأكمله يقطع التقادم بالنسبة إلى الدين كله

917 ) . 

لمرفوعة بحق ما قاطعة التقادم إال فى خصوص هيذا الحيق أو ميا التحقيق بيه وقد قضت محكمة النقض بأنه ال تعتبر صحيفة الدعوى ا

فالطلب الحاصل بأحيدهما  ، مما يجب لزوماً بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغير مصدرهما ، من توابعه

 95ص  11رقيم  2مجموعية عمير  2592ديسمبر سينة  15نقض مدنى )  ال يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق اآلخر

ألن الفوائيد  ، وقضت محكمة استئناف مصر بأن انقطاع التقادم بالنسبة إلى الدين يسرى أيضاً بالنسبة إلى الفوائد وبالعكس . (
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لم ينقطع التقادم بالنسبة إلى حق المشترط فى  ، إذ قطع المنتفع التقادم بالنسبة إلى حقه فى ذمة المتعهد ، وفى االشتراط لمصلحة الغير

 ذمة المتعهد
 (1219 ) .

إذا طعين الثيانى بيالبطالن فيى المخالصية التيى  ، وفى العالقية ميا بيين الوصيى والصيغير عنيدما يبليغ سين الرشيد 

 لم ينقطع التقادم بالنسبة إلى الدعوى بتقيديم حسياب عين ميدة الوصياية ، صدرت منه للوصى فقطع التقادم بالنسبة إلى هذه المخالصة
 (

1212 ) .
 

فيإن قطيع التقيادم فيى إحيدى اليدعويين  ، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان حق واحد ينشئ دعويين مختلفتيين ضيد ميدين واحيد

 يقطع التقادم فى الدعوى األخرى
 (1211 ) .

إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف "  مدنى من أنه 597مثل ذلك ما نصت عليه المادة  

ميا أن يبقيى المبييع ميع وإ ، جاز للمشترى إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو طرا قبل العقد لميا تيم البييع ، أصابه

فإذا قطع المشترى التقيادم بالنسيبة  ، فهاتان دعويان نشأتا من سبب واحد هو نقص قيمة البيع قبل التسليم لتلف أصابه . " إنقاص الثمن

قيد انقطيع أو قطعيه بالنسيبة إليى دعيوى إنقياص اليثمن ف ، انقطع التقادم تبعاً لذلك بالنسبة إليى دعيوى إنقياص اليثمن ، إلى دعوى الفسخ

 بالنسبة إلى دعوى الفسخ
 (1219 ) .

فيإن رفيع اليدعوى يقطيع التقيادم  ، كذلك إذا رفعت دعوى بصحة عقد زمنى ينشئ التزامات متعاقبة 

 وكذلك بالنسبة إلى االلتزامات التى لم تنشأ إال بعد رفع الدعوى ، بالنسبة إلى االلتزامات التى نشأت قبل رفع الدعوى
 (1215 ) .

 

 كيف يجب إعمال التقادم وما هى اآلثار التى تترتب عليه - الفرع الثانى

 كيف يجب إعمال التقادم - المبحث األول

  : وجوب التمسك بالتقادم وجواز النزول عنه بعد اكتماله - 641

ال يسيقط فيإن االلتيزام ميع ذليك  ، بعيد مراعياة أسيباب الوقيف واالنقطياع عليى النحيو اليذى تقيدم ذكيره ، إذا اكتملت مدة التقيادم

أال  ، بعيد تكاميل ميدة التقيادم ، بيل إنيه يجيوز للميدين . بل البيد للميدين مين أن يتمسيك بالتقيادم لسيقوط االلتيزام ، بالتقادم من تلقاء نفسه

 . فيبقى االلتزام قائماً وال يسقط بالتقادم ، يتمسك به وأن ينزل عنه

 : فنبحث إذن مسألتين

 . ادموجوب التمسك بالتقادم أو الدفع بالتق (2)

 . النزول عن التقادم (1)

 (  الدفع بالتقادم)   وجوب التمسك بالتقادم - المطلب األول

 : النصوص القانونية - 642

 : من التقنين المدنى على ما يأتى 971تنص المادة  

بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب الميدين أو بنياء عليى طليب  ، ال يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها - 2"  

 . " دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين

                                                                                                                                                                    

ً  ، فرع عن الدين ميا أنيه ك . ال يسيوغ منطقيياً المطالبية بفوائيده ، فإذا سقط الحق فى المطالبة بالدين ، والفرع يتبع األصل حكما

 ً ينياير  1)  إال إذا سقط الحق فى المطالبة بها اسيتقالال بعيد مضيى خميس سينوات ، يستحق عليه الفوائد القانونية ، إذا ظل قائما

 . 191ص  91م 2559وقارب أيضاً استئناف مختلط أول أبريل سنة  . ( 212رقم  51المجموعة الرسمية  2559سنة 

 . 922ص  29م  2599مايو سنة  11استئناف مختلط  (   1295)  

 . 519ص  919بودرى وتيسييه فقرة  (   1219)  

 129فقيرة  1أوبيرى ورو  – 77فقيرة  91ليوران  – 292 – 2 – 99داللوز  2799نقض فرنسى أول مايو سنة  (   1212)  

 . 915بودرى وتيسييه فقرة  –

 . 915بودرى وتيسييه فقرة  (   1211)  

د اليدعاوى تجعيل للحكيم بيالرفض فيى إحيدى هيذه اليدعاوى حجيية األمير أنظر كذلك فيى أن وحيدة السيبب ميع تعيد (   1219)  

 . 917فقرة  1الوسيط جزء  : المقضى بالنسبة إلى باقى الدعاوى

 977ص  2919فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  – 515 – 2557داللوز  2557يونيه سنة  15نقض فرنسى  (   1215)  

 . 2هامش رقم  175وص  175ص  –
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 ولو أمام محكمة االستئناف ، ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى - 1"  
 (1219  )

" . 

 119/  191و 117/  195ين ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادت
 (1211 ) .

 

 915وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 975فى التقنين المدنى السورى المادة  : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 951و 959وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادتين  – 551وفى التقنين المدنى العراقى المادة  –
 (1211 ) .

 

 : ويخلص من هذا النص ما يأتى

 . بل البد من التمسك به ، ال تقضى المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها (2)

 . ويتمسك بالتقادم المدين وكل ذى مصلحة (1)

 . ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى (9)

 . ال تقضى المحكمة بالتقادم من تلقاء نفسها بل البد من التمسك به - 2

 : من التمسك بالتقادم البد - 643

 . فلييس للقاضيى سيلطة تقديريية فيى أن يحكيم بسيقوط اليدين بالتقيادم أو ال يحكيم ، التقادم يسقط الدين بحكم القيانون كالمقاصية 

ً  ، ولكنه بيل يجيب عليى ذى المصيلحة أن يتمسيك  ، ال يستطيع أن يحكيم مين تلقياء نفسيه بسيقوط اليدين بالتقيادم ، كما فى المقاصة أيضا

 بذلك
 (1217 ) .

 فإذا ما تمسك ذو المصلحة 
 (1215 ) ،

 وجب على القاضى أن يحكم بتقادم الدين 
 (1219 ) .

 

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنيين  915ورد هذا النص فى المادة  : لنصتاريخ ا (   1219)  

إال إذا تبيين مين الظيروف أن "  فيما عدا أن الفقرة الثانية فيى المشيروع التمهييدى كانيت تنتهيى بالعبيارة اآلتيية ، المدنى الجديد

:  وفى لجنة المراجعة عدلت هذه العبارة األخيرة على الوجه اآلتيى . " عنه الشخص الذى يتمسك بالتقادم أراد بذلك أن يتنازل

وأصيبحت الميادة  ، " إال إذا تبين من الظروف أن الشخص الذى يتمسك بالتقادم أراد بعدم تمسكه به من قبيل أن يتنيازل عنيه" 

وفيى لجنية مجليس الشييوخ حيذفت العبيارة األخييرة المشيار  . ووافيق عليهيا مجليس النيواب . فى المشروع النهائى 599رقمها 

 ، وترك األمر للقواعد العامية فيى التنيازل عين الحقيوق وكيفيية قييام اليدليل علييه ، ألن حكمها يستفاد من القواعد العامة ، إليها

كميا عدلتيه لجنتيه تحيت رقيم  ووافق عليه مجليس الشييوخ . فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

 . ( 959ص  – 951ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  971

مضى الميدة المقيررة بالقيانون يترتيب علييه سيقوط التعهيد واعتبياره بيراءة  : 117/  195التقنين المدنى السابق م  (   1211)  

 . المتعهد منه إذا تمسك بذلك

فلبيياقى الييدائنين أن يتمسييكوا  ، وانقضييت المييدة المقيررة لتخلصييه ميين دييين أحييدهم ، إذا كيان لمييدين واحييد عييدة دائنييين : 119/  191م 

 . ولو لم يتمسك بها المدين المذكور تدليساً منه وإضراراً بحقوقهم ، بمضى تلك المدة

 . ( واألحكام متفقة فى التقنينين السابق والجديد)  

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (   1211)  

 . ( من التقنين المدنى المصرى 971مطابقة للمادة )  975المدنى السورى م التقنين 

 . ( من التقنين المدنى المصرى 971مطابقة للمادة )  915التقنين المدنى الليبيى م 

 : 551التقنين المدنى العراقى م 

بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب دائنييه أو  ، ال يجوز للمحكمة أن تمتنع من تلقاء نفسها من سماع الدعوى لمرور الزمان -2

 . أى شخص آخر له مصلحة فى هذا الدفع ولو لم يتمسك به المدين

إال إذا تبين من الظروف أن المدعى قيد  ، ويجوز التمسك بالدفع فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة االستئنافية -1

 . تنازل عن الدفع

أنظير األسيتاذ حسين اليذنون فيى أحكيام االلتيزام فيى القيانون الميدنى العراقيى فقيرة  : لتقنينين العراقى والمصرىواألحكام متقة فى ا)  

957 ) . 

ويمكنيه  . بيل يجيب أن ييدلى بيه مين تيم فيى مصيلحته ، ال يجيرى حكيم ميرور اليزمن حتميا : 959تقنين الموجبات والعقيود اللبنيانى م 

وال يجيوز للقاضيى أن يطبيق مين تلقياء نفسيه أحكيام  . حتى فى االستئناف للمرة األوليى ، اإلدالء به فى جميع أطوار المحاكمة

 . مرور الزمن

كما يحق لدائن آخر للمديون أن يدلى به على الطريقية  ، يحق لكل مديون متضامن وللكفيل اإلدالء بمرور الزمن تجاه الدائن : 951م 

 . ( للبنانى والمصرىواألحكام متفقة فى التقنينين ا. )  غير المباشرة

 . 999ص  99م  2519يونيه سنة  21استئناف مختلط  (   1217)  
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كميا يعلين ذو المصيلحة إرادتيه فيى أن  ، وليس المقصود من التمسك بالتقادم أن يعلن ذو المصلحة إرادته فى أن يجرى التقيادم

بيل إن التقيادم يقيع مين غيير هيذا اإلعيالن كميا تقيع المقاصية فيى القيوانين الالتينيية والقيانون  ، ن الحرمانييةيجرى المقاصة فيى القيواني

ً  . المصرى وهيو كاليدفع  ، يدفع بيه الميدين دعيوى اليدائن(  Exception)  وإنما أريد من وجوب التمسك بالتقادم أن يكون التقادم دفعا

 بحجية األمر المقصى
 (1212  )

 فال يستطيع القاضى أن يأخذ به من تلقاء نفسه بل يجب أن يتمسيك بيه الميدين ، لنظام العامال يعتبر من ا
 (1211  )

 . كما قدمنا

 : ويخلص من ذلك أمران

ً (  أوال)    Volonte)  قائميياً علييى إرادة المييدين النمفييردة(  Acte Juridique)  أن التمسييك بالتقييادم ليييس تصييرفاً قانونيييا

Unilateraledu Debiteur  )بل هو دفع يدفع به المدين مطالبية اليدائن  ، كما هو األمر فى التمسك بالمقاصة فى القوانين الحرمانية

 . كما هو األمر فى التمسك بالمقاصة فى القوانين الالتينية والقانون المصرى

  ( ً ألنيه ال يعتبير مين النظيام العيام وإن  ، بل البد أن يتمسك به ذو المصلحة ، وهذا الدفع ال يثيره القاضى من تلقاء نفسه(  ثانيا

 فهو من هذه الناحية كالدفع بالمقاصة والدفع بحجية األمر المقضى ، كان يمت للمصلحة العامة
 (1219 ) .

 

 : األسباب التى تدعو إلى وجوب التمسك بالتقادم - 644

 : وقد أوجب القانون على ذى المصلحة أن يتمسك بالتقادم لألسباب اآلتية 

فهو وإن كان مبنياً على اعتبارات تميت للمصيلحة العامية لضيمان  ، يس سقوط الدين بالتقادم من النظام للعام كما قدمنال(  2)  

 إال أنيه يتصييل مباشيرة بمصيلحة المييدين الخاصية ، األوضياع المسيتقرة
 (1215 ) .

إن رأى أن يتمسييك بالتقيادم كيان لييه  ، فالميدين وشيأنه 

 . وإن أراد النزول عن هذا الدفع صح نزوله ، ذلك

فإن كان المدين مطمئناً إلى أن ذمتيه غيير مشيغولة  . هذا إلى أن التمسك بالتقادم أمر يتصل اتصاال وثيقاً بضمير المدين(  1)  

 ، م أن ذمتيه مشيغولة باليدينأميا إن كيان يعلي . دفع بالتقيادم لييوفر عليى نفسيه مشيقة إثبيات بيراءة ذمتيه بعيد هيذه الميدة الطويلية ، بالدين

 فقد فتح له القانون الباب للنزول عنه عن طريق عدم التمسك به ، وتحرج من التذرع بالتقادم
 (1219 ) .

 

يضاف إلى ما تقدم أن التقادم من شأنه أن يثير وقائع كثييرة ال يتيسير للقاضيى أن يستخلصيها مين تلقياء نفسيه مين واقيع (  9)  

 بد من أن يثيره الخصوم ويكون محال لمناقشتهم حتى يتمحص وجه الحق فيهفال ، األوراق والمستندات
 (1211 ) .

 

ثم رأى الميدين أن ضيميره ييدعوه إليى عيدم التيذرع بالتقيادم ألن  ، ثم إن التقادم لو أسقط الدين دون أن يتمسك به المدين(  5) 

الدين بالتقادم بمثابة هبة للدائن أو بمثابة التزام جديد ارتيبط بيه كان هذا النزول بعد أن سقط  ، فأراد النزول عنه ، ذمته مشغولة بالدين

                                                                                                                                                                    

وإذا تمسيك  . فأية عبيارة تيدل بوضيوح عليى أن الميدين يتمسيك بالتقيادم تكفيى ، ولبس التمسك بالتقادم شكل خاص (   1215)  

ف أن يطليب تأيييد الحكيم المسيتأنف حتيى فبحبسه أمام محكمة االسيتئنا ، المدين بالتقادم أمام محكمة أول درجة فقضت له بذلك

أميا إذا تمسيك بالتقيادم أميام محكمية أول درجية ولكنيه كسيب اليدعوى دون نظير إليى  ، يعتبر متمسكاً بالتقادم أمام هذه المحكمة

أنظير فيى  ) بل البد له من التمسك بالتقيادم مين جدييد ، فال يكفى فى محكمة االستئناف أن يطلب تأييد الحكم المستأنف ، التقادم

 . ( 59وفقرة  59فقرة  – 51كل ذلك بودرى وتيسييه فقرة 

وال يعتبير ميا كيان عامياً مين طلباتيه  ، وال يكفى أن يتمسك الميدين بالتقيادم فيى مرافعتيه الشيفوية دون أن يضيمن ذليك طلباتيه الختاميية

 . ( 55بودرى وتيسييه فقرة )  تمسكاً بالتقادم –كالتقدم إلى المحكمة فى أن تأخذ بما ترى األخذ به من الدفوع  –الختامية 

 . 951ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (   1219)  

 . 959فقرة  1الوسيط جزء  (   1212)  

علييه اليذى  فالميدعى . فيال يكفيى التمسيك بيه أثنياء محياوالت الصيلح ، ويجب أن يقع التمسك بالتقادم أميام القضياء (   1211)  

ال يسيتطيع أن يحيتج بيأن المحكمية كيان  ، ثم تغييب أميام محكمية أول درجية ، تمسك بالتقادم الخمصى خالل محاوالت التوفيق

 . ( 12األستاذ عبدالمنعم البدراوى فى أثر مضى المدة فى االلتزام فقرة )  واجباً عليها القضاء بالتقادم

 وأسباب تتوقف على اليدفع بهيا(  Ipso Jure)  بين أسباب حتمية ، قضاء االلتزامفى أسباب ان ، وهناك تمييز قديم (   1219)  

 (Ope Exceptionis ) . أنظير  . ال ينتجيان أثرهميا إال عين طرييق اليدفع بهميا ، فالتقادم والمقاصة سببان النقضياء االلتيزام

 . 97األستاذ عبدالمنعم البدراوى فى أثر مضى المدة فى االلتزام فقرة 

 . 2979فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  – 51ص  52بودرى وتيسييه فقرة  (   1215)  

 . 2979فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  – 51ص  52بودرى وتيسييه فقرة  (   1219)  

 . 51ص  52بودرى وتيسييه فقرة  (   1211)  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

سيواء عليم بالتقيادم أو  ، إنما يوفى ديناً واجباً فى ذمته ، إذ المدين عند ما ينزل عن التقادم ويوفى الدين ، وهذا ما لم يقل به أحد . نحوه

 وال يعقد التزاماً جديداً  ، فهو ال يتبرع . لم يعلم
 (1211 ) .

 

  هل هناك استثناءات للقاعدة العامة - 645

 : للقاعدة التى تقضى بوجوب التمسك بالتقادم بعض استثناءات ، فى بعض األحيان ، ويذكر الفقه :

عنيد  ، مين أنيه 2555أغسيطس سينة  9الصيادر فيى  2555لسينة  251من القانون رقيم  21فمن ذلك ما قررته المادة (  2)  

وذليك ميا ليم  ، تبر الديون التى على التركة ومضت عليها مدة التقادم قد سقطت دون حاجة إلى الدفع بيذلكتع ، تقرير ضريبة التركات

عدم استنزال هذه الديون  ، عند حساب الضريبة المستحقة على التركة ، فيجب إذن . يظهر أن التقادم قد انقطع ألى سبب من األسباب

 . وتحسب الضريبة كما لو كانت هذه الديون غيير موجيودة ، اعتبرت منقضية بالتقادم ألنها ديون ، التى تقادمت من موجودات التركة

 دون حاجة إلى التمسك بهذا اليدفع ، ويدلل الفقه بهذا المثل على أن ديون التركة قد سقطت بالتقادم
 (1217 ) .

 ، ولكين يالحيظ أن الورثية 

يستطيعون أال يتمسكوا بالتقيادم فيى  ، عند حساب الضريبة المستحقة ، بالرغم من عدم استنزال الديون المتقادمة من موجودات التركة

فييدفعوا مين التركية حقيوق هيؤالء  ، إذا دعتهم ضمائرهم إلى ذلك وأيقنوا أن هيذه اليديون ال تيزال فيى ذمية ميورثهم ، مواجهة الدائنين

فاليدائنون ال  . دة فى الضريبة بسبب هيذه اليديونما يضطرون إلى دفعه من زيا ، فى سبيل إراحة ضمائرهم ، وهم يتحملون . الدائنين

 . فإذا نزل الورثية عين التمسيك بالتقيادم وجيب الوفياء بهيذه اليديون ، تسقط ديونهم إذن إال إذا تمسك الورثة بالتقادم طبقاً للقاعدة العامة

أو قل أن الخزانة هى التى  . ال لصالح المدين فإنما يقع لصالح الخزانة ع إذا وقع دون تمسك به ، ونم ثم نرى أن التقادم فى هذه الحالة

 . أما فى حق اليدائنين فالبيد مين أن يتمسيك الورثية بالتقيادم ، تتمسك بهذا الدفع فى حقها عند حساب الضريبة وإن لم تتمسك به الورثة

 فليس فى هذه الحالة إذن خروج عن القاعدة العامة
 (1215 ) .

 

مين أنيه تيؤول إليى الدولية جمييع المبيالغ التيى  2595لسينة  25من القانون رقيم  17ة ومن ذلك أيضاً ما قضت به الماد(  1)  

وكييذلك قيميية األسييهم  ، متييى كانييت هييذه المبييالغ تمثييل أربيياح وفوائييد األسييهم والسييندات التييى لييم يطالييب بهييا أصييحابها ، أصييابها التقييادم

وهيذا الحكيم مبنيى عليى اعتبيارات  . عطياة عليى سيبيل الضيمانوالسندات نفسها والودائع والسيندات المودعية ليدى البنيوك والمبيالغ الم

فقيد رأى المشيرع أن فيى اسيتطاعة الشيركات والمصيارف التمسيك بالتقيادم فيى هيذه المبيالغ فتيؤول  . ترجع إلى مصلحة خزانة الدولة

أن يجعلها غير قابلة للتقادم وبين  ، فكان بين أن يتركها تؤول إلى الشركات والمصارف من غير ظهور وجه المصلحة فى ذلك ، إليها

تصيرفها فيميا يعيود بيالنفع عليى المصيلحة  ، فرأى الخير فى أن تؤول لخزانة الدولة . وفى هذا خروج على القواعد العامة ال مبرر له

 العامة
 (1279 ) .

فلو أن التقادم هنا  . وليس فى هذا الحكم خروج على القاعدة العامة التى تقضى بوجوب التمسك بالتقادم حتى ينتج أثره 

 ، ولكن المشرع لم يقبل هيذه النتيجية . آللت المبالغ إلى الشركات والمصارف بمجرد اكتمال مدة التقادم ، قد أنتج أثره دون التمسك به

ليى العتبيارات ترجيع إ ، وهيذا بحكيم نيص تشيريعى ، بل هو قيد عميد إليى نقيل ملكيية هيذه المبيالغ بمجيرد تقادمهيا إليى الخزانية العامية

 . المصلحة العامة كما قدمنا

ومن ذلك أخيراً ما ال يزال محل نقاش فى الفقه الفرنسى من أنه إذا تقادمت الديون التيى فيى ذمية القصير والمحجيوزين (  9)  

 تقيادمأن تتمسيك هيى بال -وهى طرف منضم فيى الخصيومة –جاز للنيابة العامة  ، ولم يتمسك ممثلوهم القانونيون بالتقادم ، والغائبين
 (

1272 ) .
 أن تتمسيك بالتقيادم ، وهى مجيرد طيرف منضيم ، فإن طائفة كبيرة من الفقهاء فى فرنسا ال يجيزون للنيابة العامة 

 (1271 ) .
أميا  

أميام محياكم االسيتئناف والمحياكم  ، كخصيم منضيم ، أجياز للنيابية العامية أن تتيدخل(  299م )  فى مصر فإن تقنين المرافعات الجديد

 ، ميعياد ثماينية أييام عليى األقيل ، بنياء عليى طلبهيا ، والنيابية تمينح . االبتدائية فى القضايا الخاصة بالقصر وعديمى األهليية والغيائبين

فهيى ليسيت بخصيم أصييل  ، والظاهر أن النيابة ال تتدخل كخصيم منضيم إال إلبيداء رأيهيا . ( مرافعات 299م )  لتقديم مذكرة بأقوالها

 ، البيد مين التمسيك بيه ، حتى فى هيذه الحالية ، فإن التقادم ، ومهما يكن من أمر . تبدى طلبات مستقلة أو تضيف إلى الطلبات األصلية

                                                 

 . 2979فقرة  1بال نيول وريبير وردوان  – 59ص  52بودرى وتيسييه فقرة  (   1211)  

 – 59ص  52بيودرى وتيسيييه فقيرة  - 2592فبراير سنة  19من قانون  1أنظر فى هذا المعنى فى فرنسا المادة  (   1217)  

 . 2979فقرة  1بال نيول وريبير وردوان 

 . 17األستاذ عبدالمنعم البدراوى فى أثر مضى المدة فى االلتزام فقرة  (   1215)  

 . ( فيما يلى 112أنظر فقرة )  دوسنرى فيما يلى أن هذا التشريع منتق (   1279)  

بالنيييول وريبييير  –مكييررة  999فقييرة  7كولميييه دى سييانتير  – 299فقييرة  12أنظيير فييى هييذا المعنييى ديرانتييون  (   1272)  

 . 1957فقرة  1وبوالنجيه 

وقيارن بالنييول  – 51وبيدرى وتيسيييه فقيرة  – 991فقيرة  2وجيلليوار  – 999فقيرة  25من هؤالء الفقهاء هييك  (   1271)  

 . 2972فقرة  1وريبير وردوان 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مسيك أحيد فيإذا ليم يت . وإما من النيابة العامة إذا كان هذا األمر يدخل فى اختصاصها ، إما من الممثلين القانونيين للقصر والمحجورين

 وليس فى هذا إال تطبيق للقواعد العامة التى أسلفنا ذكرها ، لم يكن للقاضى أن يحكم به من تلقاء نفسه ، من هؤالء بالتقادم
 (1279 ) .

 

 : التمسك بتقادم الدعوى المدنية إذا ارتبطت بالدعوى الجنائية - 646

جنائيية عين نفيس العميل إذا كيان جريمية فيى قيانون وقد تيرتبط دعيوى التعيويض المدنيية عين عميل غيير مشيروع باليدعوى ال 

وكانيت ميدة التقيادم قيد مضيت عليى  ، فإذا فرضنا أن الدعوى المدنيية نظيرت أميام المحكمية الجنائيية ميع اليدعوى الجنائيية . العقوبات

 الدعويين
 (1275 ) ،

دون حاجية إليى أن يتمسيك الميتهم  ، فمن المسلم أن للقاضى الجنائى أن يحكم من تلقاء نفسه بتقادم الدعوى الجنائية 

 . بالتقادم

دون حاجية  ، ويذهب الفقه فى فرنسا إلى أن القاضى الجنائى فى هذه الحالة يحكم أيضاً من تلقياء نفسيه بتقيادم اليدعوى المدنيية

 وذلك أسوة بما يفعله فى الدعوى الجنائية ، إلى أن يتمسك المدين بالتقادم
 (1279 ) .

 اليرأى فإذا سلمنا فى مصير بهيذا 
 (1271 ) ،

كيان هيذا  

كميا حكيم  ، ذلك أن القاضى هنا قد حكيم بتقيادم اليدعوى المدنيية . الحكم استثناء حقيقياً من القاعدة التى تقضى بوجوب التمسك بالتقادم

 دون حاجة إلى أن يتمسك المدين أو المتهم بالتقادم ، بتقادم الدعوى الجنائية
 (1271 ) .

 

 : القادم عن التمسك بنوع آخر ال يغنى التمسك بنوع من - 647

فال يجوز للقاضى أن يحكيم بيه مين  ، يجب القول إنه البد دائماً من التمسك بالتقادم ، وفيما عدا هذا االستثناء الذى أسلفنا ذكره 

طبيق عليى اليدين هيو كميا إذا تمسيك بالتقيادم الحيولى وتبيين أن التقيادم المن ، بل إن المدين عندما يتمسيك بنيوع مين التقيادم . تلقاء نفسه

 ، فالبد إذن من أن يتمسيك بعيد ذليك بالتقيادم الصيحيح . ال يغنيه تمسكه بالتقادم الخاطئ عن التمسك بالتقادم الصحيح ، التقادم الخمسى

 فأنه يكون قد فوت على نفسه فرصة التمسك بالتقادم ، فإن كان أمام محاكم االستئناف وأقفل باب المرافعة
 (1277 ) .

 

                                                 

 . 11فقرة  – 19أنظر فى هذه المسألة األستاذ عبدالمنعم البدراوى فى أثر مضى المدة فى االلتزام فقرة  (   1279)  

ناشيئة عليى أنيه إذا كانيت هيذه اليدعوى " :  مدنى تنص على ما يأتى 211وقد رأينا فى أن الفقرة الثانية من المادة  (   1275)  

فيإن دعيوى التعيويض ال  ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط إال بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السيابقة ، عن جريمة

 . " تسقط إال بسقوط الدعوى الجنائية

 . 792ص  – 799ص  2979فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  (   1279)  

 . 51ص  15أثر مضى المدة فى االلتزام فقرة أنظر األستاذ عبدالمنعم البدراوى فى  (   1271)  

فيى الفقهياء فيى  ، فانفصيلت بيذلك عين اليدعوى الجنائيية ، أما إذا رفعت الدعوى المدنية إلى عليى المحياكم المدنيية (   1271)  

بيل  ، نييةفال يجوز للقاضى أن يحكم من تلقاء نفسه بتقادم الدعوى المد ، فرنسا من يقول بوجوب الرجوع إلى القاعدة األصلية

 2979فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  – 22وهيامش رقيم  119فقيرة  21أوبرى ورو )  البد من أن يتمسك المدين بالتقادم

دون حاجية إليى أن  ، فيجييز للقاضيى أن يحكيم بتقيادم اليدعوى المدنيية مين تلقياء نفسيه ، ومنهم مين ييذهب إليى عكيس ذليك . (

 ، ونميل إلى األخذ بالرأى األول . ( 191فقرة  9بورى وتيسييه  – 929وفقرة  999فقرة  2جيللوار )  يتمسك المدين بالتقادم

أميا ميا  . وال شبهة فى وجوب إعميال هيذا الينص أميام القضياء الميدنى ، فهو الذى يتفق مع النص الصريح من وجوب التمسك

مين أن تسيقط اليدعوى المدنيية ميع قييام  ، عنيد قييام اليدعويين الجنائيية والمدنيية عين عميل واحيد ، يخشاه المشرع من محظور

ذليك أن الميدين فيى  ، فيإن هيذا االحتميال ال يمكين أن يتحقيق ، ( ميدنى 211أنظر الفقيرة الثانيية مين الميادة )  الدعوى الجنائية

فييحكم القاضيى بسيقوط اليدعوى المدنيية فتسيقط هيى والييدعوى  ، اليدعوى المدنيية إميا أن يتمسيك بالتقيادم أميام القضياء الميدنى

 ً  ، وإما أن يتمسك أمام القضاء المدنى بالتقادم . ألن القضاء الجنائى يحكم بسقوط الدعوى الجنائية من تلقاء نفسه ، الجنائية معا

ليدعوى الجنائيية ميع سيقوط والمحظيور هيو بقياء ا ، وهيذا غيير محظيور ، فتبقى اليدعوى المدنيية ميع سيقوط اليدعوى الجنائيية

 . الدعوى المدنية

وقيارن . وال يسيلمون حتيى بيأن التمسيك بتقيادم اليدين بعيد تمسيكاً بتقيادم الفوائيد : 2971فقرة  1بالنيول وريبير وردوان (  1277)  

بيذلك فنفيى  ، ويذهب إلى أن المدين إذا تمسك بتقيادم قصيير كالتقيادم الحيولى : 59ص  – 55ص  59بودرى وتيسييه فقرة  

ملزوميته بدفع الدين إذا كيان مضيى عليى  -ومن باب أولى –فهو الشك ينفى  ، ملزوميته بدفع دين مضى استحقاقه سنة واحدة

بينفس هيذا  ، وييذهب األسيتاذ عبيدالمنعم البيدراوى . فالتمسك بتقادم قصير يتضمن التمسيك بتقيادم أطيول . استحقاقه مدة أطول

ولكين التمسيك بالتقيادم القصيير يتضيمن التمسيك  ، العادى ال يتضمن التمسك بالتقادم القصيير إلى أن التمسك بالتقادم ، المنطق

 . ( 19أثر مضى المدة فى االلتزام فقرة )  بالتقادم العادى
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 الفهرس العام

 بالتقادم المدين وكل ذى مصلحةيتمسك  - 2

 : تمسك المدين بالتقادم - 648

ثيم إن اليدين هيو  . فهو الذى يريد أن يبرئ ذمته من الدين عند مطالبة اليدائن منيه ، األصل أن المدين هو الذى يتمسك بالتقادم 

دم دون حاجية إليى تحميل العيبء فيى إثبيات فيقدم وهو مطمئن الضيمير عليى اليدفع بالتقيا ، الذى يعلم إن كانت ذمته قد برئت من الدين

 أو أن الدين باق فى ذمته فقد ال يطاوعه ضميره أن يدفع بالتقادم ، براءة الذمة
 (1275 ) .

 

ً  ، وغنى عن البيان أن خلف المدين إذا طولبيت تركية  ، فيوارث الميدين . يسيتطيع كالميدير أن يتمسيك بالتقيادم ، عاماً أو خاصا

ويطمئن ضميره إلى هذا الدفع إن كان يعلم أن المورث قد برئت منه من اليدين دون أن يوجيد فيى  . فع بالتقادمله أن يد ، المدين بالدين

الميورث  أو فى الليل إن كان ال يعلم أن ذمة المورث ال تزال مشغولة بالدين إذ مين حقيه أن يقيدر أن ، أوراقه ما يدل على براءة الذمة

وقيد  ، وكذلك المحال عليه بالدين له أن يدفع بالتقادم كما كان المحيل يستطيع أن يفعيل . ة التقادمال بد أن يكون وفي الدين في خالل مد

والمدة التي انقضت على استحقاق الدين وهو في ذمة السلف تضيم إليى الميدة التيي تنقضيي بعيد انتقيال اليدين إليى ذمية  . تقدم بيان ذلك

  . الخلف

 : ةالتمسك بالتقادم من كل ذي مصلح - 649

كما تنص على ذلك صراحة الفقرة األوليي مين الميادة  ، يجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالتقادم ، والى جانب المدين وخلفه 

  . مدني المتقدمة الذكر971

 : ومن ذوى المصلحة الذين يحق لهم التمسك بالتقادم

بأن يكون الدائن مثالً قطع  ، فإذا كان دين األصيل قد انقضت عليه مدة التقادم ولم تنقض المدة على دين الكفيل : الكفيل(  2)  

 ، فالكفيل في هذه الحالية أن يتمسيك بيأن ديين األصييل قيد سيقط بالتقيادم ، التقادم بالنسبة إلى الكفيل دون أن يقطعه بالنسبة إلى األصيل

 فتكون ذمة األصيل برئت من الدين فتبرأ تبعياً ليذلك ذمية الكفييل ، لتقادمفتكون ذمة األصيل قد سقط با
 (1259 ) .

وظياهر أن للكفييل هنيا  

 ، ومن حقه أن يقدر أن ذمة المدين قد برئت من المدين بعد انقضاء مدة التقيادم ، مصلحة في التمسك بالتقادم ولو لم يتمسك به األصيل

فتبيرأ ذمتيه وذمية الكفييل  ، فميا علييه إال أن يوفييه ، دين يعليم أن ذمتيه ليم تبيرأ مين الميدينفإن كيان المي . وليس عليه من حرج في ذلك

 ً  . جميعا

فيإذا فيرض أن  . وله أن يدفع بتقادم الدين بالنسيبة إليى ميدين متضيامن آخير بقيدر حصية هيذا الميدين: المدين المتضامن(  1)  

فسيقط اليدين بالتقيادم بالنسيبة  ، دائن التقادم بالنسبة إليى اثنيين مينهم دون الثاليثوقطع ال ، الدين ثلثمائة في ذمة مدينين متضامنين ثالثة

كيان لهيذا الميدين  ، ورفع الدائن الدعوى على أحد هذين يطالبه بكل اليدين ، إلى هذا الثالث دون أن يسقط بالنسبة إلى االثنين اآلخرين

وظياهر أن ليه مصيلحة فيي أن ييدفع  . ( ميدني 151م)  ه للدائن إال ميائتينوال يدفع ، أن يدفع بتقادم دين الثالث بقدر حصته وهي مائة

إذ أن ذلك يبرئ ذمته نحو الدائن بقدر حصة هذا المدين فإذا كيان هيذا الميدين يعليم أن اليدين ال  ، المدين الثالث $ 2291 $بتقادم دين 

فميا علييه إال أن ييوفي اليدائن  ، اليذي رفعيت علييه اليدعوىويأبى ضميره أن يستسيغ الدفع بالتقادم مين جانيب الميدين  ، يزال في ذمته

  . المائة الباقية له من الدين

وله أن يدفع بتقادم الدين المضمون بيالرهن فليو فيرض أن الميدين رهين عقياراً ضيماناً للوفياء  : الحائز للعقار المرهون(  9)  

وميع ذليك رجيع اليدائن عليى حيائز العقيار يطالبيه باليدين فللحيائز أن ييدفع  ، ومضت على الدين مدة التقيادم ، ثم باع هذا العقار ، بدينه

وتحيرج  ، فإن كان المدين يعلم أن الدين ال يزال فيي ذمتيه . إذ أن هذا يخلصه من مطالبه الدائن ، وله مصلحة في ذلك . الدين بالتقادم

 مدين األصلي الذي يجب عليه الوفاءفهو ال ، فما عليه إال أن يوفيه للدائن ، من أن الحائز دفعه بالتقادم
 (1252 ) .

 

  : التمسك بالتقادم من دائني المدين - 651

وليو ليم يتمسيك بيه  ، فيكون للدائن اآلخر الحق في التمسيك بهيذا التقيادم ، ويتقادم دين أحدهما ، وقد يقع أن يكون للمدين دائنان

بيل يجيب أن يكيون ذليك  …: "  على هذا الحكم صيراحة إذ قاليت ، أيناكما ر ، مدني971وقد نصت الفقرة األولي من المادة  . المدين

                                                 

بل أيضاً فى مواجهة أى شخص آخر تكون للمدين مصيلحة  ، ويتمسك المدين بالتقادم ال فى مواجهة الدائن فحسب (   1275)  

فيجوز ليه أن يتمسيك بالتقيادم فيى مواجهية شيخص وفيى عنيه اليدين دون علميه قبيل اكتميال الميدة بوقيت  . فى مواجهته بالتقادم

 . ( 299بودرى وتيسييه فقرة )  يريد الرجوع عليه بعد اكتمالها ، قصير

  (
1259
 . امشفي اله 195انظر آنفاً فقرة (  

  (
1252
األستاذ عبد المنعم البيدراوى فيي أثير  951 ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

 . 55مضى المدة في االلتزام فقرة 
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والدائن الذي يتمسك بالتقادم إنما يتمسك به هنا نيابة عن المدين بطريق الدعوى  . . " . بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه

عن طريق الدفع بالتقادم ديناً قد يكون متقدماً عليى دينيه  فإنه يستبعد ، ومصلحته في ذلك ظاهرة . مدني199غير المباشرة وفقاً للمادة 

ويجييب فييي هييذه الحاليية أن يكييون تقييدم الييدين المتقييادم أو  . بسيبب رهيين أو امتييياز أو غييير ذلييك أو فييي القليييل يسييتبعد دينيياً ييزاحم دييينهم

ً  . مزاحمته من شأنه أن يضر بالدائن الذي يتمسك بالتقادم وديين اليدائن اليذي  ، وكيان اليدين المتقيادم ثلثمائية ، فإذا كان مال المدين ألفيا

كانت مصلحة الدائن اآلخر فيي التمسيك بالتقيادم هيي أن  ، فلو قدرنا أن الدين المتقادم يتقدم على الدين اآلخر ، يتمسك بالتقادم تسعمائة

ولو قدرنا أن اليدين المتقيادم  . له إال سبعمائةيستبعد لم يخلص للدائن اآلخر من المدين الذي  $ 2291 $فهو إذا لم  ، يستبعد هذا الدين

إذ ليو زوحيم لميا نيال مين اليدين اليذي ليه إال  ، لبقيت للدائن ميع ذليك مصيلحة فيي دفعيه بالتقيادم ، ال يتقدم على الدين اآلخر بل يزاحمه

ً  . سبعمائة وخمسين لم يكن للدائن اآلخر مصلحة فيي اليدفع  ، ربأن كان ألفاً ومائتين أو أكث ، أما إذا كان مال المدين يسع الدينين جميعا

  . وترك األمر للمدين يدفع بالتقادم أو ال يدفع بحسب ما يمليه عليه ضميره ، بالتقادم

فيال يجيوز  ، بيأن هيذا التمسيك حيق متصيل بشيخص الميدين ، نيابة عين الميدين ، وال يعترض على تمسك الدائن اآلخر بالتقادم

 ، حيق اليدائن أن يقيدر أن اليدين قيد انقضيى بالتقيادم فيال يتحميل مزاحمية هيذا اليدين ومهميا يكين مين أميرذلك أن من  . للدائن استعماله

 فالنص صريح في جواز أن يستعمل الدائن حق مدينه في التمسك بالتقادم
 (1251 ) .

  

كيذلك  ، ميدني 971ميادة هذا وسنرى انه كما ثبت للدائن أن يستعمل حق مدينيه فيي التمسيك بالتقيادم وفقياً للفقيرة األوليي مين ال

أن يطعين فيي هيذا النيزول  ، إذا لم يقتصر المدين على االمتناع عن التمسك بالتقادم بل خطا خطوة إيجابية ونزل عن التقادم ، يثبت له

اً ألحكيام فالليدائن إذن أن يسيتعمل حيق مدينيه فيي التمسيك بالتقيادم وفقي . ميدني 977بالدعوى البولصيية وفقياً للفقيرة الثانيية مين الميادة 

 . الدعوى غير المباشرة إذا سكت المدين عن التمسك بالتقادم وفقاً ألحكام الدعوى غير المباشرة إذا سكت المدين عين التمسيك بالتقيادم

حتيى إذا نجيح فيي طعنيه عميد بعيد ذليك إليى  ، أن يطعين فيي هيذا النيزول باليدعوى البولصيية ، إذا نزل المدين عن التقادم ، وله كذلك

من االنتقيال إليى اليدعوى  ، بعد أن ينجح في طعنه ، لم يكن له بد ، فهو إذا طعن بالدعوى البولصية ، بالتقادم نيابة عن المدينالتمسك 

 . غير المباشرة

 يجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوى  - 3

 : التمسك بالتقادم أمام المحكمة االبتدائية - 651

  ً  فيإن الميدين أو ليذي المصيلحة أن يتمسيك بيه فيي أيية حالية كانيت عليهيا اليدعوى ، ولما كان التمسك بالتقادم دفعاً موضيوعيا
 (

1259 ) .
وليه أن ييؤخره إليى أن يسيتفيد جمييع دفوعييه  . وقبيل اليدخول فيي أي دفيع شيكلي أو موضيوعي، فليه أن يتمسيك بيه منيذ البدايية 

 ا لم ينجح فيها عمد بعد ذلك إلى الدفع بالتقادمفإذ ، األخرى الشكلية والموضوعية
 (1255 ) .

  

ً  أال(  2: )  وكل ما ينبغي أن يحتاط له أمران فأنه إذا نزل عنه ليم  ، ينطوي تأخيره للدفع بالتقادم على معنى النزول عنه ضمنا

ن يذكر أن عنده دفعاً بالتقيادم ييؤخره إليى أ ، وهو يبدي أوجه دفاعه األخرى ، يستطيع بعد ذلك أن يعود إليه ومن ثم كان من المناسب

 ما بعد أن ينتهي من أوجه الدفاع التي يبديها
 (1259 ) .

فإنيه إذا أقفيل هيذا  ، أال يؤخر الدفع بالتقادم إلى ما بعد إقفال باب المرافعية(  1)  

 الباب فليس له بعد ذلك أن يبدى أي طلب
 (1251 ) .

  

                                                 

  (
1251
  ) ً الينص هنيا  ولكين . واليرخص ال يسيتعملها اليدائن باسيم الميدين ، وقد يعترض أيضاً بأن التمسك بالتقادم رخصة وليست حقا

 : انظير ميا قيدمناه فيي هيذه المسيألة فيي اليدعوى غيير المباشيرة)  صريح جواز أن يستعمل رخصة مدينة فيي التمسيك بالتقيادم

 . ( 951فقرة  1الوسيط جزء 

  (
1259
 . 295ص  91م 2519ديسمبر سنة  15استئناف مختلط (  

  (
1255
التقادم المبني على قرينة الوفاء ال يجوز التمسك بيه بعيد ولكن يالحظ أن  - 215م ص 2515يناير سنة 15استئناف مختلط (  

فييإن هييذا التعييارض  ، كييدفع بالمقاصيية أو بالتجديييد أو بيياإلبراء أو نحييو ذلييك ، التمسييك بييدفع يتضييمن معنييى عييدم الوفيياء بالييدين

 . ( 11االلتزام فقرة األستاذ عبد المنعم البدراوي في أثر مضى المدة في )  الواضح يمنع من قبول الدفع بالتقادم

  (
1259
: "  يتضمن نصاً في هذا المعنى وكان يجري على النحيو اآلتيي ، ومن بعده المشروع النهائي ، وقد كان المشروع التمهيدي(  

وقيد حيذفت هيذه العبيارة  . " إال إذا تبين من الظروف أن الشخص الذي يتمسك بالتقادم أراد بعد تمسكه من قبل أن يتنازل عنيه

وترك األمر للقواعد العامة للتنازل عين الحقيوق وكيفيية قييام  ، ألن حكمها يستفاد من القواعد العامة"  ة مجلس الشيوخفي لجن

 . ( في الهامش151مدني آنفاً فقرة  971وانظر تاريخ نص المادة  ، 959ص 9أنظر األعمال التحضيرية " )  الدليل عليه

  (
1251
ص  9الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية  – 55فقيرة  - 57بودرى وتيسييه فقيرة (  

ولم يبق أما المحكمة إلى الفصيل فيي  ، كذلك ال يجوز التمسك بالتقادم بعد أن صدر حكم موضوعي يلزم المدين بالدين - 951

 . ( 55بودرى وتيسييه فقرة )  مقدار هذا الدين
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 نافالتمسك بالتقادم أمام محكمة االستئ - 652

سواء ألنه كان يجهله أو كان يعلميه ولكنيه ليم ييتمكن  ، فإن فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجة على الوجه السابق بيانه: 

 -فأنيه يسيتطيع  ، من إبدائه قبل إقفال باب المرافعة لسهو أو لتعذر الحصول على األدلة المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذلك من األسباب

وفيي أيية  ، أن يدفع بالتقادم ألول مرة أمام المحكمة االسيتئنافية -نطو تركه للدفع أمام المحكمة االبتدائية على معنى النزول عنه ما لم ي

ً  ، مع مراعاة ما قدمناه من وجوب الحيطة ، حالة كانت عليها الدعوى  ، فال ينطوي تأخيره للدفع بالتقادم على معنى النزول عنه ضمنا

 فع إلى ما بعد إقفال باب المرافعة أمام محكمة االستئنافوال يؤخر الد
 (1251 ) .

 

  التمسك بالتقادم أمام محكمة النقض - 653

فليس له أن يدفع به ألول مرة أمام محكمية  ، فإذا لم يدفع المدين بالتقادم ال أمام المحكمة االبتدائية وال أمام محكمة االستئناف :

كميا  ، ولييس اليدفع بالتقيادم . فإن محكمة النقض ال تستطيع أن تنظر أوجهاً جديدة لم يسبق الدفع بهيا أميام محكمية الموضيوع ، النقض

فهيو كاليدفع بالمقاصية وكاليدفع بحجيية  . حتى يجيوز لمحكمية الينقض أن تقضيي بالتقيادم مين تلقياء نفسيها ، معتبراً النظام العام ، قدمنا

 أن يثار ألول مرة أمام محكمة النقض ال يجوز ، األمر المقضي
 (1257 ) .

  

  التمسك بالتقادم أمام محكمة اإلحالة - 654

كخليل فيي  ، غيير التقيادم لكن إذا استطاع المدين أن يحصل على حكم من محكمة الينقض بينقض الحكيم المطعيون فييه لسيبب :

نقض الييدعوى علييى دائييرة أخييرى ميين دوائيير محكميية وأحالييت محكميية اليي ، اإلجييراءات أو خطييأ فييي تطبيييق القييانون فييي مسييألة أخييرى

وفيي أيية حالية كانيت عليهيا  ، أن ييدفع بالتقيادم ألول ميرة–وهي محكمية موضيوع  –االستئناف فإنه يجوز المدين أمام محكمة اإلحالة 

ر اليدفع إليى ميا بعيد إقفيال وال ييؤخ ، فال ينطوي تأخيره الدفع بالتقادم على معنيى النيزول عنيه ، وعليه أن يحتاط كما قدمناه . الدعوى

 باب المرافعة أمام محكمة اإلحالة
 (1255 ) .

  

 النزول عن التقادم   -المطلب الثاني 

  النصوص القانونية - 655

  : من التقنين المدني على ما يأتي 977تنص المادة  :

ييتم التقيادم فيي ميدة تختليف عين الميدة كما ال يجيوز االتفياق عليى أن  ، ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه – 2"  

  . " التي عينها القانون

عليى أن هيذا  ، وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمناً عن التقيادم بعيد ثبيوت الحيق فييه - 1"  

 النزول ال ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم
 (1199  )

" .  

 119/  191و  297/  79المدني السابق المادتين ويقابل هذا النص في التقنين 
 (1192 ) .

 

                                                 

  (
1251
فقيرة  - 99بيودري وتيسيييه فقيرة  – 951ص  9التمهيدي في مجموعة األعميال التحضييرية المذكرة اإليضاحية للمشروع (  

م 2519نوفمبر سنة  1 – 91ص 95م 2512ديسمبر سنة  29 - 295ص 11م 2525يناير سنة  29استئناف مختلط  – 91

م  2717أول فبراييير سيينة  – 199ص  91م  2515مييارس سيينة  1 - 217ص  91م 2515ينيياير سيينة  15 – 21ص  91

 . 55ص  19م  2557يناير سنة  29 - 252ص  57م  2591فبراير سنة  27 - 219ص  59

  (
1257
األستاذ  – 91بودري وتيسييه فقرة  - 951ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

ص 291رقيم  5مجموعية عمير 2555يونيية 29دني نقض مي - 71عبد المنعم البدراوى في أثر مضى المدة في االلتزام فقرة 

511 . 

  (
1255
 . 71األستاذ عبد المنعم البدراوى في أثر مضى المدة في االلتزام فقرة  – 91بودرى وتيسييه فقرة (  

  (
1199
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  919ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  

فمجليس الشييوخ  ، ووافيق علييه مجليس النيواب . فيي المشيروع النهيائي 592ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقيم  . الجديد

 . ( 951ص  – 955ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  977تحت رقم 

  (
1192
وإنميا يجيوز ذليك  ، ال يجوز ترك الحق في التملك بمضي الميدة الطويلية قبيل حصيوله : 297/  79التقنين المدني السابق م (  

وهيذا الينص اليوارد فيي التقيادم المكسيب كيان يطبيق أيضياً فيي )  بعد حصوله لكل شخص متصف بأهلية التصرف فيي حقوقيه

فلبياقي  ، ررة لتخلصه من ديين أحيدهموانقضت المدة المق ، إذا كان لمدين وأحد عدة دائنين : 119/  191م . ( التقادم المسقط
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 919وفي التقنين الميدني الليبيي الميادة  - 979في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل في التقنيات المدنية العربية األخرى

951وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 559وفي التقنين المدني العراقي المادة  –
  (1191 ) .

  

عدم جيواز النيزول عين التقيادم مقيدماً قبيل ثبيوت الحيق (  القاعدة األولي: )  يخلص من النص المتقدم الذكر قاعدتان أساسيتان

  . ويلحق بهذه القاعدة عدم جواز االتفاق على مدة للتقادم تختلف عن المدة التي عينها القانون ، فيه

ويلحيق بهيذه القاعيدة جيواز النيزول عين الميدة التيي انقضيت  ع التقادم بعد ثبوت الحق فيه جواز النزول عن(  القاعدة الثانية)  

  . أثناء سريان التقادم ولو لم تكتمل مدة التقادم كلها

 عدم جواز النزول عن التقادم مقدماً قبل ثبوت الحق فيه  - 1

  : األسباب التي تدعو إلى عدم جواز النزول مقدماً عن التقادم - 656

فيال يجيوز إذن أن يتفيق اليدائن والميدين عليى  . نص القانون صراحة على عدم جواز النزول عن التقادم قبل ثبيوت الحيق فييهي

وإال لميا  ، ولييس ذليك راجعياً إليى أن التقيادم يعتبير مين النظيام العيام . عدم إمكان تقادم الدين بعد اكتمال مدة التقادم التي عينها القانون

وإنما يرجع ذلك إلى أنه لو أجييز لليدائن أن يشيترط عليى الميدين عيدم إمكيان تقيادم  . ن التقادم بعد ثبوت الحق فيهجاز أيضاً النزول ع

وألصيبح هيذا  ، ذا الدائن هيو اليذي يمليي عليى الميدين شيروط اليدين ، الستطاع الدائنون أن يفرضوا هذا الشرط على المدينين ، الدين

 ولترتب على ذلك أن ينهدم نظام التقادم من أساسه ، ( clause de style)  الشرط شرطاً مألوفاً في التعامل
 (1199 ) .

  

ثم أراد بيالرغم مين ذليك أن  ، وصار المدين هو سيد الموقف يستطيع أن يدفع بسقوط الدين لتقادمه ، أما إذا اكتملت مدة التقادم

بيل  . فليس في هذا النزول إهدار للحماية التي أرادها القانون لألوضاع المستقرة ، ينزل يطوعه من التمسك بالتقادم بعد ثبوت حقه فيه

بل إن ترك المدين لضميره يملي علييه واجبيه هيو خيير  . أن ترك المدين لضميره يملي عليه واجبه أرادها القانون لألوضاع المستقرة

  . للتوفيق بين استقرار األوضاع ونزاهة التعامل ، ما يفعله القانون

 : عدم جواز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه يسري على جميع أنواع التقادم - 657

فالتقادم العادي بخميس عشيرة  . أياً كانت مدته ، وحظر النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ينطبق على جميع أنواع التقادم 

وال يجيوز كييذلك النيزول عيين التقيادم الحقييوق الدوريية المتجييددة بخمييس  . سينة ال يجييوز النيزول عنييه مقيدماً لالعتبييارات التيي قييدمناها

وهذا سبب يكفي وحيده لتبريير النيزول  ، فإن الغرض من التقادم في هذه الحالة هو عدم تراكم الديون على المدين كما قدمناه ، سنوات

                                                                                                                                                                    

وهذا النص الوارد في )  الدائنين أن يتمسكوا بمضي تلك المدة ولو لم يتمسك بها المدين المذكور تدليساً منه وإضراراً بحقوقهم

 . ( الدعوى غير المباشرة كان يطبق أيضاً في الدعوى البولصية

 . ( لتقنين المدني الجديدوأحكام التقنين المدني السابق تتفق مع أحكام ا)  

  (
1191
  : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

 (  من التقنين المدني المصري 977مطابقة للمادة )  979التقنين المدني السوري م 

 . ( من التقنين المدني المصري 977مطابقة للمادة )  919التقنين المدني الليبي م 

كميا ال يجيوز  ، ال يجوز التنازل بعد سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق في هيذا اليدفع - 2 : 559التقنين المدين العراقي م 

  . االتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حددها القانون

على أن هذا التنازل ال  ، يهعن الدفع بعد ثبوت الحق ف ، ولو داللة ، وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه أن يتنازل - 1

  . ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم

انظر األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتزام في القيانون الميدني العراقيي  : وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري)  

 . ( ف النص الصريحويذهب إلى جواز االتفاق على تقصير مدة التقادم على خال ، 95فقرة 

أن يعدل مقدماً حكم مرور اليزمن وال أن يطييل أو يقصير (  صحته المدين)  ال يجوز للدائن : 951تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ً  ، مدته  ، وإذا كيان لعدوليه صيفة االحتييارل . وإنما يجوز له أن يعدل عنه بعد الحصول عليه ويكون عدوله صريحاً أو ضيمنيا

  . جاز لدائنه أن يحصلوا على إبطال ذاك العدول بإقامة الدعوى البوليانية

 . ( أحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري)  

  (
1199
فهيو ال يسيتطيع  . أن يرفض شرط الدائن مين أن اليدين ال يتقيادم ، وقت التعاقد على الدين ، هذا إلى أنه يصعب على المدين(  

فهيو ليم يفعيل  ، وإذا كان القانون قد أظيل الميدين بحمايتيه . ولو لم يوف به ، أن يقول للدائن إنه يأبى إال أن الدين يسقط بالتقادم

 ، فيال يمليك الطرفيان أن يهيدرا هيذه االعتبيارات . ولكن تثبيتا لألوضاع المسيتقرة ، ذلك لمصلحة المدين وال لألضرار بالدائن

 . اتفاق يتم بينهما على ذلكولو ب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أميا  . دم حقوق أصيحاب المهين الحيرة بخميس سينواتوهذا السبب نفسه هو الذي يبرر تحريم النزول مقدماً عن تقا . مقدماً عن التقادم

ومن ثم كان  ، تقادم حقوق التجار والصناع وأصحاب الفنادق والمطاعم والعمال والخدم واألجراء بسنة واحدة فيقوم على قرينة الوفاء

عاميل فيي تبريير تحيريم النيزول وتصيدق االعتبيارات المتعلقية باسيتقرار الت . النزول عنه مقدماً مصادرة لقرينة معقولة قبيل أن تتحقيق

  . مقدماً عن تقادم الثالث السنوات في دعاوى اإلبطال ودعاوى العمل غير المشروع ودعاوى اإلثراء بال سبب

 عدم جواز االتفاق على الحالة مدة التقادم أو على تقصيرها - 658

ال يجوز االتفياق إذن عليى إطالية ميدة التقيادم وال "  نهمدني تقول أيضاً إ 977وقد رأينا أن الفقرة األولي من المادة  : إحالة – 

 وقد سبق أن بينا . على تقصيرها
 (1195  )

 وال يجوز أن يترك تحديدها لمشيئة األفيراد ، أن مدة التقادم من النظام العام
 (1199 ) .

وليو أنيا  

وميا عليى الطيرفين إال  . لنزول عن التقيادم قبيل أن ييتمأياً كانت هذه المدة لجاز اتخاذ هذه اإلباحة وسيلة إلى ا ، أبحنا إطالة مدة التقادم

وييؤدي هيذا عميالً إليى نيزول مقيدماً عين  ، فيي اتفياق وأحيد أو فيي اتفاقيات متعاقبية ، أن يطيال مدة التقادم إلى أجل أو إلى آجيال بعييدة

ألن إقرار صيحة هيذا االتفياق ال ييؤمن  ، ادمكذلك ال يجوز االتفاق على تقصير مدة التق . وهذا ما ال يجوز ، التقادم قبل ثبوت حقه فيه

وقد قدمنا أن االتفاق على تقصير مدة التقادم كان جائزاً في عهد التقنيين  . وبخاصة في عقود النقل وفي عقود التأمين ، معه االعتساف

 وفقاً لما جرى عليه القضاء الفرنسي ونكتفي هنا باإلحالة إلى ما قدمناه هناك ، المدني السابق
 (1191 ) .

  

 : كيف تطول مدة التقادم بطرق أخرى - 659

فيإذا  . على أن ما قررناه من عدم جواز االتفاق على إطالة مدة التقادم ال يمنع من أن مدة التقادم قد تطول فعيالً بطيرق أخيرى 

طال التقيادم بمقيدار الميدة التيي  ، وإذا انقطعت مدة التقادم . طالت مدته بمقدار المدة التي وقف فيها عن السريان ، وقف سريان التقادم

  . وبمقدار المدة التي يبقى فيها سبب االنقطاع نافذ األثر ، انقطع في آخرها وهي المدة التي أصبحت ال يعتد بها

وقد قدمنا أنه يجوز للدائن والمدين أن يتفقا عليى تيأخير مبيدأ سيريان التقيادم عين طرييق اعتبيار سلسيلة مين الصيفقات مرتبطية 

فيتيأخر مبيدأ سيريان  ، وعند ذلك ال يسيري التقيادم إال بعيد أن تيتم حلقيات هيذه السلسيلة . فكأنها صفقة واحدة ال تتجزأ ، بعضبعضها ب

 التقادم إلى أن تتم آخر حلقة من هذه الصفقات
 (1191 ) .

فقد طاليت مدتيه بقيدر  ، فإذا تأخر مبدأ سريان التقادم على النحو المتقدمة الذكر 

 نهما تأخر مبدأ سريا
 (1197 ) .

  

                                                 

  (
1195
 . 121انظر آنفاً فقرة (  

  (
1199
من ذلك ما نصيت  . ومع ذلك قد يجيز القانون في بعض الحاالت االستثنائية االتفاق على إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها(  

ت سنة من وقت تسليم المبيع وليو ليم تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقض"  مدني من أنه 591عليه الفقرة األولي من المادة 

ومن ذلك ما راعاه المشرع من حمايية  . " ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ، يكشف المشتري العيب إال بعد ذلك

ص مدني االتفاق على ميا يخيالف النصيوص السيابقة عليى هيذا الين199فأجاز في المادة  ، المؤمن له والمستفيد في عقد التأمين

 2/  191ومن هذه النصوص التي تجوز مخالفتها باالتفاق نص الميادة  . إذا كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عين عقيد التيأمين بانقضياء ثيالث سينوات مين وقيت حيدوث الواقعية التيي توليدت "  ويقضى بأن

أن كان ذليك فيي مصيلحة الميؤمن ليه أو  ، تفاق على إطالة هذه المدة أو على تقصيرهاومن ثم يجوز اال . " عنها هذه الدعاوى

 . 997انظر األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة  . في مصلحة المستفيد

  (
1191
 . 121انظر آنفاً فقرة (  

  (
1191
 . 127انظر آنفاً فقرة (  

  (
1197
كميا إذا اتفقيا عليى  ، وقف سريان التقادم لميدة معينية ألسيباب تسيتوجب ليذلكويجيز القضاء الفرنسي أن يتفق الطرفان على (  

ومين ثيم تطيول ميدة  . وقف التقادم خالل مدة تحقيق جنائي أو تحقيق إداري أو خالال المدة التيي تيدور فيهيا مفاوضيات للصيلح

تفاق ما ينشئ أسيباباً جدييدة لوقيف التقيادم التقادم بقدر ما وقف من سريانه ويقول األستاذان بودري وتيسييه أنه ليس في هذا اال

ولييس فيي النظيام العيام ميا يمنيع مين االتفياق عليى تيأخير رفيع  . وإنما هو تطبيق لحرية التعاقد فيما ال يصطدم مع النظام العام

رفين بيذلك الدعوى أو على وقف سريان التقادم لتحقيق مصلحة أو لقيام ضرورة فقد أجاز القانون إضافة أجل للدين فمكن الطي

 . ( 11فقرة  – 19بودري وتيسييه فقرة )  من وقف التقادم إلى حلول هذا األجل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 جواز النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه  - 2

  النزول الصريح والنزول الضمني - 661

فهيو ال يخشيى  . فإن نزوله عنه بعد ثبوت حقه فييه جيائز ، وثبت حق المدين في التمسك به ، قدمنا أنه إذا اكتملت مدة التقادم :

فيإن هيو اختيار ميع ذليك أن ينيزل عين التقيادم وأن ييوفي  ، التقيادم أو قبيل أن يكتميلعندئذ من ضغط الدائن ما كان يخشاه قبيل أن يبيدأ 

 . فهو لم يفعل ذلك بضغط من الدائن بل استجابة لداع من الضمير ، الدين

 ً وال يشييترط فييي النييزول الصييريح شييكل معييين أو عبييارات . وقييد يكييون نييزول المييدين عيين التقييادم بعييد ثبييوت حقييه فيييه صييريحا

ً  . عبير عن اإلرادة يفيد معنى النزول يعتد بهفكل ت ، خاصة كيان يحيرر الميدين عليى نفسيه سينداً  ، وقد يكيون النيزول الصيريح مكتوبيا

ولكين يجيب فيي إثبيات  ، كما يكون النزول الصريح شيفوياً بياللفظ . بالدين بعد تقادمه ويكتب في السند أنه نزل عن التمسك بالتقادم فيه

فيجب اإلثبات بالكتابة أو بما يقيوم مقامهيا إذا زادت قيمية اليدين  ، اتباع القواعد العامة في اإلثبات -ي وهو تصرف قانون–هذا النزول 

  . المتقادم على عشرة جنيهات

 ً  ، وأكثر ما يكون ذليك فيي دعيوى اليدين يرفعهيا اليدائن عليى الميدين . وقد يكون النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ضمنيا

 أنه ال يريد االلتجاء على هذا الدفع ، بحيث يفهم من موقفه ، فيعتمد المدين إغفال الدفع بالتقادم
 (1195 ) .

  

فقيد قيدمنا أن للميدين أن ييدفع بالتقيادم  ، ولكن ليس من الضروري أن يستخلص من تأجير المدين الدفع بالتقادم أنه قد نزل عنه

 ، ما لم يستخلص من ظروف تيأخيره لليدفع أنيه قيد نيزل عنيه ، محكمة االستئناف ألول مرة في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام

وال  ، وقاضى الموضوع هو الذي يقيدر ميا إذا كيان يسيتخلص مين موقيف الميدين ميا يسيتفاد منيه حتميا أنيه قيد نيزل عين اليدفع بالتقيادم

 يقترض ذلك عند الشك فأن النزول عن الحق ال يفترض
 (1129 ) .

لص النزول الضمني من طلب المدين مهلة من الدائن لدفع وقد يستخ 

أو من دفعه قسطاً من الدين أو دفعيه جيزءاً مين فوائيده  ، أو من تقديمه للدائن كفالة بالدين أو رهناً بعد اكتمال التقادم ، الدين بعد تقادمه

 ويعد اكتماله نزوالً ضمنياً عنه ، دم سبباً لقطعهوتكون أثناء سريان التقا ، أو نحو ذلك من األعمال التي تعتبر إقراراً بالدين
 (1122 ) .

  

  : األهلية الواجبة للنزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه - 661

فألهليية  . " …وإنميا يجيوز لكيل شيخص يمليك التصيرف فيي حقوقيه أن ينيزل : "  ميدني 977وتقول الفقرة الثانية من الميادة 

 وال تلزم أهلية التبرع ، فال تكفي أهلية اإلرادة . د ثبوت الحق فيه هي أهلية التصرفالواجبة إذن للنزول عن التقادم بع
 (1121 ) .

  

بل ال بد من أن يتمسيك الميدين بالتقيادم كميا  ، فذلك ألن المدين ال يسقط بمجرد اكتمال مدة التقادم ، أما أن أهلية التبرع ال تلزم

لكيان متبرعياً بإنشياء  ، ثم لما نزل عن التمسك بالتقادم نشأ دين جديد في ذمتيه ، لتقادموهو لم يتمسك سقط بمجرد اكتمال مدة ا . قدمناه

                                                 

  (
1195
 . 959ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

  (
1129
فيع يجيوز التمسيك بيه فهيو د ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن المنازعة فيي وجيود اليدين ال تمنيع مين التمسيك بالتقيادم(  

 19)  احتياطياً كما يجوز التمسك بيه أصيالً وال يفهيم مين المنازعية فيي وجيود اليدين أنهيا تتضيمن تيزوالً عين التمسيك بالتقيادم

 . ( 99رقم  51المجموعة الرسمية 2555ديسمبر سنة 

  (
1122
د قضيت محكمية االسيتئناف وقي - 2975فقيرة  1بالنييول وريبيير وردوان  - 1915ص  –ص  111فقرة  21أوبرى ورو (  

ًَ ضيمنياً عين التمسيك بالتقيادم  2552ديسيمبر سينة  21)  المختلطة بأن رضاء المدين بيالحجز عليى ماليه وبيعيه يعتبير نيزوالً

وقضت محكمة االستئناف الوطنية بأن االتفاق الحاصل أميام المحكمية بيين الميدعى والميدعي علييه عليى أن  . ( 19ص  95م

ًُ  ، المبالغ المطلوب األخير يقدم حساباً عن يقطيع الميدة الطويلية إذا حصيل أثنياء  ، واإلقرار بعد ذلك منه أنه قد الحسياب فعيالً

والنيزول عين التقيادم يجيب  . ( 55ص  2المجموعة الرسمية  2755يونيه سنة 7)  ويمنع حكمها إذا تم بعد انتهائها ، سريانها

فسيكوت الميدين عين التمسيك بالتقيادم  . ( 215ص  91م 2515ر ينياي15اسيتئناف مخيتلط )  أن يكون واضحاً ال غموض فيه

اسيتئناف )  إذا كيان قيد أنكير اصيل اليدين ذاتيه ، بالنسبة إلى الفوائد فيي محكمية أول درجية ال يعتبير نيزوالً ضيمنياً عين التقيادم

 . ( 991ص 95م 2511مارس سنة 99مختلط 

للنيزول الميدين عين التقيادم بالنسيبة إليى  ، م وكيان اليدائنون غيير متضيامنينوإذا كان للمدين دائنون متعددون بدين وأحيد قابيل لالنقسيا

 . ( 995ص 91م  2519أبريل سنة  5استئناف مختلط )  أحدهم ال يعتد به بالنسبة إلى الباقين

  (
1121
رة اإليضياحية فقيد ورد فيي الميذك ، وبالرغم من أن النص صريح في أن اأِلهلية الواجبة هي أهلية التصرف ال أهلية التبرع(  

ويتفيرع عليى ذليك وجيوب  . وإن ليم تنطيو فييه حقيقية االفتقيار ، ويعتبر التنازل بمنزلية التبيرع: "  للمشروع التمهيدي ما ياتي

وإذا تعيارض الينص الصيريح . ( 959ص  9مجموعية األعميال التحضييرية " )  توافر أهلية التبرع فيمن يصدر منه التنيازل

 . األخذ بالنص الصريح وجب ، مع المذكرة اإليضاحية
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ً  ، ال ينشئ ديناً جديداً في ذمته ، ولكنه كما قلنا ، ولوجب توافر أهلية التبرع فيه ، هذا الدين الجديد وهيذا اليدين  ، بل يستبقى دينياً قيديما

  . القديم وجب في ذمته من قبل فهو ال يتبرع بإنشائه من جديد

باستبقائه في ذمته قديماً كان يستطيع إسيقاطه ليو أنيه ليم ينيزل عين حقيه فيي  ، فذلك ألن المدين ، وأما أن أهلية اإلدارة ال تكفي

إذ يبقيي  ، فهو في موقف من يلتيزم . عمل أكبر خطراً من ذلكبل هو يقوم ب ، ال يقوم بعمل مألوف من أعمال اإلدارة ، التمسك بالتقادم

  . بل تجب أهلية التصرف ، التزاماً كان في استطاعته أن يتخلص منها فال يكفي إذن أهلية اإلرادة

كذلك ال يستطيع الوصي  . ويترتب على ذلك أن الصغير والمحجور ال يستطيع أي منهما أن ينزل عن حقه في التمسك بالتقادم

وال يسيتطيع الوكييل النيزول عين التمسيك  . من غير إذن المحكمة ، أو القيم أن ينزل عن حق الصغير أو المحجور في التمسك بالتقادم

  . إال إذا أعطى توكيالً خاصاً في ذلك ، بالتقادم

 : أثر النزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه - 662

كيان نزوليه هيذا تصيرفاً قانونيياً صيادراً مين جانيب  ، عليى النحيو اليذي قيدمناهوإذا نزل المدين عين التقيادم صيراحة أو ضيمناً 

 وكان ملزماً له ال يستطيع الرجوع فيه ، ال حاجة فيه إلى قبول الدائن ، وأحد
 (1129 ) .

  

بعيد أن كانيت مهيدداً بالسيقوط عين  ، وينبني على ذلك أن الدين الذي اكتملت مدة التقادم فيه يبقى في ذمة المدين على نحو بات

كميا هيو األمير فيي انقطياع  ، ومن وقت النزول عن التقادم يبدأ تقادم جدييد . ويجب على المدين الوفاء به للدائن ، طريق الدفع بالتقادم

فليو كانيت  . ختليف الميدتانولكين قيد ت ، واألصل أن تكون مدة التقادم الجديد هي نفس مدة التقادم القديم الذي نزل عنيه الميدين . التقادم

فإن مدة التقيادم الجدييد تكيون دون شيك خميس عشيرة سينة أخيرى تبيدأ مين وقيت  ، مدة التقادم الذي نزل عنه المدين خمس عشرة سنة

فيإن ميدة الخميس العشيرة سينة  ، فليو أن الميدين نيزل عين اليدين بعيد أن انقضيى عليى تكامليه سينتان . نزول الميدين عين التقيادم األول

ومين ثيم تطيول  ، أي بعد سبع عشرة سنة من مبدأ سريان هيذا التقيادم ، ى تبدأ من وقت انقضاء سنتين على تكامل التقادم األولياألخر

 ، فيي حقيوق دوريية متجيددة ، ولو كانت ميدة التقيادم خميس سينوات . مدة تقادم الدين إلى اثنتين وثالثين سنة من أول وقت استحق فيه

ً  ، ونزل المدين عن التقادم بعد تكامله حتى تتحقق الحكمة من هذا النوع من التقادم وهيي  ، كانت مدة التقادم الجديد خمس سنوات أيضا

ونيزل الميدين عين التقيادم  ، في حقوق أصحاب المهن الحيرة ، ولو كانت مدة التقادم خمس سنوات . عدم تراكم الديون في ذمة المدين

ً  بعد تكامله كانت ففيي  ، ما لم يكن نزول المدين عن التقادم جاء عن طريق تحريير سيند باليدين ، مدة التقادم الجديد خمس سنوات أيضا

وتطبيقاً  ، قياساً على حالة ما إذا حرر المدين سنداً بالدين في أثناء سريان التقادم ، هذه الحالة تكون مدة التقادم الجديد خمس عشر سنة

فييي حقيوق التجييار والصييناع وأصيحاب الفنييادق والمطيياعم  ، وليو كانييت ميدة التقييادم سيينة واحيدة . مييدني915مييادة للفقيرة الثانييية مين ال

فإن في نزوله هذا دحضاً لقرينة الوفاء التي قام عليهيا التقيادم فيي هيذه  ، والعمال والخدم واألجراء ونزل المدين عن التقادم بعد تكامله

ويستوي في ذلك أن يكون النزول عن التقادم بعد تكامله جاء عن طريق تحرير  . خمس عشرة سنةفتكون مدة التقادم الجديد  ، الحقوق

 ، وتقاس هذه الحالة على حالة التقادم اليذي يسيري ضيد الحكيم النهيائي الصيادر بهيذه الحقيوق ، سند بالدين أو جاء عن أي طريق آخر

  . فإن مدة التقادم حينئذ تكون خمس عشرة سنة كما سبق القول

علييى أن هييذا النييزول ال ينفيذ فييي حييق الييدائنين إذا صييدر : "  ميدني 977وتقيول العبييارة األخيييرة ميين الفقيرة الثانييية ميين المييادة 

هيو نزوليه عين التقيادم بعيد ثبيوت  ، وفي هذا تطبيق لقواعد الدعوى البولصية على تصرف قيانوني صيدر مين الميدين . " إضرار بهم

وهيو نيص قياطع للشيك  ، مدني971يق قواعد الدعوى غير المباشرة في نص الفقرة األولي من المادة وقد رأينا من قبل تطب . حقه فيه

ً  . في جواز استعمال الدائنين لحق مدينهم في التمسك بالتقادم إذ يزيل الشبهة في جواز استعمال  ، وإذا كان هذا النص األخير ضروريا

 لى مرتبية الحيقالدائنين لحق متصل بشخص مدينهم بل لرخصة لم ترق إ
 (1125 ) ،

ميدني هيو 977فيأن نيص الفقيرة الثانيية مين الميادة  

 ، إذ يزيل الشبهة في جواز الطعن بالدعوى البولصية في تصرف للميدين عليى االمتنياع عين إنقياص التزاماتيه ، أيضاً نص ضروري

 فكان الواجب لوال النص أال يقع تحت طائلة الدعوى البوليصية
 (1129  )

وحيدها يخيرج القيانون عليى قواعيد اليدعوى وفي هذه المسيألة 

حتى يجوز  ، أما في المسائل األخرى فتبقى هذه القواعد سارية ومن ثم يشترط أن يكون نزول المدين عن التمسك بالتقادم ، البوليصية

موسراً حتى بعد النيزول  فإذا كان المدين(  مدني 991م)  سبباً في إعسار المدين أو في زيادة إعساره ، الطعن فيه بالدعوى البولصية

ولما كان نزول المدين عن التمسك بالتقادم ال يعتبير تبرعياً كميا  . فال شأن لدائنيه في هذا النزول ما دامت حقوقهم مكفولة ، عن التقادم

ئن اليذي صيدر أن يكيون منطويياً عليى غيش مين الميدين وأن يكيون اليدا ، لعدم نفاذ هذا النزول في حق اليدائنين ، فإنه يشترط ، قدمناه

أن يكون النيزول قيد صيدرت  ، مدني197كما تقول الفقرة األولي من المادة  ، ويكتفي في ذلك . النزول لمصلحته على علم بهذا الغش

                                                 

  (
1129
 . 999ص 99م 2519يونية سنة 21استئناف مختلط (  

  (
1125
 . 951فقرة  1وانظر الوسيط جزء  . 199انظر آنفاً فقرة (  

  (
1129
 . 915فقرة  1أنظر الوسيط جزء (  
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 من المدين وهو عالم أنه معسر وأن يكيون اليدائن اليذي صيدر النيزول لمصيلحته عليى عليم بهيذا اإلعسيار
 (1121 ) .

وفيي هيذه المسيائل  

 مختلف عليها كل االختالف في فرنسا
 (1121 ) ،

 أما عندنا فالنصوص صريحة ال تسمح بترديد صدى هذا االختالف 
 (1127 ) .

  

 ، ميدني 977وقد قدمنا أن الدائنين إذا نجحوا في الطعن في نزول المدين عن التمسك بالتقادم تطبيقاً ألحكام الثانيية مين الميادة 

 مدني 971ذلك أن يتمسكوا بالتقادم نيابة عن مدينهم تطبيقاً ألحكام الفقرة األولي من المادة فأن عليهم بعد 
 (1125 ) .

  

                                                 

  (
1121
عليى خيالف الينص  ، تبرعيا ولما كان نزول المدين عن التمسك بالتقادم اعتبير فيي الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي(  

 ، لجواز الطعن باليدعوى البولصيية فيي هيذا النيزول ، فقد اقتضى ذلك من المذكرة اإليضاحية أال تشترط ، الصريح كما قدمنا

ويتفيرع  . ويعتبر التنازل بمنزلة التبيرع وإن ليم تنطيو فييه حقيقية االفتقيار: "  فقالت في هذا الصدد ، ال غش الدائن وال المدين

دون أن يكون ثمة حلة إلقامة الدليل على غش  ، جواز طعن الدائنين على هذا التنازل بطريق الدعوى البولصية …ذلك على 

 . ( 959ص  9مجموعة األعمال التحضيرية " )  الدائن الذي وقع التنازل لمصلحته فضالً عن غش المدين

ديسيمبر  21اسيتئناف مخيتلط  : وانظير – 951ص 121اللتزام فقرة انظر في المعني الذي تقول به األستاذ إسماعيل غانم في أحكام ا

 27واستئناف مختلط  ، 272وقارن األستاذ عبد المنعم البدراوي في أثر مضى المدة في االلتزام فقرة  – 19ص 95م 2552

 . 297ص 19م  2557مايو سنة 

  (
1121
وهيذا الينص  . 111هيو نيص الميادة  ، هيذا الموضيوعذلك أن التقنين الميدين الفرنسيي ليم يشيتمل إال عليى الينص وأحيد فيي (  

وقيد تشيعبت الميذاهب الفقهيية فيي تفسيير هيذا  . حتى لو نزل المدين عن التمسك بيه ، يقضى بجواز أن يتمسك الدائنون بالتقادم

 : ويعد بودري وتيسييه من هذه المذاهب أربعة ، النص

فيجيوز لليدائنين التمسيك بالتقيادم  ، ير المباشرة دون اليدعوى البولصييةفمن الفقهاء من ذهب إلى قصر هذا النص على الدعوى غ - 2

ولكين إذا نيزل  . وهذا هيو معنيى نيزول الميدين عين التمسيك بالتقيادم اليوارد فيي الينص كميا يفسيرونه ، إذا لم يتمسك به المدين

وهييو بيع د أن أتخيذ هييذا الموقيف اإليجيابي ونييزول عين التقيادم ال يجعييل  ، الميدين عين التقييادم فهيذه مسيألة ترجييع إليى ضيميره

ال سيما أنه ال يجوز الطعن باليدعوى البولصيية فيي تصيرف ال يعيد افتقياراً بيل هيو  ، للدائنين سبيالً إلى الطعن في هذا النزول

  . امتناع عن اإلثراء

ً ومين الفقهيياء ميين ذهييب إلييى أن الينص يشييمل الييدعوى غييير المباشيي - 1 ولكيين يشييترطون لجييواز الطعيين  ، رة والييدعوى البولصيية معييا

فقرة  1119ماركاديه م –وما بعدها 292ترولونج فقرة )  بالدعوى البولصية إثبات غش المدين في نزوله عن التمسك بالتقادم

  . ( 951جيللوار فقرة  - 1

ويكفيي أن يكيون نزوليه عين  ، بت عش في جانيب الميدينومن الفقهاء من ذهب إلى جواز الطعن بالدعوى البولصية حتى لو لم يث - 9

)  ويقول بودري وتيسييه أن هذا الرأي هو الذي رجح في الفقه وفيي القضياء ، التقادم قد سبب إعساوه أو زاد في هذا اإلعسار

دي كولمييه  - 27هيامش رقيم  929فقيرة  5أوبيرى ورو  - 119فقيرة  – 125فقيرة 25ديمولومب  - 299فقرة 12ديرانتون 

ً  991فقرة  7سانتير    . ( مكررة خامسا

وحتى لو لم يثبيت أن  ، حتى لو لم يثبت غش في جانب المدين ، ومن الفقهاء أخيراً من ذهب إلى جواز الطعن بالدعوى البولصية - 5

فقيرة  25هييك  - 119وفقيرة  129فقيرة – 195فقرة  91لوارن )  نزوله عن التقادم قد سبب إعساره أو زاد في هذا اإلعسار

 . ( 995فقرة  - 999

انظير فيي هيذه  . ويقول بودري وتيسييه أنه يصعب الدفاع عن هذا الرأي فهو يتعارض مع أحكام الدعوى البولصية ومع أحكام التقادم

  . 225فقرة  - 229اآلراء المختلفة بودري وتيسييه فقرة 

 1/  977م )  ونصياً آخير لليدعوى البولصيية(  2/  971م)  اشيرةوقد قدمنا أن التقنين المدني المصري وضع نصاً للدعوى غيير المب

 . حيث جمعهما التقنين المدني الفرنسي في نص وأحد فأورث الحكم كل هذا الغموض ، ففصل بين الدعويين ، (

  (
1127
نيه أن يتدخلوا فيي وفات دائ ، وإذا نزل المدين عن التمسك بالتقادم في الدعوى المرفوعة عليه من الدائن فقضى عليه بالدين(  

فييإن لهييم أن يطعنييوا فييي الحكييم بطريييق اعتييراض الخييارج عيين  ، الييدعوى ليطعنييوا فييي نييزول المييدين بالييدعوى البولصييية

مين تقنيين  599انظير الميادة )  بشرط أن يثبتوا غش مدينهم وتواطؤه مع الدائن الذي نزل له عين التمسيك بالتقيادم ، الخصومة

 . ( 219رة بودري وتيسييه فق –المرافعات 

  (
1125
وجيب التميييز  ، وإذا كان الحق يتقادم بسنة واحدة ويقوم التقادم فيه على قرينة الوفاء وتوجه فيه اليمن إلى المتمسيك بالتقيادم(  

فتمسيك بيه اليدائنون نيابية عين ميدينهم عين طرييق  ، حالة ما إذا اقتصر الميدين عليى عيدم التمسيك بالتقيادم(  2: )  بني حالتين

لفييظ  5أنسيييكلوبيدي داللييوز )  ففييي هييذه الحاليية يوجييه القاضييي اليمييين إلييى المييدين ال إلييى الييدائنين ، الييدعوى غييير المباشييرة

PRESCRIPTION civile  271وقارن األستاذ عبد المنعم البدراوي في أثير مضيى الميدة فيي االلتيزام فقيرة  - 575فقرة 

ً  ، وحالة ما إذا لم يقتصر المدين على عدم التمسك بالتقادم(  ب. )  ( ًَ إيجابييا ففيي هيذه الحالية ال يجيوز  ، بل نيزل عنيه نيزوالً

وقيد انتفيت هيذه القرينية بنيزول  ، ألن التقادم هنيا مبنيي عليى قرينية الوفياء ، للدائنين الطعن في هذا النزول بالدعوى البولصية

 . ( 271ستاذ عبد المنعم البدراوى في أثر مضى المدة في االلتزام فقرة األ)  المدين عن التقادم
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  : جواز النزول عن المدة التي انقضت في تقادم لم تكتمل - 663

وال  ، ون بياطالً ال قبل سريانه فيكون نزوله عن التقيادم قبيل ثبيوت الحيق فييه ومين ثيم يكي ، وقد يقع أن المدين ينزل عن التقادم

 ً وهذا النزول يكون صحيحاً فيميا يتعليق  . ولكن أثناء السريان ، بعد تكامله نزوالً عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ومن ثم يكون صحيحا

والً عين ميدة وباطالً فيما يتعلق بالمدة الباقية الكتماليه التقيادم ألنيه نيز ، بالمدة التي انقضت ألنه نزول عن حق في مدة قد انقضت فعالً 

وال يعتيد بهيا فيي حسياب التقيادم ويبيدأ تقيادم جدييد  ، ومن ثم تزول المدة التي انقضت بيالنزول عنهيا . مستقبلة لم يثبت للمدين حق فيها

  . ال من وقت اكتمال التقادم السابق ، يسري من وقت النزول عن المدة التي انقضت

إذا نيزل  ، ذليك أن الميدين . قطع التقادم عن طريق إقرار المدين بحق اليدائنوالتكييف الصحيح لهذا النوع من النزول إنما هو 

كميا سيبق  ، وال يعتيد بالميدة التيي انقضيت ، فيقطيع اإلقيرار التقيادم ، إنميا يقير بحيق اليدائن ، عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل

 القول عند الكالم في انقطاع التقادم باإلقرار
 (1119 ) .

  

أن التقيادم الجدييد اليذي يعقيب التقيادم السيابق يكيون مدتيه هيي ميدة التقيادم السيابق أو (  2: )  هذا التكييف أميران ويترتب على

فتكيون الميدة خميس عشيرة سينة بيدالً مين خميس فيي حقيوق  . وفقاً لألحكام التي قيدمناها عنيد الكيالم فيي انقطياع التقيادم ، تختلف عنها

وبدالً من سنة واحدة فيي حقيوق التجيار والصيناع والعميال  ، أصحاب المهن الحرة إذا كان نزول المدين عن طريق تحرير سند بالدين

رييق سيند باليدين أو عين سيواء كيان اإلقيرار عين ط ، ومن إليهم بمجرد اإلقرار بحق الدائن عن طريق النزول عن المدة التي انقضيت

فاألهليية الواجبية فييه ليسيت هيي  ، وما دام النزول عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتميل إنميا هيو قطيع للتقيادم(  1. )  طريق آخر

 أهلية التصرف كما في النزول عن التقادم المكتمل
 (1112 ) ،

 بق القيولبل هي أهلية اإلدارة وهي األهلية الواجبة في قطع التقادم كما سي 
 (1111 ) .

 

 اآلثار التي تترتب على التقادم  - المبحث الثاني  

 : النصوص القانونية - 664

  : من التقنين المدني على ما يأتي971تنص المادة  

  . " ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي . يترتب على التقادم انقضاء االلتزام - 2"  

 ولو لم تكتمل ميدة التقيادم الخاصية بهيده الملحقيات ، م سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقاتوإذا سقط الحق بالتقاد - 1"  
 (

1119  )
" .  

 117/  195ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (1115 ) .

  

وفيي  - 919ي الليبي الميادة وفي المدن - 979في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 912 - 919وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  - 552 - 559التقنين المدني العراقي المادتين 
 (1119 ) .

 

                                                 

  (
1119
 . 199انظر آنفاً فقرة (  

  (
1112
 . 112انظر آنفاً فقرة (  

  (
1111
 . مكررة 2975فقرة  1انظر بالنيول وريبير وردوان  . 199انظر آنفاً (  

  (
1119
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  919ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  

فمجليس الشييوخ  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب . في المشروع النهائي 915ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد

 . ( 952ص  - 959ص 9مجموعة األعمال التحضيرية )  971تحت رقم 

  (
1115
مضى المدة المقررة بالقانون يترتب عليه سيقوط التعهيد واعتبيار بيراءة المتعهيد منيه  : 117/  195التقنين المدني السابق م (  

 . ( وتتفق أحكام التقنين المدني السابق مع أحكام التقنين المدني الجديد. )  إذا تمسك بذلك

  (
1119
  : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

 . ( من التقنين المدني المصري 971مطابقة للمادة )  979تقنين المدني السوري مال

 (  من التقنين المدني المصري 971مطابقة للمادة )  919التقنين المدني الليبي م 

ميا ليم يوجيد  ، فإذا أقر المدعى عليه بالحق أمام المحكمة أخذ بيإقراره ، ال يسقط الحق بمرور الزمان : 559التقنين المدني العراقي م 

  . نص يقضى يغير ذلك

حتى لو لم تكمل المدة المقررة  ، فال تسمع الدعوى بالفوائد وغيرها من الملحقات ، إذا لم تسمع الدعوى بالحق لمرور الزمان : 552م

إذا  ، فيي التقنيين العراقيي ، ن العراقي في التقنين المصري فيي أن الميدينويختلف التقني. )  لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات

أخذ بإقراره وذلك في غير الحقوق التيي  -سواء تمسك بالتقادم أو لم يتمسك به  -أقر بالحق أمام المحكمة بعد تكامل مدة التقادم 

 : ه ال يجيوز سيماع اليدعوى فيهيا حتيى ليو اقير الميدينفهذ ، يقوم التقادم فيها على غير قرينة الوفاء كالحقوق الدورية المتجددة
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: )  بيين حيالتين ، عند اكتمال ميدة التقيادم ، ويجب في هذا الصدد أن نميز . ويخلص من هذا النص أن االلتزام بنقضي بالتقادم

  . بعد التمسك به(  1)  التمسك بالتقادمقبل (  2

  : التزام اكتملت مدة تقادمه قبل التمسك بالتقادم - 665

فهيو فيي هيذه الفتيرة التيزام ميدني قيائم كميا كيان  ، ولكن المدين لم يتمسك بعيد بالتقيادم ، فإذا كان االلتزام قد اكتملت مدة تقادمه

 ألن التقيادم ال يقضيى االلتيزام إال إذا تمسيك بيه الميدين ، وال تتغير طبيعة االلتزام بمجيرد تكاميل هيذه الميدة . أثناء سريان مدة التقادم
 (

1111 ) .
  

 ويترتب على ذلك نتائج هامة نذكر منها ما ييأتي . ويخلص مما تقدم أن االلتزام يكون في هذه الفترة التزاماً مدنياً واجب الوفاء

:  

فهو ال يستطيع بعد أن وفيي بيه لليدائن  . فإنه يوفي بالتزام مدني مستحق األداء ، بااللتزام في هذه الفترةإذا وفي المدين (  2)  

وكان المدين وقت أن وفي باليدين ال  ، وهذا حتى لو كان الوفاء صدر عن غلط ، بدعوى أنه دفع ديناً انقضى بالتقادم ، أن يسترده منه

 لمدة ال تزال سارية دون أن تكتملوظن أن ا ، يعلم باكتمال مدة التقادم
 (1111 ) .

  

صيحت  ، سواء علم باكتمال المدة أو لم يعلم ، إذا قدم المدين كفيالً للدين الذي اكتملت مدة تقادمه دون أن يتمسك بالتقادم(  1) 

ً  ، الكفالة اعتبير تقديميه للكفييل  ، بيأن الميدة قيد اكتمليت ، عند ما قدم الكفيل ، فإذا كان المدين يعلم . إذا الكفيل يضمن التزاماً مدنياً قائما

وجياز  ، جاز ليه أن يتمسيك بعيد ذليك بالتقيادم فيسيقط اليدين ، أما إذا كان ال يعلم باكتمال المدة . نزوالً منه عن حقه في التمسك بالتقادم

 لكفيله في هذه الحالة أن يدفع هو أيضاً بسقوط الدين للتقادم
 (1117 ) .

  

فإن المقاصة تقيع بيين  ، ذمة الدائن للمدين دين توافرت فيه شروط المقاصة بالدين الذي له في ذمة المدينإذا ترتب في (  9)  

ذلييك أن تمسييك الييدائن بالمقاصيية يجعييل الييدينين ينقضيييان بمجييرد  . الييدينين إذا تمسييك الييدائن بالمقاصيية قبييل أن يتمسييك المييدين بالتقييادم

ً وقد تالقيا في وقت كان فيه الد ، تالقيهما إذ ليم يكين الميدين قيد تمسيك بالتقيادم عنيدما  ، ين الذي اكتملت ميدة تقادميه ال ييزال دينياً ميدنيا

                                                                                                                                                                    

إذا أقر المدين بيالحق بعيد  ، أما في مصر . 955انظر األستاذ حسن الذنون في أحكام االلتزام في التقنين المدني العراقي فقرة 

وإن كيان بعيد التمسيك  . جياز اعتبيار اإلقيرار نيزوال عين التمسيك بيه ، فإن كيان ذليك قبيل التمسيك بالتقيادم ، اكتمال مدة التقادم

 . ( فالتقادم يسقط الحق رغم هذا اإلقرار ، في غير تقادم السنة ، بالتقادم

وقرينية اإلبيراء الناشيئة  ، إن حكم مرور الزمن بعد بمثابة برهان عليى إبيرام ذمية الميديون : 919تقنين الموجبات والعقود اللبناني /  

  . عنه ال ترد وال تقبل برهاناً على العكس

فال يمكن بعد ذليك  ، بل يسقط أيضاً الموجب نفسه ، إن حكم مرور الزمن ال يقتصر على إسقاط حق الدائن في إقامة الدعوى : 912م

على أن المديون الذي أبرأه مرور الزمن من الوجهة المدنية  . ال بإقامة دعوى وال بتقديم دفع ، االستفادة منه بوجه من الوجوه

  . عي يمكن اتخاذه سبباً لإليفاءيظل مقيداً بموجب طبي

وكيان  ، وقيد جعيل التقنيين اللبنياني التقيادم قرينية عليى بيراءة ذمية الميدين . وأحكام التقنين اللبناني تنفق مع أحكام التقنيين المصيري)  

للبنياني صيراحة فيتطور في مرونة ال يعوقها نيص التشيريع ونيص التقنيين ا ، األول ترك األساس الذي يقوم عليها التقادم للفقه

 ً وليم يعيرض التقنيين المصيري لهيذه  . فخرج بذلك على قاعيدة أبديية اليدفوع ، على عدم صالحية الحق المتقادم ألن يكون دفعا

 . ( والرأي الغالب في الفقه هو األخذ بقاعدة أبدية الدفوع ، المسألة بل تركها للفقه

  (
1111
وال ينقضييي االلتييزام قبييل التمسييك بالتقييادم بمجييرد انقضيياء المييدة : "  التمهيييديوقييد جيياء فييي المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع (  

 . ( 952ص 9مجموعة األعمال التحضيرية " )  بل يظل التزاماً مدنياً إلى أن يدفع بتقادمه ، المسقطة

  (
1111
قضيت محكمية الينقض وهذا هو ما قضت به محكمة النقض الفرنسيية وميا نيص علييه صيراحة التقنيين الميدني األلمياني فقيد (  

ما دام الوفاء كان تلقائياً كان باختياره دون ضغط من اليدائن  ، الفرنسية بأن المدين ال يسترد ما وفاه وهو جاهل باكتمال التقادم

 2555ديسيمبر سينة  5 – 91 – 2 - 2559دالليوز 2597يناير سينة  21أو تهديد منه باتخاذ إجراءات قضائية نقض فرنسي 

 . ( 2959فقرة  1وانظر بالنيول وريبير وردوان  – 197 – 2555داللوز  2555فبراير سنة  12 – 299 – 2559داللوز 

في حيين أن هيذا اليدين كيان قيد سيقط الحيق  ، وقضت محكمة الموسكي بأن المدين إذا طولب بدين ظن أنه ملزم به مدنياً فدفعه

رقم  1المجموعة الرسمية  2591مارس سنة 27)  دفعه بإرادتهلم تقبل منه دعوى استرداد هذا المبلغ ألنه  ، فيه بمضي المدة

كيان للملتيزم الحيق فيي  ، إذا اكتمليت ميدة التقيادم"  من التقنيين الميدني األلمياني عليى أنيه 111وتنص المادة . ( 251ص  17

 . قد تم وهو جاهل بالتقادم حتى لو كان الوفاء ، ولكن ما دفعه وفاء لمطالبة تقادمت ال يجوز له استرداده . رفض الوفاء بالدين

انظير التعليقيات  . " أو تقيدم بضيمان لكفالتيه ، ويسري هذا الحكم أيضاً في حالة ما إذا صدر من الملتيزم إقيرار تعاقيدي باليدين

 . 1فقرة  - 2فقرة  111م 2على التقنين المدني األلماني 

  (
1117
 . 1فقرة  111م  2على التقنين المدني األلماني من التقنين المدني األلماني والتعليقات  111قارن المادة (  
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فإنه يكون قد فعل ذلك  ، فإذا جاء المدين بعد ذلك وتمسك بالتقادم . فتوافرت شروط المقاصة وانقضى الدينان ، تمسك الدائن بالمقاصة

 قيد انقضيى بالمقاصيةإذ وقت أن تمسك بالتقيادم كيان اليدين  ، متأخراً 
 (1115  )

وحكيم المقاصية هنيا هيو حكيم الوفياء باليدين المتقيادم قبيل 

  . ألن المقاصة ضرب من الوفاء ، التمسك بتقادمه

 : التزام اكتملت مدة تقادمه بعد التمسك بالتقادم - 666

بالتقادم عليى النحيو اليذي فصيلناه يسيقط فإنه بمجرد أن يتمسك المدين  ، ويتغير الحكم إذا اكتملت المدة وتمسك المدين بالتقادم 

ولكن الظاهر هو أن التقادم يسقط الحق نفسه هو ودعيواه  ، وهناك رأي يذهب إلى أن التقادم يلحق الدعوى دون الحق . الدين وتوابعه

 ً ى وانحدار االلتزام وأياً كان الرأي في سقوط الدعوى دون الحق أو في سقوط الدعوى دون الحق فقد أصبح مجرداً من الدعو . جميعا

  . وإن سقط الحق والدعوى معاً فقد بقى في ذمة المدين واجب أدبي ارتقى إلى مرتبة االلتزام الطبيعي ، المدني إلى التزام طبيعي

تأصيل هيذا السيقوط وهيل (  1)  سقوط الدين وتوابعه عند التمسك بالتقادم(  2: )  فهناك إذن ثالث مسائل نبحثها على التعاقب

ً يلح   . تخلف التزام طبيعي عن االلتزام المدني الذي سقط بالتقادم(  9)  ق الدعوى دون الحق أو يلحق الدعوى والحق جميعا

 سقوط الدين وتوابعه عند التمسك بالتقادم   -المطلب األول  

 : سقوط الدين وتوابعه - 667

 وال يستطيع الدائن أن يجير المدين على أدائه ، فإن الدين يسقط ، إذا تمسك المدين بالتقادم على النحو الذي بسطناه 
 (1199 ) .

  

فتبرأ ذمة الكفيل وينقضي اليرهن  ، ويسقط مع الدين توابعه من كفالة ورهن رسمي وحق امتياز وحق اختصاص وما إلى ذلك

 واالمتياز واالختصاص بانقضاء الدين األصلي بالتقادم
 (1192 ) ،

 األصل فإن التابع يزول بزوال 
 (1191 ) .

  

حتى لو لم تكن هذه الفوائيد والملحقيات قيد سيقطت  ، كذلك يسقط مع الدين ما استحق من فوائده وملحقاته باعتبارها توابع للدين

فإذا مضى  ، ذلك أنه يمكن أن نتصور سقوط الفوائد والملحقات بالتقادم استقالال دون سقوط الدين األصلي . هي ذاتها استقالال بالتقادم

فتسيقط الفوائيد دون أن يسيقط  : وقد ال يسيقط اليدين األصيلي إال بخميس عشيرة سينة ، على استحقاق الفوائد مثالً خمس سنوات سقطت

حتى لو لم يمض عليها مدة التقيادم الخياص بهيا فيإذا تقيادم  ، فإن الفوائد والملحقات تسقط حتما معه ، أما إذا سقط الدين بالتقادم . الدين

بيل تسيقط  ، ليس فحسب الفوائد التي مضى على استحقاقها خمس سنوات فهذه تسيقط بالتقيادم اسيتقالال عين اليدين ، عهم ، الدين وسقط

وقيد سيقط هيذا بيأثر رجعيي كميا  ، أيضاً الفوائد التي لم يميض عليى اسيتحقاقها خميس سينوات وهيذه تسيقط تبعياً لسيقوط اليدين األصيلي

مدني تينص عليى هيذا الحكيم صيراحة 971وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة  . الماضيفتسقط تلك بسقوطه سقوطاً يستند إلى  ، سنري

 سقط معه الفوائد وغيرها من الملحقات ولو لم تكتمل مدة التقادم الخاصية بهيذه الملحقيات ، وإذا سقط الحق بالتقادم: "  إذ تقول
 (1199  )

" .  

                                                 

  (
1115
وليذلك وجيب  ، والمفروض هنا أن الدينين وقت أن تالقيا كان أحدهما قد اكتملت مدة تقادميه دون أن يتمسيك الميدين بالتقيادم(  

تقادمه وقت أن تالقى باليدين  أما إذا كان الدين لم يكتمل مدة . أن يكون تمسك الدائن بالمقاصة سابقاً على تمسك المدين بالتقادم

مدني تنص عليى 911وقد رأينا أن المادة  . فإنه يسقط بالمقاصة حتى لو كان التمسك بها الحقاً لتمسك المدين بالتقادم ، المقابل

فيال يمنيع ذليك مين وقيوع  ، إذا كان اليدين قيد مضيت علييه ميدة التقيادم وقيت التمسيك بالمقاصية: "  هذا الحكم صراحة إذ تقول

انظير  . " ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت في الوقيت اليذي أصيبحت فييه المقاصية ممكنية ، لمقاصة به رغم التمسك بالتقادما

 . 992آنفاً فقرة 

  (
1199
 . 952ص  – 959ص 9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

  (
1192
 . 951ص  9القضاء  2751أبريل سنة  1استئناف وطني (  

  (
1191
ً  ، ويبقى التابع ما بقى األصل(   ما دام اليدين  ، بقيت ضماناته ولو اكتملت بالنسبة إليها مدة التقادم ، فإذا كان الدين األصل باقيا

 . ( مكررة 121بودري وتيسييه فقرة )  لم يتقادم -بسبب انقطاع التقادم مثالً  –األصلي 

بيل يبقيى الرهنيان منتجيين  ، المدني األلماني بأن تقادم الدين ال ينهي رهن الحيازة وال الرهن الرسيمي من التقنين 119وتقضى المادة 

فييي رهيين  ، وهييذا الحكييم يمكيين التسييليم بييه فييي القييوانين الالتينييية . ( 915ص  119سييالي )  ألثرهمييا بييالرغم ميين تقييادم الييدين

فيبقيى قائمياً ميا دام الشييء المرهيون فيي الحييازة  ، يمنيع اليدين ، ناكميا قيدم ، فإن رهن الحيازة ، الحيازة دون الرهن الرسمي

 ، أما في القانون األلماني فيمكن تعليل بقاء كل من رهن الحيازة والرهن الرسيمي بيالرغم مين تقيادم اليدين بيأن التقيادم . الدائن

واليى هيذا العنصير يسيتند رهين  ، مديونييةفإنيه يبقيى عنصير ال ، إذا أسقط عنصير المسيئولية فيي االلتيزام ، في الفقه الجرماني

 . ( في الهامش 111انظر ما يلي فقرة )  الحيازة والرهن الرسمي

  (
1199
 . 952ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  
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 : سقوط المدين بأثر رجعي - 668

ال إلى الوقت الذي اكتمليت  ، واستند سقوطه إلى الوقت الذي بدأ فيه سريان للتقادم ، ادم سبط بأثر رجعيوإذا سقط الدين بالتق 

 فيه مدة التقادم
 (1195 ) .

فليو كيان  . يدل على ذلك في وضوح سقوط الحق في الفوائد والملحقات ولو لم تكتمل ميدة التقيادم الخاصية بهيا 

لبقيت آثار هذا اليدين إليى وقيت اكتميال  ، ن وقت اكتمال مدة التقادم ال من وقت مبدأ سريانهالدين األصلي الذي انقضى بالتقادم سقط م

ولكين لميا كيان  . وال تسقط إال إذا تقادمت هي مستقلة عن اليدين ، ومن ثم كانت تبقى الفوائد والملحقات التي أنتجها الدين ، المدة قائمة

وتعتبير الفوائيد التيي أنتجهيا  ، فإنه يعتبر غير موجود خالل مدة سريان التقادم ، الدين ينقضي بأثر رجعي من وقت مبدأ سريان التقادم

 وهكذا تسقط بسقوط الدين ، خالل هذه المدة ولم تدفع غير موجودة
 (1199 ) .

  

ن إذا كان قد وقع منه للدائن أقساطاً أو فوائد مستحقة قبل أن تتكاميل على أنه ال يستخلص من سقوط الدين بأثر رجعي أن المدي

 مدة التقادم يستطيع أن يستردها
 (1191 ) ،

بدعوى أن الدين يعتبر موجود مين وقيت مبيدأ سيريان التقيادم فليم توجيد األقسياط وليم تسيتحق  

فكيان دينياً ميدنياً مسيتحقاً فيي ذمتيه بأقسياط  . تكاميل تقادميهكيان اليدين ليم ي ، ذلك أن المدين وقت أن دفع هذه األقساط والفوائد . الفوائد

وإذا كيان اليدائن ال يسيتطيع أن  . فال يسيتطيع أن يسيترده بيدعوى دفيع غيير المسيتحق ، فيكون وقت الدفع المستحق في ذمته ، وفوائده

وهذا ما ننتقيل اآلن  . مه عن طريق الدفعفإنه يستطيع أن يتمسك بوجوده بعد تقاد ، يتمسك بوجود الدين بعد تقادمه عن طريق الدعوى

  . إليه

 : سقوط الدين بالتقادم عن طريق الدعوى ال يمنع من التمسك بوجوده عن طريق الدفع - 669

ولكين إذا كيان اليدائن ال  . وال يسيتطيع اليدائن أن يطاليب بيه الميدين ، فإن الدين يسيقط ، رأينا أن المدين إذا تمسك بتقادم الدين 

وقد كانت القاعدة في القانون الفرنسي القديم أن اليدعوى (  exception)  ن يتمسك بوجود الدين المتقادم عن طريق الدعوىيستطيع أ

(  quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum)  فإن اليدفع دائيم ال يتقيادم ، إذا تنقضي بالتقادم

 وقال بها الفقه والقضاء في فرنسا ، الفرنسي الحديث وقد انتقلت هذه القاعدة إلى القانون
 (1191 ) ،

 ، وال مانع من األخيذ بهيا فيي مصير 

  . فهي تتمشى مع طبيعة الدفع

فاليدعوى هيي التيي كيان صياحبها  . ويقال عادة في تبريير هيذه القاعيدة إن التقيادم إنميا ييرد عليى اليدعوى وال ييرد عليى اليدفع

أما اليدفع فهيو طبيعتيه موضيوع لمعارضية  . سقط الحق ، فإذا لم يرفعها حتى انقضت هذه المدة ، قادميستطيع أن يرفعها خالل مدة الت

مطاوعية  ، فكييف يتسينى لصياحب اليدفع أن يتمسيك بيه ؟ وجيب إذن ، وميا دام هيذا الطليب ليم يوجيه . طلب يوجه ضيد صياحب اليدفع

وهيذا هيو تفسيير ميا يقيال مين أن اليدفع ال  . حتيى ليو انقضيت عليى اليدفع ميدة التقيادم ، أن يبقى اليدفع ميا بقيى الطليب ، لطبائع األشياء

  . يتقادم

  : ونأتي ببعض تطبيقات لهذه القاعدة

ولكين اليدفع بيالبطالن ال يسيقط بالتقيادم  ، ( / ميدني 252م )  دعوى البطالن تتقادم بخمس عشيرة سينة مين وقيت العقيد(  2)  

ً  فييإذا بيياع . مهمييا طالييت المييدة اسييتطاع البييائع أن يرفييع دعييوى  ، وسييلم البييائع األرض للمشييتري ، وكييان البيييع بيياطالً  ، شييخص أرضييا

 ، أما إذا ليم يسيلم البيائع األرض للمشيتري . بعد أن قصر في رفع الدعوى طوال هذا الوقت ، سقط حقه ، البطالن في خالل هذه المدة

رض في يده وال يمكين أن يعتبير مقصيراً إذا هيو اطميأن إليى أن البييع باطيل فهو ليس في حاجة إلى رفع الدعوى البطالن ما دامت األ

                                                 

  (
1195
طبيعة نظام التقيادم والهيدف اليذي يرميي  يقول بودري وتيسييه أن استناد التقادم بأثر رجعي إلى وقت مبدأ سريانه تقضى به(  

فاألوضياع المسيتقرة التيي يقصيد بنظيام التقيادم إليى احترامهيا وحمايتهيا قيد اسيتقرت منيذ مبيدأ سيريان  . هذا النظام إلى تحقيقيه

 . ( مكررة299بودي وتيسييه فقرة )  فإلي هذا الوقت يجب الرجوع في تحديد أثر التقادم ، التقادم

  (
1199
األستاذ احمد حشمت  – 129الموجز للمؤلف فقرة )  ذا الحكم معموالً به دون نص في عهد التقنين المدني السابقوقد كان ه(  

 . ( 799أبو ستيت فقرة 

  (
1191
ويذهب بالنيول وريبير وردوان إلى أن عدم استطاعة المدين أن يسترد ما دفع قبل تقادم الدين من أقساط وفوائيد دلييل عليى (  

 129فقيرة  1وانظر أيضاً كوالن وكابيتيان  . 795ص 2959فقرة  1بالنيول وريبير وردوان )  له أثر رجعيأن التقادم ليس 

  . ولكن ال يمكن أن نفسر بدون األثر الرجعي سقوط الفوائد التي لم تمض عليها مدة التقادم بسقوط الدين األصلي. (

بأن الدين المتقادم إذا كيان ال  ، كما سنرى ، ن أقساط وفوائد فيمكن تفسيرهأما عدم استطاعة المدين أن يسترد ما دفع قبل تقادم الدين م

 . فإن هذه ال يمنع من جواز التمسك بوجوده عن طريق الدفع ، يمكن التمسك بوجوده عن طريق الدعوى

  (
1191
 – 95 – 99فقرة  2ر جيللوا - 291فقرة  51ديمولومب  -وما بعدها  711ترولونج فقرة  –وما بعدها  199فقرة  1تولييه (  

كولمييه دي سيانتير  : وقيارن – 992ص  – 915ص  112فقيرة  21أوبري ورو  –وما بعدها  95فقرة  2995المومبيير م 

بييودري وتيسييييه فقييرة  – 911فقييرة  91ومييا بعييدها و 91فقييرة  25لييوران  -مكييررة سادسيياً وسييابعاً  119فقييرة  2995م  9

121 . 
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ولكين متيى  . أمكنه أن يدفع هذا الطليب بيبطالن البييع ، فإذا ما طالب المشتري بتسليم األرض . والى أن األرض لم تخرج من حيازته

فيإذا فيرض  . يرفع المشتري عليه دعوى المطالبية بالتسيليميستطيع التمسك بهذا الدفع؟ ال يمكنه بطبيعة الحال أن يتمسك به إال عند ما 

بأن قطع تقادم هذه الدعوى مثالً فإنه يجيب أن ييتمكن البيائع  ، أن المشتري أمكنه أن يرفع دعوى التسليم بعد انقضاء خمس عشرة سنة

يع أن يتمسيك بهيذا اليدفع إال بعيد رفيع ألنيه ميا كيان يسيتط ، من الدفع ببطالن البيع ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة وهي ميدة التقيادم

 فإن الدفع بالبطالن ال يتقادم ، دعوى التسليم ونرى من ذلك أنه إذا كانت دعوى البطالن تسقط بالتقادم
 (1197 ) .

  

  

إذا لم يسلم البائع المبيع إليى المشيتري وسيكت المشيتري عين المطالبية بيالمبيع وعين  ، في بيع باطل أجل فيه دفع الثمن(  1)  

فيإذا  . فال يمكن اعتباره مقصراً إذا هو لم يرفع دعوى بطالن البيع في خالل خميس عشيرة سينة ، دفع الثمن اعتماداً على بطالن البيع

كيان مين حيق  ، وكانيت هيذه اليدعوى ليم تتقيادم بسيبب تأجييل اليثمن ، رفع البائع بعيد انقضياء هيذه الميدة دعيوى اليثمن عليى المشيتري

ألنيه ميا كيان يسيتطيع أن يتمسيك بهيذا  ، ولو أن هذا الدفع قد مضى عليه اكثر من خميس عشيرة سينة ، المشتري أن يدفع ببطالن البيع

 الدفع قبل رفع دعوى الثمن
 (1195 ) .

  

فإنه ال  ، بعض أقساط الدينوكان المدين قد دفع أثناء سريان التقادم  ، إذا تقادم الدين فسقط من وقت مبدأ سريان التقادم(  9)  

اسيتطاع اليدائن أن ييدفع  ، فهو إذا رفع دعيوى اسيترداد غيير المسيتحق . يستطيع بعد سقوط الدين بالتقادم أن يسترد من الدائن ما دفعه

 فتكون األقساط المدفوعة مسيتحقة ال يجيوز اسيتردادها ، هذه الدعوى بوجود الدين رغم تقادمه
 (1159 ) .

دائن إذا ونيرى مين ذليك أن الي 

وإذا كانيت  . فإنه يستطيع التمسك بوجيود هيذا اليدين عين طرييق اليدفع ، كان ال يستطيع التمسك بوجود دين متقادم عن طريق الدعوى

  . فإن الدفع ال يتقادم ، الدعوى بالتقادم

 : تقادم الدين قد يفيد غير المدين - 671

وقيد يفييد مين انقضياء اليدين  . د من هيذا االنقضياء إذ تبيرأ ذمتيه مين اليدينفإن المدين هو الذي يفي ، وإذا انقضى الدين بالتقادم 

  . غير المدين

 . فيفيد من انقضاء هيذا اليدين وإن كيان دينيه هيو ليم يينقض بالتقيادم ، فالكفيل له أن يتمسك بتقادم دين المدين األصلي كما قدمنا

  . زام األصلي بالتقادم سقط معه االلتزام التابعفمتى سقط االلت ، ذلك أن التزام الكفيل تابع اللتزام المدين

 بقيدر حصية هيذا الميدين ، والمدين المتضامن يفيد أيضاً من تقادم الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر
 (1152 ) .

وقيد قيدمنا أن  

فيال يسيتفيد مين ذليك بياقي  ، إذا انقضيى اليدين بالتقيادم بالنسيبة إليى أحيد الميدينين"  مدني تينص عليى أنيه151الفقرة األولي من المادة 

  . " المدينين إال بقد حصة هذا المدين

وقد تقدم بيان  ، بقدر حصة هذا الدائن ، وكذلك الدائن المتضامن يحتج عليه المدين بتقادم الدين بالنسبة إلى دائن متضامن آخر

 ذلك
 (1151 ) .

  

                                                 

  (
1197
كدعوى اإلبطال  ، فإن الدفع بإبطال العقد يتقادم ، وإذا كان الدفع ببطالن العقد ال يتقادم - 919رة انظر الوسيط جزء أول فق(  

 وقد جاء في الجزء األول من الوسيط في تبرير هذه التفرقية ميا ييأتي . ( 912الوسيط جزء أول فقرة )  بثالث سنوات ، نفسها

طيال يختليف عين اليدفع بيالبطالن فيي العقيد الباطيل فيي أن اليدفع فيي الحالية ويالحظ أن الدفع باإلبطال في العقد القابيل لإلب: " 

إذ سييتخذ مين ناحيية اإلجيراءات صيورة دعيوى فرعيية يقيمهيا الميدعي  ، األولي هو في حقيقته دعوى وكذلك هو في صيورته

ومن  . ع ومن ناحية اإلجراءاتمن ناحية الموضو ، أما الدفع في الحالة الثانية فهو دفع محض . عليه ويطلب فيها إبطال العقد

 ألنه دفع واليدفوع ال تتقيادم ، أما الدفع بالبطالن فال يتقادم ، ألنه دعوى والدعاوى يرد عليها التقادم ، ثم فالدفع باإلبطال يتقادم

 2: تييةوقاعدة أبدية الدفع أو عدم تقادمه ال تنطبق فيي األحيوال اآل. ( 2هامش رقم  919ص 912الوسيط جزء أول فقرة " ) 

بيودري )  والدعاوى تتقيادم ، فهذه ليست بدفوع وإنما هي دعاوى . كما رأينا ، في الدعاوى العارضة ودعاوى المدعي عليه -

ذلك أن من يدفع الدفع ال  . فدفع الدفع إنما هو دعوى ال دفع ، فيما إذا كان الدفع رداً على دفع سبقه - 1 . ( 122وتيسييه فقرة 

فيدفع اليدفع ملحيق باليدعوى وبهيذا االعتبيار يتقيادم مهاجمياً  ، يزال في موقفه مهاجماً لصاحب الدفع اليذي التيزم موقيف اليدفاع

ص 129بيودري وتيسيييه فقيرة )  فدفع اليدفع ملحيق باليدعوى وبهيذا االعتبيار يتقيادم ، لصاحب الدفع الذي التزم موقف الدفاع

 ، سقط الحق لعدم استعماله فيي الميعياد ، فهذه متى انقضت(  delais de decheance)  في المواعيد المسقطة - 9 . ( 595

 ً  . ( 955انظر آنفاً فقرة )  فال يصلح ال طلباً وال دفعا

  (
1195
ص  111فقيرة األستاذ عبد المنعم البدراوى فيي أثير مضيى الميدة فيي االلتيزام  - 591ص 195قارن بودري وتيسييه فقرة (  

197 . 

  (
1159
 . 117انظر آنفاً فقرة (  

  (
1152
 . 255انظر آنفاً فقرة (  
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أفاد من التقادم المدينون اآلخرون في كيل اليدين ألنيه غيير  ، المتعددينوإذا تقادم الدين غير المتجزئ بالنسبة إلى أحد المدينين 

 ولو لم تكتمل مدة التقادم بالنسبة إلى هؤالء المدينين ، متجزئ
 (1159 ) .

  

بة فإن طبيعته غير القابلة للتجزئة تجعليه متقادمياً بالنسي ، كذلك إذا تقادم الدين غير المتجزئ بالنسبة إلى أحد الدائنين المتعددين

ويستطيع المدين أن يحتد على أي دائن بالتقادم الذي اكتمل بالنسيبة إليى دائين  ، إلى باقي الدائنين ولو لم تكتمل مدة التقادم بالنسبة إليهم

 آخر
 (1155 ) .

  

  : انتقال الدين المتقادم إلى خزانة الدولة في حاالت ينص عليها القانون - 671

ولكين قيد يقضيى القيانون فيي بعيض حياالت اسيتثنائية بيأن اليدين  . برثت منيه ذمية الميدين ، واألصل أن الدين إذا سقط بالتقادم

وقيد رأينيا أن  . فيدفعيه الميدين للخزانية العامية ، بل ينتقل اليدين إليى الدولية . ولكن ال تبرأ منه ذمة المدين ، المتقادم يضيع على الدائن

متى كانت هذه المبالغ تمثل  ، إلى الدولة جميع المبالغ التي أصابها التقادم تقضى بأن تؤول2595لسنة  25من القانون رقم  17المادة 

وكذلك قيمية األسيهم والسيندات نفسيها والودائيع والسيندات المودعية ليدى  ، أرباح وفوائد األسهم والسندات التي لم يطالب بها أصحابها

 وقدمنا . البنوك والمبالغ المعطاة على سبيل الضمان
 (1159  )

 ، لحكيم مبنيي عليى اعتبيارات ترجيع إليى مصيلحة خزانية الدوليةأن هيذا ا

تصيرفها فيميا  ، رأى المشيروع أن تيؤول إليى خزانية الدولية ، فبدالً من أن تؤول هذه المبالغ إلى الشركات والبنوك عن طريق التقيادم

  . تقادمها إلى الخزانة العامة إلى نقل ملكية هذه المبالغ بمجرد ، بنص تشريعي ، فعمد . يعود بالنفع على المصلحة العامة

ويقضيى هيذا التشيريع فيي  ، 2519يونيية سينة 19مين القيانون  222والتشريع المصري مأخوذ من تشريع فرنسي هيو الميادة 

بياح ما يصيبه التقادم الخمسيي أو التقيادم االتفياقي مين الكوبونيات والفوائيد واألر - 2 : فرنسا بأن تؤول إلى خزانة الدولة الديون اآلتية

الناتجة من األسهم وحصص المؤسسيين والسيندات المتداولية التيي أصيدرتها شيركات تجاريية أو مدنيية أو أيية هيئيات أخيرى عامية أو 

  . خاصة

ما يصيبه التقادم الثالثيني أو التقادم االتفاقي من األسهم وحصيص المؤسسيين والسيندات وجمييع األوراق الماليية األخيرى  - 1

  . وسندات الخزانة ذات األجل القصير وبوالص التأمين التي أصدرتها الشركات والهيئات المتقدمة الذكركأوراق النصيب 

جميع الودائع والمبالغ المودعة في البنوك أو مؤسسات االئتميان أو غيرهيا مين المؤسسيات التيي تتسيلمها نقيوداً كودائيع أو  - 9

  . إذا أصابها التقادم ، كحسابات جارية

السندات واألوراق المالية المودعة في البنوك أو غيرها من المؤسسات التي تتسلم أوراقاً ماليية عليى سيبيل الوديعية جميع  - 5

 . إذا أصابها التقادم ، أو ألي سبب آخر

ويعتبيير أنييه ينطييوي علييى مصييادرة ألمييوال األفييراد فييي غييير األحييوال التييي تجييوز فيهييا  ، وينتقييد الفقييه الفرنسييي هييذا التشييريع

 ادرةالمص
 (1151 ) .

 حظه من االنتقاد ، كالتشريع الفرنسي ، وقد أصاب التشريع المصري 
 (1151 ) .

  

                                                                                                                                                                    

  (
1151
 . 251انظر آنفاً فقرة (  

  (
1159
ًَ فقرة (   ً  . 121انظر آنفا

  (
1155
 . 155وانظر أيضاً كيف يفيد الحائز للعقار المرهون من تقادم الدين المضمون بالرهن آنفاً فقرة  - 119انظر آنفاً فقرة (  

  (
1159
 . 159انظر آنفاً فقرة (  

  (
1151
ويقول الفقه الفرنسي أن هذا التشريع الغريب يستند إلى أن المبالغ التي نقل ملكيتهيا إليى خزانية الدولية قيد أصيبحت يتقادمهيا (  

ال من ناحيية قواعيد الميال وال ممين ناحيية  ، وهذا غير صحيح. ( biens vacants et sans maitre)  ماال مباحاً ال مالك له

على أن  - 1بل يكون لم يستولي عيه  ، أن المال المباح إذا كان منقوال ال يكون ملك الدولة - 2: لألسباب اآلتية ، قواعد التقادم

 . ال إذا تمسك بيه الميدينوالتقادم ال يقضي الدين إ ، وقد تقادمت ، فهي ديون لها أصحابها ، هذه المبالغ ليست ماال مباحاً أصال

وحتيى ليو تمسيكت المصيارف  - 9 . بقيت هذه الديون ألصيحابها وهيم اليدائنون ، فإذا لم تتمسك المصارف والشركات بالتقادم

أما هنا فقيد نقلهيا المشيروع مين دائين  . فإن القاعدة هي أن الديون التي تسقط بالتقادم تبرأ منها ذمة المدين ، والشركات بالتقادم

ً  إلى ويقيول الفقيه الفرنسيي أن المشيروع بتشيريعه هيذا ليم ينقيل  . وليم يبيرئ منهيا ذمية الميدين ، دائن آخر ال شأن له بها إطالقا

بل هو قد عمد إلى مصادرة أميوال األفيراد فيي غيير األحيوال التيي تجيوز فيهيا  ، ملكية مال بسبب سائغ من أسباب نقل الملكية

إذ أخضع طائفة من األموال إلى نظام خاص بشد عين نظيام  ، ب والبلبلة في قواعد التقادمثم إنه قد ألقى االضطرا . المصادرة

أن يقير  ، فهل يجوز مثالً للمدين في الحاالت التي عرض لهيا التشيريع . فأثار كثيراً من الصعوبات والمسائل الشائكة ، التقادم

توجب وقف سريان ؟ هل إذا وقيع اليدائن اليدين بعيد تقادميه إليى بالدين فيقطع التقادم ؟ وهل يقف سريان التقادم إذا قام سيب يس

يجوز له استرداده ؟ هل يتخلف عن الدين بعد تقادمه التزام طبيعي؟ وهيل يجيوز للقاضيي أن يحكيم بالتقيادم مين تلقياء  ، المدين

مبليغ الفوضيى واالضيطراب وتيدل بيذلك عليى  ، نفسه إذا لم يتمسك به المدين ؟ كل هذه الصعوبات أثارها هيذا التشيريع الشياذ

 التي يلقيها المشروع في المعامالت بين الناس عندما يشرع وهو مشغول باعتبارات مالية تتعلق بالخزانة !



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 تأصيل سقوط الدين بالتقادم  - المطلب الثاني

 (  المذهب الجرماني)  التمييز بين المديونية والمسؤولية–الرأي األول  - 672 

وعنصير  - 1(  Schuld Debitum)  عنصير المديونيية - 2: يذهب الفقه الجرماني إلى التمييز بين عنصرين فيي االلتيزام :

وينقضي بالوفاء فِإذا لم يقيم الميدين  ، فالمديونية هي الواجب القانوني الذي يفرض على المدين. ( Haftung Obligatio)  المسئولية

 وبموجبه يجبر المدين على الوفاء ، بالوفاء ظهر العنصر اآلخر وهو المسئولية
 (1157 ) .

  

فهيو  ، كميا فيي التيزام الكفييل ، ولكين يحيدث أحيانياً أن توجيد المسيئولية دون المديونيية . مع العنصران عيادة فيي االلتيزامويجت

كميا فيي االلتيزام  ، ويحيدث أحيانياً أن توجيد المديونيية دون المسيئولية . مسئول عن الدين المكفيول دون أن يكيون هيذا اليدين فيي ذمتيه

  . فالمدين بهذا االلتزام ال يجير على الوفاء به ، الطبيعي

واختفاء العنصير  ، ومن ثم يجئ سقوط االلتزام بالتقادم عن طريق انفصال عنصر المسئولية عن عنصر المديونية في االلتزام

 . م ال يجير المدين على الوفاء بيهعنصر المسئولية ومن ث ، في االلتزام المتقادم ، فال يبقى إذن . األول بالتقادم مع بقاء العنصر الثاني

وال يكيون  ، ومن ثم إذا وفى المدين مختاراً االلتزام الذي سقط بالتقيادم فإنيه ييوفي دينياً مترتبياً فيي ذمتيه ، ولكن يبقى عنصر المديونية

 ً  فال يستطيع استرداد ما وفي به ، متبرعا
 (1155 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 . 911ص 2999فقرة  1جوسران  - 2592فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  : انظر في كل ذلك

  (
1151
ميا  ، التشريع للدستور واالنحراف في استعمال السلطة التشيريعية في مقال لنا عن مخالفة ، وقد كتبنا عن التشريع المصري(  

وهو  . الخاص بضرائب الدخل 2595لسنة  25وقبل أن نترك قوانين الضرائب نشير إلى نص ورد في القانون رقم : "  يأتي

نطوياً على انحيراف ويغلب أن يكون م ، وقد أقحمه المشروع في المكان الذي وضعه فيه دون مبرر ، نص ال يخلو من غرابة

مين القيانون المشيار إلييه بيأن األربياح والفوائيد عليى األسيهم والسيندات  17فقيد قضيت الميادة  . في استعمال السلطة التشريعية

والودائع النقدية وودائع األوراق المالية وغيرها من الديون التي تكون مستحقة لألفراد في ذمة الشركات والمصارف ونحوهيا 

أن التقيادم مبنيي  ، الذي يخرج على أصول القانون المدني ، وقد قيل في تعليل هذا النص . ومة إذا لحقها التقادمتؤول إلى الحك

وهذه القرينة منتفيية إذا كيان الميدين شيركات أو مصيارف لهيا مين انتظيام حسياباتها ميا يقطيع فيميا إذا كيان  ، على قرينة الوفاء

ولكين هيذا التعلييل ال  . فيإن كيان ليم يسيتوفه فعيالً فيال محيل لقييام قرينية عليى الوفياء ، الدائن قد استوفي حقه منها أو لم يستوفه

ليقيننيا مين أن  ، يستلزم أن تحل الحكومة محل الدائن بانقضاء مدة التقادم وما دمنا قد أبقينا الحق ولم نسقطه بانقضاء هذه المدة

فتكيون قيد نزعيت  ، ال أن تستولي الحكومة عليه دون مقابيل ، فإن الوضع السليم هو أن يبقي الحق لصاحبه ، الدائن لم يستوفه

 . ( 79ص  – 71ص 2591مجلة مجلس الدولة السنة الثالثة يناير سنة " )  ملكية لغير المنفعة العامة وبدون تعويض

  (
1157
فعنيدهم أن المديونيية هيي عالقية قانونيية تتضيمن واجبياً  . بعييدويذهب فقهاء األلمان فيي تحلييل هيذين العنصيرين إليى ميدى (  

 ً  . ويميزون في هذه العالقة بين واجب المدين فيي الوفياء وواجيب اليدائن فيي قبيول الوفياء ، ( rechtliches Sollen)  قانونيا

هذه العالقة هيي التيي تجعيل و . وهو ال يظهر إال بوجود عالقة المسئولية ، وال يظهر عنصر الجبر في أي من هذين الواجبين

 ً ومن  ، فمن الناحية اإليجابية تتمثل المسئولية سلطاناً للدائن . يمارسه عادة عن طريق الدعوى والتنفيذ الجبري ، للدائن سلطانا

ئولية ثيم يمييز الفقيه األلمياني بيين المسيئولية الشخصيية والمسيئولية الماليية والمسي . الناحية السيلبية تتمثيل خضيوعاً مين الميدين

وكانيت هيذه المسيئولية تقيع فيي القيديم عليى جسيم  ، ففي المسئولية الشخصيية يخضيع شيخص مسيئول لسيلطان اليدائن . العينية

وفي المسئولية المالية ال يكون المدين مسئوال مسيئولية شخصيية فيي مجميوع  . ثم أصبحت اآلن تقع على ذمته المالية ، المدين

ً بل يكيون مسيئوالً مسيئولية م ، ذمته وذليك كمسيئولية اليوارث عين دييون الميورث فالتركية  ، اليية فيي ذمية محيددة تحدييداً مادييا

وكمسئولية المرأة المتزوجة في أموالها الخاصية عين اليديون التيي ال تكيون األميوال المشيتركة مسيئولة  ، وحدها هي المسئولة

وذليك كميا فيي اليرهن والتكياليف العينيية  ، اليدائن وفي المسئولية العينية تخضع عين معينية مين أميوال الميدين لسيلطان . عنها

  . والدين العقاري واإليراد العقاري

 . 919فقرة  – 115انظر األستاذ عبد المنعم البدراوي في أثر مضى المدة في االلتزام فقرة 

  (
1155
:  عليى ميا ييأتي ، ( في الهامش 11 انظر آنفاً فقرة)  كما رأينا ، من التقنين المدني األلماني تنص 111ويؤيد ذلك أن المادة (  

ولكيين مييا دفعييه وفيياء لمطالبيية تقادمييت ال يجييوز لييه  . كييان للملتييزم الحييق فييي رفييض الوفيياء بالييدين ، إذا اكتملييت مييدة التقييادم" 

ويسيري هيذه الحكيم أيضياً فيي حالية ميا إذا صيدر مين الملتيزم إقيرار  . حتى لو كن الوفاء قد تم وهو جاهيل بالتقيادم ، استرداده

فبقاؤهميا  . بل يبق الرهنان منتجيين ألثرهميا بيالرغم مين تقيادم اليدين ، عاقدي الدين ال ينهي رهن الحيازة وال الرهن الرسميت

يستند إذن إلى عنصر المديونية الذي بقى بعد زوال عنصر المسئولية إذا صدر من المدين باالتفاق مع الدائن إقرار بالدين بعد 

  . أو إذا قدم المدين تأميناً لضمان الدين ، تقادمه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

انونيية الموجيودة فيي التقنيين الميدني األلمياني كاليدين العقياري واإلييراد التيي تفسير بعيض الينظم الق ، وهذه النظرية الجرمانية

 لم يقبلها إال قليل من الفقهاء في فرنسا ، العقاري والرهن
 (1199 ) ،

 ولم تسد في الفقه الفرنسي وال في الفقه الالتينى بوجه عام 
 (1192 ) .

  

 التقادم يقسط الدعوى دون الحق  -الرأي الثاني  - 673

 ، فالفرق بينهما ليس إال الفرق بين السكون والحركة فيي الجسيم الواحيد ، النظرية التقليدية كثيراً بين الحق والدعوى ال تميز -

 . كميا ال توجيد دعيوى بيدون حيق ، وال يوجيد حيق بيدون دعيوى . أو هي جيزاء الحيق ، والدعوى ليست إال الحق متحركاً أما القضاء

عقاريية أو  ، فتكيون مثليه عينيية أو شخصيية ، ارك الدعوى الحيق فيي مميزاتيه وخصائصيهوتش . ومحل الدعوى هو نفسه محل الحق

  . منقولة

 ولكن النظرية الحديثة أخذت تمييز تميييزاً دقيقياً بيين الحيق واليدعوى
 (1191 ) .

وسيبب  ، فتتمييز اليدعوى عين الحيق فيي السيبب 

أما الدعوى فسببها النزاع بيين الميدعي والميدعي علييه حيول وجيود  ، الحق هو الواقعة القانونية أو التصرف القانوني الذي أنشأ الحق

بيل  ، ليس فحسب القيام بعمل أو االمتناع عن عمل كما في الحق ، فقد يكون محل الدعوى ، وتتميز عن الحق كذلك في المحل . الحق

فاليدعوى تضييف  ، وتتميز الدعوى عين الحيق أخييراً فيي األثير . أيضاً االعتراف بحالة واقعة أو اتخاذ إجراء وقتي أو إجراء تحفظي

كمييا هيي الحيال فييي الحيق الناشيئ عيين العميل غييير المشيروع حييث يحييدد الحكيم طبيعيية  ، إليى الحيق عنصييراً جدييداً يحيدد حييق اليدائن

  . التعويض ومقداره

ولميا كيان  . ولكنيه ميع ذليك يبقيى ، تحمييه ويبقي الحيق بعيد التقيادم دون دعيوى ، دون أن يسقط الحق ، فالتقادم يسقط الدعوى

وال يسري التقادم من وقت نشوء الحيق بيل  ، وله أن ينزل عنه ، فال بد إذن للمدين من أن يتمسك به ، التقادم يلحق الدعوى دون الحق

 من وقت نشوء الدعوى
 (1199 ) .

  

ولكنيه  ، فيي الفقيه اإلسيالمي ال يسيقط الحيق ذاتيه فالتقيادم ، وهذا المذهب يقرب كثير من المذهب الذي اختاره الفقيه اإلسيالمي

  . يقتصر على أن يمنع سماع الدعوى

 : التقادم يسقط الدعوى والحق معا -الرأي الثالث  - 674

بيل يسيقط اليدعوى والحيق  ، والرأي الذي يتفق مع نصوص التقنيين المصيري هيو أن التقيادم ال يقتصير عليى إسيقاط اليدعوى 

 ً  جميعا
 (1195 ) .

ومميا  . ولييس سيقوط اليدعوى بالتقيادم إال نتيجية لسيقوط الحيق ، ص صريحة في أن التقادم يقضى الحق نفسيهفالنصو 

                                                                                                                                                                    

)  والفيرق بييين حيق االدعياء والييدعوى أن الحيق االدعيياء . عليى أن التقنيين المييدني األلمياني يمييز بييين الحيق وحيق االدعيياء واليدعوى

pretention Anspruch  )فالدعوى هيي  ، أما الدعوى فال تنشأ إال عند اإلخالل بالحق ، ينشأ بنشوء الحق وقبل اإلخالل به

وإذا انقضيى حيق االدعياء فيأن اليدعوى ال يمكين أن  ، والتقادم يقضى حق االدعاء دون الحق نفسيه . الجزاء على حق االدعاء

مين التقنيين األلمياني  2/  255وتينص الميادة . ( و م فقيرة 2فقرة  255م 2انظر التعليقات على التقنين المدني األلماني )  تنشأ

ثيم تينص الميادة  . " يخضيع للتقيادم(  حيق االدعياء)  قتضاء عمل أو امتنياع عين عميل مين شيخص آخيرالحق فقي ا"  على أن

فيإذا كيان محيل الحيق امتناعياً عين  . يبدأ سريان التقادم مين الييوم اليذي ينشيأ فييه حيق االدعياء"  من نفس التقنين على أنه257

 . " لحقبدا سريان التقادم من الوقت الذي يخل فيه المدين بهذا ا ، عمل

  (
1199
األخذ (  2599باريس سنة )  في رسالته في المديونية والمسئولية في القانون المدني الفرنسي الحديث(  Popa)  ويؤيد بوبا(  

فيميييز فييي الفقييه الفرنسييي بييين  ، بييالتمييز بييين عنصييري المديونييية والمسييئولية فييي الفقييه الفرنسييي والفقييه الالتينييي بوجييه عييام

ومنهيا ميا  ، فتوجيد المديونيية دون المسيئولية فيي االلتزاميات الطبيعيية . ح أن يوجد أحدهما دون اآلخربحيث يص ، العنصرين

 ، ينحدر عن التزام مدني منحل كالتزام المفلس بعد الصلح والتزام ناقص األهلية بعد إبطال العقد وااللتزام اليذي سيقط بالتقيادم

لتزام الوارث بتنفيذ الوصيية الباطلية شيكالً وااللتيزام بالنفقية عليى األقيارب فيي غيير ومنها ما ينشأ التزاماً طبيعياً منذ البداية كا

كما هي الحال في مركز الحائز للعقيار المرهيون وفيي  ، وقد توجد المسئولية دون المديونية . األحوال التي نص عليها القانون

 . مركز الكفيل العيني

  (
1192
 - 155الفقه الالتيني األستاذ عبد المنعم الدراوي في أثر مضى المدة في االلتزام فقيرة انظر في انتقاد إدخال هذا التمييز في (  

 . 159ثقرة 

  (
1191
فقيرة  2جالسون وتيسييه في شرح المرافعات  –وما بعدها  11ص 2555موجز المرافعات سنة (  Morel)  انظر موريل(  

 . 525ص  2529وسنة  115ص  2525سنة في المجلة الفصلية للقانون المدني (  japiot)  جابيو – 792

  (
1199
ص  559فقيرة  1جوسران  - 195ص  2919فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 919ص  - 915فقرة  21أوبري ورو (  

ص 9األسيتاذ عبيد الحيي حجيازي  - 119 – 117األستاذ عبد المنعم الدراوي في أثر مضى الميدة فيي االلتيزام فقيرة  – 915

 . 991ص  – 992وص  925



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فيي غيير اليديون التيي يقيوم فيهيا التقيادم عليى محيض  -أن الميدين  ، بعد تمسك المدين بالتقادم ، يقطع في أن الحق ذاته هو الذي يسقط

إذ اليدين يكيون قيد  ، فيإن إقيراره هيذا ال يلزميه باليدين ، سك بالتقادم أن الدين باق في ذمتهلو أقر أمام القضاء بعد أن تم -قرينة الوفاء 

 سقط
 (1199 ) .

فيإذا أقير الميدين باليدين ، فإن المنع من سماع الدعوى ال يكون إال عنيد اإلنكيار ، أما الفقه اإلسالمي حيث ال يسقط الدين 

  . سمعت عليه الدعوى وألزم بالوفاء

فيال  ، هاء من ذهب إلى أن التقادم يقضى بالدعوى والحق معاً كما تقضييهما األسيباب األخيرى النقضياء االلتيزامبل أن من الفق

 يتخلف عن الدين المتقيادم التيزام الطبيعيي
 (1191 ) .

واليرأي الصيحيح هيو أنيه يتخليف عين االلتيزام الميدني  . ولكين هيذا اليرأي ليم يسيد 

وميع ذليك يتخليف فيي ذمية  ، يترتيب عليى التقيادم انقضياء االلتيزام: "  فقيد رأيناهيا تقيول ، 971المصري في الفقرة األولي من المادة 

وال يقتصيير علييى أن يقضييى  ، فييي أن التقييادم يقضييى االلتييزام ذاتييه(  أوالً : )  واليينص صييريح فييي أمييرين . " المييدين التييزام طبيعييي

ً . )  الدعوى   . في ذمة المدين التزام طبيعي في أن االلتزام الذي ينقضي بالتقادم يتخلف عنه(  ثانيا

أو هيو يلحيق اليدعوى دون  ، وهل هو زوال عنصر المسيئولية ميع بقياء عنصير المديونيية ، ومهما يكن من أمر تأصيل التقادم

ً  ، الحق ً ولكين النتيجية العمليية واحيدة فيهي ، فإنه يبدو لنا أن هذه اآلراء لهيا أهميتهيا الفقهيية ، أو هو يلحق الدعوى والحق معا  . ا جميعيا

فهيذا معنياه أن الحيق يبقيي مقصيوراً عليى عنصير المديونيية  ، فإن قلنا أن التقيادم يسيقط عنصير المسيئولية ويسيتبقي عنصير المديونيية

فهيذا معنياه أن الحيق يصيبح بعيد التقيادم مجيرداً مين  ، وان قلنا أن التقادم يسقط الدعوى دون الحق . وهذا هو االلتزام الطبيعي ، وحده

ً  . وهذا هو أيضاً االلتزام الطبيعي ، حميهدعوى ت فال شك في انه يتخلف هنا أيضياً عين  ، وإن قلنا أن التقادم يسقط الدعوى والحق معا

ففي جميع المذاهب يتخليف عين تقيادم الحيق التيزام  . سقوط الدعوى والحق التزام طبيعي يحل محل االلتزام المدني الذي سقط بالتقادم

  . وارتفع عن مرتبة الواجب األدبي في المذهب الثالث ، قد انحدر من مرتبة االلتزام المدني في المذهبين األولينوهو التزام  ، طبيعي

  . فننظر اآلن في اآلثار التي تترتب على هذا االلتزام الطبيعي

 تخلف التزام طبيعي عن االلتزام المدني الذي سقط بالتقادم  - المطلب الثالث 

  تترتب على االلتزام الطبيعي المتخلف عن االلتزام المتقادم اآلثار التي - 675

واآلثيار  . مدني تنص صراحة على تخلف التزام طبيعيي عين االلتيزام الميدني المتقيادم971رأينا أن الفقرة األولي من المادة  :

  . التي تترتب على االلتزام الطبيعي هي نفس اآلثار التي تترتب على أي التزام طبيعي

 أيناوقد ر
 (1191  )

ومين ناحيية (  1)  مين ناحيية إمكيان الوفياء بيه(  2: )  أن آثار االلتزام الطبيعي ينظير إليهيا مين نيواح خميس

 ومن ناحية الحق في الحبس (  9)  ومن ناحية الكفالة(  5)  ومن ناحية المقاصة(  9)  صالحيته ليكون سبباً إلنشاء التزام مدني

 الوفاء  - 676

بااللتزام الطبيعي المتخلف عن التزام مدني متقادم بنفس الشروط التي يجوز بها الوفاء بأي التيزام طبيعيي آخير يجوز الوفاء : 

 . وعين اختبيار إذا ليم يشيبه إكيراه ، والوفاء يكون عن بينة إذا لم يشيبه غليط أو تيدليس . فيشترط إذن أن يكون الوفاء عن بينة واختيار

قد اسيتجاب ليداعي ضيميره فيوفي عين بينية واختييار االلتيزام الطبيعيي  ، تقادم وإسقاط االلتزام المدنيبعد التمسك بال ، فإن كان المدين

ً  ، الذي تخلف عن االلتزام المدني وال  ، وال تشيترط أهليية التبيرع ، فال يشترط في الوفياء شيكل خياص . كان هذا التنفيذ وفاء ال تبرعا

 يجوز للمدين أن يسترد ما وفاه
 (1197  )

 

إال إذا كان المدين لم يوف اليدين اليذي  ، ن البيان أن االلتزام الطبيعي ال يتخلف عن االلتزام المدني الذي سقط بالتقادموغنى ع

وإذا كيان قيد أغفيل  ، فيكون ضميره الرقييب علييه فيي هيذه الحالية . واعتمد في التخلص من مطالبة الدائن على التمسك بالتقادم ، عليه

ثيم تمسيك بعيد ذليك بالتقيادم  ، أميا إذا كيان قيد وفيي اليدين فعيالً لليدائن ، فقد يحرص على الوفاء بالتزامه الطبيعي ، الوفاء بدينه المدني

فياألمر إذن  . بل يقتضي الدين بالتقيادم دون أن يتخليف عنيه شيئ ، فال محل للقول بتخلف التزام طبيعي ، تخففاً من عبء إثبات الوفاء

  . لى ما يجب عليه أن يفعلهيهديه إ ، موكول إلى ضمير المدين

                                                                                                                                                                    

  (
1195
 259رقيم  91المجموعية الرسيمية  2592استئناف مصر أول ينياير سينة  – 2977 5انظر في هذا المعنى بيدان والجارد (  

 . 951ص 

  (
1199
 . 2هامش رقم  115وقارن الموجز للمؤلف ص  – 2295فقرة  5بيدان والجارد (  

  (
1191
 . 797فقرة  25هيك  – 199فقرة  91لوران  - 15فقرة  2ترولونج (  

  (
1191
 . وما بعدها 955انظر الوسيط الجزء الثاني فقرة (  

  (
1197
 . 599انظر في هذه النتائج وفي غيرها الوسيط الجزء الثاني فقرة (  
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

فإن وفاة المدين حتى عين غليط ليم يجيز ليه  ، وقد قدمنا أن الدين قبل التمسك بالتقادم يبقى التزاماً مدنياً بالرغم من اكتمال المدة

الً وهيو يجهيل أن بيأن وفياة اليوارث ميث -أن وفياة الميدين عين غليط  ، أما بعد التمسك بالتقادم فإنه يتحول إلى التزام طبيعيي . استرداده

  . جاز له أن يسترده –المورث قد تمسك بالتقادم 

  : إنشاء التزام مدني - 677

ويجوز كذلك اتخاذ االلتزام الطبيعي المختلف عين التيزام ميدني متقيادم سيبباً صيحيحاً إلنشياء التيزام ميدني جدييد غيير االلتيزام 

فإنه ينشئ بهذا التعهد التزامياً  ، يتعهد بأن يفي به -بدالً من أن يفي بهذا االلتزام الطبيعي  -فإذا كان المدين  . المدني الذي سقط بالتقادم

ً  . مدنياً في ذمته يجير على الوفاء به فال يكفي مجرد االعتراف بوجيود التيزام  ، ويجب أن يكون قد قصد أن يلتزم بالوفاء التزاماً مدنيا

 طبيعي في ذمته
 (1195 ) .

  

يتمييز عين االلتيزام الميدني القيديم اليذي  ، الذي أنشئ على أساس سبب صحيح هو االلتيزام الطبيعيي ، وااللتزام المدني الجديد

 فهو التزام مدني جديد مصدره الوعد اليذي صيدر مين الميدين بوفياء االلتيزام الطبيعيي . سقط بالتقادم
 (1119 ) .

ويسيري فيي حقيه تقيادم  

 جديد
 (1112  )

  . استحقاقهيبدأ من وقت 

 : المقاصة - 678

فإن المقاصة القانونية تنطيوي عليى وفياء  ، وال تجوز المقاصة القانونية في االلتزام الطبيعي المتخلف عن التزام مدني متقادم 

 وهذا اليجوز في االلتزام الطبيعي ، إجباري للدين
 (1111 ) .

  

إذ يكون االلتزام في هذه الحالة ال يزال التزامياً  ، بل التمسك بتقادمهوغنى عن البيان أن المقاصة القانونية جائزة في االلتزام ق

 فإذا كانت مدة تقادمه قد اكتملت جازت المقاصة فيه إذا تمسك الدائن بالمقاصة قبل أن يتمسك الميدين بالتقيادم . مدنياً لم يقسط بالتقادم
 (

1119 ) .
تى لو لم يتمسك بها الدائن إال بعد اكتميال الميدة وتمسيك بهيا بعيد تمسيك ح ، وقعت المقاصة ، أما إذا كانت مدة التقادم لم تكتمل 

 وقد سبق بيان ذلك ، مدني911وهذا ما تنص عليه صراحة المادة  . المدين بالتقادم
 (1115 ) .

  

فإن تمسكه بالمقاصية يعتبير إقيراراً  ، ويالحظ أنه إذا كان الذي يتمسك بالمقاصة هو المدين في دين عليه بدأ فيه سريان التقادم

وإذا صدر بعد اكتمال المدة نزوالً عن التقادم بعد ثبوت الحيق  ، ويكون هذا اإلقرار إذا صدر أثناء سريان التقادم قاطعاً له . منه بالدين

  . فيه

  : الكفالة - 679

صيد بالكفالية أن يترتيب فيي ذمية الكفييل التيزام ميدني إذا ق ، وال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي المتخلف عن التزام ميدني متقيادم

 يضمن االلتزام الطبيعي
 (1119 ) .

  

 ، فإن التزامه يكون التزاماً طبيعياً مثل االلتزام األصلي ، ولكن إذا كفل الكفيل هذا االلتزام الطبيعي وهو يعتقد أنه التزام مدني

 إذ ال يصح أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام المدين
 (1111 ) .

  

 ، فإن كان المدين هو الذي اتفق مع الكفييل عليى أن يكلفيه ، وإذا كفل الكفيل االلتزام قبل التمسك بالتقادم ولكن بعد اكتمال مدته

ً  ، فيبقيى التزاميه ميدنياً تصيح كفالتيه ، عد ذلك منه نزوالً عن حقه فيي التقيادم بعيد ثبوتيه  ويكيون التيزام الكفييل التزامياً ميدنياً صيحيحا
( 

1111 ) .
فله أن يتمسك به فيسقط  ، فال يعتبر المدين قد نزل عن حقه في التقادم ، وإن كان الكفيل هو الذي تقدم للكفالة بدون أمر المدين 

بيل وللكفييل أن يتمسيك بالتقيادم وليو يتمسيك بيه الميدين  ، التزامه ويسقط التزام الكفيل تبعاً لذلك ويخليف عين كيل منهميا التيزام طبيعيي

 تزامه ويتخلف عنه التزام طبيعيفيقسط ال
 (1117 ) .

  

                                                 

  (
1195
 . 592انظر الوسيط الجزء الثاني فقرة (  

  (
1119
 . والوعد هنا عقد يتم بإيجاب وقبول من المدين والدائن(  

  (
1112
 . حتى لو كانت مدة التقادم السابق أقل من ذلك ، عشرة سنة ومدة التقادم الجديد خمس(  

  (
1111
 . 591الوسيط الجزء الثاني فقرة (  

  (
1119
 . 119انظر آنفاً فقرة (  

  (
1115
 . 119وفقرة 992انظر آنفاً فقرة (  

  (
1119
 . 599انظر الوسيط الجزء الثاني فقرة (  

  (
1111
 . 599وانظر الوسيط الجزء الثاني فقرة  . مدني 179قارب المادة (  

  (
1111
 . 119انظر آنفاً فقرة (  

  (
1117
 . 119انظر آنفاً فقرة (  
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 الفهرس العام

 :  الحبس – 681

ألن االلتيزام الطبيعيي ال  ، القاعدة العامة أنه ال يجوز للدائن في التزام طبيعي أن يحبس في يده عيناً للمدين حتى يسيتوفي حقيه

 وهذا ال يجوز ، وإال كان في هذا جبر على تنفيذه ، يجوز الحبس من أجله
 (1115 ) .

  

 وهي القاعدة التي سبق ذكرهيا ، هذه القاعدة يرد عليها استثناء إذا اقترنت بالقاعدة التي تقضى بأن الدفوع أبدية ال تتقادمولكن 
 (1119 ) .

 ، واتفقا على دفع الثمن في الحال وعليى أن يكيون تسيليم المبييع بعيد سينة، أن شخصاً باع عقاراً آلخر ، لبيان ذلك ، ونفرض 

يسقط بالتقادم حق البائع في استيفاء الثمن قبل سقوط حيق المشيتري فيي تسيلم العقيار  ، ففي هذه الحالة . الطرفين ولم ينفذ العقد أي من

فيإن البيائع  ، وذليك بعيد سيقوط حيق البيائع فيي اسيتيفاء اليثمن ، فيإذا رفيع المشيتري دعيوى يطاليب البيائع بتسيليم العقيار المبييع . المبيع

 وإن كان حقه في الثمن قد تقادم عن طريق الدعوى ، بوساً في الثمن عن طريق الدفعيستطيع استيفاء العقار المبيع مح
 (1112 ) .

فيكون  

عليى خيالف القاعيدة  ، إذ حبس الدائن في التزام طبيعي عيناً للمدين في يده ، الحق في الحبس في هذه الحالة ضامناً لحق سقط بالتقادم

 . التي تقدم ذكرها

فيإن حيق الميدين فيي اقتضياء  ، س من أجله هو عبارة عن مصروفات أنفقت على عين في يد الميدينأما إذا كان المدين المحبو

 هذه المصروفات ال يتقادم ما دام حابساً العين في يده
 (1111 ) .

ً  ، ذلك أن الحبس هنا  يعتبر قاطعياً  ، كحبس العين المرهونة رهناً حيازيا

ً والتقيادم ال يكتميل ميا د ، للتقادم على وجيه مسيتمر  ، وال بيد أن يقبيل الميدين رد العيين إليى صياحبها حتيى ييزول االنقطياع . ام منقطعيا

  . ويتهيأ له بذلك أن يكتمل ، فيسرى التقادم من جديد

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 

  (
1115
 . 2259ص  151انظر الوسيط الجزء الثاني فقرة (  

  (
1119
 . 115انظر آنفاً فقرة (  

  (
1112
 . 995م فقرة انظر في هذا المعني األستاذ عبد المنعم البدراوي في أثر مضى المدة في االلتزا(  

  (
1111
  . 295ص  11م  2525يناير سنة  29استئناف مختلط  : وقارن – 195أنظر آنفاً فقرة (  
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 2166 ........................................................................... : التصفية بيع يكون مىت - 161

 2117 ............................................................................. : التصفية بيع إجراءات – 162

 2117 ........................................................... : التصفية بيع على ترتتب التي اآلثار – 168

 2111 ................................................................................ املوت مرض املريض بيع - 8

 2111 .................: يأتي ما على املدني التقنني من 666 املادة تنص:  القانونية النصوص – 166

 2118 ...................................................... املريض لتصرفات وتقييده املوت مرض هو ما - أ

 2118 .................................................................................. : املوت مرض هو ما - 166

 2118 ......................................................... : مصاحله قضاء عن املريض يقعد املرضى – 161

 2116 ..................................................................... : املوت خوف املرض يف ويغلب - 166

 2116 ....................................................................... : فعالا  باملوت املرض وينتهي - 166

 2116 ........... : املوت مرض املرضى حكم يف جتعلهم نفيسة حالة بهم تقوم الذين األصحاء – 166

 2116 .................................................................................. : املوت مرض إثبات - 167

 2116 ........................................................... : املوت مرض يف التصرف تقييد سبب - 161

 2167 .................................................. : املوت مرض املريض تصرفات يف العام احلكم - 162

 2167 ........................................................................... املوت مرض يف البيع أحكام - ب

 2167 ....................................................................................... : خمتلفة فروض - 168

 2161 ....................................................................... : القيمة عن يقل ال مبا البيع – 166

 2161 ................................................ : الرتكة ثلث جياوز ال مبا القيمة من بأقل البيع - 166

 2162 ................................................... : الرتكة ثلث جياوز مبا القيمة من بأقل البيع - 161

 2168 ........................................................................... : أصالا  مثن بغري التصرف – 166

 2168 ........................................................................... : النية حسن الغري محاية - 166



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2166 ................................................. : اإلسالمي الفقه مبادئ سريان – املسألة وضع – 166

 2161 ............................................ : اإلسالمي الفقه يف الورثة إىل الرتكة أموال انتقال - 167

 2161 ...................... : اإلسالمي الفقه يف الديون سداد قبل الرتكة أعيان يف الورثة تصرف – 161

 2166 ..................................: اجلديد املدني التقنني يف الورثة إىل املدينة الرتكة انتقال – 162

 2166 ................... : التصفية لنظام ختضع مل التي املدينة الرتكة أعيان يف الوارث تصرف – 168

 2161 .................... : التصفية لنظام خضعت التي املدينة الرتكة أعيان يف الوارث تصرف – 166

 2162 ............................................................................... واملعسر عليه احملجوز بيع - 6

 2162 .................................................................................... : عليه احملجوز بيع - 166

 2168 ........................................................................................... : املعسر بيع - 161

 2166 ................................................... الزراعي اإلصالح قانون يف الزراعي األراضي عبي - 1

 2166 ....... : الزراعية األراضي بيع إىل بالنسبة الزراعي اإلصالح قانون يثريها التي املسائل - 166

 2166 .......................................................... : فدان مائتي من أكثر متلك جواز عدم - 166

 2166 .............................................................. : والتقادم والوصية باملرياث التملك - 166

 2166 ...................................................................................... : بالعقد التملك – 277

 2161 ..................................................................................... : بالشفعة التملك - 271

 2161 ................................................................ : الزراعية األراضي جتزئة من احلد - 272

 2166 ................................................................................................. الثاني املبحث

 2166 ........................................................................................................... الثمن

 2166 .............................................................. : الثمن يف توافرها الواجب الشروط – 278

 2166 ................................................................ نقوداا  الثمن يكون أن جيب -األول املطلب

 2166 ....................................................... : النقدي بالثمن املقايضة عن البيع متييز - 276

 2166 ............................................ : احلياة مدى أو مؤيداا  إيراداا  الثمن يكون أن يصح - 276

 2166 .......................................... للتقدير قابالا  أو مقدراا  الثمن يكون أن جيب -الثاني املطلب

 2166 .................................... املدني التقنني من 628 املادة تنص:  القانونية النصوص - 271

 2167 ...................... : املتبايعني بني باتفاق يكون أن جيب للتقدير قابلية أو الثمن تقدير – 276



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2161 .................................. : التقدير عليها يقوم التي األسس.  للتقدير الثمن قابلية – 276

 2161 . : والوضيعة االشرتاك والتولية املراحبة – البائع به اشرتى الذي الثمن التقدير أساس - 276

 2168 ........................................................................ : السوق سعر التقدير أساس - 217

 2166 .................................................... : املتبايعان عليه يتفق ألجنبي التقدير ترك - 212

 2161 .......................................... : للتقدير قابل وغري مقدر غري الثمن التبايعني ترك - 218

 2166 ............................................................... جدياا  الثمن يكون أن جيب -الثالث املطلب

 2166 ............................................... : البخس والثمن اجلدي غري الثمن بني التمييز - 216

 2166 .............................................................................................. اجلدي الثمن - 1

 2166 ...................................................................................... : الصوري الثمن - 216

 2166 ......................................................................................... : التافه الثمن – 211

 2166 .............................................................. ( الفاحش الغنب دعوى)  البخس الثمن - 2

 2277 .................................................... الفاحش الغنب لتحقق توافرها الواجب الشروط - 1

 2277 ..................................... : األهلية كامل غري املبيعة العني صاحب – األول الشرط – 216

 2271 ............................................................. : عقار املبيعة العني – الثاني الشرط - 227

 2272 .................... : القانون ألحكام وفقاا  ثم علني مزاد يف البيع يكون ال - الثالث الشرط - 221

 2276 ...... : اخلمس من بأكثر البيع وقت املبيع العقار قيمة عن يقل الثمن – الرابع الشرط - 222

 2276 ...................................................... الفاحش الغنب حتقق على األثر من يرتتب ما - ب

 2276 ................................................................................. : الثمن تكملة دعوى - 228

 2276 ........................................................... البيع على ترتتب التي اآلثار -الثاني فصلال
 2276 ............................................................................. : العامة القواعد تطبيق - 226

 2276 ................................................................................ البائع التزامات -األول الفرع
 2276 ............................................................................ املبيع ملكية نقل -األول املبحث

 2276 .................................................... : القانونية النصوص تفرق – باملبيع املقصود - 226

 2276 ....................................................................... عام بوجه امللكية نقل -األول املطلب

 2276 ....................................................................... : الروماني القانون يف البيع – 226



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2276 ............................................................... : القديم الفرنسي القانون يف البيع - 287

 2276 ........................................................................... : اإلسالمي الفقه يف البيع - 281

 2217 ........................... : املصري والقانون الفرنسي القانون – احلديث القانون يف البيع – 282

 2217 ................................................................................ امللكية نقل معىن حتليل - 2

 2217 .......................................................... : فعالا  امللكية ونقل امللكية بنقل االلتزام - 288

 2217 ......................................... : القانون حبكم فوراا  تنفيذه يتم امللكية بنقل االلتزام - 286

 2211 ................ : قانوني نص – امللكية لنقل الضرورية التمهيدية باألعمال البائع التزام - 286

 2218 ......................................... : املشرتي إىل امللكية النتقال توافرها الواجب الشروط - 281

 2216 ....................... : إحالة – الثمن استيفاء حىت بامللكية االحتفاظ مع بالتقسيط البيع - 286

 2216 ............................................................... امللكية بنقل االلتزام يتضمنه الذي ما - 8

 2216 ......................................................... : امللكية بنقل االلتزام يتضمنه الذي ما - 286

 2216 ........................................... : للمشرتي فعالا  امللكية انتقال على يرتتب الذي ما – 286

 2211 .................................................................... املنقول يف امللكية نقل - الثاني املطلب

 2211 ..................................... : بنوعه املعني والشيء بذاته املعني الشيء بني التمييز - 267

 2216 ..................................................................................... بذاته املتعني الشيء - 1

 2216 ............................................................... : املتعاقدين بني فيما امللكية انتقال - 262

 2216 .................................................................. : الغري إىل بالنسبة امللكية انتقال - 268

 2216 ................................................................... : اجلزاف البيع يف امللكية انتقال - 266

 2216 ...................................................................................... بنوعه معني الشيء - 2

 2216 ............................................................................... : باإلفراز امللكية انتقال - 266

 2216 .............................................................. : إحالة – باإلفراز امللكية تنتقل كيف - 261

 2216 ............................................... : إحالة – اإلفراز عن البائع امتنع إذا فيما احلكم - 266

 2216 ..................................................... : املشرتي إىل املصدرة األشياء يف امللكية نقل - 266

 2227 ...................................................................... العقار يف امللكية نقل -الثالث املطلب

 2227 ..................................................................... : بالتسجيل إال امللكية تنتقل ال - 266



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2227 ................................................................... مصر يف العقاري الشهر نظام تطور - 1

 2227 ............................................................................. : عام بوجه الشهر نظام - 267

 2226 .............................................. السابق املدني التقنني يف الشهر نظام – الثانية املرحلة

 2226 ................................................................... : الفرنسي الشهر نظام اقتباس - 266

 2226 ........................................ : الشهر بنظام اخلاصة السابق املدني التقنني نصوص - 266

 2226 .............................................................: املتقدمة النصوص من يستخلص ما - 261

 2226 ................................................. : السابق املدني التقنني يف الشهر نظام عيوب - 266

 2226 ........................... 1628 سنة يف الصادر التسجيل قانون يف الشهر نظام – الثالثة املرحلة

 2226 ........................................ : التسجيل قانون صدور على السابقة اإلصالح حماوالت - 266

 2226 ..................................................................... : التسجيل قانون نصوص أهم – 266

 2226 ......................................................................... : شهرها جيب التي احملررات:  أوال

 2287 .................................. : الشهر واجبة احملررات يف الدقة لتحري به القيام جيب ما:  ثانيا

 2287 ................ : عليه السابق الشهر نظام يف النقص وجوه من التسجيل قانون عاجله ما – 217

 2281 ................ : عليه السابق الشهر نظام عيوب من عالج دون التسجيل قانون تركه ما – 211

 2282 ................................ : العقاري الشهر تنظيم قانون يف الشهر نظام يف – الرابعة املرحلة

 2282 ........................................................... : التشريع هذا لصدور املالبسة الظروف:  212

 2282 ..................................................... : العقاري الشهر تنظيم قانون نصوص أهم:  218

 2281 ................................... : العقاري الشهر تنظيم قانون حققها التي اإلصالح وجوه – 216

 2286 ................................................................... : العيوب من عالج دون بقى ما – 216

 2286 ...................................................... خاصة البيع عقد على التسجيل نظام تطبيق – 2

 2286 ................................................................................................. : عهدان:  211

 2286 .......................................................................... السابق املدني قننيالت عهد:  أوال

 2286 ............ : الغري إىل بالنسبة وانتقاهلا املتعاقدين بني فيما امللكية انتقال بني التمييز:  216

 2286 ................................ التسجيل إىل فيه حاجة ال املتعاقدين بني فيما امللكية انتقال – 216

 2286 ....................................... : بالتسجيل إال يكون ال الغري إىل بالنسبة امللكية انتقال:  216



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2261 ......................................... : العقاري الشهر تنظيم وقانون التسجيل قانون عهد:  ثانيا

 2261 .............................. : التسجيل بعد وحكم يسجل أن قبل البيع حكم بني التمييز – 267

 2261 ............................................................................ : يسجل أن قبل البيع حكم – 1

 بني التنازع –املتعاقدين بني فيما وال الغري إىل بالنسبة امللكية ينقل ال املسجل غري البيع - 261
 2261 ............................................................... : الوارث من واملشرتي املورث من املشرتي

 2268 .............. : بالفعل امللكية نقل على آثاره فينتج بيعا يزال ال املسجل غري البيع ولكن – 262

: االلتزام هذا ينفذ كيف – امللكية بنقل البائع جانب يف التزاما ينشئ املسجل غري البيع – 166
 ................................................................................................................... 2266 

 2266 ................................................................................ : التعاقد صحة دعوى – 266

 2266 ............................................................................... : التوقيع صحة دعوى – 266

: املشرتى جانب وفى البائع جانب فى األخرى االلتزامات مجيع ينشئ املسجل غري البيع - 261
 ................................................................................................................... 2268 

 2268 ............................................. : بيعا بوصفه آثاره عليه ترتتب املسجل غري البيع - 266

 2266 .............................................................................. يسجل أن بعد البيع حكم - ب

 2261 ............................................................. املتعاقدين بني فيما امللكية نقل - أوال - 267

 2266 ........................ : رجعى أثر للتسجيل ليس - والقضاء الفقه عليه استقر الذي الرأى - 261

 سجل الذي املشرتى فى النية حسن يشرتط هل – الغري إىل بالنسبة امللكية نقل – ثانياا  - 266
 2216 ..................................................................................... : عامة نظرة – أوال عقده

 2216 ................................. : إحالة – السابق املدنى التقنني عهد فى النية حسن شرط - 266

 2216 .................................................... : التسجيل قانون عهد فى النية حسن شرط - 266

 2261 .......................................... : العقارى الشهر تنظيم قانون فى النية حسن شرط - 267

 2266 .............................................................................. املبيع تسليم -الثانى املبحث

 2266 .. : املبيع ملكية بنقل البائع التزام عن فرع التسليم حق عليه واحملافظة املبيع تسليم - 261

 2266 ................................................................................ التسليم حمل -األول املطلب

 2266 ....................................................... : ومبلحقاته ومبقداره حبالته املبيع تسليم - 262



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2266 ................................................................................................. املبيع حالة - 1

 2266 ................. : يأتى ما على املدنى التقنني من 681 املادة تنص:  القانونية النصوص - 268

 2266 ............................................................. : البيع وقت املبيع حالة نتعني كيف - 266

 2266 ..................................................................................... : املبيع حالة تغري - 266

 2261 .............................................................. : املبيع حالة على خاص اتفاق وجود - 261

 2261 ............................................................................................... املبيع مقدار - 2

 2261 ................. : يأتى ما على املدنى التقنني من 688 املادة تنص:  القانونية وصالنص - 266

 2266 .................................................................................... : املبيع نقض حالة - 266

 2266 .................................................................................... : املبيع زيادة حالة - 266

 2261 .......................................... : زيادته أو املبيع نقص عن تنشأ الىت الدعاوى تقادم - 877

 2266 ............................................................................................ املبيع ملحقات - 8

 2266 ................. : يأتى ما على املدنى التقنني من 682 املادة تنص:  القانونية وصالنص - 871

 2266 ....................................................................... : املبيع ملحقات معىن حتديد - 872

 2267 ............................................................ : املبيع ملحقات فى خمتلفة تطبيقات - 878

 2262 ........................................................................ التسليم يتم كيف -الثانى املطلب

 2262 ......................................................... : ونفقاته ومكانه وزمانه التسليم طريقة - 876

 2268 ....................................................................................... : الفعلى التسليم 871

 2266 .................................................................... : الفعلى التسليم فى تطبيقات - 876

 2261 .................................................................................... : احلكمى التسليم - 876

 2261 ....................................................................................... : التسليم زمان - 876

 2266 ....................................................................................... : التسليم مكان - 817

 2266 ............................................. : قانونى نص – ومكانه املصدر املبيع تسليم زمان - 811

 2266 ................................................................. : البائع على املبيع تسليم نفقات - 812

 2877 ..................................................... : إحالة – املشرتى على املبيع تسليم نفقات - 818

 2877 .................................................. التسليم بالتزام اإلخالل على اجلزاء -الثالث املطلب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2877 ........................................ : احلالتني فى التعويض مع الفسخ أو العيىن التنفيذ - 816

 2872 ...................................................................... التسليم قبل الكلى اهلالك تبعة - 1

 2878 ................. : بالتسليم التزامه على مرتتب التسليم قبل اهلالك تبعة البائع حتمل - 811

 2876 ...................................... : التسليم قبل فجائي حادث أو قاهرة بقوة املبيع هالك - 816

 2871 ........................................................ : له حابس وهو البائع يد يف املبيع هالك - 827

 2876 ............................. . التسليم قبل املبيع لتلف القيمة نقص أو اجلزئي اهلالك تبعة - 2" 

 2876 ................................. : فجائي حادث أو قاهرة بقوة القيمة نقص أو اجلزئي اهلالك - 828

 2876 ................... : املبيع حبس بعد أو املشرتي إعذار بعد القيمة نقص أو اجلزئي اهلالك - 826

 2876 ............................................................ واالستحقاق التعرض ضمان -الثالث املبحث

 2876 ..........................................................: واالستحقاق التعرض ضمان خصوصية - 826

 2817 .............................................................. : واالستحقاق التعرض ضمان مشول - 821

 2817 ..................................... : الغري من الصادر والتعرض البائع من الصادر التعرض - 826

 2817 ................................................................ البائع من الصادر التعرض -األول املطلب

 2817 ......................................................................................... : ثالث مسائل - 826

 2817 .......................................... : البائع من الصادر التعرض ضمان يقوم متي(  1)  - 826

 2812 ......................................................... : البائع من الصادر التعرض أعمال(  1)  - 887

 2816 ................................. : البائع من الصادر التعرض بضمان االلتزام يف املدين(  2)  - 882

 2816 ................................ : البائع من الصادر التعرض بضمان االلتزام يف الدائن(  8)  - 888

 2811 ................................................................ : الضمان ينشيء الذي البيع(  6)  - 886

 2811 .............................. : البائع من الصادر التعرض ضمان قيام علي يرتتب ما(  ب)  - 886

 2816 ...................... : البائع من الصادر التعرض ضمان أحكام تعديل علي االتفاق(  جـ)  - 881

 2816 ............................................................... الغري من الصادر التعرض -الثاني املطلب

 2816 ..................................................... الغري من الصادر التعرض ضمان يقوم متي - 1" 

 2816 .......................................................................................... : البحث خطة - 886

 2816 .......................................................... : الغري من الصادر التعرض أعمال(  1)  - 886
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 الوسيط

 في شرح القانون المدني

 (4 ) 

 العقود التي تقع على الملكية

 المجلد األول

 البيع

 والمقايضة

 تأليف

 عبد الرازق أحمد السنهوري

 العلوم القانونية ودكتور في العلوم السياسية واالقتصاديةدكتور في 

 ودبلوميه من معهد القانون الدولي بجامعة باريس
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 تمهيد

 العقود المسماه

 وتقسيماتها المختلفة

*** 

 العقود المسماة ( 1) 

بعد أن فرغنا من عرض نظرية االلتزام بوجه عام في المقصود ب العقود المسماة : – 2

ثة األولى من الوسيط ، ننتقل في األجزاء الثالثة التالية إلى تطبيق أحكام هذه النظرية األجزاء الثال

وقواعدها المجردة تطبيقاً مفصال على عقود معينة بالذات أطلقت عليها أسماء معروفة . وقد عنى 

مدني المشرع بهذه العقود عناية كبيرة ، فخصص لها الكتاب الثاني من القسم األول من التقنين ال

تحت عنوان )) العقود المسماة (( ، فأعقب هذا الكتاب الثاني الكتاب األول الذي خصصه المشرع 

 لنظرية االلتزام بوجه عام . 

والمقصود بالعقود المسماة عقود كثيرة التداول في الحياة العملية ، حتى عرفت بأسمائها 

والمقاولة والوكالة ، وقد نظمها المشرع تنظيما الخاصة ، وذلك نحو البيع والهبة والشركة واإليجار 

 مفصال لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامل والنشاط االقتصادي .

وقد كان التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة في القانون الروماني يقوم على 

 حديث .أساس آخر غير األساس الذي يقوم عليه هذا التمييز في القانون ال
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 الفهرس العام

بدأت العقود في  التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة في القانون الروماني : – 1 

القانون الروماني تكون شكلية ، تحوطها أوضاع معينة . ولكن الحضارة الرومانية ما لبثت أن 

ذلك بتقديم في تطورت ، إذ دعت الحاجة إلى كثرة التبادل ووجوب السرعة في المعامالت . واقترن 

التفكير القانوني ، فظهر إلى جانب العقود الشكلية 
(1119)

العقود العينية ) القرض والعارية والوديعة  

والرهن( ، والعقود الرضائية ) البيع واإليجار والشركة والوكالة ( ، والعقود غير المسماة . والعقود 

د تطور طويل ، وهي عقود ال تتم إال إذا غير المسماة عقود اعترف بها القانون الروماني تدرجاً وبع

قام أحد الطرفين بتنفيذ ما اتفق عليه مع الطرف اآلخر ، فإذا فعل تكون العقد ، ونشأ بموجبه التزام 

في جانب الطرف اآلخر بأن يقوم هو أيضاً بتنفيذ ما اتفق عليه مع الطرف األول
(1115)

 . 

) القسم األول( عقود يقوم فيها الطرف  وكان الرومان يقسمون هذه العقود أقساماً أربعة :

، ( do ut des )األول بنقل حق عيني ، فيتولد في جانب الطرف اآلخر التزام بنقل حق عيني كذلك 

) والقسم الثاني ( عقود يقوم فيها أحد الطرفين بنقل حق  9( $ premutatio) من ذلك عقد المقايضة

.  ( sub modo )، مثل ذلك الهبة بعوض  ( do ut facias )عيني ، فيلتزم الطرف اآلخر بالقيام بعمل 

 )والقسم الثالث ( عقود يقوم فيها أحد الطرفين بعمل ، فيلتزم الطرف اآلخر أن يقوم بعمل كذلك )

facio ut facias )  مثل ذلك أن يسلم شخص شيئًا آلخر فيلتزم اآلخر برده عند أول طلب ،( 

convention do precaire ) قسم الرابع ( عقود يقوم فيها أحد الطرفين بعمل ، فيلتزم الطرف . ) وال

، وهو أول عقد  ( facio ut facias )، مثل ذلك عقد المحاسبة (  ( facio ut des )اآلخر بنقل حق عيني 

، لما رأوه عقداً يدور بين البيع  ( praescriptio verbis )طبق فيه الرومان دعوى العقود غير المسماة 

ل والوكالة والعم
(1119)

 . 

ونرى مما تقدم أن تسمية هذه العقود في القانون الروماني بالعقود غير المسماة تسمية غير 

دقيقة ، فإن أغلب هذه العقود كان معروفاً باإلسم . ولكنها دعيت كذلك ألنها ال تدخل في نوع من 

كلية والعقود العينية والعقود أنواع العقود المسماة التي اعترف بها القانون الروماني : العقود الش

الرضائية والعقود الشرعية والعقود البريطورية . ونرى أيضاً أن التمييز بين العقد المسمى والعقد 

خالفاً للعقد  –غير المسمى كان ذا أهمية كبيرة في القانون الروماني ، ألن العقد غير المسمى 

                                                 

(
1119

 )، والعقد اللفظي  ( litteris )يتم بالسبيكة والميزان ، والعقد الكتابي  ( nexum )والعقود الشكلية في القانون الروماني هي عقد االستدانة ( 

verbis, stipulation ) . 

(
1115

وما بعدها . ولم تكن هذه االتفاقات في األصل عقوداً ، فكان إذا قام أحد الطرفين بما اتفق عليه اآلخر لم يجز  957أنظر في منشأ هذه العقود جيرار ص ( 

اإلثراء بال سبب إذا توافرت شروطها ، له أن يطالبه بتنفيذ ما عليه ، إذ لم يوجد عقد ينشئ هذا االلتزام . ولم يكن أمام الطرف األول إال أن يلجأ إلى دعوى 

 praescriptio )الفقيه الروماني المعروف أدخل في القانون دعوى  – ( labeon )فيسترد بها ما يكون قد أداه ولم يستوف مقابله . ثم إن البيون 

verbis ) لدعوى من منطقة العقود المعترف بها إلى منطقة االتفاقات. أعطاها للدائن إذا كان العقد يدور بين جملة من العقود المعترف بها . وانتقلت هذه ا

بتنفيذ ما اتفق فكانت تعطى في بعض اتفاقات يقوم فيها أحد الطرفين بتنفيذ ما اتفق عليه مع اآلخر ، فيستطيع بموجب هذه الدعوى أن يطالب الطرف اآلخر 

استرداد ما وفاه بدعوى اإلثراء بال سبب. على أن تعميم هذه الدعوى في جميع االتفاقات التي عليه معه . فيكون له بذلك أن يطلب تنفيذ العقد ، وال يقتصر على 

) أنظر نظرية العقد يقوم فيها أحد الطرفين بتنفيذ ما عليه لم يأت إال متأخراً في عهد جوستنيان ، كما ثبت ذلك من األبحاث األخيرة في القانون الروماني 

 ال. (  9هامش رقم  219للمؤلف ص 

(
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 . 191جيرار ص ( 
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فيذ ما اتفق عليه مع الطرف اآلخر ، وال يوجد العقد كان ال يتم إال إذا قام أحد الطرفين بتن –المسمى 

قبل ذلك . فهي عقود قريبة من العقود العينية التي ال تتم إال بالتسليم 
(1111)

  

 التمييز بين العقود المسماة والعقود غير المسماة في القانون الحديث : – 3

أما في القانون الحديث فلم يعد هناك فرق بين العقد المسمى والعقد غير المسمى ، فكالهما يتم  

وما بقي من العقود العينية . وإذا كان بعض  5بمجرد تراضى المتعاقدين إال في العقود الشكلية $

نظمها المشرع العقود يطلق عليه اسم )) العقود المسماة (( ، فليس ذلك كما قدمنا إال ألنها عقود 

 تنظيما خاصاً ، نظراً لكثرة تداولها في العمل إلى حد أن أصبحت قواعدها رأسية مستقرة . 

وسنرى ما هي العقود المسماة التي نظمها التقنين المدني الجديد. ونبادر هنا إلى القول بأن 

. فالعقود المسماة قائمة العقود المسماة تتطور من زمن إلى زمن بحسب ما يألفه الناس في التعامل 

في هذا العصر قد تزيد أو تنقص عن العقود المسماة في عصر سابق أو عصر الحق ، إذ تظهر 

عقود جديدة وتختفي عقود قديمة . ونلمح هذا التطور عندما نالحظ أن هناك عقوداً أخذ شأنها يتعاظم 

نظيم المفصل ، وتتفاوت في مجاالت العمل ، ولكنها لم تصل بعد إلى المرتبة التي تكفل لها الت

التقنينات المختلفة فيما تتناوله بالتنظيم من هذه العقود . فقد كان التقنين المدني السابق ال ينظم عقود 

المقامرة والرهان واإليراد المرتب والتأمين والتزام المرافق العامة ، وقد نظم هذا كله التقنين المدني 

الجديد 
(1111)

الجديد عقود النشر  . ولم ينظم التقنين المدني 
(1117)

والنزول في الفندق والنقل  

واألعمال العامة والتوريد ، مع أن هذه عقود تتزايد أهميتها كل يوم ، وقد نظمت التقنينات األجنبية 

بعض هذه العقود 
(1115)

 . 

فإنها تخضع في أحكامها  –وهي التي يتولى المشرع تنظيمها  –أما العقود غير المسماة 

 في نظرية العقد ، شأنها في ذلك شأن العقود المسماة . للقواعد العامة

( يشتمل على نص في هذا المعنى  211وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد ) م 

تسري على العقود ، المسماة منها وغير المسماة ، القواعد العامة  – 2يجري على الوجه اآلتي : )) 

أما القواعد التي ينفرد بها بعض العقود المدنية فتقررها األحكام  – 1التي يشتمل عليها هذا الفصل . 

الواردة في الفصول المعقودة لها ، وتقرر قوانين التجارة القواعد الخاصة بالعقود التجارية (( . وقد 

حذفت لجنة المراجعة هذا النص لعدم الحاجة إليه 
(1179)

 

أن يثبت له ميراثاً يستحقه ، وعلى أن  ومثل العقود غير المسماة أن يتفق شخص مع آخر على

يقوم بدفع المصروفات التي يستلزمها هذا العمل في نظير جزء من هذا الميراث يأخذه إذا وفق في 

                                                 

(
1111

 . 215أنظر في كل ذلك نظرية العقد المؤلف فقرة ( 

(
1111

ذي كان عقد وأغفل في الوقت ذاته تنظيم عقد الغاروقة الذي كان التقنين المدني السابق ينظمه ، بعد أن ألغى نظام األراضي الخراجية وهو النظام ال( 

 الغاروقة يقوم عليه . 

(
1117

 الخاص بحماية المؤلف بعض المسائل الذي ينظمها عقد النشر .  2595لسنة  195صري قد تناول في القانون رقم وإن كان المشرع الم( 

(
1115

 مثل ذلك تقنين االلتزامات السويسري فقد نظم عقد النشر . ( 

(
1179

 . 22ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ( 
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عمله 
(1172)

. أو يتفق شخص مع آخر على أن يبيع األول لحساب الثاني شيئًا على أن يعطى األول  

ثمن على هذا المبلغ يحتفظ به لنفسه للثاني بعد البيع مبلغاً معيناً ، وما زاد من ال
(1171)

. وعقد 

المحاسبة الذي أشرنا إلى وجوده في القانون الروماني هو أيضاً عقد غير مسمى ، وكذلك العقد بين 

مدير المسرح والممثلين 
(1179)

 . 

وتكييف العقد ، هل هو  عقد من العقود المسماة أو هو عقد غير مسمى ، قد يكون في بعض 

دقيقة . وال عبرة باأللفاظ التي يستعملها المتعاقدان إذا تبين أنهما اتفقا على عقد غير الحاالت مسألة 

العقد الذي سمياه ، فقد يكونان مخطئين في التكييف ، وقد يتعمدان أن يخفيا العقد الحقيقي تحت اسم 

كما في الوصية يخفيها الموصى تحت ستار البيع  1$العقد الظاهر 
(1175)

 

، ذا لم يكن مزيجاً من عقود متنوعةقد يكون بسيطاً ، إ –سمى أو غير مسمى م –على أن العقد 

كالبيع واإليجار . فإذا اشتمل على أكثر من عقد امتزجت جميعاً فأصبحت عقداً واحداً ، سمى عقداً 

                                                 

(
1172

ص  19فقرة  2: بودرى وبارد  ( contrat revelation de succession )ويعرف هذا العقد في القانون الفرنسي بعقد الكشف عن اإلرث ( 

25 . 

(
1171

 . 1دوما في القوانين المدنية القسم األول الكتاب األول الباب األول الفصل األول فقرة ( 

(
1179

إذ التزم أحدهما أن يملك اآلخر ) مجلس وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان العقد مشتمال على التزامات متبادلة بين طرفيه ،  – 521فقرة  1ديموج ( 

غير مسمى ، فال مديرية المنيا ( قطعة أرض بشرط أن يقيم عليها مؤسسة خيرية ، فإنه ال يكون عقد تبرع ، كما أنه ليس ببيع وال معاوضة . وإنما هو عقد 

ألفاظ التنازل والهبة والتبرع ، فإن كل هذه األلفاظ إنما سيقت لبيان  تجب له الرسمية ، وال يجوز الرجوع فيه . وذلك على الرغم مما هو وارد في االتفاق من

 9مجموعة عمر  2559أبريل سنة  22الباعث الذي حدا بصاحب األرض إلى تمليك المجلس إياها ، فهي ال تؤثر بحال على كيان العقد وحقيقته ) نقص مدني 

 ( . 299ص  55رقم 

 ( أمثلة على عقود غير مسماة منها :  72ص  – 79وقد أورد األستاذ والتون ) جزء أول ص 

أجل لذلك اتفقت إدارة مستشفى مع مدرسة طبية على أن يضع المستشفى تحت تصرف المدرسة عدداً من األسرة تستخدم ألغراض التعليم الطبي ، ولم يحدد  -2

 2599فبراير سنة  19إيجاراً وال بيعاً وال عقداً مقرراً لحق ارتفاق ، وإنما هو عقد غير مسمى ) دويه االستئنافية . فقضت المحاكم الفرنسية بأن العقد ليس 

 ( .  219 – 1 – 2595داللوز 

مل ألنه لم يتفق فيه اتفق تاجر مع مصرف على أن يقدم المصرف للتاجر معلومات عن الحالة المالية لتاجر آخر ، فهذا عقد ليس بوكالة ن وال هو إيجار ع -1

 ( . 5هامش رقم  219على أجر ، فهو عقد غير مسمى ) نظرية العقد للمؤلف ص 

(
1175

دين ، والتفسير مسألة واقع . فإذا استخلص قاضي الموضوع إرادة المتعاقدين ، أنزل عليها حكم القانون لتكييف العقد قاالتكييف يسبقه تفسير إرادة المتعو( 

بل تصحح هذا  ،واقع ، فهي تخضع لرقابة محكمة النقض . وال تتقيد المحكمة بتكييف المتعاقدين للعقد  مسألةلتكييف مسألة قانون ال والكشف عن ماهيته . وا

المتعاقدان أن يكيفا وإذا تعمد التكييف من تلقاء نفسها ، شأن قواعد التكييف في ذلك شأن سائر القواعد القانونية تطبقها المحكمة تلقائياً وال تطلب عليها دليالً . 

 ً كما ذكر األستاذ إسماعيل غانم في مذكراته غير  –غير صحيح ، فإن التكييف غير الصحيح في هذه الحالة يلتبس بالصورية والفرق بينهما  العقد تكييفا

ظاهر إال إذ أثبت صاحب المصلحة أن الصورية تنطوى على تصرف ظاهر يخفى وضعاً حقيقياً ، واألصل األخذ بالتصرف ال – 1المطبوعة في البيع ص 

اً ، وعلى المحكمة الوضع الحقيقي ، فعلى هذا إذن يقع عبء اإلثبات . أما التكييف غير الصحيح فال ينطوى إال على تصرف واحد كيفه المتعاقدان تكييفا خاطئ

 ن ، بل دون حاجة إلى طلب اإلثبات من أحد . تصحيح هذا التكييف من تلقاء نفسها دون حاجة إلى أن تلقى عبء اإلثبات على أحد المتعاقدي

قصدهما .  وقد يعتمد المتعاقدان أن يكيفا التصرف تكييفاً غير صحيح بقصد التحايل على القانون ، فالقاضي يصحح هذا التكييف ويرد على المتعاقدين       

إلى أن التحايل على القانون ال يقتضي حتما أن يكون تكييف العقد تكييفاً (  29ص  – 1ويذهب األستاذ إسماعيل غانم ) مذكراته غير المطبوعة في البيع ص 

ن ثلث تركته بعد غير صحيح ، فقد يكيف المتعاقدان العقد تكييفاً صحيحاً وهما مع ذلك يريدان التحايل على القانون . فإذا أراد شخص أن يعطى آخر أكثر م

لم يستطع بلوغ هذا الغرض إذ ال تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة . فيعمد إلى الهبة أو البيع ، ويتجرد موته مع وجود ورثة له ، فهو إذا عمد إلى الوصية 

لوصية وكيفها بأنها عن الملك في الحال ، ولكنه يستبقى لنفسه فوائد هذا الملك عن طريق اشتراط حق المنفعة لنفسه طول حياته . وال يقال إن المتصرف أراد ا

ى اد الهبة حقاً وتجرد عن ملك الرقبة في الحال مستبقياً لنفسه حق االنتفاع . فالتكييف هنا تكييف صحيح ، ولكن المتصرف قصد التحايل علهبة ، بل هو أر

للتصرف جعل القانون . فيبقى التصرف على تكييفه الصحيح هبة ال وصية ، ولكن يرد على المتصرف قصده فال ينفذ التصرف إال من ثلث التركة . ومن ثم ي

تركة وذلك حتى حكم الهبة من حيث عدم جواز الرجوع فيه دون قيد وذلك إعماال للتكييف الحقيقي ، ويجعل له حكم الوصية من حيث عدم نفاذه إال في ثلث ال

 يرد على المتصرف قصده المشوب بالتحايل على القانون . 

بيع ،  وال يجري القضاء في مصر على هذا الرأي . فهو إذ تثبت من أن المتصرف أراد التجرد من ملك الرقبة في الحال واصفاً التصرف بأنه هبة أو        

ح ، وأنه أراد قضى بنفاذ التصرف ولو زاد على ثلث التركة . وال ينقص التصرف إلى ثلث التركة إال إذا كشف أن تكييف المتصرف لتصرفه غير صحي

 وكيفها هبة أو بيعاً .  –أي عدم التجرد عن الملك إال بعد الموت  –الوصية 

ما اتجهت إليه إرادة هذا وانظر في أن التكييف يفترض العلم ابتداء بما هية العقود المختلفة ، ثم تفسير إرادة المتعقادين لمعرفة مضمونها وبالمقابلة بين       

 = العقود يمكن وصف الرابطة التعقادية القانونية لكل عقد منالمتعاقدين والماهية 
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 ( contrat d'hotellerie )، كما في العقد بين صاحب الفندق والنازل فيه  ( mixte, complexe )مختلطاً 

، فهو مزيج من عقد إيجار بالنسبة إلى المسكن ، وبيع بالنسبة إلى المأكل ، وعمل بالنسبة إلى 

الخدمة ، ووديعة بالنسبة إلى األمتعة . وكذلك العقد بين صاحب المسرح وأفراد النظارة مزيج من 

مسرح . ومن عقد إيجار بالنسبة إلى المقعد ، وعمل بالنسبة إلى وسائل التسلية التي تعرض على ال

( عدة عقود تمتزج في عقد واحد ، وذلك كمدير شركة يتولى  2األمثلة على العقود المختلطة : ) 

إدارتها ويكون وكيال عنها ، فيمتزج عقد العمل بعقد الوكالة . وقد يتوالى العقدان الواحد بعد اآلخر ، 

( إضافة شرط إلى العقد ليس  1) كعقد نقل بحري يعقبه عقد نقل برى أو إيجار يقترن بوعد بالبيع . 

(  9من مقتضياته ، كما إذا التحق بعقد البيع شرط للتأمين أو التحق بعقد النقل شرط للتخزين . ) 

 – Lcation))الجمع بين عناصر متفوقة من عقود مختلفة ، كالعقد الذي يجمع بين اإليجار والبيع 

vente اقصة والقرض وكالوديعة في المصارف تدور بين الوديعة الن
(1179)

  

وليست هناك أهمية كبيرة لمزج عدد من العقود وتسميتها جميعاً بالعقد المختلط ، فإن هذا العقد 

إنما تطبق فيه أحكام العقود المختلطة التي يشتمل عليها . على أنه قد يكون من المفيد في بعض 

افرت األحكام التي تطبق في كل األحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها ن وذلك إذا تن

عقد من العقود التي يتكون منها ، ففي هذه الحالة يجب تغليب أحد هذه العقود باعتباره العنصر 

األساسي وتطبيق أحكام هذا العقد دون غيره . فعقد التليفون عقد يدور بين عقد العمل وعقد اإليجار 

، ولكن القضاء 
(1171)

وضع اليد التي رفعها  7إعادة $غلب عنصر عقد العمل فرفض دعوى  

مشترك قطعت عنه المواصلة 
(1171)

  

 األغراض المختلفة التي يتوخاها المشرع في تنظيم العقود المسماة :  -4

والعقود المسماة تخضع هي أيضاً للقواعد العامة في نظرية العقد كما تخضع العقود غير 

المسماة ، وقد رأينا أن المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد كان يشتمل على نص في هذا 

المعنى 
(1177)

. ولكن المشرع يعني مع ذلك بتنظيمها وإيراد نصوص خاصة في شأنها ، توخياً  

 راض مختلفة منها : لتحقيق أغ

لما كانت العقود المسماة هي من أكثر العقود شيوعاً في التعامل ، وقد أعان شيوعها على  – 2

إرساء قواعدها واستقرار أحكامها ، فإن المشرع أراد بتنظيم العقد الرسمي أن يعبد الطريق 

لمشرع ألكثر ما يعرض لهذه للمتعاملين ، فال يجدون مشقة في تنظيم عالقاتهم التعاقدية ، إذ تنبه ا

العالقات فتناولها بالتنظيم والتحديد ، ووضع أحكاماً نموذجية هي نتاج خبرة القرون الطويلة . ولم 

يكن المتعاقدان ليستطيعا التنبه لجميع هذه المسائل ، فتوالها المشرع عنهما . على أن المشرع في 

وال حرية المتعقادين في تنظيم تعاملهما على  تنظيمه للعقد المسمى ال يصادر مبدأ سلطان اإلرادة
                                                 

وأنظر في مسألة تكييف العقود رسالة الدكتور أحمد زكي الشيتي  – 1= أي تكييفها ، إلى األستاذ منصور مصطفى منصور في البيع والمقايضة واإليجار فقرة 

 . 2555بالفرنسية سنة 

(
1179

 . 2هامش رقم  219نظرية العقد للمؤلف ص ( 

(
1171

 . 912ص  119رقم  7المحاماة  2511أكتوبر سنة  9مصر الكلية ( 

(
1171

 . 299نظرية العقد للمؤلف فقرة ( 

(
1177

 . 9من هذا المشروع : أنظر آنفاً فقرة  211هو نص المادة ( 
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 الفهرس العام

الوجه الذي يثرانه . فلو أنهما في بعض المسائل التي نظمها المشرع يريدان حلوال أخرى غير تلك 

التي وضعت ، وكانت هذه المسائل ليست من النظام العام ، فإنهما يستطيعان أن ينسخا الحلول التي 

إال أني ضعا الحلول التي اختارها فتكون هي المعمول بها وضعها المشرع ، وليس عليهما في ذلك 

 دون الحلول التي وضعها المشرع . 

والمشرع عندما يطبق القواعد العامة على عقد مسمى بالذات ، كثيراً ما يجلى تطبيقات  -1

خفية لهذه القواعد ، تختلف فيها األنظار . فيعرض لما فيه خفاء من هذه التطبيقات فيوضحه 

حاسمة ال تدع مجاال لالضطراب والبلبلة . واألمثلة على ذلك كثيرة ، نذكر منها ضمان  بنصوص

 وب الخفية وتحمل تبعة الهالك .االستحقاق وضمان العي

على أن المشرع ال يقتصر على مجرد تطبيق القواعد العامة في العقود المسماة ، فهو في  – 9

اصة ترجع إلى العقد المسمى الذي يتولى تنظيمه لمبررات خ القواعدبعض الحاالت يخرج على هذه 

، وأكثر هذه المبررات تتصل بالنظام العام . فإيراد نصوص على هذا النحو يصبح إذن أمراً 

ضرورياً ، إذ هو يجعل األحكام الواجبة التطبيق تختلف اختالفاً بينا عن تلك التي تستنبط من 

اد فيه المشرع عن تطبيق القواعد العامة في الحقوق القواعد العامة . نذكر للتمثيل على ذلك ما ح

المتنازع فيها ، وفي بيع المريض مرض الموت ، وفي بيع ملك الغير ، وفي كثير من نصوص عقد 

العمل ، وفي الرجوع في الهبة ، وفي الغلط في الصلح ، وفي التزام المرافق العامة ، وفي تعديل 

بما يشتمل عليه من قواعد خاصة ، وغير ذلك كثير نراه  األجرة في عقد الوكالة ، وفي التأمين

 منتثًرا في نواح متفرقة من العقود المسماة . 

وقد يعمد المشرع أخيراً ، في تنظيم العقد المسمى ، إلى تحقيق غرض هام ، هو توجيه  – 5

ي يستتر هذا العقد وتطويره بحيث يتمشى مع االتجاهات المتجددة . فعل ذلك في تحريم الرهن الذ

تحت اسم بيع الوفاء ، وفي تحريم بيع الوفاء ذاته ، وفي تنظيم أحكام األجهزة الحديثة في العين 

 المؤجرة ، وفي تنظيم ما ألفته الناس من خلط عقد اإليجار بعقد البيع . 

ويخلص مما تقدم أن تنظيم المشرع للعقد المسمى ييسر معرفة األحكام التي تسرى على هذا 

بة بحسب األولوية . ففي المرتبة األولى يجب تطبيق النصوص الخاصة التي أوردها العقد مرت

المشرع في هذا العقد المسمى بالذات . فإذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه منها ، وجب تطبيق 

النصوص الواردة في النظرية العامة للعقد أي تطبيق القواعد العامة . وتطبق بعد ذلك المصادر 

من عرف ونحوه . ويغلب أن تغطى النصوص الخاصة والقواعد العامة الجزء غير التشريعية 

األكبر من منطقة العقد الرسمي ، فال يبقى بعد ذلك إال حيز ضيق تطبق فيه المصادر غير 

 التشريعية . 
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 التقسيمات المختلفة للعقود المسماة

 صر العقود المسماة وغير المسماةمحاولة فقهية لح – 5

ذهب بالنيول   
(1175)

يمكن حصرها في  –مسماة وغير مسماة  –إلى أن العقود جميعها  

طوائف محدودة . ذلك أن محل االلتزام إما أن يكون شيئاً أو عمال أو حقاً ، والملتزم بموجب عقد إما 

فالعقد أن يأخذ مقابال لما أعطى وإما أال يأخذ . فإذا كان المحل ملكية شيء ولم يأخذ الملتزم مقابال 

هبة ، أما إذا أخذ مقابال فالعقد بيع أو مقايضة ، ويكون وفاء بمقابل إذا كان المقابل دينا ، ويكون عقد 

شركة إذا كان المقابل حصة في شركة . أما إذا كان المحل هو مجرد االنتفاع بشيء ، ولم يأخذ 

ض بفائدة ، وقد يكون المقابل ذاته الملتزم مقابال فالعقد عارية ، وإذا أخذ مقابال فالعقد إيجار أو قر

مجرد انتفاع فيكون العقد مقايضة انتفاع بانتفاع كما كان مقايضة ملك بملك . وإذا كان المحل عمال 

، وكان بغير مقابل فقد يكون العقد وكالة غير مأجورة أو وديعة غير مأجورة أو خدمة ما غير 

ن العقد إيجار عمل أو عقد استصناع أو عقد شركة مأجورة . أما إذا كان بمقابل وهو الغالب فقد يكو

) والعمل حصة فيها ( أو وكالة مأجورة أو وديعة مأجورة . وقد يكون المقابل شيئًا آخر غير النقود 

، كعامل يأخذ أجره طعاماً ومسكناً . بل قد يكون المقابل شيئًا آخر غير النقود ، كعامل يأخذ أجره 

ن المقابل نفسه عمال فيقوم شخص بعمل آلخر في مقابل أن يقوم اآلخر طعاًما ومسكناً . بل قد يكو

 –بعمل له ، وهذه مقايضة عمل بعمل كمقايضة انتفاع بانتفاع وملك بملك . وإذا كان المحل حقاً 

جاز أن يكون بغير مقابل فيكون هبة ، كما جاز أن يكون بمقابل فيكون بيعاً أو  -عينياً أو شخصياً  

كة أو وفاء بمقابل . هذا إذا كان محل العقد نقل الحق ، وقد يكون محله رهن الحق مقايضة أو شر

ضماناً لدين ، أو النزول عن الحق نزوال كلياً أو جزئياً بمقابل أو بغير مقابل . ويرى بالنيول إمكان 

 لمكونة لها محصورة بطبيعتها .حصر العقود على هذا النحو ما دامت العناصر ا

يول بما نقلناه عنه قد استطاع أن يثبت أنه يمكن وضع أساس منطقي لتقسم العقود وإذا كان بالن

، فإن ذلك ال يدل على أنه يمكن حصر كل عقد بالذات وما يدخل في ذلك من تلفيق ومزج واختالط 

مما تستحدثه ضروب النشاط في ميادين العمل 
(1159)

 . 

 : تقسيم العقود المسماة في التقنين المدني السابق  – 6

وقد أورد التقنين المدني السابق العقود المسماة دون ترتيب منطقي ودون تنسيق ، فجاءت على 

اإليجار ) إجارة األشياء وعقد المقاولة  –المقايضة ) في التقنين الوطني فقط (  –الوجه اآلتي : البيع 

الوديعة  –دات المرتبة العارية بنوعيها ) االستهالك واالستعمال ( اإليرا –الشركة  –وعقد العمل ( 

 الرهن العقاري .  –الغاروقة  –الرهن  –الصلح  –الوكالة  –الكفالة  –

فتوالت العقود تنساق بعضها وراء بعض متنافرة ، في غير ترتيب وال تنسيق ، حتى ليعجب 

الباحث كيف حشر هذا التقنين الكفالة بين الوديعة والوكالة ، وفصل بين رهن الحيازة والرهون 

                                                 

(
1175

 وما بعدها .  519ص  2595أنظر مقاله المنشور في المجلة االنتقادية سنة ( 

(
1159

 .  115نظرية العقد للمؤلف فقرة ( 
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ألخرى ، وأورد حوالة الحق في نصوص البيع ، وجمع ما بين عقود اإليجار والمقاولة والعمل في ا

عقد واحد 
(1152)

 . 

 تقسيم العقود المسماة في التقنين المدني الجديد :  – 7

الذي  المحلأما التقنين المدني الجديد فقد رتب العقود المسماة ترتيباً منطقياً متسقاً راعى فيه 

لعقد . فهناك عقود تنصب على الملكية ، وعقود تقع على المنفعة ، وعقود ترد على العمل يقع عليه ا

قد يتحقق وقد ال يتحقق .  21$. ثم إن هناك عقوداً احتمالية ينتظمها أنها تدور جميعاً على احتمال 

، ويجب  وينتهي التقنين الجديد بعقد الكفالة إذ هو عقد ضمان شخصي فال يدخل في العقود المتقدمة

 في الوقت ذاته أن ينفصل عن عقدي الضمان العيني وهما عقد الرهن الرسمي وعقد رهن الحيازة . 

وقد نوهت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي بهذا الترتيب المنطقي في العبارات اآلتية : 

)) أما المشروع فقد راعى في تبويب العقود المسماة أن يقف عند الموضوع الذي يرد عليه العقد . 

لح . فهناك عقود ترد على الملكية ، وهذه هي : البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والص

وعقود ترد على المنفعة ، وهذه هي : اإليجار والعارية . وعقود ترد على عمل اإلنسان ، وهذه هي 

: عقد المقاولة وعقد العمل والوكالة والوديعة والحراسة . وعقود احتمالية ترد على موضوع غير 

مين . وقد أفرد محقق ، وهذه هي : المقامرة والرهان وعقد اإليراد المرتب مدى الحياة وعقد التأ

لعقد الكفالة الباب األخير ألن موضوع الكفالة يتميز عن موضوعات سائر العقود المسماة بأنه عقد 

تأمين شخصي ، فوجب تمييز الكفالة عن غيرها من العقود من ناحية ، وفصلها عن التأمينات 

العينية من ناحية أخرى (( 
(1151)

 . 

 ي أجزاء ثالثة من الوسيط . فنبحث العقود المسماة على هذا الترتيب ف

  

                                                 

(
1152

ي ) السابق ( وقد نعت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد هذا االضطراب في العبارات اآلتية : )) إن التقنين المدني الحال( 

فحشر الكفالة بين الوديعة والوكالة ، وجمع ما بين عقود وضع العقود المسماة بعضها إلى جانب بعض ، دون أن ينتظمها ترتيب يتشمى فيه منطق سليم ، 

على كثير من اإليجار واالستصناع والعمل في باب واحد مع ما يوجد بين هذه العقود من تباين ، وفصل ما بين رهن الحيازة والرهون األخرى فصال ينطوى 

 ( . 9ص  5الكتاب الذي خصصه لحقوق الدائنين (( ) مجموعة األعمال التحضيرية التحكم إذ وضع رهن الحيازة بين العقود المسماة ونقل سائر الرهون إلى 

(
1151

 . 9ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ( 
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 العقود التي ترد على الملكية هي موضوع هذا الجزء الرابع  – 8

البيع والمقايضة والهبة والشركة  –: ونبدأ بالعقود المسماة التي ترد على الملكية  من الوسيط

ونخصص لها هذا الجزء الرابع من الوسيط . ونبحث العقود المسماة األخرى  –والقرض والصلح 

 في الجزئين الخامس والسادس . 

زم أحد المتعاقدين بنقل وتنتظم العقود الواردة على الملكية خصائص مشتركة ، ففيها جميعاً يلت

ملكية شيء إلى المتعاقد اآلخر ، ويلتزم في الوقت ذاته بتسليم هذا الشيء وبضمان التعرض 

واالستحقاق والعيوب الخفية . أما المتعاقد اآلخر فيلتزم من جهته بدفع المقابل الذي تعهد به في 

 نظير الشيء الذي انتقلت ملكيته إليه إذا كان هناك مقابل . 

ينفرد بعد ذلك كل عقد من هذه العقود بخصائصه الذاتية ، فلعقد الهبة خصائص يتيمز بها  ثم

عن عقدي البيع والمقايضة ، ولكل من عقد الشركة وعقد القرض وعقد الصلح خصائص ذاتية 

 يتميز بها عن العقود األخرى . وسنرى ذلك تفصيال عند بحث كل عقد على حدة . 

عد العامة لنظرية االلتزام في األجزاء الثالثة األولى من الوسيط ، فال ولما كنا قد فصلنا القوا

نطيل القول ، في صدد العقود المسماة ، فيما هو مجرد تطبيق لهذه القواعد ، بل نقتصر على 

اإلشارة إليها . أما الذي نقف عنده في العقد المسمى ، فهو ما يتميز به هذا العقد بالذات من قواعد 

رز ذاتيته وتبسط مقوماته وترسم سير تطوره ، ونستظهر ما في أحكامه من تطبيقات خاصة به تب

للقواعد العامة تنطوى على شيء من الخفاء ، وما في هذه األحكام من خروج على القواعد العامة 

ذاتها . ونوجه عناية خاصة للنواحي العملية في العقد المسمى ، على النحو الذي أبرزته ضرورات 

 وكشف عنه القضاء فيما عرض له من خصومات .  التعامل

 ونبحث العقود الواردة على الملكية في أبواب متعاقبة على الترتيب اآلتي : 

 الباب األول : عقد البيع . 

 الباب الثاني : عقد المقايضة . 

 الباب الثالث : عقد الهبة . 

 الباب الرابع : عقد الشركة . 

 د الدخل الدائم . الباب الخامس : عقد القرض وعق

 الباب السادس : عقد الصلح. 
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 عقد البيع -الباب األول

مقدمة 
*

 

 نصوص قانونية : –التعريف بالبيع  – 9

  اً لعقد البيع على الوجه اآلتي :من التقنين المدني تعريف 527أوردت المادة  

                                                 
*
جيوار في  – 2751في البيع واإليجار باريس سنة  29هيك  – 2759في البيع والمقايضة الطبعة الخامسة بروكسل سنة  15مراجع في عقد البيع : لوران  

بودري وسينيا الطبعة الثالثة  – 2551الطبعة السادسة باريس سنة  9أو بري ورو وإسمان  – 2595 – 2591يضة الطبعة الثالثة جزءان باريس البيع والمقا

 – 2591الطبعة الثانية باريس سنة  29بالنيول وريبير وهامل  – 2597باريس  22بيدان وليريبور بيجونيير وبريت دي الجريسي  – 2597باريس سنة 

 1جوسران  – 2557الطبعة العاشرة باريس سنة  1كوالن وكايبيتان ودي المورانديير  – 2555الطبعة الثالثة باريس سنة  1النيول وريبير وبوالنجيه ب

 . 2599باريس سنة  9أنسيكلوبيدى داللوز  – 2599الطبعة الثانية باريس سنة 

في التمييز بين بيع المنقول وإيجار العقار أو المنقول  ( A. Albert ). ا . ألبير  2595سنة  في البيع واإليجار باريس ( Eyraud )رسائل إيرو         

 )ميريس  – 2515في الوعد بالبيع تولوز سنة  ( Foissin )فواسان  – 2591في الوعد بالبيع باريس سنة  ( Defaye )ديفي  – 2591بواتييه سنة 

Murisse )  كورني  – 2519في الوعد بالبيع باريس سنة( Cornille )  بواالر  – 2511في البيع وإيجار األشياء ليل سنة( Boilard )  في الوعد

تيريون  – 2599باريس سنة  ( Dautriche ) دوتريش  – 2515في الوعد بالتفصيل باريس سنة  ( Bretillard )بريتيالر  – 2515بالبيع كان سنة 

( Thirion )  بوابيه  – 2599اإليجار مع الوعد بالبيع نانسى سنة( Boyer )  ديلومز  – 2591في الوعد بالبيع تولوز سنة( Delommez )  في

 .  2551الوعد بالبيع ليل سنة 

 2595وسنة  2591لي إمام سنة األستاذان سليمان مرقس ومحمد ع – 2592مؤلفات في القانون المصري والقوانين العربية : األستاذ أنور سلطان سنة         

األستاذ عبد المنعم البدراوي  – 2591األستاذ جميل الشرقاوي سنة  – 2591األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي سنة  – 2599األستاذ محمد كامل مرسي سنة  –

األستاذ مصطفى  –(  2597وعة سنة األستاذ إسماعيل غانم ) مذكرات غير مطب – 2591 – 2591األستاذ منصور مصطفى منصور  – 2591و  2591

األستاذ  – 2595األستاذ حسن علي الزنون في البيع في القانون المدني العراقي بغداد سنة  – 2599الزرقا في البيع في القانون المدني السوري دمشق سنة 

 – 2521األستاذ محمد حلمي عيسى في شرح البيع سنة في القانون المدني المصري السابق :  – 2591عباس حسن الصراف في البيع واإليجار بغداد سنة 

 في القانون الجديد ( .  2595) وأنظر طبعة سنة  2559األستاذ أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي سنة 

 وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم .       
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مالياً آخر في مقابل ثمن قا )) البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو ح 

(( نقدي
(1159)

 . 

 999/  199ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
(1155)

 . 

وفي  – 971ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

وفي تقنين  – 991 – 991وفي التقنين المدني العراقي المادتين  – 591التقنين المدني الليبي المادة 

 911الموجبات والعقود اللبناني المادة 
(1159)

 . 

ويستخلص من هذا التعريف أن البيع عقد ملزم للجانبين ، إذ هو يلزم البائع أن ينقل  $12

للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر ويلزم المشتري أن يدفع للبائع مقابال لذلك ثمناً نقدياً 
(1151)

  .

يأخذ المبيع  ويستخلص منه أيضاً أن البيع عقد معاوضة ، فالبائع يأخذ الثمن مقابال للمبيع والمشتري

مقابال للثمن . ويستخلص منه كذلك أن البيع عقد رضائي ، إذ لم يشترط القانون النعقاده شكالً 

خاصاً فهو ينعقد بمجرد تراضي المتبايعين . ويستخلص منه أخيراص أن البيع عقد ناقل للملكية ، 

 و صريح النص . فهو يرتب التزاماً في ذمة البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري كما ه

وإذا قابلنا هذا التعريف الذي أورده التقنين المدني الجديد بالتعريف الذي كان يشتمل عليه 

التقنين المدني السابق 
(1151)

، رأينا أن تعريف التقنين الجديد يمتاز في أمرين : ) أولهما ( أنه ال  

حقوق المالية األخرى . فيجوز يقصر المبيع على ملكية الشيء ، بل يجاوز الملكية إلى غيرها من ال

                                                 

(
1159

من المشروع التمهيدي على وجه مقارب لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة  991ة تاريخ النص : ورد هذا النص في الماد( 

في المشروع النهائي . وفي مجلسي النواب والشيوخ أدخلت تعديالت لفظية ، وأصبحت المادة رقمها  592أدخلت تعديالت لفظية ، وأصبحت المادة رقمها 

مجموعة األعمال ) 527طابق تاماً تحت رقم المادة . وفي مجلسي النواب والشيوخ أدخلت تعديالت لفظية طفيفة أخرى فأصبح الت في المشروع النهائي 592

 ( .  21ص  – 29ص  5التحضيرية 

(
1155

اآلخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهما  : البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية شيء لآلخر في مقابل التزام ذلك 999/  199التقنين المدني السابق م ( 

 . 

(
1159

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 

من التقنين المدني المصري . وأنظر في التعليق على التعريف من وجهة نظر الفقه اإلسالمي والتمييز بين  527) مطابقة للمادة  971التقنين المدني السوري م 

 ( . 11فقرة  – 15زرقا في البيع في القانون المدني السوري فقرة حكم البيع وحقوقه األستاذ مصطفى ال

 من التقنين المدني المصري ( .  527) مطابقة للمادة  591التقنين المدني الليبي م 

 : البيع مبادلة مال بمال .  991التقنين المدني العراقي م 

 ي المقايضة . : البيع باعتبار المبيع إما أن يكون بيع العين بالنقد وهو البيع المطلق ، أو بيع النقد بالنقد وهو الصرف ، أو بيع العين بالعين وه 991م 

لمقايضة . ولم ير حاجة لإلشارة إلى ) ويالحظ أن التقنين العراقي جرى في تعريف البيع على نهج الفقه اإلسالمي ، فجعل البيع شامال للبيع المطلق والصرف وا

تقنين العراقي بذلك من السلم ، إذ لم يعد هناك مقتض إلفراد السلم بالذكر بعد أن أصبح بيع الشيء المستقبل جائزاً بوجه عام ، ال بيع السلم فحسب ، فتحلل ال

 ( . 29ي البيع في القانون المدني العراقي فقرة قيود السلم المعروفة في الفقه اإلسالمي : أنظر في هذا المعنى األستاذ الذنون ف

 : البيع عقد يلتزم فيه البائع أن يتفرغ عن ملكية شيء ، ويلتزم فيه الشاري أن يدفع ثمنه .  911تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 بيع إال ملكية الشيء ، ولم يبين وجوب أن يكون الثمن نقداً ( . ) وتعريف التقنين اللبناني يقارب تعريف التقنين المصري السابق ، فهو لم يذكر في خصوص الم

(
1151

د )) الشراء والبيع ومن ثم كان البيع بيعاً بالنسبة إلى البائع ، وشراء بالنسبة إلى المشتري . وكان الرومان يراعون هذا التركيب المزدوج ، فيسمون العق( 

 ))( emptio venditio )  الشراء ، فإذا اختصروها ففي لفظ( emptio )  ال في لفظ البيع( venditio )  ألن الدور الغالب في اإلجراءات ،

( . وال يزال  251ص  1د الشكلية وفي اإلشهاد في القانون الروماني كان للمشتري ال للبائع ) رويز في عقد البيع في القانون الروماني : مجلة القانون واالقتصا

( . أما التسمية  9ص  1، لغلبة الدور الذي يقوم به المشتري ) األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  ( Kauf )على البيع اسم الشراء التقنين المدني األلماني يطلق 

م ، وتتغلب ذاتيتها د أو عند التسليالغالبة في القوانين الالتينية وفي الفقه اإلسالمي فهي البيع ، ألن أحد البديلين وهو المبيع يكون عيناً معينة بالذات إما وقت العق

كما برز االلتزام  على الثمن الذي هو دين في الذمة . كذلك يبرز في خصوص المبيع المدين بنقل ملكيته وهو البائع على الدائن بهذه الملكية وهو المشتري ،

 على الحق الشخصي فاقتصرنا على لفظ )) االلتزام (( . 

(
1151

 دني السابق في الحاشية . من التقنين الم 999/  199أنظر نص المادة ( 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أن يكون محال للبيع ، ال حق الملكية فحسب ، بل أيضاً حق االنتفاع وحقوق االرتفاق وحق الحكر ، 

كما يجوز أن يكون محال للبيع الحقوق الشخصية في صورة حوالة الحق ، وحقوق الملكية األدبية 

ن في وضوح أن الثمن البد أن يكون من والفنية والصناعية . ) واألمر الثاني ( أن التعريف يبي

ويميزه عن البيع في الفقه اإلسالمي ففي  11النقود . وهذا ما يميز البيع عن المقايضة والصرف $

هذا الفقه يصح أن يكون الثمن من غير النقود فيتسع البيع فيه ليشمل البيع المطلق والمقايضة 

والصرف والسلم 
(1157)

 . 

                                                 

(
1157

سابق ( وعن وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : )) أخذ المشروع هذا التعريف عن التقنين المصري الحالي ) ال( 

نقل الملكية ، بل يجاوز ذلك إلى نقل أي حق مالي آخر .  التقنين البولوني . ويمتاز عن تعريف التقنين المصري بأمرين : ) أولهما ( أنه ال يقصر البيع على

مبلغ من النقود . )  فالبيع قد يقع على حقوق عينية غير الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق ، وقد يقع على حقوق شخصية كما في حوالة الحق إذا كانت في مقابل

، وهذا وصف جوهري في الثمن يحسن أن يذكر في التعريف ، ألنه هو الذي يميز بين البيع واألمر الثاني ( أنه يبين أن الثمن ال بد أن يكون من النقود 

ص المقابلة تعريف والمقايضة . وهذا غير الشريعة اإلسالمية ، ففيها أن البيع مبادلة مال بمال ، فيشمل غير البيع المقايضة والصرف . وال يوجد في النصو

(  919( ، واإليطالي ) م 2971الفرنسي ) م  . فمن التقنينات ما يغفلهما جميعاً ، كما فعل التقنين المصري السابق ، ومثلهلتقنين أجنبي جمع بين هذين األمرين 

م ( ، والياباني )  279( ، والسوفييتي ) م  275( ، والسويسري ) م  919( ، والمشروع الفرنسي اإليطالي ) م  911( ، واللبناني ) م  2559، والهولندي ) م 

(  915لتونسي ) م ( . ومنها ما يقتصر على ذكر أن المبيع قد يكون حقاً مالياص آخر غير الملكية ويغفل أن الثمن يجب أن يكون نقداً ، كما فعل التقنين ا 999

( . ومنها ما يعكس األمر ، فيقتصر  159) م ( ، والتقنين الصيني  155( ، والتقنين البولوني ) م  599( ، والتقنين األلماني ) م  517، والتقنين المراكشي ) م 

( ، والتقنين  2559على ذكر أن الثمن يجب أن يكون نقداً ويغفل النص على جواز بيع الحقوق المالية األخرى غير الملكية ، كما فعل التقنين األسباني ) م 

( ((  2211( ، والتقنين البرازيلي ) م  2999( ، والتقنين النمساوي ) م  2511( ، وتقنين كويبك ) م  2991( ، والتقنين األرجنتيني ) م  2955البرتغالي ) م 

 ( .  21ص  – 29ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية 

( على تعريف التقنين المدني الجديد أنه ال ينبئ )) عن أهم أثر يترتب على البيع في القانون  19ص  21ويأخذ األستاذ سليمان مرقس ) عقد البيع فقرة      

الملكية الذي ينشئه البيع . وقد نصت  الحديث وهو انتقال الملكية بمجرد العقد (( . ولكن يالحظ أن انتقال الملكية ليس أثراً لعقد البيع ، بل هو أثر لاللتزام بنقل

على أن )) االلتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل  –كما الحظ األستاذ سليمان مرقس  –مدني  195المادة 

التسجيل (( . وال شك في أن جعل االلتزام بنقل الملكية هو الذي ينقلها من تلقاء االلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة ب

 ً معيناً بالذات يملكه الملتزم دون  نفسه أدق من إسناد هذا األثر إلى عقد البيع ، وبخاصة إذا أحيط هذا األثر بقيوده فال تنتقل الملكية إال إذا كان محل االلتزام شيئا

هو مع ذلك وهذه كلها قيود ال ترد على عقد البيع ذاته ، فلو لم يكن محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم فإن العقد يبقى بيعاً ، و إخالل بقواعد التسجيل .

    يستدرج  ما جعل األستاذ سليمان مرقس ال ينقل الملكية وإنما ينشئ التزاماً بنقلها . وكذلك البيع المسجل يبقى  بيعاً ، مع أنه ال ينقل الملكية إال بالتسجيل . وهذا

 = 
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 الفهرس العام

 :البيع ونقل الملكية  – 11

ولعل أهم تطور في تاريخ البيع هو تطوره ليكون عقداً ناقال للملكية ، وسنتابع مراحل هذا 

التطور عند الكالم في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري 
(1155)

. ونقتصر هنا على القول  

اني ال يرتب في ذمة إن البيع لم يكن في القديم عقداً ناقال للملكية . فقد كان البيع في القانون الروم

البائع التزاماً بنقل الملكية ، بل التزاماً بنقل حيازة المبيع إلى المشتري ، إال إذا اشترط المشتري 

على البائع أن ينقل له الملكية . وكذلك كان الحكم في القانون الفرنسي القديم ، فكانت الملكية ال تنتقل 

ور في هذا القانون انتهت إلى أن يكون القبض أمراً فيه إال بالقبض . ولكن مراحل طويلة من التط

حتى  ( clause de dessaisine saisne )صورياً ، وكان يكفي أن يذكر في عقد البيع أن القبض قد تم 

 تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري . 

آخر مرحلة من مراحل التطور ، فجعل البيع  2795وقطع التقنين المدني الفرنسي في سنة 

ناقال للملكية إذ رتب في ذمة البائع التزاماً بنقلها إلى المشتري . ومن ذلك الحين أصبح البيع  ذاته

ناقال للملكية في التقنينات الحديثة ، ومنها التقنين المصري السابق والتقنين المصري الجديد ، وإن 

بدهور طويلة ، وسنرى كان الفقه اإلسالمي قد تعجل هذا التطور وجعل البيع ناقال للملكية قبل ذلك 

ذلك عند تفصيل القول في هذا التطور فيما يلي 
(1999)

 . 

 اشتباهه بعقود أخرى :  –خصائص عقد البيع  – 11

ملكية حق في مقابل عوض نقدي ، وقد رأينا فيما تقدم أن أهم خصائص عقد البيع هو نقله ل

فهو إذن عقد معاوضة ناقل للملكية والثمن فيه نقد 
(1992)

صائص وحدها تكون عادة كافية . وهذه الخ 

لتمييز عقد البيع عن غيره من العقود . فكونه معاوضة يميزه عن عقد الهبة مثال ، الذي هو أيضاً 

ناقل للملكية ولكنه ليس معاوضة بل تبرعاً . وكونه ناقالً للملكية يميزه عن عقد اإليجار مثال ، الذي 

صر على أن يرتب له حقاً شخصياً في ذمة المؤجر ال ينقل للمستأجر ملكية العين المؤجرة بل يقت

لالنتفاع بالعين . وكون المقابل في عقد هو مبلغ من النقود يميز هذا العقد عن عقد المقايضة مثال ، 

 والمقابل في المقايضة ليس مبلغاً من النقود . 

عنها . ونضرب ومع ذلك قد يلتبس عقد البيع بهذه العقود ذاتها أو بعقود أخرى ، فيدق تمييزه 

 لذلك األمثلة اآلتية : 

                                                 
 لبيع (( . = فيقول : )) ولعل ما حدا المشرع إلى ذلك مالحظته أن بعض البيوع ال يترتب عليها هذا األثر ورغبته في وضع تعريف شامل لجميع أنواع ا

( الرد بتفصيل على اعتراض األستاذ سليمان مرقس .  21ص  – 25ص  5وقد تولى األستاذ منصور مصطفى منصور ) البيع والمقايضة واإليجار فقرة      

( 1( واألستاذ جميل الشرقاوي ) فقرة  21ص  – 25ص  21( واألستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ) فقرة  91ص  19قارن األستاذ عبد المنعم البدراوي ) فقرة 

 ( . 11واألستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ) فقرة 

(
1155

 فيما يلي .  191فقرة  – 115أنظر فقرة ( 

(
1999

 فيما يلي .  192أنظر فقرة ( 

(
1992

(  521ص  11م  2529يونيه سنة  21وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن نقل الملكية في مقابل ثمن معين يكون بيعاً ، ولو لم يذكر لفظ البيع ) ( 

. 
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قد يدق التمييز بين البيع والهبة إذا كانت الهبة مقابل عوض هو مبلغ من النقود . فقد  – 2

يكون هذا المبلغ كبيراً إلى حد يقرب من قيمة الشيء الموهوب ، وعند ذلك يصح التساؤل هل العقد 

هبة بعوض أو هو بيع سمي الثمن فيه عوضاً 
(1991)

. والعبرة في التمييز بين فرض وآخر بنية  

التبرع ، فإذا كانت موجودة في جانب العاقد الذي أعطى الشيء كان العقد هبة مهما بلغ مقدار 

العوض ، وإال فالعقد بيع 
(1999)

 11ة واقع ، يقدرها قاضي الموضوع $. ووجود نية التبرع مسأل 

وحده دون رقابة عليه من محكمة النقض 
(1995)

يكون  11$يرجح وجود هذه النية أن ومما  . 

، بل قد يكون الموهوب له الحقيقي هو هذا الشخص رض في مصلحة شخص ثالث غير الواهبالع

الثالث وقد وسط الواهب المتعاقد اآلخر بينهما 
(1999)

.  

وقد يدق التمييز بين البيع واإليجار إذا وقع العقد ال على الشيء ذاته ، بل على ثمراته أو  – 1

هو أن األولى دورية  ( produits )والمنتجات  ( fruits )ته . ويقال عادة إن الفرق بين الثمرات منتجا

( periodique )  تتجدد دون انتقاص ، أما األخرى فتتناقص حتى تنفد . فمحصوالت األرض تعتبر

والمحاجر ثمرات ألنها تتجدد في أوقات دورية ، أما الفحم والبترول والمعادن والحجر في المناجم 

                                                 

(
1991
ة من وجوه مختلفة : من ناحية الشكل ، ومن ناحية األحكام الموضوعية وبخاصة من ناحية الدعوى وهناك فروق واضحة بين أحكام البيع وأحكام الهب (

ها البولصية وصدور التصرف في مرض الموت وضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية والغلط في الشخص وغير ذلك من المسائل التي تعرف في مواضع

 . 

(
1999
ر فيه عوض على أنه الثمن ، ثم يهب البائع الثمن للمشتري . مثل هذا العقد ال شك في طبيعته فهو هبة ، بل هبة وقد يتخذ البيع ستاراً للهبة ، فيذك (

الثمن للمشتري مكشوفة . وتسري عليه أحكام الهبة ، ال من حيث الموضوع فحسب بل أيضاً من حيث الشكل . فإذا أتقن الواهب ستر الهبة ولم يذكر أنه وهب 

 ه ، فالعقد هبة مستورة ، تسري عليه أحكام الهبة من حيث الموضوع ، وال تسري عليه أحكامها من حيث الشكل فال تشترط فيه الرسمية .بل ذكر أنه قبض

األول من  تلتبس كثيراً بالبيع وتتخذه ستاراً لها . وقد جاء في الجزء –وهي تصرف من جانب واحد ال عقد ، وتبرع كالهبة ال معاوضة كالبيع  –بل إن الوصية 

البائع والمشتري على بقاء موضوع أن تتبين إرادة المتصرف ، الوسيط في هذا الصدد : )) وكثيراً ما تستتر الوصية تحت اسم آخر كالبيع ، فعلى محكمة ال

 د ــالعين المبيعة تحت ي

نفذ العقد في حياة البائع برفع يده عن  –( 951ص  215م رق 1مجموعة عمر  2595أبريل سنة  29البائع لينتفع بها طول حياته : بيع أو هبة مستترة ) 

االحتفاظ بحق االنتفاع  –(  915ص  171رقم  9مجموعة عمر  2557مارس سنة  22ير الالزمة لتسجيل العقد : بيع )األرض المبيعة واتخاذ كل التداب

ليس من  –(  979ص  127رقم  5مجموعة عمر  2559س سنة مار 7مدة الحياة ومنع المشتري من التصرف ال يحول دون اعتبار التصرف بيعاً ) 

نزل البائع للمشترين عن  –(  127ص  511رقم  9مجموعة عمر  2555مايو سنة  25الضروري وضع المشتري يده على العين لتكييف العقد بيعاً ) 

قرار يلغي هذا الشرط ويطلق للمشترين حرية التصرف ، فهذا باقي الثمن واشترط أال يتصرف المشترون في المبيع ما دام حياً ولكن صدر منه بعد ذلك إ

ال يكفي لتكييف العقد وصية اشتراط موافقة البائع على تصرف المشتري  –(  915ص  277رقم  1مجموعة عمر  2595يونيه سنة  7بيع ال وصية ) 

 2592ديسمبر سنة  19بيع مسجل من والد إلى ولده : بيع أو هبة مستترة )  –(  291ص  55رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  15) 

اشتراط البائع على المشتري عدم التصرف في العين المبيعة ما بقي البائع حياً ال يمنع من تكييف العقد  –(  191ص  51رقم  9مجموعة أحكام النقض 

وفي تكييف العقد وصية : لم يسجل البيع واستأجر البائع المبيع ورهن بعض  – 591ص  15رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591يناير سنة  15بيعاً ) 

 1وجود ورقة ضد تقضي بأن البيع ال يسري إال بعد وفاة البائع )  –(  175ص  11رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  1األطيان ) 

بقاء البائع حيازة المبيع وعدم دفع المشتري للثمن ومنعه من التصرف وعدم ( ، است 951ص  291رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة 

تصرف من والد إلى ولده بثمن بخس مع احتفاظ البائع  –(  751ص  299رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  29إلزامه بدفع األموال ) 

عقد صادر من مورث إلى وارث  –(  2219ص  211رقم  9ة أحكام النقض مجموع 2591مايو سنة  11بحق االنتفاع ومنع المشتري من التصرف ) 

 17يسجل ) وقد ثبت أن المورث لم يكن في حاجة إلى بيع أمالكه ولم يقبض ثمناً وظل واضعاً يده على المبيع طول حياته واحتفظ بالعقد عنده حتى ال 

مة النقض بأنه إذا كان النزاع غير قائم حول صحة التصرف باعتباره وقضت محك –(  91ص  2رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595أكتوبر سنة 

لجهة القضاء وصية ، وإنما كان قائماً حول تعرف نية المتصرف هل هي البيع أو الهبة أو الوصية ، فال شأن لجهة األحوال الشخصية به ، بل الشأن فيه 

  ( . 591ص  291رقم  5مجموعة عمر  2555نوفمبر سنة  5العادي ) 

يناير  11 – 59ص  1رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591يناير سنة  9وأنظر أيضاً في تكييف العقد وهل هو وصية أو عقد تمليك منجز : نقض مدني     

النقض مجموعة أحكام  2591فبراير سنة  1 –) إيداع مبلغ في صندوق التوفير باسم شخص معين (  219ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591سنة 

ص  59رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  29 – 199ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  5 – 257ص  25رقم  1

991 . 

(
1995
 . 19فقرة  2جيوار  (

(
1999
 . 7فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (
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 الفهرس العام

فهذه كلها منتجات ألنها غير دورية بل إن مصيرها إلى النفاد . ومن ثم فقد قيل إن العقد إذا وقع 

على الثمرات فهو إيجار إذ يقع على منفعة األرض المتجددة التي ال تنفد ، وإذا وقع على المنتجات 

فهو بيع إذ يقع على هذه المنتجات ذاتها ال على منفعة متجددة 
(1991)

يغلب أن يكون هذا صحيحاً . و 

، ولكنه قد ال يصدق في بعض الحاالت . فقد يبيع صاحب األرض المحصول الناتج منها وهو ال 

يزال في األرض ، فيكون العقد بيعاً لهذا المحصول ال إيجاراً لألرض . ويغلب في هذه الحالة أال 

ن مصروفات الزراعة على يسلم البائع األرض للمشتري وال يسلم له إال المحصول ، وأن تكو

صاحب األرض ال على المشتري . أما في اإليجار فتسلم األرض للمستأجر لالنتفاع بها ، وتكون 

على المستأجر ال على صاحب األرض  17$مصروفات الزراعة 
(1991)

. ولكن ال يوجد ما يمنع  

مستأجر ، من أن تكون مصروفات الزراعة أو بعضها في اإليجار على صاحب األرض ال على ال

وال أن تكون مصروفات إنتاج المحصول الذي باعه صاحب األرض أو بعض هذه المصروفات 

على المشتري ال على صاحب األرض . فالعبرة إذن بنية المتعاقدين ، هل أرادوا بيعاً أو إيجاراً ، 

ع هو وتتخذ الظروف الخارجية التي أشرنا إليها قرائن قضائية على هذه النية ، وقاضي الموضو

الذي يستخلص من هذه القرائن ومن غيرها داللتها ، تقديره وتقدير موضوعي ال معقب عليه فيه 

من محكمة النقض 
(1997)

. فقد يؤجر صاحب المنجم أو المحجر منجمه أو محجره ليستغله  

المستأجر في مقابل أجرة دورية فيكون العقد إيجاراً ال بيعاً ، وتسري أحكام اإليجار وبخاصة ما 

تعلق منها بتجديد اإليجار وبامتياز المؤجر وبطريقة الشهر ، وكل هذا يختلف تماماً عن األحكام ي

الخاصة بعقد البيع 
(1995)

 . 

وهناك فرض آخر يدق فيه التمييز بين البيع واإليجار ، فقد يوصف العقد بأنه إيجار حتى إذا  

 ً واعتبرت األجرة أقساطاً للثمن . وهذا  واظب المستأجر على دفع األجرة لمدة معينة انقلب العقد بيعا

 599، وقد ورد فيه نص خاص هو نص المادة  ( location – vente )ما يسمى باإليجار الساتر للبيع 

مدني ، ويقضي هذا النص بأن العقد يعتبر في هذه الحالة بيعاً ال إيجاراً فتسري عليه أحكام البيع . 

ن آخر وسنعود إلى هذه المسألة تفصيال في مكا
(1929)

 .  
                                                 

(
1991
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد  – 22فقرة األستاذ منصور مصطفى منصور  – 9ص  9فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (

عليه مقابل ثمن استخلصت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد تعاقد مع وزارة المالية على أن يقوم باستغالل النطرون الجاف بمستنقعات منطقتين رسا مزادهما 

أتاوة كذا جنيهاً عن كل طن ، كما استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية أو وزارة المالية لم تتفق معين ، وعلى أن يدفع لوزارة المالية عالوة على هذا الثمن 

ير متجدد وليس مع الطاعن على حد أدنى لكمية النطرون الذي يقوم باستخراجه مقابل الثمن الذي رسا به المزاد عليه ، فهذا العقد موضوعه محصول طبيعي غ

أنه  –مهما كان قد ورد فيه من ألفاظ المؤجرة واإليجار والمستأجر  –مذكورة ، لكونها جزءاً منه ال بد من نفاده يوماً ما . وحقيقته ثمرة أو ريعاً للمستنقعات ال

حدد دون منه قد عقد بيع للنطرون ال عقد إيجار للمستنقعات . والمبيع بموجبه هو عين معينة هي كل النطرون الموجود بالمستنقعات بال حاجة إلى وزن ، وث

ديسمبر سنة  1المشتري ) توقف على وزن فيما عدا مبلغ اإلتاوة . وينبني على ذلك اعتباره بيعاً جزافاً ، فهو يقع الزماً مهما كان مقدار المبيع أقل مما أمله 

 ( . 212ص  92رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592

(
1991
 . 1ص  – 9ص  1فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (

(
1997
( .  9فقرة  29تكييف القانوني للعقد بعد استخالص نية المتعاقدين الواقعية فمسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض ) بالنيول وريبير وهامل أما ال (

 المؤجرة . ويراعي في التكييف أن البيع ينشئ التزاماً بنقل الملكية ، أما اإليجار فينشئ التزاماً بعمل هو تمكين المستأجر من االنتفاع بالعين 

(
1995
ع وليس من الضروري ليكون العقد إيجاراً أن يكون للمستأجر الحق في جميع وجوه االنتفاع بالعين المؤجرة ، فقد يؤجر صاحب األرض بعض مناف (

 ( . 1ص  9فقرة  29أرضه ، كأن يؤجر حق الصيد فيها ) بالنيول وريبير وهامل 

ه عنصر جوهري ، أما البيع فعقد فوري . وهذا المعيار صحيح في جملته وإن كانت هناك بيوع الزمن فيها عنصر وقد يقال إن اإليجار عقد زمني فالزمن في     

 جوهري فتكون عقوداً زمنية وذلك كعقود التوريد . 

(
1929
وقد يشتبه البيع باإليجار في التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن ، حيث ينزل المستأجر عن إيجاره لغيره  –فيما يلي  55فقرة  – 59أنظر فقرة  (

 = وهذا هو اإليجار من الباطن . ويرجع في ذلكوهذا هو البيع أو يؤجر حقه للغير 
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وقد يترواح العقد بين أن يكون بيعاً أو مقايضة . مثل ذلك أن يتعاقد شخص مع آخر على  – 9

أن يعطيه داراً في مقابل أحد شيئين يختاره المتعاقد اآلخر ، مبلغ معين من النقود أو أرض معينة . 

ختار النقود كان فهنا العقد يكون بيعاً أو مقايضة بحسب المقابل الذي يختاره المتعاقد اآلخر ، فإن ا

العقد بيعاً ، وإن اختار األرض كان العقد مقايضة . وال يقع في هذا الفرض لبس ما ، وخصوصيته 

في أن العقد ال يتمحض منذ البداية بيعاً أو مقايضة ، وال يعرف ذلك إال عندما يختار المتعاقد اآلخر 

ص داراً آلخر في مقابل أوراق مالية أو المقابل الذي يدفعه . ولكن قد يدق التمييز فيما إذا أعطى شخ

سبائك ذهبية ، فهل يعتبر المقابل هنا بمثابة النقد فيكون العقد بيعاً ؟ الظاهر أن هذا المقابل ، وإن 

أمكنت معرفة قيمته نقداً بمجرد تبين سعر السوق ، إال أن العبرة فيه هي بطبيعته وقت العقد ، وهو 

ال بيعاً . وإذا كان المقابل إيراداً مرتباً مدى الحياة ، فقد ذهب  ليس نقداً ، فيكون العقد مقايضة

البعض إلى أن المقابل ليس بنقود بل هو الحق في المرتب ، ومن ثم يكون العقد مقايضة . ولكن 

على وجه احتمالي في صورة اإليراد  –وهو نقود  –الصحيح أن العقد بيع قدر الثمن فيه 
(1922)

  .

ه نقود وبعضه غير نقود ، فإذا كان العنصر الغالب هو النقود ، كما إذا بيعت وإذا كان المقابل بعض

سيارة جديدة بألفين على أن يحسب من الثمن سيارة قديمة قدرت قيمتها بخمسمائة ، فالعقد بيع . أما 

 إذا كان العنصر الغالب هو غير النقود ، كما إذا استبدلت سيارة بأخرى متقاربتين في القيمة مع دفع

معدل من النقود زهيد ، فالعقد مقايضة  $99
(1921)

 . 

وقد قدمنا أن عقد البيع قد يلتبس بعقود أخرى غير العقود الثالثة المتقدمة الذكر ، ونستعرض 

 بعض األمثلة على ذلك . 

فقد يدق التمييز بين البيع والوفاء بمقابل . وقد قدمنا في الجزء الثالث من الوسيط  – 2
(1929)

 

قابل قد اختلف في تكييفه . فهو في جميع األحوال ينقل ملكية شيء يعطي في مقابلة دين أن الوفاء بم

يوفى به ، فيسري عليه من حيث أنه ينقل الملكية أحكام البيع ، وبخاصة ما تعلق منها بأهلية 

المتعاقدين وضمان االستحقاق وضمان العيوب . ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام 

مدني ( . وقد  992ويخاصة ما تعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات ) أنظر م الوفاء ، 

رأينا أن التكييف الصحيح للوفاء بمقابل أنه تجديد بتغيير محل الدين ، فيحل محل الدين األصلي دين 

جديد ، ويقترن التجديد في الوقت ذاته بوفاء الدين الجديد عيناً بالشيء المعطي 
(1925)

يجمع الوفاء . ف 

بمقابل بين خصائص التجديد وخصائص الوفاء ، ويسري عليه أحكام كل منهما . ثم هو في الوقت 

                                                 
د المستأجر وصف العقد الصادر منه بأحد التصرفين وهو يقصد التصرف = إلى قصد المتعاقدين ، ولكن قد يخفى هذا القصد حتى يدق التمييز . بل يقع أن يتعم

مدني إلى قطع السبيل على هذا التحايل ، ونصت على أن )) منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه  955اآلخر . فعمدت الفقرة األولى من المادة 

 من التنازل من اإليجار ، وكذلك العكس (( . 

(
1922
األستاذ عبد  – 291ص  71األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 211ص  299األستاذ أنور سلطان فقرة  – 99ص  99فقرة  29وريبير وهامل بالنيول  (

 – 191ص  227األستاذ جمال الدين زكي في العقود المسماة فقرة  – 51ص  97األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 259ص  295المنعم البدراوي فقرة 

 . 199وأنظر ما يلي فقرة  – 29اذ منصور مصطفى منصور فقرة األست

(
1921
 . 511وفقرة  195وأنظر ما يلي فقرة  – 17ص  29األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  (

(
1929
 . 579فقرة  – 511فقرة  (

(
1925
 . 579فقرة  9الوسيط  (
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ذاته ناقل لملكية الشيء المعطي ، ومن هذه الناحية وحدها أشبه البيع وسرت عليه أحكامه ، 

وبخاصة ما تعلق منها باألهلية والضمان كما سبق القول 
(1929)

  . 

ز بين عقد البيع وعقد المقاولة . فإذا كان الصانع هو الذي ورد الخامات وقد يدق التميي – 1

التي يصنعها ، وكانت الخامات أكبر قيمة من عمله ، فالعقد بيع . ومن ثم يكون العقد الذي يلتزم به 

مصنوعاته إلى العميل ، كما إذا تعهد بتوريد آالت أو أجهزة أو  92$صاحب المصنع أن يورد 

خر أو سيارات أو غير ذلك ، هو بيع أشياء مستقبلة . أما إذا كانت الخامات أقل قيمة أسلحة أو بوا

أو الورق الذي يرسم عليه واأللوان التي يرسم بها ، فهذه  ( toile )من العمل ، كالرسام يورد القماش 

) الترزي (  الخامات أقل بكثير من قيمة عمل الفنان ، ويكون العقد عقد مقاولة ال عقد بيع . والخياط

إذا ورد القماش وكانت قيمته أقل من قيمة العمل فالعقد مقاولة ، وإذا كانت قيمته أكبر فالعقد بيع 
(1921)

 . 

وقد تتقارب قيمة القماش وقيمة العمل ، فالعقد يكون في هذه الحالة مزيجاً من بيع ومقاولة 
(1921)

تي يقام عليها المبني ملكاً لرب . أما المقاول الذي يتعهد بإقامة مبني ، فإن كانت األرض ال 

العمل كما هو الغالب فالعقد مقاولة ، وإن كانت األرض ملكاً للمقاول فالعقد بيع األرض في حالتها 

المستقبلة أي بعد أن يقام عليها المبني 
(1927)

 . 

وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الوديعة . فيقع أن يودع الشيء صاحبه عند آخر  – 9

بمبلغ معين ، على أن يأخذ المودع عنده مقداراً معلوماً أجراً له . مثل ذلك أن يودع المؤلف ليبيعة 

نسخاً من كتابه في مكتبة ليبيعها صاحب المكتبة ، أو أن يودع تاجر الجملة مجوهرات عند تاجر 

و عند التجزئة ليبيعها . ففي هذه األحوال تكون النسخ أو المجوهرات مودعة عند صاحب المكتبة أ

تاجر التجزئة ، وهذا إما أن يبيعها لحساب صاحبها فيكون وكيال بالبيع بعد أن كان مودعاً عنده ، 

وهو وكيل باألجر إذ يتقاضى أجراً معيناً على ما يقوم ببيعه . وإما أن يعتبر ، عندما يجد مشترياً ، 

بر ، والفرق هو مكسبه . أنه هو اشتراها أوال من صاحبها بثمن معين ، ثم باعها للعمل بثمن أك

يتوقف على نية المتعاقدين ، وهذه النية يستخلصها قاضي الموضوع  91$والقول بتكييف أو بآخر 

من ظروف الواقع 
(1925)

  . 

                                                 

(
1929
لمختلطة بأن إعطاء المستأجر المحصول للمؤجر للوفاء باألجرة ال يعتبر . وقد قضت محكمة االستئناف ا 91قارن األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  (

أجر بعد خصم األجرة . وفاء بمقابل وال يعتبر بيعاً ما دام لم يحدد الثمن . ولكنه تسليم المحصول للمؤجر على سبيل الضمان ، مع توكيله في بيعه لحساب المست

ر ، ومن ثم إذا وقع أحد دائنيه الحجز عليه لم يكن للمؤجر أن يعترض على الحجز بأنه وقع على مال غير فالمحصول في هذه الحالة ال يزال ملكاً للمستأج

 ( . 291ص  11م  2529يناير سنة  1مملوك للمدين ) 

(
1921
التي يقدمها الصانع هي الموضوع من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : )) على أنه إذا كانت المواد  197وتنص الفقرة الثانية من المادة  (

 األصلي في العقد ولم يكن العمل إلى فرعا ، كان هناك بيع ال استصناع (( . 

(
1921
 . 99ص  27ويقرب من هذه الرأي األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  (

(
1927
 . 9فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (

(
1925
ومن أقضية محكمة النقض في اختالط الوديعة بعقد البيع ما قضت به من أن  – 19واألستاذ سليمان مرقس فقرة  – 5فقرة  29قارن بالنيول وهامل  (

سلم قطن لمحلج بموجب  التزام المودع لديه رد الشيء بعينه عند طلبه شرط أساسي في وجود عقد الوديعة ، فإذا انتفى هذا الشرط انتفى معه معنى الوديعة . فإذا

لمادة فيها أنه ال يجوز لحاملها طلب القطن عيناً ، ثم تصرف صاحب المحلج في القطن بدون إذن صاحبه ن لم يعتبر ذلك تبديداً معاقباً عليه با إيصاالت ذكر

اً وقضت محكمة النقض أيض – 577ص  991رقم  1مجموعة عمر الجنائية  2591مارس سنة  12جديد ( : نقض جنائي  952من قانون العقوبات ) م  151

إنما يكون على سبيل بأنه إذا اشترط في عقد البيع أن الملكية في المبيع تبقى للبائع حتى يجريه المشتري ، فإن وجود المبيع عند المشتري في فترة التجربة 
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وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد الوكالة . ويحدث ذلك مثال في حالة االسم المستعار  – 5

، فإنه يشتري باسمه ما وكل في شرائه ، وتنتقل ملكية الشيء إليه ثم  ( prete – nom )أو المسخر 

ينقل الملكية بعد ذلك بعقد جديد إلى الموكل . فينطوي التسخير إذن على عقد وكالة هو الذي أبرم 

بين الموكل والمسخر ، وعقدي بيع العقد األول هو الذي أبرمه المسخر مع المتعاقد اآلخر والعقد 

ذي أبرمه المسخر مع الموكل . ومن ثم ال يختلط البيع بالوكالة في هذه الحالة ، بل الثاني هو ال

يقترن بها . وكذلك السمسار والقومسيونجي يقوم كل منها بشراء الشيء باسمه ولكن لحساب عملية 

فيكون هناك عقد سمسرة ) وكالة ( مقترناً بعقدي بيع على  99$، ثم ينقله إلى العميل بعقد جديد ، 

النحو الذي رأيناه في المسخر 
(1919)

  . 

وقد يدق التمييز بين عقد البيع وعقد القرض . ويحدث ذلك في مثل الفرض اآلتي : يريد  – 9

شخص أن يقترض من آخر ، فيعمد إلى شراء سلعة من المقرض بثمن مؤجل ، ثم يبيعها بثمن 

من المعجل ، وترجع السلعة إلى معجل ، فيصبح مديناً بالثمن المؤجل ويتقاضى في الوقت ذاته الث

صاحبها كما كانت . وتتكشف هذه  العملية المركبة عن أن المشتري إنما هو مقترض ، اقترض 

الثمن المعجل على أن يؤدي بدله الثمن المؤجل عند حلول األجل ، ويكون الثمن المؤجل أعلى من 

ما يعرف في الفقه اإلسالمي ببيع  الثمن المعجل والفرق بين الثمنين إنما هو فوائد القرض . وهذا

العينة 
(1912)

. والواجب في هذه الحالة استخالص نية المتعاقدين ، ويغلب أن تكون هذه النية قد  

انطوت على قرض بربا فاحش ، احتال المتعاقدان للوصول إليه عن طريق بعين متعاقبين أحدهما 

هي نية المتعاقدين ، وجب أن يجري بثمن مؤجل واآلخر بثمن معجل . ومتى تبين للقاضي أن هذه 

أحكام القرض وأن يسقط البيعين من حسابه ، ومن ثم ينقص الفوائد الفاحشة إلى الحد المسموح 

به قانوناً . وقد كان بيع الوفاء قبل تحريمه يحقق هذا الغرض في كثير من األحوال ، فيتخذ  $95

ه يبيع عيناً ، وإنما هو يرهنها عند المشتري وسيلة إلى القرض بربا فاحش . فيتظاهر البائع وفاء أن

وفاء فإذا رد القرض في الميعاد المضروب استرد العين ، ويكون المشتري قد استولى على الريع 

وهو يزيد عادة على الفوائد المسموح بها . وإذا لم يرد المقترض القرض في الميعاد ، ضاعت عليه 

                                                                                                                                                                    
 2559نوفمبر سنة  19نقض جنائي من قانون العقوبات )  952الوديعة ، فإن تصرف فيه إضراراً بصاحبه فإنه يكون خان األمانة ويحق عقابه بمقتضى المادة 

 ( . 955ص  151رقم  12المحاماة 

فيما اشتراه من  وقضت كذلك بأنه إذا كان العقد يتضمن إقراراً بدين مصحوباً بتأمين كمية من القطن أودعها المدين لحساب دائنه لدى تاجر قطن كان اشترى    

بيع القطن بسعر الكونتراتات واالستداد بدينه على الدائن وفوائده من ثمنه إذا هبط سعره ، ولم يقم البائع الدائن هذه الكمية ، وذلك على أن يكون لهذا التاجر حق 

شتري ملزما بنقل بالتغطية بحسب العرف المقرر لبيع األقطان ببورصة البضائع ، فإن هذا العقد ليس مجرد عقد بيع مدني عادي يكون فيه المودع لدين أو الم

ة عرفا عند اً فشهراً حتى يأذن له البائع في بيعه ن وإنما هو عقد يتضمن تكليف المشتري أو المودع لديه بيعه إذا لم يقم البائع بالتغطية الواجبأسعار القطن شهر

 ( . 592ص  292رقم  1مجموعة عمر  2517يونيه سنة  11هبوط السعر ) نقض مدني 

(
1919
وقد قضت محكمة النقض بأن تكييف  ( declaration de commande )ير بالشراء عن الغير وقد تختلط الوكالة بالبيع في البيع مع حق التقر (

رتب على هذه العالقة بين العالقة القانونية بين المشتري الذي يحتفظ بخلق اختيار الغير وبين المشتري المستتر بأنها وكالة ، تجري أحكامها على اآلثار التي تت

غير جار على إطالقه . فإن بين أحكام الوكالة واألحكام التي يخضع لها شرط اختيار الغير واآلثار التي تترتب عليه تنافراً ، الطرفين وبالنسبة إلى الغير ، 

ري في ملكية المشتفاستناد ملكية المشتري المستتر إلى عقد البيع األول رغم عدم وجود تفويض أو توكيل منه إلى المشتري الظاهر قبل البيع ، وبقاء العين 

كام الوكالة تماما . ولئن الظاهر إذا لم يعمل حقه في االختيار أو إذا أعمله بعد الميعاد المتفق عليه ، وهي أحكام مقررة في شرط اختيار الغير ، كلها تخالف أح

صد من شرط اختيار الغير ، إلى افتراض وكالة كان الفقه والقضاء في فرنسا قد ذهبا في تبرير إسناد ملكية المشتري المستتر إلى العقد األول ، وهو أهم ما يق

ق عليه مع البائع . أما المشتري الظاهر عن الغير ، إال أن ذلك ليس إال مجازاً مقصوراً على حالة ما إذا أعمل المشتري حقه في اختيار الغير في الميعاد المتف

مارس سنة  5فتراض يزول وتزول معه كل اآلثار المترتبة على الوكالة ) نقض مدني قبل ذلك ، أو إذا لم يعمل هذا الحق ، أو إذا أعمله بعد الميعاد ، فاال

 ( . 921ص  72رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599

(
1912
 ( . 11) بودري وسينيا فقرة  Mohatraويعرف القانون الفرنسي القديم هذا العقد ، ويسميه بوتيبه  (
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اً مضموناً برهن ، وقد صدر تشريع في عهد التقنين العين . ومثل هذا العقد يجب اعتباره قرض

المدني السابق يقضي بجعله باطالً باعتباره بيع وفاء وباعتباره رهناً ، أما في التقنين المدني الجديد 

فقد حرم بيع الوفاء ذاته حتى ال يتخذ ذريعة لمثل هذه األغراض 
(1911)

  . 

 أهمية عقر البيع وكيف حل محل المقايضة :  – 12

عقد البيع هو أكثر العقود شيوعاً في التعامل ، فهو قوام الحياة التجارية والمدنية . وحتى قبل و

أن تتسع ميادين التجارة وتتنوع ضروب البياعات التجارية ، كان البيع هو العقد الرئيسي في 

مراحل تطور الحضارة ، وال تكاد تذكر العقود المسماة إال ويكون على رأسها عقد البيع 
(1919)

  . 

قبل أن يكشف الناس أن تكون  ( troc )ولم يكن البيع معروفاً في البداية ، بل سبقته المقايضة 

وساطة التعامل فيما بينهم المعادن الثمينة ، ثم النقود . فكان الناس في أقدم العصور يتقاضون سلعة 

لع المرغوب فيها بسلعة ، ولكن المقايضة لم تكن تصلح إال لجمعية بدائية حيث يمكن حصر الس

والتقايض عليها . فلما تقدمت الحضارة وتنوعت الحاجات ، أصبحت المقايضة كطريق للتعامل 

عسيرة التناول وقل أن تفي باألغراض المختلفة التي جدت للناس . وكان البد من إيجاد سلعة عامة 

مينة هي السلعة المنشودة تقوم بها جميع السلع ، وتكون هي الواسطة في التبادل . فكانت المعادن الث

ما يشتريه . ثم أنشئت دور لسك هذه  99$، وبخاصة الذهب والفضة ، يزن المشتري منهما ثمن 

المعادن ، ولم يكن للدولة رقابة عليها في البداية ، ثم أخذت الدولة تبسط رقابتها على هذه الدور إلى 

كذا ظهرت النقود وساطة للتعامل أن سيطرت عليها ، وأصبحت وحدها هي التي تسك العملة . وه
(1915)

، ومنذ ظهرت على هذا النحو ظهر معها عقد البيع ، وانتشر هذا العقد في جميع ضروب  

التعامل وحل محل المقايضة ، وأصبح هو العقد األول الذي يتعامل به الناس . على أن كل هذا لم يتم 

يضة في معامالتها ، حتى أن الفقه اإلسالمي إال تدرجاً ، فال تزال الحضارات القديمة تحمل أثر المقا

 يجعل البيع شامال لها كما تقدم القول . 

ولم تختف المقايضة تماماً من ميادين التعامل ، فقد يقع أن يتقايض شخصان شيئاً بشيء ، فإذا 

للقيمتين . ومن ثم نظم  ( solute )لم تتعادل القيمتان دخلت النقود ولكن في دور ثانوي كمعدل 

لمشرع عقد المقايضة عقب عقد البيع ، دون أن يفيض في هذا التنظيم لقلة الحاجة إلى هذا العقد ا

وألن أحكامه هي عين أحكام البيع ، ال فرق بين العقدين إال في طبيعة المقابل فهو نقد في البيع 

اخلي ، وعين في المقايضة . وحظ المقايضة في التعامل الخارجي أوفر من حظها في التعامل الد

 فكثير من الدول في العصر الحاضر ، بعد تعقد شؤون النقد ، تتفق فيما بينها على تقايض السلع . 

                                                 

(
1911
 . 91األستاذ سليمان مرقس فقرة  (

(
1919
( . وفي الفقه اإلسالمي بوجه خاص ، أحكام  1ص  9أت أغلب القواعد العامة لنظرية العقد في رحاب عقد البيع ) األستاذ جميل الشرقاوي فقرة وقد نش (

 عقد البيع هي المصدر األول الذي يستخلص منه أحكام عامة لنظرية العقد . 

(
1915
 لعملة الورقية . وقد هجرت العملة المعدنية في العصر الحاضر ، وحل محلها ا (
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 تنظيم عقد البيع في التقنين المدني السابق : – 13

أفاض التقنين المدني السابق في تنظيم عقد البيع  
(1919)

، فعوض بهذا التبسط اقتضابه في  

نصوصه النظرية العامة للعقد ، حتى كانت هذه النصوص تستخلص من النصوص المتعلقة بالبيع . 

على أنه بالرغم من تبسطه في تنظيم عقد البيع ، لم يراع ترتيباً علمياً واضحاً في تنسيق نصوصه ، 

لتقنين المدني الجديد ، حيث تنعي هذا النقص ونترك الكالم للمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ل

 على التقنين المدني السابق في العبارات اآلتية :  

)) أما البيع بوجه عام ، فلم يراع فيه التقنين الحالي ) السابق ( ترتيباً علمياً واضحاً . فقد 

خصص الفصل األول ألحكام البيع ، ولكنه ال يكاد يذكر شيئاً من هذه األحكام ، بل هو يعرف البيع 

بيع الجزاف ، ويذكر أركانه وأوصافه ، ويبين كيف يكون إثباته ، ويستعرض حاالت معينة فيه ) 

والبيع بالتقدير والبيع بشرط التجربة ( ، ثم يقرر أن مصروفات العقد على المشتري وهذه هي 

المسألة الوحيدة التي يمكن إدخالها في أحكام البيع . أما المسائل األخرى فمن الواضح أن العنوان 

ئدة فيه للقواعد العامة ، الذي وضع لها ال يصدق عليها ، ثم إن كثيراً منها ليس إال تكراراً ال فا

(  995/  197( والبيع المعلق على شرط أو المقترن بأجل ) م  999 – 991/  191كاإلثبات ) م 

( . وخصص الفصل الثاني للمتعاقدين ، فذكر األهلية والرضا  929/  155والبيع التخييري ) م 

قضاء وبيع النائب لنفسه . وخيار الرؤية ، ثم انتقل إلى بيع المريض مرض الموت وبيع عمال ال

وظاهر أن هذا خلط ال مسوغ له بين أركان العقد وأنواع معينة من البيوع كان الواجب أن ينفرد كل 

نوع منها بمكان خاص كما قدمنا 
(1911)

. وخصص الفصل الثالث للمبيع وقد التزم فيه شيئاً من  

جب إفراده بمكان خاص المنطق ، إال أنه أورد في هذا الفصل بيع ملك الغير وكان الوا
(1911)

  .

وخصص الفصل الرابع لما يترتب على البيع ، والظاهر أنه يريد أحكام البيع الذي عنون بها خطأ 

الفصل األول . وقد بسط في هذا الفصل التزامات البائع والتزامات المشتري على ترتيب ال يؤخذ 

األولى أال ينفصل هذا عليه عيب واضح . وخصص الفصل الخامس للغبن في البيع ، وكان 

الموضوع عن مكانه الطبيعي عند الكالم في تقدير الثمن (( 
(1917)

  . 

 ما استحدث هذا التقنين من التعديالت  –تنظيم عقد البيع في التقنين المدني الجديد  – 14

: أما التقنين المدني الجديد فقد كان أسد منطقاً في ترتيب نصوصه ، إذا استعرض في أقسام 

 رئيسية أركان البيع والتزامات البائع والتزامات المشتري . ثالثة 

                                                 

(
1919
 خص التقنين المدني السابق عقد البيع بمائة وإحدى وعشرين مادة وزعت على سبعة فروع ، فكان حظه من التنظيم أوفر من أي عقد أخر . (

(
1911
بة . فالبيع لعمال القضاء هو بيع هذه مسألة فيها نظر . فقد عمدنا ، في شرحنا هذا للبيع ، إلى أن ندمج هذه المسائل في أركان البيع في األماكن المناس (

تصرف المريض  لحقوق متنازع فيها ، ويتصل هذا اتصاال وثيقاً بركن في البيع هو المبيع . وبيع المريض مرض الموت يتصل أيضاً بالمبيع ، من حيث تقييد

تتصل اتصاال وثيقاً بالتراضي كركن في البيع ، فيجوز صدور  في شيء مملوك له رعاية لحق الورثة . وبيع النائب لنفسه يدخل في النيابة في التعاقد ، وهذه

 الرضاء من األصيل أو من النائب .

(
1911
في بيع ملك الغير  وهذه أيضاً مسألة فيها نظر . فبيع ملك الغير يتصل بالمبيع ، من حيث إن األصل أن يكون المبيع مملوكاً للبائع ، وهذا يجر إلى الكالم (

 رحنا . . وهذا ما فعلناه في ش

(
1917
 . 7ص  – 1ص 5مجموعة األعمال التحضيرية  (
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ففي أركان البيع خص بالذكر المبيع والثمن ، استعرض حاالت البيع بالعينة والبيع بشرط 

التجربة وبيع المذاق ، واشترط في الثمن أن يكون نقداً مقدراً أو قابالً للتقدير ، ثم استطرد إلى الغبن 

 قيداً على حرية المتعاقدين في تقدير الثمن . على اعتبار أنه يرد 

واستعرض التزامات البائع ، وهي نقل الملكية والتسليم والضمان . فقرر في االلتزام بنقل 

الملكية ما هي األعمال التي يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا االلتزام ، وكيف تنتقل الملكية في 

بتسليم المبيع ذكر على أي شيء يقع التسليم ، وحدد طريقة الشيء المبيع جزافاً . وفي االلتزام 

التسليم ، ونعرض لحالة هالك المبيع قبل التسليم فبين على من تقع تبعة هذا الهالك . وفي االلتزام 

تى بالضمان ميز بين ضمان التعرض واالستحقاق وضمان العيوب الخفية ، وبين في كل منهما م

 . هيوجد الضمان وماذا يترتب علي

واستعرض أخيراً التزامات المشتري ، وهي دفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع . فقرر في 

االلتزام بدفع الثمن ما الذي يدفعه المشتري ، وبين مكان الوفاء وزمانه ، ثم ذكر ما يترتب من جزاء 

تزام ، وفي على عدم الوفاء بالثمن . واقتصر في االلتزام بدفع المصروفات على تقرير هذا االل

 االلتزام بتسلم المبيع على تقرير الزمان والمكان اللذين يتم فيهما التسليم ومن الذي يتحمل نفقته . 

وقد توخى التقنين المدني الجديد في كل ما تقدم أال يقرر حكماً يكون مجرد تطبيق للقواعد 

، أو كان من األهمية العملية  العامة ، إال إذا كان فيه شيء من الخفاء ، أو كان في حاجة إلى تحديد

بحيث يحسن أن يسترعى له النظر 
(1915)

كان التقنين المدني السابق قد تبسط في تنظيم  97. وإذا $ 

عقد البيع على النحو الذي قدمناه ، فإن التقنين المدني الجديد وجد مع ذلك  السبيل واسعاً إلى التنقيح 

وعدل أحكاماً معيبة ، وصحح أخطاء وقعت  ، فأضاف نصوصاً جديدة ، وحذف نصوصاً معقدة ،

في بعض النصوص . وهذه أمثلة على ما تقدم وردت في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 
(1999)

  : 

)) أضاف نصوصاً جديدة في البيع بالعينة ، وتقدير الثمن تبعاً ألسس معينة أو وفقاً للسعر 

حق المشتري ضمان االستحقاق حتى لو اعترف  المتداول في التجارة والبيع بثمن مقسط ، وأبقى

وهو حسن النية بحق المتعرض ، كما أثبت للبائع حق التخلص من هذا الضمان إذا هو رد للمشتري 

فية ضمان صالحية ما دفعه للمستحق توقياً من استحقاق المبيع ، وأضاف إلى ضمان العيوب الخ

 .المبيع للعمل ((

 ً ال تعدو أن تكون مجرد تطبيق للقواعد العامة دون أن  )) وحذف نصوصاً معقدة أو نصوصا

يكون في ذكرها فائدة . من ذلك إثبات البيع وما يدخل عليه من األوصاف ، وأهلية كل من البائع 

والمشتري ، وعيوب الرضاء ، والبيع لألعمى ، والشروط العامة لمحل االلتزام ، واألثر الرجعي 

                                                 

(
1915
وتمثل لذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فتقول : )) من ذلك تحديد األعمال الضرورية لنقل  – 5ص – 7ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (

 الملكية ، ونقل الملكية = 

لثمن ، وحبس المبيع ، = في الشيء المبيع جزافاً ، وبيان الطريقة في تسليم المبيع ، وتبعة هالك المبيع قبل التسليم ، واالتفاق على تعديل الضمان ، وحبس ا

 ( . 29ص  – 5ص  – 5وفسخ بيع المنقول لعدم الوفاء بالثمن (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
1999
 . 21ص – 29ص  5رية مجموعة األعمال التحضي (
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شياء المبيعة دون البعض اآلخر ، وحدوث عيب جديد بعد للشرط ، وظهور العيب في بعض األ

 العيب القديم ، وهالك المبيع بسبب العيب القديم ، وهالكه بسبب عيب جديد أو بحادث قهري (( . 

)) وعدل أحكاماً معيبة ، وحدد أحكاماً مبهمة ، وأوجز في أحكام مسهبة . من ذلك البيع بشرط 

مذاق ، وعلم المشتري بالشيء المبيع ، وضمان القدر الذي يشتمل التجربة والفرق بينه وبين بيع ال

عليه المبيع ، وتبعة الهالك الجزئي ، وثبوت ضمان االستحقاق ولو كان حق الغير شخصياً ، وتقادم 

 دعوى ضمان العيوب الخفية بسنة من وقت تسليم المبيع ال بثمانية أيام من وقت العلم بالعيب (( . 

ع فيها التقنين الحالي ) السابق ( . من ذلك تبعة الهالك قبل التسليم في )) وصحح أخطاء وق

 البيع بالتقدير ، وأحكام بيع المريض مرض الموت ، ونقل الملكية بالتسليم في المنقول (( . 

)) هذا إلى أن ) التقنين الجديد ( نقل موضوعات من البيع إلى االلتزامات بوجه عام أو إلى 

ضوعات عامة تجاوز حدود البيع . من ذلك حوالة الدين ، وبيع الحقوق في التركات الملكية ألنها مو

المنتظرة ، وهالك المبيع في البيع المعلق على شرط ، ونقل الملكية في العقار والمنقول بالعقد ، 

 وإضعاف التأمينات ، ونظرة الميسرة (( . 

 خطة البحث :  – 15

ع أن نتكلم في أركان هذا العقد ، ثم في اآلثار التي تترتب والخطة التي نتبعها في بحث عقد البي

 عليه في فصلين متعاقبين . 

بيع الوفاء وبيع ملك الغير  –ونبحث أنواع البيوع التي أفرد لها التقنين الجديد مكاناً خاصاً بها 

كل نوع في  –وبيع الحقوق المتنازع عليها وبيع التركة والبيع في مرض الموت وبيع النائب لنفسه 

رع ، من ناحية المكان المناسب له في الفصل األول الذي خصصاناه ألركان البيع . وإذا كان المش

السياسة التشريعية ، وجد من المناسب أن يجمع هذه األنواع من البيوع وأن يفرد لها مكاناً خاصاً 

بها حتى يسهل العثور عليها ، فإن الفقيه من ناحية البحث العلمي ، يتردد كثيراً في تعقب أثر 

البيوع الثوب الفقهي الذي المشرع في هذه الخطة ، ويجد من األنسب أن يفرغ على كل نوع من هذه 

يالئمه في البيئة التي ينتمي إليها ، فإن هذا يعين كثيراً على تفهم طبيعة كل نوع ، فيسهل بذلك 

تكييفه تكييفاً قانونياً صحيحاً ، وهذا من أخص أعمال الفقه . وال يصعب بعد ذلك العثور على كل 

العملية وتطبيقات القضاء في كل نوع ، بحيث نوع منها في المكان المناسب له ، وال إيراد النواحي 

يمتزج كل هذا بتأصيل فقهي سليم يساعد كثيراً على إدراك حظ هذه التطبيقات العملية من اإلصابة 

 والسداد . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 أركان البيع -الفصل األول

 تطبيق القواعد العامة : – 16

والسبب في عقد البيع ال أركان العقد ، في نظريته العامة ، هي التراضي والمحل والسبب .  

جديد يقال فيه يزيد على ما قيل في نظرية السبب في العقد بوجه عام . ويبقى بعد ذلك ركنان للبيع : 

 التراضي والمحل . 

 لتراضي في عقد البيعا -الفرع األول

 شروط االنعقاد وشروط الصحة والبيوع المشروطة :  – 17

للصحة . وقد رأينا كل ذلك في العقد بوجه عام ،  هناك شروط لالنعقاد في التراضي ، وشروط

فنطبق هنا القواعد العامة على عقد البيع بالذات . ولما كانت هناك أوصاف كثيرة تدخل على 

االلتزامات العقدية ، فإن البيع من أوفر العقود حظاً في هذه األوصاف ، وبخاصة في وصف منها 

 هو الشرط . 

متعاقبة ، في شروط االنعقاد في عقد البيع ، ثم في شروط  فنتكلم إذن ، في مباحث ثالثة

 الصحة ، ننتهي بالكالم في بعض بيوع مشروطة لها شأن ملحوظ في مجال التعامل . 

 شروط االنعقاد

 التبايع أصالة والنيابة في التبايع : – 18

األصل أن يتبايع المتعاقدان إصالة عن نفسيهما  
(1992)

. ولكن كثيراً ما يتم التبايع بطريق  

 النيابة ، إما عن البائع وإما عن المشتري وإما عن كليهما . 

 التبايع إصالة -المطلب األول

 : القواعد العامة – 19

عرفنا في القواعد العامة لنظرية العقد أن شروط االنعقاد في التراضي هي تالقي القبول 

لتعاقد بين غائبين ، فيتم العقد في الزمان والمكان اللذين يصل باإليجاب وتطابقهما . وقد يكون ا

فيهما القبول إلى علم الموجب 
(1991)

، ويعتبر وصول القبول إلى الموجب قرينة على علمه به إلى  

أن يثبت العكس . وقد بسطنا القول في كل ذلك في النظرية العامة في العقد ، فتطبق هذه األحكام في 

و الذي قدمناه عقد البيع على النح
(1999)

  . 

                                                 

(
1992
كية وهناك حاالت نص عليها القانون يباع فيها الشيء على صاحبه فال يشترط رضاه ، مثل ذلك نزع ملكية الشيء وفاء لدين على صاحبه ونزع المل (

 ( .  11فقرة  29للمصلحة العامة ) بالنيول وريبير وهامل 

(
1991
 . 279ص  91م 2555يونيه سنة  9استئناف مختلط  – 997ص  17الحقوق  2521مارس سنة  19استئناف وطني  (

(
1999
ل أن يرتبط به فيجوز التعبير عن البيع والشراء باللفظ والكتابة واإلشارة والسكوت ، ويكون التعبير صريحاً أو ضمنياً . ويجوز العدول عن اإليجاب قب (

إيجابه طول هذا الميعاد . وإذا مات من صدر منه القبول أو فقد أهليته قبل أن يصل  القبول ، إال إذا عين في اإليجاب ميعاد لقبوله فيلزم الموجب البقاء على

ي سبق أن أوردناها في القبول إلى الموجب ، فإن ذلك ال يمنع من أن يتم البيع إذا وصل القبول إلى علم الموجب . فهذه األحكام جميعاً وغيرها من األحكام الت
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وقد يكون البيع صورياً ، وقد بحثنا الصورية في الجزء الثاني من الوسيط ، فنحيل إلى ما 

 قدمناه في ذلك . 

 وقد يسبق البيع مرحلة تمهيدية ، وهذه هي الوعد بالبيع والبيع االبتدائي والبيع بالعربون . 

تقايل عقد جديد يفسخ البيع األول . وقد أشرنا إلى وقد يتقابل المتبايعان البيع بعد أن أبرماه ، وال

 أحكام التقابل في النظرية العامة للعقد في الجزء األول من الوسيط . 

 والذي نقف عنده هنا مسألتان نطبق فيهما القواعد العامة لنظرية العقد على عقد البيع بالذات : 

يتم فيها هذا التطابق ، ومن ناحية ( تطابق اإليجاب والقبول ، من ناحية العناصر التي  2) 

 بعض الصور العملية لإليجاب والقبول ، ومن ناحية شكل البيع وطرق إثباته وقواعد تفسيره . 

 ( الوعد بالبيع والبيع االبتدائي والبيع بالعربون .  1) 

 تطابق اإليجاب والقبول – 1

 العناصر التي يتطابق فيها اإليجاب والقبول : – 21

من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد تجري على الوجه اآلتي : ))  991كانت المادة  

يتم البيع برضاء المتعاقدين أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع والثمن (( . وهذا 

ه )) ال يتم من التقنين المدني السابق ، وكانت تصن على أن 992/  191النص مأخوذ من المادة 

البيع إال إذا كان برضاء المتعاقدين أحدهما بالبيع واآلخر بالشراء وباتفاقهما على المبيع وثمنه (( . 

ولما تلى نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة ، قررت هذه اللجنة حذفه ، ألن حكمه مستفاد 

من القواعد العامة 
(1995)

  . 

عة العقد الذي يقصدان إبرامه ، وهو البيع . فلو قصد فيجب إذن أن يتفق المتعاقدان على طبي

أحدهما رهناً وقصد اآلخر بيعاً ، بأن قال صاحب الدار للمتعاقد اآلخر خذ هذه الدار وأعطني ألفاً 

وقصد أن يرهنها بهذا المبلغ ، وقبل اآلخر هذا اإليجاب معتقداً أن صاحب الدار يبيعها ال يرهنها ، 

 م يتطابقا ال على البيع وال على الرهن ، فال يوجد بيع وال رهن . فإن اإليجاب والقبول ل

ويجب أن يتفقا على الشيء المبيع ، فلو كان للبائع داران وعرض على شخص أن يبيعه 

إحداهما فظن هذا أنه يبيع الدار األخرى فقبل شراءها لم يتم البيع ، ألن المتعاقدين لم يتفقا على 

 يبيع داراً وقصد المشتري أن يشتري أخرى .  المبيع فقد قصد البائع أن

ويجب أخيراً أن يتفقا على الثمن ، فلو طلب البائع في الدار ألفاً ولم يقبل المشتري أن يشتريها 

إال بتسعمائة لم يتم البيع ألن المتبايعين لم يتفقا على الثمن 
(1999)

  . 
                                                                                                                                                                    

لعقد تسري على البيع كما تسري على العقود األخرى ، فيرجع في ذلك إلى الجزء األول من الوسيط حيث ذكرت هذه نظرية االلتزام بوجه عام في صدد ا

 األحكام تفصيالً . 

(
1995
في الهامش . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي : ))  29ص  – 25ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (

 . وهو إن كان مجرد تطبيق للقواعد العامة ، إال أنه يرمي إلى =  992/  191طابق للتقنين المصري الحالي ) السابق ( م النص م

 ئي ال يشترط في تمامه= غرضين : ) أوالً ( أن يمهد بذكر المبيع والثمن إليراد النصوص الخاصة بكل من هذين الركنين . ) ثانياً ( أن يبين أن البيع عقد رضا

 تسجيل وال كتابة (( . 
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اً ليتم البيع ، فهو أيضاً كاف ، وال وإذا كان اتفاق المتبايعين على البيع والمبيع والثمن ضروري

ضرورة لتمام البيع ألن يتفقا على أكثر من ذلك 
(1991)

إذن حتى لو سكت  59. فيتم البيع  $ 

المتبايعان عن تحديد وقت تسليم المبيع ، أو عن تحديد وقت دفع الثمن ، أو عما إذا كان الثمن 

روفات البيع ، أو عن نحو ذلك من المسائل . المؤجل ينتج فوائد أو ال ينتج ، أو عمن يلتزم بدفع مص

فما دام المبتايعان قد اتفقا على البيع والمبيع والثمن فقد تم البيع 
(1991)

، ويكون المبيع واجب التسليم  

                                                                                                                                                                    
 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه )) ال يكون البيع تاماً إال إذا اتفق المتعاقدان على نوع العقد وعلى المبيع والثمن (( 977وقد نصت المادة     

هية العقد وعلى المبيع والثمن والشرائط العامة لصحة من نفس التقنين على أن )) صحة البيع تتوقف على اتفاق المتعاقدين على ما 919ونصت المادة 

 الموجبات العقدية (( . 

(
1999
ويعرض الفقه الفرنسي مقتفيا أثر بوتييه لفرض بعيد الوقوع في العمل : يطلب  – 151ص  599رقم  9مجموعة عمر  2555يونيه سنة  5نقض مدني  (

مائتين ، فهل يكون هناك اتفاق على الثمن ؟ يذهب بوتييه إلى أن المشتري وقد رضي أن يشتري بألف البائع في الدار ألفاً ويقبل المشتري أن يشتريها بألف و

( . وإذا قيل إن البائع وقد  29ص  12بودري وسينيا فقرة  – 91ومائتين يكون راضياً دون شك أن يشتري بألف ، فيتم البيع على ألف ) بوتييه في البيع فقرة 

اضياً دون شك أن يبيع بألف ومائتين فلم ال يتم البيع على ألف ومائتين ، أمكن رد هذا االعتراض بأن الحل األصلح للملتزم بالثمن رضي أن يبيع بألف يكون ر

وافقة من مجلة األحكام العدلية على أنه )) تكفي م 217هو الحل الذي يؤخذ به ، فيتم البيع على ألف ال على ألف ومائتين . وتنص المادة  –هو المشتري  –

على األلف ، إال أنه لو القبول لإليجاب ضمناً ، فلو قال البائع للمشتري بعتك هذا المال بألف قرش ، وقال المشتري اشتريته منك بألف وخمسمائة ، انعقد البيع 

المشتري للبائع اشتريت منك هذا المال بألف  قبل البائع هذه الزيادة في المجلس لزم المشتري حينئذ أن يعطيه خمسمائة القرش التي زادها أيضاً وكذا لو قال

 ئتين من األلف (( . قرش ، فقال البائع بعته منك بثمانمائة ينعقد البيع ويلزم تنزيل الما

ثمن معين ،  ونفرض فيما قدمناه أن المشتري وقت أن زاد في الثمن أو أن البائع وقت أن نقص فيه قد وقع في غلط . لكن قد يحدث أن المشتري يبدأ بعرض    

ول البائع فيعتبر قبول ويأبى ضمير البائع أن يسايره في هذا الثمن ، فيقبل البيع بثمن أقل هو الثمن العادل في نظره ، فهنا يكون إيجاب المشتري قد عارضه قب

الً لهذا اإليجاب الجديد ، فيتم البيع على الثمن األقل . وإذا مدني ( ، ويعتبر سكوت المشتري واإليجاب الجديد نافع له نفعاً محضاً قبو 51البائع إيجاباً جديداً ) م 

ع بسكوته ، فيتم البيع على بدأ البائع بطلب ثمن معين ، فأبى ضمير المشتري إال أن يزيد في الثمن ، فقبول المشتري الشراء بالثمن األكبر إيجاب جديد يقبله البائ

 ( .  91مان مرقس فقرة الثمن األكبر ) أنظر في هذا المعنى األستاذ سلي

رجال بثوب ، فقال  والعبرة بنية المتعاقدين ، وتستخلص النية من القرائن في كل من الفقه الغربي والفقه اإلسالمي . جاء في الفتاوى الخانية )) رجل ساوم    

ان المبيع في يد المشتري حين ساومه ، البائع أبيعه بخمسة عشر ، وقال المشتري ال آخذه إال بعشرة ، فذهب به ، ولم يقل البائع شيئاً . فهو بخمسة عشر إن ك

ال أبيعه إال بخمسة عشر ، وإن كان في يد البائع فأخذه منه المشتري ولم يمنعه البائع فهو بعشرة . ولو كان في يد المشتري وقال ال آخذه إال بعشرة وقال البائع 

 (. 79ص  217يئاً ، فذهب به المشتري ، فهو بعشرة (( ) شرح المجلة لسليم باز م فرده عليه المشتري ، ثم تناوله من يد البائع فدفعه البائع إليه ولم يقل ش

(
1991
 . 19ص  21م  2599يناير سنة  22استئناف مختلط  – 179ص  1الحقوق  2751نوفمبر سنة  9استئناف وطني  (

فبراير سنة  19م بتوافق اإليجاب والقبول على المبيع والثمن ) وفي صدد توافق اإليجاب والقبول في البيع قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن البيع يت     

( ، فال البيع يتم إذا امتنع أحد المتبايعين من قبول العقد كامال  117ص  1م  2759مايو سنة  5 – 929ص 1م  2755مايو سنة  99 – 951ص  1م  2759

 29 – 151ص  7م  2751مايو  29 – 9ص  1م  2759نوفمبر سنة  1 – 255ص  9م  2752فبراير سنة  5 – 51ص  9م 2759ديسمبر سنة  15) 

( ويجوز أن يغني عن توقيع فلشترى على عقد البيع طلبه التسجيل أو قبضه للعين  925ص  29م  2757يونيه سنة  5 – 257ص  29م 2757مارس سنة 

 5م  2751فبراير سنة  12 – 292ص  7م 2751إبريل سنة  19 – 11ص  7م 2759ديسمبر سنة  5المبيعة أو تصرفه في المبيع مستنداً إلى عقد البيع ) 

 17م 2521يناير  11 – 1ص  21م 2599نوفمبر سنة  22 – 229ص  22م 2755أول نوفمبر سنة  – 957ص  5م  2751مايو سنة  25 – 929ص 

يناير  92 – 995ص  9م  2752ايو سنة م 25 – 919ص  1م  2759فبراير سنة  21ولكن قارن  – 159ص  51م 2599فبراير سنة  27 – 292ص 

نافذاً في حق الغير حتى لو سجل  ذا البيع ال يكونعليه من البائع موحده يلزمه وبحوز للمشتري إجباره على تسليم المبيع ، ولكن ه – 292ص  1م  2755سنة 

 يناير 19 – 91ص  1م  2755ديسمبر سنة  19) 

( . وال يجوز االحتجاج بعدم توقيع المشتري  257ص  7م  2751مارس سنة  9وفي حكم يكون نافذاً في حق الغير لو سجل :  – 55ص  7م  2751سنة       

( .  957ص  5م 2751مايو سنة  25 – 15ص  7م  2751يناير سنة  29على عقد البيع إال ممن له مصلحة في ذلك كمشتر آخر من البائع أو دائن مرتهن ) 

 15ستئناف المختلطة أيضاً بأن مجرد إرسال كتاب من صاحب السلعة بعرض سلعته ال يكون إال إيجاباً غير مقترن بقبول الطرف اآلخر ) وقضت محكمة اال

 99م  2527يونيه سنة  19( وبأن مداوالت مجلس إدارة الشركة للترخيص لمدير الشركة في إيقاع البيع ال تعتبر إيجاباً )  115ص  25م 2591أبريل سنة 

 . ( 559ص 

(
1991
موقع بأن وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعي والموقع عليها من المدعي عليه ، المتضمنة التزام ال (

ن عقد البيع ولو أنها مذيلة بعبارة )) وهذا يبيع للمدعي الصنف المبينة أنواعه وأوصافه فيها ومقدار كل نوع منه وثمنه وتشمل كل البيانات الالزمة لتوافر أركا

ه قد توضحت من لحين تحرير الشروط (( ، ثم عرضت لتنفيذ هذا االتفاق فرأت أن نية المتعاقدين فيما يتعلق بباقي شروط البيع من تسليم المبيع ودفع ثمن

ذ استكملت شروط االتفاق من العناصر األخرى القائمة في الدعوى ، تكون قد الطريقة التي بينتها في حكمها وقالت إنهما إتباعها طوال مدة تنفيذ جزئياً ، وإ

 2559مايو سنة  29استخلصت ذلك مما ينتجه ، فال تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقرير الوقائع ) نقض مدني 

ى كان اإلقرار المتنازع على تكييفه صريحاً في اإلفصاح عن قبول المقر البيع بالشروط ( . وقضت من جهة أخرى بأن مت 295ص  91رقم  5مجموعة عمر 

قبول الالزمين النعقاد التي ارتضاها ، وكان المتمسك بهذا اإلقرار ينازع في انعقاد البيع على أساس هذه الشروط ، فال يمكن مع هذا القول بتالقي اإليجاب وال

مجموعة أحكام  2599يناير سنة  25ساحة المبيع وحدوده يجعل البيع غير منعقد لعدم االتفاق على العين المبيعة ) نقض مدني البيع ، واختالف الطرفين على م

( . وقضت بأنه إذا أودع عقد البيع والثمن أمانة عند أجنبي، وقرر األجنبي أن السبب في اإليداع هو أن البالغ كان باع نفس المبيع  199ص  91رقم  2النقض 
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 الفهرس العام

لم  51$فوراً ، ويكون الثمن واجب الدفع في الحال ، وإذا كان الثمن مؤجال ولم يتفق على فوائد 

اصة ، وإذا لم يعرض المتبايعان لمن يلتزم بدفع مصروفات البيع تستحق الفوائد إال في حاالت خ

فالمصروفات على المشتري . فها نحن نرى أن هذه المسائل التي لم يعرض لها المتبايعان قد تكفل 

القانون بحلها ، وال يجوز بعد أن تم العقد على النحو الذي قدمناه ألحد من المتعاقدين أن يعدل عنه 

قد اآلخر دون رضاء المتعا
(1997)

 . 

ميعاد تسليم المبيع أو ميعاد دفع الثمن  –ولكن إذا عرض المتعاقدان لشيء من هذه المسائل 

ولم يتفقا على مسألة منها ، فإن البيع ال يتم ، ألنهما عرضا للمسألة ولم يتفقا عليها . وكذلك  –إلخ 

، فاحتفاظ المتعاقد بمسألة دليل على أنه الحكم إذا احتفظ أحد المتبايعين بمسألة لالتفاق عليها فيما بعد 

مدني على أنه )) إذا اتفق  59قصد أال يتم البيع إال بعد االتفاق عليها . ومع ذلك فقد نصت المادة 

الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد ، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، 

دم االتفاق عليها ، فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً لطبيعة المعاملة ولم يشترطا أن العقد ال يتم عند ع

وألحكام القانون والعرف والعدالة 
(1995)

  . )) 

وقد سبق بيان ذلك تفصيال في الجزء األول من الوسيط 
(1959)

  . 

وسبق كذلك بيان أن األصل في اإليجاب أال يكون ملزماً ، فيجوز للموجب الرجوع عنه إلى 

أن يلتقي به القبول . ولكن إذا مات من صدر له اإليجاب أو فقد أهليته بعد صدور القبول منه ، فإن 

التعبير أو ذلك ال يمنع من تمام البيع عند اتصال القبول بعلم الموجب ، وهذا ما لم يتبين العكس من 

من طبيعة التعامل 
(1952)

  . 

 صور عملية لإليجاب : – 21

قد يتخذ اإليجاب صوراً عملية مألوفة ، فتعمد المتاجر إلى عرض سلعها عن طريق النشرات  

واإلعالنات و )) الكتالوجات (( وغيرها من وسائل الدعاية ، وتضع بياناً تفصيلياً لما تتجر فيه من 

سلعة ثمنها . وقد يعمد المتجر إلى عرض عينات من السلع التي يبيعها على  السلع ، وتذكر أمام كل

الجمهور في واجهة المكان الذي يتجر فيه ، ويضع إلى جانب كل سلعة منها بياناً بالثمن الذي يبيعها 

به 
(1951)

  . 

                                                                                                                                                                    
و التقايل من البيع األول ) لشخص آخر واشترط أال يكون هذا البيع الثاني باتا إال بعد التقايل من البيع األول ، كيف البيع الثاني بأنه بيع معلق على شرط واقف ه

 ( .279ص  91رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  92نقض مدني 

(
1997
مطالبة بإتمام وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم أن راغب الشراء بعد أن قبل عرض البائع قد بادر إلى ال (

ن المشتري عدل عن الصفقة ، الصفقة ، ووجه في الوقت المناسب إنذاراً للبائع بتكليفه الحضور لتحرير العقد الرسمي ، وانتهى الحكم رغم ذلك إلى القول بأ

يونيه سنة  25مدني  ولم يدعم قضاءه بذلك بأدلة من شأنها أن تؤدي إليه ، بل كان كل ما قاله ال يبرر ما خلص إليه ، فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه ) نقض

 ( .  115ص  111رقم  5مجموعة عمر  2559

(
1995
تبايعين مصروفات خزن المبيع المدة التي بقى فيها مخزوناً ، فعدم االتفاق عليها بعد ذلك ال يمنع من مثل ذلك االحتفاظ بمسألة تعيين من يتحمل من الم (

 تمام البيع ، وتعين المحكمة المتعاقد الذي يتحمل هذه المصروفات طبقاً لطبيعة المعاملة وألحكام القانون والعرف والعدالة . 

(
1959
 . 222فقرة  2الوسيط  (

(
1952
 . 71فقرة  2سيط الو –مدني  51م  (

(
1951
اللته على وقد جاء في الجزء األول من الوسيط في هذا الصدد : )) ويكون التعبير الصريح أخيراً باتخاذ أي موقف آخر ال تدع ظروف الحال شكاً في د (

كوب ونحوها في األماكن المعدة لذلك حقيقة المقصود . فعرض التاجر لبضائعه على الجمهور مع بيان أثمانها يعتبر إيجابا صريحاً ، ووقوف عربات الر
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 الفهرس العام

كل هذه صور عملية لإليجاب أصبحت اآلن مألوفة في التجارة ، والخصيصة التي تشترك 

يها هي أن اإليجاب موجه لغير شخص معين بالذات ، إذ هو موجه للجمهور في مجموعه جميعاً ف

دون تمييز بين شخص وآخر . ومع ذلك يعتبر هذا إيجاباً صحيحاً ، ألن الموجب ال يعنيه شخص 

من يوجه إليه اإليجاب ، وال يهمه إال أن يبيع سلعته ألي شخص يتقدم لشرائها بالثمن الذي حدده لها 

ن ثم إذا تقدم أي شخص من جمهور الناس إلى المتجر ، وقبل أن يشتري السلعة المبنية في . وم

النشرة أو في اإلعالن أو الكتالوج أو الموضوعة في الواجهة بالثمن المحدد لها ، كان هذا قبوال 

 صحيحاً إليجاب قائم ، ويتم عقد البيع على هذا الوجه بتطابق اإليجاب والقبول . وال يستطيع

 صاحب المتجر أن يرفض ، بعد أن تم العقد على هذا الوجه ، تسليم السلعة للمشتري . 

 على أن هذا الحكم ترد عليه القيود اآلتية : 

عرض السلع على الجمهور عن طريق النشرات واإلعالنات و )) الكتالوجات (( يكون  – 2

في الغالب دعوة إلى التعاقد ال إيجاباً كامال ، فإذا تقدم شخص إلى صاحب المتجر وطلب منه أن 

يبيع له سلعة من السلع المبينة في نشرة أو إعالن أو )) كتالوج (( غير موجه إليه شخصياً ، كان 

السلعة ال قبوال ، ويصدر القبول بعد ذلك من صاحب المتجر ، ولكن ال يجوز صاحب ذا إيجاباً من ه

له أن يرفض القبول بعد أن دعا إلى شراء سلعته إال إذا استند في ذلك إلى أسباب مشروعة 
(1959)

  .

، وقد  أما إذا كانت النشرة أو اإلعالن أو الكتالوج قد أرسل إلى شخص بالذات بعنوانه الشخصي

قصد صاحب المتجر أن يوجه إليه إيجاباً ، فإن هذا يعتبر إيجاباً كامال ، فإذا استجاب له من وجه 

إليه كان هذا قبوال وتم البيع ، وال يستطيع صاحب المتجر بعد ذلك أن يرجع في تعاقده . وكذلك 

وة للتعاقد ، بالرغم عرض السلعة في واجهة المكان مصحوبة ببيان ثمنها يعتبر إيجاباً ال مجرد دع

من أن اإليجاب هنا موجه للجمهور ال لشخص معين بالذات ، فإذا قبل شخص هذا العرض كان هذا 

قبوال وتم البيع . أما إذا كانت السلعة غير معروضة في واجهة المكان ، بل كانت داخل المتجر 

ة ، وعرض صاحب مصحوبة ببيان ثمنها ، وكان دخول المتجر مباحاً للجمهور كما هي العاد

تم البيع . أما باً منه إذا قبله العميل المتجر على العميل سلعته وقد بين عليها ثمنها ، اعتبر هذا إيجا

إذا لم يبين على ا لسلعة الثمن ، أو كانت هناك بيانات عن الثمن ال يستطيع العميل إدراك معناها وقد 

                                                                                                                                                                    
ا يعد تعبيراً عرض صريح على الجمهور ، ووضع آلة ميكانيكية لتأدية عمل معين كميزان أو آلة لبيع الحلوة أو لتوزيع طوابع البريد أو نحو ذلك ، كل هذ

 ( . 211ص  11فقرة  2صريحاً (( ) الوسيط 

(
1959
من هذا  291الجديد يشتمل على نص في هذا المعنى حذف اكتفاء بتطبيق القواعد العامة ، فكانت المادة وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني  (

 إذا استند إلى أسباب المشروع تنص على أنه )) يجوز لمن وجه إليه اإليجاب أن يرفض ، ما لم يكن قد دعا إليه فال يجوز له في هذه الحالة أن يرفض التعاقد إال

( . وجاء في الجزء األول من الوسيط في هذا الصدد : )) والتطبيقات العملية لهذا النص  51ص  – 59ص  1عة األعمال التحضيرية مشروعة (( ) مجمو

يوجهونها إلى كثيرة متنوعة . فهناك طوائف من الناس تستحث غيرها على اإليجاب وتدعوهم إليه ، كالتجار في النشرات واإلعالنات وقوائم األسعار التي 

ذه الدعوة إلى جمهور ، وكأصحاب الفنادق والمطاعم يفتحون أبوابهم للطارق ، وكأرباب الصناعات يدعون العمال إلى العمل في صناعاتهم . فإذا استجيبت هال

وقد عللت المذكرة التعاقد ، كانت االستجابة إيجاباً يمتاز عما عداه من ضروب اإليجاب ألن من وجه إليه ال يجوز له أن يرفضه لغير سبب مشروع . 

وتطبيقاً من تطبيقات مبدأ  اإليضاحية للمشروع التمهيدي هذا الحكم العادل بما يأتي )) وليس هذا األثر القانوني إال نتيجة للحالة التي أنشأها صاحب الدعوة ، بل

د على مجرد رخصة من الرخص ، وهذه خصوصية جامع هو مبدأ إساءة استعمال الحق ، أو التعسف في استعماله . على أن اإلساءة في هذا الفرض تر

فيجوز أن يقتصر تسترعى االنتباه . وقد تعمد المشرع إغفال تعيين الجزاء الذي يترتب على الرفض التعسفي . فمثل هذا الرفض يرتب مسئولية ال شك فيها . 

لفروض أن يذهب إلى ما هو أبعد ، فيعتبر أن العقد قد تم على سبيل التعويض على مبلغ من المال ، إذا كان هذا الجزاء كافياً . ويجوز للقاضي في بعض ا

 ( . 121 – 121ص  2في الهامش (( ) الوسيط  59ص  1التعويض إذا كان في الظروف ما يوجب ذلك : مجموعة األعمال التحضيرية 
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ن عرض السلعة على العميل في هذه الحالة قصد بها أن ترشد صاحب المتجر إلى تحديد الثمن ، فإ

 ال يعتبر إيجاباً ، بل يجب أن يبين صاحب المتجر ثمن السلعة حتى يقوم اإليجاب . 

في الحاالت التي يقوم فيها اإليجاب من صاحب المتجر ، وبخاصة عن طريق النشرات  – 1

ما بقي عنده منها  واإلعالنات والكتالوجات ، يكون المفروض أن صاحب المتجر يعرض سلعته

شيء . فإذا نفدت السلعة ، ثم أتى عميل بعد ذلك يطلبها ، كان لصاحب المتجر أن يعتبر نفاد السلعة 

بمثابة رجوع منه في اإليجاب جرى العرف أن ينتج أثره من غير حاجة إلى إعالنه 
(1955)

، فال  

 يكون التاجر ملزماً بإجابة العميل إلى طلبه . 

قوم على هذا الوجه قد يحدد له ميعاد يبقى فيه قائماً ، فإذا انقضى الميعاد اإليجاب الذي ي – 9

سقط اإليجاب من تلقاء نفسه . أما إذا لم يحدد ميعاد ، فالمفروض أن صاحب المتجر إنما قصد أن 

يقوم إيجابه في خالل مدة معقولة تحدد حسب ظروف المتجر ونوع البضاعة والمألوف في التجارة 

 عميل بعد انقضاء هذه المدة ، لم يكن التاجر ملزماً بإجابته إلى طلبه .  . فإذا تقدم

إذا لم يكن عند صاحب المتجر شيء من السلعة وقت أن أصدر إيجابه على النحو السابق  – 5

، فليس ذلك مبرراً إلى أنه ال يجيب أي عميل إلى ما يطلب ، وإال كان اإليجاب الذي أصدره ال 

أراد بإيجابه أن يتعهد لمن يطلب السلعة بأن يوردها له في وقت مناسب . فما  معنى له . وإنما هو

دامت المدة المعقولة لقيام اإليجاب لم تنقض ، كان ألي عميل الحق في طلب السلعة بالثمن المحدد ، 

وعلى صاحب السلعة توريدها له في وقت مناسب بهذا الثمن ، وليس له أن يحتج بأن السلعة لم تكن 

ليكون حكمها حكم السلعة التي نفدت  عنده
(1959)

  . 

هذا وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل في هذا الصدد على النص اآلتي 

أما النشر  – 1يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجاباً .  – 2من المشروع ( : ))  259) م 

ل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة واإلعالن وبيان األسعار الجاري التعامل بها وك

للجمهور أو لألفراد ، فال يعتبر عند الشك إيجاباً ، وإنما يكون دعوة إلى التفاوض 
(1951)

  . ))

فحذفت لجنة المراجعة هذا النص لعدم الحاجة إليه ، إذا يسهل على القضاء تطبيق هذا الحكم دون 

نص عليه 
(1951)

  . 

 شكل عقد البيع :  – 22

ويخلص مما تقدم أن عقد البيع ليس له شكل خاص ، فهو ليس بعقد شكلي ، بل هو عقد 

رضائي . فمتى تم االتفاق على البيع والمبيع والثمن ، فقد تم البيع ، دون حاجة إلى ورقة رسمية بل 
                                                 

(
1955
 اب من تلقاء نفسه . أو يقال إن اإليجاب يقوم ما دامت السلعة موجودة عند التاجر ، فإذا نفدت سقط اإليج (

(
1959
 . 99فقرة  – 51أنظر في كل ما تقدم من القيود بودري وسينيا فقرة  (

(
1951
من المشروع أن النشرات واإلعالنات  295وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في الصدد : )) وقد تقدم في الفقرة الثانية من المادة  (

بها وغير ذلك من البيانات الموجهة للجمهور أو األفراد تعتبر في األصل دعوة لحث الناس على اإليجاب . فليس ينصرف  وقوائم األسعار التي يجري التعامل

الحكم إلى مجرد  حكم النص في الصورة التي يواجهها إلى اإليجاب النهائي الملزم الذي ينقلب إلى ارتباط تعاقدي متى اقترن به القبول ، وإنما ينصرف هذا

ه ال يجوز له أن للتقدم باإليجاب . واالستجابة لهذه الدعوة هي التي تعتبر إيجاباً نهائياً ملزماً ، يمتاز عما عداه من ضروب اإليجاب بأن من وجه إليالدعوة 

 في الهامش ( .  59 1يرفضه لغير سبب مشروع (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
1951
 .  2هامش رقم  211ص  2الوسيط  –في الهامش  52ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  (
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وال إلى ورقة عرفية . فمجرد تطابق اإليجاب والقبول يكفي ، شأن البيع في ذلك شأن كل عقد من 

قود التراضي ع
(1957)

  . 

على أنه قد ينص القانون في بعض حاالت استثنائية على شكل معين ألنواع خاصة من البيوع 

، وذلك كبيع السفينة وبيع براءات االختراع والعالمات التجارية 
(1955)

 . 

وقد يتفق الطرفان على أن يكتب بالبيع ورقة رسمية أو ورقة عرفية . وهذا االتفاق يمكن أني 

 ه أحد أمور ثالثة : قصد ب

) األمر األول ( أن يكون المتبايعان قد أرادا باتفاقهما هذا بيعاً كامال باتا ، وإنما اتفقا على أن 

يعدا ورقة رسمية أو ورقة عرفية كدليل إلثبات هذا البيع ، إمعاناً منهما في الحصول على وسيلة 

وحقيقته أنه بيع كامل يؤخذ فيه بالشفعة ، وإذا  قوية لإلثبات . ويسمى هذا االتفاق بالعقد االبتدائي ،

مات أـحد المتبايعين قبل إعداد الورقة المتفق عليها كانت الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة ملتزمين 

مكانه بالمساهمة في إعداد هذه الورقة . وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل أوفى عند الكالم في العقد 

لبيع االبتدائي في هذه الحالة عقداً شكلياً ، بل يبقى عقداً رضائياً ، أما البيع االبتدائي . وال يكون  ا

النهائي فيكون عقداً شكلياً بموجب االتفاق . فإذا امتنع أحد الطرفين من المساهمة في إعداد الورقة 

 المتفق عليها أمكن الطرف اآلخر إجباره على ذلك قضاء ، بأن يحصل على حكم بثبوت البيع منذ

 االتفاق األول ، ويحل الحكم محل الورقة العرفية أو الرسمية المتفق عليها . 

) األمر الثاني ( أن يكون المتعاقدان قد قصدا باتفاقهما مجرد وعد بالبيع ، وأن البيع ال يتم إال 

 عند كتابة الورقة العرفية أو الرسمية . وقد يكون هذا الوعد من جانب أحد الطرفين ، أو من جانب

بالتزامه ولم يساهم في إتمام البيع بكتابة الورقة المتفق  91من الطرفين . فإذا أخل الواعد $كل 

عليها ، أجبره الطرف اآلخر على تنفيذ التزامه عينا بالحصول على حكم يقوم مقام عقد البيع . 

حكم الذي يصدر إلجراء والبيع في هذه الحالة يكون شكلياً ال يتم إال بكتابة الورقة المتفق عليها أو بال

البيع ، وال يعتبر الحكم موجوداً إال من وقت كتابة الورقة أو من وقت صدور الحكم ، بخالف الحالة 

 األولى فقد رأينا أن البيع يكون موجوداً من وقت االتفاق األول . 

                                                 

(
1957
المجموعة الرسمية  2525فبراير سنة  12 – 911ص  5االستقالل  2599مايو سنة  5 – 251ص  7الحقوق  2759مايو سنة  29استئناف وطني  (

 . 111ص  19م  2597يونيه سنة  1استئناف مختلط  – 192ص  299رقم  29

بتة من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه )) يجوز أن يكون البيع خطياً أو شفهياً مع مراعاة القواعد الموضوعة لبيع األموال الثا 911وتنص المادة      

)) يجوز أن يكون البيع بالكتابة أو وطني على أنه  191(( . وكان التقنين المدني المصري السابق ينص صراحة على رضائية عقد البيع ، فكانت المادة 

مختلط : )) البيع يكون بالمشافهة أو  999مختلط : )) البيع يجوز أن يكون بالكتابة بسند رسمي أو غير رسمي(( ، والمادة  991بالمشافهة (( ، وتقابلها المادة 

 باإلشارة (( . 

 فسنرى أن بيع العقار ال يزال عقداً رضائياً والتسجيل ليس ضرورياً إال لنقل الملكية . هذا ولم يغير قانون التسجيل في العقار من رضائية البيع ،      

(
1955
من تقنين التجارة البحري على أن )) بيع السفينة كلها أو بعضها اختيارياً يلزم أن يكون بسند رسمي ، سواء حصل قبل السفر أو في  9وقد نصت المادة  (

 ( . أثنائه ، وإال كان البيع الغياً (

مدني على أن )) العقد الذي يقرر المرتب ال يكون صحيحاً  159وإذا كان الثمن إيراداً مرتباً ، لم ينعقد البيع إال بالكتابة فيكون عقداً شكلياً ، وقد نصت المادة     

 إال إذا كان مكتوباً (( .

ى حق المؤلف في استغالل مصنفه ال ينعقد إال بالكتابة ، وقد يكون التصرف بأن كل تصرف يرد عل 2595لسنة  995من القانون رقم  91/1وتقضي المادة     

 في المصنف بيعاً فيكون البيع في هذه الحالة شكلياً . 

 وتعتبر بيوعاً شكلية البيوع الجبرية وبيع عقار القاصر والغائب .     
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لى ، بل وال ) األمر الثالث ( أن يكون الطرفان لم يقصدا ال بيعاً كامال باتا كما في الحالة األو

مجرد وعد بالبيع كما في الحالة الثانية . وإنما قصدا إعداد مشروع للبيع يحدد شروطه مبدئياً ، على 

أن يتم البيع بعد ذلك بكتابة الورقة العرفية أو الرسمية . وفي هذه الحالة ال يكون هذا المشروع 

ع وال يجوز للطرف اآلخر إجباره ملزماً ألحد منهما ، ويستطيع كل منهما االمتناع عن إبرام البي

على ذلك عن طريق القضاء . فإذا ما قبل الطرفان إبرام البيع بعد ذلك عن طريق كتابة الورقة 

المتفق عليها ، فإن البيع يتم ولكن من وقت كتابة الورقة ، ويكون البيع شكلياً في هذه الحالة 
(1999)

  . 

 إثبات عقد البيع :  – 23

 ً للقواعد العامة في اإلثبات . وتعتبر قيمة البيع بمقدار الثمن ، فإذا بيعت  عقد البيع يثبت طبقا

دار بألف كان التزام البائع بنقل ملكية الدار قيمته ألف ألن الدار قومت بهذا المقدار 
(1992)

. وكان  

 التزام المشتري بدفع الثمن قيمته ألف بطبيعة الحال . 

ئن إذا كان الثمن ال يزيد على عشرة جنيهات ومن ثم يثبت عقد البيع بالبينة أو بالقرا
(1991)

  .

فإذا زاد الثمن على هذا المقدار ، أو كان غير معلوم القيمة بأن كان إيراداً مرتباً مدى الحياة مثال ، 

لم يجز إثبات البيع إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها طبقاً للقواعد العامة 
(1999)

. ويقوم مقام عقد البيع  

ي القاضي بوقوع البيع وصحة التعاقد الحكم النهائ
(1995)

  . 

 تفسير عقد البيع : – 24

 . ه القواعد العامة في تفسير العقدعقد البيع ، كسائر العقود ، تجري علي

للتعرف  95نحراف عنها من طريق تفسيرها $فإذا كانت عبارات البيع واضحة ، لم يجز اال

مدني ( . ففي تفسير الشروط الظاهرة ال تجيز محكمة النقض  299/2على إرادة المتبايعين ) م 

                                                 

(
1999
وكان المشروع التمهيدي   -277بودري وسينيا فقرة  – 5فقرة  2* جيوار - 217فقرة  15وأنظر أيضاً لوران  – 21فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (

بة ، فتكون الكتابة شكال ال للتقنين المدني الجديد يتضمن نصاً يقضي ، إذا اشترط المتعاقدان الكتابة ، بأن يفترض عند الشك أنهما قصدا أال يتم العقد إال بالكتا

حذفت هذا النص إلمكان االستغناء عنه ، فيرجع إذن في كل حالة إلى قصد المتعاقدين ، وهل أرادا الشكل أو  مجرد طريق لإلثبات . ولكن لجنة المراجعة

 طريق اإلثبات ، وما هي قيمة االتفاق االبتدائي الذي أبرماه هل هو بيع كامل أو وعد بالبيع أو مجرد مشروع غير ملزم . 

ي على أن البيع )) يمكن حصوله بعقد رسمي أو بعقد عرفي (( . وكان أصل المادة : )) بيع العقارات يجب أن من التقنين المدني الفرنس 2971وتنص المادة     

، فأصبحت يحصل بالكتابة ، ويمكن حصوله بعقد رسمي أو عقد عرفي (( . ولكن حذف شرط الكتابة في بيع العقارات ، وبقيت المادة بعد حذف هذا الشرط 

مجرد لكتابة . والتفسير الصحيح لهذا النص أن للمتبايعين كتابة ورقة رسمية أو ورقة عرفية إذا أرادا تحرير العقد ، أما البيع ذاته فيتم بتوهم أن البيع تلزم فيه ا

 – 279وفقرة  27فقرة  1بودري وسينيا  –مكرر  2هامش رقم  17ص  9أوبري ورو  – 1فقرة  2جيوار  – 211فقرة  – 211فقرة  9التراضي ) لوران 

 ( .  2وهامش رقم  19ص  21األستاذ أنور سلطان فقرة 

(
1992
(  111فقرة  9 وهذا بخالف حوالة الحق ، فقد يباع حق معروف المقدار بثمن أقل ، فيكون التزام المحيل قيمته أكبر من قيمة التزام المحال له ) الوسيط (

. 

(
1991
رفا النزاع تاجرين ، فال جناح على المحكمة إن هي أحالت الدعوى على التحقيق ليثبت أو كان البيع تجارياً ، وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان ط (

يناير سنة  17مدني المدعي صدور بيع منه إلى المدعي عليه وقيمة األشياء المبيعة ، وذلك ألن اإلثبات في المواد التجارية جائز بكافة طرق اإلثبات ) نقض 

( . وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز إثبات البيع التجاري بالقرائن كتصدير البضاعة  597ص  17رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595

( ، وقضت أيضاً بأنه يجوز إثبات البيع التجاري بفاتورة صادرة من البائع ومقبولة من  911ص  15م  2521مارس سنة  17للمشتري وتسليمها إياه ) 

 ( . 212ص  92م  2595يناير سنة  7سمسار المشتري ) 

(
1999
مساحة األرض وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا قدم المشتري إيصاال بالثمن بتوقيع البائع ، عد اإليصال مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح إثبات  (

 ( . 75ص  29م  2599يناير سنة  29المبيعة وحدودها ووقوع البيع باتا بالبينة ) 

(
1995
من التقنين المدني السابق تنص صراحة على تطبيق  999/  191وقد كانت العبارة األخيرة من المادة  – 191ص 7م  2751استئناف مختلط سنة  (

 القواعد العامة في اإلثبات فتقول : )) إنما في حالة اإلنكار تتبع القواعد المقررة في القانون بشأن اإلثبات (( . 
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لقاضي الموضوع أن ينحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر ، ويعتبر االنحراف عن عبارة 

 العقد الواضحة تحريفاً لها ومسخاً وتشويهاً مما يوجب نقض الحكم . 

البيع غير واضحة ، وجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون أما إذا كانت عبارات 

مدني ( . ويستهدي القاضي ، للكشف عن هذه النية  1/  299الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ ) 

المشتركة ، بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقاً للعرف 

 ت . الجاري في المعامال

وإذا قام شك في التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين ، فسر عقد البيع بما فيه مصلحة 

مدني ( . أما التقنين  292/2الملتزم ، البائع أو المشتري ، فإن كال منهما ملتزم بعقد البيع ) م 

يع تفسر منه على أن )) الشروط الغامضة في عقد الب 2191/1المدني الفرنسي فقد نصت المادة 

لمصلحة المشتري وضد البائع (( ، أي سواء كان البائع هو الدائن أو المدين 
(1999)

  . 

وإذا كان البيع من عقود اإلذعان ، فال يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فيه ضاراً 

مدني ( . ففي التعاقد مع شركة المياه وشركة النور وشركة  292/1بمصلحة الطرف المذعن ) م 

ز يكون العميل مشترياً للمياه والنور والغاز بشروط أملتها عليه الشركة ، وال يستطيع هو إال أن الغا

يذعن لها . فإذا كان هناك غموض في التزامات الشركة ، فسر هذا الغموض ، ال لمصلحة الشركة 

المذعن المدينة كما كانت القواعد العامة تقضي فيما قدمناه ، بل لمصلحة العميل إذ هو الطرف 
(1991)

  . 

 الوعد بالبيع والبيع االبتدائي والبيع بالعربون – 2

 مرحلة تمهيدية للبيع النهائي : – 25

فرضنا فيما قدمناه أن المتبايعين قد عقدا العزم على التبايع ، فأبرما عقد بيع نهائي . ولكن يقع  

ير محقق إلى البيع النهائي . كثيراً أن يمر المتعاقدان بمرحلة تمهيدية ، تؤدي على وجه محقق أو غ

وهذه المرحلة التمهيدية نفسها متدرجة ، فقد تكون مجرد وعد بالبيع ، وقد تصل إلى أبعد من ذلك 

فتكون بيعاً ابتدائياً ، وكثيراً ما يقترن بالبيع االبتدائي عربون يجيز للعاقد الرجوع في البيع . وقد 

التعاقد بوجه عام سبق أن استعرضنا هذه المرحلة التمهيدية في 
(1991)

، وتطبق هنا األحكام التي  

 سبق أن فصلناها في العقد على عقد البيع بالذات . 

 فتستعرض : ) أوالً ( الوعد بالبيع ) ثانياً ( البيع االبتدائي ) ثالثاً ( البيع بالعربون .

                                                 

(
1999
ي أنه ال يسري إال وقد أورد الفقه الفرنسي على هذا النص قيدين . أحدهما أنه ال يسري إال إذا أعوز القاضي قواعد أخرى لتفسير عقد البيع ، والقيد الثان (

العامة وتفسير هذه الشروط في تفسير الشروط الطبيعية المألوفة في عقد البيع فإذا وضع المشتري شروطاً استثنائية لمصلحته وجب الرجوع إلى القواعد 

( . وسنعود إلى هذه المسألة فيما  27فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 175بودري وسينيا فقرة  – 9هامش رقم  999فقرة  9لمصلحة البائع ) أو بري ورو 

 في الهامش ( .  119يلي ) أنظر فقرة 

(
1991
 . 599فقرة  – 971فقرة  2أنظر في مسألة تفسير العقد الوسيط  (

(
1991
 . 251فقرة  – 292فقرة  2الوسيط  (
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 الوعد بالبيع –أوالً 

 صورة ثالث للوعد بالبيع :  – 26

قد يتفق المتعاقدان ، ال على بيع نهائي ، بل على مجرد وعد بالبيع . والوعد بالبيع له صور 

 ثالث : 

. وفي هذه الصورة  ( promesse de vente )) الصورة األولى ( الوعد بالبيع من جانب واحد 

يعد صاحب الشيء المتعاقد اآلخر أن يبيع منه هذا الشيء إذا رغب اآلخر في شرائه في مدة معينة . 

فيكون صاحب الشيء هو الملزم وحده بالبيع إذا أظهر الطرف اآلخر رغبته في الشراء ، أما 

ي الشراء فيتم البيع الطرف اآلخر فال يكون ملزماً بالشراء ، بل هو حر إن شاء أظهر رغبته ف

 النهائي ، وإن شاء امتنع عن إظهار هذه الرغبة فال يتم البيع ، بل ويسقط الوعد بالبيع . 

. وفي هذه الصورة  ( promesse d'achat )) الصورة الثانية ( الوعد بالشراء من جانب واحد 

في بيعه في مدة معينة يعد المتعاقد اآلخر صاحب الشيء أن يشتري منه هذا الشيء إذا رغب األول 

. فهذه ، كما نرى ، الصورة العكسية للصورة األولى . ويكون المتعاقد اآلخر هو الملتزم وحده 

بالشراء إذا رغب صاحب الشيء في بعيه ، أما صاحب الشيء فال يكون ملزماً بالبيع ، بل هو حر 

عن إظهار هذه الرغبة فال يتم البيع إن شاء أظهر رغبته في البيع فيتم البيع النهائي ، وإن شاء امتنع 

 بل ويسقط الوعد بالشراء .

وتحتها حالتان ،  ( promesse de vente et d'achat )) الصورة الثالثة ( الوعد بالبيع وبالشراء 

حالة الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد وحالة الوعد بالبيع وبالشراء من الجانبين . ففي الوعد 

من جانب واحد يجتمع الوعد بالبيع ملزماً لجانب صاحب الشيء دون المتعاقد اآلخر  بالبيع وبالشراء

، والوعد بالشراء ملزماً للمتعاقد اآلخر دون صاحب الشيء ، أي تجتمع الصورتان المتقدمتان . 

فيكون صاحب الشيء ملزماً ببيعه إذا أظهر المتعاقد اآلخر رغبته في الشراء في المدة المحددة ، 

ال يظهر هذه الرغبة فيسقط الوعد بالبيع كما قدمنا . ويكون ، من ناحية أخرى ، المتعاقد اآلخر وقد 

ملزماً بالشراء إذا أظهر صاحب الشيء رغبته في البيع في المدة المحددة ، وقد ال يظهر هذه الرغبة 

ن كال من صاحب فيسقط الوعد بالشراء كما قدمنا . ونرى من ذلك أن هناك احتماال في هذه الحالة أ

الشيء والمتعاقد اآلخر ، األول ال يظهر رغبته في البيع والثاني ال يظهر رغبته في الشراء ، فيسقط 

كل من الوعد بالبيع والوعد بالشراء في وقت واحد . وهذا بخالف الوعد الوعد بالبيع وبالشراء من 

تماع وعد بالبيع ملزم لجانب واحد الجانبين ، فهذا وعد ملزم للجانبين وهو بيع كامل ، وليس هو اج

 ووعد بالشراء ملزم لجانب واحد ، وسنرى تفصيل ذلك فيما يلي : 

 الوعد بالبيع من جانب واحد – 1

 أمثلة عملية : – 27

يحدث كثيراً أن يجد الشخص نفسه في حاجة إلى الحصول من آخر على وعد بالبيع دون أن  

 يتقيد هو بالشراء . 
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يقوم عنده احتمال في أن يشتريها ، ولكنه ال يريد أن يتقيد بالشراء منذ  فالمستأجر لدار قد

البداية ، إما ألنه يريد تجربة الدار وقتاً كافياً وهو يسكنها كمستأجر ، وإما ألنه في حاجة إلى وقت 

 لتدبير ثمن الدار وقد ال يستطيع تدبيره ، وإما ألي سبب آخر . ففي هذه الحالة يحصل ، إذا استطاع

، من صاحب الدار على وعد ببيعها منه إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء في مدة معينة تكون 

غالباً هي مدة اإليجار . فيتسع للمستأجر الوقت لتجربة الدار أو لتدبير لثمن ، وقد ال تعجبه الدار أو 

أما إذا أعجبته الدار أو ال يتيسر له تدبير الثمن ، فال يظهر رغبته في الشراء ومن ثم يسقط الوعد . 

رغبته في الشراء فيتم البيع  دبير الثمن فما عليه إال أن يبديتيسر له ت
(1997)

  . 

وقد يقع أن شخصاً يريد إنشاء مصنع على أرض معينة ، فيستأجرها من صاحبها ويقيم عليها 

ذا رغب المصنع . ويحصل في الوقت ذاته على وعد من صاحب األرض ببيعها منه في مدة معينة إ

في شرائها . فإذا هو دبر المال الالزم للشراء ، أبدي رغبته في أن يشتريها فيتم البيع ، وقد أتيح له 

 بذلك الوقت الكافي لتدبير الثمن . 

وقد يقع أن يكون بناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك يقتضي أن يقوم البناء على قطع 

يريد البناء إلى الحصول على وعد بالبيع من كل متجاورة من األرض لمالك مختلفين ، فيعمد من 

مالك على حدة ، حتى إذا اكتمل له وعود من جميع المالك ، أبدي رغبته في الشراء ، فيتم البيع في 

 جميع القطع الالزمة للبناء . 

ويمكن األكثار من هذه األمثلة العملية التي يحتاج فيها الشخص إلى الحصول على وعد بالبيع 

يتقيد هو بالشراء دون أن 
(1995)

عقداً ملزماً لجانب واحد ، هو  . وفيها جميعاً يكون الوعد بالبيع  

                                                 

(
1997
مدة الوعد تنتهي حتى لو  ويغلب كما قدمنا أن تكون مدة الوعد بالبيع هي مدة اإليجار ، فإذا امتد اإليجار امتد الوعد بالبيع ، أما إذا انتهت مدة اإليجار فإن (

ك ما لم يجدد الطرفان الوعد لمدة اإليجار الجديد . وإذا انفسخ اإليجار بسبب هالك العين تجدد اإليجار تجدداً ضمنياً فإن التجدد يعتبر إيجاراً جديداً ، وذل

المستأجر األصلي ال  المؤجرة لم ينفسخ الوعد بالبيع ، بل يبقى على العين بعد إعادة بنائها . وفي حالة تأجير العين من الباطن ، يظل الوعد قائماً لمصلحة

 ( .  15قارن األستاذ أنور سلطان فقرة  – 279فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  لمصلحة المستأجر من الباطن )

دفعه زيادة  وقد يقع أن مستأجر العين يحصل على وعد ببيعها ، ويعطي لصاحب العين األجرة مضاعفة ، فإذا أكمل الثمن كانت له العين ، وإال استرد ما     

 ( .  211 فقرة 29على األجرة ) بالنيول وريبير وهامل 

(
1995
تلجأ الشركات الصناعية إلى  –فمن هذه األمثلة العملية : شركات البناء العقارية تضمن عقود اإليجار الصادرة منها وعداً ببيع العين إلى المستأجر  (

مستأجر ألرض زراعية يحصل على وعد ببيعها قبل أن ينفق في  –الحصول من األراضي المجاورة لمصانعها على وعد ببيعها ضماناً لتوسيع المصانع 

 شركة تبحث عن معادن في أرض فتحصل من صاحب األرض على وعد ببيعها إذا عثرت على المعادن .  –إصالحها مصروفات كبيرة 

ا كل أو بعض ما اشتراه منها في نظير ما يقابله من الثمن وقد قضت محكمة مصر االستئنافية بأنه إذا تعمد المشتري من الحكومة في عقد البيع بأن يرد إليه    

يذه على إرادة أحد المتعاقد عليه إذا لزم للمنفعة العامة ، فهذا الشرط إنما هو شرط شخصي يترتب عليه حق عيني ، وهو يعتبر بمثابة وعد بالبيع موقوف تنف

 ( . 292 ص 51رقم  99المجموعة الرسمية  2517ديسمبر سنة  9المتعاقدين ) 

زادها عليه . وقد يحول سبب دون تقدم شخص للمزايدة بنفسه ، فيتفق مع آخر على أن يتقدم هو للمزايدة بعد أن يحصل منه على وعد ببيع العين إذا رسا م    

من استخدمه للدخول في المزايدة ويجب التمييز بين هذه الصورة وصورة الدخول في المزاد باسم مستعار . وقد قضت محكمة النقض بأن تحدي المدين بأن 

هذا التحدي محله أن يكون الثابت في الدعوى أن من رسا عليه  –يعتبر في القانون نائباً عنه بطريق إعارة االسم ، وأن المعار اسمه ال يتملك في حق األصيل 

زاد إنما وعد المدين بأن يبيع له األطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له المزاد كان عند رسو المزاد عليه معيراً اسمه . أما إذا كان الثابت أن الراسي عليه الم

ص  997رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  15الثمن والمصروفات ، فذلك ال يصح التحدي به في إنكار الملكية على الراسي عليه المزاد ) نقض مدني 

129). 

هل هي ورقة  –لم يوف الدين في الميعاد . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت الورقة المختلف على تكييفها  وقد يعد مدين دائنه بأن يبيع منه عيناً إذا     

مذكوراً فيها أنه )) إذا مضى الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول(( ،  –ضد عن العقد المتنازع على حقيقة المقصود منه أم هي وعد بالبيع 

إن تعلق على شرط يدل على أن البيع ال يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء . وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقي الذي ينفذ مفعوله كبيع بمجرد التعاقد ، وفهذا 

سوغه عباراتها ، وليس فيه مسخ فاسخ . وإذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن لألطيان مقابل الدين في نهاية األجل المحدد للوفاء هو اعتبار ت

( . وفي هذه القضية كان من الممكن أن يتفق الطرفان على وعد  299ص  99رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  29لمدلولها ) نقض مدني 
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جانب صاحب الشيء الذي وعد ببيعه . فنظر كيف ينعقد هذا الوعد بالبيع ، ثم نستعرض اآلثار التي 

 تترتب عليها إذا انعقد صحيحاً .

                                                                                                                                                                    
بته في الشراء مؤثراً المطالبة بالدين . أما على اعتبار بالبيع يبدأ أثره من وقت حلول الدين وعدم الوفاء به ، وهذا يقتضي أن يكون للدائن الحق في أال يظهر رغ

 أن البيع معلق على شرط واقف هو عدم الوفاء بالدين في الميعاد المحدد ، فهذا يقتضي أن يتم البيع بأثر رجعي بمجرد تحقق الشرط . 
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 انعقاداً صحيحاً : كيف ينعقد الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد  – 28

رأينا في الجزء األول من الوسيط  
(1919)

االتفاق  – 2مدني تنص على أن ))  292أن المادة  

الذي يعد بموجبه كال المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال ينعقد إال إذا عينت جميع 

وإذا اشترط القانون لتمام  – 1فيها . المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه 

العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا 

العقد 
(1912)

  . 

ونرى من ذلك أن الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ليس مجرد إيجاب من الواعد ، بل هو عقد 

اعد والموعود له ال بد فيه من إيجاب وقبول من الو
(1911)

. ذلك أنه قد يتصور أن صاحب الدار  

مثال يصدر منه إيجاب ببيع الدار لشخص آخر ويتضمن اإليجاب مدة معينة لقبوله فيكون هذا 

اإليجاب ملزماً . ولكنه ال يكون الوعد بالبيع الذي نقصده هنا . والفرق بينهما أن الوعد بالبيع وسط 

بيع النهائي . ففي الوعد بالبيع يتفق كل من الواعد والموعد له على أن بين هذا اإليجاب الملزم وال

يبيع الواعد الدار إذا أبدى الموعود له رغبته في شرائها خالل مدة معينة ، فهذا أكثر من إيجاب 

ملزم ألنه إيجاب قد اقترن به القبول من الطرف اآلخر . ولكنه ال يزال دون البيع النهائي ، ألن كال 

يجاب والقبول لم ينصب على البيع ذاته بل على مجرد وعد بالبيع . ولذلك يكون الوعد مرحلة من اإل

دون البيع النهائي وفوق اإليجاب الملزم ، ففي اإليجاب الملزم لم يلتزم الموجب وعداً بالبيع بل التزم 

ق اإليجاب الملزم ، ففي بالبقاء على إيجابه المدة المحددة . ثم إن الوعد مرحلة دون البيع النهائي وفو

 ابه المدة المحددة . ثم إن الوعداإليجاب الملزم لم يلتزم الموجب وعداً بالبيع بل التزم بالبقاء على إيج

بالبيع ، من الناحية العملية ، مرحلة أقوى وأكثر ثباتاً في إلزام الواعد من مرحلة اإليجاب الملزم ، 

ن المدة المحددة لإليجاب الملزم وتكون المدة المحددة للوعد أطول عادة م
(1919)

  . 

مدني التي تقدم ذكرها أنه يشترط النعقاد الوعد بالبيع االتفاق على  292ويخلص من المادة 

جميع األركان والمسائل الجوهرية للبيع الموعود به . فيجب أن يتفق الواعد والموعود له على 

تفاق عليها ، وذلك حتى يكون السبيل مهيأ المبيع والثمن وعلى جميع شروط البيع التي يريان اال

إلبرام البيع النهائي بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الشراء . ويجب أيضاً أن يحدد المتعاقدان 

مدة يظهر في خاللها الموعود له رغبته في الشراء ، حتى إذا انقضت هذه المدة ولم تظهر هذه 

يجب أن يتم االتفاق عليه النعقاد الوعد بالبيع هو ما الرغبة سقط الوعد . ونرى من ذلك أن أقل ما 

( الثمن الذي تباع  1( العين المراد بيعها ، مع تعيينها التعيين الواجب شأن كل مبيع . )  2يأتي . ) 

                                                 

(
1919
 . 299فقرة  – 295فقرة  (

(
1912
 . 2هامش رقم  192ص  295فقرة  2أنظر تاريخ هذا النص في الوسيط  (

(
1911
وباألولى قد وإذا كان القبول صادراً من الموعود له ، كما هو الغالب ، فهو قبول ال ينشئ في ذمته التزاما ، ومن ثم قد يكون مجرد السكوت قبوال ،  (

 يكون القبول ضمنياً .

(
1919
عن ذلك ويقول بودري وسينيا إن الوعد بالبيع قد يكون في مرحلة أولى مجرد إيجاب من البائع ، وهو إيجاب يستطيع صاحبه العدول عنه . وقد يقوى  (

انب واحد ، ويلتزم الموجب في مرحلة ثانية فيكون إيجاباً اقترن بقبول من الطرف اآلخر دون أن يتقيد هذا الطرف اآلخر بالشراء ، فيكون وعداً بالبيع ملزماً لج

قابل من جانبه هو أيضاً أن بوعده وال يجوز له العدول عنه ، ولكن القابل ال يلتزم بشيء . وقد يصل في القوة إلى المرتبة العليا في المرحلة الثالثة ، فيلتزم ال

 ( .  91ودري وسينيا فقرة يشتري ، فيكون وعداً بالبيع وبالشراء ملزماً للجانبين ، وهذا يعدل البيع الكامل ) ب
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به ، مع تحديده تحديداً كافياً شأن كل ثمن 
(1915)

( المدة التي يجب في خاللها على الموعود له  9. )  

الشراء ، وقد يكون االتفاق على هذه المدة اتفاقاً ضميناً ، كما رأينا في حالة  أن يظهر رغبته في

المستأجر الموعود ببيع العين المؤجرة عندما يتبين من الظروف أن مدة الوعد هي مدة اإليجار 
(1919)

 . فإذا لم تزد المسائل المتفق عليها في الوعد بالبيع على ما تقدم ، وأبرم البيع بعد ذلك بظهور 

رغبة الموعود له في الشراء ، فإن بقية شروط البيع تستخلص من أحكام القانون ، كما هو األمر في 

أي بيع آخر . فيكون تسليم المبيع واجباً في الحال ، ويكون الثمن واجب الدفع فوراً ، ويكون حق 

تسليم المبيع المشتري في الثمار وحق البائع في تقاضي فوائد عن الثمن ومصروفات البيع وكيفية 

وضمان الهالك وضمان االستحقاق والعيوب الخفية وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي يشتمل 

عليها عقد البيع خاضعة لألحكام التي تسري على البيع ووفقاً للقواعد التي قررها القانون في هذا 

 الشأن . 

البيع هو أيضاً عقد رضائي ال ولما كان عقد البيع عقداً رضائياً كما قدمنا ، فإن عقد الوعد ب

 292يشترط النعقاده شكل خاص ، شأنه في ذلك شأن البيع . وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 

مدني تقضي بأنه إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً 

ن عقد الوعد بالبيع ال يدخل في مضمون هذا في االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد ، فإ

النص ، إذ لم يشترط القانون لتمام البيع استيفاء شكل معين كما سبق القول . وهذا ما لم نكن في حالة 

من الحاالت االستثنائية التي يكون فيها البيع شكليا 
(1911)

، فعندئذ يجب أن يستوفي الوعد بهذا البيع  

يستوفيه البيع  نفس الشكل الخاص الذي يجب أن
(1911)

 . 

ال من حيث  –ولما كان الوعد بالبيع هو خطوة نحو البيع النهائي كما قدمنا ، فإن شروط البيع 

تكون مطلوبة في الوعد بالبيع . فتعتبر األهلية بالنسبة  –االنعقاد فحسب بل أيضاً من حيث الصحة 

بيع النهائي وقت الوعد ولو فقد األهلية إلى الواعد وقت الوعد ، ومن ثم يجب أن يكون الواعد أهالً لل

وقت إبرام العقد النهائي بأن حجر عليه مثال . وتعتبر عيوب اإلرادة بالنسبة إلى الواعد وقت الوعد 

أيضاً ، فإنه ال يصدر منه رضاء بعد ذلك إذ البيع النهائي يتم بمجرد ظهور رغبة الموعود له كما 

وقت البيع النهائي ال وقت الوعد ، فيصح أن يكون قاصراً  سيجيء . أما أهلية الموعود له فتعتبر

                                                 

(
1915
( يذهب ، في القانون الفرنسي القديم ، إلى أن االتفاق على الثمن ليس الزماً لصحة الوعد ، ويتولى الخبراء تقديره في  572وكان بوتييه ) البيع فقرة  (

 ( . 17رة البيع النهائي . ولكن هذا الرأي غير معمول به في القانون الفرنسي الحديث ) بودري وسينيا فق

(
1919
ا اتفق الطرفان على وكما إذا كان العقد الموعود به ال يجدي تنفيذه بعد فوات وقت معين ، فهذا الوقت هو المدة التي يجب في خاللها إبرام هذا العقد . وإذ (

هنا تكون قابلة للتحديد ، وإذا اختلف ، ألن المدة  أن تكون المدة هي المدة المعقولة ، وكان في عناصر القضية ما ينهض لتحديد هذه المدة ، جاز الوعد بالبيع

 = الطرفان في تحديدها

يوجب تحديد المدة فيجوز الوعد بالبيع دون  –كما يوجد في مصر  –أما في فرنسا فال يوجد نص  –(  199ص  295= تكفل القاضي بذلك ) الوسيط فقرة 

 ( . - 19بودري وسينيا فقرة  تحديد مدة ، ويتولى القاضي تحديد المدة المدة المعقولة )

(
1911
 .  11أنظر آنفاً فقرة  (

(
1911
ة وال يوجد ما يمنع من أن تكون ضمن شروط الوعد بالبيع الرضائي أنه في حاله ظهور رغبة الموعود له في الشراء يجب أن يفرغ البيع في ورق (

واعد أن يشترك مع الموعود له في إعداد الورقة الرسمية التي تبرم العقد رسمية . وفي هذه الحالة إذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء ، وجب على ال

فقرة  2ان ) أنظر الوسيط النهائي . ويكون الوعد بالبيع هنا رضائياً مع أن للبيع النهائي شكل ، وذلك ألن الشكل هنا لم يشترطه القانون بل اتفق عليه المتعاقد

اعد عن إمشاء الورقة الرسمية إلبرام العقد النهائي ، فمن رأينا أن يقوم الحكم في هذه الحالة مقام العقد مفرغاً ( . وإذا امتنع الو 1هامش رقم  199ص  299

مدني من أنه )) إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل ، وقاضاه  291في هذه الورقة الرسمية ، إذ الحكم هو نفسه ورقة رسمية . يؤيد ذلك ما جاء في المادة 

يء المقضي به خر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد ، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل ، متوافرة ، قام الحكم متى حاز قوة الشالمتعاقد اآل

 = بإبرامه هو في األصل وبحكم القانون عقداً لعقد الموعود مقام العقد (( . وهذا بخالف ما إذا كان ا
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وقت الوعد بشرط أن تتوافر فيه أهلية التصرف وقت ظهور رغبته في الشراء ، ذلك أنه ال يلتزم 

أي  –بشيء وقت الوعد وإنما يلتزم عند البيع النهائي . على أنه يجب أن تتوافر فيه أهلية التعاقد 

ن الوعد كما قدمنا عقد وهو أحد طرفيه . أما عيوب اإلرادة فتعتبر بالنسبة وقت الوعد ، أل –التمييز 

إليه وقت الوعد ووقت البيع النهائي معاً ، إذ أنه يصدر منه رضاء في كل من هذين الوقتين ، فيجب 

أن يكون رضاؤه في كل منهما صحيحاً 
(1917)

 . 

حتى لو لم تكن متوافرة وقت  ويكفى أن تتوافر مشروعية المحل والسبب وقت البيع النهائي ،

الوعد 
(1915)

  . 

 اآلثار التي تترتب على الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد :  – 29

إذا انعقد الوعد بالبيع صحيحاً على النحو الذي قدمناه ، وجب في بيان اآلثار التي تترتب عليه 

(  1( قبل ظهور رغبة الموعود له في الشراء في خالل المدة المحدودة )  2التميز بين مرحلتين : ) 

 بعد ظهور هذه الرغبة أو بعد انقضاء المدة المحددة دون ظهورها . 

 تي قد تترتب قبل ظهور الرغبة : اآلثار ال – 31

قدمنا أن الوعد بالبيع عقد ملزم لجانب واحد هو الواعد بالبيع ، فال يترتب أي التزام في جانب 

، وهذا  ( obligation de faire )الموعود له . وااللتزام الذي يترتب في ذمة الواعد هو التزام بعمل 

له إذا أظهر هذا رغبته في الشراء في المدة المحددة العمل هو أن يبرم عقد بيع نهائي مع الموعود 
(1919 )

حق شخصي  –أي قبل ظهور رغبته  –. ونرى من ذلك أن حق الموعود له في هذه المرحلة 

 ال حق عيني ، فال تنتقل إليه ملكية الشيء الموعود ببيعه . ويترتب على ذلك أمران :

يء الذي وعد ببيعه . فله أن يتصرف فيه ، وله ) األمر األول ( أن الواعد بالبيع يبقى مالكاً للش

أن يؤجره وأن يحصل على غلته ، وذلك إلى وقت إبرام البيع النهائي 
(1912)

. ويسرى بوجه عام  

تصرف الواعد في حق الموعود له . فإذا كان الشيء الموعود ببيعه عقاراً ، وباع الواعد العقار من 

له في الشراء ، بل وبعد ظهور هذه الرغبة إذا لم آخر ، وسجل البيع قبل ظهور رغبة الموعود 

يتمكن الموعود له من تسجيل البيع  النهائي الذي تم بظهور رغبته في الشراء قبل تسجيل البيع 

                                                 
، وكان الوعد به لم يفرغ في الشكل الرسمي ، فالحكم في هذه الحالة ال يقوم مقام العقد ، بل يقتصر القاضي على الحكم بالتعويض ) = شكلياً كالرهن الرسمي 

عد مدني تشترط كما رأينا أن يكون الو 291( . وعلة ذلك أن عقد الوعد في حالة الرهن الرسمي عقد شكلي لم يستوف الشكل ، والمادة  295فقرة  2الوسيط 

لوعد بالبيع ، فليس هناك ما يخل بالعقد متوافراً فيه الشكل الواجب قانوناً حتى يقوم الحكم مقام العقد . أما إذا لم يكن هناك شكل واجب قانوناً ، كما هو األمر في ا

 –لنهائي رسمياً ، ألن الشروط الالزمة لتمام الوعد بالبيع مدني إذا نحن جعلنا الحكم يقوم مقام العقد ، حتى لو اشترط اتفاقاً أن يكون العقد ا 291بأحكام المادة 

 متوافرة ، وهذا كاف لجعل الحكم يقوم مقام العقد .  –وليس فيها شرط خاص بالشكل 

(
1917
 . 211فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (

(
1915
ا العقد ممكناً قانوناً ، فال يجوز الوعد ببيع حق في تركة مستقبلة . ولكن الوعد بالبيع ذاته له محل هو إبرام العقد النهائي ، ولذلك يجب أن يكون إبرام هذ (

مشروعاً ، فال يصح الوعد ببيع سالح يريده الموعود له الرتكاب جريمة ) األستاذ عبد المنعم  –وهذا هو السبب  –كذلك يجب أن يكون الباعث على الوعد 

 ، ولم يبد الموعود له رغبته في الشراء إال بعد أن ورث الواعد العين ، فإن هذا يكون جائزاً .  ( . لكن إذا وعد شخص ببيع عين سيريها 59البدراوي فقرة 

(
1919
محوطة بظروف ال وال يعترض على هذا بأن االلتزام يكون إراديا ، فإن اإلرادة هنا هي إرادة الدائن ال إرادة المدين . هذا إلى أن إرادة الدائن نفسها  (

ته األخرى ) بالنيول وريبير وهامل تجعل األمر يتعلق بمحض اإلرادة ، فهو إذا أبدى رغبته في الشراء البد أن يكون قادراً على دفع الثمن وعلى القيام بالتزاما

 (  199ص  211فقرة  29

(
1912
 . 217فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (
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األول ، فإن تصرف الواعد يسري في حق الموعود له . أما إذا كان الشيء الموعود ببيعه منقوال 

ظهور رغبة الموعود له في الشراء ، سرى التصرف في  معيناً بالذات ، وتصرف فيه الواعد قبل

بتعويض على الواعد  الموعود له وليس لهذا إال الرجوعحق 
(1911)

. فإذا كان تصرف الواعد في  

المنقول قد صدر بعد ظهور رغبة الموعود له في الشراء ، لم يسر التصرف في حق الموعود له ، 

نتفل إليه ملكية المنقول . وهذا كله مع مراعاة القاعدة التي بل اعتبر البيع الصادر له قد أبرم أوال فت

تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية ، فإذا تصرف الموعود له في المنقول ، سواء كان هذا 

 –قبل ظهور رغبة الموعود له في الشراء أو بعد ظهور هذه الرغبة ، فأيهما تسلم العين أوال 

يكون مالكاً للعين إما بموجب عقد البيع النهائي وإما بموجب  –الواعد  الموعود له أو من تصرف له

 الحيازة ، ويرجع اآلخر بتعويض على الواعد . 

) األمر الثاني ( أنه إذا هلك الشيء الموعود ببيعه قضاء وقدراً ، تحمل الواعد تبعة هالكه 
(1919)

قد أبرم ، بل ألن الواعد  19النهائي $ون األمر لو أن البيع ، ال ألنه هلك قبل التسليم كما يك 

ال يزال هو المالك واألصل أن الشيء يهلك على مالكه . وكهالك الشيء نزع ملكيته ، يتحمل 

الواعد تبعته 
(1915)

 . 

 اآلثار التي تترتب بعد ظهور الرغبة أو بعد انقضاء المدة دون ظهورها : – 31

( إما أن يظهر الموعود له  2حد شيئين : ) وننتقل اآلن إلى المرحلة الثانية ، وفيها يقع أ 

( وإما أن تنقضي المدة المحددة دون أن يظهر هذه  1رغبته في الشراء في خالل المدة المحددة ) 

 الرغبة . 

                                                 

(
1911
قه ، أو وهذا كله ما لم يستطيع الموعود له أن يطعن في تصرف الواعد بالدعوى البولصية ، بأن أثبت تواطؤ الواعد مع المتصرف له على اإلضرار بح (

( . وغني عن البيان  215فقرة  29قارن بالنيول وريبير وهامل  – 977فقرة  1حتاج الموعود له إلى إثبات التواطؤ ) الوسيط كان التصرف تبرعاً حيث ال ي

الثاني حسن أنه لو تصرف المتصرف له سيء النية لمتصرف له ثان وكان هذا حسن النية ، لم يملك الموعود له الطعن في التصرف األخير ألن المتصرف له 

 ( . 299ص  15األستاذ أنور سلطان فقرة  – 9هامش رقم  252ص  29) بالنيول وريبير وهامل  وذلك وفقاً لقواعد الدعوى البولصية النية ،

مة واعد القائويذهب األستاذ جميل الشرقاوي إلى اقتصار حق الموعود له على استحقاق التعويض من المتصرف إليه إذا كان سيء النية ، بجانب مسئولية ال    

ين نظام على تعاقده ، فالحكم بالتعويض هو الجزاء الوحيد الجائز التطبيق . أما جعل عدم نفاذ التصرف من صور التعويض فيقوم في نظره على خلط ب

ن جعل التصرف ( . ويشك األستاذ عبد المنعم البدراوي في إمكا 11ص  – 19ص  91التصرف القانوني ونظام المسئولية ) األستاذ جميل الشرقاوي فقرة 

يحتج على المشتري غير نافذ في حق الموعود له ، فإن المشتري إذا تمكن من تسجيل عقده قبل أن يسجل الموعود له البيع النهائي ، لم يستطع الموعود له أن 

 ( . 55بأنه كان سيء النية وقت أن سجل عقده ) األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة 

(
1919
فهل يحل هذا  –التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين أو التعويض عن نزع الملكية  –شيء أو نزع ملكيته شيء يقوم مقامه وإذا تخلف عن هالك ال (

( ، ولكن القصاء  217الشيء حلوال عينياً محل الشيء الموعود ببيعه : يجيب الفقه الفرنسي بالنفي ويذهب إلى سقوط الوعد ) بالنيول وريبير وهامل ص 

ص  11وأنظر أيضاً في هذا المعنى األستاذ أنور سلطان فقرة  – 97 – 2 – 2511سيريه  2515يونيه سنة  25ل بالحلول العيني ) نقض فرنسي الفرنسي يقو

             ( .                                                                           291ص  – 292ص  292واألستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  55

ص  – 55ص  11رة أما إذا هلك الشيء هالكاً جزئياً ، ومع ذلك أبدى الموعود له رغبته في شرائه ، فللواعد أن يلزمه بكل الثمن ) األستاذ أنور سلطان فق      

 292ص  292المنعم البدراوي فقرة . وقارن األستاذ عبد  19ص  52األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 75ص  92األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 299

 ( . 59واألستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

(
1915
مكررة . وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يجوز بحال أن يحسب على الواعد نزع ملكية بعض العين للمنفعة العامة  11فقرة  – 11بودري وسينيا فقرة  (

يناير سنة  29كه ، وهذا يكون حتما على المالك ، وبحكم اللزوم العقلي ال يضمن عنه الواعد بالبيع ) نقض مدني ، ألن نزع ملكية المبيع يجري عليه حكم هال

 ( . 159ص  75مجموعة عمر رقم  2597

يجوز أيضاً للموعود له أن يحول حقه الشخصي في ذمة الواعد إلى  –استبقاء الواعد للملكية وتحمله تبعة الهالك  –هذا وإلى جانب األمرين اللذين قدمناهما     

 ً ( . وإذا نزعت ملكية  1ص  955فقرة  9أوبري ورو  – 217فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 15لقواعد حوالة الحق ) بودري وسينيا فقرة  محال له وفقا

للموعود . وللموعود له أن يطالب بمنع الواعد من القيام بأعمال تحول دون إبرام البيع النهائي ،  العين الموعود ببيعها للمنفعة العامة ، كان التعويض للواعد ال

، وله أن يطلب تعيين  كمنعه من هدم الدار الموعود ببيعها . وللموعود له أن يستعمل الدعوى غير المباشرة باسم الواعد ، فيرفع دعاوي الحيازة ويقطع التقادم

 ( . 71ص  92بيعة إذا شرع الواعد في هدمها ) األستاذ سليمان مرقس فقرة حارس على العين الم
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ففي الحالة األولى تظهر رغبة الموعود له في الشراء صراحة أو ضمناً ، بشرط أن يكون ذلك 

اً فيما إذا تصرف الموعود له في الشيء الموعود ببيع أو في المدة المحددة . وتظهر الرغبة ضمن

إيجار أو غير ذلك ، مما تستخلص منه نيته في أنه اعتبر الشيء مملوكاً له فتصرف فيه على هذا 

ع النهائي يتم بمجرد النحو . فإذا ظهرت رغبة الموعود له في شراء الشيء الموعود به ، فإن البي

لرضاء جديد من الواعد الرغبة ، وال حاجة ظهور هذه 
(1919)

. ويعتبر البيع النهائي قد تم من وقت  

الرغبة ال من وقت الوعد ، على أساس أن ظهور الرغبة يعد إيجاباً من جانب الموعود له ، وهو 

إيجاب مقبول من الواعد فقد التزم هذا أن يقبله بموجب الوعد الصادر منه 
(1911)

. فيتم البيع النهائي  

، على هذا الوجه ، من وقت ظهور الرغبة 
(1911)

. واألمر واضح فيما إذا كان الشيء الموعود  

معينة بالذات ، ككتاب أو سيارة أو جهاز أو آلة ، فإن البيع النهائي يعتبر قد تم لة ببيعه عيناً منقو

ن إلى الموعود له الذي أصبح اآلن بمجرد ظهور رغبة الموعود له في الشراء ، وتنتقل ملكية العي

مشترياً ، ويلتزم هذا بدفع الثمن المتفق عليه للواعد الذي أصبح اآلن بائعاً ، وتسري أحكام البيع في 

سائر المسائل . أما إذا كان الشيء والموعود ببيعه عقاراً ، فالبيع يتم أيضاً بمجرد ظهور رغبة 

تنتقل إال بالتسجيل . فعلى البائع ) الواعد ( أن يقوم  الموعود له في الشراء ، ولكن الملكية ال

باألعمال الواجبة لكتابة العقد والتصديق على إمضائه حتى يكون العقد معداً للتسجيل ، فإن هو امتنع 

عن ذلك أو نازع في أن العقد النهائي قد تم جاز للمشتري ) الموعود له ( أن يحصل على حكم 

قد ، ومتى سجل هذا الحكم انتقلت الملكية إليه بثبوت البيع يقوم مقام الع
(1917)

 . 

                                                 

(
1919
 مكررة .  19بودري وسينيا فقرة  – 521ص  99م  2519استئناف مختلط أو يناير سنة  (

فقرة  9ن ال يعتد به ) أوبري ورو وإذا اشترط في الوعد أن الموعود له يجب أن يدفع الثمن فوراً عند ظهور رغبته ، فظهور الرغبة غير المصحوب بالثم    

 ( . 1ص  955

ادة في المبيع أجراها وإذا ارتفعت قيمة الشيء عما كانت عليه وقت الوعد ، لم يلزم الموعود له أية زيادة في الثمن . فإذا كان ارتفاع القيمة راجعاً إلى زي    

األستاذ سليمان  – 11تاذ أنور سلطان فقرة الواعد دون اتفاق مع الموعود له ، اعتبر الواعد في حكم من أحدث هذه الزيادة بسوء نية في ملك الغير ) قارن األس

األستاذ محمد *** عيسى  – 9هامش  55األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص  – 19ص  92األستاذ كامل مرسي فقرة  – 75ص  92مرقس فقرة 

نوفمبر سنة  27صدور الوعد بالبيع ) استئناف مختلط ( . ويكون للموعود له الحق في ثمرات المبيع من وقت ظهور رغبته في الشراء ال من وقت  251فقرة 

 ( . 11ص  11م  5/25

(
1911
ول الرغبة التي يظهرها فقبول الواعد ليس إذن إال تنفيذاً لاللتزام الذي نشأ في ذمته بموجب الوعد بالبيع ، فقد التزم بعمل هو إبرام البيع النهائي ، أي قب (

د في وقوع البيع ، حكم القاضي بوقوعه ، وقام حكمه مقام تنفيذ التزام الواعد ، ألن االلتزام هنا التزام بعمل تسمح الموعود له في الشراء ، وإذا نازع الواع

مدني صراحة على هذا الحكم إذ تقول : )) إذا وعد شخص بإبرام عقد  291مدني ( . وقد نصت المادة  129طبيعته أن يقوم حكم القاضي فيه مقام التنفيذ ) م 

متى حاز قوة الشيء  ، وقاضاه المتعاقد اآلخر طالباً تنفيذ الوعد ، وكانت للشروط الالزمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، قام الحكمثم نكل 

قوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت مدني ، إذ تقول : )) في االلتزام بعمل ي 129المقضي به مقام العقد (( . وليس هذا النص إال تطبيقاً لنص أعم هو المادة 

ص  51األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 77ص  – 71ص  99األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 17بهذا طبيعة االلتزام (( . أنظر األستاذ أنور سلطان فقرة 

 . 271فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 11رة بودري وسينيا فق – 29هامش رقم  955فقرة  9. وأنظر في الفقه الفرنسي أوبري ورو  15

(
1911
يكون لظهور  ويجب استبعاد أن يكون الوعد بالبيع بيعاً معلقاً على شرط ، إذ أن الموعود له لم يرتبط وقت الوعد أن يشتري ولو تحت شرط ، ومن ثم ال (

( . كذلك يجب استبعاد أن يستحيل التزام الواعد ، وهو التزام  195ص  – 199ص  211فقرة  29رغبته في الشراء أثر رجعي ) بالنيول وويبير وهامل 

  11فقرة  – 15عن طريق صدور حكم قضائي ) بودري وسينيا فقرة  العيني بعمل كما قدمنا ، إلى تعويض ، غذ هو التزام قابل للتنفيذ

 ( . 2919نشرة  1جوسران  – 271فقرة  29بالنيول وريبير وهامل      

مه ) هذا ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بوقوع البيع بتعويض للموعود له عن الضرر الذي لحقه من جراء عدم مبادرة الواعد إلى االعتراف بالتزا     

 ( .  271فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

(
1917
الواعد توقيعاً مصدقاً عليه ، جاز للموعود له أن يستغنى عن )) مدوناً في محرر يحمل توقيع  –كما يقول األستاذ سليمان مرقس  –وإذا كان الوعد بالبيع  (

فيقوم تسجيل هاتين  استصدار حكم يقوم مقام عقد البيع ، بأن يسجل عقد الوعد المصدق عليه وإقراراً منه مصدقاً عليه أيضاً بقبول الشراء بناء على الوعد ،

 ( . 77ص  – 71ص  99رة الوثيقتين مقام تسجيل عقد البيع ) األستاذ سليمان مرقس فق
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وفي الحالة الثانية ، إذا لم يظهر الموعود  له رغبته في الشراء ، تحلل الواعد من وعده وسقط 

الوعد 
(1915)

، وصار الواعد في حل بعد ذلك أن يتصرف الشيء لمن يشاء . وهذا وهو الحكم أيضاً  

لشراء ولكن بعد انقضاء المدة المحددة . كذلك يكون هذا هو حتى لو أظهر الموعود له رغبته في ا

الحكم لو أن الموعود له ، حتى قبل انقضاء المدة المحددة ، أعلن عدم رغبته في شراء الشيء 

الموعود به ، ولو ضمناً كأن تعامل مع الواعد في الشيء على اعتبار أن الواعد هو المالك المستقر 

الموعود له عدم رغبته في الشراء  17اوز مدة الوعد . ذلك أن إعالن $فاستأجره منه مثال لمدة تج

يكون بمثابة نزول منه عن حقه الذي استمده من الوعد 
(1979)

 . 

 الوعد بالتفضيل : – 32

 pacte de )وهناك صورة خاصة من الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد هي الوعد بالتفضيل  

preference ) تزم الواعد في وعده أن يلتزم ببيع الشيء إذا أظهر الموعود . وفي هذه الصورة ال يل

له رغبته في شرائه ، وإنما يلتزم ، إذا هو رغب في بيع الشيء أن يعرضه أوال على الموعود له 

تفضيال له على غيره ، فإن قبل الموعود له شراءه تم البيع . فالذي يميز هذه الصورة عن الصورة 

ن الواعد لم يلتزم ببيع الشيء ، وكل ما التزم به هو أنه إذا رغب في بيع األخرى في الوعد بالبيع أ

الشيء وجب عليه أن يعرضه أوال على الموعود له . فال يتم البيع النهائي إذن إال باجتماع أمرين : 

أن يريد الواعد بيع الشيء وأن يريد الموعود له شراءه 
(1972)

. ويكون التزام الواعد بعرض الشيء  

وعود له معلقاً على شرط أن يريد بيعه ، وال يقال إن هذا شرط إرادي محض من جانب على الم

المدين ، فإن إرادة الواعد بيع الشيء ليست إرادة محضة ، بل هي متصلة بظروف خارجية قد 

تدفعه أن يمتنع عن بيعه مع شدة رغبته في ذلك ، فالشرط إذن شرط مختلط وليس شرطاً إرادياً 

محضاً 
(1971)

 . 

                                                 

(
1915
 ( . 795ص  215رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  1وذلك دون حاجة ألن يعذر الواعد الوعود له ) نقض مدني  (

(
1979
وعده ، وال يجوز  وقد يدفع الموعود له للواعد عربوناً يخسره إذا لم يبد رغبته في الشراء ، فإذا لم يبد هذه الرغبة خسر العربون وتحلل الواعد من (

 ( . 177ص  99م  2512أبريل سنة  11للموعود له أن يحتج بعدم إعذاره وبأنه كان مستعداً لدفع باقي الثمن ) استئناف مختلط 

أن الوعد بالبيع عقد من هذا التقنين على ))  559هذا وقد عالج تقنين الموجبات والعقود الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد في نصوص متصلة . فنصت المادة     

وعود ، بل يلزم الواعد بمقتضاه يلتزم المرء ببيع شيء من شخص آخر ال يلتزم شراءه في الحال . ومن طبيعة هذا العقد أنه متبادل . وهو ال يولد موجباً على الم

على أن )) مفاعيل العقد تنتقل إلى ورثة  555دة بوجه بات ، فال يستطيع الرجوع عن عرضه بل يجب  عليه انتظار قرار الشخص الموعود(( . ونصت الما

على أنه )) إذا تفرغ الواعد لشخص عن شيء منقول بالرغم مما التزمه ، فهو يملك المتفرغ له ذلك  559المتعاقدين بما توجبه لهم أو عليهم (( . ونصت المادة 

على أنه )) عند ما يصرح  551يامه بالموجب الذي التزمه (( . ونصت المادة الشيء ، لكنه يستهدف ألداء بدل العطل والضرر إلى الشخص الموعود لعدم ق

على أنه )) عند ما يصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء ، يتحول الوعد  551الشخص الموعود لعدم قيامه بالموجب الذي التزمه (( . ونصت المادة 

ية في يوم القبول . على أنه يرجع في تعين مقدار العين إلى اليوم الذي وعد فيه البائع (( . ونصت إلى بيع دون أن يكون له مفعول رجعي ، ويتم انتقال الملك

 على )) أن الوعد بالبيع فيما يختص باألموال غير المنقولة خاضع للقوانين العقارية المرعية اإلجراء (( .  557المادة 

(
1972
ار في مدينة يتوقع أن يرحل عنها ، فيحصل منه شخص آخر على وعد بأنه إذا أراد بيع الدار ومن األمثلة العملية للوعد بالتفضيل أن يكون لشخص د (

 =                       عند رحيله فعليه أن يعرضها على الموعود له ، حتى إذا قبل هذا شراءها تم البيع النهائي . أما إذا حصل صاحب الدار من               

الشراء ، فإن هذه الحالة تختلف عن حالة الوعد بالتفضيل المتقدمة من وجهين : ) أوالً ( في حالة الوعد بالشراء ال يكون صاحب = الشخص اآلخر على وعد ب

 عرض الدار علىالدار ملزماً ببيعها من الشخص اآلخر بل يجوز له أن يبيعها من غيره ، بخالف حالة الوعد بالتفضيل فإن صاحب الدار يكون فيها ملزماً ب

ة الوعد بالتفضيل فإنه الشخص اآلخر إذا أراد بيعها . ) ثانياً ( في حالة الوعد بالشراء يكون الشخص اآلخر ملزماً بالشراء إذا عرضت عليه الدار ، بخالف حال

 ال يكون ملزماً بذلك . 

يحصل مشتري العقار من  –إذا أراد هذا بيع العين المؤجرة وهناك أمثلة عملية أخرى للوعد بالتفضيل : يحصل المستأجر من المؤجر على وعد بتفضيله      

يبيع شخص عينا من آخر ويتفق مع المشتري على أنه إذا أراد هذا أن يبيع العين وجب  –البائع على وعد بتفضيله في عقار آخر مملوك للبائع إذا أراد هذا بيعه 

 –مكررة ثانيا  12أنظر بودري وسينيا فقرة  – ( promesse de revente )ادة البيع عليه أن يعرضها على بائعها األول ، وهذا ما يسمى بالوعد بإع

 . 99األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 275فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 
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لجانب واحد ،  19نعقد به الوعد بالبيع الملزم $ينعقد الوعد بالتفضيل على النحو الذي يو

فيجب أن يكون مشتمال على الشيء الموعود به والثمن الذي يباع به والمدة التي يجب في خاللها أن 

يعرض الواعد الشيء على الموعود له إذا أراد بيعه 
(1979)

ي . وكل ما قلنا في انعقاد بالبيع وف 

 صحته يقال هنا . 

واألثر الذي يترتب على الوعد بالتفضيل ، في المرحلة السابقة على عرض الشيء الموعود 

ببيعه ، هو نشوء التزام شخصي في ذمة الواعد بأن يعرض الشيء على الموعود له إذا أراد بيعه . 

يبقى الواعد مالكاً وهو مجرد التزام شخصي يترتب عليه كما في الوعد بالبيع فيما قدمناه ، أن 

للشيء 
(1975)

. وأن الشيء إذا هلك أو نزعت ملكيته تحمل الواعد تبعة ذلك دون أن يلتزم بضمان  

 للموعود له . 

واألثر الذي يترتب ، في المرحلة األخيرة ، أنه إذا أراد الواعد بيع الشيء في المدة المحددة ، 

النهائي في المنقول وفي العقار على الوجه الذي وعرضه على الموعود له فقبل شراءه ، تم البيع 

أو انقضت المدة المحددة دون أن يريد  12، $ يع . وإذا رفض الموعود له شراءهبيناه في الوعد بالب

الواعد بيع الشيء ولو أراد البيع بعد ذلك ، أو أعلن الموعود له رغبته في تحليل الواعد من التزامه 

، ويتحلل الواعد من االلتزام الذي ترتب في ذمته بموجب الوعد ، فإن الوعد بالتفضيل يسقط 

 بالتفضيل . وقد قدمنا كل هذه األحكام تفصيال في الوعد بالبيع . 

                                                                                                                                                                    

(
1971
ص  Leducمشيراً إلى رسالة  –ويذهب األستاذ عبد المنعم البدراوي  – 275فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  –مكررة  12بودري وسينيا فقرة  (

الوعد حقاً في  إلى أن الوعد بالتفضيل هو في الحقيقة وعد بالبيع في طريق التكوين تعين فيه من اآلن المستفيد االحتمالي ، وهذا المستفيد لم يكسب من – 199

و يتحول إلى وعد بالبيع إذا قرر الواعد بيع الشيء ، فعندئذ يصبح الشراء ولو معلقاً على شرط ، ولكنه كسب حقاً يخوله منع الواعد من التعاقد مع الغير . وه

ن يجب أن يترتب المستفيد في مركز الدائن بوعد بالبيع . ومتى نشأ هذا الحق في الشراء فهو ال ينشأ إال من هذا الوقت وبدون أثر رجعي ، على عكس ما كا

 ( . 295فقرة  – 299لى شرط واقف ) األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة منطقياً على اعتبار الوعد بالتفضيل وعدا بالبيع معلقاً ع

ي بيع الشيء . ويستخلص من هذا الرأي أن التزام الواعد بالتفضيل ليس التزاماً معلقاً على شرط واقف ، بل هو التزام احتمالي يتحقق إذا رغب الواعد ف    

يع ال من وقت صدور الوعد ، والعبرة في توافر األهلية عند الواعد هي بوقت وجود الرغبة في البيع ال ومن ثم يوجد االلتزام كامال من وقت الرغبة في الب

اقف . فال حاجة بعد بوقت صدور الوعد . وهاتان النتيجتان يمكن استخالصهما ، كما نرى ، من أن التزام الواعد هو التزام احتمالي ال التزام معلق على شرط و

 ا يقول األستاذ عبد المنعم البدراوي ، بأن االلتزام الناشئ من الوعد بالتفضيل ليس التزاما بعمل بل التزاما بامتناع عن عمل .ذلك إلى القول ، كم

(
1979
عرضه أوال الشيء يويمكن وفقاً لمبدأ سلطان اإلرادة أال يحدد المتعاقدان ال الثمن وال المدة ، فيقتصر الواعد على أن يلتزم بأنه في أي وقت يعتزم بيع  (

مكررة ( . أنظر في عدم لزوم تحديد المدة األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  12على الموعود له ليشتريه بالثمن الذي يمكن به بيعه للغير ) بودري وسينيا فقرة 

 . 51الباقي فقرة  واألستاذ عبد الفتاح عبد 79ن وعلى العكس من ذلك في أن تحديد المدة واجب األستاذ أنور سلطان فقرة  299

ط الموعود له ويغلب في الوعد بالتفضيل أال يجوز للموعود له النزول عن حقه ألن شخصه محل اعتبار عند الواعد . ومع ذلك ال يوجد ما يمنع من أن يشتر   

ورثته ، فإذا كانت الورثة قصرا قامت صعوبة  ( . وإذا مات الواعد انتقل التزامه إلى 127ص  275فقرة  29جواز النزول عن حقه ) بالنيول وريبير وهامل 

ر في أن الوعد في تحديد الثمن إذ الغالب أن مال القاصر يباع بالمزاد العلني ، فإذا وضع شرط التفضيل في دفتر الشروط أحجم الناس عن المزايدة ) أنظ

 ( . 5مكرر  29هامش رقم  955فقرة  9و بالتفضيل ال يكون إال في البيع بالممارسة وال يجوز في البيع بالمزاد أو بري ور

(
1975
الشيء ، فإذا تصرف فيه لغير الموعود له نفذ تصرفه ، ولكن يرجع الموعود له بتعويض على الواعد . فإذا كان الواعد متواطئاً مع من تصرف له في  (

قارن بالنيول وريبير  – 12ود له ) بودري وسينيا فقرة وأمكن الموعود له الطعن في التصرف بالدعوى البولصية ، كان التصرف غير نافذ في حق الموع

 ( . 279فقرة  29وهامل 

في التعويض ، ولكن إذا تصرف الواعد في الشيء بغير البيع ، بأن وهبه أو قايض عليه أو دفعه حصة في شركة ، لم يكن للموعود له حق في أخذه ، بل وال     

 ( . 11لبيع ) بودري وسينيا فقرة إذ التزام الواعد مقصور على حالة التصرف با
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 الوعد بالشراء من جانب واحد –ب 

 أمثلة عملية : – 33

يحدث أن يجد صاحب الشيء نفسه في حاجة إلى الحصول من شخص آخر على وعد بشراء  

ثل ذلك صاحب الدار يتقدم له شخص في شرائها ، وهو لم يبت العزم بعد على البيع ، هذا الشيء . م

فيكتفي بالحصول من هذا الشخص على وعد بالشراء فيما إذا بت صاحب الدار العزم على البيع في 

مدة معينة . أو يكون قد بت العزم على البيع ، ولكنه يريد أعلى ثمن ، فيحصل ممن تقدم له على 

لشراء بالثمن الذي يعرضه ، وإن وجد بعد ذلك من يعرض ثمناً أعلى باع الدار منه ، وإال وعد با

باعها من الواعد بالشراء . أو يكون قد أراد بيع الدار لشراء دار أخرى ، ويخشى إن بت في البيع 

عثر  أال يجد بعد ذلك الدار التي يرغب في شرائها ، فيكتفي بالحصول على وعد بالشراء ، حتى إذا

على الدار التي يرغب فيها باع داره واشتراها 
(1979)

 . 

وكثيراً ما يقع أن يتفق صاحب الشيء المعروض في المزاد مع شخص آخر على أن يتقدم هذا 

في المزاد إلبالغ الثمن إلى مقدار معين ، فهذا وعد بالشراء من جانب الشخص اآلخر ، وعليه أن 

عليه لم يلتزم بأن يزيد ، فإذا رسا المزاد على غيره ، ثم أبطل أو  يتقدم بعطاء بهذا المقدار ، فإن زيد

 أعيد على من رسا عليه ، لم يلتزم أن يتقدم في المزاد الجديد . أما إذا لم يتقدم للمزاد أصالً ، أو تقدم

ه ولم يبلغ الثمن المقدار المتفق عليه ، فرسا المزاد بثمن أقل ، ألزم بالفرق على سبيل التعويض ألن

يكون قد أخل بوعده 
(1971)

  . 

 كيف ينعقد الوعد بالشراء الملزم لجانب واحد انعقاداً صحيحا :   – 34

مدني التي سبق ذكرها  292هنا أيضاً نطبق المادة 
(1971)

، فيشترط النعقاد الوعد بالشراء  

ء مع االتفاق على جميع األركان والمسائل الجوهرية للشراء الموعود به . فيتفق الواعد بالشرا
                                                 

(
1979
ما يسمى  ويقع كثيراً أن يحصل السمسار من عملية على وعد بشراء الدار التي يتوسط السمسار في شرائها له ، بثمن معين في خالل مدة معينة ، وهذا (

رجع على الواعد وألزمه بوعده . ولكن الواعد هنا يلتزم  بالتفويض . فإذا نجح السمسار في حمل صاحب الدار على بيعها بهذا الثمن في خالل هذه المدة ،

يه ، وال شأن بالشراء نحو السمسار ال نحو صاحب الدار ، فإذا أخل بوعده ولم يشتر الدار رجع السمسار عليه بالتعويض وهو مقدار السمسرة الذي فات عل

 لصاحب الدار بالواعد . 

(
1971
لنقض بأنه إذا اتفق المدين مع آخر على شراء العقار المنزوع ملكيته اتقاء لخطر المجازفة ، وسعياً وراء وقد قضت محكمة ا – 17بودري وسينيا فقرة  (

التزم المشتري الحصول على ثمن ثابت قدر أنه مناسب لقيمة العقار ويحقق مصلحة الدائنين الذين تعلق حقهم بالتنفيذ بضمان حصولهم على كامل حقوقهم ، و

شأن المزايدة حتى يصل بالثمن إلى الحد المتفق عليه ، بحيث إذا اضطر إلى الزيادة في الثمن فوق هذا المبلغ تكون هذه الزيادة من حقه وال بالتدخل في المزاد و

يكون على غير أساس .  يهللمدين البائع بها ، فإن الدفع ببطالن هذا االتفاق لمخالفته للنظام العام وانعدام سبب استحقاق المشتري للزيادة عن الثمن المتفق عل

اد على غير المشتري من ذلك أن هذا االتفاق ليس من شأنه اإلخالل بحرية المزايدة أو إبعاد المزايدين عن محيطها ، بدليل أن المتعاقدين قدرا احتمال رسو المز

ن تحقيقه مصلحة المدين ودائنيه . وأما اإلدعاء بانعدام سبب المدين بثمن يزيد على الثمن المسمى مما يدل على انتفاء فكرة المساس بحرية المزايدة ، فضال ع

الحصول على  الزيادة فمردود بأن المتعاقد مع المدين أصبح بمقتضى االتفاق المشار إليه في مركز المشتري والمدين في مركز البائع ، ومن حق المشتري

( . ويبدو من وقائع هذه القضية  991ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ناير سنة ي 99الزيادة وسببها القانوني هو العقد المبرم بينهما ) نقض مدني 

عقد احتمالي وهذا هو السبب أنه لو رسا المزاد بأقل من الثمن المتفق عليه فإن المتعهد بإرساء المزاد بهذا الثمن كان يدفع الفرق ، فكذلك تكون له الزيادة ، فال

 القانوني . 

االستئناف المختلطة بأن الوعد الصادر من شخص بدخول مزاد وإرساء المزاد عليه هو وعد بالشراء صحيح ، ويلتزم الواعد بالتعويض إذا وقضت محكمة     

( . وقضت أيضاً في نفس الحكم بأن من وعد بالدخول في مزاد والمزيادة إلى حد مبلغ معين ، ينقضى 995ص  19م  2529أبريل سنة  21أخل بالتزامه ) 

يطيل هذه المدة  عده إذا أجل هذا المزاد . وقضت كذلك بأن الوعد بالشراء الصادر من مستأجر األرض لمؤجرها يلزمه إلى مدة معقولة ، فال يجوز للمؤجر أنو

 ( . 595ص  99م  2527مايو سنة  1قبل أن يبدى رغبته في البيع إلى حد أن يتقاضى من المستأجر أجرة تدانى ثمن األرض ) 

(
1971
 . 17نظر آنفاً فقرة أ (
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الموعود له على الشيء الموعود بشرائه ، والثمن الذي يشتري به ومدة يتفق عليها صراحة أو 

 ضمناً يظهر في خاللها الموعود له رغبته في البيع ليتم الشراء . 

وكل ما قلناه في خصوص رضائية الوعد بالبيع ، وأهلية كل من الواعد والموعود له ، ومتى 

يوب اإلرادة عند كل من الطرفين ، ومشروعية المحل والسبب ، ينطبق هنا تتوافر هذه األهلية ، وع

 على الوعد بالشراء . 

 اآلثار التي تترتب على الوعد بالشراء قبل ظهور الرغبة :  – 35

الوعد بالشراء كالوعد بالبيع عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الواعد بالشراء ، فال يترتب أي 

 )له . وااللتزام الذي يترتب في ذمة الواعد بالشراء هو أيضاً التزام بعمل التزام في جانب الموعود 

obligation de faire )  وهو أن يبرم بيعاً نهائياً مع الموعود له إذا أظهر هذا رغبته في البيع في ،

المدة المحددة 
(1977)

. فيكون حق الموعود له في هذه المرحلة حقاً شخصياً الحقاً عينياً ، كحق  

الموعود له في الوعد بالبيع 
(1975)

 . ويترتب على ذلك ما يأتي :  

أوالً : يبقى الشيء مملوكاً للموعود له ، ويستطيع هذا أن يتصرف فيه كما يشاء . ويسري 

له الشيء من آخر غير الواعد ، صح البيع  تصرفه في حق الواعد بالشراء . فإذا باع الموعود

وسرى في حق الواعد ن وسقط في الوقت ذاته الوعد بالشراء ألن الموعود له بتصرفه في الشيء 

 لغير الواعد قد نزل عن حقه في إلزام الواعد بشرائه . 

ته في ثانياً : وبديهي أن الواعد بالشراء ال يستطيع التصرف في الشيء ألنه لم تنتقل له ملكي

هذه المرحلة ، وإذا تصرف فيه كان تصرفاً في ملك الغير ، وال يسري تصرفه هذا في حق المالك 

وهو الموعود له . ولكن يجوز للموعود له أن يجيز التصرف فيصح ويسري في حقه ، وهذا هو 

بيعه حكم بيع ملك الغير . كذلك يجوز بعد تصرف الواعد في الشيء أن يبدى الموعود له رغبته في 

فيصح للشيء وفقاً ألحكام القانون ، من الواعد فيتم البيع النهائي ، ويصبح الواعد بموجبه مالكاً 

التصرف الذي صدر منه قبل ظهور رغبة الموعود له في بيع الشيء . وهذا هو أيضاً حكم بيع ملك 

 الغير عندما يصبح البائع مالكاً للشيء الذي باعه قبل أن يملكه . 

ذا هلك الشيء الموعود بشرائه قضاء وقدراً هلك على ملك الموعود له ، وتحمل هذا ثالثاً : إ

تبعة الهالك ، إذ األصل أن الشيء يهلك على مالكه . وال يستطيع لموعود له بداهة ، بعد هاللك 

الشيء ، أن يلزم الواعد بشرائه . وكهالك الشيء أنزع ملكيته ، يتحمل الموعود له تبعته 
(1959)

 . 

                                                 

(
1977
 في الهامش ( .  15وليس االلتزام هنا معلقاً على شرط إرادي محض ، وقد بينا هذا عند الكالم في الوعد بالبيع ) انظر آنفاً فقرة  (

(
1975
جه اآلتي : )) إن الوعد بالشراء من هذا التقنين ، وتجري على الو 551وقد خص تقنين الموجبات والعقود اللبناني الوعد بالشراء بنص واحد هو المادة  (

 الصادر من فريق واحد مباح أيضاً ، ويجب أن يفهم ويفسر كالوعد بالبيع مع التعديل المقتضى (( . 

(
1959
عن الشراء  يمتنعوإذا هلك الشيء هالكاً جزئياً ، وأبدى الموعود له رغبته في البيع ، كان الواعد بالشراء مخيراً بين أن يشتري مع إنقاص الثمن أو أن  (

 ( . 72بتاتاً لتفرق الصفقة ) األستاذ أنور سلطان فقرة 
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 اآلثار التي تترتب على الوعد بالشراء بعد ظهور الرغبة أو بعد انقضاء المدة دون ظهورها :  – 36

وننتقل إلى المرحلة الثانية ز فأما أن يظهر الموعود له رغبته في البيع في خالل المدة المحددة 

 ، وإما أن تنقضي المدة المحددة دون أن يظهر هذه الرغبة .

هرت رغبة الموعود له ، صراحة أو ضمناً ، في البيع في خالل ففي الحالة األولى ، إذا ظ

المدة المحددة ، تم البيع النهائي بمجرد ظهور هذه الرغبة ، وال حاجة لرضاء جديد بالشراء من 

جهة الواعد . ويعتبر البيع النهائي قد تم من وقت ظهور الرغبة ال من وقت الوعد ، تنفيذاً لاللتزام 

واعد ، فإذا نازع هذا في تمام البيع استطاع الموعود له أن يحصل على حكم الذي نشأ في ذمة ال

 بوقوع البيع يقوم مقام العقد ، وذلك كله على النحو الذي رأيناه في الوعد بالبيع . 

وفي الحالة الثانية ، إذا لم يظهر الموعود له رغبته في البيع في المدة المحددة ، تحلل الواعد 

د . وهذا هو الحكم أيضاً فيما لو أظهر الموعود له رغبته في البيع ولكن بعد من وعده وسقط الوع

المحددة ، ففي جميع انقضاء المدة المحددة ، أو أعلن عدم رغبته في البيع حتى قبل انقضاء المدة 

هذه الفروض يتحلل الواعد من وعده ويسقط الوعد على الوجه الذي بيناه في الوعد بالبيع 
(1952)

 . 

 الوعد بالبيع وبالشراء -جـ 
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 : قدمنا أنه يجب أن نميز هنا بين حالتين :  

أوال ً: الوعد بالبيع وبالشراء من جانب واحد . وفي هذه الحالة يوجد عقدان يقعان على شيء 

واحد وبين نفس الطرفين . العقد األول هو وعد بالبيع من صاحب الشيء يرتبط به نحو الموعود له 

ود له في فيما إذا أظهر هذا رغبته في شراء الشيء . والعقد الثاني هو وعد بالشراء يرتبط به الموع

رغبته في بيعه .  –وهو الواعد في العقد األولى  –العقد األول بأن يشتري الشيء إذا أظهر صاحبه 

ومن ثم يوجد وعدان ، وعد بالبيع من جانب واحد ووعد بالشراء من جانب واحد ، وقد وقع العقدان 

على نفس الشيء وتما بين نفس الطرفين 
(1951)

  . 

واحد ، التزم  11راء من الجانبين . وفي هذه الحالة يوجد عقد $ثانياً : الوعد بالبيع وبالش

بموجبه أحد الطرفين بأن يبيع شيئاً والتزم الطرف اآلخر بأن يشتريه ، فيتم البيع بينهما ملزماً 

 للجانبين على هذا النحو . 

                                                 

(
1952
ه في حالة احتياجه ويمكن أن نتصور في الوعد بالشراء وعداً بالتفضيل كما في الوعد بالبيع . ويتحقق ذلك لو أن تاجر التجزئة مثالً تعهد لتاجر الجملة أن (

على تاجر الجملة شراءها منه أوالً  لسلعة معينة يستوردها منه باألفضلية على سواه . فيكون تاجر التجزئة ملتزماً ، في حالة احتياجه لشراء السلعة ، أن يعرض

بشيء ، والملتزم هو تاجر  ، فإن قبل هذا توريد السلعة تم البيع النهائي . وليس تاجر الجملة في هذه الحالة ملتزماً بتوريد السلعة ، فهو الموعود له ولم يلتزم

كان مسئوال نحو تاجر الجملة عن تعويض يكون عادة هو الربح الذي كان يجنيه تاجر التجزئة إذا احتاج إلى شراء السلعة . فإذا لم يقم تاجر التجزئة بالتزامه ، 

 الجملة لو أنه ورد السلعة إلى تاجر التجزئة . 

اعتزم إصدار  ما إذاوشبيه بذلك أن يتعهد المؤلف للناشر أن يكون للناشر األفضلية في نشر مؤلفه ، أو في نشر طبعة تالية منه ، بالشروط المتفق عليها ، في     

 شر النهائي . المؤلف مؤلفه . فيكون المؤلف هو الملتزم إذا اعتزم إصدار مؤلفه ، أن يعرض التزام النشر على الناشر أوال ، فإذا قبل هذا تم عقد الن

 ومثل ذلك أيضاً أن تتعهد مدرسة أو مستشفى باستيراد ما عسى أن يلزم من أثاث أو طعام من تاجر معين باألفضلية على غيره .      

(
1951
. وقارن األستاذ عبد المنعم  59ص  51ص  91األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 79األستاذ أنور سلطان فقرة  – 2هامش  119نظرية العقد للمؤلف ص  (

 . 12ص  – 19ص  92األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  – 292ص  – 71راوي فقرة البد
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عد بشرائها إذا أظهر رغبته في البيع ، وكان نفرض أن صاحب الدار يريد أن يحصل على و

إظهار هذه الرغبة متوقفاً على أن يعثر على أرض صالحة يشتريها بدال من الدار . فتقدم له شخص 

وعقد معه وعداً بالشراء ، التزم بموجبه أن يشتري الدار بمبلغ معين إذا ظهر صاحب الدار في مدة 

بين الطرفين عقد وعد بالشراء ، على الوجه الذي بيناه فيما محددة رغبته أن يبيعها منه . فهنا تم 

تقدم . ونفرض في الوقت ذاته أن الواعد بالشراء يتوقع ظروفاً وقعت تجعل شراءه للدار أمراً هاماً ، 

كأن ينتقل إلى المدينة التي فيها الدار فيتخذ الدار سكناً له . فيحصل من صاحب الدار على وعد بيع 

ا أظهر في مدة محددة رغبته في شرائها . فهنا أيضاً تم عقد وعد بالبيع بين نفس الدار إياه إذ

الطرفين بالنسبة إلى نفس الدار . وفي هذا الوعد بالبيع الواعد هو صاحب الدار ، وهو الملتزم وحده 

هو بهذا الوعد على النحو الذي قدمناه في الوعد بالبيع . أما في الوعد بالشراء فالواعد بالشراء 

الموعود له بالبيع ، وهو وحده الملتزم بهذا الوعد . في مثل هذه الحالة يكون هناك وعد بالبيع من 

 جانب واحد ، يقترن به وعد بالشراء من جانب واحد . 

قد يعترض بأن الطرفين في هذه الحالة إنما يتعاقدان على وعد بالبيع وبالشراء ، وأن الوعد 

يع الدار ، والوعد بالشراء ملزم للطرف اآلخر بشرائها ، فيكون الوعد بالبيع ملزم ألحد الطرفين بب

بالبيع وبالشراء ملزماً للجانبين ، هذا بالشراء وذاك بالبيع ، ويكون في حقيقته بيعاً نهائياً أبرمه 

الطرفان . ولكن هذا االعتراض ال أساس له ، ألن الطرفين لم يريدا هذا الوضع ، وإنما أرادا أن 

أحدهما ببيع الدار إذا أراد اآلخر شراءها وتوافرت عنده األسباب لهذا الشراء ، وأن يلتزم يلتزم 

اآلخر بشرائها إذا أراد األول بيعها وتوافرت عنده األسباب لهذا البيع . والفرق بين الوضعين كبير . 

قد ال  –ب واحد الوعد بالبيع والشراء الملزم لجان –والدليل على ذلك أنه في الوضع الذي نحن فيه 

عند الطرف األول لبيع الدار ، باأل  11يتم البيع النهائي أصال ، ويكفي لذلك أال تتوافر األسباب $

يجد األرض الصالحة التي يشتريها لتحل محل الدار ، فال يظهر رغبته في البيع في الميعاد المحدد 

اب عند الطرف اآلخر لشراء الدار ، ، ومن ثم يسقط الوعد بالشراء وفي الوقت ذاته ال تتوافر األسب

باأل ينتقل إلى المدينة التي فيها الدار ، فال يظهر رغبته في الشراء في الميعاد المحدد ، ومن ثم 

يسقط الوعد بالبيع . فإذا ما سقط كل من الوعد بالبيع والوعد بالشراء ، فإن البيع النهائي لن يتم ، 

ذي أريد به تحقيقه وسقط بعد أن أدى هذا الغرض . وهذا ويكون كل من الوعدين قد أدى الغرض ال

 الوضع يختلف تماماً عن وضع الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين ، كما سنرى . 

ومن ذلك يتبين أنه إذا عقد كل من الطرفين مع الطرف اآلخر وعدا بالبيع ملزماً لجانب واحد 

عد من هذين الوعدين حكمه . فالوعد بالبيع ينعقد ووعدا بالشراء ملزماً لجانب واحد ، أخذ كل و

على الوجه الذي سبق أن قررناه ، فإذا ما انعقد صحيحاً رتب التزاماً في ذمة صاحب الدار بأن 

يبيعها من الموعود له إذا رغب هذا في شرائها . فإذا أظهر الموعود له رغبته في الشراء تم البيع 

 ً للدار ، وإذا لم يظهر هذه الرغبة في الميعاد المحدد سقط الوعد  النهائي وأصبح الموعود له مشتريا

بالبيع . والوعد بالشراء ينعقد أيضاً على الوجه الذي بيناه ، فإذا ما انعقد صحيحاً رتب التزاماً في 

ذمة الواعد بالشراء بأن يشتريها إذا رغب صاحب الدار في بيعها . فإذا أظهر هذا رغبته في البيع 
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 –وقد يكون نفس الميعاد المتفق عليه في الوعد بالبيع كما قد يكون أطول منه أو أقصر  –د في الميعا

تم البيع النهائي ، وإذا لم يظهر هذه الرغبة في البيع في الميعاد المحدد سقط الوعد بالشراء . فالبيع 

وإما بأن يظهر  النهائي يتم إذن في أحد فرضين : إما بأن يظهر صاحب الدار رغبته في بيع الدار ،

الطرف اآلخر رغبته في شرائها . فإذا لم يظهر هذا رغبته في الشراء ، ولم يظهر ذاك رغبته في 

 البيع ، فإن البيع النهائي لن يتم كما سبق القول . 

 الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين : – 39

تلف عن الوضع السابق في قدمنا أن الوضع في الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين يخ 

 17وهذا $ –الوعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد . ففي الوعد بالبيع والشراء الملزم للجانبين 

يلتزم صاحب الدار ببيعها للطرف اآلخر ، وفي الوقت ذاته يلتزم  –هو العقد االبتدائي كما سنرى 

الطرف اآلخر بشرائها منه 
(1959)

ملزم للجانبين ، أما في الوضع السابق . فعندنا هنا عقد واحد  

فيوجد عقدان كل منهما ملزم لجانب واحد . وهنا ال بد أن يتم البيع ، بل هو قد تم فعال فقد التزم 

صاحب الدار ببيعها والتزم الطرف اآلخر بشرائها فتم البيع ملزماً للجانبين 
(1955)

، أما في الوضع  

 السابق فقد ال يتم أصال كما قدمنا . 

يبقى إذن أن نعرف لماذا لجأ الطرفان في الوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين إلى عبارة 

الوعد وهما في الحقيقة يبرمان بيعاً تاماً ؟ السبب في ذلك يرجع إلى اعتبارات عملية محضة ، فقد 

س هو البيع النهائي . أراد الطرفان إبرام بيع تام ، وسمياه بالوعد ألنهما يعتبران أن هذا البيع التام لي

فقد يريد المشتري ، بعد أن قيد البائع بالبيع وتقيد هو بالشراء ، أن يبحث عن حالة الدار من حيث 

ترتب حقوق عليها ، فإذا ما رآها خالية من التكاليف استبدل بالوعد البيع النهائي ، وإال طلب الفسخ 
(1959)

و الذي قررناه ، أن يتسع له الوقت لتدبير . وقد يريد المشتري ، بعد إبرام الوعد على النح 

المشتري ، بعد إبرام الوعد على النحو الذي قررناه ، أن يتسع له الوقت لتدبير الثمن ، حتى إذا ما 

دبره أبرم البيع النهائي . وقد يكون األمر ال هذا وال ذاك ، ولكن تسجيل البيع يقتضي إجراءات 

ان أحد الطرفين قاصراً حيث يضاف إلى إجراءات وبخاصة إذا ك –تستغرق مدة من الزمن 

ولكن يريد كل من الطرفين أن يقيد اآلخر بعقد  –التسجيل إجراءات الحصول على إذن من المحكمة 

 ابتدائي هو هذا الوعد ، وذلك إلى أن تتم اإلجراءات الالزمة فيبرما البيع النهائي . 

اآلثار التي  15بيع تام ، تترتب عليه كل $ فالوعد بالبيع وبالشراء الملزم للجانبين هو إذن

تترتب على البيع 
(1951)

. وسنرى ذلك تفصيال عند الكالم في البيع االبتدائي ، ألن هذا الوعد ليس  

من التقنين المدني الفرنسي ، إذ  2975إال بيعاً ابتدائياً كما قدمنا . وإلى هذا المعنى تشير المادة 

                                                 

(
1959
 ( . 129ص  59م  2517فبراير  12ولو ضمنا ) استئناف مختلط  (

(
1955
 . 199ص  19م  2529مارس سنة  25استئناف مختلط  (

(
1959
إلى تحقيق مستندات ملكية البائع للمبيع حتى يتثبت من أنه مالك ويلجأ المشتري عادة إلى الكشف عن حالة العقار في مصلحة الشهر العقاري ، كما يعمد  (

 5 – 919ص  55م  2591يونيه سنة  25 – 117ص  51م 2599فبراير سنة  22 – 125ص  91م  2519فبراير سنة  29لما يبيع ) استئناف مختلط 

 ( . 11ص  57م 2591يناير سنة  25 – 59ص  57م 2599ديسمبر سنة  9 – 51ص  57م 2599يناير سنة  9 – 111ص  59م 2599أبريل سنة 

(
1951
م  2517فبراير سنة  1وإذا امتنع البائع عن تمكين المشتري من التسجيل ، جاز للمشتري إجباره على ذلك برفع دعوى صحة التعاقد ) استئناف مختلط (

 ( . 271ص  59
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بيع إذا تراضى الطرفان على المبيع والثمن (( تقول : )) الوعد بالبيع يعدل ال
(1951)

. وقد اختلف  

الفقه في فرنسا في تفسير هذا النص ، ولكن الكثرة الغالبة من الفقهاء يفسرونه بحسب معناه الظاهر 

، وهو أنه إذا وعد شخص آخر بالبيع ووعد اآلخر األول بالشراء ، واتفقا على المبيع والثمن ، فهذا 

مل . ويستوي أن يبيع الشخص أو أن يعد بالشراء ، وعبارة )) الوعد (( ما دامت هو البيع الكا

منجزة وصادرة من الطرفين لتلزم كال منهما في الحال ال تختلف عن عبارة )) البيع والشراء (( 
(1957)

. وإذا كان التقنين المدني الفرنسي قد عنى بإبراز هذا المعنى الواضح في نص خاص ، فإن  

لى أسباب تاريخية تتصل بالقانون الفرنسي القديم ذلك يرجع إ
(1955)

 . 

 البيع االبتدائي –ثانياً 

 صور ثالث للبيع االبتدائي :  – 41

قدمنا 
(1599)

 أنه يمكن أن نتصور مرحلة ابتدائية في البيع في إحدى الصور الثالث اآلتية :  

أوالً : يتفق الطرفان على مشروع كامل لعقد البيع ، ولكنهما ال يلتزمان فوراً بهذا المشروع ، 

فيبقى مشروعاً غير ملزم . ثم يحوالن المشروع إلى عقد بيع ملزم في صورة نهائية ، في ورقة 

، يتلوه رسمية أو في ورقة عرفية . وعند ذلك يكون هناك بيع ابتدائي هو هذا المشروع غير الملزم 

بيع نهائي هو عقد البيع الملزم الذي أبرماه بعد ذلك . وغنى عن البيان أن هذه الصورة ال تبرز 

خصائص البيع االبتدائي وال خصائص البيع النهائي . فالمشروع الذي سماه الطرفان بالبيع 

وجب هذا االبتدائي غير ملزم ألحد كما قدمنا ، وال يستطيع أي من الطرفين أن يجبر اآلخر بم

المشروع على إبرام البيع النهائي . ومن ثم يحسن عدم الوقوف عند هذه الصورة وعدم تسمية 

المشروع بيعاً ابتدائياً ، فهو ليس ببيع أصالً ألنه مشروع غير ملزم . كذلك يحسن عدم تسمية البيع 

هو نهائياً ، بل تقدمه مشروع  إذا أبرم تنفيذاً للمشروع بالبيع النهائي ، إذ لم يتقدمه بيع ابتدائي يجعله

غير ملزم ، فهو بيع فحسب . وإنما يتميز عن غيره من البيوع بأنه قد سبقته مفاوضات ومساومات 

                                                 

(
1951
 Art. 1589 C.C,F: La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y aوهذا هو األصل الفرنسي للنص : (

consentement reciproque des deux parites sur la chose et sur le prix. 

(
1957
 955فقرة  5أوبرى ورو  –مكررة ثانياً  29فقرة  1كولميه دي سانتير  – 22فقرة  2297م  2الرومبيير  – 11فقرة  2جيوار  – 12فقرة  15لوران  (

 .  795فقرة  1كوالن وكابيتان  – 219فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 19بودري وسينيا فقرة  – 1هامش رقم 

فرنسي إنما تعني الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ، وأنه يتحول إلى بيع كامل إذا تم االتفاق  2975( حيث يذهب إلى أن المادة  2599أنظر بالنيول ) فقرة     

 لثمن ورضي المشتري بالشراء فيتم االتفاق عندئذ على جميع عناصر البيع .نهائياً على المبيع وا

(
1955
في التعامل أن يذكروا في ذلك أن البيع في القانون الفرنسي القديم كان ال ينقل الملكية بحكم العقد كما قدمنا ، والتسليم هو الذي كان ينقلها . ثم ألف الناس  (

فتنتقل الملكية بهذا التسليم ال بالعقد . ثم صارت هذه العبارة من الشروط المألوفة في  (clause de dessaisne saisne)عقود البيع أن التسليم قد تم 

ة إذا استعمل المتبايعان عبار عقود البيع ، ولو لم يتم التسليم بالفعل ، فكانت الملكية تنتقل على أساس هذا التسليم الصوري . هذا كله كان يقع في عقد البيع . أما

الوعد بالبيع وبالشراء الوعد ، فوعد البائع بالبيع ووعد المشتري بالشراء ، فلم يكن مألوفاً في التعامل أن يمتد شرط التسليم الصوري إلى هذا الوعد . فبقي 

هذا الشرط لم يكن مألوفاً إدراجه في هذه الصورة الملزم للجانبين ال ينقل الملكية ، ال بنفسه ألن العقد كان ال ينقل الملكية ، وال بحكم شرط التسليم الصوري ألن 

ملزم للجانبين ، فالعقد في من البيع . فلما أصبح العقد ينقل الملكية بنفسه في التقنين المدني الفرنسي ، لم يعد هناك فرق بين البيع والوعد بالبيع وبالشراء ال

ليقرر فيه أن الوعد بالبيع يعدل البيع  2975رع الفرنسي أن يبرز هذا المعنى ، فأورد نص المادة الحالتين ينقل الملكية دون حاجة إلى شرط التسليم . فأراد المش

لفرنسي القديم حيث كان إذا تراضى الطرفان على المبيع والثمن ، ويقصد أن الوعد يعدل البيع من حيث إن كال منهما ينقل الملك إلى المشتري ، خالفاً للقانون ا

 ( . 19) أنظر في ذلك وفي األعمال التحضيرية للتقنين المدني القرني بودري وسينيا فقرة  الوعد ال ينقل الملك

(
1599
 . 11أنظر آنفاً فقرة  (
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 الفهرس العام

انتهت إلى مشروع محدد ، ثم أبرم البيع بعد ذلك دون أن يتقيد الطرفان بالمشروع ، فلهما أن يغيرا 

 رما البيع . فيه ما شاءا ، بل لهما أن يعدال عنه بتاتاً وال يب

ثانياً : يتفق الطرفان على وعد بالبيع وبالشراء ملزم لجانب واحد ، فال يتقيد صاحب الدار 

ببيعها إال إذا أظهر الطرف اآلخر رغبته في الشراء ، وال يتقيد الطرف اآلخر بالشراء إال إذا أظهر 

شراء ، تم البيع النهائي على صاحب الدار رغبته في البيع . فإذا رغب الموعود له في البيع أو في ال

الوجه الذي قدمناه في الوعد بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد . وهنا يمكن القول إن هناك عقد بيع 

نهائي هو البيع الذي تم بإظهار صاحب الدار رغبته في البيع ، أو بإظهار الطرف اآلخر رغبته في 

هائي قد سبقه بيع ابتدائي ، وإنما سبقه وعد بالبيع الشراء . ولكن ال يمكن القول إن هذا البيع الن

 وبالشراء ملزم لجانب واحد .

ثالثاً : يتفق الطرفان على وعد بالبيع وبالشراء ملزم للجانبين ، وهذه هي الصورة العملية 

الصحيحة لما يسمى بالعقد االبتدائي 
(1592)

. ويتلو هذا البيع االبتدائي بيع نهائي ، يبرم في ميعاد  

د يتفق عليه محد
(1591)

. وقد سبق أن استعرضنا االعتبارات العملية المختلفة التي تدعو إلى إبرام  

البيع على مرحلتين ، مرحلة ابتدائية ومرحلة نهائية 
(1599)

  . 

والفرق واضح بين هذه الصورة األخيرة والصورتين السابقتين . ففي إحدى الصورتين 

ع من األمر بيع ابتدائي وبيع نهائي ، وإنما يوجد بيع واحد هو السابقتين قد رأينا أنه ال يوجد في الواق

الذي أبرمه الطرفان تنفيذاً للمشروع الذي أعد من قبل . والصورة األخرى ليست إال صورة الوعد 

بالبيع وبالشراء الملزم لجانب واحد . أما الصورة الثالثة ، صورة الوعد بالبيع وبالشراء الملزم 

 الصورة الصحيحة للبيع االبتدائي . للجانبين ، فهذه هي

فنقف إذن عند هذه الصورة األخيرة لنفصل ما يتعلق بها من األحكام ، وننبه منذ اآلن إلى أننا 

 إذا أطلقنا عبارة )) البيع االبتدائي (( فإنما نريد هذه الصورة دون غيرها . 

 البيع االبتدائي في صورته العملية الصحيحة :  – 41

رفين يعقدان بيعاً ابتدائياً قلنا إن الط
(1595)

، ويحددان ميعاداً يتفقان عليه إلبرام البيع النهائي  

مكتوباً في ورقة عرفية أو في ورقة رسمية 
(1599)

. فننظر اآلن في اآلثار التي تترتب على هذا البيع  

 االبتدائي ، ثم ننظر ماذا يكون مصير هذا البيع االبتدائي عند إبرام البيع النهائي . 
                                                 

(
1592
ً وقد اقتصرنا على هذه الصورة في الجزء األول من الوسيط عند الكالم في الوعد بالتعاقد ن فجعلنا الوعد بالتعاقد الملزم للجانبين والع (  قد االبتدائي شيئا

( . ولم نشر هناك إلى الوعد بالتعاقد الصادر من كل الطرفين والملزم لجانب واحد ، وذلك لندرته في العمل . وقد  295فقرة  – 292فقرة  2واحداً ) الوسيط 

 د . اتسع له المقام عند الكالم في البيع ، ألنه إذا تحقق عملياً فإنما يتحقق في صورة وعد بالبيع وبالشراء ملزم لجانب واح

(
1591
ف ) قارن استئناف أما البيع الذي اشترط البائع لتمامه دفع الثمن كامال أو دفع قسط منه فيغلب أال يكون بيعاً ابتدائياً ، بل هو بيع معلق على شرط واق (

 ( . 199ص  19م  2529مارس سنة  25مختلط 

(
1599
العقار المبيع ، أو التثبت من مستندات ملكية البائع ، أو تدبير الثمن ، أو االنتهاء من بين هذه االعتبارات توفير الوقت الالزم للمشتري للبحث عن حالة  (

 ( . 95من إجراءات التسجيل ) أنظر آنفاً فقرة 

(
1595
يناير سنة  92 – 5ص  19م 2529نوفمبر سنة  9 – 991ص  12م  2595مايو سنة  27 – 997ص  12م 2595مايو سنة  1أنظر استئناف مختلط  (

 . 219ص  15م 2521

(
1599
البتدائي في ذلك ويغلب أن يصاغ البيع االبتدائي بحيث يلتزم فيه البائع أن يبيع والمشتري أن يشتري ، دون أن يذكر فيه لفظ )) الوعد (( ، شأن البيع ا (

 باتا منتجاً لجميع آثاره . شأن البيع النهائي . وهذا يدل على أن المتبايعين قصدا بالبيع االبتدائي بيعاً كامالً 
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 : اآلثار التي تترتب على البيع االبتدائي – 42

إذا كان البيع االبتدائي ينعقد صحيحاً بنفس األركان وشروط الصحة التي ينعقد بها البيع  

صحيحاً ، فإنه أيضاً يترتب عليه من اآلثار ما يترتب على البيع 
(1591)

. فالبائع قد التزم بنقل ملكية  

المبيع إلى المشتري 
(1591)

حوه بتسليم المبيع وبضمان التعرض واالستحقاق والعيوب ، والتزم ن 

الخفية . والمشتري قد التزم بدفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع . وأهم ما يسترعى النظر في 

أن كل هذه االلتزامات ال يقصد  –عقد البيع بوجه عام  79وهذا ما يميزه عنه $ –العقد االبتدائي 

موقوفة إلى حين تحرير العقد النهائي . إذ المفروض أن المتبايعين ، تنفيذها في الحال ، بل تبقى 

فيما عدا ما قد يتفق عليه من  –بتسميتهما العقد بيعاً ابتدائياً ، إنما أرادا أن البائع ال يطالب بالثمن 

حتى يحرر البيع النهائي ، وأن المشتري ال يطالب بتسليم المبيع وال بريعه حتى هذا  –عربون 

ويزيد البيع االبتدائي في آثاره أنه ينشئ التزاماً في ذمة كل من الطرفين بإبرام البيع النهائي  الوقت

في الميعاد المتفق عليه 
(1597)

  . 

 ويترتب على ما قدمناه نتيجتان عمليتان هامتان : 

) األولى ( لما كان البيع االبتدائي ينشئ كل آثار البيع ، فإن الشفعة تجوز فيه وتستحق من 

وقت صدوره . فإذا بيع عقار بيعاً ابتدائياً ، وكان لهذا العقار شفيع ، استطاع الشفيع أن يطلب األخذ 

بالشفعة من وقت صدور البيع االبتدائي ، وتسري مواعيد الشفعة من هذا الوقت 
(1595)

  . 

 –إلى جانب االلتزامات التي ينشئها البيع عادة  –) والثانية ( لما كان البيع االبتدائي ينشئ 

التزاماً في ذمة كل من الطرفين بإبرام البيع النهائي في خالل مدة معينة ، وهذا االلتزام هو التزام 

بعمل ، فإنه إذا امتنع أحد الطرفين دون مبرر 
(1529)

إبرام هذا العقد ، جاز عن القيام بالتزامه من 

للطرف اآلخر إجباره على القيام بهذا االلتزام . والسبيل إلى ذلك هو أن يستصدر حكماً ضده بوقوع 

البيع أو بصحة التعاقد ، وهذا الحكم يقوم مقام العقد النهائي ، وإذا كان المبيع عقاراً سجل هذا الحكم 

فتنتقل ملكية العقار إلى المشتري بتسجيله 
(1522)

 . 

                                                 

(
1591
وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقد بأنه عقد ابتدائي ، أخذا بالعرف الذي جرى على إطالق هذا الوصف على عقود البيع التي لم تراع في  (

ت صيغته دالة على أن كال من طرفيه قد ألزم نفسه تحريرها األوضاع التي تطلبها قانون التسجيل ، هذا الوصف ال يحول دون اعتبار البيع باتا الزما ، متى كان

 ( . 171ص  217رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  11الوفاء بما التزم به عل وجه قطعي ال يقبل العدول ) نقض مدني 

(
1591
 . 295ص  55م  2591يناير سنة  1استئناف مختلط  (

(
1597
يقتصر على إلزام كل من الطرفين أن يبرم البيع النهائي في ميعاد معين ، فهو ينشئ في ذمة كل  وقد كان من الممكن أن يكيف البيع االبتدائي بأنه عقد (

. فإذا امتنع أحدهما عن إبرام البيع النهائي ،  ( obligation de donner )ال التزاما بإعطاء  ( obligation de faire )منهما التزاما بعمل 

( . مقتضى هذا التكييف أنه ال  91فقرة  22، على النحو الذي رأيناه في الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد ) أنظر بيدان  استصدر اآلخر حكما يقوم مقام هذا البيع

المتفق مع القضاء  تجوز الشفعة في المبيع االبتدائي ، ولكن القضاء المصري قد استقر على جواز الشفعة فيه ، ومن ثم يكون التكييف الذي نقول في المتن هو

 لمصري . ا

(
1595
 . 115ص  25م  2591مايو سنة  21 – 125ص  25م 2591أبريل سنة  19 - 121ص  25م  2591أبريل سنة  15استئناف مختلط  (

(
1529
إبرام  متناع عنومن المبررات أن يجد المشتري العقار المبيع مثقال بحق عيني لم ترد إشارة إليه في البيع االبتدائي ، فيحق للمشتري في هذه الحالة اال (

من إذا تبين له أثناء البيع النهائي وفسخ البيع االبتدائي . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن للمشتري أن يمتنع عن تحرير العقد النهائي وعن دفع الث

ديسمبر سنة  9 – 259ص  51م  2599فبراير سنة  9 – 111ص  59م  2599أبريل سنة  5األجل أن المبيع مثقل بحقوق عينية لم يخطره بها البائع ) 

 51م 2599يناير سنة  9( . وقضت أيضاً بأن للمشتري فسخ البيع االبتدائي إذا امتنع البائع عن تنفيذ التزامه بتسليم مستندات الملكية )  59ص  57م  2599

 ( . 51ص 

(
1522
 القاضي مقام التنفيذ ، إذا سمحت بهذا طبيعة االلتزام (( .  مدني إذ تقول : )) في االلتزام بعمل يقوم حكم 129وليس هذا إال تطبيقاً للمادة  (
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 : مصير البيع االبتدائي عند إبرام البيع النهائي – 43

قدمنا أن كالً من الطرفين ملزم بإبرام البيع النهائي ، وأنه يجبر على ذلك باستصدار حكم  

ضده ، فما هو مصير البيع االبتدائي بعد إبرام البيع النهائي ؟ ينسخ البيع النهائي البيع االبتدائي 

 هذا البيع النهائي لتنظيم العالقات بين المتبايعين ويحل محله ، فال يبقى إال
(1521)

. ويمكن القول إن  

إبرام البيع النهائي يكون بمثابة تقايل 
(1529)

من البيع االبتدائي ، فيعتبر البيع االبتدائي كأن لم يكن ،  

 وال يكون هناك إال البيع النهائي ، ومما يترتب على ذلك من النتائج ما يأتي : 

لبيع هو تاريخ البيع النهائي ، ألنه هو البيع الوحيد القائم ما بين الطرفين ، وال عبرة تاريخ ا -2

بتاريخ البيع االبتدائي فهذا بيع قد نسخ كما قدمنا 
(1525)

 . 

يجوز أن يختلف البيع النهائي في شروطه عن البيع االبتدائي ، ولكن ذلك ال يكون إال  – 1

ى تعديل في مقدار الشيء المبيع ، أو تعديل في الثمن ، أو تعديل باتفاق الطرفين . فيجوز أن يتفقا عل

في سائر شروط البيع االبتدائي ، وال قيد عليهما في ذلك إال وجوب اتفاقهما عليه 
(1529)

. فإذا امتنع  

أي منهما عن قبول تعديل في شروط البيع االبتدائي ، التزم اآلخر بهذه الشروط دون تعديل ، 

 ووجب عليه إمضاء البيع النهائي بالشروط نفسها التي تم بها البيع االبتدائي .

ون إذا اتفق الطرفان على أن يكون البيع النهائي مكتوباً في ورقة رسمية ، فإن البيع يك – 9

رسمياً حتى لو كان البيع االبتدائي مكتوباً في ورقة عرفية أو غير مكتوب أصالً . ومن ثم يستطيع 

البائع أن ينفذ بالثمن بموجب الورقة الرسمية  التي حررت بالبيع النهائي ، كما يستطيع المشتري أن 

ينفذ بتسليم المبيع بموجب هذه الورقة 
(1521)

  . 

                                                 

(
1521
والعقود وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه عند وجود بيع رسمي اتفق فيه الطرفان نهائياً على شروط البيع ، يجب أن تزول جميع االتفاقات  (

 في الشروط التي كانت مذكورة في البيع االبتدائي أوفى دفتر العطاء ، فالعبرة بالشروط المعدلة  التي سبقت هذا البيع النهائي . فإذا استحدث البيع النهائي تعديالً 

( . ومع ذلك يمكن االعتداد بالبيع االبتدائي في تفسير ما غمض من الشروط في البيع  112ص  19م 2522أبريل سنة  21التي استقرت في البيع النهائي ) 

يناير سنة  21مجرد تفسير ال يستحدث جديداً في شروط البيع النهائي وال يتعارض في شيء مع هذه الشروط ) استئناف مختلط النهائي ، على أن يكون ذلك 

( فإذا كان العقد االبتدائي منصوصاً فيه على أن المبيع هو قطعة أرض مقام عليها منزل . ولم يذكر العقد النهائي هذا المنزل على وجه  221ص  92م  2595

ص  115رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  99يين ، جاز استخالص اشتمال المبيع على المنزل أيضاً من مراجعة العقد االبتدائي ) نقض مدني التع

511 . ) 

(
1529
قارب بالنيول وريبير وهامل أما إذا كانت شروط البيع النهائي هي نفس شروط البيع االبتدائي ، فإن البيع النهائي يكون بمثابة تثبيت للبيع االبتدائي )  (

 ( . 219فقرة  29

(
1525
مدني (  1/  519وترتب على ذلك أن البيع إذا كان واقعاً على عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية ، فتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس ) م  (

 يكون وقت صدور البيع النهائي ال وقت صدور البيع االبتدائي .

(
1529
محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم فيما حصله من وقائع الدعوى لتحديد التزامات كل من طرفي التعاقد توطئة لمعرفة المقصر منهما قد رجع وقد قضت  (

القانون بعدم أخذه  د خالفإلى عقد البيع االبتدائي دون العقد النهائي الذي اختلفت شروطه عن العقد االبتدائي ، وبه استقرت العالقة بين الطرفين ، فإنه يكون ق

يوليه  19. وأنظر أيضاً : نقض مدني  991ص  225رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  19بهذا العقد الذي يكون هو قانون المتعاقدين ) نقض مدني 

ع  االبتدائي ولكنها : ذكرت ملحقات لألرض في البي 1ص  91م  2525نوفمبر سنة  22. استئناف مختلط  755ص  151رقم  2مجموعة عمر  2599سنة 

. وإذا خال البيع  152ص  59م  2599مايو سنة  27استئناف مختلط  – 295ص  79لم تذكر في البيع النهائي ( . أنظر أيضاً األستاذ أنور سلطان فقرة 

مجموعة أحكام  2597يناير سنة  5مدني  النهائي من الشرط الجزائي الوارد في البيع االبتدائي ، دل ذلك على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط ) نقض

 ( . 11ص  9رقم  5النقض 

(
1521
ا لم يقبض الثمن في ومن وقت إبرام البيع النهائي ، يستطيع البائع أن يطالب المشتري بالثمن إذا كان معجال ، بل وله أن يمتنع عن إبرام البيع النهائي إذ (

ضا أن يطالب البائع بتسليم المبيع وبريعه ، وهذا ما لم يكن هناك ميعاد آخر متفق عليه للتسليم مجلس العقد . وكذلك يستطيع المشتري من هذا الوقت أي

 والستحقاق الريع ، أو ما لم يوجد نص في القانون يقضي بغيره . 
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 الفهرس العام

ي قد نسخ كما قدمنا بأثر رجعي ن فإن هذا النسخ ال يجوز أن يمس إذا كان البيع االبتدائ – 5

حقوق الغير . إذا كان الشفيع قد طلب األخذ بالشفعة في البيع االبتدائي ، بقى حقه في الشفعة قائماً 

وبشروط البيع االبتدائي ، حتى بعد إبرام البيع النهائي ، وحتى لو تغيرت شروط البيع النهائي عن 

االبتدائي . وإذا كان المشتري بعقد ابتدائي قد آجر العين التي اشتراها ، بقى ملتزماً بهذا   شروط البيع

اإليجار حتى بعد إبدال البيع االبتدائي بالبيع النهائي . وإذا كان المشتري قد تصر في المبيع ، بقي 

 أيضاً ملزماً بهذا التصرف ، حتى بعد إبرام البيع النهائي . 

لشفيع إذا فاته األخذ بالشفعة في البيع االبتدائي ، جاز له شفعته بعد علمه بالبيع ويبدو أن ا – 9

االبتدائي ، بأن نزل عنها أو ترك المواعيد تفوت ، لم يستطيع بعد ذلك األخذ بالشفعة في البيع 

ثمن . النهائي ، إال إذا اختلفت شروط البيع النهائي عن شروط البيع االبتدائي ، وبخاصة إذا أنقص ال

وذلك أن الشفيع إذا كان قد نزل عن حقه في أخذ المبيع بالشفعة بثمن معين ، فإن هذا ال يستلزم حتماً 

 أنه قد نزل عن حقه في أخذ هذا المبيع بالشفعة بثمن أقل .

 البيع بالعربون –ثالثاً 

 الصورة العملية للبيع بالعربون : – 44

في البيع االبتدائي في الصورة  التي بسطنا  (arrhes)أكثر ما يقع االتفاق على العربون  

أحكامها فيما تقدم . فيبرم المتعاقدان بيعاً ابتدائياً ، ويحددان ميعاداً إلبرام البيع النهائي ، ويتفقان في 

البيع االبتدائي على عربون يدفعه المشتري للبائع . فإذا امتنع المشتري عن إبرام البيع النهائي في 

د ، خسر العربون الذي دفعه للبائع ، وسقط البيع االبتدائي . وإذا كان الذي امتنع عن الميعاد المحد

إبرام البيع النهائي هو البائع ، ترتب على امتناعه نفس الجزاء المتقدم ، فيسقط البيع االبتدائي ، 

 ويخسر البائع قيمة العربون بأن يرد للمشتري العربون الذي أخذه منه ومعه مثله .

 أحكام البيع بالعربون :  – 45

من التقنين المدني على  299وقد ورد نص في التعاقد بالعربون بوجه عام ، فقد نصت المادة 

دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه ، إال إذا  – 2أن )) 

 قضى االتفاق بغير ذلك . 

، وإذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على  فإذا عدل من دفع العربون فقده – 1

العدول أي ضرر 
(1521)

اآلن تطبيق هذا النص على عقد البيع بالذات ، بعد أن  71(( . ونتولى $ 

شرحناه فيما يتعلق بالتعاقد بوجه عام 
(1527)

  . 

والذي يقع عادة هو أن يعطي المشتري للبائع مبلغاً من النقود يسميه عربوناً ، ويعتبره مبدئياً 

جزءاً من الثمن . ويكون غرض المتبايعين حفظ الحق لكل منهما في العدول عن البيع في نظير أن 

                                                 

(
1521
 في الهامش . 259أنظر في تاريخ هذا النص الوسيط جزء أول فقرة  (

(
1527
 . 251فقرة  – 259الوسيط جزء أول فقرة  (



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

طريق يدفع قيمة العربون للطرف اآلخر ، وإما أن يكون الغرض هو تأكيد العقد والبت فيه عن 

 البدء في تنفيذه بدفع العربون فال يكون ألحد من المتباعين حق العدول عن البيع . 

ولم يكن التقنين المدني السابق يشتمل على نص يغلب إحدى هاتين الداللتين على األخرى عند 

الشك ، فكان القضاء المصري يتردد بينهما ويفسر نية المتبايعين بحسب العرف الجاري . والعرف 

مصر يجعل داللة العربون في البيع االبتدائي جواز العدول ، وفي البيع النهائي التأكيد والبت  في
(1525)

  . 

يقيم قرينة قانونية تقبل  –مدني  299م  –ثم جاء التقنين المدني الجديد بالنص الذي قدمناه 

جواز العدول عن إثبات العكس . وتقضي هذه القرينة بأن األصل في دفع العربون أن تكون له داللة 

البيع ، إال إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ 

العقد . وقد قدمنا أن العربون ال يدفعه المشتري عادة للبائع إال عند توقيع البيع االبتدائي ، أما عند 

معجالً أو قسط منه إذا كان مقسطاً أو ال يدفع منه توقيع البيع النهائي فالذي يدفع هو الثمن إذا كان 

شيء أصالً إذا كان مؤجال . فنقتصر على الصورة العملية التي يدفع فيها المشتري العربون للبائع 

 عند توقيع العقد االبتدائي . 

فإذا لم يتبين من العقد االبتدائي ماذا قصد المتبايعان من حيث داللة العربون ، فهناك قرينة 

حق الرجوع في البيع  75انونية كما قدمنا على أن العربون يراد به أن يكون لكل من المتبايعين $ق

وعدم إبرام البيع النهائي . وفي هذه الحالة يستطيع المشتري أن يرجع في البيع . فيخسر العربون 

                                                 

(
1525
وقد قضت محكمة النقض بأن العربون ما يقدمه أحد العاقدين إلى اآلخر عند إنشاء العقد . وقد يريد المتعاقدان باالتفاق  – 252الوسيط جزء أول فقرة  (

لعاقدين هي وحدها التي يجب عليه أن يجعال عقدهما مبرماً بينهما على وجه نهائي ، وقد يريدان أن يجعال لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه . ونية ا

لمبلغ الذي وصف التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني . وعلى ذلك إذا استخلص الحكم من نصوص العقد أن نية عاقدية انعقدت على تمامه ، وأن ا

ن تقصير أحد المتعاقدين في الوفاء بما التزم به ، وكان ما فيه بأنه عربون ما هو في الواقع إال قيمة التعويض الذي اتفقا على استحقاقه عند الفسخ المسبب ع

خضع فيها رقابة محكمة استظهرته محكمة الموضوع من نية المتعاقدين على هذا النحو تفسيراً للعقد تحتمله عباراته ، فذلك يدخل في سلطتها التقديرية التي ال ت

 ( .  291ص  91رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  12النقض ) نقض مدني 

م  2521أكتوبر سنة  99وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن العربون في العقد االبتدائي دليل على جواز العدول ، وفي العقد النهائي دليل على البتات )    

نوفمبر سنة  5 – 15ص  91م 2525ديسمبر سنة  21 – 991ص  15م 2521أبريل سنة  22 – 195ص  15م  2521فبراير سنة  1 – 11ص  15

 11المجموعة الرسمية  2515فبراير سنة  12وأنظر أيضاً في هذا المعنى : استئناف مصر  – 129ص  99م  2597أبريل سنة  9 – 22ص  97م 2519

ى جواز ( . وهناك أحكام تقضي بأن العربون في حالة الشك يدل عل 291ص  59رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  12 – 19ص  95رقم 

 – 222ص  11رقم  12المحاماة  2559مارس سنة  17القضاء المستعجل  – 99ص  11رقم  12المحاماة  2595أكتوبر سنة  92العدول ) استئناف مصر 

 ( ، وأحكام تقضي على العكس من ذلك بأن العربون في حالة الشك 15ص 19م 2557مارس  92 – 299ص  91م  2555أبريل سنة  29استئناف مختلط 

 2591أبريل سنة  19 – 571ص  9/  211المحاماة ، رقم  2511فبراير سنة  17يكون دليال على البتات ويكون بمثابة شرط جزائي ) استئناف مصر 

 ( . 151ص  291/1رقم  29المحاماة 

 2599ديسمبر سنة  9وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن داللة العربون ، وقد تكون لتأكيد العقد ال لجواز العدول عنه ، تترك لتفسير نية المتعاقدين )      

ول بعد انقضاء هذا الوقت . ( . وقضت أيضاً بأنه إذا كان العربون دليل العدول لوقت معين ، لم يجز العد 291ص  95م 2551مايو سنة  19 – 59ص  57م 

ه في أن يمضي في العقد أما إذا لم يعين وقت لجواز العدول ، جاز العدول إلى وقت التنفيذ . وال تجوز إساءة استعمال الحق في العدول ، فالبائع الذي أظهر نيت

إتمامها ، ثم عدل بعد ذلك فجأة ، ال يقتصر على خسارة العربون ، دون استعمال حقه في العدول ، وأخذ يقوم باإلجراءات الالزمة إلتمام العقد حتى أوشك على 

وقد سبقت اإلشارة إليه ( . وقضت محكمة استئناف  129ص  99م 2597أبريل سنة  9بل يجب أيضاً أن يدفع تعويضاً إلساءة استعمال حقه في العدول ) 

خسارة قيمة العربون ، إال أنه ال يجوز التمادي في ذلك الحق إلى أجل غير محدود ، مصر الوطنية بأنه وإن كان لكل من الطرفين حق الخيار في الرجوع مع 

يعاد سقط حقهما في فإن كان المتعاقدان قد حددا ميعاداً لنقض البيع مقابل ترك العربون فال دوام لهذا الحق إال لغاية األجل المضروب بحيث إذا انقضى الم

يار النقض ، إما إلى حين تنفيذ العقد كما لو سلم البائع للمشتري أو دفع المشتري للبائع أقساطاً من الثمن ، وإما إلى أن النقض . فإن لم يكن ثمة ميعاد فيدوم خ

 7سمى ) اً إلى أجل غير ميكلف أحد المتعاقدين اآلخر تكليفاً رسمياً بتنفيذ االتفاق أو إبداء رغبته في نقضه مقابل خسارة العربون ، حتى ال يبقى التعاقد معلق

 ( . 225رقم  99المجموعة الرسمية  2557فبراير سنة 
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 الفهرس العام

الذي دفعه إلى البائع وال يسترده منه في نظير هذا الرجوع 
(1519)

ن تعويضاً عن . وال يعتبر العربو 

ضرر أصاب البائع ، بل هو جزاء حتمي يدفعه من عدل عن البيع للطرف اآلخر ، حتى لو لم 

 يترتب على العدول أي ضرر كما هو صرح النص . 

كذلك يستطيع البائع أن يرجع في البيع ، ويكون الجزاء على هذا العدول هو كما قدمنا أن يدفع 

ال العربون الذي أخذه منه ثم مقداراً معادال له هو الذي يستحقه للمشتري قيمة العربون ، فيرد له أو

المشتري فوق استرداده لما دفعه . وهذه القرينة القانونية التي استحدثها التقنين الجديد تسري من 

 .  2555أكتوبر سنة  29وقت العمل بهذا التقنين ، فال يعمل بها إال في قيود البيع التي تمت منذ 

يع االبتدائي داللة العربون . فإذا بينها على أنها لجواز العدول عن البيع ، كان وقد يبين الب

الحكم الذي قدمناه . وإذا بينها على أنها للبت والتأكيد ، لم يجز ألي من المتبايعين الرجوع في البيع 

برام ، واعتبر العربون المدفوع جزءاً من الثمن ، وجاز ألي من الطرفين إلزام الطرف اآلخر بإ

البيع النهائي 
(1512)

 . 

وقد يبين البيع االبتدائي أن للعربون داللة العدول بالنسبة إلى أحد المتعاقدين دون اآلخر . 

فيجعل للبائع وحده الحق إما في إلزام المشتري بإبرام البيع النهائي ، وإما في االقتصار على أخذ 

ائي هذا الحق للمشتري وحده ، فيجوز له إما العربون مع إسقاط البيع . وكذلك قد يجعل البيع االبتد

 إلزام البائع بإبرام البيع النهائي وإما االقتصار على استرداد العربون ومقدار مثله . 

 :  التكييف القانوني للعربون – 46

قدمنا أنه إذا كانت داللة العربون جواز الرجوع في البيع ، فإن العاقد الذي يرجع يلتزم بدفع  

قيمة العربون للعاقد اآلخر . ولكن هذا االلتزام ليس تعويضاً عن الضرر الذي أصاب الطرف اآلخر 

عدول أي من جراء العدول ، فإن النص صريح في أن هذا االلتزام موجود حتى لو لم يترتب على ال

ضرر . فالعربون إذن معناه في نظر المشرع أن المتبايعين قد أرادا إثبات حق الرجوع لكل منهما 

في نظير االلتزام بدفع قيمة العربون ، فجعال العربون مقابال لحق الرجوع . ومن ثم ال يجوز 

 تجوز تخفيض العربون إذا تبين أن الضرر الذي أصاب الطرف اآلخر أقل من قيمته ، كما ال

                                                 

(
1519
ربون وهذا على أن يكون رجوعه في المدة المتفق عليها إذا حددت مدة للرجوع ، فإذا انقضت هذه المدة سقط حق الرجوع وتأكد العقد ، وأصبح الع (

ي وقت إلى يوم التنفيذ ، وجزاء رجوعه هو خسارة العربون كما قدمنا ) استئناف مختلط جزءاً من الثمن . أما إذا لم تحدد مدة للرجوع ، فللمشتري الرجوع في أ

( . على أن المشتري ، حتى في خالل المدة التي يجوز له الرجوع فيها ، إذا أظهر  295ص  19م  2557يونيه سنة  7 – 129ص  99م  2597أبريل سنة  9

ساء استعمال حقه في الرجوع إذا رجع بعد ذلك ، وكان مسئولتا عن تعويض فوق خسارته للعربون ) استئناف نيته في إمضاء العقد وتنفيذه ، اعتبر أنه قد أ

 وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( .  129ص  99م 2597أبريل سنة  9مختلط 

(
1512
ة التي تجري على سائر العقود من جواز المطالبة بالتنفيذ ويعتبر دفع العربون تنفيذاً جزئياً يجب استكماله . ونجري على العقد الذي أبرم القواعد العام (

أكثر أو أقل  العيني أو بالتعويض أو بالفسخ . وإذا فسخ العقد وترتب على الفسخ تعويض فليس من الضروري أن يقدر التعويض بمقدار العربون ، فقد يكون

 ( . 115ص  251بحسب جسامه الضرر ) الوسيط جزء أول فقرة 

إذا نفذ  – 2من هذا  المشروع ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : ))  299كان المشرع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص هو المادة  هذا وقد    

مسئوال عنها ، أو إذا فسخ  االلتزام الذي من أجله دفع العربون خصم العربون من قيمة هذا االلتزام ، فإذا استحال تنفيذ العقد لظروف ال يكون أحد من المتعاقدين

لعامة ) مجموعة األعمال العقد بخطأ من المتعاقدين أو باتفاق بينهما (( . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة إلمكان االستغناء عنه اكتفاء بتطبيق القواعد ا

العربون فأصبح العربون تنفيذاً جزئياً لهذا البيع ، ثم طرأ بعد ذلك  في الهامش ( . وبديهي أنه إذا تقرر تنفيذ البيع الذي دفع فيه 71ص  – 79ص  1التحضيرية 

يهما أو باتفاق بينهما ، ما جعل البيع يستحيل تنفيذه لسبب أجنبي ، فإن العقد ينفسخ ويجب رد العربون . وكذلك يكون الحكم لو فسخ العقد بخطأ من المتبايعين كل

 ( . 79رد العربون لمن دفعه ) بودري وسينيا فقرة فليس أحدهما أولى بالمسئولية من اآلخر ، في
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زيادته إذا تبين أن الضرر أكبر ، ما لم يكن هناك تعسف في استعمال حق الرجوع فتكون الزيادة 

تعويضاً عن التعسف ال تعويضاً عن الرجوع في ذاته . وال يجوز عدم الحكم بالعربون حتى إذا تبين 

 أنه ليس هناك أي ضرر ، كما سبق القول . 

 لبيع ، أي بدل عن هذا الرجوع . فالعربون إذن هو مقابل للرجوع في ا

فيمكن تكييفه بأنه البدل فى التزام بدلى . ويكون المدين ـ بائعاً كان أو مشترياً ـ ملتزماً أصال 

بااللتزام الوراد فى البيع ودائناً فى الوقت ذاته باحلق الذى يقابل هذا االلتزام الوارد فى البيع ودائناً 

هذا االلتزام . وكلن تبرأ ذمته من االلتزام ـ ويسقط بداهة الحق  فى الوقت ذاته بالحق الذى يقابل

المقابل تبعاً لذلك ـ إذا هو أدى العربون 
(1511)

. ويترتب على ذلك أن العربون بدل مستحق بالعقد ـ  

فدفعه إنما هو تنفيذ للعقد وليس فسخاً له 
(1519)

  . 

ويختلف العربون فى كل ذلك عن الشرط الجزائى . فان الشرط الجزائى تعويض ، اتفق على 

تقديره المتعاقدان ، عن الضرر الذى ينشأ عن اإلخالل بالعقد . ومن ثم جاز للقاضى تخفيض هذا 

أى  التقدير إذا كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة ، بل جاز له أال يحكم به أصال إذا لم يلحق الدائن

ضرر ، وهذا كله بخالف العربون 
(1515)

كما سبق القول . فالتكييف القانونى للشرط الجزائى هو  

 نفس التكييف  $59
                                                 

(
1511

ـ يلتزم بإبرام العقد  وإذا كان العربون مقترناً بوعد بالبيع أو بالشراء ملزم لجانب ، فهذا هو االلتزام البدلى المحض . إذ الواعد ـ وهو الذى دفع العربون( 

 ( .  77يترك العربون وهذا هو البدل ) قارن سينيا فقرة النهائى إذ ظهرت رغبة اآلخر فى إبرامه ، وله بدال من ذلك أن 

، وهو  99ص  11أنظر أيضاً محاضرات األستاذ حسن الدنون فى نظرية العقد فى القانون المدنى العراقى فى معهد الدراسات العربية العالية فقرة  

أنه التزام بدلى بأن )) االلتزامات التى ينشئها البيع البات فى ذمة البائع متعددة يتفق معنا فى هذا الرأى . ويعترض األستاذ سليمان مرقس على تكييف العربون ب

ر مغاير لها هو البيع ولكل منها محله الخاص ، ويجوز للبائع فى البيع بالعربون أن يبرأ منها جميعاً بمجرد عدوله عن البيع على على أن يحل محلها التزام آخ

( . وال نرى ما يمنع من أن يكون الحل األصيل فى االلتزام البدلى محاال متعددة  11ص  51ار ذلك التزاماً بدلياً (( ) البيع فقرة بقيمة العربون ، فال يستقيم إعتب

 ، بينما يكون البديل محال واحداً . 

 

(
1519

ى الحال ولكن يجوز لكل من المتباعين فسخ البيع وفى الفقه الفرنسى يذهب بعض الفقهاء إلى أن البيع بالعربون بيع معلق على شرط فاسخ ، فينفذ البيع ف( 

( . ويذهب بعض آخر إلى أنه بيع معلق على شرط واقف ، فال ينفذ  19فقرة  2كررة تاسعاً وعاشراً ـ جيوار  22فقرة  1فيخسر العربون ) كولميه دى سانتير 

قف انتقال الملكية إلى أن يتحقق الشرط الواقف ولكن إذا تحقق انتقلت بأثر رجعى ، إال إذا انقضت المدة المحددة ولم يرجع أحد المتبايعين فى البيع ، ومن ثم ي

فقرة  1ـ جوسران  717فقرة  1ـ كوالن وكابيتان  79وتكون تبعة هالك المبيع قبل تحقق الشرط الواقف على البائع ال على المشتري ) بودرى وسينينا فقرة 

( . وسواء اعتبر البيع معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ ، فأنه يصعب تعيين مصدر  151ص  195ة فقر 29ـ وقارن بالنيول وريبير وهامل  2917

 االلتزام بدفع العربون ما دام البيع يزول بأثر رجعى بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف . 

 .  219ص  291األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  59ة أنظر فى معنى الشرط الواقف فى الفقه المصرى األستاذ أنور سلطان فقر 

الثانى وانظر فى أن البيع بالعربون يتضمن اتفاقين متميزين ، أولهما االتفاق على البيع مقترناً بشرط واقف أو فاسخ بحسب قصد المتعاقدين ، و 

الحق أن يدفع مبلغاً يوازى قيمة العربون ويعتبر هذا االتفاق األخير باتا األستاذ اتفاق على تعيين ثمن الستعمال احلق فى العدول يلتزم بمقتضاه من يستعمل هذا 

 . 19ص  51سليمان مرقس فقرة 

(
1515

ة ويرجع فيما إذا كان ما اتفق عليه المتعاقدان هو شرط جزائى أو عربون إلى نيتهما مستظهرة من ظروف الدعوى ووقائعها ، مما يجخل فى سلط( 

بة عليه من محكمة النقض . وقد قضت محكمة النقض بأن لقاضى الموضوع أن يستخلص من نص عقد البيع ومن ظروف الدعوى قاضى الموضوع دون رقا

 يناير 9رط فاسخ ) نقض مدنى وأحوالها أن العاقدين قصدا به أن يكون البيع بيعاً باتاً منجزاً بشرط جزائى ولم يقصدا أن يكون بيعاً بعربون أو بيعاً معلقاً على ش

وقد سبقت اإلشارة إلى  291ص  91رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  12ـ وانظر أيضاً نقض مدنى  219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599سنة 

 هذا الحكم ( . 

تفق عليه ال مجرد عربون وإذا كان ثابتاً أن كل ما دفعه المشترى ، سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع ، إنما هو من الثمن الم 

لمتعاقدين أكدا نيتهما هذه يضيع عند اختيار الفسخ ، وأن المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد ، كان البيع باتا خالياً من خيار الفسخ ، وأن ا

 ( .  199ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555سنة  أبريل 19بتصرفاتهما التالية للعقد ، كان البيع باتا خالياً من خيار الفسخ ) نقض مدنى 

حلل بها وإذا كانت المحكمة لم تبين فى أسباب حكمها فى خصوص المبلغ المدفوع للبائع بموجب عقد البيع إن كان عربوناً فيفقده المشترى كفدية يت 

إتمام الصفقة كان بسبب عند نكوله عن إتمام العقد سواء اعتبر المبلغ المدفوع عربوناً أو جزءاً من الثمن ، دون أن تمحص دفاع المشترى ومؤداه أن عدوله عن 

يتغير به وجه الرأى عيب خفى فى المنزل المبيع سلم له به البائع ، وبسببه اتفق وإياه على التفاسخ وعرض المنزل على مشتر آخر ، وكان هذا الدفاع جوهرياً 

مدفوع من المشترى هو فى حقيقته عربون أو جزء من الثمن فى الدعوى ، فإنه كان لزاماً على المحكمة أن تتعرض له وتفصل فيه ، وتبين ما إذا كان المبلغ ال
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القانونى للتعويض ، وال يجوز القول بأن التعويض بدل فى التزام بدلى ، ألن المجين ال يملك 

ذا التنفيذ ممكناً وطالب به الدائن أن يؤديه بدالل من تنفيذ االلتزام األصلى تنفيذا ً عينياً إذا كان ه
(1519)

  . 

 

 التبايع بطريق النيابة  - المطلب الثاني

 ـ جواز التبايع بطريق النباية وتطبيق القواعد العامة :  47 

يجوز التبايع بطريق النيابة، فيباشر البيع نائب عن للبائع ، أو يباشر الشراء نائب عين المشيترى ، أو 

شراء نائب عن كل من البائع والمشترى . فيتم البيع وفقياً للقواعيد المقيررة فيى يباشر كال من البيع وال

النيابة فى التعاقد ، وهى القواعد التى سبق بسطها فى الجزء األول من الوسيط 
(1511)

   . 

فتحل إرادة النائب عين البيائع أو عين المشيتري محيل إرادة األصييل ، ميع انصيراف أثير هيذه  

قوق وااللتزامات الناشئة من عقد البيع ـ إليى شيخص األصييل كميا ليو كيان اإلرادة ـ أى انصراف الح

افرادة قد صردت منه هو . ويشترط لتحقييق ذليك أن تحيل إرادة النائيب خحيل األصييل ، وأن تجيرى 

 55إرادة النائب فى الحدود المرسومة للنيابية ، وأن يكيون التعاميل باسيم األصييل ال باسيم النائيب . $

ك تفصيال عند الكالم فى النيابة فى التعاقد وقد سبق بيان ذل
(1511)

  . 

والنيابة بالنسبة إلى المصدر الذى يحدد نطاقها ، تكيون إميا نيابية قانونيية إذا كيان القيانون هيو  

الذى يحدد هذا النطاق كما فى الولى والوصى والقيم والوكيل عن الغائب والحيارس القضيائي ، وإميا 

 ن االتفاق هو الذى يتولى تحديد نطاقها ويتحقق هذا فى عقد الوكالة . أن تكون نيابة اتفاقية إذا كا

فيجوز إذن أن ينوب عن البائع أو عن المشترى وكيل ، وهيذا ييدخل فيى الوكالية فيال شيأن لنيا  

به هنا 
(1517)

. كما يجوز أن ينيوب عين البيائع أو عين المشيترى وليى أو وصيى أو قييم أو وكييل عين  

                                                                                                                                                                    
مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  21الختالف الحكم فى الحالتين ، وإذ هى لم تفعل يكون حمها قد شابه فصور يبطله ويستوجب نقضه ) نقض مدنى 

 ( .  559ص  11رقم  5

الدعوى ووقائعها ومن نصوص العقد لتتبين ما إذا كان المبلغ المدفوع هو بعض الثمن ولمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدين من ظروف  

ب سائغة ) نقض الذى انعقد به البيع باتا ، أو أنه عربون فى بيع مصحوب بخيار العدول ، إذ أن ذلك مما فى سلطتها الموضوعية متى كان مقاماً على أسبا

(  915ص  99رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس  11( . سائغة )نقض مدنى  995ص  99قم ر 1مجموعة أحكام النقض  2591مارس  11مدنى 

 . 

 ومتى كان قد نص فى عقد البيع صراحة على أن المشترى دفع عربوناً وحدد مقداره والحالة التى تبيح للمشرى  

(
1519

 .  2هامش رقم  115و ص  119ص  251الوسيط جزء أول فقرة ( 

(
1511

 .  51ـ فقرة  79ول فقرة الوسيط جزء أ( 

(
1511

 . 52فقرة  – 75الوسيط جزء أول فقرة ( 

(
1517

عامة ال  ونقصتر هنا على اإلشارة إلى أن البيع والشراء بوجه عام من أعمال التصرفات ال من أعمال اإلدارة ، فال بد من وكالة الواردة فى ألفاظ( 

مدنى( . وقد نصت المادة  192ة العامة إنما تكفى فى أعمال اإلدراة ال فى أعمال التصرف )م تخصيص فيها لنوع التصرف الحاصل فيه التوكيل ، فهذه الوكال

ـ البد من وكالة خاصة فى كل عمل ليس من أعمال اإلدراة ، وبوجه خاص فى البيع والرهن والتبرعات  2مدنى فى هذا الصدد على ما يأتى : ))  191

ـ والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع األعمال القانوينة تصح ولو لم يعين محل هذا  1لمرافعة أمام القضاء . والصلح واإلقرار والتحيم وتوجيه اليمين وا

ـ والوكالة الخاصة ال تجعل للوكيل صفة إال فى مباشرة األمور المحددة فيها وما تقتضيه هذه  9العمل على وجه التخصيص ، إال إذا كان العمل من التبرعات . 

 من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى (( . األمور 

، وال  ويخلص من هذا النص أن التوكيل فى البيع أو الشراء يجب أن يكون توكيال خاصاً ، أى توكيال يذكر فيه هل التوكيل فى البيع أو فى الراء 

 يشترط فى هذا التوكيل الخاص تعين الشئ الذى يباع أو يشترى . 
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الغائب أو حارس قضائى . وفى جميع األحوال ال يجوز لشخص أن يتبايع ميع نفسيه باسيم مين ينيوب 

عنه ، سواء أكان التبايع لحسابه هو أم لحسبا شخص آخر ، دون ترخيص من األصيل قبل التعاقيد أو 

 مدنى ( .  297د التعاقد ) مإجازة منه بع

( التبييايع عيين طريييق ولييى أو وصييى أو قيييم أو وكيييل عيين 2ونقييف عنييد هيياتين المسييألتين : ) 

 ( بيع النائب لنفسه . 1الغائب أو حارس قضائى . )

 

 ـ التبايع عن طريق ولى أو وصى أو قيم أو وكيل 1

  عن الغائب أو حارس قضائى

 ـ المصادر التشريعية : 48 

هنا يستمد واليته من القانون كما قدمنا ، فالقانون هو الذى يحدد مدى هذه الوالية . وهناك  النائب 

مصدران تشريعيان مختلفان ، أحدهما يحدد مدى والية الولى والوصى والقيم والوكيل عن الغائب ، 

 والثانى يحدد مدى والية الحارس القضائى. 

بالوالية والوصاية والقوامة والوكالـة عن فالمصدر التشريعى األول هو النصوص الخاصة  

. وقد  2519الغائب . وقد كانت هذه النصوص قبال يحتويها قانون المجالس السبية الصادر فى سنة 

. ثم حل محل هذا  2551ألغى هذا القانون واستبدل به قانون المحاكم الحسبية الصادر فى سنة 

 ى يسمى بقانون الوالية على المال . ، وهو الذ 2591لسنة  225القانون المرسوم رقم 

والمصدر التشريعى الثانى هو النصوص الخاصة بالحراسة ، وهذه يحتويها التقنين المدنى  

 .  197إلى  115فى المواد من 

ونستعرض ، طبقاً لهذه المصادر التشريعية ، مدى والية الولى ، ثم مدى والية الوصى  

والية الحارس القضائى ، فى البيع والشراء ، إذ أن لكل من  والقيم والوكيل عن الغائب ، ثم مدى

 الطوائف الثالث والية تختلف فى المدى عن الوالية التى للطائفتين األخريين . 

 ـ والية الولى فى البيع والشراء :  49 

 الولى هو أبو القاصر أو جده ، ومدى والية األب أوسع من مدى والية الجد . 

بأنه ال يجوز لألب أن  2591لسنة  225من المرسوم بقانون رقم  1فقد قضت المادة  

يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجارى أو فى أوراقه المالية إذا زادت قيمة أى منها على 

ثلثمائة جنيه ، إال باذن المحكمة . وال يجوز للمحكمة فى هذه األحوال أن ترفض اإلذن إال إذا كان 

أموال القاصر فى خطر أو كان فيه غبن يزيد على خمس القيمة . وقضت التصرف من شأنه جعل 

بأنه ال يجوز لألب أن يتصرف فى أموال القاصر ، عقارية كانت أو منقولة ولو لم تجاوز  7المادة 
                                                                                                                                                                    

ص  51م  2599مايو سنة  1جرى القضاء على اعتبار المرأة المتزوجة وكيلة عن زوجها فى شراء الحاجات المنزلية ) استئناف مختلط  هذا وقد 

159  . ) 
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قيمتها ثلثمائة جنيه ، إال باذن المحكمة وتحت إشرافها ، إذا كانت هذه األموال قد ورثها القاصر من 

أال يتصرف ولى القاصر فى المال المورث . أما إذا كانت األموال قد آلت إلى مورث أوصى ب

بأن يجوز لألب أن يتصرف فيها ،  29القاصر من أبيه نفسه وعن طريق التبرع ، فقد قضت المادة 

ولو زادت قيمتها على ثلثمائة جنيه ، بدون إذن المحكمة . ويخلص من هذه األحكام أن األب يجوز 

فى مقوالت ابنه الصغير أياً كانت قيمتها بدون إذن المحكمة ، إال إذا كانت هذه  له أن يتصرف

المنقوالت أوراقاً مالية أو محال تجارياً ولم تكن قد آلت إلى القاصر من أبيه نفسه عن طريق التبرع 

فيجب إذن المحكمة إذا زادت قيمة هذه األموال على ثلثمائة جنيه . ويجوز لألب أن يتصرف فى 

قارات الصغير بدون إذن المحكمة ، إذا كانت قيمتها ال تزيد على ثلثمائة جنيه ، أو كانت قيمتها ع

تزيد على هذا المبلغ ولكنها آلت إلى القاصر من أبيه نفسه عن طريق التبرع ، وإال فيجب إذن 

 يتصرف المحكمة أياً كانت القيمة ، إذا كانت هذه األموال قد ورثها القاصر من مورث أوصى بأال

ولى القاصر فى المال الموروث 
(1515)

 . وحكم الشراء هو حكم البيع .  

أما الجد فال يجوز له التصرف فى مال القاصر إطالقاً ، عقاراً كان أو منقوال ، وسوءا كان  

 من قانون الوالية على المال ( .  29التصرف بيعاً أو شراء ، إال بإذن المحكمة ) م 

وال يجوز للولى ، أباً كان أو جداً ، أن يتصرف فى عقار القاصر لنفسه ) أو لزوجه أو  

قانون الوالية على المال ( .  1ألقاربه أو ألقارب زوجه إلى الدرجه الرابعة ( إال باذن المحكمة ) م 

 ad)خاص فاذا أذنت المحكمة جاز لألب أن يتعاقد مع نفسه ، أما الجد فيلزمه أن يطلب تعيين وصى 

hoc)  قانون الوالية على المال ( .  92للتعاقد معه )م 

 والوكيل عن الغائب فى البيع والشراء : والقيمـ والية الوصى  51 

من قانون الوالية على المال بأنه ال يجوز للوصى التصرف فى أموال  95وقد قضت المادة  

القصار ، عقاراً كان المال أو منقوال ، وبيعاً كان التصرف أو شراء ، إال بإذن المحكمة . وال بد من 

يين إذن خاص فى ذلك إذا أراد الوصى شراء مال القاصر لنفسه أو بيع ماله القاصر ، ويطلب تع

قانون الوالية على المال (  17للتعاقد معه ) م  (ad hoc)وصى خاص 
(1599)

  . 

                                                 
(

1515
ان الحكم إذ وقبل قانون الوالية على المال وقانون المحاكم الحسبية ، كان أحكام الشريعة اإلسالمية هى المتبعة . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى ك( 

 55لحسبية رقم قضى ببطالن عقد بيع األطيان المملوكة للقاصر والصادر من أبيه بصفته ولياً عليه إلى ابن آخر من زوجة أخرى قبل صدور قانون المحاكم ا

إذا كان فاسد الرأى سيئ التدبير وباع مال  قد أقام قضاءه على قوله : )) ... فالثابت من أقوال علماء الشرع وما جرت عليه أحكام المحاكم أن األب 2551لسنة 

يع (( ، فهذا الذى أقام ولده ، فال يصح هذا البيع إال إذ كان بالخيرية وهى بالنسبة للعقار ال تكون إال بضعف قيمته ، فان باعه بأقل من الضعف لم يجز هذ الب

 1اإلسالمية التى كانت واجبة االتباع قبل صدور قانون المحاكم الحسبية ) نقض مدنى عليه الحكم قضاءه ال مخالفة فيه للقانون ، وهو يتفق مع أحكام الشريعة 

 ( .  125ص  55رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591يونية سنة 

(
1599

يكون موقوفاً وحيث ال يجوز التصرف الصادر من الولى أو الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائب إال بإذن المحكمة ، فإن التصرف قبل إذن المحكمة ( 

ـ  211ص  221على شرط هو صدور إذن المحكمة ، فإن صدر اإلذن نفذ التصرف من وقت إبرامه ، وإال فإنه يقط ) األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 

رف يكون باطال بطالناً ( . ومع ذلك فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن التص 2511ص  577رقم  91المحاماة  2591مارس سنة  5محكمة شبين الكوم الكلية 

( . وذهبت محكمة استئناف مصر إلى أن التصرف يكون  291ص  95رقم  2مجموعة عمر  2591يونيه سنة  21نسبياً ويصححه إذن المحكمة ) نقض مدنى 

( .  291رقم  55المجموعة الرسمية  2555نوفمبر سنة  5ـ  95رقم  11المجموعة الرسمية  2515فبراير سنة  1باطال بطالناً مطلقاً فال تصححه اإلجازة ) 

احية لقانون الوالية ويذهب األستاذ سليمان مرقس إلى أن التصرف يكون صحيحاً غير نافذ وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ، ويستند فى ذلك إلى المذكرة اإليض

( . وعبارة المذكرة  251ص  297ستاذ سليمان مرقس فى البيع فقرة على المال فهى تجعل التصرف )) غير نافذ فى حق الصغير النتفاء النيابة (( ) أنظر األ

، ولعل المذكرة اإليضاحية غير صريحة فى إدخال نظام العقود الصحيحة غير النافذة وهو النظام المعروف فى الفقه اإلسالمى فى قانون الوالية على المال 

 على الصغير لمجاوزة النائب حدود الوالية . (inopposable)اإليضاحية تقصد أن التصرف ال يجوز االحتجاج به 
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أن يباشرها  57على أن هناك ضروباً من البيع والشراء تلحق بأعمال اإلدارة ، فهذه يجوز $ 

الوصى والقيم والوكيل عن الغائب دون حاجة إلى الحصول على إذن المحكمة ، وذلك كبيع 

 قاصر أو شراء ما يلزم القاصر لزراعة أرضه . الحاصالت المملوكة لل

 والية الحارس القضائي : – 51

يعين الحارس القضائي على المال في حاالت معينة ، أهمها أن يكون المال قد قام في شأنه  

نزاع أو كان الحق فيه غير ثابت أو كان صاحب المصلحة فيه قد تجمع لديه من األسباب المعقولة 

 مدني( .  199 – 115اً عاجال من بقاء المال تحت يد حائزة ) م ما يخشى معه خطر

 مدني ( .  191ويعين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، وإال تولى القاضي تعيينه ) م 

مدني ( ، فإذا لم يحدد  199ويحدد االتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة مدى والية الحارس ) م 

يع أعمال اإلدارة دون حاجة إلى إذن المحكمة ، أما أعمال مدى هذه الوالية باشر الحارس جم

مدني ( ، وذلك ما لم يكن البيع أو  199التصرف ، ومنها البيع والشراء ، فال بد فيها من اإلذن ) م 

الشراء ملحقاً بأعمال اإلدارة كبيع الحاصالت وشراء ما يلزم للزراعة فتجوز مباشرة هذه 

 ل على إذن . التصرفات دون حاجة إلى الحصو
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 الفهرس العام

 بيع النائب لنفسه . – 2

 :القاعدة العامة – 52

رأينا في الجزء األول من الوسيط  
(1592)

مدني تنص على أنه )) ال يجوز  297أن المادة  

لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص 

آخر ، دون ترخيص من األصيل . على أنه يجوز لألصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد . كل هذا 

أنه ال  55قواعد التجارة (( . ويتبين من هذا النص $مع مراعاة ما يخالفه مما يقضي به القانون أو 

يجوز للنائب عن البائع أن يبيع الشيء من نفسه أو من شخص آخر هو نائب عنه أيضاً ، كما ال 

يجوز للنائب عن المشتري أن يبيع مال نفسه أو مال شخص هو نائب عنه أيضاً من المشتري الذي 

 هو نائب عنه . 

رادته وحده في مصلحتين متعارضتين . والتعارض ، في حالة ما إذا ذلك أن النائب يتحكم بإ

كان النائب ينوب عن المتبايعين معاً ، لم يحسب حسابه أحد من األصيلين . وهو ، في حالة ما إذا 

كان النائب ينوب عن أحد المتبايعين مع أصالته عن نفسه ، تعارض مع مصلحته الشخصية ذاتها . 

 واجبة لمصلحة األصيل في كلتا الحالتين. فال تتيسر الحماية ال

 النصوص القانونية :  –تطبيقات خاصة في بيع النائب لنفسه  – 53

وقد وردت تطبيقات خاصة لهذا المبدأ العام في عقد البيع ، تحت عنوان بيع النائب لنفسه ، في 

مدني  572 – 515المواد 
(1591)

  . 

من ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو مدني على أنه )) ال يجوز ل 515فنصت المادة 

أمر من السلطات المختصة أن يشتري لنفسه ، مباشرة أو باسم مستعار ، ولو بطريق المزاد العلني 

، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ، ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم اإلخالل بما يكون 

مدني على أنه )) ال يجوز للساماسرة وال  579دة منصوصاً عليه في قوانين أخرى (( . ونصت الما

للخبراء أن يشتروا األموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها ، سواء أكان الشراء بأسمائهم 

مدني على أنه )) يصح العقد في األحوال المنصوص  572أم باسم مستعار (( . ونصت المادة 

ازه من تم البيع لحسابه (( عليها في المادتين السابقتين إذا أج
(1599) 

   . 
                                                 

(
1592
 . 51فقرة  2الوسيط  (

(
1591
كيل هذا عدا ما ورد في قانون الوالية على المال من عدم جواز تصرف األب أو الجد في عقار الصغير لنفسه وعدم جواز تصرف الوصي والقيم والو (

( ،  99وفقرة  55لم يصدر إذن من المحكمة يجيز التصرف ، وقد سبقت اإلشارة على ذلك ) أنظر آنفاً فقرة  عن الغائب في مال المحجور لنفسه ، وذلك كله ما

 ( . 95وسنعود إليه فيما يلي ) أنظر فقرة 

(
1599
 تاريخ النصوص :  (

حوال اآلتية ، حتى لو كان البيع بالمزاد ، وسواء ال يجوز البيع في األ 9من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : ) 151: ورد هذا النص في المادة  515م    

هو نائب عنه . ) ب ( إذا  عقد المشتري الصفقة باسمه أو باسم مستعار : ) أ ( إذا كان المشتري وصياً أو قيماً أو نائباً عن غيره بحكم القانون ، واشترى مال من

( إذا كان المشتري منوطاً به إدارة عين أو كان موظفاً عاماً ، وأشترى المال المعهود غليه في  كان المشتري وكيال بالبيع ، واشترى المال الموكل ببيعه . ) جـ

ين المعسر . ) هـ ( إذا كان بعيه أو المال الذي يجب أن يتم بيعه على يده . ) د ( إذا كان المشتري سنديكاً أو حارساً مصفياً ، واشترى مال التفليسة أو مال المد

 ً لشركة أو لتركة ، واشترى المال الذي يصفيه . كل هذا ما لم يصدر إذن من القضاء في البيع ، وكل هذا دون إخالل بما ينص عليه قانون  المشتري مصفيا

األخيرة حيث لعبارة األحوال الشخصية من أحكام . وفي لجنة المراجعة عدل النص بحيث أصبح متفقاً مع ما استقر عليه في التقنين المدين الجديد ، فيما عدا ا

في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب  991مع عدم اإلخالل بما يكون منصوصاً عليه في القوانين الخاصة (( . وأصبحت المادة رقمها  9كانت : )
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 919/  197ويقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
(1595)

 . 

 555 – 551ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المواد 

 951 – 977وفي التقنين المدني العراقي المواد  – 519 – 517. وفي التقنين المدني الليبي المواد 

 972و  915 – 917وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  –
(1599)

 . 

                                                                                                                                                                    
) مجموعة  515ا عدلتها لجنته تحت رقم . وعدلت لجنة الشيوخ عبارة )) القوانين الخاصة (( بعبارة )) قوانين أخرى (( ووافق مجلس الشيوخ على المادة كم

 ( . 119ص  119فقرة  5األعمال التحضيرية 

من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  151: ورد هذا النص في المادة  579م 

 ( .  111ص  – 111ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية  579فمجلس الشيوخ تحت رقم  من المشروع النهائي ، فمجلس النواب ، 991

على أنه يجوز في األحوال المنصوص عليها في المادتين  – 2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : ))  157: ورد هذا النص في المادة  572م     

فإذا رفض إجازة العقد ، وبيع المال من جديد ، تحمل المشتري  – 1ذا توافرت وقت اإلجازة األهلية الواجبة . السابقتين ، أن يجيز العقد من تم البيع لحسابه ، إ

من القواعد العامة ، األول مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة المبيع (( . وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية ألن حكمها مستفاد 

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس  997رة األولى بحيث أصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه وعدلت الفق

 ( . 192و  ص  111ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية  572النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 

(
1595
لمن يقوم مقام غيره بوجه شرعي كاألوصياء واألولياء ، وال للوكالء المقامين من موكليهم ، أن يشتروا  : ال يجوز 919/  197التقنين المدني السابق م  (

 وقت  التصديق .  الشيء المنوط بهم بيعه بالصفات المذكورة . فإذا حصل الشراء منهم ، جاز التصديق على البيع من مالك المبيع إذا كان فيه أهلية التصرف

ين ذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في معرض الموازنة بين التقنين المدني الجديد والتقنين المدني السابق ما يأتي : )) زيد ) في التقنوقد جاء في الم    

المشروع وقد نقلت  من 151الجديد ( على النواب السماسرة والخبراء في األموال المعهود إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها ، ألن حكمة المنع فيهم متوافرة : م 

نص المشرع صراحة على أن البيع ممنوع ولو كان بالمزاد أو كان باسم مستعار ، والنص على الحالة األولى يزيل لبساً ، وعلى  – 915عن التقنين التونسي م 

فحسب ، بل كذلك بإذن القضاء في البيع قبل حصوله ، أجاز المشروع تصحيح البيع . ال بإجازة من تم البيع لحسابه  –الحالة الثانية يواجه أمراً كثير الوقوع 

 ( . 199ص – 115ص  5كالوصي يستأذن المجلس الحسبي (( ) مجموعة األعمال التحضيرية 

(
1599
ظر في من التقنين المدني المصري ( . وأن 572 – 515) مطابقة للمواد  555 – 551: التقنين المدني السوري م  التقنينات المدنية العربية األخرى (

 . 995فقرة  – 995القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة 

 من التقنين المدني المصري ( . 572 – 515) مطابقة للمواد  519 – 517: م  التقنين المدني الليبي    

لألب الذي له والية على ولده أن يبيع ماله لولده وله أن يشتري مال ولده لنفسه ، يعتبر كل من الثمن والمبيع  يجوز – 2:  977: م التقنين المدني العراقي     

 والجد كاألب في الحكم .  – 9مقبوضين بمجرد العقد . 

تري لنفسه شيئاً من مال المحجور مطلقاً ، للوصي المنصوب أو للقيم المقام من قبل المحكمة أن يبيع مال نفسه للمحجور ، وال أن يش: ال يجوز  975م      

 سواء أكان في ذلك خير للمحجور أم ال . 

ًُ من مال اليتيم ، إال إذا كان في  – 2:  959م      ً ذلك خير ال يجوز للوصي المختار من قبل األب أو الجد أن يبيع مال نفسه لليتيم ، وال أن يشتري لنفسه شيئا

والخيرية هي أن يبيع لليتيم بأقل من ثمن المثل أو أن يشتري منه بأكثر من ثمن المثل ، على وجه يكون فيه لليتيم مصلحة ظاهرة  -1لليتيم وبإذن من المحكمة . 

 . 

 : ال يجوز للقاضي أن يبيع ماله للمحجور وال أن يشتري مال المحجور لنفسه .  952م     

ن هم ببيعها وليس لمديري الشركات ومن في حكمهم وال الموظفين أن يشتروا األموال المكلفين هم ليس للوكالء أن يشتروا األموال الموكلي – 2:  951م     

. وليس لمصفى  ببيعها أو التي يكون بيعها على يدهم . وليس لولكاء التفاليس وال للحراس المصفين أن يشتروا أموال التفليسة وال أموال المدين المعسر

موال التي يصفونها ، وليس للسماسرة وال للخبراء أن يشتروا األموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها . وليس الشركات والتركات أن يشتروا األ

على أن الشراء في األحوال المنصوص  -1لواحد من هؤالء أن يشتري ، ولو بطريق المزاد العلني ، ال بنفسه وال باسم مستعار ، ما هو محظور عليه شراؤه . 

مال من جديد ، تحمل يها في الفقرة السابقة يصح إذا أجازه من تم البيع لحسابه ، متى كان وقت اإلجازة حائزاً لألهلية الواجبة . أما إذا لم يجزه وبيع العل

 المشتري األول مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة المبيع . 

مجموعها من أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين العراقي نقل أحكام الفقه في بيع الولي والوصي والقاضي ما  ) وأحكام التقنين العراقي تقرب في    

أفاض في تعداد الوكالء ومن لهم صفة النيابة عن الغير على النحو الذي  951لهم للمحجور وشرائهم لمال المحجور ، وفيما عدا أن التقنين العراقي في المادة 

، وفي أن الجزاء على المنع  999فقرة  – 959أنظر األستاذ حسن الذنون في البيع في القانون العراقي فقرة  –ن عليه المشروع التمهيدي للتقنين المصري كا

 ( .  999في القانون العراقي أن يكون العقد موقوفاً فقرة 

لهم الشراء ال بأنفسهم وال بواسطة أشخاص مستعارين ولو كان الشراء بالمزايدة ، إال إذا  : إن األشخاص المشار 917تقنين الموجبات والعقود اللبناني م      

ال يجوز  –ال يجوز لوكالء البيع شراء األموال التي عهد إليهم في بيعها . ثانياً  –كان بأيديهم ترخيص من القضاء ، وإذا فعلوا كان عقد الشراء باطال . أوالً 

ال يجوز للمأمورين الرسمين  –راء أموال الدولة وال أموال القرى وال أموال المعاهد العامة التي فوض إليهم أمر االعتناء بها . ثالثاً لمتولي اإلدارة العامة ش

أموال األشخاص  شراءشراء األموال المعهود إليهم في بيعها . رابعاً : ال يجوز لألب أو األم ، وال للوصي أو القيم أو المشرف القضائي أو الولي الموقت ، 

 الذين يمثلونهم أو يشرفون عليهم . 

، وال أن : ال يجوز للسماسرة وال للخبراء أن يشتروا بأنفسهم  أو بواسطة غيرهم األموال والحقوق والديون التي عهد إليهم في بيعها أو تخمينها  915م     

 يقايضوا بها أو يرتهنوها . 

 ذكرهم وألوادهم وإن كانوا راشدين يعدون أشخاصاً مستعارين في األحوال المنصوص عليها في المواد السابقة .  : إن زوجات األشخاص المتقدم 972م     

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( .     
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 األشخاص الذين ال يجوز لهم الشراء : – 54

ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن من كان نائباً عن غيره في بيع مال هذا الغير ال  

لنفسه ، لتعارض مصلحته الشخصية باعتباره مشترياً مع مصلحة من يجوز له شراء هذا المال 

 ينوب عنه باعتباره بائعاً ، وقد تقدم ذكر ذلك . 

والنيابة في بيع مال الغير قد تأتي من اتفاق ، وهذه هي الوكالة . فمن وكل في بيع مال ال 

أو لود له أو ألحد ممن يجوز له أن يشتريه لنفسه مباشرة أو باسم مستعار ، كأن يشتريه لزوجه 

يمت له بصلة ويكون هذا المشتري في الواقع من األمر مسخراً من النائب . وكون النائب اشترى 

لنفسه باسم مستعار مسألة واقع يقدرها قاضي الموضوع ، وال معقب على تقديره في ذلك من 

محكمة  النقض ، ويجوز إثباتها بجميع الطرق ألنها واقعة مادية 
(1591)

د وضع تقنين الموجبات . وق 

منه بأن الزوجة  972والعقود اللبناني قرينة قانونية على االسم المستعار ، فقضى في المادة 

واألوالد يعدون أشخاًصا مستعارين ، فتصبح هذه القرينة من مسائل القانون في هذا التقنين . 

مارسة أو في المزاد العلني . والشراء محظور على النائب كما قدمنا ، ويستوي أن يكون الشراء بالم

فلو وكل شخص في بيع مال للغير بالمزاد العلني ، فإنه ال يجوز له أن يدخل مزايداً لشراء هذا المال 

، فال تزال مصلحته الشخصية متعارضة مع مصلحة موكله 
(1591)

 . 

ومن ويلحق بالوكيل من نيطت به إدارة عين واشترى المال الذي يجب أن يتم بيعه على يده ، 

عين مصفياً لتركة أو لشركة واشترى المال الذي يصفيه 
(1597)

 . 

وقد تأتي النيابة في بيع مال الغير عن الطريق نص في القانون ، وذلك كالولي ، فال يجوز له 

أن يشتري مال الصغير لنفسه ، ال باسمه وال باسم مستعار ، ولو كان الشراء في المزاد العلني ، 

قدمنا أنه  وهذا ما يقع غالباً في بيع أموال المحجورين ، إال إذا كان القانون يرخص في ذلك . وقد

يجوز للولي شراء عقار الصغير لنفسه ، بشرط الحصول على إذن من المحكمة في ذلك 
(1595)

  . 

                                                 

(
1591
بودري وسينيا فقرة  – 21هامش  992فقرة  9أنظر في كون النائب اشترى باسم مستعار يعتبر من مسائل الواقع ال من مسائل القانون أو بري ورو  (

 . 97فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 191

(
1591
الجديد هذا الخالف بنص صريح . أنظر في جواز دخول النائب وكانت هذه المسألة مختلفاً عليها في عهد التقنين المدني السابق ، فحسم التقنين المدني  (

بق األستاذ عبد الحميد في المزايدة في عهد التقنين المدني الجديد هذا الخالف بنص صريح . أنظر في جواز دخل النائب في المزايدة في عهد التقنين المدني السا

األستاذين أحمد قمحة  – 91فقرة  Venteلفظ  5دي هلتس  – 97واز ذلك جرانموالن فقرة ، وفي عدم ج 791* فقرة - 799أبو هيف في طرق التنفيذ فقرة 

. وأنصار جواز دخول  197األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 519األستاذ محمد حلمي عيسى فقرة  – 112وعبد الفتاح السيد في التنفيذ فقرة 

بالمزاد الجبري دون المزاد االختياري ، ففي البيع الجبري ال يعتبر الوكيل منوطا بالبيع ، وهو بيع يجب فيه إتباع النائب في المزايدة كانوا يقصدون البيع 

حة مشروعة في إجراءات من شأنها أن تحفظ حق المالك المدين . وكان يوجد اتفاق على أن الوصي يجوز له أن يدخل مزايداً في شراء ملك إذا تحققت له مصل

مشترياً من يكون شريكاً على الشيوع مع القاصر وتباع العين المشتركة لعدم إمكان قسمتها عيناً ، فله أن يزايد ، وإذا رسا عليه المزاد لم يعتبر ذلك ، كأن 

صلحة القاصر في أن كال القاصر ألن القسمة كاشفة ، وكأن يكون الوصي دائناً مرتهناً ، فله أن يدخل مزايداً في بيع عقار القاصر ومصلحته هنا متفقة مع م

األستاذان  – 512األستاذ محمد حلمي عيسى فقرة  – 571ص  1كوالن وكابيتان  – 95فقرة  1منهما يريد أن يبلغ ثمن العقار أعلى حد ) بالنيول وريبير 

 ( .  191أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

عه لم يجز له ، إذا كان شفيعاً في هذا العقار ، أن يأخذه بالشفعة . فإن الشفيع يعتبر مشترياً إذ هو يحل ويبدو أن النائب في البيع إذا باع العقار المنوط به بي    

ان وكيالً ، أن محل المشتري ، لجواز أن يتساهل مع المشتري في شروط البيع حتى يشفع في العقار بنفس الشروط . يضاف إلى ذلك بالنسبة إلى النائب إذا ك

دني بيع العقار ينطوي على نزول ضمني منه عن حقه في أخذ العقار بالشفعة . وقد كان هذا هو الرأي المعمول به في الفقه في عهد التقنين الم قبوله للوكالة في

 في الهامش ( . 199األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 11فقرة   Venteلفظ  5السابق ) دي هلتس 

(
1597
 في الهامش ( .  99مدني ) آنفاً فقرة  515للمادة  أنظر المشروع التمهيدي (

(
1595
 . 55أنظر آنفاً فقرة  (
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وقد تأتي النيابة في بيع مال الغير عن طريق أمر من السلطات المختصة . فالوصي والقيم 

والوكيل عن النائب والسنديك والحارس القضائي ، كل هؤالء ينوبون عن غيرهم في بيع المال 

بموجب أمر من السلطة القضائية . والموظف العام قد ينوب عن الدولة في بيع أموالها بموجب أمر 

من السلطة اإلدارية . فال يجوز ألحد من هؤالء أن يشتري المال المعهود إليه في بيعه ، ال باسمه 

وكيل عن وال باسم مستعار ، ولو كان الشراء في مزاد علني . وقد قدمنا أن الوصي والقيم وال

الغائب يجوز لهم بإذن خاص من المحكمة ، أن يشتروا أموال محجوريهم 
(1559)

  . 

كذلك ال يجوز للسمسار ، إذا عهد إليه شخص في بيع مال له ، أن يشتري هذا المال لنفسه 
(1552)

. ذلك أن السمسار إما أن يكون عنده توكيل بالبيع ، فيصبح وكيالً ويمنع ككل وكيل من شراء  

ي بيعه . وإما أال يكون عنده توكيل ، فعند ذلك ال يكفي رضاؤه بشراء الشيء لنفسه بل ما وكل ف

يجب قبوال المالك ، وفي هذا إذن يجعل الشراء جائزاً . ومثل السمسار الخبير الذي يعهد إليه في 

تقويم شيء ، ال يجوز له أن يشتريه لنفسه ، لتعارض المصلحة إذ أن ذلك يحمله على أن يبخس 

ويم الشيء ، حتى ينتفع هو من بخس الثمن تق
(1551)

يكون   299. والخبير كالسمسار ، إما أن $ 

عنده توكيل فيكون حكمه حكم الوكيل ال يجوز له شراء الشيء لنفسه ، وإما أال يكون عنده توكيل 

 فال بد في هذه الحالة من قبول المالك . والسمسار والخبير ممنوعان من شراء المال ولو بيع في

المزاد العلني ، سواء كان الشراء باسمهما أو باسم مستعار 
(1559)

 . 

 : الجزاء على المنع من الشراء – 55

وليس األشخاص الذين قدمنا ذكرهم ممنوعين من الشراء لنقص في أهليتهم ، فنقص األهلية  

 شيء ، والمنع من الشراء شيء آخر . وإنما المنع قد قام بسبب تعارض المصلحة كما قدمنا . 

وقد ذكرنا في الجزء األول من الوسيط 
(1555)

أن هناك رأياً يذهب إلى أن تعاقد الشخص مع  

قابل لإلبطال لمصلحة األصيل ، ولذلك  –ثم شراء النائب للمال المعهود إليه في بيعه ومن  –نفسه 

ترد عليه اإلجازة . وقد أخذت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي بهذا الرأي ، إذ جاء فيها : )) 

ولهذه العلة اعتبر تعاقد الشخص مع نفسه قابال للبطالن لمصلحة األصيل .. ومن الواضح أن 

لبطالن المقر في هذا الشأن قد أنشئ بمقتضى نص خاص ا
(1559)

(( وجاء في نفس المذكرة  

وهو باطل بطالناً نسبياً  -اإليضاحية في صدد بيع النائب لنفسه : )) أجاز المشروع تصحيح البيع  

                                                 

(
1559
 . 99أنظر آنفاً فقرة  (

(
1552
 ( . 71ص  97م  2519ديسمبر سنة  5وكذلك من عهد إليه في بيع قطن وعجل جزءاً من الثمن ال يجوز له أني شتري القطن لنفسه ) استئناف مختلط  (

(
1551
 . 299منصور فقرة األستاذ منصور مصطفى  (

(
1559
من تقنين المرافعات على أنه )) ال يجوز للمدين ، وال للقضاة الذين نظروا بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرعة  111وتنص المادة  (

 ق تسخير غيرهم ، وإال كان البيع باطال (( . عنها ، وال للمحامين الوكالء عن مباشر اإلجراءات أو المدين ، وأن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطري

(
1555
 . 199ص  – 195ص  51الوسيط جزء أول فقرة  (

(
1559
 . 291ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  (
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ال بإجازة من تم البيع لحسابه  –لمصلحة البائع وقد قرر البطالن نص خاص لعلة تعارض المصلحة 

ب ، بل كذلك بإذن القضاء في البيع قبل حصوله كالوصي يستأذن المجلس الحسبي فحس
(1551)

 . 

والصحيح أن تحريم بيع النائب لنفسه إنما يقوم على قرينة قانونية هي أن األصيل عندما أناب 

 النائب في بعي ماله لم يدخل في هذه اإلنابة أن يكون المناب هو المشتري سواء لنفسه أو بالنيابة عن

غيره ، وإال لكان قد باع له مباشرة دون حاجة إلى إنابته في البيع . فإذا ما باع النائب المال لنفسه ، 

سواء باعتباره أصيال في الشراء أو باعتباره نائباً عن غيره فيه ، يكون قد جاوز حدود نيابته ، فال 

ينفذ تصرفه في حق األصيل إال إذا أجازه هذا 
(1551)

 التكييف النتائج اآلتية : . ويترتب على هذا  

أن األصيل إذا أدخل في حسابه جواز أن يشتري النائب المال لنفسه ، فأذن له في ذلك  – 2

مدني (  297قبل الشراء ، جاز شراؤه ، إذ يكون التصرف قد دخل في حدود النيابة ، ) أنظر المادة 

 . 

الشراء بعد تمامه ، إذ اإلجازة وإذا لم يأذن األصيل مقدماً في الشراء ، فله أن يجيز  – 1

مدني إذ تنص على أنه )) يصح العقد  572الالحقة كالوكالة السابقة . وبهذا تقضي صراحة المادة 

 في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه (( . 

و الوصي أو القيم ، فالقانون هو الذي وإذا كانت النيابة قانونية أو قضائية ، كنيابة الولي أ – 9

يتولى بنفسه رسم حدود النيابة . فتارة يجيز بيع النائب لنفسه دون إذن كما فعل في حالة الولي عندما 

يشتري منقول الصغير لنفسه ، وطوراً يستوجب إذن المحكمة كما فعل في حالة الولي عندما يشتري 

كيل عن الغائب عندما يشتري مال المحجور عقار الصغير وفي حالة الوصي والقيم والو
(1557)

 . 
                                                 

(
1551
بودري  – 95ص  992فقرة  9وهذا هو أيضاً ما يذهب إليه الفقه الفرنسي بوجه عام ) أوبري ورو  – 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (

 ( . 97فقرة  19بلالنيول وريبير وهامل  – 195وفقرة  199وسينيا فقرة 

(
1551
( إلى أن  591والفقه في مصر قريب من هذا الرأي . فيذهب األستاذ أنور سلطان ) فقرة  – 51وقد سبق أن قلنا بهذا الرأي في الوسيط جزء أول فقرة  (

لخاصة بالنيابة ، ال القواعد الخاصة بالبطالن ، ومن مقتضى القواعد الخاصة بالنيابة أن عمل النائب ال ينفذ جزاء المنع من الشراء يجب أن يتلمس في القواعد ا

لمنع ، فيعتبر أنه قد تعاقد في حق األصيل إال إذا تم في حدود نيابته . ولكنه يقول بعد ذلك : )) فإذا منع المشرع النائب من مباشرة عمل ما ، وخالف النائب هذا ا

 ( . 595رج نطاق نيابته ، ولذا ال ينفذ تعاقده في حق األصيل إال إذا أقره (( ) ص خا

بل االتفاق هو الذي حدد هذا وهذا صحيح فيما يتعلق بالنيابة القانونية والنيابة القضائية . أما في النيابة االتفاقية ، فالمشرع لم يتدخل لتحديد مدى النيابة ،     

ن يشتري النائب لنفسه ، ومن هنا جاءت مجاوزة النائب لحدود النيابة ، فالمنع في النيابة االتفاقية مؤسس على إرادة األصيل ال على المدى . ولم يدخل فيه أ

 نص المشرع .

( إلى أن  291قس ) فقرة . ويذهب األستاذ سليمان مر 219وأنظر في هذا المعنى الذي يذهب إليه األستاذ أنور سلطان األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة      

.  21، وفي عقد البيع فقرة  75النائب جاوز حدود النيابة في أنه لم يبع بأعلى ثمن ممكن . أنظر أيضاً األستاذ جميل الشرقاوي في نظرية بطالن التصرف فقرة 

 . وفي رأينا أن النائب جاوز حدود الوكالة في أنه اشترى لنفسه ، أياً كان الثمن الذي اشترى به 

( إلى ما ذهبنا إليه من أن النائب يجاوز حدود النيابة إذا اشترى لنفسه ، فالبد  995ص  – 999ص  295ويذهب األستاذ منصور مصطفى منصور ) فقرة     

زة األصيل تجعله ينفذ . من إجازة األصيل . ثم يقول إن الشراء قبل اإلجازة يكون عقداً موقوفاً ، على غرار العقد الموقوف في الفقه اإلسالمي ، وإجا

ها الوكيل حدود الوكالة ومالحظتنا على هذا الرأي أنه لما كان العقد الموقوف غير معروف في الفقه الغربي ، فقد لجأنا إلى تكييف آخر في الحالة التي يجاوز في

( : )) فلو كان النائب وكيالً وجاوز حدود الوكالة ، جاز  1 هامش رقم 257ص  75، ويقتضي األمر إقرار الموكل ، فقلنا في الجزء األول من الوسيط ) فقرة 

ه الحالة هو القانون ، فقد القول إنه نصب نفسه وكيالً بإرادته المنفردة فيما جاوز فيه حدود الوكالة ، على أن يقره الموكل بعد ذلك . ويكون مصدر النيابة في هذ

حدود الوكالة . والنيابة هنا ليست منجزة ، بل هي معلقة على شرط موقف هو أن يصدر إقرار من الموكل ((  نائباً فيما يجاوز –بناء على إرادته  –جعل الوكيل 

االجتهاد في  . وليس من شك في أن نظرية العقد الموقوف في الفقه اإلسالمي هي أكثر مالءمة لتكييف الوضع الذي نحن بصدده ، لو أمكن إدخالها عن طريق

ع المشرع المصري إدخالها في أهم تطبيق من تطبيقاتها وهو بيع ملك الغير ، إذ أورد نصاً صريحاً في أن هذا البيع قابل لإلبطال ، الفقه المصري . وقد من

 ( .  215وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في بيع ملك الغير ) أنظر ما يلي فقرة  –وكان األولى أن يكون عقداً موقوفاً 

 

(
1557
فقه في فرنسا ، وفي مصر في عهد التقنين المدني السابق ، يذهب إلى أن للوصي شراء مال القاصر إذ كانت له حقوق من قبل على هذا وقد قدمنا أن ال (

المزاد يبعت العين بالمال ، وكان القصد ن شرائها هو المحافظة على هذه الحقوق ، كما لو كان الوصي شريكاً في الشيوع مع القاصر أو دائناً مرتهناً له ، و
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مدني عندما تقول في عباراتها  األخيرة : )) ما لم يكن ذلك بإذن القضاء ومع عدم اإلخالل  515وإلى هذا تشير المادة  $297

بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى (( ، ومن هذه القوانين األخرى قانون الوالية على المال وقد سبق بيان أحكامه في هذا 

الصدد 
(1555)

 .  

 شروط الصحة -يالمبحث الثان

 األهلية وعيوب اإلرادة :  – 56

بعد أن فرغتا من شروط انعقاد البيع ، ننتقل إلى شروط صحته . وشروط صحة البيع هي 

شروط صحة أي عقد : توافر األهلية الواجبة وسالمة الرضا من عيوب اإلرادة . فنتكلم إذن في : ) 

 عقد البيع . ( وعيوب الرضا في  1( األهلية في عقد البيع )  2

 األهلية في عقد البيع -المطلب األول

 تمييز األهلية عما يلتبس بها من النظم :  – 57

قدمنا في الجزء األول من الوسيط 
(1599)

أن األهلية تلتبس بغيرها من النظم ، وكثيراً ما تختلط  

 بها . فيحسن تمييز األهلية تمييزاً دقيقاً عن غيرها . 

األهلية مناطها التمييز ، ألن اإلرادة ال تصدر إال عن تمييز ، فمن كان كامل التمييز كان كامل 

 األهلية ، ومن نقص تمييزه نقصت أهليته ، ومن كان عديم التمييز كان عديم األهلية . 

واألهلية غير الوالية على المال . فالوالية على المال هي نفاذ التصرف على مال  $295

، كنفاذ تصرف الولي والوصي والقيم على مال المحجور . ومن ثم تكون الوالية صالحية الغير 

 بالنسبة إلى مال الغير ، أما األهلية فصالحية بالنسبة إلى مال الشخص نفسه . 

واألهلية غير عدم قابلية المال للتصرف . فمن وقف ماله ال يستطيع التصرف فيما وقفه ، ال 

 لعدم قابلية المال الموقوف للتصرف . لنقص في أهليته ، بل 

واألهلية غير المنع من التصرف . فالمريض مرض الموت ممنوع من التصرف في ماله في 

حدود معينة لمصلحة الورثة ، بحيث إذا جاوز هذه الحدود لم يسر تصرفه في حقهم . والنائب 

بحيث إذا اشترى هذا المال  ممنوع من شراء ما وكل في بيعه على نحو ما قدمنا لمصلحة األصيل ،

                                                                                                                                                                    
بودري  – 91ص  – 92ص  992فقرة  9في الهامش . وأنظر أوبري ورو  95العلني لعدم إمكان قسمتها عيناً أو للتنفيذ على العين المرهونة ) أنظر آنفاً فقرة 

األستاذ محمد حلمي  – 571ص  1كوالن وكابيتان  – 95فقرة  1بالنيول وريبير  – 95فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 195فقرة  – 199وسينيا فقرة 

( . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في عهد التنقين المدني السابق بأن تحريم  191األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 512عيسى فقرة 

( . أما في عهد  119ص  95م   2551مايو سنة  19بالضمانات الكافية )  شراء النائب للشيء الذي نيط به بيعه ال يسري في البيوع القضائية إذ هي محوطة

ل القاصر ، حتى لو التقنين المدني الجديد حيث ورد نص صريح في تحريم شراء النائب لنفسه ولو كان ذلك بالمزاد العلني ، فيبدو أنه ال يجوز للوصي شراء ما

 – 211األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 591غير إذن المحكمة ) األستاذ أنور سلطان فقرة قصد المحافظة على حقوقه واشترى في مزاد علني ، من 

 ( . 999ص  – 155ص  291األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة 

 

(
1555
لنقض بأنه يجوز للوكيل مدني ( ، وذلك كما في الوكيل بالعمولة . وقد قضت محكمة ا 297ويستثنى أيضاً ما تقضي به قواعد التجارة ) أنظر المادة  (

 ( . 111ص  297رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  17بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه ) نقض مدني 

(
1599
 . 251الوسيط جزء أول فقرة  (
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لم يسر التصرف في حق األصيل . وعمال القضاء ممنوعون من شراء الحقوق المتنازع فيها إذا 

كان نظر النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها ، وهذا المنع من 

مون ممنوعون من التعامل التصرف للنظام العام وجزاؤه أن يكون التصرف باطال . وكذلك المحا

مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها ، والمنع هنا أيضاً 

 للنظام العام وجزاؤه أن يكون التصرف باطالً . 

 أهلية التصرف واجبة في كل من البائع والمشتري :  – 58

علمنا عند الكالم في النظرية العامة لألهلية أن فاألهلية إذن هي التي ترجع إلى التمييز . وقد 

هناك أدوراً ثالثة طبيعية يمر بها اإلنسان من وقت أن يولد إلى أن يموت . فالدور األول هو دور 

عدم التمييز ، والصبي غير المميز وهو من كان دون سبع سنوات ال يستطيع مباشرة أي تصرف . 

من سن السابعة وهي سن التمييز إلى سن الحادية والعشرين  والدور الثاني هو دور التمييز ، ويبدأ

وهي سن الرشد . وفي هذا الدور يكون الصبي المميز ناقص األهلية ، ال عديمها وال كاملها ، 

فيباشر من التصرفات ما يكون نافعاً نفعاً محضاً ، وال يباشر منها ما يكون ضاراً ضرراً محضاً ، 

بين النفع والضرر ومنها البيع والشراء يباشره ، بإجازة الولي .  وما كان من التصرفات دائراً 

والدور الثالث هو دور الرشد ، ويبدأ من الحادية والعشرين ، وفيه يكون البالغ الرشيد أهالً لجميع 

والشراء ، بل ويكون أهالً للتبرعات وهي التصرفات الضارة ضرراً  229التصرفات ومنها البيع $

لم يحجر عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه ، فينصب له قيم يباشر عنه  محضاً ، وذلك ما

 التصرفات على النحو الذي قدمناه في النظرية العامة لألهلية . 

سواء من  –ويخلص من ذلك أن الصبي غير المميز ليس أهالً ال للبيع وال للشراء ، ألن البيع 

 أعمال التصرفات الدائرة بين النفع والضرر . يعتبر من  –ناحية البائع أو من ناحية المشتري 

فأهليته في البيع والشراء أهلية ناقصة . فهو  –ويلحق به المحجور  –أما الصبي المميز 

يستطيع أن يبيع ويشتري ، بشرط إجازة الولي أو الوصي أو القيم وبإذن من المحكمة في األحوال 

 ا فيما تقدم . التي نص القانون فيها على ذلك ، وقد أشرنا إليه

غير محجور عليه ، فقد  –أي بلغ سن الرشد  –ومن بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة 

توافرت فيه أهلية التصرف كاملة ، وكانت له أهلية البيع والشراء دون قيد ، فال يحتاج إلى إذن ولي 

 وال إلى إذن من المحكمة . 

، وتقتضي بلوغ سن الرشد  فأهلية كل من البائع والمشتري إذن هي أهلية التصرف
(1592)

 . 

                                                 

(
1592
لك أغفلهما التقنين المدني الجديد . وقد كان التقنين المدني السابق يشتمل على نصين في أهلية البائع المشتري ، هما تطبيق محض للقواعد العامة ، ولذ (

 capacite legale de )مدني سابق تنص على أنه )) يجب أن يكون كل من البائع والمشتري متصفاً باألهلية الشرعية للتعامل  921/  151فكانت المادة 

s'obliger )  شرعية للتصرف تنص على أنه يجب أن يكون البائع متصفاً باألهلية ال 929/  151. وكانت المادة( capacite legale d'aliener ) 

. 
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 متى يكفي التمييز في أهلية البيع والشراء : – 59

على أن هناك أحواالً معينة يكفي فيها بلوغ سن التمييز دون بلوغ سن الرشد ليتوافر في  

 اإلنسان أهلية البيع والشراء .

مدني على أنه )) إذ بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره  221فقد نصت المادة  – 2

وأذن له في تسلم أمواله إلدارتها ، أو تسلمها بحكم القانون ، كانت أعمال اإلدارة الصادرة منه 

هنا هو قانون الوالية على المال .  222صحيحة في الحدود التي رسمها القانون (( . والقانون $

منه بأن للوالي أن يأذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أموال كلها أو  95قضى المادة وت

منه بأن للمحكمة بعد سماع أقوال الوصى أن تأذن للقاصر  99بعضها إلدارتها . وتقضى المادة 

ليه أو من الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أمواله كلها أو بعضها إلدارتها . وسواء أذن للقاصر من و

المحكمة ، فانه متى تسلم أمواله كلها أو بعضها إلدارتها . وسواء أذن للقاصر من وليه أو من 

المحكمة ، فانه متى تسلم أموال كان له أن يباشر أعمال اإلدارة . ويدخل في هذه األعمال أى بيع أو 

لية البيع والشراء متوافرة شراء تقتضيه اإلدارة ، كبيع الحاصالت وشراء ما يلزم للزراعة فتكون أه

عنده فى هذه الحدود . وكذلك تكون له أهلية التصرف ، بيعاً وشراء ، في صافي دخله بالقدر الالزم 

قانون الوالية على المال ( . وهذه األحكام  91/1لسد نفقاته هو ومن تلزمه نفقتهم قانوناص ) م

في تسلم أمواله كلها أو بعضها إلدارتها ) تسرى على المحجور للسفه أو للغفلة إذا أذنته المحكمة 

 قانون الوالية على المال ( .  11م

من قانون الوالية على المال بأنه يجوز للمحكمة أن تأذن للقاصر  91ـ وتقضى المادة  1 

الذى بلغ الثامنة عشرة أن يتجر ، ويكون إذن المحكمة مطلقاً أو مقيداً . فيكون للقاصر في هذه 

 الحالة األهلية الكاملة للبيع والشراء فيما يتعلق بالتجارة المأذون له فيها . 

من قانون الوالية على المال على أن يكون )) القاصر الذى بلغ  19لمادة ـ وتنص ا 9 

السادسة عشرة أهل للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيره . وال يجوز أن يتعدى أثر 

التزام القاصر حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته (( . ويخلص من ذالك أن القاصر متى 

بح ، دون حاجة إلى أى إذن ، أهال أهلية كاملة في التصرفات فى كسب عمله بلغ السادسة عشرة يص

 . فيستطيع ، في حدود هذا الكسب ، أن يبيع وأن يشتري وأن يلتزم . 

من قانون الوالية على المال على أن )) للقاصر أهلية التصرف فيما  12ـ وتنص المادة  5 

ض نفقته ، ويصح التزامه المتعلق بهذه يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال ألغرا

األغراض في حدود هذا المال فقط (( . ويخلص من هذا النص أن القاصر المميز ـ أياً كانت سنه ـ 

متى وضع تحت تصرفه مال لينفق منه على نفسه ، كانت له أهلية التصرف كاملة في هذا المال . 

أن  221أكل وملبس وغير ذلك ، ويجوز له $فيجوز له أن يشترى بهذا المال ما يحتاج إليه من م

يبيع المال إذا كان غير نقد للحصنول على نقد ينفق منه على نفسه . فهو كامل األهلية في التصرف 

 ، بيعاً وشراء والتزاماً ، في حدود المال الموضوع تحت تصرفه للنفقة . 
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أذنت المحكمة في زواج القاصر  من قانون الوالية على المال على أنه )) إذا 19وتنص المادة  – 9

الذي له مال ، كان ذلك إذناً له في التصرف في المهر والنفقة ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند 

 –اإلذن أو في قرار الحق (( . ويخلص من هذا النص أن القاصر إذا أذنت له المحكمة في الزواج 

لسنة  91عشرة إذا كان أنثى وفقاً للقانون رقم  ويجب أن يبلغ الثامنة عشرة إذا كان ذكراً والسادسة

تضمن هذا اإلذن إذناً في أن يتصرف الزوج في المهر بإعطائه لزوجته وفي التصرف  – 2519

في ماله للنفقة على زوجته ، وتضمن إذناً في أن تتصرف الزوجة في المهر الذي تأخذه من زوجها 

ي أن تشتري جهازها من هذا المهر . وهذا كله ما لم فتكون لها األهلية الكاملة بالرغم من قصرها ف

 تقرر المحكمة غيره عند اإلذن في الزواج ، أو في قرار الحق لهذا اإلذن . 

 عيوب الرضا في عقد البيع -المطلب الثاني

 تطبيق القواعد العامة :  – 61

بائع والمشتري أن عيوب الرضاء في عقد البيع هي عيوبه في أي عقد آخر ، فيعيب إرادة أي من ال

تكون مشوبة بغلط أو تدليس 
(1591)

أو إكراه أو استغالل . فإذا شاب اإلرادة عيب من هذه العيوب ،   

كان البيع قابال لإلبطال لمصلحة من شاب إرادته العيب . وفي االستغالل يكون البيع قابال لإلبطال 

سبق تفصيلها في الجزء األول من أو قابال لإلنقاص وفقاص للقواعد المقررة في االستغالل ، وقد 

 الوسيط . وللغبن أحكام خاصة في عقد البيع ، سنتناولها عند الكالم في الثمن . 

وال جديد يقال في البيع في صدد هذه العيوب ، فيتبع فيها القواعد المقررة في النظرية العامة في 

العقد فيما يتعلق بعيوب اإلرادة 
(1599)

في الجزء األول من الوسيط  225كما هي مبسوطة تفصيال $ 

 . 
                                                 

(
1591
فيعمد منتج السلعة إلى االتفاق مع تاجر يبيع منه سلعته بيعاً  ( vente a monopole )ومن صور التدليس في البيع صورة تسمى باحتكار البيع  (

لسلعة ، ويؤكد له أنها رائجة كل الرواج ، فيحمله بذلك على أن يقبل شراء باتاً ، ليقوم التاجر بعد ذلك ببيعها من العمالء لحسابه . ويزخرف المنتج للتاجر ا

طمئناناً إلى تأكيدات كميات كبيرة منها على أن يحتنكر بيعها وحده . ثم يتبين التاجر أن السلعة ليست رائجة ، بعد أن يكون قد اشترى هذه الكميات الكبيرة ا

وقد سار القضاء الفرنسي على اعتبار مجرد التأكيدات الكاذبة الصادرة من منتج السلعة عن رواج سلعته تدليسا  المنتج ، فتصيبه من جراء ذلك خسارة جسيمة .

وقد أشار بيدان في القضاء الفرنسي إلى األحكام اآلتية  – 19األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  – 19فقرة  22يجعل البيع الصادر منه للتاجر قابال لإلبطال ) بيدان 

مجموعة مارسيليا  2591محكمة مارسيليا التجارية أول ديسمبر سنة   - 299ص  2511مجلة القانون الفرنسي  2511يوليه سنة  19ة السين التجارية : محكم

جازيت دي باليه  2599ديسمبر  21محكمة بيزانسون  – 2921 – 1 – 2595جازيت دي باليه  2595نوفمبر سنة  1محكمة الهافر  – 2599 – 2 – 2599

 ( .  2591فبراير سنة  11

(
1599
) التقدم في السن  151ص   75رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة  1ومن قضاء محكمة النقض في عيوب الرضاء في البيع : نقض مدني  (

) عين معينة ذكر حد  999ص  151رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  22نقض مدني  –واألمراض المستعصية من شأنها أن تجعل اإلرادة معيبة ( 

) كتمان البائع عن المشتري أن  2971ص  219رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  29نقض مدني  -فيها مكان حد آخر : غلط مادي يصحح ) 

 –لو كان المشتري يعلم بأن المحل غير مرخص ألنه كان يرجو الحصول على الرخصة ( المحل التجاري المبيع قد حكم بإغالقه لعدم الرخصة يعتبر تدليساً ، و

) متى قضت المحكمة ألسباب سائغة في حدود سلطتها التقديرية وقوع  2971ص  127رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  29نقض مدني 

 ال تكون ملزمة بإجراء تحقيق ال ترى أنها في حاجة إليه ( . إكراه مؤثر في إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه ، فإنها 

) اشترى أرضاً كان يعتقد أنها تجاور مسلكين  99ص  25م  2592ديسمبر سنة  25ومن قضاء محكمة االستئناف المختلطة في عيوب الرضا في البيع :   

) ال يعتد بالغلط في تعيين الحدود إذا كانت ذاتية األرض  195ص  12م  2595سنة  فبراير 27 –يؤديان إلى الطريق العام فتبين عدم صحة ذلك : يعد غلطاً ( 

) االكتتاب في أسهم شركة لم تحصل على فرمان خديوي دون أن يعلم المكتتبون ذلك  11ص  19م  2529نوفمبر سنة  21 –محددة ومعروفة للمشتري ( 

في أرض مقسمة وأن يقصد البائع بيع جزء  lotيعد غلطاً أن يقصد المشتري شراء نمرة كاملة )  51ص  19م 2529ديسمبر سنة  15 –يكون مشوباً بالغط ( 

) اشترى أرضاً قسمت في الخرط ال في  225ص  19م  2522يناير سنة  25 –من نمرة وجزء من نمرة أخرى ، ولو تساوى الشيئان في المساحة والمنفعة ( 

) ال يعد غلطاً أن يكون أحد حدود األرض  219ص  19م  2522فبراير سنة  5 –اً فظهر غير ذلك : يعد غلطاً ( الطبيعة وكان يعتقد أنها تجاوز طريقاً عام

) يعد غلطاً أن يقصد المشتري شراء شيء أثري فإذا هو مقلد ، ولو  195ص  19م  2529مارس سنة  25 –طريقاً خاصاً وكان المشتري يظنه طريقاً عاما ( 

ص  15م  2521ديسمبر سنة  12 –اآلثار ، فال يتقيد في رفع دعوى الغلط بمدة التقادم القصيرة المقررة في ضمان العيب الخفي ( كان المشتري ذا خبرة ب
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 الفهرس العام

ولكن الغلط في المبيع في عقد البيع له شأن خاص ، إذ يتصل اتصاال وثيقاً بالعلم بالمبيع وبخيار 

 الرؤية وهو الخيار المعروف بالفقه اإلسالمي ، فتناوله هنا في شيء من التفصيل . 

 النصوص القانونية : –علم المشتري بالمبيع  – 61

 من التقنين المدني على ما يأتي :  525تصن المادة  

يجب أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً . ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على  – 2)) 

 بيان المبيع وأوصافه األساسية بياناً يمكن من تعرفه (( . 

سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى  وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، – 1)) 

عدم علمه به ، إال إذا أثبت تدليس البائع 
(1595)

  . )) 

 925 – 929/  199 – 155ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المواد 
(1599) .

 

وفي التقنين  – 971ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

وفي تقنين  919 – 129المواد  221وفي التقنين المدني العراقي $ – 597لمدني الليبي المادة ا

الموجبات والعقود ال يوجد نص مقابل 
(1591)

 . 
                                                                                                                                                                    

) البد من بيان ريع المبيع في العقد  211ص  92م  2595يناير سنة  15 –) ال يعد غلطاً الخطأ في تعيين الحدود ما دامت ذاتية األرض معروفة (  219

) غلط المشتري في ذاتية  297ص  99م  2552فبراير سنة  19 –تدائي حتى يستطيع المشتري أن يتمسك بالغلط في قيمة المبيع ألن ريعه أقل مما قدر ( االب

 92 –(  ) غلط 975ص  55م  2591يونيه سنة  11 –) غلط (  529ص  59م  2592مايو  17وأنظر أيضا في الغلط والتدليس :  –األرض التي اشتراها ( 

) الغلط بأنواعه  212ص  92م  2595يناير سنة  27 –) تدليس (  112ص  57م  2591أبريل سنة  5 –) تدليس (  251ص  51م  2595يناير سنة 

 المختلفة ( . 

(
1595
 من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  995تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (

الماً بالشيء المبيع علماً كافياً . ويعتبر العلم كافياً إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه األساسية بحيث يمكن التحقق منه يجب أن يكون المشتري ع – 2)) 

وفي لجنة  إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في الطعن على البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع ، إذا أثبت تدليس البائع (( . – 1. 

تقنين المدني الجديد ، المراجعة حور النص تحويراً لفظياً ، وحدد في دقة الجزاء على عدم العلم وهو طلب اإلبطال ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في ال

(  19و  ص  27ص  5ل التحضيرية ) مجموعة األعما 525في المشروع النهائي . ووافق على مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت رقم  591وصار رقمه 

. 

(
1599
: إذا  921/  199: يجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافياً ، إما بنفسه أو بمن وكله عنه في معاينته . م  929/  155التقنين المدني السابق : م  (

فسخ البيع بدون أن يجوز له طلب لم يشاهد المشتري جزافاً إال بعض المبيع ، وتبين أنه لو رآه كله المتنع عن شرائه ، فليس له أال أن يتحصل على الحكم ب

 تقسيم المبيع أو تنقيص ثمنه ، ويسقط حقه في طلب الفسخ إذ تصرف في الشيء المبيع بأي طريق كان . 

 البائع عليه .  : إذا ذكر في عقد ا لمبيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع ، إذا أثبت تدليس 921/  192م      

فه : بيع األشياء التي لم يعاينها المشتري وال وكيله في المعاينة ال يكون صحيحاً إال إذا كان عقد البيع مشتمال على بيان المبيع وأوصا 927/  191م       

 األصلية بحيث يمكنه الكشف عليه وتحقيق حالته . 

 أمكنه معرفة حقيقة المبيع بطريقة غير المعاينة ، أو حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك .  : البيع لألعمى يكون صحيحاً إذا 925/  199م       

المتقدم ذكرها . وقد جاء في صددها في المذكرة اإليضاحية للمشروع  525وقد لخص التقنين المدني الجديد هذه النصوص الخمسة في نص واحد هو المادة      

، على وجه يوفق بين  925 – 929/  199 – 155) هذا النص يلخص خمسة نصوص في التقنين المصري الحالي ) ا لسابق ( هي المواد التمهيدي ما يأتي : )

يناً ن يكون معيناً تعيخيار الرؤية المعروف في الشريعة اإلسالمية وبين المبادئ العامة للقانون المدني وهذه ال تشترط رؤية المبيع ، بل تقتصر على اشتراط أ

معاينته (( من نص التقنين كافياً . فقرر المشروع وجوب أن يكون المشتري عالماً بالشيء المبيع علماً كافياً ، وحذفت عبارة ))( إما بنفسه أو بمن يوكله عنه في 

بتبين الشيء . فذكر أن العلم يعتبر كافيا إذا اشتمل العقد وبين االكتفاء  –والمقصود به خيار الرؤية  –الحالي ) السابق ( لبداهتها . ثم أراد أن يوفق بين هذا العلم 

مدني ( . فرؤية المبيع يغني عنه تعيينه بأوصافه األساسية تعييناً من شأنه أن  927/  191على بيان المبيع وأوصافه األساسية بحيث يمكن التحقق منه ) أنظر م 

، فقرر  5من التقنين الحالي ) السابق  927/  192ثم نقل المشروع المادة  –يختلف باختالف األشياء  يمكن تمييزه عن األشياء األخرى . وبديهي أن هذا التعيين

ع . وقد أغفل المشروع أنه إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع سقط حقه في الطعن على البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع ، إال إذا أثبت تدليس البائ

متنع عن لحالي ) السابق ( ال فائدة من إيرادهما ، أحدهما يقضي بأنه )) إذا لم يشاهد المشتري جزافا إال بعض البيع ، وتبين له أنه لو رآه النصين في التقنين ا

ا تصرف في الشيء شرائه ، فليس له إال أن يتحصل على الحكم بفسخ البيع بدون أن يجوز له طلب تقسيم البيع أو تنقيص ثمنه ، ويسقط حقه في طلب الفسخ إذ

مصري ( (( ويقضي النص الثاني بأن البيع لألعمى يكون صحيحاً إذا أمكنه معرفة حقيقة  المبيع بطريقة غير المعاينة  121/  299المبيع بأي طريق كان ) م 

ر هذين الحكمين (( ) مجموعة األعمال ( . وواضح أن في القواعد العامة غنى عن ذك 925/  199أو حصلت معاينته ممن عينه معتمداً عليه في ذلك ) م 

 ( .  25ص  – 27ص  5التحضيرية 
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 القواعد العامة المتعلقة بعلم المشتري بالبيع : – 62

ع ذاتاً ، مدني لم يوجد ، لوجب أال تتطلب أن يكون المشتري عالماً بالمبي 525لو أن نص المادة  

ولكفى أن يكون المبيع معيناً تعييناً كافياً يميزه عن غيره ويكون مانعاً من الجهالة الفاحشة ولو لم 

يكن المشتري عالماً به . وهذه هي القواعد العامة المتعلقة بتعيين محل االلتزام ، سبق بسطها في 

ا المشتري ، ولكنها عينت تعييناً كافياً النظرية العامة للمحل . فإذا كان المبيع داراً مثال ، ولم يره

بأن ذكر موقعها وحدودها ، فقد كان ينبغي أن هذا التعيين يكفي ولو لم يكن للمشتري سابق علم 

 بالدار . 

فكان ينبغي إذن أال تشترط رؤية المشتري للمبيع ، وال سابق علمه به ، وال وصفه بأكثر من 

يجب أال يكون المشتري واقعا في غلط في صفة جوهرية في األوصاف التي تكفي لتعيينه . على أنه 

المبيع ، وهذا الغلط ال يفترض ، فعلى المشتري الذي يدعيه يقع عبء إثباته . ولكن الفقه اإلسالمي 

، وبخاصة المذهب الحنفي ، يثبت للمشتري الذي لم ير المبيع خيارا يسميه خيار الرؤية ، يستطيع 

لبيع ويرد المبيع إذا رآه فوجده على خالف ما ظن . وقد أراد التقنين المشتري بموجبه أن ينقض ا

المدني الجديد ، على غرار التقنين المدني السابق، أن يوفق بين خيار الرؤية وبين القواعد العامة 

التي سبقت اإلشارة غليها في تعيين المبيع وفي الغلط في صفة جوهرية فيه . فنستعرض في إيجاز 

في الفقه اإلسالمي ، في المذهب الحنفي وفي غيره من المذاهب األخرى ، ثم ننتقل إلى خيار الرؤية 

                                                                                                                                                                    

(
1591
  التقنينات المدنية العربية األخرى : (

 – 95من التقنين المدني المصري . وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  525) مطابقة للمادة  971التقنين المدني السوري م     

  ( . 59فقرة 

 من التقنين المدني المصري ( .  525) مطابقة للمادة  597التقنين المدني الليبي م     

كل من اشترى شيئاً لم يره كان له الخيار حين يراه ، فإن شاء قبله وإن شاء فسخ البيع . وال ألخيار للبائع فيما باعه ولم  – 2:  921التقنين المدني العراقي م     

 بالرؤية الوقوف على خصائص الشيء ومزاياه بالنظر أو للمس أو الشم أو السمع أو المذاق . والمراد  – 1يره . 

تري : األشياء التي تباع على مقتضى نموذجها تكفي رؤية النموذج فيها . فإن ثبت أن المبيع دون النموذج الذي اشترى على مقتضاه ، كان المش 927م     

فإذا تعيب النموذج أو هلك في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ منه ، كان على هذا المتعاقد بحسب ما  – 1رده بفسخ البيع .  مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى أو

 يكون بائعاً أو مشترياً أن يثبت أن األشياء مطابقة للنموذج أو غير مطابقة له . 

وإذا كان المشتري رأى بعضها ،  – 1إذا بيعت جملة أشياء متفاوتة صفقة واحدة ، فال بد للزوم البيع من رؤية كل واحد منها على حدة .  – 2:  925م      

 فمتى رأى الباقي جاز له أخذ جميع األشياء أو ردها جميعاً ، وليس له أن يأخذ ما رآه ويترك الباقي . 

 وعرف وصفه ثم اشتراه ، ال يكون مخيراً .  إذا وصف شيء لألعمى – 2:  919م      

 ويسقط على كل حال خيار األعمى بلمس األشياء التي تعرف باللمس وشم المشمومات وذوق المذوقات . -1     

 : الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضه رؤيتهما كرؤية األصيل ، أما الرسول فال تسقط رؤيته خيار المشتري .  912م       

ال الذي رآه فيه : من رأى شيئاً بتقصد الشراء ، ثم اشتراه بعد مدة وهو يعلم أنه الشيء الذي كان قد رآه ، فال خيار له إذا وجد الشيء قد تغير عن الح 911م     

 . 

يسقط خيار الرؤية بموت المشتري ، وبتصرفه في البيع قبل أن يراه ، وبإقراره في عقد البيع أنه قد رأى الشيء وقبله بحالته ، وبوصف  – 2:  919م    

أو فعال  ار قوالالشيء في عقد البيع وصفاً يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت ، وبتعيب المبيع أو هالكه بعد القبض ، وبصدور ما يبطل الخي

وللبائع أن يحدد للمشتري أجال مناسباً يسقط  – 1من المشتري قبل الرؤية أو بعدها ، وبمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون أن يراه . 

 بانقضائه الخيار إذا لم يرد المبيع خالل هذه المدة . 

سالمي ، ولكنه أقام مقام الرؤية وصف الشيء وصفاً يغني عن الرؤية . أنظر في القانون المدني ) والتقنين العراقي أخذ بخيار الرؤية المعروف في الفقه اإل     
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يثبت خيار الرؤية ، في المذهب الحنفي ، في عقد البيع ، ويثبت للمشتري دون البائع . فمن 

اشترى عيناً معينة $ بالذات ، ولم يكن قد رآها ال وقت البيع وال قبل البيع 
(1591)

، كان له الخيار إذ  

 عليه رآها ، ولو كان اشتراها على الصفة وظهرت على ما وصفت ، لما روى عن النبي صلى هللا

وسلم أنه قال من اشترى شيئا لم يره فهو الخيار إذا رآه . أما البائع فال خيار له ، حتى لو لم يكن قد 

رأى العين التي باعها قبل بيعها . ووقت ثبوت خيار الرؤية للمشتري هو وقت الرؤية ال قبلها ، 

أن يرده إذا رآه ، ألن نزوله  حتى لو أجاز البيع قبل الرؤية ورضي بالبيع ، فإنه له بالرغم من ذلك

 عن الخيار قبل أن يثبت له ال يعتد به . واختلف في جواز الفسخ قبل الرؤية ، والصحيح أنه يجوز . 

والعقد حال قيام خيار الرؤية غير الزم من جهة المشتري ، فلهذا الرجوع عنه وفسخه بعد 

ا أنه ال خيار له ، فالعقد يكون الزماً من جهته الرؤية ، بل وقبلها كما سبق القول . أما البائع فقد قدمن

. وعدم لزوم العقد من جهة المشتري يقوم في أساسه على فكرة الغلط ، إذ يفترض أن المشتري لم 

يجد المبيع على الحال التي ظنها ، بل وجده  على حال ال يصلح معها للغرض المقصود ، فأساس 

 سبق له رؤيته . خيار الرؤية هو غلط المشتري في شيء لم ت

( برؤية المشتري للعين المبيعة ورضائه بها صراحة أو داللة . وال  2ويسقط خيار الرؤية : ) 

تلزم رؤية جميع أجزاء المبيع بل يكتفي برؤية ما يدل على العلم بالمقصود من العين المبيعة 
(1597)

 

يع برضائه بالمبيع كما جاز له . فإذا تمت رؤية المبيع على الوجه المتقدم ، جاز للمشتري إمضاء الب

فسخه . والفسخ يثبت له منذ البداية ، حتى قبل الرؤية على الرأي الصحيح كما قدمنا . والمختار في 

المذهب الحنفي أن خيار الرؤية ال يتوقت ، بل يبقى إلى أن يوجد ما يسقطه . فليس هناك وقت 

وما دام ساكتاً فخياره  225و في الرد ، $معلوم يجب أن يستعمل فيه المشتري خياره في اإلمضاء أ

قائم إلى أن يصدر منه ما يدل على اإلمضاء أو الرد ، وعند ذلك يسقط خياره ويصبح البيع الزماً 

في حالة اإلمضاء منتقضا في حالة الرد . وهناك قول بأن خيار الرؤية موقت بعد الرؤية بقدر ما 

فسخ بعد الرؤية فلم يفسخ سقط خياره ولزم المبيع يتمكن المشتري من الفسخ ، فإذا تمكن من ال
(1595)

( بموت المشتري قبل أن يختار ، فيلزم البيع بموته . وال ينتقل الخيار إلى ورثته ، ألن  1. )  

(  5( بهالك بعض المبيع أو تعيبه أو تغيره قبل أن يختار المشتري . )  9خيار الرؤية ال يورث . ) 

                                                 

(
1591
، فإن كان المبيع وقت الشراء على حاله التي كان عليها لم يتغير ، فال خيار له .  فإذا كان المشتري لم ير المبيع وقت الشراء ولكن كان قد رآه قبل ذلك (

مدني عراقي آنفا  911نظر م وإن كان قد تغير عن حاله ، فله الخيار ، ألنه إذا تغير عن حاله فقد صار شيئاً آخر فكان مشتريا شيئا لم يرا فله الخيار إذا رآه ) أ

 في الهامش ( .  12فقرة 

(
1597
 12من التقنين المدني العراقي ، وقد سبق ذكرها ) آنفا فقرة  912 – 927المواد  –وهي مأخوذة من المذهب الحنفي  –أنظر في تفصيالت رؤية الشيء  (

 في الهامش ( .

(
1595
ة .. بصدور ما يبطل الخيار قوال أو على أن )) يسقط خيار الرؤي 919وقد اختار التقنين المدني العراقي هذا القول ، فنص في الفقرة األولى من المادة  (

ما يأتي :  919دة فعال من المشتري قبل الرؤية أو بعدها ، وبمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤية الشيء دون أن يرده (( . وتضييف الفقرة الثانية من الما

 في الهامش ( .  12ي خالل هذه المدة (( ) أنظر آنفاً فقرة )) وللبائع أن يحدد للمشتري أجال مناسباً يسقط بانقضائه الخيار إذا لم يرد المبيع ف
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وهنا يجب التمييز بين ما إذا كان التصرف صادراً قبل رؤية  بتصرف المشتري في المبيع .

المشتري للمبيع أو بعد الرؤية . فإن كان صادراً قبل رؤيته ، وكان التصرف ال يمكن رفعه 

كاإلعتاق والتدبير ، أو كان الزماً يوجب حقاً للغير كالبيع والهبة مع التسليم والرهن واإلجارة ، 

تعذر فسخ هذه التصرفات يوجب لزوم البيع ، ألن الفسخ إذا تعذر لم  سقط خيار الرؤية . ذلك أن

يكن في بقاء الخيار فائدة فيسقط . ويبقى الخيار ساقطاً حتى لو نقضت هذه التصرفات الالزمة ، كما 

لو باع أو رهن أو آجر ثم رد عليه بعيب أو افتك الرهن أو انقضت مدة اإلجارة . فخيار الرؤية ال 

سقط ، إذا الساقط ال يعود إال بسبب جديد ، أما إذا كان التصرف الصادر من المشتري  يعود بعد أن

قبل الرؤية تصرفاً غير الزم ، كما لو باع بشرط الخيار أو عرض للبيع أو وهب ولم يسلم أو كان 

ن المبيع داراً فيبعت دار بجنبها فأخذها بالشفعة ، لم يسقط خيار الرؤية ، ألن هذه التصرفات يمك

للمشتري الرجوع فيها وال يتعذر فسخها ، وكل ما تدل عليه هو الرضا ، والخيار قبل الرؤية ال 

يسقط بصريح الرضا ، فبداللة الرضا أولى أال يسقط . بقيت التصرفات الصادرة من المشتري بعد 

تسقط فإنها   219الرؤية ، فهذه سواء كان يمكن رفعها أو يمكن ، تعذر فسخها أو لم يتعذر ، $

ضيار الرؤية . إذ أقل ما تدل عليه الرضا ، والخيار بعد الرؤية يسقط بالرضا صراحة أو داللة 
(1519)

  . 

                                                 

(
1519
من هذا التقنين على ما يأتي : )) يسقط خيار الرؤية  2/  919وقد جاءت هذه األحكام نقال عن المذهب الحنفي في التقنين المدني العراقي ، فنصت المادة  (

ي عقد البيع أنه قد رأى الشيء وقبله بحالته ، وبوصف الشيء في عقد البيع وصفاً يقوم مقام بموت المتشري ، وبتصرفه في البيع قبل أن يراه ، وبإقراره ف

ة أو بعدها ، الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت ، وبتعيب الشيء أو هالكه بعد القبض ، وبصدور ما يبطل الخيار قوال أو فعال من المشتري قبل الرؤي

في الهامش ( . ويالحظ أن التقنين العراقي أضاف سببين في إسقاط  12ة الشيء دون أن يراه (( ) أنظر آنفا فقرة وبمضي وقت كاف يمكن المشتري من رؤي

ه وبحالته . خيار الرؤية : وصف الشيء وصفاً يقوم مقام الرؤية وظهوره على الصفة التي وصفت ، وإقرار المشتري في عقد البيع أنه قد رأى الشيء وقبل

علقة المصري هو أيضاً جعل هذين السببين مسقطين لخيار الرؤية : فوفق بذلك بين أحكام خيار الرؤية في الفقه اإلسالمي والقواعد العامة المت وسنرى أن التقنين

 بتعيين المبيع . 

لمصادر والنصوص الفقيهة ، حيث ذكرت ا 197 – 157ص  5وأنظر في خيار الرؤية في المذهب الحنفي مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جزء     

 في خيار الرؤية .
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 خيار الرؤية في المذاهب األخرى في الفقه اإلسالمي :  – 64

والمذهب الحنفي وحده هو الذي يعرف خيار الرؤية على النحو الذي بسطناه ، أما المذاهب 

 األخرى فتختلف أحكامها في هذا  الخيار عن أحكام المذهب الحنفي . 

ففي مذهب مالك ، إذا كانت العين المبيعة حاضرة في مجلس العقد ولم يكن في رؤيتها مشقة 

د . فإذا اشتراها بعد رؤيتها انعقد البيع صحيحاً نافذاً الزماً وال وجب أن يراها المشتري ليصح العق

خيار فيه للرؤية ، وإذا اشتراها دون أن يراها لم يصح البيع . و هذا هو الحكم أيضاً إذا كانت العين 

قريبة جداً من مجلس العقد ، بحيث تمكن رؤيتها دون مشقة . أما إذا كانت العين غائبة عن مجلس 

أو كانت حاضرة ولكن في رؤيتها مشقة كثوب يخشى أن يلحقه الفساد من تكرار النشر عليه العقد ، 

، جاز بيعها على الصفة إذا لم تكن بعيدة جداً ، فتوصف وصفاً يميزها عن غيرها ويفرد بذاتيتها . 

يار فإذا بيعت العين على هذا النحو انعقد البيع نافذاً وليس للمشتري خيار الرؤية ، ولكن له خ

 212الوصف إن جاءت العين على غير ما وصفت . ويدخل في البيع على الوصف ما يعرف $

بالبيع على البرنامج ، بأن تذكر أوصاف العين في دفتر مكتوب ، فيشتريها المشتري على هذه 

األوصاف ، فإن وجدت لزم البيع ، وإال كان للمشتري خيار الوصف . ويغني عن الوصف رؤية 

ن يكون المشتري قد سبق له أن رأى العين قبل البيع ولم تتغير العين وقت البيع عما متقدمة ، بأ

كانت عليه وقت الرؤية . فإذا لم تسبق للمشتري رؤية العين ، ولم توصف على النحو المتقدم أو 

. وصفت ولكنها كانت بعيدة جداً ، لم يجز البيع إال إذا جعل المشتري لنفسه الخيار إذا رأى المبيع 

أما إذا انعقد البيع على اإللزام بأن اشترط البائع على المشتري أال يكون له الخيار أو سكت العقدان 

عن شرط الخيار ، فالبيع باطل . ويستخلص من ذلك أن خيار الرؤية غير معروف في مذهب مالك 

وصفت ، ما دامت  ، إال في حالة العين الغائبة التي لم توصف ، أو في حالة العين البعيدة جداً ولو

 العين في هاتين الحالتين لم تسبق رؤيتها ، وال يثبت الخيار إال بالشرط . 

وفي مذهب الشافعي ، في قوله القديم ن يجوز بيع العين الغائبة ويثبت للمشتري خيار الرؤية . 

ثم إن في افتقار صحة البيع إلى ذكر صفات المبيع ثالثة أوجه : أحدها أنه ال يصح حتى تذكر جميع 

تفتقر إلى الصفات ، والثاني أنه ال يصح حتى تذكر الصفات المقصودة ، والثالث أن صحة البيع ال 

ذكر شيء من الصفات فيجوز بيع العين الغائبة دون وصف ألن االعتماد على الرؤية وقد ثبت 

للمشتري خيارها . وأما إذا رأى المشتري المبيع قبل العقد ثم اشتراه دون أن يراه وقت البيع ، فإن 

افعي يقارب المذهب كان مما ال يتغير كالعقار ونحوه جاز بيعه . وهذا القول القديم في مذهب الش

الحنفي في خيار الرؤية ، فهو يثبت للمشتري هذا الخيار حتى لو ذكرت جميع صفات المبيع . وفي 

القول الجديد رؤية المبيع شرط في صحة العقد ، سواء كانت العين حاضرة أو غائبة ، وسواء لم 

المبيع المرئي وقت العقد .  يسبق للمشتري رؤيتها أو سبق ، ففي جميع األحوال ال يصح البيع إال في
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ومن ثم ال يكون للمشتري خيار الرؤية ، فهو قد رأى العين وقت العقد ورضي شراءها ، بل إن 

رؤيتها وقت العقد شرط في صحة البيع كما قدمنا 
(1512)

  

والظهر في مذهب أحمد بن حنبل أن العين الغائبة التي لم توصف ولم تتقدم رؤيتها ال  $211

يجب ، حتى يصح العقد ، إما الرؤية من المشتري والبائع جميعاً ، وإما سبق الرؤية يصح بيعها . ف

بزمن ال تتغير العين فيه ، وإما وصف العين بحيث يذكر من صفاتها ما يكفي لصحة السلم . فإن 

 وقع البيع على هذا النحو كان صحيحاً الزماً ، وليس للمشتري وال للبائع خيار الرؤية فيه . لكن إذا

وصف المبيع فجاء على غير الوصف ، كان للمشتري خيار الخلف في الوصف . وإذا كانت العين 

حاضرة في مجلس العقد ن اشترطت رؤية ما هو مقصود بالبيع ، وهذا ما لم يوصف المبيع . 

ويتبين من ذلك أن خيار الرؤية غير معروف في الظاهر من مذهب أحمد ، إذ البيع ال يصح إال 

بيع أو بوصفه ، فال مجال بعد ذلك لخيار الرؤية برؤية الم
(1511)

  . 

ويستخلص مما قدمناه في المذاهب الثالثة أو وصف المبيع يغني عن رؤيته ، فالبيع على 

الوصف جائز ، وليس للمشتري عند ذاك خيار الرؤية وإنما له خيار الخلف في الوصف . وهذا 

ه التقنين المدني المصري أحكام خيار الرؤية بعد الذي استخلص من المذاهب الثالثة هو ما أكمل ب

أن أخذ هذه األحكام من المذهب الحنفي ، فجعل الوصف مغنياً عن الرؤية ، بل جعل إقرار 

 المشتري أنه عالم بالمبيع بمثابة الرؤية كما سنرى . 
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لى غرار التقنين المدني السابق ، خيار الرؤية على الفقه وقد نقل التقنين المدني الجديد ، ع 

اإلسالمي ، مع بعض تعديالت تظهر مما يأتي 
(1519)

  . 

أن يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً  –مدني وقد تقدم ذكرها  525في المادة  –فقد أوجب 

كافياً . والعلم بالمبيع شيء غير تعيين المبيع ، فقد يكون المبيع معيناً كل التعيين ولكن المشتري ال 

يعلمه . واألصل في العلم بالمبيع أن يكون برؤية المبيع ذاتاً ، ولكن التقنين المدني لم يجعل الرؤية 

 لعلم بالمبيع ، بل جعل إلى جانب هذا الطريق طريقين آخرين .هي الطريق الوحيد لتحصيل ا

                                                 

(
1512
النبي عليه  والشافعي ، في اشتراطه في قوله الجديد رؤية المبيع وقت العقد لصحة البيع ، يضيق كثيراً في مجال التعامل . وهو يحتج لقوله هذا بنهي (

ن بيع ما ليس عند اإلنسان والمراد ما ليس بحاضر مرئي للمشتري . ويذهب السالم عن بيع الغرر والغرر موجود فيما لم يره المشتري ، وبنهيه عليه السالم ع

ام المالية . ويقول إن البيع بيع إلى أن المقصود في المبيع هو المالية ومقدار المالية ال يصير معلوماً إال بالرؤية ، فالجهل بمقدار المالية قبل الرؤية بمنزلة انعد

مبيع فيما هو دين الوصف ، وإذا تراخي الوصف عن حالة العقد لم يجز البيع . أما الطريق لمعرفة العين فهو الرؤية ، وإذا دين وبيع عين . والطريق لمعرفة ال

 ( . 115ص  5تراخت الرؤية عن حالة العقد لم يجز هنا أيضاً البيع ) مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف 

(
1511
يجوز بيع العين التي لم توصف ولم تتقدم رؤيتها ن ويكون للمشتري في هذه الحالة خيار الرؤية ، بل إن  وهناك رواية ثانية في مذهب أحمد ، هي أنه (

ؤية سابقة ال يجوز ، البائع يكون له هو أيضاً خيار الرؤية إذا لم تسبق له رؤية المبيع . وفي رواية ثالثة أن البيع على الصفة ال يجوز ، وأن البيع على ر

 حة البيع رؤية المبيع حال العقد . وتتفق هذه الرواية الثالثة في مذهب أحمد مع مذهب الشافعي في قوله الجديد . فيشترط إذن في ص

، حيث ذكرت المصادر والنصوص  111ص  – 195ص  5وأنظر في خيار الرؤية في المذاهب الثالثة مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جزء      

 الفقهية .

(
1519
، وهو بيع بضائع في  vente en disponibleوفي القانون الفرنسي بيع قريب من البيع بخيار الرؤية يسمى البيع مع االحتفاظ بحق العدول  (

 رابعاً ( .  279مخازن البائع لم يرها المشتري ، وله الحق في قبولها أو رفضها عند رؤيتها ) أنظر في هذا البيع بودري وسينيا فقرة 
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أوالً : أن يشتمل عقد البيع على بيان المبيع وأوصافه ا ألساسية بياناً يمكن من تعرفه . وهذه 

خطوة أبعد من تعيين المبيع ، إذ يكفي في تعيين المبيع أن يكون معروفا بذاته ال يقع لبس فيه . فإذا 

روفة للناس إذا ذكرت فال يقع لبس فيها ، كانت العين المبيعة معينة تعيينا كافياً ، باع شخص دارا مع

ولكن المشتري قد ال يكون رأى الدار وليس له سابق علم بها . فال يكفي إذن ، لصحة البيع ، أن 

فيذكر  تكون الدار معينة تعيينا كافيا ، بل يجب أيضا بيان أوصافها األساسية بيانا يمكن من تعرفها ،

موقع الدار وحدودها ومساحتها وعدد طبقاتها وما يتبع الدار من ملحقات ونحو ذلك مما يجعل 

صورة الدار مرسومة رسماً واضحاً في ذهن المشتري ، فهذا الوصف الدقيق يقوم مقام الرؤية 
(1515)

 ف . . وقد رأينا أن المذاهب الثالثة ن بخالف المذاهب الحنفي ، تستغني من الرؤية بالوص 

ثانياً : إقرار المشتري في عقد البيع بأنه عالم بالمبيع . فقد ال يوصف المبيع المعين على النحو 

الذي قدمناه ، ولكن المشتري يذكر في عقد البيع أنه يعرف المبيع أو سبقت له رؤيته ، فيكون إقراره 

عدم علمه بالمبيع ، إال إذا هذا حجة عليه . وال يستطيع بعد ذلك أن يطعن في البيع باإلبطال بدعوى 

أن البائع قد دلس عليه ، بأن أراه مثال عيناً أخرى وأوهمه أنها العين المبيعة ، ففي هذه  215أثبت $

الحالة له أن يتمسك بإبطال البيع للتدليس ال للغلط 
(1519)

 . 

ونرى من ذلك أن خيار الرؤية في التقنين المدني المصري قد آل في النهاية إلى وجوب 

صف المبيع في عقد البيع وصفاً مميزاً له عن غيره بحيث يتمكن المشتري من تعرفه . فإذا لم و

 يوصف على هذا النحو ، وجب على األقل أن يقر المشتري في عقد البيع أنه عالم بالبيع . 

ياً وال يظهر إذن خيار الرؤية إال في الفرض النادر اآلتي : تكون العين المبيعة معينة تعييناً ناف

للجهالة الفاحشة ، ولكنها ال توصف الوصف المميز الذي يمكن من تعرفها ، وفي الوقت ذاتها ال 

يقر المشتري في عقد البيع أنه عالم بالمبيع ، ولم يكن قد سبقت له رؤيتها . ففي هذه الحالة وحدها 

قه اإلسالمي والمبادئ يثبت للمشتري خيار الرؤية ، على نحو الءم فيه التقنين المدني بين أحكام الف

العامة للقانون المدني 
(1511)

المشتري  219فخرج خيار الرؤية على نظرية الغلط ، وافترض أن $ 

في الحالة التي نحن بصددها ، إذا رأى المبيع فلم يجده وافياً بالغرض المقصود ، قد وقع في غلط 

شرائه بالرغم من ذلك ظاناً  جوهري في شأن المبيع . فهو لم يره ولم يوصف له ، ولكنه أقدم على

أنه يفي بالغرض المقصود . فلما رآه وجده غير واف بهذا الغرض ، فيكون قد وقع في غلط 

                                                 

(
1515
 . 212ص  99م  2559استئناف مختلط أول يونيه سنة  – 571ص  1/  211رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  17ناف وطني استئ (

(
1519
وتقول الفقرة الثانية من المادة  – 919ص  11م  2529مايو سنة  1استئناف مختلط  – 279ص  19الحقوق  2597مارس سنة  17استئناف وطني  (

عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في طلب إبطال المبيع بدعوى عدم علمه به ، إال إذا أثبت تدليس البائع (( . ولما  مدني : )) وإذا ذكر في 525

، ومن ثم  لمقصود منهكان اإلقرار بالعلم بالمبيع هو حجة على المشتري ، كما قدمنا ، فهو دليل على أن المشتري لم يقع في غلط في شأن وفاء المبيع بالغرض ا

يستطيع الطعن في يكون البيع صحيحاً . ويكون من غير الدقيق أن بقول النص في هذا الصدد إن المشتري )) يسقط (( حقه في طلب إبطال البيع ، فالمشتري ال 

إنها قد سقطت ) أنظر في هذا المعنى  البيع ، ال ألن حقه في طلب إبطال البيع قد سقط ، بل ألن البيع صحيح وليست هناك دعوى إبطال أصال حتى يقال عنها

 ( . 9هامش رقم  12األستاذ مصطفى الزرقا في البيع في القانون المدني السوري ص  – 12ص  52األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة 

(
1511
أن المشتري لم يكن يجهل المبيع وأنه فإذا ثبت ، رغم عدم وصف المبيع الوصف المميز له ورغم عدم إقرار المشتري في عقد البيع أنه عالم بالمبيع ،  (

قض بأنه إذا كانت عاينه بنفسه وتحقق من أوصافه ، لم يكن له حق الطعن في البيع . وهذه مسألة موضوعية ال رقابة فيها لمحكمة النقض . وقد قضت محكمة الن

عاينه بنفسه وتحقق من أوصافه ، وكان هذا االستخالص سليماً  محكمة الموضوع قد استخلصت أن المشتري لم يكن يجهل مساحة المنزل الذي اشتراه ، وأنه

موضوع الدعوى ) مبنياً على ما أوردته في حكمها من وقائع الدعوى وظروفها ومالبساتها ، فال يجوز بعد ذلك إثارة هذا األمر أمام محكمة النقض لتعلقه ب

 ( . 195ص  11رقم  9مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  15نقض مدني 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

جوهري كما قدمنا ، وله أن يطلب إبطال البيع وفقاً للقواعد المقررة في نظرية الغلط 
(1511)

  .

وخصوصية الغلط هنا أنه غلط قد أعفى المشتري من إثباته ، فهو غلط مفترض ، ويكفي أن يدعيه 

المشتري حتى يصدق بقوله ، بل يطلب منه أن يحلف اليمين . فما دام أنه لم ير المبيع من قبل ، ولم 

بيع بعد رؤيته يصوف له الوصف الالزم ، ولم يقر أنه عالم به ، فالمفروض قانوناً أنه إذا رد الم

فليس ذلك إال نتيجة لوقوعه في غلط جوهري من حيث وفاء المبيع بالغرض المقصود 
(1517)

 . 

هذا هو القدر الذي أخذ به التقنين المدني في خيار الرؤية . وغني عن البيان أنه لو لم  $211

وفائه يأخذ بهذا القدر ، وادعى المشتري بعد رؤية المبيع أنه وقع في غلط جوهري من حيث 

بالغرض المقصود ، لكان عليه عبء إثبات هذا الغلط . فتحور الغلط من غلط واجب اإلثبات إلى 

غرض مفترض هو األثر الذي ترتب على أخذ التقنين المدني بخيار الرؤية 
(1515)

 . 

                                                 

(
1511
كانت تجري على الوجه  525والذي يقطع في أن التقنين المدني قد خرج خيار الرؤية على نظرية الغلط أن المشروع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة  (

لجنة المراجعة حدد في دقة اآلتي : )) إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حقه في الطعن على البيع بدعوى عدم علمه بالمبيع (( . وفي 

أي عدم  –في الهامش ( . ويخلص من أن الجزاء على عدم العلم بالمبيع  12آنفا فقرة  525الجزاء على عدم العلم وهو طلب اإلبطال ) أنظر تاريخ نص المادة 

 هو إبطال البيع ، وال يكون اإلبطال في هذه الحالة إال للغلط .  –الرؤية 

في الهامش (  12، وقد سبق ذكرها آنفاً ) فقرة  25ص  5قصود بعدم العلم بالمبيع هو عدم الرؤية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي وأنظر في أن الم     

. 

(
1517
ه مأخوذ ؟ نرى نوإذا فرضنا أن المشتري قد ثبت له خيار الرؤية على النحو الذي بيناه ، فهل يسقط هذا الخيار بما يسقط به في الفقه اإلسالمي ما دام أ (

( برؤية المشتري للعين المبيعة ورضائه بها صراحة أو داللة . فإذا رأى  2األخذ بهذا الرأي ، فيسقط خيار الرؤية في التقنين المدني المصري بما يأتي : ) 

الغرض المقصود ، فإن له أن يطعن في البيع المشتري العين وسكت بحيث يفهم من سكوته رضاؤه بالمبيع ، فقد سقط خياره . أما إذا أعلن المبيع ال يفي ب

ن عدم رضائه باإلبطال للغلط ، وال تسقط الدعوى إال بمضي ثالث سنين من وقت رؤيته للعين ، كما هو األمر في دعاوي اإلبطال ، وذلك كله بشرط أن يعل

( بهالك المبيع أو تعيبه  9قبل أن يختار ، ألن خيار الرؤية ال يورث . ) ( بموت المشتري  1بالمبيع عند رؤيته دون تأخر ، وإال عد راضياً به وسقط خياره . ) 

( بتصرف المشتري في المبيع قبل رؤيته تصرفاً يثبت حقاً للغير على العين المبيعة ، كما إذا باعها أو رهنها . أما  5أو تغيره قبل أن يختار المشتري . ) 

ضاء ضمي بالمبيع ، ومن ثم يسقط خياره . وفي هذا الصدد يحسن التمييز بين نزول المشتري عن خياره تصرفه في المبيع بعد رؤيته فهذا يستخلص منه ر

ان واقعاً في غلط في شأن وبين رضائه بالمبيع . ففي الحالتين ال يكون له خيار . ولكنه في الحالة األولى يكون قد ثبت له الخيار ونزل عنه ، أي أنه تبين أنه ك

د نشأ زل عن دعوى اإلبطال وأجاز البيع . أما في الحالة الثانية فإنه برضائه بالمبيع يكون قد أقر أنه لم يقع في غلط أصال ، بل إن البيع قالمبيع ومع ذلك ن

 صحيحاً منذ البداية . 

وقارب األستاذ  – 59 – 51وي ص األستاذ جميل الشرقا – 52األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 91وفقرة  59أنظر األستاذ أنور سلطان فقرة      

 – 17األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي هامش ص  – 2919وقارن األستاذ محمد حلمي عيسى فقرة  – 72فقرة  – 79عبد المنعم البدراوي فقرة 

 . 15األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 17األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 229فقرة  – 225األستاذ سليمان مرقس فقرة 

(
1515
أنه غلط يفترضه القانون ويعفي  –أنه غلط خاص بوفاء العين المبيعة . بالغرض المقصود منها . ثانياً  –فتكون خصوصية الغلط هنا من ناحيتين : أوال  (

 المشتري من إثباته ، فيصدق المشتري بقوله دون يمين . 

ملكية إلى أثر تعليق البيع على الشرط في نقل الملكية . فإذا كان الشرط واقفاً ، فإن الملكية الباتة ال تنتقل إلى المشتري بل تنتقل إليه  ( ونشير هنا في إيجاز1)

تسجيل البيع في معلقة على شرط واقف ن وتبقى عند البائع ملكية معلقة على نفس الشرط ولكنه شرط فاسخ . ويترتب على ذلك النتائج اآلتية : ) أ ( يمكن 

بالبيع على أي العقار قبل تحقق الشرط الواقف ، بل إن التسجيل يبدو ضرورياً في حق الغير ، فإن المشتري إذا سجل البيع وتحقق الشرط استطاع أن يحتج 

التسجيل ، فإذا لم يتحقق الشرط وزوال  شخص يكون قد كسب حقاً عينياً على المبيع بعد التسجيل وقبل تحقق الشرط . ) ب ( ويجب في هذه الحالة دفع رسوم

ه الحالة هي الرسوم البيع بأثر رجعي ، ردت هذه الرسوم إلى المشتري . وإذا لم يسجل المشتري البيع إال بعد تحقق الشرط ، فإن رسوم التسجيل الواجبة في هذ

إلى هذا الوقت ، ال الرسوم التي تكون نافذة وقت التسجيل بفرض أن هناك التي كانت نافذة وقت البيع ، ألن الملكية انتقلت إلى المشتري بأثر رجعي يستند 

معلق على شرط  تعديالت أجرى في رسوم التسجيل فزاد فيها أو نقص منها . ) جـ ( يثبت للبائع في ذمة المشتري أثناء تعليق الشرط حق في الثمن ، وهو حق

لشرط . ) د ( ولكن تبعة هالك المبيع قبل تحقق الشرط تكون على البائع ، تحقق الشرط بعد ذلك أو تخلف واقف ، يجوز للبائع النزول عنه للغير خاضعاً لهذا ا 

وأما إذا كان الشرط فاسخا ، فالذي ينتقل إلى المشتري هو ملكية معلقة على شرط فاسخ ،  –مدني (  1/  119، إذ ال يكون للشرط في هذه الحالة أثر رجعي ) م 

 ملكية معلقة على نفس الشرط ولكنه شرط واقف . ويترتب على ذلك النتائج اآلتية : وتبقى عند البائع 

م التسجيل واجبة الدفع ) أ ( يجب على المشتري تسجيل البيع في العقار حتى تنتقل إليه الملكية المعلقة على شرط فاسخ حتى فيما بينه وبين البائع . ) ب ( رسو

تري ، وهذا خالف ما يقتضيه األثر هي الرسوم النافذة وقت حصول التسجيل وإذا تحقق الشرط الفاسخ فزال البيع بأثر رجعي ، لم ترد رسوم التسجيل إلى المش

على هامش التسجيل الرجعي لتحقق الشرط الفاسخ . ولكن البائع ال يدفع رسوماً جديدة عندما يسترد الملكية بسبب تحقق الشرط الفاسخ ، ويقتصر على التأشير 

تخلف ، فأصبحت ملكية المشتري ملكية باتة ، وسجل المشتري البيع السابق بتحقق الشرط . وإذا لم يسجل المشتري البيع ثم أصبح واضحاً أن الشرط الفاسخ قد 

نافذة وقت التسجيل . )  عند ذلك ، فإنه يعتبر مالكاً من وقت البيع ال من وقت تحقق الشرط ، فيدفع رسوم التسجيل التي كانت نافذة وقت البيع ال تلك التي تكون

ط حق في الثمن ، وهو حق معلق على شرط فاسخ ، يجوز للبائع النزول عنه خاضعاً لهذا الشرط . ) د ( جـ ( يثبت للبائع في ذمة المشتري أثناء تعليق الشر
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 بعض البيوع الموصوفة -المبحث الثالث

 يدخل على البيع ما يدخل على سائر العقود من أوصاف :  – 66

بيع كسائر العقود قد تدخل عليه أوصاف مختلفة ، فيكون معلقاً على شرط أو مقترنا بأجل ، وال

يكون متعدد المحل بأن يكون بيعا مع خيار التعيين أو بيعا ينطوي على التزام بدلي كالبيع بالعربون 

ومن (  9( وأجل )  1. والقواعد العامة التي سبق أن بسطناها في أوصاف االلتزام من شرط ) 

بدلي  217$ 211( والتزام $ 5التزام تخييري ) 
(1519)

، وكذلك في البيع بالعربون  
(1512)

، هي  

التي تنطبق ، فال نعود إليها هنا 
(1511)

  . 

وإنما نقف عند بعض بيوع موصوفة كثيرة الوقوع في العمل . فنبسط ما يميزها من خصائص 

( البيع بشرط  1)  ( vente a la degustation )( البيع بشرط  التجربة  2، ونختار البيوع اآلتية : ) 

( للبيع بالتقسيط مع االحتفاظ  5)  ( vente a remere )( بيع الوفاء  9)  ( vente a l'essai )المذاق 

)  ( location – vente )أو اإليجار السائر للبيع  ( vente a temperament )بالملكية حتى استيفاء الثمن 

 .  ( vente avec faculte d'elire commande )قرير بالشراء عن الغير ( البيع مع حق الت 9

 البيع بشرط التجربة

( Vente a l'essai ) 

 النصوص القانونية :  – 67

 من التقنين المدني على ما يأتي :  512تنص المادة 

ئع أن وعلى البا 215في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه ، $ – 2

يمكنه من التجربة . فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإن 

                                                                                                                                                                    
 1/  119ثر رجعي ) م تبعة هالك المبيع بعد تسليمه ، إذا هلك المبيع أثناء تعليق الشرط ، تكون على المشتري ولو تحقق الشرط الفاسخ ، إذ ال يكون لتحققه أ

 مدني ( . 

 pactum additionis in )وفي خيار الشرط للبائع  197ص  19م  2522مارس سنة  1في تعليق البيع على شرط واقف استئناف مختلط  أنظر     

diem )  وخيار الشرط لكل من المتبايعين( pactum displicentiae )  فإذا لم يعدل من له الخيار عن البيع في الميعاد المتفق عليه أصبح البيع باتا ،

 ( . 55ص  991فقرة  9أوبري ورو  – 92ص  19م  2521ديسمبر سنة  9ستئناف مختلط : ا

إلى المشتري ودفع الثمن إلى  ( اقتران البيع باألجل ال شأن له بااللتزام بنقل الملكية ، إذا الملكية ال تقترن بأجل . والذي يؤجل في البيع عادة هو تسليم المبيع9) 

ن على أقساط سنوية يشتمل كل قسط منها على الجزء المستحق من الثمن سنويا وأرباح هذا الجزء مع أرباح المبالغ الباقية من الثمن البائع . وقد يشترط دفع الثم

لي نجيب الهال ، فيعتبر كل قسط جزءاً من الثمن فال يسقط بخمس سنوات بل بخمس عشرة سنة ولو أنه يشمل في جزء منه الفوائد المستحقة ) األستاذان أحمد

 ( . 915وحامد زكي فقرة 

 ( فيقع البيع على أشياء متعددة ، يكون خيار التعيين فيها إما للمشتري وإما للبائع . 5)

(
1519
 فيقع البيع على شيء معين ، ولكن يجوز للبائع أن يستبدل به شيئاً آخر فتبرأ ذمته .  (

(
1512
 . 51فقرة  – 55أنظر في البيع بالعربون آنفاً فقرة  (

(
1511
، وهو بيع ينتهي إلى دفع الفروق )  ( vente par filiere )وتوجد بيوع موصوفة تقع كثيراً في التأمل التجاري ، منها : ) أ ( البيع بالغليارة  (

ينة ، وتعين فيه السف ( vente sur navire designe )( . ) ب ( بيع المحمول في سفينة معينة  991ص  91م  2519مايو سنة  9استئناف مختلط 

( ،  251ص  91م  2519يناير سنة  17التي تحمل المبيع ، فإذا لم يأت في السفينة المعينة كان ال بد من إعذار البائع إلمكان فسخ البيع ) استئناف مختلط 

مايو سنة  19 – 952ص  95م  2511مايو سنة  29 – 921ص  95م  2511أبريل سنة  21وأنظر أيضاً في هذا الضرب من البيع : استئناف مختلط 

)جـ( البيع  – 295ص  91م  2559مايو سنة  21 – 19ص  91م  2559يناير سنة  9 – 591ص  97م  2511مايو سنة  21 – 519ص  99م  2519

) د ( البيع بثمن شامل  –(  255ص  – 259) أنظر بودري وسينيا ص  (vente a l'heureuse arrive du navire )بشرط سالمة الوصول ( 

 ( . 157وسنعود إليه فيما يلي ) أنظر فقرة  ( la clause cout, fret, assurance compris – Cif )ات النقل والتأمين لمصروف
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لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع ، فإن انقضت هذه وسكت المشتري مع 

 تمكنه نم تجربة المبيع اعتبر سكوته قبوال (( . 

لتجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع ، إال إذا تبين من االتفاق ويعتبر البيع بشرط ا – 1)) 

أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ 
(1519)

  . )) 

 997/  151ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
(1515)

  . 

وفي التقنين  – 975ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

وفي تقنين الموجبات  – 915وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 529المدني الليبي المادة 

 952والمادة  9بند  915والعقود اللبناني المادة 
(1519)

  . 

البيع قد يعلق على شرط التجربة ، فنبحث في هذا الصدد المسائل ويلخص من النص أن  $299

( كيف تكون التجربة والوقت الذي تتم فيه  1( كيف يعلق البيع على شرط التجربة ، )  2اآلتية : ) 

 ( التجربة كشرط فاسخ .  5( التجربة كشرط واقف ، )  9، ) 

 : كيف يعلق البيع على شرط التجربة – 68

يكون ذلك عادة بأن يشترط المشتري أن يجرب المبيع ليتبين صالحيته للغرض المقصود منه أو  

ليستوثق من أن المبيع هو الشيء الذي يطلب ، وال يكون مجرد رؤية المبيع كافياً لالستيثاق من ذلك 

 . 

بيع أو من وأكثر ما يكون شرط التجربة صريحاً . ولكنه قد يكون ضمنياً ، يستخلص من طبيعة الم

ظروف التعامل . فشراء مالبس ينطوي عادة على شرط ضمني أن المشتري قد اشتراها بشرط 

تجربتها ، حتى إذا كانت ال تناسبه نقض البيع 
(1511)

. وشراء آالت ميكانيكية للزراعة أو الصناعة  

                                                 

(
1519
من المشروع التمهيدي على وجه يكاد يكون مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وفي لجنة  912ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص : (

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، فمجلس  595عة أدخل على النص تعديل لفظي طفيف أصبح بعده مطابقاً ، وأصبحت المادة رقمها المراج

 ( . 11ص  – 19ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية  512الشيوخ تحت رقم 

(
1515
 عتبر موقوفاً على تمام الشرط . البيع على شرط التجربة ي : 997/  151التقنين المدني السابق م  (

يعتبر بيعاً معلقاً على  وال فرق في األحكام بين التقنينين السابق والجديد ، إال أن نص التقنين السابق جاء مقتضباً واقتصر على تقرير أن البيع بشرط التجربة 9

تفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ . ثم يبين التقنين الجديد كيف تتم شرط واقف . أما التقنين الجديد فاعتبر أن هذا هو األصل ، إال إذا تبين من اال

و من أهمية عملية : التجربة ، والمدة التي تتم فيها ، وما هو حكم سكوت المشتري عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع ، وهذه كلها مسائل ال تخل

 ( . 11 – 19ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في
(

1519
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (

 – 91وانظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –من التقنين المدني المصري  512) مطابقة للمادة  975التقنين المدني السوري م     

 ( . 11فقرة 

 من التقنين المدني المصري ( . 512) مطابقة للمادة  529التقنين المدني الليبي م     

فقرة  – 72وانظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة  –من التقنين المدني المصري  512) مطابقة للمادة  915التقنين المدني العراقي م    

 ( . 115فقرة  – 121رة واألستاذ عباس حسن الصراف فق 71

 وإما على شرط التجربة . – 9إما ..   – 2: يكون البيع :  9بند  915تقنين الموجبات والعقود اللبناني م     

غير أن التقنين : إن البيع على شرط التجربة يعد في جميع األحوال منعقداً على شرط التعليق . ) وال فرق بين التقنين اللبناني والتقنين المصري ،  952م     

التقنين المصري فقد بين  اللبناني لما جعل بيع التجربة منعقداً على شرط التعليق لم يبين هل األصل في هذا الشرط أن يكون شرطاً واقفاً أو شرطاً فاسخاً ، أما

 كما رأينا أن األصل في شرط التجربة أن يكون شرطاً واقفاً ( .

(
1511
 . 157فقرة  29ول وريبير وهامل بالني – 215بودري وسينيا فقرة  (
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جربتها ، أو لغير ذلك من األغراض ، إذا كانت من الدقة بحيث ال يستوثق من صالحيتها إال بعد ت

تفترض فيه التجربة شرطاً ضمنياً . وإذا اشترى شخص سيارة مستعملة لم يسبق له فحصها ، 

فالغالب أن يشترط أن يكون البيع بشرط التجربة ، وكثيراً ما يكون هذا الشرط مفهوماً ضمناً من 

يكون  العرف في أشياء معينة أن 292ظروف التعامل ومن سبق استعمال السيارة . وقد يستقر $

 شراؤها معلقاً على شرط التجربة ن فيفهم الشرط ضمناً عن طريق العرف . 

ونرى من ذلك أن البيع بشرط التجربة يقع عادة على األشياء التي ال يمكن االستيثاق منها إال بعد 

استعمالها ، كالمالبس واآلالت الميكانيكية واآلالت الكاتبة والتركيبات الكيماوية واألسمدة 

ارات واآلالت الفوتوغرافية والصور والتبالوهات والراديوهات واألثاث المنزلي وكالب والسي

الصيد وخيل السابق ونحو ذلك . وكل هذه األشياء منقول ، ولكن ال يوجد مانع من أن يقع بيع 

 التجربة على عقار فيشترط المشتري لمنزل يريد سكناه أن يكون البيع بشرط التجربة . 

 التجربة والوقت الذي تتم فيه : كيف تكون – 69

إذا كان البيع بشرط التجربة ، وجب أن يمكن البائع المشتري من تجربة المبيع ، ويكون ذلك عادة  

بتسليمه إياه الستعماله بنفسه 
(1511)

. وليس من الضروري أن تكون التجربة بمحضر من البائع ،  

 فيجوز أن يجرب المشتري المبيع لالستيثاق من صالحيته بعيداً عن البائع . 

  والتجربة يقصد بها أحد أمرين : 

إما لتبين أن المبيع صالح للغرض المقصود منه ، كأن يكون آلة ميكانيكية للحرث أو للدراسة ،  – 2

مشتري ومتى تبين أنها تصلح للحرث أو للدراسة فال يستطيع أن يتحكم وينقض البيع فيجربها ال

بدعوى أن المبيع غير صالح فالصالحية هنا معيارها وفاء المبيع باألغراض المقصودة منه ، فمتى 

 291وجد المبيع صالحاً للوفاء بهذه األغراض فال يملك المشتري أن يرفضه ، وإذا وقع خالف $

براء . وهنا يقترب معنى صالحية المبيع من معنى خلوه من العيوب الخفية إذ المبيع غير حسمه الخ

 الصالح يكون منطوياً عادة على عيب خفي يجعله غير  صالح . 

وإما لالستيثاق من أن المبيع يستجيب لحاجة المشتري الشخصية ، فإذا اشترى مالبس أو فرساً  – 1

، فالعبرة ليست بصالحية المبيع في ذاته بل بمالءمته للمشتري . أو منزالً للسكني بشرط التجربة 

فقد تكون المالبس أو الفرس أو المنزل صالحة في ذاتها ، ولكن المشتري لم ترقه المالبس أو لم 

يجد في الفرس صفات خاصة كان يتطلبها أو لم يرتح للسكني في المنزل ، فله عند ذلك أن يرفض 

قوله هو ال قول الخبراء . وقد عرضت المذكرة اإليضاحية للمشروع المبيع ، والقول في ذلك 

التمهيدي لهذا األمر الثاني إذ تقول : )) ولم يقتصر المشروع على إدخال هذا التعديل ، بل بين كيف 

تتم التجربة ، فقرر إلزام البائع بتمكين المشتري من تجربة المبيع ، وللمشتري حرية القبول أو 

ده الذي يتحكم في نتيجة التجربة . وقد جارى المشروع في ذلك التقنين األلماني ) الرفض ، فهو وح

                                                 

(
1511
كان بيع التجربة معلقاً  وللمشتري مطالبة البائع بتسليم المبيع لتجربته ، حتى لو حجز عليه دائن البائع ، وحتى لو أفلس البائع بعد البيع وقبل التسليم . ولو (

لكاً إياه من وقت البيع أي من وقت سابق على الحجز واإلفالس ، ومن باب على شرط واقف ، فإنه بتحقق الشرط ورضاء المشتري بالمبيع بعد تجربته يعتبر ما

 ( . 791فقرة  1كوالن وكابيتان  – 155ص  122فقرة  29أولى لو كان بيع التجربة معلقاً على شرط فاسخ ) بالنيول وريبير وهامل 
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( ن فإن المفروض أن يكون المبيع من األشياء التي يتطلب  995( والتقنين البولوني ) م  119م 

فيها أن تناسب المشتري مناسبة شخصية ، فهو وحده الذي يتسطيع أن يقرر ذلك 
(1517)

(( . وغني  

أن ما ورد في المذكرة اإليضاحية إنما يفرض األمر الثاني ويعتبره هو المتفق عليه بين  عن البيان

المتبايعين ، ولكن ذلك ال يمنع من أن يتفقا على أن المقصود بالتجربة هو األمر األول ، أي أن 

يكون الشيء صالحاً في ذاته لألغراض المقصودة منه ، ومتى قوع خالف بين الطرفين في ذلك 

الخالف أهل الخبرة  حسم
(1515)

من التجربة  299. فالعبرة إذن باتفاق المتبايعين ، فإن قصدا $ 

صالحية الشيء في ذاته كان للخبراء القول الحاسم ، وإن قصدا منها مناسبة الشيء لحاجة المشتري 

نظراً  –الشخصية كان قول المشتري هو القول األخير . وإذا وقع شك في قصدهما ، فالمفروض 

أن المقصود هنا مناسبة المبيع لحاجة المشتري ،  –بارة النص ولما جاء في المذكرة اإليضاحية لع

 فيكون للمشتري القول الحاسم في صالحية المبيع . 

سواء كان القصد منها تبين الصالحية في ذاتها أو المناسبة لحاجة المشتري الشخصية  –والتجربة 

ال سيما إذا كان القصد منها االستيثاق من مناسبة المبيع  يجريها المشتري بنفسه في العادة ، –

لحاجته . ولكن قد يستعين فيها برأي صديق أو رأي خبير ، كما في الصور والتابلوهات واآلالت 

الميكانيكية 
(1579)

 . 

وكثيراً ما يحدد المتبايعان وقتاً معيناً يعلن فيه المشتري نتيجة التجربة 
(1572)

. فإذا لم يحددا وقتاً  

لذلك ، جاز للبائع أن يقوم هو بتحديد مدة معقولة ، وللقضاء حق الرقابة عليه في ذلك 
(1571)

  . 

فإن قبل المشتري المبيع أو رفضه في خالل مدة التجربة ، اعتبر البيع من وقت إعالن القبول أو 

الرفض بيعاً تاماً أو كأنه لم يكن تبعاً للقبول أو الرفض 
(1579)

أما إذا انقضت المدة ، وسكت  $295 

المشتري عن القبول أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع 
(1575)

، فإن سكوته يعد قبوال . ذلك أن  

التجربة شرط علق عليه البيع ، وقد جعله المشتري بامتناعه عن التجربة أبو بامتناعه عن إعالن 

                                                 

(
1517
 . 11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (

(
1515
. وأنظر في  29ص  955فقرة  9أوبري ورو  – 257فقرة  15وأنظر لوران  – 219لك غالباً بودري وسينيا فقرة أنظر في أن التجربة يقصد منها ذ (

األستاذ عبد المنعم البدرواي فقرة  – 92ص  92األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 99ص  – 91ص  97الفقه المصري : األستاذ سليمان مرقس فقرة 

) في الفقه العراقي  119. األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  71ص  – 79ص  55األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 5وهامش رقم  211ص  221

 – 95ص  11األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  – 299ص  75األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 97ص  – 91 –ص  51( وقارن األستاذ أنور سلطان فقرة 

 ) في الفقه العراقي ( .  71) في الفقه السوري ( . األستاذ حسن الذنون فقرة  11األستاذ مصطفى  الزرقا فقرة 

(
1579
األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 51فقرة  2جيوار  – 221فقرة  2ترولون  – 212وإذا مات المشتري قبل التجربة ، انتقل حقه إلى ورثته ) تيسييه فقرة  (

 . ( 291ص  75األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 97

(
1572
المشتري مدة أخرى  فإذا لم يتمكن المشتري من تجربة المبيع في المدة المحددة لسبب أجنبي ال يد له فيه ، فالظاهر أن يكون البائع بالخيار ، إما أن يمهل (

بالرغم من عدم تمكنه من تجربته ) أنظر في هذا  لتجربة المبيع : وإما أن يفسخ البيع فيتحلل من التزاماته . ولمشتري أن يمنع البائع من الفسخ إذا هو قبل المبيع

 ( . 59ص  19المعنى في القانون السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة 

(
1571
 1ئناف مختلط وإذا سكت المشتري وقتاً طويالص دون أن يعلن نتيجة التجربة ، فالمفروض أن بقاءه ساكتاً هذه المدة الطويلة يتضمن قبوله المبيع ) است (

 ( . 195ص  19م  2597مايو سنة  1 – 995ص  21م  2599سنة يونية 

(
1579
فاق على وقد يتفق المتبايعان على أن في حالة رفض المشتري للشيء بعد تجربته يجب عليه شراء شيء آخر من نفس البائع ، فإن أمكن تخريج هذا االت (

التزام  –التحديد أو قيل مثال إن ثمن الشيء اآلخر يعدل ثمن الشيء المفروض بأن ذكر ثمن الشيء اآلخر على وجه  –أنه وعد بالشراء من جانب المشتري 

 29بالنيول وريبير وهامل  المشتري بالشراء . أما إذا لم يذكر الثمن ، لم يقم الوعد بالشراء ، ولم يلتزم المشتري عند رفضه المبيع أن يشتري شيئاً آخر مكانه )

 ( . 199ص  121فقرة 

(
1575
 كم فيما إذا لم يتمكن المشتري من التجربة لسبب أجنبي ال يد له فيه ) أنظر نفس الفقرة في الهامش ( . وقد بينا الح (
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ه تحقق ، وإذا كان فاسخاً أنه تخلف ، طبقاً للقواعد نتيجتها مستحيال ، فيعتبر الشرط إذا كان واقفاً أن

المقررة في الشرط 
(1579)

  . 

 التجربة شرط واقف :  – 71

بقي أن نبين هل شرط التجربة الذي علق عليه البيع شرط واقف أو هو شرط فاسخ . تجيب الفقرة 

معلقاً على شرط واقف  مدني ، كما رأينا ، بأن البيع بشرط التجربة يعتبر )) 512الثانية من المادة 

هو قبول المبيع ، إال إذا تبين من االتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ (( . فاألصل 

إذن أن يكون شرط التجربة شرطاً واقفاً ، وإذا لم يبين المتعاقدان صراحة أو ضمناً أنهما أرادا 

لمفروض أنهما أرادا أن تكون التجربة شرطاً فاسخاً ، أو كان هناك شك في فيما قصدا إليه ، كان ا

 شرطاً واقفاً . 

ويكون المشتري بشرط التجربة في هذه الحالة مالكاً تحت شرط واقف 
(1571)

، ويبقى البائع مالكاً  

للمبيع تحت نفس الشرط ولكنه يكون شرطاً فاسخاً بالنسبة إليه . والشرط الذي يعتبر واقفاً بالنسبة 

بة إلى البائع هو قبول المشتري المبيع بعد تجربته ، بإعالنه هذا القبول إلى المشتري وفاسخاً بالنس

أو الميعاد المعقول الذي حدده البائع على التفصيل الذي  299إلى البائع في الميعاد المتفق عليه $

قدمناه . فالشرط يتحقق بقبول المبيع 
(1571)

. ومتى تحقق الشرط أصبحت ملكية المشتري للمبيع  

بأثر رجعي ، فاستندت إلى وقت البيع ال إلى وقت القبول فحسب . وزالت ملكية البائع ملكية باتة 

بأثر رجعي أيضاً ، فاستند زوالها إلى وقت البيع . ومن ثم تزول كل الحقوق العينية التي ترتبت من 

 جهة المشتري . ويتخلف الشرط برفض المشتري للمبيع ، وإعالنه هذا الرفض للبائع في الميعاد .

ومتى تخلف الشرط ، زال البيع بأثر رجعي واعتبر كأن لم يكن . وزالت مع البيع بأثر رجعي ملكية 

المشتري التي كانت معلقة على شرط واقف ، وأصبحت ملكية البائع التي كانت معلقة على شرط 

ائع في خالل فاسخ ملكية باتة منذ البداية . وتبقى الحقوق العينية التي ترتبت على المبيع من جهة الب

مدة التجربة ، وتزول تلك التي ترتبت من جهة المشتري . أما إذا سكت المشتري عن إعالن القبول 

أو الرفض مع تمكنه من تجربة المبيع ، فقد رأينا أنه بسكوته هذا جعل تحقق الشرط مستحيال ، 

ها في حالة تحقق فيعتبر الشرط قد تحقق وأن المشتري قبل المبيع ، وتجري األحكام التي قدمنا

مدني في هذا المعنى ، كما رأينا ، أنه )) إذا انقضت  512الشرط . وتقول الفقرة األولى من المادة 

 المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع ، اعتبر سكوته قبوال (( . 

                                                 

(
1579
وأنظر مجموعة  – 29ص  955فقرة  9وقارن أوبري ورو  – 121فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 215بودري وسينيا فقرة  - 59فقرة  1جيوار  (

 . 11ص  5األعمال التحضيرية 

(
1571
تصرف فيه ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض ) الدائرة الجنائية ( بأن بقاء الشيء تحت يد المشتري على شرط التجربة يعتبر على سبيل الوديعة ، فإذا  (

المحاماة  2559نوفمبر سنة  19يعد خائناً لألمانة ، وذلك ألنه ثبت لها أن الطرفين قد اتفقا على بقاء الملكية للبائع حتى يجرب المشتري المبيع ) نقض جنائي 

 ( . 955ص  151رقم  12

(
1571
دائن ، أما وال يقال إنه شرط إرادي متوقف على إرادة المشتري ، إذ المشتري ، هو الدائن بنقل الملكية ويجوز أن يكون الشرط متوقفاً على إرادة ال(

ما التزام المشتري بدفع الثمن ، فإنه إذا ألغاه بإرادته المحضة ألغى في مقابل الشرط اإلرادي المحض الذي يبطل العقد فهو الذي يتوقف على إرادة المدين . أ

ض إرادة المشتري ، بل ذلك حقه في انتقال الملكية إليه . هذا إلى إنه لو كان المقصود من التجربة تبين صالحية الشيء في ذاته ، لم يكن األمر موكوال إلى مح

 ( . 291ص  75نظر األستاذ محمد كامل مرسي فقرة القول الحاسم عند النزاع للخبراء ) أ
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ال يزال تحت وإذا اعتبرنا التجربة شرطاً واقفاً ، كما هو األصل ، وهلك المبيع بسبب أجنبي وهو 

التجربة وقبل تبين مصير الشرط ، هلك على البائع . ذلك ألن البائع هو المالك للمبيع تحت شرط 

ويتعذر أن يتحقق في هذه الحالة فإن المشتري لن يقبل المبيع بعد  –فاسخ ، وألن الشرط إذا تحقق 

يكن لتحققه أثر رجعي ، فيبقى المالك وقت هالك المبيع هو البائع ال المشتري  291لم $ –أن هلك 

، فيهلك على البائع 
(1577)

 . 

 التجربة شرط فاسخ : – 71

على أنه يجوز للمتبايعين أن يتفقا على أن تكون التجربة شرطاً فاسخاً . ويكون االتفاق على ذلك  

ومالبسات التعاقد . فعند ذلك ينفذ البيع منذ البداية ،  صريحاً ، أو ضمنياً يستخلص من الظروف

ويصبح المشتري مالكاً للمبيع ملكية معلقة على شرط فاسخ ، بينما يصبح البائع مالكاً له ملكية معلقة 

على شرط واقف . والشرط هنا يصبح عدم قبول المشتري للمبيع وإعالن البائع بهذا الرفض ، فهذا 

سبة إلى المشتري ، وهو في الوقت ذاته شرط واقف بالنسبة إلى البائع . فإذا هو الشرط الفاسخ بالن

تحقق الشرط ، بأن أعلن المشتري البائع رفضه للمبيع ، انفسخ البيع بأثر رجعي ، واعتبر المشتري 

كأنه لم يملك المبيع والبائع كأنه هو المالك منذ البداية ، وتزول الحقوق التي ترتبت من جهة 

أو صار في  –على المبيع وتبقى تلك التي ترتبت من جهة البائع . أما إذا تخلف الشرط  المشتري

فإن البيع يصبح باتا ن ويعتبر  –عن القبول أو الرفض  291حكم المتخلف بأن سكت المشتري $

تي المشتري مالكاً للمبيع ملكية باتة منذ البداية ، وتزول ملكية البائع بأثر رجعي . وتبقى الحقوق ال

ترتبت من جهة المشتري على المبيع ، بينما تزول الحقوق التي ترتبت من جهة البائع 
(1575)

  . 

وإذا هلك الشيء بسبب أجنبي ، هلك على المشتري ال على البائع ، ألنه وقت أن هلك كان ملك 

 مدني ( .  1/  119المشتري ، وذلك حتى لو تحقق الشرط فليس لتحققه أثر رجعي ) م 

                                                 

(
1577
في البيع المنجز وال يمنع من صحة هذا الحكم أن المشتري قد تسلم المبيع لتجربته وأن هالك المبيع يكون على المشتري بعد التسليم ، فإن ذلك إنما يكون  (

وقارن  – 279ص  2األستاذ عبد الحي حجازي  – 2هامش رقم  19ص  9، أما والبيع معلق على شرط واقف فالهالك يكون على البائع ) الوسيط جزء 

 ( .  51ص  – 59األستاذ مصطفى الزرقا في عقد البيع في القانون المدني السوري ص 

الهالك عليه ولو أما في القانون المدني العراقي ، حيث يجب التمييز بين يد األمانة ويد الضمان ، فإن يد المشتري في بيع التجربة هي يد ضمان ، فيكون    

 ً ( ، ويؤيد ذلك أن هالك المقبوض  115وهلك المبيع قبل أن يتحقق الشرط ) أنظر في هذا المعنى األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  كانت التجربة شرطاً واقفا

ض على سوم على سوم الشراء في القانون العراقي يكون على القابض ، وليس المشتري بشرط التجربة بأدنى حاال في أن تكون تبعة الهالك عليه من القاب

وم الشراء ولم اء ، بل إن المشتري بشرط التجربة ، وقد انعقد البيع وانتقلت الملكية معلقة على شرط واقف ، أولى يتحمل تبعة الهالك من القابض على سالشر

راء ، إذ تنص الفقرة األولى ينعقد له بيع ولم تنتقل إليه ملكية . وقد ورد نص صريح في التقنين المدني العراقي يجعل تبعة الهالك على القابض على سوم الش

ثم ، من هذا التقنين على أن )) ما يقبض على سوم الشراء مع تسمية الثمن إذا هلك أوضاع في يد القابض ، لزمه الضمان ، أما إذا لم يسلم له  957من المادة 

 كان أمانة في يده فال يضمن إذا هلك أوضاع دون تعد أو تقصير منه (( .

(
1575
بة شرطاً فاسخاً ، فإن البيع بشرط التجربة يكون قريباً من صورة البيع مع ضمان البائع صالحية المبيع لمدة معلومة . وقد نصت المادة وإذا كانت التجر (

ري أن شتمدني في صدد هذه الصورة األخيرة على ما يأتي : )) إذا ضمن البائع صالحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلى الم 599

كل هذا ما لم يتفق  –يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره ، وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا اإلخطار ، وإال سقط حقه في الضمان 

 على غيره (( . 

 9والحكم في ذلك للخبراء  –ع غير صالح للعمل ففي هذه الصورة األخيرة تقتصر تجربة المبيع على التثبت من صالحيته للعمل مدة معينة ، فإذا ظهر المبي  

ر . فيختلف كان على المشتري أن يخطر البائع بما في المبيع من خلل في مدة شهر من ظهور الخلل وأن يرفع دعوى ضمان في مدة ستة شهور من هذا اإلخطا

يع من تلقاء نفسه ، بل البد من فسخ البيع بالتقاضي أو بالتراضي . وسنعود هذا البيع إذن عن بيع التجربة ، إذ هو ال ينطوي على شرط فاسخ إذا تحقق انفسخ الب

 ( . 979إلى هذا البيع عند الكالم في ضمان العيوب الخفية ) أنظر ما يلي فقرة 
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 بشرط المذاق البيع – 2

( vente a la degustation – vente ad gustum ) 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  422: تنص المادة  النصوص القانونية – 72

)) إذا بيع الشيء بشرط المذاق ، كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء ، ولكن عليه أن يعلن هذا 

وال ينعقد البيع إال من الوقت الذي يتم فيه  297القبول في المدة التي يعينها االتفاق أو العرف ، $

هذا اإلعالن (( 
(1559)

  

لحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق ، ولكن ا
(1552)

  . 

وفي  – 959ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

ويقابل في تقنين  – 919وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 522التقنين المدني الليبي المادة 

 951والمادة  5 بند 915الموجبات والعقود اللبناني المادة 
(1551)

  . 

 :  كيف يعلق البيع على شرط المزاق – 73

يكون ذلك عادة بأن يشترط المشتري على البائع أال يتم البيع إال إذا ذاق المشتري المبيع وقبله . 

وهذا الشرط قد يكون صريحاً ، وقد يكون ضمنياً يستخلص من الظروف والمالبسات . ومن أهم 

كاً تاماً الظروف التي يستخلص منها هذا الشرط طبيعة المبيع ، فمن المبيعات ما ال يدرك كنهه إدرا

إال بمذاقه ، وذلك كالزيت والزيتون والخل وبعض أنواع الفاكهة والنبيذ ونحو ذلك من المأكوالت 

والمشروبات التي تختلف فيها أذواق الناس . فالمفروض أنه إذا بيع شيء من ذلك ولم تدل الظروف 

ون البيع بشرط المذاق ، على أن المتبايعين أرادا استبعاد شرط المذاق ، فقد قصد المتبايعان أن يك

 فال يتم إال بعد المذاق وقبول المشتري للمبيع . 

                                                 

(
1559
جديد ، وفي لجنة المراجعة من المشروع التمهيدي على وجه يقارب ما استقر عليه في التقنين المدني ال 911تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (

في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب ، فمجلس الشيوخ تحت  599عدل تعديال لفظياً طفيفا فأصبح مطابقاً للتقنين الجديد ، وأصبحت المادة رقمها 

 ( . 15ص  – 11ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية  511رقم 

(
1552
قنين السابق ، في بيع المذاق النعدام النص . فذهب فريق إلى أن المشتري حق المذاق في كل األشياء التي اعتاد أختلف الفقه المصري ، في عهد الت (

( . وذهب فريق ثان إلى أن بيع المذاق اندمج حكمه في  259مدني سابق ) جرانموالن فقرة  922/  159الناس مذاقها قبل شرائها ، وفقاً للعرف وتطبيقاً للمادة 

( . وذهب فريق ثالث إلى أن بيع المذاق  2911علم بالمبيع ، ألن العلم بالمبيع علماً كافياً قد ال يتحقق إال بالمذاق ) األستاذ محمد حلمي عيسى فقرة أحكام ال

ألخيران ال يمكن األخذ بهما ، ( . والرأيان ا 911اندمج في بيع التجربة المنصوص عليه في التقنين السابق ) األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

لمذاق ال ينعقد قبل المذاق . ألن عدم العلم بالمبيع ال يمنع من انعقاد البيع أما شرط المذاق فيحول دون انعقاده ، وألن بيع التجربة ينعقد معلقاً على شرط وبيع ا

سالفة الذكر ، فتعتبر هذه المادة مفسرة ألحكام التقنين المدني السابق ويسري  511والرأي األول هو الرأي الذي اختاره التقنين المدني الجديد ، وقننه في المادة 

األستاذ سليمان  – 19ص  – 12ص  59حكمها حتى على العقود التي أبرمت قبل نفاذ التقنين المدني الجديد ) أنظر في هذا المعنى األستاذ أنور سلطان فقرة 

 ( . 77ص  92منصور فقرة  األستاذ منصور مصطفى – 95ص  95مرقس فقرة 

(
1551
  التقينات المدنية العربية األخرى : (

 – 19أنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –من التقنين المدني المصري  511) مطابقة للمادة  959التقنين المدني السوري م     

 ( . 19فقرة 

 من التقنين المدني المصري ( .  511) مطابقة للمادة  522التقنين المدني الليبي م     

 من التقنين المدني المصري ( .  511) مطابقة للمادة  919التقنين المدني العراقي م     

ويرى أن خيار الرؤية كان  55فقرة  – 75نون فقرة واألستاذ حسن الذ – 111فقرة  – 119) أنظر في القانون العراقي األستاذ عباس حسن الصراف فقرة    

 يغني عن بيع المذاق ( . 

 ( وأما على شرط المذاق .  5( ..  2: يكون البيع :  5بند  915تقنين الموجبات والعقود اللبناني م    

 لتقنين اللبناني متفقة مع أحكام التقنين المصري ( . ) وأحكام ا –: إن البيع على شرط المذاق ال يعد تاما ما دام المشتري لم يقبل المبيع  951م     
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 الفهرس العام

على أنه قد يتفق المتبايعان على استبعاد شرط المذاق حتى في المأكوالت التي تقدمت اإلشارة إليها 

ن وقد يستخلص هذا االتفاق ضمناً من الظروف والمالبسات . فإذا كان المشتري تاجراً يتجر في 

األشياء ، واشترط على البائع بالجملة أن يبيعه منها كميات معينة ، على أن تكون من مثل هذه 

صنف جيد أو من صنف متوسط أو من الصنف التجاري المألوف ، وعلى أن ترسل إلى مكان 

المشتري وهو بعيد عن مكان البائع ، فهذه الظروف كلها يمكن أن يستخلص منها أن البيع بات وقد 

ن شرط المذاق ، فهو تاجر يبيع لعمالئه وليس لذوقه الشخصي دخل في الصفقة ، نزل المشتري ع

وقد اشترط الصنف الذي يريد وهذا أمر يترك لتقدير الخبراء عند النزاع ، وإرسال البضاعة إلى 

مكان بعيد يفهم منه أن الصفقة قد تمت وإال لما خاطر البائع بإرسالها إلى هذا المكان البعيد قبل أن 

. وكذلك إذا تم البيع على موجب عينة ، فالمفروض أن المشتري قد ذاق العينة وأقرها ، وأن  تتم

المبيع الذي يجيء وفق العينة يكون البيع باتاً فيه وأن اختالفه عن العينة يكون محل تقدير الخبراء 
(1559)

  . 

 الزمان والمكان اللذان يتم فيهما :  –كيف يتم المذاق  – 74

الزمان والمكان اللذين يتفق عليهما المتبايعان . فإن لم يكن هناك اتفاق ، ال صريح  يتم المذاق في

وال ضمني ، على الزمان والمكان ، اتبع عرف الجهة . فإن لم يكن عرف ، فالمذاق يتقدم تسلم 

ث إذا المشتري المبيع من البائع ، فيتم في المكان الذي يكون فيه التسليم ، ويسبق التسليم فوراً ، بحي

 تسلم المشتري المبيع اعتبر تسلمه إياه رضاء به وقبوال له بعد مذاقه . 

والذي يذوق المبيع هو المشتري شخصياً 
(1555)

، وله الحرية الكاملة في قبول المبيع أو في رفضه  

حسب ذوقه 
(1559)

. فالبيع بالمذاق يختلف عن البيع بشرط التجربة في أن التجربة قد تكون لتبين  

شيء في ذاته وقد تكون لالستيثاق من مناسبة الشيء لحاجة المشتري ، أما المذاق صالحية ال

فيتمحض في االستيثاق من مناسبة الشيء لذوق المشتري . وحتى لو كان المشتري تاجراً واشترط 

أي صنف يالئم عمالءه  –ال الخبراء  –مذاق المبيع ، فالعبرة بذوقه الشخصي ، وهو الذي يقرر 
(1551)

. وغني عن البيان أن البائع يلتزم بأن يمكن المشتري من مذاق المبيع  
(1551)

 . 

وال بد من أن المشتري يعلن قبول المبيع بعد مذاقه وسكوته ال يكفي ، وهذا فرق آخر بين بيع المذاق 

وبيع التجربة 
(1557)

صريحاً وقد يكون ضمنياً . ويستخلص  252. ولكن قبول المبيع قد يكون $ 

                                                 

(
1559
 . 911األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 219بودري وسينيا فقرة  – 21ص  955فقرة  9أوبري ورو  (

(
1555
 ( . 995فقرة  29وقد يستأنس بذوق أجنبي وهذا نادر ) بالنيول وريبير وهامل  (

(
1559
يع ، لم يستطع البائع إجباره على اختيار صنف ، كما ال يستطيع هو إجبار البائع على أن يسلمه صنفاً آخر يالئم ذوقه الشخصي وإذا رفض المشتري المب (

د تم وال يكون . أما إذا كان المشتري قد نزل عن شرط المذاق ، ورضي أن يكون الشيء من الصنف المألوف في التجارة أو من صنف معين ، فإن البيع يكون ق

لى حسابه ) جرد وعد بالبيع ، فإذا لم يكن الشيء من الصنف المشترط استطاع المشتري إجبار البائع على تسليمه شيئاً من الصنف المشترط أو اشتراه عم

وحامد زكي  األستاذان أحمد نجيب الهاللي – 12ص  59األستاذ أنور سلطان فقرة  – 219بودري وسينيا فقرة  – 29هامش رقم  955فقرة  9أوبري ورو 

 ( . 9هامش رقم  992ص  919فقرة 

(
1551
 . 91ص  95وقارن األستاذ سليمان مرقس فقرة  212ص   - 219ص  79األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 295بودري وسينيا فقرة  (

(
1551
 . 29ص  955فقرة  9أوبري ورو  (

(
1557
 . 75ص  92األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 225األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 19ص  59األستاذ أنور سلطان فقرة  (
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ناً ، كما قدمنا ، من تسلم المبيع ، أو من وضع المشتري ختمه أو  عالمة خاصة على القبول ضم

المبيع ، فهذا وذاك دليل على أنه ارتضى المبيع بعد أن ذاقه 
(1555)

 . 

 :  التكييف القانوني للبيع بالمذاق – 75

يختلف أيضاً والبيع بالمذاق ليس بيعاً معلقاً على شرط فاسخ ، بل وال على شرط واقف ، وفي هذا 

عن بيع التجربة . ذلك أن البيع بالمذاق ليس بيعاً أصال ، بل هو مجرد وعد بالبيع . وهذا الوعد 

صادر من المالك ، وقد قبل الطرف اآلخر الوعد ولم يقبل بعد البيع ذاته 
(1999)

. فإذا ذاق المبيع  

لقبول أثر رجعي كما له هذا وارتضاه ، فقد قبل البيع . وينعقد البيع من وقت هذا القبول ، فليس ل

األثر في بيع التجربة 
(1992)

مدني تقول : )) كان للمشتري أن يقبل البيع  511. ومن ثم رأينا المادة  

مدني : )) يجوز للمشتري أن يقبل المبيع (( . وهذا  512(( . أما في البيع بالتجربة ، فتقول المادة 

ن العمليتين في طبيعتهما . فبيع التجربة بيع كامل الفرق بين العبارتين نتيجة متفرعة عن الفرق بي

وإن لم يكن باتاً ، ولذلك يقبل المشتري المبيع ، أما البيع فقد سبق له قبوله . وبيع المذاق ليس بيعاً 

ونرى من ذلك أن بيع المذاق إذا تم  251كامال ، بل وعداً بالبيع ، ولذلك يقبل المشتري البيع ، $

 –أي بقبوله للوعد وتحويله بيعاً بهذا القبول كما هو شأن الوعد بالبيع  –للبيع  بيعاً بقبول المشتري

 فإن ملكية المبيع ال تنتقل إليه إال من وقت هذا القبول . ويترتب على ذلك األمور اآلتية : 

إذ ( إذا كان دائن للبائع قد وقع حجزاً على المبيع قبل قبول المشتري للبيع ، كان الحجز صحيحاً  2) 

وقع على شيء مملوك للبائع ، وجاز االحتجاج بالحجز على المشتري لو قبل البيع ، وهذا بخالف 

( إذا أفلس البائع قبل قبول المشتري للبيع ، ثم قبل المشتري البيع ، فإنه ال يستأثر  1بيع التجربة . ) 

البيع أي قبل اإلفالس فيستأثر بالمبيع دون سائر الدائنين ، أما في بيع التجربة فيعتبر مالكاً من وقت 

( إذا هلك الشيء قبل مذاقه ، هلك على البائع  9بالمبيع . ) 
(1991)

. 

 : الفروق بين بيع المذاق وبيع التجربة – 76

واآلن نستطيع أن نلخص الفروق ما بين بيع المذاق وبيع التجربة  
(1999)

 فيما يأتي :  

                                                 

(
1555
 . 212ص  79األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 219بودري وسينيا فقرة  (

(
1999
 ( . 1هامش رقم  917ص  999فقرة  29ولكنه قد التزم أن يذوق الشيء ، وهو بعد ذلك حر في رفضه ) بالنيول وريبير وهامل  (

(
1992
و في الرفض وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : )) يختلف بيع المذاق عن البيع بشرط التجربة ، ال في أن المشتري حر في القبول أ (

فاسخ ، بل هو ال يتم إال من وقت إعالن في مدة يحددها االتفاق أو العرف فاالثنان حكمهما واحد في ذلك ، ولكن في أن البيع ال يعتبر معلقاً على شرط واقف أو 

 2971فبيع المذاق ، قبل قبول المشتري ، إنما هو وعد بالبيع من جانب واحد : أنظر في هذا المعنى التقنين الفرنسي  –المشتري للقبول دون أثر رجعي 

على أن هناك من التقنينات األجنبية ما يعتبر بيع المذاق بيعاً معلقاً  – 951والتقنين اللبناني م  911والمشروع الفرنسي اإليطالي م  2591والتقنين اإليطالي م 

(( ) مجموعة األعمال  2919والتقنين األرجنتيني م  2555والتقنين الهولندي م  2992والتقنين البرتغالي م  2599على شرط واقف : أنظر التقنين األسباني م 

 ( . 17ص  5التحضيرية 

يل إلى القول بأن بيع المذاق مجرد إيجاب ملزم للبائع ولكن لوحظ على هذا القول أن المشتري ملتزم هو أيضاً بمذاق الشيء ) بالنيول أما الفقه في فرنسا فيم   

 ( . 2915فقرة  1جوسران  – 917ص  999فقرة  29وريبير وهامل 

(
1991
 . 299بودري وسينيا فقرة  (

(
1999
في انتقاد إيجاد بيع المذاق إلى جانب بيع التجربة ووجوب التسوية من ناحية التشريع بين البيعين فيكون أنظر  – 99األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  (

 . 19كل منهما بيعاً معلقاً على شرط األستاذ مصطفى الزرقا في البيع في القانون المدني السوري فقرة 
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المذاق ، بخالف التجربة ، يراد به محض التثبت من مالءمة الشيء لذوق المشتري ، وال  – 2

يمكن أن يقصد به االستيثاق من صالحية الشيء في ذاته ، فال يجوز في المذاق أن يترك األمر 

 لتقدير الخبراء . 

 بعد التسليم .  المذاق يكون عادة قبل أن يتسلم المشتري المبيع ، أما التجربة فتكون عادة – 1

ال يكفي سكوت المشتري في بيع المذاق بل البد من إعالن قبوله للبيع ، ويكفي السكوت في بيع  – 9

 التجربة ويكون معناه قبول المبيع .

بيع المذاق مجرد وعد بالبيع ، أما بيع التجربة فبيع كامل معلق إما على شرط واقف وإما على  – 5

 شرط فاسخ . 

ئن البائع حجزاً على المبيع قبل قبول المشتري ، ففي بيع المذاق ينفذ الحجز في حق إذا وقع دا – 9

 المشتري ، وفي بيع التجربة ال ينفذ .

إذا أفلس البائع قبل قبول المتشري ، ففي بيع المذاق ال يستأثر المشتري بالمبيع ، وفي بيع  – 1

 التجربة يستأثر . 

، ففي بيع المذاق يكون هالكه دائماً على البائع ، وفي بيع  إذا هلك الشيء قبل قبول المشتري – 1

التجربة يكون الهالك على البائع إذا كانت التجربة شرطاً واقفاً وعلى المشتري إذا كانت التجربة 

شرطاً فاسخاً 
(1995)

  . 

 بيع الوفاء –3

( vente a remere ) 

 النصوص القانونية :  – 77

 من التقنين المدني على ما يأتي :  519تنص المادة 

)) إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خالل مدة معينة ، وقع البيع باطال ((  $255
(1999)

  . 
                                                 

(
1995
( والبيع  155مع خيار الشرط . وفي الفقه اإلسالمي أيضاً البيع على سوم النظر المجلة م والفقه اإلسالمي يواجه كال من بيع التجربة وبيع المذاق بالبيع  (

( ، وهذان ليسا بيعين كاملين ، واألول منهما أقرب إلى أن يكون مجرد إيجاب من البائع ، أما الثاني فأقرب إلى أن يكون  157على سوم الشراء ) المجلة م 

 شبه بيع المذاق . وهناك أيضاً في مذهب مالك خيار الثالثة األيام وخيار العام . وعداً بالبيع فهو من هذا الوجه ي

بخيار الشرط  وقد سار التقنين المدني العراقي على هدى الفقه اإلسالمي ، فأورد إلى جانب النصوص المتعلقة ببيع التجربة وبيع المذاق نصوصاً متعلقة     

أن يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة . وال يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية إلى المشتري ، سواء كان الخيار عراقي : يصح  995على الوجه اآلتي : م 

عراقي . إذا شرط الخيار للبائع والمشتري معاً ، فأيهما فسخ في أثناء المدة انفسخ البيع ، وأيهما أجاز سقط  929للبائع أو للمشتري أولهما معاً أو ألجنبي . م 

عراقي : خيار الشرط ال  921عراقي . إذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار ، لزم البيع . م  922خيار المجيز وبقي الخيار لآلخر إلى انتهاء المدة . م 

الفسخ ، هلك من ماله ولزمه الثمن  عراقي : في جميع حاالت الخيار ، إذا تلف المبيع في يد المشتري قبل 929يورث ، فإذا مات من له الخيار سقط خياره . م 

 المسمى . 

، وهو ينتقد الجمع بين خيار الشرط وبين بيع التجربة  91فقرة  – 51أنظر في شرح خيار الشرط في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة      

. وظاهر أن خيار الشرط أوسع من كل من بيع  111وفقرة  129وبيع المذاق . وأنظر في تفنيد هذا االنتقاد تفنيداً موفقاً األستاذ عباس حسن الصراف فقرة 

 ن األخيران صورتين خاصتين من صور خيار الشرط . التجربة وبيع المذاق ، فال ضير من هذا الجمع ، ويكون البيعا

(
1999
، وهي نصوص تقر بيع الوفاء وتنظمه تنظيماً مفصال على الوجه الذي  192إلى  121: كان المشروع التمهيدي يشتمل على المواد من  تاريخ النص (

ها في مجموعة سار عليه التقنين المدني السابق ) أنظر نصوص هذه المواد وما يقابلها من نصوص التقنين المدني السابق والمذكرة اإليضاحية المتعلقة ب
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 - 599 – 512/  951 – 997ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المواد 
(1991)

 . 

وفي التقنين  – 599ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

وفي تقنين الموجبات  – 2999وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 595المدني الليبي المادة 

 571 – 519والعقود اللبناني المواد 
(1991)

 $ .251  

                                                                                                                                                                    
في هوامش هذه الصفحات ( . وقد سار المشروع التمهيدي في مراحله أمام لجنة المراجعة ، فمجلس النواب ،  259ص  – 215ص  5األعمال التحضيرية 

صددها ، التي نحن ب 519حتى إذا وصل لجنة مجلس الشيوخ رأت هذه اللجنة إلغاء هذه النصوص والنص صراحة على أن بيع الوفاء يكون باطال في المادة 

التي نحن بصددها ، ووافق مجلس الشيوخ على هذه المادة كما وضعتها لجنته )  519ووافق مجلس الشيوخ صراحة على أن بيع الوفاء يكون باطال في المادة 

 ( . 279ص  – 215ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

(
1991
() : حق استرداد المبيع أو الشرط الوفائي هو شرط يحفظ به البائع  2519لسنة  99/  55) معدل بالقانون رقم  512/  997التقنين المدني السابق م  (

 في الميعاد المتفق عليه .  955لنفسه حق استرداد العين المبيعة في مقابلة المبالغ المنصوص عليها في المادة 

مقصوداً به إخفاء رهن عقاري ، فإن العقد يعتبر باطال ال أثر له ،  ( : إذا كان الشرط الوفائي 2519لسنة  55/99) معدلة بالقانون  519 – 511/  995م      

يازة البائع بأي صفة من سواء بصفته بيعاً أو رهنا . ويعتبر العقد مقصوداً به إخفاء رهن إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد أو إذا بقيت العين المبيعة في ح

 لعقد بدون التفات إلى نصوصه .ويجوز بكافة الطرق إثبات عكس ما في ا –الصفات 

الملكية : بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشتري على شرط االسترداد ، بمعنى أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى  515/  959م      

 لبائع . وإما إذا صار توفية الشروط المذكورة ، فيعتبر كأنه لم يخرج من ملكية ا –للمشتري 

ثاني إال من مختلط ) مقابل لها في األهلي ( : إذا لم يشترط حق االسترداد في نفس عقد البيع ، فمن صار له ذلك الحق فيما بعد ال يعتبر مالكاً بال 519م      

 اليوم الذي حصل فيه شرط االسترداد . 

يزيد على خمس سنين من تاريخ البيع ، وكل ميعاد أزيد من ذلك يصير تنزيله إلى خمس  : ال يجوز للبائع أن يشترط السترداد المبيع ميعاد 511/  952م     

 سنين ) في المختلط سنتان بدال من خمس ( . 

: الميعاد المذكور محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق االسترداد ، وال يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم سقوط الحق في أي حال من  511/  951م     

 حوال ولو في حالة القوة القاهرة . األ

لمشتري مختلط ) ال مقابل لها في األهلي ( : تطويل الميعاد المتفق عليه يقوم مقام بيع من المشتري للبائع األصلي معلق على شرط ، إذ يعتبر ا 517م      

 المذكور مالكاً للمبع ملكاً باتا من يوم البيع األول إلى يوم تطويل الميعاد . 

 : يجوز للبائع بيع وفاء أن يطلب االسترداد ممن انتقل إليه المبيع ، ولو لم يشترط االسترداد في عقد االنتقال .  515 959م      

 –ها : أوال : ال يجوز للبائع بيع وفاء أن يفسخ البيع إال إذا عرض على المشتري في الميعاد المعين أن يؤدي له على الفور األشياء اآلتي بيان 599/  955م     

المصاريف الالزمة التي صرفها المشتري غير ما صرفه  –المصروفات المترتبة على البيع والتي تترتب على استرداد المبيع . ثالثاً  –أصل الثمن . ثانياً 

 ن فاحشة . لصيانة المبيع ، ثم يؤدي أيضاً ما زاد في قيمة المبيع بسبب المصاريف األخرى التي صرفها المشتري بشرط أال تكو

ي : عند رجوع المبيع بيع وفاء إلى البائع ، يأخذه خالياً عن كل حق ورهن وضعه عليه المشتري ، إنما يلتزم البائع بتنفيذ اإليجارات الت 592/  959م      

 أجرها ذلك المشتري بدون غش بشرط أن تكون مدتها ال تتجاوز ثالث سنين . 

إال على نفس المبيع ، سواء كان المبيع ملكاً كامال أو مشاعاً أو مقسوماً إلى حصص ، إال إذا كانت دعوى االسترداد مقامة االسترداد ال يقع  591/  951م     

 على ورثة المشتري بالنسبة للحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التي يملكها كل منهم .

شترى مشتريها الحصة الباقية من مالكها بعد طلب هذا المالك مقاسمته ،فللمشتري : إذا كان المبيع بيع وفاء حصة شائعة في عقار ، وا 599 951م      

 المذكور عند مطالبة بائعه األول باسترداد الحصة المبيعة بيع وفاء أن يلزمه بأخذ العين بتمامها . 

(
1991
 :  التقنينات المدنية العربية األخرى (

 – 151أنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –من التقنين المدني المصري  519) مطابقة للمادة  599التقنين المدني السوري م    

 ( .  199فقرة 

 من التقنين المدني المصري ( .  519) مطابقة للمادة  595التقنين المدني الليبي م      

 : بيع الوفاء يعتبر رهناً حيازياً .   2999العراقي م التقنين المدني     

تقر بيع الوفاء وتفصل أحكامه باعتبار أنه بيع معلق على  – 199إلى  959المواد من  –) والتقنين العراقي كان يشتمل في مشروعه التمهيدي على نصوص     

هذه النصوص ، وتوسط التقنين العراقي بين موقف الفقه الغربي من بيع الوفاء  شرط فاسخ على نمط الفقه الغربي . ولكن عند مراجعة هذا المشروع حذفت

رهناً حيازياً ، أي أنه ويقره كما رأينا وبين موقف التقنين المصري وهو يبطله كما سبق القول ، فجعل بيع الوفاء ال بيعاً صحيحاً وال بيعاً باطال ، بل جعله 

لعكس على أن بيع الوفاء رهن حيازي . وقد جرى التقنين العراقي في ذلك على تقاليد الفقه اإلسالمي والمجلة ، فبيع وضع قرينة قانونية غير قابلة إلثبات ا

 بيع قصد به تأمين المشتريالوفاء هناك إنما هو رهن حيازي . ويجب التمييز في القانون العراقي بين بيع الوفاء والبيع المقترن بخيار شرط للبائع . فبيع الوفاء 

المشتري بل يبقى المبيع على ماله وتأمين البائع على استرداد العين المبيعة بعد وفاء المشتري حقه ، ويأخذ حكم الرهن الحيازي ، فال تنتقل ملكية المبيع إلى 

من الوقت يتدبر أمره وينظر هل من مصلحته  عنده تأميناً حتى يستوفي حقه من البائع ، أما البيع المقترن بخيار شرط للبائع ، فقد قصد به أن يكون للبائع فسحة

ار الشرط . وتكون أن يجعل البيع باتا أو أن يفسخه . فهو بيع صحيح ال رهن ، ينقل ملك المبيع إلى المشتري تحت شرط فاسخ ألنه مقترن بخيار التروي أو خي

طويل . أما مدة االسترداد في بيع الوفاء فتكون عادة مدة طويلة قد تصل إلى المدة في خيار الشرط عادة مدة قصيرة ، إذ ال يحتاج البائع في التروي إلى وقت 

 ( .  525فقرة  – 527قارن األستاذ حسن الذنون في البيع في القانون المدني العراقي فقرة  –سنني عدة ، إذ هو قرض مضمون برهن حيازي كما سبق القول 

 : تقنين الموجبات والعقود اللبناني     
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وقد كان التقنين المدني السابق يقر بيع الوفاء وينظمه تنظيما مسهباً ، أما التقنين المدني الجديد فقد 

أبطله كما رأينا . فيحسن إذن أن نبحث بيع الوفاء : ) أ ( في عهد التقنين المدني السابق ، إذ ال يزال 

عليها نصوص هذا التقنين . )  موجوداً حتى اليوم بيوع وفاء أبرمت في عهد التقنين السابق فتسري

 ب ( في عهد التقنين المدني الجديد . 

 بيع الوفاء في عهد التقنين المدني السابق – 1

 بيع الوفاء والرهن : – 78

بيع الوفاء في عهد التقنين المدني السابق كان طريقاً من طرق التأمين ، يتجرد فيه المالك عن ملكه  

تحت شرط فساخ ، هو أن يرد البائع الثمن والمصروفات للدائن ،  لدائنه ، فيتملك الدائن المبيع

فينفسخ البيع ويعود المبيع إلى ملك البائع بأثر رجعي . فالبائع وفاء هو المدين ، والمشتري وفاء هو 

الدائن ، ويتجرد األول عن ملكه للثاني على أمل استرداده في المستقبل . أما في رهن الحيازة فال 

ن عن الملك بل عن الحيازة فقط ، وفي الرهن الرسمي ال يتجرد عن الملك وال عن يتجرد الراه

من  –الحيازة . فظاهر أن الرهنين يفضالن بيع الوفاء من هذه الناحية الهامة . ولكن بيع الوفاء 

يمتاز على كل من الرهنين . فهو يمتاز على رهن الحيازة بأن المبيع وفاء  –ناحية أخرى أهل أهمية 
                                                                                                                                                                    

رد الثمن . ويجوز أن : إن البيع مع اشتراط حق االسترداد أو البيع الوفائي هو الذي يلتزم فيه المشتري بعد البيع التام أن يعيد المبيع إلى البائع مقابل  519م     

 يكون موضوع البيع الوفائي أشياء منقولة وغير منقولة . 

 ز ثالث سنوات من تاريخ البيع وإذا اشترط ميعاد يزيد عليها أنزل إلى ثالث سنوات . : ال يجوز أن يشترط السترداد المبيع ميعاد يتجاو 515م     

ختاراً . أما إذا : إن الميعاد المذكور متحتم ، ال يجوز للقاضي أن يحكم بإطالته وإن لم يتمكن البائع من استعمال حقه في االسترداد لسبب لم يكن فيه م 519م     

 ناشئا عن خطأ من المشتري ، فانقضاء المهلة ال يحول دون استعماله .  كان عدم استعماله هذا الحق

تفق عليها : إن المبيع وفاء يصبح بحكم البيع ملكاً للمشتري تحت شرط الوفاء ، بمعنى أن المشتري يبقى مالكاً له إذا لم يقم البائع بالشروط الم 511م     

مبيع كأنه لم يخرج قط عن ملكية البائع . وفي كل حال يتمتع المشتري بالمبيع كالمالك إلى أن تنتهي المهلة أو إلى السترداده . أما إذا قام بهذه الشروط ، فيعد ال

، فيحق له أن يجني ثمار المبيع وأن يقيم كل دعوى مختصة به على شرط أال يرتكب  579و  571أن يستعمل البائع حق االسترداد مع مراعاة أحكام المادتين 

  احتياال  .

 : يجري حق االسترداد بأن يبلغ البائع إلى المشتري رغبته في استرداد المبيع ، ويجب عليه في الوقت نفسه أن يعرض رد الثمن .  511م      

 من المهلة . : إذا توفى البائع قبل أن يستعمل حقه في االسترداد ، انتقل هذا الحق إلى ورثته ، فيتسعملونه في المدة الباقية لمورثهم  517م      

اع عدة ك ال يجوز للورثة أن يستعملوا حق االسترداد إال مجتمعين ، وال أن يطلبوا سوى رد المبيع بجملته . ويسري هذا الحكم أيضاً فيما إذا ب 515م     

 أشخاص بمقتضى عقد واحد شيئاً مشتركاً بينهم ولم يحفظوا لكل منهم حقه في استرداد حصته . 

أن تقام دعوى استرداد المبيع على ورثة  المشتري مجتمعين . أما إذا جرى توزيع التركة ودخل المبيع في حصة أحد الورثة ، فتقام دعوى  : يجوز 579م     

 االسترداد عليه وحده بالمبيع كله . 

 : إذا أعلن إعسار البائع ، كان حق االسترداد للدائنين .  572م     

 : يحق للبائع وفاء أن يقيم دعوى االسترداد على المشتري الثاني .  571م     

النفقات المفيدة  –ثانياً  –الثمن الذي قبضه  –: إن البائع الذي يستعمل حق االسترداد ال يمكنه أن يعود إلى وضع يده على المبيع إال إذا رد : أوال  579م     

أما فيما يختص بالنفقات الكمالية ، فليس للمشتري سوى نزع ما أدخله على المبيع من التحسين إذا استطاع نزعه بال ضرر . بمقدار ما زادنه في قيمة المبيع . 

المبيع  –ويجب على المشتري من جهة أخرى أن يرد : أوال  –وال يمكنه أن يطلب استرجاع المصاريف الضرورية وال مصاريف الصيانة وال نفقة جنى الثمار 

الثمار التي جناها منذ اليوم الذي دفع أو أودع فيه الثمن . وللمشتري أن يستعمل حق الحبس إذا لم يرد ما يجب له ، ذلك  –ثالثاً  –اد فيه منذ عقد البيع وما ازد

 كله مع االحتفاظ بالشروط المتفق عليها بين الفريقين . 

ن الضرر أو الهالك بفعله أو بخطأه أو بخطأ األشخاص الذين يكون مسئول عنهم . : إن المشتري مسئول من جهة أخرى عما يصيب المبيع م 575م      

جراء قوة  وكذلك هو مسئول عن التغييرات التي أدت إلى إحداث تبديل جوهري في المبيع مخالف لمصلحة البائع . غير أنه ال يسأل عما يصيب المبيع من

 ه الحال أن يطلب تخفيض الثمن . قاهرة أو تغيير قليل الشأن ، وال يحق للبائع في هذ

ي أنشأها : إن البائع الذي يسترد ملكه بمقتضى حق االسترداد يكتسب في الوقت نفسه الحق في محو قيود جميع الحقوق العينية واألعباء والرهون الت 579م      

على شرط أال تتجاوز مدة اإلجارة المهلة المنصوص عليها لالسترداد وأن عليه المشتري . غير أنه ملزم بتنفيذ عقود اإليجار التي عقدها المشتري بال احتيال ، 

 يكون عقد اإليجار ذا تاريخ صحيح . 

ذين آجرهم أن يبقى : إذا كان المبيع ملكاً زراعياً واستعمل البائع حق االسترداد في أثناء السنة الزراعية حق للمشتري إذا كان قد ألقى البذار هو أو ال 571م      

ترداد إلى آخر السنة تال لألقسام المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعية ، وإنما يلزمه أن يدفع ما يوجبه  عليه العرف المحلي عن المدة الباقية من يوم االسمح

 الزراعية ) وتقرب أحكام التقنين اللبناني في بيع الوفاء من أحكام التقنين المصري السابق ( . 
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ا هلك في يد المشتري هلك عليه دون البائع ، أما إذا هلكت العين المرهونة في يد المرتهن فإنها إذ

تهلك على الراهن دون المرتهن . ثم إن المشتري في بيع الوفاء ال شأن له ببقية أموال البائع 

منه الخارجة عن المبيع ، أما المرتهن فله عدا حقه العيني على الشيء المرهون حق شخصي يض

جميع أموال الراهن . ويمتاز بيع الوفاء على الرهن الرسمي بهاتين الميزتين وبأنه ال حاجة فيه إلى 

ورقة رسمية والرهن الرسمي البد النعقاده من هذه الورقة ، وبأنه يجوز في العقار وفي المنقول ، 

 والرهن الرسمي ال يجوز إال في العقار . 

ذه المتعاقدان ستاراً إلخفاء رهن حيازي عن أن بيع الوفاء كثيراً ما يتخ
(1997)

لو كشفنا عنه كان  

( يقصد المتعاقدان إبرام قرض بربا فاحش  2غير مشروع . ويتحقق ذلك في الفروض اآلتية : ) 

مضمون برهن حيازي ، فال يكشفان عن هذا القصد لعدم مشروعيته ، بل يلجآن إلى بيع الوفاء ، 

 ً عن الربا  255بيعاً وفائياً ، ثم يستأجرها ويدفع أجرة هي عبارة $ فيبيع المدين من الدائن عينا

الفاحش 
(1995)

. أو يشترط عليه المشتري ) الدائن ( إذا أراد استرداد العين أن يدفع ثمناً يكون أكثر  

( يقصد المتعاقدان التخلص من بطالن شرط  1من الثمن الذي قبضه ، والفرق ربا فاحش . ) 

امتالك المرتهن للشيء المرهون إذا لم يف الراهن بالدين ، فيلجآن إلى بيع الوفاء . فيتخذ الدائن 

وهو البائع وفاء  –المرتهن سمة المشتري وفاء ، ويستطيع بذلك أن يتملك المبيع إذا لم يرد الراهن 

( يقصد المتعاقدان التخلص من قانون الخمسة األفدنة  9ما اقترضه وسماه ثمناً في بيع الوفاء . )  –

الحجز والبيع ، بل يمتلك ، فيسميان رهن الحيازة بيع وفاء . فال يحتاج الدائن ) المشتري وفاء ( إلى 

 بمجرد عدم قيام المدين ) البائع وفاء ( بسداد الدين . المرهون ) المبيع وفاء ( 

، وكان على القاضي ، إذا عرض عليه عقد موصوف بأنه بيع وفاء ، أن يفسر هذا العقد  2519سنة  99/  55وقبل قانون رقم 

ء أو رهناً ، ويجري على كل عقد حكمه . ثم صدر هذا القانون قاضياً بأن العقد بحسب نية المتعاقدين الحقيقية ، فيعتبره بيع وفا

الموصوف بأنه بيع وفاء ، إذا كان واقعاً على عقار ، وتبين أنه رهن ، فإنه يكون باطال ال باعتباره بيع وفاء فحسب بل أيضاً 

بطال عقود الرهن التي تكون في شكل بيع وفائي إبطاال تاماً باعتباره رهناً . وقالت المذكرة اإليضاحية لهذا القانون : )) إن في إ

الوصول إلى الغاية المطلوبة ، إذ من المؤكد أن الدائنين سيمتنعون من وصف عقود الرهن بصفة عقود بيع وفائي نظراً لما يترتب 

عدة بمثابة نظام رادع لمنع استعمال البيع على هذا العمل من النتائج الخطيرة وإبطال العقد إبطاال تاماً . وعلى ذلك تكون هذه القا

من القرائن على أن  2519الوفائي الذي ينطوي على الرهن ، وإال كان جزاء المخالف إلغاء كل أثر لعقده (( . وقد جعل تشريع سنة 

ً  $ 299$ بيع الوفاء يستر رهناً ، فيبطل كبيع  اد أن يرد مع الثمن اشتراط المشتري على البائع إذا أراد االسترد ، وكرهن معا

وجعل من هذه القرائن  . فإذا ضم إليه الفوائد كان هذا قرينة على الربا الفاحش ، وذلك ألن المشتري وفاء يقبض ريع المبيع ، فوائده

أيضاً أن تبقى العين في حيازة البائع بأي سبب 
 (1929 ) .

فيجوز إثبات عكسها  ، وهذه القرائن غير قاطعة 
 (1922 ) .

  

                                                 

(
1997
صة التي يجوز وبيع الوفاء في الفقه اإلسالمي هو رهن ال بيع ، ولكنه يبيح للمشتري وفاء ثمرات المبيع وكان ال يتملكها في الرهن إال على سبيل الرخ (

 ( . 199وفقرة  199فقرة  – 151األستاذ مصطفى الزرقا في البيع في القانون المدني السوري فقرة  – 172ص  5الرجوع فيها ) أنظر ابن عابدين جزء 

(
1995
يكون كل من بيع الوفاء والرهن باطال ، ويصبح المشتري دائناً عادياً يستحق فوائد عن  –وسيأتي ذكره  – 2519لسنة  99/  55وطبقاً لقانون رقم  (

المسموح به قانوناً للفوائد االتفاقية ) نقض مدني  المبلغ الذي دفعه ثمناً ، واالتفاق على األجرة هو في حقيقته  اتفاق على الفائدة ، فيجب إنزال األجرة إلى الحد

وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأنه إذا باع شخص آلخر عقاراً بيعاً وفائياً ، ثم حكمت  –(  955ص  119رقم  9مجموعة عمر  2557فبراير سنة  11

ي استرداد ما دفعه من الثمن ال يبتدئ حساب مدة سقوطه إال من يوم المحكمة ببطالنه سواء باعتباره عقد بيع أو باعتباره عقد رهن ، فإن حق المشتري ف

 ( . 291رقم  97المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  29صيرورة هذا الحكم نهائياً ) 

وقد صدرت أحكام كثيرة من القضاء  . ليست واردة على سبيل الحصر 2519والقرائن المذكورة في تشريع سنة  (  1929) 

في شأن بيع الوفا الذي يستر رهناً وما يقوم من القرائن في هذا  ، المختلط في عهد التقنين المدني السابق الوطني والقضاء

  . أو بعد صدوره 2519سواء قبل صدور قانون سنة  ، الصدد

 2599مايو سنة  22 – 11ص  29الحقوق  759 2 يناير سنة 9استئناف وطني  : ونذكر من أحكام القضاء الوطني ما يأتي

 2599ديسمبر سنة  25 – 515ص  5االستقالل  2599يونيه سنة  7 – 159ص  222رقم  1المجموعة الرسمية 
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 2المحاماة  2512مارس سنة  25 – 22ص  1رقم  12المجموعة الرسمية  2525يناير سنة  99 – 55ص  9االستقالل 

 2519ابريل سنة  25استئناف مصر  – 159ص  2/    211رقم  5المحاماة  2519مارس سنة  11 – 519ص  52رقم 

 2515ابريل سنة  99 – 115ص  511رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  92 – 195ص  2/    999المحاماة رقم 

 2559مايو سنة  99 – 2159ص  199رقم  29المحاماة  2599مارس سنة  5 – 551ص  991رقم  5المحاماة 

استئناف  – 297رقم  51المجموعة الرسمية  2559يناير سنة  29ط استئناف أسيو – 221رقم  51المجموعة الرسمية 

المجموعة الرسمية  2557يونيه سنة  9استئناف أسيوط  – 119رقم  55المجموعة الرسمية  2557مايو سنة  21أسيوط 

  . 959رقم  55

ص  9م  2752ابريل سنة  7 – 921ص  1م  2759يونية سنة  22استئناف مختلط  : ونذكر من أحكام القضاء المختلط ما يأتي

 51ص  21م  2599يناير سنة  15 – 199ص  22م  2755مايو سنة  5 – 225ص  1م  2759فبراير سنة  1 – 171

 92ص  21م  2595ديسمبر سنة  1 – 195ص  29م  2599مارس سنة  25 – 11ص  29م  2599نوفمبر سنة  15 –

 299ص  19م  2522فبراير سنة  1 – 219ص  19م  2597ابريل سنة  5 – 291ص  19م  2597فبراير سنة  11 –

 – 229ص  92م  2525يناير سنة  5 – 99ص  92م  2527ديسمبر سنة  29 – 219ص  15م  2521مارس سنة  1 –

 – 299ص  91م  2519فبراير سنة  9 – 199ص  92م  2525ابريل سنة  11 – 295ص  92م  2525فبراير سنة  9

 – 15ص  52م  2517ديسمبر سنة  1 – 179ص  95م  2511ابريل سنة  5 – 252ص  91م  2519مارس سنة  21

 – 27ص  55م  2591نوفمبر سنة  25 – 119ص  59م  2592فبراير سنة  29 – 251ص  59م  2592يناير سنة  15

 17 – 9ص  97م  2559أكتوبر سنة  99 – 21ص  99م  2591نوفمبر سنة  22 – 111ص  55م  2591مايو سنة  27

  . 199ص  97م  2551سنة  مايو

من التقنين المدني السابق أنه يجوز بكافة الطرق  599 – 591/    995في آخر المادة  ، كما رأينا ، وقد ورد (  1922) 

وليس ذلك إال تطبيقا للقواعد العامة التي تجيز في العقود المنطوية على  . إثبات عكس ما في العقد بدون التفات إلى نصوصه

تجيز للبائع أن يثبت (  السابق) من القانون المدني  995وقد قضت محكمة النقض بان المادة  . غش اإلثبات بجميع الطرق

ً  ، ومنها البينة والقرائن ، بكافة الطرق ً  –على خالف نصوصه  –وإنما هو  ، أن العقد لم يكن بيعاً باتا فإذا  . يستر رهناً حيازيا

ادعى المستأنف أن العقد الذي صدر منه في صورة بيع لم يكن إال استدانة بفائدة ربوية مضمونة برهن تأميني افرغ في قالب 

المتفق عليها في وكذلك إقرار من العاقد معه برد العين إليه في األجل المحدد وبالقيمة  ، بيع بات اقترن به تأجير العين له

رغم  ، ولكن محكمة االستئناف ، ثم أخذت محكمة الدرجة األولى بدعواه وبينت األدلة والقرائن التي استندت إليها ، العقد

متعللة في قضائها بأن محل ذلك أن يكون العقد قد أشتمل  ، لم تأخذ بها ، تمسكه بدعواه هذه وطلبه إجراء التحقيق إلثباتها

سابقة  995فقضاؤها بذلك مخالف لحكم المادة  ، وإال فال يمكن إثبات عكس الوارد به بغير الكتابة ، دادعلى شرط االستر

وقضت أيضاً بأنه يجوز للبائع أن يثبت  ( . 292ص  91رقم  1مجموعة عمر  2591مارس سنة  5نقض مدني ) الذكر 

ً  وإن كان بحسب نصوصه الظاهرة ، بأي طريق من طرق اإلثبات أن العقد ً  ، بيعاً باتا  فإنه في حقيقة األمر يستر رهناً حيازيا

فإذا كان الحكم قد استخلص من شهادة الشهود الذين سمعتهم المحكمة أن اإلقرار الصادر بعد العقد محل الدعوى بحوالي  .

في الحقيقة أن يكون  واستنتج من عباراته أن الطرفين في ذلك العقد إنما قصدا به ، أربع سنوات إنما ينصب على هذا العقد

إذ يكفي في اعتبار اإلقرار ورقة ضد توافر المعاصرة الذهنية التي تربطه  . فإنه ال يكون قد أخطأ ، ساتراً لرهن حيازي

هل هي ورقة ضد عن العقد المتنازع على حقيقة  –وإذا كان األوراق المختلف على تكييفها  . بالعقد وإن اختلف تاريخها

 ، " إذا مضى الميعاد المحدد ولم يدفع المبلغ فيكون البيع نافذ المفعول " مذكوراً فيها أنه - وعد بالبيع المقصود منه أم هي

وليس هذا شأن بيع الوفاء الحقيقي الذي ينفذ مفعوله كبيع بمجرد  ، فهذا يدل على أن البيع ال يكون نافذ المفعول في مدة الوفاء

واذن فاعتبار تلك الورقة متضمنة شرط تمليك الدائن لألطيان مقابل الدين في نهاية األجل  . التعاقد وإن تعلق على شرط فاسخ

مجموعة أحكام  2555ديسمبر سنة  29نقض مدني ) وليس فيه مسخ لمدلولها  ، المحدد للوفاء هو اعتبار تسوغ عبارتها

ً  – 291ص  99رقم  2النقض   115ص  55رقم  1عة أحكام النقض مجمو 2529يناير سنة  22نقض مدني  : وانظر أيضا

فإنها كانت تصلح قرينة قضائية  – 2519إذا كانت تعد قرينة قانونية طبقاً لتشريع سنة  ، وبقاء حيازة العين في يد البائع ( .

وكون الثمن المدفوع ال  ( . 59ص  27رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  19نقض مدني ) قبل هذا التشريع 

ص  299رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  7نقض مدني ) سب مع الثمن الحقيقي يصلح قرينة على الرهن يتنا

ولو فسخ اإليجار بناء على طلب المشتري  ( . 551ص  259رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595يونيه سنة  29 – 2911

وال حجة فيما قاله المشتري من أنه وضع  ، يستر رهناً باطالفهذا ال يمنع من كون التصرف  ، واسترد المشتري العين كمالك

  ( . 1ص  1رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591أكتوبر سنة  21نقض مدني ) يده كمالك ال كمرتهن بعد الفسخ 

 . ية قاطعةقرائن قانون 2519ويؤخذ من ظاهر عبارات محكمة النقض في حكم حديث ال إنها تعتبر القرائن الواردة في تشريع سنة 

 ، كان قد اتخذ لستر بعض التصرفات القانونية الممنوعة ( ، قديم) مدني  995قبل تعديل المادة  ، فقد قضت بان بيع الوفاء
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 دوران في بيع الوفاء : – 79

  . والدور الثاني عند استعمال حق االسترداد ، ويمر بيع الوفاء على دورين : الدور األول عند انعقاد البيع 

 عند انعقاد بيع الوفاء :  –أوالً 

 أركان بيع الوفاء :  – 81

وال يشترط التسليم  ، رضاء المتعاقدين والمبيع والثمن ، هي أركان أي بيع آخر
 (1921 ) .

 ، وهو بيع معلق على شرط فاسخ 

فإذا تحقق هذا  . في مدة معينة $ 299$  -وهي غالباً الثمن والمصروفات  –هو أن البائع إلى المشتري المبالغ التي يتفق عليها 

  . ورجع المبيع إلى مالك البائع واعتبر أنه لم يخرج من ملكه أصالً  ، الشرط انفسخ البيع واعتبر كأن لم يكن

أن يكون الشرط معاصراً لعقد البيع ولو لم يكن مذكوراً في عقد  ( 2وحتى يعتبر هذا الشرط صحيحاً يجب توافر أمرين : ) 

فالمعاصرة الذهنية تكفي  ، البيع ذاته
 (1929 ) .

ً  ، فإذا تخلف الشرط عن عقد البيع  ويكون الشرط الالحق إما وعدا  ، فإن البيع ينعقد باتا

وتكييف الشرط الالحق بأنه بيع معلق على شرط واقف هو الذي تنص  . لقاً على شرط واقف تبعاً لنية المتعاقدينبالبيع أو بيعاً مع

مدني مختلط إذ تقول : إذا لم يشترط حق االسترداد في العقد نفسه فمن يكسب هذا الحق ال يعود مالكاً إال من يوم  519عليه المادة 

إال تزيد  15)  . ولكنه تطبيق للقواعد العامة ولنية المتعاقدين ، النص في التقنين الوطني السابق وال نظير لهذا . "اشتراطه هذا الحق 

                                                                                                                                                                    

فكانت تنص على بطالن بيع الوفاء  ، مدني قديم 995معدال للمادة  2519لسنة  55مما حدا بالمشرع إلصدار القانون رقم 

وأن العقد يعتبر مقصوداً به إخفاء رهن إذا بقيت العين  ، أنه ال أثر له سواء بصفته بيعاً أو رهناالذي يقصد به إخفاء رهن و

مدني ومن المذكرة التفسيرية  995والذي يبين من الباعي على تعديل المادة  . المبيعة في حيازة البائع بأي صفة من الصفات

ة كقرينة قانونية قاطعة لالستدالل بها على حقيقة المقصود بالعقد وأنه الخاصة بهذا التعديل أن المشرع إنما أورد هذه القرين

 ً ويؤيد هذا النظر اتجاه المشرع إلى إلغاء البيع الوفائي نهائياً في القانون المدني الجديد اكتفاء بالنصوص الخاصة  . يستر رهنا

ة ليست قاطعة وأحالت الدعوى إلى التحقيق إلثبات ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتبرت القرين . بالرهن

مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  29نقض مدني ) أن عقد البيع هو في الواقع عقد رهن فإنه يكون قد خالف القانون 

ين في ولكن يبدو أن محكمة النقض إنما تأخذ على الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد بقرينة بقاء الع ( . 921ص  51رقم  1

وتلقيه على عاتق المشتري لثبت هو بالرغم من  ، وكان من شأن هذه القرينة أن تعفى البائع من عبء اإلثبات ، حيازة البائع

لثبت  ، ألقى الحكم المطعون فيه عبء اإلثبات على البائع ، فبدال من ذلك . وجود هذه القرينة أن العقد حقيقته بيع وفاء ال رهن

ولكن ليس هذا معناه أن القرينة  ، وهذا ال شك خطأ في الحكم المطعون فيه يبرر نقضه . الواقع عقد رهن أن عقد البيع هو في

ولكن  ، بل إن الواجب في القضية التي نحن بصددها أن تحال الدعوى إلى التحقيق . القانونية إذا وجدت لم يجز إثبات عكسها

بل ليثبت المشتري أن العقد بالرغم من وجود القرينة القانونية على أنه رهن هو  ، ال ليثبت البائع أن العقد هو في حقيقته رهن

كان على البائع الذي يدعى أن البيع الوفائي يخفى رهناً أن  ، فإذا خال بيع الوفاء من القرائن القانونية . في حقيقته بيع وفاء

ومن حقه أن  ( ، 751ص  212رقم  1حكام النقض مجموعة أ 2591أكتوبر سنة  19نقض مدني ) يقيم هو الدليل على ذلك 

 1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  12نقض مدني ) يجاب إلى طلبه إذا هو طلب إثبات أن بيع الوفاء يخفى رهناً 

  ( . 195ص  91رقم 

  . 299ص  19الحقوق  2599يناير سنة  9استئناف وطني  (  1921) 

وهو الحكم السابق اإلشارة إليه  291ص  99رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  29نقض مدني  (  1929) 

 9استئناف مصر  –(  يكفي في اعتبار اإلقرار ورقة ضد توافر المعاصرة الذنية التي تربطه بالعقد وإن اختلف تاريخهما

خلص من ذلك أنه ليس وي ( . ورقة ضد تحررت في يوم العقد البات)  221رقم  91المجموعة الرسمية  2599يناير سنة 

وقد قضت محكمة النقض أنه ليس  . من الضروري إني كون عقد البيع ذاته هو الذي يثبت شرط استرداد العين المبيعة

 995فإن المادة  ، صحيحا القول بأن اشتراط استرداد العين المبيعة يجب أن يثبت بعقد البيع نفسه وإال اعتبر وعداً بالبيع

لبائع أن يثبت بكافة الطرق ومنها البينة والقرائن أن العقد لم يكن بيعاً باتا وإنما هو على خالف تجيز ل(  سابق) مدني 

ً  – 71ص  21رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة  11نقض مدني ) نصوصه يستر رهناً حيازياً   وانظر أيضا

مجموعة أحكام  2595ديسمبر سنة  21 – 927ص  59رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  7نقض مدني  :

وقضت محكمة  ( . 221رقم  91المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  9استئناف مصر  – 119ص  95رقم  1النقض 

النقض كذلك بأن إثبات أن عقد البيع قصد به إخفاء رهن مقترن بفوائد ربوية يحرمها القانون مراعاة للنظام هو أمر جائز 

مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  11نقض مدني ) واء صور عقد البيع الظاهر بأنه بات أم وفائي س ، بكافة الطرق

  ( . 2191ص  119رقم  1
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وسنعود إلى هذه المسألة  . وعلى سنتين في التقنين المختلط ، المدة التي يصح فيها االسترداد على خمس سنوات في التقنين الوطني

 فيما يلي : 

 حقوق كل من المشتري والبائع : – 81

وله أن يتصرف فيه ولكن  ، مالكاً للمبيع تحت شرط فاسخ ، بعد تسجيل بيع الوفاء إذا كان المبيع عقاراً  ، يصبح المشتري 

ويستطيع  . فإذا تحقق الشرط فسخت كل هذه التصرفات ، فله أن يبيع وأن يهب وأن يرهن . يكون تصرفه معلقاص على هذا الشرط

وله أن يطلب األخذ بالشفعة  . ويبقى هذا التصرف نافذاً حتى لو تحقق الشرط الفاسخ ، يطهر العقار مما عليه من الرهون أن
 (1925 ) ،

 

ويكون إيجاره نافذاً  ، كان يؤجر العين ، وله من باب أولى أن يقوم بأعمال اإلدارة . ويبقى تصرفه هذا أيضاً نافذاً ولو تحقق الشرط

ويلتزم هذا بتنفيذ اإليجار إذا كان ثابت التاريخ ووقع دون غش ولم تجاوز مدته  ، لشرط الفاسخ وردت العين إلى البائعحتى لو تحقق ا

فإن كان المبيع منقوال ملكه المشتري إذا  ، وإذا كان بيع الوفاء صادراً من غير مالك . ( مدني سابق 592 /   959ثالث سنوات ) 

أمكن المشتري أن يملكه  ، وإذا كان المبيع عقاراً  . وللمالك الحقيقي أن يستعمل حق االسترداد ، كان حسن النية بموجب الحيازة

وللبائع حسن النية إذا استرد المبيع إني ضم مدة حيازة المشتري إلى مدة حيازته إذا اقترنت  ، بالتقادم الخمسي إذا كان حسن النية

بسبب صحيح ألن المشتري يعتبر حائزاً لحسابه 
 (1929 ) .

 ، فإنه ال يملك المبيع إال بالتقادم الطويل ، أما إذا كان المشتري سيء النية 

  . فإذا ملك المبيع بالتقادم بقى للبائع حقه في االسترداد ، وله أن يضم مدة حيازة البائع ، سواء كان المبيع عقاراً أو منقوال

عادت الملكية إلى البائع بأثر  ، ثم تحقق الشرط ، في المبيعفإذا تصرف المشتري  . ويصبح البائع مالكاً تحت شرط واقف

ويستطيع البائع أن يتصرف في ملكيته المعلقة على شرط واقف وأن  . وأمكن هذا أن يسترد المبيع ممن تصرف له المشتري ، رجعي

يرهنها خاضعة لهذا الشرط 
 (1921 ) ،

فوق ذلك حق شخصي في ذمة  وللبائع . فإذا كان المبيع عقاراً وجب التسجيل أو القيد 

  . حتى لو انتقل إلى يد أجنبي ، يستطيع بموجبه أن يسترد المبيع في مواجهته ، المشتري

 عند استعمال حق االسترداد :  –ثانياً 

 من يستعمل حق االسترداد وضد من يستعمل وعلى أي شيء يقع : – 82

ومن انتقل إليه حق البائع أي خلفه الخاص  ، وورثته من بعده ، الذي يستعمل حق االسترداد هو البائع 
 (1921 ) .

ولدائني  

أن يستعملوا حقه باسمه وفقاً ألحكام الدعوى غير المباشرة  ، إذا كان هذا معسراً  ، البائع
 (1927 ) .

  

ويجوز أيضاً استعماله ضد المشتري من المشتري ) أي الخلف  . ويستعمل حق االسترداد ضد المشتري أو ورثته من بعده

إال إذا كان المبيع منقوال وكان المشتري الثاني حسن النية فإنه يملك المبيع ملكاً باتاً ويبقى للبائع أن يرجع بتعويض على  ، ( الخاص

فإنه يجوز للبائع أن يسترد منه المبيع وال يدفع إال  ، أما إذا كان المشتري الثاني يعلم شرط االسترداد أو كان المبيع عقاراً  . المشتري

 –ويرجع هذا على البائع له  ، الثمن المتفق عليه بينه وبين المشتري األول حتى لو كان هذا الثمن أقل مما اشترى به المشتري الثاني

وال يرد  ، ه يسترد من البائع الثمن األكثرفإن ، أما إذا كان الثمن الذي اشترى به المشتري الثاني أقل . بالفرق –أي على المشتري 

ويالحظ أن استرداد البائع من المشتري الثاني يكون بموجب دعوى  . الفرق إلى المشتري ألنه تلقى عنه حقوقه بالثمن الذي دفعه له

ئع عدا هذا دعوى شخصية وقد تقدم أن للبا . إذ يرجع المبيع إلى ملك البائع باستعمال حق االسترداد ، عينيه هي دعوى االستحقاق

                                                 

  . 15ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  19نقض مدني  (  1925) 

  . 2هامش رقم  919األستاذ انور سلطان ص  – 191بودري وتيسييه فقرة  (  1929) 

  . 91ص  21م  2755ديسمبر سنة  1استئناف مختلط  (  1921) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز عرض ثمن المبيع وفائياً على المشتري من أحد الورثة من مال الورثة  (  1921) 

 ً فإنه  ، رثتهولما كان حق االسترداد مخوال أصالً للبائع ولو . ويكون الوارث الذي قام بالعرض قد باشره نيابة عنهم ، جميعا

وإذن فمتى كان  . يجوز استعماله لمن يقوم مقام الورثة وهو الدائن لهم والملتزمون قبله بنقل ملكية العين محل االسترداد إليه

 ً ثم تنازل بعض  ، ورثة البائع وفائياً قد باعوا العين إلى شخص ورفعوا الدعوى بطلب استرداد هذه العين من المشتري وفائيا

فإن الحكم إذ قبل تدخل المشتري من الورثة منضما إلى باقي  ، ب االسترداد محتفظين بحقهم في الثمن المودعالورثة عن طل

 11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  1نقض مدني ) المدعين في طلب االسترداد ال يكون قد خالف القانون 

  ( . 255ص 

 -) الدائنين بتجريد البائع من أمواله األخرى قبل استعمال حق االسترداد  وفي القانون الفرنسي للمشتري إلزام (  1927) 

األستاذ سليمان  – 577قارن األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 255فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

  ( . 197مرقس فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

إذ  ، إذا كان البائع متأكداً من أن المبيع تحت يد المشتري الثاني ( 2في حالتين : )  $ 291$ وتظهر فائدتها  ، قبل المشتري األول

ال يعلم أين  وهو ، ففي هذه الحالة ال يستطيع البائع أن يستعمل حق االسترداد ضد المشتري الثاني ، يجوز أن يكون هذا قد باعه لثالث

فخير طريق يسلكه هو أن يستعمل حق االسترداد ضد المشتري األول بموجب حقه الشخصي فيضمن أن يكون  ، ذهبت العين

 ً فال يستطيع البائع في  ، إذا كان البيع منقوال وقد ملكه المشتري الثاني حسن النية بالحيازة ( 1)  . استعماله لحق االسترداد صحيحا

وقد تقدم  ، وال يبقى له إال الرجوع بتعويض على المشتري األول بموجب حقه الشخصي ، رفع عليه دعوى االستردادهذه الحالة أن ي

  . ذكر ذلك

مدني  591 /   951سواء كان ملكاً كامالً أو حصة مشاعة أو حصصاً مقسومة ) م  ، ويقع االسترداد على نفس المبيع

  . ولكن لهذه القاعدة استثناءات . ( سابق

 ، فإذا كان البيع بعقد واحد وبثمن واحد . بان يرثه ورثة متعددون أو يكون هو نفسه في األصل متعدداً  ، فقد يتعدد البائع - 2

وال بد من اتفاق  . جاز للمشتري أن يطلب من البائعين جميعاً أن يتفقوا فيما بينهم على استرداد كل المبيع أو ال يستردون شيئاً أصالً 

فلو عرض أحدهم أن يسترد كل المبيع لنفسه لم يجبر المشتري على اجابة هذا الطلب إال إذا نزل باقي  ، االستردادالجميع على 

فكل بائع  ، أما إذا لم يستعمل المشتري حقه في طلب اتفاق البائعين على االسترداد . البائعين للبائع الذي يريد االسترداد عن حقهم فيه

وهي مجرد تطبيق للقواعد  ، مدني فرنسي 2119 – 2117ك ينقسم حق االسترداد ) أنظر المواد وبذل ، ال يسترد إال نصيبه

  . ( العامة

فيستطيع البائع إني ستعمل حقه في  . بأن يرثه ورثة متعددون أو يكون هو نفسه في األصل متعدداً  ، وقد يتعدد المشتري - 1

االسترداد ضد كل واحد منهم بقدر نصيبه 
 (1925 ) .

البائع حقه في  $ 291$ استعمل  ، إذا وقع المبيع كله في نصيب أحد الورثة أما 

ويبقى سائر الورثة كل منهم مسئوال بدعوى شخصية بمقدار نصيبه كل المبيع بأن  . االسترداد ضد هذا الوارث بالنسبة إلى كل المبيع

وليس للورثة أو للمشترين أن يطلبوا من البائع استرداد كل الشيء المبيع كما  . كان مثال منقوال وملكه مشتر ثان حسن النية بالحيازة

  . ( مدني فرنسي 2111مدني سابق وم  591 /   951بل ينقسم هنا حق االسترداد حتما ) م  ، في حالة تعدد البائع

بيع بيع وفاء حصة شائعة في بأنه إذا كان الم ( مدني فرنسي 2111مدني سابق ) أنظر  599 /   951وتقضي المادة  - 9

فللمشتري المذكور عند مطالبة بائعه األول  ، واشترى مشتريها الحصة الباقية من مالكها بعد طلب هذا المالك مقاسمته ، عقار

 لحفظ الحصة الشماعة التي ، ذلك أن المشتري وفاء قد اضطر . باسترداد الحصة المبيعة بيع وفاء أن يلزمه بأخذ العين بتمامها

 . فلزم البائع أن يستردها مع الحصة المشاعة وأن يرد إلى المشتري الثمن الذي دفعه للشريك ، أن يشتري حصة الشريك ، اشتراها

فإذا لم يشتر المشتري  . ولكن للمشتري أن يحتفظ بما اشتراه في طلب المقاسمة وأن يرد للبائع الحصة المشاعة التي اشتراها منه فقط

فثمن الحصة المشاعة المبيعة وفاء هو الذي  ، بل بيعت كل العين لهذا الشريك أو ألجنبي ، عند طلب القسمةوفاء حصة الشريك 

يستعمل فيه حق االسترداد 
 (1919 ) .

فليس له أن يطالب البائع إال باسترداد  ، ويالحظ أنه إذا كان المشتري وفاء هو الذي طلب القسمة 

وإذا خرجت العين من يده نتيجة للقسمة لم تسر القسمة في حق البائع وفاء بل له أن يسترد حصته المبيعة  ، الحصة التي اشتراها منه

  . وله دعوى شخصية ضد المشتري وفاء كما قدمنا ، من يد من انتقلت إليه

  $297  $ 

 متى يستعمل حق االسترداد :  – 83

الحد األقصى للمدة التي يجوز أن يستعمل فيها حق االسترداد هو خمس سنوات 
 (1912 ) .

فإن اتفق المتعاقدان على أقل من هذه  

انقص ما اتفقا عليه إلى خمس سنوات  ، وإن اتفقا على أكثر . سرى ما اتفقا عليه ، المدة
 (1911 ) .

اعتبرت  ، وإن سكتا عن تعيين المدة 

                                                 

فإن الفقرة  ، إال على المبيع كما هو –األصل  بحسب –وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان االسترداد ال يقع  (  1925) 

مقامة على ورثة  " قد استثنت الحالة التي تكون فيها دعوى االسترداد(  السابق) من القانون المدني  951الثانية من المادة 

وهذا ال يصح معه القول بأن توجيه  . " المشتري بالنسبة إلى الحصص المشاعة بينهم أو المفروزة التي يملكها كل منهم

وإذا كان البائع عند وفاة المشتري أن يجزئ دعوى  . العرض أو الدعوى إلى بعض الورثة يعتبر توجيها إلى الباقين

فإن القول بأنه عند تجزئة الدعوى تعتبر اإلجراءات موجهة إلى جميع الورثة  ، االسترداد بمطالبة بعض الورثة دون اآلخرين

  ( . 991ص  195رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  7نقض مدني ) وال غير سديد يكون ق

  . 917قارن األستاذ أنور سلطان فقرة  – 251فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 191بودري وسينيا فقرة  (  1919) 

  . وفي التقنين المدني الفرنسي خمس سنوات ، وفي التقنين المختلط سنتان (  1912) 

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن العقد الذي يظهر من روايته أنه بيع وفائي باستكماله أوضاع البيع   ( 1911) 

فإذا  . وال يصح اعتباره بيعاً تحت شرط أحقية البائع في الفسخ في أي وقت أراد ، الوفائي تسري عليه األحكام المختصة بذلك

 . وجب تنزيل الميعاد إلى خمس سنوات ، ع العين المبيعة أكثر من خمس سنواتعين في العقد المذكور ميعاد السترداد البائ
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المدة خمس سنوات 
 (1919 ) .

وتبدأ من وقت البيع  . بحسب المتبع في عهد التقنين المدني السابق ، والمدة تحسب بالتقويم الهجري 
 (

1915 ) ،
 ، ألن المدة مدة سقوط ال مدة تقادم ، وتحسب أيام األعياد ولو انتهى بها الميعاد ، وال يحسب يوم البيع ويحسب يوم االسترداد 

ه نائب ومن ثم تسري على القاصر ولو لم يكن ل
 (1919 ) .

  

 ، الميعاد المذكور محتم بحيث يترتب على تجاوز سقوط حق االسترداد "مدني سابق على أن  511 /   951وتنص المادة 

فإذا انقضى الميعاد ولم يستعمل  . "وال يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم سقوط الحق في أي حال من األحوال ولو في حالة القوة القاهرة 

وأصبح المشتري مالكاً للمبيع ملكا باتا منذ  ، أصبح بيع الوفاء الذي كان معلقاً على شرط فاسخ بيعاً باتاً  ، االستردادالبائع حقه في 

البيع ال منذ انقضاء المدة 
 (1911 ) ،

وعلى العكس من ذلك تزول ملكية البائع بأثر  $ 295$  . فأصبحت جميع تصرفاته في البيع باتة 

  . ألن هذا كله كان معلقاً على شرط واقف ولم يتحقق الشرط ، وتزول جميع تصرفاته وتعتبر كأنها لم تكن ، رجعي منذ البيع

وإذا  . أما المتعاقدان فيستطيعان باتفاق الحق مد الميعاد إذا كان أقل من الحد األقصى بحيث ال تجاوز المدة بعد المد هذا الحد

وإن  ، فإن كان االتفاق على الحد قبل انتهاء المدة األولى فالحكم ما تقدم ، ثم مداها بعد ذلك ، اتفق متعاقدان في البداية على مدة معينة

 كان بعد انتهاء المدة األولى أمكن تفسير ذلك بان بيع الوفاء أصبح باتا بانتهاء المدة األولى وأن المتعاقدين اتفقا بعد ذلك على بيع

 ( مختلط 517هي مقدار ما مد من األجل ) م معلق على شرط واقف وحدد لتحقق الشرط مدة 
 (1911 ) .

وال يجوز في جميع األحوال  

أن يضر االتفاق على مد المدة بحقوق الغير 
 (1917 ) .

وفي غضون السنة  $ 219$  ، فإذا فرض أن المدة التي حددت أوالً هي سنتان 

فإن الرهن يصبح باتا  ، ثم اتفق مع البائع قبل انتهاء الميعاد على مدة سنة ثالثة ، األولى رتب المشتري وفاء رهناً على العقار المبيع

فإذا انقضت ولم يتحقق صار  ، ألن الدائن المرتهن كسب حقه معلقاً على شرط فاسخ يجب أن يتحقق في هذه المدة ، بانقضاء السنتين

فالميعاد الثاني الممدود هو الذي ال يسري  ، عاد ولو قبل انتهاء السنتينأما إذا كسب دائن آخر رهناً على العقار بعد مد المي . حقه باتا

الميعاد األول 
 (1915 ) .

  

                                                                                                                                                                    

وفي جميع هذه األحوال ال يعرف إال بيع  ، وحق الرجوع في البيع إما أن يكون مطلقاً بال قيد وإما أن يكون مقيداً بشرط فاسخ

  ( . 219ص  19وق الحق 2599مايو سنة  5) وال يمكن أن تتجاوز مدة الرجوع خمس سنوات  ، وفائي

  . 925األستاذ أنور سلطان فقرة  - 211ص  991فقرة  9أوبرى ورو  (  1919) 

  . أو من وقت تحقق الشرط الواقف إذا كان بيع الوفاء معلقاً أيضاً على شرط واقف (  1915) 

  . 925األستاذ أنور سلطان فقرة  (  1919) 

ثم  ، فإذا كان بيع الوفاء لم يسجل – 52رقم  95المجموعة الرسمية  2591ديسمبر سنة  25استئناف مصر  (  1911) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان البائع  . جاز للمشتري رفع دعوى صحة التعاقد ، أصبح باتاً على النحو المشار إليه

دعوى  –بعد فوات مدة االسترداد  –فرفع المشتري  ، عاد المتفق عليهبيعاً وفائياً لم يستعمل حقه في استرداد المبيع في المي

وتبينت المحكمة من بحثها واقعة تخلف شرط االسترداد أن المهلة المحددة  ، صحة تعاقد على اعتبار أن هذا البيع بات

ً فإنه يكون لها أن تقضي بصحة التعاقد على اعت ، لالسترداد قد انقضت بغير أن ينفذ هذا الشرط  ، بار أن العقد أصبح بيعاً باتا

مجموعة  2559نقض مدني أول فبراير سنة ) إذ هذا التحول في طبيعة العقد يتم حتما بحكم القانون بمجرد تخلف الشرط 

ً  ، هذا وال يوجد ما يمنع ( . 991ص  199عمر رقم  من أن يطلب المشتري تسجيله على  ، حتى قبل إني صبح بيع الوفاء باتا

  . فيرفع دعوى صحة التعاقد على هذا األساس ، نه ال يزال بيع وفاءاعتبار أ

ويذهب رأي إلى أن شرط المد يعتبر وعداً من جانب المشتري بإعادة بيع المبيع  – 995ص  1كوالن وكابيتان  (  1911) 

األستاذ أحمد نجيب ) سترداد وال يضر بحقوق الغير المسكوبة في الفترة بين المد واال ، ومن ثم ال يكون له أثر رجعي ، للبائع

  ( . 559ص  571الهاللي وحامد زكي فقرة 

وكانت في حاجة إلى شيء من  ، وقد قررت محكمة النقض جواز مد المتبايعين لألجل في عبارات يؤخذ عليها إغراقها في اإلطالق

واالتفاق على ذلك جائز  . دد لالستردادوإن منعت المحاكم من مد األجل المح(  قديم) مدني  951فقضت بان المادة  . التقييد

دون أن يؤثر ذلك في طبيعة العقد وكونه قصد به أن يكون  ، كما هو جائز بعد فواته ، قبل فوات األجل المحدد أوالً لالسترداد

وانظر في انتقاد هذا الحكم  – 199ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557نوفمبر سنة  5نقض مدني ) عقد بيع وفائي 

  ( . 591األستاذ سليمان مرقس ص 

 925األستاذ أنور سلطان فقرة ) ويجب تسجيله حتى يحتج به على الغير الذي كسب حقا بعد االتفاق على المد  (  1917) 

  ( . 915ص 

  . 551ص  – 551ص  571األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  (  1915) 
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 كيف يستعمل حق االسترداد :  – 84

ففريق يذهب إلى أن البائع يستعمل حقه في االسترداد بعرضه الثمن والمصروفات على  . في فرنسا اختلف الرأي في الفقه

 ً وفريق ثالث يذهب إلى  ، وفريق ثان يذهب إلى جواز االقتصار على العرض الفعلي دون العرض الحقيقي ، المشتري عرضاً حقيقيا

عدم ضرورة العرض إطالقاً ويكفي إظهاره البائع للمشتري استعداده أن يدفع له فوراً الثمن والمصروفات فيتم االسترداد بإرادة 

وبهذا الرأي األخير يأخذ القضاء  . لمبيع مع استعداده لرد الثمن والمصروفاتمنفردة من جانب البائع يعلن بها رغبته في استرداد ا

ويتحقق الشرط بأن يرد البائع للمشتري  ، ويزيد عليه أن االسترداد على هذا النحو يكون هو نفسه معلقاً على شرط واقف ، في فرنسا

فيخلص للمشتري ملك المبيع باتا ويأمن بذلك مزاحمة دائني فإن لم يردها اعتبر االسترداد كأن لم يكن  ، فعال الثمن والمصروفات

  . البائع

وإلى أن مجرد إظهار البائع استعداده لدفع الثمن  ، أما في مصر فالقضاء والفقه يذهبان إلى األخذ بهذا الرأي األخير

والمصروفات كاف 
 (1999 ) .

التمشي مع القضاء الفرنسي في أن االسترداد على هذا  ، إذا أخذ بهذا الرأي $ 212$ ولكن يحسن  

فإذا لم يتحقق هذا الشرط لم يعتبر البائع قد استرد وأصبح البيع باتا لعدم  ، النحو يكون معلقاً على شرط واقف هو الدفع الفعلي

وبذلك يخلص للمشتري ملك المبيع فال يزاحمه فيه دائنو البائع  ، االسترداد
 (1992 ) .

  

 ثار التي تترتب على استعمال حق االسترداد :اآل – 85

 تترتب على استعمال البائع لحق االسترداد النتائج اآلتية :  

فتنفسخ تصرفات المشتري وفاء في المبيع وقد كانت معلقة على شرط فاسخ  ، ينفسخ بيع الوفاء ويعتبر كأن لم يكن –أوالً 

فتحقق الشرط 
 (1991 ) ،

  ً   . وتنفذ كل تصرفات البائع وقد كانت معلقة على شرط واقف فتحقق الشرط أيضا

وليس من المحتم أن يكون الثمن الذي يرده البائع هو نفس الثمن  . أصل الثامن ( 2يصبح البائع مديناً بما يأتي : )  –ثانياً 

ً  ، الذي دفعه المشتري إال أنه في حالة  ، المتعاقدان على أن البائع يرد ثمناً أكثر أو أقلولكن قد يتفق  . وإن كان هذا هو الذي يقع غالبا

فإن المشتري قد استغل  ، وليس على البائع رد فوائد الثمن . اشتراط رد ثمن أكثر يكون هذا موجباً للشك في أن العقد رهن بربا فاحش

بل أن اشتراط رد الفوائد يعتبر من القرائن على أن  . ئد والريعالمبيع مدة البيع الوفائي ويقوم ذلك مقام الفوائد حتى ال يجمع بين الفوا

فيرد البائع للمشتري رسوم  . المصروفات المترتبة على البيع والتي تترتب على استرداد المبيع ( 1)  . بيع الوفاء إنما هو رهن

المصروفات الضرورية  ( 9)  . ر ذلكويتحمل مصروفات االسترداد من نقل المبيع والتأشير على هامش التسجيل وغي ، التسجيل

وكذلك في المصروفات النافعة يرد أقل القيمتين ما صرف فعال وما زاد في  ، التي صرفها المشتري غير ما صرفه في صيانة المبيع

ئع عن در فقد يتعمد المشتري تحسين المبيع تحسيناً يعجز البا ، ويشترط في المصروفات النافعة إال تكون فاحشة . قيمة المبيع

                                                 

قنا اإلستئنافية  – 191ص  1م  2755ابريل سنة  25 – 959ص  2م  2775يناير سنة  21ناف مختلط استئ (  1999) 

المجموعة الرسمية  2755سبتمبر سنة  27السنطة  – 51ص  2/    59رقم  9المجموعة الرسمية  2599سبتمبر سنة  25

 – 172محمد حملي عيسى فقرة  األستاذ – 155فقرة  VENTEلفظ  5دي هلتس  – 121جرانموالن فقرة  – 191ص  2

ومع ذلك فقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه يجب إلى جانب إبداء الرغبة دفع الثمن فعال في الميعاد لوضوح نص المادة 

مدني للقول  955وال محل بعد هذا التعديل لالستناد على عبارة المادة  ، 2519لسنة  55مدني المعدلة بالقانون رقم  197

 2591أكتوبر سنة  11) ن المادة األخيرة في الواقع إنما وضعت خاصة لبيان ما يجب على البائع دفعه فوراً أل ، بغير ذلك

  . 999وانظر أيضاً في هذا المعنى األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  ( . 19المجموعة الرسمية رقم 

وال تحصل رسوم نسبية على هذا التأشير  ، ر في هامش تسجيل عقد بيع الوفاءواسترداد البائع المبيع إذا كان عقاراً يكفي فيه التأشي

 أما إذا أصبح بيع الوفاء باتا . بل يسترد البائع نصف الرسوم النسبية التي دفعت عند تسجيل بيع الوفاء ويردها البائع للمشتري

ويستوى في ذلك أن يكون االتفاق  ، فال بد عند االسترداد من تسجيل جديد ، ثم اتفق المتبايعان على شرط جديد لالسترداد ،

  ( . 595ص  191األستاذ سليمان مرقس فقرة ) على شرط االسترداد الجديد قد اعتبر بيعاً معلقا ًعلى واقف أو وعداً بالبيع 

وهو يقر بيع  –ين المدني الجديد وقد كان المشروع التمهيدي للتقن – 559ص  112األستاذ سليمان مرقس فقرة  (  1992) 

ويجوز للمشتري أن يحدد للبائع ميعاداً  ":  يقول(  من المشروع 1/    111م ) يتضمن نصاً  –الوفاء وينظمه كما قدمنا 

 ً تبر فإذا انقضى الميعاد ولم يقم البائع بذلك اع ، يلزمه فيه أن يعرض المبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة عرضاً حقيقيا

 215ص  – 219ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج )  " فسخ البيع الذي ترتب على استعمال حق االسترداد كأن لم يكن

  ( . في الهامش

  ( . 72أنظر آنفاً فقرة ) وذلك فيما عدا التطهير واألخذ بالشفعة واإليجار على النحو الذي قدمناه  (  1991) 
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ففي هذه الحالة يكون البائع غير ملزم بردها وعلى المشتري أن يرد الشيء إلى أصله وينزع منه ما زاد عليه من بناء  ، مصروفاته

أو غراس أو غير ذلك 
 (1999 ) .

  

ولكن يستطيع المشتري أن يعتبر  ، ألن االسترداد فسخ للبيع األول وليس بيعاً جديداً  ، وليس للمشتري حق امتياز على المبيع

وللمشتري على كل حال حبس المبيع حتى  . االسترداد كأن لم يكن إن لم يستوف الديون المتقدم ذكرها على الرأي الذي نذهب إليه

  . استيفاء هذه الديون

ويستحق منها بنسبة المدة التي  ، الفوائد $ 219$ وال يرد الثمرات ألنها في مقابل  . يصبح المشتري مديناً برد المبيع –ثالثاً 

سواء كانت الثمرات طبيعية كمحصول األرض  ، بقى فيها بيع الوفاء دون فسخ
 (1995 ) 

 ، وإذا نقص المبيع . أو مدنية كأجرة المنزل

  . وإن كان بفعل المشتري فهو مسئول عنه ، فإن كان بغير فعل المشتري لم يلزم بشيء ولكن للبائع ببداهة إال يسترد

 بيع الوفاء في عهد التقنين المدني الجديد  ( ب )

 بيع الوفاء باطل  – 86

من التقنين المدني الجديد تنص  519األعمال التحضيرية للتقنين الجديد وما دار في لجنة مجلس الشيوخ : قدمنا أن المادة  

وذكرنا أن مشروع التقنين الجديد كان  . "وقع البيع باطال  ، إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خالل مدة معينة "على أنه 

 ، عندما نظرت المشروع ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ . يقر بيع الوفاء وينظمه على غرار التنظيم الذي قدمناه في عهد التقنين السابق

انقسمت إلى رأيين 
 (1999 ) 

 : 

إذ تبين من  ، دم النص على بيع الوفاء اكتفاء بأحكام الرهنوع ، ذهب إلى حذف هذه النصوص جملة واحدة ( ) الرأي األول

نص على أن البيع الوفائي إذا ستر  2519حتى أن المشرع في سنة  ، العمل أن كثيراً من البيوع الوفائية تستر رهونا حيازية عقارية

أن بيع الوفاء ال  ( 2ذهبوا إليه بما يأتي : ) وقد دلل أصحاب هذا الرأي على صحة ما  . رهناً كان العقد باطال بوصفة بيعاً أو رهناً 

 ، فنظام الرهن بنوعيه يغني عنه . وهو في الحقيقة يهدف إلى تحقيق أحكام الرهن من أيسر السبل ، وجود له إال من الناحية النظرية

فيستطيع  ، أن هذا النظام يقضي على مزية حماية الملكية الصغيرة المتمثلة في قانون خمسة األفدنة ( 1)  . وبخاصة رهن الحيازة

وكان ال يستطيع ذلك عن  ، المرابى عن طريق بيع الوفاء أن يشتري أرض الفالح الصغير وتخلص له ملكيتها إذا لم يسترد البائع

الوفاء يدفع صغار المالك  $ 215$ أن بيع  ( 9)  . يد على خمسة أفدنةطريق الرهن إذ ال يستطيع الحجز على األرض وهي ال تز

أن  ( 95 . فتضيع عليهم أموالهم بأبخس األثمان ، والغالب أنهم يعجزون عن ذلك ، إلى بيع أموالهم وهم يعتقدون إنهم يستردونها

  . ستطيع ذلك في الرهنوي ، البائع في البيع الوفائي ال يستطيع أن يبيع ماله مرة ثانية بيعاً باتاً 

ألن في حذف هذا النوع من البيوع انعدام بعض التصرفات المقبولة  ، ذهب إلى اإلبقاء على نظام بيع الوفاء ( ) والرأي الثاني

ألن المشتري في بيع الوفاء الحقيقي يطمع بعد  ، وليس من الصواب القول بأن كل بيع وفائي يستر رهناً  . التي جرى عليها العمل

فإذا حرم البائع من هذا التصرف وألحت عليه الحاجة  ، نقضاء المدة في أن يكون مالكا ملكا باتا والبائع يطمع في أن يسترد ملكها

وما دام القانون قد وضع الضمانات التي راها كافية لحفظ الملك لصاحبه إذا  . وكان من صغار المالك اضطر إلى بيع ملكه بيعاً نهائياً 

  .  محل لحذف بيع الوفاءفال ، رد الثمن

ألن العمل اثبت  ، إنه يجب اإلبقاء على بيع الوفاء ، تأييداً للرأي الثاني ، وقد قيل من جانب الحكومة في لجنة مجلس الشيوخ

كما فعل  ، الكشف عن البيوع الوفائية الساترة الرهون ومحاربتها ، حماية لصغار المالك والفالحين ، وفي اإلمكان . الحاجة إليه

 ، وأما ما قيل من أن البائع في البيع الوفائي ال يستطيع بيع ملكه مرة أخرى بيعاً نهائياً فمردود . 2519المشرع المصري في سنة 

والقانون بإلغاء البيع  . ألنه يستطيع بيع حقه المعلق على شرط واقف وهذا ال يختلف كثيراً عن بيع ماله المرهون مثقال بالرهن

                                                 

بائع وفائياً ال يلزم إال برد المصروفات الضرورية التي صرفها المشتري لحفظ وقد قضت محكمة النقض بان ال (  1999) 

وأما  ، وكذلك بالمصروفات التي تزيد قيمة المبيع بقدر ما زاد من قيمته بشرط إال تكون فاحشة ، المبيع من التلف أو الهالك

بائع متى كان إنفاقها في مقابل استغاللها لهذا المبيع المصروفات التي ينفقها المشتري الستغالل المبيع وفائياً فال يلزم بها ال

  ( . 255ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  1نقض مدني ) وقبض ثمراته 

كان للبائع أن يعرض المبالغ التي يرى  ، وإذا وقع نزاع بين البائع والمشتري على المبالغ الواجب ردها ولم يكن المشتري محقاً فيه

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى  . وله أن يخصم رسم اإليداع ، سه ملزماً بردها عرضاً حقيقياً ويودعها خزانة المحكمةنف

فإن قيام ورثة البائع بخصم رسم اإليداع  ، كان المشتري وفائياً قد رفض قبول عرض الثمن والملحقات بغير مسوغ قانونين

رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  1نقض مدني ) من المبلغ المعروض ال يؤثر في صحة العرض واإليداع 

  ( . 255ص  11

  . وال يشترط جنيه بالفعل (  1995) 

  . 211 – 217ص  5أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  1999) 
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ثم وجهت الحكومة نظر اللجنة إلى أن حذف النصوص المتعلقة  . لم يثبتوا أن العمل ابان أن بيع الوفاء ضرره أكثر من نفعهالوفائي 

وهذا وضع  ، فيكون هناك بيع وفاء ولكنه غير منظم تنظيما تشريعياً  ، ببيع الوفاء من المشروع ال يمنع من تطبيق القواعد العامة

وإما أن تحرمه فتنص على ذلك نصاً  ، ال أحد طريقين : إما أن تبقى بيع الوفاء فستبقى تنظيمه التشريعيوليس أمام اللجنة إ . أسوأ

 ً   . صريحا

 ، ثم اعادت اللجنة النظر فيها . وقد رأت اللجنة تأجيل البت في المسألة حتى تستطلع آراء المزارعين والمحامين في شأنها

ألن عدم النص على هذا التحريم يدع للناس  ، الوفاء والنص صراحة على تحريمه المتعلقة ببيع $ 219$ ورأت حذف النصوص 

  . مجاال للتعامل به مستهدين فيه بتطبيق القواعد العامة

ما يأتي  ، تلخيصاً لما دار في المسألة من مناقشات ، وجاء بعد ذلك في تقرير لجنة مجلس الشيوخ
 (1991 ) 

تناولت اللجنة  ": 

إنما هو وسيلة ملتوية من وسائل  ، وقد رأت باإلجماع أن هذا النوع من البيع لم يعد يستجيب لحاجة حيوية في التعامل ، بيع الوفاء

والواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء ال يحصل  . وينتهي الرهن إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس ، تبدأ ستاراً لرهن ، الضمان

ويعتمد غالباً على  . بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال ولو كان أقل بكثير من هذه القيمة ، ععلى ثمن يتناسب مع قيمة المبي

فإذا أخلف المستقبل ظنه وعجز عن تدبير الثمن  ، ولكنه قل أن يحسن التقدير . احتمال وفائه بما قبض قبل انقضاء أجل االسترداد

ولذلك رؤى أن  . وتحمل غبنا ينبغي أن يدرأه القانون عنه ، يتعادل مع قيمته ضاع عليه دون أن يحصل على ما ، خالل هذا األجل

ولهذا ال يكون أمام  . وأن يستعاض عنها بنص عام يحرم هذا البيع في أية صورة من الصورة ، تحذف النصوص الخاصة ببيع الوفاء

 ، لتي نظمها القانون وأحاطها بما يكفل حقوق كل منهماالدائن والمدين إال االلتجاء إلى الرهن الحيازي وغيره من وسائل الضمان ا

  . "دون أن يتسع المجال لغبن قلما يؤمن جانبه 

 ما الذي يترتب على بطالن ببيع الوفاء :  – 87

 ، ( مدني 519ويمكن تأسيس هذا البطالن على هذا النص الخاص ) م  . باطل ، في التقنين المدني الجديد ، فبيع الوفاء إذن

ويقصد  –فوجد أن بيع الوفاء  ، كما يمكن القول إن البطالن هنا راجع على أن المشرع قد استحدث تغييراً في نظرته إلى النظام العام

فيكون باطال تطبيقا للقواعد العامة في البطالن  ، أمر مخالف للنظام العام –به عادة أن يكون ستاراً لتصرف غير مشروع 
 (1991 ) .

  

 ، وال يرد عليه التقادم ، ال تلحقه االجارزة ، فهو بطالن مطلق . بطالن هي األحكام التي تقررها القواعد العامةوأحكام هذا ال

وال يترتب عليه أثر  . ويجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ويستطيع أن يتسمك به كل من كان له مصلحة فيه
 (1997 ) ،

ال  

 . وفقاً للتفصيالت التي أوردناها عند الكالم في البطالن في الجزء األول من الوسيط ، وال بالنسبة إلى الغير ، فيما بين المتعاقدين

وذلك كله طبقاً  ، وله أن يسترد المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة ، فيجب على المشتري رد المبيع وثمراته إلى البائع

ويكون الرد بموجب  ، على البائع أن يرد للمشتري فوراً ما قبضه من ثمن وال يعتاد باألجلويجب  . للقواعد المقررة في هذا الشأن

فإن بيع الوفاء جعله القانون باطال باعتباره  ، وال يكون المبيع مثقال بأي حق عيني لضمان رد الثمن . قاعدة استرداد غير المستحق

  . ر البطالن يؤشر بذلك على هامش التسجيلفعند تقري ، وإذا كان قد سبق تسجيله . بيعاً أو رهناً 

اعتبر التصرف صادراً من  ، إذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو رهن ، وفي الفترة السابقة على تقرير بطالن بيع الفواء

المحدد وإذا انقضت المدة  . فتصرفه صحيح ألنه هو المالك ، أما إذا تصرف البائع في المبيع . غير مالك وجرى عليه حكمه

فإن ذلك ال يمنعه من التمسك ببطالن البيع  ، لالسترداد ولم يسترد البائع المبيع
 (1995 ) .

 ، أما إذا استرد البائع المبيع في المدة المحددة 

بل بحكم أن البيع باطل من األصل كما سبق  ، ويرجع المبيع إلى البائع ال بحكم االسترداد وفسخ البيع ، فال عبرة بهذا االسترداد

  . القول

                                                 

  . 215ص  – 217ص  5جموعة األعمال التحضيرية ج أنظر م (  1991) 

 على أن القول بأن بطالن بيع الوفاء قاعدة من النظام العام قد يقتضي أن يكون للنص القاضي بالبطالن أثر رجعي (  1991) 

إن كانت و ، فاألولى إذن أن يقال بأن قاعدة البطالن . 2555أكتوبر سنة  25فيسري على بيوع الوفاء التي أبرمت قبل  ،

أنظر ما يلي فقرة ) وبأن البطالن هنا مؤسس على نص خاص في القانون  ، ال تعتبر من النظام العام ، تمت للمصالحة العامة

75 . )  

فالعقد الساتر هنا عقد باطل بحكم  ، وال يمكن حمل بيع الوفاء على أنه يستر في الحقيقة رهناً فتجري أحكام الرهن (  1997) 

أنظر ) وقد قصد المشرع إبطال بيع الوفاء أصالً سواء باعتباره بيعاً أو رهنا  ، ح أن يستر أي تصرف آخرالقانون فال يصل

  ( . 91األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة 

ويستطيع في هذه الحالة  ، بعد انقضاء مدة االسترداد ، كمالك ملكا باتا ، وقد يبقى المشتري واضعاً يده على المبيع (  1995) 

  . دون التقادم القصير كما سيأتي ، أن يتملك المبيع بالتقادم الطويل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

على أن المشتري وفاء إذا باع العين لمشتر  . أن يكون سبباً صحيحاً للتقادم القصير ، وهو بيع باطل ، وال يصلح بيع الوفاء

ألن البيع الصادر من  ، قصيروأمكن أن يملكها في العقار بالتقادم ال ، ملكها المشتري الثاني في المنقول بالحيازة ، حسن النية

  . المشتري وفاء بيع صادر من غير مالك فيجري عليه حكمه

 ، نميز منطقة بيع الوفاء عن البيع المعلق على شرط فاسخ : ولما كان بيع الوفاء ليس إال بيعا معلقاً على شرط فاسخ – 77

لذلك أصبح تميزه عن هذه البيوع وتحديد  ، ن المدني الجديدوكان دون سائر البيوع المعلقة على شرط فاسخ بيعاً باطال في التقني

  . حتى يختص هو وحده بالبطالن ، منطقته أمراً بالغ األهمية

ذلك أن الشرط الوفائي هو شرط يتعلق  . وال صعوبة في تمييز الشرط الوفائي عن الشرط الفاسخ غير المتعلق بإرادة البائع

أو متعلقاً  ، فإذا كان الشرط الفاسخ غير متعلق بإرادة البائع . إذ هو يسترد المبيع متى أعلن إدارته في االسترداد ، حتما بإرادة البائع

ً  ، لم يكن هذا الشرط فاالسخ شرطاً وفائياً  ، بها وبأمر آخر خارج عنها مثل ذلك أن يبيع  . وكان البيع المعلق عليه بيعاً صحيحا

فالبيع  ، ويعلق البيع على شرط فاسخ هو نقله إلى هذه المدينة إذ يحتاج عند ذلك إلى الدار لسكناها ، موظف داراً له في اإلسكندرية

 ، وإذا باع شخص داراً وعلق البيع على شرط فاسخ هو أن يتزوج . هنا معلق على شرط خارج عن إرادة البائع ويكون صحيحا

  . فال يكون شرطاً وفائياً ويكون البيع المعلق عليه بيعاً صحيحاً  ، هنا مختلط يتعلق بإرادته وبارادة الزوجةفالشرط 

فهناك شرط متعلق بإرادة البائع وليس شرطاً وفائياً فيبقى معه  . ويدق األمر عندما يكون الشرط الفاسخ متعلقاً بإرادة البائع

 ً ونرى أن التمييز بين الشرطين يقوم على االعتبار  . لبائع وهو شرط وفائي فيبطل معه البيعوشرط متعلق بإرادة ا ، البيع صحيحا

اآلتي : في بعض األحوال يجعل البائع لنفسه حق الفسخ ليستبقى فسحة من الوقت يتروى فيها كما في البيع مع االحتفاظ بحق العدول 

أو البيع المقترن بخير الشرط 
 (1959 ) ،

وفي أحوال أخرى يجعل  . ون الشرط للتروي فيصبح ويصح معه البيعففي هذه الحالة يك 

فالشرط  ، ففي هذه الحالة يكون الشرط وفائياً فيبطل ويبطل معه البيع ، البائع لنفسه حق الفسخ مؤمال أن يسترد المبيع برد الثمن

  . والشرط الباطل هو ما كان للتمكن من استرداد المبيع ، الصحيح هو ما كان للتروي

أن تتحايل الناس لتجنب هذا الحكم بإحدى وسيلتين  ، بعد أن أصبح بيع الوفاء باطالً  ، ويمكن أن نتصور
 (1952 ) 

يبيع  ( 2: ) 

ثم يبيع المشتري بعقد جديد نفس العين للبائع معلقاً البيع على شرط واقف هو أن يسترد الثمن  ، المالك العين للمشتري بيعاً باتاً 

ثم يبيع األجنبي  ، ثم يبيع المشتري العين ألجنبي بعقد ثاني ، يبيع المالك العين للمشتري بيعاً باتاً  ( 1)  . والمصروفات في مدة معينة

وتمتاز هذه الوسيلة  . شرط واقف هو أن يرد البائع الثمن والمصروفات في خالل مدة معينة العين للبائع بعقد ثالث معلقاً البيع على

فجعل الشبهة أبعد  ، الثانية عن الوسيلة األولى في أنه قد توسط أجنبي ما بين البائع والمشتري
 (1951 ) .

وعندنا أنه إذا اشتبه القاضي  

بل يحلل الصفقة أو مجموعة  ، المتابعين للعقد $ 215$ أال يقف عند تكييف  وجب عليه ، في حقيقة البيع هل هو بيع وفائي فيبطله

فعند  ، الصفقات ليرى هل الغرض من ذلك هو ضمان رد المبيع إلى البائع إذا رد الثمن فإذا لم يرده خلصت ملكية المبيع للمشتري

على تبين ذلك القرائن التي كانت في عهد التقنين المدني  ومما يعينه . ذلك يكون التصرف ساتراً لبيع وفاء ويجب عليه الحكم ببطالنه

وقد أقر بيع الوفاء نظمه كما  –وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد  . السابق تتخذ دليالً على أن العقد رهن ال بيع وفاء

إذا ستر بيع الوفاء رهن  - 2 "وكانت تقضي بما يأتي :  ، من هذا المشروع 192يتضمن نصاً في هذا المعنى هو المادة  –قدمنا 

                                                 

ولكن الشرط هنا ال يتعلق بإرادة  ، فقد يكون بيعاً معلقاً على شرط فاسخ كما سبق القول ، أما البيع بشرط التجربة (  1959) 

  . راء ال للمشتري في إحدى صورتيهوالقول فيه على كل حال للخب ، البائع بل بإرادة المشتري

الوسيلة  . إذ تقعان مباشرة تحت حظر القانون ، وهناك وسيلتان أخريان ال يستطيع المتعامالن أن يلجآ إليهما (  1952) 

 فيصل بذلك إلى ، ويشترط الدائن أن يتملك العين إذا لم يستوف الدين في الميعاد ، األولى أن يرهن المالك العين عند الدائن

مدني في الرهن  2991هو المادة  ، وهذه الطريقة حرمها القانون بنص صريح . النتيجة التي كان يصل إليها ببيع الوفاء

والوسيلة الثانية أن يعتمد المتعامالن إلى إخفاء بيع الوفاء تحت ستار بيع  . مدني في الرهن الحيازي 2297الرسمي والمادة 

 . ران بالشرط الوفائي ورقة ضد فيما بينهما وقد يؤخران تاريخها عن تاريخ البيع الباتويحر ، بات ال يوجد فيه شرط وفائي

وأوردنا أحكاماً كثيرة تقضي بأن البيع في هذه الحالة  ، وقد كشف القضاء منذ عهد التقنين المدني السابق عن هذا التحايل

 ً   . ذهنيةعاصر فيه الشرط الوقائي البيع ولو معاصرة  ، يعتبر بيعاً وفائيا

وإن كانت بيعاً معلقاً على شرط فاسخ ويتحقق الشرط بإرادة  ، وهناك صورة يسهل تمييزها عن صورة بيع الوفاء (  1951) 

يشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقاً على شرط فاسخ هو عدم الوفاء بالثمن أو يسقط منه في الميعاد  : البائع

أما الثمن في بيع الوفاء فيكون عادة معجالً أو قريب  ، ورة عن بيع الوفاء بأن الثمن فيها مؤجلوتتميز هذه الص . المتفق عليه

أما الفسخ في بيع الوفاء فيرجع إلى أن البائع قد  ، ويكون الفسخ في هذه الصورة راجعاً إلى أن البائع لم يستوف الثمن . األجل

  . استوفى الثمن ثم رده إلى المشتري

ولكنه بيع قد  ، فهذا ليس بيع وفاء . ويعلق البيع على شرط واقف هو أال يوفي البائع ديناً على المشتري ، عينا آلخر وقد يبيع شخص

) فيكون هذا الشرط باطالً  ، يخلى رهناً اشترط فيه انتقال الملك في الرهن إلى المرتهن إذا لم يستوف الدين في الميعاد

  ( . 11ص  29م  2751استئناف مختلط أول ديسمبر سنة 
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ويعتبر بيع الوفاء ساتراً لرهن حيازي إذا اشترط فيه رد الثمن مع الفوائد  - 1 . كان العقد باطالً بوصفه بيعاً أو رهناً  ، حيازة عقارية

دون الوقوف عند األلفاظ التي  ، ات الرهن المستترويجوز بأية طريقة أخرى إثب . أو إذا بقى المبيع في حيازة البائع بأية صفة كانت

 . "وردت في العقد 
 (1959 ) 

وفيهما صدر البيع معلقاً على شرط  ، ففي الصورتين اللتين قدمناهما ، ونرى أن نستهدي بهذا المبدأ

ن ملكية هذا البائع ال تزال معلقة إذا سلم المشتري أو األجنبي المبيع للبائع بالرغم من أ ، واقف إلى البائع من المشتري أو من أجنبي

أو قامت قرائن أخرى كأن يرد البائع ثمناً أكبر أو أن تطول مدة  ، أو كان على البائع أن يرد الثمن مع الفوائد ، على شرط واقف

فيقضي ببطالنه  سهل على القاضي أن يتبين أن العقد يستر بيع وفاء ، التعليق كما يكون عادة في مدة االسترداد في البيع الوفائي
 (

1955 ) .
  

 ليس للتقنين الجديد أثر رجعي : – 89

فهذا  ، رأينا أن التقنين المدني الجديد قد استحدث حكم بطالن بيع الوفاء أصالة من غير تمييز بين بيع جدي وبيع يستر رهناً  

ويترتب على ذلك أن كل بيع وفاء  ، فال يكون له أثر رجعي ، الحكم الجديد وإن كان يمت للمصلحة العامة ال يعتبر من النظام العام

 ، 2519لسنة  99 /   55يبقى خاضعاً ألحكام التقنين المدني السابق المعدل بالقانون رقم  2555من شهر أكتوبر سنة  29أبرم قبل 

 ً أكتوبر  29تكن مدة االسترداد قد انقضت في  وذلك حتى لو لم ، وتسري عليه هذه األحكام فال يكون باطالً إال إذا كان بيعاً يستر رهنا

 2555سنة 
 (1959 ) .

  

ومن ثم تكون  ، فهذه تخضع ألحكام التقنين المدني الجديد ، 2555أكتوبر سنة  29أما بيوع الوفاء التي تبرم ابتداء من يوم 

باطلة حتى لو لم يثبت أن بيع الوفاء يستر رهناً 
 (1951 ) .

  

 اظ بالملكية حتى استيفاء الثمن أو اإليجار السائر للبيع البيع بالتقسيط مع االحتف - 5

 (vente a temperament - location - vente )  

 من التقنين المدني على ما يأتي : 599النصوص القانونية : تنص المادة  - 5

جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو  ، إذا كان البيع مؤجل الثمن . 2 "

  . "تم تسليم المبيع 

 " 1 .  ً جاز للمتعاقدين أن يتفقا أن يستبقى البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع إذا لم توف  ، فإذا كان الثمن يدفع أقساطا

  . " 115وز للقاضي تبعاً للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة ومع ذلك يج ، جميع األقساط

 " 9 .  ً   . "فإن انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع  ، فإذا ما وفيت األقساط جميعا

 "يع إيجاراً وتسري أحكام الفقرات الثالث السابقة ولو سمى المتعاقدان الب . 5 " 
 (1951 ) .

  

                                                 

  . في الهامش 259ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1959) 

 . فمثل هذا العقد جائز ، وقد يعد المشتري البائع بإعادة بيع المبيع له إذا أبدى البائع رغبته في الشراء مدة معينة (  1955) 

ً إذ البائع فيه قد تجرد من ملك ، وهو يختلف اختالفاً جوهرياً عن بيع الوفاء وليس له إال حق شخصي  ، ية المبيع تجرداً نهائيا

أما في بيع  . قد ال يستطيع بموجبه أن يسترد المبيع وذلك إذا تصرف المشتري فيه قبل أن يبدي البائع رغبته في الشراء

و استعمل حقه في وهو واثق من استرداد المبيع إذا ه ، الوفاء فقد استبقى البائع على المبيع حق ملكية معلقاً على شرط واقف

  . االسترداد

من شهر أكتوبر  25وآخر بيع وفاء يمكن تصوره خاضعاً ألحكام التقنين المدني السابق هو بيع وفاء أبرم في يوم  (  1959) 

فيجوز في مثل هذا البيع للبائع أن يسترد المبيع حتى يوم  . واتفق على أن تكون مدة االسترداد فيه خمس سنوات 2555سنة 

األستاذ سليمان مرقس فقرة ) وبعد هذا اليوم ال يمكن تصور استرداد صحيح يقع من البائع  ، 2595هر أكتوبر سنة من ش 25

وقد يبقى النزاع سنين  ، ولكن يمكن تصور نزاع يقوم بعد هذا التاريخ حول استرداد استعمل في حدود هذا التاريخ ( . 195

  . يق أحكام التقنين المدني السابقطويلة منظوراً أمام المحاكم ويلزمها فيه تطب

األستاذ منصور  – 195األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 991أنظر في هذا المعنى األستاذ أنور سلطان فقرة  (  1951) 

  . 295مصطفى منصور فقرة 

رسالة من باريس سنة (  fedor) فيدور  – 2592رسالة من باريس سنة (  habert) هابير  : * بعض رسائل حديثة في الموضوع

 - 2599رسالة من باريس سنة (  michelet) ميشليه  – 2599رسالة من رون سنة (  magniaux) مانيو  – 2592

 le) ليمستر  - 2599رسالة من باريس سنة (  yung) يونج  – 2599رسالة من باريس سنة (  sganek) سجانيك 

mestre  ) روسو  – 2591رسالة من باريس سنة (rousseau  ) فيلوتريكس  – 2591رسالة من باريس سنة (

villoutreix  ) 2591دراسة اقتصادية وقانونية لبيع السيارات بالتقسيط رسالة من باريس سنة .  

  ( . 2هامش  191ص  29أنظر في هذا بالنيول وريبير وهامل ) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  . ولكن الحكم كان معموالً به دون نص ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

وفي التقنين المدني الليبي  – 957ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال يوجد مقابل النص  - 995وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 525المادة 
 (1957 ) .

  

 تطبيقات عملية :  - 91

عساره يشترط أن وحتى يستوثق من أن المشتري يوفي الثمن وتحرزاً من إ ، يقع كثيراً أن يبيع شخص عيناً بثمن مقسط

وأكثر ما يقع ذلك في بيع السيارات واآلالت  . يحتفظ بملكية البيع فال تنتقل باتة إلى المشتري حتى يقوم بوفاء جميع أقساط الثمن

 والغساالت ونحو ذلك ( الميكانيكية والدراجات وماكينات الخياطة والراديوهات والبيانوهات واآلالت الكاتبة والبرادات ) الثالجات

ويقسم  ، فيجمع إلى أصل الثمن فوائده . وقد يقع أيضاً في بيع المحالت التجارية واألراضي والدور والفيالت . من المنقوالت

إذا وفاها المشتري جميعها خلصت له ملكية المبيع  ، المجموع أقساطاً متساوية على عدد من الشهور أو السنين
 (1955 ) .

  

  

ثم تدرج التعامل من هذه الصورة إلى صورة  . ( vent a temperamentالبيع بالتقسيط ) وأول صورة لهذا البيع كانت هي 

وهو اآلن في سبيله إلى التدرج نحو صورة ثالثة هي اإليجار المقترن بوعد بالبيع )  . ( location venteاإليجار الساتر للبيع ) 

location complete par une promesse de vente ) .  ونستعرض هذه الصور الثالث التي وقف منها التقنين المدني الجديد

  . األكثر انتشاراً  ، ألنهما هما الصورتان ، عند الصورتين األوليين

                                                                                                                                                                    

 919 وكانت الفقرة األولى من الماد ة . من المشروع التمهيدي 919ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (  1951) 

 ، جاز للبائع أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفى الثمن كله ، إذا كان البيع مؤجل الثمن ":  المذكورة تجري على الوجه اآلتي

أما الفقرات الثالث األخيرة فال تختلف عما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد إال في بعض  ، " حتى لو تم تسليم المبيع

وفي لجنة  . في المشروع النهائي 559وأصبح رقمه المادة  ، وأقرب لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي . فروق لفظية

ألن نص المشروع  ، ذي استقر في التقنين المدني الجديدالشؤون التشريعية مجلس النواب عدلت الفقرة األولى إلى النص ال

مع أن الواقع أن الملكية تنتقل إلى المشتري معلقة على شرط واقف هو  ، يوهم أن الملكية لم تنتقل بتاتاً من البائع إلى المشتري

 عند الشك " قرة الثالثة عبارةوحذفت اللجنة من الف . فعدلت اللجنة النص حتى يؤدي هذا المعنى بوضوح ، استيفاء الثمن كله

 . ووافق مجلس النواب على النص كما عدلته لجنته . حتى يكون العقد قاطعاً في أن انتقال الملكية يستند دائماً إلى وقت البيع "

  ( . 92 - 99و ص  57ص  – 51ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  599ووافق مجلس الشيوخ عليه تحت رقم 

 : ت المدنية العربية األخرىالتقنينا (  1957) 

أنظر في القانون المدني السوري األستاذ  –من التقنين المدني المصري  599مطابقة للمادة )  957التقنين المدني السوري م 

  ( . 59فقرة  – 52مصطفى الزرقا فقرة 

  ( . من التقنين المدني المصري 599مطابقة للمادة )  525التقنين المدني الليبي م 

من التقنين المدني المصري واألحكام واحدة في  599متفقة مع نص المشروع التمهيدي للمادة )  995تقنين المدني العراقي م ال

واألستاذ عباس حسن الصراف  – 259فقرة  - 252أنظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة  - التقنين

  ( . 995وفقرة  – 991وفقرة  95فقرة  – 91فقرة 

فيمكن األخذ  ، ولكن نص التقنين المصري ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة ، ليس فيه نص مقابل : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

  . بأحكامه في لبنان

إذا كان  ، تجيز المادة أن يشترط البائع ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد (  1955) 

وهذا ضمان لتفأ إليه عادة  . حتى لو سلم المبيع قبل ذلك ، أن يحتفظ بالملكية إلى أن يستوفى كل الثمن ، الثمن مؤجالً 

فاحتفاظ البائع بملكية  –كاآلالت وعربات النقل وكاألراضي التي تباع بأثمان مقسطة  –الشركات التي تبيع سلعها بالتقسيط 

 5مجموعة األعمال التحضيرية )  . " أبلغ في الضمان من فسخ البيع بعد أن تكون الملكية قد انتقلت المبيع حتى يستوفى الثمن

  ( . 55ص 

وفي أنه يهيء السبيل لذوي الموارد المحدودة إلى  ، وفي انتشاره في أمريكا ، وأنظر في الناحيتين االجتماعية واالقتصادية لهذا البيع

ولكنه يخلص في الوقت ذاته حاجات جديدة  ، ن عليها لو كان الثمن واجب الدفع فوراً الحصول على سلع ما كانوا يحصلو

 : ويدفع التاجر إلى رفع سعر السلعة حتى يواجه احتمال إعسار المشتري وبخاصة في أوقات االنكماش االقتصادي ، للناس

  . 2919فقرة  – 2911فقرة  1جوسران 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 البيع بالتقسيط :  - 92

يارة أو آلة س –فإذا باع تاجر عيناً  . لحالة البيع بالتقسيط ، كما رأينا ، مدني 599عرضت الفقرات الثالث األولى من المادة 

 ، أو بثمن مقسط أقساطاً متساوية على النحو الذي قدمناه ، بثمن مؤجل واجب الدفع في ميعاد معين –كاتبة أو راديو أو غير ذلك 

واشترط البائع على المشتري أن يكون البيع معلقاً على شرط واقف هو وفاء المشتري بالثمن المؤجل في الميعاد المحدد أو وفاؤه 

ً  ، جميعاً في المواعيد المتفق عليهاباألقساط  حتى لو سلم البائع المبيع  ، ويجب إعمال الشرط . فإن البيع بهذا الشرط يكون صحيحا

  . للمشتري قبل استيفاء الثمن أو قبل استيفاء أي قسط من أقساطه

ملكية المبيع معلقة على شرط فاسخ ويستبقي البائع  ، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية المبيع معلقة على شرط واقف إلى المشتري
 (1999 ) .

فإذا  . هو أن يوفي المشتري بالثمن أو بأقساطه في الميعاد المجدد ، وكل من الشرط الواقف والشرط الفاسخ هنا حادث واحد 

وتحقق في الوقت ذاته الشرط الفاسخ وزالت  ، إلى المشتري $ 215$ فعل تحقق الشرط الواقف وانتقلت الملكية باتة بأثر رجعي 

الملكية عن البائع بأثر رجعي أيضاً 
 (1992 ) .

إذ في بيع الوفاء يكون  ، ومن ذلك نرى أن البيع بالتقسيط هو صورة معكوسة لبيع الوفاء 

  . البائع هو المالك تحت شرط واقف والمشتري مالك تحت شرط فاسخ

وال يمنع من وقف ملكيته أن يكون قد تسلم  . مالكاً للمبيع تحت شرط واقف ، ا قدمناكم ، وقبل تحقق الشرط يكون المشتري

ولكن ذلك ال يمنع المشتري من أن  . أما الملكية فانتقلت إليه بالبيع موقوفة ، فالذي انتقل إليه بالتسليم هو حيازة المبيع ، المبيع

فيجوز له أن يتصرف في المبيع بالبيع  . معلقاً على شرط واقفويكون تصرفه هو أيضاً  ، يتصرف في هذه الملكية الموقوفة

وإذا كان  . كما يكون للمرتهن حق رهن معلق على شرط واقف ، ويكون المشتري من المشتري مالكاً تحت شرط واقف ، والرهن

وتصرف فيه المشتري تصرفاً باتاً لمشتر حسن النية ال يعلم أن ملكية المشتري معلقة على شرط  –كما هو الغالب  –المبيع منقوالً 

فقد تملكه المشتري من المشتري تملكاً باتاً بموجب الحيازة  ، واقف
 (1991 ) .

فالتبديد  ، وال يعتبر المشتري في هذه الحالة مبدداً  

ولس البيع بالتقسيط من بين هذه العقود  –يعة أو الرهن اإليجار أو العارية أو الود –يقتضي قيام عقد معين 
 (1999 ) .

ولو أفلس  

                                                 

أنظر  ( : clause de reservati domini – pactum reservati domini) وقد احتفظ بها بموجب الشرط  (  1999) 

ص  15م  2521يونيه سنة  9 – 199م ص  2521فبراير سنة  1 - 559ص  17م  2521يونيه سنة  11استئناف مختلط 

ما لم يوفي  ، أال يتصرف المشتري في البيع قبل الوفاء بثمنه –دون أن يحتفظ بملكية المبيع  –وقد يشترط البائع  – 571

  ( . 197ص  19م  2522مارس سنة  1استئناف مختلط ) المشتري من المشتري بالثمن 

جاز للبائع أن يطلب  ، وتأخر المشتري عن دافع الثمن ، ويالحظ أن البيع لو كان باتاً غير معلق على شرط واقف (  1992) 

الملكية في البيع البات تنتقل إلى (  أ)  : ي أمرينولكن هذه الصورة تختلف عن الصورة التي نحن بصددها ف ، فسخ البيع

ثم إن الملكية الباتة التي (  ب)  . أما في البيع المعلق شرط واقف فال تنتقل إال معلقة على هذا الشرط ، المشتري ملكية باتة

 ، بل ال بد من حكم بالفسخ ، انتقلت إلى المشتري في البيع البات ال تنفسخ من تلقاء نفسها بمجرد عدم وفاء المشتري بالثمن

أما في  . والقضي غير مجبر على فسخ البيع بل يجوز أن يمنح المشتري مهلة لدفع الثمن وفقاً للقواعد المقررة في فسخ العقد

يعتبر البيع كأن لم يكن دون حاجة  ، البيع المعلق على شرط واقف فمجرد تأخر المشتري في الوفاء بالثمن يعتبر تخلفاً للشرط

  . لى حكم وفقاً للقواعد المقررة في الشرطإ

فتنتقل الملكية  . يكون معلقاً على شرط فاسخ هو عدم الوفاء بالثمن ، بدالً من تعليقه على شرط واقف ، وال يوجد ما يمنع من أن البيع

 . ي دون حاجة إلى حكموإذا لم يف بالثمن يتحقق الشرط الفاسخ فيزول البيع بأثر رجع ، إلى المشتري معلقة على شرط فاسخ

تختلف عن  –(  في الهامش 77أنظر آنفاً فقرة ) وهي التي قلنا إنها تشتبه ببيع الوفاء فيما قدمناه  –وهذه الصورة األخيرة 

البيع البات القابل للفسخ في أن إنفساخ البيع فيها يكون من تلقاء نفسه بمجرد تحقق الشرط الفاسخ وفي البيع البات يكون الفسخ 

  . وفي أن الذي ينتقل إلى المشتري فيها ملكية معلقة على شرط فاسخ وفي البيع تنتقل إلى المشتري ملكية باتة ، حكمب

  . 191ص  121فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 211ص  91م  255أبريل سنة  21استئناف مختلط  (  1991) 

 – 2591سيريه  2595أكتوبر سنة  27نقض فرنسي جنائي  – 191ص  121فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1999) 

 - 2591جازيت دي باليه  2591ديسمبر سنة  5 – 929 – 1 – 2599جازيت دي باليه  2599أول يونيه سنة  – 95 – 2

2 – 291 .  

 ، سابق م البائع بدون إذن ، قضت بأنه يحظر على المشتري ، في مصر ، 2591لسنة  299من القانون رقم  51ويالحظ أن المادة 

من نفس القانون  59ونصت المادة  . أن يتصرف بأي نوع من أنواع التصرفات في السلعة موضوع التقسيط قبل الوفاء بثمنها

فهذا  . وهي الحبس مدة ال تزيد على ثالثة شهور والغرامة التي ال تجاوز مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، على العقوبة

ولكن هذه الجريمة ال تكون  ، إذن جريمة جديدة هي جريمة التصرف في الشيء المبيع قبل الوفاء بكامل الثمنالقانون قد خلق 

 19ص  - 15أنظر األستاذ إسماعيل غانم ص ) إال في البيوع التجارية ويشترط فيها أن تكون حرفة البائع هي البيع بالتقسيط 

. )  
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كان الباقي من الثمن ديناً في التفليسة يزاحم فيه البائع سائر دائني المشتري إذ ال يكون امتياز  ، والشرط ال يزال معالقً  ، المشتري

ن يسترد المبيع من التفليسة البائع سارياً في حق التفليسة وال يستطتيع البائع من جهة أخرى أ
 (1995 ) ،

فهذان أمران يجريان على غير  

  . وعدم استطاعة البائع استرداد المبيع عيناً من التفليسة ، ما يشتهي البائع : عدم اعتبار المشتري مبدداً إذا تصرف في المبيع

وزال عن البائع ملكيته للمبيع  ، منذ البدايةفقد صار مالكاً للمبيع هو وثمراته  ، ووفى المشتري بالثمن ، وإذا تحقق الشرط

فإن ملكية المشتري التي كانت معلقة على شرط واقف تزول  ، وتأخر المشتري عن دفع الثمن ، أما إذا تخلف الشرط . بأثر رجعي

بأثر رجعي لعدم تحقق الشرط 
 (1999 ) ،

وال يحتاج البائع في  . وتعود الملكية باتة إلى البائع منذ البداية إذ أن البيع يعتبر كأن لم يكن 

فإن تخلف الشرط الواقف وحده كان في ذلك وفقاً للقواعد المقررة في الشرط  ، ذلك إلى حكم بزوال البيع
 (1991 ) .

وللبائع في هذه  

ون قد اشترط في عقد البيع أن يكون التعويض هو احتفاظه بكل أو بعض األقساط ويغلب أن يك ، الحالة أن يطالب المشتري بتعويض

وهو ما تشير إليه  –وأهم هذه األحكام  ، ويعتبر هذا الشرط شرطاً جزائياً تسري عليه أحكام الشرط الجزائي . التي يكون قد استوفاها

ويكون مبالغاً فيه إذا كان المشتري قد وفى عدداً  . كان مبالغاً فيه أنه يجوز للقاضي تخفيضه إذا –مدني  599الفقرة الثانية من المادة 

كبيراً من األقساط بحيث يكون احتفاظ البائع بها يزيد كثيراً على الضرر الذي لحقه من جراء عدم استيفائه الباقي من الثمن 
 (1991 ) .

 

                                                 

بالنيول  – 272وفقرة  11 – 12األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  –ي من التقنين التجار 995أنظر المادة  (  1995) 

 99فقرة  – 17فقرة  location – venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 197ص  – 191ص  121فقرة  29وريبير وهامل 

.  

 " الزوال " مقام بلفظوالتعبير في هذا ال ، زوال ملكية المشتري لعدم تحقق الشرط الواقف هو التعبير الصحيح (  1999) 

  . مدني 599الذي ورد في الفقرة الثانية من المادة  " الفسخ " أدق من التعبير بلفظ

 ، فإما أن يعتبر أن الشرط الواقف قد تخلف فزال البيع كما قدمنا ، على أنه من الممكن القول بأن البائع بالخيار (  1991) 

وإمكان اختياره للتنفيذ  . وإما أن ينفذ على أموال المشتري بالباقي من الثمن ويكون له على المبيع بالذات حق امتياز البائع

وقد ياقل أيضاً إن للبائع أن يعتبر  . بباقي الثمن يؤسس على أنه قد نزل عن الشرط وهو مقرر لمصلحته فيجوز له النزول عنه

 ً فيكون الشرط حكم المتحقق ويصبح البيع باتاً  ، إلى تعمد المشتري فقد امتنع عن الوفاء بالثمن تخلف الشرط الواقف راجعا

  . ويجوز للبائع أن ينفذ الباقي من الثمن

 : فتقول(  بدالً من المطالبة بزواله : األدق) وتصرح المذكرة اإليضاحية بجواز أن يطالب البائع بتنفيذ البيع بدالً من المطالبة بفسخه 

فيقتضي من المشتري ما بقى في  ، أن يطالب بتنفيذ العقد ، بدالً من المطالبة بفسخ البيع ، وغني عن البيان أن البائع يستطيع "

أنظر األستاذ محمد  : والفقه المصري أيضاً يقول بذلك ( . 55ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  . " ذمته من األقساط

األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 299ص  79ألستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ا – 119ص  215كامل مرسي فقرة 

  . 151األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  - 12ص  22األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 75ص  12

أن يطالب بتنفيذ البيع مع احتفاظه بشرط  فقد قضت محكمة االستنئاف المختلطة بأن للبائع . وعلى هذا الرأي أيضاً سار القضاء

وإذا طلب  ( . 11ص  91 م 2555ديسمبر سنة  1ولكن قارن  – 51ص  55م  2591ديسمبر سنة  19) استبقاء الملكية 

 1استئناف مختلط ) الفسخ لم يحتفظ بما قبض من أقساط ولكن له أن يطلب تعويضاً يراعى فيه قيمة الشيء وقت استرداده 

فإذا حجز على المبيع للتنفيذ بالثمن فقد نزل عن حقه في  ( ، وقد سبقت اإلشارة إليه 11ص  91م  2555ديسمبر سنة 

على أن مجرد حصول البائع على حكم بالباقي من (  51ص  95م  2551يناير سنة  21استئناف مختلط ) استبقاء الملكية 

ديسمبر سنة  11 - 912ص  51م  2599مايو سنة  11استئناف مختلط ) رط استبقاء الملكية الثمن ال يفيد حتماً نزوله عن ش

فإذا اختار تنفيذ الحكم بالباقي من الثمن لم يجز له الرجوع  ( . 929ص  51م  2595يونيه سنة  1 – 51ص  59م  2591

 يجوز له اتخاذ إجراءات التنفيذ وال ( . 291ص  51م  2595فبراير  1استئناف مختلط ) إلى المطالبة بفسخ البيع 

ولكن التنبيه ال يعتبر حتماً  ( . 99ص  51م  2595نوفمبر سنة  19استئناف مختلط ) وإجراءات الفسخ في وقت واحد 

ص  17م  2591أبريل سنة  19استئناف مختلط ) فللبائع العدول عن التنبيه بالدفع إلى طلب الفسخ  ، نزوالً عن طلب الفسخ

وقد سبقت  159ص  57م  2591أبريل سنة  19استئناف ) توقيع الحجز فيعتبر نزوالً عن المطالبة بالفسخ أما (  159

  ( . اإلشارة إليه

ويعتبر  ، فيرد الشيء إلى المؤجر ، أن يعدل المستأجر عن الصفقة ، في اإليجار الساتر للبائع ، أما في فرنسا فيجيز القضاء والفقه

وال يستطيع المؤجر إجباره على المضي في الصفقة ودفع بقية األقساط  ، في مقابل انتفاعه بالشيء األقساط التي دفعها أجرة

لفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 112 - 2 – 2511سيريه  2519نقض مدني فرنسي أول يوليه سنة ) ليتحول اإليجار بيعاً 

lovation –vente  21فقرة . )  

فإن وجود الضرر نفسه يكون شرطاً الستحقا البائع أي  ، جائزاً تبعاً لجسامة الضررويبدو أنه ما دام التخفيض  (  1991) 

ص  55قارن األستاذ سليمان مرقس فقرة ) فإن لم يصبه أي ضرر وجب عليه رد كل األقساط  ، جزء من األقساط المرفوعة

  ( . 119ص  – 195ص  215األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 19ص  – 15



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تفظ البائع من األقساط التي استوفاها بما يكفي لتعويضه ويح ، ففي هذه الحالة يحكم للقاضي بإرجاع بعض هذه األقساط إلى المشتري
 (1997 ) .

  

 اإليجار الساتر للبيع : – 93

عدم اعتبار المشتري مبدداً إذا تصرف في المبيع قبل الوفاء بالثمن  –وحتى يتجنب البائع المحظورين اللذين أشرنا إليهما  

يعمد في كثير من األحيان أن يخفى البيع بالتقسيط تحت ستار عقد  –وعدم استطاعة البائع استرداد العين من تفليسة المشتري 

حتى هذه الملكية المعلقة على  ، وغرضه من ذلك أال تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد العقد . فيسمى البيع إيجاراً  ، اإليجار

فيصف المتعاقدان العقد بأنه  . ئع للمبيع من التفليسةشرط واقف والتي كانت هي المانعة من اعتبار المشتري مبدداً ومن استرداد البا

ثم يتفقان على أنه إذا وفى المشتري بهذه األقساط انقلب اإليجار بيعاً  ، ويصفان أقساط الثمن بأنها هي األجرة المقسطة ، إيجار

ى أن يزيد الثمن قليالً على مجموع وحتى يحكما ستر البائع يتفقان في بعض الحاالت عل . وانتقلت ملكية البيع باتة إلى المشتري

فإذا وفاها جميعاً ووفى فوق ذلك مبلغاً إضافياً  ، فتكون األقساط التي يدفعها المشتري هي أقساط األجرة ال أقساط الثمن ، األقساط

  . يمثل الثمن انقلب اإليجار بيعاً باتاً 

وسلم العين للمشتري على اعتبار أنه  ، فهو أوالً وصف البيع بأنه إيجار ( 2ويحسب البائع بذلك أنه قد حصن نفسه : ) 

فقد ارتكب جريمة التبديد ومن ضمن عقودها  ، فإذا تصرف المشتري فيها وهو ال يزال مستأجراً أي قبل الوفاء بالثمن ، مستأجر

فإن البائع ال يزال مالكاً للمبيع ملكية  ، ال مستأجراً إذ لو أفلس وهو ال يز ، وهو ثانياً قد أمن شر إفالس المشتري ( 1)  . اإليجار

فيستطيع أن يسترده من تفليسة المشتري  ، باتة
 (1995 ) .

  

فقد قصدا أن  . فإن الغرض الذي يرميان إلى تحقيقه واضح ، ولكن بالرغم من تذرع المتعاقدين بعقد اإليجار يستران به البيع

والمبلغ اإلضافي الذي جعله المتعاقدان ثمناً ليس إال ثمنا رمزياً  ، يكون اإليجار عقداً صورياً يستر العقد الحقيقي وهو البيع بالتقسيط

يع مدني بأن أحكام الب 599ومن ثم قضت الفقرة الرابعة من المادة  . والثمن الحقيقي إنما هو هذه األقساط التي يسميانها أجرة

 "ولو سمى المتعاقدان البيع إيجاراً  "بالتقسيط تسري على العقد 
 (1919 ) .

ويترتب على ذلك أن اإليجار السائر للبيع يعتبر بيعاً  

 ً وتسري عليه أحكام البيع بالتقسيط التي تقدم ذكرها  ، محضا
 (1912 ) ،

$ وأهمها أن تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري معلقة على شرط  

                                                 

في حالة  ، وتجيز المادة أن يشترط البائع ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد (  1997) 

إال أن  . على سبيل التعويض(  وهي جزء من الثمن) عدم سداد األقساط وفسخ البيع تبعاً لذلكن أن يستبقى األقساط المدفوعة 

فقرة ثانية  991 م) وأجاز تخفيضه تطبيقاً للقواعد التي قررت في هذا الشأن  ، المشروع كيف هذا االتفاق بأنه شرط جزائي

ثم يفسخ  ، فقد يحدث أن البائع يكون قد استوفى أكثر األقساط . حتى يمنع التعسف الذي يقع في هذه األحوال ( ، من المشروع

هذا عنت على المشتري يستطيع القاضي أن يدفعه  ويحتفظ بكل األقساط التي استوفاها وفي ، البيع لعدم استيفاء ما بقى منها

بدالً من المطالبة  ، وغني عن البيان أن البائع يستطيع . إذا خفض الشرط الجزائي وقضى أن يرد للبائع بعض هذه األقساط

 5لتحضيرية مجموعة األعمال ا)  " فيقتضي من المشتري ما بقى في ذمته من األقساط ، أن يطالب بتنفيذ العقد ، بفسخ البيع

  ( . 55ص 

ويستوي في ذلك أن يعتبر العقد  ، فإنه يهلك من مال البائع ، أما إذا هلك الشيء بسبب أجنبي في يد المشتري (  1995) 

أو يعتبر بيعاً معلقاً على شرط واقف إذ الهالك في هذه الحالة  ، إيجاراً إذ البائع يكون مؤجراً فهو المالك للشيء فيهلك عليه

قانون األستاذ أنو سلطان فقرة ) البائع وال يكون لتحقق الشرط الواقف أثر رجعي وفقاً للقواعد المقررة في الشرط يكون على 

  ( . 215ص  52األستاذ مصطفى الزرقا في البيع في القانون المدني السوري فقرة  – 219ص  295

حتى لو كان قد سلم المبيع إلى المشتري فهلك  ، يهلك على البائعفإنه  ، ويالحظ أنه إذا كان البيع معلقاً على شرط واقف وهلك المبيع

  . البيع بالتجربة والبيع بالتقسيط : ويتحقق ذلك في صورتين عمليتين ، بعد التسليم

 21وفقرة  215ص  79األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 19وص  17ص  55األستاذ سليمان مرقس فقرة  (  1919) 

ص  – 51ص  15األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  291ص  – 292ص  99األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  – 11ص 

  . 11فقرة  – 19وفقرة  51

فقد كانت مسألة خالفية في عهد  ، وقد حسن التقنين المدني الجديد كما نرى الخالف في هذه المسألة بنص صريح (  1912) 

استئناف ) لى أن العقد إيجار مقترن بشرط فاسخ ومصحوب ببيع معلق على شرط واقف فذهب رأي إ . التقنين المدني السابق

وأنظر في انتقاد هذا الرأي األستاذ  – 117ص  17م  2521أبريل سنة  11 - 999ص  19م  2529أبريل سنة  99مختلط 

إلى غرضين مختلفين وذهب رأي إلى اعتبار العقد مركباً يهدف  ( . 19 ص – 11ص  22منصور مصطفى منصور فقرة 

نقل الملكية إلى المشتري وتأمين البائع من إعسارهن وال يمكن الفصل ما بين الغرضين دون أن تشوه إرادة  ، في وقت واحد

وقضت محكمة االستئناف  ( . 71ص  19رسالة األستاذ الشيتي فقرة ) ومن ثم يكون العقد عقداً غير مسمى  ، المتعاقدين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وانتقال الملكية إلى المشتري على هذا النحو يترتب عليه أنه إذا تصرف المشتري في المبيع قبل  . نذ إبرام العقدواقف م $ 279

وأنه إذا أفلس المشتري  ، الوفاء بالثمن لم يعتبر مبدداً 
 (1911 ) 

لم يستطع البائع أن يسترد المبيع من التفليسة 
 (1919 ) .

  

 اإليجار المقترن بوعد بالبيع :  – 94

ولكنه مقترن بوعد بالبيع من  ، فيصدر العقد على أنه إيجار محض ، وقد ال يتحدث المتعاقدان عن بيع أصالً في عقد اإليجار

  . المؤجر إذا أبدى المستأجر رغبته في الشراء خالل مدة اإليجار ونرى في هذه الحالة التمييز بين فرضين

                                                                                                                                                                    

 ( ، 11ص  95م  2552ديسمبر سنة  27 – 75ص  51م  2515ديسمبر سنة  22) لعقد بيع ال إيجار المختلطة بأن حقيقة ا

يناير  19 – 929ص  51م  2599مايو سنة  19استنئاف مختلط ) ولكنه بيع احتفظ فيه البائع بالملكية حتى الوفاء بالثمن 

نوفمبر  19 – 191ص  55م  2591مارس سنة  15 – 211ص  55م  2591يناير سنة  25 - 271ص  59م  2592

ويجب أن  ( . 95ص  99م  2591ديسمبر سنة  25 – 115ص  51م  2599أبريل سنة  1 - 99ص  57م  2595سنة 

استئناف مختلط ) فال يتضمن شروطاً متعارضة  ، يكون العقد واضحاً في أنه بيع مع احتفاظ البائع بالملكية حتى الوفاء بالثمن

 ( ، 51ص  55م  2591ديسمبر سنة  19 – 1ص  57م  2599نوفمبر سنة  25 – 595ص  1 م 2599أبريل سنة  15

 25استئناف مختلط ) وال يستخلص من مجرد أن البائع قد اشترط حلول الباقي من األقساط إذا تأخر المشتري في دفع قسط 

أن يبيع المبيع  ، أخر المشتري في الدفعإذا ت ، وال يجوز للبائع ( . وقد سبق اإلشارة إليه 19ص  57م  2599نوفمبر سنة 

استئناف مختلط ) بدون ترخيص من القضاء ولو كان ذلك مشترطاً في العقد وأن يحتفظ في الوقت ذاته باألقساط المدفوعة 

منع ذلك من أن تصبح هذه اآللة عقاراً  ، وإذا احتفظ البائع بملكية آلة زراعية ( . 71ص  92م  2597ديسمبر سنة  11

 ، وللبائع المحتفظ بملكية المبيع ( . 11ص  95م  2552ديسمبر سنة  27استئناف مختلط ) تخصيص في أرض المشتري بال

استئناف مختلط ( )  saisie - revendication) أن يحجر على المبيع حجزاً استحقاقياً  ، إذا تأخر المشتري في دفع األقساط

  ( . 191ص  95م  2551يونيه سنة  19

وتستخلص محكمة الموضوع هذا القصد  ، حكمة النقض إلى أن تكييف العقد هل هو بيع أو إيجار يتبع فيه قصد المتعاقدينوذهبت م

ال  location –venteفقضت بأن التكييف القانوني للعقود المصطلح على تسميتها في فرنسا باسم  . مستهدية بنصوص العقد

مستهدياً في ذلك  ، ذا اعتبر قاضي الموضوع عقداً من هذا القبيل عقد يعفإ ، يزال موضوع خالف بين المحاكم والفقهاء

بنصوص العقد ومستظهراً منها حقيقة قصد المتعاقدين وقت التعاقد بحيث لم يقع منه تحيف ألي نص من نصوصه وال مسخ 

فإن محكمة النقض ال  ، ربل كان ما فعل إنما هو تغليب لمعنى من المعاني الواردة به على معنى آخ ، لحكم من أحكامه

  ( . 191رقم  99المجموعة الرسمية  2595مايو سنة  12نقض جنائي ) تستطيع سوى إقرار ما ذهبت إليه 

كما أن له حق امتياز على العين  ، فإن البائع يستطيع أن يفسخ البيع ، لكن إذا حجز دائنو المشتري على العين (  1911) 

ويكون الحجز الموقع من دائني المستأجر  ، فإنه يبقى مالكاً للعين ، أما إذا اعتبر البائع مؤجراً  . يتقدم به على دائني المشتري

فإذا كان دائن المشتري هو مؤجر  ( . 95فقرة  – 99فقرة  location –venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز ) حجزاً باطالً 

إذ القاعدة أن مؤجر المكان  ، فإن له امتيازاً يسبق امتياز البائع ولو اعتبر هذا البائع مؤجراً  ، المكان الذي وضعت فيه العين

أنسيكلوبيدي ) له امتياز على المنقوالت في العين المؤجرة حتى لو كانت هذه المنقوالت ملكاً للغير ما دام المؤجر حسن النية 

  ( . 99فقرة  location –venteلفظ  9لفظ  9داللوز 

فقد جرت  ، وقد حسم المشروع إشكاالً بإيراده هذا النص ":  وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي (  1919) 

إذ هو بذلك يستوفي  ، العادة أن البيع الذي يبرم على هذا النحو يسميه المتعاقدان إيجاراً إمعاناً من البائع في ضمان حقه

 ً وسمى  ، فأقر المشروع األمور في نصابها . تصرف المشتري في المبيع عد هذا منه تبديداً وإذا ما  ، األقساط أجرة ال ثمنا

 ويعتبر معلقاً على شرط واقف هو سداد األقساط جميعها ، فهذا العقد بيع ال إيجار ، األشياء بأسمائها حتى لو سميت باسم آخر

(  99ص  – 55ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  " بيعفإذا ما سددت انتقلت الملكية إلى المشتري منسحبة إلى وقت ال ،

.  

من التقنين  559حيث ال يوجد نص مماثل للنص الذي أورده التقنين المدني المصري الجديد مقتبساً إياه من المادة  –أما في فرنسا 

روع التمهيدي في مجموعة أنظر المذكرة اإليضاحية للمش) من المشروع الفرنسي اإليطالي  992المدني األلماني والمادة 

فيعتبر اإليجار الساتر للبيع فيما بين المتعاقدين فيكون المشتري مبدداً إذا تصرف في  -(  55ص  5األعمال التحضيرية 

ولكنه بالنسبة إلى دائني المشتري يعتبر بيعاً فال يستطيع البائع أن يسترد المبيع من تفليسة المشتري  ، المبيع قبل الوفاء بالثمن

أنسيكلوبيدي  – 1591فقرة  – 1599فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 125فقرة  29أنظر بالنيول وريبير وهامل ) 

  . 99فقرة  – 29فقرة  location – venteلفظ  9داللوز 
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وآية ذلك أن يجعل المؤجر الوعد بالبيع  . الحقيقة بيعاً بالتقسيط منذ البدايةأن يكون المتعاقدان يريدان في  ( ) الفرض األول

وأن يجعل الثمن في حالة ظهور رغبة المستأجر في  ، الصادر منه معلقاً على شرط وفاء المستأجر بأقساط اإليجار في مواعيدها

ويعتبر المشتري مالكاً  ، ن العقد بيعاً بالتقسيط ال إيجاراً ففي هذا الفرض يكو . الشراء هو أقساط اإليجار وقد يضاف إليها مبلغ رمزي

وال يستطيع البائع استرداد المبيع من تفليسة  ، فال يكون مبدداً إذا هو تصرف في المبيع قبل الوفاء بالثمن ، تحت شرط واقف

المشتري 
 (1915 ) .

  

فيؤجر المالك داراً أو سيارة آلخر مدة معينة بأجرة  . لبيعأن يعقد المتعاقدان إيجاراً جدياً يقترن به وعد با ( ) الفرض الثاني

 ً وبعد المالك المستأجر في عقد اإليجار بأن يبيع منه الدار أو السيارة إذا هو أبدى رغبته في شرائها في خالل مدة  ، تدفع أقساطا

ويتناسب هذا الثمن مع قيمة العين  ، ويكون للعين الموعود ببيعها ثمن جدي مستقل عن أقساط األجرة . اإليجار
 (1919 ) ،

وتكون  

 ، ففي هذا الفرض يكون العقد إيجاراً ال بيعاً بالتقسيط . األقساط التي يدفعها المستأجر هي أقساط ألجرة حقيقية وليست أقساط الثمن

وإذا أفلس استرد المؤجر السيارة من  ، اً وإذا تصرف المستأجر في السيارة التي استأجرها كان مبدد ، فال تنتقل الملكية إلى المستأجر

وتم عقد بيع ينقل الملكية إلى المشتري من وقت ظهور  ، انتهى عقد اإليجار ، فإذا ما أظهر المستأجر رغبته في شراء العين . تفليسته

زام المشتري بدفع الثمن وحل محله الت ، وزال التزام المستأجر بدفع أقساط األجرة . الرغبة وال يستند بأثر رجعي وقت اإليجار

  . ويكون الثمن مضموناً بحق امتياز على المبيع ، المتفق عليه
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 (vente avec faculte d'elie command – avec declaration de command – avec election d'ami )  

إما لعدم  ، ولكنه ال يريد أن يظهر نفسه مشترياً  ، مل أن شخصاً يريد شراء معينالصور العملية لهذا البيع : يقع في الع – 59

 ، وغما لخشيته من أن البائع إذا علم أنه هو المشتري يطلب ثمناً عالياً لعلمه أنه رجل ثري ، رغبته في ذيوع الخبر لسبب خاص به

ويكلف صديقاً أو  ، فيعمد من يرغب في الشراء إلى إخفاء اسمه . إلتمام هذه الصفقة ، أو حاجة ملحة ، أو أن له مصلحة بارزة

وال تتسع النيابة العادية لهذه الصورة من  . وسيطاً أن يتقدم هو لشراء الشيء على أن يشترط لنفسه حق التقرير بالشراء عن الغير

كذلك ال  . وكل يريد كتمان اسمه كما قدمناوالم ، إذ لو أن الوسيط تقدم وكيالً عن المشتري ال نكشف اسم الموكل ، صور التعامل

 ، لوقع العقد له هو ، إذ لو تقدم الوسيط للشراء باسمه الشخصي كوسيط مسخر ، prete - nomيتسع التعاقد بمسخر أو باسم مستعار 

هذا األخير مثقلة  والنتقلت الملكية إلى ، والحتاج في نقل ملكية الشيء لمن وسطه في الشراء إلى يعقد بيع جديد برسوم جديدة

لم يبق إذن إال أن يشتري الوسيط الشيء باسمه مع احتفاظه بالحق في أن يقرر  . بالحقوق العينية والتكاليف اآلتية من جانب الوسيط

ً  ، ومتى أعلن االسم وقع البيع مباشرة لهذا الشخص اآلخر ، في مدة يتفق عليها أنه اشترى لشخص يعلن اسمه في  ويعتبر الوسيط نائبا

  . بقى البيع باسمه واعتبر أصيالً في الشراء ال نائباً  ، فإذا لم يعلن الوسيط اسم أحد في المدة المعينة . الشراء

منها أن شخصاً يعلم بحاجة شخص  $ 279$  . ويجز أن يكون للبيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير صور عملية أخرى

فيقدم على شراء الشيء باسمه  ، وال يتسع الوقت أو ال تواتي الظروف أن يطلب إليه تفويضاً في شرائه ، آخر إلى شراء شيء معين

فإن قبلها قرر المشتري أنه اشترى  ، ثم يعرض الصفقة بعد ذلك على الشخص اآلخر ، مع االحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير

ومن صور هذا البيع أيضاً أال يكون عند المشتري فكرة واضحة عن شخص  . هوإال استبقى الصفقة لنفس ، باسم هذا الشخص اآلخر

ثم ينظر بعد ذلك فقد يجد الشخص  ، فشتري الصفقة باسمه مع االحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير ، آخر يشتري له الصفقة

ومن صور هذا البيع أخيراً صورة خاصة نص  . أو يجد الخير في استبقاء الصفقة لنفسه ، المالئم الذي يريد الصفقة فيعلن اسمه

 عليها تقنين المرافعات وسيأتي تفصيلها فيما يلي :

 يجب توافر شرطين : ، ومن ذلك نرى أنه حتى يكون بيع مع التقرير بالشراء عن الغير

                                                 

ولكن أنظر في أن العقد قد يكون  . 112ص  119فقرة  29أنظر عكس ذلك في فرنسا بالنيول وريبير وهامل  (  1915) 

وقد صدرت في فرنسا قوانين مختلفة تنظيم بعضاً من  – 997ص  799فقرة  1بيعاً معلقاً على شرط فاسخ كوالن وكابيتان 

وقد جعلت أحكامه تسري على بيع  ، في تنظيم بيع السيارات بالتقسيط 2595ديسمبر سنة  15أنظر قانون  : هذه البيوع

في تنظيم بيع األوراق  2599مارس سنة  21وأنظر قانون  . 2552نوفمبر سنة  1اعية بموجب قانون الجرارات الزر

(  valeurs a lots)  " اليانصيب " في تحريم بعي األوراق المالية ذات 2511ديسمبر سنة  25وقانون  ، المالية بالتقسيط

وقارن في مصر  –قوبة في هذا القانون هي عقوبة النصب وجعلت الع ، بالتقسيط لما تنطوي عليه عادة من استغالل للمشتري

وقد خلق جريمة جديدة هي جريمة التصرف في الشيء  ، في شأن بعض البيوع التجارية 2591لسنة  299القانون رقم 

  ( . في الهامش 51أنظر آنفاً فقرة ) المبيع قبل الوفاء بكامل الثمن 

كاالشتراك في الجرائد (  vente par abonnement) بيع عن طريق االشتراك أنظر في بيع قريب من البيع بالتقسيط هو ال

  . 1597فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  ، والمجالت والمياه والغاز والنور

  . 17ص  – 11ص  21األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 119ص  215األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  (  1919) 
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 ( faculte d'elire commandبحقه في التقرير بالشراء عن الغير )  –ال بعده  –أن يحتفظ المشتري عند الشراء  ( 2) 
 (

1911 ) .
  

وتكون  . فإن لم يفعل بقيت الصفقة له ، أن يتفق مع البائع على مدة يعلن المشتري في خاللها اسم من اشترى له الصفقة ( 1) 

حتى ال يبقى البائع معلقاً مدة طويلة ال يدري أباع للوسيط أم باع لغيره  ، هذه المدة في العادة مدة قصيرة
 (1911 ) .

  

سواء كان بيعاً بالممارسة أو بيعاً بالمزاد  ، أن يكون االحتفاظ بحق التقرير بالشراء عن الغير في أي بيعويجوز 
 (1917 ) .

ولم  

وال في التقنين المدني الفرنسي  ، يرد فيه نص في التقنين المدني المصري
 (1915 ) ،

وفي مصر تسري القواعد العامة على هذا العقد  
 (

1919 ) ،
وما هي اآلثار التي تترتب عليه إذا وقع  ، ثم ننظر كيف يكون هذا التقرير ، التقرير بالشراء عن الغيرفننظر في حكمه قبل  

  . أو إذا لم يقع
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وقبل أن يستعمل المشتري حقه في التقرير بالشراء عن الغير وإعالن اسم هذا  . ينعقد البيع صحيحاً بالشرط المتقدم الذكر 

يكون البيع موصوفاً بالخصوصية اآلتية : المشتري للصفقة قد يكون هو الذي تقدم  ، وفي خالل المدة التي عينت لهذا التقرير ، الغير

فالمشتري إذن شخص تخييري  . للشراء وقد يكون شخصاً آخر سيعلنه هذا المشتري في الميعاد المحدد
 (1912 ) ،

إذا جاز نقل هذا  

فيكون إما هو ذاته أو يكون  ، وتعيينه بيد من تقدم للشراء محتفظاً بهذا الحق ، التعبير المعروف من محل االلتزام إلى طرف االلتزام

  . شخصاً آخر يعلن اسمه في خالل المدة المتفق عليها

فله أن ينزل عنه  ، فهذا حق احتفظ به لنفسه ، على التقرير بالشراء عن الغير ، يعة الحالبطب ، وليس من تقدم للشراء مجبراً 

ويحتفظ لنفسه بالصفقة 
 (1911 ) .

بل يكفي أن يدع  ، وهو في هذا ليس في حاجة إلى أن يتقدم بتقرير يبين فيه أنه يحتفظ بالصفقة لنفسه 

  . فيكون هو المشتري على وجه بات ، رالميعاد المحدد ينقضي دون أن يقرر أنه اشترى لشخص آخ

                                                 

وقد يقرر أنه يشتري لنفسه ولغيره وهذا ال يلزمه بأن يستبقى لنفسه جزءاً من  ، يشتري لنفسه أو لغيره فيقرر أنه (  1911) 

  ( . 219ص  211بودري وسينيا فقرة ) الصفقة 

  . ويستثنى من هذا الشرط الصورة الخاصة التي تنص عليها تقنين المرافعات كما سنرى

  . 129فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 279بودري وسينيا فقرة  (  1911) 

) وانتقل منها بعد ذلك إلى العقود بالممارسة  ، بل إن هذا الضرب من التعامل بدأ في العقود بالمزاد أما القضاء (  1917) 

وكانت محكمة االستئناف المختلطة في حكم قديم لها قد قضت بأن التقرير  ( . 997ص  791فقرة  1كوالن وكابيتان 

 ، ولكنه يجوز في كل البيوع ( . 19ص  1م  2775نوفمبر سنة  17استئناف مختلط ) اء ال يجوز في البيوع القضائية بالشر

وأنظر في أن الحكم الصادر من  – 951ص  171األستاذ محمد كامل مرسي فقرة ) غير القضائية  ، االختيارية والجبرية

التقرير بالشراء عن الغير في البيوع غير القضائية إذا لم يوجد شرط بذلك محكمة االستئناف المختلطة المشار إليه إنما يمنع 

  ( . 9هامش رقم  999في البيع األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص 

وكان معروفاً في القانون  . ذكرت هذا البيع ، صدرت أثناء الثورة الفرنسية ، ولكن هناك تشريعات فرنسية قديمة (  1915) 

بودري ) واستكمل تنظيمه الفقه والقضاء في فرنسا  ، فنظمته تشريعات الثورة الفرنسية ، وله تقاليد قديمة ، القديمالفرنسي 

 1كوالن وكابيتان  – 1917فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 129فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 219وسينيا فقرة 

  ( . 2911فقرة  1جوسران  - 997ص  791فقرة 

وأنظر في جواز  - وسيأتي ذكرها 119فيما عدا الصورة الخاصة التي عرض لها تقنين المرافعات في المادة  (  1919) 

  . 992ص  999األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 111التعامل بهذا البيع في مصر جرانموالن فقرة 

  . 997ص  791فقرة  1أنظر كوالن وكابيتان  (  1912) 

 (1911  )  ً إذ هي تقع  ، ألن الوكيل ال يستطيع أن يحتفظ بالصفقة لنفسه ، ومن أجل هذا ال يعتبر من تقدم للشراء وكيالً عاديا

أن تكون الوكالة قد صدرت إليه قبل الشراء  ، إذا أراد أن يكون وكيالً  ، بل ليس ضروريا لمن تقدم للشراء . مباشرة لموكله

  ( . 219ري وسينيا فقرة بود) كما هو شأن الوكيل العادي 

وقد قضت محكمة النقض بأن تكييف العالقة القانونية بين المشتري الذي يحتفظ بحق اختيار الغير وبين المشتري المستتر بأنها وكالة 

غير جار على إطالقهز فإن بين  ، تجري أحكامها على اآلثار التي تترتب على هذه العالقة ين الطرفين وبالنسبة إلى الغير

فاستناد ملكية المشتري المستتر إلى  ، أحكام الوكالة واألحكام التييخضع لها شرط اختيار الغير واآلثار التي تترتب عليه تنافراً 

وبقاء العين في ملكية المشتري  ، عقد البيع األول رغم عدم وجود تفويض أو توكيل منه إلى المشتري الظاهر قبل البيع

كلها  ، وهي أحكام مقررة في شرط اختيار الغير ، الختيار أو إذا أعمله بعد الميعاد المتفق عليهالظاهر إذا مل يعمل حقه في ا

 ً  ولئن كان الفقه والقضاء في فرنسا قد ذهبا فيتبرير إسناد ملكية المشتري المستتر إلى العقد األول . تخالف أحكام الوكالة تماما
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ويحمل تصرفه في  ، فيبيعه أو يرهنه أو يرتب عليه حق إرتفاق أو حق انتفاع أو غير ذلك ، ويجوز له أن يتصرف في المبيع

ألنه ال يفعل ذلك إال إذا كان مالكاً للمبيع  ، هذه الحالة على أنه قرر ضمناً أن يستبقى الصفقة لنفسه
 (1919 ) .

 -ولكن أعمال اإلدارة  

بل يجوز له قان يقوم بها مع استبقاء الحق  ، ألي ستخلص منها أنه قرر استبقاء الصفقة لنفسه -كأن يرمم المبيع أو يؤجره أو يودعه 

ألن القيام بأعمال اإلدارة ال يتنافى مع االحتفاظ بهذا الحق  ، في التقرير بالشراء عن الغير
 (1915 ) .
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وليس هذا التقرير  . فعليه أن يقرر بالشراء عن الغير الذي اشترى له الصفقة ، فإذا لم يرد المشتري أن يستبقى الصفقة لنفسه

ولكن عليه أن يثبت صدور هذا  . فيكفي أن يخطر البائع بأنه يقرر أنه اشترى لشخص معين ويذكر اسم هذا الشخص ، شكل خاص

فيحسن إذن أن  . فإذا كان الثمن يزيد على عشرة جنيهات وجب اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها ، خطار منه وفقاً للقواعد العامةاإل

  . حتى يتوفر للمشتري وسيلة قوية لإلثبات ، بكتاب مسجل أو بإنذار على يد محضر ، يكون اإلخطار بالكتابة

فإذا اقنضى هذا الميعاد ولم يصل إلى علم البائع تقرير من  . ي الميعاد المتفق عليهويجب أن يعلم البائع بهذا التقرير ف

حتى  ، اعتبر البائع أن الصفقة قد وقعت نهائياً للمشترين وكان هذا هو المسئول عن التزامات المشتري وله جميع حقوقه ، مالمشتري

عد هذا اإلعالن منه بيعاً جديداً إذا قبله الشخص اآلخر  ، إذا أعلن المشتري أسم شخص آخر بعد انقاضء المدة
 (1919 ) .

  

فإذا كان هذا الشخص قد قبل الصفقة من قبل واتفق مع  ، وإذا أعلن المشتري اسم الشخص الذي اشترى له في الميعاد

فعند ذلك يجب أن يصدر منه  ، ةوإذا كان لم يسبق منه قبول للصفق . المشتري على أن يتقدم للشراء لحسابه لم يلزم قبول منه آخر

بعد أن يصله تقرير المشتري بالشراء عن  ، لذلك يجوز للبائع . ألنه ال يجبر على أن يحل محل المشتري دون قبول منه ، قبول

فإن  ، ثبات ذلكفإذا لم يستطع المشتري إ . قبوالً سابقاً أو قبوالً الحقاً  ، أن يطلب من المشتري إثبات قبول هذا الغير للصفقة ، الغير

وتقع الصفقة له هو ال للغير  ، تقريره بالشراء للغير آل ينتج أثراً 
 (1911 ) .

  

وجب أن تقع الصفقة لهذا الشخص المعين بنفس  ، وإذا قرر المشتري أنه اشترى لشخص معين على النحو المتقدم الذكر

كان التقرير بيعاً جديداً صادراً من المشتري للغير إذا قبله  ، فإن اختلف الثمن أو اختلف الشروط . الثمن وبنفس شروط البيع الذي تم

وتنتقل الملكية فيه من المشتري إلى الغير مثقلة بجميع التكاليف اآلتية من جانب المشتري  ، ووجب دفع رسوم جديدة ، هذا
 (1911 ) .

  

فتقع الصفقة لهؤالء األشخاص المتعددين  ، بل شخصين أو أكثر ، ال شخصاً واحداً تقع له الصفقة ، وقد يعلن المشتري
 (

1917 ) .
ويعلن اسم شخص آخر يقع له الباقي من الصفقة  ، وقد يستبقى جزءاً من الصفقة لنفسه 

 (1915 ) .
  

                                                                                                                                                                    

إال أن ذلك ليس إال مجازاً  ، فتراض وكالة المشتري الظاهر عن الغيرإلى ا ، وهو أهم ما يقصد من شرط اختيار الغير ،

أو إذا لم  ، أما قبل ذلك . مقصوراً على حالة ما إذا أعمل المشتري حقه في اختيار الغير في الميعاد المتفق عليه مع البائع

 5نقض مدني ) ثار المترتبة على الوكالة فاإلفراض يزول وتزول معه كل اآل ، أو إذا أعمله بعد هذا الميعاد ، يعمل هذا الحق

وقد سبق ذكر هذا الحكم أيضاً آنفاً عند التمييز بين عقد  - 921ص  72رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة 

  ( . في الهامش 22البيع وعقد الوكالة أنظر فقرة 

األستاذ محمد كامل  – 5هامش رقم  191ص  29بالنيول وريبير وهامل  – 219ص  271بودري وسينيا فقرة  (  1919) 

  . 951ص  97مرسي فقرة 

  . 5هامش رقم  195ص  29بالنيول وريبير وهامل  – 215ص  - 219ص  271بودري وسينيا فقرة  (  1915) 

  . 211بودري وسينيا فقرة  (  1919) 

وقعت الصفقة  ، ولم تلحق اإلجازة قبوله فأبطل ، وإذا صدر قبول من الغير وكان هذا الغير ناقص األهلية (  1911) 

 1هامش رقم  195ص  29بالنيول وريبير وهامل ) وهناك رأي مرجوح يذهب إلى أن البيع نفسه يبطل  ، للمشتري الظاهر

  ( . 959ص  171األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  -

  . 195ص  129رة فق 29بالنيول وريبير وهامل  – 212ص  215بودري وسينيا فقرة  (  1911) 

فإذا لم يعلن هذا حصة كل منهم فالمفروض  ، ولكل من هؤالء األشخاص المتعددين الحصة التي أعلنها المشتري (  1917) 

فإذا أعلن المشتري أن كالً من األشخاص  ، ويشترط في ذلك أال يختلف الثمن أو الشروط كما قدمنا . أن حصصهم متساوية

 ً وجب أن يكون مجموع ما يدفعونه جميعاً معادالً للثمن األصلي دون زيادة أو  ، من الثمن المتعددين يتحمل جزءاً معينا

بالنيول ص  – 211ص  – 212ص  215بودري وسينيا فقرة ) وإال اعتبر التقرير بيعاً جديداً كما سبق القول  ، نقصان

211 . )  

 ، انقسم الثمن عليهما مناصفة ، نصفه لشخص آخرفإذا أعلن المشتري مثالً أنه اشترى المبيع نصفه لنفسه و (  1915) 

  ( . 211ص  215بودري وسينيا فقرة ) واعتبر كل منهما مشترياً للنصف من البائع مباشرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 حكم البيع بعد التقرير بالشراء عن الغير :  – 98

 ، تبر أنه هو المشتري مباشرة من البائعواع ، وقعت الصفقة لهذا الغير كما سبق القول ، فإذا قرر المشتري أنه اشترى للغير

وأن المشتري الظاهر لم يكن إال وكيالً عنه 
 (1979 ) ،

  . وال تتقاضى إال رسوم واحدة إذ ال يوجد إال بيع واحد 

ألنه اشترى منه عن طريق نائب  ، ومن ثم يكون للشخص الذي أعلن اسمه جميع حقوق المشتري يطالب بها البائع مباشرة

ويرجع عليه مباشرة  ، فيجوز للمشتري الحقيقي أن يطالب البائع بنقل ملكية المبيع إليه وبتسليمه إياه . عنه هو المشتري الظاهر

مشتري بضمان االستحقاق وبضمان العيوب الخفية وبجميع الحقوق التي تكون للبائع بموجب هذا البيع الذي أبرم بين البائع وال

  . الظاهر

فللبائع أن يطالبه مباشرة بالثمن والفوائد  . كذلك يكون على الشخص الذي أعلن اسمه جميع التزامات المشتري

وإذا كان المشتري الظاهر قد دفع عند التعاقد الثمن  . وليس للبائع أن يرجع على المشتري الظاهر بشيء من ذلك . والمصروفات

فإنه  ، ولكن دون أن يكون للمشتري الظاهر حق امتياز على المبيع ، الحقيقي أن يرده للمشتري الظاهركان على المشتري  ، للبائع

وإما بدعوى اإلثراء بال سبب إذا  ، يرجع على المشتري الحقيقي بالثمن إما بدعوى الوكالة إذا كان متفقاً معه على أن يدفع الثمن عنه

فقد قدمنا أن المشتري الحقيقي يعتبر مشترياً  ، عاً للمشتري حتى يكون له امتياز بالثمنوليس هو بائ . لم يكن متفقاً معه على ذلك

ولكن ال يوجد ما يمنع من أن المشتري  . مباشرة من البائع دون توسط المشتري الظاهر الذي لم يكن في هذا البيع إال نائباً عنه

وال تعارض بين صفته هذه ككفيل وصفته  . الحالة كفيالً للمشتري بالثمنويعتبر في هذه  ، الظاهري يلتزم شخصياً بدفع الثمن للبائع

فإن الوكيل بالشراء قد يكون كفيالً بالثمن للموكل  ، كنائب في الشراء
 (1972 ) .

  

ويترتب على أن البيع يعتبر صادراً مباشرة من البائع إلى المشتري الحقيقي وأن المشتري الظاهر يعتبر وكيالً بالشراء عن 

 ، أنه إذا أخذ أحد دائني المشتري الظاهر اختصاصاً على العقار المبيع في المادة السابقة على التقرير بالشراء ، المشتري الحقيقي

سقط حق االختصاص هذا لوقوعه على عقار غير مملوك للمدين 
 (1971 ) .

أما إذا رتب المشتري الظاهر بنفسه على المبيع حقوقاً  

فقد قدمنا أن هذا يعتبر منه نزوالً ضمنياً عن حقه في التقرير بالشراء عن  ، أو حق إرتفاق أو حق انتفاع كرهن ، عينية أو تكاليف

لم يؤثر في األخذ بالشفعة أن تستقر الصفقة للمشتري الظاهر أو أن  ، وإذا أخذ شفيع العقار المبيع بالشفعة . الغير فتستقر الصفقة له

ي الحالتين تصح الشفعة ألن العبرة فيها بالعقار المشفوع فيه وال يعتد بشخص المشتري فف ، يقرر هذا أنه اشترى لشخص آخر
 (

1979 ) .
  

                                                                                                                                                                    

وللقاضي التثبت من أن هذه األجرة ليست  ، ويجوز لمن تقدم للشراء أن يتقاضى ممن اشترى له أجرة على الخدمة التي أسداها إياه

األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 195ص  129فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) ادة في الثمن األصلي في حقيقتها زي

  ( . 959ص  171

  . 1999فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  (  1979) 

  . 199ص  125فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 272وفقرة  211ص  215بودري وسينيا فقرة  (  1972) 

  . 191ص  125فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 219ص  271بودري وسينيا فقرة  (  1971) 

وقد قضت محكمة النقض في الحكم السابق اإلشارة إليه بأن الشفعة في العقار المبيع بشرط اختيار الغير تخضع  (  1979) 

يه الرأي في أحكام البيع على شرط اختيار وحاصل ما اتفق عل . تكملها وتجد منها أحكام الشفعة ، ألحكام هذا النوع من البيوع

وإذا كان إعمال هذا االختيار  . الغير أن عقد البيع يظل قائماً نافذاً في حق المشتري الظاهر إلى أن يعمل حقه في اختيار الغير

 في عقد البيع المذكوريسند شراء من يختاره إلى عقد البيع األول ومن تاريخ انعقاده فيرتب له قبل البائع نفس الحقوق المقررة 

فإنه يكسبه أيضاً حقوقاً قبل المشتري الظاهر إذ يحل محله في جميع الحقوق وااللتزامات المترتبة على عقد شرائه والتي  ،

أن الشفيع ال (  السابق) من قانون الشفعة  21ولما كان مقرراً بالمادة  . كانت تظل متعلقة به لو أنه لم يعمل حقه في االختيار

فإنه إذا كان إنذار الشفعة قد سجل قبل اإلنذار المعلن  ، ج بأي حق اكتسبه الغير ضد المشتري بعد ستجيل إنذار الشفعةيحا

للشفيع الذي ثبت به تاريخ االتفاق الذي عقد بين المشتري األول وبين من أدخلهم معه في الشراء والذي قال فيه هذا المشتري 

كان الحكم الذي يقضي بعدم جواز  ، بيع له وهو ما يعتبرون إعماالً لحق اختيار الغيرأنه تنازل لهم عن بعض العقار الم

وبالتالي عدم سقوط حقه في الشفعة  ، االحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا االختيار من حقوق لمن أدخلوا في الشراء

اس قانوني صحيح ال يؤثر في صحته ما يكون قد إلدخالهم في الدعوى بعد الميعاد المقرر في القانون حكماً قائماً على أس

و المفاضلة في حق الشفعة بين المشترين الذين أدخلهم المشفوع منه بحق اختيار  . اعتوره من تقريرات أخرى مخالفة للقانون

ل إنذار الشفعة إذ الحقوق التي آلت إليهم بإعمال المشفوع منه لحق اختيار الغير بعد تسجي ، الغير وبين من شفع منه ال تجوز

وال يعتبرون بالنسبة إلى مشترين مشفوعاً منهم يحق لهم دفع دعواه بأنهم  ، فال يحاج الشفيع بشرائهم . ال تسري على الشفيع

  ( . 921ص  72رقم  2مجموعة أحكام النقض  259مارس سنة  5نقض مدني ) أولى منه بالشفعة 
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 تقرير الراسي عليه المزاد الشراء عن الغير : –صورة خاصة  - 99

تي : منه على الوجه اآل 119أوردها تقنين المرافعات في المادة  ، وتوجد صورة خاصة للبيع مع التقرير بالشراء عن الغير 

أنه اشترى بالتوكيل عن  ، يجوز للراسي عليه المزاد أن يقرر في قلم كتاب المحكمةن قبل انقضاء ثالثة األيام التالية ليوم البيع "

وبهذا يبرأ الوكيل وتعتبر الكفالة عن الموكل  ، إذا وافقه على ذلك كل من الموكل والكفيل عند االقتضاي ، شخص معين
 (1975 ) 

" . 

 وهذه الصورة تتميز بالخصوصيات اآلتية :

بل وال يشترط  ، ليس واجباً فيما أن يشترط من يتقدم للمزايدة أنه يشتري مع االحتفاظ بحقه في التقرير بالشراء عن الغير - 2

بيع جبري دون شرط  ذلك أن هذا الحق يجعله القانون لكل رأس عليه المزاد في . أن يرد االحتفاظ بهذا الحق في قائمة شروط البيع

  . خاص بذلك

وهي ثالثة أيام من يوم وقوع البيع ورسو المزاد على  ، المدة التي يجب فيها التقرير بالشراء عن الغير محددة في القانون - 1

  . المشتري

 يجوز أن يكون ومن ثم ال ، فيكون بتقرير في قلم كتاب المحكمة ، التقرير بالشراء عن الغير له شكل خاص بينه القانون - 9

  . فما لم يكن بتقرير في قلم كتاب المحكمة فإنه ال ينتج أثراً  ، بإخطار ولو مكتوب أو مسجل أو على يد محضر

فإذا لم يقرر  . سرت على الصورة التي نحن بصددها األحكام األخرى التي قدمناها ، فإذا روعيت هذه الخصوصيات الثالث

وقعت  ، المحكمة في الثالثة األيام التالية لرسوم المزاد أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معينالراسي عليه المزاد في قلم كتاب 

وإذا كان الراسي عليه المزاد كفيل وجب أراًض أن يقبل  -ووافقه على تقريره الموكل  ، أما إذا قرر ذلك . الصفقة له على وجه بات

موكل هو الراسي عليه المزاد وأن من رسا عليه المزاد فعالً لم يكن إال وكيالً اعتبر ال –الكفيل كفالته للموكل فتسقط كفالته للوكيل 

  . وعليه كل التزاماته ، وأصبح لألول دون الثاني كل حقوق الراسي عليه المزاد ، ووقعت الصفقة مباشرة للموكل دون الوكيل ، عنه

 المحل في عقد البيع - الفرع الثاني

 للبيع محالن :  - 111

فإنه ينشئ التزامات في جانب البائع  ، ولما كان البيع عقداً ملزماً للجانبين . في واقع األمر ركن في االلتزام ال في العقدالمحل 

وينشئ التزامات مقابلة في جانب المشتري محلها الرئيسي هو الثمن  ، محلها هو المبيع
 (1979 ) ،

لذلك يكون للبيع محالن رئيسيان  

  . هما المبيع والثمن

 المبيع -لمبحث األولا

 الشروط الواجب توافرها في المبيع :  – 111

يجب أن يتوافر في المبيع 
 (1971 ) 

 ، وهي أن يكون المبيع موجوداً  ، الشروط الواجب توافرها في محل االلتزام بوجه عام

  . ويضاف إلى هذه الشروط أن يكون المبيع مملوكاً للبائع . وصالحاً للتعامل فيه ، ومعيناً أو قابالً للتعيين

                                                 

يجوز للمشتري أن يقرر يفي قلم  " المرافعات السابق تنص على أنهمن تقنين  197/    911وقد كانت المادة  (  1975) 

أنه اشترى بطريق  ( ، في التقنين المختلط في ثالثة األيام التالية ليوم البيع) في اليوم التالي ليوم البيع  ، كتاب المحكمة

  . " وبذلك يخلو سبيله وتعتبر الكفالة عن الموكل ، إذا صدق على ذلك كل من الموكل والكفيل ، التوكيل عن شخص معين

األستاذ رمزي ) حتى ال يكون هناك تحايل على القانون  ، هذا يشترط أال يكون الموكل من األشخاص الممنوعين من التقدم للمزايدة

  ( . 951ص  171األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 599سيف في التنفيذ فقرة 

 ، فالمشتري ملتزم أيضاً بدفع مصروفات البيع وبتسلم المبيع ، لتزامات المشتري غير الثمنوقد يكون محل ا (  1979) 

  . ومحل االلتزام الثاني هو المبيع ، فمحل االلتزام األول هو المصروفات

ق إرتفاق وقد يباع ح ، فتباع الدار أو يباع حق الملكية في الدار . بل هو الحق فيه ، المبيع ليس هو الشيء ذاته (  1971) 

أن يقال تباع الدار دون أن يذكر  ، إذا كان المبيع هو حق الملكية في الدار ، على أن المألوف ، على الدار أو حق انتفاع فيها

 ذكر الحق المبيع بالذات ، كحق االنتفاع أو حق االرتفاق أو حق شخصي ، فإذا كان المبيع حقاً دون حق الملكية . حق الملكية

ً وقد يكون الم . الحقوق التي ترد على شيء غير مادي  " مدني على أن 71وتنص المادة  ، كحق المؤلف ، بيع حقاً معنويا

  . وقد صدرت فعالً قوانين خاصة تتعلق بحق المؤلف والبراءات واالسم التجاري ونحو ذلك . " تنظمها قوانين خاصة
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 وجود البيع - المطلب األول

 معنى الوجود : - 112

قدمنا في الجزء األول من الوسيط  
 (1971 ) 

والمعنى المقصود بالوجود هو أن يكون المبيع  ، أن المحل يجب أن يكون موجوداً 

غير موجود أصالً وال يمكن وجوده في  $ 251$ فإذا كان المبيع  . جود بعد ذلكموجوداً وقت انعقاد البيع أو أن يكون ممكن الو

فالبيع باطل  ، المستقبل
 (1977 ) .

أما إذا كان المبيع موجوداً وقت البيع  . فالبيع يكون أيضاً باطالً  ، وإذا وجد المبيع ثم هلك قبل البيع 

  . فالبيع ينفسخ على التفصيل الذي سنورده في مكانه ، ولكنه هلك قبل التسليم

ففي هذه الحالة إذا كان المبيع غير  . وقد يقصد المتبايعان أن يقع البيع على شيء موجود فعالً ال على شيء ممكن الوجود

ن يتبايعا شيئاً موجوداً فعالً وقت فإذا لم يقصد المتبايعان أ . كان البيع باطالً  ، حتى لو أمكن وجوده في المستقبل ، موجود وقت البيع

يجوز أن  "مدني على أنه  292وقد نصت الفقرة األولى من المادة  ، جاز كما قدمنا أن يقع البيع على شيء يوجد في المستقبل ، البيع

يكون محل االلتزام شيئاً مستقبالً 
 (1975 ) 

مقدر بسعر الوحدة أو بثمن  ، كالمحصوالت قبل أن تنبت ، فيجوز بيع األشياء المستقبلة "

مقدر جزافاً 
 (1959 ) .

 ، ويصح أن يبيع شخص من آخر منزالً لم يبدأ بناءه على أن تنتقل ملكية المنزل إلى المشتري عند تمام البناء 

فالنتاج قد يوجد  ، كما إذا باع شخص نتاج ماشية ، وقد يكون الشيء المستقبل محتمل الوجود . فهذا بيع شيء مستقبل محقق الوجود

والبيع هنا معلقاً على شرط واقف يتحقق إذا وجد النتاج  ، وقد ال يوجد
 (1952 ) .

  

فكيراً ما يقع أن يبيع صاحب المصنع مقداراً معيناً من مصنوعاته دون أن  ، وبيع الشيء المستقبل كثير الوقوع في التعامل

ويبيع مؤلف مؤلفه  . كما رأينا ، وقد يبيع مزارع محصوالت أرضه قبل نباتها . بل لعله ال يكون قد بدأ في ذلك ، يكون قد أتم صنعها

 ، فهذه كلها عقود واقعة على شيء مستقبل . ويبيع مقاول الحق الذي له في مقاولة لم ترس عليه بعد . بل قبل أن يبدأه ، قبل أن يتمه

  . وهذا يقرب من بيع السلم المعروف في الفقه اإلسالمي . وهي صحيحة

                                                 

  . 129الوسيط جزء أول فقرة  (  1971) 

وكذلك أسهم الشركات التي  . فهي أسهم ال وجود لها ويكون بيعها باطالً  ، الشركات الباطلةومن ذلك بيع أسهم  (  1977) 

وهناك رأي يذهب إلى أن الشركة  . فيبيعها باطل ، فهي يعد الحكم بالبطالن تعتبر غير موجودة منذ البداية ، يحكم ببطالنها

 ، ولكن يرجع المشتري على البائع بضمان العيب الخفي ، وبيعها صحيح ، فألسهمها وجود فعلي ، الباطلة هي شركة واقعية

األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 11فقرة  5دي باج ) وهذا ما لم يحكم ببطالن الشركة النعدام محلها أو لعدم مشروعيته 

  ( . 11فقرة  22بيدان ) وبهذا الرأي األخير أخذ القضاء الفرنسي  ( . 19

  . 121فقرة  أنظر الوسيط جزء أول (  1975) 

ولم يرد في  ، يحرم بيع أثمار الشجر قبل انعقادها والزرع قبل نباته(  999 م) وقد كان التقنين المدني المختلط  (  1959) 

 ً وجاء التقنين المدني  . التقنين المدني الوطني السابق نص مماثل فكان بيع المحصوالت المستقبلة جائزاً ولو بثمن مقدر جزافا

وقد قضت محكمة النقض بأن بيع  . يجيز بيع المحصوالت المستقبلة ، مؤيداً للتقنين المدني الوطني األسبق(  292 م) الجديد 

وذلك أنه لم يرد فيه نص بتحريمه كما جاء بالقانون  ، المحاصيل المستقبلة قبل نباتها في ظل القانون المدني القديم صحيح

منه على ما كان من خالف في هذا الشأن بين  292المدني الجديد في المادة وقد قضى القانون  ( . 999 م) المدني المختلط 

  ( . 519 ص 251رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  99نقض مدني ) القانونين الوطني والمختلط 

األول يجازف فيه المشتري في وجود المبيع  . وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن بيع األشياء المستقبلة نوعان (  1952) 

والثاني يجازف فيه المشتري في قدر  . كبيع أوراق اليانصيب أو بيع الصياد ضربة شبكته ، نفسه وهو ما يسمى بيع الغرر

األول  وحكم النوع . كشراء الفحم الذي ينتج من قاطرات السكك الحديدية في مدة مستقبلة ومنطقة معينة ، المبيع وكميته فقط

وحكم النوع الثاني أن يكون  . ويجب على المشتري أداء الثمن مهما كانت النتيجة وجد المبيع أو لم يوجد ، أنه ينفذ منجزاً 

ويشترط في النوعين أن يكون وجود المبيع أو عدم  . معلقاً على شرط واقف هو وجود المبيع في المستقبل مهما كان مقداره

رقم  99المجموعة الرسمية  2557يناير سنة  27استئناف مصر ) دخل ألحد المتعاقدين فيها  وجوده متروكاً رهن ظروف ال

72 . )  ً ألن كالً من البائع والمشتري يعلم وقت العقد ما أعطى كما يعلم  ، وقضت أيضاً بأن البيع بسعر الوحدة ليس احتماليا

  ( . 221رقم  99المجموعة الرسمية  2557أبريل سنة  27استئناف مصر ) ما أخذ 
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كما فعل عندما حرم رهن المال  ، على أن القانون قد يحرم العتبارات خاصة ضروبا من التعامل في الشيء المستقبل

 ً كما فعل عندما حرم  ، وقد يحرم جميع ضروب التعامل في شيء خاص من المال المستقبل . المستقبل رهناً رسمياً أو رهناً حيازيا

التعامل في التركة المستقبلة 
 (1951 ) .

  

ومن ثم  ، فهذه حقوق قد توجد وقد ال توجد ، كما فعل في بيع الحقوق المتنازع فيها ، وقد يقيد التبايع في شيء محتمل الوجود

  . وضع المشروع قيوداً على بيعها

  . البيع المعروف في الفقه اإلسالمي بالسلم ( 1)  . بيع الحقوق المتنازع فيها ( 2ونستبقى للبحث من كل هذا مسألتين : ) 

 بيع الحقوق المتنازع فيها - 1

 التمييز بين حالتين  – 113

والبيع يصبح في هذه الحالة عقداً احتمالياً )  . وهو بهذا الوصف يجوز بيعه ، الحق المتنازع في حق محتمل الوجود –

contrat aleatoire ) ، وإن لم يثبت فقد ضاع على كل من البائع  ، نتقل المشتري بعقد البيعفإن ثبت الحق المبيع للبائع ا

  . فالمشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه إنما يخاطر بما يبذله فيه من الثمن . والمشتري

 . بيعه لعمال القضاء ( 1)  . بيع الحق لغير عمال القضاء ( 2أن نميز بين حالتين : )  ، في بيع الحق المتنازع فيه ، ويجب

  . ولكل من الحالتين حكم يختلف عن حكم الحالة األخرى

 بيع الحقوق المتنازع فيها لغير عمال القضاء - 2

  ( retrait litigieuxحق االسترداد ) 

 النصوص القانونية  - 114

 من التقنين المدني على ما يأتي : 515تنص المادة  –

فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا  ، فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل إلى شخص آخرإذا كان الحق المتنازع  - 2 " 

  . "هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع 

  . "ي ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جد - 1 " 

 على ما يأتي : 519وتنص المادة 

 : "ال تسري أحكام المادة السابقة على ما يأتي  " 

  . "إذا كان الحق المتنازع فيه داخالً ضمن مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد  ( ) أ " 

  . "إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو مالك وباع أحدهم نصيبه من اآلخر  ( ) ب " 

  . "إذا نزل المدين لدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته  ( ) ج " 

 "إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار  ( ) د " 
 (1959 ) .

  

 559 - 552 /   999 – 999وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 
 (1955 ) .

  

                                                 

ويعتبر تعامالً في تركة مستقبلة أن يعلن الوارث حوالة ما للتركة من  . 121أنظر الجزء األول من الوسيط فقرة  (  1951) 

أنسيكلوبيدي ) إذا ثبت أن الحوالة كانت معدة وممضاة قبل وفاته وال ينقصها إال التاريخ  ، ديون في يوم وفاة المورث بالذات

  ( . 95فقرة  cession de droits successorauxلفظ  2داللوز 

 : تاريخ النصوص (  1959) 

 وأضيف لفظ ، وفي لجنة المراجعة زالت هذه الفروق . من المشروع التمهيدي بفروق لفظية 199ورد هذا النص في المادة  : 515 م

في  551وأصبحت المادة رقمها  ، إلخراج حاالت التبرع من نطاق الحكم " قد نزل عنه صاحبه " بعد عبارة " بمقابل "

ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  515ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . المشروع النهائي

259 – 251 . )  

عدا  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 191ورد هذا النص في المادة  : 519 م

ووافق عليها مجلس  . في المشروع النهائي 551وأصبحت المادة رقمها  ، فروقاً لفظية طفيفة زالت في لجنة المراجعة

  ( . 255 – 257ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  519فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، النواب

فال يكون مسئوالً عن  ، دين أو مجرد حقإذا باع شخص مجرد دعوى ب : 552 – 999التقنين المدني السابق م  (  1955) 

  . وجود الدين وال عن وجود ذلك الحق
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وفي التقنين المدني الليبي  - 597 - 591ي التقنينات المدينة العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادتين وتقابل ف

 /   172وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  – 955 – 959وفي التقنين المدني العراقي المادتين  – 595 – 597المادتين 

1 
 (1959 ) .

  

إلى المشتري هو الذي  –متنازعاً فيه  –ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن بيع الحق المتنازع ينقل الحق كما هو 

وإما أال يثبت فال ينتقل إلى المشتري  ، فأما أن يثبت الحق للبائع فيثبت للمشتري كخلف له ، يتحمل تبعة مصير النزاع في شأن الحق

إذا باع حقاً متنازعاً فيه ال يضمن للمشتري وجود هذا الحق فالبائع  . شيء كما سبق القول
 (1951 ) ،

ومن  . وإنما هو يبيع مجرد إدعاء 

وهو على كل حال يكون  ، فيكثر أو يقل تبعاً لقوة اإلدعاء أو ضعفه ، ثم يراعى في تقدير ثمن هذا اإلدعاء أن يكون متناسباً مع قوته

لذلك كان  . يدخل في حسابه احتمال الخسارة فينزل من قيمة الحق ما يقابل هذا االحتمال دون قيمة الحق ذاته إذ ال بد أن المشتري

وأجاز لمن عليه الحق المتنازع فيه أن  ، فواجه القانون هذا الوضع بما يالئمه ، المشتري لحق متنازع فيه مضارباً يأمل الكسب

أما في الحاالت االستثنائية التي  . مع المصروفات والفوائد –الحق وهو كما قدمنا أقل من قيمة  –يسترده من المشتري بدفع الثمن 

فقد منع القانون حق االسترداد  ، تنتفي فيها فكرة المضاربة
 (1951 ) .

  

واآلثار التي تترتب على  ( 9)  . وكيف يكون االسترداد ( 1)  . متى يجز استرداد الحق المتنازع فيه ( 2فنبحث إذن : ) 

  . والحاالت االستثنائية التي ال يجوز فيها االسترداد ( 5االسترداد ) 

                                                                                                                                                                    

جاز  ، أو كان أصل الدين متنازعاً فيه ، إذا بيع مجرد دعوى بدين أو بحق على الوجه المبين في المادة السابقة : 551/    995 م

  . اشترى به وفوائد والمصاريف المنصرفةللمدين أن يتخلص من الدين المبيع بدفعة للمشتري الثمن الحقيقي الذي 

أو باع أحد الشركاء نصيبه في  ، وال تتبع هذه القاعدة في حالة ما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة إلى شريكه : 559/    999 م

  . منعاً لحصول دعوىأو اشترى مشتر حقاً متنازعاً فيه  ، أو أسقط المدين لدائنه شيئاً في مقابلة دينه ، الدين إلى شريكه

إال أن التقنين السابق كان على قدر من الغموض في إيراده الحالة األخيرة من  ، وأحكام التقنين السابق مع أحكام التقنين الجديد

ولم يورد أصالً الحالة األولى من هذه الحاالت وهي حالة بيع الحق المتنازع فيه إذا كان داخالً ضمن  ، الحاالت االستثنائية

ً  ، مجموعة أموال بيعت جزافاً بثمن واحد  وهو بعد ذلك يوهم من سياق عبارته أن الحق المتنازع فيه ال يكون إال حقاً شخصيا

  ( . 195ص  5موعة األعمال التحضيرية أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مج :

من  519 – 515مطابقتان للمادتين )  597 – 591التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1959) 

انون أنظر في الق : سوري لم تورد الحالة األخيرة من الحاالت االستثنائية 597فيما عدا أن المادة  ، التقنين المدني المصري

  ( . 175فقرة  – 117المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة 

  ( . من التقنين المدني المصري 519 – 515مطابقتان للمادتين )  595 - 597التقنين المدني الليبي م 

في القانون المدني أنظر  –من التقنين المدني المصري  519 – 515مطابقتان للمادتين )  955 – 959التقنين المدني العراقي م 

  ( . 119ص  199األستاذ عباس حسن الصواب ص  – 912فقرة  – 995العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة 

يصح التفرغ عن حق متنازع عليه أقيمت دعوى األساس في شأنه بشرط أن يرضى  : 1/    172 تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

وتبقى مفاعيل هذا التفرغ خاضعة من حيث الصالحية ألحكام المادة الثالثة من القانون  . المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه

على أنه ال يمكن التخلص من التفرغ له حين يكون لديه سبب مشروع في إحرازه الحقوق  . 2517شباط سنة  21الصادر في 

  . ناً لهكأن يكون وارثاً من المتفرغ أو شريكاً له في ملك أو دائ ، المتنازع عليها

  ( . والتقنين اللبناني أقرب إلى التقنين الفرنسي منه إلى التقنين المصري) 

  . 921ص  191رقم  9مجموعة عمر  2557يناير سنة  29نقض مدني  (  1951) 

فالمضاربة  ، ويذهب بودري وسينيا إلى أن فكرة المضاربة ال تكفي وحدها لتبرير حق االسترداد من المضارب (  1951) 

وإذا كانت المضاربة في بعض الحاالت نطوي على استغالل  . ليست في ذاتها شراً محضاً حتى ينتصب القانون لمحاربتها

إذ يقع أن صاحب الحق المتنازع فيه ال يكون عنده من الوسائل ما يحصل  ، فهي في حاالت أخرى ينتج عنها الخير ، وتعسف

وإنما يبرر  . فيصل إلى الكثير من حقه وكان يفقده كله لوال هذه المضاربة ، منه على ذلكبه على حقه فيبيعه لمن هو أقدر 

فإن الحق  . هي وضع حد للمنازعات والقضايا ، حق االسترداد مصلحة اجتماعية أعلى من الضرب على أيدي المرابين

ولم يخسر المشتري شيئاً فقد استرد  ، الخصومة المتنازع فيه إذا استرده المدين ممن اشتراه فقد وضع بذلك حداً للنزاع وحسم

  ( . 595ص  525بودري وسينيا فقرة ) والقانون ينشد دائماً فض المنازعات أو تقليلها بقدر اإلمكان  ، ما دفعه

ع مدينه فإن األمر يؤول إلى وضع شبيه بما إذا تصالح صاحب الحق م ، وإذا استرد المدين الحق المتنازع فيه بدفع ثمنه للمشتري

فكأن المدين دفع  . وهذا المبلغ هو الذي ارتضاه صاحب الحق عندما باع به حقه ، على أن يأخذ منه مبلغاً أقل من قيمة الحق

فاألمر في صورته  . وذلك لفض النزاع ، القيمة التي ارتضاها صاحب الحق نفسه - يمثله المشتري خلفه –لصاحب الحق 

  . لصلحوفي حقيقته ضرب من ا ، استرداد
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مدني أنه يجب توافر شرطين حتى يجوز  515حتى يجوز استرداد الحق المتنازع فيه : ويؤخذ من نص المادة  - 299

  . وأن يكون قد نزل عنه صاحبه بمقابل ( 1)  . أن يكون الحق المسترد حقاً متنازعاً فيه ( 2االسترداد : ) 

يعتبر الحق متنازعاً فيه  "مدني إنه  515وتقول الفقرة الثانية من المادة  . جب أوالً أن يكون الحق المسترد حقاً متنازعاً فيهفي

فليس من الضروري إذن أن تكون هناك دعوى مرفوعة بالحق  . "إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي 

نزاع جدي  $ 257$ ويكفي أن يقوم في شأنه  ، حتى يكون الحق متنازعاً فيه
 (1957 ) .

وليس من الضروري أيضاً أن يكون الحق  

فقد ال يمس النزاع في الدعوى موضوع الحق نفسه بل يتناول مسائل شكلية في  ، الذي رفعت به دعوى يكون حقاً متنازعاً فيه

اإلجراءات كعدم صحة اإلعالن أو عدم توافر الصفة أو نحو ذلك 
 (1955 ) ،

والحق حتى يكون متنازعاً فيه يجب أن يقوم النزاع في  

موضوعه بالذات 
 (1199 ) .

ال  ، فما دام الحكم غير نهائي يبقى الحق متنازعاً فيه ، وقد ترفع بالحق دعوى تنتهي إلى حكم ابتدائي 

بل أيضاً طول المدة التي يظل فيها  ، فحسب إذا طعن في الحكم االبتدائي بطريق من طرق الطعن االعتيادية كالمعارضة واالستئناف

أما إذا كان الحكم نهائياً فقد أنحسم النزاع في الحق وأصبح حقاً  . باب هذا الطعن االعتيادي مفتوحاً ولو لم يطعن في الحكم بالفعل

ادي كالنقض والتماس فال يجوز فيه االسترداد حتى لو كان الحكم النهائي يمكن أن يطعن فيه بطريق غير اعتي ، غير متنازع فيه

 ، أما إذا طعن بالفعل في الحكم النهائي بطعن غير اعتيادي . وحتى لو كان باب الطعن غير االعتيادي ال يزال مفتوحاً  ، إعادة النظر

ويجوز فيه االسترداد  ، فإن الحكم يعود في هذه الحالة حقاً متنازعاً فيه
 (1192 ) .

نحو الذي ويجب أن يكون الحق متنازعاً فيه على ال 

فلو بدأ الحق متنازعاً فيه ثم أنحسم النزاع فنزل عنه صاحبه بعد ذلك لم يجز  ، أسلفناه في اليوم الذي ينزل فيه عند صاحبه إلى الغير

ولو كان الحق وقت أن نزل عنه صاحبه غير متنازع فيه ثم نوزع فيه بعد ذلك لم يجز االسترداد كذلك  ، االسترداد
 (1191 ) .

ويستوي  

منقوالً أو عقاراً فال يوجد ما يمنع من استرداد عقار متنازع فيه باع المدعى  ، كون الحق المتنازع فيه حقاً شخصياً أو حقاً عينياً أن ي

أما إذا كان  . فيسترد المدعى عليه وهو الحائز للعقار حق المدعى برده له الثمن والمصروفات والفوائد ، حق ادعائه فيه إلى أجنبي

                                                 

إذ كان هناك رأي يذهب إلى أن الحق ال  ، وقد حسم هذا النص خالفاً كان قائماً في عهد التقنين المدني السابق (  1957) 

ً (  2199 م) وفي فرنسا نص التقنين المدني الفرنسي  ، يكون متنازعاً فيه إال إذا رفعت به دعوى  . يجعل هذا المعنى متعينا

المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة ) صري الجديد فصريح في المعنى العكسي أما نص التقنين المدني الم

 2951 م) ففي فرنسا  ، أما من حيث تحريم شراء الحق المتنازع فيه على عمال القضاء ( . 195ص  5األعمال التحضيرية 

  ( . 119بودري وسينيا فقرة ) كما في مصر يكفي أن يقوم في الحق نزاع جدي ولو لم ترفع به دعوى (  مدني فرنسي

بودري وسينيا ) حتى لو رفعت به بعد ذلك دعوى لم تكن منتظرة  ، وال يكون الحق متنازعاً فيه إذا لم يقم في موضوعه نزاع جدي

ً  –(  119فقرة  اوبري ورو ) أما النزاع في مرتبة الحق فتجعل له هذا الوصف  . فيه وصعوبة التنفيذ بالحق ال تجعله متنازعا

والنزاع في تأمينات  –(  919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 115بودري وسينيا فقرة  – 219رابعاً ص  995فقرة  9

وكذلك النزاع في براءة  ، التنفيذ الحق ال يجعله حقاً متنازعاً فيه إال إذا كان هذا النزاع من شأنه أن يجعل الحق غير مستطاع

 29بالنيول وريبير وهامل ) اختراع ال يجعل المتجر متنازعاً فيه إال إذا كانت هذه البراءة هي العنصر الجوهري في المتجر 

  ( . 599ص  927فقرة 

وال معقب عليه في ذلك من محكمة  ، ومعرفة ما إذا كان هناك نزاع جدي في موضوع الحق مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع

  ( . 199ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ) النقض 

وقد قضت محكمة النقض بأن شراء الدين من غير ضمان بأقل من قيمته ال يعتبر معه الدين متنازعاً فيه بالمعنى  (  1955) 

وقت  ، إذ يجب العتبار الحق المبيع من الحقوق المتنازع فيها أن يكون قائماً بشأنه ( ، قديم) مدني  995المقصود في المادة 

أي متعلقاً  ( ع le fond de droit) خصومة أمام القضاء وأن يكون النزاع فيها منصباً على أصل الحق  ، التنازل عنه

كالدفع  ، راقيل التي تعترض السداد بفعل المدينفكل الع . بوجوده أو بطريقة التخلص منه كالسداد أو السقوط بمضي المدة

 1نقض مدني ) ألنها غير متعلقة بأصله  ، ال يعتبر معها الدين متنازعاً فيه ، بعدم االختصاص أو بعدم وجود صفة للمدعى

  ( . 921ص  295رقم  1مجموعة عمر  2597أبريل سنة 

والنزاع يقوم في موضوع الحق إذا  – 192رقم  51المجموعة الرسمية  2551استئناف مصر أول مايو سنة  (  1199) 

) أو إذا دفع الحق بدفع موضوعي يرمي إلى رفضه نهائياً كالدفع بالتقادم  ، تعلق بوجوده أو بانقضائه أو بمداه أو بمقداره

  ( . 511سينيا فقرة بودري و - 215ص  – 217رابعاً ص  995فقرة  9أوبري ورو 

مكررة  995فقرة  9أوبري ورو  – 912 ص 9/    115رقم  7المحاماة  2511أكتوبر سنة  11محكمة مصر  (  1192) 

فقرة  1كوالن وكابيتان  – 592ص  925فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 119بودري وسينيا فقرة  – 279رابعاً ص 

517 .  

أوبري ورو ) متنازع فيه بقيام النزاع وقت االتفاق على الحوالة ال وقت إعالن المدين والعبرة في حوالة الحق ال (  1191) 

وإذا قبل المدين  ( . 919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 521بودري وسينيا فقرة  – 2رابعاً هامش رقم  995فقرة  9

  . لم يجز له االسترداد ، حوالة حق ينازع فيه وكان قبوله دون تحفظ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فمن يؤسس حق االسترداد على فكرة المضاربة يجيز للمدعى حق  . فهناك خالف في الرأي ، لمدعى عليه حائز العقارالبائع هو ا

إذ هو الذي أنشأ  ، ومن يؤسس حق االسترداد . ألن الحكمة متوافرة في حالته كما توافرت في حالة المدعى عليه ، االسترداد

الخصومة بإدعائه فال يجوز أن يسترد توقياً لخصومة هو المتسبب فيها 
 (1199 ) .

  

ألن التبرع  ، فإذا نزل صاحب الحق عنه للغير تبرعاً لم يجز االسترداد . والشرط الثاني أن يكون النزول عن الحق بمقابل

يد القضايا المتنازع فيها ويستغل الخصومات القائمة يتنافى مع فكرة المضاربة وال يمكن وصف المتبرع له أن يتص
 (1195 ) .

أما إذا  

وإال غلبت  ، فإن كان العوض من األهمية بحيث يجعل النزول عن الحق بمقابل جاز االسترداد ، وهب صاحب الحق حقه بعوض

صفة التبرع وامتنع على المدين استرداد الحق 
 (1199 ) .

ياء مثلية على األقل حتى يتمكن المسترد من والبد أن يكون المقابل نقداً أو أش 

ألن المسترد ال يستطيع أن يدفع  ، لم يجز االسترداد ، فإذا كان النزول عن الحق من طريق المقايضة . أن يدفع مثلها للمشتري

للمشتري مثل العوض بل كان ما يستطيع أن يدفعه هو قيمة العوض والقيمة ال تجزئ عن المثل 
 (1191 ) .

ى ذلك أن يكون وليس معن 

النزول عن الحق المتنازع فيه حتماً من طريق البيع 
 (1191 ) ،

مثل أن  . االسترداد فقد يكون من طريق آخر وبمقابل نقدي فيجوز 

فلو أن صاحبي الحق المتنازعين  ، ثم إن هذا الحق نفسه ينازع فيه المدين ، يكون هناك حق بين شخصين كل منهما يدعى أنه له

فإن المدين يستطيع أن يسترد حقوق هذا اآلخر برده  ، اصطلحا فأعطى أحدهما اآلخر مبلًغ من النقود حتى ينزل هل عن إدعائه

ولكن يبقى األول على إدعائه فهو لم يحصل على شيء في مقابله  ، المبلغ األول
 (1197 ) .

يه في كذلك إذا كان صاحب الحق المتنازع ف 

جاز للمدين في الحق المتنازع فيه أن يسترد الحق من الدائن بأن يرد له  ، فوفاه الدين بالحق المتنازع فيه ، ذمته مبلغ من النقود لدائن

جاز للمدين أن  ، وإذا باع صاحب الحق المتنازع فيه حقه هذا مع أموال أخرى بثمن واحد . الدين الذي كان له في ذمة صاحب الحق

الحق المتنازع فيه بحصته من الثمن  يسترد
 (1195 ) .

  

                                                 

بالنيول وريبير  – 29رابعاً هامش رقم  995فقرة  9أوبري ورو  – 759فقرة  1أنظر من الرأي األول جيوار  (  1199) 

= وأنظر من الرأي الثاني بودري وسينيا فقرة  197األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 927فقرة  29هامل 

  . 512 األستاذ أنور سلطان فقرة – 597

إال أنه إذا كان ال يعلم بقيام النزاع جاز له  ، از حق االسترداد أن يعلم المشتري بقيام النزاع في الحق أو ال يعلمويستوي في جو

ص  5قارن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ) الرجوع أيضاً بالضمان على البائع 

195 . )  

هذا إلى أنه ال يوجد مقابل للحق يدفعه المدين إذا هو استعمل حق  – 921فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1195) 

  . وال يجوز أن يسترد بدون مقابل فإن صاحب الحق لم يقصد أن يتبرع له هو ، االسترداد

قرة  29ل وريبير وهامل بالنيو – 591بودري وسينيا فقرة  - 25رابعاً هامش رقم  995فقرة  9أوبرى ورو  (  1199) 

  . 591ص  921

عكس ذلك  – 591األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 579فقرة  1كوالن وكابيتان  – 599بودري وسينيا فقرة  (  1191) 

  . 112ص  227األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 519األستاذ أنور سلطان فقرة 

أوبري  – 752فقرة  1جيوار ) ترداد حتى لو كان البيع قضائياً في المزاد ويجوز االس . وإن كان هذا هو الغالب (  1191) 

 – 921فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 591بودري وسينيا فقرة  – 25وهامش رقم  211رابعاً ص  995فقرة  9ورو 

فقرة  1كابيتان وقارن كوالن و – 112ص  227األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  - 599األستاذ أنور سلطان فقرة 

وأنظر في عدم جواز االسترداد إذا وكل صاحب الحق المتنازع فيه شخصاً  - 591األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 571

  . 159ص  579فقرة  1آخر في قبض الحق من المدين في مقابل جزء من هذا الحق كوالن وكابيتان 

 – 519قارن األستاذ أنور سلطان فقرة  – 921فقرة  29وهامل  بالنيول وريبير – 595بودري وسينيا فقرة  (  1197) 

هامش رقم  119واألستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص  – 5هامش  112واألستاذ منصور مصطفى منصور ص 

5 .  

فاصطلح مع أحدهما على  ، دائن بألف وله مدينان متضامنان ينازعانه في الدين : ويمكن إيراد مثل آخر للصلح على النحو اآلتي

كان لهذا المدين اآلخر أن يسترد حصته في  ، فإذا رجع المدين الذي وفى الدائن على المدين اآلخر . ثمانمائة وتقاضاها منه

وقد وصل التقنين المدني الجديد إلى هذه النتيجة عن طريق  . بما يقابلها في مبلغ الصلح بأربعمائة –وهي خمسمائة  –الدين 

إذا تصالح الدائن مع أحد  " منه على أنه 155إذ نص في المادة  ، فجعل للمدين المتضامن اآلخر أن يستفيد من الصلح ، آخر

  . " استفاد منه الباقون ، المدينين المتضامنين وتضمن الصلح اإلبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى

  . 591ص  919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1195) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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 كيف يكون االسترداد : يتم االسترداد باجتماع أمرين :   - 116

  . ورده للمشتري الثمن الحقيقي وفوائده والمصروفات ( 1إعالن المدين إرادته في االسترداد )  ( 2) 

ويعلن المدين 
 (1129 ) 

فإذا كانت هناك دعوى بالحق المتنازع فيه منظورة  . إرادته في االسترداد دون حاجة إلى شكل خاص

بأن يكون الدائن قد رفع الدعوى يطالب المدين بالحق ودخل فيها المشتري خصماً أو رفعها المشتري ابتداء على  –أمام المحاكم 

ن المشتري بالشكل العادي الذي فالمدين يعلن إرادته في االسترداد عن طريق طلبه في المحكمة م –المدين يطالبه بالحق الذي شاتراه 

فالمشتري وحده هو الخصم في االسترداد  ، ويوجه الطلب إلى المشتري دون الدائن . تبدي به الطلبات في الخصومة
 (1122 ) .

وإذا لم  

صدر أو رفعت الدعوى و ، بأن لم ترفع دعوى أصالً بالحق المتنازع فيه وإنما قام في موضوعه نزاع جدي ، تكن الدعوى منظورة

ويوجه  ، فطلب االسترداد يكون بإعالن المدين إرادته ، فيها حكم ما زال باب الطعن العادي مفتوحاً فيه ولكن لم يرفع الطعن فعالً 

ويحدث اإلعالن أثره من وقت وصوله إلى علم المشتري وفقاً للقواعد العامة  ، هذا اإلعالن إلى المشتري دون الدائن كما قدمنا
 (

1121 ) .
  

فإن  ، الثمن وفوائده من وقت الدفع والمصروفات –أو يعرض عرضاً حقيقياً  –ن يرد المدين للمشتري رداً فعلياً ويجب أ

طلب االسترداد ال يحدث أثره إال إذا تم هذا الرد أو العرض 
 (1129 ) .

 "مدني صريح في أن  ( 2 /   515 ذلك أن نص القانون ) م 

للمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد على المتنازل الثمن الحقيقي الذي دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من يوم الدفع 

والوفاء ال يكون إال بالدفع الفعلي أو العرض الحقيقي  ، وألن التخلص من المطالبة بالحق المتنازع فيه ال يكون إال من يوم الوفاء . "

الثمن  ( 2والذي يجب أن يدفع فعالً أو يعرض عرضاً حقيقياً هو ما يأتي : )  . بل المشتري الدفع الفعلي أو نازع في صحتهإذا لم يق

التحرز من الثمن الصوري الذي قد  "الحقيقي  "وأراد القانون بذكر لفظ  ، الحقيقي الذي دفعه المشتري لشراء الحق المتنازع فيه

وللمدين  . فيزيدان من الثمن الحقيقي حتى يمنعا المدين من االسترداد أو يجعل االسترداد أكثر كلفة ، لبيعيذكره المتبايعان في عقد ا

وأن يقتصر على دفع الثمن الحقيقي أو عرضه  ، أن يثبت بجميع الطرق أن الثمن المذكور في العقد ليس هو الثمن الحقيقي
 (1125 ) .

  (

                                                 

ويرجع على الباقين كل  ، جاز لكل منهم أن ستعمل حق االسترداد ، وإذا كان هناك مدينون متضامنون متعددون (  1129) 

أن يستعمل حق  ، كالوارث ، ويجوز الخلف المدين –(  599ص  927فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) بقدر حصته 

  . ويجوز لدائن المدين أن يستعمل باسمه حق االسترداد ( . 912فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) االسترداد 

 (1122  )  ً بأن يطلب المدين طلباً أصلياً الحكم بعدم صحة الدين أو  ، وال يجوز أن يكون طلب االسترداد طلباً احتياطيا

ترداداً لحق غير متنازع فيه إذ ألن االسترداد على هذا النحو يكون اس ، بانقضائه مثالً وطلباً احتياطياً باسترداده من المشتري

 ، هذا إلى أن الطلب االحتياطي ليس من شأنه أن يضع حداً للخصومة . هو ال يقوم إال بعد تصفية النزاع وإقرار الدين قضاء

 995فقرة  9أوبري ورو  - 299ص  55م  2599مارس سنة  19استئناف مختلط ) إذا هو ال يوجد إال بعد القضاء فيها 

  ( . 597ص  912فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 559بودري وسينيا فقرة  - 279رابعاً ص 

ال تخول المدين الحق في استرداد الدين المبيع بعرض الثمن على المشتري إال إذا (  قديم)  995وقد قضت محكمة النقض بأن المادة 

نقض مدني ) اء الخصومة صلحاً على هذا األساس كان ذلك حاصالً بصفة أصلية وبغير منازعة في أصل الدين رغبة في إنه

  ( . 921ص  295رقم  1مجموعة عمر  2597أبريل سنة  1

ألنه حتى  ، جاز له ذلك ، وقبل الحكم طلب المسترد االسترداد بصفة احتياطية ، ولو كان الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق عادي

  ( . 111ص  225منصور مصطفى منصور فقرة  األستاذ) بعد صدور الحكم يبقى الحق متنازعاً فيه 

  . رفع الدين دعوى عليه يطلب فيها الحكم بصحة االسترداد ، وإذا نازع المشتري في صحة االسترداد (  1121) 

 959ص  591األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 515األستاذ أنور سلطان فقرة  - 599بودري وسينيا فقرة  (  1129) 

 1كوالن وكابيتان  – 597ص  912فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 279رابعاً ص  995فقرة  9و قارن أوبري ور –

األستاذ محمد  – 152األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 129األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 579فقرة 

  . 597ص  159كامل مرسي فقرة 

ولكن للقضاء أن يلزمه  ، فللمسترد أن يستفيد من هذا األجل ، أجالً للوفاء بالثمنوإذا كان البائع قد منح المشتري  (  1125) 

األستاذ أنور سلطان  – 912فقرة  29بالنيول وريبير وهالم  – 555بودري وسينيا فقرة ) بتقديم تأمين كاف يضمن السداد 

  . 591ص  519فقرة 

فالمتنازل ضده يستعمل حق االسترداد ضد المشتري من المشتري ال ضد  ، وإذا باع المشتري الحق قبل استعمال حق االسترداد

ذلك أن  . ويدفع له الثمن الذي اشترى به سواء كان أكثر من الثمن األول الذي دفعه المشتري للبائع أو أقل ، المشتري

في أي وقت إلى أن يحسم النزاع فيجوز استعمال هذا الحق  ، االسترداد لست له مدة مقررة قانوناً يجب أن يستعمل في خاللها

سواء كان المشتري أو مشترياً منه أو  ، وعند استعماله يوجه لمن كان الحق منتقالً إليه وقت االستعمال . في شأن الحق

األستاذ  - 591ص  919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 559بودري وسينيا فقرة ) مشترياً ثالثاً أو مشترياً بعد ذلك 
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في  %  9 في المسائل المدنية و %  5 –والمراد هنا الفوائد بالسعر القانوني  . مشتري للبائعفوائد هذا الثمن من وقت أن دفعه ال ( 1

وفي مقابل ذلك يرد المشتري للمدين  . لتعويض امشتري عن المدة التي بقى فيها محروماً من الثمن ال ينتفع به –المسائل التجارية 

فإن كان ديناً ينتج فوائد تقف هذه الفوائد وال يدفعها المدين للمشتري منذ اليوم الذي دفع فيه المشتري  ، ثمرات الحق المتنازع فيه

أما إذا كان الثمن الذي اشترى به المشتري  . وإن كان عقاراً رد المشتري ثمراته من ريع أو محصوالت للمتنازل ضده ، الثمن للدائن

وهذه غير  ، فإن المتنازل ضده يتحمل هذا الثمن مؤجالً كما كان ويدفع الفوائد المتفق عليها ، الحق المتنازع فيه مؤجالً وينتج فوائد

 ( 9)  . والمشتري يبقى ملتزماً نحو البائع كما سنرى ، ويلتزم بهذا نحو المشتري . الفوائد القانونية التي أشرنا إلهيا فيما تقدم

التسجيل في العقار ورسوم الورقة الرسمية أو التصديق على اإلمضاء ورسوم  كرسوم ، مصروفات التنازل عن الحق المتنازع فيه

التمغة والسمسرة وأتعاب المحامي وغير 
 (1129 ) .

ويدخل فيه المصروفات دعوى  ، ويتحمل المسترد أيضاً مصروفات االسترداد 

ى قد انقضت دون حكم فتحمل المشتري فإن هذه الدعو ، المطالبة بالحق إذا كان المشتري هو الذي رفعها على المتنازل ضده

مصروفاتها فيرجع بها على المتنازل ضده 
 (1121 ) .

وكذلك يرد المتنازل ضده مصروفات دعوى المطالبة بالحق التي قد يكون  

أما إذا لم يرجع بها صاحب الحق على أحد  ، وذلك فيما إذا كان المشتري قد تحملها ، صاحب الحق رفعها ضده وانتهت دون حكم

  . الغالب أن يكون قد أدخلها في الثمن الذي باع به الحق وقد رأينا أن المتنازل ضده يجب عليه رد هذا الثمن للمشتريف

 اآلثار التي تترتب على االسترداد : - 117

وكل ما عناه  . فإن هذا ال يعني أنه أقر بأن الحق ليس له ، إذا استرد المتنازل ضده الحق المتنازع فيه من المشتري 

حتى ينحسم النزاع في أمر ال تعرف مغبته  ، باالسترداد أنه قصد وضع حد للخصومة القائمة
 (1121 ) .

  

وفي  ( ) ثانياً  . في العالقة ما بين المشتري والمتنازل ضده ( واالسترداد إذا تم على الوجه الصحيح يكون له أثره : ) أوالً 

  . وفي العالمة ما بين المتنازل ضده والبائع ( ) ثالثاً  . العالقة ما بين المشتري والبائع

وال يعتبر االسترداد شراء جديداً  . يحل الثاني محل األول بموجب االسترداد ، ففي العالقة ما بين المشتري والمتنازل ضده

أنه لم ينتقل إليه  –ه وبين المسترد في العالقة ما بين –بل إن المشتري يعتبر  ، للحق المتنازع فيه صدر من المشتري للمتنازع ضده

ويترتب على ذلك أن جميع الحقوق التي يكون قد رتبها المشتري على الحق قبل االسترداد  . الحق أصالً وقد انتزعه منه المسترد

وتعتبر كأن لم تكن  ، تسقط
 (1127 ) .

سقط كل ما رتبه المشتري على هذا العقار من رهون أو  ، فإذا كان الحق المتنازع فيه عقاراً  

وتسقط الحجوز التي يكون دائن المشتري قد وقعها تحت يد المتنازل ضده إذا كان  . تصرفات أخرى كحقوق إرتفاق أو حقوق انتفاع

 ً إذ هي تعتبر واردة على حق ليس للمشتري  ، الحق المتنازع فيه حقاً شخصيا
 (1125 ) .

  

فال ينتقص باالسترداد  ، ا بين المشتري والبائع يبقى البيع قائماً وفي العالقة م
 (1119 ) .

وهذا بخالف الشفعة وحق االسترداد  

فال تتأثر  ، أما هنا فاالسترداد يوجه ضد المشتري وحده دون البائع ، فهناك يحل المسترد محل المشتري نحو البائع ، بوجه عام

ومن ثم يكون للبائع حق مطالبة المشتري بالثمن وااللتزامات األخرى الناشئة عن عقد  . لبائعباالسترداد العالقة ما بين المشتري وا

وال يرجع المشتري  . فإن البائع لم يتعامل معه فال يجبر على معاملته ، وال يحل المسترد محل المشتري في هذه االلتزامات ، البيع

                                                                                                                                                                    

األستاذ منصور مصطفى منصور  – 591ص  159األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 591ص  519ان فقرة أنور سلط

ديمولومب  : وأنظر عكس ذلك فيدفع المسترد للمشتري الثاني الثمن الذي دفعه المشتري األول للبائع – 119ص  225فقرة 

ً  91امش رابعاً ه 995فقرة  9أوبري ورو  – 599فقرة  1جيوار  – 229فقرة  21   ( . مكرر ثالثا

لم يكن له أن يرجع على المسترد بما زاد من  ، وإذا كان املشتري قد دفع رسوماً أكبر بسبب المبالغة في الثمن (  1129) 

  ( . 591 – 591ص  519اأٍلتاذ أنور سلطان فقرة ) هذه الرسوم 

  . 597ص  912فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1121) 

سقط حقه  ، وقبل المدين الحوالة دون تحفظ ، أنه إذا كان الحق المتنازع فيه حقاً شخصياً حول إلى آخر وقد رأينا (  1121) 

جاز له  ، أما إذا احتفظ المدين بحقه في الطعن في الدين عند قبوله الحوالة ( . في الهامش 299أنظر آنفاً فقرة ) في االسترداد 

  ( . 12ص  1/    15رقم  99المجموعة الرسمية  2517ديسمبر سنة  11استئناف مصر ) بعد ذلك أن يسترده 

جاز للمتهم أن يسترد الحق مع بقائه منكراً ارتكاب الجريمة ومنكراً  ، وإذا حول المجني عليه في جريمة حقه في التعويض إلى آخر

  ( . 592بودري وسينيا فقرة  - 119فقرة  1هيك ) استحقاق المجني عليه بالتعويض 

فقد قدمنا أن االسترداد يوجه إلى المشتري الثاني بالثمن الذي دفعه  ، لكن إذا باع المشتري الحق من مشتر ثان (  1127) 

  ( . في الهامش 291أنظر آنفاً فقرة ) فال يسقط تصرف المشتري األول في الحق بالبيع  ، للمشتري األول

  . 111ص  – 111ص  219قارن األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  (  1125) 

  . 151واألستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 151قارن األستاذ سليمان مرقس فقرة  (  1119) 
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 ، وذلك ما لم يكن المشتري يجهل أنه اشترى حقاً متنازعاً فيه ، من المشتريبعد أن انتزع المسترد الصفقة  ، على البائع بالضمان

فإن جهل ذلك رجع على البائع بالضمان والتعويض 
 (1112 ) .

  

والخصوصية التي تميز هذا النوع من االسترداد عن غيره من األنواع األخرى أن  . بقيت العالقة ما بين البائع والمسترد

وهو إذن ال  . فهو غير أجنبي عن الحق بخالف الشفيع األجنبي عن العين المشفوعة ، المسترد هنا مدين بالحق المتنازع فيه للبائع

ً  ويقطع الخصومة فيه إذا ، بل ينهيه إذا كان حقاً شخصيا ، يتلقى الحق ويترتب على ذلك أن الحق المتنازع فيه ال  . كان حقاً عينيا

 ، وكل ما حدث باالسترداد أن هذا النزاع قد انحسم ، فقد كان حقاً متنازعاً فيه ما بين البائع والمسترد ، ينتقل من البائع إلى المستر

فإذا كان  . السترداد األثر الذي للصلح في حسم النزاعويكون ل ، ولم يعد للبائع حق في مطالبة المسترد بشيء من الحق المتنازع فيه

بل إن  ، فإن االسترداد ال ينقل الدين إلى المسترد فينقضي باتحاد الذمة ، الحق المتنازع فيه ديناً يدعيه البائع في ذمة المسترد

االسترداد يحسم النزاع في الدين فيعتبر كأنه لم يكن في ذمة المسترد 
 (1111 ) .

انقطع النزاع  ، المتنازع فيه عقاراً $ لحق وإذا كان ا 

بل يعتبر أنه كان دائماً ملك  ، وال يعتبر العقار قد انتقل من البائع إلى المستر . فيه وخلصت ملكيته للمسترد دون منازعة من البائع

وأصبح المسترد ملزماً بهذا الثمن إلى أجله  ، وإذا كان المشتري قد اشترى بثمن مؤجل . ومن ثم ال يلزم تسجيل االسترداد ، المسترد
 (1119 ) ،

وهذا ملزم نحو البائع  ، بل هو ملزم نحو المشتري ، فإنه ال يكون ملزماً بشيء نحو البائع 
 (1115 ) 

  . كما سبق القول

 الحاالت االستثنائية التي ال يجوز فيها االسترداد : – 118

فقد نصت  ، مضاربة في الحقوق المتنازع فيها ولمنع استغالل الخصوماتلما كان حق االسترداد قد أعطى للقضاء على ال 

وهذه الحاالت هي  . كما رأينا على حاالت استثنائية أربع ال يجوز فيها االسترداد النتفاء فكرة المضاربة ، مدني 519المادة 
 (1119 ) 

: 

فهي مجموع من  ، مثل ذلك بيع التركة . ن واحدإذا كان الحق المتنازع فيه داخالً ضمن مجمعة أموال بيعت جزافاً بثم - 2

 . وسنرى أن بيع التركة هو بيع لهذا المجموع دون نظر إلى عنصر من عناصره بالذات ، المال بما له من حقوق وما عليه من ديون

فتنعدم فكرة  ، فإن هذا الحق يفقد ذاتيته ويفني مع العناصر األخرى في مجموع التركة ، فإذا كان في التركة حق متنازع فيه

                                                 

 29عكس ذلك بالنيول ويبير وهامل  – 599بودري وسينيا فقرة  – 271رابعاً ص  995فقرة  9أوبري ورو  (  1112) 

  . في الهامش 299نظر آنفاً فقرة وأ – 119ص  227وقارن األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  - 595ص  911فقرة 

وما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد في حاجة إلى  – 597بودري وسينيا فقرة  (  1111) 

ً  ":  فقد ورد ما يأتي ، التحرير فاسترداده يمكن تكييفه على أنه شراء للحق من  ، وإذا كان الحق المتنازع فيه حقاً شخصيا

ً  . ثم انقضاء الحق بعد ذلك باتحاد الذمة ، الدائن مجموعة )  " فاسترداده يكون شراء فيه معنى الصلح ، وإذا كان الحق عينيا

أنظر في معنى المذكرة اإليضاحية األستاذ سليمان مرقس فقرة  . والصحيح ما قررناه ( . 199ص  5األعمال التحضيرية 

  . 599ص  197األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 519ص  175

ليس  . . االسترداد ال يعدو أن يكون وسيلة إلبراء ذمة المدين ":  وفقر األستاذ عبد المنعم البدراوي فيما ذكره في هذا الصدد إذ يقول

وإنما  ، فال يستطيع البائع مطالة المسترد بالثمن بدعوى مباشرة ، من أثر االسترداد إنشاء عالقة مباشرة بين البائع والمسترد

ثم إن المسترد ال يعتبر أنه تلقى حقاً من المشتري الذي  . رجع عليه باستعمال دعوى مدينه أي المشتري المتنازل إليهي

ألن كل ما يترتب على االسترداد هو انتهاء الدين إذا كنا بصدد حوالة أو زوال النزاع  ، استعمل خيار االسترداد في مواجهته

 . فليس من الواجب تسجيله ، وهلذا إذا تعلق االسترداد بحق عيني عقاري . نازلالذي ثار حول الحق العيني محل الت

(  المتنازل) فإن المسترد ال يعتبر خلفاً خاصاً للبائع  ، والخالصة أنه نظراً للطبيعة الخاصة لخيار استرداد الحق المتنازع فيه

األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة )  " سترد نفسه طرفاً فيهألننا بصدد حق متنازع فيه كان الم(  المتنازل إليه) وال المشتري 

  ( . 957ص  – 951ص  595

  . 591ص  919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 555بودري وسينيا فقرة  (  1119) 

ويستطيع البائع أن يرجع على المسترد بالثمن عن طريق الدعوى غير المباشرة باستعمال حق مدينه المشتري  (  1115) 

إلى أن البائع يستطيع أن يرجع  ، وفقاً لتقاليد القانون الفرنسي القديم ، ويذهب الفقه في فرنسا . قبل مدين الدين وهو المسترد

 – 575فقرة  ، كوالن وكابيتان – 595ص  911فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) أيضاً بدعوى مباشرة على المسترد 

األستاذين أحمد نجيب  – 151األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 151األستاذ سليمان مرقس فقرة  : وأنظر في هذا المعنى

ونرجح الرأي الذي ذهب إليه األستاذ عبد المنعم البدراوي من أن البائع ال  ( . 2هامش رقم  111الهاللي وحامد زكي ص 

ألن الدعوى المباشرة ال تكون إال  ( ، اإلشارة إلى ذلك وقد سبقت 595فقرة ) يستطيع مطالبة المسترد بالثمن بدعوى مباشرة 

  . وال يوجد نص هنا يجعل للبائع أن يرجع بدعوى مباشرة على المسترد ، بنص

فقرة  1جيوار  – 129فقرة  15لوران ) ففي غيرها يجوز االسترداد دائماً  ، وهي مذكورة على سبيل الحصر (  1119) 

  ( . 519بودري وسيننا فقرة  – 751
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وكان  ، ويترتب على ذلك أنه إذا اشترى شخص من وارث نصيبه في التركة . فال يجوز االسترداد ، المضاربة في هذا الحق بالذات

فإن المشتري لنصيب الوارث وقد أصبح صاحب هذا الدين  ، نضمن هذا النصيب دين للتركة في ذمة أجني وهو دين ينازع فيه المدي

وثبت استحقاق التركة  ، فإذا صفى النزاع في الدين . وال يستطيع المدين أن يسترده منه ، المتنازع فيه يستطيع أن يطالب به المدين

فيه شائعاً بين ورثة أو مالك  إذا كان الحق المتنازع - 1 . وجب على الدين أن يدفعه كله لمن اشترى نصيب الوارث ، له
 (1111 ) ،

 

ذلك أن المفروض أن يكون شراء الشريك لنصيب  . ’فإن االسترداد ال يجوز في هذه الحال ، وباع أحدهم نصيبه في الحق من اآلخر

بل هو قسمة أو هو خطوة نحوها  ، شريكه ال يقصد به المضاربة
 (1111 ) .

نبي يدعى أما إذا كان الشريكان في الحق ينازعهما أج 

ذلك  . جاز للمدين أن يسترد ، ثم نزل األجنبي عما يدعيه للشريكين ، وكان الحق ذاته متنازعاً فيه مع المدين به ، ملكية الحق معهما

ال أن أجنبياً  ، فهذا االستثناء يقتضي أن يبيع أحد الشريكين من اآلخر نصيبه ، أننا خرجنا عن نطاق االستثناء الذي نحن بصدده

عنهما يكون هو المتصرف 
 (1117 ) .

  

والمفروض هنا أن للمدين حقاً متنازعاً فيه في  . إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في ذمته - 9

لم يقصد  ، نزول مدينه عن حقهعندما قبل  ، فالواضح أن الدائن . فنزل عن هذا الحق لدائنه وفاء بالدين الذي في ذمته له ، ذمة آخر

ومن ثم ال يجوز لمن عليه الحق المتنازع فيه أن يتخلص من المطالبة باسترداد الحق من  . وإنما قصد أن يستوفي حقه ، المضاربة

ألن االسترداد هنا ال مبرر له  ، الدائن الذي استوفى بهذا الحق حقه
 (1115 ) .

وال  ، فيه وقد ينزل المدين وفاء لدينه عن حق متنازع 

فيوفيه  ، مثل ذلك أن يكون في ذمة المدين لدائنه أربعة آالف . فيدفع معه مبلغاً إضافياً من النقود ، يكون هذا الحق كافياً لوفاء الدين

والباقي من ادلين مقداره  ، ه وفي مدينه خمسمائة ، فكأ . حقاً متنازعاً فيه مقداره أربعة آالف ومعه مبلغ إضافي مقدراه خمسمائة

فقد  ، ففي هاذ المثل ال تدل األرقام على أن هناك مضارة في الحق المتنازع فيه . ثالثة آالف وخمسائة وفاه بأربعة آالف متنازع فيها

نا إن في ذمة وقل ، وإذا عكسنا الفرض . استوفى الدائن الدين الذي له بحق متنازع فيه يزيد عليه زيادة معقولة تقابل خطر النزاع

لهذه الصفقة مقداره  ( soulteالمدين ثالثة آالف فوفاها بحق متنازع فيه مقداره أربعة آالف على أن يعطي الدائن للدين معدالً ) 

واستوفى الثالثة اآلالف والخمسمائة بأربعة آالف  ، فإن الدائن يكون قد أعطى المدين خمسمائة فوق الثالثة اآلالف ، خمسمائة

والمسألة  ، ولكن إذا كان الدين الذي في ذمة المدين هو ألف فقط . فال تدل األرقام هنا أيضاً على فكرة المضاربة ، فيهامتنازع 

وقد يكشف قاضي  ، واستوفى األلف وخمسمائة بأربعة آالف متنازع فيها ، فإن الدائن يكون قد أعطى خمسمائة فوق األلف ، بحالها

رقام والظروف األخرى فكرة المضاربة فيجعل للمدين بالحق المتنازع فيه حق االسترداد الموضوع في هذه الحالة من األ
 (1199 ) .

  

والمفروض هنا أن عقاراً مثقل برهن يكفل ديناً على  . إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقاراً وبيع الحق لحائز العقار - 5

فالحائز للعقار وهو المشتري يكون مسئوالً عن الرهن الذي يثقل العقار  ، خروباع المدين العقار المرهون من آ . مالكه متنازعاً فيه

حتى يمنع  ، فيعمد إلى شراء الحق المتنازع فيه المكفول بالرهن . ولكن إجراءاته معقدة وهو غير مأمون العاقبة ، وله حق التطهير

 ، االسترداد في هذه الحالة –وهو المدين الذي باع العقار  –وال يستطيع المدين بالحق المتنازع فيه  . الدائن المرتهن من تتبع العقار

بل إنه أراد تجنب إجراءات الدائن المرتهن  ، فإن الذي دفع حائز العقار إلى شراء الحق المتنازع فيه لم يكن فكرة المضاربة
 (1192 ) .

 

ثم  ، وعلى العقار رهن بألف متنازع فيها فإذا دفع المشتري كل الثمن للبائع ، بعة آالفمثل ذلك أن يشتري شخص عقاراً من آخر بأر

وال يجوز لهذا المدين أن  ، فإنه يرجع على المدين وهو بائع العقار بألف ، اشترى الدين المضمون بالرهن ومقداره ألف بثمانمائة

                                                 

  . 9195فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) أو شركة  (  1111) 

وباع واحد منهم نصيبه ألحد  ، ومن ثم ال يجوز االسترداد حتى لو كان الحق مملوكاً ألربعة أشخاص مثالً  (  1111) 

  . هذا البيع خطوة نحوهاو ، إال أن فكرة القسمة ال تنتفي ، فبالرغم من أن الحق ال يزال شائعاً بين الثالثة . الشركاء الثالثة

اعتبار  ، فوق انتفاء فكرة المضاربة ، يمنع االسترداد –بيع أحد الشركاء نصيبه لشريك آخر  –ويالحظ أنه في الحالة نحن بصددها 

ويبقى  ، إذ أنه ال يؤدي إلى أكثر من استرداد نصيب البائع ، آخر هو أن االسترداد ال يمنع من استمرار المنازعة والخصومة

  . الشريك اآلخر بنصيبه المتنازع فيه مستمراً في الخصومة

  . 511بوردي وسينيا فقرة  (  1117) 

ثم ينزل المدين للدائن عن حق له  ، فينشئان ديناً صورياً ألحدهما على اآلخر ، ولكن قد يعمد الطرفان إلى التحايل (  1115) 

ألن الصفقة أرديت بها المضاربة وقد أخفيت تحت ستار هذا  ، نا يجوزفاالسترداد ه . متنازع فيه وفاء لهذا الدين الصوري

  . الدين الصوري

  . 519بودري وسينيا فقرة  (  1199) 

األستاذ أنور سلطان فقرة  – 551ص  729فقرة  1جوسران  – 529ص  919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1192) 

  . 119 ص 227األستاذ منصور مصطفى فقرة  – 955ص  529األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 599

عبارات غامضة ال  ، لتقرير هذه الحالة الرابعة ، وعلى غراره أورد التقنين المدني المصري السابق ، ويورد التقنين المدني الفرنسي

وفي مثل  ، 572فقرة  1أنظر في نص التقنين المدني الفرنسي كوالن وكابيتان  : يستبين منها في وضوح غرض المشرع

  . 121مناسب لعبارة التقنين المدني المصري السابق وهي عبارة غامضة األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وهذا  –اكتفى المشتري بأن يدفع من الثمن ثالثة آالف ليستبقي ألفاً لوفاء الدين وإذا  . يسترد الدين بثمنه فيدفع ثمانمائة بدالً من األلف

لم يجز للمدين بائع العقار أن يتمسك بحقه في االسترداد ليرجع على المشتري بالفرق بين  ، ثم اشترى الدين بثمانمائة –ما يقع عادة 

الدين ومقداره ألف وبينه ثمنه ومقداره ثمانمائة 
 (1191 ) .

  

  

 بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء -ب 

 من التقنين المدني على ما يأتي : 471النصوص القانونية :تنص المادة  - 119

ال بأسمائهم وال باسم  ، ال يجوز للقضاة وال ألعضاء النيابة وال للمحامين وال لكتبة المحاكم وال للمحضرين أن يشتروا " 

إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في  ، ه أو بعضهالحق المتنازع فيه كل ، مستعار

  . "وإال كان البيع باطالً  ، دائرتها

 على ما يأتي : 511وتنص المادة 

أكان التعامل سواء  ، ال يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم يتولون الدفاع عنها " 

وإال كان العقد باطالً  ، بأسمائهم أم باسم مستعار
 (1199 ) 

" .  

 915 /   191وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
 (1195 ) .

  

وفي التقنين المدني الليبي  . 559 – 595وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادتين 

 – 979وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  - 951 – 959وفي التقنين المدني العراقي المادتين  – 512 - 519المادتين 

972 
 (1199 ) .

  

                                                 

 5أنظر في الحاالت االستثنائية األربع المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1191) 

  . 195ص 

 : تاريخ النصوص (  1199) 

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد فيما عدا  191ورد هذا النص في المادة  : 512م 

ووافق عليه  . في المشروع النهائي 557وأصبح النص رقمه  ، زالت في لجنة المراجعة ومجلس النواب ، فروقاً لفظية

  ( . 191ص  - 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  512قم فمجلس الشيوخ تحت ر ، مجلس النواب

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد فيما عدا  197ورد هذا النص في المادة  : 511 م

 ، افق عليه مجلس النوابوو . في المشروع النهائي 555وأصبح النص رقمه  ، زالت في لجنة المراجعة ، فروقاً لفظية

  ( . 191وص  199ص  – 191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  511فمجلس الشيوخ تحت رقم 

ال يجوز للقضاة أو وكالء الحضرة الخديوية وكتبة المحاكم والمحضرين  : 915/    191التقنين المدني السابق  (  1195) 

ال كال وال بعضاً من الحقوق المتنازع فيها التي تكون رؤيتها من  ، همبأنفسهم وال بواسطة غير ، واألفوكاتية أن يشتروا

 ، وفي هذه الحالة يكون البيع باطالً أصالً  . فإذا وقع ذلك كان البيع باطالً  ، خصائص المحاكم التي يجرون فيها وظائفهم

  . بطالن من تلقاء نفسهاويجوز للمحكمة أن تحكم بال ، ويحكم ببطالنه بناء على طلب أي شخص له فائدة في ذلك

ولم يرد في التقنين السابق نص خاص يتعامل المحامي في الحق المتنازع فيه إذا كان وكيالً عن  . واألحكام متفقة في التقنين) 

ويدخل في البيع  ، كانت تعتبر كافية لتحريم شراء المحامي للحق أو جزء منه 915/    191ولكن المادة  ، صاحب الحق

  ( . قابل إذا كان المحامي يأخذ مقابل أتعابه جزءاً من الحق المتنازع فيهالوفاء بم

من  511 – 512مطابقتان للمادتين )  559 – 595التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1199) 

  ( . التقنين المدني المصري

  ( . 175فقرة  – 117وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة ) 

  ( . من التقنين المدني المصري 511 – 512مطابقتان للمادتين )  – 512 - 519التقنين المدني الليبي م 

وأنظر في القانون المدني  - المصريمن التقنين المدني  511 – 512مطابقتان للمادتين )  951 – 959التقنين المدني العراقي م 

  ( . 121فقرة  – 122واألستاذ عباس حسن الصراف فقرة  – 915فقرة  – 911العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة 

إن القضاة والمحامين والكتبة القضائيين ومعاونيهم ال يجوز لهم أن يشتروا بأنفسهم وال  : 979تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  . اسطة غيرهم الحقوق المتنازع عليها والداخلة في حيز اختصاص المحاكم التي يقومون بوظائفهم في دائرتهابو

إن زوجات األشخاص المتقدم ذكرهم وأوالدهم وإن كانوا راشدين يعدون أشخاصاً مستعمرين في األحوال المنصوص  : 972م 

  . عليها في المواد السابقة
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 البيع لعمال القضاء وحق االسترداد : - 111

فقد رأينا فيما تقدم أن بيع الحق المتنازع فيه يجعل للمدين حق  . ونرى من ذلك أن لبيع الحقوق المتنازع فيها خاصية أخرى 

فإن البيع  –وبالتحديد أحداً ممن ذكروا بالنص  -وهنا نرى أن المشتري إذا كان أحداً من عمال القضاء  . االسترداد من المشتري

قد ربط التقنين المدني الجديد ما بين النصوص و . ومن ثم ال يكون هناك محل لالسترداد إذ ال السترداد في بيع باطل ، يكون باطالً 

إذ أن هذا التقنين األخير عرض لحق االسترداد  ، المتعلقة ببيع الحقوق المتنازعفيها ربطاً لم يكن موجوداً في التقنين المدني السابق

ومنذ  . وي على شيء من الخفاءوباعد ما بين المكانين حتى صار الربط بينهما ينط ، في مكان وللبيع لعمال القضاء في مكان آخر

ال يدع مجاالً لحق  ، وهو بيع باطل ، أصبح واضحاً أن بيع الحق المتنازع فيه ألحد عمال القضاء ، ربط بينهما التقنين الحالي

ويكون المدين ملتزماً  ، ويبطل البيع أصالً فيرجع الحق لصاحبه ، فال يجوز للمدين بالحق المتنازع فيه أن يسترد الحق . االسترداد

فإذا فرضنا أن المدين بالحق المتنازع فيه هو  ، أما العكس فجائز . نحوه بكل الدين إذا صفى النزاع وثبت وجود الدين في ذمة المدين

ه أن يسترد الحق المتنازع في –ولو أنه من عمال القضاء  –فإنه يجوز للمدين  ، أحد عمال القضاء وباع الدائن الحق من آخر
 (1191 ) .

 

وألنه لم  ، ألنه إنما حسم النزاع بهذا االسترداد ، وال يحتج عليه في ذلك بأنه اشترى حقاً متنازعاً فيه رؤية النزاع فيه من اختصاصه

واسترداد الحق إلبراء الذمة غير شرائه للمضاربة  ، يشتر الحق بل استرده إلبراء ذمته منه
 (1191 ) .

  

فهو في القليل ينطوي على فكرة المضاربة واستغالل  . نظر في ريبة إلى بيع الحق المتنازع فيهويخلص مما تقدم أن القانون ي

فإذا زادت الريبة وكان المشتري هو أحد عمال  . ومن ثم جعل القانون الجزاء على ذلك حقاً في االسترداد يعطيه للمدين ، الخصومات

 ، إذ الشبهة هنا ال تتعلق فحسب بفكرة المضاربة ، زاد الجزاء على ما تقدم ، القضاء يشتري حقاً نظر النزاع فيه يقع في اختصاصه

ومن ثم كان الجزاء أشد وقد جعله القانون بطالن البيع  ، بل تصل إلى حد استغالل النفوذ
 (1197 ) .

وحرم القانون بوجه خاص على  

  . سواء بالبيع أو بغيره من التصرفات ، المحامي التعامل مع موكله في الحق المتنازع فيه الموكول إليه أمر الدفاع عنه

وقد عرفنا فيما تقدم ما هو الحق المتنازع فيه 
 (1195 ) .

)  . من هم المشترون للحقوق المتنازع فيها ( 2ويبقى أن نعرف : )  

  . ( pacte de quota litisوأحكام تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه )  ( 9وما هو الجزاء على شرائهم لهذه الحقوق )  ( 1

                                                                                                                                                                    

إال أنه أغفل النص على إعفاء أعضاء النيابة والمحضرين كما  ، يتفق في مجموع أحكامه مع التقنين المصريوالتقنين اللبناني ) 

وأقام قرينة قانونية على أن الزوجة  ، أغفل النص على تحريم تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه الموكول إليه الدفاع عنه

  ( . والولد يعتبران اسماً مستعاراً 

 أ)  : وبيع الحقوق المتنازع فيها على هذا النحو خاصيتان ":  د جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيديوق (  1191) 

أنه يجوز إذا كان البيع لغير (  ب)  . أنه ال يجوز إذا كان البيع لعمال القضاء الذين يقع في اختصاصهم الفصل في النزاع( 

 ولكن يستطيع من عليه الحق أن يتخلص منه إذا هو رد للمشتري الثمن والمصروفات والفوائد ، عمال القضاء المتقدم ذكرهم

فقد (  السابق) بخالف التقنين الحالي  ، وقد ربط المشروع هاتين الخاصتين إحداهما باألخرى لما بينهما من العالقة الظاهرة .

 م) عن موضوع تحريم بيعه لعمال القضاء (  559 – 551/    999 – 995 م) فصل موضوع استرداد الحق المتنازع فيه 

  ( . 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  "(  915/    191

وحكم بيع الحق المتنازع فيه من حيث جواز االسترداد قد يتدخل  ":  وجاء في مكان آخر من المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

كان البيع باطالً  ، فإذا باع الدائن حقاً متنازعاً فيه ألحد عمال القضاء . مال القضاءفي حكم هذا البيع من حيث تحريمه على ع

أما  . وال يكون للمدين في هذا البيع الباطل أن يتخلص من الدين بدفع الثمن والمصروفات والفوائد ، بطالناً مطلقاً كما تقدم

 5مجموعة األعمال التحضيرية )  " خلص منه إذا باعه الدائنويكون لعامل القضاء الذي ينازع في دين أن يت ، العكس فجائز

  ( . 199ص 

األستاذ محمد كامل  – 291األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 591أنظر في هذا المعنى األستاذ أنور سلطان فقرة  (  1191) 

ص  215األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 217األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 1وهامش  511مرسي ص 

األستاذين أحمد نجيب الهاللي  – 251جيوار فقرة  – 21رابعاً هامش  995فقرة  9أوبري ورو  : وأنظر عكس ذلك – 179

  . 115وحامد زكي فقرة 

م بالحق ويبعد عنهم ألن البيع بعكس الشراء يقع صلته ، ولكن ال يمتنع على عمال القضاء بيع حق لهم متنازع فيه (  1197) 

  ( . 271ص  215األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 299األستاذ سليمان مرقس فقرة ) الشبهات 

ومن ثم يكفي  ، فالحق المتنازع فيه معناه واحد من حيث االسترداد ومن حيث تحريم شراؤه على عمال القضاة (  1195) 

قارن األستاذ ) ي شأن موضوعه نزاع جدي ولو لم ترفع دعوى به أمام القضاء ليكون الحق متنازعاً فيه في الحالتين أن يقم ف

التي (  جديد 512) مدني  191وقد قضت محكمة النقض بأن المادة  ( . 115ص  219منصور مصطفى منصور فقرة 

حق قائماً بالفعل وقت تحريم على القضاء وغيرهم شراء الحقوق المتنازع فيها تفيد عبارتها اشتراط أن يكون التنازع على ال

وإذن فال يكفي إلبطال البيع أن يكون  . سواء أكان مطروحاً على القضاء أم لم يكن طرح بعد ، الشراء ومعروفاً للمشتري
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 المشترون للحقوق المتنازع فيها :  - 111

 512 وقد ذكروا في المادة . المحظور عليهم الشراء هم القضاة وأعضاء النيابة والمحامون وكتبة المحاكم والمحضرون

وال يمتد الحظر إلى الخبراء  ، فال يجوز القياس عليهم ، مدني على سبيل الحصر
 (1159 ) 

ومترجمي المحاكم ووكالء المحامين 

وكتبتهم وخدم المحاكم وحجابها وفراشيها والحراس ورجال الشرطة ومأموري الضبطية القضائية 
 (1152 ) .

  

 ، فقضاة المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية ومحاكم االستئناف ومحكمة النقض . والقضاة يشملون كل من ولى وظيفة القضاء

ويشمل اللفظ أيضاً مستشاري وقضاة مجلس الدولة والمحاكم اإلدارية  . "قضاة  "كل هؤالء القضاة والمستشارين يعتبرون 
 (1151 ) ،

 

والمحظور شراؤه على  . ا كانت هذه المحاكم موجودةكما يشمل قضاة المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمجالس الملية عندم

فقاضي المحكمة الجزئية ال يجوز له شراء الحقوق المتنازع فيها  . القاضي يتسع أو يضيق بحسب المحكمة التي يباشر فيها وظيفته

فيما عدا ذلك ولو كان النظر ويجوز له شراء الحقوق المتنازع فيها  ، إذا كان النظر في النزاع من اختصاص محكمته الجزئية وحدها

في النزاع من اختصاص محكمة جزئية أخرى تابعة لنفس المحكمة الكلية التي تتبعها محكمته 
 (1159 ) ،

على أن يكون للمدين حق  

ك بما في ذل ، وقاضي المحكمة الكلية يمتد اختصاصه إلى دائرة محكمته . االسترداد على النحو الذي قدمناه فيما يتعلق بهذا الحق

ألن  ، االختصاص النهائي للمحكمة الجزئية $ 121$ اختصاص المحاكم الجزئية التابعة لمحكمته حتى لو كان النزاع يدخل في 

بل يجز أن يتبع النزاع وتضم إليه طلبات إضافية تجعله  ، مجرد احتمال رفع استئناف ولو غير مقبول يكفي إللقاء ظل من الشبهة

قابالً لالستئناف 
 (1155 ) .

بما في ذلك اختصاص المحاكم الكلية  ، ومستشار محكمة االستئناف يمتد اختصاصه إلى دائرة محكمته 

ألن اختصاص  ، أما مستشار محكمة النقض فيمتنع عليه أن يشتري أي حق متنازع فيه . والمحاكم الجزئية التابعة لهذه المحكمة

  . الحكم في النزاع غير قابل للنقض لالحتماالت التي قدمناهاوهذا حتى لو كان  ، محكمته يمتد إلى جميع أنحاء الدولة

وال أعضاء النيابة اإلدارية  ، وال يدخل فيهم معاونو اإلدارة . وأعضاء النيابة يتدرجون من النائب العام إلى معاوني النيابة

ويمتد اختصاص النائب  ، التي يعمل فيها ولكل عضو نيابة اختصاص المحكمة . فهذه النيابة لم تكن موجود وقت وضع التقنين الجديد

  . العام إلى جميع أنحاء الدولة وكذلك المحامون العامون وأعضاء النيابة الذين يعملون أمام محكمة النقض

ومن هؤالء المحامين من ال يسمح لهم  . والمحامون هم كل من كان عضواً في نقابة المحامين ولو كان ال يزال تحت التمرين

فيحظر عليهم شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النزاع من اختصاص أية محكمة جزئية في  ، بالمرافعة إال أمام المحاكم الجزئية

الحقوق المتنازع فيها  فيحظر عليهم شراء ، ومنهم من ال يسمح لهم بالمرافعة إال أمام المحاكم الكلية والجزئية . جميع أنحاء البالد

والمحامون المسموح لهم بالمرافعة أمام محكمة النقض أو أمام االستئناف يحظر عليهم هم أيضاً شراء أي حق متنازع فيه  . جميعاً 
 (

1159 ) .
  

                                                                                                                                                                    

إذ تفصل في وصف كون الوقائع التي أثبتتها  ، ومحكمة الموضوع . الحق المبيع قابالً للنزاع ومحتمالً أن ترفع بشأنه دعوى

إنما تفصل في مسألة القانونية هي توافر ركن من األركان  ، ة أو غير مؤدية إلى اعتبار الحق متنازعاً فيهوقررتها مؤدي

نقض مدني ) وإذن فعملها في هذا خاضع لرقابة محكمة النقض  . أو عدم توافره(  جديد 512) مدني  191القانونية للمادة 

وقضت محكمة استئناف مصر بأن النزاع في الحق المانع  ( . 975ص  217رقم  2مجموعة عمر  2595أبريل سنة  11

فكل نزاع يجد  ، يجب أن يكون قائماً فعالً أو محتمالً وقت التعاقد(  جديد 512) مدني  191من البيع الذي نصت عليه المادة 

يكون حائالً دون البيع أو ينشأ بعد التعاقد األسباب لم تكن ظاهرة وال كانت في حساب المتعاقدين وقت التعاقد ال يصح أن 

  ( . 71رقم  52المجموعة الرسمية  2595مايو سنة  22استئناف مصر ) لألشخاص الذين ذكرهم القانون 

  ( . 252ص  55م  2591يناير سنة  11استئناف مختلط ) ال يدخل الخبراء ولو كانوا مقيدين في الجدول  (  1159) 

  . 199ص  5في مجموعة األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  (  1152) 

وال يدخل مستشارو الرأي والتشريع في مجلس الدولة واألعضاء الفنيون بهذين القسمين والموظفون الفنيون  (  1151) 

  . " قضاة " فهؤالء ال يسمون ، كذلك ال يدخل المحكمون . فكل هؤالء ليست لهم والية القضاء ، بوزارة العدل

محكمة استئناف مصر قضت بأن وكالء النيابة بالمحاكم الجزئية يعتبرون في حكم من يؤدون وظائفهم  غير أن (  1159) 

بل هي محاكم متفرعة عن المحاكم الكلية  ، ألن المحاكم الجزئية ليست محاكم مستقلة بذاتها ، في دائرة المحكمة الكلية كلها

 29استئناف مصر ) في المحاكم الكلية ثم يندبون للعمل في الجزئيات  ووكالء النيابة والقضاة فيها معينون أصالً  ، الرئيسية

  ( . 152ص  299رقم  25المحاماة  2599يونيه سنة 

  . 2فقرة  2957 عكس ذلك ماركاديه م - 119بودري وسينيا فقرة  – 275رابعاً ص  995فقرة  9أوبري ورو  (  1155) 

األستاذ ) حالة ما إذا كان المشتري محامياً عن أحد المتنازعين ومع ذلك فقد ذهب رأي إلى قصر المنع على  (  1159) 

األستاذ ) وذهب رأي آخر إلى قصر المنع على المحاكم التي يترافع فيها المحامي بصفة مستمرة  ( ، 111فتحي زغلول ص 
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وغيرهم من الكتاب ككتاب الحسابات والسكرتارية والقيد وغير ذلك من األقسام  ، وكتبة المحاكم يندرج فيهم كتاب الجلسات

سواء كانت محكمة جزئية أو محكمة  ، فالحظريشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة ، والكاتب موظف في محكمة معينة . اإلدارية

  . كلية أو محكمة استئناف أو محكمة النقض

  . فالحظر يشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة ، نةكذلك المحضرون كل معين في محكمة معي

فلو أن المشتري لم يكن قاضياً في محكمة القاهرة وقت أن  ، ويالحظ أنه يجب توافر الصفة في الوقت الذي يتم فيه الشراء

اهرة ورفع النزاع فالشراء جائز حتى لو نقل القاضي بعد ذلك إلى محكمة الق ، اشترى حقاً متنازعاً فيه من اختصاص هذه المحكمة

فلو لم  ، ويجب أيضاً أن يكون الحق متنازعاً فيه وقت الشراء . وعليه في هذه الحالة أن يتنحى عن نظر القضية ، أمام هذه المحكمة

ويجب  . يقم في شأنه نزاع جدي وقت أن اشتراه عامل لقضاء فالشراء صحيح ولو قام النزاع بعد ذلك أو كان قائماً قبل ذلك وانحسم

أخيراً أن يكون عامل القضاء عالماً بوقوع النزاع في الحق وقت شرائه 
 (1151 ) .

  

كما يستوي أن يشتري عامل القضاء الحق المتنازع  . أو واقعاً على بعضه ، ويستوي أن يكون الشراء واقعاً على كل الحق

فيه باسمه الشخصي أو باسم مستعار 
 (1151 ) .

  

 جزاء الحظر : - 112

وال يكون لعقد  . صريح في هذا المعنى ( مدني 512 فالنص ) م ، وال شك في أن جزاء الحظر بطالن البيع بطالناً مطلقاً  

وفقاً للقواعد المقررة في البطالن  ، البيع أثر ال فيما بين المتعاقدين وال بالنسبة إلى الغير
 (1157 ) .

ومن ثم ال يجوز للمدين بالحق  

ويبقى  ، ويترتب على بطالن البيع أن المشتري يسترد ما دفعه ثمناً للحق . كما سبق القول ، د الحق في هذا البيعالمتنازع فيه أن يستر

  . الحق ملكاً لصاحبه األصلي

فما يخالف النظام العام أن يستغل عامل القضاء نفوذه في شراء  . والبطالن يقوم على أساس أن البيع مخالفاً للنظام العام

ففي القليل قد ألقى بشرائه الحق المتنازع فيه ظالً من الشبهة في  ، وإذا كان لم يقصد أن يستغل نفوذه فعالً  . تنازع فيهاالحقوق الم

ويكون الجزاء هو البطالن  ، فهذه االعتبارات تتصل أوثق االتصال بالنظام العام واآلداب . حيدة القضاء في نزاع يقع في اختصاصه

المطلق 
 (1155 ) .

  

 تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه  – 113

 (pacte de quota litis ) نص صريح في تحريم تعامل المحامي مع موكله في  ( 511 : وقد ورد في التقنين المدني ) م

إن النص بل  . مدني كان وحده يكفي لتحريم شراء المحامي حقاً متنازعاً فيه لموكله 512ويالحظ أن نص المادة  . الحق المتنازع فيه

                                                                                                                                                                    

غير  ( ، 59ص  – 51 األستاذ إسماعيل غانم ص) أو المحكمة التي يباشر عمله فعالً في دائرتها (  591حلمي عيسى فقرة 

األستاذ أنور  – 2هامش  119األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص ) أن هذه اآلراء يعوزها سند من القانون 

األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 251ص  – 251ص  299األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 529ص  599سلطان فقرة 

  ( . 172ص  219األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 275 –ص  219

 ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا تبين وقت تحويل السند أن المحامي لم يكن يعلم بأنه موضوع نزاع (  1151) 

ج  1/    11رقم  9المحاماة  2515يونيه سنة  19) وال يمكن أن ينسب إليه أنه اشترى ديناً متنازعاً فيه  ، جاز التحويل له

25 . )  

 ، ويجوز إثبات الشراء باسم مستعار بجميع الطرق . كأن يشتري باسم زوجه أو ولده أو قريب له أو صديق (  1151) 

قرينة قانونية على أن الشراء باسم (  972 م) وقد وضع تقنين الموجبات والعقود اللبناني  ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن

  ( . في الهامش 295أنظر آنفاً فقرة ) لو كانوا راشدين هو شراء باسم مستعار الزوجة أو باسم األوالد و

ألن كالً من الوفاء بمقابل  ، ويسري التحريم والبطالن المطلق على الوفاء بمقابل والمقايضة كما يسري على البيع (  1157) 

  ( . 171ص  215أنظر األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ) والمقايضة تسري عليه أحكام البيع 

 ، ومن ثم فقد قيل إن عامل القضاء ال يسترد ما دفعه من الثمن في شراء الحق المتنازع فيه ألن الطرف الملوث (  1155) 

  . وما دام البيع باطالً ال يترتب عليه أثر فإنه يسترد ما دفعه ، ولكن هذه النظرية القديمة قد هجرت

دون أن يصرح النص بالبطالن كما صرح نص التقنين  ، قضاء للحق المتنازع فيهوفي فرنسا نص على عدم جواز شراء عامل ال

 15لوران  : فمن القائلين بالبطالن . فانقسم الفقه الفرنسي بين قائل ببطالن البيع وقائل بقابليته لإلبطال ، المدني المصري

أوبري ورو  – 15فقرة  15ديمولومب  : ومن القائلين بالقابلية لإلبطال . 99فقرة  29هيك  - 259فقرة  2جيوار  – 19فقرة 

بالنيول  – 911فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 111بودري وسينيا فقرة  – 5وهامش  219رابعاً ص  995فقرة  9

  . 2992فقرة  1جوسران  – 1991فقرة  1وريبير وبوالنجيه 
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أما المادة  . أوسع من ذلك إذ يحرم على المحامي أن يشتري أي حق متنازع فيه ولو لم يكن وكيالً عن صاحب الحق كما سبق القول

ألنها تشترط أن يكون المحامي  ، هي أضيق . وأوسع من ناحية أخرى ، مدني من ناحية 512مدني فهي أضيق من المادة  511

ألنها تقضي بأنه متى كان المحامي وكيالً في الحق المتنازع فيه فكل ضروب التعامل في  ، وهي أوسع . فيهوكيالً في الحق المتنازع 

وال أن  ، وال أن يوهب له ، وال أن يقايض عليه ، فال يجوز له أن يشتري الحق . وليس الشراء فحسب ، هذا الحق محرمة عليه

 . وال يجوز له بوجه خاص أن يأخذ جزءاً من الحق في مقابل أتعابه ولو تولى اإلنفاق على التقاضي . وال أن يقترضه ، يشارك فيه

إذ يخشى أن يستغل مركزه فيوهم موكله أن حظه في استخالص حقه  ، والحظر هنا أيضاً يقوم على اعتبارات تتصل بالنظام العام

ً ويحمله بذلك على قبول اتفاق يكون الموكل في ، غير كبير ويستوي أن يتعامل  ، ومن ثم يكون التعامل باطالً بطالناً مطلقاً  . ه مغبونا

وبطالن التعامل ال يمنع من أن يطلب المحامي تقدير  . المحامي باسمه أو يتعامل باسم مستعار كزوجة أو ولد أو قريب أو صديق

ي ويرجع على الموكل بها هي وما عسى أن يكون قد أنفقه على التقاض ، أتعابه
 (1199 ) .

إذا انتهى النزاع في  ، كذلك ال يوجد ما يمنع 

أن يتعامل المحامي فيه مع موكله السابق بعد أن أصبح الحق غير متنازع فيه  ، الحق
 (1192 ) .

  

في عهد التقنين المدني السابق  ، وقد كان تعامل المحامي في الحق الموكل في النزاع بشأنه محرماً على الرأي الراجح
 (

1191 ) ،
فلم  . تطبيقاً للمبدأ العام الذي يحرم على المحامين شراء الحقوق المتنازع فيها سواء كانوا موكلين في النزاع أو غير موكلين 

وإنما أورد نصاً خاصاً صريحاً في التحريم  ، يستحدث التقنين المدني الجديد حكماً جديداً في الصدد
 (1199 ) .

  

 بيع السلم - 2
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وهو بيع شيء غير موجود ولكنه ممكن  ، فقد استثنى من هذه القاعدة بيع السلم ، لما كان بيع المعدوم باطالً في الفقه اإلسالمي

ملخصاً عن البدائع  ، ونستعرض هنا في إيجاز . الوجود
 (1195 ) ،

ثم نعرض لهذا  ، الخطوط الرئيسية في بيع السلم في الفقه اإلسالمي 

فإننا نعرض لهذه  ، ولما كان تقنين الموجبات والعقود اللبناني أفرد لهذا البيع نصوصاً خاصة . من البيع في القانون المصريالنوع 

  . النصوص بعد ذلك

على أن يوجد الشيء  ، يمكن تعريف السلم في الفقه اإلسالمي بأنه بيع شيء غير موجود بالذات بثمن مقبوض في الحال

والثمن رأس  ، والمبيع المسلم فيه ، والبائع المسلم إليه ، ويسمى المشتري المسلم أو رب السلم . ويسلم للمشتري في أجل معلوم

رخص فيه استثناء من مبدأ عدم جواز بيع المعدوم للحاجة إليه وجريان التعامل  ، ونرى من ذلك أن السلم هو بيع المعدوم . المال

                                                 

أنظر األستاذ سليمان مرقس فقرة ) لحق المتنازع فيه فيكون محل مؤاخذة تأديبية أما تعامل المحامي الباطل في ا (  1199) 

  ( . 255ص  291

:  وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي – 11ص  27م  2599ديسمبر سنة  19استئناف مختلط  (  1192) 

وهو  ، هو التطبيق الكثير الوقوع في العمل ، قضاءزاد المشروع بأن ذكر تطبيقاً خاصاً لبيع الحق المتنازع فيه لعمال ال "

سواء أكان  – pacte de quota litis –تعامل المحامي مع موكله في الحق المتنازع فيه إذاك أن هو الذي تولى الدفاع عنه 

ن المشروع من المشروع وهي منقولة ع 197م  : وسواء تعامل المحامي باسمه أو باسم مستعار ، التعامل بالبيع أم بغيره

أن  ، بعد إنتهاء النزاع ، ويالحظ أنه يجوز ( . السابق) وال نظير لها في التقنين الحالي  ، 9/    999الفرنسي اإليطالي م 

  ( . 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  " يتعامل الموكل مع المحامي في الحق الذي كان متنازعاً فيه

 2521يونيه سنة  11استئناف مختلط  – 917ص  151رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  15استئناف مصر  (  1191) 

األستاذ  – 191األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 95ص  99م  2559يناير سنة  12 – 929ص  15م 

  . 219األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 521ص  591أنور سلطان فقرة 

 وإذا كان التقنين المدني األسبق لم يشتمل على نص صريح في تحريم تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه الموكل في النزاع بشأنه

وليس  ":  من هذا القانون بما يأتي 59إذ تقضي المادة  ، على هذا النص 2599لسنة  299فقد أشتمل قانون المحاماة رقم  ،

أو على أجر  ، أو أن يتفق على أخذ جزء منها نظير أتعابه ، أو بعض الحقوق المتنازع عليهاله على كل حال أن يبتاع كل 

وعلى كل حال ال يجوز له أن يعقد اتفاقاً على األتعاب من  . يتسبب إلى قيمة ما هو مطلوب في الدعوى أو ما يحكم به فيها

  . " شأنه أن يجعل له مصلحة في الدعوى

ولكن الفقه الفرنسي  ، من التقنين المدني المصري 511نين المدني الفرنسي نص يماثل المادة وال يوجد في التق (  1199) 

) مدني مصري  512مدني فرنسي هي التي تماثل المادة  2951يحرم تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه تطبيقاً للمادة 

  ( . 117بودري وسينيا فقرة 

  . 199 ص – 192ص  9البدائع للكاساني  (  1195) 
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وتكسبه سمة خاصة تجعله استثناء مقيداً في حدود  ، على أن للسلم شروطاً وقيوداً تخرجه عن أن يكون مطلق بيع المعدوم . يهف

  . ضيقة

وأن يكون  ، أن يكون معلوم الجنس والنوع والصفة كحنطة سقية وسط أو تمر فارسي جيد –المسلم فيه  –فيشترط في المبيع 

وأن يكون مما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف على وجه ال يبقى بعد الوصف  ، زن أو العد أو الذرعمعلوم القدر بالكيل أو الو

فيجوز السلم إذن في المكيالت  . ال يجوز السلم فيه ، ويبقى بعد الوصف تفاوت فاحش ، فلو كان مما ال يمكن . إال تفاوت يسير

الجهالة فيها يسيرة وصغيرها وكبيرها سواء فال  ، المتقاربة كالجوز والبيض ألوفي العدديات  ، والموزونات ألنها من ذوات األمثال

وفي الذرعيات كالثياب والبسط والحصير ألن الناس تعاملوا السلم فيها  ، يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت بين الناس عادة

وال  . والعرض يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل في باب السلم لحاجتهم إلى ذلك وألنه إذا بين الجنس والنوع والصفة والرفعة والطول

ألنه ال  ، يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر والآللئ والجلود والبطيخ والقثاء والسفرجل والرمان ونحوها

ويجب في المسلم فيه  . إلى المنازعةأو يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها جهالة فاحشة مفضية  ، يمكن ضبطها بالوصف

ألن المسلم فيه مبيع والمبيع يجب أن يتعين  ، لم يجز السلم فيه ، فإن لم يكن كالدراهم والدنانير ، أيضاً أن يكون مما يتعين بالتعيين

وسلم  ، وعند الشافعي هذا ليس بشرط ، حتى ال يجوز السلم في الحال عند الحنفية ، كما يجب أن يكون المسلم فيه مؤجالً  ، بالتعيين

 ، فال يكون الزماً كما في بيع العين ، تمكيناً له من االكتساب –البائع  –وجه قوله أن األجل شرع نظراً للمسلم إليه  . الحال جائز

يه عاجزاً عن تسليم المسلم فالظاهر أن يكون المسلم إل ، واحتجت الحنفية بأن السلم حاالً يفضي إلى المنازعة ألن السلم يع المفاليس

وبأن الترخيص في السلم هو تغيير الحكم األصلي  . فيه ورب السلم يطالب بالتسليم فيتنازعان على وجه تقع معه الحاجة إلى الفسخ

صة فحالة الوجود والقدرة ال يلحقها اسم الرخ ، وهو حرمة بيع ما ليس عند اإلنسان إلى الحل بعارض عذر العدم ضرورة اإلفالس

ويجب أن يكون نوع المسلم فيه موجوداً من  . حل الدين ، ولو مات المسلم إليه قبل األجل . فيبقى الحكم فيها على العزيمة األصلية

أو كان موجوداً فيهما لكنه انقطع من أيدي  ، فإن لم يكن النوع موجوداً عند العقد أو عند محل األجل ، وقت العقد إلى وقت األجل

وهذا عند الحنفية وقال الشافعي الشرط وجوده عند محل  . ال يجوز السلم ، ين ذلك كالثمار والفواكه واللبن وأشباه ذلكالناس فيما ب

كدنانير نيسابورية جيدة  ، فيجب فيه أيضاً بيان جنسه ونوعه وصفته ، في السلم –رأس المال  –أما الثمن  . األجل دون وقت العقد

ألن المسلم فيه دين واالفتراض ال عن قبض رأس المال يكون افتراقاً  ، ن مقبوضاً فيم جلس السلمويجب أن يكو . وتمر برني وسط

ويشترط القبض سواء  . وإنه منهي عنه لما روى أن النبي عليه السالم نهى عن بيع بالكالئ الكالئ أي النسيئة بالنسيئة ، عن دين بدين

ً كان رأس المال ديناً أ وعيناً عند عامة العلما ً  ، ء استحسانا  . وهو قول مالك ، والقياس أال يشترط القبض في المجلس إذا كان عينا

وجه االستحسان أن  . وهذا افتراق عن عين بدين وإنه جائز ، وجه القياس أن اشتراط القبض لالحتراز عن االفتراق عن دين بدين

  . والنادر حكمه حكم الغالب فيلحق بالدين ، رأس مال السلم يكون ديناً عادة وال تجعل العين رأس مال السلم إال نادراً 

وأهم القيود التي تحيط به أربعة  . أصبح عقداً خاصاً يتميز عن سائر العقود ، بما أحاطه من قيود ، ويتبين مما قدمناه أن السلم

يجب أن يكون نوع المبيع موجوداً من وقت العقد إلى وقت حلول  ( 1)  . فيم جلس العقد ، أي الثمن ، يجب قبض رأس المال ( 2: ) 

يعوض انعدام ذات البيع وقت العقد ما دام نوعه  ، في رأينا ، وهذا الشرط . وال يجوز أن ينقطع فيما بين هذين الوقتين ، األجل

 ( ويندرج تحت هذا الشرط أن يكون المسلم فيه ) المبيع . بل على موجود بالنوع ال بالذات ،  على معدومفكأن السلم يرد ال ، موجوداً 

 . فإن الشيء الذي ينقطع نوعه ال يخلو التعامل فيه من غرر ، ويرجع ذلك في الغالب إلى الخشية من الضرر ، مما ال يحتمل انقطاعه

وهذا  . بل في الثمر جملة وفي المحصول عامة ، عقد وال في محصول أرض بالذات لم ينبتفال يجوز السلم في ثمر نخلة بعينها لم ين

وال يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من  ( 9)  . من شأنه أن يجعل السلم غير صالح إلباحة بيع محصول مستقبل ألرض بالذات

ويجب أن يكون هناك أجل معلوم للسلم عند الحنفية  ( 5)  . الحيوان والجواهر والآللئ والبطيخ والقثاء والرمان والسفرجل ونحو ذلك

ذلك أن طبيعة  . ر على التسليمقاد ( حتى لو ثبت أن المسلم إليه ) البائع ، فالسلم الحال غير مرخص فيه ألنه بيع المعدوم في الحال

 ، إذ البائع يبيع ما ليس عنده ، وهو بيع بأوكس األثمان ، السلم تقتضي التأجيل إلى أجل معلوم ألنه بيع المفاليس كما تقول الفقهاء

لة األجل فلزم أن يكون الثمن دون المبيع في القيمة والفرق في مقاب ، فيضرب أجالً للتسليم مع أنه يقبض الثمن في الحال
 (1199 ) .

  

                                                 

ولم يشترط  ، وأمكن تأجيل دفع الثمن إلى وقت تسلم المبيع ، فلو أن السلم في الفقه اإلسالمي تحلل من هذه القيود (  1199) 

ألمكن القول إن السلم هو الطريق  ، عدم انقطاع المبيع من وقت البيع إلى وقت حلول األجل حتى يجوز بيع محصول بالذات

وقد سارت المذاهب  . دوم في الحال في الفقه اإلسالمي ما دام أنه محقق الوجود في المآلالذي يؤدي إلى جواز بيع المع

فعند مالك ال يشترط قبض رأس المال في مجلس العقد  . شوطاً في محو هذه القيود ، كما رأينا ، األخرى غير المذهب الحنفي

 ً  وال يشترط عند مالك والشافعي عند انقطاع المسلم فيه من وقت العقد إلى وقت حلول األجل . إذا كان رأس المال عيناً ال دينا

  . بل يصح السلم في المعدوم إذا غلب على الظن وجوده وقت الوفاء ،

 ً ً  ، في مختلف المذاهب ، ومع ذلك فالقيد الذي ال يزال مستعصيا جل يسقط ويضاف إليه أن األ ، هو شرط تعجيل الثمن إذا كان دينا

  . بموت البائع
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 السلم في القانون المصري : - 115

و ليس التقنين في حاجة إلى ذلك فقد رأينا أن بيع الشيء المستقبل فيه  . ولم يرد نص خاص ببيع السلم في التقنين المدني 

ت المتقاربة والمتفاوتة فيجوز إذن بيع المحصوالت المستقبلة ويع المكيالت والموزونات والعدديا . جائز ما دام محتمل الوجود

 ، والبيع على هذا النحو يخضع للقواعد العامة . ما دامت توجد في المستقبل ، حتى لو لم توجد في الحال ، والمذروعات وغير ذلك

وال أن  ، كذلك ال يشترط أن يكون غير منقطع النوع ، فال يشترط فيه قبض الثمن في المجلس كما يشترط ذلك في الفقه اإلسالمي

  . وذلك ألن قواعد القانون المصري تحتمل من الغرر ما ال تحتمله مبادئ الفقه اإلسالمي ، يكون من العدديات المتقاربة

 ، ويكثر التعامل به في البورصة – vente a livrer, marche a - termeوفي القانون المصري يوجد بيع مؤجل التسليم 

أما  ، فهو بيع مضاربة ، ولكن هذا البيع ال يقابل بيع السلم . ات القيمة كاألوراق المالية المسعرةفي البضائع كالقطن وفي األوراق ذ

يغلب أن يكون كل من البائع والمشتري مضارباً  ( marche a termeففي الصفقات اآلجلة )  . بيع السلم فقد رأينا أنه بيع المفاليس

وإن نزل فالفرق  ، فإن ارتفع السعر دفع البائع الفرق ، ى التسليم عيناً بل إلى دفع الفرقفتنتهي الصفقة ال إل ، على الفرق في األسعار

ويحصل بواسطة سماسرة مقيدة أسماؤهم في قائمة تحررها  ، ويعقد البيع على هذا الوجه في بورصة مرخص بها . يدفعه المشتري

ويرد على بضائع أو أوراق ذات قيمة مسعرة  ، لجنة البورصة
 (1191 ) .

فالمفروض فيه أن شخصاً  ، أما بيع السلم في الفقه اإلسالمي 

فوظيفة بيع السلم االقتصادية  . يكون في حاجة المال قبل أن ينتج سلعته فيأخذه من الغير في مقابل أن يورد له السلعة في أجل معين

وهي الحصول على مال عاجل في مقابل شيء آجل 
 (1191 ) ،

غير وظيفة الصفقات اآلجلة وهي في الغالب المضاربة على فروق  

  . األسعار

 السلم في القانون اللبناني :  - 116

تخطي فيها القيود التي أسلفنا ذكرها في الفقه  ، وقد أورد تقنين الموجبات والعقود اللبناني نصوصاً خاصة ببيع السلم

وأضاف إليه أن يكون إثبات عقد السلم بالكتابة ولو لم تزد قيمته على النصاب المقرر  ، هإال قيد تعجيل الثمن فإنه استبقا ، اإلسالمي

  . للبينة والقرائن

بيع السلم هو عقد بمقتضاه يسلف أحد الفريقين اآلخر مبلغاً معيناً  "من تقنين الموجبات والعقود على أن  571فتنص المادة 

ن يسلم إليه كمية معينة من المواد الغذائية أو غيرها من األشياء المنقولة في موعد يتفق عليه فيلزم هذا الفريق مقابل ذلك أ ، من النقود

وإذا لم  . "يجب دفع الثمن كله إلى البائع وقت إنشاء العقد  "على أنه  577وتنص المادة  . "وال يثبت هذا العقد إال كتابة  . الفريقان

وجب أن يكون مكان  ، وإذا لم يبين مكان التسليم . ( لبناني 575 تحديد هذا الميعاد ) م اتبع العرف في ، يعين ميعاد لتسليم المبيع

فإن كان مما ال يعد وال  ، ويجب أن يكون المبيع معيناً بكميته أو بصفته أو بوزنه أو بكيله كالمواد الغذائية . ( لبناني 552 العقد ) م

  . ( لبناني 559يوزن فيكفي أن يعين بوصفه وصفاً دقيقاً ) م 

إذا تعذر على البائع بسبب قوة قاهرة ودون خطأ أو تأخر منه أن  "من تقنين الموجبات والعقود على أنه  551ثم تنص المادة 

وإذا عرض البائع في السنة  . فه أو أن ينتظر إلى السنة التاليةفللمشتري أن يفسخ العقد ويسترد الثمن الذي أسل ، يسلم ما وعد به

ويسري هذا الحكم أيضاً إذا كان  . وليس هل أن يفسخ العقد ، وجب على المشتري استالمه ، التالية الشيء المعقود عليه البيع

  . "طبق أحكام الفقرة األولى من هذه المادة فت ، أما إذا كان الشيء المتعاقد عليه غير موجود . المشتري قد استلم قسماً من المبيع

 تعيين المبيع -المطلب الثاني

 كيفية تعيين المبيع :  - 117

قدمنا عند الكالم في تعيين المحل 
 (1197 ) 

  . أن محل االلتزام يجب أن يكون معيناً أو قابالً للتعيين

 ، فإذا باع شخص داراً  . وجب أن يوصف الشيء وصفاً مانعاً من الجهالة الفاحشة ، فإذا وقع البيع على شيء معين بالذات

ً  . وجب أن يبين موقعها وأوصافها األساسية التي تميزها عن الدور األخرى وجب تحديد موضعها وبيان مساحتها  ، وإذا باع أرضا

وتعيين حدودها 
 (1195 ) .

وقد رأينا فيما قدمناه أن المشتري يجب  . وصافها المميزةوجب أن يعين نوعها وأ ، وإذا باع آلة ميكانيكية 

                                                 

  . 175األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  –من التقنين التجاري  19أنظر المادة  (  1191) 

  . خاصيته أن المبيع ال الثمن هو المؤجل ، فهو ضرب من بيوع االئتمان (  1191) 

  . 119الوسيط جزء أول فقرة  (  1197) 

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأال ضرورة لذكر حدود األطيان ما دام للمتعاقدين علم تام بموقع  (  1195) 

وقضت أيضاً بأنه يكفي لتعيين األرض  ( . 255ص  111رقم  2الشرائع  2525فبراير سنة  27) وحدود هذه األطيان 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ً ويعتبر العلم كافياً إذا أشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه األساسية بياناً يمكن من تعرفه )  ، أن يكون أيضاً عالماً بالمبيع علماً كافيا

  . ( مدني 525 م

فيقال مثالً  ، ( مدني 2 /   299 كون معيناً بجنسه ونوعه ومقداره ) مفإنه يجب أن ي ، أما إذا كان المبيع غير معين بالذات

 1 /   299 وجب أن يتضمن العقد ما يستطاع به تحديده ) م ، فإذا لم يحدد المقدار . مائة أردب من القمح الهندي من الصنف الجيد

فالمقدار الالزم من هذه األغذية وإن لم  ، كما إذا تعهد شخص بأن يورد أغذية معينة النوع لمستشفى معين أو لمدرسة معينة ، ( مدني

وقد يقتصر التعيين على بيان الجنس والنوع والمقدار دون أن تذكر  . يحدد في العقد قابل للتحديد وفقاً لحاجة المستشفى أو المدرسة

ً  ، يمكن استخالصها من العرف أو من ظروف التعاقددرجة الجودة ودون أن  فال  ، ففي هذه الحالة يجب أن يكون الصنف متوسطا

 ( مدني 1 /   299 وال يكون رديئاً حتى ال يغبن المشتري ) م ، يكون جيداً حتى ال يغبن البائع
 (1119 ) .

  

ً  ، يرونرى مما تقدم أن تعيين المبيع إذا لم يكن معيناً بالذات يحصل بالتقد كذلك قد يكون بيع المقدرات  ، وقد يكون البيع جزافا

وال يمنع الشيء من أن  . فيتعين بوصفه وصفاً يميزه عن غيره تمييزاً مانعاً من الجهالة الفاحشة ، أما الشيء المعين بالذات . بالعينة

  . يكون معيناً أن يكون مجموعاً من المال كما في بيع التركة

  . بيع التركة ( 9)  . البيع بالعينة ( 1)  . البيع بالتقدير والبيع الجزاف ( 2: )  فنبحث على التوالي

 البيع بالتقدير البيع الجزافي - 2

 (vente au poids, au compte ou a la mesure - vente en bloc )  

 كيف يكون البيع بالتقدير :  - 118

فإذا باع شخص من آخر مائة أقة من  . وجب أن يعين وزناً أو كيالً أو مقاساً أو عدداً  ، رأينا أن المبيع إذا كان من المثليات

أو مائتي ذراع من  ، أو باع ستين أردباً من القمح فهذا بيع بالتقدير عن طريق الكيل ، السكر فهذا بيع بالتقدير عن طريق الوزن

  . ة فهذا بيع بالتقدير عن طريق العددأو خمسمائة بيض ، القماش فهذا بيع بالتقدير عن طريق المقاس

ألن المبيع ال يتعين إال  ، كان البيع بالتقدير ، ونرى من ذلك أن المبيع إذا احتاج في تعيينه إلى وزن أو كيل أو مقاس أو عدد

 ، لم يكن هناك اتفاق اتبع العرفوإذا  ، ويتم التقدير في المكان والزمان المتفق عليهما . بعد أن يقدر وزناً أو كيالً أو مقاساً أو عدداً 

 –الوزن أو الوكيل أو المقاس أو العد  –ويجب أن يكون تقدير المبيع  . وإال ففي مكان تسليم المبيع وفي الوقت الذي يجب فيه التسليم

واقعاً من البائع أو نائبه بمحضر من المشتري أو نائبه 
 (1112 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ص  2/    211رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  17) ألرض المبيعة ذكر الناحية والحوض ورقم القطعة دون بيان حدود ا

571 . )  

 ، وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص يقرر كيفية تعيين المبيع المعين بالنوع فقط (  1119) 

وجب أن  ، لمبيع إال بنوعهإذا لم يتعين الشيء ا ":  وكانت تجري على الوجه اآلتي ، من هذا المشروع 997وهو المادة 

من التقنين  917/    112ويقابل هذا النص المادة  . " عدداً أو وزناً أو كيالً أو مقاساً  ، يكون هذا الشيء معيناً تعييناً كافياً 

ال يكون البيع معتبراً إال إذا كان  ، فإذا كان المبيع معيناً بالنوع فقط ":  وكانت تجري على الوجه اآلتي ، المدني األسبق

وكان المبيع معرفاً بالوجه الكافي عدداً أو قياساً أو وزناً أو كيالً بحيث  ، التعيين يطلق على أشياء يقوم أحدها مقام اآلخر

 ً لجنة  وال فرق في الحكم بين النصين وقد حذف نص المشروع التمهيدي في . " يكون رضاء المتعاقدين المبني عليه صحيحا

  ( . في الهامش 29ص  – 25ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) المراجعة ألن حكمه مستفاد من القواعد العامة 

فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 992فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 291بودري وسينيا فقرة  (  1112) 

وتكون  . فراز المبيع بوضح عالمة على أكياس القطن مثالً ويصح تبعاً للعرف أن يكون إثبات إ – 719فقرة  – 799

  ( . 911ص  992فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) مصروفات الوزن والكيل والمقاس والعد عادة على البائع 

سلم المبيع إلى  أو ، وجرى العرف بذلك(  القبان) كما إذا تم الوزن بميزان معتمد  ، وقد يتم التقدير بغير محضر المشتري أو نائبه

 عامل النقل فإن هذا التسليم يستخلص منه اتفاق ضمني بين البائع والمشتري على أن التقدير يتم بتسليم المبيع إلى عامل النقل

 : أنظر في هذه المسألة . وهذا ما لم يشترط المشتري أن التسليم ال يتم إال بعد وصول البضاعة إليه وتسلمها من عامل النقل ،

 – 992فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 291بودري وسينيا فقرة  –ثانياً  52هامش  955فقرة  9ورو أوبري 

  . 219األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 719فقرة  – 791فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 نص قانوني :  –كيف يكون البيع الجزاف  - 119

فالبيع  ، ولكن المبيع ال يحتاج في تعيينه إلى تقدير بل هو معين بالذات ، وإذا كان الشيء مما يوزن أو يكال أو يقاس أو يعد

وعين المخزن تعييناً  ، فإذا باع شخص من آخر جميع كمية السكر أو القمح أو القماش أو البيض التي توجد في مخزنه . جزاف

 ً ً  ، البيع ال يكون في هذه الحالة بالتقديرفإن  ، كافيا   . بل يكون جزافا

فيكون للمشتري هذا  ، ويكون البيع جزافاً أيضاً حتى لو باع نصف أو ربع الكمية الموجودة بالمخزن أو أي جزء شائع فيها

الجزء الشائع من الكمية الموجودة بالمخزن 
 (1111 ) .

  

كما إذا باع  ، ولو كان قد قدر المبيع بمقدار معين ، ا في المخزن أو جزءاً شائعاً منهويبقى البيع جزافاً كذلك إذا هو باع كل م

فالبيع في هذه الحالة قد وقع على كل القمح الموجود في المخزن أو على  . كل ما في المخزن من قمح أو نصفه على أنه مائة أردب

فهو بيع جزاف  . نصفه
 (1119 ) ،

وإذا تبين أن الكل أو النصف ينقض من مائة أردب أو يزيد فهذه مسألة ضمان سنعرض لها فيما  

  . بعد

حتى لو احتاج الثمن إلى التقدير  ، وما دام المبيع ال يحتاج في تعيينه إلى تقدير فالبيع جزاف
 (1115 ) ،

فإذا باع شخص كل  

ً فإن ا ، القمح الذي في مخزنه بسعر األردب خمسة جنيهات ألن المبيع ال يحتاج في تعيينه إلى  ، لبيع في هذه الحالة يكون بيعاً جزافا

تقدير فهو كل القمح الذي في المخزن وإن احتاج الثمن إلى تقدير ألنه لم يعين إال على أساس سعر األردب فوجب لتحديد جملته أن 

ما دام الثمن يحتاج في  ، بيع في هذه الحالة يكون بالتقديروهناك رأي يذهب إلى أن ال . يكال القمح الذي في المخزن ليعرف مقدراه

تحديده إلى تقدير ولو كان المبيع ال يحتاج إلى ذلك ويقول أصحاب هذا الرأي إنه قبل تحديد الثمن ال يتم البيع النعدام عنصر جوهري 

والصحيح أن الذي تم في فرضنا هذا هو عقد بيع  . والذي يتم إنما هو عقد غير مسمى وليس بعقد البيع ، فيه هو الثمن إذ هو لم يتعين

وهو هنا قابل للتعيين بتحديد مقدار البيع  ، والثمن غير منعدم ويكفي إذا لم يكن معيناً أن يكون قابالً للتعيين ، ال عقد غير مسمى
 (

1119 ) .
ً  "منه على أنه  515المادة  $ 115$ فنصت  ، وقد حسم التقنين المدني الجديد هذا الخالف  انتقلت  ، إذا كان البيع جزافا

ويكون البيع جزافاً ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير  ، الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات

 "المبيع 
 (1111 ) .

  

                                                 

  . 919 ص – 911ص  155فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 299بودري وسينيا فقرة  (  1111) 

األستاذ  – 291األستاذ أنور سلطان فقرة  – 299بودري وسينيا فقرة  – 59هامش  955فقرة  9أوبري ورو  (  1119) 

  . 211ص  55جميل الشرقاوي فقرة 

 2592أبريل سنة  11شبين الكوم  - 59 ص 9/    11رقم  22المحاماة  2599أبريل سنة  21استئناف مصر  (  1115) 

 2521فبراير سنة  17 - 11ص  21م  2599ديسمبر سنة  1استئناف مختلط  – 171ص  2 ب/    979رقم  21المحاماة 

  . 211ص  15م 

فإن تبعة هالك المبيع قبل تقدير الثمن تكون على البائع وال تنتقل  ، وإذا أخذنا بالرأي األول في القانون الفرنسي (  1119) 

 – 9فقرة  – 2فقرة  2971م  – 2979ماركاديه م  : ومن القائلين بهذا الرأي . ملكية المبيع إلى المشتري إال بعد تقدير الثمن

فقبل تقدير الثمن يتحمل المشتري  ، أما إذا أخذ بالرأي الثاني - 299فقرة  – 257بودري وسينيا فقرة  – 27فقرة  29هيك 

ومن القائلين بهذا  . وتنتقل ملكية المبيع إلى المشتري في القانونين ، تبعة الهالك في القانون الفرنسي دون القانون المصري

بالنيول وريبير  – 212فقرة  22بيدان  – 99فقرة  2جيوار  – 59وهامش رقم  19ص  955فقرة  9أوبري ورو  : الرأي

ان أحمد نجيت األستاذ – 291األستاذ أنور سلطان فقرة  – 919ص  1كوالن وكابيتان  – 911ص  155فقرة  29وهامل 

 29أنظر األحكام في بالنيول وريبير هامل ) والقضاء الفرنسي أخذ بعد تردد بالرأي الثاني  . 999الهاللي وحامد زكي فقرة 

  ( . 792وفقرة  755فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 5هامش  911ص 

 ً فملكية المبيع الجزاف تنتقل إلى  ، والثمن هو الذي يحتاج إلى تقدير وهناك رأي في الفقه الفرنسي يذهب إلى أن المبيع إذا كان جزافا

فرنسي فهي تجعل تبعة الهالك على البائع في  2979ولكن تبعة الهالك تكون على البائع وفقاً للمادة  ، المشتري بمجرد العقد

 295فقرة  15لوران  –وما بعدها  79رة فق 2ديفرجيه  – 51فقرة  21ديرانتون ) المبيع بالتقدير وال تعرض النتقال الملكية 

ً  1فقرة  1كولميه دي سانتير  –   ( . مكررة ثانيا

ينقل البيع من  - 2 ":  من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 915ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (  1111) 

فال  ، أما إذا كان الشيء لم يعين إال بنوعه . اً بالذاتإذا كان هذا الشيء معين 179تلقاء نفسه ملكية الشيء المبيع وفقاً للمادة 

ً  - 1 . 172تنتقل الملكية إال بفرزه وفقاً للمادة  انتقلت الملكية إلى المشتري كما تنتقل في الشيء المعين  ، إذا كان البيع جزافا

وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة األولى  . " ويكون البيع جزافاً حتى لو كان واجباً في تحديد الثمن أن يقدر المبيع . بالذات

ثم  ، ووافق مجلس النواب عليها . في المشروع النهائي 551وأصبحت المادة رقمها  ، ألنها مستفادة من القواعد العامة

  ( . 51ص  - 55ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  555مجلس الشيوخ تحت رقم 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

سواء من القمح الموجود في مخزنه أو من أي قمح آخر يصفه وصفاً  –ونرى من ذلك أن البائع إذا بباع مثالً أردباً من القمح 

أو قدر جزافاً بأن جعل ثمن  ، سواء احتاج الثمن إلى تقدير بأن جعل سعر األردب خمسة جنيهات مثالً  ، كان البيع بالتقدير –كافياً 

ً  ، زءاً شائعاً منهوإذا باع كل القمح الذي في مخزنه أو ج . العشرين األردب مائة جنيه جملة واحدة سواء قدر  ، فإن البيع يكون جزافا

فالعبرة في بيع الجزاف أن  . أو احتاج إلى تقدير بأن جعل سعر األ}دب خمسة جنيهات ، جع مائة جنيه جملة واحدة ، الثمن جزافاً با

  . سواء قدر الثمن جزافاً أو احتاج إلى تقدير ، يكون المبيع هو الجزاف

 ييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف من حيث انتقال الملكية : أهمية التم - 121

ففي  . والتمييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف على النحو الذي قدمناه له أهمية كبيرة من حيث انتقال ملكية المبيع إلى المشتري

بيع الجزاف تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد انعقاد البيع كما في سائر البيوع 
 (1111 ) .

أما في بيع التقدير فال تنتقل ملكية المبيع  

فاإلفراز ال البيع هو الذي ينقل  . ولكن تنتقل بإفراز المبيع وزناً أو كيالً أو مقاساً أو عداً على الوجه الذي قدمناه ، بمجرد انعقاد البيع

ولما كان  . ن المبيع بالذات في بيع التقدير إال باإلفرازواليتعي ، ألن الملكية ال يتصور انتقالها إال في شيء معين بالذات ، الملكية

ويبدو أن الذي ينقل الملكية هو  ، تختلطان إحداهما باألخرى –اإلفراز والتسليم  –فإن العمليتين  ، اإلفراز يتم عادة وقت التسليم

ل أن يتم التسليم فإن الملكية تنتقل بمجرد اإلفراز وقب ، لكن إذا تأخر التسليم عن اإلفراز . التسليم
 (1117 ) .

  

سواء بسعر إجمالي أو بسعر الوحدة ففي هذا البيع الجزاف  ، ويستخلص مما تقدم أنه إذا باع شخص القمح الذي فيم خزنه

تنتقل ملكية القمح الموجود في المخزن إلى المشتري بمجرد انعقاد المبيع 
 (1115 ) .

أما إذا باع عشرين أردباً من القمح الموجود  

                                                                                                                                                                    

إذا كان البيع جزافاً فيعتبر تاماً ولو  : وكانت تجري على الوجه اآلتي ، 991/    159المادة ويقابل النص في التقنين المدني السابق 

أما إذا كان البيع  : وكانت تجري على الوجه اآلتي ، 991/    152والمادة  - لم يحصل وزن وال عدد وال كيل وال مقياس

 ً ً  ، بل كان بالوزن أو بالعدد أو بالكيل أو بالمقاس ، ليس جزافا بمعنى أن المبيع يبقى في ضمان البائع إلى  ، فال يعتبر البيع تاما

ال تنتقل ملكية المبيع المعين  : وكانت تجري على الوجه اآلتي ، 997/    117والمادة  –أن يوزن أو يكال أو يعد أو يقاس 

قرر أن المبيع المعين بالنوع ال (  أوالً )  : ويالحظ أن التقنين المدني السابق وقع فيه خطآن . نوعه فقط إال بتسليمه للمشتري

ً )  . والصحيح أنه يبقى في ضمان البائع إلى وقت التسليم ، يبقى في ضمان البائع إال إلى وقت الفرز قرر أن المبيع (  ثانيا

كرة اإليضاحية للمروع أنظر المذ . والصحيح أنها تنتقل بالعقد حتى لو تم التسليم ، المعين بالنوع ال تنتقل ملكيته إال بالتسليم

  . 51ص  5التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

من  515وهي مطابقة لنص المادة  951في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

وفي التقنين  –(  71فقرة  - 79قا فقرة وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزر) التقنين المدني المصري 

وفي التقنين المدني العراقي المادة  –من التقنين المدني المصري  515وهي مطابقة لنص المادة  527المدني الليبي المادة 

ً  : وتجري على الوجه اآلتي ، 992 نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية  ، إذا كان المبيع عيناً معينة بالذات أو كان قد بيع جزافا

 والحكم واحد في التقنينين العراقي والمصري) فال تنتقل الملكية إال باإلفراز  ، وأما إذا كان المبيع لم يعين إال بنوعه ، المبيع

 995ة واألستاذ عباس حسن الصراف فقر - 259فقرة  – 295أنظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة  -

إما جزافاً وهو الذي يكون  . 2 : يكون البيع – 915م  : وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد اآلتية(  - 921فقرة  –

إال إذا كان المراد منها تعيين مجموع  ، موضوعه مجمل أشياء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس

وإن لم يحصل وزن أو عد أو قياس مما  ، ع جزافاً يعد تاماً منذ اتفاق المتعاقدين على المبيع والثمنإن البي – 975م  . . الثمن

فإن المبيع يبقى في ضمان البائع  ، إذا كان البيع بالوزن أو بالعد أو بالقياس - 959م  - هو الزم لتعيين الثمن عند االقتضاء

  ( . واألحكام واحدة في التقنينين اللبناني والمصري)  . 951يضاً المادة وأنظر أ . إلى أن يتم الوزن أو العد أو القياس

فإن الملكية ال تنتقل إال  ، كبيع قطعة أرض محددة تؤخذ من مجموع أكبر ، فإذا وقع بين الجزاف على عقار (  1111) 

فبراير سنة  5استئناف مختلط ) ينة كما في بيع ألف متر مثالً تفرز من قطعة أرض مع ، وقد يباع العقار بالتقدير . بالتسجيل

  . فال تنقل الملكية إال بعد اإلفراز والتسجيل ( ، 225ص  21م  2599

  . في الهامش 29ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1117) 

 ، فالبيع األول هو الذي ينقل الملكية ، فإذا باع شخص محصول أرضه جزافاً مرتين متعاقبتين لشخصين مختلفين (  1115) 

  ( . 199ص  11م  2525فبراير سنة  27استئناف مختلط ) ويقدم على البيع الثاني 
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فإن ملكية العشرين األردب ال تنتقل إلى  ، سواء باعها بسعر إجمالي أو بسعر الوحدة ، نه أو الموصوف بأوصاف مميزةبمخز

سواء سلم للمشتري أو لم يسلم  ، المشتري إال عند إفراز هذا المقدار وإعداده للتسليم
 (1119 ) .

  

كمبيع قطيع  –ويترتب على أن الملكية تنتقل بمجرد انعقاد البيع في بيع الجزاف أن ثمرات المبيع وما يطرأ عليه من زيادة 

أما  . إذ أن هذه الزيادة طرأت على ملكه ، من وقت انعقاد البيع تكون للمشتري –من الغنم أو مساحة معينة من أرض تنتج محصوالً 

إذ هو ال يملك المبيع قبل ذلك  ، الزيادة للمشتري إال بعد اإلفرازفي بيع التقدير فال تكون 
 (1112 ) .
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ولما  . ذلك هو تعيين من يتحمل تبعة هالك المبيع قبل التسليم ، وهناك وجه آخر ألهمية التمييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف 

فإن تبعة هالك المبيع في بيع  ، كان القانون الفرنسي ينقل تبعة هالك المبيع إلى المشتري بمجرد انتقال الملكية إليه ولو قبل التسليم

 ، نهفلو أن شخصاً باع عشرين أردباً من القمح الذي في مخز . التقدير ال يتحملها المشتري إال بعد إفراز المبيع أي بعد انتقال الملكية

فإن العشرين األردب الداخلة في القمح المحترق تهلك على البائع ال على المشتري  ، ثم احترق المخزن بالقمح كله قبل إفراز المبيع

ويتحلل المشتري من دفع الثمن  ، ألنها لم تكن قد فرزت
 (1111 ) .

  ً ثم  ، أما إذا باع صاحب المخزن جميع القمح الذي في مخزنه جزافا

فيبقى ملتزماً بدفع  ، إذ انتقلت تبعة الهالك إليه بانتقال الملكية ، فإنه يهلك على المشتري ال على البائع ، احترق القمح قبل التسليم

الثمن للبائع 
 (1119 ) .

  

ة إلى حتى لو انتقلت الملكي ، أما في مصر فسنرى أن تبعة هالك المبيع قبل التسليم تكون على البائع ال على المشتري

يكون في القانون المصري على  ، سواء في بيع الجزاف أو في بيع التقدير قبل اإلفراز أو بعده ، فهالك الشيء قبل التسليم . المشتري

لكن األهمية تظهر فيما إذا أعذر البائع المشتري لتسليم  . فال أهمية إذن للتمييز بين بيع التقدير وبيع الجزاف من هذا الوجه ، البائع

فلو باع شخص كل القمح  . على المشتري ال على البائع ، حتى في القانون المصري ، فإن تبعة الهالك بعد اإلعذار تكون ، لمبيعا

 ً فالهالك على المشتري ال  ، ثم احترق القمح قبل أن يتسلمه المشتري ، وأعذر المشتري ليتسلم هذا القمح ، الذي في مخزنه جزافا

ثم احترق  ، ثم أعذر البائع المشتري ليحضر اإلفراز فلم يفعل ، ولو باع شخص عشرين أردباً من القمح الذي في مخزنه . على البائع

ألن المبيع لم  ، فإن تبعة الهالك في بيع التقدير هذا تكون على البائع ال على المشتري ، المخزن بما فيه من القمح قبل أن يتم اإلفراز

  . على البائعيتعين باإلفراز فيهلك 
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ال يوجد فرق بين بيع التقدير وبيع الجزاف من حيث أن كالً منهما ينشئ  ، وفيما عدا انتقال الملكية وتحمل تبعة الهالك 

وبيع الجزاف حتى قبل تحديد الثمن إذا كان ال  ، حتى قبل إفراز المبيعفبيع التقدير  . التزامات شخصية في جانب كل من المتبايعين

وال فرق  ، فينشئ عقد البيع هذا جميع االلتزامات التي ينشئها البيع . وليس عقداً غير مسمى ، كالهما عقد بيع تام ، يتحدد إال بالتقدير

  . ن المعينة بالذاتوال بين البيعين وبيع العي ، بين بيع التقدير وبيع الجزاف في ذلك

                                                 

 (1119  )  ً وبعد جني القطن ولكن قبل أن يوزن ليسلم للمشتري حجز  ، فإذا باع شخص محصول أرضه بالتقدير ال جزافا

ً  ، عليه أحد دائني البائع استئناف ) ألن ملكية القطن لم تكن وقت توقيع الحجز قد انتقلت إلى المشتري  ، فالحجز يقع صحيحا

  ( . 571ص  251رقم  5الشرائع  2521يناير سنة  99وطني 

ويترتب أيضاً على أن البيع هو بيع بالتقدير أن المشتري إذا استولى على المبيع خفية بنية اإلستيالء عليه قبل  (  1112) 

 ً وإذا نزعت ملكية المبيع قبل  ، وإذا أفلس البائع قبل التقدير دخل المبيع في التفليسة ، لجريمة السرقة التقدير يكون مرتكبا

 5هامش رقم  919ص  29بالنيول وريبير وهامل ) التقدير للمنفعة العامة كان التعويض من حق البائع ال من حق المشتري 

ويعتبر االشتراك في المياه والغاز  ( . 219عبد المنعم البدراوي فقرة  األستاذ – 71األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –

ويترتب على ذلك أن المشتري  . ألن الذي يحتاج إلى تقدير هو الثمن ال المبيع ، والنور وما إلى ذلك بيع جزاف آل بيع تقدير

 9انسيكلوبيدي داللوز ) وردة عن طريق العداد يملك المياه والغاز والنور بمجرد التوريد وال يتوقف ذلك على تقدير الكمية الم

  ( . 792فقرة  venteلفظ 

فإذا  ، وهذا بخالف ما إذا باع عشرين أردباً وصفها بأوصاف مميزة ولم يقل إنها من القمح الموجود بالمخزن (  1111) 

وال يعد احتراق القمح  ، ق عليهااحترق المخزن بقى البائع ملتزماً بتسليم المشتري عشرين أردباً من القمح باألوصاف المتف

  ( . 299ص  255بودري وسينيا فقرة ) في المخزن هلكاً للمبيع 

وقد يكون متوقفاً على  ، وتبقى الصعوبة العملية في تقدير الثمن - 255بودري وسينيا فقرة  – 21فقرة  29هيك  (  1119) 

ار القمح الذي احترق ليثبت مقدار الثمن المستحق في ذمة وعلى البائع عبء إثبات مقد . تقدير القمح وقد استحال الحتراقه

  ( . 915ص  999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) المشتري 
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ويلتزم  ، يلتزم البائع بنقل ملكية المبيع وبتسليمه وبضمان االستحقاق والعيوب الخفية ، كما في بيع الجزاف ، ففي بيع التقدير

كان  ، فلو أن شخصاً باع من آخر عشرين أردباً من القمح . المشتري بدفع الثمن والمصروفات وبحضور إفراز المبيع وتسلمه

أو الحصول على مثله على نفقة البائع بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة  ، ي إجبار البائع على تسليم هذا المقدارللمشتر

وكان لكل من المتبايعين طلب تعويض من  . وكان للبائع إجبار المشتري على تسلم المبيع ودفع الثمن . ( مدني 199 االستعجال ) م

وكان لكل منهما أن يطلب فسخ البيع إذا تحقق سبب للفسخ  ، اآلخر عما قد يحدث له من ضرر بسبب عدم تنفيذ هذه االلتزامات
 (

1115 ) .
  

 البيع بالعينة - 2

 (vente par echantillon )  

 المدني على ما يأتي :من التقنين  421النصوص القانونية : تنص المادة  - 123

  . "وجب أن يكون المبيع مطابقاً لها  ، إذا كان البيع بالعينة - 2 " 

كان على المتعاقد بائعاً كان أو مشترياً أن يثبت أن  ، وإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ - 1 " 

 "الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق 
 (1119 ) .

  

  . ولكنه متفق مع القواعد العامة ، مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابقوال 

وفي التقنين المدني الليبي المادة  - 977ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 555ات والعقود اللبناني المادة وفي تقنين الموجب 927وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 595
 (1111 ) .

  

 –ويكون غالباً هو البائع  -فيتقدم أحدهما  ، العينة طريق لتعيين المبيع : قد يختار المتبايعان طريقاً دقيقاً لتعيين المبيع – 215

يبيعه إياه تكون عادة قصاصة من فيعطي بائع القماش مثالً للمشتري عينة من القماش الذي  . بعينة يجب أن يكون المبيع مطابقاً لها

أو يعطي بائع القطن أو القمح أو الورق أو نحو ذلك عينة مما يبيعه يحتفظ بها المشتري حتى يضاهى عليها ما يتسلمه  ، هذا القماش

من البائع من قطن أو قمح أو ورق أو غير ذلك 
 (1111 ) .

  

                                                 

ويعقد جوسران موازنة بين بيع  – 915ص  999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 292بودري وسينيا فقرة  (  1115) 

وبيع التجربة بيع  . ينقلب بيعاً بارتضاء المبيع بعد المذاق ، فبيع المذاق مجرد وعد بالبيع . المذاق وبيع التجربة وبيع التقدير

ولكن تنفيذه  ، وبيع التقدير بيع بات . ينقلب بيعاً باتاً بارتضاء المبيع بعد التجربة ، معلق على شرط واقف أو شرط فاسخ

  ( . 2911فقرة  1جوسران ) مرجأ إلى وقت تقدير المبيع 

من المشروع التمهيدي على وجه قريب مما استقر عليه في التقنين  919ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (  1119) 

في  599وأصبح النص رقمه  ، وقد أزيلت بعض هذه الفروق في لجنة المراجعة . بعض فروق لفظية ، المدني الجديد

مجموعة ) بعد إزالة بقية الفروق اللفظية  519لشيوخ تحت رقم ثم مجلس ا ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

  ( . 15ص  – 19وص  12ص  5األعمال التحضيرية 

من التقنين المدني  519مطابقة للمادة )  977التقنين المدني السوري م  : التقنتينات المدنية العربية األخرى (  1111) 

  ( . 95فقرة  – 51مصطفى الزرقا فقرة  وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ - المصري

  ( . من التقنين المدني المصري 519مطابقة للمادة )  595التقنين المدني الليبي م 

إن ثبت أن المبيع دون  . تكفي رؤية النموذج فيها ، األشياء التي تباع على مقتضى نموذجها - 2 : 927التقنين المدني العراقي م 

فإذا تعيب  - 1 . كان المشتري مخيراً بين قبوله بالثمن المسمى أو رده بفسخ البيع ، النموذج الذي اشترى على مقتضاه

أن على هذا المتعاقد بحسب ما يكون بائعاً أو مشترياً أن يثبت  ، : ولو دون خطأ منه ، النموذج أو هلك في يد أحد المتعاقدين

  . اء مطابقة للنموذج أو غير مطابقة لهأن األشي

فيما عدا أن جزاء عدم المطابقة للنموذج في القانون العراقي الفسخ أو األخذ  ، واألحكام واحدة في التقنينين العراقي والمصري) 

أنظر في  - عينةأما في القانون المصري فالفسخ أو إنقاص الثمن أو إجبار البائع على تقديم شيء مطابق لل ، بالثمن المسمى

  ( . 121األستاذ عباس حسن الصراف ص  – 79 – 11القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة 

 . إذا انعقد البيع بحسب نموذج فالبائع يضمن وجود صفات النموذج في البضاعة المبيعة – 555م  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

فيما  ، والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري)  . فعلى المشتري أن يثبت عدم انطباق البضاعة عليه ، وإذا هلك أو ناله عيب

 ً على المشتري ولو كان النموذج  ، في التقنين اللبناني ، معدا أن عبء إثبات عدم المطابقة للنموذج في حالة هالكه تقع دائما

  ( . ن عبء إثبات المطابقة في هذه الحالة على البائعوفي التقنين المصري يكو ، في يد البائع وضاع أو تلف

  . 91األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  – 292ص  5أنظر البيع بالنموذج في الفقه اإلسالمي ابن عابدين  (  1111) 
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والعينة تغني عن تعيين المبيع بأوصافه 
 (1117 ) 

وبمضاهاة المبيع على العينة يتبين إن كان البائع قد نفذ  ، صغراً فهي المبيع م

وهي في الوقت ذاته تغني عن  . التزامه تنفيذاً سليماً فيما يتعلق بجنس المبيع ونوعه وجودته وغير ذلك من األوصاف التي يتميز بها

تالياً  ( مدني 519 وقد جاء النص الخاص بالعينة ) م . إذ أن المشتري برؤيته للعينة يكون في حكم من رأى المبيع ، رؤية المبيع

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص نص المادة  . ( مدني 525للنص الخاص برؤية المبيع أو العلم به ) 

هيا على أساس نموذج يتفق وهو يعالج حالة يكون البيع ف ، ( هذا النص جديد ال نظير له في التقنين الحالي ) السابق "مدني :  519

وقد يحدث أن المشتري ال يكون قد سبق له رؤية المبيع واكتفى  . فوجب أن يكون المبيع كله مطابقاً لهذا النموذج ، عليه المتعاقدان

 "وهو موضع النص السابق  ، وهذا ما يجعل للمسألة اتصاالً بخيار الرؤية ، برؤية النموذج
 (1115 ) .

  

  . ولكن ال يوجد ما يمنع من االتفاق على أن يحتفظ بها البائع ، حتفظ بالعينة عادةوالمشتري هو الذي ي

 وجوب مطابقة المبيع للعينة :  - 125

وللمشتري أن يرفض المبيع أو أي جزء منه ال يكون مطابقاً لها  ، ويجب أن يجئ المبيع مطابقاً للعينة مطابقة تامة
 (1179 ) ،

 

فقد تم االتفاق على أن يكون المبيع مطابقاً للعينة فليس للبائع أن  ، حتى لو أثبت البائع أن المبيع أعلى صنفاً أو أجود من العينة ذاتها

يقدم شيئاً يخالفها ولو كان أفضل 
 (1172 ) .

  

ه ولو وجده غير مالئم لحاجت ، كذلك متى جاء المبيع مطابقاً للعينة ال يستطيع المشتري رفضه
 (1171 ) .

 ، بل ليس للمشتري 

 ، ولو وجده بعد التجربة غير صالح أو بعد المذاق غير مالئم ، أن يرد المبيع المطابق للعينة ، في األشياء التي تجرب عادة أو تذاق

فما دام المبيع مطابقاً للعينة وجب على المشتري قبوله 
 (1179 ) .

مان العيوب ولكن ذلك ال يمنع من رجوع المشتري على البائع بض 

الخفية في المبيع 
 (1175 ) .

  

فإن البائع هو الذي يحمل عبء إثبات أن  ، فميا إذا كان المبيع مطابقاً لها أو غير مطابق ، مع وجود العينة ، وإذا وقع نزاع

المبيع مطابق للعينة 
 (1179 ) .

ولكن رأي الخبير غير ملزم للقاضي  ، ويجوز االلتجاء إلى الخبراء في ذلك 
 (1171 ) .

  

 جزاء عدم مطابقة المبيع للعينة : - 126

جزاء على عدم المطابقة أبواب ثالثة  ، وينفتح أمامه . لم يجبر المشتري على قبوله ، قدمنا أن المبيع إذا لم يجئ مطابقاً للعينة 

: 

                                                 

  . 115ص  955رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  5نقض مدني  (  1117) 

  . 11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1115) 

  . 912ص  95م  2511يونيه سنة  19استئناف مختلط  (  1179) 

  . 999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1172) 

ديسمبر  12استئناف مختلط  – 199ص  221رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  25نقض مدني  (  1171) 

  . 55ص  21م  2595سنة 

  . 999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1179) 

  . 979ص  999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1175) 

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  – 211ص  297األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  (  1179) 

 ( . 199 ص 59 م 2599أبريل سنة  21) المشتري إذا احتفظ بالعينة يكون هو المكلف بإثبات عدم مطابقة المبيع للعينة 

والبيع على أساس نموذج (  vente sur echantillon) د فرقت محكمة االستئناف المختلطة بين البيع على مقتضى عينة وق

 (vente sur type  )أما في البيع الثاني فيكفي أن يشتمل  ، ففي البيع األول يجب أن يجئ المبيع مطابقاً كل المطابقة للعينة

قوم عليها النموذج حتى لو وجدت فروق بسيطة بين المبيع والنموذج ما دام المبيع صالحاً المبيع على العناصر األساسية التي ي

 99وأنظر األستاذ أنور سلطان ص  ( . 299ص  12م  2595فبراير سنة  9استئناف مختلط ) للغرض المخصص له 

  . 2هامش 

  . 979ص  999فقرة  29بالنيول وريبير هامل  (  1171) 

اً بمجرد تسلم البيع أن يضاهيه على العينة وأن يخطر البائع بعدم مطابقته لها في ظرف ثمان وأربعين ساعة هذا وليس المشتري ملزم

 55فإن هذا االلتزام إنما يقوم فيما ين متسلم البضاعة أمين النقل والوكيل بالعمولة وفقاً ألحكام المادة  ، من وقت تسلم المبيع

  ( . 951ص  752فقرة  1كوالن وكابيتان ) من التجاري الفرنسي  299وتقابل المادة  ، من التقنين التجاري



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

عينة فيجبر البائع على تسليمه شيئاً آخر يكون مطابقاً لل ، يستطيع أن يطالب بالتنفيذ العيني –أوالً 
 (1171 ) .

بل يستطيع  

 199 أو دون استئذانه في حالة االستعجال ) م ، المشتري أن يحصل على شيء مطابق للعينة على نفقة البائع بعد استئذان القاضي

  . ( مدني

أن يطلب فسخ البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه من تقديم شي مطابق  ، بدالً من المطالبة بالتنفيذ العين ، ويستطيع –ثانياً 

للعينة 
 (1177 ) .

وذلك  ، ويجوز فوق ذلك أن يطلب المشتري من البائع تعويضاً عما أصابه من ضرر بسبب عدم تنفيذ البائع اللتزامه 

  . وفقاً للقواعد العامة

أن يقبل المبيع غير المطابق للعينة ويطلب إنقاص  ، العيني أو المطالبة بالفسخ بدالً من المطالبة بالتنفيذ ، ويستطيع -ثالثاً 

الثمن إذا كانت قيمة المبيع أقل من قيمة الشيء المطابق للعينة 
 (1175 ) .

  

 إثبات العينة :  - 127

 ات في فرضين :وتعرض مسألة اإلثب ، وقد يحتاج أحد المتبايعين إلى إثبات العينة إذا نازع فيها المتبايع اآلخر

والطرف اآلخر ينكر أنها  ، فهي في يد المشتري أو في يد البائع ، أن يكون المطلوب إثباته هو ذاتية العينة ( ) الفرض األول

وهذه تقضي أن من كانت في يده العينة يكون هو المدعى  ، وفي هذه الحالة يجب تطبيق القواعد العامة . هي ذاتها العينة المتفق عليها

فعلى هذا اآلخر يقع عبء إثبات أن الشيء الذي في يد األول ليس هو ذات العينة المتفق عليها  . ه واآلخر هو المدعىعلي
 (1159 ) ،

 

فوجود هذه العالمة يكفي إلثبات ذاتية العينة  ، وهذا ما لم تكن هناك عالمة متفق عليها بين الطرفين وقد وضعت على العينة
 (1152 ) .

  

فإن كان ذلك وهي في  . ولو دون خطأ من أحد ، أن تكون العينة قد فقدها من كانت بيده أو تلفت أو هلكت ( ) والفرض الثاني

 ، فعليه هو أن يثبت ذلك فإن البائع ال يد له في ضياع العينة ، وادعى هذا أن المبيع غير مطابق للعينة ، كما هو الغالب ، يد المشتري

وادعى المشتري أن المبيع  ، وإن كانت العينة في يد البائع ، حتى يثبت المشتري العكس ، هافهو على دعواه من أن المبيع مطابق ل

بما في ذلك البينة والقرائن  ، ويكون اإلثبات من الطرفين بجميع الطرق . فعلى البائع أن يثبت المطابقة ، غير مطابق لها
 (1151 ) .

  

                                                 

أنظر األستاذ عبد ) فالبيع بالعينة بيع بات  ، ذلك إننا نعتبر العينة طريقاً من طرق تعيين المبيع كما سبق القول (  1171) 

فاً أو شرطاً فاسخاً يعلق عليه البيع حتى يقال إنه إذا لم وليست مطابقة المبيع للعينة شرطاً واق ( ، 297المنعم البدراوي فقرة 

أنظر مع ذلك في أن البيع بالعينة بيع معلق على شرط فاسخ األستاذ جميل  . تتحقق هذه المطابقة سقط البيع أو انفسخ

 2551ة نوفمبر سن 27أو بيع معلق على شرط واقف محكمة اإلسكندرية الوطنية  ، 19ص  – 11ص  17الشرقاوي فقرة 

  . 115رقم  59المجموعة الرسمية 

 . والبائع على كل حال مسئول عن مطابقة المبيع للنموذج ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي (  1177) 

ق التقنينات وتتف . وله أن يفسخ البيع لعدم قيام البائع بالتزامه ، جاز للمشتري أن يرفض تسلم المبيع ، فإن اختلت هذه المطابقة

والتقنين  ، 912والتقنين البولوني م  ، 555والتقنين األلماني م  : 555 أنظر التقنين اللبناني م : األجنبية في هذا الحكم

  ( . 11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  " 192 والتقنين السوفييتي م ، 977والتقنين الصيني م  ، 2299البرازيلي م 

ولكن  – 991فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 277ص  51م  2555يونيه سنة  25 استئناف مختلط (  1175) 

وقد قضت محكمة النقض  . ال يمكن إجباره على هذا القبول ، وإن جاز له اختياراً قبول المبيع مع إنقاص الثمن ، المشتري

فمن الخطأ القول بأنه إذا امتنع على البائع أن  ، بأن البائع ال تبرأ ذمته إال إذا قدم بضاعة تطابق العينة التي جرى التعاقد عليها

ة يحصل على بضاعة من العينة المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول عليه فإن كان دون العينة جودة أو نقاو

ومع  ( . 115ص  955رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  5نقض مدني ) التزم بفروق الثمن لمصلحة المشتري 

ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان الفرق بين المبيع والعينة طفيفاً وال يؤثر في جودة المبيع أو في 

أنظر أيضاً  – 271ص  59م  2599ستئناف مختلط أول مارس سنة ا) صالحيتهن لم يكن هناك وجه إال لتنقيص الثمن 

  ( . 11األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 57ص  99األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

  . 219ص  295األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  (  1159) 

وجاء في المذكرة اإليضاحية  ، لعينة يصدق بقولهوقد أخذ تقنين االلتزامات السويسري بمبدأ أن من يؤتمن على ا (  1152) 

وعنده أن  ، بتحديد من يكلف بإثبات ذاتية النموذج(  111 م) ويعني التقنين السويسري  ":  للمشروع التمهيدي في هذا الصدد

وقد آثار  . وعلى الطرف اآلخر أن يثبت العكس ، سواء أكان البائع أم المشتري ، من يؤتمن على النموذج مصدق بقوله

  ( . 19ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) المشروع ترك هذه المسألة خاضعة للقواعد العامة في اإلثبات 

 ، بسبب أجنبي وهو في يد المشتري –ال العينة  –وقد يهلك المبيع  - 11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1151) 

 ، وعند ذلك ال يكون البيع قد انعقد ، أن المبيع غير مطابق للعينةفعلى المشتري إثبات أن هالك المبيع كان بسبب أجنبي و

  ( . 51ص  27م  2591يناير سنة  29استئناف مختلط ) ويكون الهالك على البائع 
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 بيع التركة - 3

 (vente d'heredite )  

 من التقنين المدني على ما يأتي : 473القانونية : تنص المادة  النصوص - 128

  . "ما لم يتفق على غير ذلك  ، من باع تركة دون أن يفصل مشمالتها ال يضمن إال ثبوت وراثته " 

 على ما يأتي : 515وتنص المادة 

فال يسري البيع في حق الغير إال إذا استوفى المشتري اإلجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه  ، إذا بيعت تركة " 

  . "وجب أيضاً أن تستوفى هذه اإلجراءات  ، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين . التركة

 على ما يأتي : 519وتنص المادة 

وجب أن يرد للمشتري ما استولى  ، أو باع شيئاً مما اشتملت عليه ، ى بعض ما للتركة من الديونإذا كان البائع قد استوف " 

  . "ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد  ، عليه

 على ما يأتي : 511وتنص المادة 

ما لم يوجد اتفاق يقضي  ، به للتركةويحسب للبائع كل ما يكون دائناً  ، يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة " 

 "بغير ذلك 
 (1159 ) .

  

 597 /   999وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
 (1155 ) .

  

وفي التقنين المدني الليبي  – 555 – 552وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المواد 

وال مقابل لها في التقنين المدني العراقي وال في تقنين الموجبات والعقود اللبناني  - 519 - 511المواد 
 (1159 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ً (  555 م) وقد رأينا أن تقنين الموجبات والعقود اللبناني  دون تمييز بين ما إذا كان  ، يجعل عبء اإلثبات على المشتري دائما

  ( . في الهامش 219أنظر آنفاً ص ) النموذج قد هلك في يد المشتري أو في يد البائع 

 : تاريخ النصوص (  1159) 

وأقرته  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 195ورد هذا النص في المادة  : 519 م

مجموعة )  519فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم أقره مجلس النواب . في المشروع النهائي 999عة تحت رقم لجنة المراج

  ( . 591ص  5األعمال التحضيرية 

وأقرته  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 159ورد هذا النص في المادة  : 515 م

مجموعة )  515فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم أقره مجلس النواب . في المشروع النهائي 992حت رقم لجنة المراجعة ت

  ( . 129ص  – 195ص  5األعمال التحضيرية 

مع  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 152ورد هذا النص في المادة  : 519 م

وقد حذفت هذه العبارة في لجنة  . " إذا كان البائع قد قبض غلة بعض أعيان التركة ":  في المشروع التمهيدي العبارة اآلتية

ً  ، ال لنسخ حكمها ، المراجعة ووافق  . في المشروع النهائي 991وأصبحت المادة رقمها  ، بل اعتبر الحذف تعديالً لفظيا

  ( . 121ص  - 122 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية )  519فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، عليها مجلس النواب

فيما  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 151ورد هذا النص في المادة  : 511 م

العبارة في لجنة المراجعة إلى  فعدلت هذه . " كلم ا يكون دائناً به للتركة . . يرد المشتري للبائع ":  عدا أن المشروع ورد فيه

فإن البائع إنما يرجع بدينه على التركة وال  ، وهي أكثر دقة ، " ويحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ":  العبارة اآلتية

فمجلس الشيوخ  : ووافق عليها مجلس النواب . في المشروع النهائي 999وأصبحت المادة رقمها  . يسترده من المشتري

  ( . 125 ص - 121 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية )  511حت رقم ت

يدخل في بيع اتسحقاق التركة ما لها من الديون والفوائد المقبوضة  : 597/    999التقنين المدني األسبق م  (  1155) 

  . ما لم يكن هناك شرط يخالف ذلك ، والمصاريف والديون المدفوعة من وقت افتتاح التركة

  ( . التقنين السابق والجديد واحدة وأحكام) 

من  511 – 519مطابقة للمواد )  555 - 552التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1159) 

  ( . 159فقرة  159وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –التقنين المدني المصري 

  ( . من التقنين المدني المصري 511 – 519مطابقة للمواد )  519 – 511التقنين المدني الليبي م 

 . ولكن يمكن األخذ في العراق باألحكام الواردة في التقنين المصري التفاقها مع القواعد العامة ، ال مقابل فيه : التقنين المدني العراقي

  ( . 591ص  – 975وص  – 979ص  – 917ستاذ حسن الذنون ص أنظر في القانون المدني في العراق األ
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 صور مختلفة لبيع التركة :  - 129

حصة في التركة  بل يجب في القليل أن يبيع ، ليس المقصود من بيع التركة أن يبيع شخص مجرد حق احتمالي في التركة

بعد أن  ، فهو يبيع حصة في مجموع المال ، فإذا ضمن صفته هذه . موجودة وال يستطيع ذلك إال إذا ضمن للمشتري أنه وارث

فقد رأينا أن  ، وفي الوقت ذاته يبيع تركة مفتوحة ال تركة مستقبلة . تستنزل منه ديون التركة فإن الوارث ال تنتقل إليه هذه الديون

بيع حق احتمالي في تركة دون  ( 2ومن ثم وجب أن نستبعد من بحثنا هذا صوراً ثالثاً : )  . في التركات المستقبلة باطل التعامل

فهذا غير بيع التركة التي هي مجموع من  ، بيع عين بالذات من أعيان التركة ( 9)  . بيع تركة مستقبلة ( 1)  . ضمان صفة الوارث

المال ال أعيان معينة بالذات ولو استغرقت كل التركة 
 (1151 ) ،

وسنبحث في مكان آخر بيع الوارث لعين من أعيان التركة قبل سداد  

  . الديون

بيع الوارث  ( 1)  . بيع الوارث حصة في التركة ألجنبي غير وارث ( 2ويبقى بعد ذلك أن نبحث الصورتين اآلتيتين : ) 

وهذا هو التخارج  ، حصته في التركة لوارث آخر
 (1151 ) .

  

 بيع الوارث حصته في التركة ألجنبي غير وارث - 1

 حكم هذا البيع فيما بين الطرفين : –أوالً 

 التزامات من الجانبين :  - 131

والتزامات مقابلة في  ، رتب التزامات في ذمة الوارث البائع ، ينعقد هذا البيع بالتراضي كسائر البيوع فإذا ما انعقد صحيحاً 

  . وهي بوجه عام االلتزامات التي تترتب في كل بيع . ذمة المشتري األجنبي

والتزامات  . وضمان ثبوت وراثته ، وتسليمها إياه ، فالتزامات الوارث البائع هي نقل ملكية حصته في التركة إلى المشتري

وحساب ما عسى أن يكون هذا الوارث  ، ورد ما عسى أن يكون الوارث البائع قد وفاه من ديون التركة ، ثمنالمشتري هي دفع ال

  . البائع دائناً به للتركة

 نقل ملكية الحصة المبيعة للمشتري : – 131

ع من المال ) والمنقول ملكيته هنا هو مجمو . للمشتري –أو جزء منها  –يلتزم البائع بنقل ملكية حصته في التركة  

universalite ) ،  ال مال معين بالذات
 (1157 ) .

ويحل المشتري محل الوارث في حصته  ، ومن ثم تنتقل الملكية بمجرد البيع 
 (

1155 ) ،
 ، ولكن ال تنتقل ملكية عقار بالذات إلى المشتري . وال حاجة في ذلك للتسجيل حتى لو اشتملت الحصة المبيعة على عقار 

                                                                                                                                                                    

ويمكن األخذ أيضاً في لبنان باألحكام الواردة في التقنين المصري التفاقها مع  . ال مقابل فيه : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

  . القواعد العامة

  . 171ص  211األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  (  1151) 

 ، بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع لمجموع من المال ":  اء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيديوقد ج (  1151) 

فإن التخارج مقصور على بيع  " وهو أعم من التخارج المعروف في الشريعة اإلسالمية . بما يشتمل عليه من حقوق وديون

  ( . 197 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية )  " أما هذا البيع قد يكون لوارث أو غير وارث ، الوارث نصيبه لباقي الورثة

 وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن بيع االستحقاق في تركة يجب أن ينصب على مجموع من األموال المختلفة (  1157) 

 المبيع للمشتري بدون حاجة إلى قسمة التركة فإذا باع الوارث استحقاقه في شيء معين أو في أشياء معينة بحيث يمكن تسليم ،

ص  59رقم  92المجموعة الرسمية  2599فبراير سنة  25) بل يعتبر بيعاً عادياً  ، فال يعتبر ذلك بيع استحقاق في تركة ،

297  ) 

وإذا  . ( 79فقرة  cession des droits sueلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز ) وذلك من وقت البيع دون أثر رجعي  (  1155) 

بل يبقى الوارث البائع محتفظاً بهذه  ، فإنه ال يحل محله في صفته كوارث ، كان المشتري يحل محل الوارث في ملكية حصته

كما إذا كان المورث مؤمناً لمصلحة ورثته أو منشئاً  ، وقد تترتب آثار على احتفاظ الوارث البائع بصفة الوارث . الصفة

وال تنتقل  ، فيبقى الوارث البائع صاحب الحق في مبلغ التأمين أو يبقى مستحقاً في الوقف ، لوقف جعل ورثته فيه مستحقين

األستاذ مصطفى  – 195ص  525األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة ) حقوقه هذه مع حصته التي باعها للمشتري األجنبي 

 . فإن صفة الوارث ال تنتقل إليه كما قدمنا ، ثاً وال يصبح المشتري بشرائه حصة الوارث وار ( . 921 ص 959الزرقا فقرة 

فإن ابن البنت ال يصبح فرعاً وارثاً وال يحجب  ، ويترتب على ذلك أنه لو كان للمورث بنت باعت حصتها في الميراث البنها

  . ابن العم مثالً 
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 الفهرس العام

إال بالتسجيل  ، حتى فيما بين الطرفين
 (1199 ) .

فإذا نص القانون  "مدني عندما تقول :  515وإلى هذا تشير العبارة األخيرة من المادة  

أما المنقوالت بذواتها فتنتقل ملكيتها إلى  . "وجب أيضاً أن تستوفي هذه اإلجراءات  ، على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين

فيصبح المشتري مالكاً في الشيوع مع بقية الورثة للمنقوالت الموجودة في التركة بمقدار حصة الوارث  ، بمجرد البيعالمشتري 

فهذه الحقوق تنتقل أيضاً إلى المشتري  ، وإذا كان في التركة حقوق شخصية في ذمة مدينيها . وال حاجة في ذلك إلى التسليم ، البائع

فإن الحوالة تنقل  ، وال حاجة هنا أيضاً إلى إعالن مديني التركة أو قبولهم . بمقدار حصة الوارث البائع يملكها شائعة مع بقية الورثة

وسنرى أن هذا اإلعالن أو القبول الزم لصيرورة الحوالة نافذة في حق  . الحق إلى المحال له دون حاجة إلى إعالن المدين أو قبوله

مديني التركة وفي حق الغير 
 (1192 ) .

  

 ، وذلك أن القاعدة المعروفة . فهذه ال تنتقل إلى المشتري كما تنتقل الديون في حوالة الدين ، أما إذا كان على التركة ديون

اشتراها خالصة  ، عندما اشترى حصة الوارث ، فالمشتري . تمنع من انتقال الديون إلى الوارث ، وهي أال تركة إال بعد سداد الدين

فإذا وفيت الديون جميعاً خلص للمشتري  . وقبل أن يأخذ شيئاً من التركة يجب وفاء هذه الديون منها ، لتركةمن الديون التي على ا

دون أن ينتقل إليه شيء من هذه الديون  ، حصة الوارث التي اشتراها
 (1191 ) .

  

 تسليم الوارث البائع مشتمالت حصته للمشتري : – 132

تملت عليه حصته في التركة من عقارات ومنقوالت وحقوق شخصية وغير ذلك إلى ويلتزم الوارث البائع بأن يسلم ما اش 

ويدخل في ذلك جميع الثمرات الريع والمنتجات التي نشأت عن هذه األموال من وقت افتتاح التركة إلى وقت التسليم سواء  . المشتري

ما لم يوجد اتفاق صريح مخالف  –ويدخل أيضاً  . مشتريفإن كان قد قبضها وجب عليه ردها لل ، كان البائع قد قبضها أو لم يقبضها

ما عسى أن يكون الوارث قد استوفاه من الديون التي للتركة  –
 (1199 ) ،

وثمن ما عسى أن يكون قد باعه من مشتمالت التركة للغير  

قبل أن يبيع حصته 
 (1195 ) ،

وما عسى أن يكون قد استهلكه من هذه المشتمالت الستعماله الشخصي  
 (1199 ) .

وهذا ما نصت عليه  

إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع شيئاً مما اشتملت  "فهي تقول كما رأينا :  ، مدني 519صراحة المادة 

قد  أما إذا كان قبل بيع حصته . "وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليهن ما لم يكن عند البيع قد اشترط صراحة عدم الرد  ، عليه

فاألصل أن يرد قيمتها للمشتري  ، تبرع بشيء من مشتمالتها
 (1191 ) 

 ً   . ما لم يتفق معه على أال يرد شيئا

                                                                                                                                                                    

ص  5ي مجموعة األعمال التحضيرية أنظر في أن صفة الوارث ال تنتقل إلى المشتري المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ف

 – 212ثالثاً ص  995فقرة  9أوبري ورو  – 795فقرة  1وفي أن الوارث البائع يبقى محتفظاً بصفة الوارث جيوار  - 129

  . 599 ص 997فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

ويسبق ذلك تسجيل  – 129ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1199) 

  ( . 521األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 191األستاذ محمد كامل مرسي فقرة ) إشهاد الوراثة 

  . 129ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1192) 

بل يبقى الوارث مسئوالً عنها ويرجع بها على  ، وفي القانون الفرنسي أيضاً ال تنتقل الديون إلى المشتري (  1191) 

ولكن ال يمكن نقلها  ، فهي تنتقل إليه في القانون الفرنسي ، ولكن ليس ذلك ألن ديون المورث ال تنتقل إلى الوارث . المشتري

بالنيول وريبير ) لوارث إلى المشتري ألن حوالة الدين غير معروفة في القانون الفرنسي بعد ذلك فيما بين األحياء من ا

فقرة  cession des droits successلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 559فقرة  1كوالن وكابيتان  – 997فقرة  29وهامل 

11 . )  

  . 129ص  5تحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال ال (  1199) 

هذا وال يرد إال ثمن ما باعه  . فإنه ال يستطيع أن يبيع من أجنبي شيئاً من مشتمالت التركة ، أما بعد بيع حصته (  1195) 

فال يكون مسئوالً إال عما قد  ، ألنه وقت أن باع كان يبيع ما يملك إذا لم يكن قد باع حصته من التركة ، ولو كان أقل من قيمته

  ( . 595ص  719بودري وسينيا فقرة ) ن الكسب أي الثمن الذي قبضه جناه م

 219ثالثاً ص  995فقرة  9أوبري ورو  – 19فقرة  cession de droits successلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  (  1199) 

.  

وقد كان هذا هو الحكم في  . إذا كان يتبرع من ماله الخاص لو لم يجد مال التركة تحت يده ، فقد استفاد منها (  1191) 

ً  – 711بودري وسينيا فقرة ) القانون الروماني وفي القانون الفرنسي القديم  ثالثاً ص  995فقرة  9أوبري ورو  : وأنظر أيضا

 cession des droits successلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 591ص  995فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 219

األستاذ عبد  - 551األستاذ أنور سلطان فقرة  – 199ص  125ن أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة األستاذي – 15فقرة 

  ( . 2هامش رقم  171األستاذ منصور مصطفى منصور ص  – 525المنعم البدراوي فقرة 
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ال وقت موت المورث أي وقت افتتاح  ، ويلتزم الوارث أن يسلم المشتري حصته في الحالة التي تكون عليها وقت بيع الحصة

 ، كترميمات وإصالحات وتعمير ونحو ذلك ، سبب تحسينات أنفق عليها الوارثوإذا كانت قيمة هذه المشتمالت قد زادت ب . التركة

وقد يكون الوارث قد حصل بعد موت المورث على تأمين  . إذ هي قد دخلت في الحساب عن تقدير الثمن ، فهذه كلها تكون للمشتري

فقد اعتد به عند حساب الثمن  ، فهذا التأمين يكون للمشتري ، لدين للتركة كرهن أو كفالة
 (1191 ) .

كذلك إذا كانت مشتمالت الحصة  

ألن هذا الهالك أو التلف ال بد أن يكون قد حسب حسابه عندما  ، فهذا كله يتحمله المشتري ، المبيعة قد أصابها تلف أو هلك بعضها

ففي الحالتين قد دخل في الحساب  ، لوارثويستوي أن يكون التلف أو الهالك قد حدث بسبب أجني أو بخطأ من ا . حدد الثمن
 (

1197 ) .
  

يعود إلى  ، بعد أن باع الوارث حصته ، وإذا كان حق من حقوق التركة قد انقضى باتحاد الذمة بسبب الميراثن فإن هذا الحق

للمورث ثم يرثه فينقضي مثل الحق الشخصي أن يكون الوارث مديناً  . الوجود وينتقل إلى المشتري سواء كان الحق شخصياً أو عينياً 

فيعود الدين في ذمته للمشتري  ، ثم يبيع حصته ، الدين باتحاد الذمة
 (1195 ) .

وكن الكفالة الشخصية أو العينية التي انقضت باتحاد  

فإنه يعود مع  ، وهذا بخالف الرهن الذي يكون الوارث المدين نفسه قد قدمه . حتى ال يضار الكفيل وهو من الغير ، الذمة ال تعود

و مثل الحق العيني أن يكون على عقار للوارث حق إرتفاق  . مع االحتفاظ بحقوق الغير التي ترتبت لهم على العين المرهونة ، الدين

فإذا باع الوارث حصته عاد حق االرتفاق إلى  ، فينقضي حق االرتفاق هذا باتحاد الذمة عند الميراث ، لمصلحة عقار مملوك للمورث

باع عقاره المرتفق به غير مثقل  $ 151$ وهذا ما لم يكن الوارث قد  . ود لمصلحة العقار المرتفق الذي انتقل إلى المشتريالوج

ويغلب أن يكون هذا قد  ، ففي هذه الحالة ال يعود حق االرتفاق حتى ال يضار المشتري لهذا العقار ، بحق االرتفاق قبل بيع الحصة

دخل في حساب ثمن الحصة 
 (1129 ) .

  

إذ المفروض أن المشتري إنما اشترى القيمة المالية لحصة  ، وال يدخل في مشتمالت التركة ما ليست له قيمة مالية مقصودة

فال يدخل ما يصيب الوارث من أوراق المورث الشخصية وأوسمته وبراءات الرتب واألوراق المثبتة للنسب والشهادات  . الوارث

هذا ما لم يكن لهذه األشياء قيمة مادية أدخلها المشتري في حسابه باتفاق خاص مع الوارث  ، ما إلى ذلكالمدرسية والصور العائلية و
 (1122 ) .

كما ال يوجد ما يمنع من أن يتفق الوارث مع المشتري على استثناء بعض مشتمالت التركة من البيع وإن كان لهذه  

والبد أن يكون  . الً بعض منقوالت التركة أو داراً كان يسكن فيها وما إلى ذلكفيستبقى الوارث مث ، المشتمالت المستثناة قيمة مالية

 ً   . فال يتناول إال األشياء التي ذكرت دون توسع ، ويفسر تفسيراً ضيقاً  ، االتفاق على هذا االستثناء اتفاقاً صريحا

  

                                                 

  . 771وفقرة  711بودري سينيا فقرة  (  1191) 

فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 717ري وسينيا فقرة بود – 5ثالثاً هامش رقم  995فقرة  9أوبري ورو  (  1197) 

بأن يكون مثالً قد أطلع المشتري على مشتمالت التركة ثم  ، أما إذا كان التلف قد حصل بغش من الوارث - 591ص  995

بل بيع الحصة اعتبر فإن كان ذلك ق ، أخفى بعضها أ أتلفه عمداً أو تعمد عدم قطع التقادم أو عدم قيد الرهن أو عدم تجديد القيد

وإن كان بعد بيع الحصة اعتبر إخالالً من جانب الوارث بالتزاماته كبائع  ، تدليساً من جانب الوارث يجعل البيع قابالً لإلبطال

  ( . 779أنظر بودري وسينيا فقرة ) فيستوجب مسئوليته العقدية 

فإنه يستبقى حقه في الرجوع  ، اع حصته في الميراثثم ب ، وسنرى أن الوارث إذا كان دائناً للمورث ثم ورثه (  1195) 

  . 295أنظر ما يلي فقرة  ( : مدني 511 م) وال ينقضي هذا الدين باتحاد الذمة  ، على التركة بالدين الذي له عليها

 919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 277بودري وسينيا فقرة  - 219 ثالثاً ص 995فقرة  9أوبري ورو  (  1129) 

أما إذا كان لعقار الوارث حق إرتفاق على عقار في التركة وانقضى  . 1919فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  –مكررة 

  . فإن حق االرتفاق يعود لمصلحته وينقل العقار المرتفق به كما كان ، ثم باع الوارث حصته ، باتحاد الذمة

فالمفروض في هذه الحالة أن الوارث  . الوارث حصته في الميراث مع وجود وصية تركها المورث بثلث تركته مثالً  وقد يقع أن يبيع

 ، فإذا تبين بعد ذلك أن الوصية باطلة . أي باع حصته في ثلثي التركة ال في التركة كلها ، باع حصته بعد استنزال الوصية

فالظاهر أن الوارث يستبقى حصته فيثلث التركة إذ هي لم تدخل في  ، ا فقطوأن الوارث تتناول حصته كل التركة ال ثلثيه

فإن كان الوارث قد أراد أن يبيع كل حصته في التركة على تقدير أن الوصية  . على أن المسألة مرهونة بنية المتعاقدين . البيع

بسبب بطالن الوصية على أن يزيد له في  فإنه يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يطالب الوارث بما زاد في حصته ، ’صحيح

وإن كان الوارث عند بيعه لحصته قد دخل في تقديره احتمال بطالن الوصية وما يترتب على بطالنها  . الثمن بنسبة الزيادة

وصية وإذا أبطلت ال ، فإن البيع يكون احتمالياً من هذه الناحية ، وأدخل ذلك في حسابه عند تحديد الثمن ، من زيادة حصته

  ( . 779قارب بودري وسينيا فقرة ) كان للمشتري ما زاد في حصة الوارث دون أن يزيد في الثمن 

فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 775بودري وسينيا فقرة  –مكرر  5ثالثاً هامش  995فقرة  9أوبري ورو  (  1122) 

  . 111جيب الهاللي وحامد زكي فقرة األستاذان أحمد ن - 1919فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 995
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 الضمان : - 133

ما لم يتفق  ، من باع تركة دن أن يفصل مشتمالتها ال يضمن إال ثبوت وراثته "مدني تنص على أن  519رأينا أن المادة  

وكنه يبيع حصته في مجموع من المال أياً كانت  ، فالوارث عندما يبيع حصته في التركة اليبيع أمواالً معينة بالذات . "على غير ذلك 

فالوارث إذن ال يضمن للمشتري أن يدخل في حصته أي  . يوعوهذا هو الذي يميز بيع التركة عن غيره من الب . قيمة هذا المجموع

فإذا كان المشتري قد حسب وقت شرائه للحصة أن ماالً معيناً سيدخل في هذه  . أو أن تكون لهذه الحصة قيمة معينة ، مال معين

فإنه ال  ،  إذ استرده المستحق لهإما ألنه دخل في حصة غير بائعة من الورثة وإما ألنه لم يدخل في التركة أصالً  ، الحصة ولم يدخل

لم يضمن الوارث للمشتري  ، وتبين أن بها عيباً خفياً  ، وإذا دخلت العين في الحصة المبيعة . يرجع على الوارث بضمان االستحقاق

لحصة الوارث أية بل إذا تبين أن التركة مستغرقة بالديون فليست  ، وإذا تبين أن قيمة الحصة أقل مما قدره المشتري . هذا العيب

لم يرجع المشتري بالضمان على  ، أو أن حصة الوارث هي الربع ال الثلث ما لم يكن هناك غلط جوهري في قيمة البيع ، قيمة

فهو الذي يجني الكسب ويحمل  ، وقد أقدم المشتري عليه بعد البحث والتمحيص ، ألن البيع هنا عقد احتمالي كما قدمنا ، الوارث

الخسارة 
 (1121 ) .

  

أي ثبوت وراثته في التركة  ، هو أنه وارث ، فال يضمن الوارث إذن للمشتري إال شيئاً واحداً 
 (1129 ) .

فيضمن أوالً أن التركة  

فإذا  ، ويضمن بعد ذلك أنه يرث في هذه التركة . ألنه إذا تبين أن الوارث قد باع تركة مستقبلة فالبيع باطل كما قدمنا ، قد فتحت فعالً 

ويجوز  ، ويكون البيع قابالً لإلبطال وفقاً للقواعد المقررة في بيع ملك الغير ، الورثة فإنه يكون قد باع ما ال يملك ، ليسمتبين أنه 

للمشتري قبل أن يسترد الوارث الحقيقي أن يبادر إلى المطالبة بإبطال البيع واسترداد الثمن الذي دفعه مع التعويض إن كان وقت أن 

ويضمن الوارث البائع أخيراً أي عمل من أعماله الشخصية التي تتعارض مع كونه  . أن البائع ليس بوارثاشترى الحصة يجهل 

  . أو أن يستوفى ديناً لها ، أن أن يبيع شيئاً من مشتمالتها ، كأن يبيع هذه الحصة مرة أخرى ، وارثاً باع حصته

ري على الوارث أن يضمن له قيمة معينة للحصة إذا نزلت فيشترط المشت ، على أنه يجوز االتفاق على تشديد هذا الضمان

دفع الوارث الفرق للمشتري 
 (1125 ) ،

وقد يكون هذا االتفاق ضمنياًن  . أو أن يضمن له دخول مال معين بالذات في الحصة المبيعة 

فيذكر أنها تشتمل على كذا وكذا من العقارات والمنقوالت والحقوقو األموال  ، يفصل المشتري مشتمالت الحصة التي يشتريها ، كا

وإذا لم يدخل ألي سبب رجع المشتري على الوارث بضمان  ، فكل ما ذكر يكون الوارث ضامناً لدخوله في الحصة المبيعة . األخرى

االستحقاق 
 (1129 ) .

ً بل قد يرجع أيضاً بضمان العيب ع إذا اشترط ذلك صراحة أ    . و ضمنا

أياً كان  ، ويجوز االتفاق على تخفيف الضمان فيشترط الوارث على المشتري مثالً أنه ال يضمن وجود ورثة آخرين معه

فيكون ما يبيعه الوارث في هذه  ، بل يجوز االتفاق على عدم ضمان الوارث لثبوت وراثته أصالً  . عددهم ومهما بلغ مقدار حصصهم

ً الحالة هو مجرد احتمال أ فإن العقد في هذه الحالة يصبح عقداً احتمالياً  ، ويظهر ذلك بوجه خاص في تحديد الثمن . ن يكون وارثا

 ً ويكون الثمن مخفضاً تخفيضاً يواجه هذا االحتمال  ، محضا
 (1121 ) .

  

  

 التزامات المشتري : - 134

شأنه في ذلك شأن كل مشتر آخر  ، يلتزم المشتري أن يدفع للوارث الثمن المتفق عليه والمصروفات والفوائد 
 (1121 ) .

ويلتزم  

وفي  –المورث  –فما دفعه الوارث في تجهيز الميت  . فوق ذلك أن يرد للوارث ما عسى أن يكون هذا قد دفعه من تكاليف التركة

                                                 

  ( . 151األستاذ محمد كامل مرسي فقرة ) كذلك ال يضمن للوارث مالءة مدين التركة  (  1121) 

  . 197ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1129) 

) وقد يؤخذ ذكر قيمة الحصة في عقد البيع قرينة على أن المشتري قد اتفق مع الوارث على ضمان هذه القيمة  (  1125) 

  ( . 529األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 111قارن األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

بالنيول وريبير  – 597 ص 995فقرة  29ل بالنيول وريبير وهام – 211ثالثاً ص  995فقرة  9أوبري ورو  (  1129) 

  . 1951فقرة  1وبوالنجيه 

 وإذا اشترط الوارث أنه ال يضمن حتى ثبوت وراثته – 752فقرة  – 771أنظر في كل ذلك بودري وسينيا فقرة  (  1121) 

) رط أيضاً عدم رده إال إذا اشت ، ولكن يجب عليه أن يرد الثمن الذي أخذه ، لم يضمن ، وثبت بعد ذلك أنه ليس بوارث ،

 ومع ذلك إذا ثبت غش الوارث وأنه كان يعلم وقت البيع أنه ليس بوارث ( . 597ص  995فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

بالنيول وريبير  – 215ثالثاً ص  995فقرة  9أوبري ورو ) وجب عليه رد الثمن والتعويض حتى لو اشترط عدم الضمان  ،

  ( . 1911فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 595ص  995فقرة  29وهامل 

بالنيول وريبير ) ويجب قيد هذا االمتياز بالنسبة إلى العقارات  ، والثمن مضمون بحق امتياز على الحصة المبيعة (  1121) 

وكان في الثمن فيما  ، وإذا كان الوارث البائع قاصراً واشتملت حصته على عقارات –(  595ص  919فقرة  29وهامل 
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صر السلبية لمجموع ألن هذه هي العنا ، ضريبة التركات التي تقع على حصته المبيعة وما إلى ذلك من تكاليف يسترده من المشتري

  . المال الذي اشتراه المشتري من الوارث

وذلك وفقاً للمبدأ المقرر في الشريعة اإلسالمية  ، ألن الوارث نفسه ال يلتزم بها ، أما ديون التركة فهذه ال يلتزم بها المشتري

وهو يقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين 
 (1127 ) .

والوارث  ، وما بقى بعد ذلك فهو ميراث ، ا أوالً فالتركة هي التي تقوم بسداد ديونه 

 ، ولكن يجوز أن يكون الوارث قد دفع من ماله حصته في دين على التركة . إنما باع حصته في هذا الميراث بعد استنزال الديون

كذلك قد  . منها هذا الدين إذ خلصت له الحصة دون أن يستنزل ، ألن هذا قد استفاد بما دفعه الوارث ، فيرجع بما دفعه على المشتري

 . فهنا أيضاً ولنفس السبب يرجع الوارث على المشتري بما دفع ، يكون الوارث دفع ما يصيب حصته في وصية تركها المورث

فهذا  . وهو رسم على انتقال الملكية من المورث إلى الوارث ويسمى رسم األيلولة ، وهناك رسم يدفع على انتقال التركة للوارث

ألنه هو الذي استفاد منه فقد انتقلت إليه ملكية  ، وال يرجع به على المشتري ، يدفعه الوارث في مقابل انتقال حصته في التركة إليه

الحصة واستطاع بذلك أن يبيعها 
 (1125 ) .

وهذا  ، أما المشتري فيدفع رسم البيع الذي انتقلت بموجبه ملكية الحصة إليه من الوارث 

ل في مصروفات البيع التي يلتزم بها المشتري الرسم يدخ
 (1119 ) .

  

فهذا الدين تلتزم به التركة وال ينقضي باتحاد الذمة ألن ديون المورث ال تنتقل إلى  ، وقد يكون للوارث دين في ذمة المورث

أي أنه  ، عة في هذا الدينويتحمل المشتري نصيب الحصة المبي ، فيكون للوارث أن يطالب التركة بماله من الدين . ذمة الوارث

وإلى هذا كله تشير المادة  . يحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ويتحمل المشتري نصيبه في ذلك باعتباره مالكاً للحصة المبيعة

دائناً به للتركة ما  ويحسب للبائع كل ما يكون ، يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة "إذ تقول :  ، كما رأينا ، مدني 511

  . "لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك 

فهذا  ، يجوز مثالً االتفاق على أن يدفع المشتري رسم األيلولة . فيجوز إذن االتفاق على تشديد هذه االلتزامات أو على تخفيفها

أو على أال  ، كما يجوز االتفاق على أال يرد المشتري للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة أو الوصايا . تشديد في التزامات المشتري

  . وهذا تخفيف في التزامات المشتري ، يحسب للوارث البائع ما كان دائناً به للتركة

 ثانياً : حكم هذا البيع بالنسبة إلى الغير :

 الغير هنا طوائف ثالث :  - 135

والطائفة الثانية  . الطائفة األولى هم الورثة اآلخرون غير الوارث البائع . يز طوائف ثالث من الغير في بيع التركةيمكن تمي

والطائفة الثالثة هم الخلف الخاص للوارث البائع أي كل شخص تلقى من الوارث البائع حقاً على عين أو  . هم دائنو التركة ومدينوها

فنستعرضهم متعاقبين طائفة بعد  ، ولما كان الحكم يختلف بالنسبة إلى كل طائفة من هؤالء . عةدين من مشتمالت الحصة المبي

  . األخرى

                                                                                                                                                                    

وتقوم العقارات بحسب قيمتها  . جاز طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ، يقابل العقارات غبن يزيد على الخمس

وتوازن هذه القيمة جزء من الثمن بنسبة قيمة العقارات إلى قيمة مجموع مشتمالت الحصة المعرفة ما إذا كان  ، وقت البيع

لفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 991فقرة  29أنظر بالنيول وريبير وهامل  ( : مدني 519 م) على الخمس هناك غبن يزيد 

cession des dr . succes  59فقرة .  

األستاذان أحمد نجيب  – 195ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1127) 

  . 157األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 151األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 112الهاللي وحمد زكي فقرة 

إذا  ، ولكن من ناحية قوانين الضرائب يكون المشتري مسئوالً بالتضامن مع الوارث البائع عن سداد هذه الضريبة (  1125) 

 92بة التركات الصادر في من قانون ضري 59فقد نصت المادة  . تم البيع قبل مضي عشر سنوات من وقت افتتاح التركة

يجب على كل من يشتري عقاراً أو أي حق آخر من الحقوق العينية آيالً إلى البائع من تركة  " على أنه 2555أغسطس سنة 

أن يتثبت قبل التعاقد من الوفاء  ، ولم يكن قد مضى على وفاة المورث أو الموصى أكثر من عشر سنوات ، أو من وصية

وكل من يشتري  . وإال كان مسئوالً بالتضامن مع الوارث البائع عن وفاء الرسوم المتأخرة ، حكومةبالرسوم المطلوبة لل

أنظر األستاذ أنور )  " منقوالت مع علمه بعدم وفاء رسوم األيلولة يكون مسئوالً بالتضامن عن دفعها مع الوارث البائع

  ( . 512ص  555سلطان فقرة 

  . 919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 755بودري وسينيا فقرة  – 219لثاً ص ثا 995فقرة  9أوبري ورو  (  1119) 
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 الورثة اآلخرون : - 136

 . فال يكسبون من هذا البيع حقاً وال يترتب في ذمتهم التزام ، هؤالء ليس طرفاً في البيع الذي تم بين الوارث البائع والمشتري 

بمقدار حصة  ، من عقارات ومنقوالت وديون ، تم جعل المشتري شريكاً لهم في الشيوع في جميع مشتمالت التركةولكن البيع الذي 

ويتقاسمون التركة مع المشتري  ، فمن حقهم االعتداد بهذا البيع ولو لم يعلن لهم . الوارث البائع وقد حل المشتري محله بموجب البيع

  . قسمة نافذة في حق الوارث البائع فقد خرج بالبيع عن أن يكون هو الشريكوتكون هذه ال ، باعتباره شريكاً لهم

ويقع البيع عليها مفرزة ال  . فتفرز حصته ، أن يتقاسموا مع هذا الوارث ، قبل صدور البيع من الوارث ، ومن حق الورثة

وتكون هذه القسمة نافذة في حق المشتري من الوارث كخلف خاص ينصرف إليه أثر العقد الصادر من سلفه متعلقاً بالشيء  ، شائعة

ألن المفروض أنهم ال  ، كان من حقهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع ، فإذا كان الورثة اآلخرون لم يخطروا به ، أما بعد البيع . المبيع

يعلمون بالبيع 
 (1112 ) .

واستطاع المشتري أن يخطرهم  ، فإذا بدأت إجراءات القسمة 
 (1111 ) 

كان للمشتري أن  ، بالبيع قبل أن تتم

يتدخل في القسمة 
 (1119 ) ،

 . بل له أن يطلب إخراج الوارث من اإلجراءات وأن يحل محلها فيها فيكون هو المتقاسم مع سائر الورثة 

ويكون  ، ت القسمة فليس لهم أن يتقاسموا مع الوارث البائع فقد باع حصته للمشتريوإذا كان الورثة قد أخطروا بالبيع قبل إجراءا

فهو الذي أصبح شريكاً لهم في الشيوع  ، وال يجوز للورثة أن يتقاسموا إال مع المشتري . التقاسم معه غير نفاذ في حق المشتري

مكان الوارث البائع وقد أحيطوا علماً بذلك عن طريق اإلخطار 
 (1115 ) .

  

 دائنو التركة ومدينوها :  - 137

ال للوارث وال للمشتري منه كما سبق  ، دائنين للتركة ذاتها ، بالرغم من بيع الوارث لحصته ، أما دائنوا التركة فيبقون

فيستوفون ديونهم من أموال التركة  ، إذ ال تركة إال بعد سداد الديون ، القول
 (1119 ) 

موصي  مقدمين على الورثة وعلى غيرهم من

فإن ما تسلمه يبقى  ، وإذا تسلم المشتري مشتمالت الحصة المبيعة . لهم أو ممن يتلقى حقاً من الورثة كالمشتري من الوارث البائع

على النحو الذي سنبينه عند الكالم  ، ولدائنيها أن يتتبعوا هذا المال في يد المشتري وينفذوا بحقوقهم عليه ، مسئوالً عن ديون التركة

صرف الوارث في أموال التركة المدينة قبل سداد الدين في ت
 (1111 ) .

  

 ، أما مدينو التركة فهؤالء يكونون بالبيع مدينين للمشتري من الوارث ألن الوارث تنتقل إليه حقوق التركة بخالف ديونها

ومن أهم هذه القواعد أن الحوالة ال تكون  . وتسري القواعد العامة المتعلقة بحوالة الحق ، فيحول بالبيع هذه الحقوق للمشتري منه

                                                 

دائناً للوارث  ، بالنسبة إلى سائر الورثة ، ويعتبر المشتري من الوارث في هذه الحالة – 529بودري وسينيا فقرة  (  1112) 

وهذا ال  -(  مدني 1/    751 م) فليس له أن يطعن فيها إال في حالة الغش  ، وقد تمت القسمة قبل أن يتدخل المشتري . البائع

وتكون هذه القسمة نافذة في حق  ، حتى قبل أن يخطروا بالبيع ، من أن تتقاسم الورثة التركة مع المشتري ، كما قدمنا ، يمنع

  . الوارث البائع

  . نكرته الورثة وفقاً للقواعد العامة في اإلثباتولكن يجب إثباته إذا أ ، واإلخطار ليس له شكل خاص (  1111) 

  ( . مدني 2/    751 م) باعتباره دائناً ألحد الشركاء وهو الوارث البائع  (  1119) 

 فإنه يجوز للورثة اآلخرين قبل القسمة استرداد هذه الحصة ، ولما كان الوارث قد باع حصته ألجنبي غير وارث (  1115) 

الشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبلي القسمة  " وهي تنص على أن مدني 799وفقاً للمادة  ،

وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من  ، الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره ألجنبي بطريق الممارسة

ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه  ، والمشتريتاريخ إعالنه به ويتم االسترداد بإعالن يوجه إلى كل من البائع 

أنظر أوبري  . " فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته ، وإذا تعدد المستردون - 1 . والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه

 1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 512مكررة ص  919فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 211ثالثاً ص  995فقرة  9ورو 

األستاذ  - 259فقرة  cession des dr . succesلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 512فقرة  1كوالن وكابيتان  - 1912فقرة 

  . 527ص  552أنور سلطان فقرة 

يعة كما يسترد أي حق متنازع فمن حقهم أن يستردوا الحصة المب ، كذلك إذا كان الورثة اآلخرون ينازعون في وراثة الوارث البائع

  ( . 2هامش رقم  179األستاذ منصور مصطفى منصور ص ) فيه 

 . بل التركة ، فإن الوارث نفسه غير مدين ، ومن ثم ال يكون هناك محل لحوالة الدين من الوارث إلى المشتري (  1119) 

قارن األستاذ  – 191ص  521لمنعم البدراوي فقرة األستاذ عبد ا) ويترتب على ذلك أنه ال يلزم اتخاذ إجراءات حوالة الدين 

وهذا بخالف إجراءات حوالة الحق فيجب اتخاذها ألن حقوق التركة تنتقل إلى الوارث  ( ، 519ص  595أنور سلطان فقرة 

  . ويحولها إلى المشتري

  . 255فقرة  – 259أنظر ما يلي فقرة  (  1111) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ( مدني 515 نافذة في حق مديني التركة إال إذا قبلوها أو أعلنوا بها ) م
 (1111 ) .

ووفوا الوارث  ، فإذا لم يقبلوا الحوالة ولم يعلنوا بها 

يبقى للمشتري إال الرجوع بالضمان على  وال . كان هذا الوفاء نفاذاً في حق المشتري ، البائع حصته من الديون التي في ذمتهم للتركة

واستيفاؤه لديون التركة بعد بيع حصته يعتبر عمالً شخصياً من جانبه  ، فقد قدمنا أنه ضامن ألعماله الشخصية ، الوارث البائع

  . يستوجب الضمان

 الخلف الخاص للوارث البائع :  - 138

عقاراً أو  ، لشخص آخر شيئاً من مشتمالته حصته –أو قبل هذا البيع بعد البيع الصادر  –يمكن أن نتصور أن الوارث قد باع 

فيكون هذا الخلف الخاص للوارث معتبراً من الغير في البيع الصادر قبل ذلك أو بعد ذلك للمشتري لحصة  . منقوالً أو ديناً للتركة

ً  . الوارث أن يبيع نفس الحصة كمجموع من المال لمشتر  ، اتبدالً من أن يبيع الوارث من مشتمالت حصته عيناً بالذ ، ويجوز أيضا

ً  ، آخر   . فيكون هذا المشتري اآلخر من الغير أيضا

ال يسري  –مشتري العقار المعين أو المنقول المعين أو الدين الذي للتركة أو حصة الوارث في مجموعها  –فهؤالء األغيار 

وهذا  . إال إذا استوفى المشتري اإلجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة ، في حقهم البيع الصادر من الوارث للمشتري

فال يسري البيع في حق الغير إال إذا استوفى  ، إذا بيعت تركة " ، إذ تقول ، مدني كما رأينا 515ما نصت عليه صراحة المادة 

المشتري اإلجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة 
 (1117 ) 

وقد حسم هذا النص خالفاً ال يزال قائماً في الفقه الفرنسي  . "

في هذه المسألة وأخذ بالرأي الراجح في هذا الفقه 
 (1115 ) ،

وكان هذا أيضاً الرأي الراجح في عهد التقنين المدني السابق ولم يكن هذا  

مدني  515التقنين يشتمل على نص مماثل للمادة 
 (1199 ) .

  

فإن المشتري ال  ، فسواء اشتراه قبل بيع الحصة أو بعدها ، ياً لعقار بالذات من مشتمالت الحصة المبيعةفإذا كان الغير مشتر

وأيهما سبق اآلخر في التسجيل  ، يقدم عليه إال إذا سجل البيع في خصوص هذا العقار قبل أن يسجل مشتري العقار البيع الصادر إليه

كان هو المقدم 
 (1192 ) .

يعتبر كذلك مشترياً لكل عقار  ، ذلك أن المشتري لحصة الوارث كما يعتبر مشترياً لهذه الحصة في مجموعها 

فوجب استيفاء اإلجراءات الواجبة لنقل كل حق من هذه  ، بالذات ولكل منقول بالذات ولكل دين بالذات تشتمل عليه هذه الحصة

  . الحقوق

فإذا كان بيع الحصة سابقاً على بيع منقول بالذات انتقلت ملكية المنقول  ، ته بمجرد البيعتنتقل ملكي ، وكذلك الحكم في المنقول

على أياً منهم  . وإذا كان العكس انتقلت الملكية إلى مشتري المنقول دون مشتري الحصة ، إلى مشتري الحصة دون مشتري المنقول

  . فيفضل على صاحبه ، جب الحيازةيتسلم المنقول بحسن نية قبل اآلخر تنتقل إليه الملكية بمو

ال تنتقل ملكيته لمشتري الحصة بالنسبة إلى مشتر لهذا الدين بالذات إال إذا قبل مدين التركة بيع  ، وكذلك الحكم في دين للتركة

يقدم مشتري الدين و . وذلك وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق ، الحصة أو أعلن به قبل أن يقبل شراء الدين أو قبل أن يعلن به

                                                 

  . 521األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  (  1111) 

فإذا نص القانون على إجراءات لنقل  ":  مدني تنص على ما يأتي 515وقد رأينا أن العبارة األخيرة من المادة  (  1117) 

فهو واجب في  ، وقدمنا مثالً لذلك التسجيل في العقار . " وجب أيضاً أن تستوفى هذه اإلجراءات ، الحق فيما بين المتعاقدين

فوجب التسجيل حتى تنتقل ملكية عقار بالذات حتى فيما بين الوارث البائع والمشتري  ، نقل الملكية حتى فيما بين المتعاقدين

  ( . 292أنظر آنفاً فقرة ) لحصة هذا الوارث 

ر بإخطار باقي الورثة بهذا رأي يذهب إلى صيرورة بيع الحصة نافذاً في حق الغي : ففي الفقه الفرنسي آراء ثالثة (  1115) 

ورأي ثالث ال يجعل هذا البيع نافذاً في حق  . ورأي ثان يجعل هذا البيع نافذاً في حق الغير دون حاجة إلى أية إجراءات . البيع

وفي  ، الغير إال باتخاذ اإلجراءات الالزمة لصيرورة البيع نافذاً في حق الغير في العقار بالنسبة إلى عقارات الحصة المبيعة

أنظر في هذه اآلراء  . وفي حوالة الحق بالنسبة إلى الديون التي لهذه الحصة ، المنقول بالنسبة إلى منقوالت هذه الحصة

لوارن  – 711فقرة  1وأنظر في أن الرأي الثالث هو الرأي الراجح جيوار  - 529فقرة  - 599الثالثة بودري وسينيا فقرة 

 29بالنيول وريبير وهامل  – 591بودري وسينيا فقرة  – 15ثالثاً هامش رقم  995 فقرة 9أوبري ورو  – 517فقرة  15

 . 91فقرة  - 99فقرة  cession des dr . succesلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  - 511فقرة  1كوالن وكابيتان  991فقرة 

  . 1919فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 991فقرة  2وقارن هيك في حوالة الحق 

  . 119فقرة  – 115األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  (  1199) 

 ، حق انتفاع أو حق إرتفاق أو حق رهن أو غير ذلك ، وقد يكون الغير تلقي من الوارث حقاً عينياً غير الملكية (  1192) 

 ، وقد يكون دائن الوارث حجز على عقار من مشتمالت الحصة المبيعة . فالعبرة هنا أيضاً باألسبقية في التسجيل أو في القيد

 – 155ص  591بودري وسينيا فقرة ) فإذا كان قد سجل التنبيه قبل أن يسجل مشتري الحصة البيع قدم على هذا المشتري 

  ( . 519ص 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

إذا تمكن مشتري الدين من الحصول على قبول المدين قبوالً ثابت التاريخ أو أعلنه بالحوالة قبل قبول ثابت  ، على مشتري الحصة

التاريخ لبيع الحصة أو إعالن لهذا البيع 
 (1191 ) .

  

فأي المشترين لحصة الوارث سبق  ، التعاقبوكذلك الحكم أخيراً في حالة ما إذا باع الوارث حصته كمجموع لشخصين على 

أو إعالن الحوالة أو التاريخ الثابت لقبولها بالنسبة إلى  ، أو الحيازة بالنسبة إلى المنقوالت ، اآلخر في التسجيل بالنسبة للعقارات

كما يجوز أن يتقدم في بعض العقارات دون  ، وقد يتقدم في العقارات ويتأخر في المنقوالت أو في الديون . كان هو المقدم ، الديون

  . حسبما يتفق أن يسبق إليه في اإلجراءات الواجبة بالنسبة إلى كل حق ، بعض أو في بعض المنقوالت أو الديون دون بعض

  ( ) التخارج بيع الوارث حصته في التركة لوارث آخر -ب 

 التمييز بين حالتين :  – 139

كان هذا هو التخارج المعروف في الفقه اإلسالمي  ، ركة لوارث آخرإذا باع الوارث حصته في الت
 (1199 ) .

ويجب أن نميز  

وحالة ما إذا  ، بين حالتين : حالة ما إذا اشترى الوارث اآلخر أو الورثة اآلخرون حصة الوارث البائع بثمن دفعوه من مالهم الخاص

  . اشتروا الحصة بمال دفعوه من أموال التركة ذاتها

فيكون لهم حقوق المشتري  ، الحالة األولى يكون شأن الوارث المشتري أو الورثة المشترين شأن المشتري األجنبيففي 

فإن كان المشتري وارثاً واحداً  . ويسري البيع الصادر لهم في حق الغير وفقاً لألحكام التي سبق أن قررناها ، األجنبي والتزاماته

وإن كان المشتري كل الورثة أو ورثة متعددين  . استحق حصة الوارث البائع وحل محله في التركة ، ودفع الثمن من ماله الخاص

قسمت هذه  ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة حصة الخارج بين الورثة المتعددين ، ودفعوا الثمن من ما لهم الخاص

التخارج هو أن  "على هذا الحكم إذ تقول :  2559لسنة  11راث رقم من قانون المي 57وتنص المادة  . الحصة عليهم بالسوية بينهم

فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله  . يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم

وإن كان  ، ه بينهم بنسبة أنصبائهم فيهافإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيب ، وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم ، في التركة

  . "قسم عليهم بالسوية بينهم  ، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج ، المدفوع من مالهم

ذلك أن الورثة اآلخرين دفعوا للوارث ماالً من  ، أما في الحالة الثانية فإن التخارج يكون بمثابة القسمة أو الصلح ال البيع

وبذلك اختص الوارث المتخارج بمال معين في التركة يقابل حصته ع  . وتخارجوا بهذا المال على حصة هذا الوارث ، موال التركةأ

ويغلب أن يكون  . فيكون هذا االتفاق صلحاً أو قسمة وأفرزت بها حصة الوارث المتخارج ، واختص سائر الورثة بباقي التركة

فيتفق باقي الورثة معه على أن يأخذ ماالً معيناً من التركة وينزل  ، قع نزاع على استحقاق أحد الورثةإذ ي ، المقصود بالتخارج الصلح

عن إدعائه في الميراث في باقي التركة 
 (1195 ) .

كان التخارج قسمة  ، فإذا لم يكن هناك نزاع على ميراث الوارث الخارج 
 (1199 ) .

 

                                                 

ان الحجز سابقاً على إعالن بيع فإذا ك ، وقل مثل ذلك في حالة ما إذا حجز دائن الوارث تحت يد مدين التركة (  1191) 

وإذا كان العكس قدم مشتري  ، زاحم الدائن والحاجز مشتري الحصة ، الحصة أو التاريخ الثابت بقبول البيع من مدين التركة

  . وذلك وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق ، الحصة على الدائن الحاجز

قد التخارج الذي أجازته الشريعة اإلسالمية في أحوال الميراث هو وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن ع (  1199) 

وليس من  . عقد يتنازل بموجبه أحد الورثة لشريكه أو لشركائه في الميراث عن نصيبه في التركة في مقابل شيء معلوم

 2511يناير سنة  1) اً الضروري لصحة هذا العقد أن تكون أعيان التركة معلومة للمتعاقدين ومعينة في العقد تعييناً تام

 ، وقضت محكمة استئناف مصر بأنه يصح التخارج حتى لو كانت التركة مدينة ( . 99ص  99رقم  15المجموعة الرسمية 

نوفمبر سنة  29( )  سابق) مدني  999ألن بيع الوارث نصيبه في التركة يشمل الديون التي لها والتي عليها طبقاً للمادة 

ص  21رقم  9مجموعة عمر  2595ديسمبر سنة  25وأنظر أيضاً نقض مدني  – 171ص  259 رقم 29المحاماة  2515

فالبيع الصادر من وارث في حصته في التركة لغير  ، وقضت بأن عقد التخارج ال يحصل إال من وارث لوارث ( . 99

وقضت  ( . 551ص  1/    551رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  9) وارث يعتبر بيع استحقاق في التركة ويجب تسجيله 

وبهذا الوصف ال يضمن البائع  ، محكمة أجا بأن عقد التخارج ينطوي بطبيعته على بيع الوارث لنصيبه في التركة جزافاً 

إال إذا نص  ، للمشتري سوى وجود التركة من غير بيان لمشتمالتها فال يضمن المتخارج إذن استحقاق بعض األعيان للغير

  917رقم  9المحاماة  2519أبريل سنة  25) على األعيان المتخارج عليها بالذات ونصيب المتخارج فيها في عقد التخارج 

  ( . 155ص  1/  

أو عن فضة  ، أو عن ذهب بفضة ، " إن أخرجت الورثة أحدهم عن عرض أو عقار بمال ":  جاء في الزيلعي (  1195) 

إذ ال  ، وال يمكن حمله على اإلبراء . ألنه صلح عن عين ، ألنه يحمل على المبادلة ، قل ما أعطوه أو كثر ، صح ، بذهب

وكذا بيع الذهب بالفضلة لعدم الربا  ، وبيع العقار والعروض القليل والكثير جائز . يدن عليهم وال يتصور اإلبراء عن العين
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 الفهرس العام

 ، كما أن هناك فروقاً في األحكام فيما إذا كان التخارج صلحاً أو قسمة ، وهناك قواعد مشتركة في التخارج صلحاً كان أو قسمة

  . فنستعرض األمرين

 أحكام مشتركة في التخارج : - 141

 ، الصلح والقسمةألن هذه هي طبيعة كل من  ، فهو كاشف عن الحق ال منشئ له ، سواء كان التخارج صلحاً أو قسمة 

 ويترتب على ذلك ما يأتي :

بل يتكشف األمر عن أن الوارث  ، من حيث نقل الملكية : ال ينقل التخارج ملكية مال التركة إلى الوارث الخارج –أوال 

يل فيما بين ولما كان هذا األثر الكاشف ال حاجة فيه إلى التسج . الخارج يملك هذا المال مفرزاً منذ البداية عن طريق الميراث

وإن كان التسجيل ضروريا إلنتاج أثره بالنسبة إلى الغير  ، فإن التخارج ال يسجل إلنتاج أثره فيما بين الورثة ، الطريفين
 (1191 ) .

 

 ، ويترتب على األثر الكاشف أيضاً أن جميع الحقوق العينية التي يكون الوارث الخراج قد رتبها على األموال األخرى للتركة تسقط

فيكون تصرفه  ، إذ يعتبر الوارث لم يملك شيئاً من هذه األعيان منذ البداية . حتى لو كانت قد سجلت أو قيدت قبل إجراء التخارج

فال ينفذ إال بإجازة باقي الورثة  ، تصرفاً صادراً من غير مالك
 (1191 ) .

  

فال يلتزم  . هي التزامات المتصالحين أو المتقاسمين بل ، من حيث التزامات الطرفين : ال تكون التزامات المتبايعين -ثانياً 

وال يلتزم الورثة بنقل ملكية المال الذي أخذه الوارث  . إذا يعتبرون مالكين لها منذ البداية ، الوارث بنقل ملكية األعيان إلى الورثة

  . إذ يعتبر مالكاً له هو أيضاً منذ البداية كما قدنا ، الخارج من التركة

إذ هم الذين تعاقدوا مع الوارث الخارج صلحاً أو قسمة  ، بالنسبة إلى الغير : ال يعتبر باقي الورثة هنا من الغير –ثالثاً 
 (

1197 ) .
ولكن يكون  ، ولهم أن يرجعوا بديونهم على الوارث الخارج بقدر ما أخذ من أموال التركة ، أما دائنو التركة فيبقون دائنين لها 

ألنهم تصالحوا معه أو تقاسموا على أساس أن  ، لحالة الرجوع على بقية الورثة بما دفعه من ديون التركةللوارث الخارج في هذه ا

كل بقدر  ، أما مدينو التركة فيكونون مدينين لبقية الورثة . حصته الصافية من التركة بعد استنزال الديون هي ما أخذه من المال

وال شيء من هذه الديون للوارث الخراج فهو قد أخذ نصيبه من التركة ولميدخل فيه شيء من هذه الديون  ، حصته في الميراث
 (

1195 ) .
ممن ترتب لهم حق عيني على األموال األخرى للتركة من عقار أو منقول أو دين من جهة الوارث  ، وأما الخلف الخاص 

فهؤالء تسقط حقوقهم بموجب األثر الكاشف على النحو الذي  ، المال الخارج أو تصرف لهم الوارث الخارج في حصته كمجموع من

  . حتى لو كانوا قد سجلوا أو قيدوا عقود التصرفات الصادرة إليهم قبل التخارج ، قدمناه

                                                                                                                                                                    

 ، ها ورثته عن ربع ثمنها على ثمانين ألف ديناروفي األثر أن تماضر امرأة عبد الرحمن بن عوف صالح . الختالف الجنس

 ً  ، وروى عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه قال يتخارج أهل الميراث . بمحضر من الصحابة ، وقيل على ثالثة وثمانين ألفا

وبيع ما  ، سليمألنه ال يحتاج فيها إلى الت ، وال يشترط أن تكون أعيان التركة معلومة . أي يخرج بعضهم بعضاً بطريق الصلح

  ( . 91ص  1وأنظر أيضاً تكملة فتح القدير  - 59ص  -:  5ص  9الزيلعي )  " ال يعلم قدره فيه جائز

وقد قضت محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطة بأنه إذا ظهر من ظروف األحوال أن عقد التخارج لم يكن  (  1199) 

عتبر إال نزوالً من أحد الورثة عن حصته الشائعة في الميراث في مقابل فال ي ، الغرض منه صلحاً لوضع حد للنزاع الموجود

أنظر أيضاً بالنيول  ( . 279ص  195رقم  22جازيت  2512أبريل سنة  21) شيء معين بقصد الخروج من الشيوع 

من شأنه ويشترطون حتى يكون التخارج قسمة طبقاً للقضاء الفرنسي أن يكون  ، 599ص  999فقرة  29وريبير وهامل 

  . إفراز حصة كل من الورثة ال حصص بعضهم دون بعض

سواء كان ذلك في عهد التقنين الجديد أو في عهد التقنين  ، وتسجيل عقد التخارج ينتج أثره نحو الغير واجب (  1191) 

سا فالعقود الكاشفة أما في فرن ( . 191األستاذ محمد كامل مرسي فقرة ) ويسبق هذا التسجيل تسجيل إشهاد الوراثة  . السابق

  ( . 522بودري وسينيا فقرة ) ال تخضع للتسجيل حتى في إنتاج أثرها في حق الغير  –ومنها التخارج  –

هذا ما لم يكن قد سلم المنقول لمشتر  ، وكذلك إذا تصرف الوارث في منقوالت التركة ثم تخارج سقطت تصرفاته (  1191) 

  ( . 521بودري وسينيا فقرة ) حسن النية فيملكه عندئذ بالحيازة 

ثم تسقط  ، وكيف تبين سهام كل وارث بما فيهم الوارث الخارج ، أما كيف يوزع باقي التركة على بقية الورثة (  1197) 

فانظر في كل ذلك األستاذ محمد أبو  ، سهام هذا الوارث في نظير ما تخارج عليه ويقسم الباقي من التركة على السهام الباقية

  . وليس هنا موضع بحثها ، وما بعدها 111أحكام التركات والمواريث ص زهرة في 

 ، لكن إذا دفع مدين للتركة للوارث الخارج شيئاً من الدين الذي عليه كان هذا الدفع مبرئاً للذمة إذا كان بحسن نية (  1195) 

فال يعود دفعه للوارث الخارج  ، خارج للمدينأما إذا أعلن الت ( . 529بودري وسينيا فقرة ) ألنه يكون قد دفع للدائن الظاهر 

  . مبرئاً للذمة
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 الفرق بين التخارج كصلح والتخارج كقسمة : - 141

 ويختلف حكم التخارج إذا كان صلحاً عن حكمه إذا كان قسمه من وجهين : 

إذ هو يدعي الوراثة وينازعه  ، في الضمان : ففي الصلح ال يضمن الوارث الخارج حتى صفته كوارث ( ) الوجه األول

أما في  . فال يجوز أن يتجدد النزاع بعد ذلك ، فالتخارج هنا صلح لحسم النزاع . ثم يتصالحون على التخارج ، الورثة في ذلك

 ، ويضمن الوارث الخارج أعماله الشخصية . ارث على النحو الذي بيناه في بيع التركةفالوارث الخارج يضمن صفته كو ، القسمة

  . سواء كان التخارج صلحاً أو قسمة

في الغبن : ففي الصلح ال يرجع الوارث الخارج بدعوى الغبن على الورثة بدعوى أن المقابل الذي أخذه من  ( ) الوجه الثاني

فإن التخارج صلح وال يستحق الوارث الخارج إال هذا المقابل قل أو كثر  ، مال التركة قليل
 (1159 ) .

فيجوز نقضها إذا  ، أما القسمة 

لحق أحد المتقاسمين غبن يزيد على الخمس 
 (1152 ) ،

فإذا أخذ الخارج أو  . على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة التركة وقت القسمة 

ولبقية الورثة منع نقض القسمة بإكمال  ، كان له نقض القسمة ، ة حصته بما يزيد على الخمسغيره من الورثة ماالً أقل من قيم

  . ( مدني 759 ويجب رفع عوى نقض القسمة في خالل السنة التالية لوقوع التخارج ) م ، الحصة الناقصة

 صالحية المبيع للتعامل فيه -الطلب الثالث

 فيه : متى يكون الشيء صالحاً للتعامل  - 142

 ، إذا كانت طبيعته أو الغرض الذي خصص له ال يأبى ذلك ، يكون الشيء صالحاً للتعامل فيه فيصح أن يكون محالً للبيع

مدني على  72وقد نصت المادة  . وكان التعامل فيه مشروعاً أو غير ممنوع ال بنص في القانون وال لمخالفته للنظام العام أو اآلداب

 أن 

واألشياء التي  - 1 . خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محالً للحقوق المالية كل شيء غير - 2 "

وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي ال يجيز القانون أن  ، تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي ال يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها

كان العقد  ، إذا كان محل االلتزام مخالفاً للنظام العام أو اآلداب "مدني على أنه  299ة ونصت الماد . "تكون محالً للحقوق المالية 

  . "باطالً 

إذا أبت  ، فال يصح أن يكون محالً للبيع ، ويمكن أن نستخلص من هذه النصوص أن الشيء ال يكون صالحاً للتعامل فيه

  . طبيعته ذلك أو كان التعامل فيه غير مشروع

 صالحية للتعامل راجع إلى طبيعة الشيء عدم ال - 1

 التوسع في فهم معنى طبيعة الشيء :  - 143

أو ألن  ، فقد يكون عدم الصالحية للتعامل راجعاً إلى طبيعة الشيء المادية . "بيعة الشيء  "يجب أن نتوسع في فهم معنى 

  . ى الغرض الذي خصص له الشيءأو بالنظر إل ، الشيء متصل بالشخص بحكم طبيعته القانونية أو االتفاقية

 عدم الصالحية للتعامل راجع لطبيعة الشيء المادية : - 144

وقد قدمنا في الجزء األول من الوسيط  . فالشيء ال يصلح للبيع إذا كان بحكم طبيعته المادية يستعصى على التعامل فيه 
 (

1151 ) 
فإذا أصبح  . كالشمس والهواء والبحر ، يصلح أني كون محالً للتعاقدأن الشيء ال يكون قابالً للتعامل فيه بطبيعته إذا كان ال 

والبحر يؤخذ من  ، واألهواء يستعمله الكيميائي ، "الفوتوغرافي  "فأشعة الشمس يحصرها  ، التعامل ممكناً في بعض النواحي جاز

كالطير في الهواء  ، فهو مال مباح ، ال مالك له أما إذا كان الشيء يمكن التعامل فيه ولكن . مائه ما يصح أن يكون محالً لالمتالك

  . ويملكه من يستولى عليه وعندئذ يستطيع أن يتعامل فيه ، والسمك في البحر

                                                 

مارس سنة  19 - 999ص  29م  2599يونيه سنة  12 – 51ص  1م  2775ديسمبر سنة  9استئناف مختلط  (  1159) 

  . 519ص  199األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 112 ص 95م  2511

ً  ، أو التدليس أو اإلكراهأنظر أيضاً في جواز إبطال التخارج للغلط  (  1152)   22استئناف مختلط  : قسمة كان أو صلحا

  ( . وهما الحكمان السابق اإلشارة إليهما)  112ص  95م  2511مارس سنة  19 - 999ص  29م  2599يونيه سنة 

  . 111الوسيط جزء أول فقرة  (  1151) 
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 عدم الصالحية للتعامل راجع التصال الشيء بالشخص :  - 145

مثل ذلك حق  . معه الفكاكوقد اليصلح الشيء للبيع ألنه متصل بشخص صاحبه بحكم طبيعته القانونية اتصاالً ال يمكن 

ال يجوز النزول عن حق االستعمال أو عن حق السكنى إال بناء  "مدني على أنه  551فقد نصت المادة  ، االستعمال وحق السكنى

  . "على شرط صريح أو مبرر قوي 

بأن يقع اتفاق يجعل الشيء متصالً بشخص صاحبه ال يجوز له  ، وقد يكون اتصال الشيء بالشخص بحكم طبيعته االتفاقية

 ، واشترط الواهب أو الموصي أال يتصرف الموهوب له أو الموصي له في الشيء ، فإذا تلقى شخص هبة أو وصية . التصرف فيه

صحيحاً إذا كان مبنياً ويكون هذا الشرط  . فقد جعل الشرط الشيء متصالً بالشخص بحيث ال يجوز له النزول عنه إلى شخص آخر

إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً  - 2 "مدني على أنه  719فقد نصت المادة  . ومقصوراً على مدة معقولة ، على باعث مشروع

ويكون  - 1 . فال يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ، يقضي بمنع التصرف في مال

والمدة  - 9 . وعاً متى كان المارد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغيرالباعث مشر

إذا كان شرط  "مدني على أنه  715ونصت المادة  . "المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير 

 "فكل تصرف مخالف له يقع باطالً  ، صحيحاً طبقاً ألحكام المادة السابقة المنع من التصرف الوارد في العقد أو الوصية
 (1159 ) .

  

 عدم الصالحية للتعامل راجع للغرض الذي خصص لـ الشيء :  - 146

وقد قدمنا في الجزء األول من الوسيط 
 (1155 ) 

 . أن الشيء قد يكون غير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى الغرض الذي خصص له

 1 /   71 فال يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم ) م ، فاألمالك العامة ال يصح بيعها ألنها مخصصة لمنفعة عامة

فالملك  ، وعدم الصالحية للتعامل هنا نسبي . والمال الموقوف يقتضي الغرض الذي خصص له عدم جواز التصرف فيه . ( مدني

والمرجع في هذا إلى الغرض الذي خصص  . فهما يصلحان لإليجار ، ذا كانا ال يصلحان للتصرف فيهماالعام والمال الموقوف إ

  . أما التعامل الذي ال يتنافى معه فهو جائز ، فكل تعامل يتنافى مع هذا الغرض ال يجوز ، الشيء له

 عدم الصالحية للتعامل راجع إلى عدم المشروعية - 2

 المبدأ العام : - 147

وقد قدمنا في الجزء األول من الوسيط  . يكون الشيء غير صالح للبيع ألن التعامل فيه غير مشروعقد  
 (1159 ) 

أن عدم 

وأن نص القانون الذي يمنع من التعامل  ، المشروعية يرجع إما إلى نص في القانون أو إلى مخالفة التعامل للنظام العام أو اآلداب

ويكون الغرض من إيارد النص إما لتوضيح حكم غامض كما  . يكون مبنياً على اعتبارات ترجع هي أيضاً إلى النظام العام أو اآلداب

قتضيه ظروف البلد وغما لتحريم ت ، وإما لتحديد حكم غير محدد كما في تحديد الربا الفاحش ، في تحريم التعامل في تركة مستقبلة

وهو على كل حال دليل على عناية المشرع باألمر فآثر  ، الخصاة كما في تحريم بيع الوفاء وكما في االتجار في الحشيش والمخدرات

 ً  سواء ورد نص في القانون ، فيمكن القول إذن إن البيع يكون غير مشروع إذا كان مخالفاً للنظام العام أو لآلداب . أن يورد له نصا

  . ( مدني 299 بتحريمه أو لم يرد ) م

وقد عرفنا ما هو النظام العام وما هي اآلداب 
 (1151 ) ،

  . فال نعود إلى ذلك 

 تطبيقات مختلفة :  - 148

وقد سبق أن استعرضناها تفصيالً  ، ونكتفي هنا بأن نشير إلى بعض أمثلة لبيوع تخالف النظام العام أو اآلداب
 (1151 ) .

فال  

وال يجوز لموظف عام أنيبيع وظيفته أو أن ينزل  ، واليجوز لناخب أن يبيع صوته لمرشح ، لنزول عن حريته الشخصيةيجوز ألحد ا

واليجوز بيع بيت يدار للعهارة أو  . لية أو الوالية÷وال يجوز النزول عن الجنسية أو االسم أو البنوة أو األبوة أو األ ، عنها ألحد

  . وال يجوز بيع اإلنسان على أنه رقيق . وال يجوز بيع الرتب واألوسمة والعملة الزائفة . أو شراء مفروشات له ، القمار

 

                                                 

المفروض  ، وعينات األدوية التي ترسل لألطباء ، وتذاكر المجاملة للمسارح والمالهي ونحوها ، وتذاكر األياب (  1159) 

  ( . 19األستاذ سليمان مرقس فقرة ) فيها اتفاق ضمني على أنها شخصية ال يجوز لصاحبها أن يبيعها 

  . 111الوسيط جزء أول فقرة  (  1155) 

  . 957ص  111الوسيط جزء أول فقرة  (  1159) 

  . 117الوسيط جزء أول فقرة  (  1151) 

  . 152فقرة  – 115الوسيط جزء أول فقرة  (  1151) 
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 ، وكثيراً ما تنص القوانين واللوائح على عدم جواز بيع أشياء معينة أو على تقييد بيعها العتبارات تتصل بالمصلحة العامة

واهر السامة والحيوانات الموبوءة واألسلحة كما في بيع الحشيش والمخدرات والج ، كالصحة والدفاع الوطني
 (1157 ) .

  

 إحالة : –بيع الشركة المستقبلة وبيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضا  - 149

إحداهما في الجزء األول من الوسيط  ، وقد عرضنا لمسألتين من هذه المسائل بالتفصيل 
 (1155 ) 

 ، وهي بيع التركة المستقبلة

ء الرابع واألخرى في هذا الجز
 (1199 ) 

فنقتصر هنا على اإلحالة إلى ما قدمناه في  . وهي بيع الحقوق المتنازع فيها إلى عمال القضاء

  . هذا الشأن

 بيع العلماء : - 151

وهي صورة بيع العمالء )  ، بقى أن نبحث صورة أخيرة من صور البيع غير المشروع في حاجة إلى شيء من البيان 

Clientele ) . فهل يجوز له أن ينزل عن هؤالء  ، فللشخص في حرفته أو في تجارته أو في مهنته الحرة عمالء ألفوا التعامل معه

  . فيكون هذا النزول إذا كان بمقابل بمثابة بيع للعمالء؟ ، العمالء لغيره من أصحاب حرفته أو تجارته أو مهنته

الخاص ببيع الماحال التجارية  2559لسنة  22رد في القانون رقم إال النص الوا ، ال يوجد نص تشريعي في هذه المسألة

يجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية  "فقد نصت المادة األولى من هذا القانون على أنه  . ورهنها

هي  –قول المذكرة اإل[ضاحية لهذا القانون كما ت –ومقومات المحل التجاري غير المادية  . "والمهمات والبضائع كل منها على حدة 

 ، ( droite au bailوالحق في إجارة المحل )  ، ( nom commercialواسمه التجاري )  ، ( enseigneعنوان المحل ) 

والرخص وبراءات االختراع والعالمات التجارية )  ، ( achalandageوالسمعة التجارية )  ، ( clienteleواالتصال بالعمالء ) 

propriete industrielle ) . ويكون أحد عناصره التي  ، ونرى من ذلك أن االتصال بالعلماء يدخل في مقومات المحل التجاري

بل تبعاً للمحل  ، ولكن يالحظ أن صاحب المحل التجاري آل يبيع حق االتصال بالعمالء على سبيل االستقالل . تدخل في البيع

وإن جاز أن يتعهد بائع المحل التجاري استقالال أال  ، ا بيع حق االتصال بالعلماء على سبيل االستقالل فال يجوز /  أ  . التجاري ذاته

وذلك بالقدر الضروري  ، ينافس المشتري في هؤالء العمالء وأال يفتح متجراً في مكان يكون من شأنه جذب هؤالء العمالء إليه

  . حماية المتجر المبيعل

وعمالء المهنة الحرة كعمالء الطبيب والمحامي  ، وكذلك بيع عمالء الحرفة كعمالء النجار والحداد والخراط والمقاول

يجوز بيع عمالء الحرفة وعمالء  ، ولكن قياساً على بيع عمالء المتجر . ال يجوز ، على سبيل االستقالل ، والمهندس والمحاسب

فيجوز للطبيب مثالً أن يبيع عيادته بما فيها من  . ة تبعاً لبيع محل الحرفة ذاته أو المكان التي تباشر فيه المهنة الحرةالمهنة الحر

وللمحامي أو المهندس أن يبيع  . وبمن يتصل بها من العمالء ، وبما تشتمل عليه من حق في إجارة المكان ، أجهزة ومهمات وأدوات

  . إن مجرد بيع المتجر أو العيادة أو المكتب يفترض فيه أن حق االتصال بالعمالء يدخل عنصراً في البيع بل . مكتبه على هذا النحو

 –على أساس أن عمالء المهن الحرة  ، وكان قبالً يميز بين المتاجر والمهن الحرة ، وقد تردد القضاء الفرنسي في األخذ بذلك

فال يجوز أن  ، إنما يختارون من يعاملونه على مقتضى اعتبارات تقوم على الثقة الشخصية –كعمالء الطبيب والمحامي والمهندس 

يشملهم بيع العيادة أو المكتب 
 (1192 ) .

فإن الثقة  ، ولكن هذا القضاء استقر أخيراً على عدم التمييز بين المتاجر والمهنة الحرة 

على أن الطبيب أو المحامي إذا أدخل العلماء محل اعتبار في بيع عيادته أو  . الشخصية تقوم في الحالتين ما بين العمالء وما يعاملونه

ولكنه يدخلهم في حساب قيمة العيادة أو  . فإنه ال يبيع هؤالء العمالء ويتصرف فيهم كما يتصرف في السلع والمهمات ، مكتبه

كل هاذ من شأنه أن يزيد  ، مالء للعيادة أ والمكتب بعد بيعهفكثرتهم أو قلتهم واالحتمال في أن كثيراً أو قليالً منهم يبقون ع ، المكتب

ويتعهد  ، والطبيب أو المحامي إنما يقدم في الواقع من األمر خلفه لهؤالء العمالء ويوصيهم بالتعامل معه . أو ينقص من قيمة المبيع

وليس  . جديد يجذب إليه فيه هؤالء العمالء من جانبه أال ينافس هاذ الخف منافسة غير مشروعة بأن يمتنع عن فتح عيادة أو مكتب

أمر غير مشروع  –تقديم الخلف للعلماء والتعهد بعدم المنافسة  –في شيء من هذا 
 (1191 ) .

  

                                                 

األستاذ أنور سلطان  - 291ص  - 295أنظر في هذه المسألة األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص  (  1157) 

  . 219 ص – 215األستاذ محمد كامل مرسي ص  - 299فقرة  – 255فقرة 

  . 121الوسيط جزء أول فقرة  (  1155) 

  . 229فقرة  – 295 أنظر آنفاً فقرة (  1199) 

  . 9هامش رقم  519ص  992فقرة  29أنظر أحكام القضاء الفرنسي في بالنيول وريبير وهامل  (  1192) 

 29وأنظر أحكاماً أخرى في بالنيول وريبير وهامل  . 911 - 2 - 12داللوز  2712مايو سنة  29نقض فرنسي  (  1191) 

في  roubierروبييه  – 2599في انتقال عمالء المهن الحرة سنة  savatierوأنظر سافاتييه  – 2هامش رقم  515ص 

وقد قضت محكمة  – 192ص  2595الحقوق المعنوية والحقوق المتعلقة بالعلماء في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويخلص مما قدمناه أن بيع العمالء على سبيل االستقالل ال يجوز 
 (1199 ) ،

والجائز أن يدخل حق االتصال بالعمالء عنصراً  

تابعاً من عناصر المتجر أو العيادة أو المكتب عند بيعه 
 (1195 ) .

  

 ملكية البائع للشيء المبيع -المطلب الرابع

 يجب أن يكون الشيء المبيع مملوكاً للبائع : - 151

ألنه إذا لم يكن مالكاً لم يستطع  ، ون مالكاً له حتى ينقل ملكيتهفقد وجب أن يك ، لما كان البائع ينقل ملكية المبيع إلى المشتري 

وفاقد الشيء ال يعطيه  ، نقل الملكية
 (1199 ) .

  

 ، فبيع الشيء المؤجر والشيء المرهون جائز ، وال يمنع البائع من أن يكون مالكاً للشيء أن يكون قبل البيع قد أجره أو رهنه

  . تقل معه حق المستأجر أو حق الدائن المرتهنوإنما ينتقل الشيء إلى المشتري وين

وقد يكون البائع مالكاً ولكن يخالط  ، وهو بيع قابل لإلبطال ، فهذا هو بيع ملك الغير ، أما إذا صدر البيع من غير المالك

أو حق الدائنين وذلك في بيع  ، أو حق الورثة وذلك في بيع المريض مرض الموت ، ملكيته حق الشركاء وذلك في بيع المال الشائع

أو حق الدولة وذلك في بيع األراضي الزراعية وفقاً  ، الوارث لعين في التركة قبل سداد ديونها وفي بيع المحجور عليه والمعسر

  . ألحكام قانون اإلصالح الزراعي

بيع الوارث لعين التركة  ( 5)  . وتبيع المريض مرض الم ( 9بيع المال الشائع )  ( 1بيع ملك الغير )  ( 2فنبحث إذن : ) 

  . بيع األراضي الزراعية في قانون اإلصالح الزراعي ( 1بيع المحجوز عليه والمعسر )  ( 9قبل سداد ديونها ) 

 بيع ملك الغير - 1

 (la vente de la chose d'autrui )  

 يأتي :من التقنين المدني على ما  466النصوص القانونية : تنص المادة  - 152

ويكون األمر كذلك ولو وقع  . جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات وهو ال يملكه - 2 " 

  . "سجل العقد أو لم يسجل  ، البيع على عقار

  . "وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد  - 1 " 

 على ما يأتي : 511وتنص المادة 

  . "وانقلب صحيحاً في حق المشتري  ، سرى العقد في حقه ، إذا أقر المالك البيع - 2 " 

  . "وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد  - 1 " 

 على ما يأتي : 517وتنص المادة 

فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن  ، وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع ، ري بإبطال البيعإذا حكم للمشت " 

 "النية 
 (1191 ) .

  

                                                                                                                                                                    

وال يحكم عليه بتعويض إذا  ، البائع يعتبر أنه قد وفى بتعهده إذا هو قام بإعالن التنازل إلى عمالئه ، االستئناف المختلطة با

وإذا اتضح أن سبب انقطاع العلماء  . هذا ما لم يتعهد البائع بضمان استمرارهم على معاملته ، رفض العمالء معاملة المشتري

وقضت  ( . 152ص  22م  2755يناير سنة  11) فال مسئولية على البائع  ، على الشراء من المحل هو زيادة األثمان عليهم

  ( . 51ص  95م  2512ديسمبر سنة  1) أنه ال يجوز للبائع انتزاع العمالء من المشتري بمنافسة غير مشروعة أيضاً ب

فقرة  1كوالن وكابيتان  – 1997فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 995فقرة  29بالنيول وريبير وهالم  (  1199) 

  . 299وقارن بودري وسينيا فقرة  - 919فقرة  - 921فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 719

سواء صدر البيع )  995فقرة  – 999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 295فقرة  – 299بودري وسينيا فقرة  (  1195) 

 1كوالن وكابيتان  – 1997بالنيول وريبير وبوالنجيه فقرة (  من صاحب المتجر أو العيادة أو المكتب أو صدر من ورثته

األستاذ محمد  – 11األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 211األستاذ أنور سلطان فقرة  : وأنظر في الفقه المصري – 719فقرة 

األستاذ  – 295األستاذ حسن الزنون فقرة  : في الفقه العراقي – 95األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  – 51كامل مرسي فقرة 

  . 159فقرة  – 191عباس حسن الصراف فقرة 

وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأنه إذا حكم بملكية شخص لعين  ، تفرع على ذلك أنه إذا تبين أن يشتري ملكهوي (  1199) 

فالبيع باطل لوقوعه على عين هي ملك المشتري  ، وكان المحكوم له مقد اشترى هذا العين من المحكوم ضده ، متنازع عليها

  ( . 25ص  2 /   29رقم  19المجموعة الرسمية  2519يناير سنة  5) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مختلط  999و  995 /   119و  999 /   115وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 
 (1191 ) .

  

وفي التقنين المدني الليبي  – 591 – 595ي التقنين المدني السوري المواد وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : ف

 979وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 291 – 299وفي التقنين المدني العراقي المادتين  – 591 – 599المواد 
 (

1197 ) .
  

                                                                                                                                                                    

 : تاريخ النصوص (  1191) 

فيما  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 191ورد هذا النص في المادة  : 511 م

وع في المشر 559وأصبحت المادة رقمها  ، وأقرته لجنة المراجعة بعد إزالة بهذه الفروق . عدا بعض فروق لفظية طفيفة

ص  – 279ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  511فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . النهائي

  ( . 277ص  – 271وص  275

وأقرته  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 199ورد هذا النص في المادة  : 511 م

)  511فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 555لجنة المراجعة تحت رقم 

  ( . 252ص  - 259ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

وأقرته  . لجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني ا 195ورد هذا النص في المادة  : 517 م

)  517فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 559لجنة المراجعة تحت رقم 

  ( . 255وص  251ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

إذا أجازه المالك  إنما يصح ، بيع الشيء المعين الذي اليملكه البائع باطل : 999/    115التقنين المدني األسبق م  (  1191) 

  . الحقيقي

جاز للمشتري أن يطلب منه  ، ثم تبين بعد انعقاد البعي عدم ملكيته للمبيع ، إذا باع أحد شيئاً على أنه مملوك له : 995/    119 م

  . تضمينات إذا كان معتقداً وقت البيع صحة ملكية البائع

يحكم في التعهد بالتطبيق للقواعد العامة  ، ين واالنتفاع به آلخر بثمن معينإذا تعهد غير المالك بنقل ملكية شيء مع : مختلط 999 م

  . المقررة للتعهدات االتفاقية

على أن نصوص التقنين السابق هي  ، غير أن نصوص التقنين الجديد أكثر إحاطة ، واألحكام واحدة في التقنينين السابق والجديد) 

ولمي نقل التقنين المدني الجديد المادة  . مدني الفرنسي المقتضبة في هذه المسألةبدورها أكثر وضوحاً من نصوص التقنين ال

المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  : وقد أغفلها التقنين الوطني من قبل ، مختلط ألنها مجرد تطبيق للقواعد العامة 999

  ( . 255ص  – 259ص  5في مجموعة األعمال التحضيرية 

من  517 – 511مطابقة للمواد )  591 – 595التقنين المدني السوري م  : المدنية العربية األخرى التقنينات (  1197) 

  ( . 111فقرة  – 195وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  ، التقنين المدني المصري

  ( . قنين المدني المصريمن الت 517 – 511مطابقة للمواد )  591 – 599التقنين المدني الليبي م 

فإذا أجاز  - 1 . انعقد تصرفه موقوفاً على إجازة المالك ، من تصرف في ملك غيره بدون إذنه - 2 : 299التقنين المدني العراقي م 

ف وإذا لم يجز المالك تصر - 9 . ويطالب الفضولي بالبدل إن كان قد قبضه من العاقد اآلخر ، المالك تعتبر اإلجازة توكيالً 

فإن هلك البدل في يد  . وإذا كان العاقد اآلخر قد أدى للفضولي البدل فله الرجوع عليه به ، بطل التصرف ، الفضولي

وإذا سلم الفضولي  - 5 . فال رجوع له بشيء منه ، وكان العاقد اآلخر قد أداه عالماً أنه فضولي ، الفضولي بدون تعد منه

فإذا اختار تضمين  . فللمالك أن يضمن قيمتها أيهما شاء ، فهلكت في يده بدون تعد منه ، العين المعقود علهيا لمن تعاقد معه

  . أحدهما سقط حقه في تضمين اآلخر

ويشترط في صحتها وجود من  . وتستند إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو داللة - 2 : 299 م

ويجب أن يستعمل  - 1 . وال يشترط قيام العاقدين أو المالك األصلي أو المعقود عليه وقت اإلجازة ، يملكها وقت صدور العقد

 - 9 . فإذا مل يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر نافذاً  ، خيار اإلجازة أو النقض خالل ثالثة أشهر

 فمن اليوم الذي يعلم فيه المالك بصدور العقد ، م الوالية على المعقود عليهوإذا كان سبب التوقف انعدا . . . ويبدأ سريان المدة

.  

موقوف على إجازة  –أي بيع ملك الغير  –فبيع الفضولي  : والتقنين المدني العراقي سار في هذه المسألة على قواعد الفقه اإلسالمي) 

قه اإلسالمي بعد إدخال تعديالت هامة جعلت هذه القواعد أكثر وقد نقل التقنين العراقي أحكام العقد الموقوف في الف . المالك

ففي هذا التقنين األخير بيع ملك الغير قابل  ، ويختلف في ذلك عن التقنين المصري . مسايرة لقواعد الفقه الغربي الحديث

ام التقنين المصري وبخاصة التي تفضل من بعض الوجوه أحك ، وقد ساعد التقنين العراقي على األخذ بهذه األحكام . لإلبطال

أن التقنين العراقي قد أخذ بنظرية البطالن كما هي في الفقه اإلسالمي ال في  ، فيما يتعلق بأن العقد موقوف ال قابل لإلبطال

أنظر في ذلك مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف الجزء  : وهي نظرية تفضل الفقه الغربي ، الفقه الغربي الحديث



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 تحديد منطقة بيع ملك الغير : - 153

عقد قابل  -وهذا ما يسمى ببيع ملك الغير  –ويخلص من النصوص المتقدمة أن بيع شخص لشيء معين بالذات وهو ال يملكه  

نحدد أوالً المنطقة التي ينحصر فيها  ، وقبل أن نؤصل هذا البطالن ونبين أحكام البيع على هذا الوجه . لإلبطال لمصلحة المشتري

  . بيع ملك الغير

 ج من منطقة بيع ملك الغير :ما يخر - 154

 فيخرج إذن من منطقة بيع الغير العقود اآلتية : . فبيع ملك للغير ال بد أن يكون بيعاً لعين معينة بالذات ليست مملوكة للبائع 

وكذلك إذا باع شخص  ، بيع الشيء غير المعين بالذات وبيع الشيء المستقبل : فإذا باع شخص مائة أردب من القمح -أوال 

ذلك أن  . ولو أن البائع وقت أن باع لم يكن مالكاً للمبيع ، لم يكن هذا بيعاً لملك الغير ، شيئاً لم يوجد بعد ولكنه سيوجد في المستقبل

 ، أما في هذه المرحلة . وال يقال لك إال عندما يتعين بالذات ، فال يمكن أن يقال إن البائع مالك له أو غير مالك ، المبيع لميعين بذاته

أو  ، وعلى البائع تعيينه إذا كان موجوداً  . فإن البائع يقتصر على االلتزام بنقل ملكية المبيع وهو قابل للتعيين ، والمبيع لميتعين بالذات

ثم ينقل ملكيته للمشتري  ، إيجاده إذا كان لم يوجد
 (1195 ) .

  

: فهذا ليس بيع ملك الغير ألن المتعاقد ال يبيع ملك تعهد الشخص عن مالك الشيء بأن المالك يبيع الشيء لشخص آخر  –ثانياً 

فيكون تعهداً عن الغير  ، وإنما هو تعهد عن المالك في أن يبيع ، غيره
 (1119 ) .

وقد بسطنا أحكام هذا الضرب من التعاقد في الجزء  

  . األول من الوسيط

البيع على شرط أن يملك المبيع بيع الشيء المعين بالذات غير المملوك للبائع إذا علق البائع  –ثالثاً 
 (1112 ) 

: فالبائع هنا لم 

 ً  ، وليس هذا بيع ملك الغير . علق التزامه على شرط واقف هو أن يملك المبيع $ 119$ بل  ، يلتزم بنقل ملكية المبيع التزاماً باتا

 ، وأصبح البائع مالكاً للمبيع ، فإذا تحقق هذا الشرط . بل هو معلق على شرط ، فالبائع والمشتري متفقان على أن البيع ليس ببات

انتقلت الملكية إلى المشتري وإذا لم يتحقق الشرط سقط البيع 
 (1111 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 – 151وأنظر في بيع الفضولي في القانون المدني العراقي األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  –ي نظرية البطالن الرابع ف

حيث ينتقد األستاذ للصرف نقل المشروع العراقي لنظرية الفقه اإلسالمي في بيع  151وأنظر بوجه خاص فقرة  ، 157فقرة 

  ( . ية الفقه الغربي كما سبق القولوهذا بالرغم من أن هذه النظرية تفضل نظر ، الفضولي

 إذا كان البيع معيناً بجنسه أو بنوعه فقط –أوالً  : بيع مال الغير باطل إال في األحوال اآلتية : 979تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

فالبائع  ، بى المالك أن يجيز البيعأما إذا أ . إذا اكتسب فيما بعد حق الملكية على المبيع –ثالثاً  . إذا أجازه المالك–ثانياً  .

وال يجوز للبائع أن يدعي  . يضمن بدل العطل والضرر للمشتري إذا كان عالماً بأنه ال يملك المبيع وكان المشتري يجهل ذلك

الصادر من المفوض  277كل ذلك مع االحتفاظ بتطبيق أحكام القرار رقم  . بطالن العقد بحجة أن البيع انعقد على ملك الغير

فيما عدا أن التقنين  ، وهذه األحكام فيم جموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري)  . 2511آذار سنة  29السامي بتاريخ 

أما التقنين  ، قت ذاته سيء النيةاللبناني ال يجعل للمشتري الحق في التعويض إال إذا كان حسن النية وكان البائع في الو

  ( . المصري فيشترط حسن نية المشتري دون سوء نية البائع

 ، يتعهد بأ)  155ص  11م  2529مارس سنة  99 – 215ص  1م  2595فبراير سنة  29استئناف مختلط  (  1195) 

 – 51ص  992فقرة  9أوبري ورو  –(  ينقل لملشتري ملكية شيء غير مملوك له عن طريق االتفاق مع المالك بأية كيفية

  . 919األستاذ عبد المنعم البدراوي ص  – 2951فقرة  1جوسران  – 291ص  – 299ص  221بودري وسينيا فقرة 

  . 211بودري وسينيا فقرة  – 929ص  21م  2599يونيه سنة  1استئناف مختلط  (  1119) 

  ( . 195ص  17م  2521أبريل سنة  27استئناف مختلط ) أو على شرط أن تظهر ملكيته بعد فحص مستنداته  (  1112) 

 (1111  )  ً فإنه إذا  ، وجعل البيع موقوفاً على شرط أن يرسو عليه مزاد هذا الشيء عند بيعه بالمزاد ، فإذا باع شخص شيئا

 75ص  91م  2515ديسمبر سنة  19استئناف مختلط ) وإال سقط البيع  ، رسا المزاد على البائع انتقلت الملكية إلى المشتري

. )  

فالمبيع في هذه الحالة يكون مجرد  . بل على بيع احتمالي ، ال على بيع معلق على شرط أن يملك البائع المبيع ، وقد يتفق المتعاقدان

وقد ال يتحقق فال يملك البائع المبيع وال ينتقل شيء إلى  ، قد يتحقق بأن يملك البائع المبيع فتنتقل ملكيته للمشتري ، احتمال

  . فيكون الثمن منخفضاً حتى يقابل احتمال عدم تملك البائع للمبيع ، ويراعى ذلك بطبيعة الحال في تحديد الثمن ، المشتري

شيء معين بالذات فينقلها لآلخر ال على بيع معلق على شرطن بل على أن يعمل أحدهما على أن يكسب ملكية  ، وقد يتفق المتعاقدان

بل  ، المتعاقد لم يلتزم بنقل ملكية ، أل ، بل هو ليس بيعاً أصالً  ، وهنا أيضاً ليس العقد بيعاً لملك الغير ( . مختلط 999أنظر ) 

كان  ، م يكسبهاوإذا ل . تلى ذلك عقد بيع بنقل هذه الملكية للمشتري ، فإذا ما كسبها . التزام أن يقوم بعمل هو كسب الملكية

وتختلف هذه الصورة عن صورتها التعهد عن الغير في أن المتعهد عن الغير يلتزم بأن يجعل المتعاقد  . مسوئالً عن التعويض



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بل باع ملك نفسه وغن كان هذا  ، بيع الشيء المعين بالذات المملوك للبائع تحت شرط : فهنا البائع لم يبع ملك غيره –رابعاً 

وغما ملك معلق على شرط فاسخ فيزول  ، ا ملك معلق على شرط واقف فيتوقف وجوده على تحقق الشرطفهو إم ، الملك غير بات

فيكون هذا مالكاً للمبيع تحت شرط واقف أو تحت شرط  ، وفي كلتا الحالتين ينتقل الملك بوصفه إلى المشتري . إذا تحقق الشرط

ط الفاسخ أصبحت ملكية المشتري باتة فإذا تحقق الشرط الواقف أو لم يتحقق الشر $ 115$  ، فاسخ
 (1119 ) .

وتختلف هذه الصورة  

أما في الصورة السابقة فالبيع هو المعلق على شرط  ، عن الصورة السابقة في أن البيع هنا بات وملكية المبيع هي المعلقة على شرط

  . وملكية المبيع باتة

فال يظهر في البداية أنه يبيع ملك  ، بيع الشيء الشائع : فهنا يبيع الشخص شيئاً يملكه على الشيوع مع شركاء آخرين –خامساً 

وإن لميقع في حصته  ، فإن وقع هذا الشيء كله في حصة البائع اعتبر أنه قد باع ملكه ، ولكن يتوقف األمر على نتيجة القسمة . غيره

  . اعتبر بائعاً لملك الغي

إال أن هناك  ، وهذا إذا كان في حقيقته بيعاً لملك الغير ألن الوارث الظاهر ال يملك المبيع ، بيع الوارث الظاهر –سادساً 

ومن ثم يتملك  . اعتبارات ترجع إلى االستقرار الواجب للتعامل تجعل بيع الوارث الظاهر صحيحاً نافذاً في حق الوارث الحقيقي

د في حاجة إلى الحماية التي أوالها القانون للمشتري في بيع ملك الغير فال يعو ، المشتري المبيع
 (1115 ) .

  

بيع الشخص لعين معينة بالذات غير مملوكة له إذا قصد بالبيع نقل الملكية في  ، في منطقة بيع ملك الغير ، فيبقى بعد كل ذلك

الحال 
 (1119 ) .

كما يستوي أن يكون البيع مساومة أو بيعاً  ، و يعتقد أنه يملكهويستوي أن يكون البائع عالماً بأنه ال يملك المبيع أ 

 ً ويستوي في البيع القضائي أن يكون بيعاً جبرياً أو بيعاً اختيارياً  ، قضائيا
 (1111 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 ً  – 51ص  992فقرة  9أوبري ورو ) فال تنتقل إليه أوالً ثم ينقلها هو إلى المشتري  ، معه يكسب الملكية من الغير رأسا

األستاذ  - 959ص  2951فقرة  1جوسران  – 719فقرة  1كوالن وكابيتان  - 57ص  51فقرة  29ل بالنيول وريبير وهام

وتختلف عن صورة بيع الشيء غير المعين  ( . 199األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 971ص  599أنور سلطان فقرة 

أما في بيع الشيء المعين بالذات  ، متعاقد اآلخربالذات بأن المتعاقد هنا يتعهد بكسب ملكية شيء معين بالذات ثم ينقلها إلى ال

  . فالبائع يتعد بنقل ملكية غير معين بالذات

فإذا أظهر الموعود له رغبته في  ، بل يصح الوعد في هذه الحالة . وال يعتبر بيعاً لملك الغير الوعد بالبيع الصادر من غير المالك

وإذا لم يكن الواعد قد أصبح مالكاً للشيء وقت ظهور رغبة الموعود  . م البيعت ، وكان الواعد قد أصبح مالكاً للشيء ، الشراء

  ( . 919ص  959األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة ) انقلب الوعد بالبيع بيعاً لملك الغير وكان قابالً لإلبطال  ، له في الشراء

وليس له الرجوع على  ، فقد أصبح المشتري غير مالك ، أما إذا لم يتحقق الشرط الواقف أو تحقق الشرط الفاسخ (  1119) 

األستاذ عبد المنعم  – 971ص  599األستاذ أنور سلطان فقرة  – 219بودري وسينيا فقرة ) البائع إذا كان البيع احتمالياً 

  ( . 217قارن األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 975البدراوي فقرة 

ونظير ذلك المشتري في بيع  . 1919فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 59ص  992فقرة  9أوبري ورو  (  1115) 

أو أجاز المالك  ، أو إذا أصبح البائع مالكاً للمبيع ، ملك إذا ملك المبيع بالحيازة في المنقول أو بالتقادم في المنقول والعقار

بودري وسينيا فقرة  – 51ص  992فقرة  9أوبري ورو ) المشتري  فتنتقل في جميع هذه األحوال الملكية إلى ، الحقيقي البيع

  ( . 57ص  51فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 215

يكون قد كسبها  ، إذا كسب ملكية المبيع بالحيازة في المنقول أو بالتقادم في المنقول والعقار ، على أن المشتري في بيع ملك الغير

ويذهب رأي إلى أن المشتري في هذه الحالة ال يلزم بالتمسك بوضع  . بيع الصادر من غير المالكال بال ، بالحيازة أو بالتقادم

األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 219فقرة  22بيدان ) ألن التمسك بهذا الدفع قد ال يقره ضميره  ، اليد

  ( . 192ص  225طفى منصور فقرة األستاذ منصور مص – 522األستاذ أنور سلطان فقرة  – 211ص  279

كأن اشترى المبيع من المالك الحقيقي أو ورثه  ، وإذا كسب المشتري في بيع ملك الغير ملكية المبيع من طريق آخر غير هذا البيع

ي الحق بل يبقى قابالً لإلبطال ويكون للمشتر ، فإن بيع ملك الغير ال ينقلب صحيحاً في هذه الحالة ، عنه أو أخذه وصية منه

  ( . 119األستاذ سليمان مرقس فقرة ) في طلب إبطاله 

ويتقدم البائع عادة في  – 259ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1119) 

فإن البيع يعتبر صادراً من المالك  ، بيع ملك الغير يضيف البيع إلى نفسه فإن أضافه إلى المالك الحقيقي وكان نائباً عنه

ومع ذلك  . فإن البيع في هذه الحالة يكون بعي ملك الغير ، أما إذا لم يكن نائباً عنه . الحقيقي وفقاً للقواعد المقررة في النيابة

ال تلحقه و ، فقد قضت محكمة استئناف مصر بأن من المقرر شرعاً أن من يبيع ملك غيره على أنه ملك لنفسه فبيعه باطل

ووالية األب على ولده الصغير  . إنما ينعقد موقوفاً على إجازة مالكه إذا باعه على أنه ملك لغيره . األجازة لعدم انعقاده أصالً 

ويجب النعقاد هذا البيع أن  ، إال أنها ال تخرجه عن القاعدة العامة السابق ذكرها ، وإن كانت تخول له حق بيع عقار قاصره

  ( . 55رقم  91المجموعة الرسمية  2595مايو سنة  19) نه ملك ابنه يقرر الولي أ



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بل باعتباره أصيالً  ، ال باعتباره نائباً عنه ، فاألب قد يبيع ملك ولده . يقع كثيراً في العمل ، على هذا التحديد ، وبيع ملك الغير

والزوج قد يبيع ملك زوجته  . عن نفسه
 (1111 ) .

 . أو في التركة ولكنها لم تقع في حصته ، والوارث قد يبيع عيناً ليست في التركة 

ثيراً وك . وواضع اليد على ملك غيره قد يبيع هذا الملك . والشريك في الشيوع قد يبيع كل العين الشائعة وهو ال يملك إال حصته فيها

فهذه كلها تعتبر بيوعاً لملك الغير  . ما يبيع الناس أموال الغائبين أو أموال الدولة الخاصة
 (1117 ) .

  

  . ثم نبين أحكام البيع ذاته ، فنؤصل هذا البطالن . وبيع ملك الغير قابل لإلبطال كما قدمنا

 تأصيل البطالن في بيع ملك الغير - 1

 النظريات التقليدية : - 155

وبأن للمشتري الحق في التعويض إذا كان يجهل  ، من التقنين المدني الفرنسي بأن بيع ملك الغير باطل 2955تقضي المادة  

إذ أن النص المتقدم ال يخلو  ، وقد تضاربت اآلراء في الفقه الفرنسي في تأصيل بطالن بيع ملك الغير . أن المبيع ليس مملوكاً للبائع

  . من الغموض

وترجع قابليته للفسخ إلى أن البائع لم يقم بالتزامه من نقل  ، ي يذهب إلى أن هذا البيع إنما هو قابل للفسخ وليس باطالً فهناك رأ

فللمشتري أن يطلب فسخ البيع  ، ملكية المبيع إلى المشتري
 (1115 ) .

إذا هو يتعارض تعارضاً صريحاً مع  ، وعيب هذا الرأي واضح 

ً نص التقنين الفرنسي ومع نص  هذا إلى أنه لو  . فالنص في التقنينين على البطالن والبطالن شيء غير الفسخ ، التقنين المصري أيضا

ولما استطاع أن يقضي به لو تمكن  ، لكان للقاضي سلطة تقديرية في إجابة المشتري إليه ، كان بيع ملك الغير جزاؤه الفسخ فحسب

عوى البائع من نقل الملكية إلى المشتري بعد رفع الد
 (1119 ) .

  

وهناك رأي ثان يذهب إلى أن البيع باطل بطالناً مطلقاً 
 (1112 ) ،

إما النعدام السبب إذ التزام المشتري ال يقابل شيء ما دام  

وإما الستحالة المحل استحالة مطلقة فالبائع وهو غير مالك ال يستطيع أن ينقل الملك إلى  ، البائع ال يستطيع أن ينقل إليه الملكية

وعيب هذا الرأي أنه يتعارض هو أيضاً معارضة صريحة مع اآلثار الكثيرة والتي ينتجها بيع ملك الغير وسنفصلها فيما  . المشتري

هذا إلى أن البائع يستطيع أن يلتزم بنقل ملكية شيء غير مملوك له ثم  . أثراً ولو كان هذا البيع باطالً بطالناً مطلقاً لما أنتج  ، يلي

وإذا لم يقم البائع بتنفيذ التزامه ولم  ، والمحل غير مستحيل استحالة مطلقة ، فالسبب إذن معدوم ، يحصل على ملكيته فينفذ التزامه

ن المطلق ينقل ملكية المبيع إلى المشتري فالجزاء إنما هو الفسخ ال البطال
 (1111 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 55ص  51فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 211بودري وسينيا فقرة  (  1111) 

  . 919فقرة 

  . 919ص  92م  2595مايو سنة  11استئناف مختلط  (  1111) 

فقرة  1جوسران  – 1921فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 51ص  51فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1117) 

 – 291ص  291األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 911فقرة  venteلفظ  9أنسيكوبيدي داللوز  – 2957

  . 559ص  119األستاذ سليمان مرقس فقرة 

جودمين في النظرية  – 921ص  2515نوار في الملكية والعقد سنة بف . مكررة 17فقرة  1كولميه دي سانتير  (  1115) 

 299األستاذ جميل الشرقاوي رسالة في نظرية البطالن فقرة  – 297ص  – 291ص  2591العامة لاللتزامات باريس سنة 

وقد  ( . 291ص  52البيع فقرة  ، ويقول بهذا الرأي حتى في عهد التقنين المدني المصري الجديد)  951ص  – 159ص 

بيع ملك الغير قابالً للفسخ حتى لو كان المشتري (  2515 م)  2551جعل التقنين المدني اإليطالي الجديد الصادر في سنة 

  . يجهل أن البائع غير مالك

  . لكإلى أن التقنين المدني الفرنسي جعل المشتري يجهل أن البائع غير ما(  715فقرة  1) ويذهب األستاذان كوالن وكابيتان 

إلى أن التقنين المدني الفرنسي جعل الجزاء البطالن ال الفسخ ولكن الفسخ كان (  715فقرة  1) ويذهب األستاذان كوالن وكابيتان 

  . أوفق

  . 297ص  – 291ص  221بودري وسينيا فقرة  (  1119) 

فقرة  22بيدان  – 111 ص 59 م 2592مارس سنة  29استئناف  – 59هامش رقم  99فقرة  9أوبري ورو  (  1112) 

  . 111ص  59م  2592مارس سنة  29استئناف مختلط  – 295

والذي يعتبر مستحيالً استحالة مطلقة ليكون العقد معه باطالً  – 295ص  – 297 ص 221بودري وسينيا فقرة  (  1111) 

كأن يكون هذا الشيء موصى  ، يعبطالناً مطلقاً هو أن يبيع شخص آلخر شيئاً يتبين بعد ذلك أنه كان مملوكاً للمشتري وقت الب

فهذا البيع يكون باطالً بطالناً مطلقاً الستحالة المحل  ، به من المالك الحقيقي للمشتري دون أن يكون هذا عالماً بالوصية

في  292وأنظر آنفاً فقرة  – 915فقرة  venteلفظ  9أنسكلوبيدي داللوز  – 715فقرة  1كوالن وكابيتان ) استحالة مطلقة 
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إما لغلط فيشخص البائع فقد توهم المشتري أنه مالك  ، وهناك رأي ثالث يذهب إلى أن بيع ملك الغير باطل بطالناً نسياً 

وإما لغلط في المبيع فقد توهم المشتري أنه مملوك للبائع  ، للمبيع
 (1119 ) .

فهو يقتضي أال يكون بيع ملك  ، وعيب هذا الرأي واضح 

وهذا يتعارض مع عموم النص  . ابالً لإلبطال إال إذا كان المشتري حسن النية فيكون قد وقع في غلط في البائع أو في المبيعالغير ق

من هذا التقنين تصرح بوجوب التعويض للمشتري إذا  517ومع صريح النص في التقنين المصري فإن المادة  ، في التقنين الفرنسي

لنية بقى البيع قابالً لإلبطال وإن كان المشتري ال يستحق التعويض كان حسن النية فإذا كان سيء ا
 (1115 ) .

  

ويذهب إلى أن دعوى بطالن بيع ملك الغير ليست إال  ، على أن الفقه الفرنسي الحديث أخذ يعدل عن هذه النظريات التقليدية

فهو في دعوى  . دعوى ضمان االستحقاق يسبق المشتري إلى رفعها قبل أن ترفع عليه هو دعوى االستحقاق من المالك الحقيق

ض وعند ذلك يرفع على البائع دعوى ضمان التعر ، ضمان االستحقاق العادية يجب أن يتربص حتى يتعرض له المستحق

بل يبادر إلى رفع دعوى  ، أما في بيع ملك الغير فقد أجاز المشرع للمشتري أال ينتظر حتى يتعرض له المالك الحقيقي . واالستحقاق

 garantie d'evic - tionفدعوى البطالن هذه ليست إال دعوى ضمان استحقاق تعجل المشتري رفعها  ، بطالن البيع ضد البائع

anticpee 
 (1119 ) .

 ، لقول بأن دعوى البطالن هي دعوى ضمان استحقاق استبق إليها المشتري يقتضي أن تكون مدة التقادمولكن ا 

فال  . في القانون الفرنسي في دعوى الضمان بل ثالثين سنة وهذه هي مدة التقادم ، ال عشر سنوات كما هو األمر في القانون الفرنسي

معنى الضمان بمعنى البطالن  ، في دعوى بطالن بيع ملك الغي ، بد إذن أن يختلط
 (1111 ) .
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وفي أنه إذا أقر  ، ( 2 /   511 والتقنين المدني المصري الجديد صريح في أنه يجوز للمشتري إبطال بيع ملك الغير ) م 

وفي أن البيع ينقلب صحيحاً في حق المشتري  ، ( 2 /   511 المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري ) م

فهذه كلها نصوص صريحة قاطعة في أن بيع ملك الغير قابل  . ( 1 /   511 إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ) م

  . ي والفقه الفرنسيوقد قنن المشرع المصري بهذه النصوص الرأي الذي ساد فعالً في كل من الفقه المصر ، لإلبطال

وهناك رأي ذهب إليه األستاذ سليمان مرقس  . بقى أن نؤصل هذا البطالن
 (1111 ) 

يقول بأن  ، في عهد التقنين المدني الجديد

ثم يكمل نظرية البطالن  . بيع ملك الغير باطل بطالناً مطلقاً الستحالة المحل استحالة مطلقة في الظروف الخارجية المحيطة بالبائع

                                                                                                                                                                    

إذ أن هناك  ، أما استحالة محل البيع في بيع ملك الغير فهي استحالة نسبية "ع  ويقول األستاذ إسماعيل غانم –(  الهامش

  ( . 29مذكرات غير مطبوعة في البيع ص  " شخصاً كان يستطيع أن ينقل ملكية المبيع وذلك هو المالك الحقيقي

ويذهب إلى أن بيع ملك الغير الباطل يفترض فيه دائماً أن المشتري  ، 2959وفقرة  2959ة فقر 1جوسران  (  1119) 

وأنظر م  ( . 911ص  719فقرة  1أنظر عكس ذلك كوالن وكابيتان ) حسن النية وأنه يجهل أن الشيء مملوك لغير البائع 

  . لغلطوهي تبني بطالن بيع ملك الغير على ا . من المشروع الفرنسي اإليطالي 995

فقد نص  ، والبطالن النسبي هو الذي وقف عنده التقنين المدني المصري السابق – 227بودري وسينيا فقرة  (  1115) 

 ، والعقد الباطل مطلقاً ال تلحقه اإلجازة ( ، 999/    115 م) صراحة على أن بيع ملك الغير يصح إذا أجازه المالك الحقيقي 

ً وإنما تلحقه األجازة العقد البا فقد اضطرب الفقه المصري في عهد التقنين  ، وبالرغم من صراحة النص . طل بطالناً نسبيا

أنظر في الفقه المصري في عهد التقنين السابق األستاذين أحمد نجيب ) وساير الفقه الفرنسي في اضطرابه  ، المدني األسبق

األستاذ حلمي  – 9هامش رقم  297ص  17قرة عقد اإليجارات للمؤلف ف – 217فقرة  – 219الهاللي وحامد زكي فقرة 

  ( . وما بعدها 977ص  2بهجت بدوي في مقال في مجلة القانون وباالقتصاد 

  . 1921فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 59فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 295فقرة  22بيدان  (  1119) 

وأن هذه االستحالة تنطوي على خطأ في جانب  ، بعيب أصلي هو استحالة تنفيذهويذهب بودري وسينيا إلى أن بيع ملك الغير مشوب 

فهو بطالن  ، فالبطالن الذي يقوم على هذا األساس إنما هو بطالن لمصلحة المشتري . البائع إذ التزم بما ال يستطيع تنفيذه

  ( . 222ص  227بودري وسينيا فقرة ) نسبي وتقرب آثاره من آثار البطالن للغلط 

ويذهب بالنيول وريبير وهامل إلى أنه لما كان البيع في القانون الروماني ال يلزم البائع بنقل الملكية ومن ثم كان بيع ملك الغير 

 ً ً  ، صحيحا وقد نص التقنين  ، فإن البيع في القانون الحديث وهو يلزم البائع بنقل الملكية يجب أن يكون باطالً بطالناً مطلقا

ولكن الفقه والقضاء في فرنسا لم يجدا من الضروري أن يسلبا بيع ملك  . فعالً على هذا البطالن(  2955 م) المدني الفرنسي 

فيستطيع هذا طله إذا هو لم يظفر بعد البيع بملكية  ، فحوال البطالن لحماية مصلحة المشتري ، الغير من أي أثر يترتب عليه

 garantie d'eviction anticipee) ن دعوى ضمان استحقاق مستبقة وصارت دعوى البطالن أقرب إلى أن تكو ، المبيع

  ( . 59فقرة  29بالنيول وريبر رهامل ( ) 

  . 975فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  (  1111) 

  . 172البيع فقرة  (  1111) 
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فيتحول بيع ملك الغير طبقاً لهذه  . مدني 255المنصوص عليها في المادة  ( conversionطلق بنظرية تحول العقد اإلبطال ) الم

متى ثبت أن نية الطرفين المحتملة كانت تنصرف إلى ذلك لو  ، النظرية من بيع ناقل للملكية فوراً إلى بيع منشئ اللتزامات فحسب

وقد فرض المشرع فرضاً غير قابل إلثبات العكس أن البائع انصرفت  . علماً أن العقد األول ال يمكن انعقاده بسبب عدم ملكية البائع

فإذا تمسك  ، مفروض إلى أن يثبت العكسأما انصرف نية المشتري إلى ذلك ف ، نيته المحتملة إلى تحول عقد البيع على هذا النحو

وعلى  "ويختتم األستاذ سليمان مرقس رأيه بالعبارة اآلتية :  . المشتري بإبطال البيع فقد ثبت العكس وأنه لم تنصرف نيته إلى التحول

ً  511ذلك يمكن القول بأن المشرع قد جعل من تنظيم بعي ملك الغير في المواد  لنظرية تحول العقد  وما بعدها تطبيقاً تشريعيا

إذ فرض فيه  ، تجاوز فيها بعض الشيء عما تقتضيه نظرية التحول العامة من انصراف نية العاقدين المحتملة إلى التحول ، الباطل

 "دون أن يفرض مثل ذلك في نية المشتري  ، المحتملة إلى التحول فرضاً غير قابل إلثبات العكس . انصراف نية البائع
 (1117 ) .

  

 ذ على هذا الرأي أمرين :ونأخ

القول بأن بيع ملك الغير هو في أصله باطل بطالناً مطلقاً يتعارض تعارضاً واضحاً مع صريح نصوص التقنين  –أوالً 

فقد بينا أن هذه النصوص قاطعة في أن يبع ملك الغير قابل لإلبطال ال باطل بطالناً مطلقاً  ، المدني المصري
 (1115 ) .

  

فهذه تقتضي أن  . بأن العقد الباطل قد تحول إلى عقد منشئ لاللتزامات يتعارض مع نظرية التحول المعروفةوالقول  -ثانياً 

ونية المشتري  . إلى العقد الجديد بدالً من العقد الباطل–ال بعد ذلك  –تكون نية كل من المتعاقدين المحتملة تنصرف وقت العقد 

فال يجوز إثبات  ، فأما أن تكون هذه النية قد انصرفت احتماالً إلى العقد الجديد منذ البداية . المحتملة تستعصى على هذا التأويل

فال يكون هناك  ، وإما أال تكون قد انصرفت إلى العقد الجديد . وينبغي أال يجوز تبعاً لذلك للمشتري أن يطلب إبطال البيع ، العكس

  . وهذا ما يتعارض مع النص الصريح ، لقاً وينبغي أن يبقى البيع باطالً بطالناً مط ، تحول
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قال بهذا الرأي  . وهناك رأي آخر يذهب إلى أن بيع ملك الغير هو عقد موقوف على النحو المعروف في الفقه اإلسالمي 

ني النظرية العامة للتأمين العي "األستاذ شفيق شحاتة في كتابه 
 (1179 ) 

وقد تضاربت آراء الشراح في طبيعة  "إذ كتب ما يأتي :  "

وعدم نفاذ العقد  . على أن الرأي الصحيح هو أن بيع ملك الغير هو بيع غير نافذ في حق المالك . البطالن الذي يلحق ببيع ملك الغير

فالعقد يعتبر في  ، ه أن العقد باطل بطالناً مطلقاً أو نسبياً وليس ذلك معنا . لللملكية يجعله كذلك عديم األثر فيما بين المتعاقدين الناق

 ً فإذا أقره المالك أنتج أثره فيما ين  ، والعقد الموقوف يتوقف أثره على اإلقرار الصادر من المالك . هذه الصورة عقداً موقوفا

وإذا لم يقره المالك فالعقد يظل معدوم األثر كما كان  ، المتعاقدين وبالنسبة إلى المالك
 (1172 ) 

" .  

 ويؤخذ على هذا الرأي ما يأتي :

ً  –أوالً  كما تقضي بذلك أحكام الفقه  ، لما أنتج أي أثر قبل أن يجيزه المالك الحقيقي ، لو كان بيع ملك الغير عقداً موقوفا

ثم  . وال يبطل إال إذا طلب المشتري إبطاله ، شأنه شأن أي عقد قابل لإلبطال ، الولكن بيع ملك الغير ينتج أثره في الح . اإلسالمي

  . والعقد الموقوف في الفقه اإلسالمي ال يجيزه إال المالك الحقيقي ، إن المشتري يملك اإلجازة

اره مصدراً من مصادر هذا نظرية العقد الموقوف إذا أمكن األخذ بها في القانون المصري عن الفقه اإلسالمي باعتب –ثانياً 

ولذلك قد يصح األخذ بها مجاوزة الوكيل  . فذلك ال يكون إال حيث ال يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه ، ( مدني 1 /   2 القانون ) م

أما هنا فيوجد كما رأينا نص تشريعي  . إذ ال نص يمنع من األخذ بها ، فيكون تعاقده موقوفاً على إجازة الموكل ، لحدود الوكالة

 ً فيجب في هذه الحالة إعمال النص الصريح  ، صريح يجعل بعي ملك الغير عقداً قابالً لإلبطال ال عقداً موقوفا
 (1171 ) .

  

                                                 

وأنظر في رد مطول على هذا الرأي األستاذ منصور  – 511ص  172األستاذ سليمان مرقس في البيع فقرة  (  1117) 

  . 197 - 195مصطفى ص 

فقد بينا أن البائع يمكنه أن يلتزم  ، وال يقال إن هناك استحالة مطلقة في أن يلتزم البائع بنقل ملكية شيء ال يملكه (  1115) 

  . فإذا لم يقم بتنفيذ التزامه كان الجزاء هو الفسخ ال البطالن المطلق ، بذلك

  . 51الجزء األول فقرة  (  1179) 

من التقنين المدني  297وإلى المادة  ، ويشير األستاذ شفيق شحاتة في الحاشية إلى نظرية الفقه اإلسالمي في البيع (  1172) 

وتقضي بأن الطرف  295وإلى المادة  ، األلماني وتقضي بأن العقد الصادر من القاصر بدون إجازة الوصي هو عقد غير نافذ

  . اآلخر في التعاقد يستطيع الرجوع في العقد ما لم يجزه الوصي

أن نظرية العقد الموقوف تفضل بكثير نظرية العقد القابل لإلبطال  ، من ناحية السياسة التشريعية ، وهذا ال يمنع (  1171) 

 ص – 999جزء الرابع ص ال " مصادر الحق في الفقه اإلسالمي " وقد بسطنا ذلك تفصيالً في كتاب . في بيع ملك الغير

991 .  
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بل هو عقد قابل لإلبطال كما يقطع بذلك  ، من القول بأن بيع ملك الغير ليس بعقد باطل وال بعقد موقوف لذلك ال نرى بداً 

ونعيد هنا ما كنا نقوله في هذا الصدد في عهد التقنين المدني السابق  . صريح النص فيما قدمناه
 (1179 ) ،

فإن التقنين المدني الجديد لم  

 لك الغير :يدخل أي تعديل في تأصيل بطالن بيع م

كان بيع  . إال أن نرجع إلى األصل التاريخي لهذا البطالن ، إزاء تضارب اآلراء في تأصيل بطالن بيع ملك الغير ، ال يسعنا

 ً بل كل ما كان يلتزم به البائع هو  ، ألن البيع في هذا القانون لم يكن من طبيعته نقل الملكية ، ملك الغير في القانون الروماني صحيحا

نقل حيازة المبيع إلى المشتري وأن يضمن له دوام هذه الحيازة دون تعرض من أحد أن ي
 (1175 ) .

وغير المالك قد يستطيع أن يقوم  

وكان يترتب على ذلك أن المشتري لشيء غير مملوك للبائع ال يستطيع أن يرفع دعوى ضمان  . ومن ثم كان بيعه صحيحاً  ، بذلك

واستمرت الحال على  . فيبقى قبل هذا التعرض مهدداً دون أن يستطيع شيئاً قبل البائع ، على البائع إال إذا تعرض له المالك الحقيقي

 ، ثم لما قرر التقنين المدني الفرنسي . ذ يتدرج في طبيعته إلى عقد ناقل للملكيةرغماً من أن البيع أخ ، ذلك في القانون الفرنسي القديم

فيستطيع  ، أصبح لإلبطال لحماية المشتري ، بعبارة حاسمة أن البيع ينقل الملكية ، ومن بعده التقنين المدني المصري القديم والجديد

فال يبقى مكتوف اليدين ينتظر تعرض المالك الحقيقي  ، طلب إبطال البيعأن يبادئ البائع ب ، قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي ، هذا

حتى يتمكن من تصحيح موقفه 
 (1179 ) .

  

 . ولكن العلة وحدها ال تكفي . البيع $ 179$ فالعلة إذن في كون بيع ملك الغير قابالً لإلبطال هي منافاة هذا العقد لطبيعة 

 . ولكن ليس في القواعد العامة ما يجعل منها سبباً إلبطال العقد ، فمنافاة بيع ملك الغير لطبيعة البيع قد تكون علة معقولة للبطالن

لذلك كان ال بد من نص خاص ينشئ  . ليس إال نقص األهلية أو عيباً من عيوب الرضاء ، وفقاً للقواعد العامة ، فسبب إبطال العقد

فهو نص منشئ للبطالن ال كاشف عنه  . وقد وجد هذا النص ، ويستند إلى العلة المعقولة التي قدمناها ، ك الغيربطالن بعي مل
 (

1171 ) ،
بل لوجب القول بأنه صحيح ولكنه قابل للفسخ لعدم استطاعة  ، ولو لم يوجد لما أمكن القول بأن بيع ملك الغير قابل لإلبطال 

ية البائع تنفيذه التزامه بنقل الملك
 (1171 ) .

  

 ، ثم يبحثون في نطاق هذه القواعد عن سبب البطالن ، وأكثر الفقهاء يفترضون أن النص ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة

لعلة معقولة هي  ، أنشأه نص تشريعي خاص ، والواقع من األمر أن البطالن هنا خاص بالبيع . فيحتدم الخالف ينهم ويتضاربون

من  . ومن ثم كانت قواعد هذا البطالن تختلف في بعض النواحي عن القواعد العامة في البطالن . لطبيعة البيعمنافاة بيع ملك الغير 

مع أن العقد القابل لإلبطال ال ينقلب  ، وينقلب صحيحاً إذا أصبح البائع مالكاً للمبيع ، ذلك أن بيع ملك الغير يجيزه المالك الحقيقي

صحيحاً إال إذا أجازه العاقد الذي تقرر البطالن لمصلحته وهو هنا المشتري 
 (1177 ) .

فال بد إذن من القول بأن بطالن بيع ملك الغير  

لة معقولة وقد أنشأه نص تشريعي صريح واستند في إنشائه إلى ع ، بطالن خاص بعقد البيع ال يستمد من القواعد العامة
 (1175 ) .

  

                                                 

 9هامش رقم  297ص  2515عقد اإليجار للمؤلف سنة  – 2511مذكرات غير مطبوعة في البيع للمؤلف سنة  (  1179) 

  . 1هامش رقم  221ص  2595نظرية العقد للمؤلف سنة 

  . 59فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 221بودري وسينيا فقرة  (  1175) 

  . مكررة 225يا فقرة بودري وسين (  1179) 

  . 259ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1171) 

فالبائع في هذا  . وهذا هو المقرر فعالً في التقنين المدني األلماني حيث ال يوجد نص على بطالن يع ملك الغير (  1171) 

 ( . 559 م 9فإذا لم ينفذ التزامه جاز للمشتري طلب فسخ البيع  ( ، 599 م) التقنين يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري 

(  719 م) وتنفيذ االلتزام بنقل الملكية يكون باتفاق تال مستقل عن عقد البيع مع قيده في السجالت العقارية بالنسبة إلى العقار 

في بيع ملك الغير في القانون األلماني أن يرفع دعوى ويستطيع المشتري  ( . 515 م) أو مع التسليم بالنسبة إلى المنقول  ،

وفي هذا يختلف القانون األلماني عن القانون الروماني اختالفاً  ، حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي ، الفسخ على البائع

وأنظر أيضاً في  .(  9هامش رقم  59ص  29بالنيول وريبير وهامل  – 191وفقرة  291سالي في االلتزامات فقرة ) بيناً 

في نقل ملكية العقار باتفاق تال يقيد في  191والمادة  ، في االلتزامات بنقل الملكية 275تقنين االلتزامات السويسري المادة 

  . في نقل ملكية المنقول باتفاق تال يصحبه التسليم 125والمادة  ، السجل العقاري

بل إن إجازة  ، فإن المالك الحقيقي له أيضاً أن يجيزه ، ي ملك الغيروسنرى أن المشتري إذا كان له أن يجيز بع (  1177) 

وسنرى  . فهي تقلب العقد صحيحاً وتجعله في الوقت ذاته سارياً في حق المالك ، المالك الحقيقي أبلغ أثراً من إجازة المشتري

رف في العقد القابل لإلبطال طبقاً للقواعد وهذه خصوصية ال تع ، أيضاً أن العقد ينقلب صحيحاً بمجرد أن يصبح مالكاً للمبيع

  . العامة

وأنظر  – 29واألستاذ إسماعيل غانم ص  - 99ص  – 55 ص 57فقرة  29قارب بالنيول وريبير وهامل  (  1175) 

  . 951ص  – 952ص  595 األستاذ أنور سلطان فقرة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

                                                                                                                                                                    

ملك الغير باطل بطالناً نسبياًن ولكن هذا البطالن غير مستند  بيع ":  وقد قررنا هذا الرأي نفسه في كتاب اإليجار في العبارات اآلتية

فمن البعث إذن أن نحاول البحث في  . ألنه خاضع في مصدره وفي أحكامه إلى مبادئ أخرى خاصة به ، من القواعد العامة

ولم  ، البيع ناقل بطبيعته للملكيةأما العلة في البطالن فراجعة إلى أن  . القواعد العامة على ما يستند إليه بطالن بيع ملك الغير

ولذلك كان بيع ملك  ، فقد كان البائع في القانون الروماني ال يلتزم بنقل الملكية بل بنقل مجرد الحيازة . يكن كذلك من قبل

 ً ما في أ . مع االلتجاء إلى بعض أوضاع تسهل نقل الملكية ، واستمر الحال كذلك في القانون الفرنسي القديم . الغير صحيحا

 . وأصبح بيع ملك الغير مناقضاً لها ، ولذلك تغيرت طيعة البيع . القانون الفرنسي الحديث فقد تقرر أن البائع يلتزم بنقل الملكة

 –ولم تكن علة البطالن  . فرتبوا عليه نتيجته المنطقية وهي بطالن بيع ملك الغير ، والحظ واضعوا قانون نابليون هذا التغيير

ألنها ال  ، على وجاهتها بكافية وحدها في تقرير البطالن من الوجهة القانونية –ع ملك الغير مع طبيعة البيع وهي تناقض بي

/    999/    115فالمواد  ، تستند إلى مبدأ عام يطبق على جميع العقود وكان ال بد من نص صريح ينشئ البطالن ويخلقه

ت غير موجودة لما جاز القول ببطالن بيع ملك الغير حتى مع بقاء علة بحيث لو كان ، تعتبر نصوصاً منشئة ال مقررة 2955

يجب  ، ونرى مما تقدم أنه حتى يكون إيجار ملك الغير باطالً  –(  وهذا هو األمر في القانون األلماني) البطالن المشار إليها 

ً وفي الوقت الذي كان بيع مالك ا –وال يصح القياس على البيع  ، وجود نص خاص بذلك كان يترتب  ، لغير فيه يعتبر صحيحا

كان هذا  ، فلما أصبح البيع ناقالً للملكية . على ذلك أن المشتري ال يستطيع أن يحرك ساكناً قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي

ما دام  ألنه كان يستطيع طلب فسخ البيع ، كافياً إلخراج المشتري من هذا المأزق حتى ولو لم يتقرر بطالن بيع ملك الغير

مراعاة لالعتبار المتقدم وهو أن تغيير طبيعة عقد البيع وصيرورته  –ولكن المشرع  . البائع لم يقم بالتزامه من نقل الملكية

فأصبح المشتري بالخيار بين أن يلجأ إلى  . قرر أيضاً هذا البطالن –عقداً ناقالً للملكية يستلزم منطقياً بطالن بيع ملك الغير 

والفرق واضح بين دعوى الفسخ  ، الحماية الخاصة التي أعطاها له القانون بالنص الخاص بالبطالن ليطلب بطالن العقد

  ( . 9هامش رقم  297ص  17فقرة  2515عقد اإليجار للمؤلف سنة )  " ودعوى البطالن

 وقد نشأ من نص تشريعي خاص ، ي أن بطالن بيع ملك الغير غير مستمد من القواعد العامةويتفق معنا األستاذ حلمي بهجت بدوي ف

فالبيع قابل لإلبطال أما إذا كان االتفاق ال ينقل الملكية في  ، ولكنه يقول إن االتفاق إذا كان من شأنه نقل الملكية في الحال .

إذ يجوز أن يحصل البائع على الملكية وينقلها للمشتري  ،  تناقضفال ، الحال بل يكتفي بتقرير التزام في ذمة البائع بنقلها

وفي رأينا أن البيع الذي يقرر  ( . 955أنظر مقاالً له في مجلة القانون واالقتصاد السنة األولى ص ) وبذلك يفي بالتزامه 

فالبيع ال ينقل الملكية إال ألنه  ، في الحال التزاماً بنقل الملكية في ذمة البائع ال يختلف في طبيعته عن البيع الذي ينقل الملكية

بين بيع العقار غير  –من حيث طبيعة العقد  –ولذلك ال نفرق  . ثم ينفذ االلتزام فتنتقل الملكية فعالً  ، أوالً ينشئ التزاماً ينقلها

قد ناقل للملكية تتناقض طبيعته مع فكالهما ع . وبيع العقار المسجل وينقل الملكية فعالً  ، المسجل ويقرر التزاماً بنقل الملكية

وهو ينكر على يع العقار غير المسجل  ، وقد اضطر األستاذ حلمي بهجت بدوي . وكالهما قابل لإلبطال ، بيع ملك الغير

 ، إذ التسجيل ال يغير من طبيعة العقد ، أن ينكر هذه الطبيعة أيضاً على بعي العقار غير المسجل ، طبيعته كعقد ناقل للملكية

ً  . وال يبطله إذا كان صحيحا مخالفاً في ذلك البداهة  ، وقاده هذا المنطق إلى اعتبار بيع عقار الغير بعد تسجيله صحيحا

  . وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلي . واإلجماع

ولكن علة  . شارع بنص خاصويتفق معنا كذلك األستاذ حامد زكي في أن بطالن بيع ملك الغير ليس تطبيقاً للقواعد العامة بل أنشأه ال

سواء تم هذا االنتقال  ، إلى أن المقصود من عقد البيع هو حصول المشتري على الملكية وانتقالها إليه " البطالن عنده ترجع

فمن يبيع ملك غيره ليس في مقدوره أن يحقق المقصود من عقد  ، وقت االتفاق أو كان متراخياً إلى حين حصول التسجيل

وال نرى  ( . 211األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص )  " ولذا أبطل المشرع تصرفه ، تقال الملكيةالبيع وهو ان

 ً بين القول بأن ذلك راجع إلى أن البيع ينشئ التزاماً بنقل الملكية فتتناقض طبيعته مع بيع  ، في استظهار علة البطالن ، فرقا

والقول بأن ذلك راجع إلى أن المقصود من عقد البيع هو أن يحصل المشتري على الملكية ومن يبيع ملك غيره ال  ، ملك الغير

  . فالتعبيران وإن كانا مختلفين ينطويان على فكرة جوهرية واحدة ، يحقق هذا المقصود

:  وينتهي إلى القول – 112ص  – 195ص  229أنظر في استعراض هذه اآلراء وانتقادها األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة 

أن نص المشرع على قابلية بيع ملك الغير لإلبطال دون النص على مثل هذا الحكم  ، بعد عرض هذه اآلراء ، ويبدو لنا "

يه وقد تأثر ف ، وإنما هو حكم اقتضته السياسة التشريعية . ال يستند إلى أي أساس فني ، بالنسبة للعقود األخرى كاإليجار مثالً 

وخرج عما قصده واضعو قانون نابليون الذي يبدو  ، المشرع المصري بمسلك القضاء الفرنسي الذي لم يلتزم حدود النص

وربما  . ولهذا ننتهي إلى أنه ال يوجد أساس فني يبرر إبطال بيع ملك الغير . . . . أنهم كانوا يقصدون تقرير البطالن المطلق

ولهذا  . . ثر به المشرع المصري قد جاء نتيجة الرغبة في تكملة أحكام ضمان االستحقاقكان مسلك القضاء الفرنسي الذي تأ

نجد المحدثين من الشراع الفرنسيين يقولون إن دعوى إبطال ملك بيع الغير ليست إال إعماالً لضمان االستحقاق قبل أن يتحقق 

  ( . 115وص  119وص  112مصطفى منصور ص األستاذ منصور )  " أو أنها تكملة ألحكام الضمان ، التعرض الفعلي
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 بيع عقار الغير قابل لإلبطال بعد التسجيل وقبله : – 159

وال قانون الشهر  ، فلم يغير قانون التسجيل . سواء سجل أو لم يسجل ، ويالحظ أن بيع العقار ال يزال من طبيعته نقل الملكية 

 "فتنص المادة األولى من قانون التسجيل على أن  . نىونصوص هذين القانونين صريحة في هذا المع . من طبيعة عقد البيع ، بعده

وتنص  . "يجب شهرها بواسطة تسجيلها  . . . جميع العقود الصادرة بين األحياء بعوض أو بغير عوض التي من شأنها إنشاء ملكية

يجب  . . جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية األصلية "المادة التاسعة من قانون الشهر على أن 

إذ ينشئ التزاماً بنقلها في  ، نقل الملكية –أو من طبيعته  –فبيع العقار قبل أن يسجل ال يزال من شأنه  . "شهرها بطريق التسجيل 

والنص  ، ومن ثم فعلة البطالن في البيع غير المسجل موجودة ، يعة عقد البيعفبيع عقار الغير إذن ال يزال منافياً لطب . جانب البائع

 ، بل إن التقنين المدني الجديد جاء حاسماً في هذا الصدد . على البطالن عام شامل ال يميز بين البيع المسجل والبيع غير المسجل

إذ يقول في نهاية الفقرة األولى من المادة  ، جل البيعفنص صراحة على جواز أن يطلب المشتري إبطال بيع عقار الغير ولو لم يس

وما  . "سجل العقد أو لم يسجل  ، ولو وقع البيع على عقار ( ويكون األمر كذلك ) أي يجوز للمشتري طلب إبطال البيع ":  511

وجب القول إن بيع عقار  ، لمسجلوما دام النص المنشئ للبطالن عاماً يشمل العقد المسجل والعقد غير ا ، دامت علة البطالن موجدة

  . ويبقى بطبيعة الحال قابالً لإلبطال بعد التسجيل ، الغير يكون قابالً لإلبطال قبل تسجيله

قابل لإلبطال بعده  ، وال يمكن القول بأن بعي عقار الغير صحيح قبل التسجيل
 (1159 ) .

فإن التسجيل ال يبطل عقداً صحيحاً  

فلو كان بيع عقار الغير صحيحاً قبل التسجيل فإنه ينبغي أن يستمر صحيحاً بعده  ، وال يصح عقداً صحيحاً وال يصح عقداً باطالً 
 (

1152 ) .
  . لفإنه يجب أن يستمر قابالً لإلبطال بعد التسجي ، ولما كان بيع عقار الغير قابالً لإلبطال قبل التسجيل 

والبيع غير  ، كذلك ال يمكن القول بأن بيع ملك الغير حتى يكون باطالً يجب أن يكون المقصود بالبيع نقل الملكية في الحال

ويبقى صحيحاً بعد التسجيل ألن التسجيل آل يبطل عقداً  ، فبيع عقار الغير صحيح قبل التسجيل ، المسجل ال ينقل الملكية في الحال

صحيحاً 
 (1151 ) .

ففي  . ولكنها ال تنتقل فعالً لسبب ال يرجع إلى إرادتهما ، ك أنه يجوز أن يقصد المتعاقدان نقل الملكية في الحالذل 

ولكن يحول دون ذلك ضرورة التسجيل وهو وضع  ، حالة البيع غير المسجل ال يزال المتعاقدان يقصدان نقل الملكية في الحال

متوافرة في بيع عقار الغير قبل  –وهي قصد نقل الملكية في الحال  -تبقى علة البطالن ف . اقتضاه القانون ال إرادة المتعاقدين

صريحاً في هذا المعنى كما سبق  ( 2 /   511 وقد ورد نص التقنين المدني الجديد ) م ، فيكون هذا البيع باطالً لإلبطال ، التسجيل

القول 
 (1159 ) .

  

                                                 

  . 212فقرة  – 219وهذا ما قال به األستاذ أحمد نجيب الهاللي فقرة  (  1159) 

وهذا هو األمر في  – 259ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1152) 

  . القانون األلماني كما سبق القول

وما  957ص  2مجلة القانون واالقتصاد ) ب إليه األستاذ حلمي بهجت بدوي في المقال المشار إليه وهذا ما ذه (  1151) 

ومن  ، أن علة بطالن بيع ملك الغير هي أن الملكية في البيع يجب أن تنتقل في الحال ، كما سبق القول –فهو يرى  ( . بعدها

 ، فقد زال سبب البطالن ، ه العلة قد زالت بصدور قانون التسجيلبيع ملك غيره ال يترتب على بيعه هذا األثر ولما كانت هذ

هذا وقد حسم التقنين  . ويبقى صحيحاً حتى بعد التسجيل ، ومن ثم يكون بيع عقار الغير في رأيه صحيحاً قبل أن يسجل

  . كل خالف في هذه المسألة بنص صريح كما قدمنا(  2/    511 م) المدني الجديد 

األستاذ عبد المنعم  – 171األستاذان سليمان مرقس فقرة  – 592أنظر في هذا المعنى األستاذ أنور سلطان فقرة  (  1159) 

وأوجزناه في كتاب اإليجار في العبارات  ، وهذا هو الرأي الذي قلنا به في عهد التقنين المدني السابق – 952البدراوي فقرة 

ألن البيع ال يزال  ، ي مصر ال يزال باطالً حتى بعد صدور قانون التسجيل الحديثهذا ويالحظ أن بيع ملك الغير ف ":  اآلتية

وعلى ذلك  . إن كانت ال تنتقل إال بالتسجيل ، إذ هو يولد التزاماً في جانب البائع بنقل الملكية ، من طبيعته نقل الملكية

لم يلغه قانون (  999/    115 م) نشئ للبطالن والنص الم ، فالتناقض بين بيع ملك الغير وطبيعة البيع ال يزال موجودا

وال يصح في نظرنا للقول بأن بيع  . سواء قبل تسجيل العقد أو بعد التسجيل ، ومن ثم قلنا ببطالن بيع ملك الغير . التسجيل

ألن  – 957فقرة  – 951أنظر األستاذ الهاللي في البيع فقرة  –ملك الغير صحيح قبل تسجيل العقد باطل بعد التسجيل 

عقد اإليجار ) وليس من شأنه أن يبطل عقداً صحيحاً أو يصحح عقداً باطالً  ، التسجيل الزال حتى اآلن لمجرد اإلشهار

  ( . 1هامش رقم  122وأنظر أيضاً نظرية العقد للمؤلف ص  – 9هامش رقم  297ص  17للمؤلف فقرة 

البيع لألستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) وأنظر أيضاً في هذا المعنى في عهد التقنين المدني السابق األستاذ حامد زكي 

  ( . 219فقرة  – 215
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 الفهرس العام

 أحكام بيع ملك الغير -ب 

 المتعاقدين وبالنسبة إلى المالك الحقيقي :فيما بين  - 161

فيما بين المتعاقدين )  ( ننتقل إلى بيان أحكام هذا البيع : ) أوال ، بعد أن أصلنا بطالن بعي ملك الغير على النحو المتقدم 

  . بالنسبة إلى المالك الحقيقي ( ثانياً 

 فيما بين المتعاقدين : –أوالً 

 جوز له طلب إبطال البيع :المشتري وحده هو الذي ي - 161

 /   511 فالمشتري وحده هو الذي يجوز له طلب إبطال البيع ) م ، لما كان بيع ملك الغير قابالً لإلبطال لمصلحة المشتري 

إما في صورة دعوى إبطال يرفعها على البائع ليسترد منه الثمن أو ليستبق ضمان  ، وله أن يتمسك بإبطال البيع . ( مدني 2

وإما في صورة دفع يدفع به دعوى البائع إذا طالبه هذا بالثمن  ، قاقاالستح
 (1155 ) .

  

وللمشتري أن يتمسك بإبطال البيع حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي 
 (1159 ) ،

وحتى لو كان يعرف وقت البيع أن البائع  

فإذا تبين له أن البائع ال  ، فهو إنما رضى بالبيع معتقداً أن البائع يستطيع أني حصل على ملكية المبيع فينقلها إليه . ال يملك المبيع

وهذه هي المزية  . بل له أن يبادر إلى المطالبة بإبطال البيع ، فليس عليه أن ينتظر حتى يتعرض هل المالك الحقيق ، يستطيع ذلك

  . كما سبق القول ، نص على جعل بيع ملك الغير قابالً لإلبطال لمصلحة المشتريالجوهرية في أن المشرع قد 

وإذا رفع المشتري دعوى اإلبطال 
 (1151 ) ،

حتى لو  ، ويتحتم على القاضي أن يحكم له بذلك . فقد ثبت حقه في إبطال البيع 

لمشتري قد رفع دعوى اإلبطال قبل إقرار المالك الحقيقي أو ما دام ا ، أقر المالك الحقيقي البيع أو أصبح البائع مالكاً قبل صدور الحكم

وفي هذا الوقت كان البيع قابالً لإلبطال ولم  ، ذلك أن القاضي إنما يرجع في حكمه إلى وقت رفع الدعوى . قبل صيرورة البائع مالكاً 

يكن المالك الحقيقي قد أقره أو أصبح البائع مالكاً للمبيع 
 (1151 ) .

  

                                                 

بالنيول  – 299فقرة  22بيدان  - 222ص  255بودري وسينيا فقرة  – 59ص  992فقرة  9أوبري ورو  (  1155) 

  . 711فقرة  1كوالن وكابيتان  92ص  – 99ص  57فقرة  29وهامل 

  . 957ص  95م  2511مايو سنة  22استئناف مختلط  (  1159) 

  . وسنرى أن دعوى اإلبطال هي غير دعوى الفسخ وغير دعوى ضمان االستحقاق (  1151) 

تري بالبطالن بإجراء وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا أقر المالك الحقيقي البيع قبل أن يتمسك المش (  1151) 

 ( . 297ص  99م  2552فبراير سنة  19 – 21ص  59م  2599نوفمبر سنة  22) فإن البيع ينقلب صحيحاً  ، صحيح

 2511أبريل سنة  11) وقضت أيضاً بأن للبائع أن يحتج بإقرار المالك الحقيقي للبيع في دعوى اإلبطال التي رفعها المشتري 

 – 229ص  – 225ص  225أنظر بودري وسينيا فقرة ) ء الفرنسي على هذا النحو ويسير القضا ( . 919ص  97م 

  ( . وأحكام القضاء الفرنسي المشار إليها 1912فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

) رجوع ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن مجرد رجوع المشتري عن البيع في بيع ملك الغير وإعالن البائع بهذا ال

مارس  19) ولو أقر المالك بعد ذلك  ، قبل صدور اإلقرار من المالك الحقيقي يكفي لسقوط البيع(  أي ولو قبل رفع الدعوى

األستاذ محمد  – 95ص  99فقرة  29وأنظر أيضاً في هذا المعنى بالنيول وريبير وهاملي  – 151ص  11م  2525سنة 

  ( . 551ص  195كامل مرسي فقرة 

تعتبر قياماً  ، إذا تمت بعد رفع الدعوى وقبل الحكم ، العكس مما تقدم قضت محكمة استئناف مصر بأن إجازة بيع ملك الغيروعلى 

ويصح قبول اإلجازة بعد رفع الدعوى متى لم يصب المشتري  ، من جهة البائع لمالك الغير بنفاذ تعهده وهو نقل الملكية

رقم  15المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  19) ن بيع ملك الغير قابل للفسخ وذلك بناء على أ ، ضرر من هذا التأخير

األستاذين أحمد  – 25ص  venteلفظ  5دي هلتس  – 275وأنظر أيضاً في هذا المعنى جيوار فقرة  – 75 ص 1/    95

  ( . 212 ص 215نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

بالرغم من إقرار المالك الحقيقي للبيع  ، ه فيه وقبل رفع دعوى اإلبطال 7 المشتري رجوعوال شك في أن إبطال البيع بمجرد إعالن 

أما قبول إقرار المالك  ( . مدني 511 م) يتعارض مع النص الصريح  ، أو صيرورة البائع مالكاً وذلك قبل رفع الدعوى

فقد يتفق مع المبدأ  ، كاً ما بين هاتين الفقرتينأو صيرورة البائع مال ، الحقيقي بعد رفع دعوى اإلبطال وقبل صدور الحكم

 . إذا ظهر أنه لم تعد للمشتري مصلحة بعد ذلك في التمسك باإلبطال ، القاضي بتحريم التعسف في استعمال حق اإلبطال

 ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما - 2 " مدني من أنه 215ونظير ذلك ما نصت عليه المادة 
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 الفهرس العام

وتسقط على كل حال بانقضاء  ، اإلبطال بانقضاء ثالث سنوات من وقت علم المشتري بأن البائع ال يملك المبيعوتسقط دعوى 

وهذا قياساً على سائر دعاوى اإلبطال  ، خمس عشرة سنة من وقت البيع
 (1157 ) .

  

ألن اإلبطال لم يتقرر لمصلحته بل لمصلحة المشتري  ، أما البائع فال يملك طلب إبطال البيع
 (1155 ) .

وهناك رأي وجيه  

إذا كان يجهل وقت البيع أن المبيع غير مملوك له  ، يذهب إلى أن للبائع طلب إبطال البيع للغلط
 (1799 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 إذا أظهر الطرف اآلخر استعداده لتنفيذ هذا العقد " ويبقى باألخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه - 1 . يقضي به حسن النية

" .  

األستاذ منصور  – 972ص  951أنظر من هذا الرأي في الفقه المصري األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  (  1157) 

 9أوبري ورو  : وفي الفقه الفرنسي – 27ص  – 21 األستاذ إسماعيل غانم ص - 199 ص 225مصطفى منصور فقرة 

 – 91ص  – 92ص  57فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 221ص  225بودري وسينيا فقرة  – 51ص  992فقرة 

  . 1927فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

مل  511المادة  " إلى أن –(  555ص  199فقرة ) د كامل مرسي ويوافقه األستاذ محم –ومع ذلك فقد ذهب األستاذ سليمان مرقس 

التي حددت مدة تقادم دعاوى  259غير أن المادة  . فتسري عليه األحكام العامة ، تتضمن حكماً للتقادم خاصاً بهذا الحق

ط أو التدليس أو انقطاع وهو تاريخ كشف الغل ، اإلبطال بثالث سنوات قد عيت في كل حالة من حاالت اإلبطال مبدأ هذه المدة

فيتعين القول بأن هذه المدة تبدأ من  ، ولم تحدد مبدأ لمدة تقادم دعوى إبطال بعي ملك لغير ، اإلكراه أو زوال نقص األهلية

الحق في رفع هذه الدعوى ال يتقادم بمضي ثالث سنوات ألن المشرع لم يأخذ بالمدة األخيرة إال في  ، وبأ ، وقت إبرام العقد

فإن التقادم ال يتم إال بخمس  ، أما حيث تبدأ المدة من وقت العقد . االت التي حدد فيها مبدأ لهذه المدة تالياً لوقت إبرام العقدالح

 259 – 297فإن المواد  ، ونخالف هذا الرأي ( . 599ص  – 555ص  115األستاذ سليمان مرقس فقرة )  " عشرة سنة

ويسقط  ، فيدخل فهيا يع ملك الغير ، جميع العقود القابلة لإلبطال أياً كان سبب البطالنمدني جاءت العبارة فيها عامة تشمل 

مدني لم تحدد مبدأ  259ولما كانت الفقرة الثانية من المادة  ( . مدني 2/    259 م) الحق في إبطال هذا البيع بثالث سنوات 

ويستخلص منها أن  –حوال التي حدد فيها النص مبدأ سريان التقادم فقياساً على األ ، سريان التقادم بالنسبة إلى بيع ملك الغير

يجب القول بأن التقادم في حالة بيع ملك  –مبدأ السريان ال يكون إال عند تمكين صاحب الحق في اإلبطال من رفع الدعوى 

وقياساً  . الغير ال يبدأ سريانه إال من وقت تمكين المشتري من رفع دعوى اإلبطال أي من وقت علمه بأن البائع ال يملك المبيع

من وقت تسقط دعوى اإلبطال أيضاً بانقضاء خمس عشرة سنة  - الغلط والتدليس واإلكراه –أيضاً على الحاالت المتقدمة 

فقد تبدأ من وقت إبرام  ، وليس صحيحاً أن مدة الثالث السنوات تبدأ دائماً من وقت تال إلبرام العقد . صدور بعي ملك الغير

وكما إذا كان المشتري  ، كما إذا انقطع اإلكراه بمجرد تمام العقد فتتقادم دعوى اإلكرآه بثالث سنوات من هذا الوقت ، العقد

) علم وقت البيع أن المبيع غير مملوك للبائع فتتقادم الدعوى بانقضاء ثالث سنوات من وقت صدور البيع في بيع ملك الغير ي

  ( . 27األستاذ إسماعيل غانم ص 

  . 299فقرة  22بيدان  (  1155) 

بالنيول وريبير  – 915ص  711فقرة  1كوالن وكابيتان  – 1فقرة  2955ماركاديه م  - 119فقرة  2ديفرجيه  (  1799) 

األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 279األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 1927فقرة  1وبوالنجيه 

بل يذهب بعض الفقهاء إلى أن للبائع حتى لو كان سيء النية  - 299ص  52األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  – 157ص  225

ألن إجبار البائع على تسليم المبيع وهو ليس بمالكه فيه إكراه له  ، المشتريأن يدفع بعدم تسليم المبيع إذا كان لم يسلمه إلى 

  ( . 299فقرة  22بيدان ) على أن يعتدي على ملك الغير 

ألن طلب اإلبطال  ، سواء كان سيء النية أو حسن النية ، على أن طائفة من الفقهاء يذهبون إلى أنه ال يجوز للبائع طلب إبطال البيع

وألن البائع حتى لو كان حسن النية  ، وألن التزام البائع بالضمان يتعارض مع إبطاله للبيع ، ال لمصلحة المشتريلم يتقرر إ

 57فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 221ص  - 222ص  225بودري وسينيا فقرة  : مقصر في بيعه شيئاً غير مملوك له

 – 955األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 119يمان مرقس فقرة األستاذ سل - 591األستاذ أنور سلطان فقرة  - 92ص 

  . 9هامش رقم  219األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص  : وأنظر عرضاً لهذه اآلراء المختلفة

وإنما يرفع دعوى  ، إذ أن البطالن لم يتقرر لحمايته هول بل لحماية المشتري ، وال يجوز للمالك الحقيقي أن يطعن في البيع باإلبطال

 – 59ص  992فقرة  9أوبري ورو ) وال يحتج عليه بالبيع فالبيع غير نافذ في حقه  ، استرداد المبيع من تحت يد حائزه

  ( . 92ص  57 فقرة 29بالنيول وريبير وهامل 
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 وللمشتري أن يطلب التعويض : - 162

أو  من خسارة لحقت به ، بل له أيضاً أن يطالب بتعويض ما أصبه من ضرر ، وال يقتصر المشتري على طلب إبطال البيع 

بسبب إبطال البيع  ، كسب فاته
 (1792 ) .

ولكن يشترط في ذلك أن يكون حسن النية  
 (1791 ) ،

على أال يكون وقت البيع عالماً بأن البائع  

ال يملك المبيع 
 (1799 ) .

بل  ، ولكنه ال يسترد إال الثمن دون أي تعويض ، فإنه يستطيع أن يطالب بإبطال البيع ، أما إذا كان يعلم ذلك 

فهو الذي يحمل تبعة  ، ذلك أنه قدم على البيع وهو عالم بأن المبيع غير مملوك للبائع $ 151$  ، دون مصروفات البيع التي أنفقها

ذلك 
 (1795 ) .

  

 . أي أن يكون عالماً وقت البيع أن المبيع غير مملوك له ، وال يشترط في جواز المطالبة بالتعويض أن يكون البائع سيء النية

لم يمنع ذلك من جواز أن يطالب المشتري بتعويض على النحو  ، يعتقد وقت البيع أنه مالك للمبيع ، ى لو كان البائع حسن النيةفحت

المتقدم 
 (1799 ) .

وكان يجهل أن المبيع  ، إذا حكم للمشتري بإبطال البيع "مدني إذ تقول :  517وهاذ ما تنص عليه صراحة المادة  

فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع حسن النية  ، غير مملوك للبائع
 (1791 ) 

" .  

وإنما يصح أن يرد مصدر  . فقد زال باإلبطال ، ال يمكن أن يكون عقد البيع نفسه ، بعد إبطال البيع ، ومصدر التعويض

 culpa inين العقد ) وفي حالة حسن نيته إلى نظرية الخطأ في تكو ، التعويض في حال سوء نية البائع إلى الخطأ التقصيري

contrahendo ) 
 (1791 ) .

 ، فيتحول بيع ملك الغير بعد إبطاله إلى عقد ملزم للبائع بالتعويض ، كما يجوز القول هنا بتحول العقد 

على أساس أن النية المحتملة للمتعاقدين قد انصرفت إلى هذا اإللزام لو أنهما كانا يعلمان أن البيع سيبطل 
 (1797 ) .

  

                                                 

بالنيول  – 297فقرة  22بيدان ) مدى التعويض هنا كمداه في ضمان االستحقاق ويميل الفقه الفرنسي إلى جعل  (  1792) 

  ( . 591فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 99ص  55فقرة  29وريبير وهامل 

  . 555ص  199األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 211ص  22م  2755مارس سنة  21استئناف مختلط  (  1791) 

 29بالنيول وريبير وهامل ) حتى لو كان جهله راجعاً إلى خطأ جسيم في جانبه  ، لنية لو جهل ذلكويكون حسن ا (  1799) 

  ( . 297فقرة  22بيدان  – 52ص  992فقرة  9قارن أوبري ورو  – 55فقرة 

بودري وسينيا  – 57هامش  992فقرة  9أوبري ورو  - 299ص  51م  2599فبراير سنة  21استئناف مختلط  (  1795) 

  . 555ص  199األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 55فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 229ص  225 فقرة

أن يشترط في عقد البيع الرجوع بالتعويض على  ، حتى لو كان عالماً وقت البيع بأن المبيع غير مملوك للبائع ، ولكن يجوز للمشتري

 – 99ص  55فقرة  29بالنيول وريبير هامل ) البائع فوق استرداده للثمن إذا انتزع المالك الحقيقي المبيع من يده 

 وعلى العكس من ذلك ال يستطيع البائع –(  599األستاذ أنور سلطان فقرة  – 595فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

إخالء نفسه من المسئولية عن التعويض إذا كان أساس هذه المسئولية هو الخطأ التقصيري إذ ال يجوز االتفاق على اإلعفاء 

  ( . 191ص  225األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ) من المسئولية التقصيرية 

  . مكررة 2951فقرة  1قارن جوسران  (  1799) 

م  2759مارس سنة  21استئناف مختلط  – 29ص  5رقم  2مجموعة عمر  2592نوفمبر سنة  25نقض مدني  (  1791) 

 ، ولكن قارن في عهد التقنين المدني السابق رأياً يذهب إلى أن البائع حسن النية ال يكون مسئوالً عن التعويض - 112ص  1

مايو سنة  11استئناف مختلط  )وهو يشترط في التعويض سوء نية البائع  999/    919استناداً إلى النص الفرنسي للمادة 

األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد  – 995ص  2والتون  – 25فقرة  venteلفظ  5دي هلتس  – 927ص  51م  2599

  ( . 277فقرة  – 271زكي فقرة 

األستاذ سليمان مرقس  – 259ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1791) 

  . 27األستاذ إسماعيل غانم ص  – 191ص  225األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 599ص  111قرة ف

ويقول بعض الفقهاء الفرنسيين إن مصدر المسئولية عن التعويض إذا كان البائع حسن النية هو أنه يعتبر مقصراً  (  1797) 

بالنيول وريبير ( )  stellionat) اختالسه لملك الغير وإذا كان سيء النية فمصدر المسئولية هو  ، إذا باع ما ال يملك

ولكن  ، ويقول فقهاء آخرون بأن مصدر التعويض هو خطأ البائع في أنه باع ما ال يملك ( . 1925فقرة  1وبوالنجيه 

 ، وال هي مسئولية تقصيرية ألن الخطأ وقع بمناسبة عدم تنفيذ العقد ، مسئولية البائع ليست مسئولية تعاقدية ألن العقد قد أبطل

  ( . 2522ويشير إلى رسالة روبيه ليون سنة  . 11ص  57فقرة  22بيدان ( )  precontractuelle) ولكنه خطأ يتقدم العقد 
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 دعوى الفسخ وضمان االستحقاق :  –وللمشتري أن يجيز البيع  – 163

بل يجيزه صراحة أو ضمناً  ، على أن المشتري قد ال يطلب إبطال البيع
 (1795 ) ،

ويبقى منشئاً  ، فينقلب البيع صحيحاً  

ألن المالك  ، لمبيع إلى المشتريولكن البيع على هذا النحو ال ينقل ملكية ا . اللتزامات في جانب البائع والتزامات في جانب المشتري

 "مدني إذ تقول :  511وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  . الحقيقي وهو أنبي عن العقد ال تنتقل منه الملكية إال برضائه

  . "ولو أجاز المشتري العقد  ، وفي كل حال ال يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة

فيكون البائع ملتزماً بنقل ملكية  . وتقلبه صحيحاً فيما بين المتعاقدين كما قدمنا ، لعقد تزيل قابليته لإلبطالوإجازة المشتري ل

المبيع وبتسليمه 
 (1729 ) 

وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من  . وبضمان إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد

  . "وكذلك ينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد  "إذ تقول :  ، مدني 511المادة 

 –كأن ورث البائع المالك الحقيقي أو اشترى المبيع منه أو تلقاه وصية أو نحو ذلك  –ذلك أنه إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع 

يتمسك بعد بإبطال البيع وهو يزال ملتزماً بنقل الملكية ألن المشتري لم 
 (1722 ) ،

فإن هذا االلتزام ينفذ فوراً ما دام العائق الذي كان  

بعد التسجيل في  -ومن ثم تنتقل الملكية إلى المشتري  . قد زال وأصبح البائع مالكاً  ، وهو انعدام الملكية عند البائع ، يحول دون تنفيذه

بمجرد أيلولتها للبائع  –العقار 
 (1721 ) .

ألن اإلبطال تقرر  ، لم يعد هناك محل إلبطال البيع ، صبح المشتري مالكاً للمبيعومتى أ 

ويكون  . وذلك بحكم القانون ال بحكم اإلجازة ، فينقلب البيع صحيحاً  . لحماية المشتري وقد أصبح اآلن في غير حاجة لهذه الحماية

 . سليمه إياه وبضمان االستحقاق لسبب آخر وبضمان العيوب الخفيةملتزماً بت ، بعد أن انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري ، البائع

ويكون المشتري من جهته ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع 
 (1729 ) .

  

                                                 

كأن يتسلم  ، غير مملوك للبائعوتستخلص اإلجازة الضمنية من تنفيذ المشتري للبيع مختاراً بعد علمه بأن المبيع  (  1795) 

  ( . 221ص  225بودري وسينيا فقرة ) المبيع أو أن يدفع الثمن 

فقد قدمنا أن هناك  ، وهناك خالف في التزام البائع بتسليم المبيع – 91ص  57فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1729) 

البائع سيء النية حتى ال يجبر على االعتداء على ملك  : نرأيا يذهب إلى أن للبائع أن يدفع دعوى المشتري بالتسليم ولو كا

إذ  ، وهناك رأي آخر يذهب إلى وجوب أن يكون البائع حسن النية ليكون له هذا الدفع ( . 299فقرة  22بيدان ) الغير 

  . 212أنظر آنفاً فقرة  ( . 915ص  711فقرة  1كوالن وكابيتان ) يستطيع عندئذ أن يطعن في البيع بالغلط 

) ذلك أنه يضمن تعرضه الشخصي  ، لم يستطع أن يسترده منه ليسلمه إلى المالك الحقيق ، ولكن إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري

  ( . 551 - ص 117األستاذ سليمان مرقس فقرة 

الحكم بإبطال البيع وجب  ، وقد قدمنا أنه إذا رفع المشتري دعوى اإلبطال قبل أيلولة ملكية المبيع إلى المشتري (  1722) 

بالنيول  – 229ص  – 225ص  225بودري وسينيا فقرة ) ولو أصبح المبيع ملكاً للمشتري قبل صدور الحكم النهائي 

 وبينا أن هناك رأياً يذهب إلى أنه يكفي أنيطلب المشتري إبطال البيع بأية طريقة ولو بمجرد كتاب ( . 1912فقرة  1وريبير 

) حتى يمتنع تصحيح العقد ولو آلت ملكية المبيع إلى البائع قبل رفع دعوى اإلبطال  ، دون حاجة إلى رفع دعوى اإلبطال ،

وقلنا إن هذا رأي  ( . 551ص  195األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 95ص  99فقرة  29بالنيول سوريبير وهامل 

إلى أن  ، على العكس من الرأي المتقدم ، ن هناك رأياً آخر يذهبوذكرنا أ ( . مدني 511 م) يتعارض مع النص الصريح 

) حتى لو تم ذلك بعد رفع دعوى اإلبطال ما دام قد تم قبل صدور الحكم النهائي  ، البيع يصح بأيلولة ملكية المبيع إلى البائع

تحريم التعسف في استعمال حق وأسسنا هذا على المبدأ للقاضي ب ( ، 25فقرة  venteلفظ  5دي هلتس  – 275جيوار فقرة 

ولكنهما فيما يتعلق بإقرار المالك  ، 212ص  215وأنظر أيضاً األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  ، اإلبطال

 –(  272أنظر فقرة ) الحقيقي للبيع يذهبان إلى أن البيع ال يصح إال إذا صدر اإلقرار قبل رفع المشتري دعوى اإلبطال 

  . في الهامش 212ل ذلك ما قدمناه آنفاً فقرة أنظر في ك

) وينتقل المبيع إلى المشتري محمالً بالحقوق التي رتبها عليه المالك الحقيقي قبل أن تنتقل الملكية منه إلى البائع  (  1721) 

فقرة  األستاذ منصور مصطفى منصور – 551ص  195األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 529األستاذ أنور سلطان فقرة 

  ( . 215األستاذان أحمد نجيب الهالل وحامد زكي فقرة  – 155ص  225

بل عن طريق التقادم أو حيازة في  ، ال عن طريق أيلولتها إلى البائع ، وقد قدمنا أن المشتري قد يكسب الملكية (  1729) 

وذكرنا أن هناك رأياً يذهب إلى أن  . فيصح البيع في هذه الحالة بعد زوال السبب الذي كان يدعو إلى إبطاله ، المنقول

وقد  –(  في الهامش 295أنظر آنفاً فقرة ) المشتري في هذه الحالة ال يلزم بالتمسك بوضع اليد فقد ال يقره ضميره على ذلك 

ا وقد قضت محكمة النقض بأنه إذ . يكون البائع قد سبق له التصرف فيما باعه ثم استرد ملكيتهن فيصبح مالكاً ويصح البيع

إال أنه قد استرد ملكيته بعدوله عن العقد الذي  ، وإن كان قد سبق أن تصرف في القدر المبيع ، تمسك المشتري بأن البائع له

فيجب على المحكمة أن تحقق هذا  ، كان تصرف به فيه وأن البيع الحاصل له هو قد أجازه من كان حصل هل التصرف أوالً 

  ( . 599ص  251رقم  5مجموعة عمر  2555يونيه سنة  7نقض مدني ) الدفاع وتفصل فيه بناء على أدلة منتجة لحكمها 
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ومن ثم  . فال يسري في حقه كما قدمنا ، فإن المالك الحقيقي أجنبي عن هذا البيع ، وسواء أجاز المشتري البيع أو لم يجزه 

 . وال تنتقل منه الملكية على المشتري ولو أجاز المشتري البيع فانقلب صحيحاً  ، يبقى المالك الحقيقي مالكاً للمبيع إذا لم يقر البيع

 ، فإن المالك الحقيقي يستطيع أن يرجع على المشتري بدعوى االستحقاق ، ويترتب على ذلك أنه إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري

  . وأن يرجع على البائع بدعوى التعويض

بل له فوق ذلك أن  . فيسترده من تحت يده ، يرجع على المشتري بدعوى االستحقاق ألنه ال يزال مالكاً للمبيع كما قدمنا

بل ال يرجع عليه بالثمار فإن المشتري وهو  ، فال يرجع عليه بتعويض ، كان حسن النيةأما إذا  . يطالبه بالتعويض إذا كان سيء النية

ويرجع المشتري من جانبه على البائع بضمان االستحقاق أو بدعوى الفسخ أو بدعوى اإلبطال على  . حسن النية يملك الثمار بالحيازة

فهو إذا  . ولكن بسبب آخر من أسباب كسب الملكية ، ال بعقد البيع ، على أن المشتري قد يتملك المبيع . النحول الذي بسطناه فيما تقدم

يكسب كالً من المنقول والعقار  ، وإذا كان سيء النية . ويكسب العقار بالتقادم القصير ، يكسب المنقول بالحيازة ، كان حسن النية

لم يستطع المالك الحقيقي أن يسترده منه  ، كية المبيع بالحيازة أو بالتقادمفإذا ما كسب المشتري مل . بالتقادم الطويل
 (1725 ) .

  

يرجع عليه بالتعويض إذا ملك المشتري المبيع بالحيازة  . ومن أجل ذلك كان للمالك الحقيقي أن يرجع على البائع بالتعويض

وكذلك يرجع عليه بالتعويض حتى لو لم يكسب المشتري  . لمبيعفيتقاضى منه ما أصابه من ضرر بسبب فقده ل ، أو بالتقادم كما قدمنا

فيتقاضى المالك الحقيقي من البائع قيمة هذه الثمار  ، ولكن ملك الثمار وهو حسن النية بموجب الحيازة ، ملكية المبيع
 (1729 ) .

ويرجع  

يطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر بسبب خروج المبيع من  ، عليه بالتعويض أخيراً حتى لو لم يملك المشتري المبيع وال الثمار

ال سيما إذا كان  ، فقد تسبب في اإلضرار بالمالك الحقيقي ببيعه شيئاً مملوكاً لهذا األخير ، ومصدر التعويض هنا هو خطأ البائع . يده

فإن حسن النية  ، عويض حتى لو كان حسن النيةويجوز الرجوع على البائع بالت . البائع سيء النية فإنه يكون في هذه الحالة مغتصباً 

ال ينفي أن يكون هناك خطأ في جانبه لعدم تحرزه في بيع ما ال يملكه 
 (1721 ) .

ولكن إذا ثبت أن البائع كان حسن النية ولم يرتكب أي  

  . ل للرجوع عليه بالتعويضلم يكن هناك مح ، وجد المبيع مثالً في تركة مورثه واعتقد بحسن نية أنه قد ورثه فباعه ، كأ ، خطأ

 إذا أقر المالك الحقيقي البيع :  - 166

وهذا اإلقرار من  . وهذه خصوصية في بيع ملك الغير كما قدمنا ، وقد يقر المالك الحقيقي البيع بالرغم من أنه أجنبي عنه

ولذلك  . الملكية برضاء المالك الحقيقي بالبيع إذ زال العائق الذي كان يحول دون نقل ، شأنه أن ينقل من المالك الحقيقي إلى المشتري

فقد زال السبب الذي من أجله جعل المشرع البيع  ، ومتى انتقلت الملكية إلى المشتري . يجب تسجيل هذا اإلقرار في بيع عقار الغير

كما رأيناه ينقلب صحيحاً بإجازة المشتري )  ( ratificationفينقلب صحيحاً بإقرار المالك الحقيقي )  ، قابالً لإلبطال

confirmation ) . بل يجعل العقد  ، إذ هو ال يقتصر على تصحيح العقد فيما بين المتعاقدين ، بل إن اإلقرار أبعد أثراً من اإلجازة

فوق ذلك سارياً في حق المالك الحقيقي وينقل الملكية إلى المشتري 
 (1721 ) .

الفقرة األولى من المادة  وهذا ما تنص عليه صراحة 

 "وانقلب صحيحاً في حق المشتري  ، سرى العقد في حقه ، إذا أقر المالك البيع "إذ تقول :  ، مدني 511
 (1727 ) .

  

                                                 

  . في الهامش 215في الهامش وفقرة  295وأنظر آنفاً فقرة  – 219بودري وسينيا فقرة  (  1725) 

  . 297رقم  99المجموعة الرسمية  2592أبريل سنة  19استئناف مصر  (  1729) 

ودعوى تعويض أخرى يرفعها  ، فيكون البائع بالرغم من حسن نيته معرضاً لدعوى تعويض يرفعها عليه البائع (  1721) 

ودعوى التعويض التي يرجع بها المالك الحقيقي على البائع ال يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليها  . عليه المشتري كما سبق القول

وتقدر قيمة الشيء  . بل من وقت البيع الذي صدر منه للمشتري فهو سبب التعويض ، وقت وضع البائع يده على المبيعمن 

  ( . 299ص  95م  2551مارس سنة  92استئناف مختلط ) وقت وجوب رده للمالك الحقيقي ال وقت البيع 

  . 259ص  5تحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال ال (  1721) 

وقد قضت محكمة النقض بأن توقعي المالك الحقيقي  – 191ص  11م  2529استئناف مختلط أول أبريل سنة  (  1727) 

وليس من الضروري  ، على عقد البيع الصادر من غيره ببيع ملكه هو باعتباره ضامناً متضامناً مع البائع يعتبر إقراراً للبيع

 - 599ص  222رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  19نقض مدني ) قرار صريح أن يرد اإلقرار في صيغة إ

وال يكون إقرار المالك  ( . 291ص  92رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  29أنظر أيضاً نقض مدني 

 19استئناف مختلط ) ثمن ماله المبيع بل ال بد أيضاً أن يعرف أن هذا هو  ، الحقيقي للبيع إقراراً ضمنياً بمجرد قبضه للثمن

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن وكيل المسجون ال يجوز له أن يبيع ماله  ( ، 151ص  11م  2525مارس سنة 
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أي أن إلقرار المالك الحقيقي كما إلجازة المشتري في هذا الشأن  ، وينقلب العقد صحيحاً في حق المشتري من وقت صدوره

 ً فال تنتقل الملكية منه إلى المشتري إال من هذا الوقت وهذا فيما  ، ري العقد في حق المالك الحقيقي من وقت اإلقرارويس . أثراً رجعيا

انتقلت ملكية  ، ويترتب على ذلك أنه إذا كان المالك الحقيقي قد رتب حقاً عينياً على المبيع قبل إقراره للبيع . يتعلق بحقوق الغير

وجاز للمشتري أن يرجع على البائع بضمان االستحقاق الجزئي  ، بهذا الحق المبيع إلى المشتري مثقلة
 (1725 ) .

  

فيكون البائع متلزماً بنقل الملكية وقد انتقلت فعالً  . بقى مرتباً اللتزاماته ، وإذا ما انقلب العقد صحيحاً بإقرار المالك الحقيقي

وملتزماً  ، ويكون ملتزماً كذلك بضمان االستحقاق كما إذا كان المالك قد رتب حقاً عينياً على البيع قبل إقراره للبيع . بإقرار المالك

أما المشتري فيكون ملتزماً بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع  . بضمان العيوب الخفية
 (1719 ) .
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 وهم شركاء في الشيوع ) م ، فالمال مشاع ، نان أو أكثر ماالً بحصص معينة من غير أن تفرز حصة كل منهمإذا ملك اث

ً  . ( مدني 719 ويتخذ  . وله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات الجائزة ، ويملك كل شريك في الشيوع حصته الشائعة ملكاً تاما

 نقف عند ثالث منها : ، التصرف في المال المشاع صوراً متعددة

وهذه الصورة  ، شريك أو غير شريك ، فيبيعها مثالً من شخص آخر ، فتارة يتصرف الشريك في حصته كما هي شائعة - 2

وهي الصورة الغالبة في التصرف في المال المشاع  ، ال تثير إشكاالً 
 (1712 ) .

 . فمكانه الملكية الشائعة ، ونرجئ الكالم في تفصيالتها 

كان لشركائه في هذا المنقول الشائع أن يستردوا  ، أن صاحب الحصة الشائعة المنقولة إذا باعها من أجنبي بطريقة الممارسةويالحظ 

أما في العقار فللشركاء  . ( مدني 799 الحصة المبيعة في خالل ثالثين يوماً من تاريخ علمهم بالبيع أو من تاريخ إعالنهم به ) م

  . لقواعد المقررة في هذا الشأنوفقاً ل ، األخذ بالشفعة

ونبحث هذه  . وتارة يتصرف الشريك قبل القسمة في جزء مفرز من مال الشائع أو في كل المال الشائع إال حصة فيه - 1

  . مرجئين التفصيل إلى حين الكالم في الملكية الشائعة في الجزء الخاص بحق الملكية . الصورة هنا في إيجاز

يتصرف الشريك قبل القسمة في جزء مفرز من المال الشائع أو في كل المال الشائع الذي ال يملك إال حصة وأخيراً قد  - 9

  . مرجئين التفصيل إلى حين الكالم في الملكية الشائعة في الجزء الخاص بحق الملكية ، ونبحث هذه الصورة هنا في إيجاز . فيه

لعدم إمكان قسمة المال  ( licitationالشائع عن طريق بيع التصفية )  وأخيراً قد يتصرف الشركاء جميعاً في المال - 9

 ً   . ونبحث هذه الصورة أيضاً في إيجاز ، عينا

  . بيع الشريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع أو كل المال الشائع -أ 

                                                                                                                                                                    

ويقبل إقرار المسجون بعد تنفيذه مدة العقوبة  ، فإذا باعه كان البيع بيع ملك الغير ، والموكل محجور عليه أثناء تنفيذ الحكم

  ( . 51ص  99م  2559فبراير سنة  1) الحجر عنه  وفك

فقرة  22بيدان  - 99وص  9هامش  95ص  99فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 219بودري وسينيا فقرة  (  1725) 

  . 119األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 597األستاذ أنور سلطان فقرة  – 291

فيترتب عليه التزام المالك من  ، المالك يعد اعتماداً منه لما قام به البائع إن إقرار ":  ويقول األستاذ سليمان مرقس (  1719) 

وتقوم  ، أي أنه يحل في عقد البيع ابتداء من هذا التاريخ محل البائع ، وقت صدور هذا اإلقرار منه بكل ما التزم به البائع

ويجوز  ، لثمن وأن يعرض عليه تسلم المبيعفيجوز للمالك أن يطالب المشتري با . العالقة بينه وبين المشتري مباشرة

ويترتب على  . للمشتري أن يطالب المالك بالتسليم وأن يرجع عليه بضمان التعرض أو بضمان العيوب الخفية عند االقتضاء

م إلى ذمة ألن هذه االلتزامات تنتقل كما تقد ، إقرار المالك أيضاً أن تبرأ ذمة البائع من االلتزامات التي أنشأها عقد البيع

ً  ، غير أنه إذا كان البائع قد حصل شيئاً من الثمن . المالك وأن يدفع إليه رصيد هذا  ، عليه أن يؤدي عنه إلى المالك حسابا

وأنظر أيضاً األستاذ جميل الشرقاوي  – 119األستاذ سليمان مرقس فقرة )  " الحساب كما لو كان وكيالً عنه في عقد البيع

فينصرف أثر العقد إلى  ، ضى هذا الرأي أن إقرار المالك للبيع يجعل البائع في حكم النائب عنهومقت(  51ص  59فقرة 

ويصح  –ال من وقت اإلقرار إال في حقوق الغير  –وذلك بأثر رجعي من وقت البيع  ، المالك بعد أن كان منصرفاً إلى البائع

ص  592األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 15ص  91فقرة  5دي باج ) القول هنا إن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة 

 ، البائع والمالك ( ، in solidium) يكون له مدينان بالتضامم  ، في حالة إقرار المالك ، أو يقال إن المشتري ( ، 971

  ( . 151ص  229قارن األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ) ويكون هذان كذلك دائنين بالتضمم للمشتري 

ويدخل في ذلك الحق في طلب  ، وتصبح له جميع الحقوق التي للبائع ، ويخلف المشتري البائع في حصته الشائعة (  1712) 

  ( . 221ص  212بودري وسينيا فقرة ) القسمة وما يترتب على األثر الكاشف 
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 بيع الشريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع : - 168

ما يملك هو  . فإنه يكون قد باع ما يملك وما ال يملك ، مال الشائع قبل قسمة هذا المالإذا باع الشريك جزءاً مفرزاً من ال 

ويجب لبيان الحكم في هذا الفرض  . وما ال يملك هو حصص سائر الشركاء في هذا الجزء ، حصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز

 ، ال يملك الجزء المفرز الذي يبيعه وإنما يملك حصة فيه على الشيوعأن نميز بين حالتين : فأما أن يكون المشتري عالماً بأن البائع 

  . وإما أن يكون غير عالم بذلك ويعتقد بحسن نية أن البائع يملك دون شريك الحصة المفرزة التي باعها

يب البائع عند ففي الحالة األولى يكون المفروض أن المشتري قد اشترى من البائع الجزء المفرز أو ما يحل مما يقع في نص

وإن لم يقع تحول حق المشتري بحكم الحلول  ، فإن وقع الجزء المفرز عند القسمة في نصيب البائع فقد خلص للمشتري . القسمة

العيني من الجزء المفرز المبيع إلى الجزء المفرز الذي وقع فعالً في نصيب البائع 
 (1711 ) .

وهذا الحكم منصوص عليه صراحة في  

ولم  ، وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع "إذ تقول :  ، 711التقنين المدني الجديد في الفقرة الثانية من المادة 

 . "يق القسمة انتقل حق المتصرف إليه إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطر ، يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف

حتى بالنسبة إلى حصص الشركاء اآلخرين غير الشريك البائع  ، ومن ثم ال يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يطلب إبطال البيع

باعتبار أن البيع الواقع على هذه الحصص هو بيع ملك الغير 
 (1719 ) .

بل يجب أن يتربص حتى يرى هل يقع عند القسمة الجزء  

وإال فقد ملك  ، ومنذ البيع بفضل األثر الكاشف للقسمة ، فإن وقع فقد أصبح مالكاً له خلفاً عن البائع ، صيب البائعالمفرز المبيع في ن

مدني  711الجزء المفرز الذي وقع فعالً في نصيب البائع بفضل الحلول العيني الذي نصت عليه المادة 
 (1715 ) .

  

 

 ، فقد وقع في غلط جوهري متعلق بالعين المبيعة ، البائع ال يملك في الشيوعإذا كان المشتري يجهل أن  ، وفي الحالة الثانية

وفي حصص سائر  ، فيكون البيع في حصة الشريك البائع بيعاً مشوباً بغلط جوهري . إذا كان يعتقد أنها مملوكة للبائع دون شريك

ال في  ، طلب إبطال البيع ، قبل القسمة ، ويجوز إذن للمشتري . ومن ثم يكون قابالً لإلبطال في كل المبيع ، الشركاء بيع ملك الغير

وهذا ما تنص عليه صراحة العبارة األخيرة من الفقرة الثانية  . بل أيضاً في حصة الشريك البائع ، حصص الشركاء اآلخرين فحسب

الحق في  ، لعين المتصرف فيها مفرزةإذا كان يجهل أن المتصرف ال يملك ا ، وللمتصرف إليه "إذ تقول :  ، مدني 711من المادة 

 "إبطال التصرف 
 (1719 ) .

فوقع الجزء المفرز المبيع في نصيب  ، ولكن إذا حصلت القسمة قبل أن يطلب المشتري إبطال البيع 

                                                 

  ( . بيع المزاد الجبري)  912ص  99م  2597مايو سنة  15استئناف مختلط  (  1711) 

وذلك ألن البيع الواقع على حصص الشركاء  – 511ص  – 512ص  171قارن األستاذ سليمان مرقس فقرة  (  1719) 

فتعتبر بفضل األثر الكاشف  ، يختلف عن بيع ملك الغير في أن هذه الحصص قد تقع في نصيب الشريك البائع عند القسمة

وهو يعلم أن البائع  ، هذا إلى أن المشتري . قد باع ما ال يملك فال يكون ، للقسمة أنها كانت مملوكة للشريك البائع وقت البيع

  . يكون قد أرتضى شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة ، ال يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه

 : مدني األسبقوأنظر في عهد التقنين ال – 971األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 525األستاذ أنور سلطان فقرة  (  1715) 

 71رقم  11المجموعة الرسمية  2515أبريل سنة  1 – 155ص  597رقم  2الشرائع  2525مايو سنة  11استئناف وطني 

البيع صحيح إذا أقره )  95ص  91م  2555يناير سنة  29 – 155ص  59م  2592فبراير سنة  15استئناف مختلط  –

ً  - 199ص  95م  2551مايو سنة  11 -(  باقي الشركاء استئناف مصر  : وأنظر عكس ذلك في أن البيع باطل بطالناً مطلقا

  . 25ص  95رقم  29المحاماة  2591فبراير سنة  27

 وحالة التحديد هذه . أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً  ، وإن كان مالكاً على الشيوع ، وقد قضت محكمة النقض بأنه ليس ثمة ما يمنع البائع

نقض ) إال أن ذلك كله ال يبطل عقد البيع  ، لقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوعوإن ظلت موقوفة أو مع ،

  ( . 297ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  1مدني 

المبيع وقد قضت محكمة استئناف مصر في عهد التقنين المدني السابق بأن الشراح والمحاكم اختلفوا رأياً في حكم  (  1719) 

وترى المحكمة األخذ بالرأي القائل ببطالن البيع طالما لم يثبت أن المشتري كان عالماً  ، المفروز من مالك على الشيوع

فجعل البيع موقوفاً على نتيجة  ، ذلك ألن المفروض فيمن يشتري عيناً محددة أن ينتفع بها فوراً بغير منازع . بحالة الشيوع

وليس من  ، ة على أمور احتمالية غير محققة قد يطول أمرها وتستلزم مصاريف كثيرة وجهوداً شاقةالقسمة فيه تعليق للملكي

 15وأنظر أيضاً استئناف مصر  – 211رقم  99المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  27) العدل تحميل المشتري بها 

  ( . 52رقم  97المجموعة الرسمية  2591ديسمبر سنة 

ومن ثم ال يميز القضاء  . من التقنين المدني المصري 711ن المدني الفرنسي نص يقابل الفقرة الثانية من المادة وال يوجد في التقني

 ، البائع ال يملك إال حصة شائعة والمشتري الذي يعتقد أن البائع يملك المبيع دون شريك ، الفرنسي بين المشتري الذي يعلم بأ

إذ ال يجوز الخلط بين األثر  ، ال موقوفاً على شرط هو نتيجة القسمة ، قابالً لإلبطالففي الحالتين يكون بيع الجزء المفرز 

وفقاً  ، وال يستطيع البائع ذلك ، ويستطيع المشتري أن يطلب إبطال البيع قبل القسمة . الكاشف للقسمة واألثر الرجعي للشرط
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م يعد فل ، وانقلب البيع صحيحاً  ، فخلصت ملكيته للمشتري ، اعتبر أنه مالك له وقت البيع بفضل األثر الكاشف للقسمة ، البائع

فأولى أن ينقلب  ، وإذا كان بيع ملك الغير ينقلب صحيحاً بصيرورة البائع مالكاً للمبيع بعد البيع . للمشتري الحق في طلب إبطال البيع

أما إذا لم يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب  . البيع في الحالة التي نحن بصددها صحيحاً وقد اعتبر البائع مالكاً للمبيع وقت البيع

ألن  ، وال يجبر على أخذ الجزء المفرز الذي وقع فعالً في نصيب البائع ، فإن المشتري يستبقى حقه في طلب إبطال البيع ، البائع

في الجزء المفرز إال حصة في مدني ال يكون إال حيث يعلم المشتري وقت البيع أن البائع ال يملك  711الحلول العيني وفقاً للمادة 

الشيوع 
 (1711 ) .
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فإن البيع يكون قابالً  ، وكان المشتري وقت البيع يعتقد أن المال مملوك للبائع وحده ، وإذا باع الشريك كل المال الشائع

اء ألن بيع الشريك لها هو بيع لملك الغير وفي حصص سائر الشرك ، لإلبطال في حصة الشريك البائع للغلط الجوهري
 (1711 ) .

  

كان  ، ولم يستطع البائع أن يستخلص ملكية كل هذا المال ، فإذا كان المشتري يعلم وقت البيع أن للبائع شركاء في المال المبيع

كان للمشتري الحق إما في  ، ةفإن وقع جزء مفرز من المال المبيع في نصيب البائع عند القسم . للمشتري الحق في طلب فسخ البيع

كأن حصل على  ، وإذا استطاع البائع استخالص ملكية المبيع . وإما في فسخ البيع لتفرق الصفقة ، أخذه مع دفع ما يناسبه من الثمن

لم يعد للمشتري  ، إقرار الشركاء للبيع أو اشترى حصصهم أو انتقلت إليهم هذه الحصص بأي سبب آخر من أسباب انتقال الملكية

  . إذ تنتقل إليه من البائع ملكية كل المال المبيع وال تتفرق عليه الصفقة ، الحق في طلب فسخ البيع

 أثر البيع في حقوق باقي الشركاء : – 171

 –بائع غير الشريك ال –فإن الشركاء اآلخرين  ، وسواء وقع البيع على جزء مفرز من المال الشائع أو على كل المال الشائع 

وينفذ  . يعتبرون من الغير في هذا البيع بالنسبة إلى حصصهم الشائعة في الجزء المفرز أو حصصهم الشائعة في كل المال الشائع

ويصبح شريكاً في الشيوع  ، فيحل المشتري محل الشريك البائع في هذه الحصة ، البيع في حقهم بالنسبة إلى حصة الشريك الشائعة

 ، وال أن يطلب إبطال البيع في هذه الحصة ، فليس لشريك من هؤالء أن يتعرض للمشتري في حصته الشائعة . مع سائر الشركاء

بفضل األثر  ، وإنما يستحق الشريك الجزء المفرز أو المال الشائع إذا وقع في نصيبه عند القسمة . وال أن يدعي االستحقاق فيها

الكاشف لها 
 (1717 ) .

أو  ، لمشتري الجزء المفرز أو المال الشائع إذا وقع في نصيب البائع عند القسمةوعلى العكس من ذلك يخلص ل 

إذا أقر سائر الشركاء البيع قبل القسمة 
 (1715 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فإذا رفع  . ائع استردادب حصته الشائعة فيما باعه شريكهوكذلك يستطيع الشركي في الشيوع غير الب . ألحكام بعي ملك الغير

وذلك  ، جاز له أن يطلب إبطال البعي في كل المبيع إذا أثبت أنه لم يكن ليشتري حصة البائع وحده ، المشتري دعوى اإلبطال

بودري وسينيا فقرة وأنظر أيضاً في القانون الفرنسي  ( . 222فقرة  – 229فقرة  22بيدان ) كما في االستحقاق الجزئي 

 – 92فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  –(  ويذهبان إلى أن البيع يكون موقفاً على نتيجة القسمة في الحالتين)  212

  . 911فقرة  – 919فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

صيب البائع بدالً من الجزء المفرز فيأخذه الجزء المفرز الذي وقع في ن ، وللمشتري بطبيعة الحال أن يجيز البيع (  1711) 

  ( . 511ص  171قارن األستاذ سليمان مرقس فقرة ) بل هو إجازة لعقد قابل لإلبطال  ، وليس هذا تحوالً لعقد باطل . المبيع

فالبيع غير نافذ منذ  ، أما إذا باع الشريك جزءاً شائعاً مجاوزاً فيه نصيبه في الشيوع . وهذا كله مفروض فيه أن المبيع جزء مفرز

الشريك الذي يملك مشاعاً القدر الذي باعه مفرزاً ال يقبل  ، وقد قضت محكمة النقض بأن القول بأ . البداية فيما جاوز نصيبه

هذا القول محله  –منه وال من شركائه اإلدعاء بعدم نفاذ البيع في حصصهم ما دامت القسمة لم تقع ولم يقع البيع في نصيبهم 

 ، وتجاوز البائع مقدار نصيبه للشائع ، أما إذا كا المبيع غير مفرز . ون المبيع جزءاً مفرزاً معيناً من األموال الشائعةأن يك

وأنظر في حالة ما  ( . 51ص  11رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  29نقض مدني ) فال يقبل هذا القول 

 515ص  – 517ص  171األستاذ سليمان مرقس فقرة ) ر من قيمة الحصة الشائعة إذا كان الجزء المبيع المفرز أقل أو أكث

. )  

  . 529األستاذ أنور سلطان فقرة  (  1711) 

وقد قضت محكمة النقض في عهد التقنين المدني السابق بأنه إن اختلف الفقهاء والقضاة في حكم بيع الشريك  (  1717) 

في حصة البائع منه وباطالً في حصر شركائه أم يقع موقوفاً على نتيجة القسمة جزءاً مفروزاً من مال مشاع هل يقع صحيحاً 

فمن ذهب إلى اعتباره باطالً جعل للمشتري  . فإنما وقع اختالفهم هذا في تقرير حكم العقد بين عاقديه ، بين جميع الشركاء

وقوف لم يجعل للمشتري سبيالً على البائع إال ومن رأي أنه بيع م ، حق إبطاله من يوم العقد لما فيه من تفريق الصفقة عليه

أما في تقرير حكم العقد في عالقة المشتري مع من يدعى استحقاق المبيع لنفسه  . عند خروج المبيع من حصة بائعه بالقسمة
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 بيع التصفية -ب 
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ً  ، وأراد أحد الشركاء القسمة ، إذا كان هناك شركاء على الشيوع في مال شائع  بيع المال ليقتسم  ، ولم تمكن قسمة المال عينا

وقد يشتري المال الشائع أجنبي  . ومن أجل هذا سمى هذا البيع بيع التصفية ، الشركاء الثمن بنسبة حصصهم وذلك لتصفية الشيوع

ذلك أن بيع التصفية ال يكون ونرى من  . وقد يشتريه أحد الشركاء فيدفع الثمن بعد استنزال نصيبه فيه بقدر حصته ، فيدفع كل الثمن

 إال إذا توافر شرطان :

فإذا ملك الشيء الواحد أو حق االنتفاع  ، كحق ملكية شائع أو حق انتفاع شائع ، أن يكون هناك في الشيوع ( ) الشرط األول

جاز بيع التصفية  ، فيه عدة مالك أو عدة منتفعين على الشيوع
 (1799 ) .

 ، فقد يكون الميراث كما هو الغالب ، وال عبرة بسبب الشيوع 

وقد يكون سبباً آخر كما إذا اشترى عدة أشخاص داراً على الشيوع فيما بينهم أو كان الشيوع سببه في األصل عقد شركة مدنية أو 

أما إذا  . كأن يكونوا شركاء في حق ملكية أو شركاء في حق انتفاع ، ويجب أن تكون حقوق المشتاعين من طبيعة واحدة . تجارية

فإذا  . ألن الرقبة غير حق االنتفاع ، فهذان ال يجوز بينهما القسمة وال بيع التصفية ، وجد من يملك الرقبة ومعه من يملك حق االنتفاع

جاز بيع التصفية في  . وكان حق االنتفاع منفصالً عن الرقبة في يد أحد مالك الرقبة أو في يد أجنبي ، وجد مالك شائعون للرقبة

وال يجوز في حق االنتفاع ألنه غير شائع  ، رقبة ألنها شائعةال
 (1792 ) .

وكان حق االنتفاع  ، وكذلك إذا كانت الرقبة في يد مالك واحد 

                                                                                                                                                                    

ليس  فال خالف في أنه –سواء أكان هذا المدعى شريكاً في المال المشاع أم متلقياً ملكه عن شريك فيه على المشاع  –

للمستحق أن يدعي االستحقاق في البيع إال بعد قسمة المال الشائع ووقوع المبيع في نصيبه هو ال في نصيب البائع لذلك 

نقض مدني ) خليقاً بأن نحكم المحكمة فيه بعدم قبوله أو برفضه  ، وإذن فكل ادعاء منه قبل ذلك يكون سابقاً ألوانه . المشتري

 ( . 275ص  95رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  1 – 292ص  97رقم  2عمر مجموعة  2591يونيه سنة  21

وال يستطيع أحد الشركاء االعتراض على هذا البيع  ، وقضت أيضاً بأن للشريك في الشيوع في التركة أن يبيع حصته محددة

مجموعة أحكام النقض  2599يه سنة يون 99نقض مدني ) واإلدعاء بأنه يستحق المبيع ما دام أن التركة لم تقسم قسمة إفراز 

أن يبيع ملكه محدداً  ، وإن كان مالكاً على الشيوع ، وقضت كذلك بأنه ليس ثمة ما يمنع البائع ( . 2952ص  279رقم  1

إال أن هذا كله  ، وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع ، مفرزاً 

ويصبح شريكاً لباقي الشركاء تجب مخاصمته في دعوى  ، وبتسجيل المشتري لعقده تنتقل الملكية إليه . ال يبطل عقد البيع

سواء أكان شريكاً على الشيوع أم متلقياً  –وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق  . القسمة إن لم يجز هؤالء الباقون من الشركاء عقده

أن يدعى االستحقاق في المبيع إال بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو ال في نصيب البائع  –لى الشيوع ملكه من شريك ع

وهذا الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم هو ما أخذ به القانون المدني الحالي  . لذلك المشتري

وأنظر أيضاً  . 119ص  291رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  17نقض مدني ) منه  117في المادة 

المجموعة  2551أكتوبر سنة  29استئناف أسيوط  - 72رقم  51المجموعة الرسمية  2559أبريل سنة  15استئناف مصر 

  ( . 255رقم  99المجموعة الرسمية  2591يناير سنة  9ولكن قارن استئناف مصر  – 19رقم  55الرسمية 

ص  521األستاذ أنور سلطان فقرة  – 711ص  911رقم  11المحاماة  2555ديسمبر سنة  92ض مدني نق (  1715) 

فإن البيع الصادر إليه يعتبر  ، وإذا كان المشتري حسن النية يعتقد أن الشريك البائع يملك وحده المبيع دون شريك – 955

 ً ولم يعد  ، ر حتى فيما يتعلق بحصص الشركاء اآلخرينفإذا حاز المبيع خمس سنوات ملكه بالتقادم القصي ع سبباً صحيحا

 519ص  291رقم  9مجموعة عمر  2559أبريل سنة  19نقض مدني ) لهؤالء الحق في استرداد حصصهم من تحت يده 

  ( . 519ص  177األستاذ سليمان مرقس رقم  – 2هامش رقم  955ص  521األستاذ أنور سلطان فقرة  –

شركاء مطالبة المشتري باالتفاق معهم على طريقة االنتفاع بالمال المبيع بعد أن أصبح مملوكاً لهم وللمشتري وقبل القسمة يملك بقية ال

فإذا تمت  ، ولهم أن يطالبوه بالقسمة . 515ص  92رقم  52المحاماة  2559أبريل سنة  15استئناف مصر ) على الشيوع 

  ( . 519ص  177مان مرقس فقرة األستاذ سلي) القسمة اختص كل منهم بما يقع في نصيبه 

 (1799  )  ً فإذا تعدد  ، كحق المستأجر وحق المدعو له بالبيع ، ويصح أن يكون الشيء المملوك على الشيوع حقاً شخصيا

كما يجوز بيع  . جاز بيع الحق الشخصي بيع تصفية ، أو تركوا ورثة متعددين ، أصحاب هذه الحقوق وكانوا في الشيوع

بوري ) ويقع ذلك غالباً إذا كانت هذه الديون مشكوكاً في صحتها أو مشكوكاً في مالءة مدينيها  ، ة يع تصفيةالديون التي للترك

  ( . 111ص  – 111ص  191وسينيا فقرة 

أو قائماً على األجزاء المفرزة إذا حصلت القسمة  ، فيبقى حق االنتفاع قائماً على العين كلها إذا بيعت بيع تصفية (  1792) 

 ً ولكن  . ويكون للمنتفع حق انتفاع على الثمن ، بيع تصفية –رقبة ومنفعة  - وهناك رأي يذهب إلى جواز بيع العين كلها . عينا
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 ، أما إذا كانت الرقبة مملوكة لمالك متعددين في الشيوع . جاز بيع التصفية في حق االنتفاع دون الرقبة ، لعدة منتفعين على الشيوع

وبيع التصفية في  ، جاز بيع التصفية في الرقبة منفصلة عن حق االنتفاع ، نتفاع ثابت لمنتفعين متعددين في الشيوعوكذلك حق اال

  . فال يتالزم الحقان في بيع التصفية ، حق االنتفاع منفصالً عن الرقبة

 "مدني في هذا الصدد على أنه  752وتنص المادة  . أن يكون المال الشائع ال تمكن قسمته عيناً بغير ضرر ( ) الشرط الثاني

 ً بيع هذا المال بالطريق المبينة في قانون  ، أو كان من شأنها إحداث نقص كير في قيمة المال المراد قسمته ، إذا لم تمكن القسمة عينا

العقار  "تقنين المرافعات على أن من  127وتنص المادة  . "وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا باإلجماع  ، المرافعات

فإذا أمكنت  . " . . . يجري بيعه بطريق المزايدة ، إذا أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر ، المملوك على الشيوع

رة في قسمة المال بل يقسم المال أجزاء مفرزة طبقاً لإلجراءات المقر ، لم يكن هناك محل لبيع التصفية ، قسمة المال عيناً دون ضرر

أو أمكنت القسمة ولكن بضرر  ، أما إذا لم تمكن قسمة المال عيناً ألن طبيعته تستعصى على هذه القسمة كالسيارة والفرس . الشائع

جاز االلتجاء إلى بيع التصفية  ، يعود على المال المقسوم إذا تنقص قيمته نقصاً كبيراً كالمصنع والمبنى
 (1791 ) .

  

 إجراءات بيع التصفية : – 172

على إجراء بيع التصفية بالممارسة أو بالمزاد بطريقة  ، ولم يكن بينهم من هو ناقص األهلية ، إذا اتفق الشركاء جميعاً  

 ، إذا انعقد إجماعهم ، للشركاء "مدني في هذا الصدد  799وتقول المادة  . جاز ذلك ووجب إتباع ما اتفقوا عليه ، يرسمون إجراءاتها

وجبت مراعاة اإلجراءات التي يفرضها  ، فإذا كان بينهم من هو ناقص األهلية . أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها

  . "القانون 

فإنه ال يمكن إجراء بيع التصفية إال  ، أو كان بينهم من هو ناقص األهلية ، أما إذا لم يتفق الشركاء جميعاً على طريقة معينة

العقار المملوك على  "من تقنين المرافعات تنص على أن  127وقد رأينا أن المادة  . إلجراءات المقررة في تقنين المرافعاتطبقاً ل

يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها  ، إذا أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان القسمة بغير ضرر ، الشيوع

 "ة من يعنيه التعجيل من الشركاء قلم كتاب المحكمة المختص
 (1799 ) .

  

جاز لهم أن يتفقوا جميعاً على أن تقتصر المزايدة على  ، ويخلص مما قدمناه أنه إذا لم يكن بين الشركاء من هو ناقص األهلية

ويرسو المال على الشريك الذي يقدم أكبر عطاء  ، فال يدخل أجنبي في المزاد ، الشركاء
 (1795 ) .

  

 اآلثار التي تترتب على بيع التصفية : – 173

أو  ، تختلف هذه اآلثار اختالفاً جوهرياً بحسب ما إذاك أن مشتري المال الشائع أو من رسا عليه المزاد فيه هو أحد الشركاء 

فإن  . لذي اشتراهوقد وقع المال الشائع كله في نصيب الشريك ا ، ففي الحالة األولى يعتبر بيع التصفية قسمة محضة . كان أجنبياً 

                                                                                                                                                                    

ألن المنتفع ال يجبر على التحول من االنتفاع بالعين إلى االنتفاع بالثمن ما دام حقه غير شائع وليس  ، هذا الرأي غير سليم

فقرة  1لوبري ورو  – 192فقرة  1جيوار  . 559فقرة  29ديمولومب ) بيع التصفية فيه هناك محل لقسمة هذا الحق وال ل

  ( . 112ص  117بودري وسينيا فقرة  – 111

إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو  " مدني من أنه 591فمن قبيل بيع التصفية ما جاء في المادة  (  1791) 

وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم على  ، ة قائمة بذاتهاصناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة اقتصادي

فإذا تساوت قدرة الورثة على  . ويستنزل من نصي الوارث في التركة ، وثمن هذا المستغل يقوم بحسب قيمته . االضطالع به

  . " مثلخصص لمن يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث ال تقل عن ثمن ال ، االضطالع بالمستغل

 129تشتمل قائمة شروط البيع فضالً عن البيانات المذكورة في المادة  " مرافعات على أن 125وتنص المادة  (  1799) 

صورة من الحكم  125كما يرفق بها فضالً عن األوراق المذكورة في المادة  ، على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم

يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع الدائنين  " مرافعات على أن 119وتنص المادة  . " الصادر بإجراء البيع

لكل من الشركاء أن يبدي ما لديه من  " مرافعات على أن 112وتنص المادة  . " وجميع الشركاء 129المذكورين في المادة 

 " مرافعات على أن 119وتنص المادة  . " بطريق االعتراض على القائمة ، أوجه البطالن والمالحظات على شروط البيع

فيما  ، تطبق على بيع العقار لعدم إمكان قسمته وعلى بيعه اختياراً األحكام المقررة لبيع عقار المفلس وعديم األهلية والغائب

البيع هي  واألحكام المشار إليها في النص تقضي بأن تكون إجراءات . " عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط البيع

  ( . مرافعات 121م ) نفس إجراءات بيع العقار بناء على طلب الدائنين 

فال يدخل  ، من التقنين المدني الفرنسي بأن األصل أال يدخل في المزايدة غير الشركاء 2171وتقضي المادة  (  1795) 

أنظر في هذه المسألة بالنيول وريبير ) لية ما لم يطلب ذلك أحد الشركاء أو ما لم يكن بين الشركاء من هو ناقص األه ، أجنبي

  ( . 115فقرة  29وهامل 
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أو من طريق  ، أخذ الباقي من أموال أخرى شائعة بعد قسمتها ، زادت حصته في جميع األموال الشائعة على الثمن الذي اشترى به

أما في الحالة الثانية فيعتبر  . دفع هذا للشركاء اآلخرين معدالً للقسمة ، وإن زاد الثمن على حصة الشريك . للقسمة ( soulteمعدل ) 

وتجري أحكام البيع ي العالقة ما بينهم وبين المشتري  ، بيع التصفية بيعاً عادياً صادراً من جميع الشركاء للمشتري
 (1799 ) .

  

ة ويكون ضرورياً لنقل الملكي ، يتقاضى على التسجيل رسم البيع ( 2ومما يترتب على هذا االختالف في الحكم ما يأتي : ) 

 ، وال يكون ضرورياً لنقل الملكية إال بالنسبة إلى الغير ، ويتقاضى عليه رسم القسمة . إذا كان المشتري أجنبياً  ، حتى فيما المتعاقدين

ً  ( 1)  . إذا كان المشتري أحد الشركاء وتزول  ، التصرفات التي صدرت من الشركاء في المال الشائع تبقى إذا كان المشتري أجنبيا

الثمن يكون مضموناً بامتياز البائع إذا  ( 9)  . المشتري أحد الشركاء وذلك فيما عدا التصرفات التي صدرت من هذا الشريك إذا كان

بحسب ما  ، تسري أحكام الغبن في البيع أو في القسمة ( 5)  . وبامتياز المتقاسم إذا كان المشتري أحد الشركاء ، كان المشتري أجنبياً 

بحسب  ، تسري أحكام ضمان االستحقاق وضمان العيوب الخفية في البيع أو في القسمة ( 9)  . ياً أو أحد الشركاءيكون المشتري أجنب

ما يكون المشتري أجنبياً أو أحد الشركاء 
 (1791 ) .

  

 بيع المريض مرض الموت - 3

 من التقنين المدني على ما يأتي : 477النصوص القانونية : تنص المادة  – 174

فإن البيع يسري في حق  ، إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت - 2 " 

  . "داخالً فيها المبيع ذاته  ، الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن ال تجاوز ثلث التركة

لمبيع فيما يجاوز الثلث ال يسري في حق الورثة إال إذا أقروه أو رد فإن ا ، أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة - 1 "

  . "المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين 

  . " 521ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة  - 9 " 

 على ما يأتي : 517وتنص المادة 

ال تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة  " 
 (

1791 ) 
" .  

 919 – 919 /  مكررة  191 - 195وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 
 (1797 ) .

  

                                                 

وأنظر في حقوق الغير المكسوبة على المال الشائع  ، فتجري أحكام القسمة ، أما في اقتسام الثمن ما بين الشركاء (  1799) 

  . 151بالنسبة إلى هذا الثمن بودري وسينيا فقرة 

  . 151فقرة  – 159هذا االختالف في الحكم بودري وسينيا فقرة  أنظر في فروق أخرى تترتب على (  1791) 

 : تاريخ النصوص (  1791) 

من المشروع التمهيدي على وجه يميز بين التصرف للوارث والتصرف لغير  155و  159ورد هذا النص في المادتين  : 511 م

وفي لجنة المراجعة عدل النص  . د ذلكثم أجيزت بع ، حيث كانت الوصية للوارث غير جائزة في ذلك الوقت ، الوارث

مطابقاً  –مع عبارة أضافتها لجنة مجلس الشيوخ  –وصار  ، بحيثأصبح ال يميز بين التصرف لوارث والتصرف لغير وارث

وفي لجنة  . ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 995وأصبح رقمه  ، لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

حتى ال تقوم شبهة في أن بيع المريض إذا جاوز ثلث التركة ال يسري في  " فيما يجاوز الثلث " مجلس الشيوخ أضيفت عبارة

ولوحظ في هذه اللجنة أن المشرع لم يضع لمرض  . كل المبيع مع أن الواجب أال يقف سريانه إال بالنسبة إلى الزيادة فقط

على ذلك بأن هذا الموضوع خاص باألحوال الشخصية ومرده ظهور حق آخر ورثه عند قرب  فرد ، الموت تعريفاً وضوابط

ووافق عليه مجلس الشيوخ كما  . 511ثم وافقت اللجنة على النص تحت رقم  . أفول حياة المريض وليس انعدام رضائه

  ( . 125ص  – 121ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) عدلته لجنته 

ولكن  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 159النص في المادة ورد هذا  : 517م 

في المشروع  999وأصبح النص رقمه  ، واشتراط العوض في لجنة المراجعة . بغير اشتراط العوض في الكسب بحسب نية

وص  125ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  517قم فمجلس الشيوخ تحت ر ، ووافق عليه مجلس النواب . النهائي

  ( . 111ص  – 112

ال ينفذ البيع الحاصل من المورث وهو في حالة مرض الموت ألحد  : 919/    195م  : التقنين المدني السابق (  1797) 

يجوز للطعن في البيع الحاصل في مرض الموت لغير وارث إذا كانت  : 912/    199م  . إال إذا أجازه باقي الورثة ، ورثته

ألزم  ، فإذا زادت قيمة المبيع على ثلث مال البائع وقت البيع : 911/    191م  . قيمة المبيع زائدة على ثلث مال البائع

 ، مال المتوفي وقت البيعأو بأن يدفع للتركة ما نقص من ثلثي  ، إما بفسخ البيع ، بناء على طلب الورثة ، المشتري



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  

وفي التقنين المدني الليبي  – 551 – 559خرى : في التقنين المدني السوري المادتين وتقابل في التقنينات المدنية العربية األ

وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل  – 2 /   2295وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 511 – 511المادتين 
 (1795 ) .

  

                                                                                                                                                                    

أحكام المادتين السابقتين ال تضر في جميع  : مكررة أهلي 191م  . وللمشتري المذكور الخيار بين الوجهين المذكورين

وال بحقوق من انتقلت إليهم ملكية المبيع من المشتري بعوض متى كانوا حسني  ، األحوال بحقوق أرباب الرهن على المبيع

  . النية

أحكام المادتين السابقتين ال تكون مرعية إال في حق البائع الذي يحكم في أهليته الشخصية بمقتضى قواعد الشريعة  : ختلطم 919م 

وال بحقوق من انتقلت  ، وفي جميع األحوال ال تضر أحكام المادتين المذكورتين بحقوق أرباب الرهون على المبيع . المحلية

  . وض متى كانوا حسني النيةإليهم ملكية المبيع من المشتري بع

إذ كانت  ، أنها كانت تميز بين التصرف لوارث والتصرف لغير وارث(  2)  : ]ويالحظ على نصوص التقنين المدني السابق ما يأتي

) فال محل فيه لهذا التمييز منذ أصبحت الوصية لوارث جائزة  ، أما التقنين الجديد . الوصية لوارث وقت ذاك ال تجوز

أنها تصرح بعدم سريانها (  1)  –(  112ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

وذلك ألن أحكام المريض مأخوذة من الشريعة اإلسالمية وتتعلق  ، على أجنبي حيث يجب تطبيق قانون أحواله الشخصية

فإذا كان هناك أجنبي ال تسري في  ، هذه األموال في مرض الموت بانتقال أموال المورث إلى الوارث وحقوق الوارث على

قارن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  : شأن ميراثه الشريعة اإلسالمية وجب أال تسري أيضاً هذه النصوص في شأنه

تسري على الجميع وقد يؤخذ مما جاء فيها أن أحكام البيع في مرض الموت  - 119ص  5في مجموعة األعمال التحضيرية 

ولكن الظاهر أن المذكرة اإليضاحية أرادت القول بأن هذه األحكام تسري على جميع المصريين مسلمين  . مصريين أو أجانب

من التقنين الجديد والتي  529من المشروع التمهيدي التي أصبحت المادة  2597بدليل إشارتها إلى المادة  ، أو غير مسلمين

وقد جاء في مذكرة المشروع  ، " الوصية أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنها تسري على : جاء فيها

ويستوي  . تسري الشريعة اإلسالمية وما استمد منها من تقنينات وتشريعات على الوصية من ناحية الموضوع ":  التمهيدي

أما األجانب فإن وصاياهم تبقى خاضعة من حيث الموضوع  . " في ذلك وصايا المسلمين وغير المسلمين من المصريين

 992ص  115األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  . 999أنظر األستاذ سليمان مرقس فقرة  ( : مدني 21 م) لقانون الموصي 

وردت أخطاء مادية وقانونية في هذه النصوص صححها (  9)  – 515األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 991ص  –

 919/    مكررة 191خطأ مادي عندما عرضت المادة  –أوالً  : وهذه األخطاء هي . القضاء في عهد التقنين المدني األسبق

المواد  " وكان الواجب أن تقول ، " المادتين السابقتين " فاقتصرت على ذكر ، ألحكام النصوص السابقة عليها لتقيد من أثرها

ذكرت النصوص  –ثالثاً  . والصحيح شرعاً المقدار المحابي به فقط ، النصوص قيمة المبيع ذكرت –ثانياً  . " الثالث السابقة

وإن  ، والصحيح شرعاً أن ينظر في تقديرها إلى وقت الموت ال إلى وقت البيع : أنه ينظر في تقدير التركة إلى وقت البيع

ن أحكام الفقه اإلسالمي وأحكام التقنين المدني األسبق أنظر في التوفيق ما بي . كان الوقتان في كثير من األحوال يتقاربان

األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي  : وأنظر في بيع المريض في عهد التقنين السابق . 229مذكراتنا في البيع فقرة 

اذ سليمان األست – 112فقرة  - 119األستاذ محمد كالم مرسي فقرة  – 111فقرة  – 119وفقرة  121فقرة  – 121فقرة 

 - 119ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  – 571 ص 155مرقس فقرة 

ديسمبر سنة  92استئناف مصر  – 199ص  1/    75رقم  99المجموعة الرسمية  2515أبريل سنة  21استئناف أسيوط 

  . [992ص  119رقم  21المحاماة  2592يونيه سنة  27 – 717ص  1/    599رقم  22المحاماة  2599

من  517 – 511مطابقتان للمادتين )  551 – 559التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1795) 

وبوجه  ، 999فقرة  – 151وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –التقنين المدني المصري 

منه منع  197حيث يذكر أنه صدر في سورية بعد التقنين المدني قانون األحوال الشخصية وجاءت المادة  155خاص فقرة 

  ( . فوجب أن يراعى ذلك في أحكام بيع المريض مرض الموت ، الوصية لوارث

  ( . مدني المصريمن التقنين ال 517 – 511مطابقتان للمادتين )  511 - 511التقنين المدني الليبي م 

كل تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص في مرض الموت مقصود به التبرع أو المحاباة  : 2/    2295التقنين المدني العراقي م 

أنظر في القانون المدني ) وتسري عليه أحكام الوصية  ، يعتبر كله أو بقدر ما فيه من محاباة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت

  ( . 525فقرة  – 599ستاذ حسن الذنون فقرة العراقي األ

 . ال يوجد في تقنين الموجبات والعقود اللبناني نصوص مقابلة لنصوص التقنين المدني المصري : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

ن مريض في يحرم على الطبيب قبول هبة م(  921هو المادة ) نص  –على غرار التقنين المدني الفرنسي  –وقد ورد فيه 

من التقنين المدني الفرنسي ببطالن التصرفات الحاصلة في  595وقد قضت المادة  . مرض الموت ليس من أقرباء الطبيب

  . مرض الموت لألطباء والصيادلة ورجال الدين
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  . أحكام البيع في مرض الموت ( ما هو مرض الموت وتقييده لتصرفات المريض ) ب ( ونبين : ) أ

 ما هو مرض الموت وتقييده لتصرفات المريض -أ 

 ما هو مرض الموت :  - 175

المريض  "وقد جاء في الفتاوى الهندسية :  . يجب في تحديد مرض الموت الرجوع إلى الفقه اإلسالمي مفسراً بقضاء المحاكم

والمختار للفتوى أنه  ، حد مرض الموت تكملوا فيه . كذا في خزانة المفتين ، مرض الموت من ال يخرج لحوائج نفسه وهو األصح

 "كذا في المضمرات  ، سواء كان صاحب فراش أم لم يكن ، إذا كان الغالب منه الموت كان مرض الموت
 (1759 ) .

وجاء في ابن  

وفي اإلسماعيلية من به مرض  . صح اهـفي الهندية المريض مرض الموت من ال يخرج لحوائجه خارج البيت وهو األ "عابدين : 

يخرج إلى السوق ويقضي مصالحه ال يكون به مريضاً مرض الموت  . يشتكي منه وفي كثير من األوقات
 (1752 ) 

ونصت المادة  . "

 ، مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت "على ما يأتي :  –وهي تقنين للفقه الحنفي  –من مجلة األحكام العدلية  2959

 ، ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجاً عن داره إن كان من الذكور وعن رؤية مصالحه داخل داره إن كان من اإلناث

وإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على حال  . سواء كان صاحب فراش أو لم يكن ، ويموت على ذلك الحال قبل مرور سنة

ولكن لو اشتد مرضه وتغير  . ه كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حالهوتكون تصرفات ، كان في حكم الصحيح ، واحدة

يعد حاله اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض موت  ، حاله ومات قبل مضي سنة
 (1751 ) 

" .  

)  . أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه ( 2ويؤخذ مما تقدم أن هناك شروطاً ثالثة ليكون المرض مرض موت : ) 

من شأنها أن تقيم في  –وكلها أمور موضوعية  –فهذه العالمات مجتمعة  . وأن ينتهي بالموت فعالً  ( 9)  . وأن يغلب فيه الموت ( 1

ويستدل بها على  ، ولما كان الفقه اإلسالمي يقف عند الضوابط الموضوعية . نفس المرض حالة نفسية هي أنه مشرف على الموت

فإنه يكتفي بهذه العالمات المادية ليستخلص منها أن المريض وهو يتصرف كانت تقوم به حالة نفسية هي أن أجله قد  ، األمور الذاتية

وال حاجة بعد ذلك إلى التفتيش  . فيجعل لتصرفه حكم الوصية ، ويفترض أنه إما يوصي ، فيسر تصرفه في ضوء هذه الحالة ، دنا

ويكفي أن تقوم هذه العالمات المادية أمارات  ، فهذا بحث عسير إن لم يكن متعذراً  ، عن خفايا نفس المريض واستكناه ما يضمره

على أنه إذا وجد شخص في هذه الحالة النفسية  . وال نذهب في البحث إلى مدى أبعد من ذلك ، فنقلب عندها ، على حالته النفسية

متى كان هذا السبب هو أيضاً  ، ه يعتبر في حكم المريضفإن ، كالمحكوم عليه باإلعدام ومن حوصر في حرب ، لسبب غير المرض

  . خاضعاً للضوابط المادية

  . ثم نستعرض حالة األصحاء الذين تقوم بهم حالة نفسية تجعلهم في حكم المرضى ، فنستعرض شروط مرض الموت الثالثة

 المرضى يقعد المريض عن قضاء مصالحه : – 176

 ، عن قضاء مصالحه العادية المألوفة التي يستطيع األصحاء عادة مباشرتها يجب أن يجعل المرض المريض عاجزاً  

كالذهاب إلى السوق وممارسة أعمال المهنة إذا لم تكن شاقة وقضاء الحوائج المنزلية إذا كان المريض من اإلناث 
 (1759 ) .

وليس  

 ً فقد ال يلزمه ويبقى مع ذلك عاجزاً عن قضاء مصالحه  ، أن يلزم المريض الفراش ، ليكون المريض مرض الموت ، واجبا
 (1755 ) .

  

                                                 

  . 211ص  5الفتاوى الهندسية  (  1759) 

  . 197ص  – 191ص  5ابن عابدين  (  1752) 

بيع المريض في مرض موته لوارثه  - 997م  : الحيران في البيع في مرض الموتوهذه هي نصوص مرشد  (  1751) 

يجوز بيع المريض  – 995م  –وإن لم يجيزه بطل  ، موقوف على إجازة بقية الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه جاز

إذا  - 919م  –د عدم استغراق الدين وال يعد الغبن اليسير محاباة عن ، في مرض موته لغير وارثه بثمن المثل أو بغبن يسير

فإن خرجت من  . فهو محاباة تعتبر من ثلث ماله ، باع المريض في مرض موته لغير الوارث بغبن فاحش نقصاً في الثمن

ع وإن كان الثلث ال يفي بها بأن زادت عليه يخير المشتري بين أن يدف ، بأن كان الثلث يفي بها لزم البيع ، ثلث ماله بعد الدين

  . للورثة الزائد إلكمال ما نقص من الثلثين أو يفسخ البيع

مارس سنة  19استئناف مختلط  – 151ص  2/    571رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  29استئناف مصر  (  1759) 

  . 299ص  11م  2522

ألن الكاتب  ، منه وال عبرة بانتقال المريض مرض الموت بنفسه إلى المحكمة للتصديق على العقد الصادر (  1755) 

ص  – 5/    519رقم  21المحاماة  2592مايو سنة  1استئناف مصر ) المختص بالتصديق غير مقيد بإثبات حالة البائع 

وقد يجازف  ( . 599ص  9المحاماة الشرعية  2595فبراير سنة  11قارن مع ذلك حكم المحكمة العليا الشرعية في  - 559
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 . فال يعتبر في مرض الموت ، ولكن ال بسبب المرض ، وعلى العكس من ذلك قد يكون اإلنسان عاجزاً عن قضاء مصالحه

حاجة إلى من يعاونه ويكون في  ، فقد يصل اإلنسان إلى سن عالية ف شيخوخته تجعله غير قادرة على مباشرة األعمال المألوفة

ويكون لتصرفاته حكم تصرفات  ، فهذا ال يكون مريضاً مرض الموت ، وليس به من مرض وإنما هي الشيخوخة أوهنته ، عليها

األصحاء 
 (1759 ) .

كما إذا كان محترفاً حرفة شاقة ال يستطيع  ، أو يكون عاجزاً عن مباشرة الشاق من أعمال مهنته بسبب المرض 

فال يكون في  ، فيقعده مرضه عن ذلك دون أن يعجزه عن مباشرة المألوف من األعمال بين الناس ، هو في كالم عافيتهمباشرتها إال و

  . هذه الحالة مريضاً مرض الموت

 ويغلب في المرض خوف الموت : - 177

فيكون مرضاً خطيراً  ، بل يجب أيضاً أن يغلب فيه خوف الموت ، وال يكفي أن يقعد المرض المريض عن قضاء مصالحه 

أو يكون مرضاً بدأ بسيطاً ثم تطور حتى أصبحت حالة المريض سيئة يخشى عليه فيها  ، من األمراض التي تنتهي عادة بالموت

فإنه ال يعتبر مرض موت ولو أعجز المريض عن قضاء  ، أما إذا كان المرض لم يصل إلى هذا الحد من الخطورة . الموت

فال يستطيع  ، أو بمرض في قديمه فيعجزه عن المشي ، يصاب اإلنسان برمد في عينيه فيعجزه عن الرؤيةمثل ذلك أن  . مصالحه

فهنا ال يعتبر  . ولكن المرض يكون من األمراض التي يشفى منها المريض عادة وال يغلب فيها خوف الموت ، قضاء مصالحه

فتكون تصرفات المريض في هذه  ،  يغلب فيه الهالكألن المرض ال ، المريض في مرض الموت وإن عجز عن قضاء مصالحه

الحالة حكمها حكم تصرفات األصحاء 
 (1751 ) .

إذا طالب بحيث يطمئن المريض إلى ابتعاد خطر الموت  ، وكذلك األمراض المزمنة 

  .وسنعود إلى بيان ذلك ، ال تكون في هذا الوقت مرض موت ، العاجل

ال يغني عن الشرط الثاني وهو أن يغلب في  ، هو قعود المريض عن قضاء مصالحهوقد ظهر مما قدمناه أن الشرط األول و

فيكفي أن يغلب في المرض  ، ولكن هل يغني الشرط الثاني عن الشرط األول؟ هناك رأي يذهب إلى أنه يغني . المرض خوف الموت

خوف الموت دون حاجة إلى قعود المريض عن قضاء مصالحه 
 (1751 ) .

  ً ويجعل األصل فيها  ، وهنا رأي آخر يستبقي الشرطين معا

أما قعود المريض عن قضاء مصالحه فهذه هي العالمة المادية التي تشعر المريض بأن  ، هو أن يغلب في المرض خوف الموت

                                                                                                                                                                    

كالحضور أمام محكمة الجنح للدفاع عن نفسه في تهمة  ، بيته للقيام ببعض أعمال فرديةالمريض مرض الموت بالخروج من 

  ( . 551ص  1/    995رقم  5المحاماة  2591مايو سنة  15محكمة مصر ) تبديد 

وإنما هي دور من األدوار الطبيعية  ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن الشيخوخة ليست مرض الموت (  1759) 

ً  . لحياة اإلنسان بحيث يشعر المصاب  ، وينتهي بالموت ، أما مرض الموت فهو المرض الذي يعتري اإلنسان شيخاً أم شابا

 19وأنظر أيضاً استئناف وطني  – 12ص  51رقم  25المجموعة الرسمية  2527فبراير سنة  19) معه بقرب انتهاء أجله 

 11بني سويف  – 951ص  21المحاماة  2591ديسمبر سنة  1استئناف مصر  – 557ص  5االستقالل  2599ة فبراير سن

  ( . 27ص  221الجريدة القضائية  2515فبراير سنة 

من المجلة في خصوص شرطي القعود عن قضاء المصالح  2959وقد جاء في شرح األستاذ سليم باز للمادة  (  1751) 

ويعجز معه المريض عن رؤية مصالحه خارجاً  ، مرض الموت هو الذي يغلب فيه خوف الموت ":  وغلبة الموت ما يأتي

قال في رد  . كعجز الفقيه عن اإلتيان إلى المسجد وعجز السوقي عن اإلتيان إلى دكانه ، عن داره إن كان من المذكور

 ، و الدكان إلقامة المصالح القريبة في حق الكلالمحتار ينبغي أن يكون المراد العجز عن نحول ذلك من اإلتيان إلى المسجد أ

كما لو كان مكارياً أو حماالً على ظهره أو دقاقاً أو نجاراً أو نحو ذلك مما ال يمكن إقامته مع  ، إذ لو كان محترفاً بحرفة شاقة

وإال لزم  . الحهال يكون مريضاً وإن كانت هذه مص ، وعجز عنه مع قدرته على الخرج إلى المسجد والسوق ، أدنى مرض

ثم  . فتأمل ، أن يكون عدم القدرة على الخروج إلى الدكان للبيع والشراء مثالً مرضاً وغير مرض بحسب اختالف المصالح

أما لو كان غير قادر عليه قبل المرض للكبر أو علة في  ، هذا إنما يظهر في حق من كان له قدرة على الخروج قبل المرض

وهو ما قاله أبو الليث من أن كونه صاحب فراش ليس بشرط لكونه  . ي اعتبار غلبة الهالك في حقهفينبغ ، رجليه فال يظهر

فهو مرض موت وإن كان يخرج من  ، لو الغالب من هذا المرض الموت ، بل العبرة لغلبة الهالك ، مريضاً مرض الموت

والطراده فيما كان عاجزاً  ، وأن كالم محمد يدل عليه ، وينبغي اعتماده لما علمت من أنه كان يفتي به الصدر الشهيد ، البيت

.  إنما يعتبر فيه غلبة الهالك دون العجز عن الخروج ، كمن بارز رجاًل ونحوه ، ويؤيد أن من ألحق بالمريض . قبل المرض

ومفاده أنها لو قدرت على نحو  ، قال في الدر المختار وفي حق المرأة أن تعجز عن مصالحها داخل البيت كما في البزازية . .

  ( . 777ص  – 771شرح سليم باز ص )  ".  هـ 2قال في النهر وهو الظاهر  ، الطبخ دون صعود السطح لم تكن مريضة

وأنظر  ( . 777ص  – 771ص ) أنظر في هذا المعنى ما نقلناه في الحاشية السابقة من شرح األستاذ سليم باز  (  1751) 

 25المجموعة الرسمية  2529أبريل سنة  1وأنظر استئناف وطني  . 579ص  199كامل مرسي فقرة أيضاً األستاذ محمد 

  . 299ص  1الحقوق  2752يوليه سنة  25محكمة مصر  – 215ص  59رقم 
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قيام هذا الشعور بنفس  فمتى ثبت ، ويغني عن هذه العالمة المادية أية عالمة أخرى تنبئ عن هذا الشعور . المرض يتهدده بالموت

ومقتضى هذا الرأي اآلخر أنه ال يكفي أن يغلب في المرض خوف  . المريض كان هذا كافياً ولو لم يقعد المريض عن قضاء مصالحه

وقعوده عن قضاء مصالحه ليس إال وضعاً مادياً يدل على شعوره بذلك  ، بل يجب أيضاً أن يشعر المريض بذلك ، الموت
 (1757 ) .

  

 وينتهي المرض بالموت فعالً : - 178

ويجب أخيراً أن ينتهي المرض بالموت فعالً  
 (1755 ) ،

وغلب فيه  ، فإذا أصيب شخص بمرض أقعده عن قضاء مصالحه 

كان حكم تصرفه هذا هو حكم تصرف  ، وكان قد تصرف في ماله أثناء المرض ، ولكنه مع ذلك برئ منه ، خوف الموت

ونرى من ذلك أن المريض بمرض يقعد عن قضاء المصالح ويغلب فيه خوف الموت إذا تصرف في ماله أثناء هذا  . األصحاب

ً  ، كان تصرفه معتداً به حال حياته ، المرض فإذا انتهى المرض بالموت  . وال يجوز للورثة االعتراض عليه ما دام المريض حيا
 (

1799 ) ،
تبين أن  ، وإذا شفى المريض . وجاز الطعن فيه على هذا األساس ، وتتبين عند ذلك أن التصرف وقع في مرض الم 

فال يجوز الطعن فيه بذلك من الورثة  ، التصرف الذي صدر منه لم يقع في مرض الموت
 (1792 ) .

ولكن يجوز لمن صدر منه  

مرض الموت ولو اعتقد أنه  بأن يثبت أنه إنما تصرف وهو معتقد أنه في ، التصرف نفسه أن يطعن في تصرفه بالغلط في الباعث

  . ففي هذه الحالة يكون التصرف قابالً لإلبطال للغلط ويجوز للمتصرف أن يبطله لهذا العيب ، سيشفى ما كان ليتصرف

والقاعدة في  . ثم ينتهي بالموت ولكن بعد مدة طويلة ، بأن يكون من األمراض المزمنة كالشلل والسل ، وقد يطول المرض

بحيث يطمئن المريض إلى أن المرض قد  ، زمنة أنها ال تعتبر للوهلة األولى مرض موت إذا طالت دون أن تشتدهذه األمراض الم

ما دام  ، وهذا حتى لو كان المرض قد أقعد المريض عن قضاء مصالحه وألزمه الفراش . ولم يعد هناك منه خطر داهم ، وقف سيره

 ، وساءت حالة المريض حتى أصبحت تنذر بدنو األجل ، لكن إذا اشتد المرض بعد ذلك . لم يعد يغلب فيه خطر الموت العاجل

واستمر المرض في االشتداد حتى انتهى بالموت فعالًن فإنه يعتبر مرض موت من الوقت الذي اشتد فيه 
 (1791 ) .

وهناك رأي في  

                                                 

وألن بعض من يكون مطعوناً أو به استسقاء  ":  واألستاذ سليم باز ينقل ما يوفق بين الشرطين على هذا النحو (  1757) 

لبة المرض عليه قد يخرج لقضاء مصالحه مع كونه أقرب إلى الهالك من مريض ضعف عن الخروج لصداع و هزال قبل غ

كما يكون في  ، لكنه لم يعجزه عن مصالح ، لكن مقتضى قول بعضهم أنه لو كان مريضاً مرضاً يغلب منه الهالك . مثالً 

 ً ه إن علم أن به مرضاً مهلكاً غالباً وهو يزداد إلى الموت فهو وقد يوفق بين القولين بأن . ابتداء المرض ال يكون مريضا

ً  ، وغن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح ، المعتبر  – 771شرح المجلة ص  " هذا ما ظهر لي اهـ ملخصا

ا ثبت أنه لم يكن إذ ، وقد قضى بأن المصاب بالبول السكري إصابة غير خطرة ال يعتبر مريضاً مرض الموت –(  777ص 

) وإن كان يباشر أثناء مرضه أعماله الخصوصية وهو في منزله  ، عنده وقت صدور التصرف منه شعور بدنو أجله

(  925ص  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  12استئناف مصر  – 291رقم  9الشرائع  2521يناير سنة  21استئناف وطني 

.  

ذلك أن المريض وقت أن تصرف كان يشعر  . كأن قتل المريض أو غرق ، ولو لم يكن الموت بسبب المرض (  1755) 

 - 191ص  521األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة ) ولو لم يمت بهذا السبب العارض لمات بسبب المرض  ، بدنو أجله

  ( . 151األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  – 152ص  215األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة 

 2599ديسمبر سنة  12استئناف وطني ) على أن يمتد المرض من وقت صدور التصرف إلى وقت الموت  (  1799) 

لم يكن المرض األول مرض  ، هو الذي انتهى بالموت(  دوسنطاريا حادة) فإذا انتهى بمرض آخر  ( . 9ص  19الحقوق 

  ( . 921ص  99م  2527مارس سنة  17استئناف مختلط ) موت 

األستاذان أحمد ) وال يجوز للورثة أن يطعنوا فيها إال بعد الوفاة  ، رفات المريض نافذة حال حياتهفجميع تص (  1792) 

األستاذ عبد المنعم البدراوي  - 1هامش رقم  559األستاذ محمد كامل مرسي ص  – 197نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

  ( . 527فقرة 

إذا دخل في دور  ، وإن كان من األمراض التي تطول مدتها ، لسلوقد قضت محكمة اإلسكندرية الوطنية بأن ا (  1791) 

(  95ص  99الحقوق  2521أبريل سنة  29) يجعل تصرفات المريض في ذلك الوقت قابلة للبطالن  ، جديد واشتدت وطأته

اض فهي من األمر ، وقضت محكمة مصر الوطنية بأنه ال يعتبر مرض موت تصلب الشرايين وإصابة القلب والكلى –

ولكن إذا اشتدت  ، المزمنة التي ال يصح اعتبارها في األصل مرض موت لبطء سيرها وعدم إحساس المريض بخطورتها

 –(  551ص  995رقم  5المحاماة  2511مايو سنة  15) فجأة وشعر المريض بتفاقم خطورتها اعتبرت مرض موت 

لبروستاتا ما لم يثبت أن هذا المرض المزمن قد وقضت محكمة مصر بأنه ال يعتبر مرض موت احتباس البول وتضخم ا

وقضت أيضاً بأنه ال يعتبر مرض موت  ( . 299ص  15رقم  27المحاماة  2591مايو سنة  5) تزايد فجأة وانتهى بالموت 

 وقضت أيضاً بأن الربو ( . 995ص  222رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  19) االلتهاب الشعبي المزمن ما لم يتزايد 
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فإذا طال  ، ستقر فال يعود يخشى منه خطر عاجل بسنةيقدر المدة التي يطول فيها المرض وي –أخذت به المجلة  –الفقه اإلسالمي 

وإذا اشتد المرض بعد ذلك حتى انتهى بالموت فعالً قبل انقضاء سنة من  . المرض المزمن سنة دون أن يشتد لم يعتبر مرض موت

اعتبر في هذه الفترة مرض موت  ، اشتداده
 (1799 ) .

وقد أخذ القضاء المصري بهذا الرأي في أكثر أحكامه  
( 1795 ) ،

واكتفى في  

بعض آخر بأن يطول المرض مدة كافية ليتولد في نفس المريض السكون إلى حالته والشعور بأنه لم يعد معروضاً لخطر الموت 

وكذلك يكفي أن يشتد المرض ويطرد في الشدة حتى يتولد في نفس المريض أنه  . سواء طال المرض سنة أو أكثر أو أقل ، العاجل

حتى لو بقى مشتداً مدة أطول من سنة ولم يمت  ، ليكون المرض مرض موت من وقت اشتداده ، ت في أي وقتعاد مهدداً بالمو

المريض إال بعد انقضائها 
 (1799 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ألن  ، ال يعتبر مرض موت ، ولو توفى به شخص فجأة في سن يندر في الجيل الحاضر تجاوزها ، المصحوب بنزلة شعبية

 2517أبريل سنة  15) هذا المرض ذاته قابل للشفاء وغير مانع للمريض من مباشرة أعماله في الفترات التي تتخلل النوبات 

 ( . 919ص  251رقم  1المحاماة الشرعية  2599مايو سنة  1المحكمة العليا الشرعية  – 97ص  97رقم  5المحاماة 

أو هو المرض الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً  ، وقضت أيضاً بأن مرض الموت يجب أن يكون هو المرض الذي أحدث الوفاة

تمراً وحالة المريض تسوء تدريجياً ويجب أن يكون المرض مس . بالمرض المباشر الذي أحدثها بحيث تصعب التفرقة بينهما

فإذا كان هناك مثل هذه الفترات اعتبر بدء المرض متفقاً مع تاريخ بدء االنتكاس  ، دون أن يتخللها فترات تحسين واضحة

ً  . األخير فهذا المرض  ، ولكن نشأ من هاذ المرض مرض آخر مميت ، وحينما يكون الشخص مرياَ بمرض غير مميت حتما

وقضت أيضاً  ( . 21ص  22رقم  25المحاماة  2591مايو سنة  1) المرض األول من الذي يعتبر مرض موت األخير ال 

 911ص  291رقم  9الشرائع  2521يناير سنة  21) بأن اإلصابة بمرض السكر إصابة غير خطيرة ال تعتبر مرض موت 

. )  

وإن امتد مرضه ومضت عليه سنة وهو على  ":  زلألستاذ سليم با 2959وقد جاء في شرح المجلة على المادة  (  1799) 

فظهر من هذا  . ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله ، وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ، كان في حكم الصحيح ، حال واحدة

وإن صيرته ذا فراش  ، كالفالج ونحوه ، أن مرض الموت مقيد بغير األمراض المزمنة التي طالت ولم يخف منها الموت

ثم أشار إلى شيء أو  . أو مرض فلم يقدر على الكالم ، فلو أصاب رجالً فالج فذهب لسانه . ه عن الذهاب في حوائجهومنعت

 ً فهو بمنزلة  ، وكذا صاحب السل إذا أتى عليه سنة . فهو بمنزلة األخرس الصحيح ، وقد تقادم ذلك وطال سنة ، كتب شيئا

يعد حالة اعتباراً من وقت التغير إلى الوفاة مرض  ، ومات قبل مضي سنة ، وتغير حاله ، ولكن لو اشتد مرضه . الصحيح

  ( . 777شرح المجلة لألستاذ سليم باز ص ) موت 

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه ال يعتبر مرض موت السرطان أو السل إذا أنه يظل أكثر من سنة قبلي  (  1795) 

وعلى الوارث أن يثبت أن المورث الذي مات بمرض السرطان أو السل لم يمكث مرضه  ، أن يأتي على حياة المصاب به

ً  – 115ص  299رقم  25المجموعة الرسمية  2521يونيه سنة  27) أكثر من سنة  مايو  7استئناف وطني  : وأنظر أيضا

 2591يونية سنة  19 - 279ص  11الحقوق  2591يونيه سنة  5 – 111ص  55رقم  5المجموعة الرسمية  2591سنة 

المجموعة  2515يناير سنة  15 – 19ص  91رقم  29المجموعة الرسمية  2521يناير سنة  21 – 992ص  19الحقوق 

 2599مارس سنة  25 – 1925ص  1/    195رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  12 – 91ص  99رقم  11الرسمية 

يونيه  21استئناف مختلط  - 299ص  52رقم  22المحاماة  2519مايو سنة  17 – 259ص  2/    75رقم  22المحاماة 

  . 199ص  19م  2522مارس سنة  19 - 919ص  11م  2529سنة 

يونيه  5 – 959ص  99م  2529مايو سنة  11استئناف مختلط ) ويحسب حساب السنة من وقت اشتداد المرض إلى وقت الموت 

يونيه  9 – 157ص  95م  2511مارس سنة  19 – 271ص  11م  2529فبراير سنة  19 – 592ص  19م  2529سنة 

  ( . 929ص  51م  2599فبراير سنة  19 - 999ص  59م  2517أول مايو سنة  – 599ص  95م  2511سنة 

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن المرض يعتبر مرض موت ولو وقع منذ أكثر من سنة قبل الوفاة إذا  (  1799) 

أما التفسير القاضي  . ولم يثبت أنه تحسن تحسناً محسوساً في خالل هذه المدة ، االزدياد لغاية الوفاة كان قد أخذ دائماً في

 ً ولكنه ينطبق فقط على  ، بتحديد المدة القانونية لمرض الموت الذي يقع في السنة السابقة على الوفاة فليس تحديداً حتميا

أما المرض الذي  . إلى درجة الخطورة وتارة يعود المريض إلى صحته األحوال التي يكون فيها المرض طويالً فيشتد طوراً 

فهو مرض الموت مهما كانت  ، بل يتمشى نحو االزدياد وينتهي بالموت ، يأخذ سيراً مستمراً بغير تحسن محسوس في مدته

  ( . 219ص  71رقم  25المجموعة الرسمية  2521فبراير سنة  1) مدته 
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 األصحاء الذين تقوم بهم حالة نفيسة تجعلهم في حكم المرضى مرض الموت :  – 179

فأية حالة  . مادية على قيام حالة نفسية بالمريض تجعله يعتقد بدنو أجلهوقد قدمنا أن الشروط الثالثة المتقدمة ليست إال إمارة 

وتكون لتصرفاته حكم  ، أخرى مادية غير المريض تجعل اإلنسان يعتقد بدنو أجله يكون من شأنها أن تثير في نفسه هذه الحالة بالذات

ومن كان في سفينة على  ، اإلعدام وينتظر التنفيذفالمحكم عليه ب . تصرفات المريض مرض الموت ولو أنه لم يكن مريضاً أصالً 

ومن  ، ومن حوصر في حرب وأيقن أنه مقتول ، ومن داهمته حريق ال سبيل للنجاة منها ، وشك الغرق ولم تتهيأ له وسائل اإلنفاذ

اتهم وهم في هذه ويكون لتصرف ، ولكنهم يعتبرون في حكم المرضى ، كل هؤالء أصحاء ليس بهم مرض ، عقد نيته على االنتحار

الحالة حكم التصرفات الصادرة في مرض الموت 
 (1791 ) .

  

 إثبات مرض الموت :  - 181

ومنها البينة والقرائن  ، ومرض الموت بالشروط المتقدمة الذكر واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق اإلثبات
 (1791 ) .

وأكثر  

وبتقصي حياة المريض في أيامه  ، كذلك يثبت بشهادة الشهود . أواخر أيامه ما يثبت بالشهادات الطبية الدالة على حالة المريض في

ولما كانوا  . وعلى الورثة الذين يطعنون في تصرف مورثهم بأنه صدر في مرض الموت يقع عبء إثبات المرض . األخيرة

فإن تاريخ التصرف العرفي يكون حجة عليهم كما هو حجة على  ، يعتبرون خلفاً لمورثهم وليسوا غيراً من حيث ثبوت التاريخ

ً  . مورثهم كان هذا التاريخ العرفي حجة  ، فإذا كان التصرف مؤرخاً تاريخاً عرفياً في وقت ثبت أن المورث لم يكن فيه مرضا

وأن التاريخ الذي صدر فيه  ، الموتولكن لهم أن يثبتوا أن هذا التاريخ بقد قدم عمداً إلخفاء أن التصرف قد صدر في مرض  . عليهم

ولهم  –فإذا أثبتوا ذلك  . التصرف متأخر عن التاريخ الصوري المذكور في التصرف ويقع في وقت كان فيه المورث في مرض موته

                                                 

أو قدم ليقتل في قصاص أو  ، ومن بارز رجالً  ":  لألستاذ سليم باز 2959المجلة على المادة وقد جاء في شرح  (  1791) 

وفي الهندية ومن كان  . فهو كمريض مرض الموت اهـ ، أو افترسه سبع وبقى في فيه ، أو بقى على لوح من السفينة ، رجم

فحكمه في تلك الحال حكم  ، وإذا أخرج ليقتل . محبوساً في السجن ليقتل قصاصاً أو رجعاً ال يكون حكمه حكم المريض

ولو كان في  ، وإذا بارز فحكمه في تلك الحال حكم المريض ، ولو كان في صف القتال فحكمه حكم الصحيح ، المريض

 أو أرجع ، ولو أعيد إلى السجن ولم يقتل . وإذا هاج الموج فحكمه في تلك الحال حكم المريض ، السفينة فحكمه حكم الصحيح

 . صار حكمه كحكم المريض الذي برئ من مرضه تنفذ تصرفاته من جميع ماله ، أو سكن الموج ، بعد المبارزة إلى الصف

 . " وإذا سلمت من ذلك جاز ما فعلته من ذلك كله اهـ ، فما فعلته في تلك الحالة يعتبر من ثلث مالها ، والمرأة إذا أخذها الطلق

 – 192ص  191أنظر أيضاً األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  -(  777ص شرح المجلة لألستاذ سليم باز ) 

ص  999األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 519ص  559األستاذ أنور سلطان فقرة  – 195األستاذين محمد كامل مرسي فقرة 

571 .  

بالرغم  ، يبدو ، باإلعدام وهو في نفس السجن ينتظر التنفيذفمن كان محكوماً عليه  ، وغني عن البيان أن العبرة بحالة اإلنسان النفسية

أو  ، فإذا صدر عفو عنه . أن حالته النفسية تكون كحالة المريض مر ض الموت ، مما جاء في شرح المجلة نقالً عن الهندية

ك ولم ينته بالموت فإنه يعتبر في حكم المريض مرضاً يغلب فيه الهال ، نجا من كان على وشك الغرق أو من كان في حكمه

ولكن يجوز للمتصرف نفسه أن يطعن في التصرف  ، فال يكون للورثة حق الطعن في التصرف ، بل برئ منه المريض

  . بالغلط كما سبق القول

وقد قضت محكمة النقض بأنه ما دامت محكمة الموضوع قد استخلصت من التحقيقات التي أجريت في الدعوى  (  1791) 

وأن هذا  ، الطبيتين المقدمتين فيها عن مرض الموت أنه كان مريضاً قبل وفاته بأربعة شهور بالسل الرئويومن الشهادتين 

فإنها  ، ثم فندت للطعون الموجهة إلى الشهادة المقدمة من الصادر له العقد ، المرض اشتد به وقت تحرير العقد المطعون عليه

رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  19نقض ) مل قضائها تكون قد أوردت في حكمها من األسباب ما يكفي لح

وقضت أيضاً بأن محكمة الموضوع قد استخلصت من أقوال الشهود أن البائعة أصيبت بمرض يغلب فيه  ( . 919ص  51

(  2957ص  297رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  7نقض مدني ) وهذا يكفي  ، الهالك وانتهى فعالً بوفاتها

وقضت كذلك بأنه متى كان الحكم إذا نفى حصول البيع في مرض موت البائع قد قرر لألسباب السائغة التي أوردها أنه في  .

فإن هذا الذي قرره ال يعب  ، الوقت الذي تصرف فيه كان حال صحته وأنه سابق على فترة مرض عادي ال يغلب فيه الهالك

  ( . 191ص  99رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  29نقض مدني ) فيه 

فإن حصول هذا المرض متوافرة فيه  ، ويستخلص من قضاء محكمة النقض المتقدم أنه إذا كانت شروط مرض الموت مسألة قانون

وال رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك متى بنت محكمة الموضوع  ، شروطه مسألة واقع تستخلصه محكمة الموضوع

  . على أسباب سائغةقضاءها 
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أصبحوا من الغير من حيث سريان التصرف  –أن يثبتوه بجميع طرق اإلثبات ألنهم يثبتون غشاً وواقعة مادية 
 (1797 ) ،

عد ولم ي 

  . التصرف الصادر من المورث يسري في حقهم إال في الحدود التي سنبينها فيما يلي

 سبب تقييد التصرف في مرض الموت : - 181

 . فسبب التقييد ال يرجع إلى أهلية المريض وال إلى عيب في إرادته ، وإذا كان التصرف الذي يصدر في مرض الموت مقيداً  

ليته الكاملة ÷فما دام حياً حافظاً لقواه العقلية فإنه يبقى متمتعاً بأ ، بل وال تنتقص هذه األهلية ، ليتهفالمريض مرض الموت ال يفقد أه

فإن التصرف الذي يصدر منه وهو في هذه الحالة يكون باطالً النعدام  ، ولو وقع أن المرض أفقده التمييز . إلى آخر لحظة من حياته

  . وال يقتصر األمر فيه على أن يكون تصرفاً غير نفاذ في حق الورثة لصدوره في مرض الموت ، التمييز

وإنما يرجع تقييد التصرف في مرض الموت إلى تعلق حق الورثة بأموال المريض من وقت المرض 
 (1795 ) .

فإنه من  

 . بل من وقت المرض الذي يموت فيه ، ته فحسبال من وقت مو ، المقرر في الفقه اإلسالمي أن حق الورثة يتعلق بأموال مورثهم

ذلك أن المريض وهو على شفا  . كان لهذه التصرفات حكم الوصية ، فإذا صدرت منه تصرفات تنطوي على تبرع منذ هذا المرض

 . تقدر له الحياة فيها ال في المدة المحدودة القصيرة التي ، فإنما يقصد أن ينقل هذا المال إلى غيره بعد موته ، الموت إذا تبرع بماله

فكل تبرع يصدر في  . وإال كان ذلك عن طريق الوصية بقيودها المعروفة ، وال يستطيع إنسان أن ينقل ماله بعد موته بتصرف إرادي

ي يكون لها ه ، كأن يبيع بثمن أقل من قيمة المبيع ، وحتى المعاوضات إذا انطوت على تبرع ، مرض الموت يتقيد إذن بقيود الوصية

ومؤدى ذلك أن التصرف الصادر في موت الموت إذا انطوى على تبرع فيما يجاوز ثلث  . أيضاً في القدر المحابي به حكم الوصية

التركة ال يكون باطالً وال يكون قابالً لإلبطال 
 (1719 ) .

بل يكون فيما جاوز ثلث التركة غير نافذ في حق الورثة  
 (1712 ) .

فهو تصرف  

  . فإذا لم توجد ورثة نفذ التصرف في كل المال ، ولكنه ال ينفذ في حق الورثة إال بإجازتهم ، صحيح

                                                 

أن الوارث ال يعتبر غيراً (  121 ص – 195ص  225فقرة ) وقد سبق أن بينا في الجزء الثاني من الوسيط  (  1797) 

ويعتبر غيراً بالنسبة إلى سريان التصرف الصادر في  ، بالنسبة إلى تاريخ الورقة الصادرة من مورثه في مرض الموت

والذي أوقع اللبس في هذه المسألة هو الخلط ما بين الغيرية في سريان التصرف  ":  وقلنا في هذا الصدد . مرض الموت

يعتبر غيراً من ناحية سريان هذه  ، في تصرفات مورثه الصادرة في مرض الموت . فالوارث . والغيرية في ثبوت التاريخ

من ناحية ثبوت التاريخ فيحتج عليه  وال يعتبر غيراً  ، فهي ال تسري عليه فيما يجاوز ثلث التركة ، التصرفات في حقه

 191ص  225فقرة  1الوسيط جزء )  " بالتاريخ العرفي للتصرف الصادر مورثه إلى أن يثبت أن هذا التاريخ غير صحيح

وأنظر مقال األستاذ سليمان مرقس في قوة المحررات العرفية في اإلثبات وحجية تاريخها على الوارث الذي  ( . 191 –

وإلى هذا المقال يرجع  ، 995ص  – 171ص  25يطعن فيها بصدورها في مرض الموت في مجلة القانون واالقتصاد 

 ( . 2هامش رقم  191ص  1الوسيط ) سبق أن بينا  الفضل في تحول الفقه المصري إلى الرأي الصحيح في هذه المسألة كما

 159ص  299األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 259وأنظر أيضاً األستاذ عبد المنعم فرج الصدة في اإلثبات ص 

  . 525األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 557وقارن األستاذ أنور سلطان فقرة  – 155ص  –

) ومن القرائن على صدور التصرف في مرض الموت أن يكون البيع محرراً بخط المشتري ولم يسجل إال قبل وفاة البائع بيومين 

ومنها تسجيل العقد تسجيل  ( . 151ص  2/    297رقم  22المجموعة الرسمية  2529استئناف وطني أول فبراير سنة 

ص  195رقم  2الشرائع  2529ديسمبر سنة  15استئناف وطني ) ة تسجيالً تاماً تاريخ الوفاة بمدة قليلة ثم تسجيله بعد الوفا

نوفمبر سنة  19استئناف وطني ) ومنها أن يكون العقد قد تحرر قبل الوفاة بأيام قليلة ما لم يكن البائع قد مات فجأة  ( . 59

في مرض الموت بعد الطعن فيه  وال مانع من الطعن في التصرف بأنه صادر ( . 221ص  227رقم  1الشرائع  2525

  ( . 551ص  2/    995رقم  5المحاماة  2511مايو سنة  15محكمة مصر الوطنية ) بالتزوير 

 – 129وفقرة  191األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحمد زكي فقرة  : وعلى هذا انعقد إجماع الفقه المصري (  1795) 

األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 575ص  – 579ص  155مرقس فقرة األستاذ سليمان  - 551األستاذ أنور سلطان فقرة 

  . 527األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 197

  . 119األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 121قارن األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  (  1719) 

األستاذان أحمد نجيب الهاللي ) وت المريض وتسقط دعوى عدم نفاذ التصرف بخمس عشرة سنة من وقت م (  1712) 

استئناف ) فال يكفي إذن سكوت الورثة ولو مدة طويلة إذ كانت دون مدة السقوط  ( ، وحامد زكي يودعانها بدعوى بطالن

وقد  ، ما لم يستخلص من هذا السكوت إجازة ضمنية للتصرف من الورثة ( ، 511ص  97م  2511يونيه سنة  29مختلط 

قضت محكمة االستئناف أسيوط بأن سكوت الوارث بعد وفاة المورث مع ظهور العقد ونقل التكليف للمشتري دون أن يطعن 

مارس سنة  27) بل سكت مدة ثالث سنوات أو أربع حتى وفاته يعتبر إجارة للعقد الصادر في مرض الموت  ، الوارث

  ( . 151رقم  99المجموعة الرسمية  2592
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فذهب بعضهم إلى أنه حق  . وقد اختلف فقهاء اإلسالم في تكييف حق الورثة الذي يتعلق بأموال مورثهم وقت مرض الموت

 ، يكون عند الموت ولكنه يستند إلى وقت بدء المرض وذهب آخرون إلى أن حق الملكية إنما ، ملكية كامل يثبت بمجرد المرض

وذهب فريق ثالث إلى أن حق الورثة وقت المرض ليس حق ملكية بل هو حق خالفة أو إرث 
 (1711 ) .

 ، وأياً كانت طبيعة حق الورثة 

  . فإنه حق يقيد من تصرف المريض على النحو الذي أسلفناه

فإن هذا  ، يرجع إلى حق الورثة في ماله وفقاً لمبادئ الفقه اإلسالمي ولما كان تقييد تصرف المريض في مرض الموت 

وهؤالء هم كل المصريين مسلمين كانوا أو غير  ، التقييد ال يسري إال في حق من تجري في ميراثه أحكام الشريعة اإلسالمية

هذا التقييد في حقه أما األجنبي الذي ال تجري فيه ميراثه أحكام الشريعة اإلسالمية فال يسري  . مسلمين
 (1719 ) .

  

                                                 

ويظهر أثر ذلك ي المطلقة دون  . وفي المسألة خالف عند الحنفية ، فعند الشافعي ال يثبت اإلرث إال عند الموت (  1711) 

وعند الشافعية  ، هل ترث أو ال ترث؟ عند الحنفية ترث ، رضاها طالقاً بائناً في مرض الموت ومات مطلقها وهي في العدة

بغير رضاها فإنها ترث من زوجها (  الطلق) وإن كان  ":  الوجه اآلتي ويورد صاحب البدائع حجج الفريقين على . ال ترث

بغير (  الطالق) وإن كان  ":  ويورد صاحب البدائع حجيج الفريقين على الوجه اآلتي . وعند الشافعي ال ترث ، عندنا

معرفة سبب استحقاق اإلرث ومعرفة هذه المسألة مبنية على  . وعند الشافعي ال ترث ، رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا

واختلف في الوقت الذي  . . . أما السبب فنقول ال خالف أن سبب استحقاق اإلرث في حقها النكاح . وشرط االستحقاق ووقته

وإال  ، فإن كان النكاح قائماً وقت الموت ثبت اإلرث ، وعند الشافعي هو وقت الموت . يصير النكاح سبباً الستحقاق اإلرث

وال  ، والنكاح كان قائماً من كل وجه من أول مرض الموت ، قال بعضهم هو وقت مرض الموت . لف مشايخناواخت . فال

 ً وتفسير االستحقاق عندهم هو ثبوت الملك من كل وجه للوارث من  . يحتاج إلى إبقائه من وجه إلى وقت الموت ليصير سببا

 وهما طريقتا مشايخنا المتقدمين ، يه وهو طريق االستنادومن وجه وقت الموت مقصوراً عل ، وقت المرض بطريق الظهور

إن النكاح القائم وقت مرض الموت سبب الستحقاق اإلرث وهو ثبوت حق  ، وهو طريق المتأخرين منهم : وقال بعضهم .

 وجه قول الشافعي أن اإلرث ال يثبت إال عند الموت . اإلرث من غير ثبوت الملك للوارث أصال ال من كل وجه وال من وجه

 ، وال سبب ههنا إال النكاح . فال بد من وجود السبب عند الموت ، المال قبل الموت ملك المورث بدليل نفاذ تصرفاته ، أل ،

بال خالف ولو كان النكاح ولهذا ال يثبت بعد انقضاء العدة وال يرث الزوج منها  ، فال يثبت اإلرث ، وقد زال باإلبانة والثالث

ولنا إجماع الصحابة رضي هللا عنهم  . قائماً في حق اإلرث لورث ألن الزوجية ال تقوم بأحد الطرفين فدل أنها زائلة

كما إذا  ، وأما المعقول فهو أن سبب االستحقاق اإلرث وجد مع شرائط االستحقاق فيستحق اإلرث . . . إما إلجماع . والمعقول

 ً ً  طلقت طالقا فنقول وقت االستحقاق هو  . وإنما الكامل في وقت االستحقاق ، وال كالم في سبب االستحقاق وشرائطه . رجعيا

فالدليل عليه النص وإجماع  ، أما على التفسير األول والثاني وهو ثبوت الملك من كل وجه أو من وجه . مرض الموت

النص فما روي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال إن هللا  أما . الصحابة رضي هللا عنهم وداللة اإلجماع والمعقول

أي تصدق باستبقاء ملككم عليكم في ثلث أموالكم  ، تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم زيادة على أعمالكم

لهم ليكون الوسيلة إلى الزيادة في أخبر عن سنة هللا تعالى على عباده أنه استبقى لهم الملك في ثلث أموا . زيادة على أعمالكم

 ، وآخر أعمارهم مرض الموت . ألن مثل هذا الكالم يخرج مخرج اإلخبار عن المنة ، أعمالهم بالصرف إلى وجوه الخير

إذ الحكيم في موضوع بيان  ، فدل على زوال ملكهم عن الثلثين إذ لو لم يزل لم يكن ليمن عليهم بالتصدق بالثلث بل بالثلثين

أما  . . . ألنهم أقرب الناس إليهم ، وإذا زال ملكه عن الثلثين يؤول إلى ورثته . ة ال يترك أعلى المتنين ويذكر أدناهماالمن

وأما داللة اإلجماع فهي أنه ال ينفذ تبرعه فيما زاد على الثلث من يد الموهوب له من  . . . إجماع الصحابة رضي هللا عنهم

وإذا زال يزول  ، فدل عدم النفاذ على زوال الملك . ولو نفذ لما كان لهم األخذ من غير رضاهغير رضاه إذا لم يدفع القيمة 

والكالم فيما إذا  ، وأما المعقول فهو أن المال الفاضل عن حاجة الميت يصرف إلى الورثة بال خالف . إلى الورثة لما بينا

ل تدل على ثبوت الملك من كل وجه للوارث في المال فهذه الدالئ . فضل ووقع من وقت المرض الفراغ عن حوائج الميت

وهو ثبوت حق اإلرث  ، وأما على التفسير الثالث . فيدل على ثبوت الملك من وجه ال محالة ، الفاضل عن حوائج الميت

مرض موته  ولوال تعلق حق الوارث بماله في ، أما داللة اإلجماع فهو أن ينقض تبرعه بعد الموت . فداللة اإلجماع والمعقول

وأما  . فدل حق النقض على تعلق الحق ، لكان التبرع تصرفاً من أهل في محل مملوك له ال حق للغير فيه فينبغي أال ينقض

والطالق البائن  ، ووسيلة حق اإلنسان حقه ألنه ينتفع به ، المعقول فهو أن النكاح حال مرض الموت صار وسيلة إلى اإلرث

وأنظر  ( . 119ص  – 127ص  9البدائع )  " وذلك إضرار بها فيرد عليه ، ة فيكون إبطاالً لحقهاوالثالث إبطال لهذه الوسيل

  . 29ص  – 29أيضاً في هذه المسألة األستاذ محمد أبو زهيرة في أحكام التركات والمواريث ص 

ولو كان البائع  ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن أحكام بيع المريض مرض الموت تسري (  1719) 

 ً ص  95م  2511يونيه سنة  9 – 151ص  95م  2511يونيه سنة  9 – 151ص  95م  2511مارس سنة  19 : أجنبيا

  . 929ص  51م  2599فبراير سنة  19 - 511ص  97م  2511يونيه سنة  29 – 591
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 الحكم العام في تصرفات المريض مرض الموت :  - 182

أياً كان هذا التصرف بيعاً أو غير بيع  ، وقد أورد التقنين المدني نصاً يقرر الحكم العام في تصرفات المريض مرض الموت

 ، كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع - 2 "مدني على ما يأتي :  521فنصت المادة 

وعلى ورثة  - 1 . وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف ، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت

وال يحتج  ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق ، وتمن تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الم

 ، وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت - 9 . على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً 

ام خاصة تخالفه كل هذا ما لم توجد أحك . ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع

" .  

ونقتصر فيه على القدر الذي يتعلق بالبيع  ، ولسنا هنا في مقام شرح هذا النص
 (1715 ) ،

فقد رأينا أن الفقرة الثالثة من المادة  

وبعد  ، فإذا صدر بيع من المورث . ( 521ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة  "مدني تنص على ما يأتي :  511

فأول شيء يجب على الورثة عمله في هذا الطعن هو أن يثبتوا أن البيع قد صدر من مورثهم  ، ن الورثة في هذا التصرفموته طع

ويكون التاريخ العرفي للبيع حجة عليهم إلى أن يثبتوا بجميع طريق اإلثبات  ، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق . وهو في مرض موته

فإذا أثبت الورثة أن البيع قد صدر  . وقد سبق بيان كل ذلك ، أن هذا التاريخ قد قدم وأن التاريخ الحقيقي للبيع يقع في مرض الموت

يقبض ثمناً من المشتري وأن الثمن المذكور في العقد إنما  فإن النص يفترض أن البيع حقيقته هبة وأن المريض لم ، في مرض الموت

ولكن هذا الفرض قابل إلثبات العكس  . هو ثمن صوري
 (1719 ) ،

وعلى المشتري لينقض هذه القرينة أن يثبت أنه دفع فعالً ثمناً  

للمبيع ال يقل عن قيمته 
 (1711 ) .

في المبيع –اعتبر البيع  ، من قيمة المبيعأو ثبت أن الثمن الذي دفعه أقل  ، فإذا لم يستطع إثبات ذلك 

وتسري  ، تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت –كله في الصورة األولى وفي حدود زيادة قيمة المبيع على الثمن في الصورة الثانية 

  . وهذا ما نتكفل اآلن ببيانه . عليه أحكام الوصية

 أحكام البيع في مرض الموت -ب 

 فروض مختلفة : - 183

أو بثمن يقل بما  ، أو بثمن يقل بما ال يجاوز ثلث التركة ، البيع في مرض الموت إما أن يكون بثمن ال يقل عن قيمة المبيع 

  . أو بغير ثمن أصالً وفي هذه الحالة يكون البيع هبة مستترة ، يجاوز هذا الثلث

  . القانون من حماية الغير حسن النيةثم نتعقبها بما قرره  ، فهذه فروض مختلفة نستعرضها واحداً بعد اآلخر

فإن البيع يعتبر صادراً على سبيل التبرع أي يكون هبة  ، وقد قدمنا أن الورثة إذا اثبتوا أن البيع قد صدر في مرض الموت

فإذا لم  . من ذلك وأن يثبت مقدار الذي دفعه ، وعلى المشتري أن يثبت أنه دفع ثمناً  . وال عبرة بالثمن المذكور في العقد ، بغير ثمن

                                                 

ولذلك  ، قنين المدني الجديدمن الت 521ولم يكن التقنين المدني السابق يشتمل على نص يماثل نص المادة  (  1715) 

فقضت محكمة االستئناف  . تضارب القضاء في مد أحكام بيع المريض مرض الموت إلى تصرفاته األخرى غير البيع

ولكن إقرار  ( . 925ص  51 م 2599فبراير سنة  19) المختلطة بأن شراء المريض من الوارث ال تسري عليه أحكام البيع 

 1 – 791ص  1/    995رقم  1المحاماة  2519أكتوبر سنة  15استئناف مصر ) حكم البيع المريض لوارثه يسري عليه 

 915ص  955رقم  7المحاماة  2511يناير سنة  19المنصورة  - 559ص  1/    119رقم  21المحاماة  2592مايو سنة 

 597رقم  22المحاماة  2599 يونيه سنة 17الزقازيق  – 11ص  9/    91رقم  22المحاماة  2599يناير سنة  17طنطا  –

 2592يناير سنة  15أسيوط  – 71ص  55رقم  99المجموعة الرسمية  2599ديسمبر سنة  5الزقازيق  – 757ص 

أنظر عكس ذلك أي عدم  – 59ص  52م  2517ديسمبر سنة  22استئناف مختلط  - = 295ص  79رقم  21المحاماة 

 112ص  – 519رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  99استئناف مصر  : جواز الطعن في اإلقرار الصادر في مرض الموت

 29المحاماة  2599يناير سنة  27مصر  – 299ص  91رقم  99المجموعة الرسمية  2517ديسمبر سنة  11الزقازيق  -

 5 المحاماة 2515يناير سنة  25مصر ) أما اإليجار فال يتأثر بصدوره في مرض الموت  ( . 2119 ص 1/    159رقم 

  ( . 799ص  191رقم 

 – 571األستاذ محمد كامل مرسي ص  – 2هامش رقم  191األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص  (  1719) 

  . 55ص  21المحاماة  2592مايو سنة  1قارن استئناف مصر 

هذا إقرار من مريض في  ألن ، وال يجوز للمشتري التمسك بإقرار البائع أنه قبض ثمناً وذكر ذلك في عقد البيع (  1711) 

األستاذ ) وألن الشبهة قائمة في أن البائع والمشتري متواطئان على تصوير أن هناك ثمناً دفع  ، مرض موته فال يعتد به

  ( . 2هامش رقم  121ص  512األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 575ص  992سليمان مرقس فقرة 
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لم تخل الحال كما قدمنا من أن يكون  ، وإذا استطاع إثبات أنه دفع ثمناً ومقدار ما دفعه ، كان البيع هبة ، يستطع إثبات أنه دفع ثمناً 

هذا الثمن ال يقل عن قيمة المبيع أو يقل بما ال يجاوز الثلث أو بما يجاوزه 
 (1711 ) .

  

 البيع بما ال يقل عن القيمة : – 184

 ، كان البيع صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم ، إذا أثبت المشتري أنه دفع ثمناً للبيع ال يقل عن قيمته 

  . ويستوي في ذلك أن يكون البيع لوارث أو لغير وارث

ولو لم يكن وارثاً  ، يكون وارثاً وقت موت المورث هو من ، في جميع أحكام بيع المريض مرض الموت ، والمراد بالوارث

فلو لم يكن  . فال يعتبر وارثاً في هذه األحكام ، أما من كان وارثاً وقت البيع وأصبح غير وارث وقت موته المورث . وقت البيع

بن وارثاً ولو أنه لم يكن موجوداً اعتبر اال ، ثم رزق بعد البيع مولوداً ذكراً  ، للمورث وقت البيع من الورثة غير بنت وزوجة وأخت

ولم تعتبر األخت وارثة ألنها ال ترث وقت الموت وإن كانت تعتبر وارثة وقت المبيع  ، وقت البيع
 (1717 ) .

 ، كذلك تقدر قيمة المبيع 

ثم  ، معادلة لهذا الثمنفلو باع المريض داراً بألفين وكانت قيمتها وقت البيع  . وقت الموت ال وقت البيع ، لمعرفة نسبة الثمن إليها

وهذا بالرغم من أنه كان يمثل  ، فإن البيع هنا يكون بأقل من القيمة بمقدار خمسمائة ، أصبحت قيمتها وقت الموت ألفين وخمسمائة

فإن البيع  ، ثم أصبحت ألفين وقت الموت ، وعلى العكس من ذلك لو كانت قيمة الدار وقت البيع ألفاً وخمسمائة . القيمة في وقت البيع

  . يكون بمثل القيمة

ففي البيع  . وقد كان البيع بمثل القيمة في عهد التقنين المدني السابق يجري التمييز فيه بين البيع لغير وارث والبيع لوارث

في عهد التقنين  ، أما في البيع لوارث فقد كان هناك . لغير وارث يتفق التقنين السابق مع التقنين الجديد في الحكم الذي تقدم بيانه

يجعل البيع نافذاً دون حاجة إلى إجازة الورثة كما في البيع لغير  ، وكان الرأي الراجح ، الرأي األول . رأيان ، المدني األسبق

 ألن ، والرأي الثاني يذهب إلى أن البيع ال ينفذ في حق الورثة إال بإجازتهم . وهذا هو رأي الصاحبين في المذهب الحنفي ، الوارث

وهذا هو رأي اإلمام أبي حنيفة  ، وفي هذا ضرب من المحاباة واإليثار ، المورث خص الوارث بعين المبيع
 (1715 ) .

  

 البيع بأقل من القيمة بما ال يجاوز ثلث التركة : - 185

وكان هذا المقدار يقل عن قيمة المبيع وقت الموت بما ال يجاوز  ، وإذا اثبت المشتري أنه دفع ثمناً للمبيع وأثبت مقدار ما دفع 

ويستوي في ذلك أن يكون البيع لوارث  ، فإن البيع يكون هنا أ[ضاً صحيحاً نافذاً في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم ، ثلث التركة

  . أو لغير وارث

فلو أن  . ( مدني 2 /   511 وتدخل فيها قيمة المبيع ذاته ) م ، والتركة تقدير بقيمة أموال المورث وقت الموت ال وقت البيع

كان  ، وقد أصبحت قيمتها وقت الموت ألفاً وخمسمائة ، المريض باع داراً قيمتها وقت البيع ألفان بألف ولم يكن له مال غير هذه الدار

                                                 

 ، فتتقدم عليها الديون ، ل محاباة أو تبرع في مرض الموت يعتبر في حكم الوصيةفك ، أما بالنسبة إلى الدائنين (  1711) 

) إذا باع المريض ألجنبي  ":  من مرشد الحيران في هذا المعنى 912وقد جاء في المادة  . وال تنفذ إذا كانت التركة مستغرقة

فال تصح المحاباة  ، وكان مديوناً بدين مستغرق لماله ، شيئاً من ماله بمحاباة فاحشة أو يسيرة(  أو لغير أجنبي من باب أولى

 وإال فسخ البيع ، فإن شاء بلغ المبيع تمام القيمة ، ويخير المشتري من قبل أصحاب الديون . سواء أجازته الورثة أم لم يجيزه

جاز للدائنين  ، مرضهوإذا برئ المريض من  – " تلزمه قيمته بالغة ما بلغت ، فإن كان قد تصرف في المبيع قبل الفسخ .

األستاذ سليمان مرقس  – 127األستاذان أحمد نجيب الهاللي فقرة ) الطعن بالدعوى البولصية في تصرفه باعتباره تبرعاً 

وهذا فوق دعوى اإلبطال للغلط التي تكون للمريض نفسه بعد أن يبرأ من مرضه كما  ( ، 571ص  – 571ص  999فقرة 

  . وهي دعوى يجوز لدائنيه أن يرفعوها باسمه ، سبق القول

وبيت المال ال  – 119األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 122األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  (  1717) 

 ً (  الحكومة) ولذلك ال يصح لبيت المال  . فالبيع في مرض الموت للزوجة صحيح إذا لم يكن للزوج وارث آخر " يعتبر وارثا

بل الحكومة تستحق التركة إذا دخلت من  . ألن بيت المال ليس بوارث ، أن يطعن في العقد بحجة أن له ثالثة أرباع التركة

 15محكمة اللبنان ) بل العتبارها ماالً ال مالك له  ، ال من طريق اإلرث ، الورثة أو وجد منهم فقط من ال يمكن الرد عليه

 191ص  911رقم  29المحاماة  2599مارس سنة  27وانظر المنيا  – 211 ص 251رقم  1الرائع  2525ديسمبر سنة 

وهذا الحكم يتفق مع ما جاء في الفقه اإلسالمي  ( . 251 ص 1م  2759مارس سنة  19وقارن مع ذلك استئناف مختلط  –

ستاذ محمد كامل مرسي فقرة األ - 299ص  1أحكام القرآن للجصاص ) من أن بيت المال يأخذ المال من جهة أنه ال مالك له 

تنفذ وصية من ال  " من هذا القانون بأن 91فقضت المادة  ، وقد جاء في قانون الوصية نص صريح في هذا المعنى –(  111

  . " من غير توقف على إجازة الخزانة العامة ، دين عليه وال وارث له بكل ماله أو بعضه

  . 129زكي فقرة األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد  (  1715) 
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وقد أصبحت ألفاً  ، القيمة ال يجاوز ثلث التركة وكان نقص الثمن عن ، البيع بأقل من قيمة المبيع بمقدار خمسمائة ال بمقدار ألف

  . وخمسمائة يوم الموت ودخل المبيع فيها عند تقدير قيمتها كما سبق القول

وقد كان البيع بأقل من القيمة بما ال يجاوز ثلث التركة في عهد التقنين المدني األسبق يجري التمييز فيه بين ما إذا كان البيع 

وما إذا كان البيع لوارث وال ينفذ إال بإجازة الورثة  ، م هو ما قدمناهلغير وارث ويكون الحك
 (1719 ) .

ذلك أن أية محاباة في الثمن  

وكانت الوصية في عهد التقنين المدني السابق ال تجوز لوارث إال بإجازة الورثة إلى أن صدر  ، تعتبر تبرعاً فتأخذ حكم الوصية

يجيز الوصية لوارث دون حاجة إلى إجازة الورثة  ( 2551لسنة  12قانون الوصية ) رقم 
 (1712 ) .

  

 البيع بأقل من القيمة بما يجاوز ثلث التركة : - 186

وإذا لم يستطع المشتري أن يثبت أنه دفع ثمناً إال مبلغاً هو أقل من قيمة المبيع وقت الموت بما يجاوز ثلث قيمة التركة وقت  

لة ال يكون نافذاً في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة إال بإجازتهم فإن البيع في هذه الحا ، الموت أيضا
 (1711 ) .

وهذا هو حكم  

                                                 

المجموعة الرسمية  2592مايو سنة  5 – 25رقم  99المجموعة الرسمية  2592فبراير سنة  19استئناف مصر  (  1719) 

  . 21رقم  99

فإن كان هذا التاريخ قبل نفاذ التشريع الذي يجيز  . والعبرة في معرفة أي حكم يسري تكون بتاريخ موت المورث (  1712) 

  . وإال فحكم التقنين الجديد ، فحكم التقنين القديم هو الذي يسري ( ، 2551لسنة  12قانون الوصية رقم ) الوصية لوارث 

فصدور البيع لولد  ، وكان القضاء في العهد األسبق يكشف عن تحايل المريض إذا باع لغير وارث ثم يحول المشتري البيع إلى وارث

) ويعتبر بيعاً صادراً لوارث في مرض الموت  ، د إلى أمه فيه تحايلالزوجة وهو غير وارث ثم تحويل العقد من الول

  ( . 717ص  9/    599رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  92استئناف مصر 

 2755أبريل سنة  19استئناف وطني  - 979ص  211رقم  2مجموعة عمر  2595أبريل سنة  11نقض مدني  (  1711) 

  . 297ص  25الحقوق 

أو أن يكون هو  ، فال يصح أن يكون الوارث المجيز صبياً أو مجنوناً أو محجوراً عليه ، يجب أن تصدر من أهل للتبرع هذا واإلجازة

والمجيز إذا كان مريضاً مرض الموت ال تنفذ إجازته إال في حدود ثلث تركته بغير إجازة  . نفسه مريضاً مرض الموت

ويجب أن يكون المجيز عالماً بالعيب وراغباً  ( . 1هامش رقم  191 كي صاألستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد ز) ورثته 

فاشتراك الوارث في تحرير محضر جرد التركة وإشارته في المحضر إلى التصرف ال يكون إجازة إال إذا  ، في تصحيحه

ئناف وطني است 215ص  91رقم  1مجموعة عمر  2591مايو سنة  19نقض مدني ) أراد بذلك الموافقة على التصرف 

ص  5م  2751فبراير سنة  15استئناف مختلط  – 151ص  1/    297رقم  22المجموعة الرسمية  2529أول فبراير سنة 

  ( . 559ص  992األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 212

ويجب صدور  ، جازةفاإلجازة الحاصلة وقت العقد أو اشتراك الورثة في نفس العقد ال يعتبر إ ، ويجب أن تقع اإلجازة بعد الموت

 19نقض مدني ) وإجازة بعض الورثة دون بعض ال تنفذ إال في حصص من أجاز من الورثة  . اإلجازة مرة ثانية بعد الموت

ويجوز للمشتري أن ينذر الورثة  ( . وهو الحكم السابق اإلشارة إليه 215ص  91رقم  1مجموعة عمر  2591مايو سنة 

لكن إذا انقضى الميعاد عد  ، وأن يلتجئ إلى القضاء لتحديد ميعاد لذلك ، ليعلونا ما إذا كانوا يجيزون التصرف أو ال يجيزونه

األستاذان محمد كامل مرسي فقرة  – 125األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) هذا عدم إجازة منهم للتصرف 

األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 559ص  992األستاذ سليمان مرقس فقرة  - 599األستاذ أنور سلطان فقرة  – 111

بل سكت مدة  ، و سكوت الوارث بعد وفاة المورث مع ظهور العقد ونقل التكليف للمشتري دون أن يطعن الوارث ( . 511

مارس سنة  27استئناف أسيوط ) ة للعقد الصادر في مرض الموت يعتبر إجازة ضمني ، ثالث سنوات أو أربع حتى وفاته

  ( . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم 151رقم  99المجموعة الرسمية  2592

واقتسموا الثلث بنسبة ما  ، اعتبر المشترون في حكم الموصي لهم ، وإذا تعددت العقود الصادرة من المورث في مرض الموت

ديسمبر سنة  92استئناف مصر )  محل للرجوع إلى تواريخ العقود لتقديم أقدمها تاريخاً أو تسجيالً وال ، أوصى به لكل منهم

ويبدو أنه بالنسبة إلى الموصي له يعتبر بيع الموصي في مرض موته هو  ( . 717 ص 9/    599رقم  22المحاماة  2599

قارن ) لوصية األولى وإما نافذاً معها في حدود ثلث التركة فيكون البيع في مرض الموت إما ناقضاً ل ، أيضاً في حكم الوصية

وتعليق األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي  291رقم  29المجموعة الرسمية  2521أبريل سنة  29استئناف وطني 

  ( . 2هامش رقم  197ص 
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ويستوي في ذلك أن يكون البيع لوارث أو لغير وارث  . وقد قدمنا أن المقدار المحابي به يعتبر في حكم الوصية ، الوصية
 (1719 ) .

 

وقد أصبحت قيمتها وقت الموت ألفاً  ، ولم يكن له مال غير هذه الدار ، فلو أن المريض باع داراً قيمتها وقت البيع ألفان بألف

فال ينفذ البيع  . بمائتين –وقدره ستمائة  –وهذا يزيد على ثلث التركة  . فإن المقدار الذي حوبى به المشتري يكون ثمانمائة ، وثمانمائة

فإن لم تجز الورثة في  . في باقي الدار دون حاجة إلى إجازتهموينفذ  ، في حق الورثة في الدار بمقدار مائتين إال بإجازة الورثة

ً  ، المائتين وهذا المبلغ  ، فيخلص للورثة ألف ومائتان ، كان على المشتري أن يؤدي إليهم هذا المبلغ ليضاف إلى األلف الذي دفعه ثمنا

ويسترد منها األلف وهو الثمن الذي دفعه  ، فيرد الدار للتركة ، وللمشتري أن يفسخ البيع . هو ثلثا التركة الواجب أن يخلص للورثة
 (

1715 ) .
  

وقد كان البيع بأقل من القيمة بما يجاوز ثلث التركة في عهد التقنين المدني السابق يجري التمييز فيه بينما إذا كان البيع لغير 

وارث ويكون الحكم هو ما قدمناه 
 (1719 ) ،

ال فيما يجاوز ثلث  –نفذ في حق الورثة في جميع الدار وما إذا كان البيع لوارث فال ي 

إال بإجازتهم  –التركة فحسب 
 (1711 ) .

  

 التصرف بغير ثمن أصالً :  – 187

وكان لها حكم الوصية ألنها  ، اعتبر التصرف هبة بغير ثمن ، وإذا لم يستطع المشتري أن يثبت أنه دفع ثمناً ما للمريض

وإذا  . نفذ التصرف في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم ، فإذا كانت قيمة العين ال تزيد على ثلث التركة . وقعت في مرض الموت

فإن لم يجيزوا وجب على المتصرف له أن  ، لم ينفذ التصرف فيما جاوز الثلث إال بإجازة الورثة ، زادت قيمة العين على ثلث التركة

ويستوي في ذلك كله أن يكون التصرف لوارث أو لغير  . يرد إليها ما يفي بتكملة ثلثيهاأي أن  ، يرد إلى التركة ما جاوز الثلث

وكانت قيمة  ، ولم يستطع المتصرف له أن يثبت أنه دفع ثمناً  ، فلو أن المريض تصرف في دار قيمتها وقت الموت ألفان . وارث

ألن  ، التصرف ينفذ في حق الورثة دون حاجة إلى إجازتهم فإن ، ستة آالف –ويدخل في ذلك قيمة الدار المتصرف فيها  –التركة 

فإن قيمة الدار تجاوز ثلث التركة بمقدار  ، أما إذا كانت قيمة التركة ثالثة آالف والمسألة بحالها . قيمة الدار ال تجاوز ثلث التركة

  . ى النحو الذي قدمناهفإذا لم تجز الورثة التصرف وجب على المتصرف له أن يرد إلى التركة ألفاً عل ، ألف

  

وقد كان التصرف بغير ثمن أصالً في عهد التقنين المدني السابق يجري التمييز فيه بين ما إذا كان التصرف لغير وارث 

سواء زادت قيمتها على ثلث  –وما إذا كان التصرف لوارث فال ينفذ في حق الورثة في جميع الدار  ، ويكون الحكم هو ما قدمناه

فإذا لم يجيزوا وجب على الوارث رد الدار إلى التركة  ، إال بإجازة الورثة –و لم تزد التركة أ
 (1711 ) .

  

 حماية الغير حسن النية :  - 188

إذا تصرف  ( 2وهما : )  ، ويتبين مما قدمناه أن هناك حالتين ال ينفذ فيهما تصرف المريض في حق الورثة إال بإجازتهم

  . أو باع بأقل من القيمة بما يجاوز ثلث التركة ( 1)  . بغير ثمن أصالً وكانت قيمة العين تزيد على ثلث التركة

كان للورثة أن يستوفوا من  ، ولم يرد المتصرف إليه إلى التركة ما يفي بتكملة ثلثيها ، ففي هاتين الحالتين إذا لم تجز الورثة

جاز للورثة أن يتتبعوا العين في يد  ، وإذا تبرع المتصرف له بالعين . المريض ما يفي بتكملة ثلثي التركةالعين التي تصرف فيها 

                                                 

وال يعتبر بيت  ، ان البيع في حقيقته هبةفإذا لم يكن للمريض ورثة نفذ البيع أياً كان المقدار المحابي به ولو ك (  1719) 

(  111األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 125األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) المال وارثاً كما سبق القول 

.  

اعتبر فيهما  وتكون حصتهم فيها بمقدار المائتين اللتين ، كذلك للورثة أن يستبقوا الدار شائعة بينهم وبين المشتري (  1715) 

) وقد أجازت محكمة استئناف أسيوط للوارث أن يأخذ حقه وهو الثلثان عيناً إذا كانت العين المبيعة قابلة للتجزئة  . غير نافذ

(  717ص  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  92وأنظر أيضاً استئناف مصر  – 159ص  5المحاماة  2515أبريل سنة  21

.  

  . ومراجع الفقه والقضاء المشار إليها 111فقرة  – 125جيب الهاللي وحامد زكي فقرة األستاذان أحمد ن (  1719) 

والعبرة فيم عرفة أي حكم يسري تكون هنا أيضاً بتاريخ  . 129األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  (  1711) 

الذي يجيز الوصية لوارث فحكم التقنين (  2551لسنة  21رقم ) فإن كان هذا التاريخ قبل نفاذ قانون الوصية  ، موت المورث

  . وإال فحكم التقنين الجديد ، القديم هو الذي يسري

الذي يجيز (  2551لسنة  12رقم ) فإن كان قبل نفاذ قانون الوصية  ، والعبرة هنا أيضاً بتاريخ موت المورث (  1711) 

  . قنين الجديدوإال فيسري حكم الت ، الوصية للوارث سرى حكم التقنين السابق
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المتبرع له وأن يستوفوا منها حقهم على النحو الذي قدمناه 
 (1717 ) .

أما إذا كان المتصرف له قد تصرف في العين معاوضة ال تبرعاً  

أي إذا كان المشتري ال  ، ثة ال يستطيعون تتبع العين في يد المشتري إذا كان حسن النيةفإن الور ، بأن باعها مثالً من شخص آخر

يعلم وقت أن اشترى العين أن للورثة حقاً فيها بل كان يعتقد أنها ملك خالص للبائع 
 (1715 ) .

في  ، كما رأينا ، مدني 517وتقول المادة  

ال تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية وإذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على  "هذا الصدد ما يأتي : 

  . وال يبقى للورثة في هذه الحالة إال الرجوع بحقهم على من تصرف له المريض . "العين المبيعة 

وكان من  ، ق إرتفاق أو حق انتفاع أو حق عيني آخروالحكم ال يتغير فيما إذا كان المتصرف له رهن العين أو رتب عليها ح

وال يستوفوا من العين حقهم إال وهي محملة  ، فيجب في هذه الحالة أن يحترم الورثة هذا الحق العيني . تلقى الحق العيني حسن النية

بهذا الحق 
 (1779 ) .
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وقد استبعدنا من هذه الصور بيع الحقوق االحتمالية في تركة دون ضمان صفة  ، قدمنا أن هناك صوراً مختلفة لبيع التركة

وعالجنا صورة ثالثة هي بيع الوارث لحصته في التركة أي لنصيبه في مجموع من المال مع ضمان  . الوارث وبيع التركة المستقبلة

ويبقى أن نعالج هنا الصورة األخيرة وهي بيع الوارث  . سواء كان البيع لغير وارث أو كان لوارث وهو التخارج ، فته كوارثص

  . لعين معينة بالذات من أعيان التركة قبل سداد الديون

لكان الوارث يستطيع أن  ، حيث تنتقل الديون إلى ذمة الورثة كما تنتقل الحقوق ، لو أننا كنا نطبق مبادئ القانون الفرنسي

كما أن  ، فإن هذه األعيان قد انتقلت إلى ملكيته بمجرد موت المورث وقبول الوارث للميراث . يبيع أعيان التركة قبل سداد الديون

  . ثم يسدد الديون بعد ذلك ولو من ماله الشخصي ، فله أن يبيع األعيان ، الديون قد انتقلت إلى ذمته

فتجب معرفة  ، فديون التركة وفقاً لهذه المبادئ تتعلق بأموالها ، اإلسالمي تتعارض مع التصوير المتقدمولكن مبادئ الفقه 

ويستتبع ذلك أن نتساءل هل يستطيع الورثة أن يتصرفوا  ، ومدى تعلق حقوق الدائنين بهذه األموال ، متى تنتقل أموال التركة للورثة

  . في أعيان التركة قبل سداد ديونها

كان هناك خالف محتدم في عهد التقنين المدني األسبق فيما إذا كانت مبادئ الفقه اإلسالمي هي التي تسري في انتقال  وقد

 ، فريق يقول بالرأي وكان هو الرأي الراجح ، فانقسم الفقهاء إلى فريقين ، أموال التركة إلى الورثة أو هي مبادئ القانون الفرنسي

وفريق يقول بالرأي الثاني 
( 1772 ) .

فنصت الفقرة األولى  ، وقد حسم التقنين المدني الجديد هاذ الخالف وأخذ صراحة بالرأي األول 

                                                 

  . وذلك ما لم تكن العين منقوالً وقد حازه المتبرع بحسن نية (  1717) 

لم  ، كأن أعلنه الورثة قبل أن يقدم على الشراء بعدم إجازتهم لتصرف المريض ، أما إذا كان المشتري سيء النية (  1715) 

  ( . 291 ص 95م  2511يناير سنة  29استئناف مختلط ) يجز له أن يطلب الحماية 

األستاذ أنور  – 119األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 115األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  (  1779) 

األستاذ منصور مصطفى  – 519األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 991األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 592سلطان فقرة 

  . 292منصور فقرة 

األول يستندون إلى أن المشرع في عهد التقنين المدني األسبق قد أحال الميراث على الشريعة وأصحاب الرأي  (  1772) 

بل أيضاً باعتبار الميراث طريقاً النتقال الملكية  ، ال فحسب من حيث تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث ، اإلسالمية

بل إن ديون  ، يستمر شخص مورثه وال يحل محله في التزاماتهوالوارث في الشريعة اإلسالمية ال  . من المورث إلى الوارث

وال يرث الوارث إال ما  . وتبقى التركة ضامنة لديونه بعد موته كما كان ماله ضامناً لها حال حياته ، المورث تتعلق بالتركة

سالمية فهو أشبه بحق االختصاص أو أما حق الدائنين في الشريعة اإل . إذ ال تركة إال بعد سداد الدين ، يتبقى بعد سداد الديون

كان للدائن أن يتتبعها في يد المشتري  ، فإذا باع الوارث عيناً من أعيان التركة قبل سداد الدين ، الرهن على جميع التركة

ار أما إذا كانت غير مستغرقة فللدائنين كذلك رهن عام بمقد ، هذا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين . ويستوفي منها حقه

ولكن الفقهاء أباحوا للورثة التصرف في أعيان التركة ألن ضمان الدائنين هي  ، ديونهم ألن أموال التركة مثقلة بحقوقهم

 ، على أن حق الورثة في التصرف يقف حين ال يبقى في التركة إال ما يكفي للوفاء بالديون . التركة جميعها ال عين بالذات

وللدائنين أخذ حقهم من أعيان التركة حيث توجد إذا لم يكن  ، غير نفاذ في حق الدائنينوكل تصرف زاد على هذا الحد فهو 

ومالحظات األساتذة  –وما بعدها  25ص  2525األستاذ عبد الحميد بدوي في مجلة مصر العصرية ) الباقي منها كافياً 

وأنظر من أحكام القضاء في هذا  . ( 59عزيز كحيل وعبد الخالق ثروت وعبد الحميد مصطفى ومحمد حلمي عيسى في ص 

ص  515رقم  2الشرائع  2529ديسمبر سنة  15 – 21ص  5الحقوق  2755فبراير سنة  29استئناف وطني  : الرأي

 2599ديسمبر سنة  99 – 915ص  2/    251رقم  92المجموعة الرسمية  2511يونيه سنة  27استئناف مصر  – 111
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 الفهرس العام

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في اإلرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة  "مدني على أن  719من المادة 

                                                                                                                                                                    

 2591ديسمبر سنة  29 – 217ص  19رقم  29المحاماة  2591رس سنة ما 7 – 711ص  517رقم  22المحاماة 

 2751يناير سنة  17محكمة مصر  – 21ص  91م  2555ديسمبر سنة  9 – 712ص  1/    515رقم  29المحاماة 

 - 221ص  12الحقوق  2591فبراير سنة  19 – 291ص  9االستقالل  2595مارس سنة  11 – 251ص  9القضاء 

المجموعة الرسمية  2515أبريل  9اإلسكندرية  – 255ص  2/    91رقم  2المحاماة  2525كتوبر سنة أ 12محكمة طنطا 

 – 999ص  21م  2599يونيه  29 – 11ص  22م  2757ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  - 199ص  299رقم  17

 22 – 995ص  19م  2522يونيه سنة  9 - 112ص  21م  2599أبريل  19 – 15ص  21م  2599ديسمبر سنة  21

 99 – 195ص  15م  2521مارس سنة  15 – 251ص  15م  2521يناير سنة  5 – 119ص  11م  2525مارس سنة 

ومن أصحاب هذا الرأي األول من يذهب إلى حد  215ص  91 م 2559فبراير سنة  7 – 29ص  99م  2521أكتوبر سنة 

األستاذ علي زكي العرابي في مركز الوارث في ) القول بحلول الديون المؤجلة بموت المدين وفقاً لمبادئ الفقه اإلسالمي 

  ( . ومقال له في المحاماة السنة األولى العدد الخامس 2529الشريعة اإلسالمية سنة 

أما في كيفية انتقال المال  ، الثاني فيذهبون إلى أن الشريعة اإلسالمية أنما تسري في تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم أما أصحاب الرأي

فتسري فيه القواعد العامة في  ، بل هو داخل في أسباب كسب الملكية ، إلى الورثة فليس هذا متصالً باألحوال الشخصية

ويقدم دائنوا المورث على دائني الوارث  ، وال التركة عن أموال الوارث الخاصةومن ثم يجب أن تفصل أم . القانون المدني

ألن حق الضمان العام الذي كان لهم في حياة المورث ال يزال باقياً كما كان ما دام  ، في اقتضاء حقوقهم من أموال التركة

وال يكون للدائن حق تتبع العقار إذا خرج من يد  ، ولكن طبيعة هذا الحق ال تتغير فال يصير عينياً بالموت . الماالن منفصلين

 ، وشأن الدائن أمام تصرف الوارث هو شأنه أمام تصرف المورث بال فرق . الوارث بالبيع إال إذا كان المشتري سيء النية

 . له أن يطعن في تصرف الوارث بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها كما كان له ذلك بالنسبة إلى تصرف المورث

وليس لدائنيه أن يتضرروا من ذلك ألن كل  ، ولكن الوارث يلتزم في أمواله الخاصة بقيمة ما تصرف فيه من أموال التركة

األستاذ أحمد عبد اللطيف المحاماة السنة ) وال سبيل إلى منعه عن التصرف إال بالحجر  ، تصرفاته واقعة نتائجها على أمواله

 : وأنظر من أحكام القضاء في هذا الرأي ( . 91ذ عبد الوهاب محمد الشرائع السنة األولى ص األستا –الثانية العدد الثالث 

 2591مارس سنة  7استئناف مصر  – 51ص  19رقم  2 : المجموعة الرسمية 2521ديسمبر سنة  5استئناف وطني 

  . 27ص  5القضاء  2751ديسمبر سنة  92محكمة اإلسكندرية  – 125رقم  99المجموعة الرسمية 

وما أشير إليه )  195فقرة  – 255وأنظر في هذه المسألة وما احتدم فيها من خالف األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

  . 957ص  - 991ص  1وأنظر بحثاً لألستاذ أحمد إبراهيم فيم جلة القانون واالقتصاد  ( . من مراجع في الفقه والقضاء

مستغرقة كانت أو غير  ، فقضت بأن التركة عند الحنفية . بالرأي األول ، عهد التقنين المدني السابقوقد أخذت محكمة النقض في 

تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفي تخولهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن  ، مستغرقة

على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل فيم سائل  وهذا ه والقانون الواجب . تصرف لهم الوارث أو من دائنيه

وال يحول دون ثبوت هذا الحق العيني لدائني التركة التعلل بأن الحقوق العينية في القانون المدني  . المواريث بصفة فرعية

وذلك ألن عينية  ، الوضعيوبأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانوني الذي لم يرد في التشريع  ، وردت على سبيل الحصر

وإذن فالحكم الذي ينفي حق الدائن  . القانون في المواريث –على ما سبق القول  –وهي  ، الحق مقررة في الشريعة اإلسالمية

نقض ) مخالف للقانون  ، ولو كان المشتري حسن النية وكان عقده مسجالً  ، في تتبع أعيان تركة مدينه تحت يد من اشتراها

  ( . 991ص  295رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  11مدني 

وقضت أيضاً بأن تصرف الورثة في التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع لحكم القانون المدني من حيث اعتباره من غير 

طال التصرف ومن حيث عدم اعتباره محالً لدعوى إب ، وبالتالي سبباً صحيحاً الكتساب الملكية بالتقادم الخمسي ، مالك

لكن الحكم الصادر على هذا األساس بملكية المشتري للعين المبيعة له ال يكسبه هذه الملكية إال محملة  . إضراراً بدائن التركة

ألن التقادم قصير المدة المكسب للملكية ال يمكن أن يكون في الوقت نفسه تقادماً مسقطاً للحق العيني الذي  ، بحق الدائن العيني

وبقاء هذا الحق العيني على األرض  . إذ هذا الحق إنما هو حق بيع ال يسقط بالتقادم مستقالً عن الدين الذي هو تابع له ، يقلها

وإذن فمن الخطأ أن يلغى بإلغاء إجراءات نزع الملكية التي  . المبيعة هو سند الدائن في تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه

 11نقض مدني ) إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن في تتبع العين الستيفاء دينه  ، ضيتخذها الدائن على تلك األر

ويؤخذ على هذا الحكم األخير أنه متى قرر للدائن حقاً عينياً  ( . 919ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة 

ي حاجة إلى إنكار ملكية الوارث للعقار وإلى ترتيب لم يعد ف ، على العين الموروثة يمكنه من تتبع العقار تحت يد المشتري

ً  . التقادم الخمسي على انعدام الملكية لملك هذا بالتقادم  ، وباع إلى مشتر حسن النية ، ولو أن الوارث كان غير مالك حقا

ومركز من كسب حقاً فهؤالء ال يعدون أن يكونوا في مركز المالك الحقيقي  ، الخمسي المبيع خالصاً من حق التركة ودائنيها

  . فيسري التقادم في حقهم ، من هذا المالك
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فلم يقتصر سريان أحكام الشريعة اإلسالمية على تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في  "اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنها 

وقد حسم الخالف  ، بل امتد أيضاً إلى انتقال أموال التركة إلى الورثة وهذه هي المسألة التي كانت محل خالف في الماضي ، اإلرث

وفي حكم بيع الوارث  ، مي في انتقال أموال التركة إلى الوارثإذن ال بد من تطبيق مبادئ الفقه اإلسال . فيها نص صريح كما نرى

سواء  ، وقد أخذت فعالً نصوص التقنين المدني الجديد في الميراث وسداد ديون التركة بهذه المبادئ . ألعيان التركة قبل سداد ديونها

  . خضعت التركة لنظام التصفية أو لم تخضع

تصرف الورثة في أعيان التركة  ( 1ل أموال التركة إلى الورثة في الفقه اإلسالمي ) انتقا ( 2فنبحث إذن مسائل خمساً : ) 

تصرف الورثة في أعيان  ( 5انتقال أموال التركة إلى الورثة في التقنين المدني الجديد )  ( 9قبل سداد الديون في الفقه اإلسالمي ) 

تصرف الورثة في أعيان التركة التي خضعت لنظام التصفية  ( 9ديد ) التركة التي مل تخضع لنظام التصفية في التقنين المدني الج

  . في التقنين المدني الجديد

  

 انتقال أموال التركة إلى الورثة في الفقه اإلسالمي : - 191

فتصبح التركة هي المسئولة عن سداد هذه  ، من المقرر في الفقه اإلسالمي أن ديون الميت تتعلق بما يتركه من أموال 

  . إذ حق الدائن هو أن يستوفى الدين من مالية التركة ال من عين بالذات ، والدين يتعلق بمالية التركة ال بذوات أعيانها . الديون

فليس الغرض من تحديد وقت انتقال الملكية  ، متى تنتقل أعيان التركة إلى الورثة ، في الفقه اإلسالمي ، وإذا بحث الفقهاء

فإن ملكية األعيان تنتقل إليهم والديون المتعلقة بماليتها كما  . القول بأن الورثة يستطيعون التصرف في هذه األعيان من هذا الوقت

انتقال ملكية التركة إلى  ولكن هناك نتائج أخرى تتوقف على تحديد وقت . فيقيد هذا ومن حق الورثة في التصرف كما سنرى ، قدمنا

نماء  ( 2ونذكر من هذه النتائج اثنتين : )  . وهل يكون وقت موت المورث أو تبقى التركة على ملك الميت حتى تسدد الديون ، الورثة

لى ملك الميت إذا قلنا ببقاء التركة ع ، كالثمرة والولد والريع والسمن –متصلة كانت أو منفصلة  –أعيان التركة بالزيادة المتولدة 

فإن هذا  ، الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث ، وإذا قلنا با . فيقضي من هذا النماء ديونه وتنفذ وصاياه ، يكون ملكاً للميت

يانة كنفقة الحفظ والص ، نفقات أعيان التركة ( 1)  . فال تقضي منه ديون الميت وال تنفذ منه وصاياه ، النماء يكون ملكاً للورثة

أما إذا انتقلت إلى الورثة بمجرد موت  . تكون على التركة فيما إذا بقيت ملك الميت ، وكمصروفات الحمل والخزن وكطعام الحيوان

ويكون  ، حتى إذا بيعت أعيان التركة في ديون الميت لم يكن للورثة الرجوع بما أنفقوا ، فإن هذه النفقات تكون على الورثة ، المورث

والغرم  ، وكما أن لهم نماء األعيان يكون عليهم نفقتها . تخلصوا من هذه النفقات بالمبادرة إلى بيع األعيان لسداد الديونعليهم أن ي

  . بالغنم

 ، فمنها ما ذهب إلى بقاء التركة على ملك الميت ، وقد اختلفت المذاهب الفقهية في تحديد وقت انتقال التركة إلى ملك الورثة

  . ومنها ما ميز بين حالة وحالة ، ومنها ما ذهب إلى انتقالها فوراً إلى ملك الورثة

  . مستغرقاً للتركة أو لم يكن مستغرقاً لها ، فعند المالكية تبقى أموال التركة على ملك الميت بعد موته إلى أن يسدد الدين

مع تعلق الدين بها على النحو الذي  ، فوراً بموت المورثوعند الشافعية والحنابلة تنتقل أموال التركة إلى ملك الورثة 

قول آخ يذهب إلى بقاء  ، إلى جانب هذا القول ، وفي المذهب الحنبلي . سواء كان الدين مستغرقاً للتركة أو غير مستغرق لها ، قدمناه

  . وهو قول يتفق مع مذهب مالك ، التركة على ملك الميت إلى أن يسدد الدين

ً  . ية يجب التمييز بين ما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة أو كان غير مستغرق لهاوعند الحنف تبقى  ، فإن كان الدين مستغرقا

 ، بل ال يستطيع الورثة أن يستخلصوا أموال التركة إال إذا دفعوا كل الديون . أموال التركة على ملك الميت وال تنتقل إلى ملك الورثة

وفي قول آخر يكفي الستخالص أموال التركة أن  . وهذا على الرأي المشهور في المذهب الحنفي ، لتركةوال يكفي أن يدفعوا قيمة ا

فالرأي الراجح أن أموال التركة  ، وأما إن كان الدين غير مستغرق للتركة . يدفع الورثة للدائنين قيمة هذه األموال ال جميع الديون

وهناك رأي ثان يذهب إلى أن األموال ال تنتقل في هذه الحالة  . الدين بهذه األموال تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث مع تعلق

وهناك رأي ثالث يذهب إلى أنه يبقى على ملك الميت من  . وهذا الرأي يتفق مع مذهب المالكية ، إلى الورثة إال بعد سداد الدين

 وتنتقل بقية األموال إلى الورثة ، األموال ما يكفي لسداد الدين
 (1771 ) .

  

 تصرف الورثة في أعيان التركة قبل سداد الديون في الفقه اإلسالمي :  – 191

ولكن اختالفها ال يتفرع حتماً على اختالفها في الوقت الذي تنتقل فيه  ، اختلفت المذاهب الفقهية في صحة هذا التصرف

وإال لوجب أن يقول من يذهب إلى انتقالها إلى ملك الوارث بمجرد موت المورث بصحة تصرف الوارث  ، التركة إلى ملك الورثة

                                                 

أنظر عرضاً مفصالً لهذه المذاهب ولألدلة التي يحتج بها كل مذهب في مقال لألستاذ على الخفيف في مدى تعلق  (  1771) 

  . 215ص  – 297الحقوق بالتركة في مجلة القانون واالقتصاد السنة الثانية عشرة ص 
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وأن يقول من يذهب إلى بقائها على ملك الميت بعدم صحة هذا التصرف وسنرى بعد عرض المذاهب في هذه  ، قبل سداد الدين

  . المسألة أن هذا ليس مطرداً 

يقتضي منطق هذا القول أن يكون تصرف  ، بقاء أموال التركة على ملك الميت حتى يسدد الدينوهم القائلون ب ، فعند المالكية

 ، ولكن هذا هو أحد رأيين في المذهب . الوارث في أعيان التركة قبل سداد الدين باطالً سواء كان الدين مستغرقاً أو غير مستغرق

والرأي اآلخر يذهب إلى أن تصرف  . ئن فهو مقدم على حق الورثةوليس مبنياً على انعدام ملك الورثة بل على حماية حق الدا

أو  ، كأن يأذن فيه قبل أن يباشره الوارث ، الوارث في التركة المدينة قبل أداء الدين صحيح إذا لم يمس حق الدائن ولم يتضرر هذا به

ي ذلك كله بين أن يكون الدين مستغرقاً للتركة أو ال فرق ف . أو يبقى من التركة بعد التصرف ما يكفي لسداد الدين ، ينزل عن دينه

األولى أن يكون الوارث عالماً بالدين وقت تصرفه  . فلذلك حالتان ، وإذا لم يستطع الدائنون أخذ حقوقهم إال من المبيع . غير مستغرق

فإذا دفعها لزم البيع ورجع  ، يوم قبضه وعند ذلك يفسخ البيع إال إذا دفع المشتري قيمة المبيع ، أو أن يكون الميت مشهوراً بالدين

والحالة الثانية أن يكون الوارث غير عالم بالدين وال يكون الميت مشهوراً بأنه  . المشتري على بائعه من الورثة بما غرم من قيمته

ويرجع الدائنون على الوارث بقدر الثمن الذي قبضه من المشتري سواء كان فيه وفاء بالدين  ، وعند ذلك يسلم المبيع لمشتريه ، مدين

وال رجوع لهم على المشتري بشيء إال إذا حاباه الوارث في البيع فيرجع الدائنون بقدر المحاباة فقط  ، أو لم يكن
 (1779 ) .

  

 ، باطل ، التركة المدينة قبل أداء المدين بغير إذن الغرماء والحنابلة كالمالكية عندهم رأيان : أحدهما أن تصرف الوارث في

فمن قال منهم إنها ال  ، ولكن الحنابلة يقفون عند وقت انتقال التركة للورثة . والثاني أنه صحيح نافذ ما دام لم يمس حقوق الدائنين

ها تنتقل فوراً بموت المورث ذهب إلى صحة هذا ومن قال إن ، تنتقل إال بعد سداد الدين ذهب إلى بطالن تصرف الوارث قبل السداد

التصرف 
 (1775 ) .

  

ال يجوز مع ذلك للوارث أن  ، وهم القائلون بانتقال أموال التركة إلى ملك الورثة فوراً بموت المورث ، وعند الشافعية

فيتعلق  ، لى الوارث مثقلة بالدينذلك أن التركة تنتقل إ . ولو كان الدين غير مستغرق للتركة ، يتصرف في أموال التركة المدينة

وكان مقتضى ذلك أنه يجوز للوارث بيع مال التركة  . والرهن عند الشافعية يمنع من بيع العين المرهونة ، الدين بها كما يتعلق الرهن

بخالف الرهن فإن إذن  ، ألن الدين ال يزال معلقاً بنفس الميت ، ولكنهم مع ذلك ال يجيزون التصرف ولو بإذن الدائن ، بإذن الدائن

ً  ، فالشافعية إذن يذهبون إلى أن تصرف الوارث في التركة المدينة بأي دين . المرتهن يسقطه قبل سداده  ، ولو لم يكن مستغرقا

ويستثنى من  . وللمشتري الرجوع على الوارث بما أدى من الثمن ، وللدائنين أن يتتبعوا أعيان التركة في يد المشتري . تصرف باطل

أو بإذن القاضي إذا لم يكن الثمن أقل من  ، فهو صحيح إذا كان بإذن جميع الدائنين ، ذلك تصرف الوارث في التركة لسداد الدين

                                                 

وليس  ، قلت أرأيت رجالً هلك وترك ماالً وترك ديوناً للناس عليه ":  ء في المدونة الكبرى في هذا الصددوقد جا (  1779) 

فأخذ الوصي المال أو أخذته الورثة فقضوه رجالً واحداً وهم ال يعلمون  ، في مال هذا الذي ترك وفاء لحق واحد من الغرماء

قال إذا لم يعلموا ببقية الغرماء ولم يكن الميت  . اً من الغرماء دون بقيتهمأو كانوا يعلمون فقضوا واحد ، بالذين لهم الدين

فعليهم ما يصيب هؤالء إذا  ، فإن علموا أو كان موصوفاً بالدين . فال شيء على الوصي وال على الورثة ، موصوفاً بالدين

فإنما يتبع الغرماء  ، وإن كانوا لم يعلموا . ويرجع الورثة أو الوصي الذي اقتضى المال بما غرموا لهؤالء الغرماء ، تحاصوا

قلت أرأيت  . . . قال نعم هو قوله ، قلت وهذا قول مالك . وال يكون على الوصي وال على الورثة شيء ، الذين استوفوا المال

قال مالك إن كان  قال ، ثم قدم قم فأقاموا البينة على دين لهم على الميت ، إن باع الورثة تركة الميت فأكلوها واستهلكوها

كان للغرماء أن يأخذا مال الميت  ، فبادر الورثة الغرماء فأخذوا ماله فباعوه واقتسموه وأكلوه ، الرجل الميت معروفاً بالدين

فباعوا على مثل  ، وإن كان الرجل الميت ال يعرف بالدين . واتبع الذين اشتروا الورثة ، وال يجوز بيع الورثة ، حيثما وجدوه

وال يأخذون من الذين اشتروا ما  ، ولم يكن لهم على من اشترى منهم سبيل ، ابتع الغرماء الورثة ، يع الناس تركة ميتهمما يب

سحنون عن ابن وهب قال مالك في  . وهو رأيي ، قال ابن القاسم أخبرني بهذا عن مالك غير واحد من أصحابنا . في أيديهم

ثم يأتي دين على هذا  : ثم يبيع الورثة أمواله فيقتسمونها ، روف كالهما في حالهالرجل يهلك وهو مديان أو غير مديان مع

فإن الغرماء يأخذون ما وجدوا  ، قال أما الذي يعرف بالدين وال يجهل أمره . فيوجد المال بأيدي الناس الذين اشتروا ، الميت

فإنما يتبع  ، وأما الذين ال يعرف بالدين وال يظن به الدين . ويتبع الذين اشتروا الورثة بأموالهم ، بأيدي الناس الذين اشتروا

  ( . 95ص  – 91ص  29المدونة الكبرى جزء )  " غرماؤه الورثة بثمن ما باعوا كان فيه وفاؤهم أو لم يكن

هل يمنع الدين نقل التركة إلى  ، حكى بعض أصحابنا فيمن مات وعليه دين ":  وقد جاء في المغني في هذا الصدد (  1775) 

للخبر وألن تعلق الدين بالمال ال يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع  ، إحداهما ال يمنعه : الورثة؟ روايتين

ا كم ، فإن تعذر وفاؤه فسخ تصرفهم ، ولزمهم أداء الدين ، صح تصرفهم ، فإن تصرف الورثة في التركة ببيع ونحوه . نقله

والرواية الثانية يمنع نقل التركة إليهم لقوله تعالى من بعد  . لو باع السيد عبده الجاني أو النصاب الذي وجبت فيه الزكاة

فعلى هذا لو تصرف  . فال يثبت لهم الملك قبلهما ، فجعل التركة للوارث من بعد الدين والوصية ، وصية يوصى بها أو دين

لم يصح إال  ، وإن تصرف الغرماء . إال أن يأذن الغرماء لهم ، هم تصرفوا في غير ملكهمألن ، لم يصح تصرفهم ، الورثة

  ( . 571ص  5المغني جزء )  " بإذن الورثة
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 الفهرس العام

ألن الدين حق تعلق بالمال من غير  ، وهناك رواية أخرى في مذهب الشافعي أنه يصح تصرف الوارث في التركة المدينة . القيمة

وإن لم يقضه فسخ التصرف  ، فإن قضى الوارث الدين لزم تصرفه ، ف كمال المريضرضا المالك فلم يمنع التصر
 (1779 ) .

  

وهم القائلون بانتقال أموال التركة إلى الورثة بمجرد موت المورث إذا كان الدين غير مستغرق وإال فببقائها  ، وعند الحنفية

سواء كانت التركة  ، وإال كان التصرف باطالً  ، صيال يجوز مع ذلك للوارث حق التصرف لحسابه الشخ ، على ملك الميت

ويرجع المشتري على الوارث بما أدى من  ، ويتبع الدائن العين في يد المشتري لبطالن التصرف . مستغرقة بالدين أو غير مستغرقة

ويصح تصرفه في هذه  ، على أنه يجوز للوارث باعتباره خليفة عن الميت أن يتصرف في أموال التركة المدينة لسداد الدين . الثمن

 $ 955$ إال إذا كانت التركة مستغرقة بالدين وكان الوارث  ، وهناك من فقهاء الحنفية من ال يقول ببطالن التصرف . الحالة

كان التصرف صحيحاً  ، وتصرف الوارث لحسابه الشخصي ، تكن التركة مستغرقة بالدين أما إذا لم . يتصرف لحسابه الشخصي

أو أجاز الدائن التصرف  ، نافذاً ما بقى في التركة ما يفي بسداد الدين
 (1771 ) .

  

سداد  ويخلص مما قدمناه عن اختالف المذاهب في هذه المسألة أن األساس الذي يقوم عليه تقييد حق الوارث في التصرف قبل

واختالف األقوال يرجع إلى اختالف الطريقة التي يحمي  . وليس هو انعدم الملكية أو وجودها عند الوارث ، الدين هو حماية الدائن

وهذا قول في كل من  ، فمن األقوال ما يمعن في حماية الدائن إلى حد أن يبطل تصرف الوارث قبل سداد الدين . بها حق الدائن

فينفذ التصرف بإجازة الدائن أو بنزوله عن دينه  ، ومنها يجعل تصرف الوارث صحيحاً بشرط أال يمس حق الدائن . المذاهب األربعة

  . وهذا قول آخر في كل من المذاهب األربعة كذلك ، أو ببقاء مال في التركة يكفي لسداد الدين

 انتقال التركة المدينة إلى الورثة في التقنين المدني الجديد :  – 192

وهي القاعدة التي رأينا  ، وقد عنى التقنين المدني الجديد بتنظيم القاعدة الفقهية التي تقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين

بعد أن  ، فأورد نظاماً مفصالً لتصفية التركات المدينة . المذاهب الفقهية المختلفة قد تضاربت في تحديدها وفي استخالص نتائجها

بل أيضاً في كيفية انتقال أموال  ، ال في تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فحسب ، باع الفقه اإلسالمي في الميراثقرر إجماالً وجوب إت

  . التركة إلى الورثة كما سبق القول

                                                 

.  تعلقت الديون بمال كما تتعلق بالحجر في حياته ، ومن مات وعليه ديون ":  وقد جاء في المهذب في هذا الصدد (  1779) 

فال يصح  ، ألنه مال تعلق به دين ، أحدهما ال يصح : ففيه وجهان ، ركة قبل مضي الدينفإن تصرف الورثة في الت . .

فلم يمنع  ، ألنه حق تعلق بالمال من غير رضا المالك ، والثاني يصح . التصرف من غير رضا من له الحق كالمرهون

وإذا قسم مال  . . . وإن لم يقض فسخنا ، فإن قضى الوارث الدين نفذ تصرفه ، وإن قلنا إنه يصح . التصرف كمال المريض

ألنا إنما  ، رجع على الغرماء وشاركهم فيما أخذوه على قدر دينه ، ثم ظهر غريم آخر ، المفلس أو مال الميت بين الغرماء

كالحاكم إذا حكم بحكم ثم وجد  ، فإذا بان بخالف ذلك وجب نقض القسمة ، قسمنا بينهم بحكم الظاهر أنه ال غريم له غيرهم

  ( . 911المهذب جزء أول ص )  " النص بخالفه

وإن لم يكن  ، الدين إذا كان محيطاً بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة ":  وقد جاء في المبسوط للسرخسي (  1771) 

 رث بحال ألنه يخلف الموروث في المالوفي قوله اآلخر ال يمنع ملك الوا ، محيطاً فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه هللا األول

وحجتنا في ذلك قوله  . فكذلك يكون ملكاً للوارث ، والمال كان مملوكاً للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين كالمرهون ،

فيكون  . والحكم ال يسبق أوانه ، فقد جعل هللا تعالى أداء الميراث بعد قضاء الدين ، تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين

فأما المشغول بحاجته ال يخلفه  ، ثم الوارث يخلفه فيما يفضل من حاجته ، حال الدين كحاله في حياة المورث في المعنى

وال يقال يبقى  . وقيام األصل يمنع ظهور حكم الخلف ، وإذا كان الدين محيطاً بتركته فالمال مشغول بحاجته . وارثه فيه

  ( . 297ص  – 291ص  15المبسوط جزء )  " ية المديون في ماله حكماً لبقاء حاجتهتبقى مالك ، مملوكاً بغير مالك

 ، أال ترى أن التركة لو هلكت ال يسقط . وال ينتقل بالموت من الذمة إلى التركة . . . إن الدين يجب في الذمة ":  وجاء في الزيلعي

الوصية فإن حق الموصي له يتعلق بعين التركة حتى  بخالف . وأن الوارث أن يستخلص التركة بقضاء الدين من محل آخر

وألبي يوسف رحمه هللا أن الدين  . . . وليس للوارث أن يستخلص التركة ويطلبه من محل آخر ، ال يبقى بعد هالك التركة

)  " ولهذا ال يثبت الملك فيها للوارث وال ينفذ تصرفه فيها إذا كانت مستغرقة بالدين ، بالموت يتعلق بالتركة لخراب الذمة

إذا كانت التركة مستغرقة  "( :  125ص  1جزء ) وجاء في حاشية الشلبسي على الزيلعي  ( . 125ص  1الزيلعي جزء 

وإن  ، ألن عند استغراق التركة بالدين . ليجبر رب الدين على القبو ، فأراد الوارث استخالص التركة ونقد المال ، بالدين

كان للقاضي أن يبيع  ، أما لو قالوا نحن نؤدي الدين ولم يكن المال نقداً  . ولكن لهم حق استخالص التركة ، كان ال ملك لهم

ص التركة ألنه ليس له والية استخال ، واألجنبي لو فقد الدين ال يجبر رب الدين على القبول . التركة ويقضي حق الغرماء

كالعبد  ، فللورثة والية استخالص التركة بأداء جميع الدين ال بقدر التركة ، والدين إذا كان زائداً على التركة . بخالف الورثة

  . " الجاني إذا فداه مواله فداه بارشه
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ونوجز هنا ما انطوت عليه نصوص التقنين المدني الجديد من مبادئ رئيسية في انتقال أموال التركات من المورث إلى 

وقد انطوى التقنين المدني في هذا الصدد على مبادئ رئيسية  . حقوق الدائنين المتعلقة بالتركة وكيفية سداد الديون وفي ، الوارث

 استقيت كلها من مبادئ الفقه اإلسالمي في مذاهبه المختلة : ، ثالثة

فتنتقل هذه األموال مثقلة بحق  . مع تعلق حقوق الدائنين بها ، تنتقل أموال التركة إلى الورثة بمجرد موت المورث –أوالً 

والبد من شهر  . فهو رهن قانوني ، ولكنه رهن مصدره القانون وليس االتفاق مع الدائنين ، عيني هو أقرب إلى أن يكون حق رهن

هذا الحق ليكون نافذاً في حق الغير ممن عسى أن يتصرف له الوارث 
 (1771 ) .

  

 ، فإنه يجوز للورثة منذ هذا الوقت أن يتصرفوا فيها ، ولما كانت أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث –ثانياً 

  . ولكن تصرفهم يكون خاضعاً لحقوق الدائنين على النحو الذي أسلفناه

فيتخذ من  ، ة يتوالها كل دائن لنفسهبموجب إجراءات فردي ، إذا لم تخضع التركة لنظام التصفية ، ويكون سداد الديون –ثالثاً 

وذلك إما عن طريق الحجز  ، اإلجراءات التحفظية واإلجراءات التنفيذية الستيفاء حقه من أموال التركة ما يقرره القانون لكل دائن

 –ا اإلشارة إليه على هذه األموال وهي في يد الورثة وإما عن طريق تتبعها والحجز عليها في يد الغير إذا تم الشهر الذي أسلفن

فمن سبق  . تماثل حالتهم قبل موته ، من حيث االلتجاء إلى اإلجراءات الفردية ، ويترتب على ذلك أن حالة الدائنين بعد موت المورث

على أنه ال يجوز ألي دائن بعد موت المدين أخذ  . ومن تأخر فقد يضيع عليه حقه كله أو بعضه ، منهم غيره إلى التنفيذ ظفر بحقه

فال يكون سداد الديون إال  ، أما إذا خضعت التركة لنظام التصفية . ( مدني 1 /   2979 اختصاص على عقار في التركة ) م

بل يقوم  ، ومن ثم ال يجوز ألي دائن أن يتخذ إجراءات فردية الستيفاء حقه . بإجراءات جماعية يتوالها المصفي نيابة عن التركة

بجرد أموال التركة وحصر الديون التي عليها وسدادها وتزيع ما بقى بعد  -السنديك في التفليسة  كما يقوم –المصفي في التركة 

ولم يأخذ  ، وأخذ كل منهم حصة بنسبة دنيه ، تحاص الدائنون ، وإن ضاقت التركة بوفاء الديون . السداد على الموصي لهم والورثة

 ً   . الموصي لهم والورثة شيئا
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ونخصص القول هنا في حكم تصرف الوارث في أعيان التركة المدينة قبل سداد الدين إذا كانت هذه التركة لم تخضع لنظام  

وأنه ال بد من شهر هاذ الحق ليكون نافذاً في  ، وقد قدمنا أن حقوق الدائنين تتعلق بأعيان التركة أشبه ما تكون بحق الرهن . التصفية

ويجري التأشير أمام اسم  ، ويكون الشهر بتأشير الدائن بدينه في خالل سنة من شهر حق اإلرث ، حق من تصرف له الوارث

  . المورث في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب األوضاع المقررة للفهارس األبجدية

فيتتبعها  ، استطاع الدائن أن ينفذ بحقه على عقارات التركة ولو كان الورثة قد تصرفوا فيها ، ذا النحوفإذا تم التأشير على ه

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً  " ، إذ تنص على ما يأتي ، مدني 525وقد ورد ها الحكم في المادة  . في يد من وقع التصرف لهم

ة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم على عقارات التركة التي حصل ألحكام النصوص السابقة : جاز لدائني الترك

إذا أشروا بديونهم وفقاً ألحكام القانون  ، التصرف فيها أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير
 (1777 ) 

وأحكام القانون هنا  . "

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون  "وتجري على الوجه اآلتي :  ، من قانون تنظيم الشهر العقاري 25تبينها المادة 

العادية على المورث في هامش تسجيل اإلشهادات أو األحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بها التأشير من تاريخ 

يه فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً ومع ذلك إذا تم التأشير خالل سنة من تاريخ التسجيل المشار إل ، حصوله

عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير 
 (1775 ) 

" .  

                                                 

د الوفاة مثقلة بحق تنتقل بمجر ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة ، وقد قضت محكمة دمنهور الكلية بأن التركة (  1771) 

هذا  . يخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم بالتقدم على سواهم ممن تصرف هل الوارث أو من دائنيه ، عيني لدائني المتوفي

الحق العيني يتوافر له خصيصة التتبع والتقدم الستيفاء دائني المورث حقوقهم من التركة بال تفرقة بين حائز حسن النية وآخر 

رقم  91المحاماة  2595ماس سنة  12دمنهور الكلية ) وإنه متعلق بالتركة كلها تعلق دين الرهن بالمرهون  ، سيء النية

  ( . 2919ص  919

  . 921ص  59م  2517أبريل سنة  15استئناف مختلط  : أنظر في عهد التقنين المدني السابق (  1777) 

ومؤدى هذا النص أن تأشير  ":  العقاري في هذا الصدد وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لقانون تنظيم الشهر (  1775) 

حتى لو كان هذا الحق قد تلقاه صاحبه وشهره قبل هذا  ، الدائن بدينه في الميعاد المشار إليه يحفظ له حق مطلقاً قبل الغير

وال يبدأ ميعاد السنة بالنسبة  . فالعبرة بأسبقية الشهر بين الدائن وبين من تلقى الحق من الوارث ، أما بعد هذا الميعاد . التأشير

 ، فللدائن أن ينفذ على أعيان التركة استيفاء لحقه ، أما إذا لم يشهر حق اإلرث . إل الدائن إال من تاريخ شهر اإلرث

وللدائن في  . ر أي تصرف صادر منه قبل شهر حق اإلرث ذاتهوالمفروض أنها تكون باقية على ملك الوارث إذ ال يجوز شه

أي ينفذ على أعيان التركة التي  –أي بعد شهر حق اإلرث  –ولو أغفل التأشير بدينه بعد استطاعته ذلك  ، جميع األحوال
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فإذا كان الدائن قد أشر بدينه على النحو  . وتطبيقاً لما قدمناه نفرض أن الوارث قد باع عقاراً في التركة قبل أن يسدد ديونها

كان له أن يتتبع العقار  ، ولم يستوف حقه من الوارث أو من أي طريق آخر ، ريخ شهر حق اإلرثالذي أسلفناه في خالل سنة من تا

حتى لو كان البيع مسجالً قبل تأشير الدائن بدينه ما  ، فيستوفي حقه منه ، كما كان يتتبعه لو أنه كان دائناً مرتهناً  ، تحت يد المشتري

ونرى من ذلك أن من يتعامل مع الوارث فيشتري منه  . حق اإلرث كما سبق القول دام التأشير قد تم في خالل سنة من تاريخ شهر

يجب عليه أن يتحوط فال يقدم على الشراء قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر حق اإلرث  ، عقارات للتركة
 (1759 ) .

وعند ذلك يستطيع  

فأما أن يحتجز من الثمن مقدار الدين  . لى هذا األساسأن يتبين ما إذا كان هناك دائن للتركة أشر بدينه حتى يتعامل مع الوارث ع

فإن لم يفعل ال هذا وال ذاك عرض نفسه إلجراءات التتبع التي يقوم بها  ، وإما أن يجعل الوارث يفي بالدين ، ليقوم هو بسداده للدائن

دائن التركة 
 (1752 ) .

  

لم يعد حقه نافذاً في مواجهة المشتري إذا سجل  ، حق اإلرثفإذا لم يقم الدائن بالتأشير بدينه في خالل سنة من تاريخ شهر 

فإن كان المشتري قد  ، فإذا أشر الدائن بدينه بعد انقضاء سنتين مثالً  . المشتري البيع بقبل أن يقوم الدائن بالتأشير بعد انقضاء السنة

المشتري سيء النية متواطئاً مع الوارث بحيث يجوز ما لم يكن  ، سجل البيع قبل هذا التأشير لم يستطع الدائن تتبع العقار في يده

كان للدائن أن يتتبع العقار في يد  ، وإن كان المشتري قد سجل البيع بعد تأشير الدائن . للدائن أن يطعن في البيع بالدعوى البولصية

المشتري وأن يستوفى منه حقه 
 (1751 ) .

أن يستوفى حقه من  ، يرد تتبع العقارإذا لم يستطع أو لم  ، وفي جميع األحوال يجوز للدائن 

                                                                                                                                                                    

 ( ، سجيل حق اإلرثبعد ت) بمعنى أنه إذا باع الوارث بعض عقارات التركة وسجل عقد البيع  . تكون باقية على ملك الوارث

وإذا رهن الوارث بعض  . كان لهذا األخير الرجوع على عقارات التركة التي لم يتعلق بها حق الغير ، ولم يؤشر الدائن بدينه

ولكن يكون للدائن المرتهن أن  ، فللدائن الذي لم يؤشر بدينه أن يرجع على هذا العقار المرهون ، عقارات التركة وقيد الرهن

التي أوجبت شهر اإلرث حتى يستطيع الوارث  29مكملة للمادة  25ومما تقدم يرى أن المادة  . بحق الرهن يحتج قبله

ولم توجب شهرها استقالالً  ، ديون الغرماء لنظام التأشير الهامشي 25وقد أخضت المادة  . التصرف في عقارات التركة

مع بقائه محمياً بقاعدة ال تركة إال بعد وفاء  ، ئن التركة بشهر دينهلم يلتزم دا ، فإذا أهمل الوارث شهر حقه . بطريق التسجيل

وانظر األستاذ محمد كامل مرسي في  . " فتظل ديون التركة رغم خفائها عالقة بأعيانها كما لو كانت مرهونة بها ، الديون

ات الحديثة في الميراث واألستاذ محمد علي عرفة في االتجاه – 251ص  295فقرة  9الحقوق العينية األصلية جزء 

  . 119ص  27وتصفية التركة في مجلة القانون واالقتصاد 

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي األمور  " من قانون تنظيم الشهر العقاري على أن 27وقد نصت الفقرة األولى من المادة 

ً  فيأمر به القاضي ، المستعجلة محو التأشير المشار إليه في المادة الرابعة عشرة  . " إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جديا

فيجوز إذن أن يطلب المحو الوارث أو دائن آخر للتركة أو دائن شخصي للوارث أو مشتر من الوارث يضره التأشير فيطلب 

  . محوه

ولكن  . لمجرد أنه أشر بحقه قبلهفال يتقدم أحدهم على اآلخر  " واألفضلية المترتبة على أسبقية الشهر ال تكون فيما بين دائني التركة

وال يستطيع هذا التتبع الدائن الذي لم يؤشر في خالل هذه  ، الدائن الذي أشر في خالل السنة له أن يتتبع العقار في يد الغير

ر األستاذ محمد علي عرفة المقال المشا – 211فقرة  9األستاذ محمد كامل مرسي في الحقوق العينية األصلية جزء ) المدة 

  ( . 111ص  27إليه في مجلة القانون واالقتصاد 

إذ يمنع شهر أي  ، فإن القانون ال يمكن الوارث من التصرف في عقارات التركة ، أما قبل شهر حق اإلرث (  1759) 

يجب شهر  ":  من قانون تنظيم الشهر العقاري في هذا الصدد 29وتقول المادة  . تصرف يصدر منه قبل أن يشهر حق أرثه

مع قوائم جرد  ، اإلرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية أو األحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق اإلرث حق

وإلى أن يتم هذا التسجيل ال يجوز شهر أي تصرف يصدر  . وذلك بدون رسم ، التركة إذا اشتملت على حقوق عينية عقارية

  . " من الوارث في حق من هذه الحقوق

ً  ، ويبدو أن المشتري من الوارث ال يستطيع تطهير العقار (  1752)   كما كان يستطيع لو أن العقار كان مرهوناً رهناً رسميا

ولذلك جاز  . فإن التطهير إجراء استثنائي ال يمتد من الرهن الرسمي إلى غيره من الحقوق المماثلة إال بنص في القانون ،

  ( . ولم يجز في الرهن الحيازي النعدامه ، مدني 2959 م) نص التطهير في حق االختصاص لوجود هذا ال

وإذا باع  – 151ص  255األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 59ص  211األستاذ محمد علي إمام فقرة  (  1751) 

مورث يفضل فإن المشتري من ال ، ثم باع الوارث العقار ذاته ، المورث عقاراً ولم يسجل المشتري البيع قبل موت المورث

على المشتري من الوارث إذا سجل عقده في خالل السنة التي تلي شهر حق اإلرث أو أشر بدينه باعتباره دائناً للتركة في 

أما إذا سجل المشتري من المورث البيع أو أشر بالدين  . حتى لو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك ، خالل هذه المدة

وسنعود إلى هذه  . ة في المفاضلة بينه وبين المشتري من الوارث باألسبقية في التسجيل أو التأشيرفالعبر ، بعد انقضاء السنة

  ( . 119أنظر فقرة ) المسألة بتفصيل أو في فيما يلي 
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كما له أن يرجع بالتعويض على الوارث في ماله الشخصي إذا كان هذا قد  ، أموال التركة األخرى التي ال تزال باقية في يد الوارث

  . باع العقار غشاً وإضراراً بحقوق الدائن ولو لم تتوافر شروط الدعوى البولصية

فال تأثير لتأشير الدائن بدينه في هذا البيع وينظر في هذه الحالة  ، عها الوارث قبل سداد الدين منقوالً أما إذا كانت العين التي با

جاز للدائن أن يتتبع هذا  ، أي يعلم أن المنقول الذي يشتريه هو من أموال تركة لم تسدد ديونها ، فإن كان سيء النية ، إلى المشتري

وال يستطيع الدائن أن  ، فقد ملك المنقول بالحيازة ، أما إذا كان المشتري حسن النية . قه منهالمنقول في يد المشتري وأن يستوفي ح

 ، فإن لم يجد شيئاً يستوفي منه حقه . وليس له إال الرجوع بحقه على بقية أموال التركة التي ال تزال في يد الوارث ، يتتبعه في يده

أو رجع عليه بالتعويض إذا كان سيء النية أي يعلم قبل أن يبيع المنقول أن على  ، رجع بثمن المنقول على الوارث إذا كان حسن النية

  . التركة ديناً لم يسدد
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بل إ الكثرة الغالبة من  ، ونبادر إلى القول إن كل تركة ال تخضع حتماً لهذا النظام . وقد تخضع التركة المدينة لنظام التصفية 

مما يجعل النظام غير صالح إال للتركات الكبيرة الكثيرة  ، لما فيه من إجراءات طويلة ومصروفات كثيرة ، التركات ال تخضع له

الدائن أو الموصي له أو الوارث على أن  –ن ذوي الشأن ومن ثم جعل طلب إخضاع التركة لنظام التصفية رخصة ألي م . الديون

فإن لم ير موجباً لذلك رفض إخضاع التركة لهذا النظام  ، يخضع هذا الطلب لتقدير القاضي
 (1759 ) .

وهذا كله إذا لم يعين المورث  

فإنه يسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من  ، وأقر القاضي هذا التعيين ، فإن عين وصياً للتركة . نفسه وصياً لتركته

إذا لم يعين  "مدني في خصوص جواز إخضاع التركة لنظام التصفية :  711وهذا ما تنص عليه المادة  . ( مدني 717 أحكام ) م

تجمع الورثة على  من ، إذا رأت موجباً لذلك ، عينت المحكمة ، وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، المورث وصياً لتركته

وذلك بعد  ، على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، تولى القاضي اختيار المصفي ، فإن لم تجمع الورثة على أحد . اختياره

  . "سماع أقوال هؤالء 

 . قام مقام تأشير الدائن بدينه على النحو الذي بيناه فيما تقدم قيد األمر الصادر بتعيين المصفي ، فإذا خضعت التركة للتصفية

على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً األوامر الصادرة بتعيين  - 2 "مدني في هذا الصدد على ما يأتي :  715وقد نصت المادة 

ويجب أن  . فيه أسماء المورثة بحسب األوضاع المقررة للفهارس األبجديةالمصفي وبتثبيت أوصياء التركة في سجل عام تدون 

ويكون لقيد األمر الصادر بتعيين المصفي من األثر في  - 1 . وبكل ما يقع من تنازل ، يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر لعزل

فأي تصرف يصدر من  . " 525ه في المادة حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص علي

 ، ال يكون نافذاً في حق دائني التركة ، إذا قيد األمر الصادر بتعيين المصفي في خالل سنة من تاريخ شهر حق اإلرث ، الوارث

أما إذا قيد  . في خالل السنةولهؤالء أن يتتبعوا العقار المبيع في يد المشتري على النحو الذي بيناه تفصيالً في حالة تأشير الدائن بدينه 

وكذلك للدائنين تتبع  . فالعبرة باألسبقية في الشهر كما سبق القول ، األمر المذكور بعد انقضاء سنة من تاريخ شهر حق اإلرث

بل إن  . ما لم يكن المشتري حسن النية على التفصيل الذي أوردناه فيما تقدم ، منقوالت التركة التي يبيعها الورثة قبل سداد الديون

  . عوقب بعقوبة التبديد كما سنرى ، الوارث إذا تصرف غشاً في شيء من مال التركة الخاضعة لنظام التصفية

ن التركة عن طريق ويجعل سداد ديو ، على أن نظام التصفية ذاته يقضي بغل يد الورثة عن التصرف في أعيان التركة

وسدادها وتوزيع  ، وحصر الديون التي عليها ، بجرد أموال التركة ، كما قدمنا ، فيقوم المصفي . إجراءات جماعية كما سبق القول

 ، وال يجوز من وقت قيد األمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء . ما بقى بعد السداد على الموصي لهم والورثة

قبل أن  ، وال يجوز للوارث . ( مدني 2 /   779 إال في مواجهة المصفي ) م ، ال يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء اتخذوه كما

كما ال يجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه  ، أن يتصرف في مال التركة ، تسلم إليه شهادة التوريث

وعلى المصفي أن يكلف دائني التركة ومدينيها أن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم من  . ( منه 775 قصاصاً بدين للتركة ) م

وأن يودع قلم كتاب المحكمة خالل أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه  ، ديون

 775 ولو كان وارثاً ) م ، بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركةويعاقب  . ( مدني 771 – 771 األموال ) م

ويقوم المصفي بعد ذلك بوفاء  ، ولو عن طريق دعاوى أمام المحكمة المختصة ، ثم تصفى المنازعات في صحة الجرد . ( مدني

                                                 

 15ص  - 15ص ) في كتابه أحكام التركات والمواريث  ، ونرى من ذلك أن ما يوجهه األستاذ محمد أبو زهيرة (  1759) 

 ، فهو ليس بنظام إجباري . ال محل له ، لما يتضمنه من مصروفات كثيرة وإجراءات طويلة ، من االنتقاد لنظام التصفية ( ،

وإنما هو نظام وضع لتصفية التركات الكبيرة إذا أثقلتها  . بل هو ليس بنظام اختياري يجوز لذوي الشأن يطبقوه متى شاءوا

والقاضي وحده هو الذي يقدر ما إذا كان يستجيب  . م كل المالءمة لمثل هذه التركاتفالنظام مالئ ، الديون وتعقدت شؤونها

أنظر من ) وهو ال يستجيب لهذا الطلب إال إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك  ، لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية

  ( . 2هامش رقم  295ص  9 هذا الرأي األستاذ محمد كامل مرسي في الحقوق العينية األصلية جزء ب
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أن يقف تسوية أي دين حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات  ، ولكن عليه في حالة إعسار التركة أو احتمال إعسارها . ديون التركة

ويجوز للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل الذي على  . ( مدني 751 المتعلقة بديون التركة ) م

أموال التركة بحيث يختص كل  فإذا لم يقض بحلول األجل تتولى المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع ، التركة بشروط معينة

وترتب المحكمة لكل دائن من  . وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادالً لصافي حصته في اإلرث

 ، تحقيق ذلكفإن استحال  . على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين ، دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول

رتبت المحكمة التأمين على أموال  ، ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو باالتفاق على أية تسوية أخرى

إذا ظهر دائن للتركة لم يستوف حقه لعدم ذكره في  ، وبعد تسوية الديون على هذا النحو . ( مدني 1 و 2 /   759 التركة جميعها ) م

لم يجز لهذا الدائن أن يرجع على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على أموال  ، جرد ولم تكن له تأمينات على أموال التركةقائمة ال

  . ( مدني 751 وإنما له الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم ) م ، التركة

يف والوصايا وغير ذلك وبعد أن يقوم المصفي بتنفيذ التزامات التركة من تجهيز الميت وسداد الديون والتكال
 (1755 ) ،

يخلص  

و  . ( مدني 599 - 755 ويسلم المصفي لهم ما آل إليهم من هذه األموال ) م ، ما بقى من المال للورثة كل بحسب نصيبه الشرعي

 ، وتبين مقدار نصيبه منه ، تسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعالماً شرعياً أو ما يقوم مقام هذا اإلعالم شهادة تقرر حقه في اإلرث

وهي  . فيشهر بذلك انتقال المال الموروث إليه ، وهذه الشهادة هي التي يسجلها . ( مدني 592 وتعين ما آل إليه من أموال التركة ) م

قرر بمجرد انقضاء الميعاد الم ، على أنه يجوز للورثة . كما سبق القول ، تبيح له من وقت تسلمها التصرف في هذه األموال

أو أن يتسلموا  ، المطالبة بأن يستلموا بصفة مؤقتة األشياء أو النقود التي يحتاج لها في تصفية التركة ، للمنازعات المتعلقة بالجرد

وغني عن البيان أن الوارث الذي يتسلم شيئاً من ذلك يكون له حق  . ( مدني 599 وذلك مقابل كفالة أو بدون تقديمها ) م ، بعضاً منها

  . ولو قبل أن يتسلم شهادة التوريث ، رف فيهالتص

 بيع المحجوز عليه والمعسر - 5

 بيع المحجوز عليه :  - 195

ويجب تسجيل التنبيه قبل  . ( مرافعات 129 يبدأ التنفيذ على عقار المدين بإعالن التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين ) م

 129وال يجوز تسجيله قبل مضي خمسة عشر يوماً على إعالنه )  ، انقضاء ستين يوماً على إعالنه وإال اعتبر كأن لم يكن

ويسقط هذا التسجيل ويحصل شطبه بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى  ، ويترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً  . ( مرافعات

لشهر إذا لم يعقبه خالل المائتين واألربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد اإلخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو مكتب ا

  . ( مرافعات 192صدور أمر قاضي البيوع بمد هذا الميعاد ) 

سواء كان هو  ، لمالك العقار المحجوزلم يعد يجوز  ، فإذا ما تم تسجيل التنبيه على النحو المتقدم فاعتبر العقار محجوزاً 

إال إذا  ، وبيع المالك العقار ال يكون نافذاً في حق الدائن الحاجز وال في حق الراسي عليه المزاد . أن يبيعه ، المدين أو الحائز للعقار

 . البيع غير نافذ في حق هؤالء كان ، فإن سجل التنبيه قبل تسجيل البيع . كان البيع قد حصل تسجيله قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية

وإن نص عليه تقنين المرافعات المختلط  ، وقد كان تقنين المرافعات الوطني السابق ال ينص صراحة على هذا الحكم
 (1759 ) .

فاختلف  

الرأي في تحديد الوقت الذي يمنع فيه المحجوز عليه من بيع عقاره أهو وقت تسجيل التنبيه أم هو وقت البيع بالمزاد 
 (1751 ) .

ولكن  

 ، ونص صراحة على منع المحجوز عليه من بيع العقار المحجوز من وقت تسجيل التنبيه ، تقنين المرافعات الجديد حسم هذا الخالف

وال ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو  ، ال ينفذ تصرف المدين أو الحائز في العقار "مرافعات على أنه  121إذ نصت المادة 

) الدائنين المقيدة حقوقهم قبل  191حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين وال في حق الدائنين المشار إليهم في المادة  في ، امتياز

إذاك أن التصرف أو الرهن أو االختصاص أو االمتياز قد  ، وال الراسي عليه المزاد ( تسجيل التنبيه فأصبحوا طرفاً في اإلجراءات

ومع ذلك ينفذ التصرف أو الرهن أو االختصاص أو االمتياز المشار إليه إذا قام ذوو  . نزع الملكية حصل شهره بعد تسجيل تنبيه

                                                 

ويتفق هذا مع رأي الكثيرين من الحنابلة فهم يجعلون  . في مال التركة نماؤها ، لتنفيذ الديون والوصايا ، ويدخل (  1755) 

األستاذ علي الخفيف ) التركة ملكاً للورثة بمجرد موت المورث ويجعلون الديون مع ذلك متعلقة بنمائها لتعلها بأصل النماء 

  ( . 11األستاذ محمد أبو زهيرة في أحكام التركات والمواريث ص  - 119مشار إليه ص في المقال ال

ال يجوز للمدين من يوم تسجيل التنبيه أن  " من تقنين المرافعات المختلط تنص على أنه 197فكانت المادة  (  1759) 

  . " سه وبال حاجة إلى حكم بذلكوإال كان التصرف باطالً من تلقاء نف ، يتصرف في العقارات المذكورة في التنبيه

نقض ) وكانت محكمة النقض تقضي بأن المدين يبقى على حقه في التصرف في العقار حتى يباع عليه بالمزاد  (  1751) 
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بإيداع مبلغ يكفي للوفاء بأصل الديون والفوائد والمصاريف التي للحاجزين والدائنين المشار إليهم  ، الشأن قبل اليوم المحدد للبيع

وتكون هذه المبالغ مخصصة لوفاء ديون من ذكروا دون غيرهم من  ، اً باإليداعسواء حلت ديونهم أو لم تحل مع إعالنهم جميع

  . "فال يجوز ألي سبب منح ميعاد للقيام به  ، فإذا لم يحصل اإليداع قبل إيقاف البيع . الدائنين

ي إذن أن يكون البيع فال يكف –ويخلص من النص المتقدم أن بيع العقار المحجوز إذا لم يسجل قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية 

ال يكون نافذاّ في حق الدائنين الحاجزين والدائنين المقيدة حقوقهم قبل تسجيل التنبيه والراسي عليه  –ثابت التاريخ قبل تسجيل التنبيه 

المزاد 
 (1751 ) .

وللراسي عليه المزاد  ، إذ هو غير سار في حقهم ، فيستطيع هؤالء أن يواصلوا إجراءات التنفيذ دون التفات لهذا البيع 

أن يخلص بالعقار دون أن يحتج عليه بالبيع 
 (1757 ) .

فهذا  ، وبقى فضل ، فإذا استوفى الدائنون حقوقهم من الثمن الذي رسا به المزاد 

كما أن له  ، وللمشتري بعد ذلك أن يرجع على البائع بضمان االستحقاق . ألن البيع ال يزال قائماً بينه وبين البائع ، الفضل للمشتري

ونرى من ذلك أن عدم نفاذ التصرف في حق الدائنين هنا هو تطبيق مبسط للدعوى  . وذلك كله وفقاً للقواعد العامة ، أن يفسخ البيع

ومن ثم  ، فقد فرض القانون أن المشتري الذي سجل البيع بعد تسجيل التنبيه يعلم بالحجز وأنه متواطئ مع مالك العقار ، البولصية

  . بيع غير نافذ في حق الدائنين كما ال ينفذ تصرف المدين الذي وقع إضراراً بحقوق الدائنين في الدعوى البولصيةيكون ال

ينفذ مع ذلك في حق الدائنين  ، إذا سجل بعد تسجيل التنبيه ، ويترتب على ما قدمناه أن بيع العقار المحجوز
 (1755 ) 

في 

ل اليوم المحدد للبيع في المزاد بإيداع مبلغ يكفي للوفاء أصل الدين والفوائد والمصروفات إذا قام المشتري قب ( 2األحوال اآلتية : ) 

وهذا ما  . مع إعالنهم جميعاً باإليداع ، وسواء حلت ديونهم أو لم تحل ، التي للدائنين الحاجزين والدائنين المقيدة حقوقهم على العقار

إذا نزل الدائنون الحاجزون والدائنون المقيدة حقوقهم عن اإلجراءات  ( 1)  . مرافعات السالفة الذكر 121تنص عليه صراحة المادة 

 . بأن وجدوا مثالً أن المشتري قد اشترى العقار بثمن ال يؤملون أن يحصلوا على أكثر منه لو بعي العقار في المزاد ، التي اتخذت

الحالة يستوفون حقوقهم من هذا الثمن باالتفاق مع المشتري والبائع  وفي هذه
 (1599 ) .

إذا سقط التسجيل بأن لم يعقبه خالل  ( 9)  

ا المائتين واألربعين يوماً التالية له التأشير على هامشه بما يفيد اإلخبار بإيداع قائمة شروط البيع أو صدور أمر قاضي البيوع بمد هذ

  . ( رافعات السالفة الذكرم 129 الميعاد ) م

 بيع المعسر :  - 196

من أهم مزايا شهر إعسار المدين عدم نفاذ تصرفات المدين في ماله 
 (1592 ) .

فالمبيع الذي يصدر من المدين المعسر بعد  

حكم شهر وذلك دن حاجة إلى إثبات إعسار المدين فهو ثابت ب ، تاريخ تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ال يسري في حق الدائنين

إذ  ، مدني صراحة على هاذ الحكم 191وقد نصت المادة  . ودون حاجة إلى إثبات سوء نية المدين أو سوء نية المشتري ، اإلعسار

فال يسري في حق الدائنين أي تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو  ، متى سجلت صحيفة دعوى اإلعسار "تقول : 

ليكون البيع نافذاً في حق  ، ويالحظ أن النص هنا لم يشترط . "كما ال يسري في حقهم أي وفاء يقوم به المدين  ، يزيد في التزاماته

فيكفي أن يكون البيع ثابت التاريخ قبل تسجيل صحيفة الدعوى لينفذ  ، أن يكون مسجالً قبل تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ، الدائنين

فإنه يجب أن  ، وهذا بخلف ما رأيناه في البيع الصادر من المحجوز عليه . هذه الحصيفة ولو سجل بعد تسجيل ، في حق الدائنين

  . يكون مسجالً قبل تسجيل التنبيه ليكون نافذاً في حق الدائنين

بل هو بيع صحيح نافذ فيما بين البائع  ، والبيع الصادر بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ال يكون باطالً أو قابالً لإلبطال

فللدائنين أن ينفذوا على العين  . شأنه شأن البيع الصادر من المحجوز عليه فيما قدمنا ، ولكنه ال ينفذ في حق الدائنين ، والمشتري

وإن كان هذا الرجوع ألي جدي إذ المفروض أن المدين  ، فيرجع المشتري على المدين بضمان االستحقاق أو بدعوى الفسخ ، المبيعة

وإذا انتهت حالة  . ألن البيع ال يزال قائماً كما قدمنا ، بقتي في ملك المشتري ، الدائنون العين دون أن ينفذوا عليهاو إذا ترك  . معسر

  . ولكنه يبقى أيضاً قائماً ما بين المدين والمشتري ، بقى التصرف غير نفاذ في حق الدائنين ، اإلعسار بسبب من أسباب انتهائه

                                                 

  . بل يكون بيعاً صحيحاً نافذاً فيما بين البائع والمشتري ، ولكنه ال يكون باطالً أو قابالً لإلبطال (  1751) 

 952فقرة  2599األستاذ رمزي سيف في وقاعد تنفيذ األحكام والعقود الرسمية في قانون المرافعات الجديد سنة  (  1757) 

  . 177قرة ف – 171األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  –وما بعدها 

دون أن يرجع المشتري على البائع بضمان االستحقاق أو  ، ويبقى بطبيعة الحال قائماً فيما بين المشتري والبائع (  1755) 

  . بدعوى الفسخ

ولو كان ثمن المثل أو أكمله إلى  ، وال يجوز للمشتري أن يجبر الدائنين على قبول الثمن الذي اشترى به العقار (  1599) 

 –مدني بالنسبة إلى المشتري من المدين المعسر كما سنرى  197فهذا اإلجبار ال يكون إال بنص كنص المادة  –ثمن المثل 

  . لجواز أن يحصل الدائنون على ثمن أكبر من ثمن المثل إذا بيع العقار في المزاد

  . 197فقرة  1الوسيط جزء  (  1592) 
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وأودع الثمن كله بما في ذلك تكملة ثمن المثل  ، لدائنين إذا كان بثمن المثل أو أكمل إلى ثمن المثلعلى أن البيع ينفذ في حق ا

يجوز للمدين أن يتصرف في  - 2 "إذ تقول  ، مدني على هذا الحكم 197وقد نصت المادة  . في خزانة المحكمة على ذمة الدائنين

وأن يقوم المشتري بإيداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقاً  ، ولو بغير رضاء الدائنين على أن يكون ذلك بثمن المثل ، ماله

إال إذا أودع  ، كان التصرف غير سار في حق الدائنين ، فإذا كان الثمن الذي بيع به المال أقل من ثم المثل - 1 . إلجراءات التوزيع

 "ي اشترى به ما نقص من ثمن المثل المشتري فوق الثمن الذ
 (1591 ) .

  

 بيع األراضي الزراعي في قانون اإلصالح الزراعي - 6

 المسائل التي يثيرها قانون اإلصالح الزراعي بالنسبة إلى بيع األراضي الزراعية : - 197

ال نعرض هنا إلى قانون اإلصالح الزراعي  
 (1599 ) 

هذا القانون بالنسبة إلى بيع إال فيبعض المسائل الهامة التي يثيرها 

فنترك األحكام الخاصة باستيالء الحكومة في خالل الخمس  . ال سيما ما كان من هذه األحكام ذا أثر دائم ، األراضي الزراعية

لها من مسائل السنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه وما يتجمع حو

 ، ونترك األحكام الخاصة بالتعويض الذي تدفعه الحكومة مالك األراضي الزراعية في مقابل اإلستيالء على أراضيهم ، متعددة

واألحكام الخاصة  ، واألحكام الخاصة بتوزيع األراضي المستولى عليها على صغرا الفالحين وتقدير أثمانها وكيفية دفع الثمن

فكل هذه تخرج عن طاق البحث في عقد البيع فوق أنها أحكام تتسم كثيراً أو قليالً بالوقتية  ، بجمعيات التعاون الزراعي
 (1595 ) .

  

القاعدة األساسية التي  ( 2وهما ذاتا صفة دائمة وتدخالن في نطاق عقد البيع : )  ، ونقتصر هنا على بحث المسألتين اآلتيتين

 ( 1)  . وبطالن كل عقد يخالف هذا الحكم ، ها قانون اإلصالح الزراعي من عدم جواز امتالك الشخص ألكثر من مائتي فدانوضع

الحد من تجزئة األراضي الزراعية 
 (1599 ) .

  

 عدم جواز تملك أكثر من مائتي فدان : - 198

شخص أن يمتلك من األراضي الزراعية أكثر من  ال يجوز ألي "تنص المادة األولى من قانون اإلصالح الزراعي على أنه  

مائتي فدان وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطالً وال يجوز تسجيله 
 (1591 ) .

من هذا القانون على أنه  21وتنص المادة  

ألراضي الواجب اإلستيالء فضالً عن مصادرة ثمن ا ، يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه تعطيل أحكام المادة األولى "

                                                 

إذا كان من تلقى حقاً من المدين  " الدعوى البولصية من أنهمدني في  152ونظير هذا ما نصت عليه المادة  (  1591) 

  . " وقام بإيداعه خزانة المحكمة ، فإنه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو ثمن المثل ، المعسر لم يدفع ثمنه

  . 2591سبتمبر سنة  5الصادر في  2591لسنة  217المرسوم بقانون رقم  (  1599) 

وشرح قانون اإلصالح الزراعي لألستاذ  . أحكام اإلصالح الزراعي لألستاذ عثمان حسين عبد هللاأنظر في ذلك  (  1595) 

  . 995فقرة  - 159لألستاذ محمد كامل مرسي فقرة  . محمد علي عرفة والبيع

ً  ، أما تحديد عالقة مستأجر األرض الزراعية بمالكها وحقوق العامل الزراعي (  1599)   ، فهذه أحكام دائمة هي أيضا

  . ومكان بحثها هو عقد اإليجار وعقد العمل ، ولكنها ال تدخل في نطاق عقد البيع

يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك (  أ)  : استثناء من حكم المادة السابقة ":  وتنص المادة الثانية على ما يأتي (  1591) 

ويجوز (  ب)  . لوجه المبين في القوانين واللوائحوذلك على ا ، أكثر من مائتي فدان في األراضي التي تستصلحها لبيعها

وال يسري على هذه  . لألفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من األراضي البور واألراضي الصحراوية الستصالحها

ها هذا مع دم اإلخالل بجواز التصرف في ، األراضي حكم المادة األولى إال بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من وقت التملك

ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هاذ القانون أن تمتلك مقداراً من األراضي (  ج)  . قبل انقضاء هذه المدة

ويجوز للجمعيات الزراعية العلمية الموجودة (  د)  . الزراعية يكون ضروريا لالستغالل الصناعي ولو زاد على مائتي فدان

 . داراً من األراضي الزراعية يكون ضرورياً لتحقيق أغراضها ولو زاد على مائتي فدانقبل صدور هاذ القانون أن تمتلك مق

ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هاذ القانون أن تمتلك من األراضي الزراعية ما تزيد على مائتي فدان (  هـ) 

 ، 5در الزائد على مائتي فدان وفقاً ألحكام المادة ويجوز لها التصرف في الق . على أال تتجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدوره

ويكون للحكومة اإلستيالء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خالل عشر سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقداً على 

كية مدينه ورسو ويجوز أيضاً للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إذا كان سبب الزيادة هو نزع مل(  و)  9أساس حكم المادة 

ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى  ، من قانون المرافعات 115المزاد على الدائن طبقاً للمادة 

وإلى أن  . أيهما أقل 9على األطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد في المادة 

  . " وكذلك يستثنى الوقف . 5ة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة تستولى الحكوم



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

و يعاقب أيضاً بالحبس كل من يتعمد من مالكي األراضي التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو  . عليها

 " . . . بقصد تفويت تمام االنتفاع بها وقت اإلستيالء عليها ، يفسد ملحقاتها
 (1591 ) .

  

لشخص أن يمتلك من أراضي مصر الزراعية أكثر من مائتي فدان أياً كانت درجة  ويخلص من هذه النصوص أنه ال يجوز

بل وقبل ذلك  2591سبتمبر سنة  5وهو يوم  ، يوم نفاذ القانون –فإذا كان شخص يملك  . فالعبرة بعدد األطيان ال بتربتها ، جودتها

أكثر من  – ( 9 ) م 2591يوليه سنة  19ثبت تاريخها قبل يوم إذ أنه ال يعتد بتصرفات المالك التي لم ي 2591يولية سنة  19إلى يوم 

 ، وبعد ذلك ال يجوز للشخص . ( 9 استولت الحكومة على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه ) م ، مائتي فدان

أرض زراعية فوق مائتي الفدان إذاك أن أن يكسب بأي سبب من أسباب كسب الملكية أي  ، وقد أصبح ال يملك أكثر من مائتي فدان

  . أو أي أرض زراعية تجعل ما يملكه أكثر من مائتي فدان إذا كان يملك أقل من هذا المقدار ، يملك هذا المقدار

وإما بسبب  ، وهو يكسب من األراضي الزراعية ما يزيد على النصاب إما بسبب إرادي من جهته وذلك بالعقد أو بالشفعة

  . من جهته أو بواقعة مادية وذلك بالميراث والوصية والتقادمغير إرادي 

 التملك بالميراث والوصية والتقادم : - 199

 ، ثم كسب ملكية أرض زراعية بعد ذلك بطريق الميراث أو الوصية أو التقادم ، فإذا كان الشخص يملك مائتي فدان أو أقل 

 ، ألنه تم إما بتصرف قانوني ال يتعلق بإرادة المالك وهذه هي الوصية ، صح التملك ، فأصبح مجموع ما يملكه أكثر من مائتي فدان

بعد أن أصبح الشخص يمتلك أكثر من  ، ولكن تستولى الحكومة . وإما بواقعة مادية ال بتصرف قانوني وهذا هو الميراث أو التقادم

وقد نصت المادة الثانية  . تي نص عليها قانون اإلصالح الزراعيعلى ما يزيد على هذا المقدار بالطرق واإلجراءات ال ، مائتي فدان

كل شخص أصبحت مساحة األطيان التي يملكها أو يضع اليد عليها تزيد على مائتي فدان  "من الالئحة التنفيذية لهذا القانون على أن 

الذكر ) وهو إقرار يمهد لالستيالء على ما يلزم بتقديم اإلقرار سالف  ، كالميراث أو الوصية أو القسمة أو غير ذلك ، بأي سبب

 "خالل شهرين من علمه بقيام سبب الملكية  ( يجاوز مائتي الفدان
 (1597 ) .

  

 التملك بالعقد :  – 211

والغالب أن يكون عقد بيع ولكن قد يكون عقداً آخر كالمقايضة  –أما إذا تملك الشخص بالعقد 
 (1595 ) 

وما يجعل  -والهبة 

كما هو  ، فالعقد باطل بطالناً مطلقاً وال يجوز لمصلحة الشهر أن تسجله ، الزراعية التي يمتلكها أكثر من مائتي فداناألراضي 

وال يجوز  ، وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطالً  "صريح نص المادة األولى من قانون اإلصالح الزراعي إذ تقول : 

  . "تسجيله 

فقد يكون أحدهما أو كالهما حسن النية ويكون العقد  ، ن العقد بحسن نية البائع أو المشتري أو بسوء نيتهوال عبرة في بطال

فالمشتري مفروض فيه أنه يعرف مقدار ما  ، على أن حسن نية المشتري هنا ال يمكن إال أن يكون مقترناً باإلهمال . مع ذلك باطالً 

  . يملك فإذا جهل ذلك كان هذا تقصير منه

 

ويستوي في بطالن العقد أن يكون الشخص مالكاً قبل العقد مائتي فدان فيكون ما ملكه بالعقد مقداراً زائداً على النصاب الجائز 

أو أن يكون الشخص مالكاً قبل العقد أقل من مائتي فدان ولكنه  ، كما لو اشترى عشرين فداناً وكان يملك قبل ذلك مائتي فدان ، تملكه

وفي  . كما لو اشترى أربعين فداناً وكان يملك قبل ذلك مائة وثمانين ، كسب بالعقد ما جعل مجموع ما يملكه أكثر من مئاتي فدان

                                                 

كأن يقدم إقراراً  : ومن أهم أمثلة التعطيل أن يخفى المالك ما يمتلكه من أطيان تزيد على القدر المسوح بامتالكه (  1591) 

ومتى تكشف الحقيقة  . أو كأن يصطنع عقوداً صورية يسعى من ورائها إلى التهرب من أحكام القانون ، غير صحيح بما يملك

استولت الحكومة على ما كان يجب اإلستيالء عليه من األراضي الزراعية مع مصادرة ثمن هذه األطيان فال يدفع شيء 

 ، إلى إفساد األرض التي تستولى عليها الحكومةوقد يعمد بعض المالك  . ويعاقب هذا فضالً عن ذلك بالحبس ، للمالك

فيخربها بالحط من معدنها أو يضاعف تربتها أو بإتالف ملحقاتها من عزب ومبان وزرايب ونحو ذلك حتى يفوت على من 

  . فهذا أيضاً يعاقب بالحبس ، يملكها من بعده كمال االنتفاع بها

قياساً على عدم نفاذها فيما يجاوز ثلث  ، فيما يجاوز مائتي الفدان وقد يقال إن الوصية ال تنفذ في حق الورثة (  1597) 

فوق أنه ينقص الوصية  ، من الالئحة التنفيذية كما رأينا 1ولكن هذا الحل يخالف النص الصريح الوارد في المادة  . التركة

ي له جميع المقدار الموصي به ما فيجب إذن أن يؤول إلى الموص . المستحقة للموصي له دون سبب تقرره الشريعة اإلسالمية

 . وبعد ذلك تستولى الحكومة في مقابل تعويض يستحقه الموصي له على ما يزيد على مائتي الفدان ، دام ال يجاوز ثلث التركة

  . ال لمصلحة الورثة ، وبذلك يتحول الزائد من الوصية لمصلحة الموصي له كما هو الواجب

  . أو يقايض بقطعة أرض زراعية على قطعة أرض زراعية أكبر منها ، رض زراعيةفيقايض بدار مثالً على أ (  1595) 
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ال فيما يجاوز مائتي فدان فحسب وذلك ألن النص على البطالن عام ال يميز  ، الحالة الثانية يكون البيع باطالً في األربعين فداناً كلها

الصفقة ال تتجزأ فال يمكن جعلها  ، وأل ، "كل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطالً  "فهو يقول :  ، بين حالة وحالة

  . ن تجزئتها البائع أو المشتريصحيحة في عشرين فداناً في الشيوع وباطلة في العشرين األخرى وقد يتضرر م

تاريخ نفاذ قانون  2591من شهر سبتمبر سنة  5والعقد الذي يعتبر باطالً هو العقد الذي يصدر في تاريخ غير سابق على 

تكون  فإنها 2591من شهر سبتمبر سنة  5أما العقود الثابتة التاريخ السابقة على  . أو العقد غير الثابت التاريخ ، اإلصالح الزراعي

إذ ليس لقانون اإلصالح الزراعي في هذه المسألة أثر رجعي  ، صحيحة ويجوز تسجيلها
 (1529 ) .

فإن كان من شأنها أن تجعل المالك  

  . استولت الحكومة على ما يجاوز هذا الحد ، يجوز حد النصاب الجائز تملكه

 التملك بالشفعة :  - 211

لشخص أن يأخذ بالشفعة أرضاً زراعية من شأنها أن تجعل مجموع ما يملكه من ويبدو أن الشفعة تقاس على البيع فال يجوز 

األراضي الراعية أكثر من مائتي فدان وهو ال يستطيع أن يجزئ الصفقة بحيث يقتصر على األخذ بالشفعة فيما ال يجعله يجاوز 

وهذا التصرف  ، قعة مادية وتصرف قانونيوالشفعة تنطوي على وا . ألن تجزئة الصفقة غير جائزة في الشفعة ، مائتي الفدان

فشأنه شأن البيع في عدم جواز التملك به لما يجاوز النصاب  ، سبب يتعلق بإرادة المالك –وهو إرادة األخذ بالشفعة  –القانوني 
 (

1522 ) .
  

 الحد من تجزئة األراضي الزراعية : - 212

إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة األراضي الزراعية إلى أقل من خمسة  "من قانون اإلصالح الزراعي على أنه  19تنص المادة  

وجب على ذوي  ، سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو يغر ذلك من طرق كسب الملكية ، أفدنة

ألمر إلى المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها أكثر رفع ا ، فإذا تعذر االتفاق . الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية األرض منهم

فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء  . للفصل فيمن تؤول إليه األرض ، بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة ، العقارات قيمة

على أن  15وتنص المادة  . " وتفصل المحكمة في الطلب بغير رسوم . قررت المحكمة بيع األرض بطريق المزاد ، بباقي األنصبة

فإن تساووا في هذه الصفة  ، من يحترف الزراعة من ذوي الشأن ، في أيلولة األرض غير القابلة للتجزئة ، تفضل المحكمة الجزئية "

فإن تساووا في هذه الصفة قدم  ، فضل من يشتغل بالزراعة من الورثة ، على أنه إذا كان سبب كسب الملكية الميراث . اقترع بينهم

 "فإذا تعدد األوالد اقترع بينهم  ، الزوج فالولد
 (1521 ) .

  

وباع جزءاً منها أو قايض عليه أو وهبه بحيث أصبح ال يملك إال  ، والمفروض أن شخصاً يملك خمسة أفدنة أو أقل أو أكثر

أو ورث المالك  ، له ال يملك هو أيضاً إال أقل من خمسة أفدنة وأصبح المشتري أو المقايض اآلخر أو الموهوب ، أقل من خمسة أفدنة

أو أوصى المالك لسبعة أفدنة مثالً بفدانين  ، لسبعة أفدنة مثالً عدد من الورثة بحيث أصبح نصيب كل منهم أقل من خمسة أفدنة

ففي كل هذه الصور  ، من خمسة أفدنة لشخص وترك الباقي لعدد من الورثة بحيث أصبح كل من الموصي له والورثة ال يملك إال أقل

  . تجزأت األرض الزراعية إلى أجزاء يقل كل منها عن خمسة أفدنة

ويكون االختيار  ، فيجب في هذه الحالة أن تتركز األرض في أيد أحد هؤالء المالك ممن يقدر على دفع ثمن ما ال يملكه

أو للنيابة العامة رفع األمر إلى المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها أكثر  جاز ألحد هؤالء المالك ، فإذا لم يتفقوا . باتفاق الجميع

فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء  . لتختار من بين المالك من تؤول إليه األرض ويكون قادراً على دفع ثمن ما ال يملك ، العقارات قيمة

 ، بيعت األرض كلها بالمزاد لتكون في يد واحدة وال تتجزأ ملكية األرض الزراعية إلى أقل من خمسة أفدنة ، بثمن باقي األنصبة

  . ويقسم الثمن على المالك كل بقدر حصته

                                                 

  . 22األستاذ عثمان حسين عبد هللا في أحكام اإلصالح الزراعي ص  (  1529) 

وكان من نتيجة هذا  ، فإذا صالح شخص آخر ، فهو كاشف عن الملكية ال منشئ لها ، أما الصلح فله شأن آخر (  1522) 

فإن أثر  ، ه أعطى للطرف اآلخر داراً وأخذ منه خمسين فداناً فزاد بذلك مجموع ما يملكه على مائتي فدانالصلح مثالً أن

  . الصلح الكاشف يجعله مالكاً للخمسين الفدان منذ البداية ثم تستولى الحكومة بعد ذلك على ما يجاوز النصاب

فكذلك الملكيات  ، الملكيات الكبيرة جداً غير مرغوب فيهاإذا كانت  ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية ما يأتي (  1521) 

 19ولذلك عالجت المادتان  . وتحرم أصحابها من مستوى المعيشة الالئق باإلنسان ، فهي تهبط بإنتاج األرض : الصغيرة جداً 

لسكان وتقسيم األرض مسألة تفتيت الملكية درءاً الزدياد حصوله في المستقبل بسبب تزايد عدد ا(  الباب الثالث)  15و 

ولما كان قد رؤى أن أصغر ملكية ال ينبغي أن تقل في المستقبل عن خمسة أفدنة فقد  . باإلرث وغيره من أسباب كسب الملكية

 وجبت أيلولة األرض إلى واحد ممن لهم نصيب فيها ، نص على أنه إذا وقع ما يؤدي إلى تجزئة الملكية إلى أقل من هذا القدر

  . " فإذا لم يستطع أيهم الوفاء بثمنها بيعت بالمزاد العلني ، ن يشتغل منهم بالزراعةمع تفضيل م ،



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

تفضل المحكمة من  ، وعند اختيار المحكمة للمالك الذي تؤول إليه ملكية األرض على النحو الذي أسلفناه ويتعدد الراغبون

فضلت المحكمة من الورثة من يحترف  ، و إذا كان سبب التجزئة الميراث . زارعة فإن تعدد هؤالء اقترعت بينهميحترف ال

  . فإن تعدد األوالد اقترعت بينهم ، ثم الولد ، فضل الزوج ، فإن تساووا كلهم أو بعضهم في هذه الحصة ، الزراعة

 ، قبل نفاذ قانون اإلصالح الزراعي 5أي  ، 2591ن سبتمبر سنة م 5وغني عن البيان أن من يملك أرضاً زراعية قبل يوم 

من سبتمبر سنة  5ابتداء من يوم  ، فإذا جد سبب للتجزئة . يبقى مالكاً لألرض بهذا المقدار ، وكان ما يملك أقل من خمسة أفدنة

  . وجب إعمال القواعد المتقدمة الذكر ، 2591

 المبحث الثاني

 الثمن

 جب توافرها في الثمن : الشروط الوا – 213

 يجب أن يتوافر في الثمن الشروط اآلتية :

  . أن يكون نقوداً  –أوالً 

  . أن يكون مقدراً أو قابالً للتقدير –ثانياً 

ً  -ثالثاً    . أن يكون جديا

 يجب أن يكون الثمن نقوداً  -المطلب األول

 تمييز البيع عن المقايضة بالثمن النقدي :  - 214

فإذا كان الثمن غير نقود فالعقد  ، عن المقايضة بأن أحد المحلين المتبادلين في البيع يجب أن يكون نقوداً وهو الثمن يتميز البيع

  . مقايضة

فكانت تقضي بأنه  ، من المشروع التمهيدي تنص صراحة على هذا الشرط في البيع 919وقد كانت الفقرة األولى من المادة 

ألنه المستفادة من تعريف البيع  ، وقد حذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة . "لنقد يجب أن يكون الثمن مقدر با "
 (1529 ) .

وقد عرف  

عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر فيم قابل ثمن  "بأنه  ، مدني كما رأينا 527في المادة  ، البيع فعالً 

  . "نقدي 

وال يغني عن النقود شيء آخر في الثمن 
 (1525 ) ،

وحتى لو كان له سعر نقدي  ، حتى لو كان هذا الشيء اآلخر من المثليات 

ألن الغالل وإن سهلت  ، فتعيين الثمن غالالً أو أقطاناً مسعرة في البورصة ال يجعل العقد بيعاً  ، معروف في البورصة أو في األسواق

فالعقد يكون مقايضة  ، ود بالرجوع إلى سعرها في البورصة ال تزال غير نقودمعرفة ما يعادلها من النق
 (1529 ) .

بل تعيين الثمن  

بل يكون العقد مقايضة  ، ال يجعل العقد بيعاً  ، أو تعيينه سبائك ذهبية ، وهي عادة معروفة السعر في البورصة ، أسهما أو سندات

كذلك 
 (1521 ) .

  

                                                 

  . في الهامش 191وأنظر ما يلي فقرة  – 92ص  – 99ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1529) 

ً لم يكن العق ، فلو أن شخصاً نقل إلى شخص آخر ملكية شيء لقاء خدمة يؤديها الشخص اآلخر له (  1525)  بل يكون  ، د بيعا

  ( . 99ص  29بالنيول وريبير وهامل ) عقداً غير مسمى 

األستاذ أنور  - 221فقرة  22بيدان  – 217بودري سوينيا فقرة  – 95فقرة  29هيك  – 51فقرة  2جيوار  (  1529) 

  . 2952ماركاديه م  – 215فقرة  21ديرانتون  : عكس ذلك – 292سلطان فقرة 

 97األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 51األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 71سليمان مرقس فقرة األستاذ  (  1521) 

  . 29األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  - 229األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  –

فيكون  ، لك بسعرها في البورصةحتى لو اشترط أن يدفع الثمن أسهما أو أقطاناً أو نحو ذ ، ولكن إذا حدد الثمن نقوداً فالعقد بيع

كذلك يكن  –(  15هامش رقم  955فقرة  9أبوري ورو ) المشتري قد باع بالثمن الذي في ذمته األسهم أو األقطان المشترطة 

ذمة أو استوفى المشتري حقاً له في  ، العقد بيعاً إذا حدد الثمن نقوداً ثم حول المشتري للبائع حقاً له من النقود في ذمة أجنبي

 – 99األستاذ أنور سلطان فقرة  – 551فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز ) البائع نفسه بمقابل هو الثمن الذي في ذمته 

األستاذ  - 97األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 59األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 75األستاذ سليمان مرقس فقرة 

  ( . 295عبد المنعم البدراوي فقرة 
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 الفهرس العام

وإن كان هو  . كان العقد بيعاً  ، فإن كان هو النقود . نظر إلى العنصر الغالب ، غير نقود وإذا كان الثمن بعضه نقود وبعضه

ً  . كان العقد مقايضة ، البدل غير النقود ومقايضة في حدود البدل  ، فهو بيع في حدود الثمن النقدي ، وعن الشك يكون العقد مزدوجا

كان  ، ائة ومع ذلك المبلغ سيارة قديمة كانت عند المشتري قومت بثلثمائةفإذا اشترى شخص سيارة جديدة بألف وخمسم . غير النقدي

كان العنصر  ، وإذا أعطى شخص داراً في مقابل عشرين فداناً ومعها ثلثمائة . فالعقد بيع ، العنصر الغالب هنا هو الثمن النقدي

أما إذا أعطى الشخص داراً في مقابل خمسة فدادين  . ( soulteفالعقد مقايضة والثلثمائة معدل لها )  ، الغالب هو البدل غير النقدي

بيع في حدود األلف ومقايضة في حدود خمسة الفدادين  ، فالعقد مزدوج ، ومعها ألف
 (1521 ) .

  

 يصح أن يكون الثمن إيراداً مؤيداً أو مدى الحياة :  - 215

فقد يكون الثمن إيراداً دائماً أو إيراداً مرتباً مدى  . وليس من الضروري أن يكون رأس مال ، ويكفي أن يكون الثمن نقوداً 

ما دام هذا اإليراد نقوداً  ، الحياة
 (1527 ) .

  

وأن يتفقا في الوقت ذاته وفي نفس عقد البيع  ، فيصح أن يتفق البائع والمشتري على أن يكون الثمن مقداراً معيناً من النقود

كما  . ( rente viagereأو إلى إيراد مرتب للبائع مدى الحياة )  ( rente prerpetuelleعلى تحويل هذا المقدار إلى إيراد مؤبد ) 

ففي الحالتين ال يكون اإليراد  . يصح أن يتفق البائع والمشتري على أن يكون الثمن رأساً إيراداً مؤبداً أو إيراداً مرتباً مدى حياة البائع

وإنما يكون ركناً في عقد البيع هو الثمن  ، ستقالً المؤبد أو اإليراد المرتب مدى الحياة عقداً م
 (1525 ) .

وسنبحث اإليراد المؤبد واإليراد  

مدني تقضي بأن عقد البيع الذي يكون الثمن فيه إيراداً  159ويكفي أن ينشير هنا إلى أن المادة  ، المرتب مدى الحياة في مكان آخر

  . فالكتابة هنا ركن شكلي في البيع . وباً مرتباً مدى الحياة ال يكون صحيحاً إال إذا كان مكت

أن يتفق شخص مع آخر على أن يعطيه داراً مثالً  ، ومن ثم ال يصح أن يكون ثمناً  ، وال يعتبر إيراداً نقدياً مرتباً مدى الحياة

ذلك أن التزاما  . ( bail a nourritureفي مقابل أن اآلخر يعول األول فيقدم له المسكن والطعام والكسوة وما إلى ذلك من النفقة ) 

 ، بل إن العقد ال يكون هنا مقايضة . وإنما هو التزام بعمل ، آلخر بأن يعول األول ليس محله نقوداً وإن أمكن تقديره بمبلغ من النقود

فالعقد إذن ليس  . ام بعملوااللتزام هنا كما قدمنا التز ، ألن التزام كل من المتقايضين يجب أن يكن التزاماً بنقل ملكية أو حق عيني

                                                                                                                                                                    

 ً ً  ، أما في الفقه اإلسالمي فالبيع أوسع نطاقا مبادلة عين (  1) مبادلة عين بدين وهذا هو البيع المطلق (  2)  : إذ أن له صوراً أربعا

  . مبادلة دين بدين وهذا هو الصرف(  5)  . مبادلة دين بعين وهذا هو السلم(  9)  . بعين وهذه هي المقايضة

األستاذ أنور سلطان فقرة  – 99فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 552فقرة  venteلفظ  9للوز أنسيكلوبيدي دا (  1521) 

 – 95األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 59األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 79األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 195

األستاذ منصور مصطفى  – 92األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 295ص  – 27ص  55األستاذ جميل الشرقاوي فقرة 

وأنظر  –مدني  579وانظر أيضاً المادة  295األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 17ص  29منصور فقرة 

يز أن يكون في مدني وهي تج 579وتشير المذكرة إلى المادة  ، مدني 579المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للمادة 

وإال انقلبت  ، على أنه يجب أال يكون هذا المعدل هو العنصر الغالب ":  ثم تقول ، المقايضة معدل من النقود كمعدل القسمة

 ً   ( . 197ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  " المقايضة بيعا

دي ) إنما تثبت لمقدار الثمن ال للثمن في ذاته  ، فيما إذا كان الثمن إيراداً مرتباً مدى الحياة ، والصفة االحتمالية (  1527) 

  ( . 219ص  59األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 99فقرة  5باج 

فإن كان هناك ثمن قدر في عقد البيع وحول في العقد نفسه إلى إيراد  . وإذا كان الثمن إيراداً مؤبداً وأريد استبداله (  1525) 

أما إذا  ، إال إذا اتفق على مبلغ أقل ، هو مقدار الثمن الذي كان قد قدر أوالً في عقد البيعكان رأس المال الواجب الرد  ، مؤبد

كان المتبايعان قد اتفقا على أن يكون الثمن رأسا إيراداً مؤبداًن فرأس المال الواجب الرد يكون مبلغاً من النقود فائدته محسوبة 

إذا رتب الدخل مقابل  - 2 ":  مدني وتنص على ما يأتي 957ستفاد من المادة وهذا الحكم م . بالسعر القانونية مساوية لإليراد

وفي الحاالت األخرى يتم  - 12 . أو بدر مبلغ أقل منه إذا اتفق على ذلك ، تم االستبدال برد المبلغ بتمامه ، مبلغ من النقود

وانظر في هذا المعنى بودري وسينيا  . " مساوية للدخلاالستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني 

  . مكررة 217فقرة 

 ً  فإنه يتمثل ال في أقاسط اإليراد بل في حق اإليراد ذاته ، ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان الثمن رأساً إيراداً مؤبداً أو إيراداً مؤقتا

ولكن هذا الرأي لم يسد في الفقه  ( . 71اذ سليمان مرقس فقرة األست – 229فقرة  22بيدان ) ومن ثم يكون العقد مقايضة  ،

 299وانظر األستاذ أنور سلطان فقرة  –مدني  152و  959أنظر المادتين ) ولم يأخذ به المشرع المصري  ، وال في القضاء

  ( . 29األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 229األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  .
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يلتزم به أحد المتعاقدين بأن يعول المتعاقد اآلخر في مقابل عوض يأخذه منه  ، وإنما هو عقد معاوضة غير مسمى ، بيعاً وال مقايضة
 (1519 ) .

  

 يجب أن يكون الثمن مقدراً أو قابالً للتقدير -المطلب الثاني

 التقنين المدني من  423النصوص القانونية : تنص المادة  - 216

 على ما يأتي :

  . "يجب أن يقتصر تقدير الثمن على بيان األسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد  - 2 " 

أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين  ، عند الشك ، وجب ، وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق - 1 " 

وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف  ، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق . يجب فيها تسليم المبيع للمشتري

  . "بأن تكون أسعاره هي السارية 

 على ما يأتي : 515وتنص المادة 

ويا اعتماد فال يترتب على ذلك بطالن البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد ن ، إذا لم يحدد المتعاقدين ثمناً للمبيع " 

السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما 
 (1512 ) 

" .  

ولكن األحكام كان معموالً بها دون نص التفاقها مع القواعد العامة  ، وليس لهذه النصوص مقابل في التقنين المدني السابق
 (

1511 ) .
  

وفي التقنين  – 951 – 952ألخرى : في التقنين المدني السوري المادتين وتقابل هذه النصوص في التقنينات المدنية العربية ا

وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني  – 915 – 911وفي التقنين المدني العراقي المواد  – 529 - 521المدني الليبي المادتين 

 971المادة 
 (1519 ) .

  

                                                 

بودري  – 19هامش  955فقرة  9أوبري ورو  – 95فقرة  29هيك  59فقرة  - 2جيوار  – 17فقرة  15لوران  (  1519) 

األستاذ سليمان  – 291األستاذ أنور سلطان فقرة  – 99فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 211ص  217وسينيا فقرة 

األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 97لباقي فقرة األستاذ عبد الفتاح عبد ا – 59األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  75مرقس فقرة 

  . 295األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 229

 : تاريخ النصوص (  1512) 

يجب أن  ":  وكان المشروع يتضمن فقرة تجري على الوجه اآلتي ، من المشروع التمهيدي 919ورد هذا النص في المادة  : 519م 

 مدني 527فحذفت هذه الفقرة في لجنة المراجعة ألنها مستفادة من تعريف البيع الوارد في المادة  . " يكون الثمن مقدراً بالنقد

وصار رقمه  ، وأدخلت تعديالت لفظية طفيفة على ما بقى من النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ،

 5مجموعة األعمال التحضيرية )  519جلس الشيوخ تحت رقم فم ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 591

  ( . 92ص  – 99ص 

وأقرته  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما ستقر عليه في التقنين المدني الجديد 915ورد هذا النص في المادة  : 515 م

مجموعة )  515فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب 591لجنة المراجعة تحت رقم 

  ( . 95ص  – 91ص  5األعمال التحضيرية 

هذان نصان ال  ":  مدني 515و  519وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادتين  (  1511) 

الجان مسائل عملية يجرد أن تكون يع ، نظير لهما في التقنين الحالي وهما وإن كان حكمهما تمكن استفادته من القواعد العامة

 151فقرة أولى والتقنين البولوني م  121وتقنين االلتزامات السويسري م  599أنظر التقنين األلماني م  ، لها حلول تشريعية

  ( . 91ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  " 2215والتقنين البرازيلي م 

من  515 – 519مطابقتان للمادتين )  951 – 952التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1519) 

  ( . 11فقرة  – 11وأنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –التقنين المدني المصري 

  ( . من التقنين المدني المصري 515 – 519مطابقتان للمادتين )  529 – 521التقنين المدني الليبي م 

ويلزم أن يكون الثمن معلوماً بأن يكون معيناً  - 1 . الثمن ما يكون بدالً للمبيع ويتعلق بالذمة - 2 : 911التقنين المدني العراقي م 

  . تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة

يان األسس التي يحدد الثمن ويجوز أن يقتصر التقدير على ب ، في البيع المطلق يجب أن يكون الثمن مقدراً بالنقد - 2 : 911 م

  . بموجبها فيما بعد

  ( . من التقنين المدني المصري 519هذه الفقرة مطابقة للفقرة الثانية من المادة )  - 1
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 تقدير الثمن أو قابلية للتقدير يجب أن يكون باتفاق بين المتبايعين :  – 217

وتعيين  ، أن يكون معيناً أو قابالً للتعيين ، كما هو األمر في كل محل لاللتزام ، فيجب ، ولما كان الثمن هو أحد محلي البيع

ألنه قد يشتط  ، ال يستقل به البائع . يستقل به أحدهما دون اآلخرفال  ، الثمن أو قابليته للتعيين يجب أن يكون متفقاً عليه بين المتبايعين

ألنه قد يبخس الثمن فيغبن البائع  ، وال يستقل به المشتري . فيغبن المشتري
 (1515 ) .

فال بد إذن أن يكون تعيين الثمن أو قابليته للتعيين  

متفقاً عليه بين المتبايعين 
 (1519 ) .

ألن هذه القيمة أو هذا  ، وال يكفي في ذلك أن يبيع البائع الشيء بما يساويه من القيمة أو بثمن عادل 

والبيع على هاذ النحو يكون باطالً لعدم تقدير الثمن  ، الثمن العادل هو الذي يجب أن يكون محل اتفاق بين المتبايعين
 (1511 ) .

ولكن  

كأن يتفقا على أجني  ، بل يكفي أن تكون قابلة للتقدير باتفاقهما ، عالً باتفاق المتعاقدينليس من الضروري أن تكون القيمة مقدرة ف

لتقدير الثمن 
 (1511 ) 

  . وسيأتي بيان ذلك

                                                                                                                                                                    

  ( . من التقنين المدني المصري 515مطابقة للمادة )  917 م

ولتلحق الزيادة والتنزيل بأصل  ، المبيع بعد العقد يصحزيادة المشتري في الثمن وتنزيل البائع من الثمن أو زيادته في  - 2 : 915 م

وما حطه البائع من الثمن يجعل الباقي بعد  ، وما زاده المشتري في الثمن يعتبر في حق العاقدين ال في حق الشفيع - 1 . العقد

وللبائع أن يحط جميع  - 9 . منوما زاده البائع في المبيع يكون له حصة من الث ، الحط مقابالً لكل المبيع حتى في حق الشفيع

وجب  ، فلو أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن وأخذ الشفيع المبيع . ولكن ال يلحق هاذ الحط بأصل العقد ، الثمن قبل القبض

ويتفق مع  ، وهو مأخوذ من الفقه اإلسالمي ، ]وهذا النص ال نظير له في التقنين المدني المصري . أن يأخذه بالثمن المسمى

  . القواعد العامة[

فأصبحت المقايضة فيه نوعاً من  ، ]ويالحظ أن التقنين المدني العراقي أخذ في البيع بالمعنى الواسع الذي أخذ به الفقه اإلسالمي

حسن الذنون  أنظر في القانون المدني العراقي األستاذ - عراقي 911م  : أما البيع بثمن نقدي فسماه البيع المطلق ، أنواع البيع

  . [151فقرة  - 155األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 299فقرة  - 222فقرة 

 ، ويجوز أن يفوض تعيين الثمن إلى شخص ثالث . يجب أن يعين المتعاقدون ثمن البيع : 971تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

]وال فرق في هذه األحكام بين التقنينين  . ن فال ينعقد البيعوفي هذه الحالة إذا امتنع أو عجز الشخص الثالث عن تقدير الثم

  . اللبناني والمصري[

 ، جاز أن يكون هذا ، وهناك رأي يذهب إلى أنه إذا ترك تحديد الثمن ألحد المتعاقدين بشرط أني كون الثمن عادالً  (  1515) 

ً  ، تبعاً للظروف جاز للمتعاقد اآلخر رفع  ، أو أبطأ فيه ، أو امتنع عن التحديد ، فإذا حدد المتعاقد ثمناً غير عادل . تحديداً كافيا

ولكن يؤخذ على هاذ الرأي أن ما اتفق عليه  ( . 217ص  75األستاذ سليمان مرقس فقرة ) األمر للقضاء لتحديد الثمن العادل 

بأن يقتصر المتعاقدان  ، كما سنرى ، منوال يكفي في تحديد الث ، المتعاقدان ليس في الواقع من األمر إال أن يكون الثمن عادالً 

  ( . 11وقارب األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 15األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ) على التبايع بثمن عادل 

كما في حالة التسعير الجبري وفي حالة تسعير المرافق  ، على أن مقدار الثمن قد يكون مفروضاً على البائع (  1519) 

سعراً  " بالقطاعي " وقد يشترط البائع بالجملة على البائع . ة كالمياه والغاز والنور وفي حالة نزع الملكية للمنفعة العامةالعام

 ، ويمكن النقل في هذه الحالة إن البائع بالجملة قد اشترط لمصلحة المستهلك ، معيناً يبيع به وال يزيد عليه حتى تروج السلعة

فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  : قارب) أن يكون الثمن هو هذا السعر المعين  " بالقطاعي " ولهذا أن يطالب البائع

 195فقرة  – 197فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 229فقرة  22بيدان  – 779فقرة  1كوالن وكابيتان  – 1915

 151فقرة  – 115فقرة  venteلفظ  9نسيكلوبيدي داللوز وأنظر في أن السعر اإلجباري للعملة له تأثير في فرض الثمن أ ( .

  . 99األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 292فقرة  – 255األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  –

 91فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 291ص  291بودري وسينيا فقرة  – 27ص  955فقرة  9أوبري ورو  (  1511) 

  . 221األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 75ن مرقس فقرة األستاذ سليما – 91ص 

بل يكون هذا شرط  ، وال يكون بيعاً العقد الذي جعل فيه الثمن هو المقدار الذي يعرضه أجني على صاحب السلعة (  1511) 

 يشترط فيه شخص على صاحب السلعة تفضيله على أجنبي يعرض في السلعة ثمناً يرتضيه pacte de preferenceتفضيل 

بودري وسينيا فقرة  9فيلتزم هذا األخير بتفضيل األول على األجنبي في يع السلعة له بالثمن الذي يعرضه األجنبي  ، صاحبها

  ( . 15األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 217األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 299

ولكن إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن في تاريخ تال لم ينعقد البيع إال عند تحديد  ، واشتراط تعديل الثمن تبعاً لطارئ معين جائز

  ( . 217 – 211ص  291األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 91فقرة  5دي باج ) الثمن 
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 األسس التي يقوم عليها التقدير : . قابلية الثمن للتقدير – 218

ما دامت األسس التي يقوم عليها  ، للتقدير بل يكفي كما قدمنا أن يكون قابالً  ، وليس من الضروري أن يكون الثمن مقدراً  

تقديره متفقاً عليها بين المتبايعين 
 (1517 ) .

  

مدني السالفتي  515و  519ذكر منها المشرع اثنين في المادتين  ، ويمكن تصور أسس مختلفة يقوم عليها تقدير الثمن

أن يكون أساس تقدير الثمن هو الثمن الذي اشترى  ( 2فنستعرض األساس األربعة اآلتية : )  ، ونضيف إليهما اثنين آخرين ، الذكر

أن يكون األساس هو السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي  ( 9)  . أن يكون األساس هو سعر السوق ( 1)  . به البائع المبيع

  . ير ألجنبي يتفق عليه المتعاقدانأن يترك التقد ( 5)  . جرى عليه التعامل بين المتبايعين

 المرابحة والتولية االشتراك والوضيعة : –أساس التقدير الثمن الذي اشترى به البائع  - 219

فيشتري المشتري  . قد يتفق المتبايعان على أن يكون األساس الذي يقوم عليه تقدير الثمن هو الثمن الذي اشترى به البائع 

بأكثر أو بأقل  بمثل ما اشترى البائع أو
 (1515 ) .

وفي هذه الحالة يكون الثمن الذي اشترى به البائع المبيع أمراً جوهراًي ال بد من  

وللمشتري أن  ، وعلى البائع أن يبين هذا الثمن . التثبت منه حتى يقدر على أساسه الثمن الذي اشترى به المشتري المبيع من البائع

يثبت أن الثمن الذي بينه البائع يزيد على الثمن الحقيقي وله أن يثبت ذلك بجميع طرق اإلثبات ومن بينها البينة والقرائن 
 (1599 ) .

  

وتشتمل على صور أربع  ، "بياعات األمانة  "ويطلق عليها فيه  ، ولهذه الصورة من البيع مكان خاص في الفقه اإلسالمي

فنصت المادة  ، وقد أخذها عن الفقه اإلسالمي التقنين المدني العراقي . بحة وبيع التولية وبيع اإلشراك وبيع الوضيعةهي بيع المرا

والمرابحة بيع بمثل الثمن األول الذي  - 1 . يجوز البيع مرابحة أو تولية أو إشراكاً أو وضيعة - 2 "من هذا التقنين على أنه  999

واإلشراك تولية بعض المبيع ببعض  ، والتولية بيع بمثل الثمن األول دون زيادة أو نقص ، ربح معلوم اشترى به البائع مع زيادة

ويلزم في هذه البيوع أن يكون الثمن األول معلوماً تحرزاً  - 9 . والوضيعة بيع بمثل الثمن األول مع نقصان مقدار معلوم منه ، الثمن

  . "عن الخيانة والتهمة 

ه البياعات في الفقه اإلسالمي ما يأتي وقد كتبنا عن هذ
 (1592 ) 

حدد الفقه اإلسالمي منطقة حراماً يفرض فيها على الناس  ": 

ً  ، وال يسمح فيها بأي غش ، األمانة في التعامل إلى أبعد مدى وهذه هي ما تسمى  . حتى ليجعل مجرد الكذب فيها خيانة وتدليسا

أن يتوقى  ، أو في ضرب يقوم عليه من ضروبه ، فيفسخ فهيا الفقه اإلسالمي السبيل لمن قلت خبرته في التعامل . ببياعات األمانة

فتعتبر مجاوزة هذه الحدود خديعة وتغريراً وجملة القول في بياعات األمانة  ، بأن يتبايع معهم على حدود مرسومة ، غش الناس إياه

يبتاع منه السلعة على أساس الثمن الذي اشترى به البائع نفسه هذه  ، البائع ويطمئن إلى أمانته وهو يحتكم إلى ضمير ، هذه أن المبتاع

وإما أن ينقضه قدراً معلوماً من  . ويسمى البيع مرابحة ، فأما أن يزيد فهيا قدراً معلوماً من الربح يضاف إلى الثمن األصلي . السلعة

وإما أن ينقصه قدراً معلوماً يطرح من الثمن األصلي ويحمل البائع فيه  . ع مرابحةويسمى البي ، الربح يضاف إلى الثمن األصلي

بل يشتري السلعة بمثل ثمنها األصلي ويسمى البيع تولية إذا أخذ  ، وإما أال يزيد وال ينقص . ويسمى البيع وضيعة ، الخسارة

بل يجب  ، وال يكتفي من البائع ببيان مجمل عن الثمن . . . الثمنأو إشراكاً إذا أخذ جزءاً منها بما يقابله من  ، المشتري كل السلعة

ثم  ، مؤجالً أو مقسطاً  ، فيبين إن كان الثمن معجالً أو نسيئة . عليه أن يبين ما أحاط الثمن من مالبسات وتما اقترن به من أوصاف

ل دفعه عن طريق المماكسة والمساومة أو على سبيل وإن كان بدين فه ، يبين إن كان قد دفع هذا الثمن نقداً أو بدين له على بائعه

وما إذاك أن العيب حادثاً بفعل منه أو بفعل  ، ثم يذكر إن كانت السلعة بقيت على حالها عنده بعد أن اشتراها أو هي تعيبت . الصلح

أو االنتقاص منها يجعل البيع والكذب فيها  ، كل هذه أوصاف ومالبسات تؤثر في رضاء المشتري بالصفقة . الغير أو قضاء وقدراً 

  . "مشوباً بالغش والتدليس 

فإن قصدا التأسيس على الثمن األول بكل ما  ، وغني عن البيان أن األمر في القانون المصري يتوقف على نية المتبايعين

ويترتب على ذلك أن البائع إذا كتم شيئاً منها كان هذا  ، وجب االعتداد به المالبسات ، أحاطه من مالبسات على النحو المتقدم الذكر

                                                 

 1سران جو – 712فقرة  1كوالن وكابيتان  – 1975فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 229فقرة  22بيدان  (  1517) 

  . 2915فقرة 

أو متوسط األثمان التي باع بها التاجر في وقت  ، أو يجوز أن يكون الثمن هو ثمن التكلفة مع إضافة ربح معين (  1515) 

  ( . 211ص  75األستاذ سليمان مرقس فقرة ) أو على أساس التسعيرة الرسمية  ، معين

مبيع بثمن معين يعتبر بالنسبة إلى المشتري واقعة مادية ال تصرفاً إذ شراء البائع لل ، ذلك أنه يثبت واقعة مادية (  1599) 

 ً   . فضالً عن أن البيان الصادر من البائع بثمن أعلى من الثمن الحقيقي ينطوي على غش والغش يثبت بجميع الطرق ، قانونيا

  . 211ص  – 211ص  1أنظر مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جزء  (  1592) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تدليساً وجاز إبطال البيع 
 (1591 ) .

وجب على المشتري  ، وإن قصدا مجرد التأسيس على الثمن األول دون نظر إلى هذه المالبسات 

سواء  ، دفع للبالغ ثمناً أكثر مما ارتضاه فإن . قبول المبيع بحالته التي اشتراه بها وأن يدفع الثمن األول أو أقل أو أكثر حسب االتفاق

كان له أن يرجع عليه بما دفعه زيادة على المقدار الذي ارتضاه  ، كان ذلك بغش من البائع أو بدون غش منه
 (1599 ) .

 915$ ويجوز  

  . للمشتري أن يرجع على البائع بتعويض إذا وقع من البائع غش أو تقصير في بيان الثمن األول $

ا قدمناه أن ما يسمى ببيع األمانة في الفقه اإلسالمي حكمه في القانون المصري هو ما يأتي : إذا كتم البائع عن ويخلص مم

كان هذا غشاً من  ، كأن قال مثالً إنه اشترى بمائة معجلة وكان الثمن مؤجالً أو مقسطاً  ، المشتري بعض المالبسات الجوهرية للثمن

ولكن أثبت المشتري  ، وجاز للمشتري إبطال البيع للتدليس وإذا لم يكتم البائع عن المشتري شيئاً من هذه المالبسات الجوهرية ، البائع

                                                 

يعتبر تغريراً عدم البيان في عقود األمانة التي  " من التقنين المدني العراقي على أنه 1/    212د نصت المادة وق (  1591) 

  . " كالخيانة في المرابحة والتولية واإلشراك والوضيعة ، يجب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان

ويبدو أنه أكثر األقوال انطباقاً على القواعد العامة في القانون  ، وهذا هو قول أي يوسف في المذهب الحنفي (  1599) 

 : وفي الفقه اإلسالمي أقوال أخرى في المذهب الحنفي وفي غيره من المذاهب تتبين من النصوص اآلتية . المصري

فهو بالخيار  ، في المرابحة فإن اطلع المشتري على خيانة ":  وهي من كتب الفقه الحنفي(  191ص  9فتح القدير ) جاء في الهداية 

وقال أبو  . وإن أطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن ، عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وغن شاء تركه

ً  . وقال محمد رحمه هللا يخير فيهما . يوسف رحمه هللا يحط فيهما  . لمحمد رحمه هللا أن االعتبار للتسمية لكونه معلوما

وألبي يوسف رحمه هللا أن  . فيتخير بفواته ، ة والمرابحة ترويح وترغيب فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصف السالمةوالتولي

ً  ، األصل فيه كونه تولية مرابحة  ، ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن األول أو بعتك مرابحة على الثمن األول إذا كان ذلك معلوما

وألبي  . غير أنه يحط في التوليد قد الخيانة من رأس المال وفي المرابحة منه ومن الربح ، طفال بد من البناء األول وذلك بالح

وفي  ، حنيفة رحمه هللا أنه لو لم يحط في التولية ال تبقى تولية ألنه يزيد على الثمن األول فيتغير التصرف فتعين الحط

  . " ير التصرف فأمكن القول بالتخييرالمرابحة لو لميحط تبقى مرابحة وإن كان يتفاوت الربح فال يتغ

 . ال يجوز الكذب في التعريف بالثمن ":  وهي من كتب الفقه المالكي(  115ص  – 119ص ) وجاء في القوانين الفقهية البن جزي 

ء البائع إال أن يشا ، فالمشتري مخير بين أن يمسك بجميع الثمن أو يرده ، فإن كذب ثم اطلع المشتري على الزيادة في الثمن

  . " أن يحط نه الزيادة وما ينوبها من الربح فيلزمه الشراء

ومن اشترى سلعة جاز له بيعها براس المال  ":  وهو من كتب فقه الشافعي(  159ص  – 177جزء أول ص ) وجاء في المذهب 

ثم قال اخطأ أو قامت البينة أن  ، وإذا ظهر أن رأس المال مائة وباع على ربح درهم في كل عشرة . . وبأقل منه وبأثكر منه

ألن المسمى في العقد  ، أحدهما أنه مائة وعشرة : وأما الثمن الذي يأخذه به ففيه قوالن . . فالبيع صحيح ، الثمن كان تسعين

ً  ، مائة وعشرة أن الثمن والثاني  . فإذا بان تدليس من جهة البائع لميسقط من الثمن شيء كما لو باعه شيئاً بثمن فوجد به عيبا

 ، فإذا أخبر زيادة وجب حط الزيادة كالشفعة والتوليد ، ألنه نقل ملك يعتبر فيه الثمن األول ، وهو الصحيح ، تسعة وتسعون

وقد بان أن رأس المال  ، فإن هناك الثمن هو المسمى في العقد وههنا الثمن هو رأس المال وقدر الربح ، ويخالف العيب

ألنه دخل  ، فهو بالخيار بين أن يمسك المبيع ب الثمن وبين أن يفسخ ، لنا إن الثمن مائة وعشرةفإن ق . تسعون والربح تسعة

  . " على أن يأخذ المبيع برأس المال وهذا أكثر من رأس المال فثبت هل الخيار

س خيار يثبت في الساد ":  وهو من كتب الفقه الحنبلي(  299ص  – 299ص  5جزء ) وجاء في الشرح الكبير على متن المقنع 

ثم علم  ، مثل أن يخبروه أن ثمنها مائة ويربح عشرة ، فإن باعه السلعة مرابحة . . . التولية والشركة والمرابحة والمواضعة

وللمشتري الرجوع على البائع  . ألنه زيادة في الثمن فلم يمنع الصحة كالعيب ، فالبيع صحيح ، بينة أو إقرار أن ثمنها تسعون

ً  ، الثمن وهو عشرة وحظها من الربح وهو درهم بما زاد في وبهذا قال الثوري  . فيبقى على المشتري تسعة وتسعون درهما

  . " وقال أبو حنيفة يخير بين األخذ بكل الثمن أو يترك قياساً على العيب . وابن أبي ليلى وهو أحد قول الشافعي

 والقول الصحيح في فقه الشافعي والمنصوص عليه في الفقه الحنبليويخلص من هذه النصوص أن قول أبي يوسف في الفقه الحنفي 

وهذا هو المتفق مع القواعد  ، هذه كلها تذهب إلى أن المشتري يسترد من البائع ما دفعه زيادة على ما ارتضاه من الثمن ،

المشتري يكون بالخيار بين أن أبرزها أن  ، وهناك أقوال أخرى في المذاهب المختلفة . العامة في الفقه الغربي كما قدمنا

كأن كان الثمن األول مائة ويزيد  ، وكان البيع مرابحة ، وإذا أخذنا بالقول األول . يستبقى المبيع بكل الثمن أو أن يفسخ البيع

وجب حط العشرة من رأس المال وما يناسب العشرة من الربح  ، ثم يتبين أن الثمن األول تسعون ال مائة ، عشرة مرابحة

ً  . فيكون الثمن تسعة وتسعين ، هو واحدو و إذا كان البيع  . حططنا العشرة من رأس المال ، وإذا كان البيع تولية أو إشراكا

فما دام قد اشترى المائة  ، ثم تبين أن الثمن األول تسعون ، كأن كان الثمن األول مائة وينقص عشرة وضيعة ، وضيعة

  . فإنه يشتري التسعين بواحد وثمانين ، سعون فقطثم ظهر أن الذي اشتراه هو ت ، بتسعين

ومراجع الفقه اإلسالمي المذكورة  215ص  – 211ص  1أنظر في بياعات األمانة مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جزء 

  . فيه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولكن يحط من الثمن المقدار الزائد من رأس المال وما ينسبه  ، كان البيع صحيحا ، أن الثمن األول الذي ذكره البائع أعلى من الحقيقة

ً  ، البيع مرابحة من الربح إن كان أو المقدار الزائد من المال وما  ، أو المقدار الزائد من رأس المال فقط إن كان البيع تولية أو إشراكا

وال يلتزم بدفعه  ، وهذا المقدار الزائد وما يتبعه يسترده المشتري من البائع إن كان قد دفعه . يناسبه من الخفض إن كان البيع وضيعة

وللمشتري في جميع األحوال أن يرجع بتعويض على البائع إذا أثبت في جانبه غشاً أو تقصيراً  . له إن لم يدفعه
 (1595 ) .

  

 أساس التقدير سعر السوق : - 211

ويمكن تقديره  ، ولكنه قابل للتقدير ، فهنا الثمن غير مقدار . وقد يتفق المتبايعان على أن يكون الثمن هو سعر السوق 

كان سعر هذه السوق هو  ، فإن كان المتبايعان قد اتفقا على سوق في مكان معين وفي زمن معين . قبالرجوع إلى سعر السو

 ، كما رأينا ، مدني 599فقد افترضت الفقرة الثانية من المادة  ، أما إذا اقتصرا على ذكر سعر السوق دون أن يبينا أية سوق . المعتبر

 "سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري  "أنهما قصدا 
 (1599 ) .

فإذا باع شخص غالال بسعر  

فالمفروض أن املتبايعين قد قصدا أنيكون الثمن مطابقاً لسعر الغالل في بورصة اإلسكندرية  ، وكان التسليم في شهر أكتوبر ، السوق

إذ اليشترط أنتكون السوق بورصة  ، كانت السوق هي سوق كفر الزيات ، كفر الزيات فإذا كان التسليم ي . في شهر أكتوبر
 (1591 ) .

 

تكون أسعاره هي  ، وجب الرجوع إلى المكان الذي يقضي العرف بأ ، وإذا كان التسليم في قرية صغيرة ليس فيها سوق منظمة

هذا كله قد نصت عليه صارحة  . هي األسعار السارية تكون أسعار أقرب سوق ، وقد يقضي العرف في هذه الحالة با ، السارية

وجب عند الشك أنيكون الثمن  ، وإذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق "كما رأ[نا إذ تقول :  ، مدني 519الفقرة الثانية من المادة 

وجب الرجوع إلى  ، التسليم سوق فإذا لم يكن ي مكان . سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري

 وهذا النص مأخوذ عن التقنين المدني األلماني ) م . "سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره هي السارية 

ويتضمن حكماً معقوالً يتفق مع القواعد العامة  ، ( 151 وتقنين االلتزامات البولوني ) م ( 599
 (1591 ) .

  

التقدير السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بين المتبايعين : وقد ال يحدد المتبايعان أساس  - 122

ولكن قد يكون سكوتهما عن تحديد الثمن  . وسنرى أنهما إذا لم يحددا الثمن أصالً كان البيع باطالً النعدام ركن من أركانه ، ثمناً للمبيع

على اتفاق ضمني على أن يترك تحديد الثمن إلى السعر المتداول في  ، مالبسات التي أحاطت التعاقدينطوي تبعاً للظروف وال

ويرجع في تقديره إلى سعر السلعة المتداول بين  . بالرغم من أن المتبايعين لم يقدراه ، فهنا أيضاً يكون الثمن قابالً للتقدير . التجارة

بورصة أو سعر األسواق المحلية في مكان تسلم المبيع أو غيره من األمكنة والعبرة هنا سواء كان هذا السعر هو سعر ال ، التجار

سواء كان هذا السعر أقل أو أكثر من قيمة المبيع الحقيقية  ، بل بسعره المتداول في األسواق ، ليست بقيمة المبيع في ذاته
 (1597 ) .

 

  . كان له أن يلجأ في تبينه إلى خبير من التجار ، وإذا لم يتبين للقاضي ي وضوح السعر المتداول في األسواق

                                                 

  . 299فقرة  – 299قارن األستاذ حسن الذنون فقرة  (  1595) 

فإن لم يوجد اتفاق فالمكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع إذا كان  ، المتفق عليهومكان تسليم المبيع هو المكان  (  1599) 

وزمان التسليم هو الوقت  ( . مدني 951) وإال فموطن البائع أو مركز أعماله وقت وجوب التسليم  ، المبيع عيناً معينة بالذات

  ( . مدني 2/    951 م) اد البيع فإذا لم يوجد اتفاق وجب التسليم وفراً بمجرد انعق ، المتفق عليه

  ( . 591 م) كان مكان التسليم هو المكان الذي يصلي فيه المبيع إلى المشتري  ، وإذا وجب تصدير المبيع للمشتري

وإذا تعددت أسعار اليوم )  99ص  99األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 251األستاذ أنور سلطان فقرة  (  1591) 

  ( . فالسعر المتوسط ، في البورصة

وأنظر م  . 99ص  – 91ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية لمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1591) 

  . من تقنين االلتزامات السويسري 2/    121

اق أو بالسلعة ويكون عادة ال دراية له باألسو –وفيه يستأمن المشتري  ، ويعرف الفقه اإلسالمي بيع االسترسال (  1597) 

وقد كتبنا عن هاذ البيع في الفقه  . البائع فيشتري منه السلعة بما تبيع به الناس أي بالسعر المتداول في التجارة –التي يشتريها 

يعرف الفقه المالكي  –وفي نفس المنطقة التي تسود فيهما نزاهة التعامل  - وغذى جانب بياعات األمانة ":  اإلسالمي ما يأتي

ويبين أنه ال دراية له فيما هو  ، وفيه يكشف العاقد عن خبيئة نفسه . ه الحنبلي بيعاً آخر ه وبيع المسترسل أو المستأمنوالفق

ويطلب إليه أن يبيع منه أو يشتري بما  ، وأنه يستأمن المتعامل معه ويستنصحه ويسترسل إلى نصحه ، بسبيله من التعامل

فإذا لمي صدقه  . بل هو سعر السوق ، نا ليس هو الثمن األصلي كما في بياعات األمانةفاألساس ه . تبيع به الناس أو تشتري

فإن هاذ الكذب وحده يعتبر غشاً  ، بل كذب عليه في ذلك وغبنه ، ولم يكشف له عن حقيقة سعر السوق ، المتعامل معه

 5وأنظر الخطاب جزء  – 219ص  1مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جزء )  " وتدليساً يوجب للعاقد خيار الرد

 5والشرح الكبير على متن المقنع جزء  – 251ص  252ص  9والشرح الكبير للدردير هامش الدسوقي جزء  – 519ص 

  ( . 15ص 
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وقد يظهر من الظروف والمالبسات أن المتبايعين قد اتفقا اتفاقاً ضمنياً على أن يكون الثمن هو السعر الذي جرى عليه 

بأن كان أحدهما قد اعتاد أن يورد لآلخر  ، فإذا كان بين المتبايعين سابق تعامل . فيرع إلى هذا السعر في تحديد الثمن ، التعامل بينهما

فاستمرار األول في توريد السلعة لآلخر دون ذكر الثمن يكون معناه  ، سلعة معينة بسعر معين أو بسعر يتغير بتغير أسعار السوق

  . اأنهما متفقان ضمنا على أن يكون الثمن هو هذا السعر المعين أو السعر المتغير الذي جرى عليه التعامل بينهم

فال يترتب  ، إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للميبع "إذ تقول :  ، كما رأينا ، مدني 515وهذا كله قد نصت عليه صراحة المادة 

على ذلك بطالن البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه 

 "التعامل بينهما 
 (1595 ) .

  

 ترك التقدير ألجنبي يتفق عليه المتبايعان : - 212

وقد يترك المتبايعان تحديد الثمن ألجنبي يتفقان عليه عند البيع  
 (1559 ) .

ألن الثمن هنا وإن لم يقدره المتبايعان  ، فيصح ذلك 

ألن األجنبي مفوض  ، ئع والمشتري ويكون هو الثمنوما يقدره األجنبي ثمناً للمبيع ملزم لكل من البا . إال أنهما جعاله قابالً للتقدير

فهو كيل عنهما في ذلك ويسري تقديره في حقهما  ، من المتبايعين في تحديد الثمن
 (1552 ) .

ال من وقت تقدير  ، والبيع يعتبر قد تم 

                                                 

وهو حل يتفق مع القواعد  ، منه 157وهذا النص هو الحل الذي أورده تقنين االلتزامات البولوني في المادة  (  1595) 

  ( . 99ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ) العامة 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه قد جرت العادة في سوق القطن أن يباع القطن أو البذرة سعر يحدده البائع فيما بعد في 

ويخصم  ، ع السعر يوم اإلعالن بحسب أسعار الكونتراتات أو بحسب السعر الجاري المحليفيقط ، ميعاد يعلن به المشتري

(  292ص  21م  2595يناير سنة  29) من الثمن الذي يحدد على هاذ النحو ما عسى أن يكون المشتري قد عجله يوم البيع 

ثم أقفلت البورصة بقرار من الحكومة  ، المشتريوقضت أيضاً بأنه إذا كان الثمن يحدد بسعر البورصة في اليوم الذي يعينه  .

فإذا لم يتفق المتبايعان على طريقة أخرى لتحديد الثمن لم يجز للمحكمة أن تتولى هي نفسها هاذ  ، فأصبح متعذراً تحديد الثمن

 ( . 291ص  99م  2527نوفمبر سنة  29) ويسقط البيع لعدمت حديد الثمن  ، التحديد ولو بطريق قريب من سعر البورصة

وقضت بأن حق البائع في تحديد الثمن بعد الميعاد األخير لتسليم آخر دفعة من القطن ال يجوز استعماله قبل أن يسلم البائع 

وأنظر أيضاً في تحديد سعر القطن حسب سعر البورصة  –(  291ص  99م  2527يناير سنة  5) القطن المبيع للمشتري 

استئناف مختلط  – 511ص  195رقم  5المحاماة  2515أبريل سنة  1استئناف مصر  : في يوم يحدده البائع أو المشتري

 – 215ص  95م  2511يناير سنة  25 – 51ص  95م  2512ديسمبر سنة  7 – 191ص  92م  2525مارس سنة  29

 – 11ص  91م  2519نوفمبر سنة  15 – 79ص  99م  2511ديسمبر سنة  1 - 255ص  95م  2511فبراير سنة  19

  . 519ص  95م  2511مايو سنة  21 –(  بذرة القطن)  955ص  91م  2519أبريل سنة  11

بودري ) ويصح أن يتفق المتبايعان على أكثر من واحد يفوضان لهم أن يحددوا الثمن باتفاقهم جميعاً أو بأغلبيتهم  (  1559) 

  ( . 295وينيا فقرة 

وذلك كله طبقاً  ، ويكون المتبايعان كأنهما هما اللذان قدرا الثمن ، كما يسري تصرف الوكيل في حق الموكل (  1552) 

ال يستطيع البائع أن يحتج بأنه بخس وال المشتري بأنه مبالغ  ، فالثمن الذي يقدره المفوض ملزم للمتبايعين . ألحكام الوكالة

ونرى من ذلك أن األجنبي  . أو من الغير ولكن يجوز الطعن في التقدير إذا وقع تدليس على المفوض من أحد المتبايعين . فيه

(  arbitre) وال يعتبر حكماً  ، ألن رأي الخبير غير ملزم(  expert) الذي يكل إليه المتبايعان تحديد الثمن ال يعتبر خبيراً 

األجنبي وكيل عن  وإنما . ألن الحكم يفترض قيام نزاع وال نزاع بين المتبايعين فهما متفقان على أن يكال تقدير الثمن ألجنبي

 ً بودري ) فألي منهما أن يحتج بما يقع فيه الوكيل من غلط أو تدليس أو إكراه  ، مفوض منهما في تقدير الثمن ، المتبايعين معا

 ( . 1979فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 97فقرة  – 91فقرة  29بالنيول وريبير وهالم  –مكررة  259وسينيا فقرة 

ويجوز للمتبايعين  . لم يعد يجوز له أن يقدره ، لم يجز ألحدهما أن ستقل أن يقدر الثمن ، وض باتفاق المتبايعينوإذا عين المف

ولكن البيع ال يعتبر تاماً إال من وقت  ، ويجوز لهما أن يتفقا مباشرة على الثمن ، أن يتفقا على مفوض آخر لتقدير الثمن

ا على تعيين المفوض اآلخر ويكون البيع في هذه الحالة موقوفاً على تقدير المفوض أو من وقت اتفاقهم ، اتفاقهما على الثمن

  ( . 291بودري وسينيا فقرة ) الجديد للثمن 

ال يجوز أن يكون (  2)  : على أن يكون المفوض وكيالً مما يأتي(  292ص  – 52فقرة ) وقد اعترض األستاذ سليمان مرقس 

وهنا يوجد ما هو أقوى من  ، ويرد على هاذ االعتراض بأن هذا يجوز بإجازة الحقة . شخص واحد نائباً عن طرفي العقد

الوكيل يجوز عزله وهنا المفوض ال يجوز أني (  1)  . اإلجازة الالحقة فالمتبايعان أقرا معاً أن يقوم المفوض بتقدير الثمن

ي يعينه المتبايعان معاً ال يجوز عزله إال باتفاقهما كما ويرد على هاذ االعتراض بان الوكيل الذ . ستقل أحد المتبايعين بعزله



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بل من وقت اتفاق المتبايعين على المفوض ففي هذا الوقت كان البيع مستكمالً لجميع عناصره ومنها الثمن إذ  ، المفوض للثمن فحسب

ويعتبر تقدير المفوض للثمن بمثابة شرط واقف النعقاد البيع  . كان قابالً للتقدير كما سبق القول
 (1551 ) ،

فإذا تحقق الشرط بأن قدر  

المفوض الثمن 
 (1559 ) ،

وفي العقار  ، ومن ثم تنتقل الملكية في المنقول المعين بالذات من وقت البيع . قد تم من وقت العقداعتبر البيع  

من وقت التسجيل ولو سجل العقد قبل تقدير المفوض للثمن 
 (1555 ) .

كأن امتنع عن ذلك  ، وإذا لم يقم المفوض بتقدير الثمن ألي سبب 

ويعتبر  ، فإن الشرط الواقف ال يتحقق ، ر عليه تقديره لعدم خبرته أو ألي سبب آخرولو بغير عذر أو مات قبل أن يقدر الثمن أو تعذ

البيع كأن لم يكن 
 (1559 ) .

أو أن يقوم  ، وال يستطيع القاضي إجبار المفوض على تقدير الثمن كما ال يستطيع أن يعين شخصاً مكانه 

بتقدير الثمن بنفسه 
 (1551 ) .

فإذا ما قدر المفوض  ، ولكن يستطيع المتبايعان االتفاق على شخص آخر يحل محل األول $ $972  

  . الجديد الثمن اعتبر البيع قد تم من وقت تعيين هذا المفوض الجديد وال يتأخر تمام البيع إلى وقت تقدير الثمن

فما داما لم يعينا هذا المفوض فإن الثمن ال  ، وقد يقتصر المتبايعان على أن يجعال تقدير الثمن لمفوض يعينانه في المستقبل

تم البيع من وقت تعيينه معلقاً على شرط واقف هو تقديره للثمن  ، فإذا ما عيناه . ومن ثم ال يتم البيع . يكون قابالً للتقدير
 (1551 ) .

وإذا  

كان هاذ إخالالً بالتزامه من  ، ن المفوضأحد المتبايعين عن االتفاق مع اآلخر على تعيي ، في الحالة التي نحن بصددها ، امتنع

                                                                                                                                                                    

ويدر على هذا االعتراض أن تحديد الثمن  . والوكيل ال يقوم إال بتصرف قانوني ، تحديد الثمن عمل مادي(  9)  . سبق القول

  . فهو تصرف قانوني ال عمل مادي ، هو جزء من عقد البيع وعنصر جوهري فيه

ويذهبان إلى أن تعيين األجنبي )  2هامش رقم  225األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص  : يأنظر في الفقه المصر

وقارن األستاذ عبد الفتاح عبد  – 227 - 221األستاذ جميل الشرقاوي ص  –(  تفويض في تحديد الثمن ونيابة في قبوله

ثم يقول إن المفروض  . ب إلى أن تحديد الثمن عمل ماديويذه)  259األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 11الباقي فقرة 

ويرد على ذلك بأن النائب  . أما هنا فالمفوض يفوض إرادته على موكله ، في الوكالة بأن يكون الوكيل منفذاً إلرادة الموكل

 ً األستاذ منصور  –(  يجري التصرف بإرادته هو ال بإرادة األصيل وتنفذ هذه اإلرادة في حق الموكل ألنه ارتضى ذلك مقدما

  ( . ومن ثم يقول إن التفويض عقد غير مسمى ، ويذهب إلى أن تحديد الثمن عمل مادي)  97ص  92مصطفى منصور فقرة 

بودري وسينيا  – 299فقرة  2جيوار  – 21ص  955فقرة  9أوبري ورو  – 11فقرة  – 15فقرة  15لوران  (  1551) 

األستاذ محمد كامل  – 51األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 251األستاذ أنور سلطان فقرة  – 221فقرة  22بيدان  – 299فقرة 

قارن بالنيول  – 92األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 252األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 299مرسي فقرة 

  . 95ص  97فقرة  29وريبير وهامل 

  . اري وقت البيع ال وقت التقديرويقدر المفوض الثمن وفقاً للسعر الج (  1559) 

بل يبادر إلى  ، فال يؤخر تسجيل العقد إلى أن يقوم المفوض بتحديد الثمن ، وهذا ما يجدر بالمشتري أن يفعله (  1555) 

فهو على  ، ولو كان في يد المشتري ، أما هالك المبيع قبل تقدير الثمن ، التسجيل حتى يمتنع على البائع التصرف في المبيع

  ( . 299بودري وسينيا فقرة ) ألن الشرط ليس له أثر رجعي بالنسبة إلى تحمل تبعة الهالك  . بائعال

  ( . في الهامش 191آنفاً فقرة ) من تقنين الموجبات والعقود اللبناني  1/    971أنظر المادة  (  1559) 

وال يستطيعان االتفاق على شخص ثالث  ، يعال يتم الب ، كذلك لو كان المفوض شخصين ولم يتفقا على تقدر الثمن (  1551) 

وال  ، ال يتم البيع ، فامتنع أحدهم ، ولو كان المفوض عدة أشخاص ويجب اتفاقهم جميعاً لتقدير الثمن . يكون حكماً بينهما

فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 291بودري وسينيا فقرة ) يستطيع اآلخرون تعيين شخص يحل محل الشخص الممتنع 

بل لو اتفق المتبايعان على أن تعين المحكمة مرجحاً  ، وال تستطيع المحكمة كذلك تعيين شخص يحل الشخص الممتنع ( . 95

عند اختالف المفوضين في تقدير الثمن ولكن أحد المفوضين امتنع عن إبداء رأيه فإن المحكمة ال تستطيع تعيين شخص يحل 

حتى لو عهد إليه المتبايعان  ، والقاضي ال يستطيع تقدير الثمن بنفسه ( . 2مش ها 59ص  29بالنيول وريبير وهامل ) محله 

) بل أن يحسم الخالف في عقود تمت  ، ألن القاضي لست مهمته أن يكمل العقود التي لم تتم ، في ذلك وجعاله هو المفوض

بالنيول وريبير  295بودري وسينيا فقرة  : عكس ذلك –مكرر  11هامش  955فقرة  9أوبري ورو  – 19فقرة  15لوران 

  ( . 299األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 259األستاذ أنور سلطان فقرة  – 91ص  91فقرة  29وهامل 

 ، وقد يترك المتبايعان تعيين المفوض ألجنبي يقوم هذا األجنبي بتعيينه - 291ص  297بودري وسينيا فقرة  (  1551) 

بل يجب أن يعين األجنبي المفوض فعالً  ، حالة بمجرد تعيين األجنبي الذي وكل إليه تعيين المفوضفالبيع ال يتم في هذه ال

ويكون تقدير  ( . مكررة أوالً  295بودري وسينيا فقرة ) حتى يتم البيع موقوفاً على شرط واقف هو تقدير المفوض للثمن 

ويصدق ذلك في حالة  ، لوقت الذي يستند إليه قيام البيعالمفوض للثمن بحسب السعر الجاري وقت تعيين المفوض ألنه هو ا

  . تعيين المفوض بواسطة أجنبي وفي حالة تعيين المتبايعين للمفوض في اتفاق الحق
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ولكن البيع ال يتم ما دام المفوض لم يعين  ، وكان مسئوالً عن التعويض وفقاً للمبادئ العامة ، وجوب االتفاق على تعيين مفوض
 (

1557 ) .
  

ي الجديد يشتمل على وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدن . هذه هي القواعد العامة في ترك تعيين محل العقد لمفوض

فكانت المادة  . ويخرج في بعض المسائل على هذه القواعد ، من التقنين المدني األلماني 925و  921و  929نص اقتبس من المواد 

كان إذا ترك تعيين الشيء ألحد المتعاقدين أو ألجنبي عن العقد ع فيجب أن يكون  "من المشروع التمهيدي تنص على أنه  279

ومع ذلك إذ  - 1 . فيكون تعيين الشيء بحكم القضاء ، فإذا أبطأ التعيين أو قام على أساس غير عادل . التعيين قائماً على أساس عادل

يصبح باطالً إذا لم يستطع هذا األجنبي أن يقوم بالتعيين أو لم يرد فإن هذا العقد  ، ترك التعيين ألجنبي عن العقد ولمحض اختياره

وقد حذفت لجنة المراجعة هذا النص في المشروع النهائي  . "القيام به أو لم يقم به في وقت معقول أو قام به وكان تقديره غير عادل 
 (

1555 ) ،
لتي تقدم ذكرها فلم يعد هناك مجال إلتباع أحكامه فيما خالف فيه القواعد العامة ا 

 (1599 ) ،
وبخاصة في جواز أن يحل القاضي  

وفي وجوب أن يكون  ، محل األجنبي إذا أبطأ هذا في تقدير الثمن أو كان تقديره غير عادل كما تقضي الفقرة األولى من النص

التقدير عادالً 
 (1592 ) 

  . سبق بيانهافإن هذا وذاك ال يتفق مع القواعد العامة التي  ، كما تقضي الفقرة الثانية
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وتقول  . إذ  ينقصه ركن من أركانه وهو الثمن ، فإن البيع ال يتم ، أما إذا ترك المتبايعان الثمن غير مقدر وغير قابل للتقدير 

ً  ، أما إذا لم يتفق المتعاقدان "المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  على تحديد الثمن أو  ، ال صراحة وال ضمنا

 "فغن البيع يكون باطالً لفقده ركناً من أركانه  ، على جعله قابالً للتحديد ببيان األسس التي يحدد بمقتضاها
 (1591 ) .

  

فالعقد في هذه الحالة ال يتم  . دون ثمن أي قصدا إيقاع البيع ، ويقرب من ذلك أني صرح المتبايعان أنهما تبايعا دون ثمن

ولكن قد يستخلص من الظروف أنهما قصدا بإيقاع البيع بدون ثمن أن يكون  . ألن الثمن ركن في البيع ال يتم بدونه ، باعتباره بيعاً 

تي يوجب فيها القانون بل هبة مكشوفة يشترط لتمامها ورقة رسمية في األحوال ال ، وعند ذلك ال تكون الهبة مستترة ، العقد هبة

  . ذلك

 ً  ، أو عيناً ثمناً مناسباً وذكر البائع أنه وهبه للمشتري ، أما إذا قدر المتعاقدان الثمن أو جعاله قابالً للتقدير وكان الثمن تافها

  . فسنرى أن العقد يكون أيضاً هبة مكشوفة ال بد فيها من ورقة رسمية في األحوال التي يجب فيها ذلك

  . ال يشترط لتمامها ورقة رسمية ، فسنرى أن العقد يكون هبة مستترة ، ر المتعاقدان الثمن وكان صوريانً وإذا قد

                                                 

األستاذان أحمد  – 1979فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 59ص  95فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1557) 

األستاذ عبد  – 221األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 59األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 225نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

 بل وال يجوز االلتجاء إلى التهديد المالي – 91ص  92األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 295المنعم البدراوي فقرة 

  . 119فقرة  venteأنسيكلوبيدي داللوز لفظ  :

  ( . 297بودري وسينيا فقرة ) بل عن خطأ تقصيري  ، يض في هذه الحالة ال ينشأ عن التزام تعاقديوهناك رأي يذهب إلى أن التعو

  . في الهامش 121ص  – 129ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  (  1555) 

  . 2هامش رقم  975أنظر الوسيط الجزء األول ص  (  1599) 

في القانون الفرنسي القديم يذهبان إلى (  15البيع فقرة ) وبوتييه (  11فقرة  2القوانين المدنية ) وكان دوماً  (  1592) 

ولكن هذا الرأي ال يمكن األخذ به دون نص خاص يماثل النص الذي  . وجوب أن يكون الثمن الذي يعينه المفوض ثمناً عادالً 

األستاذان أحمد نجيب الهاللي  – 5هامش  97ص  29بالنيول وريبير وهامل ) ورد في التقنين المدني األلماني فيما قدمناه 

وقارن أوبري  – 251األستاذ عبد المنعم عبد البدراوي فقرة  – 255األستاذ أنور سلطان فقرة  – 221وحامد زكي فقرة 

  ( . 21ص  – 21ص  955فقرة  9ورو 

فال يجوز للمفوض في  ، أعلىكأن يضعا حداً أدنى واحداً  ، ولكن يصح أن يتفق المتبايعان على وضع حدود لتقدير المفوض للثمن

) وإال كان تقديره باطالً واعتبر البيع كأن لم يكن  ، هذه الحالة أن يجاوز في تقديره الحد األعلى وال أن ينزل عن الحد األدنى

دون تفويض خاص  ، ولو أدخل المفوض ( . 97فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  –مكررة ثانياً  259بودري وسينيا فقرة 

 259بودري وسينيا فقرة ) يكون قد جاوز مهمته  ، احتمال ارتفاع األسعار في المستقبل في حسابه عند تقدير الثمن ، كفي ذل

 – 51األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 255األستاذ أنور سلطان فقرة  - 97فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  –مكررة ثانياً 

  ( . 11اذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة األست – 299األستاذ محمد كامل مرسي فقرة 

  . 99ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1591) 
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ً  -المطلب الثالث  يجب أن يكون الثمن جديا

 التمييز بين الثمن غير الجدي والثمن البخس :  - 214

ولكن  . ( fictifأو كان صورياً )  ، ( derisoireوال يكون جدياً إذا كان تافهاً )  ، ( serieuxيجب أن يكون الثمن جدياً ) 

وآية  . ومع ذلك يكون جدياً  ، فقد يكون بخساً يدخله الغبن الفاحش ، ( vilليس منا لضروري ليكون الثمن جدياً أال يكون ثمناً بخساً ) 

وقد رضى بالثمن البخس مضطراً لحاجة ملحة أو  ، ول عليه مهما كان بخساً أن الثمن جدي أن يكون البائع قد أبرم العقد بقصد الحص

وإن جاز الطعن فيه بالغبن في حالة استثنائية  ، فيصح البيع . أو لغير ذلك من األسباب ، جاهالً لقيمة المبيع
 (1599 ) 

  . سيأتي بيانها

  . الثمن البخس ودعوى الغبن الفاحش ( 1)  . الثمن الجدي ( 2فنستعرض مسألتين : ) 

 الثمن الجدي - 1

 الثمن الصوري : - 215

بل ذكر مبلغاً من النقود ليكون ثمناً حتى  ، ال يكون الثمن جدياً إذا كان ثمناً صورياً ال يقصد البائع أن يتقضااه من المشتري 

 يكون بيعاً العقد ال ، ومتى يثبت أن الثمن صوري فإ . يسلم للبيع مظهره الخارجي
 (1595 ) ،

ولكنه قد يكون هبة مستترة في صورة  

بيع فيصح كهبة دون حاجة إلى ورقة رسمية 
 (1599 ) ،

وقد سبق بحث إثبات الصورية  . وسنرى تفصيل ذلك عند الكالم في عقد الهبة 

فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير 
 (1591 ) .

  

فإن  ، أو أن يهبه إياه ، في عقد البيع نفسه المشتري من الثمن المذكور في العقدومما يقطع في صورية الثمن أن يبرئ البائع 

 ، وفي هذه الحالة ال يكون العقد بيعاً  . وإنما يريد أني سبغ على العقد صورة البيع ، هذا معناه أن البائع ليس في نيته أن يتقاضى الثمن

جب انعقادها أن تكتب في ورقة رسمية في األحوال التي تشترط فيها الرسمية في ، و إذا اعتبر هبة فإنه يكون هبة مكشوفة ال مستترة

في الهبة 
 (1591 ) .

  

فإن البيع يبقى صحيحاً فقد  ، ثم بعد ذلك أبرأ البائع المشتري من الثمن أو وهبه إياه ، ولكن إذا تم عقد البيع بذكر ثمن جدي فيه

ن الثمن أو هبته له بعد ذلك ليس من أسباب البطالن وإبراء البائع المشتري م ، سبق أن انعقد بثمن جدي
 (1597 ) .

  

                                                 

  . بحسب السبب الذي دفع البائع إلى قبول هذا الثمن البخس ، كما قد يجوز الطعن فيه بالغلط أو التدليس أو اإلكراه (  1599) 

  . 959ص  5االستقالل  2599مايو سنة  5استئناف وطني  (  1595) 

  . 251األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  (  1599) 

ومن القرائن القوية على الصورية أن يكون عجز المشتري عن دفع  – 199فقرة  – 117فقرة  1الوسيط جزء  (  1591) 

وأن الثمن المذكور في العقد ليس  ، بحيث ال يعقل أن يكون البائع قد أخذ األمر على محمل الجد ، الثمن واضحاً كل الوضوح

 59فقرة  2جيوار  – 279ص  12رقم  29المحاماة  2591يونيه سنة  1نقض مدني ) إال ثمناً صورياً والعقد ليس إال تبرعاً 

على أنه ال يجوز  ( . 291األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 99ص  99فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  -

فقد يؤمل  ، فاد دائماً م مجرد إعسار المشتري وعلم البائع بهذا اإلعسار أن الثمن صوري ليس في نية البائع تقاضيهأن يست

أما  –(  259ص  291األستاذ أنور سلطان فقرة  – 215بودري وسينيا فقرة ) البائع أن المشتري سيلقى بعد عسر يسراً 

ً فقد يكون المشتري في حالة  ، العكس فغير صحيح إذ ال  ، تمكنه من دفع الثمن ويكون مع ذلك الشراء الحاصل منه صوريا

ً  . تالزم بين حالة اإلعسار وصورية العقد فليس هناك ما يحتم عليها أن  ، فإذا اقتنعت المحكمة بأن تصرفاً ما كان صوريا

نقض ) فإن هذا ال يقدم وال يؤخر  ، تعرض بالبحث للمستندات المقدمة من المشتري إثباتاً ليسره ومقدرته على دفع الثمن

  ( . 151ص  77رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة  1مدني 

األستاذ جميل الشرقاوي ) بل العقد هبة مكشوفة رأساً  ، وال يقال إن البيع يكون باطالً ويتحول إلى هبة صحيحة (  1591) 

فإن العقد في  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ذكر الثمن في عقد البيع مع إبراء المشتري منه أو هبته إياه ( . 291ص 

إال  ، ألن القانون وإن أجاز أن يكون العقد المشتمل على الهبة موصوفاً بعقد آخر ، هذه الحالة ال يصح أن يكون ساتراً لهبة

 1مجموعة عمر  2597يونيه سنة  5نقض مدني ) ألركان والشرائط الالزمة لصحته أنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً ا

  ( . 599ص  299رقم 

 – 51األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 295ص  291األستاذ أنور سلطان فقرة  – 215بودري وسينيا فقرة  (  1597) 

 17األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 255األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 299األستاذ جميل الشرقاوي فقرة 

ويأخذ الشفيع العقار بالثمن المسمى الذي أبرئ منه المشتري أو  ، ويترتب على ذلك أنه يجوز األخذ بالشفعة في هذا البيع –

فقد نصت  ، وفي التقنين المدني العراقي نص صريح في هذا المعنى . ولو اعتبر العقد هبة لما جاء األخذ بالشفعة ، وهب إياه
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 الثمن التافه :  – 216

والثمن التافه هو مبلغ من النقود  . وكما ال يتم البيع بثمن صوري كذلك ال يتم بثمن تافه ، ويلحق بالثمن الصوري الثمن التافه

 ، ى االعتقاد بأن البائع لم يتعاقد للحصول على مثل هذا المقدار التافهيصل من التفاهة في عدم تناسبه مع قيمة المبيع إلى حد يبعث عل

وإن كان قد حصل عليه فعالً 
 (1595 ) .

ً  ، فإذا باع شخص داراً قيمتها ألف بعشرين مثالً   وإذا اعتبر  . فال يتم البيع ، كان الثمن تافها

وتجب فيها الرسمية في األحوال التي يشترط القانون فيها ذلك  ، فإن الهبة تكون مكشوفة ال مستترة ، العقد في هذه الحالة هبة
 (

1519 ) .
  

أن يبيع شخص عيناً بثمن هو إيراد مرتب مدى حياة البائع  ، فيكون كالثمن الصوري ال يتم به البيع ، ويلحق بالثمن التافه

فقد وضح أن  ، مدى حياته مقداره خمسون فإذا باع شخص داراً ريعها مائة بإيراد مرتب . ولكن هذا المرتب أقل من ريع العين

وفي هذه الحالة يكون العقد  . إذ هو يقبض ريعها ويعطي البائع منه اإليراد المرتب ، المشتري ال يدفع شيئاً من ماله فيم قابل الدار

هبة ال بيعاً 
 (1512 ) ،

والهبة مكشوفة ال مستترة  
 (1511 ) ،

لقانون فيها ذلك يشترط فيها الرسمية في األحوال التي يتوجب ا 
 (1519 ) .

على  

وأنه عرضة  ، وظهر من الظروف أن هذا الريع الحالي غير مستقر ، أن البائع إذا باع الدار بإيراد يعادل الريع الحالي للمبيع

فأراد البائع أن  ، للنقصان إما ألسباب طبيعية وإما لسبب خاص كأن كانت الدار معرضة للتخريب من غزو أو سطو أو غير ذلك

وإن كان ثمناً  ، جاز اعتبار الثمن هنا ثمناً جدياً ال تافهاً  ، ال يزيد على الريع الحالي للدار $ 971$ يكفل لنفسه إيراداً ثابتاً وإن كان 

 ً وصح البيع  ، بخسا
 (1515 ) .

  

  ( ) دعوى الغبن الفاحش الثمن البخس - 2

 من التقنين المدني على ما يأتي : 519النصوص القانونية : تنص المادة  - 121

فللبائع أن يطلب تكملة الثمن  ، إذا بيع عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية وكان في البيع غبن يزيد على الخمس - 2 " 

  . "إلى أربعة أخماس ثمن المثقل 

  . "ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع  - 1 " 

 على ما يأتي : 511وتنص المادة 

إذا انقضت ثالث سنوات من وقت توافر األهلية أو من اليوم الذي  ، تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن - 2 " 

  . "يموت فيه صاحب العقار المبيع 

 على ما يأتي : 511وتنص المادة 

                                                                                                                                                                    

ولكن ال يلحق هذا  ، وللبائع أن يحط جميع الثمن قبل القبض ":  من هذا التقنين على ما يأتي 915الفقرة الثالثة من المادة 

أنظر آنفاً )  " وجب أن يأخذه بالثمن المسمى ، فلو أبرأ البائع المشتري من جميع الثمن وأخذ الشفيع المبيع . الحط بأصل العقد

  ( . لهامشفي ا 191فقرة 

 . وهذا ما يميز الثمن التافه من الثمن الصوري – 271ص  15الحقوق  2525أبريل سنة  27محكمة مصر  (  1595) 

أما الثمن الصوري  . ولكن البائع يحصل عليه فعالً  ، فالثمن التافه مقدار قليل جداً من النقود ال يتناسب أصالً مع قيمة المبيع

  . ولكن البائع ال يحصل عليه وال يقصد ذلك ، مناسباً لقيمة المبيع فيكون عادة مقداراً من النقود

هامش  291األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 297األستاذ أنور سلطان فقرة  – 21ص  955فقرة  9أوبري ورو  (  1519) 

أنظر عكس ذلك وأن الهبة تكون مستترة ال مكشوفة بالنيول وريبير  – 125ص  251األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 9

  . 52فقرة  29وهامل 

  . 2919فقرة  1قارن جوسران  – 1911فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  (  1512) 

  . 259فقرة  22قارن بيدان  (  1511) 

 ى حياة البائع هو دون ريع المنزل المبيعوقد قضت محكمة النقض بأنه على فرض أن اإليراد المقرر في العقد مد (  1519) 

فإن الحكم قد أقام قضاءه على أساس أن العقد يعتبر في هذه الحالة  ، وأن هذا يجعل الثمن معدوماً فيعتبر العقد باطالً كبيع ،

  ( . 919ص  51مجموعة أحكام النقض رقم  ، 2592أبريل سنة  9نقض مدني ) هبة صحيحة شكالً إلفراغها في قالب بيع 

 22بيدان  – 11هامش  955فقرة  9أوبري ورو  – 51فقرة  2جيوار  –وما بعدها  79فقرة  15أنظر لوران  (  1515) 

 – 251األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 291األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 712فقرة  1كوالن وكابيتان  – 251فقرة 

 – 59ص  – 51ص  52فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 299فقرة بودري وسينيا  – 9فقرة  2952وقارن ماركاديه م 

  . 55األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 291األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة 

  . كما سنرى ، ويجوز الطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش إذا توافرت شروطها
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ال يجوز الطعن بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني  " 
 (1519 ) 

" .  

 519 – 525 /   991 – 991وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادتين 
 (1511 ) .

  

وفي التقنين المدني الليبي  – 959 – 959وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المواد 

 125 – 129وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  – 215وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 521 – 525المواد 
 (

1511 ) .
  

                                                 

 : تاريخ النصوص (  1519) 

وفي لجنة  . من المشروع التمهيدي على وجه يقارب ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 919المادة ورد هذا النص في  519 م

 ً إذ كان  ، إال في عبارة واحدة عدلتها لجنة الشئون التشريعية في مجلس النواب ، المراجعة عدل تعديالً طفيفاً فصار مطابقا

فللبائع أن يطلب تكملة  " فاستبدلت بهذه العبارة عبارة " ب تكملة الثمنفليس للبائع إلى أن يطل ":  نص المشروع كما يأتي

والواقع أنه يملك  ، ألن العبارة األولى توهم أن البائع ناقص األهلية ال يملك في حالة الغبن إال دعوى تكملة الثمن " الثمن

في  597وصار رقم النص  . ون األخرىوقد يرى المصلحة في إحدى الدعويين د ، أيضاً دعوى إبطال العقد لنقص أهليته

 – 99ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  519فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

  ( . 91ص 

وفي لجنة  . من المشروع التمهيدي على وجه يقارب ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 911ورد هذا النص في المادة  : 511 م

 ً ووافق عليه مجلس النواب فمجلس  ، في المشروع النهائي 599وأصبح رقمه  ، المراجعة عدل تعديالً طفيفاً فصار مطابقا

  ( . 97ص  – 91ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  511الشيوخ تحت رقم 

ال يجوز الطعن بالغبن في بيع ينص القانون  ":  من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 911ورد هذا النص في المادة  : 511 م

فأصبح المعنى  ، وفي لجنة المراجعة حور النص تحويراً يجعل المعنى أدق . " على أنه ال يتم إال بطريق المزاد العلني

 ، ابووافق عليه مجلس النو . في المشروع النهائي 559وصار رقمه  ، مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

  ( . 52وص  95ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  511فمجلس الشيوخ تحت رقم 

الغبن الفاحش الزائد عن خمس ثمن العقار المبيع ال يترتب عليه حق إال  : 525/    991التقنين المدين السابق م  (  1511) 

  . ويكون ذلك في حالة بيع عقار القصر فقط ، للبائع في طلب تكملة الثمن

وال يترتب على ذلك الحق  . يسقط حق إقامة الدعوى بالغبن الفاحش بعد بلوغ البائع سن الرشد أو وفاته بسنتين : 519/    991 م

  . إخالل بحقوق أصحاب الرهون العقارية

 : والفروق ما بين التقنينين الجديد والسابق بينتها المذكرة اإليضاحية فيما يأتي

وجرى القضاء المصري على أن ذلك يشمل غير القاصر أيضاً من غير كاملي األهلية  ، إال القاصرالتقنين السابق لم يذكر  - 2

استئناف ) نص على بيع العقار المملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية  ، فسجل التقنين الجديد هاذ القضاء بأ ، كالمحجوز عليه

  ( . 19ص  9م  2759ديسمبر سنة  29قارن  – 229ص  2م  2775أبريل سنة  29مختلط 

فذكر أنه يجب لتقدير ما إذاك أن الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار  ، نص التقنين الجديد على الطريقة التي يقدر بها الغبن - 1

فقننه التقنين الجديد ناقالً في ذلك عن المشروع الفرنسي  ، وهذا ما جرى عليه القضاء المصري . حسب قيمته وقت البيع

  ( . 959 م) الي اإليط

حتى يتسق التشريع في دعاوى اإلبطال مع دعوى تكملة الثمن  ، جعل التقنين الجديد مدة التقادم ثالث سنوات بدالً من سنتين - 9

  ( . 119أنظر سريان التقنين الجديد بالنسبة إلى الزمان فيما يلي فقرة ) للغبن 

كالبيع جبراً للتنفيذ على مال  ، بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنينص التقنين الجديد على عدم جواز الطعن  - 5

ألن المفروض في هذه البيوع أن كل اإلجراءات الالزمة للحصول على أعلى  ، المدين وكبيع عقار القاصر في المزاد العلني

وفي هذا أيضاً تقنين لما جرى  . فليس في األمر حيلة ، فإذا رسا المزاد رغم ذلك بثمن فيه غبن ، ثمن ممكن وقت البيع اتخذت

  . عليه القضاء في مصر

  . 59ص  – 95ص  5أنظر فيما تقدم مجموعة األعمال التحضيرية 

فقد عم التقنين الجديد إذا شمل بالحماية  ، هو الخاص بحماية الغير حسن النية ، وتمكن إضافة فرق خامس إلى هذه الفروق األربعة

  . وقصر التقنين السابق الحماية على أصحاب الرهون العقارية ، حقاً عينياً على العقار المبيع كل من كسب

من  511 – 519مطابقة للمواد )  959 – 959التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1511) 

  ( . 79فقرة  – 11ذ مصطفى الزرقا فقرة وأنظر في القانون المدني السوري األستا –التقنين المدني المصري 

  ( . من التقنين المدني المصري 511 – 519مطابقة للمواد )  521 – 525التقنين المدني الليبي م 
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ال يمنع  ، وهو الثمن الذي يقل عن قيمة المبيع كثيراً ولكنه ثمن جدي قصد البائع أن يتقاضاه ، ونرى من ذلك أن الثمن البخس

 كان البيع ، فإذا باع شخص كامل األهلية داراً قيمتها أربعة آالف بألفين أو بألف . إذا توافر فيه شروط الثمن ، تمام البيع كما قدمنا

صحيحاً 
 (1517 ) ،

فهو ثمن جدي وإن كان ثمناً قليالً  ، وال يدخل عليه البطالن من طريق بخس الثمن 
 (1515 ) .

  

هي حالة بيع عقار مملوك  ، يعيب البيع في حالة واحدة –كما يخلص من النصوص المتقدمة الذكر  –على أن بخص الثمن 

لطعن في البيع بدعوى الغبن الفاحش لغير كامل األهلية ولكن بشروط معينة إذا توافرت جاز ا
 (1519 ) .

  

 الشروط الواجب توافرها لتحقق الغبن الفاحش - 1

 – 519شروط أربعة : يجب لتحقق الغبن الفاحش الذي يعيب البيع توافر شروط أربعة تستخلص من نصوص المواد  - 127

وأال يكون البيع  ( 9وأن تكون العين المبيعة عقاراً )  ( 1)  . أن يكون صاحب العين المبيعة غير كامل األهلية ( 2مدني : )  511

  . وأن يقل الثمن عن قيمة العقار وقت البيع بأكثر من الخمس ( 5في مزاد علني تم وفقاً ألحكام القانون ) 

 صاحب العين المبيعة غير كامل األهلية : –الشرط األول  – 219

فهو حر في أن يبيع ماله بأي ثمن  ، فإن كان كامل األهلية . امل األهليةيجب أوالً أن يكون صاحب العين المبيعة غير ك 

ً  ، وإن باعه بثمن قليل . شاء ما دام الثمن جدياً قصد  ، لم يؤثر في سالمة البيع مقدار الغبن الذي لحق به مهما كان هذا الغبن فاحشا

                                                                                                                                                                    

على أنه إذا كان الغبن  - 1 . مجرد الغبن ال يمنع من نفاذ العقد ما دام الغبن لم يصحبه تغرير – 2 : 215التقنين المدني العراقي م 

ال يجوز  - 9 . فإن العقد يكون باطالً  ، فاحشاً وكان المغبون محجوراً أو كان المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف

  . الطعن بالغبن في عقد تم بطريق المزايدة العلنية

نين المصري الجزاء هو تكملة في التق ، ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري بوجه خاص في الجزاء المترتب على الغبن) 

  ( . أما في التقنين العراقي فالجزاء هو بطالن العقد أصالً  ، الثمن

الغبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بين الموجبات التي توضع لمصلحة فريق والموجبات التي  : 129تقنين الوجبات والعقود اللبناني م 

  . تفرض على الفريق اآلخر في العقود ذات العوض

 : ويكون األمر على خالف ذلك ويصبح العقد قابالً للبطالن في األحوال اآلتية . إن الغبن ال يفسد في األساس رضا المغبون : 125 م

األولى أن يكون فاحشاً وشاذاً عن العادة  : إذا كان المغبون راشداً وكان للغبن خاصتان –ثانياً  . إذا كان المغبون قاصراً –أوالً 

ويمكن إلى الدرجة المعينة  . والثانية أن يكون المستفيد قد أراد استثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة في المغبون ، المألوفة

  . فيما تقدم إبطال عقود الغرر نفسها بسبب الغبن

وقد حدد التقنين المصري  ، بنلم يحدد التقنين اللبناني رقماً ثابتاً للغ(  2)  : ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري فيما يأتي) 

قصر الغبن على القاصر دون غيره ممن لم تتوافر فيهم (  9)  . مزج بين الغبن واالستغالل(  1)  . رقماً فجعله الخمس

  ( . جعل جزاء الغبن إبطال العقد ال تكملة الثمن(  5)  . األهلية

يونيه سنة  11 – 295ص  55م  2591فبراير سنة  5 – 11ص  55م  2592ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  (  1517) 

  . 172ص  51م  2599أبريل سنة  99 – 11ص  51م  2599نوفمبر سنة  99 – 975ص  55م  2591

فبراير سنة  7نقض مدني ) وقد يدخله البطالن من طريق عيب من عيوب اإلرادة كاإلكراه أو التدليس أو الغلط  (  1515) 

  ( . في الهامش 125وأنظر آنفاً فقرة  – 999ص  95رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592

) فقد سبق بحثه  –االستغالل  –أما الغبن ذو المعيار الذاتي الذي يعيب الرضا نفسه ولو كان المتعاقد كامل األهلية  (  1519) 

  ( . 121فقرة  – 191أنظر الوسيط جزء أول فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

البائع أن يحصل عليه 
 (1512 ) .

إال أن يستغل طيش بين أو هوى جامح وأن تتوافر  ، عن طريق الغبن ، وليس يعيب بيع كامل األهلية 

ويختل معيار االستغالل عن معيار الغبن في أن ذاك ذاتي وهذا موضوع  ، سائر شروط االستغالل
 (1511 ) .

  

 سواء كان فاقد األهلية أصالً أو ناقصها فحسب ، فالواجب إذن أن يكون صاحب العين المبيعة غير كاملة األهلية
 (1519 ) .

 

 . ويبيع بالنيابة عنهم الولي أو الوصي أو القيم ، وهؤالء فاقدوا األهلية أصالً  ، فيجوز أن يكون صبياً غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً 

أو ويبيع بالنيابة عنهم الولي أو الوصي  ، وهؤالء ناقصوا األهلية ، ويجوز أن يكون صبياً مميزاً أو محجوراً عليه لغفلة أو لسفه

فهؤالء ال يعتبرون ناقصي  ، أما النائب والمحجور عليه لعقوبة جنائية ومن أقيم له مساعد قضائي . وقد يباشرون البيع بأنفسهم ، القيم

  . وحكمهم هو حكم كامل األهلية ، األهلية بسبب الغيبة أو العقوبة أو العاهة

 العين المبيعة عقار :  –الشرط الثاني  - 221

ولو كانت هذه  ، فبيع المنقوالت بأي ثمن جدي مهما قال ال يعيبه الغبن الفاحش . أن تكون العين المبيعة عقاراً ويجب ثانياً 

المنقوالت مملوكة لغير كامل األهلية 
 (1515 ) .

ومن ثم إذا بيعت أسهم  
 (1519 ) 

أو آلة ميكانيكية أو  "عوامة  "أو سندات أو سيارة أو 

ولو كانت هذه المنقوالت مملوكة لقاصر أو  ، لم يؤثر ذلك في سالمة البيع ، الكبيرة بغبن فاحش غير ذلك من المنقوالت ذات القيمة

فالمتجر يعد منقوال  ( fonds de commerceوكذلك إذا بيع متجر )  . لمحجور عليه
 (1511 ) .

فالمنقوالت ال تحميها إذن دعوى  

وأهمها  ، حماية القصر والمحجور عليهم في قانون الوالية على المالالغبن الفاحش وإنما تحميها اإلجراءات التي رسمها المشرع ل

  . وجوب الحصول على إذن المحكمة

ويستوي أن يكون هذا العقار حق ملكية على عقار كدار أو أرض  . فتحميه دعوى الغبن الفاحش ، أما إذا كان المبيع عقاراً 
 (

1511 ) ،
أو يكون حقاً عينياً دون حق الملكية ما دام واقعاً على عقار كحق االنتفاع بدار أو أرض وحق الرقبة وحق االرتفاق وحق  

الحكر 
 (1517 ) .

ولو كان هذا الحق مكفوالً بتأمين عيني واقع على عقار كرهن أو  ، ولكن حوالة الحق الشخصي غير العقاري 

ألن البيع وقاع على حق شخص غير  ، بل هو بيع منقول ال تحميه دعوى الغبن الفاحش . ارال يعتبر بيع عق ، اختصاص أو امتياز

                                                 

من قيمة  21/    1ي بيع العقار المملوك لكامل األهلية إذا زاد الغبن على أما في القانون الفرنسي فيجوز الطعن ف (  1512) 

ويجبر المشتري إما على رد العين واسترداد الثمن وإما على تكملة الثمن إلى تسعة أعشار القمية وقت  ، العقار وقت البيع

ص  – 991ص  151فقرة  29وريبير وهامل  بالنيول) وتكملة الثمن التزام بدلي  ، فرد المبيع هو االلتزام األصلي . البيع

أنظر في تاريخ دعوى الغبن في القانون الفرنسي وأصل هذه الدعوى في (  992ص  2999فقرة  1جوسران  – 999

  . 199فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 119فقرة  – 112القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم بودري وسينيا فقرة 

وفيما عدا  ( . وهي المطعومات واألثمان أو المكيالت والموزونات) سالمي يمنع الغبن إطالقاً في األموال الربوية وفي الفقه اإل

ولكن مجرد الغبن إذا كان فاحشاً يؤثر في بيع أموال المحجور وبيت  ، األموال الربوية ال يؤثر الغبن إذا لم يصحبه تغرير

  . المال والوقف فيجعل العقد فاسداً 

 . ويالحظ أن معيار الغبن هنا معيار مادي ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد (  1511) 

وال يشترط  : معياره معيار نفسي ، وهو االستغالل المنصوص عليه في االلتزامات بوجه عام ، أم الغبن في العقد بصفة عامة

ستخلص مما تقدم أن بيع عقار كامل األهلية ال يطعن فيه بالغبن إال إذا توافرت فيه وي . . . . فيه الوقوف عند رقم معلوم

  ( . 52ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  " شروط االستغالل التي سبق بيانها

وإذا باشره  ، ألنه إذا باشر العقد بنفسه كان العقد باطالً  ، ويندر أن يكون صاحب العقار المبيع فاقد األهلية أصالً  (  1519) 

 ً وال يباع العقار في مزاد  ، فيبقى أن يباشر العقد الوصي بإذن المحكمة . عنه وصية بغير إذن المحكمة كان العقد باطالً أيضا

ويقع في  ، ويبقى أيضاً أن يباشر العقد الولي في الحدود التي ال يشترط فيها إذن المحكمة . ويقع في البيع غبن فاحش ، علني

هو أن يباشر  ، فيضاف إلى هذين الفرضين فرض ثالث ، حش أما إذا كان صاحب العقار المبيع ناقص األهليةالبيع غبن فا

 . فيكون البيع قابالً للطعن فيه بدعوى اإلبطال وبدعوى الغبن الفاحش ، ناقص األهلية العقد بنفسه ويقع في البيع غبن فاحش

  . 112أنظر ما يلي فقرة 

  . 19ص  21م  2599يناير سنة  22استنئاف مختلط  (  1515) 

إذا أدى إلى تجميع الحصص كلها في يد شريك واحد  ، غير أن بيع حصص في شركة عقارية يعتبر بيع عقار (  1519) 

  ( . 179ص  197فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) ومن ثم انحلت الشركة 

  . 179ص  197فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1511) 

  . كان العقار عقاراً بالتخصيص فيدخل مع العقار األصلي في حساب الغبنلو  (  1511) 

 ، وال يعتبر عقاراً المنقول بحسب المآل كما في بيع البناء بقصد هدمه –ويستوي أن يكون العقار مفرزاً أو شائعاً  (  1517) 

  ( . 179بودري وسينيا فقرة ) جر وبيع حق استخراج المعادن واألحجار من المناجم والمح ، وبيع األشجار بقصد قلعها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

كحوالة حق المشتري القاصر أو المحجور عليه لعقار اشتراه ولم يسجل عقد  ، فإذا كان الحق الشخصي واقعاً على عقار . عقاري

  . اعتبر عقاراً وجازت حمايته بدعوى الغبن الفاحش ، البيع

جزئت وقسم الثمن على العقار  ، وكانت الصفقة قابلة للتجزئة ، ان المبيع عقاراً ومنقوال بيعا صفقة واحدة بثمن واحدوإذا ك

على  ، جاز الطعن في البيع كله بالغبن ، وإذا لم تكن الصفقة قابلة للتجزئة . وجاز الطعن بالغبن في العقار دون المنقول ، والمنقول

إال قيمة العقار وحده منسوبة إلى حصته في الثمن أال يدخل في حساب الغبن 
 (1515 ) .

  

 ال يكون البيع في مزاد علني ثم وفقاً ألحكام القانون :  -الشرط الثالث  - 221

ونالحظ بادئ ذي بدء أن الذي تحميه دعوى الغبن الفاحش هو البيع  . ويجب ثالثاً أال يكون البيع في مزاد علني
 (1579 ) 

ال 

فليست دعوى الغبن هي التي تحميه  ، فإذا اشترى القاصر أو المحجور عليه عقاراً ولو بغبن فاحش . الشراء
 (1572 ) ،

وإنما تحميه  

  . وأهمها وجوب الحصول على إذن المحكمة كما سبق القول ، اإلجراءات المرسومة لهذا الغرض في قانون الوالية على المال

ألن المزاد يفسخ السبيل للحصول  ، ويجب أال يكون البيع حاصالً بالمزاد العلني . فالبيع وحده هو الذي تحميه دعوى الغبن

فهذا دليل على أن العقار ال يجد  ، فإذا رسا المزاد بثمن يقل عن قيمة العقار بأكثر من الخمس . على أكبر ثمن ممكن للعقار المبيع

يطعن فيه بالغبن قد  ، هذا إلى أن جعل البيع بالمزاد امهدداً با . الغبنهاذ الثمنن فال محل إذن للطعن في المبيع ب ، مشترياً باكثرم

وتنقلب الحماية  ، فال تتهيأ األسباب كاملة للوصول بثمنه إلى أعلى مقدار ممكن ، يكون سبباً إلحجام كثيرين من الدخول في المزاد

  . ضرراً ال نفعاً 

ال يجوز الطعن بالغبن في بيع ينص القانون على  "مدني تجري على الوجه اآلتي :  511وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 

 ، في بيع يحتم القانون أن يكون بالمزاد العلني ، بموجب ها النص ، فكان الطعن بالغبن ممتنعاً  . "أنه ال يتم إال بطريق المزاد العلني 

ً وذلك كبيع عقار الم  ، أما إذا كان البيع ال يتحتم قانوناً أن يكون بالمزاد العلني . دين للتنفيذ بالدين وبيع العقار لعدم إمكان قسمته عينا

كبيع عقار غير كامل األهلية والغائب 
 (1571 ) ،

ولكن نص المشروع  . فإنه يجوز الطعن فيه بالغبن ولو حصل بالمزاد العلني 

ال يجوز الطعن  "من التقنين المدني الجديد على الوجه اآلتي :  511واستقر النص في المادة  ، التمهيدي حور في لجنة المراجعة

 "بالغبن في بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلني 
 (1579 ) .

الطعن بالغبن ممتنعاً في بيع عقار غير  ، بموجب هذا النص ، فأصبح 

وتم البيع فعالً بالمزاد كنص القانون أي وفقاً لإلجراءات التي رسمها تقنين  ، علنيكامل األهلية إذا اشترطت المحكمة بيعه بالمزاد ال

 ( مرافعات 121 – 121 المرافعات في بيع عقار غير كامل األهلية والغائب ) م
 (1575 ) .

  

                                                 

ص  997فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 172بودري سوينيا فقرة  – 1هامش  997فقرة  9أوبري ورو  (  1515) 

  ( . 171ص  – 179

وقد قضت محكمة استئناف  ، في بيع الوفاء بالغبن ، في عهد التقنين المدني األسبق ، على أنه ال يجوز الطعن (  1579) 

بأنه ال يجوز تطبيق قواعد الغبن الفاحش على عقد البيع والوفائي الصادر من ولي القاصر للغير عن جزء من أمالك مصر 

وذلك ألن للبائع في العقد األول  . وذلك سواء أكان العقد عقد بيع وفائي أم كان المقصود به إخفاء رهن عقاري ، القاصر

 ، وألن المشتري في العقد الثاني ليس له أي حق عيني على العين وإنما له دين عادي ، استرداد المبيع إذا رد الثمن في الميعاد

يناير  9) وبذلك ينتفي حصول أي ضرر للقاصر من جراء تصرفات وليه في ماله إلمكان استرداد العين المبيعة في الحالتين 

  ( . 221رقم  91المجموعة الرسمية  2599سنة 

ولو اشترى  ، ناف المختلطة بأن المشتري ال يستطيع الطعن في الشراء بدعوى الغبنوقد قضت محكمة االستئ (  1572) 

  ( . 212ص  9م  2752يناير سنة  1) بأكثر من قيمة المبيع بما يزيد على الخمس 

انت هذه وال في الوفاء بدين مقابل هو عقار وإن ك ، أو تقديم عقار كحصة في شركة ، كذلك ال يجوز الطعن بالغبن في المقايضة

  ( . 55األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 299األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة ) الحالة األخيرة محل شك 

 ( ، 121 – 121أنظر المواد ) فهذا البيع يصح أن يقع بالمزاد العلني وفقاً إلجراءات رسمها تقنين المرافعات  (  1571) 

وتقتصر المحكمة على أخذ رأي  ، فقد يحصل الوصي على إذن المحكمة في بيع عقار القاصر . وإن كان القانون ال يحتم ذلك

  . خبير في قيمة العقار ومناسبة الثمن لهذه القيمة دون أن تحتم أن يكون البيع بالمزاد العلني

  . في الهامش 121أنظر آنفاً فقرة  (  1579) 

 - 11ص  99واألستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  221اقي ص أنظر عكس ذلك األستاذ عبد الفتاح عبد الب (  1575) 

  . 19ص 

ال توجب بيع عقار القاصر بطريق (  قديم) مرافعات  125وفي معنى الرأي الذي نذهب إليه قضت محكمة النقض بأن المادة 

لم يشر  2519ادر في سنة كما أن قانون المجالس الحسبية الص ، وال يترتب البطالن على عدم إتباع هذا الطريق ، المزايدة

والزم ذلك أن بيع عقار القاصر بالممارسة مع تصديق المجلس  . بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادة المشار إليها



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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بيع عقار غير كامل األهلية في المزاد العلني تنفيذاً  ( 2ويخلص مما قدمناه أنه ال يجوز الطعن بالغبن في األحوال اآلتية : ) 

لدين 
 (1579 ) .

  (1 )  ً إذا بيع عقار غير كامل األهلية في  ( 9)  . إذا بيع عقار غير كامل األهلية في المزاد العلني لعدم قسمته عينا

المزاد العلني تنفيذاً ألمر المحكمة التي أذنت في البيع 
 (1571 ) .

  

فيكون البيع قابالً  ، إذا باع ناقص األهلية العقار بنفسه دون إذن أو إجازة ( 2ن في األحوال اآلتية : ) ويجوز الطعن بالغب

الطعن فيه بدعوى الغبن وبدعوى اإلبطال معاً 
 (1571 ) .

إذ ال  ، إذا باع األب مال ولده فيما ال تزيد قيمته على ثلثمائة جنيه ( 1)  

إذن من المحكمة  يحتاج في هذه الحالة إلى الحصول على
 (1577 ) .

إذا باع الولي أو الوصي أو القيم مال المحجور بعد الحصول  ( 9)  

ولكن دون أن يكون البيع حاصالً بالمزاد العلني لعدم اشتراط المحكمة  ، على إذن من المحكمة وبعد أن أخذت المحكمة رأي الخبير

وبالرغم من أن  ، وذلك بالرغم من رأي الخبير الذي وافق على البيع ، فقد يقع في هذه الحالة األخيرة غبن يزيد على الخمس . ذلك

  . المحكمة كانت تملك رفض اإلذن إذا كان الغبن يزيد على خمس القيمة

                                                                                                                                                                    

ويكون حكم النص المذكور غير واجب اإلتباع إال في حالة بيع عقار  . الحسبي ال مخالفة فيه للقانون وال للمادة المشار إليها

رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  19نقض مدني ) المأذون في بيعه من الجهة المختصة بالمزايدة  القاصر

  ( . 995ص  295

 (1579  )  ً لم يجز  ، فإذا بيع عقار محجوراً بيعاً إدارياً الستيفاء الضريبة ، ويستوي أن يكون المزاد العلني قضائياً أو إداريا

  ( . 221األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ص ) نه بيع تم بطريق المزاد العيني كنص القانون أل ، الطعن في البيع بالغبن

بحجة أن التعويض  ، كذلك ال يجوز الطعن بالغبن في نزع ملكية عقار مملوك لغير كامل األهلية للمنفعة العامة (  1571) 

فالمفروض أن صاحب العقار المنزوع ملكيته قد طرق السبل القانونية التي فتحها  : غير كاف وأنه ينطوي على غبن فاحش

 2991فقرة  1جوسران  – 971ص  717فقرة  1كوالن وكابيتان ) له القانون لجعل التعويض عادالً ال ينطوي على غبن 

  ( . 512األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  - 992ص 

فيجوز له حينئذ أن يطعن في  ، زال سبب اإلبطال وبقى سبب الغبن ، قاصر البيع بعد بلوغ سن الرشدفإذا أجاز ال (  1571) 

فإن هو طعن  ، وتتحقق مصلحته في ذلك إذا نزلت قيمة العقار المبيع وقت الطعن بالغبن عما كانت وقت البيع . البيع بالغبن

فتكون له إذن مصلحة في أن يطعن بالغبن  . البيع بأكثر من الخمسباإلبطال استرد عقاراً قد تكون قيمته أقل مما كانت وقت 

فيكسب من دعوى الغبن أكثر مما يكسب من دعوى  ، دون اإلبطال حتى يستكمل أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع

وقد نزلت قيمة  ، لرشدفإذا بلغ سن ا ، فيبيعه القاصر بثلثمائة ، مثل ذلك أن تكون قيمة العقار وقت البيع ستمائة ، اإلبطال

كانت إجازة البيع واستكمال أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع بدعوى الغبن خيراً للبائع من إبطال  ، العقار إلى أربعمائة

وهو المقدار الذي يستكمل به أربعة  ، ذلك أنه في الحالة األولى يكسب مائة وثمانين . البيع واسترداد العقار مع رد ثمنه

فالفرق  ، ويرد الثمن وهو ثلثمائة ، وأما في الحالة الثانية فيسترد عقاراً قيمته وقت استرداده أربعمائة . قيمة العقارأخماس 

  . الذي يكسبه هو مائة فقط

ً  ، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد حظ هذا ويال ":  ما يأتي ، وكان نظام المجالس الحسبية إذ ذاك قائما

فإن بيع عقار القاصر والمحجور عليه يكون عادة  ، أن نظام المجالس الحسبية يمنع في أحوال كثيرة من تطبيق هذه األحكام

كما إذا  ، على أن الغبن يتصور وقوعه بالرغم من ذلك ، بقرار من المجلس الحسبي بعد اتخاذ اإلجراءات الالزمة لمنع الغبن

وقابالً للطعن عليه  ، فيكون البيع قابالً للبطالن من جهة . ن الرجوع إلى المجلس الحسبيباع القاصر عقاره بثمن بخس دو

 . ثم يطعن فيه بالغبن إذا كانت له مصلحة في ذلك ، وقد يجيز القاصر البيع بعد بلوغ سن الرشد . بالغبن من جهة أخرى

بحيث تكون تكملة الثمن التي يحصل  ، كانت وقت البيع وتتحقق المصلحة إذا نزلت قيمة العقار المبيع وقت الطعن بالغبن عما

 5مجموعة األعمال التحضيرية )  " عليها من وراء الطعن بالغين خيراً له من استرداد المبيع إذا هو طعن في البيع بالبطالن

  ( . 52ص  – 59ص 

 طلب تكملة الثمن ال في طلب بطالن العقدوقد قضت محكمة استئناف مصر بأن بيع الولي لمال القاصر بغبن فاحش يعطي الحق في 

هما دعوى بطالن  ، أما إذا باشر القاصر البيع بنفسه فيكون له الحق عند وجود الغبن الفاحش في رفع إحدى دعويين ،

  ( . 221رقم  91المجموعة الرسمية  2599أكتوبر سنة  9) التصرف لعدم األهلية ودعوى تكملة الثمن 

أما إذا  ، االستئناف الوطنية بأنه يجوز الطعن في عقد وقع ممن حل محل القاصر شرعاً في التعامل عنه ومع ذلك فقد قضت محكمة

 11الحقوق  2522يناير سنة  15) صدر البيع من القاصر نفسه فإن القاصر يجوز له طلب إبطال هذا البيع لنقص األهلية 

  ( . 11ص 

  . 119ص  299األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 211 – 219ص  219األستاذ سليمان مرقس فقرة  (  1577) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ً فإذا بيع عقار محجور  . الغبن البيع االحتماليإذ يجوز أن يداخل  ، وال يمنع من الطعن في البيع بالغبن أن يكون البيع احتماليا

وقد لحق البائع منه غبن  ، فالثمن هنا جديو لكنه ثمن بخس ، عليه بإيراد مرتب مدى حياته وكان هذا اإليراد ال يزيد على ريع العقار

فيجوز الطعن في البيع بالغبن  ، فاحش
 (1575 ) .

  

 المبيع وقت البيع بأكثر من الخمس : الثمن يقل عن قيمة العقار –الشرط الرابع  - 222

أما إذا بيع العقار بثمن  . والغبن ال يكون فاحشاً إال إذا زادت قيمة العقار المبيع وقت البيع على ثمنه بأكثر من خمس القيمة 

ونقف هنا عند رقم محدود ال  . فال محل للطعن في البيع بدعوى الغبن ، هو أربعة أخماس قيمته وقت البيع أو بثمن أكثر من ذلك

ومن ثم كان معيار الغبن موضوعياً  ، وهذا الرقم مأخوذ من الفقه اإلسالمي ففيه أن الغبن الفاحش هو ما يزيد على الخمس ، نتعداه

بخالف االستغالل فإن معياره ذاتي 
 (1559 ) 

  . كما قدمنا

بوقت البيع  ، لحساب مقدار ما وقع من غبن ، والعبرة في تقوم العقار
 (1552 ) ،

فإذا كانت قيمة العقار  . ال بقوت الطعن بالغبن 

واستكمال  ، ومن ثم يجوز الطعن في هذا البيع بالغبن . كان هناك غبن يزيد على خمس قيمة العقار وقت البيع ، ألفاً وبيع بسبعمائة

قار وقت الطعن بالغبن إلى سبعمائة فأصبح الثمن مساوياً حتى لو نزلت قيمة الع ، المائة التي يقل بها الثمن عن أربعة أخماس القيمة

  . لقيمة العقار وقت رفع الدعوى

وال تدخل المصروفات فهي ال تعود على صاحب العقار بفائدة  ، وكذلك العبرة بالثمن الذي يستحقه صاحب العقار المبيع
 (

1551 ) .
  

 ما يترتب من األثر على تحقق الغبن الفاحش -ب 

 تكملة الثمن : دعوى  - 223

ليس الغبن سبباً من أسباب إبطال البيع وإنما هو سبب لتكملة الثمن 
 (1559 ) .

ذلك أن المشرع ال يسمح بأن يباع عقار غير  

ولكن يستكمل الثمن إلى أن يصل إلى أربعة أخماس  ، فإذا بيع بأقل من ذلك لم يبطل البيع ، كامل األهلية بأقل من أربعة أخماس قيمته

                                                 

كذلك إذا كان العقار المبيع هو حق انتفاع مدى حياة المنتفع أو حق رقبة انفصل  - في الهامش 121أنظر آنفاً فقرة  (  1575) 

ههذ المسألة في القضاء أنظر فيت طور ) فإن هذا بيع احتمالي لكن يجوز أني دخله الغبن  ، عن حق انتفاع مدى حياة المنتفع

 – 2991فقرة  1وأنظر كوالن وكابيتان  : 195فقرة  29الفرنسي وانتهائه إلى إقرار هذا المبدأ بالنيول وريبير وهامل 

 – 11ص  – 12ص  99األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  – 551فقرة  – 575فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

 - 119ص  2591الدكتور توفيق فرج في نظرية االستغالل رسالة من اإلسكندرية سنة  – 97األستاذ إسماعيل غانم ص 

  ( . 511وقارن األستاذين نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 111ص 

بل يصح أن يكون على بينة من أمره غير مضغوط عليه وقد  ، فال يشترط في الغبن أن تكون إرادة المغبون معيبة (  1559) 

  . أما في االستغالل فال بد أن يكون قد استغل في المغبون طيشه البين أو هواه الجامح . باع مختاراً بهذا الغبن الفاحش

إلى تخلف السبب جزئياً وال ومن ذلك نرى أن دعوى الغبن ترجع في طبيعتها ال إلى عيب في اإلرادة وال إلى نقص في األهلية وال 

 ولذلك جاء الكالم فيها بعد الكالم في تقدير الثمن ، وإنما ترجع إلى فكرة التعادل ما بين المبيع والثمن ، إلى مسئولية تقصيرية

يسير ال  والقانون عندما يتطلب هاذ التعادل في حالة القاصر والمحجور ال يتسامح إال في . وهكذا فعل التقنين المدني الجديد ،

األستاذ عبد المنعم ) ولذلك كان الغبن الفاحش عيباً في العقد ذاته أي في التعادل ما بين المبيع والثمن  ، يزيد على خمس القيمة

  ( . 55ص  – 51وقارن األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 291البدراوي فقرة 

فالعبرة بقيمة العقارات وقت ظهور رغبة  ، كر فيه الثمنكذلك إذا كان البيع إنما وقع تنفيذاً لوعد سابق بالبيع ذ (  1552) 

وقد ترتفع قيمة العقار أو  ، وال يعتد بوقت الوعد بالبيع . إذ في هذا الوقت يتم البيع ، بالبيع في شراء العقار ، الموعود له

بيع أي عند ظهور رغبة الموعود واالعتبار في كل ذلك إنما يكون بالوقت الذي يتم فيه ال ، تنخفض كما قد تتغير قيمة العملة

  ( . 155فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) له في الشراء 

  ( . 159ص  159فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1551) 

مايو سنة  99استئناف مختلط  - 299ص  2/    272رقم  5المحاماة  2519أبريل سنة  99استئناف وطني  (  1559) 

  . 995ص  1م  2759



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

القيمة 
 (1555 ) .

وهو المقدار الذي يتغابن فيه  ، وبذلك يتحقق غرض المشرع من أن غير كامل األهلية ال يغبن في أكثر من الخمس 

إال إذا كان نتيجة غلط أو تدليس  ، وال يكون الغبن سبباً في إبطال البيع . الناس عادة
 (1559 ) .

  

يرفعها بنفسه عند بلوغه سن  . ه من بعده أو بواسطة وليهبنفسه أو بورثت ، والذي يرفع الدعوى هو صاحب العقار المبيع

رفعها  ، فإذا مات قبل بلوغ سن الرشد أو بعد بلوغه هذه السن وقبل تقادم دعوى الغبن . الرشد وإجازته للبيع إذا كان هو الذي باشره

ورثته من بعده 
 (1551 ) .

سواء باشر القاصر البيع بنفسه أو باشره عنه الولي بعد  ، ويرفعها وليه نيابة عنه إذا كان هو ال يزال قاصراً  

إذن المحكمة 
 (1551 ) .

ألن تكملة الثمن التزام في ذمة المشتري  ، وترفع الدعوى على المشتري أو ورثته 
 (1557 ) .

وترفع أمام  

المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المشترين ألنها دعوى بحق شخصي 
 (1555 ) .

أن  ، حب العقار المبيعأي صا ، وعلى المدعى 

وله أن يطلب تعيين خبير لتقدير  ، فيثبت أن قيمة العقار وقت البيع تزيد على الثمن بأكثر من خمس القيمة ، يثبت حقه في تكملة الثمن

 . ر وقت البيعحكم القاضي على المشتري بتكملة الثمن إلى أن يبلغ أربعة أخماس قيمة العقا ، فإذا أثبت ذلك . قيمة العقار وقت البيع

ألن الحق شخصي في ذمة  ، ويدخل في ذلك العقار المبيع ذاته ، ولصاحب العقار أن ينفذ بهذا الحكم على جميع أموال المشتري

تكون مكفولة أيضاً بحق امتياز  –وهي جزء من الثمن  –بل إن تكملة الثمن  . المشتري كما قدمنا فجميع أمواله ضامنة للوفاء به

لعقار المبيع البائع على ا
 (1999 ) .

فإن البائع بماله من حق امتياز يتقدم فيه على سائر دائني  ، فإذا بقى العقار في ملك المشتري 

ً  ، أما إذا تصرف فيه المشتري . المشتري ويستوفي حقه قبلهم من ثمن هذا العقار فللبائع أن يتتبعه في يد الغير  ، معاوضة أو تبرعا

  . بحق امتيازه إذا كان قد قيده قبل شهر التصرف الصادر من المشتري

تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا  "على أن  ، كما رأينا ، مدني 511وقد نصت الفقرة األولى من المادة 

وقد جعل التقنين المدني الجديد مدة  . "لذي يموت فيه صاحب العقار المبيع انقضت ثالث سنوات من وقت توافر األهلية أو من اليوم ا

وكان التقنين المدني السابق يجعلها سنتين  -التقادم ثالث سنوات 
 (1992 ) 

حتى يتسق التشريع في دعاوى اإلبطال مع دعوى تكملة 

الثمن 
 (1991 ) 

بلغ سن الرشد فله هو أن يرفع دعوى تكملة الثمن في حتى إذا  ، طوال المدة التي يبقى فيها الصبي غير كامل األهلية

 . كان لورثته رفع الدعوى في المدة الباقية ، فإن مات قبل انقضاء الثالث السنوات . خالل الثالث السنوات التي تلى بلوغه هذه السن

 ، والمدة مدة تقادم ال مدة سقوط . فللورثة رفع الدعوى في خالل ثالث سنوات من وقت موته ، وإن مات بلوغه سن الرشد $ $592 

ألن التقادم الذي ال تزيد مدته على خمس سنوات ال  ، ولكنها ال توقف . فيرد عليها من أسباب االنقطاع ما يرد على سائر مدد التقادم

صاحب العقار محجوراً  أما إذا كان . ( مدني 1 /   971 يرد عليه الوقف بسبب عدم توافر األهلية ولو لم يكن للدائن نائب يمثله ) م

فلورثته  ، فإن مات صاحب العقار وهو ال يزال محجوراً عليه . فإنه يكون للقيم أن يرفع دعوى تكملة الثمن طوال مدة الحجر ، عليه

                                                 

بالنيول ) قدرت تكملة الثمن وفقاً للحساب المتبع في شركات التأمين  ، إذا كان الثمن إيراداً مرتباً مدى الحياةف (  1555) 

  ( . 9هامش  991ص  29وريبير وهامل 

على أن للبائع المطالبة أيضاً بفوائد تكملة الثمن  ( ، 2171 م) كما نص التقنين المدني الفرنسي  ، ولم ينص التقنين المدني المصري

فال تكفي المطالبة  ، فالبد من إتباع القواعد العامة في مصر . بالسعر القانوني من وقت المطالبة القاضية بتكملة الثمن

  . ذاتها بل ال بد من المطالبة القضائية بالفوائد ، القضائية بتكملة الثمن الستحقاق الفوائد بالسعر القانوني

يناير سنة  27 - 299ص  99م  2512يناير سنة  11 – 17ص  21م  2599يناير سنة  5استئناف مختلط  (  1559) 

  . 212ص  92م  2595

ص  159فقرة  29بالنيول وهامل ) فإذا تعدد الورثة وجب أن يتفقوا جميعاً على رفعها  ، والدعوى ال تتجزأ (  1551) 

152 . )  

 15األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 221رقم  91المجموعة الرسمية  2599أكتوبر سنة  9استئناف مصر  (  1551) 

وقارن األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 19ص  91األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  – 229ص 

  . 222األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  – 215ص  219األستاذ سليمان مرقس فقرة  – 515

األستاذ ) ورفعت الدعوى عليه  ، حل محل المشتري في االلتزام بتكملة الثمن ، وإذا أخذ شفيع العقار بالشفعة (  1557) 

  ( . 71ص  19أنور سلطان فقرة 

بالنيول وريبير ) ومن ثم فهي دعوى مختلطة  ، أما في فرنسا فهي دعوى فسخ يتفادها المشتري بتكملة الثمن (  1555) 

  ( . 575ص  191قرة ف 29وهامل 

األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ص ) ويجب شهر حق االمتياز عن طريق قيد تكميلي يأخذ مرتبته من وقت القيد  (  1999) 

229 . )  

فإنها  ، وهو يوم تقادم التقنين الجديد ، 2555أكتوبر سنة  29فإذا كانت دعوى الغبن قد تقادمت بسنتين قبل يوم  (  1992) 

  . طبقت أحكام التقنين الجديد وأكلت مدة التقادم إلى ثالث سنوات ، أما إذا كانت مدة السنتين لم تنقض في هذا اليوم . تسقط

في  121وأنظر آنفاً فقرة  – 95ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  (  1991) 

  . الهامش
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وإذا رفع الحجر كان لصاحب العقار نفسه أو لورثته من بعده رفع الدعوى في  . رفع الدعوى في خالل ثالث سنوات من وقت موته

ل الثالث سنوات التي تلي رفع الحجر على النحو الذي تقدم في شأن القاصر خال
 (1999 ) .

  

وقد قدمنا أن دعوى تكملة الثمن قد يقترن بها دعوى إبطال البيع لنقص األهلية 
 (1995 ) .

ودعوى اإلبطال هذه تسقط هي أيضاً  

  . فمدة التقادم واحدة لكل من الدعويين ، البائعبالتقادم إذا انقضت ثالث سنوات من وقت توافر األهلية أو من وقت موت 

أن يطلب أيضاً فسخ  ، دعوى الفسخ : ولصاحب العقار المبيع إذا لم يدفع له المشتري تكملة الثمن بعد الحكم بها عليه – 115

شأنه في ذلك شأن كل بائع لم يستوف الثمن بأكمله  ، البيع
 (1999 ) .

 ، استرد البائع العقار ورد ما قبضه من الثمن ، فإذا فسخ البيع 

ولكن له أن يطلب الحكم على المشتري بتعويض 
 (1991 ) .

  

ً  . ويسترد البائع العقار بعد الفسخ من تحت يد المشتري فإن  ، فإذا كان المشتري قد تصرف في العقار معاوضة أو تبرعا

 وحسن النية مفروض فيه –المتصرف إليه إذاك أن حسن النية 
 (1991 ) 

ذلك أن دعوى تكملة  . ال يصيبه ضرر من دعوى الفسخ -

 ( مدني 1 /   511 الثمن وما ينتج عنها من دعوى الفسخ ال تلحق ضرراً بالغير حسن النية إذا كسب حقاً عينياً على العقار المبيع ) م
 (1997 ) .

وال يبقى له إال الرجوع بالتعويض على المشتري  ، ومن ثم ال يستطيع البائع أن يسترد العقار من تحت يد الغير حسن النية 
 (

1995 ) .
 ، فإذا استطاع البائع أن يثبت سوء نية الغير أي أن يثبت أن الغير كان يعلم وقت تعامله مع المشتري بقيام دعوى تكملة الثامن 

  . جاز له بعد فسخ البيع أن يسترد العقار من تحت يد الغير سيء النية

وإن كانت تقوم نتيجة لها  ، عوى الفسخ مستقلة عن دعوى تكملة اليمنوغني عن البيان أن د
 (1929 ) .

فال تسقط دعوى الفسخ  

وهذا بخالف دعوى  ، إال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت قيام سبب الفسخ أي من وقت امتناع المشتري عن دفع تكملة الثمن

  . اهتكملة الثمن فإنها تسقط بثالث سنوات على التفصيل الذي قدمن

                                                 

وتسقط الدعوى بثالث سنوات من وقت األهلية  ":  لمشروع التمهيدي في هذا الصددوتقول المذكرة اإليضاحية ل (  1999) 

وال يوقف التقادم حتى لو كان بين  ، وتنتقل الدعوى في هذه الحالة إلى الورثة ، الكاملة أو من وقت وفاة غير كامل األهلية

  ( . 59ص  5ل التحضيرية مجموعة األعما)  " الورثة من هو غير كامل األهلية ولم يكن له نائب شرعي

فإن هذه المدة ال تقف ولو حجر في خاللها  ، ويالحظ أنه إذا بلغ البائع سن الرشد أو انتهى الحجر فبدأ سريان مدة الثالث السنوات

  ( . 511األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) ألن الوقف ال يرد عليها كما سبق القول  ، على البائع

فال  ، أما وهو ال يزال غير كامل األهلية . عد أن يستكمل البائع أهليته أن ينزل عن دعوى تكملة الثمن وعن دعوى اإلبطالويجوز ب

  ( . 519األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) بل ال يجوز ذلك أيضاً للولي وال للمحكمة  ، يجوز له ذلك

إذ أن غير كامل األهلية ليس في حاجة إليها وعنده ما هو أقوى منها  ، لكامل األهليةأما دعوى االستغالل فتعطى  (  1995) 

  ( . 51قارن األستاذ جميل الشرقاوي ص ) وهي دعوى اإلبطال 

ال  –جاز فسخ البيع  ، ولم يدفعها البائع ، فإذا حكم بالتكملة ":  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي (  1999) 

ولصاحب العقار المبيع كذلك أن يمتنع عن  ( . 59ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) طبيقاً للقواعد العامة ت –إبطاله 

  . وهذا هو الدفع بعدم تنفيذ العقد ، وذلك إلى أن يستوفى تكملة الثمن ، إذا كان لم يسلمه إياه ، تسليم المبيع إلى المشتري

كان له أن يطلب تعويضاً هو  ، واسترد البائع العقار ، أقل من أربعة أخماسها فإذا كانت قيمة العقار قد نزلت إلى (  1991) 

  . الفرق بين أربعة أخماس قيمة العقار وقت البيع وقيمته بعد النزول

فإذا لم يكن المتصرف إليه قد شهر حقه  ، ولكنه يعتبر سيء النية من وقت أن يسجل البائع عريضة دعوى الفسخ (  1991) 

سرى الفسخ  ، قبل تسجيل عريضة دعوى الفسخ –ية أو حق إرتفاق أو حق رهن أو حق اختصاص أو غير ذلك ملك –العيني 

فإن كان  ، فال يسري في حقه الفسخ إذا كان حسن النية ، أما إذا كان قد شهر حقه قبل تسجيل عريضة دعوى الفسخ . في حقه

  . سيء النية سري الفسخ في حقه

  . 59ص  5للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  المذكرة اإليضاحية (  1997) 

بل يطلب قيمة المبيع كاملة إذا كانت هذه  ، وال يكفي في التعويض باستكمال الثمن إلى أربعة أخماس قيمة المبيع (  1995) 

فإن  ، انتقل حقه من استكمال الثمن إلى استرداد المبيع ذاته ، ذلك أن البائع بعد الحصول على حكم بفسخ البيع . القيمة لم تنزل

قارن األستاذ عبد المنعم البدراوي ) تعذر عليه االسترداد بفعل المشتري وجب على هاذ تعويض كامل أي دفع قيمة المبيع 

  ( . 299فقرة 

 . لمشتري أن يتفادى الفسخ بتكملة الثمنفيستطيع ا ، يطلب البائع فسخ البيع ، كما رأينا ، وفي القانون الفرنسي (  1929) 

أما البائع في القانون المصري فيبدأ بدعوى تكملة  . وينتهي بتكملة الثمن ، فالبائع في القانون الفرنسي يبدأ بدعوى الفسخ

  . وينتهي بالفسخ ، الثمن
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 اآلثار التي تترتب على البيع -الفصل الثاني

 تطبيق القواعد العامة : - 225

فاآلثار التي تترتب عليه هي التزامات في جانب البائع والتزامات مقابلة في جانب المشتري  ، البيع عقد ملزم للجانبين 
 (

1922 ) .
  

ثم التزامات المشتري  ، ونبحث هنا التزامات البائع
 (1921 ) .

  

  $599  $ 

 التزامات البائع -الفرع األول

نقل ملكية  ( 2بالتزامات أربعة : )  ، التزامات أربعة : يلتزم البائع بموجب عقد البيع ذاته دون حاجة إلى اتفاق خاص – 111

ضمان العيوب الخفية  ( 5)  . ضمان التعرض واالستحقاق ( 9)  . تسليم المبيع له ( 1المبيع إلى المشتري ) 
 (1929 ) .

  

 نقل ملكية المبيع -المبحث األول

 تفرق النصوص القانونية : –المقصود بالمبيع  - 227

قدمنا  
 (1925 ) 

وقد يكون حقاً عينياً آخر متفرعاً من حق الملكية كحق االنتفاع وحق  ، أن المبيع قد يكون حق ملكية وهو الغالب

بل قد يكون المبيع حقاً معنوياً كحقوق  ، يسمى البيع عندئذ بحوالة الحقكما يكون حقاً شخصياً ف ، الرقبة وحق االرتفاق وحق الحكر

  . المؤلف والملكية الفنية والملكية الصناعية

                                                 

وجاز له أيضاً حبس المبيع إذا كان  . خ البيعفس ، جاز لآلخر وفقاً للقواعد العامة ، فإذا لم يقم المتبايعين بالتزاماته (  1922) 

ومحل بحثه  ، وللبائع حق امتياز على المبيع يكفل له استيفاء الثمن بأكمله . أو حبس الثمن إذا كان هو المشتري ، هو البائع

  . عند الكالم في حقوق االمتياز

اعدة التي تقضي بأن يكون التفسير لمصلحة ويالحظ أنه في تفسير التزامات كل من البائع والمشتري تسري الق (  1921) 

وقد اعتبر القضاء  ، فيكون تفسير التزامات البائع لمصلحة البائع وتفسير التزامات المشتري لمصلحة المشتري ، الملتزم

لوفة أما الشروط غير المأ ، وقصره على الشروط المألوفة في المبايعات ، الفرنسي هذا النص استثناء فلم يتوسع في تطبيقه

  ( . 15وأنظر آنفاً فقرة  – 175فقرة  – 179بودري وسينيا فقرة ) التي تعد بها البائع فتفسر لمصلحته 

وقد كان القضاء المختلط يفسر البيع لمصلحة المشتري إذا تطرق الشك إلى بيان الشيء المبيع مع أن هذا داخل في التزامات البائع 

 ، وكان هذا القضاء يستند في ذلك إلى أن البائع أدرى بالشيء المبيع . المشتري فكان ينبغي أن يفسر لمصلحته ال لمصلحة

يناير  25 – 59ص  19م  2529ديسمبر سنة  15استئناف مختلط ) فإذا لم يبينه بياناً كافياً فهو المقصر وفسر الشك ضده 

وقضت  ( . 57ص  91م  2555مارس سنة  15 - 257ص  99م  2559مايو سنة  29 - 225ص  19م  2522سنة 

فالفرق بين قيمة  ، محكمة االستئناف المختلطة أيضاً بأنه إذا أخذ المشتري على عاتقه قيمة الرهن الذي يقل العين المبيعة

يونيه سنة  1استئناف مختلط ) الرهن الحقيقية والقيمة المسماة في عقد البيع يفيد منها المشتري ألن الشرط يفسر لصالحه 

مع أن نص المادة  ، وكان القضاء المختلط يجري بذلك على حكم نص التقنين المدني الفرنسي ( . 911ص  29م  2592

على أن محكمة االستئناف المختلطة قضت مع ذلك في حكم لها  . من هذا التقنين لم تنقل في التقنين المدني المختلط 2191

فالشك في الثمن يفسر لمصلحة المشتري  ، بائع والمشتريبأن القواعد العامة هي التي تسري في تفسير التزامات كل من ال

  ( . 999ص  11م  2525أبريل سنة  25استئناف مختلط ) والشك في المبيع يفسر لمصلحة البائع 

وقد قضت محكمة النقض أخيراً بأنه متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع في خصوص تحديد كمية المبيع تفسيراً 

ودعمت حكمها في هاذ الخصوص بما يؤيده من  ، يخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يمكن أن تحتمله سائغاً لم

نقض مدني ) فإن ذلك مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ال رقابة لمحكمة النقض عليها  ، اعتبارات معقولة

  ( . 119ص  15رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597مارس سنة  19

ثم أورد بعد ذلك  ، وقد أورد تقنين الموجبات اللبناني النصوص المتعلقة بانتقال ملكية المبيع في فصل خاص (  1929) 

بعد أن جمع على غرار التقنين المدني الفرنسي بين ضمان التعرض واالستحقاق وضمان العيوب  ، سائر التزامات البائع

 ":  على ما يأتي(  مدني فرنسي 2199أنظر أيضاً المادة ) منه  592مادة فنص في ال ، " ضمان المبيع " الخفية تحت عبارة

ً  –تسليم المبيع  . أوالً  : على البائع واجبان أساسيان   . " ضمان المبيع . ثانيا

  . 292أنظر آنفاً فقرة  (  1925) 
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من البائع إلى المشتري طبقاً للقواعد واإلجراءات التي  ، بمقوماته وخصائصه ، وفي جميع األحوال ينقل البيع الحق كما هو

 ، وبيع الحق الشخصي يترتب عليه نقل ملكية الحق الشخص ، ب عليه نقل ملكية الدار إلى المشتريفبيع الدار يترت . قررها القانون

  . وهذا هو الذي نعنيه بنقل ملكية المبيع . وهكذا ، وبيع حق المؤلف يترتب عليه نقل ملكية هذا الحق

مدني والمواد  191إلى  195هي المواد  ، وقد نظم التقنين المدني نقل الملكية والحقوق العينية األخرى في نصوص متفرقة

وهذه هي حوالة  –أما نقل الحق الشخصي  . و سنعرض لهذه النصوص فيمايلي ، مدن 595إلى  591مدني والمواد  599إلى  517

 وقد سبق بحث حوالة الحق في الجزء الثالث من الوسيط ، مدني 925إلى  999فقد عرض له التقنين المدني في المواد  –الحق 

مدني إذ  71وكذلك نستبعد نقل الملكية المعنوية كحقوق المؤلف فكأنها قوانين خاصة أشارت إليها المادة  . فنستبعدها من بحثنا هنا

  . "الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة  "تقول : 

وهذه هي  . وذلك عن طريق عقد البيع ، ملكيةفيبقى إذن للبحث نقل حق الملكية والحقوق العينية األخرى المتفرعة عن ال

 ، قصدنا بذلك نقل حق الملكية في منقول أو عقار ، فإذا قلنا نقل الملكية في المنقول أو في العقار ، "المبيع  "الحقوق التي نعنيها بلفظ 

نقل الملكية بوجه  ( 2ما يأتي : ) وعلى هذا الوجه نبحث  . أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وتكون واقعة على منقول أو عقار

  . نقل الملكية بالعقار ( 9)  . نقل الملكية في المنقول ( 1)  . عام

 نقل الملكية بوجه عام -المطلب األول

ولكنه تطور بعد ذلك  . فلم يكن عقداً ناقالً للملكية ، مسائل ثالث : لم يكن البيع في القديم يولد التزاماً بنقل الملكية - 117

 ً تحليل  ( 1التطور التاريخي للبيع كعقد ناقل للملكية )  ( 2حتى أصبح ينقل الملكية فنبحث في هذا الصدد مسائل ثالثا : )  ، تدرجا

  . ما يتضمنه االلتزام بنقل الملكية وما يترتب على نقل الملكية فعالً  ( 9)  . معنى نقل الملكية

 للبيع كعقد ناقل للملكيةالتطور التاريخي  - 2

 البيع في القانون الروماني : – 229

بل الذي كان ينقل الملكية هو وضع من األوضاع المادية  ، كان البيع في القانون الروماني عقداً ال ينقل الملكية بذاته 

أو التقادم )  ( traditioأو القبض )  ( jure in cessioأو التنازل القضائي )  ( mancipatioالمعروفة في هذا القانون : اإلشهاد ) 

usucapio ) .  

ما لم يوجد شرط صريح  –وكان كل ما يلتزم به البائع بمجرد البيع  ، بل لم يكن البيع يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية

هو أن ينقل إلى المشتري حيازة هادئة بموجبها يضع يده على المبيع كمالك دون أن يتعرض له أحد  –في العقد يلزمه بنقل الملكية 

يلتزم أيضاً بضمان التعرض الصادر من جهته  ، إلى جانب التزامه بنقل هذه الحيازة ، فكان البائع . ودون أن يتعرض له البائع نفسه

فما دام المشتري واضعاً يده على المبيع يجوزه  ، لتحقيق الغرض الذي يستهدفه البيعوكان هذا يعتبر كافياً  . هو أو الصادر من أجنبي

فما عليه أال يكون مالكاً وقد حوى في يده  ، دون أن يتعرض له أحد في ذلك ، وينتفع به بجميع الطرق المشروعة ، حيازة هادئة

لك أن البائع في القانون الروماني يصح أن يستبقى الملكية وكان يترتب على ذ . جميع الميزات التي توخاها من كسب هذه الملكية

بل كان يترتب على  . والضمان الذي يكفل للمشتري تحقيق بغيته هو التزام البائع بعدم التعرض له ، عنده دون أن ينقلها إلى المشتري

قادراً على نقل حيازة  ، دون أن يكون مالكاً  ، وكان بيع ملك الغير صحيحاً ما دام البائع ، ذلك أن الشخص كان يستطيع بيع ملك غيره

وقادراً في الوقت ذاته على منع أي عمل يكدر على المشتري حيازته إذ هو ضامن له  ، المبيع إلى المشتري على النحو الذي أسلفناه

  . التعرض واالستحقاق كما سبق القول

والدليل على ذلك أمران : )  . كان من طبيعته نقلها ، لملكيةإذا كان ال يستلزم نقل ا ، على أن البيع في القانون الروماني

وكان هذا الشرط صحيحاً ألنه يتآلف  ، أنه كان يجوز للمشتري أن يشترط في عقد البيع على البائع أن ينقل له ملكية المبيع ( أولهما

أنه  ( ) واألمر الثاني . صر على نقل الحيازة الهادئةوعند ذلك كان على البائع أن ينقل ملكية المبيع للمشتري وال يقت ، مع طبيعة البيع

ومن ثم كان غير جائز  ، فهذا الشرط يتنافى مع طبيعة البيع ، كان ال يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أال ينقل له ملكية المبيع
 (

1929 ) .
  

                                                 

كان مقصوراً على المواطن  والسبب في أن القانون الروماني لم يكن يجعل البيع ناقالً للملكية أن حق التملك (  1929) 

ووجب التوفيق بين هذه الضرورات وبين  ، ولما ألزمت ضرورات التطور التعامل مع غير المواطنين الرومانيين . الروماني

وبهذا تيسر التعامل مع غير  ، جعل أثر البيع مقصوراً على تمكين المشتري من االنتفاع بالمبيع ، القواعد القانونية العتيقة

  ( . 997فقرة  1كوالن وكابيتان ) نين الرومانيين المواط
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فكان البيع ال ينقل الملكية وال يرتب التزاماً  ، وانتقلت أحكام القانون الروماني في هذا الصدد إلى القانون الفرنسي القديم 

بعد أن اختفى  ، القبض وحده ، وهي األوضاع المادية التي كانت سائدة في القانون الروماني ، وبقى من طرق نقل الملكية . بنقلها

ولم تكن  ، فكان البيع في القانون الفرنسي القديم ينقل إلى المشتري حيازة هادئة على أساس أنه مالك . لقضائياإلشهاد والتنازل ا

وبقى القانون الفرنسي القديم على هذا النحو إلى  . ومن ثم كان بيع ملك الغير صحيحاً في هذا القانون ، الملكية تنتقل إليه إال بالقبض

لم يدخل في تعريف البيع أنه ينقل الملكية إلى  ، وهو الفقيه الذي ختم عهود القانون الفرنسي القديم ، حتى أن بوتييه ، آخر مراحله

المشتري 
 (1921 ) .

  

ال ألنه كان يرتب  ، على أن تطور القانون الفرنسي القديم طوال مراحله أدى إلى أن يكون البيع سبيالً غير مباشر لنقل الملكية

ثم ألف الناس أن يجعلوا هذا القبض أمراً  . بل ألن التعامل قد جرى على أن تنتقل الملكية إلى المشتري بالقبض ، التزاماً بنقل الملكية

 ً فكان من وراء  ( clause de dessaisine - saisine, vest et devestفكانوا يكتبون في بياعاتهم أن القبض قد تم )  ، صوريا

والواقع أنها انتقلت بذكر حصول القبض في  ، والمفروض أنها انتقلت بالقبض ، المشتريهذا القبض الصوري أن تنتقل الملكية إلى 

  . في عقد البيع ( clause de styleعلى أن ذكر حصول القبض ما لبث أن أصبح هو أيضاً شرطاً مألوفاً )  . العقد

 البيع في الفقه اإلسالمي :  - 231

ويصبح  ، فجعل المالك ينتقل بالعقد مباشرة ، وصل إليها القانون الفرنسي القديم وقد جاوز الفقه اإلسالمي هذه المرحلة التي

وقد جاء في البدائع  . المشتري للعقار أو للمنقول مالكاً للمبيع بمجرد العقد
 (1921 ) 

الثانية  . . . وأما باين صفة الحكم فله صفتان ": 

فيقتضي ثبوت الملك في  ، وهو إيجاب الملك من الجانين للحال ، ألنه تمليك بتمليك ، وهو ثبوت الملك في البدلين للمحال ، الحلول

وبخالف البيع  . فيمنع وقوعه تمليكاً للحال ، ألن الخيار يمنع انعقاد العقد في حق الحكم ، بخالف البيع بشرط الخيار . البدلين للمحال

 ، ويبين من هذا النص أن العقد ذاته هو الذي ينقل الملك . "تمليكاً عنده فيصير  ، فإن ثبوت الملك فيه موقوف على القبض ، الفاسد

أما في الفقه  ، ففي الفقه اإلسالمي ينتقل الملك بالعقد . وفي ذلك يختلف التصور الفني في الفقه اإلسالمي عنه في الفقه الالتيني

  . فوراً بمجرد نشوئه فينتقل الملك ولكن تنفيذاً لاللتزام ال بحكم العقد الالتيني فالعقد ينشئ التزاماً بنقل الملك ويتم تنفيذ هذا االلتزام

 ، وقد كان مقتضى انتقال الملك إلى المشتري بالبيع في الفقه اإلسالمي أن يملك المشتري التصرف في المبيع بمجرد البيع

وهذا هو مذهب مالك  . حتى قبل القبض
 (1927 ) ،

جوز للمشتري أن يتصرف في المبيع قبل قبضه أما عند الشافعية والحنابلة فال ي 

سواء كان منقوالً أو عقاراً 
 (1925 ) .

وأما عند الحنفية فال يجوز للمشتري التصرف في المنقول قبل قبضه إذ يجوز أن يتلف قبل  

ويجوز التصرف في العقار قبل قبضه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ألن  ، القبض فيبطل البيع بذلك ويؤدي إلى الغرر بالمشتري الجديد

هالك العقار غير محتمل 
 (1919 ) .

  

فهو الذي يطلب يد  ، ولكن القبض يزيد نقل الملكية تأكيداً  ، ويخلص مما تقدم أن الملك ينتقل بالبيع في الفقه اإلسالمي

  . المشتري في التصرف في أكثر المذاهب على ما رأينا

                                                 

نحو المتعاقد  ، وهو البائع ، البيع عقد بموجبه يلتزم أحد المتعاقدين : فقد عرف بوتييه البيع على النحو اآلتي (  1921) 

لقاء ثمن (  lui faire avoir librement a titre de propietaire une chose) اآلخر أن ينقل إليه شيئاً يحوزه كمالك 

 2بوتييه في عقد البيع فقرة ) في مقابل ذلك أن يدفع الثمن  ، وهو المشتري ، ويلتزم المتعاقد اآلخر ، هو مبلغ معين من النقود

 ، إن البائع يلتزم بتسليم الشيء إلى المشتري وبضمان التعرض واالستحقاق ، في تعليقه على هذا التعريف ، ويقول بوتييه ( ،

  ( . 9ص  1وأنظر بودري وسينيا فقرة  – 2بوتييه في البيع فقرة ) يلتزم بنقل الملكية فعالً إلى المشتري ولكنه ال 

  . 159ص  9جزء  (  1921) 

  . 299ص  1بداية المجتهد البن رشد  (  1927) 

فإذا تأكد  ، كنها أن انتقال ملك المبيع إلى المشتري ال يتأكد إال بالقبض : ويذكرون لتعليل ذلك أسباباً مختلفة (  1925) 

وال  ، ومنها أن المبيع قبل القبض يكون في ضمان البائع ال في ضمان المشتري . بالقبض استطاع المشتري أن يتصرف فيه

فال يجوز  ، ال يكون قادراً على التسليمومنها أن المشتري الذي يبيع ما لم يقبض  . يجوز للمشتري أن يبيع ما ليس في ضمانه

 - 15ص  5فتاوى ابن تيمية  - 19ص  9أنظر األم الشافعي جزء  . له أن يبيع المبيع حتى يقبضه ليكن قادراً على تسليمه

  . 19ص 

  . 79ص  – 75مختصر الطحاوي ص  (  1919) 
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خطوا آخر  ، ولما رأى واضعو تقنين نابليون إلى أين انتهى التطور في القانون الفرنسي القديم على النحو الذي أسلفناه 

وغذا كانت الفقرة  . ع التزاماً بنقلها إلى المشتريفجعلوا البيع ذاته ناقالً للملكية إذ يرتب في ذمة البائ ، مرحلة من مراحل هذا التطور

من التقنين المدني الفرنسي ال تزال تحمل أثر القانون الفرنسي القديم  2971األولى من المادة 
 (1912 ) ،

إال أن سائر النصوص في هذا  

يكسب المشتري من  . . . . هي تقول :مدني فرنسي و 2979من ذلك المادة  . التقنين قاطعة في أن البيع أصبح بذاته ناقالً للملكية

ولو كان المبيع لميسلم والثمن لم يدفع  ، بمجرد اتفاقهما على المبيع والثمن ، البائع قانوناً ملكية المبيع
 (1911 ) .

  

صريحة في أن البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع إلى المشتري  –القديم والجديد  –وجاءت نصوص التقنين المدني المصري 
 (

1919 ) .
  

فجاءت  ، ومن ثم صاحب السمو الملكي األمير بيع ملك الغير ال يتالءم مع طبيعة البيع بعد أن أصبح البيع ناقالً الملكية

وقد سبق بيان بذلك  ، النصوص صريحة في بطالن بيع ملك الغير في كل من التقنين المدني الفرنسي والتقنين المدني المصري

  . تفصيالً 

 ل الملكيةتحليل معنى نق - 2

 االلتزام بنقل الملكية ونقل الملكية فعالً :  - 233

وإن كان االلتزام بنقل الملكية يتم  ، يجب التمييز بين ترتيب البيع اللتزام بنقل الملكية وبيع تنفيذ هذا االلتزام بنقل الملكية فعالً 

والبد على كل  ، م بنقل الملكية أعمال تمهيدية يلتزم بها البائععلى أنه قد يسبق تنفيذ االلتزا . تنفيذه كقاعدة عامة فوراً بمجرد نشوئه

 ، فإذا قام البائع بما عسى أن يكون ضروريا من األعمال التمهيدية لنقل الملكية . حال من توافر شوط معينة حتى يتم نقل الملكية فعالً 

  . انتقلت فعالً من البائع إلى المشتري بحكم القانون وقد كسبها المشتري بعقد البيع ، وتوافرت الشروط الواجبة لنقلها

  

وفي التزام البائع باألعمال التمهيدية  ، فنتكلم إذن في القاعدة التي تقضي بأن االلتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه فوراً بحكم القانون

  . رها لنقل الملكية فعالً وفي الشروط الواجب تواف ، الضرورية لنقل الملكية

 االلتزام بنقل الملكية يتم تنفيذه فوراً بحكم القانون : - 234

فالبيع  . جرى التقنين المدني المصري على تقاليد القوانين الالتينية في الطريقة التي بموجبها ينقل البيع الملكية إلى المشتري 

إذا توافرت الشروط  ، ثم يتم تنفيذ هذا االلتزام فوراً بحكم القانون ، بيع إلى المشتريينشئ أوالً التزاماً في جانب البائع بنقل ملكية الم

ولكن نقل الملكية من ناحية الصناعة  ، فيبدو أن نقل الملكية كان أثراً مباشراً لعقد البيع . فتنتقل الملكية فعالً إلى المشتري ، المطلوبة

  . األثر المباشر لعقد البيع هو إنشاء هذا االلتزامو ، الفنية ليس إذا تنفيذاً لاللتزم بنقلها

فالقاعدة إذن أن االلتزام بنقل الملكية ينقل الملكية من تلقاء نفسه متى قام البائع بما عسى أن يكن ضروريا من األعمال 

االلتزام بنقل الملكية أو أي حق  "مدني إذ تقول :  195وهاذ ما قررته المادة  . ومتى توافرت الشروط الواجب لذلك ، التمهيدية لنقلها

                                                 

ويلتزم المتعاقد اآلخر  ، أحد المتعاقدين بتسليم المبيع البيع اتفاق بموجبه يلتزم ":  إذ تعرف البيع على الوجه اآلتي (  1912) 

 : وهذا هو األصل الفرنسي للنص . " بدفع ثمنه

Art . 1582 : la vente est une convention par laquelle l'un s'obnlige a liver une chose, et l'autre a la 

payer .  

 : وهذا هو األصل الفرنسي للنص (  1911) 

Art . 1583 :… . . la propriete est acquise de droit a l'acheteure a l'egard du vendeur, des qu'on est 

conveuu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore ete livree ni le prix paye .  

وأنظر األعمال التحضيرية التقنين المدني الفرنسي وهي تصرح  ، من التقنين المدني الفرنسي 2297و  122وأنظر أيضاً المادتين 

وهذا ال يمنع من أن تكن  ( . 29فقرة  – 7بودري وسينيا فقرة ) بأن هذا التقنين جعل البيع ينقل ملكية المبيع من تلقاء نفسه 

فتسجيل عقد البيع في  . ين المتعاقدينأو حتى فيما ب ، إما بالنسبة إلى الغير ، هناك إجراءات تالبس عقد البيع لينقل الملكية

  . بل أيضاً لنقلها فيما بين المتعاقدين ، ال فحسب لنقل الملكية في حق الغير : العقار ضروري في القانون المصري

البيع عقد يلتزم به أحد المتعاقدين نقل ملكية  " من التقنين المدني السابق على أن 999/    199فنصت المادة  (  1919) 

من التقنين المدني الجديد على  527ونصت المادة  . " لآلخر في مقابل التزام ذلك اآلخر بدفع ثمنه المتفق عليه بينهماشيء 

  . " البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل المشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر في مقابل ثمن نقدي " أن
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وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة  ، عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في  "مدني وأحالت على النص السالف الذكر إذ تقول :  591ثم أكدته المادة  . "بالتسجيل 

 "وذلك مع مراعاة النصوص اآلتية  ، 195متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة  ، المنقول والعقار بالعقد
 (1915 ) .

  

وقد سبق أن عالجنا هذه المسألة في الجزء الثاني من الوسيط 
 (1919 ) 

ن الجديد سار على ويالحظ أن التقني "ع فكتبنا ما يأتي : 

 ، وهذا االلتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه فتنتقل الملكية إلى الدائن بحكم القانون ، النظرية التقليدية من أن نقل الملكية يسبقه التزم بنقلها

حيث  ، لفرنسي القديموهذا الوضع بقية تخلفت عن تقاليد القانون الروماني والقانون ا . وينقضي االلتزام بنقل الملكية بمجرد نشوئه

إلى أنه ال يوجد اليوم ما يمنع من القول بأن العقد  bonnecaseويذهب بنكاز  "ثم كتبنا في الحاشية  . "كانت الملكية ال تنتقل بالعقد 

جة القول بأن ويكفي للوصول إلى هذه النتي . وينقضي بمجرد أن ينشأ ، ذاته ينقل الملكية دون افتراض التزام موهوم يسبق نقل الملكية

وبذلك يكون القانون ال العقد هو الذي رتب األثر : أنظر التصرف القانوني والواقعة القانونية  ، العقد حرك القانون فجعله ينقل الملكية

يبرز التمييز بين االلتزام بنقل  livre foncierعلى أنه في بلد تتبع نظام السجل العقاري  . 11دروس لقسم الدكتوراه للمؤلف ص 

أما نقل الملكية بالفعل فال يتم إال  ، الملكية ونقل الملكية بالفعل : فالعقد ال ينقل الملكية بنفسه بل يقتصر على إنشاء التزام بنقلها

يبرز أيضاً هذا الفرق بين  وفي فترة االنتقال التي تجتازها مصر اليوم إلى نظام السجل العقاري . بتسجيل العقد في السجل العقاري

  . "وال تنتقل الملكية إال بالتسجيل  ، فالعقد ينشئ التزاماً بنقل الملكية ، االلتزام بنقل الملكية ونقل الملكية بالفعل

وهناك شروط يجب توافرها حتى يتم تنفيذ  ، قلنا إنه قد توجد أعمال ضرورية يلتزم البائع القيام بها تمهيداً لنقل الملكية

  . فما هي هذه األعمال؟ وما هي هذه الشروط؟ ، االلتزام بنقل الملكية فوراً بحكم القانون فتنتقل الملكية فعالً إلى المشتري

 نص قانوني :  –التزام البائع باألعمال التمهيدية الضرورية لنقل الملكية  - 235

وأن  ، يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري "من التقنين المدني على أنه  517تنص المادة 

يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيالً أو عسيراً 
 (1911 ) 

" .  

ال بد أن يقوم بها البائع أو يكف عنها حتى يمكن أن ينتقل الحق المبيع  ، إيجابية أو سلبية ، فقد تكون هناك أعمال ضرورية
 (

1911 ) 
وتورد المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي أمثلة لهذه األعمال فتقول : قد يطلب من البائع أن يقوم بأعمال  . على المشتري

وتصديق البائع على  ، من ذلك تقديم الشهادات الالزمة للتسجيل . من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً  ، إيجابية أو سلبية ، مادية

واالمتناع عن التصرف في العين  ، وفرز المثليات ، وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع ، لتسجيل العقد إمضائه تمهيداً 

تصرفاً يضر بالمشتري 
 (1917 ) 

وكان يجري  ، من هذا المشروع 919وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص هو المادة  . "

وأن يقدم له األوراق والمستندات المتعلقة  ، مشتري بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيععلى الوجه اآلتي : يلتزم البائع أن يزود ال

                                                 

إن بيع العقار أو الحقوق العينية  ":  عقود اللبناني على ما يأتيمن تقنين الموجبات وال 959وقد نصت المادة  (  1915) 

 955ونصت المادة  " المترتبة على أي عقار ال يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إال من تاريخ قيده في السجل العقاري

ندما يصبح للبيع تاماً باتفاق إن المشتري يكتسب حتماً ملكية المبيع إذا كان عيناً معينة ع ":  من نفس التقنين ما يأتي

ويكون األمر كما تقدم حتى في الحالتين  . ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف كالنص الوارد في المادة السابقة ، المتعاقدين

  . " إذا كان البيع منعقد على شرط اإللغاء –ثانياً  . إذا كان التسليم أو دفع الثمن مربوطاً بأجل –أوالً  : اآلتيتين

  . 521فقرة  (  1919) 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  917ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص (  1911) 

فمجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 552وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . المدني الجديد

  ( . 59ص  - 51ص  5ألعمال التحضيرية مجموعة ا)  517تحت رقم 

  . ولكن حكمه كان معموالً به دون نص التفاقه مع القواعد العامة ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني األسبق

الليبي المادة  وفي التقنين المدني ( ، مطابقة)  951في التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

وال مقابل لها في تقنين الموجبات والعقود اللبناني  ( ، مطابقة)  999وفي التقنين المدني العراقي المادة  ( ، مطابقة)  521

 75أنظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  . ولكن الحكم متفق مع القواعد العامة في القانون اللبناني

  . 155فقرة  – 157وفي القانون المدني العراقي األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  ، 59فقرة  –

وهذه عبارة عامة ال تقتصر على  ":  " الحق المبيع " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في عبارة (  1911) 

و بديهي أن  ( . 59ص  5األعمال التحضيرية مجموعة )  " بل تشمل أي حق عيني أو شخصي يقع عليه البيع ، نقل الملكية

وال شأن له بما يجب على  ، التزام البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق يقصد به أن يقوم بما هو ضروري من جانبه

  ( . 2هامش  155قارن األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ص ) المشتري أن يقوم به لنقل الملك 

  . 59ص  5التحضيرية مجموعة األعمال  (  1917) 
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وعلى البائع أن يزود المشتري بالبيانات  "وورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص :  . بهذا الشيء

وعليه أن يقدم له األوراق  ، ما عليها من حقوق وتكاليفكأن يبين له حدود العين المبيعة و ، الضرورية عن الشيء المبيع

والمستندات المتعلقة بالمبيع كمستندات الملكية والعقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسري في حق المشتري وصورة من 

المستندات التي يستبقيها لتضمنها حقوقاً أخرى غير حق المشتري 
 (1915 ) 

ألنها  "وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة  . "

مستفادة من القواعد العامة 
 (1999 ) 

" .  

أعماالً إيجابية وأعماالً سلبية  ، ويتبين مما قدمناه أن هناك نوعين من األعمال يلتزم البائع بهما
 (1992 ) .

  

لعقار تصديق البائع على إمضائه حتى يتمكن المشتري فمثلها في ا ، أما األعمال اإليجابية التي من شأنها التمهيد لنقل الملكية

من تسجيل العقد 
 (1991 ) ،

وشهر حق اإلرث الواجب حصوله قبل تسجيل البيع  
 (1999 ) ،

وتقديم الشهادات الالزمة للتسجيل كمستندات  

ألن  ، لم يكن معيناً إال بجنسه ونوعهومثلها في المنقول إفراز المبيع إذا  . ملكية البائع وشهادة الضريبة العقارية وبيان بجدول العقار

فهذا ال  ، وشطب هذه الحقوق والتكاليف ، أما بيان ما على للعقار من حقوق وتكاليف . الملكية في هذه الحالة ال تنتقل إال باإلفراز

 . وسيأتي بيان ذلك ، ولكنه ال يزال عمالً يلتزم به البائع ويدخل في التزامه العام بضمان االستحقاق ، يبدو ضرورياً لنقل الملكية

كذلك تقديم العقود المتعلقة بالمبيع ويكون من شأنها أن تسري في حق المشتري : كعقد إيجار واقع على العين المبيعة وثابت التاريخ 

وكعقد رهن ثقل به المبيع فأصبح للدائن  ، زال باقياً في ذمة المستأجر من األجرةبحيث يسري في حق المشتري وبيان بما ال ي

المرتهن حق تتبع العين في يد المشتري 
 (1995 ) ،

وإن كان ال يزال التزاماً في ذمة  ، ليس ضرورياً لنقل ملكية المبيع إلى المشتري 

  . البائع تابعاً اللتزامه العام بضمان االستحقاق

فمثلها أن يتصرف البائع في العقار  ، السلبية التي يلزم البائع الكف عنها حتى يتيسر نقل الملكية إلى المشتري وأما األعمال

وأن يتصرف البائع في المنقول بعد البيع ويسلمه للمشتري  ، بعد البيع بحيث يتمكن المشتري الثاني من التسجيل قبل المشتري األول

 ، إذ من شأنها أن تجعل نقل الملكية إلى المشتري مستحيالً  ، فيجب أن يكف البائع عن هذه األعمال . الثاني إذا كان هذا حسن النية

ومثل ذلك أيضاً يلحق البائع بالمبيع  . ويمكن أن يندرج هذا االلتزام أيضاً تحت االلتزام العام بضمان التعرض واالستحقاق كما سنرى

وهذا أيضاً يمكن إدخاله تحت التزام  ، اً أو جزئياً فيتعذر انتقال ملكيتها خالصة إلى المشتريتلفاً أو تخريباً بحيث تهلك العين هلكاً كلي

البائع بضمان التعرض 
 (1999 ) .

وهذه أيضاً يجب  . وهناك من األعمال ما ال يجعل نقل الملكية للمشتري مستحيالً ولكن يجعله عسيراً  

 . "أي يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الملكية مستحيالً أو عسيراً  "ه إذ النص كما رأينا يلزم ، على البائع أن يكف عنها

                                                 

  . 99ص  – 91ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1915) 

  . في الهامش 99ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1999) 

  . 271ص  59م  2517فبراير سنة  1 – 292ص  95م  2511ديسمبر سنة  12استئناف مختلط  (  1992) 

قسم المساحة وإعداد العقد بوجه عام للتسجيل يقع على المشتري  ولكن كتابة العقد وما يسبق ذلك من إجراءات في (  1991) 

وقد قضت محكمة النقض بأن أحكام  . وليس البائع ملزماً إال بتقديم البيانات الالزمة إلعداد العقد للتسجيل ، ال على البائع

مع رسوم التصديق على والقرارات الصادرة بتنفيذه تحتم دفع رسوم التسجيل  2519قانون التسجيل الصادر في سنة 

فإنه هو الذي يكون عليه  ، ولما كان المشتري هو الملزم بداهة بدفع هذه الرسوم . اإلمضاءات عند تقديم العقد للتوقيع عليه

وبعد ذلك يكون له أن يطالب البائع  ، سواء من البائع أو من األوراق ، تجهيز العقد بناء على البيانات التي يحصل عليها

وإذن فمن الخطأ أن تعتبر المحكمة البائع ملزماً بتجهيز العقد وتقديمه  . لى قلم كتاب المحكمة إلمضاء العقدبالحضور إ

خصوصاً إذا كان العقد االبتدائي صريحاً في أن البائع غير ملزم إال بإمضاء العقد النهائي وكان  ، للمشتري إلمضائه

 17نقض مدني ) إليه إال الحضور إلى قسم المساحة لتحرير العقد النهائي  المشتري لم يطلب من البائع في اإلنذار الذي وجهه

وقضت أيضاً بأنه إذا استخلص من نص العقد أن المشتري هو  ( . 517ص  215رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة 

الذي يحرر العقد النهائي وأن ما التزم به البائع هو أن يذهب مع المشتري في اليوم الذي يحدده إلى ديوان المساحة لمراجعة 

العقد النهائي في أجل معين وهو بدالً من إنذار البائع بتحرير  ، تعين على المشتري ، العقد والمصادقة عليه أمام رئيس القلم

مجموعة أحكام  2592مارس سنة  7نقض مدني ) أن يحدد في إنذاره يوماً للذهاب إلى ديوان المساحة  ، عمل لم يلتزم به

  . 291أنظر أيضاً األستاذ أنور سلطان فقرة  –(  519ص  17رقم  1النقض 

  . 215األستاذ محمد علي إمام فقرة  (  1999) 

ويعطي صورة من هذا المستند  ، يستبقى البائع مستند الدين والرهن في يده ألنه ال يزال ملزماً بالدينوقد  (  1995) 

  . للمشتري

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد استخلص عدم استحالة التنفيذ من أن التعاقد أبرم بعد صور قانون  (  1999) 

فال  ، اع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعاً كأثر من آثار هذا القانونوأن امتن ، 2559لسنة  91تقسيم األراضي رقم 

فإن ذلك يكون استخالصاً موضوعياً سائغاً ال  ، يمكن لبائع أن يستفيد من رفض التسجيل للتذرع بفسخ العقد الستحالة التنفيذ

  ( . 175ص  229رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  17نقض مدني ) رقابة لمحكمة النقض عليه 
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فإخفاؤها  ، فهذه يجوز الحصول عليها ولكن بمشقة ، مثل ذلك أن يخفى البائع مستندات ضرورية للتسجيل كشهادة الضريبة العقارية

 ً   . ومن ثم يلتزم البائع أن يكف عنه ، يجعل نقل الملكية شاقا

 الشروط الواجب توافرها النتقال الملكية إلى المشتري : - 236

و إذا توافرت الشروط  ، فإذا قام البائع باألعمال التمهيدية لنقل الملكية انتقلت الملكية فعالً إلى المشتري بحكم القانون 

)  . يكون المبيع عيناً معينة بالذات أن ( 2وهي شروط ثالثة : )  . مدني السالفتي الذكر 591مدني والمادة  195المذكورة في المادة 

وأال يعلق القانون أو االتفاق انتقال الملكية على القيام بعمل معين  ( 9)  . وأن يكون مملوكاً للبائع ( 1
 (1991 ) .

  

 . ذاتفإن الملكية ال تنتقل من شخص إلى آخر إال في شيء معين بال ، أما أن يكون المبيع عيناً معينة بالذات فهذا شرط طبيعي

فمن يبين  ، بل إن هذا الشرط لم يصبح ذكره ضرورياً بعد ما قررناه من أن البائع يلتزم باألعمال الضرورية التي تمهد لنقل الملكية

فقد أصبح المبيع عيناً  ، فمتى قام البائع بالتزامه وأفرز المبيع ، هذه األعمال إفراز المبيع إذا لم يكن معيناً إال بالنوع كم اسبق القول

بيع شيء لم يصنع  ( على أن المبيع قد يكون غير معين بالذات في حالتين آخريين : ) الحالة األولى . معينة بالذات وتوافر الشرط

تنتقل وال يتصور أن  ، فيكون المبيع هنا شيئاً غير معين بالذات ، كما إذا باع مصنع نسيج كميات من القماش لم يبدأ نسجها ، بعد

بل يبقى ملكاً للمصنع إلى أن يتم  ، وال يعتبر الغزل الذي يصنع منه النسيج ملكاً للمشتري . ملكيته إلى المشتري إال بعد تمام نسجه

ذلك أن المصنع لم يبع غزالً وإنما باع نسيجاً  ، نسجه
 (1991 ) .

ن فال يتعي ، ( alternatifيكون محله تخييرياً )  بيع ( ) الحالة الثانية 

وقد رأينا  . وال تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري إال عندما يتم االختيار ، المبيع في هذه الحالة إال عندما يعمل صاحب الخيار خياره

وتعتبر الملكية قد انتقلت من وقت البيع ال من  ، عند الكالم في االلتزام التخييري أن إعمال الخيار له أثر رجعي فيستند إلى وقت البيع

فإن المبيع يكون معيناً بالذات من وقت البيع ويكون هو الشيء  ، ( facultatifأما لو كان المحل بديالً )  . قت إعمال الخيارو

وإن كان يحق للبائع أن يبرئ ذمته من التزامه بإعطائه البديل دون الشيء األصلي  ، األصلي ال البديل
 (1997 ) .

  

                                                 

فتنتقل الملكية إلى المشتري إذا  . وال يشترط غيرها ، هذه هي الشروط الالزمة النتقال الملكية فعالً إلى المشتري (  1991) 

أو دفعه أقساطاً على  ، أو تأجيل دفع الثمن ، حتى لو كان متفقاً بين المتبايعين تأجيل تسليم المبيع ، توافرت هذه الشروط

فإن نقل  ، أما إذا كان البيع معلقاً على شرط واقف . وحتى لو كان البيع معلقاً على شرط فاسخ ، سنورده فيما بعدتفصيل 

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني صراحة على هذا الحكم كما  955وقد نصت المادة  . الملكية يقف حتى يتحقق الشرط

إذا كان  –أوالً  : حتى في الحالتين اآلتيتين(  ي يكسب المشتري ملكية المبيعأ) ويكون األمر كما تقدم  ":  رأينا إذ تقول

  . " إذا كان البيع منعقداً على شرط اإللغاء –ثانياً  . التسليم أو دفع الثمن مربوطاً بأجل

فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من هذا الوقت ولو قبل  ، فإذا تم صنع الشيء أو تقدم صنعه لدرجة تكفي لتعيينه (  1991) 

األستاذ  – 22فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 211فقرة  22بيدان ) فيكون ضماناً لدائنيه وال يجوز للبائع إتالفه  ، التسليم

إلى أن ملكية الشيء  وكان الفقه في فرنسا يذهب ( . 219األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 219أنور سلطان فقرة 

 vente a) فهو بيع على شرط التسليم  ، ال تنتقل إال بتسليمه للمشتري وقبوله منه(  chose a fabriquer) الموصي بصنعه 

livrer ، )  9بالنيول وريبير وبيكار ) وذلك كاألثاث الموصي بصنعه يبقى على ملك الصانع إلى أن يتم تسليمه للمشتري 

ثم اتجه القضاء  ( . 1759فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 519فقرة  22ول وريبير ورواست بالني – 111فقرة 

الفرنسي إلى أن نقل الملكية يتم بمجرد االنتهاء من صنع الشيء أو التقدم في صنعه بحيث يكون ذلك كافياً في تعيينه كما سبق 

على أنه يجوز للمتعاقدين أن (  219تاذ عبد المنعم البدراوي فقرة أنظر األس) وتبع القضاء بعض الفقهاء كما رأينا  ، القول

وقد يستخلص هذا االتفاق ضمناً  ، يتفقا على أن الملكية ال تنتقل إال عند قبول المشتري الشيء الموصي بصنعه وتسلمه إياه

  ( . 211فقرة  22بيدان ) من أن البائع هو الذي يورد الخامات التي يصنع منها الشيء 

ومن  ، يعتبر المبيع بعد االنتهاء من صنعه متعيناً بنوعه فقط(  fabrication en serie) في األشياء التي تصنع على نموذج واحد و

كوالن  – 19فقرة  1ديموج  – 211فقرة  22بيدان ) فتنتقل ملكيته من وقت اإلفراز  ، ثم يجب إفرازه بعد ذلك لتعيينه بذاته

  ( . 219األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 219األستاذ أنور سلطان فقرة  – 2511فقرة ؟  2وكابيتان 

 ً منذ بدء وجوده وانعقاده أو من وقت حصاه  : تنتقل الملكية بوجود المحصول ، وفي بيع المحصوالت المستقبلة إذا كان البيع جزافا

لم تنتقل الملكية إال  ، وإذا كان البيع بالتقدير . وعند الشك يكون من وقت الحصاد والجمع ، وجمعه بحسب قصد المتعاقدين

  ( . 215األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة ) باإلفراز كما في سائر بيوع التقدير 

ألن الفنان له وحده الحق في نشر  ، واإلنتاج الفني ال تنتقل ملكيته إلى من اشتراه إال إذا سلمه الفنان للمشتري أو وضعه تحت تصرفه

  ( . 211األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة ) ه متى أرضاه إنتاج

  . 22فقرة  29فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 29فقرة  – 22أنظر في كل ذلك بودري وسينيا فقرة  (  1997) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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وإذا لم يكن البائع مالكاً لم يستطع  . فالملكية ال تنتقل إال عن مالك ، فهذا أيضاً شرط طبيعيوأما أن يكون المبيع مملوكاً للبائع 

 . كما ال تنتقل الملية عن المالك الحقيقي فإن هذا أجنبي عن البيع فال يسري في حقه ، أن ينقل ملكية المبيع فإن فاقد الشيء ال يعطيه

  . في بيع ملك الغيروقد بسطنا تفصيل القول في ذلك عند الكالم 

أما القانون فيعلق نقل الملكية في  . وهو أال يعلق القانون أو االتفاق انتقال الملكية على القيام بعمل معين ، بقى الشرط الثالث

ال وكل من التسجيل واإلفراز يدخل في األعم . كما رأينا ، وفي المنقول غير المعين بالذات على اإلفراز ، العقار على التسجيل

وأما االتفاق فقد يتم بين المتعاقدين على تأخير نقل  . كما سبق القول ، التمهيدية التي يلتزم بها البائع حتى تنتقل الملكية إلى المشتري

القيام يتفق المتبايعان مثالً على أال ينتقل الملكية إال عند تسليم المبيع إلى المشتري أو إال عند  . الملكية إلى حين استيفاء شرط معين

بإجراءات معينة 
 (1995 ) ،

أو يكون البائع غير مالك للمبيع وقت البيع فيتفق مع المشتري على تأخير نقل الملكية إلى أن يحصل هو  

ونالحظ  . أو يتفق المتبايعان على أال تنتقل الملكية إلى المشتري إال بعد أن يوفى جميع أقساط الثمن وهذا هو البيع بالتقسيط ، عليها

فإن هذا ال يمنع عقد البيع من أن يرتب في الحال  ، مهما يكن شأن االتفاق على تأخير نقل الملكية ( قدمناه أمرين : ) األمر األولفيما 

أن االتفاق على تأخير نقل  ( ) واألمر الثاني . والذي يتأخر ليس هو نشوء هذا االلتزام بل تنفيذه ، التزاماً في جانب البائع بنقل الملكية

ذلك أن الملكية  . بل هو اتفاق على شرط يعلق انتقال الملكية إلى حين تحققه ، الملكية ليس اتفاقاً على أجل تنتقل بعده الملكية

فاألجل يجعلها موقتة والملكية حق دائم ال يلحقه التوقيت  ، تستعصى طبيعتها على أن تقترن بأجل
 (1959 ) .

ملكية إلى فتأخير نقل ال 

وليس تأجيالً لنقل الملكية إلى حين انقضاء  ، هو تعليق لنقل الملكية على شرط التسليم ، حين التسليم ومل وعين للتسليم مدة محددة

وتأخير نقل الملكية إلى أن يحصل البائع عليها من المالك الحقيقي هو تعليق لنقل الملكية على شرط حصول البائع  . هذه المدة المحددة

  . وكذلك تأخير نقل الملكية إلى تمام وفاء أقساط الثمن هو تعليق لنقل الملكية على شرط وفاء األقساط ، عليها

 إحالة :  –البيع بالتقسيط مع االحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن  - 237

نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على ومن أهم الصور العملية لالتفاق على تأخير نقل الملكية اتفاق المتبايعين على أن يكون 

وهذا هو البيع بالتقسيط أو اإليجار الساتر للبيع ألن المتبايعين كثيراً ما يسميان البيع في هذه الحالة  . الوفاء بجميع أقساط الثمن

جاز للبائع أن  ، إذا كان البيع مؤجل الثمن - 2 "في صدد هذا البيع إذ تقول :  ، كما رأينا ، مدني 599وقد وردت المادة  . إيجاراً 

ً  - 1 . يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع جاز  ، فإذا كان الثمن يدفع أقساطا

ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً  ، جميع األقساط للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاً منه تعويضاً عن فسخ البيع إذا لم توف

فإن انتقال الملكية إلى  ، فإذا وفيت األقساط جميعاً  - 9 . 115للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفاًق للفقرة الثانية من المادة 

  . "تعاقدان البيع إيجاراً وستري أحكام الفقرات الثالث السابقة ولو سمى الم - 5 . المشتري يعتبر مستنداً إلى وقت البيع

فنكتفي باإلحالة على ما قدمناه في ذلك  ، وقد سبق تفصيل القول فيه ، ونقتصر هنا على إيراد النص
 (1952 ) .

  

 ما الذي يتضمنه االلتزام بنقل الملكية - 3

 وما الذي يترتب على انتقالها فعالً 

                                                 

 15لوران )  والمعلق على الشرط هو تنفيذ البيع ال انعقاده ، وال يعتبر البيع هنا معلقاً على شرط بل هو بيع منجز (  1995) 

  ( . 29فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 22بودري وسينيا فقرة  – 95هامش  955فقرة  9أوبري ورو  – 5فقرة 

وفي رأينا أن هذه نظرة فقهية غير  ، وقد درج الفقه في مصر وفي فرنسا على التحدث عن اقتران الملكية بأجل (  1959) 

وإذا اتفق  . واألجل توقيت فال يجوز أن تقترن به الملكية ، عصى طبيعته على التوقيتفالملكية كما قدمنا حق دائم تست . سليمة

وجب تفسير قصد  ، البائع مع المشتري مثالً على أال تنتقل إليه ملكية الدار المبيعة إال بعد سنة ينتفع فيها البائع بسكنى الدار

أما الرقبة فتنتقل إلى المشتري دون انتظار انقضاء  ، مدة السنة المتبايعين بأن البائع اشترط االحتفاظ بحق االنتفاع بالدار

انتقلت  ، فقد احتفظ البائع بحقه في سكنى الدار سنة ، هذا التفسير يفي بجميع األغراض التي قصد إليها المتبايعان . السنة

 ، وقررنا أن البائع يحتفظ بالملكية كاملة ، وإذا قلنا بغير ذلك . الملكية في الرقبة دون المنفعة إلى المشتري قبل انقضاء السنة

فهل يزيد حقه بذلك شيئاً؟ الواقع أنه يكون في نفس الوضع الذي احتفظ فيه لنفسه بحق االنتفاع  ، مدة السنة ، انتفاعاً ورقبة

ً أما ملكية الرقبة لمدة سنة فال يفيد . فهذا الحق وحده هو الذي يستطيع أن يستغله وأن يتصرف فيه ، فقط وال تجدي  ، ه شيئا

  . ملكية الرقبة إال إذا كانت ملكية دائمة

  . 55فقرة  – 59أنظر آنفاً فقرة  (  1952) 
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 ما الذي يتضمنه االلتزام بنقل الملكية :  - 238

يتضمن  –ويندرج تحت ذلك التزام البائع بنقل ملكية المبيع  –يقرر التقنين المدني كقاعدة عامة أن كل التزام بنقل حق عيني 

وقد رأينا  . في الوقت ذاته التزاماً بتسليم الشيء الذي تعلق به الحق العيني وبالمحافظة على هذا الشيء حتى يتم التسليم
 (1951 ) 

أن 

االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم  "ص في هذا الصدد على أن مدني تن 191المادة 

" .  

أحدهما التزام بتسليم المبيع إلى المشتري وهو  ، ويبين من ذلك أن التزام البائع بنقل ملكية المبيع يتضمن التزامين تبعيين

م بالمحافظة على المبيع إلى أن يتم تسليمه للمشتري وهو التزام ببذل عناية والثاني التزا ، التزام بتحقيق غاية
 (1959 ) .

  

وذلك أن االلتزام  . وللصفة التبعية التي أثبتناها لاللتزام بتسليم المبيع أهيمة كبيرة في تحمل تبعة هالك المبيع قبل التسليم

إذ ال يخلص المبيع مادياً للمشتري إال بتسليمه من  ، مالً لاللتزام بنقل الملكيةفإنه يكون التزاماً مك ، بالتسليم إذا كان التزاماً تبعياً 

فالهالك  ، حتى لو كانت ملكية المبيع قد انتقلت قبل التسليم إلى المشتري ، ومن ثم إذا هلك المبيع قبل التسليم هلك على البائع . البائع

  . ين بالتسليمبل يكون على المد ، ال يكون على المالك كما هو األصل

وقد سبق أن كتبنا في هذا الصدد في الجزء الثاني من الوسيط 
 (1955 ) 

فإذا كان االلتزام بالتسليم التزاماً تبعياً يتضمنه التزام  ": 

ولو أنه أصبح غير مالك إذ انتقلت الملكية إلى الدائن تنفيذاً لاللتزام  ، فاألصل أن الهالك يكون على المدين بالتسليم ، بنقل حق عيني

إذ  ، ويبرر هذه القاعدة أن االلتزام بالتسليم في هذه الحالة ليس في حقيقته إال التزاماً مكمالً لاللتزام بنقل الملكية . األصلي بنقل الملكية

ً  ، كان الهالك على المدينومن ثم  . ال تخلص الملكية فعالً للدائن إال بالتسليم وقد طبق التقنين  . وهو مدين بنقل الملكية وبالتسليم معا

 "المدني الجديد هذه القاعدة في كل من البيع والقسمة 
 (1959 ) .

وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في تحمل تبعة هالك المبيع قبل  

التسليم 
 (1951 ) .

  

 فعالً للمشتري :  ما الذي يترتب على انتقال الملكية – 239

فأصبح المشتري مالكاً  ، وهي الشروط السالفة الذكر ، فإذا توافرت الشروط الواجبة النتقال ملكية المبيع إلى المشتري

 ترتبت على ذلك النتائج اآلتية : ، للمبيع

ويستوي في ذلك العقار  . ولو قبل أن يتسلمه من البائع ، يكون للمشتري حق التصرف في المبيع باعتباره مالكاً له –أوالً 

والمنقول 
 (1951 ) .

فهو عين معينة بالذات انتقلت ملكيتها إلى المشترين فلهذا أن يتصرف في ملكه ولو قبل قبضه  ، أما المنقول فظاهر 

                                                 

  . 519فقرة  1أنظر الوسيط جزء  (  1951) 

ولو بغير خطأ  ، ويترتب على أن االلتزام بالتسليم التزام بتحقيق غاية أنه إذا لم يتم تسليم المبيع إلى المشتري (  1959) 

وينبني على ذلك فسخ البيع أو انفساخه وتحمل البائع تبعة هالك المبيع  ، كان البائع مخالً بالتزامه ، بل ولو بقوة قاهرةالبائع 

هو القول بتبعية االلتزام بتسليم المبيع على الوجه  ، ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة من طريق آخر . قبل التسليم كما سنرى

االلتزام بالمحافظة على البيع التزام ببذل عناية أن البائع يعتبر قد قام بالتزامه إذا هو بذل  ويترتب على أن . الذي سنذكره

وال يكون مسئوالً عن هالك المبيع هلكاً كلياً أو جزئياً إال بموجب  ، عناية الرجل المعتاد في المحافظة على المبيع قبل تسليمه

  . التزامه بالتسليم على النحو الذي بيناه

  . 592فقرة  (  1955) 

ولو أن الملكية انتقلت إلى  ، فالمبيع يهلك قبل التسليم على البائع ، وهذه هي أيضاً القاعدة في الفقه اإلسالمي (  1959) 

  . المشتري

وأنظر في تقنين  ( . 591فقرة  1الوسيط  –مدني  191م ) وسنرى هناك أثر اإلعذار في تحمل الهالك  (  1951) 

وهو كالتقنين المدني الفرنسي يحمل المشتري باعتباره مالكاً تبعة هالك  ، 599 – 951الموجبات والعقود اللبناني المواد 

  . المبيع قبل التسليم

وقد رأينا أن المشتري في أكثر مذاهب الفقه اإلسالمي ليس له أن يتصرف في المبيع قبل قبضه بالرغم من أنه  (  1951) 

من  991فنصت المادة  ، وقد فارق التقنين المدني العراقي الفقه اإلسالمي في ذلك ( . 192أنظر آنفاً فقرة ) أصبح مالكاً له 

 . " بمجرد انتقال الملكية إليه ولو قبل القبض ، عقاراً كان أو منقوالً  ، للمشتري أن يتصرف في المبيع " هذا التقنين على أن

يحق للمشتري منذ  " من هذا التقنين على أنه 159إذ تنص المادة  ، تقنين الموجبات والعقود اللبناني وهذا هو الحكم أيضاً في

ويحق للبائع أن يتفرغ عن  . ما لم يكن ثمة اتفاق أو نص قانوني مخالف ، أن يتفرغ عن المبيع ، حتى قبل التسليم ، إتمام العقد

طبقاً للقواعد  ، في كل من التقنين المدني السوري والتقنين المدني الليبي وكذلك هذا هو الحكم . " حقه في الثمن قبل قبضه

  . العامة في هذين التقنينين وهي نفس القواعد العامة في التقنين المدني المصري
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واستطاع أن  ، لعقد أصبح مالكاً ولو قبل القبضفإذا سجل ا ، وأما العقار فالمشتري ال يصبح مالكاً إال إذا سجل عقد البيع . من البائع

يتصرف في المبيع وهو ال يزال في يد البائع 
 (1957 ) .

  

وعليه تكاليفه من نفقات حفظ وصيانة وضرائب وغير ذلك من  ، يكون للمشتري ثمر البيع ونماؤه باعتباره مالكاً له –ثانياً 

وللمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام  "إذ تقول :  ، ني صراحة على ذلكمد 597وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  . األعباء

ً  ، البيع  "هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره  . وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا
 (1955 ) .

  

وال  ، جاز للمشتري أن يأخذ عين المبيع باعتباره قد أصبح ملكاً له ، إذا أفلس البائع بعد قبض الثمن وقبل تسليم المبيع –ثالثاً 

يزاحمه في ذلك دائنو البائع 
 (1999 ) .

  

 . بل أيضاً في حق الورثة والدئانين ، ال في حق المتبايعين وحدهما ، تنتقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري –رابعاً 

 ، وعلى العكس من ذلك يرث المبيع وارث المشتري . وال يستطيع دائن البائع أن ينفذ على المبيع ، فوارث البائع ال يرث المبيع

  . ويستطيع دائن المشتري أن ينفذ على المبيع

وهذا هو بالفعل حكم التقنين  ، كان من المقبول أن يكون هالك المبيع قبل التسليم على المشتري باعتباره مالكاً  –خامساً 

ومعه  -لوال أن التقنين المدني المصري  ، ( 951 وحكم تقنين الموجبات والعقود اللبناني ) م ( 2115وم  2297 نسي ) مالمدني الفر

فإذا هلك المبيع بسبب أجنبي قبل  ، راعي أن االلتزام بالتسليم التزام تبعي كما قدمنا –التقنين السوري والتقنين الليبي والتقنين العراقي 

  . فتحمل البائع تبعة الهالك كما سيأتي ، التسليم انفسخ البيع

 نقل الملكية في المنقول - المطلب الثاني

 التمييز بين الشيء المعين بذاته والشيء المعين بنوعه :  - 241

فقد  ، بين الشيء المعين بذاته والشيء المعين بنوعهيجب التمييز  ، حتى نتبين كيف تنتقل الملكية إلى المشتري في المنقول

  . وال تنتقل في الحالة الثانية إال باإلفراز ، رأينا أن الملكية في الحالة األولى تنتقل فوراً بمجرد تمام العقد

هناك عقار ال يعين ف ، نالحظ أن هذا التمييز يسري أيضاً على العقار ، وقبل أن نتناول في شيء من التفصيل كالً من الحالتين

 ، فتسري في هذه الحالة األحكام التي سنذكرها في المنقول ، إال بنوعه كما إذا بيع ألف متر تفرز من أرض مساحتها أكبر من ذلك

إال بعد إفراز ألف متر بالذات وهي المساحة المبيعة  ، ومن ثم ال يمكن تسجيل البيع لنقل الملكية ، وال يتعين المبيع
 (1992 ) .

ولكن لما  

كما يغلب كثيراً أن يكون العقار شيئاً  ، ويغلب كثيراً أن يكون الشيء المعين بنوعه ال بالذات منقوالً ال عقاراً  ، كانت هذه الحالة نادرة

  . فقد عرضنا للتمييز بين الشيء المعين بالذات والشيء المعين بنوعه في صدد المنقول ، معيناً بالذات

                                                 

فإن المشتري يستطيع حتى هذه  ، وهذا حكم صحيح حتى لو لم يسجل عقد البيع وكان المبيع ال يزال في يد البائع (  1957) 

إما  ، وعند تسجيل البيع األول يصبح مالكاً فيكون التصرف الذي صدر منه قد صدر من مالك ، لحالة أن يتصرف في العقارا

وإما باعتبار أن المشتري وقت أن باع كان ال يملك ثم ملك  ، بفضل األثر الرجعي للتسجيل على الرأي الذي نقول به

  . بيع ملك الغير السالف ذكرهابالتسجيل فينقلب البيع صحيحاً طبقاً لقواعد 

فالذي انتقلت ملكيته بالبيع  ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كانت حدود األرض المبيعة في عقد البيع تخالف الواقع

  ( . 119ص  11 م 2529استئناف مختلط أول أبريل سنة ) هو ما يتفق مع التحديد الوارد في عقد البيع ال التحديد الواقعي 

والزيادة الحاصلة في المبيع  ":  من التقنين المدني العراقي إذ تقول 1/    911وهذا هو أيضاً ما تقضي به المادة  (  1955) 

ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير  ، وعليه تكاليف المبيع ، تكون حقاً للمشتري ، كالثمرة والنتاج ، بعد العقد وقبل القبض

يجب على المشتري عند  " فتنص على أنه ، من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 951قضي بذلك أيضاً المادة وت . " ذلك

الضرائب والتكاليف وسائر األعباء المترتبة على  –أواًل  : أن يتحمل –ما لم يكن ثمة ص مخالف  –صيرورة العقد تاماً 

من نفس  521ثم تنص المادة  . " مخاطر العين المبيعة –ثالثاً  . انفقات حفظ المبيع ومصاريف تحصيله –ثانياً  . المبيع

ويجب  . جميع منتجات المبيع وجميع زياداته المدنية والطبيعية تصبح ملكاً للمشتري من تاريخ إتمام البيع " التقنين على أن

من التقنين المدني  1/    511لمادة أنظر أيضاً في هذا المعنى ا . " ما لم يكن هناك نص مخالف ، أن تسلم إليه مع المبيع

  . من التقنين المدني الليبي 1/    551السوري والمادة 

فقرة  – 951وأنظر في تملك المشتري لثمار المبيع ونمائه من وقت تمام البيع وتحمله تكاليف المبيع من هاذ الوقت أيضاً ما يلي فقرة 

959 .  

إذا قبض البائع الثمن ثم  ":  وهي تقول ، 999صراحة على هذا الحكم في المادة وقد نص التقنين المدني العراقي  (  1999) 

  . " أخذ المشتري المبيع من البائع أو من ورثته دون أن يزاحمه سائر الغرماء ، أفلس قبل تسليم المبيع إلى المشتري

  . 11ص  511فقرة  1الوسيط جزء  (  1992) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ذاتهالشيء المتعين ب - 1

وتوافرت الشروط الواجبة قانوناً التي  ، انتقال الملكية فوراً بمجرد تمام العقد : فإذا كان البيع منقوالً معيناً بالذات - 152

بعد أن ينشئ التزاماً  ، وعقد البيع ذاته هو الذي ينقل الملكية . فإن الملكية تنتقل إلى المشتري وفراً بمجرد تمام العقد ، أسلفنا ذكرها

 195وقد رأينا أن التقنين المدني المصري قرر هذه القاعدة في المادة  . بنقلها يتم تنفيذه فوراً بمجرد نشوئه على الوجه الذي قدمناه

مدني  591وأكدها في المادة  ، مدني
 (1991 ) .

  

  . ى الغيرسواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إل ، وتنتقل الملكية فوراً بمجرد تمام العقد في المنقول

 انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين : - 242

فول أن شخصاً باع سيارة معينة بالذات مملوكة له من شخص  . فتنتقل الملكية بمجرد تمام العقد أوالً فيما بين المتعاقدين 

فإن ملكية السيارة تنتقل من البائع إلى المشتري بمجرد تمام عقد البيع  ، آخر
 (1999 ) .

وقد أصبح  ، ويترتب على ذلك أن المشتري 

فإذا باعها لمشتر ثان انتقلت ملكيتها من المشتري األول  . يستطيع أن يتصرف فيها حتى قبل أن يتسليمها من البائع ، مالكاً للسيارة

غيراً  "وال يعتبر المشتري الثاني  . ولو كانت السيارة ال تزال باقية في يد البائع األول ، إلى المشتري الثاني بمجرد تمام البيع الثاني

والمشتري الثاني إنما تلقى حق الملكية من  ، فسنرى أن الغير هو شخص تلقى حقاً عينياً من البائع األول على نفس المبيع ، "

  . المشتري األول ال من البائع األول

 انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير : - 243

فلو أن البائع األول للسيارة في المثل المتقدم باع السيارة مرة  . تمام العقد أيضاً بالنسبة إلى الغيروتنتقل ملكية المنقول بمجرد  

 ، ال فيما بينهما فحسب ، فإنه يكون قد باع ما ال يملك إذ أن الملكية قد انتقلت منه إلى المشتري األول بالبيع األول ، أخرى لمشتر آخر

  . بل أيضاً بالنسبة إلى المشتري اآلخر الذي تصرف له بالبيع مرة أخرى وهذا هو الغير

ويرجع المشتري اآلخر  ، فإن الذي يستردها منه هو المشتري األول ألنه هو المالك ، فلو بقيت السيارة في يد البائع األول

  . وذلك وفقاً للقواعد المقررة في بيع ملك الغير ، لقولبتعويض على البائع األول إذ أن هذا قد باع ما ال يملك كما سبق ا

وليس للمشتري اآلخر أن يرجع  ، مالكها $ 511$ فإنه يكون قد سلمها إلى  ، وإذا سلم البائع األول السيارة للمشتري األول

  . وإنما يكون رجوعه على البائع األول كما قدمنا ، بشيء على المشتري األول

وكان هذا المشتري اآلخر حسن النية ال يعلم أن السيارة بيعت قبل ذلك  ، ئع األول السيارة للمشتري اآلخرولكن إذا سلم البا

للمشتري األول 
 (1995 ) ،

فقد قدمنا أن البائع األول وقت أن  ، ولكنه ال يملكها بعقد البيع الصادر له من البائع األول . فإنه يملك السيارة 

ولكن المشتري اآلخر يملك السيارة بسبب غير  . وبيع ملك الغير ال ينقل الملكية بذاته ، يكن مالكاً لها باع السيارة للمشتري اآلخر لم

ولكن من المشتري األول الذي  ، وتنتقل إليه الملكية ال من البائع األول فهو غير مالك . وهذا السبب هو الحيازة بحسن نية ، البيع

أصبح مالكاً بالبيع األول كما أسلفنا 
 (1999 ) .

حتى لو كان المشتري األول قد باع  ، ويملك المشتري اآلخر حسن النية السيارة بالحيازة 

وإنما تنتقل الملكية في هذه الحالة إلى المشتري اآلخر الحائز بحسن نية ال من  ، قبل ذلك السيارة إلى مشتر ثان في المثل الذي قدمناه

  . صبح مالكاً بالبيع الصادر له من المشتري األولالمشتري األول بل من المشتري الثاني الذي أ

 انتقال الملكية في البيع الجزاف :  - 244

ً  "مدني تنص على أنه  515إحالة : وقد رأينا أن المادة  انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي  ، إذا كان البيع جزافا

ً  ، تنتقل به في الشيء المعين بالذات وسبق أن حددنا متى يكون  . "ولو كان تحديد الثمن موقوفاً على تقدير المبيع  ويكون البيع جزافا

 ً  ، ولكنه ال يحتاج في تعيينه إلى تقدير بل هو معين بالذات ، وبينا أن المبيع إذا كان مما يوزن أو يكال أو يقاس أو يعد ، البيع جزافا

فإن البيع يكون في هذه الحالة جزافاً  ، على تقديره $ 517$ ولو كان تحديد الثمن موقوفاً 
 (1991 ) .

من  ، وذكرنا أن بيع الجزاف 

                                                 

  . 195أنظر آنفاً فقرة  (  1991) 

  . 521فقرة  1الوسيط ج  (  1999) 

 ، وتبقى السيارة مملوكة للمشتري األول . فإنه ال يملك السيارة بالحيازة ، أما إذا كان المشتري اآلخر سيء النية (  1995) 

  . ويرجع المشتري اآلخر على البائع األول كما قدمنا ، وله أن يستردها من المشتري اآلخر بدعوى الملكية

وأنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال  - 211ص  521قرة ف 1الوسيط جزء  (  1999) 

  . 2هامش رقم  112ص  1وفي الوسيط جزء  ، 929ص  – 925ص  1التحضيرية 

  . 225أنظر آنفاً فقرة  (  1991) 
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 الفهرس العام

فتنتقل الملكية فيه بمجرد تمام العقد فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى  ، حكمه هو حكم بيع الشيء المعين بالذات ، حيث انتقال الملكية

الغير 
 (1991 ) .

  . ونكتفي هنا باإلحالة إلى ما قدمناه في ذلك 

 الشيء معين بنوعه - 2

 انتقال الملكية باإلفراز : - 245

وإذا كان المنقول شيئاً غير معين بالذات بل معيناً بنوعه  
 (1997 ) ،

وكان البيع بالتقدير  
 (1995 ) ،

لم تنتقل الملكية بمجرد تمام  

 . عله باإلفراز معيناً بالذات ولو قبل التسليموإنما تنتقل بإفراز المبيع وج ، عقد البيع على خالف ما رأيناه في الشيء المعين بالذات

فهناك إذن استحالة طبيعية في أن تنتقل ملكيته إلى المشتري قبل اإلفراز  ، ذلك أن الشيء قبل إفرازه غير معروف بالذات
 (1919 ) .

  

 ، لم يعين إال بنوعهإذا ورد االلتزام بنقل حق عيني على شيء  - 2مدني إذ تقول :  199وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 

جاز للدائن أني حصل على شيء من النوع ذاته على  ، فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه - 1 . فال ينتقل الحق إال بإفراز هذا الشيء

في كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء من غير إخالل  ، نفقة المدين بعد استئذان القاضي أو دون استئذانه في حالة االستعجال

الحالتين بحقه في التعويض 
 (1912 ) 

المنقول الذي لم يعين إال بنوعه ال تنتقل ملكيته إال  "مدني إذ تقول :  999ثم أكدته المادة  . "

  . " 199بإفرازه طبقاً للمادة 

 إحالة : –كيف تنتقل الملكية باإلفراز  - 246

وقد قدمنا في هذا الجزء من الوسيط  
 (1911 ) ،

ي منه وفي الجزء الثان 
 (1919 ) ،

وكيف تنتقل الملكية به  ، كيف يكون اإلفراز 

واستعرضنا حالة ما إذا كان الشيء غير المعين إال  ، وإن كان المألوف في التعامل أن يتم اإلفراز وقت التسليم ، ولو قبل التسليم

بنوعه نقوداً 
 (1915 ) 

أو غير نقود 
 (1919 ) .

حتى قبل التسليم وحتى قبل اإلفراز  ، وبينا أن البيع يرتب في ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية 
 (1911 ) .

وذكرنا كذلك أال فرق في تحمل تبعة الهالك أن يهلك الشيء قبل اإلفراز أو بعده  
 (1911 ) .

فنكتفي هنا باإلحالة إلى ما قدمناه  

  . هناك

 إحالة : –ع عن اإلفراز الحكم فيما إذا امتنع البائ - 247

فيقوم  ، جاز للمشتري أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين ، وإذا لم يقم البائع بتنفيذ التزامه من إفراز المبيع 

بل ويرجع أيضاً بالتعويض عما قد يكون أصابه من خسارة بسبب تأخر  ، بشرائه بنفسه ويرجع بالثمن والمصروفات على البائع

 ، فإذا كانت الظروف ال تحتمل اإلبطاء كان له دون استئذان ، واألصل أن يستأذن المشتري القاضي في ذلك . ائع في تنفيذ التزامهالب

وقد سبق أن بسطنا القول في ذلك في الجزء الثاني من الوسيط  . أن يقوم بالشراء ، ولكن بعد إعذار البائع
 (1917 ) ،

فنكتفي هنا  

  . باإلحالة إلى ما قدمناه في ذلك

 نقل الملكية في األشياء المصدرة إلى المشتري : - 248

البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المراسل يكون خطرها في الطريق  "من التقنين الجاري على أن  55تنص المادة  

ولكن اإلفراز فيما  . وانتقال الملكية هنا يكون باإلفراز طبقاً للقاعدة التي أسلفناها . "ما لم يوجد شرط بخالف ذلك  ، على من يملكها

                                                 

  . 219أنظر آنفاً فقرة  (  1991) 

  . 221أنظر آنفاً فقرة  (  1997) 

  . 227أنظر آنفاً فقرة  (  1995) 

  . 519فقرة  1أنظر الوسيط جزء  (  1919) 

  . 525فقرة  1أنظر في هذا النص الوسيط جزء  (  1912) 

  . 219أنظر آنفاً فقرة  (  1911) 

  . 511فقرة  – 512فقرة  1الوسيط جزء  (  1919) 

  . 512فقرة  1الوسيط جزء  (  1915) 

  . 511فقرة  1الوسيط جزء  (  1919) 

  . 211أنظر آنفاً فقرة  (  1911) 

  . 212أنظر آنفاً فقرة  (  1911) 

  . 519فقرة  1الوسيط جزء  (  1917) 
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نحن بصدده يتخذ صورة خاصة هي التسليم 
 (1915 ) ،

فإن المفروض أنهما اتفقا على أن يتم  ، فما لم يتفق المتبايعان على شيء آخر 

وبالتسليم تنتقل الملكية إلى المشتري  ، وهو الذي يتحمل تبعة الهالك ، ئعانتقال الملكية وقت التسليم فقبل التسليم تبقى الملكية للبا

ولكنه قبل التسليم يبقى  ، ونرى من ذلك أن البائع ال يزال يتحمل تبعة الهالك قبل التسليم وفقاً للقاعدة العامة . وتنتقل معها تبعة الهالك

ومن ثم لم تتعارض القاعدة التي تقضي بأن الهالك على البائع قبل التسليم مع  ، أيضاً مالكاً للمبيع إذ الملكية ال تنتقل إال بالتسليم

  . ألن البائع هنا هو المالك ، القاعدة التي تقضي بأن الهالك على المالك ولو قبل التسليم

تبعة الهالك لنعرف متى تنتقل الملكية إلى المشتري فتنتقل إليه  ، ويبقى بعد كل ذلك أن نعرف متى يتم تسليم البضائع
 (1919 ) .

 

فإذا تم الشحن انتقلت الملكية إلى  . فأما أن يتم التسليم عند الشحن أي في محطة التصدير ( 2وال تخرج الحال عن أحد أمرين : ) 

تقل فال تن ، وأما أن يتم التسليم عند التفريغ أي في محطة التوريد ( 1)  . وكانت تبعة هالك البضائع في الطريق عليه ، المشتري

وتكون تبعة هالك البضائع في الطريق على البائع الذي يبقى  ، الملكية إلى المشتري بالشحن بل تتراخى إلى حين وصول البضائع

  . مالكاً لها إلى حين وصولها إلى محطة التوريد

فأما أن يتفقا على أن يتم التسليم عند الشحن  . يغلب أن يتفق المتعاقدان على أحد األمرين
 (1912 ) ،

وهو ما يقع عادة في النقل  

 venteوفي النقل البحري عند اشتراط تسليم السفينة )  ( franco gare departالبري عند اشتراط التسليم في محطة الشحن ) 

fob, franco bord ) . وتكون  ، وفي هذه الحالة تنتقل ملكية البضائع وتبعة الهالك إلى المشتري بمجرد الشحن كما قدمنا

ويتكفل المشتري بدفع مصروفات  ، ومن ثم يلتزم البائع بشحن البضائع على السفينة التي يعينها له المشتري ، مصروفات النقل عليه

فيتضمن الثمن  ، وقد يوكل المشتري البائع في اختيار السفينة وفي التأمين عليها اقتصاداً ألجر الوسيط . النقل والتأمين الناولون

 ، ( cout - assurance - fret caf - cost - insurance - freight : cifت والتأمين والناولون : ) المصروفا
 (1911 ) 

وال يعتبر 

تسليم البضائع قد تم إال إذا أرسل البائع للمشتري البيانات الدالة على ذلك 
 (1919 ) .

وإما أن يتفق المتعاقدان على أن يتم التسليم عند  

                                                 

  . فيتم اإلفراز عند التسليم (  1915) 

وال  ، جاز للمشتري أخذها إذا كانت الملكية انتقلت إليه عند الشحن ، وكذلك إذا أفلس البائع والبضائع في الطريق (  1919) 

 – 151األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) يجوز له ذلك إذا كانت ملكية البضائع في الطريق ال تزال للبائع 

  ( . 121ص  – 121ص  229األستاذ محمد علي إمام فقرة  - 159ص 

أما إذا نسب إلى البائع  ، الك بقوة قاهرةوقضت محكمة النقض بأن القاعدة التي تقضي بأن الهالك على المالك إنما تقوم إذا حصل اله

ص  297رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  11نقض مدني ) تقصير فإنه يكون مسئوالً عن نتيجة تقصيره 

111 . )  

  . 211ص  21م  2595مارس سنة  99 - 159ص  21م  2599مايو سنة  29استئناف مختلط  (  1912) 

 : وفي أن المسئولية خطر الطريق على المشتري ال على البائع(  cif) ختلط في البيع أنظر في القضاء الم (  1911) 

م  2519مايو سنة  19 – 111ص  91م  2519أبريل سنة  25 – 12ص  11م  2529ديسمبر سنة  9استئناف مختلط 

سنة  ديسمبر 92 - 119ص  52م  2515فبراير سنة  29 – 217ص  95م  2511نوفمبر سنة  25 – 551ص  91

أبريل سنة  22 – 251ص  59م  2599مارس سنة  7 – 257ص  55م  2591يناير سنة  11 – 217ص  59م  2599

نوفمبر سنة  21 – 995ص  91م  2559يونيه سنة  21 – 92ص  57م  259نوفمبر سنة  19 – 159ص  51م  2595

م  2559فبراير سنة  9 – 11ص  99 م 2559يناير سنة  1 – 5ص  99م  2551نوفمبر سنة  27 – 7ص  95م  2552

 م 2555يناير سنة  9 – 15ص  91م  2559ديسمبر سنة  11 – 12ص  91م  2559ديسمبر سنة  29 – 255ص  99

م  2555أبريل سنة  25 - 59ص  – 91م  2555مارس سنة  11 – 15ص  91م  2555مارس سنة  7 – 51ص  91

ديسمبر سنة  29 – 272ص  91ص  91م  2555ونيه سنة ي 9 – 217ص  91م  2555مايو سنة  92 – 215ص  91

مايو سنة  99 – 295ص  91م  2559مايو سنة  21 – 17ص  91م  2559فبراير سنة  17 – 11ص  9م  2555

يونيه سنة  19 – 291ص  19م  2557مايو سنة  9 – 95ص  97م  251فبراير سنة  29 – 295ص  91م  2559

  . 99ص  12م  2557ديسمبر سنة  11 – 29ص  12م  2557

معناه وفاء البائع ثمن البضاعة وأجرة التأمين وناولون الشحن وتحمل المشتري مسئولية  cifوقضت محكمة استئناف مصر بأن البيع 

(  219ص  2/    215رقم  7المحاماة  2511يونيه سنة  29استئناف مصر ) العجز أو التلف الحاصل للبضاعة بعد الشحن 

.  

ديسمبر سنة  22 – 275ص  97م  2551مايو سنة  21استئناف مختلط  ، أي باشتراط تسليم السفينة(  fob) ع وأنظر في البي

يونيه سنة  7 – 92ص  19م  2551ديسمبر سنة  21 – 257ص  95م  2551مارس سنة  25 – 99ص  95م  2551

  . 215ص  12م  2555

وفي النقل البري إذاك أن  . والعالمات أو األرقام التي تحملها البضائعوالبيانات هي في النقل البحري اسم السفينة  (  1919) 

  ( . franco sur wagon) قد يلتزم البائع بحجز العربات الالزمة لشحن البضاعة  ، التسليم فيم حطة الشحن
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وال تنتقل الملكية إلى  ، وعليه مصروفات النقل ، وعليه تبعة الهالك أثناء الطريق ، الة تبقى البضائع ملكاً للبائعوفي هذه الح ، التفريغ

  . المشتري وتنتقل معها تبعة الهالك إال إذا وصلت البضاعة سليمة إلى محطة التوريد

مدني وتنص على أن التسليم يكون عند  591يق المادة وجب في المسائل المدنية تطب ، فإذا لم يتفق المتعاقدان متى يتم التسليم

ما لم يوجد اتفاق يقضي  ، فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه ، إذا وجب تصدير المبيع للمشتري "إذ تقول :  ، التفريغ في محطة التوريد

 "بغير ذلك 
 (1915 ) .

فيراعى مع هذا النص عرف التجارة  ، أما في المسائل التجارية 
 (1919 ) .

  

انتقلت ملكيته من  ، أما إذا كان البيع منقوالً معيناً بالذات . أي منقوالً غير معين إال بنوعه ، وهذا كله إذا كان المبيع بضائع

ألننا  ، ( فتكون تبعة الهالك قبل التسليم على البائع إال على المالك ) المشتري ، ولكن التسليم ال يتم إال في مكان التفريغ ، وقت العقد

نكون قد خرجنا عن نطاق التعامل التجاري إلى نطاق التعامل المدني 
 (1911 ) .

  

 نقل الملكية في العقار -المطلب الثالث

 ال تنتقل الملكية إال بالتسجيل : - 249

وقد  . ال تنتقل إال بتسجيل عقد البيع ، سواء في حق الغير أو فيما بين المتعاقدين ، فإن الملكية ، أما إذا كان المبيع عقاراً  

االلتزام بنقل الملكية أو أي يحق عيني آخر  "على أن  ، كما رأينا ، مدني عندما نصت 195أشارت إلى هذا الحكم صراحة المادة 

القواعد المتعلقة بالتسجيل وذلك دون إخالل ب ، إذاك أن محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم ، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق

تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في المنقول والعقار  "فقد رأيناها تقول :  ، مدني هذا المعنى 591ثم أكدت المادة  . "

ي ونجد بين النصوص الت . "وذلك مع مراعاة النصوص اآلتية  ، 591متى ورد على محل مملوك للمتصرف طباًق للمادة  ، بالعقد

في المواد  - 2 "مدني ويجري على الوجه اآلتي :  595وهو نص المادة  ، مدني النص الخاص بالعقار 591تشير إليها المادة 

إال إذا روعيت  ، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، العقارية ال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية األخرى

ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات واألحكام والسندات التي يجب  - 1 . انون تنظيم الشهر العقارياألحكام المبينة في ق

  . "ويقرر األحكام المتعلقة بهذا الشهر  ، شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة

بل وإلى العقود  ، إذ هو يمتد إلى جميع العقود الناقلة للملكية ، وإذا كان نظام الشهر العقاري ال تقتصر منطقته على عقد البيع

فإن عقد البيع مع ذلك هو أهم العقود التي يجري عليها التسجيل  ، بل وإلى األحكام والسندات كما رأينا في النص ، غير الناقلة للملكية

وقد جرى الفقه المصري على هذه  ، في تسجيل عقد البيع فيحسب اإللمام بنظام الشهر العقاري في مناسبة الكالم ، وأوسعها انتشاراً 

  . السنة

وذلك في  ، 2551لسنة  225فتستعرض أوالً تطور نظام الشهر العقاري في مصر حتى قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 

رض لتطبيق نظام ثم نع ، يكون عند الكالم في أسباب كسب الحقوق العينية $ 595$ كثير من اإليجاز وموضع التفصيل فيه 

  . التسجيل على عقد البيع خاصة

 تطور نظام الشهر العقاري في مصر - 1

 نظام الشهر بوجه عام : - 251

فكان الواجب شهره أي إيجاد طريقة تيسر لذي المصلحة من المتعاملين العلم  ، الحق العيني بطبيعته نافذ في حق الكافة 

ً  . حتى يعتد به ويدخله فيف حسابه عند التعامل ، بوجوده ما دام هذا الحق نافذاً في حقه سهل عليه قبل أن يقدم على  ، فإذا اشترى عينا

فلو كانت العين مرهونة مثالً استنزل مقدار الدين  ، شرائها أن يعرف الحقوق العينية المتعلقة بهذه العين والتي هي نافذة في حقه

  . خر يغر البائع لم يقدم على الشراء أصالً أو كانت مملوكة لشخص آ ، المضمون بالرهن من الثمن

                                                                                                                                                                    

  . 219فقرة  22أنظر في كل ذلك بيدان 

على أن الوفاء يكون فيم وطن المتعهد أي التسليم يتم  199/    219وكان التقنين المدني السابق ينص في المادة  (  1915) 

م  2521ديسمبر سنة  21 – 155ص  22م  2755مايو سنة  27استئناف مختلط ) فيم حطة الشحن ال في محطة التفريغ 

ل فيسري حكم التقنين السابق على ك ( . 152ص  151األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 51ص  15

  . 2555أكتوبر سنة  29العقود التي تمت قبل يوم 

  . 229األستاذان محمد علي إمام فقرة  – 2هامش رقم  272وص  212األستاذان أنور سلطان فقرة  (  1919) 

  . 922أنظر ما يلي فقرة  (  1911) 
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وشهر الحقوق العينية يكون بإثبات التصرفات القانونية التي هي مصدر لها في سجالت يمكن للناس كافة اإلطالع على ما 

وهي إثبات حرفي  ، ( transcriptionويكون إثبات هذه التصرفات إما بطريقة التسجيل )  . جاء فيها من البيانات واخذ شهادات بها

وهذه الطريقة ضرورية في  ، للمحررات المشتملة على التصرفات حتى يتيسر لذي المصلحة معرفة جميع ما ورد في التصرف

وهي  ، وتقتصر على إثبات البيانات الجوهرية الواردة في التصرف ، ( inscriptionوإما بطريقة القيد )  . الحقوق العينية الكاملة

وهي الرهون وحق  ، وهذه الطريقة كافية في الحقوق العينية التبعية أي التأمينات العينية . يهم ذا المصلحة العلم بهاالبيانات التي 

فيكفي إثبات مبلغ الدين والعقار المثقل بالتأمين واسمى الدائن والمدين وما إلى ذلك من البيانات  ، االختصاص وحقوق االمتياز

  . الجوهرية

 ، ال يتسع نظام الشهر للوقائع المادية . أن نظام الشهر ال يتسع إال للتصرفات القانونية الواقعة على عقار ويخلص مما قدمناه

هذا إلى أن أكثر الوقائع المادية لها عالمات ظاهرة محسوسة تراها  ، ألن هذه الوقائع ال تثبت عادة في محررات حتى يمكن شهرها

وقد أخضعت فعالً  –مادية هي الموت وما يرتبه من حق اإلرث يمكن أن تخضع لنظام الشهر  ومع ذلك هناك واقعة . الناس فتعلم بها

وال يتسع نظام  . ألهميتها ولسهولة إثباتها في محرر يكون صالحاً للشهر – 2551لهذا النظام في قانون تنظيم الشهر العقاري لسنة 

ومع  . فال يمكن تركيز الشهر في مكان معين ، ثابت مستقر كالعقارفالمنقول ليس له حيز  ، الشهر للتصرفات الواقعة على منقول

 . وذلك كالمتاجر والسفن ، ذلك فمن المنقوالت ما يجري فيه نظام الشهر الستقرار مكانه أو إلمكان تركيز شهره في مكان معين

ً  . وتقوم الحيازة في المنقول مقام الشهر في حماية الغير حسن النية شخصية تشبه الحقوق العينية من حيث  على أن هناك حقوقا

فعقود اإليجار والمخالصات باألجرة وحوالتها إذا زادت  ، أهمها الحقوق الناشئة من عقد اإليجار الواقع على عقار ، صالحيتها للشهر

  . على مدة معينة تكون هي أيضاً خاضعة لنظام الشهر

 . يبدو هذا النظام ضرورياً للتعامل في العقارات ولالئتمان العقاري وفي الحدود التي تكون الحقوق فيها صالحة لنظام الشهر

فال يقدم  ، فمن يريد التعامل في عقار يعنيه بطبيعة الحال أن يعرف ما يثقل هذا العقار من الحقوق حتى يكون على بصيرة من أمره

يأخذه على عقاره يعنيه أن يعرف إن كان هذا ومن يقدم على إقراض الغير في مقابل رهن  . على التعامل إال وهو عارف بحالته

ويعنيه أيضاً أن يعرف هل ثقل العقار قبل ذلك بحقوق عينية تسبق حقه حتى  ، العقار مملوكاً فعالً للمدين حتى يكون حق رهنه مأموناً 

  . يعرف مرتبته بين الدائنين المقيدين

ديمة إلى حد أن المؤرخين يرجعونها إلى عهد الحضارة بل إن نظم الشهر ق ، لذلك لم يخل بلد متحضر من نظام الشهر

ونوع متقدم وهو نظام الشهر العيني أو  ، وهناك نوعان لنظام الشهر : نوع متأخر وهو نظام الشهر الشخصي . المصرية القديمة

 . كماً في ترتيبه وفي حجيتهيجب أن يكون مح ، حتى يكون نظاماً سديداً  ، ذلك أن نظام الشهر . ( livre foncierالسجل العقاري ) 

فينبغي أن يكون من شأن الترتيب الذي يضعه لتسجيل التصرفات وقيدها أن ييسر لذوي الشأن معرفة ما تهمهم  ، أما في ترتيبه

فينبغي أن يكون لشهر التصرفات حجية قاطعة بحيث ال يشهر تصرف إال بعد التحري  ، وأما في حجيته . معرفته من هذه التصرفات

  . فيكون للشهر هذه الحجية المطلقة ، صحته فإذا ما أشهر كانت صحته مقطوعة بها من

إذ التسجيل فيه أو القيد يكون  ، الترتيب $ 591$ فهو معيب من ناحية  ، ونظام الشهر الشخصي معيب من هاتين الناحيتين

رف من سجالته إال الشخص الذي تصرف في فصاحب المصلحة ال يع . ومن هنا كان نظاماً شخصياً  ، وفقاً ألسماء األشخاص

 ، فقد يتصرف في عقار غير مملوك له فيسجل التصرف باسمه . وال يفيد هذا حتماً كل ما وقع على عقار معين من تصرفات ، العقار

ويكون التصرفان متفرقين فيم وضعين متباعدين تحت  ، ثم يتصرف المالك الحقيقي في العقار فيسجل التصرف باسم هذا المالك

إذ يجد التصرف الصادر للمشتري من المالك  ، ومن ثم كان من الممكن أن يتعامل الشخص مع المشتري من المالك . اسمين مختلفين

إذ يجد  ، لمالك دون أن يعلمكما أنه من الممكن أن يتعامل مع المشتري من غير ا . فيكون التعامل سلمياً  ، مسجالً تحت اسم المالك

ً  ، التصرف الصادر للمشتري من غير المالك مسجالً تحت اسم هذا األخير ولهذا ال يحقق نظام الشهر  . فيكون التعامل معيبا

فإن التصرفات التي تشهر في هذا النظام ال  ، ثم إن هذا النظام معيب من ناحية الحجية . الشخصي الغرض الذي وضع من أجله

وإن كانت معيبة لسبب من أسباب البطالن أو  ، فإن كانت صحيحة بقتي صحيحة ، بل تشهر كما هي ، عادة عن صحتها يتحرى

بل هو طريق  . وال يصح عقداً باطالً  ، فالشهر في هذا النظام ال يبطل عقداً صحيحا . كانت مزورة بقتي علة حالتها معيبة أو مزورة

فهو  ، وهذا النظام الشخصي للشهر يسود العالم الالتيني . سليماً أو معيباً  ، حيحاً كان أو باطالً ص ، العالنية لمعرفة التصرف كما هو

النظام القائم في فرسنا 
 (1911 ) 

وفي بلجيكا 
 (1917 ) 

وفي إيطاليا 
 (1915 ) 

وهو النظام الذي ال  ، الالتينية $ 591$ وفي كثير من البالد 

  . بعد أن تخفف من بعض عيوبه كما سنرى ، يزال قائماً في مصر

                                                 

إال  ، المتعاقدين وبالنسبة إلى الغيرفيما بين  ، كان التقنين المدني الفرنسي يقرر أن الملكية في العقار تنتقل بالعقد (  1911) 

يوجب تسجيل  2799مارس سنة  19ثم صدر تشريع  . أذا انتقلت بعقد تبرع كالهبة فال يحتج به على الغير إال بالتسجيل

داللوز الدوري ) صدر مرسوم بقانون  2599أكتوبر سنة  19وفي  . عقود المعاوضة والتبرعات لالحتجاج بها على الغير

صدر  2599يناير سنة  5وفي  . أضاف إلى التصرفات الواجبة التسجيل التصرفات واألحكام الكاشفة(  525 – 5 – 2599
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ناحية الترتيب  ، فهو نظام محكم من الناحيتين ( livre foncier, grundbuchأما نظام الشهر العيني أو السجل العقاري ) 

 . نظاماً عينياً بل وفاًق للعقار ذاته ومن هنا كان  ، فمن ناحية الترتيب آل تشهر التصرفات وفقاً ألسماء األشخاص . وناحية الحجية

 . ويثبت في هذا المكان كلما يقع على هذا العقار من التصرفات وما يثقله من الحقوق ، فلكل عقار مكان خاص في السجل العقاري

 ، أمكنه بالرجوع إلى السجل العقاري أن يعرف حالة العقار على خير ما يمكن من الدقة ، فإذا أراد شخص أن يتعامل في عقار

فيقدم على التعامل وهو  ، وما يثقل هذا العقار من الحقوق والتكاليف ، والتصرفات التي وقعت منه في عقاره ، لعقاريعرف مالك ا

فالتصرفات التي تشهر ال يتم شهرها إال بعد التحري عن صحتها تحرياً  . ثم إن نظام الشهر العيني محكم من ناحية الحجية . مطمئن

 ً ثم عن التصرف نفسه هل  ، ثم عن أسماء من وقع منهم التصرف وعن أهليتهم ، فيستقصى عن موقع العقار وحدوده ومساحته ، بالغا

هو الذي  ، ( grundbuchrichterويشرف على هذا كله قاض )  . وله هو صحيح فيشهر أو معيب فيمتنع شهره ، صدر من مالك

نتيجة المترتبة على هذا التحري أن التصرف الذي يشهر في السجل العقاري تكون له وال . يأمر بعد الفحص الدقيق بإجراء التسجيل

فالشهر ال التصرف هو  . فينتقل الحق العيني إلى المتصرف له ال بناء على التصرف الصادر بل بناء على شهر الحق ، حجية كاملة

وقد يكون التصرف معيباً  . لعيني ال مجرد إعالن التصرفومهمة التسجيل في نظام الشهر العيني هو نقل الحق ا ، الذي ينقل الحق

في الحاالت القليلة التي ال يكشف فيها هذا العيب بعد التحري الدقيق الذي أسلفنا ذكرهن ومع ذلك إذا شهر هذا التصرف المعيب انتقل 

ويواجه هذا النظام  . ل العقاريوهذه هي أهم ميزة للسج . وصحح الشهر عيوب التصرف ، الحق بالشهر ال بالتصرف كما قدمنا

عن طريق تعويض أصحاب هذه  ، وما يستتبع ذلك من اإلضرار بأصحاب الحقوق الثابتة ، التصرفات المعيبة التي يصححها الشهر

 . يفكأن في هذه الرسوم جزءاً هو بمثابة تأمين للمنتفعين بالسجل العقار ، ويقتضي هذا التعويض ومن رسوم الشهر ذاتها ، الحقوق

من األخذ بهذا النظام مع مزاياه الظاهرة هو ما يقتضيه من جهود ونفقات بالغة في مسح جميع األراضي قبل  $ 597$ والذي يمنع 

وتزيد الصعوبات إذا  . تمهيداً إلثبات كل ذلك في السجل العقاري ، وتحقيق صحة الحقوق العينية المتعلقة بكل أرض منها ، إدخاله

كم هي الحال في مصر حيث شرع في إدخال هذا النظام منذ أكثر من  ، والشتبكت الحقوق القائمة عليها ، كثرت الملكيات الصغيرة

 وإنما يسهل نسبياً إدخال . وتلما يتم إدخال النظام ، وبذلت جهود كبيرة ونفقات جسيمة ال تزال متواصلة حتى اليوم ، ثالثين عاماً 

 . نظام السجل العقاري في بلد بكر لم تتجزأ فيها الملكيات ولم تتفتت إلى حد أن تنتشر الملكيات الصغيرة وتكون هي األصل الغالب

 robberوضعه روبرت تورنس )  ، وهذا هو السبب في أن النظام طبق أوالً في استراليا حيث الظروف مواتية له على النحو المتقدم

toreens ) . فسمى ال ( تشريع الذي أدخل النظام بتشريع تورنسacte torrens )  ثم أدخل الفرنسيون النظم في تونس في سنة

الطابو  "وعرف باسم  ، وأخذت الدولة العثمانية أيضاً بهذا النظام . وأخذت به ألمانيا وسويسرا . وفي كثير من مستعمراتهم ، 2779

فال يزال نظام الطابو قائماً في العراق  ، جزءاً من الدولة العثمانية وبقى النظام في البالد العربية التي كانت ، "
 (1979 ) 

وفي سورية 

                                                                                                                                                                    

ينظم الشهر في (  وما بعدها 975ص  9داللوز أنسيكلوبيدي )  2591تسري أحكامه ابتداء من أول يناير سنة  ، مرسوم

  . 2599وسنة  2799تشريع محل تشريعي سنة وقد حل هذا ال ، الحقوق العينية األصلية والتبعية بصفة عامة

  . 2792ديسمبر سنة  21قانون  (  1917) 

  . وما بعدها 1159التقنين المدني اإليطالي م  (  1915) 

 911فقرة  – 925أنظر في نقل الملكية في العقار بالبيع في القانون العراقي األستاذ حسن عباس الصراف فقرة  (  1979) 

مدني عراقي من أن بيع  997وينتقد األستاذ الذنون ما جاء في المادة  . 299فقرة  – 251واألستاذ حسن علي الذنون فقرة 

  . فأصبح البيع عقداً شكلياً ال يتم إال بالتسجيل ، العقار ال ينعقد إال إذا سجل في الدائرة المختصة

والنصوص القانونية الواجب النظر إليها في هذه  . لعقد غير المسجل في دائرة الطابووقد قام خالف في الفقه العراقي في قيمة ا

بيع العقار ال ينعقد إال إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص  ":  مدني عراقي 997م (  2)  : المسألة هي

والعقد الناقل لملكية عقار  - 1 . لعقد في المنقول والعقارتنتقل الملكية با - 2 ":  مدني عراقي 2211م (  1)  . " عليه القانون

 ً التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على  ":  مدني عراقي 2211م (  9)  . " ال ينعقد إال إذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا

  . " ترطسواء اشترط التعويض في التعهد أو لم يش ، االلتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده

ومن ثم ال تنتقل  . أن بيع العقار في القانون العراقي عقد شكلي ال يتم إال بالتسجيل في دائرة الطابو –أوالً  : ويؤخذ من هذه النصوص

 –ثانياً  . إال بالتسجيل في هذه الدائرة ومن وقت هذا التسجيل ، بالنسبة إلى الغير وفيما بين المتعاقدين ، الملكية إلى المشتري

فهو ليس إذن  ، عقد غير مسمى –مدني عراقي  2211وهو التعهد المنصوص عليه في المادة  –التعهد السابق على البيع 

وهذا التعويض نشأ عن مسئولية عقدية ال مسئولية تقصيرية  . إذا به أخل المدين التزم بالتعويض ، ولكنه عقد ملزم . بعقد بيع

فإذا اتفق المتعاقدان في هذا التعهد على مقدار  . عقد غير مسمى كما سبق القول ألن مصدره هو هذا التعهد الملزم وهو

كما يجوز له الحاكم بتخفيض  ، جاز للقاضي الحكم بما اتفق عليه المتعاقدان –وهذا ما يسمى بالشرط الجزائي  –التعويض 

 ً  ، أصالً إذا أثبت المدين أن عدائن لم يلحقه أي ضررأو بعدم استحقاقه  ، الشرط الجزائي إذا أثبت المدين أن التقدير كان فادحا

فإن  ، وإذا لم يتفق المتعاقدان على شرط جزائي(  مدني 219 أنظر م) وكل هذا تطبيقاً للقواعد المقررة في الشرط الجزائي 

طبقا للقواعد  ، هذا ال يمنع القاضي من تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب الدائن من جراء إخالل المدين بالتزامه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وبخاصة في سورية ولبنان حيث أصدر الفرنسيون في عهد  ، وقد عدلته تشريعات كثيرة بعد أن استقلت هذه البالد . وفي لبنان

االنتداب تشريعاً عقارياً شامالً بهاذ النظام 
 (1972 ) .

  

  . ننظر كيف تطور هذا النظام في مصر ، وقد ألممنا بنظام الشهر العقاريواآلن 

 ، 2551ليعمل به ابتداء من أول يناير سنة  2551عهود أربعة : قبل أن يصدر قانون تنظيم الشهر العقاري في سنة  – 192

من أول يناير  $ 559$ مل به ابتداء وقد ع 2519كان نظام الشهر العقاري قائماً بموجب نصوص قانون التسجيل الصادر في سنة 

فلم يكن في  ، أما قبل هذا التقنين . وكان نظام الشهر قبل قانون التسجيل قائماً بموجب نصوص التقنين المدني القديم . 2515سنة 

 مصر نظام للشهرز

)  . هر في التقنين المدني القديمنظام الش ( 1العهد األسبق على التقنين المدني القديم )  ( 2فنستعرض إذن عهوداً أربعة : ) 

 2551نظام الشهر في قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في سنة  ( 5)  . 2519نظام الشهر في قانون التسجيل الصادر في  ( 9

  . وهو النظام القائم في الوقت الحاضر

 العهد السابق على التقنين المدني القديم –المرحلة األولى 

 2719التقنين المدني المختلط في سنة  –لم يوجد نظام للشهر في ذلك العهد : قبل صدور التقنين المدني القديم  - 191

وقد كانت الشريعة اإلسالمية  . لم يكن هناك في مصر نظام معروف لشهر الحقوق العينية – 2779والتقنين المدني الوطني في سنة 

ولم يصدر أي تشريع يضع نظاماً للشهر  ، شريعات خاصة أكثرها تجاريةهي المعمول بها في ذلك العهد مع ت
 (1971 ) .

  

نظام المكلفات اإلدارية : على أنه مما خفف من عيوب تنظيم شهر الحقوق العينية نظام إداري وضع لجبي الضرائب  – 199

ولم يكن لألفراد إال حق االنتفاع بها انتفاعاً  ، فقد كانت األراضي في عهد محمد علي تملكها الدولة . العقارية عرف بنظام المكلفات

وال يستطيع صاحبه أن ينزل عنه  ، وكان حق االنتفاع هذا ينتهي حتماً بالموت . مؤقتاً في نظير جعل سنوي يقابل الضريبة العقارية

سعيد باشا الئحته المعروفة  أصدر 2797وفي سنة  ، ثم أبيح بعد ذلك لألفراد النزول عن حق االنتفاع . إلى آخر في حال حياته

كما جعل األرض تنتقل  ، للزراع الحق في التصرف في أراضيهم بالبيع والرهن وغير ذلك من التصرفات $ 552$ وجعل 

 ، ويتم نقل الحقوق على األرض في حال الحياة بحجة رسمية يحررها القاضي الشرعي . بالميراث إلى ورثة صاحب الحق فيها

وكان القاضي الشرعي قبل أني حرر الحجة بنقل الحق يتحقق من صحة الحجج  . وبعد ترخيص من المديرية ، بحضور شهود

ثم يتلو بعد ذلك عملية تسجيل في سجل خاص  . ثم يحرر الحجة بعد ذلك في دفتر أعد لتقييد التصرفات ، السابقة التي صدرت للبائع

الذي  ، فكان هذا النظام . ير في شخص الملتزم بالضريبة العقارية في المكلفاتوالغرض من هذه العملية إثبات كل تغي ، بالمديرية

 ، وضع في األصل لتنظيم جبي الضريبة العقارية وباسطة المكلفات وإثبات األشخاص المتعاقبين الذين يلتزم بدفع هذه الضريبة

كل مديرية علنياً يستطيع ذوو الشأن اإلطالع عليه إذ كان السجل الخاص ب ، يستخدم في الوقت ذاته كطريق لشهر الحقوق العينية

  . لمعرفة الحقوق التي ترتبت على األراضي

بل يبدو أن الحق  . ويخلص من ذلك أن التصرف كان شكالًي ال بد من تحريره في حجة رسمية بواسطة القاضي الشرعي

 ، فلو مات المتصرف له قبل هذا التسجيل ال ينتقل حقه إلى ورثته ، كان ال ينتقل إلى المتصرف إليه بعد تسجيله في سجل المديرية

أما إذا تم التسجيل قبل وفاته فإن الحق ينتقل إلى الورثة 
 (1979 ) .

  

                                                                                                                                                                    

كمصدر الشرط  ، ومصدر هذا التعويض الذي يقدره القاضي هو ( ، مدني عراقي 215أنظر م ) المقررة في هذا الصدد 

ويخلص من ذلك أن القول بأن مصدر التعويض عن اإلخالل  . المسئولية العقدية دائماً وليس المسئولية التقصيرية ، الجزائي

إذ  ، مدني عراقي هو المسئولية التقصيرية ليس بالقول السليم 2211نصوص عليه في المادة بالتعهد بنقل ملكية العقار الم

وكلك القول بأن هذا التعهد المنصوص عليه في المادة  ( . 527قارن األستاذ الذنون فقرة ) المصدر هو المسئولية العقدية 

ً مدني الراقي يتحول من عقد بيع باطل إلى عقد غير مسمى ليس سل 2211 فإن العقد  ، ولسنا هنا في حاجة إلى التحول ، يما

 ً قارن األستاذ ) وليس عقد بيع باطل يتحول بعد ذلك إلى عقد غير مسمى  ، ينشأ منذ البداية عقداً غير مسمى صحيحاً ملزما

  ( . 995الصراف فقرة 

ً مدني عراقي  2211وقد كان من الخير أن يجعل هذا التعهد المنصوص عليه في المادة  فال يقتصر على  ، ملزماً بنقل الملكية عينا

  . وكالهما أخذ كالقانون العراقي بنظام السجل العقاري ، وهذا ما يقرره القانونان األلماني والسويسري . اإللزام بالتعويض

وفي  . عدهاوما ب 77أنظر في نقل ملكية العقار بالبيع في القانون المدني السوري األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  (  1972) 

األستاذ ) القانون المدني السوري عقد البيع غير المسجل ينشئ التزاماً بنقل الملكية يجوز تنفيذه عيناً وال يكتفي بالتعويض 

  ( . 75فقرة  – 77مصطفى الزرقا فقرة 

ألهالي قبل صدور وقد قضت المحاكم المختلطة بأن الشريعة اإلسالمية هي التي تسري على عقود البيع فيما يبن ا (  1971) 

وبأنه كان يكفي النعقاد البيع توافق اإليجاب  ( ، 121ص  5م  2751مارس سنة  15استئناف مختلط ) التقنينات الحديثة 

  ( . 959ص  2م  2777نوفمبر سنة  17استئناف مختلط ) والقبول على المبيع والثمن 
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 نظام الشهر في التقنين المدني السابق –المرحلة الثانية 

 اقتباس نظام الشهر الفرنسي :  - 254

أدخل المشرع المصري نظاماً  ، عند صدور تقنينات المحاكم المختلطة والمحاكم الوطنية ، وفي عهد اإلصالح القضائي

وهو نظام  ، 2799مارس سنة  19لشهر الحقوق العينية اقتبسه من النظام الفرنسي الذي كان قد أدخل في فرنسا قبل ذلك بقانون 

  . شهر شخصي في العيوب التي قدمناها

 - 2515لمدني السابق معموالً بها في حالة المحررات التي لها تاريخ ثابت قبل أول يناير سنة وال تزال نصوص هذا التقنين ا

وهي بالذات  ، فتسري عليها أحكام القوانين التي كانت سارية عليها –و هذا هو تاريخ العمل بقانون التسجيل الذي سيأتي الكالم فيه 

ال  "قانون تنظيم الشهر العقاري المعمول به اليوم في هذا المعنى على أنه من  95وتنص المادة  . نصوص التقنين المدني األسبق

وال على األحكام التي صدرت قبل هذا  2515يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة 

 "ب عليها األحكام القوانين التي كانت سارية عليها بل تظل هذه المحررات واألحكام خاضعة من حيث اآلثار التي تترت ، التاريخ
 (

1975 ) .
  

ثم نبين بعد  ، ومن أجل هاذ يكون من المهم أن نورد أهم نصوص التقنين المدني السابق الخاصة بنظام شهر الحقوق العينية

  . ذلك ما شاب هذا النظام من العيوب

 : نصوص التقنين المدني السابق الخاصة بنظام الشهر  - 255

 النصوص الرئيسية التي تضع نظام الشهر العقاري في التقنين المدني السابق هي : 

وهذا نص  . نص يقرر بصفة عامة أن الملكية والحقوق العينية تنتقل فيما بين المتعاقدين بالعقد دون حاجة إلى تسجيل –أوالً 

في حق مالكها  $ 559$ في جميع المواد تثبت الملكية أو الحقوق العينية  "وتجري على الوجه اآلتي :  ، 191 /   191المادة 

  . "السابق بعقد انتقال الملكية أو الحق العيني أو بأي شيء يترتب عليه هذا االنتقال قانوناً 

الغير إال نصوص أخرى كثيرة تقرر أن الملكية والحقوق العينية وبعض الحقوق الشخصية ال تنتقل بالنسبة إلى  –ثانياً 

وفي  "على ما يأتي :  199 /   125فتنص المادة  . دون الوقائع المادية كالميراث ، بتسجيل التصرفات القانونية التي هي مصدر لها

  129وهذه القواعد منصوص عليها في المواد  . "مواد العقار تثبت الحقوق العينية بالنسبة لغير المتعاقدين على حسب القواعد اآلتية 

ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا  " - 191 /   129وتحري هذه النصوص على الوجه اآلتي : م  ، 159 /   129 - 191 / 

الحقوق بين األحياء اآليلة من عقود انتقال الملكية  " – 191 /   122م  – "كانت آيلة باإلرث تثبت في حق كل إنسان بثبوت الوراثة 

بلة للرهن أو من العقود المثبتة لحقوق االرتفاق واالستعمال والسكنى والرهن العقاري أو المشتملة على تركة أو الحقوق العينية القا

هذه الحقوق تثبت في حق غير المتعاقدين ممن يدعى حقاً عينياً بتسجيل تلك العقود في قلم كتاب المحكمة التابع لها مركز العقار أو 

األحكام المتضمنة لبيان الحقوق التي من هذا القبيل أو المؤسسة لها يلزم  " – 195 – 197 /   121 م . "في المحكمة الشرعية 

 " - 159 /   129م  . "وكذلك األحكام الصادرة بالبيع الحاصل بالمزاد والعقود المشتملة على قسمة عين العقار  ، تسجيلها أيضاً 

وكذلك يلزم تسجيل عقود اإليجار الذي تزيد مدته على تسع سنين وسندات األجرة المعجلة الزائدة عن ثالث سنين ألجل أن تكون 

  . "حجة على غير المتعاقدين 

وتجريان على الوجه اآلتي : م  ، على الجزاء المترتب على عدم التسجيل 159 /   121 – 151 /   129ثم تنص المادتان 

في حالة عدم وجود التسجيل عند لزومه تكون الحقوق السالف ذكرها كأنها لم تكن بالنسبة لألشخاص الذين لهم  " – 151  /  129

ومع ذلك فلهؤالء األشخاص الحق فقط في أن يتحصلوا  " - 159 /   121م  . "حقوق عينية على العقار وحفظوها بموافقتهم للقانون 

  . "وفي إرجاع ما دفع مقدماً زيادة عن أجر الثالث سنين  ، سنين إذا كانت مدته زائدة عليهاعلى تنزيل مدة اإليجار إلى تسع 

                                                                                                                                                                    

 211ص  2م  2775مايو سنة  15 – 79ص  2م  2775مارس سنة  11أنظر في هذا المعنى استئناف مختلط  (  1979) 

 5 – 19ص  1م  2759فبراير سنة  21 – 15ص  1م  2775ديسمبر سنة  11 – 29ص  1م  2775نوفمبر سنة  19 -

ومع  – 72ص  11م  2525ديسمبر سنة  15 – 292ص  25م  2591يناير سنة  19 – 1ص  9م  2751نوفمبر سنة 

ختلطة بأنه كان يكفي توافق اإليجاب والقبول النعقاد البيع وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ذلك فقد قضت محكمة االستئناف الم

 27 –وقد سبقت اإلشارة إليه  959ص  2م  2777نوفمبر سنة  17استئناف مختلط ) وأن حجة البيع ليست إال لإلثبات 

وقد سبقت  121ص  5م  2751سنة مارس  15 – 255ص  5م  2751فبراير سنة  27 – 599ص  9م  2752يونيه سنة 

  ( . اإلشارة إليه

  . 2519من قانون التسجيل الصادر في سنة  25وأنظر أيضاً في هذا المعنى المادة  (  1975) 
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هو نص المادة  ، الملكية والحقوق العينية $ 555$ أحدهما ورد في أسباب  ، وتتأيد النصوص المتقدمة الذكر بنصين آخرين

ملكية والحقوق العينية فيها ال تثبت بالنسبة لغير المتعاقدين إال إذا أما األموال الثابتة فال "وتجري على الوجه اآلتي :  15 /   51

وتحري على  952 /   119وهو نص المادة  ، والنص الثاني ورد في نصوص البيع . "صار تسجيلها على الوجه المبين في القانون 

متى كان  ، فيه إال بتسجيل عقد البيع كما سيذكر بعد ال تنتقل ملكية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوي الفائدة "الوجه اآلتي : 

  . "حقوقهم مبنية على سبب صحيح محفوظة قانوناً وكانوا ال يعلمون ما يضر بها 

 ، نصوص ترد استثناء من القاعدة المتقدمة التي تقضي بأن الحقوق العينية ال تنتقل بالنسبة إلى الغير إال بالتسجيل –ثالثاً 

 وتجري على الوجه اآلتي : ، 151 /   125 - 155 /   121وهي المواد 

فإنهما ال يجوز لهما  ، ويستثنى من األصول السالف ذكرها الموهوب له والموصي له بشيء معين ":  155 /   121م 

يخ صحيح سابق االحتجاج بعدم التسجيل على من حاز بمقابل ملكية حق قابل للرهن أو حق انتفاع باالستعمال أو السكنى بعقد ذي تار

  . "على تسجيلها 

وإنما يجوز هذا االحتجاج لمن حاز الحق بمقابل من الموهوب له أو الموصي له إذا سجل عقده أو حقه  ":  159 /   127 م

  . "باألولوية 

  . " في حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة مالك متوالين يكتفي بتسجيل العقد األخير منها ":  151 /   125 م

وذلك فيما  ، نصوص تقرر نظام القيد في الحقوق العينية التبعية الواقعة على عقار ليجوز االحتجاج بها على الغير –رابعاً 

 ، عدا الرهن الحيازي العقاري فقد رأينا أنه كان خاضعاً لنظام التسجيل آل لنظام القيد وكتفي باإلشارة على هذه النصوص المتفرقة

 ، 111 /   199 – 111 /   951وفي حق االختصاص المواد  ، 159 /   911 – 175 /   919رسمي المواد فهي في الرهن ال

وكان يكتفي في حفظ حق امتياز بائع العقار بتسجيل عقد البيع ذاته دون حاجة  . 152 /   125وفي حقوق االمتياز العقارية المادة 

ً  111 /  سابعاً  192لقيد حق االمتياز ) م    . ( سادسا

  $559  $ 

  . 115 /   152 - 199 /   111ونكتفي باإلشارة إليها وهي المواد  ، نصوص تنظم عملية التسجيل ودفاتره –خامساً 

 ما يستخلص من النصوص المتقدمة :  - 256

األصلية لنظام ويستخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن نظام الشهر في التقنين المدني السابق كان يخضع الحقوق العينية 

فإن الحق األول  ، باستثناء الرهن الحيازي العقاري وحق امتياز بائع العقار ، ويخضع الحقوق العينية التبعية لنظام القيد ، التسجيل

ة وغني عن البيان أن القيد في الحقوق العينية التبعي . كان يخضع لنظام التسجيل والحق الثاني : أن يجوز حفظه بتسجيل عقد البيع

وفي التسجيل كان نظام الشهر يقرر تمييزاً جوهرياً : فالحقوق العينية األصلية  . كان ضروريا إلمكان االحتجاج بالحق على الغير

  . أما بالنسبة إلى الغير فكانت ال تنتقل إال بالتسجيل ، كانت تنتقل فيما بين المتعاقدين دون حاجة إلى التسجيل

 قنين المدني السابق :عيوب نظام الشهر في الت - 257

قدمنا أن عيوب نظام الشهر في التقنين المدني السابق هي عيوب نظام الشهر الشخصي من ناحية الترتيب ومن ناحية 

  . فليست كل التصرفات التي ينبغي شهرها واجبة الشهر في هذا النظام ، ونزيد هنا ناحية ثالثة هي ناحية الحصر . الحجية

 العيوب فيما يأتي :ونجمل الكالم في هذه 

ويزيد هذا العيب جسامة  ، تعدد جهات الشهر : الشهر في هذا النظام يتم وفقاً ألسماء األشخاص –من ناحية الترتيب  –أوالً 

  . أن الشهر ليس مركزاً في جهة واحدة بل هو موزع على جهات ثالث

وقد قدمنا  . وهو العيب البارز فيه ، فهذا هو المقوم الرئيسي لنظام الشهر الشخص ، فأما أن الشهر يتم وفقاً ألسماء األشخاص

بل  ، أن صاحب المصلحة ال يستطيع أن يعرف في هذا النظام كل ما وقع على عقار معين بالذات من تصرفات وهذا هو الذي يعنيه

بحاجته وقد ال يفي معين من التصرفات وهذا يفي  $ 551$ إن ما يعرفه هو كل ما صدر من شخص 
 (1979 ) .

  

                                                 

وبتعدد اللغات األجنبية التي تكتب بها  ، وتزيد الصعوبة باختالف أبجدية اللغة العربية عن أبجدية اللغة األجنبية (  1979) 

فيوقن أن الشخص الذي يحمل  ، فقد يبحث ذو المصلحة عن اسم ويحسبه مكتوباً بحسب التهجية الفرنسية فال يجده . األسماء

ألن اسمه يكون مكتوباً  ، والواقع أن هاذ الشخص صدرت منه تصرفات لم تظهر بالبحث . هذا االسم لم يتصدر منه تصرفات

وقد أورد الدكتور محمد شوقي في  . واألمثلة على ذلك كثيرة . فرنسيةبحسب التهجية اإليطالية وهذه تختلف عن التهجية ال

 ، ويصدق على ما قبله 2519مثالً فيما كتبه بصدد قانون التسجيل لسنة (  91ص )  " الشهر العقاري علماً وعمالً  " كتابه

بل إن هذه  . للغات األجنبيةفثمة صعوبات ومساوئ كبيرة نشأت من اختالف األبجدية العربية عن أبجدية ا ":  حيث يقول

فإذا فرضنا  . ouالذي يلفظ باإليطالية  uكالحرف  ، اللغات ذاتها تختلف من حيث نطق حروفها الهجائية بعضها عن البعض
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فقد كانت جهات  . فذلك راجع إلى النظام القضائي الذي كان قائماً في ذلك العهد ، وأما أن الشهر ليس مركزاً في جهة واحدة

وكان الشهر يصح قانوناً في أية جهة من هذه  . الشهر في ذلك الوقت ثالثة : المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمحاكم الوطنية

ولكن ال يكون نافذاً في حق األجانب إال إذا تم في المحاكم المختلطة  ، الجهات الثالث
 (1971 ) .

ولذلك كان الشهر أكثر ما يتم في قلم  

ولكن بقيت المحاكم الشرعية جهة الشهر الطبيعية في  . إذ يكون نافذاً في حق المصريين واألجانب جميعاً  ، كتاب هذه المحاكم

واستمرت أقالم الكتاب بالمحاكم الوطنية تقيد حقوق االختصاص من  . التصرفات غير المعروفة في المحاكم المختلطة وهي الوقف

ذا احتاط ألمره يبحث في كل فكان ذو المصلحة إ $ 551$  . وكذلك أحكام الشفعة ونزع الملكية ، تلقاء نفسها إذ القانون يوجب ذلك

  . ليستوثق من أنه استقصى جميع ما شهر من التصرفات التي تعنيه ، من المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمحاكم الوطنية

من ناحية الحجية : ولم يكن لنظام الشهر في التقنين المدني السابق حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام الشهر  –ثانياً 

فإن الشهر بموجب نظام التقنين السابق ليس إال تسجيل التصرف أو قيده كما هو على عالته وبجميع ما  . العيني أو السجل العقاري

وإذا كان باطالً أو قابالً لإلبطال أو مشوباً بأي  ، فإذا كان التصرف صحيحاً قبل الشهر ظل صحيحاً بعده . ينطوي عليه من عيوب

فإذا صدر بيع مثالً  . كما قدمنا ، فالشهر ال يصحح عقداً باطالً وال يبطل عقداً صحيحا . ر مشوباً بهذا العيبعيب آخر ظل بعد الشه

وهو على كل حال آل ينقل  ، ظل هذا البيع بعد التسجيل كما كان قبل التسجيل عقداً قابالً لإلبطال ، وسجل عقد البيع ، من غير مالك

أما في نظام الشهر العيني فإن هذا البيع متى سجل ينقل الملكية إلى المشتري بحكم التسجيل  . يسجل الملكية إلى المشتري ولو بعد أن

ويأخذ المالك الحقيقي الذي سلب ملكه على هذا الوجه تعويضاً عما أصابه من الضرر من خزانة الجهة القائمة  ، ذاته ال بحكم البيع

  . على الشهر

دون فحص أو تحر لالستيثاق من  ، حررات التي كانت تقدم للشهر كانت تقبل كما هيوزاد من جسامة هذا العيب أن الم

وكثيراً ما كانت تأتي هذه التصرفات  ، وكان الناس يلجأون في تحرير تصرفاتهم إلى الكتابة العرفية لتجنب نفقات التوثيق . صحتها

بل إنه لم يكن هناك ضمان أن التوقيع على  . لعقار وتحديدهسواء في تعيين شخصية المتعاقدين أو في وصف ا ، غير محكمة التحرير

  . فكثر من أجل ذلك شهر التصرفات المزورة ، إذ لم يكن يطلب التصديق على إمضاء المتعاقدين ، هذه المحررات ليس مزوراً 

فلم  ، من ناحية الحصر : ولم تكن كل التصرفات التي ينبغي شهرها واجبة الشهر طبقاً لنظام التقنين المدني السابق –ثالثاً 

ويرجع ذلك إلى  ، وقد شاع القصور في شهر التصرفات . حصراً دقيقاً حتى يشملها جميعاً  $ 557$ يحصر هذا النظام التصرفات 

 أسباب أربعة :

وهذا مبدأ جوهري  ، بل كان العقد وحده كافياً لذلك ، رياً لنقل الحقوق العينية فيما بين المتعاقدينلم يكن التسجيل ضرو - 2

وترتب على ذلك من الناحية العملية أن  . من مبادئ نظام الشهر في التقنين المدني األسبق أخذه عن نظام الشهر الفرنسي كما قدمنا

ويقنعون بأن الحق قد انتقل إليهم بموجب التصرف غير المسجل فيما  ، شهر تصرفاتهمكثيراً من المتعاملين كانوا ال يلجأون إلى 

وتشجع عليه الرغبة في تجنب إجراءات الشهر  ، وهذا االطمئنان الذي ال مبرر له كانت العادة تثبته . بينهم وين المتعاملين معهم

وكثيراً ما كان يلجأ المتصرف األول  ، ال يكون حجة على الغيرف ، فكان من ذلك أن يبقى التصرف دون أن يتناوله الشهر ، ونفقاته

كما كان كثير من  ، فكان كثير من المتعاملين يضارون أبلغ الضرر من جراء ذلك . إلى التصرف مرة أخرى في العقار غشاً منه

  . التصرفات الواجبة الشهر ال تشهر فعالً مما زعزع أسس نظام الشهر ذاتها

فإن القانون نفسه كان يخرج بعض الوقائع الهامة من منطقة  ، تسجيل تناول كل التصرفات الواجب شهرهاوبفرض أن ال - 1

ويترتب على ذلك أنه لم يكن خاضعاً للشهر سبب هام من  . فهو ال يدخل في هذه المنطقة إال التصرفات فيما بين األحياء . الشهر

من  191 /   129وقد نصت المادة  . بل إنه ليس بتصرف قانوني ، ألنه ينقل الملكية بالموت ، وهو الميراث ، أسباب نقل الملكية

ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت آيلة باإلرث  "إذ تقول :  ، التقنين المدني السابق على هاذ الحكم صراحة كما رأينا

 . مع أنه سبب من أكثر األسباب شيوعاً في نقل الحقوق ، يراث لنظام الشهرفال يخضع الم . "تثبت في حق كل إنسان بثبوت الوراثة 

وقد  . ألنها ال تدخل في نطاق التصرفات فيما بين األحياء إذ هي تصرف لما بعد الموت ، وكذلك الوصية لم تكن تخضع لنظام الشهر

                                                                                                                                                                    

وأن الكاتب المكلف وهو إيطالي مثالً كتب  ، guindiأو جندي  mouradأن طالباً تقدم للبحث عن تصرفات باسم مراد 

 ، فالشهادة التي تعطي على أساس ذلك البحث لن تكون عن االسم الصحيح ، murad, ghindiة لإليطالية الكلمة من العربي

  . " في حين أنها لو عملت عن االسم الصحيح لكانت إيجابية ، وبالتالي قد تكون سلبية

بين الجهات الثالث وأنظر في تبادل اإلحاطة بالتصرفات  – 11ص  1م  2759ديسمبر سنة  19استئناف مختلط  (  1971) 

ً  " الدكتور محمد شوقي من الئحة ترتيب المحاكم  911وتقضي المادة  – 21وص  29ص  " الشهر العقاري علماً وعلما

وذلك  ، بتكليف هذه المحاكم بأن توافي المحاكم المختلطة بملخصات العقود الناقلة للملكية 2529الشرعية الصادرة في سنة 

وهذا اإلجراء هو في الواقع نتيجة إللغاء وظيفة الموظف المختلط الذي كان  . لمكلفة بهذه المهمةبواسطة المحاكم الشرعية ا

من الالئحة ذاتها بتكليف المكاتب المختلطة بدورها بأن توافي المحاكم  919وتقضي المادة  . ينتدب بأقالم المحاكم الشرعية

  . الشرعية بملخصات مماثلة عن كل ما تتسلمه من المحررات المشار إليها لكي تسجل لديها في سجالت خاصة معدة لذلك
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وقامت مشاكل  ، بعة تسلسل انتقال الملكية في العقاروأصبح من الصعب متا ، نجم عن ذلك أن ثغرة واسعة قد انفرجت في بناء الشهر

  . معقدة من جراء ذلك

 /   122فالمشروع قد ذكر في المادة  . وفوق ذلك قد ترك نظام الشهرة ثغرة أخرى في التصرفات ما بين األحياء ذاتها - 9

ال الملكية أو الحقوق العينية القابلة للرهن أو من الحقوق بين األحياء اآليلة من عقود انتق "الحقوق الخاضعة لنظام الشهر وهي  191

فلم يذكر التصرفات  . "العقود المثبتة لحقوق االرتفاق واالستعمال والسكنى والرهن العقاري أو المشتملة على ترك هذه الحقوق 

دني السابق فهذه تصرفات هامة لم تكن خاضعة لنظام الشهر كما وضعه التقنين الم ، الكاشفة عن الحقوق العينية
 (1971 ) .

  

وأخيراً لم يكن نظام الشهر في التقنين المدني السابق دقيقاً في فصل الحقوق العينية األصلية التي تخضع لنظام التسجيل  - 5

فقد أدخل بعض حاالت الحقوق العينية التبعية في نظام التسجيل مع أن نظام القيد هو  . والحقوق العينية التبعية التي تخضع لنظام القيد

النظام الصالح لها 
 (1977 ) .

  

فقد أخضعه كما رأينا لنظام التسجيل دون نظام القيد  ، هي الرهن الحيازي العقاري ( فعل ذلك في حالتين : ) الحالة األولى

في غير مبرر 
 (1975 ) .

سادساً كما رأينا ما  111 /  سابعاً  192فقد جاء في المادة  ، هي حالة امتياز بائع العقار ( ة) والحالة الثاني 

وهذا النص يحفظ حق  . "كان ثمنه ممتازاً أيضاً إذا كان تسجيل البيع حصل على الوجه الصحيح  ، فإذا كان المبيع عقاراً  "يأتي : 

ى البائع بتسجيل البيع وذكر فيه أن الثمن أو جزءاً منه ال يزال مستحقاً في ذمة حتى لو اكتف ، على العقار $ 599$ امتياز البائع 

وفي تسجيلها  ، إذ كانت عقود البيع تسجل ، وكان المتعاملون فيه يكتفون فعالً بذلك . دون حاجة إلى قيد حق االمتياز ذاته ، المشتري

  . شهر للعقد ذاته وفي الوقت نفسه حفظ لحق االمتياز

 1923نظام الشهر في قانون التسجيل الصادر في سنة  –المرحلة الثالثة 

 محاوالت اإلصالح السابقة على صدور قانون التسجيل : - 258

واجتمعت  ، هذه العيوب التي بسطناها فيما تقدم جعلت نظام الشهر كما كان قائماً في التقنين المدني السابق نظاماً غير صالح 

  . سداً لهذه الثغرات وتالفياً لهذه العيوب ، خال نظام الشهر العيني أو السجل العقاري في مصرالكلمة على ضرورة إد

وأول هذين  . إلى اللجنة التشريعية الدولية 2591وقد بدأت حركة اإلصالح هذه بمشروعين قدمتهما الحكومة في سنة 

وكان الغرض من المشروع الثاني إدخال نظام  . ة واحدةالمشروعين كان الغرض منه توحيد جهات الشهر وتركيزها جميعاً في جه

ولكن هذه  . 2595وأقرتهما معاً في سنة  . وقد فرغت اللجنة التشريعية الدولية من دراسة المشروعين . السجل العقاري في مصر

للجنة التشريعية الدولية على حالتيهما وبقى المشروعان اللذان أقرتهما ا ، بل بقيت األمور كما كانت من قبل ، المحاولة لم يعقبها تنفيذ

فأعادت هذه اللجنة بحث المشروعين السالفي  ، إذ شكلت لجنة لبحث موضوع إدخال السجل العقاري في مصر ، 2519إلى سنة 

على تقرير هذه اللجنة الذي يقر  2511أبريل سنة  19وقد وافق مجلس الوزراء في  . الذكر وانتهت إلى إقرارهما مرة أخرى

وشكل لجنة جديدة مهمتها دراسة الوسائل العملية وتعيين الطرق المناسبة للوصول إلى تحقيق اإلصالح  ، لمشروعين السابقينا

إجراء إدخال نظام السجل العقاري حتى يتم التمهيد له بإصالحات ضرورية  ، بعد دراسة عملية ، وقد رأت هذه اللجنة . المرجو

تمهيداً إلدخال  ، قترحت تحقيقاً لهذا الغرض مشروع قانون يدخل إصالحات جوهرية في نظام الشهروا . تجعل تنفيذه أمراً ميسوراً 

فوافقت  ، مشروع القانون على الجمعية التشريعية المختلطة ليكون نافذاً على األجانب $ 592$ وعرض  . نظام السجل العقاري

)  2519مارس سنة  99عليه في 
1959
 ) .  

                                                 

 29استئناف وطني ) د ذهبت أحكام كثيرة وق . وأغفل التقنين المدني السابق أيضاً النص على تسجيل الوقف (  1971) 

 529نوفمبر سنة  29 - 19ص  27م  2599ديسمبر سنة  17استئناف مختلط  – 5ص  2رقم  2المحاماة  251أبريل سنة 

 . إلى أن القانون ال يستلزم تسجيل إشهاد الوقف ليكون حجة على الغير(  297ص  17م  251يناير سنة  27 – 1ص  19م 

الذي أوجب تسجيل إشهاد الوقف في  ، 2519لسنة  19اكم عن قضائها هذا إال بعد صدور القانون رقم ولم تعدل المح

الصادر بترتيب الئحة المحاكم  259لسنة  17وقد عدل هذا القانون بالمرسوم بقانون رقم  . سجالت المحاكم الشرعية

  . الشرعية

  . د ذا المصلحة عن البحث لمدة أكثر من عشر سنواتفيغني التجدي ، فالقيد يجب تجديده كل عشر سنوات (  1977) 

يكون  ، فليس ذلك مبرراً ال ، وإذا كان الرهن الرسمي وهو يخضع لنظام القيد يجب أن يكتب في ورقة رسمية (  1975) 

د حتى إذ من السهل الحصول على البيانات الالزمة للقي ، الرهن الحيازي وهو يكتب في ورقة عرفية خاضعاً لنظام التسجيل

  . من األوراق العرفية

 (
1959
يرميي أولهميا إليى  ، إعيداد مشيروعين 2591فيتم فيي سينة  ، بإصالح نظام الشهر 2759نصح المستشار القضائي منذ سنة (  

ويهدف ثانيهما إلى إحالل نظام السجل العقاري محل نظام الشهر الشخصي وهميا المشيروعان المشيار  ، توحيد أقالم التسجيل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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أحدهما  ، وهو قانونان يشتمالن على نصوص واحدة ، 2519يونيه سنة  19قانون التسجيل في فصدر بناء على كل ذلك 

 . ويسري على المحاكم المختلطة 2515لسنة  25واآلخر قانون رقم  ، ويسرى على المحاكم الوطنية 2591لسنة  27قانون رقم 

فتخضع في  2515ت الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة أما المحررا ، 2515وقد جعل مبدأ سريان قانون التسجيل أول يناير سنة 

  . شهرها لنصوص التقنين المدني السابق كما قدمنا

وهو  ، 2551وال تزال نصوص قانون التسجيل معموال بها في شأن جميع المحررات التي تم شهرها قبل أول يناير سنة 

جميع المحررات " من القانون األخير تنص على أن  91فإن المادة  ، جيلتاريخ نفاذ قانون تنظيم الشهر العقاري الذي تلى قانون التس

التي تم شهرها في جهة من الجهات المختصة وفقاً للقواعد السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون تكون حجة على الكافة من وقت 

 ، قانون التسجيل $ 591$ التي اشتمل عليها  من أجل ذلك يكون متعيناً هنا أيضا أن نورد أهم النصوص . "العمل بهذه األحكام 

  . ونبين بعد ذلك ما عالجه هذا القانون من عيوب في نظام التقنين المدني السابق وما بقى قائماً من هذه العيوب

 أهم نصوص قانون التسجيل :  – 259

  . ثم ينص على ما يجب القيام به لتحري الدقة في هذه المحررات ، يتناول قانون التسجيل المحررات التي يجب شهرها

 أوال : المحررات التي يجب شهرها : 

وهي المحررات المتعلقة بالرهن الرسمي وحق االختصاص  ، أما المحررات التي يجب هشهرها فبعضها يخضع لنظام القيد

أما ما يخضع منها لنظام السجيل فيد تناولها على  . د تقدم ذكرهاوهذه تركها لنصوص التقنين المدني السابق وق ، وحقوق االمتياز

 الوجه اآلتي :

تناولت المادتان األولى والثانية العقود المنشئة بحقوق العينية العقارية أو الناقلة أو المغيرة أو المزيلة لها واألحكام المثبتة  – 2

ورتبت على عدم  . العينية العقارية وعقود اإليجار والمخالصات باألجرة وكذلك العقود واألحكام الكاشفة عن الحقوق ، لهذه العقود

وفي الطائفة األخرى عدم إنتاج األثر بالنسبة إلى  ، التسجيل في الطائفة األولى عدم إنتاج األثر بالنسبة إلى الغير وفيما بين المتعاقدين

  . الغير فقط

والتي من شأنها إنشاء حق ملكية  ، ة بين األحياء بعوض أو بغير عوضجميع العقود الصادر" فنصت المادة األولى على أن 

ويجب إشهارها  ، وكذلك األحكام النهائية التي يترتب عليها شيء من ذلك ، أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله

وذلك مع مراعاة النصوص  ، المحكمة الشرعيةبواسطة تسجيلها في قلم كتاب المحكمة االبتدائية الكائن في دائرتها العقار أو في 

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال  . المعمول بها اآلن في مواد االمتياز والرهن العقاري واالختصاصات العقارية

المسجل من األثر سوى االلتزامات وال يكون للعقود غير  . ال بين المتعاقدين وال بالنسبة لغيرهم ، تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول

الخاصة بانتقال الملكية والحقوق العينية العقارية  $ 599$ وتعتبر أحكام هذه المادة مقيدة للنصوص  . الشخصية بين المتعاقدين

  . "األخرى بمجرد اإليجاب والقبول بين المتعاقدين 

العقود واألحكام النهائية المقررة الحقوق الملكية أو  –يجب أيضاً تسجيل ما يأتي : أوال " ونصت المادة الثانية على أنه 

اإلجارات التي تزيد مدتها عن تسع  –ثانياً  . الحقوق العينية العقارية األخرى المشار إليها في المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية

مقدماً سنوات والمخالصات بأكثر من أجرة ثالث سنوات 
 (1952 ) 

 

                                                                                                                                                                    

 ، 2597فأقرتهميا فيي سينة  ، عليى لجنية دوليية فنيية لبحثهميا 2595وقد عرض هذان المشروعان فيي سينة  . إليهما في المتن

عرفيت باسيم  ، لجنية االمتييازات إليى لجنية فرعيية عهيدت 2521وفيي سينة  . ولكن الدول صاحبات االمتياز لم توافق عليهميا

ببحيث موضيوع إدخيال نظيام السيجل العقياري  ، لجنة دوسن نسبة إلى رئيسها مستر دوسن الذي كان مديراً لمصلحة المسياحة

سينة وقد أعاد مجليس اليوزراء فيي أول ميايو  ، وقد استمرت اللجنة الفرعية في علمها بعد انقطاع لجنة االمتيازات . في مصر

أبرييل سينة  19وأليف مجليس اليوزراء فيي  . وانتهت اللجنية مين عملهيا فيي أواخير تليك السينة ، تشكيلها كلجنة مستقلة 2519

2519  ً ولوضييع  ، لجنيية خاصيية للبحييث عيين أفضييل الطييرق لتنفيييذ اقتراحييات لجنيية دوسيين علييى المصييريين واألجانييب جميعييا

 ً فوضعت المشروع الذي صدر بيه قيانون  ، للجنة المشار إليها في المتنوهي ا ، مشروع قانون يتضمن اقتراحات اللجنتين معا

األسيتاذ أنيور  –وميا بعيدها  91انظر األسيتاذ محميد كاميل مرسيي فيي شيهر التصيرفات العقاريية فقيرة )  2519التسجيل سنة 

  ( . لثالثالعدد ا 27مقاال لألستاذ محمد على عرفة في مجلة القانون واالقتصاد  – 2هامش رقم  277 سلطان ص

 (
1952
وتدارك األمر قانون تنظيم الشهر  ( . 15/    129م ) وأغفل النص الحوالة باألجرة مقدماً كما أغفار التقنين المدني السابق (  

  . منه 22فذكرها في المادة  ، العقاري
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فإذا لم تسجل هذه األحكام والسندات فال تكون حجة على الغير ) 
1951
كما أنها ال تكون حجة كذلك ولو كانت مسجلة إذا  ، ( 

ال يكون للغير سوى حق تخفيف اإلجارة  ، غير أنه فيما يتعلق بالعقود المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة . داخلها التدليس

  . "وعدا عدم اعتماد ما دفع مقدماً زائداً عن أجرة ثالث سنين  ، ع سنوات إذا زادت مدتها عن ذلكإلى تس

وهي  ، دعاوي البطالن والفسخ واإللغاء والرجوع المقدمة ضد العقود واجبة التسجيل 21و  29و  1وتناولت المواد  – 1

فوجب شهرها إما بالتأشير  ، ا دعاوي من شأنها أن تزيل أثر هذه العقودألنه ، العقود التي تقدم ذكرها في المادتين األولى والثانية

وكذلك تناولت هذه المواد  . وإما بتسجيل صحيفة الدعوى إذا كان العقد لم يسجل ، على هامش تسجيل العقد إذا كان العقد قد سجيل

عن أن صاحب الحق العيني هو غير الشخص ألنها دعوى قد تكون نتيجتها الكشف  ، دعوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية

إذا كان  $ 595$ فوجب شهرها هي أيضاً إما بالتأشير على هامش تسجيل المحرر الذي يثبت الحق للمدعى عليه  ، المعروف للناس

وإما بتسجيل صحيفة دعوى االستحقاق إذا كان المحرر غير موجود كما في الحيازة أو كان  ، هذا المحرر موجوداً وسبق تسجيله

موجوداً ولم يسبق تسجيله ) 
1959
ونصت هذه المواد أيضا على وجوب التأشير بمنطوق الحكم الذي يصدر في دعاوى البطالن  . ( 

ذا كانت صحيفة الدعوى قد أشر بها على هامش تسجيل إما في ذيل التأشير بالدعوى إ ، والفسخ واإللغاء والرجوع واالستحقاق

ونصت أخيراً على أثر تسجيل  . وإما في هامش تسجيلها إذا كانت صحيفة الدعوى قد سجلت على النحو الذي قدمناه ، المحرر

  . صحيفة الدعوى قد سجلت على النحو الذي قدمناه

في الدعاوى المقدمة الذكر والتأشير بالحكم الصادر في هذه  ونصت أخيراً على أثر تسجيل صحيفة الدعوى أو التأشير بها

  . فجعلت الحق العيني حجة على الغير من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها ال من تاريخ التأشير بالحكم فحسب ، الدعاوى

ش سجل المحررات التأشير على هام $ 599$ يجب " من قانون التسجيل على أنه  1ونورد هذه النصوص : نصت المادة 

فإذا كان المحرر األصلي لم يسجل فتسجل  ، واجب التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع فيها

ونصت المادة  . "وذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر  . تلك الدعاوى

يؤشر بمنطوق الحكم الصادر في الدعاوى المبينة بالمادة السابعة في ذيل التأشير بالدعوى أو في " قانون التسجيل على أن من  29

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة السابعة أو التأشير بها أن حق " على أنه  21ونصت المادة  . "هامش تسجيلها 

يكون حجة على من ترتب لهم حقوق وأصحاب الديون العقارية ابتداء من تاريخ  ، بق القانونإذا تقرر بحكم مؤشر به ط ، المدعى

وتبقى حقوق الغير المكتسبة قبل التسجيل أو التأشير المشار إليهما خاضعة للنصوص والمبادئ  . تسجيل الدعوى أو التأشير بها

السارية وقت اكتسابها ) 
1955
 ) " .  

                                                 

 (
1951
وأحكام ال يمكن اعتبارها كأن لم تكن لمجرد هناك عقود  ":  وقد بينت المذكرة اإليضاحية لقانون التسجيل علة التفرقة بقولها(  

فاألحكام المقررة لحقوق الطرفين والعقود التي من هذا القبيل يجوز اشتراط تسجيلها حتى يعلم بها الغير من  ، عدم تسجيلها

قيمتا إال أنه ال يمكن تجريد هذه األحكام وهذه العقود من  . النصوص على أنها ال تكون حجة على الغير إذا لم تسجل

وهذا االختالف في النوع الذي ينجم عنه االختالف في األثر المترتب على  ، الجوهرية وهي اإلقرار بحق سابق الوجود

  . " تسجيل هذا أو ذاك النوع من العقود واألحكام يبرر وضع مادتين مختلفتين

 (
1959
وقاليت  ، باعتبارها دعوى استحقاق بحسب الميآل ، وقد أدخلت محكمة النقض دعوى صحة التعاقد ضمن دعاوي االستحقاق(  

بما أن المادة السيابعة مين قيانون التسيجيل نصيت عليى أنيه يجيب التأشيير عليى هيامش سيجل المحيررات  ":  في أسباب حكمها

سيجل فإذا كان المحيرر األصيلي ليم ي ، واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع فيها

 . وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينيية العقاريية يجيب تسيجيلها أو التأشيير بهيا كميا ذكير ، فتسجل تلك الدعاوى

وقيد تكيون مبنيية عليى وضيع ييد أو  ، ويستفاد من الشطر األخير للمادة أن دعوى االستحقاق قد تكيون مبنيية عليى عقيد مسيجل

لهيذا يجيب لجعيل عميوم الينص مفييداً أن تفسير دعياوى  . إذ عموم النص يسيع ذليك ، ميراث أو عقد غير مسجل أو عقد شفوي

 ، االسييتحقاق الييواردة فييي المييادة السييابعة بالييدعاوى التييي يكييون غييرض رافعهييا منهييا الوصييول إلييى االسييتحقاق حيياال أو مييآال

ام الصيادرة فيهيا إليى اسيتحقاق ألنهيا تيؤول بعيد تسيجيل األحكي ، كدعاوى صحة التعاقد العرفيي ودعياوى إثبيات البييع الشيفوي

وال غرابية أن يكيون المشيرع وضيع عبيارة دعياوى االسيتحقاق وقصيد منهيا دعياوى  . رافعها لملكية العقار موضوع اليدعوى

فقد جرى على ذلك المادة األولى من قانون التسجيل إذ عبر عن العقود الواجبة تسجيلها بأنهيا مين شيأنها  ، االستحقاق ولو مآال

 ، مين شيأنها إنشياء حيق الملكيية " فعبيارة ، ملكية العقار أو حق عيني ميع أنهيا ال تنشيئ ذليك الحيق إال بعيد تسيجيلهاإنشاء حق 

 2595فبرايير سينة  19 – 921ص  211رقيم  1مجموعية عمير  2599ينياير سينة  9نقض ميدني )  " وضعت المنشئة مآال

 2599ينيياير سيينة  15 – 51ص  55رقييم  92المحاميياة  2599فبراييير سيينة  19 – 911ص  217رقييم  1مجموعيية عميير 

  . 119أنظر ما يلي فقرة  : وسنعود إلى هذه المسألة . 595ص  97رقم  5مجموعة عمر 

 (
1955
دة يتبين أن القاع ، وهي مبادئ التقنين المدني السابق ، وبالرجوع إلى النصوص والمبادئ السارية وقت اكتساب هذه الحقوق(  

وذليك إال فيي  ، فتيزول حقيوق الغيير بحكيم هيذا األثير ، دة هو أن البلطان والفسخ واإللغاء والرجوع لها عيادة أثير رجعييالقاع

حاالت استثنائية إذا كان الغير دائناً مرتهنا رهنا رسميا وكان حسن النية فإن حقه ال يتأثر بميا يصييب ملكيية اليراهن مين زوال 
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 الفهرس العام

بل نظم أيضا شهر  ، ولم يقتصر قانون التسجيل على تنظيم شهر الحقوق العينية ومعها عقود اإليجار والمخالصات – 9

ألن انتقال الحق الشخصي في هذه الحالة من دائن إلى  ، الحقوق الشخصية إذا كانت مضمونة بتأمينات عينية عقارية كرهن أو امتياز

ويتم الشهر عن  . فيجب شهر انتقال التأمين العيني حتى يمكن االحتجاج به على الغير ، عهدائن يقتضي انتقال التأمين العينين م

  . طريق التأشير بهامش القيد األصلي للتأمين

ال يصح التمسك في وجه الغير بتحويل دين مضمون " فنصت على أنه  ، من قانون التسجيل 29وهذا ما تكلفت به المادة 

 ، وال التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذه الحقوق بحكم القانون أو باالتفاق ، ريبرهن عقاري أو بامتياز عقا

ويتم التأشير بناء على  . إال إذا حصل التأشير بذلك بهامش التسجيل األصلي ، وال التمسك كذلك بالتنازل عن ترتيب الرهن العقاري

ثانيا :  . على تاريخ السند وصفته –ويشتمل التأشير : أوال  ، ل محل الدائن السابقطلب المحول إليه أو الدائن المرتهن أو الذي ح

ثالثا : على بيان التسجيل األصلي مع نمرته المسلسلة وتاريخه ورقم صفحة  . على أسماء الطرفين وألقابهم وصناعتهم ومحل إقامتهم

  . "السجل 

 واجبة الشهر : ثانيا : ما يجب القيام به لتحري الدقة في المحررات

حتى تكون خالية من العيوب بقدر اإلمكان قبل  ، وقد توخي قانون التسجيل تحري الدقة في المحررات واجبة الشهر

  . تسجيلها

يجب أن تشمل المحررات المقدمة للتسجيل خالف البيانات الخاصة " من قانون التسجيل على أنه  9فنصت المادة 

أسماء  ( وعلى األخص : ) أ ، ة أو المفيدة في الداللة على شخصية الطرفين وتعيين العقار بالذاتبموضوعها جميع البيانات الالزم

بيان الناحية واسم ونمرة الحوض ونمرة القطع إذا كانت  ( ) ب . الطرفين وأسماء آبائهم وأجدادهم آلبائهم وكذلك محل إقامة الطرفين

ويجب في عقود البيع والبدل ذكر أصل الملكية واسم  . وكذلك حدود ومساحة القطعة بأدق بيان مستطاع ، ورادة في قوائم فك الزمام

  . "المالك السابق وكذلك تاريخ ونمرة تسجيل عقده إذا كان مسجال 

سابقة ال المحررات العرفية التي ال تشتمل على البيانات الموضحة بالمادة ال" من قانون التسجيل على أن  5ونصت المادة 

وعلى كل حال تأخذ هذه المحررات في دفتر  . يمكن تسجيلها إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من قاضي األمور الوقتية

ويجب تقديم الطلب إليه في مدة ال تتجاوز ثالثين يوماً )  ، العرائض نمراً مسلسلة تحفظ لها دورها حتى يصدر أمر القاضي
1959
 ) 

" .  

تسهيال لمراعاة ما ورد في المادة الثالثة تقدم الحكومة ألرباب الشأن نماذج " ون التسجيل على أنه من قان 9ونصت المادة 

  . "مطبوعة ألهم العقود التي يقضي القانون بتسجيلها 

يجب التصديق على إمضاءات وأختام الطرفين الموقع بها على المحررات " من قانون التسجيل على أنه  1ونصت المادة 

ويكون التصديق بمعرفة أحد الموظفين أو المأمورين العموميين الذين يعينون بالقرارات المنصوص عنها  . المقدمة للتسجيلالعرفية 

  . "في المادة السابعة عشرة 

الدقة والتعريف بشخصية  ( 2فيتلخص إذن ما يجب القيام به لتحري الدقة في المحررات واجبة الشهر في األمور اآلتية : ) 

  . التصديق على إمضاءات وأختام المتعاقدين ( 9)  . الدقة في تحديد ذاتية العقار وأصل ملكية البائع له ( 1)  . قدينالمتعا

 ما عالجه قانون التسجيل من وجوه النقص في نظام الشهر السابق عليه : – 261

 . ونرى مما تقدم أن قانون التسجيل عالج بعض وجوه النقص التي كانت بارزة في نظام الشهر الذي وضعه التقنين السابق 

 وأهم وجوه النقص التي عالجها هي :

لناس فدفع ا . بل أيضا فيما بين المتعاقدين ، ال بالنسبة إلى الغير فحسب ، أوال : جعل التسجيل الزماً في نقل الحقوق العينية

حيث كان الحق العيني ينتقل دون  ، بذلك إلى أن يحرصوا على تسجيل العقود أكثر مما كانوا يفعلون في عهد التقنين المدني السابق

                                                                                                                                                                    

مين قيانون تنظييم الشيهر العقياري وسيعت هيذه الحمايية  21وسنرى أن الميادة  . أو الرجوع بسبب البطالن أو الفسخ أو اإللغاء

بل أو شملت كل من تلقى حقيا عينييا عليى العقيار بحسيب نيية  ، فلم تقصرها على الدائن المرتهن حسن النية ، للغير حسن النية

أنظر االستاذ عبد المنعم البدراوي ص ) التأشير بها  وقام بشهره قبل تسجيل دعوى البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع أو

  ( . 995ص  – 999

فقضيت بيأن دعيوى  ، وقد وسعت محكمة االستئناف المختلطة في أحد أحكامها هذه الحمايية قبيل العميل بقيانون تنظييم الشيهر العقياري

سرى حكم الفسخ الصادر فيها في حيق الفسخ التي سجلت صحيفتها بعد تسجيل عقد بيع صادر من المشتري إلى مشتر ثان ال ي

  ( . 57ص  91م  2555يناير سنة  19استئناف مختلط ) المشتري الثاني 

 (
1959
  . أي من تاريخ أخذ المحرر النمرة المسلسلة(  
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على أن ظاهرة اإلهمال في تسجيل العقود لم تختف بالرغم من ذلك  . تسجيل فيما بين المتعاقدين مما كان يغري باالكتفاء بهذا األثر

وقد جعل هذا القانون تسجيل العقد بعوض ضروريًا حتى في التقنين المدني السابق يقم المشتري الذي لم  . ن التسجيلفي عهد قانو

  . يسجل عقده على الموهوب له الذي مسجل الهبة

يلها فأوجب تسج ، كالقسمة والصلح ، ثانيا : تناول قانون التسجيل في وضوح العقود واألحكام الكاشفة عن الحقوق العينية

  . ليجوز االحتجاج بها على الغير

وجعل  ، فأوجب شهرها ، ثالثا : تناول قانون التسجيل دعاوى البطالن والفسخ واإللغاء والرجوع في العقد ودعوى االستحقاق

  . االحتجاج على الغير باألحكام التي تصدر في هذه الدعاوى من تاريخ شهر صحيفة الدعوى ال من تاريخ شهر الحكم فحسب

فأوجب شهر حوالها أو رهنها أو حلول  ، رابعا : تناول قانون التسجيل الحقوق الشخصية المضمونة بتأمين عيني عقاري

  . ليجو االحتجاج بذلك كله على الغير ، دائن جديد فيها محل الدائن األصلي في الحق أو في المرتبة

فخطا بذلك  ، ها لتحري الدقة في تحرير العقود واجبة الشهرخامساً : اتخذ قانون التسجيل إجراءات حاسمة أوجب القيام ب

ففرض كما رأينا تحديد شخصية  . خطوة جدية نحو إدخال نظام السجل العقاري وما يتطلبه هذا النظام من الدقة التامة في ذلك

  . ياً للتزويروأوجب التصديق على اإلمضاءات واألختام توق ، المتعاقدين وذاتية العقار وأصل ملكية البائع له

 ما تركه قانون التسجيل دون عالج من عيوب نظام الشهر السابق عليه : – 261

وإذا كان قانون التسجيل قد قطع مرحلة في التمهيد إلدخال نظام السجل العقاري في مصر تحقيقاً للغرض الذي سن من أجله  

كما جاء في ديباجته ) 
1951
بل ترك دون عالج كثيراً من عيوب نظام الشهر الذي قرره التقنين  ، فنه لم يقطع الطريق إلى نهايته ، ( 

 م هذه العيوب التي بقيت الصقة بنظام الشهر في عهد قانون التسجيل هي :÷وأ . المدني السابق

ال نظام وقد قدمنا أنه ال يحول إلى نظام عيني إل بإدخ ، أوال : بقى نظام الشهر نظاماً شخصيا وفقا لألسماء ال تبعاً للعقار

  . السجل العقاري

وإن كان ال ينقل الحق العيني  ، فإن كان باطال يبقى باطال ، فالعقد يشهر على عالته ، ثانيا : بقى الشهر ال حجية له في ذاته

  . العقاري وقد قدمنا أن الحجية الكاملة المترتبة على الشهر في ذاته ال تكون إال بإدخال نظام السجل . فهو ال ينقله حتى بعد الشهر

كما كان  ، وبقى الشهر جائزاً في المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمحاكم الوطنية ، ثالثا : بقيت جهات الشهر متعددة

  . األمر في عهد التقنين المدني السابق

ا قبل إلغاء االمتيازات وكان من المتعذر عليه معالجته ، هذه هي العيوب الرئيسية الثالثة التي لم يعالجها قانون التسجيل

وقبل إدخال نظام السجل العقاري بالنسبة إلى النظام الشخص وإلى الحجية  ، األجنبية أو التخفف منها بالنسبة إلى تعدد جهات الشهر

  . غير الكاملة للشهر

ل لو أنه توخى مزيداً كان في استطاعة المشرع أن يعالجهما في قانون التسجي ، يضاف إلى هذه العيوب الرئيسية عيبا آخران

 وهذان العيبان هما : ، من العناية

فهو قد اقتصر في التصرفات القانونية على  . أوال : لم يستقص قانون التسجيل استقصاء تاماً المحررات التي يجب شهرها

وترك  ، فترك التصرفات الصادرة من جانب واحد كالوقف إذ بقى شهره مقصوراً على المحاكم الشرعية ، العقود ما بين األحياء

وعدم شهرهما ثغرة واسعة في نظام الشهر الذي  ، كذلك التصرفات والوقائع التي تنقل الملك بسبب الموت وهي الوصية واإلرث

وترك أيضا دون شهر القرارات اإلدارية  . لشهر الذي قرره قانون التسجيلفبقى ثغرة واسعة في نظام ا ، قرره التقنين المدني السابق

ولم  . التي تنقل الملك كمرسوم نزع الملكية وكاذن الحكومة في إحياء األرض الموات وكقرار وزير المالية في توزيع طرح البحر

النقض أدخلت هذه الدعوى في شيء من  وإن كانت محكمة ، ينص صراحة على شهر دعوى صحة التعاقد مع أهمية النص على ذلك

  . التجاوز ضمن دعاوى االستحقاق

فتكفل هو بنظام التسجيل وترك نظام القيد كما  ، بل فرق بينهما ، ثانيا : لم يجمع قانون التسجيل نظام القيد إلى نظام التسجيل

فقد  ، يل إذ لم يكن موجوداً في التقنين المدني السابقوهذا عيب استحداثه قانون التسج . كان منصوصا عليه في التقنين المدني السابق

وكان الخير أن يجتمع التسجيل والقيد في  . كان هذا التقنين يشتمل على النظامين معاً وإن تناثرت النصوص في أماكن متفرقة متباعدة

ألمكن تدارك عيب  ، ن التسجيل ذلكولو فعل قانو . وأن يلتئم شتات النصوص المتفرقة التي تعرض لكل من األمرين ، نظام واحد

خاضعة لنظام  –رهن الحيازة العقارية وامتياز بائع العقار  –وهو إبقاء بعض الحقوق العينية التبعية  ، وقع فيه التقنين المدني السابق

  . التسجيل دون نظام القيد الذي كان من الواجب أن تخضع له كل الحقوق العينية التبعية

                                                 

 (
1951
قة من المواف 2511أبريل سنة  19وبعد االطالع على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ  ":  فقد جاء في ديباجة هذا القانون(  

وحيث أنه يجب قبل إدخال هذا النظام في البالد إجراء بعض  . مبدئياً على إدخال نظام السجالت العقارية في القطر المصري

  . " تعديالت في النظام الحالي الخاص بالحقوق العينية العقارية
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 في نظام الشهر في قانون تنظيم الشهر العقاري :  –المرحلة الرابعة 

 : الظروف المالبسة لصدور هذا التشريع :  262

والتي أشرنا إليها فيما  ، فقد كانت العيوب التي لم يعالجها قانون التسجيل . تهيأت الظروف للتقدم بنظام الشهر مرحلة رابعة

عند ما كان متغلغال في مصر ع  ، ثم إن نظام االمتيازات األجنبية . عيوباً جدية تحول دون سرعة األخذ بنظام السجل العقاري ، تقدم

ودخلت مصر في  ، ثم عند ما تقرر إلغاؤه فعال ، فعند ما الحت بارقة في إلغاء هذا النظام . منع من وحيد جهات الشهر كما رأينا

كانت الظروف مواتية للنظر في توحيد  ، تمهد إللغائه إلغاء تاماً  2555إلى سنة  2591ثنتا عشرة من سنة مرحلة انتقالية مدتها ا

  . جهات الشهر حتى قبل إلغاء نظام االمتيازات وفي أثناء مرحلة االنتقال وقد أوشكت على االنقضاء

 ، ا قانون التسجيل دون عالج في نظام الشهرهذه الظروف مجتمعة هيأت الجو إلصدار تشريع جديد يعالج العيوب التي تركه

وقد كان التقنين المدني الجديد في  . وبوجه خاص يوجد جهات الشهر في جهة واحدة فتزول المساوئ الناجمة عن تعدد الجهات

  . الجديد فعالوقد تضمنه المشروع النهائي للتقنين  . وكان من الممكن تضمينه هذا التشريع الجديد ، طريقه إلى الصدور وقت ذاك

  

ألنه  ، أوال : أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب رأت جعل نظام الشهر العقاري في قانون خاص منفصل عن التقنين المدني

فمصيره حما إلى الزوال بمجرد إدخال هذا  ، على كل حال قانون مؤقت الغرض منه التمهيد إلدخال نظام السجل العقاري في مصر

  . النظام

ليكون  ، 2551من شهر أغسطس سنة  22في  – 2551لسنة  225وهو قانون رقم  –قانون تنظيم الشهر العقاري فصدر 

ويسري على جميع المحررات  ، وهذا هو التشريع المعمول به في الوقت الحاضر . 2551معموال به ابتداء من أول يناير سنة 

 ، فيسري عليها قانون التسجيل 2551أما المحررات الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة  . واجبة الشهر التي تصدر من تاريخ العمل به

  . وقد تقدم ذكر ذلك ، نصوص التقنين المدني السابق 2515ويسري على المحررات الثابتة التاريخ قبل أو يناير سنة 

والعيوب التي تركها دون عالج  ، ي حققهاثم نبين وجوه اإلصالح الت ، فنستعرض أهم نصوص قانون تنظيم الشهر العقاري

  . إلى أن يتم إدخال نظام السجل العقاري في مصر

 : أهم نصوص قانون تنظيم الشهر العقاري :  263

  . تتناول نصوص قانون تنظيم الشهر العقاري توحيد جهات الشهر والمحررات الواجب شهرها وإجراءات الشهر

 ، نون تنظيم الشهر العقاري جهات الشهر في جهة واحدة هي مكاتب الشهر العقاريأوال : توحيد جهات الشهر : وحد قا

وألغى الجهات المتعددة التي كان الشهر يتم فيها بإلغاء أقالم التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية نرى ذلك في 

 النصوص اآلتية : 

شأ في المديريات والمحافظات مكاتب للشهر العقاري تتولى شهر المحررات ين" نصت المادة األولى من هذا القانون على أن 

ويلحق بكل  ، ويعين بمرسوم مقر كل منها ودائرة اختصاصه ، التي تقضي القوانين بتسجيلها وبقيدها وتتبع هذه المكاتب وزارة العدل

  . "مكتب مأموريات يعين بقرار وزاري مقر كل منها ودائرة اختصاصه 

ويتولى هذا المكتب إدارة  ، ينشا مكتب رئيس مقره مدينة القاهرة يرأسه أمين عام يعين بمرسوم" على أن  1مادة ونصت ال

  . "مكاتب الشهر العقاري ومراقبتها وحفظ صور لجميع المحررات التي شهرت فيها وصور من الفهارس الخاص بها 

شهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع يختص كل مكتب من مكاتب ال" على أن  2 /   9ونصت المادة 

  . "في دائرة اختصاصه 

وتحل محلها مكاتب الشهر  ، تلغى أقالم التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية والمختلطة والشرعية" على أن  5ونصت المادة 

ويحال ما بهذه األقالم وما بمصلحة المساحة من السجالت والفهارس وغير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات إلى  . العقاري

  . "هذه المكاتب 

فقد جمع القانون في ذلك بين المحررات التي تخضع  ، ثانيا : المحررات الواجب شهرها : وأما المحررات الواجب شهرها

  . لك التي تخضع لنظام القيدفي شهرها لنظام التسجيل وت

وفي واقعة  ، فالمحررات التي تخضع لنظام التسجيل استقصاها القانون في التصرفات سواء كانت منشئة أو كاشفة – 2

  . وفي الدعاوى ، اإلرث

وأدخلت  ، فورد النص عاما في التصرفات المنشئة . التصرفات المنشئة والتصرفات الكاشفة 22إلى  5وقد تناولت المواد 

وسواء كانت بين األحياء كالبيع أو بسبب  ، جميع التصرفات سواء كانت صادرة من الجانبين كالعقود أو من جانب واحد كالوقف

وكان هذان  ، فدخل بذلك في التصرفات واجبة الشهر الوقف والوصية وقد نص القانون على ذلك صراحة . الموت كالوصية

وجعل الجزاء على عدم التسجيل في التصرفات المنشئة أن الحق العيني ال  . سجيل كما سبق القولالتصرفان ال يتناولهما قانون الت
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أما في التصرفات الكاشفة فيترتب على عدم التسجيل أن الحق العيني ال يكون  ، ينتقل ال بالنسبة إلى الغير وال فيما بين المتعاقدين

التصرفات الكاشفة اإليجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت وألحق بالتصرفات المنشئة و . حجة على ا لغير فقط

مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحواالت ) 
1951
وكذلك األحكام النهائية المثبتة  ، باألجرة مقدما ألكثر من ثالث سنوات ( 

 ونورد هذه النصوص :  . لشيء من ذلك

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية " قاري على أن من قانون تنظيم الشهر الع 5نصت المادة 

ويدخل  ، وكذلك األحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ، العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

ال  ، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول . في هذه التصرفات الوقف والوصية

) " وال يكون للتصرفات غير المسجلة من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن  . بين ذوي الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم
1957
 )  

ويسري هذا الحكم على  . تسجيل أن هذه الحقوق ال تكون حجة على الغيرويترتب على عدم ال ، األصلية يجب كذلك تسجيلها

) " ولو كان محلها أمواال موروثة  ، القسمة العقارية
1955
يجب تسجيل اإلجراءات والسندات التي " على أنه  22ونصت المادة  . ( 

وكذلك  ، ر من أجرة ثالث سنوات مقدماوالمخالصات والحواالت بأكث ، ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على تسع سنوات

ويترتب على عدم تسجيلها أنها ال تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات  . األحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك

  . "وفيما زاد على أجر ثالث سنوات بالنسبة إلى المخالصات والحوالة  ، بالنسبة إلى اإليجارات والسندات

فأخضعتها للشهر لما  ، وهي وقاعة اإلرث ، من قانون تنظيم الشهر العقاري واقعة مادية ال تصرفا قانونيا 29اولت المادة وتن

يجب شهر حق " فنصت على أنه  . إذ هي من أكثر األسباب شيوعا في نقل الملكية كما سبق القول ، في شهرها من أهمية بالغة

مع قوائم جرد التركة إذا  ، عية أو األحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق اإلرثاإلرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشر

وإلى أن يتم هذا لتسجيل ال يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق  . وذلك بدون رسم ، اشتملت على حقوق عينية عقارية

                                                 

 (
1951
  . باألجرة إلى جانب المخالصةوقد رأينا أن كال من التقنين المدني السابق وقانون التسجيل لم يذكر الحوالة (  

 (
1957
 . وتقول المذكورة اإليضاحية تعليقاً على هذا النص إنه مقتبس من المادة األولى من قانون التسجيل مع إدخال تعديالت عليها(  

العقيود فهيي تتنياول إليى جانيب  ، ألنهيا أشيمل فيي ميدلولها " العقيود " بكلمية " التصرفات " وأهم هذه التعديالت استبدال كلمة

فيقع في حكم النص الوقف والتصرفات اإلدارية التي تتناول حقوقياً  ، واالتفاقات األعمال القانونية التي تصدر من جانب واحد

عينية عقارية كمراسيم نزع الملكيية للمنفعية العامية واإلذن اليذي تعطييه الحكومية فيي إحيياء األرض الميوات وقيرارات وزيير 

حتيى  " الصادرة بين األحيياء " كذلك حذف من النص عبارة . 2599لسنة  57بأحكام القانون رقم  المالية بتوزيع البحر عمال

  . يشمل مدلوله التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت كالوصية

ة وقيد قضيت محكمي . هذا وقد قيدمنا أن قيانون التسيجيل كيان ال يوجيب تسيجيل التصيرفات اإلداريية التيي تتنياول حقوقياً عينيية عقاريية

النقض في هذا المعنى بأن الحكم ال يكون قد أخطأ إذ قضى بتثبيت ملكية المشتري ألطيان من طرح البحر بعقود غيير مسيجلة 

وذليك أن هيذين القيانونين ليم يوجبيا تسيجيل القيرارات اإلداريية لتوزييع طيرح  ، 2519لسينة  25و  27في ظل القانون رقمي 

يشيمل نصيها إليى جانيب العقيود  2551لسينة  225الميادة التاسيعة مين القيانون رقيم وال يغير من هذا النظير أن تكيون  . البحر

 ، واالتفاقات الواجب شهرها التصرفات اإلدارية التي تتناول حقوقاً عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوزييع طيرح البحير

الخاص بطرح البحر وأكله قد نصت على أن ييوزع طيرح البحير  2599لسنة  19أو أن تكون المادة العاشرة من القانون رقم 

إذ لييس لهيذين القيانونين أثير رجعيي فيال  ، بقرار من وزير المالية ويكيون سينداً ليه قيوة العقيد الرسيمي وأن يسيجل بيدون رسيم

  ( . 295 ص 19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595نوفمبر سنة  19ض مدني نق) يسريان على القرارات السابقة عليهما 

 

 (
1955
 . وقد ورد النص صراحة على قسمة األموال المورثة ألنهيا كانيت محيل ليبس فيي وجيوب تسيجيلها فيي عهيد قيانون التسيجيل(  

وانتقال الملكية بسبب  ، بسبب الوفاةويرجع السبب في ذلك إلى أن األثر الكاشف لقسمة األموال الموروثة يجعل انتقال الملكية 

ولكن الراجح في الفقه والقضاء في ذلك العهد هو تسجيل قسمة األميوال  . الوفاة لم يكن خاضعاً للشهر في عهد قانون التسجيل

 ص 211األسيتاذ محميد عليى إميام فقيرة ) ألن القسمة جعلت الميال الميوروث مفيرزاً بعيد أن كيان شيائعا  ، ولو كانت موروثة

155 . )  

ألن كيال التصيرفين ال ينفيذ فيي حيق الغيير إال  ، فيالعبرة باألسيبقية فيي التسيجيل ، هذا وإذا تعارض تصرف منشئ مع تصرف كاشيف

وقد قضت محكمة النقض بأن الشريك في ملك شائع الذي يتصرف في حصيته الشيائعة بعيد رفيع دعيوى القسيمة ال  . بالتسجيل

 هذا األخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكة الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة يعتبر ممثال للمشتري منه غذا سجل

مجموعية  2599يناير سينة  11نقض مدني ) ففضلت محكمة النقض عقد البيع على الحكم بالقسمة ألن عقد البيع سجل أوال  ،

 279رقيم  1مجموعية أحكيام الينقض  2599أكتيوبر سينة  19وانظر أيضا نقض مدني  – 919 ص 95رقم  5أحكام النقض 

  ( . 2119 ص
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الحقوق )  $ 519$ من هذه 
1299
وفي هذه الحالة يعتبر هذا  ، ويجوز أن يقصر شهر حق اإلرث على جزء من عقارات التركة ( 

الجزء وحدة يبنى على أساسها تصرفات الورثة ) 
1292
  . اإلجراءات التي تتبع في شهر حق اإلرث 99إلى  57وقد بينت المواد  . " ( 

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من " لى أنه فنصت ع ، الديون العادية لدائني التركة للشهر 25وأخضعت المادة 

ويحتج بهذا التأشير من  . الديون العادية على المورث في هامش تسجيل اإلشهادات أو األحكام أو السندات وقوائم الجرد المتعلقة بها

ن يحتج بحقه على كل من تلقى من ومع ذلك إذا تم التأشير في خالل سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه فللدائن أ ، تاريخ حصوله

الوارث حقاً عينياً عقارياً بشهره قبل هذا التأشير ) 
1291
 ) " .  

وهي جميع الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف  ، الدعاوى الواجب شهرها 21إلى  29وتناولت المواد 

وأصبحت  ، فعمم النص عما كان عليه في قانون التسجيل . القانوني الذي يتضمنه المحرر واجب الشهر وجوداً أو صحة أو نفاذا

دعاوى البطالن والفسخ واإللغاء والوجوع غير مذكورة على سبيل الحصر بل على سبيل المثيل ) 
1299
فتدخل بذلك الدعوى  . ( 

وى عدم نفاذ إذ هي دع ، البولصية ضمن الدعاوى الواجبة الشهر لتكون حجة على الغير الذي يتعامل مع من تصرف له المدين

وليست بدعوى إبطال ) 
1295
وذكرت النصوص أيضا دعوى االستحقاق )  . ( 

1299
ولم تنقل دعوى صحة التعقاد بل أفردتها  ، ( 

                                                 

 (
1299
وقد قضت محكمة دمنهور الكلية بأن القانون ال يمس مبدأ أيلولة العقارات إلى الوارثة بمجرد تحقق وفاة المورث وقيام سبب (  

حيق الملكيية إليى  ليذلك ليم يعيد هنياك وجيه لجعيل انتقيال . دون أن يعتبر حق اإلرث تصيرفا مين التصيرفات القانونيية ، اإلرث

واحتياج األمير إليى شيهر  ، لكن إذا أراد الوارث أن يجري على عقار تلقياه بيالميراث أي تصيرف . الوارث متوقفا على شهره

وهذه القواعد هي التي يتعين األخذ بها بمناسيبة حيل  . فإنه على الوارث أن يقوم أوال بشهر حق اإلرث ، هذا التصرف األخير

  ( . 2195 ص 911رقم  91المحاماة  2599مارس سنة  17دمنهور الكلية ) الوقف على غير جهات البر 

 (
1292
 ، لم يلزمه أن يشهر حيق اإلرث عين عقيارات التركية جميعهيا ، ومن ثم إذا أراد الوارث التصرف في عقار معين في التركة(  

ولكن يفترض فيي هيذه الحالية أن هيذا العقيار وحيدة يبنيى عليى أساسيها  . تصر على شهر حق اإلرث في هذا العقار وحدةبل يق

 211االسيتاذ محميد عليى اميام فقيرة ) فال يستطيع الوارث أن يتصرف في العقار إال بقد حصته في التركة  ، تصرفات الورثة

  ( . 155 ص

 (
1291
كان لدائن التركة أن ينفذ على أعييان التركية  ، لعدم صدور تصرف منه يقتضي هذا الشهر وإذا لم يشهر الوارث حق اإلرث(  

كيان  ، وإذا لم يستطع الدائن أن يؤثر بدينه بحيث يكون تأشيره نافذا في حق المشتري لعقار مين اليوارث . وهي في يد الوارث

 – 159ص  211 األسيتاذ محميد عليى إميام فقيرة) ارث للدائن أن ينف بدينه على أموال التركة األخرى التي تبقيى فيي ييد اليو

  ( . 151ص 

) إذ يكفي قيد األمر بتعيين المصفي في السجل المعيد ليذلك فيي المحكمية  ، وهذا وتأشير الدائن بحقه ليس الزما إذا عين للتركة مصف

  ( . مدني 525و  1/    715م 

 

 (
1299
ففيي قيانون التسيجيل ال يحميى الغيير اليذي  . فيي حجيية تسيجيل اليدعوىويوجد فرق آخر بين قانون التسجيل وقيانون الشيهر (  

أما في قانون الشهر فيحميى صياحب أي حيق عينيي حسين  ، سجل حقه قبل تسجيل الدعوى إال إذا كان دائنا مرتهنا حسن النية

أنظير فقيرة ) ة إليى ذليك وقيد سيبقت اإلشيار ، وال تقتصر الحماية على الدائن المرتهن ، النية كالمشتري وصاحب حق االنتفاع

  ( . في الهامش 195

 (
1295
فأصيبح  ، من قانون التسيجيل 1الواردة في المادة  " الواجبة التسجيل " بعبارة " الواجبة الشهر " وقد استبدل المشرع عبارة(  

ور سيلطان األسيتاذ أني) نص قانون الشهر يتسع لدعاوى الطعن في المحررات التي تشهر بطريق القيد كيدعوى شيطب اليرهن 

  ( . 257 ص 251ص  215فقرة 

 (
1299
وال يقصيد بهيا اليدعوى التيي يرفعهيا الماليك الحقييق عليى واضيع الييد  ، على إطالقهيا " عدوى االستحقاق " وال تؤخذ عبارة(  

فإذا هذه الدعوى إذا سجلت وحكم للمالك الحقيقي بملكيته للعقار كيان هيذا الحكيم حجية للمشيتري مين واضيع  ، السترداد عقاره

وإنميا يقصيد بيدعوى االسيتحقاق اليدعوى  . اليد ولو كان حسن النية وسجل عقد شرائه قبل تسيجيل صيحيفة دعيوى االسيتحقاق

ها تصرف واضيع الييد فيي العقيار نافيذا فيي حيق الماليك كيدعوى التي يرفعها المالك على واضع اليد في األحوال التي يكون في

فإذا باع  . االستحقاق التي يرفعها المالك ضد الوارث الظاهر ودعوى الصورية التي يرفعها البائع بعقد صوري ضد المشتري

ر الحكييم لييم يسيي ، الييوارث الظيياهر العقييار لمشييتري حيين النييية وسييجل المشييتري عقييد شييرائه قبييل تسييجيل دعييوى االسييتحقاق

وإذا باع المشتري بعقد صوري العقار لمشتري آخير حسين النيية وسيجل هيذا المشيتري اآلخير  . باالستحقاق في حق المشتري

قيارب األسيتاذ أنيور سيلطان )  . لم يسر الحكم بالصيورية فيي حيق المشيتري اآلخير ، عقد شرائه قبل تسجيل دعوى الصورية

 ص 59م  2599ينياير سينة  15اسيتئناف مخيتلط  – 999 ص 199بداري فقرة األستاذ عبد المنعم ال – 257 ص 215فقرة 

295 . )  
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بالنص إذ هي في الواقع ليست بدعوى استحقاق بالرغم من أن محكمة النقض أدرجتها ضمن دعاوى االستحقاق للتالفي عيب إغفالها 

 ونورد اآلن هذه النصوص :  . في قانون التسجيل

يجب التأشير في هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون " على أنه  29نصت المادة 

كدعاوي البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو  ، الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجودا أو صحة أو نفاذا

يوجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية  . المحرر األصلي لم يشهر تسجل تلك الدعاوىفإذا كان  ، الرجوع

وتحصل التأشيرات  . كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية ، العقارية أو التأشير بها على حسب األحوال

يؤشر بمنطوق الحكم " على أن  21ونصت المادة  . "وقيدها بجدول المحكمة والتسجيالت المشار إليها بعد إعالن صحيفة الدعوى 

يترتب " على أنه  21ونصت المادة  . "النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها 

يكون  ، إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون ، المدعىعلى تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق 

وال يكون هذا الحق حجة على الغير الذي  . حدة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها

كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما ) 
1291
 ) " .  

فتناولتها المواد  ، نظام القيد جمعها قانون الشهر مع المحررات التي تخضع لنظام التسجيلوالمحررات التي تخضع ل –ب 

فأخضعت لنظام القيد الحقوق العينية العقارية التبعية وكذلك تغيير الدائن األصلي في الديون المضمونة بتأمين  ، 97و  25و  21

  . عيني عقاري

 . وذلك عن طريق القيد ، أي لتأمين عيني عقاري ، ق عيني عقاري تبعيشهر التصرفات المتعلقة بح 21أوجبت المادة 

وكذلك األحكام النهائية المثبتة  ، جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها" فنصت على أن 

فوجب إذن قيد حق  . "ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق ال تكون حجة على الغير  ، يجب شهرها بطريق القيد ، لشيء من ذلك

الرهن الرسمي وحق رهن الحيازة العقاري ) 
1291
وحق االختصاص وحق االمتياز )  ( 

1297
ويدخل في حقوق االمتياز حق  . ( 

في في شهره بتسجيل عقل البيع الذي يذكر فيه بقاء فهذا الحق ال يكون شهره إال عن طريق القيد وكان قبال يكت ، امتياز بائع العقار

فيما يتعلق بحق رهن الحيازة العقاري وبحق امتياز بائع العقار السابق  ، وقد احتاط المشرع . الثمن أو جزء منه في ذمة المشتري

حقين أن يقوموا بقيد حقوقهم فأوجب على أصحاب هذين ال ، تسجيلهما طبقا لألحكام التي كان معموال بها في الماضي على ما قدمنا

 . وحتى يجب تجديد القيد كل عشر سنوات كما هو الحاكم في القيود ، حتى يمكن العثور عليها ضمن الحقوق المقيدة عند البحث

على أصحاب رهن الحياة العقاري وحقوق االمتيازات العقارية السابقة أن يقوموا بقيد " على ما يأتي :  2 /   97فنصت المادة 

قوقهم في خالل عشر سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لها أو في خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ) ح
1295
أي  ، ( 

ويترتب على إجراء  . ال يكون الحق بعد انقضائها نافذا بالنسبة إلى الغير ، فإذا لم يتم القيد في خالل المدة المتقدمة . المدتين أطول

اإلجراءات الواجب اتباعها  51إلى  52و  99قد بينت المواد  . "مرتبة الحق من تاريخ تسجيل العقد المرتب له  القيد المذكور حفظ

  . وإللغاء المحو ، ولمحوه ، ولتجديد القيد ، لقيد الحقوق العقارية التبعية

ال " على أنه  25فقد نصت المادة  ، عقاريأما فيما يتعلق بتغيير الدائن األصل بدائن جديد في الديون المضمونة بتأمين عيني 

يصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه وال التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق 

                                                 

 (
1291
ويعتبير الغيير حسين النيية إذا كيان ال  ":  من قانون تنظيم الشهر العقاري تنص في فقيرة ثالثية عليى ميا ييأتي 21كانت المادة (  

وليذا  ، أن ذكر هذه الفقرة جاء على سبيل الخطأ المياديوقد تبين  . " يعلم وال يستطيع أن يعلم بالسبب الذي تستند إليه الدعوى

(  9هامش رقيم  255ص  219األستاذ أنور سلطان فقرة ) يحذفها تصحيحا للنص  2551سبتمبر سنة  15صدر مرسوم في 

.  

باطيل  والغير الذي كسب حقه وسجل قبل تسجيل صحيفة الدعوى يجب أن يكون قد كسب الحيق بعقيد جيدي ال بعقيد صيوري وال بعقيد

فيقيف فييي مضييمار  ، ألن التسيجيل ال يمكيين أن يرتيب للعقييد الصيوري وال للعقييد الباطييل آثيارا قانونييية ليم تكنييه ، بطالنيا مطلقييا

 5 – 95ص  95رقيم  2مجموعية عمير  2591ينياير سينة  21نقيض ميدني ) المفاضلة مع عقد جيدي وليو كيان غيير مسيجل 

 – 599ص  299رقيم  1مجموعية عمير  2597أكتوبر سنة  19 – 191ص  51رقم  1مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة 

 15 – 519ص  275رقيييم  11المحامييياة  2559نيييوفمبر سييينة  19 – 19ص  71رقيييم  11المحامييياة  2559 يونييييه سييينة 9

وقيد سيبقت  295ص  59م  2599ينياير سينة  15اسيتئناف مخيتلط  – 519ص  599رقيم  99المحاماة  2555ديسمبر سنة 

  ( . 999ص  – 995ص  199األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  192ص  219تاذ أنور سلطان فقرة األس –اإلشارة إليه 

 (
1291
  . كما سبق القول ، وكان هذا الحق قبل ذلك خاضعا دون مبرر لنظام التسجيل(  

 (
1297
رفات المنشيئة أو المقيررة غيير التصي 21ليم تتنياول الميادة  ":  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لقانون تنظيم الشهر العقياري(  

أما التصرفات التي تتناول نقل هذه الحقوق أو تغييرها أو زوالها فطريق شيهرها هيو التأشيير  ، للحقوق العينية العقارية التبعية

  . " في هامش قيدها األصلي

 (
1295
  . 2557ديسمبر سنة بمد المدة المحددة في هذا النص سنة أخرى تنتهي في آخر  2551لسنة  251صدر القانون رقم (  
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ك في هامش القيد إال إذا حصل التأشير بذل ، وال التمسك كذلك بمجرد القيد أو بالتنازل عن مرتبة القيد ، بحكم القانون أو باالتفاق

  . "األصلي 

ثالثا : إجراءات الشهر : أما إجراءات الشهر التي رسمها قانون تنظيم الشهر العقاري فال تقل في الدقة عن اإلجراءات التي 

على الوجه اآلتي : )  11فأوجب القانون في طلب الشهر أن يشتمل على بيانات نصت عليها المادة  . بل تزيد ، رسمها قانون التسجيل

  . وعلى األخص اسمه ولقبه وسنة وجنسيته ومحل إقامته واسم أبيه وجده ألبيه ، البيانات الدالة على شخصية كل طرف ( أوال

وعلى  ، البيانات الالزمة والمفيدة في تعيين العقار ( ) ثالثا . بيان صفات من يقومون مقام غيرهم ومدى سلطاتهم ( ) ثانيا

وإن كان  ، فإن كان من األراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة . األخص بيان موقعه ومساحته وحدوده

ً ) ر . من أراضي البناء أو من العقارات المبنية وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة إن وجد موضوع المحرر المراد شهره  ( ابعا

البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييراً في دفاتر  ( ) خامساً  . وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد

ً  . التكليف ت وأحكام صحة وذلك في العقود واإلشهادا ، البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف ( ) سادسا

ويجب أن تشتمل هذه البيانات على اسم المالك السابق أو صاحب الحق العيني وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني منه  . التعاقد

وعلى األخص  ، بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه ( ) سابعاً  . ورقم وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر

  . ارتفاقات الري والصرف

 . وتعيد مأمورية الشهر للطالب نسخة من الطب مؤشراً عليها برأيها في قبول إجراء الشهر أو بيان ما يجب أن يستوفي فيه

رة ويقدم صاحب الشأن بعد التأشير على الطلب بقبول إجراء الشهر مشروع المحرر المراد شهره للمأمورية المختصة ومعه الصو

وتؤشر المأمورية على مشروع المحرر بصالحيته للشهر بعد التثبت من مطابقة البيانات الواردة فيه  . المؤشر عليها من هذا الطلب

بعد  ، وتقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التي تم التأشير على مشروعاتها بصالحيتها للشهر . لبيانات الطلب الخاص به

ويحصل التأشير على المحررات الواجب شهرها بطريق  . لى توقيعات ذوي الشأن فيها أن كانت عرفيةتوقيعها أو بعد التصديق ع

ويتم التصوير والحفظ وغير ذلك من اإلجراءات طبقاً  ، وعلى قوائم القيد في حالة المحررات الواجب شهرها بطريق القيد ، التسجيل

من  91ة  15و  17و  11و  11من هذا القانون ) المواد  7وص عليها في المادة لالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري المنص

  . ( قانون تنظيم الشهر العقاري

 وجوه اإلصالح التي حققها قانون تنظيم الشهر العقاري :  – 264

إلى إلغاء االمتيازات ففي مرحلة االنتقال  . حقق قانون تنظيم الشهر العقاري وجوه اإلصالح التي هيأتها الظروف فيما قدمناه

واستقصى المحررات الواجب إخضاعها للشهر  ، ثم إدماج نظام القيد في نظام الشهر ، األجنبية تمكن من توحيد جهات الشهر

 ، هذه وجوه إصالح ثالثة رئيسية حققها قانون تنظيم الشهر العقاري . فاستكمل ما نقص منها ولم يكن من قبل خاضعاً لهذا النظام

  . مة موجزة عن كل منهانقول كل

إذ  ، فبعد أن كانت جهات ثالثاً في عهد التقنين والمدن السابق وفي عهد قانون التسجيل ، أوال : وحد القانون جهات الشهر

ألغى القانون هذه الجهات الثالث وأنشأ مكاتب موحدة  ، كان يجوز الشهر في المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمحاكم الوطنية

تتركز اإلجراءات  ، وفي مكاتب الشهر هذه ومأمورياتها المنتشرة في المدن واألقاليم . للشهر تحت إشراف مكتب رئيسي عام

وال شك في أن توحيد  . وبه بدأت نصوصه ، وهذا هو أهم إلصالح حققه القانون الجديد . الالزمة لشهر المحررات الواجبة الشهر

  . جهات الشهر خطوة كبرى في طريق إدخال نظام السجل العقاري في مصر

 ، من ناحية توحيد جهات الشهر ، ويالحظ في هذه المناسبة أن التقنين المدني الجديد لم ينسق مع قانون تنظيم الشهر العقاري

ينبغي أن يكون شهر صحيفة دعوى اإلعسار واألمر بتعيين  وكان . في مسألتين : إجراءات اإلعسار وإجراءات تصفية التركة

كما هي الحال في التأشير بالديون العادية على التركات وكما هي الحال  ، المصفي التركة في مكتب الشهر ال في قلم كتاب المحكمة

  . فإن كل هذا يتم شهره في مكاتب الشهر ال في أقالم كتاب المحاكم ، في شهر حق اإلرث

فأصلح عيباً وقع فيه قانون التسجيل إذا فصل هذا  ، اً : ضم القانون الجديد نظام التسجيل ونظام القيد في صعيد واحدثاني

  . القانون كما رأيناً نظام التسجيل عن نظام القيد الذي بقى خاضعاً لنظام التقنين المدني السابق

في شأن  ، ه كل من التقنين المدني السابق وقانون التسجيلوقد كان لهذا اإلدماج أثر مباشر في إصالح عيب آخر وقع في

في التقنين المدني السابق وفي قانون  ، فقد كان بعض هذه الحقوق . إخضاع الحقوق العينية العقارية التبعية لنظام واحد في الشهر

ع العقار يخضع دون مبرر لنظام رهن الحيازة العقاري وحق امتياز بائ –وبعضها  ، يخضع لنظام القيد كما ينبغي ، التسجيل

فعرض للتأمينات العينية العقارية في نصوص خاصة بها ولم يكتف  ، فلما عالج القانون الجديد الموضوع عالجاً شامال . التسجيل

لعينية فنص على إخضاع جميع الحقوق ا . كان من الطبيعي أن يتوجه إلصالح هذا العيب ، باإلحالة فيها إلى نصوص التقنين المدنين

فأوجب قيد التأمينات السابقة على العمل به والتي  ، بل إنه زاد على ذلك . ولم يكن معقوال أن يستثنى منها أي حق ، التبعية لنظام القيد

وأصبح من الواجب تجديد  . فأصبحت هذه التأمينات خاضعة للقيد شأنها في ذلك شأن سائر التأمينات ، كانت تخضع لنظام التسجيل
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وبذلك يسر ألصحاب الشأن البحث عما يثقل العقار من تأمينات فال يذهبون في ذلك إلى أبعد من عشر  ، قيدها كل عشر سنوات

  . سنوات

  . فلم يترك ثغرات كتلك التي تركها قانون التسجيل ، ثالثاً : استقصى القانون الجديد المحررات الواجب إخضاعها للشهر

أخضعهما للشهر بعموم  ، لتصرف الصادر من جانب واحد كالوقف والتصرف الناقل للملك بسبب الموت وهو الوصيةفا

  . النص أوال ثم بالنص عليها خاصة

وهو وإن كان واقعة مادية من أوسع األسباب انتشارا في نقل الملك وعدم شهره يحدث ثغرة كبيرة  ، وأضاف إليهما اإلرث

  . في نظام الشهر

فهي  ، هذا إلى أن القرارات اإلدارية الناقلة للملك أصبحت هي أيضا خاضعة للشهر لدخولها في عموم نص المادة التاسعة

 ، فمراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة . فوجب أن تكون خاضعة لنظام التسجيل ، تصرفات من شأنها نقل حق الملكية العقارية

وقرارات ردم البرك  ، وقرارات توزيع طرح البحر ، 2559لسنة  91ء على القانون رقم ومراسيم تقسيم األراضي الصادرة بنا

كل هذه تصرفات إدارية يجب تسجيلها )  ، واإلذن بإحياء األرض الموات ، والمستنقعات
1229
 ) .  

: دعوى صحة وإلى جانب ذلك سد القانون الجديد نقصا ملحوظا في استقصاء المحررات الواجبة الشهر في محررات ثالثة 

التعاقد والدعوى البولصية والحوالة بأكثر من أجرة ثالثة سنوات مقدما ) 
1222
وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك )  ( 

1221
 ) .  

احتفظ في الوقت ذاته بالمزايا التي حققها قانون  ، مع تحقيقه لوجوه اإلصالح المتقدمة الذكر ، وغني عن البيان أن القانون الجديد

بل هو قد سار في هذا الطريق شوطا أبعد من قانون التسجيل  ، ففرض إجراءات دقيقة للتحري عن صحة المحررات . التسجيل

وجعل التسجيل في التصرفات المنشئة ضروريا لنق الحق العيني ال في حق الغير فحسب بل  ، وحسم الخالف في شأن العقود الكاشفة

  . زايا التي سبق بيانهاوغير ذلك من الم ، أيضا فيما بين المتعاقدين

 ما بقى دون عالج من العيوب : – 265

فال يزال النظام  . لم يستطع قانون تنظيم الشهر العقاري معالجتهما ، على أن هناك عيبين جوهريين باقيين في نظام الشهر 

  . وال يزال الشهر ليست له حجية كاملة في ذاته ، شخصيا بحسب األسماء ال بحسب العقار

فإن العالج الوحيد لهما هو إدخال نظام السجل العقاري  ، كان قانون تنظيم الشهر العقاري يستطيع معالجة هذين العيبينوما 

وإدخال هذا النظام لن يكون إال على سبيل التدرج لتفتت األراضي وانتشار الملكيات الصغيرة في أرجاء مصر منذ أمد  ، في مصر

بعيد ) 
1229
 ) .  

                                                 

 (
1229
 " الشيهر العقياري علمياً وعميال " وأنظير اليدكتور محميود شيوقي – 27أنظر المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون الشهر بنيد (  

فمين مليك بتصيرف إداري  م 2551ولم تكن هذه التصرفات اإلدارية واجبية التسيجيل قبيل قيانون سينة  – 955ص  957ص 

 2595أبرييل سينة  29نقيض ميدني ) أن يشفع بما ملك  ، صدر قبل العمل بقانون الشهر يستطيع دون أن يسجل هذا التصرف

  ( . 591ص  292رقم  9مجموعة أحكام النقض 

 (
1222
وإن ليم ييرد  ، سنوات مقيدماوكان إجماع الفق والقضاء في عهد قانون التسجيل وجوب تسجيل الحوالة بأكثر من أجرة ثالث (  

  . وذلك قياسا على المخالصة بأكثر من أجرة ثالث سنوات مقدما ، بها النص كما ورد في قانون الشهر العقاري

 (
1221
ولكين يجيب تسيجيل  . فليس واجبا شيهر اإلنيذار الرسيمي اليذي يوجيه البيائع أو المشيتري إليى الشيفيع ، أما في دعوى الشفعة(  

فال يسري في حق الشفيع أي رهن رسيمي أو أي حيق اختصياص أخيذ  ( ، مدني/    551م ) خذ بالشفعة إعالن الرغبة في األ

وال أي حق عينيي رتبيه أو ترتيب ضيده إذا كيان ذليك قيد تيم بعيد التياريخ اليذي  ، ضد المشتري وال أي بيع صدر من المشتري

لمقيدين ما كان لهم مين حقيوق األولويية فيميا آل للمشيتري ويبقى مع ذلك للدائنين ا ، سجل فيه إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

(  ميدني 555م ) والحكم بالشفعة يجب تسيجيله  ، وال تخضع عريضة دعوى الشفعة للشهر ( . مدني 551م ) من ثمن العقار 

  . ويؤشر به على هامش تسجيل إعالن الرغبة وعلى هامش تسجيل البيع األصلي إذا كان هذا البيع قد سجل

 (
1229
غير مستطاع إدخال نظام السيجالت العينيية وتطبيقيه إال  ":  وتقول المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون تنظيم الشهر العقاري(  

وحتى في المناطق التي تمت فيها المسياحة الحديثية وهيي  . إذ من جانب لم تتم إعادة مساحة البالد جمعيها ، على سبيل التدرج

لن يستطاع إدخال هذا النظيام عليهيا دفعية واحيدة بسيبب عيدم دقية البيانيات الخاصية بالملكيية  ، تبلغ نصف مساحة البالد تقريبا

وميؤدي هيذا أن بقيية  ، ولذلك فالمفروض البدء بتطبيق هذا النظام في مناطق محصورة الواحدة تلو األخرى . والحقوق العينية

بييادرة إلييى معالجيية العيييوب التييي أسييفر عنهييا العمييل ولييذلك وجبييت الم . المنيياطق يظييل يعمييل فيهييا بنظييام التسييجيل الشخصييي

  ( . 5المذكرة اإليضاحية بند )  " ليتيسر تطبيق النظام الجديد عليها ، واستكمال وجوه النقص

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 تسجيل على عقد البيع خاصة تطبيق نظام ال – 2

 : عهدان :  266

 . وهو الموضوع الذي نعالجه في هذا الجزء من الوسيط ، ونقصر اآلن بحثنا عن تطبيق نظام التسجيل على عقد البيع خاصة

فقد سبق أن تناولنا ناحية اإلجراءات بوجه  ، ونطبق أحكام التسجيل على عقد البيع من الناحية الموضوعية دون ناحية اإلجراءات

  . عام ودخل فيها عقد البيع كسائر التصرفات

 ، عهد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقاري ( عهد التقنين المدني السابق ) ثانيا ( ويجب أن نميز بين عهدين : ) أوال

  . قانونينفإن أحكام التسجيل بالنسبة إلى عقد البيع واحدة في هذين ال

 أوال : عهد التقنين المدني السابق 

 : التمييز بين انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين وانتقالها بالنسبة إلى الغير :  267

هو التمييز بين  ، من حيث أثار أحكام التسجيل في عقد البيع ، التمييز الجوهري الذي يبرز في عهد التقنين المدني السابق

  . وانتقالها بالنسبة إلى الغير ال يتم ذلك إال بالتسجيل ، فيما بين المتعاقدين حيث يتم ذلك دون حاجة إلى تسجيل عقد البيع انتقال الملكية

 انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين ال حاجة فيه إلى التسجيل  – 268

التنازع بين المشتري من المورث والمشتري من الوارث : تنتقل الملكية فيما بين البائع والمشتري بعقد البيع ولم لم يسجل  –

 (
1225
فال يستطع دائنو البائع التنفيذ  ، وكذلك تنتقل الملكية بالبيع غير المسجل في حق الدائنين العاديين لكل من البائع والمشتري ( 

وعلى العكس من ذلك يستطيع دائنو  ، في البيع بالدعوى البوليصة $ 519$ وهذا مع االحتفاظ بحق الطعن على العقار المبيع 

وتنتقل الملكية كذلك بالبيع غير المسجل في حق ورثة كل من البائع  . المشتري التنفيذ على العقار الذي أصبح مالكا لمدينه

وعلى العكس من ذلك  ، فإذا مات البائع قبل تسجيل العقد لم تنتقل ملكية العقار إلى ورثته بالميراث ألنه خرج عن ملكه ، والمشتري

  . تنتقل ملكية العقار إلى ورثة المشتري إذا مات ولو قبل تسجيل العقد ألن ملكية العقار قد انتقلت إليه بالبيع

أن المشتري هو الذي يكون مالكا بالنسبة  ، البيع لم تنتقل ملكية العقار إلى وارثهويترتب على أن البائع إذا مات قبل تسجيل 

فال تنتقل الملكية إلى المشتري منه ولو سجل هذا عقد شرائه )  ، فإذا باع الوارث العقار فإنه يكون قد باع ماال يملك . إلى هذا الوارث
1229
فإن المشتري من المورث هو الذي يفضل ولو  ، شتري من المورثونرى من ذلك أن المشتري من الوارث إذا نازع الم . ( 

سجل المشتري من الوارث عقده قبل أن يسجل المشتري من الموروث ) 
1221
رأي  ، في عهد التقنين المدني السابق ، وكان هناك . ( 

 159 /   127ا جاء في المادة قياسا على م ، آخر يذهب إلى أن المشتري من الوارث إذا سجل قبل المشتري من المورث يفضل عليه

وهذا  . من أن المشتري من الموصي له إذا سجل قبل المشتري من الموصي يفضل عليه وحق الوارث أقوى من حق الموصي له

الرأي قد أخذ به بعض المحاكم وكثير من الفقهاء ) 
1221
 ) .  

                                                 

 (
1225
وغنيي عين البييان أنيه  – 17ص  17م  2529ديسيمبر سينة  12 – 129ص  7م  2529ديسمبر سينة  11استئناف مختلط (  

فيإن هيذا  ، فإذا لم يكن مالكا له وكيان المشيتري حسين النيية ، ة إلى المشتري أن يكون البائع مالكا للعقاريشترط االنتقال الملكي

وإذا اشيترى شخصيان مين  . األخير يملك العقار بالتقادم الخمسي ولو كان عقد البيع غيير مسيجل فيي الميدة اليذي نحين بصيدده

 19م  2522ميارس سينة  19اسيتئناف مخيتلط ) ولو لم يسيجل عقيده  فالذي اشتر من المالك هو الذي يفضل ، بائعين مختلفين

  ( . 199ص 

 (
1229
 ، فضل على المشتري من غير المالك ، أنه إذا اشترى شخص عقاراً من المالك الحقيقي –انظر الحاشية مسابقة  –وقد رأينا (  

  . ولو لم يسجل األول عقده وسجل الثاني

 (
1221
األسيتاذ محميد حلميي ) وهذا الحكم يتفق ميع أحكيام الشيريعة اإلسيالمية التيي تقضيي بيأن اليوارث ال يسيتمر شخصيية مورثيه (  

واألحكيام التيي أشيار إليهيا فيي هيامش  199األستاذ محمد كامل مرسى في شهر التصرفات معينيية ص  – 2279عيسى فقرة 

محكمييية  – 915ص  1/    215رقيييم  99وعييية الرسيييمية المجم 2511يونييييه سييينة  27وانظييير اسيييتئناف مصييير  – 9رقيييم 

  ( . 51رقم  25المجموعة الرسمية  2527يوليه سنة  11اإلسكندرية الوطنية 

 (
1221
األسيتاذ  – 21رقيم  15المجموعة الرسمية  2512مايو سنة  29 – 195رقم  2الشرائع  2525مارس  29استئناف وطني (  

األستاذ شلدون إيموس في مجلة مصر المعاصرة سنة  – 121ص  – 197 ص 2529المبير في مجلة مصر المعاصرة سنة 

األسييتاذ علييى  – 195ص  – 125ص  2529األسييتاذ مونييييه فييي مجليية مصيير المعاصييرة سيينة  127ص  121ص  2529

 األستاذان أحمد نجييب الهالليي 55ص  – 91زكي العرابي في مركز الوارث في الشريعة اإلسالمية ونتائجه في القانون ص 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 : انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير ال يكون إال بالتسجيل : 269

يخلص من النصوص التي وردت في التقنين المدني السابق أنه يشترط في الغير شروط  . أوال بتحديد من هو الغير ونبدأ 

 ثالثة :

 –أن يثبت له على العقار المبيع حق عيني بعوض فالمشتري الثاني لعقار سبق أن بيع لمشتر أول ثبت له حق عيني  ( 2) 

إذ ثبت له حق رهن على  ، وكذلك يعتبر من الغير الدائن المرتهن . فيعتبر من الغير ، على هذا العقار بعوض –وهو حق الملكية 

العقار المبيع في مقابل دينه ) 
1227
أما من ثبت له حق  . ومثله من يثبت له حق انتفاع أو حق ارتفاق بعوض على العقار المبيع . ( 

ويسري في حقه البيع ولو لم يسجل فإذا باع شخص عقاراً  ، فال يعتبر من الغير ، كالموهوب له والموصي له ، عيني بغير عوض

فإن المشتري هو الذي يقدم  ، وهب البائع العقار لشخص آخر وسجل الموهوب له الهبة ، وقبل أن يسجل المشتري العقد ، مملوكا له

إذ الموهوب له  ، و سجل عقد الهبةذلك أن البيع غير المسجل نقل ملكية العقار إلى المشتري في حق الموهوب له ول . ولو لم يسجل

لكن إذا بادر الموهوب له وباع العقار إلى مشترى سجل البيع قبل أن يسجل  . ليس من الغير فيسري العقد غير المسجل في حقه

يضا وهذا هو الحكم أ . فإن المشتري من الموهوب له يعتبر من الغير ويقدم على المشتري الذي سجل بعده ، المشتري األول عقده

ولكن إذا بادر  ، فإن المشتري يفضل على الموصي له ، فيما إذا أوصى بائع العقار بالعقار ومات قبل أن يسجل المشتري عقده

اعتبر المشتري من الموصي ليه غيرا  ، الموصي له إلى بيع العقار وسجل المشتري من الموصي عقده قبل أن يسجل المشتري األول

  . يوفضل على المشتري من الموص

ويتوافر هذا الشرط بأن يكون  . . أن يكون هذا الحق العيني الثابت على العقار مبنيا على سبب صحيح محفوظ قانونا ( 1) 

ويكون لهذا التصرف إجراءات مقررة لحفظه قانون فيقوم صاحب الحق  ، لهذا الحق العيني مصدر هو تصرف قانوني ناقل للملكية

بل يجب أيضا على  ، فال يكفي العتبار المشتري الثاني للعقار أو الدائن المرتهن غيرا أن يتم البيع أو الرهن . بهذه اإلجراءات

فإذا حفظ  . المشتري الثاني أن يسجل عقد البيع الصادر له وعلى الدائن المرتهن أن يقيد عقد الرهن حتى يمكن اعتبارهما من الغير

لم يجز للمشتري األول أن يحتج عليهما بعقده إذا كان هذا العقد لم يسجل أو سجل بعد  ، ب قانوناكل منهما حقه على هذا الوجه المطلو

  . ذلك

أن يكون صاحب الحق العيني المحفوظ قانونا حسن النية )  ( 9) 
1225
على الرأي  ، ومعنى أنه حسن النية هو أن يكون . ( 

فمجرد العلم بسبق هذا التصرف يجعل صاحب الحق العيني سيء  . رغير عالم بالتصرف السابق صدوره من مالك العقا ، الراجح

بشرط أن يكون لهذا العقد األول تاريخ ثابت سابق على  ، فيفضل عليه من تصرف له المالك أوال ولو لم يكن قد سجل عقده ، النية

الثاني )  $ 517$ تاريخ العقد 
1219
 ، النية ال يكفي علمه بسبق التصرف وهناك أي آخر يذهب إلى أنه حتى يكون المشتري سيء . ( 

 بل يجب أيضا أن يكون هناك تواطؤ 

                                                                                                                                                                    

وأصحاب هيذا اليرأي ال ييذهبون إليى أن اليوارث يسيتمر شخصيية الميورث فيإن هيذا يخيالف أحكيام  – 112وحامد زكي فقرة 

فيالوارث انتقليت إلييه  ، ولكنهم يسيتندون إليى أحكيام التسيجيل كميا هيي مقيررة فيي التقنيين الميدني السيابق ، الشريعة اإلسالمية

فيفضيل المشيتري مين اليوارث إذا كيان أسيبق  ، الملكية باإلرث والملكية اآليلة باإلرث تثبت في حق كل إنسان بثبيوت الوراثية

  . تسجيل من المشتري من المورث

أن اليوارث يسيتمر  ولكين هيذا اليرأي يسيتند فيي ذليك إليى ، وهناك رأي ثالث يفضل كذلك المشتري من اليوارث األسيبق فيي التسيجيل

وإلى أن القاعدة التي تقضي بأال تركية إال بعيد سيداد اليديون فيي الشيريعة اإلسيالمية ال يقصيد بهيا أن تظيل  ، شخصية المورث

) بل المقصود هو جعل كل وارث مسئوال عن دييون التركية بنسيبة ميا آل إلييه منهيا  ، التركة معلقة حتى الوفاء بديون المورث

(  271ص  17م  2521مارس سنة  1استئناف مختلط  – 9عدد  9اللطيف واألستاذ عزيز كحيل المحاماة األستاذ أحمد عبد 

.  

 – 295األسيتاذ محمييد عليى إميام فقييرة  111ص  – 112ص  275انظير فيي عيرض هييذه اآلراء الثالثية األسيتاذ أنييور سيلطان فقيرة 

  . 119األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة 

 (
1227
فإذا قيد االختصاص تقدم صاحبه على مشتر من المدين لم يسيجل عقيد  ، لمرتهن الدائن الذي له حق اختصاصومثل الدائن ا(  

ويقيدم دائين  ( . 199ص  91م  2529ميارس سينة  19اسيتئناف مخيتلط ) شرائه حتى لو كان عقد المدين نفسيه غيير مسيجل 

 91م  2525ديسيمبر سينة  1اسيتئناف مخيتلط ) لمشيتري البائع الذي قد دينه قبل تجيل البيع وقبيل قييد حيق اختصياص ليدائن ا

 , (  227ص  91م  2515ديسمبر سنة  99 – 97ص 

 (
1225
  . 217ص  25م  2591مارس سنة  9استئناف مختلط (  

 (
1219
وإلى أن المشتري الثاني الذي يعلم بالتصرف السابق يكيون  ، مدني 952/    119ويستند هذا الرأي إلى صريح نص المادة (  

تشيترط فيي  592/    119قد علم أن البائع يتصرف في عقار مملوك للغير فيكون عقد البيع الصيادر إلييه سيببا معيبيا والميادة 

القيانون البلجيكيي  وإليى أن هيذا هيو اليرأي هيو اليرأي السيائد فيي بلجيكيا ميع أن ، الغير أن يكون حقه مبنيا على سيبب صيحيح
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 الفهرس العام

بينه وبين البائع ) 
1212
 ) .  

يعتبر من الغير من كانت حقوقهم مبنية على  952 /   119ففي النص العربي للمادة  ، ولكن هذا الرأي ال يتفق مع النصوص

 qui" وترجمة هذه العبارة األخيرة في النص الفرنسي للمادة هي  ، "وكانوا ال يعلمون ما يضر بها " سبب صحيح محفوظة قانونا 

sont de bonne foi " . وحسن النية ينتفي قطعا بعلم المشتري الثاني  ، وكلتا العبارتين العربية والفرنسية ال تستلزم إال حسن النية

  . بسبق صدور التصرف دون حاجة إلى التواطؤ

وتوافرت الشروط الثالثة المتقدمة الذكر في  ، ثم باعه مرة أخرى لمشتري ثان ، لمشتر أولفإذا فرضنا أن شخصا باع عقارا 

ولكن يجب أن يكون كل من المشتريين قد اشتر  . لم يسر في حقه البيع األول إال إذا كان مسجال قبل أن يسجل عقده ، المشتري الثاني

وقس  . لحقيقي وسجل فضل عليه المشتري من المالك الحقيقي ولو لم يسجلفإذا اشترى أحدهما من غير المالك ا ، من المالك الحقيق

على ذلك سائر أصحاب الحقوق العينية ) 
1211
العقد األسبق هو الذي  . وإذا صدر عقدان متواليان من مالك واحد ولم يسجل أيهما . ( 

يفضل ) 
1219
 ) .  

                                                                                                                                                                    

وألنيه ال يمكين االحتجياج بيالرأي السيائد فيي فرنسيا  ، اختصر على اشتراط عدم الغش ولم يذهب إلى حيد اشيتراط حسين النيية

 ، الذي يشترط التواطؤ ألن نص القانون الفرنسي ال يشترط حسن النية في المشتري الثاني بل يكتفي بأسبقيته في تسجيل عقيده

إلدخال نظام السجل العقاري في مصير اقتيرح أن يينص عليى أن مجيرد  2595الدولي الذي عقد في سنة وإلى أن القومسيون 

انظير األسيتاذ أنيور سيلطان ) علم المشتري الثاني بالتصرف األول ال يكفي العتباره سيئ النية ولكن هيذا االقتيراح قيد رفيض 

  ( . 25وتقرير اللجنة الفرعية ص  21الدولي ص تقرير لجنة القومسيون  – 51ص  ، والتون – 129 – 15ص  272فقرة 

 – 191األستاذين أحميد نجييب الهالليي وحاميد زكيي فقيرة  – 59ص  1والتون  – 215بيع فقر  5دي هلتس  : وانظر من هذا الرأي

اسيتئناف مخيتلط  – 11رقيم  5المحامياة  2519ميايو سينة  25 – 911ص  5االسيتقالل  2599ميايو سينة  5استئناف وطني 

 19ص  21م  2595نيوفمبر سينة  15 – 299ص  29م  2599ميارس سينة  25 – 91ص  21م  2755ديسمبر سنة  17

  . 212ص  91م  2519يناير سنة  29 – 19ص  25م  2591ديسمبر سنة  11 –

 (
1212
ويسيتند  – 2هيامس  155ميد نجييب الهالليي وحاميد زكيي ص ع انظر إلى أسانيد هذا الرأي منقولة في كتاب البيع لألسيتاذين(  

وإلى أن مسألة العليم بيالبيع األول مسيألة نفسيية يصيعب التأكيد  ، هذا الرأي إلى الرأي السائد في فرنسا وقد سبقت اإلشارة إليه

وإلى أن التسجيل حتى يكون نظاما مفيذا يجب أن يكون فيي ذاتيه قرينية  ، منها فاألخذ بها يزعزع الثقة في المعامالت العقارية

كون انتفاؤه قرينة على عدم العلم فال يجوز إثبات عليم المشيتري الثياني بتصيرف سيابق ليم يسيجل إال إذا أرييد على العلم وأن ي

  . إثبات تواطئه مع البائع

جرانميوالن فيي التأمينيات فقيرة  – 19تسيتو ص  – 599ص  2525وانظر من هذا الرأي كياديمينوس فيي مجلسية مصير المعاصيرة 

ص  1المجموعية الرسيمية  2755ينياير سينة  12محكمية مصير الوطنيية  – 2219األستاذ محمد حلمي عيسى فقيرة  – 771

م  2529ميايو سينة  1 – 195ص  15م  2521ينياير سينة  9 – 75ص  19م  2597يناير سينة  21استئناف مختلط  – 15

م  2525ديسيمبر سينة  1 – 959ص  11م  2525أريل سينة  19 – 255ص  11م  2525يناير سنة  15 – 919ص  19

 99م  2527يناير سينة  5 – 199ص  15م  2521فبراير سنة  7 – 17ص  11م  2525ديسمبر سنة  21 – 51ص  11

م  2511ميايو سينة  15 – 12ص  – 915م  2519فبرايير سينة  29 – 11ص  91م  2525ديسمبر سنة  27 – 597ص 

فيصح تسيجيل المشيتري الثياني إذا  ، بل وال بالتواطؤ ، بالتصرف السابق= وهناك رأي ثالث ال يكتفي بالعلم  . 995ص  95

فعندئيذ  ، ما لم يكن عقد البيع الصادر إليه عقيدا صيوريا ، تم أوال مهما كان هذا المشتري الثاني سيء النية ومهما كان متواطئا

ص  7م  2751فبرايير سينة  25 – 291ص  1م  2759ابرييل سينة  99اسيتئناف مخيتلط ) ال يكون للعقد وجيود وليو سيجل 

إذ أن المشرع لم يكن في حاجة إلى النص  ، ولكن هذا الرأي ما لبث أن هجر ( . 59ص  29م  2757يناير سنة  21 – 212

ديسيمبر  99 – 119ص  79رقيم  5مجموعة عمير  2559نوفمبر سنة  19نقض مدني ) على عدم االعتداد بالعقد الصوري 

اسييتئناف  – 519ص  599رقييم  99المحاميياة  2555ديسييمبر سيينة  15 – 195ص  77رقييم  5مجموعيية عميير  2559سيينة 

األسيتاذ  – 2هيامش  155األسيتاذان أحميد نجييب الهالليي وحاميد زكيي ص  – 299ص  59م  2599ينياير سينة  15مختلط 

  ( . 191ص  – 191ص  291محمد على إمام فقرة 

 (
1211
ص  1م  2755ينياير سينة  92 – 991ص  9م  2752مايو سنة  1 – 211ص  1م  2759مايو سنة  29استئناف مختلط (  

ص  29م  2575ينيياير سيينة  11 – 995ص  1م  2759مييايو سيينة  99 – 215ص  1م  2759فبراييير سيينة  17 – 299

وبيذلك  ، ويالحظ أن المشتري من غير مالك قد يكسب الملكية بالتقادم الخمسي إذا كان حسن النية ولو لم يسيجل عقيده – 229

فالعبرة بالتسيجيل فيي  ، أما إذا اشترى كل منهما من المالك الحقيقي . فل على المشتري من المالك الحقيق ولو سجل هذا عقدهي

إذ أن محيل تطبييق  ، فمن سجل أوال فضل ولو كان اآلخر حسن النية وحاز العقار خمس سينوات ، تفضيل أحدهما على اآلخر

  . ى من غير مالكالتقادم الخمسي أن يكون الحاز قد اشتر
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإذا باع البائع  . لعقار لمشتر ثان ويسجل المشتري الثانيويبيع ا ، ويتفق في بعض األحيان أن مشتري العقار ال يسجل البيع

فهل يفضل في هذه الحالة المشتري األسبق تسجيال ؟ لو أن المشتري من المشتري األول  ، العقار مرة أخرى لمشتري سجل عقده

فال شك أن المشتري من  ، سجل البيع الصادر للمشتري األول من مالك العقار قبل أن يسجل المشتري اآلخر من المالك عقده

ولكن المفروض أن المشتري من المشتري األول لم يسل إال البيع الصادر له من المشتري األول دون البيع  . المشتري األول يفضل

فلو طبقنا القواعد العامة في التسجيل لوجب القول بأن المشتري اآلخر وقد سجل عقده  . الصادر من المالك إلى المشتري األول

 . فيفضل من باب أولى على المشتري من المشتري األولى ولو سجل عقده ، يفضل على المشتري األول من المالك الذي لم يسجل

حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة مالك متوالين يكتفي في " من التقنين المدني السابق تنص على أنه  151 /   125ولكن المادة 

) " بتسجيل العقد األخير منها 
1215
ويؤخذ من هذا النص أنه في الفرض المتقدم يفضل المشتري من المشتري األول إذا سجل  . ( 

عقده أوال ) 
1219
 ) .  

  

 ثانيا : عهد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقاري : 

 ييز بين حكم البيع قبل أن يسجل وحكم بعد التسجيل : التم – 271

فليس التمييز الجوهري هو التمييز بين انتقال الملكية فيما بين  ، أما في عهد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقاري

الحالتين ال تنتقل الملكية إال بالتسجيل  ففي كلتا ، المتعاقدين وانتقالها بالنسبة على الغير كما كان األمر في عهد التقنين المدني السابق

  . ولكن التمييز الذي يبرز في العهد الذي نحن فيه هو التمييز بين حكم البيع قبل أن يسجل وحكمه بعد التسجيل

 حكم البيع قبل أن يسجل :  – 1

تنازع بين المشتري من المورث ال –البيع غير المسجل ال ينقل الملكية بالنسبة إلى الغير وال فيما بين المتعاقدين - 271

 والمشتري من الوارث : 

وليس في هذا جديد فقد كان البيع غير المسجل في عهد التقنين المدني  ، ال ينقل البيع غير المسجل الملكية بالنسبة إلى الغير

 ، وهذا هو الجديد ، وال ينقل البيع غير المسجل الملكية فيما بين المتعاقدين أيضا . السابق ال ينقل هو أيضا الملكية بالنسبة إلى الغير

) فقد كان البيع غير المسجل في عهد التقنين المدني السابق ينقل الملكية فيما بين المتعاقدين كما سبق القول 
1211
فتجريد البيع غير  . ( 

لسياسة التشريعية المرسومة لكل من قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر المسجل من أثر نقل الملكية فيما بين المتعاقدين كان ا

  . بقصد تقوية أثر التسجيل وحمل الناس على المبادرة إلى تسجيل عقودهم ، العقاري

ومن ثم ال يستطيع أن يرفع على البائع  ، ويترتب على ذلك أن المشتري ال يصبح مالكا للعين المبيعة مادام البيع لم يسجل

وإن كان يستطيع كما سنرى أن يرفع على البائع دعوى صحة التعاقد  ، عوى استحقاق يطالب فيها بتثبيت ملكيته على العين المبيعةد

من التقنين  111وقد قضت محكمة النقض في عهد قانون التسجيل بأن هذا القانون قد عدل حكم المادة  . أو دعوى صحة التوقيع

أصبح  ، فبعد أن كان نقلها بمقتضى هذه المادة نتيجة الزمة للبيع الصحيح بمجرد عقده ، قل الملكيةالمدني السابق فيما يتعلق بن

 ، أن يطلب الحكم بتثبيت ملكيته لما اشتراه –مادام لم يسجل عقده  –وإذن فال يصح للمشتري  . متراخيا إلى ما بعد حصول التسجيل

فإذا هو طالب  . لتزامات الشخصية التي يرتبها العقد كتسليم المبيع وريعه وغير ذلكوإنما له أن يطالب البائع أو ورثته من بعده باال

                                                                                                                                                                    

كانييت المفاضيلة بييين المشييترين  : وقبييل أن يسييجل المشيتري بيياع البييائع العقيار مييرة أخييرى لمشيتري ثييان ، = وليو بيياع شييخص عقياراً 

 ، كان البيع الثاني صيادر مين غيير ماليك وليو بالنسيبة إليى الغيير ، أما إذا صدر البيع الثاني بعد تسجيل البيع األول . بالتسجيل

وفضيل عليى المشيتري  ، مشتري الثاني العقار وحسن النية خمس سنوات تملكه بالتقادم الخمسي ولو لم يسجل عقيدهفلو حاز ال

  . األول الذي سجل عقده

 (
1219
  . 995ص  15م  2251مايو سنة  21استئناف مختلط (  

 (
1215
ة أن يؤشر من تلقاء نفسه بأسماء من التقنين المدني السابق توجب على كاتب المحكم 111 – 119/    199على أن المادة (  

  . وذلك حتى يمكن للغير أن يعلم بتصرفهم في العقار ، المتعاقدين السابقين الذين لم تسجل عقودهم

 (
1219
وانظر )  111األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  – 772جرانموالن في التأمينات فقرة  – 952هالتون ص (  

  ( . يث يبينان وجوه انتقاد الحل الذي أخذ به النصح 2هامش  119بوجه خاص ص 

 (
1211
فإنه ينقل من غير تسجيل الملكية فيما  ، ومن ثم إذا كان عقد البيع له تاريخ ثابت سابق على تاريخ العمل بقانون التسجيل(  

  ( . 575ص  211رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  22نقض مدني ) المتعاقدين 
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تعين نقض الحكم فيما يتعلق بتثبيت الملك لرفع الدعوى قبل  ، قبل التسجيل بتثبيت الملكية وتسليم المبيع وريعه وقضى له بذلك

) استيفاء شروطها 
1211
) ويبقى البائع مالكا للمبيع  . ( 

1217
وإذا سلمه ال يستطيع  ، نه مع ذلك يلتزم بتسليمه للمشتريولك . ( 

وكما  . ألنه ضامن الستحقاقه ومن يضمن نقل ملك لغيره ال يجوز له أن يدعيه لنفسه ، استرداده بالرغم من أنه ال يزال مالكا له

فال يجوز لوارث البائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري أو أن يسترده منه  ، يجري هذا الحكم على البائع يجري على وارثة

) بعد أن سلمه إياه 
1215
 ) .  

وال يستطيع أن يأخذ  ، ويترتب على ذلك أيضا أن دائن المشتري ال يستطيع أن ينفذ على العقار المبيع قبل تسجيل عقد البيع

) عليه حق اختصاص 
1299
ويستطيع  ، أما دائن البائع فيستطيع التنفيذ على العقار . لم تنتقل بعد إلى المشتريألن ملكية العقار  ، ( 

) أن يأخذ عليه حق اختصاص 
1292
بل ويستطيع أن يجعل البيع غير نافذ في حقه إذا هو سجل تنبيه نزع الملكية قبل أن يسجل  ، ( 

أما إذا  . إلى وارث البائع ، إذا مات البائع قبل تسجيل البيع ، وكذلك تنتقل ملكية العقار . ( مرافعات 121المشتري البيع ) انظر م 

ولكن يستطيع وارث المشتري أن يطالب البائع ا, وارثه بنقل ملكية  ، فإن الملكية ال تنتقل إلى وارثة ، مات المشتري قبل التسجيل

  . المبيع وأن يرفع على أي منهما دعوى صحة التعاقد أو دعوى صحة التوقيع

فإن التنازع يقع بين المشتري من  ، وباع الوارث العقار إلى مشتري آخر ، مات البائع فانتقلت ملكية العقار إلىوارثهوإذا 

ألن الملكية  ، هو الذي يفضل ، في عهد التقنين المدني السابق ، المورث والمشتري من الوارث وقد رأينا ان المشتري من المورث

فيكون المشتري من الوارث قد اشترى من غير مالك فال  ، انتقلت إليه من المورث ولو لم يسجل العقد ولم تنتقل الملكية إلى الوارث

ذلك أن المشتري من  . فاألمر يختلف ، أما في عهد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقاري . تنتقل إليه الملكية ولو سجل عقده

ثم انتقلت من الوارث إلى المشتري منه إذا سجل الوارث  ، وانتقلت إلى وارث البائع ، مورث لم يسجل عقده فلم تنتقل إليه الملكيةال

ومن ثم يفضل المشتري من الوارث على المشتري من المورث إذا سبق  . شهادة اإلرث وسجل المشتري من الوارث عقد برائة

) األول الثاني في السجيل 
1291
 باعتباره  ، غير أنه إذا أشر المشتري من المورث . ( 

                                                 

 (
1211
وانظر تعليقيا عليى الحكيم لألسيتاذ حلميي بهجيت  – 295ص  79رقم  2مجموعة عمر  2519ديسمبر سنة  11نقض مدني (  

  . وما بعدها 111بدوي في مجلة القانون واالقتصاد السنة الثالثة ص 

 (
1217
وال  ، وانفسيخ عقيد البييع ، ينزعت على البائع ال على المشتر ، فإذا نزعت ملكية المبيع للمنفعة العامة قبل تسجيل عقد البيع(  

(  271ص  95م  2551أبرييل سينة  17استئناف مخيتلط ) يكون للمشتري حق في التعويض المعطى للبائع عن نزع الملكية 

.  

 (
1215
أن يطليب الحكيم عليى  ، لعيدم تسيجيل عقيد البييع وتراخيي انتقيال الملكيية بسيببه ، وقد قضت محكمية الينقض بأنيه لييس للبيائع(  

فإن على الوارث  ، وكما يجري هذا الحكم على البائع فهو يجري على من يخلفه في تركته . ثبيت ملكيته هو للمبيعالمشتري بت

أن يقوم للمشتري كمورثه باإلجراءات القانونية الالزمة للتسيجيل مين االعتيراف بصيدور العقيد باألوضياع المعتيادة أو بإنشياء 

ألن  ، على الوارث فلن يقبل منيه أن ييدعى لنفسيه مليك المبييع عليى المشيتري ومتى وجب هذا . العقد من جديد بتلك األوضاع

ص  19رقيم  2مجموعية عمير  2591نيوفمبر سينة  21نقض مدني ) من يضمن نقل الملك لغيره ال يجوز له أن يدعيه لنفسه 

التيزام ورثية البيائع  ويسيري ( . 11رقم  99المجموعة الرسمية  2595مارس منذ  22وانظر أيضا المنصورة الكلية  . 259

  ( . 199ص  99م  2559يونيه سنة  15استئناف مختلط ) في حق دائنيهم 

 (
1299
وقيد قضيت  ، ألنه أخذ على عقيار كيان غيير ممليوك وقيت أخيذه ، ويبقى حق االختصاص غير صحيح حتى بعد تسجيل البيع(  

 2595فبراييير سيينة  5نقييض مييدني ) محكميية اليينقض بييذلك ورفضييت األخييذ بيياألثر الرجعييي للتسييجيل فيمييا بييين ؟؟ ودائنيييهم 

  ( . 551ص  299رقم  1مجموعة عمر 

 (
1292
  . 5ص  2555نوفمبر سنة  21 – 259ص  99م  255مارس سنة  11استئناف مختلط (  

 (
1291
فإذا لم يسجل عقده  . الصادر من المورث ال ينقل ملكية المبيع إلى المشتري إال بالتسجيلوقد قضت محكمة النقض بأن البيع (  

 ، وإذا هم باعوه وسجل المشتري مينهم عقيد شيرائه . بقى العقار على ملك البائع وانتقل إلى ورثته = من بعده باإلرث ، شرائه

داد اليديون وأن شيخص اليوارث يغياير شيخص مورثيه فيال محيل أما االحتجياج بقاعيدة أال تركية إال بعيد سي . انتقلت إليه ملكيته

إلجييراء حكييم التفاضييل بييين البيعييين علييى اعتبييار أنهمييا صييادران ميين متصييرف واحييد فييي حييين أنهمييا صييادران ميين شخصييين 

 2519نة لسي 27وفقا للمادة األولى من القيانون رميق  ، هذا االحتجاج ال تأثير له على حكم انتقال الملكية بالتسجيل –مختلفين 

وأن لييس  ، والتيي مقتضياها أال تنتقيل الملكيية حتيى فيميا بيين المتعاقيدين إال بالتسيجيل ، الواجبة التطبييق عليى واقعية اليدعوى

فكمييا أن البييائع بعقييد غييير مسييجل يسييتطيع أن يبيييع مييرة ثانييية  . للمشييتري بعقييد غييير مسييجل إال حقييوق شخصييية قبييل البييائع لييه

فكيذلك اليوارث اليذي حيل محيل مورثيه فيميا كيان ليه مين حقيوق وميا علييه مين  ، ية بتسجيل عقدهلمشتري آخر تنتقل إليه الملك

التزامات في حدود التركة يملك أن يتصرف في العين التي يتلقاها بالميراث من مورثه لمشتر آخر إذا لم يسجل المشيتري مين 

أميا كيون تصيرف  . بقائهيا حكميا عليى مليك الميورثوتنتقيل الملكيية إليى هيذا المشيتري اآلخير بالتسيجيل ل ، مورثه عقد شرائه

ويظيل حيق اليدائن قائميا فيي الطعين فيي هيذا التصيرف بميا  ، الوارث نافذا أو غير نافذ فيي حيق دائنيي التركية فهيو بحيث آخير
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أو بعد  ، من قانون تنظيم الشهر العقاري قبل أني سجل المشتري من الوارث عقده 25بدينه طبقا ألحكام المادة  ، دائنا للتركة

ولما كان حقه  ، ن الوارثكان له أن يحتج بحقه كمشتري على المشتري م ، هذا التسجيل ولكن في خالل سنة من تاريخ شهادة اإلرث

) فإن له أن يطالب المشتري من الوارث بنقل ملكية المبيع وال يقتصر على المطالبة بالتعويض  ، هو أن تنتقل إليه ملكية المبيع
1299
  . فإذا حصل على حكم بطلبه سجله فانتقلت إليه الملكية ، ( 

 ( 1إذا سبق إلى تسجيل عقده )  ( 2ارث في حالتين : ) ونرى من ذلك أن المشتري من المورث يفضل على المشتري من الو

) أو إذا أشر بحقه قبل تسجيل المشتري من الوارث عقده أو بعد هذا التسجيل ولكن في خالل سنة من تسجيل شهادة اإلرث 
1295
 ) . 

ألن هذا قد اشترى من الوارث بعد أن انتقلت إليه الملكية  ، فضل عليه المشتري من الوارث إذا سجل عقده ، فإذا لم يفعل هذا وال ذاك

فإن عقد البيع الذي في يده ال يعتبر سببا صحيحا في التقادم  ، وإذا تسلم المشتري من المورث العقار المبيع بالرغم من ذلك . بالميراث

م الخمسي يجب أن يكون صادرا من غير ألنه صدر من المورث وقت أن كان مالكا للمبيع والسبب الصحيح في التقاد ، الخمسي

) انتقلت إليه الملكية بالتقادم ال بعقد البيع  ، لكن إذا استمر المشتري من المورث حائزا للعقار المبيع مدة التقادم الطويل . مالك
1299
 ) .  

 نقل الملكية بالفعل :  مسجل ال يزال بيعا فينتج آثاره علىولكن البيع غير ال – 272

فهو ال يزال من  . عقدا شكليا ال يتم إال بالتسجيل ، بعد قانون التسجيل وقانون تنظيم الشهر العقاري ، ع لم يصبحعلى أن البي

وقد كان هناك  . وينتج جميع آثار البيع عدا نقل الملكية بالفعل ، والبيع غير المسجل ال يزال عقد بيع له هذه الصفة ، عقود التراضي

ولكن هذا الرأي بقى  ، المسجل ال يكون بيعا وإنما يكون عقدا غير مسمى وأن البيع ال يتم إال بالتسجيل رأي يذهب إلى أن البيع غير

) وأجمع الفقه والقضاء على أن عقد البيع يتم بالتراضي ولو لم يسجل  ، رأيا مرجوحا منذ ظهر ثم اختفى سريعا
1291
فالبيع غير  . ( 

  . إذا استثنينا نقل الملكية بالفعل كما قدمنا ، ينتج جميع آثار البيعالمسجل 

                                                                                                                                                                    

 كميا يبقيى لهيم حيق تتبيع أعييان التركية اسيتيفاء ليديونهم وفقيا ألحكيام الشيريعة ، يخولهم القانون من حقوق في هذا الخصيوص

 2599فبرايير سينة  9نقيض ميدني ) مين القيانون الميدني القيديم  95الغراء الواجب تطبيقها في هيذا الخصيوص عميال بالميادة 

 5مجموعية أحكيام الينقض  2599نقيض ميدني أول يونييه سينة  : وانظر أيضا – 511ص  11رقم  5مجموعة أحكام النقص 

 9نقييض مييدني  : وقييارن – 2229ص  211رقييم  5 مجموعيية أحكييام اليينقض 2599يونيييه سيينة  5 – 915ص  252رقييم 

ص  222رقييم  1مجموعيية أحكييام اليينقض  2591يونيييه سيينة  17 – 15ص  29رقييم  2مجموعيية عميير  2592ديسييمبر سيينة 

األسيتاذ  – 151ص  211وفقيرة  219األستاذ محمد على إمام فقيرة  – 275األستاذ أنور سلطان فقرة  – 151ص  ( . 155

 112األستاذ عبد المنعم البداروي فقيرة  – 279ص  – 271األستاذ جميل الشرقاوي ص  – 297عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

  . 19األستاذ منصور فقرة  – 111 –

 (
1299
  . في الهامش 259انظر آنفا فقرة (  

 (
1295
  . 115 – 275األستاذ أنور سلطان فقرة (  

 (
1299
بأنه إذا عولت محكمة الموضوع على ما ثبيت ليديها مين أن المشيترين بعقيود عرفيية ثابتية التياريخ  وقد قضت محكمة النقض(  

واسييتغلت بهيذا عين البحييث فيي أمير تسييجيل  ، مين الميورث قيد ملكييوا ميا اشيتروه بوضييع الييد المكسيب للملكييية بالميدة الطويلية

فيال مخالفية للقيانون فيي  ، وفقا لمواد التسجيل القديميةاالختصاص الذي أخذ ضد المورث والمفاضلة بينه وبين العقود العرفية 

 9نقيض ميدني ) ألن واضع الييد الميدة الطويلية ميع العقيد العرفيي الثابيت التياريخ يفضيل قانونيا عليى صياحب التسيجيل  : ذلك

  ( . 15ص  29رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة 

 (
1291
لم يغير مين طبيعية عقيد البييع مين حييث هيو  2519يونيه سنة  11في وقد قضت محكمة النقض بأن قانون التسجيل الصادر (  

 ، وإنما هو فقط قد عدل آثاره بالنسيبة للعاقيدين وغييرهم . عقد من عقود التراضي التي تم وتنتج آثارها بمجرد توافق الطرفين

) د البييع معنياه وبياقي آثياره وترك لعقي ، فجعل نقل الملكية غير مترتب = على مجرد العقد بل أرجأه إلى حين حصل التسجيل

ص  915رقيم  2مجموعية عمير  2591يونيه سنة  5 – 219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9نقض مدني 

 219رقيم  9مجموعية عمير  2552نوفمبر سينة  1 – 911ص  271رقم  1مجموعة عمر  2595أول يونيه سنة  – 2299

  ( . 929ص  92م  2595مايو سنة  5 – 217ص  19م  2517سنة  فبراير 1أنظر أيضا استئناف مختلط  – 979ص 

وأن العقيد غيير المسيجل فيي  ، هذا وقد قدمنا أن بيع العقار في التقنين المدني العراقي عقد شكلي ال يتم إال بالتسيجيل فيي دائيرة الطيابو

انظير ) أن ينشئ التزاميا بنقيل الملكيية  دائرة الطابو ليس ببيع بل هو عقد غير مسمى يقتصر على إنشاء التزام بالتعويض دون

  ( . في الهامش 199آنفا فقرة 
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) فيلتزم بموجبه البائع بنقل الملكية إلى المشتري  ، ويترتب على ذلك أن البيع غير المسجل ينشئ جميع التزامات البائع
1291
 ، وينشئ البيع غير المسجل كذلك جميع التزامات المشتري . وبتسليم المبيع وبضامن التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية ( 

) فيلتزم بموجبه المشتري بأن يدفع الثمن والمصروفات وبأن يتسلم المبيع 
1297
ويترتب على ذلك أيضا أن البيع غير المسجل  . ( 

التقادم الخمس قبل التقنين المدني ويصلح أن يكون سببا صحيحا في  ، فيجوز األخذ فيه بالشفعة ، القانون للبيعيبقى محتفظا بالوصف 

  . ويكون بيع ملك الغير قابال لإلبطال ولو لم يسجل ، الجديد

وما يتعلق بذلك  ، البيع غير المسجل ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل ملكية المبيع ( 2فنبحث إذن المسائل الثالث اآلتية : ) 

)  . وينشئ جميع االلتزامات األخرى في جانب البائع وفي جانب المشتري ( 1)  . من دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع

  . وتترتب عليه جميع آثاره بوصفه عقد بيع ( 9

 كيف ينفذ هذا االلتزام :  –البيع غير المسجل ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل الملكية  – 158

ولكنه ينشئ التزاما في جانب البائع بنقل الملكية ولما كان هذا  ، قدمنا أن البيع غير المسجل ال ينقل الملكية إلى المشتري

ولما كان التسجيل يتطلب إجراءات البد فيها من تدخل البائع الشخصي إذ ال بد أن  ، االلتزام ال يمكن تنفيذه إال بتسجيل عقد البيع

تنفيذا لاللتزام الذي في  ، شتري أن يطالب البائعمن أجل ذلك كان للم ، يكون مقرا بصدور البيع منه وإن يكون توقيعه مصدقا عليه

فقد نفذ التزامه بنقل  ، فإذا قام البائع بهذه األعمال وانبنى على ذلك تسجيل العقد . أن يقوم باألعمال الواجبة لتسجيل العقد ، ذمته

  . وانتقلت الملكية فعال إلى المشتري بالتسجيل ، الملكية

                                                 

 (
1291
ما قدمناه مين أن البيائع ال يسيتطيع أن يطاليب المشيتري بتثبييت (  أ)  : ويترتب على أن البائع يلتزم بنقل ملكية المبيع ما يأتي(  

ه ملتيزم بنقيل الملكيية مين كيان ملتزميا بنقيل الملكيية ال ذليك أني ، ملكيته على المبييع وليو أنيه ال ييزال مالكيا ألن البييع ليم يسيجل

وقيد أصيبح  ، يجيوز للمشيتري اليي ليم يسيجل عقيد شيرائه(  ب)  ( . فيي الهيامش 112أنظر آنفا فقرة ) يستطيع أن يطالب بها 

) تسيجيل البييع وتكيون الحوالية صيحيحة وال يمنيع مين صيحتها عيدم  ، أن يحول حقه هيذا المحيال ليه ، دائنا للبائع بنقل الملكية

إذا اشيترط البيائع عليى المشيتري أال (  ج)  ( . 955ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  9نقض مدني 

ويكون التسجيل وحده هو الموقوف عليى دفيع  ، فإن المبيع يتم قبل الوفاء بالثمن وقبل التسجيل ، يسجل العقد قبل الوفاء بالثمن

جاز للبائع إما مطالبته بالثمن وإما فسخ البيع طبقا للقواعد العامة وهذا الحكم صيحيح حتيى  ، مشتري الثمنالثمن فإذا لم يدفع ال

  ( . 225ص  29م  2599يناير سنة  15استئناف مختلط ) في عهد التقنين المدني السابق قبل قانون التسجيل 

 (
1297
وكيل ميا  ، التيي تيم وتنيتج آثارهيا بمجيرد توافيق الطيرفينوقد قضت محكمة الينقض بيأن عقيد البييع هيو مين عقيود التراضيي (  

مين التقنيين الميدني  111بمقتضى الفقرة األوليى مين الميادة  ، استحدثه قانون التسجيل من األثر هو أن نقل الملكية بعد أن كان

م البييع األخيرى فيال أميا أحكيا . أصيبح متراخييا إليى بعيد حصيول التسيجيل ، نتيجة الزمة للبيع الصحيح بمجرد عقده ، السابق

كميا يبقيى  ، فالبيائع يبقيى ملزميا بموجيب العقيد بتسيليم المبييع وبنقيل الملكيية للمشيتري ، تزال قائمة ليم ينسيخها قيانون التسيجيل

نقيض ميدني ) إلى غير ذلك من االلتزامات التي تترتب = بينهما عليى التقابيل بمجيرد انعقياد البييع  ، المشتري ملما بأداء الثمن

سييواء كيان مسييجل أو غييير  ، وقضيت أيضييا بييأن عقيد البيييع ( . 259ص  19رقييم  2مجموعية عميير  2591بر سيينة نيوفم 21

فإذا لم يقم البائع بتنفيذ هذا التعهيد أو ليم ييتمكن مين  . يلزم البائع بأن يمكن المشتري من االنتفاع بالمبيع وحيازة هادئة ، مسجل

كيتها بسبب ترتب حق عيني عليها وقت البيع أو لنشيوء هيذا الحيق بفعيل البيائع واستحقت العين المبيعة أن نزعت مل ، القيام به

 ( . السيابق) مين القيانون الميدني  995و  999فإنه يجب عليه رد الثمن مع ؟؟ طبقا لما تقضيي بيه المادتيان  ، بعد تاريخ العقد

مييا وقييت الشييراء بسييبب االسييتحقاق أو إال إذا اشييترط عييدم الضييمان وكييان المشييتري عال ، وال يسييقط حييق الضييمان عيين البييائع

وإذن فيالحكم  . أما عدم تسجيل المشتري عقد شرائه فيال يترتيب علييه سيقوط حيق الضيمان ، اعتراف أنه اشترى ساقط الخيار

 ، الذي يرفض دعوى الضمان تأسيسا على أن نزع ملكية العين من المشتري لم يكن إال نتيجية إهماليه فيي تسيجيل عقيد شيرائه

فبرايير  19نقيض ميدني ) يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه  ، ائن البائع الشخص من نزع ملكية العين المبيعةمما مكن د

رقيم  2مجموعية عمير  2599ينياير السينة  9انظر أيضيا نقيض ميدني  – 2955ص  911رقم  2مجموعة عمر  2591سنة 

وكان هذا الرأي قيد اسيتقر عليى القضياء  –ية قبل السابقة وسائر األحكام المشار غليها في هذا المعنى في الحاش 219ص  52

ص  7 2511ديسيمبر سينة  9المصري قبل إنشاء محكمة النقض لحكم من محكمة استئناف مصر في دوائرهيا المجتمعية فيي 

155 . )  
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أو أخل بأية صورة  ، أو امتنع عن الذهاب إلى الجهة المختصة للتصديق على إمضائه ، منهوإذا أنكر البائع صدور البيع 

) أخرى بواجبه من القيام باألعمال الالزمة لسجيل العقد 
1295
وال يكتفي  . جاز للمشتري إجباره هو أو ورثته على القيام بذلك ، ( 

ل يجوز له أن يصل إلى إجبار البائع على تنفيذ التزامه عينا ونقل ب ، المشتري بأن يطالب البائع بالتعويض عن اإلخالل بالتزامه

وذلك عن طريق دعو بين ابتركهما العمل وإقرهما القضاء منذ صدور قانون التسجيل : دعوى صحة التعاقد  ، الملكية بالتسجيل

  . ودعى صحة التوقيع

 دعوى صحة التعاقد :  – 274

) ولكن العمل ابتدعها  ، إليها هذه الدعوى لم يكن قانون التسجيل يشير
1259
  . "دعوى صحة ونفاذ العقد " تحت اسم  ( 

حتى لو كان  ، ليواجه بها امتناع البائع عن القيام باألعمال الواجبة للتسجيل على النحو الذي قدمناه ، منذ صدور هذا القانون

) معترفا بصدور البيع منه 
1252
فهو ما دام ممتنعا عن القيام باألعمال الواجبة  ، ا بهفسواء كان البائع منكرا للبيع أو معترف . ( 

 action enبأن يرفع عليه دعوى يطلب فيها الحكم بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه  ، لتسجيل العقد استطاع المشتري إجباره على ذلك

realization, enconstatation, de la vente ) ) . ندا يغنيه عن عقد البيع الصالح فإذا ما صدر هذا الحكم جعل منه المشتري س

أكثر مما تثبت الورقة  –وهو في الوقت ذاته يثبت  ، فهو سند رسمي أقوى من السند العرفي المصدق فيه على التوقيع ، للتسجيل

                                                 

 (
1295
لبيع قد كتيب عليى ورقية أو يكون ا ، كان يكون البيع قد صدر شفويا وامتنع البائع عن تحرير ورقة به تكون صالحة للتسجيل(  

أو يكيون البيائع قيد امتنيع عين تقيديم المسيتندات  ، عادية وامتنع البائع عن كتابتيه عليى النميوذج المطبيوع المخصيص للتسيجيل

  ( . 199ص  217األستاذ أنور سلطان فقرة ) والشهادات الالزمة للتسجيل 

 (
1259
فمن أحكام محكمة االستئناف المختلطة فيي  ، دعوى صحة التعاقدولم يتخلف القضاء المختلط عن القضاء الوطني في إقرار (  

 29 – 111ص  51م  2599فبراييير سيينة  22 – 251ص  52م  2515فبراييير سيينة  9اسييتئناف مختصيير  : هييذا المعنييى

 17 – 51ص  59م  2591ديسيييمبر  29 – 911ص  55م  2519ميييايو سييينة  21 – 121ص  59م  2592فبرايييير سييينة 

 29 – 191ص  57م  2591أبريل سينة  12 – 59ص  57م  2599ديسمبر سنة  9 – 129ص  59م  2599مارس سنة 

 25 – 197ص  92م  2595مارس سنة  12 – 255ص  92م  2595مارس سنة  5 – 99ص  92م  2597ديسمبر سنة 

  . 251ص  91م  2559مارس سنة 

البائع بنقل الملكيية التزاميا بتمكيين المشيتري مين تسيجيل عقيد يتضمن التزام  : وتقوم دعوى صحة التعاقد على األساس القانوني اآلتي

 129وقد نصت الميادة  ، وهذا االلتزام األخير يمكن تنفيذه عينا وتسمح طبيعته أن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ العيني ، البيع

فدعوى صحة التعاقيد إذن  . " االلتزامفي االلتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت بذلك طبيعة  " مدني على أنه

ويترتيب  . هي دعوى يطلب فيها المشتري من البائع تنفيذ التزاميه بنقيل ملكيية المبييع تنفييذا عينييا فيي عقيد = بييع صيحيح نافيذ

شيتر ثيان فيإذا بياع البيائع العقيار ميرة ثانيية لم . ليم تقبيل دعيوى صيحة التعاقيد ، على ذلك أنه إذا كان التنفيذ العيني غيير ممكين

أصبح تنفيذ التزام البائع بنقل الملكية إلى المشيتري األول غيير  ، وسجل هذا التعاقد قبل أن يتمكن المشتري األول من التسجيل

 – 111ص  211محميد عليى إميام فقيرة ) ومن ثيم تيرفض دعيوى المشيتري األوليى عليى البيائع بصيحة التعاقيد  ، ممكن عينا

وييرفض القضياء الحكيم  ( . 9هيامش رقيم  295قانون األستاذ جميل الشرقاوي ص  . 112رة األستاذ عبد المنعم البدراوي فق

كميا ليو كيان هنياك مين كسيب  ، بصحة التعاقد إذا تبين من وقائع الدعوى أن تسجيل الحكم لن يجدى المشتري فيي نقيل الملكيية

كمشتري ثان سيجل عقيده قبيل تسيجيل صيحيفة اليدعوى  ، هذه الملكية بسند يحتج به في مواجهته رغم صدور الحكم لمصلحته

ينياير سينة  15نقيض ميدني ) إذ أن الحكم لمصلحة المشتري األولى وتسيجيل هيذا الحكيم يصيبح عيديم الفائيدة  ، بصحة التعاقد

كيذلك  ( . 191ص  95رقيم  9مجموعة أحكيام الينقص  2599ديسمبر سنة  21 – 97رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599

ألن المشيتري مين غيير الماليك ال  ، دعيوى صيحة التعاقيد إذا اتضيح أن المتيدخل فيهيا هيو الماليك الحقيقيي للعقيار يجب رفض

ومميا يقطيع أن  95رقيم  9مجموعة أحكيام الينقض  2599ديسمبر سنة  21نقض مدني ) يجديه أن يصدر حكم بصحة تعاقده 

ئع بتنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينييا أن هيذه اليدعوى دعوى صحة التعاقد ليست في حقيقتها إلى مطالبة المشتري للبا

أما الدعوى التي يرفعها البائع على المشتري فهي دعوى  . وإنما يرفعها المشتري على البائع ، ال يرفعها البائع على المشتري

  . ال دعوى صحة التعاقد ، المطالبة بدفع الثمن

 (
1252
فيال حاجية  ، أما إذا كان مكتوبيا فيي ورقية رسيمية . مكتوب أصال أو مكتوب في ورقة عرفيه والمفروض طبعا أن البيع غير(  

وذلك ما لم يمتنع البيائع  ، ألن الورقة الرسمية قابلة للتسجيل دون حاجة إلى تدخل البائع ، للمشتري برفع دعوى صحة التعاقد

  . عن تقديم المستندات التي تثبت أصل ملكيته
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فيجوز إذن للمشتري أن يسجل هذا الحكم باعتبار سندا قاطعا على  . وقوع البيع صحيحا نافذا –المكتوبة ولو كانت ورقة رسمية 

وال يحاج في تسجيله إلى تدخل البائع )  ، وقوع البيع
1251
 ) ،  

) ومتى سجله انتقلت إليه ملكية المبيع 
1259
 ) .  

 ، بصحة التعاقدوغل يد البائع عن التصرف في العقار المبيع من وقت رفع الدعوى  ، بل إن العمل سار مرحلة أبعد من ذلك

فيبادر البائع إلى التصرف في العقار  ، حتى ال يكون المشتري تحت رحمته أثناء المدة الطويلة التي قد يستغرقها نظر الدعوى

وذلك بأن يسجل  . لشخص آخر ويبادر هذا إلى تسجيل عقده قبل تسجيل الحكم بصحة التعاقد فال تكون هناك جدوى من هذا الحكم

) ومن وقت تسجيلها ال يستطيع البائع أن يتصرف في العقار  ، دعوى صحة التعاقدالمشتري صحيفة 
1255
حتى إذا صدر الحكم  ، ( 

فيصبح أي تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل  ، بصحة التعاقد بعد ذلك أشر المشتري به على هامش تسجيل صحيفة الدعوى

) صحيفة الدعوى بحصة التعاقد غير نافذ في حق المشتري 
1259
واعتبرت  ، وقد أقرت محكمة النقض العمل فيما جرى عليه . ( 

                                                 

 (
1251
ألن الحكييم الصييادر  ، أن يرفييق المشييتري بييالحكم عنييد شييهره المسييتندات واألوراق المثبتيية ألصييل ملكييية البييائعوذلييك بشييرط (  

وقيد قضيت محكمية دمنهيور الكليية بيأن صيدور الحكيم بصيحة التعاقيد ال يعفيي  . بصحة التعاقد ال يتعرض ألصل هيذه الملكيية

  ( . 2195ص  911رقم  91المحاماة  2599مارس سنة  17)  المشتري من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع

سبق أن بينا أن كثيرا من المتعياملين كيان يلجيأ إليى دعيوى صيحة التعاقيد للتهيرب مين  ":  ويقول الدكتور محمد شوقي في هذا الصدد

رفيع المشيتري  ، البيائع فإذا ميا طالبيت الهيئية التيي كانيت تشيرف عليى أعميال الشيهر بميا يفييد ملكيية . إثبات ملكية المتصرف

فتنتقيل بيذلك ملكيية  ، دعوى بصحة التعاقد واستصدر حكما بذلك يقدم ألفالم الرهون ويسجل آليا باعتباره حكميا واجيب التنفييذ

إنما كثيرا ما كان يحدث أن يغيب الميدعى علييه وهيو  ، صحيح أنه كان للمحكمة حق بحث هذه الملكية . العقار إليه دون بحث

اليذي كيان  2519وتنتفيي الحكمية مين قيانون سينة  ، فيصيدر الحكيم هيذا األسياس ، يحضر ويقر بصيدور التعاقيد منيهالبائع أو 

عنيدما قضيى (  قانون تنظيم الشهر العقياري) وقد فطن المشرع  . . يتطلب دقة في البحث قبل تمكين أي شخص من التصرف

فينص عليى أن صيدور حكيم بصيحة التعاقيد ال يعفيى  ، الماضييبشهر دعوى صحة التعاقيد إليى سيوء اسيتعمال هيذا الحيق فيي 

وقد كانت األسباب التي سردناها داعية إلى أال يقر قانون الشيهر  . . المشتري من تقديم كافة المستندات الدالة على ملكية البائع

عييدم شييهر األحكييام  فاسييتتبع ذلييك ، فاسييتبعد هييذه الييدعاوى ميين المحييررات الواجييب شييهرها ، العقيياري دعيياوى صييحة التوقيييع

وإذا تعيذر عليى  ":  ويقول األسيتاذ محميد أبيو شيادي ( . 259ص  – 252الشهر العقاري علما وعمال ص )  " الصادرة فيها

 المحكوم لصالحه في دعوى صحة التعاقد تقديم المستندات المثبتة ألصل الملكية نظرا لكونها في حوزة الصادر ضيدهم الحكيم

ه الملكيية بسيؤال الميالك السيابقين والمجياورين ورجيال الحكومية وأصيحاب التكلييف الميدرج بيه فيجب التحقق من صحة هذ ،

عليى أن يوقيع عليى  ، العقار ثم يعمل إقرار بنتيجة هذا التحقيق ويحرر على ورق التسجيل المتموغ ويوضح بيه أصيل الملكيية

  ( . 219شهر الحقوق العقارية ص ) عند تسجيله هذا اإلقرار من الصادر لصالحه الحكم ويصدق على توقيعه ويرفق بالحكم 

 (
1259
وذلك عين طرييق طليب الحكيم  ، وقد قضت محكمة النقض بأن للمشتري أن يطلب تنفيذ ما تعهد به البائع من نقل الملكية إليه(  

فيإذا  . التسيجيلوالذي يحل في هذه الحالة محل العقد في  ، بصحة عقد البيع توصال إلى تسجيل الحكم الذي يصدر له بما طلب

وصار له حق طليب تثبييت ملكيتيه إذا وجيدت منازعية مين البيائع أو  ، ما تمت هذه اإلجراءات أصبح مالكا قانونا للعقار المبيع

مجموعية أحكيام  2592أبرييل سينة  25 – 295ص  79رقيم  2مجموعة عمير  2591ديسمبر سنة  11نقض مدني ) ورثته 

إال إذا كيان الحكيم قيد  ، وال حاجية إليى تسيجيل العقيد معيه ، جل هيو الحكيم وحيدهوالذي يسي –(  195ص  221رقم  1النقض 

وهيذا  ( ، 292ص  59األستاذ عبد الفتاح عبد البياقي فقيرة ) أحال عليه فيسجل الحكم ومعه العقد باعتباره من ملحقات الحكم 

  . من ملحقاتهبخالف = دعوى صحة التوقيع ففيها يسجل العقد وهو األصل ومعه الحكم باعتباره 

أو  ، فتكيون مين اختصياص المحكمية التيي يقيع فيي دائرتهيا العقيار كاليدعاوى العينيية ، ودعوى صحة التعاقد دعوى شخصية عقاريية

نيوفمبر  19استئناف مختلط  –مرافعات  1/    91م ) المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه كالدعاوى الشخصية 

  ( . 7ص  97م  2559سنة 

 (
1255
وقد قضيت محكمية الينقض بيأن  . ويستطيع المشتري إلى جانب ذلك أن يطلب وضع العقار المبيع تحت الحراسة أثناء النزاع(  

من حق المشتري أن يطالب البائع بالتسليم على اعتبار أنه التزام شخصي وأثر من آثار البيع الذي ال يحول دونه عدم حصول 

أن  ، إذا ما خشى على العين من بقائها تحت يد البيائع طيلية النيزاع –يضا أن يكون للمشتري ومن شأنه هذه اآلثار أ ، التسجيل

) إذ النزاع على كل حال منصوب على العقيار المطليوب وضيعه تحيت الحراسية  ، يطلب إلى المحكمة وضعها تحت الحراسة

  ( . 257ص  12رقم  5مجموعة عمر  2559يونيه سنة  21نقض مدين 

 (
1259
لم ينفذ  ، بل إن البيع الصادر من البائع إلى مشتري آخر إذا سجل قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، ا فحسبليس هذ(  

ذلك أن حيق المشيتري األول  ، مع ذلك في حق المشتري األولى الذي رفع هذه الدعوى إال إذا كان المشتري اآلخر حسن النية

يته إال في مواجهة الغير الذي كسب حقه بحسين نيية قبيل تسيجيل صيحيفة الذي سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد ال تنعدم حج

سواء كيان هيذا العقيد  ، كذلك ال يحتج على المشتري األول بتسجيل سابق لعقد صوري ( . قانون الشهر 1/    21م ) الدعوى 
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) دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مآال كما سبق القول 
1251
فأدخلتها ضمن دعاوى االستحقاق التي تسجل صحيفتها ويكون  ، ( 

) لتسجيلها الحجية التي قدمناها طبقا للمادة السابعة من قانون التسجيل 
1251
م الشهر العقاري ميدا للعمل وجاء قانون تنظي . ( 

) " يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية " كما رأينا على أنه  1 /   29فنص صراحة على المادة  ، وللقضاء
1257
أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة "  12 /   21كما جاء في المادة  ، ورتب على تسجيلها . ( 

  . "على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى 

ولما كانت دعوى صحة التعقاد الغرض منها ثبوت أن عقد البيع قد صدر من البائع صحيحا نافذا وأن هذا العقد ال يزال 

) صحيحا نافذا وقت صدور الحكم 
1255
فيجوز له إذن أن  . فإنه يجوز للبائع أن يتقدم في هذه الدعوى بأي دفع يتعارض مع ذلك ، ( 

أو ببطالنه النعدام التراضي أو الستحالة المحل أو لعدم مشروعية السبب أو لغير ذلك من أسباب  ، يدفع الدعوى بصورية البيع

) البطالن 
1299
ويجوز  . أو لنقص في األهلية ، لغلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل ويجوز له أن يرفع دعوى فرعية بإبطال البيع . ( 

                                                                                                                                                                    

 2559ونيه سينة ي 9 – 599ص  299رقم  1مجموعة عمر  2597أكتوبر سنة  19نقض مدني ) الصور ال وجود له أصال 

 2559نييوفمبر سيينة  19نقييض مييدني ) أو كييان عقييد ضييمان فييي صييورة عقييد بيييع  ( ، 279ص  11رقييم  5مجموعيية عميير 

  ( . 195ص  77رقم  5مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  99 – 119ص  79رقم  5مجموعة عمر 

حتى لو كيان عقيد البيائع ليه ليم يسيجل إال  ، ويجوز للمشتري أن يحتج بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد من وقت حصول التسجيل

  ( . 522ص  299رقم  2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  29نقض مدني ) بعد صحيفة دعوى صحة التعاقد 

 (
1251
  . 195انظر آنفا فقرة (  

 (
1251
 211رقيم  1مجموعية عمير  2595فبراير سنة  19 – 219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9نقض مدني (  

مجموعية أحكيام  2597ميارس سينة  11 – 595ص  97رقيم  5مجموعية أحكيام الينقض  2599يناير سينة  15 – 921ص 

 2597يونييه سينة  25 – 555ص  95رقيم  5مجموعة أحكيام الينقض  597مارس سنة  29 – 159ص  91رقم  5النقض 

  . 971ص  19رقم  5مجموعة أحكام النقض 

 (
1257
وال يكفيي  ( ، قيانون الشيهر 29م ) وال يجوز تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد إال بعد إعالنهيا وقييدها بجيدول المحكمية (  

ص  291رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2591ميايو سينة  7نقد مدني ) التأشير من مصلحة المساحة على صحيفة الدعوى 

 ، محكوم بإثبات صحة التعاقد فيها هي بما ورد من ذلك في العقد الذي بيعت بموجبيهوالعبرة في تحديد األراضي ال ( . 2951

  ( . 199ص  71رقم  5مجموعة عمر  2559ديسمبر  99نقض مدني ) ال بما يكون قد ورد صحيفة دعوى صحة التعاقد 

أبرييل سينة  11نقيض ميدني ) ر فيهيا على أن مجرد تسجيل صحيفة دعيوى صيحة التعاقيد ال ينقيل الملكيية قبيل التأشيير بيالحكم الصياد

(  911ص  15رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  29 – 519ص  221رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599

فقد رتبت على أن مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقيد ال  ، ولما كانت محكمة النقض ال تأخذ باألثر الرجعي للتسجيل .

رفض دعوى شيفعة رفعهيا مشيتر ليم يسيجل عقيد مشيتراه للعقيار المشيفوع بيه وإن كيان قيد سيجل (  أ)  : تيينقل الملكية فيما يأ

سيقوط الحيق فيي (  ب)  ( . 91ص  1رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2592نيوفمبر سينة  7) صحيفة دعوى صحة التعاقيد 

أبرييل سينة  19) األخذ بالشفعة بمضي أربعية أشيهر مين ييوم تسيجيل البييع ال مين ييوم تسيجيل صيحيفة دعيوى صيحة التعاقيد 

 ( . 995ص  55رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  7 – 519ص  295رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599

 19) الشفيع بها عليى أسياس مجيرد تسيجيل صيحيفة دعيوى صيحة التعاقيد  أرض ، في صدد المفاضلة بين أي الملكيين(  ج) 

فانسحاب أثر الحكم إلى تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة  – 15ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة 

ئناف مصير اسيت) التعاقد مقصورة على حماية رافع الدعوى من الحقوق التي تقرر عليى العقيار بعيد تسيجيل صيحيفة اليدعوى 

(  199ص  295األستاذ محمد كامل مرسي شهر التصرفات فقيرة  – 129قم  99المجموعة الرسمية  2591ابريل سنة  15

.  

 (
1255
فيال يجيوز إثباتيه بالبينية أو  ، ولميا كيان تصيرفا قانونييا . لذلك يقيع عليى المشيتري عيبء إثبيات صيدور عقيد البييع مين البيائع(  

والغالب أن يقيدم المشيتري ورقية عرفيية بيالبيع عليهيا توقييع مين البيائع  .  يزيد على عشر جنيهاتبالقرائن إال إذا كان الثمن ال

فيتسع المجال عندئذ للبائع فيي أن يطعين فيي هيذه الورقية بيالتزوير أو بيالبطالن أو باإلبطيال أو بالفسيخ أو  ، غير مصدق عليه

  . باالنفساخ أو بغير ذلك من أوجه الطعن

 (
1299
وميا يجرييه  ، كمة النقض بأن الثمن ركن مين أركيان البييع التيي يجيب التثبيت مين توافرهيا قبيل الحكيم بانعقيادهوقد قضت مح(  

قاضي الموضوع من هذا التثبت في دعوى صحة التعاقد يجب عليه أن يورده في أسباب حكمه ليقوم هيذا اإلييراد شياهدا عليى 

ولييمكن بيه محكمية الينقض مين أن تأخيذ بحقهيا فيي اإلشيراف عليى  ، هأنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المتنيازع فيي

فإذا كان الحكم الصادر بثبوت حصول البيع بيين طرفييه وبيالترخيص بتسيجيل الحكيم ليقيوم مقيام العقيد  . مراعاة أحكام القانون

نقيض ميدني ) ابه متعينيا نقضيه فإنيه يكيون مشيوبا أسيب ، في نقل الملكية مجهال فيه ركن الثمن المقول بان البيع تم على أساسيه

  ( . 229ص  51رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  17
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لتحقق شرط فاسخ أو لعدم تحقق شرط واقف أو الستحالة التنفيذ أو لغير ذلك من أسباب  ، له أن يدفع بانفساخ البيع أو عدم نفاذه

) االنفساخ أو لعدم النفاذ 
1292
) يع لعدم قيام المشتري بتنفيذ التزاماته أن يرفع دعوى فرعية بفسخ البويجوز له أخيرا  . ( 

1291
 ) .  

) شأنها في ذلك شأن سائر الدعوى  ، وتقادم دعوى صحة التعاقد بخمس عشرة سنة من وقت صدور البيع
1299
 ) .  

                                                 

 (
1292
فيإذا ليم يقيم المشيتري بالتزاميه مين دفيع اليثمن ورفيع ميع ذليك عليى البيائع  ، ومن أسباب عدم نفاذ البيع الدفع بعدم تنفيذ العقيد(  

جاز للبائع أن يدفع هذه الدعوى بعدم تنفيذ المشتري اللتزامه بدفع الثمن فيتوقف عن تنفيذ التزامه بنقل  ، دعوى بصحة التعاقد

 71رقيم  1مجموعية أحكيام الينقض  2592مارس سينة  11نقض مدني ) وفقا للقواعد المقررة في الدفع بعدم للتنفيذ  ، الملكية

مجموعية أحكيام  2591نيوفمبر سينة  25 – 592ص  51رقيم  7مجموعة أحكام الينقض  2591أبريل سنة  19 – 555ص 

األسيتاذ منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  – 299ص  59األستاذ عبد الفتاح عبد البياقي فقيرة  – 175ص  71رقم  7النقض 

  ( . 295ص  15

فال بد أن تثبت المحكمة مميا إذا كيان البييع فيي هيذه الحالية  ، اإلجازةومن أسباب إبطال البيع صدوره من محجور عليه دون أن تلحقه 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تمسيك المشيتري رافيع دعيوى صيحة التعاقيد ونفياذه بيأن ورثية  . قد أجيز أو بقى دون إجازة

 ، قيم ولو لم ييأذن بيه المجليس الحسيبيالبائع المحجوز عليه قد أجازوا البيع بعد وفاته مما يترتب عليه نفاذ العقد الصادر من ال

ويقضي برفع الدعوى بناء على أن المحجوز عليه كان قد توفى في الوقت الذي صدر فييه إذن  ، فال يعرض الحكم لهذا الدفاع

 55 9مجموعية عمير  2551ميارس سينة  25نقيض ميدني ) فإن الحكم يكون قاصر التسبيب متعينا نقضه  ، المجلس الحسبي

  ( . 219ص 

 (
1291
كيذلك يكفيي اليدفع  . ويكفيي دفيع اليدعوى األصيلية بيأن البييع منفسيخ ، أما إذا كان البيع منفسخا فال حاجة لرفع دعوى فرعية(  

فيتعين عندئذ على المحكمة أن تبحيث أمير قييام المشيتري بالتزاماتيه حتيى يكيون ليه الحيق فيي  ، بعدم تنفيذ المشتري اللتزاماته

وقد قضيت محكمية الينقض بأنيه إذا كيان أسياس دعيوى صيحة التعاقيد حصيول البييع وامتنياع  . هطلب الحكم بصحة البيع ونفاذ

وكان المطلوب فيها هو الحكم بإنفاذ هيذه االلتزاميات جبيرا  ، البائع عند تنفيذ التزاماته التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري

ه واجب النفياذ علييه وبياإلذن فيي تسيجيل الحكيم توسيال النتقيال وذلك بالحكم بأن البيع الذي صدر فيه صحيح وبأن ، على البائع

ثيم يفصيل أيضيا فيي  ، فهي بحكم هذا األساس وتلك الطلبات تستلزم قانونا من القاضي أن يفصل في أمر صحة البييع ، الملكية

الشيرعية لعيدم وفياء المتعاقيد وإذا كيان مين األعيذار  . أمر امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته وهل كان له عيذر فيي هيذا االمتنياع

فيإن هيذا يسيتجر النظير فيي أمير قييام المشيتري بتنفييذ  ، بالتزامه في العقود التبادلية أن يكون المتعاقد اآلخر ليم ييوف بالتزاميه

يتعيرض وإذا كان محل هذه األمور يتحيتم أن  . حتى يكون أو ال يكون له الحق في مطالبة البائع بتنفيذ التزاماته ، التزاماته هو

وكيذلك ال  . فال يحص القول بأن ننظر المحكمة فيها يكون مقيدا بيذات صيحة التعاقيد فحسيب ، لها القاضي للفصل في الدعوى

إذا اسيتعمال الحيق  ، يصح القول بأنه على البائع رفع دعوى بطلب الفسخ مستقلة عن اليدعوى المرفوعية علييه بصيحة التعاقيد

ميايو سينة  7نقيض ميدني )  ، صاحبه يكون فيي صيورة دفيع فيي دعيوى مرفوعية علييهكما يكون في صورة دعوى به يرفعها 

  ( . 595ص  255رقم  9مجموعة عمر  2551

ال ألن بييع مليك  ، وجيب رفيض اليدعوى ، ورفع على البيائع دعيوى صيحة التعاقيد ونفياذه ، وإذا اشترى شخص عقارا من غير مالكه

الغير هنا قابل لإلبطال إذ اإلبطال من حق المشتري وحده وهو الذي يرفع الدعوى بصحة التعاقد فيكون رفعه لليدعوى إجيازة 

وهو صحة التعاقد ال تقبل إال إذا كيان مين شيأن البييع المتمسيك  ، ولكن ألن هذا البيع غير نافذ في نقل الملكية للمشتري ، للعقد

األستاذ عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة ) ويستوي في ذلك أن يتدخل المالك الحقيق في الدعوى أو ال يتدخل  ، الملكية به فيها نقل

مجموعية أحكيام الينقض  2591مايو سنة  7نقض مدني  : وانظر في حالة تدخل المالك الحقيقي – 292ص  – 299ص  59

  ( . 2951ص  291رقم  9

فال يسوغ وقف اليدعوى حتيى  ، تدخل في دعوى صحة التعاقد ويدفع الدعوى بأن البائع ليس هو المالكفيجوز إذن للمالك الحقيق أن ي

مجموعة أحكيام الينقض  2591مايو سنة  7نقض مدني ) بل يجب الفصل في الملكية = في الدعوى ذاتها  ، يفصل في الملكية

وجب رفيض  ، بأنه يملك العقار بالتقادم الطويل وإذا تمسك أحد الخصوم في دعوى صحة التعاقد ( . 2951ص  291رقم  9

وإذا تمسييك أحييد  ( . 22ص  9رقييم  5مجموعيية أحكييام اليينقض  2591أكتييوبر سيينة  21نقييض مييدني ) دعييوى صييحة التعاقييد 

إذ  ، تعين على المحكمية المنظير أمامهيا اليدعوى الفصيل فيي ذليك ، الخصوم في دعوى صحة التعاقد بملكيته هو للعقار المبيع

مجموعية أحكيام  2599ديسمبر سنة  15نقض مدني ) حكم بصحة التعاقد يتوقف على التحقق من عدم سالمة هذا الدفاع أن ال

وقد يكون المالك الحقيق شخصا صدر له عقد مين البيائع وسيجل قبيل أن يسيجل المشيتري  ( . 2115ص  111رقم  1النقض 

حة التعاقد متى كان المشتري الذي سجل أوال حسن النية فيجب في هذه الحالة رفض دعوى ص ، صحيفة دعوى صحة التعاقد

  ( . 191ص  95رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  21نقض مدني ) 

 (
1299
وإذا  . فمين الجيائز أن يكيون قيد تملكيه بالتقيادم الطوييل ميدة خميس عشيرة سينة ، غير أنه إذا تسلم المشتري العقار مين البيائع(  

فهل تسقط دعيوى صيحة التعاقيد  ، ولكنها انقضت منذ صدور البيع ، م تنقض منذ تسلم المشتري العقاريفرض أن هذه المدة ل
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باعتبار أن  ، يجوز له أيضا أن يرفعها على وارث البائع بعد موت البائع ، وكما يجوز للمشتري رفع هذه الدعوى على البائع

ومن ثم ال يجوز لوارث البائع أن يحتج على  . الوارث يمثل التركة وأن التزام البائع بنقل الملكية باق بعد موت البائع في تركته

) المشتري بعدم تسجيل العقد الصادر له من المورث 
1295
لوارث المشتري أن يرفع دعوى صحة البائع أو  $ 551$ ويجوز  ، ( 

) الوجه الذي قدمناه على  . على وارثه
1299
 ) .  

فللمشتري أن يرفع باسم البائع له دعوى صحة التعاقد على البائع  ، وإذا كان المشتري قد اشترى من بائع عقده لم يسجل

أن يسجل عقد البيع الصادر له من البائع أو أن يحصل على حكم بصحة  –بعد تسجيل الدعوى والتأشير بالحكم  –حتى يتمكن  ، للبائع

) تعاقد الصادر له هو من البائع ال
1291
 ) .  

 دعوى صحة التوقيع :  – 275

ويمتنع البائع مع  ، على أن المشتري قد يكون في يده ورقة عرفية بالبيع موقعه من البائع بإمضائه أو ختمه أو بصمة أصبعه

أن يرفع  ، حتى في هذه الحالة ، وقد قدمنا أن للمشتري . ذلك من الذهاب إلى الجهة المختصة للتصديق على توقيعه تمهيدا للتسجيل

إال أنه قد يقنع في هذه الحالة بدعوى أكثر  . فيصل بها إلى الحكم بصحة ونفاذ البيع على النحو الذي قدمناه ، دعوى صحة التعاقد

                                                                                                                                                                    

فال  ، بالتقادم وذلك بالرغم من تسلم المشتري للعقار ؟ الظاهر أنه يمكن اعتبار تسلم المشتري للعقار قاطعا لمدة التقادم المسقط

انظير فيي هيذا ) العقار قبل انقضاء خمس عشيرة مين وقيت صيدور البييع  تسقط دعوى صحة التعاقد إذا كان المشتري قد تسلم

  ( . 199المعنى الدكتور محمود شوقي في الشهر العقاري علما وعمال ص 

 (
1295
كذلك ال يجوز لدائني تركة البائع أن يتمسيكوا ضيد  – 991ص  59رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة  19نقض مدني (  

ليم يكين لدائنيه العيادي أن ييدعى فيي مواجهية  ، فيإذا ميات البيائع قبيل الوفياة بتعهيده بنقيل الملكيية . المشتري بعدم تسيجيل البييع

وال يجوز لهذا اليدائن إجيراء التنفييذ عليى العقيار باعتبيار أنيه كيان  ، المشتري أي حق على العقار المبيع يتنافي مع تعهد البائع

قييد سييجل حكمييا صييدر لييه علييى الورثيية بصييحة التعاقييد قبييل اتخيياذ خصوصييا إذا كييان المشييتري  ، مملوكييا للييورث وقييت وفاتييه

  ( . 115ص  299رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  1نقض مدني ) إجراءات التنفيذ 

مجموعية أحكيام  2599فبرايير سينة  9نقض مدني ) ويجوز رفع دعوى صحة التعاقد على المتقاسمين مع البائع قسمة أفرزت المبيع 

  ( . 555 ص 15رقم  5النقض 

 (
1299
وقضييت أيضييا محكميية  . وقييد سييبقت اإلشييارة إليييه 991ص  59رقييم  9مجموعيية عميير  2552ينيياير سيينة  19نقييض مييدني (  

النقض بأن طلب ورثة المشتري لعقار صحة ونفاذ البيع الذي عقده مورثهم ال يجعل موضوع الدعوى في جميع األحوال غير 

صد منها أن تكون دعوى استحقاق مآال يعتبر في األصيل قيابال للتجزئية لكيل وارث إذ مثل هذه الدعوى التي يق ، قابل للتجزئة

وذلك لما لم يكن محل العقد غير قابل للتجزئة لطبيعة أو لمفهوم قصيد  ، أن يطالب بحصته في المبيع مساوية لحصته الميراثية

ولكن يبدو أن للبائع في هيذه  ( . 955ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592نقض مدني أول مارس سنة ) المتعاقدين 

وقضت  . فيطلب تنفيذ البيع بأكمله ويتقاضي كل الثمن من التركة ، الحالة أن يدفع دعوى أحد الورثة بعدم جواز تفرق الصفقة

فيإذا اشيترى شيخص قطعتيي أرض متفصيلتين الواحيدة  ، محكمة النقض أيضا بأنه يجوز تقرر عدم التجزئية بيإرادة المتبيايعين

واتضحت رغبة البائع في اليتخلص مين دييون  ، وتعهد بوفاء دين قطعة مما يتبقى من ثمن الثانية ، ن األخرى بعقد بيع واحدع

وجيب  ، دفعة واحدة ببيع قطعتي األرض على السواء لمشتر واحد يكمل من باقي ثمن إحداهما ميا عليى األخيرى لينفس اليدائن

 2592ميارس سينة  11نقيض ميدني ) إلى إحيدى القطعتيين لعيدم القابليية للتجزئية رفض الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع بالنسبة 

  ( . 555ص  71رقم  1مجموعة أحكام النقض 

األسيتاذ عبيد المينعم البيدراوي ) هذا ويجوز لدائني المشتري رفع دعوى صحة التعاقد باسم المشتري مدينهم إذا أهميل هيذا فيي رفعهيا 

  ( . 119ص  112فقرة 

 (
1291
رقييم  5مجموعيية عميير  2555أبريييل سيينة  19 – 921ص  225رقييم  5مجموعيية عميير  2555أبريييل سيينة  1نقييص مييدني (  

(  912ص  – 919ص  112األستاذ عبد المنعم البدراوي فقيرة  – 51األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 999ص  211

أن يكلف البائع األصيلي بيالتوقيع ليه عليى عقيد بييع  وقضت محكمة النقض بأن المشتري من مشتر لم يسجل عقده ال يستطيع .

هيو أن يطليب منيه التوقييع عليى  –حتى لو قيل بوجود حتى مباشر له قبله  –بل كل ماله  ، صالح للتسجيل إذ هو لم يتعاقد معه

(  779ص  215رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  21نقض مدني ) عقد بيع صالح للتسجيل لمن اشترى منه 

العقيد الصيادر مين  ، فصل في هذه الدعوى في صحة العقدين ، وإذا رفع المشتري الدعوى على كل من البائع والبائع للبائع –

) كما أن كل الحقوق التي كسبها البائع من بائعه تنتقل إلى المشيتري منيه  ، بائع البائع للبائع والعقد الصادر من البائع للمشتري

  ( . 992ص  9مجموعة أحكام النقض  2592نة ديسمبر س 11نقض مدني 
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تحقيق الخطوط األصلية المعروفة وقد استعار العمل هذه الدعوى من دعوى  . وهي دعوى صحة التوقيع ، ولكنها أقل شأنا ، يسرا

  . في تقنين المرافعات

ويكون ذلك بدعوى  ، فيجوز للمشتري أن يختصم البائع ليقر أن الورقة العرفية هي بإمضائه أو بختهم أو ببصمة أصبعه

اعتبرته المحكمة  ، واهفإذا حضر البائع وأقر أو سكت أو لم ينكر توقيعه أو لم ينسبه على س . أصلية باإلجراءات المعادة للدعاوى

ويجوز له أن يعارض في هذا الحكم في جميع  ، وتكون جميع مصروفات دعوى صحة التوقيع ، مقرا بتوقيعه على ورقة البيع

اتخذت المحكمة اإلجراءات التي رسمها تقنين المرافعات في المواد  ، وإذا حضر البائع وأنكر التوقيع أو نسبه إلى سواه . األحوال

ومتى صدر الحكم بصحة  . ( مرافعات 179 – 111لتحقيق التوقيع والحكم بصحته أو برد الورقة ) أنظر المواد  111 – 111

اعتبرت ورقة البيع العرفية هي والحكم بصحة التوقيع بمثابة عقد بيع مصدق فيه على  ، سواء بإقرار البائع أو بعد التحقيق ، التوقيع

) لملكية إلي المشتري فإذا سجال معا انتقلت ا ، اإلمضاء
1291
 ) .  

فإنه ال  ، ولما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع هو مجرد ثبوت أن التوقيع الموضوع على ورقة البيع هو توقيع البائع

فال يطلب من المشتري  . جوز المناقشة في هذه الدعوى في أمر صحة التعاقد ونفاذه كما هو األمر في دعوى صحة التعاقد فيما قدمنا

وال يجوز للبائع بعد أن تثبت صحة توقيعه أن يطعن في البيع بأنه باطل أو قابل  ، إال إثبات صحة توقيع البائع على الورقة العرفية

) لإلبطال أو أنه قد انفسخ أو أنه هناك محال لفسخه أو أنه غير نافذ ألي سبب من األسباب 
1297
عوى فكل هذه مسائل ال شأن لد ، ( 

ذلك أن الحكم بصحة التوقيع ال يستفاد منه غير أن  . بحثها يكون في دعوى صحة التعاقد كما سبق القولومحل  ، صحة التوقيع بها

ومن ثم كان تسجيل البيع مصحوبا  ، فال يفيد هذا الحكم أن البيع صحيحا نافذ ، التوقيع الموضوع على ورقة البيع هو توقيع البائع

) ع غير مانع للبائع بعد ذلك من الطعن فيه بجميع الطعون المتقدمة الذكر في دعوى مستقلة يرفعها على المشتري بحكم صحة التوقي
1295
 ) .  

                                                 

 (
1291
كميا هيو األمير فيي تسيجيل  ، مع مالحظة أن يرفع المشتري هذين السندين بالمستندات واألوراق المثبتية ألصيل ملكيية البيائع(  

  . صحيفة دعوى صحة التعاقد

 ، ا كانيت تسيتعمل هيذه اليدعوى لالغتصيابوكثييرا مي ، وقد جرى المتعاملون على رفع دعوى صحة التوقيع في عهد قانون التسيجيل

  . فيتواطأ شخصان على كتابة ورقة عرفية يبيع فيها أحدهما اآلخر

وقد كانت األسباب التي سبق أن سردناها داعيية إليى أال يقير قيانون الشيهر العقياري  ":  = ويقول الدكتور محمد شوقي في هذا الصدد

 . فاستتبع ذلك عدم شهر األحكام الصادرة فيهيا ، ن المحررات الواجب شهرهافاستبعد هذه الدعاوى م ، دعاوى صحة التوقيع

حتيى وليو كانيت  ، 2551وعلى ذلك فقد امتنعت مكاتب الشيهر عين شيهر أي حكيم بصيحة التوقييع صيدر بعيد أول ينياير سينة 

قيد الصيادر إلييه إن كيان جيادا الدعوى قد أقيمت قبل ذلك التاريخ إذ كان من الميسور للمدعي فيها تعديل طلبه إليى صيحة التعا

  ( . 259الشهر العقاري علما وعمال ص )  " في دعواه

قيد اسيتبعد مين المحيررات الواجيب شيهرها (  29م ) كميا أن الينص  ":  وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون الشهر العقياري

  . 151 – 152أنظر أيضا األستاذ محمد على إمام صد  . " دعاوى صحة التوقيع

ومهما يكن من أمر فإن دعوى صحة التوقيع كانت مألوفة في عهد قانون التسجيل كما قدمنا وال يوجد في القواعد العامية ميا يمنيع مين 

ولكين  . ويعارض مكتب الشهر في تسجيل الحكيم الصيادر فيهيا ، ولكنها إذا رفعت لم يجز تسجيل صحيفتها ، رفعها حتى اآلن

وقيد قضيت محكمية  . وانتقلت الملكية للمشتري ، كان هذا بمثابة تسجيل عقد البيع ، البيع العرفية إذا سجل هذا الحكم مع ورقة

النقض بأنه لما كان الغرض من دعوى صحة التوقيع إنما هو الحصول على حكم يقوم مقيام تصيديق الموظيف المخيتص عليى 

بل البيد فيهيا مين تسيجيل الحكيم بصيحة توقييع البيائع  ، شيئا فإن هذه الدعى ال يفيد تسجيلها ، توقيع البائع أمامه على عقد البيع

أبرييل سينة  12نقيض ميدني ) على البيع حتى ينتج التسجيل أثره في نقل الملكية وحتى يمكن االحتجاج به من تياريخ التسيجيل 

 5مجموعية عمير  2555أبرييل سينة  1نقيض ميدني  : انظر أيضيا – 2991ص  295رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599

وقضت محكمة النقض أيضا بأي دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة التعاقد حكمهما سواء من حييث  ( . 991ص  221رقم 

وإذن فالعقيد المحكيوم بصيحة التوقييع علييه يعتبير مين تياريخ التسيجيل بمثابية العقيد  ، أثر تسجيل الحكم الصادر في كيل منهميا

 19وانظيير أيضييا اسييتئناف مصيير  – 199ص  959رقييم  9 مجموعيية عميير 2555مييارس سيينة  21نقييض مييدني ) المسييجل 

 19 – 291رقييم  97المجموعيية الرسييمية  2591مييارس سيينة  1 – 151رقييم  99المجموعيية الرسييمية  2591فبراييير سيينة 

  ( . 219رقم  97المجموعة الرسمية  2591مارس سنة 

 (
1297
حييث أجيازت فيي دعيوى صيحة )  259قيم ر 95المجموعية الرسيمية  2597ميايو سينة  25قارن محكمية اسيتئناف أسييوط (  

  ( . التوقيع أن يمنعها البائع بأن المشتري لم يدفع الثمن المستحق

 (
1295
مجموعية أحكيام  2591ميارس سينة  29 – 755ص  291رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592مايو سنة  15نقض مدني (  

  . 159ص  229النقض رقم 
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فيسقط حق  ، شأنها في ذلك شأن سائر الدعاوى ، وتتقادم دعوى صحة التوقيع بخمس عشرة سنة من تاريخ توقيع الورثة

إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو " مرافعات من أنه  111ورد في المادة  يؤيد ذلك ما . المشتري في إثبات صحة التوقيع

  . "أخذت في نظر موضوع الدعوى في الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة  ، قضت بسقوط الحق في إثبات صحتها

 . يجوز له أيضا رفعها على وارث البائع إذا كان البائع قد مات ، وكما يجوز للمشتري رفع دعوى صحة التوقيع على البائع

لم يعد المشتري يستطيع أن يقدم  ، غير أنه إذا أنكر وارث البائع توقيع مورثه على ورقة البيع وانكر خطر مورثه في الورقة كلها

ذلك  . أصبعه الموضوع على أوراق رسميةإلثبات صحة التوقيع من أوراق المضاهاة إال خط البائع أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة 

الخط أو اإلمضاء أو الختم أو  ( 2ال يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إال : ) " مرافعات تنص على أنه  115أن المادة 

خطه  ( 9 ) . الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من الورقة المقتضي تحقيقها ( 1)  . بصمة األصبع الموضوع على أوراق رسمية

ولم يعد ممكنا صدور اعتراف منه  ، وبعد موت البائع لم يعد ممكنا استكتابه . "أو إمضاؤه أو بصمة أصبعه الذي يكتب أمام القاضي 

فال يبقى للمضاهاة إال األوراق الرسمية الموضوع فيها خط البائع أو توقيعه إذا  ، بجزء من ورقة البيع وقد أنكرها الوارث كلها

  . على الوجه الذي قدمناه ، ويجوز لوارث المشتري أن يرفع دعوى صحة التوقيع على البائع أو على وارثه . األوراق وجدت هذه

فال يجوز  ، فالظاهر أن هذا األمر يتعلق بصحة أصل ملكية البائع ، وإذا كان المشتري قد اشترى من بائع لم يسجل عقده

بل يجب أن يرفع عليه باسم البائع دعوى صحة التعقاد  ، لى البائع للبائع باسم البائعللمشتري أن يكتفي برفع دعوى صحة التوقيع ع

) على الوجه الذي أسلفناه 
1219
 ) .  

 ويخلص مما قدمناه أن هناك فروقا جوهرية بين دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع تتلخص فيما يأتي : 

أما  ، د البيع من البائع وأنه بيع صحيح نافذ وقت صدور الحكمالمطلوب في دعوى صحة التعاقد هو إثبات صدور عق – 2

  . المطلوب في دعوى صحة التوقيع فهو مجرد إثبات أن التوقيع الذي تحمله ورقة البيع العرفية هو توقيع البائع

ويترتب على ذلك أن البائع في دعوى صحة التعاقد يستطيع أن يطعن في البيع بالبطالن أو اإلبطال أو الفسخ أو اإلفساخ  – 1

  . وال يستطيع ذلك في دعوى صحة التوقيع ، أو عدم النفاذ ألي سبب

 ، بعد بالطعون المتقدم ذكرها ويترتب على ذلك أيضا أن الحكم بصحة التعاقد يجعل البيع في مأمن من أن يطعن فيه فيما – 9

  . أما الحكم بصحة التوقيع فال يمنع من الطعن في البيع بجميع أوجه الطعون المتقدمة الذكر

  . وال يجوز أن يرفع دعوى صحة التوقيع ، ويجوز للمشتري أن يرفع باسم البائع على البائع للبائع دعوى صحة التعاقد – 5

ومن وقت  ، فقد رأينا أن دعوى صحيفة التعاقد تسجل صحيفتها . وهناك أخيرا فرق هام يتعلق بتسجيل صحيفة الدعوى – 9

حتى إذا صدر الحكم بصحة التعاقد وأشر به المشتري على هامش تسجيل صحيفة  ، تسجيلها ال يستطيع البائع أن يتصرف في العقار

أما دعوى صحة التوقيع  . ن وقت تسجي صحيفة الدعوى غير نافذ في حق المشتريأصبح أي تصرف صادر من البائع م ، الدعوى

 . وإذا سجلت فليس لتسجيلها أثر من ناحية عدم االحتجاج بتصرف يصدر من البائع ، فليست من الدعاوى التي تسجل صحفها

قت هذا التسجيل فقد ال ينفذ في حق المشتري ومن و ، والعبرة فيها بصدور حكم بصحة التوقيع وتسجيل الورقة العرفية مع هذا الحكم

) أي تصرف يصدر من البائع ويسجل بعد تسجيل المشتري لعقده مصحوبا بالحكم 
1212
آخر بعد رفع ؟ فإذا تصرف البائع لمشتر  ( 

                                                 

 (
1219
  115انظر آنفا فقرة (  

 (
1212
فتتنياول  ، النقض في عهد التسجيل بيأن دعيوى صيحة التعاقيد هيي دعيوى موضيوعية تنصيب عليى حقيقية التعاقيد وقد قضت(  

والحكم الذي يصدر فيها يكون مقررا لكافية ميا انعقيد علييه الرضياء بيين المتعاقيدين بغيير حاجية معيه إليى  . محله ومداه ونفاذه

وتيدخل ضيمن اليدعاوى  ، بماهيتهيا هيذه تعتبير دعيوى اسيتحقاق ميآال وهيي . الرجوع إلى الورقية التيي أثبيت فيهيا التعاقيد أوال

أما دعيوى صيحة التوقييع فهيي دعيوى تحفظيية شيرعت لتطميين مين بييده  . الوارد ذكرها في المادة السابقة من قانون التسجيل

 . ازع فيي صيحتهأن يني ، بعيد صيدور الحكيم بصيحة توقيعيه ، سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على هذا السند لين يسيتطيع

يمتنييع عليى القاضييي فيهييا أن يتعييرض  ، وهيي بييالغرض الييذي شييرعت ليه وبيياإلجراءات المرسييومة لهييا فيي قييانون المرافعييات

فيالحكم الصيادر فيهيا  . للتصرف المدون في الورقة من جهة صحته أو بطالنه أو نفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة علييه

ولئن كان يجوز تسجيل هذا الحكيم عليى اعتبيار أنيه مين الملحقيات المكملية  . وقع به على الورقةال ينصب إال على التوقيع المت

وبشييرط أن تراعييى  ، لعقيد البيييع بشييرط أن يكيون هييذا العقييد مسيتوفيا للبيانييات المطلوبيية فييي الميادة الثانييية ميين قيانون التسييجيل

إال أن هذا التسيجيل ال يعيدو أثيره األثير لسيجيل العقيد  ، 2517لسنة  17المحكمة عند الحكم بصحة التوقيع أحكام القانون رقم 

العرفي المصدق من أحد الموظفين أو المأمورين العموميين طبقا للمادة السادة من قانون التسجيل على اإلمضاءات الموقع بها 

جعيي مبتيدئ مين تياريخ ولذلك فإنه ليس لصاحبه بيه وجيه أفضيلية إال مين تياريخ التسيجيل مين غيير أن يكيون ليه أثير ر . عليه

ال تدخل ضمن الدعاوى المشار إليهيا فيي  ، وهذه ماهيتها ، وإذن فدعوى صحة التوقيع . تسجيل صحيفة دعوى صحة التوقيع

نقيض ) وبالتالي فتسجيل صيحيفتها ال يترتيب علييه ميا يترتيب عليى تسيجيل عيرائض تليك اليدعاوى  ، المادة السابعة المذكورة

  ( . 921ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595فبراير سنة  19مدني 
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) بل بعد تسجيل صحيفة هذه الدعوى إذا أمكن ذلك  ، دعوى صحة التوقيع
1211
وسجل المشتري اآلخر عقده قبل أن يسجل  ، ( 

) فإن المشتري اآلخر هو الذي يفضل على المشتري األول  ، المشتري األول عقد البيع الصادر له مصحوبا بالحكم بصحة التوقيع
1219
 ) .  

إليها  تضاف ، وهي إمكان االحتجاج بتسجيل صحيفة الدعوى فيها ، من أجل هذه المزية األخيرة في دعوى صحة التعاقد

أيضا مزية أن الحكم بصحة التعاقد بصفى جميع أوجه النزاع فى شأن عقد البيع ويكون الحكم حجة قاطعة على أن البيع صحيح 

غلبت دعوى صحة التعاقد فى التعامل على دعوى صحة التوقيع  ، نافذ
 (1215 ) ،

بالرغم مما فى هذه الدعوى األخيرة من يسر فى  

وبالرغم من أن الرسم المقرر على دعوى صحة التوقيع  ، رأيناها فى دعوى صحة التعاقداإلثبات وتجنب للدفوع التى 
 (1219 ) 

أقل 

  .من الرسم النسبى على دعوى صحة التعاقد

                                                                                                                                                                    

وقضت محكمة النقض أيضا بأن دعوى صحة التعاقد دون دعوى صحة التوقييع هيي التيي تعتبير مين دعياوى االسيتحقاق المنصيوص 

حتيى إذا حكيم ليه فيهيا بطلباتيه وتأشير  ، في المادة السابعة من قانون التسجيل على أن التسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقيه

ويكون هذا التسجيل مفضال على تسجيل ال  ، فإن الحكم بسحب أثره إلى يوم تسجيل صحيفة الدعوى ، الحكم وفقا للقانونبهذا 

حق ليه أميا دعيوى صيحة التوقييع فيال تعيدو أن تكيون دعيوى تحفظييه الغيرض منهيا تطميين مين يكيون ليه سيند عرفيي إليى أن 

وهييي بهييذا الغييرض الييي شييرعت لييه  . قيعييه أن ينييازع التوقيييعصيياحب التوقيييع عليييه ال يسييتطيع بعييد الحكييم فيييه بصييحة تو

 ، وباإلجراءات المرسومة لها ممتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند مين جهية صيحته وعيدم صيحته

والمنياط  . وليذلك فهيي ال تيدخل ضيمن دعياوى االسيتحقاق السيابقة اليذكر ، فالحكم الصادر فيها ال ينصب إال على التوقيع فقط

تكييف الدعوى هل هي تدخل في دعاوى االستحقاق مآال أم هي إجراء تحفظي بحث هو بجوهر ؟؟ القائمية بيين الطيرفين بنياء 

فإذا كانت اليدعوى التيي = رفعهيا المشيتري وسيجل صيحيفتها قيد أثبيت رافعهيا فيي  . على تشخيص غرض المدعى من دعواه

وفيي أثنياء نظرهيا قيام  ، وأن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع ، صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه وبين البائع

المحكمية فيي اليدعوى بيأن فضيلت بيين وفصيلت  ، النزاع على المفاضلة بين تسجيل صيحيفتها وتسيجيل عقيد المشيتري الثياني

إذا  –هذين التسجيلين وانتهت بالحكم لمصلحة المدعى بما ال يتفق وما كان يرمي إليه المشتري الثاني مين تدخليه فيي اليدعوى 

فيإن  ، فإن جريان الحكم في منطوقة بالقضاء بصيحة التوقييع ال يتعيارض ميع اعتبيار اليدعوى دعيوى صيحة تعاقيد ، كان ذلك

في الظروف والمالبسات التي صدر فيها تيدل عليى أن الغيرض الحقييق مين اليدعوى ليم يكين صيحة التوقييع بيل صيحة أسبابه 

إذ العبيرة هيي بميا رميى إلييه  ، وما جرى به المنطوق على تلك الصيورة ال يمكين أن يكيون ليه تيأثير فيي هيذه الحقيقية . التعاقد

أكتيوبر سينة  15نقيض ميدني ) ليه قضاء المحكمة عنيد الفصيل فيهيا الخصوم في دعواهم وبالطريق الذي سيروها فيه واتجه إ

  ( . 575ص  279رقم  9مجموعة عمر  2551

ال تعيدو أن تكيون وسييلة  –سواء كان سندها قيانون المرافعيات أو قيانون التسيجيل  –وقضت أيضا بأنه إذا كانت دعوى صحة التوقيع 

فهي تلك طبيعتهيا دعيوى شخصيية ال تنيدرج ضيمن اليدعاوى العينيية  ، جيلهالعتبار التوقيع على العقد مصدقا عليه تمهيدا لتس

فيالقول بوحيدة األسياس القيانوني لهيذه اليدعوى  . العقارية التي نصت عليها المادة السابقة من القانون المذكور وال تأخذ حكمهيا

فيي جعيل الحكيم الصيادر فيهميا أداة  وإن صيلح مبيررا للتسيوية بينهميا ، ودعوى صحة التعاقد التي تعتبر دعوى استحقاق مآال

ال يبيرر التسيوية بينهميا فيي أثير اسيتثنائي منيوط بطبيعية دعيوى صيحة  ، صالحة لتسجيل العقد وما يترتب عليه من أثر أصيل

  ( . 121ص  921رقم  9مجموعة عمر  2557مايو سنة  29نقض مدني ) التعاقد دون دعوى صحة التوقيع 

 (
1211
نقيض ميدني ) وإليه أشارت محكمة النقض في الحكم الملخص فيي الحاشيية السيابقة  ، قانون التسجيلكان هذا ممكنا في عهد (  

إذ تقول المحكمة في صدد تسجيل الحكيم بصيحة التوقييع أن  ( ، 921ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595فبراير سنة  19

  . " يعأثر رجعي مبتدئ من تاريخ تسجيل صحيفة دعوى صحة التوق " ليس لهذا التسجيل

 (
1219
ثم باع العقار إلى مشتر ثان سيجل عقيد شيرائه  ، لكن إذا سجل المشتري عقد البيع الصادر له مصحوبا بالحكم بصحة التوقيع(  

فيإن المشيتري الثياني وقيد سيبق إليى التسيجيل ال  ، قبل أن يسجل البائع صحيفة دعوى الفسخ التي رفعها عليى المشيتري األول

) في دعوى الفسخ ما داميت صيحيفة هيذه اليدعوى قيد سيجلت بعيد أن سيجل المشيتري الثياني عقيده  يحتج عليه بالحكم الصادر

  ( . 991ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555أبريل سنة  1نقض مدني 

أما قانون الشهر العقارى فقد قدمنا أنه استبعد صحيفة هذه الدعوى من بين المحررات  ، وهذا فى عهد قانون التسجيل(  1215) 

أنظر آنفاً )  2551وقد امتنعت مكاتب الشهر عن شهر أى حكم بصحة التوقيع صدر بعد أول يناير سنة  ، الواجب شهرها

  ( . نفس هذه الفقرة فى الحاشية

  . هو خمسة جنيهات فى القضايا الكلية وجنيهان فى القضايا الجزئيةالرسم المقرر فى دعوى صحة التوقيع  (  1219) 
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 البيع غير المسجل ينشئ جميع االلتزامات األخرى فى جانب البائع وفى جانب المشترى :  - 276

  . األخرى فى جانب كل من البائع والمشترى تغير المسجل جميع االلتزاماوإلى جانب االلتزام بنقل الملكية ينشئ البيع 

  . فينشئ فى جانب البائع التزاما بتسليم المبيع وبضمان التعرض واالستحقاق وبضمان العيوب الخفية

سليم المبيع حتى ويجوز للمشترى أن يجيزه على ت . بتسليم المبيع إلى المشترى ، بموجب البيع غير المسجل ، فيلتزم البائع

وال يهلك  ، فإنه يهلك عليه مع أنه غير مالك ، وهلك فى يده قبل تسجيل عقد البيع ، وإذا تسلم المشترى المبيع . قبل تسجيل عقد البيع

على البائع بالرغم من أنه ال يزال مالكا 
 (1211 ) .

ال الملكية ذلك أن تبعة هالك المبيع تدور مع التسليم إلى المشترى وال تدور مع انتق 

ويهلك على المشترى بعد  ، فإن المبيع يهلك على البائع قبل التسليم ولو كان البيع مسجال فانتقلت الملكية إلى المشترى ، كما سنرى

  . التسليم ولو كان البيع غير مسجل فلم يصبح المشترى مالكا

كما  ، التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير واالستحقاق ، بموجب البيع غير المسجل ، ويضمن البائع للمشترى

يضمن كل ذلك بالبيع المسجل 
 (1211 ) .

وإذا سجل المشترى الثانى قبل أن يسجل المشترى  ، فال يجوز للبائع أن يبيع العقار مرة ثانية 

وإذا نفذ دائن البائع على العقار المبيع  . للعقارضمن البائع للمشترى األول التعرض الصادر منه واستحقاق المشترى الثانى  ، األول

ضمن البائع يستطيع أن يحتج بأن المشترى قد قصر فى عدم تسجيل  ، وسجل تنبيه نزع الملكية قبل أن يسجل المشترى عقد شرائه

لى العقــار وذلك أن سبب التعرض آت من جهة البائع إذ دائنه هو الذي ينفذ ع ، البيع قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية
 (1217 ) .

  

وللمشترى أن يرجع بدعوى العيب  . العيوب الخفية فى المبيع ، بموجب البيع غير المسجل ، ويضمن البائع للمشترى أخيرا

على التفصيل الذي سنبسطه عند الكالم فى ضمان  ، وحتى قبل أن يسجل عقد البيع ، حتى قبل أن يتسلم المبيع ، الخفى على البائع

  . خفيةالعيوب ال

 وينشئ البيع غير المسجل فى جانب المشترى التزاما بدفع الثمن والمصروفات 

أن يطالبه بتنفيذ كل هذه االلتزامات على النحو الذي سنبينه فى  ، ولو قبل تسجيل البيع ، فيستطيع البائع . والتزاما بتسلم المبيع

موضعه 
 (1215 ) .
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 ، فإن البيع بوصفه عقد بيع تترتب عليه آثار معينة ، وإلى جانب االلتزامات إلى ينشأ البيع فى جانب كل من البائع المشترى 

وأن البيع الصادر من  ، وأنه يكون سبباً صحيحاً فى التقادم الخمسى قبل التقنين المدنى الجديد ، من أهمها أنه يجوز األخذ فيه بالشفعة

تترتب كذلك على البيع  ، كما تترتب على البيع المسجل ، وهذه اآلثار جميعاً  . غير المالك يكون بيعاً قابال لإلبطال لمصلحة المشترى

  . فإن التسجيل ال يعتد به وجوداً أو عدماً فى ترتيب البيع لهذه اآلثار ، غير المسجل

فإن الشفيع  ، ولم يسجل المشترى البيع ، عقاراً مملوكاً له من آخرفإذا باع شخص  . فالبيع غير المسجل يؤخذ فيه بالشفعة

فإذا صدر إنذار رسمى  ، وتسرى مواعيد الشفعة دون اعتداد بالتسجيل . يستطيع أن يأخذ العقار المبيع بالشفعة ولو أن البيع لم يسجل

وجب على الشفيع إذا أراد األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فى األخذ  ، ( مدنى 552 - 559 من البائع أو من المشترى إلى الشفيع ) م

 ، وكذلك يجب على الشفيع . ولو كان هذا البيع لم يسجل ( مدنى 559بها فى خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلنذار الرسمى ) م 

إيداع كل الثمن الحقيقى الذي حصل به بيع  ، عولو لم يسجل البي ، فى خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالن الرغبة فى األخذ بالشفعة

                                                 

   . 992ص  111األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة (  1211) 

  . 2955ص  911رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  19نقض مدنى  (  1211) 

وسكت المشترى عن  ، يده عليه بنية تملكهوأظهر نيته فى وضوح أن يضع  ، ولكن البائع إذا امتنع عن تسليم العقار للمشترى

فإذا بقى البائع  . فال يعتبر تعرضاً من البائع مضموناً عليه أن يبقى حائزاً للعقار بنية تملكه بالتقادم الطويل ، المطالبة بالتسليم

فإنه يملك العقار بسبب وال يتعارض ذلك مع ضمان البائع للتعرض  ، حائزاً للعقار بنية تملكه خمس عشرة سنة ملكه بالتقادم

ونكتفى هنا بمالحظة أن هذا الحكم صحيح حتى لو بقى  ، وسنبين ذلك تفصيال عند الكالم فى ضمان التعرض . آخر مشروع

وال يعترض على ذلك بأن البائع إنما يكون حائزاً لملكه إذ البيع لم  . البائع واضعاً يده على العقار المبيع والبيع لم يسجل

منذ صدور  –فيما نرى  –ذلك أن المشترى إذا سجل البيع بعد ذلك اعتبر مملوكا له  ، صور أن يتملكه بالتقادميسجل فال يت

  . فيكون البائع قد حاز عقاراً غير مملوك له منذ البداية ، البيع ال من وقت التسجيل

 ، ضد من ينازعه فيه عدا المشترى ولكن يجوز للبائع بعقد غير مسجل أن يطلب تثبيت ملكيته فى العقار المبيع (  1217) 

ديسمبر  27نقض مدنى ) الذى يلتزم البائع بعدم التعرض له بموجب الضمان الذى يتولد من عقد البيع ولو لم يكن مسجال 

  ( . 111ص  291رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597سنة 

رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  19 - 259ص  19رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  21نقض مدنى (  1215) 

   . 2955ص  911
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وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية فى دوائرها  . العقار المشفوع فيه خزانة المحكمة ورفع دعوى الشفعة وقيدها بالجدول

فعليه فإن حق  ، شفعةبأن هذا القانون لم ينسخ البادئ القانونية العامة وال شيئاً من أحكام ال ، فى عهد قانون التسجيل ، المجتمعة

الشفعة الذي ينشأ من يوم العلم بالبيع 
 (1219 ) 

لما فى  ، ال يمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من يوم التسجيل فقط

م وإذن يسقط حق الشفيع بسكوته مدة خمس عشر يوماً من يوم العل ، ذلك من الضرر على المشترى الذي يظل زمناً مهدداً بالشفعة

بالبيع 
 (1212 ) ،

ال من يوم التسجيل  
 (1211 ) .

  

يصلح سبباً صحيحاً فى التقادم الخمسى  ، قبل التقنين المدنى الجديد ، والبيع غير المسجل
 (1219 ) .

فإذا اشترى شخص عقاراً  

فإنه يملكه بالتقادم  ، وحاز العقار خمس سنوات ، ولو كان حسن النية يعتقد وقت صدور البيع أنه اشترى من المالك ، من غير المالك

وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأنه ال يشترط تسجيل السبب الصحيح إلمكان احتجاج  ، الخمسى ولو لم يكن البيع مسجال

أ أما اشتراط ثبوت تاريخ السب بالصحيح لالحتجاج به فى تحديد مبد ، واضع اليد على المالك الحقيقى إلفادة التملك بالتقادم الخمسى

وضع اليد فال نزاع فيه قانونا 
 (1215 ) .

  

                                                 

  . فى التقنين المدنى الجديد من يوم اإلنذار الرسمى بالبيع (  1219) 

  . من يوم اإلنذار الرسمى بالبيع فى التقنين المدنى الجديد (  1212) 

 15المجموعة الرسمية  - 115ص  111رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  9استئناف مصر الدوائر المجتمعة  (  1211) 

مايو سنة  27 - 917ص  195رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  29نقض مدنى  : وانظر أيضا - 51ص  12رقم 

 999ص  71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27 - 997ص  217رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599

 251ص  52م  2515فبراير سنة  9استئناف مختلط  - 799ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5 -

.  

كما فى سقوط الحق فى األخذ بالشفعة بأربعة أشهر من  ، وغنى عن البيان أنه إذا وجد نص يجعل الميعاد يسرى من وقت التسجيل

  . ا بالذاتفإن النص يكون واجب التطبيق فى الحالة التى ورد فيه ( ، مدنى 557م ) يوم تسجيل عقد البيع 

أن الشفيع إذا لم يسجل الرغبة فى األخذ بالشفعة قبل أن يبيع  ، ومما يؤكد أن البيع غير المسجل يكون بيعاً بهذا الوصف فى الشفعة

حتى لو لم يسجل  ، فال يجوز األخذ بالشفعة إال من استشرى الثانى وبالشروط التى اشترى بها ، المشترى العقار لمشتر ثان

فهذا بيع أول غير مسجل  ، وال ضرورة لتسجيله ، فالعبرة فى الشفعة بالبيع . ترى األول أو المشترى الثانى عقدهأى من المش

  . ثم تاله بيع ثان غير مسجل أيضا هو الذى يأخذ فيه الشفيع بالشفعة ، لم يأخذ فيه الشفيع بالشفعة

فإن هذا  ، خذ بالشفعة ال يزال باقياً فى هذا البيع ما دام لم يسجلوليس للشفيع أن يعترض بعدم تسجيل البيع األول وبأن حقه فى األ

إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة  : مدنى وتقول 597أنظر المادة ) البيع األول قد نسخه البيع الثانى ولو لم يسجل البيعان 

فال يجوز األخذ  ، 551ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى األخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة  ، فيها

  ."  بالشفعة إال من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها

فإن  ، يل بيع العقار المشفوع بهفمن الضرورى تسج ، هذا وإذا كان غير ضرورى أن يسجل بيع العقار المشفوع فيه لألخذ بالشفعة

وهو ال يملك هذا العقار إذا كان قد اشتراه إال  ، الشفيع البد أن يكون مالكاً للعقار المشفوع به حتى يستطيع األخذ بالشفعة

خذ أن الشفيع إذا كان يشفع بعقار ولم يكن قد سجل سنده قبل األ – 175انظر فقرة  –وسنرى فيما بعد  . بتسجيل عقد شرائه

  . فإن األثر الرجعى للتسجيل يجعل األخذ بالشفعة صحيحا ، بالشفعة ثم سجله بعد ذلك

) ومن ثم فاألخذ فالشفعة عندهما ال يجوز فى هذه الحالة  ، ولكن القضاء والفقه ال يأخذان باألثر الرجعى للتسجيل على ما سنبينه

  ( . 159أنظر األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 

  . 911ص  92م  2595يونيه سنة  7قارن استئناف مختلط  (  1219) 

 وتقول محكمة النقض فى هذا الحكم . 151ص  291رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  17نقض مدنى  (  1215) 

قبل قانون التسجيل يكاد يكون من المجمع عليه فقها وقضاء أنه ال يجب تسجيل السبب الصحيح لجواز احتجاج واضع اليد " : 

اعتباراً بأن المالك الحقيقى ال يمكن اعتباره غيرا بالمعنى المفهوم لهذا النص فى باب تسجيل العقود  ، به على المالك الحقيقى

ألن البيع ال يزال معتبراً فيه أنه من العقود الرضائية التى تتم  ، ولم يأت قانون التسجيل بما يخالف هذا المبدأ . الناقلة للملكية

وألن قانون التسجيل هو قانون  ، قبول وأن تسجيلها ال يزال غير معتبر أنه ركن ضرورى فى وجودها القانونىباإليجاب وال

ومن  . ولذلك لم يلغ من أحكام القانون المدنى إال ما كان من مواده خاصا بذلك ، خاص بأحكام انتقال الملكية العقارية بالعقود

 عاقداً لواضع اليد وال غيراً ممن لهم حقوق عينية على العقار الموضوع اليد عليهجهة أخرى فال يمكن اعتبار المالك الحقيقى 

وال هو فى حاجة إلى العلم  ، فال هو تلقى من البائع حقا عينياً على العقار كان ال يتلقاه عنه إذا علم بالسبب الصحيح فى حينه ،

لعين منه ووضع الغير يده عليها واستمراره على ذلك ألن انتزاع ا ، بالسبب الصحيح الصادر من غيره عن طريق التسجيل

استئناف  : انظر عكس ذلك ."  خمس سنوات أبلغ فى األعذار إليه من العلم بالتصرف من طريق الكشف من دفاتر التسجيل

 - 121ص  51م  2595مارس سنة  19استئناف مختلط  - 299ص  99رقم  21المحاماة  2599ديسمبر سنة  22مصر 
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ولكن هذا الحكم الذي يستخلص من القواعد العامة قد عدله التقنين المدنى الجديد بنص خاص ورد فى تحديد السبب الصحيح 

ال يكون  والسبب الصحيح سند يصدر من شخص" مدنى على ما يأتى :  515إذا نصت الفقرة الثالثة من المادة  ، فى التقادم الخمسى

ويجب أن يكون مسجال طبقا للقانون  ، مالكاً للشىء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم
 (1219 ) .

  

فقد قدمنا عند الكالم فى بيع ملك الغير أن هذا البيع  . والبيع غير المسجل ال يؤثر عدم تسجيله فى قابلية بيع ملك الغير لإلبطال

فإذا صدر من غير مالك  ، فالبيع قبل أن يسجل هو بيع بهذا الوصف . قبل أن يسجل وبعد التسجيل ، قابل لإلبطال لمصلحة المشترى

على هذا  ، كما رأينا ، مدنى 511وقد نصت الفقرة األولى من المادة  . وأخذ حكم هذا البيع وهو القابلية لإلبطال ، كان بيع ملك الغير

ويكون األمر كذلك  . جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ، معيناً بالذات وهو ال يملكهإذا باع شخص شيئا " الحكم صراحة إذ تقول : 

" سجل العقد أو لم يسجل  ، ولو وقع البيع على عقار
 (1211 ) .

  

 حكم البيع بعد أن يسجل -ب 

ثار التى يرتبها البيع البيع المسجل يرتب جميع اآلثار التى يرتبها البيع غير المسجل : وغنى عن البيان أن جميع اآل - 117

  . تبقى قائمة بعد أن يسجل البيع ، وهى اآلثار التى تقصينا أهمها فيما قدمناه ، قبل أن يسجل

منشئاً اللتزامات فى جانب المشترى هى دفع الثمن والمصروفات وتسلم  ، كما كان قبل تسجيله ، فيبقى البيع بعد تسجيله

كما  ، أن يطالب البائع بتنفيذ هذه االلتزامات ، كما كان يستطيع قبل تسجيل البيع ، لبيعويستطيع المشترى بعد تسجيل ا . المبيع

  . يستطيع البائع أن يطالب المشترى بتنفيذ التزاماته

بل أصبح البيع  ، ويصلح البيع المسجل سبباً صحيحاً فى التقادم الخمسى ، ويؤخذ فى البيع المسجل بطبيعة الحال بالشفعة

وبيع ملك الغير  ، المسجل وحده بعد التقنين المدنى الجديد هو الذي يصلح أن يكون سببا صحيحاً دون البيع غير المسجل فيما قدمناه

  . يبقى قابال لإلبطال قبل التسجيل وبعده كما سبق القول

وبالنسبة إلى الغير : ويزيد البيع المسجل فى آثاره على  ويزيد البيع المسجل بأن ينقل الملكية فعال فيما بين المتعاقدين - 115

البيع غير المسجل فى أنه ينقل ملكية العقار فعال من البائع إلى المشترى بمجرد التسجيل 
 (1211 ) ،

متى كان العقار وقت البيع مملوكاً  

  . إذ أن بيع ملك الغير ال ينقل الملكية إلى المشترى ولو سجل ، للبائع

                                                                                                                                                                    

 – 199ص  51م  2599أبريل سنة  21 - 299ص  51م  2599فبراير سنة  1 - 99ص  51م  2595ر سنة نوفمب 12

ص  - 911ص  151وانظر عكسى ذلك أيضا األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  – 299ص  91م  2559فبراير سنة  25

911 .  

وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد أن المشروع آثر هذا الحل حتى يمكن  (  1219) 

فيجب إذن اعتبار هذا الحكم  ( . 557ص  1مجموعة األعمال التحضيرية جزء ) للتسجيل تمهيدا إلدخال السجل العقارى 

أنظر عكس ذلك األستاذ عبد المنعم البدراوى ) لوفاء بغرض معين حكما استثنائيا ثبت بالنص على خالف القواعد العامة ا

  ( . 911ص  151فقرة 

إما  . . . من تقنين العقوبات على عقوبة النصب لكل من توصل إلى االستيالء على نقود إلخ 991وقد نصت المادة (  1211) 

فإذا باع شخص عقاراً  . وال له حق التصرف فيهباستعمال طرق احتياليه وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له 

ألن البيع غير  ، اعتبر مرتكباً لجريمة النصب ولو أن البيع الثانى لم يسجل ، ثم باعه مرة أخرى ، مملوكاً له وسجل البيع

بتسجيل  فيكون البائع قد تصرف بالبيع الثانى غير المسجل فى عقار خرج عن ملكيته ، المسجل فى يعتبر مع ذلك تصرفاً 

إذ  ، فإن البائع يكون قد تصرف فى عقار مملوك له ، أما إذا كان البيع األول لم يسجل قبل صدور البيع الثانى . البيع األول

ولكن إذا أوهم البائع المشترى الثانى  . وقت صدور البيع الثانى لم يكن البيع األول قد سجل فلم يخرج البائع عن ملكية العقار

كان هذا نصبا بطرق  ، ثم سجل المشترى األول قبل أن يسجل المشترى الثانى ، أنه لم يتصرف فى العقاربطرق احتيالية 

مجموعة عمر  2515أبريل سنة  22أنظر فى كل ذلك نقض جنائى ) احتيالية وكان المجنى عليه فيه هو المشترى الثانى 

نوفمبر سنة  19 – 119ص  215رقم  2نائية مجموعة عمر الج 2591فبراير سنة  9 – 111ص  119رقم  2الجنائية 

  ( . 195ص  219رقم  9مجموعة عمر الجنائية  2599

 اعتبر متصرفا فيما ال يملك ، حتى لو لم يسجل المشترى ألول عقده ، وقبل قانون التسجيل كان البائع إذا تصرف فى العقار مرة ثانية

 91رقم  19المجموعة الرسمية  2527مارس سنة  29نقض جنائى )  وكان هذا نصباً المجنى عليه فيه هو المشترى الثانى ،

  . 155فقرة  – 159أنظر أيضا األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  ( . 59ص 

وال تترتب آثاره القانونية إال وقت تسجيله فال ينسحب  ، وجب تسجيل عقد التصحيح ، فإذا صححت حدود العقار المبيع(  1211) 

وقد قضت محكمة النقض بأن التعاقد على تصحيح حدود العقار  . إلى وقت تسجيل العقد األول الذى لم تصحح فيه الحدود

ليه آثاره حكمه حكم العقد األصلى نفسه من حيث إنه يجب أن يسجل لتترتب ع ، المبيع ورقمه هو تعديل للمبيع فى جوهره
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لكية بالبيع المسجل فيما بين المتعاقدينوتنتقل الم
  (1217 ) 

وبالنسبة إلى الغير 
 (1215 ) ،

ويحدد الغير على النحو إلى كان يحدد به  

  . فى التقنين المدنى السابق فيما قدمناه

يكون  ( 2وأهمها ثالث : )  ، ويترتب على انتقالها فيما بين المتعاقدين أن تحدث جميع اآلثار التى تترتب على نقل الملكية

 ، يكون للمشترى ثمر المبيع ونماؤه ( 1)  . ولو قبل أن يتسلمه من البائع ، للمشترى حق التصرف فى العقار المبيع باعتباره مالكا له

ولو قبل  ، وقد رأينا أن هذا األثر يترتب من وقت البيع . وعليه تكاليفه من نفقات حفظ وصيانة وضرائب وغير ذلك من األعباء

التسجيل 
 (1279 ) .

جاز للمشترى أن يأخذ عين العقار المبيع من تفليسه  ، إذا أفلس البائع بعد قبض الثمن وقبل تسليم المبيع ( 9)  

أما تحمل تبعة هالك المبيع فقد قدمنا أنها تنتقل مع تسليم  . دون أن يزاحمه فيه دائنو البائع ، المشترى باعتباره قد أصبح مالكا له

ال مع انتقال الملكية إليه  ، المبيع إلى المشترى
 (1272 ) .

  

 ، ويترتب على انتقالها بالنسبة إلى الغير بالتسجيل ومن وقت هذا التسجيل أنه إذا باع البائع العقار مرتين لمشتريين مختلفين

بل أيضا  ، ن البائع فحسبفأيهما سبق إلى التسجيل كان هو المفضل ألنه إذا سبق إلى تسجيل عقده انتقلت الملكية إليه ال فيما بينه وبي

 ، وينبنى على ذلك أنه إذا باع المالك عقاره لمشتر لم يسجل . بالنسبة إلى الغير وهو المشترى اآلخر الذي تأخر عنه فى التسجيل

وباع المشترى العقار لمشتر ثان وتمكن هذا من تسجيل عقده 
 (1271 ) ،

 ، لثانىفإن الملكية ال تنتقل من المشترى األول إلى المشترى ا 

وسجل  $ 922$  ، فإذا باع البائع العقار لمشتر آخر . ألن المشترى األول نفسه لم تنتقل إليه الملكية من البائع ما دام لم يسجل عقده

إلى  ، وقد ظل مالكاً للعقار لعدم تسجيل البيع الصادر منه للمشترى األول ، فإن الملكية تنتقل من البائع ، هذا المشترى اآلخر عقده

وكان الحكم فى عهد التقنين المدنى السابق  . فيفضل هذا المشترى اآلخر على المشترى الثانى الذي سجل عقده أوال ، المشترى اآلخر

فى حالة تعدد عقود انتقال الملكية بين عدة " على أنه  ، كما رأينا ، من هذا التقنين تنص 151 /   125فقد كانت المادة  ، يختلف

 ، فكان المشترى الثانى الذي سجل أوال تنتقل إليه الملكية إذ يكتفى بتسجيل عقده . "ن يكتفى بتسجيل العقد األخير منه مالك متوالي

ومن ثم كان يفضل على المشترى اآلخر الذي سجل عقده بعد تسجيل عقد المشترى الثانى 
 (1279 ) .

  

أتنتقل من وقت التسجيل أم تنتقل  ، متى تنتقل الملكية ، لمتعاقدينفى انتقال الملكية فيما بين ا –يبقى بعد ذلك أن نبحث : أوال 

هل يشترط حسن النية فى المشترى الذي سجل  ، فى انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير بالتسجيل –بأثر رجعى من وقت البيع؟ ثانياً 

 عقده قبل المشترى اآلخر؟

 نقل الملكية فيما بين المتعاقدين -أوال  - 281

فإذا ما انتقلت  ، هل للتسجيل أثر رجعى : رأينا أن ملكية العقار المبيع فيما بين المتعاقدين ال تنتقل إلى بتسجيل البيع – 

أو يستند انتقالها بأثر رجعى إلى وقت البيع فيعتبر المشترى بعد تسجيل العقد مالكا فيما  ، بالتسجيل فهل هى تنتقل من وقت التسجيل

 ن وقت البيع؟بينه وبين البائع م

                                                                                                                                                                    

فالحكم الذى يسحب تسجيل عقد البيع على عقد التصحيح المحرر بعده ويجعل أساس األسبقية فى التسجيل تاريخ  ، القانونية

(  121ص  972رقم  9مجموعة عمر  2555فبراير سنة  9نقض مدنى ) تسجيل ذلك العقد يكون مخطئا فى تطبيق القانون 

.   

يونيه سنة  29نقض مدنى ) ئن إذا لم يسجل تنبيه نزع الملكية قبل تسجيل المشترى للبيع وكذلك الخلف العام وللدا (  1217) 

  ( . 591ص  255رقم  9مجموعة عمر  2595

ما دام ال يوجد محل للتمييز بين المتعاقدين والغير إذ  ، وقد ال تظهر ألول وهلة أهمية عملية من تحديد الغير (  1215) 

وهذا على خالف عهد التقنين المدنى السابق حيث كانت الملكية تنتقل دون  ، ل فى جميع األحوالالملكية ال تنتقل إال بالتسجي

 ، عهد قانون التسجيل وقانون الشهر ، ولكن األهمية العملية للتمييز . تسجيل فيما بين المتعاقدين وبالتسجيل بالنسبة إلى الغير

أما بالنسبة إلى الغير فال  ، ن المتعاقدين يستند بأثر رجعى إلى وقت البيعتعود إلى الظهور لو قلنا إن انتقال الملكية فيما بي

  . وسنعود فيما يلى إلى هذه المسألة . تنتقل الملكية إال وقت التسجيل

  . 195أنظر آنفاً فقرة  (  1279) 

 195أنظر فى كل ذلك آنفاً فقرة  (  1272) 

إذ هو مكلف حتى يستطيع  . ألنه فى الواقع ال يستطيع ، قدهنفرض جدال أن المشترى الثانى يتمكن من تسجيل ع (  1271) 

 . وقد قدمنا أن المشترى األول لم يسجل عقد شرائه ، مسجال(  أى المشترى األول) تسجيل عقده أن يقدم سند ملكية البائع له 

بإثبات أصل الملكية أو الحق ال يقبل من المحررات فيما يتعلق "  من قانون الشهر على أنه 19وفى هذا الصدد تنص المادة 

 " . . .  المحررات التى سبق شهرها(  2)  : العينى وفقا ألحكام المادة السابقة إال

األستاذ عبد  - 279األستاذ أنور سلطان فقرة  – 111ص  119األستاذان أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة  (  1279) 

  . 2هامش  217منصور ص  األستاذ منصور مصطفى – 119المنعم البدراوى فقرة 
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وهذا  ، فليس النتقالها أثر رجعى يستند إلى وقت البيع ، الرأى الذي استقر عليه الفقه والقضاء هو أنها تنتقل من وقت التسجيل

غير أن هذا الرأى يعارضه رأى آخر يذهب إلى أن النتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أثراً  . هو الرأى الذي يؤيده ظاهر النصوص

 ً   . إلى وقت البيع رجعيا

  . ثم نستعرض الرأى الذي يعارضه ، فنستعرض الرأى الذي استقر عليه الفقه والقضاء

 ليس للتسجيل أثر رجعى : -الرأى الذي استقر عليه الفقه والقضاء  - 271

وقد أخذت به الكثرة الغالبة من الفقهاء فى مصر  ، يستند هذا الرأى 
 (1275 ) ،

الغرض الذي توخاه  إلى نصوص القانون وإلى 

 فيستخلص من كل ذلك الحجج اآلتية : ، المشرع من نظام التسجيل الجديد وإلى ما أستقر عليه قضاء محكمة النقض

وأنه يترتب على  ، فهى تقرر فى وضوح أن عقد البيع يجب شهره بطريق التسجيل ، نصوص القانون جاءت مطلقة -أوال 

فهذا قانون التسجيل تنص المادة األولى منه على أن  . عدم التسجيل أن الملكية ال تنتقل ال فيما بين المتعاقدين وال بالنسبة إلى غيرهم

رها يجب إشها . . . والتى من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عينى عقارى آخر أو نقله . . . جميع العقود الصادرة بين األحياء" 

ال فيما بين المتعاقدين وال بالنسبة  . . . ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل . . . بواسطة تسجيلها

جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق " وهذا قانون تنظيم الشهر العقارى تنص المادة التاسعة منه أن  . "لغيرهم 

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ  . . . يجب شهرها بطريق التسجيل . . . لعقارية األصلية أو نقلهالعينية ا

فالنصوص إذن صريحة فى جعل المتعاقدين والغير فى مركز واحد  . "ال بين ذوى الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم  . . . وال تنتقل

ولما كان الشكل ال يتطرق فى أن انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير ال يكون إال بالتسجيل من وقت هذا  . بالنسبة إلى انتقال الملكية

ولم يقل المشرع  . كذلك يجب أال يتطرق الشك فى أن الملكية فيما بين المتعاقدين ال تنتقل إال بالتسجيل ومن وقت التسجيل ، التسجيل

ى أى نص من نصوص قانون تنظيم الشهر العقارى إنه يفرق بين المتعاقدين والغير فى أى نص من نصوص قانون التسجيل وال ف

ً  . فى وقت انتقال الملكية التشريع  $ 929$ فال تجوز مخالفة نصوص  ، وأنه يجعل النتقال الملكية فيما بين المتعاقدين أثراً رجعيا

ً  ، فى أحد المواطن ، ولما أراد المشرع . الواضحة فى هذا الصدد فنص  . صرح بذلك فى غير لبس ، أن يجعل للتسجيل أثراً رجعيا

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة " فى المادة الثانية عشرة منه على أنه  ، فى خصوص تسجيل الدعاوى ، قانون التسجيل

على من ترتبت لهم حقوق وأصحاب يكون حجة  ، إذا تقرر بحكم مؤشر طبق القانون ، بالمادة السابعة أو التأشير بها أن حق المدعى

فى  ، ونص قانون تنظيم الشهر العقارى فى هذا الصدد أيضا . "الديون العقارية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعوى أو التأشير بها 

المدعى إذا  يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو التأشير بها أن حق" على أنه  ، المادة السابعة عشرة منه

فلو  . "يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها  ، تقرر حكم مؤشر طبق القانون

ولنص عليه فى الصراحة  ، لما سكت عن ذلك ، أراد المشرع أن يجعل للتسجيل أثراً رجعياً فيما يتعلق بانتقال الملكية بين المتعاقدين

  . ى نص بها على األثر الرجعى فى خصوص الدعاوىالت

ومما يقطع فى أن نية المشروع فى قانون التسجيل وفى قانون تنظيم الشهر العقارى قد انصرفت إلى جعل أثر  –ثانياً 

ما جاء فى  ، قالهافيستوى الجميع فى كيفية انتقال الملكية وفى وقت انت ، التسجيل واحداً فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير

فيتعين مراعاة للمصلحة العامة " فقد ورد فى المذكرة اإليضاحية لقانون التسجيل ما يأتى :  . المذكرة اإليضاحية لكل من التشريعين

ضمان شهر التصرفات العقارية بتقرير جزاء قانونى يكون أشد صرامة من مجرد عدم إمكان التمسك بهذه التصرفات فى وجه غير 

فيتحتم إذن جعل التسجيل شرطاً أساسياً النتقال الملكية والحقوق العينية بالنسبة للمتعاقدين ولغير المتعاقدين على السواء  . اقدينالمتع

 "
 (1279 ) 

فهما  ( أما الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة ) التاسعة" وورد فى المذكرة اإليضاحية لقانون تنظيم الشهر العقارى : 

  . ( مطابقتان للفقرتين الثانية والثالثة من المادة األولى من القانون الحالى ) قانون التسجيل

النقض واإلبرام تفسيراً لهذه  $ 925$ اكتفاء بما استقرت عليه أحكام محكمة  ، ولم ير إجراء أى تعديل فى نصوصهما

إليها فى هذه المادة ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول إال بالتسجيل وهذه األحكام تقضى بأن الحقوق العينية المشار  . النصوص

كما أنها تقضى بأنه بمجرد  . دون أن يكون لهذا التسجيل أثر رجعى ينسحب إلى تاريخ التصرف نفسه ، ومن تاريخ هذا التسجيل

                                                 

األستاذ  - 271األستاذ أنور سلطان فقرة  – 111فقرة  - 119األستاذان أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة  (  1275) 

األستاذ  - 195األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  - 55األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة  - 217محمد على إمام فقرة 

  . 59ص  – 75األستاذ إسماعيل غانم ص  - 12ر فقرة منصور مصطفى منصو

  ( . 5الوسيط جـ  – 99م )  . 5المذكرة اإليضاحية لقانون التسجيل فقرة  (  1279) 
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عدا انتقال  ، شأن هذا التصرف أن يرتبها له انعقاد التصرف الواجب شهره يكون لمن عقد التصرف لمصلحته جميع الحقوق التى من

الحق العينى فيتراخى هذا االنتقال حتى حصول التسجيل 
 (1271 ) 

" .  

إن القول باألثر الرجعى للتسجيل فيما بين المتعاقدين يتعارض مع الغرض األساسى الذي توخاه المشرع بالتعديل  –ثالثاً  

فقد قصد المشرع فى قانون التسجيل وفى قانون  . مقررا فى التقنين المدنى السابق الجوهرى الذي أدخله على نظام الشهر كما كان

توطيداً لدعائم الملكية العقارية  ، تنظيم الشهر العقارى أن يكون انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين كانتقالها بالنسبة إلى الغير بالتسجيل

وفى هذا استقرار لنظام انتقال هذه  . فقبل ذلك ال تنتقل الملكية ، شهر والعالنيةبجعل انتقالها حتى فيما بين المتعاقدين خاضعا لل

ودافع يحفز المتعاقدين إلى المبادرة بتسجيل عقودهم ما دامت هذه العقود ال تنتقل الملكية أصال حتى فيما بينهم قبل أن  ، الملكية

ولو قلنا إن الملكية تنتقل  . وذلك كله تمهيدا إلدخال نظام السجل العقارى فى مصر ، وال تنتقل الملكية إال فى وقت التسجيل ، تسجل

ما دام موقناً أنه مهما  ، التسعت أمام المشترى أسباب التراخى فى تسجيل عقده ، فيما بين المتعاقدين بالتسجيل ولكن من وقت العقد

فيستوى عنده إذن أن يسرع فى التسجيل أو أن يبطئ ما  ، بمجرد تسجيلهأبطأ فى هذا التسجيل فإن الملكية تنتقل إليه من وقت العقد 

  . دامت النتيجة واحدة فى الحالتين

من وقت  ، إن القول باألثر الرجعى للتسجيل فيما بين المتعاقدين يعود بنا إلى جعل الملكية تنتقل فى تاريخين مختلفين –رابعاً 

وفى هذا شذوذ أراد المشرع فى كل من قانون التسجيل وقانون تنظيم  . يل بالنسبة إلى الغيرالعقد فيما بين المتعاقدين ومن وقت التسج

بالقضاء على التمييز بين المتعاقدين والغير وما يترتب على ذلك من وجوب تحديد من هو الغير تحديداً ال  ، الشهر العقارى تجنبه

  . يخلو من اإلشكال والتعقيد

فال تنتقل  ، كمة النقض على أن ليس للتسجيل أثر رجعى فى نقل الملكية فيما بين المتعاقدينقد استقر قضاء مح –خامساً 

  . الملكية فيما بينهما إال من وقت التسجيل ال قبل ذلك

فليس التسجيل  . فقد قضت محكمة النقض بأن الشارع إنما قصد فى قانون التسجيل تأخير نقل الملكية إلى أن يتم تسجيل العقد

فإذا  . ولذلك ال يعتبر المشترى مالكا إال من يوم تسجيل عقد شرائه ، ة شرط توقيفى ينسحب بتحققه أثر العقد إلى يوم تاريخهبمثاب

فليس له أن يحتج بهذا االختصاص على من  ، حصل دائن على اختصاصه بعقار اشتراه مدينة بعقد ثابت التاريخ ولكنه لم يسجل

وقد  . إذ أن االختصاص يكون فى هذه الحالة قد أوقع والعقار غير مملوك للمدين ، ن وسجل عقدهاشترى العقار بعد ذلك من المدي

وبما أن ما تقول به الطاعنة من أن تسجيل عقد البيع هو بمثابة شرط توقيفى النتقال الملكية إذا " جاء فى أسباب هذا الحكم ما يأتى : 

فإن حقيقة ما رمى إليه الشارع من قانون التسجيل هو تأخير نقل الملكية ريثما  ، ما تحقق انسحب أثره إلى الماضى هو قول خاطئ

من غير أن يجعل ذلك التسجيل بمثابة شرط توقيفى لو وقع يكون له أثر رجعى يجعل التصرف ناقال  ، يتم تسجيل عقد التصرف

وما يليها من القانون  299صوص عنها فى المواد للملكية من يوم تاريخه العرفى أو الثابت على صورة االلتزامات التوقيفية المن

وإال لكان ذهب بحكمه تشريع قانون التسجيل من وجوب حماية الغير من العقود  ، لم يرم الشارع إلى غير ذلك . ( المدنى ) القديم

ولعل من أحد األمثلة التى تتكشف بها هذه الحكمة ما هو مسلم به طراً من أن عقد  . وااللتزامات التى لم تشهر بواسطة التسجيل

عيناً فى ملك  $ 921$ ألنه لم يصادف  ، الرهن العقارى الذي يعقده المشترى لعين قبل تسجيل عقد شرائه إياها هو عقد باطل

و فى ملك المدين ملكاً واقعياً على مقتضى أحكام ويجب أن ينصب على ما ه ، وحق االختصاص هو مثيل الرهن العقارى . الراهن

" قانون التسجيل 
 (1271 ) .

  

من القانون المدنى  299وقضت محكمة النقض أيضاً بأن استناد أثر الشرط إلى الماضى على النحو المستفاد من نص المادة 

أما حيث يكون القانون هو الذي قرر الشرط وعلق  . إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين ( ) القديم

ألن األصل أن األثر ال يسبق  ، أما قبله فال ، فإن الحكم المشروط ال يوجد وال يثبت إال عند تحقق شرطه ، عليه حكما من األحكام

ال محل لتطبيقها على ما  وبصفة خاصة ، المذكورة فى غير باب التعهدات والعقود 299وعلى هذا ال محل لتطبيق المادة  . المؤثر

ألن هذا النوع من الشروط باق على أصله فال  ، كان من الشروط جعليا مردودا إلى إرادة الشارع كشرط التسجيل لنقل الملكية

  . على أن القول باألثر الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع فى وضع قانون التسجيل . انسحاب ألثره على الماضى

بناء على أن الشفيع لم يكن مالكا للعين المشفوع بها يوم اشتراها بل من تاريخ  ، الذي يقضى برفض دعوى الشفعةفالحكم 

وحيث أن " وقد جاء فى أسباب هذا الحكم ما يأتى :  . ال يكون مخالفاً للقانون فى نفيه األثر الرجعى للتسجيل ، تسجيل عقد الشراء

إنما يصح حيث يكون التعليق  ( من القانون المدنى ) القديم 299ى النحو المستفاد من نص المادة عل ، استناد أثر الشرط إلى الماضى

                                                 

" :  وتستمر المذكرة اإليضاحية فى نفس الفقرة فتقول - 21المذكرة اإليضاحية لقانون تنظيم الشهر العقارى فقرة  (  1271) 

 . لمشترى العقار الحق فى تسلمه وفى الحصول على ريعه وثمراته طبقا ألحكام هذا العقد قبل التسجيلففى عقد البيع مثال 

 ً فإذا امتنع أو تأخر جاز للمشترى أن  ، وكذلك لهذا المشترى الحق فى مطالبة البائع بتنفيذ التزامه بنقل الملكية تنفيذا عينيا

"  قوم هذا الحكم مقام العقد المصدق على التوقيع فيه ويكون قابال للتسجيلفي ، يحصل فى مواجهته على حكم بإثبات عقد البيع

.  

  . 551ص  215رقم  1مجموعة عمر  2595فبراير سنة  5نقض مدنى  (  1271) 
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فإن الحكم  ، أما حيث يكون القانون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكما من األحكام . على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين

غير الشارع قد الحظ أن  . ذلك ألن األصل أن األثر ال يسبق المؤثر . له فالأما قب ، المشروط ال يوجد وال يثبت إال عند تحقق شرطه

يكونان جاهلين مآل الشرط فال يعرفان هل  –أى على أمر مستقبل قد يوجد وقد ال يوجد  –العاقدين إذا يعلقان اتفاقهما على شرط 

وعلى هذا التقدير أو الفرض القانونى قامت  . فاقهما منذ البدايةفقدر أنهما لو كان على علم بهذا المآل ألقاما عليه ات ، يتحقق أو يتخلف

فقصر تطبيقها  ، فى الشرائع التى أخذت بها إال أنها تعبر عن إرادة العاقدين $ 921$ وال مبرر لها  ، نظرية األثر الرجعى للشرط

التى قررت األثر الرجعى للشرط فى  299ص المادة فأورد ن ، وقد التزم القانون نفسه هذه الدائرة . من أجل ذلك على دائرة االتفاق

وبصفة خاصة ال محل لتطبيقه على ما كان من  . وعلى ذلك فال محل لتطبيق هذا النص فى غير هذا الباب ، باب التعهدات والعقود

فال انسحاب  ، على األصل ألن هذا النوع من الشروط باق –كشرط التسجيل لنقل الملكية  –الشروط جعلياً مردوداً إلى إرادة الشارع 

وحيث أنه فضال عما تقدم فإن القول باألثر الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع من وضع قانون  . ألثره على الماضى

والقضاء على هذا التمييز بالذات كان بعض ما أريد  ، ذلك ألن هذا القول يثير من جديد التمييز بين الغير وبين العاقدين . التسجيل

فى حيث أن واضع القانون المذكور إنما أراد أن  ، ثم إن هذا القول أيضا من شانه أن يضعف جزاء عدم التسجيل . بوضع هذا القانون

لنظام السجالت العقارية المرجو يكون هذا الجزاء صارماً رادعاً ليحمل المتعاملين على المبادرة إلى التسجيل قصد تمهيد الطريق 

" إنشاؤه فى المستقبل 
 (1277 ) .

  

 ، مالحظات مبدئية : ونحن نؤثر الرأى المعارض –للتسجيل أثر رجعى فيما بين المتعاقدين  –الرأى المعارض  - 171

يعة نظام التسجيل ومقتضيات ونذهب إلى القول بأن األثر الرجعى للتسجيل فيما بين المتعاقدين هو الذي يتفق مع طبيعة البيع وطب

الصناعة القانونية 
 (1275 ) .

  

 ونتقدم قبل إيراد الحجج التى نستند إليها بالمالحظات اآلتية لجالء الموقف :

وذلك يرجع إلى طبيعة التسجيل  ، ال شك فى أن الملكية بالنسبة إلى الغير ال تنتقل إال من وقت التسجيل –المالحظة األولى 

فبديهى أال يسرى هذا التصرف فى حق الناس ممن  ، فهذه المهمة هى إعالم الناس بوقوع تصرف قانونى . م بهاوالمهمة التى يقو

أى من وقت التسجيل  ، إال من وقت التمكن من العلم بالتصرف عن طريق التسجيل –وهؤالء هم الغير  –يعنيهم األمر 
 (1259 ) .

  

إن االستناد إلى القول بأن التسجيل شرط واقف فى نقل الملكية فيما بين المتعاقدين لتبرير األثر الرجعى  –والمالحظة الثانية 

  . للتسجيل استناد خاطئ

                                                 

  . 199ص  221رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  12نقض مدنى  (  1277) 

فاستناد الحكم إلى  . وال يرتد إلى تاريخ سابق عليه ، من تاريخ حصولهوقد قضت محكمة النقض أيضا بأن التسجيل إنما يترتب أثره 

حتى إذا ما تحقق الشرط ارتد أثره إلى  ، أن عقد البيع غير المسجل يعتبر معلقاً على شرط التسجيل بالنسبة إلى نقل الملكية

يكون التعليق على الشرط ناشئا عن  ألن ارتداد أثر الشرط إلى الماضى إنما يصح حيث ، ذلك غير صحيح –تاريخ التسجيل 

ً  . إرادة المتعاقدين فهذا األثر ال يتحقق إال بتمام  ، أما حيث يكون القانون قد أوجب إجراء معيناً ورتب عليه أثراً قانونيا

ين فإذا قضى الحكم بالشفعة بناء على مجاورة أرض الشفيع لألرض المشفوع فيها من حد . اإلجراء وال ينسحب إلى الماضى

 ، بمقولة أن تسجيل الشفيع عقد شرائه األرض الواقعة فى الحد الشرقى يرتد أثره إلى تاريخ العقد ( ، القبلى والشرقى مثال) 

  ( . 227ص  99رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  11نقض مدنى ) فإنه يكون قد أخطأ 

نقل الملكية ال يترتب إال على تسجيل العقد أو الحكم الذى من شأنه  وقضت محكمة النقض كذلك بأن األصل أن أثره التسجيل فى

 21و  29و  1وال يحتج على ذلك بالمواد  . وأن هذا األثر ال ينسحب إلى الماضى ، إنشاء حق الملكية أو أى حق عينى آخر

كم انسحاب أثر التأشير إلى ألنها إذا أجازت تسجيل صحائف الدعوى ورتبت على التأشير بمنطوق الح ، من قانون التسجيل

فإنما أجازته على سبيل االستثناء حماية ألصحاب تلك الدعاوى قبل من ترتبت لهم حقوق عينية  ، تاريخ تسجيل الصحيفة

وهو فى صدد المفاضلة بين أى  ، وإذن إذا كان الحكم . وهو استثناء ال يصح التوسع فيه أو القياس عليه . على ذات العقار

أسقط اعتبار الشفيع مالكا لجزء من األطيان التى يشفع بها  ، الشفيع أو أرض المشترى تعود عليه منفعة أكثر الملكين أرض

فإنه لم يخطئ فى  ، على أساس أن تسجيل الحكم الصادر بصحة التعاقد عنها ال حق لعقد المشترى الذى تولد عنه حق الشفعة

 7نقض مدنى  : أنظر أيضا - 15ص  29رقم  1جموعة أحكام النقض م 2599نوفمبر سنة  19نقض مدنى ) تطبيق القانون 

 – 7ص  97م  2559نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  – 995ص  55رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة 

  ( . 27ص  15الجريدة القضائية  2599يناير سنة  25محكمة االسكندرية الوطنية استئنافى  : عكس ذلك

وأول من قال بهذا الرأى األستاذ عبد السالم  . 579شرنا إلى تأييدنا لهذا الرأى فى كتابنا عقد اإليجار فقرة وقد أ (  1275) 

  ( . 191 - 191ص  1مقاله فى المحاماة  – 111فقرة  1األموال جزء ) ذهنى 

ولكن انتقال الملكية ال يسرى فى حق الغير إال من وقت  ، ويمكن القول إن الملكية تنتقل بالتسجيل من وقت العقد (  1259) 

  . وتراخيا إلى وقت التسجيل فى حق الغير هو عدم نفاذ ال عدم انتقال ، فانتقال الملكية يقع من وقت العقد إطالقا . التسجيل
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 الفهرس العام

أما حيث  ، وقد كانت محكمة النقض موفقة كل التوفيق عندما استظهرت أن الشرط الواقف ال يكون إال فى منطقة اإلرادة

فإن هذا الحكم المشروط ال يوجد إال عند تحقق شرطه ومن وقت تحقق هذا  ، شرط وعلق عليه حكمايكون القانون هو الذي قرر ال

وما كان من الشروط جعلياً مردوداً إلى إرداة الشارع كشرط التسجيل لنقل الملكية ال ينسحب  ، ألن األثر ال يسبق المؤثر ، الشرط

أثره إلى الماضى 
 (1252 ) .

  

إذا أن  ، قول باألثر الرجعى للتسجيل فيما بين المتعاقدين ليست له أهمية كبيرة من الناحية العمليةإن ال –والمالحظة الثالثة 

ولكن  . تقرير األثر الرجعى وإنكار هذا األثر ال يختلفان كثيرا من حيث الحلول العملية للمسائل التى تعرض لتطبيق كل من القولين

وفى مسائل أخرى قليلة  ، أكثر استساغة من إنكار هذا األثر فى بعض المسائل ، قانونيةمن ناحية الصناعة ال ، القول باألثر الرجعى

  . يكون دون غيره هو القول الحق وفى هذه المسائل وحدها تبرز أهميته العملية

ناحية نأتى بأمثلة القول فيها باألثر الرجعى هو أكثر استساغة من  ، وبعد أن فرغنا من تجلية الموقف بهذه المالحظات

  . ثم نأتى بأمثلة أخرى يكون فيها هذا القول هو وحده القول الحق ، الصناعة القانونية

القول باألثر الرجعى أكثر استساغة من ناحية الصناعة القانونية : نسوق هنا مسائل يبين فيها أن تقرير األثر الرجعى  - 179

 ولكن القول باألثر الرجعى يكون أكثر استساغة من ناحية الصناعة القانونية : ، وإنكاره يستويان من ناحية النتائج العملية

وعليه  ، وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع" مدنى على ما يأتى :  597تنص الفقرة الثانية من المادة  ( 2) 

 ً فالقانون ينص هنا على أن ثمر المبيع ونماءه  . "يره هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغ . تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا

ويقول الفقه فى  . وعليه تكاليف المبيع من وقت تمام البيع أيضا ، للمشترى –ال من وقت تمام التسجيل  –يكون من وقت تمام البيع 

فيكون البائع ملزما  ، والثمر هو ملحقات المبيع ، فهو ملزم بتسليم المبيع ملحقاته ، تفسير هذا الحكم أنه يرد إلى التزام البائع بالتسليم

فملحقات الشىء ليست جزءا  . أكثر مما تحتمله طبيعة الملحقات" ملحقات المبيع " وفى هذا التعليل توسيع لفكرة  . بتسليمه مع المبيع

مدنى  591وقد حددت المادة  . بهبل هو شىء مستقل عنه أعد بصفة دائمة الستعماله فيكون ملحقا  ، منه يتولد عنه كالثمر والنماء

وذلك طبقا  ، يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة الستعمال هذا الشىء" ملحقات المبيع على الوجه اآلتى : 

أساس أن هذا على  ، فتملك المشترى ثمر المبيع من وقت تمام البيع . "لما تقضى به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين 

ال يستقيم من ناحية الصناعة القانونية  ، الثمر ملحق بالشىء المبيع فيكون واجب التسليم للمشترى
 (1251 ) .

وهو فى الوقت ذاته ال  

والذى يستقيم ويكون أكثر  . وفكرة التسليم هنا ال دخل لها ، يفسر كيف يكون على المشترى تكاليف المبيع من وقت تمام البيع

استساغة من ناحية الصناعة القانونية أن نقول إن المشترى يصبح مالكا للمبيع من وقت تمام البيع بالنسبة إلى البائع وباعتباره مالكا 

من هذا الوقت يملك ثمر ملكه ونماء هذا الملك 
 (1259 ) 

 ، ى للتسجيلوهذا التأصيل يقتضى القول باألثر الرجع . ويكون عليه تكاليف

فيصبح مالكا للثمر والنماء ويكون عليه  ، ولكن من وقت تمام العقد ، فإذا سجل المشترى البيع انتقلت إليه ملكية المبيع بالتسجيل

 ً   . التكاليف من هذا الوقت أيضا

ره قد تصرف فيما ال فمن ينكر األثر الرجعى للتسجيل يعتب ، إذا تصرف المشترى فى المبيع قبل أن يسجل عقد شرائه ( 1)  

ما دام قد سجل عقد شرائه بعد  ، ومن يقر األثر الرجعى يعتبره قد تصرف فيما يملك . حتى لو سجل عقد شرائه بعد التصرف ، يملك

 ويبين . وهو أكثر استساغة من الناحية القانونية ، والرأى الثانى يصل فى نتيجته العملية إلى ما يصل إليه الرأى األول . التصرف

يناير باع العقار إلى ب وسجل ب عقد شرائه  29وفى  . ذلك فى الفرض اآلتى : اشترى عقاراً فى أول يناير ولم يسجل عقد شرائه

                                                 

 ، المحتملة للمتعاقدينوفى أن األثر الرجعى لتحقق الشرط إنما يرجع إلى النية  ، أنظر فى أن الشرط أمر عارض (  1252) 

فقرة  – 29فقرة  9ولو أنهما كانا عند التعاقد يعرفان مآل الشرط لما علقا العقد عليه ولجعاله عقداً بسيطا منجزاً الوسيط جزء 

  . 19ص  51وفقرة  21

األمر فى عقد اإليجار  كما هو ، وال يستقيم كذلك القول بأن ملكية النماء ال تتبع بالضرورة ملكية العقار الذى يغلها (  1251) 

ذلك أن الثمار فى عقد  ( . 295ص  55األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة ) فإن المستأجر يملك الثمار دون العين ذاتها 

بخالف ثمر المبيع فملكيته تنتقل تبعا النتقال ملكية المبيع إلى  ، اإليجار تملك بصفة أصلية والعقد واقع عليها بالذات لتمليكها

  . لمشترى وال يقع البيع عليه بالذاتا

 . ال بأن الثمار من ملحقات المبيع ، ويبدو أن محكمة النقض تربط كسب ثمار المبيع بانتقال الملكية إلى المشترى (  1259) 

المبيع ولذلك يبقى البائع ملزما بموجب العقد بتسليم  ، فقد قضت بأن عقد البيع لم يزل بعد قانون التسجيل من عقود التراضى

كما يبقى المشترى ملزما بأداء الثمن إلى غير ذلك من االلتزامات التى ترتبت بينهما على التقابل  ، ونقل الملكية للمشترى

أن يدعى لنفسه ملك المبيع على  ، لعدم تسجيل العقد وتراخى نقل الملكية بسببه ، كما أنه ليس للبائع . بمجرد حصول البيع

ومقتضى ذلك أن يكون البائع ملزما للمشترى بتسليم  . ل الملك لغيره ال يجوز له أن يدعيه لنفسهالمشترى ألن من يضمن نق

المبيع وبغلته إن لم يقم بتسديدها فالحكم الذى ال يعطى المشترى الحق فى ريع الشىء المبيع عن المدة السابقة على تاريخ 

(  2299ص  995رقم  2مجموعة عمر  2591يونيه سنة  5نى نقض مد) تسجيل عقد البيع يكون حكما خاطئاً متعيناً نقضه 

.  
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فى اليوم نفسه 
 (1255 ) .

فعلينا فى هذا الفرض أن نوازن بين الرأى الذي ينكر األثر الرجعى  . يناير سجل أ عقد شرائه 99وفى  

إذ كان يومذاك لم يسجل عقد  ، يناير إلى ب عقاراً غير مملوك له 29فعلى الرأى األول يكون أ باع فى  . والرأى الذي يقر هذا األثر

بعد أن أصبح مالكا للعقار الذي  ، ولكنه . أصبح مالكا من هذا التاريخ فقط النعدام األثر الرجعى ، يناير 99ولما سجله فى  . شرائه

يناير قد أصبح مالكا للعقار  99ولكن من يوم  ، فأصبح ب مالكا للعقار ، ع الذي صدر منهيكون قد صحح البي ، باعه قبل أن يملكه

يناير عندما باع العقار إلى ب قد باع ما يملك فانتقلت الملكية إلى ب  29ويكون فى  ، بأثر رجعى يستند إلى أول يناير يوم تمام البيع

وتنتقل به الملكية من األول إلى  ، ذن يصح عقد البيع الصادر من أ إلى بفعلى الرأيين إ . فى نفس اليوم بتسجيل ب لعقد شرائه

يناير أى فى اليوم نفسه الذي  29وتنتقل فى  ، يناير بحسب الرأى الذي ينكر األثر الرجعى 99ولكن الملكية تنتقل إلى ب فى  . الثانى

 صدر فيه البيع إلى ب بحسب الرأى الذي يقر األثر الرجعى
 (1259 ) .

  

فإذا أنكرنا األثر  ، ثم سجل المشترى العقد ، إذا أحدث البائع بناء فى األرض المبيعة قبل أن يسجل المشترى عقد شرائه ( 9) 

وإذا قلنا باألثر  . كان البائع بانياً فى أرض يملكها وقت أن بنى ، الرجعى ولم تنتقل الملكية إلى المشترى إال من وقت التسجيل

كان البائع بانياً فى أرض ال يملكها فيعامل معاملة البانى بسوء نية فى أرض  ، الرجعى وانتقلت الملكية بالتسجيل من وقت البيع

ولكن القضاء مع ذلك لم يؤسسه على فكرة األثر الرجعى  ، وهذا الحل الثانى هو الذي اختاره القضاء ألنه هو الحل العادل . غيره

إنه إذا أحدث البائع " فقد قالت محكمة استئناف مصر :  . لتسجيل وكان تأسيسه على هذه الفكرة أكثر استساغة من الناحية القانونيةل

ألن بالتسجيل تنتقل  ، حتى ولو كان ذلك قبل تسجيل العقد ، بناء جديداً أو زيادة فى المبيع قبل التسليم فيعتبر كأنه أقامه فى غير ملكه

ألنها فى  ، غير أن باقى االلتزامات األخرى الناشئة من البيع تكون واجبة األداء من تاريخ التعهد بالبيع ، من يوم حصوله الملكية

ومن حيث أنه من ضمن هذه االلتزامات امتناع البائع بمجرد التعهد  . الحقيقة التزامات شخصية تأخذ حكمها القانونى من وقت التعهد

ومن حيث أن هذه  . وهو التزام يقتضيه االلتزام بتسليم المبيع كما هو وقت التعهد المذكور –فى المبيع  عن كل ما يزيد أو ينقص

وعلى المشترى الذي يقبل  ، ألن فى ذلك إثراء من غير مقابل يحرمه القانون المدنى ، الزيادة ال يمكن تسليمها للمشترى دون مقابل

" ى رسمها القانون فيما يختص بالغراس أو البناء فى أرض الغير المبيع بهذه الزيادة أن يتبع القواعد الت
 (1251 ) .

وقد أيدت محكمة  

فإذا هو أقدم قبل نقل الملكية  . فقضت بأن بائع ملزم بتسليم العقار المبيع بحالته التى هو عليها وقت تحرير العقد ، النقض هذا الحكم

بينما المشترى يطالبه ويقاضيه لتنفيذ  ( فأحدث زيادة فى هذا العقار ) بناء ، دللمشترى بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بصحة التعاق

كأنه أحدث تلك الزيادة فى  –بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل  –فال مخالفة لقانون التسجيل فى أن تعتبره المحكمة  ، تعهده

يفصل فى أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء فى ملك غيرها  ، أرض مملوكة لغيره
 (1251 ) .

وال شك فى أن القول باألثر  

كان من  ، كما فعل القضاء ، فإننا إذا أنكرنا األثر الرجعى . من إنكار هذا األثر ، من ناحية الصناعة القانونية ، الرجعى هنا أفضل

من طريق أن البائع ملزم بأال يحدث تغييرا فى العين  ، وال يمكن الوصول . ى فى ملكه وقت أن بنىالواجب التسليم بأن البائع قد بن

وكل ما  . ولكن ليس هو بالذات ، إال إلى شىء قريب مما وصلت إليه المحكمة ، المبيعة وهو الطريق الذي اختارته محكمة النقض

 ، فيهدم البناء ويأخذه أنقاضاً  ، فيطلب إليه تنفيذ التزامه عينا ، ى األرض المبيعةنصل إليه هو أن البائع قد أخل بالتزامه فى أال يبنى ف

فال يستطيع المشترى إجباره على إبقاء البناء  ، وقد يؤثر ذلك على أن يأخذ ثمن البناء مستحق الهدم
 (1257 ) .

فواضح إذن أننا لو  

                                                 

 2511مايو سنة  11ثم صدر قرار وزارى فى  . كان ب يتمكن من تسجيل عقد شرائه قبل أن يسجل أ عقده (  1255) 

تى وال 2515يقضى بعدم جواز تسجيل العقد إال بعد تسجيل العقود األصلية السابقة التى تكون مؤرخة منذ أول يناير سنة 

 19فنصت المادة  ، وجاء قانون تنظيم الشهر العقارى مؤكداً لهذا الحكم . تكون واجبة التسجيل وفقا ألحكام قانون التسجيل

(  2)  : ال يقبل من المحررات فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق العينى وفقا ألحكام المادة السابقة إال"  منه على أنه

المحررات التى تتضمن تصرفا مضافاً إلى ما بعد الموت ثم قبل العمل بأحكام هذا (  1)  . شهرهاالمحررات التى سبق 

(  5)  . من غير طريق وجود توقيع أو ختم إلنسان توفى 2515المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة (  9)  . القانون

قبل العمل بأحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها  إذا كان قد أخذ بها 2515المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 

  ."  أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه

فإذا  . إذ هو يموت بالنفع على ب ومن يتعامل معه دون أن يضر أحدا ، واألخذ باألثر الرجعى هنا أكثر استساغة (  1259) 

كان رهنه صحيحاً ألنه صادر من المالك بحسب الرأى  ، يرينا 99 يناير و 29فرض أن ب رهن العقار فى المدة ما بين 

وكان باطال وفقاً للتقنين المدنى السابق ألنه صادر من غير مالك بحسب الرأى الذى ينكر األثر  ، الذى يقر األثر الرجعى

  . الرجعى

   . 51ص  97رقم  29المحاماة  2519فبراير سنة  19استئناف مصر (  1251) 

ً  – 291ص  72رقم  2مجموعة  2591ديسمبر سنة  7نقض مدنى  (  1251)  مارس سنة  15نقض مدنى  : وأنظر أيضا

  . 192ص  117رقم  5مجموعة عمر  2559

ولكنه مع ذلك  ، ويخطو األستاذ حلمى بهجت بدوى خطوة أقرب إلى النتيجة التى وصلت إليها محكمة النقض (  1257) 

إن البائع  : فيقول ، نقض وبين ما يؤدى إليه التطبيق السليم للقواعد العامةيسلم بأن هناك فرقا بين ما وصلت إليه محكمة ال



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

إلى النتيجة التى نشدتها محكمة النقض وهى اعتبار البائع بانيا بسوء لو صلنا عن طريق مأمون  ، أخذنا بفكرة األثر الرجعى للتسجيل

وإجباره إذا شاء المشترى على إبقاء البناء فى األرض مقابل قيمة مستحق الهدم  ، نية فى أرض غيره
 (1255 ) .

  

ولكنه قد حصل فعال  ، شرائهوالواقع من األمر أننا نواجه فى األمثلة التى قدمناها الموقف اآلتى : المشترى لم يسجل عقد 

ويستطيع أن  ، فهو يكسب ثمرة البيع من هذا الوقت . على المزايا التى كان يحصل عليها لو أن الملكية قد انتقلت إليه من وقت البيع

د أن نعلل ونري . وال يستطيع البائع أن يبنى فى األرض المبيعة وإال اعتبر بانيا فى أرض غيره ، يتصرف فى المبيع قبل أن يسجل

فبدال من تعليلها التعليل القريب المستساغ وذلك بالقول متى سجل المشترى العقد اعتبرت الملكية منتقلة إليه من وقت  . هذه المزايا

تمام العقد فساغ أن يحصل على المزايا المتقدمة الذكر 
 (1199 ) ،

وجانب اإلغراب  ، نلجأ إلى تعليالت مختلفة لكل حالة تعليلها الخاص 

  . ى جميعها ظاهرف

ليس فحسب القول األكثر  ، بل إن هناك أمثلة أخرى يكون فيها القول باألثر الرجعى ، على أن األمر ال يقتصر على ذلك

  . وننتقل إلى بيان ذلك ، بل هو وحده القول الحق ، استساغة من ناحية الصناعة القانونية

 ونسوق فى هذا الصدد األمثلة اآلتية :القول باألثر الرجعى هو وحده القول الحق :  - 175

ثم سجل  ، شرائه حتى شهر إفالس البائع $ 919$ ولم يسجل المشترى عقد  ، نفرض أن شخصاً باع عقاراً مملوكا له ( 2) 
 (1192 ) .

وجاز له أخذ العقار المبيع من التفليسة دون أن يزاحمه  ، اعتبر المشترى مالكا من وقت البيع ، فإذا قلنا باألثر الرجعى 

ويبقى  ، فال تنتقل ، فإن التسجيل ال ينقل الملكية إال من وقت إجرائه أى بعد شهر اإلفالس ، أما إذا أنكرنا األثر الرجعى . الدائنون

إذا ثبت أن البيع  ،  نتردد فى إيثار الحل األولوال . المشترى دائنا شخصيا يزاحمه سائر دائنى البائع المفلس فى ثمن العقار المبيع

  . الذي صدر قبل اإلفالس هو بيع صحيح ال شائبة فيه من تواطؤ أو غش

فإذا صدر البيع قبل تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار  ، ومثل اإلفالس اإلعسار
 (1191 ) ،

كان للتسجيل  ، وسجل بعد تسجيلها 

  . فله أن يأخذ العقار المبيع وال يزاحمه فيه الدائنون ، صحيفة دعوى اإلعسار أثر رجعى واعتبر المشترى مالكا قبل تسجيل

فإذا  . فى مشترى العقار من المدين قبل تسجيل الدائن لتنبيه نزع الملكية ، قبل تقنين المرافعات الجديد ، وكان األمر كذلك

اعتبر مالكا  ، ثم سجل المشترى عقد شرائه ، اشترى شخص العقار من مدين قبل أن يسجل الدائن تنبيه نزع الملكية على هذا العقار

فيخلص العقار للمشترى وال يجوز للدائن السير فى إجراءات التنفيذ  ، من وقت البيع أى قبل تنبيه نزع الملكية
 (1199 ) .

ولكن تقنين  

                                                                                                                                                                    

فللمشترى  ، بأن أقام بناء فى العقار المبيع ، فإذا أحدث هذه التغييرات . ملزم بمقتضى عقد البيع باال يحدث تغييرات فى العين

وليست  . وإنما تطبيقا ألحكام عقد البيع ( ، قديم) مدنى  19ال تطبيقا للمادة  ، الحق فى أن يطلب منه إزالته على مصاريفه

 ً وقد يكون من مصلحة المشترى استبقاء البناء على أن يتفق مع  ، هذه اإلزالة فى مصلحة البائع ألنه سوف يتسلم البناء أنقاضا

فإذا امتنع البائع رغم  . يمة البناء مستحق الهدموهو فى أى صورة ال يقل عن ق ، البائع على مقدار التعويض الواجب دفعه

  . وقد يعتبر هذا اإلصرار من جانبه تعنتا وتعسفا فى استعمال حقه فى إزالة البناء ، ذلك أصر على هدم البناء

) "  ذلك وفرق بين هذه النتيجة وبين الحكم بتثبيت ملكية المشترى على أساس االلتصاق على أن يقدر التعويض الواجب دفعه بعد

  ( . 192ص  9مجلة القانون واالقتصاد 

وسبقه إلى التسجيل  ، وإذا فرضنا أن المشترى هو الذى أقام البناء على األرض المبيعة بعد أن تسلمها وقبل أن يسجل(  1255) 

بانى فى أرض فى هذه الحالة معاملة المشترى األول معاملة ال ، فالواجب ، مشتر ثان انتقلت إليه ملكية األرض بالتسجيل

ألنه وقت أن بنى كان يعتقد أنه ال يعتدى على حق ألحد وإن كان يعلم أن األرض لم تصبح بعد  ، غيره وهو حسن النية

بالنسبة إلى  ، يحق له أن يتصرف فى المبيع –وإن كان قبل التسجيل لم يصبح مالكا  –فهو فى الواقع من األمر  . مملوكة له

   . كما لو كان مالكا ، البائع

فإن  ، ولعل هذا يعين على توضيح القاعدة التى تقضى بتحميل تبعة الهالك للمشترى بعد القبض ولو قبل التسجيل (  1199) 

ومع ذلك يتحمل تبعه هالكه ألنه يكون بالنسبة إلى البائع  ، المشترى ال يكون مالكا للمبيع فى هذه الحالة ألنه لم يسجل عقده

  . فى حكم المالك

والممنوع وقيد حقوق االمتياز  ، س فى التقنين التجارى ما يمنع المشترى من التسجيل بعد شهر إفالس البائعلي (  1192) 

  . 755ص  151رقم  2مجموعة عمر  2599سنة  19ومع ذلك قانون نقض مدنى  ( . تجارى 192م ) والرهن 

   . مدنى 191أنظر م (  1191) 

التنبيه بنزع الملكية ال ينشئ للدائن العادى نازع الملكية ؟؟ عينيا على العقار وقد قضت محكمة النقض بأن تسجيل  (  1199) 

كل ما فى األمر أن يصبح فى هذه من الغير  ، يجيز له التمسك بعد تسجيل التصرفات الصادرة من المدين قبل تسجيل التنبيه

يناير سنة  25أنظر نقض مدنى  : ريخ تسجيل التنبيهالذين ال يحتج عليهم بالعقود العرفية إال إذا كان تاريخها ثابتاً قبل تا

األستاذ الحميد  – 977ص  995رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  25 – 219ص  59 2مجموعة عمر  2599

وقارن األستاذ عبد المنعم  - 951أنظر عكس ذلك األستاذ محمد حامد فهمى التنفيذ فقرة  - 191أبو هيف فى التنفيذ فقرة 

  . 919 - 915ص  195ى فقرة البدراو
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فال يسرى  ، لجديد آتى بنص خاص فى هذه المسألة جعل الدائن العادى معتبراً من الغير منذ تسجيل تنبيه نزع الملكيةالمرافعات ا

عليه البيع الصادر من المدين إذا كان هذا البيع قد سجل بعد تسجيل التنبيه 
 (1195 ) .

  

وكانت تركة  ، ثم سجل ، حتى مات البائع ولم يسجل المشترى عقد شرائه ، نفرض أن شخصا باع عقاراً مملوكاً له ( 1) 

وخلص له العقار المبيع دون أن يزاحمه فيه  ، اعتبر المشترى مالكا من وقت البيع ، فإذا قلنا باألثر الرجعى للتسجيل . البائع معسرة

ولما كانت التركة معسرة امتنع انتقال  ، فالتسجيل ال ينقل الملكية إال من وقت إجرائه ، أما إذا أنكرنا األثر الرجعى . دائنو التركة

ملكية العقار المبيع إلى المشترى وزاحمه فى ثمنه دائنو التركة 
 (1199 ) .

  

يناير قبل أن يسجل عقد شرائه  29ورهن المشترى العقار رهناً رسمياً فى  ، نفرض أن بيع العقار وقع فى أول يناير ( 9) 

وجب القول  ، فإذا أخذنا باألثر الرجعى للتسجيل . يناير 99ثم سجل المشترى البيع فى  ، وقيد الدائن المرتهن الرهن فى اليوم ذاته

 29فيكون وقت أن رهن العقار فى  . يناير قد أصبح مالكا للعقار منذ أول يناير وقت تمام البيع 99بأن المشترى عندما سجل فى 

أما إذا أنكرنا األثر الرجعى  . يناير 29مرتبته من يوم قيده أى من يوم  ويكون الرهن صحيحاً ويأخذ ، يناير قد رهن عقاراً مملوكاً له

 $ 911$ فيكون وقت أن  ، يناير وقت إجراء التسجيل 99فقد وجب القول بأن المشترى لم يصبح مالكاً للعقار إال يوم  ، للتسجيل

إذ كان الراهن غير مالك للعقار " مدنى على أنه  2999وقد نصت الفقرة األولى من المادة  . يناير غير مالك له 29رهن العقار فى 

وإذا لم يصدر هذا اإلقرار فإن حق الرهن ال  ، فإن عقد الرهن يصبح صحيحاً إذا أقره المالك الحقيقى بورقة رسمية ، المرهون

الرهن فى المثل الذي قدمناه ال ويترتب على ذلك أن  . "يترتب على العقار إال من والوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكاً للراهن 

يناير ال يوم  99ويأخذ مرتبته يوم  ، يناير وهو اليوم الذي أصبح فيه العقار مملوكا للمشترى الراهن 99يترتب على العقار إال يوم 

ويترتب على هذا الفرق النتيجة العملية اآلتية : لو أن المشترى قبل أن  . يناير كما هو األمر لو أخذنا باألثر الرجعى للتسجيل 29

يناير  29فإن اعتبرنا أن الرهن األول يأخذ مرتبته فى  ، يناير 19يسجل عقده رهن العقار مرة ثانية وقيد الدائن المرتهن عقده فى 

فإن  ، أما لو أنكرنا األثر الرجعى . خر عن الرهن األوليناير وتأ 19ألخذ الرهن الثانى مرتبته فى  ، وفقا للقول باألثر الرجعى

ونحن نؤثر األخذ باألثر  . ويتعادل الرهنان فال يفضل أحدهما على اآلخر ، يناير كالرهن األول 99الرهن الثانى يأخذ مرتبته فى 

الرجعى ألنه أكثر انطباقاً على طبائع العالقات القانونية التى نحن بصددها 
 (1191 ) .

  

فطلب األخذ  ، وبيع عقار مجاور لعقاره توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة ، نفرض مشترياً لعقار لم يسجل عقده ( 5) 

وألمكنه  ، العتبر المشترى مالكا للعقار المشفوع به قبل بيع العقار المشفوع فيه ، فلو أخذنا باألثر الرجعى . بالشفعة ثم سجل عقده

وهذا ما فعلته محكمة النقض  –األثر الرجعى  أما إذا أنكرنا . األخذ بالشفعة
 (1191 ) 

فإن المشترى ال يعتبر مالكا للعقار المشفوع به  –

  . فال يمكنه األخذ بالشفعة ، إال بعد بيع العقار المشفوع فيه

 ، ولو قلنا بالرأى الذي ذهبت إليه محكمة النقض . وإعطاء المشترى الحق فى األخذ بالشفعة ، ونؤثر األخذ باألثر الرجعى

فقد كان مالكاً لهذا العقار  ، لترتب على ذلك أن الشفيع يكون فى هذه الحالة هو المال السابق الذي باع للمشترى العقار المشفوع به

                                                 

ال ينفذ تصرف المدين أو " :  وتجرى الفقرة األولى منها على الوجه اآلتى ، مرافعات 121وهذا النص هو المادة  (  1195) 

وال  ، فى حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ، وال ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز ، الحائز فى العقار

إذا كان التصرف أو الرهن أو االختصاص أو االمتياز  ، وال الراسى عليه المزاد 191ئنين المشار إليهم فى المادة فى حقا لدا

  . 999ص  979أنظر األستاذ رمزى سيف فى التنفيذ طبعة ثالثة فقرة  ."  قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية

ثم يسجل نؤثر القول بأن الملكية  ، موسرة قبل أن يسجل المشترى وفى الفرض الذى يموت فيه البائع عن تركة (  1199) 

وهذا القول أكثر  . من وقت تمام البيع ال من وقت التسجيل –وليسو من الغير  –تنتقل إلى المشترى فى مواجهة الورثة 

لتزام بنقل الملكية فى التركة تفضله فبقاء اال . استساغة من القول بأن االلتزام بنقل الملكية يبقى فى التركة أو ينتقل إلى الورثة

وانتقال االلتزام إلى الورثة ال ينفق مع مبادئ الفقه اإلسالمى التى تقضى بأن الورثة ال تنتقل إليهم  ، فكرة األثر الرجعى

  . الديون

 ، أىحيث لم تأخذ بهذا الر ، 551ص  215رقم  1مجموعة عمر  2595فبراير سنة  5قارن محكمة النقض فى  (  1191) 

ثم سجل المشترى العقد بعد ذلك وتصرف  ، وأبطلت حق اختصاص قيد على عقار لمشتر قبل أن يسجل المشترى عقد شرائه

مع أن المشترى من المشترى كان يستطيع  ، فاعتدت المحكمة بهذا التصرف األخير ولم تعتد بحق االختصاص ، فى العقار

أنظر أيضا فى المعنى الذى قضت به محكمة النقض  –طأ قلم الكتاب أن يكون على علم بحق االختصاص المقيد لوال خ

  . 195ص  57م  2591مايو سنة  9محكمة االستئناف المختلطة فى 

 1نقض مدنى  : وأنظر أيضا - 199ص  221رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  12فى حكمها الصادر فى (  1191) 

نوفمبر  7 – 259ص  79رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  5 - 519ص  211رقم  5مجموعة  2555ديسمبر سنة 

 999ص  71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27 – 91ص  1رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592سنة 

.   
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وقت بيع العقار المشفوع فيه 
 (1197 ) .

المشترى  –ر المشفوع به والمشترى إياه البائع للعقا –وال شك فى أنه بين المالكين المتعاقدين  

إال إذا قيل إن الشفعة فى هذه الحالة ال تكون ألحد منهما فيتعطل بذلك حق  ، هو الباقى مجاوراً للعقار وهو األولى باألخذ بالشفعة

  . قرره القانون وتهيأت األسباب لكسبه

 . ثم سجل المشترى ، ائه أجر البائع الدار لشخص آخروقبل أن يسجل المشترى عقد شر ، نفرض أن شخصاً باع داراً  ( 9) 

فال يسرى اإليجار فى حق  ، فإذا أخذنا باألثر الرجعى للتسجيل لكانت ملكية الدار منتقلة إلى المشترى قبل صدور عقد اإليجار

كية العين المؤجرة اختيارا أو جبراً إذا انتقلت مل" مدنى التى تجرى على الوجه اآلتى :  195المشترى تطبيقا للفقرة األولى من المادة 

أما  . "فال يكون اإليجار نافذا فى حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية  ، إلى شخص آخر

فيسرى  ، ور اإليجارفإن ملكية الدار ال تنتقل إلى المشترى إال وقت إجراء التسجيل أى فى وقت تال لصد ، إذا أنكرنا األثر الرجعى

  . اإليجار فى حق المشترى

وهذا هو الرأى الذي أخذنا به  ، فال يكون اإليجار فى المثل المتقدم سارياً فى حق المشترى ، ونؤثر األخذ باألثر الرجعى هنا

فى عهد التقنين المدنى للسابق 
 (1195 ) .

  

: واآلن بعد أن استعرضنا أمثلة أخرى يبدو فيها أن القول القول باألثر الرجعى هو الذي يتفق مع القواعد العامة  - 179

ولماذا يفضله إقرار  ، يبقى أن نبين لماذا يستعصى إنكار األثر الرجعى على كثير من المسائل ، باألثر الرجعى هو وحده القول الحق

  . األثر الرجعى فى مسائل أخرى

بل قد يبدو أنه قصد المساواة بين الغير والمتعاقدين فى انعدام األثر  ، اً قد يكون المشرع لم يفكر فى األثر الرجعى للتسجيل بتات

ولكن المبادئ العامة للقانون تأبى إال أن يكون للتسجيل  . ويتبين ذلك من المذكرة اإليضاحية لقانون تنظيم الشهر العقارى ، الرجعى

  . فى نظام الشهر الشخصى أثر رجعى فيما بين المتعاقدين

ومهمته فى نظام الشهر الشخصى تختلف عن  ، فهذا تقضى عليه طبيعته ، تسجيل له مهمة ال يجوز أن يتخطاهاذلك أن ال

فالعقد فى هذا  ، مهمته فى نظام الشهر الشخصى هى إعالم الناس بوقوع التصرف وليست نقل الحق . مهمته فى نظام الشهر العينى

إذ التسجيل فى نظام السجل العقارى وليس العقد هو  ، الشهر العينى فهى نقل الحقأما مهمته فى نظام  . النظام هو الذي ينقل الحق

الذي ينقل الحق 
 (1129 ) .

  

 ، فينقل العقد الملكية . أن يؤدى كل من العقد والتسجيل مهمته فى حدودها المرسومة ، فى نظام الشهر الشخصى ، فيجب إذن

 ، وال يوجد فيما بين المتعاقدين مانع من إعمال السبب فى الحال . وال يتراخى المسبب عن السبب إال لمانع . إذ هو السبب فى نقلها

فمهمته كما قدمنا إعالم الناس بوقوع التصرف والمتعاقدان يعلمان بوقوع التصرف قبل التسجيل فهما اللذان  ، والتسجيل ليس بمانع

فوجب أن يتراخى المسبب حتى يقوم التسجيل بمهمته وهى  ، ك مانع من إعمال السبب فى الحالفهنا ، أما بالنسبة إلى الغير . باشراه

فى نظام شهر شخصى أن يتراخى انتقال الملكية فيما بين  ، كأصل عام ، ومن ثم ال يجوز . إعالم هذا الغير بوقوع التصرف

  . العينى فى ناحية منه دون أن نحتاط للنواحى األخرىوإال انتقلنا إلى نظام الشهر  ، المتعاقدين إلى وقت إجراء التسجيل

نص صراحة على أن الملكية ال تنتقل إال بالتسجيل  ، فى قانون التسجيل وفى قانون تنظيم الشهر العقارى ، ولكن المشرع

فأرجأ  ، لى تسجيل عقودهميقال عادة إن هذه خطوة أراد بها المشرع أن يحث المتعاقدين على المبادرة إ . حتى فيما بين المتعاقدين

                                                 

  ( . 251أنظر األستاذ عمر أبو شادى فى شهر الحقوق العقارية ص ) وقد قيل بهذا فعال  (  1197) 

ال نقل  –من التقنين المدنى تجعل البيع السابق  515/    975وكانت المادة  – 579عقد اإليجار للمؤلف فقرة  (  1195) 

أثر فى األحكام  . . . وال نرى أن قانون التسجيل الحديث" :  وقد كتبنا إذ ذاك ما يأتى . هو الذى يفسخ عقد اإليجار –الملكية 

فإن البيع غير المسجل  ، يفسخ اإليجار إذا لم يكن عقد اإليجار سابقا عليه فى التاريخفال يزال البيع غير المسجل  ، المتقدمة

وعلى ذلك يجوز للمشترى قبل أن يسجل عقده أن يطلب من المستأجر إخالء  . بيع صحيح ينتج كل آثاره عدا نقل الملكية

انتقلت إليه ملكية العين  ، شترى إذا قام بتسجيل عقدهوعلى كل حال فإن الم . العين بعد التنبيه عليه بذلك فى الميعاد القانونى

فيعتبر المشترى مالكا  ، بأثر رجعى من تاريخ العقد ال من تاريخ التسجيل بالنسبة للبائع ودائنيه الشخصيين ومنهم المستأجر

بأن نقل ملكية العين فينفسخ اإليجار حتى مع التسليم  ، من وقت البيع أى من وقت لم يثبت أن تاريخ اإليجار سابق عليه

واآلن بعد أن جعل التقنين المدنى  ( . 579عقد اإليجار للمؤلف فقرة ) "  المؤجرة ال البيع ذاته هو الذى يفسخ عقد اإليجار

  . فال يزال ما قلناه فى هذا الصدد صحيحا ، الجديد نقل ملكية العين المؤجرة هو الذى يفسخ اإليجار الالحق

قبل نفاذ قانون  ، إنه لو باع شخص آلخر أرضا زراعية بعقد ثابت التاريخ ، ى عهد قانون اإلصالح الزراعىف ، ويمكن القول أيضا

فإن ملكية األرض تنتقل فيما بين البائع والمشترى من تاريخ العقد  ، ثم سجل العقد بعد نفاذ هذا القانون ، اإلصالح الزراعى

يضيق  ، وقد يترتب على ذلك بعض النتائج الهامة . أى قبل نفاذ قانون اإلصالح الزراعى ال بعد نفاذه ، ال من تاريخ التسجيل

  . المقام هنا عن بحثها

غير عقد البيع عقد البيع ينشئ  ،(  act abstrait) والتسجيل فى نظام السجل العقارى يتم بموجب عقد مجرد  (  1129) 

  ( . 5الوسيط جـ  – 95م )  . رد أى التسجيل هو الذي ينقلها تنفيذا لهذا االلتزاموالعقد المج ، التزاما بنقل الملكية
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يتحتم عليه أن يجعل التسجيل  ، ولكن حتى يصل المشرع إلى تحقيق هذه الغاية . نقل الملكية فيما بين المتعاقدين حتى يتم التسجيل

وأرجأ مع ذلك نقل الملكية فيما بين المتعاقدين إلى وقت  ، أما إذا جعل البيع هو الذي ينقل الملكية . ذاته ال العقد هو الذي ينقل الملكية

فمعنى ذلك أن التسجيل هو الذي ينقل الملكية فيما بين المتعاقدين ال البيع  ، إجراء التسجيل
 (1122 ) ،

ومعنى ذلك أيضا أن المشرع  

يخلط بين نظامين متعارضين نظام الشهر الشخصى ونظام الشهر العينى 
 (1121 ) .

  

وال نزال نعتبر البيع عقداً رضائيا هو السبب القانونى فى نقل الملكية  ، نزال فى نظام الشهر الشخصى أما ونحن ال
 (1129 ) ،

 

ولكن  . فينبغى أن ينقلها فى الحال ، وأثره هو نقل الملكية . فال بد من إعمال البيع وإنتاج أثره فى الحال حيث ال يحول دون ذلك مانع

فقد وجب القول بأن انتقال الملكية ال ينفذ وهذا  ، الغير يقتضى إعالم الغير بالبيع وهذه هى مهمة التسجيللما كان نقلها بالنسبة إلى 

ولما كان نقلها فيما بين المتعاقدين ال يكون إال  . فى حق الغير إال من وقت إجراء التسجيل –أدق من القول بأن الملكية ال تنتقل 

فقد وجب القول بأن انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين يجب لتحقيقه إجراء التسجيل  ، بالتسجيل إذ جاء النص صريحاً فى ذلك

ووجب القول فى الوقت ذاته بأن الملكية بعد تسجيل البيع تنتقل فيما بين المتعاقدين من وقت تمام البيع ال من وقت  . مطاوعة للنص

ولمهمة التسجيل فى نظام الشهر  ، ولطبيعة البيع الذي ال يزال هو السبب فى نقل الملكية ، مطاوعة للمبادئ العامة ، التسجيل

الشخصى التى ال تزيد على إعالم الغير بوقوع التصرف وال شأن لها فى العالقة ما بين المتعاقدين 
 (1125 ) .

مثل ذلك مثل البيع مع  

                                                 

وهذه نظرية قد  ، ومن ثم يصبح البيع عقداً شكليا ال يتم إال بالتسجيل ، أو إذا نقل البيع الملكية فال بد أن يكون مسجال(  1122) 

  . هجرت منذ عهد بعيد كما سبق القول

كثيرا فى فائدة استحداث قانون التسجيل وقانون الشهر لقاعدة انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين  والواقع أننا نشك (  1121) 

فما دمنا فى هذا النظام مضطرين إلى التسليم بأن البيع ال التسجيل هو سبب  . بالتسجيل مع البقاء فى نظام الشهر الشخصى

وأكبر خطر يتعرض له المشترى المتقاعد عن  . يها أهمية كبيرةفإن هذه القاعدة المستحدثة ال تترتب عل ، كسب الملكية

وهذا الخطر كما نرى ال يرجع إلى  ، التسجيل ال يزال هو خطر تصرف البائع إلى مشتر آخر وسبق هذا إلى تسجيل عقده

ال الملكية بالتسجيل فيما بين بل إلى قاعدة انتقالها بالتسجيل فى حق الغير أما انتق ، قاعدة انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين

فيجب أن يكون  ، فال تظهر أهميته العملية حقا إال فى نظام الشهر العينى حيث التسجيل ذاته هو الذى ينقل الملكية ، المتعاقدين

  . نقلها من وقت إجراء التسجيل سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين

ويقول األستاذ  . إلى تسجيل عقودهم بعد صدور قانون التسجيل بأكثر مما كانوا يفعلون قبل صدورهويؤيد ما نقول أن الناس لم تبادر 

وعالجاً لهذه الحالة أصدر المشرع عدة تشريعات لجأ فيها إلى طرق مختلفة لحمل الناس على " ( :  252ص ) أنور سلطان 

  ."  تسجيل عقودهم

أن  2551ولقد حاول الشارع منذ سنة " ( :  59ص – 95ص ) ويقول الدكتور محمود شوقى فى كتاب الشهر العقارى علماً وعمال 

المرسوم بقانون الصادر فى أول (  2)  : وذلك بقوانين وقرارات مختلفة أهمها ، 2519يعالج كل نقص بعد قانون سنة 

ونصف فى المائة بدال من  9وذلك بجعله  ، صص على تسجيل بعض العقودبتخفيض الرسم النسبى المخ 2519نوفمبر سنة 

وقد قصد المشرع بذلك إلى تشجيع جمهور المتعاملين على إجراء الشهر نظرا لما الحظه من قلة اإلقبال عليه رغم  %  . 9

 ضى بتسجيل العقود المتتاليةوالذى يق 2511مايو سنة  11القرار الصادر فى (  1)  . شدة الجزاء المترتب على ذلك اإلهمال

 17والمتمم بالقانون رقم  2517يوليه سنة  29المنفذ بالقرار الصادر فى  2511مايو سنة  11القرار الصادر فى (  9)  . . .

منع (  ثانيا)  . وجوب تحصيل رسم التسجيل عند التوثيق أو التصديق على التوقيع(  أوال)  : وكلها تتضمن 2517لسنة 

تنظيم الرقابة المفروضة على البيان التى يجب (  ثالثا)  . . . ن إثبات تاريخ المحررات التى أوجب القانون شهرهاالمحاكم م

قبول  2559الذى حرم ابتداء من أول يناير سنة  2551لسنة  99القانون رقم (  5)  . أن تشتمل عليها العقود واجبة الشهر

نظرا لما  ، على وجود إمضاء أو ختم إلنسان توفى 2515قبل أول يناير سنة  تسجيل العقود التى تستند إلى ثبوت تاريخها

الذى يقضى بعدم قبول العقود العرفية التى لم  2555أبريل سنة  29القرار الصادر فى (  9)  . لوحظ من شيوع التزوير

شهر إال إذا كانت هذه العقود قد كأصل للملكية فى المحررات الرضائية المقدمة لل 2515يثبت تاريخها قبل أول يناير سنة 

  ."  سبق أن تقدمت فى محررات تم شهرها

أحدهما أصلى أساسى وهو  : وإنما تنتقل بأمرين ، الملكية ال تنتقل بالتسجيل وحده"  وتقول محكمة النقض إن (  1129) 

وإذن فالعقود الصورية المبنية على الغش والتدليس ال يصححها  . وثانيهما تبعى وهو التسجيل ، العقد الصحيح الناقل للملكية

  ( . 279ص  17مجموعة عمر رقم  2559يونيه سنة  9نقض مدنى ) "  التسجيل

ويتقرب األستاذ جميل الشرقاوى كثيرا من هذا الرأى عندما يذهب إلى أن التسجيل فى البيع يتصل بالسند ال  (  1125) 

أما  ، وتخلفه يؤدى إلى سلب السند هذه القوة : فى منح السند قوة إثبات الحق قبل الغير وأثره منحصر ، بالتصرف ذاته

ويقول فى هذا  . التصرف نفسه فال يتأثر بعدم التسجيل من حيث إنتاجه لجميع آثاره فيما بين المتعاقدين ومنها نقل الملكية

فمعنى هذا أن تترتب آثار  ، ت المكونة له قبل إتمام التسجيلومادمنا نسلم بتمام االتفاق على البيع وصحة التصرفا" :  الصدد

 ، بمعنى أنه ينشأ على عاتق المشترى التزام بالثمن وعلى البائع التزام بالتسليم والتزام بالضمان ، التصرف التى يتم بها البيع
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وهو  ، فوجب  التربص حتى يتم إجراء االختيار ، ة أحد شيئين يختاره المشترىففى هذا البيع التزم البائع أن ينقل ملكي ، خيار التعيين

فإذا ما تم انتقلت الملكية إلى المشترى ولكن من وقت البيع ال من وقت إعمال الخيار  ، إجراء يقابل إجراء التسجيل فى بيع العقار
 (

1129 ) .
  

فنص على وجوب التسجيل النتقال  $ 995$  ، جيل عقودهموإذا كان المشرع قد قصد أن يحث الناس على المبادرة إلى تس

ولكن يجب فى الوقت ذاته التوفيق بينه وبين النظام القانونى فى  ، فإن الواجب إعمال النص ، الملكية حتى فيما بين المتعاقدين

وعندئذ يكون التسجيل ال  . عقارىفأدخل السجل ال ، وال يتم للمشروع قصده كامال إال إذا انتقل إلى نظام الشهر العينى . مجموعه

  . سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين ، وال تنتقل إال من وقت إجراء التسجيل ، البيع هو الذي ينقل الملكية

ولكنهما كانا مدركين أن  . وهذا حق ، فأحسا وجوب العمل بالنص ، كل هذه االعتبارات قد واجهت الفقه والقضاء فى مصر

ولم يصبح عقداً شكلياً يتم بالتسجيل ، البيع ظل على طبيعته من عقود التراضى
  (1121 ) .

واقتضى هذا أن يترتب على البيع جميع  

                                                                                                                                                                    

لثمن ومن جانب البائع بالتسليم وفاء ولذا فإن تنفيذ هذه االلتزامات من جانب المشترى بالوفاء با . ضمان فعله وفعل الغير

 . وال يستطيع البائع أن يطالب برد حيازة المبيع بحجة أن الملكية لم تنتقل ألن تسجيل العقد لم يتم ، صحيح اللتزامات قائمة

نون على ذلك أن نص القا ، ومن هذا يبدو أنه ال مناص من التسليم بأن الملكية تنتقل بين البائع والمشترى بمجرد التراضى

وأحكام محكمة النقض  . . . صورته الحالية ال يمكنه أن يمنع انتقال كل ميزات حق الملكية للمشترى فى مواجهة البائع

إن المشترى متصرف  . . . ولعلها تعبر عن ذلك فى قولها ، المصرية تفترض فى قضائها انتقال الملكية رغم عدم التسجيل

ً  ، إليه ألنه  –ويظهر هذا االتجاه بصورة أكثر جدية  . هأى له أن يقتضى من البائع كل التزامات ، أى مشتر وليس دائناً عاديا

فى قضائها السابق على هذا الحكم بأن البائع إذا بنى فى عقار باعه بعقد غير  –يتعلق بترتيب نتائج على هذا االفتراض 

ما دام  ، انتقال الملكية بين البائع والمشترى إال بالتسجيلولذا فإننا نتساءل عن معنى عدم  . . . مسجل فهو بان فى ملك غيره

ويبدو أن واضعى هذا الحكم لم يفكروا كثيراً فى معناه من  . المشترى يحصل على كل ميزات حق الملكية فى مواجهة البائع

لما لوحظ من  ، سجيلوإنما كان قصدهم بوضعه على هذه الصورة إظهار قصد المشرع إلى التشدد فى طلب الت ، هذه الناحية

األستاذ جميل الشرقاوى فى رسالته فى نظرية بطالن التصرف القانونى ص ) "  إهمال المصريين القيام بإجراءات التسجيل
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بينما خيار المشترى شرط  ، قانونى وليس شرطا واقفا يرجع إلى اإلرادة وال يعترض على هذا التمثيل بأن التسجيل إجراء(  1129) 

فقد بينا فى الجزء الثالث من الوسيط أنه ال يجوز أن يكيف الخيار فى االلتزام التخييرى بأنه شرط  . يرجع إلى اإلرادة ، واقف

بأن كال من محاله المتعددة واجب األداء معلقاً  وال يجوز أن يكيف االلتزام التخييرى" :  وقلنا فى هذا الصدد ما يأتى ، واقف

ذلك أن االلتزام المعلق على شرط واقف قد علق على  . وقد كان بعض الفقهاء الفرنسيين يذهبون إلى ذلك ، على شرط اختيار

وإذا هو  . لهفهو أمر محقق ال بد من حصو –اختيار محل ما  –أما االختيار فى االلتزام التخييرى  ، أمر غير محقق الحصول

القاضى فى حالة ما إذا كان الخيار  : فإنه ال بد حاصل ممن أقامه القانون مقامه ، لم يحصل ممن له حق االختيار بالذات

وأيا كان "  وقلنا فى مكان آخر ( . 75فقرة  9الوسيط جزء )   "  والمدين فى حالة ما إذا كان الخيار للدائن ، للمدين

صار هذا  ، فإنه متى أعمل حقه واختار المحل الواجب األداء على النحو الذى قدمناه ، الخيارالشخص الذى يثبت له حق 

وليس هذا االستناد إلى الماضى يرجع  . . . ويستند هذا التعيين بأثر رجعى إلى الماضى . . . المحل وحده هو محل االلتزام

فقد قدمنا أن االلتزام التخييرى ليس  ، هو أن يقع عليه االختيارإلى أن المحل المعين كان محال لاللتزام معلقا على شرط واقف 

إال أن هذه المحلية كانت شائعة  ، وإنما يرجع االستناد إلى أن المحل الذى عين كان منذ البداية محال لاللتزام . بالتزام شرطى

إذا كانت محال (  1)  . . . ثر الرجعىويترتب على هذا اال . . . فبتعيينه تركزت المحلية فيه ، بينه وبين المحال األولى

وكان نقل الملكية يتم بمجرد  ، ووقع االختيار على شىء واحد من هذه األشياء ، االلتزام التخييرى نقل ملكية أشياء متعددة

شوء االلتزام ال فإن ملكية الشىء الذى وقع عليه االختيار تعتبر قد انتقلت منذ ن ، نشوء االلتزام كما فى المنقول المعين بالذات

  ( . 51فقرة  9الوسيط جزء ) "  ويعتبر الدائن مالكاً للشىء منذ البداية ، منذ إعمال حق الخيار

فيقال كما أن اإلفراز ينقل الملكية من وقت تمامه  ، وال يقاس دور التسجيل بدور اإلفراز فى نقل ملكية الشىء غير المعين إال بالنوع

 ( . 929ص  – 925ص  191أنظر فى هذا المعنى األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ) ال من وقت البيع فكذلك التسجيل 

قدين من وقت فلم تستعص طبيعته على أن يكون نقل الملكية فيه بين المتعا ، ذلك أن التسجيل إنما يكون فى عقار معين بالذات

فطبيعته  ، أما فى اإلفراز فالشىء غير معين بالنوع . وهذا ما تقرر فى خيار التعيين حيث كل من الشيئين معين بالذات ، العقد

  . إذ الملكية ال تنتقل إال فى شىء معين بالذات ، تستعصى على أن تنتقل ملكيته إال من وقت التعيين

ويصف  . بل تسميه محكمة النقض المشترى أو المتصرف إليه ، ليس مجرد دائن عادى ونرى من ذلك أن المشترى غير المسجل

) تمييزاً له عن محض الحق الشخصى  ،(  jus?? Rcm) القضاء المختلط حق هذا المشترى بأنه حق مضاف إلى العقار 

jus in personam  )،  وتقريباً الحق العينى (jus in rem  ).  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، الحائل فواجه الفقه والقضاء المسائل التى ال يقوم فيها هذا . ما لم يحل دون ذلك طبيعة التسجيل ومهمته ، آثاره ومنها نقل الملكية

ففى بعضها وصال إلى هذه  ، والتى يتعين فيها القول بأن الملكية تنتقل فيما بين المتعاقدين من وقت البيع ال من وقت التسجيل

وكان من وسعهما ما دام قد سايرا طبيعة البيع  ، ولكنهما التمسا للوصول إليها طرقا أخرى استمداها من طبيعة البيع ذاتها ، النتيجة

وأن يقوال بأن البيع هو الذي نقل الملكية فيما بين المتعاقدين فوجب أن ينقلها من وقت تمامه ال من وقت  ، زماها إلى النهايةأن يلت

فاتجه الفقه والقضاء  ، وغلب ظاهر النص على طبيعة الروابط القانونية ، وفى مسائل أخرى اضطراب األمر . إجراء التسجيل

  . يع ومع مهمة التسجيل فى نظام الشهر الشخصىاتجاهاً يتعارض مع طبيعة الب

القول باألثر الرجعى ال يتعارض مع نصوص القانون : وال يقتصر القول باألثر الرجعى على أنه هو القول الذي يتفق  - 171

فليس فى هذه النصوص نص يمنع من األخذ  ، بل هو ال يتعارض مع نصوص القانون ، مع القواعد العامة على النحو الذي بسطناه

  . به

والتى من شأنها إنشاء حق ملكية أو  . . . فلمادة األولى من قانون التسجيل تنص على أن جميع العقود الصادرة بين األحياء

أن الحقوق المشار  ويترتب على عدم التسجيل . . . يجب إشهارها بواسطة تسجيلها . . . حق عينى آخر أو نقله أو تغييره أو زواله

ويرتب على  ، فالنص يوجب تسجيل عقد البيع . "إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول ال بين المتعاقدين وال بالنسبة لغيرهم 

لكية به فيما بين انتقلت الم ، ويؤخذ من ذلك أن البيع إذا سجل . عدم تسجيله أن الملكية ال تنتقل ال بين المتعاقدين وال بالنسبة إلى الغير

ولم يعرض النص لتحديد الوقت الذي تنتقل فيه الملكية  . هذا كل ما ورد فى النص صراحة أو داللة . المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير

وإلى طبيعة البيع بعد صدور قانون  ، فوجب أن نرجع فى ذلك إلى مهمة التسجيل فى نظام الشهر الشخصى . إذا ما سجل البيع

وطبيعة  . وال يمكن أن يكون إال وقت إجراء التسجيل ، فهمة التسجيل تحدد الوقت الذي تنتقل فيه الملكية بالنسبة إلى الغير . التسجيل

وال تحول  ، فما دامت الملكية تنتقل بالبيع وجب أن تنتقل عند تمامه ، البيع تحدد الوقت الذي تنتقل فيه الملكية فيما بين المتعاقدين

  . دون ذلك مهمة التسجيل

فإن هذا القانون قد صدر  ، وبالرغم من أن الرأى الذي نقول به كان قائما فى الفقه وقت صدور قانون تنظيم الشهر العقارى

فقد نصت المادة  . وليس فى نصوصه ما يتعارض مع القول باألثر الرجعى ، وهو ال يكاد يختلف فى صياغته عن قانون التسجيل

 . . . جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله" التاسعة منه على أن 

ال بين  ، ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول . . . يجب شهرها بطريق التسجيل

  . "هم ذوى الشأن وال بالنسبة إلى غير

من هذا التقنين  595فنصت الفقرة األولى من المادة  ، ثم صدر التقنين المدنى الجديد بعد صدور قانون تنظيم الشهر العقارى

 ، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير ، فى المواد العقارية ال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية األخرى" على أنه 

وجاء فى المذكرة اإليضاحية لمشروع التقنين المدنى فى هذا  . "ذا روعيت األحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر  العقارى إال إ

ولكن متى  . إال بالتسجيل ، حتى فيما بين المتعاقدين ، أما فى العقار فال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية األخرى" الصدد ما يأتى : 

" ألن سبب نقل الملكية هو العقد  ، من وقت العقد ال من وقت التسجيل ، فيما بين المتعاقدين ، بر الملكية منتقلةتم التسجيل تعت
 (

1121 ) .
  

نظرة عامة  –هل يشترط حسن النية فى المشترى الذي سجل عقده أوال  –نقل الملكية بالنسبة إلى الغير  –ثانياً  - 287

: 

فلو أن شخصاً باع عقاراً مملوكا له لمشتر ثم  . قدمنا أن انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير يكون بالتسجيل ومن وقت إجراء التسجيل 

فإن المشترى الثانى يعتبر المشترى األول من  ، وسجل المشترى الثانى قبل أن يسجل المشترى األول ، باع نفس العقار لمشتر ثان

الغير 
 (1127 ) 

ولما كان المشترى الثانى قد سجل عقده أوال فقد انتقلت إليه  . ثم ال تنتقل إليه الملكية إال من وقت تسجيل عقده ومن

ولهذا يفضل المشترى الثانى فى هذه الحالة  ، فال يمكن بعد ذلك أن تنتقل إلى المشترى األول حتى لو سجل عقده بعد ذلك ، الملكية

                                                                                                                                                                    

ونحن نعتقد أن مؤيدى فكرة األثر الرجعى للتسجيل يعبرون بهذه الفكرة " :  ول األستاذ جميل الشرقاوىأنظر مثال ما يق(  1121) 

 . عن إحساس بمثل ما جعلنا نقول إن العقد غير المسجل ينقل فى الواقع الملكية إلى المشترى فى العالقة بينه وبين البائع

 ، فى الثمار وتحريم البناء أو الغراس فى العقار المبيع على البائعوالدليل على ذلك أنهم يربطون بها تفسير حق المشترى 

هامش رقم  215األستاذ جميل الشرقاوى فى البيع ص ) "  وهى أحكام ال تبرر فى اعتقادنا إال مع التسليم بالملكية للمشترى

1 . )   

  . 952ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  (  1121) 

   ( . 115أنظر آنفاً فقرة ) وقد قدمنا عند الكالم فى التقنين المدنى السابق كيف يكون تحديد الغير فى التسجيل (  1127) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، كان أسبقهما تسجيال هو المفضل ، لك أنه إذا اشترى شخصان متعاقبان عقاراً واحداً من مالكهونرى من ذ . على المشترى األول

فال يسرى فى حقه البيع المتأخر فى التسجيل ولو كان هذا البيع أسبق فى التاريخ الثابت 
 (1125 ) .

  

حتى بالنسبة إلى  ، تنتقل إليه الملكية ، ويخلص من ذلك أن المشترى لعقار إذا بادر إلى تسجيل عقد شرائه فلم يسبقه أحد

أو هى مقيدة بحسن نية المشترى الذي سجل أوال؟ يمكن أن نتصور فى  ، فهل هذه القاعدة مطلقة . شخص اشترى نفس العقار قبله

 هذه المسألة حلوال ثالثة :

أن اشترى عالما بالتصرف  فال يكون وقت ، أن يشترط فى صحة التسجيل أن يكون المشترى حسن النية ( ) الحل األول

  . ومن ثم ال يستطيع التمسك بتسجيل سنده أوال ، فإذا كان عالماً به لم يكن حسن النية . السابق

فيفضل المشترى الذي سبق إلى تسجيل  . ويكفى اشتراط عدم التواطؤ ، أال يشترط حسن النية فى التسجيل ( ) والحل الثانى

ما دام غير متواطئ مع البائع على اإلضرار بالمشترى األول الذي تأخر  ، لما بالتصرف السابقسنده حتى لو كان وقت أن اشترى عا

وهذا الحل يجعل للتسجيل قوة أكبر من القوة  . فإنه ال يستطيع التمسك بتسجيل سنده ، أما إذا كان متواطئاً مع البائع . فى تسجيل عقده

  . التى يجعلها له الحل األول

فيفضل المشترى الذي سبق إلى تسجيل  . أال يشترط فى صحة التسجيل ال حسن النية وال عدم التواطؤ ( ) والحل الثالث

 . وحتى لو كان متواطئا مع البائع على اإلضرار بالمشترى األولى ، حتى لو كان وقت أن اشترى عالماً بالتصرف السابق ، عقده

ويرجع على المشترى الثانى أيضا بالتعويض إذا كان متواطئا  ، ويرجع المشترى األول الذي فاتته ملكية العقار بالتعويض على البائع

وهذا الحل يجعل  . فقد خلصت ملكيته للمشترى الثانى بالتسجيل ، ولكنه ال يستطيع أن يستخلص لنفسه ملكية العقار . مع البائع

وال يجوز فى هذا الحل األخير للمشترى  . فيكاد يدانى فى قوته التسجيل فى نظام الشهر العينى ، اتبه من القوةالتسجيل فى أعلى مر

ونفرض لتصور  ، فيجب إذن أن يكون البائع معسراً  . إذا توافرت شروطها ، األول أن يطعن فى البيع المسجل إال بالدعوى البولصية

فى هذه الحالة يستطيع المشترى  . مال للوفاء بتعويض المشترى األول . فلم يعد عند ، باعه ذلك أنه كان ال يملك إال العقار الذي

ولكن العقار ال  . فيجعله غير نافذ فى حقه ، أن يطعن فى البيع المسجل بالدعوى البولصية ، وهو دائن للبائع بالتعويض ، األول

$ فيأخذ التعويض من ثمنه بعد بيعه فى المزاد  ، يه بالتعويض الذي لهوال يستطيع إال أن ينفذ عل ، تخلص ملكيته للمشترى األول

وهذا نرى أن للتسجيل  ، ويزاحمه فى هذا الثمن دائنو البائع اآلخرون وفقاً للقواعد المقررة فى الدعوى البولصية ، الجبرى $ 997

لم  ، صية وأصبح غير نافذ فى حق المشترى األولفهو حتى إذا طعن فيه بالدعوى البول ، فى هذا الحل الثالث أكبر مراتب القوة

  . بل ال يكون له عليه إال حق التنفيذ بالتعويض على الوجه الذي قدمناه ، تخلص لهذا المشترى ملكية العقار

فأضعف ما يكون التسجيل عندما يشترط فى  . ويخلص من ذلك أن هناك تدرجا فى قوة التسجيل بحسب الحل الذي يؤخذ به

وأقوى ما يكون التسجيل إذا لم  . ولكن اشترط عدم التواطؤ ، ثم يتدرج فى القوة إذا لم يشترط حسن النية . صحته حسن نية المشترى

وال تخلص للدائن ملكية  ، فال يبقى إال الطعن فيه بالدعوى البولصية إذا كان البائع معسراً  ، يشترط ال حسن النية وال عدم التواطؤ

  . بل ال يكون له إال حق التنفيذ ، العقار فى هذه الحالة

فأى رأى فى هذه اآلراء الثالثة هو الواجب األخذ به؟ يختلف ذلك باختالف العهود الثالثة : عهد التقنين المدنى السابق وعهد 

  . قانون التسجيل وعهد قانون تنظيم الشهر العقارى

 إحالة : –ن النية فى عهد التقنين المدنى السابق شرط حس - 288

وبينا أسانيد  ، وقد قدمنا أن الرأى الراجح فى عهد التقنين المدنى السابق هو اشتراط حسن النية فى المشترى لصحة التسجيل 

تقنين وتجرى على الوجه من هذا ال 952 /   119وأنه يعتمد على نص صريح فى التقنين المدنى السابق هو نص المادة  ، هذا الرأى

متى كانت حقوقهم  ، ال تنتقل ملكية العقار بالنسبة لغير المتعاقدين من ذوى الفائدة فيه إال بتسجيل عقد البيع كم سيذكر بعد" اآلتى : 

" وكانوا ال يعلمون ما يضر بها  ، مبنية على سبب صحيح محفوظة قانوناً 
 (1119 ) .

وذكرنا أن هذا الرأى كان ينازعه رأى آخر يذهب  

يعتد بالتسجيل إلى  ، ما لبت أن هجر ، بل كان هناك رأى متطرف . واالكتفاء باشتراط عدم التواطؤ ، إلى عدم اشتراط حسن النية

ً ما دام عقد شرائه عقداً جد ، بل ولو كان متواطئا ، فال يهدره ولو كان المشترى سيئ النية ، أقصى حد فإن كان عقدا صوريا لم  ، يا

ونكتفى هنا باإلحالة إلى ما سبق أن بسطناه فى كل ذلك  . يكن له وجود وال يعتد به حتى لو سجل
 (1112 ) .

  

                                                 

 ويشترط فى التفضيل بحسب أسبقية التسجيل أن تكون التصرفات المتعارضة صادرة من شخص واحد هو المالك (  1125) 

فضل ولو لم يسجل على تصرف من غير المالك ولو  ، من المالكفإذا صدر تصرف  . وأنها جميعاً تصرفات صحيحة نافذة ،

وإذا سبق إلى التسجيل تصرف باطل أو  . ولكن المشترى من غير المالك يملك بالتقادم الخمسى إذا كان حسن النية ، سجل

  . فضل عليه التصرف الصحيح النافذ ولو سجل بعد ذلك ، صورى

  . quisont de bonne foi : كما قدمنا ، هو"  ون ما يضربهاال يعلم"  والنص الفرنسى لعبارة (  1119) 

  . 115أنظر آنفاً فقرة  (  1112) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ينزل بالتسجيل إلى  ، وهو الرأى الذي يذهب على اشتراط حسن النية لصحة التسجيل ، والرأى الراجح فى هذه اآلراء الثالثة

  . كما سبق القولأضعف درجة من القوة 

 شرط حسن النية فى عهد قانون التسجيل : - 289

حتى يرتفع  ، فقد استبعد ألول وهلة الرأى األول الذي يشترط حسن النية لصحة التسجيل ، أما فى عهد قانون التسجيل 

فقد  ، األول بحجة من ظاهر النص وأمكن استبعاد هذا الرأى . التسجيل إلى درجة أقوى مما كان عليه فى عهد التقنين المدنى السابق

من التقنين المدنى السابق ال تذكر هذا  952 /   119كانت المادة األولى من قانون التسجيل ال تذكر شرط حسن النية كما كانت المادة 

وهى التى تعرض للحقوق واألحكام الكاشفة عن الحقوق العينية فتشترط فى  ، ثم تأتى المادة الثانية من قانون التسجيل . الشرط

كما  ، فال تكون حجة على الغير ، فإذا لم تسجل هذه األحكام والسندات" إذ تقول فى الفقرة الثانية منها :  ، التسجيل أال يداخله التدليس

فاستخلص من عدم اشتراط حسن النية فى العقود المنشئة واشتراطه  . "أنها ال تكون حجة كذلك ولو كانت مسجلة إذا داخلها التدليس 

أن حسن النية غير مشترط لصحة تسجيل البيع  ، فى العقود الكاشفة
 (1111 ) .

  

فإنه  ، فرأى يذهب إلى أنه إذا كان ال يشترط حسن النية لصحة التسجيل . ولكن بقى الرأيان اآلخران يتنازعان القضاء والفقه 

تواطؤ يشترط عدم ال
 (1119 ) .

  

حتى  ، فيجب تفضيل المشترى الثانى الذي سجل أوال ، ورأى آخر يذهب إلى أن قانون التسجيل قد قضى على نظرية التواطؤ

وحتى لو كان متواطئاً مع البائع  ، لو كان سيئ النية
 (1115 ) .

  

                                                 

رقم  5المحاماة  2515مايو سنة  17 – 119ص  515رقم  7المحاماة  2517فبراير سنة  21استئناف مصر  (  1111) 

 25 – 219ص  99م  2597فبراير سنة  7 - 15ص  99م  2591ديسمبر سنة  17استئناف مختلط  – 2951ص  959

 – 925ص  91 م 2559يونيه سنة  27 – 251ص  91 م 2559مارس سنة  25 – 19ص  91م  2599ديسمبر سنة 

ومع ذلك انظر استئناف  - 219األستاذ محمد كامل مرسى فقرة  – 119األستاذان أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة 

  ( . اشترط هذا الحكم حسن النية لصحة التسجيل)  229ص  55ص  55م  2591يناير سنة  21مختلط 

وإلى أنه يجب الرجوع إلى  ، ويستند أصحاب هذا الرأى إلى أنه مما يجافى العدالة أال يكون للتواطؤ جزاء (  1119) 

 وإلى أن المذكرة ، القواعد العامة فيما غمض فيه قانون التسجيل وهذه القواعد ال تقر األعمال المنطوية على التواطؤ

اإليضاحية لقانون التسجيل لم تقصد أن تقول إن هذا القانون قد أراد القضاء على نظرية التواطؤ وإنما قصدت أن تقول إنه قد 

وإلى أنه ال تفق مع المنطق أن يكون حق المشترى بعقد غير مسجل سليما  ، حسم النزاع فيما يتعلق بحسن النية وسوء النية

حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة استئناف مصر فى  : تواطؤ الغير مع البائع حقاً مسلوب القوةفى مواجهة البائع ثم يصبح بعد 

 192رقم  7المحاماة  2511مايو سنة  11استئناف مصر  – 51ص  12رقم  15المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  9

 – 2951ص  959رقم  5ماة المحا 2515مايو سنة  17 - 19ص  99المحاماة رقم  2517ديسمبر سنة  19 – 997ص 

 29 – 991ص  295رقم  - 29المحاماة  2591أبريل سنة  11 – 151ص  291رقم  29المحاماة  2591أبريل سنة  19

استئناف  – 299رقم  97المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  1 – 195ص  119رقم  21المحاماة  2599ديسمبر سنة 

ص  99م  2591ديسمبر سنة  17 – 229ص  55م  2599يناير سنة  21 – 995ص  95م  2511مايو سنة  15مختلط 

  . 29ص  12م  2557نوفمبر سنة  19 – 15

 9هامش رقم  129ص  271األستاذ أنور سلطان فقرة  –وانظر األستاذ عبد السالم ذهنى فى الغش والتواطؤ والتدليس فى التسجيل 

  . 127ص  – 121وص 

إلى أن قانون التسجيل قد أبقى على نظرية التواطؤ فى العقود الكاشفة وأغفلها فى ويستند أصحاب هذا الرأى  (  1115) 

وإلى أن المذكرة اإليضاحية لقانون التسجيل صرحت بأنه يراد حسم المنازعات العديدة فى الفصل فى مسائل  ، العقود المنشئة

ظام السجل العقارى فجعل انتقال الملكية بين وإلى أن قانون التسجيل قد خطا خطوتين إلدخال ن ، حسن النية وسوء النية

وإلى أن المشترى الثانى يتعامل مع البائع وال  ، المتعاقدين مرتبطا بالتسجيل وحده وقضى على نظرية سوء النية والتواطؤ

منه  21مادة مدنى سابق ألن قانون التسجيل قد نص فى ال 952/    119وإلى أنه ال محل للتمسك بالمادة  ، يزال مالكا للمبيع

ص  99رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  19استئناف مصر  : أنظر فى هذا الرأى . على إلغاء كل نص يخالف أحكامه

 999ص  299رقم  29المحاماة  2515ديسمبر سنة  29 – 195ص  955رقم  5المحاماة  2515مارس سنة  11 – 19

 – 191ص  999رقم  21المحاماة  2599نوفمبر سنة  21 – 195ص  252رقم  22المحاماة  2599فبراير سنة  25 –

  . 25رقم  91المجموعة الرسمية  2599ديسمبر سنة  21استئناف أسيوط 

 195األستاذ أحمد أمين فى شرح قانون العقوبات القسم الخاص ص  – 515وأنظر األستاذين أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة 

.  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فإذا  ، وقضت بأنه ال يشترط لصحة التسجيل ال حسن النية وال انعدام التواطؤ ، وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى اآلخر

فإذا أدرك هذا  . فإنه يتصرف فيما يملكه ملكا تاماً "  ، لشخص آخر ، بعد تصرف سابق صدر نه دون أن يسجل ، تصرف المالك

تلك الملكية العينية التى لم  –جرد تسجيله بم –فقد خلصت له  ، الشخص اآلخر وسجل عقده قبل تسجيل عقد المنصرف إليه األول

حتى ولو كان المتصرف والمتصرف إليه الثانى سيئ النية متواطئين كل التواطؤ على حرمان المتصرف  ، يتعلق بها حق ما لألول

ل إليه نفس العقار وسجل وإذن فال يقبل من أى إنسان لم يكن عقده مسجال ناقال الملك فعال إليه أن ينازع من آ . إليه األول من الصفقة

كما أنه ال يقبل مطلقاً االحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي  ، عقده من قبله مدعيا أن له حقاً عينياً على العقار يحتج به عليه

" انتقلت إليه الملكية فعال بتسجيله ال بسوء نية المتصرف وال بالتواطؤ 
 (1119 ) .

 ، ذي اعتنقتهبهذا الرأى ال ، فارتفعت محكمة النقض 

الذي تواطأ البائع والمشترى الثانى على  ، ولكن ال يفهم من قضائها هذا أن المشترى األول . بالتسجيل إلى أعلى مرتبة من القوة

ولكن يستطيع أن  . ال يستطيع هذا المشترى حقا أن يتعرض للتسجيل فيبطله للتواطؤ . يصبح محروما من الحماية ، اإلضرار بحقه

فإذا كان معسرا وكان البيع المسجل هو الذي سبب  . إن كان البائع موسرا ، يطالب البائع بتعويض ويتقاضاه مما عنده من مال

بل  ، جاز للمشترى األول أن يطعن فى البيع المسجل بالدعوى البولصية ولكن ال لتثبيت ملكيته فى العقار المبيع ، اإلعسار أو زاد فيه

تنفيذ عليه بالتعويض المستحق لل
 (1111 ) ،

ويزاحمه فى ثمن العقار دائنو البائع اآلخرون على النحو الذي قدمناه  
 (1111 ) .

  

                                                                                                                                                                    

األستاذ  – 171ص  – 117ص  215األستاذ محمد على إمام فقرة  – 271ذ أنور سلطان فقرة األستا : وأنظر فى عرض الرأيين

ص  – 219ص  299األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة  –وما بعدها  219محمد كامل مرسى فى شهر التصرفات فقرة 

  . 121فقرة  – 125 األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة – 211ص  – 219األستاذ جميل الشرقاوى ص  – 211

" :  ويقول نفس الحكم أيضا ما يأتى . 519ص  997رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  21نقض مدنى  (  1119) 

وغيرها من مواد القانون  119وال يجوز التحدى بعبارة سوء النية أو حسنها أو العلم أو عدم العلم المشار إليهما بالمادة 

سة على مبدأ القانون المدنى الذى كان يرتب نقل ملكية المبيع بين المتعاقدين على مجرد اإليجاب الن هذه المادة مؤس ، المدنى

 21كما نصت المادة  ، وهذا المبدأ قد قضت عليه الفقرة األخيرة من المادة األولى من قانون التسجيل قضاء نهائيا ، والقبول

 ، قد نسخها قانون التسجيل ولم يعد حكمها باقيا(  119) لمادة وإذن فتلك ا ، من هذا القانون على إلغاء كل نص يخالفه

من القانون المدنى هى دعوى شخصية يرفعها دائن إلبطال تصرف مدينه  259والدعوى البولصية المشار إليها بالمادة 

ن يعتمد عليه الدائن الحاصل بطريق التواطؤ لإلضرار به وحرمانه من إمكان التنفيذ بدينه على الملك المتصرف فيه والذى كا

  ."  وليس من نتائج هذه الدعوى تثبيت ملكية المدعى لما يطلب إبطال التصرف فيه ، لضمان استداده بحقوقه

 ً رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  1 - 991ص  221رقم  5مجموعة عمر  2555أبريل سنة  1نقض مدنى  : وانظر أيضا

ص  995رقم  29المحاماة  2599أبريل سنة  1 – 195ص  252رقم  22المحاماة  2599يناير سنة  11 – 229ص  59

مايو سنة  1نقض مدنى  : وقارن - 159رقم  57المجموعة الرسمية  2551يناير سنة  17استئناف إسكندرية  – 129

  . 2299ص  997رقم  2مجموعة عمر  2591

  . 127ص  271 قارن األستاذ أنور سلطان فقرة (  1111) 

وقد قضت محكمة استئناف أسيوط فى هذا المعنى بانه يجوز للمتصرف إليه األول بعقد غير مسجل ان يرفع  (  1111) 

على اعتبار أنه دائن عادى من حقه أن يبطل  ، إذا توافرت شرائط الدعوى البولصية ، دعوى عدم نفاذ العقد الثانى المسجل

على أنه يالحظ أن  . التصرف المفقر لمدينة ليستطيع استرداد الثمن الذى دفعه والحصول على التعويضات التى يستحقها

فإن الدعوى إذا  ، الغرض من هذه الدعوى ال يمكن أن يكون بطالن التصرف الثانى ليحل محله التصرف األول غير المسجل

فضال عن أن الدعوى البولصية فى الواقع ال تهدف  ، انت تهدف إلى هذا الغرض تعتبر تحايال على مخالفة قانون التسجيلك

فإذا  . وإنما تهدف إلى الحد من سريانه فى حق الدائن الذى يتضرر من أثر التصرف فى مال مدينه ، إلى بطالن التصرف

وهى ليست خاصة بدائن واحد بل يستطيع جميع  ، فيها وأصبحت غير مقبولة وجد فى هذا المال ما يفى بدينه زالت الحكمة

 55المجموعة الرسمية  2557يونيه سنة  9) الدائنين العاديين أن يشتركوا فيها وأن يتقاسموا المال الذى يرجع إلى مدينهم 

فإن مؤدى  ، بالدعوى البوليصيةثم قضت محكمة النقض أخيراً بأنه إذا تحققت الشروط المقررة للطعن  ( . 51ص  1رقم 

ويكون من حق المشترى الذى يسجل عقده بوصفه دائنا بالثمن التنفيذ  ، ذلك أن تعود ملكية العين المتصرف فيها إلى البائع

وليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشترى إلى بعث عقده االبتدائى ومطالبته الحكم بصحته  . عليها جبرا استيفاء لدينه

ألن الملكية تكون قد انتقلت بالتسجيل إلى المشترى الذى سجل عقده محمله بحق المشترى الذى لم يسجل بوصفه دائنا  ، ونفاذه

 2599يونيه سنة  1نقض مدنى ) وليس للدائن فى مقام التنفيذ بدينه أن يطالب بملكية العقار الذى يجرى عليه التنفيذ  ، للبائع

وقضى نفس الحكم بأنه متى كان الواقع فى الدعوى هو أن طلبات  ( . 2279ص  297رقم  1مجموعة أحكام النقض 

المشترى الذى لم يسجل عقده أمام محكمة الموضوع قد تحددت بصفة أصلية واستقرت على التمسك بطلب إبطال التصرف 

فإن إضافته إلى ذلك  ، القديم من القانون المدنى 259الصادر من البائع إلى المشترى الذى سجل عقده تأسيسا على المادة 

طلبا آخر هو الحكم بصحة ونفاذ عقده ليس من شأنه إهدار الطلب األصلى فى الدعوى وهو إبطال التصرف المؤسس على 
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  ً فهو عند ذلك ال وجود له وال يعتد به  ، ولم تهدر محكمة النقض العقد الذي سجل أوال إال فى حالة ما يكون عقداً صوريا
 (

1117 ) .
  

مدفوعة إلى تحصين التسجيل من كل طعن وتقويته إلى حد يجعله يقرب من قوة  ، قضائها هذاب ، وإذا كانت محكمة النقض

فقد تكون بذلك قد سارت إلى مدى أبعد مما يحتمله نظام الشهر الشخصى الذي ال نزال فيه حتى  ، التسجيل فى نظام السجل العقارى

ألن هناك ضمانات قوية لصيقة بهذا النظام يأمن بها  ، من القوة ففى نظام السجل العقارى يصل التسجيل إلى هذه المرتبة . اليوم

وقبل أن تفحص التصرفات  ، فال يسجل عقد قبل أن تتحرى صحته إلى أبعد حدود التحرى . المتعاملون من أن تضيع عليهم حقوقهم

 ً أما وهذه الضمانات ال تزال  . ثم يعوض من يضار بهذا النظام تعويضاً تكلفه خزانة السجل العقارى ذاتها ، السابقة عليه فحصاً دقيقا

فيبطل التسجيل إذا أثبت المشترى األول أن  ، فال نرى بدا من االعتداد بالتواطؤ إذا داخل التسجيل ، تعوز النظام الشخصى القائم

ن متواطئا مع البائع المشترى الثانى الذي سبقه إلى التسجيل كا
 (1115 ) .

  

ولكن ال على النحو  ، وفى رأينا أن خير طريق للحصول على هذه النتيجة هو الطعن فى البيع المسجل الدعوى البولصية

بل على نحو خاص سنعود إليه فيما يلى  ، الذي تذهب إليه محكمة النقض
 (1199 ) .

  

 : شرط حسن النية فى قانون تنظيم الشهر العقارى - 291

كانت اللجنة التى قامت بوضع مشروع قانون تنظيم الشهر العقارى تواجه الرأيين اللذين يتنازعان الفقه والقضاء فى هذه  

والرأى الذي يذهب إلى أن التسجيل يكون صحيحا ولو مع  ، المساألة : الرأى الذي يذهب إلى أنه يشترط لصحة التسجيل عدم التواطؤ

                                                                                                                                                                    

وأعملت حكمها على ما  ، وتكون المحكمة إذا اعتبرت الدعوى مفاضلة بين عقدين لمجرد هذه اإلضافة ، الدعوى البولصية

قد خالفت للقانون  ، اوت فى األثر القانونى لكل منهما دون أن تعرض لبحث طلب إبطال التصرف استقالالبين الطلبين من تف

وكانت محكمة النقض قد قضت قبل ذلك بأنه ال يجوز الجمع بين دعوى تثبيت الملكية فى العين  ( . نفس الحكم السابق) 

 1مجموعة عمر  2591ديسمبر  5نقض مدنى ) مع األخرى ألن كال من الدعويين تتنافى  ، المشتراة والدعوى البولصية

  ( . 191ص  11رقم 

بدعوى  ، فلم تسمح حتى برفع الدعوى البولصية على النحو الذى بسطناه ، وقد سارت محكمة النقض اإليطالية إلى مدى أبعد من هذا

فمآل هذا الحق هو أن يصير حقاً  ، بل هو حق شخصى يرمى إلى تملك المبيع ، أن المشترى ليس له حق شخصى محض

 ً فال يكون  ، والدعوى البولصية لم تشرع إال لحماية الحقوق الشخصية التى ال يقصد بها الحصول على الملكية . عينيا

أنظر الحكم منشورا فى مجلة مصر ) للمشترى إال مطالبة البائع بالثمن المدفوع له من المشترى الثانى إذا وجده فى ماله 

أنظر مقاال لالستاذ  –والحكم منتقد من بعض فقهاء القانون اإليطالى  – 595ص  – 597ص  2527ة سنة المعاصر

 – 192ص  2511برناردى فى مجلة مصر المعاصرة سنة  – 591ص  2527كاديمينوس فى مجلة مصر المعاصرة سنة 

  . ( 2هامش رقم  115ص  119وانظر األستاذين أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة 

وتفضل المشترى األول المتأخر فى التسجيل على المشترى الثانى  ، أما محكمة النقض الفرنسية فتقضى بأن التواطؤ يبطل التسجيل

أبريل سنة  15نقض فرنسى ) وال يكفى أن يكون سيئ النية  ، الذى سجل أوال إذا كان هذا المشترى الثانى قد تواطأ مع البائع

  ( . 555ص  2599نة يولية س 29داللوز  2599

وال يحول دون  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه ال تنتقل الملكية من البائع إلى المشترى إال بتسجيل عقد شرائه (  1117) 

أن يكون المشترى عالما بأن البائع له أو مورثه سبق أن تصرف فى  –على ما جرى به قضاء هذه المحكمة  –نقل الملكية 

ال ينتج فى إثبات هذه  ، ما لم يثبت أن عقد المشترى المسجل هو عقد صورى ، م يسجل عقدهالمبيع ذاته لمشتر آخر ل

 92نقض مدنى ) الصورية مجرد علم هذا المشترى وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل الوارد على ذات المبيع 

مجموعة  2597أكتوبر سنة  19نقض مدنى  : وأنظر أيضا –(  991ص  95رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر 

مجموعة  2559نوفمبر سنة  19 – 279ص  11رقم  5مجموعة عمر  2559يونيه سنة  9 - 599ص  299رقم  1عمر 

مجموعة  2551يونية سنة  1 – 195ص  77رقم  5مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  99 – 119ص  79رقم  5عمر 

 2595مايو سنة  29 - 299ص  95رقم  2أحكام النقض  مجموعة 2555ديسمبر سنة  15 – 277ص  52رقم  9عمر 

 – 2991ص  129رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599أول ديسمبر سنة  - 791ص  217رقم  9مجموعة أحكام النقض 

  ( . 192ص  51رقم  1مجموعة النقض  2591يونيه سنة  1

األستاذ  – 119نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة األستاذان أحمد  – 55األستاذ عبد السالم ذهنى فى التسجيل ص  (  1115) 

 – 211األستاذ جميل الشرقاوى ص  – 299األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة  – 121ص  271أنور سلطان فقرة 

  . 219ص  99م  2597فبراير سنة  7 – 15ص  99م  2591ديمسبر سنة  17استئناف مختلط 

  . 5وهامش رقم  2999ص  977فقرة  1وأنظر الوسيط  . الفقرةفى آخر  159أنظر ما يلى فقرة  (  1199) 
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عوى البولصية ودعوى الصورية وهو الرأى الذي ساد فى العمل أخيراً بعد أن أخذت به محكمة النقض كما التواطؤ مع االحتفاظ بالد

وفى أثناء مناقشة هذا " وقد وصف أحد أعضاء هذه اللجنة الخالف الذي قام بين األعضاء فى هذا الصدد فى العبارات اآلتية :  . رأينا

بينما  . رى الفريق األول أن يطبق المبادئ العامة على اعتبار أن التدليس يفسد كل شىءي . الموضوع انقسم أعضاء اللجنة إلى فريقين

يرى الفريق اآلخر األخذ بالحكم الذي أصدرته محكمة النقض من أن التدليس ال يفسد المحررات المنشئة للحقوق العينية العقارية 

صا وأن قانون الشهر قد أخذ بكافة إجراءات نظام السجل خصو ، األصلية مع تعميه حتى يشمل جميع أنواع التصرفات األخرى

وأضاف الفريق الثانى إلى  . والسجل العينى ال يعترف بالتدليس كعيب يترتب عليه إلغاء التسجيل ، العينى فيما عدا إمساك السجل

من  2519وال داعى للتردد الذي كان سببا فيما شاب قانون سنة  ، ذلك أننا يجب أن نتخذ إجراء حاسما يعطى للتسجيل قوته وحجيته

أضف إلى ذلك أن حكم محكمة النقض صريح فى هذا  . عيوب جعلته غير صالح العتباره الخطوة التمهيدية لنظام السجل العينى

بالمعنى الوارد به نظرا للحرج  إلى أن أنتهى الرأى إلى أن حكم محكمة النقض صدر ، وقد استمرت مناقشات اللجنة طويال . المعنى

ولذلك  . أمامه من وجود نص صريح على التدليس فى المادة الثانية وعدم وجود هذا النص فى المادة األولى ( الذي كانت ) المحكمة

ى فيقال إن محكمة النقض ترى فى أ ، فال يمكن أن يعتبر هذا الحكم معبراً عن وجهة نظر القضاء كمصدر من مصادر التشريع

فال تنص على التدليس فى المادة  ، ولذلك رأت اللجنة أن تزيل هذا الحرج . األحوال أال يكون للتدليس أثر على تسجيل المحررات

كما تزيل النص على التدليس فيما يلى ذلك  ، 2519التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقارى التى تقابل المادة األولى من قانون سنة 

وعلى هذا األساس صدر قانون الشهر العقارى غفال من النص على التدليس فى  . قابل المادة الثانية من القانون القديممن المواد التى ت

األمر على القضاء أى أن المشرع ترك ذلك للمبادئ العامة عند عرض  ، أى مادة من مواده
 (1192 ) .

  

ل بأن التواطؤ يفسد التسجيل على خالف الرأى الذى قد رجحت الرأى القائ -عن قصد أو عن غير قصد –ويبدو أن اللجنة 

فقد انتزعت من النصوص أقوى حجة لهذه المحكمة تسند إليها من ناحية النص فى أن التواطؤ ال يعتد به  . أخذت به محكمة النقض

إذا كانت المادة الثانية تنص صراحة على أن  ، ذلك أن قانون التسجيل كان يحمل فى نصوصه هذه الحجة القوية . فى العقود المنشئة

فيسهل استخالص أن التدليس ال  ، وتسكت المادة األولى عن هذا النص فى العقود المنشئة ، التدليس يفسد التسجيل فى العقود الكاشفة

فى المادة العاشرة منه على أن  فأغفل قانون تنظيم الشهر العقارى النص . يفسد التسجيل فى العقود المنشئة عن طريق الداللة العكسية

المستطاع استخالص فساد التسجيل بالتدليس عن طريق الداللة العكسية فى طائفة من  ، التدليس يفسد التسجيل فى العقود الكاشفة

نحو الذى وموكوال أمره للمبادئ العامة على ال ، وأصبح أثر التدليس فى التسجيل واحداً فى الطائفتين معاً  ، العقود دون األخرى

ويقوى الظن بأن اللجنة ترجح أن يكون التواطؤ مفسداً للتسجيل عندما نرى أن قانون الشهر العقارى لم يلتزم  . قصدت إليه اللجنة

فى صدد تسجيل  ، فقد نص . ولم يصدر كما قبل غفال من النص على التدليس فى أية مادة من مواده ، السكوت عن هذه المسألة

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى " منه على أنه  21دة فى الما ، الدعاوى

 . إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها

من  92ولما كانت المادة  . "كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما وال يكون هذا الحق حجة على الغير الذى 

فقد خلص من ذلك أن التسجيل  ، دعوى صحة التعاقد $ 951$ قانون الشهر تنص على الدعاوى الواجب تسجيلها وتدخل فيها 

د أن سجل صحيفة دعواه إال إذا كان صاحب السابق على تسجيل دعوى صحة التعاقد ال يكون حجة على رافع هذه الدعوى بع

ولم يجد المشترى األول مناصاً من رفع دعوى صحة التعاقد على  ، فإذا سجل المشترى الثانى عقده . التسجيل السابق حسن النية

ن النية عندما فله أن يحتج على المشترى الثانى بأنه لم يكن حس ، وسجل صحيفة الدعوى بعد تسجيل عقد المشترى الثانى ، البائع

والمفهوم أن حسن النية هنا معناه أن المشترى الثانى كان يعلم وقت أن اشترى بصدور تصرف سابق من البائع فى نفس  . اشترى

بالمعنى الذى  ، من قانون الشهر أن حسن النية 21 و 29ويخلص من كل ذلك أنه يمكن أن يستنتج من الجمع بين المادتين  . العقار

  . مشترط لصحة التسجيل ، فى التقنين المدنى السابقكان مفهوماً 

فهم إنما قصدوا ترك المسألة إلى المبادئ العامة بعد  ، ولعل واضعى قانون الشهر العقارى لم يقصدوا إلى تقرير هذا الحكم

فى مسالة  ، وقد كان من الخير . انتزعوا من أصحاب الرأى القائل بأن التواطؤ ال يفسد التسجيل أقوى حجة لهم من ناحية النصوص

أن يحسم قانون الشهر  ، هامة كهذه المسألة اضطربت فيها اآلراء وقررت فيها محكمة النقض حكماً خطيراً قد يكون محال للنظر

  . طرابفيبين الحكم الذى ينتهى إليه تطبيق المبادئ العامة بدال من ترك األمر للفقه والقضاء ليعود الخالف واالض ، الخالف فيها

 ، وتنازع الفقه الرأيان اللذان كانا يتنازعانه قبل قانون الشهر . فعاد الخالف بعد صدور قانون الشهر ، وقد وقع هذا فعال

بل إن الخالف قد زاد برجوع رأى ثالث كان قانون  . ورأى آخر يذهب إلى أنه ال يفسد ، فرأى يذهب إلى أن التواطؤ يفسد التسجيل

وقد  ، وهو الرأى الذى يذهب إلى أن سوء النية وحده يكفى إلفساد التسجيل إذ حسن النية مشترط لصحته ، ليهالتسجيل قد قضى ع

  . رأينا كيف يستطيع هذا الرأى أن يستند إلى نصوص قانون الشهر فى مادتيه الخامسة عشرة والسابعة عشر

                                                 

وورد فى المذكرة اإليضاحية  – 929ص  – 921الدكتور محمود شوقى فى الشهر العقارى علماً وعمال ص  (  1192) 

قوق ال بالنسبة إلى التصرفات المقررة للح ، وفى صدد التدليس لم ير محل للنص عليه" :  لمشروع قانون الشهر العقارى

  ."  اكتفاء بتطبيق أحكام القواعد العامة فى هذا الشأن ، العينية وال بالنسبة إلى التصرفات المنشئة لهذه الحقوق
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 الفهرس العام

كما قصد إلى ذلك واضعو  ، و المتفق مع المبادئ العامةوأمام هذا الخالف ال يسعنا إال أن نتخذ الموقف الذى نعتقد أنه ه

ومن ثم يتعين استبعاد الرأى الذى يذهب إلى اشتراط حسن النية فى التسجيل واستبعاد الرأى الذى يذهب إلى أن  . قانون الشهر

  . تسجيل ولكن التواطؤ يفسدهوالوقوف عند الرأى الذى يذهب إلى أن حسن النية ليس مشترطاً لصحة ال ، التواطؤ ال يفسد التسجيل

فكل  ، أما أن حسن النية ال يشترط لصحة التسجيل فألنه ال يمكن أن يكون واضعو قانون الشهر العقارى قد قصدوا إلى ذلك

 ما قصدوه هو ترك المسألة للمبادئ العامة
 (1191 ) .

وليس من المصلحة الرجوع فى خطوة خطاها قانون التسجيل عندما قضى على  

إذا أن  . من عوامل االضطراب والزعزعة فى الثقة العقارية $ 955$ شرط حسن النية فدعم نظام التسجيل وقواه بإزالته عامال 

ولكنه يبقى سيفاً معلقاً يهدد سالمة  ، إثباتهوالعلم بسبق التصرف أمر دقيق يصعب فى كثير من األحيان  ، حسن النية مسألة نفسية

فقانون الشهر  . بخالف التواطؤ فإن أماراته الخارجية تكون عادة كثيرة فيسهل إثباته ويكون واجب الردع والجزء ، التسجيل

لى هذا القدر من ال يصح أن يتخلف عن هذا القانون فى مسألة ع ، وهو خطوة إلى األمام بالنسبة إلى قانون التسجيل ، العقارى

ومن البعيد أن  ، من قانون الشهر بالحجة الحاسمة 21ونص المادة  29وليست الحجة المستمدة من الجمع بين نص المادة  . األهمية

وسبق فى ذلك رافع الدعوى فى  ، فمن بادر إلى تسجيل سنده . يكون هذا القانون قد قصدوا ما يراد استخالصه من هذين النصين

يجب أن يكون حسن النية حتى يستطيع أن يحتج بتسجيله السابق على رافع دعوى البطالن أو الفسخ أو  ، ة دعواهتسجيل صحيف

 أما حسن نية المشترى بالنسبة إلى هذه الدعاوى دون دعوى صحة التعاقد . اإللغاء أو الرجوع أو االستحقاق أو صحة التعاقد
 (

1199 ) ،
أو عدم العلم  ، ائع وقت تعاقد المشترى فى دعاوى البطالن والفسخ واإللغاء والرجوعفيجب أن يكون عدم العلم بعيب سند الب 

ويجب بالنسبة إلى هذه الدعوى أال يكون مجرد علم  ، وتبقى دعوى صحة التعاقد . بانعدام هذا السند بتاتاً فى دعوى االستحقاق

ومن حق  ، السابق غير مسجل وال يزال البائع مالكاً لما يبيع فالتصرف . المشترى بسبق التصرف فى الذى اشتراه نافياً لحسن النية

والمالك على كل حال لم يتجرد عن  ، فقد يكون هذا التصرف معيباً  ، المشترى أن يشترى من المالك ولو سبق للمالك التصرف

الغير سيء النية فى معنى " فقضت بأن  ، فى هذه المسألة ، بعد صدور قانون الشهر العقارى ، وقد قطعت محكمة النقض ، ملكيته

هو الذى كان يعلم بعيب سند المتصرف وقت  2551سنة  225من قانون تنظيم للشهر العقارى رقم  21الفقرة الثانية من المادة 

تعامل مع بائع لم أما من ي . بأن كان يعلم أن البائع له غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب يبطله أو بما يوجب فسخه ، تعاقده معه

ألنه فى هذه  ، فال يعتبر سيء النية فى معنى المادة المذكورة ، يثبت أنه سبق أن تصرف فى العقار المبيع تصرفاً انتقلت به الملكية

ق لم ولو كان يعلم وقت تعاقده معه أنه سبق أن باع نفس العقار لمشتر ساب ، الحالة قد تعامل مع مالك حقيقى ال تشوب ملكيته شائبة

                                                 

من  1/    21والواقع أن واضعى قانون الشهر العقارى قد جاوزوا الغرض الذى قصدوا إليه عند ما نقلوا المادة  (  1191) 

وتبقى " :  من قانون التسجيل تنص على ما يأتى 21قد كانت الفقرة الثانية من المادة ف . من قانون التسجيل 1/    21المادة 

وكانت  ."  حقوق الغير المكتسبة قبل التسجيل أو التأشير المشار إليهما خاضعة للنصوص والمبادئ السارية وقت اكتسابها

وهذه كانت تقتصر على حماية  ، ومبادئه النصوص والمبادئ المشار إليها فى هذا النص نصوص التقنين المدنى السابق

فيبقى هذا الحق بالرغم من األثر الرجعى ما  ، الدائن المرتهن حسن النية إذا استمد حقه من شخص زالت ملكيته بأثر رجعى

كمشتر ممن زالت ملكيته بأثر رجعى أو مشتر من غير  ، أما غير الدائن المرتهن . دام مقيداً قبل تسجيل صحيفة الدعوى

 . فلم يكن يحميه نص قانون التسجيل حتى لو كان قد سجل سنده قبل تسجيله صحيفة الدعوى وكان حسن النية ، مالك أصال

وال يكون هذا الحق حجة على الغير " :  منه على الوجه اآلتى 21ونقل قانون الشهر هذا النص فى الفقرة الثانية من المادة 

بل أيضاً  ، ال الدائن المرتهن فحسب ، فشمل بحمايته ."  التسجيل المشار إليهما الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو

وذلك إلى وقت تسجيل صحيفة  ، المشترى وكل من كسب حقاً عينياً على العقار كان يهدده األثر الرجعى لزوال الملكية

أى غير عالمين وقت أن كسبوا حقوقهم بما يهدد ملكية سلفهم من  ، واشترط لحماية هؤالء أن يكونوا حسنى النية . الدعوى

  . زوال بأثر رجعى

أدخل فى زمرة  ، فلما أضاف النص إلى دعاوى زوال الملكية بأثر رجعى دعاوى االستحقاق ودعاوى صحة التعاقد 

قهم من مالك يتهدد ملكيته الزوال فهؤالء األخيرون ال يستمدون حقو . األشخاص الذين تشملهم الحماية أشخاصاً من نوع آخر

ومن مالك سبق له التصرف فى ملكه فى حالة  ، بل يستمدونها من غير مالك أصال فى حالة دعاوى االستحقاق ، بأثر رجعى

فال يحمى ولو  ، أما من يستمد حقه من غير مالك أصال . فكان ينبغى أن يعامل كل بما يقتضيه مركزه . دعاوى صحة التعاقد

إال إذا استمد حقه من شخص يستطيع أن يملكه ولو كان هو نفسه غير مالك وذلك كالمشترى بعقد صورى  ، ن النيةكان حس

وأما من يستمد حقه من مالك سبق له التصرف فى  ( . فى الهامش 119أنظر آنفاً فقرة ) وكالوارث الظاهر كما سبق القول 

ما لم يكن  ، ألنه استمد حقه من مالك ال يتهدد ملكيته الزوال - لسابقأى يعلم بالتصرف ا–ملكه فيحمى ولو كان سيء النية 

 – 9هامش رقم  199ص  211قارب فى هذا المعنى األستاذ سليمان مرقس فى عقد اإليجار فقرة ) متواطئاً مع هذا المالك 

  ( . 2هامش رقم  171ص  122البيع واإليجار لنفس المؤلف فقرة 

فأصبح القضاء  ، من قانون الشهر تتضمن فقرة ثالثة تعرف حسن النية بوجه عام ثم حذفت 21وقد كانت المادة  (  1199) 

  ( . فى الهامش 119أنظر آنفاً فقرة ) كل حالة بما يالئمها  ، حراً فى تحديد حسن النية فى الحاالت المختلفة
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ذلك أنه وفقاً للمادة التاسعة من القانون السالف الذكر يجب شهر جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق  . يسجل عقده

ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير  ، العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

وال يكون للتصرفات غير المسجلة من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين  ، تزول ال بين ذوى الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم وال

فمن يتعامل مع بائع على أساس هذا القانون ال يصح إهدار سبق تسجيل عقده أو عريضة دعواه استناداً إلى الفقرة الثانية  . ذوى الشأن

 وإنما يجوز الطعن فى عقده بدعوى الصورية أو بالدعوى البولصية متى توافرت شروطهما ، نون المشار إليهمن القا 11من المادة 
 (

1195 ) 
" .  

ال تزال مصرة على المبدأ  ، حتى بعد صدور قانون تنظيم الشهر العقارى ، ونرى من الحكم السالف الذكر أن محكمة النقض

وأنه ال يجوز الطعن فى هذا العقد إال بدعوى الصورية أو  ، تواطؤ ال يفسد العقد المسجلالذى قررته فى عهد قانون التسجيل من أن ال

من قانون الشهر العقارى ال  5وقد قضت فى هذا المعنى أيضاً بأنه وفقاً لنص المادة  . بالدعوى البولصية على النحو الذى بسطناه

وال يحول دون انتقالها الملكية من البائع إلى المشترى إال بتسجيل عقد  ، تنتقل الملكية من البائع إلى المشترى إال بتسجيل عقد شرائه

ن البائع له أو مورثه سبق أن تصرف فى المبيع ذاته لمشتر آخر لم يسجل وال يحول دون انتقالها إليه أن يكون عالما بأ ، شرائه

ً  . عقده وأنه ال ينتج فى إثبات تلك  . وال يحول دون انتقال الملكية للمشترى الثانى الذى سبق فى التسجيل إال كون عقده صوريا

 الصورية مجرد علم المشترى وقت شرائه بالتصرف السابق غير المسجل
 (1199 ) .

  

  

كما استبعدنا الرأى األول الذى يتطرف فى اشتراط حسن النية  ، وهذا الرأى يجب أيضاً استبعاده لتطرفه فى الناحية األخرى

لصحة التسجيل 
 (1191 ) .

ومهما يكن من شفيع للرأى الذى تصر عليه محكمة النقض من وجوب دعم نظام التسجيل تمهيداً إلدخال  

  . وال تنهض به االعتبارات العملية ، رأى تناهضه االعتبارات العلمية فإنه ، نظام السجل العقارى فى مصر

                                                 

  . 791ص  217رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  29نقض مدنى  (  1195) 

ً  – 991ص  95رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  92نقض مدنى  (  1199)   1نقض مدنى  : وأنظر أيضا

 211رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  15 – 555ص  255رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يونيه سنة 

مجموعة أحكام  2599براير سنة ف 9 – 911ص  52رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5 – 2297ص 

فبراير سنة  25 – 2991ص  129رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599أول ديسمبر سنة  – 972ص  19رقم  1النقض 

  . 299ص  25مجموعة أحكام النقض رقم  2591

ولكن الكثرة الغالبة تقر محكمة النقض فيما ذهبت  ، منقسم ، بعد صدور قانون الشهر العقارى ، والفقه المصرى (  1191) 

  . إليه

فيكفى العتبار المشترى الثانى سيء النية أن يكون  ، وجوب حسن النية لصحة التسجيل(  279فقرة ) ويرى األستاذ أنور سلطان 

  . من قانون الشهر 21ن المادة ويستند فى ذلك إلى نص الفقرة الثانية م ، عالماً بالتصرف األول وال يشترط تواطؤه مع البائع

 ، ولكن يشترط عدم التواطؤ ، أن حسن النية ال يشترط لصحة التسجيل(  291 - 299فقرة ) ويرى األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى 

  . فتواطؤ المشترى الثانى مع البائع يفسد التسجيل ويجعله غير نافذ فى المشترى األول

 157ص  211فقرة ) فيذهب األستاذ محمد على إمام  . من الناحية العملية على األقل ، حكمة النقضوسائر الفقهاء بعد ذلك يقرون م

 . فهو صحيح من الناحية العملية دعما لقوة التسجيل ، إلى أن التسجيل إذا أفسده التواطؤ من الناحية القانونية(  155ص  –

 ، إلى أن االعتداد بالتواطؤ صحيح من الناحية النظرية(  125قرة ف – 127فقرة ) وكذلك يذهب األستاذ عبد المنعم البدراوى 

) ويرى األستاذ جميل الشرقاوى  . وعلى أساس الناحية العملية يؤيد قضاء محكمة النقض ، وغير صحيح من الناحية العملية

ر أن التسجيل عنصر باعتبا ، صحة التسجيل ولو مع التواطؤ(  291وهامش ص  95رسالة البطالن فقرة  – 279البيع ص 

فى إثبات الحق العقارى استلزمه القانون استلزاماً مطلقاً بحيث ال تحل محله وسيلة أخرى لتكميل داللة السند المثبت للحق 

أن اشتراط (  211 – 219ص  11فقرة ) ويرى األستاذ منصور مصطفى منصور  . العقارى المراد االحتجاج بوجوده

إال أنه يتضح من مذكرة هذا القانون ومن مناقشات اللجنة  ، من قانون الشهر 21عبارة المادة حسن النية وإن كان يتفق مع 

وأن القول بأن التواطؤ يفسد التسجيل ال يتفق مع االتجاه الذى  ، التى وضعته أن المشرع لم يشأ أن يفصل فى هذه المسألة

ويخلص إلى القول بأن اتجاه محكمة النقض هو الذى سوف  . يسير نحوه المشرع المصرى من األخذ بنظام التسجيل العينى

وخصوصاً  ، ويكفى أن تكون محكمة النقض قد أخذت برأى فى مسألة محل للنظر حتى تسير معها المحاكم األخرى ، يستقر

ى البيع ص مذكرات غير مطبوعة ف) ويقر األستاذ إسماعيل غانم  . أن هذا هو الرأى الذى استقر قبل قانون الشهر العقارى

  . محكمة النقض على ما ذهبت إليه(  55ص  – 59

 –2هامش  171ص  122البيع واإليجار فقرة  – 9هامش رقم  199ص  211عقد اإليجار فقرة ) ويقول األستاذ سليمان مرقس 

ة إن شرط حسن الني(  999ص  255فقرة  2599وأنظر أيضاً األستاذ محمد على عرفه فى أسباب كسب الملكية سنة 

يترتب عليها  ، من قانون الشهر مقصور على دعاوى الطعن فى تصرفات مسجلة 21المذكورة فى الفقرة الثانية من المادة 
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ثم إلى المبادئ العامة التى وكل هذا القانون الحكم فى  ، أما االعتبارات العلمية فترجع إلى نصوص قانون الشهر العقارى ذاته

ى كانت محكمة النقض تستند إليها فى قانون فنصوص قانون الشهر العقارى قد انتزعت منه الحجة القوية الت ، المسألة إليها

فجاءت  . عندما كان هذا القانون األخير يشترط عدم التدليس فى العقود الكاشفة ويسكت عن هذا الشرط فى العقود المنشئة ، التسجيل

كما  ، لة العكسيةفلم يعد من المستطاع أن يستخلص من هذه النصوص عن طريق الدال ، نصوص قانون الشهر خلوا من هذا التمييز

هذا إلى أن نصوص قانون  . وقد سبق بيان ذلك ، أن التدليس ال يفسد التسجيل ، استخلص قبل ذلك من نصوص قانون التسجيل

فقد  . بل هى أيضاً قد جعلت مكانها حجة على هذا الرأى ، الشهر لم تقتصر على انتزاع الحجة للرأى الذى ذهبت إليه محكمة النقض

حسن النية لالحتجاج بالتسجيل السابق على تسجيل صحيفة دعوى  21رأينا أن هذه النصوص تشترط فى الفقرة الثانية من المادة 

فمن البديهى أن  ، وإذا كانت محكمة النقض استطاعت أن تقرر أن مجرد العلم بالتصرف السابق ال ينفى حسن النية . صحة التعاقد

ال يمكن أن يوصف بأنه حسن النية مهما  ، والذى سبق بفضل هذا التواطؤ إلى تسجيل سنده ، اطأ مع البائعالمشترى الثانى الذى تو

ومن ثم ال يستطيع أن يحتج على المشترى األول الذى سجل  ، فهو إذن سيء النية . تأولنا لهذه العبارة من معان بعيدة عن الخاطر

 ، وقد وكل قانون الشهر إلى تطبيقها الحكم فى هذه المسألة ، المبادئ العامة ثم إن . دعوى صحة التعاقد بسبق تسجيله لسنده

  . فالتواطؤ بطبيعته يفسد أى تصرف ، تستعصى على التسليم بسالمة التسجيل فى عقد هو ثمرة للتدليس والتواطؤ

 ، زال فى نظام الشهر الشخصىفنحن ال ن . واالعتبارات العملية هى أيضاً ال تنهض بالرأى الذى تذهب إليه محكمة النقض

وهو الحجية  ، فمن المجازفة أن نستعير فمن نظام الشهر العينى أحد مقوماته الجوهرية . ولم ننتقل بعد إلى نظام الشهر العينى

 وال ، لنظام شهر شخصى ال تزال الدقة فى تحرى صحة السندات المسجلة تعوزه ، المطلقة للسند المسجل ولو طعن فيه بالتواطؤ

ويشهد بذلك من  . كما هو األمر فى نظام الشهر العينى ، وال يكفل تعويض من يضار به ، يقوم على أمر التسجيل فيه قضاة نظاميون

 خبروا نظام الشهر القائم فى ناحيته العملية
 (1191 ) .

  

يكون بالقول بأن  ، وهو الطريق المألوف ، الطريق األول . بأحد طريقين ، من الناحية الفنية ، ونستطيع أن نوجه هذا الرأى

 ، فالعقد المسجل إذا كان ثمرة الغش والتواطؤ وجب أن يكون باطال ، ( Fraus omnia corrumpitالغش يفسد التصرف ) 

                                                                                                                                                                    

فجاء شرط حسن النية للحد من هذا األثر الرجعى  ، فسخ أو بطالن أو إلغاء التصرف بأثر رجعى من وقت حصول التصرف

ويذهب إلى أن المشرع بإضافته إلى هذه  . ر إال إلى وقت تسجيل صحيفة الدعوىفال يرجع األث ، بالنسبة إلى الغير حسن النية

ففى دعوى االستحقاق المرفوعة من المالك الحقيقى ضد  . الدعاوى دعوى االستحقاق ودعوى صحة التعاقد تزيد دون مبرر

و كان هذا األخير حسن النية وسجل ول ، الحائز للعقار يكون الحكم للمالك باالستحقاق نافذاً فى حق من اشترى من الحائز

وفى دعوى صحة التعاقد وفاء هذا بالتزامه نحو المشترى األول وفاء عينيا غير  . سنده قبل تسجيل صحيفة دعوى االستحقاق

  . وال يبقى إال الحكم بالتعويض ، فيمتنع الحكم بصحة التعاقد ونفاذه ، ممكن

 . سن النية جاء ليحد من األثر الرجعى لبطالن التصرف أو فسخه هو قول صحيحوما يقوله األستاذ سليمان مرقس من أن شرط ح

آت من أنه تصور دعوى االستحقاق فى صورتها  ، وما يقوله من أن شرط حسن النية فى دعوى االستحقاق ال محل له

لحائز وهو غير مالك ولكن الصورة التى يتصور فيما شرط حسن النية فى دعوى االستحقاق هى عندما يكون ا . المألوفة

 ( . فى الهامش 119أنظر آنفاً فقرة ) كما هى الحال فى المشترى بعقد صورى وفى الوارث الظاهر  ، يستطيع أن يملك الغير

 . أما ما يقوله من أن شرط حسن النية ال محل له من الناحية العملية فى دعوى صحة التعاقد فقول فى حاجة إلى االستقصاء

يقيم المشترى األول دعوى صحة التعاقد على  : ذى أتى به يمكن أن يثير شرط حسن النية على الوجه اآلتىذلك أن المثل ال

فإذا احتج  . ويدخل فى الدعوى المشترى الثانى الذى سبق إلى تسجيل سنده قبل تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ، البائع

دفع المشترى األول ببطالن التسجيل لتواطؤ  ، م بصحة التعاقدبسبقه إلى التسجيل حتى يحول دون الحك"  المشترى الثانى

فال مانع من  ، وكانت المحكمة من رأيها أن التواطؤ يفسد التسجيل ، فإذا استطاع إثبات التواطؤ . المشترى الثانى مع البائع

  . وتسجيل هذا الحكم ينقل إليه هو ملكية العقار ، الحكم للمشترى األول بصحة التعاقد

ونرى أنه " :  فى هذا الصدد ما يأتى ، وكان األمين العام لمصلحة الشهر العقارى ، ويقول الدكتور محمود شوقى (  1191) 

يجب األخذ بالمبادئ العامة فى شأن كافة المحررات على اعتبار أن التدليس يفسد المحررات المسجلة كما يفسد أى محرر 

وال عبرة القول بأن قانون تنظيم الشهر العقارى قد أخذ بجميع  . . . فسد أى محررتطبيقاً للمبدأ القائل بأن التدليس ي ، آخر

 225إذ أن القانون رقم  . وعلى هذا يجب أن يكون إلجراء التسجيل حجية مطلقة قبل الكافة ، إجراءات نظام السجل العينى

 . الذى يجب فيه أن يمسك السجل العينىليس إال خطوة تمهيدية اتخذت فى سبيل اإلصالح النهائى المرتقب و 2551لسنة 

والقائم على أمر السجل يكون عادة قاضياً من القضاة  ، وهذا السجل ال يدرج فيه محرر إال بأمر من القائم على هذا السجل

ى فال موجب أن يقتبس منه جزء ال يتفق ونظام التسجيل الشخص ، أما وهذا النظام العينى المحكم لم ينفذ بعد . النظامين

وعلى األخص فى مصر حيث الملكية العقارية ما زالت فى حاجة إلى كثير من العناية والدقة لتضبط على أساس  ، عموماً 

  ( . 925ص  – 929الشهر العقارى علما وعمال ص ) "  سليم
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 والتسجيل ال يصححه
 (1197 ) .

ونساير فى هذا الطريق محكمة  . والطريق الثانى هو الطعن فى العقد المسجل بالدعوى البولصية 

وقد قلنا فى الجزء  . بتطبيق خاص للدعوى البولصية عندما يتركز حق الدائن فى عين مملوكة للمدين 2 ولكن على أن يؤخذ ، النقض

الثانى من الوسيط 
 (1195 ) 

كما إذا كان موعوداً  ، وإذا فرض أن حق الدائن يتركز فى عين مملوكة للمدين" فى هذا الصدد ما يأتى : 

أو باع العين المرهونة قبل أن يشهر الدائن الرهن بحيث  ، اً فى وعد برهن إلى شخص آخر إضراراً بحق الدائنببيع عين أو كان دائن

ففى مثل  ، ال يتمكن من تتبع العين أو بعد شهر الرهن ولكن الدائن ال يريد تتبع العين حتى ال يضطر إلى تحمل إجراءات التطهير

هذه األحول يعتبر المدين فى حالة إعسار بالمعنى المقصود فى الدعوى البولصية ما دام الدائن ال يستطيع أن يصل إلى العين ذاتها 

ومن ثم يجوز للدائن الطعن  . حتى لو كان عند المدين أموال كافية تفى بتعويض الدائن بعد فوات العين ، التى تركز فيها حقه

فيتمكن بذلك من رد العين  ، لصية فى تصرف المدين فى العين الموعود ببيعها أو برهنها أو تصرفه فى العين المرهونةبالدعوى البو

" إلى ملك المدين بالنسبة إلى حقه وينفذ بهذا الحق عليها 
 (1159 ) .

وفى الحالة التى نحن بصددها قد تركز حق المشترى األول فى  

ى حالة إعسار بالمعنى المقصود فى الدعوى البولصية ما دام المشترى األول ال يستطيع أن يصل إلى فيعتبر البائع ف ، العقار المبيع

فيطالب المشترى األول إذن بالتنفيذ العينى وهو تملك  . بالتنفيذ العينى ، بدال من التعويض ، ومن حق الدائن أن يطالب . العقار ذاته

اً حتى لو كانت عنده أموال كافية تفى بتعويض المشترى األول عن فوات تملكه ويعتبر البائع فى هذا الخصوص معسر ، العقار

ويتمكن بذلك منن رد  ، فيجعله غير نافذ فى حقه ، ومن ثم يجوز للمشترى األول الطعن فى البيع المسجل بالدعوى البولصية . للعقار

ويتملكه بعد ذلك بتسجيل سنده  ، العقار إلى ملك البائع
 (1152 ) .

  

                                                 

وخير تعويض  . فوجب عليه التعويض ، أو يقال إن المشترى الثانى المتواطئ مع البائع قد أضر بالمشترى األول (  1197) 

فيستطيع هذا أن يثبت ملكيته فى العقار المبيع بتسجيل  ، فال ينفذ البيع المسجل فى حق المشترى األول ، هو التعويض العينى

  . سنده

 ، وسبب العيب هو الغش أو التواطؤ . بل هو التصرف الثانى ذاته الذى كان محل للتسجيل ، ويالحظ هنا أن المعيب ليس هو التسجيل

  . وال يستطيع التسجيل أن يصحح هذا الفساد ، غش يفسد التصرف القانونىفال

  . 2999ص  977فقرة  1الوسيط جزء  (  1195) 

من الجزء الثانى من الوسيط إشارة إلى بعض الفقهاء الذين يقرون هذا  2999من ص  5وجاء فى الحاشية رقم  (  1159) 

فقرة  – 219ريبير فى القاعدة الخلفية فى االلتزام فقرة  –وما بعدها  119جروبييه فقرة  – 21فقرة  15لوران  : الرأى وهم

دى هلتس جزء أول فى  – 597فقرة  – 591فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  –وما بعدها  2979فقرة  1ديموج  – 212

  . 57فقرة  Action Paulienneالدعوى البولصية 

ويترتب  : فقد عقبنا على ما سبق أن أوردناه فى هذا الصدد بما يأتى ، ء الثانى من الوسيطوهذا ما قلناه فى الجز (  1152) 

وبادر المشترى الثانى إلى  ، ثم باعه ثانية من مشترى آخر ، على ما تقدم أنه إذا باع شخص عقاراً ولم يسجل المشترى

 ، ا األخير أن يطعن فى البيع الثانى بالدعوى البولصيةأمكن لهذ ، التسجيل متواطئاً مع البائع على اإلضرار بالمشترى األول

  ( . 5حاشية رقم  2999ص  1الوسيط ) "  إذ أن حقه قد تركز فى العقار المبيع

ويقرب من هذا ما قضت به محكمة استئناف مصر فى صدد تفضيل بيع غير مسجل على وقف أنشأه البائع بعد ذلك فى العقار المبيع 

بل يظل العقد قائماً نافذاً  ، فقد قضت هذه المحكمة بأن عدم تسجيل عقد البيع ال يبطله وال يعدم أثره . إضراراً بالمشترى

والمشترى بالعقد  . ويلتزم الطرفان بجميع االلتزامات القانونية ما عدا نقل الملكية الذى يتراخى إلى ما بعد وقوع التسجيل

مدنى  99ويصح له إذن أن يستند إلى نص المادة  ، على العين المبيعةغير المسجل إنما هو دائن بالتزامات شخصية تركز 

ألن التصرف يمنع المشترى من تنفيذ االلتزامات التى تعهد بها البائع  ، ويطلب بطالن الوقف الذى أنشأه البائع إضراراً به

وال محل للقول  . ع تعرضه فيهابمقتضى عقد البيع من تسهيل اإلجراءات الموصلة إلى نقل ملكية العين وتسليمها له ومن

والمشترى بالعقد  ، ألن المقام ليس مقام ترجيح عقد على آخر ، بالتفاضل بين عقد البيع غير المسجل وحجة الوقف المسجلة

لوقوعه إضراراً  ، بل يدفع دعوى الوقف بالقول ببطالنه ، غير المسجل ال يطالب بحق عينى مثل تثبيت الملكية أو خالفه

 51المجموعة الرسمية  2559أكتوبر سنة  92استئناف مصر ) بصفته دائناً بالتزامات تتركز على العين الموقوفة بحقوقه 

  ( . 59رقم 
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ويتفرع أيضاً عن  . فإن هذا االلتزام فرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع ، إذا كان البائع ملتزماً بتسليم البيع إلى المشترى

" مدنى تنص على أن  191ذلك أن المادة  . االلتزام بنقل الملكية التزام البائع بالمحافظة على المبيع إلى أن يسلمه إلى المشترى

  . "االلتزام بنقل حق عينى يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم 

وإذا اتفق  . التزام بالمحافظة على المبيع والتزام بتسليمه إلى المشترى ، كية التزامانفبتفرع إذن عن التزام البائع بنقل المل

فأنهما يختلفان فى أن االلتزام بالمحافظة على المبيع التزام ببذل عناية )  ، االلتزامان فى أن كال منهما فرع عن التزام أصلى

Obligation de moyen ) ، أما االلتزام بتسليم المبيع فهو  ( التزام بتحقيق غايةObligation de resultat ) 
 (1151 ) .

وسنرى  

مه أنه يترتب على أن االلتزام بتسليم المبيع هو التزام متفرع عن التزام بنقل الملكية أن المبيع قانون الموجبات والعقود اللبنانى تسلي

  . نقل الملكية فى القانون المصرىومن هنا يجئ أن تبعة الهالك تدور مع التسليم ال مع  ، يهلك على البائع

وتسرى  ، ومن ثم يكون التزاماً بعمل . فهو التزام ببذل عناية كما قدمنا ، أما التزام البائع بالمحافظة على المبيع حتى التسليم

فإن  . . شىءإذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على ال ، فى االلتزام بعمل" مدنى وهى تنص على أنه  122عليه المادة 

فإذا بذل  . "المدين يكون قد وفى بااللتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخصى العادى ولو لم يتحقق الغرض المقصود 

دون أن ينزل عن ذلك حتى لو كان هو نفسه فى  ، البائع فى المحافظة على المبيع إلى وقت تسليمه للمشترى عناية الشخص العادى

ودون أن يرتفع عن ذلك حتى لو كان هو نفسه فى عنايته بماله أكثر حرصاً من  ، عنايته بماله أقل حرصاً من الشخص العادى

لمحافظة عليه العناية فإذا هلك المبيع أو أصابه تلف بالرغم من أن البائع قد بذل فى ا . فإنه يكون قد وفى بالتزامه ، الشخص العادى

وإذا لم يبذل البائع فى المحافظة على  . لم يكن البائع مسئوال بموجب التزامه بالتسليم كما سنرى ، الواجبة على النحو السالف الذكر

بموجب  ، وكان مسئوال . فإذا هلك المبيع أو تلف من جراء هذا التقصير كان ذلك بخطأه ، المبيع هذا القدر من العناية كان مقصراً 

وال يقتصر  ، عن الضرر الذى أحدثه للمشترى وفقاً للقواعد العامة المقررة فى المسئولية التعاقدية ، التزامه بالمحافظة على المبيع

 ، وال مسئولية عليه بطبيعة الحال لو أن الهالك أو التلف كان بخطأ المشترى ، األمر على تحمله تبعة الهالك بموجب التزامه بالتسليم

ويكون المشترى ملزماً  ، وتنتفى مسئوليته فى هذه الحالة على أساس االلتزامين معاً التزامه بالمحافظة على المبيع والتزامه بتسليمه

بتسلم المبيع على حالته مع دفع ثمنه كامال للبائع
  (1159 ) .

  

  

 . كية وفى الوقت ذاته التزام بتحقيق غاية كما قدمناوهو التزام متفرع عن االلتزام بنقل المل ، يبقى التزام البائع بتسليم المبيع

 فنحتفظ له بهذه السمة
 (1155 ) ،

ولنعين الجزاء  . ولنرى كيف يتم التسليم ، لنحدد المحل الذى يقع عليه التسليم ، ونتناول بحثه تفصيال 

الذى يترتب على إخالل البائع بالتزام التسليم ويدخل فى ذلك تبعة هالك المبيع أو تلفه قبل التسليم
  (1159 ) .

  

                                                 

بل هو التزام  ، فليس التزاماً بتحقيق غاية - وفى القانون اللبنانى تبعاً له–أما االلتزام بالتسليم فى القانون الفرنسى  (  1151) 

فعجز البائع عن تسليمه  ، فإذا هلك الشيء أو تلف بسبب أجنبى قبل التسليم . لتزام بالمحافظة على المبيعببذل عناية يختلط باال

فيكون المشترى هو  : وجاز له أن يطالب المشترى بالثمن ، برئت ذمته من االلتزام بالتسليم ، دون أن يكون ذلك بخطأ منه

  . وسنعود إلى ذلك فيما يلى ، الذى يتحمل تبعة الهالك

على  529فنصت المادة  . منه 521 و 529وقد أورد تقنين الموجبات والعقود اللبنانى هذه األحكام فى المادتين  (  1159) 

حق  ، بسبب فعل أو خطأ ارتكبه البائع ، أو أصيب بعيب قبل التسليم ، إذا هلك الشيء المعين الذى انعقد عليه البيع"  أنه

على الشروط التى بمقتضاها يحق له أن يداعى أى  ، أن يطلب قيمة ذلك الشيء أو عوضاً مقابال لما نقص من قيمته للمشترى

مع االحتفاظ بحق المشترى فى  ، فعلى البائع أن يسلم بما يماثله صفة ومقداراً  ، وإذا كان المبيع من المثليات . شخص آخر

إذا هلك المبيع أو ناله عيب قبل التسليم "  على أنه 521ونصت المادة " .  طلب زيادة بدل العطل والضرر عند االقتضاء

وهذان النصان ليسا إال تطبيقاً للقواعد  ."  وبدفع ثمنه كامال ، كان ملزماً باستالمه على حالته ، بفعل أو خطأ من المشترى

  . فيؤخذ بما ورد فيهما من األحكام دون حاجة إلى نص ، العامة

فإن االلتزام بالتسليم يكون مكمال  ، أن لتفرع االلتزام بالتسليم عن االلتزام بنقل الملكية أهمية كبيرة وسنرى (  1155) 

وإذا كان التسليم فى القانون  . وال يعتبر تنفيذ االلتزام الثانى كامال إال إذا تم تنفيذ االلتزام األول ، لاللتزام بنقل الملكية

فهو  ، فإنه ال تزال له أهميته حتى اليوم ، ديم بلغ من األهمية أن كان هو الذى ينقل الملكيةالرومانى وفى القانون الفرنسى الق

  . إذا كان ال ينقل الملكية فإنه يستكمل نقلها من ناحية تحمل تبعة الهالك على األقل كما سنرى

سواء كان التزاماً متفرعاً على  ، وقواعد التسليم فى البيع هى التى تسرى فى مجموعها على كل التزام بالتسليم (  1159) 

 . أو كان التزاماً مستقال كما فى اإليجار والعارية ، االلتزام بنقل الملكية كما فى المقايضة والهبة والشركة والقرض والصلح
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 ، تسليمه إلى المشترى بالحالة التى كان عليها وقت المبيعويلتزم البائع ب . محل التسليم هو المبيع المتفق عليه فى عقد البيع

  . فنستعرض هذه المسائل الثالث : حالة المبيع ومقداره وملحقاته . وبالملحقات التى تتبعه ، وبالمقدار الذى عين له فى العقد

  

 حالة المبيع - 1

 يأتى :من التقنين المدنى على ما  431النصوص القانونية : تنص المادة  - 293

" يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع "  
 (1151 ) .

  

  . ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

وفى التقنين المدنى الليبى  – 955ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

525ويقابل فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  –وال مقابل للنص فى التقنين المدنى العراقى  – 519المادة 
  (1151 ) .

  

فيجوز للمتبايعين أن  ، ام بتسليم المبيع فى الحالة التى كان عليها وقت البيع ليس من النظام العاموغنى عن البيان أن االلتز

يتفقا على تسليم المبيع فى حالة جيدة أو فى حالة مطابقة للعينة أو غير ذلك 
 (1157 ) 

  . مما يتفقان عليه بموجب شرط خاص

وما الذى يترتب  ، وما الحكم إذا تغيرت هذه الحالة عند التسليم ، ومن ثم وجب أن نبين كيف تتعين حالة المبيع وقت المبيع

  . على وجود اتفاق خاص بين المتبايعين يعين الحالة التى يكون عليها التسليم

 كيف نتعين حالة المبيع وقت البيع : - 294

 . وهذا التعيين الكافى ينطوى دون شك على وصف لحالة المبيع وقت البيع ، قدمنا أن المبيع يجب أن يكون معينا تعييناً كافياً  

 كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى–والمفروض 
 (1155 ) 

-  ً وقد كان  . أن المشترى قد رأى المبيع أو علم به علما كافيا

يلتزم البائع أن يزود المشترى بالبيانات " ن يقضى بأ ، من هذا المشروع 919هو المادة  ، المشروع التمهيدى يشتمل على نص

وقد حذفت لجنة المراجعة النص ألن أحكامه  . "وأن يقدم له األوراق والمستندات المتعلقة بهذا الشىء  ، الضرورية عن الشيء المبيع

" مستفادة من القواعد العامة " 
 (1199 ) .

كأن  ، شف عن حالة الشيء وقت البيعفالبائع إذن يلتزم بتزويد المشترى بالبيانات الالزمة للك 

                                                                                                                                                                    

االلتزام يسرى على االلتزام العين المؤجرة ما يسرى على "  مدنى فى عقد اإليجار صراحة على أنه 911وقد نصت المادة 

وعلى األخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد  ، بتسليم العين المبيعة من أحكام

  ."  ملحقاتها

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  912ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (  1151) 

فمجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 555وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . المدنى الجديد

  ( . 99ص  – 91ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  592تحت رقم 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1151) 

أنظر فى القانون المدنى السورى األستاذ  –دنى المصرى من التقنين الم 592مطابقة للمادة )  955التقنين المدنى السورى م 

  ( . 59مصطفى الزرقا فقرة 

  ( . من التقنين المدنى المصرى 592مطابقة للمادة )  519التقنين المدنى الليبى م 

عامة فيمكن األخذ به فى ولكن هذا النص ليس ال تطبيقاً للقواعد ال ، ال مقابل لنص التقنين المدنى المصرى : التقنين المدنى العراقى

فقرة  – 959األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  – 211فقرة  – 211أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  : القانون العراقى

959 .  

 وال يجوز للبائع بعد ذلك أن يغير ، يجب تسليم المبيع بحالته التى كان عليها وقت البيع : 525تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

  ( . وهذا يطابق الحكم الوارد فى نص التقنين المدنى المصرى)  . حالته

فيتفق المتبايعان على أن يسلم البائع المشترى العقار خالياً من  ، مثل ذلك أن يكون المبيع عقاراً مرهوناً وقت البيع (  1157) 

  ( . 5هامش  71ص  29بالنيول وريبير وهامل ) الرهن بعد شطبه 

  . 91ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1155) 

  . 2هامش رقم  99ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1199) 
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ونحو ذلك من األمور التى يكون  ، ودرجة جودتها ، ومشتمالت العين ، يعين له حدود العين المبيعة وما عليها من حقوق وتكاليف

وهذه هى الحالة التى يلتزم البائع أن يسلم بها المبيع إلى المشترى  . من شأنها تعيين حالة المبيع
 (1192 ) ،

يوجد اتفاق خاص على ما لم  

غير ذلك 
 (1191 ) .

  

ألنه غير معين  ، لم يكن من المستطاع تعيين حالة المبيع وقت البيع ، وإذا كان المبيع من المثليات التى لم تعين إال بالنوع

ويكفى " فنصت على ما يأتى :  ، مدنى ببيان الحكم فى هذا الفرض 299وقد تكفلت الفقرة الثانية من المادة  . بالذات فى هذا الوقت

وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث  . أن يكون المحل معيناً بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره

ة التى فالحال . "ولم يمكن استخالص ذلك من العرف أو من أى ظرف آخر ع التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط  ، جودته

فإذا لم يوجد اتفاق خاص عينها العرف أو أية ظروف أخرى  ، يجب تسليم المبيع عليها فى هذا الفرض يعينها االتفاق الخاص إن وجد

وال من صنف  ، ال من صنف جيد حتى ال يغبن البائع ، وجب تسليم المبيع من صنف متوسط ، فإذا لم توجد هذه وال ذاك . مالبسة

المشترى رديء حتى ال يغبن 
 (1199 ) .

  

  

 تغير حالة المبيع : - 295

بل يجب عليه  ، والتزام البائع بتسليم المبيع فى الحالة التى كان عليها وقت البيع معناه أنه ال يجوز له أن يغير من هذه الحالة 

  . أن يحافظ عليها حتى يسلم بها المبيع إلى المشترى

فالحالة التى يكون عليها المبيع وقت التسليم يفترض أن تكون هى نفس الحالة التى كان  ، والمفروض بقاء الشيء على أصله

فليس له  ، وسكت مدة كافية يفترض فيها أنه عاين الشيء فارتضاه ، فإذا تسلم المشترى المبيع دون أن يعترض . عليها وقت البيع

إذ أن سكوته هذه المدة يدل إما على أن المبيع وقت التسليم  ، وقت البيع بعد ذلك أن يحتج بأن المبيع لم يكن فى الحالة التى كان عليها

 وإما على أن هناك فرقاً بين الحالتين ولكن هذا الفرق قد تسامح فيه ونزل عن حقه فى التمسك به ، كان فى نفس حالته وقت البيع
 (

1195 ) .
  

                                                 

وجب تسليمها فى الحالة التى هى  ( ، Plan de lotissement) فإذا كان المبيع أرضاً داخلة فى مشروع تقسيم  (  1192) 

ليس من الضرورى إنشاء هذه الشوارع والميادين فى ولكن  ، عليها فى مشروع التقسيم بما يشتمل عليه من شوارع وميادين

 – 929ص  1م  2755مايو سنة  99استئناف مختلط ) صورة نهائية ما دامت قد شقت وأصبحت ميسرة لالستعمال العام 

 ( . 595ص  99م  2527مايو سنة  1 – 959ص  17م  2521مايو سنة  27 – 95ص  11م  2525نوفمبر سنة  11

استئناف مختلط ) ولكن يجب أن يترك المسافات الالزمة لها  ، ه الحالة ملزماً بإنشاء الشوارع والميادينوليس البائع فى هذ

ص  51م  2595يونيه سنة  1استئناف مختلط ) وأن يجعل المشترى ينتفع بها  ( ، 259ص  95م  2511فبراير سنة  12

م  2559أكتوبر سنة  99استئناف مختلط ) رع المصممة وللمشترى صفة فى طلب هدم المبانى التى تقام فى الشوا ( ، 912

) جاز للمشترى فسخ البيع  ، أما إذا وقف البائع بقية األرض المقسمة ولم يقسم بشق الشوارع والميادين ( . 5ص  97

  ( . 591ص  99م  2527مايو سنة  1 – 172ص  11م  2525مارس سنة  21استئناف مختلط 

وال يكون ملتزماً بإيجاد ممر  ، سلمها البائع للمشترى على هذه الحالة ، س لها ممر يصلها بالطريق العاموإذا كانت األرض المبيعة لي

  ( . 292ص  5م  2751يناير سنة  1استئناف مختلط ) لها إلى الطريق العام إال بشرط خاص 

فيرجع إلى العرف فى تحديد هذه الحالة وفى  ، وذلك كالحالة التى يسلم بها البائع القطن المبيع ، أو عرف متبع (  1191) 

  ( . 221ص  99م  2511ديسمبر سنة  92استئناف مختلط ) تعيين مرتبة القطن بحسب المتعارف فى بورصة مينا البصل 

  . 921بودرى وسينيا فقرة  – 119الوسيط جزء أول فقرة  (  1199) 

شترى وقت تسلم البضاعة أن يطلب من قاضى األمور المستعجلة معاينة كان على الم ، وإذا كانت حالة المبيع غير الحالة الواجبة

) أن يطلب هذه المعاينة  ، إذا ادعى أن الحالة هى الحالة الواجبة ، وكذلك يجوز للبائع ، البضاعة أو تعيين خبير لمعاينتها

ا إذا قبل المشترى أم ( . 19ص  15م  2521أكتوبر سنة  92 – 195ص  12م  2595مارس سنة  9استئناف مختلط 

 12استئناف مختلط ) فليس له بعد ذلك أن يشكو أن فيه عيباً أو أنه ليس على الحالة الواجبة  ، المبيع واستعمله مدة طويلة

  ( . 215ص  92م  2525يناير سنة  11 – 95ص  99م  2521نوفمبر سنة 

وهما الحكمان )  215ص  92م  2525نة يناير س 11 – 95ص  99م  2521نوفمبر سنة  12استئناف مختلط  (  1195) 

فى العالقة بين صاحب األشياء المنقولة  ، من التقنين التجارى 55هذا وقد قضت المادة  ( . المشار إليهما فى الحاشية السابقة

ذلك  استالم األشياء المنقولة ودفع أجرة النقل مبطالن لكل دعوى على أمين النقل وعلى الوكيل فى"  بأن ، وأمين النقل

فيجوز إثباته بمعرفة محضر أو  ، وأما إذا كان غير ظاهر . إذا كان العيب الذى حصل فيها ظاهراً من خارجها ، بالعمولة

 ولكن ال تقبل الدعوى بالعيب المذكور إال إذا حصل اإلخبار بها فى ظرف ثمان وأربعين ساعة من وقت االستالم . شيخ البلد
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بأن المبيع قد تغيرت حالته عما  ، اختباره إياه بعد التسلمأو عند معاينته له و ، أما إذا اعترض المشترى عند تسلمه المبيع

ألنه هو المدين بالتزام التسليم  ، فعلى البائع عبء إثبات أن المبيع لم تتغير حالته عما كان عليه وقت البيع ، كانت عليه وقت البيع

 وعلى المدين إثبات براءته من االلتزام ، وهو الذى يقوم بتنفيذه
 (1199 ) .

  

سواء كان التغير بخطئه أو  ، كان البائع مسئوال عن ذلك ، بت تغير فى حالة المبيع وكان هذا التغير ضاراً بالمشترىفإن ث

ذلك أن البائع ملتزم بتسليم المبيع فى الحالة التى كان  . ويرجع البائع على الغير إذا كان هناك وجه للرجوع ، بفعله أو بفعل الغير

فعلى  . وقد ثبت أن المبيع قد تغيرت حالته تغيراً ضاراً بالمشترى ، اللتزام هو التزام بتحقيق غاية كما قدمناوهذا ا ، عليها وقت البيع

ً  ، البائع تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً إن أمكن وإال كان  ، بأن يعيد المبيع إلى الحالة التى كان عليها وقت البيع إذا كان هذا مستطاعا

وغنى  . بل له أن يطالب بفسخ البيع وبالتعويض معاً إذا كان هناك وجه لذلك كما سنرى ، للمشترى الحق فى الرجوع عليه بالتعويض

  . وليس له الرجوع بشيء على البائع ، فعليه هو مغبة ذلك ، عن البيان أنه إذا كان التغير بخطأ المشترى أو بفعله

لم يزل البائع هو المسئول عنه على النحو الذى  ، ر بالمشترى قد وقع بقوة قاهرة أو بحادث فجائىوإذا كان التغير الضا 

ويعتبر مخال بهذا  ، ألن التزامه بتسليم المبيع فى الحالة التى كان عليها وقت البيع هو التزام بتحقيق غاية كما سبق القول ، قدمناه

 دون ذلك سبب أجنبى االلتزام إذا لم يسلمه بهذه الحالة ولو حال
 (1191 ) .

ويتفرع على ذلك أن المبيع إذا هلك هالكاً كلياً أو هالكاً  

  . كانت تبعة الهالك أو التلف على البائع كما سنرى ، قبل التسليم $ 915$ جزئياً 

كأن التحق  ، بب أجنبىفإن كان هذا التغير بس . وقد تتغير حالة المبيع وقت التسليم إلى حالة أفضل عما كانت عليه وقت البيع

إذ أن للمشترى نماء المبيع من  ، فإن الزيادة تكون من نصيب المشترى ال يدفع فى مقابلها شيئاً للبائع ، طمى بأرض زراعية فزادت

اعتبر أنه قد فعل ذلك فى  ، كأن أدخل على المبيع تحسينات أو أقام فيه بناء ، وإن كان التغير بفعل البائع . وقت البيع كما أن له ثمراته

وبهذا قضت محكمة النقض  ، ملك الغير وهو عالم بذلك
 (1191 ) 

فإن كان البائع قد أنفق على المبيع مصروفات نافعة  . كما سبق القول

سينات أو أو أن يطلب استبقاء التح ، جاز للمشترى أن يطلب من البائع اإلزالة على نفقته مع التعويض إن كان له وجه ، أو أقام بناء

ويجوز للبائع أن يطلب نزع  . أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن المبيع بسبب هذه األعمال ، البناء مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة

إال إذا اختار المشترى أن يستبقيه طبقاً لألحكام المتقدمة  ، ما استحدثه إن كان ذلك ال يلحق بالمبيع ضرراً 
 (1197 ) .

وإذا كانت  

                                                                                                                                                                    

وغنى عن البيان أن  ."  ويضاف إلى هذين الميعادين ميعاد مسافة الطريق ، الثين يوماوقدم الطلب للمحكمة فى ظرف ث ،

وال محل لتطبيقها  ، هذه اإلجراءات والمواعيد القصيرة ال تنطبق إال فى العالقة ما بين صاحب األشياء المنقولة وأمين النقل

تجارى ال يسقط  55من المدة المنصوص عليها فى المادة فلو سكت المشترى مدة أطول  ، فى العالقة ما بين البائع والمشترى

مكررة ثانياً  921أنظر بودرى وسينيا فقرة ) إال إذا تبين من الظروف أنه قصد النزول عن حقه  ، حقه لمجرد هذا السكوت

  ( . تجارى فرنسى 299ويشيران إلى المادة 

 – 191األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  – 55فقرة  5دى باج  –مكررة رابعاً  921بودرى وسينيا فقرة  (  1199) 

  . 257ص  – 251ص  19األستاذ جميل الشرقاوى فقرة 

 وأدعى المشترى أنها عند التسليم ال تطابق هذه الحالة ، فإذا كانت قد وصفت حالتها فى عقد البيع ، وإذا كان المبيع عيناً معينة بالذات

ألنه هو المدين بتسليم المبيع فى هذه الحالة التى كان  ، مطابقة المبيع للحالة الموصوفة فى عقد البيعفعلى البائع أن يثبت  ،

وإن كان المبيع لم توصف حالته فى  . فعليه عبء إثبات أنه وفى التزامه على هذا النحو كما سبق القول ، عليها وقت البيع

وإذا أدعى  ، المبيع لم تتغير حالته عند التسليم عما كان عليه وقت البيعوأن  ، فالمفروض بقاء الشيء على أصله ، عقد البيع

وقد قدمنا أن لكل من المشترى البائع أن يطلب من قاضى األمور المستعجلة معاينة  . المشترى غير ذلك فعليه عبء اإلثبات

  . يسر اإلثبات على كل منهماوهذا مما ي ( ، فى الهامش 155أنظر آنفاً فقرة ) المبيع أو تعيين خبير لمعاينته 

ويجب التمييز بين رجوع المشترى على البائع بالتنفيذ العينى أو التعويض أو الفسخ لعدم مطابقة حالة المبيع  (  1191) 

فعدم المطابقة يفترض أن  . وبين رجوع المشترى على البائع بالعيوب الخفية فى المبيع ، للحالة التى كان عليها وقت البيع

العيب الخفى فيفترض أن المبيع بحالته وقت البيع إال أن فيه عيباً خفياً لم  ، مبيع تختلف وقت التسليم عنها وقت المبيعحالة ال

أما دعوى الفسخ لعدم المطابقة تسقط  ، دعوى الفسخ للعيب الخفى تسقط بسنة من تاريخ تسليم المبيع . يكن المشترى يعرفه

  . إال بخمس عشرة سنة

إذ الغلط يفترض أن إرادة المشترى معيبة فهو حالة  ، ز كذلك بين دعوى عدم المطابقة هذه ودعوى الغلط فى المبيعويجب التميي

أما عدم المطابقة فالدعوى  ، والغلط جزاؤه دعوى إبطال وتسقط بثالث سنوات . أمام عدم المطابقة فهو حالة مادية ، نفسية

أنظر عبد المنعم البدراوى ) وكالغلط عدم العلم الكافى بالمبيع أو خيار الرؤية  . فيه ال تسقط إال بخمس عشرة سنة كما قدمنا

  ( . 919و ص  291ص  2557ويشير إلى تعليقات األستاذ هيمار فى المجلة الفصلية للقانون التجارى  199فقرة 

مجموعة عمر  2559مارس سنة  15 – 291ص  72رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  7نقض مدن  (  1191) 

  . 192ص  117رقم  5

  . مدنى 1/    579 و 515أنظر فى كل ذلك المادتين  (  1197) 
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ولكن له أن ينزع ما استحدثه على أن يعيد المبيع إلى حالته األصلية وقت  ، فليس للبائع أن يطالب بتعويض عنها ، حسينات كماليةالت

ما لم يختر المشترى أن يستبقيه مقابل دفع قيمته مستحق اإلزالة  ، البيع
 (1195 ) .

أما إذا كان البائع قد أنفق على المبيع مصروفات  

فقد قدمنا أن تبعه الهالك أو التلف على  ، فإنه ال يرجع بشيء مما أنفقه على المشترى ، الهالك أو من التلف ضرورية لحفظه من

  . البائع

فمن باب أولى يلتزم بتسليم نفس  ، وغنى عن البيان أن البائع إذا كان يلتزم بتسليم المبيع بالحالة التى هو عليها وقت البيع

فإذا كان  ، وبكل المبيع ال بجزء منه ألن الوفاء الجزئى ال يجوز إذا لم يرض به الدائن ، المبيع ال بشيء آخر ولو كان خيراً منه

المبيع من المثليات وجب تسليمه كله دفعة واحدة ال جزءاً فجزءاً 
 (1119 ) .

  

 بيع :وجود اتفاق خاص على حالة الم - 296 

وقد قدمنا أن التزام البائع بتسليم المبيع فى الحالة التى كان عليها وقت البيع على النحو الذى بسطناه إنما يقوم إذا لم يكن هناك  

 ، فإنه هو الذى يسرى والمشترى هو المكلف بإثبات وجود االتفاق ، فإذا كان هناك هذا االتفاق الخاص . اتفاق خاص بين المتبايعين

أثبته وجب على البائع أن يثبت أن المبيع وقت أن سلمه كان فعال فى الحالة المتفق عليها فإذا 
 (1112 ) .

  

فيجب عندئذ أن يقوم البائع بهذا االلتزام فيسلم المبيع فى حالة  . وقد يتفق المتبايعان على أن يسلم البائع المبيع فى حالة جيدة 

ويكون على البائع إذن أن يحسن حالة  ، بل كانت متوسطة أو رديئة ، دة بعلم المشترىولو كانت حالته وقت البيع لم تكن جي ، جيدة

وكانت الحالة التى عليها المبيع فعال تفوت على المشترى غرضه من  ، فإذا لم يفعل . المبيع حتى تنقلب إلى حالة جيدة وقت التسليم

أما إذا كانت حالة  . أن له أن يطالب بفسخ البيع مع التعويض إن كان مقتضكما  ، كان للمشترى مطالبة البائع بالتنفيذ العينى ، الشراء

بل يكون للمشترى المطالبة بالتعويض إن كان قد أصابه ضرر  ، فإن البيع ال يفسخ ، المبيع ال تفوت على المشترى غرضه
 (1111 ) .

  

وعندئذ يجب أن يكون المبيع وقت  ، متفق عليهاوقد يتفق المتابعيان على أن تكون حالة المبيع وقت التسليم مطابقة لعينة  

على النحو الذى بسطناه عند الكالم فى البيع بالعينة  ، التسليم مطابقاً لهذه العينة
 (1119 ) .

  

 مقدار المبيع - 2

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 433النصوص القانونية : تنص المادة  - 297

ما لم يتفق على  ، كان البائع مسئوال عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ، يعإذا عين فى العقد مقدار المب - 2"   

إال إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو  ، على أنه ال يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع . غير ذلك

  . "كان بعلمه لما أتم العقد 

وجب  ، لذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدراً بحساب الوحدةأما إذا تبين أن القدر ا - 1"  

 ، إال إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ، أن يكمل الثمن ، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض ، على المشترى

  . "وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه 

 على ما يأتى : 595وتنص المادة 

وحق البائع فى طلب  ، فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد ، إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة"  

يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً  ، تكملة الثمن
 (1115 ) 

" .  

                                                 

  . مدنى 9/    579أنظر المادة  (  1195) 

  . 919وفقرة  929ص  922بودرى وسينيا فقرة  (  1119) 

  . مكررة رابعا 921بودرى وسينيا فقرة  (  1112) 

  . مكررة أوال 921 بودرى وسينيا فقرة (  1111) 

  . مدنى 519وأنظر المادة  – 219أنظر آنفاً فقرة  (  1119) 

إذا  - 2" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 915ورد هذا النص فى المادة  : 599م  : تاريخ النصوص (  1115) 

ما لم يتفق  ، كان مسئوال على هذا القدر حسب ما يقضى به العرف ، ضمن البائع للمشترى أن المبيع يشتمل على قدر معين

إال ذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث  ، على أنه ال يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع . على غير ذلك

عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى أما إذا تبين أن القدر الذى يشتمل  - 1 . يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمشترى

إال إذا كان الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب  ، وجب على المشترى أن يكمل الثمن ، وكان الثم مقدراً بحساب الوحدة ، العقد

فى المشروع النهائى  551وأصبحت المادة رقمها  ، وقد أقرت لجنة المراجعة النص مع تعديالت لفظية طفيفة ."  فسخ العقد

 بعبارة"  كان المبيع مسئوال ، إذا عين فى العقد مقدار المبيع"  وفى لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب استبدلت عبارة –
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919 /   151 – 919 /   159وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المواد 
  (1119 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ووافق مجلس النواب  . فى صدر الفقرة األولى"  كان مسئوال ، إذا ضمن البائع للمشترى أن المبيع يشتمل على قدر معين" 

إذ ما من عقد إال وله  ، الواردة فى الفقرة األولى"  عديم الجدوى"  يوخ اعترض على عبارةوفى لجنة الش . على هذا التعديل

إال إذا كان هذا النقض من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم "  ورأت اللجنة أن تستبدل فى الفقرة األولى بعبارة . جدوى

وذكر فى  . من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد إال إذا أثبت أن هذا النص"  عبارة"  الجدوى بالنسبة للمشترى

أخذاً بالمعيار العام الذى وضع  ، قد جعل أساس للفسخ عدم إتمام العاقد للعقد لو أنه كان يعلم بوجود النقص"  تقرير اللجنة أنه

فأصبح  . لزيادة اإليضاح"  ابل للتبعيضإذا كان المبيع غير ق"  وأضافت اللجنة إلى الفقرة الثانية عبارة ."  فى شأن الغلط

ووافق مجلس الشيوخ على  . 599وأصبح رقمه  ، النص بعد هذه التعديالت مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

  ( . 19 - 12وص  95ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) النص كما عدلته لجنته 

وأقرته لجنة  . من المشروع التمهيدى مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 919ورد هذا النص فى المدة  : 595م 

مجموعة )  595فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 551المراجعة تحت رقم 

  ( . 11ص  – 15ص  5األعمال التحضيرية 

على البائع أن يسلم المبيع بمقداره أو وزنه أو مقاسه المبين له فى عقد  : 919/    159تقنين المدنى السابق م ال (  1119) 

  . البيع

 األشياء التى يقوم بعضها مقام بعض إذا بيعت جملة وتعين مقدارها مع تعيين الثمن باعتبار آحادها : 919 – 915/    152م  

ً  ، المقدر فى العقد ووجد مقدارها الحقيقى أقل من ،  فللمشترى الخيار بين فسخ البيع وبين إبقائه مع تنقيص الثمن تنقيصاً نسبيا

  . فالزيادة للبائع ، وإذا زاد الموجود عن المقدار المعين .

ين فى وكان قد تع ، إذا كان المبيع من األشياء التى تقاس أو تكال أو توزن وال يمكن انقسامه بغير ضرر : 911/    151م  

يكون للمشترى الخيار بين  ، ففى حالة وجود نقص أو زيادة فى المقدار المعين ، عقد البيع مقدار المبيع وثمنه باعتبار آحاده

فللمشترى الخيار بين  ، أما إذا كان الثمن تعين جملة . فسخ البيع وبين أخذ الموجود بالكامل مع دفع ثمنه بالنسبة لقدره الحقيقى

  . ن أخذ المبيع بالثمن المتفق عليهفسخ البيع وبي

ال يجوز للمشترى فسخ البيع فى األحوال المذكورة فى المادة السابقة إال إذا كان الغلط زائداً على نصف  : 911/    159م  

  . عشر الثمن المعين

لعقد والمصاريف التى صرفها فعلى البائع رد الثمن الذى قبضه مع رسوم ا ، إذا كان هناك وجه لفسخ البيع : 917/    155م  

  . المشترى بموافقة القانون

إال إذا حفظ  ، وضع المشترى يده على المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه فى اختيار فسخ البيع : 915/    159م  

 ً   . حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحا

يسقطان  ، كذلك حق البائع فى طلب تكميل الثمن ، حق المشترى فى فسخ البيع أو فى تنقيص الثمن : 919/    151م  

 ، كان هناك شك فيما إذا كانت هذه المدة مدة سقوط أو مدة تقادم : مالحظة)  . بالسكوت عليهما سنة واحدة من تاريخ العقد

  ( . فحسم التقنين الجديد بالنص صراحة على أن المدة مدة تقادم

يتصل بتحديد المبيع " :  وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى شأن نصوص التقنين المدنى السابق ما يأتى 

إذا  ، كما إذا كان المبيع قطعة أرض وبيعت على أنها كذا متراً أو كذا فدانا ، أن يكون البائع قد ضمن للمشترى قدراً معيناً منه

نصوصاً كثيرة فى هذا (  السابق) وقد تضمن التقنين الحالى  . م شيئاً مما يعد أو يوزن أو يقاس أو يكالكان المبيع بوجه عا

(  115 – 112المجلة م  – 599 – 557مرشد الحيران م ) وهى نصوص مأخوذة من الشريعة اإلسالمية  . . الموضوع

إذا تعين مقدار  ، ففى الحالة األولى . بعيض وما يضرهوتميز فى األشياء التى يقوم بعضها مقام بعض بين ما ال يضره الت

 ، وإذا نقص المبيع . ألن المبيع ال يضره التبعيض ولم تدخل فيه الزيادة ، فالزيادة للبائع ، المبيع مع تعيين الثمن بسعر الوحدة

ولم  . كثر من واحد على عشرينوال يجوز الفسخ إال إذا كان النقص أ ، فللمشترى أن يفسخ البيع أو يبقيه مع إنقاص الثمن

ولم تعرض النصوص لحالة ما  . وال يجوز الفسخ إال إذا كان النقص أكثر من واحد على عشرين ، تعرض مع إنقاص الثمن

وتعين  ، أما إذا كان المبيع يضره التبعيض . ولكن الظاهر أن هذه األحكام نفسها هى التى تنطبق ، إذا تعين الثمن جملة واحدة

إذا كانت الزيادة أو النقص أكثر من واحد على ) كان المشترى بالخيار بين الفسخ  ، فإن زاد أو نقص ، سعر الوحدةثمنه ب

 . ألن تجزئة المبيع فى هذا الغرض ال تجوز إذا التبعيض يضر ، أو إبقاء البيع مع دفع الثمن بنسبة القدر الحقيقى(  عشرين

 ، وزاد المبيع أو نقص فللمشترى الخيار بين الفسخ إذا كان النقص أكثر من واحد على عشرين ، فإذا تعين الثمن جملة واحدة

ويعللون ذلك بأن المبيع ال يقبل التبعيض وقد بيع بثمن  . وال يزيد الثمن أو ينقص هنا ، أو إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه

 والوصف ال يقابله شيء من الثمن ، ف يكون على سبيل الوصففبيان مقدار المبيع فى مثل هذه الظرو ، مسمى جملة واحدة

ألن المبيع كان فى يد  ، وإنما أعطى للمشترى حق الفسخ فى صورة النقص ولم يعط للبائع هذا الحق فى صورة الزيادة .
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وفى التقنين  - 591 - 592المادتين  $ 915$ وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى  

وفى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى  - 951 - 959قى المواد وفى التقنين المدنى العرا - 519 - 511المدنى الليبى المادتين 

511 – 511المواد 
  (1111 ) .

  

                                                                                                                                                                    

أمر كانت الحيطة  فال عذر للبائع فى ، وإذا عذر المشترى الذى يجهل حالة شيء لم يكن فى يده ، البائع ال فى يد المشترى

وبعضها يكفى  ، ولم ير المشروع أن يورد كل هذه التفضيالت –تقضى عليه فيه أن يتبين قدر ما يبيع قبل اإلقدام على بيعه 

فاقتصر  . وبعضها ينطوى على شيء من التحكم ويحسن تركه للظروف واتفاق المتعاقدين ، فى استخالصه القواعد العامة

ويقضى هذا  . وهو منقول على التقنين البولونى والمشروع الفرنسى اإليطالى ، ما تقدم من األحكامعلى نص يعتبر تلخيصاً ل

وقد يقضى بالمجاوزة عن قدر مسموح  ، النص بأن البائع يضمن للمشترى القدر الذى عينه للمبيع حسب ما يقضى به العرف

 ً ً  ، المعين ومعنى الضمان أن المبيع إذا نقص عن القدر . به زيادة أو نقصا )  . . كان للمشترى أن يفسخ إذا كان النقص جسيما

وليس من الضرورى أن ) أو أن ينقص الثمن بقدر ما أصابه من الضرر  ( ، وال يشترط أن يكون النقص واحداً على عشرين

لة نقص المبيع بين وال فرق فى حا ( . فقد يكون الضرر أكثر أو أقل من ذلك ، يكون إنقاص الثمن بنسبة ما نقص من المبيع

أما إذا زاد  . وبين ما إذا كان الثمن محدداً بسعر الوحدة أو مقدراً جملة واحدة ، ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو ال يضره

ن فالغالب أن المتعاقدين قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن ولو زاد على المقدار المعي ، وكان الثمن مقدراً جملة واحدة ، المبيع

 ، لذلك يبقى البيع وال يطالب المشترى بزيادة الثمن - وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف ال يقابله شيء من الثمن–

بل  ، فال تمييز بين ما يضره التبعيض وبين ما ال يضره ، فإذا عين الثمن بسعر الوحدة . إال إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك

وغنى عن البيان أن هذه  . فإن كانت جسيمة جاز له أن يطلب فسخ العقد ، التين بقدر زيادة المبيعيكمل المشترى الثمن فى الح

فهى تطبق ما لم يوجد اتفاق  ، وال تعتبر من النظام العام ، األحكام كلها ليست إال تطبيقاً للقواعد العامة وتفسيراً لنية المتعاقدين

ويالحظ أنه أدخل على نصوص  ( . 12ص  – 95ص  5تحضيرية مجموعة األعمال ال) "  أو عرف يقضى بغيرها

وجب  ، إذا كان الثمن معيناً بسعر الوحدة ، يقضى بأنه فى حالة الزيادة ، المشروع تعديل فى لجنة الشيوخ كما سبق القول

 وقد أورد النص الحكم فى حالة ما إذا كان المبيع يضره التبعيض ، التمييز بين ما إذا كان المبيع يضره التبعيض أو ال يضره

  . ويبدو أن الزيادة فى هذه الحالة تكون للبائع كما سيأتى ، وسكت عن حالة ما إذا كان المبيع ال يضره التبعيض ،

لم ير المشروع و" :  915/    159 و 917/    155ثم جاء فى مكان آخر من المذكرة اإليضاحية فى خصوص المادتين  

وال للنص على أن وضع المشترى يده على  ، فهو خاضع للقواعد العامة(  917/    155م ) محال للكالم فى أثر الفسخ 

/    159م ) المبيع مع علمه بالغلط الواقع فيه يسقط حقه فى اختيار فسخ البيع إال إذا حفظ حقوقه قبل وضع يده حفظاً صريحاً 

يسقط إذا  - ال الفسخ وحده–بل إن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن  ، م ظاهر ال حاجة للنص عليهفإن هذا الحك ( ، 951

  ( . 19ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) دلت الظروف على أن المشترى قد تنازل عنه 

أنظر ) الفقه اإلسالمى من مجموع أحكام  - كما جاء فى المذكرة اإليضاحية–وهذا وقد أخذت نصوص التقنين المدنى السابق  

وأنظر فى تفسير هذه النصوص  – 15ص  – 11ص  9فى األحكام الفقه مصادر الحق فى الفقه اإلسالمى للمؤلف جزء 

  ( . 915 - 919األستاذين أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1111) 

أنظر فى القانون  –من التقنين المدنى المصرى  559 - 599مطابقتان للمادتين )  591 - 592التقنين المدنى السورى م  

  ( . 229فقرة  - 291المدنى السورى مصطفى الزرقا فقرة 

  ( . من التقنين المدنى المصرى 595 - 599مطابقتان للمادتين )  519 - 511التقنين المدنى الليبى م  

إذا بيعت جملة من المكيالت أو جملة من الموزونات أو المذروعات التى ليس فى تبعيضها  : 959التقنين المدنى العراقى م  

ً  ، وسمى ثمنها جملة أو بسعر الوحدة ، ضرر أو العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها كان  ، ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا

  . فالزيادة للبائع ، وإذا ظهر المبيع زائداً  . حصته من الثمنالمشترى مخيراً إن شاء فسخ البيع وإن شاء أخذ المقدار الموجود ب

 إذا بيعت جملة من الموزونات أو المذروعات التى فى تبعيضها ضرر أو من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرها - 2 : 955م  

ً  ، وسمى ثمنها جملة ، إال إذا اتفق مع البائع  ، بيع بكل الثمنفللمشترى فسخ البيع أو أخذ الم ، ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا

  . وقت التعاقد على أخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن

على أنه يجوز االتفاق وقت التعاقد على أن يعطى البائع عوضاً فى مقابل  ، فالزيادة للمشترى ، وإذا وجد المبيع زائداً  - 1 

  . الزيادة

 ، أو المذروعات التى فى تبعيضها ضرر أو من العدديات المتفاوتة مع بيان قدرهاإذا بيعت جملة من الموزونات  : 959م  

 فللمشترى فخس البيع أن أخذ المبيع بحصته من الثمن ، ثم وجد المبيع زائداً أو ناقصا عند التسليم ، وسمى ثمنها بسعر الوحدة

.  
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عين مقداره فى عقد البيع  $ 912$ وقد  ، وتعرض هذه النصوص لفرض ما إذا كان المبيع شيئاً معيناً بالذات
 (1111 ) ،

 

 ، مثل ذلك أن يكون المبيع أرض بناء معينة فذكر فى العقد أن مساحتها ألف متر . فأصبح البائع ضامناً للمشترى هذا المقدار المعين

 ً أو شيئاً معيناً مما يعد أو يوزن أو يكال أو يقاس فبيع جزافاً وذكر أن  ، أو أرضاً زراعية معينة فذكر أن مساحتها خمسون فدانا

 ً لكن قد  . اآلخر بشيء ، ال إذا كان المبيع يشتمل على المقدار المعينوفى هذه األحو . مقداره عشرون عداً أو رطال أو أردباً أو ذراعا

فتنشأ عن ذلك دعوى يرجع بها أحد المتبايعين  ، وقد يقع أن يكون أكثر ، يقع أن يكون مقدار المبيع أقل من المقدار المعين فى العقد

 فنبحث إذن : . على اآلخر

  . حالة نقض المبيع ( 2) 

  . لمبيعوحالة زيادة ا ( 1) 

  . والدعاوى التى تنشأ من هذا النقض أو الزيادة ( 9) 

 حالة نقض المبيع :  - 298

فإذا لم يوجد  . وجب إعمال االتفاق ، وكان هناك اتفاق خاص بين المتبايعين فى خصوص هذه الحالة ، إذا وجد بالبيع نقص

مما جرى العرف بالتسامح فيه وعندئذ ال يرجع المشترى على وقد يكون النقص  ، وجب العمل بالعرف الجارى فى التعامل ، اتفاق

البائع بشيء من أجل هذا النقص 
 (1117 ) .

للمشترى أن يرجع على البائع  $ 911$ كان  ، فإذا كان النقص محسوساً ال يتسامح فيه 

                                                                                                                                                                    

وال يكون للبائع  ، ال يكون للمشترى الحق فى الفسخ فى األحوال المنصوص عليها فى المواد الثالث السابقة - 2 : 951م  

  . إال إذا كان النقص أو الزيادة قد جاوز خمسة فى المائة من القدر المحدد للشيء المبيع ، حق فيما يظهر من زيادة فى المبيع

الثة أشهر من وقت تسليم وعلى كل حال ال تسمع دعوى المشترى أو البائع بمقتضى المواد الثالث السابقة بعد انقضاء ث - 1 

  . المبيع للمشترى تسليما فعليا

تحديد الزيادة أو النقص فى التقنين العراقى بخمسة فى (  2)  : تتفق هذه األحكام مع أحكام التقنين المصرى فيما عدا أمرين)  

أنظر  . وفى التقنين المصرى مدة التقادم سنة ، تحديد مدة عام سماع الدعوى فى التقنين العراقى بثالثة أشهر(  1)  . المائة

(  591فقرة  – 951األستاذ عباس الصراف فقرة  – 211فقرة  – 212فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون فقرة 

.  

مراعاة التعديالت  مع ، إن البائع ملزم بتسليم محتوى المبيع كما نص عليه فى العقد : 511تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م  

  . اآلتى بيانها

الكمية  ، عند تشبثه ، وجب على البائع أن يسلم المشترى ، إذا بيع عقار مع تعيين محتواه وسعر الوحدة القياسية : 519م  

إذا وجد أما  . تحتم على البائع قبول تخفيض نسبى فى الثمن ، وإذا لم يتمكن من ذلك أو يتشبث به المشترى ، المعينة فى العقد

فللمشترى أن يختار إما أداء  ، وكانت الزيادة جزءاً من عشرين على المحتوى المعين ، المحتوى زائداً عما هو معين فى العقد

  . الزيادة فى الثمن وإما الرجوع فى العقد

فال  ، خرائط المساحة يقضى بالرجوع إلى مدرجات ، فى األحوال المعينة فى المادة السابقة ، إذا كان عقد الشراء : 515م  

  . وجه لرفع الثمن أو خفضه إال إذا كان الفرق المتحقق بعد القياس يتجاوز القدر المتسامح به

سواء بدئ بتعيين القياس أو بتعيين المبيع ثم  ، إذا عقد البيع على عين معينة محدودة أو على عقارات متميزة مستقلة : 519م  

وال المشترى حق تخفيضه إذا وجد  ، ال يخول البائع حق استزادة الثمن إذا وجد القياس زائداً فإن بيان القياس  ، القياس بعده

 ً   . ناقصا

وفى جميع األحوال التى يستعمل فيها المشترى حق الرجوع عن العقد يجب على البائع أن يرد إليه الثمن إذا كان قد  : 511م  

 ً   . قبضه ونفقات العقد أيضا

 إن دعوى البائع الستزادة الثمن ودعوى الشارى لتخفيضه أو لفسخ العقد يجب أن تقاما فى خالل سنة من يوم التعاقد : 511م  

  . وإال سقط الحق فى إقامتها ،

  ( . 2119 - 2121ونصوص التقنين اللبنانى مأخوذة من نصوص التقنين الفرنسى المواد )  

فال يطعن فى العقد إال بالغلط  ، ثم ظهر أقل مما يعتقد المشترى أو أكثر مما يعتقده البائع ، أما إذا لم يعين مقداره (  1111) 

  ( . 291ص  19األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة ) إذا توافرت شروطه 

وفى بيع  – 251ص  21م  2599أبريل سنة  9 – 95ص  25م  2592ديسمبر سنة  25استئناف مختلط  (  1117) 

لم يكن البائع مسئوال عن هذا النقص إذا هو أثبت أنه بذل العناية المألوفة  ، برقم معين ونقص عن هذا الرقم المحصول إذا قدر

 ، كنقص فى مياه الرى أو فيضان ، فإذا طرأ طارئ ( . 297ص  29م  2599يناير سنة  17استئناف مختلط ) فى الزراعة 

استئناف مختلط ) وإال كان البائع مسئوال  ، والتحوط بقدر اإلمكانوجب عليه إخطار المشترى حتى يتمكن هذا من المعاينة 
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 الفهرس العام

ولكن هذا ال يتحتم فالتعويض  ، وقد يكون هذا التعويض إنقاصاً للثمن بنسبة ما نقص من مقدار المبيع . بتعويض بسبب هذا النقص

فإذا كان النقص  . وقد يصيب المشترى ضرر أكبر من ذلك أو أقل فيتقاضى تعويضاً بقدر ما أصابه من الضرر ، بقدر الضرر

  . جاز له أن يطلب فسخ العقد ، جسيما بحيث لو كان يعلمه المشترى لما رضى أن يتعاقد

لم يميز بين ما إذا  ، عندما جعل جزاء النقص فى مقدار المبيع دعوى إنقاص الثمن أو دعوى الفسخ ، ويالحظ أن المشرع

ففى جميع هذه الفروض  ، كان المبيع قابال للتبعيض أو غير قابل له وبين ما إذا كان الثمن قدقدر بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة

وقد كان التقنين المدنى السابق يميز بين ما إذا كان المبيع قابال للتبعيض أو  . عيكون للمشترى دعوى إنقاص الثمن أو دعوى فسخ البي

 915 /   152ففى حالة ما إذا كان المبيع قابال للتبعيض يكون للمشترى دعوى إنقاص الثمن أو دعوى الفسخ ) م  . غير قابل له

غير  ، ى هذا يتفق أحكام التقنين السابق مع أحكام التقنين الجديدوف . سواء قدر الثمن بسعر الوحدة أو قدر جملة واحدة ، ( مدنى سابق

وكان ال يجعل للمشترى  ، ( مدنى سابق 919 /   152أن التقنين السابق كان يحتم إنقاص الثمن بنسبة النقص فى مقدار المبيع ) م 

وفى حالة ما إذا كان المبيع  . ( مدنى سابق 911 /   159) م  2 /   19دعوى الفسخ إال إذا كان النقص فى مقدار المبيع يزيد على 

كان للمشترى دعوى إنقاص الثمن أو دعوى الفسخ على النحو المقدم ) م  ، وكان الثمن قد قدر بسعر الوحدة ، غير قابل للتبعيض

فلم يكن للمشترى إال دعوى للفسخ  ، أما إذا كان الثمن قد قدر جملة واحدة والمبيع غير قابل التبعيض . ( مدنى سابق 911 /   151

فلم يكن يجيز  ، ( مدنى سابق 911 /   151أو إبقاء البيع بكل الثمن المتفق عليه ) م  ، 2 /   19يزيد على  $ 919$ إذا كان النقص 

إنقاص الثمن على خالف حكم التقنين الجديد 
 (1115 ) .

يع بثمن مقدر جملة وذلك أن التقنين السابق كان يعتبر القدر فى المبيع إذا ب 

  . فإذا نقص القدر لم ينقص الثمن ، والوصف ال يقابل شيء من الثمن ، واحدة وصفاً ال أصال

 حالة زيادة المبيع :  - 299

فإذا لم  . وجب العمل بهذا االتفاق ، وكان هناك اتفاق خاص بين المتبايعين فى خصوص هذه الحالة ، وإذا وجد بالمبيع زيادة

وجب التمييز بين ما إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة  ، فإن لم يوجد ال اتفاق وال عرف . وجب العمل بالعرف ، يوجد اتفاق
 (

1119 ) 
  . أو مقدراً جملة واحدة

والمبيع  ، ذلك أن الزيادة لم تدخل فى البيع . فالزيادة للبائع ، فإذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وكان المبيع قابال للتبعيض

ال يضره التبعيض 
 (1112 ) .

  . ( مدنى سابق 919 /   152وقد كان هذا هو الحكم أيضاً فى التقنين المدنى السابق ) م  

فالنص صريح فى انه يجب على المشترى أن يكمل  ، وإذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدة وكان المبيع غير قابل للتعيض

وإن كان المبيع  ، ذلك أن القدر فى المبيع . ( مدنى 1 /   599ة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد ) م إال إذا كانت الزيادة جسيم ، الثمن

فإذا زاد المبيع  . واألصل مقابل بالثمن ، قد قدر بحساب الوحدة $ 915$ يعتبر أصال ال وصفاً ما دام الثمن  ، غير قابل للتبعيض

 . وكان للبائع حق الرجوع على المشترى بدعوى تكملة الثمن على هذا النحو ، ةوجب على المشترى تكملة الثمن بما يناسب الزياد

لكن قد تكون الزيادة جسيمة بحيث تكون تكملة الثمن المناسبة لهذه الزيادة من شأنها أن تجعل المشترى يزهد فى المبيع ويود لو أنه لم 

                                                                                                                                                                    

 29 – 222ص  19م  2522يناير  21 – 122ص  11م  2529مارس سنة  9 – 297ص  21م  2599أول مارس سنة 

 11 – 19ص  59م  2511أول ديسمبر سنة  – 911ص  19م  2529مايو سنة  25 – 591ص  15م  2521يونيه سنة 

 – 125ص  51 2595مارس سنة  12 – 251ص  55م  2591فبراير سنة  27 – 951ص  51م  2599مارس سنة 

ويجب أن يكون البيع واقعاً على  ( . 21ص  97م  2559ديسمبر سنة  21 – 57ص  55م  2591ديسمبر سنة  15

ائع عدم ضمان وقد يشترط الب ( . 195ص  2599مايو سنة  29استئناف مختلط ) محصول األرض ال على كمية معينة 

م  2555مارس سنة  19 – 57ص  55م  2591ديسمبر سنة  15استئناف مختلط ) العجز فال يضمن ضمان العجز فيضمن 

وقد يكون تحديد الكمية فى ظروف تمكن البائع من التثبت من مقدار المحصول على وجه الدقة فيتقيد بهذه  ( . 52ص  91

  ( . 215ص  95م  2511يناير سنة  25استئناف مختلط ) الكمية 

  . وإال فيسرى التقنين الجديد ، سرى التقنين السابق 2555أكتوبر سنة  29فإذا أبرم العقد قبل  (  1115) 

فالمجموع فى هذه  ، ويكون الثمن مقدراً بحساب الوحدة ولو ذكر فى العقد إلى جانب سعر الوحدة مجموع الثمن (  1119) 

ديسمبر سنة  9استئناف مختلط ) الحالة ال يعدو أن يكون عملية حسابية هى حاصل ضرب سعر الوحدة فى مجموع الوحدات 

 951األستاذ عبد المنعم البدراوى ص  – 919األستاذان أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة  – 19ص  21م  2599

  ( . 1هامش  295ص  . األستاذ منصور مصطفى منصور – 2هامش 

 - فال يقابله شيء من الثمن–فهى تجعل قدر المبيع وصفاً ال أصال  ، أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (  1112) 

ويترتب على ذلك أن  . دون تمييز بين ما إذا كان المبيع قابال للتبعيض أو غير قابل له ، إذا كان الثمن قد قدر جملة واحدة

مجموعة ) وتكون للمشترى إذا كان الثمن مقدراً جملة واحدة  ، دة للبائع إذا كان الثمن مقدراً بحساب الوحدةتكون الزيا

  ( . 12ص  5األعمال التحضيرية 
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وقد كان هذا هو الحكم أيضاً فى التقنين  . فال يعود ملزماً بتكملة الثمن ، ففى هذه الحالة يجوز للمشترى أن يطلب فسخ البيع ، يتعاقد

إال أنه كان ال يجوز له طلب الفسخ إال إذا كانت الزيادة فى  ، فكان المشترى بالخيار بين تكملة الثمن أو فسخ البيع ، المدنى السابق

  . ( مدنى سابق 911 /   151) م  2 /   19المبيع أكثر من 

 ، بالرغم من سكوت النص ، فالظاهر ، فسواء كان المبيع قابال للتبعيض أو غير قابل له ، ان الثمن مقدراً جملة واحدةوإذا ك

ومن ثم  . والوصف ال يقابله شيء من الثمن ، أن قدر المبيع فى هذه الحالة يعتبر وصفاً ال أصال على النحو الذى أشرنا إليه فيما تقدم

ويؤيد ذلك ما جاء فى المذكرة اإليضاحية  . وال يدفع شيئا للبائع فى مقابل الزيادة ، لمبيع بالثمن المتفق عليهيكون للمشترى أن يأخذ ا

فالغالب أن المتعاقدين قصدا أن يكون المبيع بهذا الثمن  ، وكان الثمن مقدراً جملة واحدة ، إذا زاد المبيع" للمشروع التمهيدى من أنه 

وال يطالب  ، ولذلك يبقى البيع -وهذا يتفق مع ما سبق ذكره من أن الوصف ال يقابله شيء من الثمن – ولو زاد على القدر المعين

إال إذا كان هناك اتفاق على غير ذلك  ، المشترى بزيادة فى الثمن
 (1111 ) 

وقد كان هذا هو الحكم أيضاً فى التقنين المدنى السابق )  . "

  . ( مدنى سابق 911 /   151م 

 تقادم الدعاوى التى تنشأ عن نقص المبيع أو زيادته : - 311

 ويخلص مما قدمناه أنه ينشأ عن نقص المبيع أو زيادته دعاوى ثالث : 

  . قدمناه $ 919$ تكون للمشترى إذا كان هناك نقص فى المبيع على النحو الذى  ، دعوى إنقاص الثمن ( 2) 

أو كانت هناك زيادة وكان ال يقبل  ، ا كان هناك نقص جسيم فى المبيعتكون للمشترى أيضاً إذ ، دعوى فسخ البيع ( 1) 

  . التبعيض وقد قدر الثمن بحساب الوحدة

  . تكون للبائع إذا كانت هناك زيادة فى المبيع وكان ال يقبل التبعيض وقد قدر الثمن بحساب الوحدة ، دعوى تكملة الثمن ( 9) 

فيجعلها كلها تتقادم بمدة قصيرة هى سنة واحدة ) م  ، ث وجوب استقرار التعاملوقد راعى المشرع فى هذه الدعاوى الثال

حتى ال يبقى البائع  ، ( مدنى 595
 (1119 ) 

وحتى ال يبقى  ، مهدداً مدة طويلة برجوع المشترى عليه بإنقاص الثمن أو بفسخ البيع

المشترى كذلك مهدداً مدة طويلة برجوع البائع عليه بتكملة الثمن 
 (1115 ) .

  

                                                 

ويبرر هذا الحكم أن المبيع كان فى يد البائع وكان فى وسعه أن  – 12ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1111) 

فليس له أن يحتج بتقصيره بل دل ذلك على أنه ارتضى  ، وباعه بثمن مقدر جملة واحدة ، ذلك فإذا قصر فى . يعرف مقداره

  . هذا الثمن فى كل المبيع

فإن الشريك اآلخر ال  ، والبائع هو المسئول ولو كان قبل البيع شريكا فى الشيوع ثم أفرز نصيبه وباعه مفرزا (  1119) 

د قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة وق . شأن له بالعجز الذى يظهر فى المبيع

فإن أيهما ال يضمن فى هذه  ، وأصبح كل منهما وقت أن تصرف فى حصته مالكاً لها ملكاً مفرزاً محدداً  ، األرض بينهما

وذلك ألن تحميل كل  . جز يظهر فى المبيعوال شأن لآلخر بأى ع ، الحالة إال المساحة التى يبيعها على التحديد فى عقد البيع

أما بعد القسمة فإن كال منهما يتحمل العجز الذى وقع فى  ، منهما نصيباً من العجز ال يكون إال مع بقاء حالة الشيوع بينهما

  ( . 11ص  5رقم  9مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  99نقض مدنى ) الحصة التى اختص بها 

 119ص  19م  2529مارس سنة  21استئناف مختلط ) ويسرى هذا التقادم حتى لو كان البيع بالمزاد الجبرى  (  1115) 

هذا وال تسرى مدة التقادم هذه إال  –(  999ص  99م  2519أبريل سنة  9 – 999ص  95م  2511أبريل سنة  21 –

الدعوى متعلقة بطلب المشترى لقطعة أرض أخرى يدعى أما إذا كانت  . لعجز أو زيادة فى مقدار المبيع الذى تعين فى العقد

أو كان البيع يتناول قطعاً  ، أو بطلب البائع استبعاد قطعة أرض يدعى أن البيع ال يتناولها ، أن المبيع يتناولها ضمن المبيع

مقدراً تقديراً وقتياً على  أو كان الثمن ، مختلفة من األرض وتبين أن قطعة منها ال يملكها البائع فرفع المشترى دعوى الضمان

بسنة بل  - وهى ليست دعوى عجز أو زيادة–ففى جميع هذه األحوال ال تتقادم الدعوى  –أن يقدر نهائياً بعد تقرير المبيع 

 – 92ص  15رقم  5المحاماة  2519أبريل سنة  99استئناف وطنى ) تتقادم بخمس عشرة سنة وهى المدة العادية للتقادم 

 – 159ص  15م  2521أبريل سنة  27 – 51ص  19م  2529نوفمبر سنة  15 – 52ص  19م  2591 ديسمبر سنة 11

 – 115ص  11م  2529أبريل سنة  29 – 299ص  11م  2525يناير سنة  7 – 217ص  19م  2529فبراير سنة  22

 25 951ص  99م  2519أبريل سنة  15 – 971ص  95م  2511مايو سنة  5 – 299ص  17م  2521فبراير سنة  29

 11 – 215ص  59م  2599فبراير سنة  1 – 19ص  59م  2599ديسمبر سنة  5 – 79ص  55م  2511ديسمبر 

األستاذ محمد  – 121األستاذ أنور سلطان فقرة  – 95ص  995فقرة  9أوبرى ورو  – 91ص  55م  2591ديسمبر سنة 

األستاذ عبد  – 199ص  295مرسى فقرة  األستاذ محمد كامل – 915و ص  912ص  – 919ص  259على إمام فقرة 

وال تسرى مدة السنة على الدعوى  ( . 199ص  19األستاذ جميل الشرقاوى فقرة  – 195وفقرة  191المنعم البدراوى فقرة 
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ففى هذا الوقت يستطيع المشترى أن يتبين ما إذا كان البيع فيه نقص  ، ويبدأ سريان التقادم من وقت تسليم المبيع تسليما فعلياً 

ومن ثم  . أو فيه زيادة توجب عليه تكملة الثمن فيبادر إلى طلب الفسخ حتى يتوفى دفع هذه التكملة ، يوجب إنقاص الثمن أو فسخ البيع

 . إذ التسليم الفعلى وحده دون التسليم الحكمى هو الذى يهيئ أسباب العلم بما تقدم ، ون بأن يكون التسليم تسليماً فعلياً اشترط القان

 ً لنه  ، فال يسرى تقادم دعواه بتكملة الثمن إال من هذا الوقت ، وانفسخ المجال للبائع نفسه إلى وقت تسليمه المبيع للمشترى تسليما فعليا

 ى هذا الوقت ما إذا كان بالبيع زيادة تجعل له الحق فى طلب تكملة الثمنيتبين عادة ف
 (1119 ) .

  

وقد كان التقنين المدنى السابق هو أيضاً يجعل مدة التقادم لهذه الدعاوى الثالث سنة واحدة 
 (1111 ) ،

ولكنه كان يجعل السنة  

 يكون المشترى أو البائع قد علم فيه بسبب نشوء أى فى وقت يصح أال ، ( مدنى سابق 919 /   151تسرى من وقت البيع ) م 

ومن أجل ذلك كان هذا الحكم موضع انتقاد  ، دعواه
 (1111 ) .

  

                                                                                                                                                                    

المبنية على تعهد خصوصى حصل بعد عقد البيع األصلى وتعهد فيه المشترى بدفع ثمن الزيادة التى تظهر فى مساحة 

  ( . 259ص  51رقم  29المجموعة الرسمية  2525أبريل سنة  27استئناف وطنى ) يعة األطيان المب

مدنى قد قضت بأنه ال يجوز االتفاق على أن يتم التقادم فى مدة  977ألن المادة  ، وال يجوز االتفاق على زيادة السنة أو على إنقاصها

 – 199ص  295األستاذ محمد كامل مرسى فقرة  – 129قرة األستاذ أنور سلطان ف) تختلف على المدة التى عينها القانون 

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن اتفاق الخصوم على ميعاد للمطالبة  ( . 197قارن األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 

وإنما يترتب عليه  ، بقيمة العجز فى المبيع أو الزيادة فيه ال يمكن أن يترتب عليه تغيير فى المدة المقررة لسقوط هذا الحق

 2المجموعة الرسمية  2599أبريل سنة  15 استئناف وطنى) فقط عدم سريان مدة السنة إال من تاريخ الميعاد المتفق عليه 

إذا وضع  ، ولكن يجوز أن يسقط حق المشترى فى الرجوع على البائع بسبب عجز المقدار قبل انقضاء السنة ( . 919ص 

مدنى سابق وقد تقدم  151/    129أنظر م ) يده على المبيع وهو عالم بالعجز مما يفهم منه أنه نزل نزوال ضمنياً عن حقه 

األستاذ  – 915ص  259األستاذ محمد على إمام فقرة  – 129األستاذ أنور سلطان فقرة  –فى الهامش  151رها آنفاً فقرة ذك

  ( . 2هامش  199جميل الشرقاوى ص 

) ف ولو ألول مرة أمام محكمة االستئنا ، ويجوز إبداء الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم النقضاء سنة فى أية حالة كانت عليها الدعوى

  ( . 95ص  11رقم  25المجموعة الرسمية  2521نوفمبر سنة  19استئناف وطنى 

لم يعد هناك  ، وغنى عن البيان أنه إذا سقطت دعوى البائع بتكملة الثمن بانقضاء سنة من وقت التسليم الفعلى (  1119) 

هذا إلى  ، تطلب منه لسقوط دعواها بالتقادمفإن هذه التكملة لن  ، مقتض لدعوى المشترى بفسخ البيع ليتفادى دفع تكملة الثمن

  . أن دعوى الفسخ فى هذه الحالة تكون هى أيضاً قد سقطت بالتقادم مع سقوط دعوى تكملة الثمن

) وقد قضت محكمة استئناف مصر فى عهد التقنين المدنى السابق بأن مدة السنة هى مدة سقوط ال مدة تقادم  (  1111) 

ولكنها قضت بأنه إذا صادف اليوم األخير  ( . 719ص  1/    591رقم  29المحاماة  2599أبريل سنة  21استئناف مصر 

 1/    925رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة  19امتد األجل إلى اليوم التالى استئناف مصر  ، من السنة عطلة رسمية

  ( . 125ص 

 19استئناف مصر ) من وقت التسليم الفعلى  ولذلك كان القضاء فى بعض أحكامه يجعل مبدأ سريان السنة (  1111) 

 25 – 272ص  25م  2591مارس سنة  21استئناف مختلط  – 125ص  2/    925رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة 

) ولكنه فى أكثر األحكام كان يجعل مبدأ السريان من وقت العقد تطبيقاً للنص الصريح  ( . 1ص  19م  2591نوفمبر سنة 

 25م  2591مايو سنة  29 – 992ص  27م  2591مايو سنة  99 – 911ص  29م  2599مايو سنة  11لط استئناف مخت

 95م  2511أبريل سنة  22 – 995ص  11م  2525أبريل سنة  17 – 511ص  19م  2529يونيه سنة  5 – 155ص 

ص  59م  2517يونيه سنة  25 – 571ص  99م  2519يونيه سنة  9 – 25ص  99م  2511نوفمبر سنة  1 – 199ص 

على أن محكمة االستئناف المختلطة قد قضت بأن اتفاق المتبايعين على مقياس المبيع فى وقت معين لمعرفة العجز  ( . 599

  ( . 921ص  11م  2529مايو سنة  1استئناف مختلط ) أن الزيادة يجعل مبدأ سريان التقادم هو وقت المقاس ال وقت العقد 

أن هناك حاالت يطلب فيها  –يتبين مما تقدم فى المادة السابقة " :  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد وقد جاء فى

وهناك حاالت يطلب  ، أو الفسخ إذا نقص المبيع أو زاد بقدر جسيم ، المشترى إنقاص الثمن إذا نقص المبيع نقصاً غير جسيم

ففى هذه  . المبيع زيادة غير جسيمة أو زيادة جسيمة لم تحمل المشترى على طلب الفسخفيها البائع تكملة الثمن إذا زاد 

الحاالت جميعاً سقط الدعوى فى الفسخ أو فى إنقاص الثمن أو فى زيادته بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً 

 ً  ( ، 919/    151م ) إذ جعل التقادم يرى ال من وقت العقد  ،(  السابق) وهذا الحكم أصلح عيباً فى التقنين الحالى  . حقيقيا

وظاهر أن التسليم الحقيقى وحده هو الذى يهيئ للمشترى  . فال يكفى التسليم السورى ، بل من وقت التسليم الحقيقى للمبيع

  ( . 19ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) وللبائع كشف حقيقة النقص الزيادة فى المبيع 

ونشأ عن هذا العقد دعوى ص ثمن أو فسخ أو تكملة ثمن لوجود نقص  ، 2555أكتوبر سنة  29أنه إذا أبرم عقد بيع قبل يوم  ويالحظ

أما إذا كان البيع قد أبرم فى تاريخ غير  . فإن التقادم يسرى من وقت وفقاً ألحكام التقنين المدنى السابق ، أو زيادة فى المبيع
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 ( مدنى 1 /   971وغنى عن البيان أن مدة السنة ال توقف بسبب عدم توافر األهلية ولو لم يكن للدائن نائب يمثله قانوناً ) م 

ولكنها تكون قابلة لالنقطاع 
 (1117 ) .

  

 ملحقات المبيع - 3

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 432النصوص القانونية : تنص المادة  - 311

وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة  ، يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة الستعمال هذا الشيء"  

األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين 
 (1115 ) 

" .  

مختلط  911 - 197وطنى والمواد  175 - 179ص فى التقنين المدنى السابق المواد ويقابل هذا الن
 (1179 ) .

  

 – 512وفى التقنين المدنى الليبى  – 599ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

512 – 527وجبات والعقود اللبنانى المواد وفى تقنين الم 991 - 991وفى التقنين المدنى العراقى المادتين 
  (1172 ) .

  

                                                                                                                                                                    

وال يبدأ التقادم إال من وقت تسليم المبيع تسليماً  ، فإن أحكام التقنين الجديد هى التى تسرى ، 2555سابق على أكتوبر سنة 

 ً على أن النصوص القديمة هى " :  مدنى على ما يأتى 1/    1إذ نصت المادة  ، وقد ورد نص صريح فى هذه المسألة . فعليا

  ."  وذلك على المدة السابقة على العمل بالنصوص الجديدة ، هالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووفقه وانقطاع

  . 195ص  19األستاذ جميل الشرقاوى فقرة  (  1117) 

يشمل التسليم  - 2" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 911ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (  1115) 

وذلك طبقاً لما تقضى به طبيعة األشياء وعرف الجهة  ، الستعمال هذا الشيءملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة 

بيع المنزل (  أ)  : ما لم يقض العرف بغير ذلك ، وجب إتباع األحكام اآلتية ، فإذا لم يوجد اتفاق - 1 . وقصد المتعاقدين

بيع األراضى الزراعية ال يشمل ما (  ب)  . وال يشمل منقوال يمكن فصله دون تلف ، يشمل األشياء المثبتة فيه الملحقة به

وال الشجيرات  ، وال يشمل الثمار الناضجة ، بيع البستان يشمل ما فيه من أشجار مغروسة(  جـ)  . نضج من المحصول

بيع الحيوان يشمل صغاره التى يرضعها كما يشمل الصوف والشعر المهيأ (  د)  . المزروعة فى أوعية أو التى أعدت للنقل

وبقيت الفقرة األولى وحدها  ،"  ألنها تتضمن تفصيالت ال ضرورة لها"  وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية ."  زللج

ووافق عليه مجلس  ، فى المشروع النهائى 559وأصبح النص رقمه  ، مطابقة لما استقر عليه النص فى التقنين المدنى الجديد

  ( . 91و ص  99ص  – 95ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  591فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، النواب

يجب أن يكون التسليم شامال للمبيع ولجميع ما يعد من ملحقاته  : 991/    179التقنين المدنى السابق م  (  1179) 

  . الضرورية له حسب جنس المبيع وقصد المتعاقدين

إن لم يقض عرف الجهة  ، فى حالة عدم وجود شرط فى عقد البيع تتبع القواعد المقررة فى األحوال اآلتى بيانها : 997/    171م 

  . بغير ذلك

  . بيع البقرة الحلوب يشمل ولدها الضيع : مختلط 995م 

الشحبرات الموضوعة فى وال يشمل األثمار النضجة وال  ، بيع البستان يشمل ما فيه من األشجار المغروسة : 919/    171م 

  . األوعية أو فى بقعة مخصوصة منه المعدة للنقل

  . بيع األرض ال يشمل ما فيها من المزروعات : 912/    177م 

  . وال يشمل ما فيه من المنقوالت التى يمكن نقلها بدون تلف ، بيع المنزل يشمل األشياء الثابتة فيه المرتبطة به : وطنى 175م 

 . وال يشمل ما فيه من المنقوالت التى يمكن نقلها بدون تلف ، بيع المنزل يشمل األشياء الثابتة فيه المرتبطة به : مختلط 911م 

  . وفضال عن ذلك يتبع فى هذه المادة عرف البلد

السيما إذا رجعنا إلى ما حذف من نص المشروع التمهيدى فيما قدمناه  ، وال فرق فى األحكام ما بين التقنين الجديد والتقنين السابق) 

  ( . باعتباره تطبيقات للقواعد العامة

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1172) 

صطفى من التقنين المدنى المصرى وأنظر فى القانون المدنى السورى األستاذ م 591مطابقة للمادة )  599التقنين المدنى السورى م 

  ( . 299فقرة  – 51الزرقا فقرة 

  ( . من التقنين المدنى المصرى 591مطابقة للمادة )  512التقنين المدنى الليبى م 

  . . . على البائع أن يسلم المبيع وتوابعه إلى المشترى عند نقده الثمن : 991التقنين المدنى العراقى م 

 ، كان فى حكم جزء من المبيع ال يقبل االنفكاك عنه نظراً إلى الغرض من الشراء ما(  أ)  : يدخل فى البيع من غير ذكر : 991م 

فإذا بيعت دار دخل البستان  ، توابع المبيع المتصلة المستقرة(  ب)  . فإذا بيعت بقرة حلوب ألجل اللبن دخل تبيعها الرضيع
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ونورد بعد ذلك تطبيقات مختلفة تحدد ما  ، ونحدد أوال ما هو المقصود بالملحقات . فتسليم المبيع يشمل إذن تسليم ملحقاته

  . تشتمل عليه الملحقات فى حاالت معينة

 تحديد معنى ملحقات المبيع : - 312

 . إن التسليم يشمل ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة الستعمال هذا الشيء ، مدنى كما رأينا 591تقول المادة  

والواقع غير ذلك فكل ما أعد الستعمال الشيء المبيع  ، ويوهم النص أن ما أعد بصفة دائمة الستعمال الشيء المبيع غير ملحقاته

بصفة دائمة يعد من ملحقاته 
 (1171 ) .

  . فيلزم إذن تحديد ما هو المقصود بملحقات الشيء 

وهذه ليست  ، فالشيء يشتمل على أجزائه . يحسن لهذا الغرض التمييز بين ملحقات الشيء وبين ما يقرب منها وقد يختلط بها

وتشتمل كذلك  ، دخل فيه من طبقاتفالدار مثال تشتمل على األرض التى تقوم عليها والبناء القائم بما ي . من الملحقات بل هى األصل

 . فهذه كلها أجزاء الدار وليست ملحقاتها . على السلم والردهات والحديقة إن وجدت وسور الدار إن كانت لها سور قائم ونحو ذلك

فنماء  ، مثالفإذا بيع حيوان  . ويتميز بأنه أصل حادث وجد بعد البيع ، بل هو يدخل فى أصل الشيء ، ونماء الشيء ليس من ملحقاته

والتحاق طمى بأرض  . وإن كان قد حدث بعد البيع ، الحيوان أى كبره فى الفترة ما بين البيع والتسليم داخل فى أصله وليس ملحقاً به

وال يعتبر من ملحقاتها  ، زراعية يعتبر نماء لألرض ويدخل فى أصلها
 (1179 ) ،

وقد حدث هذا أيضاً بعد البيع  
 (1175 ) .

ومنتجات )  

Produits ) فالمعادن التى تستخرج من باطن  . بل هى تتولد منه ولكن بصفة عارضة ال بصفة دورية ، الشيء ليس من أصله

وولد الحيوان الذى يولد بعد البيع ال قبله  ، واألحجار التى تقطع من المحاجر ، المنجم
 (1179 ) ،

 ، الشيء $ 972$ كل هذه منتجات  

بل هى  ، الشيء هى أيضاً ليست من أصله وال تعتبر من ملحقاته ( Fruitsوثمرات )  . من ملحقاته وال تعتبر ، فال تدخل فى أصله

  . كمحصوالت األرض وثمار األشجار وريع الدور وأرباح األسهم والسندات ، ما يتولد من الشيء بصفة دورية

فهى شيء  . وال من ثمراته ، من منتجاته وال ، وال من نمائه ، الشيء فهى ليست من أصله ( Accessoiresأما ملحقات ) 

ال بصفة عارضة  ، وهى ليست متولدة من األصل . وهذا ظافر ، ألنها ملحقة باألصل وليست األصل ذاته ، غير األصل والنماء

ولكنه أعد بصفة  ، غير متولد منه ، بل هى شيء مستقل عن األصل . وهذا أيضاً ظاهر ، وال بصفة دورية كالثمرات ، كالمنتجات

وذلك حتى يتهيأ لألصل أن يستعمل فى الغرض المقصود منه أو حتى  ، ليكون تباعاً لألصل وملحقاً به -ال بصفة وقتية –دائمة 

كل ما " مدنى هى  591أو كما تقول المادة  ، فالملحقات هى إذن ما يتبع األصل ويعد بصفة دائمة لخدمته . يستكمل هذا االستعمال

كما إذا استأجر المالك مواشى وآالت لزراعة  ، فإذا كانت معدة بصفة وقتية ال بصفة دائمة . "دائمة الستعمال هذا الشىء  أعد بصفة

  . فأنها ال تعتبر من الملحقات ، أرضه

شياء كما يرجع فيه إلى طبيعة األ ، أو ال يعتبر ، على الوجه الذى قدمناه ، واعتبار أن شيئاً ما يعتبر من ملحقات شيء آخر

هو األمر فى اعتبار حقوق االرتفاق من الملحقات 
 (1171 ) ،

أو إلى عرف الجهة كما هو األمر فى عدم اعتبار المشاتل والشطأ من  

                                                                                                                                                                    

وإذا بيعت عرضة دخلت  ، فاق التى للدارالواقع فى حدوده والطرق الخاصة الموصلة إلى الطريق العام وحقوق االرت

  . كل ما يجرى العرف على أنه من مشتمالت المبيع(  جـ)  . األشجار المغروسة على سبيل االستقرار

فقرة  – 217أنظر فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون فقرة  –وأحكام التقنين العراقى متفقة مع أحكام التقنين المصرى ) 

  ( . 951فقرة  – 979واألستاذ عباس حسن الصراف فقرة  – 219

  . موجب تسليم الشيء يشمل ملحقاته : 527تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

  . فهى تعد حتما من ملحقات المبيع ، أن تسليم العقار يشمل أيضاً للثوابت الحكمية : 525م 

  . أوال صغيره الرضيع : يشمل بيع الحيوان : 519م 

  . الصوف أو الشعر الذى حل ميقات جزه : ثانيا

  . أال إذا نص على العكس ، إن المقومات واألشياء الثمينة الموجودة ضمن شيء من المنقوالت ال تحسب داخلة فى البيع : 512م 

  ( . وأحكام التقنين تتفق مع أحكام التقنين المصرى) 

  . 921ص  925بودرى وسينيا فقرة  (  1171) 

  . 921قارن بودرى وسينيا فقرة  (  1179) 

  . 159أنظر آنفاً فقرة  (  1175) 

  . أما قبله فقد يكون من الملحقات (  1179) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم بإزالة البناء الذى أقامه المدعى عليه فى األرض التى اشتراها  (  1171) 

التزاماً –فقد التزم  ، حق ارتفاق مطل محكوم به فى مواجهة البائعمؤسساً على أن المشترى إذ قبل شراء األرض مثقلة ب

 ً وال يصح الطعن فيه بمقولة  ، فهذا الحكم يكون موافقاً للقانون ، باالمتناع عن التعرض لمن تقرر له حق االرتفاق - شخصيا
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وجب اعتباره  ، فاألصل إذن أنه إذا وجد اتفاق على اعتبار شيء من الملحقات . وهذا كله ما لم يوجد اتفاق بين المتبايعين ، الملحقات

مع االستهداء بالتطبيقات المختلفة  ، وجب إتباع العرف ومطاوعة طبائع األشياء ، وإذا لم يوجد اتفاق . كذلك ووجب أن يشمله التسليم

  . التى سنوردها

 . يدخالن مباشرة فى العقد -وهو جزء من األصل –لن األصل والنماء  ، والمشترى يتملك أصل البيع ونماءه بعقد البيع

ويتملك  . ومن ملك األصل ملك ما تولد منه ، ويتملك المنتجات والثمرات ألنه مالك لألصل الذى تولدت منه المنتجات والثمرات

ونرى من هذا أن ملكية المشترى للثمرات ترجع إلى سبب غير  . ويشملها التزام التسليم ، الملحقات ألنها تدخل ضمناً فى عقد البيع

وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، ه الملحقاتالسبب الذى يتملك ب
 (1171 ) .

  

 تطبيقات مختلفة فى ملحقات المبيع :  - 313

  . ونورد بعض تطبيقات توضح ما هى األشياء التى يمكن اعتبارها ملحقات للمبيع فى أحوال معينة

 كمستندات الملكية ، ملحق به األوراق والمستندات المتعلقة به ، أياً كان ، فالمبيع بوجه عام
 (1177 ) ،

وعقود اإليجار التى  

يكون من شأنها أن تسرى فى حق المشترى وصورة من المستندات التى يستبقيها البائع لتضمنها حقوقاً أخرى غير حق المشترى 
 (

1175 ) .
لتأمينه ويكون المشترى وكذلك بوالص التأمين التى قد تكون معقودة  ، ويلحق بالمبيع أيضاً حقوق االرتفاق التى قد تكون له 

 ً  بالنسبة إلى هذه البوالص خلفاً خاصا
 (1159 ) .

  

ويترتب  . وال تدخل فى الملحقات المنقوالت التى يمكن فصلها دون تلف ، ألحق به األشياء المثبتة فيه ، وإذا كان البيع منزال

وال تلحق به  ، امات تعتبر من ملحقات المنزل المبيعالمثبتة فى الحم ( على ذلك أن األفران المثبتة فى المطابخ والمغاسل ) بنوار

المرايا غير المثبتة وال الثريات المعلقة
  (1152 ) .

  

والمزروعات غير الناضجة دون المزروعات  ، دخل فى الملحقات حقوق االرتفاق لما قدمنا ، وإذا كان المبيع أرضاً زراعية

 الناضجة فهذه ال تدخل
 (1151 ) .

فإذا كان  . ( مدنى عراقى 991ودخل فى الملحقات أيضاً الطرق الخاصة المتصلة بالطريق العام ) م  

                                                                                                                                                                    

تسجيله قد خالف نص المادة  إنه إذ اعتبر الحكم الذى قرر حق االرتفاق فى مواجهة البائع حجة على المشترى رغم عدم

  ( . 199ص  911رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  29نقض مدنى ) الثانية من قانون التسجيل 

  . 179أنظر آنفاً فقرة  (  1171) 

يناير  15 – 191ص  11م  2529أول ابريل سنة  – 519ص  11م  2525يونيه سنة  22استئناف مختلط  (  1177) 

حتى لو )  29ص  11م  2519نوفمبر سنة  29 – 1ص  91م  2525أكتوبر سنة  17 – 211ص  99م  2527سنة 

  ( . اشترط البائع ضمان االستحقاق

يلتزم البائع أن يزود المشترى بالبيانات "  من المشروع التمهيدى المدنى الجديد وتنص على أن 919أنظر المادة  (  1175) 

وقد سبق القول إن هذه المادة قد حذفت  ."  وأن يقدم األوراق والمستندات المتعلقة بهذا الشىء ، الضرورية عن الشيء المبيع

أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  :"  فى لجنة المراجعة ألنها مستفادة من القواعد العامة

  . 2هامش رقم  99وأنظر ص  – 99ص  – 91ص  5التحضيرية 

كما لو كان المبيع أرضاً ونزعت ملكية جزء  ، وكانت تنتقل الدعاوى التى تكون للبائع بالنسبة إلى الشيء المبيع  ( 1159) 

وكما إذا كان المبيع منزال فتنتقل إلى المشترى دعوى البائع بالضمان قبل المهندس  ، منها فينتقل التعويض إلى المشترى

ولكن ال تنتقل الدعوى التى ال يحل فيها  ( ، 59ص  71فقرة  29نيول وريبير وهامل بال) والمقاول اللذين قاما ببناء المنزل 

من ذلك دعاوى التعويض التى تكون للبائع عن إتالف أو تخريب فى المبيع من الغير  ، المشترى محل البائع كخلف خاص

  ( . 2912فقرة  Venteلفظ  9يدى داللوز أنسيكلوب) ومن ذلك دعوى الغبن التى قد تكون للبائع قبل بائعه  ، وقع قبل البيع

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد اإليجار منصوصاً فيه على أن كل ما يحدثه المستأجر فى األعيان من إصالحيات أو 

عقد تعتبر فكل الحقوق التى كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا ال ، ثم باع المؤجر هذه األعيان ، إنشاءات تكون ملكاً للمؤجر

وتبعا لذلك يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر  ، فتنتقل بحكم القانون إلى المشترى ، من ملحقات المبيع

 79ص  21رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة  11نقض مدنى ) الناتج عن فعله غير المشروع بتلك األعيان 

. )  

  . 91ص  5والمذكرة اإليضاحية فى مجموعة األعمال التحضيرية أنظر المشروع التمهيدى  (  1152) 

وقد قضت محكمة  – 91ص  5أنظر المشروع التمهيدى والمذكرة اإليضاحية فى مجموعة األعمال التحضيرية  (  1151) 

 . ى العكساالستئناف المختلط بأن بيع األرض الزراعية ال يشمل المحصول الذى حصده البائع وخزنه إال إذا وجد اتفاق عل

أما ما نضج منه ويمكن جنيه فى وقت قصير فال  ، والذى يدخل هو المحصول الذى لم ينضج باعتباره من ملحقات األرض

م  2592ديسمبر سنة  22ومع ذلك أنظر استئناف مختلط  ( . 225ص  91م  2559أبريل سنة  9استئناف مختلط ) يدخل 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وكذلك المخازن وزرابى  ، دخل فى ملحقاتها المواشى واآلالت الزراعية وغيرها مما يعد عقاراً بالتخصيص ، "عزبة " المبيع 

ونحو ذلك  $ 975$ المواشى وبيوت الفالحين 
 (1159 ) .

أما  ، ك يدخل من هذه الملحقات بنسبة ما يباع من العزبة على الشيوعوكذل 

بل تبقى للبائع  ، إذا بيعت العزبة أجزاء مفرزة لم تدخل هذه الملحقات تبعاً ألى جزء مفرز منها
 (1155 ) .

  

بل لعل هذه تعتبر  ، دخل فى ملحقاته األشجار المغروسة والثمار التى لم تنضج ، ( وإذا كان المبيع بستاناً ) أرض جناين

وال الشجيرات المزروعة فى أوعية أو التى أعدت للنقل )  ، وال يدخل فى الملحقات األثمار الناضجة . أجزاء المبيع ال مجرد ملحقات

 ( الشطأ أو المشتل
 (1159 ) .

  

دخل فى ملحقاته المخازن التى تودع فيها المصنوعات والمنازل التى أقيمت لعمال المصنع  ، وإذا كان المبيع مصنعاً 

فإن البضائع وعقد إيجار المكان الذى أقيم فيه المتجر واالسم التجارى  ، وإذا كان المبيع متجراً  . ومطاعمهم ومالعبهم ونحو ذلك
 (

1151 ) 
فهى  ، كل هذا تعتبر عناصر المتجر ، العمال والتزامات المتجر وديونهوالعمالء وعقود المستخدمين و" وماركة الفابريكة " 

أجزاؤه وليست مجرد ملحقات له 
 (1151 ) .

أما ملحقاته فهى بوليصة التأمين إن وجدت ومستندات الملكية ودفاتر الحسابات وعناوين  

  . العمالء ونحو ذلك

 ً أما إذا ولد بعد  ، ال الذى شب عن الرضاع إذا كان قد ولد قبل البيع ، دخل فى ملحقاته الولد الرضيع ، وإذا كان البيع حيوانا

ودخل أيضاً الصوف الشعر ولو كان مهيأ للجز  . البيع فهو من منتجاته ويدخل فى البيع كما قدمنا
 (1157 ) ،

بل إن ذلك قد يعد من  

  . أجزاء المبيع

أما الرخصة وبوليصة التأمين ومستندات  . فإن عالجتها وأدواتها اإلدارة فيها تعتبر من أجزائها ، وإذا كان المبيع سيارة

 فتعتبر من ملحقاتها ، الملكية
 (1155 ) .

  

طبع –فإن حق طبعه مرة أخرى  ، وإذا كان المبيع مؤلفاً أو لوحة رسم أو تمثاال أو غير ذلك من األعمال األدبية والفنية

يكون من ملحقات المبيع  -للوحة أو علم نموذج من التمثال الكتاب أو تصوير ا
 (1999 ) .

ولكن إذا باع المؤلف عدداً محدوداً من النسخ  

                                                                                                                                                                    

المجموعة  2527أكتوبر سنة  21أنظر منيا القمح  : غير ناضج دون اتفاقال يدخل المحصول القائم ولو كان )  51ص  25

  . 19ص  59رقم  25المجموعة الرسمية  2521يوليه سنة  7كفر صقر  – 95ص  59رقم  19الرسمية 

وبخاصة إذا كان  ، لم يدخل دون ذكر فى ملحقاتها بيوت ومبان تكون عزبة مستقلة ، وإذا بيعت أرض زراعية (  1159) 

م  2595ديسمبر سنة  21استئناف مختلط ) فداناً  51مساحة هذه العزبة تصل إلى فدان واألرض المبيعة كلها ال تزيد على 

) وال يدخل دون ذكر المواشى فى األرض الزراعية التى امتنع على البائع نقلها بسبب إجراءات صحية  –(  91ص  11

 17استئناف مختلط ) ويدخل تبعاً لألرض النخل المزروع فيها  ( . 197ص  15م  2521فبراير سنة  29استئناف مختلط 

ديسمبر سنة  25استئناف مختلط ) ويقضى العرف بأال تدخل السواقى دون ذكر  ( . 199ص  15م  2521فبراير سنة 

  ( . 12ص  27م  2599ديسمبر سنة  17استئناف مختلط ) أما الدوار فبحسب قصد المتبايعين  ( . 59ص  27م  2599

ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه ال يدخل فى بيع األرض ما هو عليها عند البيع من أبنية أو وابورات أو مواش أو 

فإذا كانت األرض مشغولة باألبنية أو الوابورات وكان  ، ما أشبه ذلك إذا لم يذكر صراحة فى عقد البيع دخولها ضمن المبيع

ص  21الحقوق  2592يونيه سنة  9استئناف وطنى ) قد البيع قاصراً على األراضى اعتبر البيع عن األرض فقط نص ع

وال تدخل فى بيع األراضى المخازن المعدة لحفظ الحصائد حتى المبنى منها فى األراضى وال اآللة البخارية لرى  ( ، 112

المجموعة  2592يونيه سنة  29استئناف وطنى ) عقد البيع  إذا لم يذكر شيء صريح فى ، هذه األراضى مع رى غيرها

  ( . 217ص  9الرسمية 

  . 929بودرى وسينيا فقرة  (  1155) 

  . 91ص  5المشروع التمهيدى والمذكرة اإليضاحية فى مجموعة األعمال التحضيرية  (  1159) 

  . االسم التجارى هو االسم الشخصى البائعمع إضافة عبارة تفيد خالفة المشترى للبائع فى متجره إذا كان  (  1151) 

الخاص ببيع المحال  2559لسنة  22من قانون رقم  5وقد نصت المادة  . 919قارن بودرى وسينيا فقرة  (  1151) 

فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله  ، ال يقع امتياز البائع إال على أجزاء المحل المبينة فى العقد"  التجارية ورهنها على أنه

وهذا  ."  لم يقع إال على عنوان المحل التجارى واسمه والحق فى اإلجارة واالتصال بالعمالء والسمعة التجارية ، االمتياز

) السلع ألن العناصر يدخل فيها دون شك البضائع والمهمات و ، التحديد خاص بما يتناوله امتياز البائع ال بعناصر المبيع

  ( . 197ص  197األستاذ أنور سلطان فقرة 

من  519وأنظر المادة  – 91ص  5المشروع التمهيدى والمذكرة اإليضاحية فى مجموعة األعمال التحضيرية  (  1157) 

  ( . فى الهامش 992أنظر آنفاً فقرة ) تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 

السيما إذا كان المشترى قد اشترط  ، حقاته الترخيص المجدد لها فى الطيراندخل فى مل ، وإذا كان المبيع طيارة (  1155) 

  ( . 929ص  99م  2597مارس سنة  15استئناف مختلط ) ذلك على البائع 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، ( Brevet d'inventionوإذا كان المبيع اختراعاً )  . لم يجز للمشترى أن يعيد طبع الكتاب ، من مؤلفه دون أن يبيع حقه كمؤلف

تمل على سر االختراع وكيفية اإلفادة منه إفادة كاملة دخل فى ملحقاته المستندات التى تش
 (1992 ) .

  

المستحقة قبل البيع ال تدخل فى الملحقات إال باتفاق  ( فإن قسائم األرباح ) الكوبونات ، وإذا كان المبيع أسهماً وسندات

أما قسائم األرباح التى تستحق بعد البيع  ، خاص
 (1991 ) 

وإذا ربح السند جائزة اعتبرت جزءاً من  . فهى من الثمرات ال من الملحقات

  . أو هى فى القليل من منتجاته ، السند

ولكن ال يدخل فى الملحقات  . ومستند ملكيته ، دخل فى ملحقاته الصندوق الذى يحتويه إن وجد ، وإذا كان المبيع منقوال آخر

ة فال يدخل فى ملحقاتها السلسلة الذهبية التى قد تكون أكبر كما إذا بيعت ساعة من فض ، األشياء الثمينة التى قد توجد ضمن المنقول

 قيمة من الساعة ذاتها
 (1999 ) .

  

 كيف يتم التسليم -المطلب الثانى

 طريقة التسليم وزمانه ومكانه ونفقاته : - 314

  . األصل على البائعونفقات التسليم تكون فى  . يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى فى الزمان والمكان المعينين 

 فنبحث إذن :

  . طريقة التسليم ( 2) 

  . زمان التسليم ومكانه ( 1) 

  . نفقات التسليم ( 9) 

 طريقة التسليم - 2

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 599النصوص القانونية : تنص المادة  - 999

ولو لم يستولى  ، من حيازته واالنتفاع به دون عائق يكون التسليم بوضع المبين تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن - 2"  

  . "ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشيء المبيع  . قد أعلمه بذلك $ 971$ ما دام البائع  ، عليه استيالء مادياً 

أو كان البائع قد استبقى  ، ل البيعويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قب - 1

 المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية
 (1995 ) 

" .  

955 /   119 - 951 /   112ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المواد 
  (1999 ) .

  

                                                                                                                                                                    

فى فرنسا بأن حق الطبع ال يدخل فى  2529أبريل سنة  5ومع ذلك فقد قضى قانون  . 919بودرى وسينيا فقرة  (  1999) 

  ( . 951ص  752فقرة  1كوالن وكابيتان ) البيع إال بشرط خاص 

  . 59ص  71فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1992) 

  . 199ص  21م  2599مايو سنة  9استئناف مختلط  (  1991) 

  ( . فى الهامش 992آنفاً فقرة ) من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  512أنظر المادة  (  1999) 

يكون التسليم  - 2" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 911لنص فى المادة ورد هذا ا : تاريخ النص (  1995) 

حتى لو لم يستولى عليه  ، بحيث يتمكن هذا من حيازته واالنتفاع به دون عائق ، بوضع المبيع تحت تصرف المشترى

 ً فيتم  . المبيع على النحو الذى يتفق مع طبيعتهويكون تسليم  - 1 . ما دام يعلم أن المبيع قد أصبح تحت تصرفه ، استيالء ماديا

ويكون تسليم المنقول بالمناولة أو بتسليم مفاتيح المكان  . أو بتخلية البائع له ، تسليم العقار بتسليم المفاتيح أو مستندات التمليك

أو بالترخيص فى  ، حق بتسليم سندهويتم تسليم ال . أو بتسليم هذا السند ، أو بتحويل سند اإليداع أو التخزين ، الذى يوجد فيه

وإذا كان استعمال الحق يستلزم حيازة شيء وجب على البائع أن يمكن المشترى من وضع يده على هذا  ، استعمال هذا الحق

 أو كان البائع قد ، ويجوز أن يتم التسليم بمجرد االتفاق إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع - 9 . الشيء دون عاتق

 ، وفى لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية لعدم ضرورتها ."  استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية

"  وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة . ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 557وأصبحت المادة رقمها 

وأصبحت  ، وقد قصد بهذا التعديل ضبط الحكم ،"  ما دام يعلم أن المبيع تحت تصرفه"  بعبارة"  ما دام البائع قد أعلمه بذلك

 – 15وص  11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته  . 599المادة رقمها 

  ( . 12ص 

ة عن وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يمكنه تسليم المبيع هو عبار : 951/    112التقنين المدنى السابق م  (  1999) 

ويحصل وفاء االلتزام بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى وعلمه بذلك ولو  . وضع يده عليه واالنتفاع به بدون مانع

فتسليم العقار إذا كان من المبانى يجوز أن  ، يكون تسليم األشياء المبيعة بحسب جنسها : 959/    111م  . لم يتسلمه بالفعل
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وفى التقنين المدنى الليبى  – 599المادة  $ 977$ ويتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى 

595 – 591وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  959 – 997وفى التقنين المدنى العراقى المواد  – 515المادة 
  (1991 ) .

  

  . ويتبين من النص أن التسليم إما أن يكون تسليما فعلياً أو تسليما حكمياً 

 التسليم الفعلى :  316

بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث  ، مدنى فيما قدمناه 599كما تقول الفقرة األولى من المادة  ، يكون التسليم الفعلى

فالتسليم الفعلى ينطوى  . ما دام البائع قد أعلمه بذلك ، ولو لم يستول عليه استيالء مادياً  ، يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق

 إذن على عنصرين :

وضع المبيع تحت تصرف المشترى : ويشترط حتى يعتبر المبيع موضوعاً تحت تصرف المشترى أن يكون هذا  ( 2) 

متمكناً من حيازته حيازة يستطيع معها أن ينتفع به االنتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك 
 (1991 ) .

ولكن ال يشترط أن  

ً تنتقل الحيازة فعال إلى المشترى بحيث يستول وما دام المشترى متمكناً من هذا االستيالء فإن البائع يكون  ، ى على المبيع استيالء ماديا

حتى قبل أن يستولى المشترى على المبيع  ، قد نفذ التزامه بالتسليم
 (1997 ) ،

وحتى لو لم يستول عليه أبداً  
 (1995 ) .

كما تقول –ذلك أنه  

                                                                                                                                                                    

وتسليم  . وهذا وذاك إن لم يكن مانع لوضع يد المشترى بمليه ، وإذا كان عقاراً آخر فبتسليم حججه ، يكون بتسليم مفاتيحه

حصول التسليم ويجوز  . أو بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيما تلك المنقوالت ، المنقوالت يكون بالمناولة من يد إلى يد

تسليم مجرد الحقوق  : 955/    919م  . بمجرد إرادة المتعاقدين إذا كان المبيع موجود تحت يد المشترى قبل البيع لسبب آخر

وال تختلف أحكام )  . أو بتصريح البائع للمشترى باالنتفاع بها إن لم يوجد ما يمنع من االنتفاع المذكور ، يكون بتسليم سنداتها

  ( . لسابق عن أحكام التقنين الجديدالتقنين ا

من التقنين المدنى  599مطابقة للمادة )  599التقنين المدنى السورى م  : التقنينات المدنية العربية األخرى (  1991) 

  ( . 299فقرة  – 221وأنظر فى القانون المدنى السورى األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –المصرى 

  ( . من التقنين المدنى المصرى 599مطابقة للمادة )  515التقنين المدنى الليبى م 

تسليم المبيع يحصل بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به المشترى من قبضه  - 2 : 997التقنين المدنى العراقى م 

  . ه فى القبضيعتبر إذناً من البائع ل ، وإذا قبض المشترى المبيع ورآه البائع وهو يقبضه وسكت - 1 . دونحائل

فال حاجة إلى قبض جديد سواء كانت يد  ، إذا كانت العين المبيعة موجودة تحت يد المشترى قبل البيع فاشتراها من المالك : 995م 

  . المشترى قبل البيع يد ضمانه أو يد أمانة

أو تصرف له فيه أى تصرف  ، أو رهنه له ، هأو وهبه إيا ، أو باعه منه ، إذا أجر المشترى المبيع قبل قبضه إلى بائعه - 2 : 959م 

وإذا أجره قبض قبضه لغير البائع أو باعه أو وهبه أو تصرف فيه  - 1 . اعتبر المشترى قابضاً للمبيع ، آخر يستلزم القبض

  . وقبضه العاقد قام هذا القبض مقام قبض المشترى ، أى تصرف آخر يستلزم القبض

أنظر فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون  . ال تختلف عن األحكام فى التقنين المصرىواألحكام فى التقنين العراقى ) 

  ( . 975فقرة  – 911األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  – 215فقرة  – 297فقرة 

صرف المشترى بحيث يستطيع التسليم هو أن يضع البائع أو من يمثله الشيء المبيع تحت ت : 591تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

  . أن يضع يده عليه وأن ينتفع به بدون مانع

بشرط أال يالقى  ، إذا كان المبيع عقاراً فبالتخلى عنه وبتسليم مفاتيحه عند االقتضاء - أوال : يتم التسليم على األوجه اآلتية : 599م 

فبالتسليم الفعلى أو بتسليم  ، ان المبيع من المنقوالتإذا ك - وثانيا . المشترى إذ ذاك ما يحول دون وضع يده على المبيع

 ً حتى بمجرد  ، يتم التسليم - ثالثا . مفاتيح المبانى أو الصناديق المحتوية على تلك المنقوالت أو بأية وسيلة أخرى مقبولة عرفا

 . تحت يد المشترى لسبب آخر أو كان المبيع موجوداً  ، إذا كان إحضار المبيع غير ممكن فى ساعة البيع ، قبول المتعاقدين

 ً ويتم أيضاً بتحويل أو بتسليم شهادة اإليداع أو سند الشحن أو وثيقة النقل إذا كان المبيع أشياء مودعة فى المستودعات  - رابعا

  . العامة

أو بإجازة البائع  ، يكون بتسليم اإلسناد التى تثبت وجود الحق ، كحق المرور مثال ، إن تسليم المبيعات غير المادية : 595م 

وإذا كان موضوع الحق غير مادى وكان استعماله  –للمشترى أن يستعمله بشرط أال يحول حائل دون هذا االستعمال 

  . فعلى البائع حينئذ أن يمكن المشترى من وضع يده على هذا الشيء بدون مانع ، يستوجب وضع اليد على شيء ما

  ( . ختلف عن األحكام فى التقنين المصرىواألحكام فى التقنين اللبنانى ال ت) 

  . 199ص  19م  2522أبريل سنة  21استئناف مختلط  (  1991) 

  . 19ص  19فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  (  1997) 
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 المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى
 (1929 ) 

$ فإن التسلم وهو حيازة المشترى بالفعل  ، إذا كان التسليم التزاماً فى ذمة البائع -

للمبيع التزام فى ذمة المشترى  $ 959
 (1922 ) .

  

 599وقد كان المشروع التمهيدى للمادة  . أن يعلم البائع المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه على النحو المتقدم الذكر ( 1) 

وفى لجنة مجلس الشيوخ استبدلت بهذه العبارة  ، "مادام يعلم أن المبيع قد أصبح تحت تصرفه " المشترى : مدنى يقول فى ذلك عن 

" ضبط الحكم " وقصد بهذا التعديل  ، "مادام البائع قد أعلمه بذلك " عبارة 
 (1921 ) .

ويظهر من ذلك أنه أريد أال يكون علم المشترى  

فرؤى ضبطاً للحكم أن يكون علم المشترى مستمداً من  ، بوضع المبيع تحت تصرفه أو جهله بذلك محل منازعة بينه وبين البائع

وال  . وضع تحت تصرفهأن يخطر البائع المشترى أن المبيع قد  ، حتى يتم التسليم ، فيجب إذن . البائع نفسه حسما لكل نزاع محتمل

 ، وقد يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، فقد يكون بإنذار رسمى إذا أراد البائع االحتياط الشديد ، يوجد شكل معين لهذا اإلخطار

  . وقد يكون شفوياً ولكن يقع على البائع عبء إثبات أنه قام بهذا الواجب وأنه أخطر المشترى فعال بوضع المبيع تحت تصرفه

اجتمع هذان العنصران : فإن البائع يكون قد أتم تنفيذ التزامه بتسليم المبيع  ومتى
 (1929 ) .

  

 تطبيقات فى التسليم الفعلى :  - 317 

يبقى فى التسليم الفعلى أن نورد بعض تطبيقات تبين كيف يكون وضع المبيع تحت تصرف المشترى على النحو الذى 

  . نقول أو فى الحقوق المجردةسواء كان فى العقار أو فى الم ، قدمناه

وجب  ، فإذا كان داراً يسكنها البائع . فإن وضعه تحت تصرف المشترى يكون أوال بتخلية البائع له ، فإذا كان المبيع عقاراً 

ا من وجب عليه أن يتركها وأن يأخذ ماله فيه ، وإذا كانت أرضاً زراعية . عليه أن يخليها وأن يخرج ماله من أثاث وأمتعة فيها

ويقع كثيراً أن  . ثم يأتى بعد ذلك تمكين المشترى من االستيالء عليه ، فالبد إذن من إخالء العقار أوال . مواش وآالت ونحو ذلك

يكون مجرد إخالء العقار منطوياً فى الوقت ذاته على تمكين المشترى من االستيالء عليه 
 (1925 ) ،

ولكن قد يقتضى األمر أن يسلم  

 البائع المشترى مفاتيح الدار حتى يتمكن من دخولها
 (1929 ) ،

أو مستندات ملكية البائع للدار أو األرض حتى يتمكن المشترى من  

                                                                                                                                                                    

فقد يعتبر المشترى متسلماً للمبيع دون أن  . ويخلص من ذلك أنه يجب التمييز بين تسليم المبيع وبين انتقال حيازته (  1995) 

ً  ، تكون له حيازته وفى هذه الحالة يعتبر المشترى مستوفياً  . وذلك إذا وضع تحت تصرفه دون أن يستولى عليه استيالء ماديا

ولم يستول بعد  ، مالك إذا كان قد اشترى من غير ، فال يستطيع أن يبدأ التقادم . ولكنه ال يعتبر حائزاً للمبيع ، اللتزام التسليم

فإنه ال يستطيع التمسك بالحيازة  ، وإذا كان المبيع منقوال وكان المشترى حسن النية وقد اشترى من غير مالك . على المبيع

 ً وإذا باع شخص وسبق المشترى الثانى المشترى األول إلى االستيالء  . لتملك المنقول ما دام لم يستول عليه استيالء ماديا

وال يستطيع المشترى األول أن يحتج عليه بأنه تسلم المنقول  ، فإنه يستطيع التمسك الحيازة لتملك المبيع ، على المنقولالفعلى 

ص  25بالنيول وريبير وهامل  – 157بودرى وسينيا فقرة  – 55ص  995فقرة  9أوبرى ورو ) أوال بموجب إذن التسليم 

  ( . 1هامش  19

ً هذا ويسمى التسليم الذى لم  األستاذ منصور ) تمييزاً له عن التسليم على الذى يعقبه التسلم  ، يعقبه تسلم فى بعض األحيان تسلماً قانونيا

 ، أعقبه التسلم أو لم يعقبه ، ونؤثر أن الحفظ بعبارة التسليم الفعلى لكل تسليم مادى ( . 291ص  11مصطفى منصور فقرة 

  . يما بعدتمييزاً ل عن التسلم الكمى الذى سنعرض له ف

  . 15ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1929) 

فيكون هذا تسليماً صحيحاً يبرئ ذمة البائع من  ، وقد يبادئ المشترى البيع فيقبض المبيع دون اعتراض من البائع (  1922) 

قبض المشترى المبيع ورآه البائع وإذا " :  997ويقول التقنين المدنى العراقى فى المعنى فى الفقرة الثانية من المادة  . التزامه

  ( . فى الهامش 999أنظر آنفاً فقرة ) "  يعتبر إذناً من البائع له فى القبض ، وهو يقبضه وسكت

  . فى الهامش 999وأنظر آنفاً فقرة  – 19ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1921) 

وفى بيع  – 15ص  – 27ص  5التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  (  1929) 

األستاذ أنور سلطان فقرة ) فالتسليم غير التجربة وهو يسبقها عادة  ، التجربة يتم بيع التسليم حتى قبل تجربة المشترى للمبيع

ً  ، ويجوز للبائع ( . 191ص  259  وعرضه على المشترى ، إلتمام التسليم أن يعرض المبيع على المشترى عرضاً حقيقيا

ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  7نقض مدنى ) أمام المحكمة البضاعة المبيعة عن عرض حقيقى 

29 . )  

يناير سنة  1استئناف مختلط ) فال ضرورة ألى عمل رمزى يصحب وضع العقار تحت تصرف المشترى  (  1925) 

  ( . 295ص  5م  2751

  . 11ص  29م  2599أبريل سنة  19استئناف مختلط  (  1929) 
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 التصرف فيها
 (1921 ) ،

أو  أو عقود اإليجار الواقعة على الدار أو على األرض حتى يتمكن المشترى من التعامل مع المستأجرين : 

وقد رأينا أن  . أو ذلك كله أو بعضه بحسب ما يكون فى يد البائع ، بوالص التأمين حتى يتمكن المشترى من العامل مع شركة التأمين

 وقد حذفت ألنها مستفادة من القواعد العامة كما قدمنا–من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد  919المادة 
 (1921 ) 

كانت تنص  -

وأن يقدم له األوراق والمستندات المتعلقة بهذا  ، لتزم البائع أن يزود المشترى بالبيانات الضرورية عن الشيء المبيعي" على أن 

  . "الشيء 

ويتيسر ذلك فى المنقول فى  ، فإن وضعه تحت تصرف المشترى يكون عادة بمناولته إياه يداً بيد ، وإذا كان المبيع منقوال 

يحصل ذلك أيضاً بتسليم المشترى مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو أى مكان آخر يحتوى هذا المنقول ولكن قد  . أكثر األحيان
 (

1927 ) ،
 أو بتحويل سند الشحن أو اإليداع أو التخزين للمشترى إن كان المنقول مشحوناً أو مودعاً أو مخزوناً فى جهة ما 

 (1925 ) ،
أو  

بتسليم هذا السند للمشترى إذا كان السند لحامله
  (1919 ) .

كما إذا كان المبيع محصوالت ال تزال قائمة  ، وقد يحصل ذلك بمجرد التخلية 

فيخلى البائع ما بينها وبين المشترى حتى يستولى هذا عليها  ، فى األرض أو ثماراً ال تزال فوق األشجار
 (1912 ) .

وقد يحصل ذلك  

  . ويقع اإلفراز بالعد أو الكيل أو الوزن أو المقاس ، يء المعين بنوعه فقط فى حضور المشترى ودعوته لتسلمهبإفراز الش

أو  ، فإنه يوضع تحت تصرف المشترى بتسليم سنده إن كان له سند سابق ، كحق المرور ، وإذا كان المبيع حقاً مجرداً 

ن ذلك بإزالة ما قد يحول بينه وبين المرور بالترخيص للمشترى فى استعمال هذا الحق مع تمكينه م
 (1911 ) .

قد يكون المبيع حقاً  

 ً وعندئذ يوضع الحق تحت تصرف المحال له بتسليمه سند الحق لتمكينه من استعماله فى  ، كما فى حوالة الحق ، شخصياً ال حقاً عينيا

 مواجهة المحال عليه
 (1919 ) .

  

 المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدىكما تقول –ويتبين من هذه التطبيقات 
 (1915 ) 

أن طريقة التسليم تتكيف حسب طبيعة  -

المبيع 
 (1919 ) .

  

                                                 

فالبائع ملزم بتسليم  ، عالبيوليس من الضرورى أن تكون مستندات الملكية كاملة قاطعة فى أن البائع هو المالك  (  1921) 

وتعرض أحد للمشترى أو  ، فإذا تبين بعد ذلك أن هذه المستندات انقطع فى ملكية البائع للمبيع ، المستندات التى معه للمشترى

فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) فعند ذلك يرجع المشترى على البائع بضمان التعرض أو االستحقاق  ، تحقظهر للمبيع مس

م  2552استئناف مختلط ؟؟؟ مارس سنة ) مجرد التأخر فى تسليم البائع مستندات ملكيته للمشترى ال يبرر فسخ البيع  ( . 19

  ( . 219ص  99

  . الهامشفى  999أنظر آنفاً فقرة  (  1921) 

وليست بذاتها  ، وقد قضت محكمة النقض بأن حيازة مفتاح هى حيازة رمزية لمنقول غير حاصل فعال فى اليد (  1927) 

وكون الشيء حاصال فعال فى حوزة من يدعى حيازته أو غير حاصل فيها هو  . دليال قاطعاً على حيازة ما هو فى الخزانة

وإذا كان القانون قد نص فى باب البيع أن  . كل دعوى بما يتوافر فيها من دالئلمن الواقع الذى يحصله قاضى الموضوع فى 

فإن هذا النص ال يعنى أن كل من يحمل مفتاحاً  ، تسليم المنقوالت المبيعة يصح أن يتم بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها

فحيث تدل  . . عنه حتما أن حامله مسلط على الخزانة ألن حمل المفتاح ال يلزم ، لخزانة يكون والبد حائزاً فعال لمحتوياتها

وما يراه قاضى الموضوع فى  . الظروف على أن حامل مفتاح الخزانة كان متسلطاً فعال على ما فيها جاز اعتباره وإال فال

يناير  99دنى نقض م) هذا الشأن هو رأى فى مسألة واقعية يستقل هو بتقديرها وال يخضع قضاؤه فيها لرقابة محكمة النقض 

  ( . 911ص  221رقم  9مجموعة عمر  2551سنة 

) ولآلخر حق قبض المبيع المودع أو المخزون  ، ويجوز للمشترى فى هذه الحالة أن يحول السند إلى آخر (  1925) 

  ( . 115ص  12م  2595مارس سنة  15استئناف مختلط 

  . 15ص  5عمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األ (  1919) 

  . 159ص  155بودرى وسينيا فقرة  (  1912) 

  . 15ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (  1911) 

وفى األسهم والكمبياالت والشيكات لحاملها يكون  – 992ص  151بودرى وسينيا فقرة  – 971فقرة  22بيدان  (  1919) 

وفى السندات االسمية ال يتم التسليم إال بعد القيد  ، وفى السندات والشيكات اإلذنية يكون التسليم بالتظهير ، مناولةالتسليم بال

  ( . تجارى 299 و 95م ) فى دفاتر الشركة 

  . 15ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1915) 

  . 15ص  1م  2775ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  (  1919) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 التسليم الحكمى :  - 318

 أو كما تدعوه المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ، ويقوم مقام التسليم الفعلى على النحو الذى قدمناه التسليم الحكمى
 (

1911 ) ،
بمجرد تراضى  –مدنى فيما رأينا  599كما تقول الفقرة الثانية من المادة  –التسليم الحكمى يتم و . التسليم المعنوى 

ويتميز التسليم الحكمى بذلك عن التسليم الفعلى بأنه  . ويتراضيان على أن المبيع قد تم تسليمه من البائع إلى المشترى ، المتعاقدين

  . وليس بعمل مادى ، ( Acte juridiqueأو تصرف قانونى )  ( Conventionاتفاق ) 

بإجازة أو إعارة أو وديعة أو  ، أن يكون المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع ( وللتسليم الحكمى صورتان : ) الصورة األولى

وال يحتاج إلى استيالء مادى جديد ليتم  ، فيكون المشترى حائزاً فعال للمبيع وقت صدور البيع . ثم يقع البيع ، رهن حيازة أو نحو ذلك

 ، ولكن ال كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن ، وإنما يحتاج إلى اتفاق مع البائع على أن يبقى المبيع فى حيازته . التسليم

ى كما كانت وإن كانت الحيازة المادية تبق ، فتتغير نية المشترى فى حيازته للمبيع . بل كمالك له من طريق الشراء
 (1911 ) .

وهذه  

أن يبقى المبيع فى حيازة  ( ) الصورة الثانية . ينص عليها وحدها ( 959 /   111الصورة هى التى كان التقنين المدنى السابق ) م 

حيازة أو بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن  ، ولكن ال كمالك فقد خرج عن الملكية بعقد البيع ، البائع بعد البيع

فبدال من أن  . غير ذلك مما يترتب على عقد يتم بين المشترى والبائع بعد البيع ويستلزم نقل حيازة الشيء من المشترى إلى البائع

 ، ثم يعود إلى تسلمه من المشترى بموجب عقد اإليجار أو أى عقد آخر $ 955$  ، يسلم البائع المبيع للمشترى بموجب عقد البيع

فى يد البائع بعد أن يتفق الطرفان  يبقى المبيع
 (1917 ) 

على أن هذا يعد تسليما من البائع للمشترى ثم إعادة حيازته من المشترى للبائع 

فيبيع المشترى الشيء للبائع  ، ويصح أن يكون هذا العقد الجديد عقد بيع ثانى أو عقد هبة . بموجب العقد الجديد الذى تلى عقد البيع

ولكن بعقد بيع جديد أو بعقد هبة ال على حكم الملك  ، ومن ثم يبقى الشيء فى حيازة البائع كمالك له ، بعد أن اشتراه منه أو يهبه إياه

األصلى 
 (1915 ) .

من التقنين المدنى  599 وشملنا الفقرة الثانية من المادة ، وهذه الصورة الثانية لم يعرض لها التقنين المدنى السابق 

  . الجديد فيما قدمناه

وقد ورد هذا  ، وكلتا الصورتين األولى والثانية ليست إال تطبيقا لمبدأ عام فى انتقال الحيازة من شخص إلى آخر انتقاال حكمياً 

الحائز واضعاً يده لحساب من يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى إذا استمر " مدنى إذ تنص على أنه  599المبدأ فى المادة 

" أو استمر الخلف واضعاً يده ولكن لحساب نفسه  ، يخلفه فى الحيازة
 (1999 ) .

  

وقد أورد التقنين المدنى العراقى صورة ثالثة للتسليم الحكمى يمكن األخذ بها فى مصر دون نص ألنها تتفق مع القواعد 

قبل قبضه لغير البائع أو باعه  ( وإذا أجره ) المشترى" ا التقنين على ما يأتى : من هذ 959فنصت الفقرة الثانية من المادة  ، العامة

" قام هذا القبض مقام قبض المشترى  ، وقبضه العاقد ، أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أى تصرف آخر يستلزم القبض
 (1992 ) .

 

بأن  ، كما تتميز عن التسليم الفعلى . بأن فيها انتقاال مادياً لحيازة المبيع ، وتتميز هذه الصورة عن صورتى التسليم الحكمى المتقدمين

 $ 959$ هو شخص تعاقد مع  ، بل إلى شخص آخر يعد نائباً عنه فى تسلم المبيع ، الحيازة ال تنتقل مادياً إلى المشترى نفسه

 ً ى أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة أو كمستأجر من المشتر ، المشترى واستلزم التعاقد أن يقبض المبيع هو أيضا

وقبضاً حكمياً بالنسبة  ، فيعد قبض هذا الشخص اآلخر قبضاً فعلياً بالنسبة إلى العقد الذى أبرمه مع المشترى . مشتر أو موهوب له

  . ويقوم القبض األول مقام القبض الثانى ، إلى عقد البيع

 زمان التسليم ومكانه - 1

 ن التسليم : زما - 319

من هذا المشروع  917فكانت المادة  ، كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص يعين زمان تسليم المبيع

فإذا لم يحدد العقد وقتاً لذلك وجب تسليم المبيع فى الوقت  ، يجب أن يتم التسليم فى الوقت الذى حدده العقد" تنص على ما يأتى : 

                                                 

  . 15ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1911) 

  . Tradition Brevi Manu : ويسمى هذا التسليم (  1911) 

  ( . 155بودرى وسينيا فقرة )  Contitut Possessoire : ويسمى هذا االتفاق (  1917) 

مبيع قبل قبضه إذا أجر المشترى ال"  مدنى عراقى فى هذا المعنى على أنه 959وتنص الفقرة األولى من المادة  (  1915) 

اعتبر المشترى  ، أو تصرف له فيه أى تصرف آخر يستلزم القبض ، أو رهنه له ، أو وهبه إياه ، أو باعه منه ، إلى بائعه

  . فى الهامش 999أنظر آنفاً فقرة "  قابضاً للمبيع

  . 15ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (  1999) 

  . فى الهامش 999أنظر آنفاً فقرة  (  1992) 
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 الفهرس العام

" مع مراعاة المواعيد التى تستلزمها طبيعة المبيع أو يقتضيها العرف  ، فيه العقد الذى يتم
 (1991 ) .

وقد حذفت هذه المادة فى لجنة  

" ألنها مستفادة من القواعد العامة " المراجعة 
 (1999 ) .

  

 ، المقررة فى الفصل المتعلق بالوفاءوالواقع من األمر أن هذه المادة المحذوفة يستفاد حكمها فى غير عناء من القواعد العامة 

ما لم  ، يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب االلتزام نهائياً فى ذمة المدين - 2" مدنى على الوجه اآلتى :  951وتقررها المادة 

أن ينظر  ، قانونإذا لم يمنعه نص فى ال ، على أنه يجوز للقاضى فى حاالت استثنائية - 1 . يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

  . "إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم  ، المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ فيها التزامه

أو كان هناك  ، وهذا إذا لم يتفق المتبايعان على ميعاد يتم فيه التسليم ، فاألصل إذن أن يتم التسليم فوراً بمجرد انعقاد البيع

أو أمهل القاضى البائع فى تسليم  ، أو اقتضت طبيعة المبيع شيئا من الوقت فى تسليمه ، يقضى بتسليم المبيع فى ميعاد معينعرف 

المبيع إلى وقت معين لوجود أسباب تبرر هذا اإلمهال 
 (1995 ) .

  

فقد  ، فإن لم يوجد اتفاق . االتفاق فيجب العمل بهذا ، والذى يقع عادة أن المتعاقدين يتفقان فى عقد البيع على ميعاد التسليم

فإن لم يكن  . ويقع ذلك كثيراً فى التعامل التجارى حيث يحدد العرف مهلة معينة لتسليم المبيع ، يقضى العرف بالتسليم فى ميعاد معين

كما إذا كان المبيع شيئاً غير معين إال بنوعه وكان  ، واقتضت طبيعة المبيع تأخير التسليم إلى وقت معين ، هناك اتفاق وال عرف

فإن طبيعة المبيع هنا تقتضى أن يتأخر  ، المفهوم أن البائع سيحصل على المقادير المبيعة من السوق ثم يسلمها بعد ذلك للمشترى

التسليم وقتاً معقوال يتيسر فيه للبائع الحصول على المقادير المبيعة من السوق 
 (1999 ) .

م يكن هناك اتفاق أو عرف ولم تقتض فإن ل 

إال إذا وجدت ظروف تبرر منح القاضى  ، وجب أن يكون التسليم فوراً بمجرد انعقاد البيع كما قدمنا ، طبيعة المبيع تأخيراً فى التسليم

تشفع للبائع فى أن يمنحه كما إذا كان المبيع بضاعة يستوردها البائع وقد تأخرت فى الطريق وكانت الظروف  ، للبائع مهلة ف التسليم

  . القاضى هذه المهلة

فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفى الثمن  ، على أنه يالحظ أن الثمن إذا كان مستحق الدفع ولم يدفعه المشترى
 (

1991 ) ،
له تفصيال فيما والذى سنعرض  ، وهو فى ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له . حتى لو منح المشترى نظرة الميسرة 

  . يلى

                                                 

يجب " :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى ، 957/    111وكان هذا النص يقابل فى التقنين المدنى السابق المادة  (  1991) 

فإذا لم يشترط فيه شيء بهذا الخصوص وجب التسليم وقت البيع مع مراعاة  ، أن يكون التسليم فى الوجه المعين له فى العقد

وإن لم يذكر  ، وهذا نص يورد نفس األحكام التى أوردها المشروع التمهيدى فيما قدمناه ."  المواعيد المقررة بحسب العرف

  . منى بين المتبايعينولكن هذه يمكن استخالصها من اتفاق ض ، صراحة المواعيد التى تقتضيها طبيعة المبيع

 . فالقواعد العامة هى التى تسرى كما فى مصر ، وال يوجد فى التقنين السورى وال التقنين الليبى وال التقنين العراقى نص مقابل

يجب أن يكون التسليم فى الوقت المعين له فى " :  على ما يأتى 2/    591وينص تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى المادة 

وهذا  ."  وإذا لم يعين وقت وجب التسليم على أثر إنشاء العقد مع مراعاة المهل التى تقتضيها ماهية المبيع أو العرف ، العقد

  . النص يتفق فى حكمه مع حكم التقنين المصرى

  . فى الهامش 15فى الهامش و ص  12ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1999) 

  . 119ص  59رقم  1مجموعة عمر  2597ة فبراير سن 9نقض مدنى  (  1995) 

ثم عاد بعد مدة طويلة عندما ارتفعت  ، وإذا سكت المشترى عن دفعات من المبيع متأخرة بسبب أزمة طرأت (  1999) 

م  2522أبريل سنة  25استئناف مختلط ) لم يحق له ذلك ألن سكوت دليل على نزوله عن حقه  ، األسعار يطالب بالمتأخر

 2522مايو سنة  5استئناف مختلط ) وال يستحق تعويض عن تأخر البائع فى تسليم المبيع إال بعد اإلعذار  ( . 115ص  19

وال حاجة لإلعذار إذا كان البائع قد أرسل البضائع فى وقت متأخر مما يتحتم معه تأخرها عن ميعاد  ( . 999ص  19م 

ولكن األصل هو ضرورة إعذار البائع المتأخر فى التسليم  ( . 917ص  15م  2521مايو سنة  15استئناف مختلط ) التسليم 

م  2521مايو سنة  29 – 171ص  19م  2529أبريل سنة  9 – 219ص  19م  2529فبراير سنة  29استئناف مختلط ) 

م  2521ديسمبر سنة  25 - 17ص  99م  2521ديسمبر سنة  5 – 99ص  99م  2521نوفمبر سنة  12 – 991ص  17

  ( . 215ص  99م  2527يناير سنة  19 – 51ص  99

ً  ، فلو تسلم المشترى المبيع دون إذن البائع وقبل أن يدفع الثمن الحال (  1991)  وجاز للبائع  ، لم يكن ذلك التسلم صحيحا

) مشترى كان الهالك على ال ، ولكن إذا هلك المبيع فى هذه الحالة وهو فى يد المشترى قبل أن يسترده البائع . استرداد المبيع

  ( . وهى تطبيق للقواعد العامة فيسرى حكمها دون حاجة إلى نص ، مدنى سابق 959/    115م 

وجب تسليما للمبيع فوراً بمجرد البيع وتأخير الثمن إلى حلول أجله  ، وإذا اشترط ميعاد لدفع الثمن دون أن يشترط ميعاد لتسليم المبيع

كان البائع مسئوال عن التعويض  ، وإذا حان ميعاد التسليم ولم يتم ( . 25ص  11 م 2529نوفمبر سنة  1استئناف مختلط ) 

ص  17م (  2521مارس سنة  29استئناف مختلط ) إال إذا منعه عن ذلك قوة قاهرة كتأخر طرود البريد بسبب الحرب 

أنظر أيضاً فى تأخر  – 192 ص 17م (  2521أبريل سنة  21استئناف مختلط ) وعلى البائع إثبات القوة القاهرة  – 191
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 الفهرس العام

 مكان التسليم :  - 311

من هذا  915فكانت المادة  ، كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل أيضاً على نص يعين مكان تسليم المبيع

لم يتفق على غير  ما ، يجب أن يتم التسليم فى المكان الذى يوجد فيه المبيع وقت تمام العقد - 2" المشروع تنص على ما يأتى : 

" اعتبر موجوداً فى موطن البائع  ، فإذا كان المبيع منقوال ولم يعين محل وجوده - 1 . ذلك
 (1991 ) .

المادة  $ 957$ وقد حذفت هذه  

" ألنها مستفادة من القواعد العامة " أيضاً 
 (1997 ) .

  

مدنى على الوجه  951وتقررها المادة  ، لوفاءوالنص المحذوف يستفاد حكمه فعال من القواعد العامة المقررة فى فصل 

ما لم يوجد  ، إذا كان محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجوداً فيه وقت نشوء االلتزام - 2اآلتى : 

 ، د فيه موطن المدين وقت الوفاءأما فى االلتزامات األخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوج - 1 . اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك

  . "أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان االلتزام متعلقاً بهذه األعمال 

أن يكون التسليم فى المكان الذى يكون هذا الشيء موجوداً فيه وقت انعقاد  ، إذا كان المبيع شيئاً معيناً بالذات ، فاألصل إذن

البيع 
 (1995 ) .

فالمفروض عندئذ أن المنقول يصحب البائع  ، يكون الشيء المعين بالذات منقوال لم يعين مكان وجوده وقت البيعوقد  

أما إذا  . فيكون مكان تسليمه فى موطن البائع أو فى المكان الذى يوجد فيه مركز أعماله إذا كان البيع يتعلق بهذه األعمال ، حيث يقيم

فإن التسليم يكون فى  ، كحق شخصى حوله الدائن $ 955$ أو كان حقاً مجرداً  ، ذات بل معيناً بنوعهكان المبيع شيئاً غير معين بال

وذلك تطبيقاً للقاعدة التى تقتضى بأن الدين يسعى إليه )  ، موطن البائع أو فى مركز أعماله إذا كان البيع يتعلق بهذه األعمال

Portable )  ( وال يسعىQuerable ) . فيجب حينئذ العمل بهذا  ، وهذا كله ما لم يتفق المتبايعان على مكان آخر يسلم فيه المبيع

 ، كان هذا بمثابة اتفاق على أن يكون التسليم فى هذا المكان المعين ، فإذا عين للمبيع مكان وجود غير مكان وجوده الحقيقى . االتفاق

  . ى إلى المكان المعينوكان البائع ملزماً بنقل المبيع من مكانه الحقيق

                                                                                                                                                                    

مايو سنة  29 – 919ص  15م  2521مايو سنة  7استئناف مختلط  : البائع فى التسليم بسبب القوة القاهرة أو بخطأ منه

يناير سنة  99 – 951ص  15م  2521مايو سنة  1 – 525ص  17م  2521يونيه سنة  1 – 991ص  17م  2511

  ( . 125ص  99م  2527فبراير سنة  1 – 279ص  99م  2527

يجب " :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى ، 951/    119وكان هذا النص يقابل فى التقنين المدنى السابق المادة  (  1991) 

وهذا الحكم ويتفق مع الحكم المقرر فى المادة  ."  ما لم يشترط ما يخالف ذلك ، تسليم المبيع فى محل وجوده وقت البيع

إذا تعين فى عقد البيع محل لوجود " :  من التقنين المدنى السابق تنص على ما يأتى 951/    111وكانت المادة  . المحذوفة

 . فيكون هذا التعيين ملزماً للبائع بنقل المبيع إلى المحل المعين إذا طلب المشترى ذلك ، المبيع فيه غير محل وجوده الحقيقى

يكون له الحق فى فسخ البيع مع أخذ التضمينات إذا  ، تب عليه تأخير مضر بالمشترىوفى حالة ما إذا لم يمكن النقل أو تر

األستاذان أحمد ) وهذا النص مجرد تطبيق للقواعد العامة فيسرى حكمه دون حاجة إلى نص  ."  كان البائع حصل منه تدليس

  ( . 992نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة 

 952وتنص المادة  . فالقواعد العامة هى التى تسرى كما فى مصر ، التقنين الليبى نص مقابلوال يوجد فى التقنين السورى وال فى 

وإذا  . مطلق العقد يقتضى تسليم المبيع فى المحل الذى هو موجود فيه وقت التعاقد - 2 : من التقنين المدنى العراقى على أن

أما إذا اشترط فى العقد على البائع تسليم المبيع  - 1 . امة البائعاعتبر مكانه محل إق ، كان المبيع منقوال ولم يعين محل وجوده

 ويتفق مع األحكام التى تسرى فى مصر ، والنص تطبيق للقواعد العامة ."  لزمه تسليمه فى المحل المذكور ، فى محل معين

ما  ، محل وجوده وقت إنشاء العقد يجب تسليم المبيع فى"  من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى على أنه 599وتنص المادة  .

وجب على البائع أن ينقل  ، إذا عين فى عقد البيع محل لوجود المبيع غير المحل الذى يكون فيه حقيقة –لم يشترط العكس 

 ويتفق مع األحكام التى تسرى ، وهذا النص أيضاً تطبيق للقواعد العامة ."  المبيع إلى المحل المعين إذا طلب المشترى نقله

  . فى مصر

  . فى الهامش 15فى الهامش و ص  11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1997) 

  . 19ص  91م  2559يناير سنة  29استئناف مختلط  (  1995) 
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فى  ، مدنى 591من ذلك نصت عليه المادة  . على تعيين زمان التسليم ومكانه ، فى حاالت خاصة ، وقد ينص القانون 

ما لم  ، فال يتم التسليم إال إذا وصل إليه ، إذا وجب تصدير المبيع للمشترى" من أنه  ، خصوص المبيع إذا وجب تصديره للمشترى

" يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك 
 (1959 ) .

  

 ، كبضائع يشحنها البائع للمشترى $ 199$  ، فإذا كن المبيع يجب تصديره إلى المشترى فى مكان غير المكان الذى هو فيه

فيتم  ، فإن القواعد العامة التى قدمناها كانت تقضى بأن يكون التسليم فى مكان محطة الشحن ألنها مركز أعمال البائع المدين بالتسليم

فتنتقل  ، وفى هذا الوقت أيضاً يتم إفراز المبيع إذا كان فى األصل شيئاً غير معين إال بنوعه . التسليم فى هذا المكان وفى وقت الشحن

تحدد  ، طبقاً للقواعد العامة ، ونرى من ذلك أن واقعة الشحن هذه كانت . كية إلى المشترى وتكون تبعة الهالك عليه فى الطريقالمل

مدنى المتقدمة  591ولكن المادة  . وقت إفراز المبيع ووقت نقل ملكيته ووقت التسليم ومكانه ومبدأ انتقال تبعة الهالك إلى المشترى

فما لم يتفق المتبايعان على أن يكون التسليم عند الشحن أو عند التفريغ وفى هذه الحالة  . ء من هذه القواعد العامةالذكر جاءت استثنا

ويكون ذلك فى موطن  ، فإن النص يقضى بأن يكون التسليم عند وصول المبيع إلى المشترى أى عند التفريغ ، يعمل بهذا االتفاق

  .  عند الشحن الذى هو موطن البائع وهو المدين بالتسليمال ، المشترى الذى هو دائن بالتسليم

فإذا كان المبيع المصدر منقوال معيناً  . ومن ثم يجب التمييز فى هذا الصدد بين الشيء المعين بالذات والشيء المعين بنوعه

وكانت تبعة هالكه  ، وفى محطة الوصولوكان زمان التسليم ومكانه عند التفريغ  ، انتقلت ملكيته إلى المشترى بمجرد البيع ، بالذات

ويغلب أن  ، أما إذا كان المبيع شيئاً معيناً بنوعه . فيكن خطر الهالك فى الطريق على البائع ال على المشترى ، على البائع قبل التسليم

وزمان التسليم  . عند التسليمواإلفراز يتم  ، فإن ملكية البضاعة ال تنتقل إال باإلفراز ، تكون بضاعة يصدرها تاجر إلى تاجر آخر

يكون فى هذه الحالة أيضاً وقت التفريع 
 (1952 ) ،

خطر  $ 192$ ولما كان  ، فتنتقل الملكية إذن عند التفريغ . ومكانه محطة الوصول 

فإن تبعة الهالك تكون على البائع إذ هو  ، ( تجارى 55هالك البضائع التى تخرج من مخزن البائع فى الطريق على من يملكها ) 

المالك إلى أن تصل البضائع محطة التفريغ 
 (1951 ) .
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من هذا  979فكانت المادة  ، وكان المشروع التمهيدى يشتمل كذلك على نص يعين من تكون عليه نفقات تسليم المبيع 

ويدخل فى هذه النفقات ما صرف  ، نفقات التسليم على البائع إال إذا وجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك" نص على أن المشروع ت

                                                 

من المشروع التمهيدى على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين  911ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (  1959) 

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 555وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  ، الجديد

  ( . 15و ص  – 19و ص  12ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  591

كان التسليم هو موطن البائع فيكون م ، ومن ثم كانت القواعد العامة هى التى تسرى ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

وكذلك زمان التسليم هو زمان اإلرسال ال زمان  ، ألن البائع هو المدين بالتسليم - أى مكان التصدير ال مكان التوريد–

  ( . 157أنظر آنفاً فقرة ) الوصول 

مطابقة )  519نين المدنى الليبى المادة وفى التق –(  مطابقة للتقنين المصرى)  95 5 ويقابل النص فى التقنين المدنى السورى المادة

فتسرى القواعد العامة وهذه تقضى بمكان التصدير وزمان ) وال مقابل له من التقنين المدنى العراقى  –(  للتقنين المصرى

مبيع إذا من الواجب إرسال ال" :  وتجرى على الوجه اآلتى 591وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المادة  –(  اإلرسال

وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين  ."  فالتسليم ال يتم إال ساعة وصول المبيع إلى المشترى أول إلى ممثله ، من مكان إلى آخر

وتجرى على الوجه  ، من نفس التقنين اللبنانى 955اآلنفة الذكر المادة  591ويتساند مع المادة  . المدنى المصرى الجديد

  ."  ما لم يكن هناك نص مخالف ، خاطر المبيع فى مدة سفره إلى أن يستلمه المشترىيتحمل البائع م" :  اآلتى

مارس سنة  17استئناف مختلط ) ويراعى المألوف والعرف فى تقدير الزمن الذى تصل فيه البضاعة المصدرة  (  1952) 

استئناف مختلط ) فتأخر نحو شهرين فى وصول البضاعة المصدرة من ميناء بعيد يكون مغتفراً  ( ، 215ص  27م  2591

ال  ،"  إذا أمكن"  كأن يقول ، وتحديد زمن الوصول مع اقتران التحديد بتحفظ ( . 292ص  25م  2591فبراير سنة  29

وإذا اشترط  ( . 115ص  15م  2591ل سنة أبري 15استئناف مختلط ) يغتفر فيه أن يكون الزمن ثالثة أضعاف المألوف 

 ً كان للمشترى الحق فى رفض البضاعة التى وصلت بعد  ، المشترى وصول البضاعة فى وقت معين وإال كان البيع مفسوخا

  ( . 215ص  25م  2591فبراير سنة  25استئناف مختلط ) وليس عليه إعذار البائع  ، الميعاد

ص  5نظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية وأ – 157أنظر آنفاً فقرة  (  1951) 

11 .  
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" على المبيع فى نقله إلى مكان التنفيذ وفى مقاسه ووزنه وحزمه 
 (1959 ) 

ألنها مستفادة من القواعد " وقد حذفت هذه المادة هى أيضاً 

" العامة 
 (1955 ) .

  

" مدنى فى فصل الوفاء على الوجه اآلتى :  957وتقررها المادة  ، ذوف يستفاد حكمه فعال من القواعد العامةوالنص المح

  . "إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك  ، تكون نفقات الوفاء على المدين

  $191  $ 

ويدخل فى هذه النفقات مصروفات الوزن والمقاس  . هو الذى يتحمل نفقاته -وهو المدين بالتسليم –فاألصل إذن أن البائع 

ويدخل أيضاً فى  . فإن اإلفراز عملية ضرورية للتسليم تسبقه وتمهد له ، والكيل والعد إذا كان المبيع ال يفرز إال بأحد هذه الطرق

بيع فعال ووجب نقله إلى مكان نفقات التسليم مصروفات حزم المبيع ونقله إلى مكان التسليم إذا لم يكن هذا المكان حيث يوجد الم

 . إلى المشترى ، أومفاتيح المكان الذى يوجد فيه المبيع ، ويدخل كذلك فى نفقات التسليم مصروفات إرسال مفاتيح الدار المبيعة . آخر

سلمها البائع وإذا كان على المبيع تكاليف تحملها البائع كما إذا كان بضاعة مستوردة ويجب دفع الرسوم الجمركية عليها حتى يت

فتكون الرسوم الجمركية على البائع  ، ليسلمها للمشترى
 (1959 ) .

وكل مصروفات أخرى يستلزمها وضع المبيع تحت تصرف  

  . المشترى حتى يتم التسليم تكون على البائع

لنور أو المياه مثال فأجرة عداد ا . وهذا إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف يجعل مصروفات التسليم على المشترى ال على البائع

أى على شركة النور أو شركة المياه  ، تكون فى األصل على البائع -وهى مصروفات إلفراز المبيع –
 (1951 ) ،

ولكن كثيراً ما يقضى  

كذلك قد يقضى العرف بأن يكون الوزن والكيل ونحو ذلك على المشترى ال على  . االتفاق بأن تكون أجرة العداد على المستهلك

  . أو مناصفة بين المشترى والبائع ، البائع
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ومن ثم تكون  . ( مدنى 515فإن تسلمه التزام فى ذمة المشترى ) م  ، وسنرى أنه إذا كان تسليم المبيع التزاماً فى ذمة البائع 

الجهة التى يريدها المشترى ورسوم المرور والترانزيت والدخولية  كمصروفات نقل المبيع من مكان التسليم إلى–مصروفات التسلم 

وسنعود إلى  . إال إذا وجد اتفاق أو عرف يجعل هذه المصروفات على البائع ، على المشترى ال على البائع $ 199$  -وغير ذلك 

ذلك عند الكالم فى تسلم المشترى للمبيع 
 (1951 ) .

  

 بالتزام التسليم الجزاء على اإلخالل -المطلب الثالث

  ( ) تبعة هالك المبيع أو تلفه قبل التسليم

 التنفيذ العينى أو الفسخ مع التعويض فى الحالتين : - 314

أو سلم المبيع فى غير الحالة التى كان عليها  ، فامتنع عن التسليم ، وإذا أخل البائع بالتزام التسليم على النحو الذى قدمناه 

أو ارتكب أية مخالفة أخرى ألحكام التسليم التى  ، أو أراد تسليم المبيع فى غير مكانه ، أو تأخر فى التسليم عن زمانه ، وقت البيع

                                                 

على البائع " :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى ، 999/    179ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة  (  1959) 

وهذا الحكم يتفق مع حكم النص  ."  ه وغير ذلككأجرة نقله لمحل التسليم وأجرة كيله ومقاسه ووزن ، مصاريف تسليم المبيع

  . المحذوف

وتكون مصروفات التسليم على  ، فتسرى القواعد العامة كما فى مصر ، وال مقابل للنص ال فى التقنين السورى وال فى التقنين الليبى

تكاليف تسليم المبيع كأجرة "  لى أنع 951وفى التقنين المدنى العراقى تنص المادة  . البائع إذا لم يكن اتفاق أو عرف مخالف

وفى  . وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة ."  ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك ، الكيل والوزن تلزم البائع وحده

 - أوال : - إذا لم يكن نص أو عرف مخالف–يتحمل البائع "  على أن 521تقنين الموجبات والعقود اللبنانى تنص المادة 

المصاريف الالزمة إلنشاء الحق أو نقله إذا كان  - ثانيا . مصاريف التسليم كأجرة القياس أو الوزن أو العد أو تعيين الحجم

  . وهذه األحكام تتفق مع أحكام القانون المصرى ."  المبيع غير مادى

  . 15ص  – 19ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  1955) 

كما  ، لم يكن للبائع حق فى زيادة الثمن ، مركية فى الفترة ما بين البيع ودفع هذه الرسومفإذا زادت الرسوم الج (  1959) 

  ( . 2هامش  15ص  29قارب بالنيول وريبير وهامل ) أنها إذا نقصت لم يكن للمشترى حق فى إنقاص الثمن 

  . 19ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  (  1951) 

  . 515أنظر ما يلى فقرة  (  1951) 
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سبق أن بسطناها 
 (1957 ) ،

كما يستطيع أن يطلب فسخ  ، إذا كان ذلك ممكناً  $ 199$ فإن المشترى يستطيع أن يطالبه بالتنفيذ العينى  

وله أن يطلب فى الحالتين تعويضاً عما عسى أن يكون قد أصابه من الضرر من  ، ية فى إجابته إلى طلبهالبيع وللقاضى سلطة تقدير

جراء إخالل البائع بالتزامه 
 (1955 ) .

للقواعد العامة التى قررناها فى نظرية العقد وفى نظرية تنفيذ  $ 199$ وكل هذا يكون طبقاً  

                                                 

نوفمبر  22استئناف مختلط ) كأن يكون البائع لم يف بالثمن إلى بائعه فلم يتمكن من أخذ المبيع وتسليمه للمشترى  (  1957) 

وفى هذه الحالة إذا  ، أو كأن يكون البائع قد تصرف فى المبيع وال يمكنه الحصول على مثله ( ، 9ص  21م  2599سنة 

ص  21م  2595مارس سنة  19استئناف مختلط ) ر البائع المشترى بذلك لم تعد هناك حاجة ألن يعذر المشترى البائع أخط

  ( . 25ص  25م  2592نوفمبر سنة  25استئناف مختلط ) أو كان يكون البائع لم يسلم ملحقات المبيع  ( ، 211

 17م  2521فبراير سنة  1استئناف مختلط ) ليم أعلى من الثمن ويستحق التعويض بمجرد ثبوت أن سعر البضاعة وقت وجوب التس

 19م  2529مايو سنة  25استئناف مختلط ) ويعتد بالسعر وقت وجوب التسليم ال وقت المطالبة التى قد تتأخر  ( . 299ص 

وإذا وجب تسليم المبيع على  ( . 297ص  99م  2527يناير سنة  5 – 159ص  15م  2521مارس سنة  25 – 911ص 

 ( . 995ص  15م  2521فبراير سنة  12استئناف مختلط ) نظر إلى وقت وجوب التسليم بالنسبة إلى كل دفعة  ، دفعات

يناير سنة  1استئناف مختلط ) وقت وجوب التسليم وإال تحمل الفرق (  التغطية) ويجب على البائع الحصول على المبيع 

والتعويض عن تأخر البائع فى تسليم المبيع هو ثمرات المبيع من وقت البيع إلى وقت التسليم بعد  ( . 227ص  99م  2527

وفى بيع القطن إذا  ( . 911ص  99م  2512مايو سنة  21استئناف مختلط ) خصم فوائد ما تبقى من الثمن غير مدفوع 

لم يجز للمشترى أن تجمع بين التعويضين بل عليه أن  ، عراشترط المشترى عند عدم التسليم مبلغاً معيناً أو دفع الفرق فى الس

مايو  1استئناف مختلط ) وفى حساب الفرق فى السعر يجب االعتداد باليوم الذى كان يجب تسليم القطن فيه  ، يختار أحدهما

  ( . 915ص  95م  2511مارس سنة  92 – 995ص  97م  2511سنة 

ى عند تأخر البائع فى التسليم الخيار بين التنفيذ العينى أو طلب الفسخ مع وقد قضت محكمة النقض بأن للمشتر (  1955) 

وليس للبائع أن يحتج بأن  . وليس فى رفع الدعوى بأى من هذين الطلبين نزول عن الطلب اآلخر . التضمينات فى الحالتين

أن البائع لم يبد استعداده للتسليم حتى بعد  المشترى لم يدفع الثمن مع أن المتفق عليه دفع الثمن قبل التسليم إذا كان الثابت

) إنذاره من المشترى أن المشترى على استعداد لدفع كامل الثمن عند تسلمه المبيع بالسعر المتفق عليه كما اشترط فى البيع 

إذ وقضت أيضاً بأنه متى كانت المحكمة  ( . 199ص  97رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  27نقض مدنى 

قضت برفض الدعوى التى أقامها الطاعن بطلب فسخ البيع قد أقامت قضاءها على أن الدقيق موضوع البيع شحن سليماً غير 

وأن التأخير فى تفريغ شحنة السفينة وفى وصول وثائق الرسالة كان راجعاً إلى  ، مصاب بالتلف الذى وجد به عند تحليله

بتفريغ الدقيق لم تأل جهداً فى سبيل الحصول على إذن تسليم يحل محل حافظة وأن البائعة بمجرد علمها  ، ظروف الحرب

وأن هناك عوامل تجمعت ولم يكن للبائعة دخل فيها حالت دون وصول الدقيق إلى المشترى وسببت  ، الشحن الذى تأخرت

العراء لدى شركة االستيداع  وأنه على فرض هطول أمطار غزيرة أثناء تخزين الدقيق فى ، تأخير البدء فى علمية التخليص

وكانت من عوامل زيادة تلفه فال يصح أن تسأل عنه البائعة ألنه هكذا كان نظام التخزين فى العراء بحكم الضرورة فى ذلك 

(  2977ص  211رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  11نقض مدنى ) فهذا تحصيل موضوعى سائغ  ، الوقت

.  

 2599مارس سنة  12استئناف مصر ) سخ البيع أو طلب تعويض لتأخر البائع فى التسليم إال إذا أعذر البائع وال يجوز للمشترى ف

 1م  2755يونيه سنة  19 – 191ص  2م  2775مايو سنة  21استئناف مختلط  – 259ص  1رقم  91المجموعة الرسمية 

 29م  2757مارس سنة  21 – 22ص  29م  2751نوفمبر سنة  21 – 111ص  1م  2759أبريل سنة  27 – 951ص 

فإذا لم يعذر المشترى  ( . 15ص  91م  2555ديسمبر سنة  29 – 159ص  51م  2595أبريل سنة  22 – 199ص 

 ، ولم يتمسك البائع بعدم اإلعذار بل ناقش المشترى فى نتائج عدم تنفيذه اللتزامه ، البائع ورفع عليه دعوى الفسخ والتعويض

وإذا رفع  ( . 217ص  7م  2751مارس سنة  11استئناف مختلط ) لم يعد للبائع بعد ذلك الحق فى التمسك بعد اإلعذار 

فال يستبقى دعوى التعويض إلى دعوى مستقلة يرفعها بعد دعوى  ، المشترى دعوى الفسخ وجب عليه أيضاً طلب التعويض

وال يجوز للمشترى طلب الفسخ إذا كان إخالل البائع  ( . 957ص  1م  2755يونيه سنة  19استئناف مختلط ) الفسخ 

ص  12م  2595فبراير سنة  27استئناف مختلط ) كما إذا تأخر فى تسليم مستندات ملكية المبيع  ، بالتزامه إخالال غير جسيم

يع بعد انقضاء أو سلم أكثر المب ( ، 197ص  11م  2529أول أبريل سنة  – 259ص  91م  2529فبراير سنة  19 – 195

وإذا كان البائعون متعددين وكانوا متضامنين فى  ( . 211ص  19م  2557مايو سنة  11استئناف مختلط ) ميعاد التسليم 

كانوا متضامنين فى التعويض  ، وحصل المشترى على فسخ البيع إلخاللهم بهذه االلتزامات ، التزاماتهم نحو المشترى

  ( . 925ص  29م  2592مايو سنة  12ط استئناف مختل) المستحق للمشترى 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

االلتزام 
 (1999 ) .

كان للمشترى أن يطالبه بالتعويض عما أصابه من ضرر بهذا التأخر  ، يم مثالفإذا تأخر البائع عن التسل 
 (1992 ) ،

 

كأن يكون المبيع بضائع رخص سعرها عند تسلم المشترى إياها متأخرة وكان يستطيع بيعها بثمن أعلى ولو أنه تسلمها فى الميعاد 
 (

1991 ) .
 . ويكون ذلك على نفقة البائع ، ائع التى امتنع البائع عن تسليمهاأن يشترى البض ، طبقاً للقواعد العامة ، بل يجوز للمشترى 

أن يشترى  ، إعذار البائع $ 191$ لكن بعد  ، وعند االستعجال يجوز له دون إذن ، ويحصل البائع على إذن من المحكمة قبل الشراء

البضائع على نفقته 
 (1999 ) .

  

حتى لو كان ذلك راجعاً إلى  ، فإن البائع إذا لم يسلم المبيع للمشترى ، كما قدمناولما كان االلتزام بالتسليم التزاما بتحقيق غاية 

فإن البائع يكون مع ذلك لم يقم بالتزامه بالتسليم فيصح مسئوال  ، كما إذا هلك المبيع أو تلف بقوة قاهرة أو حادث فجائى ، سبب أجنبى

فنستعرض حالة  ، وهذا ما ننتقل اآلن إليه ، سليم على البائع ال على المشترىومن ثم تكون تبعة هالك المبيع أو تلفه قبل الت . عن ذلك

ثم حالة هالكه هالكا جزئياً أو نقص قيمته لتلف أصابه  ، هالك المبيع هالكا كليا
 (1995 ) .

  

 تبعة الهالك الكلى قبل التسليم - 1

 يأتى :من التقنين المدنى على ما  591النصوص القانونية : تنص المادة  - 929

إال إذا كان الهالك بعد إعذار المشترى  ، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن ، إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب البد للبائع فيه

" لتسلم المبيع 
 (1999 ) .

  

912 /   151ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
  (1991 ) .

  

                                                 

ومثل هذا  ، وقد يتفق المتبايعان فى عقد البيع على أنه إذا تأخر البائع فى تسليم المبيع كان للمشترى فسخ العقد (  1999) 

ولكن  ، فإذا اختاره أجابه القاضى إلى طلبه وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن ، االتفاق يجعل الفسخ من خيار المشترى

األستاذ  – 71فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) يجوز أال يختار المشترى الفسخ فى هذه الحالة ويعدل عنه إلى طلب التنفيذ 

فيورد البائع السلعة للمشترى بكميات  ، وقد يكون البيع عقد توريد ( . 192ص  – 199ص  211عبد الفتاح عبد الباقى فقرة 

 9أوبرى ورو ) يتناول الفسخ ما سبق توريده من الكميات إال إذا كان العقد غير قابل للتجزئة فال  ، معيبة فى أوقات دورية

األستاذ محمد كامل مرسى فقرة  – 2275فقرة  Venteأنسيكلوبيدى داللوز  – 295فقرة  5دى باج  – 91ص  995فقرة 

فإن  ، ثم عرض البائع أن يسلم المبيع ، ليموإذا رفع المشترى دعوى الفسخ لتأخر البائع فى التس ( . 115مكررة ص  299

  ( . 912ص  59م  2592مايو سنة  9استئناف مختلط ) هذا العرض ال يتحتم معه رفض دعوى الفسخ 

يونيه سنة  9 – 115ص  25م  2591أبريل سنة  15 – 295ص  29م  2592يناير سنة  92استئناف مختلط  (  1992) 

أبريل سنة  29 – 219ص  19م  2597أبريل سنة  7 – 29ص  21م  2595نوفمبر سنة  19 – 992ص  29م  2599

  ( . 211ص  19م  2597

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن للمشترى الذى باع العين التى اشتراها بأزيد من الثمن الذى اشترى به  (  1991) 

ً  ، فعه إليهليس فقط بالثمن الذى د ، أن يرجع على البائع فى حالة الحكم بفسخ البيع ومن ضم هذه  . بل بالتضمينات أيضا

 1الشرائع  2525ديسمبر سنة  1استئناف وطنى ) التضمينات الفرق بين الثمن الذى اشترى به والثمن الذى باع به للغير 

  ( . 221ص  1/    219رقم 

بل يعتبر  ، بالتنفيذ العينى حتى إذا ما ارتفع السعر طالب ، على أنه ال يجوز للمشترى أن ينتظر مدة طويلة (  1999) 

م  2599مايو سنة  29استئناف مختلط ) انتظاره هذه المدة الطويلة بمثابة عدول منه عن طلب التنفيذ العينى إلى طلب الفسخ 

  ( . 251ص  19م  2597أول أبريل سنة  – 195ص  21

استئناف ) سنة من وقت نفاذ االلتزام بالتسليم  ومدة التقادم خمس عشرة ، وينقضى بالتقادم التزام البائع بالتسليم (  1995) 

  ( . 279ص  91م  2555يونيه  9 – 211ص  99م  2559مختلط أول يونيه سنة 

من المشروع المتهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  972ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص (  1999) 

فمجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 599تحت رقم وأقرته لجنة المراجعة  . المدنى الجديد

  ( . 11ص  19ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  591تحت رقم 

وجب  ، إذا هلك المبيع قبل التسليم ولو بدون تقصير البائع أو إهماله : 912/    151م  : التقنين المدنى السابق (  1991) 

إال إذا كان المشترى قد دعى الستالم المبيع بورقة رسمية أو بما يقوم مقامها أو بمقتضى  ، فسخ البيع ورد الثمن إن كان دفع

  . نص العقد

وكانت تجعل تبعة الهالك فى الشيء غير  ، مدنى سابق 991/    152ومع ذلك أنظر المادة  . والحكم يتفق مع حكم التقنين الجديد) 

فقد كانت تبعة الهالك هنا  ، ولكن لما كان يغلب أن يتم اإلفراز وقت التسليم ، المعين إال بنوعه على المشترى بعد اإلفراز

  ( . 925ص  271األستاذ محمد على إمام فقرة  . أيضاً تنتقل للمشترى عند التسليم فى الغالب



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 511وفى التقنين المدنى الليبى المادة  – 599ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادة 

599 – 951وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  – 957–951وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  –
  (1991 ) .

  

 الك قبل التسليم مترتب على التزامه بالتسليم : تحمل البائع تبعة اله - 316

ويترتب على أن  ، ألنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع ، قدمنا أن التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية

ولو كان المشترى قد أصبح مالكاً للمبيع قبل  ، االلتزام بالتسليم التزام بتحقيق غاية أن تبعة هالك المبيع قبل التسليم تكون على البائع

  . هالكه

وقد قدمنا فى الجزء الثانى من الوسيط 
 (1997 ) 

أى غير متفرع عن التزام  ، أن االلتزام بالتسليم قد يكون التزاما مستقال

وفى هذه الحالة يكون هالك الشيء  ، كالتزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة للمستأجر والتزام المستأجر بردها للمؤجر ، الملكية

فأنها تهلك على  ، فإذا هلكت العين المؤجرة قبل أن يسلمها المؤجر للمستأجر . الواجب التسليم على مالكه ولو هلك قبل التسليم

اً باعتباره فأنها تهلك على المؤجر أيض ، وكذلك إذا هلكت هذه العين قبل أن يردها المستأجر للمؤجر . المؤجر باعتباره المالك

  . وهو الذى يتحمل الغرم ، فهو الذى يكسب الغنم ، ( res perit dominoذلك أن األصل فى الهالك أن يكون على المالك )  . المالك

ألصل فا ، لكن إذا كان االلتزام بالتسليم التزاماً تبعياً متفرعاً عن االلتزام بنقل الملكية كالتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشترى

أن الهالك 
 (1995 ) 

ال على المشترى وهو الدائن بالتسليم ولو أنه أصبح مالكاً للمبيع بانتقال  ، يكون على المدين بالتسليم أى على البائع

                                                 

من التقنين المدنى  591مطابقة للمادة )  599التقنين المدنى السورى م  : لمدنية العربية األخرىالتقنينات ا (  1991) 

  ( . 295وأنظر فى القانون المدنى السورى األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  –المصرى 

  ( . من التقنين المدنى المصرى 591مطابقة للمادة )  511التقنين المدنى الليبى م 

 ، إذا هلك المبيع فى يد البائع قبل أن يقبضه المشترى يهلك على البائع وال شيء على المشترى - 2 : 951ى العراقى م التقنين المدن

فالمشترى مخير بين  ، وإذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه : إال إذا حدث الهالك بعد إعذار المشترى لتسلم المبيع

على أنه إذا كان هالك المبيع أو نقص قيمته قبل التسليم قد حدث بفعل المشترى  - 1 . الثمنفسخ البيع وبين بقائه مع إنقاص 

  . وجب دفع الثمن كامال فى الحالة األولى وإلزام البائع بالتعويض فى الحالة الثانية ، أو بفعل البائع

أما إذا لم يسم له ثمن كان  . لزمه الضمان ، ابضما يقبض على سوم الشراء مع تسمية الثمن إذا هلك أوضاع فى يد الق - 2 : 957م 

سواء بين ثمنه أو لم  ، وما يقتض على سوم النظر - 1 . فال يضمن إذا هلك أوضاع دون تعد أو تقصير منه ، أمانة فى يده

  . فال يضمن إذا هلك دون تعد ، يكون أمانة فى يد القابض ، يبين

ويزيد التقنين العراقى بأن يبين من يتحمل تبعة الهالك فى القبض على سوم  –وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المصرى ) 

وأنظر فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن  . مستمداً ذلك من أحكام الفقه اإلسالمى ، الشراء والقبض على سوم النظر

  ( . 595فقرة  595ستاذ عباس حسن الصراف فقرة واأل 259فقرة  – 252الذنون فقرة 

 : أن يتحمل –ما لم يكن ثمة نص مخالف  –يجب على المشترى منذ صيرورة العقد تاماً  : 951تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م 

ً  . . . أوال   . مخاطر العين المعينة - ثالثا

أو انعقد  ، انعقد على شرط الوزن أو العد أو القياس أو التجربة أو الذوق أو ، إذا انعقد البيع على شيء معين بنوعه فقط : 951م 

إلى أن يعين أو يوزن أو يعد أو  ، فالبائع يبقى متحمال مخاطر المبيع وإن كان قد أصبح بين يدى المشترى ، بمجرد الوصف

  . يقاس أو إلى يقبله الشارى أو ممثله

فالشارى ال يتحمل المخاطر إال بعد وقوع االختيار ما لم يكن ثمة نص  ، ت مهلة لالختيارإذا كان البيع تخييرياً وقد عين : 957م 

  . مخالف

  . ما لم يكن هناك نص مخالف ، يتحمل البائع مخاطر المبيع فى مدة سفره إلى أن يتسلمه المشترى : 955م 

فالثمر أو البقول تبقى ضمان البائع إلى أن يتم  ، ائهإذا بيع ثمن على شجر أو منتجات بستان أو محصول لم يحن وقت اجتن : 599م 

  . النضوج

 ، وأحكام التقنين اللبنانى تختلف عن أحكام التقنين المصرى)  . من التقنين اللبنانى وسيأتى ذكرهما 521 - 529أنظر أيضاً المادتين 

إال إذا كان المبيع لم يتعين أو لم  ، فى أنها تجعل تبعة الهالك قبل التسليم على المشترى ، وتتفق مع أحكام التقنين الفرنسى

 ً   ( . يقبله المشترى نهائيا

  . 592فقرة  – 599فقرة  1الوسيط جزء  (  1997) 

يع ويراد بالهالك زوال المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأن ب (  1995) 

حتى يفصل فى النزاع القائم بين الطرفين بشأن الصادر  ، البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها

إذ بيع البضاعة على هذا الوجه ال يقاس بهالك الشيء  ، وال يسوغ فى ذاته الفسخ ، ال يؤدى إلى انفساخ هذا العقد ، بينها
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وهو  ، ويبرر االنحراف هنا عن القاعدة التى تقضى بأن يكون الهالك على المالك أن االلتزام بالتسليم . ملكيته إليه قبل أن يتسلمه

إذ ال تخلص الملكية فعال للمشترى إال  ، ليس فى حقيقته إال التزاماً مكمال لاللتزام بنقل الملكية ، فرع عن االلتزام بنقل الملكيةمت

ً  ، ومن ثم كان الهالك على البائع . بالتسليم وقد طبق التقنين المدنى الجديد هذه القاعدة على  . وهو مدين بنقل الملكية وبالتسليم معا

مدنى  922أما فى الشركة فقد نصت الفقرة األولى من المادة  ، وقد رأينا النص الوارد فى البيع . د الناقلة للملكية كالبيع والشركةالعقو

فإن أحكام البيع هى التى تسرى فى ضمان الحصة إذا  ، إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر" أنه 

"  . . هلكت
 (1919 ) .

  

هالك المبيع بفعل البائع أو بفعل المشتري قبل التسليم : ونفرض فيما قدمناه أن المبيع هلك قبل التسليم بقوة قاهرة أو بحادث  

بل يكون أيضا مسئوال عن تعويض المشتري عما  ، أما إذا هلك بفعل البائع فإن هذا يبقي من باب أولي مسئوال عن الهالك . فجائى

يقتصر علي رد الثمن أصابه من الضرر وال 
 (1912 ) 

كان الهالك في هذه الحالة علي  ، وإن هلك المبيع قبل التسليم بفعل المشتري

وال يسترده بطبيعة الحالة إذا كان قد  ، ووجب عليه دفع الثمن كامال إلي البائع إذا كان لم يدفعه ، المشتري ألنه هو الذب تسبب فيه

دفعه 
 (1911 ) .

  

وقد كان هذا النص الخاص موجوداً في  . وال حاجة فيه إلي نص خاص ، تطبيق للقواعد العامةوليس في كل هذا إال  

في الحالتين المنصوص عليهما في " وكان يجري على الوجه اآلتي :  ، من هذا المشروع 979وهو نص المادة  ، المشروع التمهيدي

فإن طلب  ، أما إذا كان بعف البائع . وجب دفع الثمن كامال ، تريإذا كان الهالك أو نقص القيمة بفعل المش ، المادتين السابقتين

 وإن طلب بقاء العقد وجب إنقاص الثمن ، المشتري فسخ البيع ألزم البائع بالتعويض
 (1919 ) .

  

                                                                                                                                                                    

من  591من القانون المدنى القديم للمادة  151ذلك أن الهالك الذى نصت عليه المادة  . عالمبيع الموجب النفساخ عقد البي

أما بيع  . القانون الجديد هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادى بفعل إنسان

ه صيانة الشيء المبيع من الهالك وحفظ قيمته لحساب فهو إجراء وقتى قصد ب ، الشيء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف

ونقل النزاع الذى كان دائراً حول عين معينة إلى بديلها وهو الثمن المتحصل من بيعها وهو الذى  ، من يقضى بالتسليم إليه

  ( . 297ص  19رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  12نقض مدنى ) ينصرف إليه أمر عقد البيع 

فلم يميز بين التزام بالتسليم مستقل والتزام بالتسليم متفرع (  2215و م  2297م ) أما التقنين المدنى الفرنسى  (  1919 )

 29بالنيول وريبير وهامل ) ففى الحالتين جعل الهالك قبل التسليم على المالك أى على المشترى  ، عن االلتزام بنقل الملكية

فيقال تارة إن الهالك على الدائن  ، رى فى القانون الفرنسى لجعل الهالك على المشترىأنظر فى تعليالت أخ –(  79فقرة 

 : ويقال تارة أخرى عن الغرم بالغنم فمادام المشترى يفيد من زيادة المبيع فكذلك يتحمل تبعة هالكه ، بالتسليم وهو المشترى

ويبدو أن التعليل  ( . 2هامش  259منصور ص  األستاذ منصور مصطفى – 11فقرة  Venteلفظ  9أنسيكلوبيدى داللوز 

 res perit) المقبول فى القانون الفرنسى لجعل الهالك على المشترى هو القاعدة التى تقضى بأن الهالك على المالك 

domino . ) صبح ثانوياً وقد انفصل عنه االلتزام بالتسليم وأ ، ففى القانون الفرنسى التزام البائع الرئيسى التزام بنقل الملكية

فال يصح ينفسخ العقد لعدم تنفيذ هذا االلتزام الثانوى ما دام االلتزام األصلى بنقل الملكية قد نفذ فأصبح المشترى  ، بالنسبة إليه

  . وباعتباره مالكاً له يتحمل تبعة هالكه ، مالكاً للمبيع

فان ذلك ال يبرر فسخ البيع ولكن يستوجب إنقاص الثمن علي لكن إذا أهمل البائع إهماال يسيرا تسبب عنه نقص في المبيع (  1912) 

البائع فى جني القطن المبيع بحيث قلت كميته عن  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا أهمل  . سبيل التعويض

بل يسوغ إنقاص الثمن المقدار المتفق عليه دون أن تنزل درجة الجودة المشترطة فإن النقض القليل في الكمية ال يبرر الفسخ 

  ( . 919ص  29م  2757يونية سنة  5استئناف مختلط ) فقط 

   . في الهامش 15ص  5انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فى مجموعة األعمال التحضيرية (  1911) 

وفى " :  وجه اآلتيوكان يجري علي ال : 919/    155وكان في التقنين المدني السابق نص مقابل هو نص المادة (  1919) 

فيكون الثمن مستحقا عليه  ، الحالتين السابقتين إذا كان هالك المبيع أو حدوث العيب الذي أوجب نقص قيمته منسوبا للمشتري

وقد نصت "  فيكون ملزما بالتضمينات إذا فسخ المشتري البيع وبتنقيص الثمن إذا أبقاه ، أما إذا كان منسوبا للبائع . بتمامه

أو أصيب بعيب قبل  ، إذا هلك الشيء المعين الذي انعقد عليه البيع"  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني علي أنه 529المادة 

علي  ، حق للمشتري أن يطلب قيمة ذلك الشيء أو عوضا مقابال لما نقص من قيمته ، التسليم بسبب فعل أو خطأ ارتكبه البائع

وإذا كان المبيع من المثليات فعلي البائع أن يسلم ما يماثله صفة  . ي أي شخص آخرالشروط التي بمقتضاها يحق له أن يدع

من نفس التقنين  521ونصت المادة "  ومقداراً مع االحتفاظ بحق المشتري في طلب وزيادة بدل العطل الضرر عند االقتضاء

كان ملزما باستالمه علي حالته ويدفع ثمنه  ، يإذا هلك المبيع أو ناله عيب قبل التسليم بفعل أو خطأ من المشتر"  علي أنه

  ."  كامال

وكل هذه النصوص ال تختلف في أحكامها عن أحكام  ( . في الهامش 925آنفا فقرة ) من التقنين المدني  1/    951انظر أيضا المادة 

   . القانون المصري
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" ألنها مستفادة من القواعد العامة " وقد حذفت لجنة المراجعة هذه المادة  
 (1915 ) .

  

 أو حادث فجائي قبل التسليم : هالك المبيع بقوة قاهرة  - 318

أو كما تقول المادة  ، فنقتصر هنا إذن علي الحالة التي يكون فيها هالك البيع قبل التسليم قد حدث بقوة قاهرة أو بحادث فجائي

مدني السالفة الذكر قد حدث لسبب ال يد للبائع فيه  951
 (1919 ) ،

ال علي  وقد قدمنا أن الهالك في هذه الحالة يكون علي البائع 

وقد ذكرنا أن السبب في عدم تحميل المشتري تبعة الهالك قبل التسليم بالرغم  . المشتري ولو أن المشتري قد أصبح مالكا قبل التسليم

فإذا  ، وأن التزام البائع بالتسليم هو جزء متمم اللتزامه بنقل الملكية ، من أنه أصبح مالكا أن الملكية ال تخلص له فعال إال عند التسليم

فإذا هلك  . كان التسليم لم يتم فأن التزامه بنقل الملكية يكون هو أيضا ناقص التنفيذ بالرغم من أن الملكية تكون قد انتقلت إلي المشتري

 . التنفيذيصبح مستحيل  ، هو التزام بتحقيق غاية كما قدمنا ، فإن التزام البائع بالتسليم ، المبيع قبل التسليم بقوة قاهرة أو بحادث فجائي

ومتي أصبح التزام في عقد ملزم للجانبين كعقد البيع مستحيل  . ومتي أصبح التزام في عقد ملزم للجانبين كعقد البيع مستحيل التنفيذ

ود في العق" مدني علي الوجه اآلتي :  295وهي القواعد التي قررتها المادة  ، انفسخ العقد بحكم القانون طبقا للقواعد العامة ، التنفيذ

ومتي  . "وينفسخ العقد من تلقاء نفسه  ، انقضت معه التزامات المقابلة له ، الملزمة للجانبين إذا انقضي التزام بسبب استحالة تنفيذه

وكان له أن يسترده من البائع إذا كان قد  ، فقد سقط بانفساخه التزام المشتري بدفع الثمن ، انفسخ عقد البيع الستحالة تسليم المبيع

فيكون  ، وقد خسر المبيع وخسر الثمن ، بانفساخ البيع علي هذا الوجه ، فيخرج البائع . وأن يمتنع عن دفعه إذا كان لم يدفعه ، دفعه

رأينا فهي ليست كما  ، مدني السالفة الذكر 591وعلي هذا النحو يجب تأصيل المادة  . هو الذي تحمل تبعة هالك المبيع قبل التسليم

  . انفساخ العقد الملزم للجانبين بسبب استحالة تنفيذ االلتزام إال تطبيقا لنظرية

يتفق في الوقت ذاته مع أحكام الفقه اإلسالمي وهي تجعل الهالك  ، وهو يتفق مع القواعد العامة كما قدمنا ، وهذا التأصيل 

علي البائع قبل التسليم 
 (1911 ) .

وذلك  ، بها التقنين المصري إلي الفقه اإلسالميولذلك اعتاد الفقه المصري أن ينسب القاعدة التي أخذ  

لما رأي أن هذا التقنين سار عليها مخالفا بذلك القاعدة التي أخذ بها التقنين الفرنسي كما سبق القول 
 (1911 ) .

  

بل مع انتقال الحيازة  ، ال مع انتقال الملكية ، تنتقل تبعة هالكه ، ونري من ذلك أن المبيع إذا كان عينا معينة بالذات 
 (

1917 ) .
أما إذا هلك بعد التسليم وقبل تسجيل  ، كان هالكه علي البائع ، وهلك قبل التسليم وقبل تسجيل البيع ، فلو كان المبيع عقاراً  

البيه فهالكه علي المشتري 
 (1915 ) .

الملكية ومتي انتقلت ال بالتسجيل الذي يتم به نقل  ، فالعبرة إذن بالتسليم الذي يتم به نقل الحيازة 

                                                 

   . في الهامش 15في الهامس وص  11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  1915) 

   ( . 9هامش  72ص  29بالنيول وريبير وهامل ) والبائع هو الذي يحمل عبء إثبات ذلك (  1919) 

حتي أن  ، فأن القبض يزيد نقل الملك تأكيداً  ، وقد رأينا أنه إذا كان البيع في الفقه اإلسالمي ينقل الملك إلي المشتري(  1911) 

وحتي أنه إذا هلك المبيع قبل القبض كان  ( ، 192انظر آنفا فقرة ) المشتري قبل القبض ال يكون مطلق التصرف في المبيع 

كذلك يد القابض علي سوم الشراء إذا سمي الثمن  ، فيد البائع علي المبيع قبل القبض يد ضمان ال يد أمانة ، هالكه علي البائع

وسمي أو لم يسم  ، أما إذا لم يسم الثمن في سوم الشراء ( . في الهامش 929عراقي آنفا فقرة  957ة انظر الماد) يد ضمان 

في  ، فيهلك الشيء علي المالك ال علي القابض وغني عن البيان أن الشيء ، فأن يد القابض تكون يد أمانة ، في سوم النظر

فإذا هلك احمل  ، ر في القانون المصري وديعة في يد القابضيعتب ، سمي الثمن أن لو يسم ، سوم الشراء وفي سوم النظر

   . المالك ال القابض تبعة الهالك

تعرض لبيان (  979 - 972م ) هذه النصوص " :  ونري أثر ذلك فيما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي(  1911) 

 ، فجعل التبعة علي البائع قبل التسليم(  السابق) نين الحالة وقد استبقي المشروع أحكام التق . تبعة هالك المبيع قبل التسليم

مجموعة ) "  وتطبيقا لقواعد الفسخ في العقد الملزم للجانبين ، وأخذاً بأحكام الشريعة اإلسالمية ، خالفا للتقنينات الالتينية

ل التبعة في الفقه اإلسالمي ص انظر رسالة الدكتور محمد زكي عبد البر فى نظرية تحم ( . 19ص  5األعمال التحضيرية 

   . وما بعدها 211

فإذا  . فيجوز للمتابعين أن يتفقا علي أن يكون هالك المبيع قبل التسليم علي المشتري ، وليست هذه القاعدة من النظام العام(  1917) 

فليس له أن  ، أمن علي الدار المبيعة من الحريق ، كان الهالك علي البائع ولو أن البائع تغطية لمسئوليته ، لم يتفقا علي ذلك

يناير سنة  5استئناف مختلط ) يتقاضي أقساط التأمين من المشتري ألنه أمن علي مسئوليته هؤالء علي مسئولية المشتري 

   ( . 219ص  95م  2511

وهناك رأي يذهب إلي  - 11ص  - 19ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  1915) 

ولكن لما كانت تبعة الهالك تنتقل بانتقال  . فالهالك عليه حتي لو تسلم المشتري المبيع ، إذا كان عدم التسجيل بتقصير البائع

نقض ) فالرأي الصحيح هو أن الهالك علي المشتري إذا تسلم المبيع ولو كان البيع لم يسجل  ، الحيازة ولو لم تنتقل الملكية
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كان الهالك  ، أما إذا لم تنتقل إليه الحيازة بالتسليم . كان الهالك عليه ولم تنتقل إليه الملكية بالتسجيل ، الحيازة إلي المشتري بالتسليم

علي البائع ولو انتقلت الملكية إلي المشتري بالتسجيل 
 (1919 ) .

  

 ، فإن هلك قبل ذلك . فإنه يبقي في ضمان البائع حتي وقت التسليم ، عين بعد ذلكوإذا كان المبيع شيئا غير معين بالذات ثم  

أما إذا هلك  . هلك علي البائع بالرغم من أنه قد تم تعيينه قبل الهالك وبالرغم من أن ملكيته تكون قد انتقلت إلي المشتري بهذا التعيين

فهالكه علي المشتري  ، بعد التسليم
 (1912 ) ،

بل ألنه قد سلم إلي المشتري  ، عيينه بالتسليم فانتقلت الملكية إلي المشتريال ألنه تم ت 

  . فأصبحت تبعة الهالك عليه بموجب انتقال الحيازة ال بموجب انتقال الملكية ، فانتقلت حيازته إليه

 ، المبيع إلي المشتري ، سليمأعذار البائع المشتري لتسلم المبيع : ولكن قد يحدث أن البائع يكون مستعداً لتنفيذ التزامه بت 

أعطي القانون  ، فتوقيا لتحميل البائع تبعة هالك المبيع في هذه الحالة . ويكون المشتري هو المتعنت فيأبي دون مبرر أن يتسلم المبيع

لمبيع في حكم الشيء ومن وقت اإلعذار يعتبر ا ، فأجاز له أن يعذر المشتري ليتسلم المبيع . سالحاً للبائع يدراً به عنه هذا الخطر

فإذا هلك حتي قبل التسليم الفعلي فإن هالكه يكون علي المشتري ال علي البائع  ، المسلم للمشتري
 (1911 ) .

وفي هذه تقول العبارة  

أي أن الهالك يكون استثناء علي " إال إذا كان الهالك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع " مدني كما رأينا :  591األخيرة من المادة 

المشتري إذا وقع بعد إعذاره لتسلم المبيع 
 (1919 ) .

  

ففي هذه الحالة  . وقد ينص عقد البيع ذاته علي أن المشتري ملزم بتسللم المبيع في يوم معين دون حاجة إلي إعذاره بذلك 

فإذا هلك المبيع بعد ذلك كان هالكه علي المشتري ولو  ، العامةيعتبر المشتري معذراً بمجرد حلول اليوم المعين للتسلم طبقا للقواعد 

  . لم يكن قد تسلمه فعال

 هالك المبيع في يد البائع وهو حابس له :  - 321 

وهي حالة ما إذا كان البائع قد حبس المبيع في يده لعدم  ، وهناك حالة أخري يهلك فيها المبيع علي المشتري قبل التسليم

فإذا حبس البائع المبيع وأعذر المشتري أو أخطره بهذا  ، وسنري أن للبائع حق حبس المبيع حتي يستوفي الثمن ، استيفاء الثمن

الحبس 
 (1915 ) ،

ألن عدم  ، عدم تسليم البائع المبيع له $ 129$ كان الهالك علي المشتري بالرغم من  ، وهلك المبيع أثناء الحبس 

مدني علي هذا  519وقد نصت المادة  . التسليم هنا راجع إلي خطأ المشتري فهو لم يدفع الثمن ودفع البائع بذلك إلي حبس المبيع

ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل  ، كان الهالك علي المشتري ، وإذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له" الحكم صراحة إذ تقول : 

" البائع 
 (1919 ) .

وسنعود إلي هذه المسألة فيما يلي  
 (1911 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 - 171األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  - 291ص  72رقم  2مجموعة عمر  2519ديسمبر سنة  7مدني 

   ( . 119األستاذ أنور سلطان فقرة 

الهالك بعد  . فالهالك قبل التسليم علي البائع ولو لم يتحقق الشرط وأصبح البيع باتا ، ولو كان البيع معلقا علي شرط فاسخ(  1919) 

فالظاهر أنه  ، أما إذا تحقق الشرط فانفسخ البيع ثم هلك المبيع ، لتسليم علي المشتري إذا لم يتحقق الشرط فأصبح البيع باتاا

يهلك علي مالكه أي علي البائع ما دمنا لسنا بصدد التزام بالتسليم متفرع عن التزام بنقل الملكية ولو كان البيع معلقا علي 

ولو تحقق  ، التسليم علي البائع ولو تحقق الشرط ونفذ البيع والهالك بعد التسليم علي البائع أيضافالهالك قبل  ، شرط واقف

أما إذا تحقق الشرط قبل  ( . مدني 1/    119م ) إذ ال يكون لتحقق الشرط في هذه الحالة أثر رجعي  ، الشرط بعد الهالك

األستاذ محمد علي  - 112انظر في ذلك األستاذ أنور سلطان فقرة  . فالهالك بعد التسليم علي المشتري ، الهالك فنفذ البيع

   . 171األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 111ص  299األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 921ص  277إمام فقرة 

   . 191ص  29م  2757أبريل سنة  1استئناف مختلط (  1912) 

   . 599ص  915رقم  99المحاماة  2595مايو سنة  22مصر الكلية (  1911) 

 ، والمفروض أن اإلعذار الذي ينقل تبعة الهالك إلي المشتري هو الذي يتم عندما يكون التزام المشتري بتسليم المبيع حاال(  1919) 

األستاذ ) فإذا أعذر البائع المشتري ليتسلم قبل األجل المشروط لمصلحة المشتري لم يترتب علي هذا اإلعذار نقل تبعة الهالك 

   ( . 259مكررة ص  19منصور مصطفي منصور فقرة 

بل سكت البائع عن  ، أما إذا لم يتبين في وضوح بإعذار أو إخطار أو نحو ذلك أن البائع يحبس المبيع لعدم استيفاء الثمن(  1915) 

هذا النحو دون أن يظهر البائع  فتراخي تنفيذ العقد علي ، مطالبة المشتري بالثمن وسكت المشتري عن مطالبة البائع بالمبيع

وال  ، فإن الهالك في هذه الحالة يكون علي البائع ، ثم هلك المبيع في خالل ذلك ، نيته في حبس المبيع حتي يستوفي الثمن

األستاذ  - 599ص  179انظر في هذا المعني األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة ) يجوز لهذا أن يدعي أنه كان حابسا للمبيع 

   ( . 251ص  - 259مكررة ص  19منصور مصطفي منصور فقرة 

أو وضع المشتري  ، كذلك يهلك المبيع علي المشتري إذا اتفق المتبايعان علي أن يكون الهالك علي المشتري قبل التسليم(  1919) 

اتين الحالتين أما ما جاء في وقد سبقت اإلشارة إلي ه ، يده علي المبيع قبل دفعه الثمن بدون إذن البائع وهلك المبيع في يده
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  . تبعة الهالك الجزئي أو نقص القيمة لتلف المبيع قبل التسليم - 2"  

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 597النصوص القانونية : تنص المادة  - 912

جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما بحيث لو  ، إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه"   

" وإما أن يبقي البيع مع إنقاص الثمن  ، طرأ قبل العقد لما تم البيع
 (1911 ) .

  

 911 /   157ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (1917 ) .

  

وفي التقنين المدني الليبي المادة  - 591لتقنين المدني السوري المادة ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في ا 

وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل له  - 2 /   951وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 511
 (1915 ) .

  

مدني السالفة الذكر  597أن المادة الهالك الجزئي أو نقص القيمة بفعل البائع أو بفعل المشتري : وغني عن البيان  - 911 

وإذا كان النص ال يصرح بذلك فإنه  ، تفترض أن هالك المبيع هالكاً جزئيا أو نقص قيمته إنما وقع بقوة قاهرة أو بحادث فجائي

عن ذلك فالبائع يكون مسئوال  ، أما إذا كان الهالك الجزئي أو نفص القيمة راجعا إلي فعل البائع . مستخلص من سياق النصوص

وعليه أن يدفع  ، كان هذا هو المسئول ، وإن كان راجعا إلي فعل المشتري . بل يكون مسئوال أيضا عن التعويض ، بطبيعة الحال

وقد سبق بيان ذلك في الهالك الكلي  . الثمن كامال للبائع
 (1979 ) .

  

 الهالك الجزئي أو نقص القيمة بقوة قاهرة أو حادث فجائي : - 323 

وتكون تبعة هذا  . فنقتصر هنا أيضا علي حالة ما إذا كان الهالك الجزئي أو نقص القيمة قد حدث بقوة قاهرة أو حادث فجائي 

فالبائع ملزم بتسليم  . لألسباب نفسها التي ذكرناها في حالة الهالك الكلي ، الهالك الجزئي أو نقص القيمة قبل تسليم المبيع علي البائع

                                                                                                                                                                    

تجاري من أن البضائع التي تخرج من مخزن البائع أو المرسل يكون خطرها في الطريق علي من يملكها فليس  55المادة 

وهو ال  ، فقد قدمنا أن الملكية هنا تنتقل باإلفراز ، باستثناء حقيقي من القاعدة التي تقضي بأن الهالك علي البائع قبل التسليم

فإذا انتقلت تبعة الهالك هنا بانتقال الملكية فألن الملكية هي  ، م إال عند التسليم إما في محطة الشحن أو في محطة التفريغيت

   . نفسها تنتقل بالتسليم

   . 595انظر ما يلي فقرة (  1911) 

تقر عليه في التقنين المدني من المشروع التمهيدي علي الوجه الذي اس 971ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  1911) 

فمجلس الشيوخ تحت  ، ووافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائي 592وقد أقرته لجنة المراجعة تحت رقم  ، الجديد

   ( . 15 - 11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  597رقم 

حدث فيه قبل استالمه بحيث لو كان ذلك العيب إذا نقصت قيمة المبيع بعيب  : 911/    157التقنين الملغي السابق (  1917) 

إال إذا  ، كان المشتري مخيراً بين الفسخ وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه ، موجوداً قبل العقد المتنع المشتري عن الشراء

  . سبق منه رهنه

فإما أن يفسخ  ، فإن المشتري في التقنين السابق ال يملك إنقاص الثمن ، ويخالف هذا الحكم ما ورد في التقنين المدني الجديد)  

فال  ، فإنه ال يستطيع الفسخ ، فإذا لم يبلغ العيب الجسامة المطلوبة أو رهن المشتري المبيع . وإما أن يستبقي المبيع بكل الثمن

وهذا العيب قد تداركه التقنين  . ك الجزئي قبل التسليمفكان هو الذي يحمل تبعة الهال ، يبقي أمامه إال استبقاء المبيع بكل الثمن

أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة  : فجعل للمشتري حق إنقاص الثمن إذا لم يطلب الفسخ ، الجديد

وإذا أبرم بيع  ، أحكام التقنين السابق . سرت عليه 2555أكتوبر سنة  29فإذا أبرم بيع قبل  - 17ص  5األعمال التحضيرية 

  ( . بعد ذلك سرت عليه أحكام التقنين الجديد

 . من التقنين المدني المصري 597مطابقة للمادة )  591التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخري(  1915) 

  ( . 299وانظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . من التقنين المدني المصري 597مطابقة للمادة )  511الليبي م التقنين المدني 

فالمشتري مخير بين فسخ البيع وبين بقائه مع  ، وإذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه 2/    951التقنين المدني العراقي م 

  ( . وتتفق هذه األحكام مع أحكام التقنين المصري)  ، إنقاص الثمن

فيمكن األخذ بها في لبنان دون  ، ولكن أحكام التقنين المصري تطبيق للقواعد العامة ، ال مقابل : الموجبات والعقود اللبنانيتقنين 

   . نص

وهي تتناول كال من الهالك الكلي  ، وقد حذفت 979وسبق أن قررنا أن المشروع التمهيدي كان يشتمل علي المادة (  1979) 

وانظر التقنين  - 921انظر آنفا فقرة ) ذا كان ذلك راجعا إلي فعل البائع أو إلي فعل المشتري إ ، والجزئي أو نقص القيمة

 921آنفا فقرة  521 - 529وتقنين الموجبات والعقود اللبناني م  ، في الهامش 929آنفا فقرة  1/    951المدني العراقي م 

   ( . في الهامش
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فإذا لم يقم به البائع كان  . وهو التزام بتحقيق غاية ، وهذا االلتزام متفرع عن االلتزام بنقل الملكية ، ون نقص أو تلفالمبيع كامال د

  . كما كانت التبعة عليه في الهالك الكلي ، فتكون التبعة عليه ، حتي لو رجع ذلك إلي قوة قاهرة أو حادث فجائي ، مسئوال

في حالة الهالك الجزئي  ، وينبني علي ذلك أن المشتري 
 (1972 ) 

يكون بالخيار بين الفسخ أو إنقاص الثمن  ، أو نقص القيمة

دون أن يكون له حق في التعويض ألن الهالك أو النقص قد حدث بقوة قاهرة  ، بما يتناسب مع ما هلك من المبيع أو نقص من قيمته

من الجسامة قدراً بحيث لو كان قد طرأ قبل العقد لما تم  $ 127$ ولكن إذا كان الهالك أو نقص القيمة لم يبلغ  . أو حادث فجائي

وإنما يكون له حق إنقاص الثمن فقط  ، لم يكن للمشتري حق الفسخ ، البيع
 (1971 ) .

  

إذا كان قد رتب  ، القدر من الجسامة حتي لو كان الهالك أو النقص وصل إلي هذا ، ويالحظ أنه يمتنع علي المشتري الفسخ 

فال يملك المشتري عندئذ إال إنقاص الثمن  ، للغير حسن النية حقا عينياً علي المبيع
 (1979 ) .

  

 الهالك الجزئي أو نقص القيمة بعد إعذار المشتري أو بعد حبس المبيع :  - 324 

فإن الهالك الجزئي أو نقص  ، أو حبس المبيع لعدم استيفاء الثمن ، وغني عن البيان أن البائع إذا أعذر المشتري لتسلم المبيع

تحمل المشتري تبعته  ، القيمة إذا طرأ بعد ذلك علي المبيع
 (1975 ) ،

  . لألسباب عينها ، كما يتحملها في الهالك الكلي 

 ضمان التعرض واالستحقاق -المبحث الثالث

 خصوصية ضمان التعرض واالستحقاق :  - 325 

لكانت النصوص المتعلقة  ، ا إن ضمان البائع للتعرض واالستحقاق فرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع إلي المشتريإذا قلن

ذلك  . ولصح التساؤل عما إذا لم يكن هناك تزيد في بعض هذه النصوص ، بضمان التعرض واالستحقاق مجرد تطبيق للقواعد العامة

كان  -وهذا هو موضع االستحقاق الكلي  –يكن مالكا  فهو إذا لم ، بيع إلي المشتري ملكية كاملةأنه ما دام البائع ملزما بنقل ملكية الم

المبيع بيع ملك الغير 
 (1979 ) ،

وإذا كان البائع غير مالك لبعض المبيع أو كان مالكا لكل المبيع ولكن  . وكان للمشتري دعوي اإلبطال 

ومن  ، فإن الملكية التي تعهد البائع بنقلها لم تخلص للمشتري كاملة -وهذا هو موضع االستحقاق الجزئي  -علي المبيع حقوق للغير 

  . ثم جاز للمشتري طلب فسخ البيع مع التعويض إذا كان له مبرر

وهي غير دعوي اإلبطال وغير دعوي  ، نون مع ذلك يجعل للمشتري في الحالتين المتقدمتي الذكر دعوي ضمانولكن القا 

أما دعوي اإلبطال  ، إذ الضمان فيها ال يقوم إال إذا وقع فعال تعرض من المالك الحقيقي للمشتري ، هي غير دعوي اإلبطال . الفسخ

وتتقادم دعوي اإلبطال عادة  ، هذا إلي أن دعوي الضمان تتقادم بخمس عشرة سنة . فيستطيع المشتري رفعها قبل وقوع هذا التعرض

والتعويض فيها تولت النصوص  ، إذ دعوي الضمان سببها قيام عقد البيع ، ودعوي الضمان غير دعوي الفسخ . بثالث سنوات

س عشرة سنة فهذه المدة تسري من وقت وقوع وإذا كانت تتقادم بخم ، تقديره تقديراً تفصيليا فهو غير متروك لتقدير القاضي

والتعويض فيها متروك لتقدير القاضي ولم تتعرض لتقديره  ، أما دعوي الفسخ فتفترض فسخ عقد البيع ال قيام هذا العقد . التعرض

  . ع التعرضوإذا كانت تتقادم هي األخري بخمس عشرة سنة فإن هذه المدة تسري من وقت تمام البيع ال من وقت وقو ، النصوص

ويؤكد ذلك نص المادة  ، يخلص مما تقدم أن عدوي الضمان هي دعوي مستقلة عن كل من دعوي اإلبطال ودعوي الفسخ 

ثم أشار إلي استقالل  ، فقد عرض لذكر عناصر التعويض تفصيال عند استحقاق كل المبيع بناء علي دعوي الضمان ، مدني 559

                                                 

 . فيكون المشتري مخيراً بين الفسخ وإنقاص الثمن ، أرضا عليها بناء فينهدم البناءويعتبر هالكا جزئيا أن يكون المبيع (  1972) 

فقضت محكمة النقض في عهد هذا التقنين بأنه إذا كان  ، وكان التقنين المدني السابق كما قدمنا يجيز الفسخ دون إنقاص الثمن

ولكن يكون للمشتري الخيار بين طلب الفسخ  ، يع ال ينفسخفإن الب ، ثم هلك البناء ألي سبب ، العقار المبيع أرضا عليها بناء

وال فرق في ذلك بين حالتي البيع الناقل للملكية والبيع الذي ال يترتب عليه بمقتضي قانون التسجيل  ، وبين استبقاء المبيع

محكمة وقضت (  291ص  72رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  7نقض مدني ) الجديد إال التزامات شخصية 

) فال ينفسخ البيع من تلقاء نفسه  ، استئناف مصر بأن انهدام البناء وبقاء األرض ال يعتبر هالكا كليا بل هو هالك جزئي

  ( . 51ص  1/    97رقم  29المحاماة  2591فبراير سنة  19استئناف مصر 

وكان قد بلغ قدراً من الجسامة بحيث لو علم  ، تريفإذا كان الهالك أو نقص القيمة قد حدث قبل البيع دون أن يعلم به المش(  1971) 

  . كان هذا غلطاً جوهريا يجعل البيع قابال لألبطال ، به المشتري لما أبرم البيع

   . 17ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  1979) 

   . 75ص  21م  2599يناير  25استئناف مختلط (  1975) 

   . 299ص  59رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  25نقض مدني (  1979) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا علي المطالب " فقالت العبارة األخيرة من النص :  ، هذه الدعوي عن الدعويين األخريين

  . "بفسخ البيع أو إبطاله 

وتتفرع من  ، والسبب في خصوصية دعوي الضمان واستقاللها عن سائر الدعاوي التي تستمد مباشرة من القواعد العامة 

يرجع إلي اعتبارات تاريخيه نمت إلي القانون الروماني والقانون الفرنسي  ، ي المشتريإل $ 119$ التزام البائع بنقل ملكية المبيع 

عبارة عن نقل ملكية البيع إلي المشتري عن طريق رسوم وأوضاع معينة  ، في العهد األول للقانون الروماني ، فقد كان البيع . القديم

فهي مقصورة علي نقل الملكية  ، ملية أي التزام شخص في ذمة البائعوكان ال يترتب علي هذه الع ( mancipatioتسمي باإلشهاد ) 

فقد كان هذا يرجع علي البائع بدعوي جنائية )  ، واستحق في يد المشتري ، وإذا كان المبيع غير مملوك للبائع . إلي المشتري

action auctoritatis ) أما إذا انتقلت  . علي التزام في ذمة البائع ال بدعوي مدنية مبنية ، يتقاضي بموجبها ضعف الثمن الذي دفعه

مستقل عن عملية نقل  ( stipulationفقد كان المشتري يشترط علي البائع بعقد لفظي )  ، ( traditionملكية المبيع بالتسليم ) 

لم يكن  ، ولما أصبح البيع في القانون الروماني عقداً رضائيا يرتب التزامات في ذمة البائع . الملكية تعويضا فيما إذا استحق المبيع

وكذلك كان األمر في القانون  . بل كان البائع يلتزم بنقل حياة المبيع إلي المشتري حيازة هادئة ، من هذه االلتزامات نقل الملكية

وقد تلقي التقنين المدني الفرنسي هذه  . في العهود األولي بنقل الحيازة ال بنقل الملكيةفقد قدمنا أن البائع كان يلتزم  ، الفرنسي القديم

التقاليد عن القانون الروماني وعن القانون الفرنسي القديم : ضمان تعرض واستحقاق ال يرتبط بنقل الملكية وإنما يرتبط بنقل 

وإذا قام فله قواعده الخاصة  ، ال مجرد إخالل بالتزام نقل الملكية ، يازةفال يقوم إال إذا وقع تعرض يعكر من هدوء هذه الح ، الحيازة

السيما فيما يتعلق بتقدير  -كدعوي الفسخ ودعوي اإلبطال  -التي يستقل بها عن الدعاوي المتفرعة عن االلتزام بنقل الملكية 

التعويض 
 (1971 ) .

  

رتفاق فقد كان البائع في القانون الروماني ال يضمن وهناك خصوصية أخري في تقاليد هذا الضمان تتعلق بحقوق اال 

وال بموجب دعوي البيع  ( action ex stipulatuللمشتري خلو المبيع من حقوق ارتفاق عليه ال بموجب دعوي العقد اللفظي ) 

كان من شأنه أن يجعل للملكية العقارية عند الرومان  $ 112$ ويرجع ذلك إلي أن التنظيم االقتصادي  ( action emptiذاتها ) 

ولم يكن يضمن له خلو  ، فلم يكن البائع مكلفا أن يكاشف المشتري بها ، المشتري يتوقع دائما أن يكون علي المبيع حقوق ارتفاق

فقد كان يضع في ذلك شرطا خاصا في عقد  ، فإذا أراد المشتري أن يضمن له البائع خلو المبيع من حقوق ارتفاق عليه . المبيع منها

أما القانون الفرنسي القديم فقد كان يعتبر ظهور حق ارتفاق علي المبيع من قبيل العيوب  ( vendu ut optimus maximusالبيع ) 

كر ضمان البائع بالذ ( 2111ومن هنا أفرد التقنين المدني الفرنسي ) م  . فيضمن البائع حق االرتفاق علي هذا األساس ، الخفية

وانحرف في الوقت ذاته  . تمشيا مع تقاليد القانون الروماني ، لحقوق االرتفاق والتكاليف المترتبة علي المبيع إذا لم يعلن المشتري بها

يقوم  بما يستتبع ذلك من نتائج أهمها أن ، فجعل هذا الضمان ضمان استحقاق ال ضمان عيب خفي ، عن تقاليد القانون الفرنسي القديم

وأن يدفع البائع تعويضا بسبب هذا الضمان ولو كان حسن  ، الضمان ولو في البيوع القضائية وكان ال يقوم لو أن ضمان عيب خفي

النية وكان ال يدفع تعويضا إال إذا كان سييء النية لو أنه ضمان عيب خفي
  (1971 ) .

  

فانفردت  ، لتعرض واالستحقاق في التقنين المدني الفرنسيهذه التقاليد التاريخية تركت طابعها ظاهراً في دعوي ضمان ا 

وانتقلت  . هذه الدعوي بالخصوصيات التي تقدم ذكرها مستقلة عن دعاوي الفسخ واإلبطال المتفرعة عن التزام البائع بنقل الملكية

لتكاليف كسبب مستقل للضمان كما فعل إال أن هذا التقنين لم يبرز حقوق االرتفاق وا ، هذه الخصوصيات إلي التقنين المدني المصري

ثم جعل من ظهور حق  ، مدني 555ولكنه أشار إلي التكاليف كحالة من حاالت االستحقاق الجزئي م  ، التقنين المدني القرنسي

  . ( مدني 1 /   559االرتفاق أو إعالن البائع إياه للمشتري شرطاً ضمنيا لعدم الضمان ) م 

وإن كان  -بل يحملها أيضا  ، الالتينية هي وحدها التي تحمل طابع التقاليد في ضمان التعرض واالستحقاقوليست التقنينات  

أما التقنين  . التقاليد $ 111$ متشبع بهذه  ( 251و م  291وتقنين االلتزامات السويسري ) م  . التقنينات الجرمانية -بدرجة أقل 

ولكنه في  ، حرر منها في العقار فال يشترط وقوع التعرض بل يكتفي باحتمال وقوعهفقد ت ( 559و م  595 المدني األلماني ) م

من هذه  ( 991 و م 922و م  991وقد تحرر تقنين االلتزامات البولوني ) م  . المنقول بقي متأثراً بالتقاليد إذ يشترط وقوع التعرض

وبين ضمان العيوب الخفية وأسماه  ، ه ضمان العيوب القانونيةإلي حد أن مزج ما بين ضمان التعرض واالستحقاق وأسما ، التقاليد

ولم يشترط وقوع التعرض بل اكتفي باحتمال وقوعه في كل من العقار  ، وأرجع الضمانين إلي أصل واحد ، ضمان العيوب المادية

والمنقول 
 (1977 ) .
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 شمول ضمان التعرض واالستحقاق :  - 326 

يجاوز نطاقه عقد البيع إلي كل  ، كااللتزام بضمان العيوب الخفية وااللتزام بالتسليم ، واالستحقاقوااللتزام بضمان التعرض 

فهو موجود في عقود المقايضة  . السيما إذا كان العقد من المعاوضات ، بل وإلي كل عقد ينقل الحيازة واالنتفاع ، عقد ناقل للملكية

ذلك أن من يكون ملتزما بنقل ملكية  . وموجود إلي مدي أضيق في التبرعات كالهبة ، والشركة والصلح والقسمة واإليجار وغيرها

الشيء أو بنقل الشيء أو بنقل حيازته واالنتفاع به يجب عليه بداهة أن ينقل إلي الشخص اآلخر ملكية أو حيازة هادئة ال يعكر 

إذ أن الشخص اآلخر قد  ، ضمان في صورة أوضحفإذا كان العقد معاوضة برز هذا ال . صفوها تعرض منه أو من أي شخص آخر

  . دفع مقابال فيجب أن يخلص له الشيء الذي دفع فيه المقابل

كان من الممكن جعله نظرية عامة في العقد دون أن  ، كضمان العيوب الخفية وكالتسليم ، فضمان التعرض واالستحقاق 

ولكن لما كان عقد البيع هو العقد الذي يغلب فيه  . لتقنين المدني األلمانيوهذا ما فعله المشروع التمهيدي ل ، يقتصر علي عقد البيع

وإلي هذا انتهي أيضا التقنين المدني األلماني  -فقد درجت التقنينات  ، استعمال هذا الضمان ويكون تنظيم هذا العقد ناقصاً لو خال منه

وتجعل  . كما أدمجت ضمان العيوب الخفية وااللتزام بالتسليم ، علي إدماج هذا الضمان في عقد البيع -نفسه في صورته النهائية 

ثم تشير بعد ذلك في غير البيع من العقود  ، البيع هي القواعد العامة في هذا الضمان $ 119$ التقنينات القواعد التي أدمجت في عقد 

فقد أشار في  ، وعلي هذا النهج سار التقنين المدني المصري . إلي ما يتميز به العقد من خصوصيات يفارق بها هذه القواعد العامة

وكذلك في خصوص عقد القرض ) م  ، ( مدني 2 /   922خصوص عقد الشركة إلي هذه القواعد العامة المندرجة في عقد البيع ) م 

 ، علي االنتفاع دون الملكيةألنه يفع  ( مدني 919 - 912وأفاض في بسط هذه القواعد في خصوص عقد اإليجار ) م  ، ( مدني 959

  197وكذلك فعل في عقد العارية ) م  ، فهو بخالف البيع تبرع ال معاوضة ( مدني 555وأبرز خصوصية الضمان في عقد الهبة ) م 

  . ( مدني 2 / 

 التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر من الغير : - 327 

يحسن التمييز بين التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر من  ، وفي ضمان التعرض واالستحقاق في عقد البيع 

  . إذ لكل من هذين النوعين قواعد يختص بها ، الغير

 التعرض الصادر من البائع -المطلب األول

 مسائل ثالث : - 328 

 . ما يترتب علي قيام الضمان ( ) ب . متي يقوم هذا الضمان ( نبحث في ضمان البائع للتعرض الصادر منه مسائل ثالثا :) أ 

  . االتفاق علي تعديل أحكام الضمان ( ) جـ

 متي يقوم ضمان التعرض الصادر من البائع :  ( 1)  - 329 

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 595نصوص قانونية : تنص المادة  

واء كان التعرض من فعله هو أو من فعل س ، يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في االنتفاع بالمبيع كله أو بعضه"   

ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان األجنبي قد ثبت  . علي المبيع يحتج به علي المشتري $ 115$ أجنبي يكون له وقت البيع حق 

" حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه 
 (1975 ) .

  

 975 /   929و  915 /   999ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادتين  
 (1959 ) .

  

                                                 

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  975ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  1975) 

 ."  م ينص عنه في العقدويثبت التزام البائع بالضمان ولو ل" :  فيما عدا أن المشروع التمهيدي انتهي بالعبارة اآلتية ، الجديد

من المشروع  591وأقرت اللجنة النص بعد هذا الحذف تحت رقم  ، وفي لجنة المراجعة حذفت هذه العبارة لعدم الحاجة إليها

 71و ص  79ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  595فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . النهائي

  ( . 79ص  -

من باع شيئا يكون ضامنا للمشتري االنتفاع به بدون معارضة من شخص آخر  : 915/    999نين المدني السابق م التق(  1959) 

 . وكذلك يكون البائع ضامنا إذا كان الحق العيني لآلخر ناشئا عن فعله بعد تاريخ العقد ، له حق عيني علي المبيع وقت البيع

  . ي العقدووجوب الضمان ال يحتاج إلي شرط مخصوص به ف
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وفي التقنين المدني الليبي المادة  - 591ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المادة  

 592و  517ن الموجبات والعقود اللبناني المادتين وفي تقني - 955وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 517
 (1952 ) .

  

فيما يتعلق  ، ويخلص منه . والنص يتناول التعرض الصادر من البائع والتعرض الصادر من الغير في وقت واحد 

 . قد البيعالتعرض يقوم إذا صدر تعرض من البائع للمشتري بعد إبرام ع $ 111$ أن ضمان هذا  ، بالتعرض الصادر من البائع

الدائن في هذا  ( 9)  . المدين في االلتزام يضمان التعرض وهو البائع ( 1)  . أعمال التعرض الصادر من البائع ( 2فنبحث إذن : ) 

  . البيع الذي ينشي هذا الضمان ( 5)  . االلتزام وهو المشتري

                                                                                                                                                                    

وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود علي  . نزع ملكية جزء معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانونا كنزع ملكيته كله : 975/    929م 

هذا إذا كان الجزء  . يعتبر كنزع الملكية بتمامها ، ولم يحصل اإلعالم به أو لم يكن ظاهراً وقت البيع ، المبيع قبل العقد

  . كيته أو حق االرتفاق بحالة لو علمها المشتري المتنع عن الشراءالمنتزعة مل

مع مالحظة أمرين ذكرتهما المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ، وال يوجد فرق في األحكام ما بين التقنين الجديد والتقنين السابق

إذ قررت  ، 915/    999في المادة (  السابق) عيبا وقع فيه التقنين الحالي (  التقنين الجديد) تجنب (  أ)  : علي الوجه اآلتي

وينبني علي ذلك أال ضمان إذا  . هذه المادة أن البائع يضمن للمشتري وجود حق عيني علي المبيع لشخص آخر وقت البيع

وقد قضت محكمة  . مل إال الحقوق العينيةألن ضمان البائع ال يش ، ظهر أن العين المبيعة مؤجرة بعقد ثابت التاريخ قبل البيع

ملحق مجلة  2591مارس سنة  9و  - 22ص  9ملحق مجلة القانون واالقتصاد  2592ديسمبر سنة  29) النقض بذلك 

 وعيب هذا الحكم أن العين المبيعة قد تكون مؤجرة لمدة طويلة وتكون األجرة قد قبضت مقدما(  11ص  9القانون واالقتصاد 

لذلك لم  . فال يستطيع أن يرجع بضمان االستحقاق علي البائع ، هذا نافذاً في حق المشتري طبقا ألحكام القانون ويكون كل ،

بل كل ما اشترطه هو أن يكون له حق علي المبيع يحتج به علي  ، يشترط المشروع أن يكون للغير حق عيني علي المبيع

الحكم القاضي بعدم ضمان (  التقنين الجديد) وضع (  ب) شار إليه فيدخل في ذلك حق المستأجر في الغرض الم ، المشتري

ال  ، حقوق االرتفاق إذا حصل اإلعالن بها أو كانت ظاهرة في مكانه الطبيعي عند الكالم في االرتفاق علي تعديل الضمان

فيما عدا ذلك (  والتقنين الجديد)  975/    929م  ( : السابق) عند الكالم في حكم االستحقاق الجزئي كما فعل التقنين الحالي 

 ، يجعل البائع ضامنا للتعرض إذا لم تصل منازعة الغير للمشتري في المبيع إلي نزعه من يده(  السابق) كالتقنين الحالي 

 ، فالبائع يضمن فعله مطلقا ، ويميز بين فعل البائع وفعل الغير . وضامنا لالستحقاق إذا انتهي التعرض الستحقاق المبيع

فإذا كان تعرضه ماديا أي غير مبني  ، أما الغير . ويعتبر تعرضا منه أن يخول للغير علي المبيع حقا يحتج به علي المشتري

وإذا  . وعلي المشتري أن يدفع هذا التعرض بما وضعه القانون في يده من وسائل ، علي سبب قانوني فال شأن للبائع في ذلك

 ، فإن كان هذا السبب موجوداً وقت البيع أو بعد البيع ولكن بفعل البائع وجب الضمان ، كان تعرضه مبنيا علي سبب قانوني

أيضا في أن الضمان ال يجب علي البائع إال إذا (  السابق) كالتقنين الحالي (  التقنين الجديد) ويالحظ أن  . وإال فال يجب

ملحق مجلة القانون  2591أبريل سنة  11نقض  : سواء حكم باالستحقاق أو لم يحكم ، حصل التعرض فعال من الغير

فال ضمان  ، أما إذا اقتصر األمر علي ظهور حق للغير علي العقار دون أن يتعرض هذا الغير فعال 92ص  9واالقتصاد 

فيستطيع المشتري أن  ، ولكن هذا ال يمنع من تطبيق القواعد العامة 929انظر عكس ذلك التقنين البولوني م  : علي البائع

   ( . 71ص  - 72ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  يطالب بفسخ البيع

 . من التقنين المدني المصري 595مطابقة للمادة )  591التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخري(  1952) 

  ( . 295فقرة  - 259رة وانظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فق

  ( . من التقنين المدني المصري 595مطابقة للمادة )  517التقنين المدني الليبي م 

سواء كان التعرض من  ، يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في االنتفاع بالمبيع كله أو بعضه - 2 : 955التقنين المدني العراقي م 

ويثبت ضمان التعرض ولو لم  - 1 . فعله أو من فعل أجنبي يدعي أن له حقا علي المبيع وقت البيع يحتج به علي المشتري

  . ينص عنه في العقد

فقرة  - 257قرة انظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون ف - وأحكام التقنين العراقي متفقة مع أحكام التقنين المصري) 

  ( . 591فقرة  - 559األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 255

أولهما ضمان وضع اليد  : إن الضمان الواجب علي البائع للمشتري يرمي إلي غرضين : 517تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  . والثاني ضمان النقائص والعيوب الخفية في المبيع ، علي المبيع بال معارضة

  . وكل اتفاق مخالف يكون باطال . يبقي ملزما بضمان فعله الشخصي ، وان اشترط عدم إلزامه بضمان ما ، إن البائع : 592م 

   ( . وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) 
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 أعمال التعرض الصادر من البائع : ( 1)  - 331 

دون انتفاع المشتري بملكية  ، كليا أو جزئيا ، يجب أن يصدر من البائع عمل من شأنه أن يحول ، لقيام ضمان التعرض 

 فيجب إذن توافر شرطين : . المبيع

أما مجرد احتمال وقوعه فال يكفي  ، وقوع التعرض فعال ( ) أوال 
 (1951 ) 

لم يكف  ، فإذا هدد البائع المشتري بالتعرض له

هذا التهديد لقيام ضمان التعرض ما دام البائع لم ينفذ وعيده ويتعرض بالفعل 
 (1959 ) .

وإذ باع البائع العقار المبيع مرة ثانية وبادر  

ولكن المشتري الثاني لم يتخذ أي  ، فانتقلت الملكية إليه هو دون المشتري األول ، المشتري الثاني إلي التسجيل قبل المشتري األول

فليس للمشتري األول أن يحتج علي البائع بضمان تعرضه الناشيء من بيعه العقار مرة  ، إجراء لنزع العقار من يد المشتري األول

 ، مالكبل ليس له أن يرفع دعوي إبطال بيع ملك الغير ألن البيع الذي صدر من البائع إلي المشتري األول قد صدر من  ، أخري

ويترتب علي أنه ال بد من وقوع التعرض أن  . ولكن له أن يرفع دعوي فسخ البيع لعدم قيام البائع بتنفيذ التزامه من نقل الملكية إليه

ومدته خمس عشرة سنة من  ، وال يسري التقادم إال من وقت وقوع التعرض فعال ، البيع يبقي منشئا اللتزام البائع بضمان التعرض

التعرض وقت وقوع 
 (1955 ) .

  

  ً دون انتفاع البائع بملكية المبيع  ، كليا أو جزئيا ، أن يكون التعرض الذي وقع فعال عمال من شأنه أن يحول ( ) ثانيا
 (

1959 ) .
أو يكون مبنيا علي سبب قانون  ، ( trouble de faitالتعرض مبنيا علي سبب مادي )  $ 111$ ويستوي في ذلك أن يكون  

 (trouble de droit ) 
 (1951 ) .

  

وقسم يقوم علي تصرفات  ، والتعرض المبني عليى سبب مادي قسمان : قسم يقوم علي أعمال مادية محضة تقع من البائع 

ويالحظ فيما يتعلق  . يكون من شأنها أن تحول دون انتفاع البائع بملكية المبيع -سواء قبل البيع أو بعده  -قانونية تصدر من البائع 

الثاني الذي يقوم علي تصرفات قانونية أن التصرف القانوني الصادر من البائع إلي الغير يعد عمال ماديا بالنسبة إلي  بهذا القسم

  . المشتري ألنه ليس طرفا في هذا التصرف

ثم يعمد إلي إنشاء متجر مجاور من  ، ومثل القسم األول الذي يقوم علي أعمال مادية محضة أن يبيع شخص متجراً آلخر 

نفس النوع فينافس المشتري في عمالئه األسبقين ويحتذ بهم إليه بحكم العادة 
 (1951 ) .

فهنا المنافسة غير مشروعة ألن البائع يضمن  

عدم تعرضه للمشتري في انتفاعه بالمبيع 
 (1957 ) ،

ولو أن أجنبيا هو الذي أنشأ المتجر المجاور فإن منافسته ال تكون غير مشروعة  

وذلك ألن األجنبي غير ملتزم للمشتري بعدم التعرض  ، منافسة المألوفة بين التجارما دامت في حدود ال
 (1955 ) .

أما إذا  $ $117  

                                                 

   . 71ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  1951) 

   . 55ص  59فقرة  29بالنويل وريبير وهامل (  1959) 

   . 991األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة (  1955) 

األستاذ  - 291األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ) ويضاف عادة أن يكون العمل مما يتعارض مع التزامات البائع (  1959) 

  ( . 11ص  999فقرة  9قارن أوبري ورو  - 299ص  79منصور مصطفي منصور فقرة 

 59ص  59فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) وكون البائع قد حرم من االنتفاع بالمبيع مسألة واقع يترك تقديرها لقاضي الموضوع 

. )   

   . 99ص  55م  2591ديسمبر سنة  1استئناف مختلط (  1951) 

   . 599فقرة  1كوالن وكابيتان  - 915 فقرة - 919بودري وسينيا فقرة  - 11ص  999فقرة  9أوبري ورو (  1951) 

وتعهد في عقد البيع بأال يتجر في  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا باع شخص آلخر محال تجاريا بما فيه من بضائع(  1957) 

بها المحل ولكن البائع فتح محال بنفس العمارة التي  ، البضائع التي يتجر فيها المشتري في الشارع الذي يقع فيه المحل المبيع

كما أخل  ، فقد أخل بواجب الضمان الذي يلزمه بوصفه بائعا ، المبيع واتجر في بعض أنواع البضائع التي شملها عقد البيع

وإن هذا اإلخالل إن هو إال تعرض للمشتري في بعض المبيع من شأنه أن ينقض من  . بالشرط المتفق عليه في عقد البيع

فال حاجة ألن يثبت  ، هذه الصورة هو بذاته الضرر الذي أصاب المشتري من تعوض البائعونقض قيمة المبيع علي  ، قيمته

  ( . 152ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  7نقض مدني ) المشتري أي ضرر غير ذلك 

فال  ، أن يبيع مؤلف طبعة من كتابة لناشر ، ويقوم علي أعمال مادية محضة ، ومن أمثلة التعرض الصادرة من البائع(  1955) 

بودري وسينيا فقرة ) أن يعيد طبع الكتاب قبل نفاذ نسخ الطبعة التي باعها  - ما لم يوجد اتفاق علي غير ذلك - يجوز للمؤلف

لي ومن أمثلته كذلك أن يبيع شخص مصنعا يعتمد في توليد الكهرباء ع(  111ص  119األستاذ أنور سلطان فقرة  - 919

 991بودري وسينيا فقرة ) ثم يغير البائع مسقط المياه بحيث يمتنع توليد الكهرباء أو يقل  ، مسقط مياه بقي في ملك البائع

وقضت محكمة االستئناف الوطنية بان البائع يكون مسئوال إذا هو باع  ( . 1529فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - مكررة

ألن في ذلك حرمان المشتري من  ، ثم ألغي الميدان بعد ذلك وقسمه أجزاء لبيعه ، له قطعة أرض حددها بميدان مملوك

  ( . 199ص  9االستقالل  2599ديسمبر سنة  17استئناف وطني ) االنتفاع بمنظر الميدان 
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فإنه يكون مسئوال عن عمله كأي شخص آخر ارتكب عمال غير  ، تعرض البائع للمشتري بعمل من أعمال التعدي أو العنف

ال كبائع ملتزم بضمان التعرض  ، مشروع
 (1599 ) .

  

ويبادر المشتري الثاني إلي التسجيل  ، القسم الثاني الذي يقوم علي تصرفات قانونية أن يبيع البائع العقار مرة ثانيةومثل  

فهنا يقع تعرض من جانب المشتري الثاني وهو  . فينتزع منه العقار ، فتنتقل الملكية إليه دون المشتري األول ، قبل المشتري األول

 ، في الوقت ذاته تعرض صادر من البائع نفسه ألن المشتري الثاني وهو تعرض صادر من الغيروهو  ، تعرض صادر من الغير

وكبيع العقار مرة ثانية  . وهو في الوقت ذاته تعرض صادر من البائع نفسه ألن المشتري الثاني في تعرضه قد استمد حقه من البائع

فهنا أيضا تعرض  ، ثاني فتنتقل إليه الملكية بموجب الحيازة إذا كان حسن النيةبيع المنقول مرة ثانية وتسليم البائع المنقول للمشتري ال

وهو تعرض  –وفي المثلين المتقدمين صدر التصرف الثاني من البائع  . صادر من كل من المشتري الثاني والبائع في وقت واحد

وقد يصدر هذا التصرف القانوني من البائع  . التعرضبعد صدور البيع الذي أنشأ االلتزام بضمان  -مبني علي سبب مادي كما قدمنا 

ثم بعد  ، قبل صدور البيع ال بعده فإذا باع شخص عقاراً أو منقوال إلي مشتر أول بادر إلي تسجيل البيع في العقار أو إلي تسلم المنقول

ي فيرجع علي البائع بضمان التعرض الواقع وقد يجيزه المشتري الثان ، فالبيع الثاني يكون بيع ملك الغير ، ذلك باعه إلي مشتر ثان

  . منه عن طريق تصرف قانوني صدر قبل البيع

فيقع إذا ادعي البائع حقا علي المبيع في مواجهة  ( tronble de droitأما تعرض البائع المبني علي سبب قانوني )  

 ، مثل الحق السابق علي البيع أن يبيع البائع عقاراً  . علي البيع أو الحقا له $ 115$ سواء كان الحق المدعي به سابقا  ، المشتري

وقبل أن يسجل المشتري البيع أي قبل أن تنتقل إليه الملكية من البائع يرفع البائع علي المشتري دعوي استحقاق باعتبار أنه ال يزال 

يجوز االسترداد لمن وجب عليه الضمان إذ ال  ، فهذه الدعوي يدفعها المشتري بضمان البائع للتعرض الصادر منه ، مالكا للعقار
 (

1592 ) .
ثم يصبح مالكا لها بسبب من أسباب الملك كاإلرث أو الوصية  ، ومثل الحق الالحق للبيع أن يبيع شخص عينا غير مملوكة له 

 ، العين منه بموجبه ويريد أن ينتزع ، فيحتج علي المشتري بهذا الملك الحادث بعد البيع ، أو الشراء من المالك الحقيقي أو الشفعة

وقد علمنا أن القانون في هذه الحالة عمد إلي  ، فعند ذلك يجوز للمشتري أن يدفع دعوي البائع بالتزامه ضمان التعرض الصادر منه

عد تنتقل إلي المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلي البائع ب -وهو بيع ملك الغير  -إذ جعل الملكية في مثل هذا البيع  ، طريق أقصر

  . ( مدني 1 /   511صدور البيع ) م 

وذكرنا من أسباب الملك اإلرث والوصية والعقد  ، هذا وقد رأينا أن الحق الالحق للبيع ينتقل بسبب من أسباب الملك 

وهنا المبيع شيء غير  ، أما االستيالء فغير متصور في حالتنا هذه إذ االستيالء يفترض أن الشيء مباح غير مملوك ألحد . والشفعة

إذ يصعب افتراض أن المبيع مواد بناء باعها صاحبها ثم أقام  ، وكذلك االلتصاق ال يرد من الناحية العملية . مباح إذ سبق للبائع بيعه

يحتج البائع ولو تحقق هذا الفرض فعال فال نري مانعا من أن  ، المشتري بناء بهذه المواد علي أرض البائع فملكها البائع بااللتصاق

مدني إلي  519و  515في مواجهة المشتري بأنه تملك مواد البناء بااللتصاق ويلتزم بدفع أحدي القيم المنصوص عليها في المادتين 

  . المشتري تبعا لما إذا كان هذا سيء النية أو حسن النية

  . وهذا ما ننتقل اآلن إليه ، بقي من أسباب الملك التقادم 

أولهما أن البائع باع عينا ال يملكها ولكنه كان حائزا  ، البائع المبيع بالتقادم : يجب هنا أن نميز بين فرضين تملك $ $199   

والفرض الثاني أن البائع باع عينا مملوكة له ولم يسلمها للمشتري بل بقي حائزاً لها حتي ملكها  ، لها ثم ملكها بعد ذلك بالتقادم

  . بالتقادم

ولما كان قد أصبح مالكا لها بعد  . إذ البائع ال يملك العين وقت أن باعها ، يكون البيع بيع ملك الغير ففي الفرض األول 

فينقلب بيع  ، وقد آلت ملكية المبيع إلي البائع بعد صدور العقد ، مدني تنطبق في هذه الحالة 511فإن الفقرة الثانية من المادة  ، ذلك

ويستوي في ذلك أن يكون البائع قد  . ن البائع إلي المشتري بمجرد أن يتملك البائع العين بالتقادمملك الغير صحيحا وتنتقل الملكية م

مثل التملك بالتقادم الطويل أن يكون البائع حائزاً للمبيع أربع عشرة  . تملك العين بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير مع حسن النية

فتنتقل إليه الملكية بالتقادم وتنتقل في الحال إلي  ، ثم يبيعها وتبقي في يده سنة يستكمل بها مدة التقادم خمس عشرة سنة ، سنة قبل البيع

المشتري ومثل التملك بالتقادم القصير أن يكون البائع قد اشتري العقار من غير المالك وهو حسن النية وبقي واضعا يده عليه أربع 

وتنتقل  ، فيملك العقار بالتقادم القصير ، ري مع استمرار وضع يده السنة الباقية الستكمال المدة خمس سنواتثم باعه للمشت ، سنوات

  . منه الملكية إلي المشتري

وسواء انتقلت الملكية إلي المشتري أو لم تنتقل بأن كان المبيع عقاراً  ، أما في الفرض الثاني فإن البائع قد باع عينا يملكها 

ووضع يده عليها باعتباره  ، فإذا هو امتنع من تسليم العين للمشتري . فإن البائع ملتزم بضمان التعرض ، المشتري البيع ولم يسجل

                                                 

   . 59ص  59فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  1599) 

ثلة الحق السابق علي البيع أن يكون البائع قد أفرز المبيع بموجب قسمة ومن أم . أو يقال االسترداد والضمان ال يجتمعان(  1592) 

لئال يبطل البيع فيكون هذا تعرضا منه مبنيا علي  ، فال يجوز له أن يطالب بإبطال القسمة ، ثم باعه بعد ذلك ، قابلة لإلبطال

   ( . 111ص  119قرة األستاذ أنور سلطان ف - 9هامش رقم  17ص  999فقرة  9أوبري ورو ) سبب قانوني 
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ومن  ، فإنه يكون متعرضا للمشتري منذ أول عمل مادي من أعمال وضع اليد التي تدل علي نية التملك ، مالكا فكان بذلك مغتصبا لها

سقطت  ( تم أمران : ) أوال ، لكن إذا انقضت خمس عشرة سنة علي العمل دون أن يقطع المشتري التقادمذلك الوقت يلتزم بالضمان و

وال يستطيع المشتري أن  ، تملك البائع العين المبيعة بالتقادم المكسب ( ) ثانيا . دعوي المشتري في ضمان التعرض بالتقادم المسقط

بدأ ونري من ذلك أن البائع يستطيع أن يتملك المبيع علي المشتري بالتقادم إذا  . دميحتج عليه بالتزام الضمان بعد أن سقط بالتقا

ذلك أن التقادم سبب قانوني للتملك العتبارات ترجع إلي  . وال يحول دون ذلك التزامه بضمان التعرض ، سريان هذا التقادم بعد البيع

السبب حتي لو كان بائعا  ويستطيع غير المالك أن يتملك بهذا ، وجوب استقرار التعامل
 (1591 ) 

للشيء الذي يتملكه بالتقادم 
 (1599 ) .

  

متي كان األساس التشريعي للتميك بالتقادم الطويل هو قيام قرينة قانونية " وهذا هو الذي قضت به محكمة النقض إذ تقول :  

كان القول بأن تمسك البائع باكتساب ملكية العقار بوضع اليد عليه في المدة  ، قاطعة علي توافر سبب مشروع للتملك لدي واضع اليد

كان هذا القول  -الطويلة بعد بيعه وانتقال ملكيته إلي المشتري يعتبر من جانبه تعرضا ال يتفق وواجب الضمان المفروض عليه قانونا 

"  . مخالفا للقانون
 (1595 ) 

وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية 
 (1599 ) 

وقضت بأن البائع ال يستطيع في هذه  ، لي عكس هذا الرأيإ

الحالة أن يحتج بالتقادم علي المشتري ألنه ملتزم بالضمان وهذا االلتزام أبدي ال يسقط بالتقادم 
 (1591 ) .

ومن اليسير الرد علي هذه  

 ، متي وقع منه تعرض فعال فقد تحقق الضمان فإنه إذا كان التزام البائع بضمان التعرض الصادر منه التزاماً أبديا إال أنه ، الحجة

وكان للمشتري دعوي الرجوع به علي البائع وهذه الدعوي تسقط كسائر الدعاوي بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت نشوئها أي من 

وقت وقوع التعرض فعال 
 (1591 ) .

  

                                                 

فله مثال أن ينقذ علي المبيع بدين له في ذمة  ، فال مسئولية علي البائع ما دام يرتكن في عمله إلي حتي مقرر في القانون(  1591) 

األستاذ عبد ) وله أن يأخذ المبيع بالشفعة إذا باعه المشتري إلي أجنبي فيكون له كذلك ان يتملك المبيع بالتقادم  ، المشتري

   ( . 291ص  79األستاذ منصور مصطفي منصور فقرة  - 291الفتاح عبد الباقي فقرة 

ص  - 199األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 291األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 115األستاذ أنور سلطان فقرة (  1599) 

  . 295ص  - 291ص  79فقرة األستاذ منصور مصطفي منصور  - 152األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 191

فإنه يبقي مالكا كما كان  ، فاستبقي البائع الملكية مع الحيازة خمس عشرة سنة ، وإذا كان المبيع عقاراً ولم يسجل المشتري عقد البيع

فإن البائع  ، ولو فرض أن المشتري سجل البيع بعد انقضاء خمس عشرة سنة ، دون حاجة إلي التمسك بالتقادم المكسب

وذلك بفضل األثر الرجعي للتسجيل  ، إذ يعتبر أنه قد وضع يده علي عقار غير مملوك له منذ البيع ، تطيع أن يحتج بالتقادميس

بقي أن يسجل المشتري عقد البيع بعد مضي مدة من صدوره ولكن قبل انقضاء  . فيما بين المتعاقدين علي الرأي الذي نقول به

صبح المشتري مالكا للعقار المبيع من وقت البيع بالنسبة إلي البائع بفضل األثر الرجعي ففي هذه الحالة ي ، خمس عشرة سنة

   . فيملكه بالتقادم ، فإذا أكمل البائع مدة التقادم كان واضعا يده علي ملك غيره منذ البيع ، للتسجيل

مجموعة أحكام  2591سنة  يناير 29 - 15ص  25رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  7نقض مدني (  1595) 

نوفمبر سنة  19 - 99ص  55م  2591ديسمبر سنة  15استئناف مختلط  : وانظر أيضا - 917ص  11رقم  9النقض 

  . 211ص  99م  2559أول يونية سنة  - 25ص  95م  2552

أن من أحكام عقد البيع إلزام فقضت ب ، وقد سلمت محكمة النقض في حكم آخر يجواز التمسك بالتقادم المكسب دون التقادم المسقط

وينتقل هذا االلتزام من البائع إلي ورثته  ، فيمتنع عليه أبداً التعرض للمشتري ، البائع بضمان عدم منازعة المشتري في المبيع

روط إال إذا توافرت لديهم من بعد تاريخ عقد البيع ش ، فيمتنع عليهم أبدا التعرض للمشتري فيما كسب من حقوق بموجب العقد

ولما كان دفاع المطعون  . وضع اليد علي األرض المبيعة المدة الطويلة المكسبة للملكية وفق ما جري به قضاء هذه المحكمة

عليهم بسقوط حق الطاعنة لعقودها عن رفع دعواها أكثر من خمس عشرة عليهم بمقتضي إلزام القانون مورثهم بالضمان 

فيكون قد أخطأ  ، ن فيه قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعنة استناداً إلي هذا الدفاعوكان هذا الحكم المطعو ، السالف الذكر

ونري أنه يجوز للبائع  ( . 915ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5نقض مدني ) في تطبيق القانون 

بل من تاريخ وقوع التعرض منه فعال  ، ال من تاريخ صدور البيع ، أن يتمسك بالتقادم المسقط إذا انقضت خمس عشرة سنة

فإذا رفع المشتري بعد انقضاء المدة دعوي الضمان جاز للبائع أن يدفعها بالتقادم المسقط بصرف النظر عما إذا كان قد كسب 

 - 229انظر في هذا المعني األستاذ إسماعيل غانم مذكرات غير مطبوعة في البيع ص ) المبيع بالتقادم المكسب أو لم يكسبه 

   ( . 221ص 

   . 259 - 2 - 2529داللوز  2521مايو سنة  29نقض فرنسي (  1599) 

فقرة  1كوالن وكابيتان  - 192فقرة  22بيدان  - 19ص  999فقرة  9ويؤيد رأي محكمة النقض الفرنسية أوبري ورو (  1591) 

595 .   

   . 51ص  75فقرة  29قارب بالنيول وريبير وهامل (  1591) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 المدين في االلتزام بضمان التعرض الصادر من البائع :  ( 2)  - 332 

 وهو الذي يقع منه التعرض الموجب للضمان ، قابلية االلتزام لالنقسام : الملزم بضمان التعرض هو البائععدم 
 (1597 ) .

وال  

بل يبقي في التركة فإذا باع  ، ألن االلتزام في القانون المصري ال ينتقل من المورق إلي الوراث ، العامينتقل هذا االلتزام إلي الخلف 

ثة ثم مات فإن الوارث يستطيع أن يسترد العين من المشتري وال يجوز للمشتري أن يحتج عليه بأنه ملتزم شخص عينا مملوكة لوار

فإن هذا االلتزام لم ينتقل إليه  ، بالضمان وراثة عن مورثه
 (1595 ) .

ولكن االلتزام بالضمان يبقي في التركة كما قدمنا ومن ثم يرجع  

لوارث من التركة شيئا قبل استنزال هذا التعويض منها كذلك ال ينتقل االلتزام بالضمان المشتري علي التركة بالتعويض وال يأخذ ا

إلي الخلف الخاص فلو باع شخص عقاراً ثم أوصي به لشخص آخر وبعد موته بادر الموصي له إلي تسجيل الوصية قبل أن يسجل 

م بالضمان ليسترد منه العقار أو ليستبقيه إذا استرده المشتري البيع فإن المشتري ال يستطيع أن يحتج علي الموصي له بأن ملتز

ألن االلتزام بالضمان لم ينتقل من الموصي إلي الموصي له بل بقي في التركة وللمشتري أن يرجع بالتعويض علي  ، الموصي له

ن أموال التركة يفي بالتعويض التركة ويقدم في رجوعه بهذا الحق علي الموصي له فال يأخذ الموصي له العقار إال إذا كان الباقي م

ويبقي من هذا الباقي ما ال يقل عن ضعف قيمة العقار حتي ال تزيد الوصية علي ثلث التركة بعد استنزال الديون وال يتعدي االلتزام 

يذ علي العقار بالضمان البائع إلي دائنه فلو باع شخص عقاراً مملوكا له وقبل أن يسجل المشتري البيع بادر دائن البائع إلي التنف

فإن هذا  ، وسجل تنبيه نزع الملكية فمن حق الدائن أن يستمر في التنفيذ ول يحتج عليه المشتري بأنه ملتزم بالضمان عن مدينه

  . االلتزام ال يتعدي إليه كما قدمنا

فهو إذن التزام  ، المبيعوالتزام البائع بضمان تعرضه التزام باالمتناع عن عمل هو التعرض للمشتري في ملكيته وانتفاعه ب 

حتي لو كان المبيع ذاته قابال ألن ينقسم ويترتب علي ذلك أنه لو تعلق هذا االلتزام بذمة أكثر  ، ( indivisibleغير قابل لالنقسام ) 

بل يكون كل منهم مدينا بااللتزام كله فلو كان شخصان يملكان داراً في  ، لم ينقسم االلتزام علي المدينين المتعددين ، من شخص واحد

وباعاها معا التزم كل منهما نحو المشتري بضمان التعرض الصادر منه في كل الدار وليس في النصيب الذي  $ 195$  ، الشيوع

فإن  ، ن الشخص اآلخر ال يملك فيها شيئاباعه فحسب ولو ظهور بعد ذلك أن أحد الشخصين البائعين هو الذي يملك الدار كلها وأ

وال يستطيع أن يسترد من المشتري النصيب الشائع الذي لم يبعه ألن  ، الشخص األول يبقي ملتزما بعدم التعرض في كل الدار

ه الحالة التزامه بعدم التعرض غير قابل لالنقسام ويجوز للمشتري أن يدفع استرداده بأنه ملتزم بعدم التعرض فال يبقي في هذ

للشخص األول إال أن يرجع علي الشخص اآلخر الذي ظهر أنه ال يملك شيئا في الدار وهذا هو الحكم لو أن شخصين ورثا داراً 

فال يجوز له أن يسترد شيئا من المشتري إذ هو ضامن لتعرضه في كل الدار  ، ثم ظهر أن أحدهما هو الوارث وحده ، فباعاها معا

القضاء والفقه في فرنسا  وهذا هو ما أجمع عليه
 (1529 ) ،

وسار عليه الفقه في مصر  
 (1522 ) .

  

 الدائن في االلتزام بضمان التعرض الصادر من البائع : ( 3)  - 333 

عادة وينتقل هذا الحق إلي الخلف  $ 199$ فهو الذي يقع عليه التعرض  ، الدائن في هذا االلتزام هو في األصل المشتري 

وتعرض البائع لهذا  ، بخالف الديون تنتقل من المورث إلي الوارث فلو أن شخصا اشتري داراً وتركها لوارث ألن الحقوق ، العام

                                                 

فال يحق له أن يتعرض للراسي عليه المزاد  ، وهو الذي يقع عليه ضمان المبيع ، الجبري يعتبر المدين بائعاوفي البيع (  1597) 

فبراير  19استئناف مصر ) كأن يدعي الملكية لنفسه بأي سبب من أسباب التمليك  ، بنفسه تعرضا ماديا أو تعرضا قانونيا

   ( . 155رقم  57المجموعة الرسمية  2551سنة 

األستاذ منصور مصطفى  - 1هامش  199األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 159األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  ( 1595) 

األستاذ محمد  - 111وفقرة  911ص  119وقارن األستاذ أنور سلطان فقرة  - 291ص  – 291ص  72منصور فقرة 

   . 951فقرة  األستاذين أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي - 171ص  215كامل مرسي فقرة 

نقض  - 959 - 2 - 99سيريه  2799أغسطس سنة  22 - 192 - 2 - 29سيريه  2729يناير سنة  9نقض فرنسي (  1529) 

أوبري  - 955فقرة  959فقرة  2جيوار  - 997 - 2 - 91وباسيكريزي  195 - 1 - 91داللوز  2791يونية سنة  9بلجيكي 

 59فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 911بودري وسينيا فقرة  - 129فقرة  15لوران  - 21و  7هامش  999فقرة  9ورو 

ويميل إلي التمييز ما بين التعرض المبني علي سبب  ، ويعترض بوالنجيه علي هذا الحكم - 599فقرة  ، كوالن وكابيتان -

 - 1921فقرة  1وريبير وبوالنجيه بالنيول ) مادي وهذا غير قابل لالنقسام والتعرض المبني علي سبب قانوني وهو قابل له 

   ( . 2951فقرة  1وانظر أيضا جوسران 

األستاذ  - 297األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 125األستاذ محمد علي إمام فقرة  - 111األستاذ أنور سلطان فقرة (  1522) 

 72األستاذ منصور مصطفي منصور فقرة  - 159األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 199ص  11جميل الشرقاوي فقرة 

 171ص  215وقارن األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  957فقرة  – 951األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  -

.   



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

الوارث في الدار كان للوارث أن يحتج عليه بالتزامه بضمان التعرض كما كان يحتج مورثه وينتقل هذا الحق أيضا إلي الخلف 

كان البائع ملزما بعدم التعرض ال للمشتري األول  ، الخاص في العين المبيعة فلو أن شخصا باع داراً وباع المشتري الدار لمشتر ثان

وللمشتري الثاني أن يرجع علي البائع  . ب بل أيضا للمشتري الثاني وهو الخلف الخاص للمشتري األول في الدار المبيعةفحس

بدعوي مباشرة هي دعوي الضمان التي كانت للمشتري األول وقد انتقلت إلي المشتري الثاني 
 (1521 ) .

  

ا باع عينا غير مملوكة له ثم ملكها فإنه ال يستطيع أن فلو أن شخص . ويستفيد دائن المشتري من ضمان البائع للتعرض 

وكذلك ال يستطيع أن يمنع دائن المشتري من التنفيذ عليها ألن الدائن  ، يستردها من المشتري كما سبق القول اللتزامه بعدم التعرض

  . يستفيد من هذا االلتزام

 البيع الذي ينشيء الضمان : ( 4)  - 334 

فيتولد منه التزام في ذمة البائع بعدم التعرض للمشتري يستوي في ذلك البيع المسجل والبيع غير  ، مانوكل بيع ينشيء الض 

  . ويستوي في ذلك أيضاً بيع المساومة وبيع المزاد ولو كان بيعا قضائيا أو إداريا ، المسجل

فإن  ، ي التسجيل قبل المشتري األولفإذا باع شخص عقاراً ثم باعه مرة أخري إلي مشتر ثان وبادر المشتري الثاني إل 

البائع يكون ملتزما بضمان التعرض نحو المشتري األول ولو أن البيع الصادر لهذا المشتري غير مسجل وكذلك يكون البائع ملتزما 

ي العقار ولم يسجل المشتري البيع فبق ، بضمان التعرض إذا صدر هذا التعرض من دائنه في بيع غير مسجل فإذا باع شخص عقاراً 

فقد  ، المشتري عقد البيع $ 191$ وبادر دائن البائع إلي التنفيذ علي العقار فسجل تنبيه نزع الملكية قبل أن يسجل  ، مملوكا للبائع

ويبقي البائع ملتزما بالضمان نحو المشتري ولو أن البيع لم يسجل  ، قدمنا أن للدائن أن يستمر في التنفيذ
 (1529 ) .

  

واجب في بيع المزاد وجوبه في بيع المساومة ويستوي كما قدمنا أن يكون البيع بالمزاد قضائيا أو إداريا وضمان التعرض  

مدني  595فقد نصت المادة  ، قضائية كانت أو إدارية ، أو اختياريا وسنري أن ضمان العيوب الخفية ال يجب في البيوع الجبرية

ولكن ضمان التعرض واجب في كل هذه " وال في البيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد  ، ال ضمان للعيب في البيوع القضائية" علي أنه 

وهذا االلتزام يتعلق بذمة البائع كما هو  ، نشأ عن هذا البيع التزام بعدم التعرض ، البيوع فإذا باع الدائنون علي المدين ما له في المزاد

ذين باعوا علي المدين العين بالمزاد ولكنه هو المدين نفسه فهو صاحب العين وقد األمر في كل بيع آخر والبائع هنا ليس هم الدائنين ال

بيعت عليه فيكون ملتزما بعدم التعرض للمشتري الذي رسا عليه المزاد 
 (1525 ) .

  

 ما يترتب علي قيام ضمان التعرض الصادر من البائع : ( ) ب - 335 

 ، فيجب علي البائع أن يمتنع عن التعرض للمشتري في أي وقت بعد البيع ، التزام البائع بعدم التعرض للمشتري التزام دائم 

 أكثر من خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم $ 191$ ولو كان قد انقضي علي البيع 
 (1529 ) .

فإذا أخل به البائع بأن تعرض فعال  

فإذا لم  ، لتزام الجزائي هو الذي يسقط بالتقادمتولد عن االلتزام األصلي بعدم التعرض التزام جزائي بالتعويض وهذا اال ، للمشتري

وال يستطيع المشتري بعد  ، سقط بالتقادم كما قدما ، يطالب به المشتري في خالل خمس عشرة سنة من وقت وقوع التعرض فعال

  . ذلك أن يطالب به البائع

تنفيذ هذا االلتزام باختالف األحوال التي وتختلف طريقة  . هذا االلتزام الجزائي هو الذي يترتب علي قيام ضمان التعرض 

 ، كمنافسة المشتري في المتجر المبيع ، يقوم فيها ضمان التعرض فإذا كان تعرض البائع للمشتري قائما علي أعمال مادية محضة

                                                 

وله أيضا دعوي مباشرة وهذه  ، كذلك لو كان الخلف الخاص موهوبا له فإنه يكون دائنا بضمان التعرض لمن باع للواهب(  1521) 

   ( . 915ص  995بودري وسينيا فقرة ) الف الدعوي غير المباشرة التي يستطيع رفعها باسم الواهب بخ

وإذن فالحكم الذي  . وقد قضت محكمة النقض بأن عدم تسجيل المشتري عقد شرائه ال يترتب عليه سقوط حق الضمان(  1529) 

مما  ، يكن إال نتيجة إهماله في تسجيل عقد شرائه يرفض دعوي الضمان تأسيسا علي أن نزع ملكية العين من المشتري لم

فبراير  29نقض مدني ) يكون حكما مخالفا للقانون متعينا نقضه  ، مكن دائن البائع الشخصي من نزع ملكية العين المبيعة

  ( . 2955ص  911رقم  2مجموعة عمر  2591سنة 

ي في بيع غير مسجل وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع فالضمانان واجبان حت ، وضمان التعرض في ذلك كضمان االستحقاق

كما إذا باع البائع العقار مرة أخري قبل  ، هذا وضمان االستحقاق واجب حتي في بيع غير مسجل" :  التمهيدي في هذا الصدد

فبراير سنة  29نقض  : أن يسجل المشتري األول وكما إذا نفذ الدائن الشخصي للبائع علي العقار المبيع قبل تسجيل البيع

   ( . 71ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  215ص  1ملحق مجلة القانون واالقتصاد  2591

كما كان يلتزم نحو المشتري قبل األخذ بالشفعة ويجوز أيضا لمسترد حصة  ، ويلتزم البائع نحو الشفيع بضمان التعرض(  1525) 

  . الرجوع علي الشريك البائع بضمان التعرض(  مدني 799 م) شائعة في سنقول باعها أحد الشركاء ألجنبي 

   . 51ص  75فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  1529) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

لمتجر الذي وجب علي البائع تعويض المشتري عنا أصابه من الضرر بسبب هذه المنافسة ووجب في الوقت ذاته أن يقفل البائع ا

أنشأه ويجوز أن يحكم عليه بتعدي مالي عن كل يوم أو أسبوع أو شهر يتأخر فيه عن إقفال المتجر 
 (1521 ) .

  

وإذا كان تعرض البائع قائما علي تصرف قانوني صادر منه بأن باع مثال العقار مرة أخري لمشتر ثان وسبق المشتري  

ويرجع المشتري األول في هذه  ، فال مناص من تقديم المشتري الثاني علي المشتري األول ، الثاني المشتري األول إلي التسجيل

وإما بموجب ضمان البائع للتعرض الصادر منه ألن الغير استمد  ، الحالة بالتعويض علي البائع إما بموجب استحقاق الغير للمبيع

  . حقه من البائع نفسه

يدعي لنفسه حقا علي المبيع بأن كان مثال قد باع عينا غير مملوكة له ثم تملكها بعد وإذا كان تعرض البائع قائما علي أنه  

ألن  ، فالجزاء هنا يتخذ صورة خاصة هي أن ترد دعوي البائع باسترداد المبيع من المشتري فال يستطيع البائع أن يسترد العين ، ذلك

ألن في طلب إبطال البيع ضربا من التعرض  ، منه للمشتريالصادر من وجب عليه الضمان ال يستطيع أن يطلب إبطال البيع 

للمشتري والبائع ملزم بعدم التعرض 
 (1521 ) .

  

وفي أحكام بيع ملك الغير ما يتفق مع ما قدمناه من األحكام فالبائع إذا باع عينا غير مملوكة له ثم ملكها بعد ذلك انقلب بيع  

وهذا يؤيد أن البائع ال يستطيع في هذه الحالة أن يسترد المبيع من  ، من البائع ملك الغير صحيحا وانتقلت الملكية إلي المشتري

المشتري إذ يواجه بالتزام الضمان كذلك ال يستطيع البائع أن يطالب بإبطال البيع الصادر منه لعين غير مملوكة له ألن قابلية بيع ملك 

وهذا يؤيد أن البائع ال يستطيع طلب إبطال البيع إذ يواجه كما قدمنا الغير لإلبطال إنما تقررت لصالح المشتري ال لصالح البائع 

بالتزام الضمان 
 (1527 ) .

  

 االتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع : ( ) جـ - 336 

بقي البائع من ذلك  ، إذا اتفق علي عدم الضمان" من التقنين المدني علي ما يأتي :  551تنص الفقرة األولي من المادة  

" ويقع باطال كل اتفاق بقضي بغير ذلك  ، مسئوال عن أي استحقاق ينشأ عن فعله
 (1525 ) .

  

وهي حالة االتفاق علي  ، ويعرض هذا النص لحالة واحدة من أحوال ثالث في االتفاق علي تعديل حكام ضمان التعرض 

إسقاط الضمان 
 (1519 ) .

أخريان : حالة االتفاق علي زيادة الضمان وحالة االتفاق علي إنقاص  ويوجد إلي جانب هذه الحالة حالتان 

  . الضمان

بضمان  ، ذلك أن البائع يلتزم إذا لم يقع اتفاق علي أي تعديل في أحكام الضمان . أما االتفاق علي زيادة الضمان فجائز 

فإذا أراد المشتري االنتفاع بالمبيع انتفاعاً خاصا  . ألوفالتعرض الصادر منه المشتري في ملكيته للمبيع وفي انتفاعه به االنتفاع الم

فإذا كان المبيع متجراً  . جاز أن يتفق مع البائع علي ذلك ، يقضي أال يقوم البائع بأعمال معينة تتعارض مع هذا االنتفاع الخاص

جاز أن يتفق مع البائع علي أال  ، فيهاويريد المشتري أن يضيف إلي هذه السلعة سلعة أخري لم يكن البائع يتجر  ، لسلعة معينة

ويكون المشتري هنا قد اتفق مع البائع علي زيادة الضمان  ، ينشيء إلي جانبه متجراً تباع فيه السلعة األصلية أو السلعة األخري
 (

1512 ) .
  

                                                 

  . 297عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  59ص  52فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  1521) 

صدر منه في عين غير مملوكة له فيعد  وقد أورد كوالن وكابيتان مثال للتعرض الصادر من البائع أن يطالب بإبطال بيع(  1521) 

   ( . 595فقرة  ، كوالن وكابيتان) هذا تعرضا منه للمشتري وال تقبل دعواه 

مثل ذلك أن  . فإذا قبل هذا الطعن تأثر حق المشتري ، وقد يقوم تعرض البائع علي تقدمه بطعن في سند ملكيته للمبيع(  1527) 

فال يجوز له بعد ذلك أن يطعن في  ، وباع حصته التي أفرزتها هذه القسمة ، يوعيكون البائع قد تقاسم مع شركائه في الش

فيعتبر الطعن تعرضا منه للمشتري  ، ألن هذا الطعن من شأنه أن يؤثر في حق المشتري للحصة المفرزة ، القسمة باإلبطال

   ( . 1هامش  59ص  29 انظر في هذا المعني بالنيول وريبير وهامل) ومن ثم ال يسري في حق هذا المشتري 

انظر تاريخ هذا النص والنصوص المقابلة له في التقنين المدني السابق وفي التقنينات المدنية العربية األخري ما يلي فقرة (  1525) 

 . وال فرق في األحكام ما بين التقنين المدني الجديد وبين التقنين المدني السابق والتقنينات المدنية العربية األخري - 999

  

انظر ) مدني هو إسقاط الضمان ال إنقاصه  551الواردة في الفقرة األولي من المادة "  عدم الضمان"  والمقصود بعبارة(  1519) 

  ( . في الهامش 995في الهامش وفقرة  991ما يلي فقرة 

بالنيول وريبير  - رابعامكرر  9وهامش رقم  19ص  999فقرة  9انظر في أمثله أخري لتشديد الضمان أوبري ورو (  1512) 

   . 2هامش رقم  59ص  29وهامل 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مثل ذلك أن يشترط بائع المتجر علي المشتري عدم منعه من إنشاء متجرد يبيع  . وكذلك االتفاق علي إنقاص الضمان جائز 

ففي هذا االتفاق إنقاص من ضمان البائع للتعرض  ، فيه بعض السلع التي يتعامل فيها المتجر المبيع
 (1511 ) .

  

 . تفاق في هذه الحالة باطالويكون اال ، ولكن االتفاق علي إسقاط الضمان الناشيء عن فعل البائع إسقاطا تاما غير جائز 

 . ولو اشترط البائع عدم الضمان ، ففي المثل المتقدم ال يجوز للبائع أن ينشيء متجرأ ينافس به المتجر المبيع منافسة غير محدودة

الثاني إلي  كأن يبيع العقار مرة ثانية ويبادر المشتري ، كذلك إذا صدر من البائع تصرف قانوني بعد البيع يتعارض مع حق المشتري

كان البائع ضامنا لتصرفه هذا حتي لو اشترط عدم الضمان  ، التسجيل قبل المشتري األول
 (1519 ) .

وال يجوز أيضا أن يحتج البائع  

وقد روعي في هذا كله أن البائع ال يجوز له أن يشترط عدم  . ولو كان في عقد قد اشترط عدم الضمان ، بحق له مستحدث علي المبيع

كما ال يستطيع أن يشترط عدم مسئوليته عن غشه أو عن تقصيره  ، عن فعلهمسئوليته 
 (1515 ) .

  

 التعرض الصادر من الغير -المطلب الثاني

مسائل ثالث : نبحث في التعرض الصادر من الغير نفس المسائل الثالث التي بحثناها في التعرض الصادر من  - 991 

  . االتفاق علي تعديل أحكام الضمان ( 9)  . ما يترتب علي قيام الضمان ( 1متي يقوم هذا الضمان )  ( 2البائع : ) 

 متي يقوم ضمان التعرض الصادر من الغير - 1"  

 خطة البحث : - 338 

المدين في  ( ) ب . أعمال التعرض ( فنبحث : ) أ ، ونتبع هنا أيضا خطة البحث التي اتبعناها في التعرض الصادر من البائع 

  . البيع الذي ينشيء هذا الضمان ( ) د . الدائن في هذا االلتزام ( ) جـ . لتعرضااللتزام با

 أعمال التعرض الصادر من الغير : ( 1)  - 339 

أن يكون  ( ) ثانياً  . أن يقع التعرض فعال ( يجب توافر شروط ثالثة : ) أوال ، حتي يقوم ضمان التعرض الصادر من الغير 

ً  . التعرض هو إدعاء الغير حقا علي المبيع فإذا كان تاليا له وجب أن يكون الغير قد  ، أن يكون هذا الحق سابقا علي البيع ( ) ثالثا

  . استمده من البائع

 أن يقع التعرض فعال : -أوال  - 341 

في االنتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان يضمن البائع عدم التعرض للمشتري " مدني تقضي بأن  559قدمنا أن المادة  

فيجب إذن أن يقع التعرض  . "التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبي يكون له وقت البيع حق علي المبيع يحتج به علي المشتري 

دعوي علي  ويرفع بهذا الحق ، والغير هنا هو أجنبي ليس طرفا في عقد البيع فيدعي الغير حقا علي المبيع ، فعال من الغير

وهذا هو في األصل معني وقوع التعرض فعال  ، المشتري
 (1519 ) .

 151$  ، وهذه الدعوي تختلف باختالف الحق الذي يدعيه الغير 

                                                 

 29بالنيول وريبير وهامل  - 521ص  - 529ص  5رقم  1انظر في أمثلة أخري إلنقاص الضمان بودري وسينيا فقرة (  1511) 

   . 55فقرة 

ئمة مزاد استبدال وقد قضت محكمة النقض بأن شرط عدم الضمان الوارد في البند الحادي والعشرين من شروط قا(  1519) 

ضمان عدم تسليم (  وزارة األوقاف) ال يسقط عن البائع  ، ومؤداه أن المشتري يشتري ساقط الخيار ، األموال الموقوفة

ما دام كل ذلك كان من  ، المبيع بالحالة التي كان عليها وقت رسوم المزاد وتصرفه فيه بالهدم والبناء وبيع بعضه وقبض ثمنه

   ( . 152ص  51رقم  1مجموعة عمر  2597فبراير سنة  21نقض مدني ) مزاد فعله وبعد رسو ال

   . 55فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 529ص  - 525ص  591بودري وسينيا فقرة (  1515) 

أما إذا لم يقع التعرض فعال بل خيف من وقوعه  - 179ص  15رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  9نقض مدني (  1519) 

يجوز له حبسه لمجرد الخشية من  ، إذا كان لم يدفع الثمن ، ذا ال يكفي لتحقق الضمان ولكن المشتري في هذه الحالةفإن ه

فإذا كان  ( . مدنى 1/    591م ) ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيالً  ، وقوع التعرض

وليس له رفع دعوى ضمان  ، فليس له أن يسترد الثمن لحبسه ، وخشى من وقوع تعرض لما يقع ، المشترى قد دفع الثمن

ويكون له الحق أيًضا إذا كان المبيع غير مملوك  ، ولكن يكون له الحق فى طلب فسخ البيع ، التعرض ما دام التعرض لم يقع

  ( . 2 هامش 55ص  29بالنيول وريبير وهامل ) للبائع أن يطلب إبطال البيع 

ما دام الدائن المرتهن لم يتخذ أى إجراء على  ، ويترتب على ما قدمناه أن مجرد وجود حق رهن على المبيع ال يتحقق به الضمان

 2525مايو سنة  92استئناف مختلط  - 11ص  59رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  99نقض مدنى ) العين المبيعة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أو دعوي استحقاق جزئي يطالب بموجبها بملكية  ، فقد تكون دعوي استحقاق كلي يطالب بموجبها الغير المشتري بملكية المبيع كله $

أو دعوي رهن يطالب فيها بدين مضمون برهن علي المبيع  ، بعض المبيع
 (1511 ) ،

أو دعوي ارتفاق يطالب فيها بحق ارتفاق علي  

أو دعوي إيجار يتمسك فيها الغير علي المشتري بعقد إيجار صدر له كمستأجر وقد ال يكون الغير هو المدعي في هذه  ، المبيع

فيرفع عليه المشتري بعد صدور البيع دعوي يطالب  ، كون المبيع في يد الغيربل يكون مدعي عليه ويتصور ذلك بأن ي ، الدعوي

 . فيتمسك الغير في هذه الدعوي بالحق الذي يدعيه علي المبيع بموجب دفع يدفع به دعوي االسترداد التي رفعها المشتري . فيها به

فيها الغير إما مدعيا أو مدعي عليه بدعوي ترفع أمام القضاء يكون  ، فالتعرض إذن يكون واقعا فعال من الغير
 (1511 ) .

  

فقد  ، ليس ضروريا لوقوع التعرض فعال ، وإن كان التعرض من الغير يقع به في الغالب ، علي أن رفع الدعوي أمام القضاء

يقع التعرض من الغير دون أن ترفع به دعوي ويتحقق ذلك إذا اعتقد المشتري أن الغير علي حق فيما يدعيه 
 (1517 ) ،

فيسلم له ادعاءه  

                                                                                                                                                                    

ولكن  ( . مكررة أو ال 992بودرى وسينيا فقرة ) إلجراء إذا استوفى من البائع حقه وقد ال يتخذ هذا ا ( ، 599ص  11م 

 17م  2521مارس  5استئناف مختلط ) يكون التعرض قد وقع فعالً  ، متى أنذر الدائن المرتهن المشترى بالدفع أو التخلية

 ، يجيز للمشترى طلب فسخ البيع على أن مجرد ظهور حق رهن أو حق اختصاص أو حق ارتفاق على العين ( . 259ص 

الحقوق  2529مارس سنة  7 - 92ص  15الحقوق  2595يناير سنة  11استئناف وطنى ) وإن لم يحصل التعرض فعالً 

 221ص  2/    219رقم  1الشرائع  2525ديسمبر سنة  1 - 219ص  17الحقوق  2522دسيمبر سنة  11 - 75ص  19

  ( . 959ص  57م رق 5الشرائع  2521فبراير سنة  19 -

كما يجوز له  ، وللمشتري أن يطلب من البائع تسليم المبيع ، فإن هذا ال يكفي لتحقق الضما ، كذلك إذا كان المبيع في حياة غير البائع

بودري ) أن يرفع دعوي استرداد علي الحائز فإن لم يسلم بدعواه بل ادعي ان له حقا علي المبيع تحقق ضمان التعرض 

ص  19م  2521ديسمبر سنة  9استئناف مختلط ) ومجرد الخشية من االستحقاق ال يكفي (  مكررة ثانيا 992ة وسينيا فقر

وكذلك ال يكفي عدم تسليم مستندات الملكية ما دام لم يتعرض أحد للمشتري  ( ، 92ص  17م  2529نوفمبر سنة  19 - 99

 22استئناف مختلط ) رد عدم إثبات ملكية البائع للمبيع وال مج ( ، 297ص  11م  2519يناير سنة  29استئناف مختلط ) 

م  2529أبريل سنة  9استئناف مختلط ) وال عدم شطب الرهن إذا كان الدين قد دفع  ( ، 991ص  91م  2559يونية سنة 

  ( . 171ص  19

فع عليه دعوي االستحقاق من حتي لو لم تر ، ولكن يكفي للرجوع بضمان التعرض أن يكون المشتري لم يستطع االنتفاع بالمبيع

فالمشتري  ، وإذا وقع التعرض للمشتري ونزعت حيازته ( . 97ص  15م  2521نوفمبر سنة  1استئناف مختلط ) المستحق 

يونية سنة  29استئناف مصر ) إذ ال صفة للبائع بعد البيع في رفع هذه الدعوي  ، هو الذي يرفع دعوي االسترداد ال البائع

جاز للبائع دفعها بأن المالك قد أقر  ، وإذا رفعت دعوي ضمان االستحقاق ( . 121ص  2/    299رقم  1المحاماة  2511

   ( . 99ص  17م  2529ديسمبر سنة  25استئناف مختلط ) وهذا بخالف دعوي اإلبطال في بيع ملك الغير  ، البيع

ويقع التعرض في هذه الحالة كما قدمنا بمجرد إنذار  ، وذلك بأن يلجأ الدائن المرتهن إلي نزع ملكية العقار المبيع(  1511) 

فيجوز عندئذ للمشتري أن يطلب من البائع أن يدفع عنه هذا للتعرض بأن يوفي الدائن دينه أو  ، المشتري بالدفع أو التخلية

ستاذ عبد الفتاح األ) يعمل علي شطب الرهن بأية وسيلة ويجوز الحكم علي البائع بغرامة تهديدية حتي يقوم بمنع التعرض 

   ( . ويشير إلي حكمين في هذا المعني 251عبد الباقي فقرة 

وقد قضت محكمة النقض بأن ضمان المبيع المترتب علي البيع ينحصر في تسليم المبيع للمشتري دون منازعته فيه من (  1511) 

ليه الضمان وهذا الضمان في الحالتين فإذا عجز البائع عن التسليم أو عجز عن طف منازعة الغير للمشتري وجب ع . الغير

وكان في الحالة  ، مرجعه بيع البائع ما ال يملك إال أن المبيع كان في الحالة األولي تحت يد الغير وقت البيع فتعذر التسليم

ن البيع الثانية تحت يد المشتري فاسترده مالكه الحقيقي ونزعت بذلك الملكية من المشتري وإنه يترتب علي هذا الضمان بطال

 2559ديسمبر سنة  25نقض مدني ) في الحالة األولي أو فسخه في الحالة الثانية وإلزام البائع برد الثمن مع التضمينات 

وال يفهم من هذا الحكم أن الضمان في الحالة األولي محصور في بطالن البيع باعتباره بيع ملك (  2915ص  19المحاماة 

 ، يقوم حتي في هذه الحالة ويكون للمشتري الخيار بين إبطال البيع باعتباره بيع ملك الغير ذلك أن ضمان االستحقاق ، الغير

األستاذ محمد كامل  - 991ص  199انظر األستاذ محمد علي إمام فقرة ) وبين الرجوع بضمان االستحقاق علي البائع 

   ( . 297فقرة  5باج دي  - مكررة ثانيا 992وانظر بودري وسينيا فقرة  - 151ص  215مرسي فقرة 

 252فقرة  22بيدان ) كما إذا كان المبيع مرهونا فيخليه للدائن المرتهن  ، وقد يكون هذا االعتقاد مبنيا علي أسباب قوية(  1517) 

ي أو كان سند ملكية البائع عقد هبة ورزق الواهب بعد الهبة ولداً أو كان للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا هو ح ( ، أوال

أنسيكلوبيدي  - 951ص  999انظر في هذا المعني بودري وسينيا فقرة (  حرف جـ مدني 992م ) ثم يرجع الواهب في هبته 

  . 2152فقرة  venteلفظ  9داللوز 
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ادعاءه أو يصالحه عليه أو يدفع له الدين المضمون برهن علي أن المبيع أو نحو ذلك 
 (1515 ) .

ولكن المشتري في هذه الحالة يخاطر  

وعندئذ يفقد المشتري حقه  ، بأحد أمرين : أولهما أن يثبت البائع أن الغير لم يكن علي حق فيما يدعيه علي خالف ما اعتقده المشتري

أن يتخلص  . مدني 551طبقا للمادة  ، فإنه له ، والثاني أنه حتي إذا لم يستطع البائع أن يثبت ذلك . في الرجوع علي البائع بالضمان

  . يأتي بيان ذلكوس ، من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه للبائع أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية والمصروفات

كذلك يعتبر التعرض واقعا فعال دون أن ترفع دعوي إذا كان البائع غير مالك للمبيع وبعد البيع ملكه المشتري بسبب آخر  

فال تنتقل الملكية للمشتري بالبيع ولكن المشتري يرث العين  ، مثل ذلك أن يبيع شخص عينا غير مملوكه له . غير البيع الصادر له

فتكون العين في الواقع من األمر قد  ، أو يشتريها منه أو يوصي المالك له بها فتنتقل إليه الملكية بسبب آخر غير البيع من المالك

استحقت للمالك الحقيقي ثم انتقلت ملكيتها بعد ذلك من المالك الحقيقي إلي المشتري 
 (1599 ) .

 ، ومن ثم تكون العين قد استحقت فعال 

حقاق فوجب البائع ضمان االست
 (1592 ) .

  

أن التقادم  ، ويترتب علي أن ضمان التعرض واالستحقاق ال يتحقق إال من وقت وقوع أعمال التعرض أو ثبوت االستحقاق 

وال يسري بالنسبة إلي ضمان االستحقاق إال من وقت ثبوت  ، ال يسري بالنسبة إلي ضمان التعرض إال من وقت وقوع التعرض

ويبقي البيع مرتبا لضماني التعرض واالستحقاق دائما  . ومدة التقادم في الحالتين خمس عشرة سنة ، ( مدني 1 /   972االستحقاق ) 

وال يسري التقادم إال من وقت وقوع التعرض أو ثبوت االستحقاق  ، كما سبق القول
 (1591 ) .

  

 ثانياً : أن يكون التعرض هو ادعاء الغير حقا علي البيع : - 341 

قانوني وقد رأينا في التعرض  $ 159$ هنا يجب التمييز بين التعرض المبني علي سبب مادي والتعرض المبني علي سبب  

مبنيا علي سبب قانوني أو مبنيا علي سبب مادي أما في التعرض الصادر من الغير فيجب أن يكون هذا التعرض مبنيا علي سبب 

  . قانوني

 الصادر من الغير ال يتحقق به ضمان البائع لهذا التعرضفالتعرض المبني علي سبب مادي  
 (1599 ) 

ويكون التعرض مبنيا 

بل هو يلجأ في تعرضه للمشتري إلي أعمال مادية  ، إذا لم يكن الغير يدعي في تعرضه حقا علي المبيع ، كما رأينا ، علي سبب مادي

كان  ، حقا علي المبيع فإذا انتزع الغير المبيع من المشتري عنوةبل وإلي تصرفات قانونية ولكنه ال يدعي في كل ذلك أن له  ، محضة

هذا عمال ماديا محضا وال يكون البائع مسئوال عنه ويجزي المشتري في ذلك الحمالة العامة التي يوليها إياه القانون فهو يستطيع أن 

هو يستطيع أن يرفع شكواه إلي الجهات اإلدارية يواجه الغير بدعاوي منع التعرض واسترداد الحيازة ونحوها إذا توافرت شروطها و

وغيرها لمنع الغير من اغتصاب ملكه ويستطيع في جميع األحوال أن يرجع علي الغير بالتعويض عن كل ما أصابه من ضرر بسبب 

كم هو ما قدمناه وإذا هذا التعدي المادي وليس للبائع شأن في شيء من ذلك وإذا كان المبيع منقوال وسرقة الغير من المشتري كان الح

كان المبيع متجراً وأقام الغير إلي جواره متجراً مماثال ونافس المشتري منافسة غير مشروعة فليس البائع مسئوال عن ذلك وعلي 

ن المشتري أن يرجع علي الغير بجميع الدعاوي التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة وإذا كان المبيع داراً وأجرها الغير دون أ

وال يكون للبائع شأن فيه وعلي المشتري أن  ، فهذا تصرف قانوني يعتبر في حكم األعمال المادية ، يدعي أن له حقا في إيجارها

                                                 

 . 259ص  252فقرة  22بيدان  - 11ص  999فقرة  9وانظر أوبري ورو  - مدني وسيأتي بيانها 551انظر المادة (  1515) 

  

أو يكون البيع مرهونا فيدخل المشتري في المزاد فيرسو عليه بتكاليف أكثر فيرجع بدعوي االستحقاق علي البائع أو يدفع (  1599) 

 999بودري وسينيا فقرة ) الدين للدائن المرتهن حتي ال تباع العين فيرجع علي البائع بما دفعه علي أساس ضمان االستحقاق 

  ( . 2159فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  - 957ص 

انظر أيضا بالنيول وريبير  - 999بودري وسينيا فقرة  - 11ص  999فقرة  9أوبري ورو  - 121فقرة  15لوران (  1592) 

ويميلون إلي القول بأن المشتري يكتفي في هذه األحوال بدعوي الفسخ أو دعوي إبطال )  291ص  299فقرة  29وهامل 

   ( . بيع ملك الغير

 15رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  9 - 55ص  51رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  17مدني  نقض(  1591) 

المجموعة  2592فبراير سنة  19استئناف مصر  - 52ص  99الحقوق  2521مارس سنة  19استئناف وطني  - 179ص 

استئناف  - 951ص  1/    219رقم  91المجموعة الرسمية  2592مايو سنة  11 - 191ص  219رقم  91الرسمية 

ص  92م  2525أبريل سنة  11 - 229ص  11م  2529ديسمبر سنة  99 - 11ص  22م  2757ديسمبر سنة  11مختلط 

   . 551ص  91م  2519مايو سنة  19(  دوائر مجتمعة) استئناف مختلط  – 197

 -(  لضمان منصوصا عليه في العقدولو كان ا)  255ص  11رقم  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  27نقض مدني (  1599) 

ديسمبر سنة  19 - 279ص  7م  2751مارس سنة  19  - 129ص  7م  2759ديسمبر سنة  11استئناف مختلط 

  . 95ص  29م  2751
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يطرد المستأجر من داره وأن يقاضي الغير الذي أجر له بالوسائل التي يخولها إياه القانون فما دام الغير ال يدعي حقا ما علي المبيع 

 ضامنا له أو مسئوال عنه $ 151$ وال يكون البائع  ، مشتري فالتعرض الصادر منه يعتبر مبنيا علي سببا مادييحتج به علي ال
 (

1595 ) .
  

كما سبق القول وذلك بأن  ، وحتي يكون البائع ضامنا لتعرض الغير يب أن يكون هذا التعرض مبنيا علي سبب قانوني 

يدعي الغير حقا علي المبيع يحتج به علي المشتري في دعوي يرفعها عليه 
 (1599 ) 

أو ترفع عليه من المشتري أو دون دعوي مع 

 وقوع التعرض فعال
 (1591 ) ،

بل يكفي مجرد  ، علي النحو الذي بسطناه فيما تقدم وال يلزم أن يكون الحق الذي يدعيه الغير ثابتا 

عاء به حتي لو كان هذا اإلدعاء ظاهر البطالن اإلد
 (1591 ) .

  

وكان التقنين  . وهذا الحق الذي يدعيه الغير علي المبيع ويحتج به علي المشتري يجوز أن يكون حقا عينيا أو حقا شخصيا 

 يشترط أن يكون حقا عينيا ( 915 /   999المدني السابق ) م 
 (1597 ) ،

وأطلق  $ 151$ ا الخطأ فصحح التقنين المدني الجديد هذ 

ولم يشترط في الحق أن يكون عينيا 
 (1595 ) .

  

ومثل الحق العيني الذي يدعيه الغير علي المبيع حق الملكية علي المبيع كله أو علي جزء منه شائع أو غير شائع فيتقدم  

ويرفع عليه دعوي استحقاق كلي أو جزئي  ، الغير إلي المشتري باعتباره المالك الحقيق للمبيع كله أو بعضه ويطالب برد ما يدعيه
 (

1559 ) .
وقد يكون الحق العيني حق رهن يدعيه الغير علي المبيع أو حق اختصاص  

 (1552 ) 
أو حق امتياز وقد يكون حق انتفاع أو 

حق حكر 
 (1551 ) 

أو حق ارتفاق 
 (1559 ) 

األخري  ولم يميز التقنين المدني المصري بين حق االرتفاق وبين غيره من الحقوق العينية

                                                 

وإذا كان التعرض المادي  - 51فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 251ص  22م  2755يناير سنة  11استئناف مختلط (  1595) 

بل بموجب التزامه  ، ولكن ال بموجب التزامه بالضمان ، وجب علي البائع دفعه ، الغير قد وقع قبل تسليم المبيعالصادر من 

   ( . 295األستاذ منصور مصطفي منصور ص  – 295األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ) بالتسليم 

م الصادر في الدعوي ال يكون حجة علي المشتري ومن ثم أما إذا رفع الدعوي علي البائع ولم يدخل فيها المشتري فالحك(  1599) 

مجموعة  2592أبريل سنة  9نقض مدني ) ال يكون هناك محل لرجوع المشتري علي البائع بضمان التعرض أو االستحقاق 

  ( . 192ص  99رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  19 - 951ص  57رقم  1أحكام النقض 

كأن قد تعهد بدفع الدين المضمون برهن علي المبيع ولم  ، يكون المشتري قد تسبب بخطأه في هذا التعرض ويشترط أال(  1591) 

 - 517ص  9/    999رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  21استئناف مصر ) يدفعه فنزع الدائن المرتهن ملكية المبيع 

   ( . 911ص  2/    159رقم  29المحاماة  2591يوليه سنة  11المنيا 

   . 295األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة (  1591) 

مدني صريحة في أن ضمان البائع ال يشمل إال  999وقد قضت محكمة النقض في عهد التقنين المدني السابق بأن المادة (  1597) 

نقض مدني ) ه المادة فهو ال يدخل في حكم هذ ، وحق المستأجر علي العين المؤجرة ليس إال حقا شخصيا ، الحقوق العينية

 2519فبراير سنة  29استئناف وطني  : وانظر أيضا ( . 11ص  21رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  29

ص  95م  2511أبريل سنة  29استئناف مختلط (  ال تدخل في اإلجارة في عبارة التكاليف)  115ص  199رقم  9المحاماة 

999 .   

 ، سري التقنين السابق 2555أكتوبر سنة  29فإذا كان قد تم قبل  ، هامش والعبرة بتاريخ البيعفي ال 915انظر آنفا فقرة (  1595) 

   . وإال فالتقنين الجديد

كما  ، لم يتحقق الضمان حتي لو ظنه المشتري خطأ جزءاً من المبيع ، فإذا كان الغير يطالب بشيء ليس جزءاً من المبيع(  1559) 

وتبين بعد الشراء انها ال تتبع األرض بل  ، إذا اشتري شخص أرضا ورأي أشجاراً مغروسة في حدودها فظنها تابعة لألرض

بودري ) فليس للمشتري أن يرجع علي البائع بالضمان في هذه الحالة ما دام البائع لم يدخل األشجار في المبيع  ، هي للجار

ضمنه البائع  ، ولكن سنري أنه إذا وجد حق ارتفاق ظاهر للمبيع اطمأن المشتري إلي وجوده(  مكررة ثالثة 992وسينيا فقرة 

في  997انظر ما يلي فقرة ) حتي لو لم يذكر في عقد البيع فلو تبين أنه غير موجود رجع المشتري علي البائع بالضمان 

   . مان العجز في مقدار المبيعوقد قدمنا أن ضمان االستحقاق غير ض(  959بودري وسينيا فقرة  –الهامش 

ويشمل ذلك  ، وقد قضت محكمة النقض بأن البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند إلي حق ووجه قانون(  1552) 

 15نقض مدني ) وجود دين شخصي علي مورث البائع وحصول الدائن علي حكم بدينه ثم علي حق اختصاص علي المبيع 

   ( . 12ص  15رقم  9مر مجموعة ع 2551يناير سنة 

 2522يناير سنة  11 - 979ص  21م  2529يونية سنة  19 - 155ص  12م  2595مارس سنة  29استئناف مختلط (  1551) 

م  2591ديسمبر سنة  1 - 271ص  99م  2527يناير سنة  92 - 919ص  17م  2521مايو سنة  19 - 295ص  19م 

   . 95ص  59

 ، ثم ظهر أنها غير موجودة ، إلي أن البائع قد باع المبيع ومعه حقوق ارتفاق تقررت لفائدتهوقد يكون التعرض راجعا (  1559) 

ويجب لتحقق الضمان أن تكون حقوق االرتفاق هذه  . فيرجع المشتري علي البائع في هذه الحالة بضمان االستحقاق الجزئي
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العتبارات تاريخية ترجع  ( مدني فرنسي 2111كما ميز التقنين المدني الفرنسي حق االرتفاق بإفراده بالذكر ) م  ، التي تقدم ذكرها

إلي تقاليد القانون الروماني وقد سبق بيانها 
 (1555 ) .

 ، بل إن التقنين المدني المصري جعل حق االرتفاق كسائر الحقوق العينية 

  . "حق علي المبيع  . . فعل أجنبي يكون له" مدني :  515يعا بالعبارة التي وردت في المادة وشملها جم

فإذا كان الغير يدعي أنه استأجر من البائع العين المبيعة بإيجار له  . ومثل الحق الشخصي الذي يدعيه الغير حق المستأجر  

كان هذا اإلدعاء من جانب  ، مدني 195واحتج بحقه علي المشتري طبقا للفقرة األولي من المادة  ، تاريخ ثابت سابق علي المبيع

أنه دفع األجرة  ، وهو مستأجر للعين المبيعة ، ويلتحق بذلك أن يدعي الغير . الغير تعرضا مبنيا علي سبب قانوني يضمنه البائع

أو غير مسجلة  ، لة إذا كانت األجرة المعجلة عن مدة تزيد علي ثالث سنواتمسج ، ويحتج بمخالصة صادرة من البائع ، مقدما للبائع

  . فيكون تمسك المستأجر بهذه المخالصة تعرضا مبنيا علي سبب قانوني يضمنه البائع ، إذا كانت المدة ال تزيد علي ذلك

 ولكنه مستمد من البائع :ثالثاً : أن يكون الحق الذي يدعيه الغير سابقا علي البيع أو يكون تاليان  - 342 

ويجب أخيراً لتحقيق ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير أن يكون الحق الذي يدعيه الغير علي المبيع  
 (1559 ) 

حقا يدعي 

  . أنه موجود قبل البيع الصادر إلي المشتري

فإذا سلم "  . . البيع حق علي المبيع فعل أجنبي يكون له وقت" كما رأينا إذ تقول :  ، مدني 595وهذا ما تصرح به المادة   

لم يكن البائع مسئوال عن الضمان ويرجع ذلك  ، الغير أن الحق الذي يدعيه علي المبيع لم يثبت له إال بعد البيع ولم يستمده من البائع

يق الضمان أن يكون الحق في كثير من األحوال إلي أن الحق الذي يدعي الغير ثبوته بعد البيع ال يحتج به علي المشتري ويجب لتحق

فإذا كان اشتراه من غير البائع ولم يكن هذا مالكا  ، فإذا ادعي الغير أنه اشتري المبيع بعد البيع . مما يحتج به علي المشتري كما قدمنا

لم يتحقق  ، ذا مالكافإذا كان اشتراه من غير البائع ولم يكن ه ، لم يتحقق الضمان ليس فحسب ألن الحق الذي يدعيه الغير ال حق للبيع

بل أيضا ألن الحق ال يحتج به علي المشتري إذ هو مستمد من غير  ، ليس فحسب ألن الحق الذي يدعيه الغير ال حق للبيع ، الضمان

 ، تحقق الضمان بالرغم من أن حق الغير ثبت بعد البيع ، المالك وإن كان اشتراه من غير البائع وكان هذا هو المالك الحقيقي للمبيع

وهذا حقه ثابت قبل البيع وإذا ادعي  ، وذلك ألن المستحق في هذه الحالة ليس هو الغير بالذات بل هو المالك الحقيقي الذب باع للغير

 ، ليس فحسب ألن حق المستأجر ال حق للبيع ، لم يكن البائع ضامنا ، الغير أنه مستأجر للعين المبيعة ولكن اإليجار صدر بعد البيع

ولكن قد يتحقق في بعض األحوال أن يكون الحق الذي يدعيه  . نه حق ال يستطيع المستأجر أن يحتج به علي المشتريبل أيضا أل

مثل ذلك أن يتمسك  . فال يكون البائع عندئذ مسئوال عن الضمان ، الغير ال حقا للبيع وال يستطيع مع ذلك االحتجاج به علي المشتري

فهنا يتمسك المستأجر بحق لم يثبت له  ، ي بمد مدة اإليجار بموجب قانون استثنائي صدر بعد البيعمستأجر العين المبيعة علي المشتر

قبل  $ 199$   وهذا بخالف ما إذا كان القانون االستثنائي القاضي بمد مدة اإليجار قد صدر  ، فال يكون البائع صامنا ، إال بعد البيع

 د ثبت قبل البيع فيجب الضمان علي البائعالبيع إذ يكون حق المستأجر في هذه الحالة ق
 (1551 ) .

ومثل ذلك أيضاً أن يبيع شخص عينا  

مملوكة له ولكنها في حيازة شخص آخر مدة بلغت اثنتي عشرة سنة مثل وتبقي العين بعد البيع في حيازة هذا الشخص إلي أن يستكمل 

                                                                                                                                                                    

) إلي وجودها فتكون في حكم المذكورة ضمنا  أو تكون ظاهرة بحيث يكون المشتري قد اطمأن ، مذكورة في عقد البيع

   ( . 5وهامش رقم  292ص  51فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 71ص  999فقرة  9أوبري ورو 

   . 919انظر آنفا فقرة (  1555) 

فإذا كان  . ال آتيا عرضا عن طريق قاعدة عدم تجزئة الرهن ، ويجب أن يكون الحق المدعي به منصبا أصال علي المبيع(  1559) 

بل إنه عند تسوية دينه ظهر أن له بقية منه أراد أن يضعها علي العين المبيعة  ، الدائن المرتهن لم ينزع ملكية القدر المبيع

فرفع المشتري علي البائعين دعوي بطلب قيمة هذه البقية التي هي زائدة علي الثمن الذي  ، بسبب قاعدة عدم تجزئة الرهن

فإن تكييف هذه الدعوي بأنها دعوي ضمان استحقاق أو نزع ملكية هو تكييف غير  ، بنك المرتهنسبق أن دفعه لهم ولل

والصحيح المعول عليه فقط عو عقد البيع وما قارنه من ظروف وحكم هذا العقد أن المشتري خلف البائعين في  . صحيح

البائعين من ناحية مبلغ الرهن هو أال يكون  وأن ضمان ، ملكية األطيان التي اشتراها منهم مرهونة مع األطيان األخري

وأما باق الدين الذي يصيب األطيان األخري المرهونة مع  . نصيب األطيان المبيعة فيه وقت التعاقد أكثر مما ذكر في العقد

ن المبيع عند وال تنطبق علي بيعهم أحكام القانون المدني الواردة في باب ضما ، األطيان المبيعة فال شأن للبائعين بضمانه

وقد حل محل الدائن المرتهن فيما دفعه  ، ويرجع المشتري في هذه الحالة . استحقاقه للغير أو عند نزع ملكيته كله أو بعضه

 19نقض مدني ) علي أصحاب األطيان األخري التي فك رهنها عن طريق هذا الدفع  ، بسبب قاعدة عدم تجزئة الرهن

ويمكن القول هنا إن سبب عدم ضمان البائع يرجع أيضا إلي أن (  2995ص  917قم ر 2مجموعة عمر  2591فبراير سنة 

أي عند تسوية الدين وظهور بقية منه وضعها الدائن  ، لم يثبت إال بعد البيع(  الدائن المرتهن) الحق الذي يدعيه الغير 

   . لمبيع بعد البيعوسنري أن البائع ال يضمن حقا للغير يثبت علي ا . المرتهن علي العين المبيعة

  . 9وهامش رقم  291ص  292فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 991بودري وسينيا فقرة (  1551) 
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 الفهرس العام

مدة التقادم خمس عشرة سنة 
 (1551 ) .

ولكن البائع ال يكون مسئوال عن  ، فيمتلكها ففي هذه الحالة قد ثبت حق الغير علي العين 

 ألن هذا الحق لم يثبت للغير إال بعد البيع ، الضمان
 (1557 ) .

ثم  ، إما إذا كان الحائز قد استكمل مدة التقادم خمس عشرة سنة قبل البيع 

ألن الحق الذي يتمسك به الغير قد ثبت له قبل البيع  ، انكان البائع مسئوال عن الضم ، بيعت العين بعد ذلك
 (1555 ) .

ويلحق بهذا  

بحيث لم يبق إال وقت قصير ال يتمكن فيه المشتري من اتخاذ  ، الفرض ما إذا كان الحائز وقت البيع قد قارب استكمال مدة التقادم

فإن المشتري ال  ، ثم بيعت العين ، س عشرة سنة إال شهراً مثالإجراءات تقطع التقادم فإذا كان الحائز قد وضع يده علي العين مدة خم

فيكون الحق الذي  ، يتيسر له في الشهر الباقي لتمام مدة التقادم أن يكشف عن هذا الوضع وأن يتخذ اإلجراءات الالزمة لقطع التقادم

سئوال عن الضمان ومن ثم يكون البائع م ، يتمسك به الغير في هذه الحالة في حكم الثابت قبل البيع
 (1599 ) .

  

إذا كان المشتري قد استمد  ، علي أن ضمان البائع لتعرض الغير يتحقق حتي لو كان الحق الذي يدعيه الغير ال حقا للبيع 

كان  $ 192$  ويكون البائع ملزماً بالضمان ولو" مدني :  955وفي هذا تقول العبارة األخيرة من المادة  . هذا الحق من البائع نفسه

وسجل المشتري  ، فإذا باع شخص عقاراً مرتين . "إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه  ، األجنبي قد ثبت حقه بعد البيع

ومع ذلك يكون البائع  ، فإن المشتري الثاني وقد ملك المبيع يكون حقه ال حقا للبيع األول ، الثاني قبل أن يسجل المشتري األول

ألن حق المشتري الثاني وإن كان ال حقا للبيع األول إال أنه مستمد من  ، مان نحو المشتري األول بموجب البيع األولمسئوال عن الض

وذلك لنفس  ، وهذا هو الحكم أيضا فيما إذا باع المالك المنقول مرتين وسلمه للمشتري للثاني وكان هذا حسن النية . البائع نفسه

االعتبارات المتقدمة 
 (1592 ) .

وقيد الدائن المرتهن رهنه قبل أن يسجل  ، كذلك يكون الحكم فيما إذا رهن المالك العقار ثم باعهو 

المشتري 
 (1591 ) .

  

 ، وفي األحوال التي يتحقق فيها ضمان البائع للتعرض ألن حق الغير وإن كان ال حقا للبيع إال أنه مستمد من البائع نفسه 

ويترتب علي ذلك أنه ال يجوز  . يكون البائع مسئوال عن التعرض باعتباره صادراً من الغير وباعتباره صادراً منه هو في وقت واحد

  . بل باعتبار أن التعرض صادر من البائع ، ال باعتبار أن التعرض صادر من الغير ، االتفاق في هذه الحالة علي إسقاط الضمان

البيع غير عالم بالحق الذي يدعيه  $ 191$ بائع للتعرض الصادر من الغير أن يكون المشتري وقت وال يشترط لضمان ال 

أو أن يكون البائع عالما بهذا الحق فحت لو كان المشتري عالما بالحق الذي يدعيه الغير وحتي لو كان البائع ال يعلم به فإن  ، الغير

وسيأتي  ، مدني 559اشترط عدم مسئوليته باتفاق خاص وفقا للفقرة األولي من المادة البائع يكون مع ذلك مسئوال عن الضمان إال إذا 

أو أن يكون ظاهراً بحيث يستطيع المشتري أن  ، بيان ذلك علي أن حق االرتفاق يكفي لعدم الضمان فيه أن يكون المشتري عالما به

مصري بتقاليد التقنين المدني الفرنسي التي ترجع إلي عهد القانون تأثر فيه التقنين المدني ال ، يعلم به وهذا حكم خاص بحق االرتفاق

الروماني وقد سبق أن بيناها ولكن التقنين المصري جعل عدم ضمان حق االرتفاق إذا كان ظاهراً أو كان المشتري يعلم به راجعا 

ويفترض في حق االرتفاق أن " ذا الصدد : مدني في ه 559إذ تقول الفقرة الثانية من المادة  ، إلي اتفاق ضمني علي عدم الضمان

                                                 

فيتملكها بمدة التقادم الفصير وهي خمس  ، ويجوز أن يكون الحائز قد اشتري العين من غير المالك وهو حسن النية(  1551) 

   ( . 257ص  27م  2591مارس  25استئناف مختلط ) سنوات 

بيدان  - 291ص  292فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 995 بودري وسينيا فقرة - 17ص  999فقرة  9أوبري ورو (  1557) 

  . 111فقرة  15عكس ذلك لوران  - 259فقرة  22

   . 155ص  591رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  92نقض مدني (  1555) 

 - 291ص  292فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 995بودري وسينيا فقرة  - 17ص  999فقرة  9أوبري ورو (  1599) 

   . 259فقرة  22عكس ذلك بيدان 

بل من المشتري  ، تنقل ملكية المنقول المبيع إلي المشتري الحائز ال من البائع ، ويالحظ أنه في حالة بيع المنقول مرتين(  1592) 

ولكن المقصود من  ."  إذا كان الحق قد آل إليه من البائع نفسه" :  و يقولومن ثم ال تنطبق حرفية النص وه ، غير الحائز

  ( . 2 هامش رقم 212األستاذ منصور مصطفي منصور ص ) النص هو أن يكون الحق قد آل إلي الغير نتيجة لفعل البائع 

فإن  ، والوقت المحدد إلمضاء العقد النهائي ويجب الضمان إذا نزعت ملكية المبيع للمصلحة العامة في الفترة ما بين العقد االبتدائي

ص  57م  2599ديسمبر سنة  9استئناف مختلط ) المبيع تكون ملكيته قد نزعت علي البائع فأتي سبب االستحقاق من جهته 

59 . )  

إذا ثبت أن  ، البيعومن الفقهاء من يجعل البائع مسئوال عن الضمان حتي لو كان سبب االستحقاق أمراً من السلطة العامة صدر بعد 

وترتب  ، كما لو تظلم البائع من نظام الري المقرر في منطقة األرض المبيعة ، هذا األمر لم يصدر إال بناء علي شكوي البائع

 - 9هامش  991األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) علي تظلمه تغيير هذا النظام تغييراً أضر باألرض المبيعة 

   ( . 179ص  199وس سلطان فقرة األستاذ أن

   . مكررة 992بودري وسينيا فقرة (  1591) 
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 الفهرس العام

أما التقنين الفرنسي فيجعل عدم علم  . "البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري 

المشتري بحق االرتفاق 
 (1599 ) .

  . ضمانوعدم ظهور هذا الحق شرطين يجب توافرهما حتي يكون البائع مسئوال عن ال 

 المدين في االلتزام بضمان التعرض الصادر من الغير ( ) ب - 343 

فهو ضامن  ، المدين في االلتزام بضمان التعرض الصادر من الغير هو البائع أيضا -عدم قابلية االلتزام وقابلية لالنقسام  - 

 منه وضامن في الوقت ذاته للتعرض الصادر من الغير $ 199$ للتعرض الصادر 
 (1595 ) .

وال ينتقل التزامه بضمان تعرض الغير  

كما ال ينتقل التزامه بضمان تعرضه هو لنفس السبب وهو أن االلتزام في القانون المصري ال ينتقل من المورث  ، إلي الخلف العام

يسترد العين من المشتري  إلي الوارث بل يبقي دينا في التركة فإذا باع شخص عينا مملوكة للغير ثم مات فإن المالك الحقيقي إما أن

وإما أنه ال يستطيع استرداد العين كأن كانت منقوال ملكه المشتري  ، ويرجع المشتري بالتعويض علي التركة ال علي الوارث

وفي هذه الحالة يرجع بالتعويض علي التركة أيضا ال علي الوارث  ، بالحيازة مع حسن النية
 (1599 ) .

وغني عن البيان أن الوارث ال  

كذلك  . ومنها هذا الدين بالتعويض الذي تلتزم به التركة إما للمشتري وإما للمالك الحقيقي ، أخذ من التركة شيئا قبل استنزال ديونهاي

كما ال ينتقل التزامه بضمان التعرض الصادر منه إلي الخلف الخاص فلو  ، ال ينتقل التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير

ثم باع نفس العين لمشتر ثان فإن البائع يكون مسئوال عن الضمان نحو  ، عينا لمشتر أول وانتقلت إليه الملكيةأن شخصا باع 

  . المشتري الثاني وال يكون المشتري األول وهو الخلف الخاص للبائع علي هذه العين مسئوال عن الضمان

وال يتعدي التزام البائع بضمان تعرض الغير إلي دائنه كما ال يتعدي إلي الدائن التزامه بضمان تعرض نفسه فلو باع  

يسجل المشتري البيع وكان دائن البائع قد أخذ حق اختصاص علي العقار قبل البيع ثم أخذ في  $ 195$ شخص عقاراً مملوكا له ولم 

وال يستطيع المشتري في هذه الحالة أن  ، ا يعتبر صادراً من الغير من وجه كما سبق القولنزع ملكيته فإن التعرض المشتري هن

  . يحتج علي الدائن بالتزام البائع بضمان تعرض الغير ألن هذا االلتزام ال يتعدي إلي الدائن

نا وكفله في البيع شخص فإذا باع شخص عي ، ولكن كفيل البائع يكون ملزما مع البائع بضمان التعرض الصادر من الغير 

ة آخر ثم ظهر أن العين المبيعة مملوكة للكفيل ال للبائع فإن الكفيل ال يستطيع أن يسترد العين ذلك أن استرداد الكفيل للعين هو بالنسب

 والبائع يضمن هذا التعرض وكذلك يضمنه كفيله فالكفيل إذن ضامن لهذا التعرض ومن ، إلي المشتري تعرض صادر من الغير

  . وجب عليه الضمان ال يجوز له االسترداد

كما سنري إما أن يطالب المشتري بتنفيذه عينا فيدعو البائع إلي جعل  ، والتزام البائع ضمان التعرض الصادر من الغير 

نفيذ العيني وإما أن يطالب بتنفيذه عن طريق التعويض برجوعه علي البائع بضمان االستحقاق إذا تعذر الت ، الغير يكف عن تعرضه

صورة المطالبة بالتنفيذ عينا يكون غير قابل لالنقسام فلو باع شخصان داراً علي الشيوع وتعرض  ، وهذا االلتزام في صورته األولي

 ، كان للمشتري أن يطلب من أي من البائعين تنفيذ االلتزام بضمان التعرض كامال تنفيذا عينيا ، للمشتري أجنبي يدعي حقا علي الدار

                                                 

وكذلك بالتكاليف األخري غير حق االرتفاق كحق االنتفاع وحق المستأجر فيجب في القانون الفرنسي أن يكون المشتري (  1599) 

مان أما في التقنين المصري فالذي ذكر في وقت البيع ال يعلم بهذه التكاليف فإن كان عالما بها لم يكن البائع مسئوال عن الض

مدني هو حق االرتفاق ولم يذكر غيره كحق االنتفاع وحق المستأجر ويترتب علي ذلك أن  599الفقرة الثانية من المادة 

الضمان يتحقق في هذين الحقين األخيرين ولو كان المشتري يعلم بهما وقت البيع ما لم يشترط البائع عدم الضمان وحق 

ويكون  ، هن ال يعتبر تكليفا في القانون الفرنسي ومن ثم يكون الحكم واحداً بالنسبة إليه في القانون المصري والفرنسيالر

ما لم يشترط البائع عدم  ، البائع مسئوال عن الضمان في كل من القانونين حتي لو كان المشتري يعمل وقت البيع بهذا الحق

   ( . 291وفقرة  55 –فقرة  57فقرة  29لقانون الفرنسي بالنيول وريبير وهامل انظر في هذه المسألة في ا) الضمان 

فإذا  . وقد قضت محكمة النقض بأنه ليس للمشتري في حالة استحقاق المبيع للغير إال حق الرجوع علي البائع بالضمان(  1595) 

كانت األطيان ملكا لوقف وباعها الناظر علي أسا أنه تبادل فيها مع الوقف ثم باعها المشتري إلي آخر ثم طالب الناظر الجديد 

المشتري الثاني بتثبيت ملكية الوقف لها فال يحق لهذا المشتري إذا ما حكم بإلزامه برد أطيان الوقف أن يطلب تسليمه أطيان 

ألنه لم يكن متبادال مع الوقف وإنما هو مشتر من شخص  ، ة التي وضع الوقف يده عليها بطريق البدلالناظر السابق الخاص

   ( . 117ص  199رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  9نقض مدني ) آخر بعيد عنه 

اإلسالمية بعد وفاة وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بأن واجب الضمان في عقود البيع ينتقل إلي التركة في الشريعة (  1599) 

حتي لو شملت العين موضوع  ، البائع وال يلتزم الورثة إال بقدر ما استفادوا من التركة وال يلتزمون به في أموالهم الخاصة

المجموعة الرسمية  2551مارس سنة  5استئناف أسيوط ) الضمان إذا خرجت من ملك المورث إلي أحد الورثة قبل وفاته 

   ( . 119رقم  51



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ن يطلب منه أن يجعل األجنبي يكف عن تعرضه في الدار كلها ال في نصيب هذا البائع فحسب بأ
 (1591 ) .

ولكن االلتزام في صورته  

ألن محل االلتزام وهو دفع مبلغ من النقود يقبل االنقسام بطبيعته  ، يكون قابال لالنقسام $ 199$ األخري صورة المطالبة بالتعويض 
 (1591 ) .

ففي المثل المتقدم لو نجح األجنبي في تعرضه واسترد الدار من تحت يد المشتري رجع المشتري بضمان االستحقاق علي  

ومن ثم ينقسم التعويض بينهما  ، كل من البائعين بقدر نصيبه في الدار
 (1597 ) .

  

 الدائن في االلتزام لضمان التعرض الصادر من الغير :  ( ) جـ - 344 

فهو الذي يقع عليه التعرض في  ، كالدائن في االلتزام بضمان التعرض الصادر من البائع ، هو أيضا المشتريالدائن هنا 

كان  ، فلو أن شخصا اشتري داراً وتركها لوارث وتعرض أجنبي للوارث في الدار ، وينتقل هذا الحق إلي الخلف العام . الحالتين

  . تطيع أن يرجعللوارث أن يرجع علي البائع كما كان مورثه يس

فلو أن شخصا باع داراً وباع المشتري الدار لمشتر ثان فإن  ، وينتقل هذا الحق أيضا إلي الخلف الخاص في العين المبيعة 

البائع يكون ملزما بضمان التعرض الصادر من الغير ال نحو المشتري األول فحسب بل أيضا نحو المشتري الثاني وهو الخلف 

فإن المشتري الثاني  ، ل في الدار المبيعة فإذا استرد الغير الدار من يد المشتري الثاني بعد أن أثبت ملكيته لهاالخاص للمشتري األو

البيع الصادر له من هذا المشتري  $ 191$ بموجب عقد  ، يستطيع أن يرجع بضمان االستحقاق علي المشتري األول وهو البائع له

األول 
 (1595 ) .

ويستطيع كذلك أن يرجع بضمان االستحقاق علي البائع عن طريق الدعوي غير المباشرة  
 (1519 ) .

باستعمال دعوي  

المشتري األول علي البائع ولكنه في هذه الدعوي غير المباشرة يتحمل مزاحمة دائني المشتري األول 
 (1512 ) 

ويستطيع أخيراً أن 

رة وهي نفس دعوي المشتري األول علي البائع وقد انتقلت إليه من المشتري األول يرجع بضمان االستحقاق علي البائع بدعوي مباش

كما قدمنا 
 (1511 ) 

وهو  ، ال يتحمل فيها المشتري الثاني مزاحمة دائني المشتري األول ( 2وهذه الدعوي المباشرة لها مزيتان : ) 

                                                 

ويرفع األجنبي عادة دعوي استحقاق الدار علي المشتري فيدخل المشتري أحد البائعين ضامنا في الدعوي وعلي هذا أن (  1591) 

ولهذا البائع أن يدخل البائع اآلخر ضامنا معه في  . يثبت أن ادعاء األجنبي ال أساس له في كل الدار ال في نصيبه فقط

مل معه مصروفات الدعوي عند االقتضاء والمصروفات قابلة لالنقسام فتقسم عليهما وليتح ، الدعوي ليعاونه في هذا اإلثبات

وليحكم عليه معه بالتعويض إذا ثبت استحقاق األجنبي للدار والتعويض أيضا قابل لالنقسام كما  ، بنسب نصيب كل منهما

 999فقرة  9أوبري ورو  - 959رة فق 2جيوار  - 129فقرة  15لوران ) سنري فيحكم عليهما كل بنسبة نصيبه في الدار 

   ( . 599فقرة  1كوالن وكابيتان  - 229فقرة  2بالنيول وريبير وهامل  - 29وهامش  1هامش 

وينقسم التعويض علي البائعين المتعددين ما لم يوجد شرط  - 919ص  12م  2595فبراير سنة  19استئناف مختلط (  1591) 

   ( . 119ص  59م  2592ة فبراير سن 29استئناف مختلط ) بتضامنهم 

فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 917فقرة  - 911بودري وسينيا فقرة  - 959فقرة  2جيوار  - 129فقرة  15لوران (  1597) 

  . 599فقرة  1كوالن وكابيتان  -(  5هامش رقم  215وقارن ص )  219

ولكن لو مات البائع الملتزم بضمان االستحقاق وترك ورثة متعددين فإن التركة تكون مسئولة عن ضمان االستحقاق وال ينقسم علي 

وقارن األستاذ  - 951األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  - 2515األستاذ محمد حلمي عيسي فقرة ) الورثة 

   ( . 111أنور سلطان فقرة 

 ، وإذا رجع المشتري الثاني علي المشتري األول كان للمشتري األول أن يرجع علي البائع بما أداه هو للمشتري الثاني(  1595) 

فلو أن البائع باع  . وقد يزيد علي الضمان الذي كان يرجع به علي البائع لو أن العين استحقت في يده ولم يبعها لمشتر ثان

المشتري األول للمشتري الثاني بألف ومائتين ثم استحقت العين في يد المشتري الثاني وباعها  ، العين للمشتري األول بألف

ال  ، فإن المشتري األول يرجع علي البائع ، فرجع علي المشتري األول بألف وخمسمائة قيمة المبيع والتعويضات األخري

بل يرجع بألف وخمسمائة  ، ه من المشتري الثانيوال باأللف والمائتين وهو الثمن الذي تقاضا ، باأللف التي دفعها له ثمنا

  ( . 299ص  219فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) وهو المبلغ الذي أداه للمشتري الثاني نتيجة لضمان االستحقاق 

   . 95ص  91م  2555فبراير سنة  5استئناف مختلط (  1519) 

ما يستحقه هو في ذمة المشتري األول ألنه يستعمل دعوي ويطالب بما يستحقه المشتري األول في ذمة البائع ال ب(  1512) 

المشتري األول ال دعواه هو وتتعادل الدعويان في أحد العناصر الرئيسية ففي كل منهما يكون الرجوع بقيمة المبيع وقت 

   . االستحقاق مع تعويضات أخري سيأتي بيانها وقيمة المبيع وقت االستحقاق واحدة في كل من الدعويين

المجموعة  2511نوفمبر سنة  11استئناف مصر  - 191ص  11رقم  9الشرائع  2527مارس سنة  9استئناف وطني (  1511) 

ديسمبر سنة  11 - 251ص  2/    71رقم  22المحاماة  2599أبريل سنة  99 - 222ص  2/    92رقم  15الرسمية 

يناير  92 - 295ص  22م  2755اير سنة فبر 19استئناف مختلط  - 127ص  225رقم  99المجموعة الرسمية  2592

  . 291ص  55م  2591مارس  5 - 271ص  99م  2527سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 يكون للمشتري الثاني دعوي رجوع بضمان االستحقاق علي قد ال ( 1)  . يتحمل هذه المزاحمة في الدعوي غير المباشرة كما قدمنا

يكون المشتري األول قد اشترط عدم الضمان  $ 191$ كأن  ، المشتري األول
 (1519 ) ،

فال يستطيع المشتري الثاني في هذه الحالة  

غير المباشرة علي أن يرجع بدعوي ضمان علي المشتري األول بسبب شرط عدم الضمان بل هو ال يستطيع أن يرجع بالدعوي 

البائع باعتباره دائنا للمشتري األول يستعمل دعوي مدينه ألنه غير دائن بالضمان للمشتري األول كما قدمنا فال يبقي أمامه إال 

الدعوي المباشرة يرفعها علي البائع 
 (1515 ) ،

وهي نفس دعوي الضمان التي للمشتري األول علي البائع انتقلت من المشتري األول  

  . المشتري الثاني بالرغم من أن المشتري األولي قد اشترط علي المشتري الثاني عدم الضمان في عقد البيع الذي تم بينهماإلي 

ويستفيد دائن المشتري من ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير علي الوجه اآلتي : إذا باع شخص عينا غير مملوكه  

 ، فإن دائن المشتري يستطيع أن يرفع باسم المشتري دعوي هذا األخير علي البائع بالضمان ، ثم استحقت العين في يد المشتري ، له

ولكن يزاحمه في هذه الحالة سائر دائني المشتري وفقا للقواعد المقررة  ، ويستوفي حقه من التعويض الذي يلزم به البائع للمشتري

  . في الدعوي غير المباشرة

 يء الضمانالبيع الذي ينش ( ) د - 345  

كما أن كل بيع ينشيء ضمان البائع للتعرض الصادر منه هو  ، وكل بيع ينشيء ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير – 

ويستوي في ذلك البيع المسجل والبيع غير المسجل  . فيما قدمنا
 (1519 ) ،

ويستوي في ذلك أيضا بيع المساومة وبيع المزاد ولو كان  

وقد قدمنا بيان ذلك عند الكالم في التعرض الصادر من البائع  بيعا قضائيا أو إداريا
 (1511 ) ،

وما قلناه هناك ينطبق هنا  
 (1511 ) .

  

ويبين من ذلك أن ضمان البائع لتعرض الغير واجب في بيع المزاد ولو كان البيع قضائيا أو إداريا  
 (1517 ) ،

وذلك بخالف  

نشأت عن هذا البيع التزام بضمان التعرض  ، فإذا باع الدائنون مال مدينهم في المزاد . ( مدني 595ضمان العيوب الخفية ) م 

ال بذمة الدائنين الذين طلبوا بيع المال  ، وهذا االلتزام يتعلق بذمة البائع الذي بيع المال عليه ، الصادر من الغير
 (1515 ) .

فلو فرض  

ونزع المالك الحقيقي العين من المشتري الذي رسا عليه المزاد  ، أنها مملوكة له أن الدائنين باعوا عينا غير مملوكة لمدينهم باعتبار

فإن المشتري يرجع بضمان االستحقاق علي المدين ال علي الدائنين 
 (1519 ) .

ولكن يغلب أن يكون المدين معسراً في مثل هذه  

إذا  ( لثمن الذي دفعه في المزاد في حالتين : ) أوالالظروف فيستطيع المشتري أن يرجع علي الدائنين الذين استوفوا حقوقهم من ا

                                                                                                                                                                    

وفي القانون الفرنسي يرجع المشتري علي البائع في ضمان االستحقاق بالثمن الذي دفعه ال بقيمة المبيع وقت االستحقاق كما هو 

والثمن الذي دفعه  2999ن الثمن الذي دفعه المشتري الثاني أ ، األمر في القانون المصري فإذا فرضنا في القانون الفرنسي

فإن المشتري الثاني كان يرجع علي المشتري األول بمبلغ  ، واستحقت العين في يد المشتري الثاني 2199المشتري األول 

المشتري الثاني ففي الدعوي المباشرة إذن يرجع  ، من ثم كان المشتري األول يرجع علي البائع بهذه األلف فقط ، 2999

 2999والثمن الذي دفعه المشتري األول  2199ولو كان الثمن الذي دفعه المشتري الثاني  . فقط 2999علي البائع بمبلغ 

ويرجع بهذا المبلغ المشتري األول علي البائع علي سبيل  2199فإن المشتري الثاني كان يرجع علي المشتري األول بمبلغ 

ويخلص من ذلك أن المشتري الثاني يرجع علي البائع دائما  2199ثاني مباشرة علي البائع بمبلغ التعويض فيرجع المشتري ال

   ( . 912بودري وسينيا فقرة ) بالثمن الذي دفعه هو للمشتري األول 

والواهب ال يضمن في  . فيبيع شخص عينا آلخر ويهبها اآلخر لثالث ، أو يكون هناك واهب بدال من المشتري األول(  1519) 

وذلك ألن دعوي المشتري  ، ولكنه يستطع أن يرجع بهذا الضمان علي البائع للواهب ، األصل االستحقاق علي الواهب

 - 19ص  999فقرة  9أوبري ورو ) بضمان االستحقاق علي البائع تكون قد انتقلت إلي الموهوب له بموجب عقد الهبة 

   ( . 2291فقرة  1جوسران  - 1951فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 915ص  995بودري وسينيا فقرة 

   . 595ص  99م  2529يونية سنة  5 - 212ص  27م  2591مارس سنة  11استئناف مختلط (  1515) 

  . 191األستاذ محمد علي إمام فقرة  – 191األستاذ أنور سلطان فقرة (  1519) 

  . 995انظر آنفا فقرة (  1511) 

وكذلك  ، البائع نحو الشفيع بضمان التعرض واالستحقاق كما كان يلتزم بذلك نحو المشتري قبل األخذ بالشفعة ويلتزم(  1511) 

يجوز أن يرجع بضمان التعرض واالستحقاق مسترد الحصة الشائعة في منقول إذا باعها أحد الشركاء ألجنبي تطبيقا ألحكام 

  ( . في الهامش 995انظر آنفا فقرة ) مدني  799المادة 

فيلزم بضمان التعرض واالستحقاق المالك في الشيوع الذين  ، إلنهاء الشيوع(  licitation) أو كان البيع بيع تصفيه (  1517) 

  ( . مكررة ثانيا 999بودري وسينيا فقرة ) باعوا العين الشائعة في المزاد 

  . 915ص  92م  2595مايو سنة  21 - 595ص  99م  2527مايو سنة  21استئناف مختلط (  1515) 

  

    . 999بودري وسينيا فقرة (  1519) 
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 الفهرس العام

يعلمون أن العين التي باعوها في المزاد غير مملوكة لمدينهم  $ 195$ أثبت أن الدائنين كانوا 
 (1512 ) 

أو كان ينبغي أن يعلموا ذلك 

جاز له أن يرجع عليهم بالمسئولية التقصيرية الناشئة عن غشهم أو عن تقصيرهم 
 (1511 ) .

وإذا لم يستطع المشتري أن يثبت  ( ياً ) ثان 

ومن ثم  ، فيطلب إبطاله واسترداد الثمن ، فأنه يستطيع علي كل حال أن يعتبر البيع الصادر له في المزاد بيعا لمالك الغير ، ذلك

يجوز له الرجوع علي الدائنين الذين استفادوا بهذا الثمن في استيفاء حقوقهم بدعوي اإلثراء بال سبب 
 (1519 ) .

  

 ما يترتب علي قيام ضمان التعرض الصادر من الغير - 2"  

 التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض :  - 346 

وقد تحقق التزامه بضمان  ، فإن البائع ، متي قام ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير بتوافر الشروط التي تقدم ذكرها

فيذا عينيا بأن يجعل الغير الذي تعرض للمشتري مدعيا بحق علي المبيع يكف عن يجب عليه أن ينفذ هذا االلتزام تن ، التعرض

فقد  ، بأن فاز الغير بإثبات ما يدعيه وقضي له بالحق المدعي به ، فإذا عجز عن التنفيذ العيني . تعرضه وينزل عن إدعائه بهذا الحق

 $ 119$ ض المشتري مما أصابه من الضرر باستحقاق فيعو ، وجب علي البائع أن ينفذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض

وهذا هو ضمان االستحقاق  ، المبيع في يده طبقا للقواعد التي قررها القانون
 (1515 ) .

   

التنفيذ بطريق التعويض أو ضمان  ( ) ب . التنفيذ العيني أو ضمان التعرض بطريق التدخل ( فنتكلم إذا في مسألتين : ) أ 

  . االستحقاق

 التنفيذ العيني -أ 

  ( ) ضمان التعرض بطريق التدخل

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 441النصوص القانونية : تنص المادة  - 347 

إذا رفعت علي المشتري دعوي باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع كان علي البائع بحسب األحوال ووفقا لقانون  - 2"   

  . "المرافعات أن يتدخل في الدعوي إلي جانب المشتري أو أن يحل فيها محل 

إال إذا أثبت أن الحكم  ، مانوجب عليه الض ، فإذا تم اإلخطار في الوقت المالئم ولم يتدخل البائع في الدعوي - 1"   

  . "الصادر في الدعوي كان نتيجة لتدليس من المشتري أو لخطأ جسيم منه 

فقد حقه في  ، وإذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوي في الوقت المالئم وصدر عليه حكم حاز قوة األمر المقضي - 9"   

  . "الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوي كان يؤدي إلي رفض دعوي االستحقاق 

 علي ما يأتي : 552وتنص المادة  

يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعترف وهو حسن النية لألجنبي بحقه أو تصالح معه علي هذا الحق دون أن ينتظر "   

فلم يفعل كل  $ 112$ متي كان قد أخطر البائع بالدعوي في الوقت المالئم ودعاه أن يحل محله فيها  ، يفي ذلك صدور حكم قضائ

" ذلك ما لم يثبت البائع أن األجنبي لم يكن علي حق في دعواه 
 (1519 ) .

  

                                                 

   . السيما إذا كان المدين قد نبههم إلي ذلك(  1512) 

   . 222ص  299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 991بودري وسينيا فقرة  - 15ص  999فقرة  9أوبر ورو (  1511) 

 217األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  - 191محمد علي إمام فقرة األستاذ  - 195فقرة  - 199األستاذ أنور سلطان فقرة (  1519) 

األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 159ص  - 195األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 259األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

وقارن  - 919 - 919األستاذان أحمد نجيب الهاللي وحامد زكر فقرة  - 219األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 191

 9وانظر في جواز الرجوع بدعوي استرداد غير المستحق أوبري ورو  - 222ص  299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

 - 1952فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 919ص  - 995ص  991بودري وسينيا فقرة  - 19ص  999فقرة 

عل الدائنين هم المسئولون مباشرة عن الضمان وإن كان يقرر أن إلي ج 1ديميل كوالن وكابيتان  - 2229فقرة  1جوسران 

   ( . 757فقرة  1كوالن وكابيتان ) الفقه علي غير ذلك 

 ، التزام بضمان التعرض وآخر بضمان االستحقاق بل هو التزام واد وهو ضمان التعرض ، فليس البائع ملتزما بالتزامين(  1515) 

   ( . 2هامس رقم  297األستاذ منصور مصطفي منصور ص ) التعويض  فإما أن ينفذه عينا أو ينفذه بطريق

 : تاريخ النصوص(  1519) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

العمل بهذه األحكام في  فكان من الممكن ، ولكنها تطبيق للقواعد العامة ، وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق 

عهد التقنين المدني السابق دون حاجة إلي نص 
 (1511 ) .

  

 وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : 

وفي التقنين المدني  - 515 - 517وفي التقنين المدني الليبي لمادتين  - 595 - 597في التقنين المدني السوري المادتين  

 552و  515وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  $ 111$  - 999و  992 - 999العراقي المواد 
 (1511 ) .

  

                                                                                                                                                                    

من المشروع التمهيدي علي وجه يتفق ما استقر عليه في  979وردت الفقرتان األولي والثانية من هذا النص في المادة  : 559م 

 من المشروع التمهيدي علي وجه مماثل أيضا 971ووردت الفقرة الثالثة في المادة  . فيما عدا خالفات لفظية ، التقنين الجديد

وفي  . فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يجعل عبء اإلثبات في العبارة األخيرة من النص علي المشتري ال علي البائع ،

 . ووافق عليها مجلس النواب . ع النهائيفي المشرو 599وأصبح رقمها  ، لجنة المراجعة أدمجت المادتان في مادة واحدة

إال إذا أثبت البائع ما كان ليستطيع دفع دعوي "  واستعيض فيها عن عبارة ، وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الثالثة

 قاقإذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوي كان يؤدي إلي رفض دعوي االستح"  بعبارة"  االستحقاق ولو تدخل في هذه الدعوي

 بعد صدور الحكم مدعيا ببراءة ذمته من االلتزام بالضمان ، ألنه أصبح ، وقد رأت اللجنة أن تنقل عبء اإلثبات إلي البائع ." 

و ص  75ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنة  . 559وأصبح رقم المادة  .

  ( . 77ص  - 71

يثبت حق المشتري في الضمان حتي لو " :  من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتي 971لنص في المادة ورد هذا ا : 552 م

اعترف وهو حسن النية لألجنبي بحقه أو تصالح معه علي هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي ما دام قد 

كان عليه أن يثبت  ، لم يفعل وإذا رجع البائع علي األجنبيأخطر البائع بالدعوي في الوقت المالئم ودعاه أن يحل محله فيها ف

وفي لجنة المراجعة عدل النص بحيث يجعل دفع البائع بأن األجنبي لم يكن علي "  أن هذا األجنبي لم يكن علي حق في دعواه

لما استقر عليه  حق في دعواه هو دفع في دعوي الضمان ذاتها وضد المشتري أيضا ال األجنبي فحسب فأصبح النص مطابقا

في المشروع النهائي ووافق مجلس النواب علي النص فمجلس الشيوخ تحت رقم  595في التقنين المدني الجديد وأصبح رقمه 

   ( . 59ص  - 77ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  552

   . 79ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  1511) 

من التقنين  552 - 559 مطابقتان للمادتين)  595 - 597التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخري(  1511) 

  ( . 211فقرة  - 299انظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة  - المدني السوري

  ( . من التقنين المدني المصري 552 - 559للمادتين مطابقتان )  515 - 517التقنين المدني الليبي م 

ضمن البائع ولو لم يشترط  ، إذا استحق المبيع للغير وكان االستحقاق وارداً علي ملك البائع - 2: 999التقنين المدني العراقي م 

لو أثبت المستحق أنها ملكه أما إذا ورد االستحقاق بأمر حادث في المبيع وهو في ملك المشتري كما  - 1 . الضمان في العقد

  . بتاريخ متأخر عن الشراء فال حق للمشتري في الرجوع بالضمان علي البائع

ومع ذلك يرجع بالضمان حتي ول لم  - 1 . ال يرجع المشتري بالضمان إذا لم يثبت االستحقاق إال بإقراره أو بنكوله - 2 : 992م 

ة وكان قد أعذر البائع بدعوي االستحقاق في الوقت المالئم ودعاه للدخول معه يثبت إال بإقراره أو بنكوله إذا كان حسن الني

  . في الدعوي فلم يفعل هذا ما لم يثبت البائع أن المستحق لم يكن علي حق في دعواه باالستحقاق

إذا استحق المبيع في يد المشتري األخير وحكم به للمستحق كان هذا حكما علي جميع الباعة ولكل أن يرجع علي بائعه  : 999م 

  . بالضمان لكن ال يرجع قبل أن يرجع المشتري منه

انون المدني وهذه النصوص تأثرت بنصوص التقنين المدني المصري ولكنها في مجموعها مأخوذة من الفقه اإلسالمي انظر في الق) 

  ( . 597فقرة  - 591األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 199فقرة  - 199العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة 

إنه وأن لم يشترط وقت البيع شيء مختص بالضمان فالبائع ملزم بأن يضمن للمشتري ما  : 515تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  . كله أو لقسم منه ومن األعباء المدعي بها علي المبيع التي يصرح بها البائع عند البيع يصيبه من استحقاق الغير للمبيع

إذا دعي المشتري إلي المحاكمة بناء علي طلب شخص ثالث يدعي حقوقاً علي المبيع وجب عليه أن يدعو بائعه إلي  : 552م 

حقه في الضمان إال إذا أثبت ان البائع وإن تدخل في  المحكمة فإن لم يفعل وصدر عليه حكم اكتسب قوة القضية المحكمة فقد

  . الدعوي لم يكن في طاقته استصدار حكم بردها

لبناني في أن عبء اإلثبات في التقنين اللبناني يقع علي  552ويختلف التقنين اللبناني عن المصري في الحالة الواردةف ي المادة ) 

ولم يعرض التقنين اللبناني للحاالت األخري التي عرض لها التقنين المصري المشتري ويقع علي البائع في التقنين المصري

ولكن األحكام التي عرض لها التقنين المصري ولكن األحكام التي أوردها التقنين المصري في هذه الحاالت األخري ليست 

   ( . إال تطبيقا للقواعد العامة فيمكن القول بأنها تسري في لبنان دون حاجة إلي نص



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

في صورة دعوي استحقاق يرفعها  $ 119$ وكان تعرضه  ، ونفرض هذه النصوص أن الغير قد تعرض للمشتري فعال 

فقد تكون دعوي استحقاق يدعي فيها الغير بأنه يملك البيع  ، ودعوي االستحقاق هذه يجب أن تفهم بمعني واسع . عليه كما هو الغالب

كله أو بعضه وقد تكون دعوي أخري يدعي فيها الغير حقا علي المبيع كحق رهن أو حق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق إيجار أو غير 

لك يتحقق التزام البائع بضمان تعرض الغير فعند ذ . أو ينكر فيها حقا للمبيع كحق ارتفاق ، ذلك من الحقوق التي أشرنا إليها فيما تقدم
 (1517 ) .

 ، وذلك بأن يدخل في دعوي االستحقاق إلي جانب المشتري أو ليحل محله في هذه الدعوي ، ويبدأ بتنفيذ التزامه تنفيذا عينيا 

ون قد نفذ التزامه بضمان وعند ذلك يك ، ويدفع إدعاء الغير بجميع الوسائل القانونية التي يملكها حتي يستصدر حكما برفض دعواه

وجب عليه تنفيذ التزامه عن طريق  ، تعرض الغير تنفيذا عينيا فإن لم يتدخل أو تدخل ولم ينجح في استصدار حكم برفض الدعوي

وتميز النصوص السالفة الذكر بين فرضين : فإما أن يتدخل البائع في دعوي االستحقاق  . التعويض علي وجه معين كما سبق القول

وإما أال  ، ا أال يتدخل فإذا لم يتدخل وجب التمييز أيضا بين فرضين : فأما أن يكون المشتري قد دعاه للتدخل في الوقت المالئموإم

حالة عدم تدخله في دعوي  ( 1)  . البائع في دعوي االستحقاق $ 115$ حالة تدخل  ( 2يكون قد فعل فعندنا إذن ثالث حاالت : ) 

  . حالة عدم تدخله والمشتري لم يدعه للتدخل ( 9)  . االستحقاق مع دعوة المشتري إياه أن يتدخل

 تدخل البائع في دعوي االستحقاق : - 348 

لوقت وجب علي المشتري إخطار البائع في ا ، إذا رفع الغير علي المشتري دعوي استحقاق علي النحو الذي أسلفنا بيانه 

حتي ينفذ التزامه بالضمان تنفيذا عينيا بأن يجعل الغير يكف عن إدعائه أو بأن يحصل علي  ، المالئم ودعوته ليتدخل في الدعوي

فيصح شفويا ولكن عب اإلثبات يقع علي المشتري  ، وليس لإلخطار شكل خاص . حكم قضائي برفض دعواه
 (1515 ) .

والواجب  

  . وليس يجب عليه إدخاله في الدعوي ، دعوي االستحقاق المرفوعة ضدهعلي المشتري هو إخطار البائع ب

بل أن هذا هو األفضل  ، ولكن ال يوجد ما يمنع من أن المشتري يدخل البائع ضامنا في الدعوي وال يكتفي بمجرد إخطاره 

ففيه قصد في الوقت واإلجراءات وبه يكفي المشتري نفسه مؤنه دفع دعوي الغير وقد ال يعرف عنها شيئا ثم هو يأمن بعد ذلك عاقبة 

خال وقد رسم تقنين المرافعات اإلجراءات الالزمة إلد . أن يتهمه البائع فيما بعد أنه دلس في الدفاع أو إنه ارتكب خطأ جسيما فيه

للخصم أن يدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند " من هذا التقنين علي أن  259ضامن في الدعوي فنصت المادة 

يجب علي " من نفس التقنين علي أنه  251ونصت المادة  . "رفعها ويتبع في اختصام الغير األوضاع المعتادة في التكليف بالحضور 

ابة الخصم إلي تأجيل الدعوي إلدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خالل ثمانية المحكمة في المواد المدنية إج

أو إذا كانت الثمانية األيام المذكورة لم تنفض قبل الجلسة المحددة لنظر  ، أيام من تاريخ رفع الدعوي أو قيام السبب الموجب للضمان

ويراعي في تقدير األجل المواعيد الالزمة لتكليف  . إلدخال الضامن جوازيا للمحكمة وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل . الدعوي

المشتري البائع في خالل ثمانية أيام من تاريخ رفع الدعوي عليه من  $ 119$ فإذا كلف " الضامن الحضور وفق األوضاع العادية 

أو كان  ، لمحدد لنظر دعوي االستحقاق المرفوعة من الغيرالغير بالحضور ولم يتمكن أن يحدد له إال جلسة متأخرة عن الجلسة ا

وكانت الدعوي مدنية ألن الدعوي التجارية قد  ، تاريخ الجلسة المحددة لنظر دعوي االستحقاق سابق علي انقضاء هذه الثمانية األيام

ي الجلسة المحددة لحضور البائع وجب علي المحكمة أن تجيب المشتري إلي تأجيل نظر دعوي االستحقاق إل ، ال تحتمل التأخير

 ، فإذا لم يكن المشتري قد تمكن من تكليف البائع بالحضور لعدم انقضاء الثمانية األيام قبل تاريخ جلسة دعوي االستحقاق . ضامنا

 ، اع العاديةراعت المحكمة في تقدير المدة التي تؤجل فيها دعوي االستحقاق المواعيد الالزمة لتكليف البائع بالحضور وفق األوض

                                                 

كما قدمنا إذا هدد الغير المشتري برفع الدعوي ورأي هذا أن حق الغير واضح فسلم  ، وقد يتحقق هذا االلتزام دون دعوي(  1517) 

له به ويجب قبل التسليم به أن يدعو البائع لمواجهة الغير المتعرض علي الوجه الذي سنبينه فيما بعد وقد تكون الدعوي 

شتري به فيرفع الغير الدعوي محتجا بحق يدعيه فيطالبه الم ، مرفوعة من المشتري علي الغير إذا كان هذا هو الحائز للمبيع

كوالن  - 225ص  299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) فعند ذلك يخطر المشتري البائع ليتدخل في الدعوي  ، علي المبيع

  ( . 599فقرة  9وكابيتان 

لم يكن هذا الحكم حجة  ، لحكم لصالحهأما إذا كان الغير قد رفع دعوي االستحقاق علي البائع وحده دون إدخال المشتري وصدر ا

وقد قضت محكمة النقض بأن البائع إذا كانت  . فليس لهذا كما قدمنا أن يرجع بضمان االستحقاق علي البائع ، علي المشتري

عقار فال وجه العتباره مثال للمشتري في أي نزاع مع الغير بشأن ال ، كل حقوقه في العقار المبيع تنتقل بالبيع إلي المشتري

ولذلك فإن كل دعوي ترفع بشأن المبيع يجب أن توجه إلي المشتري وإذا هجوم البائع وحده فال يكون الحكم الصادر  ، المبيع

يناير سنة  11نقض مدني ) عليه حجة علي المشتري ولو كان عالما بالخصومة ألن القانون ال يوجب عليه التدخل فيها 

   ( . 155ص  71رقم  9مجموعة عمر  2552

األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 151األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 259األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة (  1515) 

215 .   
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أو رفع الدعوي علي  ، وتحسب في ذلك مواعيد المسافة أما إذا كان المشتري هو الذي رفع الدعوي علي الغير يطالبه فيها برد المبيع

جاره يطالبه فيها بتقريره حق ارتفاق للعقار المبيع داخال في البيع 
 (1579 ) .

فإن ميعاد الثمانية األيام يسري من وقت قيام السبب  

وفي غير ذلك من األحوال يكون التأجيل إلدخال البائع ضامنا  . موجب للضمان أي من وقت أن ينكر المدعي عليه دعوي المشتريال

أو تحقيق دعوي  ، علي أنه إذا كان تحقيق دعوي االستحقاق المرفوعة عن الغير علي المشتري . في الدعوي جوازيا للمحكمة

وكان  ، لم يعد هناك داع يدفع المشتري إلي طلب التأجيل ، يستلزم زمناً غير قصير كما هو الغالب ، المشتري المرفوعة علي الغير

له أن يدخل البائع ضامنا في أية جلسة من الجلسات التي تؤجل لها الدعوي األصلية بتحديد تاريخ هذه الجلسة لحضور البائع 
 (1572 ) .

  

 ، وجب علي البائع أن يتدخل ، ي واكتفي بإخطاره بها في الوقت المالئمفإذا لم يدخل البائع المشتري ضامنا في الدعو 

وال يقبل  ، ويكون التدخل بصحيفة تعلن للخصوم قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها

 ، مشتري البائع بالدعوي في الوقت المالئموحتي إذا لم يخطر ال $ 111$  . ( مرافعات 295التدخل بعد إقفال باب المرافعة ) م 

وعلم بها البائع من طريق آخر فإنه يجدر به أن يتدخل في الدعوي من تلقاء نفسه حتي يتولي دفعها إذ هو أقدر من المشتري علي 

ل ذي مصلحة أن يجوز لك" من هذا التقنين علي أنه  299وقد أجاز له تقنين المرافعات سلوك علي الطريق إذ نصت المادة  . ذلك

ويجوز كذلك أن يكون الغير المتعرض للمشتري هو الذي يدخل البائع ضامنا في " يتدخل في الدعوي منضما ألحد الخصوم 

ويتبع في ذلك اإلجراءات التي سبق ذكرها في إدخال المشتري البائع ضامنا في الدعوي  ، الدعوي
 (1571 ) .

  

األصلية مرفوعة أمام محكمة ابتدائية كانت هذه المحكمة مختصة بدعوي الضمان ويالحظ أنه إذا كانت دعوي االستحقاق  

فإن هذه المحكمة ال تختص بطلب الضمان إذا كانت  ، أما إذا كانت الدعوي األصلية مرفوعة أمام محكمة جزئية . مهما كانت قيمتها

 ، ولكن إذا ترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة . افتقتصر علي الفصل في الدعوي األصلية وحده ، قيمته تجاوز نصاب اختصاصها

وجب علي المحكمة الجزئية أن تقضي من تلقاء نفسها بإحالة الدعوي األصلية وطلب الضمان إلي المحكمة االبتدائية المختصة بطلب 

 ( مرافعات 99وحكم اإلحالة يكون غير قابل لالستئناف ) م  ، الضمان
 (1579 ) .

  

نا في دعوي االستحقاق أو أدخل فيها من جهة المشتري أو الغير المتعرض علي النحو الذي بسطناه فإذا تدخل البائع ضام  

 257مدني و م  559كما يجوز له أن يخرج منها فيحل البائع محله فيها ) م  ، جاز للمشتري أن يبقي في الدعوي فينضم إليه البائع

متعرض حتي يحمله علي الكف عن تعرضه والنزول عن ادعائه أو يحصل علي وفي الحالتين يتولي البائع دفع إدعاء ال . ( مرافعات

حكم قضائي برفض هذا اإلدعاء 
 (1575 ) .

كما سبق  ، وبذلك يكون قد نفذ التزامه بضمان التعرض الصادر من الغير تنفيذا عينيا 

  . القول

                                                 

 211األستاذ أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية ص  - 225ص  299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  1579) 

   . 2هامش رقم 

   . 959ص  195المنعم الشرقاوي في المرافعات المدنية والتجارية فقرة األستاذ عبد (  1572) 

من قد يضار من قيام الدعوي أو من "  مرافعات للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال 255كذلك أجازت المادة (  1571) 

الخصوم وتعين المحكمة ميعادا  إذا بدت للمحكمة دالئل جدية علي التواطؤ أو الغش أو التقصير من جانب ، الحكم فيها

ويؤخذ من هذا النص أنه إذا لم يدخل المشتري أو الغير البائع  ."  ومن يقوم من الخصوم بإعالنه ، لحضور من تأمر بإدخاله

وبدت للمحكمة دالئل جدية علي التواطؤ أو الغش أو  ، ضامنا في الدعوي ولم يتدخل البائع في الدعوي من تلقاء نفسه

وتعين أي الخصمين  ، جاز لها من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال البائع ضامنا ، من جانب المشتري والغير المتعرضالتقصير 

يقوم بإعالنه فإذا لم يعلن هذا الخصم البائع في الميعاد الذي حدد له قضت عليه المحكمة بالغرامة أو بوقف الدعوي أو 

 ( . 217األستاذ أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية فقرة ) ت مرافعا 225و م  295م  : باعتبارها كأن لم تكن

  

ونري من ذلك أن قواعد االختصاص المحلي بالنسبة إلي دعوي الضمان الفرعية غير واجبة المراعاة فقد تكون محكمة (  1579) 

األستاذ أحمد أبو الوفا في المرافعات ) دعوي االستحقاق األصلية التي تنظر دعوي الضمان الفرعية هي غير محكمة البائع 

ومع ذلك يجوز للبائع أن يتمسك بعدم اختصاص هذه المحكمة إذا أثبت أن الدعوي (  219ص  212المدنية والتجارية فقرة 

ما إذا تعمد الغير المتعرض أن يرفع دعواه علي (  مرافعات 11م ) األصلية لم تقم إال بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة 

المشتري في محكمته حتي يجلب البائع إلي هذه المحكمة وكان األيسر له أن يرفع الدعوي مباشرة علي البائع في محكمته مع 

   . إدخال المشتري خصما في الدعوي

فإنه ال يكون مسئوال نحو المشتري عن مصروفات دعوي الضمان التي رفعها هذا  ، ومتي نفذ التزامه علي هذا النحو(  1575) 

وتعتبر هذه المصروفات قد تسببت عن تعرض مادي من قبل الغير ما لم يكن هناك سبب جدي  ، ه بإدخاله في الدعويعلي

اقتضي رفع دعوي االستحقاق علي المشتري كأن كان البائع مهدداً بهذه الدعوي قبل البيع لوجود نزاع جدي في المبيع فيرجع 

بالنيول  - 227ص  297فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) عوي الضمان المشتري علي البائع في هذه الحالة بمصروفات د

األستاذان  - 997األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 151األستاذ أنور سلطان فقرة  - 1917فقرة  1وريبير وبوالنجيه 
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 ، فإن التزامه بضمان تعرض الغير يتحول إلي تعويض إذ يصبح ضامنا الستحقاق المبيع ، أما إذا فشل البائع في ذلك 

وتقضي المحكمة باستحقاق الغير للمبيع وتقضي في الوقت ذاته بتعويض علي البائع للمشتري يقدر وفقا للقواعد التي سيأتي ذكرها 

وإال فصلت المحكمة في طلب  ، واحد كلما أمكن ذلكويقضي في طلب الضمان والدعوي األصلية بحكم  . في ضمان االستحقاق

وإذا أمرت المحكمة بضم طلب الضمان إلي الدعوي األصلية كان  ( مرافعات 251الضمان بعد الحكم في الدعوي األصلية ) م 

وإذا خرج المشتري  . ( مرافعات 257الحكم الصادر علي البائع حجة للغير المتعرض ولو لم يكن هذا قد وجه طلبات إلي البائع ) م 

لم يتحمل المشتري مصروفات الدعوي ويتحملها البائع  ، وحكم لمصلحة الغير المتعرض ، من الدعوي علي النحو الذي أسلفناه

ولكن خروج المشتري من الدعوي األصلية ال يمنع من أن يكون الحكم الصادر فيها لمصلحة الغير المتعرض  $ 117$  . وحده

يظل خصما في دعوي الضمان فيقضي له بالتعرض علي البائع كما أنه  ، حجة عليه
 (1579 ) .

  

 عدم تدخل البائع في دعوي االستحقاق بالرغم من إخطار المشتري إياه :  - 943 

وقد فرضنا فيما قدمناه أن البائع تدخل أو أدخل خصما في دعوي االستحقاق األصلية ولكنه قد ال يتدخل وال يدخله أحد 

ويكون المشتري قد أخطره في الوقت  ، له المحكمة فيبقي خارجا عن الخصومة في دعوي االستحقاق األصليةالخصوم وال تدخ

 ، إما أن يتولي المشتري وحده دفع دعوي المتعرض ( 2المالئم ودعاه إلي التدخل فلم يفعل فهنا ال تخلو الحال من أمور ثالثة : ) 

وإما أن يقر المشتري للمتعرض بالحق الذي يدعيه أو يتصالح معه علي  ( 1)  . فينجح في دفعها ويقضي برفض طلبات المتعرض

فيقضي للمتعرض بطلباته ويستحق المبيع استحقاقا  ، وإما أال يقر وال يتصالح ولكنه يفشل في دفع دعوي المتعرض ( 9)  . هذا الحق

  . كليا أو جزئيا

وانتهر  ، فقد انتهي التعرض ، ي حكم نهائي برفض طلباتهفإذا نجح المشتري وحده في دفع دعوي المتعرض وحصل عل 

وال يبقي إال أن يرجع المشتري علي البائع بما عسي أن يكون قد تجشم من نفقات وأضرار في دفع دعوي  . معه التزام البائع بضمانه

  . المتعرض ولم يحكم له بها علي المتعرض نفسه

فأدي له ماال ليكف عن تعرضه فسنري أنه يجوز البائع  ، الح معه عليهوإذا أقر المشتري للمتعرض بما يدعيه أو تص 

أن يتخلص من التزامه بالضمان بأن يرد للمشتري المبلغ أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات ) م  ، باديء ذي بدء

وجب افتراض أن المشتري  ، يكن علي حق فيما ادعاهوأصر علي أن المتعرض لم  ، فإذا لم يختر البائع هذا الطريق . ( مدني 551

في دعوي االستحقاق في  $ 115$ فإنه قد دعا البائع إلي التدخل  ، قد أقر بحسن نية للمتعرض بحقه أو تصالح معه وهو حسن النية

الوقت المالئم فلم يفعل 
 (1571 ) ،

فاتخذ من هذا االمتناع قرينه علي أن المتعرض محق في تعرضه وفي هذه الحالة يرجع المشتري  

ولكن البائع يستطيع أن يدفع رجوع المشتري  ، علي البائع بالتعويضات الواجبة له بموجب ضمان االستحقاق علي النحو الذي سنبينه

عليه بهذه التعويضات بأن يثبت بأدلة حاسمة 
 (1571 ) 

تعرض لم يكن علي حق في دعواه وأن المشتري قد تسرع في اإلقرار أو أن الم

                                                                                                                                                                    

ي مدعي االستحقاق أما مصروفات دعوي االستحقاق فيحكم بها عل ( . 2هامس  955أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي ص 

   . بعد أن خسر دعواه

   . 211ص  215األستاذ أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية فقرة (  1579) 

فالمشتري إذا رأي وجوب  ،"  ودعاه أن يحل محله فيها"  والنص صريح في هذه الحالة الخاص إذ أضيفت عبارة(  1571) 

األستاذ منصور ) بل تجب دعوته إلي التدخل فيها  ، ر البائع بدعوي االستحقاقال يصح أن يكتفي بمجرد إخطا ، اإلقرار

  ( . 519ص  995قارن األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 2هامش  211مصطفي منصور ص 

ر المبيع من أو أنه لم يظه ، أو أنه أغفل الدفع ببطالن صحيفة الدعوي ، فال يكفي أن يثبت أن المشتري لم يحسن الدفاع(  1571) 

وليس المقصود من إثبات أن المتعرض لم يكن  ( . 2921وفقرة  2929فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز ) الرهن 

أنسيكلوبيدي ) علي حق في دعواه أن يثبت أنه كانت هناك دفوع لم يقدمها المشتري وكانت تكفي لرفض دعوي االستحقاق 

أنسيكلوبيدي داللوز ) حتي لو كانت هذه الدفوع خاصة بالمشتري كاستكماله مدة التقادم  ( ، 2927فقرة  venteلفظ  9داللوز 

لم يعد هناك  ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا ملك المشتري المبيع بالتقادم ( . 2519فقرة  venteلفظ  9

 2515مايو سنة  11 - 919ص  91م  2519ة فبراير سن 9استئناف مختلط ) محل للرجوع علي البائع بضمان االستحقاق 

وقضت أيضا بأال محل للضمان إذا قصر المشتري في التمسك  ( ، 599ص  59م  2592يونية سنة  5 - 959ص  91م 

 في الهامش 951أنظر ما يلي فقرة  ( ، 991ص  99م  2597مايو سنة  17استئناف مختلط ) بتملك المبيع بالتقادم القصير 

قضت محكمة االستئناف المختلطة في حكم آخر بأنه ال يجوز للبائع أن ينعي علي المشتري أنه لم يعمل لتملك ومع ذلك فقد  .

   . فقد تأبي إنه المشتري أن يتمسك بالتقادم بعد تمامه ( . 212ص  15م  2521ديسمبر سنة  12) المبيع بالتقادم 
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وعند ذلك ال  ، ويستطيع البائع أيضا أن يثبت أن المشتري لم يكن حسن النية في إقراره أو مصالحته ( مدني 552 المصالحة ) م

ض بل يرجع هو عليه بالتعويض إذا كان هناك مقت ، يقتصر علي دفع رجوعه عليه بالتعويضات
 (1577 ) .

  

ولكنه فشل في دفع دعواه وقضي للمتعرض بما ادعاه بموجب  ، وإذا لم يقر المشتري للمتعرض بما يدعيه ولم يتصالح معه 

بل دفع  ، ولم يسلم بحق المتعرض ، كل ما في وسعه : اخطر البائع بدعوى االستحقاق $ 119$ فقد بذل المشتري  ، حكم نهائي

أن يرجع على  ، وقد استحق المبيع استحقاقاً كلياً أو جزئياً بحكم نهائي ، فيكون من حقه بعد كل ذلك . دعواه بما يملك من وسائل

وال يكفي في دفع رجوع المشتري على البائع بهذه التعويضات أن يثبت البائع أن  . البائع بالتعويضات بموجب ضمان االستحقاق

وفقد أمكن في  . كما كان لك يكفي في حالة إقرار المشتري بحق المتعرض أو تصالحه معه ، المعترض لم يكن على حق فيما ادعاه

أما هنا فالمشتري لم  ، هذه الحالة األخيرة أن ينسب إلى المشتري تقصير هو تسرعه في اإلقرار أو التصالح ولو كان ذلك بحسن نية

فإذا كان لم ينجح فليس من الممكن أن ينسب إليه أي  ، ى المتعرضبل ظل إلى النهاية يدفع دعو ، يرتكب حتى هذا التقصير اليسير

وال يستطيع البائع أن يدفع رجوع المشتري عليه بالتعويضات إال إذا اثبت أن الحكم النهائي الصادر في دعوى  . تقصير في ذلك

االستحقاق كان نتيجة لتدليس من المشتري أو الخطأ جسيم منه 
 (1575 ) ،

ت خطأ غير جسيم في جانب المشتري ) م فال يكفي إذن إثبا 

 ( مدني /   559
 (1559 ) .

  

 عدم تدخل البائع في دعوي االستحقاق من غير إخطار المشتري إياه : - 351

وهي أال يتدخل البائع في دعوي االستحقاق دون أن يكون المشتري قد أخطره في الوقت المالئم  ، بقيت الحالة األخيرة 
 (

1552 ) .
ففي هذه الحالة إذا نجح المشتري في رد دعوي المتعرض انتهي التعرض وانتهي معه التزام البائع بضمانه كما في الحالة  

السابقة 
 (1551 ) .

وأراد المشتري  ، أما إذا أقر المشتري بحق المتعرض أو تصالح معه أو قضي للمتعرض بطلباته بموجب حكم نهائي 

موجب ضمان االستحقاق وجبت مراعاة أن المشتري قد قصر في عدم إخطار البائع بدعوي الرجوع علي البائع بالتعويضات ب

                                                 

  . 211األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 515ص  929قارن األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة (  1577) 

ففي حالة ما إذا  ، والفرق بين الحالتين ظاهر ":  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى (  1575) 

قام ألنه يكون قد  ، يصبح من المعقول إال يؤخذ على المشتري إال التدليس أو الخطأ الجسيم ، صدر الحكم دون إقرار أو صلح

ويكون غير مسئول عن صدور الحكم باالستحقاق فهو لم يقر بحق األجنبي ولم يعمد  ، بواجبه فأخطر البائع في الميعاد المالئم

فلو ظهر أنه لم يكن على حق  ، أما في الحالة األخرى فإن المشتري قد تحمل مسئولية اإلقرار أو الصلح . إلى الصلح معه

مجموعة األعمال )  " كان طبيعيا أن يفقد حقه في الضمان ، بأن اثبت البائع أن األجنبي ليس على حق في دعواه ، فيما فعل

  ( . 59ص  – 75ص  5التحضيرية ج 

كان الحكم باستحقاق المبيع  ، ولم يدخله أحد من الخصوم ، وإذا لم يتدخل البائع في الدعوى بالرغم من إخطاره (  1559) 

ولكن الحكم  . فيرجع هذا عليه بالضمان إال إذا اثبت البائع تدليس المشتري أو خطأه الجسيم ، بة إلى المشتريحجة عليه بالنس

فإن هذا لم يدخل البائع في الدعوى ليصدر الحكم في  ، باستحقاق المبيع ال يكون حجة على البائع بالنسبة إلى المستحق

جاز  ، س المشتري أو خطأه الجسيم فدفع له التعويضات التي يقررها القانونومن ثم إذا عجز البائع عن إثبات تدلي . مواجهته

وال يجوز للمستحق أن يحتج  ، فيسترده منه ، للبائع أن يرجع على المستحق ليثبت أنه غير محق في دعواه باستحقاق المبيع

وإذا أخل البائع  ":  في هذا المعنىوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  . بالحكم الصادر لمصلحته ضد المشتري

ولكنه ليس في حاجة إلى ذلك اكتفاء باالخطار الذي سبقت  ، فللمشتري أن يدخله فيها ، بالتزامه ولم يتدخل في الدعوى

وثبت استحقاق هذا فإن  ، في الدعوي المرفوعة عليه من األجنبيوإذا هو لم يرتكب تدليساً أو خطأ جسيماً  . اإلشارة إليه

حكم الذي يصدر باالستحقاق يكون حجة علي البائع لمصلحة المشتري في دعوي ضمان االستحقاق والبائع هو الذي يكلف ال

مجموعة "  ما دام هذا لم يدخل البائع في دعوي االستحقاق ، بإثبات أن الحكم باالستحقاق ال يكون حجة علي البائع المستحق

  ( . 71 ص - 79ص  5األعمال التحضيرية 

ما دام لم يقم هو بإخطاره به في الوقت  ، وال نري أنه يكفي في هذه الحالة أن يثبت المشتري أن البائع يعلم فعال بالتعرض(  1552) 

قارن األستاذ عبد ) فقد يظن البائع أن المشتري مطمئن إلي مركزه وال يحتاج إلي تدخل البائع ولذلك لم يخطره  ، المالئم

   ( . 151األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 292الفتاح عبد الباقي فقرة 

ومع ذلك يستخلص من وقائع الدعوي أن المشتري أراد بعدم  ، وقد ال ينجح في دفع التعرض ويحكم باستحقاق المبيع(  1551) 

إخطاره البائع بتعرض المستحق أن ينزل عن حقه في الرجوع بالضمان وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا نفت المحكمة في 

فذلك تقدير موضوعي  ، دعوي نفيا تاماً موضوعيا مفيداً أن المشترين تنازلوا فعال عن دعوي الضمان قبل البائع لهمحكمها 

في شأن ن الشئون التي تملكها محكمة الموضوع بال رقابة من محكمة النقض ما دام هذا التقدير منتزعا من وقائع ثابتة 

   ( . 772ص  175رقم  2مجموعة عمر  2599يونية سنة  19نقض مدني ) والعقل يقبله 
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ولو فعل فقد يجوز أن يكون البائع قادراً علي التدخل وعلي رفع دعوي المتعرض من أجل ذلك ال  ، االستحقاق في الوقت المالئم

بل يكفي  ، المشتري أو خطأه الجسيم كما في الحالة السابقةأن يثبت تدليس  ، يطلب من البائع لدفع رجوع المشتري عليه بالتعويضات

 9 /   559 كان يؤدي إلي رفض دعوي االستحقاق ) م ، أن يثبت أن تدخله في الدعوي لو مكنه المشتري من ذلك في الوقت المالئم

 ( مدني
 (1559 ) .

  

 ضمان االستحقاق -التنفيذ بطريق التعويض ( ) ب

 ي البائع بضمان االستحقاق :متي يرجع المشتري عل - 315 

إذا أخطر المشتري  ( 2يخلص مما قدمناه أن المشتري يرجع علي البائع بضمان االستحقاق في أحدي األحوال اآلتية : )  

إذا أخطر المشتري البائع بدعوي  ( 1)  . فتدخل البائع في الدعوي ولم يفلح في دفع دعوي المتعرض ، البائع بدعوي االستحقاق

إذا  ( 9)  . ولم يستطيع البائع إثبات تدليس المشتري أو خطأه الجسيم ، وحكم للمتعرض ، فلم يتدخل البائع في الدعوي ، االستحقاق

ولم يستطع  ، فلم يتدخل البائع في الدعوي : وأقر المشتري بحق المتعرض أو تصالح معه ، أخطر المشتري البائع بدعوي االستحقاق

ولم  ، وحكم للمتعرض ، إذا لم يخطر المشتري البائع بدعوي االستحقاق ( 5)  . البائع إثبات أن المتعرض لم يكن علي حق في دعواه

 ، إذا سلم المشتري للمتعرض بحقه دون دعوي يرفعها المتعرض ( 9)  . يثبت البائع أن تدخله في الدعوي كان يؤدي إلي رفضها

  . بائع أن المتعرض لم يكن علي حق في دعواهولم يثبت ال

لم تخل الحال من أحد فروض  ، فإذا وجب للمشتري علي البائع ضمان االستحقاق في حالة من األحوال المتقدمة الذكر 

)  . فيجب علي البائع أن يدفع للمشتري تعويضا كامال طبقا للقواعد التي سنبينها ، فأما أن يكون االستحقاق استحقاقاً كليا ( ثالثة : ) أ

$ فيجب علي البائع أن يدفع للمشتري تعويضا بقدر الضرر الذي أصابه علي الوجه  ، وإما أن يكون االستحقاق استحقاقا جزئيا ( ب

فيجب علي  ، وإما أن يكون المشتري قد دفع للمتعرض شيئا في مقابل حقه صلحا أو إقراراً بهذا الحق ( ) جـ . الذي سنذكره $ 119

  . أن يرد للمشتري ما أداه للمتعرض ، إذا أراد أن يتخلص من ضمان االستحقاق ، البائع

 النصوص القانونية : -االستحقاق الكلي  - 352 

 ا يأتي :من التقنين المدني علي م 559تنص المادة  

  . "كان للمشتري أن يطلب من البائع  ، إذا استحق كل المبيع"   

  . "قيمة المبيع وقت االستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت  - 2"   

  . "قيمة الثمار التي ألزم المشتري بردها لمن استحق المبيع  - 1"   

وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع  ، ي أن يلزم بها المستحقالمصروفات النافعة التي ال يستطيع المشتر - 9"   

  . "سيء النية 

عدا ما كان المشتري يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع  ، جميع مصروفات دعوي الضمان ودعوي االستحقاق - 5"   

  . " 559بالدعوي طبقا للمادة 

  . "ن خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع وبوجه عام تعويض المشتري عما لحقه م - 9"   

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا علي المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله "   
 (1555 ) 

" .  

                                                 

 291ص  51الحقوق  2521ديسمبر سنة  1استئناف وطني  - 921ص  1القضاء  2759مايو سنة  25مصر استئنافي (  1559) 

أن البائع ما كان ليستطيع "  فيثبت المشتري ، وكان المشروع التمهيدي يجعل عبء اإلثبات علي المشتري ال علي البائع -

ونقل  ، فعدل النص في لجنة مجلس الشيوخ(  مشروع تمهيدي 971م ) تحقاق حتي لو تدخل في هذه الدعوي دفع دعوي االس

مجموعة األعمال )  ."  عبء اإلثبات إلي البائع ألنه أصبح بعد صدور الحكم مدعيا ببراءة ذمته من االلتزام بالضمان

وانظر عكس ذلك وأن القواعد العامة كانت تقضي  - في الهامش 951وانظر آنفا فقرة  - 77و ص  75ص  5التحضيرية 

   ( . 2هامش  191األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ص ) بجعل عبء اإلثبات علي المشتري 

من المشروع التمهيدي علي وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  975ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  1555) 

يذكر المصروفات الضرورية إلي جانب المصروفات  9في المشروع التمهيدي كان البند (  2)  : رينالجديد فيما عدا أم

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا " :  لم يشتمل المشروع التمهيدي علي العبارة األخيرة من النص وهي(  1)  . النافعة

ألنه ال يتصور أن المشتري ال يستطيع "  الضرورية"  ذفت كلمةوفي لجنة المراجعة ح"  علي المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله

وأضيفت العبارة األخيرة التي سبق ذكرها حتي يبين أن النص مقصور علي تطبيق قواعد التنفيذ  ، أن يلزم بها المستحق

ووافق  . في المشروع النهائي 591وأصبح النص رقمه  . بطريق التعويض وال يخل هذا بحق المشتري في الفسخ أو اإلبطال
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 57 - 51و ص  59ص  - 55ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  559فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، عليه مجلس النواب

. )  

 : ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق النصوص اآلتية 

  . فعلي البائع رد الثمن مع التضمينات ، لكية من المشتريونزعت الم ، إذا كان الضمان واجبا : 917/    995م 

التضمينات المذكورة عبارة عن رسوم العقد وما يتبعه من المصاريف وما صرفه المشتري علي المبيع والرسوم  : 915/    999م 

قانونا التي حرم منها المنصرفة منه في دعوي االستحقاق ودعوي الضمان وجميع الخسارات الحاصلة له واألرباح المقبولة 

  . بسبب نزع الملكية

  . وجب رد الثمن إليه بتمامه ولو نقصت قيمة المبيع بعد البيع بأي سبب كان ، إذا نزعت ملكية المبيع من المشتري : 979/    991م 

  . فتحتسب تلك الزيادة من ضمن التضمينات ، أما إذا زادت بعد البيع قيمة المبيع عن ثمنه : 972/    991م 

المصاريف الواجب علي البائع دفعها في حالة عدم ملزومية مدعي االستحقاق بها هي المصاريف المترتب عليها  : 971/    997م 

  . فائدة للمبيع

  . يين المبيع وزخرفتهيلزم البائع المدلس بدفع كامل المصاريف ولو كانت منصرفة من المشتري في تز : 959/    995م 

كما يخلط (  السابق) يخلط التقنين الحالي " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيما يتعلق بنصوص التقنين السابق

في هذه المسألة بين اآلثار التي تترتب علي فسخ البيع وتلك التي تترتب علي التنفيذ بطريق  ، كثير من التقنينات األجنبية

ولكن  ، ترتبان أثر الفسخ(  السابق) من التقنين الحالي  979/    991و  917/    995من ذلك أن المادتين  ، التعويض

ألولي عدم الخلط بين هذه اآلثار وتلك علي أن يختار وكان ا ، ترتبان أثر التنفيذ 972/    991و  915/    999المادتين 

فقد  ، وهذا ما فعله التقنين المدني الجديد ( . 51ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  المشتري لنفسه الطريق األصلح

ويض واختص ضمان االستحقاق بقواعد خاصة به لتقدير التع ، ميز بين ضمان االستحقاق ودعوي الفسخ ودعوي اإلبطال

فمن هذا التاريخ ينشأ  ، والعبرة في تطبيق نصوص التقنين الجديد بتاريخ الواقعة التي اعتبرت تعوضا للمشتري . المستحق

وإال فإن  ، سرت نصوص التقنين السابق 2555أكتوبر سنة  29فإن كان هذا التاريخ قبل  ، االلتزام بضمان االستحقاق

  . نصوص التقنين الجديد هي التي تسري

وانظر  - مصري 955وهي مطابقة للمادة )  522التقنين المدني السوري المادة  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري

  ( . 217فقرة  - 219في القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 559وهي مطابقة للمادة )  591التقنين المدني الليبي المادة 

فللمشتري استرداد  ، إذا استحق المبيع علي المشتري وكان البائع ال يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع : 995التقنين المدني العراقي م 

وله أن يسترد أيضا قيمة الثمار التي ألزم بردها للمستحق والمصروفات النافعة  . الثمن بتمامه نقصت قيمة المبيع أو زادت

عدا ما كان يستطيع المشتري أن يتقيه منها لو أخطر  ، مصروفات دعوي الضمان ودعوي االستحقاق التي صرفها وجميع

فللمشتري أن يسترد فوق ذلك ما زادت به قيمة  ، أما إذا كان البائع يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع(  1)  . البائع بالدعوي

وأن يطلب تعويضا عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب  ، المبيعالمبيع عن الثمن والمصروفات الكمالية التي أنفقها علي 

  . بسبب استحقاق المبيع

ثم هو يميز بين البائع حسن النية والبائع سييء النية الذي  ، والظاهر أن التقنين العراقي يخلط بين دعوي الفسخ وضمان االستحقاق) 

والتقنين المصري يميز تمييزاً  . يعلم وقت البيع باستحقاق المبيع فيجعل التعويض علي الثاني أوسع مدي منه علي األول

فيما يتعلق وال يعرض للتمييز بين حسن نية البائع وسوء نيته إال  ، واضحا بين دعوي الفسخ وضمان االستحقاق

فقرة  - 111وفقرة  195فقرة  - 191انظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة  - بالمصروفات الكمالية

  ( . 519واألستاذ حسن الصراف فقرة  - 159

 ، بالضمان إذا كان الدعوي بالضمان علي وجه مجرد أو لم يشترط شيء يختص : 599تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

بقيمة الثمار إذا أجبر  - ثانيا . برد الثمن - أوال : فالمشتري الذي نزع منه المبيع كله بحكم االستحقاق يحق له أن يطالب البائع

بالمصاريف التي صرفها المشتري في دعوي الضمان وبمصاريف المدعي  - ثالثا . المشتري علي ردها إلي المالك المستحق

ببدل العطل والضرر مع النظر بعين االعتبار إلي قيمة تحسين الملك عند االقتضاء وبمصاريف العقد  - رابعا . األصلي

  . علي أنه ال يحق للمشتري أن يطالبه ببدل العطل والضرر إذا كان عالما وقت البيع بخطر االستحقاق - ورسومه القانونية

 ته أو بعيب كبير إلهمال ارتكبه المشتري أو لحادث نشأ عن قوة قاهرةإذا وجد المبيع وقت االستحقاق مصابا بنقص في قيم : 595م 

فللبائع أن يحسم من  ، أما إذا كان المشتري قد جني نفعاً من التعيب الذي أحدثه في المبيع . فالبائع يبقي ملزما برد الثمن ،

  . الثمن مبلغا يعادل قيمة ذلك النفع

مشتري أو يحمل المستحق علي أن يرد إليه جميع نفقات الترميم والتحسينات المفيدة التي علي البائع أن يرد بنفسه إلي ال : 599م 

  . أحدثها المشتري في المبيع
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كان مملوكا لغير البائع فانتزعه المالك الحقيقي من أي أن المبيع  ، والمفروض في النص المتقد أن المبيع استحق استحقاقاً كليا

 -غير دعوي ضمان االستحقاق  -ويرجع المشتري ألن علي البائع بضمان االستحقاق وظاهر أن المشتري يملك  ، المشترييد 

هما دعوي اإلبطال باعتبار أن البيع صادر من غير مالك فهو بيع ملك الغير ودعوي الفسخ علي أساس أن  ، دعويين أخريين

ال شأن لنا بهما هنا  -اإلبطال والفسخ  -البائع اللتزامه بنقل الملكية وهاتان الدعويان  يجيز البيع ثم يطلب فسخه لعدم تنفيذالمشتري 

فاألولي قد تقدم ذكرها في بيع ملك الغير واألخري هي دعوي الفسخ المقررة في العقود الملزمة للجانبين وقد أشارت العبارة األخيرة 

كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنيا علي المطالبة بفسخ البيع أو " ل : من النص المتقدم إشارة صريحة إلي هذا المعني إذ تقو

  . "إبطاله 

والذي يعنينا هنا هو التعويض الواجب في دعوي ضمان االستحقاق وقد وضع فيه التقنين المدني قواعد خاصة به جعلته  

لي ذلك وظاهر أن هناك فرقا فنيا واضحا بين يتميز عن التعويض في كل من دعوي اإلبطال ودعوي الفسخ وقد سبقت اإلشارة إ

دعوي ضمان االستحقاق من جهة ودعوي اإلبطال ودعوي الفسخ من جهة أخري هو الذي انبني عليه هذا التمييز فكل من دعوي 

البيع  اإلبطال ودعوي الفسخ من جهة أخري هو الذي انبني عليه هذا التمييز فكل من دعوي اإلبطال ودعوي الفسخ تفترض أن عقد

قد زال إما باإلبطال أو بالفسخ وأن التعويض الذي يعطيه البائع للمشتري ليس مبنيا علي العقد بعد أن زال أما دعوي ضمان 

االستحقاق فنفترض أن عقد البيع باق لم يزل إذ التعويض فيها سببه هو عقد البيع ذاته وليس التعويض في ضمان االستحقاق إال تنفيذا 

لعقد البيع بعد أن تعذر تنفيذه تنفيذا عينيا وهذا قاطع في أن عقد البيع باق لم يزل ما دام التعويض ليس إال تنفيذا له بطريق التعويض 

ومن ثم كان التعويض في ضمان االستحقاق مقدراً علي أساس تعويض المشتري عن فقده للمبيع فيأخذ قيمته االستحقاق ال علي 

لثمن أساس زوال البيع فيسترد المشتري ا
 (1559 ) .

  

ويعد النص المتقدم الذكر عناصر التعويض في ضمان االستحقاق الكلي علي أساس تعويض المشتري عن فقده المبيع   

وحتي تتمثل هذه العناصر تمثال واقعيا نفرض أن المبيع دار عندما تسلمها المشتري أجري فيها ترميمات ضرورية ثم أقام طبقة 

ودهن حيطان الدار لزخرفتها وقبض ريع الدار من وقت أن تسلمها وبعد ذلك رفع شخص  ، شأ مصعداً جديدة فوق طبقات الدارة وأن

علي المشتري دعوي استحقاق فأدخل المشتري البائع ضامنا في الدعوي وحكم باستحقاق الدار وبتعويض للمشتري علي البائع فهذا 

ق يتكون من عنصرين جوهريين هما قيمة المبيع والتعويضات التعويض الذي يأخذه المشتري من البائع بسبب ضمان االستحقا

 األخري ولكن المشرع فصل هذه التعويضات فصار التعويض عن ضمان االستحقاق يتكون من العناصر اآلتية :

 قيمة المبيع والفوائد القانونية :  -أوال  

اق ألن الحكم باالستحقاق يستند إلي يوم رفع فيدفع البائع للمشتري قيمة الدار في الوقت الذي رفعت فيه دعوي االستحق

الدعوي 
 (1551 ) 

أي الترميمات –ويالحظ في تقدير قيمة الدار أال يدخل في هذه القيمة المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية 

فهذه لها حساب آخر سيأتي بعد وإنما يدفع البائع للمشتري قيمة الدار وقت االستحقاق بدال من  -والطبقة الجديدة والمصعد والدهان 

رد الثمن ألن المشتري يطالب بالتعويض علي أساس المسئولية العقدية ال علي أساس فسخ العقد أو إبطاله كما سبق القول فالبيع إذن 

                                                                                                                                                                    

  . يجب علي بائع ملك الغير إذا كان سيء النية أن يدفع إلي المشتري جميع ما صرفه علي المبيع للكماليات والمستحسنات : 591م 

ال يميز تميزاً واضحا بين ضمان االستحقاق من جهة ودعوي الفسخ  ، علي غرار التقنين الفرنسي ، وظاهر أن التقنين اللبناني) 

  ( . ودعوي اإلبطال من جهة أخري

آثر المشروع في بيان ما يترتب علي ضمان " :  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد(  1559) 

تمليه القواعد العامة فضمان االستحقاق التزام في ذمة البائع قد نشأ من عقد البيع وإذا طالب االستحقاق أن يلتزم الحل الذي 

المشتري به قامت مطالبته علي أساس هذا العقد ومعني ذلك أن ضمان االستحقاق بمعناه الدقيق ال يتصور قيامه إال من قيام 

منه تنفيذ التزامه بنقل ملكية المبيع ولما كان المبيع قد استحق  عقد البيع والمشتري في رجوعه بالضمان علي البائع إنما يطلب

والتعويض في  ، واستحال بذلك التنفيذ العيني لاللتزام فلم يبق أمام المشتري إال أن يطالب بتنفيذ االلتزام عن طريق التعويض

) "  مة في تقدير مدي التعويضمن المشروع وهي تقتصر علي تطبيق القواعد العا 975هذه الحالة هو ما ذكرته المادة 

   ( . 51وانظر أيضا ص  - 59ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

وإذا كان المبيع حق انتفاع في الدار ردت قيمة حق االنتفاع وقت رفع دعوي  –مكررة  917بودري وسينيا فقرة (  1551) 

وقد ترتفع قيمة (  مكررة 915ي وسينيا فقرة قارب بودر) االستحقاق وهذه القيمة قد نقصت بداهة عن القيمة وقت البيع 

المبيع وقت االستحقاق عما كانت عليه وقت البيع ارتفاعا باهظا يرجع إلي ظروف غير متوقعة كفتح شارع أو استحداث 

تحسينات في المواصالت ونحو ذلك فمهما كان مقدار االرتفاع يرجع به المشتري علي البائع ألنه قد خسره فعال المبيع 

   ( . 917قارب بودري وسينيا فقرة ) تحقاق باس
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ق وهو مصدر التعويض با
 (1551 ) 

وال تأثير المقدار الثمن علي قيمة المبيع وقت االستحقاق فلو أن المشتري دفع ثمنا للدار ألفا وكانت 

قيمتها وقت االستحقاق تقل عن األلف أو تزيد فإن الذي يأخذه المشتري من البائع هو قيمة الدار وقت االستحقاق قلت عن الثمن أو 

زادت 
 (1557 ) 

المشتري قيمة المبيع وقت االستحقاق دون تمييز بين ما إذا كان حسن النية أو سيء النية أي بين ما إذا كان ال ويأخذ 

ودون تمييز بين ما إذا كان البائع نفسه حسن النية أو سيء النية فسواء كان يعلم سبب االستحقاق  ، يعلم وقت البيع االستحقاق أو يعلم

ملزم بدفع قيمة المبيع وقت االستحقاق للمشتري  وقت البيع أو ال يعلم ذلك فهو
 (1555 ) .

ولما كان المشتري ملزما كما نري برد ريع  

 %  5الدار للمستحق من يوم رفع دعوي االستحقاق علي األقل فإنه يأخذ من البائع تعويضا عن هذا الريع الفوائد بالسعر القانوني ) 

لقيمة الدار وقت االستحقاق فهذه الفوائد بالنسبة إلي هذه القيمة تقابل الريع بالنسبة  ( يةفي المسائل التجار %  9 في المسائل المدنية و

 إلي الدار
 (1999 ) 

ويأخذ المشتري الفوائد القانونية المتقدمة الذكر ولو كان يعلم وقت البيع بسبب االستحقاق أو كان البائع وقت البيع ال 

  . يعلم بهذا السبب

                                                 

أما إذا كان يطالب علي أساس فسخ العقد أو إبطاله فإنه يسترد الثمن ال قيمة المبيع وقت االستحقاق إذ يزوال العقد يصبح (  1551) 

وتقنين (  995م ) الثمن غير مستحق فيسترده المشتري بدعوي استرداد غير المستحق وقد خلط التقنين المدني العراقي 

بين ضمان االستحقاق ودعوي الفسخ أو دعوي اإلبطال فأوجبا علي البائع في ضمان (  599 م) الموجبات والعقود اللبناني 

فقرة  1وانظر كوالن وكابيتان  - فرنسي 2192و م  2199) االستحقاق رد الثمن وهذا ما فعله أيضا التقنين المدني الفرنسي 

  ( . 2222فقرة  1جوسران  – 597

فإنه ال يسترد مصروفات البيع فهذه  ، ويبدو أنه ما دام المشتري في القانون المصري يسترد قيمة المبيع وقت االستحقاق ال الثمن

األستاذ محمد علي إمام فقرة  - 195قارن األستاذ أنور سلطان فقرة ) ملحقة بالثمن وهي والثمن معا تقابلهما قيمة المبيع 

األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 191األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 151لفتاح عبد الباقي فقرة األستاذ عبد ا - 121

وفي عهد التقنين المدني السابق حيث كان المشتري يسترد (  211ص  - 219األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 919

رأي  : وفي فرنسا رأيان(  159ص  7م  2751أبريل سنة  19استئناف مختلط ) الثمن كان يسترد أيضا مصروفات البيع 

يذهب إلي ان المشتري ال يسترد مصروفات البيع إال إذا كان حسن النية وهذا معناه أن مصروفات البيع تدخل ضمن 

 - 229فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - ثالثا 92هامش رقم  999فقرة  9أوبري ورو ) التعويضات فال تلحق بالثمن 

ورأي يذهب إلي أن المشتري يسترد المصروفات ولو كان سيء النية وهذا معناه (  1992فقرة  1وريبير وبوالنجيه بالنيول 

  بودري) أنها تلحق بالثمن ولذلك يستردها المشتري سيء النية إذ هو يسترد الثمن وملحقاته دون أن يأخذ تعويضا 

  ( . 129فقرة  22بيدان  - 915ص  991وسينيا فقرة 

تب علي أن المشتري في القانون المصري يسترد قيمة المبيع ال الثمن أنه لو كان الثمن إيراداً مرتبا مدي الحياة فإن المشتري ويتر

يبقي ملزما بدفع اإليراد للبائع بعد أن يسترد منه قيمة المبيع وال يكون للبائع حق امتياز علي قيمة المبيع ألن حلول هذه القيمة 

عينيا لم يرد فيه نص أما في القانون الفرنسي حيث يسترد المشتري الثمن ال قيمة المبيع فإنه يسترد ما دفعه محل المبيع حلوال 

 221فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - مكرر ثالثا 17هامش  999فقرة  9أوبري ورو ) من أقساط اإليراد فينقطع اإليراد 

  ( . 212ص 

تهبط عن قيمته وقت البيع إما بفعل المشتري ويكون ذلك عادة باستعمال المبيع أو هدم  وقيمة المبيع وقت االستحقاق قد(  1557) 

جزء منه وإما بانخفاض سعر المبيع في السوق وكذلك قد تزيد بفعل المشتري أو بارتفاع سعر المبيع في السوق أو بأعمال 

  ( . 199األستاذ أنور سلطان فقرة ) عامة كفتح شارع أو تحسين طرق المواصالت 

ويالحظ أنه إذا نقصت قيمة المبيع وقت االستحقاق عن الثمن جاز للمشتري بدال من الرجوع بضمان االستحقاق أن يطلب فسخ البيع 

األستاذ  - 151ص  291األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 997األستاذ محمد علي إمام فقرة ) أو إبطاله فيسترد الثمن 

   ( . 219األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 195جميل الشرقاوي ص 

   . 111ص  11م  2595فبراير سنة  22استئناف مختلط (  1555) 

ويستحق المشتري الفوائد القانونية حتي لو كان المبيع ثمارا كما لو كان أرضا فضاء معدة للبناء وتكون في هذه الحالة (  1999) 

) أن يستغل قيمة المبيع لو أخذه من البائع فوراً بمجرد االستحقاق  علي سبيل استكمال التعويض فقد كان المشتري يستطيع

ويستحق المشتري الفوائد القانونية دون حاجة للمطالبة القضائية بها (  159ص  291انظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

األستاذ جميل ) صفة فرعية ويكفي في سريانها رفع دعوي ضمان االستحقاق األصلية أو إدخال البائع في دعوي االستحقاق ب

   ( . 219األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 921األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 195الشرقاوي ص 
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 الثمار  -ثانياً  

فرض أن المشتري كان يعلم بسبب االستحقاق قبل رفع دعوي االستحقاق فإنه يكون ملزما بدر الريع الذي قبضه من  وإذا

وعند ذلك يرجع علي البائع بما رده للمستحق من ريع الدار إلي  ( مدني 1 /   279الدار من اليوم الذي علم فيه بسبب االستحقاق ) م 

قيمة الثمار التي ألزم المشتري " مدني إن المشتري يطلب من البائع  559ند الثاني من المادة يوم رفع دعوي االستحقاق ويقول الب

والمفروض في ذلك أن المشتري قد علم بحق الغير قبل " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : " بردها لمن استحق المبيع 

رفع دعوي االستحقاق فوجب أن يرد الثمار المستحقة من وقت علمه بذلك ويرجع بها علي البائع استيفاء لحقه في التعويض أما ثمار 

فيما تقدم  المبيع من وقت رفع الدعوي فهذه قد استعاض عنها بالفوائد القانونية لقيمة المبيع كما سبق بيانه
 (1992 ) .

  

 المصروفات : -ثالثاً  

أما المصروفات التي أنفقها المشتري علي الترميمات الضرورية التي أجراها في الدار فهذه يأخذها من المستحق سواء كان  

مدني  579لي من المادة المشتري ال يعلم وقت البيع بسبب االستحقاق أو كان يعلم أي سواء كان النية أو سيئها وهذا تطبيقا للفقرة األو

ومن ثم ال يرجع " علي لذلك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلي الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية " إذ تقول : 

المشتري علي البائع بشيء من هذه المصروفات الضرورية فقد استردها كلها من المستحق 
 (1991 ) 

وأما المصروفات التي أنفقها في 

و  515مدني والمادتان  579طبقة الجديدة فوق طبقات الدار األصلية فهذه مصروفات نافعة أوردت الفقرة الثانية من المادة إقامة ال

مدني حكمها فإذا كان المشتري يعلم وقت أن أقام الطبقة الجديدة بسبب االستحقاق كان للمستحق أن يطالب منه إزالة هذه الطبقة  519

ه أو يطلب استبقاءها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الدار بسبب هذه مع التعويض إن كان له وج

وإذا كان المشتري ال يعلم وقت أن أقام الطبقة الجديدة بسبب االستحقاق خير المستحق بين دفع نفقات  ( مدني 515الطبقة الجديدة ) م 

بعد أن يسترد من المستحق المبلغ الذي يسمح به  ، وفي الحالتين يتحمل المشتري ( مدني 519 ر ) مالبناء أو دفع ما زاد في قيمة الدا

المتقدم الذكر خسارة هي الفرق بين قيمة الطبقة الجديدة وقت االستحقاق والمبلغ استرده من المستحق  $ 172$ القانون علي النحو 

ارة يرجع بها المشتري علي البائع كعنصر من عناصر التعويض في ضمان ويكون عادة أقل من قيمة الطبقة الجديدة فهذه الخس

االستحقاق ويستوي في هذا الرجوع أن يكون المشتري غير عالم بسبب االستحقاق وقت البيع أو عالما بذلك 
 (1999 ) 

وأما المصعد 

ويكون حكمها هو الحكم الذي قدمناه في  الذي أنشأه المشتري في الدار فيغلب أن تكون المصروفات التي أنفقت فيه مصروفات نافعة

فيما إذا كان المألوف في مثل  ، المصروفات التي أنفقت علي إقامة الطبقة الجديدة وقد تكون مصروفات المصعد مصروفات كمالية

المصروفات الكمالية  الدار المبيعة حتي بعد بناء الطبقة الجديدة أال يكون فيها مصعد وليست الدار في أية حاجة إليه وسنري حاال حكم

وأما المصروفات التي أنفقها المشتري علي دهان حيطان الدار وزخرفتها فالغالب أن تكون مصروفات كمالية 
 (1995 ) 

وحكمها وارد 

إذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها ومع ذلك " مدني وتقضي بأنه  579في الفقرة الثالثة من المادة 

يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت علي أن يعيد الشيء إلي حالته األولي إال إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمته 

لته فهو سيتركه للمستحق دون أن يأخذ منه أي وظاهر أن دهان الحيطان ال يتصور فيه أن يطلب المشتري إزا" مستحقة اإلزالة 

من  9تعويض فهل يرجع بهذه المصروفات الكمالية علي البائع كعنصر من عناصر التعويض في ضمان االستحقاق؟ يجيب البند 

ذا كان البائع وقت مدني كما رأينا بأن المشتري يسترد من البائع هذه المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيء النية أي إ 559المادة 

أما المصروفات الكمالية " للمشروع التمهيدي هذا الحكم بما يأتي :  $ 171$ البيع يعلم بسبب االستحقاق وتعلل المذكرة اإليضاحية 

                                                 

وإذا كان سبب  - 159ص  7 م 2751أبريل سنة  19استئناف مختلط  - 51ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  1992) 

فيحرم (  مدني 2991م ) المبيع فان الثمار تلحق بالعقار من وقت تسجيل التنبيه  االستحقاق رهنا ونزع الدائن المرتهن ملكية

   ( . 221فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) منها المشتري ويرجع بها علي البائع 

يلزم  وقد كان المشروع التمهيدي يذكر استرداد المشتري من البائع المصروفات الضرورية التي ال يستطيع المشتري أن(  1991) 

ال يتصور أن المشتري ال "  بها المستحق فصحح هذا الخطأ في لجنة المراجعة بحذف هذا الحكم ألن المصروفات الضرورية

هذا وللمشتري حق امتياز علي المبيع (  51و ص  55ص  5مجمعة األعمال التحضيرية ) "  يستطيع أن يلزم بها المستحق

(  129األستاذ محمد علي إمام فقرة  –مدني  2257و م  2259م ) المستحق يكفل له رجوعه بالمصروفات الضرورية علي 

.   

ص  7م  2751أبريل سنة  19استئناف مختلط ) وقد كان القضاء المصري في عهد التقنين المدني السابق يقضي بذلك (  1999) 

ق إال إذا كان قد أنفق علي أنه ال يسترد المشتري من البائع هذا الفر(  211ص  22م  2755مارس سنة  21 - 159

استئناف ) المصروفات قبل رفع دعوي االستحقاق إما إذا أنفقها بعد رفع هذه الدعوي فليس له أن يرجع بفرق علي البائع 

   ( . 511ص  19م  2529يونية  5 - 979ص  15م  2521مايو سنة  99مختلط 

  . ذه المصروفاتوقد تكون في أحوال نادرة مصروفات نافعة وقد علمنا حكم ه(  1995) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

يسأل فال يرجع بها المشتري علي المستحق وكذلك ال يرجع بها علي البائع إذا كان حسن النية ألن المدين في المسئولية التعاقدية ال 

عن الضرر غير متوقع الحصول ويمكن اعتبار المصروفات الكمالية أمراً غير متوقع فإذا كان البائع سيء النية أي كان يعلم بحق 

" األجنبي فيسأل في هذه الحالة عن الضرر ولو كان غير متوقع ويحق إذن للمشتري أن يرجع بالمصروفات الكمالية 
 (1999 ) .

  

 الستحقاق ودعوي الضمان : مصروفات دعوي ا -رابعاً  

يضاف إلي عناصر التعويض الذي يرجع به المشتري علي البائع في ضمان االستحقاق ما عسي أن يكون قد ألزم به من 

مصروفات دعوي االستحقاق التي رفعها المستحق عليه فقد يكون المشتري قد بقي خصما في هذه الدعوي ولما حكم للمستحق عليه 

قد بقي خصما في هذه الدعوي ولما حكم للمستحق باالستحقاق ألزم هو بمصروفات الدعوي نحو المستحق فيرجع فقد يكون المشتري 

بما ألزم به من هذه المصروفات علي البائع كعنصر من عناصر التعويض ثم إن المشتري قد أدخل البائع ضامنا في الدعوي أو لعله 

ق ففي الحالتين يكون قد تكبد مصروفات هي مصروفات إدخال البائع ضامنا أو رفع عليه دعوي ضمان أصلية بعد الحكم باالستحقا

مصروفات دعوي الضمان األصلية فهذه المصروفات أيضا يلزم بها البائع نحو المشتري ويستثني من ذلك المصروفات التي كان 

المشتري يستطيع أن يتقيها لو أنه أخطر البائع بدعوي االستحقاق في الوقت المالئم
  (1991 ) 

فقد يبطيء المشتري في إخطار البائع 

بدعوي االستحقاق وقد ال يخطره أصال ويتسبب عن ذلك أن تطول اإلجراءات في غير مقتض فتزيد المصروفات فما زاد منها علي 

هذا النحو ال يرجع المشتري به علي البائع ألنه هو الذي تسبب فيه بخطأه 
 (1991 ) 

مشتري كان وعلي البائع يقع عبء إثبات أن ال

يستطيع اتقاء المصروفات علي النحو المتقدم 
 (1997 ) .

  

 ما لحق المشتري من الخسارة وما فاته من الكسب : -خامسا  

بوجه عام تعويض المشتري عما لحقه من خسارة أو " مدني كما رأينا ان البائع يلتزم  559ويذكر البند الخامس من المادة  

" ليس في ذلك إال تذكير بالقواعد العامة " وتقول المذكرة اإليضاحية أن " ع فاته من كسب بسبب استحقاق المبي
 (1995 ) .

فالقواعد  

العامة تقضي بأن التعويض في المسئولية التعاقدية يشمل كل ما لحق الدائن من خسارة متوقعة أو فاته من كسب متوقع وقد يكون هذا 

وتلك عنصرين جديدين في التعويض فوق العناصر التي قدمناها مثل ذلك فيما لقح المشتري من خسارة أن يكون وقت اشتري الدار 

تها فانتقل إليها من بعيد برفقه البائع وتجشم في ذلك مصروفات السفر فهذه خسارة تحملها المشتري فيرجع بها علي قد اضطر لمعاين

البائع كعنصر من عناصر التعويض في ضمان االستحقاق 
 (1929 ) .

يكون الثمن الذي  ، ومثل ذلك فيما فات المشتري من كسب أ 

ناحية تدر عليه ربحا معينا ثم تحول عن هذه الناحية إلي شراء الدار والبائع يعلم ذلك  اشتري به المشتري الدار قد أعده الستغاله في

فاستحقاق الدار قد فوت علي المشتري هذا الربح المعين الذي كان يجنيه لو أنه استغل ثمن الدار في الناحية التي فكر فيها من قبل 

ضمان االستحقاق  فيرجع علي البائع بهذا الربح كعنصر من عناصر التعويض في
 (1922 ) .

  

وقد ذكرها القانون بالنص عنصراً  $ 175$ هذه هي العناصر المختلفة في التعويض المستحق بسبب ضمان االستحقاق  

عنصرا فأبرز بذلك دعوي ضمان االستحقاق بمقوماتها الذاتية وفارق بينها وبين دعوي الفسخ ودعوي اإلبطال كما سبق القول وأهم 

يض المستحق بموجب ضمان االستحقاق وبين التعويض المستحق بدعوي اإلبطال أو دعوي الفسخ يظهر عندما يكون فرق في التعو

                                                 

   . 51ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  1999) 

األستاذ ) كما لو تكلف مصروفات للحصول علي صورة مستند كان موجوداً عند البائع وكان يستطيع أخذه منه لو أخطره (  1991) 

   ( . 219منصور مصطفية منصور ص 

   . 51اإليضاحية للمشروع التمهيدي ص مدني وانظر المذكرة  559من المادة  5انظر البند (  1991) 

   . 125فقرة  22بيدان (  1997) 

   . 51ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  1995) 

   . 9هامش  219و ص  225فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  1929) 

علي سبيل التعويض  وفي عهد التقنين المدني السابق حيق كان البائع يرد الثمن للمشتري كان يجوز للقاضي أن يحسب(  1922) 

عما لحق المشتري من خسارة وما فاته م كسب فوائد علي الثمن بسعر معين يدفعها البائع عند رد الثمن وليس من الضروري 

عندما يجب علي البائع رد الثمن  - أن يكون هذا السعر هو السعر القانوني وقد قضت محكمة النقض بأن لقاضي الموضوع

أن يقدر هذه التضمينات بمبلغ معين يلزم به البائع عالوة علي الثمن أو أن يحتسب  - اق المبيعمع التضمينات بسبب استحق

عليه الثمن بالفوائد التي يعوض بها علي المشتري ما خسره وما حرم منه من األرباح المقبولة قانونا بسبب نزع الملكية وليس 

) مدني  215يتبع أحكام فوائد التأخير المشار إليها في المادة علي القاضي إذا أجري الفوائد التعويضية علي المشتري أن 

   ( . 255ص  15رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  15نقض مدني ( )  السابق



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

المشتري عالما بسبب االستحقاق وقت البيع ففي دعوي ضمان االستحقاق ال يؤثر هذا العلم في مقدار التعويض 
 (1921 ) 

أما في دعوي 

وقد علمنا في بيع ملك الغير أن المشتري إذا كان سيء النية فليس له أن يطالب  ، يةاإلبطال أو دعوي الفسخ فالمشتري يكون سيء الن

ومن ثم ال يستطيع المشتري أن يرجع علي البائع بغير الثمن الذي دفعه وال يسترد العناصر األخري  ( مدني 517البائع بتعويض ) م 

كاف في جعل دعوي ضمان االستحقاق بارزة إلي جانب  من عناصر التعويض التي سبق ذكرها في ضمان االستحقاق وهذا وحده

  . دعوي الفسخ ودعوي اإلبطال وجعل المشتري يؤثر عادة أن يلجأ إلي هذه الدعوي دون الدعويين األخريين

 –االستحقاق الجزئي  - 353  

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 555تنص المادة  -النصوص القانونية  

إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقال بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد  - 2"   

  . "كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة علي أن يرد لع المبيع وما أفاده منه 

الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إال فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت  - 1"   

أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاق
  (1929 ) 

" .  

                                                 

والفقه في مصر منقسم في هذه المسألة فالقائلون باشتراط حسن نية المشتري حتي يكون له الحق في التعويضات األخري (  1921) 

األستاذ عبد المنعم  - 199األستاذ أنور سلطان فقرة ) ان االستحقاق علي دعوي إبطال بيع ملك الغير يقيسون دعوي ضم

والقائلون بأن للمشتري الحق في التعويضات األخري ولو كان سيء النية يستندون إلي أن النصوص (  929البدراوي فقرة 

ان االستحقاق فال يجوز الخلط بينهما وقيا هذه علي تلك ميزت تمييزاً واضحا بين دعوي إبطال بيع ملك الغير ودعوي ضم

وإلي أن القواعد العامة في التنفيذ بطريق التعويض وهي القواعد التي تنطبق علي دعوي ضمان االستحقاق ال تستبعد 

أمكن تفسير التعويض عن الضرر إال إذا كان الدائن هو الذي تسبب في إحداث الضرر وال يجوز التحفظ إال في حالة ما إذا 

علم المشتري بسبب االستحقاق اتفاقا ضمنيا علي عدم الضمان فيجب عندئذ رد قيمة المبيع دون التعويضات األخري األستاذ 

ص  - 211األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 291األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 191محمد علي إمام فقرة 

أما سوء نية البائع فال (  195وقارب األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 211ص  - 219األستاذ إسماعيل غانم ص  - 215

يؤثر إال في الضرر غير المتوقع كالمصروفات الكمالية فيعوض عنه البائع شيء النية دون البائع حسن النية وفي غير هذه 

  . الحالة تستحق كل التعويضات حتي لو كان البائع حسن النية وكان المشتري سيء النية

وكان القضائي في عهد التقنين المدني السابق حيث كان ضمان االستحقاق يختلط ببيع ملك الغير يشترط حسن النية المشتري حتي 

استئناف  - 172ص  95رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592نقض مدني أول فبراير سنة ) يستحق التعويضات األخري 

رقم  51المجموعة الرسمية  2552فبراير سنة  21 - 927ص  2/    199رقم  21المحاماة  2592أبريل سنة  19مصر 

م  2755فبراير سنة  19 - 952ص  5م  2751مايو سنة  22 - 57ص  1م  2759ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  219

  ( . 119ص  12م  2595فبراير سنة  19 - 115ص  22م  2775أول يونية سنة  - 299ص  22

حيث تختلط دعوي ضمان االستحقاق بدعوي إبطال بيع مالك الغير يشترط الفقه الفرنسي حسن نية المشتري  ، وفي القانون الفرنسي

حتي يستحق التعويضات األخري قياسا علي القواعد المقررة في بيع ملك الغير حيث ال يستحق المشتري تعويضا إال إذا كان 

ص  229فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 919فقرة بودري وسينيا  - 11ص  999فقرة  9أوبري ورو ) حسن النية 

ولكن محكمة النقض (  525وفقرة  522فقرة  1كوالن وكابيتان  - 1991فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 219

عدلت أخيراً عن قضائها السابق وذهبت (  199 - 2591داللوز األسبوعي  2591مارس سنة  5نقض فرنسي ) الفرنسية 

  ( . 2919فقرة  ventsلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز ) إلي أن المشتري يستحق التعويضات األخري ولو كان سيء النية 

من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد  959ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  1929) 

من المشروع النهائي وأدخل عليه مجلس النواب تعديال لم يأخذ به مجلس  591قت عليه لجنة المراجعة تحت رقم المادة وواف

  ( . 291ص  - 299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  555الشيوخ وأبقي النص علي حالة تحت رقم 

 : ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المواد اآلتية

نزع ملكية جزء معين من المبيع أو شائع فيه يعتبر قانونا كنزع ملكيته كله وكذلك ثبوت حق ارتفاق موجود علي  : 975/    929م 

المبيع قبل العقد ولم يحصل اإلعالم به أو لم يكن ظاهراً وقت البيع يعتبر كنزع الملكية بتمامها هذا إذا كان الجزء المنتزعة 

  . لو علمها المشتري المتنع عن الشراء ملكيته أو حق االرتفاق بحالة

  . ومع ذلك للمشتري في هذه الحالة إبقاء البيع أو فسخه ولكن ليس له أن يفسخه إضراراً بحقوق الدائنين برهن : 979/    922م 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

واالستحقاق الجزئي يتحقق بطرق  $ 171$  . ويعرض النص للحالة التي ال يكون فيها استحقاق المبيع استحقاقاً كليا 

جزء من المبيع شائع أو مفرز وقد يتبين أن المبيع مرهون أو مثقل بحق اختصاص أو حق امتياز مختلفة فقد يستحق 
 (1925 ) 

أو أن 

حق ارتفاق للمبيع ليس موجوداً ففي هذا كله يمكن القول بأنه استحق بعض المبيع وقد يكون المبيع مثقال بتكليف كحق ارتفاق عليه 

حق انتفاع أو حق حكر ففي جميع األحوال التي يستحق فيها بعض المبيع أو يكون مثقال  ليس ظاهراً ولم بين البائع عنه للمشتري أو

  . بتكليف يكون هنا استحقاق جزئي للمبيع

إذا كانت خسارة المشتري بسبب االستحقاق الجزئي قد بلغت من  ( 2ويميز النص في االستحقاق الجزئي بين فرضين : )  

لما أتمه كما لو اشتري أرضا إلقامة مصنع أو مدرسة أو مستشفي فاستحق جزء منها فصار الباقي الجسامة قدراً لو علمه وقت البيع 

غير كاف للوفاء بالغرض المطلوب
  (1929 ) 

وليس من الضروري في هذا الفرض أن يكون المشتري غير عالم وقت البيع باالستحقاق 

ما إذا كان المبيع مرهونا في دين وأكد له البائع أنه سيقوم بوفاء هذا الجزئي فقد يكون عالما به ولكنه يعتقد أن البائع سيدرأه عنه ك

                                                                                                                                                                    

بحالة تجوز فسخ العقد إذا أبقي المشتري البيع أو كان الجزء المنتزع ملكيته منه أو حق االرتفاق علي البيع ليس  : 971/    921م 

جاز للمشتري أن يطلب من البائع قيمة ذلك الجزء الذي انتزعت ملكيته منه بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع في وقت النزاع أو 

  . تضمينات تقدرها المحكمة في حالة ثبوت حق االرتفاق

تخلط ما بين الفسخ وضمان  - كما في االستحقاق الكلي - ضاوتختلف أحكام التقنين السابق عن أحكام التقنين الجديد في أنها هنا أي) 

االستحقاق ثم إنها في حالة استبقاء المشتري للمبيع عند االستحقاق الجزئي تجعل التعويض مقدراً علي وجه خاص هو جزء 

لمستحق حق ارتفاق قدر من الثمن يعادل قيمة الجزء للمستحق بالنسبة إلي القيمة الحقيقية للمبيع وقت االستحقاق فإذا كان ا

بتاريخ الواقعة  - كما قدمنا في االستحقاق الكلي - للتعويض طبق للقواعد العامة والعبرة في تطبيق نصوص التقنين الجديد

سرت نصوص التقنين السابق وإال فإن  2555أكتوبر سنة  29التي اعتبرت تعرضا للمشتري فإن كان هذا التاريخ قبل 

  . ي التي تسرينصوص التقنين الجديد ه

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري

وانظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة  - مصري 555مطابقة للمادة )  521التقنين المدني السوري م 

215 . )  

  ( . مصري 555مطابقة للمادة )  599التقنين المدني الليبي م 

إذا استحق بعض المبيع أو كان مثقال بتكليف ال علم للمشتري به وقت العقد كان له أن يفسخ  - 2 : 999ني العراقي م التقنين المد

  . العقد

  . وإذا اختار المشتري الباقي من المبيع فله أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاق - 1

ال يميز التقنين العراقي في االستحقاق الجزئي بين استحقاق (  2)  : المصري في أمرينوحكم التقنين العراقي يخالف حكم التقنين ) 

جسيم لو علم به المشتري لما أتم العقد واستحقاق غير جسيم كما فعل التقنين المصري فاالستحقاق الجزئي في التقنين العراقي 

سخ مع رد المبيع أو استبقاء المبيع مع التعويض عن وهذا الحكم هو الخيار بين الف(  1)  . حكمه واحد في جميع حاالته

الضرر بسبب االستحقاق الجزئي والتقنين المصري ال يفسخ البيع حتي بعد رد المبيع بل يبقي البيع قائما ويكون سببا في 

 125فقرة  - 129انظر في القانون المدني العراقي حسن الذنون فقرة  –التعويضات الكاملة المقررة في االستحقاق الكلي 

  ( . 515األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 152وفقرة 

إذا لم ينزع من المشتري إال جزء من المبيع وكان هذا الجزء بالنسبة إلي المجموع كبير  : 591تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  . الشأن إلي حد ان المشتري لوال وجوده المتنع عن الشراء حق له أن يفسخ العقد

إذا لم يفسخ البيع في حالة استحقاق جزء من المبيع يرد إلي المشتري قيمة الجزء المستحق بالنسبة إلي مجموع الثمن مع  : 597م 

  . بدل العطل والضرر عند االقتضاء

ن المشتري لو إذا كان علي المبيع حقوق عينية غير ظاهرة لم يصرح بها وكانت كبيرة الشأن إلي حد يمكن معه التقدير أ  : 595م 

  . علم بها لما اشتري حق له أن يفسخ العقد إذا لم يفضل االكتفاء بأخذ العوض

ويختلف التقنين اللبناني في أن الخيار للمشتري في ضمان االستحقاق الجزئي بين فسخ البيع أو استرداد قيمة الجزء المستحق ) 

مقتض أما في التقنين المصري فالخيار بين رد المبيع وأخذ  بالنسبة إلي مجموع الثمن مع التعويضات األخري إن كان لها

  ( . التعويضات المقررة في االستحقاق الكلي دون فسخ البيع وبين استبقاء المبيع وأخذ تعويضات تقدر طبقا للقواعد العامة

لفظ  9ع أنسيكلوبيدي داللوز أو مثقل بضريبة تحسين ترتبت علي أعمال المنافع العامة كان من شأنها زيادة قيمة المبي(  1925) 

vente  2291فقرة .  

 2529يونية سنة  5 - 917ص  19م  2529أبريل سنة  15 - 199ص  19م  2529فبراير سنة  11استئناف مختلط (  1929) 

   . 92ص  17م  2529نوفمبر سنة  19 - 511ص  19م 
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الدين ويشطب الرهن 
 (1921 ) .

إذا لم تبلغ خسارة المشتري بسبب االستحقاق الجزئي هذا القدر من الجسامة المبين في الفرض  ( 1)  

األول 
 (1921 ) .

  

فإذا كانت خسارة المشتري جسيمة بالقدر الذي بسطناه في الفرض األول كان المشتري مخيرا بين رد ما بقي من المبيع بما  

أفاده منه إلي البائع ومطالبته بالتعويضات التي يستحقها في حالة االستحقاق الكلي أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما 

ستحقاق الجزئي فإذا اختار رد ما بقي من المبيع والمطالبة بالتعويضات المقررة في حالة االستحقاق أصابه من الخسارة بسبب اال

الكلي فإن ذلك يبدو طبيعيا إذ المفروض أن المشتري ما كان ليتم البيع لو عرف الخسارة التي تلحقه بسبب االستحقاق الجزئي ولكن 

ا بصفته الخاصة ذلك أن القواعد العامة كانت تقضي بأن المشتري في هذا حتي في هذا الفرض ال يزال ضمان االستحقاق محتفظ

الفرض كان يطلب فسخ البيع فيرد ما بقي من المبيع ويسترد الثمن مع التعويضات إن كان لها مقتض ولكن النص يقضي ببقاء البيع 

ن رد بقية المبيع بما أفاده منه يعتبر في حكم من ال بفسخه ويقيم التعويضات التي يستحقها المشتري علي أساس هذا البيع فهو بعد أ

استحق منه المبيع استحقاقاً كليا فكان من الطبيعي أن يتقاضي من البائع كل التعويضات المقررة في االستحقاق الكلي ومن ثم يسترد 

حق والمصروفات النافعة والكمالية علي المشتري من البائع قيمة المبيع وقت االستحقاق مع الفوائد القانونية والثمار التي ردها للمست

التفصيل الذي أسلفناه ومصروفات دعوي االستحقاق ودعوي الضمان وكل ما لحقه من خسارة أو فاته من ربح علي الوجه الذي بيناه 

اء علي أن عقد البيع قد فيما تقدم ويبدو أن المشتري إذا كان يرد بقية المبيع وما أفاده منه إلي البائع في هذه الحالة فليس يرد ذلك بن

فسخ فقد قدمنا أن البيع باق وبموجبه استحق المشتري التعويضات المقررة في االستحقاق الكلي ولكن علي أساس أن المشتري ال 

التعويضات إال بعد أن يستنزل منها ما أفاده من المبيع فوجد المشرع أن األوفق أن يأخذ المشتري يستطيع أن يأخذ من البائع هذه 

التعويضات ويرد بقية المبيع وما أفاده منه فيصل بذلك من طريق سهل إلي نفس النتيجة 
 (1927 ) .

أما إذا اختار المشتري استبقاء  

المبيع في يده فإنه يرجع علي البائع بالتعويض عما أصابه من خسارة وعما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك متوقعا ألننا في صدد 

ية تقصيرية وهذا ما لم يكن االستحقاق الجزئي قد وقع بغش من البائع أو خطأ جسيم منه فيأخذ المشتري مسئولية عقدية ال مسئول

تعويضا حتي عن الضرر غير المتوقع 
 (1925 ) .

  

وإذا كانت خسارة المشتري بسبب االستحقاق الجزئي ليست جسيمة بالقدر الذي لو علمه لما أتم البيع لم كن أمامه في هذه  

أن يرجع علي البائع بالتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب االستحقاق الجزئي  الحالة إال
 (1919 ) 

للقواعد العامة علي ذلك طبقا 

                                                 

المرتهن ملكية جزء من المبيع في مقابل الدين وجب في هذه  فإذا لم يقم البائع بوفاء الدين وترتب علي ذلك أن نزع الدائن(  1921) 

الحالة أن نتبين هل لو علم المشتري بأن هذا الجزء من المبيع ستنزع ملكيته أكان يقدم علي الشراء بالرغم من ذلك؟ فإن كان 

   . ال يقدم علي الشراء كنا في نطاق الفرض األول

 11م  2529مارس سنة  15استئناف مختلط ) فداناً ال يعد استحقاقا جسيما  12 قيراطا في أرض مساحتها 12فاستحقاق (  1921) 

استئناف مختلط أول مارس سنة ) وكذلك ظهور حق حكر علي األرض المبيعة ليس من شأنه أن يمنع الشراء (  121ص 

) لي المشتري غرضه وكذلك شراء أرض لتقسيمها وبيعها مجزأة فاستحق جزء منها إذا لم يفت ع ( . 275ص  95م  2521

   ( . 191ص  11م  2529استئناف مختلط أول أبريل سنة 

فليس للمشتري أن يطلب  ، أما إذا كان االستحقاق غير جسيم : قارن مع ذلك ما ورد بالمذكرة اإليضاحية في العبارة اآلتية(  1927) 

فهذه العبارة تفرض أنه (  292ص  5التحضيرية مجوعة األعمال ) الفسخ وال يكون له إال المطالبة بالتعويض طبقا لما تقدم 

فالذي يفعله المشتري هو فسخ البيع ولكن يبدو أن األفضل من الناحية الفنية عدم القول بفسخ البيع  ، إذا كان االستحقاق جسيما

وهي  –كلي وإال لم يكن مفهوما كيف يأخذ المشتري التعويضات المقررة في االستحقاق ال ، في حالة االستحقاق الجسيم

األستاذ عبد المنعم البدراوي  - 917انظر األستاذ محمد علي إمام فقرة ) مع القول بفسخ البيع  - تفترض حتما أن البيع باق

  ( . 271 - 272األستاذ منصور مصطفي ص  - 571ص 

حالة االستحقاق الجزئي بأن  يقضي إذا استبقي المشتري المبيع في(  975/    921 م) وقد كان التقنين المدني السابق (  1925) 

يكون التعويض هو جزء من الثمن يتناسب مع قيمة الجزء المبيع الذي انتزعت ملكيته منسوبة إلي القيمة الحقيقية للمبيع وقت 

ولم يساير التقنين المدني الجديد التقنين  . االستحقاق فإذا كان المستحق حق ارتفاق قدرت التعويضات طبقا للقواعد العامة

بل جعل تقدير التعويض طبقا للقواعد العامة في جميع األحوال وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  ، لمدني السابق في ذلكا

وقد تجنب المشروع أن يجعل التعويض بسبب االستحقاق الجزئي هو دائما قيمة الجزء الذي " :  التمهيدي في هذا الصدد

( )  السابق) من التقنين الحالي  971/    121 مبيع وقت االستحقاق كما فعلت المادةانتزعت ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقة لل

  ( . 292ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

فإذا كان االستحقاق الجزئي من شأنه أن يزيد في قيمة الجزء الباقي من المبيع كان هذا محل اعتبار في تقدير التعويض (  1919) 

فينقص من التعويض بقدر هذه الزيادة وهذا بخالف التقنين المدني السابق الذي كان  ، المشتريعن الضرر الذي أصاب 

يقضي برد جزء من الثمن يتناسب مع الجزء المستحق فال تكون الزيادة في قيمة الباقي من المبيع محل اعتبار عند تقدير 

لكية جزء من المبيع لشق شوارع حسنت من نزعت م : 97ص  55م  2591ديسمبر سنة  91استئناف مختلط ) التعويض 
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النحو الذي أسلفناه فيما تقدم وال يجوز في هذا الفرض للمشتري أن يرد بقية المبيع وما أفاده منه علي أن يأخذ التعويضات المقررة 

  . رخصة مقصورة علي الفرض األولفي االستحقاق الكلي فإن هذه ال

 النصوص القانونية -رد البائع ما أداه المشتري للمعترض  - 354 

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 551تنص المادة  - 

إذا توقي المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر كان للبائع أن يتخلص من نتائج "   

الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات 
 (1912 ) .

  

ستحقاق الكلي واالستحقاق الجزئي وييسر علي البائع أمر ضمان وهذا الفرض الذي يعرض له النص شامل لحالتي اال

االستحقاق في الحالتين والمفروض هنا أن المشتري توقي الحكم باستحقاق المبيع استحقاقا كليا أو استحقاقا جزئيا وذلك بأن اتفق مع 

قانون عندئذ للبائع نوعا من االسترداد ) المتعرض علي ذلك في مقابل مبلغ من النقود أو في مقابل شيء آخر يؤديه له فيثبت ال

retrait )  يستطيع بموجبه أن يكفي نفسه نتائج الضمان ومؤونة التعويضات التي بيناها في حالتي االستحقاق الكلي واالستحقاق

قاق وليس الجزئي بأن يرد للمشتري ما أداه للمتعرض مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات فيتخلص بذلك من ضمان االستح

للمشتري أن يشكو فقد استطاع أن يستبقي المبيع سالما من االستحقاق في مقابل أداة للمتعرض فإذا استرد من البائع قيمة هذا المال 

فإنه يكون بذلك قد استبقي المبيع واسترد خسارته فلم ينله أي ضرر وهذا الضرب من االسترداد نادر وليس له نظير في التقنين 

 في حاالت ثالث : الشفعة واسترداد الحصة الشائعة واسترداد الحق المتنازع فيهالمدني إال 
 (1911 ) .

  

ونري مما قدمناه أنه حتي يكون للبائع حق االسترداد علي النحو الذي أسلفناه يجب أن يتفق المشتري مع المتعرض علي  

عرض مبلغا من المال في مقابل نزول المتعرض عن إدعائه تفادي استحقاق المبيع استحقاقاً كليا أو جزئيا بأن يدفع المشتري للمت

وترك المبيع فيد يد المشتري سليما من أي استحقاق وهذا االتفاق يقع غالبا عند رفع المتعرض دعوي االستحقاق علي المشتري سواء 

جدية إدعاء المتعرض فيتفق معه تدخل البائع في الدعوي أو لم يتدخل وقد يقع دون أن ترفع دعوي االستحقاق بأن يتبين المشتري 

لالستحقاق وتفاديا من رفع دعوي به وما يجر ذلك من إجراءات ومصروفات واالتفاق الذي يتم  $ 151$ علي الوجه المتقدم توقيا 

بين المشتري والمتعرض يكون في الغالب صلحا فيتصالحان علي أن يعطي المشتري مبلغا من النقود في نظير أن ينزل المتعرض 

                                                                                                                                                                    

أما التحسين فلم يمنع إال من إعطاء تعويض آخر إذ ال ضرر يستحق  ، فقضي برد جزء مناسب من الثمن ، الباقي من المبيع

   ( . من أجلة التعويض

ر عليه في التقنين المدني من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استق 977ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  1912) 

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 599وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  ، الجديد

  ( . 51ص  - 52ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  551

داد فإنه لم يكن من الجائز األخذ بحكمه في عهد التقنين ولما كان نصا يقرر حق استر ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

المدني السابق ومن ثم ال يجوز العمل بنص التقنين المدني الجديد إال إذا كان االتفاق الذي يبرمه المشتري مع المتعرض 

  . 2555ر سنة أكتوب 29غير سابق علي يوم  - وهو السبب القانوني الستعمال حق االسترداد - ليتوقي استحقاق المبيع

مصري وانظر في القانون  551مطابقة للمداة )  529التقنين المدني السوري م  . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري

  ( . 211فقرة  - 219المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 551مطابقة للمادة )  592التقنين المدني الليبي م 

ثم اتفق مع المشتري علي ترك المبيع بعوض يعتبر هذا  ، إذا أثبت المستحق االستحقاق وحكم له : 991نين المدني العراقي م التق

  . شراء للمبيع من المستحق وللمشتري أن يرجع علي بائعه بالضمان

 551حق االسترداد كما قررته المادة  وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة المطبقة في القانون المدني المصري ولكنه ال يقرر) 

مصري ففي القانون العراقي المفروض أن المستحق ثبت حقه في البيع وحكم له به ثم اشتراه منه المشتري فيرجع المشتري 

في هذه الحالة علي البائع بضمان االستحقاق كامال أما في القانون المصري فالمفروض أن المشتري توقي أن يحكم للمستحق 

ه بأن أدي له شيئا في مقابل هذا الحق فيجوز في هذه الحالة للبائع أن يتخلص من ضمان االستحقاق بأن يرد للمشتري ما بحق

قارن  - أداه للمستحق وال يجوز تطبيق هذا الحكم األخير في العراق ما دام ال يوجد نص بهذا المعني في التقنين العراقي

  ( . 1هامش  251ص  591عباس حسن الصراف فقرة  واألستاذ 151األستاذ حسن الذنون فقرة 

إذ تخلص المشتري من االستحقاق بدفعه مبلغا من المال فللبائع أن يتخلص من نتائج  : 559تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  . الضمان برده ذلك المبلغ إلي المشتري مع الفوائد وجميع النفقات

   ( . المصريوهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين ) 

   . 51ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  1911) 
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ن ادعائه وعند ذلك يخلص المبيع للمشتري خالي من النزاع ولكن هذا الصلح يعتبر بالنسبة إلي البائع استحقاقا للمبيع فيجب عليه ع

في  -أي استرداد ما كان يجب أن يدفعه للمشتري من تعويضات بسبب ضمان االستحقاق  -الضمان وإن كان يستطيع التخلص منه 

في المسائل  %  9 في المسائل المدنية و %  5الذي دفعه المشتري للمتعرض وفوائده القانونية )  مقابل أن يرد للمشتري المبلغ

من يوم أن دفع المشتري المبلغ للمتعرض وكذلك مصروفات الصلح الذي تم بين المشتري والمتعرض فيتفادي البائع بذلك  ( التجارية

لي أو االستحقاق الجزئي وهذا هو معني االسترداد وغني عن البيان أن البائع أن يدفع للمشتري التعويضات المقررة في االستحقاق الك

ال يختار استعمال حق االسترداد إال إذا وجد ان المبلغ الذي سيرده للمشتري أقل من التعويضات التي كان يدفعها له بسبب ضمان 

حر في أن يستعمل حق االسترداد وفي أال يستعمله وهو االستحقاق وبفرض أن حق المتعرض ال يستطيع البائع أن يدفعه فالبائع إذن 

إذا كان يستطيع دفع ادعاء المتعرض ويعتقد أن المشتري قد تسرع في الصلح معه وقد قدمنا أنه في  ( 2ال يستعمله في حالتين : ) 

ت التعويضات الواجبة عليه بسبب إذا كان ( 1)  . هذه الحالة ال يكون مسئوال عن الضمان إذا أثبت ان المتعرض ال حق له في دعواه

  . ضمان االستحقاق ال تزيد علي المبلغ الواجب رده للمشتري بموجب استعمال حق االسترداد

وقد يكون االتفاق الذي يتم بين المشتري والمتعرض صلحا ال يدفع فيه المشتري للمتعرض مبلغا من النقود فقد يكون  

المتعرض فيتفق معه المشتري علي أن يكف عن إنكاره في نظير ترتيب حق ارتفاق مقابل لعقار المستحق حق ارتفاق للمبيع ينكره 

المتعرض علي المبيع وفي هذه الحالة ال يتخلص البائع من نتائج الضمان باستعمال حق االسترداد إال إذا دفع للمشتري قيمة حق 

وائد القانونية لهذه القيمة من وقت إنشاء حق االرتفاق ومصروفات االرتفاق الجديد الذي أنشيء علي المبيع العقار المتعرض والف

  . الصلح

وقد يكون االتفاق الذي يتم بين المشتري والمتعرض وفاء بمقابل كأن يكون المبيع مرهونا في دين فيتفق المشتري مع   

تخلص البائع من التزامه بالضمان باستعمال حق الدائن المرتهن علي أن يدفع له مقابال لهذا الدين سيادة مثال وفي هذه الحالة ال ي

االسترداد إال إذا دفع للمشتري قيمة هذه السيارة وقت تسليمها للدائن والفوائد القانونية لهذه القيمة من وقت التسليم ومصروفات 

االتفاق الذي تم بين المشتري والمتعرض 
 (1919 ) .

  

ن باستعمال حق االسترداد علي الوجه السالف الذكر فإن عقد البيع األصلي ويبدو أنه إذا تم للبائع التخلص من نتائج الضما 

عمال يبقي قائما بينه وبين المشتري وهذا العقد هو الذي يحدد العالقة فيما بينهما إال فيما يتعلق بضمان االستحقاق فقد توقاه البائع باست

متلقيا ملكية المبيع من البائع ال من المتعرض ويبقي البائع ملتزما  حق االسترداد كما سبق القول ويترتب علي ذلك أن المشتري يعتبر

  . نحو المشتري بسائر التزامات البائع فلو ظهر في المبيع مثال عيب خفي رجع المشتري علي البائع بضمان هذا العيب

تفق مع المتعرض وتوقي والمفروض في استعمال البائع لحق االسترداد علي النحو الذي قدمناه أن يكون المشتري قد ا 

باتفاقه هذا استحقاق المبيع أما إذا ترك المشتري المتعرض يسير في دعوي االستحقاق دون أن يتفق معه وحكم للمتعرض 

ذلك مع المستحق علي أن يعيد إليه المبيع بعقد جديد باالستحقاق الكلي مثال فاسترد المبيع من تحت يد المشتري ثم اتفق المشتري بعد 

و مقايضة أو غير ذلك فإن ضمان االستحقاق يكون واجبا علي البائع األصلي وال يستطيع هذا أن يتوقاه بأن يدفع للمشتري الثمن بيع أ

الذي دفعه هذا المستحق في البيع الجديد أو قيمة العين التي قايض بها المشتري المستحق علي المبيع فضمان االستحقاق يبقي في ذمة 

ألحكام التي بسطناها فيما تقدم وعالقة المشتري بالمستحق يحكمها العقد الجديد الذي تم بينهما والذي بموجبة البائع وتسري عليه ا

أعاد المستحق للمشتري الشيء المبيع وليس في هذا إال تطبيق للقواعد العامة 
 (1915 ) .

  

 االتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير - 9"  

                                                 

ونري من ذلك أن حق االسترداد بالتفصيالت التي قدمناها قد أعطاه القانون للبائع تيسيراً علي للتخلص من ضمان (  1919) 

أما التيسير علي البائع فيتحقق في أنه لو ظهر أن " :  هذا المعنياالستحقاق وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في 

األجنبي علي حق في دعواه وكان المشتري قد توقي استحقاق المبيع كله أو بعضه باتفاق مع المستحق علي أن يدفع له بدل 

ع دعوي االستحقاق أو بعد رفعها المبيع مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر صلحا كان ذلك أو وفاء بمقابل وسواء تم ذلك قبل رف

وسواء تدخل البائع في هذه الدعوي عند رفعها أو لم يتدخل فإن للبائع أن يتخلص من ضمان االستحقاق بأن يرد للمشتري ما 

المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات وهذا حكم وجه  : يعوضه تماما عما دفعه للمستحق

انظر مثلين آخرين في استرداد الحصة الشائعة  : لعدالة فيه ظاهر وهو مثل من األمثلة النادرة في القانون علي حق االستردادا

   ( . 51ص  - 52ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  وفي استرداد الحق المتنازع فيه

لحكم ال يطبق إال إذا كان للمشتري قد توقي استحقاق المبيع ويالحظ أن هذا ا" :  وتقول المذكرة اإليضاحية في هذا الصدد(  1915) 

باتفاقه مع المستحق أما إذا لم يتوق هذا االستحقاق وقضي للمستحق فإنه يجب الرجوع إلي القواعد العامة وهي تتفق مع ما 

مشتري إليه شيئا لو اثبت المستحق االستحقاق وقضي له ثم دفع ال"  من أنه - 991م  –نص عليه كتاب مرشد الحيران 

ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  وأمسك المبيع يكون هذا شراء للمبيع من المستحق وله أن يرجع علي بائعه بالثمن

   ( . من التقنين المدني العراقي آنفا في نفس الفقرة في الهامش 991انظر المادة  - 55
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 ضمان أو إنقاصه أو إسقاطهزيادة ال - 335 

 من التقنين المدني علي ما يأتي : 559النصوص القانونية : تنص المادة  - 

  . "يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيداً ضمان االستحقاق أو أن ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان  - 2"   

ويفترض في حق االرتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان عنه  - 1"   

  . "للمشتري 

  . "ويقع باطال كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق األجنبي  - 9"   

 علي ما يأتي : 551وتنص المادة  

علي عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئوال عن أي استحقاق ينشأ من فعله ويقع باطال كل اتفاق يقضي بغير إذا اتفق  - 2" 

  . "ذلك 

فان البائع يكون مسئوال عن رد قيمة المبيع وقت االستحقاق إال  ، أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير - 1"   

" لبيع سبب االستحقاق أو أنه اشتري ساقط الخيار إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت ا
 (1919 ) .

  

 911 /   999 – 919 /   992وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد  
 (1911 ) .

  

وفي التقنين المدني الليبي  525 - 529وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري المادتين 

 - 599وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  - 911 - 991وفي التقنين المدني العراقي المادتين  - 599 - 595المادتين 

 595و  591
 (1911 ) .

  

                                                 

 : تاريخ النصوص(  1919) 

 ، من المشروع التمهيدي علي وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 952ة ورد هذا النص في الماد : 559م  

فيما عدا أن نص المشروع التمهيدي كان يدمج الفقرات الثالث في فقرتين اثنتين وفي لجنة المراجعة قسمت الفقرة األولي إلي 

ي فقرات ثالث مطابقا بذلك لما استقر عليه في التقنين فقرتين لتمييز الحكمين كل منهما عن اآلخر وأصبح النص يشتمل عل

)  559في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم  597المدني الجديد وأصبح رقمه 

  ( . 295 ص - 299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

فيما  ، ه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي علي وج 951ورد هذا النص في المادة  : 551م 

فأضيفت هذه العبارة في لجنة "  عبارة االستحقاق"  عدا ان نص المشروع التمهيدي كان ال يشتمل في الفقرة الثانية علي

)  551في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم  595المراجعة وأصبح النص رقمه 

  ( . 291و ص  299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

ما إذا كان هذا االشتراط حاصال إن ، يجوز للبائع أن يشترط عدم ضمانه للبيع : 919/    992التقنين المدني السابق م (  1911) 

  . بألفاظ عامة وصار نزع الملكية من المشتري فال يلزم البائع إال برد الثمن دون التضمينات

ال تبطل ملزومية البائع المشترط عدم الضمان برد الثمن إال ثبت علم المشتر وقت البيع بالسبب الموجب لنزع  : 911/    991م 

  . اشتري المبيع ساقط الخيار وال ضمان علي البائع في جميع األحوال الملكية أو اعترافه بأنه

  . شرط عدم الضمان باطل إذا كان حق المدعي في استحقاق المبيع ناشئا عن فعل البائع : 911/    999م  

المذكرة  : المختلفة ولكن نصوص التقنين الجديد أوفي وأكثر شموال للحاالت : واألحكام واحدة في التقنين الجديد والسابق)  

  ( . 291ص  5اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

فيما عدا ان النص  ، مصري 559متفقة مع المادة )  529التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخري(  1911) 

يكفي إذن في التقنين السوري أن يكون حق االرتفاق ظاهراً أو أن  السوري قد أغفل الفقرة الثانية من نص التقنين المصري ال

  ( . البائع قد أبان عنه للمشتري حتي ال يضمنه البائع بل يجب اشتراط عدم الضمان

  ( . مصري 551مطابقة للمادة )  525م 

  . 279فقرة  - 219وانظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 551 - 559مطابقتان للمادتين )  599 - 595المدني الليبي م  التقنين

  ( . مصري 559مطابقة للمادة )  991التقنين المدني العراقي م 

إذا اتفق علي عدم الضمان بقي البائع مع ذلك مسئوال عن أي استحقاق ينشأ عن فعله ويقع باطال كل اتفاق يقضي بغير  - 2 : 991م 

وهذا الحكم يخالف  . أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فإن البائع يكون مسئوال عن رد الثمن فقط - 1 . ذلك

يكون مسئوال في التقنين المصري عن  - عند االتفاق علي عدم ضمان تعرض الغير - نص التقنين المصري في أن البائع

ولم يرد في التقنين العراقي العبارة األخيرة الواردة في نص  . ن رد الثمنقيمة المبيع وقت االستحقاق وفي التقنين العراقي ع

ويبدو أنه "  إال إذا أثبت ان المشتري كان يعلم وقت البيع سبب االستحقاق أو أنه اشتري ساقط الخيار"  التقنين المصري
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ونري من هذه النصوص أن أحكام الضمان التي قدمناها ليست من النظام العام فيجوز االتفاق علي تعديلها واالتفاق علي  

قد يكون اتفاقا علي  -كاالتفاق علي تعديل أحكام ضمان التعرض الصادر من البائع  -أحكام ضمان التعرض الصادر من الغير تعديل 

  . زيادة هذا الضمان أو اتفاقا علي إنقاصه أو اتفاقا علي إسقاطه

فال يساق  ، يل أحكام الضمانويجب في جميع األحوال أن يكون االتفاق واضحا في ان إرادة المتبايعين قد انصرفت إلي تعد

في عبارات عامة غامضة يذكر فيها المتعاقدان أن البائع يضمن للمشتري جميع أنواع التعرض القانوني والفعلي أو ان البائع يضمن 

يئا في للمشتري جميع أنواع التعرض واالستحقاق والرهون والتصرفات السابقة علي البيع أو نحو ذلك فمثل هذه العبارات ال تعدل ش

أحكام الضمان التي سبق بسطها وإنما هي ترديد للقواعد العامة في هذا الشأن في وضع يريد المتعاقدان به إبراز التزام البائع 

بالضمان وتأكيد هذا االلتزام ولكن دون إدخال أي تعديل في أحكامه 
 (1917 ) 

ويراعي أيضا أن االتفاق علي إسقاط الضمان أو علي 

توسع في تفسيره فإن المشتري بهذا االتفاق ينزل عن حق له أو بضع حق والنزول عن الحق يفسر تفسيراً ضيقا إنقاصه يجب عدم ال

  . طبقا للقواعد العامة

 االتفاق علي زيادة الضمان :  - 356 

تعرض من الغير  هذا االتفاق ال يقع كثيراً في العمل فإن القواعد العامة في أحكام الضمان كما رأينا تضمن عادة للمشتري كل

وتكفل له تعويضا كافيا يزيد في كثير من األحيان علي التعويض الذي يخوله إياه دعوي الفسخ أو دعوي اإلبطال علي النحو الذي 

  . قدمناه

علي أن المشتري قد يزيد في االحتياط فيشترط علي البائع ضمان أعمال هي في األصل ليست داخلة في األحكام العامة  

زيادة في التعويض الذي يستحقه بموجب هذه األحكام مثل ضمان أعمال ليست داخلة في األصل في األحكام العامة  للضمان أو

للضمان أن يشترط المشتري علي البائع أن يرجع عليه بالضمان إذا نزعت ملكية المبيع بعد البيع للمنفعة العامة 
 (1915 ) 

فنزع الملكية 

في األعمال التي يضمنها البائع طبقا لألحكام العامة في الضمان فزاد المشتري ضمان البائع بهذا للمنفعة العامة بعد البيع ال يدخل 

االتفاق وقد ال يزيد المشتري في األعمال التي يضمنها البائع ولكنه يعدل في شروطها بما تترتب عليه زيادة الضمان كأن يشترط 

ن النية واألصل أنه ال يرجع بالمصروفات الكمالية إال إذا كان البائع سيء الرجوع بجميع المصروفات الكمالية ولو كان البائع حس

النية 
 (1999 ) .

ومثل التعديل في الشروط أيضا أن يحتفظ المشتري لنفسه بالحق عند االستحقاق الجزئي في رد المبيع وأخذ تعويضات  

ذلك إال إذا كان االستحقاق الجزئي جسيما بالقدر الذي لو  كاملة ولو كان االستحقاق الجزئي غير جسيم واألصل كما رأينا أنه ال يجوز

علم به المشتري لما أتم البيع ومثل التعديل في الشروط أخيراً أن يشترط المشتري الرجوع علي البائع بضمان االستحقاق ولو قبل 

ال يقوم إال إذا وقع التعرض فعال وقوع التعرض فعال متي علم المشتري بسبب االستحقاق واألصل كما قدمنا أن ضمان االستحقاق 
 (

                                                                                                                                                                    

المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة انظر في القانون  - يمكن تطبيق هذا الحكم في العراق التفاقه مع القواعد العامة

  ( . 119فقرة  - 125

 ، يحق للمتعاقدين بمقتضي اتفاق خاص أن يزيدوا أن ينقصوا مفعول هذا الموجب القانوني : 599تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  . كما يحق لهم أن يتفقوا علي عدم إلزام البائع بضمان ما

اشترط عدم إلزامه بضمان ما يبقي ملزما عند تمام االستحقاق برد الثمن إال إذا كان المشتري قد عقد الشراء إن البائع وإن  : 592م 

  . في الهامش 999آنا فقرة  595وأخذ علي نفسه ما يمكن وقوعه من المضار والمخاطر انظر أيضا المادة 

  ( . مصري أكثر تفصيالواألحكام واحدة في التقنين اللبناني والمصري إال أن التقنين ال) 

وقد قضت  - 212فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 959بودري وسينيا فقرة  - 51هامش  999فقرة  9أوبري ورو (  1917) 

محكمة النقض بأنه إذا لم يذكر في عقد البيع التزامات صريحة خاصة بالضمان فإن القانون يفرض أن المتعاقدين أرادا ما 

أن  - إذا هو أراد تشديد الضمان علي البائع - يجب علي من يريد مخالفة ما فرضه القانون من الضمانبينه في مواده ولهذا 

أما اشتمال العقد علي ما قرره  - يبين في العقد الشرط الذي يفهم منه صراحة تشديد الضمان ومخالفة ما نص عليه القانون

ضمان أشد مما فرضه القانون ويكون من المتعين في هذه الحالة القانون بعبارات عامة فإنه ال يدل علي أن البائع تعهد ب

مارس  9نقض مدني ) ألنه في حالة االشتباه يكون التفسير بما فيه الفائدة للمتعهد  ، تطبيق الضمان القانوني دون زيادة عليه

 51وعة الرسمية المجم 2552فبراير سنة  21وانظر أيضا استئناف مصر (  11ص  59رقم  2مجموعة عمر  2591سنة 

   . 295ص  29م  2522يناير سنة  11 - 117ص  12م  2595فبراير سنة  22استئناف مختلط  - 219رقم 

ويحسن أن تحدد المدة التي إذا نزعت ملكية المبيع للمنفعة العامة في خاللها وجب الضمان وذلك  - 111فقرة  22بيدان (  1915) 

   ( . 955بودري وسينيا فقرة ) حتي يكون الضمان محدداً فيسهل إعماله 

   . 291ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  1999) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

1992 ) 
ومثل زيادة الضمان عن طريق زيادة التعويض أن يشترط المشتري عند استحقاق المبيع استحقاقا كليا استرداد أعلي القيمتين 

هذه القيمة عن قيمة المبيع وقت االستحقاق أو الثمن واألصل كما قدمنا أنه ال يسترد إال قيمة المبيع وقت االستحقاق ولو نقصت 

  . الثمن

 االتفاق على إنقاص الضمان :  - 357

ويتناول هو أيضاً إما األعمال الموجبة لضمان  . يقع كثيراً فى العمل ، بخالف االتفاق على زيادة الضمان ، وهذا االتفاق

فيقلل منها 
 (1991 ) ،

للضمان أن يشترط البائع على  مثل التقليل من األعمال الموجبة . أو مقدار التعويض المستحق فينقص منه 

أو عدم ضمان حقوق ارتفاق للمبيع  ، المشترى عدم ضمانه لما عسى أن يظهر على المبيع من حقوق ارتفاق خفية ال يعلم بها البائع

ل سند ملكية أو عدم ضمان استحقاق المبيع فى حالة ما إذا كان هذا االستحقاق مترتباً على إبطا ، إذا ظهر فيما بعد أنها غير موجودة

أال يرجع عليه إال  ، عند االستحقاق الكلى ، ومثل إنقاص مقدار التعويض أن يشترط البائع على المشترى . البائع لعيب معين فيه

بالثمن ولو نقص عن قيمة المبيع وقت االستحقاق 
 (1999 ) ،

أو أال يرجع عليه بالمصروفات أصالً ولو كانت نافعة ولم يستدرها  

  . أو أال يرجع عليه بتعويض أصال فال يسترد إال الثمن أو ال يسترد إال قيمة المبيع وقت االستحقاق ، مستحق كاملةالمشترى من ال

ويقع باطالً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد " مدنى كما رأينا :  559وتقول الفقرة الثالثة من المادة 

 ، وهو يشترط إنقاص الضمان فى خصوص حق معين قد يظهر ألجنبى على العين المبيعة ، فإذا كان البائع . "إخفاء حق األجنبى 

وال يجوز  ، فإنه يكون بذلك قد ارتكب غشاً واشترط عدم مسئوليته عنه ، يعلم بوجود هذا الحق فعالً وقت البيع ويكتمه عن المشترى

فالنص المتقدم إذن ليس إال تطبيقاً للقواعد  . ن الغش حتى لو كانت المسئولية عقديةطبقاً للقواعد العامة اشتراط عدم المسئولية ع

  . ويكون االتفاق على إنقاص الضمان باطالً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق األجنبى ، العامة

فقد  . رى ثم اشترط عدم الضمانعلى أنه ال يكفى مجرد علم البائع بحق األجنبى وقت البيع حتى يقال إنه أخفاه عمداً من المشت

ورضى  ، بأن يكون المشترى نفسه عالماً بهذا الحق كالبائع ، أن يخفيه عن المشترى $ 199$ يكون البائع عالماً بحق األجنبى دون 

بل قد يكون  . ففى هذه الحالة ال يكون الشرط باطالً ألن البائع لم يخف عن المشترى شيئاً  ، باشتراط البائع عدم ضمان هذا الحق

ولكن البائع ال يعتبر مع ذلك قد كتم عنه هذا الحق إذا كان يعتقد أن المشترى عالم به عندما  ، المشترى غير عالم بحق األجنبى

فال يكون البائع فى هذه الحالة أيضاً قد تعمد إخفاء حق األجنبى عن المشترى حتى يبطل شرط عدم  . اشترط عدم ضمانه إياه

ً ويكون  ، الضمان ثم  ، ويعلم فى الوقت ذاته أن المشترى ال يعلم بهذا الحق ، أما إذا كان البائع يعم بحق األجنبى . الشرط صحيحا

ويكون شرط  ، فإنه يكون فى هذه الحالة قد تعمد إخفاء حق األجنبى ، اشترط البائع عدم ضمانه للحق دون أن يخبر المشترى بوجوده

  . للمشترى االستحقاق الناشئ من ظهور حق األجنبى بالرغم من هذا الشرط ويضمن البائع ، عدم الضمان باطالً 

لم يكن هذا وحده كافياً للقول بأن هناك شرطاً  ، ويالحظ أنه إذا كان كل من البائع والمشترى عالمين بحق األجنبى وقت البيع

فقد يكون االثنان عالمين به ومع ذلك أمل المشترى أن يدفع البائع عنه تعرض األجنبى بوسيلة  ، ضمنياً بعد ضمان البائع لهذا الحق

ولم يستطيع البائع أن يدفع  ، فإذا لم يتحقق أمل المشترى فى هذه الحالة . أو بأخرى عن طريق حمل األجنبى على النزول عن حقه

رى بضمان االستحقاق على البائع بالرغم من أن كال ًمنهما كان عالماً رجع المشت ، فاستحق المبيع كله أو بعضه ، تعرض األجنبى

فاالتفاق الضمنى  ، وليس هذا معناه أنه ال يجوز أن يكون االتفاق على إنقاص الضمان اتفاقاً ضمنياً  . وقت البيع بسبب االستحقاق

ق وقت البيع اتفاقاً ضمنياً على عدم ضمان هذه وقد يكون علم كل من البائع والمشترى بسبب االستحقا ، يجوز كاالتفاق الصريح

كأن يراعى  ، ولكن يشترط فى ذلك أن يقترن هذا العلم بمالبسات وظروف تكون قاطعة فى استخالص شرط عدم الضمان ، السبب

وجود حق األجنبى فى تقدير الثمن أو فى شروط البيع األخرى 
 (1995 ) .

  

                                                 

  . 2919فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز (  1992) 
 (1991  )

 275 صور صاألستاذ منصور مصطفى من) ويعفى من الضمان إطالقاً فيما يتعلق باألعمال التى اتفق على استبعاده 

 ( . 2 هامض
 

 (1999  )
 . 291 ص 5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 

 (1995  )
وقد يشترط فى العقد ويكون المتبايعان عالمين وقت التعاقد بسبب  - 291 ص 211فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

على أن الغرض منه هو تأمين  –وهو أصال ال حاجة إليه  –ففى هذه الحالة يدل شرط الضمان فى العقد  ، االستحقاق

نقض ) المشترى من الخطر الذى يهدده تأميناً ال يكون إال بالتزام البائع عند االستحقاق بالتضمينات عالوة على رد الثمن 

وقد يثبت أن المشترى كان يعلم وقت  ( . 172 ص 19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592مدنى أول فبراير سنة 

فال يكون له الحق فى طلب  ، وأنه أقدم على الشراء مجازفاً وتحت مسئوليته ، شرائه بالعيب الالصق بسند البائع

مجموعة أحكام  2595يناير سنة  12نقض مدنى ) ولكن يحق له استرداد الثمن إال إذا اشترى ساقط الخيار  ، التضمينات

يونيه سنة  29 - 211 ص 22 م 2755مارس سنة  21وانظر أيضاً استئناف مختلط  - 591 ص 19رقم  9نقض ال



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

يبقى صحيحاً حتى لو كان سبب االستحقاق  ، اق على إسقاط الضمان كما سنرىبخالف االتف ، واالتفاق على إنقاص الضمان

أو عدم  ، آتياً من جهة البائع فيجوز للبائع أن يشترط عدم ضمان االستحقاق الناشئ من رهن هو الذى رتبه على المبيع قبل البيع

ضمان االستحقاق الناشئ من إبطال سند ملكيته للمبيع لسبب هو مسئول عنه 
 (1999 ) .

ولكن يبطل هذا االتفاق إذا كان سبب االستحقاق  

فال يجوز أن يشترط البائع عدم الضمان لالستحقاق  . إذ ال يجوز للبائع اشتراط عدم مسئوليته عن غشه ، راجعاً إلى غش البائع

الحيازة فى المنقول  الناشئ من بيعه المبيع مرة أخرى لمشتر ثان يتقدم على األول بسبقه إلى التسجيل فى العقار أو إلى
 (1991 ) .

  

 خصوصية فى حقوق االرتفاق : - 358

أوجب أن يشترط عدم الضمان  ، وكان مقتضى القواعد التى قررناها أن البائع إذا أراد إسقاط ضمانه لحق ارتفاق على المبيع 

مدنى أفردت حقوق االرتفاق  599ولكن الفقرة الثانية من المادة  . وال يكفى أن يكون المشترى عالماً بوجود هذا الحق على المبيع
 (

1991 ) 
ويفترض فى حق االرتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان " فنصت كما رأينا على ما يأتى :  ، بحكم خاص بها فى هذا الشأن

" أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى  . إذا كان هذا الحق ظاهراً 
 (1997 ) .

أن يكون المشترى عالماً بحق ارتفاق قائم على  فيكفى إذن 

وكان األصل أن هذا العلم وحده ال  . حتى يكون هذا العلم بمثابة اشتراط البائع عدم الضمان ، ويكون علمه من طريق معين ، المبيع

ه الخصوصية من حيث ونرى من ذلك أن حقوق االرتفاق تفارق غيرها من الحقوق فى هذ . بل يجب أن يشترط عدم الضمان ، يكفى

ففى حقوق االرتفاق يكون البائع غير ضامن إما باشتراطه عدم الضمان  ، الضمان
 (1995 ) 

وإما بأن يثبت أن المشترى قد علم بحق 

                                                                                                                                                                    

وقضت محكمة االستئناف المختلط بأنه إذا كان المشترى عالماً بسبب االستحقاق وقدر المبلغ  ( . 17 ص 25 م 2591

 9 م 2591مايو سنة  1استئناف مختلط ) االستحقاق فال يحق له استرداد هذا المبلغ فى حالة  ، الذى يسترده بمبلغ معين

 ( . 112 ص
 

 (1999  )
 . 299 ص 219فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 595بودرى وسينيا فقرة 

 

 (1991  )
  . 211فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 59هامش  999فقرة  9أوبرى ورو 

ولو كان  ، فقد رأينا أنه غير جائز ، عن التعرض الصادر من البائع نفسه –ال مجرد إنقاصه  –أما اشتراط إسقاط الضمان أصال 

 ( . 599بودرى وسينيا فقرة ) الضمان غير ناشئ من غش البائع بل عن فعله فقط 
 

 (1991  )
ويضيف القانون المدنى الفرنسى إلى حقوق االرتفاق التكاليف كحق االنتفاع وحق المستأجر وكل حق من شأنه أن ينقص 

 ( . 57فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 977بودرى وسينيا فقرة ) تفاع بالعين وإنما يعرضها لخطر نزع الملكية االن

فال يلحق به فى الحكم أى تكليف  ، فقد قصر النص االستثناء على حق االرتفاق ، وال يجوز فى القانون المصرى التوسع

عكس ذلك األستاذ عبد  - 191 ص - 199 ص 219عبد الباقى فقرة  األستاذ عبد الفتاح) آخر كحق انتفاع أو حق حكر 

 ( . 999المنعم البدراوى فقرة 
 

 (1997  )
عندما كان القانون الرومانى يجعل البائع ال يضمن  ، وتحمل هذه الخصوصية طابع التقاليد القديمة فى حقوق االرتفاق

الرومان كان من شأنه أن يجعل المشترى يتوقع دائماً أن  حقوق االرتفاق ألن التنظيم االقتصادى للملكية العقارية عند

بل تركت أثرها فى جعل حق االرتفاق الظاهر أو الذى  ، ولم تنتقل هذه التقاليد كاملة . يكون على المبيع حقوق ارتفاق

 ( . 919انظر آنفاً فقرة ) أعلم به البائع المشترى ال يضمنه البائع 
 

 (1995  )
ً وإذا اشترط البائع  فإن البائع  ، وكان هناك حقوق ارتفاق خفية ال يعلم بها المشترى وقت البيع ، إسقاط الضمان إطالقا

وكذلك إذا كان يعلم  ، أما إذا أخفاها عنه . عنه للمشترى إال إذا أبان ، يبقى ملتزماً بضمان ما كان منها ناشئاً عن فعله

فإن االتفاق على إسقاط الضمان يكون  ( ، مدنى 9/    559 م) ى بحقوق ارتفاق غير ناشئة عن فعله وأخفاها عن المشتر

فال يبقى إذن إال حالة ما إذا كان البائع ال يعلم بحق ارتفاق على المبيع وكذلك ال  ( . 529بودرى وسينيا فقرة ) باطالً 

ولكنه ال يعفيه من  ، ويضاتفإن اشتراط إسقاط الضمان فى هذه الحالة يعفى البائع من التع ، يعلمه المشترى وقت البيع

  . رد ما نقص من قيمة المبيع وقت االستحقاق بسبب وجود حق االرتفاق

ويصل إلى  ، ومن ثم يصح . أما إذا اشترط البائع عدم ضمان حقوق االرتفاق الخفية فهذا شرط فى إنقاص الضمان ال فى إسقاطه

ن يضمن فى هذه الحالة حقوق االرتفاق الناشئة من فعله أو إذا كا ، ذلك أن البائع . مدى أبعد من شرط إسقاط الضمان

فال  . سواء علمها المشترى أو لم يعلمها ، فإنه ال يضمن حقوق ارتفاق ال يعلمها هو ، التى يعرفها وأخفاها عن المشترى

تعويضات فى وهو ال يعفى من ال ، ويعفى فى هذه الحالة من التعويضات ، يضمن إذن حق ارتفاق يجهله هو والمشترى

 ( . 527فقرة  1قارب كوالن وكابيتان ) حالة اشتراط إسقاط الضمان 
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أما فى الحقوق األخرى فإن البائع يكون غير ضامن باشتراطه عدم الضمان وال يكفى إثبات  ، االرتفاق ألنه ظاهر أو أبان عنه البائع

علم المشترى بها عن أى طريق 
 (1959 ) .

  

يجب كما قدمنا أن يكون المشترى قد حصل علمه عن أحد  ، وليكون علم المشترى بحق االرتفاق كافياً إلسقاط ضمان البائع

فيستطيع المشترى وقت البيع وهو يعاين المبيع أن يرى معالم حق  ، وق االرتفاق على المبيع ظاهراً من يكون حق ( طريقين : ) أوالً 

فسكوته دليل على رضائه بعدم ضمان البائع  ، أو كان يستطيع أن يراها ظاهرة ، االرتفاق ظاهرة أمامه
 (1952 ) .

ويخلص من ذلك أن  

إذا لم يكن حق االرتفاق  ( ) ثانياً  . لمشترى فعالً بحق االرتفاق أو لم يعلمعلم ا ، مجرد ظهور حق االرتفاق يكفى إلسقاط الضمان

                                                 

 (
1959
فهذه  ، ليست حقوق ارتفاق بالمعنى الصحيح –كحقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرور  –ويالحظ أن قيود الملكية (  

 سواء كانت ظاهرة أو غير ظاهرة ، فال يلزم البائع ضمانها للمشترى . يقررها القانون والمشترى يعرفها أو ينبغى أن يعرفها

استئناف مختلط ) وحتى لو ضمن البائع خلو المبيع من حقوق االرتفاق  ، وسواء أثبت البائع أن المشترى يعرفها أو لم يثبت ،

 1نيول وريبير وبوالنجيه بال - 295فقرة  5دى باج  - 971بودرى وسينيا فقرة  - 111 ص 12 م 2595فبراير سنة  22

األستاذان أحمد نجيب الهاللى وحامد  - 2295فقرة  1جوسران  - 195 ص 591فقرة  1كوالن وكابيتان  - 1991فقرة 

األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  - 959 األستاذ محمد على إمام ص - 152األستاذ أنور سلطان فقرة  - 997زكى رقم 

  ( . الحقوق قيوداً بل ارتفاقات ألنها ال تنشأ إال إذا طلبها من يريد تقريرها ولكنه ال يعتبر هذه)  991

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  . والعقود الناشئة من خط التنظيم تعتبر هى أيضاً قيوداً على الملكية ال يضمنها البائع

فهذه الحقوق ليست حقوق  ، اق الناشئ من خط التنظيمالبائع ال يضمن ظهور حقوق ارتفاق طبيعية أو قانونية كحق االرتف

 99 م 2559يناير سنة  11استئناف مختلط ) بل هى قيود قانونية المفروض أن المشترى يعرفها  ، ارتفاق بالمعنى الدقيق

 ( . 1هامش رقم  991 بودرى وسينيا ص - 59 ص 57 م 2599ديسمبر سنة  9وانظر أيضاً استئناف مختلط  . 91 ص

وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا اشترى شخص عيناً قد صدر مرسوم بنزع ملكيتها من قبل شرائه أو مرسوم بتعديل 

فليس له أن يدعى بأن ذلك من حقوق االرتفاق الموجبة لفسخ عقد  ، خط التنظيم قبل الشراء بحيث يدخل بعضها فى الشارع

لكن إذا تعمد البائع إخفاء خط التنظيم عن  ( . 25رقم  91عة الرسمية المجمو 2599مايو سنة  21استئناف مصر ) الشراء 

يناير  11استئناف مختلط ) ويرجع هذا بدعوى التدليس  ، فإنه يكون قد غش المشترى ، المشترى ليحصل على ثمن أعلى

  ( . وهو الحكم السابق الذكر 91 ص 99 م 2559سنة 

ألنه  ، مدنى 511بأن وقوع العقار المبيع فى خط التنظيم يعد عيباً خفياً فى حم المادة ومع ذلك فقد قضت أخيراً محكمة مصر الكلية 

ينقص من قيمة المبيع ونفعه بحسب الغاية التى تستخلصها المحكمة من وقائع الدعوى والعرف الجارى وما يستفاد مما هو 

وليس فى استطاعة  . النتفاع به بطريق االنتفاع كافةمبين بالعقد وطبية العقار المبيع والغرض الذى أعد له وهو استعماله وا

لن العيب ال يمكن  ، المشترى إذا فحس المبيع وقت الشراء بعناية الرجل المعتاد أن يتبين أن العقار المبيع داخل خط التنظيم

داللة على علم كما أنه ال يكفى مجرد نشر مرسوم خط التنظيم بالجريدة الرسمية لل ، ظهوره بمجرد فحص المبيع ذاته

وكان (  charge) مدنى تنص على ضمان البائع إذا وجد المبيع مثقالً بتكليف  555والمادة  . المشترى أو استطاعته هذا العلم

تشمل بعمومها كافة حقوق االنتفاع اتفاقية "  تكليف"  وعبارة . خسارة المشترى من ذلك بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد

والعقار الداخل فى خط التنظيم يكون  ، كما أنها تمتد إلى القيود القانونية التى تحد من نطاق حق الملكية ، كانت أو قانونية

رقم  91المحاماة  2599أكتوبر سنة  25مصر الكلية )  555مثقالً بتكاليف لمصلحة النفع العام وينطبق عليه حكم المادة 

  ( . 521 ص 557

 (
1952
ومع ذلك ضمن البائع أنه غير  ، لكن إذا كان حق االرتفاق ظاهراً  - 299 ص 22 م 2755مارس سنة  5استئناف مختلط (  

 األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى ص - 975بودرى وسينيا فقرة ) لزمه الضمان  ، موجود أو أن المبيع خال من حقوق االرتفاق

وإذا كان للمبيع حق  ( . 279األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  - 2هامش  119 األستاذ جميل الشرقاوى ص - 199

فإذا تبين أن هذا الحق غير موجود بعد أن اطمأن  . فإن البائع يضمنه ولو لم يفرد بالذكر فى عقد البيع ، ارتفاق ظاهر

فقرة  5دى باج  - 959بودرى وسينيا فقرة ) جاز للمشترى الرجوع على البائع بالضمان  ، المشترى إلى وجوده الظاهر

 - 999األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  - 951األستاذ محمد على إمام فقرة  - 195األستاذ أنور سلطان فقرة  - 295

وانظر خالفاً فى هذه المسألة  - 117 ص 91 م 2559أبريل سنة  5 - 955 ص 11 م 2525مايو سنة  19استئناف مختلط 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا ضمن  ( . 2919فقرة  venteلفظ  9يدى داللوز مع ترجيح هذا الرأى أنسيكلوب

فظهور ارتفاق مطل على المبيع يوجب الضمان إذا كان المشترى قد اعتقد أنه موجود  ، البائع خلو المبيع من أى حق ارتفاق

  ( . 195 ص 52 م 2515يناير سنة  5) على سبيل التسامح 
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فيكفى أن يعلم المشترى بوجود هذا الحق  ، ظاهراً 
 (1951 ) .

وليس هذا اإلعالم معناه اشتراط عدم الضمان بل هو مجرد إعالم بوجود  

إسقاط ضمان البائع وسكوته فى هذه الحالة رضاء ضمنى ب ، فيصبح المشترى عالماً به ، الحق
 (1959 ) .

ويبدو من صياغة نص  

مدنى السالفة الذكر  559الفقرة الثانية من المادة 
 (1955 ) 

أن المشترى يجب أن يحصل علمه من أحد هذين الطريقين أو من كليها 
 (

1959 ) ،
كأن يعلمه بحق االرتفاق  ، فال يكفى إلسقاط الضمان أن يكون المشترى عالماً بحق االرتفاق من طريق آخر غير هذين 

ذلك أن علم المشترى بحق االرتفاق الذى يترتب عليه  . أو يكون عالماً به من قبل دون أن يخبره أحد ، شخص غير البائع أو نائبه

 فكون حق االرتفاق ظاهر كاف فى جعل البائع يعتقد أن . إسقاط ضمان البائع يجب أن يكون علماً ينطوى فيه معنى إسقاط الضمان

وكون البائع نفسه هو الذى تولى إعالم المشترى به كاف هو أيضاً فى  . المشترى يعلم بحق االرتفاق ويرضى فيه بإسقاط الضمان

فال يتوافر فيه هذا  ، أما علم المشترى بحب االرتفاق من طريق آخر . افتراض أن هذا اإلعالم بمثابة اتفاق ضمنى على عدم الضمان

فإن مجرد تسليمه ال  . ولكنه لم يكن ظاهراً ولم يعلم به البائع المشترى ، لك أن حق االرتفاق إذا كان مسجالً ويترتب على ذ . المعنى

فما لم يشترط البائع عدم ضمانه لحق ارتفاق مسجل لزمه  ، يستخلص منه علم المشترى به العلم الواجب إلسقاط ضمان البائع

الضمان 
 (1951 ) .

  

                                                 

 (
1951
وال يكفى التعميم والقول بأنه باع المبيع بما عليه من حقوق ارتفاق أو نحو  ، يعمله بوجود حق االرتفاق بالذات ويجب أن(  

فيصح أن يكون  ، وال يوجد شكل خاص لإلعالم -(  2وهامش رقم  295 ص 291فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) ذلك 

 ً   . رى بوجود حق االرتفاقولكن البائع يحمل عبء إثبات أنه أعلم المشت ، شفويا

 (
1959
وإعالم البائع للمشترى بوجود حق ارتفاق على المبيع " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد(  

 . يعتبر شرطاً من البائع بعدم ضمانه لهذا الحق مقترناً بعلم المشترى بسبب االستحقاق فال ترجع المشترى بشئ على البائع

 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  ويقوم مقام إعالم البائع للمشترى بحق االرتفاق أن يكون هذا الحق ظاهراً للمشترى

شرط عدم الضمان  ، ويالحظ أن العبارات المتقدمة تجعل إعالم البائع للمشترى بوجود حق ارتفاق يقوم مقام أمرين ( . 291

ً كما  ، وعلم المشترى بسبب االستحقاق والصحيح أن الذى يقتضى  . لو كان االتفاق على إنقاص الضمان يقتضى األمرين معا

وظاهر أن عدم ضمان حق ارتفاق معين هو  ، األمرين معاً هو االتفاق على إسقاط الضمان إطالقاً ال على مجرد إنقاصه

  . اتفاق إنقاص الضمان ال على إسقاطه

 (
1955
وهو أقرب إلى  –ومن ثم جاز فى القانون المدنى الفرنسى  ، نى فرنسى المقابلةمد 2197وهى تختلف عن صياغة المادة (  

بودرى وسينيا فقرة ) أن يحصل المشترى علماً بحق االرتفاق من أى طريق آخر  –تقاليد القانون الرومانى السالفة الذكر 

قارن دى  ( . 1997فقرة  1وبوالنجيه بالنيول وريبير  - 295 ص 291فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 951 ص 971

  . 259فقرة  5باج 

 (
1959
األستاذ عبد  - 271 األستاذ منصور مصطفى منصور ص - 199 انظر من هذا الرأى األستاذ عبد التفاح عبد الباقى ص(  

األستاذ أنور  : وانظر عكس ذلك ( . مع تحفظ فى أن العلم بحق االرتفاق يحرم من التعويضات)  995المنعم البدراوى فقرة 

  . 1هامش رقم  191 األستاذ جميل الشرقاوى ص - 195 - 199 و 152سلطان فقرة 

 (
1951
 - 195 األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى ص - 959 األستاذ محمد على إمام ص - 151 ص 152األستاذ أنور سلطان فقرة (  

األستاذ منصور  - 999األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  – 1هامش  191 األستاذ جميل الشرقاوى ص - 199 ص

 ص 995األستاذان أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة  - 219 األستاذ إسماعيل غانم ص - 271 مصطفى منصور ص

دخل ضمن هذه الحقوق حق  ، ومع ذلك إذا وجد شرط فى البيع يقضى باحترام المشترى لحقوق االرتفاق الخفية - 997

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المدين المنزوع ملكيته قد رتب على عقاره  . تفاق مسجل ولو لم يعلم به المشترىار

وفضالً  ، وقد حافظ صاحب العقار المخدوم على هذا الحق بالتسجيل ليكون حجة على الكافة ، حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر

فإن  ، لتزام الراسى عليه المزاد احترام حقوق االرتفاق الظاهرة والخفيةعن ذلك تضمنت قائمة شروط البيع النص على ا

 2599أبريل سنة  25نقضى مدنى ) تحدى هذا األخير بحسن نيته وادعاء عدم علمه بوجود هذا الحق يكون غير منتج 

  ( . 515 ص 211رقم  1مجموعة أحكام النقض 

يذهب أكثر الفقهاء إلى أن مجرد تسجيل حق االرتفاق  ، لقانون الرومانى كما قدمناالذى هو أقرب إلى تقاليد ا ، وفى القانون الفرنسى

 - 529فقرة  2جيوار  - 115فقرة  15لوران  : ال يستخلص منه علم المشترى به وال يسقط حقه فى الرجوع بالضمان

 - 1995فقرة  1النجيه بالنيول وريبير وبو - 251 ص 971بودرى وسينيا فقرة  - 99هامش  999فقرة  9أوبرى ورو 

 - 2552داللوز االنتقادى  2559ديسمبر سنة  99) وبهذا الرأى أخذت محكمة النقض الفرنسية  . 2295فقرة  1جوسران 

) ولكن يذهب بعض الفقهاء إلى أن مجرد تسجيل حق االرتفاق يفرض علم المشترى ويسقط حقه فى الضمان  ( ، 291

ويقول بعض آخر إنه مع التسليم جدالً بأن حق  ( . 592فقرة  1كوالن وكابيتان  - 195فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

حقوق (  2)  : فإنه يجب استثناء حالتين من هذه القاعدة ، االرتفاق المسجل يعتبر معلوماً من المشترى ولو لم يعلم به فعالً 

ارتفاق لم يسجل إال بعد البيع وإن كان قد سجل قبل حق (  1)  . فهذه ال تسجل ، االرتفاق الناشئة من تخصيص رب األسرة
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 ضمان :االتفاق على إسقاط ال - 395

وقد يصل البائع إلى حد أن يشترط على المشترى إسقاط ضمان االستحقاق إطالقاً  
 (1951 ) ،

فال يكون البائع مسئوالً إذا  

وقد رأينا  . استحق المبيع كله أو بعضه
 (1957 ) 

أنه إذا اشترط البائع عدم الضمان 
 (1955 ) 

فإنه يبقى مع ذلك مسئوالً  ، على هذا النحو

ولكن هل يجوز االتفاق على إسقاط  . ( مدنى 2 /   551 ويقع باطالً كل اتفاق يقضى بغير ذلك ) م ، عن أى استحقاق ينشأ من فعله

  . الضمان فيما يتعلق بالتعرض الصادر من البائع نفسه؟

بأن هذا االتفاق يكون باطالً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء  ، أوالً  ، مدنى على هذا السؤال 559تجيب الفقرة الثالثة من المادة 

فيكتمه عمداً عن  ، فإذا كان البائع يعمل مثالً أن المبيع عليه حق ارتفاق خفى لعقار مجاور . حق ألجنبى يعلم أنه موجود وقت البيع

ثم يتبين بعد البيع أن المبيع عليه حق ارتفاق لم  ، اقثم يشترط إسقاط الضمان إطالقاً دون أن يذكر سبباً معيناً لالستحق ، المشترى

فإن البائع يضمن للمشترى  ، يعلمه المشترى عندما قبل شرط إسقاط الضمان وعلمه البائع بل هو قد أخفاه عمداً عن المشترى

  . االستحقاق الناشئ من ظهور هذا الحق رقم اشتراط البائع إسقاط الضمان

بأنه إذا اشترط البائع إسقاط الضمان واستحق المبيع دون  ، ثانياً  ، مدنى على هذا السؤال 551المادة وتجيب الفقرة الثانية من 

فإن البائع يبقى مسئوالً عن رد قيمة المبيع وقت االستحقاق  ، أن يتعمد البائع إخفاء سبب االستحقاق عن المشترى
 (1999 ) 

بالرغم من 

أما المسئولية عن رد قيمة المبيع  ، ال يعفى البائع إال من المسئولية عن التعويض ، هفيكون هذا الشرط بمجرد . شرط إسقاط الضمان

وقت االستحقاق فتبقى دون أن يؤثر فيها هذا الشرط 
 (1992 ) .

  

مد الذى لم يتع –بأنه إذا أراد البائع  ، ثالثاً  ، مدنى على هذا السؤال 551وتجيب العبارة األخيرة من الفقرة الثانية من المادة 

بل أيضاً من قيمة المبيع وقت  ، ال فحسب من التعويض ، إعفاء نفسه –بطبيعة الحال إخفاء سبب االستحقاق عن المشترى 

بل يجب أيضاً أن يثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع بسبب االستحقاق  ، فال يكفى أن يشترط إسقاط الضمان ، االستحقاق
 (1991 ) ،

 

بل شرط إسقاط الضمان قد اشترى ساقط الخيار أى عالماً بأن البيع احتمالى وقد أقدم عليه مخاطراً أو يثبت أن المشترى عندما ق
 (

1999 ) .
حالة شرط إسقاط الضمان مع علم المشترى بسبب االستحقاق وحالة شرط إسقاط الضمان مع قبول  –ففى هاتين الحالتين  

لم يكن البائع مسئوالً نحو  ، وعند ذلك إذا استحق المبيع . وقد روعى ذلك بطبية الحال فى تقدير ثمن المبيع ، المشترى محتمالً خطره

المشترى عن شئ 
 (1995 ) .

أو أن يكون شرط إسقاط الضمان  ، وال يشترط فى إعفاء البائع من الضمان على هذا النحو ألفاظ خاصة 

                                                                                                                                                                    

 22بيدان ) فإنه ال يكون معلوماً من المشترى ومع ذلك يكون نافذاً فى حقه فيضمنه البائع بالرغم من تسجيله  ، تسجيل البيع

  ( . 257فقرة 

 (
1951
ول إال عن التعرض الصادر عن ويعتبر شرط إسقاط لضمان التعرض الصادر من الغير أن يشترط البائع أنه غير مسئ(  

  ( . 229فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) شخصه 

 (
1957
  . 991انظر آنفاً فقرة (  

 (
1955
 559الواردة فى الفقرة الثانية من المادة "  عدم الضمان"  وهذا بخالف عبارة . المراد بعدم الضمان هنا هو إسقاط الضمان(  

  ( . 2 هامش 275 األستاذ منصور مصطفى منصور ص)  إسقاطه فإن المراد بها إنقاص الضمان ال ، مدنى

 (
1999
ويبدو أن الفوائد تدخل  ، مدنى 599مدنى الفوائد القانونية من وقت االستحقاق كما فعلت المادة  1/    551ولم تذكر المادة (  

  ( . 2 هامش 259 انظر األستاذ عبد المنعم البدراوى ص) فى التعويضات فأغفلها النص عمداً 

 (
1992
ً  - 279 ص 251رقم  1الشرائع  2529فبراير سنة  1استئناف وطنى (   ولم يكن جسيماً أو كان  ، وإذا كان االستحقاق جزئيا

بل يسترد ما نقص من قيمة  ، فال يسترد المشترى قيمة المبيع وقت االستحقاق ، جسيماً ولكن المشترى اختار استبقاء المبيع

  ( . 2 هامش 111 األستاذ جميل الشرقاوى ص) المبيع وقت االستحقاق بسبب هذا االستحقاق الجزئى 

 (
1991
رقم  1الشرائع  2529فبراير سنة  19 - 299 ص 15رقم  29المجموعة الرسمية  2525مارس سنة  21استئناف وطنى (  

 2519ديسمبر سنة  21استئناف مصر  - 297 ص 11رقم  12الرسمية المجموعة  2519يناير سنة  1 - 279 ص 251

 م 2521مايو سنة  29 - 229 ص 11 م 2529ديسمبر سنة  99استئناف مختلط  - 517 ص 1/    999رقم  1المحاماة 

 م 2592فبراير سنة  29 - 271 ص 99 م 2527يناير سنة  92 - 29 ص 99 م 2521أكتوبر سنة  99 - 529 ص 15

 م 2597مارس سنة  15 - 952 ص 51 م 2599يونيه سنة  19 - 119 ص 55 م 2591مارس سنة  25 - 119 ص 59

 م 2595مارس سنة  25 - 15 ص 92 م 2597نوفمبر سنة  21 - 299 ص 99 م 2597مايو سنة  21 - 259 ص 99

  . 191 ص 92

  ( . 521 ص 595بودرى وسينيا فقرة ) الم بذلك ويستوى أن يكون البائع نفسه عالماً وقت البيع بسبب االستحقاق أو غير ع

 (
1999
  . 211 ص 52رقم  19المجموعة الرسمية  2519مارس سنة  21استئناف وطنى (  

 (
1995
ويكون البائع غير مسئول عن رد شئ ما إذا صحب شرط " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى(  

ألن البيع فى هذه الحالة يكون عقداً  ، علم المشترى بسبب االستحقاق أو شراؤه ساقط الخيار : عدم الضمان أحد أمرين



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بل يكفى فى ذلك أن يكون شرط إسقاط الضمان واضحاً فيه أن المقصود به هو  . لخيارمقترناً بعبارة أن المشترى قد اشترى ساقط ا

 ً فيجوز أن يصاغ شرط عدم الضمان بما يفيد  . وأنه فى حالة استحقاق المبيع ال يكون البائع مسئوالً عن شئ ، جعل البيع عقداً احتماليا

أو يذكر البائع  ، كأن يذكر المشترى أنه ال يرجع حتى بقيمة المبيع ، هذا المعنى دون أن يذكر أن المشترى قد اشترى ساقط الخيار

دون أن يذكر شرط  ، بل يجوز أن يكتفى المتبايعان بذكر أن المشترى قد اشترى ساقط الخيار . أو نحو ذلك ، أنه ال يرد شيئاً إطالقاً 

إسقاط الضمان 
 (1999 ) .

أما شرط إسقاط الضمان فال  ، إسقاط الضمان ذلك أن شراء المشترى ساقط الخيار يفترض حتماً شرط 

يفترض حتماً أن المشترى قد اشترى ساقط الخيار 
 (1991 ) .

  

 وفوات الوصف -ضمان العيوب الخفية-المبحث الرابع

 خصوصية ضمان العيوب الخفية :  - 361

يتميز بمقومات ذاتية وخصوصية تجعله ليس تطبيقاً محضاً للقواعد  ، كضمان التعرض واالستحقاق ، وضمان العيوب الخفية

فقد كان من الممكن االستغناء عن كثير مما ورد من النصوص المتعلقة بهذا الضمان واالكتفاء بتطبيق القواعد العامة إذا  . العامة

 ، فيقال عندئذ إن البائع لم يقم بتنفيذ التزاماته . ظهر عيب خفى مؤثر فى المبيع كان موجوداً وقت البيع ولم يكن المشترى عالماً به

بل أيضاً حيازة مفيدة تستجيب للغرض الذى أعد له  ، فمن المفروض أن البائع قد التزم بأن ينقل إلى المشترى ال ملكية المبيع فحسب

 ، يكون إخالالً بالتزام البائع ، د لهمن شأنه أن يجعل المبيع غير صالح للغرض الذى أع ، فظهور عيب خفى مؤثر فى المبيع . المبيع

بل يمكن القول أيضاً إنه ما دام هذا العيب المؤثر كان موجوداً وقت البيع وكان  . ومن ثم يجوز للمشترى أن يطلب فسخ البيع

  . فإن للمشترى أن يطلب إبطال للبيع لغلط جوهرى فى المبيع ، المشترى ال يعلمه ولو علمه لما أقدم على الشراء

كما تميزت دعوى ضمان التعرض  ، ولكن دعوى ضمان العيوب الخفية تتميز عن دعوى الفسخ وعن دعوى اإلبطال للغلط

 ، وسنرى أن هذه الدعوى لها شروطها الخاصة بها . واالستحقاق عن دعوى الفسخ وعن دعوى اإلبطال لوقوع البيع على ملك الغير

وتجعل التعويض فيها بعيداً عن أن يكون محض تطبيق  $ 122$ لفسخ وفكرة اإلبطال وأنه يترتب عليها أحكام خاصة تستبعد فكرة ا

وسنرى أن من أبرز ما يميز هذه الدعوى أنها ال تجوز فى البيوع القضائية وال فى البيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد  . للقواعد العامة

وسنعقد فى آخر هذا المبحث مؤازنة  . ( مدنى 591 وأنها تسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ) م ، ( مدنى 595 ) م

  . بينها وبين ما يقرب منها من النظم القانونية كاإلبطال للغلط أو للتدليس والفسخ لعدم التنفيذ

                                                                                                                                                                    

 ً استئناف  : وقد كان هذا هو الحكم فى عهد التقنين المدنى السابق -(  291 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  احتماليا

 - 921 ص 5 م 2751مايو سنة  9 - 159 ص 7 م 2715أبريل سنة  19 - 255 ص 9 م 2759فبراير سنة  12مختلط 

وقد  . 959 ص 99 م 2512مايو سنة  21 - 5 ص 99 م 2519نوفمبر سنة  5 - 991 ص 91 م 2519يونيه سنة  21

أن يدخل البائع خصماً فى دعوى االستحقاق المرفوعة  ، حتى فى هذه الحالة ، قضت محكمة االستئناف بأن من حق المشترى

فإذا حكم للمستحق بالرغم من ذلك لم يكن للمشترى أن يرجع بضمان  ، ى يتعاون معه فى دفع الدعوىعليه من األجنبى حت

ويجب على كل حال, فى حالتى شرط إسقاط الضمان مع  ( . 99 ص 21 م 2599ديسمبر سنة  29) االستحقاق على البائع 

أى يكون قد أطلع  ، أن يكون البائع حسن النية ، علم المشترى بسبب االستحقاق وشرط قبول المشترى الشراء ساقط الخيار

 117 ص 11 م 2525مارس سنة  21استئناف مختلط ) المشترى على كل سببه يعلمه يحتمل أن يكون مصدراً لالستحقاق 

  ( . 229 ص 11 م 2529يناير سنة  21 -

 (
1999
  . 115األستاذ أنور سلطان فقرة قارن  - 259 األستاذ منصور مصطفى منصور ص - 521 ص 595بودرى وسينيا فقرة (  

 (
1991
) دون أن يكون هناك شرط بعدم الضمان  ، وال يكفى إلسقاط الضمان أن يكون المشترى عالماً بسبب االستحقاق وقت البيع(  

  ( . 527 ص - 521 ص 595بودرى وسينيا فقرة 

ى بعدم ضمان االستحقاق أو بأن يكون المشترى كل شرط فى قائمة شروط البيع يقض"  مرافعات على أن 519هذا وقد نصت المادة 

 فهذا النص يفارق األحكام التى قدمناها من ناحيتين ."  ساقط الخيار ال يترتب عليه إال اإلعفاء من التضمينات ال من رد الثمن

ً )  . وإنما يعفى من رد قيمة المبيع وقت االستحقاق ، شرط عدم ضمان االستحقاق وحده ال يعفى من رد الثمن(  أوالً )  : (  ثانيا

وظاهر أن نص تقنين المرافعات لم ينسق مع  . شراء المشترى ساقط الخيار كان من الواجب أن يعفى أيضاً من التضمينات

بأن  ( ، 992فقرة ) مع األستاذ عبد المنعم البدراوى  ، ولكننا مع ذلك ال نرى مانعاً من القول . نصوص التقنين المدنى

فيجوز للراسى عليه المزاد أن ) األحكام الواردة فى تقنين المرافعات تسرى فى العالقة فيما بين الراسى عليه المزاد والدائنين 

وال يعفيهم شرط عدم الضمان أو إقرار المشترى أنه اشترى ساقط  ، يرجع على الدائنين بالثمن على قاعدة اإلثراء بال سبب

قارن األستاذ أنور ) أما أحكام التقنين المدنى فتبقى سارية فيما بين الراسى عليه المزاد والبائع  ( ، إال من التضميناتالخيار 

  ( . 252 ص - 259 واألستاذ منصور مصطفى منصور ص 119سلطان فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

كما رأيناه يرجع فى تميز دعوى ضمان التعرض  ، والسبب فى تميز دعوى ضمان العيوب الخفية بمقوماتها الخاصة يرجع

 Edilesفقد كان فى روما موظفون فى الدولة )  . إلى تقاليد تاريخية تمت بأوثق الصالت إلى القانون الرومانى ، واالستحقاق

curules ) فى الحيوان وفى الرقيق بالتعامل ، فيما عنوا به ، فعنوا . يعهد إليهم فى ضبط المعامالت التى تقع فى األسواق العامة . 

وجعلوا  ، فأوجبوا على البائع أن يعلن ما فى المبيع من عيوب . وكانت األيادى تتداولها ، فقد كانت العيوب فيها شائعة يسهل إخفاؤها

 action redhibitoria - actionدعوى رد المبيع على البائع )  ( 2للمشترى إذا عثر على عيب لم يكشف عنه البائع دعويين : ) 

redhibitoire - redhibere : reprendre ) ،  وهى دعوى جنائية يرد بها المشترى المبيع على البائع ويسترد منه ضعف الثمن

وبها يسترد  ، ( action aestimatoria, qunti minoris - action estimatoireودعوى إنقاص الثمن )  ( 1)  . الذى دفعه له

ثمن الذى دفعه فى مقابل العيب الذى كشفه إذا أراد استبقاء المبيع المشترى من البائع بعض ال
 (1991 ) .

وكان المشترى بالخيار بين  

إذ كانت سرعة التداول فى الحيوان تجعله ينتقل من يد إلى  ، على أن يختار بينهما فى مدة قصيرة بضع من شهور ، هاتين الدعويين

هذا إلى الخشية من مزاعم  ، يد فيعسر على البائعين المتعاقبين أن يكشفوا ما فى الحيوان من عيوب حتى يعلنوا بها المشترى

جزاء من بيع الحيوان والرقيق إلى ثم امتد هذا ال . المشترين لعيوب فى المبيع يدعون وودها بعد مدة طويلة فتتعذر معرفة مصدرها

جوستنيان  $ 121$ حتى عمم فى عهد  ، بيع السلع األخرى
 (1997 ) .

فأصبح بذلك ضمان العيوب الخفية مقومات خاصة انتقلت من  

القانون الرومانى إلى التشريعات الحديثة 
 (1995 ) 

ى فالمدة القصيرة التى يجب أن ترفع فيها دعو ، لمسايرتها لضرورات التعامل

الضمان تستجيب لضرورة استقرار التعامل حتى ال يدعى المشترى العيب فى المبيع بعد انقضاء وقت طويل يتعذر معه التعرف على 

والخيار الذى أعطى للمشترى يستجيب لحالة ما إذا أراد المشتى استبقاء المبيع بالرغم مما لحقه من العيب فيكون من  ، مصدر العيب

حقه إنقاص الثمن 
 (1919 ) .

  

 شمول ضمان العيوب الخفية : - 361

بل وإلى كل عقد  ، يجاوز نطاقه عقد البيع إلى كل عقد ناقل للملكية ، كضمان التعرض واالستحقاق ، وضمان العيوب الخفية 

ذلك أن من ينقل الملكية أو االنتفاع إلى شخص آخر يجب عليه أن ينقل  . وبخاصة إذا كان من عقود المعاوضات ، ينقل االنتفاع

ومن ثم يجب أن يضمن العيوب الخفية التى تعوق هذا  ، مفيدة تمكن من انتقلت إليه من االنتفاع بالشئ فيما أعد له $ 129$ حيازة 

  . االنتفاع

فقد وضعت فيه القواعد العامة لضمان  ، البائع بنقل الملكية والحيازةولكن لما كان عقد البيع هو العقد الرئيسى الذى يلتزم فيه 

ال سيما فى عقود  ، وأشير إلى هذه القواعد فى العقود األخرى مع ما تقتضيه طبيعة كل عقد من تعديالت خاصة به ، العيوب الخفية

  . ير من أحكام ضمان العيوب الخفيةالتبرع حيث نقل الملكية أو االنتفاع دون عوض يكون من شأنه التخفيف إلى حد كب

 579 ففى عقد المقايضة نص بوجه عام على أن تسرى على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة ) م

ى فإن أحكام البيع ه ، وفى عقد الشركة نص على أنه إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أى حق عينى آخر . ( مدنى

أما إذا كانت الحصة مجرد االنتفاع بالمال فإن أحكام اإليجار هى التى  ، التى تسرى فى ضمان الحصة إذا ظهر فيها عيب أو نقص

وعدلت  ، فميز بين القرض بأجر والقرض بغير أجر ، وفى عقد القرض نص على ضمان العيب الخفى . ( مدنى 922 تسرى ) م

                                                 

 (
1991
  . 125 ص 1كوالن وكابيتان  - 151فقرة  22بيدان (  
 (1997  )

فيفترض أن العيب إذا حدث عند  ، القانون الرومانى ما يعرف فى الفقه المالكى بالعهدةويقابل هذا الذى حدث فى 

قال  . فيحمل البائع عهدته ويكون مسئوالً عنه ، المشترى فى مدة معينة يكون كامناً فى المبيع وقت أن كان فى يد البائع

 ، بالقول بالعهدة دون سائر فقهاء األمصارانفرد مالك " ( :  251 ص - 255 ص 1 جزء) ابن رشد فى بداية المجتهد 

 . ومعنى العهد أن كل عيب حدث فيها عند المشترى فهو من البائع . وسلفه فى ذلك أهل المدينة والفقهاء السبعة وغيرهم

عن  وعهدة السنة وهى ، عهدة الثالثة األيام وذلك من جميع العيوب الحادثة عند المشترى : وهى عند القائلين بها عهدتان

العيوب الثالثة الجزام والبرص والجنون فما حدث فى السنة من هذه الثالثة بالمبيع فهو من البائع وما حدث من غيرها 

 وعهدة الثالثة عند المالكية بالجملة بمنزلة أيام الخيار وأيام االستبراء . من العيوب كان من ضمان المشترى على األصل

وهذه  . إال من الدواء الثالثة ، وأما عهدة السنة فالنفقة فيها والضمان من المشترى . والنفقة فيها والضمان من البائع ،

وهى أيضاً واقعة فى أصناف البيوع فى كل ما القصد منه المماكسة والمماكرة وكان بيعاً ال  ، العهدة عند مالك فى الرقيق

 ( . 1هامش  119 ص 5قه اإلسالمى للمؤلف مصادر الحق فى الف) "  وهذا ما ال خالف فيه فى المذهب . فى الذمة
 

 (1995  )
 م) وإلى التقنين األسبانى  ( ، وما بعدها 292 م) إلى التقنين اإليطالى القديم  - عدا التقنين المصرى والفرنسى –فانتقلت 

 وما بعدها 595 م) وإلى التقنين األلمانى  ( ، وما بعدها 251 م) وإلى تقنين االلتزامات السويسرى  ( ، وما بعدها 2571

 )
 

 (1919  )
 . 957 ص 759وفقرة  519فقرة  1كوالن وكابيتان  - 219فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 151فقرة  22بيدان 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وفى عقد اإليجار تناولت النصوص العيوب الخفية على  . ( مدنى 952 من هذين النوعين ) ماألحكام بما تقتضيه طبيعة كل نوع 

 . ( مدنى 917 - 911 مع إدخال ما تقتضيه طبيعة عقد اإليجار من تعديالت على أحكام الضمان ) م ، النحو الذى ابتع فى عقد البيع

وكذلك األمر فى عقد المقاولة 
 (1912 ) 

وفى عقد الهبة وهو عقد التبرع الرئيسى فانحصر ضمان العيوب  ، ( مدنى 195 - 922 ) م

وفى عقد العارية  ، ( مدنى 559 الخفية فى نطاق محدود اقتضته صفة التبرع ) م
 (1911 ) 

  . ( مدنى 1 /   197 ) م

 المسائل التى يتناولها البحث :  - 362

وما  ، فننظر متى يقوم الضمان ، واالستحقاق ونجرى فى بحث ضمان العيوب الخفية كما جرينا فى بحث ضمان التعرض

ونضيف إلى ذلك تمييز ضمان العيوب الخفية عما يقاربه من النظم القانونية  ، واالتفاق على تعديل أحكامه ، يترتب على قيامه

  . األخرى

 متى يقوم ضمان العيوب الخفية - 1

العيوب  ( فنبحث : ) أ ، عليه فى ضمان العرض واالستحقاقمسائل أربع : ونجرى هنا أيضاً على النحو الذى جرينا  - 919

  . البيع الذى ينشئ الضمان ( ) د . الدائن فى الضمان ( ) ج . المدين فى الضمان ( الموجبة للضمان ) ب

 النصوص القانونية : –العيوب الموجبة للضمان  -أ  - 364

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 551تنص المادة  

أو إذا كان  ، يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه - 2"  

أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبية الشئ أو  ، بالمبيع عيب ينقص من قيمته

  . "من البائع هذا العيب ولو لم يكن عاالً بوجوده ويض ، الغرض الذى أعد له

أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص  ، ومع ذلك ال يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع - 1"  

أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء  ، بإال إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العي ، المبيع بعناية الرجل العادى

  . "العيب غشاً منه 

 على ما يأتى : 557وتنص المادة 

ال يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه "  
 (1919 ) 

" .  

                                                 
 (1912  )

نقض مدنى  : انظر فى أن أحكام العيب الخفى الخاصة بالبيع ال تسرى فى عقد االستصناع إال إذا اختلط البيع بهذا العقد

 . 299 ص 15رقم  1مجموعة األحكام النقض  2599 ديسمبر سنة 25
 

 (1911  )
 27حيث ينتقد حكمين صادرين من محكمة النقض الفرنسية فى  ، 229 - 2 - 2521انظر تعليقاً لبالنيول فى دالوز 

رفضاً من تطبيق أحكام ضمان العيب الخفى الواردة فى عقد البيع فى حالة ظهور عيوب فى أبواب  2522أكتوبر سنة 

بنى تعهد بإقامته مقاولون ومهندسون معماريو بدعوى أن العقد عقد مقاولة فال تسرى عليه أحكام عقد البيع فى العيوب لم

بل أيضاً فى كل العقود  ، ويذهب بالنيول فى هذا التعليق إلى وجوب سريان هذه األحكام ال فى عقد البيع فحسب . الخفية

 ( . 2 هامش 259 ص 29بالنيول وريبير وهامل ) كية األخرى إذا كانت عقود معاوضة ناقلة للمل
 

 (1919  )
 : تاريخ النصوص

:  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 955وفى المادة  959ورد هذا النص فى الفقرتين األولى والثانية من المادة  : 551 م

وقت التسليم, الصفات التى قرر البائع أنها موجودة  ، يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع - 2 : 959 م" 

أو كما  ، كما هو مبين فى العقد ، حسب ما قصد إليه المشترى ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه ، فيه

كن عالماً ويضمن البائع هذا العيب حتى لو لم ي - 1 . هو ظاهر من طبيعة الشئ أو من الغرض الذى أعد له هذا الشئ

أو التى عرفها عند  ، ومع ذلك ال يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع - 2 : 955 م . بوجوده

وكذلك ال يضمن البائع عيباً كان المشترى يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص  - 1 . الفرز إذا كان المبيع من المثليات

أو أثبت أن البائع قد  ، إال إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، المبيع بما ينبغى من العناية

وفى لجنة المراجعة أدمجت المادتان فى مادة واحدة ألن الثانية تكملة ضرورية  ."  تعمد إخفاء العيب عن عش منه

ووافق عليها مجلس النواب  . مشروع النهائىفى ال 519وصارت المادة رقمها  ، وأجريت بعض تعديالت لفظية ، لألولى

 بما ينبغى من العناية"  ووافقت عليها لجنة مجلس الشيوخ بعد تعديل لفظى آخر وبعد أن استبدل بعبارة . بعد تعديل لفظى

فصار النص مطابقاً لما استقر  ، أخذاً بالمعيار العام فى العناية"  بعناية الرجل العادى"  الواردة فى الفقرة الثانية عبارة" 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 957 - 951 /   911 و 959 و 919 و 971 /   929وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المواد 
 (1915 ) .

  

وفى التقنين المدنى الليبى  - 251 - 529فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى المادتين  وتقابل

 - 551وفى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى المواد  - 995 - 997وفى التقنين المدنى العراقى المادتين  - 591 - 591المادتين 

 519 و 559
 (1919 ) .

  

                                                                                                                                                                    

مجموعة األعمال ) ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته  . 551عليه فى التقنين المدنى الجديد وأصبح رقمه 

  ( . 229 ص - 222 وص 295 ص 5التحضيرية 

استقر عليه فى التقنين المدنى  الفقرة الثالثة من المشروع التمهيدى على وجه يطابق ما 959ورد هذا النص فى المادة  : 557 م

فوافقت اللجنة على  ، ألنها تقرر حكماً مستقالً  959واقترح فى لجنة المراجعة فصل هذه الفقرة الثالثة من المادة  . الجديد

فمجلس الشيوخ تحت  ، ووافق عليها مجلس النواب ، فى المشروع النهائى 512وأصبح رقم النص المستقل المادة  ، ذلك

 ( . 225 - 229 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية )  557رقم 
 

 (1915  )
البائع ضامن للمشترى العيوب الخفية فى المبيع إذا كانت تنقص القيمة التى  : 971/    929 التقنين المدنى السابق م

  . أو تجعل المبيع غير صالح الستعماله فيما أعد له ، اعتبرها المشترى

ً  : 959/    919 م   . ال وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشترى علماً حقيقيا

ً  : 957 - 951/    911 م والمراد بالعيب القديم الموجود وقت البيع فى المبيع  ، ال يكون العيب موجباً للضمان إال إذا كان قديما

  . ه إذا لم يكن عيناً معينةأو العيب الموجود فى المبيع وقت تسليم ، إذا كان عيناً معينة

فيما عدا بعضاً من الفروق أهما ما بينته المذكرة اإليضاحية للمشروع  ، وال فرق فى األحكام ما بين التقنينين السابق والجديد) 

لتقنين المدنى أما ا ، اتخذ التقنين الجديد معياراً مادياً فى تحديد ما إذا كان العيب مؤثراً (  2)  : التمهيدى على الوجه اآلتى

)  ( . نقص القيمة التى اعتبرها المشترى) وطوراً ذاتى (  عدم صالحية المبيع لما أعد له) السابق فالمعيار فيه تارة مادى 

1  ) ً زاد (  9)  . أما التقنين الجديد فقد بين ذلك فى وضوح ، ينقص التقنين السابق أن يحدد معنى خفاء العيب تحديداً كافيا

فذكر أنه يكفى العتبار العيب مؤثراً أن يخلو المبيع من صفة قرر البائع أنها  ، ديد بعض التفصيالت الهامةالتقنين الج

وقرر أن تأكيد البائع بأن  ، ونص على أن العيب ال يكون مؤثراً إذا كان قد جرى العرف على التسامح فيه ، موجودة فيه

 ً مجموعة  : للعيب حتى لو لم يكن خفياً ما دام المشترى ال يعلمه المبيع خال من العيب أو تعمده إخفاءه يجعله ضامنا

يضاف إلى هذه الفروق الثالثة فرق رابع هو أن التقنين السابق اعتد فى وجود العيب  - 222 ص 5األعمال التحضيرية 

يصح إال فى قانون كالقانون وهذا ال  ، بوقت البيع فى العين المعينة بالذات ووقت التسليم فى العين غير المعينة إال بالنوع

أما حيث تكون تبعة التعيب قبل التسليم على  ، الفرنسى يجعل تبعة تعيب المبيع قبل التسليم على المشترى ال على البائع

وهذا ما  ، البائع كما فى القانون المصرى فالواجب ضمان البائع للعيب متى وجد قبل التسليم ولو فى العين المعينة بالذات

 ( . نص عليه صراحة التقنين الجديد
 

 (1919  )
 - مصرى 557 - 551مطابقتان للمادتين )  521 - 529 التقنين المدنى السورى م : التقنينات المدنية العربية األخرى

  ( . 195فقرة  - 251وانظر فى القانون المدنى السورى األستاذ مصطفى الزرقا فقرة 

  ( . مصرى 557 - 551مطابقتان للمادتين )  591 - 591 التقنين المدنى الليبى م

 . كان المشترى مخيراً إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى ، إذا ظهر بالمبيع عيب قديم - 2 : 997 التقنين المدنى العراقى م

ن الغالب فى أمثال والعيب هو ما يقص ثمن المبيع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما يفوت به غرض صحيح إذا كا - 1

  . ويكون قديماً إذا كان موجوداً فى المبيع وقت العقد أو حديث بعده وهو فى يد البائع قبل التسليم . المبيع عدمه

أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغى من  ، ال يضمن البائع عيباً قديماً كان المشترى يعرفه : 995 م

  . إذا أثبت أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أخفى عنه العيب عشاً منه غال ، العناية

انظر فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون  –وشروط العيب الموجب للضمان واحدة فى التقنين المصرى والعراقى ) 

  ( . 991فقرة  - 511األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 192فقرة  - 155فقرة 

يضمن البائع عيوب المبيع التى تنقص قيمته نقصاً محسوساً أو تجعله غير صالح  : 551 تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م

أما العيوب التى ال تنتقص من قيمة المبيع أو من االنتفاع به  . لالستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته أو بمقتضى عقد البيع

 ً ً  ، إال نقصاً خفيفا أو  ، ويضمن البائع وجود الصفات التى ذكرها هو . فال تستوجب الضمان ، والعيوب المتسامح بها عرفا

  . اشتراط الشارى وجودها

فالبائع ال يضمن  ، أما إذا كان المبيع أشياء ال تعرف حقيقة حالها إال بإحداث تغيير فيها كاألثمار ذات الغالف اليابس : 559 م

  .  إذا ضمنها صراحة أو كان العرف المحلى يوجب عليه هذا الضمانعيوبها الخفية إال

فعلى  ، وإذا هلك أو ناله عيب . فالبائع يضمن وجود صفات النموذج فى البضاعة البيع ، إذا انعقد البيع بحسب نموذج : 555 م

  . المشترى أن يثبت عدم انطباق البضاعة عليه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أن يكون  ( 2هذه النصوص أن العيب فى المبيع حتى يوجب الضمان يجب أن تتوافر فيه شروط أربعة : )  ويخلص من

وأن يكون غير معلوم للمشترى  ( 5وأن يكون خفياً )  ( 9وأن يكون قديماً )  ( 1مؤثراً ) 
 (1911 ) .

  

 ، والعيب المؤثر الموجب للضمان هو العيب الذى يقع فى مادة الشئ المبيع –يجب أن يكون العيب مؤثراً  ( 2)  - 919

فمعيار العيب هنا موضوعى محض 
 (1911 ) .

وتزداد موضوعية المعيار وضوحاً بالرجوع إلى الضوابط التى وضعتها الفقرة األولى  

أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة  ، قيمته ينقص من" فإن النص يشترط كما رأينا أن يكون بالمبيع عيب  ، مدنى 551من المادة 

" مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذى أعد له 
 (1917 ) .

فالعيب إذن قد يكون من شأنه أن  

من قيمة الشئ دون أن فقد ينقص العيب  . وقيمة الشئ ونفعه أمران متميزان ، أو من نفعه المادى ، ينقص من قيمة الشئ المادية

كما إذا كان المبيع سيارة صالحة جميع األغراض المقصودة ولكن بها عيب خفى فى المقاعد أو فى الغطاء أو فى  ، ينقص من نفعه

فإذا كان هذا العيب مؤثراً  ، غير ذلك من أجزائها مما ال يؤثر مطلقاً فى صالحيتها للسير والوفاء بجميع األغراض المقصودة منها

وقد ينقص العيب من نفع  . حيث ينقص من قيمة السيارة نقصاً محسوساً كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان العيب الخفىب

كما إذا كان المبيع آله ميكانيكية فيها عيب خفى يجعلها غير صالحة لبعض المنافع ولكنها بالرغم من  ، الشئ دون أن ينقص من قيمته

فإذا كانت المنفعة التى تفوت  . زال محتفظة بقيمتها المادية ولو كان هذا العيب معروفاً لما قلل من هذه القيمةوجود هذا العيب فيها ال ت

المشترى بهذا العيب من المنافع المقصودة 
 (1915 ) ،

وتحديد المنافع المقصودة من المبيع  . كان له أن يرجع بضمان العيب الخفى 

أو ما هو  ، مدنى : ما هو مبين فى العقد 551ويستفاد من أمور ثالثة بينتها الفقرة األولى من المادة  ، معياره أيضاً موضوعى محض

  . أو الغرض الذى أعد له ، ظاهر من طبيعة الشئ

فيجب عندئذ أن تعتبر هذه األغراض جميعاً منافع  ، فقد يحتاط المشترى ويبين فى عقد البيع األغراض المقصودة من المبيع

فإذا كان بالمبيع عيب خفى يخل بأية منفعة منها إخالالً محسوساً كان للمشترى الرجوع على البائع بضمان  ، دة من المبيعمقصو

فقد يشترط على البائع منافع أخرى  ، وليس من الضرورى أن تكون المنافع المذكورة فى العقد هى المنافع المألوفة . العيب الخفى

كما إذا اشترط المشترى أن تكون السيارة المبيعة يسهل عليها السير فى الطرق  ، ه البائع فى عقد البيعإليها فكفلها ل $ 125$ قصد 

فإذا لم يتوافر فى البيع  ، غر الممهدة أو أنها تصل إلى سرعة أعلى من السرعة المألوفة أو أنها ال تستهلك من الوقود إال قدراً معيناً 

ولو لم يكن خلو المبيع من هذه  ، كان هذا عيباً مؤثراً موجباً للضمان ، ع للمشترى وجودها فيهوقت التسليم الصفات التى كفل البائ

ما دام البائع قد كفل للمشترى هذه الصفات  ، الصفات هو فى ذاته عيب بحسب المألوف فى التعامل بين الناس
 (1919 ) .

وهذا ما يدعى  

" مدنى حين قالت :  551وقد نصت عليه صراحة الفقرة األولى من المادة  ، فى الفقه اإلسالمى بخيار فوات الوصف المرغوب فيه

وليس من الضرورى أن تكون الصفات التى  . "إذا لم يتوافر فى البيع وقت التسليم الصفات التى كفل البائع للمشترى وجودها فيه 

ً  ، كفلها البائع للمشترى مذكورة صراحة فى عقد البيع أو البيع طبقاً لنموذج  ( echantillonفالبيع بالعينة )  ، بل يكفى ذكرها ضمنا

                                                                                                                                                                    

أو وقت التسليم إذا كان المبيع مثلياً  ، موجودة وقت البيع إذا كان المبيع عيناً معينة بذاتهاال يضمن البائع إال العيوب ال : 559 م

  . وقد بيع بالوزن أو بالقياس أو بحسب الوصف

ال يكون البائع مسئوالً عن العيوب الظاهرة وال عن العيوب التى سبق للمشترى أن عرفها أو كان من السهل عليه أن  : 519 م

إنما يكون مسئوالً حتى عن العيوب التى كان من السهل على المشترى أن يعرفها إذا صرح البائع بخلو المبيع و . يعرفها

  . منها

 ( . وشروط العيب الموجب للضمان واحدة فى التقنينين المصرى واللبنانى) 
 

 (1911  )
يقع عليه عبء إثبات توافر والمشترى هو الذى  512 ص 199رقم  5المحاماة  2515أبريل سنة  25استئناف مصر 

وبخاصة رأى الخبراء  ، وهى كلها وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق ويدخل فى ذلك البينة والقرائن ، هذه الشروط

 ص 217فقرة  29بانيول وريبير وهامل  - 79 مكررة ص 999فقرة  9أوبرى ورو  - 171فقرة  15لوران ) الفنيين 

 ( . 952األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  - 51فقرة  - 59فقرة  vice Redلفظ  9 أنسيكلوبيدى داللوز - 251
 

 (1911  )
 . 2225فقرة  1جوسران 

 

 (1917  )
ويرجع فى تقدير ذلك إلى معيار مادى فينظر إلى قصد المتعاقدين كما " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى

فيعتبر أن هناك عيباً مؤثراً إذا  –وإلى الغرض الذى أعد له  ، وإلى طبيعة الشئ - الظاهرةأى اإلرادة  - هو مبين فى العقد

 ( . 229 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  خال المبيع من صفة قرر البائع أنها موجودة فيه
 

 (1915  )
وقارن أوبرى  - 27فقرة  Vice redلفظ  9أنسيكلوبيدى داللوز ) وقد تكون المنافع كمالية ولكنها تكون مع ذلك مقصورة 

 ( . 1517فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 71 مكررة ص 999فقرة  9ورو 
 

 (1919  )
وفى أن تخلف الشرط  ، انظر مع ذلك فى التمييز بين العيب بمعنى اآلفة الطارئة على المبيع وبين تخلف شرط كفالة البائع

حالة مستقلة ال تعدو أن تكون إخالالً بشرط فى العقد ولكن المشرع أجرى عليها أحكام العيب األستاذ منصور مصطفى 

 . 125 ص - 129 منصور ص
 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 (type ) ويرجع  ، فإذا اختلت المطابقة كان هذا عيباً مؤثراً موجباً للضمان ، مفروض فيه أن يكون المبيع مطابقاً للعينة أو للنموذج

طبقاً لعينة أو لنموذج العيب فى هذه الحالة إلى اختالل الصفات التى كفلها البائع للمشترى ضمناً بالبيع 
 (1912 ) .

  

وجب لتحديد هذه المنافع الرجوع  ، عن المنافع المقصورة من المبيع –ال صراحة وال ضمناً  –فإذا لم يذكر المتبايعان شيئاً 

هذه فإذا كان به عيب يخل بشئ من  ، أملت طبيعتها األغراض المقصودة منها ، فإذا كان المبيع دار للسكنى . إلى طبيعة الشئ

فإن طبيعتها تحدد المنافع المقصود  ، وإذا كان المبيع أرضاً زراعية . األغراض إخالالً محسوساً رجع المشترى على البائع بالضمان

وإذا  . فإذا وجد بها عيب يخل بهذه المنافع وجب على البائع الضمان ، فال يشترط أن تكون صالحة إال للمحصوالت العادية ، منها

وال يكون المتجر صالحاً للغرض الذى أنشئ من أجله إال إذا كان  ، فطبيعته أيضاً تحدد المنافع المقصودة منه ، كان المبيع متجراً 

كان هذا عيباً خفياً فى المتجر  ، فإذا تبين أن إيجار المكان الذى أقيم فيه المتجر مشوب بعيب وطلب المالك إبطاله ، مستقراً فى مكانه

جب الضمان يو
 (1911 ) .

وكشف المشترى المحال له عن أن الرهن غير مفيد أو عن أن  ، وإذا كان المبيع حقاً شخصياً مكفوالً برهن 

وهى التى  ، فطبيعة الشئ إذن هى التى تملى المنافع المقصودة منه . كان هذا عيباً خفياً فى المبيع يتالءم مع طبيعته ، قيده لم يجدد

وإذا كان شيئاً معنوياً  ، فإذا كان المبيع شيئاً مادياً كانت العيوب مادية ترجع إلى طبيعة المبيع . تخل بهذه المنافعتحدد العيوب التى 

رجعت العيوب أيضاً إلى طبيعة المبيع وصارت شيئاً معنوياً 
 (1919 ) .

  

المنافع المقصودة من المبيع فيرجع إلى هذا الغرض لتحديد  ، وقد يخصص من طبيعة الشئ الغرض الذى أعد له هذا الشئ

فإذا كان الفرس معداً  ، فإذا كان المبيع فرساً حددت طبيعته كما سبق القول األغراض المقصودة . والعيوب التى تخل بهذه المنافع

الحاً فإن الغرض الذى أعد له الفرس يخصص المنافع المقصودة منه وهى أن يكون ص ، للسباق واشتراه المشترى على هذا االعتبار

وإذا كان  . ولو كان الفرس صالحاً لجميع األغراض األخرى ، فإذا تبين أنه غير صالح كان هذا عيباً خفياً موجباً للضمان . للسباق

 ، بل أيضاً بالغرض الذى أعد له ، ال بطبيعة المبيع فحسب ، وجب االعتداء ، المبيع أرضاً زراعية أعدت لزراعة الفاكهة أو الزهور

ولو  ، كان هذا عيباً ضمنياً موجباً للضمان ، فإذا لم تكن األرض صالحة لزراعة هذه األصناف ، وهو هنا زراعة الفاكهة أو الزهور

  . كانت األرض صالحة للمحصوالت األخرى

لعيب مؤثراً على فقد يكون ا . أن البائع ال يضمن عيباً جرى العرف على التسامح فيه ، كما رأينا ، مدنى 557وتقرر المادة 

وقد جرى  . فعند ذلك ال يكون عيباً موجباً للضمان ، ولكن العرف فى التعامل جرى على عدم اعتباره عيباً  ، النحو الذى سبق بيانه

العرف على التسامح فى بعض عيوب القمح من ناحية اشتماله على كمية مألوفة من األتربة 
 (1915 ) ،

وفى بعض عيوب القطن إذ  

                                                 
 (1912  )

  . 979 ص 11 م 2525مايو سنة  29وقارن استئناف مختلط  - 519فقرة  1 9 كوالن وكابيتان

وليس  . ويستفاد هذا الغرض من اتفاق المتعاقدين ، فى العيب المؤثر بالغرض الذى أعد له المبيعونرى من ذلك أن العبرة 

 ، بالصفات الجوهرية التى دخل فى اعتبار المتعاقد كما هى الحال فى الغلط ، فى تقدير العيب المؤثر ، يعتد ، المقصود أ

وهرية التى كانت محل اعتبار أحد المتعاقدين لم تكن محل فلو أن الصفة الج . فهذا معيار ذاتى ويتمشى مع فكرة الغلط

وهى أمر  –فال تزال هذه الصفة الجوهرية  ، بل كان هذا يعلم بالغلط الذى وقع فيه المتعاقد األول ، اعتبار المتعاقد اآلخر

يستفاد من العقد يجب أن أما فى العيب المؤثر فالغرض الذى  . معتداً بها فى الغلط ويكون العقد قابالً لإلبطال –نفسى 

 ، يكون متفقاً عليه بين المتعاقدين وال يكفى أن يكون هو غرض المشترى وحده ولو علمه البائع ولكن لم يتفق معه عليه

 ( . 2 هامش 119 قارن األستاذ جميل الشرقاوى ص) فالمعيار هنا موضوعى ال ذاتى 
 

 (1911  )
أن يجد المشترى بعض الديون التى للصيدلية فى ذمة الغير مسددة دون أن  ، فى بيع صيدلية ، ولكن ال يعتبر عيباً مؤثراً 

ال علم له  ، وهو وارث صاحب الصيدلية ، ال سيما إذا ثبت أن البائع ، تكون هذه الديون المسددة قد دخل فعالً فى الخزانة

ة فى نظير مصروفات التحصيل بصورية هذا السداد وأنه عند حساب الثمن قد اقتطع نسبة معينة من إيراد الصيدلي

 ( . 279 ص 11 م 2529مارس سنة  5استئناف مختلط ) والخسائر 
 

 (1919  )
وقد يتبين ذلك من مضاهاة األراضى الزراعية المجاورة التى  ، فالبذور التى يتبين أنها لم تنتج تكون مشوبة بعيب خفى

ً  519بودرى وسينيا فقرة ) ط واحد أنتجت فيها بذور من نوع آخر وقد غرست فى جميع األراضى على نم  مكررة رابعا

) أو أن الشركة التى أصدرتها باطلة أو صفيت  ، ويعتبر عيباً خفياً فى السندات أن يتبين أنها استهلكت قبل شرائه ( .

سحبت وفى المتجر أنه  ( ، 929وقارن األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  ، مكررة 595وفقرة  511بودرى وسينيا فقرة 

 هامش 951األستاذان أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى ص ) أو ساءت سمعته (  979 األستاذ محمد إمام ص) رخصته 

 99 م 2527أبريل سنة  29استئناف مختلط ) وجب الضمان  ، وإذا كان المبيع بضاعة يشوبها عيب فى الصفة ( . 2

استئناف ) كان هذا عيباً خفياً موجباً للضمان  ، االحتراق بسهولةال يقبل "  ورق سجائر"  وإذا كان المبيع ( . 951 ص

 ( . 595 ص 91 م 2519مايو سنة  29مختلط 
 

 (1915  )
يناير  29استئناف مختلط ) ووجود بعض مواد غريبة فى حب السمسم ال يكون عيباً مؤثراً إذا كان مما يتسامح فيه عرفاً 

 ( . 251 ص 99 م 2519سنة 
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 الفهرس العام

ات متدرجة كل مرتبة منها يحدها العرف فمتى استوفى القطن شروط المرتبة التى ينتمى إليها فوجود عيوب فيه ال تخل للقطن مرتب

بشروط هذه المرتبة يكون متسامحاً فيه عرفاً وال يجوب الضمان 
 (1919 ) )

 .  

 يجب أن يكون العيب قديماً : ( 2)  - 366

والمقصود بقدم العيب أن يكون موجوداً فى المبيع وقت أن  . بل يجب أيضاً أن يكون قديماً  ، وال يكفى العيب أن يكون مؤثراً  

 ، فيكون إذن موجوداً وقت التسليم ، ذلك أن العيب إما أن يكون موجوداً وقت البيع وبقى إلى وقت التسليم . يتسلمه المشترى من البائع

فيكون أيضاً موجوداً  ، عيب قد حدث بعد البيع وقبل التسليم وبقى إلى وقت التسليموإما أن يكون ال . ويكون البائع مسئوالً عن ضمانه

ويكون البائع مسئوالً عن ضمانه  ، وقت التسليم
 (1911 ) .

  

 ، ويرجع ذلك . وغنى عن البيان أن العيب الخفى يجب أن يكون موجوداً وقت التسليم حتى لو كان المبيع غير معين بالذات

بل أيضاً ألن الشئ غير المعين بالذات  ، قت الذى يعتد به فى وجود العيب الخفى هو وقت التسليم كما سبق القولليس فحسب ألن الو

وال يكون ذلك  ، وإنما يتصور لحقوق العيب به وقت أن تتعين ذاتيته ، وقت البيع ال يتصور أن يكون العيب الحقاً به فى هذا الوقت

ثم لحقه  ، على أنه إذا تراخى التسليم عن اإلفراز ولم يكن بالمبيع عيب خفى وقت إفرازه . تسليمإال باإلفراز الذى يقع عادة وقت ال

  . فإن البائع مسئوالً فى هذه الحالة عن ضمان هذا العيب ، العيب فى الفترة ما بين اإلفراز والتسليم

ولو لم يكن موجوداً وقت البيع  ، المبيع للمشترىويخلص مما تقدم أن العيب الخفى يجب أن يكون موجوداً دائماً وقت تسليم 
 (

1911 ) .
ويتحمل المشترى تبعته أو يرجع على من  ، فإن البائع ال يكون ضامناً له ، أما إذا حدث العيب بالمبيع بعد أن تسلمه المشترى 

  . عسرى أن يكون مسئوالً عن إحداثه

فقد  ، فإذا كان المبيع حيواناً مثالً  . يب ذاته ال يحدث إال بعد التسليمولكن الع ، وقد يوجد سبب العيب أو جرثومته قبل التسليم

فإذا أمكن المشترى  . ثم يحدث المرض بعد أن يتسلمه ، المرض قبل أن يتسلمه المشترى" ميكروب " توجد فيه جرثومة مرض أو 

 . ومن ثم يضمنه البائع ، حكم الموجود وقت التسليم فإن العيب الذى يرجع سببه المباشر إلى ما قبل التسليم يعتبر فى ، أن يثبت ذلك

فهذا عيب قديم يضمنه البائع  ، ثم ينتشر السوس بعد التسليم ، وقد يوجد بالغالل أو بالخشب بدء تسوس قبل التسليم
 (1917 ) .

  

                                                 
 (1919  )

تقنين الموجبات والعقود اللبنانى مثالً للعيب الذى يحدد العرف متى يكون عيباً موجباً للضمان ومتى يكون وقد أورد 

أما إذا كان المبيع أشياء ال تعرف حقيقة حالها إال " :  من هذا التقنين على ما يأتى 559فنصت المادة  ، متسامحاً فيه

فالبائع ال يضمن عيوبها الخفية إال إذا ضمنها صراحة أو كان العرف  ، بإحداث تغيير فيها كاألثمار ذات القطف اليابس

فالبطيخ والشمام والجوز واللوز والبندق ونحو ذلك  ( . فى الهامش 915انظر آنفاً ) "  المحلى يوجب عليه هذا الضمان

 . يحدد العرف متى يكون العيب فيها متسامحاً فيه ومتى يكون العيب موجباً للضمان
 

 (1911  )
وأن المشترى حين تسلم  ، لمفروض فى هذه الحالة األخيرة أن المبيع قد لحقه عيب خفى فى الفترة ما بين البيع والتسليموا

قارن األستاذ منصور ) ومن ثم يكون العيب خفياً ويكون البائع مسئوالً عن ضمانة بهذا االعتبار  ، المبيع لم يعلم بالعيب

 ، فالبائع يضمنه كذلك ، إذا لحق المبيع بعد البيع وقبل التسليم عيب ظاهر أما ( . 251 ص - 255 مصطفى منصور ص

وإنما هو تحمل لتعبة هالك المبيع  ، ولكن ليس هذا ضمان العيوب الخفية الذى نحن بصدده إذ العيب ظاهر وليس بخفى

 . وهى تبعة يتحملها البائع كما سبق القول ، أو تعيبه قبل التسليم
 

 (1911  )
وهذا ما  : أن يكون هذا العيب موجوداً وقت البيع . . ." :  ذلك ما جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدىقارن مع 

 957 - 951/    911وقارن أيضاً المادة  ( . 229 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  يعبر عنه عادة بالعيب القديم

اد بالعيب القديم العيب الموجود وقت البيع فى المبيع إذا كانت عيناً المر"  وهى تنص على أن ، من التقنين المدنى السابق

 ( . فى الهامش 915انظر آنفاً فقرة ) "  معينة
 

 (1917  )
األستاذ  - 997 األستاذ محمد كامل مرسى ص - 115األستاذ محمد على إمام فقرة  - 119األستاذ أنور سلطان فقرة 

األستاذ منصور مصطفى منصور  - 995عبد المنعم البدراوى فقرة  األستاذ - 119 ص - 111 جميل الشرقاوى ص

  . 257فقرة 

 ، وإن حدث العيب بعد القبض نظرت" :  جاء فى التهذيب . مختلف فيها ، فى مذهب الشافعى ، وهذه المسألة فى الفقه اإلسالمى

وإن استند إلى ما  . ألنه دخل المبيع فى ضمانة فلم يرد بالعب الحادث ، فإن لم يستند إلى سبب قبل القبض لم يثبت له الرد

أحدهما أنه يرد وهو قول  : ففيه وجهان ، بأن كان عبداً فسرق أو قطع يداً قبل القبض فقطعت يده بعد القبض ، قبل القبض

ألن القطع وجد فى يد  ، ى هريرةوالثانى أنه ال يرد وهو قول أبى على بن أب . أبى إسحق ألنه قطع بسبب كان قبل القبض

  ( . 175 ص 2المهذب ) "  المشترى فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله
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 يجب أن يكون العيب خفياً :  ( 3)  - 367

 ً فإذا كان العيب ظاهراً وقت أن تسلمه المشترى  ، ( cacheبل يجب أن يكون خفياً )  ، وال يكفى أن يكون العيب مؤثراً وقديما

ألن المشترى وقد رأى العيب ظاهراً دون أن يعترض يكون قد ارتضاه  ، فإن البائع ال يضمنه ، ولم يعترض بل رضى أن يتسلمه

  . وأسقط حقه فى التمسك بالضمان

إذا أثبت المشترى أنه كان ال يستطيع أن يتبينها بنفسه لو  ، مدنى 551الثانية من المادة كما تقول الفقرة  ، وتكون العيوب خفية

  . أو تعمد إخفاء العيب غشاً منه ، ما لم يكن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى

 فى الحالتين اآلتيتين ، ائعفال يضمنه الب ، ونرى من ذلك أن العيب ال يكون خفياً 

فيكون قد نزل عن حقه كما سبق القول  ، تسلمه المشترى فرضى به ، إذا كان ظاهراً وقت أ ( ) أوالً 
 (1915 ) .

  

 ً ولكن البائع أثبت أن المشترى كان يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية  ، إذا لم يكن ظاهراً  ( ) ثانيا

الرجل العادى 
 (1979 ) ،

وسكت ولم  ، فيكون من الفروض عندئذ أن المشترى قد فحصه فعالً بهذه العناية المطلوبة فتبين وجوده 

وال يقبل من المشترى فى هذه الحالة أن يثبت أنه لم يفحص المبيع فعالً ولم يتبين وجود  . فيكون سكوته نزوالً عن حقه ، يعترض

وهو الذى يحمل  ، فإذا لم يفعل كان مقصراً  ، المبيع وقت تسلمه بعناية الرجل العادىفإن كل المطلوب منه هو أن يفحص  ، العيب

ومن ثم يكون إمكان تبين العيب عند فحص المبيع بعناية الرجل العادى قرينة على أن المشترى قد تبين فعالً وجود  . تبعة تقصيره

العيب عند التسليم 
 (1972 ) ،

  . إال بطريقين معينين سيأتى ذكرهما فيما يلىوهى قرينة غير قابلة إلثبات العكس  

 فى الحالتين اآلتيتين : ، فيضمنه البائع ، ويكون العيب خفياً 

إذا لم يكن العيب وقت تسلم المشترى للمبيع ظاهراً وال يمكن للمشترى تبينه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل  ( ) أوالً 

كما إذا اقتضى تبين العيب االلتجاء إلى  ، وهذا معناه أن العيب من الخفاء بحيث ال يمكن أن يتبينه إال خبير متخصص . العادى

أو نحو ذلك  ، أو اقتضى تحليالً كيماوياً  ، أو احتاج إلى معرفة متخصصة ، وسائل فنية ليست فى مقدور الشخص العادى
 (1971 ) 

من 

وال يستطيعها على كل حال الرجل العادى  ، س عادة فى المألوف من التعاملاألبحاث التى ال يلجأ إليها النا
 (1979 ) .

أما إذا أمكن تبين  

لم يكن عيباً خفياً موجباً للضمان  ، العيب بعناية الرجل العادى
 (1975 ) 

حتى لو كان المشترى بالذات لم يستطع أن  ، كما سبق القول

وى الخبرة العادية يتبين العيب لنقص فى خبرته ينزل بها عن مست
 (1979 ) .

فإنه يحمل فى هذه الحالة مسئولية تقصيره فى االلتجاء  

وكان ذلك واجباً عليه نظراً لنقص خبرته  ، إلى من يسترشد برأيه من الرجال العاديين
 (1971 ) .

  

                                                                                                                                                                    

نقض ) أما فى فرنسا فالفقه والقضاء متفقان على أنه يعتد بوقت وجود السبب المباشر للعيب وإن لم يحدث العيب إال بعد ذلك 

بالنيول وريبير  - 592 ص - 599 ص 511بودرى وسينيا فقرة  - 195 - 2 - 51داللوز  2751مارس سنة  7فرنسى 

  ( . 292فقرة  29وهامل 

وإال  ، وجب أن يكون انتشاره غير راجع إلى خطأ المشترى ، وإذا كان سبب العيب موجوداً قبل التسليم ثم انتشر بعد التسليم

انظر األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى  ( : مدنى 121 م) وزعت المسئولية بين البائع والمشترى وفقاً لقواعد الخطأ المشترك 

 . 119 ص - 115 ص
 

 (1915  )
وإذا  ( . 295 ص 5 م 2751يناير سنة  1استئناف مختلط ) وكون المبيع ليس له مسلك للطريق العام يعتبر عيباً ظاهراً 

 ص 99 م 2527مايو سنة  21استئناف مختلط ) فالعيب ال يكون خفياً  ، كان تلف األرض المبيعة آتياً من فيضان ظاهر

595 . ) 
 

 (1979  )
 ص 11 م 2525يناير سنة  7استئناف مختلط  - 71رقم  7المجموعة الرسمية  2551مارس سنة  92استئناف مصر 

297 . 
 

 (1972  )
 . 21 ص 21 م 2595أبريل سنة  11 - 117 ص 29 م 2592مايو سنة  1استئناف مختلط 

 

 (1971  )
 ( . 591 ص 59 م 2517يونيه سنة  12استئناف مختلط ) تبار متانة البناء كحفر األساس الخ

 

 (1979  )
بالنيول وريبير ) كعيوب فى السيارة أو فى اآلالت الميكانيكية التى ال يمكن كشفها إال بعد استعمال الشئ مدة غير قصيرة 

) وككثرة األمالح فى األرض الزراعية أو ضعف قوة الحريق الناتج من الفحم  ( ، 251 ص 299فقرة  29وهامل 

 ( . 199 األستاذ منصور مصطفى منصور ص) وكضعف احتمال الحديد  ( ، 915 األستاذ محمد على إمام ص
 

 (1975  )
 . 299 ص 91 م 2559فبراير سنة  1 - 591 ص 51 م 2599أبريل سنة  15استئناف مختلط 

 

 (1979  )
ص؟؟؟؟؟ 2رقم  11المجموعة الرسمية  2515أبريل سنة  25ف مصر استئنا

 

 (1971  )
األستاذ  - 111األستاذ أنور سلطان فقرة  - 299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 511 ص 527بودرى وسينيا فقرة 

 وحامد زكى صاألستاذان أحمد نجيب الهاللى  - 112 األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى ص - 915 محمد على إمام ص

  . 1هامش  951



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  ً أثبت من جهته أحد أمرين : إما  ، بعد أن أثبت البائع أن العيب كان يستطاع تبينه بالفحص المعتاد ، إذا كان المشترى ( ) ثانيا

 . وإما أن البائع قد تعمد إخفاء هذا العيب عشاً منه ، أن يكون البائع قد أكد له خلو المبيع من العيب المعين الذى وجد بعد ذلك بالمبيع

تبايعين على أن البائع يضمن يكون هذا بمثابة اتفاق ضمنى بين الم ، وقد أكد البائع للمشترى خلو المبيع من العيب ، ففى األمر األول

 ، وعند ذلك ال يكلف المشترى نفسه مؤونة فحص المبيع ولو بعناية الرجل المعتاد . هذا العيب بالذات للمشترى إذا ظهر بالمبيع

ويبدو  . انومعتمداً فى كل حال على أن البائع قد ضمن له هذا العيب فلو ظهر فى المبيع رجع عليه بالضم ، مطمئناً إلى تأكيد البائع

بل يجب أن يؤكد خلو المبيع من عيب معين أو  ، من ذلك أنه ال يكفى أن يؤكد البائع للمشترى خلو المبيع من العيوب بوجه عام

يكون قد ارتكب خطأ يستغرق خطأ المشترى فى  ، وقد تعمد البائع إخفاء العيب غشاً منه ، وفى األمر الثانى . عيوب معينة بالذات

فيضنه البائع  ، ويعتبر العيب فى هذا الفرض خفياً ولو أنه كان يستطاع تبينه بالفحص المعتاد ، يع بالعناية المعتادةعدم فحص المب
 (

1971 ) .
  

أو كان ال يستطيع أن يحسب لو أنه  ، أو كان غير ظاهر ولكن يمكن تبينه ، بقى بعد ذلك أن نفرض أن العيب كان ظاهراً 

ثم ظهر بعد ذلك أنه عيب  ، بل حسب أنه أمر غير ذى بال ، فحص المبيع فتبينه أنه يخل بمنفعة من المنافع المقصودة من المبيع

علم  فهل يكون . مؤثر يخل بمنفعة من المنافع المقصودة ويجعل المبيع غير صالح صالحية كاملة للغرض الذى اشتراه من أجله

مسقطاً للضمان؟ يبدو أنه ال يكفى ظهور العيب أو إمكان ظهوره بالفحص  ، أو استطاعته العلم به ، المشترى بالعيب على هذا النحو

بل يجب فوق ذلك أن يكون المشترى وقت أن سكت عن العيب  ، المعتاد حتى يفترض أن المشترى قد رضى به ما دام لم يعترض

فإذا سكت عن العيب  ، ولكن المشترى هو الذى يحمل عبء اإلثبات . خل بالمنافع المقصودة من المبيعكان يعتقد أنه عيب مؤثر ي

إال إذا أثبت أنه كان يعتقد أن العيب غير مؤثر وأثبت فى الوقت ذاته أن الشخص العادى ال يستطيع أن يدرك أن  ، افترض رضاؤه به

ة العيب مؤثر بل يقتضى إدراك ذلك معرفة فنية متخصص
 (1977 ) .

  

 يجب أن يكون العيب غير معلوم للمشترى : ( 4)  - 368

فإنه ال يكون عيباً موجباً للضمان إذا ثبت أن المشترى كان يعلمه بالفعل  ، وحتى لو كان العيب خفياً على النحو الذى بيناه 

ونزوالً عن حقه فى الرجوع  ، منه بهفإن علم المشترى بالعيب وسكوته عليه يعد رضاء  . وقت تسلم المبيع بالرغم من خفائه

ومع ذلك ال يضمن البائع العيوب التى " مدنى فيما رأينا :  551وهذا ما ينص عليه صراحة صدر الفقرة الثانية من المادة  . بالضمان

  . "كان المشترى يعرفها وقت البيع 

فعليه هو عبء إثبات أن  . فإذا أراد البائع التخلص من الضمان ، فالمفروض أن المشترى ال يعلم به ، وما دام العيب خفياً 

المشترى كان يعلم به وقت التسليم 
 (1975 ) .

ويدخل فى ذلك البينة  ، والعلم واقعة مادية يستطيع البائع أن يثبتها بجميع طرق اإلثبات 

والقرائن 
 (1959 ) .

  

                                                                                                                                                                    

لم يصح للمشترى أن يتمسك بعيوب فى األرض يستطيع أن يتبينها الشخص الخبير خبرة مألوفة  ، فإذا كان المبيع أرضاً زراعية

لم يصح أن يتمسك بعيوب فى البناء يستطيع أن  ، وإذا كان المبيع بناء . باألراضى الزراعية ولم يتبينها هو لنقص خبرته

بالنيول وريبير  - 511 ص 527بودرى وسينيا فقرة ) ا المهندس المعمارى على طريق الفحص المعتاد المألوف يتبينه

وقد قضت محكمة النقض بأن العيب يعتبر فى حم القانون ظاهراً متى كان يدركه النظر اليقظ (  299فقرة  29وهامل 

لعيب معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى فى األنظار فليس معيار الظهور فى ا . ولو لم يكن فى متناول إدراك غيره

فإذا ما أثبت الحكم أن عدم إثبات  . بل معياراً متعيناً بذاته مقدراً بمستوى نظر الشخص الفطن المتنبه لألمور ، المختلفة

ال  ، ر المزارعينوهو عمدة ومن كبا ، وأثبت أن المشترى ، البذور التى هى محل الدعوى إنما يرجع إلى تسوس بعضها

وأسس  ، ثم خلص من ذلك إلى القول بأن العيب كان ظاهراً  ، يصعب عليه كشف تسوس هذه البذور عند ورودها إليه

مجموعة  2551ديسمبر سنة  5نقض مدنى ) فإنه ال يكون قد خالف القانون  ، على ذلك قضاءه برفض دعوى المشترى

 م 2751مايو سنة  19 - 19 ص 9 م 2759ديسمبر سنة  29مختلط  انظر أيضاً استئناف - 999 ص 195رقم  9عمر 

 ( . 995 ص 5
 

 (1971  )
أو بيع آلة مكسورة بعد  ، مثل ذلك وضع نوع خاص من البنزين فى السيارة عند تجربتها بقصد إخفاء عيب فى محركها

 ( . 979 األستاذ محمد على إمام ص) لحمها ودهانها بطالء يخفى عيبها 
 

 (1977  )
 . 251 ص - 251 ص 299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

 

 (1975  )
 . 299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

 

 (1959  )
فالمفروض أن المشترى  ، إذا كان العيب من الذيوع واالنتشار بحيث يكون من العقول أن المشترى يتوقع أنه يلحق المبيع

ويحسن إذن فى هذه الحالة أن يشترط على البائع  . كان يجهله ويكون عليه هو عبء إثبات أنه ، يعلم بمثل هذا العيب

ويفرض فى األشياء المستعملة إذا بيعت أنها ال تخلو من  . ضمان مثل هذا العيب إذا أراد أن يتخلص من عبء اإلثبات



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . سقط ضمان البائع ، لكنه إذا علم به وقت التسليم ولم يعترضو ، وقد يكون العيب موجوداً وقت البيع والمشترى ال يعلم به

 ، أن يكون المشترى ال يعلمه ال وقت البيع وال وقت التسليم ، حتى يضمنه البائع ، فالعيب الموجود فى المبيع وقت البيع يجب إذن

 ً  ، أما العيب الذى حدث ما بين البيع والتسليم . فإذا أثبت البائع أن المشترى كان يعلمه فى أى وقت من هذين الوقتين لم يكن ضامنا

فإذا لم يثبت ذلك افترض أن المشترى كان  ، فيجب أن يثبت البائع حتى يسقط عنه الضمان أن المشترى كان عالماً به وقت التسليم

وقت أن تسلم المبيع غير عالم به ووجب الضمان 
 (1952 ) .

  

 ، وقد جهل العيب الالحق بالمبيع ، فإنه يغلب أن يكون المشترى ، شرطاً للضماولما كان جعل المشترى للعيب وقت التسليم 

وسنعود إلى  . ويكون للمشترى أن يختار بين الدعويين ، فتتالقى دعوى ضمان العيب مع دعوى الغلط ، قد وقع فى غلط جوهرى

  . هذه المسألة بتفصيل أوفى عند تمييز دعوى ضمان العيب عن دعوى الغلط

 ، كان علم المشترى بالعيب يؤثر فى الضمان فيضمن البائع العيب إذا كان المشترى غير عالم به وال يضمنه إذا جهلهوإذا 

وتنص العبارة األخيرة  . سواء كان عالماً به أو غير عالم ، فالبائع يضمن العيب . فإن علم البائع بالعيب ال أثر له فى مبدأ الضمان

ولكن  . "ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده " صراحة على هذا الحكم إذ تقول :  551 من الفقرة األولى من المادة

علم البائع بالعيب أو جهله به يؤثر فى االتفاق على تعديل أحكام الضمان بالتشديد أو بالتخفيف أو باإلسقاط على النحو الذى سنفصله 

وفى إطالة مدة التقادم إلى خمس عشرة  ، ويض الذى يستحقه المشترى بسبب العيب الخفىوقد يؤثر أيضاً فى مقدار التع . فيما يلى

  . سنة إذا اقترن العلم بالغش

 قابلية الضمان لالنقسام : –المدين فى ضمان العيوب الخفية  - ( ) ب - 369

فإذا مات  . بل يبقى هذا االلتزام ديناً فى التركة ، وال ينتقل التزامه إلى وارثه . المدين فى ضمان العيوب الخفية هو البائع 

أخذ  ، فإذا ما تقاضى منها التعويض المستحق ، بل على التركة ذاتها ، ال على الورثة ، رجع المشترى بضمان العيب الخفى ، البائع

  . الورثة ما بقى من التركة بعد سداد جميع الديون ومن بينها الدين الخاص بضمان العيب الخفى

  . وال يتصور انتقال ضمان العيوب الخفية إلى خلف البائع الخاص فى العين المبيعة

ذلك أن المشترى يصبح هو  ، ويتحمل دائن البائع التزام البائع بضمان العيوب الخفية على الوجه المقرر فى القواعد العامة

  . ع مشاركة الغرماءفيشارك سائر دائنى البائ ، أيضاً دائناً للبائع بضمان العيوب الخفية

ويجوز للمشترى أن يرجع عليه بهذا الضمان طبقاً للقواعد المقررة فى  ، ويكون كفيل البائع ملزماً مثله بضمان العيوب الخفية

  . الكفالة

                                                                                                                                                                    

ألوفة فعليه هو عبء فإذا ادعى المشترى أنه لم يكن يعلم بعيب من هذه العيوب الم ، العيوب المألوفة فى األشياء القديمة

 ، على أن هذا مقصور على العيوب المألوفة فى األشياء القديمة . إال إذا اشترط على البائع ضمانها بالذات ، إثبات ذلك

 - 519بودرى وسينيا فقرة ) أما ما كان من العيوب غير مألوف فعبء اإلثبات فيه يقع على البائع ال على المشترى 

  ( . 291فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

ويترتب على ما تقدم أن المشترى مفروض فيه أن يعلم أن مستأجر الدار له الحق فى طلب إنقاص األجرة إلى الحد القانونى الذى 

فال يستطيع أن يحتج بذلك على البائع إال إذا أثبت أنه كان يجهل أن األجرة تزيد على  ، يسمح به قانون إيجار األماكن

 ( . 2هامش رقم  257 ص 29بالنيول وريبير وهامل ) و إذا حصل على ضمان البائع لهذه األجرة الحد القانونى أ
 

 (1952  )
والعلم الواجب إثباته يجب أن يكون علماً يقينياً ال علم  - 2هامش رقم  191 قارن األستاذ منصور مصطفى منصور ص

وقد قضت محكمة النقض فى شأن العلم بالعيوب الخفية المسقط لدعوى الضمان فى عهد التقنين  . على سبيل الحدس

 هو العلم الحقيقى دون العلم بالتشكيك(  مدنى جديد 591) مدنى  915بأن العلم المراد للشارع فى المادة  ، المدنى السابق

ً فإذا كانت محكمة االستئناف قد رأت مما حصلته من فهم الواقع  . عند تحريره  ، فى الدعوى أن المشترى ما كان يعلم حقا

أن هذه البذور معيبة بذلك العيب القديم الخفى الذى  ، خطاباً للبائع يخبره فيه بما ظهر من العيب فى البذور التى اشتراها

به إال من تقرير خبير دعوى وأنه لم يعلم  ، يستلزم فسخ البيع ورد الثمن وإلزام البائع بما قد يلزمه قانوناً من التضمينات

ورفضت الدفع  ، ثم قبلت المحكمة دعوى الضمان التى رفعها المشترى بعد تقديم تقرير الخبير بثالثة أيام ، إثبات الحالة

فإنها تكون قد أصابت  ، بسقوطها على اعتبار أن العلم بالعيب الذى ينم عنه خطابه الذى أرسله للبائع لم يكن علماً حقيقياً 

(  119 ص 151رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  17نقض مدنى ) بول الدعوى ورفض الدفع بسقوطها فى ق

 19استئناف مصر ) وقضت استئناف مصر بأن مجرد الظن أو العلم غير القاطع ال يعتبر علماً موجباً لسقوط الضمان 

 ( . 55 ص 91رقم  29المحاماة  2591فبراير سنة 
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قابلة لالنقسام  ، وهى فى صورتيها تنتهى إلى تعويض كما سنرى ، ودعوى ضمان العيوب الخفية
 (1951 ) .

فإذا باع شخصن  

وال يجوز له أن يرجع على  ، كان للمشترى أن يرجع بضمان العيب على البائعين كل بقدر نصيبه فى المبيع ، عيناً شائعة بينهما

ويستثنى من ذلك بطبيعة الحال ما إذا كان البائعان قد  . لن ضمان العيب ينقسم عليهما كما سبق القول ، واحد منهما بالضمان كله

  . فيرجع المشترى عندئذ على أى منهما بضمان العيوب طبقاً للقواعد المقررة فى التضامن ، فى التزامهما نحو المشترى تضامنا

 قابلية الضمان لالنقسام : –الدائن فى ضمان العيوب الخفية  ( ) ج - 371

شترى جاز لورثته الرجوع بضمان فلو مات الم ، وينتقل حقه إلى الوارث . الدائن فى ضمان العيوب الخفية هو المشترى 

ولكن يجوز للبائع فى هذه الحالة أن  ، وينقسم الضمان بينهم كل بقدر نصيبه فى العين ، العيب على البائع كما كان يرجع مورثهم

فال يرد عليه بعض الورثة جزءاً من العين ال تتفرق عليه الصفقة  ، يطالبهم باالتفاق على رد العين المبيعة
 (1959 ) .

  

 –كان لهذا المشترى الثانى  ، فلو أن المشترى باع العين المعيبة إلى مشتر ثان ، وينتقل حق المشترى أيضاً إلى خلفه الخاص

ذلك أن هذه الدعوى قد انتقلت  ، أن يرجع بدعوى سلفه المشترى األول على البائع –وهو الخلف الخاص للمشترى األول فى العين 

إلى المشترى الثانى  مع المبيع من المشترى األول
 (1955 ) .

دعاوى ثالث : )  ، لضمان العيوب الخفية ، ومن ثم يكون للمشترى الثانى 

وهى الدعوى التى استمدها من عقد البيع الثانى الذى أبرم بينه وبين  ، دعواه الشخصية ضد المشترى األول بضمان العيب الخفى ( 2

الدعوى غير المباشرة التى يرفعها  ( 1)  . قت أن تسلم المبيع من المشترى األولومدة التقادم فيها تسرى من و ، المشترى األول

وتسرى مدة التقادم من وقت أن تسلم المشترى  ، ويشترك معه فيها سائر دائنى المشترى األول ، باسم المشترى األول على البائع

وقد نشأت من عقد  ، ألول نفسها ضد البائع بضمان العيبالدعوى المباشرة وهى دعوى المشترى ا ( 9)  . األول المبيع من البائع

وقد أشرنا  ، وانتقلت بعقد البيع الثانى من المشترى األول إلى المشترى الثانى ، البيع األول الذى أبرم بين البائع والمشترى األول

 ، وهذه الدعوى تختلف عن الدعوى غير المباشرة فى أنه ال يزاحم فيها المشترى الثانى سائر دائنى المشترى األول . إليها فيما تقدم

وتمتاز الدعوى المباشرة هذه أيضاً بأنها  . وتتفق معها فى أن مدة التقادم تسرى من وقت أن تسلم المشترى األول المبيع من البائع

كأن كان هذا المشترى قد اشترط عدم  ، لو لم يكن له حق الرجوع بضمان العيب على المشترى األولتبقى ثابتة للمشترى الثانى حتى 

وهى الدعوى األولى من هذه  -ويالحظ أن المشترى الثانى إذا رفع دعواه الشخصية فى الضمان على المشترى األول  . الضمان

والمفروض طبعاً فى كل ما قدمناه أن العيب قد  . فى هذه الدعوىجاز للمشترى األول أن يدخل البائع ضامناً  –الدعاوى الثالث 

حتى يكون البائع ضامناً هذا العيب لكل من المشترى األول والمشترى  ، حدث بالمبيع قبل أن يتسلم المشترى األول المبيع من البائع

الثانى 
 (1959 ) .

  

فيجوز لهذا الدائن أن يرفع باسم المشترى  ، المباشرة ويستفيد دائن المشترى من ضمان البائع للعيب عن طريق الدعوى غير

  . دعوى ضمان العيب على البائع طبقاً للقواعد المقررة فى الدعوى غير المباشرة

 البيع الذى يفضى ضمان العيوب الخفية :  ( ) د - 371

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 595نص قانونى : تنص المادة 

" ال ضمان للعيب فى البيع القضائية وال فى البيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد " 
 (1951 ) .

  

                                                 
 (1951  )

 . 79فقرة  Vice Redلفظ  9أنسيكلوبيدى داللوز  –مكررة  559رة بودرى وسينيا فق
 

 (1959  )
 . 79فقرة  Vice Redلفظ  9قارن أنسيكلوبيدى داللوز  –مكررة  559بودرى وسينيا فقرة 

 

 (1955  )
 . 71 مكررة ص 999فقرة  9أوبرى ورو 

 

 (1959  )
فلو أن المشترى  ، خفياً على المشترى الثانى وكذلك المفروض أن العيب قد ظل - 297فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

) لم يكن له الرجوع بضمان العيب ال على المشترى األول وال على البائع  ، الثانى قد كشفه قبل تسلم المبيع وسكت

 ( . 977 األستاذ محمد على إمام ص - 591بودرى وسينيا فقرة 
 

 (1951  )
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى  199ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص

فمجلس  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 511ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد

  ( . 215 ص - 217 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية )  595الشيوخ تحت رقم 

ال تسمع دعوى الضمان بسبب " :  وكانت تجرى على الوجه اآلتى ، 599/    911المادة  التقنين المدنى السابقويقابل النص فى 

  . والحكم متفق مع حكم التقنين الجديد ."  العيوب الخفية فيما بيع بمعرفة المحكمة أو جهات اإلدارة بطريق المزاد

وانظر فى القانون  . مصرى 595مطابقة للمادة )  511 م التقنين المدنى السورى : العربية األخرى ويقابل فى التقنينات المدنية

  ( . 191المدنى السورى األستاذ مصطفى الزرقا فقرة 

  ( . مصرى 595مطابقة للمادة )  559 م التقنين المدنى الليبى
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قد أعلن "  ، سواء من جهة القضاء أو من جهة اإلدارة ، أن البيع بالمزاد ، كما تقو المذكرة اإليضاحية ، والسبب فى ذلك

فيحسن بعد أن اتخذت كل هذه اإلجراءات أال يفسخ  ، وأتيحت الفرصة للمزايدين أن يفحصوا الشئ قبل اإلقدام على المزايدة ، عنه

" فتعاد إجراءات طويلة بمصرفات جديدة يتحمل عبأها المدين  ، البيع لسبب كان يمكن توقيه
 (1951 ) .

ومن ثم ال ضمان للعيب فى  

وكبيع أموال القاصر والمحجور  ، كبيع أموال المدين تنفيذاً للديون التى فى ذمته ، ء عن طريق المزادالبيوع التى يتحتم إجراءها قضا

وقد رأينا أن ضمان التعرض  . القتضاء الضرائب مثالً  ، وكذلك ال ضمان للعيب فى البيوع التى تجريها اإلدارة بالمزاد . فى المزاد

حتى لو أجريت بطريق المزاد كبيع  ، أما البيوع االختيارية $ 199$  . كل هذه البيوعيقوم فى  ، بخالف ضمان العيب ، واالستحقاق

فيقوم فيها العيب  ، ( licitationالعين الشائعة بالمزاد لعدم إمكان قسمتها ) 
 (1957 ) .

  

يستوى فى ذلك البيع  ، يقوم ضمان العيب فى أى بيع آخر ، وفيما عد البيوع القضائية والبيوع اإلدارية إذا كانت بالمزاد

ويستوى كذلك أن يكون محل البيع عقاراً  . المسجل والبيع غير المسجل
 (1955 ) 

أو منقوالً 
 (1199 ) ،

شيئاً مادياً أو شيئاً غير مادى  
 (

1192 ) .
ويجوز أن يرجع بضمان العيب أيضاً  . أن يرجع بضمان العيب على البائع –وقد حل محل المشترى  –كما يجوز للشفيع  

 ( مدنى 799 المسترد لحصة شائعة فى منقول باعها شريك فى الشيوع ألجنبى ) م
 (1191 ) .

  

 ما يترتب على قيام ضمان العيوب الخفية - 2

 دعوى الضمان وما يسبقها من إخطار  - 372

ثم له بعد ذلك  ، ى المشتى المبادرة إلى إخطار البائع بهوجب عل ، إذا وجد بالمبيع عيب توافرت فيه الشروط المتقدمة الذكر -

  . أن يرجع عليه بدعوى الضمان ويجب رفعها خالل مدة قصيرة وإال سقطت بالتقادم

  . سقوطها بالتقادم ( 9دعوى الضمان )  ( 1إخطار البائع بالعيب )  ( 2فنبحث إذن مسائل ثالثاً : ) 

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 449تنص المادة  –القانونية  النصوص -إخطار البائع بالعيب  - 373

فإذا  . وقفاً للمألوف فى التعامل ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ، إذا تسلم المشترى المبيع - 2"  

  . "فإن لم يفعل اعتبر قابالً للمبيع  ، وجب عليه أن يخطره به خالل مدة معقولة ، كشف عيباً يضمنه البائع

وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد  ، أما إذا كان العيب مما ال يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى - 1"  

" وإال اعتبر قابالً للمبيع بما فيه من عيب  ، ظهوره
 (1199 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ال تسمع دعوى الضمان فيما بيع بمعرفة المحكمة أو الجهات الحكومية األخرى بطريق المزايدة  : 915 م التقنين المدنى العراقى

 199وانظر فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون فقرة  - ويتفق هذا الحكم مع حكم التقنين المصرى)  . العلنية

  ( . 991فقرة  - 995األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  -

ولم يذكر التقنين ) ال وجه إلقامة دعوى الرد فى البيوع التى تجريها السلطة القضائية  : 515 م الموجبات والعقود اللبنانىتقنين 

 ( . اللبنانى البيوع اإلدارية بالمزاد
 

 (1951  )
 . 215 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية 

 

 (
1957
كوالن  - 1515فقرة  ، بالنيول وريبير وبوالنجيه - 211فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 592بودرى وسينيا فقرة (  

 - 119األستاذ محمد على إمام فقرة  - 171األستاذ أنور سلطان فقرة  - 2219فقرة  1جوسران  - 515فقرة  1وكابيتان 

  . 59األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  - 255األستاذ محمد كامل مرسى فقرة 

 (
1955
  . وفى غير ذلك من العقارات ، وفى األرض الزراعية ، وفى األرض الفضاء ، البناءفيقوم ضمان العيب فى (  

 (
1199
وفى غير ذلك  ، والمشروبات المتنوعة ، والحبوب والمحصوالت المختلفة ، والحيوانات ، فيقوم ضمان العيب فى األغذية(  

  . من المنقوالت

 (
1192
انظر ) وفى غير ذلك من األشياء غير المادية  ، والحقوق الشخصية ، تواألسهم والسندا ، فيقوم ضمان العيب فى المتاجر(  

  ( . 599فقرة  - 911بودرى وسينيا فقرة 

 (
1191
وهو العقد الذى  ، وقضت محكمة النقض بأن أحكام العيب الخفى فى باب البيع ال تنطبق فى عقد المقاولة غير المختلط بالبيع(  

 ص 15رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  25نقض مدنى ) ات الالزمة يقوم فيه رب العلم بتقديم جميع األدو

على حكمين صادرين من محكمة النقض  229 - 2 - 2521انظر فى هذه المسألة تعليق بالنيول فى داللوز  ( . 299

  ( . فى الهامش 912آنفاً فقرة ) قضياً بنفس المبدأ  2522أكتوبر سنة  27الفرنسية فى 

 (
1199
:  وكان هذا المشروع يتضمن فقرة ثالثة هذا نصها ، من المشروع التمهيدى 9595ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص(  

وفى لجنة  ."  فال يجوز له أن يحتج بأنه لم يخطر بالعيب فى الوقت المالئم ، على أنه إذا تعمد البائع تضليل المشترى" 
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والسياسة التشريعية فى ضمان  . بإخطار البائع بالعيب عن كشفه ويخلص من هذا النص أن المشترى تجب عليه المبادرة

ألن اإلبطاء  ، العيب الخفى قائمة على عدم التراخى فى اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلثبات العيب والمبادرة إلى رفع دعوى الضمان

فيفتح باب  ، عند التسليم أو حدث بعده وقد تتعذر معرفة منشأه وهل كان موجوداً  ، فى شئ من ذلك قد يجعل إثبات العيب عسيراً 

وبخاصة من المشترى فقد يدعى بعد مدة طويلة أن بالمبيع عيباً كان  ، المنازعات ويتسع المجال الدعاءات من جهة كل من المتبايعين

أوجب المشرع على  ، فحتى يستقر التعامل وتنحسم أوجه النزاع . موجوداً عند التسليم ويتخذ هذا االدعاء تكئة للرجوع فى الصفقة

فهى سنة واحدة من وقت  ، ثم جعل مدة التقادم فى دعوى الضمان قصيرة ، المشترى أن يبادر إلى إخطار البائع بالعيب بمجرد كشفه

دعوى ضمان العيب الخفى عن غيرها  $ 191$ وبهذه اإلجراءات السريعة والمدد القصيرة تتميز  . تسلم المشترى للمبيع كما سنرى

  . من الدعاوى التى تتالفى معها كدعوى اإلبطال للغلط ودعوى الفسخ لعدم التنفيذ

لم  ، ولو كان به عيب ظاهر أو عيب فى حكم الظاهر مما يتمكن من تبينه بالفحص المعتاد ، على أنه إذا تسلم المشترى المبيع

التحقق من حالة المبيع عن طريق الفحص  ، بل يجب عليه فيها ، له فيها ، فقد أعطى مهلة . يعتبر بمجرد التسلم قابالً بالعيب

فالغالب أن  ، فإذا اشترى شخص قماشاً من تاجر . وهذه المهلة حددها المشرع بأنها المهلة المعتادة وفقاً للمألوف فى التعامل ، المعتاد

لم يعتبر المشترى راضياً به بمجرد تسلمه القماش  ، أو فى حكم الظاهرفإذا كان فيه عيب ظاهر  ، يكون هذا القماش مطوياً 

وفى خالل المدة المألوفة فى التعامل نشر القماش المطوى  ، وإنما يكون ذلك إذا ذهب بالقماش إلى منزله أو إلى متجره ، المطوى

هى أيضاً متروكة للمألوف  ، لبائع فى مدة معقولةفسكت ولم يخطر به ا ، وفحصه فلم يجد به عيباً أو وجده عن طريق الفحص المعتاد

بل البد من  ، فإنه ال يعتبر قابالً بما فيها من عيب ظاهر أو فى حكم الظاهر بمجرد تسلمها ، وإذا اشترى شخص سيارة . فى التعامل

من عيوب عن طريق الفحص  مدة معقولة تمضى وفقاً للمألوف فى التعامل يتمكن فيها المشترى من تجربة السيارة وكشف ما فيها

                                                                                                                                                                    

"  وجب عليه أن يبادر بإخطاره"  واستبدل بعبارة ، ألن حكمها مستفاد من القواعد العامة ، المراجعة حذفت هذه الفقرة الثالثة

وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين  ،"  وجب عليه أن يخطره به خالل مدة معقولة"  فى الفقرة األولى عبارة

)  555فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، جلس النوابووافق عليه م . فى المشروع النهائى 511المدنى الجديد وصار رقمه 

  ( . 221 ص - 299 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية 

 ، وقد كان هذا التقنين بدالً من اإلخطار يجعل مدة تقادم دعوى الضمان قصيرة جداً  ، وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

  . فقد كانت ثمانية أيام من وقت علم المشترى بالعيب

 : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

  ( . مصرى 555مطابقة لنص المادة )  521 م التقنين المدنى السورى

  ( . مصرى 555مطابقة لنص المادة )  597 م التقنين المدنى الليبى

المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون فقرة وانظر فى القانون  - مصرى 555مطابقة لنص المادة )  919 م التقنين المدنى العراقى

  ( . 999فقرة  - 991واألستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 191

وجب على المشترى أن ينظر فى حالة المبيع  ، إذا كان المبيع من منقوالت غير الحيوانات : 551 م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

 طاء فى خالل السبعة األيام التى تلى االستالم عن كل عيب يجب على البائع ضمانهوأن يخبر البائع بال إب ، على أثر استالمه

وإال فالمبيع يعد مقبوالً ما لم تكن العيوب مما ال يعرف بفحص عادى أو تكن هناك موانع ال عالقة لها بمشيئة المشترى  ،

وإال عدد  ، بيع إلى البائع على أثر اكتشافهاوفى مثل هذا الموقف يجب إبالغ عيوب الم . حالت دون النظر فى حالة المبيع

  . غير أنه ال يحق للبائع السيئ النية أن يتذرع بهذا الحكم األخير ، المبيع مقبوالً 

وإذا لم  . يجب على المشترى بال إبطاء أن يطلب بعريضة معاينة المبيع بواسطة خبير يعينه رئيس المحكمة ذات الصالحية : 551 م

وال تطلب المعاينة إذا كان البيع منعقداً  . فعلى المشتى أن يثبت وجود العيب عند االستالم ، قتضى األصولتجر المعاينة بم

 ، وإذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر لم يكن للبائع وكيل فى محل استالمها . بحسب نموذج لم يقم خالف على ماهيته

 ً كان من حق المشترى أن  ، وإذا خيف من تلف سريع . وجب على المشترى أن يتخذ الحيطة للمحافظة على البضاعة مؤقتا

يطلب بيع تلك البضاعة بناء على ترخيص يطلب بعريضة من رئيس محكمة المحل الذى تكون فيه البضاعة بعد إجراء 

كان الواجب المحتم على المشترى أن يجربه على هذا  ، ضى هذا البيعوإذا كان مصلحة البائع تقت . المعاينة المتقدم ذكرها

  . وإال كان ضامناً للعطل والضرر ، ويلزمه أن يخبر البائع بال إبطاء عن كل ما تقدم . المنوال

  . فى الحالة المنصوص عليها فى المادة السابقة تكون مصاريف إرجاع البضاعة على البائع : 557 م

ويزيد  ، بنانى فيما يختص بالمنقول غير الحيوان يتفق مع التقنين المصرى فى األحكام التى وردت فى التقنين المصرىوالتقنين الل) 

واتخاذ إجراءات الضرورية للمحافظة على مصلحة  ، عليه أحكاماً أخرى يقصد بها إعداد الدليل على العيب قطعاً للنزاع

وكل هذه األحكام يمكن اعتبارها  . عليها التلف أو اقتضى البيع مصلحة البائع البائع من نحو بيع البضاعة المعينة إذا خيف

  ( . تطبيقاً للقواعد العامة
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اعتبر راضياً  ، فإذا وجد فيها عيباً ولم يخطر به البائع فى مدة معقولة من وقت كشف العيب وفقاً للمألوف فى التعامل ، المعتاد

  . بالعيب

اً به إال إذا فإن المشترى ال يعتبر راضي ، أما إذا كان العيب الذى بالمبيع عيباً خفياً ال يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد

ولم  ، بطريق فحص فنى مألوف أو فحص فنى متخصص بحسب األحوال على النحو الذى قدمناه عند الكالم فى خفاء العيب ، كشفه

وهنا أوجب المشرع على المشترى أن يخطر البائع بالعيب بمجرد ظهوره فيجب عليه أن يبادر  . يخطر به البائع بمجرد كشفه إياه

فالوقت الذى كشفه فيه وقت محدد يمكن معه التثبت من عدم  ، ألن العيب لم ينكشف إال بعد فحص فنى ، إلى هذا اإلخطار دون إبطاء

  . وقوع إبطاء فى اإلخطار

يجب عليه إخطاره بهذا العيب عندما يكشفه  ، ستطيع الرجوع بضمان العيب على البائعحتى ي ، ونرى من ذلك أن المشترى

وذلك  ، ويجب أن يكون اإلخطار دون إبطاء أو فى مدة معقولة يحددها المألوف فى التعامل بحسب األحوال . على النحو الذى بيناه

كما  ، فيصح أن يكون بإنذار على يد محضر ، ص فى هذا اإلخطاروال يشترط شكل خا . من وقت تسلم المبيع تسليماً فعلياً ال حكمياً 

 ، ولكن على المشترى عبء إثبات حصول هذا اإلنذار ، بل يصح أن يكون شفوياً  ، يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل

  . ويستطيع أن يثبته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن ألنه واقعة مادية

اعتبر المبيع غير معيب أو اعتبر المشترى راضياً بالعيب الذى وجده فيه  ، ى الوقت المالئمفإذا لم يقع اإلخطار ف
 (1195 ) ،

 

وسقط على البائع االلتزام بالضمان حتى لو لم تكن دعوى الضمان قد تقادمت بانقضاء سنة من وقت تسلم المشترى للمبيع على النحو 

إما بعدم إخطار المشترى البائع بالعيب فى الوقت المالئم ولو قبل انقضاء سنة فدعوى الضمان إذن تسقط  . الذى سنبينه فيما يلى

وإما بانقضاء سنة التقادم ولو وقع اإلخطار بعد ذلك بل ولو لم يعلم المشترى بالعيب إال بعد ذلك  ، التقادم
 (1199 ) .

  

فال يجب عليه طلب معاينة المبيع بواسطة خبير  . وكل ما يجب على المشترى هو إخطار البائع بالعيب على الوجه الذى بيناه

وإن كان من حقه أن يفعل ذلك حتى بعد الدليل على العيب إذ هو المكلف بإثباته  ، إلثبات العيب
 (1191 ) .

  

 النصوص القانونية : –دعوى ضمان العيوب الخفية  - 374

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 599تنص المادة  

"  555كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة  ، ترى البائع بالعيب فى الوقت المالئمإذا أخطر المش"  
 (

1191 ) .
  

                                                 

 (
1195
 على أن المشترى ال يعتبر راضياً بالعيب الذى وجده المبيع عندما ال يتم اإلخطار فى الوقت المالئم إذا كان البائع سيئ النية(  

فإن الضمان يكون واجباً فى هذه الحالة على البائع حتى  ، أخفاه عمداً عن المشترى غشاً منهأى إذا كان يعلم بوجود العيب و ،

كما سنرى, قد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يشتمل على نص فى (  مدنى 599 م) لو اشترط عدم الضمان 

 ،"  فال يجوز له أن يحتج بأنه لم يخطر بالعيب فى الوقت المالئم ، إذا تعند البائع تضليل المشترى"  هذا المعنى يقضى بأنه

وانظر آنفاً نفس  - 221 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) فحذف لى لجنة المراجعة ألن حكمه مستفاد من القواعد العامة 

من  551لفقرة األخيرة من المادة وقد جاء فى تقنين الموجبات والعقود اللبنانى نص فى هذه المعنى هو ا ( . الفقرة فى الهامش

 . وإال عد المبيع مقبوالً  ، وفى مثل هذا الموقف يجب إبالغ عيوب المبيع إلى البائع على أثر اكتشافها" :  هذا التقنين إذ تقول

  ( . انظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش) "  غير أنه ال يحق للبائع السيئ النية أن يتذرع بهذا الحكم األخير

 (
1199
  . 219 ص - 211 ص 5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1191
ولم يبين للنص ماذا يفعل المشترى لو أن السلعة المبيعة التى اشتراها لم يتمكن من ردها فوراً إلى البائع وكانت مما يسرع (  

ويستصدر  ، أن المشترى يتخذ االحتياطات الالزمة للمحافظة على السلعةوتقضى القواعد العامة فى هذه الحالة ب ، إليها التلف

 ً وقد عرض تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  . عند االقتضاء أمراً من القضاء ببيعها لحساب البائع إذا خشى عليها تلفاً سريعا

  ( . انظر آنفاً نفس الفقرة فى الهامش : من هذا التقنين 557 وم 551 م) إلى هذه المسائل بنصوص خاصة 

 (
1191
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى  951ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص(  

وخ فمجلس الشي ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 519ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد

  ( . 225 ص - 277 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية )  599تحت رقم 

البائع ضامن للمشترى العيوب الخفية فى المبيع إذا كانت  : 971/    929 م : ويقابل فى التقنين المدنى السابق النصوص اآلتية

  . هتنقص القيمة التى اعتبرها المشتى أو تجعل المبيع غير صالح الستعماله فيما أعد ل

 فى الحالة األخيرة من المادة السابقة وفى حالة ما إذا كان نقص القيمة بمقدار لو علمه المشترى المتنع عن الشراء : 977/    925 م

مع التضمينات فى  ، يكون المشترى مخيراً بين فسخ البيع بغير إضرار بحقوق الدائنين برهن وبين طلب نقصان الثمن ،

  . لبائع بالعيب الخفىالحالتين إذا ثبت علم ا
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فهو بعد هذا اإلخطار يكون له  ، واآلن نفرض أن المشترى قد أخطر البائع بالعيب فى الوقت المالئم على الوجه الذى بيناه

وهى دعوى صاغها التقنين المدنى على غرار دعوى ضمان االستحقاق الجزئى  ، الحق فى الرجوع على البائع بدعوى ضمان العيب

من جراء االستحقاق  ، ففى كلتيهما لم تبلغ خسارة المشترى ، والشبه بين الدعويين واضح . مدنى 555كما هى مقررة فى المادة 

بل هو قد ضاع جزء منه أو من قيمته ولكنه جزء قد يبلغ من الجسامة حداً لو كان يعلمه  ، أن يضيع المبيع كله ، الجزئى أو العيب

  . وقت البيع لما أقدم على الشراء

فلم يرد داعياً لتعدد األحكام  ( أما المشروع ) التقنين الجديد" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذه الصدد : 

فالواجب إذن فى ضمان  . فإن الضمانين مردهما إلى أصول واحدة فى القواعد العامة ، ان العيبفى ضمان االستحقاق وفى ضم

ومتقضى هذا التطبيق أن العيب الجسيم يكون المشترى مخيراً فيه بين الفسخ أو إبقاء  . العيب تطبيق ما تقرر فى ضمان االستحقاق

فيعوض المشترى ما أصابه من خسارة وما فاته من كسب بسبب  ، العامةالبيع مع التعويض عن العيب طبقاً لما تقضى به القواعد 

                                                                                                                                                                    

فالمشترى له الخيار فقط بين فسخ البيع مع طلب رد الثمن  ، إذا كان البائع ال يعلم بالعيب الخفى الموجود فى المبيع : 975/    929 م

  . وبين إبقاء المبيع بالثمن المتفق عليه ، والمصاريف التى ترتبت على البيع

 ، إذا كان العيب الخفى الذى ترتب عليه نقصان قيمة المبيع ال يوجب االمتناع عن الشراء لو اطلع عليه المشترى : 959/    927 م

  . كان للمشترى الحق فى تنقيص الثمن حسب تقدير أهل الخبرة

حقيقية فى الحالة التى هو وتنقيص الثمن يكون باعتبار قيمة المبيع الحقيقية فى حالة سالمته من العيب وقيمته ال : 955/    925 م

  . وبتطبيق نسبة هاتين القيمتين على الثمن المتفق عليه ، عليها

فأحكام  2555أكتوبر سنة  29فإن تم قبل  ، والعبرة بوقت تمام البيع ، وتخالف هذه األحكام أحكام التقنين الجديد كما هو واضح) 

انظر فى القانون المدنى السابق األستاذين أحمد نجيب الهاللى  –لجديد وإال فأحكام التقنين ا ، التقنين السابق هى التى تسرى

  ( . 591فقرة  - 592وحامد زكى فقرة 

 : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

ا فقرة وانظر فى القانون المدنى السورى األستاذ مصطفى الزرق –مصرى  599مطابقة للمادة )  527 م التقنين المدنى السورى

  ( . 191فقرة  - 199

  ( . مصرى 599مطابقة للمادة )  595 م التقنين المدنى الليبى

  . كان المشترى مخيراً إن شاء رده وإن شاء قبله بثمنه المسمى ، إذا ظهر بالمبيع عيب قديم : 2/    997 م التقنين المدنى العراقى

فهو ال يجيز فى  ، قد تأثر التقنين العراقى بالفقه الحنفى فى هذه المسألة . والحكم يختلف عن حكم التقنين المصرى كما هو ظاهر) 

جاز للمشترى فى هذه الحالة إنقاص  ، فإذا تعذر الفسخ يتعذر رد المبيع . خيار العيب إال الفسخ أو استبقاء المبيع بكل الثمن

بقدر " :  ى ذلك مع أحكام الفقه اإلسالمى إذ تقولعراقى متفقة ف 919ويكون نقصان الثمن طبقاً لما قررته المادة  . الثمن

ً  ، نقصان الثمن بمعرفة أرباب الخبرة وما كان بين القيمتين من التفاوت ينسب إلى الثمن  ، بأن يقوم المبيع سالماً ثم يقوم معيبا

لعراقى األستاذ حسن الذنون انظر فى القانون المدنى ا -"  وبمقتضى تلك النسبة يرجع المشترى على البائع بالنقصان ، المسى

  ( . 191فقرة 

حق  ، إذا وجد ما يوجب رد المبيع إما لوجود عيوب فيه وإما لخلوه من بعض الصفات : 555 تقنين الموجبات والعقود اللبنانى م

 : ل اآلتيةويحق له عالوة على ما تقدم أن يأخذ بدل العطل والضرر فى األحوا . للمشترى أن يطلب فسخ البيع وإعادة الثمن

 . عندما يكون البائع عالماً بعيوب المبيع أو بعدم اتصافه بالصفات التى وعد بها ولم يصرح بأنه باع بدون ضمان - أوالً 

ً  ، ويقدر أن البائع عالم بذلك إذا كان تاجراً أو صانعاً ببيع منتجات صناعته  ، إذا صرح البائع بخلو المبيع من العيوب - ثانيا

ً  . ك عيوب لم تظهر إال بعد البيع أو كانت من العيوب التى يمكن أن يجهلها البائع عن حسن نيةما لم تكن هنا إذا كان  - ثالثا

  . وجود الصفات التى تبين خلو المبيع منها مشروطاً بصراحة أو كان العرف التجارى يوجب وجودها

ثم بتقدير قيمته فى حالته الحاضرة من  ، وقت العقد من جهةيتم تخفيض الثمن بتقدير قيمة المبيع وهو فى حالة السالمة  : 599 م

فيبنى تقدير قيمتها على أساس قيمة جميع  ، وعندما يكون البيع منعقداً على عدة أشياء مشتراة صفقة واحد . جهة أخرى

  . األشياء التى تتألف منها الصفقة

الشئ المصاب بالعيب الموجب للرد كما استلمه مع ما تبعه ما بعد  - أوالً  : يجب على المشترى فى حالة فسخ البيع أن يرد : 595 م

ً  . جزءاً منه ما التحق به بعد إبرام العقد ثمار المبيع من تاريخ فسخ البيع بالتراضى أو الحكم به وثماره السابقة لهذا  - ثانيا

إذا جناها ولو قبل النضوج كما يحق له أن  فيحق للمشترى أن يأخذها ، أما إذا كانت الثمار غير منعقدة وقت البيع . التاريخ

أن يدفع إلى المشترى نفقات الزرع والرى  - أوالً  : ويلزم من جهة أخرى . يأخذ أيضاً الثمار الناضجة وإن كان لم يجنها

ً  . والصيانة ونفقات الثمار التى ردها المشترى إليه ً  . أن يرد الثمن الذى قبضه مع نفقات العقد القانونية - ثانيا أن  - ثالثا

  . إذا كان البائع محتاالً  ، يعوض المشترى من الخسارة التى ألحقها المبيع

  ( . وتختلف هذه األحكام عن أحكام التقنين المصرى كما هو ظاهر) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ويزيد التعويض أو ينقص تبعاً لما إذا كان البائع سيئ النية أى  . فال يكون للمشترى إال التعويض ، وإذا لم يكن العيب جسيماً  . العيب

وفى الحالة الثانية ال  ، ضرر المباشر حتى لو لم يكن متوقعاً ففى الحالة األولى يعوض ال . أو حسن النية أى ال يعلم به ، يعلم بالعيب

" يعوض إال عن الضرر المباشر المتوقع 
 (1197 ) .

  

فيجب إذن التمييز بين فرضين : الفرض األول أن يكون العيب جسيماً بحيث لو أن المشترى كان يعلمه وقت البيع لما أقدم 

والفرض الثانى أن يكون العيب لم يبلغ من الجسامة هذا الحد بل كان لو علمه المشترى ألقدم على الشراء بالرغم من  ، على الشراء

  . ذلك ولكن بثمن أقل

كان المشترى مخيراً بين رد المبيع المعيب وما أفاده منه  ، إذا كان العيب جسيماً إلى الحد السالف الذكر ، ففى الفرض األول

وبين استبقاء المبيع مع المطالبة بتعويض عما أصابه من  ، المطالبة بالمبالغ التى كان يطالب بها فى حالة االستحقاق الكلىمن البائع و

ضرر بسبب العيب 
 (1195 ) .

ال يكون للمشترى إال أن يطالب البائع  ، إذا كان العيب لم يبلغ الجسامة المشار إليها ، وفى الفرض الثانى 

له أن يرد المبيع ويطالب  ، عند رجوعه على البائع بضمان العيب ، فالمشترى إذن . ن ضرر بسبب العيببتعويض عما أصابه م

أما إذا كان العيب غير  . بمبالغ معادلة للمبالغ التى يرجع بها فى حالة االستحقاق الكلى إذا كان العيب جسيماً ولم يختر استبقاء المبيع

فإنه يرجع على البائع بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب  ، ء المبيعأو كان جسيماً واختار استبقا ، جسيم
 (1129 ) .

ونذكر  

  . مدنى التى أحيل إليها 559مدنى وفى المادة  555وفقاً لما جاء فى المادة  ، اآلن فى إيجاز عناصر التعويض فى الحالتين

ففى حالة رد المبيع إلى البائع 
 (1122 ) ،

ويرد ما أفاده من ثمرات من وقت  ، يرد المشترى المبيع كما هو بالعيب الالحق به 

مع الفوائد القانونية لهذه القيمة من وقت البيع على  ، قيمة المبيع غير معيب وقت البيع ( 2ويأخذ من البائع فى مقابل ذلك : )  . البيع

هناك محل للمطالبة بقيمة الثمار ألن الفوائد القانونية مقابل هذه الثمار  وال يكون ، النحو الذى فصلناه فى ضمان االستحقاق الكلى
 (

1121 ) .
المصروفات الضرورية  ( 1)  

 (1129 ) 
وكذلك المصروفات الكمالية إذا  ، والمصروفات النافعة التى يكون قد أنفقها على المبيع

شترى كان البائع سيئ النية أى يعلم بوجود العيب فى المبيع وقت تسلميه للم
 (1125 ) .

جميع مصروفات دعوى ضمان العيب  ( 9)  

وذلك فى حالة ما إذا كان البائع قد اضطره إلى رفع هذه الدعوى ولم يسلم بالتزامه بالضمان عندما أخره المشترى بالعيب فى  ، الخفى

لعيب على النحو الذى بسطناه فى وبوجه عام التعويض عما لحق المشترى من خسارة أو فاته من كسب بسب با ( 5)  . الوقت المالئم

ويالحظ أنه إذا كان البائع حسن النية أى ال يعلم العيب ال يكن مسئوالً إال عن تعويض الضرر المتوقع  . ضمان االستحقاق الكلى

                                                 

 (
1197
  ( . 215 ص - 299 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1195
فله  ، يرفعها عليه من اشترى منه الشئ المعيب وإذا رفع إحدى الدعويينوله الخيار بين الدعويين وال يتقيد بالدعوى التى قد (  

 999فقرة  9أوبرى ورو ) أن يعدل عنها إلى األخرى ما دام لم يصدر فى الدعوى األولى حكم حاز قوة األمر المقضى 

يرفع دعوى رد  وله أن ( . 299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 592 ص 599بودرى وسينيا فقرة  - 79 مكررة ص

أما إذا رفع دعوى رد المبيع  ، المبيع المعيب بصفة أصلية ودعوى التعويض بصفة أصلية ودعوى التعويض بصفة احتياطية

فإنه يتعذر على المحكمة أن تقضى بالتعويض إذ  ، ولم يعدل عنها إلى دعوى التعويض ولو بصفة احتياطية ، المعيب وحدها

فى مطالبة  ، والواجب على كل حال ( . 15فقرة  Vice Redلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز ) نها تكون قد حكمت بما لم يطلب م

وال يكتفى بمجرد دفع يبديه عندما يطالبه البائع مثالً  ، أن يرفع على البائع دعوى أصلية أو فرعية ، المشترى بضمان العيب

  ( . 299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) بالثمن 

 (
1129
فإذا اشترى صانع السفينة جهازاً من أجهزتها  . فإنه ال يرجع بشئ على البائع ، ذا لم يصب المشترى ضرر من العيبأما إ(  

ً  ، لتركيبه فى السفينة ولم يرجع المشترى عليه بضمان عيب هذا  ، ثم باع السفينة عندما تم صنعها ، وكان هذا الجهاز معيبا

 ص 29بالنيول وريبير وهامل ) على بائع الجهاز المعيب بشئ النعدام الضرر  لم يكن لصانع السفينة أن يرجع ، الجهاز

  ( . 2هامش  255

 (
1122
 ص 5وال يكون هذا فسخاً للبيع بالرغم مما جاء بالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية (  

 ، وهو مصدر الضمان كما هو األمر فى ضمان االستحقاقبل هو رجوع بضمان العيب على أساس بقاء البيع قائماً  ، 299

  . وقد سبق بيان ذلك

 (
1121
  . 295 ص 295فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  

 (
1129
أما ضمان  . وفى ضمان االستحقاق ال يرجع المشترى على البائع بالمصروفات الضرورية ألنه يرجع بها على المستحق(  

  . ومن ثم يرجع المشترى بالمصروفات الضرورية على البائع فهو الذى يسترد المبيع ، العيب فال يوجد مستحق

 (
1125
وإذا كان البائع تاجراً أو صانعاً ببيع السلعة  . والمفروض أن البائع حسن النية حتى يقيم المشترى الدليل على أنه سيئ النية(  

من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  555 انظر م) هو حسن نيته جاز القول بافتراض أنه عالم بالعيب ما لم يثبت  ، المعيبة

بودرى وسينيا فقرة  - 75 مكررة ص 999فقرة  9وانظر أيضاً فى هذا المعنى أوبرى ورو  ( . آنفاً نفس الفقرة فى الهامش

سلطان فقرة األستاذ أنور  - 2212فقرة  1جوسران  - 299 ص 295فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 599 ص 591

  . 911 ص 115
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 الفهرس العام

قواعد العامة وذلك طبقاً لل ، أما إذا كان سيئ النية أى يعلم بالعيب كان مسئوالً حتى عن الضرر غير المتوقع ، الحصول وقت البيع

  . فى المسئولية

وبمصروفات  ، يكون له أن يطالب البائع بالفرق بين قيمة المبيع سليماً وقيمته معيباً  ، وفى حالة استبقاء المشترى للمبيع

وبوجه عام ما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسب العيب مع مالحظة أن يكون  ، دعوى الضمان إذا اضطره البائع إلى رفعها

ويجوز أن يكون التعويض فى جعل البائع يصلح  . البائع سيئ النية مسئوالً حتى عن تعويض الضرر غير المتوقع كما سبق القول

أو أن يصلحه المشترى على نفقة البائع  ، العيب إذا كان قابالً لإلصالح
 (1129 ) .

  

 هالك المبيع المعيب  - 375

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 592نصوص قانونية : وتنص المادة  –

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان "  
 (1121 ) 

" .  

ألنه لو كان قد هلك قبل التسليم فإن هالكه يكون على البائع  ، ويفرض النص أن المبيع المعيب قد هلك بعد أن تسلمه المشترى

اكتفى بأن قرر أن دعوى " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى بأن التقنين الجديد  . وال محل إذن لقيام ضمان العيب

ضمان حتى تنتفى الشبهة فى أن هالك المبيع قد يسقط دعوى ال . . الضمان تبقى حق لو هلك المبيع
 (1121 ) 

" .  

بالرغم من  ، فيجوز للمشترى دائماً أن يطالب البائع . فهالك المبيع المعيب إذن وهو فى يد المشترى ال يسقط دعوى الضمان

أما إذا كان  . بتعويض عما أصابه من الضرر بسب العيب على النحو الذى بيناه فى حالة استبقاء المشترى للمبيع ، هالك المبيع

                                                 

 (
1129
بالنيول وريبير  - 595بودرى وسينيا فقرة  - 591فقرة  2جيوار  - 25مكررة هامش رقم  999فقرة  9أوبرى ورو (  

أما إذا كان يقتضى مدة طويلة يحرم فى أثنائها  ، ويتشرط أن يكون اإلصالح ممكناً فى مدة معقولة - 299فقرة  29وهامل 

  ( . 25فقرة  Vice Redلفظ  9أنسيكلوبيدى داللوز ) جاز له المطالبة بتعويض نقدى  ، المشترى من االنتفاع بالمبيع

 (
1121
حتى لو  ، تبقى دعوى الضمان" :  من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 951ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص(  

وفى لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين  ."  هلك المبيع بسبب العيب أو هلك قضاء وقدراً 

) وذكر فى اللجنة أنه إذا هلك المبيع بفعل المشترى طبقت القواعد العامة غذ يمتنع على المشترى طلب الفسخ  ، المدنى الجديد

وصارت المادة  ( . أى بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب) ال يرجع إال بضمان العيب و(  أى طلب رد المبيع

مجموعة األعمال )  592فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليها مجلس النواب . فى المشروع النهائى 515رقمها 

  ( . 212 ص - 219 ص 9التحضيرية 

ويلزم حينئذ  ، إذا هلك المبيع بسبب العيب القديم فيكون هالكه على البائع : 599/    919 م : ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق

  . برد الثمن والمصاريف ودفع التضمينات على الوجه الموضح آنفاً بحسب األحوال

البائع متى كان فهالكه أيضاً على  ، إذا كان فى المبيع عيب قديم وهلك بالكلية بسبب عيب جديد أو بحادث قهرى : مختلط 592 م

  . وجود العيب القديم فيه ثابتاً أو كان تقدير نقصان الثمن ممكناً فى األحوال الجائز فيها نقصانه

وانظر  –والعبرة بتاريخ إبرام البيع فى سريان أحكام التقنين الجديد  - وتختلف هذه األحكام عن أحكام التقنين الجديد كما هو ظاهر) 

  ( . 521األستاذين أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة  فى أحكام التقنين السابق

 : ويقابل النص فى التقنينات المدينة العربية األخرى

 195وانظر فى القانون المدنى السورى األستاذ مصطفى الزرقا فقرة  . مصرى 592مطابقة للمادة )  525 م التقنين المدنى السورى

  ( . 129فقرة  -

  ( . مصرى 592مطابقة للمادة )  559 م التقنين المدنى الليبى

  . ويرجع على البائع بنقصان الثمن ، فهالكه عليه ، إذا هلك المبيع المعيب فى يد المشترى : 915 م التقنين المدنى العراقى

 - 111انظر فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون فقرة  –وحكم التقنين العراقى يختلف عن حكم التقنين المصرى ) 

  ( . 915فقرة  - 991األستاذ عباس حسن الصراف فقرة 

ال يحق للمشترى استرداد شئ وال خفض الثمن إذا كان لم يستطع رد المبيع فى األحوال  : 599 م تقنين الموجبات والعقود اللبنانى

ً  . مبيع قد هلك بقوة قاهرة أو بخطأ من المشترى أو من أشخاص هو مسئول عنهمإذا كان ال - أوالً  : اآلتية إذا كان  - ثانيا

ً  . المبيع قد سرق أو انتزع من المشترى   . إذا حول المشترى المبيع إلى شكل لم يبق معه صالحاً لما أعد له فى األصل - ثالثا

كان هالكه على البائع ولزمه أن يرد  ، أو بقوة قاهرة ناشئة عن هذا العيب إذا هلك المبيع بسبب العيب الذى كان مصاباً به : 591 م

  . لزمه أيضاً أن يؤدى بدل العطل والضرر ، وإذا كان سيئ النية . الثمن

 (  وحكم التقنين اللبنانى يختلف بعض االختالف عن حكم التقنين المصرى) 

 (
1121
  . 215 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية (  
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 الفهرس العام

فال يجوز للمشترى الرجوع على البائع بالتعويض الكامل عن كل المبيع إال إذا كان  ، العيب جسيماً إلى حد يسوغ للمشترى رد المبيع

ويكون له  ، فإذا كان الهالك بسبب العيب أو كان بسبب أجنبى فإنه يكون غير منسوب إلى فعله . هالل المبيع غير منسوب إلى فعله

وال يكون مطالباً برد المبيع  ، ذه الحالة أن يطالب البائع بالتعويض الكامل على النحو الذى يرجع به فى حالة االستحقاق الكلىفى ه
 (

1127 ) 
وإنما يرد إلى البائع ما أفاده من المبيع  ، ألن الرد استحال عليه ال بفعله بل بسبب أجنبى

 (1125 ) .
 ، أما إذا كان الهالك بفعله 

ومن ثم وجب عليه أن يكتفى بمطالبة البائع  ، تطيع الرجوع بتعويض كامل إذ قد تعذر عليه رد المبيع بسبب يرجع إلى فعلهفإنه ال يس

بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب على النحو المبين فى حالة استبقائه للمبيع 
 (1119 ) .

  

 بعض ظروف غير الهالك تطرأ على المبيع المعيب : - 376

وقد كان التقنين السابق يتناول هذه الظروف فى  ، وقد يطرأ على المعيب ظروف أخرى غير الهالك الذى سبق بيان حكمه 

ويقرر فيه أحكاماً مفصلة  ، والفقه اإلسالمى يعرف خيار العيب . ناقالً فى بعض الحاالت أحكام الفقه اإلسالمى ، شئ من اإلسهاب

فلم ينقلها التقنين الجديد حتى يحتفظ لضمان العيب بالتناسق فى  ، بادئ العامة للقانون المصرىال يساير فى بعضها الم ، معروفة

فوجب الرجوع فى هذه المسائل إلى القواعد العامة  ، أحكامه
 (1112 ) .

  

يع بعد ظهور عيب جديد بالمب ( 2الظروف اآلتية : )  ، غير الهالك ، ونذكر من الظروف التى قد تطرأ على المبيع المعيب

زوال العيب الذى كان الحقاً بالمبيع  ( 5تحول المبيع إلى شئ آخر )  ( 9تصرف المشترى فى المبيع المعيب )  ( 1التسليم ) 
 (

1111 ) .
  . ونبين فى إيجاز ماذا يؤدى إليه تطبيق القواعد العامة فى كل من هذه الظروف 

                                                 

 (
1127
  ) ً   . إال ما عسى أن يكون باقياً منه إذا كان الهالك جزئيا

 (
1125
آنفاً فى نفس ) من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى  591انظر فى هذا المعنى فى حالة هالك المبيع بسب بالعيب المادة (  

ً الهالك على المشترى ولو هلك ا(  2/    2151) وفى التقنين الفرنسى  ( . الفقرة فى الهامش إال إذا كان العيب  ، لشئ معيبا

 2جيوار ) وهذا الحكم منتقد من الفقه الفرنسى  . أما إذا كان الهالك بسبب أجنبى تحمل تبعته المشترى ، هو سبب الهالك

بدافعان عن هذا الحكم العتبارات  595ولكن بودرى وسينيا فقرة  - 11هامش رقم  999فقرة  9أوبرى ورو  - 515فقرة 

كما كان يفعل  ، يجعل هاللك المبيع المعيب بسبب أجنبى على البائع ال على المشترى(  511 م) والتقنين األلمانى  ( . عملية

بوتييه فى البيع فقرة ) وهذا هو أيضاً رأى بوتييه  -(  5هامش  291 ص 29بالنيول وريبير وهامل ) القانون الرومانى 

قرره التقنين األلمانى العتبارات عملية هى عكس االعتبارات العملية التى ويدافع كوالن وكابيتان عن الحم الذى  ( . 125

تعذر معرفة ما إذا كان المبيع قد هلك بسبب أجنبى أم بسبب  : دافع بها بودرى وسينيا عن الحكم الذى قرره التقنين الفرنسى

  . العيب

 (
1119
انظر األستاذ أنور سلطان فقرة  . آنفاً نفس الفقرة فى الهامش : انظر فى هذا المعنى ما دار فى لجنة المراجعة فى شأن النص(  

وقارن األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى  - 252األستاذ محمد كامل مرسى فقرة  - 117األستاذ محمد على إمام فقرة  - 111

  . 59واألستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  995واألستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  211فقرة 

جاز للمشترى أن يرجع  ، كالبذور تغرس فى األرض وكالسماد يختلط بها ، ن إذا كان استعمال المبيع ال يكون إال باستهالكهولك

  . بتعويض كامل دون أن يرد المبيع وإن كان قد هلك بفعله

 (
1112
 السابق) قرره التقنين الحالى ولم ير المشروع أن ينقل ما " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد(  

 م) وبشأن ظهور عيب جديد فى المبيع  ( ، 951 - 959/    921 - 921 م) بشأن ظهور عيب بالمبيع قبل التسليم أو بعده ( 

 ( ، 592 - 599/    919 م) وبشان هالك المبيع بسب بالعيب القديم أ, بسبب عيب جديد أو بحادث قهرى  ( ، مختلط 955

واكتفى بأن قرر أن دعوى الضمان تبقى حتى لو هلك المبيع  ، فهذه كلها تفصيالت يحسن الرجوع فيها إلى القواعد العامة

) "  حتى تنتفى الشبهة فى أن هالك المبيع قد يسقط دعوى الضمان ( ، من المشروع 951) بسب العيب أو هلك قضاء وقدراً 

  ( . 215 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1111
فى األحوال التى يثبت "  على أنه 959/    921فنصت المادة  . وقد تناول التقنين المدنى السابق أيضاً تعيب بعض المبيع(  

فليس له فسخ البيع إال فى  ، وظهر ببعضها عيب قبل السليم ، فيها للمشترى حق الفسخ إذا كان البيع فى جملة أشياء معينة

فللمشترى فسخ البيع فيما ظهر فيه العيب  ، إذا ظهر العيب بعد التسليم"  على أنه 952/    921 نصت المادة ."  جميع المبيع

من التقنين المدنى المختلط على أنه إذا كان المبيع فى  951ونصت المادة  ."  فقط إذا لم يترتب على قسمة المبيع ضرر

 للمشترى ولو بعد التسليم فسخ البيع ولو فى جزء من المبيع جاز ، األحوال المذكورة من األشياء التى يقوم بعضها مقام بعض

 ".  

أما بعد ذلك فيجب تطبيق  . 2559أكتوبر سنة  29فتكون سارية على البيع الذى تم قبل  ، ولم ينقل التقنين الجديد هذه النصوص

كان للمشترى أن يرده كله يأخذ تعويضاً كامالً إذا كان العيب  ، وهذه تقضى بأن المبيع إذا تعيب فى بعضه ، القاعد العامة
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فظهور هذا العيب إذا كان بسبب أجنبى ال يمنع المشترى من رد المبيع وأخذ  ، فإذا ظهر عيب جديد بالمبيع بعد التسليم

أما إذا كان  . ألن هالك المبيع بسبب أجنبى ال يمنع من ذلك فأولى أال يمنع منه تعيب المبيع بعيب جديد بسبب أجنبى ، تعويض كامل

رى فى هذه الحالة على أخذ تعويض من البائع بسبب العيب ويقتصر المشت ، كان هذا مانعاً من الرد ، العيب الجديد بفعل المشترى

الجديد مع استبقاء المبيع 
 (1119 ) .

  

                                                                                                                                                                    

وله مع ذلك أن يرجع بتعويض عن الضرر الذى أصابه بسبب العيب إذا  . بحيث لو كان يعلمه وقت البيع لما أقدم على الشراء

وإال  ، ان المبيع غير قابل للتجزئةوهذا كله إذا ك . اختار استبقاء المبيع أو كان العيب لم يبلغ من الجسامة الحد المشار إليه

 ص - 971 األستاذ محمد على إمام ص - 119انظر األستاذ أنور سلطان فقرة  . جاز رد البعض واستبقاء البعض اآلخر

األستاذ منصور مصطفى  - 171 ص - 172 األستاذ جميل الشرقاوى ص - 212األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى فقرة  - 977

وهذه مسألة واقع  ، ويكون المبيع قابالً للتجزئة أو غير قابل لها بالنظر إلى الغرض المقصود منه - 191 - 191 منصور ص

  ( . 295فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 559بودرى وسينيا فقرة ) 

ما بيع "  من هذا التقنين بأن 912إذ قضت المادة  ، وقد أورد التقنين المدنى العراقى فى هذه المسألة نصاً تأثر فيه بالفقه اإلسالمى

 ً فإذا لم يكن فى تفريقه ضرر كان للمشترى أن يرد المعيب مع مطالبة البائع بما يصيبه  ، صفقة واحدة إذا ظهر بعضه معيبا

رد الجميع أو قبل الجميع بكل  ، أما إذا كان هناك فى تفريقه ضرر . وليس له أن يرد الجميع ما لم يرض البائع ، من الثمن

  ."  لثمنا

 ، إذا كان المبيع منعقداً على مجموع أشياء معينة : 599 م : وأورد تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذه المسألة النصوص اآلتية

 ً فال يحق  : وإذا كان المبيع من المثليات . حق لمشترى أن يتذرع بالحق الممنوح له فى المادة السابقة ، وكان قسم منها متعيبا

غير أنه يبقى له حق المطالب بهدل العطل  . للمشترى أن يطلب إال تسليم كمية أخرى من النوع نفسه خالية من تلك العيوب

حتى بعد  ، حق للمشترى ، إذا كان المبيع عدة أشياء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد : 592 م . وللضرر عند االقتضاء

أما إذا كانت  . وأن يسترد من الثمن جزءاً مناسباً له ، يختص بالقسم المتعيب من تلك األشياءأن يفسخ البيع فيما  ، االستالم

ً  ، األشياء مما ال يمكن التفريق بينها بدون ضرر إن الفسخ بسبب  : 591 م . فال يحق له إال فسخ البيع كله ، كأن تكون أزواجا

 ً   . وعيب الفرع ال يفسخ بيع األصل . الفروع معيناً على حدةوإن كان ثمن  ، عيب فى أصل المبيع يتناول فروعة أيضا

  ( . وقد خرج التقنين اللبنانى فى بعض هذه النصوص على قاعدة وحدة الصفقة) 

 (
1119
 . . إذا حدث المبيع بسبب حادث قهرى جديد" :  يودر فى هذه المسألة الحكم اآلتى(  955 م) وكان التقنين المدنى المختلط (  

فال يكون للمشترى الحق فى فسخ البيع إال  ، أو كان المبيع بعد تسلميه تغيرت حالته بفعل المشترى أو بفعل أى شخص آخر

إنما يسوغ للمشترى أن يطلب  . إذا كان العيب الحادث قد زال أو كان البائع قد ارتضى أخذ المبيع مع وجود العيب الجديد فيه

فهذا النص يمنع المشترى من رد المبيع  ."  نفاً مع مراعاة العيب الجديد أو التغيير الذى حصلتنقيص الثمن بالكيفية المبينة آ

ولما كان هذا النص فى  . وهذا على خالف مقتضى القواعد العامة كما بينا ، حتى لو كان العيب الجديد يسبب حادث قهرى

إال فى البيع الذى كان خاضعاً للتقنين المختلط وكان قد تم  فال يطبق ، التقنين المختلط ليس له نص مقابل فى التقنين الوطنى

  . 2555أكتوبر سنة  29قبل 

إذا ظهر بالمبيع عيب  - 2" :  فى هذه المسألة الحكم اآلتى وقد تأثر فيها بالفقه اإلسالمى(  911 مم) وأورد التقنين المدنى العراقى 

بل له أن يطالب  ، يرده بالعيب القديم والعيب الجديد موجود فيه فليس له أن ، قديم قم حدث به عيب جديد عند المشترى

عاد للمشترى حق رد  ، فإذا زال العيب الحادث - 1 . ما لم يرض البائع بأخذه على عيبه ولم يوجد مانع للرد ، بنقصان الثمن

  ."  المبيع بالعيب القديم على البائع

وال حق للمشترى إلى فى  ، ال سبيل لفسخ البيع : 591 المسألة النصوص اآلتية م وأورد تقنين الموجبات والعقود اللبنانى فى هذه

ً  . إذا تعيب المبيع بخطأ منه أو من األشخاص الذين يكون مسئوالً عنهم - أوالً  : المطالبة بتخفيض الثمن إذا استعمل  - ثانيا

أما إذا كان  ، لحكم إذا استعمل المبيع قبل علمهويسرى هذا ا . المشترى المبيع استعماالً يؤدى إلى نقص كبير فى قيمته

إذا عدل عنها  - أوالً  : يسقط حق المشترى فى دعوى الرد : 511 م . 511االستعمال بعد العلم بالعيب فتطبق أحكام المادة 

ً  . صراحة بعد وقوفه على عيب المبيع وجه آخر بصفة إذا كان بعد وقوفه على العيب قد باع الشئ أو تصرف فيه على  - ثانيا

 ً ً  . كونه مالكا وال يسرى حكم  . إذا استعمل المبيع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا االستعمال بعد وقوفه على العيب - ثالثا

فإنه يمكن االستمرار فى سكناها أو استعمالها فى مدة المداعاة بفسخ  ، هذه القاعدة على البيوت والمسقفات األخرى المماثلة

"  من نفس التقنين ويقضى بأن 597ويتفق أيضاً مع هذه القواعد نص المادة  ، النصوص تتفق مع القواعد العامة وهذه . البيع

تنقيص الثمن الذى ناله المشترى من أجل عيب مسلم به ال يمنعه من طلب فسخ البيع أو تخفيض آخر فى الثمن إذا ظهر عيب 

  ."  آخر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

اعتبر هذا نزوالً ضمنياً منه عن ضمان  ، فإن كان تصرفه بعد اطالعه على العيب ، وإذا تصرف المشترى فى المبيع المعيب

تعويض عن العيب ألنه استبقى المبيع وتصرفه فيه إال إذا احتفظ بحقه قبل التصرف وعند ذلك ال يرجع إال ب ، العيب
 (1115 ) ،

أو غال  

وقد أورد التقنين المدنى السابق  . إذا رجع عليه من اشترى منه بضمان هذا العيب وعند ذلك يصح له هو أيضاً الرجوع على بائعه

تصرف المشترى فى المبيع بأى وجه " بأن من هذا التقنين  599 /   919فقضت المادة  ، نصاً فى هذه المسألة يتفق مع هذا الحكم

" كان بعد اطالعه على العيب يوجب سقوط حقه فى طلب الضمان 
 (1119 ) .

أما إذا كان تصرف المشترى فى المبيع المعيب قبل  

إذ يتعذر عليه أن يسترده ممن اشتراه وهو ضامن  ، فإنه ال يستطيع فى هذه الحالة رد المبيع إلى بائعه بالعيب ، اطالعه على العيب

فال يبقى أمام المشترى األول إال الرجوع على بائعه بتعويض عن  . واالسترداد والضمان ال يجتمعان كما سبق القول ، للتعرض

الضرر الذى أصابه بسبب العيب على الوجه الذى بيناه 
 (1111 ) .

فعند ذلك يستطيع  ، عيبوهذا ما لم يرد المشترى الثانى المبيع بال 

المشترى األول هو أيضاً أن يرد المبيع على بائعه بنفس العيب 
 (1111 ) .

وكتصرف المشترى فى المبيع المعيب ترتيبه عليه حقاً  

كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن  ، للغير
 (1117 ) .

  

فإن كان بعد اطالعه على العيب  ، لتحول بفعلهفإذا كان هذا ا ، وإذا تحو المبيع المعيب وهو فى يد المشترى إلى شئ آخر

وإن كان قبل اطالعه على العيب امتنع الرد ولم يستطع المشترى الرجوع على البائع إال بتعويض عن  ، سقط على البائع الضمان

الضرر الذى أصابه بسبب العيب 
 (1115 ) .

بسبب أجنبى ال يمنع  ألن الهالك ، وإذا كان هذا التحول بسبب أجنبى لم يمنع التحول الرد 

الرد فأولى أال يمنعه مجرد التحول 
 (1199 ) .

  

لم يعد للمشترى أن يرجع على  ، وكان هذا العيب بطبيعته موقتاً إذا زال ال يرجع ، وإذا زال العيب الذى كان الحقاً بالمبيع

وقد نص تقنين الموجبات والعقود  . ألن سبب الضمان قد زال ال إلى رجعة فيزول الضمان بزوال سببه ، البائع بضمان العيب

تسقط دعوى الرد إذا زال العيب قبل إقامة دعوى الفسخ أو " من هذا التقنين بأن  595فقضت المادة  ، اللبنانى على هذا الحم صراحة

لحكم إذا كان العيب وال يجرى هذا ا . وكان هذا العيب بطبيعته موقتاً وغير قابل للظهور ثانية ، دعوى تخفيض الثمن أو فى أثنائهما

  . "قابالً بطبيعته للرجوع 

 نصوص قانونية : –تقادم دعوى ضمان العيب الخفى  - 377

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 591تنص المادة  

                                                 

 (
1115
  . 121قارن األستاذ مصطفى الزرقا فقرة (  

 (
1119
  919ولم ير المشروع موجباً إليراد ما تضمنته المادة  : وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد(  

وهى تقضى بأن تصرف المشترى فى المبيع بأى وجه كان بعد اطالعه على العيب (  السابق) من التقنين الحالى  599/  

مجموعة األعمال ) "  فإن هذا حكم واضح يسهل استخالصه من القواعد العامة ، الضمان الخفى يوجب سقوط حقه فى طلب

إذا "  من هذا التقنين على أنه 911فقد نصت المادة  ، وهذا هو أيضاً حكم التقنين المدنى العراقى ( . 215 ص 5التحضيرية 

  ."  سقط خياره . ثم تصرف فيه تصرف المالك ، اطلع المشترى على عيب قديم فى المبيع

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى وقد سبق ذكرها فى الهامش من نفس الفقرة 511انظر أيضاً فى هذا المعنى المادة 

 (
1111
  . 295 ص 295فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  

 (
1111
يكون  . . ." :  ين المدنى السابقمن التقن 977/    925وقد ورد فى المادة  - 591 - 592 ص 599بودرى وسينيا فقرة (  

ويهم هذا النص أن الفسخ "  وبين طلب نقصان الثمن ، المشترى مخيراً بين فسخ البيع بغير إضرار بحقوق الدائنين برهن

والظاهر أن الفسخ ال يجوز من باب أولى إذا أثبت للغير بدالً من حق الرهن  . جائز إذا ثبت للغير على المبيع حق غير الرهن

  . إنما خص الرهن بالذكر ألن التقنين المدنى السابق كان يعنى عناية خاصة بحماية الدائنين المرتهنين ، ق الملكية ذاتهح

 (
1117
كوالن وكابيتان  - 299 وص 299 ص 295فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 75 مكررة ص 999فقرة  9أوبرى ورو (  

كأن دفع الدين  ، وذلك ما لم يقض المشترى هذا الحق الذى رتبه للغير - 599وقارن بودرى وسينيا فقرة  - 511فقرة  1

  . . للدائن المرتهن وشطب الرهن

 (
1115
  . 252 ص 211فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  

 (
1199
 . الهامش فى 919وقد سبق ذكرها آنفاً فقرة  ، من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى 599انظر أيضاً فى هذا المعنى المادة (  

زيادة شئ من مال المشترى على المبيع  - 2" :  فى هذه المسألة الحكم اآلتى(  919 م) وقد أورد التقنين المدنى العراقى 

فإذا حدث فى المبيع  - 1 ."  كصبغ الثوب المبيع أو البناء فى األرض المبيعة أو ظهور الثمر فى الشجر المبيع ، تمنع الرد

ويمتنع الرد ولو قبله  . فإنه يرجع على البائع بنقصان الثمن ، ثم اطلع المشترى على عيب قديم فيه ، زيادة مانعة من الرد

  ."  البائع بالعيب الحادث
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م ما ل ، تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلمي المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إال بعد ذلك - 2"  

  . "يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول 

" على أنه ال يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشاً منه  - 1
 (1192 ) .

  

وذلك حتى يستقر التعامل وال يكون  $ 191$  ، "ونرى من ذلك أن مدة التقادم فى دعوى ضمان العيوب الخفية مدة قصيرة 

والمدة كما  . البائع مهدداً بهذا الضمان أمداً طويالً يتعذر بعده التعرف على منشأ العيب وهل هو قديم فيضمن أو حادث فال يضمن

بين ما إذا ففى هذا الوقت يصبح من الممكن للمشترى أن يفحص المبيع ليت ، نرى سنة واحدة تسرى من وقت تسلم المشترى للمبيع

كان فيه عيب موجب للضمان 
 (1191 )

حتى لو كان المشترى لم  ، ومتى انقضت السنة سقطت بالتقادم دعوى ضمان العيب الخفى . 

                                                 

 (
1192
 . من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين الجديد 957ورد هذا النص فى المادة  : تاريخ النص(  

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ثم وافق عليه مجلس النواب . من المشروع النهائى 519ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

  ( . 119 وص 211 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية )  591

الضمان الناشئ عن يجب تقديم دعوى " :  وتجرى على الوجه اآلتى 591/    915ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة 

ويخالف هذا النص نص التقنين الجديد  ."  وإال سقط الحق فيها ، وجود عيوب خفية فى ظروف ثمانية أيام من وقت العلم بها

ً  . وهى ثمانية أيام فى التقنين السابق ، مدة التقادم فى التقنين الجديد سنة - أوالً  : فى أمور ثالثة وهى مدة تقادم فى  - ثانيا

ً  -(  521األستاذان أحمد نجيب الهالك وحامد زكى فقرة ) ومدة سقوط ال مدة تقادم فى التقنين السابق  ، ن الجديدالتقني  - ثالثا

ديسمبر  15نقض مدنى ) وفى التقنين السابق من وقت العلم اليقينى بالعيب  ، وتسرى المدة فى التقنين الجديد من وقت التسليم

وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا  ( . 991 ص 51رقم  ، مجموعة أحكام النقض 2599سنة 

وهى تقضى بوجوب تقديم  ( ، السابق) من التقنين المدنى الحالى  591/    915وعدل المشروع أحكام المادة  : الصدد

فراعى أن هذه المدة  . دعوى الضمان الناشئ عن عيوب خفية فى ظرف ثمانية أيام من وقت العلم بها وإال سقط الحق فيها

وقرر أن التقادم ال يتم إال بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع حتى لو لم يكشف المشترى  ، قصيرة ال تكاد تتسع لرفع الدعوى

ولكنه جعلها تسرى من وقت التسليم ال من وقت العلم  ، فأطال المدة إلى سنة ( ، من المشروع 951 م) عد ذلك العيب إال ب

وإذا كان التقنين السابق جعل  ( . 215 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  بالعيب وهذا أكثر تحقيقاً الستقرار التعامل

فإن التقنين الجديد جعله يبادر إلى إخطار البائع بالعيب فى خالل مدة معقولة  ، المشترى يبادر إلى رفع الدعوى فى ثمانية أيام

  . ثم يرفع الدعوى خالل سنة من وقت تسلم المبيع

ولكنها قد تكون أطول إذا لم يعلم المشترى بالعيب  ، ومدة السقوط فى التقنين السابق بوجه عام أقصر من مدة التقادم فى التقنين الجديد

  . و سنة من تسلميه للمبيع بحيث أنه لو ضم إلى هذه المدة ثمانية أيام كان لمجموع أطول من سنةإال بعد نح

ألن المدة فى التقنين السابق مدة سقوط  ، مدنى فى تنازع التقنينين الجديد والسابق من حيث الزمان 7ويبدو أنه ال محل لتطبيق المادة 

أكتوبر  29ومن ثم يسرى التقنين السابق فى عقود البيع التى أبرمت قبل  . لقولوهى مدة تقادم فى التقنين الجديد كما سبق ا

  . ويسرى التقنين الجديد فى عقود البيع التى أبرمت بعد ذلك ، 2555سنة 

وانظر فى  - مصرى 591مطابقة للمادة )  519 مالتقنين المدنى السورى  : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

  ( . 129فقرة  - 125لقانون المدنى السورى األستاذ مصطفى الزرقا فقرة ا

  ( . مصرى 591مطابقة للمادة )  552 مالتقنين المدنى الليبى 

ال تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع حتى لو لم يكشف  - 2 : 919 مالتقنين المدنى العراقى 

وليس للبائع أن يتمسك بهذه المدة لمرور  - 1 . ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول ، بعد ذلكالمشترى العيب إال 

فيما عدا أن المدة فى  ، وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى)  . الزمان إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بعض منه

 117انظر فى القانون المدنى العراقى األستاذ حسن الذنون فقرة  –سنة  التقنين العراقى ستة أشهر وهى فى التقنين المصرى

  ( . 951فقرة  - 997واألستاذ عباس حسن الصراف فقرة 

إن الدعوى الناشئة عن وجود عيوب موجبة لرد المبيع أو عن خلوه من الصفات الموعود  : 519 متقنين الموجبات والعقود اللبنانى 

يوماً بعد  919تقام من أجل األموال الثابتة فى خالل (  2)  : جه التالى وإال سقط الحق فى إقامتهابها يجب أن تقام على الو

وتقام من أجل المنقوالت والحيوانات فى خالل ثالثين يوماً بعد التسليم على شرط أن يرسل إلى البائع البالغ (  1)  . التسليم

وهناك فرقان بين )  . مكن تمد يدهما أو تقصيرهما باتفاق المتعاقدينوهاتان المهلتان ي . 551المنصوص عليه فى المادة 

 ، يوماً للعقار وثالثون يوماً للمنقول 919المدة فى التقنين اللبنانى (  2)  : أحكام التقنين اللبنانى وأحكام التقنين المصرى

وال يمكن  ، تقصير المدة فى التقنين اللبنانى يمكن االتفاق على(  1)  . وهى فى التقنين المصرى سنة لكل من العقار المنقول

  ( . ذلك فى التقنين المصرى

 (
1191
  ) ً مدنى فى حالتنا هذه لم تصرح بذلك ما  591ولو أن المادة  ، فال يكفى التسليم الحكمى ، ولذلك يجب أن يكون التسليم فعليا

ولكن قارن  179ر األستاذ أنور سلطان فقرة انظ) مدنى فى خصوص العجز والزيادة فى مقدار المبيع  595صرحت المادة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فمتى سلم البائع المبيع للمشترى وانقضت سنة  ، فقد أراد المشرع أن يستقر التعامل كما قدمنا ، يعلم بالعيب إال بعد انقضاء هذه السنة

غير ملق باالً إلى ما إذا كان المشترى سيطلع  ، تسليم أمن البائع تبعة ضمان العيب الخفى واطمأن إلى استقرار الصفقةعلى هذا ال

  . فيما بعد على عيب فى المبيع

ومدة السنة يجوز قطعها وفقاً للقواعد المقرر فى قطع مدد التقادم 
 (1199 )

ولكنها ال توقف فى حق من ال تتوافر فيه األهلية  ، 

ألن المدة ال تزيد على خمس سنوات )  ، ولم لم يكن له نائب يمثله قانونياً  ، أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية

  . ( مدنى 2 /   971 وتوقف المدة إذا وجد سبب للوقف غير األسباب المتقدمة ) م . ( مدنى 1 /   971 م

ألن األصل أنه ال يجوز االتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى  ، وال يجوز االتفاق على تقصير هذه المدة

عينها القانون 
 (1195 )

إذ تقول العبارة األخيرة  ، فذلك ألنه ورد فى هذا الشأن نص صريح ، وإذا كان يجوز االتفاق على إطالة السنة . 

وإذا أضفنا إلى ذلك الفقرة الثانية من  . "ائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول ما لم يقبل الب "مدنى :  591من الفقرة األولى من المادة 

إذا اتفق المتعاقدان على إطالة  ( 2تبين أن مدة التقادم فى ضمان العيب الخفى تكون أطول من سنة فى حالتين : )  ، مدنى 591المادة 

 1 /   977 وفقاً للقواعد العامة ) م ، عن التقادم بعد أن اكتملكذلك يجوز بعد تمام السنة أن ينزل البائع ولو ضمناً  . مدة السنة

إذا أثبت المشترى أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عنه غشاً  ( 1)  . ( مدنى
 (1199 )

فعند ذلك تكون مدة التقادم خمس عشرة سنة من  ، 

فإذا كشف المشترى العيب الذى أخفاه عنه  . رجوعاً إلى األصل بعد أن خرجنا من نطاق االستثناء ، وقت البيع ال من وقت التسليم

كان له أن يرفع دعوى ضمان العيب فى خالل خمس عشرة سنة من وقت البيع كما قدمنا  ، البائع غشاً حتى بعد انقضاء السنة
 (

1191 )
 .  

 االتفاق على تعديل أحكام ضمان العيب الخفى - 3

 من التقنين المدنى على ما يأتى : 453النصوص القانونية : تنص المادة  - 378

على أن كل شرط يسقط  ، يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقط هذا الضمان " 

  . "ه الضمان أو ينقصه يقع باطالً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشاً من

 على ما يأتى : 559وتنص المادة 

فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى  ، إذا ضمن البائع صالحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع " 

ق على كل هذا ما لم يتف ، مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا اإلخطار وإال سقط حقه فى الضمان

 "غيره 
 (1191 )

 .  

                                                                                                                                                                    

 - 179 ص - 175 األستاذ جميل الشرقاوى ص - 179 وانظر األستاذ عبد الفتاح عبد الباقى ص - 2هامش  911 ص

  ( . 55األستاذ منصور مصطفى منصور فقرة  - 992األستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة 

 (
1199
  . بل يجب لقطعه عمل تتوافر فيه الشروط التى يتطلبها القانون ، لتقادموال يكفى إخطار البائع بالعيب لقطع ا(  

 (
1195
من أنه يجوز (  211 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) انظر مع ذلك ما جاء بالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى (  

 952 واألستاذ محمد على إمام ص 179قارن األستاذ أنور سلطان فقرة  –وهو غير صحيح  ، االتفاق على إنقاص مدة السنة

واألستاذ عبد المنعم البدراوى فقرة  177 واألستاذ جميل الشرقاوى ص 171 وص 171 واألستاذ عبد الفتاح عبد الباقى ص

ويذهبون مع المذكرة اإليضاحية إلى جواز  ، 129 واألستاذ منصور مصطفى منصور ص 991وفقرة  912 ص 992

  . االتفاق على إنقاص مدة التقادم

 (
1199
  . فلو علم بالعيب ولكن لم يتعمد إخفاءه غشاً كانت مدة التقادم سنة من وقت التسليم ، وال يكفى مجرد علم البائع بالعيب(  

 (
1191
(  أوالً )  : أن تطول السنة فى حالتين(  المشروع) ثم أجاز " :  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد(  

ً )  . وهذا اتفاق على تعديل الضمان بالزيادة فيه وسيأتى ذكر ذلك ، إذا قبل أن يلتزم بالضمان لمدة أطول إذا تعمد البائع (  ثانيا

مجموعة األعمال التحضيرية )  " فال تسقط دعوى الضمان فى هذه الحالة إال بخمس عشرة سنة ، إخفاء العيب عن غش منه

  ( . 215 ص 5

 (
1191
 : تاريخ النصوص(  

فيما  ، من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 955ورد هذا النص فى المادة  : 599 م

ووافقت لجنة المراجعة على  . النص الواردة فى آخر"  غشاً منه"  عدا أن نص المشروع التمهيدى لم يكن يشتمل على عبارة

"  غشاً منه"  وأضافت لجنة مجلس الشيوخ عبارة . ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 511النص تحت رقم 

مجموعة األعمال التحضيرية ) ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته  . 599وقد أصبح رقمه  ، فى آخر النص

  ( . 217 - 211 ص 5
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 951 /   912ويقابل النص األول فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (1197 )

وال مقابل للنص الثانى ولكنه تطبيق للقواعد  ، 

  . العامة إال فيما يتعلق بالمواعيد المذكورة فيه

وفي التقنين المدني الليبي  - 519و  512المادتين ويقابل النصان في التقنينات المدنية العربية : في التقنين المدني السوري 

 - 519وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني  - 917 - 911وفي التقنين المدني العراقي المادتين  - 555و  551المادتين 

512
(1195) 
 ، أوردناها فيما تقدمويتبين من هذه النصوص أنه قد يقع اتفاق بين المتبايعين على تعديل أحكام ضمان العيب الخفي كما  

  . فنبحث كال من المسألتين . وقد يتخذ هذا االتفاق صورة خاصة هي ضمان البائع صالحية المبيع للعمل

                                                                                                                                                                    

فيما عدا أن  ، من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين الجديد 192ورد هذا النص فى المادة  : 599 م

كل هذا ما لم "  ولم يشتمل على عبارة ، نص المشروع التمهيدى كان يجعل المدة التى ترفع فيها الدعوى سنة ال ستة شهور

ووافقت لجنة المراجعة على النص بعد تعديل المدة التى ترفع فيها الدعوى من  . فى آخر النص الواردة"  يتفق على غيره

وأضافت لجنة مجلس الشيوخ  . ووافق عليه مجلس النواب . فى المشروع النهائى 517وأصبح رقمه  ، سنة إلى ستة شهور

اردة فى النص من قبيل القواعد المتممة التى يجوز ألن األحكام الو ، فى آخر النص"  كل هذا ما لم يتفق على غيره"  عبارة

مجموعة األعمال ) ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدلته لجنته  . 599وأصبح رقم النص  ، االتفاق على مخالفتها

  ( . 292 ص - 299 ص 5التحضيرية 

 (
1197
وكذلك ال يكون وجه لضمان البائع إذا كان قد اشترط عدم ضمانه للعيوب الخفية  : 951/    912 مالتقنين المدنى السابق (  

  . إال إذا ثبت علمه بها

فى نصوصه على (  السابق) ويقتصر التقنين الحالى " :  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذا النص

أما المشروع فيشترط  ( . 951/    912 م) د ثبت علم البائع بالعيب فيقرر جواز ذلك ما لم يكن ق ، صورة إسقاط الضمان

انظر  ( . 211 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية ) "  لبطالن شرط اإلسقاط أن يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب كما تقدم

ريان نصوص التقنين الجديد وانظر فى س - 529فى القانون المدنى السابق األستاذين أحمد نجيب الهاللى وحامد زكى فقرة 

  . فى الهامش 915من حيث الزمان ما يلى فقرة 

 (
1195
–مصري  599و  599مطابقتان للمادتين )  519و  512التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

  ( . 129فقرة  - 122وانظر في القانون السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 599و  599مطابقتان للمادتين )  555و  551المدني الليبي م  التقنين

فال خيار له في رده  ، إذا ذكر البائع أن في المبيع عيباً فاشتراه المشتري بالعيب الذي سماه له - 2: 911التقنين المدني العراقي م 

  . وله رده بعيب آخر ، بالعيب المسمي

صح البيع والشرط وإن لم يسم العيوب ولكن في الحالة  ، من كل عيب أو من كي عيب موجود بالمبيع وإذا اشترط البائع براءته - 1

وفي هذه الحالة الثانية يبرأ من  ، األولي يبرأ البائع من العيب الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض

  . الموجود دون الحادث

على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطال  - 1 . اتفاق خاص أن يحدد مقدار الضمانيجوز أيضاً للمتعاقدين ب - 2: 917م 

  . إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب

ولم يذكر  . في الهامش 915وانظر ما سنذكره فيما يلي فقرة  ، وأحكام التقنين العراقي في مجموعها كأحكام التقنين المصري) 

وانظر في القانون المدني العراقي األستاذ –ولكن هذا الضمان إال تطبيقاً للقواعد العامة  ، مبيع للعملضمان البائع صالحية ال

  ( . 115حسن الذنون فقرة 

ال يكون البائع مسئوال عن العيوب الظاهرة وال عن العيوب التي سبق للمشتري أن عرفها : 519تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

إذا  ، وإنما يكون مسئوال حتى عن العيوب التي كان من السهل على المشتري أن يعرفها . عليه أن يعرفها أو كان من السهل

 صرح البائع بخلو المبيع منها 

إذا كان قد اشترط أنه ال  –ثانياً  . إذا صرح بها - أوال : ال يسأل البائع عن عيوب المبيع وال عن خلوه من الصفات المطلوبة : 512م 

  . يتحمل ضماناً ما

ولم يذكر التقنين اللبناني ضمان البائع صالحية  ، وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها ال تختلف عن أحكام التقنين المدني المصري) 

  ( . ولكن هذا الضمان تطبيق للقواعد العامة ، المبيع العمل
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 تعديل أحكام ضمان العيب الخفي باتفاق خاص : - 379

ليست من النظام العام  ، كأحكام ضمان التعرض واالستحقاق ، أحكام ضمان العيب الخفي 
(1159)
فيجوز للمتبايعين أن يتفق  ، 

  . بالزيادة أو باإلقساط–كما في ضمان التعرض واالستحقاق  –والتعديل قد يكون  . على تعديلها

مثل  . فاالتفاق على زيادة ضمان العيوب الخفية قد يتعلق بأسباب الضمان أو بمدي التعويض المستحق عند تحقق الضمان

مشتري على البائع أن يضمن له كل عيب في المبيع لم ينتبه وقت التسليم حتى لو أمكن تبينه الزيادة في أسباب الضمان أن يشترط ال

وضمان  . أو أن يتفق معه على إطالة مدة التقادم فتكون أكثر من سنة وقد سبق ذكر ذلك ، من طريق الفحص بعناية الرجل العادي

ومثل زيادة مدى التعويض عند تحقق  . دة أسباب الضمان كما سنرىالبائع صالحية المبيع للعمل إنما هو ضرب من االتفاق على زيا

أو أن يسترد أعلى القيمتين قيمة المبيع  ، إذا ظهر عيب في المبيع يجيز رده على البائع حسن النية ، الضمان أن يشترط المشتري

  . ويجب العمل بها ، فكل هذه الشروط التي من شأنها أن تزيد في ضمان البائع للعيب الخفي جائزة ، سالماً أو الثمن

مثل إنقاص أسباب الضمان أن  ، واالتفاق على إنقاص الضمان قد يتعلق أيضاً إما بأسباب الضمان وإما بدعوى التعويض

أو إال يضمن له العيوب التي ال تظهر إال بالفحص الفني  ، ذاتيشترط البائع على المشتري إال يضمن له عيباً معيناً يذكره بال

المتخصص 
(1152)
بالرغم مما جاء في المذكرة  ، وقد قدمنا أنه ال يجوز إنقاص الضمان من ناحية االتفاق على تقصير مدة التقادم . 

إذا رد المبيع المعيب  ، لى المشتريومثل إنقاص مدي التعويض أن يشترط البائع ع . اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد

 . أو أال يرد إال قيمة المبيع سليماً دون أن يدفع أي تعويض آخر ، إال يرد للمشتري إال أقل القيمتين قيمة المبيع سليماً أو الثمن ، عليه

ستبدال أجزاء سليمة بهذه وقد يتفق بائع السيارة مع المشتري على أنه إذا ظهر عيب في بعض أجزاء السيارة انحصر الضمان في ا

األجزاء المعيبة في خالل مدة معينة 
(1151)
إال أنه يشترط في صحتها إال يكون البائع  . ويجب العمل بها ، فكل هذه الشروط جائزة 

 ذلك أنه ال يستطيع شخص أن يعفي نفسه باتفاق خاص ، عالماً بالعيب الذي اشترط عدم ضمان فتعمد إخفاءه عن المشتري عشاً منهم

من المسئولية عن غشه 
(1159)
فإذا كان البائع عالماً بالعيب  . بل يجب أيضاً أن يتعمد إخفاءه ، وال يكفي أن يكون البائع عالماً بالعيب . 

وفسر ذلك بأن البائع قد نبه المشتري  . جاز شرط عدم الضمان ، ولم يتعمد إخفاءه عن المشتري واشترط عدم ضمانه لهذا العيب

وال بد أن  ، فقبل المشتري تحمل هذه المخاطرة ، ولم يغشه بتعمد إخفاء العيب عنه ، لضان إلى احتمال وجود العيبباشتراطه عدم ا

فقد  ، ويقرب من هذا أن يكون العيب ظاهراً أو في حكم الظاهر أو معلوماً من المشتري . يكون قد روعي ذلك في تقدير ثمن المبيع

كذلك ظهور العيب أو علم المشتري به هو اتفاق ضمني  ، ن خفاء العيب شرط في وجوب الضمانفكما أ . قدمنا أن البائع ال يضمنه

  . على عدم الضمان

ويصح هذا  . واالتفاق على إسقاط الضمان يكون باشتراط البائع على المشتري عدم ضمانه ألي عيب يظهر في المبيع

فال يكون البائع ضامناً ألي عيب يظهر في المبيع  ، الشرط
(1155)
حتى لو كان يعلم بوجود عيوب معينة ولكنه لم يتعمد إخفاءها عن  ، 

                                                 

 (
1159
  . 919ص  55م  2591مايو سنة  21استئناف مختلط (  

 (
1152
األستاذ أنور سلطان  - 52ص  . vice Redلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز ) وكاشتراط البائع عدم ضمان لون المبيع وصبغته (  

  ( . 179فقرة 

 (
1151
  . 295ص  295فقرة  29بالنيول وربير وهامل (  

 (
1159
ما تقدم من أحكام الضمان ليس من النظام العام : "  مشروع التمهيدي في هذا الصددوقد جاء في المذكرة اإليضاحية لل(  

أو على إنقاصه كما لو اشترطت مدة  ، فيجوز االتفاق على زيادة الضمان كما لو اشترطت مدة أطول من سنة لرفع الدعوى

 . أو على إسقاط الضمان أصال ، الفني أو اشترط قصر الضمان على العيوب التي التظهر إال بعد الفحص(  ؟) أقل من سنة 

ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  غير أن االتفاق على اإلنقاص أو اإلسقاط باطل إذا اقترن بتعمد البائع إلخفاء العيب

211 . )  

 (
1155
البائع براءته من كل عيب وإذا اشترط : "  من التقنين المدني العراقي على ما يأتي 911وقد نصت الفقرة الثانية من المادة (  

ولكن في الحالة األولي يبرأ البائع من العيب  ، صح البيع والشرط وإن لم يسم العيوب ، أو من كل عيب موجود في المبيع

أنظر آنفاً " )  وفي الحالة الثانية يبرأ من الموجود دون الحادث ، الموجود وقت العقد ومن العيب الحادث بعده قبل القبض

وظاهر من هذا النص أن شرط براءة البائع من كل عيب شرط مطلق يعم العيب الموجود بالمبيع  ( ، في الهامش 917فقرة 

أما شرط براءة البائع من كل عيب موجود بالمبيع فقد أريد به تخصيص العيوب  ، وقت البيع والعيب بعده وقبل القبض

وقد ساير  . وجودة في هذا الوقت فال يتصرف الشرط إلى غيرهاالموجودة بالمبيع وقت البيع ألنها هي العيوب التي كانت م

فإن  ، والعبرة في القانون المصري بتفسير نية المتعاقدين . التقنين العراقي في هذا الحكم الفقه الحنفي عل خالف في هذا الفقه

حتى لو كان الشرط هو براءة  ، أراد اإلطالق برئ البائع من ضمان كل العيوب ويدخل العيب الحادث بعد البيع وقبل القبض

وان أراد التخصيص برئ البائع من ضمان العيوب الموجودة وقت العقد دون العيوب  . البائع من كل عيب موجود بالمبيع

  . حتى لو كان الشرط هو براءة البائع من كل عيب ، التي تحدث بعد ذلك
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المشتري 
(1159)
ويراعي  ، ويكون المشتري في هذه الحالة بمثابة من اشتري ساقط الخيار كما رأينا في ضمان التعرض واالستحقاق 

ونرى من ذلك أن شرط إسقاط الضمان ال يصح إذا كان البائع عالماً بعيب في المبيع وتعمد إخفاءه  . ذلك عادة في تقرير ثمن المبيع

ألنه يكون في هذه الحالة قد اشترط عدم مسئولية عن الغش وهذا ال يجوز  ، عن المشتري غشاً منه
(1151)
 .  
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كاآلالت المكانيكية والسيارات والساعات والثالجات والدفايات والبطاريات  ، لسريعة الخللفي بعض األشياء الدقيقة الصنع ا

سنة أو سنتين أو نحو ذلك  ، الكهربائية وأجهزة الراديو يشترط المشتري على البائع أن يضمن له صالحية المبيع للعمل مدة معينة

بل يشرط أيضاً صالحية المبيع  ، شترط خلو المبيع من العيوب فحسبألنه ال ي ، فالمشتري في هذه الحالة يزيد من ضمان البائع

للعمل بقطع النظر عما إذا كان فيه عيب أو لم يكن 
(1151)
والذي يعنى المشتري في مثل هذه الحاالت هو أن يكون المبيع صاحاً  . 

أي  ، ي هذه الحاالت يقتضي عادة دقة فنيةذلك أن تركيب المبيع ف . للعمل وال يعنيه أن يكون عدم الصالحية راجعاً إلى عيب معين

فيحصل من  ، دون أن يمكن إسناد ذلك إلى عيب بالذات ومن هنا يجئ احتياط المشتري ، خلل فيها يجعل المبيع غير صالح للعمل

ويغلب  ، على األقلويطمئن بذلك إلى أنه اشتري شيئاً صالحاً للعمل هذه المدة  ، البائع على ضمان صالحية المبيع للعمل مدة معلومة

ويجب  ، وهذا الشرط جائز . أن المبيع إذا صلح العمل هذه المدة يكون صالحاً للعمل بعد انقضائها إلى المدى المألوف في التعامل

  . العمل به

 ويتميز هذا الضمان الخاص عن زيادة الضمان بوجه عام فيما يأتي : 

ً  أنه يجعل الضمان شامالً ألي نوع من الخلل–أوال  فيكفي إال يكون المبيع صالحاً للعمل  ، في المبيع حتى لو لم يكن هذا عيبا

حتى يتحقق الضمان 
(1157)
فيضمن ظهور عيب في المبيع ولو لم  ، وغني عن البيان أن هذا الضمان ال يمنع ضمان للعيوب الخفية . 

يكن من شأنه جعل المبيع غير صالح 
(1155)
كالعيب في طالء الساعة الخارجي  ، 

(1199)
فتسري القواعد المقررة في ضمان العيب  ، 

الخفي ومن أهمها أن تكون مدة التقادم سنة ال ستة شهور وان يكون اإلخطار في الوقت المالئم ال في مدة شهر 
(1192)
 .  

                                                 

 (
1159
فكان ال يصح شرط إسقاط الضمان إذا ثبت علم البائع  ، بغير ذلك يقضي(  951/    912م ) وكان التقنين المدني السابق (  

كان شرط إسقاط  2555أكتوبر سنة  29فإن تم قبل  ، والعبر بتاريخ تمام البيع ( . في الهامش 917انظر آنفاً فقرة ) بالعيب 

  . وإال كان صحيحاً وفقا ألحكام التقنين الجديد ، الضمان مع علم المشتري بالعيب باطال

ال يجوز شرط إسقاط الضمان مع علم البائع بالعيب كما كان األمر في التقنين المدني (  2159م ) في التقنين المدني الفرنسي 

 a) وانقسم افقه الفرنسي في إسقاط الضمان مع علم البائع بالعيب إذا كان المشتري قد اشتري ساقط الخيار  . المصري السابق

scs risques et perils  )1 . وهامش 79مكررة ص  999فقرة  9اوبري ورو ) أي يذهب إلى إسقاط الضمان فر - 

فقرة  2جيوار  - 999فقرة  15لوران ) ورأي يذهب إلى عدم إسقاطه  ( ، 219ص  295فقرة  29بالنيول وربير وهامل 

  ( . 512بودري وسينيا فقرة  - 995

 (
1151
فيكون باطال االتفاق على عدم ضان هذا العيب أو االتفاق المطلق على  ، ومثل ذلك أن يكون العيب ناشئاً من فعل البائع(  

  ( . 171األستاذ أنور سلطان فقرة ) إسقاط الضمان 

 (
1151
 ، وقد يرجع عدم صالحية المبيع للعمل إلى عيب ظاهر غير خفي - 51قارن األستاذ منصور مصطفي منصور فقرة (  

 515بودري وسينيا فقرة ) ومن ثم كان هذا الشرط زيادة في الضمان المعتاد  ، ئهفيضمنه البائع بالرغم من ظهوره وعدم خفا

  ( . 595ص 

 (
1157
األستاذ منصور مصطفي ) كأن تسقط الساعة من يده فتكسر  ، وذلك ما لم يكن عدم الصالحية للعمل راجعاً إلى المشتري(  

  ( . 122منصور فقرة 

 (
1155
  . 1575فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه (  

 (
1199
  . 122األستاذ منصور مصطفي منصور فقرة (  

 (
1192
فإن كانا يريدان جعل هذا الضمان  ، ويكون هذا بحسب إرادة المتعاقدين - 19فقرة  . Vice Redلفظ 9أنسيلكوبيدي داللوز (  

ن باإلضافة إلى ضمان وإن كانا يريدان هذا الضما ، يحل محل ضمان العيوب الخفية لم يكن للضمان األخير محل إلى جانبه

انظر في هذه المسألة وفي أنه يغلب أن يريد المتعاقدان إحالل  . العيوب الخفية دون أن يحل محله وجب العمل بهذه اإلرادة

ويذهب اوبري ورو إلى أن المفروض في  212ص  259فقرة  29هذا الضمان محل العيوب الخفية بالنيول وريبير وهامل 

لضمان الخاص العادي ما لم يكن البائع يعلم بالعيب فيضمنه الضمان العادي إلى جانب الضمان هذا الضمان أنه يمنع ا

  ( . 77مكررة ص  999فقرة  9أوبري ورو ) الخاص 
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وهي مدة يقدر المشتري أنها تكفي لتجربة صالحية الشيء  ، أن يقترن بمدة معينة يكون فيها البائع مسئوال عن الضمان–ثانياً 

  . أو أنها تكفي الستهالك المبيع ذاته كاشتراط سنة لصالحية البطارية الكهربائية ، للعمل إذا كان المبيع ساعة أو سيارة

وفي الضمان  . ط الضمانوإال سق ، أن المدة التي يجب فيها أن يخطر المشتري البائع بالخلل هي شهر من وقت ظهوره–ثالثاً 

وال يوجد ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان في الحالة  . بل يكون ذلك في الوقت المالئم كما سبق القول ، العادي لم تحدد مدة لإلخطار

اق على فيجوز االتف ، فليست أحكام هذا النص من النظام العام ، التي نحن بصددها على أن تكون مدة اإلخطار أكثر من شهر أو أقل

ما يخالفها كما ورد صراحة في النص 
(1191)
 .  

وفي الضمان العادي المدة سنة من  . أن المدة الواجب رفع الدعوى الضمان فيها هي ستة شهور من وقت اإلخطار –رابعاً 

مدة هنا مدة تقادم بل هي فليست ال . وال يوجد ما يمنع من االتفاق على أن تكون المدة اقل من ستة شهور . وقت تسليم المبيع كما قدمنا

أما مدة السنة في الضمان العادي فهي مدة  . مدة سقوط وهي ليست من النظام العام فتجوز إطالتها ويجوز تقصيرها باتفاق خاص

  . تجوز إطالتها وال يجوز تقصيرها كما سبق القول ، تقادم

، وإذا لم يكن قابال لإلصالح  حتى يعود صالحاً للعمليكون التعويض عادة في هذا الضمان أن البائع يصلح المبيع  –خامساً 

أبدلته بمثيل له يكون صالحاً 
(1199)
  . 

 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص النص الذي نحن بصدده ما يأتي : " هذا نص جديد

. ويقصد به ضمان صالحية  ( ي )السابق، وال نظير له في التقنين الحال ( 915نقل عن المشروع الفرنسي اإليطالي ) م  

المبيع في األشياء الدقيقة كاآلالت المكانيكية والسيارات ونحو ذلك فإذا وجد شرط صريح بضمان البائع لصالحية المبيع للعمل مدة 

قط حقه في ، فالواجب أن يخطر المشتري البائع في مدة اشهر من ظهور الخلل وإال س ، ثم ظهر خلل أثناء هذه المدة معلومة

. ويجوز رفع الدعوى مباشرة وتعتبر صحيفتها إخطاراً  ( من هذا اإلخطار ، وأن يرفع الدعوى في مدة سنة ) سنة أشهر الضمان

 ً . ويالحظ أن ميعاد اإلخطار في هذه الحالة  ، ولكن المشتري يعرض نفسه لتحمل مصروفات الدعوى إذا سلم البائع حقه كافيا

. وغنى عن البيان  خالفاً لحالة ضمان العيب بوجه عام حيث نص على أن اإلخطار يكون في الوقت المالئم ، الخاصة قد تحدد بشهر

(  أنه يجوز االتفاق على تعديل ميعاد الشهر والسنة ) والستة األشهر
(1195)
 "  . 
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 التي تقارب ضمان العيوب الخفية : بعض النظم القانونية  - 381

، نستكمل تحديده بتمييزه عن بعض النظم القانونية  اآلن وقد فرغنا من بسط أحكام ضمان العيوب الخفية فحددنا هذا الضمان

ي المقدار . ونذكر من هذه النظم الغلط والتدليس والفسخ لعدم التنفيذ والعجز ف األخرى التي تقاربه وقد تلتبس به في بعض الحاالت

 .  وضمان االستحقاق الجزئي

 التمييز بين ضمان العيوب الخفية والغلط : - 382

، فإذا كانت هذه الصفة تتصل بصالحية المبيع للغرض الذي اعد له بحيث أن انتفاءها  قد يقع الغلط في صفة جوهرية للمبيع 

، ويكون في الوقت ذاته منشئاً لضمان العيوب  لإلبطال للغلط ، فإن البيع يكون في هذه الحالة قابال بجعله غير صالح لهذا الغرض

أمكن القول إن المشتري وقع في غلط في صفة  ، غير صالح له ، فإذا اشتري شخص فرساً على أنه صالح للسباق فوجده الخفية

الة أن يرجع على البائع إما فيجوز للمشتري في هذه الح . جوهرية في الشيء وأمكن القول في الوقت ذاته أن المبيع به عيب خفي

فإذا رجع بدعوى الغلط وجب أن يثبت أن  . فيختار إحداهما ولكنه ال يجمع بينهما ، بدعوى الغلط وإما بدعوى ضمان العيوب الخفية

رس مساومة أو ويستوي أن يكون قد اشتري الف ، أو كان يعلم أو يستطيع أن يعلم بالغلط الذي وقع ليه ، البائع كان واقعاً في غلط مثله

                                                 

 (
1191
ويجوز رفع دعوى الضمان مباشرة  - 292ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموع األعمال التحضيرية (  

ً ويعتبر إعالن    . ولكن المشتري يعرض نفسه لتحمل مصروفات الدعوى إذا سلم البائع بحقه ، صحيفتها إخطاراً كافيا

 (
1199
األستاذ جميل  - 177األستاذ أنور سلطان فقرة  - 259فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 515بودري وسينيا فقرة (  

  . 51األستاذ منصور مصطفي منصور فقرة  - 995األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة  - 159الشرفاوي ص 

رجع المشتري على البائع وفقاً للقواعد المقررة في  ، فإذا كان إصالح المبيع متعذراً  . وهذا حتى لو ما يذكركيف يكون التعويض

ً  ، ضمان العيب الخفي كتفي وإذا كان العيب غير جسيم ا ، فيرد المبيع أو يستبقيه مع التعويض إذا كان العيب جسيما

بأن يشترط المشتري رد المبيع  ، ويجوز االتفاق على تعديل مدى التعويض ( . 177األستاذ أنور سلطان فقرة ) بالتعويض 

  ( . 121األستاذ منصور مصطفي منصور ص ) ولو لم يكن العيب جسيماً أو يشترط البائع عدم رده ولو كان العيب جسيماً 

 (
1195
  . 292ص  - 299 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية (  
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ويجب أن يرفع الدعوى في خالل سنوات من وقت عمله بالغلط أو في خالل خمس عشرة سنة  ، اشتراه في مزاد قضائي أو إداري

فإذا حكم باإلبطال اعتبر  ، ويطلب في هذه الدعوى إبطال البيع . من وقت البيع بحسب األحوال وهذه هي مدة التقادم في دعوى الغلط

فاسترد المشتري الثمن مع التعويض إن كان له مقتض ورد المبيع  ، كنالبيع كأن لم ي
(1199)
أما إذا رجع المشتري بضمان العيوب  . 

الخفية فاألمر يختلف عن كل ما تقدم : ال يطلب من المشتري إال أن يثبت أن الغرض المقصود من الفرس هو أن يكون صالحاً 

فسواء جهله أو  ،  يطلب منه أن يثبت بعد ذلك أن البائع كان يجهل ذلك أو يعلمهوال . للسباق وقد ظهر أنه غير صالح لهذا الغرض

ففي  ، وسواء علم بوقوع المشتري في غلط جوهري أو لم يعلم ، وسواء اشتراك مع المشتري في غلط مشترط أو لم يشترك ، علمه

أما الغلط فأمر  ، أن العيب الخفي أمر موضوعي محضومن هنا نرى  . جميع األحوال قد ثبت أن بالمبيع عيباً خفياً يوجب الضمان

ذاتي محض 
(1191)
وإن كان األمران قد اجتمعا معا في المثل الذي نحن بصدده وإذا نحن بصدده وإذا كان المشتري قد اشتري  ، 

ه الحالة رفع دعوى الفرس في مزاد قضائي أو إداري امتنع عليه أن يرفع الدعوى ضمان بالعيب وقد رأينا أن ال يمتنع عليه في هذ

ويجب على المشتري رفع دعوى ضمان العيب خالل سنة من وقت تسلمه الفرس بعد أن يخطر البائع بالعيب في الوقت  . الغلط

وقد رأينا في دعوى الغلط أن المشتري ال يخطر البائع بشيء وله أن يرفع الدعوى في ثالث سنوات أو في خمس عشرة  ، المالئم

وإما  ، ويطلب المشتري في دعوى ضمان العيب إما رد الفرس إلى البائع وأخذ تعويض منه ليس هو الثمن . سنة بحسب األحوال

استبقاء الفرس وأخذ تعويض عما أصابه من الضرر بسبب العيب وقد رأينا في دعوى الغلط أن البيع يزول بأثر رجعي ويعتبر كأن 

ويرد الفرس للبائع وليس له أن يستبقيه مع أخذ تعويض  ، ه منقضوسترد المشتري الثمن مع التعويض إن كان ل ، لم يكن
(1191)
 .  

وهذه الفروض الكبيرة بين الدعويين تجعل من المهم أن نعرف متى يكون هناك محل لدعوى الغلط دون دعوى ضمان 

الخفي فيصبح من فقد يقع أن يلتبس الغلط بالعيب  ، ومتى يكون هناك محل لدعوى ضمان العيب دون دعوى الغلط ، العيب

ولكن  ، وهو يقع في صفة جوهرية في المبيع جعلها المشتري محل اعتباره ، فالغلط أمر ذاتي كما قدمنا . الضروري التمييز بينهما

أما العيب الخفي فأمر موضوعي كما سبق  . أما العيب . دون أن تتصل هذه الصفة الجوهرية حتما بالغرض الذي اعد له المبيع

سواء كان هذا محل اعتبار ذاتي عند المشتري أو  ، وهو يقع في الغرض الذي اعد له المبيع فيجعله غير صالح لهذا الغرض ، القول

لم يكن 
(1197)
 .  

فإذا اشتري شخص أثاثاً لغرفة استقبال معتقداً أنه من طراز معين تبين  . ومن ثم قد يوجد الغلط دون أن يوجد العيب الخفي

أو اشتري سيارة أو آلة ميكانيكية معتقداً أنها من "ماركة "معينة فتبين أنها ليست من هذه "الماركة  ، هذا الطرازبعد ذلك أنه ليس من 

 ً أو  –فقد يكون األثاث الذي اشتراه  ، " كان هذا غلطاً في صفة جوهرية في المبيع وليس من الضروري أن يكون هذا عيباً خفيا

 ، بل قد يكون اكثر صالحية من الطراز الذي أراده المشتري ، اً كل الصالحية للغرض المقصودصالح –السيارة أو اآللة المكانيكية 

 ، عند ذلك ال يستطيع المشتري أن يرجع عل البائع بضان العيوب الخفية . فال يمكن القول في هذه الحالة أن المبيع به عيب خفي

  . دعوى وبخاصة األحكام التي سبق ذكرهاوليس أمامه إال أن يرجع بدعوى الغلط فيراعي أحكام هذه ال

ذلك أن العيب الخفي معناه أن بالمبيع عيباً يجعله غير صالح  ، فهذا أمر نادر ، أما أن العيب الخفي دون أن يوجد الغلط

عين  وهذا هو ، ويكون المشتري غير عالم بالغيب ، للغرض المقصود فيغلب أن يكون واقعاً في صفة جوهرية اعتبرها المشتري

                                                 

 (
1199
سقط حقه في طلب إبطال  ، مدني بأنه ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع 525وقد قضت الفقرة الثانية من المادة (  

سقط حقه إذن في طلب  ، إال إذا أثبت تدليس البائع فغذا ذكر المشتري في عقد البيع أنه عالم بالمبيع ، البيع بدعوى علمه به

مدني  592وقد قضت محكمة النقض بأن المادة  . ولكن ال يسقط حقه في الطعن بسبب العيب الخفي ، لبيع بسب الغلطإبطال ا

خاصة بحوالة حصول الغلط في البيع ال بحالة ظهور العيوب الخفية وعلى ذلك فإن طلب الفسخ للعيب (  جديد 1/    525) 

 1نقض مدني ) سليم المبيع بأنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفن الخفي ال يمنع منه أن يكون المشتري قد اقر عند ت

  ( . 291ص  15رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة 

 (
1191
  . 295ص  221فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  

 (
1191
  . 525بودري وسينيا فقرة  - 911ص  5م  2751مايو سنة  1استئناف مختلط (  

 (
1197
أما من اشتري شيئاً معيناً فقد اشتري  ، المبيع يكون قد اشترى شيئاً غير الشيء الذي قصد شراءهفمن وقع في غلط في (  

فتبين أنها  ، قطن السكالريدس"  تقاوي"  فإذا اشتري شخص بذورا على أنها . الشيء الذي قصد شراءه وان كان به عيب

أما إذا كانت البذور  . فإنه يكون قد وقع في غلط جوهري ، لقطن غير السكالريدس"  تقاوي"  أصال أو أنها"  تقاوي"  ليست

يناير  29استئناف مختلط ) فليس هذا بغلط وإنما هو عيب خفي  ، ولكنها فقدت قوة اإلنتاج ، هي تقاوي لقطن السكالريدس

  ( . 212ص  95م  2511سنة 

الشيء ما دام يؤثر في صالحيته للغرض الذي اعد ألنه يقع في صفة غير جوهرية في  ، ويقول بعض الفقهاء العيب أوسع من الغلط

وقد  ، ألن أية صفة يعتبرها المتعاقدان جوهرية في الشيء يجوز أن يقع فيها غلط ، وهو في الوقت ذاته أضيق من الغلط . له

  ( . 115فقرة  22بيدان ) ال يكون من شأنه هذا الغلط أن يؤثر في صالحية المبيع للغرض الذي اعد له فال يكون الغلط عيباً 
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الغلط 
(1195)
ففي  . ومع ذلك قد يقع أن يكون العيب الخفي غير متصل بصفة جوهرية في المبيع كانت هي محل اعتبار المشتري . 

ولكن وجد بها عيباً خفياً ينقص من  ، المثل المتقدم إذا اشتري شخص أثاثاً لغرفة استقبال من طراز معين فوجدها من هذا الطراز

فال يرد  ، فإن له في هذه الحالة أن يرفع دعوى ضمان العيب الخفي وليس له أن يرفع دعوى الغلط ، صالحيتها للغرض المقصود

المبيع إلى المشتري بل يستبقيه مع أخذ التعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب العيب 
(1119)
فإذا كان العيب جسيماً بحيث لو كان  . 

فإن هذا معناه أن العيب قد اتصل بصفة جوهرية  ، عيب الذي يجيز رد المبيعوهذا هو ال ، المشتري قد علم به لما أقدم على الشراء

وهنا تختلط دعوى ضمان العيب بدعوى الغلط  ، في المبيع
(1112)
  . ويكون للمشتري أن يختار إحداهما على النحو الذي بسطناه . 

 التمييز بين ضمان العيوب الخفية والتدليس :  - 383

وذلك فيما إذا كان البائع ال يعلم بالعيب أو كان يعلمه ولكنه لم يدلس على  ، أن يكون هناك تدليسوقد يقوم ضمان العيب دون 

وذلك فيما إذا كان الغلط الذي انساق إليه  ، وقد يقوم التدليس دون أن يقوم ضمان العيب . المشتري بأن تعمد مثال أن يخفي عنه العيب

ولكن بصفة جوهرية فيه كانت هي محل اعتبار المشتري  ، لمقصود من المبيعالمشتري عن طريق التدليس ال يتصل بالغرض ا
(1111)
وذلك فيما إذا كان بالمبيع عيب خفي تعمد البائع إخفاءه عن المشتري غشاً معه فيجوز  ، وقد يجتمع ضمان العيب مع التدليس . 

للمشتري عند ذلك رفع الدعوى ضمان العيب أو رفع دعوى التدليس 
(1119)
 .  

ال  ، ففي التدليس يجب أن يكون للبائع . وق بين الدعويين كبيرة كالفروق التي بين دعوى ضمان العيب ودعوى الغلطوالفر

أما في ضمان العيب فيصبح  ، بل أيضاً مدلسا أي أن يكون قد عمد إلى طريق احتيالية ليوقع المشتري في الغلط ، سيء النية فحسب

أن يكون البائع حسن النية 
(1115)
 ، ويمتنع ذلك في ضمان العيب ، لتدليس يصح أن يكون البيع بالمزاد القضائي أو اإلداريوفي ا 

                                                 

 (
1195
لم يجز للمشتري أن يرفع دعوى الغلط ألن البائع  ، ولكن إذا كان البائع عالماً بالعيب غير أنه يعتقد أن المشتري عالم به مثله(  

فال يبقى أمامه إال أن يرفع دعوى ضمان بالعيب الخفية إذا كان العيب الذي لحق  ، غير مشترك معه فيه وغير عالم بوقوعه

فال يمكن أن يقال في هذه الحالة أن المشتري قد وقع في غلط عند  ، جوهرية في المبيع حدث بعد البيع وقبل التسليم بصفة

  . البيع

 (
1119
أما إن وجدها من ذهب  ، فإن وجدها من فضة مذهبة رفع دعوى الغلط ، وإذا اشتري شخص حلياً على أنها من ذهب(  

خالص ولكن بالذهب عيب ينقص من قيمته رفع دعوى ضمان العيب وإذا اشتري شخص صورة زيتية على أنها من صنع 

وإن وجدها من صنعه ولكن بالصورة عيوب تنقص من  ، فإن وجدها من غير صنعه رفع دعوى الغلط ، رسام معروف

األستاذ محمد  - 799فقرة  1كوالن وكابتان –مكررة خامساً  519فقرة بودري وسينيا ) قيمتها رفع دعوى ضمان العيب 

األستاذ جميل  - 211األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 999األستاذ محمد كامل مرسي ص  - 192على إمام فقرة 

  ( . 512فقرة  - 519األستاذان احمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة  - 11الشرقاوي فقرة 

 (
1112
وقارن األستاذ عبد المنعم البدراوي  - 51األستاذ منصور مصطفي منصور فقرة  - 955انظر األستاذ محمد على إمام ص (  

  . 151فقرة 

 (
1111
لم يكن هناك محل لضمان  ، وقد رأينا أن العيب إذا كان مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد ولم يتبينه المشتري لعدم خبرته(  

تري أن يتمسك بالتدليس إذا تعمد البائع إخفاء العيب عن المشتري عشاً منه بالرغم من أن المشتري ولكن يكون للمش . العيب

 ( . في الهامش 911انظر آنفاً فقرة ) فهنا يقوم التدليس دون أن يقوم ضمان العيب  . كان ال يتبينه حتى لو لم يخفيه عنه البائع

  - 119فقرة  22بيدان 

  . 217ص  211قرة ف 29بالنيول وربير وهامل 

 (
1119
 ؟(  

  . 599فقرة  1كوالن وكابيتان 

 (
1115
 ؟ (  

فإذا به مصنوع من مادة أخرى وإن كان صالحاً للغرض  ، ومثل ذلك أيضاَ أن يشترط أن يكون المبيع مصنوعاً من مادة معينة(  

وقد قضت محكمة  . فيكون للمشتري دعوى للفسخ لعدم تنفيذ البائع اللتزامه دون دعوى ضمان العيوب الخفية ، المقصود

فإذا كان  . النقض بأن العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب هو اآلفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السلمية للمبيع

من مادة غير المادة المتفق عليها فذلك ال يعتبر عيباً خفياً موجباً لضمانه ما يشكو منه المشتري هو أن المبيع وجد مصنوعاً 

فالحكم يؤسس قضاءه بالفسخ على القول بوجود عيب خفي في المبيع هو مخالفة المادة التي صنع منها للمادة التي دلت 

أبريل سنة  7نقض مدني ) ناً نقضه عبارات العقد صراحة على أنها كانت الموضوع المعتبر فيه يكون مخالفاً للقانون متعي

ًً استئناف مختلط  -(  971ص  151مجموعة عمر  2557 َ ديسمبر  25 - 977ص  15م  2521يونيه سنة  9انظر أيضا

  . 929ص  51م  2599مايو سنة  29 - 15ص  51م  2595سنة 
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أما في ضمان العيب فيجب رفع الدعوى بعد  ، وفي التدليس يجب رفع الدعوى خالل ثالث سنوات أو خمس عشرة سنة كما في الغلط

يحكم القاضي بإبطال البيع فيزول بأثر رجعي ويعتبر :أن لم  وفي التدليس . اإلخطار بالعيب خالل ثالث سنوات من وقت تسلم المبيع

يكن فيسترد المشتري الثمن من التعويض ويرد المبيع أما في العيب الخفي فيبقى البيع وقد يرد المشتري المبيع وقد ال يرده ويقتضي 

  . من البائع تعويضاً يشتمل على عناصر معينة غير عناصر التعويض في التدليس

 التمييز بين الضمان العيوب الخفية والفسخ لعدم التنفيذ  - 384

يقوم الفسخ لعدم التنفيذ دون أن يقوم  . فيتميزان تارة ويختلطان أخرى ، وقد يتالقي ضمان العيب مع الفسخ لعدم التنفيذ

الة وإن كان في حالة صالحة تماماً فيتبين أنه ليس في هذه الح ، بضمان العيب إذا اشترط المشتري مثال أن يكون المبيع في حالة جيدة

ويكن ال  ، فيجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لعدم تنفيذ البائع ال لتزامه من تسليم المبيع في حالة جيدة ، لألغراض المقصودة منه

يجوز له أن يرجع على البائع بضمان العيب ألن المبيع خال من كل عيب وهو صالح للغرض المقصود 
(1119)
ان العيب ويقوم ضم . 

ولكن وجد به عيباً خفياً ينقص من صالحيته  ، دون أن يقوم الفسخ لعدم التنفيذ إذا وجد المشتري المبيع بعد في الحالة التي اشترطها

ولكن ال يجوز له أن يطلب فسخ العقد لعدم التنفيذ  ، فعند ذلك يكون للمشتري الرجوع على البائع بضمان العيب . للغرض المقصود
(1111)
إذا اشترط المشتري أن يكون المبيع في حالة صالحة للغرض المقصود و . 

(1111)
جاز  ، ثم تبين أن المبيع ليس في هذه الحالة 

وإما أن  ، للمشتري أما أن يرجع بالفسخ لعدم التنفيذ ألن البائع لم ينفذ التزامه من تسليم العين في حالة صالحة للغرض المقصود

فيجتمع هنا الفسخ لعدم التنفيذ وضمان العيب  ، يرجع بضان العيب لوجود عيب في المبيع يجعله غير صالح للغرض المقصود
(1117)
 .  

ففي الرجوع بالفسخ ال يشترط أن يكون المشتري غير عالم  . والرجوع بالفسخ لعدم التنفيذ يختلف عن الرجوع بضمان العيب

 . وال يجوز ضمان العيب ، ويجوز الفسخ حتى لو كان البيع بمزاد قضائي أو مزاد إداري . ي ضمان العيبويشترط ذلك ف ، بالعيب

والفسخ يزيل  ، وهي سنة واحدة من وقت تسليم في ضمان العيب ، ومدة التقادم في الفسخ عشرة سنة من وقت إخالل البائع بالتزامه

ما في ضمان العيب  . تري المبيع ويسترد الثمن مع التعويض إن كان له مقتضويرد المش ، العقد بأثر رجعي فيعتبر كأن لم يكن

وإما أن يستبقي المبيع مع اخذ تعويض  ، وعلى أساسه إما أن يرد المشتري المبيع ويأخذ تعويضاً من المشتري ، فالبيع قائم
(1115)
 .  

 التمييز بين ضمان العيوب الخفية والعجز في مقدار المبيع : - 385

أما  ، فال يلتبس ذلك بالعيب الخفي إذا العجز في مقدار المبيع هو نقص في كميته ، يكون هناك عجز في مقدار المبيعوقد  

  . العيب الخفي في المبيع فنقص في صفته والنقص في الحكم غير النقص في الكيف

وفي أن  ، ية تفترض حسن نيتهوتختلف دعوى العجز عن دعوى العيب في أن األولي ال تفترض حسن نية المشتري والثان

وتتفق الدعويان في أن مدة التقادم في كل منهما سنة واحدة من  . األولي تجوز في بيع بالمزاد القضائي أو اإلداري والثانية ال تجوز

لمبيع إذا كان وفي أن المشتري يستطيع رد المبيع أو استبقاءه إذا كان العجز أو العيب جسيما وليس له رد ا ، وقت التسليم الفعلي

ولكن في دعوى العجز إذا رد المشتري المبيع يكون ذلك عن طريق فسخ البيع فيزول بأثر رجعي  . العجز أو العيب غير جسيم

أما في دعوى العيب فال يكون عن طريق فسخ البيع بل يبقى كما سبق القول  ، ويعتبر كأن لم يكن
(1119)
 .  

 ضمان االستحقاق الجزئي :التمييز بين ضمان العيوب الخفية و - 386

إلى حد أن المشرع  ، يتقارب االستحقاق الجزئي من العيب من ناحية ما يعود على المشتري من الحيازة بسبب كل منهما 

فالمبيع  ، جعل الجزاء واحداً في االثنين كما رأينا ولكن االستحقاق الجزئي ال يفرض وجود عيب في المبيع بل يفرض حقاً للغير عليه

                                                 

 (
1119
 ؟(  

 (
1111
فعند ذلك يكون للمشتري دعوى  ، كأن بها عيب خفي ولكن العينة ذاتها ، وكذلك لو وجد المشتري المبيع مطابقاً للعينة(  

  ( . 2هامش  297ص  29بالنيول وريبير وهامل ) ضمان العيوب الخفية دون دعوى الفسخ لعدم التنفيذ 

 (
1111
جاز هنا للمشتري على  ، أو كفل البائع للمشتري وجود صفات معينة في المبيع ثم تبين أن المبيع خال منها أو من بعضها(  

ولكل من الدعويين أحكامهما  ، وجاز أيضاً أن يرجع بالفسخ لعدم التنفيذ ، ئع بضمان العيوب الخفية كما سبق القولالبا

ويذهب بعد تردد إلى عكس ما  ، 125ص  - 127قارن األستاذ منصور مصطفي منصور ص ) الخاصة بها كما سنرى 

  ( . نذهب إليه

 (
1117
  . 291 ص 211فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  

 (
1115
  . 951األستاذ عبد المنعم البدرواي فقرة (  

 (
1119
  . 955األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة (  
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 الفهرس العام

فالمبيع معيب من ناحية  ، أما العيب فيفرض وجود عيب فالمبيع الحقاً للغير عليه ، م من ناحية مادته ومعيب من ناحية ملكيتهسلي

فيعتبر هذا  ، وقد كان القانون الفرنسي القديم يخلط بين االثنين في حالة ظهور حق ارتفاق على المبيع . مدته وسليم من ناحية ملكيته

ويختلف ضمان  . ألن حق االرتفاق حق للغير على المبيع ال عيب في ذات المبيع ، لصحيح أنه استحقاق جزئيوا ، عيباً خفياً 

االستحقاق الجزئي عن ضمان العيب الخفي في أن المشتري في ضمان االستحقاق ال يشترط أن يكون حسن النية ويشترط ذلك في 

وفي أن مدة التقادم  ، وفي أن ضمان االستحقاق جائز في البيع بالمزاد القضائي أو اإلداري وضمان العيب غير جائز ، ضمان العيب

ويتفق االثنان في  . في ضمان االستحقاق خمس عشرة سنة من وقت االستحقاق والمدة في ضمان العيب سنة واحدة من وقت التسليم

مان االستحقاق وفي ضمان العيب رد المبيع أو استبقاءه إذا كان االستحقاق أو العيب فيجوز للمشتري في ض ، الجزاء كما قدمنا

وإذا رد المبيع فإن ذلك ال يكون عن طريق فسخ البيع بل يبقى  ، وال يجوز له الرد إذا كان االستحقاق أو العيب غير جسيم ، جسيماً 

البيع في الحالتين كما سب القول 
(1112)
  

 ات المشتريالتزام -الفرع الثاني 

 ( 2بالتزامات ثالثة : )  ، بموجب عقد البيع ذاته ودون حاجة إلى ذكر خاص ، التزامات ثالثة : يلتزم المشتري - 971

  . تحمل مصروفات البيع ( 1الوفاء بالثمن ) 

تسليم المبيع  ( 9) 
(1111)
 .  

 الوفاء بالثمن  -المبحث األول 

 ل بهذا االلتزام : التزام الوفاء بالثمن وجزاء اإلخال - 388

وقد رتب القانون للبائع ضمانات مختلفة تكفل له الوفاء بهذا االلتزام وتكون جزاء على  ، المشتري ملتزم بأن يفي البائع بالثمن

  . اإلخالل به

  . جزاء اإلخالل بهذا االلتزام ( 1)  . التزام الوفاء بالثمن ( 2فنبحث إذن : ) 

 ء بالثمن التزام الوفا -المطلب األول 

على أي شيء يقع التزام الوفاء –المسائل التي نبحث في هذا االلتزام : نبحث في خصوص هذه االلتزام أمرين : أوالً  - 975

  . الزمان والمكان اللذين يجب فيها الوفاء بهذا االلتزام -ثانياً  . بالثمن

 على أي شيء يقع التزام الوفاء بالثمن  - 2

 :  الثمن والفوائد - 391

 دفع الثمن المتفق عليه  ( 2يشمل التزام الوفاء بالثمن : )

  . ودفع فوائد الثمن في بعض األحوال ( 1) 

 إحالة :  –دفع الثمن  - 391

دفع الثمن هو االلتزام األساسي الواجب على المشتري 
(1119)
،  ليقابل االلتزام األساسي الواجب على البائع بنقل ملكية المبيع 

  . ا هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمنإذا البيع إنم

                                                 

 (
1112
  . 959األستاذ عبد المنعم البدراوي فقرة (  

 . Vice Redلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز ) ويكون البيع باطال  ، وقد يكون المبيع غير مشروع فال يعتبر هذا مجرد عيب في المبيع

وقد يعتبر القانون  . وعدم المشروعية يرجع إلى اعتبار في القانون أما العيب فيرجع إلى اعتبار في طبيعة الشيء - 9فقرة 

) فيجتمع االعتباران ولكن اعتبار القانون يتغلب فيكون البيع باطال  ، فيحرمه–كما في األغذية  –عيوباً في طبيعة الشيء 

كبيض  ، وقد يصل العيب من الجسامة إلى جعل المبيع في حكم المعدوم(  19فقرة VICE Redظ لف 9انسيكلوبيدي داللوز 

فعند ذلك يكون البيع محله معدوم وقت العقد ويكون باطال  ، فاسد أو فاكهة معطوبة أو حق مؤلف سقط ودخل في الملك العام

  ( . 957المنعم البدراوي فقرة  األستاذ عبد) ال يثار في هذه الحالة العيب الخفي  ، النعدام المحل

 (
1111
  . من هذه االلتزامات الثالثة التزامين دفع الثمن وتسلم المبيع(  519م ) يذكر تقنين الموجبات والعقود اللبناني (  

 (
1119
ملكية  فقد يلتزم الغير في نفس عقد البيع بدفع الثمن وتكون ، وليس من الضروري أن يكون المشتري هو الملتزم بدفع الثمن(  

في الهامش وتكون العالقة ما بين البائع والمشتري هي  199وأنظر آنفاً فقرة  - 2911فقرة  1جوسران ) المبيع للمشتري 
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 الفهرس العام

والثمن هو مبلغ من النقود يتفق عليه المتبايعان 
(1115)
وقد قدمنا عند الكالم في الثمن  . 

(1119)
 ، أن الثمن يجب أن يكون نقوداً  

 ، فقد صح ، روط في الثمنوان يكون مقدراً أو قابال للتقدير وأن يكون جدياً أن ال يكون صورياً وال تافهاً فإذا توافرت هذه الش

كنفقات  ، ومصروفات الوفاء بالثمن . وأصبح واجب الوفاء بالشروط التي يقررها العقد وفي الزمان والمكان اللذين سنبينهما فيما يلي

تكون في األصل على المدين به أي على المشتري طبقاً  ، إرساله عن طريق البريداو عن طريق مصرف أو عن أي طريق آخر

وطرق الوفاء  . إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك " ، مدني وهي تنص على أن تكون نفقات الوفاء على المدين 957دة للما

كما يجوز للمشتري عرض الثمن على البائع وإيداعه  ، بالثمن وشروط صحة الوفاء تخضع للقواعد المقررة في الوفاء بااللتزام

  . ويكون هذا وفق للقواعد المقررة في العرض واإليداع لحسابه إذا وجد سبب يدعو إلى ذلك

من هذا المشروع  191وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص في هذا الخصوص هو المادة 

الوفاء  وهو الذي يتحمل نفقات ، وكانت تقضي بأن "تلتزم المشتري بدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التي يقررها العقد
(1111)
وجاء  

وتبين ما الذي يجب  ، في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "هذه النصوص تقرر التزام المشتري بدفع الثمن

أن يدفعه وفاء لهذا االلتزام فهو يدفع الثمن المتفق عليه بالشروط التي يقررها العقد فقد يتفق على أن يدفع الثمن أقساطاً أو جملة 

لنقل إذا حمل فعليه نفقات البريد أو غير ذلك من وسائل ا ، ويتحمل نفقات الوفاء وفقاً للقواعد العامة ألنه هو المدين بالثمن . واحدة

الثمن إلى مكان بعيد "
(1111)
ألنه مستفاد من القواعد العامة  ، وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة . 

(1117)
 .  

 النصوص القانونية : –دفع الفوائد  - 392

ال حق للبائع في الفوائد القانونية عن الثمن إال إذا أعذر المشتري  - 2من التقنين المدني على ما يأتي : " 597وتنص المادة  

  . هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره" ، أو إذا سلم الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابال أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى

ً  ، المبيع ونماؤه من وقت تمام البيعوللمشتري ثمر  - 1" وهذا ما لم يوجد اتفاق أو  . وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا

عرف يقضي بغير 
(1115)
 " .  

ويقابل تملك  ، ويخلص من هذا النص أن األصل هو أن يتملك المشتري ثمر المبيع ونماءه متحمال نفقاته من وقت تمام البيع

فنعرض  . أن يدفع للبائع الفوائد القانونية للثمن وقت تمام البيع أيضاً أن لم يكن قد دفع له الثمن فوراً عند البيعالمشتري للثمر والنماء 

دفع المشتري للبائع  ( 1تملك المشتري لثمر المبيع ونمائه من وقت البيع وتحمل نفقاته من هذا الوقت )  ( 2إذن لهاتين المسألتين : ) 

  . منالفوائد القانونية للث

                                                                                                                                                                    

العالقة ما بين المتبايعين فيلتزم البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري وتسليمه إياه وضمان التعرض واالستحقاق والعيوب 

فتكون عالقته  ، ولكن الغير هو الذي يلتزم نحو البائع بدفع الثمن والمصروفات ، تسلم المبيعويلتزم المشتري ب ، الخفية

أو بمقابل إذا كان يفي له ديناً أو  ، أما عالقته بالمشتري فتكون عالقة تبرع إذا كان متبرعاً له بالثمن ، بالبائع عالقة معاوضة

ًً أو نحو ذلك  ُ  - 2911فقرة  venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  - 1559فقرة  1جيه بالنيول وريبير وبوالن) يعطيه قرضا

  ( . 2915فقرة 

 (
1115
وقد يزيد كما في  ، وقد يقل الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه عن الثمن المتفق عليه كما في حالة استغالل البائع للمشتري(  

األستاذ  - 17األستاذ جميل الشرقاوي فقرة  - 111الباقي فقرة األستاذ عبد الفتاح عبد )  حالة الشراء لعقار قاصر بغبن فاحش

  .(  112ص  55منصور مصطفي منصور فقرة 

 (
1119
  . وما بعدها 199أنظر آنفاً فقرة (  

 (
1111
يجب على المشتري وفاء الثمن في الميعاد والمكان  - 591/    117م  : وكان هذا النص يقابل في التقنين المدني السابق(  

ومصاريف المشال ومصاريف دفع الثمن تكون على  - 991 - 175م  . ن في عقد البيع وبالشروط المتفق عليها فيهالمعيني

  . وهذا إن لم يقض العرف التجاري بخالف ذك في جميع األحوال ، المشتري

 (  لبناني 511عراقي وم  912أنظر أيضاً م  - والحكم وأحد في التقنين السابق والجديد) 

 (
1111
  . 259ص  5موعة األعمال التحضيرية مج(  

 (
1117
  . في الهامش 215ص  - 217ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1115
ال يتقاضى : 199م : "  من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 195و  199ورد هذا النص في المادتين  : تاريخ النص(  

أو إذا أسلمه الشيء المبيع وكان هذا الشيء قابال أن ينتج ثمرات أو أية البائع فوائد قانونية عن الثمن إال إذا أعذر المشتري 

للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت أن يصبح الثمن : 195م  - هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره ، أرباح أخرى

 ً ً  ، مستحقا وفي لجنة المراجعة  " . قضي نيرههذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف ي ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا

 أدمجت المادتان في مادة واحدة من فقرتين لالرتباط
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 الفهرس العام

 تملك المشتري لثمر المبيع ونمائه وتحمله لنفقاته : - 393

قدمنا أن من النتائج التي تترتب على أن البيع ينقل ملكية المبيع للمشتري أن يكون ثمر المبيع ونماؤه للمشتري باعتباره مالكاً  

له 
(1179)
بل يرجع  ، من ملحقات المبيع فتسلم إليه مع المبيع وبينا أن استحقاق المشتري للثمرات والنماء ال يرجع إلى أن هذه تعتبر . 

إلى أن المشتري قد أصبح مالكاً للمبيع وباعتباره مالكاً يملك ثمر ملكه ونماء هذا الملك ويكون عليه تكاليفه 
(1172)
 .  

والملكية في الشيء المعين  . ويترتب على ذلك أن المشتري ال يتملك ثمر المبيع ونماءه إال من وقت أن تنتقل إليه ملكية المبيع

فإذا ما  ، وتنتقل كذلك بالعقد إذا كان المبيع عقاراً على أن يسجل العقد . إذا كان المبيع منقوال ، بالذات تنتقل بالعقد أي من وقت تمامه

بأثر رجعي من وقت تمام العقد –فيما بينه وبين البائع –سجل اعتبرت الملكية منتقلة 
(1171)
لمشتري يتملك فيخلص من ذلك أن ا 

/  597من وقت تمام العقد كما يقول النص ) م  ، ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ، في المنقول والعقار على السواء ، الثمرات والنماء

( مدني 1
(1179)
ما دام للتسجيل أثر رجعي فيما بين المشتري  ، ويستوي في بيع العقار أن يكون المبيع مسجال أو غير مسجل . 

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :"والبيع غير المسجل كالبيع المسجل من حيث  ، ائع كما قدمناوالب

استحقاق المشتري للثمرات " 
(1175)
ومن وقت  ، فقد رأينا أن ملكيته ال تنتقل إال باإلفراز ، أما إذا كان المبيع شيئاً معيناً بنوعه 

كانت  ، فإذا تراخي التسليم عن اإلفراز ، شتري ثمرات المبيع ونماؤه سواء تم التسليم عند اإلفراز أو بعدهاإلفراز أيضاً يتملك الم

ألنه هو المالك للمبيع كما سبق القول  ، ثمرات المبيع ونماؤه الحاصلة من وقت اإلفراز إلى وقت التسليم ملكاً للمشتري
(1179)
 .  

والثمرات المدنية كالريع واألجرة  ، ولبن الحيوان وثمرات المبيع تشمل الطبيعية كالمحصوالت
(1171)
 ويدخل أيضاً المنتجات 

( produits ) كما هو األمر في المناجم والمحاجر ونحوها  ، وهي التي ال تتجدد
(1171)
 .  

                                                 

 (
1179
  . 195انظر آنفاً فقرة (  

 (
1172
  . 179انظر آنفاً فقرة (  

 (
1171
  . 179أنظر ما قدمناه في هذه المسألة آنفاً فقرة (  

 (
1179
إلى المشتري وبذلك تكون له ثمرته من تاريخ إبرام العقد وقد قضت محكمة النقض بأن من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع (  

وإذن فمتي كان الثابت في عقد البيع أن المشتري لم يدفع الثمن  . وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف ، حتى لو كان الثمن مؤجال

فإن  ، مبيعة خصماً من دين الراهنإلى البائع إنما التزام بدفعه رأسا إلى البنك المرتهن ألطيان البائع الشائعة فيها األطيان ال

حتى ولو لم يقم بتنفيذ التزامه بدفع الثمن إلى  ، ريع األطيان المبيعة يكون حق المشتري من يوم إبرام عقد البيع الصادر إليه

وقضت محكمة استئناف  ( . 992ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  29نقض مدني ) البنك المرتهن 

ومن ضمن ذلك استحقاقه لثمرات العين من يوم  ، بأن للمشتري الراسي عليه المزاد ما للمشتري العادي من الحقوق أسيوط

فللدائنين أو المدين أو المدين في هذه الحالة إرغامه  ، فإذا لم يقم بدفع الثمن طبقاً لشروط قائمة المزاد . مرسي المزاد عليه

فائدة على الثمن من يوم مرسي المزاد في حالة ما إذا كانت العين مثمرة أو من يوم على الدفع بالطرق الجبرية واحتساب 

ص  229رقم  99المجموعة الرسمية  2515مايو سنة  15استئناف أسيوط ) تكليفه بالوفاء تكليفاً رسمياً إذا لم يكن كذلك 

121 . )  

 (
1175
  . 259ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1179
من تاريخ سابق على  ، أن يتفق المتعاقدان على أن يكون للمشتري ثمار المبيع من أي وقت آخر ، يمنعولكن يوجد ما (  

فيجوز إذن أن يتفقا على أن يكون إيجار األطيان المبيعة للمشتري من تاريخ  ، تسجيل العقد أو على البيع نفسه أو على تسليم

نقض ) االتفاق على أن يكون تسليم األطيان من تاريخ العقد االبتدائي وقد يستخلص هذا االتفاق ضمنا من  ، العقد االبتدائي

  ( . 191ص  291رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592أبريل سنة  9مدني 

 (
1171
وقد قضت محكمة النقض بأن وجود عقد إيجار ثابت التاريخ قبل البيع ليس من شأنه أن يمحو حق المشتري في الثمرة من (  

 ، أما إذا قد أداها إلى البائع ، فإذا كان المستأجر قد احتفظ باألجرة فعليه أن يؤديها إلى المشتري من هذا الوقت ، تاريخ البيع

نقض ) فعلى البائع أن يردها إلى المشتري  ، أما إذا كان قد أدها إلى البائع ، فعلى البائع أن يردها إلى المشتري من هذا الوقت

 وقضت أيضاً بأنه إذا جاء في عقد بيع حصة من منزل ( . 11ص  21رقم  2وعة عمر مجم 2592ديسمبر سنة  29مدني 

وأنه لم يتيسر للمشتري قبض  ، وأن اإليجار الحالي لهذه الحصة هو كذا ، أن المشتري ينتفع بإيجارات حصته التي اشتراها" 

واستدلت المحكمة بذلك على أن  " ، حصته بموجب عقود اإليجار يحق له أن يخصم اإليجار الذي يخصه من ثمن المبيع

 المراد هو جعل المشتري مستحقاً لثمرة الحصة المبيعة مقدرة في السنة األولي بما كانت هذه الحصة مؤجرة به أي بمبلغ كذا

ثم  ، ومقدرة فيما بعد في السنوات التالية بما تؤجر به في واقع األمر وإن نقص عما كانت مؤجرة به في السنة األولي ،

نقض مدني ) كان الحكم بعيداً عن رقابة محكمة النقض  ، دعمت حكمها على مقتضى هذا التفسير بما يؤيده باعتبارات معقولة

  ( . 151ص  197رقم  2مجموعة عمر  2599مارس سنة  12

 (
1171
  . في الهامش 951من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً فقرة  521انظر م (  
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ككبر الحيوان وسمنه ونتاجه  ، ونماء المبيع
(1177)
  . يكون للمشتري من وقت تمام البيع كما في الثمرات . 

كالضرائب ونفقات  ، فعليه من هذا الوقت أيضاً تكاليفه ، ثبت للمشتري الحق في ثمرات المبيع ونمائه من وقت البيعومتى 

حفظ المبيع وصيانته ونفقات االستغالل ومصروفات تحصيل الثمرة ونحو ذلك 
(1175)
ألن المبيع لم ينتج هذه الثمرات إال بعد هذه  ، 

التكاليف والغرم بالغنم 
(1159)
 .  

كأن يشترط البائع أن تكون له  ، فيمكن االتفاق على ما يخالفها ، عن البيان أن هذه األحكام كلها ليست من النظام العام وغنى

أو يشترط المشتري أن تكون تكاليف المبيع أو الضرائب على البائع إلى وقت التسليم  ، ثمرات المبيع مدة معينة أو إلى وقت التسليم
(1152)
 .  

 الفوائد القانونية على الثمن متى تستحق - 394

ًُ إلى وقت  ، وإذا كان المشتري لم يدفع إلى البائع –  سواء كان الثمن حاال واجب الدفع فوراً أو كان مقسطاً أو كان مؤجالً

 مدني :  597فإنه ال يكون مسئوال عن فوائد هذا الثمن إال في حاالت ثالث وردت في الفقرة األولي من المادة  ، معين

وتكون الفوائد في هذه  ، إذا وجد اتفاق بين البائع والمشتري على أن المشتري يدفع فوائد عن الثمن المستحق في ذمته - أوالً 

وفقا للقواعد المقررة في %  1وللمتعاقدين االتفاق على سعرها بحيث ال يزيد هذا السعر على  ، الحالة فوائد اتفاقية ال فوائد قانونية

ويمكن بطبيعة الحالة أن يتفق المتعاقدان على فوائد بالسعر  . وتستوي في ذلك المسائل المدنية والمسائل التجارية ، الفوائد االتفاقية

ولكنها مع ذلك تبقى فوائد  ، في المسائل التجارية %   9في المسائل المدنية و  %   5فيكون سعر الفائدة في هذا الحالة  ، القانوني

جب حكم القانون بل بموجب االتفاق اتفاقية ألنها ال تستحق بمو
(1151)
واالتفاق هو الذي يحدد من أي وقت تسري الفوائد المتفق  . 

أو من وقت تسلم المشتري للمبيع  ، أو من وقت حلول األجل المتفق عليه لدفع الثمن ، فقد يتفق على سريانها من وقت البيع ، عليها

ولو لم يكن قابال أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى 
(1159)
 ، ويغلب أن يتفق المتعاقدان على الفوائد إذا كان الثمن مؤجال أو مقسطاً  . 

وقت تمام  أي من ، أن يدفع فوائد بسعر يتفق عليه من وقت ثبوت الثمن في ذمة المشتري $ 117$ فيشترط البائع على المشتري 

إلى وقت الوفاء بالثمن أو بكل قسط من أقساطه  ، البيع
(1155)
ولكن ال يوجد ما يمنع البائع من أن يشترط على المشتري دفع فوائد  . 

                                                 

 (
1177
  . نتاج الحيوان أيضاً من المنتجاتوقد يدخل إ(  

 (
1175
  ( . في الهامش 951انظر آنفاً فقرة ) من تقنين الموجبات والعقود اللبناني  915انظر م (  

 (
1159
  . 259ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1152
وقد يقضي العرف بأن  - 252ص  259ص  5األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة (  

  . أو أن تكون الضرائب عليه إلى هذا الوقت ، يكون إنتاج الحيوان مثال للبائع حتى وقت التسليم

 

 (
1151
بودري ) فيكون هو السعر القانوني وتبقى الفوائد فوائد اتفاقية  ، وكذلك إذا اتفق المتعاقدان على فوائد دون تحديد سعرها(  

وإذا اتفق المتعاقدان على سعر اقل من  ( . 211ص  251فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 991ص  912وسينيا فقرة 

–ثالثاً  19هامش رقم  991فقرة  9أوبري ورو )  سرت الفوائد بالسعر القانوني ال بالسعر المتفق عليه ، السعر القانوني

  ( . 215ص  251فقرة  29بير وهامل بالنيول وري - 915بوردي وسينيا فقرة 

 (
1159
ويكون ذلك بوجه خاص إذا سبق البيع وعد بالبيع  . سرت من وقت تمام البيع ، فإذا لم يحدد االتفاق وقتاً لسريان الفوائد(  

ب الوعد فال تسري هذه الفوائد إال من وقت أن ينقل ، وكان هناك اتفاق على دفع فوائد عن الثمن دون أن يعين موعد سريانها

  ( . 2هامش  211وص  251فقرة  29بالنيول وهامل  - 999بودري وسينيا فقرة ) بالبيع بيعاً تاماً 

 (
1155
وقد يتفق المتعاقدان على دفع الفوائد بسعر معين عن ثمن مؤجل على أن تسري هذه الفوائد من وقت البيع إلى وقت حلول (  

إذا أعذر  ، وللبائع بعد ذلك ، ه الحالة الفوائد االتفاقية عند حلول األجلفتنقطع في هذ . األجل ال إلى وقت الدفع بالفعل

حق في الفوائد القانونية من وقت اإلعذار أو من وقت  ، المشتري أن يدفع الثمن أو سلمه المبيع وكان قابال أن ينتج إيرادا

ويشيرون إلى حكم المحكمة النقض الفرنسية في أول ديسمبر  ، 211ص  251فقة  29بالنيول وريبير وهامل ) تسليم المبيع 

  ( . 19 - 2 - 2557سيريه  2551سنة 

فإنها ال تنقطع إال عند الدفع الفعلي للثمن  ، في أية حالة من الحاالت الثالث التي تسري فيها الفوائد ، واألصل أن الفوائد متى سرت

 ، الف ويعدل الدفع الفعلي للثمن العرض الحقيقي واإليداع وفقاً للقواعد المقررةما لم يوجد اتفاق مخ ، أو عند استحقاق المبيع

وال بحبس  ، وال يقف سريان الفوائد أمر آخر فال تنقطع الفوائد بحجز تحفظي على الثمن يوقعه دائن البائع تحت يد المشتري

 - 992بودري وسينيا فقرة  - 299ص  991فقرة  9أوبري ورو ) المشتري الثمن في األحوال التي يجوز له فيها ذلك 

  ( . 1هامش رقم  215ص  251فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 
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فيكون على المشتري في هذه الحالة أن يدفع الثمن فوراً فال  ، بسعر يتفق عليه حتى لو كان الثمن حاالً واجب الدفع بمجرد تمام البيع

  . فإن تأخر في دفعه كان للبائع أن يتقاضى منه الثمن بالطرق القانونية مع الفوائد المتفق عليها إلى يوم دلع الثمن ، عليه فوائد تجب

ولكن يوجد عرف يقضي بدفعها كما إذا كان الثمن يدخل في حساب جار بين المشتري  ، وقد ال يوجد اتفاق على الفوائد

  . الفوائد القانونية على الحساب الجاري ويقضى العرف بحساب ، والبائع

تكون فوائد الثمن مستحقة من وقت تسلم المشتري المبيع إذا كان هذا المبيع قابال أن ينتج  ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف -ثانياً 

أخرى  $ 115$ ثمرات أو إيرادات 
(1159)
ن يكون قابال إلنتاج بل يكفي أ ، وليس ضرورياً أن ينتج المبيع فعال ثمرات أو إيرادات 

ذلك 
(1151)
فإن الفوائد القانونية على  ، فإذا كان المبيع منزال يصلح لالستغالل أو أرضاً تصلح للزارعة وسلمها البائع للمشتري . 

وبحسن  . الثمن تستحق على المشتري من وقت تسلم المبيع حتى لو لم يكن المنزل مؤجراً ولم تكن األرض مزروعة أو مؤجرة

فإذا كان المبيع سيارة خاصة وسلمها البائع للمشتري وجبت الفوائد القانونية  ، ي تفسير عبارة "ثمرات أو إيرادات أخرى "التوسع ف

ذلك أن السيارة حتى لو كانت غير معدة  ، على المشتري من وقت تسلم السيارة ولو أنها غير معدة لألجرة بل هي لالستعمال الخاص

ذلك أن السيارة حتى لو كانت غير معدة لألجرة قابلة أن تنتج ريعاً  ، اصلألجرة بل هي لالستعمال الخ
(1151)
أما إذا كان المبيع  . 

فلو سلمها البائع للمشتري لم تستحق  ، فهي غير قابلة إلنتاج ثمرات أو إيرادات أخرى ، أرضاً فضاء للبناء وال تصلح لغير ذلك

على ذلك الفوائد من وقت التسليم إال إذا كان هناك اتفاق 
(1157)
 .  

ومتى سلم البائع القابل إلنتاج إيراد للمشتري ولو تسليماً حكمياً 
(1155)
وسواء تسلم المشتري المبيع أو لم يتسلمه  

(1199)
وجبت  

ما دام ال يوجد اتفاق على العكس كأن يشترط المشتري في عقد البيع على  ، فوائد الثمن من غير حاجة إلى وجود اتفاق على ذلك

سواء كان  ، البائع إال يدفع فوائد عن الثمن حتى بعد تسليم المبيع وتجب الفوائد على الثمن بمجرد تسليم المبيع القابل إلنتاج اإليرادات

                                                                                                                                                                    

فال  ، حتى ينقطع سريان الفوائد أن يكون العرض خاليا من أي شرط ال يحل للمشتري فرضه ، ويشترط لصحة العرض واإليداع

نهائي في حين أن المشتري سبق له أن حصل على حكم يجوز أن يشترط المشتري في العرض إمضاء البائع لعقد البيع ال

ديسمبر سنة  5نقض مدني ) بصحة إمضاء البائع وهو حكم يقوم مقام التصديق على اإلمضاء ويمكنه من تسجيل العقد 

  ( . 115ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557

 (
1159
 2552أبريل سنة  29ويف الكلية بني س - 229رقم  51المجموعة الرسمية  2559ينونيه سنة  9استئناف مصر (  

 91م  2525نوفمبر سنة  22 - 215ص  25م  2591يناير سنة  92استئناف مختلط  - 72رقم  59المجموعة الرسمية 

م  2599مايو سنة  19 - 521ص  99م  2591أول مايو سنة  -(  وال تخضع الفوائد للتقادم الخمسي ألنها تعويض)  1ص 

  ( . وال تسقط الفوائد بالتقادم الخمسي)  11ص  55م  2591يناير سنة  21 - 159ص  59

 (
1151
والعبرة بتاريخ  . أن يكون المبيع ينتج فعال ثمرات أو أربا أخرى 529/    995فيجب وفقاً للمادة  –أما في التقنين السابق (  

  . وإال فأحكام التقنين الجديد ، سرت أحكام التقنين السابق 2555أكتوبر سنة  19فإن قبل  ، تمام البيع

 

 (
1151
فقد ورد في نص  ( ، 2191م ) يختلف عن نص التقنين المدني الفرنسي (  2/    597م ) ونص التقنين المدني المصري (  

إذا كان الشيء : "  وورد في التقنين الفرنسي"  وكان هذا الشيء قابال أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى: "  التقنين المصري

ومن هنا (  si la chose vendue et livree produit des ou autres)  المبيع تم تسليمه ينتج ثماراً أو أي ريع آخر

بالنيول ) فحق المستأجر في اإليجار ال ينتج إيرادا في القانون الفرنسي  . يتسع النص المصري لما ال يتسع له النص الفرنسي

ويذهب  . قابل لذلك إذا كن يمكن اإليجار من الباطن في القانون المصري وهو ( ، 9هامش  217ص  29وربير وهامل 

الفقه في القانون الفرنسي إلى أنه يجب الوقوف عند وقت البيع لمعرفة ما إذا كان المبيع ينتج إيرادا ً ولو كان عقد اإليجار 

بوردي وسينيا فقرة ) مر المشتري في زراعتها وكذلك األرض المزروعة وقت البيع تنتج إيراداً ولو لم يست ، ينتهي بعد البيع

915 . )  

 (
1157
األستاذ محمد على إمام فقرة ) وكذلك إذا كان المبيع كتاباً أو صورة زيتية أو مصاغاً فهذه األشياء غير قابلة إلنتاج أرباح (  

االنتفاع بها باستعمالها  فإن األرض الفضاء والكتاب والصورة والمصاغ يمكن ، وهذا الحكم محل النظر ( . 915ص  195

وإن لم تكن قابلة إلنتاج إيراد وكان األولي من ناحية السياسة التشريعية أن تستحق الفوائد من وقت تسليم المبيع سواء كان 

بالنيول  - 911بودري وسينيا فقرة  - 999فقرة  15انظر في هذا المعنى لوران ) قابال إلنتاج إيراد أو غير قابل لذلك 

 1557فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 551فقرة  1كوالن وكابيتان  - 215ص  251فقرة  29وهامل وريبير 

  ( . 119ص 

 (
1155
  . 991األستاذ عبد المنعم البدراوي ص  - 992األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ص (  

 (
1199
  ( . 919فقرة بودري وسينيا ) ويكفي إعذار البائع المشتري أن يتسلم المبيع (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

الثمن حاال أو مؤجال أو مقسطاً 
(1192)
في المسائل  %   9في المسائل المدنية و  %   5د القانونية وسعرها والفوائد الواجبة هي الفوائ 

وظاهرة أن هذا الحكم استثناء نص عليه القانون من القاعدة  . وتسري من وقت تسليم المبيع وتبقى سارية إلى يوم الدفع ، التجارية

فمتى  ، يبرر هذا االستثناء أن الثمن هو الذي يقابل المبيعو . التي تقضي بأن الفوائد القانونية ال تستحق إال من وقت المطالبة القضائية

ففوائد الثمن هي التي تقابل ثمرات المبيع فتجب على المشتري  ، سلم المشتري المبيع وهو قابل إلنتاج ثمرات ولم يكن قد دفع الثمن

إلى أن يدفع الثمن 
(1191)
 .  

فكان الواجب أن تستحق الفوائد على  ، من وقت تمام المبيعوقد ذكرنا فيما تقدم أن الثمرات والنماء مستحقة للمشتري 

ً  –وهي التي تقابل الثمرات والنماء كما رأينا –المشتري  وهذا  ، أي من وقت تمام البيع ال من وقت تسليم المبيع ، من هذا الوقت أيضا

هو الذي يقع فعال 
(1199)
فال يأخذ المشتري شيئاً  ، إنقاص في فوائد الثمن إال أن ثمرات المبيع ونماؤه من وقت البيع إلى يوم التسليم ، 

وفي نظير ذلك ال يكون مسئوال عن الفوائد إال من هذا اليوم كما يقضي النص  ، منها إال من يوم التسليم
(1195)
 .  

                                                 

 (
1192
وقد قضت محكمة النقض بأن حق البائع في فوائد  - 1هامش  211ص  29بالنيول وريبير  - 911بودري وسينيا فقرة (  

الثمن إذا كان المبيع الذي سلم ينتج منه ثمرات أو أرباح أخرى يقوم على أساس من العدل الذي يأبي أن يجمع المشتري بين 

وال  ، يع والثمن ولذلك حق أن يكون على المشتري فوائد ثمن المبيع المثمر الذي تسلمه من يوم تسلمهالمب ، يديه ثمرة البدلين

كأن يكون مؤجالً أصال أو لعلة طارئة أو  ، يقف جريان هذه الفوائد أن يكون الثمن أو أن يصبح غير مستحق األداء حاال

مشتري ال يستطيع أن يتمسك بأنه غير ملزم بفوائد عن باقي ثمن وإذن فال . يكون محجوزاً عليه أو محبوساً تحت يد المشتري

المبيع لو صح ما يدعيه من أن الثمن ما كان مستحق األداء لعدم تسليم البائع إياه مستندات التمليك أو لتخلفه عن تحرير العقد 

 115مص  99رقم  9عة عمر مجمو 2559ديسمبر سنة  5نقض مدني ) النهائي متى كان قد وضع يده على األطيان المبيعة 

أو حتى لو كان الثمن غير مستحق األداء حاال لسبب يرجع إلى البائع نفسه كأن يكون تأجيل الثمن بسبب إمهال البائع  ( ،

 1مجموعة أحكام النقض  2512أبريل سنة  9نقض مدني ) ليستحق أوراقه التي تثبت ملكيته ليستطاع تحرير العقد النهائي 

  ( . 919ص  291رقم 

 9 - 119ص  52م  2515فبراير سنة  11استئناف مختلط  : وانظر في أنه يجوز للمشتري أن يجمع بين ثمرات المبيع وفوائد الثمن

  . 5ص  55م  2522نوفمبر سنة 

 (
1191
الثمن هي وفوائد  ، ولما كان الثمن هو الذي يقابل المبيع: "  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد(  

 كان الثمن وفوائده للبائع والمبيع وثمراته للمشتري ، فإنه إذا استحق الثمن وأعذر المشتري بالدفع ، التي تقابل ثمرات المبيع

ً  ، وفي أية حال يتمكن فيها المشتري من االستيالء على ثمرات المبيع ، فإنه يلتزم بدفع الفوائد  ، حتى لو لم يكن الثمن مستحقا

مجموع " )  كما إذا سلم البائع المبيع وكان قابال أن ينتج ثمرات أو أية أرباح أخرى ولو لم ينتج ذلك بالفعل ، قانونيبالسعر ال

فللمشتري الراسي عليه المزاد ثمرات  ، وتسري هذه األحكام حتى لو كان البيع بالمزاد ( . 259ص  5األعمال التحضيرية 

د طبقاً لشروط قائمة المزاد أو بعد اإلعذار أو بعد تسليم العين إذا كانت قابلة إلنتاج العين من يوم رسو المزاد وعليه الفوائ

 ، أما في نزع الملكية للمنفعة العامة ( . 911ص  - 911ص  199األستاذ محمد كامل مرسي فقرة ) ثمرات أو أرباح أخرى 

يكون لصاحب الشأن في العقار الحق في "  أنهعلى (  2595لسنة  911رقم ) من قانون نزع الملكية  21فقد نصت المادة 

األستاذ عبد " )  …تعويض مقابل عدم االنتفاع به من تاريخ االستيالء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية 

  ( . 911المنعم البدراوي فقرة 

 (
1199
أما قبل ذلك  ، ناً على أنه منذ هذا اليوم يبدأ سريان الفوائدفقد اتفقا ضم ، فإذا كان المتبايعان قد اتفقا على ميعاد لتسليم المبيع(  

وما على  ، فالتسليم واجب فوراً  ، وإذا لم يتفق المتبايعان على ميعاد للتسليم ، فتكون هناك مقاصة ما بين الفوائد والثمرات

ك المشتري الثمرات والنماء من هذا اليوم البائع إال أن يعذر المشتري أن يتسلم المبيع حتى تجب الفوائد من يوم البيع كما يتمل

وقارن األستاذ عبد  - 919وانظر بودري وسينيا فقرة  - 215ص  - 217ص  251فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) أيضاً 

وما على البائع إال أن يعذر  ، فالتسليم واجب فوراً  ، واألستاذ منصور ميعاد للتسليم 2هامش  992الفتاح عبد الباقي ص 

بالنيول ) لمشتري أن يتسلم المبيع حتى تجب الفوائد من يوم البيع كما يتملك المشتري الثمرات والنماء من هذا اليوم أيضاً ا

وقارن األستاذ عبد الفتاح عبد  - 919وانظر بودري وسينيا فقرة  - 215ص  - 217ص  251فقرة  29وريبير وهامل 

  ( . 115ص  - 119منصور ص واألستاذ منصور مصطفي  2هامش  992الباقي ص 

 (
1195
) فتقاص الثمرات في الفوائد إلى يوم االسترداد  ، ويقع هذا أيضاً عند فسخ البيع واسترداد الثمن واسترداد البائع للمبيع(  

انظر مع ذلك األستاذ  ( . 595ص  11م  2525مايو سنة  92 - 225ص  19م  2522فبراير سنة  25استئناف مختلط 

  . 915ص  115ي موجز البيع واإليجار فقرة سليمان مرقس ف



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

المشتري فوائد  فإذا لم يسلم المشتري المبيع أو تسلمه ولم يكن قابال أن ينتج إيراداً ولم يكن هناك اتفاق على أن يدفع –ثالثاً 

فإن الفوائد ال تستحق على الثمن إال في حالة واحدة هي أن يكون الثمن مستحق الوفاء  ، عن الثمن
(1199)
 .  

وأعذر البائع المشتري أن يدفعه 
(1191)
في  %   9في المسائل المدنية و  %   5–الفوائد القانونية  ، فمن وقت اإلعذار تجب . 

وهذا استثناء آخر من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد  ، وتبقى هذه الفوائد سارية إلى يوم الدفع ، على الثمن–المسائل التجارية 

فقد سرت هنا من وقت اإلعذار بموجب نص خاص في القانون  ، القانونية ال تسري إال من وقت المطالبة القضائية
(1191)
 .  

إذا كان هناك اتفاق على عدم دفع فوائد عن  ( 2اآلتيتين : )ويخلص مما قدمناه أن الفوائد التستحق على الثمن في الحالتين 

وحتى لو  ، وحتى لو سلم المبيع وكان قابال إلنتاج إيراد ، الثمن فال يدفع المشتري فوائد في هذه الحالة حتى لو كان الثمن مؤجالً 

الة إال من وقت المطالبة القضائية بها وفقاً أعذر البائع المشتري أن يدفع الثمن بعد أن أصبح حاال وال تسري الفوائد في هذه الح

  . للقواعد العامة

ولم يسلم البائع المبيع للمشتري أو سلمه إياه ولم يكن قابال إلنتاج إيراد  ، إذا لم يكن هناك أي اتفاق في شأن الفوائد ( 1) 
(1197)
أو حل الثمن فأعذر البائع  ، قابال إلنتاج إيرادوإنما تستحق الفوائد في هذه الحالة إذا لم سلم البائع المشتري المبيع وكان  

  . المشتري أن يدفعه

 الزمان والمكان اللذان يجب فيهما الوفاء بالثمن  - 1

 الزمان الذي يجب فيه الوفاء بالثمن - 2

 من التقنين المدني على ما يلي :  457النصوص القانونية : تنص المادة  - 395

  . ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك " ، في الوقت الذي يسلم فيه المبيعيكون الثمن مستحق الوفاء  - 2"

أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد  ، فإذا تعرض أحد المشتري مستنداً إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع - 1"

ومع ذلك يجوز للبائع في هذه  . عرض أو يزول الخطرجاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع الت ، المشتري

  . على أن يقدم كفيالً " ، الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن

ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع "  - 9"
(1195)
  

 521 - 522/  992 و 591/  فقرة أولي  915ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادتين 
(1129)
 .  

                                                 

 (
1199
منه  2191فإن المادة  ، وهذه بخالف التقنين المدني الفرنسي . سواء كان مستحق الوفاء منذ البداية أو كان مؤجال فحل أجله(  

 9أوبري ورو ) توجب على المشتري دفع الفوائد من يوم اإلعذار دون أن تميز ما إذا كان الثمن ال يزال مؤجالً أو أنه قد حل 

من التقنين المصري يذكر الفوائد  2/    597ولكن نص المادة (  911بودري وسينيا فقرة  - 12هامش رقم  991فقرة 

فيجب إذن أن يكون إعذار  ، والفوائد القانونية ال تجب إال عند تأخر عن الوفاء بالثمن بعد حلول أجله ، القانونية للثمن

وانظر في هذا المعنى األستاذ عبد المنعم  . 2وهامش رقم  591ص  929فقرة  1الوسيط ) المشتري بعد حلول أجل الدفع 

ص  151وقارن األستاذ أنور سلطان فقرة  - 111ص  55األستاذ منصور مصطفي منصور فقرة  - 911البدرواي فقرة 

األستاذ عبد ) فالبائع الذي يرضي بتأجيل الثمن دون أن يشترط فوائد يكون قد أدخل ذلك في حسابه عند تحديد الثمن (  997

فرنسي لم فالكالتقنين المدني ال(  529/    999م ) أما التقنين المدني السابق  ( . 951ص  917المنعم البدراوي فقرة 

لذلك أمكن تفسيره على أساس أن فوائد الثمن مستحقة باإلعذار دون تمييز بين ما إذا  ، يخصص الفوائد بأنها الفوائد القانونية

  ( . 595ص  591األستاذان احمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) كان الثمن إال أو مؤجال 

 (
1191
فإذا قضى الثمن على المشتري  ، بيع لعدم دفع الثمن تتضمن إعذاراً بدفع الثمنوالمطالبة القضائية من البائع باسترداد الم(  

  ( . 121ص  5م  2751مارس سنة  15استئناف مختلط ) استحقت الفوائد من وقت هذه المطالبة 

 (
1191
  . اإلعذارفيشترط المشتري على البائع إال يدفع فوائد حتى بعد  ، وغنى عن البيان أن يمكن االتفاق على عكس ذلك(  

 (
1197
  . 999ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555أبريل سنة  11نقض مدني (  

 (
1195
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع أما استقر عليه في التقنين المدني  191ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  

في  519وأصبح رقمه  ، وفي لجنة المراجعة أدخلت تعديالت لفظية جعلت النص مطابقاً  ، عدا بعض اختالف لفظي : الجديد

 299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  591فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . المشروع النهائي

  ( . 291وص 

 (
1129
وجود شرط صريح يكون الثمن واجب الدفع حاال في مكان  في حالة عدم: 591/    فقرة أولي 915التقنين المدني السابق م (  

  . تسليم المبيع



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وفي التقنين المدني الليبي المادة  - 599ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 - 519و  511 - 511و  971وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  911 - 915وفي التقنين المدني العراقي المواد  - 551

512 
(1122)
 .  

وهذا حكم ليس من النظام العام فيجوز أن يخالفه  ، ويخلص من هذا النص أن الثمن يكون واجب الدفع وقت التسليم المبيع

 . وعندما يصبح الثمن مستحق الدفع يجوز للمشتري حبسه عن البائع في بعض األحوال معينة وبشروط معينة ، اتفاق أو عرف

  . حبس المشتري للثمن ( 1)  . يكون الثمن مستحق الدفع متى ( 2فنبحث إذن : ) 

                                                                                                                                                                    

 ، وإذا حصل تعرض المشتري في وضع يده على المبيع بدعوى حق سابق على البيع أو ناشئ من البائع : 521 - 522/    992م 

إال إذا وجد  ، التعرض أو السببفله أن يحبس الثمن عنده إلى أن يزول  ، أو ظهر سبب يخشى منه نزع الملكية من المشتري

  . شرط بخالف ذلك ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطلب الثمن مع أداء كفيل للمشتري

  ( . وتتفق أحكام التقنين السابق في مجموعها مع أحكام التقنين الجديد) 

 (
1122
وانظر في القانون المدني –مصري  591بقة للمادة مطا)  519التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

  ( . 115فقرة  - 111وفقرة  115 - 111السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 591مطابقة للمادة )  551التقنين المدني الليبي م 

ويجوز اشترط تقسيط الثمن إلى أقساط معلومة تدفع في  . يصح البيع بثمن حال أو مؤجل إلى اجل معلوم - 2: 915التقنين العراقي م 

ويعتبر ابتداء مدة األجل والقسط  - 1 . كما يجوز االشتراط بأنه إن لم يوف القسط في ميعاد يتعجل كل الثمن ، مواعيد معينة

  . ما لم يتفق على غير ذلك ، المذكورين في عقد البيع من وقت تسليم المبيع

ويجب على المشتري أن ينقد  - 1 . مطلق الذي لم يذكر في عقده تأجيل الثمن أو تعجيله يجب فيه الثمن معجالالبيع ال - 2 : 919م 

ً  ، الثمن أوالً في بيع سلعة بنقد أن احضر البائع السلعة أما إذا بيعت سلعة بمثلها أو نقود بمثلها   . فيسلم المبيع والثمن معا

ًً إلى حق سابق على عقد البيع أو آيل من البائعإذا تعرض أحد المشترين مست - 2: 911م  أو إذا خيف ألسباب جدية على  ، نداَ

 . جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول خطر االستحقاق ، المبيع أن يستحق

ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا  - 1 . الولكن يجوز للبائع فيه هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفي

وأحكام ما إذا كشف المشتري عيباً في المبيع وطلب الفسخ )  . كشف المشتري عيباً في المبيع وطلب الفسخ أو نقصان الثمن

  . أو نقصان الثمن

التقنين العراقي يضع مبدأ عاماً في البيع إال أن  ، وأحكام التقنين العراقي في مجموعها ال تختلف عن أحكام التقنين المصري) 

ولكن النتيجة  ، أما التقنين المصري فيجعل الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع ، المطلق أن يكون الثمن مستحقاً بمجرد تمام البيع

 لمشتري نقد الثمن أوالً ويوجب التقنين العراقي على ا . فوقت تسليم المبيع في البيع المطلق هو وقت تمام البيع ، العملية واحدة

وفقرة  111فقرة  - 115وانظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الدنون فقرة –لثم يسلم البائع المبيع له بعد ذلك  ،

  ( . 991فقرة  - 999واألستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 152

  . عد البيع نقداً بال شرط ، ع مواعيد دفع الثمن وال شروط هذا الدفعإذا لم يذكر في عقد البي : 971تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 ، 971كما جاء في المادة  ، يجب على المشتري أن يدفع الثمن في التاريخ وعلى الوجه المعينين في العقد وبعد البيع نقداً  ، 511م 

  . وتكون مصاريف الدفع على المشتري . ما لم يكن ثمة نص مخالف ، ويلنزم المشتري بدفع الثمن عند االستالم

  . فال تبتدئ إال من تاريخ إنشاء العقد إذا لم يعين الفريقان تاريخاً آخر ، إذا منحت مهلة لدفع الثمن ، 511م 

يحق له  ، إن المشتري الذي تعرض له الغير أو كان مستهدفاً لخطر قريب هام من وقوع هذا التعرض بسبب سند سابق للبيع: 519م 

على أنه يحق للبائع أن يجبره على الدفع بأن يقدم له كفالة أو ضماناً كافياً لرد  . حبس الثمن ما دام البائع لم يزل عنه التعرض

فال يحق  ، وإذا كان هذا التعرض مقصوراً على قسم من المبيع . الثمن ومصاريف العقد القانونية إذا نزعت يده عن المبيع

وال يحق  . وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكية ، إال ما يناسب ذلك القسم للمشتري أن يحبس من الثمن

وإذا كان المشتري عالماً وقت البيع  ، للمشتري أن يستعمل حق الحبس إذا كان الدفع مشترطاً على الرغم من كل تعرض

  . بخطر نزع الملكية منه

وأحكام التقنين اللبناني تتفق في )  . لة اكتشاف المشتري لعيب في المعيب بوجوب ردهتطبق أحكام المادة السابقة في حا : 512م 

  ( . مجموعها مع أحكام التقنين المصري
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 متى يكون الثمن مستحق الدفع :  - 396

ما لم يوجداتفاق أو نص  ، تقضي القواعد العامة بأنه "يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب االلتزام نهائياً في ذمة المدين

هذه القواعد في حالة االلتزام بالثمن أن يكون الثمن مستحق الدفع فوراً وكان مقتضى تطبيق  ( مدنس 2/  951يقضي بغير ذلك ") م 

  . ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ، بمجرد تمام البيع

ويقضي بأن يكون الثمن مستحق  ، مدني سالفة الذكر 591وهو النص الذي نحن بصدده أي المادة  ، وقد وجد هذا النص فعال

وذلك "حتى تنفذ االلتزامات المتقابلة في وقت وأحد"كما تقول المذكرة اإليضاحية للشروع  ، سلم فيه المبيعالدفع في الوقت الذي ي

التمهيدي 
(1121)
 .  

فقد قدمنا أن المبيع يكون واجب التسليم فوراً بمجرد تمام البيع  ، فإذا لم يحدد لتسليم المبيع وقت
(1129)
ومن ثم يكون الثمن  ، 

أيضاً مستحق الدفع فوراً بمجرد تمام البيع 
(1125)
وتكون بذلك قد رجعنا إلى تطبيق القواعد العامة التي سبق بيانها على أن أنه قد ال  

اقدان على ولكن يحدد لدفع الثمن وقت فيتفق المتع ، يحدد لتسليم المبيع وقت فيكون المبيع واجب التسليم بمجرد تمام البيع كما قدمنا

فيجب في هذه الحالة دفع الثمن أو أقساطه في الميعاد أو  ، أن يدفع في نهاية اجل معين أو أن يدفع أقساطاً كل قسط في ميعاد معين

المواعيد المتفق عليها 
(1129)
 . فال يرتبط في هذه الحالة وقت دفع الثمن بوقت التسليم المبيع ، مع تسليم المبيع فوراً بمجرد تمام البيع 

كأن يكون دفعة بعد تسليم المبيع وقت معين أو كان التسليم واجباً فوراً  ، وقد يقضي العرف بأن يكون دفع الثمن في وقت معين

  . بمجرد تمام البيع

ً  ، وإذا حدد التسليم المبيع وقت معين ونكون بذلك قد خرجنا على  ، فعند ذلك يكون الثمن مستحق الدفع في هذا الوقت أيضا

والخروج على  ، د العامة التي رأيناها تقضي بأن االلتزام يكون واجب الوفاء بمجرد ترتبه في ذمة المدين أي بمجرد تمام البيعالقواع

القواعد العامة كان بموجب نص القانون 
(1121)
 ، على أنه قد يحدد التسليم المبيع وقت ويحدد وقت أخر لدفع الثمن . كما سبق القول 

فيدفع جملة واحدة عند انقضاء األجل المعين أو يدفع على  ، الحالة مستحق الدفع إال في الوقت الذي حدد لدفعه فال يكون الثمن في هذه

                                                 

 (
1121
  . 291ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1129
  . 995انظر آنفاً فقرة (  

 (
1125
 من كل ما تقدم أنه إذا لم يوجد اتفاق خاص أو عرف ويتبين : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد(  

ص  - 291ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  والثمن ثمرات المبيع ، يكون المبيع مستحق التسليم وقت تمام البيع ،

291 . )  

 (
1129
  . 911ص  99م  2522مايو سنة  21استئناف مختلط (  

 (
1121
وقتاً لدفع الثمن ولم يحددا وقتاً لتسليم المبيع فال يرتبط في هذه الحالة وقت تسليم المبيع وهذا بخالف ما إذا حدد المتعاقدان (  

أما إذا كان  ( . 999ص  555بودري وسينيا فقرة ) بل يجب المبيع فوراً ودفع الثمن في الوقت المحدد  ، بوقت دفع الثمن

/    عاد اقتران وقت التسليم المبيع بوقت دفع الثمن ، ه البائعاألجل المعطي لدفع الثمن هو نظرة الميسرة أو كان أجال تفضل ب

ص  29بالنيول وريبير وهامل  299ص  991أوبري ورو فقرة ) وال يسلم البائع المبيع إال في الوقت الذي يقبض فيه الثمن 

  ( . 1هامش  219

فإن الثمن يدفع عند تسليم كل جزء من المبيع  ، آخروإذا كان المبيع متعدداً وذكر في العقد أن يسلم بعضه في وقت وبعضه في وقت 

أما إذا لم يذكر في  . أما إذا لم يذكر في العقد وقتان مختلفان لتسليم كل جزء من المبيع بنسبة هذا الجزء . بنسبة هذا الجزء

بودري )  ذلك يدفع الثمن كامالفإن المشتري ال يدفع شيئاً إال إذا تسلم كل المبيع فعند  ، العقد وقتان مختلفان لتسليم المبيع

  ( . 999وسينيا فقرة 

أما إذا اشترط البائع على المشتري دفع الثمن  ، ويالحظ أن قاعدة الثمن وقت تسليم المبيع مفروض فيها أن الثمن يدفع للبائع أو نائبه

لم يتفق على ميعاد لدفع الثمن  وما ، فإن وقت دفع الثمن ينفصل في هذه الحالة عن وقت تسليم المبيع ، لشخص آخر كدائنه

بودري ) فإن دفع الثمن له يجب أن يكون فوراً بمجرد تمام البيع حتى لو اشترط التسليم للمبيع ميعاد متأخر  ، إلى األجنبي

  ( . 211ص  251فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 992وسينيا فقرة 

 ، ئع على المشتري المبيع عرضاً حقيقياً وتخلف المشتري عن دفع الثمنوعرض البا ، وإذا كان الثمن مستحق الدفع وقت التسليم

فالحكم الذي يسلم بأن البيع يصبح الغياً ومفسوخاً من تلقاء نفسه طبقاً لشروط البيع المتفق عليها ال يجوز النعي عليه بأنه 

وال يكون منتجاً النعي على هذا الحكم  ، لمقابلرتب على تقصير المشتري في الوفاء بالتزامه إعفاء البائع من الوفاء بالتزامه ا

 195ص  11رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597مارس سنة  29نقض مدني )  بأنه يجب الوفاء بااللتزامين في وقت وأحد

. )  
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فعند ذلك يجب  ، وقد يتفق على تحديد وقت التسليم المبيع وعلى أن يكون دفع الثمن فوراً  . أقساط كل قسط في الميعاد الذي حدد له

المبيع فيسلم في الوقت الذي حدد لتسليمه أما  ، دفع الثمن بمجرد تمام البيع
(1121)
 .  

 حبس المشتري للثمن :  - 397

إال أن  . كان من حق البائع أن يتقاضاه من المشتري ولو جبراً عنه ، ومتى أصبح الثمن مستحق الدفع على النحو الذي بيناه

يحق له أن يحبس الثمن ولو كان مستحق الدفع إذا وقع له  ، كرمدني سالفة الذ 591وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة  ، المشتري

  . تعرض في المبيع أو وجدت عنده أسباب جدية تجعله يخشي وقوع هذا التعرض أو وجد بالمبيع عيباً يوجب الضمان

إذا  ، تهويجيز في الوقت ذا ، فوقوع تعرض بالفعل للمشتري في المبيع يوجب ضمان التعرض واالستحقاق كما سبق القول

ذلك أنه إذا تحقق الضمان كان على البائع أن يدفع قيمة  . أن يحبسه حتى لو كان مستحق الدفع كما قدمنا ، كان المشتري لم يدفع الثمن

كما  ، وال يشترط أن يقع التعرض بالفعل للمشتري . ومن ثم جاز للمشتري أن يحبس الثمن ليكفل رجوعه بالقيمة على البائع ، المبيع

بل يكفي أن يكون عند المشتري أسباب جدية يخشى معها من وقوع هذا  ، رط ذلك في تحقيق ضمان التعرض واالستحقاقيشت

التعرض 
(1127)
أو معلقه على  ، فلو كشف أن ملكية البائع كانت ملكية معلقة على شرط فاسخ وخشي أن يكون هذا الشرط قد تحقق . 

أو أن البائع اشتري المبيع ولم يدفع الثمن فأصبح البيع الصادر له مهدداً بالفسخ  ، شرط واقف وخشي أن يكون هذا الشرط لم يتحقق
(1125)
أو أن المبيع مثقل بحق رهن  . 

(1119)
أو حق اختصاص  

(1112)
أو حق ارتفاق ولو لم يتعرض صاحب هذا الحق فعال للمشتري  

                                                 

 (
1121
بعد أو قبل تسليم وقد يتفق المتعاقدان على أن يدفع الثمن : "  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد(  

أو على أن يدفع الثمن مؤجال على  ، كأن يتفق على أن يدفع الثمن حاال بمجرد تمام البيع ولو كان تسليم المبيع مؤجال ، المبيع

مجموعة " )  وقد يقضي العرف بأحكام أخرى فيتعين اتباعها . أقساط أو جملة واحدة ولو كان المبيع قد سلم في الحال

  ( . 291ص  5ية األعمال التحضير

 وقد ترتبط مواعيد دفع الثمن بميعاد التسليم فيحل القسط األول من الثمن عند تسليم المبيع وتحل األقساط الباقية في مواعيد معينة بعد

وقد  . فيكون مبدأ سريان مواعيد األقساط الباقية هو الوقت الذي يتم فيه التسليم فعال ولو تأخر عن الوقت المتفق عليه ، التسليم

قضت محكمة النقض بان المفهوم من نصوص الئحة البيع أراضي بلدية األسكندرية أن الميعاد الذي أعطى للبائع لتسليم 

فإذا كانت أرض البلدية التي رسا مزادها على المشتري ودفع الثلث الثمن في الخمسة  . فهما متماسكان تمام التماسك ، المبيع

ثم سوى هذا لخالف ببيع  ، د تأخر تسليمها إليه لخالف بينه وبين المجلس في شأن هذا التسليماأليام التالية لرسو المزاد ق

فإن ميعاد  ، وتم تسليم كل من من األرض في تاريخ معين ، بعض أجزاء أخرى للمشتري مجاورة لألرض المبيعة أوالً 

تسليم األرض بمساحتها األخيرة ال من اليوم استحقاق القسط األول من باقي الثمن يبدأ من هذا التاريخ الذي حصل فيه 

  ( . 119ص  59رقم  9مجموعة عمر  2597فبرايرسنة  9نقض مدني ) الخامس من رسو المزاد 

 (
1127
وال يكون  ( . 992ص  11م  2529مايو سنة  29استئناف مختلط ) فالتوهم ال يكفي  ، ويجب أن تكون األسباب جدية(  

وجب على المشتري  ، فإذا لم يدفع من يطلب األخذ بالشفعة الثمن إلى البائع ، طلب الشفعة سبباً كافياً لحبس المشتري الثمن

وال يكفي كذلك مجرد إعالن الراسي عليه المزاد  ( . 211ص  11م  2525يناير سنة  11استئناف مختلط ) نفسه دفعه إليه 

وأذا مضي وقت كاف لتملك المشتري المبيع  ( . 151ص  17م  2521أبريل سنة  22ف مختلط استئنا) بسبب االستحقاق 

وال يكفي (  1ص  91م  2525نوفمبر سنة  22استئناف مختلط ) فليس له أن يحبس الثمن  ، بالتقادم ولم يعد يخشي التعرض

م  2511مايو سنة  9استئناف مختلط ) ن الثمن ويكفي في هذه الحالة ما يقابل العجز م ، ظهور عجز المقدار لحبس كل الثمن

وليس للمشتري أن يحبس الدفعة المستحقة من الثمن إذا كان ال يزال باقياً من الثمن دفعات لم تحل وتكفي  ( . 559ص  95

وإذا لم يحبس  ( . 991ص  55م  2591ينونيه سنة  1استئناف مختلط ) لتغطية ما هو مهدد به من استحقاق جزئي 

م  2592مايو سنة  9استئناف مختلط ) فهذا ال يمنعه من حبس الدفع األخرى التي تستحق بعد ذلك  ، ري دفعة من الثمنالمشت

فأصبح مهدداً بإعادة  ، وللمشتري حبس الثمن إذا كان البائع قد ملك المبيع برسو المزاد ولم يدفع الثمن ( . 912ص  59

وللمشتري أن يحبس الثمن لمجرد رهن أو حق  ( . 219ص  59م  2599مارس سنة  1استئناف مختلط ) المزاد عليه 

فبراير سنة  29 - 221ص  92م  2595يناير سنة  21استئناف مختلط ) اختصاص أو أي حق آخر على المبيع يتهدده 

 2592فبراير سنة  22 - 722ص  111رقم  9المحاماة  2519مايو سنة  5استئناف مصر  - 255ص  91م  2559

استئناف ) وله أن يحبس الثمن حتى يقوم البائع بشطب التسجيالت التي تعهد بشطبها  ( . 25ص  295ة القضائية الجريد

  ( . 57ص  91رقم  19المجموعة الرسمية  2519فبراير سنة  17مختلط وطني 

 (
1125
  . وبخاصة إذا كان األول قد رفع دعوى فسخ وسجل صحيفتها قبل أن يسجل المشتري عقد شرائه(  

 (
1119
  . 595ص  1الحقوق  2751فبراير سنة  7استئناف وطني (  

 (
1112
  . 11رقم  55المجموعة الرسمية  2559يناير سنة  15استئناف مصر (  
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 الفهرس العام

ع لم تشطب حتى لو أكد له البائع أن هذه القيود قد زالت على المبي (inscriptions)بل أو وجد أن هناك قيوداً  ، في انتفاعه بالمبيع

أسبابها 
(1111)
إذ من حقه أن يطلب من البائع شطب هذهالقيود  

(1119)
ففي كل هذه األحوال تقوم عند المشتري أسباب جدية يخشى  

 ، دم وقوع تعرض بالفعلوإذا كان ال يستطيع أن يرفع على البائع دعوى ضمان التعرض واالستحقاق لع ، معها نزع المبيع من يده

فإنه يستطيع أن يحبس عنهكذلك لو كشف المشتري عيباً في المبيع وكان من العيوب التي توجب الضمان على النحو الذي قدمناه في 

على أنه يشترط لجواز حبس الثمن في جميع األحوال  . فإن المشتري في هذه الحالة أيضاً أن يحبس الثمن ، ضمان العيوب الخفية

ذلك أن حق  . تقدمة إال يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري يقضي بأنه ال يحق للمشتري حبس الثمن لسبب من هذه األسبابالم

فللمشتري أن ينزل عنه قبل قيام سببه أو بعد قيام هذا السبب  ، بل هو قد تقرر لمصلحة المشتري ، الحبس الثمن ليس من النظام العام
(1115)
فإن ال يكون هناك محل لحبس الثمن عنه إذ أن الثمن مستحق له  ، ئع الستحقاق المبيع أو للعيوب الخفية فيهويعدل ضمان البا . 

حتى لو ثبت االستحقاق أو ظهر العيب 
(1119)
 .  

                                                 

 (
1111
 29بالنيول وريبير وهامل ) ما لم يكن واضحاً وضوحاً كافياً أن هذه القيود ال قيمة لها إطالقاً  - 991بودري وسينيا فقرة (  

وإذا كان المشتري  ، وهذا إذا لم يكن المشتري قد اشترط في عقد البيع شطب القيود قبل دفع الثمن ، ( 5هامش  211ص 

وال أن صاحب هذا الدين قد شرع من أجله في إجراءات نزع  ، على غير بينة من أمر دين ثابت مسجل على العين المبيعة

قد إلى حق االمتياز الثابت لهذا الدائن لم تكن لتفيد إال أنه مجرد الملكة التي أوشكت على التمام وذلك ألن إشارة البائع في الع

فالمشتري  ، وال يؤبه لما نص عليه العقد من أن وجود الحق الذي يدعيه ، فالمشتري محق في حبس باقي الثمن ، حق مزعوم

ن ال يمنع من دفع باقي الثمن إذ وال يؤبه لما نص عليه العقد من أن وجود الحق الذي يدعيه الدائ ، محق في حبس باقي الثمن

ًُ قائماً على الغش  ً   ( . 159ص  159رقم  5مجموعة عمر  2559أبريل سنة  11نقض مدني ) يعتبر هذا شرطا

 (
1119
ولكن مجرد احتمال وجود تسجيالت على العين المبيعة ال يكفي لتحويل المشتري حق حبس الثمن وقد قضت محكمة النقض (  

تسجيالت على العين المبيعة ال يخول المشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوها من بأن مجرد احتمال وجود 

إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدي  ، فإن القانون . وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع ، التسجيالت

ومتى كان المشتري هو الذي امتنع بعد إنذاره رسمياً عن دفع باقي من الثمن مقابل شطب  . قد ألزمه بدفع الثمن ، الذي يهددها

فال يصح اعتبار البائع مقصراً في  ، ثم لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد ، التسجيل الذي كان يهدد ملكيته

  ( . 517ص  215رقم  9ة عمر مجموع 2551مايو سنة  17نقض مدني ) الوفاء بالتزاماته قبله 

وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه لو صح القول بأن دعوى الشفعة ال تهدد حق المشتري المشفوع منه ألن حقه في استرداد ما دفعه 

فإن هذا القول ال يصدق على المشتري الثاني للعقار  ، من الثمن إلى البائع مضمون قبل الشفيع مما ال يجيز له حبس الثمن

إنما يكون في هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع وال يحق له الرجوع عليه بما عسى أن  ، الذي لم يختصم في دعوى الشفعة

وعلى ذلك  . ومن ثم يستهدف حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته منه ، يكون قد دفعه إلى البائع له

مجموعة أحكام  2591أبريل سنة  5نقض مدني ) حتى يفصل في دعوى الشفعة  ، منيجوز لهذا المشتري الثاني حبس الث

  ( . 999ص  95رقم  7النقض 

وليس للبائع في هذه الحالة أن  ، كذلك المشتري حبس الثمن إذا لم يقم البائع بتطهير العين في الميعاد المستخلص من شروط العقد

ضت محكمة النقض بأنه إذا احتج البائع لعدم قيامه بتطهير العين من الدين وقد ق . يطلب فسخ البيع لحبس المشتري للثمن

فأجابت المحكمة على ذلك بأنها رأت من األوراق أن نية  ، عليها بأن تعهده بذلك لم يعين له في العقد وقت بجب إتمامه فيه

وان التطهير كان يجب أن يتم من  ، بتعهدهالمتعاقدين انصرفت إلى أن كال الطرفين التزم بما تعهد به مقابل التزام اآلخر 

وكان ما أوردته المحكمة في هذا  ، جانب البائع في ميعاد غايته اليوم الذي حدد الستحقاق القسط األخير من باقي ثمن المبيع

 5 مجموعة عمر 2559أبريل سنة  11نقض مدني ) فال معقب عليه في ذلك  ، الصدد من شأنه أن يؤدي إلى ما انتهت إليه

  ( . 159ص  159رقم 

 (
1115
 . فإنه يجب أن يكون النزول واضحاً ال لبس فيه شأن النزول عن أي حق ، ولما كان المشتري ينزل بهذا االتفاق عن حق له(  

فقد يحمل هذا الوعد على المشتري أراد  ، فال يكفي وعد المشتري بعد كشفه قيام سبب الحبس أن يدفع الثمن في ميعاد معين

كذلك ال يكفي أن كيون المشتري قد تعهد بدفع الثمن ألجنبي لسقوط حق  . الوقت أمام البائع إلزالة سبب الحبس أن يفسخ

وسنرى أنه ال يكفي أن يقبل  . فإن المشتري يستطيع أن يحتج بحقه في الحبس تجاه األجنبي كما يحتج به تجاه البائع ، الحبس

فإذا اقترن بظروف تقيد  ، ه ال يستخلص منه نزول المشتري عن حقه في الحبسفالقبول وحد ، المشتري حوالة البائع للثمن

  ( . 292فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 929بودري وسينيا فقرة ) هذا القبول سقط حق المشتري في الحبس 

ينص (  519م ) قنين اللبناني كذلك ال يكفي علم المشتري وقت البيع بخطر نزع الملكية منه حتى يحرم من حق الثمن وإن كان الت

ذلك أن علم المشتري بسبب االستحقاق في القانون المصري ال يكفي لسقوط ضمان االستحقاق عن البائع  . على أن ذلك يكفي

وقد قضت محكمة النقض بأن جهل المشتري سبب نزع الملكية  . فال يكفي هنا أيضاً لسقوط حق حبس الثمن عن المشتري

 ، أما علمه بهذا السبب فقد يصلح أو ال يصلح داللة على تنازله عن الحبس ، رطاً في قيام حقه في الحبسوقت الشراء ليس ش
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 الفهرس العام

ولكن يجب  ، كان للمشتري أن يحبس الثمن عن البائع ولو كان مستحق الدفع كما قدمنا ، فإذا توافرت الشروط التي قدمناها

فإذا كان قد دفعه لم يحق له استرداده منه لحبسه  ، كون المشتري قد دفع الثمن إلى البائعإال ي
(1111)
ويكون حق الحبس قد سقط  ، 

بالدفع حتى لو أن المشتري وقت أن دفع الثمن لم يكن عالماً بقيام سبب لحبسه 
(1111)
فإذا كان لم يدفع الثمن كان له أن يحبسه كما  

بل ال يستطيع أن يطلب منه إيداعه خزانة المحكمة  ، بائع أن يطلب منه دفعهوال يستطيع ال ، سبق القول
(1117)
فالمشتري حر إن  . 

وإن شاء أودعه خزانة المحكمة وبرثت ذمته منه  ، شاء حبس الثمن في يده وبقى ديناً في ذمته
(1115)
غير أن له مصلحة في إيداعه  . 

بل أيضاً لقطع سريان الفوائد إن كانت مستحقة على  ، ليس فحسب حتى تبرأ ذمته من الثمن ، خزانة المحكمة بدال من حبسه في يده

الثمن فإن الفوائد ال تنقطع إذا بقى الثمن في ذمته ولو كان حابساً له 
(1199)
وتنقطع  ، كما قدمنا ، 

(1192)
لهذا هو أودعه خزانة المحكمة  

(1191)
أن وقع تعرض في جزء من المبيع أو خشي المشتري وقوع هذا التعرض وإذا قام سبب الحبس في بعض المبيع ال في كله ب . 

بل يحبس جزءاً منه  ، فليس للمشتري أن يحبس كل الثمن ، أو ظهر على المبيع حق رهن ال يستغرقه أو حق ارتفاق أو نحو ذلك

ة حق االرتفاق أو قيمة الجزء المهدد مثال ما يساوي الدين المضمون بالرهن أو يعدل قيم ، فيحبس ، يتناسب مع الخطر الذي يتهدده

باالستحقاق 
(1199)
بل أيضاً  ، ليس فحسب تجاه البائع ، وحق المشتري في حبس الثمن على النحو الذي قدمناه يحتج به المشتري . 

الحوالة ما لم تجاه الغير كما إذا حول البائع الثمن فإن المشتري أن يحتج بحق الحبس تجاه المحال له حتى لو كان المشتري قد قبل 

يستخلص من هذا القبول نزوله عن الحق في الحبس 
(1195)
 .  

ليس إال تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ  ( مدني 1و  9/  591وإن ورد فيه نص خاص ) م  ، وحق المشتري في حبس الثمن

exceptio non adimpleti contractus  وللحق في الحبس بوجه عامdroit de retention مشتري يدفع الثمن للبائع فالتزام ال

كأن يخشى  ، فإذا وجدت أسباب جدية يخشى معها إال يقوم البائع بتنفيذ التزامه ، يقابله التزام البائع بنقل ملكية هادئة نافعة للمشتري

                                                                                                                                                                    

 . 557ص  191رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  5نقض مدني ) وذلك على حسب ما ينبئ به واقع الدعوى 

  ( . 292فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 921وانظر أيضاً بودري وسينيا فقرة 

 (
1119
أما إذا كان ال  ، ويجب أن يكون الضمان قد سقط كلية عن البائع - 212م  27م  2591مارس سنة  17استئناف مختلط (  

 29بالنيول وربيير وهامل  - 925بودري وسينيا فقرة ) يزال ملزماً بدفع قيمة المبيع فإن للمشتري الحق في حبس الدائن 

  ( . 292فقرة 

 (
1111
فإن كان سلمه له معتبراً إياه وكيال عن البائع لم  ، المشتري الثمن للمحامي الذي يتولي كتابة العقد أو للوسيط وإذا سلم(  

) أما إن كان سلمه له معتبراً إياه وكيال عنه لتسلمه إلى البائع بعد الكشف عن العقار جاز له أن يسترده  ، يستطيع استرداده

  ( . 997ص  - 991ص  155األستاذ أنور سلطان فقرة  - 2هامش  599زكي فقرة  األستاذان احمد نجيب الهاللي وحامد

 

  . 299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 995بودري وسينيا فقرة (  75) 

  . 292ص  991فقرة  9أوبري ورو  - 291فقرة  29بالنيول ورييبر وهامل  997بودري وسينيا فقرة (  59) 

بودري وسينيا فقرة ) أن يسترده ويحبسه في يده  ، ه خزانة المحكمة وقبل قبول اإليداع أو الحكم بصحتهويستطيع بعد إبداع(  52) 

922 . )  

المجموعة  2555نوفمبر سنة  15استئناف مصر  - 115ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  5نقض مدني (  51) 

بل ال يستطيع المشتري حبس الفوائد مع الثمن  . 211ص  91م  2559يونيه سنة  1استئناف مختلط  - 11رقم  55الرسمية 

بالنيول وريبير  - 925بودري وسينيا فقرة ) ما لم يكن قد حرم من االنتفاع بالمبيع فعند ذلك يحق له حبس الفوائد أيضاً 

  ( . 217ص  51 م 2599فبراير سنة  11وانظر استئناف مختلط  - 911فقرة  15قارن لوران  - 291فقرة  29وهامل 

ص  295رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  19نقض مدني ) ولكنها ال تنقطع إذا كان اإليداع غير صحيح (  59) 

أو كان قد أودع الثمن وحجز عليه دائنو البائع وبقى مودعاً بسبب معارضة منه في التوزيع الوقتي أو النهائي  ( ، 995

  ( . 57ص  95م  2511يناير سنة  9استئناف مختلط ) س لها ويتبين أن المعارضة ال أسا

  . في الهامش 955وانظر آنفاً فقرة  . 925بوردي وسينيا فقرة  - 292ص  991فقرة  9أوبري ورو (  55) 

 (
1199
درت وإذا اختلف المشتري مع البائع على القدر الذي يحبسه من الثمن ق - 219ص  255فقرة  295بالنيول وريبير وهامل (  

 155األستاذ أنور سلطان فقرة  - 927بودري وسينيا فقرة ) المحكمة هذا القدر وتستأنس في ذلك عند الحاجة برأي الخبراء 

  ( . 151وقارن األستاذ جميل الشرقاوي ص  - 197األستاذ محمد علي إمام فقرة  -

فال يحق  ، كان التعرض مقصوراً على قسم من المبيعإذا "  يقضي بأنه(  519م ) وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني نص 

  ( . في الهامش 959انظر آنفاً فقرة )  " . للمشتري أن يحبس من الثمن إال ما يناسب ذلك القسم

 (
1195
  . 991بودري وسينيا فقرة (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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له أن يقف تنفيذ كان  ، المشتري تعرض الغير فال تخلص له الملكية الهادئة أو يكشف عيباً في المبيع فال تخلص له الملكية النافعة

التزامه بدفع الثمن حتى يقوم البائع من جهته بتنفيذ التزامه 
(1199)
 .  

 ً فانقطع التعرض بنزول المتعرض  ، إذا زال سببه ( 2وال يسقط إال بأحد أمرين )  ، ويبقى حق المشتري في حبس الثمن قائما

أو زوال الخطر بأن دفع البائع مثال لمن هو رهن على المبيع الدين المضمون بالرهن أو شطب القيد المأخوذ على  ، عما يدعيه

إذا قدم  ( 1)  . أو أصلح البائع العيب الذي كشفه المشتري في المبيع أو عوضه عنه التعويض الكافي أو حسم النزاع في شأنه ، المبيع

عينية تتضمن له ما عسى أن يترتب على ضمان التعرض واالستحقاق أو على ضمان العيب من البائع للمشتري كفالة شخصية أو 

تعويض 
(1191) .

  

                                                 

 (
1199
تطبيقاً للحق في الحبس وللدفع وحق الحبس هذا ليس إال : "  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى(  

 "  بعدم تنفيذ العقد وهما مقرران في القواعد العامة

  ( . 291ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) 

 على أن هناك توسعاً في مبدأ الدفع لعدم التنفيذ إذا كان حق المشتري في حبس الثمن يرجع إلى تعرض فعلي أو عيب كشفه المشتري

بل كل ما هنالك  ، فهنا ال يمكن القول بأن البائع لم ينفذ التزامه ، لمشتري من أن ينزع المبيع من يدهبل إلى مجرد خشية ا ،

وتجيزه هنا في  ، وهذه حالة ال تجيز الدفع بعدم التنفيذ في تطبيقاته العامة ، أنه يخشي من عدم إمكان البائع من تنفيذ التزامه

األستاذ عبد المنعم  - 155ص  115األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 257فقرة  29بالنيول وهامل ) تطبيق الخاص 

 1و  9/    591ومن ناحية أخرى فإن مبدأ الدفع بعدم التنفيذ أوسع من الحاالت المذكورة في المادة  ( . 955البدراوي ص 

جراءات الالزمة لنقل الملكية أو إذا لم فيصح للمشتري أن يحبس الثمن إا تعرض له البائع شخصياً أو إذا لم يقم باإل ، مدني

ص  - 919صص  255األستاذ محمد كامل مرسي فقرة ) يسلم المبيع أو إذا لم يقم بأي التزام آخر نشأ في ذمته من عقد البيع 

  ( . 117األستاذ منصور مصطفي منصور ص  - 151ص  - 115األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 912

 (
1191
مايو سنة  11استئناف مختلط  - 291ص  5اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية المذكرة (  

أبريل سنة  25 - 991ص  55م  2591يونيه سنة  1 - 999ص  11م  2925أول أبريل سنة  - 959ص  19م  2529

  . 259ص  55م  2591

تعويض عن ذلك لم تكن الكفالة واجبة إال بمقدار الثمن فهو وحده الذي يحقق فإذا زاد ال ، وتقدم الكفالة في حدود الثمن الجائز حبسه

فإذا لم يشأ  ، وتقديم الكفالة من حق البائع . للمشتري أن يحصل على ضمان السترداده من البائع إذا كان لالسترداد محل

وإذا كان هناك اتفاق  ( . 929نيا فقرة بودري وسي) وليس له إال حبس الثمن  ، تقديمها لم يستطع المشتري إجباره على ذلك

كان للمشتري إال يدفع الثمن ولو قدم البائع له  ، على أن المشتري ال يدفع الثمن إال بعد أن يشطب القيود المتخذة على المبيع

إذا أراد  كذلك يحق للمشتري حبس الثمن بالرغم من تقديم الكفالة(  921بودري وسينيا فقرة ) كفالة إال بعد شطب القيود 

 - 921بودري وسينيا فقرة ) تطهير المبيع من الرهن ووجب لذلك أن يستبقى الثمن في يده لعرضه على الدائن المرتهن 

  ( . 299فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

أغنى عن تقديم الكفالة أن يطلب البائع من المشتري إيداع  ، وإذا كان البيع ملحوظاً فيه وفاء الديون التي على العين المبيعة من الثمن

الثمن خزانة المحكمة على ذمة الدائنين للوفاء بديونهم وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن 

وكان هذا البيع ملحوظاً  المشترين تسلموا العين المبيعة ولم يدفعوا سوى جزء من الثمن حتى استحق عليهم القسط الثاني منه

ثم أنذرهم بإيداع الثمن خزانة المحكمة على أن يستحضر الدائنين  ، فيه وفاء الديون التي على العين المبيعة من الثمن

فقضت  ، ومع ذلك لم يودعوا فطلب البائع فسخ البيع ، المسجلين ويوفيهم مقابل تطهير العين المبيعة من حقوقهم عليها

مؤسسة حكمها على مجرد أن المشترين استخرجوا في نفس الشهر الذي حصل فيه البائع شهادة  ، ذا الطلبالمحكمة برفض ه

وأن هذه الشهادة شملت  ، وأن جنيه ، عقارية دالة على أن العين المبيعة كانت مثقلة باثنى عشر تسجيال أربت على ألفي جنيه

شفع للمشترين في حبس الثمن لمئول خطر نزع الملكية فهذا القضاء وأن هذه الحالة ت ، جملة تنبيهات عن نزع ملكية العين

فعليه متى طلب ذلك أن يودع الثمن  ، إذ اإليداع بالخزانة هو خير كفالة يمكن أن يطالب بها المشتري . يكون مخالفاً للقانون

في حبس الثمن أن تكون الديون زائدة وال يعد عذراً  . معم اشتراط تطهير العين المبيعة من التسجيالت قبل صرفه إلى البائع

عليه ما دام المشتري غير مطلوب منه أن يودع أكثر من الثمن وما دام هو ليس له أن يطلب أكثر من تطهير العين قبل 

  ( . 551ص  219مجموعة عمر رقم  2555ديسمبر سنة  12نقض مدني ) صرف الثمن إلى البائع 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 المكان الذي يجب فيه الوفاء بالثمن  ( ) ب 

 من التقنين المدني على ما يأتي 456النصوص القانونية : تنص المادة  - 398

 ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك "  ، يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه - 2"

وجب الوفاء به المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق  ، فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت التسليم المبيع - 1"

الثمن " 
(1191)
  

 595 - 597/  1و  9فقرة  915و  551/  917ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادتين 
(1197)
 .  

 559وفي التقنين المدني الليبي المادة  - 515ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :في التقنين المدني السوري المادة 

وال مقابل لها في تقنين الموجبات والعقود اللبناني  - 919وفي التقنين المدني العراقي المادة  -
(1195)
 .  

حالة ما إذا كان الثمن  ( 2: ) مكان الذي يجب فيه الوفاء بالثمن يتعين التمييز بين حالتين ويخلص من هذا النص أنه لتحديد ال

  . وحالة ما إذا كان الثمن مستحق الدفع في وقت غير وقت تسليم المبيع ( 1)  . مستحق الدفع وقت تسليم المبيع

 الثمن مستحق الدفع وقت تسليم المبيع : - 399

د الوقت الذي يجب فيه الوفاء بالثمن أن الثمن يكون مستحق الدفع وقت تسليم المبيع في القروض يخلص مما قدمناه في تحدي

 اآلتية :

وفي هذا الوقت  ، فعندئذ يكون تسليم المبيع واجباً وقت تمام البيع ، إذا لم يحدد وقت ال لتسليم المبيع وال لدفع الثمن ( 2) 

  . أيضاً يكون الثمن مستحق الدفع

  . إذا حدد وقت وأحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن ( 1) 

فعندئذ يكون الثمن مستحق الدفع في الوقت الذي يتم  ، إذا حدد وقت معين لتسليم المبيع دون تحديد وقت ما لدفع الثمن ( 9) 

  . فيه تسليم المبيع

فإنه يدفع أيضاً في المكان الذي يسلم فيه  ، ما دام الثمن يدفع في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، ففي هذه الفروض جميعاً 

حتى يكون تنفيذ االلتزامين المتقابلين في وقت وأحد وفي مكان وأحد  ، المبيع
(1159)
وقد قدمنا أن تسليم المبيع يكون في المكان الذي  . 

                                                 

 (
1191
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  199المادة ورد هذا النص في  : تاريخ النص(  

"  يسلم فيه المبيع"  الواردة في الفقرة األولي فقد كانت في المشروع التمهيدي"  سلم فيه المبيع"  فيما عدا عبارة ، الجديد

ً  ، وعدلت هذه العبارة في لجنة المراجعة ووافق عيه مجلس  ، في المشروع النهائي 551ار رقمه وص ، فأصبح النص مطابقا

  ( . 295ص  - 291ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  591فمجلس الشيوخ تحت  ، النواب

 (
1197
يجب على المشتري وفاء الثمن في الميعاد وفي المكان المعينين في عقد البيع  : 591/    917التقنين المدني السابق م (  

  . عليها فيه وبالشروط المتفق

وإذا كان الثمن مؤجال يكون دفعة في محل المشتري ومع ذلك يراعي في هذه المادة عرف : 555 - 597/    9و  1فقرة  115م 

  . البلد والعرف التجاري

 ، المبيع ولم يذكر هذه النصوص أن مكان الوفاء بالثمن هو نفس مكان التسليم المبيع لو كان وقت دفع الثمن هو نفس وقت تسليم) 

  . ولكن هذا الحكم كاهن يستخلص ضمناً من مقصود

 (
1195
وانظر في القانون المدني  . مصري 591مطابقة للمادة )  151التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

  ( . 119السوري األستاذ منصور الزرقا فقرة 

  ( . مصري 591مادة مطابقة لل)  559التقنين المدني الليبي م 

فإذا لم يعين المكان  ، إذا كان مكان وفاء الثمن معيناً في العقد لزم أداؤه في مكان المشترط أداءه فيه : 919التقنين المدني العراقي م 

المشتري وجب الوفاء به في موطن  ، وجب أداؤه في المكان الذي يسلم فيه المبيع وإذا لم يكن الثمن مستحقاً عند تسليم المبيع

 ما لم يوجد عرف أو قانون يقضي بغير ذلك  ، وقت االستحقاق

حسن الذنون  2أنظر في القانون المدني العراقي االستاذ  - وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها معم أحكام التقنين المصري) 

  ( . 991فقرة  - 999واألستاذ عباس حسن الصراف فقرة  171وفقرة  111فقرة 

وهذه تقضي بأن يكون الوفاء بالثمن في موطن  ، فتسري القواعد العامة ، ال يوجد نص مقابل : ن الموجبات والعقود اللبنانيتقني

  . ما لم يوجد اتفاق بخالف ذلك ( ، لبناني 991م ) المشتري 

 (
1159
ائع هو الذي يطلب ثمن وجب عليه وإذا كان الب ، فإذا كان المشتري هو الذي يطلب المبيع وجب عليه أوالً أن يدفع الثمن(  

وإذا أرسل البائع السلعة إلى المشتري في مقابل دفع  ( . 2927فقرة venteلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز ) أوال أن يسلم المبيع 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

بيع محل وجود ثابت وجب تسليمه في موطن البائع فإذا لم يكن للم ، يوجد فيه عند تمام البيع
(1152)
ويترتب على ذلك أنه في  . 

يجب دفع الثمن إما في المكن الذي يوجد فيه المبيع –حيث يكون الثمن مستحق الدفع وقت تسليم المبيع –القروض السالف ذكرها 

وبذلك يتم تسليم المبيع  ، كن للمبيع محل وجود ثابتوإما في موطن البائع إذا لم ي ، وقت تمام البيع إذا كان له محل وجود ثابت
(1151)
الذي يوجد فيه المبيع أو دفع في موطن  $ 157$ وسواء دفع الثمن في المكان  . ودفع الثمن في وقت وأحد وفي مكان وأحد . 

وهو هنا الثمن أي مبلغ من –وهي تقضي بأن يكون وفاء االلتزام  ، ففي القرضين يكون الحكم استثناء من القواعد العامة ، البائع

"في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان االلتزام متعلقاً  -النقود 

دفع إما في مكان  بل ، ال في موطن المدين وهو المشتري أو في مركز أعماله ، فهنا قد دفع الثمن . ( مدني/  951بهذه األعمال )م 

  . وجود المبيع وإما في موطن الدائن وهو البائع

  . كل هذا بطبيعة الحال ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه

 الثمن مستحق الدفع في وقت غير وقت تسليم المبيع : - 411

 ويكون الثمن مستحق الدفع في وقت غير وقت التسليم المبيع في الفرضين اآلتيين :  

إذا حدد وقت معين لدفع الثمن دون أن يحدد وقت ما لتسلم المبيع ففي هذا القرض يكون التسليم المبيع واجباً بمجرد  ( 2) 

  . ويكون دفع الثمن واجباً في الوقت الذي حدد له ، تمام البيع

بيع واجبين في وقتين فيكون دفع الثمن وتسليم الم ، إذا حدد وقت معين لدفع الثمن وحدد وقت آخر لتسليم المبيع ( 1) 

  . مختلفين

فقد كانت وحدة المكان  ، تنتفي الحكمة من جعل مكان دفع الثمن هو مكان تسليم المبيع–في الفرضين المتقدمين –وعندئذ 

يدفع في أما اآلن والثمن  . ملحوظة عندما كان الوقت واحداً أيضاً حتى ال يسلم المبيع ويدفع الثمن في وقت وأحد وفي مكانين مختلفين

فلم تعد هناك ضرورة في أن يدفع في المكان الذي يسلم فيه المبيع  ، وقت غير الوقت الذي يسلم فيه المبيع
(1159)
ومن ثم وجب  . 

وهي تقضي كما رأينا بأن دفع الثمن يكون في موطن المشتري أو في مركز أعماله  ، الرجوع في هذين الفرضين إلى القواعد العامة

مدني إذا تقول :"فإذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت التسليم  591وهذا ما نصت عليه فعال الفقرة الثانية من المادة  . وقت استحقاق الثمن

فليس هذا النص إال تطبيقاً للقواعد العامة  . وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن " ، المبيع

إذا كان البيع متعلقاً باألعمال التي يمارسها المشتري عادة وبخاصة إذا  ، جب أن يكون مكان دفع الثمنومن ثم و ، المتقدمة ذكرها

  . ( مدني 1/  951هو مركز أعمال المشتري ) م  ، كان بيعاً تجارياً 

وكل هذا أيضاً ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفه 
(1155)
  

                                                                                                                                                                    

لفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز ) فكان تسليم المبيع ودفع الثمن هو موطن المشتري (  contre rembour sement) ثمنها 

vente 2129فقرة . )  

 (
1152
  . 929أنظر آنفاً فقرة (  

 (
1151
 . حتى يكون تنفيذ كل من االلتزامين المتقابلين في مكان وأحد ، وال بد أن يتم التسليم فعال في المكان الذي يدفع فيه الثمن(  

في لجنة المراجعة التي كانت واردة في نص المشروع التمهيدي قد عدلت "  يسلم فيه المبيع"  وهذا ما يعلل أن عبارة

  ( . في الهامش 957وانظر آنفاً فقرة  - 299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  سلم فيه المبيع"  فأصبحت

 (
1159
بقى المشتري ملتزماً  ، ولكن إذا كن األجل الممنوح للمشتري لدفع الثمن هو نظرة الميسرة أو كان أجال تفضل به عليه البائع(  

أوبري ورو  - 919فقرة  1جيوار ) الذي تسلم فيه المبيع وإن كان يدفعه في وقت غير وقت تسليم المبيع بدفع الثمن في مكان 

  ( . 1هامش  219ص  29بالنيول وريبير وهامل  - 551بودري وسينيا فبة  - 299ص  991فقرة  9

 (
1155
أما المكان فقد كانت القواعد : "  اء بالثمنوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المكان الذي يجب فيه الوف(  

وهذا ما قرره المشروع فيما أذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت  ، العامة تقضي بأن يكون موطن المشتري وقت االستحقاق الثمن

دفع الثمن وقت فإن البيع وهو عقد ملزم للجانبين يجب أن ينفذ جمله واحدة في ، أما إذا كان مستحقاً في الوقت . تسليم المبيع

ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) كل هذا لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره  . تسليم المبيع وفي مكان هذا التسليم

291 . )  
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 الفهرس العام

 ثمن جاء اإلخالل بالتزام الوفاء بال -المطلب الثاني 

 تطبيق القواعد العامة : - 411

فالبيع عقد ملزم للجانبين ينشيء  . إذا أخل المشتري بالتزام الوفاء بالثمن كفلت القواعد العامة تعيين الجزاء على هذا اإلخالل 

وااللتزامان المتقابالن الرئيسيان فيه هما التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري والتزام المشتري بدفع الثمن  ، التزامات متقابلة

جاز للبائع بداهة أن يلزمه بالتنفيذ فينفذ جبراً على ماله بالثمن ويستطيع بوجه خاص أن ينفذ  ، فإذا لم يف المشتري بالتزامه . للبائع

وجاز للبائع أن يطلب  . بعد أن أصبح ملك المشتري وله عملية حق امتياز البائع فيتقدم فيه على سائر دائني المشتريعلى المبيع ذاته 

فسخ البيع تطبيقاً لقواعد الفسخ المقررة في العقود الملزمة للجانبين 
(1159)
 ، إذا كان لم يسلم المبيع إلى المشتري ، وجاز للبائع أخيراً  . 

وهذه  . تطبيقاً لقواعد الدفع بعدم تنفيذ العقد المقررة أيضاً في العقود الملزمة للجانبين ، يستوفي الثمن أن يحبسه في يده حتى

لما لهذا  ، لها أهمية عملية بالغة في البيع بوجه خاص–التنفيذ الجبري وحق االمتياز وحبس المبيع وفسخ البيع –الجزاءات المختلفة 

أشرنا إليها منذ البداية العقد ذاته من أهمية عملية بالغة 
(1151)
وهي ضمانات قوية للبائع تيسر له الحصول على حقه من المشتري  . 

بطرق متعددة فتكفل بذلك مصلحته وتكفل في الوقت ذاته مصلحة المشتري نفسه إذ تهيئ له سبل االئتمان فيستطيع في يسر أن يجد 

  . قانون بين يده من ضمانات قويةالبائع الذي يمهله في الوفاء بالتزامه مطمئنا لما وضع ال

 . األول مكانه قانون المرافعات والثاني عند الكالم في حقوق االمتياز ، أما التنفيذ الجبري وحق االمتياز فلهما مكان آخر

 ويبقى للبحث هنا طريقان : 

فسخ البيع  ( 1حبس المبيع )  ( 2) 
(1151)
 .  

 حبس المبيع  - 1

 من التقنين المدني على ما يأتي :  595ص المادة النصوص القانونية : تن - 591

فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم  ، إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال - 2"

  . هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجال بعد البيع " ، المشتري رهناً أو كفالة

أن يحبس المبيع ولو لم يحل األجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في األجل طبقاً وكذلك يجوز للبائع  - 1""

  . " 119ألحكام المادة 

 على ما يأتي :  519وتنص المادة 

كان الهالك على المشتري ما لم يكن البيع قد هلك بفعل البائع "  ، "إذا هلك المبيع على يد البائع وهو حابس له
(1157)
 .  

                                                 

 (
1159
إذا لم : "  من هذا المشروع وكانت تجري على الوجه اآلتي 195وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص هو المادة (  

فالبائع بالخيار بين أن يلزم المشتري  ، أو لم يقم بااللتزامات األخرى التي نشأت من عقد البيع ، استحقاقه يدفع المشتري عند

إذا "  وتنص على أنه ، من التقنين المدني السابق 529/    991والنص مقتبس من المادة  " . التنفيذ أو أن يطلب فسخ البيع

ألنها مستفادة من "  من المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة 195المادة  وقج حذفت " . طلب إلزام المشتري بدفع الثمن

وانظر أيضاً الفقرة  ( . في الهامش 255في الهامش وص  251ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  القواعد العامة

  . 299ص  91 م 2555أبريل سنة  27من التقنين المدني العراقي وانظر استئناف مختلط  972األولي من المادة 

 (
1151
  . 295وص  291ص  - 292ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1151
ومتى سجل البيع مقترناً  ، فهذا الشرط صحيح ، وقد يشترط البائع إال يتصرف المشتري في المبيع قبل وفائه بالثمن كامال(  

ولكن يجوز للمشتري أن يعتبر البيع الصادر  : 215ص  95من يتصرف له المشتري م بهذا الشرط جاز االحتجاج به على 

(  19: ص 51م  2595أبريل سنة  21 - 251ص  95م  2511فبراير سنة  21–له سبباً صحيحاً للتمسك بالتقادم القصير 

م  2515مارس سنة  5 - 52ص  9م  2511ديسمبر سنة  21استئناف مختلط ) قد يحتفظ البائع بالملكية حتى وفاء الثمن  .

وقد يشترط أنه في حالة تأخر المشتري في دفع القسط تحل باقي األقساط وتستحق عليها جميعاً فوائد تأخير  ( ، 151ص  91

وإذا اشترط البائع فسخ  ( . 919ص  99م  2579يونيه سنة  25استئناف مختلط ) فيصح الشرط  ، دون حاجة إلى إعذار

نظر  ، مشتري في دفع قسط مع اعتبار األقساط المدفوعة من قبل مستحقة للبائع على سبيل التعويضالبيع عند تأخر ال

وإال كان المبلغ المدفوع على سبيل التعويض أكبر كلما كانت األقساط  ، القاضي في إعطاء البائع التعويض المناسب

أول  - 955ص  59م  2592أبريل سنة  25 - 991ص  52م  2515مارس سنة  25استئناف مختلط ) المدفوعة أكثر 

  ( . 29ص  99م  2597مارس سنة 

 (
1157
 تاريخ النصوص (  
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 991و  999/  172و  992/  179و  999/  115و  959/  151هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد  وتقابل

مختلط 
(1155)
 .  

وفي التقنين المدني الليبي  - 517 - 511وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادتين 

 522 - 591وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  - 979 - 911ين المدني العراقي المواد وفي التقن - 555 - 557المادتين 
(1199)
 .  

                                                                                                                                                                    

والفقرة األولي من نص المشروع التمهيدي تطابق ما استقرت  ، من المشروع التمهيدي 191ورد هذا النص في المادة /    595م 

وكذلك : "  أما الفقرة الثانية من نص المشروع التمهيدي فكانت تجري على الوجه اآلتي . عليه في التقنين المدني الجديد

إذا كان المشتري قد أضعف ما قدمه من تأمينات  ، حتى لو لم يحل األجل المشترط لدفع الثمن ، يجوز للبائع أن يحبس المبيع

وفي لجنة "  ما لم يقدم المشتري كفيال ، ى البائعأو كان في حالة إعسار يوشك معها أن يضيع الثمن عل ، للوفاء بالثمن

 ، من التقنين المدني الجديد 119المراجعة عدلت الفقرة الثانية بحذف الجزء األخير منها وإحالة الحكم الوارد فيه على المادة 

مجموعة )  595 فمجلس الشيوخ تحت رقم ، ووافق عليها مجلس النواب . في المشروع النهائي 511وأصبحت المادة رقمها 

  ( . 259ص  - 259ص  5األعمال التحضيرية 

وإال جاز لهذا البائع أن  ، دون إذن من البائع : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 197ورد هذا النص في المادة : 519م 

إذا سلم البائع المبيع طوعاً فليس له أما إا  - 9 . كان الهالك عليه ، على أنه إذا هلك المبيع في يد المشتري - 1 . يسترد المبيع

وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثالثة لعدم ضرورتها وعدلت  " . ولكنه يحتفظ بحقه في المطالبة بفسخ العقد ، أن يسترده

ل البائع إذا استعم - 2: "  فأصبح النص على الوجه اآلتي ، الفقرة الثانية بجعلها على حكم الحالة العكسية ألنها أكثر خفاء

وإال جاز للبائع أن يسترد  ، فليس للمشتري أن يستولي على المبيع دون إذن البائع ، حقه في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن

وصار رقم المادة "  كان الهالك على المشتري . وفي جميع األحوال إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له - 1 . المبيع

تطبيق واضح للقواعد "  وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب حذفت الفقرة األولي ألنها . النهائيفي المشروع  519

فأصبحت المادة مقصورة على الفقرة الثانية بعد أن أضافت إليها اللجنة حالة ما إذا كان المبيع قد هلك "  العام ال للنص عليه

وهذه الحالة محتملة الوقوع فوجد  ، ه الحالة يكون عليه ال على المشتريبفعل البائع وهو حابس له وقضت أن الهالك في هذ

 ، ووافق عليه مجلس النواب . ,وأصبح نص المادة مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . من المفيد النص عليها

  ( . 255ص  - 257وص  251ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  519فمجلس الشيوخ تحت رقم 

 (
1155
 ، وضع اليد على المبيع بدون إذن البائع ال يكون معتبراً أن لم يدفع الثمن المستحق: 959/    115التقنين المدني السابق م (  

  . كان هالكه عليه ، وإنما إذا هلك المبيع وهو في حيازة المشتري ، بل يكون للبائع الحق حينئذ في استرداد المبيع

 ، ع الحق في حبس المبيع في يده لحين استيالئه على المستحق فوراً من الثمن كال أو بعضاً على حسب االتفاقللبائ: 999/    115م 

 هذا إن لم يكن البائع المذكور قد أعطي المشتري بعد البيع أجال لدفع الثمن لم يحل ، ولو عرض المشتري عليه رهناً أو كفالة

.  

وإنما له  ، حصل على الثمن المستحق دفعه إليه أن يسترد المبيع الذي سلمه باختياره للمشتريليس للبائع الذي لم يت : 992/    179م 

  . الحق في الحصول على فسخ عقد البيع بسبب عدم الوفاء به

 ، عإذا قلت التأمينات المعطاة من المشتري لدفع الثمن أو صار في حالة إعسار يترتب عليه ضياع الثمن على البائ: 999/    172م 

  . إال إذا إعطاء المشتري كفيال ، جاز للبائع المذكور حبس المبيع عنده ولو لم يحل األجل المتفق عليه لدفع الثمن فيه

وأحكام التقنين السابق تتفق في ) وليس للبائع أن يمتنع عن التسليم إذا حول المشتري بجميع الثمن أو بجزء منه  : مختلط 991م 

مختلط فهذه حذفت ألنها على غير مقتضى القواعد العامة المذكرة  991فيما عدا المادة  ، التقنين الجديدمجموعها مع أحكام 

  ( . 295ص  - 299ص  5اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1199
 . مصري 519 - 595ن للمادتين مطابقتا)  517 – 511التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

  ( . 191فقرة  - 192وانظر في القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 519 - 595مطابقتان للمادتين )  555 – 557التقنين المدني الليبي م 

 ولو كان المبيع جملة أشياء بيعت صفقة واحدة للبائع حبس إلى أن ستوفي ما هو حال من الثمن - 2 : 911التقنين المدني العراقي م 

حق إعطاء المشتري رهناً أو كفيال  - 1 . سواء سمي لكل منهما ثمن أو لم يسم ، فله حبسه إلى أن يستوفي الثمن الحال ،

  . بالثمن ال يسقط حق الحبس

بائع في هذه الحالة أن يسترد المبيع من يد وليس لل ، فقد أسقط حق حبسه ، إذا سلم البائع المبيع قبل قبض الثمن - 2 : 917م 

وللبائع  ، وقبض المشتري المبيع بدون إذن البائع قبل أداء الثمن ال يكون معتبراً  - 1 . المشتري ويحبسه إلى أن يستوفي الثمن

ويلزم المشتري بأداء ما في ذمته من  ، ينقلب القبض معتبراً  ، حق استرداده فإن هلك المبيع أو تعبب وهو في يد المشتري

  . الثمن
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وما الذي يترتب على ثبوت هذا الحق  ( 1متى يثبت للبائع حق حبس المبيع )  ( 2ونبحث في حبس المبيع مسائل ثالثاً : ) 

  . وكيف ينقضي ( 9)

 لمبيع : متى يثبت للبائع حق حبس ا - 413

مدني السالفة الذكر أن البائع يثبت له حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع  595يخلص من نص المادة 

 ويتحقق ذلك في الحالتين اآلتيتين :  . الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع

مثل ذلك أن يكون البيع مطلقاً من حيث وقت دفع  . للمشتري إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يكن البائع قد سلم المبيع–أوالً 

ويكون مطلقاً من حيث وقت تسليم المبيع فيكون المبيع واجب التسليم  ، الثمن فيكون الثمن مستحق مستحق الدفع بمجرد تمام البيع

دد وقت تسليم المبيع دون أن يحدد وقت فيعاصر وقت دفع الثمن وقت تسليم المبيع ومثل ذلك أيضاً أن يح ، أيضاً بمجرد تمام البيع

 ، ومثل ذلك أخيراً أن يحدد وقت تسليم المبيع . فيتعاصر الوقتان ، فيكون وقت دفع الثمن هو وقت تسليم البيع كما قدمنا ، لدفع الثمن

  . الثمنفإذا تأخر المشتري في دفع الثمن حتى حان وقت التسليم المبيع كان للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي 

فحل دفع الثمن  ، فحان وقت تسليم المبيع قبل حلول أجل ، إذا كان الثمن مؤجال إلى وقت متأخر عن وقت التسليم المبيع -ثانثا 

فيجوز للمشتري في هذه  ، وتعاصر الوقتان أو سبق الوقت الذي استحق فيه الثمن ، في الوقت الذي يجب فيه تسليم المبيع أو قبله

مدني إذ تقول :"يسقط  119وأسباب سقوط األجل قبل انقضائه مذكورة في المادة  . الحالة أيضاً أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن

إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن من  - 1 . إذا شهر إفالسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون - 2حق المدين في األجل :

                                                                                                                                                                    

بل يلزم بتسليمه إلى  ، فال يحق له في حبس المبيع ، إذا كان الثمن مؤجال في عقد البيع أو رضي البائع بتأجيله لعد البيع - 2: 915م 

لم يحل األجل المشترط لدفع  على أنه يجوز للبائع أن يحبس المبيع حتى لو - 1 . المشتري وال يطالب بالثمن قبل حلول األجل

أو كان في حالة إعسار يوشك معها أن يضيع الثمن  ، إذا كان المشتري قد أضعف ما قدمته من تأمينات للوفاء بالثمن ، الثمن

  . وهذا ما لم يقدم المشتري كفالة ، على البائع

حبسه إلى أن يستوفي الثمن أو تبيعه المحكمة وتؤدي فللبائع حق  ، إذا مات المشتري مفلساً قبل قبض المبيع ودفع الثمن : 979م 

وإن نقص ولم يوف حق البائع بتمامه فيكون أسوة  ، فإن زاد عن حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء . للبائع حقه من ثمنه

  . للغرماءؤ فيما بقى له

ر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة أنظ . وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري) 

  ( . 912فقرة  - 911األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 155فقرة  - 159

وإذا لم يعين وقت وجب التسليم على  ، يجب أن يكون التسليم في وقت المعين له في العقد : 591تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

أن البائع الذي لم يمنح المشتري مهلة للدفع ال يلزم  . ع مراعاة المهل التي تقضيها طبيعة المبيع أو العرفأثر إنشاء العقد م

  . وال يقوم مقام دفع الثمن كفالة أو غيرها من وجوه التأمين . بتسليم المبيع ما دام المشتري لم يدفع الثمن

وإن كان ثمن كل منها قد عين  ، بسها كلها لديه إلى أن يقبض مجموع أثمانهافيحق للبائع أن يح ، إذا كان ثمن عدة أشياء جملة : 597

  . على حدة

إذا قبل حوالة –ثانياً  . إذا أجاز لشخص آخر أن يقبض الثمن أو البقية الوجبة منه–أوال  : ليس للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع : 595

  . إذا منح المشتري بعد العقد مهلة الدفع–ثالثاً  . على شخص آخر في دفع الثمن أو البقية الوجبة منه

إذا أصبح المشتري بعد انعقاد البيع في حالة  - أوال : ال يلزم البائع بتسليم المبيع وان يكن قد منح الشاري مهلة للدفع : 529م 

إذا نقصت التأمينات –ثالثاً  . حالتهإذا كان في حالة اإلفالس أو التصفية القضائية عن البيع مع جهل البائع ل–ثانياً  . اإلعسار

  . التي قدمها ضماناً للدفع حتى أصبح البائع مستهدفاً لخطر هالك الثمن

كان ضماناً للمبيع على الشروط يضمن بها الدائن  ، إذا استعمل البائع حق حبس المبيع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها : 522م 

  . المرتهن الشيء المرهون عنده

أن قبول البائع لحوالة الثمن على شخص آخر (  2)  : فيما عدا ، أحكام التقنين اللبناني اللبناني مع أحكام التقنين المصريوتتفق ) 

أما في القانون المصري فيبقى  . كذلك إذا أجاز البائع أن يقبض الثمن شخص آخر ، يسقط حقه في الحبس في التقنين اللبناني

حاالت سقوط األجل في القانون اللبناني تخلف في بعض تفصيالتها عن حاالت سقوط األجل (  1)  . حق الحبس ضماناً للبائع

فإن الهالك يكون على  ، أما في هالك العين المبيعة وهي محبوسة في يد البائع بغير فعل البائع ، في القانون المصري

قنين اللبناني في ذلك على أحكام الرهن وتقضي وقد أحال الت ، وقد أحال التقنين المصري ، المشتري في القانون المصري

يبقى العقار بإشراف واضع اليد ويبقى بعهدة المالك على مسئوليته إذا "  من قانون الملكية العقارية في لبنان بأن 297المادة 

ي في حالة فالهالك إذن يكون على المالك أي الراهن في حالة الرهن وعلى المشتر " . أثبت المرتهن حدوث ظروف قاهرة

  ( . ويكون حكم التقنين اللبناني متفقاً في مع حكم التقنين المصري ، البيع
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أما إذا  . هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد الحق أو بمقتضي القانون

ً فإن األجل يسقط ما لم يقد ، كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب ال دخل إلرادة المدين فيه إذا لم  - 9 . م المدين للدائن ضماناً كافيا

وقد سبق تفصيل القول في ذلك  . يقدم للدائن ما وعد بتقديمه من التأمينات "
(1192)
 .  

ولم يسقط أجل الوفاء  ، ويخلص مما تقدم أن البائع ال يحق له حبس المبيع إذا كان وقت دفع الثمن متأخراً عن وقت تسليم البيع

اب السقوط المتقدمة الذكر بالثمن بسبب من أسب
(1191)
ويتحقق ذلك مثال إذا كان قد حدد وقت لدفع الثمن المتأخر عن الوقت الذي  . 

أما الثمن فيدفع في الوقت الذي  . أو يحدد وقت التسليم المبيع فيجب في هذا الحالة تسليم المبيع بمجرد تمام البيع ، حدد لتسليم المبيع

حالتين للبائع حبس المبيع حتى يستوفي الثمن وال يجوز في هاتين ال ، حدد له
(1199)
كذلك ال يكون البائع في حاجة إلى حبس المبيع  . 

فهو في هذه الحالة يستطيع أن يطالب المشتري بدفع الثمن دون أن يسلم له المبيع  ، إذا كان وقت تسليمه متأخراً عن وقت دفع الثمن

ذا الوقت وكان المشتري لم يدفع الثمن بعد جاز للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ولكن إذا جاء ه ، إال في الوقت المحدد للتسليم

الثمن 
(1195)
 .  

لم –وهذه هي نظرية الميسرة –إذا كان األجل الممنوح لوفاء الثمن هو أجل منحه القاضي  ( 2ونالحظ بعد ذلك أمرين : ) 

حتى لو كان وقت تسليم المبيع سابقاً على وقت  ، جل ويستوفي الثمنيحل قيام هذا األجل دون حبس البائع للمبيع إلى أن ينقضي األ

ذلك أن األجل الذي يعطي لدفع الثمن فيحول دون حق الحبس يجب أن يكون أجال منحه البائع للمشتري كما تقول  . انقضاء األجل

ولعله  ، ي للمشتري فقد منحه القاضي ال البائعأما األجل الذي يعطيه القاض ، مدني 595العبارة األخيرة من الفقرة األولي من المادة 

وهو على كل حال أجل منظور فيه إلى التيسير على المشتري ال إلى إضاعة حق  ، يكون قد منحه للمشتري رغم إرادة البائع نفسه

البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن 
(1199)
ألحوال المتقدم ذكرها إن حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن في ا ( 1)  . 

ليس إال تطبيقاً لقاعدة الدفع بعدم تنفيذ العقد ولقاعدة الحق في الحبس بوجه عام 
(1191)
فإن البيع عقد ملزم للجانبين وقد تأخر  ، 

فيحسبه حتى  ، فجاز للبائع أن يقف هو أيضاً من جانبه تنفيذ التزامه وهو تسليم المبيع ، المشتري فيه عن الوفاء بالتزامههو دفع الثمن

يستوفي الثمن 
(1191)
ومن ثم يجوز للمشتري أن يشترط على  ، وهذه القاعدة ليست من النظام العام فيجوز االتفاق على ما يخالفها . 

ً  . البائع في عقد البيع إال يحبس المبيع حتى لو لم يستوف الثمن المستحق بعد أن يثبت حقه في  ، وسنرى أن البائع يجوز له أيضا

وإما  ، وإما بتلسليمه المبيع اختياراً للمشتري بدال من حبسه ، أن ينزل عن هذا الحق إما بمنحه أجال للمشتري لدفع الثمن ، الحبس

  . بأي طريق آخر يفيد النزول عن الحق

 ما الذي يترتب على ثبوت حق حبس المبيع للبائع : - 414

وقد بحثنا ذلك تفصيال عند الكالم  ، لحق في الحبس بوجه عاميترتب على ثبوت حق البائع في حبس المبيع ما يترتب على ا 

في الحق في الحبس 
(1197)
 .  

وهذا بالرغم من أن وقت  ، فالبائع يمتنع عن تسليم المبيع للمشتري حتى يستوفي الثمن كامال وفوائده التي قد تكون مستحقة

بعض الثمن بقى المشتري حابساً لكل المبيع حتى يستوفي الثمن فلو دفع المشتري  ، وال يتجزأ حق الحبس . تسليم المبيع يكون قد حل

                                                 

 (
1192
  . 19فقرة  - 12فقرة  9أنظر الوسيط جـ (  

 (
1191
بالنيول وريبير ) فال يكفي مجرد خشية البائع أن يكون المشتري معسراً عند حلول األجل  ، ويجب أن يسقط األجل فعال(  

أما إذا كان البائع قد منح المشتري أجال وهو يجهل أنه مفلس أو معسر فإن األجل  ( . 9وهامش رقم  279ص  29وهامل 

  ( . 5هامش رقم  279ص  29بالنيول وريبير وهامل ) ويكون البائع حبس المبيع  ، يمكن إسقاطه في هذه الحالة للغلط

 (
1199
وقت تسليم المبيع أو تحديد وقت لدفع الثمن دون تحديد وقت  وقت دفع الثمن متأخر عن–ولكن قد يقع في هاتين الحالتين (  

فللبائع عندئذ أن يحبس المبيع حتى يستوفي  ، إال يطالب المشتري بتسليم المبيع حتى يحين وقت دفع الثمن–لتسليم المبيع 

  . الثمن المستحق

 (
1195
  . 997ص  991بودري وسينيا فقرة (  

 

 (
1199
 - 991بودري وسينيا فقرة  - 21هامش رقم  995فقرة  9أوبري ورو  - 121فقرة  1جيوار  - 219فقرة  15لوران (  

  . 251ص  291فقرة  29بالنيول وريبير وهامل 

 (
1191
  . 291ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1191
فهو الذي عليه أن يثبت أنه وفي بالثمن الحال في ذمته  ، يوالظاهر من تطبيق القواعد العامة أن عبء اإلثبات على المشتر(  

ذلك ألن المشتري هو المدين بالثمن والمدين هو الذي يقع عليه  ، حتى يطالب البائع تسليم المبيع واالمتناع عن حبسه في يده

  ( . 215ص  291فقرة  29انظر مع ذلك بالنيول وريبير وهامل ) عبء إثبات التخلص من دينه 

 (
1197
  . 117فقرة  - 117فقرة  1انظر الوسيط جزء (  
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سواء سمى  ، فللبائع أن يحبس كل المبيع حتى يستوفي كل الثمن ، ولو كان المبيع جملة أشياء بيعت صفقة واحدة . والفوائد جميعاً 

م بعض المبيع إذا دفع من الثمن ما يقابل هذا وال يحق للمشتري أن يطالب البائع بتسلي ، لكل شيء من األشياء المبيعة ثمن أو لم يسم

البعض 
(1195)
 .  

وال يوثر  ، فقد قدمنا أن للمشتري ثمرات المبيع من وقت تمام البيع ، وثمرات المبيع أثناء مدة الحبس تبقى من حق المشتري

وفوائده التي تستحق بالرغم من  ولكن يكون للبائع الحق في حبس ثمرات المبيع مع ذاته حتى يستوفي الثمن . الحبس في هذا الحق

فإن عدم تسلم المشتري للمبيع يرجع إلى خطأه إذ لم يوف بالثمن المستحق في ذمته  ، عدم تسلم المشتري للمبيع
(1119)
 .  

 وعلى البائع أن يحافظ على المبيع أثناء حبسه إياه وفقاً ألحكام رهن الحيازة فيبذل في المحافظة عيه عناية الرجل المعتاد ) م

مدني :" وعلى الحابس أن يحافظ على الشيء وفقاً ألحكام رهن  151وفي ذلك تقول الفقرة الثانية من المادة ( /  مدني 2299

فإذا هلك المبيع  ، فإذا بذل هذا القدر من العناية فقد برثت ذمته بالمحافظة على المبيع . وعليه أن يقدم حساباً عن غلته " ، الحيازة

وهذا بالرغم  ، مدني كما رأينا 519وقد نصت على ذلك صراحة المادة  ، ر فعل البائع كان الهالك على المشتريبالرغم من ذلك بغي

فهو الذي تأخر في دفع الثمن  ، من أن تبعة هالك المبيع قبل التسليم تكون على البائع فهي هنا على المشتري ألن التسليم لم يتم بخطأه

تحمل هذه المسئولية الهالك إذ وقع بخطأه وجاز للمشتري أن يطلب  ، أما إذا كان الهالك بفعل البائع ، فاضطر البائع إلى حبس المبيع

ويترتب على وجوب أن يبذل البائع العناية المعتادة في المحافظة على المبيع أثناء  . فسخ البيع مع التعويض وفقاً للقواعد العامة

وينتقل الحق في الحبس من  ، فله أن يحصل على إذن من القضاء في بيعه ، أو التلفالحبس أنه إذا كان يخشى على المييع الهالك 

  . ( مدني 9/  151الشيء إلى ثمنه ) 

أثناء مدة الحبس أن يأخذ المبيع من البائع دون إذنه فإن فعل جاز للبائع أن يطلب استرداده منه إذا هو  ، وال يجوز للمشتري

وماً من الوقت الذي علم فيه بخروج المبيع من يده وقبل انقضاء سنة من خروجه كذلك يجوز للبائع أن قام بهذا الطلب خالل الثالثين ي

بنفس الشروط التي يسترد بها المبيع من  ، دون إذنه ولو كان غير المشتري $ 795$ يسترد المبيع من يد أي شخص آخر يأخذه منه 

 ( 1)  . ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد حائزه أو محرزه ( 2) مدني في هذا الصدد : " 157وتقول المادة  . المشتري

إذا هو قام بهذا الطلب  ، أن يطلب استرداده ، ومع ذلك يجوز لحابس الشيء إذا خرج الشيء من يده خفية أو بالرغم من معارضته

من خروجه " خالل ثالثين يوماً من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة
(1112)
 .  

ودفع المشتري من المشتري ثمنه  ، فلو أن المشتري باع المبيع ، وحق البائع في حبس المبيع يحتج به البائع على الغير

جاز للبائع أن يحبس المبيع عن المشتري من المشتري حتى يستوفي الثمن من  ، ولكن المشتري لم يدفع الثمن إلى البائع ، للمشتري

  . المشتري

 كيف ينقضي حق البائع في حبس المبيع : 415

  . وإما بنزول البائع عنه ، إما بزوال سببه ، ويبقى حق البائع في حبس المبيع قائماً إلى أن ينقضي هذا الحق 

وقد قدمنا أن الحبس ال  ، وذلك بأن يستوفي البائع الثمن والفوائد جميعاً  ، فينقضي حق البائع في حبس بزوال سبب الحبس

فلو بقى في ذمة المشتري بعض الثمن أو الفوائد وحدها كان للبائع أن يحبس المبيع كله حتى يستوفي ما بقى في ذمة  ، تجزأي

  . المشتري

فيجوز للبائع أن ينزل عنه  ، وقد قدمنا أن هذا الحق ليس من النظام العام . وينقضي الحق في حبس المبيع بنزول البائع عنه

بعد أن يثبت له الحق في  ، وكذلك يجوز للبائع . مقدماً في عقد البيع فال يجوز أن يحبس المبيع حتى لو لم يستوف الثمن المستحق

نه عن عد هذا نزوال م ، فإذا سلم للمشتري المبيع اختياراً بعد ثبوت حقه في حبسه . أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا ، حبس المبيع

                                                 

 (
1195
  ( . في الهامش 591آنفاً فقرة ) لبناني  597عراقي والمادة  2/    911أنظر المادة (  

 (
1119
أما ثمرات المبيع وقت الحبس فيهي للمشتري من وقت : "  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد(  

ومع ذلك فقد قضت محكمة استئناف  ( . 299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية "  وعليه فوائد الثمن . استحقاق الثمن

كذلك المشتري الذي يفسخ العقد  . مصر بأنه من المقرر قانوناً أن البائع له الحق في حبس العين المبيعة في فترة حبس العين

وهو في وضع يده  ، لصادر فيها حتى يوفي الثمن السابق له دفعهله حق حبس العين المحكوم بفسخ البيع ا ، البيع الصادر له

  ( . 212رقم  59المجموعة  2555يناير سنة  19استئناف مصر ) حسن النية فال يطالب بثمرات العين في فترة حبسها 

 (
1112
ولكن إذا  ( . في الهامش 591آنفاً فقرة ) عراقي  1/    977من التقنين المدني السابق والمادة  959/    115أنظر المادة (  

كان الهالك على المشتري من باب أولي ما دام أنه يهلك على المشتري  ، هلك المبيع في يد المشتري قبل أن يسترده البائع

المذكرة اإليضاحية للمشروع ) ويجب على المشتري الوفاء بالثمن بالرغم من هالك المبيع في يده  ، حتى لو كان في يد البائع

  ( . 2199ص  5دي في مجموعة األعمال التحضيرية التمهي
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حقه في حبس المبيع 
(1111)
فال يستطيع بعد ذلك أن يسترده من المشتري  ، 

(1119)
وإنما يستطيع في هذه الحالة أن يطلب فسخ البيع  . 

فإذا قضى له بالفسخ أمكنه عند ذلك استرداد المبيع  ، لعدم وفاء المشتري بالثمن
(1115)
وإذا ثبت للبائع حق حبس المبيع لعدم استيفاء  . 

فإن هذا يستخلص منه نزوال ضمني من البائع عن  ، ولكن البائع منح بعد ذلك باختياره للمشتري أجال لدفع الثمن ، حقالثمن المست

فيجوز للمشتري في هذه الحالة مع انتفاعه باألجل الذي منحه إياه البائع أن يطالب بتسليم المبيع بعد أن نزل  ، حقه في حبس المبيع

هذا عن حقه في حبسه 
(1119)
 .  

 كن حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن المستحق ال يزول حتى ل

فال يكفيه أن يقدم له المشتري رهناً أو  ، ألن البائع يطلب حقاً واجب الوفاء في الحال . أو قدم المشتري رهناً أو كفالة بالثمن

فليس هو في  ، له حق حبس المبيع وله حق امتياز عليه وإذا كان الرهن أو الكفالة يضمن له الوفاء بحقه فعنده نظيرهما إذ ، كفالة

حاجة إلى تأمينات أخرى وال يجبر على االستعاضة عن التأمينات التي أعطاها له القانون بتأمينات جديدة يقدمهما له المشتري 
(1111)
وقد رأينا  . 

(1111)
ول بتقديم كفالة أو رهن يز ، على النقيض من حق البائع في حبس المبيع ، أن حق المشتري في حبس الثمن 

وهذا ألن السبب في ثبوت حبس الثمن للمشتري هو خشيته من أن ينزع منه المبيع أو أن يجد البائع معسراً عند الرجوع  ، للمشتري

  . فينزل هذا الحق ، فتقدم كفالة أو رهن في هذه الحالة يكفي لمالفاة سبب الحبس ، بضمان العيب

األجل يزوالن إذا قدم المشتري للبائع ضماناً فإذا ضعفت التأمينات التي تكفل الثمن لسبب ال  ويالحظ أن هناك سببين لسقوط

وهذا ما لم يقدم المشتري للبائع  ، فكان للبائع حبس المبيع حتى يستوفيه ، وأصبح الثمن حاال ، سقط األجل ، دخل إلدارة المشتري فيه

ال ألن الضمان الكافي  ، فهنا يمتنع على البائع حبس المبيع إذا قد له المشتري ضماناً كافياً للثمن . ( ثانياً مدني 119ضماناً كافياً ) م 

بل ألن الضمان الكافي يمنع من سقوط األجل فال يكون الثمن حاال ومن ثم ال  ، يحل محل الحبس بعد أن يحل الثمن بسقوط األجل

إذا لم يقدم  ، فيصبح الثمن حاال ويحبس البائع المبيع حتى يستوفيه ، األجل وكذلك يسقط . يثبت حق البائع في حبس المبيع أصال

عاد األجل إلى  ، فإذا قدم المشتري بعد ذلك ما وعد بتقديمه من التأمينات . المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات

بل ألن حق الحبس  ، التي قدمها المشتري للبائع قامت مقام الحبسال ألن التأمينات  ، ومن ثم ال يثبت للبائع حبس المبيع ، الظهور

  . ذاته لم يعد موجوداً بعد أن رجع األجل إلى الظهور بتقديم المشتري التأمينات التي وعد بتقديمها

لضمانات حق ومن هذه ا ، انتقل الثمن بضماناته إلى المحال له ، وإذا حول البائع الثمن الذي في ذمة المشتري إلى محال له

كان للمحال له أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن  ، فإذا كان المبيع ال يزال في يد البائع وسلمه للمحال له وحل الثمن ، حبس المبيع

فال يزول حق الحبس بالحوالة  ، من المشتري
(1117)
 .  

                                                 

 (
1111
ولكن ال يعتبر تسليم المبيع إلى المشتري قرينه قانونية على أن  - 192ص  91م  2519أبريل سنة  1استئناف مختلط (  

 552 فقرة 1كوالن وكابيتان ) وقد يكون قرينة قضائية إذ سمحت ظروف الدعوى باستخالص هذه القرينة  ، الثمن قد دفع

  ( . 1551فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 119ص 

 (
1119
ثم يسترد جعلها  ، كبائع السيارة يسلمها للمشتري ، ويزول حق البائع في حبس المبيع حتى لو رجع إليه بطريق آخر(  

وكما يجوز للبائع النزول عن حق  ( . 1519فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه ) إلصالحها فال يستطيع أن يحبسها بالثمن 

 ً  ، فإذا قدم له هذا الضمان ، ويجوز له أيضاً أن ينزل عنه بشرط أن يقدم له المشتري كفالة أو رهناً بالثمن ، الحبس إطالقا

  . سلمه المبيع واستعاض بالضمان عن حق الحبس

 (
1115
من  992/    179وانظر المادة  - 299ص  5ية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضير(  

  . في الهامش 591التقنين المدني العراقي آنفاً فقرة 

 (
1119
من التقنين المدني  999/    115والعبارة األخيرة من المادة  ، مدني 595انظر العبارة األخيرة من الفقرة األولي من المادة (  

آنفاً فقرة ) ثالثاً من تقنين الموجبات والعقود اللبناني  595من التقنين المدني العراقي والمادة  2/    915والمادة  ، السابق

فيمنحه األجل مع االحتفاظ بحقه في حبس البائع  ، وهذا ما لم يتحفظ البائع عند منحه األجل للمشتري -(  في الهامش 591

وقد قدمنا أن  ( . 299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) لحبس سقط حقه في ا ، للمشتري أجال جديداً للدفع ولم يتحفظ

الذي يمنحه القاضي للمشتري للوفاء بالثمن ال يسقط حق البائع في حبس المبيع حتى يستوفي الثمن (  نظرة الميسرة) األجل 

  . ألن القاضي ال البائع هو الذي منح المشتري األجل ، بعد انقضاء نظرة الميسرة

 (
1111
جاز  ، فإذا كان الثمن كله أو بعضه يستحق الدفع ولم يدفع، "  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد وتقول(  

وما ورد  ، اقرأ ولو قدم له: إال أن يقدم له) للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له وال يسقط حقه في الحبس 

" )  ألن البائع يطلب حقاً واجب الوفاء في الحال ، المشتري رهناً أو كفالة(  ديفي المذكرة اإليضاحية وقع فيه خطأ ما

  ( . 295ص  - 299ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1111
  . 951أنظر آنفاً فقرة (  

 (
1117
الجديد الحكم الذي ومن أجل ذلك لم ينقل التقنين المدني –ويأخذ المبيع بدال من الثمن  ، بل وللمحال له أن يطلب فسخ البيع(  

ليس للبائع أن يمتنع من التسليم إذا حول المشتري بجميع "  وكانت تنص على أنه ، مدني مختلط 991كان وارداً في المادة 
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 فسخ البيع  - 2

 تطبيق القواعد العامة :  - 416

وتسري القواعد العامة  ، ضمان آخر هو أن يطلب فسخ البيع ، غير حبس المبيع ، تحق فللبائعإذا لم يف المشتري بالثمن المس

في العقود  - 2على أنه " 291فتنص المادة  . من التقنين المدني 297و  291وهذه القواعد مقررة في المادتين  ، في طلب الفسخ

مع  ، از للمتعاقد اآلخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخهج ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه ، المزملة للجانبين

كما يجوز له أن يرفض  ، ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجال إذا اقتضت الظروف ذلك - 1التعويض في الحالتين إن كان له مقتض 

على أنه "يجوز االتفاق على أن  297وتنص المادة  . ي جملته"الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل األهمية بالنسبة إلى االلتزام ف

وهذا االتفاق ال يعفي من  ، يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه

اإلعذار إال إذا اتفق المتعاقدان صراحة على اإلعفاء منه 
(1115)
 .  

فحذفت اكتفاء  ، لتمهيدي للتقنين الجديد يورد نصوصاً يطبق فيها األحكام المتقدمة على عقد البيع بالذاتوقد كان المشروع ا

وسيرد ذكرها فيما يلي  ، بالقواعد العامة
(1119)
 .  

 ً ً  ، ويخلص من النصوص التي قدمناها أن فسخ البيع لعدم دفع الثمن إما أن يكون فسخاً قضائيا   . وإما أن يكون فسخاً اتفاقا

 الفسخ القضائي  ( 1) 

 ، جاز للبائع كما قدمنا أن يطلب فسخ البيع ، مسائل ثالث : إذا أخل المشتري بالتزامه من دفع الثمن كامال في ميعاده - 591

األمر  ال التفاق المتبايعين كما هو ، ويسمي بالفسخ القضائي ألنه متروك لتقدير القاضي ، وتسري القواعد العامة في صدد هذا الفسخ

  . في الفسخ االتفاقي

من هذا المشروع  129فكانت المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في الفسخ القضائي كما سبق القول

إذا طلب البائع ذلك وكان مهدداً أن يضيع عليه المبيع  ، يتعين الحكم بالفسخ فوراً  ، في بيع العقار ( 2)  تجري على الوجه اآلتي :"

على أن يدفع المشتري  ، جاز للقاضي أن ينظر المشتري إلى أجل تقدر مدته تبعاً للظروف ، فإذا لم يكن مهدداً بذلك ( 1)  . الثمنو

                                                                                                                                                                    

وكان القضاء الوطني  . وقد رأينا مقتضى تطبيقها فيما قدمناه ، فهذا الحكم ال يتفق مع القواعد العامة " ، الثمن أو يجزء منه

ألن التقنين المدني الوطني  ، هد التقنين المدني السابق بأن البائع الذي حول الثمن يبقى محتفظاً بحق حبس المبيعيقضي في ع

فقضت محكمة شبين الكوم الكلية بأنه إذا حول البائع الثمن إلى شخص  . من التقنين المدني المختلط 991أغفل ذكر المادة 

وذلك  ، احة أو ضمناً سقوط حق البائع في حبس العين المبيعة في القانون األهليفمجرد هذا التحويل ال يفهم منه صر ، آخر

ويفهم من هذا الشارع األهلي  ، من القانون المدني المختلط 991ألن الشارع قد أغفل في القانون المدني األهلي ذكر المادة 

يناير سنة  27) هذا الحق أو دفع الثمن بالفعل قصد أال يسقط حق حبس العين إال بالتسليم الحقيقي أو التنازل الصريح عن 

  ( . 55رقم  97المجموعة الرسمية  2591

من  991ولم ينقل المشروع المادة : "  مختلط 991وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد إغفال المشروع للمادة 

وهذه تقضي بأن البائع إذا حول حقه في الثمن  ، د العامةفقد تركت هذه المسألة يستخلص حكمها من القواع . التقنين المختلط

والمفروض في هذه الحالة  ( . 295ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  انتقل إلى المحال له ما كان للبائع من ضمانات

فال  ، ئع هذه الحوالةوقبل البا ، األخيرة أن المشتري هو الذي أجرى حوالة الدين بالثمن فقله من ذمته إلى ذمة المحال عليه

بل له أن يحبس المبيع عن المشتري حتى يستوفي الثمن أما من المحال  ، يعد قبوله للحوالة نزوال منه عن حقه في حبس البيع

  . عليه وإما من المشتري نفسه

ال يتفق مع القواعد العامة في منه  595ومن هنا نرى أن األحكام الثالثة التي أوردها تقنين الموجبات والعقود اللبناني في المادة 

على ما  ( ، في الهامش 591أنظر فقرة ) وتنص هذه المادة كما رأينا  . وتتفق معها في الحكم الثالث وحده ، الحكمين األولين

ً  . إذا أجاز لشخص آخر أن يقبض الثمن أو البقية الواجبة منه–أوالً  : ليس للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع: "  يأتي إذا  - ثانيا

  " . إذا منح المشتري بعد العقد مهلة الدفع–ثالثاً  ، قبل حوالة على شخص آخر في دفع الثمن أو البقية الواجبة منه

 (
1115
من التقنين المدني  219 - 295من التقنين المدني السوري والمادتين  295 - 297أنظر أيضاً في هذا المعنى المادتين (  

  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 51والمادة  ، من التقنين المدني العراقي 217 - 211والمادتين  ، الليبي

 (
1119
  . 522وفقرة  591انظر ما يلي فقرة (  
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وجب الحكم بفسخ البيع دون  ، فإذا انقضي األجل دون أن يدفع المشتري الثمن ( 9)  . الفوائد القانونية إذا لم يتفق على فوائد أخرى

إلى أجل آخر " إنظار المشتري
(1112)
وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "ألنها مستفادة من القواعد العامة " 

(1111)
 .  

فنستعرض إذن في إيجاز القواعد العامة في الفسخ القضائي 
(1119)
فنبحث مسائل ثالثا :  ، مطبقين ياها على عقد البيع بالذات 

  . واآلثار التي تترتب على الفسخ ( 9)  . وكيف يكون الفسخ ( 1متى يجوز الفسخ )  ( 2) 

 متى يجوز فسخ البيع لعدم الوفاء بالثمن : - 418

وجب على البائع إعذاره فإذا لم يدفع المشتري الثمن بعد  ، وتخلف المشتري عن الوفاء به ، إذا كان الثمن مستحق األداء 

يع مع التعويض إن كان له مقتض جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري يطلب فيها فسخ الب ، اإلعذار
(1115)
ويكفي لجواز طلب  

الفسخ أن يتخلف المشتري عن دفع الثمن كله أو بعضه 
(1119)
أو أن يتخلف عن دفع الفوائد وحدها كما إذا كان الثمن لم يحل أجله  ، 

أو خلفه عن  ، حال األداء فتخلف المشتري عن دفع أي جزء من الثمن . فتخلف المشتري . ولكن حلت الفوائد ولم يدفعها المشتري

ويكفي لجواز أن يدفع البائع دعوى يطلب فيها فسخ البيع ويستوي أن يكون الثمن الذي تخلف  ، دفع الفوائد المستحقة على الثمن

خل فمتى تخلف المشتري عن دفع قسط من أقساط الد . المشتري عن دفعه كله أو بعضه رأس مال أو إيراداً دائماً مرتباً مدى الحياة

                                                 

 (
1112
يجوز للمحكمة أن "  وهي تنص على أنه ، 529 - 525/    999وكان هذا النص يقابل في التقنين المدني السابق المادة (  

وال يجوز أن يعطي إال ميعاداً  . يعاداً للمشتري لدفع الثمن مع وضع المبيع تحت الحجز عند االقتضاءتعطي ألسباب قوية م

 ، إذا لم يدفع المشتري عند استحقاقه - 2: "  وهي تنص على ما يأتي ، 972ويقابل في التقنين المدني العراقي المادة "  واحداً 

وإما أن يطلب فسخ  ، فالبائع بالخيار أما أن يلزم المشتري بالتنفيذ ، لبيعأو أخل باإللتزامات األخرى التي نشأت عن عقد ا

 ، فإذا لم يكن مهدداً بذلك . ويتعين الحكم بالفسخ فوراً إذا طلب البائع ذلك وكان مهدداً أن يضيع عليه المبيع والثمن - 1 . البيع

على أن يدفع المشتري الفوائد القانونية إذا لم يتفق على  ، جاز للمحكمة أن تنظر المشتري إلى أجل تقدر مدته تبعاً للظروف

"  وجب الحكم بفسخ البيع دون إنظار المشتري إلى أجل آخر ، فإذا انقضي األجل دون أن يدفع المشتري الثمن . فوائد أخرى

.  

 (
1111
  . في الهامش 255في الهامش وص  251ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1119
  . 515فقرة  - 519اعد العامة في الفسخ القضائي الوسيط جزء أول فقرة أنظر في القو(  

 (
1115
ولمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها من أن المشتري قد نفذ اللتزامات التي ترتبت عليه بمقتضى (  

رقم  2مجموعة عمر  2599سنة  ديسمبر 7نقض مدني ) وسلطتها في ذلك تامة ال رقابة عليها لمحكمة النقض  ، عقد البيع

سواء كانت هذه االلتزامات هي دفع الثمن  ، كما أن لها أن تستخلص أنه ينفذ هذه االلتزامات فتقضي بالفسخ ( . 291ص  72

وتعهد  ، ففي قضية اشتري شخص أرضاً من مصلحة األمالك . أو التزامات أخرى أخذها المشتري على نفسه في عقد البيع

ثم نشبت الحرب فادعي أن الحرب تمنعه من  ، صناعية عليها في مدى ثالث سنوات دون أن يقيم هذه المعاملبإقامة معامل 

واستخلصت محكمة الموضوع من هذه الوقائع بان نيته في عدم إقامة البناء قد تبينت من قبل نشوب  ، الوفاء بالتزاماته

فإذا ارتفع السبب الذي أسس  ( . 121ص  111مر رقم مجموعة ع 2559مايو سنة  92نقض مدني ) الحرب بمدة طويلة 

وجب طلب الفسخ على أساس آخر هو تقصير لمشتري فيما التزام به وقد قضت محكمةالنقض بأنه  ، عليه البائع طلب الفسخ

نها البائع بعد أن التزم بسداد ما هو مطلوب للحكومة التي تلقي ع ، إذا أسس البائع دعواه بطلب فسخ عقد البيع أن المشتري

وأن الحكومة نزعت ملكية أطيانه هو وفاء لمطلوبها وبيعت ورسا مزادها  ، لم يقم بدفع شيء ، ملكية المبيع من أقساط الثمن

فحكمت المحكمة بالفسخ على أساس إجراءات البيع الجبري دون أن تعير التفاتاً إلى ما جاء بمحاضر جلسة  ، على المشتري

مة قرر أنها تنازل عن دعوى الفسخ لحصول اتفاق جديد بينها وبين البائع وأنها رخصت للراسي البيع من أن مندوب الحكو

 فإنها تكون مخطئة ، عليه المزاد المتخلف بقبض ما كان دفعه من الثمن وان هذا التنازل أثبت وألزمت الحكومة بالمصاريف

وكان الواجب بحث طلب الفسخ على  ، هذا السبب قد ارتفعألن الفسخ تأسيسا على إجراءات البيع الجبري غير جائز ما دام  ،

رقم  1مجموعة عمر  2597ابريل سنة  12نقض مدني ) أساس التقصير المدعى به على المشتري فيما التزم به في العقد 

  ( . 999ص  225

 (
1119
يمنعه عند تأخر المشتري في الدفع من فإن ذلك ال  ، وإذا اشترط البائع حلول األقساط الباقية إذا تأخر المشتري في دفع قسط(  

وإذا اختار البائع المطالبة باألقساط المتأخرة  ( ، 299ص  99م  2559أبريل سنة  19استئناف مختلط ) طلب فسخ البيع 

وإذا اشترط البائع على المشتري إال  ( . نفس الحكم السابق) فذلك ال يمنعه إذا استمر المشتري في عدم الدفع من طلب الفسخ 

 ويكون للمشتري أن يبيع أو يرهن ، فهذا شرط فاسخ ال شرط واقف ، يبيع العين المشتراة وال يرهنها إال بعد وفاة الثمن كامال

فينفسخ  جاز للبائع أن يفسخ البيع األصلي ، فإذا لم يدفع . ولكن تصرفه يكون مطلقاً على شرط فاسخ هو دفع الثمن كامال ،

 (  92ص  25م  2592ديسمبر سنة  5استئناف مختلط ) تبعاً لذلك تصرف المشتري بالبيع أو بالرهن 
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جاز للبائع رفع دعوى  ، وال يشترط تأخر المشتري عن دفع قسط من أقساط الدخل الدائم ، جاز للبائع رفع دعوى الفسخ ، الدائم

وإنما هو  ، فإن هذا الشرط ليس ضرورياً لفسخ البيع ، وال يشترط تأخر المشتري عن دفع قسطين في سنتين متوالين ، الفسخ

 ( مدني 951لدخل الدائم ) م ضروري الستبدال رأس المال با
(1111)
كذلك متى تخلف المشتري عن دفع قسط من أقساط اإليراد  

وأن يرد ما سبق له قبضه من أقساط اإليراد مع فوائدها  ، ويطلب فسخ البيع ، جاز للبائع رفع دعوى الفسخ ، المرتب مدي الحياة

مدني على الحكم صراحة إذا  115وتنص المادة  . راته من وقت البيعوإن يسترد المبيع وثم ، االتفاقية أو القانونية من وقت القبض

فإن كان العقد بعوض جاز له أن يطلب فسخه مع  ، كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ، بالتزامه ( تقول : "إذا لم يقم المدين ) باإليراد

التعويض أن كان له محل " 
(1111)
إذا كان البائع قد دفعها ليرجع بها على –البيع بل يكفي أن يتخلف المشتري عن رد مصروفات  . 

ألن مصروفات البيع ملحقة بالثمن وهي على كل حال التزام في  ، إلى البائع حتى يستطيع هذا أن يرفع دعوى الفسخ –المشتري 

فمتى تخلف المشتري عن القيام بهذا االلتزام جاز للبائع طلب الفسخ العقد  ، ذمته المشتري في عقد بيع ملزم للجانبين
(1117)
 .  

من المشروع التي  129ويستوي في ذلك بيع العقار وبيع المنقول وإذا كان المادة ال يمنع  ، ويجوز طالب الفسخ في كل بيع

إال أنه يغلب في بيع المنقول أحد  . يضاً في بيع المنقولأسلفا ذكرها تقتصر على ذكر بيع العقار فذلك ال يمنع من أن يحكمها يصح أ

مدني  512أمرين : إما أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه أو لم يدفع المشتري الثمن في حالة التي تعرض لها المادة 
(1115)
 . 

كان عليه وقت البيع كما إذا كان غزال فنسج  وإما أن يمتنع الفسخ حتى لو لم يدفع المشتري الثمن لتغير حالة البيع عما ، وسيأتي بيانها

أو خشباً فصنع أثاثاً أو بدوراً فوضع في األرض 
(1179)
ولكن يجوز في هاتين الحالتين أن يباع منقول ويكون البيع غير مؤجل ال  . 

 ً ا كان يقتضي بفسخ البيع أو ويكون للقاضي حق التقدير فيما إذ ، في دفع الثمن ال في تسليم المبيع أن يطلب فسخ البيع فسخاً قضائيا

يعطي للمشتري مهلة لدفع الثمن 
(1172)
 .  

                                                 

 (
1111
عكس ذلك بالنيول وريبير وهامل  - 997بوردي وسينيا فقرة  - 295ص  991فقرة  9أوبري ورو  - 911فقرة  1جيوار (  

  . 2252فقرة  1جوسران  - 959فقرة  1كوالن وكابيتان  - 1971فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 219فقرة  29

 (
1111
يمنع من فسخ العقد بسبب التأخر عن دفع قسط اإليراد (  2517م ) أما في التقنين المدني الفرنسي فيوجد نص خاص (  

 2251 فقرة 1جوسران  - 271ص  215فقرة  29بالنيول وريبر وهامل  - 995بودري وسينيا فقرة ) المرتب مدى الحياة 

ويجوز لصاحب : "  من التقنين المدني السابق وكانت تجري على الوجه اآلتي 977/    فقرة ثالثة 579أنظر أيضاً المادة  ( .

فكان  " . اإليراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذه المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف ألداء المرتبات المتفق عليها

عدلت –السالفة الذكر  151المادة  - إال التنفيذ على الوجه المذكور ولكن التقنين المدني الجديدوال يجيز  ، النص يمنع الفسخ

سرى  2555أكتوبر سنة  29فإن كان قبل  ، والعبرة بتاريخ البيع . ورجعت فيه إلى مقتضى القواعد العامة ، هذا النص

  . وإال فالتقنين الجديد ، التقنين السابق

 (
1117
وأودع  ، وإذا كان المبيع ينتج ثمرات وتسلمه المشتري - 211فقرة  29بالنويل وريبير وهامل  - 991فقرة بودري وسينيا (  

ً  ، الثمن خزانة المحكمة دون الفوائد وهي مستحقة في هذه الحالة بمجرد تسلم البيع  ، لم يكن عرض الثمن دون الفوائد صحيحا

  ( . 159ص  229رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  29نقض مدني ) وجاز للبائع طلب الفسخ 

 (
1115
  . وهي حالة ما إذا اتفق المتبايعان على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع(  

 (
1179
وال يعتبر تغيراً لحالة المبيع يمتنع معه الفسخ أن يصبح المنقول عقاراً بالتخصيص إذا كان المنقول ال يزال محتفظاً بذاتيته (  

وكالمرايا  ، وكاآلالت الزراعية والسواقي ونحوها تخصص لخدمة األرض ، اشية ألحقت بأرض زراعيةكم ، المادية

  ( . 999بودري وسينيا فقرة ) والتماثيل توضع في منزل 

 (
1172
من المشروع تنص على ما  129فكانت المادة  ، وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص ورد حكماً غير هذا الحكم(  

أن يسترد ما باعه من منقول ما دام المبيع في حيازة  ، جاز للبائع إذا لم يستوف الثمن ، إذا كان البيع غير مؤجل - 2" :  يأتي

وعلى أن يبقى المنقول حافظاً لحالته  ، على أن يكون االسترداد في مدة خمسة عشر يوما ً من وقت تسليم المبيع ، المشتري

إال إال إذا أثبت أن المؤجر كان يعلم أن  ، أنه ال يجوز أن يضر االسترداد بامتياز المؤجرعلى  - 1 . التي تم عليها التسليم

وال يجوز اإلخالل فيما تقدم بالقوانين والعادات التجارية  - 9المنقوالت وغيرها مما هو موجود بالعين المؤجرة لم يدفع ثمنها 

أي الذي لم يتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسليم المبيع –غير المؤجل  فكان هذا النص يجعل بيع المقول " . المتعلقة باالسترداد

إذا لم يستوف الثمن ولهذا أن يسترد المبيع من تحت يد المشتري إذا  ، مفسوخاً من تلقاء نفسه دون اتفاق في العقد على ذلك–

ع ال يزال في حيازة المشتري وال بشرط أن يكون المبي ، كان قد سلمه له وذلك في مدة خمسة عشر يوماً من وقت التسليم

انظر في هذا ) ودون إخالل بامتياز المؤجر وبالقوانين والعادات التجارية  ، يزال حافظاً لحالته التي كان عليه وقت التسليم

ولكن لجنة  ( . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 515رابعاً من التقنين المدني الفرنسي والمادة  1291المعنى المادة 

 5مجموعة األعمال التحضيرية ) ألنها تتناول تفصيالت يحسن أن تترك للقواعد العامة "  مجلس الشيوخ حذفت هذه المادة

ً  ( . في الهامش 291ص  - 299ص  ومن ثم يترك القاضي سلطة  ، وبمقتضى تطبيق القواعد العامة أن يكون الفسخ قضائيا
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غير أنه في المبيع التجاري يدخل التقنين التجاري  . ويستوي كذلك في الفسخ القضائي أن يكون البيع بيعاً مدنياً أو بيعاً تجارياً 

ويصبح  ، ا الحق إذا سلمت البضائع المبيعة للمفلسفيمتنع هذ ، تعديالت على حق البائع في الفسخ القضائي في حالة إفالس المشتري

البائع دائناً بالثمن وهو أسوة الغرماء فيه 
(1171)
 .  

ويستوي أخيراً في الفسخ القضائي أن يكون البيع بالممارسة أو أن يكون بيعاً قضائياً بالمزاد العلني جبرياً كان أو اختيارياً 
(1179)
إلعادة البيع على ما رسا عليه المزاد  ، في حالة البيع القضائي بالمزاد ، ءات خاصةوذا كان قانون المرافعات قد نظم إجرا . 

فهذا الطريق الذي يقصد به إعادة البيع لمصلحة الدائنين ال يمنع من سلوك الطريق اآلخر وهو المطالبة بفسخ  ، وتخلف عن دفع الثمن

كما إذا كان قاصراً وبيع عقاره بالمزاد فلم يصل إلى ثمن  ، ذلك وقد يكون لصاحبه مصلحة في . البيع وإعادة المبيع إلى صاحبه

 ، مناسب وال يتوقع وصوله إلى ثمن مناسب إذا أعيد بيعه على من رسا عليه الزاد فيفسخ البيع بدال من إعادته ويرد البيع للقاصر

وفاء ديونه ومن ثم تكون له مصلحة في فسخ  وكما ذا كان صاحب البيع مديناً ينفذ عليه دائنوه فانصلحت حاله وأصبح قادراً على

البيع واسترداد المبيع بدال من إعادة البيع 
(1175)
 .  

والمحال له بالثمن إذا  ، ودائنوه باستعمالهم حق مدينهم في طلب الفسخ ، وخلفه العام كالوارث ، والذي يطلب الفسخ هو البائع

حول البائع الثمن إلى شخص آخر 
(1179)
  . ائع وحل محله فيه عن طريق الوفاء مع الحلولومن دفع الثمن للب 

 ، وإذا باع المشتري الذي لم يوف الثمن المبيع إلى مشتر ثان . وخلفه العام كالوارث ، وترفع دعوى الفسخ على المشتري

فإن فسخ البيع يحتج به على المشتري  ، وكانت صحيفة دعوى الفسخ قد سجلت قبل تسجيل عقد البيع الصادر إلى المشتري الثاني

كان طلب الفسخ قابال لالنقسام أو غير قابل له بحسب ما إذا كان المبيع قابال لذلك أو غير  ، وإذا تعدد البائع أو تعدد المشتري . الثاني

قابل 
(1171)
 .  

فيكون قد سلم  ، مستعداً للقيام بها ويجب حتى يجوز طلب الفسخ أن يكون البائع قد قام بالتزاماته الناشئة من عقد البيع أو

أو يكون مستعداً لتسليم المبيع بمجرد حلول وقت التسليم  ، المبيع للمشتري إذا كان وقت التسليم قد حان قبل وقت دفع الثمن
(1171)
 . 

                                                                                                                                                                    

وال يعتبر البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون أن يكون  ، أو يعطي مهلة للمشتري لدفع الثمن التقدير فيما إذا كان يقضي بالفسخ

  . شان المنقول في ذلك شأن العقار ، هناك اتفاق على ذلك

 (
1171
يجوز استرداد البضائع المرسلة للمفلس المباعة إليه ما دامت لم تسلم إلى "  تجاري على أنه 979وقضت نصت المادة (  

إذا كان المفلس المذكور لم يدفع ثمنها كله ولو تحررت به منه  ، وال مخازن الوكيل بالعمولة المأمور ببيعها على ذمته مخازنه

ومع ذلك ال : "  تجاري على ما يأتي 975ونصت المادة  " . ورقة تجارية أو دخل في الحساب الجاري بينه وبين البائع له

وكان البيع بدون تدليس بناء على قائمتها الدالة على ملكيتها لها  ، اعها قبل وصولهايقبل طلب رد البضائع إذا كان المفلس ب

 " . وتذكرة إرساليتها أو بناء على القائمة المذكورة وتذكرة النقل بشرط أن يكون موضوعاً على كل منهما إمضاء المرسل

 تسلم إليه ولم ترسل له وال إلنسان آخر على ذمته إذا كانت البضائع المباعة للمفلس لم"  تجاري على أنه 971ونصت المادة 

  . تجاري 975و  977و  971و  979أنظر أيضاً المواد  " . يجوز لبائعها االمتناع عن تسليمها ،

 (
1179
  . 299ص  1/    59رقم  22المحاماة  2599مايو سنة  17استئناف مصر (  

 (
1175
األستاذان احمد نجيب  - 591فقرة  1كوالن وكابيتان  - 219فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 959بودري وسينيا فقرة (  

  . 555الهاللي وحامد زكي فقرة 

 (
1179
وال يجوز للبائع الذي حول الثمن أن يرفع هو نفسه دعوى الفسخ إال  - 291ص  19م  2529مايو سنة  29استئناف مختلط (  

  ( . نفس الحكم السابق) بموافقة المحال له 

 (
1171
 - 915بودري وسينيا فقرة  - 295ص  991فقرة  9أوبري ورو  - 975ص  95م  2511أبريل سنة  25استئناف مختلط (  

  . 591فقرة  1كوالن وكابيتان  - 212وفقرة  212فقرة  29بالنيول وريبيبر هامل  - 959فقرة 

خ على البائعين المتعددين أو على الورثة المتعددين وتجزأت دعوى الفس ، ولكن يالحظ أنه في حالة ما إذا كان المبيع قابال للتجزئة

جاز للمشتري أن يطلب انضمام من لم يطلب الفسخ إلى من طلب حتى ال  ، فأراد بعض منهم فسخ البيع دون اآلخرين ، للبائع

 - 259ذ  2رة فق 1جوسران  - 591فقرة  1كوالن وكابيتان ) وال يجوز أن يفسخ البعض في كل المبيع  ، يتجزأ عليه الصفقة

  ( . 1959فقرة  1ولكن قارن بالنيول وريبير وبوالنجيه 

وال يحتج هذا بتفرق الصفقة فقد تفرقت قبل  ، نجاز للبائع أن يطلب الفسخ في نصيب أحدهم ، وإذا مات المشتري عن ورثة متعددين

  ( . 999ص  999ور سلطان فقرة األستاذ أن - 551األستاذان احمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقرة ) ذلك بالميراث 

 (
1171
بأن المشتري لم يدفع الثمن فال داعي  ، وهو لم يسلم المبيع في ميعاد التسليم ، فال يحتج البائع - 951بودري وسينيا فقرة (  

منه بعد ذلك فما دام هو نفسه قد تأخر في التسليم فال يحق له طلب فسخ حتى يسلم المبيع أوالً للمشتري ثم يطلب  ، إلى التسليم

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا  ( . 212فقرة  29بالنيول وريبر وهامل  - 951بودري وسنينا فقرة ) دفع الثمن أو الفسخ 

فإن قضاءها برفض دعواه  ، كان الواقع الذي أثبتته محكمة الموضوع أن البائع تخلف بغير عذر عن توقيع عقد البيع النهائي

 2551مارس سنة  12نقض مدني )  بيع لتأخر المشتري عن الوفاء بالثمن ال تكون فيه مخالفة القانونالتي طلب فيها الفسخ ال
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ويتحمل البائع  ، الفسخ وال حاجة في هذه الحالة إلى طلب ، فإن البيع يفسخ بحكم القانون ، فإذا كان المبيع قد هلك فاستحال تسليمه

وجب أن يكون مستعداً لرد ما  ، وإذا كان البائع قد قبض جزءاً من الثمن وطلب الفسخ استيفاء الباقي . تبعة الهالك كما سبق القول

قبضه من الثمن إلى المشتري 
(1177)
 .  

 كيف يكون فسخ البيع :  - 419

ب أن يعذر البائع المشتري أن يدفع الثمن قبل أن يرفع دعوى مدني تقضي بوجو 291رأينا أن الفقرة األولي من المادة 

فإن رفع الدعوى بالفسخ يعد إعذاراً  ، وإذا لم يعذر البائع المشتري قبل رفع الدعوى . الفسخ
(1175)
ولكن اإلعذار السابق على رفع  

لحكم بمصروفات الدعوى على والى ا ، الدعوى تظهر أهميته العملية في أنه يجعل القاضي أسرع استجابة إلى طلب الفسخ

والى الحكم عليه أيضاً بتعويض فوق الحكم بالفسخ  ، المشتري
(1159)
 .  

وهذا هو الفرق ما بين الفسخ  . بل ال بد من رفع دعوى وصدور حكم بالفسخ ، وال يقع فسخ البيع من تلقاء نفسه كما قدمنا

ومن ثم تعتبر المطالبة بالفسخ القضائي من أعمال  ، شئاً للفسخففي الفسخ القضائي يكون الحكم من . القضائي والفسخ االتفاقي

فإذا رفع الوصي دعوى بالفسخ بدون إذن المحكمة  ، التصرف فيجب أن تتوافر أهلية التصرف في البائع حتى يقوم بهذه المطالبة

ً  . كانت الدعوى غير مقبولة وتعتبر المطالبة بالفسخ في هذه الحالة  ، له أما في الفسخ االتفاقي فإن الحكم يكون مقرراً للفسخ ال منشئا

  . من أعمال اإلدارة يستطيع الوصي أن يقوم بها دون إذن المحكمة

مدني  291وأبرز ما يميز الفسخ القضائي أن الحكم بفسخ البيع ليس محتماً على القاضي وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين  ، أجال إذا اقتضت الظروف ذلكتقول :"ويجوز للقاضي أن يمنح لمدين 

                                                                                                                                                                    

وفي أثناء نظر الدعوى باع جزءاً من المبيع ألنه يئس  ، أما إذا طلب البائع الفسخ ( . 2912ص  91رقم  9مجموعة عمر 

ألن البائع لم يلجأ إلى هذا العمل إال بعد يأسه  ، لف عقد البيعلم يجز للمشتري أن يحتج عليه بأنه خا ، من دفع المشتري للثمن

  ( . 159ص  229رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  29نقض مدني ) من قيام المشتري بدفع الثمن 

 (
1177
على أن يتنازل البائع عن حق الفسخ  . ويجوز أن يشترط في عقد البيع أال يكون للبائع حق الفسخ وليس له أال حق التنفيذ(  

فإذا اشترط الفسخ عند عدم الدفع  . على هذا النحو يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق

لم يجز أن يستخلص من هذا أنه قد نزل عن حقه في الفسخ عند تأخر المشتري في دفع  ، المشتري للقسط األول من الثمن

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان عقد البيع مذكوراً فيه أن البائع قد اشترط لمصلحة نفسه أن عدم دفع  . ط الباقيةاألقسا

 ً ورأت محكمة الموضوع أن هذا الشرط ليس معناه أن القسط األول إذا دفع ولم تدفع األقساط  ، القسط األول يجعل البيع الغيا

بل أن هذا الحق ثابت  ، خوله له القانون من طلب فسخ البيع عند عدم دفع المتأخر من الثمنالباقية يكون البائع محروماً مما ي

فإن تفسيرها هذا للشرط ال يصح الطعن عليه بأنه  ، له بنص القانون وباقي له من غير أي اشتراط في العقد بخصوصه

ً ألنه تفسير يحتمله العقد وال غ ، مخالف للعقد الذي هو قانون المتعاقدين ولكن كان يصح هذا الطعن لو أن  . بار عليه قانونا

العقد كان مذكوراً فيه بصفة صريحة أن البائع ال يكون له حق طلب الفسخ إذا تأخر دفع ما بعد القسط األول بل يكون له فقط 

 195رقم  2مر مجموعة ع 2599مايو سنة  1نقض مدني ) حق تقاضي المتأخر مضموناً بماله من امتياز على العقار المبيع 

  ( . 199ص 

 (
1175
  . 211ص  55م  2591يناير سنة  25استئناف مختلط (  

 (
1159
ما دام ذلك القول قد  ، وال يكفي لترتب األثر القانوني لإلعذار أن يكون المشتري قد قال في دعوى أخرى أن البائع أنذره(  

تقديم اإلنذار حتى يمكن للمحكمة أن تتبين أن كان  صدر في وقت لم يكن النزاع على العقد المتنازع فيه مطروحاً بل يجب

وذلك بالرجوع إلى تاريخه وما تضمنه ألنه قد يكون حاصال قبل الميعاد المعين للوفاء أو قبل قيام  ، يترتب عليه الفسخ أم ال

 159ص  221رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  21نقض مدني ) البائع بتعهداته التي توقفت عليه تعهدات المشتري 

وقضت محكمة النقض بأنه وإن كان يتعين لكي تقضي المحكمة بفسخ العقد البيع تحقيقاً للشرط الفاسخ الضمني ينبه البائع ( 

فإذا كان  . إال أن محل ذلك إال يكون المشتري قد صرح بعدم رغبه في القيام بالتزامه ، على المشتري بالوفاء تنبيهاً رسمياً 

لكي  –فال يكون هناك حاجة  ، اً أقل مما هو ملزم بسداده وصمم على ذلك الحين الفصل في الدعوىالمشتري قد عرض ثمن

مجموعة  2519مايو سنة  92نقض مدني ) إلى ضرورة التنبيه على المشتري بوفاء الثمن المستحق  –يصح الحكم بالفسخ 

  ( . 297ص  19رقم  7 مجموعة أحكام النقض 2591فبراير سنة  192912ص  71رقم  1أحكام النقض 

 19استئناف مختلط )  فإن هذه المدة ال تسلب اإلعذار أثره القانون ، وإذا أعذر البائع المشتري وحدد له في اإلعذار مدة لدفع الثمن

 29استئناف مختلط ) واإلعذار واجب حتى لو جعل البيع موقوفاً على شرط دفع الثمن  ( . 117ص  21م  2599مايو سنة 

وهو ال يسلب القاضي حقه في إعطاء المشتري  ، ورفع الدعوى يعتبر إعذار كما تقدم ( . 119ص  55م  2591أبريل سنة 

  ( . 79ص  21م  2599يناير سنة  25استئناف مختلط ) مهلة لدفع الثمن 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

تقضي بأنه يعين على القاضي  ، كما رأينا ، من المشروع التمهيدي 129وكانت المادة  . قليل األهمية بالنسبة إلى االلتزام في جملته "

فإذا لم يكن مهدداً بذلك جاز للقاضي أن ينظر المشتري إلى أجل  ، مبيع والثمنالحكم بالفسخ إذا كان البائع مهدداً أن يضيع عليه ال

على أن يدفع المشتري الفوائد القانونية إذا لم يتفق على فوائد أخرى انقضي األجل دون أن يدفع المشتري  ، تقدر مدته تبعاً للظروف

 ، كم بالفسخ القضائي إذن ال يكون محتماً على القاضي كما قدمناالثمن وجب الحكم بفسخ البيع دون إنظار المشتري إلى أجل آخر فالح

  . وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضي ، بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ

فللدائن بعد رفع الفسخ أن يعدل قبل الحكم عن هذه الطلب إلى طلب التنفيذ 
(1152)
ن يعدل كما أن له إذا رفع دعوى التنفيذ أ ، 

عن طلب التنفيذ إلى طلب الفسخ 
(1151)
ولكن ال يجوز له الجمع بين التنفيذ بين التنفيذ والفسخ في طلب وأحد وإذا كان قد نزل عن  . 

  . ولكن مجرد رفع الدعوى بطلب منهما ال يعتبر كما رأينا نزوال منه عن الطلب اآلخر ، أحد الطلبين فال يستطيع الرجوع إليه

ً وللمدين هو أيض قبل الحكم النهائي بالفسخ  ، ا
(1159)
وإنما يجوز للقاضي في هذه الحالة  . أن يدفع الثمن فيمنع الحكم بالفسخ ، 

وبخاصة إذا كان البائع قد أعذره قبل رفع الدعوى  ، أن يحكم عليه بالتعويض إذا كان له مقتض
(1155)
 .  

فقد يقضي بالفسخ إذا كانت الظروف تبرر  . ا سبق القولوالقاضي أخيراً سلطة تقديرية في إجابة البائع إلى طلب الفسخ كم

أو  ، وبوجه خاص إذا رأي البائع مهدداً أن يضيع عليه المبيع والثمن كما إذا كان المبيع داًر تسلمها المشتري وأخذ في هدمها ، ذلك

ال سيما  ، يرى القاضي إال مبرر لفسخ البيع وقد . كان المبيع منقوال وخشي أن يبيعه المشتري لمشتر ثان حسن النية فيتملكه بالحيازة

أو كان المشتري في ظروف سيئة منعته من دفع الثمن ولكن يتوقع تحسن  ، إذا كان المشتري قد دفع أكثر الثمن ولم يبق إلى القليل

هذه الظروف سريعة فيفي بالتزامه 
(1159)
 .  

مهلة لدفع الثمن أو الباقي منه ويمنح المشتري  ، ففي مثل هذه األحوال يرفض القاضي طلب الفسخ
(1151)
وهذه المهلة يقدر  

مدني على الوجه  1/  951المنصوص عليها في المادة  ( delai de grace)وهي نظرة الميسرة  ، القاضي مدتها بحسب الظروف

                                                 

 (
1152
  . 111ص  51م  2591مايو سنة  27استئناف مختلط (  

 (
1151
ً  11ص  91م  2555ديسمبر سنة  29ط استئناف مختل(   لم يجز للبائع في االستئناف العدول  ، ولكن إذا قضي بالتنفيذ ابتدائيا

ولكن له طلب الفسخ احتياطياً مع استبقائه (  79ص  27م  2591يناير سنة  9استئناف مختلط ) عن التنفيذ إلى طلب الفسخ 

كذلك إذا رفعت دعوى  ( . 51ص  99م  2552فبراير سنة  27مختلط  استئناف) طلب التنفيذ طلباً أصلياً في االستئناف 

استئناف ) لم يعد يجوز للبائع أن يعدل عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ  ، فقبل المشتري الفسخ وأعلن قبوله للبائع ، الفسخ

  ( . 19ص  11م  2529نوفمبر سنة  29مختلط 

يس المشتري من المشتري فهذا يبقى مصير شرائه معلقاً على فسخ البيع األول أو ول ، والذي له الحق في قبول الفسخ هو المشتري

  ( . 211ص  19م  2529يناير سنة  5استئناف مختلط ) بقائه 

 (
1159
 15 - 99ص  11الحقوق  2591نوفمبر سنة  1استئناف وطني ) ولو أمام المحكمة االستئنافية قبل صدور الحكم النهائي (  

ولو بعد رفع التماس قبلت المحكمة النظر فيه ألن قبول االلتماس (  15ص  51رقم  15مجموعة الرسمية ال 2511يناير سنة 

المجموعة  2599سنة  19استئناف وطني ) يعيد إلى الخصوم حقوقهم التي كانت لهم قبل صدور الحكم المقبول فيه االلتماس 

فإذا كان المشتري قد أبدي  ، ما دام الفسخ لم يصدر به حكم وللمشتري الحق في تنفيذ العقد ( . 299ص  55رقم  1الرسمية 

استعداده لذلك بالجلسة االبتدائية وعرض القسط المستحق من الثمن على البائع عرضاً حقيقياً فال يكون ثمة موجب يقتضي 

 (  219رقم  59المجموعة الرسمية  2551ديسمبر سنة  11استئناف مصر ) فسخ العقد 

 (
1155
ويجوز لدائني المدين ولمن كسب من المشتري حقاً عينياً على المبيع أن يستعملوا حق المشتري فيدفعوا الثمن ليتوقوا فسخ (  

  ( . 999بودري وسينيا فقرة ) البيع 

 (
1159
زاماته وقد قضت محكمة مصر الكلية بأنه ينبغي في حالة الفسخ القضائي التفرقة بين ما إذا كان إخالل أحد الطرفين بالت(  

ومن المسلم به أن عدم تنفيذ  ، التعاقدية مرده إلى االمتناع عن الوفاء بالتزام اصل أو االمتناع عن الوفاء بالتزام تبعي

  ( . 291ص  97رقم  99المحاماة  2595يونيه سنة  11مصر الكلية ) االلتزامات التبعية ال يؤدي إلى فسخ العقد 

 (
1151
 999اء المشتري المتأخر في دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدال من الحكم بالفسخ إعماال للمادة وقد قضت محكمة النقض بأن إعط(  

من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في األخذ بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما (  سابق) مدني 

حكم بقصور أسبابه عن بيان االعتبارات التي اعتمد فال يقبل النعي على ال . يراه هو في ظروف كل دعوى بغير معقب عليه

 - 995ص  295رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  19نقض مدني ) عليها في منح المهلة للوفاء بمتأخر الثمن 

وفي بيع سيارة تأخرت البائعة عن نقل  ( . 919ص  55رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  19وانظر أيضاً 

أبريل سنة  29نقض مدني ) فلم تقض المحكمة بفسخ ألن نقل الرخصة ليس بالتزام جوهري  ، صة السيارة إلى المشتريرخ

وفي قضية أجلت المحكمة النظر في القضية بقرار واعتبرت أن  ( . 529ص  291رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591

نقض مدني ) فأقرت محكمة النقض هذا الحكم  ، ل قضت بالفسخولما لم يدفع حتى انقضي معياد التأجي ، هذه مهلة للمشتري

وانظر أيضاً في أن الحكم بالفسخ غير واجب وأن على  ( . 929ص  95رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  19



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أن ينظر المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ  ، إذا لم يمنعه نص في القانون ، اآلتي : "على أنه يجوز للقاضي في حاالت استثنائية

من المشروع التمهيدي  129وقد كانت المادة  . إذا استعدت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم" ، فيها التزامه

الفوائد القانونية إذا كان  ، هافي المهلة التي أنظر إلي ، أن المشتري يدفع (  2التي حذفت اكتفاء بالقواعد العامة تنص على أمرين 

أما إذا لم يكن متفقاً على فوائد فيتعذر  ، وبعد حذف هذا النص يمكن القول بان الفوائد االتفاقية تسري . لم يتفق على فوائد أخرى

لفوائد كطلب احتياطي في فإذا طلب البائع في صحيفة دعوى الفسخ هذه ا ، القول بأن الفوائد القانونية تسري إال تطبيقاً للقواعد العامة

لم يجز إمهاله مدة أخرى بل يتعين  ، إذا أمهل المشتري مدة ولم يدفع الثمن إثناء المهلة ( 1)  ، حالة رفض الفسخ كان له الحق فيها

بجواز أن  مدني فيما يتعلق بدعوى الفسخ وهذه تقضي 1/  291وبعد حذف النص لم يبقى أمامنا إال تطبيق المادة  . الحكم بفسخ البيع

ومن ثم وجب القول إنه إذا أعطي القاضي أجال للمشتري  . يمنح القاضي المشتري أجال معقوال أو آجاال ينفذ فيها التزامه بدفع الثمن

وليس للقاضي أن يمنح المشتري أجال آخر ويعتبر البيع  ، وجب على المشتري دفع الثمن في غضون هذا األجل ، في دعوى الفسخ

فإنه  ، انقضاء األجل الممنوح دون أن يفي المشتري بالثمن وهذا بخالف األجل الذي يمنحه القاضي في دعوى التنفيذمفتوحاً بعد 

كما يجوز إعطاء أجل آخر في دعوى الفسخ إذا كان األجل األول أعطي في دعوى  ، مدني 1/  951يجوز أن يتكرر طبقاً للمادة 

التنفيذ 
(1151)
 .  

فتتقادم إذن بخمس عشرة سنة من قوت ثبوت الحق في الفسخ ويكون ذلك عادة  ، ة تتقادم بهاوليس لدعوى الفسخ مدة خاص

عند اإلعذار 
(1157)
 .  

ويعتبر ذاتية  ، وتسقط دعوى الفسخ أيضاً بالنزول عنها صراحة أو ضمناً كما إذا وافق البائع على تصرف المشتري في البيع

المبيع كما إذا كان غزال فنسج 
(1155)
 .  

فإن كان عقاراً أمكن رفع الدعوى أمام محكمة  ، لفسخ دعوى مختلطة إذا كان البيع المبيع ال يزال في يد المشتريودعوى ا

فيجب رفع الدعوى في هذه الحالة أمام محكمة موطن  ، وهي دعوى شخصية محضة إذا خرج المبيع من يد المشتري . العقار

المشتري 
(1799)
 .  

 

 فسخ البيع :اآلثار التي تترتب على  - 411

مدني القاعدة العامة من  219وتقرر المادة  ، يترتب على فسخ البيع على النحو الذي قدمناه ما يترتب على فسخ أي عقد آخر 

فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض " :  ، هذا الصدد فتقول : "إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

 <سواء كان فسخاً قضائياً أو فسخاً اتفاقياً أو انفساخاً بحكم القانون ، ص عام يبين ما يترتب على الفسخ من أثروهذا ن

وإذا كان هذا  . بل من وقت نشوء العقد ، ال من وقت النطق بالحكم فحسب ، والحكم بفسخ البيع يجعله ينحل بأثر رجعي

فِإنه أيضاً مفهوم  ، يث يقتصر الحكم على تقرير أن العقد مفسوخ دون أن ينشئ الفسخمفهوماً في الفسخ االتفاقي والفسخ القانوني ح

 ، فال يوجد ما يمنع من أن يكون الحكم منشئاً للفسخ ويكون له من ذلك أثر رجعي ، في الفسخ القضائي ولو أن الحكم منشئ ال مقرر

                                                                                                                                                                    

 25دني نقض م : محكمة الموضوع أن تبين االعتبارات التي دعتها للقضاء بالفسخ مع أن المشتري عرض الثمن قبل الحكم

 95رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  5 - 2915ص  219رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة 

  ( . 999ص 

 (
1151
  . 9وهامش رقم  191ص  519الوسيط جزء أول فقرة (  

 (
1157
  . 199ص  9الحقوق  2759يونيه سنة  21استئناف وطني  - 511الوسيط جزء أول فقرة (  

 (
1155
من قانون نزع الملكية وينتقل حق البائع من العقار إلى  15م ) قط كذلك بنزع ملكية العقار المبيع للمنفعة العامة وتس(  

وينزع ملكية العقار بواسطة دائني المشتري إذا لم يدون البائع ما يفيد رفع دعوى الفسخ  ( ، التعويض المدفوع لنزع الملكية

وبتسليم (  مرافعات 199م ) حددة للنظر في االعتراضات بثالثة أيام على األقل في قائمة شروط البيع قبل الجلسة الم

م ) وبعد قيد البائع المتيازه حتى يوم صدور الحكم بافالس المشتري  ( ، تجاري 912م ) البضاعة إلى مخازن المشتري 

فقرة  - 597الهاللي وحامد زكي فقرة األستاذان احمد نجيب ) إذ سقوط حق االمتياز يستتبع سقوط حق الفسخ (  تجاري 192

  ( . 995األستاذ أنور سلطان فقرة  - 519

 (
1799
 25استئناف مخلتط ) ولكن دعوى البائع على المشتري بدفع الثمن هي دعوى شخصية محضة  . 919بودري وسينيا فقرة (  

جاز للبائع رفع  ، ماته نحو البائعوإذا حل المشتري من المشتري محل المشتري في التزا ( . 179ص  5م  2751مايو سنة 

استئناف مختلط ) الدعوى الفسخ على المشتري من المشتري في موطنه دون حاجة إلى إدخال المشتري األصلي في الدعوى 

  ( . 121ص  5م  2751مارس سنة  15



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ن وقت البيع ال من وقت النطق بالحكم فالحكم بالشفعة هو حكم منشئ وينقل ملكية العقار المشفوع فيه م
(1792)
وينحل البيع بأثر  . 

  . رجعي فيما بين المتبايعين وبالنسبة إلى الغير

ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه قبل  ، ويترتب على انحالل البيع بأثر رجعي فيما بين المتبايعين أن البيع يعتبر كأن لم يكن

رده هو وثمراته  ، بيعفإذا كان المشتري قد تسلم الم . البيع
(1791)
وإذا كان البائع قد قبض جزءاً من الثمن أو أقساطاً من اإليرادات  . 

رد ما قبضه مع الفوائد القانونية من يوم القبض ويجوز للبائع أن يحبس ما قبضه حتى يسترد المبيع وثمراته  ، المرتب مدى الحياة
(1799)
ى يسترد الجزء الذي دفعه من الثمن كما يجوز للمشتري أن يحبس المبيع وثمراته حت . 

(1795)
وذلك كله طبقاً للقواعد المقررة  ، 

في حق الحبس 
(1799)
اعتبر نائياً أو غارساً بسوء النية ألن الفسخ ترتب بسبب آت  ، وإذا بني المشتري أو غرس ف العين المبيعة . 

ير وطبقت القواعد العامة المقررة في البناء أو الغراس في ارض الغ ، من جهته
(1791)
وكذلك الحال في المصروفات الضرورية  . 

وإذا هلك المبيع في يد المشتري قبل أن  . تطبق فيها القواعد المقررة في هذا الشأن مع اعتبار المشتري سيء النية ، والنافعة والكمالية

وإن كان الهالك بسبب أجنبي فللبائع إذا لم يكن قد صدر حكم بفسخ البيع أن  ، فإن كان الهالك بخطأه حكم عليه بالتعويض ، يرده

يعدل عن طلب الفسخ إلى طلب التنفيذ فيكون تبعة هالك المبيع على المشتري أما إذا كان قد صدر حكم نهائي بفسخ البيع ثم هلك 

كما إذا كان المبيع قد  ، ع إال بقد ما عاد عليه من منفعةلم يكن المشتري مسئوال عن هالك المبي ، المبيع بسبب أجنبي في يد المشتري

تلف فيرده المشتري في الصورة التي آل إليها 
(1791)
وإذا استبقى المشتري المبيع في يده بعد الحكم بالفسخ ولم يقبل رده فأصبح  . 

إال أن يثبت أن المبيع كان  ، قت الهالكوجب على المشتري أن يرد اللبائع قيمة المبيع و ، ثم هلك المبيع بسبب أجنبي ، سيء النية

 ( مدني 575يهلك حتى لو كان قد رده إلى البائع وقت الفسخ ) م 
(1797)
فوق –و للبائع إذا أجيب إلى فسخ البيع أن يطالب المشتري  

يه بسبب البيع كأن تكون صفقة قد فاتت عل ، بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب تخلف المشتري عن القيام بالتزامه –رد المبيع 

ويبني التعويض هنا على أساس المسئولية التقصيرية ألن البيع بعد أن فسخ ال يصلح أن يكون أساساً للتعويض  ، الذي فسخ
(1795)
 .  

فإن  ، ويترتب على انحالل البيع بأثر رجعي بالنسبة إلى الغير أنه إذا كان قد ترتب للغير حق على المبيع من جهة المشتري

ففي المنقول تعترض  . ولكن يجب هنا التمييز بين المنقول والعقار . ل هو أيضاً بأثر رجعي تبعاً لزوال حق المشتريهذا الحل يزو

وباعه المشتري إلى  ، فإذا كان المبيع منقوال . هذا الحكم عادة عقبة ترجع إلى القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية

                                                 

 (
1792
  . 511الوسيط جزء أول فقرة (  

 (
1791
أنه وإن كان للمشتري حق حبس يقابله المحكوم بفسخ البيع فيها وذلك قد قضت محكمة النقض ب . فال يكون له حق في الثمار(  

ولكن ذلك  ، حتى يوفي الثمن السابق له دفعة تأسيساً على أن التزامه برد العين يقابله التزام البائع برد ما دفعه إليه من الثمن

وال محل لالحتجاج  ، عين بحكم الفسخال يرتب عليه الحق في تملك المشتري ثمار المبيع بعد أن أصبحت من حق مالك ال

 2592يناير سنة  5نقض مدني ) بقاعدة تملك الثمار بالحيازة فإن المشتري يعلم أن العين ليست له وإنما هو حابس لها 

  ( . 115ص  59رقم  1مجموعة أحكام النقض 

 (
1799
  . 19ص  11م  2529نوفمبر سنة  29استئناف مختلط (  

 (
1795
  . 151ص  27م  2521ايو سنة م 5استئناف مختلط (  

 (
1799
ولكن القضاء كان يعطي المشتري حق حبس العين المبيعة حتى  ، ولم يكن في التقنين المدني السابق نص عام في الحبس(  

يسترد ما وفاة من الثمن إذا لم يكن قد ارتكب غشاً وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه لم يرد في القانون نص عن 

من  115وإنما جاء النص بالمادة  ، ن المبيعة تحت يد المشتري إذا فسخ البيع إلى أن يرد البائع ما دفعه له من الثمنجواز العي

القانون المدني عن حق البائع في حبس المبيع تحت يده لحين استيالئه فوراً على المستحق من الثمن على أنه إذا جاز القياس 

قانون من اعتبار أي دائن ذا حق في حبس العين الناتج عنها الدين تحت يده لحين على هذا النص وعلى نصوص أخرى في ال

إال أنه يشترط في  ، ومن ثم جاز هذا الحق للمشتري الذي فسخ البيع الصادر إليه حتى يستوفي ما دفعه ، الحصول على دينه

األول أن يكون الدائن حائزاً فعال الشيء الذي يطلب حبسه وأن تكون هناك عالقة  : هذه الحالة وجوب توفر ركنين أساسيين

والثاني أن يكون  . أي أن يكون منشأ الدين وسببه العين التي للمدين تحت يد الدائن ، سببية بين الدين والشيء المراد حبسه

ناتجاً عن أن الشراء قد حصل بغش وتدليس فال تكون  وعليه فإذا كان فسخ البيع ، سبب ذلك تلك الحيازة وأساسها سالمة النية

وعليه فإذا كان فسخ البيع ناتجاً عن الشراء قد حصل بغش وتدليس فال تكون  . حيازة المشتري للعين المبيعة حينئذ بسالمة نية

ص  99الحقوق  2521ديسمبر سنة  1استئناف وطني ) حيازة المشتري للعين المبيعة حينئذ بسالمة نية وانتفي حق الحبس 

  . 229ص  11رقم  21المجموعة الرسمية  2521مارس سنة  19انظر أيضاً استئناف وطني  ( . 291

 (
1791
 29بالنيول وريبير وهامل  - 959ص  995بودري وسنيا فقرة  - 19ص  99م  2511ديسمبر سنة  9استئناف مختلط (  

  . 211فقرة 

 (
1791
  . 129ص  517الوسيط جزء أول فقرة (  

 (
1797
  . 9هامش رقم  129الوسيط جزء أول ص (  

 (
1795
  . 551ص  25رقم  1مجموعة عمر  2597ديسمبر سنة  29نقض مدني (  
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ألن هذا  ، ولم يستطع أن يسترد المبيع من تحت يد المشتري الثاني إذا كان حسن النية ، فسخ البائع البيع مشتر ثان وسلمه إياه ثم

أما إذا كان المشتري الثاني لم يتسلم المبيع أو كان سيء النية يعرف  . فيرجع البائع على المشتري بالتعويض ، يكون قد ملكه بالحيازة

بل يرده  ، وإذا كان المبيع بالحيازة . بل يرده إلى البائع ويرجع على المشتري بالضمان ، الحيازة فإنه ال يمتلك المبيع ، سبب الفسخ

فإنه ال  ، أما إذا كان المشتري الثاني لم يتسلم المبيع أو كان سيء النية يعرف سبب الفسخ . إلى البائع ويرجع المشتري بالتعويض

فإن فسخ البيع ال يضر بالحقوق  ، وإذا كان المبيع عقاراً  . ويرجع على المشتري بالضمان بل يرده إلى البائع ، يمتلك المبيع بالحيازة

التي كسبها الغير على هذا العقار إال إذا سجلت صحيفة دعوى الفسخ قبل تسجيل التصرف الذي أكسب الغير هذه الحقوق ) انظر 

فإذا باع المشتري العقار لمشتر ثان وسجل هذا المشتري الثاني البيع الصادر له قبل  . ( من قانون الشهر العقاري 21و  29المادتين 

وإذا كان  ، فإن الحكم يفسخ البيع ال يكون له أثر في حق المشتري الثاني إذا كان حسن النية ، تسجيل البائع صحيفة دعوى الفسخ

كان لفسخ البيع األول أثر في حق المشتري الثاني  ، بيع الثانيوإذا كانت صحيفة دعوى الفسخ قد سجلت قبل تسجيل ال . حسن النية

وكان الدائن المرتهن  ، واستطاع البائع أن يسترد العقار من تحت يده كذلك إذا رتب المشتري على العقار رهناً  ، ولو كان حسن النية

وقد ورد في هذه المسألة األخيرة نص  . فسخ البيعفإن الرهن في هذه الحالة ال يتأثر ب ، حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن

مدني بأنه "يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهمن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند  2995خاص إذا قضت المادة 

ويمكن اعتبار  . يه الرهن "إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم ف ، ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله ألي سبب آخر

فيفرض فرضاً غير قابل إلثبات العكس أن الدائن المرتهن سيء النية إذا كان  ، من قانون الشهر العقاري 21هذا النص تطبيقاً للمادة 

وذلك للتوفيق ما بين النصين  ، قد قيد رهنه بعد تسجيل صحيفة هذه الدعوى
(1729)
 .  

 الفسخ االتفاقي  -ب 

 المتبايعين على الفسخ :اتفاق  - 411

مدني تقضي بأنه "يجوز االتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي  297رأينا أن المادة  

وكان  . "وهذا االتفاق ال يعفي من اإلعذار إال إذا اتفق المتعاقدان صراحة على اإلعفاء منه  ، عند عدم الوفاء بااللتزامات الناشئة عنه

من هذا  122فكانت المادة  ، المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص يطبق هذه القاعدة العامة في خصوص البيع

إذا اشترط البائع أن يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام نفسه عند عدم قيام المشتري  ، المشروع تنص على أنه "في بيع العقار

وفي كل حال ال يجوز للقاضي أن يمنح  ، إال إذا نص العقد على أن الفسخ يقع دون إعذار ، في الميعاد ما دام لم يعذر بدفع الثمن

المشتري أي أجل "
(1722)
وحذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "ألنها مستفادة من القواعد العامة  

(1721)
 .  

 التدرج في االرتفاق على الفسخ : - 412

 lex commissoria pacte)الشرط الذي يرد في عقد البيع قاضياً بفسخه إذا يوف المشتري بالثمن  ويتدرج في العمل 

commissoire ) .  فأدني مراتب هذا الشرط هو أن يشترط البائع على المشتري أن يكون البيع مفسوخاً إذا لم يوف المشتري بالثمن

مشتري أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه أو أن يكون البيع مفسوخاً من فيشترط البائع على ال ، وقد يصل الشرط إلى مرتبة أقوي

فيشترط البائع أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه  ، ثمن يصل الشرط إلى أعلي مرتبة من القوة . تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم

                                                 

 (
1729
ويعتبر اإليجار الصادر من المشتري لمدة ال تزيد على ثالث سنوات من  - 129ص  515أنظر الوسيط جزء أول فقرة (  

مدني حيث يعتبر اإليجار لثالث سنوات من  1/    192وم  995أنظر ام )  فيبقى قائماً بالرغم من فسخ البيع ، أعمال اإلدارة

وقارن األستاذ احمد نجيب الهاللي  - 219فقرة  29وانظر بالنيول وريبير وهامل  - أعمال اإلدارة رغم تحقق الشرط الفاسخ

  ( . 591وحامد زكي فقرة 

 (
1722
إذا اشترط فسخ البيع عند عدم "  وهي تنص على أنه ، 521/    995المادة وكان هذا النص يقابل في التقنين المدني السابق (  

بل ينفسخ البيع إذا لم يدفع المشتري الثمن بعد التنبيه  ، فليس للمحكمة في هذه الحالة أن تعطي ميعاداً للمشتري ، دفع الثمن

 ً ً  ، عليه بذلك تنبيهاً رسميا ويقابل في  " . بدون احتياج إلى التنبيه الرسمي إال إذا اشترط في العقد أن البيع يكون مفسوخا

إذا اشترط البائع أن يفسخ البيع من تلقاء نفسه عند عدم قيام "  وهي تنص على أنه ، 971التقنين المدني العراقي المادة 

إال إذا نص في  ، عذركان المشتري مع ذلك أن يدفع الثمن بعد انقضاء الميعاد ما لم ي ، المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد

ويقابل في تقنين الموجبات  " . وفي كل حال ال يجوز للمحكمة أن تمنح المشتري أي اجل . العقد أن الفسخ يقع بدون إعذاره

فالعقد يفسخ حتما لمجرد عدم  ، إذا اشترط فسخ البيع لعدم دفع الثمن"  وهي تنص على أنه 5517والعقود اللبناني المادة 

  " . ل المضروبالدفع في األج

 (
1721
  . في الهامش 255ص  - 251ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  
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فنستعرض هذه المراتب المتفاوتة في  . دون حاجة إلى إعذار أو أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه ، دون حاجة إلى حكم أو إعذار

خصوص عقد البيع 
(1729)
كما استعرضنا في العقد بوجه عام في الجزء األول من الوسيط  

(1725)
 .  

 االتفاق على أن يكون البيع مفسوخاً :  - 413

التي سبق أن بسطناها فيما يتعلق بالفسخ يغلب أن يكون المتبايعان قد أرادا بهذا الشرط أن يرددا في ألفاظ صريحة القاعدة 

وال من االلتجاء إلى القضاء للحصول على حكم بفسخ البيع  ، ال يغني هذا الشرط عن إعذار البائع للمشتري ، ومن ثم . القضائي

منح المشتري أجال وال يسلب القاضي سلطته التقديرية فيجوز بالرغم من وجود هذا الشرط أن ي ، ويكون هذا الحكم منشئاً ال كاشفاً 

لدفع الثمن ويرفض طلب الفسخ 
(1729)
بأن يدفع الثمن قبل أن يصدر الحكم  ، بل أن هذا الشرط ال يمنع من توقي الحكم بالفسخ . 

فإن لم يؤده في هذا الميعاد كان  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تعهد المشتري بأداء باقي الثمن في ميعاد عينه ، النهائي بالفسخ

فهذا ليس إال ترديداً لقاعدة الفسخ القضائي  ، ائع الحق في فسخ البيع ولو كان قد سجلالب
(1721)
 .  

فيبقي وجوب اإلعذار ووجوب االلتجاء  ، على أنه قد يتضح من الظروف أن المتبايعين أرادا بهذا الشرط أن يحتما فسخ البيع

ويتعين عليه الحكم بفسخ البيع وحكمه ويكون  ، ة للمشتري لدفع الثمنولكن ال يملك القاضي في هذه الحالة إعطاء مهل ، إلى القضاء

  . منشئاً ال كاشفاً 

 االتفاق على أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه أو مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم : - 414

جاز  ، ورفع دعوى الفسخ ، دفع الثمنفإذا لم يعذر البائع المشتري أن ي . الشرط على هذا النحو ال يعفي من اإلعذار 

وفسر  ، اعتبر رفع الدعوى بمثابة إعذار ، فإذا أبطأ في ذلك . للمشتري أن يتوقي الفسخ بدفع الثمن في بداية الدعوى دون إبطاء

ه الحكم بفسخ ويتعين علي ، الشرط في الغالب على أنه يسلب القاضي سلطته التقديرية فال يستطيع إعطاء اجل المشتري لدفع الثمن

البيع 
(1721)
فإن إعذار البائع المشتري أن يدفع الثمن ال يكون نزوال منه عن  ، وال تعارض بين اإلعذار الواجب وطلب الفسخ . 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اشترط فسخ البيع من تلقاء نفسه  . بل هو شرط واجب لرفع الدعوى بالفسخ ، المطالبة بفسخ البيع

                                                 

 (
1729
من المشروع  122ومن ثمن يكون الحكم الوارد في المادة  ، وتردد هذه الشروط في بيع المنقول كما ترد في بيع العقار(  

وقد خلي بيع  . ينطبق أيضاً على بيع المنقول ، وكانت مقصورة على بيع العقار ، التمهيدي التي حذفت في لجنة المراجعة

أما بيع المنقول فيتميز بحكم خاص  ، العقار بالذكر في هذا النص ألنه هو الذي يرد بشأنه في الغالب هذه االتفاقات المتدرجة

ني في بيع مد 572مدني وسيأتي بيانها فإذا خرجنا عن نطاق هذه الحالة التي عرضت لها المادة  512به ورد في المادة 

  ( . 995بودري وسينيا فقرة ) كان حكم بيع المنقول هو حكم بيع العقار في شأن هذه االتفاقات وتدريجها  ، المنقول

 (
1725
  . 579فقرة  - 571الوسيط جزء أول فقرة (  

 (
1729
  . 911ص  19م  2522يونية سنة  29استئناف مختلط (  

 (
1721
وقضت أيضاً بأن النص ف العقد على أنه في حالة  - 97ص  19رقم  9 مجموعة عمر 2551يناير سنة  21نقض مدني (  

ذلك ليس إال ترديداً  ، تأخير سداد القسط األول يحق للبائع فسخ العقد ويكون ما دفعه المشتري حقاً مكتسباً للبائع المذكور

مجموعة أحكام  2599مارس سنة  19نقض مدني ) للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين 

وقضت كذلك بأنه ال يكون الشرط الفاسخ مقتضياً الفسخ حتماً إال إذا كانت صيغته صريحة  ( . 919ص  95رقم  2النقض 

 pacte) دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحقيقه بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أما الشرط الضمني الفاسخ 

commissoireفللقاضي إال يحكم بالفسخ وأن يمكن الملتزم من الوفاء بما تعهد  . بل هو يخضع لتقديره ، ضي بهفال يلزم القا

فإذا نص في عقد البيع على أنه إذا ظهر على العين المبيعة دعوى مسجلة  . به حتى بعد رفع الدعوى عليه بطلب الفسخ

فهذا  ، ز للمشتري أن يفسخ التعاقد بمجرد إنذار البائعفغن البائع يلتزم بتعويض قدره كذا كما يجو ، خالف ما ذكر بالعقد

الشرط ليس إال ترديداً لما قرره فقه القانون من أن عدم قيام أحد طرفي العقد المتقابل االلتزام بما التزم به يسمح للطرف 

وصياتها أنه ال فهو شرط ضمني فاسخ للقاضي أن يهدره إذا استبان له من ظروف الدعوى وخص ، اآلخر بطلب فسخ العقد

أبريل  1نقض مدني ) فال تثريب عليه  ، ومتى أثبت القاضي في حكمه االعتبارات المقبولة التي استند إليها في ذلك . مبرر له

ً  ( . 2971ص  959رقم  2مجموعة عمر  2591سنة  رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  7نقض مدني : أنظر أيضا

 9مجموعة أحكام النقض  2591أو ل مايو سنة  - 299ص  17رقم  9موعة عمر مج 2551مايو سنة  1 - 291ص  72

 2591ديسمبر سنة  29 - 2929ص  191رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  15 - 577ص  251رقم 

  /  211رقم  15المجموعة الرسمية  2517فبراير سنة  21استئناف مصر  - 519ص  295رقم  1مجموعة أحكام النقض 

  . 151ص  2

 (
1721
  . 299ص  - 295ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ما لم يعف البائع بمقتضى العقد من  ، الثمن كان على القاضي إيقاع الفسخ على المشتري إذا لم يدفع الثمن بعد إعذارهعند عدم دفع 

ومفهوم هذا بال شبهة أن البائع يجب عليه إذا اختار الفسخ أن يعذر المشتري بانذاره أي تكليفه بالوفاء فإذا لم يدفع البائع  ، هذا اإلعذار

وإذن فباطل زعم المشتري أن اإلنذار الموجه إليه من البائع بوفاء التزاماته في مدي أسبوع وإال  . ياره في الفسخفي حل من إعمال خ

فإن هذا اإلنذار واجب قانوناً الستعمال الشرط  ، عد العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه يجب اعتباره تنازال من البائع عن خيار الفسخ

الفاسخ الصريح 
(1727)
 .  

فالثابت إذن أن هذا الشرط ال يعفي من اإلعذار 
(1725)
وهو أيضاً ال يعفي من رفع الدعوى بالفسخ من مطالبة المشتري بتنفيذ  

فإن فسخ البيع ال يقع من تلقاء نفسه إال إذا أراد البائع ذلك ويبقى هذا بالخيار بين  ، البيع ودفع الثمن بدال من المطالبة بفسخ البيع

  . الفسخ والتنفيذ

أما إذا  . فإن الحكم بالفسخ يكون منشئاً ال كاشفاً  ، ولكن إذا اقتصر البائع على اشتراط أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه

فإن الحكم  ، أو اشترط أن يكون البيع مفسوخاً دون حاجة إلى الحكم ، أضاف إلى هذا الشرط أن يكون الفسخ دون حاجة إلى حكم

ً بالفسخ يكون كاشفاً ال أو اشتراط أن يكون البيع  ، أما إذا أضاف إلى هذا الشرط أن يكون الفسخ دون حاجة إلى حكم .  منشئاال كاشفا

  . فإن الحكم بالفسخ يكون كاشفاً ال منشئا ، مفسوخاً دون حاجة إلى حكم

نا أن الفسخ يكون له أثر رجعي فقد قدم ، فسواء كان الحكم منشئاً للفسخ أو كاشفاً عنه ، وال يوجد فرق عملي بين الحالتين

  . ويعتبر البيع كأن لم يكن

أو مفسوخاً من تلقاء  ، االتفاق على أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسخ دون الحاجة إلى حكم أن اعذار - 415

 نفسه دون حاجة إلى اعذار : 

والشرط على هذا النحو قد وصل إلى أعلي مراتب القوة 
(1719)
 .  

اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة إلى إعذار  ، مشتري بالثمن في الميعادفإذا لم يف ال
(1712)
فإذا نازع المشتري في أعمال  

ولكن ال يملك المشتري في هذه الحالة أن يتفادي الحكم بالفسخ بدفع الثمن  ، لم يجد البائع بدا من رفع دعوى بالفسخ ، الشرط
(1711)
 ، 

ويكن الحكم الصادر بفسخ البيع كاشفاً عن الفسخ ال منشئاً له  ، دفع الثمنوال يملك القاضي أن يمنح المشتري أجال ل
(1719)
 .  

                                                 

 (
1727
بل أن هذه اإلعذار ال يعدو أن يكون تسجيال  - 177ص  991رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  19نقض مدني (  

ومن ثم ليس من  ، خ البيع دون التنفيذ إذ هو بالخيار بين األمرينلتأخر المشتري في دفع الثمن وإظهار الختيار البائع فس

ولكن من جهة أخرى يستطيع المشتري بمجرد وصول اإلنذار  ، الضروري أن يحدد البائع في هذا اإلعذار أجال للوفاء بالثمن

لبائع للمشتري عادة أجال قصيراً وفي العمل يحدد ا ( . 991بودري وسينيا فقرة ) إليه أن يبادر إلى دفع الثمن فيمنع الفسخ 

بودري وسينيا ) ويذكر أنه إذا انقضي األجل دون أن يدفع المشتري الثمن فق أصبح البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه  ، لدفع الثمن

  ( . 275ص  - 277ص  219فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 975ص  991فقرة 

 (
1725
  . 275ص  59 م 2592يناير سنة  11استئناف مختلط (  

 (
1719
بل أن أية صيغة تدل على المعنى تكفي من ذلك ما قضت به محكمة  ، وليس من الضروري أن يوضع الشرط بصيغة معينة(  

 ، النقض من أن القانون لم يشترط ألفاظاً معينة للشط الفاسخ لدي أمين حتى يوفي المشتري الثمن في الميعاد المتفق عليه

ثم قرر الحكم أن المستفاد  ، المشتري بشروط العقد يصرح الطرفان للمودع لديه بإعدام هذه العقدونصا على أنه عند إخالل 

أي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه  ، من ذلك أن نية المتعاقدين اتجهت عند تحرير هذا العقد إلى الشرط الفاسخ الصريح

نقض مدني ) ألن عبارته تحتمل ما استخلصه الحكم منها  ، ، عقدفإنه ال بكون قد فسخ مدلول نص ال ، عند اإلخالل بشروطه

  ( . 177ص  991رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  19

 (
1712
 99م  2519مايو سنة  1 - 995ص  99م  2519أبريل سنة  9 - 219ص  92م  2525فبراير سنة  22استئناف مختلط (  

بل ويجوز طرد المشتري من  299ص  99م  2597ارس سنة أول م - 71ص  91م  2519ديسمبر سنة  27 - 519ص 

ص  12النحقوق  2591يونيه سنة  25استئناف وطني ) العين المبيعة أو نزعها منها بحكم من قاضي األمور المستعجلة 

ص  92م  2597ديسمبر سنة  1استئناف مختلط  - 915ص  2/    119رقم  5المحاماة  2519نوفمبر سنة  11 - 995

91 . )  

 (
1711
ص  291رقم  99المحاماة  2551يناير سنة  29 - 59رقم  51المجموعة الرسمية  2559أكتوبر سنة  92استئناف مصر (  

219 .  

 (
1719
بل يكفي أن يدفع البائع في دعوى  - 299ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

ة النقض بأنه متى كان الطرفان قد اتفقا في عقد البيع على أن يقع الفسخ في حالة تأخر وقد قضت محكم . مرفوعة بفسخ البيع

المشتري عن دفع باقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بدون حاجة إلى تنبيه رسمي أو غير رسمي فإن العقد ينفسخ بمجرد 
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 الفهرس العام

فال  ، مدني المتقدم الذكر 297ولكن يجب أن يكون االتفاق على اإلعفاء من شرط اإلعذار صريحاً كما يقضي نص المادة 

قق من انطباق شرط الفسخ ووجوب إعماله وتكون للمحكمة الرقابة التامة للتح . يجوز أن يستخلص ضمناً من عبارات العقد
(1715)
 .  

ويالحظ هنا أيضاً أن هذا الشرط ال يمنع البائع من المطالبة بتنفيذ البيع دون فسخه 
(1719)
وإال كان تحت رحمة المشتري إذا  ، 

 ، ويترتب على ذلك أن البيع ال يعتبر مفسوخاً إال إذا أظهر البائع رغبته في ذلك ، شاء هذا جعل البيع مفسوخاً بامتناعه عن دفع الثمن

بأن العقد قد أصبح مفسوخاً $ 791$ وإما بمجرد إخطار المشتري  ، أما برفع دعوى الفسخ
(1711)
وال يقبل من المشتري التمسك  ، 

بفسخ البيع إذا كان البائع لم يتمسك بالفسخ 
(1711)
 .  

 نص قانوني :–ع المنقول حكم خاص يبي - 416

من التقنين  512فنصت المادة  . وقد ورد في هذا الصدد نص في البيع المنقول يورد حكماً خاصاً بهذا البيع دون بيع العقار 

 يكون البيع مفسوخاً دون ، إذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع ، المدني على أنه "في بيع العروض وغيرها من المنقوالت

وهذا ما لم يوجد اتفاق على غيره"  ، حاجة إلى إعذار أن لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد إذا اختار البائع ذلك
(1717)

  

                                                                                                                                                                    

بل يجوز للمحكمة أن تقرر أن الفسخ حصل  ، بائعوال يلزم إذن أن يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من ال ، التأخير

فإن إيداع  ، ومتي وقع الفسخ بمقتضي شرط العقد . بالفعل بناء على دفع البائع أثناء نظر الدعوى المرفوعة من المشتري

  ( . 291ص  19رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  29نقض مدني ) الثمن ليس من شأنه أن يعيد العقد بعد انفساخه 

 (
1715
وقد استعملت محكمة االستئناف المختلطة حق الرقابة هذا في قضية اشترط فيها الدائن أنه ِإذا امتنع المصرف من صرف (  

الشيك المحول إليه كان العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون إنذار فامتنع المصرف من صرف الشيك المحول إليه كان العقد 

وفد ثبت أن مقابل الوفاء  ، امتنع المصرف من صرف الشيك لبعض إجراءات شكليةمفسوخاً من تلقاء نفسه دون إنذار ف

موجود في المصرف وأن المدين عرض على الدائن أن يدفع له قيمة الشيك أو أن يعطيه شيكاً آخر فرفض الدائن وأبي إال 

 11استئناف مختلط )  يزال قائماً وأن العقد لم يفسخ بل ال ، اعتبار العقد مفسوخاً وقد قضت المحكمة بأن الدائن متعنت

 ، وفي قضية ثانية اتفق الطرفان على مد األجل من شأنها أن تجعل االلتزام يتجدد ( . 55ص  99م  2519ديسمبر سنة 

وفي قضية ثالثة (  22ص  92م  2591نوفمبر سنة  19استئناف مختلط ) فقضت للدائن أن يتمسك به بعد أن تم التجديد 

وتقبل الدائن مع  ، نه إذا اشترط سقوط األجل دون حاجة إلى حكم أو إنذار عنه تأخر المدين في دفع القسطقضت المحكمة بأ

فإن  ، ثم تمسك فجأة بحقه في الفسخ عند ما تأخر المدين عن ميعاد دفع قسط ، ذلك قبض أقساط تأخر فيها المدين عن الميعاد

مايو سنة  17استئناف مختلط ) وال يجوز له اعتبار العقد مفسوخاً  ، تساهله السابق يحمل على أنه غير متمسك بالشرط

  . 2هامش  125انظر الوسيط جزء أول ص  ( . 22ص  95م  2551

 (
1719
  . 299ص  15م  2521ديسمبر سنة  21استئناف مختلط (  

 (
1711
كيله إلى مكان الوفاء ليتثبت من أن وجب على البائع أن يذهب بنفسه أو بو ، على أنه إذا كان الوفاء بالثمن من موطن البائع(  

فال يبقى  . أو وجب إنذار المشتري فيعود إلى اإلعذار الذي كان قد أعفي نفسه منه ، المشتري لم يذهب إلى هناك لدفع الثمن

 ص 29بالنيول وريبير وهامل  - 999بودري وسينيا فقرة ) إذن إال أن يشترط البائع أيضاً أن يكون الوفاء في موطنه هو 

  ( . 9هامش  259

 (
1711
وهذا ما لم يكن هناك عربون يفقده المشتري إذا انفسخ البيع لتأخره في دلع الثمن وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا (  

نص في عقد البيع أنه إذا تأخر المشتري عن دفع مبلغ كذا يعتبر عقد البيع الغياً بدون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي ويصبح 

كان للمشتري االستفادة من هذا النص واعتبار البيع الغياً مثل ما  ، المدفوع حقاً مكتسباً للبائع ال يرد بحال من األحوالالمبلغ 

ففي هذه القضية دفع  ( ، 915ص  119رقم  5المحاماة  2511نوفمبر سنة  11استئناف مصر ) للبائع سواء بسواء 

  . وأصبح العربون حقاً مكتسباً للبائع ، البيعفحق له الرجوع في  ، المشتري عربوناً للبائع

فهو  . وسط بين الفسخ القضائي واالنفساخ القانوني ، وهو في أعلي مراتبه من القوة ، ونرى من ذلك أن هذا الشرط الفاسخ االتفاقي

اعلي من الفسخ القضائي في أن الحكم بالفسخ فيه إذا قامت حاجة لصدوره يكون مقرراً للفسخ ال منشئاً بحيث ال يجوز 

وهو أدني من االنفساخ  . وبحيث ال يجوز للقاضي إعطاء مهلة للمشتري لدفع الثمن ، للمشتري أن يتفادى الفسخ بدفع الثمن

أما في اإلنفساخ القانوني فالعقد ينفسخ دون نظر  ، خ فيه إال إذا أظهر البائع رغبته في ذلكبحكم القانوني في أن البيع ال ينفس

  ( . 119ص  579الوسيط جزء أول فقرة ) إلى إرادة البائع كما إذا هلك المبيع في يده قبل التسليم 

 (
1717
في بيع العروض وغيرها من ، "  آلتيمن المشروع التمهيدي على الوجه ا 121ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  

كان البيع  ، أو تقدم ولكنه لم يعرض الثمن ، إذا لم يتقدم المشتري لتسليم المبيع بعد انقضاء األجل المتفق عليه ، المنقوالت

اتفق مع إال إذا كان المشتري في الحالة األخيرة قد  ، وذلك لمصلحة البائع ، مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إعذار

من المشروع  515وفي لجنة المراجعة أقر النص بعد تحرير طفيف تحت رقم  " . البائع على أجل أطول للوفاء بالثمن
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أي بمثابة  ، ويخلص من هذا النص أن في بيع المنقول يوجد اتفاق يكون بمثابة الشرط الفاسخ في أعلي مراتبه من القوة

وهذا االتفاق هو الذي يقع بين البائع والمشتري  . لقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذاراالتفاق على أن يكون البيع مفسوخاً من ت

وقد  ، فيفرض القانون في هذه الحالة أن بائع المنقول يريد تسليم المبيع في مقابل قبض الثمن . يحدد ميعاداً لدفع الثمن وتسلم المبيع

وال يتحمل ما تتحمله العقارات من اإلبطاء في التعامل  ، قوالت سريعة التداولولما كانت المن . اتفق مع المشتري على ميعاد لذلك

وبخاصة إذا كانت هذه المنقوالت عروضاً للتجارة وسلعاً وبضائع يريد صاحبها أن  ، وطول اإلجراءات ورفع دعاوى الفسخ ونحوها

ها إلى غيره اوعتبار البيع األول مفسوخاً دون حاجة إلى وإال فهو في حل من بيع ، يسلمها إلى مشتريها في ميعاد محدود يقبض ثمنها

فقد فرض القانون أن اتفاق بائع المنقول مع مشتريه علي ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع ينطوي على هذا الشرط  ، حكم أو إعذار

ميعاد تسليم المبيع ودفع الثمن ولم يتقدم الفاسخ الذي بموجبه يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إعذار إذا جاء 

لدفع الثمن 
(1715)
كأن يتفق مثال على أال يفسخ البيع إال بعد  ، فقد يذكر في البيع ما ينقض ذلك ، وهذا لفرض قابل لإلثبات العكس . 

وحل الميعاد المحدد لتسلم المبيع  ، فإذا لم يقم اتفاق صريح أو ضمني مخالف . إعذار أو أنه يجوز مد األجل لدفع الثمن أو نحو ذلك

اعتبر البيع مفسوخاً دون حاجة إلى حكم أو إعذار  ، ولم يتقدم المشتري لدفع الثمن ، وقبض الثمن
(1799)
وكان البائع في حل أن  ، 

أو له أن يتصرف فيه تصرف المالك فيبيعه مرة أخرى أو يفعل فيه ما يشاء  ، يعتبر المبيع لم ينتقل من ملكه
(1792)
لى أن انفساخ ع . 

وان يطالب المشتري بتنفيذه بالرغم من تأخر هذا عن  ، فله أال يعتبر البيع مفسوخاً  ، البيع على هذا الوجه ال يكون إال باختيار البائع

وإال الستطاع المشتري أن يفسخ البيع إذا شاء بأن يتأخر عن دفع الثمن  ، دفع الثمن
(1791)
 .  

فال بد أن  .  يسري إال في هذه الصورة الخاصة من بيع المنقول لالعتبارات التي تقدم ذكرهاويالحظ أن الحكم المتقدم الذكر ال

يكون المبيع منقوال سعلة أو بضاعة أو أسهماً أو سندات أو نحو ذلك 
(1799)
وان يكون المتبايعان قد اتفقا على ميعاد لتسليم المبيع  ، 

                                                                                                                                                                    

إذا "  بعبارة"  إذا لم يتقدم المشتري الخ"  فاستعاضت عن عبارة ، وأقره مجلس النواب ولكن لجنة المراجعة عدلته ، النهائي

وقد راعت اللجنة في ذلك أن تحتذي مثال النص الوارد في التقنين السابق  " ، م المبيع الخاتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسل

مجموعة األعمال ) ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته  . 512وصارت المادة رقمها  ، وان تجعل الحكم أوضح

  ( . 291ص  - 299وص  299ص  5التحضيرية 

وفي بيع البضائع األمتعة المنقولة إذا اتفق : "  وهي تنص على ما يأتي ، 527/    999السابق المادة  ويقابل النص في التقنين المدني

 " . يكون البيع مفسوخاً حتما إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المحدد بدون احتياج للتنبيه ، على ميعاد لدفع الثمن والستالم المبيع

  .(  والحكم يتفق مع حكم التقنين الجديد) 

  ( . مصري 512مطابقة للمادة )  515التقنين المدني السوري م  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

  ( . مصري 512مطابقة للمادة )  599التقنين المدني الليبي م 

  . فال يسري الحكم ألن النص استثنائي–ال مقابل  : التقنين المدني العراقي

  . فال يسري الحكم ألن النص استثنائي–ال مقابل  : والعقود اللبنانيتقنين الموجبات 

 (
1715
أي  ، فيجعل الفسخ جزاء على عدم تقدم المشتري لتسلم المبيع(  2191م ) أما النص المقابل في التقنين المدني الفرنسي (  

وقد كان المشروع  ( . 199فقرة  - 955فقرة بودري وسينيا ) جزاء على التزام المشتري بتسليم المبيع ال التزامه بدفع الثمن 

) االلتزام بدفع الثمن وااللتزام بتسليم المبيع  : التمهيدي للتقنين المصري الجديد يجعل الفسخ جزاء على كل من االلتزامين

  ( . انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش

 (
1799
م  2559أبريل سنة  17 - 259ص  99م  2552مارس سنة  11 - 912ص  92م  2595مايو سنة  29استئناف مختلط (  

وجب إلعمال  ، فإذا كان التسليم في موطن المشتري مثال ، وهذا بشرط أن يكون البائع مستعداً لتسليم المبيع . 292ص  91

األستاذ منصور مصطفي منصور ص ) مدني أن ينقل البائع إلى موطن المشتري حتى يظهر استعداده لتسليمه  512المادة 

ولكن بعد إعذار وحكم بالفسخ يكون  ، فللمشتري طلب فسخ البيع ، وإذا ثبت أن البائع هو الذي تأخر في تسليم المبيع ( . 192

 - 19ص  1/    21رقم  29المحاماة  2515مايو سنة  99استئناف مصر ) للقاضي فيه سلطة تقديرية وفقاً للقواعد العامة 

  ( . 199ص  99 م 2552مايو سنة  17استئناف مختلط 

 (
1792
 - 927ص  1/    511رقم  9المحاماة  2519مايو سنة  17بني سويف  : وللبائع فوق ذلك أن يطالب المشتري بتعويض(  

رقم  92المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  9اإلسكندرية  - 115ص  519رقم  5االمحاماة  2517فبراير سنة  29أسيوط 

  . 191ص  59

 (
1791
 ، وإذا اختار البائع الفسخ أو التنفيذ - 299ص  5ضاحية للمشروع التمهيدي في مجموع األعمال التحضيرية المذكرة اإلي(  

 211ص  95م  2551أبريل سنة  21استئناف مختلط )  لم يعد يستطيع الرجوع فيما اختار ، وأقره المشتري على ما أختاره

. )  

 (
1799
 955ص  - 957ص  115األستاذ أنور سلطان فقرة ) وع من المال أو متجر ولكن ال يجوز أن يكون منقوال معنويا ً لمجم(  

. )  
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 الفهرس العام

كما إذا كان المتبايعان لم  ، كذلك ال يسري في بيع المنقول إذا كان البيع غير مؤجل . فال يسري هذا الحكم في بيع العقار . ودفع الثمن

يتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع فصار الثمن واجب الدفع في الحال والمبيع واجب التسليم فوراً 
(1795)
وال يسري في بيع  . 

أو حدد ميعاد لدفع الثمن دون أن يحدد ميعاد لتسلم المبيع فيكون  ، م المبيعالمنقول إذا حدد ميعاد لدفع الثمن غير الميعاد الذي حدد لتسل

فقد رأينا  ، أما إذا حدد ميعاد لتسلم المبيع دون أن يحدد ميعاد لدفع الثمن . التسلم واجباً في الحال ودفع الثمن واجباً في الميعاد المحدد
(1799)
مدني  512ع فيسري الحكم الوارد في المادة أن الثمن يكون واجباً الدفع في ميعاد تسليم المبي 

(1791)
 .  

 . تسري القواعد العامة التي سبق أن قررناها ، وهي الصور التي قدمنا بيانها ، وفي جميع الصور التي ال يسري فيها الحكم

أو فسخاً اتفاقياً إذا وجد شرط  ، فال يكون فسخ البيع فيها لعدم الوفاء بالثمن إال فسخاً قضائياً بمميزات هذا الفسخ التي سبق ذكرها

  . فاسخ صريح بالتدرج الذي بسطناه فيما تقدم

 إحالة :  –اآلثار التي تترتب على الفسخ االتفاقي  - 417

ويترتب على الفسخ االتفاقي نفس اآلثار التي تترتب على الفسخ القضائي وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك 
(1791)
فإذا فسخ البيع  

أعيد  ، سواء كان الفسخ بحكم منشئ أو بحكم كاشف أو بغير حكم أصال ، في أية صورة من الصور التي تقدم ذكرها ، بحكم االتفاق

 ، وينحل البيع بأثر رجعي . ( مدني 219وإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض ) م  ، المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد

  . وذلك على التفصيل الذي تقدم بيانه ، لنسبة إلى الغيرسواء فيما بين المتعاقدين أو با

 تحمل مصروفات البيع  -المبحث الثاني 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  511النصوص القانونية : تنص المادة  - 527

ما لم يوجد اتفاق أو عرف  ، "نفقات عقد البيع ورسون "الدمغة " والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشتري

يقضي بغير ذلك " 
(1797)
 .  

 995/  159ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق 
(1795)
 .  

وفي  - 592وفي التقنين المدني الليبي المادة  - 599ويقابل في التقنينات المدنية العربية : في التقنين المدني السوري المادة 

 592وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  979 - 979التقنين المدني العراقي المواد 
(1759)
 .  

                                                 

 (
1795
  . 59ص  95م  2551يناير سنة  25استئناف مختلط  - 51ص  21رقم  1المحاماة  2512مايو سنة  15استئناف وطني (  

 (
1799
  . 951انظر آنفاً فقرة (  

 (
1791
جاءت استثناء من (  مدني جديد 512) مدني  999وقد قضت محكمة النقض في عهد التقنين المدني السابق بأن المادة (  

أي في حالة  ، فال يصح تطبيقها إال في حدود نصها ، القاعدة العامة القاضية بعدم إمكان فسخ العقود إال بعد التنبيه الرسمي

ففي  ، أما إذا كان األجل محدداً لحصول البائع على المبيع وتسلمه للمشتري . تحديد أجل ليدفع المشتري الثمن وتسلم المبيع

مجموعة  2555يناير سنة  29نقض مدني ) الصورة ال يعفي البائع من واجب التنبيه رسمياً على المشتري بالتسليم والوفاء 

  ( . 151ص  51رقم  5عمر 

 (
1791
  . 529أنظر آنفاً فقرة (  

 (
1797
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  125ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  

فمجلس الشيوخ  ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 511وأصبح رقمه  ، وأقرته لجنة المراجعة ، الجديد

  ( . 295ص  - 297ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  511رقم  تحت

 (
1795
  . 991/    175رسوم عقد البيع ومصاريفه على المشتري وانظر أيضاً م : 995/    159التقنين المدني السابق م (  

  ( . واألحكام متفقة في التقنين الجديد والسابق) 

 (
1759
وانظر في القانون المدني  - مصري 511مطابقة للمادة )  599تقنين المدني السوري م ال : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

  ( . 159فقرة  - 151السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 511مطابقة للمادة )  592التقنين المدني الليبي م 

من الرسوم وأجرة كتابة السندات والصكوك وغيرها ذلك نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل وغيرها : 979التقنين المدني العراقي م 

  . ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، من المصروفات التي يقتضيها البيع تكون على المشتري

ً  . األشياء المبيعة جزافاً مؤونتها على المشتري : 975م  كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزها على  ، فلو بيعت ثمرة كرم جزافا

  . ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ، المشتري

  . ما يباع محموال تكون أجرة نقله وإيصاله إلى بيت المشتري جارية على حسب االتفاق والعرف: 979م 
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وذلك ما  ، فال يرجع على البائع بشيء منها ألنه هو الذي يتحملها كما يقول النص ، ومصروفات البيع يقوم المشتري عادة بها

عرف مخالف كما هي الحال في السمسرة  أو ما لم يوجد ، لم يوجد اتفاق مخالف يجعل البائع يتحمل بعض هذه المصروفات أو كلها

فقد جري العرف أن يشترك فيها البائع والمشتري مناصفة 
(1752)
 .  

فما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف يكون له الرجوع بما  ، وقد يقوم البائع في بعض األحيان بمصروفات البيع أو ببعضها

أنفقه على المشتري ألنه هو الذي يتحمل مصروفات البيع 
(1751)
فنستعرض إذن حالة ما يقوم المشتري  . كما سبق القول . 

ثم حالة ما يقوم البائع بها أو بعضها ويرجع على المشتري بما أنفقه  ، بالمصروفات
(1759)
 .  

سواء كتب في ورقة  ، المشتري قام بمصروفات البيع : وتشتمل هذه المصروفات عادة على نفقات كتابة عقد البيع - 525

أو في ورقة رسمية حيث يتحمل المشتري رسوم الورقة  ، عرفية حيث يتحمل المشتري رسوم "الدمغة "أن كانت هناك رسوم

وتدخل أيضاً مصروفات الكشف عن  . ويدخل في المصروفات أيضاً أتعاب المحامي الذي قام بإعداد عقد البيع وتسجليه . الرسمية

وتدخل المصروفات الالزمة إلعداد عقد البيع للتسجيل وما يقتضيه  . ات الشهر لتثبت مما عليه من الحقوق للغيرالعقار المبيع في جه

ذلك من نفقات ورسوم التصديق على التوقيعات ويدخل في ذلك توقيع البائع نفسه 
(1755)
وتدخل رسوم التسجيل ذاتها وهي عادة  . 

 %   1ثم ارتفعت أخيراً إلى  %   9ارتفعت إلى  من الثمن ثم %   9,9وقد كانت  ، رسوم مرتفعة
(1759)
وإذا ثقل العقار المبيع  . 

لكن إذا كان على المبيع رهن أو  . فإن مصروفات قيد هذا البيع التي يتحملها المشتري ، امتياز البائع لتأخير دفع الثمن كله أو بعضه

شاهرة لهذه الحقوق العينية تكون على البائع ال على المشتري فإن مصروفات شطب القيود ال ، حق عيني آخر ترتب من جهة البائع

وقد  ، أما السمسرة فقد قدمنا أن العرف قد جري على أن تكون مناصفة فيما بين البائع والمشتري . إال إذا وجد اتفاق بخالف ذلك

                                                                                                                                                                    

رة فق - 917وانظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة –وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) 

  ( . 911فقرة  - 915األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  999

ومصاريف أداء الثمن (  كالتحريم والنقل والشحن) أن مصاريف أخذ البيع واستالمه  : 529تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ما لم  ، ذلك يدفعه المشتريكل  ، والقطع والتسجيل ونفقة الصكوك التي يضعها كاتب العدل والطوابع مما يلزم لصك الشراء

والدخولية والجمرك التي تؤخذ في أثناء (  الترانزيت) وتشمل مصاريف االستالم رسوم المرور  . يكن نص أو عرف مخالف

  . نقل المبيع وعند وصوله

  ( . أحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) 

 (
1752
  . 297ص  5التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع (  

 (
1751
 أما من الناحية االقتصادية فالواقع من األمر أن البائع هو الذي يتحمل مصروفات البيع في النهاية . وهذا من الناحية القانونية(  

وقد كان  . ثمن هذه المصروفاتفيدخل في ال ، غذ أن المشتري يدخل هذه المصروفات في اعتباره عند تقديره لثمن المبيع ،

 ً  ، فيكون البائع هو الذي فاته هذه الزيادة ، المشتري يزيد الثمن بمقدار هذه المصروفات لو لم يكن هو الذي يتحملها قانونا

  ( . 25فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) وهو إذن يتحمل المصروفات على هذا الوجه 

 (
1759
فأتعاب  ، ري بالغير فيما يتعلق بمصروفات العقد فتحددها الرابطة القانونية بينها وبينهأما عالقة كل من البائع والمشت(  

مدني التي تجعل الموكلين المتعددين  112المحامي مثال يرجع بها على كل من البائع والمشتري إذا وكالء معاً وفقاً للمادة 

وإذا رجع المحامي على البائع بكل أتعابه رجع البائع بها  ( 922األستاذ أنور سلطان فقرة ) مسئولين بالتضامن نحو الوكيل 

 199األستاذ محمد على إمام فقرة ) أما إذا رجع المحامي على المشتري لم يرجع هذا بشيء على البائع  ، كلها على المشتري

  ( . 519ص 

 (
1755
حمد نجيب الهاللي وحامد زكي أنظر في حساب مصروفات التصديق على التوقيعات ضمن مصروفات البيع األستاذين ا(  

وفي أن مصروفات إثبات البائع لملكيته للمبيع كمصروفات إعالم الوراثة تكون عليه "  5وهامش رقم  157ص  515فقرة 

وإذا كان البائع في مكان بعيد وتكلف نفقات في الحضور للتوقيع  . 1هامش رقم  515ال على المشتري المصدر السابق ص 

ألنه ملتزم بالقيام باإلجراءات الالزمة للتسجيل وتقضي القواعد العامة  ، فهذه النفقات يتحملها هو ، عهوالتصديق على توقي

  . بأن نفقات تنفيذ االلتزام على الملتزم

 

 (
1759
قل فعلي المشتري دفع رسوم األيلولة لن ، وإذا علم المشتري أن العقار الذي باعه إياه للوارث ال يزال مكلفاً باسم المورث(  

ألن علم المشتري بعدم دفع الوارث لرسم األيلولة وعدم اشتراطه شيئاً في خصوص ذلك  ، التكليف من المورث إلى الوارث

ولكن  ( . 227ص  22م  2755فبراير سنة  1 - 119ص  7أبريل م  5استئناف مختلط ) يفيد رضاءه الضمني بتحملها 

) فإذا دفعه المشتري مضطراً رجع به على الوارث  ، ون ال المشترياألصل هو أن رسم األيلولة يتحمله الورثة البائع

  ( . 199ص  29م  2592أبريل سنة  27 - 19ص  21م  2599يناير سنة  22استئناف مختلط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ، ال إذا كان هناك اتفاق على غير ذلكمن الثمن من كل من البائع والمشتري إ%  1 2/  1جري العرف أيضاً على أن يأخذ السمسار 

فكل من المتبايعين يدفع نصيبه من السمسرة مباشرة إلى السمسار 
(1751)
 .  

فال يرجع بشيء منه  ، وهو الذي يقوم به عادة كما سبق القول ، كل ما قدمناه وغيره من مصروفات البيع يتحمله المشتري

إال إذا وجد اتفاق أو عرف مخالف  ، على البائع
(1751)
 .  

أما مصروفات تطهير العقار إذا لجأ المشتري إلى تطهيره فتكون على البائع ال على المشتري 
(1757)
ألن الرهن الذي  ، 

وكذلك يتحمل البائع أية مصروفات للبيع يكون هو الذي تسبب  . وهذا ما لم يوجد اتفاق مخالف ، يظهره المشتري آت من جهة البائع

وكما إذا فسخ  ، كما إذا أعطي المشتري بيانات خاطئة عن المبيع كان من شأنها أن زادت مصروفات البيع دون مبرر ، فيها بخطأه

بخطأه البائع فقد تجعل مصروفات البيع على عاتق البائع على سبيل التعويض 
(1755)
 .  

 البائع قام بمصروفات البيع أو ببعضها :  - 421

مثل ذلك أن يقوم بكتابة عقد البيع فيدفع "الدمغة " ونحوها أو  . ع بمصروفات البيع أو بعضهاوقد يقع كما قدمنا أن يقوم البائ

ومثل ذلك أيضاً أن يدفع أتعاب المحامي أو كل السمسرة أو مصروفات قيد امتياز على العقار المبيع أو نحو  . رسوم الورقة الرسمية

  . ما لم يوجد اتفاق اوعرف مخالف ، دفعه من هذه المصروفات ففي هذه الحاالت يرجع البائع على المشتري بما . ذلك

فيستطيع  . كل الضمانات التي له في الرجوع عليه بالثمن ، في رجوعه على المشتري بما دفعه من مصروفات البيع ، وللبائع

ياز على المبيع يكلف له استرداد وله حق امت . إذا لم يسترد هذه المصروفات من المشتري ، وان يطلب فسخ البيع ، أن يحبس المبيع

على  ، والظاهر أيضاً أنه يرجع على المشتري بالفوائد القانونية لما دفعه من مصروفات البيع من وقت دفعها . هذه المصروفات

 129م والوكيل يرجع على الموكل بما أنفقه مع الفوائد من وقت االتفاق )  ، أساس أنه وكيل عن المشتري في دفع هذه المصروفات

( مدني
(1799)
 .  

 تسلم المبيع  -المبحث الثالث 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  463النصوص القانونية : تنص المادة  - 421

وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه وقت  ، إذا لم يعين االتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسليم المبيع

  . إبطاء إال ما يقتضيه النقل من زمن " البيع وأن ينقله دون

 على ما يأتي :  515وتنص المادة 

ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك "  ، "نفقات تسلم المبيع على المشتري
(1792)

  

                                                 

  . 951ص  51م  2599يونيه  29 - 921ص  51م  2599مايو سنة  11استئناف مختلط (  72)  

 (
1751
 contrat en) قيل في هذه الحالة أن المشتري قد اشتري وعقده في يده  ، مصروفات البيعإذا وجد اتفاق يحمل البائع و(  

main ، )  ( . 252بودري وسينيا فقرة ) أي أنه يحصل على العقد دون أن يدفع شيئاً غير الثمن  

زاد الضريبة عما كانت عليه من  وجب عليه دفعها ولو صدر قانون ، فإذا أخذ المشتري على نفسه دفع الضريبة المتأخرة على المبيع

وإذا تعهد المشتري بدفع الضريبة المتأخرة وديون البائع  ( . 997ص  7م  2751مايو سنة  17استئناف مختلط ) قبل 

وجب على المشتري دفعها للبائع ألنها تعتبر جزءاً من الثمن  ، ثم نزلت الحكومة للبائع عن هذه الضريبة والديون ، للحكومة

  ( . 991ص  5م  2751أبريل سنة  15ف مختلط استئنا) 

 (
1757
فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 259بودري وسينيا فقرة  - 1هامش  999فقرة  9أوبري ورو  - 251فقرة  2جيوار (  

  . 115ص  595فقرة  1كوالن وكابيتان  - 11

 (
1755
  . 19فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 251بودري وسينيا فقرة (  

 (
1799
فإن له أيضاً الحق في الفوائد  ، ولو اعتبر البائع فضولياً في دفع مصروفات البيع - 25فقرة  29بالنيول وريبير وهامل (  

  . مدني 259انظر المادة  : القانونية عنها من يوم دفعها

 (
1792
  : تاريخ النصوص(  

يلتزم المشتري بأن يتسلم المبيع في الزمان  - 2: "  اآلتيمن المشروع التمهيدي على الوجه  129ورد هذا النص في المادة : 519م 

فإذا لم يحدد االتفاق أو العرف  - 1 . ما دام المبيع قد عرض عليه وفقاً للشروط المتفق عليها ، والمكان المحددين في العقد

ويتسلم في المكان الذي  ، يم من زمنإال ما يقتضيه لتسل ، وجب على المشتري المبيع دون إبطاء ، زماناً أو مكاناً لتسلم المبيع

وحورت تحريراً  ، وفي لجنة المراجعة اكتفي بالفقرة الثانية ألنها تفيد المعنى المطلوب كامال " . يجب أن يسلمه فيه البائع



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 991/  175وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
(1791)
 .  

وفي التقنين المدني الليبي  - 591 - 592تقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادتين 

 511وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 971 - 971وفي التقنين المدني العراقي المادتين  - 599 - 591المادتين 
(1799) 

 $715 $ 

ونبحث 
  . ( زمان التسليم ومكانه1)  . كيف يكون التسليم ( 2م المبيع : ) في تسل

  . الجزاء على اإلخالل بالتزام التسلم ( 5)  . نفقات التسلم ( 9) 

 كيف يكون تسلم المشتري للمبيع :  - 422

فقد بينا  ، التسلم في أغلب صوره هو العملية المتممة للتسليم
(1795)
وذلك بأن يضعه تحت  ، عأن البائع يلتزم بتسليم المبي 

تصرف المشتري بحيث يكون هذا ممكناً من حيازة يستطيع معها أن ينتفع بع االنتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك 

فيسلم البائع البيع إلى المشتري ويتسلمه  . ,وفي أكثر األحوال يقع هذا بأن يقبض المشتري فعال المبيع من البائع على هذا النحو

ويكون المشتري متمكناً  ، ولكن يحدث أن البائع يضع المبيع تحت المشتري . ويتم التسليم والتسلم في وقت وأحد ، مشتري من البائعال

                                                                                                                                                                    

 . في المشروع النهائي 511وأصبح النص رقمه  ، لفظياً فأصبحت مطابقة لما استقر عليه النص في التقنين المدني الجديد

  ( . 212ص  - 119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  519فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب

  : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 121ورد هذا النص في المادة : 515م 

  . ما لم يوجد عقد أو اتفاق يقضي بغير ذلك ، نفقات تسلم المبيع على المشتري - 2"  

  . وكذلك الحال في نفقات النقل إذا وجب نقل المبيع إلى مكان غير الذي ينفذ فيه العقد - 1

ويعتبر البائع قد رضي أن يتحمل نفقات النقل إذا اشترط المشتري التسليم خالص األجر وإذا اتفق على أن يكون التسليم خالصاً من 

وقت الخروج  ، ن يتحمل الرسوم التي تجبي في نقل البضاعةاعتبر البائع راضياً أ ، أجر الشحن ومن الرسوم الجمركية

وفي لجنة المراجعة حذفت  " . ولكنه ال يتحمل رسوم االستهالك التي تجبي عند تسلم المبيع ، وأثناء العبور وعند الوصول

 517وصار رقمه  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، الفقرة الثانية ألن مكانها القانون التجاري

ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  515فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب

  ( . 219ص  - 211

 (
1791
وكذلك رسوم عقد  ، يف دفع الثمن تكون على المشتريومصاريف المشال ومصار: 991/    175التقنين المدني السابق م (  

  ( . واألحكام متفقة في التقنين السابق والجديد)  . وهذا أن لم يقض العرف التجاري بخالف ذلك في جميع األحوال ، البيع

 (
1799
 - مصري 515 - 519مطابقتان للمادتين )  591 – 592التقنين المدني السوري م  : التقنينات المدنية العربية األخرى(  

 – 591التقنين المدني الليبي م  . 155وفقرة  152فقرة  - 159وانظر القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  . مصري 515 - 519مطابقتان للمادتين )  599

ددين في العقد ما دام المبيع قد عرض يلتزم المشتري بأن يتسلم المبيع في الزمان والمكان المح - 2: 971التقنين المدني العراقي م 

وجب على المشتري أن  ، فإذا لم يحدد االتفاق أو العرف زماناً أو مكاناً لتسلم المبيع - 1 . عليه وفقاً للشروط المتفق عليها

  . وأن ينقله دون إبطاء إال ما يقتضيه النقل من زمن ، يتسلمه في المكان الذي يجب أن يسلمه فيه البائع

وأحكام التقنين العراقي متفقة مع أحكام )  . ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك ، نفقات تسليم المبيع على المشتري: 971م 

األستاذ عباس حسن  - 999فقرة  - 992أنظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة –التقنين المصري 

  ( . 971فقرة  - 917الصراف فقرة 

وإذا لم يكن  . يجب على المشتري أن يتسلم المبيع في المكان والزمان المعينين في العقد: 511ن الموجبات والعقود اللبناني م تقني

وإذا لم يحضر الستالم  . مع مراعاة المهلة الالزمة لالستالم ، وجب عليه أن يستلم المبيع بال إبطاء ، هناك نص مخالف

وإذا  . فتطبق القواعد المتعلقة بتأخر المدين ، وكان البيع نقداً  ، دفع الثمن في الوقت نفسهأو حضر بدون أن يعرض  ، المبيع

فالتخلف عن استالم الدفعة األولي ينتج المفاعيل التي ينتجها عدم  ، كان من والواجب تسليم األشياء المبيعة دفعات متوالية

  . ريقينذلك كله ما لم يكن اتفاق مخالف بين الف–استالم المجموع 

  . في الهامش 527وقد سبق ذكرها آنفاً فقرة  529انظر أيضاً المادة 

  ( . وأحكام التقنين المدني اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) 

 (
1795
  . 999أنظر آنفاً فقرة (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ولم يقم المشتري بالتزامه من  ، فيكون البائع قد قام بالتزامه من تسليم المبيع ، ولكنه ال يستولي عليه فعال ، من االستيالء عليه

عتبر المشتري حائزاً للمبيع وال ي ، تسلمه
(1799)
 .  

وتظهر األهمية العملية لوجوب تنفيذ المشتري بتسلم  . وذلك باالستيالء عليه فعال ، فيلتزم المشتري إذن بأن يتسلم المبيع

ففي هذه الحالة  . المبيع في حالة ما إذا كان التسلم واجباً في موطن البائع أو في موطن آخر غير موطن المشتري وكان البيع منقوال

 إذا لم يتقدم المشتري في الميعاد المحدد للتسلم إلى موطن البائع أو إلى المكان الذي يجب فيه تسلم المبيع ليتسلمه ولينقله من مكانه
(1791)
بتسلم كان المشتري مخال بالتزامه  ، فيخلي بذلك المكان الذي كان شاغال له عند البائع ، إلى المكان الذي يريد أن يضعه فيه 

  . وجاز للبائع وفقاً للقواعد العامة إعذاره وإلزامه بالتسليم أو طلب الفسخ على النحو الذي سنبينه ، المبيع

 . فتسلم العقار يكون بحيازته بعد أن يخليه البائع على ما قدمناه . وتسلم المبيع كتسلمه يتم باألعمال لتي تنفق مع طبيعة المبيع

وتسلم األوراق المالية يكون بقبضها أو  . من البائع أو بحيازته إذا كان المنقول في مكان ال ينقل منه وتسلم المنقول يكون بقبضه

وقد يتسلم المشتري المنقول بتسلم مفاتيح المنزل أو المخزن أو الصندوق أو أي  . بايداع البائع إياها لحساب المشتري في مصرف

البائع له سند اإليداع أو التخزين إذا كان المنقول مودعاً أو مخزناً في جهة ما أو  أو بتحويل ، مكان آخر يحتوي على هذا المنقول

فقد يتم التسلم بأخذ المشتري السند الحق  ، يتسليمه هذا السند إذا كان لحامله وإذا كان المبيع حقاً مجرداً كحق المرور أو حق شخصي

فالمشتري الذي يشتر شيئاً كان  ، ائع يتضمن تسلماً حكمياً من جانب المشتريوالتسليم الحكمى من جانب الب . أو باستعماله للحق فعال

وترك المشتري المبيع للبائع يحوزه بسبب آخر  ، في حيازته قبل البيع ويستبقيه في حيازته كمشتر يكون قد تسلم المبيع تسلماً حكمياً 

وقبضه المستأجر من البائع رأساً كان  ، ذا آجر المشتري المبيعوإ ، كإيجار أو رهن أو وديعة يعد تسلما حكمياً من المشتري للمبيع

وقد سبق أن بسطنا القول في كل عند الكالم في طريقة تسليم المبيع  . هذا تسلماً حكمياً للمبيع من المشتري
(1791)
 .  

 زمان تسلم المبيع ومكانه :  - 423

زمان تسلم المبيع ومكانه يكونان عادة هما زمان تسليم المبيع ومكانه فالبائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري في زمان معين 

وفي مكن معين سبق بيانهما 
(1797)
إذ يغلب كما  ، ويكون المشتري عادة ملتزماً بتسليم المبيع من البائع في نفس الزمان والمكان ، 

يتسلمه المشتري فوراً  ، فعند ما يسلم البائع المبيع للمشتري . به التسليم دون إبطاء إال ما يقتضيه التسليم من زمنقدمنا أن التسليم يعق

  . في نفس الزمان وفي نفس المكان

 وذلك بأن يحدد االتفاق أو العرف زماناً للتسلم يلي الزمان . على أنه يتراخي تسلم المبيع من المشتري عن تسلمه من البائع

كأن يكون المبيع منقوال مودعاً في مكان معين فيتفق المتبايعان على أن يضع البائع تحت تصرف المشتري  ، الذي يتم فيه التسليم

مفاتيح هذا المكان بإيداعها في جهة معينة يستطيع المشتري أن يأخذها منها في أي وقت شاء على إال يتأخر عن تسلم المفاتيح أكثر 

  . أما أن يكون التسلم غير مكان التسليم فهذا مما ال يتصور فحيث يتم التسليم يقع التسليم . وقت إيداعهامن ثالثة أيام من 

كذلك المشتري يلتزم  ، وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "كما أن البائع يلتزم بتسليم المبيع

 ، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف يحدد ذلك . وهما يكونان عادة زمان ومكان التسليم ، د البيعوزمان التسلم ومكانه يحددهما عق . بتسلمه

ووجب أن يكون في مكان التسليم  ، إال ما يقتضيه التسلم من زمن ، وجب أن يتم التسلم دون إبطاء بمجرد التسليم من البائع
(1795)
 .  

 نفقات تسلم المشتري للمبيع : - 424

فيتحمل هذه مصروفات حزم المبيع ونقله إلى مكان التسليم ونفقات  ، قدمنا أن نفقات تسليم المبيع تكون عادة على البائع 

ومصروفات إرسال مفاتيح الدار المبيعة أو المكان الذي يوجد  ، الوزن والمقاس والكيل والعد إذا كان المبيع يفرز بإحدى هذه الطرق

وغير ذلك من مصروفات مما  ، والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المبيعة التي يستوردها البائع ، فيه المبيع إلى المشتري

سبق بيانه 
(1719)
وقد نص على هذا الحكم صراحة كما رأينا في المادة  ، أما نفقات تسلم المبيع فتكون على المشتري ال على البائع . 

 ، اعد العامة المقررة في هذا الشان والتي تقضي بأن "تكون نفقات الوفاء على المدينوهي ليست إال تطبيقاً محضاً للقو ، مدني 515

وااللتزام بالتسليم المدين فيه هو المشتري ومن ثم تكون نفقات  ، ( مدني 957إال إذا يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك ") م  

  . الذي يتحمل النفقات كما أن االلتزام بالتسليم المدين فيه هو البائع فكان هو ، عليه

                                                 

 (
1799
  . في الهامش 999أنظر آنفاً فقرة (  

 (
1791
  . 115فقرة  22بيدان (  

 (
1791
  . 997 أنظر آنفاً فقرة(  

 (
1797
  . 922فقرة  - 997أنظر آنفا  فقرة (  

 (
1795
  . 211ص  5مجموعة األعمال التحضيرية (  

 (
1719
  . 921أنظر آنفاً فقرة (  
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فكما أن البائع يتحمل  ، ومن مصروفات تسلم المبيع مصروفات نقله من مكان التسليم والتسلم إلى المكان الذي يريده المشتري

–وإذا كان المبيع ثمراً على الشجر  . مصروفات نقل المبيع إلى مكان التسليم والتسلم يتحمل المشتري نفقات نفسه من هذا المكان

 ، فمصروفات قطعة من الشجر تكون على المشتري ال على البائع ، ويبيع على هذه الحالة–شجر المانجو والموالح والموز ونحوها ك

وإذا كان المبيع مما يجب تصديره وكان تسليمه عند الشحن في  . وكذلك الحال في كل محصول بيع في األرض قائماً ال مقطوعاً 

شحنه وإرساله إلى أن يفرغ في محطة الوصول تكون على المشتري ألنها مصروفات أنفقت لتسلم  فإن المصروفات ، مكان التصدير

فإن مصروفات شحنه وإرساله إلى هذا المكان تكون  ، ذا كان تسليم المبيع عند التفريغ في محطة الوصول المبيع أما إ

وكذلك الحال في الرسوم التي تجبي على المبيع وقت  . لمشتريفتكون على البائع ال على ا ، مصروفات أنفقت لتسليم المبيع ال لتسلمه

كل  ، خروجه من محطة التصدير ورسوم "الترانزيت " أثناء العبور وللرسوم التي تجبي عند الوصول البضاعة إلى محطة التفريغ

  . مكان التسلم هو محطة التصديرويتحملها البائع إذا كان  ، هذه الرسوم يتحملها المشتري إذا كان مكان التسلم هو محطة الشحن

فقد يقضي العرف التجاري بأن  . فعند ذلك يسري االتفاق أو العرف ، وهذا كله ما لم يقض االتفاق أو العرف بغيره

وقد يتفق المتبايعان على أن يكون التسليم  . فيتحملها ولو كان التسلم في مكان التفريغ ، مصروفات التفريغ تكون على المشتري

وعند ذلك يتحمل البائع الرسوم التي تجبي في نقل المبيع وقت الخروج وأثناء العبور  ، خالصاً من أجر الشحن ومن الرسوم الجمركية

بل الذي  ، ي هذه الحالةولكنه ال يتحمل الرسوم التي تجبي على استهالك المبيع ف . وعند الوصول ولو كان التسلم في مكان الشحن

وذلك ما لم يكن هناك اتفاق على غيره  ، يتحملها هو المشتري ألنه هو الذي يستهلكها
(1712)
 .  

في النقل والشحن –وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "أما ما يقتضيه التسلم من نفقات 

اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ونفقات نقل المبيع إلى مكان التسليم تدخل ضمن نفقات  ما لم يوجد ، فهو على المشتري– وغير ذلك 

ونفقات نقله من مكان التسليم إلى مكان التسلم ) إقرأ المكان الذي يريده المشتري فإن مكان التسلم هو نفس  ، التسليم فهي على البائع

 ، وإذا كان المشتري في مكان غير مكان البائع ، تكون على المشتري إذا كان المكانان مختلفين ( مكان التسليم كما سبق القول

بل قد يشترط المشتري أن  . وجب على البائع أن ينقل المبيع إلى مكان المشتري ونفقات النقل عليه ، واشترط التسليم خالص األجر

 ً يتحمل البائع هذه الرسوم سواء كانت تجبي وقت ف ، بل كذلك من الرسوم الجمركية ، ال من أجر الشحن وحده ، يكون التسليم خالصا

أما رسوم االستهالك التي قد تجبي  . أو عند وصولها إلى بلد المشتري ، أو أثناء عبورها في الطريق ، خروج البضاعة من بلد البائع

وز االتفاق على غيرها فيج ، وغني عن البيان أن هذه األحكام ليست من النظام العام . فهي على المشتري ، عند تسلم المبيع
(1711)
 .  

 الجزاء على إخالل المشتري بالتزام تسلم المبيع : - 425

أو كان في جهة أخرى  ، بأن كان مكان التسلم في موطن البائع ولم يتقدم لتسلمه ، فإذا أخل المشتري بالتزامه من تسلم المبيع

أو تخلف المشتري عن تسليم المبيع في الميعاد  ، المبيع فرفض تسلمهأو كان في موطنه هو فأتي له البائع ب ، ولم يذهب إليها للتسلم

أو يتم عن طريق الحكم على  ، جاز للبائع أن يطلب إيداع المبيع على ذمة المشتري بمصروفات يتحملها المشتري ، المحدد للتسليم

ريق آخر من الطرق المقررة للتنفيذ العيني أو يتم بط ، المشتري بغرامة تهديدية يدفعها عن كل يوم من أيام التأخر عن التسلم
(1719)
 . 

 ، أن يطلب فسخ البيع ، كذلك يجوز للبائع بع إعذار المشتري . ويستبق ذلك كله إعذار البائع للمشتري أن ينفذ التزامه بتسليم المبيع

وفقاً للقواعد  ، فإذا رأي مبرراً للفسخ قضي به وإال أعطي المشتري مهلة لتسلم المبيع ، ويبقى للقاضي سلطته التقديرية ويبقى

فيتبع في شأنه جميع القواعد التي سبق ذكرها في شان الفسخ  ، وقد يوضع في البيع شرط فاسخ اتفاقي . المقررة في الفسخ القضائي

االتفاقي عند عدم دفع الثمن 
(1715)
 .  

                                                 

 (
1712
  . في الهامش 512آنفاً فقرة  ، وهي الفقرة التي حذفت في لجنة المراجعة ، أنظر الفقرة الثانية من نص المشروع التمهيدي(  

 (
1711
  . 219ص  - 211ص  5ال التحضيرية مجموعة االعم(  

 (
1719
وال يطالب المشتري  ، وتمكينه من االستيالء عليه ، أي بوضعه تحت تصرفه ، وقد يكتفي البائع بتسليم المبيع إلى المشتري(  

لمشتري المبيع سواء تسلم ا ، ومن ثم يحق له مطالبة المشتري بالثمن ، فيكون البائع قد قام بالتزامه بالتسليم . بعد ذلك بتسلمه

  . أو لم يتسلمه

 (
1715
فالتخلف عن تسليم الدفعة األولي يكون بمثابة التخلف عن تسلم كل  ، وإذا كان من الواجب تسليم المبيع على دفعات متوالية(  

ولكن التخلف عن تسلم الدفعات األخيرة ال يمس ما تم تسليمه من  ( ، في الهامش 512لبناني فقرة  511أنظر م ) المبيع 

  ( . 955أوبري وسينيا فقرة  - 55ص  991فقرة  9أوبري ورو ) الدفعات األولي 

ن أ ، حتى يسج على المشتري بعدم تسلمه للمبيع ، وجب على البائع ، وإذا أعذر المشتري البائع يطالبه بتسليم المبيع ثم لم يتم التسليم

 191ص  29م  2757أبريل سنة  12استئناف مختلط ) يعذره هو أيضاً بالتسليم حتى يثبت عليه التأخر في تنفيذ هذا االلتزام 

. )  
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فله في الحالتين أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر بسبب تخلف المشتري  ، يذ العيني أو الفسخوسواء طلب البائع التنف

وذلك كأجرة المكان الذي بقى مشغوال بالمبيع بعد حلول وقت تسلمه  ، عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع
(1719)
 .  

  

 في عقد المقايضة  -نظرة عامة -عقد المقايضة  -الباب الثاني 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  571النصوص القانونية : تنص المادة  - 511

  . ملكية ما ليس من النقود" ، على سبيل التبادل ، " المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين أن ينقل إلى اآلخر

 على ما يأتي : 579وتنص المادة 

جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدال"  ، المتعاقدين"إذا كان لألشياء المتقايض فيها قيم مختلفة في تقدير 
(1711)
 .  

من التقنين المدني الوطني  991 - 991وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادتين 
(1711)
 .  

وفي التقنين المدني الليبي  - 592 - 599وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادتين 

 992 - 555وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المواد  - 955وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 511 - 512المادتين 
(1717)
  

                                                                                                                                                                    

وللبائع  ، وليس له أن يبقيه ليأخذ منه بقدر حاجته لتسميد أرضه ، ومن أشتري طيناً للسماد ملزم بتسلمه من الترعة التي يوجد فيها

ص  11م  2529نوفمبر سنة  11استئناف مختلط ) ليم أو وضع الطين في مكان معين على ذمة المشتري إجباره على التس

99 . )  

 (
1719
  . 255فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 955أنظر في كل ذلك بودري وسينيا فقرة (  

 (
1711
  : تاريخ النصوص(  

وفيما  ، وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي على 199ورد هذا النص في المادة : 571م 

 . من المشروع النهائي 995فقد أضيفت لجنة المراجعة بعد أن أقرت النص تحت رقم "  على سبيل التبادل"  عدا عبارة

ورد : 579م  ( . 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  175فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب

وأقرته لجنة  ، من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 195هذا النص في المادة 

مجموعة )  579فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، من المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب 929المراجعة تحت رقم 

  ( . 199ص  - 195ص  5األعمال التحضيرية 

 (
1711
المعاوضة عقد به يلتزم كل من المتعاوضين المتعاقدين بأن يعطي لآلخر شيئاً بدل ما : 991التقنين المدني الوطني السابق م (  

  . أخذه منه

  . تحصل المعاوضة بمجرد رضاء المتعاقدين بها بالكيفية المقررة للبيع: 991م 

لم يرد شيء عن عقد المقايضة في "  أن المقايضة في التقنين المدني السابقوقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في ش

اقتصرت على تطبيق القواعد (  919 - 991م ) أما التقنين األهلي فقد أورد في شأنه خمسة نصوص  . التقنين المختلط

وأورد  ، أصلح المشروع هذا العيبوقد  . شذ عن هذه القواعد شذوذاً ال مبرر له(  995م ) فيما عدا نصاً واحداً  ، العامة

ثم نص بوجه عام على وجوب تطبيق أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به  : نصوصاً تعرض لمميزات خاصة في عقد المقايضة

  ( . 197وأنظر أيضاً ص  . 191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  طبيعة المقايضة

 (
1717
وانظر في  . مصري 579 - 571مطابقتان للمادتين )  592 – 599مدني السوري م التقنين ال : التقنينات العربية األخرى(  

  ( . 929فقرة  - 929القانون المدني السوري األستاذ مصطفي الزرقا فقرة 

  ( . مصري 579 - 571مطابقتان للمادتين )  511 – 512التقنين المدني الليبي م 

 - 919وانظر في القانون المدني العراقي األستاذ حسن الذنون فقرة –مصري  579مطابقة للمادة )  955التقنين المدني العراقي م 

  ( . 152فقرة  - 111األستاذ عباس حسن الصراف فقرة  - 919فقرة 

  . رالمقايضة عقد يلتزم فيه كل من المتعاقدين أن يؤدي شيئاً للحصول على شيء آخ: 555تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

فتطبق أحكام  ، أما إذا كان موضوع المقايضة عقارات أو حقوقاً عينية على عقارات . تتم المقايضة بمجرد رضا الفريقين: 999م 

فللمتعاقدين أن  ، إذا عقدت المقايضة على أشياء تتفاوت فيمتها: 992م  . واحكام القوانين العقارية المعمول بها 959المادة 

  . ود أو من أشياء أخرىيؤديا الفرق من النق

  ( . وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) 
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 ايضة عن عقد البيع :تمييز عقد المق - 427

ويظهر من النصوص المتقدم ذكرها أن عقد المقايضة يتميز عن عقد البيع في أن عقد البيع مبادلة شئ بمبلغ من النقود وهو  

 أما في المقايضة فال ، ففي البيع يوجد مبيع وثمن . أما عقد المقايضة فهو مبادلة شيء بشيء ال يكون أيهما مبلغاً من النقود ، الثمن

ولكن يوجد مبيع إذ الشيئان المتقايض فيهما يكون كل منهما في حكم المبيع  يوجد ثمن
(1715)
 .  

كمبادلة دار بأرض أو سيارة بآلة زراعية أو أرض بمواش أو  ، والمقايضة ليست فحسب مبادلة حق ملكية بحق ملكية آخر

أي حق عيني أو شخصي آخر كمبادلة رقبة دار بحق بل هي تكون مبادلة حق عيني آخر أو حق شخصي بالملكية أو ب . نحو ذلك

ومبادلة حق انتفاع أو حق ارتفاق بحق شخصي  ، ومبادلة حق انتفاع بحق انتفاع أو بحق ارتفاف ، انتفاع في دار أخرى أو في أرض
(1719)
 .  

ل عمل بعمل أو عمل فإذا بودل حق بعمل أو بامتناع عن عمل أو بود ، ولكن ال بد من أن تكون المقايضة مبادلة حق بحق

فهذا  ، كما إذا أعطي شخص أرضاً آلخر في نظير أن يقوم له بعمل معين أو في نظير أن يمتنع عن عمل معين ، بامتناع عن عمل

  . العقد ليس مقايضة بل هو عقد غير مسمي

وهذا هو الذي يميزها عن  ، فال تدخل النقود في عقد المقايضة ، وال بد أن تكون المقايضة كما قدمنا مبادلة حق غير نقدي

فيما إذا كانت األشياء المتقايض فيها لها قيم مختلفة في تقدير  ، ( soulte)ومع ذلك فقد يدخل المقايضة نقود تكون معدال  . عقد البيع

فإذا قايض شخص  . تعويض الفرق بمبلغ من النقود يكون معدال ، مدني المتقدم ذكرها 579طبقاً للمادة  ، فإنه يجوز . المتعاقدين

فإن صاحب  ، وكانت قيمة الدار ألفين وقيمة األرض ألفاً وخمسمائة في نظر المتقايضين ، بدار مملوكة له على ارض مملوكة ألخر

 ، وقد اختلفت اآلراء . ويبقى العقد مع ذلك عقد مقايضة ، الدار يأخذ في مقابل داره األرض ومعها معدل من النقود مقداره خمسمائة

فإن أرادا العقد  ، فذهب رأي إلى وجوب الرجوع إلى نية المتعاقدين . فيما يميز عقد المقايضة بمعدل عن عقد البيع ، ا الصددفي هذ

فإن كان  ، وذهب رأي ثان إلى جعل العقد بيعاً إذا كان المعدل أكثر من قيمة الشيء الذي قرن به لتكميل قيمته . بيعاً فهو بيع مقايضة

إلى أن العقد يكون مقايضة إال إذا كان المعدل يزيد بكثير على  ، وهو الرأي الصحيح ، وذهب رأي ثالث . المعدل أقل فالعقد مقايضة

ففي المثل السالف  . قيمة الشيء الذي قرن به لتكمل قيمته بحيث يعتبر هذا الشيء هو المكمل للمعدل ال المعدل هو المكمل للشيء

كان العقد بيعاً ال  ، فبودلت الدار باألرض ومعها ألف وخمسمائة ، ا كانت الدار قيمتها ألفان واألرض قيمتها خمسمائةالذكر إذ

مقايضة 
(1712)
 .  

 تطبيق أحكام البيع على المقايضة بالقدر الذي تسمح به طبيعتها  - 428

على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به من التقنين المدني على ما يأتي : "تسري  579وتنص المادة –نص قانوني –

" . ومشترياً للشيء الذي قايض عليه ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض به ، طبيعة المقايضة
(1711)
 .  

                                                 

 (
1715
 . فتعتبر فيهما شروطه ، لكل من البدلين في بيع المقايضة حكم البيع - 2: "  عراقي وتنص على ما يأتي 951أنظر المادة (  

ً وإن وقعت منازعة في أمر التسليم لزم أن يسلم ويتسلم كل من  ويعتبر كل من المتقايضين بائعاً للشيء  - 1 . المتقايضين معا

  " . الذي قايض به ومشترياً للشيء الذي قايض عليه

 (
1719
  . 959فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 519بودري وسينيا فقرة  - 2هامش  919فقرة  9أوبري ورو (  

 (
1712
وإال انقلبت  ، على أنه يجب إال يكون هذا المعدل هو العنصر الغالب: "  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي(  

 ً مايو سنة  99وانظر نقض مدني  - 22وانظر آنفاً فقرة (  197ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  المقايضة بيعا

 921ص  959فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 519بودري وسينيا فقرة  - 725ص  119رقم  2مجموعة عمر  2599

ومبادلة رأس مال بإيراد مدي الحياة  . 2215فقرة  1جوسران  - 1127فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 599وفقرة 

ومبادلة نقد صرف في الفقه  ( . 2219فقرة  1جوسران  - 2هامش  791ص  1بالنيول وريبير وبوالنجيه ) تكون مقايضة 

ا مجموعاً من المال كتخارج الوارث على حصته في الميراث في مقابل متجر قد يكون أحد البدلين أو كالهم . اإلسالمي

  ( . 991ص  959فقرة  29بالنيول وريبير وهامل ) يعطيه إياه الوارث اآلخر 

 في 511لبناني آنفاً فقرة  992م  - 599فقرة  29بالنيول وريبير وهامل )  وقد يكون غير نقود ، واألصل في المعدل أن يكون نقوداً 

  ( . الهامش

 (
1711
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  197ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، من المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب 921وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  . الجديد

  ( . 159وص  197ص  5تحضيرية مجموعة األعمال ال)  579

ويقابل في التقنينات  . تتبع في المعاوضة القواعد المختصة بمشارطة البيع: 919ويقابل النص في التقنين المدني الوطني السابق م 

  ( . مصري 579مطابقة للمادة )  599التقنين المدني السوري م  : المدنية العربية األخرى
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 الفهرس العام

مملوكاً  فيعتبر كل متقايض بائعاً للشيء الذي كان ، ويخلص من هذا النص أن المقايضة تسري عليها في األصل أحكام البيع

وترجع إلى أنه ال يوجد –غير أن طبيعة المقايضة  . ومشترياً للشيء الذي كان مملوكاً للطرف اآلخر وقابض هو عليه ، له وقابض به

فنورد ما بين المقايضة والبيع من موافقات  ، قد تقضي ببعض مفارقات عن أحكام البيع–فيها مبيع وثمن بل مبيع ومبيع كما قدمنا 

  . من مفارقات وما بينهما

 الموافقات بين المقايضة والبيع  - 1

تسري أحكام البيع على النحو المتقدم الذكر بالنسبة إلى أركان المقايضة وبالنسبة إلى اآلثار التي –األركان االثار  - 515

  . تترتب عليها

يتم بتوافقاإليجاب والقبول  ، المقايضة كالبيع عقد رضائي–أركان المقايضة  - 599
(1719)
 ، وال يشترط فيها شكل خاص 

وإال فكل التزام  ، ويثبت طبقاً للقواعد العامة في اإلثبات بقيمة أحد الشيئين المتقايض فيها إذا المفروض أنهما متساويان في القيمة

  . وأركان المقايضة التراضي والمحل والسبب . تقدر قيمته بقيمة الشيء محل هذا االلتزام

  . وأن ينصب على المقايضة ال مجرد وعد بها ، أن يوجدويشترط في التراضي 

 ، وتسري على الوعد بالمقايضة يجوز كما يجوز الوعد بالبيع ، على أن الوعد بالمقايضة يجوز كما يجوز الوعد بالبيع

وتسري على الوعد بالمقايضة األحكام التي تسري على الوعد بالبيع 
(1715)
أيضاً أن يكون بل يجب  ، وال يكفي وجود التراضي . 

صحيحاً والتراضي ال يكون صحيحاً إال إذا كان خالياً من العيوب الرضاء : الغلط والتدليس 
(1719)
وخيار  . واإلكراه واالستغالل 

وتدخل  . ينتهي إلى وجوب تعيين الشيء المتقايض عليه وعيه وعلم المتقايض ، كخيار الرؤية في البيع ، الرؤية في المقايضة

وتسري نفس األحكام التي  ، فتجوز مثال المقايضة بشرط التجربة وبشرط المذاق ، لمقايضة كما تدخل على البيعاألوصاف على ا

  . تسري على بيع التجربة وبيع المذاق

إذ أن كال منهما في حكم  ، ويشترط في كل منهما ما يشترط في البيع . والركن الثاني للمقايضة هو الشيئان المتقايض فيهما

والشيء المتنازع فيه ال يجوز أن يتعامل فيه عمال القضاء وال  ، فيجب أن يكون الشيء المتقايض فيه موجوداً  . ما قدمناالبيع ك

المحامي بالمقايضة مع موكله على النحو الذي رأيناه في البيع 
(1711)
 ، ويجب أن يكون الشيء المتقايض فيه معيناً تعييناً كافياً  . 

فيجوز مقايضة عشرة أرادب من القمح  ، ف وفي شيء يعين بالتقدير كيال أو مقاساً أو وزناً أو عداً وتجوز المقايضة في شيء جزا

ويصح أن يكون الشيء  ، ويجوز تعيين الشيء المتقايض فيه عن طريق العينة كما يجوز تعيين المبيع . بعشرين أردباً من الذرة مثال

وبخاصة يجب أن  ، ويجب أن يكون الشيء المتقايض فيه صالحاً للتعامل فيه . المتقايض فيه حصة شائعة كما يصح ذلك في المبيع

والمقايضة يملك الغير كبيع ملك الغير قابلة لإلبطال  ، ويجب أخيراً أن يكون الشيء المتقايض فيه مملوكاً للمتقايض . يكون مشروعاً 

ويفرض فيها أنها تستر تبرعاً فتأخذ حكم  ، الموت كذلك المقايضة في مرض المورث كالبيع في مرض . لمصلحة المتقايض اآلخر

وكذلك يسري حكم البيع في المقايضة بالمال  ، وحكم مقايضة الوارث بمال التركة قبل سداد الدين هو حكم تصرفه بالبيع . الوصية

  . المحجوز عليه وفي مقايضة المعسر بماله

 وتسري فيه األحكام العامة المقررة في نظرية السبب  ، والركن الثالث في المقايضة هو السبب

                                                                                                                                                                    

  ( . مصري 579مطابقة للمادة )  515التقنين المدني الليبي م 

وإن وقعت منازعة في أمر  . لكل من البدلين في المقايضة حكم المبيع فتعتبر فيهما شروطه - 2: 951التقنين المدني العراقي م 

ً  ، التسليم ومشترياً  ، هكل من المتقايضين بائعاً للشيء الذي قايض ب: ويعتبر - 1 . لزم أن يسلم ويتسلم كل من المتقايضين معا

  ( . واألحكام متفقة مع أحكام التقنين المصري)  . للشيء الذي قايض عليه

وخصوصاً ما يتعلق منها بضمان  ، تطبق قواعد البيع على قدر ما تسمح به ماهية هذا العقد: 999تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  . يراالستحقاق وبالعيوب الخفية وببطالن التعاقد على ملك الغ

  ( . واألحكام متفقة مع أحكام التقنين المصري) 

 (
1719
  . وكانت المقايضة في القانون الروماني عقداً غير مسمي يتم بتسليم أحد الشيئين(  

 (
1715
  . 577ص  551بودري وسينيا فقرة (  

 (
1719
د المتبادل الذي يتمسك ببطالن وقد قضت محكمة النقض بأن استحالة رد األطيان المتبادل عليها بسبب نزع ملكيتها من ي(  

أما إذا كانت االستحالة ناشئة عن تصرف من طالب البطالن  ، المبادلة ليست في حد ذاتها مانعاً من قبول دعوى البطالن

مايو سنة  27نقض مدني ) ينهض دليال على إجازة المتبادل للعقد المشوب بالتدليس فعندئذ ال تقبل منه دعوى البطالن 

  ( . 2129ص  5/    127رقم  29اة المحام 2599

 (
1711
  . 229أنظر آنفاً فقرة (  
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واآلثار التي تترتب على المقايضة هي نفس اآلثار التي تترتب على البيع من حيث –اآلثار التي تترتب على المقايضة  - 592

 ، يض به إلى الطرف اآلخرفيلتزم كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي يقا . التزامات البائع ال من حيث التزامات المشتري

  . كما يلتزم بتسليمه إياه وبضمان التعرض واالستحقاق وبضمان العيوب الخفية

وباإلفراز  ، وتنتقل ملكية الشيء المتقايض فيه من مالكه إلى المتقايض اآلخر بمجرد تمام المقايضة في المنقول المعين بالذات

وبالتسجيل في العقار  ، فيما عين بنوعه
(1711)
 . ويترتب على انتقال الملكية في المقايضة ما يترتب على انتقال الملكية في البيع . 

ويجوز أن تكون المقايضة سبباً صحيحاً في تملك العقار بالتقادم القصير 
(1717)
  . وفي تملك المنقول بالحيازة 

وحكم العجز  . ن عليها وقت المقايضةويلتزم كل متقايض بتسليم الشيء الذي قايض به إلى المتقايض اآلخر في الحالة التي كا

والزيادة في مقدار الشيء المتقايض فيه هو نفس حكم العجز والزيادة في مقدار البيع 
(1715)
وزمان  ، والطريقة التي يتم بها التسليم . 

وجزاء اإلخالل بهذا االلتزام  ، التسليم ومكانه ونفقاته
(1779)
لتزام بالتسليم في البيع كل ذلك تسري عليه األحكام التي تسري على اال ، 

  . بالتفصيالت التي قررناها في البيع ، ويتحمل كل متقايض تبعة هالك الشيء الذي قايض به إذا وقع الهالك قبل التسليم

ويلتزم كل متقايض بضمان التعرض واالستحقاق في الشيء الذي قايض به على النحو الذي رأيناه في البيع 
(1772)
ولكل  . 

الذي قايض به أو فسخ المقايضة إذا استحق الشيء الذي قايض عليه أو ظهر فيه عيب يوجب الضمان  منهما حبس الشيء
(1771)
 .  

                                                 

 (
1711
  . وتسري نفس القواعد ، ويجوز رفع دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع في المقايضة كما يجوز في البيع(  

ثم تصرف في ذات  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المورث قد تصرف في أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل

 ، فأقام هذا األخير دعوى على المتبادل معه بطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر ، األطيان بالبيع ألحد أوالده بعقد بيع مسجل

فإن الحكم "  فقضي برفض دعواه اتباعاً لما هو مقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي يقبل التركة بغير تحفظ

  ( . 519ص  297رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  11نقض مدني ) انون يكون قد خالف الق

) وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن العقد المقايضة غير المسجل يلزم كل مقايض باألعمال الالزمة بالتسجيل كما في البيع 

وقضت أيضاً بأنه ال يحتج بالمقايضة بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية  ( . 229ص  55م  2591يناير سنة  21استئناف مختلط 

فإذا كانت المقايضة بمعدل حل  ( ، 191ص  57م  2991مارس سنة  92استئناف مختلط ) كما ال يحت بأي تصرف آخر 

  ( . نفس الحكمب السابق) المقايض محل الدائن المرتهن الذي دفع له المعدل 

 (
1717
  . 59ص  51م  2519ديسمبر سنة  11 - 151ص  91م  2515مارس سنة  5استئناف مختلط (  

 

  . 519األستاذ أنور سلطان فقرة  - 957فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 579بودري وسينيا فقرة (  225) 

استئناف ) يض اآلخر وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه يجوز فسخ المقايضة إذا يسلم المقايض ما قايض به إلى المقا(  229

المجموعة  2529يناير سنة  15ومع ذلك قارن استئناف وطني  - 215ص  11الحقوق  2521فبراير سنة  11وطني 

 ، وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا لم يوف أحد المقايضين بما قايض به ( . 275ص  2/    11رقم  22الرسمية 

) عة التي صلت للمتقايض المحكوم عيه بالفسخ ولو كان هذا األخير حسن النية فلآلخر الفسخ والمطالبة بتعويض يقابل المنف

وانظر في استحقال التعويض للتأخر في تسليم  ( . 2957ص  992رقم  22المحاماة  2592يناير سنة  11استئناف مصر 

  ( . 111 ص 159رقم  2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  22نقض مدني ) األرض المقايض عليها بعد اإلعذار 

 295رقم  9مجموعة عمر  2552مارس سنة  11 - 11ص  19رقم  1مجموعة عمر  2591يناير سنة  1نقض مدني (  221) 

وفي انطباق قواعد فسخ البيع  - 99ص  15رقم  29المجموعة الرسمية  2529ديسمبر سنة  29استئناف وطني  - 991ص 

  . 17ص  57م  2599نوفمبر سنة  25: 521ص  11م  2525سنة يونيه  5استئناف مختلط  : على فسخ المقايضة انظر

 (
1771
وقد كان المشروع  . 159ص  - 195ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية (  

 . ة المراجعةفحذفتا في لجن ، التمهيدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصين في هذا الصدد هما مجرد تطبيق للقواعد العامة

من المشروع التمهيدي تنص على أنه أحد المتقايضين الشيء الذي قايض عليه ثمن أثبت بعد ذلك أن  191فكانت المادة 

 " . وليس عليه إال أن يرد ما تسلمه ، فال يجوز أن يجبر على تسليم الشيء الذي قايض به ، الطرف اآلخر ال يملك هذا الشيء

 ، أو رد بعيب ، إذا استحق الشيء المقايض عليه في يد المقايض"  روع التمهيدي تنص على أنهمن المش 119وكانت المادة 

جاز للمقايض أن يسترد الشيء الذي قايض به أو أن يطالب بقيمة الشيء الذي قايض به أو أن يطالب بقيم الشيء الذي قايض 

" )  لحالتين أن يطالب بتعويض إذا كان هناك وجه لذلكوله في ا ، عليه وقت االستحقاق أو وقت المقايضة خالياً من العيب

 من التقنين المدني العراقي على أنه 957وتنص المادة  ( . في الهامش 191ص  - 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

وإما أن  ، جاز لهذا المقايض أما أن يسترد الشيء الذي قايض به ، إذا استحق الشيء الذي تسلمه المقايض أو رد بعيب" 

وله في الحالة أن يطالب  . يطالب بقيمة الشيء الذي قايض عليه وقت االستحقاق أو قيمته وقت المقايضة خالياً من العيب

  " . إذا كان هناك وجه لذلك ، بتعويض
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 المفارقات بين المقايضة والبيع 

 مبدأ عام :  - 432

 ، ضةيمكن القول بوجه عام أن أحكام البيع المتعلقة بالثمن أو بالتزامات المشتري الراجعة إلى الثمن ال تسري في عقد المقاي

فأحكام البيع المتعلقة بالثمن ليس لها محل في عقد  ، فالمقايضة ليس فيها ثمن كما قدمنا . لتعارض هذه األحكام مع طبيعة المقايضة

سرت –ويتحقق ذلك في المقايضة بمعدل من ا لنقود –فإذا دخل عنصر النقد في المقايضة  . وال تسري في هذا العقد بداهة ، المقايضة

أحكام الثمن على هذا المعدل وحده بالمقدار الذي ال يتعارض مع عقد المقايضة 
(1779)
فيثبت مثال حق امتياز للمتقايض الدائن  ، 

بالمعدل على الشيء الذي قايض به 
(1775)
تسري أحكامه في  ، وهو التزام بتسليم المبيع ، والتزام المشتري الذي ال يتعلق بالثمن . 

  . ري في عقد البيععقد المقايضة كما تس

 تطبيقات لهذا المبدأ العام   - 433

نص قانوني :ومن أهم تطبيقات هذا المبدأ أن األحكام التي تتعلق بوجوب أن يكون الثمن نقوداًوأن يكون مقدراً أو قابال للتقدير 

وما يتصل ببخس الثمن من أحكام الغبن الفاحش  ، وأن يكون جدياً 
(1779)
حكام ال محل لتطبيقها في عقد كل هذه األ ، في البيع 

  . المقايضة

                                                                                                                                                                    

تسليم العوض إذا كان أحد المتعارضين استلم العوض قبل "  من التقنين المدني الوطني السابق تنص على أنه 997وكانت المادة 

وإنما يجبر  ، ثم اثبت أن ما استلمه لم يكن للمتعاقد معه فال يجوز إجباره على تسليم ما تعهد بإعطائه بدل ما أخذه ، اآلخر

من التقنين المدني السابق نصاً يشتمل على حكم يتعارض مع القواعد العامة  995ثم أوردت المادة  " . على رد ما استلمه فقط

 ، ثم ظهر أنه ليس ملك العاقد وانتزعه منه مالكه الحقيقي ، ا كن أحد المتعاوضين استلم عوض ما أعطاهإذ"  فقضت بأنه

فيكون المتسلم المذكور مخيراً بين طلب تضمينات وبين طلب رد عين ما أخذه منه ولو كان تحت يد غير المتعاقد معه إذا كان 

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  " . عقد مشارطة المعاوضة عقاراً إال إذا مضت في هذه الحالة خمس سنين من يوم

على أن هذا  . إال إذا قيل أن األجنبي قد ملك العقار بالتقادم القصير ، وهذا حكم غير مفهوم: "  التمهيدي في هذا الصدد

وقد تكون مدة حيازته للعقار أقل من خمس سنوات ويكفي  ، فقد يكون األجنبي سيء النية ، التعليل ال يصح في كل األحوال

" )  وقد حذف المشروع هذا الحكم الغريب . لتحقق ذلك إال تنتقل إليه حيازة العقار إال بعد عقد المقايضة كما هو الغالب

األخير  وقد قضت محكمة النقض بأن مدة الخمس سنوات المذكورة في الشق ( . 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

بل هي من مدد السقوط يسقط  ، مدني ليست من مدد التقادم يصبح المتقايض بمرورها ذا حق مكتسب 995من المادة 

يناير سنة  1نقض مدني ) بانقضائها حق المتقايض الذي استحق عنده القبض في رفع الدعوى استرداد القبض الذي أعطاه 

ً  - 11ص  19رقم  1مجموعة عمر  2591 مجموعة  2599مارس سنة  11نقض مدني  : في صدد هذا النص وانظر أيضا

محكمة قنا استئنافي في  - 29ص  5رقم  1المحاماة  2511مايو سنة  5استئناف مصر  - 119ص  291أحكام النقض رقم 

ة األستاذين احمد نجيب الهاللي وحامد زكي فقر - 129ص  2/    71رقم  15المجموعة الرسمية  2511فبراير سنة  19

  ( . 199فقرة  - 195

فنص التقنين المدني السابق هو الذي يسري فيما بين  2555أكتوبر سنة  29فإن كانت قد تمت قبل  ، والعبرة بوقت تمام المقايضة

  . وإال فالتقنين المدني الجديد هو الذي يسري ، الوطنيين دون األجانب

 (
1779
 ، مقايض اآلخر على دفع المعدل مع التعويض فإن كان له مقتضنفيجوز للمقايض الذي له حق في المعدل أن يجبر ال(  

وإذا كان المعدل في المقايضة  ( . . 277ص  99م  2552مايو سنة  7استئناف مختلط ) ويجوز لدائنه أن يستعمل حقه هذا 

قايض اآلخر له حق المقايض الذي كان مسئوال عن هذه الضريبة وحولها على الم ، ضريبة متأخرة ثم تنازلت عنها الحكومة

  ( . 199ص  22م  2755مايو سنة  27استئناف مختلط ) الرجوع بقيمتها على هذا المقايض اآلخر 

 (
1775
 229رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  21نقض ) أما في غير المعدل فال امتياز للمتقايض على العين التي أعطاها (  

  ( . 172ص 

 (
1779
  ) ً إذ المعدل ال يحول  ( . 559بودري وسينيا فقرة ) حتى لو كانت المقايضة بمعدل  ، 112فقرة  أنظر في الغبن الفاحش آنفا

ويذهب إلى (  929ص ) _قارن األستاذ منصور مصطفي منصور (  279ص  919فقرة  9أوبري ورو ) المقايضة بيعأً 

فتقدر قيمة  ، وإلى أن طبيعة المقايضة ال تتعارض مع أعمال هذا الحكم ، أن علة حكم الغبن الفاحش تتوافر في المقايضة

وغني عن البيان أننا لو أعملنا حكم الغبن الفاحش  . العقار الذي قايض عليه القاصر وتنسب إلى قيمة العقار الذي قايض به
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كالتزامات الوفاء بالثمن ودفع الفوائد وزمان دفع الثمن  ، كذلك األحكام المتعلقة بالتزامات المشتري فيما يرجع منها إلى الثمن

ثمر المبيع ونمائه وتحمل إال أن األحكام المتعلقة بتملك المشتري ل . كل هذه األحكام ال محل لسريانها في عق المقايضة ، ومكانه

 ، حتى يستوفي المبيع غير مهدد بتعرض أو استحقاق وغير معيب ( وحبس المشتري للثمن ) ويقابله الشيء المقايض به ، نفقاته

ايض وفسخ العقد لعدم الوفاء بالثمن ) ويقابله الشيء المق ، ( وحبس البائع للمبيع حتى يستوفي الثمن ) ويقابله الشيء المقايض عليه

كل هذه األحكام تسري في عقد المقايضة كما تسري في عقد البيع  ، أو لعدم تسليم المبيع أو لعدم نقل ملكيته ( عليه
(1771)
 .  

ال يقع عادة في  ( 1)  . ال يتصور في المقايضة عادة ( 2ومما يترتب على أن المقايضة ال يوجد فيها ثمن ما يأتي : ) 

ال يقع عادة في المقايضة صورة يقابل بيع الوفاء  ( 9)  . تقسيط أو تقابل إليجار الساتر للمبيعالمقايضة صورة تقابل البيع بال
(1771)
 . 

ال تسري في المقايضة األحكام المتعلقة  ( 9) . ال يقع عادة في المقايضة صورة تقابل البيع مع حق التقرير بالشراء عن الغير ( 5) 

باسترداد الحق المتنازع فيه 
(1777)
وال أحكام العجز في المقدار  ، 

(1775)
ال يوجد حق امتياز ألي حق المتقايضين على الشيء  ( 1)  . 

كان مضموناً بحق امتياز كما  ، ولكن إذا وجد في المقايضة معدل . ألن حق االمتياز إنما قرره القانون لضمان الثمن ، الذي قايض به

ال شفعة في المقايضة  ( 1)  . سبق القول
(1759)
 .  

ما  ، ا يترتب على أنه كما يعتبر كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به يعتبر كذلك كل منهما مشترياً لما قايض عليهومم

ما لم  ، مدني من أن "مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات األخرى يتحملها المتقايضان مناصفة 575نصت عليه المادة 

فإذا أردنا تطبيق هذا  ، األصل في عقد البيع أن مصروفات البيع يتحملها المشتري كما قدمناو . ( 2يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك ") 

ووجب تبعاً لذلك تقسيم هذه المصروفات مناصفة  ، الحكم على المقايضة وجب اعتبار كل من المتقايضين مشترياً لما قايض عليه

بينهما 
(1752)
وبوجه خاص وجب تقسيم رسوم التسجيل  . 

(1751)
دون اعتداد بما عسي أن يوجد من فرق في القيمة  ، مناصفةبينهما  

وهذا كله ما لم يوجد اتفاق  . بين البدلين
(1759)
أو عرف يقضي بغيره  . 

(1755)
 .  

                                                                                                                                                                    

القتضى األمر  ، الفاحش في المقايضةوغنى عن البيان أننا لو أعملنا حكم الغبن  . وتنسب إلى قيمة العقار الذي قايض به

ولكن هذه المشقة قد يعد لها استكمال حماية القاصر في المقايضة كما  ، ال تقدير قيمة عقار وأحد كما في البيع ، تقدير عقارين

  . استكملت في البيع

مضمون بحق  ، كالثمن ، معدل إذنفال . كما يجوز فسخ البيع لعدم دفع الثمن ، ويجوز فسخ المقايضة لعدم دفع المعدل(  212) 

 595فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  - 275ص  919فقرة  9أوبري ورو )  وهذا غير التنفيذ العيني ، الفسخ وحق االمتياز

  ( . 919األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  -

ً  - 29فقرة فقرة echangeلفظ  1قارن مع ذلك أنسيكلوبيدي داللوز (  211)  فقرة ) األستاذ منصور مصطفي منصور  وقارن أيضا

 ويذهب إلى أن الحكم الخاص  ( ، 995ص  211

 (
1771
 211فقرة ) وقارن أيضاً األستاذ منصور مصطفي منصور  - 29فقرة echangeلفظ  1قارن مع ذلك أنسيكلوبيدي داللوز (  

فإذا اشترط في  ، ويذهب إلى أن الحكم الخاص ببطالن بيع الوفاء ال يسري على المقايضة النتفاء علة البطالن ( ، 995ص 

 ً   . العقد احتفاظ أحد المتقايضين بحقه في استرداد ما قايض به إذا هو رد ما قايض عليه في مدة معينة كان العقد صحيحا

 (
1771
  . 299أنظر آنفاً فقرة (  

 (
1777
  . 215ص  55م  2591فبراير سنة  21ختلط استئناف م(  

 (
1775
  ( . 111ص  99م  2527فبراير سنة  25استئناف مختلط ) إال إذا أخفي البيع تحت ستار المقايضة (  

 (
1759
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  199ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص(  

فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، من المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب 922قرته لجنة المراجعة تحت رقم وأ ، الجديد

  ( . 191ص  - 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  575

 العربية األخرى ويقابل في التقنينات المدنية ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 (  مصري 575مطابقة للمادة )  591التقنين المدني السوري م  :

  ( . مصري 575مطابقة للمادة )  519التقنين المدني الليبي م 

  ( . مصري 575مطابقة للمادة )  199التقنين المدني العراقي م 

ما لم يكن هناك اتفاق آخر  ، ونفقاته القانونية بين المتقايضينتقسم حتما مصاريف العقد : 991تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

  ( . والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري)  . بينهما

 (
1752
فنفقات المعدل تضم إلى مجموع النفقات ويكون المجموع مناصفة  ، وذلك دون اعتداد بما قد يكون في المقايضة من معدل(  

  ( . 21هامش  919فقرة  9أوبري ورو ) إلى جعل نفقات المعدل على الملتزم به ويذهب أوبري ورو  ، بين المتقايضين

 (
1751
كان  ، وإذا تفاوت البدالن في القيمة %  ( . 9ثم ارتفعت إلى %  1وكانت من قبل ) وهي أقل في المقايضة منها في البيع (  

وإذا كانت  ( . 19ص  21م  2599يناير سنة  22استئناف مختلط ) العقار األكبر قيمة هو المعتبر لتقدير رسوم التسجيل 

فهناك  ، 1999ومنزال قيمة  55999دفع منه نقداً  2999999كأن اشتري شخص مزرعة بمبلغ  . المقايضة حقيقتها بيع
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يناير سنة  21استئناف مختلط ) أحكام قضت بوجوب دفع رسوم التسجيل على كل من المزرعة والمنزل فكالهما مبيع 

وفيها حكم الدوائر المجتمعة  ، وهناك أحكام أخرى ( . 992ص  59م  2517أبريل سنة  21 - 29ص  15م  2511

 11استئناف مختلط ) قضت بجعل الرسوم على أعلى العقارين قيمة مهما كان مقدار المعدل  ، لمحكمة االستئناف المختلطة

 971ص  59م  2517مايو سنة  11لمجتمعة محكمة االستئناف المختلطة في دوائرها ا - 219ص  59م  2517مايو سنة 

  ( . 915ص  59م  2592مايو سنة  1استئناف مختلط  -

 (
1759
 29بالنيول وريبير وهامل ) ويعتبر االتفاق على أن يتحمل أحد المتقايضين كل المصروفات من قبيل االتفاق على معدل (  

  ( . 599فقرة 

 (
1755
مصروفات (  من المشروع التمهيدي)  199وتجعل المادة : "  ي في هذا الصددوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيد(  

ويجوز االتفاق على غير  . وهذا طبيعي ألن كال منهما يعتبر مشتريا لما قايض عليه ، عقد المقايضة مناصفة بين المتقايضين

  ( . 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية " )  ذلك
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 7411 ......................................................................................... : الرسمية الورقة هي مصر في الهبة شكلية – 31

 7411 ........................................................................................... : اإليجاب عن منفصال كان إذا الهبة قبول – 37

 7412 ............................................................................. : الهبة شروط جميع الرسمية الورقة تتضمن أن وجوب – 33

 7412 ....................................................................................... : فيه تمت الذي البلد لقانون يخضع الهبة شكل – 34

 2616 ................................................................................. املنقول يف اهلبة شكل(  ب) 

 7412 ....................................................................................................... : رسمية بورقة تتم المنقول هبة – 34

 7412 .........................................................................: اليدوية الهبات – بالقبض أيضا   المنقول هبة تتم أن ويجوز - 31

 7412 .................................................................................................... : اليدوية الهبة في القبض يتم كيف – 32

 7427 ..................................................................................: اليدوية للهبة محال تكون أن يصح التي المنقوالت – 32

 7423 ............................................................................................................. : اليدوية الهبة في اإلثبات – 32

 7424 ............................................................................................................ الهبة بشكل اإلخالل جزاء – ثانيا  

 2666 ........................................................................... الشكل الختالل اهلبة بطالن(  ا) 

 7424 ................................................................................................................... : الهبة شكل اختالل – 41

 7424 ........................................................................................... : المطلق البطالن هو الشكل اختالل جزاء – 47

 7424 ................................................................................................ : اإلجازة تلحقه ال األصل في البطالن – 43

 2666 ............................................. الشكل يف لعيب الباطلة للهبة االختياري التنفيذ(  ب) 

 7421 ..................................................................... : ؟ طبيعي التزام الشكل في لعيب الباطلة الهبة عن يتخلف هل – 44
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 7421 ......................................... : طبيعي اللتزام تنفيذا وليس للهبة إجازة الشكل في العيب الباطلة للهبة االخيتاري التنفيذ – 41

 7422 ................................................................................................. : الشكل في لعيب الباطلة المنقول هبة - 42

 7422 ..................................................................................... الهبة في العينية أو الشكلية وجوب من االستثناءات - 7

 2666 ..................................................................................... املباشرة غري اهلبة – أوالا 

 7422 ..................................................................................................... : المباشرة غير الهبة معنى تحديد – 42

 7422 ....................................................................................................... : المباشرة غير الهبة على أمثلة – 42

 7422 ............................................................................................... : مباشرة غير هبات تعتبر ال تصرفات – 41

 7422 .................................................................................. : والعينية الشكلية من المباشرة غير الهبات استثناء – 47

 7421 ............................................................................ : المباشرة غير الهبات على الموضوعية األحكام سريان – 43

 2661 ........................................................................................ املسترتة اهلبة – ثانياا 

 7421 .................................................................................... : المباشرة غير والهبة المستترة الهبة بين التمييز – 44

 7421 ............................................................................................................ : المستترة الهبة على أمثلة – 44

 7427 .................................................................. : الظاهر في االنعقاد لشروط مستوف آخر بعقد الهبة ستر وجوب – 41

 7424 ....................................................................................... : العينية ومن الشكلية من المستترة الهبة إعفاء – 42

 7424 .................................................................................. : الموضوعية الهبة ألحكام المستترة الهبة خضوع – 42

 7421 .............................................................................................................. الصحة شروط - الثاني المبحث

 2661 ....................................................................... اهلبة عقد يف األهلية - األول املطلب

 2661 ............................................................................................. الواهب أهلية - 1

 7421 ............................................................................................. : والمعتوه والمجنون المميز غير الصبي – 11

 7421 ................................................................................................... : الغفلة وذو والسفيه المميز الصبي – 17

 7422 ................................................................................ : المحجور مال هبة في والقيم والوصي الولي والية – 13

 7422 ......................................................................................................................... : الرشيد البالغ – 14

 2666 ......................................................................................... له املوهوب أهلية - 2

 7422 ................................................................................................................... : جنين له وهوبالم – 14

 7422 ................................................................................. : معتوه أو مجنون أو مميز غير صبي له الموهوب – 11

 7422 ....................................................................................... : غفلة ذو أو سفيه أو مميز صبي له الموهوب - 12

 7422 ......................................................................................................................... : الرشيد البالغ – 12

 7422 ............................................................................................... الهبة عقد في الرضاء عيوب - لثانيا المطلب

 7422 ................................................................................................................ : العامة القواعد تطبيق – 12

 7422 .................................................................................................................. : الهبة عقد في الغلط – 22

 7421 ................................................................................................................ : الهبة عقد في التدليس – 21
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 7421 ................................................................................................................ : الهبة عقد في اإلكراه – 27

 7427 ............................................................................................................. : الهبة عقد في االستغالل – 23

 2662 .......................................................................... اهلبة عقد يف احملل - الثاني الفرع
 2668 ............................................................................. املوهوب الشيء - األول املبحث

 7423 ................................................................................................................ : العامة القواعد تطبيق – 24

 7423 ....................................................................................................... المستقبلة األموال هبة - األول المطلب

 7424 ........................................................................................... : المستقبل المال في التعامل جواز األصل – 22

 7424 ........................................................................................................... : المستقبل المال هبة بطالن – 22

 7424 ............................................................................................. : الغير وملك المستقبل المال بين التمييز – 22

 2666 ........................................................................... الغري ملك هبة - الثاني املطلب

 7421 ............................................................................................. : المتعاقدين بين فيما الغير ملك هبة حكم – 21

 7421 ..................................................................................... : الحقيقي المالك إلى بالنسبة الغير ملك هبة حكم – 27

 2666 ................................................................................. املشاع هبة - الثالث املطلب

 7422 ................................................................................................................... : جائزة المشاع هبة – 23

 7422 ............................................................................................... : الشيوع حالة في الشائعة الحصة هبة – 24

 7422 .................................................................................................... : الشائع المال من مفرز جزء هبة – 24

 2666 ................................................................. املوت مرض املريض هبة - الرابع املطلب

 7422 ................................................................................... : الوصية حكم حكمها الموت مرض المريض هبة – 21

 7422 .................................................................................................. : التركة ثلث على يزيد ال الموهوب – 22

 7422 ..................................................................................................... : التركة ثلث على يزيد الموهوب – 22

 7422 ............................................................................................................ الهبة في العوض - الثاني المبحث

 7422 ........................................................................................ : العوض في توافرها الواجب العامة الشروط - 22

 7422 ...................................................................................................... : الهبة في للمقابل مختلفة صور – 21

 2677 ....................................................................... اهلبة عقد يف السبب - الثالث الفرع
 7422 .....................................................................................................: السبب في العامة القواعد تطبيق – 27

 7421 .............................................................................. : مشروع غير بشرط أو مستحيل بشرط المقترنة الهبة – 23

 7427 .......................................................................................................... : الخطبة في والهدايا الهبات – 24

 7423 .......................................................................................... : الموهوب الشيء في التصرف عدم شرط – 24

 2678 ................................................................................ اهلبة أحكام - الثاني الفصل
 2676 ............................................................... اهلبة علي ترتتب التي اآلثار - األول الفرع
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 7424 ............................................................................................................ الواهب التزامات - األول المبحث

 2676 ............................................................... املوهوب الشيء ملكية نقل - األول املطلب

 7424 ................................................................................................................. : العامة القواعد تطبيق - 22

 7421 ........................................................................................................ : المنقول هبة في الملكية نقل - 122

 7422 .......................................................................................................... : العقار هبة في الملكية نقل - 121

 2676 .................................................................. املوهوب الشيء تسليم - الثاني املطلب

 7412 .................................... : الموهوب ملكية بنقل الواهب التزام عن فرع التسليم حتى عليه والمحافظة الموهوب تسليم - 123

 7412 ....................................................................................................... : التسليم عليه يقع الذي المحل - 124

 7417 ..................................................................................................................... : التسليم يتم كيف - 124

 7414 ........................................................................... : التسليم بالتزام الواهب إخالل على يترتب الذي الجزاء - 121

 7414 ..................................................................................................... التسليم قبل الموهوب هالل تبعة - 122

 2611 ............................................................ واالستحقاق التعرض ضمان - الثالث املطلب

 7412 ............................................................................................. : منه الصادر المتعرض الواهب ضمان - 122

 7412 .......................................................................................: الغير من الصادر المتعرض الواهب ضمان - 112

 7412 ................................................................................................ : الموهوب الستحقاق الواهب ضمان - 111

 7472 ........................................................................................................ : الضمان تعديل على االتفاق - 117

 2621 .................................................................... اخلفية العيوب ضمان - الرابع املطلب

 7477 ..................................................................................: الموهوب في الخفية العيوب الواهب يضمن متى - 114

 7477 ........................................................................................ : العيب ضمان في له الموهوب به يرجع ما - 114

 7473 .................................................................................................................. : تعديل على االتفاق - 111

 7474 ....................................................................................................... له الموهوب التزامات - الثاني المبحث

 2626 .................................................................................................... األول املطلب

 2626 ............................................................................. املقابل أو العوض بأداء االلتزام

 7474 ................................................................................................................... : المشترط العوض - 112

 7471 ....................................................................................................... : بالعوض المطالبة حق له من - 172

 7471 ............................................................................................. : بالعوض الوفاء بالتزام اإلخالل جزاء - 171

 7472 ................................................................................ ؛:  قانوني نص – الواهب بديون الوفاء هو العوض - 177

 2687 .................................................................... اهلبة بنفقات االلتزام - الثاني املطلب

 7432 .................................................................................... : له الموهوب على الهبة نفقات تكون أن األصل - 173

 7431 .......................................................................... : الواهب على النفقات هذه تكون أن باالتفاق يجوز ولكن - 174
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 2681 ............................................................................. اهلبة يف الرجوع - الثاني الفرع
 7431 .......................................................................................... : اإلسالمي الفقه في الهبة في الرجوع حق - 174

 7433 ........................................................................................... : المدني التقنين في الهبة في الرجوع حق - 171

 7433 ................................................................................................ الهبة في الرجوع يجوز متى - األول المبحث

 2688 ................................................................ بالرتاضي اهلبة يف الرجوع - األول املطلب

 7434 ............................................................................... : الهبة من إقالة هو الهبة في الرجوع على التراضي - 172

 2686 ............................................................. بالتقاضي اهلبة يف الرجوع - الثاني املطلب

 7431 ............................................................................................. : التراضي بغير الهبة في الرجوع قيود - 131

 2686 ........................................................... ( اهلبة يف الرجوع موانع)  الالزمة اهلبات - 1

 2686 .................. : بعدها تطرأ وموانع اهلبة وقت قائمة موانع إىل الرجوع مواقع تقسيم - 188

 2667 ......................................................................... اهلبة صدور منذ قائمة موانع - 1

 7442 ........................................................................................................................ : بعوض الهبة - 134

 7441 ................................................................................................................ : البر وأعمال الصدقة - 134

 7447 .................................................................................................................. : الزوجين بين الهبة - 131

 7447 ............................................................................................................... : محرم رحم لذي الهبة - 132

 2668 ........................................................................ اهلبة صدور بعد تطرأ موانع(  ب) 

 7443 ................................................................................................................ : المتعاقدين أحد موت - 132

 7444 ...................................................................................................... : متصلة زيادة الموهوب زيادة - 132

 7444 ............................................................................................................. : الموهوب الشيء هالك - 142

 7444 ......................................................................................... : الموهوب الشيء في له الموهوب تصرف - 141

 2661 ......................................................................... اهلبة يف للرجوع املقبول العذر - 2

 7442 ........................................................................ : الحصر سبيل على مذكورة غير الهبة في الرجوع أعذار - 143

 7442 ................................................................................................................. : له الموهوب جحود - 144

 7442 ................................. : نفقتهم عليه تجب من على النفقة عن عجزه أو لنفسه المعيشة أسباب توفير عن الواهب عجز - 144

 7442 .............................................................................................................. : ولدا   الواهب يرزق أن - 141

 7441 ................................................................................. الهبة في الرجوع على تترتب التي اآلثار  - الثاني المبحث

 2661 ............................................... املتعاقدين بني فيما اهلبة يف الرجوع أثر - األول املطلب

 7443 ............................................................................................................ : تكن لم كأن الهبة اعتبار - 142

 7443 ........................................................................................................... : الواهب إلى الموهوب رد - 142

 7444 ........................................................................................................... : بالثمرات الواهب رجوع - 141
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 7444 ................................................................................................. : بالمصروفات له الموهوب رجوع - 147

 2666 ............................................... الغري إىل بالنسبة اهلبة يف الرجوع أثر - الثاني املطلب

 7444 ............................................................................................................: رجعي أثر للرجوع ليس - 143

 7441 ........................................................................ : نهائيا   تصرفا   الموهوب الشيء في له الموهوب تصرفات - 144

 7441 .............................................................................. : عينيا   حقا   الموهوب الشيء على له الموهوب ترتيب - 144

 
  الثاني الباب

 ةــالشرك دـــعق 
 2666 ...................................................................................................... ( )  مقدمة

 2666 ............................................................ وخصائصه ومقوماته الشركة عقد تعريف - 1

 7442 .................................................................................................................. الشركة عقد تعريف - 141

 7442 ......................................................................................................................... : عقد الشركة - 142

 7412 ................................................................................ : الشركة المال رأس في بحصة شريك كل مساهمة - 142

 7411 ............................................................................ : معينة أخطار قبول طريق عن والتعاون االشتراك نية - 142

 7417 .......................................................................................... : والخسائر األرباج في شريك كل مساهمة - 112

 7414 .................................................................................................. : أخرى بعقود الشركة عقد استبقاء - 117

 2611 ....................................................... بينها فيما والتمييز املختلفة الشركات أنواع - 2

 7411 .................................................................المادية األغراض إلى المادية غير األغراض من الجماعات تدرج - 113

 7412 ............................................................................... : والنقابات التعاون وجمعيات والمؤسسات الجمعيات - 114

 7412 .................................................................................................................... : المدنية الشركات - 114

 7422 .................................................................................................................. : التجارية الشركات - 111

 7427 .............................................................................................. : التجاري الشكل ذات المدينة الشركاء - 112

 2666 ..................................................................... الشركة لعقد التشريعي التنظيم - 8

 7424 ............................................................................................. : السابق المدني التقنين في الشركة عقد - 112

 7424 .............................................................................................. : الجديد المدني التقنين في الشركة عقد - 112

 7424 ............................................................................................... : الشركة عقد في الجديد التقنين مزايا - 122

 7421 ......................................................................................................................... : البحث خطة - 121

 2661 ................................................................................ الشركة أركان -  األول الفصل
 2661 ..................................................................... الشركة عقد يف الرتاضي - األول الفرع
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 2661 .............................................................................. االنعقاد شروط - األول املبحث

 7421 ........................................................................................................................... : الموضوع - 124

 7422 ................................................................................................................................ الشكل – 124

 7422 .................................................................................................. : مكتوبة بورقة إال لشركةا تنعقد ال - 121

 7422 ..................................................................................................... : الواجب بالشكل اإلخالل جزاء - 122

 2666 .............................................................................. الصحة شروط - الثاني املبحث

 7422 ............................................................................................................................... : األهلية - 122

 7422 ...................................................................................................................... : لرضاءا عيوب - 122

 2666 ............................................................ الشركة عقد يف والسبب احملل - الثاني الفرع
 7422 ............................................................................................................... : العامة القواعد تطبيق - 122

 7421 ...................................................................................... الشركة المال رأس في الشريك حصة - األول المبحث

 7421 ................................................................ – قيمتها في اوتفاوته طبيعتها في الشركاء حصص اختالف جواز - 121

 7427 ............................................................................................................... النقود من مبلغ الحصة - 127

 7423 ............................................................................................................ بالذات معينة عين الحصة - 123

 7424 .................................................................................................. الغير ذمة في شخصي حق الحصة - 124

 7421 .............................................................................................. أدبية أو صناعية أو فنية ملكية الحصة - 124

 7422 ................................................................................................................... بعمل التزام الحصة - 121

 7422 .................................................................. الخسارة في أو الربح في  شريك كل نصيب يتعين كيف - الثاني المبحث

 7422 ................................................................................................................. : فرضين بين التمييز - 122

 2661 ......................... واخلسارة الربح يف شريك كل نصيب تعيني على ينص الشركة عقد – أوالا 

 7421 ........................................................................................ : والخسارة الربح من كل في النصيب تعيين - 122

 7421 ............................................................................ : وحدها الخسارة في أو وحده الربح في النصيب تعيين - 122

 7421 ...................................................... : األسد شركة - الخسارة في أو الربح في الشريك مساهمة عدم على النص - 121

 2662 ............... اخلسارة يف وال الربح يف ال الشريك نصيب تعيني على ينص ال الشركة عقد – ثانياا 

 7427 ...................................................... : المال رأس في حصة بنسبة الخسارة وفي الربح في الشريك نصيب تعيين - 127

 7423 ........................................................................ : عمال   حصة كانت إذا والخسارة الربح في الشريك نصيب - 123

 2666 ................................................................ للشركة املعنوية الشخصية - الثالث الفرع
 7424 ............................................................................. : معنويا   شخصا   تصبح تكوينها بمجرد المدنية الشركة - 124

 7424 ................................................................ : المدنية للشركة المعنوية صيةالشخ ثبوت على تترتب التي النتائج - 121

 7424 ....................................................................... : للشركاء المالية الذمة عن مستقلة مالية ذمة المدنية للشركة - 122

 7421 ................................................................................ : واستعمالها الحقوق كسب في المدنية الشركة أهلية - 122
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 7422 ........................................................................................................................ : التقاضي حق - 122

 7422 ........................................................................................................... : وجنسيتها الشركة طنمو - 722

 7422 .................................................... : النشر إجراءات استيفاء وجوب – الغير على المعنوية بالشخصية االحتجاج - 721

 2666 ............................................................................. الشركة أحكام -  الثاني الفصل
 2666 ................................................................................... الشركة إدارة - األول الفرع

 2666 ................................................................... الشركة يدير من تعيني - األول املبحث

 7422 .................................................................................................................. : التعيين يكون كيف - 724

 7422 ......................................................................................................... الشركة يدير من عزل جواز - 724

 7121 .............................................................................................. واحدا   كان إذا الشركة يدير من سلطات - 721

 7127 ...................................................................................... متعددين كانوا إذا الشركة يريدون من سلطات - 722

 7124 ........................................................................................................ المديرين غير الشركاء حقوق - 722

 2171 ............................................................ الشركة يدير من تعيني عدم الثاني املبحث

 7122 ................................................................................................... : باإلدارة االنفراد حق شريك لكل - 712

 7122 ..................................................................................................................... : االعتراض حق - 711

 2176 ........................................................... الشركاء إىل بالنسبة الشركة أثر الثاني الفرع
 2176 ............................................................................ الشريك واجبات - األول املبحث

 7122 ................................................................................................ الشركة مصالح تدبير في العناية بذل - 713

 7112 ................................................................... الفوائد مع الشركة ذمته في التي المبالغ عن حسابا   الشريك تقديم - 714

 2112 ............................................................................ الشريك حقوق - الثاني املبحث

 7117 ......................................................................... فوائدها مع الناقصة المصروفات استرداد في الشريك حق - 714

 7117 ............................................................ الرويف)  حقه في الغير إشراك  الشركة في حقه في الشريك تصريف - 711

 2116 .............................. للشركاء الشخصيني والدائنني الشركة دائني حقوق - الثالث املبحث

 2116 ......................................................................... الشركة دائني حقوق األول املطلب

 7111 ...........................................................................................: الشركة أموال على الشركة دائني حقوق - 712

 7111 ................................................................................ : الخاصة الشركاء أموال على الشركة دائني حقوق - 712

 7111 .......................................................................... : األرباح في الشركاء حصص على الشركة دائني حقوق - 772

 2116 .................................................... للشركاء الشخصني الدائنني حقوق - الثاني املطلب

 7112 .............................................................................................. : الشركة أموال على للدائنين حقوق ال - 777

 7112 .................................................... : الشركة من المستمدة الخاصة الشريك أموال على الشخصيين الدائنين حقوق - 773
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 2116 ............................................................................ الشركة انقضاء  - الثالث الفصل
 2116 ....................................................................... الشركة انقضاء أسباب  - األول الفرع

 2116 ................................ القانون حبكم نفسها تلقاء من الشركة انقضاء أسباب - األول املبحث

 7112 ..................................................................... : الشركاء إلى ترجع وأسباب الشركة محل إلى ترجيع أسباب - 771

 2116 .......................................... الشركة حمل إىل ترجع التي االنقضاء أسباب - األول املطلب

 7112 ............................................................................................... : المال وهالك العمل أو الميعاد انتهاء - 772

 7112 ................................................................................................. عملها انتهاء أو الشركة ميعاد انتهاء - 772

 7171 .................................................................................................................... الشركة مال هالك - 772

 2128 ................................................ الشركاء إىل ترجع التي االنقضاء أسباب الثاني املطلب

 7173 .......................................................................... : إفالسه أو إعساره أو عليه الحجر أو الشركاء أحد موت - 731

 7171 ......................................................................... الشركة حل على الشركاء إجماع أو الشركاء أحد انسحاب - 737

 7172 ....................................................................................... القضاء من بحكم الشركة حل أسباب - الثاني المبحث

 2126 .................................................................. قضائي حبكم الشركة حل - األول املطلب

 7172 ........................................................................................... : قضائيا   الشركة حل تسوغ التي األسباب - 734

 7132 ........................................................................................ : قضائيا   الشركة حل على يترتب الذي األثر - 731

 7131 ............................................................. : للشريك شخصي حق وهو العام النظام من القضائي الحل طلب حق - 732

 2181 .................... الشركة من إخراجه الشركاء أحد طلب أو الشركاء أحد فصل -  الثاني املطلب

 7137 ...............................................................................................: آخر شريك فصل الشركاء أحد طلب - 732

 7137 ............................................................................................ : الشركة من إخراجه الشركاء أحد طلب - 742

 2188 ................................................................................. الشركة تصفية الثاني الفرع
 7133 .............................................................................................................. الشركة تصفية تتم كيف - 741

 7134 ...................................................................................... تصفيتها وقت للشركة المعنوية الشخصية بقاء - 747

 2181 ............................................................................... املصفي تعيني - األول املبحث

 7131 ................................................................................................... : الشركاء بواسطة المصفي تعيين - 744

 7132 .................................................................................................... : القضاء بواسطة المصفي تعيين - 744

 7132 ................................................................................... : الباطلة للشركة القضاء بواسطة المصفي تعيين - 741

 7132 ................................................................................................................ : المصفي يعزل كيف - 742

 7132 ..........................................................................................: المصفي تعيين قبل الشركة مديري سلطة - 742

 2186 ........................................................................... التصفية أعمال - الثاني املبحث

 7132 ................................................................................: الشركاء على الصافي وتوزيع الشركة مال تصفية - 742
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 2186 ......................................................................... الشركة مال تصفية - األول املطلب

 7142 ................................................................................................................ : الشركة إدارة أعمال - 741

 7142 ................................................................................................... : الشركة لتصفية الالزمة األعمال - 747

 7142 .......................................................................................................... : للتصفية التمهيدية األعمال - 743

 7141 .............................................................................................................. : الشركة حقوق استيفاء - 744

 7141 .................................................................................................................. : الشركة ديون وفاء - 744

 7147 ..................................................................................... : للتصفية الضروري بالقدر الشركة أموال بيع - 741

 7147 ........................................................................................... : التصفية أعمال مراقبة في الشركاء حق - 742

 7143 ........................................................................................................................ : المصفي أجر - 742

 2168 ........................................ الشركاء على الشركة مال من الصايف توزيع - الثاني املطلب

 7144 ....................................................................................... : الشركة مال من الصافي في الشركاء حقوق - 712

 7144 ..................................................................................... : الشركاء على الحصص قيمة يعادل ما توزيع - 711

 7144 ........................................................................................................ : الشركاء بين األرباح توزيع - 717

 7144 ....................................................................................................... : الشركاء بين الخسائر توزيع - 713

 7144 ................................................................................................................... الشركاء بين القسمة - 714

 
 الثالث لبابا

 الدائم والدخل القرض عقد
 2161 ...................................................................................................... ( )  مقدمة

 7141 ................................................................................................... وخصائصه القرض بعقد التعريف - 714

 7142 ............................................................................................................... : رضائي عقد الفرض - 711

 7142 .......................................................................................................... :للجانبين ملزم عقد القرض - 712

 7142 ...................................................................................................... : األصل في تبرع عقد القرض - 712

 7142 .................................................................................. : العقود من به يلتبس ما بعض عن القرض تمييز - 712

 7142 ............................................................................................................. : البيع عن القرض تمييز - 722

 7142 .......................................................................................................... : الشركة عن القرض تمييز - 721

 7142 .......................................................................................................... : الوديعة عن القرض تمييز - 727

 7142 .......................................................................................................... : العارية عن القرض تمييز - 723

 7142 .......................................................................................... : الدائم والدخل للمقرض التشريعي التنظيم - 724

 7141 .................................................................. : القرض عقد في السابق والتقنين الجديد التقنين بين الفروق أهم - 724

 7141 ......................................................................................................................... : البحث خطة - 721
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 2161 ................................................................................. القرض أركان - األول الفصل
 2161 ..................................................................... القرض عقد يف الرتاضي - األول الفرع

 2161 .............................................................................. االنعقاد شروط - األول املبحث

 7141 ..................................................................................... : القرض عقد في كاف والقبول اإليجاب توافق - 722

 7141 ......................................................................................................... : القرض لعقد مختلفة صور - 722

 7147 ....................................................................................................................... : القرض إثبات - 721

 2162 .............................................................................. الصحة شروط - الثاني املبحث

 7147 ............................................................................................................. : القرض عقد في األهلية - 727

 7143 ......................................................................................................... : القرض عقد اإلرادة عيوب - 723

 2168 ............................................................. القرض عقد يف والسبب احملل - الثاني الفرع
 2168 .................................................. ( القرض فوائد)  القرض عقد يف احملل  - األول املبحث

 7143 ........................................................................................................... : والفوائد المقترض الشيء - 724

 2168 ............................................................................... املقرتض الشيء األول املطلب

 7143 .................................................................................... : المقترض الشيء في توافرها الواجب الشروط - 724

 7144 .................................................................................................................. : الغير مال إقراض - 721

 2166 ................................................................................ القرض فوائد الثاني لباملط

 7144 .................................................................................................... : اشترطت إذا إال الفوائد تجب ال - 722

 7144 ...................................................................................................... : الفوائد الشتراط مختلفة صور - 722

 7141 ....................................................................................................... القرض عقد في السبب  الثاني المبحث

 7141 .............................................................................. : التعاقد إلى الدافع الباعث هو القرض عقد في السبب - 722

 7141 .................................................................................. : القرض عقد في لسبب الحديثة النظرية تطبيقات - 721

 2166 .................................................................................. القرض آثار -الثاني الفصل
 7142 ........................................................................................... : المقترض والتزامات المقرض التزامات  -727

 2166 ............................................................................. املقرض إلتزامات – األول الفرع
 7142 ........................................................................................... : البائع التزامات تساير المقرض التزامات -723

 2166 ......................................................................... امللكية بنقل االلتزام األول املبحث

 7142 .............................................................................. : نقودا   المقترض الشيء كان إذا الملكية بنقل االلتزام - 724

 7142 ............................................................. : النقود غير مثليا   شيئا   المقترض الشيء كان إذا الملكية بنقل االلتزام - 724

 2166 ........................................................................ بالتسليم االلتزام - الثاني املبحث
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 7142 ............................................................................................................. : المقترض الشيء تسليم - 722

 7142 ........................................................................................................: المفترض الشيء هالك تبعة - 722

 7142 ..................................................................... : القرض انتهاء عند إال المثل برد يطالب بأال المقرض التزام - 722

 2117 ......................................................................... االستحقاق ضمان - الثالث املبحث

 7112 ....................................................................................... أجر بغير والقرض بأجر القرض بين التمييز - 322

 7112 ................................................................................................ : بأجر القرض في االستحقاق ضمان - 321

 7112 ........................................................................................... : اجر بغير القرض في االستحقاق ضمان - 327

 2111 ................................................................... اخلفية العيوب ضمان  - الرابع املبحث

 7111 ....................................................................................... أجر بغير والقرض بأجر القرض بين التمييز - 323

 7111 ............................................................................................. : بأجر القرض في الخفي العيب ضمان - 324

 7111 ........................................................................................ : أجر بغير القرض في الخفي العيب ضمان - 324

 2112 ......................................................................... املقرتض التزامات  - الثاني الفرع
 7117 ......................................................................................... : التزامات من المقترض ذمة في يترتب ما - 321

 2112 ...................................................................... الفوائد بدفع االلتزام - األول املبحث

 7113 ........................................................................................................ : الفوائد عنها تدفع التي المدة - 322

 7113 ........................................................................................... : الفوائد فيهما تدفع اللذان والمكان الزمان - 322

 7113 .......................................................................................... : الفوائد دفع عدم على يترتب الذي الجزاء - 312

 7113 ....................................................................................... : المدفوعة الفوائد من المستحق غير استرداد - 311

 7114 ........................................................................................................... المثل برد االلتزام - الثاني المبحث

 2116 .............................................. الرد يكون مكان أي ويف املقرتض يرده ما - األول املطلب

 7114 ............................................................................................................................ : المثل رد - 313

 7111 ......................................................................................................... : الرد فيه يجب الذي المكان - 314

 7112 .................................................................................................. الرد فيه يجب الذي الوقت - الثاني المطلب

 7112 ....................................................................................... : يحدد لم أو أجل للرد حدد إذا ما بين التمييز - 314

 7112 ........................................................................ : عنه النزول أو األجل سقوط – للرد أجل على اتفاق يوجد - 311

 7112 ................................................................................................. : بفوائد القرض في الميعاد قبل الرد - 312

 7112 ....................................................................................................... : للرد أجل على اتفاق يوجد ال - 312

 2116 .............................................................................. الدائم الدخل - الثالث الفصل
 7112 ...................................................................................................................... : تاريخية عجالة - 312

 2116 ........................................................................ الدائم الدخل ترتيب - األول الفرع
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 2167 .................................................. الدائم الدخل لرتتيب املختلفة الصور - األول املبحث

 7122 ................................................................................................... : القرض عقد هي الغالبة الصورة - 371

 7122 .................................................................................................. : الدائم الدخل لترتيب أخرى صور - 377

 7121 ............................................................................................. : إثباته وكيفية الدائم الدخل ترتيب شكل - 373

 2161 .................................................................... الدخل بدفع االلتزام - الثاني املبحث

 7121 ................................................................................................................... : االلتزام هذا حدود - 374

 7121 ................................................................................................... : الدفع يكون ولمن بالدفع يقوم من - 374

 7127 ........................................................................................... : الدخل فيهما يدفع اللذان والمكان الزمان - 371

 7127 ........................................................................................................ : الدخل دفع عدم على الجزاء - 372

 7127 ................................................................................................. : الدخل بدفع االلتزام انقضاء أسباب - 372

 2162 ................................................................... الدائم الدخل استبدال - الثاني الفرع
 7127 .....................................................................................................: يتم وكيف االستبدال يكون متى - 372

 2162 ...................................................................... االستبدال يكون مىت - األول املبحث

 7127 ............................................................................. : المدين على جبرا   واالستبدال المدين بإدارة االستبدال - 332

 2168 .................................................................. املدين بإرادة االستبدال  - األول املطلب

 7123 ....................................................... : المدين شاء وقت أي في لالستبدال قابال   يكون أن الدائم الدخل في األصل - 337

 7124 ............................................................................................ : لالستبدال الدخل قابلية من التقييد جواز - 333

 7124 ........................................................................................ : االستبدال حق بالدخل المدين يستعمل كيف - 334

 2166 ............................................................ املدين على جرباا  االستبدال - الثاني املطلب

 7124 .................................................................................. : متواليتين سنتين الدخل دفع عدم – األولي الحالة - 331

 7124 ........................................................ : التأمينات هذه انعدام أو التأمينات تقديم في المدين تقصير - الثانية الحالة - 332

 7121 ........................................................................................... : إفالسه أو المدين إعسار – لثالثةا الحالة - 332

 2161 ..................................................................... االستبدال يتم كيف - الثاني املبحث

 7121 ............................................................................ : قرضين بين التمييز – االستبدال فيه يتم التي الحاالت - 342

 7121 ............................................................................................ : النقود من مبلغ مقابل في الدخل ترتيب - 341

 7122 ................................................................................. : مقابل بغير أو النقود غير مقابل في الدخل ترتيب - 347

 
 
  الرابع الباب
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 حـــالصل دـــعق
 7122 ....................................................................................................... ومقوماته الصلح بعقد التعريف - 343

 7122 ................................................................................................................. : اومحتمل قائم نزاع - 344

 7122 ..................................................................................................................... : النزاع حسم نية - 344

 7122 .................................................................. ادعائه من جزء عن التقابل وجه على المتصالحين من كل نزول - 341

 7122 ............................................................................................... : به يلتبس مما غيره من الصلح تمييز - 342

 7121 .............................................................................................................. : الصلح عقد خصائص - 342

 7127 ...................................................................................................... : الصلح لعقد التشريعي التنظيم - 342

 7127 ................................................................... : الصلح عقد في السابق والتقنين الجديد التقنين بين الفروق أهم - 342

 7127 ......................................................................................................................... : البحث خطة - 341

 2162 .................................................................................. الصلح أركان - األول الفصل
 2168 ...................................................................... الصلح عقد يف الرتاضي - األول الفرع

 2168 .............................................................................. االنعقاد شروط - األول املبحث

 7123 ...................................................................................... : الصلح عقد في كاف والقبول اإليجاب توافق - 344

 7124 ..................................................................................................................... : القضائي الصلح - 344

 7124 ..................................................................................................................... الصلح عقد إثبات - 341

 2166 .............................................................................. الصحة شروط - الثاني املبحث

 7122 ................................................................................................. : الرضاء عيوب من والخلو األهلية - 342

 7122 ........................................................................................................................ : الرشيد البالغ – 342

 7122 ..................................................................................................... : عليه والمحجور المميز الصبي - 312

 7122 ................................................................................................................. : المميز غير الصبي - 311

 2166 ............................................................ الصلح عقد يف الرضاء عيوب - الثاني املطلب

 7122 ........................................................................................ : العيوب من خاليا   الرضاء يكون أن وجوب - 317

 7122 ..................................................................................................... الصلح عقد في القانون في الغلط - 313

 7121 ................................................................................................................... : الحساب في الغلط - 314

 7121 ..................................................................................................................... : الواقع في الغلط - 314

 7127 ....................................................................................................... : الواقع في للغلط أخرى أمثلة - 311

 7124 ....................................................................................................... بطالنه عند الصلح تجزئة عدم - 312

 7121 ............................................................................................... الصلح عقد في والسبب المحل - الثاني المحل

 2161 ......................................................................... الصلح عقد يف احملل - األول املبحث
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 7121 ............................................................................................. المحل في العامة الشروط توافر وجوب - 312

 7121 .................................................................... : واألهلية الشخصية بالحالة المتعلقة المسائل في الصلح بطالن - 312

 7122 ........................................................................................................ : الجريمة على الصلح بطالن - 322

 7122 ................................................................................ : العام النظام من أخرى مسائل على الصلح بطالق - 321

 2166 ................................................................... الصلح عقد يف السبب - الثاني املبحث

 7122 ............................................................................................................. : التقليدي بالمعنى السبب - 327

 7122 ............................................................................................................. : الحديث بالمعنى السبب - 323

 2166 ................................................................................. الصلح آثار  - الثاني الفصل
 7122 .........................................................................................: نسبي كاشف أثر وله النزاع مجسم الصلح - 324

 2166 .................................................................................... النزاع حسم - األول الفرع
 7122 ...................................................................: عليه الصلح تم بما االلتزام وطرق بالصلح النزاع ينحسم كيف - 324

 2166 .............................................................. بالصلح النزاع ينحسم كيف - األول املبحث

 7122 ........................................... : طيفا   التنازل تفسير مع الطرفين من كل عنها نزل التي واالدعاءات الحقوق انقضاء - 321

 2166 ........................ الطرفني من كل عنها نزل التي واالدعاءات احلقوق انقضاء - األول املطلب

 7222 ........................................................................................................................ : االنقضاء أثر - 322

 7222 .......................................................................................................................... : التثبيت أثر - 322

 2671 ............................................................ ضيقاا  تفسرياا  التنازل تفسري - الثاني املطلب

 7221 ........................................................................................... : الصلح يفسر الذي هو الموضوع قاضي - 321

 7221 ......................................................................................................... : الصلح لعقد الضيق التفسير - 327

 7227 ........................................................................................... : بالمحل يتعلق فيما للمصلح النسبي األثر - 323

 2678 ...................................................................... بالصلح اإللزام طرق -الثاني املبحث

 2678 .......................................................... اجلزائي والشرط بالصلح الدفع - األول املطلب

 7223 ........................................................................................................................ : بالصلح الدفع - 324

 7224 ........................................................................................................ : والحكم الصلح بين الموازنة - 321

 7224 ................................................................................................... : بالصلح المقترن الجزائي الشرط - 322

 2676 ................................................................................ الصلح فسخ - الثاني املطلب

 7224 ....................................................................................................... : الصلح فسخ جواز بعدم قول - 322

 7224 .................................................................................................................. : الصلح فسخ جواز - 322

 2671 ..................................................... للصلح النسبي واألثر الكاشف األثر - الثاني الفرع
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 2671 ........................................................................ للصلح الكاشف األثر - األول املبحث

 7222 ............................................................................................ : فيها المتنازع الحقوق إلى بالنسبة األثر - 321
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 الوسيط

 في شرح القانون المدني

 (9  ) 

 العقود التي تقع على الملكية
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 )*( مقدمة 

 التعريف بعقد الهبة ومقومات هذا العقد - 1

 من التقنين المدني تعريفاً لعقد الهبة في العبارات اآلتية :  571نصوص قانونية : أوردت المادة  –

 .  "الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض  " – 2

 "، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين  ، دون أن يتجرد عن نية التبرع ويجوز للواهب - 1
 (1759 ) .

  

 .  ، ولكن حكمه كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا : النص في التقنين المدني السابق

وفي  – 519وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 595ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 991إلى  995لموجبات والعقود والعقود اللبنانية المواد وفي تقنين ا – 192التقنين المدني العراقي المادة 
 (1751 ) .

  

                                                 
)*(
بودري وكوالن الطبعة الثالثة في الهبة ما بين  –مراجع في عقد الهبة : اوبرى ورو وإسمان الطبعة السادسة الجزء العاشر   

ديموج في االلتزامات الجزآن األول  –( الطبعة الثانية الجزء السادس  Voirinبيدان وفواران )  –األحياء والوصايا الجزء العاشر 

 –بالنيول وريبير وبوالنجيه الطبعة الثالثة الجزء الثالث  –( الجزء الخامس  Trinsbotوترانسبو )  بالنيول وريبير –والثاني 

أنسيكلوبيدي داللوز الجزء  –جوسران الطبعة الثانية الجزء الثالث  –كوالن وكابيتان ودي المورا نديير الطبعة التاسعة الجزء الثالث 

 .  Dons manuelsولفظ  Donationالثاني لفظ  

أوبنك )  – 2771( في نظرية الشروط المستحيلة وغير المشروعة والمخالفة لآلداب باريس سنة  Bartinرسائل : بارتان ) 

Aubenque  2599( في الهبات ما بين األحياء ، موازنة بعقود المعاوضة مونبلييه سنة –  ( ريRay  في الهبة باريس سنة )

( في التكييف القانونين  Chevallierشيفالييه )  – 2525( بحث في فكرة التصرفات التبرعية رن سنة  Valloirفالوار )  – 2521

( تولز  donations remuneratoires( في عطايا المكافأة )  Timbalتامبال )  – 2515لفتح المسابقات للوظيفة العامة رن سنة 

( في الهبة  Pacillyباسيلي )  – 592 2 برعية ستراسبورج سنة( في فكرة التصرفات الت Champeauxشامبو )  – 251سنة 

 – 2559( في التبرعات المقترنة بالشروط الفي القانون المدني الفرنسي تولوز  Bouyessouبويسو )  – 2591اليدوية كان سنة 

 . 2551( في الهبات غير المباشرة في القانون المدني الفرنسي ديجون سنة  Ponsardبونسار ) 

األستاذ محمود جمال  – 2591سنة  1وفي العقود المسماة جزء  2591فقه المصري : األستاذ محمد كامل مرسي في األموال سنة ال

) في الفقه العراقي األستاذ  – 2591األستاذ أكثم أمين الخولي في العقود المدنية سنة  – 2599الدين زكي في العقود المسماة سنة 

 ( .  2595لمسماة بغداد سنة حسن على اذنون في العقود ا

األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات ) مجلة القانون واالقتصاد السنة  – 9الزيلعي جزء  – 1الفقه اإلسالمي : البدائع جزء 

 .  2595وما بعدها ( ، وفي الهبة والوصية وتصرفات المريض سنة  92والسنة الثالثة ص  –وما بعدها  199الثانية ص 

 ل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم عندما نشير فيما يلي إلى أحد هذه المراجع . ونحي

من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين  195تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   (  1759) 

ويكون من شأن  "، فيما عدا عبارة وردت في آخر الفقرة األولى من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  المدني الجديد

، وأصبحت المادة  "لعدم ضرورتها  ". وقد حذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة  "هذا التصرف أن يثري الموهوب له 

) مجموعة األعمال  571، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليها مجلس النواب في المشروع النهائي 929رقمها 

 .  ( 159ص  – 159ص  1التحضيرية ج 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :   (  1751) 

 .  ( ) مطابق 595التقنين المدني السوري م  

 .  ( ) مطابق 519التقنين المدني الليبي م  

 التقنين المدني العرابي :  

، وهي في أحكامها  والصدقة هي المال الذي وهب ألجل الثوابل – 1.  ليك مال آلخر بال عوضالهبة هي تم – 2:  192م  

أنظر األستاذ حسن الذنون في أن الهبة في  –. ) والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري  كالهبة إال فيما ورد فيه نص خاص

 .  ( 1التقنين العراقي عقد ال إرادة منفردة فقرة 

 والعقود اللبناني : تقنين الموجبات 

 .  الهبة تصرف بين األحياء بمقتضاه يتفرغ المرء لشخص آخر عن : أمواله أو عن بعضها بال مقابل – 995م 
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 ويخلص من هذا التعريف أن للهبة مقومات أربعة : 

 .  ( Contrat entre vigفالهبة عقد ما بين األحياء )  - 2

 .  ( transmission de valeurبموجبه يتصرف الواهب في ماله )  - 1

 .  ( absence de cnotreparticدون عوض )  - 9

 .  ( intention liberaleبنية التبرع )  - 5

( :  element material( عنصر مادي )  ، إن عقد الهبة يتكون من عنصرين : ) ا ، من النظر في هذه المقومات ويمكن القول

 element( وعنصر معنوي أو قصدي ) . ) ب ( وهو تصرف الواهب في ماله دون عوض ) المقومان الثاني والثالث

intentionnel ( : وهو نية التبرع ) المقومات الرابع )  . 

 . ونتناول بالتحليل كال من هذه المقومات األربعة

 الهبة عقد ما بين األحياء : - 2

فالهبة أوالً عقد ال بد فيه من إيجاب وقبول متطابقين  
 (1751 ) ،

هو الذي  . وهذا وال تنعقد الهبة بإرادة الواهب المنفردة كما  سنرى 

، فال تنتج الوصية أثرها إال عند  ، ويجوز لهذا أن فيها ما دام حيا ، إذ الوصية تنعقد ايرادة الموصى المنفردة يميز الهبة عن الوصية

، بل هو تثبيت لحق الموصى له في  . أما رضاء الموصى له بالوصية بعد موت الموصى فليس قبوال إليجاب من الموصى موته

ال يكسب حقاً بغير رضائه على النحو الذي رأيناه في قبول المنتفع لالشتراط لمصلحته في االشتراط لمصلحة  الموصى به حتى

، ولو كانت  للوصية بل من وقت موت الموصى "قبوله  ". ويقطع في ذلك أن الموصى له يكسب الموصى به ال من وقت  الغير

. فالهبة إذن تختلف عنا  لموصى به من وقت قبوله ال من وقت موت الموصىالوصية عقداً تتم ببقول الموصى له لكسب هذا ملكية ا

. ووصف الهبة في  ، وفي أن أثرها ال يتراخى حتما إلى موت الواهب لوصية في إنها عقد ال يجوز الرجوع فيه إال في أحوال معينة

، وليس من الضروريان يضاف إلى التعريف أن  هبةالتعريف الذي أورده التقنين المدني بأنها عقد يخرج الوصية قطعاً عن أن تكون 

تكون الهبة غير مضافة الموت الواهب 
 (1757 ) .

  

، فإن التقنين المدني المصري  ، وال حاجة إلى النص على ذلك صراحة كما قدمنا وما دمنا نقول إن الهبة عقد فهي عقد ما بين األحياء

، وهي الهبة التي يعرفها القانون الروماني وال يعرفها القانون  الهبة لما بعد الموت. ومن ثم تخرج  ال يعرف العقد إال بين األحياء

المصري 
 (1755 ) .

فال يجوز في القانون المصري أن يعقد الواهب هبة باتة ويرجئ في الوقت ذاته نقل ملكية الموهوب إلى ما بعد  

                                                                                                                                                                    

، وتخضع  : إن الهبات التي تنتج مفعولها بوفاة الراهب تعد من قبيل األعمال الصادرة عن مشيئة المرء األخيرة 999م 

 .  بالميراثلقواعد األحوال الشخصية المختصة 

، مع مراعاة األحكام  : إن الهبات التي تنتج مفاعليها بين األحياء تخضع للقواعد العامة المختصة بالعقود والموجبات 991م 

 .  215. أنظر أيضاً م  المخالفة المذكورة في هذا الكتاب

 .  ( ) والحكم ال يختلف عن حكم التقنين المصري

، وقبول الموهوب له عندهم شرط  الشرعي بمجرد اإليجاب عند أبي حنيفةوصاحبيهوالهبة يتحقق وجودها   (  1751) 

. أما عند زفر فال يتحقق للهبة وجود شرعي إال  لثبوت الملك له ألن أحداً ال يملك إدخال شيء في ملك غيره بدون رضاه

، فأما القبول من  اإليجاب من الواهب أما ركن الهبة فهو "( :  229ص  1. جاء في البدائع ) جزء  بإيجاب وقبول متطابقين

 ً . أما  "، وفي قول قال القبض أيضاً ركن  ، وهو قول زفر . والقياس أن يكون ركناً  الموهوب له فليس بركن استحسانا

. وقد أخذ قانون األحوال الشخصية برأي  ، فهو في الفقه الحنفي شرط لنقل الملك في الموهوب إلى الموهوب له القبض

 .  "، والقبض يقوم مقام القبول  تصح الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له "على أن  999نصت المادة ، ف زفر

.  ، فينتقل إليه الملك بالقبض . ويستطيع الموهوب له أن يجبر الواهب على التسليم وعند مالك تتم الهبة وتلزم بإيجاب الواهب

 .  لملك إليه، صح وانتقل ا ولو قبض بغير إذن الواهب

 .  وعند الشافعية والحنابلة ال تصح الهبة إال بااليجاب واالقبول

 .  91واألستاذ أكثم الخولي فقرة  – 91ص  15قارن األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة   (  1757) 

وقد عرف  – 211ص  95م  2557مارس سنة  27 – 251ص  91م  2555مايو سنة  21استئناف مختلط   (  1755) 

، بأنها هبة يتجرد بها الواهب عن مال له دون مقابل  ( mortis causa donationالقانون الروماني الهبة لما بعد الموت ) 

، كأن يكون موشكاً على االشتباك في حرب أو في مبارزة أو كأن  لمصلحة الموهوب له عندما يخشى أن تكون منيته قد دنت

. فإذا نجا الواهب من الموت  ينتقل ملك الموهوب إلى الموهوب له إال إذا مات الواهب قبله ، وال يكون مصاباً بمرض خطير

 .  انفسخت الهبة من تلقاء نفسها
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موته 
 (1599 ) ،

. وإلى  ته المنفردة التي يجوز له الرجوع فيها كما سبق القولوال يستطيع أن يفعل ذلك إال عن طريق الوصية وبإراد 

،  ، أما الهبة لما بعد الموت ويالحظ أن الهبة عقد يتم في حال الحياة "هذا تشير المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذ تقول : 

، ويكون الموهوب لورثة الواهب : م  باطلة، ف وتختلف عن الوصية في أنه ال يجوز الرجوع فيها إال حيث يجوز الرجوع في الهبة

 "من قانون األحوال الشخصية  1/  995
 (1592 ) .

  

 الواهب يتصرف في مال له : - 3

. ذلك أن الهبة  ( أن الواهب يتصرف في مال له dispositions a titre gratuityويخصص الهبة بين عقود التبرع بوجه عام )  

وتدخل معها عقود أخرى كالعارية والوديعة بغير اجر والوكالة بغير اجر والتبرع بأية خدمة أو عمل ،  تدخل في عموم عقود التبرع

. وتتخصص الهبة  آخر
 (1591  )

، أما في العقود األخرى  في أن الواهب يلتزم بإعطاء شيء
 (1599  )

فالمتبرع يلتزم بعمل 
 (1595  )

أو 

                                                                                                                                                                    

، أهمها هي هبة األموال المستقبلة التي  ويبيح القانون المدني الفرنسي ضروباً من الهبة تقرب من الهبة لما بعد الموت

، والهبة ما بين الزوجين ) أنظر في هذه المسألة في القانون  ( contrat de marriageواج ) يتضمنها االتفاق المالي في الز

 .  ( 159فقرة  29الروماني وفي القانون المدني الفرنسي اوبرى وروو إسمان 

ت في أن . وتختلف عن الهبة لما بعد المو ، الهبة في مرض الموت ، ومعه القانون المدني المصري ويعرف الفقه اإلسالمي

، أما الهبة في مرض الموت فتنفذ حال حياة الواهب ولو أنه يكون في مضر  هذه ال تنقذ إال بموت الواهب كما في الوصية

، فال  . والهبة في مرض الموت لها على كل حال حكم الوصية ، فمن الناحية العملية إذن تتقارب الهبتان الموت وقت أن يهب

 .  ارث أو لغير وارث، لو تنفذ إال في ثلث التركة

، حتى إذا مت  . أما العري فهي أن يقول شخص آلخر أعمرتك كذا مدة حياتك ويعرف الفقه اإلسالمي كذلك العمري والرقبي

، فتكون  ، وعند الحنفية والشافعية والحنابلة أن الهبة تصح ويلغو الشرط عادت إلي إن كنت حياً أو إلى ورثتي إن مت قبلك

ً  عمر له ثم لورثته من بعدهالعين ملكاً للم ، فتكون العمري تمليك منفعة العين للمعمر  ، وعند المالكية يصح العقد والشرط معا

. أما الرقبي فهي أن يقول شخص آلخر داري لك  ، فإذا مات رجعت العين إلى المعمر إن كان حياً أو إلى ورثته له مدة حياته

( أضيف إلى الزمان  . فهذا تملك بات ) بخالف الوصية لدار ملكاً لك، حتى إذا مت كانت ا ، أي ترتقب موتى رقبى

. وهناك صورة أخرى للرقبى : يكون لزيد  ، وتخرج عند مالك على إنها وصية فتجوز ، فال تجوز عند الجمهور المستقبل

. وهذه  بين الزوجين ، ويغلب أن يكون ذلك ، فيشفقان على أن الدارين يكونان ملك من يعيش بعد اآلخر دار ولبكر دار

ص  – 221ص  1. أنظر في العمري والرقبى البدائع  لما فيها من الغرر –حتى عند مالك  –الصورة باطلة عند الجميع 

 995وانظر المادة  – 117ص  – 115ص  9المفتي  – 557ص  2المهذب  – 221ص  – 222ص  1الخرشي  – 221

 .  من قانون األحوال الشخصية لقدري باشا

، وحرر هذا  قضت محكمة النقض بأنه إذا حررت زوجة لزوجها عقد بيع بجميع أمالكها على أن يتملكها إذا ماتت قبله وقد

، فإن التكييف الصحيح الواضح لتصرفها هذا أنه تبادل  الزوج لزوجته مثل هذا العقد لتتملك هي ماله في حالة وفاته قبلها

، فهو  ق مقصود به حرمان ورثة كل منهما من حقوقه الشرعية في الميراث، وانه اتفا منفعة معلق على الخطر والضرر

. ويشبه هذا التصرف أن يكون من قبيل  ، فال وجود له فهي . أما التبرع المحض الذي هو قوام الوصية وعمادها اتفاق باطل

 .  نوالء المواالة ولكن فيغير موطنه المشروع هو فيه ما دام لكل من المتعاقدين ورثة آخرو

 .  ( 555ص  255رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة  25بل هو من قبيل الرقبى المحرمة شرعاً ) نقض مدني 

، وفي حكم آخر  ( 921ص  59م  2592مارس سنة  19وقضت محكمة االستئناف المختلطة في حكم بأن الرقبى باطلة ) 

 .  ( 279ص  51م  2599مارس سنة  9، وهذا هو مذهب مالكح )  بأنها وصية مستترة فيكون لها حكم الوصية

ولكنه يستطيع أن يهب ماال في الحال ويؤجل تسليمه  – 271ص  51م  2599يناير سنة  25استئناف مختلط   (  1599) 

 – 522ص  151فقرة  29. فبثبت للموهوب له في الموهوب حق الملك في الحال ) أوبرى ورو وغسمان  إلى ما بعد وته

. أما إذا وهب شخص آخر ماال على إال يثبت للموهوب له ملك في الموهوب إال بعد موت  19فقرة  29وبودري وكوالن 

، وفقاً لقواعد تحول  . ولكني صح أن تتحول فإن هذه الهبة تكون باطلة كما قدمنا –وهذه هي الهبة لما بعد الموت  –الواهب 

، وال تنفذ إال في ثلث التركة ) قارب  فيجوز للمتصرف الرجوع فيها حال حياته،  ، إلى وصية صحيحة التصرفات الباطلة

 .  ( 95وقارن األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 279ص  51م  2599مارس سنة  9استئناف مختلط 

ومن اخص خصائص الوصية أنها ال تجوز بغير إجازة الورثة  – 155ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  1592) 

، وهذا هو الذي يثنيه  ، ولكن على أن يتجرد الواهب عن ماله حال حياته . أما الهبة فتجوز في كل آمال ي ثلث التركةإال ف

 .  عادة عن الهبة

 .  ( liberalites، ويسميان بالعطايا )  هي والوصية  (  1591) 
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باالمتناع عن عمل 
 (1599 ) ،

يعرف المشروع الهبة تعريفاً يميزها  "شروع التمهيدي في هذا الصدد : وتقول المذكرة اإليضاحية للم 

في إنها تجعل  –كعارية االستعمال والوديعة دون مقابل  –، فهي تشترك مع سائر التبرعات  عن غيرها من أعمال التبرعات

فالواهب يلتزم  –من أعمال التصرف  . ولكنها تنفرد بخاصية هي إنها ، وفي إنها تقترن بنية التبرع الموهوب له يثري دون عوض

، ال يكون هبة  ، كما في عارية االستعمال والوديعة . ويترتب على ذلك أن االلتزام بعمل أو باالمتناع عن عمل بنقل ملكية دون مقابل

وإن كان تبرعاً 
 (1591 ) .

  

. ويتحقق هذا  عيني إلى الموهوب له. ومعنى ذلك في األصل أنه يلتزم بنقل حق  فالواهب إذن يتصرف في مال له دون عوض

. وليس من الضروري أن يكون الحق الموهوب هو  ، فينقل الواهب للموهوب له ملكية عقار أو منقول بالتصرف مباشرة في المال

غير ، بل يجوز أن يكون حق انتفاع أن حق استعمال أو حق سكنى أو حق حكر أو حق إرتفاق أو  حق الملكية في العقار أو المنقول

ذلك من الحقوق العينية األصلية المتفرعة عن الملكية 
 (1591  )

وقد يكون معنى ذلك أيضاً أن يلتزم الواهب للموهوب له بحق شخصي 

، بل بطريق االلتزام  ، ال عن طريق االلتزام بنقل حق عيني ، فيجوز أن تتحقق الهبة ( obligation de donnerهو إعطاء شيء ) 

، وهذا تصرف غير مباشرة في المال إذ هو إنقاص من مجموع ذمة  الواهب للموهوب له بمبلغ من النقودبحق شخصي كأن يلتزم 

 .  الواهب

، وإن كان يتصرف في ماله  . ذلك أن الكفيل العيني ، فقد خرجت الكفالة العينية عن أن تكون هبة ولما كانت الهبة تصرفاً في المال

. وإذا  ، إال أنه ال يلتزم بنقل حق عيني أصلي ال إلى الدائن وال إلى المدين اً لدين شخص آخربأن يثقل عيناً مملوكة له برهن ضمان

، فإن الكفيل العيني له حق الرجوع على المدين بما وفاه من دينه ع وإذا نزل عن هذا  نزعت ملكية العين المثقلة بالرهن وفاء للدين

قل به العين الحق فإنه يكون متبرعاً به ال بحق الرهن الذي ث
 (1597 ) .

  

، بأن يلتزم  ، إذ الواهب يجب أن يفتقر أن يمتنع المتبرع عن اإلثراء –وإن كان يعتبر تبرعاً  –ويخلص مما قدمنا أنه ال يعتبر هبة 

، أو رفض المنتفع في االشتراط  . فإذا رفض الموصى له الوصية بنقل حق عيني أو أن يلتزم بحق شخصي بإعطاء شيء كما قدمنا

لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته 
 (1595 ) ،

،  . ويخلص أيضاً أن اإلبراء من الدين وهو نزول عن حق شخصي فليس هذا بهبة 

، ألنهما ال يتضمنان  ، وإنما هما هبة غير مباشرة ، ليسا هبة مباشرة واالشتراط لمصلحة الغير وهو إلزام الغير بحق شخصي للمنتفع

                                                                                                                                                                    

 actes de bientai sance , contrats de –ويطلق عليها عادة عقود التفضل أو عقود التبرع بالخدمات   (  1599) 

services gratuits  ) 

، في قضية تبرع فيها أستاذ بإلقاء محاضرات في الجامعة ثم  وقد قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة  (  1595) 

تزام ، بأن التطوع إللقاء محاضرات دون اقتضاء مقابل عنها يجمع بين التبرع باالل رجع عن تبرعه وطالب بأجر محاضراته

 99بعدم وهو هبة غير مباشرة وبين إسقاط الحق في المقابل الذي تعلق بذمة المدين بإبرائه منه وهو هبة غير مباشرة كذلك ) 

. وكان األولى أن يقال هناك إن التصرف ليس هبة بل هو من عقود  ( 197ص  229رقم  91المحاماة  2595نوفمبر سنة 

، ومن ثم ال تسري أحكام الرجوع في  والتبرع بالعمل ال يعد هبة ولو غير مباشرة، إذ المتصرف قد تبرع بعمله  التفضل

، ولسرت عليها األحكام  لكان التصرف هبة غير مباشرة –ال بالعمل ذاته  –. ولو كان المتصرف قد تبرع بأجر العمل  الهبة

التصرف هبة غير مباشرة أن تقوله بجواز . وقد اضطرت المحكمة بعد القول بأن  الموضوعية للهبة ومنها جواز الرجوع

 .  ، ومن ثم بحثت األسباب التي قدمناها المتبرع للرجوع في هبته فلم تجد فيها عذراً مقبوالً  الرجوع فيها

وفي الفقه اإلسالمي يندرج تحت التبرع ثالثة  – 959ص  155فقرة  29ومع ذلك قارن أوبرى ورو وإسمان   (  1599) 

،  ( تبقرع ابتداء وهو معاوضة انتهاء . ) ب ، كالهبة والصدقة والوصية والوقف واإلعارة محض( تبرع  أنواع : ) ا

.  . المحاباة في البيع والشراء وكالزيادة على المهر ( تبرع ضمن عقد معاوضة . ) ج كالقرض والكفالة والهبة بشرط العوض

 .  199واالقتصاد السنة الثانية ص أنظر األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون 

( في عقود التبرع بالخدمات باريس  Boitardأنظر بواتار )  – 155ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  1591) 

 .  2552سنة 

.  ، فيصح أن تكون الهبة معلقة على شرط فاسخ أو على شرط واقف وليس من الضروري أن يكونالتصرف باتا  (  1591) 

 .  ، وقد يكون هذا األجل هو موت الواهب كما سبق القول يكون تسليم الموهوب له مقترناً بأجل كذلك يصح أن

، وإذا وفي الحق المكفول فإن له حق الرجوع  ، فإنه ال يلتزم إال بكفالة حق وكالكفيل العيني الكفيل الشخصي  (  1597) 

 .  ( 15فقرة  donationلفظ  1على المدين األصلي ) أنسيكلوبيدي داللوز 

من هذا المشروع تنص على  195، فكانت الفقرة األولى من المادة  وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن عبارة في هذا المعنى

.  "، ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهوب له  الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض "أن 

، ولكن العبارة حذفت في لجنة المراجعة )  نيةن إذ ليس من شأنها أن تجعل الدائن يثريفهذا الشرط األخير يخرج الكفالة العي

 .  ( في الهامش 595وانظر آنفاً فقرة  – 155ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 .  95وفقرة  99، لفظ يخىشفهخى فقرة  انسيكلوبيدي داللوز  (  1595) 
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و التزاماً بحق شخصي التزاماً بنقل حق عيني أ
 (1529 ) .

  

، وهي التي ال تتحقق إال بأني لتزم الواهب بنقل حق عيني إلى الموهوب له أو أن  فالهبة المقصودة في هذا الباب هي الهبة المباشرة

وتستوجب أهلية ، فتشترط فيها الشكلية  . وهذه الهبة المباشرة هي التي تسري عليها أحكام الهبة يلتزم له بحق شخصي باإلعطاء

. وأهم هذه األحكام هي  ، ويجوز الرجوع فيها إال في أحوال معينة ، ويتخفف فيها من ضمان االستحقاق وضمان العيب التبرع

 .  ، وهو حكم تنفرد به الهبة المباشرة الشكلية

 دون عوض : - 4

. فهي  ( مدني 2/  595ورد في النص ) م  ، إذ الهبة تصرف في المال دون عوض كما والتزام الواهب يجب إال يقابله عوض 

، وقد ترتب هذا اإلثراء على ذلك االفتقار  ، وإثراء من جانب الموهوب له افتقار من جانب الواهب
 (1522 ) .

ولكنه ليس إثراء بال  

 .  د الهبة، إذ اإلثراء هنا سببه عق ، فال يستطيع الواهب أن يسترد الهبة إال في األحوال التي يجوز فهيا الرجوع سبب

، ثم يهب  ( زد فقد يهب شخص آخر شيئاً  dons mutuelsوليس يمنع أن تكون الهبة دون عوض أن تكون من الهبات المتبادلة ) 

، ألن كال من الهبتين ليس عوضاً عن الهبة  . وتكون كل منهما دون عوض ، فتكون الهبتان متبادلتين الموهوب له شيئاً للواهب

. وينطبق ذلك أيضاً على الهدايا المتبادلة  قد وهب بنية التبرع غير ناظر إلى الهبة األخرى كعوض عن هبته ، بل كالواهب األخرى

،  ، فالصديق يقدم هدية لصديقة في إحدى هذه المناسبات قاصداً التبرع ، كاألفراح وحفالت القرآن وأعياد الميالد في مناسبات معينة

وال ينفي هذه النية عنده أنه يتوقع أن صديقه سيقدم له هدية في مناسبة مقبلة 
 (1521 ) .

  

، وال يمنع ذاك من أن  مدني بأنه يجوز للواهب أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين 571وتقرر الفقرة الثانية من المادة 

، كأن يهب له مبلغاً من المال ويلزمه  التزاماً لمصلحة الموهوب له نفسه . فيصح أن يفرض الواهب على الموهوب له يكون العقد هبة

إنفاقه في القيام برحلة علمية يفيد منها 
 (1529 ) ،

،  ، أو في شراء عقار أو سندات مالية يدخرها أو في اإلنفاق منه على تحصيل العلم 

أو نحو ذلك مما هو في مصلحة الموهوب له 
 (1525 ) .

، فهو والهبة  زام إنما قرره الواهب لمصلحة الموهوب لهوواضح أن هذا االلت 

معاً يفيدان الموهوب له فائدة محضة 
 (1529 ) .

  

                                                 

وال يكون االمتناع عن اإلثراء من باب أولى  "لمشروع التمهيدي : إذ تقول : وإلى هذا تشير المذكرة اإليضاحية ل  (  1529) 

، فال يعتبر  ، أو رفض المستفيد في االشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته ، فإذا رفض الموهوب له الوصية هبة

، ألنها ال تشتمل على التزام  ة غير مباشرة. كذلك ال يكون اإلبراء من الدين واالشتراط لمصلحة الغير إال هب هذلك هبة منهما

 .  ( 155ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "الملكية  "بنقل 

، وأن يقبل شخص حوالة دين على سبيل اتبرع أي دون  هذا ويعتبر هبة غير مباشرة أن يلتزم شخص بوفاء دين على الغير

 .  نية الرجوع على المدين األصلي

. ففي عيد التأمين يكون إثراء المنتفع )  الضروري أن تكون قيمة اإلثراء معادلة لقيمة االفتقاروليس من   (  1522) 

.  . وقد ال نتعادل القيمتان كما هو الغالب ( بمقدار أقساط التأمين ، وافتقار المشترط ) الواهب ( بمقدار التأمين الموهوب له

 17األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  – 919فقرة  9يبير وترانسبو والمبلغ الموهوب يعتبر أقل القيمتين ) بالنيول ور

 .  ( 1هامش رقم 

(  Lepingleلبانجل )  – 9192فقرة  9بالنيول وريبير وبالونيجيه  – 999فقرة  9بالنيول وريبير وترانسبو   (  1521) 

ولكن قارن ص  957ص  155فقرة  29أوبرى ورو وغسمان  – 2597في العطايا المتبادلة والمتقابلة رسالة من رن سنة 

599  . 

، وال  إن هو إال هبة تتم بالقبض "النقوط  "وقد قضت محكمة الصف بأن ما يقدمه الناس بعضهم لبعض في االفراح باسم 

، في ظروف كالظروف التي أخذها  . وللموهوب له حق ردها بمثلها أو أقل أو أكثر منها حق للواهب في طلب استرداد هبته

 .  ( 19ص  1/  11رقم  29المحاماة  2595يناير سنة  15وهذا يكون بالتراضي ال بحكم القاضي )  ، فيها

 . 55فقرة  donationلفظ  1أنسيكلبوبيدي داللوز   (  1529) 

 .  وقد يشترط الواهب عدم التصرف في العقار الموهوب لمصلحة الموهوب له نفسه  (  1525) 

 .  95األستاذ محمود جمال الدين زكى فقرة  – 955ص  155فقرة  29أوبرى وروى وإسمان   (  1529) 

،  وقد تكون الهبة لشخص معنوي ويشترط الواهب تخصيص المال الموهوب لبناء مستشفى أو ملجا أو مدرسة أو نحو ذلك

قيمة االلتزام المفروض على الموهوب  . وقد يكون وهذا أيضاً في مصلحة الموهوب له إذ يعينه على تحقيق أغراضه الخيرية

، كأن يهب شخص لجمعية خيرية مبلغاً من المال على أن تنشيء مستشفى تزيد تكاليفه على  له اكبر من قيمة المال الموهوب

،  79رقم  19المحاماة  2595مايو سنة  99. قارن مع ذلك محكمة استئناف مصر  هذا المبلغ فيبقى مع ذلك التصرف تبرعا

، إلى أن  ، في قضية تبرع فيها شخص بقطعة أرض لمجلس مديرية المنيا ليقوم ببناء مدرسة أولية للبنات عليها ذهبتحيث 
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 "مدني مثال لذلك عندما نصت على أنه  2/  555، وقد أوردت المادة  على أنه يجوز أن يكون االلتزام مفروضاً لمصلحة الواهب له

، هذا  فال يكون الموهوب له ملزماً إال بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة ، إذا اشترط الواهب عوضاً عن الهبة وفاء ديونه

. فيصح إذن أن يشترط الواهب على الموهوب له أن يفي بما عليه من دين بعد أن تجرد له عن المال الذي  "ما لم يتفق على غيره 

وب فإن الفرق بين هذه القيمة والدين يعتبر هبة بال عوض ، وما دام أقل من قيمة المال الموه كان يصح أن يفي منه هذا الدين
 (

1521 ) .
إذا كان الشيء الموهوب مثقال  "، وذلك  مدني تفترض التزاما في ذمة الموهوب له بوفاء الدين 555والفقرة الثانية من المادة  

، ما لم يوجد اتفاقا على غير  ء هذا الدين، فإن الموهوب له يلتزم بوفا بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص آخر

مدني تفصيال فيما يلي  555. وسنتناول نص المادة  "ذلك 
 (1521 ) .

  

، ويكون المقدار المتبرع به في  ، فذلك ال يمنع من أن تكون بعوض وإذا كانت الهبة ال تتحقق إال إذا كانت سبباً في إثراء الموهوب له

إذا تبين أن قيمة العوض المشترط تعادل قيمة المال  5، بحيث  المال الموهوب والعوض المشترطهذه الحالة هو الفرق بين قيمة 

الموهوب أو تقاربها كان العقد معاوضة ال هبة 
 (1527 ) .

ويتحقق  –وإذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط  

لم يكن الموهوب له ملزماً بأن يؤدي من هذا العوض إال بقدر قيمة الشيء  –ذلك غالباً إذا كان الموهوب له على غير بينة من أمره 

(  مدني 557الموهوب ) م 
 (1525 ) .

 551والعوض إما أن يشترط لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة ) م  

، وسيأتي بيان ذلك تفصيال فيما يلي  ( مدني
 (1519 ) .

ى الحياة لمصلحة الواهب أو لمصلحة وقد يكون العوض إيراداً مرتباً مد 

،  ، وقد يهب الشخص ماله آلخر ويشترط عوضاً لذلك النفقة عليه ، وقد يعادل هذا اإليراد ريع العين الموهوبة أو يزيد عليه أجنبي

فال يمنع العوض في كل هذه الحاالت من أن يكون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض 
 (1512  )

 .  سبق القولكما 

 نية التبرع : - 5

، وهو  ، بل يجب إلى جانب ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبة وال يكفي لتحقق الهبة أن يتصرف الواهب في مال له دون عوض 

نية التبرع 
 (1511  )

 (animus donandi, intention liberale )  فقد يتصرف الشخص في ماله دون عوض وال تكون عنده نية .

                                                                                                                                                                    

مجموعة عمر  2559ابريل سنة  22، وأيدتها محكمة النقض في ذلك : نقض مدني  العقد من عقود المعاوضة غير المسماة

 .  299ص  55رقم  9

،  ، تمييزاً لها عن الهبة بعوض هبة المقترنة بالتزام لمصلحة الموهوب له بالهبة المقيدةويسمى الفقه في بعض األحيان ال

 .  ويكون كل من الهبة المقيدة والهبة بعوض هبة مثقلة بأعباء أو تكاليف

،  ه منزال. فقد يهب شخص زوجت ويجب التمييز بين هذه الهبة المثقلة باألعباء والتكاليف وبين الهبة المعلقة على شرط فاسخ

. فيكون هذا االشتراط إما عبئاً يقترن بالهبة وفي هذه الحالة قد يكون الباعث عليه غير  ويشترط عليها إال تتزوج بعد وفاته

. ومعيار التفرقة بين العبء والشرط  ، وإما شرطاً فاسخاً إذا تحقق انفسخت الهبة من تلقاء نفسها مشروع فيبطل مع بقاء الهبة

، ا ما في حالة الشرط الفاسخ فقد ترك له الحرية  اهب في حالة العبء أراد إلزام الموهوب له بتحمله ضرورةالفاسخ أن الو

هامش رقم  17بين التزامه فتبقى الهبة أو عدم التزامه فننفسخ ) أنظر في هذا المعنى لألستاذ محمود جمال الدين زكي ص 

1 )  . 

 .  59فقرة  donatiouلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز   (  1521) 

 .  999أنظر فقرة   (  1521) 

وقد يكون  – 59فقرة  – 95فقرة  donationلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز  – 21فقرة  29بودري وكوالن   (  1527) 

، وسنرى أن الهبة تكون هنا هبة مستترة ال تستوجب  ، كما في البيع بمحاباة التصرف مختلطاً يدور بين المعاوضة والهبة

 .  ( 955ص  155فقرة  29وانظر أوبرى وروو إسمان  – 575الشكلية ) أنظر ما يلي فقرة 

وال ينفى نية التبرع أن يشترط  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :   (  1525) 

العوض هو التزام ينشئه عقد الهبة في ذمة الموهوب له لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو ، و الواهب عوضاً لهبته

، وال يجوز على كل حال أن يكون اكبر منها وإال  . ويكون العوض عادة أقل من الهبة ، على تفصيل سيأتي للمصلحة العامة

 .  ( 155ص  5حضيرية ج ) مجموعة األعمال الت "فالموهوب له ال يؤدي منه إال بقدر الموهوب 

 . وما بعدها 992وما بعدها وفقرة  911أنظر ما يلي فقرة   (  1519) 

، أن ما أعطاه يعادل اإليراد الذي اشترطه  ، وبخاصة من سن الواهب وحالته الصحية فإذا تبين من الظروف  (  1512) 

 . كان العقد في هذه الحالة بيعاً ال هبة

، هل قصد تضحية من جانبه دون أن  ، والعبرة فيها بما يقوم بنفس المتبرع وقت التبرع نفسيةونية التبرع مسألة   (  1511) 

، أو قصد من وراء تبرعه منفعة تعود عليه  يقصد منفعة فتتوافر نية المتبرع حتى لو جنى فيما بعد منفعة لم تدخل في حسابه

صده المتبرع من منفعة من وراء تبرعه ال يدخل بطبيعة الحال . وما عسى أن يق فتنتفى نية التبرع حتى لو تخلفت هذه المنفعة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

التبرع 
 (1519 ) ،

، فيكون تصرفه هذا وفاء ال  ، فهو ال يتبرع وإنما يوفى ديناً وإن كان ال يجبر على الوفاء به كأن يوفى بالتزام طبيعي 

كما ال يستوجب الرسمية ،  ، حتى في األحوال التي يجوز فيها الرجوع في الهبة . وال يستطيع الرجوع فيه هبة
 (1515 ) .

ومما يعتبر  

، أو إعطاؤه مبلغاً من المال ينشيء به متجراً أو  ، أو إعطاء األب ابنه المهر ليعينه على الزواج وفاء بالتزام طبيعي تجهيز األب ابنته

ه هذا وفاء ال هبة ، ويكون تصرف ، فهو ال يتبرع ، ففي جميع هذه األحوال إنما يوفى األب بالتزام طبيعي نحو ذلك
 (1519 ) .

  

. فمن ينفح  ، وهي العطايا المقدمة لإلثابة على خدمة أو صنيع ( dons remuneratoiresوتنتفي نية التبرع في عطايا المكافأة ) 

. ذلك أن عطايا المكافأة أو هبات  ، ولكنه يفي بالتزام طبيعي خادماً له مبلغاً من المال مكافأة له على إخالصه في العمل ال يعطي هبة

المجازاة تكون معاوضة إذا كانت وفاء اللتزام طبيعي 
 (1511 ) .

  

، فهذه عطايا ال  وتنتفي نية التبرع أيضاً في المكافآت السنوية التي تعطيها الشركات لمستخدميها وللعمال باإلضافة إلى مرتباتهم

غير ثابت  ، بل هي جزء من المرتب وإن كانت جزءاً  تعتبر هبة
 (1511 ) .

( التي ينفحها العميل لخدمة المقاهي  والنفحة ) البقشيش 

، بل هي جزء من األجر ترتب بحكم العرف  والمداعم والفنادق وما إليها ال تعتبر هبة
 (1517 ) .

  

،  هذه الحالة نية التبرع، فتنتفى في  ، بل يقصد جنى منفعة مادية أو أدبية وقد يعطى الشخص ماال ولكنه ال يقصد به التبرع المحض

، وقد قصدت البلدية  . فإذا أعطيت البلدية أرضا دون مقابل لشركة لتنشيء عليها فندقاً في مصيف أو مشتى وال يعتبر التصرف هبة

، فال يعتبر تصفها هبة  ، وانتفت عندها نية التبرع ، فقد قصدت جنى منفعة مادية بهذه العطية رواج المصيف أو المشتى
 (1515 ) .

 

                                                                                                                                                                    

. أنظر في ذلك األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  ، وإال كانت المسألة تتعلق بعوض الهبة ال بنية التبرع في نطاق العقد

 . 99فقرة  – 91

،  11فقرة  – 12وفقرة  29فقرة  – 1فقرة  1بيدان  – 919فقرة  – 915بالنيول وريبير وترانسبو فقرة   (  1519) 

بالنيول وريبير  – 712فقرة  9كوالن وكابيتان  –وما بعدها  195جوسران في البواعث في التصرفات القانونية فقرة 

( في فكرة التصرفات التبرعية رسالة من ستراسبورج سنة  Champeauxشامبو )  –وما بعدها  9199فقرة  9وبوالنجيه 

2592  . 

 .  111ص  17م  521 2 ابريل سنة 5ناف مختلط استئ  (  1515) 

مارس  92 – 971ص  15م  2521ابريل سنة  11 – 971ص  15م  2521يونيه سنة  9استئناف مختلط   (  1519) 

محكمة مصر الكلية  –(  ) بالنسبة إلى القانون اليوناني 171ص  91م  2519ابريل سنة  11 – 159ص  91م  2519سنة 

 .  ( ) بالنسبة إلى القانونين الفرنسي واأللماني 299ص  1جازيت  2521نة فبراير س 25المختلطة 

، إال يكون  ويوجد هذا االلتزام الطبيعي بقيود ثالثة : أن تكون الخدمات مقدرة القيمة أي يمكن تقديها بالنقود  (  1511) 

بودري وكوالن  – 255ص  – 259ص  Timbal، إال تكون قد قدمت على وجه التبرع ) تمبال  تأديتها وفاء بالتزام مدني

 – 21وفقرة  29فقرة  donationانسيكلوبيدي داللوز لفظ )  - 951ص  155فقرة  29أوبرى ورو وإسمان  – 2299فقرة 

 – 17فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  519وانظر في الفقه والقضاء في مصر الموجز للمؤلف فقرة 

يناير سنة  21 – 119ص  11الحقوق  2591فبراير سنة  21استئناف وطني  – 91الدين زكي فقرة األستاذ محمود جمال 

ص  91م  2559نوفمبر سنة  15 – 197ص  55م  2591ابريل سنة  15استئناف مختلط  – 159ص  15الحقوق  2595

دمة يجب أن تكون مما ، وبخاصة الشرط الذي يقضي بأن الخ . وفي مصر يحسن عدم التشدد في بعض هذه الشروط 29

أولى أن تكون وفاء بالتزام طبيعي )  –وهذه خدمات ال تقدر بمال  –، فاإلثابة على إنقاذ الحياة أو الشرف  يمكن تقديره بالنقود

 .  ( 29ص  91م  2559نوفمبر سنة  15، وقارن استئناف مختلط  112أنظر في هذا المعنى األستاذ أكثم الخولي فقرة 

رواست وديران في  – 9159فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 927فقرة  9ول وريبير وترانسبو بالني  (  1511) 

وانظر نقض فرنسي ) الدوائر  – 951ص  155فقرة  29وقارب أوبرى ورو وغسمان  – 177التشريع الصناعي فقرة 

 .  115 – 1 – 2552جازيت دي باليه  2552أغسطس سنة  9( في  المجتمعة

 9وانظر عكس ذلك بالنيول وببيروترانسبو  – 951ص  – 951ش  155فقرة  29قارب أوبرى ورو وإسمان   (  1517) 

 .  11فقرة  donationلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز  – 9152فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 921فقرة 

، فلما سقط أقامت البلدية دعوى  اً وكانت بلدية مرسيليا أعطت لنابليون الثالث قطعة أرض ليشيد عليها قصر  (  1515) 

. فذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أن التصرف هنا  مطالبة ببطالن التصرف باعتباره هبة لم تسوف الشكلية الواجبة

، بل قصدت جنى منفعة مادية من وراء هذا  ، ألن البلدية لم يكن عندها نية التبرع باألرض معاوضة ال تستوجب الشكلية

سيريه  2777مارس سنة  1يعود على الجهة من خير مادي لو شيد االمبراطور القصر فيها ) نقض فرنسي  التصرف لما

 . ( وهامش رمق 955ص  155فقرة  29وانظر أوبرى ورو واسمان  – 595 – 2 – 55

وهو يقصد من ،  ، أو أرضا لوزارة العدل لتبنى عليها محكمة وإذا أعطى شخص أرضا لوزارة المعارف لتنبى عليها مدرسة

.  ، لم يكن التصرف بنية التبرع فال يكون هبة هذا التصرف أن يصقع اراضيه األخرى المجاورة لهذه األرض التي أعطاها

، أو دفعت شركة أراض مبلغاً من المال إلنشاء  وإذا نزل شخص عن أرض لوزارة األشغال لحفرترعة تيسر عليه الري
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وإعطاء الحكومة أرضا بشرط تعميرها ال يعتبر هبة 
 (1599 ) .

وإذا أعطى شخص ماال لوزارة األوقاف لتبنى به مسجداً واشترط أن  

. ومن يعطى ماال إلنشاء مدرسة  ، فال يكون تصرفه هبة ، إذ يكون قد قصد بذلك جنى منفعة أدبية ، انتفت عنده نية التبرع يدفن فيه

، وال يعتبر تصرفه هبة  ، فإنه يكون قد قصد جنى منفعة أدبية أن تسمى المؤسسة باسمه ، ويشترط أو مستشفى
 (1592 ) .

  

فيجب إذن في الهبة أن تتمحض نية الواهب للتبرع 
 (1591 ) ،

، ودون أن يهدف إلى اإلثابة على  دون أن يقصد وفاء بالتزام طبيعي 

، أو إلى جنى منفعة مادية أو أدبية  صنيع
 (1599 ) .

  

 صائص الهبة واشتباهها ببعض التصرفات األخرى : خ -6
، من أهمها إنها عقد شكلي  . وهذه لها خصائص والهبة التي بسطنا مقوماتها فيما تقدم هي الهبة المباشرة كما سبق القول

 (1595  )
وقد 

ب له بشيء إال إذا اشترط ، وإنها عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الواهب فال يلتزم الموهو يكون عينيا في المنقول كما سنرى

                                                                                                                                                                    

ألحوال ال يجوز للمتصرف أن يحتج بعدم رسمية الهبة فإن العقد معاوضة ال ، ففي جميع هذه ا طريق يصقع ارضايها

( : وإذا تبرع الوصي لمحجوره بمال بعد بلوغه سن الرشد  وما بعدها 99شيفالييه ص  – 295تستوجب الهبة ) فالوار ص 

ة المتبرع ) انسيكلوبيدي ، فإن التصرف ال يكون هبة ألنه ليس مصحوباً بني وكان ذلك حتى ال يطعن في حساب الوصاية

. وإذا نزل دائنو المفلس في الصلح معه عن جزء من ديونهم ليتيسر لهم الحصول على  ( 11فقرة  donationلفظ  1داللوز 

لفظ  1. وانتقاء فكرة التبرع مسألة واقع ال تخضع لرقابة محكمة النقض ) انسيكلوبيدي داللوز  ، لم يكن هذا تبرعا؟ً الباقي

donation  15فقرة )  . 

ومع ذلك فقد قضت محكمة استئناف مصر  – 115ص  27الحقوق  2599أغسطس سنة  15محكمة مصر   (  1599) 

، وتعهد بتسليمها  الوطنية في قضية تنازل فيها شخص لمجلس مديرية البحيرة عن قطعة أرض لبناء مدرسة أولية عليها

 2515فبراير سنة  21عقد هبة وقع باطال لحصوله بعقد عرفي ) ، بأن هذا  للمجلس بموجب عقد عرفي ثم لم ينفذ تعهده

 .  ( 991ص  522رقم  5المحاماة 

وإذا تبرع ثرى لعمل خيري للحصول على علقب لم يكن  – 959ص  155فقرة  29أوبرى وروى واسمان   (  1592) 

 .  تصرفه هذا هبة النتفاء نية التبرع

، فال يكفي بطبيعة الحال لنفي نية المتبرع أن يكون من تبرع إلنشاء  اتية للمتبرعوالمقصود بالمنفعة األدبية أن تكون منفعة ذ

، فهذه ليست منافع ذاتية  ، أو إلنشاء مدرسة قد قصد المساهمة في نشر التعليم مستشفى قد قصد المعاونة في مكافحة المرض

يذهب إلى أن المنفعة األدبية ال تكفي نلفي وصف  . وهنالك جانب من الفقه ، بل هو قد توخى تحقيق المصلحة العامة للمتبرع

، ولكن الرأي الغالب في الفقه المصري هو أن المنفعة األدبية  ، لخفاء العنصر النفسي في هذه الحالة الهبة حتى لو كانت ذاتية

 .  ( 95ة األستاذ محمود جمال الدين زكي فقر – 251الذاتية تكفي لنفي وصف الهبة ) نظرية العقد للمؤلف فقرة 

، وقد  ، كالكفيل إذا كفل المدين دون مقابل وقد تكون نية المتبرع منصرفة ال إلى المتعاقد اآلخر بل إلى الغير  (  1591) 

، وتكون الكفالة معاوضة بالنسبة إلى الدائن وتبرعاً بالنسبة إلى  انصرفت نية المتبرع هنا إلى المدين المكفول ال إلى الدائن

، ويكون  الشتراط لمصلحة الغير دون مقابل من المنتفع قد انصرفت فيه نية التبرع إلى الغير وهو المنتفع. وكذلك ا المدين

. ولكن يالحظ أن الهبة هنا ليست هبة  ، وتبرعاً بالنسبة إلى المنتفع االشتراط معاوضة بالنسبة إلى كل من المشترط والمتعهد

 .  وهي في االشتراط لمصلحة الغير هبة غير مباشرة ، ، فهي في الكفالة تبرع بمعناه العام مباشرة

، فإذا أريد تطبيق قواعد  ويخلص مما قدمناه أن عناصر الهبة تتفاوت في أرجحيتها تبعاً للقواعد المراد تطبيقها  (  1599) 

وي للهبة وهو ، رجح العنصر المعن الهبة المتعلقة بحماية الواهب بن كوجوب الشكلية وجواز الرجوع واشتراط أهلية خاصة

. وإذا أريد تطبيق قواعد الهبة المتعلقة بحماية  ، ووجوب أن تقوم هذه النية متمحضة حتى تسري هذه القواعد نية التبرع

. وإذا أريد تطبيق قواعد  ، وبخاصة ما يرجع منه إلى افتقار الواهب دون مقابل يأخذه ورثة الواه بن رجح العنصر المادي

، وبخاصةما يرجع منه إلى إثراء الموهوب له دون  ، رجح هنا أيضاً العنصر المادي دائني الواهب الهبة المتعلقة بحماية

، وبالنسبة إلى هذه  ، ويرجح عنصر أو آخر من عناصرها تبعاً للقواعد المراد تطبيقها . فالنسبية إذن تسود الهبة مقابل يعطيه

فقرة  9بالنيول وريبير بوالنجيه  – 999فقرة  9بير وترانسبو القواعد دون غيرها ) أنظر في هذا المعنى بالنيول وري

 – 19فقرة  – 99فقرة  donationلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز  –وما بعدها  295تامبال ص  – 217فالوار ص  – 9195

 .  ( 11األستاذ أكثم الخولى فقرة  79ص  – 79األستاذ محمود جمال الدين زكي ص 

. فالتصرف خطير  ، وهذا ضار به وبورثته من بعده ألن الواهب يتجرد من ماله دون مقابل وقد فرضت الشكلية  (  1595) 

، وهل يمضي  ، حتى يتسع الوقت للواهب فيتدبر أمر هذا التصرف ينبه المشرع على خطره عن طريق اقتضاء الرسمية فيه

 .  فيه أن ينثنى عنه



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وأنها عقد تبرع  العوض فتكون الهبة ملزمة للجانبين
 (1599  )

 .  إذ من مقوماتها نية التبرع كما قدمنا

. ويعمد الموصى إلى افراغ وصيته في  ، فكذلك الهبة ، وقد رأينا في عقد البيع كيف يستر البيع الوصية ويجوز أن تستر الهبة وصية

. فإذا استخلص القاضي من ظروف التعاقد  عادةاستبقاء المنفعة وعدم تصرف الموهوب له في العين الموهوبة ، ويشترط صورة هبة

، أجرى عليها أحكام الوصية فال تنفذ بغير إجازة الورثة إال في ثلث التركة  أن التصرف الحقيقي هو وصية يسترها عقد الهبة
 (

1591 ) .
، وقد بسطنا القول  ، فالبيع أكثر صالبة من الهبة في ستر الوصية وصية ببيع ال بهبةولكن الذي يقع عادة في العمل هو ستر ال 

 .  في ذلك عند الكالم في البيع

 

، فيكون العقد  ، ويذكر في العقد ثمن صورى ال ينوي البائع أن يتقاضاه ، ليكون العقد هبة في صورة بيع ويجوز أن يستر البيع الهبة

اً في هذه الحالة هبة ال بيع
 (1591 ) ،

، ولكنه يعفى من الرسمية على النحو الذي سنبسطه  تجري عليه أحكام الهبة من حيث الموضوع 

 فيما يلي : 

. ولكن إذا كان  ، فالفرق هبة . وما دام العوض أقل قيمة من الموهوب ويجوز أن يلتبس البيع بالهبة إذا كانت الهبة مقترنة بعوض

 .  ، ويكون بيعاً أو مقايضة بحسب طبيعة العوض ، فالعقد معاوضة ال هبة ربهاالعوض يعادل قيمة الموهوب أو يقا

 الهبة في التقنين المدني الجديد ال تتصل بالميراث - 7
. وقد اقتبس  الشريعة اإلسالمية والقانون الفرنسي : ويالحظ أن التقنين المدني الجديد قد نظم عقد الهبة تنظيما كامال كما سنرى – 

، واقتبس بوجه خاص من الفقه اإلسالمي أن الهبة ال تتصل بالميراث  أحكامه من الفقه اإلسالمي ال من القانون الفرنسي كثيراً من

 .  كما تتصل في القانون الفرنسي

 droit de، إلى حد أنه يتقرر على الموهوب له للورثة حقان : حق الرجوع )  ففي القانون تتصل الهبة اتصاال وثيقاً بالميراث

ropport  إذا كانت الهبة لوارث فيجب على الموهوب له الوارث أن يرجع الهبة إلى التركة بعد موت الواهب فتوزع على جميع )

.  ( إذا كانت الهبة لغير وارث وكانت تزيد على نصاب الوصية droit de reduction، وحق اإلنقاص )  الورثة كل بقدر نصيبه

 .  سي متصلتان على هذا النحو اتصاال وثيقاً بالميراثفالهبة والوصية في القانون الفرن

، فال تتصل الهبة بالميراث إال إذا كانت صادرة في  ، وقد سار على غرارها التقنين المدني المصري أما في الشريعة اإلسالمية

، بل كل تصرف يصدر  دها. وليس هذا خاصاً بالهبة وح ، وعند ذلك يكون لها حكم الوصية وال تجوز إال في الثلث مرض الموت

، لم يكن لها حكم الوصية ولم تتصل  . فإذا صدرت الهبة في صحة الواهب في مرض الموت على سبيل التبرع يكون له حكم الوصية

، فاعتمدت  . ذلك أن الهبة تجرد عن المال في الحال ، بل يجوز للشخص أن يهب جميع أمواله ولو لوارث وال يتقيد بالثلث بالميراث

شريعة اإلسالمية في الحد من اإلسراف في الهبة على الطبيعة البشرية إذ ال تطيب نفس اإلنسان عن التجرد عن ماله في الحال إال ال

، فوجب الحد من  ، فال يبالى اإلنسان أن يخرج عن كل ماله ما دام ذلك ال ينفذ إال بعد موته . أما الوصية فال تنفذ إال بعد الموت بقدر

 .  ، فتقيدت بالثلث على ما قدمنا الوصية لحماية الورثةاإلسراف في 

                                                 

، فأهلية التبرع  . كذلك اشترطت فيها أهلية خاصة الشكلية لخطرهاولما كانت الهبة تبرعاً فقد اشترطت فيها   (  1599) 

، وخف ضمان  ، وجعل الغلط في الشخص جوهرية . وجعلت هبة المال المستقبل باطلة أضيق بكثير من أهلية التصرف

أحكام ترد إلى أن  . وكل هذه ، ويسر فيها الطعن بالدعوى البولصية ، وجاز الرجوع فيها إال لمانع االستحقاق وضمان العيب

 .  ، فوجب أن يقوم في شأنها من التحوطات ما ال يقوم في شأن المعاوضات الهبة خروج عن المال دون مقابل

 (1591  )   ً . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تصرف مسيحي بالوصية وااليهاب والوقف  وقد تستر الهبة أو الوصية وقفا

، فإن لم يكن لها ولد  ى أن كل من ماتت من بناته يكون نصيبها ألوالدها بالتساوي، عل على الجنائي والفقراء وعلى بناته

، فيكون ما أوصى به وقفاً مؤبداً وحبساً مخلداً يصرف ريعه على  ، وهكذا إلى انقراض الذرية فيكون نصيبها إلى اخواتها

، ألن القانون  ف إلى ما بعد الموت، بل هو في الواقع وقف مضا ، فإن هذا التصرف ليس وصية جهات البر المعينة

المصري ال يعرف الوصية بحق االنتفاع المؤبد إال إذا اخرجها الموصى مخرج الوقف باألوضاع المعروفة ) نقض مدني 

 .  ( 595ص  199رقم  2مجموعة عمر  2595يونية سنة  12

مجموعة  2595يل سنة ابر 29 – 157ص  291رقم  1مجموعة عمر  2597مارس سنة  29نقض مدني   (  1591) 

مجموعة  2551مارس سنة  29 – 915ص  277رقم  1مجموعة عمر  2595يونيه سنة  7 – 951ص  215رقم  1عمر 

 .  915ص  171رقم  9مجموعة عمر  2557مارس سنة  22 – 915ص  215رقم  9عمر 

.  ، فتعفى من الرسمية ر الهبة في صورة بيع، وأكثر ما يقع هو أن تستت والواقع من األمر أن الهبة السافرة نادرة في التعامل

، ويقصد ممن سترها بالبيع هو أن تكسب صالبة عقود المعاوضة ولو في  بل قد تكتب الهبة المستترة بالبيع في ورقة رسمية

 .  الظاهر
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 تنظيم عقد الهبة في التقنين المدني السابق  – 8
. وعنى بوجه خاص  ، بل اقتصر على إيراده ضمن أسباب نقل الملكية : لم يتناول التقنين المدني السابق عقد الهبة بتنظيم شامل

، أو كانت هبة منقول فيجوز  ، ما لم تكن مستترة تحت اسم عقد آخر إنها ال تتم إال بورقة، فذكر  بالشكل الذي يجب أن تفرغ فيه الهبة

، بعضها يتصل بموت الواهب أو فقده ألهليته  . ثم ذكر بعض أحكام موضوعية متناثرة ( 12/  55 – 19/  57أن تتم بالقبض ) م 

،  ( 19/  92ثة الموهوب له إذا كان هذا قد مات قبل القبول ) م ، وبعضها يتصل بقول الهبة من ور ( 11/  99قبل قبول الهبة ) م 

. وقد التقنين المدني السابق أن يكل بقية  ( مختلط 15و م  11/  99وبعضها يتصل بالهبة والوقف إضراراً بحقوق الدائنين ) م 

، وإذا اعتبرها من موضوعات األحوال الشخصية  األحكام الموضوعية في الهبة إلى الفقه اإلسالمي
 (1597 ) .

  

، فالهبة  ، بل إن وضع الهبة ضمن أسباب نقل الملكية لم يكن له محل بعد أن تقدم ذكر العقد وهذا التنظيم غير الشامل لم يكن له مبرر

، فتلى  إلى مكانها الطبيعي بين العقود المسماة. وكان األولى نقل الهبة من هذا الموضع  تنقل الملكية كعقد فذكر العقد يغنى عن ذكرها

 .  ، وأن تنظم تنظيما شامال من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع البيع والمقايضة

 تنظيم عقد الهبة في التقنين المدني الجديد : - 9
أهم تجديد استحدثه  "الصدد :  . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا وهذا هو ما فعله التقنين المدني الجديد 

( يكاد يقتصر على إيراد  ، والتقنين الحالي ) السابق المشروع في عقد الهبة أنه أورد أحكامها كاملة في الشكل وفي الموضوع

سائر . وقد نظر المشروع في ذلك إلى أن الهبة عقد مالي ك أحكامها في الشكل ولم يذكر من أحكامها الموضوعية إال الشيء القليل

، ال كما فعل التقنين الحالي )  ، فينبغي أن يستوفى التقنين المدني أحكامها جميعاً وأن يضعها في مكانها بين العقود األخرى العقود

، وبخاصة  . واستمد المشروع األحكام الموضوعية في الهبة من الشريعة اإلسالمية ( وقد انتبذ بها مكاناً ال يخطر على البال السابق

. أما األحكام المتعلقة بالشكل فقد استبقى المشروع فيها التقنين  اب األحوال الشخصية لقدري باشا حيث قننت هذه األحكاممن كت

( مع شيء يسير من التعديل  الحالي ) السابق
 (1595 ) .

  

                                                 

دي  – 1فقرة  – 2فقرة  1، وفي العقود المسماة  195فقرة  – 197األستاذ محمد كامل مرسي في األموال فقرة   (  1597) 

ليس للمحاكم  "من الئحة ترتيب المحاكم األهلية تنص على أنه  21. وقد كانت المادة  9فقرة  donationلفظ  1هلتس 

 .  ". في مسائل الهبة والوصية والمواريث وغيرها مما يتعلق باألحوال الشخصية  . المذكورة أن تنظر

موعة ما يتميز به اإلنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية وقد قضت محكمة النقض بأن األحوال الشخصية هي مج

، وكونه زوجا أو أرمالً أو مطلقاً أو  ، ككون اإلنسان ذكراً أو أنثى التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته االجتماعية

، أو كونه مطلق األهلية أو مقيدها بسبب من  نون، أو كونه تام األهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو ج أبا أو ابنا شرعيا

، لتعلقها بالمال وباستحقاقها  ، فكلها بحسب األصل من األحوال العينية . أما األمور المتعلقة بالمسائل المالية أسبابها القانونية

تقوم غالبا على  –ات وكلها من عقود التبرع –. غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية  وعدم استحقاقه

، كما يخرجها من اختصاص  . فألجأه هذا إلى اعتبارها من قبيل مسائل األحوال الشخصية فكرة التصدق المندوب إليه ديانة

. على أن أية جهة  المحاكم المدنية التي ليس من نظامها النظر في المسائل التي قد تحوى عنصراً دينياً ذا أثر في تقرير حكمها

، فإن نظرها فيه بالبداهة مشروط باتباع  األحوال الشخصية إذا نظرت في شيء مما تختص به من تلك العقودمن جهات 

مجموعة عمر  2595يونيه سنة  12األنظمة المقررة قانوناً لطبيعة األموال الموقوفة والموهوبة والموصى بها ) نقض مدني 

 . ( 595ص  199رقم  2

، هل كانت نية البيع أو الهبة أو الوصية ) نقض  القاضي األهلي استظهار نية المورث في العقدعلى أنه لم يكن يخرج من اختصاص 

ص  291 رقم 5مجموعة عمر  2555( نوفمبر سنة  – 111ص  211رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  19مدني 

591 )  . 

فيما أورده من أحكام لها بالذات مكملة باألحكام العامة وكانت الهبة محكمة بقانونين لكل مجالبه في التطبيق : القانون المدني 

رقم  9مجموعة عمر  2551ابريل سنة  9، وقانون األحوال الشخصية في غير ذلك من مسائلها ) نقض مدني  لاللتزامات

 .  ( 919ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592ابريل سنة  9 – 959ص  272

ويمكن القول بوجه عام  ". ثم تقول المذكرة اإليضاحية بعد ذلك :  152ص  5ج  مجموعة األعمال التحضيرية  (  1595) 

ملزم  –وإن كان تبرعاً  –إن المشرع اكسب عقد الهبة صالبة وقوة في اإللزام على النحو الذي ينبغي أن يكون لعقد هو 

 .  ( 151ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "للمتعاقدين كسائر العقود 

، فإن كان هذا القانون يعتبر الهبة داخلة في األحوال الشخصية طبق على هبته قانون  األجنبي تكيف بحسب قانونه هذا وهبة

تعتبر الهبة من األحوال الشخصية بالنسبة إلى  "من قانون نظام القضاء على أن  25. وقد نصت المادة  احواله الشخصية
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 خطة البحث :  – 01
في أحكامها وتشمل اآلثار التي تترتب عليها وجواز ، والثاني  ، األولى منهما في أركان الهبة ونبحث عقد الهبة في فصلين متعاقبين

 .  الرجوع فيها

 أركان الهبة  -الفصل األول  
 .  ، أركان ثالثة : التراضي والمحل والسبب ، كما هو األمر سائر العقود أركان ثالثة : للهبة - 22

. ولم نفرد للسبب بحثاً في  في شيء من اإليجاز، ولكن  وسنسير في بحث التراضي والمحل على الخطة التي اتبعناها في عقد البيع

 .  ، ولكن نخصه هنا بكلمة موجوزة ألهميته في عقود التبرع عقد البيع

 التراضي في عقد الهبة  -الفرع األول 
 .  ، شأنها في ذلك شأن سائر العقود شروط االنعقاد وشروط الصحة : للتراضي في عقد الهبة شروط انعقاد وشروط صحة - 21

 شروط االنعقاد  -لمبحث األول ا

، وهذا هو االنعقاد من حيث  الموضوع والشكل : الهبة تنعقد بإيجاب وقبول متطابقين صادرين من الواهب والموهوب له - 29

، وهي ال تنعقد إال إذا استوفت أيضاً الشروط  ، فللشكل أهمية بالغة في خصوصها . ولكن الهبة عقد شكلي كما قدمنا الموضوع

 .  شكليةال

 تطابق اإليجاب والقبول في الهبة  -المطلب األول 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  571النصوص القانونية : تنص الفقرة األولى من المادة  - 25

 "ال تتم الهبة إال إذا قبلها الموهوب له أو نائبه  " 
 (1559 ) .

  

 .  ولكن الحكم كان معموال به دون نص،  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

/  511وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 2/  599ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 997 – 991 ويقابل في تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين -وال مقابل له في التقنين المدني العراقي  – 2
 (1552 ) .

  

                                                                                                                                                                    

، فإن كان هذا البلد يعتبر  . ومن ثم ينظر إلى بلد األجنبي الصادر منه الهبة "غير المصريين إذا كان قانونهم يعتبر هذه كذلك 

، وإال  سرت على هبته أحكام قانون بالده –كما هي الحال في فرنسا مثال  –الهبة داخلة ضمن مسائل الحوال الشخصية 

 اعتبرت هبته من المعامالت المدنية وسرى عليها ما يسري على سائر العقود : 

)  91ص  25م  2592ديسمبر سنة  9استئناف مختلط  – 15ص  91رقم  5مجموعة عمر  2559مدني أول ابريل سنة نقض 

)  991ص  25م  2591يونيه سنة  9 –(  ) القانون اليونانين 211ص  25م  2591فبراير سنة  29 –(  القانون اليوناني

)  272ص  91م  2515يناير سنة  15 –(  ون اإليطالي) القان 911ص  99م  2519مارس سنة  15 –(  القانون اليوناني

مارس  15محكمة اإلسكندرية المختلطة  –(  ) القانون اإليطالي 279ص  99م  2559أول يونيه سنة  –(  القانون اإليطالي

األستاذ محمد كامل  – 215ص  251رقم  21جازيت  2519يونيه سنة  1 – 919ص  195رقم  29جازيت  2519سنة 

، فقانون محل العقار هو الذي يسرى ع استئناف  . وإذا وقعت الهبة على عقار مكررة 9فقرة  1العقود المسماة  مرسي في

 .  99ص  91م  2559يونيه سنة  11مختلط 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في  2/  111تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   (  1559) 

،  . ثم وافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 2/  925. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد التقنين المدني

 . ( 1511ص  – 151ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  2/  571فمجلس الشيوخ تحت رقم 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :   (  1552) 

 . ( مطابق ) 2/  599التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 2/  511التقنين المدني الليبي م 

. ) وحكم التقنين العراقي  في الهامش 2. أنظر فقرة  وقد سبق ذكرها 192، وقارب المادة  التقنين المدني العراقي ال مقابل

 .  ( 1الذنون فقرة  ، فالهبة عقد ال بد فيه من قبول الموهوب له : أنظر األستاذ حسن متفق مع حكم التقنين المصري

 تقنيين الموجبات والعقود اللبناني : 
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. فيجب أن  تطبيق القواعد العامة : تسري القواعد العامة المقررة في نظرية العقد في تطابق اإليجاب والقبول في عقد الهبة - 29

يصدر إيجاب من أحد المتعاقدين 
 (1551  )

، وأن يكون القبول مطابقاً لإليجاب  يقبله المتعاقد اآلخر
 (1559 ) .

ة بين ويجوز أن تنعقد الهب 

، ويعتبر وصول القبول إلى الموجب قرينة على عمله به  ، فتتم في الزمان والمكان اللذين يصل فيهما القبول إلى علم الموجب غائبين

 . ، هي الوعد بالهبة . وقد يسبق الهبة مرحلة تمهيدية . ونحيل في كل ذلك إلى ما قدمناه في نظرية العقد إلى أن يثبت العكس

( قبول الهبة من الموهوب  2ه في كل ذلك مسألتان نطبق فيهما القواعد العامة لنظرية العقد على عقد الهبة بالذات : ) والذي نقف عند

 .  ( الوعد بالهبة 1. )  ، إذ العادة أن الواهب هو الذي يبدأ اإليجاب فيقبل الموهوب له له

 قبول الموهوب له للهبة  – 2

 ال بد من القبول إذ الهبة عقد :  – 21

. والسبب في ذلك أن هناك  ( صريحاً في أنه ال بد من قبول الموهوب له للهبة حتى تتم مدني السالفة الذكر 2/  571جاء النص ) م 

ال تكون هناك حاجة ، أما قبول الموهوب له فقد  شبهة في أن تتم الهبة بإيجاب الواهب وحده أي بإرادته المنفردة فهو المتبرع بماله

ً  إليه ، كما يقر الموصى له الوصية وكما يقر المنتفع االشتراط  . وكل ما يحتاج إليه هو أن يقر الهبة ، إذ الهبة نافعة له نفعاً محضا

، وال  ة، فالهبة عقد ال إرادة منفرد . فجاء النص قاطعاً كما قدمنا في أن هذا غير صحيح ، حتى ال يتملك حقاً دون رضاه لمصلحته

تتم إال بقبول الموهوب له للهبة ومن وقت هذا القبول 
 (1555 ) .

  

،  ، أن الهبة وإن كانت تبرعاً إال إنها تثقل عنق الموهوب له بالجميل ، واستلزام قبول الموهوب له والسبب في جهل الهبة عقداً 

ما إذا استشف من ورائها غايات للواهب ال ، ك . وقد يؤثر الموهوب له رفض الهبة وتفرض عليه واجبات أدبية نحو الواهب

 .  يحمدها

، وإنما هو الزم لثبوت حكمها ال لوجودها  وفي الفقه اإلسالمي ذهب أبو حنيفة وصاحباه استحساناً إلى أن القبول ليس بركن في الهبة

، أي في وجودها ال في ثبوت حكمها  . والقياس أن يكون القبول ركناً في الهبة ، وحكمها هو نقل الملك إلى الموهوب له في ذاتها

، وهذا هو قول زفر  ، فال تتم إال بالقبول ألنها عقد من عقود التمليكات كالبيع فحسب
 (1559 ) .

  

 القبول ركن موضوعي ال ركن شكلي : – 21

(  مدني فرنسي 2/  591، فهو ال بد أن يكون قبوال صريحاً ) م  قبول الهبة في القانون الفرنسي ينطوي على ضرب من الشكلية 
 (

1551 ) .
  ً . بل إن مجرد سكوت  ، فيصح أن يكون ضمنياً  أما في القانون المصري فال نص على وجوب أن يكون القبول صريحا

، يعتبر قبوال  ، إذا تمحضت الهبة لمنفعته الموهوب له بعد علمه باإليجاب
 (1551 ) ،

مدني على  57فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

، أو إذا تمحض  ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل اإليجاب بهذا التعامل ويعتبر السكوت عن الرد قبوال " ما يأتي :

                                                                                                                                                                    

، عند ما يقف الواهب على قبول  ، سواء أكانت منقولة أم ثابتة : تتم الهبة وتنتقل الملكية في األموال الموهوبة 991م 

 الموهوب له مع االحتفاظ بتطبيق األحكام اآلتية : 

 . ( . ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصري دام القبول لم يتم : يبقى للواهب حق الرجوع عن العوض ما 997م 

ابريل سنة  7، وجب أن تكون نية الهبة واضحة إذ هي ال تفترض ) نقض مدني  وإذا صدر اإليجار من الواهب  (  1551) 

 .  ( 159ص  157رقم  9مجموعة عمر  2557

، فال هبة ) استئناف  ، وقرر المعطى له أنه يقبض على سبيل آخر فإذا قرر المعطي أنه يعطي على سبيل الهبة  (  1559) 

 .  ( 175ص  92الحقوق  2529نوفمبر سنة  11وطني 

. وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن  ، كما إذا قبض الموهوب له الشيء الموهوب وقد يكون القبول ضمنياً   (  1555) 

تحرير عقد وسمى بها إذا تسلم الموهوب له المال الموهوب من  الهبة في األموال المنقولة تقع صحيحة بدون حاجة إلى

 .  ( 917ص  911رقم  1المحاماة  2511نوفمبر سنة  99، ألن القبض هنا يقوم مقام القبول )  الواهب بالفعل

النص  ( ولم يقل acteالهبة ما بين األحياء تصرف )  "من التقنين المدني الفرنسي على أن  755ونصت المادة   (  1559) 

، ولكن عندما نظر هذا  . وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الفرنسي يقول إن الهبة عقد ( contratإن الهبة عقد ) 

أن الهبة ال تلزم إال الواهب فاألولى أن تعرف بأنها تصرف  –بونابرت  –، الحظ القنصل األول  المشروع أمام مجلس الدولة

. فإن الهبة وإن كانت ال تلزم إال  . والمالحظة ال محل لها مالحظة فعرفت الهبة بأنها تصرف. وقد أخذ بهذه ال ال عقد

فقرة  29، فهي إذن عقد وإن كان ملزماً لجانب واحد ) أنظر أوبرى ورو واسمان  ، إال أنا ال تتم إال بإيجاب وقبول الواهب

 .  ( 29فقرة  29بودرى وكوالن  - 2هامش رقم  151

 .  195فقرة  – 197فقرة  donationلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز   (  1551) 

مارس سنة  5استئناف مصر  – 915ص  215رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  29نقض مدني   (  1551) 

 .  951رقم  5المحاماة  2519
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 "اإليجاب لمنفعة من وجه إليه 
 (1557 ) .

ً  أما إذا كانت الهبة بعوض  ، فإن السكوت  ، أو فرض فيها الواهب على الموهوب له التزاما

وال إال إذا كانت الظروف تدل على أن الواهب لم يكن لينتظر تصريحاً بالقبول ولم يرفض الموهوب له في هذه الحاالت ال يعد قب

 .  ( مدني 2/  57الهبة في وقت مناسب ) م 

، وقبل الطرف اآلخر على سبيل  . فلو أعطى الواهب على سبيل الهبة ، وإال لم تنعقد الهبة وال بد أن يكون القبول مطابقاً لإليجاب

، بان أوجب الطرف األول على سبيل اإلعارة وقبل الطرف اآلخر على سبيل  . والعكس صحيح ، لم تنعقد الهبة وال اإلعارة عارةاإل

الهبة 
 (1555 ) .

  

 رجوع الواهب في الهبة قبل وصول القبول إلى عمله : – 27

، ويعتبر وصوله إلى الواهب قرينة على  ال ينتج أثره إال في الوقت الذي يتصل فيه بعلم الواهب –ككل تعبير عن اإلرادة  –والقبول  

، فإن الواهب له  ، ولم يكن اإليجاب ملزماً  . فإذا صدر إيجاب من الواهب ( مدني 52، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ) م  العلم به

، وبشرط أن يصل الرجوع عن الهبة إلى علم الموهوب  الموهوب له إلى علمه أن يرجع عن إيجابه إلى الوقت الذي يصل فيه قبول

، ألن القبول وقت أن يصل إلى علم الواهب لم  . ففي هذه الحالة ال تتم الهبة له قبل وصول قبول الموهوب له إلى علم الواهب

، فلم يقترن القبول باإليجاب  يصادف إيجاباً قائماً 
 (1599 ) .

، فإذا تدبر  ن هذا القبول إيجاباً جديداً من الموهوب لهوإنما يصح أن يكو 

، فإن قبول الواهب هو الذي يقترن بإيجاب الموهوب له فتتم الهبة إذا استوفت شروطها  الواهب األمر فقبله واعتزم المضى في الهبة

 .  األخرى

 موت الواهب أو فقده ألهليته قبل وصول اإليجاب إلى الموهوب له : – 19

، فإن ذلك ال يمنع من اتصال اإليجاب بعلم الموهوب له  مات الواهب أو فقد أهليته قبل أن يصل إيجابه إلى عمل الموهوب لهوإذا  

، ومن  ، وهذا قد مات أو فقد أهليته فيستحيل علمه بالقبول . ولكن القبول ال ينتج أثره إال إذا وصل إلى علم الواهب وقبول هذا للهبة

ثم ال تتم الهبة 
 (1592 ) .

منه  51وليس في هذا إال تطبيق للقواعد العامة آلت قررها التقنين المدني الجديد في المادة  
 (1591 ) .

  

، إال أن التقنين السابق كان يسقط اإليجاب إذا مات صاحبه أو فقد أهليته قبل اقتران  وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المدني السابق

. وقد ورد في التقنين المدني السابق نص  له أن يقبل الهبة بعد موت الواهب أو بعد فقده ألهليته ، فال يستطيع الموهوب القبول به

تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقده أهليته للتصرف  "من هذا التقنين تنص على أن  11/  99، إذ كانت المادة  صريح في هذا المعنى

 "قبل قبول الموهوب له 
 (1599 ) .

  

                                                 

وب له للهبة ولو ال بد من قبول الموه "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى :   (  1557) 

) مجموعة  "، ألن الهبة عقد ال بد فيه من اقتران إرادتين  ، ضروري ، على أية صورة كانت ، ولكن القبول بالسكوت

 . ( 151ص  5األعمال التحضيرية ج 

 1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  – 175ص  92الحقوق  2529نوفمبر سنة  11استئناف أهلي   (  1555) 

 .  ( 21رة فق

، وأن ينقله برهن أو بحق  ، بأن يتصرف في المال الموهوب ، قبل وصول قبول الموهوب له إلى علمه وللواهب  (  1599) 

، وتنفذ هذه التصرفات في حق الموهوب له حتى بعد قبول للهبة ) أوبرى ور وإسمان  إرتفاق أو بغير ذلك من الحقوق العينية

 . ( 552ص  199فقرة  29

 (1592  )   ً ، بان حدد الواهب ميعاداً للقبول أو استخلص هذا الميعاد من ظروف الحال  وهذا ما لم يكن إيجاب الواهب ملزما

. وقد كان المشروع  ، فإذا وصل قبول الموهوب له إلى عملهم أنتج أثره ، فعند ذلك ينتقل االلتزام إلى ورثته ( مدني 59) م 

، ورتب على ذلك أن يبقى اإليجاب قائماً حتى بعد موت الموجب  اإليجاب ملزماً دائماً التمهيدي للتقنين المدني الجديد يجعل 

، فإذا علم الورثة بالقبول أنتج القبول أثره ) أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال  أو فقد أهليته

 .  ( 119ص  5التحضيرية ج 

، أال  وإذا لم تتم الهبة لموت الواهب قبل وصول القبول إلى علمه – 2قم هامش ر 271الوسيط جزء أول ص   (  1591) 

يجوز أن تتحول هذه الهبة الباطلة إلى وصية تجوز في ثلث التركة وذلك طبقاً لقواعد تحول التصرفات الباطلة ؟ اختلف الفقه 

، وبعض يقول بعدم  ( 551 ص 199فقرة  29، فبعض يقول بتحول الهبة إلى وصية ) أوبرى ورو وإسمان  في فرنسا

، فتتحول الهبة إلى وصية في القانون  . ونميل إلى الرأي األول ( 11فقرة  danationلفظ  1التحول ) انسيكلوبيدي داللوز 

، بخالف التقنين المدني  ، المصري يعرف نظرية تحول التصرفات الباطلة وقد ورد فيها نص خاص ، ألن التقنين المصري

 .  الفرنسي

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كانت الالئحة التأسيسية لالتحاد االرمني العام قد جعلت قبول الهبات من   (  1599) 

، وكان المستفاد من نصوصها إنها فصلت بين قبول الهبات وبين قبضها واعتبرت األمر  اختصاص المجلس الرئيسي لالتحاد
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 له أو فقده ألهليته قبل القبول : موت الموهوب – 19

، ألن اإليجاب  ، فإن الهبة ال تتم أما إذا مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل أن يصدر منه القبول ولكن بعد أن صدر إيجاب الواهب 

لم يالق شخصاً يقبله إذ الهبة أمر خاص بشخص الموهوب له فال تحل ورثته محله في القبول 
 (1595 ) .

  

يسوغ أن يحصل  "من هذا التقنين تنص على أنه  19/  92، فكانت المادة  نين المدني السابق كان يورد حكماً مخالفاً لما تقدمولكن التق

 "، وفي حالة الهبة لمن ليس أهالً للقبول يصح قبولها ممن يقوم مقامه  قبول الهبة من ورثة الموهوب له إذا كانت قد توفى قبل القبول
 (1599 ) .

  ً . فإذا مات الموهوب له أو فقد أهليته قبل أن  ، فإنه ال يسري إال من وقت نفاذه ولما كان حكم التقنين المدني الجديد مستحدثا

، فإنه يجوز لورثة الموهوب له أو لمن يقوم مقامه أن  2555أكتوبر سنة  29، وكان الموت أو فقد األهلية قبل يوم  يصدر منه القبول

أكتوبر   29. أما إذا مات الموهوب له أو فقد أهليته في تاريخ غير سابق على يوم  بيقاً ألحكام التقنين المدني السابقيقبلوا الهبة تط

، وال يجوز لورثة الموهوب له أو لمن يقوم مقامه في هذه الحالة أن يقبلوا  ، فإن أحكام التقنين الجديد هي التي تسري 2555سنة 

 .  الهبة

، فإن القبول يبقى قائماً )  وب له أو فقد أهليته بعد صدور القبول منه ولكن قبل أن يصل هذا القبول إلى علم الواهبأما إذا مات الموه

. وال يمنع من ذلك أن الهبة موجهة إلى  ، فتتم الهبة بالرغم من موت الموهوب له ( وينتج أثره إذا اتصل بعلم الواهب مدني 51م 

، فإن هذا الشخص قد قبل الهبة فعال وبقى قبوله قائماً بالرغم من موته أو فقده ألهليته وفقاً  ليتهشخص بالذات وقد مات أو فقد أه

، وأنتج القبول القائم أثره بمجرد وصوله على علم الواهب  للقواعد المقررة في هذا الشأن
 (1591 ) .

  

 القبول الصادر من غير شخص الموهوب له :  – 12

. والنائب إما أن  ( مدني 2/  571، ويتحقق ذلك إذا صدر القبول من نائبه ) م  شخص الموهوب له وقد يصدر قبول الهبة من غير

، وإما أن يكون نائباً نيابة  يكون نائباً نيابة قانونية كالولى والوصى والقيم وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في أهلية الموهوب له

                                                                                                                                                                    

، فإنه يصبح واجباً بيان ما إذا كان المجلس الرئيسي قد  وني وهو القبولاألخير مجرد واقعة مادية ال تغنى عن التصرف القان

مدني قديم  99و  57، حتى بتحقق بذلك ما تقتضيه المادتان  قبل الوصية التي قبضها المجلس المحلى وذلك قبل وفاة الواهب

( مارس سنة  وطنيوانظر استئناف  – 175ص  59رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  7) نقض مدين 

 .  ( 991ص  99م  2597يونيه سنة  15استئناف مختلط  – 555ص  951رقم  2المحاماة  2519

 1انسيكلوبيدي داللوز  – 552ص  199فقرة  29وهذا هو أيضاً الحكم في القانون المدني الفرنسي ) أوبرى ورو وإسمان 

 .  ( 119فقرة  donationلفظ 

وهذا هو أيضاً حكم  – 2) هامش رقم  277وبوجه خاص ص  71أنظر في هذا المعنى الوسيط جزء أول فقرة   (  1595) 

فقرة  donationلفظ  1انسيكلوبيدي داللور  – 552ص  199فقرة  29القانون المدني الفرنسي ) أوبرى ورو وإسمان 

111 )  . 

وإذا مات الموهوب له أو فقد  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي :   (  1599) 

( يبيح  . ولكن التقنين الحالي ) السابق مرشد الحيران 79، فالشريعة اإلسالمية على أن االيهاب يسقط : م  أهليته قبل القبول

ً  القبول للورثة أو لنائب الموهوب له . أما  لألصل الذي جرى عليه من أن اإليجاب يسقط بالموت أو بفقد األهلية ، خالفا

. وظاهر من  ( 151ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  ". فإن هذا الحكم يجري فيه على أصل من أصوله  المشروع

ان يقضي بنفس الحكم الذي العبارة األخيرة الواردة في المذكرة اإليضاحية أن أصالً من أصول هذا المشروع التمهيدي ك

. وكان هذا األصل فعال  ، فيجوز لورثة الموهوب له أو لنائبه قبول الهبة بعد موت الموهوب له قرره التقنين المدني السابق

ال يؤثر في صحة التعبير عن  "من هذا المشروع تنص على ما يأتي :  211، إذ كانت المادة  مقرراً في المشروع التمهيدي

، يبيح لورثة من  . فكان المشروع التمهيدي "ن يكون من صدر منه أو وجه إليه هذا التعبير قد مات أو فقد أهليته اإلرادة أ

أن يصدر منهم القبول بدال من الموهوب له بعد موت هذا أو  –أو لورثة الموهوب له أو لنائبه  –وجه إليه التعبير أو لنائبه 

. فأصبح ال  "أو وجه إليه هذا التعبير  "، وحذفت عبارة  عدل في لجنة المراجعة ، ولكن المشروع التمهيدي فقده ألهليته

 271يجوز لورثة الموهوب له أو لنائبه أن يقبلوا الهبة بعد موت الموهوب له أو فقده ألهليته ) أنظر الوسيط جزء أول ص 

 .  ( 2هامش رقم  292. وانظر األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  2هامش رقم 

 – 259فقرة  19ديمولومب  – 552ص  199فقرة  29أنظر في المعنى الذي نقول به أوبرى ورو وإسمان   (  1591) 

 – 111فقرة  21وانظر عكس ذلك لوران  – 2129فقرة  9كوالن وكابيتان  – 919فقرة  9بالنيول وريبير وترانسبو 

األستاذ  - 2بالنصف الثاني من هامش رقم  292األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  – 2217فقرة  29بودري وكوالن 

ويالحظ أن الرأي المعارض في الفقه الفرنسي يستطيع أن يستند إلى نص ال مقابل له في  – 299ص  15أكثم الخولي فقرة 

ة إلى ، ويقرر أن الهبة ال تنتج أثراً بالنسب من التقنين المدني الفرنسي 1/  591، هو نص المادة  التقنين المدني المصري

 .  الواهب إال من وقت إخطاره بقبول الموهوب له
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 .  اتفاقية وهذا هو الوكيل

، فإذا وكل الواهب وكيال ليهب ماال له نيابة عنه  الهبة يجب أن يتوافر فيها الشكل الواجب توافره في عقد الهبة نفسهوالوكالة في 

، ولكن إذا وكل الموهوب له وكيال ليقبل عنه الهبة جاز أن يكون التوكيل في ورقة عرفية  وجب أن تكون الوكالة في ورقة رسمية

ألن قبول الهبة المنفصل ال تشترط فيه الرسمية 
 (1591 ) .

يجب  "مدني إنه  199، إذ تقول المادة  وقد ورد نص صريح في هذا المعنى 

. وال بد  "، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك  نين الذي يكون محل الوكالةأن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانو

. وقد  ، ويجب أن يذكر في هذه الوكالة المال الموهوب فتتخصص الوكالة بهذا المال دون غيره من وكالة خاصة في الهبة واالتهاب

( ال بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من  2)  "مدني في هذا المعنى على أنه  191نصت الفقرتان األولى والثانية من المادة 

(  1. )  ، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء العمال اإلدارة

، إال إذا كان  ه التخصيصوالوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع األعمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وج

 .  "العمل من التبرعات 

، إال بطريق الفضالة إذا تحققت  ، أن يقبل الهبة عنه ، غير نائب من الموهوب له ال نيابة قانونية وال نيابة اتفاقية وال يجوز ألجنبي

شروطها 
 (1597 ) .

، لم يستطع  وغاب بعضويترتب على ذلك أنه لو كان الموهوب لهم متعددين وحضر بعضهم مجلس العقد  

. وإنما يستطيع أجنبي  الحاضرون أن يقبلوا عن الغائبين ما دام ليسعدهم توكيل بالقبول وما داموا ال ينوبون عن الغائبين نيابة قانونية

ي الذي تعهد . ومقتضى هذه القواعد أن األجنب ، ويكون هذا تهداً عن الغير فتسري قواعده أن يتعهد عن الموهوب له بأنه يقبل الهبة

. فال يلتزم  ، وإنما ألزم نفسه بأن يحصل على قبول الموهوب له بالهبة بأن يقبل الموهوب له الهبة لم يلزم هذا األخير بالقبول

، وله إما أن يقبل الهبة فتتم وإما أن يرفضها فتسقط  الموهوب له إذن بالقبول
 (1595 ) .

  

، وهو وحده الذي  ، فقد تقوم عنده اعتبارات أدبية تدفعه إلى عدم قبول الهبة بالموهوب لهولما كان قبول الهبة أمراً شخصياً خاصاً 

، فإنه إذا لم يقبل الهبة لم يجز لدائنيه أن يستعملوا حقه في القبول وأن يقبلوا نيابة عنها  يستطيع تقدير هذه االعتبارات
 (1519 ) .

وإذا  

، ألن الرفض ال يتضمن معنى االفتقار بل  عنوا في هذا الرفض بالدعوى البولصية، لم يجز لدائنيه أن يط رفض الموهوب له الهبة

 .  هو امتناع عن اإلثراء

 الوعد بالهبة  - 2

 من التقنين المدني على ما يأتي :  559النصوص القانونية : تنص المادة  - 11

 "الوعد بالهبة ال ينعقد إال إذا كان بورقة رسمية  " 
 (1512 ) .

  

، ولكن الحكم كان معموال به دون نص  لهذا النص في التقنين المدني السابق وال مقابل
 (1511 ) .

  

 515وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 597ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 922تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  ويقابل في –وال مقابل له في التقنين المدني العراقي  –
 (1519 ) .

  

                                                 

 . 91أنظر ما يلي فقرة   (  1591) 

 .  115فقرة  donationلفظ  1أنظر عكس ذلك وأن الفضالة ال تجوز أنسيكلوبيدي داللوز   (  1597) 

 1بيدي داللوز انسيكلو – 915فقرة  9بالنيول ريبير وفرانسبو  – 559ص  191فقرة  29أوبرى ورو وإسمان   (  1595) 

 .  119فقرة  – 111فقرة  donationلفظ 

 .  511ص  donationلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز  – 559ص  191فقرة  29أوبرى ورو وإسمان   (  1519) 

الوعد بالهبة ال ينعقد  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  115تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   (  1512) 

. وقد عدل هذا النص في لجنة المراجعة بما يجعل  "فقرة ثانية  299، وذلك مع عدم اإلخالل بنص المادة  إال إذا كان بالكتابة

 ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الوعد بالهبة في كل من العقار والمنقول ال ينعقد إال إذا كان بورقة رسمية

)  559، ووافق عليه مجلس النواب فمجلس الشيوخ تحت رقم  في المشروع النهائي 921، وصار رقمه  المدني الجديد

 .  ( 199ص  – 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 – 195األستاذ محمد كامل مرسي في األموال فقرة  – 215ص  9م  2752يناير سنة  15استئناف مختلط   (  1511) 

 .  59ص  59حمود جمال الدين زكي فقرة األستاذ م

 التقنينات المدنية العربية األخرى :   (  1519) 

 . ( ) مطابق 597التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 515التقنين المدني الليبي م 

 .  مدني عراقي 1/  52. ولكن الحكم متفق بالتطبيق للمادة  التقنين المدني العراقي ال مقابل
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وإذا  "، ويجري على الوجه اآلتي :  مدني 292، هو نص الفقرة الثانية من المادة  وليس هذا النص إال تطبيقاً تشريعياً لنص اعم منه

 .  "، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضاً في االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد  اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين

. ونبحث ذلك في المسائل اآلتية :  ، فيوجد وعد بااليهاب ووعد باالتهاب ويمكن قياس الوعد بالهبة على الوعد بالبيع والوعد بالشراء

( األثر الذي يترتب  5. )  ( كيف ينعقد الوعد بالهبة إيهاباً واتهاباً  9) .  ( صور للوعد باالتهاب 1( صور للوعد بااليهاب )  2) 

 . على الوعد بالهبة إيهابا واتهابا

 صور الموعد بااليهاب :  – 19

. فإذا فرض أن شخصاً يريد أن يهب آخر دارا مثال  يتحقق ذلك عمال في هبة المال المستقبل وفي هبة المال غير المملوك للواهب

نقع هبة األموال المستقبلة باطلة  "مدني تنص على أن  551، فإنه ال يستطيع أن يهب الدار فوراً ألن المادة  م يشرع في بنائهاولكنه ل

. فليس أمامه في هذه  ، حتى ال يواجه المستقبل بما يتضمنه من احتماالت . وهو ال يريد أن ينتظر حتى يفرغ من بناء الدار ثم يهبها "

.  ، فيتقيد به الواعد منذ صدور الوعد ، ويقبل اآلخر هذا الوعد يعد بهبة الدار على أن تتم الهبة عند الفراغ من بنائهاالحالة إال أن 

، استطاع الموعود  ، ثم تم بناؤها ، فلو مات الواعد قبل الفراغ من بناء الدار ويكون قد تم في هذه الحالة وعد بايهاب قبله الموعد له

. وكذلك األمر لو أن الدار الموعود  ، وتنفذ في حق ورثة الواعد ، فتتم الهبة بإرادته وحده في استنجاز الوعدله أن يبدي رغبته 

، فإن هذا ال يستطيع أن يهبها في الحال ألن هبة مال الغير ال تنفذ في  بإيهابها موجودة حاال وقت الوعد ولكنها غير مملوكة للواعد

. ولكنه يستطيع أن يعد فوراً الطرف اآلخر بهبة الدار  ، فيتريث الواعد حتى يملك الدار ثم يهبها ( مدني 552حق المالك الحقيقي ) م 

، على أن يصبح هذا الوعد هبة كاملة إذا ملك الواهب الدار وأبدى الموعود له  ، فيقبل الموعود له الوعد بااليهاب عند تملكه لها

 .  رغبته في استنجاز الهبة

. مثل ذلك أن يعد شخص آخر بايهاب دار إذا هو  د باإليهاب إذا كانت الهبة بعوض أو مقترنة بتكاليف والتزاماتويتسع ميدان الوع

،  ، حتى يتدبر األمر قبل أن يلتزم بالعوض ، فيقتصر الموعود له على أن يقبل هذا الوعد بااليهاب دفع له إيراداً مرتباً طول الحياة

. ومثل ذلك أيضاً أن يعد شخص جمعية خيرية بان يهب لها مبلغاً من المال على أن  أبدى رغبته في ذلكفإذا استقر رأيه على القبول 

 .  ، فتقبل أو ترفض ، فتقتصر الجمعية على قبول هذا الوعد حتى تتدبر أمرها تقوم بإنشاء مستشفى أو ملجأ أو نحو ذلك

 صور للوعد باالنهاب :  – 15

. فيجوز أن يعد شخص آخر بقبول هبة داره على أن  االتهاب مماثلة لبعض صور الوعد بااليهابويمكن أن نورد صوراً للوعد ب

. فهنا انعقد وعد باالتهاب  ، فيقتصر صاحب الدار على قبول هذا الوعد باالتهاب حتى يتدبر األمر يرتب للواهب ايراداً طول حياته

، دون أن يلزم الموعود له  نعقد وعد باالتهاب ملزم لجانب الواعد وحده. فهنا ا على قبول هذا الوعد باالتهاب حتى يتدبر األمر

،  . وكذلك الحال لو أن الجمعية الخيرية هي التي تقدمت ووعدت بأن تقبل هبة من شخص على أن تنشيء مستشفى صاحب الدار

، ثم ينظر هل يقبل أن يهب أو ال يقبل  فيقتصر الموعود له على هذا الوعد باالتهاب
 (1515 ) .

  

 كيف ينعقد الوعد بالهبة :  – 19

                                                                                                                                                                    

، وال يصح الوعد بهبة عقار أو حق عقاري  : ال يصح الوعد بالهبة إال إذا كان خطيا 922وجبات والعقود اللبناني م تقنين الم

، ويختلفان في  . ) ويتفق التقنينين اللبناني مع التقنين المصري في أن الوعد بالهبة عقد شكلى إال بقيده في السجل العقاري

، أما في لبنان فالشكلية ورقة عرفية يضاف إليها القيد في  رسمية دائماً للعقار وللمنقول. ففي مصر الشكل ورقة  كيفية الشكل

 .  ( السجل العقاري للعقار

. فإذا صرح  ، فهذا هو هبة كاملة ال مجرد وعد بهبة أما التزام شخص بمبلغ معين يدفعه آلخر على سبيل الهبة  (  1515) 

وجب أن يكتب االلتزام في ورقة رسمية حتى تستكمل الهبة الشكل الواجب ) استئناف ،  الملتزم بأن االلتزام على سبيل الهبة

، بأن قرر مثال أن المبلغ الذي  . وإذا ستر الملتزم الهبة تحت اسم عقد آخر ( 29ص  91م  2559نوفمبر سنة  15مختلط 

 .  تكون هبة مستترة تحت اسم عقد آخر، ألنها  ، أعفيت الهبة من شرط الرسمية التزم به هو قرض أو وديعة أو نحو ذلك

.  . فإذا كان االكتتاب مصحوباً بالدفع في الحال هفو هبة يدوية وكذلك الحكم إذا اكتتب شخص في مشروع على سبيل التبرع

مبلغ على ، بل كان التزاما بدفع  . أما إذا لم يكن هذا وال ذاك ، فهوهبة غير مباشرة وإذا كان تعهداً في اشتراط لمصلحة الغير

. هذا هو مقتضى تطبيق القوار العامة ) أنظر المذكرة  ، فال بد من الورقة الرسمية سبيل التبرع أو وعداً بهبة هذا المبلغ

. ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن العرف  ( 199ص  5اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج 

، ومن ثم يكون ملزماً حتى ولو لم يستوف هذا الشكل ) أوبرى ورو  في ورقة رسميةجرى بان االكتتاب ال يكون عادة 

األستاذ محمد كامل  – 2991فقرة  9جوسران  – 527فقرة  9بالنيول وريبير وترانسبو  – 919ص  195فقرة  29وإسمان 

وقد قضت  –(  999فقرة  DONATIONلفظ  1ولكن قارن أنسيكلوبيدي داللوز  – 52فقرة  1مرسي في العقود المسماة 

 2519فبراير سنة  9محكمة النقض الفرنسية بأن االكتتاب يكون ملزماً حتى لو لم يكتب في ورقة رسمية ) نقض فرنسي 

 .  ( 19 – 2 – 2519داللوز 
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ينعقد إذا عينت المسائل الجوهرية لعقد الهبة المراد إبرامه والمدة التي  –سواء كان وعداً بااليهاب أو وعداً باالتهاب  –والوعد بالهبة 

الذي يعد بموجبه كال المتعاقدين أو  االتفاق "مدني إذ تقول :  292. وليس هذا إال تطبيقاً للفقرة األولى من المادة  يجب إبرامه فيها

ا أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل ال ينعقد إال إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب إبرامه فيه

" 
 (1519 ) .

 .  ، ولكنه عقد تمهيدي ال عقد نهائي فالوعد بالهبة عقد كامل ال مجرد إيجاب 

، وجب أن يكون السبيل مهيأ إلبرام عقد الهبة النهائي بمجرد ظهور رغبة  الوعد بالهبة هو تمهيد لعقد الهبة النهائيولما كان 

. وهذه المسائل الجوهرية هي بيان المال  ، بان يشتمل الوعد على جميع المسائل الجوهرية في الهبة المراد ابرامها الموعود له

، وإنما يشترط وجوده وقت ظهور رغبة الموعود له  ال يشترط أن يكون هذا المال موجوداً وقت الوعد، و الموعود بهبته بياناً كافياً 

، أو للموعود  . كما ال يشترط أن يكون المال مملوكاً وقت الوعد للواعد في حالة الوعد بااليهاب في إبرام الهبة وإال كانت الهبة باطلة

، وإال لم تنفذ الهبة في حق المالك الحقيقي  أن يكون مملوكاً لكل منهما وقت ظهور الرغبة ، وإنما يشترط له في حالة الوعد باالتهاب

. كذلك يجب أن يبين في الوعد إن كانت الهبة المراد إبرامها مقترنة بعوض أو تكاليف  وكانت قابلة لإلبطال لمصلحة الموهوب له

، ويقع  . ويجب أخيراً تعيين المدة التي يجب في خاللها إبرام عقد الهبة ات، وما هو هذا العوض أو هذه التكاليف وااللتزام والتزامات

، وكانت هناك عناصر تنهض لتحديد هذه  . وإذا اتفق الطرفان على أن تكون المدة هي المدة المعقولة هذا التعيين صراحة أو داللة

 .  تلفت الطرفان على تحديدها تكفل القاضي بذلك، وإذا اخ ، جاز الوعد بالهبة ألن المدة هنا تكون قابلة للتحديد المدة

،  مدني سالفة الذكر 559، كما يقضى بذلك صريح نص المادة  في ورقة رسمية –إيهاباً أو اتهابا  –ويجب أن يكون الوعد بالهبة 

، وال يجوز إجبار الواعد على  . ومن ثم يقع الوعبد بالهبة غير المكتوب أصالً أو الثابت في ورقة عرفية باطال وإال لم ينعقد الوعد

.  ، وإجباره على هذا التدخل الشخصي ممتنع ، ألن هذا يقتضي تدخال شخصياً من الواعد التمام رسمية الهبة تنفيذ وعده تنفيذاً عينياً 

جاز ذلك المكن بطريق ، والنه لو  ، ألن الوعد بالهبة باطل كما قدمنا وال يجوز كذلك أن يقوم الحكم على الواعد بالتنفيذ مقام الهبة

ملتو أن يصل الشخص إلى إبرام هبة دون ورقة رسمية إذ يقتصر على وعد بالهبة غير رسمي يصل به إلى حكم يقوم مقام الهبة 
 (

1511 ) .
  

فقد  ، ولو ، فيجب أن يكون في هذا الوقت أهالً لإليهاب أو لالتهاب واألهلية المطلوبة للهبة يجب أن تتوافر في الواعد وقت الوعد

، إذ أن  . وعيوب اإلرادة بالنسبة إلى الواعد تقدر وقت الوعد أيضاً ألنه ال يصدر منه رضاء بعد ذلك األهلية وقت التعاقد النهائي

، فيصح أن يكون  . أما أهلية الموعود له فتقدر وقت التعاقد النهائي ال وقت الوعد الهبة النهائية تتم بمجرد ظهور رغبة الموعود له

، ذلك أنه ال يلتزم بشيء وقت الوعد وإنما يلتزم عند التعاقد  ل وقت الوعد بشرط أن تتوافر فيه األهلية وقت ظهور رغبتهغير أه

، إذ أنه يصدر منه رضاء في كل من هذين  . أما عيوب اإلرادة فتقدر بالنسبة إليه وقت الوعد ووقت التعاقد النهائي معاً  النهائي

ه في كل منهما صحيحا الوقتين فيجب أن يكون رضاؤ
 (1511 ) .

  

 األثر الذي يترتب على الوعد بالهبة : – 11

، يفصل بينهما  ، فإن األثر الذي ترتب عليه يجب أن  نميز فيه بين مرحلتين إذا انعقد الوعد بالهبة صحيحاً على النحو الذي قدمناه 

 .  ظهور رغبة الموعود له في إبرام الهبة نهائياً 

ً  ففي المرحلة التي . فالواعد  ، وال يرتب في ذمة الواعد إال التزاما تسبق ظهور الرغبة ال يكسب الوعد الموعود له إال حقاً شخصيا

، يترتب في ذمته التزام شخصي هوان يقوم بوعده عند ظهور رغبة الموعود  ، سواء كان واعداً بااليهاب أو واعدا باالتهاب وحده

. ويترتب على ذلك أن  ، أما الموعود له فال يلتزم بشيء ، وهذا التزام بعمل يقبل أن يوهب إليه، فيهب المال الموعود بايهاب أو  له

،  ، وله أن يتصرف فيه إلى وقت التعاقد النهائي الواعد بااليهاب يبقى مالكا للشيء الذي وعد بإيهابه طوال هذه المرحلة األولى

. فإذا باع الواعد بااليهاب العقار  لمتعلقة بالشهر بالنسبة إلى العقارويسرى تصرفه في حق الموعود له متى توافرت الشروط ا

، فليس للموعود له إال الرجوع  الموعود بإيهابه إلى آخر أو وهبه إياه وسجل المشتري أو الموهوب له الثاني التصرف الصادر إليه

اليهاب في حالة من الحاالت التي يجوز فيها الرجوع . بل إن الموعود له ال يرجع بتعويض إذا كان الواعد با بتعويض على الواعد

                                                 

 .  295أنظر في تاريخ هذا النص وفي شرحه الوسيط الجزء األول فقرة   (  1519) 

، ورتب  بالهبة غير المكتوب في ورقة رسمية عقداً غير مسمى ثم بإيجاب وقبولولكن يجوز أن يعتبر الوعد   (  1511) 

ً  التزاما شخصيا في ذمة الواعد ،  ، فال يبقى إال التعويض يحكم به على الواعد ، ولما كان هذا االلتزام يتعذر تنفيذه عينا

وهوب بسبب عدم تنفيذ الواعد لوعده يصاب وبخاصة في حالة الوعد بااليهاب فإن الموعود له إذا لم يحصل على المال الم

 1ولكن قارن أنسيكلوبيدي داللوز  – 59عادة بضرر يستحق من أجله التعويض ) األستاذ محمود جمال المدين زكي فقرة 

ً  159فقرة  donationلفظ  ، ألن الوعد  حيث يذهب إلى أن األمر بااليهاب في غير ورقة رسمية باطل وال يوجب تعويضا

 .  ( مما يحمى إرادة المتبرع وهي الورقة الرسمية تبرع خال

 .  291فقرة  – 219أنظر في كل ذلك الوسيط الجزء األول فقرة   (  1511) 
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 الفهرس العام

، ذلك أنه يجوز الرجوع في الوعد باإليهاب حيث يجوز الرجوع في الهبة نفسها  في الهبة وسنبسطها فيما بعد
 (1517 ) .

  

تظهر هذه الرغبة قبل انقضاء . فإذا لم  أما المرحلة الثانية فتحل بظهور رغبة الموعود له في إبرام الهبة في خالل المدة المتفق عليها

،  ، فإن الهبة النهائية تتم بمجرد ظهور هذه الرغبة وال حاجة لرضاء جديد من الواعد . أما إذا ظهرت ، سقط الوعد بالهبة المدة

، في حالة الوعد  . غير أن ظهور رغبة الموعود له وتعتبر الهبة النهائية قد تمت من وقت ظهور الرغبة ال من وقت الوعد

،  . وإذا امتنع الواعد من تنفيذ التزامه بعد ظهور رغبة الموعود له في إبرام الهبة النهائية ، يجب أن يكون في ورقة رسمية باالتهاب

. وإذا كان المال الموهوب عقارا  ، وقام الحكم مقام عقد الهبة النهائي جاز استصدار حكم ضده ما دام الوعد مكتوباً في ورقة رسمية

إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم  "مدني إذ تقول :  291. وهذا هو ما تنص عليه المادة  ، فتنتقل الملكية إلى الموهوب له سجل الحكم

، قام  ، وكانت الشروط الالزمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ، وقاضاه المتعاقد اآلخر طالباً تنفيذ الوعد نكل

 "المقضى مقام العقد  الحكم متى حاز قوة الشيء
 (1515 ) .

  

 شكل الهبة  -المطلب الثاني 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  577النصوص القانونية : تنص المادة  - 11

 . ، وإال وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر تكون الهبة بورقة رسمية - 2

 دون حاجة إلى ورقة رسمية ، ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض - 1 
 (1519 ) .

 

 1255 – 19/  57ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادتين 
 (1512 ) .

  

وفي  – 511وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 591ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 929 – 995وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  – 199 – 191المادتين التقنين المدني العراقي 
 (1511 ) .

  

                                                 

ويجوز الرجوع في الوعد  "وقد قررت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي هذا الحكم صراحة إذ تقول :   (  1517) 

 .  ( 199ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "على النحو الذي يجوز فيه الرجوع في الهبة 

 .  291فقرة  – 291وانظر في كل ذلك الوسيط الجزء األول فقرة  –مدني  129أنظر أيضاً المادة   (  1515) 

 2 ":  119من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : م  111 – 119تاريخ النص : ورد هذا النص في المواد   (  1519) 

، جاز للغير حسن النية  على أنه إذا تمت الهبة تحت ستار عقد آخر - 1.  ، وإال وقعت باطلة تكون هبة العقار بورقة رسمية -

، فتمسك البعض  . فإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن أن يتمسك بالعقد المستتر أو بالعقد الظاهر وفقاً لما تقضى به مصلحته

ال تتم هبة المنقول إال بتسليم  ":  112. م  "، كانت األفضلية لألولين  بالعقد المستتربالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون 

، فال يشترط فيها شكل  إذا تمت الهبة في صورة اشتراط لمصلحة الغير ":  111. م  "الموهوب تسليما فعلياً وقبضه 

لجنة المراجعة عدلت هذه النصوص الستبقاء  . وفي "، إال الشكل الذي قد يتطلبه العقد ما بين المشترط والمتعهد  خاص

،  األحكام التي كان معموال بها في التقنين السابق فيما يتعلق بشكل الهبة في العقار والمنقول والهبة المستترة والهبة اليدوية

مطابقة لما  119ادة ، فأصبحت الم باعتبار أن هذه األحكام قد ألفها المتعاملون منذ وقت طويل ولم يجد ما يدعو إلى تغييرها

بعد  119، األولى ألن حكمها مستفاد من المادة  111و  112، وحذفت المادتان  استقرت عليه في التقنين المدني الجديد

،  في المشروع النهائي 929. وصار رقم النص المستبقى  ، والثانية ألن حكمها وارد في االشتراط لمصلحة الغير تعديلها

مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة  "، وفي لجنة مجلس الشيوخ اقترح أن يضاف النص اآلتي :  ابووافق عليه مجلس النو

، فليس ثمة ما يدعو إلى  . ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح "الثانية من المادة السابقة يكون القبض بالتسليم والتسلم الفعلي 

.  ، ووافقت لجنة مجلس الشيوخ على المادة دون إضافة هاتعريف القبض على هذه الصورة بالنسبة إلى الهبة بخصوص

ص  – 157ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  577، وأصبح رقمها  ووافق مجلس الشيوخ عليها كما أقرتها لجنته

192 )  . 

، بمجرد اإليجاب  ثابتة، منقولة كانت أو  : تنتقل الملكية في األموال الموهوبة 19/  57التقنين المدني السابق م   (  1512) 

، فال تصح الهبة  . إنما إذا كان العقد المشتمل على الهبة ليس موصوفاً بصفة عقد آخر من الواهب والقبول من الموهوب له

 .  ، وإال كانت الهبة الغية وال القبول إال إذا كانا حاصلين بعقد رسمي

. إذا حصل تسليمها بالفعل من  احتياج إلى تحرير عقد رسمي بها : تعتبر الهبة في األموال المنقولة صحيحة بدون 12/  55م 

 .  الواهب واستالمها من الموهوب له

 .  ( ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد

 .  التقنينات المدنية العربية األخرى  (  1511) 

 .  ( ) مطابق 591التقنين المدني السوري م  

 .  ( ) مطابق 511الليبي م التقنين المدني  
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 القاعدة العامة : الرسمية أو العينية  - 1

 مبررات الشكلية في عقد الهبة :  – 17

الكثرة الغالبة من العقود ، بعد أن أصبحت  ، وهي من العقود الشكلية النادرة التي بقيت حتى اليوم الهبة في األصل عقد شكلي

 .  رضائية تتم بمجرد تالقى اإليجاب والقبول

، ال يقع إال نادراً ولدوافع  . ولكن يبرر الشكلية في الهبة إنها عقد خطير وقد اعترض بعض الفقهاء على هذه الشكلية في عقد الهبة

، فإن الهبة كما قدمنا عقد نادر  ائع فيه مقابال لما أعطى. وإذا كان البيع يكثر وقوعه في التعامل وهو عقد معاوضة يأخذ الب قوية

، وتعينه الشكلية على ذلك  . فالواهب في اشد الحاجة إلى التأمل والتدبر الوقوع وبه يتجرد الواهب عن ماله دون مقابل
 (1519 ) .

  

، نافعة كل النفع  ستلزمه من وقت وجهد، وما ت ، وما تستتبعه من جهر وعالنية ، بما تتضمنه من إجراءات معقدة والورقة الرسمية

، إذ هو في الوقت الذي يتجرد فيه عن ماله  . فهي نافعة للواهب ، بل ولحماية الموهوب له نفسه ، ولحماية أسرته لحماية الواهب

، ليأمن من شر االندفاع وراء انفعاالت عارضة  دون مقابل في حاجة كما قدمنا إلى التدبر
 (1515 ) .

، إذ  سرة الواهبوهي نافعة أل 

، وقد يكون في إجراءات الورقة الرسمية وعالنيتها سبيل  الواهب وهو يتجرد عن ماله دون مقابل بسلب ورثته بعض حقهم في تركته

، فإن الهبة عقد يسهل  . والورقة الرسمية نافعة للموهوب له نفسه ، فيبصرونه بمغبة عمله للورثة إلى االحاطة بما يقدم عليه مورثهم

 .  ، فخير للموهوب له أن يتسلح بهذه الرسمية للدفاع عن حقه الطعن فيه

، فذلك أثر من اآلثار الباقية في إيثار العقار على المنقول في وجوه  وإذا أن القانون استغنى في المنقول عن الورقة الرسمية بالقبض

، إذ يتجرد به عن  كفيل أن ينبه الواهب إلى خطر أقدم عليه، وهو عمل مادي  . على أن القبض أكثر مالءمة لطبيعة المنقول الحماية

 .  حيازة الشيء الموهوب

، وقد قصد من ذلك إلى تيسير  على أن القانون قد تخفف من كل من الرسمية والعينية في كثير من االستثناءات سنبسطها فيما يلي

 .  التعامل ما وجد إليه سبيال

 .  وإلى ما فرضه القانون من جزاء على هذا الشكل،  وننتقل اآلن إلى بيان شكل الهبة

 شكل الهبة  –أوالً 

، أما  . فهبة العقار ال تتم إال بورقة رسمية التمييز بين العقار والمنقولك يجب في بيان شكل الهبة أن نميز بين العقار والمنقول – 15

مدني التي أسلفنا ذكرها  577صراحة المادة . وهذا ما نصت عليه  هبة المنقول فتتم إما بورقة رسمية وإما بالقبض
 (1519 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 .  ، وجب النعقاد الهبة أن يسجل في الدائرة المختصة : إذا كان الموهوب عقارا 191التقنين المدني العراقي م 

 .  ، ويلزم في القبض إذن الواهب صراحة ال تتم الهبة في المنقول إال بالقبض – 2:  191م 

، ويلزم في القبض إذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة أو  قبضال تتم الهبة في المنقول إال بال – 2:  199م 

 .  ، وأما إذنه بالقبض داللة فمقيد بمجلس الهبة وعقد الهبة إذن بالقبض داللة بعده

 ( هبة العقاب فيه ال تتم إال بشكلية خاصة وهي التسجيل في 2) والتقنين العراقي يختلف عن التقنين المصري فيما يأتي : ) 

( لم تعف الهبة من  9. )  ، وفي مصر قد تتم أيضاً بورقة رسمية ( هبة المنقول ال تتم إال بالقبض 1. )  الدائرة المختصة

 .  ( 21فقرة  – 5أنظر في ذلك األستاذ حسن الذنون فقرة  –الشكلية إذا استترت تحت اسم عقد آخر 

 .  اليدوية بان يسلم الواهب الشيء إلى الموهوب له: تتم الهبة  995تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. ) والفروق ما بين التقنين اللبناني والتقنين  : إن هبة العقار أو الحقوق العينية العقارية ال تتم إال بقيدها بالسجل 929م 

 .  ( المصري هي ذات الفروق التي تقدم ذكرها ما بين التقنين العراقي والتقنين المصري

ً  وشكلية الهبة مستقرة في تقاليدنا القانونية  (  1519)  ، وقرر الفقه اإلسالمي  ، فقد جعل التقنين السابق عقد الهبة عقدا شكليا

 .  في أكثر مذاهبه أن الهبة خالفا للبيع ال تتم إال بالقبض

، حتى  بورقة رسمية فاألصل في هبة العقار أن تكون "وفي ذلك تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :   (  1515) 

،  ( 195ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "تتوافر للواهب أسباب الحرية في عقد ينزل به عن ماله دون مقابل 

فقرة  21وليس السبب في رسمية الهبة أو عينيتها حماية ورثة الواهب فحسب كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهاء ) لوران 

األستاذ  – 77ص  – 71ص  51األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 951فقرة  9 بالنيول وريبير وترانسبو – 995

 .  ، إذ هو يتجرد عن ماله دون مقابل ، بل السبب الرئيسي هو حماية الواهب نفسه ( 291وفقرة  11أكثم الخولي فقرة 

.  جعل هبة المنقول ال تتم إال بالقبض، وي وقد كان المشروع التمهيدي يجعل هبة العقار ال تتم إال بورقة رسمية  (  1519) 

، وكانت هبة المنقول عقداً عينياً حتما ) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في  فكانت هبة العقار عقداً شكلياً حتما

 .  ( في الهامش 17وانظر آنفاً فقرة  – 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 شكل الهبة في العقار  -)أ( 

 أنواع الشكلية في التشريعات المختلفة :  – 99

. ويمكن القول إن الشكلية  ، ولكنها تختلف في نوع الشكلية الواجبة تتفق أكثر التشريعات األجنبية على اشتراط الشكلية في عقد الهبة

، فإذا  ، بل يترك التراضي في الهبة حراً طليقاً من الشكل . أحدهما ال ينصب على إرادة المتعاقدين يعات على ضربينفي هذه التشر

. والضرب الثاني  انعقدت الهبة بالتراضي كان ال بد في تمامها على وجه بات من تصديق السلطة القضائية أو إقرار من هذه السلطة

، وقد  ، قد يكون موثقاً للعقود ، فال بد من أن يصدر في شكل خاص أمام موظف مختص ذاتهمن الشكلية ينصب على التراضي 

 .  ، وقد يكون أحد القضاة يكون أمينا للسجل العقاري

. فمن  تختلف سلطة القاضي في التصديق من تشريع إلى تشريع –تصديق السلطة القضائية  –وفي الضرب األول من الشكلية 

، فليس له أن يتعرض عليها إال إذا كانت لسبب غير  مهمة القاضي على تسجيل الهبة في سجالت المحكمة التشريعات ما يقتصر

. ومن التشريعات ما يجعل للقاضي سلطة  ، وذلك مثل تشريعات سابقة لبعض الواليات األلمانية والواليات السويسرية مشروع

لطة بعيدا إلى حد أن يرفض القاضي تسجيل الهبة ألنها تجرد الواهب من واسعة في إقرار الهبة أو عدم إقرارها وقد تذهب هذه الس

 .  ، وقد كان ذلك شأن التشريعات األسبانية والبرتغالية السابقة على التشريعات الحالية أسباب معيشته

.  التراضي نفسه، ويسود الضرب الثاني وهو الشكلية التي تنصب على  وقد أخذ هذا الضرب من الشكلية يختفي من التشريعات

، كما هو األمر في مصر وسورية وليبيا وفرنسا  وأكثر ما تكون هذه الشكلية ورقة رسمية يحررها موثق للعقود مختص
 (1511  )

، كما هو األمر في بعض الواليات  . وقد تكون الجهة المختصة بتوثيق الهبة هي المحكمة وايطاليا وأسبانيا والبرتغال وهولندا

. وقد تكون الرسمية هي تسجيل  ، فال تنتقل منه إلى التصديق ن المحكمة في هذه الحالة تقتصر على مجرد التوثيق، ولك األلمانية

، كما هو األمر في العراق وفي لبنان  الهبة في الدائرة المختصة كدائرة الطابو أو السجل العقاري
 (1511 ) .

  

 شكلية الهبة في مصر هي الورقة الرسمية :  – 92

وهبة العقار في مصر ال تتم إال بورقة رسمية 
 (1517 ) ،

. وعلى المتعاقدين أن يتقدما  فالشكلية في مصر هي الورقة الرسمية كما قدمنا 

، فقد يكون هذا  ، وليس ضرورياً أن يكون هذا هو مكتب التوثيق الذي يوجد في دائرته العقار الموهوب ال مكتب من مكاتب التوثيق

، بعد دفع الرسم  . ويقوم الموثق بتوثيق عقد الهبة ديريات الصعيد وتوثق الهبة في مكتب للتوثيق بالقاهرةالعقار في إحدى م

. ويجب عليه قبل إجراء التوثيق أن يتثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهما ع وله أن يطلب إثباتاً ألهلية المتعاقدين تقديم ما  المستحق

، فعلى الموثق أن يتأكد من أن  . وإذا تمت الهبة بوكيل دة ميالد أو شهادة طبية أو مستند آخريؤيد تلك األهلية من مستندات كشها

. وال يجوز التوثيق إال بحضور شاهدين كاملي األهلية مقيمين باألقليم المصري ولهما إلمام  مضمون الهبة ال يجاوز حدود الوكالة

، وعلى  ما بالمتعاقدين أو بالموثق صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعةبالقراءة والكتابة وال صالح لهما في الهبة ور تربطه

. ويجب على الموثق قبل توقيع المتعاقدين على الهبة أن يتلو عليهما الصيغة  الشاهدين أن يوقعا عقد الهبة مع المتعاقدين والموثق

وإذا أتضح للموثق عدم توافر األهلية أو عدم توافر الرضا لدى .  ، وأن يبين لهما األثر القانونين المترتب عليه الكاملة للعقد

، كان للموثق أن يرفض  ، أو إذا كانت الهبة المطلوب توثيقها ظاهرة البطالن كأن كان المال الموهوب ماال مستقبال المتعاقدين

دين أن يتظلما إلى قاضي األمور الوقتية . وللمتعاق التوثيق وأن يعيد المحرر إلى ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مع إبداء األسباب

. ولهما أن يطعنا في القرار الذي  ، وذلك في خالل عشرة أيام من إبالغ الرفض إليهما بالمحكمة التي يقع مكتب التوثيق في دائرتها

مر المقضى في موضوع ، وقرار القاضي أو غرفة المشورة ال يحوز قوة األ يصدره القاضي أمام غرفة المشورة بالمحكمة االبتدائية

، فإذا قضى القرار بأهلية المتعاقدين أو بعدم أهليتهما أو بصحة الهبة أو ببطالنها لم يكن ذلك بحجة أمام القضاء العادي إذا  الهبة

 .  رفعت إليه فيما بعد قضية في هذا الشأن

، ثم يرسل صورة إلى المكتب الرئيسي القاهرة  ، ويسلم صورة تنفيذية منه لكل من المتعاقدين ويحتفظ مكتب التوثيق بأصل العقد

لحفظها فيه 
 (1515 ) .

  

 قبول الهبة إذا كان منفصال عن اإليجاب :  – 91

                                                 

ً وفي فرنسا تخضع هبة العقار   (  1511)  . إلجراءات تسجيل من نوع خاص يختلف  ، حتى تكون نافذة في حق الغير أيضا

. أما  ( 519فقرة  – 979فقرة  donation لفظ 1انسيكلوبيدي داللوز  –مدني فرنسي  595عن التسجيل بوجه عام ) أنظر 

 .  هبة العقار في مصر فتخضع للقواعد العامة للتسجيل

 .  2971فقرة  – 2911فقرة  29والن أنظر فيما تقدم بودري وك  (  1511) 

 25المحاماة  2597ديسمبر سنة  7واإلشهاد الشرعي قديماً كالورقة الرسمية تنعقد به الهبة ) استئناف مصر   (  1517) 

 .  152ص  171رقم 

ته بالئح 2551نوفمبر سنة  9والمرسوم الصادر في  2551لسنة  17أنظر في كل ما تقدم قانون التوثيق رقم   (  1515) 

 .  التنفيذية
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، فتحرر الورقة الرسمية متضمنة كال من اإليجاب والقبول في وقت  ويغلب أن يكون قبول الموهوب له للهبة متصال بإيجاب الواهب

، فيقبل الموهوب له  ، فيوجب الواهب الهبة في وقت ويرسل إيجابه إلى الموهوب له اإليجاب. ولكن قد ينفصل القبول عن  واحد

،  ، مكتوبا في ورقة رسمية الحالة يجب أن يكون اإليجاب ، حتى ينعقد . وفي هذه الحالة يجب أن يكون اإليجاب الهبة في وقت آخر

، فيشترط في القانون الفرنسي أن يكون أيضاً في ورقة  . أما القبول ، مكتوبا في ورقة رسمية على الوجه الذي أسلفناه حتى ينعقد

رسمية 
 (1579 ) .

إنما إذا كان العقد المشتمل على  "على ما يأتي :  19/  57، إذ نص في المادة  وكذلك فعل التقنين المدني السابق 

 .  "، وإال كانت الهبة الغية  لين بعقد رسمي، فال تصح الهبة وال القبول إال إذا كانا حاص الهبة ليس موصوفا بصفة عقد آخر

، بل اقتصر  ولكن التقنين المدني المصري الجديد لم يشترط صراحة أن يكون القبول إذا انفصل عن اإليجاب مكتوباً في ورقة رسمية

دامت الهبة يجب أن تكون ، وما  . وقد يقال إن الهبة إيجاب وقبول "تكون الهبة بورقة رسمية وإال وقعت باطلة  "على القول بأن 

. ولكن لما كانت التقنين الجديد  في ورقة رسمية –متصلين أو منفصلين  –، فال بد أن يكون كل من اإليجاب والقبول  بورقة رسمية

له أن يجعل لقبول الموهوب  –كما أراد التقنين الفرنسي  –، فإنه لم يرد  قد اغفل النص صراحة على أن يكون القبول بورقة رسمية

 ً ، فإنه يكفي  ، كما في الرهن . وتقضي القواعد العامة بأن الشكلية إذا كانت قد تقررت لحماية أحد المتعاقدين دون اآلخر شكال خاصا

. وينبني على ذلك أن قبول  ، فتجب في رضاء المدين الراهن دون رضاء الدائن المرتهن توافرها في رضاء من تقررت لحمايته

، أو حتى  ، بل يمكن أن يتم باللفظ ، يمكن أن يكون في ورقة عرفية ، إذا كان منفصال من اإليجاب المدني الجديدالهبة في التقنين 

بمجرد السكوت كما أسلفنا القول 
 (1572 ) ،

. ذلك أن الشكلية قد تقررت أصالً لحماية  على أن تسرى القواعد العامة في اإلثبات 

أن يقبل الهبة بأي طريق من طرق التعبير عن اإلرادة ، فجاز تيسيراً على الموهوب له  الواهب
 (1571 ) ،

وفي هذا تخفف من الشكلية  

في عقد الهبة 
 (1579 ) .

  

 وجوب أن تتضمن الورقة الرسمية جميع شروط الهبة :  – 99

شتمل على جميع ، فإن اإليجاب المكتوب في ورقة رسمية يجب أن ي وإذا جاز أن يكون القبول المنفصل للهبة في غير ورقة رسمية

عناصر الهبة من مال موهوب وواهب وموهوب له وجميع الشروط التي قد يحتويها هذا العقد من عوض والتزامات مفروضة على 

، وإال كانت  ، بورقة عرفية ، في عنصر من عناصر الهبة أو فى التزام فيها . وال يجوز أن تستكمل هذه الورقة الرسمية الموهوب له

، بأوراق عرفية  ، فيما أشتمل عليه من عناصر والتزامات وشروط . وإنما يجوز تفسير عقد الهبة وكانت الهبة باطلةالشكلية ناقصة 

، فإن عقد الهبة يفسر بالطرق  أو بمراسالت أو بدالئل مادية أو بينية أو بقرائن أو بغير ذلك مما يستعان به عادة في تفسير العقود

ود ذاتها التي تفسر بها سائر العق
 (1575 ) .

  

 شكل الهبة يخضع لقانون البلد الذي تمت فيه : – 95

مدني تنص على  99، فإن المادة  . أما إذا أبرمت خارج مصر وكل ما أوردناه في شكل الهبة إنما يكون إذا أبرمت الهبة في مصر 

ً  العقود ما بين األحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه "أن  أن تخضع للقانون الذي يسرى على أحكامها  ، ويجوز أيضا

. فإذا وهب فرنسي من فرنسى آخر ماال  "، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك  الموضوعية

نون البلد الذي ، وهو قا ، فإن شكل هذه الهبة يجوز أن يخضع للقانون اإليطالي ، وصدرت الهبة في ايطاليا في مصر حيث يقيمان

، إما باعتباره القانون الذي يسري على األحكام  . كما يجوز أن يخضع للقانون الفرنسي ( Locus regit actumتمت فيه الهبة ) 

.  ، وإنما باعتباره القانون الوطني المشترك للمتعاقدين الموضوعية للهبة إذ الهبة تعد من األحوال الشخصية بالنسبة إلى الفرنسيين

 .  . وتفصيل ذلك مكانه القانون الدولي الخاص ، باعتباره قانون موطن المتعاقدين جوز أخيراً أن يخضع للقانون المصريوي

                                                 

، أن يعلن القبول للواهب على يد  ، في القانون الفرنسي بل يشترط أيضاً  – 2955فقرة  29بودرى وكوالن   (  1579) 

، وال  ، حتى لو ثبت أن الواهب قد علم فعال بالقبول لم يكن ملزماً بالهبة قبل إعالنه بالقبول ( فرنسى 1/  591محضر ) م 

 .  عالنيلتزم إال عن وقت هذا اإل

 .  21أنظر آنفاً فقرة   (  1572) 

، وتشترط في توكيل الواهب غيره في  ومن ثم ال تشترط الرسمية في توكيل الموهوب له غيره في قبول الهبة  (  1571) 

 .  ( 1ايجابها ) أنظر آنفاً فقرة 

األستاذ محمد كامل مرسى في  – 225نظرية العقد للمؤلف فقرة  – 197فقرة  2أنظر في هذا المعنى ديموج   (  1579) 

 .  11األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 59األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 95فقرة  1العقود المسماة 

والرجوع في الهبة ال تشترط فيه ورقة رسمية كما تشترط  – 2299فقرة  – 2955فقرة  29بودرى وكوالن   (  1575) 

، أو أن يكون داللة كما يقع عند تصرف الواهب في  ح أن يكون الرجوع في ورقة عرفية، بل يص هذه الورقة في إبرام الهبة

األستاذ محمد كامل مرسي في العقود  – 995فقرة  9جوسران  – 919بالنيول وريبير وترانسبو فقرة )  المال الموهوب

 .  ( 17ص  95فقرة  1المسماة 
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 ( شكل الهبة في المنقول  ) ب 

 هبة المنقول تتم بورقة رسمية :  – 99

، فهو  مدنى عام شامل للعقار وللمنقول 577. ونص الفقرة األولى من المادة  ، كهبة العقار وهبة المنقول يصح أن تتم بورقة رسمية

. فيجوز إذن أن تنعقد الهبة في المنقول بورقة رسمية  "تكون الهبة بورقة رسمية  "يقل : 
 (1579 ) ،

وكل ما قررناه عن الورقة  

لألوضاع والرسوم التي ، وفقاً  . فيجب أن توثق هبة المنقول في مكتب للتوثيق الرسمية في انعقاد هبة العقار يسري على هبة المنقول

، ويجب أن تتضمن الورقة الرسمية جميع عناصر الهبة وشروطها وجميع ما عسى أن يفرض من التزامات  بيناها في هبة العقار

، بل جاز أن يكون  ، جاز أن يكون القبول في ورقة عرفية . وإذا كان القبول في هبة المنقول منفصال عن اإليجاب على الموهوب له

 .  أو بالسكوت على الوجه الذي ذكرناه في هبة العقارشفوياً 

. فال ضرورة  ، شأنها في ذلك شان هبة العقار ، انعقدت الهبة دون حاجة إلى أي إجراء آخر وإذا وثقت هبة المنقول في ورقة رسمية

، بل هو  واجباً إلى جانب الورقة الرسمية، فالقبض في هبة المنقول ليس إجراء  النعقاد هبة المنقول الموثقة بورقة رسمية إلى القبض

، الرسمية والقبض  . فال محل إذن للجمع بين اإلجرائين إجراء يغني عن الرسمية
 (1571 ) .

  

، فال بد إلى جانب الورقة الرسمية من كشف يبين المنقوالت الموهوبة مع  . أما في فرنسا فالورقة الرسمية تكفي إذن في هبة المنقول

،  ، ويرفق بأصل الورقة الرسمية للهبة ، ويوقع على هذا الكشف كل من الواهب والموهوب له ( etat estimatif) تقدير قيمتها 

، فال يتمكن  . والمقصود من هذا اإلجراء هو حصر المنقوالت الموهوبة من التقنين المدني الفرنسي 557وتقضى بكل ذلك المادة 

نقوالت أو إتالفها أو إبدال غيرها بها من منقوالت أقل قيمة الواهب بعد الهبة من استرجاع بعض هذه الم
 (1571 ) .

وفي مصر ال  

، ويكفى أن تعين المنقوالت الموهوبة في الورقة الرسمية للهبة تعييناً كافياً بحيث ال  ضرورة لهذا الكشف في هبة المنقول كما قدمنا

 .  ، تطبيقاً للقواعد العامة في تعيين المحل يقع لبس فيها
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، فكما تنعقد هبة المنقول بالورقة الرسمية يجوز أيضاً أن  والورقة الرسمية ليست الطريقة الوحيدة النعقاد هبة المنقول كما قدمنا 

. فهبة المنقول إما أن تكون عقداً شكلياً إذا انعقدت  ل، ويغنى القبض في هذه الحالة عن الورقة الرسمية كما سبق القو تنعقد بالقبض

، وإما أن تكون عقداً عينياً إذا انعقدت بالقبض  بورقة رسمية
 (1577 ) .

، سميت  وإذا لجأ المتعاقدان إلى القبض في إبرام هبة المنقول 

 .  ( don manuelالهبة عندئذ بالهبة اليدوية ) 

، ولكن الفقه والقضاء مجمعان على صحة الهبات  بض كافياً في انعقاد هبة المنقولوفي فرنسا ال يوجد نص صريح يجعل الق

. ويستندون ف  ، بل وال إلى كشف ببيان المنقوالت الموهوبة وتقدير قيمتها ، وتتم بمجرد القبض دون حاجة إلى ورقة رسمية اليدوية

، إذ أن هذا  مدني فرنسي ال يحرم الهبات اليدوية 592ن نص المادة ، وإلى أ ، إلى التقاليد القديمة ، في صحة الهبات اليدوية فرنسا

، فإذا كانت هبة المنقول بغير سند مكتوب فإنها تخرج عن نطاق  ( الذي تكتب فيه الهبة acteالنص إنما يشترط الرسمية في السند ) 

يعنينا فيما نستند إليه الهبة اليدوية في  . والذي ، كما يستندون إلى بعض نصوص تشريعية أخرى ال محل هنا لذكرها هذا النص

، وهي الحيازة التي يحميها القانون بدعاوى  فرنسا إنها تؤسس هناك على حيازة الموهوب له للمنقوالت الموهوبة حيازة كاملة

ي البيع تنفيذا ، وال يكفي مجرد القبض بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون ف الحيازة وتفضى في بعض األحيان إلى التملك

اللتزام البائع بتسليم الشيء المبيع 
 (1575 ) .

  

، فتقاليد الفقه اإلسالمي تقضي بأن الهبة ال تتم إال مقبوضة  أما في مصر
 (1559 ) .

وقد وجد نص صريح في التقنين المدني يقضي بأن  

                                                 

، ما لم تكن الهبة مستترة باسم عقد آخر  يل التبرع يستلزم الرسميةومن ثم فالتعهد بترتيب إبراء لشخص على سب  (  1579) 

 .  ( 197ص  55م  2591ابريل سنة  15) استئناف مختلط 

مارس سنة  17استئناف وطني  – 919ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592ابريل سنة  9نقض مدني   (  1571) 

 .  995ص  597رقم  2الشرائع  2525

فقرة  29بودري وكوالن  – 119فقرة  29أنظر في هذه المسألة في القانون الفرنسي أوبرى ورو وإسمان   (  1571) 

 . 2117فقرة  – 2195

، إذ أن تجرد الواهب عن حيازة المال الموهوب كفيل كما قدمنا )  ويؤدى القبض ما تؤدى الرسمية من أغراض  (  1577) 

فقرة  don mannelلفظ  1نطوي عليه عقد الهبة من خطر ) انسيكلوبيدي داللوز ( بتوجيه نظره إلى ما ي 17أنظر آنفاً فقرة 

5 )  . 

هامش  195فقرة  29أنظر في اعتبارات تاريخية في فرنسا أدت إلى صحة الهبات اليدوية أوبرى ورو وإسمان   (  1575) 

97  . 

، وله أن يرجع في هبته إذا  فالملك للواهب. أما قبل القبض  ، ال ينتقل ملك الموهوب إال بالقبض عند الحنفية  (  1559) 

، وال  ، فتصح الهبة إذن قبل القبض ولكنها تكون هبة غير الزمة يرجع فيها الواهب إذا أراد دون اعتداد بموانع الرجوع أراد
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من  12/  55، إذ كانت المادة  المدني السابق . وجد هذا النص في التقنين الهبة في المنقول تتم بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية

تعتبر الهبة في األموال المنقولة صحيحة بدون احتياج إلى تحرير عقد رسمي بها إذا حصل تسليمها بالفعل  "هذا التقنين تقضي بأن 

من الواهب واستالمها من الموهوب له 
 (1552  )

تقضي الفقرة الثانية من ، إذ  . ووجد هذا النص أيضاً في التقنين المدني الحديث "

، دون حاجة إلى ورقة رسمية  ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض "مدني بما يأتي :  577المادة 
 (1551  )

. ونالحظ  "

، إذ  . التفقنين السابق يتمشى مع تقاليد القانون الفرنسي منذ اآلن الفرق في التعبير بين نص التقنين السابق ونص التقنين الجديد

. وهذا وذاك يؤديان معا إلى نقل الحيازة إلى  يشترط في هبة المنقول التسليم الفعلي من الواهب والتسليم الفعلي من الموهوب له

، ويكتفى بمجرد  . أما التقنين الجديد فال يذكر التسليم والتسلم الفعليين الموهوب له على النحو الذي ذكرناه في القانون الفرنسي

القبض 
 (1559 ) ،

، لم تر اللجنة  حتى أنه لما اقترح في لجنة مجلس الشيوخ أن يضاف نص يقضي بوجوب التسليم والتسليم الفعليين 

 "فليس ثمة ما يدعو إلى تعريف القبض على هذه الصورة بالنسبة إلى الهبة بخصوصها  "األخذ بهذا االقتراح 
 (1555 ) .

وهذا المعنى  

( كيف يتم القبض في  العام الذي أعطى للقبض في هبة المنقول هام في المسالتين اللتين نتكفل اآلن ببحثهما في هذا الصدد : ) أوالً 

 .  ( ما هي المنقوالت التي يصح أن تكون محال للهبة اليدوية . ) ثانياً  الهبة اليدوية
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، أي تسليما فعليا من الواهب  قدمنا أن القبض في القانون الفرنسي وفي التقنين المدني السابق يجب أن يكون قبضا فعليا من الجانبين 

، بحيث تنتقل حيازة الموهوب إلى الموهوب له حيازة كاملة تحميها دعاوى الحيازة وتفضى إلى  وتسلما فعليا من الموهوب له

                                                                                                                                                                    

انتقل الملك  –بإذن الواهب الصريح أو باذنه الضمني في مجلس العقد  –. فإذا قبضت الهبة  ينتقل الملك فيها إلى الموهوب له

. فللهبة عند الحنفية  ، وأصبح ال يجوز للواهب الرجوع إال إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع المعروفة إلى الموهوب له

. والمرحلة  ، وغير الزم فيجوز الرجوع فيه . ويكون غير نافذ فال ينقل الملك مراحل ثالث : المرحلة األولى مرحلة العقد

. وبه يلزم  . والمرحلة الثالثة قيام مانع من موانع الرجوع ، ولكنه ال يلزم ، وبه ينفذ العقد فينقل الملك القبضالثانية مرحلة 

 .  221ص  – 229ص  1الهداية على هامش فتح القدير  – 219ص  1. أنظر البدائع جزء  العقد

، وال ينتقل  بإذن الواهب ع فقبل القبض يجوز للواهب الرجوع، ال تلزم الهبة وال ينتقل الملك إال بالقبض  وعند الشافعية والحنابلة

، وتلزم الهبة وال يجوز للواهب الرجوع أصالً إال في حالة اعتصار الوالد الهبة  . وبعد القبض بإذن الواهب ينتقل الملك الملك

، وغير الزم  غير نافذ فال ينقل الملك ، ويكون . فللهبة عند الشافعية والحنابلة مرحلتان : المرحلة األولى مرحلة العقد لولده

. والمرحلة الثانية مرحلة  ، وهذه المرحلة األولى عند الشافعية والحنابلة هي كالمرحلة األولى عند الحنفية فيجوز الرجوع فيه

لحنابلة تقوم مقام ، وهذه المرحلة الثانية عند الشافعية وا . ويلزم إال في اعتصار الهبة ، وبه ينفذ العقد فينقل الملك القبض

 .  959ص  – 952ص  9المغنى  – 551ص  2. أنظر المهذب  المرحلتين الثانية والثالثة عند الحنفية

، فإذا تم القبض انتقل الملك  ، وله أن يقبض الهبة بغير إذن الواهب وعند المالكية يستطيع الموهوب له أن يجبر الواهب على التسليم

، فيكون بمجرد انعقاده نافذاً الزماً ) إال في  أن للهبة عند المالكية مرحلة واحدة هي مرحلة العقد. فالظاهر  إلى الموهوب له

 .  291ص  – 299ص  1. أنظر الخرشي  ، ومن ثم يلزم الواهب بالتسليم ومتى تم التسليم انتقل الملك ( حالة اعتصار الهبة

ابريل  21 – 991ص  97م  2511مارس سنة  19 – 272ص  91م  2515يناير سنة  15استئناف مختلط   (  1552) 

 .  271ص  51م  2599يناير سنة  25 – 5ص  29رقم  – 29جازيت  2517سنة 

 pactes، فكل الشروط التي تتضمنها هذه الهبة واالتفاقات الملحقة )  ومتى تمت الهبة اليدوية بالقبض  (  1551) 

adjoints  لفظ  1) انسيكلوبيدي داللوز ( من التزامات وعوض ونحو ذلك تكون صحيحةdon manuel  فقرة  – 57فقرة

، وأن يقرن الهبة بشروط أو التزامات أخرى  . فيجوز في الهبة اليدوية أن يحتفظ الواهب بحق االنتفاع أو بملك الرقبة ( 225

مرسي في العقود األستاذ محمد كامل  – 2991فقرة  9جوسران  –وما بعدها  592فقرة  9) بالنيول وريبير وترانسبو 

 .  ( 79فقرة  1المسماة 

. فإذا كان الوعد بهبة يدوية  ، ألن القبض في هذه الحالة ال يقع ال يتم إال بورقة رسمية –ككل وعد بهبة  –هذا والوعد بالهبة اليدوية 

. وإذا  تسليم المنقول. ويجوز لورثته أن يمتنعوا عن  ، ويجوز للواعد الرجوع في وعده مكتوباً في ورقة عرفية كان باطال

، فال بد فيها من إيجاب وقبول جديدين )  ، كان هذا هبة يدوية مبتدأة ال تنفيذاً للوعد بالهبة سلم الواعد أو ورثته المنقول

 .  ( 72فقرة  1، العقود المسماة  األستاذ محمد كامل مرسي – 971فقرة  9بالنيول وريبير وترانسبو 

، فكانت المادة  التمهيدي للتقنين المدني الجديد يجعل هبة المنقول ال تتم إال بالقبض الفعليوقد كان المشروع   (  1559) 

. وفي لجنة المراجعة  "ال تتم هبة المنقول إال بتسليم الموهوب تسليماً فعليا وقبضه  "من هذا المشروع تنص على أنه  112

( وإذا تمت بالقبض فال  . ) ثانياً  تم بورقة رسمية أو بالقبض( جعلت هبت المنقول ت عدل هذا الحكم من ناحيتين : ) أوالً 

 .  ( في الهامش 11يشترط فيه أن يكون قبضاً فعلياً ) أنظر آنفاً فقرة 

 .  في الهامش 519وانظر آنفاً فقرة  – 192ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  1555) 
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 .  التملك

، وأصبح قبض الهبة معادال  ، فأطلق اللفظ نين المدني الجديد فيبدو أن المشرع لم يرد أن يتقيد بهذا التحديد في القبضأما في التق

لتسليم المبيع 
 (1559 ) .

يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف  - 2 "مدني تنص على ما يأتي :  599وقد رأينا في البيع أن المادة  

ويحصل هذا  . واالنتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيالء ماديا مادام البائع قد اعمله بذلك لمشتري بحيث يتمكن من حيازته

ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة  - 1 . التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع

. ويخلص من ذلك أن القبض في  " استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكيةالمشتري قبل البيع أو كان البائع قد 

، وقد يكون تسليما فعليا من الواهب غير مقترن بتسليم  الهبة اليدوية قد يكون تسليما فعليا من الواهب وتسليما فعليا من الموهوب له

فعلى من الموهوب له 
 (1551 ) ،

 .  . ونستعرض هذه الصور المختلفة وقد يكون تسليما حكميا 

، وتنتقل بذلك حيازة  ، فيناول الواهب الموهوب له المنقول الموهوب يداً بيد يكون التسليم والتسلم الفعلي للمنقول عادة بالمناولة

، كما إذا كان  اولة مادية. وهذا إذا كانت طبيعية المنقول تسمح بمناولته من ، فتتم الهبة بالقبض الموهوب من الواهب إلى الموهوب له

المنقول نقوداً 
 (1551  )

. وإذا كان الموهوب حقا  أو ساعة أو خاتما أو مجوهرات أو أثاثا أو كتبا أو نحو ذلك من المنقوالت المادية

واجهة ، فالقبض يكون بتسليم سند الحق للموهوب له ليتمكن من استعماله في م شخصياً حوله الواهب للموهوب له على سبيل التبرع

. ويخلص من ذلك أن القبض في هبة المنقول يتكيف بحسب طبيعة المبيع  المحال عليه
 (1557 ) .

وقد يسلم الواهب المنقول لوسيط  

، ويكون الوسيط في هذه  ، فيتم القبض عادة بتسليم الوسيط المنقول للموهوب له وفقاً لتعليمات الواهب بقصد تسليمه الموهوب له

واهب الحالة نائباً عن ال
 (1555 ) .

وقد يكون الوسيط نائبا عن الموهوب له  
 (7999 ) ،

، وال  فيتم القبض بتسليم الواهب المنقول للوسيط 

حاجة في تمام القبض ألن يسلم الوسيط المنقول للموهوب له فقد تسلمه نيابة عنه ويده هي يد الموهوب له 
 (7992 ) .

  

يضع المنقول تحت تصرف الموهوب له بحيث يتمكن هذا من حيازته واالنتفاع به ، بأن  وقد يتم القبض بالتسليم الفعلي من الواهب

. فما دام الموهوب له عالماً بوضع المنقول تحت  ، ولكن الموهوب له ال يستولى على المنقول بالفعل استيالء مادياً  دون عائق

ايته لتمام التسلم في المبيع ، فإن هذا يكفي لتمام القبض في الهبة كف تصرفه متمكناً من االستيالء عليه
 (7991 ) .

وهذه الصورة ال تعتبر  

                                                 

انون الفرنسي للقبول في الهبة إجراءات خاصة تميزه من القبول ، ففي الق ويقرب هذا مما قدمناه في قبول الهبة  (  1559) 

. وكذلك القبض في الهبة  ، أما قبول الهبة في القانون المصري فشأنه شأن القبول في العقد بوجه عام في العقد بوجه عام

في التقنين المصري فالقبض  . أما ، فله في القانون الفرنسي معنى خاص يتضمن تسلم الموهوب له للهبة تسلما فعليا اليدوية

.  ، وال يتضمن حتما قسلم الموهوب له للهبة تسلما فعليا في الهبة اليدوية شأنه شأن القبض في عقد البيع وفي أي عقد آخر

 ، كذلك ال يشترط في هذا وكما أنه ال يشترط في التقنين المدني الجديد أن يقبل الموهوب له الهبة قبوالً خاصا بإجراءات معينة

 .  التقنين أن يقبض الموهوب له الهبة اليدوية قبضاً خاصاً على وجه معين

 .  ، ويسمى هذا التسليم تسليما حمياً  291أنظر عكس ذلك األستاذ محمود جمال الدين زكي ص   (  1551) 

له )  ويصح أن يتم تسليم النقود بتحويل مبلغ من الحساب الجاري للواهب إلى الحساب الجاري للموهوب  (  1551) 

vierement de compte  لفظ  1( ) انسيكلوبيدي داللوزdon manuel  12فقرة )  . 

، حتى لو بقى  ، تم القبض باستيالء الموهوب له على المتجر وباتخاذه صفة المدير له فإذا كان الموهوب متجرا  (  1557) 

. وإذا  ( 227ص  19م  2529ديسمبر سنة  99اسم الواهب اسما للمتجر كما يقع ذلك في بعض األحيان ) استئناف مختلط 

 7 ، تم القبض بتسليم البوليصة للموهوب له ) محكمة اإلسكندرية التجارية المختلفطة كان الموهوب بوليصة تأمين لحاملها

 .  ( 991ص  211رقم  1جازيت  2521يونيه سنة 

، جاز للواهب أن يسترده منه أو أن يمنعه من تسليمه للموهوب  فإذا كان الوسيط لم يسلم المنقول بعد للموهوب له  (  1555) 

 .  ( 999ص  195فقرة  29، فال تتم الهبة ) أوبرى ورو وإسمان  له

 29وب له دون ترخيص منه بودري وكوالن أنظر في عدم جواز أن يكون الوسيط فضولياً يتسلم نيابة عن الموه  (  7999) 

 don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز  – 91هامش  195فقرة  29أوبرى ورو وإسمان  – 2215فقرة  – 2211فقرة 

 .  59فقرة  – 52فقرة 

المبلغ  وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن إعطاء الواهب مبلغاً من النقود ألمين عن القصر وإيداع األمين هذا  (  7992) 

ص  997رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  15خزانة المجلس الحسبي لحساب القصر يعتبر قبضاً كامال لتحص الهبة ) 

519 )  . 

. ويترتب على ذلك أن إيداع أب نقوداً في أحد المصارف باسم ولده قاصداً التبرع له بالمبلغ  991أنظر آنفاً فقرة   (  7991) 

، وذلك بالتسليم الفعلى من الواهب من علم الموهوب له بأن المبلغ مودع  هبة يدوية تمت بالقبضالمودع يمكن أن يكون 

، فهذه هبة يدوية تمت بالقبض وناب األب عن ولده القاصر في ذلك ) قارن  . أما إذا كان االبن قاصداً  باسمه وتحت تصرفه

 .  ( 217األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ألنه يشترط في هذين القانونين أن يتم تسلم الموهوب له فعال  قبضاً في القانون الفرنسي وال في التقنين المدني المصري السابق

 .  للمنقول كما سبق القول

 599. وقد رأينا في الفقرة الثانية من المادة  الهبة كما يكفي لتسليم المبيع يبقى أن نبين أن القبض الحكمى في هبة المنقول يكفي لتمام

ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري  "مدني في خصوص البيع تنص على ما يأتي : 

 " خر غير الملكيةقبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب أ
 (7999 ) .

وهذا النص إنما هو تطبيق تشريعي  

يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز  "مدني على أنه  599، إذ تنص المادة  لمبدأ عام في انتقال الحيازة

. فللقبض الحكمى صورتان : ) الصورة  " أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه ، واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة

.  ، ثم تقع الهبة ، باجارة أو إعارة أو وديعة أو رهن حيازى أو نحو ذلك ( أن يكون المنقول في حيازة الموهوب له قبل الهبة األولى

،  ودع عنده أو مرتهن، ولكن ال كمستأجر أو مستعير أو م فيتفق الواهب مع الموهوب له على أن يبقى المنقول في حيازة هذا األخير

، فإن الواهب فيها يكون  . وال نرى مانعاً من أن تنطبق هذه الصورة من القبض الحكمى على هبة المنقول بل كمالك عن طريق الهبة

،  ما أقدم عليه، وهذا يكفي في تنبيه الواهب إلى خطر  قد تجرد عن حيازة المنقول بعد الهبة باتفاق جديد غير االتفاق على الهبة

، فهو لم يتفق مع الموهوب له على الهبة فحسب بل  ويكفي في الوقت ذاته في التدليل على أن الواهب قد صمم على المضى في هبته

اتفق معا أيضاً على نقل الحيازة إليه 
 (7995 ) .

، ولكن ال كمالك بل  ( أن يبقى المنقول في حيازة الواهب بعد الهبة ) والصورة الثانية 

                                                                                                                                                                    

، إذ هو يحتمل احتماالت  وفعل اإليداع ليس من شأنه بمجردة أن يفيدها "،  ال تفترض –كما تقول محكمة النقض  –بة على أن نية اله

. وقضت محكمة  ( 959ص  157رقم  9مجموعة  2557ابريل سنة  7) نقض مدني  "مختلفة ال يرجح أحدها إال بمرجح 

بلغ من النقود باسم شخص معين ال يقطع في وجود نية الهبة عند النقض أيضاً في هذا المعنى بأنه لما كان مجرد إيداع م

. وال يكون الحكم قد  ، بل يجب الرجوع في تعرف أساس اإليداع إلى نية المودع ، فإن اإليداع ال يفيد حتما الهبة المودع

على سبيل الوصية ال على خالف القانون إذا قضى باعتبار إيداع مبلغ صندوق التوفي باسم شخص آخر غير المودع إنما كان 

. وإن قرينة حيازة شخص لمال مودع صندوق التوفير المستمدة من تحرير  ، متى أقام قضاءه على أسباب سائغة سبيل الهبة

يناير سنة  11دفتر التوفير باسمه هي قرينة قانونية غير قاطعة يمكن دفعها بكافة أوجه اإلثبات بما فيها القرائن ) نقض مدني 

. وفي حكم ثالث أقرت محكمة النقض حكم محكمة الموضوع بأن  ( 219ص  29رقم  1وعة أحكام النقض مجم 2591

، من شأنه أن يخرج المال نهائياً من حيازة  ، وفتح حساب خاص بالوليدن إيداع الوالد مبلغاً من النقود باسم ولديه في البنك

. وما كان الوالد  ةشخص ثالث وهو البنك وهذا جائز قانوناً ، وأن قبضه تم بواسط المودع فيصبح في حيازة صاحب الحساب

. ولما كانت  يستيطع سحب المبلغ إال بصفة أخرى كولى على الولدين بحيث لوزالت هذه الصفة لما استطاع سحب المبلغ

نية وهي اعتبارهما مالكين ، فإنهما يستفيدان من القرينة القانو الحيازة قد أصبحت للولدين بإيداع هذا المبلغ باسميهما في البنك

مدني التي تفترض السند الصحيح وحسن النيةن وليس الولدان ملزمين بإثبات الهبة إذ أن السند الصحيح  197طبقاً للمادة 

 2599نومفبر سنة  11، فكان الواجب على الخصم أن يقيم هو الدليل االيجابي على أن الهبة لم تتحقق ) نقض مدني  مفترض

 .  ( 275ص  11رقم  9النقض  مجموعة أحكام

مارس  15وقضت محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطة بأن إيداع الواهب أوراقاً مالية لحساب الموهوب له في البنك يعتبر قبضاً ) 

 –(  191ص  51م  2595مارس سنة  7وانظر أيضاً استئناف مختلط  – 919ص  199رقم  29جازيت  2519سنة 

كلية الوطنية بان تقييد المورث للدوائع باسم الوارث يعتبر قانوناً هبة غير مباشرة بطريقة االشتراط وقضت محكمة مصر ال

 27المحاماة  2597ابريل سنة  27، فال يشترط فيها الشكل الرسمي وال قبول الموهوب له وقت اإليداع )  لمصلحة الغير

، وإنما أودع المورث  لكالم عن االشتراط لمصلحة الغيرويالحظ على هذا الحكم أنه ال محل هنا ل – 2911ص  519رقم 

، فتمت الهبة اليدوية على هذا النحو كما قدمنا : قارن األستاذ محمود جمال  مبلغاًمن النقود باسم وارثه فجعلها تحت تصرفه

 .  ( 215ص  – 217الدين زكي ص 

 .  997أنظر في خصوص البيع آنفاً فقرة   (  7999) 

، تنص  من هذا المشروع 119المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص هو المادة وقد كان   (  7995) 

، فإن كان  ( منقوال فال تنتقل الملكية إال بالقبض الحقيقي الكامل أما إذا كان ) الموهوب "الفقرة الثالثة منها على ما يأتي : 

.  "فتنتقل الملكية بمجرد االتفاق على الهبة دون حاجة إلى قبض جديد ،  المنقول موجوداً في حيازة الموهوب له وقت الهبة

) مجموعة األعمال  "ألن حكمها مستفاد من القواعد العامة  "من المشروع في لجنة المراجعة  119وقد حذفت المادة 

.  ية لقدري باشامن قانون األحوال الشخص 991. وانظر أيضاً المادة  ( في الهامش 119ص  – 115ص  5التحضيرية ج 

ً  وقضت محكمة مصر الكلية الوطنية ، بأنه إذا كان  ، فيعهد التقنين المدني السابق حيث كان القبض يشترط فيه أن يكون فعليا

، يعتبر الموهوب له كأنه قبضه بالفعل بتحويل صفته من  المبلغ الموهوب موجوداً تحت يد الموهوب له وقت حصول الهبة

 .  ( 151ص  199رقم  5المحاماة  2511مايو سنة  15)  مودع لديه لموهوب له
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 . تعير أو مودع عنده أو غير ذلك مما يترتب على عقد يستلزم نقل حيازة الشيءكمستأجر أو مس

، ألن الواهب لم يتجرد عن الحيازة على وجه ينبهه إلى خطر  وال نرى أن هذه الصورة من القبض الحكمي تكفي لتمام الهبة اليدوية

ما أقدم عليه ويدل على تصميمه على المضى في الهبة 
 (7999 ) .

، ثم يرده  فال بد إذن من أن يسلم الواهب المنقول للموهوب له 

 .  الموهوب له للواهب على سبيل اإليداع أو اإليجار أو العارية أو أي سبيل آخر

 المنقوالت التي يصح أن تكون محال للهبة اليدوية :  – 97

. ونرى  "ن تتم الهبة بالقبض دون حاجة إلى ورقة رسمية ومع ذلك يجوز في المنقول أ "مدني :  577تقول الفقرة الثانية من المادة 

. أما في القانون الفرنسي وفي  ، فكل منقول يصح أن يكون محال للهبة اليدوية ، فلم يميز بين منقول ومنقول من ذلك أن النص أطلق

يصح في هذين القانونين أن يكون محال  ، فال ، فالقبض الفعلي ضروري لتمام هبة المنقول كما قدمنا التقنين المدني المصري السابق

 .  ، أي المنقوالت المادية وحدها للهبة اليدوية إال منقول قابل أن يرد عليه القبض الفعلى

 .  ففي التقنين المدني المصري الجديد إذن يصح أن يكون محال للهبة اليدوية المنقوالت المادية والمنقوالت المعنوية

، تمت الهبة  ، وقبضها الموهوب له أو مجوهرات أو كتباً فإذا وهب شخص آلخر نقوداً 
 (7991 ) .

ويجوز أن تقع الهبة على حق  

. وتتم الهبة اليدوية في هذه األحوال  ، أو على الرقبة دون حق المنفعة ( في الكتب أو المجوهرات دون الرقبة usufruitاالنتفاع ) 

اعتبار أن المقبوض هو الملكية الكاملة أو حق االنتفاع وحده أو حق الرقبة ، على  جميعاً بقبض الموهوب له الكتب أو المجوهرات

وحده 
 (7991 ) .

  

، أو كانت تحت اإلذن  ( au porteur، سواء كانت لحاملها )  ويصح أن ترد الهبة اليدوية في التقنين المصري الجديد على السندات

                                                                                                                                                                    

، اعتبرت الهبة مقبوضة دون  إذا وهب أحد ماله لمن كان هذا المال في يده "من التقنين المدني العراقي على أنه  191وتنص المادة 

 .  ( 99) أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  "حاجة إلى قبض آخر 

فقرة  29أوبرى ورو وإسمان  – 111فقرة  21، في الهبة اليدوية ) لوران  ز القبض على هذا النحووفي القانون الفرنسي نفسه يجو

 .  ( 19فقرة  – 25فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز  – 995ص  195

 . 291ص  – 291أنظر األستاذ محمود جمال الدين زكي ص   (  7999) 

ولم نقل إن هناك التزاما طبيعيا على األب في هذه  –. فإذا جهز األب ابنته  الجهازومما ترد عليه الهبة اليدوية   (  7991) 

،  ، فال تملكه . أما إذا لم يسلمه لها ، وليس لألب أو لورثته استرداد الجهاز بعد ذلك ، فقد تمت الهبة وسلمها الجهاز –الحالة 

، كان حكمه حكم الوصية ) أنظر المادة  ها في مرض موته. وإذا سلمه ل ويجوز لألب أن يرجع في هبته ألن الهبة لم تتم

، ألن األب  ، فشراء أبيها الجهاز يكفي لتمام الهبة . وإذا كانت البنت قاصرة ( من قانون األحوال الشخصية لقدري باشا 229

األحوال الشخصية  من قانون 225 ، فكأنها هي التي قبضت الجهاز ) أنظر المادة ، في القبض يقوم مقام ابنته القاصرة

 .  ( لقدري باشا

، وال تتم إال بقبض قيمة  ، فالهبة مكشوفة ال مستترة وإذا حرر األب سنداً على نفسه البنته وظهر من السند أنه هبة بمناسبة الزواج

 291رقم  17المجموعة الرسمية  2511ابريل سنة  21السند أو بكتابة السند في ورقة رسمية ) محكمة مصر الكلية الوطنية 

. وإذا تبرع أخوة ألختهم بنفقات جهازها  ( 559ص  915رقم  9المحاماة  2515يناير سنة  17األزبكية  – 199ص 

نوفمبر سنة  19، وال تتم إال بتسليم األخت الجهاز ) استئناف مصر  ، ولكنهم لم يسلموه ألختهم فالهبة لم تتم واشتروا الجهاز

 . ( 912ص  2/  199رقم  7المحاماة  2511

، أو إذا سلمت األم المبلغ  ، فالهبة ال تتم إال إذا كان التعهد في ورة رسمية ( ) مهر "دوطة  "وإذا تعهدت أم لبنتها بدفع مبلغ بصفة 

 .  ( 552ص  917رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  19لبنتها فتتم الهبة بالقبض ) مصر الكلية الوطنية 

، أما قبل القبض فال تملكها  ا وزارة المعارف للمدارس الحرة هي هبة يدوية فال تتم إال بالقبضوقضى بان االعانة التي تدفعه

. ولكن  ( 171ص  595( رقم  المحاماة 2515ابرير سنة  19المدرسة المعانة وال يجوز لدائنيها الحجز عليها ) الموسى 

 ً ، ويقابلها شروط خاصة  منها ترقية مستوى التعليم، بل الغرض  قضى من جهة أخرى أن هذه االعانة ليست تبرعاً محضا

، ويجوز لدائني المدرسة الحجز  ، ومن ثم تكون دينا للمدرسةفي ذمة وزارة المعارف يجب أن تتوافر في المدرسة المعانة

ر في كل . وانظ ( 119ص  297رقم  27المحاماة  2591أكتوبر سنة  1عليها تحت يد الوزارة ) اإلسكندرية الكلية الوطنية 

 .  71فقرة  1ذلك األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 

، فذهب فريق إلى  وقد اختلف الفقه في فرنسا في جواز ورود الهبة اليدوية على حق االنتفاع أو على حق الرقبة  (  7991) 

كن الرأي الذي ساد في الفقه وفي . ول عدم الجواز إذ يرون أن القبض الفعلي بالنسبة إلى هذه الحقوق المجردة يصعب تصوره

. ويقع القبض الفعلي على الشيء محل حق االنتفاع أو حق الرقبة ) أنظر هذه المسألة في  القضاء في فرنسا هو الجواز

، فأولى أن  . فإذا كان هذا الرأي هو الذي ساد في فرنسا ( 2215فقرة  – 2219فقرة  29القانون الفرنسي بودري وكوالن 

 .  صر حيث ال يشترط القبض الفعلي في الهبة اليدوية كما قدمنايسود في م
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 (a ordre )  ( أو كانت سندات اسمية ،titres nominatifs ) ويقبضها  ، وإن كانت منقوالت معنوية ، فهذه كلها منقوالت .

، وينقل السند إلى اسمه طبقا  ، وبالتظهير مع تسلم السند في السندات تحت اإلذن الموهوب له بالتسلم الفعلي في السندات لحاملها

،  ة اليدوية على السندات لحاملها دون غيرهالإلجراءات المقررة لذلك مع تسلم السند في السندات االسمية أما في فرنسا فترد الهب

، وال ترد الهبة اليدوية على السندات تحت اإلذن وال على السندات اإلسمية  ألنها في حكم المنقوالت المادية
 (7997 ) .

  

. فيجوز  وية، وإن كانت منقوالت معن ( creancesويصح أن ترد الهبة اليدوية في التقنين المدني المصري الجديد على الديون ) 

، وتكون الحوالة على سبيل  إذن أن يحول الدائن ألجنبي الدين الذي له في ذمة المدين وفقاً لإلجراءات المقررة في حوالة الحق

، ثم يتسلم الموهوب له سند الدين وهذا هو القبض  التبرع
 (7995 ) .

  

، فهذه تنظمها قوانين  راع والعالمات التجارية وغير ذلك، كحقوق المؤلف وبراءة االخت أما الملكية األدبية والفنية والصناعية

.  "القوانين التي ترد على لشيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة  "مدني صراحة على ذلك إذ تقول :  71. وقد نصت المادة  خاصة

، ال في فرنسا وال في مصر  فال ترد على هذه الحقوق الهبة اليدوية
 (7929 ) .

ولكن ذلك ال يمنع من أن ترد الهبة اليدوية على نتاج هذه  

، أو على تمثال أو على صورة زيتية أو نحو ذلك وهذا هو  ، فترد على كتاب بالذات هو نتاج حق المؤلف الملكية إذا كانت منقوال

. كذلك المتجر  نتاج حق الفنان
 (7922  )

 (fonds de commerce ) وكذلك السفن  نون خاص ينظمه، يخضع لقا ، وإن كان منقوال .
 (7921  )

، فهي تخضع لنظم خاصة  والطائرات
 (7929 ) .

  

 اإلثبات في الهبة اليدوية :  – 95

(  2. وتعرض الحاجة عمال إلثبات الهبة اليدوية في فرضين مختلفين : )  وتخضع الهبة اليدوية للقواعد العامة المقررة في اإلثبات

( أن يدعى شخص أنه قد وهب  1. )  ، فتمت الهبة بالقبض المنقول قد وهبه له صاحبه وقبضه منهأن يدعى الحائز لمنقول أن هذا 

، فينكر حائز المنقول أنه تلقى المنقول هبة  ، ويريد اآلن الرجوع في الهبة وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن آخر منقوال وسلمه إياه

 .  من المدعى

. فتجد الورثة أن بعض  ، يعرض غالبا عند موت الواهب المنقول أن المنقول قد وهبه له صاحبه، حيث يدعى حاز  والفرض األول

، فيقع النزاع بني الوارث  منقوالت المورث في أيدي من كانوا يحيطون به عند موته من عشراء وممرضين وخدم ومن إليهم

، واآلخر يقول إن المورث وهبه له قبل موته وسلمه إياه  ركة، األول يدعى أن المنقول ملك للمورث فيدخل في الت والحائز للمنقول

فأصبح ملكه 
 (7925 ) .

، لوجب عليه وفقا للقواعد العامة أن يثبت عقد  ففي هذا الفرض لو أن من يدعى الهبة لم يكن حائزاً للمنقول 

الهبة 
 (7929 ) ،

. ولكن من  يجوز إثباتها بجميع الطرق ، والقبض واقعة مادية وأن يثبت فوق ذلك أنه قبض المنقول ثم فقد حيازته 

من كان حائزاً للحق  "مدني في هذا الصدد :  155، وتقول المادة  ، فالحيازة قرينة على الملكية يدعى الهبة حائز للمنقول كما قدمنا

.  دليل على أنه غير مالك، حتى يقيم الوارث ال . فيفرض إذن أن الحائز مالك للمنقول "، حتى يقوم الدليل على العكس  اعتبر صاحبه

. فقد تكون الحيازة التي يعتمد عليها الحائز معيبة بعيب من  ، للمنقول من وجوه شتى ويستطيع الوارث أن يثبت عدم ملكية الحائز

،  . وهذه العيوب وقائع مادية يستطيع الوارث أن يثبتها بجميع الطرق ، ومن أهم هذه العيوب الغموض والخفاء عيوب الحيازة

، فإذا وجد  . ومن القرائن على غموض الحيازة أن يكون الحائز خليطا للمورث مساكنا إياه عند موته ويدخل في ذلك البينة والقرائن

( إذ المنقول لم يخرج من منزل المورث وقد يكون الحائز استولى عليه  equivoqueالمنقول في حيازته شاب الحيازة غموض ) 

                                                 

 .  2275فقرة  – 2279فقرة  29بودرى وكوالن   (  7997) 

،  أما في فرنسا فال ترد الهبة اليدوية على الديون – 229أنظر عكس ذلك األستاذ محمود جمال الدين زكي ص   (  7995) 

 . ألنها غير قابلة للقبض الفعلي

 .  229األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  – 2275فقرة  – 2279فقرة  29بودرى وكوالن   (  7929) 

. أم المنقوالت المعنوية كالعالمة التجارية وبراءة  ولكن تجوز هبة البضائع التي يحتويها المتجر هبة يدوية  (  7922) 

 .  ( 2هامش رقم  222الدين زكي فقرة  ، فال تصلح محال للهبة اليدوية كما قدمنا ) األستاذ محمود جمال االختراع

 .  من التقنين التجاري البحري بوجوب الرسمية في السن البحرية 9تقضى المادة   (  7921) 

وغنى عن البيان أن الهبة اليدوية ال ترد على منقول غير معين إال بنوعه ألنه ال يصلح للقبض الفعلي ) أوبرى   (  7929) 

، ألنه  . ولكن الهبة اليدوية ترد على جزء شائع في منقول معين ، وال للقبض الحمي ( 999ص  195فقرة  29ورو وإسمان 

 .  يصلح للقبض

. ولكن إقرار المورث بملكية الحائز  ويالحظ أن األمر ال يتغير لو أن النزاع كان بين المورث نفسه والحائز  (  7925) 

م  2551ابريل سنة  99في الهبة بالصورية ) استئناف مختلط  للشيء الموهوب يقوم دليال على الهبة ما دام الغير لم يطعن

 .  ( 219ص  97

 .  وال يجوز اإلثبات إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت القيمة على عشرة جنيهات  (  7929) 
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خلسة أو بغير إرادة صاحبه 
 (7921 ) .

، فال يقبض  ومن القرائن على خفاء الحيازة أن يخفى الحائز السندات التي يدعى إنها وهبت له 

، فيؤخذ ذلك منه قرينة على أن يتستر في حيازته للسندات حتى ال يفتضح أمره  إال بعد مدة طويلة من موت صاحبها "كوبوناتها  "

، فيدعى أنه  ، ولكن يطعن في عقد الهبة ال يطعن الوارث في الحيازة ذاتها. وقد  ، ويتربص بها فرصة سائحة عقب موت المورث

، أو أنه صدر نتيجة الستغالل الموهوب له للواهب أو أنه تسلط على إرادته واستهواه ونحو ذلك من وجوه  صدر في مرض الموت

. وقد يعمد الوارث إلى الطعن في الحيازة بطريق  ق، وله أن يثبتها بجميع الطر ، على الوارث إثباتها . وكل هذه وقائع مادية الطعن

، وهذه أيضاً واقعة مادية يثبتها بجميع الطرق  ، فيدعى أن الحائز قد اختلس المنقول مباشر
 (7921 ) .

  

، حيث يدعى شخص أنه وهب آخر منقوال وسلمه إياه ويريد الرجوع في الهبة نفينظر الحائز أنه تلقى المنقول  وفي الفرض الثاني

، أما الحائز فال يكلف إثباتاً ألن  ، يكون على الشخص الذي يدعى أنه وهب المنقول أن يثبت هذه الهبة في مواجهة الحائز هبة

، فإذا زادت قيمة المنقول على عشرة  . ويثبت من يدعى الهبة العقد وفقا للقواعد المقررة في اإلثبات الحيازة قرينة على الملكية

 .  الكتابة أو بما يقوم مقامهاجنيهات وجب اإلثبات ب

 جزاء اإلخالل بشكل الهبة  –ثانياً 

 2/  577، كانت الهبة باطلة ال أثر لها ) م  ، ولم يستوف الشروط التي بسطناها فيما تقدم مسألتان : إذا اختل شكل الهبة – 59

، فعند ذلك ال يجوز لهم أن  الموهوب للموهوب له. ولكن قد ينفذ الواهب أو ورثته مختارين هذه الهبة الباطلة ويسلمون  ( مدني

( التنفيذ االختياري للهبة الباطلة  1( بطالن الهبة الختالل الشكل )  2. فهناك إذن مسألتان : )  ( مدني 575يستردوا ما سلموه ) م 

 .  بسبب عيب في الشكل

 ( بطالن الهبة الختالل الشكل  ) ا 

 اختالل شكل الهبة :  – 52

، أو إذا وثقت ولكن الورقة الرسمية  شكل الهبة في العقار إذا لم توثق الهبة في ورقة رسمية على النحو الذي بسطناه فيما تقدميختل 

،  . ويختل شكل الهبة في المنقول إذا لم توثق الهبة في ورقة رسمية صحيحة كانت باطلة لسبب من أسباب بطالن األوراق الرسمية

الوقت ذاته بقبض المنقول حتى تصبح الهبة هبة يدوية ولم يقم الموهوب له في 
 (7927 ) .

  

 جزاء اختالل الشكل هو البطالن المطلق : – 51

. فيبقى  ، وال تنتج أثراً  ، فإن الهبة تكون باطلة بطالناً مطلقاً  فإذا اختلف شكل الهبة في العقار أو في المنقول على النحو الذي أسلفناه 

، وال ينتقل الملك إلى الموهوب له فال يستطيع هذا أن يطالب بتسليمه  واهب يستطيع أن يتصرف فيه كما يريدالمال الموهوب لملكاً لل

المال وال يستطيع أن يتصرف فيه 
 (7925 ) .

  

ويجوز للواهب أن يرفع دعوى البطالن 
 (7919 ) ،

. كما يجوز ألي ذى  وأن يتمسك بالبطالن دفعاً في دعوى يرفعها عليه الواهب 

                                                 

القبض غير ، إال أنه يشترط أن يكون  وقد قضت محكمة المنشية بان الهبة في المنقول وإن كانت تتم بالقبض  (  7921) 

. وإقامة الزوجة مع زوجها في مسكن واحد تجعل وضع يدها على المنقوالت الموجودة بالسكن وضع يد مشكوك  مشكوك فيه

 .  ( 959ص  279رقم  21المحاماة  2592مارس سنة  92فهي ) 

ولكن المورث قد وهبه ، فيقر هذا بان المنقولي في يده  وقد يستجوب ورثة الواهب مخالط الواهب أمام القضاء  (  7921) 

، ثم يطالبوه  ، وال يجوز للورثة أن يستبقوا منه أن المنقول في يد الحائز . فهذا إقرار ال يتجزأ إياه وسلمه له فملكه بالهبة

. ولكن يجوز للورثة أن يثبتوا أن حيازة المنقول انتقلت إلى الحائز بسبب آخر غير  بإثبات أن الهبة قد صدرت له من المورث

، كأن يدعى الورثة أن الحائز اختلس المنقول من  . وقد يكون هذا السبب واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق الهبة عقد

. وقد يكون السبب عقداً يجب إثباته طبقاً لقواعد اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمة المنقول على  المورث

، فعليهم أن يثبتوا عقد الوديعة  أن المورث لم يهب المنقول الحائز وإنما أودعه عنده، كأن يدعى الورثة  عشرة جنيهات

 – 951ص  – 991ص  195فقرة  29بالطريق الذي كان يستطيع مورثهم اثثباتها به ) أنظر في ذلك أوبرى ورو وإسمان 

 .  ( 255فقرة  – 229فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز  – 2125فقرة  – 2191فقرة  29بودري وكوالن 

 .  995ص  59م  2517ابريل سنة  21 – 211ص  99م  2527يناير سنة  9استئناف مختلط   (  7927) 

، كما لو تضمنت إلناء لوصية  ولكن يجوز أن تتضمن الهبة الباطلة تصرفات أخرى ال يشترط فيها شكل معين  (  7925) 

. كذلك قد تتحول الهبة الباطلة إلى وصية صحيحة طبقاً للقواعد  من بطالن الهبة، فيبقى إلغاء الوصية قائماً بالرغم  سابقة

 .  ( 191فقرة  don manuelلفظ  1المقررة في تحول التصرفات ) انسيكلوبيدي داللوز 

م  2591( مايو سنة  استئناف مختلط – 119ص  155رقم  1الشرائع  2529استئناف وطني أول يونيه سنة   (  7919) 

 .  191ص  27
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. وإذا كان الواهب قد سلم الشيء  ، والخلف الخاص كمشتر من الواهب ، فيتمسك به ورثة الواهب أن يتمسك بالبطالنمصلحة 

، وانقضت دعوى البطالن بالتقادم  الموهوب للموهوب له
 (7912 ) ،

جاز للواهب أن يرفع دعوى استحقاق يسترد بها العقار  
 (7911 ) .

 

 .  ، فإن الدفوع ال تتقادم كما قدمنا عند الكالم في البطالن في نظرية العقد عوى بالتقادموال يستطيع الموهوب له أن يدفع هذه الد

 البطالن في األصل ال تلحقه اإلجازة :  – 59

، فإن الهبة الباطلة على النحو ال تصححها اإلجازة  ولما كان بطالن الهبة لعيب في الشكل هو بطالن مطلق كما قدمنا
 (7919 ) .

وكل  

المتعاقدان عمله هو أن يعيدا إبرام العقد من جديد  ما يستطيع
 (7915 ) ،

. ولكنها هبة  ، وعند ذلك تتم الهبة فيستوفيا الشكل المطلوب 

، ويشترط توافر األهلية في المتعاقدين  ، تاريخها من وقت استيفاء الشكل ال من وقت الهبة القديمة جديدة غير الهبة األولى الباطلة

 .  الجديدة وال يكفي توافرها وقت إبرام الهبة القديمةعند عمل الهبة 

، ولكن الواهب اعتقد أن الهبة صحيحة  فإذا كان الموهوب منقوال ولم توثق الهبة في ورقة رسمية أو وثقت في ورقة رسمية باطلة

، فإن هذه  النحو إجازة للهبة الباطلة ، فقبضه هذا منهن لم يكن في تنفيذ الهبة على هذا وإنها تلزمه بتسليم المنقول إلى الموهوب له

، وال يجوز للموهوب له أن يدفع  . ويستطيع الواهب في هذه الحالة أن يسترد المنقول الذي وهبه الهبة ال تحلقها اإلجازة كما قدمنا

، فإن الواهب هنا لم ينفذ  يما يلمدني التي سيأتي بيانها ف 575بعدم جواز االسترداد بدعوى أن الواهب قد نفذ الهبة استناداً إلى المادة 

مدني أن يكون الواهب يعلم ببطالن الهبة وينفذها باختياره  575، وشرط عدم االستراد تطبيقاً للمادة  الهبة مختاراً وهو عالم ببطالنها

على اعتبار إنها هبة بعد أن نفذت تصبح بالقبض  –وهي هنا هبة في المنقول  –. وال يكن القول من جهة أخرى إن الهبة  كما سيأتي

، بل سلمه  ، فإن الواهب لم يسلم المنقول للموهوب له كإجراء متمم للهبة مكمل لركن التراضي كما هو األمر في الهبة البدوية يدوية

ً  بعد أن اعتقد أن الهبة قد تمت وانه ملزم بالتسليم ،  لهبة لم تتم . ويجب التمييز بين تسليم وقع تنفيذاً لهبة قد تمت وتسليم وقع إتماما

. ولكن هذا ال يمنع الواهب في الحالة التي نحن في صددها من أن يعيد  فالتسليم الثاني ال األول هو التسليم المعتبر في الهبة اليدوية

، فيسلم  ، بل أيضاً عن طريق جعلها هبة يدوية ، ويعيدها ال فحسب عن طريق توثيقها في ورقة رسمية صحيحة إبرام الباطلة

، بل إتماماً للهبة فيعقب التراضي بالقبض شأن  نقول إلى الموهوب له ال تنفيذاً اللتزام عليه ألن الهبة لم تتم قبل التسليم كما قدمناالم

 .  سائر الهبات اليدوية

نفذها باختياره ، وذلك من طريق واحد هو أن ي وسنرى اآلن أن الهبة الباطلة لعيب في الشكل قد تلحقها اإلجازة على سبيل االستثناء

 .  الواهب أو ورثته

 ( التنفيذ االختياري للهبة الباطلة لعيب في الشكل  ) ب 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  575النصوص القانونية : تنص المادة  – 55

 " لموهفال يجوز لهم أن يستردوا ما س ، إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل " 
 (7919 ) .

 

                                                 

يونيه سنة  11( : أنظر استئناف مختلط  مدني 1/  252إذ هي تتقادم بخمس عشرة سنة من وقت عقد الهبة ) م   (  7912) 

 .  112ص  227رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  9. وقارن نقض مدني  ) 99ص  91م  2559

، ألن الهبة الباطلة  قادم الخمسي ولو كان حسن النيةوال يملك الموهوب له في الهبة الباطلة العقار الموهوب بالت  (  7911) 

 .  ، وإنما يملكه بالتقادم الطويل ال تصلح سبباً صحيحاً 

. وفي التقنين  ، ما لم ينفذ الواهب أو ورثته الهبة اختيارا فتصح الهبة كما سنرى ال من الواهب وال من ورثته  (  7919) 

،  الواهب يجوز لهم تصحيح الهبة الباطلة باالجازة الصريحة أو الضمنيةبأن ورثة  2959المدني الفرنسي تقضي المادة 

، فتصح  . وهذا النص يقلب البطالن المطلق للهبة إلى بطالن نسبي بعد موت الواهب ويعد التنفيذ االختياري للهبة إجازة

الفقهاء في فرنسا إلى أن البطالن ، وقد ذهب بعض  . وانقالب البطالن المطلق إلى بطالن نسبي يستوقف النظر إجازة الورثة

، ويجوز جعله سبباً  ، وإنما يتخلف عنه في ذمة الورثة التزام طبيعي يجوز تنفيذه اختياراً  يبقى مطلقا بعد موت الواهب

ذلك في ، ما دام لم ينشأ قبل  . ويعارض هذا الرأي أن االلتزام الطبيعي ال يمكن أن ينشأ في ذمة الورثة البتداء اللتزام مدني

. ولذلك يميل الفقه في فرنسا إلى اعتبار األوضاع الرسمية للهبة إنما فرضت لمصلحة ورثة الواهب على  ذمة المورث

فقرة  9جوسران  – 991فقرة  9، فإذا نزلت الورثة عن هذه الحماية فهذا حقها ) بالنيول وريبير وترانسبو  األخص

2922 )  . 

 .  119ص  1/  155رقم  1الشرائع  2529سنة استئناف وطني أول يونيه   (  7915) 

إذا قام الواهب أو  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   (  7919) 

 . وعدل النص في لجنة المراجعة بما يجعل النص "، انقلبت الهبة صحيحة  ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل

، فأصبح النص مطابقاً  في رأي اللجنة مستقيما مع القواعد العامة على أساس أن تنفيذ الهبة الباطلة يعتبر تنفيذا اللتزام طبيعي

. وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب استفسر كيف ال يجوز استرداد الهبة  لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد
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 .  ، ولكن حكمه كان مطبقاً دون نص التفاقه مع القواعد العامة وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 517وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 591ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

وال مقابل لها في التقنين المدني العراقي وال في تقنين الموجبات والعقود اللبناني  –
 (7911 ) .

  

 هل يتخلف عن الهبة الباطلة لعيب في الشكل التزام طبيعي ؟ :  – 59

انت أن الهبة يتضح من الرجوع إلى األعمال التحضيرية للتقنين المدني الجديد أن الفكرة السائدة عند وضع مشروع هذا التقنين ك

، فإذا نفذ الواهب أو ورثته  ، وينتقل هذا االلتزام منه إلى ورثته الباطلة لعيب في الشكل يتخلف عنها التزام طبيعي في ذمة الواهب

. ويظهر ذلك في وضوح عندما نرى أن نص المشروع التمهيدي  مختارين هذا االلتزام الطبيعي كان التنفيذ وفاء ال يجوز استرداده

.  "إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل انقلبت الهبة صحيحة  "وكان على الوجه اآلتي :  575دة للما

، فال  إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل "فعدل هذا النص في لجنة المراجعة على الوجه اآلتي : 

. وقيل سببا لهذا التعديل إن النص قد  . وهذا هو الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد "ا ما سلموه يجوز لهم أن يستردو

. وفي لجنة الشئون التشريعية  "، إذ أن تنفيذ الهبة الباطلة يعتبر تنفيذا اللتزام طبيعي  بما يجعله مستقيما مع القواعد العامة "عدل 

، فاجيب بان  يف ال يجوز استرداد الهبة التي سلمت إذا كان العقد باطال بطالنا مطلقا لعيب في الشكلاستفسر ك "لمجلس النواب 

، وأن لهذا السبب ال  الهبة الباطلة بطالنا مطلقا لعيب في الشكل يتخلف عنها التزام طبيعي يعتبر تسليم الموهوب له للهبة تنفيذا له

 "الطبيعية يجوز االسترداد وفقا لقواعد االلتزامات 
 (7911 ) .

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص  

، وال  ، كان هذا التنفيذ معتبرا ، ولكن الواهب أو ورثته قاموا مختارين بتنفيذها على أنه إذا لم تستوف الهبة الشكل الالزم "ما يأتي : 

، بل ألن  من المشروع 119الباطلة انقلبت صحيحة بالتنفيذ كما جاء خطأ في المادة ، ال ألن الهبة  يجوز استرداد ما دفع وفاء للهبة

ورودها في ، فإن  من المشروع 119. ويجب إذن حذف المادة  الهبة الباطلة يتخلف عنها التزام طبيعي إذا نفذ ال يجوز استرداده

، وهو  يحة فإن حكمها يمكن استخالصه من القواعد العامة، وال حاجة إليرادها في صيغة صح الصيغة التي وردت بها خطأ كما تبين

 "أقرب إلى الفقه منه إلى التشريع 
 (7917 ) .

  

 التنفيذ االخيتاري للهبة الباطلة العيب في الشكل إجازة للهبة وليس تنفيذا اللتزام طبيعي :  – 51

، ورددنا هذا الرأي في الموجز  طبيعي إذا نفذ ال يسترد وقد كنا ممن يذهب إلى أنا لهبة الباطلة لعيب في الشكل يتخلف عنها التزام
 (

7915 ) ،
كما رددناه في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي وأمام لجنة المراجعة على الوجه الذي بيناه فيما تقدم منقوال عن  

مجموعة األعمال التحضيرية 
 (7999 ) .

  

                                                                                                                                                                    

، فأجيب بان الهبة الباطلة بطالناً مطلقاً لعيب في الشكل يتخلف  قد باطال بطالناً مطلقاً لعيب في الشكلالتي سلمت إذا كان الع

، وانه لهذا السبيل ال يجوز االسترداد وفقاً لقواعد االلتزامات  عنها التزام طبيعي يعتبر تسلم الموهوب للهبة تنفيذا له

)  575، ثم وافق عليها مجلس النواب ووافق عليها مجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافقت اللجنة على المادة كما هي الطبيعية

 .  ( 199ص  – 192ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :   (  7911) 

 .  ( ) مطابق 591التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 517التقنين المدني الليبي م 

 .  ، فال يسرى النص عراقي ال مقابلالتقنين المدني ال

 .  ، فال يسرى النص تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل

 .  في الهامش 55وانظر آنفاً فقرة  – 191ص  – 192ص  5أنظر في ذلك مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7911) 

وانظر أيضاً المذكرة  – 195ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7917) 

مايو سنة  29ومحكمة اإلسكندرية الوطنية  – 555ص  5اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 .  ( 915رقم  22المحاماة  2599

 .  11ص  2وانظر أيضاً في هذا المعنى والتون  – 1هامش رقم  511ص   (  7915) 

وقد قضت محكمة مصر الوطنية بان الهبات الباطلة شكال ينشأ عنها التزام طبيعي إذا أوفاه الملتزم ال يستطيع   (  7999) 

ً  استرداده لصدورها  . ومن ثم ترفض دعوى ورثة الواهب ببطالن هبة مورثهم ، وينقلب التزاما مدنيا إذا حصل تجديده قانونا

، بعد أن ثبت للمحكمة إجازة المدعين لهذه الهبة ضمناً بقسمة األعيان الموروثة فيما بينهم وباستئجار  منه في محرر عرفي

مارس سنة  1أحدهم نصيب أحد الموهوب لهم وإقرار آخر لبعض الموهوب لهم في خطاب منه بملكيته للمال الموهوب ) 

ت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بان هذا االلتزام الطبيعي يوجد في القانون . وقف ( 995رقم  12المحاماة  2595

 2995، على خالف التقنين الفرنسي لوجود المادة  المصري في ذمة الواهب نفسه فضال عن انتقاله إلى ذمة ورثته بعد وفاته

زوج بتنفيذ وعده لزوجته وقت الزواج بأن . ومن ثم يصح تعهد ال منه التي تقضى بان عيب الشكل ال تصححه إجازة الواهب
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 الفهرس العام

، وأخذنا  من الوسيط عند الكالم في البطالن للشكل وفي االلتزام الطبيعيولكننا رجعنا عن هذا الرأي في الجزئين األول والثاني 

إذا قام  ". فقد كان هذا النص يقضي كما رأينا بأنه  بالرأي الذي كان وارداً في نص المشروع التمهيدي قبل تعديله في لجنة المراجعة

. فالهبة الباطلة من حيث الشكل ترد عليها  "لهبة صحيحة ، انقلبت ا الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل

،  ، ونص في الوقت ذاته على الطريقة التي بها تجاز وهي التنفيذ االختياري للهبة الباطلة ، ما دام القانون قد نص على ذلك اإلجازة

ل أو بالتصرف أو بغير ذلك من طرق التعبير عن ، فال تجاز بالقو ومن ثم ال تلحق اإلجازة الهبة الباطلة إال بهذه الطريقة دون غيرها

. ومعنى التنفيذ االختياري أن يكون الواهب عالماً بان الهبة باطلة لعيب  ، وإنما تجاز بالتنفيذ االختياري اإلرادة الصريحة أو الضمنية

لموهوب للموهوب له قاصداً بذلك إجازة ، فيسلم المال ا ، ومع ذلك يقدم على تنفيذها راضيا مختارا وهو على بينة من أمره في الشكل

 –، ومتى انقلبت صحيحة فقد نقلت ملكية المال الموهوب  . فعند ذلك تنقلب الهبة الباطلة إلى هبة صحيحة بهذه اإلجازة الخاصة الهبة

 .  ، فال يستطيع الواهب أن يسترده للموهوب له –عقارا كان أو منقوال 

 تند فيه إلى سببين رئيسيين : ، ونس وهذا هو التكييف الذي تؤثره

. فقد ذكرنا أن  ( هو ما أوردناه في الجزء األول من الوسيط في خصوص البطالن الذي يرجع إلى اعتبارات شكلية ) السبب األول

وب ، فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطل ، والقانون هو الذي يعين الجزاء على اإلخالل به الشكل هو من صنع القانون

، وقد يسمح باجازته كما في الهبة الباطلة شكال  باطال ال تلحقه اإلجازة
 (7992 ) .

  

،  ( هو ما أوردناه في الجزء الثاني من الوسيط من أنه لو صح أن يتخلف عن الهبة الباطلة للشكل التزام طبيعي ) والسبب الثاني

. فيستطيع  ( مدني 191، بل أيضاً ليكون سبباً اللتزام مدني ) م  ء، ليس فحسب للوفاء به فال يسترد بعد الوفا لصلح هذا االلتزام

،  ، فيتخلف عن هذه الهبة الباطلة للشكل التزام طبيعي الواهب أن يتهرب من الشكل على الوجه اآلتي : يهب المال في ورقة عرفية

. وبذلك يتمكن الواهب عن طريق ملتو أن يهب ماله هبة مباشرة  يتخذه سببا اللتزام مدني نحو الموهوب له ينشئه أيضاً بورقة عرفية

مكشوفة دون مراعاة الشكل الواجب قانونا 
 (7991 ) .

  

                                                                                                                                                                    

، على تقدير أن وعد الزوج هذا وإن كان باطال شكال لعدم ثبوته في ورقة  ، ونفاذه في تركته بعد موته يعطيها أربعمائة جنيه

 915 رقم 22المحاماة  2599مايو سنة  29رسمية إال أنه تخلف عن التزام طبيعي حصل تجديده بصدور تعهد منه بتنفيذه ) 

. وانظر أيضاً في معنى االلتزام الطبيعي ما قضت به محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية من أنه إذا فرض أن  ( 199ص 

، فإن  ، وبفرض أن التنازل عن للغير باطل أيضاً لهذا السبب اإلقرار بالدين هبة وإنها باطلة شكال لعدم عملها بعقد رسمي

، إذ ينشأ عنها التزام أدبي ينقلب إلى التزام مدني إذا حصل استبداله  ع اآلثار القانونيةالهبة الباطلة ليست مجردة من جمي

. أنظر عكس ذلك وفي أن الهبة الباطلة للشكل باطلة  ( 525ص  525رقم  27المحاماة  2597فبراير سنة  25قانونا ) 

 .  291رقم  17المجموعة الرسمية  2511ابريل سنة  29بطالناً مطلقاً وتمتنع اجازتها محكمة مصر الكلية 

فالبطالن إما أن يرجع إلى اعتبارات شكلية أو إلى اعتبارات  "وننقل هنا ما سبق أن قلناه في هذا الصدد :   (  7992) 

، ففي الحالة األولى يكون العقد الشكلي الذي ال يتوافر ركن الشكل فيه باطال ولكن بالقدر الذي يتطلبه القانون من  موضوعية

. فقد  ، والقانون هو الذي يعين له الجزاء الكافي في حالة اإلخالل به . وقد أسلفنا أن الشكل إنما هو من صنع القانون شكلال

 575، وقد يسمح باجازته كما في الهبة الباطلة شكال ) م  يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب باطال ال تلحقه اإلجازة

، وقد يجعل الشكل من المرونة بحيث يقبل أن  ( جديد 991لم تستوف الشكل المطلوب ) م  ( وكما في الشركة التي جديد

، صنعه  . فالشكل كما قدمنا من خلق القانون يستكمل وأن يحتج به في فرض دون فرض كما في شركات التضامن والتوصية

في  199. وانظر أيضاً ص  551ص  992) الوسيط جزء أول فقرة  "، ويقده على القالب الذي يختاره  على عينه

 .  ( الهوامش

، كمثل آخر للنوع األول ) التزام بدا مدنيا فعاقه منذ  ويذكر عادة "وننقل هنا ما سبق أن قلناه في هذا الصدد :   (  7991) 

من  575المادة ، فقد نصت  ، عقد الهبة الباطل لعدم استيفاء الشكل ( البداية مانع قانونين من ترتيب أثره فانقلب طبيعيا

، فال يجوز لهم أن يستردوا ما  التقنين المدني على أنه إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل

. وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي أن هذا النص إنما هو تطبيق اللتزام طبيعي تخلف عن الهبة  سلموه

، وألمكن التحايل على  ا لصلح هذا االلتزام الطبيعي الذي تخلف عن الهبة الباطلة سبباً اللتزام مدني. ولو صح هذ الباطلة

، وهذا ما ال  الشكل في الهبة عن طريق كتابتها في ورقة عرفية ثم اتخاذها سبباً اللتزام مدني صحيح في ورقة عرفية أخرى

، سواء من جهة الواهب أو من جهة  ختياري للهبة الباطلة في الشكل. والصحيح في رأينا أن التنفيذ اال يجوز التسليم به

، إذ البطالن المترتب على عيب في الشكل قد تلحقه اإلجازة إذا نص القانون على ذلك )  ، إنما هو إجازة لعقد الهبة ورثته

وانظر أيضاً من هذا الرأي األستاذ إسماعيل غانم في أحكام االلتزام الجزء األول في آثار االلتزام  – 959فقرة  1الوسيط 

 – 15األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 55وقارن األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 1هامش رقم  171ص  259فقرة 

 .  ( 19األستاذ محمد كامل مرسي فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإنه ال  ، سواء كان المال الموهوب عقاراً أو منقوال ويخلص مما قدمناه أنه إذا نفذ الواهب أو ورثته مختارين هبة باطلة في الشكل

لهبة  –نص عليها القانون  –، بل ألنه إجازة بطريقة خاصة  ، ال ألن التنفيذ وفاء اللتزام طبيعي يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه

. ويجب أن نغفل  ، فلم يعد الواهب يستطيع أن يستردها ، فانتقلت الملكية للموهوب له . وهذه اإلجازة صححت الهبة باطلة في الشكل

ورد في األعمال التحضيرية مما سبق أن ذكرناه تفصيال في هذا الصدد ما جاء في المذكرة اإليضاحية وما 
 (7999 ) .

  

 هبة المنقول الباطلة لعيب في الشكل :  - 51

، كان  . فإذا وقعت هذه الهبة الباطلة على منقول فتنفيذ الهبة الباطلة لعيب في الشكل هو إذن إجازة خاصة لهذه الهبة وتصحيح لها

، فتصبح هبة المنقول هبة  ، ويحل محله القبض ( أن يغفل الشكل الباطل ن : ) الطريق األولأمام الواهب لتصحيح هذه الهبة طريقا

( أن ينفذ  . ) والطريق الثاني ، بل هو إتمام لهبة يدوية في المنقول . ويكون القبض في هذه الحالة ليس تنفيذا لعقد الهبة الباطل يدوية

ً ، وذلك عن طري الهبة الباطلة تنفيذا اختيارياً  ، بل هو تنفيذ لهبة  . ولكن القبض هنا ليس إتماماً لهبة يدوية في المنقول ق القبض أيضا

 .  باطلة

، وتصح في الطريق  ، فتتم الهبة في الطريق األول فالواهب في كل من الطريقين المتقدمي الذكر يسلم المنقول إلى الموهوب له

،  ، وأراد أن يتم الهبة بالقبض يظهر فيما يأتي : لو قصد الواهب الطريق األول . على أن هناك فرقاً هاماً ما بين الطريقين الثاني

، فالهبة  ، وأراد أن يصحح الهبة بالقبض عن طريق التنفيذ االختياري . أما لو قصدت الطريق الثاني فالهبة ال تتم إال من وقت القبض

 .  لى وقت وجود العقدتنقلب صحيحة من وقت صدورها ألن لالجازة أثراً رجعياً ينسحب إ

 االستثناءات من وجوب الشكلية أو العينية في الهبة  - 2

، أو  ، إما بنقل حق عيني للموهوب له الهبة غير المباشرة والهبة المستترة : قدمنا أن الواهب يتصرف في ماله دون مقابل – 57

، وهذه هي الهبة المباشرة  بإنشاء التزام شخصي في ذمته للموهوب له
 (7995 ) .

وهي وحدها التي يجب إفراغها في الشكل الواجب  

. بل إن الهبة المباشرة ذاتها ال يلزم أن تستوفى الشكل إذا هي لم  ، أما الهبة غير المباشرة فال يلزم أن تستوفى هذا الشكل قانوناً للهبة

 . ( مدني 2/  577، بل تمت تحت ستار عقد آخر ) م  تكن مكشوفة

(  2. فتخرج إذن : )  ( هي الهبة المباشرة المكشوفة هبة التي يجب أن تستوفى الشكلية ) أو العينية في المنقولويخلص من ذلك أن ال

. ونستعرض كال من هذين  ( donation deguisee( والهبة المستترة )  donation indirecte  ( )1الهبة غير المباشرة ) 

 .  االستثنائين

 الهبة غير المباشرة  –أوالً 

 تحديد معنى الهبة غير المباشرة :  – 55

. فالذي يميز الهبة المباشرة إنها  حددنا فيما قدمناه الهبة المباشرة بأنها تصرف الواهب في ماله للموهوب له على سبيل التبرع

اً أو سيارة دون . فإذا أعطى شخص آلخر دار ، أما بنقل حق عيني أو بإنشاء التزام شخصي كما سبق القول تصرف مباشر في المال

. وإذا التزم  ، فتكون الهبة هبة مباشرة ، يكون قد نقل له حقاً عينياً هو حق الملكية على الدار أو على السيارة مقابل على سبيل التبرع

                                                                                                                                                                    

 –واجازة هذه الهبة بوجه عام  –إمكان التنفيذ االختياري للهبة الباطلة في الشكل  2959نسي تقصر المادة وفي التقنين المدني الفر

. ويذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلى القول بتخلف التزام طبيعي من الهبة الباطلة في  على ورثة الواهب دون الواهب نفسه

قارن  – 557ص  179فقرة  7بيدان والجادر  – 559فقرة  1ان الشكل في جانب ورثة الواهب ) بالنيول وريبير وردو

، حتى إذا مات  ، ومن رأيهما أن الهبة تكون باطلة بطالنا مطلقاً النعدام الشكل 2111فقرة  – 2112فقرة  1بودري وبارد 

مطلق ينقلب إلى بطالن نسبي الواهب كانت هذه الهبة ذاتها قابلة لإلبطال بالنسبة إلى الورثة ! ويصعب التسليم بأن البطالن ال

 .  ( 1هامش رقم  191ص  1بموت الراهب : الوسيط جزء 

أنظر رأياً آخر يهذب إلى أن التقنين الجديد قد خلق إلى جانب الرسمية شكال جديداً ذا صبغة عامة يمكن أن تتم   (  7999) 

هذا الرأي أنه يخلط بين التنفيذ االختياري للهبة  . ويؤخذ على 15فيه الهبة هو التنفيذ االختياري األستاذ أكثم الخولي فقرة 

 .  71الباطلة والقبض في هبة المنقول : أنظر فقرة 

. وصاحب هذا الرأي نفسه يبرز  وال يؤدي هذا الرأي إلى النتائج التي تؤدي إليها فكرة إجازة الهبة عن طريق التنفيذ االختياري

ت التنفيذ االختياري ولو أخذنا بفكرة اإلجازة العتبرت الهبة منعقدة من وقت فرقين : أحدهما أن الهبة تعتبر منعقدة من وق

، والفرق الثاني أنه إذا كان الذي قام بالتنفيذ االختياري هم الورثة فإن الهبة تكون قد انعقدت بينهم وبين الموهوب له  صدورها

برت الهبة منعقدة بين المورث والموهوب له فتنتقل الملكية ، ولو أخذنا بفكرة اإلجازة ال عت فتنتقل الملكية منهم ال من المورث

 .  . ولعل هذا الفرق الثاني هو الذي يظهر ما في الرأي من غرابة من المورث ال من الورثة

 .  9أنظر آنفاً فقرة   (  7995) 
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 obligation de، فإنه يكون قد التزم له بحق شخصي هو إعطاء شيء )  شخص آلخر بمبلغ من النقود على سبيل التبرع

donner ) وتكون الهبة هنا أيضاً هبة مباشرة ،  . 

. فحيث يكسب الموهوب له حقا عينيا أو حقا شخصيا  ومن تحديد الهبة المباشرة على هذا النحو نستخلص تحديد الهبة غير المباشرة

الهبة غير  ، فتلك هي ، ولكن دون أن ينتقل إليه هذا الحق مباشرة من الواهب دون مقابل على سبيل التبرع عن طريق الواهب

المباشرة 
 (7999 ) .

  

 أمثلة على الهبة غير المباشرة :  – 99

. مثل ذلك أن ينزل صاحب  ويمكن بعد ذلك أن نورد أمثلة على الهبة غير المباشرة : فالنزول عن حق عيني يعتبر هبة غير مباشرة

زل صاحب حق االرتفاق أو صاحب حق الحكر ، أو ين حق االنتفاع أو حق السكنى أو حق االستعمال عن حقه فيؤول لمالك الرقبة

، ولكنه كسب هذا  ( حقا عينيا عن طريق الواهب . ففي هذه األحوال كسب الموهوب له ) وهو المالك عن هذا الحق فؤول للمالك

، بل عن طريق نزول الواهب عنه وتركه إياه  الحق ال عن طريق انتقاله إليه من الواهب
 (7991 ) .

  

،  ، كان هذا هبة غير مباشرة . فإذا أبرأ الدائن ذمة مدينه من الدين يعتبر هبة غير مباشرة –أي اإلبراء  –والنزول عن حق شخصي 

، كما هي الحال  ، بل عن طريق نزول الواهب عنه ، ال عن طريق انتقاله إليه من الواهب ( كسب الدين ألن الموهوب له ) المدين

 في النزول عن حق عيني
 (7991 ) .

  

، واشترط عليه أن يدفع الثمن  . فإذا باع شخص دارا من آخر واالشتراط لمصلحة الغير على سبيل التبرع يعتبر هبة غير مباشرة

، كان هذا االشتراط هبة غير مباشرة من  إيراداً مرتبا مدى الحياة لوالد البائع دون أن يأخذه البائع مقابال من والده عن هذا اإليراد

، بل  ، ولكن البائع لم يلتزم بهذا اإليراد مباشرة لوالده . ذلك أن والد البائع قد كسب عن طريق البائع التزاما بدفع اإليراد ع لوالدهالبائ

، فاستحق  . وإذا امن شخص على حياته لمصلحة أوالده ، وذلك كانت الهبة غير مباشرة الذي التزم به شخص آخر هو المشتري

، ألن التأمين هنا ليس إال اشتراطا لمصلحة الغير  ، كان هذا التأمين أيضاً هبة غير مباشرة من المؤمن ألوالده نأوالده مبلغ التأمي
 (

7997 ) .
  

، ألن المحيل كسب  ويمكن القول أيضاً بان قبول المحال عليه لحوالة الدين دون مقابل يعتبر هبة غير مباشرة من المحال عليه للمحيل

. وكذلك الحال فيما  ، دون أن يلتزم للمحيل وإال كانت الهبة مباشرة مع التزام المحال عليه لشخص آخر هو المحال،  براءته من الدين

، ولو التزم  ، ألن هذا قد التزم ال للمدين بل للدائن ، فهذه هبة غير مباشرة من الملتزم إذا التزم شخص دون مقابل أن يوفى دين غيره

للمدين كانت الهبة مباشرة 
( 7995 ) .

 

                                                 

فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز  – 7هامش رمق  195فقرة  29قارن أوبرى ورو وإسمان   (  7999) 

( إلى  acte neuterوانظر في معيار للهبة غير المباشرة وردها إلى فكرة التصرف غير المتصف أو المحايد )  – 919

. وقد أدخل بموجب هذا المعيار في الهبات غير المباشرة التصرفات المجردة  وما بعدها 51األستاذ أكثم الخولي فقرة 

، وفي رأينا أن بعض هذه التصرفات هبات مستترة وبعضها  وحوالة الحق وحوالة الدينواإلقرار بالدين والتعهد بالوفاء 

 .  يصح أن يكون هبات مباشرة مكشوفة

، ألن التصرف هنا ينقل حق االنتفاع  ولكن هبة حق االنتفاع لغير مالك الرقبة تكون هبة مباشرة تستلزم الرسمية  (  7991) 

وانظر عكس ذلك األستاذ محمود جمال  – 255ص  – 259تاذ أكثم الخولي ص من صاحبه إلى الموهوب له ) أنظر األس

 .  ( 219ولكن أنظر مع ذلك ص  215الدين زكي ص 

إذا وهب الدائن الدين للمدين أو أبرأ  – 2 "، وتنص على ما يأتي :  من التقنين المدني العراقي 191قارن المادة   (  7991) 

 .  ويسقط الدين في الحال ذمته منه ولم يرده المدين تتم الهبة

 .  "، فال تتم الهبة إال إذا قبضه بإذن الواهب  وإذا وهب الدائن الدين لغير المدين - 1

ألن النزول هنا ليس بنية  –ال مباشرة وال غير مباشرة  –أما الصلح مع المدين المفلس بالنزول عن جزء من الدين فليس بهبة أصالً 

 .  ( في الهامش 597آنفاً فقرة  التبرع كما سبق القول ) أنظر

 (7997  )   ً إذا تمت  "، يجرى على الوجه اآلتي :  من المشروع 111، هو المادة  وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصا

، فال يشترط فيها شكل خاص إال الشكل الذي قد يتطلبه العقد ما بين المشترط  الهبة في صورة اشتراط لمصلحة الغير

في  519، ألن حكمه وارد في االشتراط لمصلحة الغير ) أنظر آنفاً فقرة  حذف هذا النص في لجنة المراجعة وقد "والمتعهد 

 .  ( الهامش

، إذ  وكذلك تعتبر هبة غير مباشرة أن يجعل شخص شخصاً آخر يبيع عيناً لشخص ثالث ويلتزم األول يدفع الثمن  (  7995) 

. ويعتبر  ، بل من صاحب العين الذي باعها العين ال من الواهب الذي التزم بدفع الثمنالموهوب له هنا قد انتقلت إليه ملكية 

. وتذهب محكمة النقض الفرنسية إلى  ( 911ص  195فقرة  29الموهوب هو العين المبيعة ال الثمن ) أوبرى ورو وإسمان 

نوفمبر سنة  7غير مباشرة ) نقض فرنسي  أن شراء شخص آلخر عيناً والتزامه بدفع الثمن عنه يعتبر هبة مستترة ال هبة
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 تصرفات ال تعتبر هبات غير مباشرة :  – 92

. ونذكر من هذه التصرفات  ، ويعدها آخرون هبات مستترة ، يعدها البعض هبات غير مباشرة وهناك تصرفات اختلف الرأي فيها

 .  اإلقرار بالدين وعقود المحاباة

. وال نرى أن  غير مدين وإنما قصد االلتزام على سبيل التبرع ، والحقيقة أنه ففي اإلقرار بالدين يقر الواهب بدين عليه للموهوب له

. ولكن الهبة هنا مستترة  ، بل هو هبة مباشرة إذ التزم الواهب مباشرة للموهوب له اإلقرار بالدين على هذا النحو هبة غير مباشرة

 .  ها مستترة، فال تجب الرسمية ال ألن الهبة غير مباشرة بال ألن تحت اسم تصرف آخر هو اإلقرار

،  . فإذا باع شخص عينا آلخر بثمن بخس حاباه فيه بقصد التبرع ، ال هبات غير مباشرة كذلك عقود المحاباة نرى إنها هبات مستترة

. وهذه الهبة هي هبة مباشرة ألن البائع نقلها مباشرة من ذمته إلى ذمة  فإنه يكون قد وهب له الفرق بين ثمن المثل والثمن المدفوع

، فال تشترط فيها الرسمية ال ألنها هبة غير مباشرة بل ألنها هبة مستترة  ، ولكنها هبة يسترها عقد البيع مشترىال
 (7959 ) .

  

 استثناء الهبات غير المباشرة من الشكلية والعينية :  – 91

لم يشترط الشكلية أو العينية إال في الهبات ، إذ القانون  والهبة غير المباشرة بالتحديد الذي قدمناه تستثنى من وجوب الشكلية والعينية

، ودون حاجة إلى القبض في المنقول  . ومن ثم تتم الهبة غير المباشرة دون حاجة إلى ورقة رسمية المباشرة المكشوفة
 (7952 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 - 2592داللوز  2592مايو سنة  99 – 257 – 2 – 2552سيريه  2552ابريل سنة  99 – 51 2 – 2511سيريه  2511

، ويذهب إلى إنها هبة غير مباشرة على النحو الذي قدمناه )  . وينتفق الفقه الفرنسي أن تكون الهبة هنا هبة مستترة ( 121

. وقد ذهبت محكمة استئناف مصر إلى أن  ( 999وفقرة  575فقرة  – 577فقرة  don manuelلفظ  1يدي داللوز انسيكلوب

.  ( 1559ص  951رقم  19المحاماة  2559يناير سنة  25، وتعتبر مقبوضة بدفع الثمن للبائع )  ( الهبة تقع على الثمن

. وانظر في هذا المعنى أيضاً بالنيول وريبير وبوالنيجه  219ص  97م  2551ابريل سنة  99وانظر أيضاً استئناف مختلط 

، ولكن االقرب إلى قصد المتعاقدين هو  ، ويرون أن الهبة وقعت غير مباشرة بالتزام الواهب بدفع الثمن للبائع 9951فقرة  9

األستاذ محمود  – 911ص  195فقرة  29أن يكون المبيع ذاته ال الثمن هو الشيء الموهوب ) أنظر أوبرى ورو وإسمان 

 .  ( وانظر أيضاً أحكام محكمة النقض الفرنسية السالف اإلشارة إليها – 217جمال الدين زكي ص 

. وقد قضت محكمة  ، استرد من الموهوب له المبيع ال الثمن ويترتب على ذلك أنه إذا كان هناك مسوغ لفسخ الهبة وفسخها الواهب

إلى أم من أوالدها تتضمن اقرارهم بشراء أمهم من مالها الخاص المنزل محل النزاع النقض بأنه إذا كانت الورقة الصادرة 

، وأن األم تنازلت عنه بطريق الهبة إلى أوالدها  الصادر عنه عقد البيع من المالك باسماء األوالد في تاريخ الحق لتلك الورقة

، فاعتبرت  بان يعطوها نفقة شهرية مقدارها مائتا قرشهؤالء الذين تعهدوا بأال يتصرفوا فيه إال بعد وفاتها كما تعهدوا 

المحكمة هذا اإلقرار ورقة ضد تكشف عما أخفاه عقد البيع الصادر بعدها من أن األوالد ليسوا هم المشترين في الحقيقة بل 

، بل يتم  ر، وإنها قصدت باخفاء اسمها أن تختصر الطريق واإلجراءات فال تشتري بعقد ثم تهب باخ المشتري هي األم

، والمحكمة إذ كيفت عقد البيع المذكور بأنه هبة  ، فهذا الذي حصلته المحكمة يسوغه ما ورد في اإلقرار األمران بعقد واحد

، وإذ حكمت  من األم ألوالدها حررت في صورة عقد بيع من البائع إلى الموهوب لهم لم يظهر فيه اسم المشترية الواهبة

، ال تكون قد أخطأت  به الموهوب لهم في الموهوب وبفسخ الهبة إلخاللهم بالتزامهم بعدم الصرفببطالن البيع الذي تصرف 

رقم  9مجموعة عمر  2555يناير سنة  19بل هي طبقت أحكام الصورية والهبة غير المباشرة تطبيقاً صحيحاً ) نقض مدني 

 .  ( 199ص  919

 ً ، وقد قضت محكمة النقض بان دفع الزوج ثمن العقار من ماله  بنية الهبة وليس من الضروري أن يكون الشراء باسم الغير مقترنا

، وكأن يكون الغرض منه استعارة اسم الزوجة في  كما قد يكون بنية الهبة لزوجته يصح أن يكون مجرداً عن هذه النية

فيد دفع الزوج ثمن المبيع الذي . فإذا استخلصت المحكمة انعدام نية الهبة مما حواه إقرار موقع عليه من زوجين ي الشراء

، ومن كون ورثة الزوجة لم يحركوا  ، وانه إنما استعار اسمها في العقد بقصد حرمان ورثته إن مات قبلها اشترته زوجته

، فهذا استخالص سائغ )  ساكناً إزاء العقد محل الدعوى بعد وفاتها وطوال حياة الزوج زهاء سبع سنوات حتى توفى الزوج

، وهي  . والظاهر أن العقد وصية مستترة ( 559ص  229رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599ابريل سنة  19 نقض مدني

 .  ، وقد سقطت على كل حال لموت الموصى لها قبل الموصى باطلة ألنها لوارث

 9951رة فق 9بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 911ص  195فقرة  29أنظر في هذا المعنى أوبرى ورو وإسمان   (  7959) 

 .  955وفقرة  571فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز  –

فقرة  29، وال تشترط فيها الرسمية لهذا السبب ) بودري وكوالن  ولكن يذهب بعض الفقهاء إلى أن عقود المحاباة هبات غير مباشرة

 .  ( 299األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 11األستاذ محمود جمال الدين زكي فقةر  – 271بونسار ص  – 2191وفقرة  2111

 29 – 119ص  77رقم  5جازيت  2525يناير سنة  15 – 9ص  19م  2521نوفمبر سنة  1استئناف مختلط   (  7952) 

 .  55ص  99م  2521نوفمبر سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

اط لمصلحة الغير وحوالة ، وهي النزول عن الحق العيني واإلبراء واالشتر وإذا استعرضنا األمثلة التي قدمناها للهبة غير المباشرة

. فيجب إخراجها  ، وصرح في بعذ الحاالت بعدم ضرورة الشكلية فيها ، وجدنا أن القانون نظم هذه التصرفات تنظيما خاصاً  الدين

 .  ، وال يسرى عليها إال التنظيم الخاص بها من منطقة الهبة المباشرة

، ويترتب على  أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، فأجاز للشخص فقد نظم القانون االشتراط لمصلحة الغير

. وسواء كان االشتراط لمصلحة الغير  ( مدني 295هذا االشتراط أن يكسب الغير حقا مباشراً قبل المتعهد ال قبل المشترط م ) م 

، وقد  ، كان هبة غير مباشرة كما قدمنا كان بغير مقابل. فإذا  ، وليس فيه الشكلية ، فهذا هو النظام الذي يتبعه بمقابل أو بغير مقابل

 .  أعفيت من الشكلية بحكم النظام الخاص الذي يسري على االشتراط لمصلحة الغير

، فأجاز أن تتم هذه الحوالة باتفاق بين المدين وشخص آخر يتحمل عنه الدين نحو الدائن أو باتفاق  ونظم القانون أيضاً حوالة الدين

. وهذا النظام يسري  ( مدني 912و م  929ئن والمحال عليه بتقرير فيه أن هذا يحل محل المدين األصلي في التزامه ) م بين الدا

. فإذا كان المحال عليه قد تبرع  ، وليس فيه الشكلية سواء كان المحال عليه اعتزم الرجوع عند الوفاء بالدين على المحيل أو تبرع له

، وقد أعفيت من الشكلية بحكم النظام الخاص الذي يسرى على حوالة  ، كان هذا هبة غير مباشرة كما قدمنا للمحيل بوفاء الدين عنه

 .  الدين

. وهذه هبة غير مباشرة كما  ( مدني 912، فقرر أن ينقضى االلتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ) م  ونظم القانون اإلبراء من الدين

يسري على اإلبراء األحكام  - 2 "مدني :  911، إذ تقول المادة  يها على أن الشكلية ال تشترط، نص القانون صراحة ف قدمنا

ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه  ، وال يشترط فيه شكل خاص - 1 . الموضوعية التي تسري على كل تبرع

 . " القانون أو اتفق عليه المتعاقدان

 .  ات غير المباشرةوقل مثل ذلك في سائر الهب

 سريان األحكام الموضوعية على الهبات غير المباشرة :  – 99

، كجواز الرجوع  ، فإن األحكام الموضوعية تسري وإذا كانت األحكام المتعلقة بالشكل أو بالعينية ال تسري في الهبات غير المباشرة

 .  مرض الموت وغير ذلك من األحكامفي الهبة والطعن بالدعوى البولصية وأهلية التبرع والتصرف في 

. فتجب الكتابة أو ما يقوم مقامها فيما بين المتعاقدين فيما يجاوز  وتثبت الهبة غير المباشرة وفقا للقواعد العامة المقررة في اإلثبات

ة غير المباشرة بجميع طرق . أما الغير فله أن يثبت الهب ، كما إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة فطلب منه إثباتها عشرة جنيهات

، كما إذا أراد دائن الواهب أن يطعن في الهبة غير المباشرة بالدعوى البولصية  اإلثبات ومنها البينة والقرائن
 (7951 ) .

  

 الهبة المستترة  –ثانياً 

 التمييز بين الهبة المستترة والهبة غير المباشرة :  – 95

، إذ فيها ينقل الواهب للموهوب له حقا عينياً أو  . فالهبة المستترة هبة مباشرة غير المباشرةيجب التمييز بين الهبة المستترة والهبة 

، فهي في حقيقتها هبة  . والفرق الثاني أن الهبة المستترة ظاهرها غير حقيقتها ، وهذا أول فرق بين الهبتين يلتزم به بحق شخصي

 .  اشرة فظاهرها كحقيقتها فهي هبة في الحقيقة وفي الظاهر. أما الهبة غير المب ولكنها تظهر تحت اسم عقد آخر

،  . أما الهبة المستترة فهي هبة مباشرة والهبة غير المباشرة أعفيت من الشكل بحكم النظام الخاص الذي يسري عليها كما سبق القول

مدني  577تقول الفقرة األولى من المادة ، إذ  ، ولكن القانون اعفاها من هذا الشكل بنص صريح وكان الواجب أن تخضع لشكل الهبة

 وإال وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر ، تكون الهبة بورقة رسمية "كما رأينا : 
 (7959  )

. فالنص يعفي الهبة التي تتم تحت  "

المنقول دون حاجة إلى  . ومن ثم تتم هبة ، سواء كانت هبة عقار أو هبة منقول ، من الشكلية ، أي الهبة المستترة ستار عقد آخر

 .  ، إذا كانت هبة مستترة ورقة رسمية ودون حاجة إلى القبض

 أمثلة على الهبة المستترة :  – 99

                                                 

 .  919فقرة  - 991فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز   (  7951) 

، ولكن القضاء الفرنسي قد  المدني الفرنسي نص مقابل يعفي الهبات المستترة من الشكلوال يوجد في التقنين   (  7959) 

، وقد  استقر على افعاء هذه الهبات من الشكل تقريبا لها من الهبات غير المباشرة ولحماية الغير الذي يتعامل مع الموهوب له

عتبارات العملية هي التي تغلبت في استقرار ، ولكن اال استند القضاء الفرنسي في ذلك إلى بعض نصوص ليست حاسمة

بودري  – 11هامش رقم  195فقرة  29، ولم يعد الفقه الفرنسي يستطيع المنازعة في ذلك ) أوبرى ورو وإسمان  القضاء

فقرة  9بالنيول وربير وبوالنجيه  – 515فقرة  9بالنيول وريبير وترانسبو  – 2152فقرة  – 2191فقرة  29وحكوالن 

 – 2511رسالة من باريس سنة  Dallignyدالليني  – 111بيدان وفواران فقرة  – 2112فقرة  9كوالن وكابيتان  – 9999

 1انسيكلوبيدي داللوز  – 2559رسالة من نانسي سنة  Nouveauyنوفر  – 2559رسالة من بواتييه سنة  Jolivetجوليفيه 

 .  512فقرة  – 511فقرة  don manuelلفظ 
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 .  ، وهذا هو المثل الغالب في التعامل ومن األمثلة على الهبات المستترة الهبة المستترة في صورة عقد بيع

، ولكنه يكتب في الحوالة  يحيل صاحب الحق حقه إلى المحال له على سبيل التبرع، ف ومن ذلك الهبة المستترة في صورة حوالة الحق

 .  مقابال يستر به الهبة

،  ، ويقرر المظهر أن القيمة وصلته نقداً أو قدمت أو نحو ذلك ومن ذلك الهبة المستترة في تظهير الكمبيالة والسند تحت اإلذن

والحقيقة أن التظهير كان على سبيل التبرع 
 (7955 ) .

  

، ويكون  ، فيكتب الواهب سندا عليه بمبلغ من النقود يقول إنه تسلمها على سبيل القرض ومن ذلك الهبة المستترة في صورة قرض

في الحقيقة قدج التزم بها على سبيل التبرع 
 (7959 ) .

  

هو في الحقيقة غير مدين وإنما قصد ، و ، فيكتب الواهب إقرارا بدين عليه آلخر ومن ذلك الهبة المستترة في صورة إقرار بالدين

االلتزام على سبيل التبرع 
 (7951 ) .

  

، وقد سترتها عقود المعاوضة  ، فهي هبات مستترة في القدر المحابي به ومن ذلك عقود المحاباة
 (7951 ) .

  

، ويكتب مقابال صوريا  الحياةشخص آلخر بترتيب إيراد له مدى ، فيلتزم  ومن ذلك الهبة المستترة في عقد إيراد مرتب مدى الحياة

 .  ، ويكون في الحقيقة متبرعاً باإليراد لهذا اإليراد

واألمثلة كثيرة على الهبات المستترة باسم عقود أخرى 
 (7957 ) .

  

 وجوب ستر الهبة بعقد آخر مستوف لشروط االنعقاد في الظاهر : – 91

، ويجب أن  . فيجب إذن أن يكون هناك عقد آخر غير الهبة ساتر لها وفةوالمهم إال تكون الهبة سافرة ينم ظاهرها عن إنها هبة مكش 

، فهذا العقد الساتر إنما هو في الواقع ضرب من الشكلية حل محل شكلية الهبة أو عينيتها إذا كانت هبة  يحكم هذا العقد ستر الهبة

منقول 
 (7955 ) .

  

ومن ثم يجب أن يتوافر في العقد الساتر جميع شروط انعقاده في الظاهر 
 (7999 ) .

  

ً  فإذا ستر الهبة حوالة حق يجب أن تكون الحوالة مستوفية لشروط انعقادها ونفاذها ، فال  . ولما كانت حوالة الحق ليست عقدا شكليا

، وأن يقبلها المدين أو يعلن بها حتى   ينم العقد عن الهبة. ولكن يجب أن يذكر مقابل صوري للحوالة حتى ال يشترط إذن شكل خاص

                                                 

 .  2155فقرة  29وكوالن بودري   (  7955) 

 .  919ص  59م  2592مايو سنة  1استئناف مختلط   (  7959) 

 .  92أنظر آنفاً فقرة   (  7951) 

 .  92أنظر آنفاً فقرة   (  7951) 

،  فالشركة التي يعطي فيها الشريك أسهماً دون أن يدفع حصة في رأس المال تخفى هبة مستترة لهذا الشريك  (  7957) 

ص  195فقرة  29ء مودع لحساب الموكل قد يخفى هبة هذا الشيء للوكيل ) أوبرى ورو وإسمان والتوكيل بتسلم شي

911 )  . 

، أو في صورة إقرار  ( 597ص  291رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  29وقد تستتر الهبة في صورة تخارج ) نقض مدني 

، أو في صورة سند تحت اإلذن )  ( 159ص  1 – 199رقم  1الشرائع  2529مارس سنة  15بالملك ) استئناف وطني 

المحاماة  2599ديسمبر سنة  5استئناف مختلط  – 995ص  251رقم  21المحاماة  2591يونية سنة  19استئناف مصر 

 .  ( 991ص  271رقم  21

، األستاذ  17ليفيه ص ، فيصح أن يكون من العقود الكاشفة كالصلح ) جو وليس من الضروري أن يكون العقد الساتر ناقال للملكية

. ولكن هبة الوالد أمواله  ( 9991فقرة  9عكس ذلك بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2هامش رقم  219أكثم الخولي ص 

مايو  5، فتكون باطلة إذا لم تكن في ورقة رسمية ) استئناف مختلط  لولديه وتسمية الهبة بأنها قسمة ليست إال هبة مكشوفة

 .  ( 191ص  27م  2591سنة 

،  فالجهد الذي يبذله الواهب في ستر هبته في صورة عقد آخر كفيل أن ينبهه إلى ما هو مقدم عليه من تصرف  (  7955) 

، وهذا يحل محل الشكلية أو العينية في حماية إرادة الواهب )  ويدل في الوقت ذاته على تصميمه على المضى في تصرفه

 .  ( 512وفقرة  192فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز 

وقد قضت محكمة النقض بان كل ما يشترطه القانون لصحة الهبة المستترة ونفاذها أن يكون العقد الساتر للهبة   (  7999) 

، فإذا كان سند الدين موضوع النزاع مستكمال جميع شرائط سندات الدين  مستوفياً كل الشروط المقررة له من حيث الشكل

، ثم كيفيته  واستخلصت محكمة الموضوع أن التصرف الوارد فيه كان منجزاً وغير مضاف إلى ما بعد الموت،  الصحيحة

، فذلك هو مقتضى التطبيق الصحيح للقانون ) نقض  على فرض كونه تبرعاً بأنه هبة صحيحة نافذة في حق ورثة الواهب

 .  ( 51ص  12رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  17مدني 
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(  مدني 999تكون نافذة في حقه ) م 
 (7992 ) .

  

، وأن يستوفى التظهير  ، وجب أن تستوفى الكمبيالة شروطها الشكلية والموضوعية وإذا كانت الهبة في صورة كمبيالة مظهرة

 .  شروطه كذلك

العقد  "مدني في هذا الصدد :  159. وتقول المادة  ، وجب أن يستوفى هذا العقد شروطه ب إيرادوإذا كانت الهبة في صورة عقد ترتي

.  " وهذا دون إخالل بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقود التبرع ، يقرر المرتب ال يكون صحيحاً إال إذا كان مكتوباً  يالذ

. أما إذا كتب في العقد مقابل صوري  افرة يجب أن يستوفى شكلية الهبةويخلص من هذا النص أن ترتيب اإليراد على سبيل الهبة الس

، وليس من الضروري أن  ، فيجب أن يكون في ورقة مكتوبة ، وجب أن يستوفى هذا العقد أيضاً شروطه الشكلية لإليراد ليستر الهبة

 .  تكون ورقة رسمية

اإلقرار إال دين هناك وأن اإلقرار إال دين هناك وأن اإلقرار مجرد ، وجب إال يظهر من  وإذا كانت الهبة في صورة إقرار بالدين

. ومن ثم فاإلقرار بالدين الصادر  ، وكانت الهبة مكشوفة تستوجب الرسمية التزام على سبيل التبرع وإال كان اإلقرار غير ساتر للهبة

يكون إقرارا ساتراً لظهور فكرة التبع في عبارات  ، ال ، والمذكور فيه أنه كتب اعترافاً بجميل المقر له بالدين من شخص آلخر

اإلقرار ذاتها 
 (7991 ) .

، أو  ، واقتصر الواهب على أن يذكر أنه يقر بدين في ذمته لفالن مبلغ كذا وإذا لم يذكر في اإلقرار سبب الدين 

، ألن اإلقرار الحقيقي ال  دون ورقة رسمية ، فتصح ، كان اإلقرار في هذه الحالة ساترا والهبة مستترة أنه يتعهد لفالن يدفع مبلغ كذا

يشترط فيه ذكر سبب الدين ويفترض أن للدين سببا 
 (7999 ) .

  

، ألن الهبة المستترة أكثر ما  ، ونقف من هذه العقود بوجه خاص على عقد البيع وقل مثل ذلك في العقود األخرى التي تستر الهبة

. ولما كان البيع عقداً  ستترة في صورة بيع يجب أن تستوفى شروط البيع في الظاهر. فالهبة الم تستتر به في العمل هو هذا العقد

 ً ،  . أما المبيع فهو الشيء الموهوب . ولكن يجب أن يكون هناك مبيع وثمن ، فال يشترط شكل خاص النعقاد الهبة المستترة به رضائيا

، فإذا لم يذكر أصبحت الهبة  . وال بد من ذكره وإنما يذكر لستر الهبة،  . وأما الثمن فصورى ال حقيقة له يسميه المتعاقدان مبيعا

، كانت الهبة سافرة ال بد النعقادها من ورقة رسمية  . كذلك إذا ذكر ثمن تافه سافرة تستوجب الشكلية
 (7995 ) .

أما إذا ذكر ثمن  

. وأما أن  أن استوفى شروطه في الظاهر بذكر الثمن، فتصح الهبة ألنها استترت بالبيع بعد  ، فإما أن يكون هذا الثمن صوريا يخس

، فإن العقد يكون بيعاً صحيحاً ألن الثمن ال  ، فينظر إذا كان البائع قصد البيع وإنما تحمل الغبن مضطراً  يكون الثمن بالبخس جدياً 

، فالعقد في مقدار المحاباة هبة  البخس. وإذا كان البائع قصد أن يحابي المشتري بالفرق بين ثمن المثل والثمن  بخس ال يبطل البيع

، ولكن يقرر البائع في العقد أنه وهبه للمشترى أو  . وقد يذكر في البيع الساتر للهبة ثمن يعادل ثمن المثل مستترة كما سبق القول

                                                 

، ويجب  ، فهذه هبة مكشوفة ال مستترة فإذا تنازلت سيدة تداين ابنها بسند البنة ابنها عن هذا الدين نظير جهازها   ( 7992) 

. وإذا لم  ( 571ص  1 – 192رقم  25المحاماة  2599ابريل سنة  21أن تتم بورقة رسمية أو بالقبض ) استئناف مصر 

 27المحاماة  597 2 فبراير سنة 25لرسمية ) إسكندرية الكلية الوطنية ، فهي هبة مكشوفة تستوجب ا يذكر مقابل للحوالة

، بل  ، ولم تخف ذلك تحت اسم عقد آخر . وإذا خصصت شركة نسبة مئوية من أرباحها لشخص ( 525ص  525رقم 

ر سنة نوفمب 15، فالهبة مكشوفة تستوجب الرسمية ) استئناف مختلط  ذكرت أن هذا التخصيص هو إلعانة الموهوب له

 .  ( 29ص  91م  2559

. فال يستلزم الوفاء  وال يجوز أن يكون اإلقرار صحيحا في هذه الحالة إال إذا فسر على أنه وفاء اللتزام طبيعي  (  7991) 

 .  ( 559فقرة  – 555فقرة  don manuelلفظ  1ورقة رسمية ) انسيكلوبيدي داللوز 

حيث يعتبر اإلقرار غير المتضمن  991وانظر فقرة  – 551فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز   (  7999) 

 .  ، وفي رأينا أنها هبة مستترة كما في اإلقرار المتضمن لسبب الدين لسبب هبة غير مباشرة

 2557ديسمبر سنة  19ويخلص من ذلك أن الهبة التي يسترها إقرار عرفي بالدين كسند تحت اإلذن تكون صحيحة ) نقض مدين 

م  2599يناير سنة  15 – 112ص  51م  2599يناير سنة  11استئناف مختلط  – 171ص  999رقم  9عمر  مجموعة

م  2599ديسمبر سنة  5 – 279ص  51م  2599مارس سنة  9 – 921ص  59م  2592مارس سنة  19 – 151ص  51

كمل لجميع الشروط : . وانظر في هبة في صورة إقرار بالدين مست ( 115ص  99م  2597مايو سنة  9 – 92ص  57

 5المحاماة  2515مارس سنة  25استئناف مصر  – 192ص  11رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  19نقض مدني 

 .  115ص  959رقم 

، وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى إنها  ويتبين مما قدمناه أن جميع التصرفات المجردة إذا انطوت على هبات فهي هبات مستترة

 .  شرةهبات غير مبا

ًً مدى الحياة  (  7995)  ، فقد قدمنا عند الكالم في البيع أنه  ، وكان اإليراد أقل من ريع العين وإذا أن الثمن المذكور إيراداً

 .  ( 121فقرة  5، فتستوجب الرسمية ) أنظر الوسيط  ، وتكون الهبة مكشوفة ال مستترة يعتبر ثمناً تافها
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 الفهرس العام

، ويجب أن تستوفى شرط الشكلية أو العينية  ، فهذه هبة سافرة ال مستترة أبرأه منه
 (7999 ) .

،  أن يحكم البيع ستر الهبةفالواجب إذن  

                                                 

. فبعضها كان يذهب إلى أن العقد يكون في هذه الحالة هبة  متضاربة في هذه المسألةوقد كانت أحكام القضاء   (  7999) 

، ويبقى البيع بعد  ، ألن الهبة لم تنصب إال على الثمن وهو منقول فتجوز هبته بدون ورقة رسمية مستترة ال تستوجب الشكلية

الثمن ولم يكن قد قبضه فعال وبين أن يقول إنه وهب  . وال فرق بين أن يذكر البائع أنه قبض أن ذكر فيه الثمن ساترا للهبة

فبراير سنة  19، بل هو في الحالة األخيرة يقرر الواقع فيكون أولى بالرعاية : استئناف وطني  الثمن أو أبرأ المشتري منه

 2591يونيه سنة  5 – 199ص  71( رقم  المجموعة الرسمية 2591فبراير سنة  21 – 557ص  5االستقالل  2599

 2529ديسمبر سنة  11 – 225ص  91رقم  29المجموعة الرسمية  2597نوفمبر سنة  19 – 279ص  11الحقوق 

 15 – 199ص  295رقم  25المجموعة الرسمية  2529مايو شنة  29 – 227ص  15رقم  21المجموعة الرسمية 

يونيه  5 – 559ص  255رقم  5الشرائع  2521فبراير سنة  7 – 257ص  2/  219رقم  1الشرائع  2525نوفمبر سنة 

استئناف  – 597ص  51رقم  9الشرائع  2527مايو سنة  11 – 259ص  229رقم  27المجموعة الرسمية  2521سنة 

ص  25م  2521فبراير سنة  11 – 71ص  15م  2521يناير سنة  22 – 151ص  11م  2529مايو سنة  21مختلط 

 .  921ص  99م  527 2 س سنةمار 17 – 227ص  11م  2529ديسمبر سنة  99 – 299

، إذ ال بد في البيع الساتر للهبة أن يكون في  وذهبت أحكام أخرى إلى أن العقد يكون في هذه الحالة هبة مكشوفة تستوجب الرسمية

ثمن ، والقول بأنه تجوز هبة ال ظاهره داال على بيع حقيقي وال يوجد بيع حقيقي إذا وهب البائع الثمن للمشتري أو أبرأه منه

. على أن هبة الثمن يجب أن تكون هي أيضاً في ورقة  ألنه منقول فيه تجزئة العقد إلى عقدين وهذا ما لم يقصد إليه المتعاقدان

المجموعة  2599يونيه سنة  1 – 5ص  25الحقوق  2599ابريل سنة  9رسمية ما دام الثمن لم يقبض : استئناف وطني 

 11الحقوق  2591مارس سنة  25 – 197ص  229رقم  1المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  5 – 279ص  1الرسمية 

المجموعة الرسمية  2522فبراير سنة  1 – 155ص  295رقم  22المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  21 – 111ص 

رقم  9الشرائع  2529ديسمبر سنة  15 – 121ص  125رقم  1الشرائع  2529فبراير سنة  19 – 219ص  19رقم  21

رقم  9الشرائع  2521ابريل سنة  11 – 72ص  92رقم  21المجموعة الرسمية  2521يناير سنة  11 – 159ص  11

 .  992ص  275

 19) المجموعة الرسمية  2511، فقضت في أول مايو سنة  وقد طرحت المسألة على دوائر محكمة االستئناف الوطنية المجتمعة

، مستندة إلى أنه إذا لم يكن عقد الهبة المستترة في ظاهره  ( بالرأي الثاني 519ص  219رقم  1المحاماة  – 17ص  51رقم 

. وال  ، كانت الهبة باطلة ألنها تكون هبة مكشوفة ال مستترة ، بل كان ظاهره كاشفا لنية التبرع أو داال عليها عقدا ذا عوض

، أي مذكرواً فيه الثمن بطريقة غير نافية  النعقادهتكون صحيحة إال إذا كان العقد جامعاً في الظاهر الركان البيع الالزمة 

.  ، فال حاجة هنا لحماية الغير بتصحيح الهبة . ثم إن هبة الثمن أو اإلبراء منه يدل كل مطلع عليه أنه عقد تبرع لوجوده

. والقول  بعقد رسمي، ألن المنقول الذي لم يقبض ال تجوز هبته إال  والقول بان الهبة تصح في الثمن ألنه منقول غير صحيح

بأنه ال يصح نقض تصرف من كان صريحا في عمله في حين إجازته لو كان أخفى غرضه مردود بان المسألة هنا مسألة 

، على أن الواقع أن الواهب لم يكن صريحا في عمله فقد أراد التحايل ولكنه ضل الطريق فلم يعرف كيف  تطبيق نص قانونين

. أنظر  ، وكان في الواقع يقوم مقام هبة الثمن اعترافه بقبضه ليصح عقده تجأ إليه ليتخذه حيلةيستوفى شرائط العقد الذي ال

 .  219ص  19رقم  19المجموعة الرسمية  2519يناير سنة  5أيضاً استئناف وطني 

، فإن  كان الثمن مسى فيه، فقضت بأنه ال عبرة بعدم ذكر قبض الثمن في عقد البيع متى  وقد أخذت بهذا الرأي الثاني محكمة النقض

، ولكن إذا كان لم يذكر في العقد أو ذكر مع إبراء المنصرف إليه منه  البيع يقتضى إطالقا التزام المشتري بدفع الثمن المسمى

هبة ، ألن القانون وإن أجاز أن يكون العقد المشتمل على ال ، فإن العقد في هذه الحالة ال يصح أن يكون ساتراً لهبة أو وهبه له

يونيه سنة  5موصوفاً بعقد آخر فإنه يشترط أن يكون هذا العقد مستوفياً األركان والشرائط الالزمة لصحته ) نقض مدني 

،  . وقضت أيضاً بأنه إذا كان الظاهر من عقد البيع أنه وقع مقابل ثمن معين ( 599ص  299رقم  1مجموعة عمر  2597

، وعلى أن المشتري التزم بتجهيز أختيه وباالتفاق عليهما  لده المشتري بهذا الثمنوكان منصوصاً فيه على أن البائع تبرع لو

، فإنها ال تكون قد أخطأت في تكييفه فإن مجرد النص  ، واعتبرت المحكمة هذا العقد هبة مكشوفة وعلى أمه بعد وفاة أبيه

زم به الموهوب له في ذيل هذا العقد من تجهزي أختيه . أما ما الت على أن الوالد تبرع بالثمن يكفي العتبار العقد هبة مكشوفة

، وال يخرج عقدها عن طبيعته ) نقض مدين  ، فال يعدو أن يكون مقابال للهبة ومن اإلنفاق عليهما وعلى والدته بعد وفاة أبيه

 .  ( 217ص  79رقم  5مجموعة عمر  2551مايو سنة  11

، حتى لو وجدت ورقة ضد تكشف عن حقيقة نية المتصرف ) نقض مدني  ة كما قدمناومتى ذكر الثمن في العقد اكن البيع ساترا للهب

، وحتى لو اتفق الطرفان على عدم نقل تكليف العين  ( 919ص  511رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592ابريل سنة  9

ص  1رقم  1وعة أحكام النقض مجم 2591يناير سنة  9المبيعة وبقائها تحت يد البائع لالنتفاع بها طول حياته ) نقض مدني 

59 )  . 
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بان يذكر فيه ثمن غير تافه 
 (7991 ) ،

، بل يصح تصويره على أنه دين  ولكن ليس من الضروري أن يذكر في البيع أن الثمن قد قبض 

في ، ودون حاجة إلى القبض  ، تمت الهبة دون حاجة إلى ورقة رسمية . فإذا ستر البيع الهبة على هذا الوجه قائم في ذمة المشتري

المنقول 
 (7991 ) .

  

 إعفاء الهبة المستترة من الشكلية ومن العينية :  – 91

. أما فيما بين  لم يكن المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يعفي هبة العقار المستترة من الشكلية إال بالنسبة إلى الغير حسن النية

من هذا المشروع تجري على  119. فكانت المادة  حتى لو كانت مستترة، فكانت هبة العقار في غير ورقة رسمية باطلة  المتعاقدين

، جاز  على أنه إذا تمت الهبة تحت ستار عقد آخر – 1.  ، وإال وقعت باطلة تكون هبة العقار بورقة رسمية – 2 "الوجه اآلتي : 

، فتمسك  . فإذا تعارضت مصالح ذوى الشأن لحتهللغير حسن النية أن يتمسك بالعقد المستتر أو بالعقد الظاهر وفقاً لما تقضي به مص

. فكان هذا النص يجرى على هبة العقار المستترة  "، كانت األفضلية لألولين  البعض بالعقد الظاهر وتمسك اآلخرون بالعقد المستتر

، فتكون الهبة باطلة  اقدين، فالعقد الحقيقي هو الذي يسري فيما بين المتع ، فإذا كانت الهبة في صورة بيع مثال أحكام الصورية

، كما إذا اشترى شخص العين  . ولكن الغير حسن النية له أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كانت مصلحته تقضي بذلك النعدام الشكلية

لموهوب له ، فالمشتري في هذه الحالة يتمسك بالعقد بالظاهر ويعتبر الهبة المستترة بيعا نقل الملكية إلى ا الموهوبة من الموهوب له

 .  حتى يصح عقد شرائه من هذا األخير

، واستبقيت األحكام التي كان معموال بها في عهد التقنين المدني السابق  وفي لجنة المراجعة حذف هذا النص
 (7997 ) ،

إذ ألفها  

، في العقار وفي  المستترة . فاستقر التقنين المدني الجديد على أن الهبة المتعاملون منذ وقت طويل ولم يجد ما يدعو إلى تغييرها

، تعفى من الشكلية ومن العينية  المنقول
 (7995 ) .

  

، ويكفي أن يكون العقد الساتر قد استوفى  ، يكون العقد صحيحا بالرغم من أنه لم يوثق في ورقة رسمية ففي الهبة المستترة للعقار

 .  ، بل أيضاً فيما بين المتعاقدين فحسب. وتكون الهبة صحيحة ال بالنسبة إلى الغير  ظاهراً شرائط انعقاده

، وبالرغم من أن الموهوب لم  ، يكون العقد صحيحاً كذلك بالرغم من أنه لم يوثق في ورقة رسمية وفي الهبة المستترة للمنقول

 .  ، فيغنى العقد الساتر بذلك عن كل من الشكلية والعينية يقبض

 ضوعية : خضوع الهبة المستترة ألحكام الهبة المو – 97

. ويترتب على ذلك أن الهبة  ، فإنها تخضع ألحكامها الموضوعية ، إذا كانت ال تخضع ألحكام الهبة الشكلية على أن الهبة المستترة

، ويتخفف فيها من ضمان  ، ويجب أن يكون الواهب مالكاً لما تبرع به ، وتستلزم أهلية التبرع في الواهب المستترة تعتبر هبة

االستحقاق 
 (7919  )

، وإذا  ، ويجوز فيها الرجوع إال إذا وجد المانع ، وتعتبر تبرعاً بالنسبة إلى الدعوى البولصية وضمان العيب

صدرت في مرض الموت كان لها حكم الوصية 
 (7912 ) .

  

فإذا ادعى .  ومن يدعى أن العقد الظاهر ليس إال هبة مستترة ليجرى عليه أحكام الهبة الموضوعية هو الذي يحمل عبء اإلثبات

                                                                                                                                                                    

 .  57األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 15فقرة  1أنظر في هذا الموضوع األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 

 .  571وفقرة  579فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز   (  7991) 

م  2559يونيه سنة  27، إذ المفروض أن الثمن صوري ) استئناف مختلط  ودون حاجة إلى استيفاء الثمن بداهة  (  7991) 

 .  ( 921ص  91

رقم  99المحاماة  2551نوفمبر سنة  99 – 72ص  51رقم  25المحاماة  2597يناير سنة  29استئناف مصر   (  7997) 

 2599مارس سنة  29استئناف أسيوط  – 2/  151رقم  57المجموعة الرسمية  2551فبراير سنة  27 – 192ص  919

يناير سنة  25 – 759ص  555رقم  21المحاماة  2591ديسمبر سنة  1سوهاج الكلية  - 5 77ص  559رقم  21المحاماة 

ص  191رقم  25المحاماة  2517فبراير سنة  25اإلسكندرية الكلية الوطنية  – 111ص  911رقم  21المحاماة  2591

نوفمبر  99 – 521ص  11م  2529يونيه سنة  – 21 – 199ص  29 م 599 2 مارس سنة 25استئناف مختلط  - 919

مارس  19 – 211ص  99م  2552مارس سنة  7 – 55ص  99م  2521نوفمبر سنة  29 – 75ص  15م  2521سنة 

 .  92ص  95م  2551يناير سنة  11 – 97ص  95م  2551يناير سنة  29 – 259ص  99م  2552سنة 

 .  ي الهامشف 519أنظر آنفاً فقرة   (  7995) 

، كان لهاذ المشترى  ، فإذا كانت الهبة في صورة بيع وباع الموهوب له العين إلى مشتر إال في حق الغير  (  7919) 

 .  ( 151ص  51م  2599ابريل سنة  22الرجوع بضمان استحقاق المبيع على الواهب ) استئناف مختلط 

 19 – 112ص  25م  – 2591مايو سنة  29 – 219ص  21 م 2599فبراير سنة  11استئناف مختلط   (  7912) 

 .  959ص  99م  2597مايو سنة  92 – 925ص  51م  2599فبراير سنة 

. ولكن ال يشترط تسجيلها  ( 1ص  91م  2595أكتوبر سنة  11وكذلك يجب تسجيلها في العقار لتنقل الملكية ) استئناف مختلط 

 .  ( 295ص  99م  2552مارس سنة  19لصحة الهبة في ذاتها ) استئناف مختلط 
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، فعليه هو أن يثبت ذلك وفقاً  ، وانه يريد الرجوع فيها المتصرف مثال أن البيع الصادر منه إلى المشتري ليس إال هبة مستترة

. فإذا كانت قيمة المال المتصرف فيه تزيد على عشرة جنيهات أو كان التصرف مكتوبا  للقواعد المقررة في اإلثبات
 (7911 ) ،

لم يجز  

من  "ورقة ضد  ". ولذلك يكون من الخير للواهب في الهبة المستترة أن يحصل على  إثبات التستر إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها

 .  ، حتى يتيسر للواهب إثبات التستر بالكتابة عند االقتضاء الموهوب له يقرر فهيا هذا أن العقد الظاهر هو في حقيقته هبة مستترة

، فإن هذا الغير هو الذي  ، كدائن الواهب إذا طعن في الهبة المستترة بالدعوى البولصية ن الذي يدعى استتار الهبة هو الغيروإذا كا

، ألنه غير ال يكلف اإلثبات  ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن . ولكن له أن يثبت االستتار بجميع طرق اإلثبات يحمل عبء اإلثبات

بالكتابة 
 (7919 ) .

  

، ناظراً في ذلك إلى ظروف التصرف  اضى الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان التصرف المطعون فيه هو هبة مستترةوق

، وال معقب على تقديره من محكمة النقض  ومالبساته
 (7915 ) .

 

 شروط الصحة  -المبحث الثاني 

، ترجع إلى األهلية وإلى  سائر العقود، كشروط صحته في  األهلية وعيوب الرضاء : وشروط صحة التراضي في الهبة – 95

 .  عيوب الرضاء

 األهلية في عقد الهبة  -المطلب األول 

. والقانون يتشدد في  أهلية الواهب وأهلية الموهوب له : يجب في صدد األهلية التمييز بين أهلية الواهب وأهلية الموهوب له 19

أهلية الواهب ويتطلب أهلية التبرع 
 (7919  )

. وعلى النقيض  ، ألنه يقوم بعمل ضار به ضرراً محضا أهلية التصرف وهي أقوى من

، ألنه يقوم بعمل نافع لنفعاً  ، فال يشترط فيه حتى أهلية التصرف بل يكفي فيه التمييز من ذلك يخفف القانون من أهلية الموهوب له

 ً  .  محضا

 أهلية الواهب  - 1

 الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه :  – 12

. ويدخل في  ، إذ التعاقد يقوم على اإلرادة وال إرادة لعديم التمييز ، بل هو ال يستطيع التعاقد أصالً  عديم التمييز غير أهل ألن يهب

، والمجنون والمعتوه  ( مدني 1م  59ذلك الصبي غير المميز وهو من لم يبلغ السابعة من عمره ) م 
 (7911 ) ،

فكل هبة تصدر من  

ن باطلة وال تلحقها اإلجازة أحد من هؤالء تكو
 (7911 ) .

  

 الصبي المميز والسفيه وذو الغفلة :  – 11

. فهو ال يملك  غير أهل ألن يهب –أياً كانت سنه ولو زاد على الثامنة عشرة وكان مأذوناً له في التجارة  –وكذلك الصبي المميز 

في حدود رسمها القانون وقد سبق أن بيناها عند الكالم في األهلية  ، وأن كان يملك أهلية التعاقد وأهلية التصرف أهلية التبرع أصالً 

                                                 

، جاز للواهب أن يثبت بجميع الطرق أن السبب هو  ولكن إذا كان التصرف المكتوب إقرارا بدين لم يذكر سببه  (  7911) 

ص  195فقرة  29، وإنما هو يفسر المكتوب ) أوبرى ورو وإسمان  ، ألنه ال يثبت عكس ما هو مكتوب وال يجاوزه التبرع

915 )  . 

 .  921فقرة  – 991فقرة  don manuelلفظ  1انسيكلوبيدي داللوز   (  7919) 

 .  917ص  2191فقرة  29بودري وكوالن   (  7915) 

يجب لصحة الهبة أن  - 2 " "منه على أنه  119وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد ينص في المادة   (  7919) 

.  "وتسرى على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية  - 1.  يكون أهالً للتبرع، وأن  يكون الواهب مالكاً للمال الموهوب

وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة وبما جاء في باب أحكام الوصية ) مجموعة األعمال 

 .  ( في الهامش 197 – 191ص  5التحضيرية ج 

، إذا صدر التصرف بعد  يقع باطال تصرف المجنون والمعتوه - 2 "أنه : مدني على  225وقد نصت المادة   (  7911) 

أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فال يكون باطال إال إذا كانت حالة الجنون أو العته  - 1 . تسجيل قرار الحجر

 . " ، أو كان الطرف اآلخر على بينة منها شائعة وقت التعاقد

مجموعة أحكام  2591مارس سنة  12دم السن قد يعدم التمييز فتكون الهبة باطلة : نقض مدني وانظر في أن تق  (  7911) 

 29 – 911ص  99م  2519مارس سنة  15. وانظر في إثبات انعدام التمييز استئناف مختلط  152ص  92رقم  7النقض 

 .  115ص  59م  2517مارس سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، سواء صدرت هذه اإلجازة من الولى أو الوصى أو  ، فال ترد عليها اإلجازة . والهبة التي تصدر من الصبي المميز باطلة بوجه عام

 .  القيم أو صدرت من المحكمة

، والهبة التي تصدر منهما تكون باطلة ولو أذن القيم أو أذنت  ان أن يهبا أموالهماوكذلك السفيه وذو الغفلة المحجور عليهما ال يملك

، أما  ( مدني 2/  221. ذلك أن السفيه وذا الغفلة ال يملكان أهلية التبرع إال في الوقف والوصية إذا أذنت المحكمة فيهما ) م  المحكمة

، فهي في األصل  . أما الهبات الصادرة منهما قبل تسجيل قرار الحجر قدمناالهبة فال يملكانها ولو بإذن القيم أو المحكمة كما 

. لكن يقع كثيراً أن السفيه أو ذا الغفلة يتوقع الحجر  ، وال يسرى قرار الحجر في حق الغير إال من وقت تسجيل القرار صحيحة

ر هذه الفرصة فتصدر منه تصرفات يستغله بها ،أو ينتهز الغي ، فيتصرف في ماله قبل الحجر متواطئاً مع من تصرف إليه عليه

، وقابال لإلبطال إذا كان  يكون التصرف باطال إذ كان من أعمال التبرع –التواطؤ واالستغالل  –، ففي هاتين الحالتين  ويبتز أمواله

التصرف الصادر قبل  أما "مدني على ما يأتي :  1/  229. وفي هذا الصدد تنص المادة  من أعمال التصرف أو أعمال اإلدارة

 إال إذا كان نتيجة استغالل أو تواطؤ ، تسجيل قرار الحجر فال يكون باطال أو قابال لإلبطال
 (7917  )

" . 

 والية الولي والوصي والقيم في هبة مال المحجور :  – 19

أو صبياً مميزا أو سفيها أو ذا ، أي سواء كان صبيا غير مميز أو مجنوناً أو معتوهاً  وسواء كان الشخص عديم التمييز أو ناقصه

( ما  2. ويستثنى من ذلك أمران : )  ، فإن الولى أو الوصى أو القيم ال يملك أحد منهم أن يهب مال المحجور ولو بإذن المحكمة غفلة

ألداء واجب  من قانون الوالية على المال من أنه ليس للولي أو للوصى التبرع بمال القصار إال 97والمادة  9نصت عليه المادة 

إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة 
 (7915 ) .

من قانون الوالية على المال من أن الوصي أو القيم تجوز  95( ما نصت عليه المادة  1)  

، وقبول األحكام القابلة للطعن بالطرق العادية والتنازل  له مباشرة التصرفات اآلتية بإذن المحكمة : التنازل عن الحقوق والدعاوى

، والتنازل عن التأمينات واضعافها  هذه الطعون بعد رفعهاعن 
 (7919 ) .

  

 البالغ الرشيد :  – 15

. وال حد للمال الذي  ، ويستطيع عندئذ أن يهب توافرت فيه أهلية التبرع –إحدى وعشرون سنة  وسن الرشد –فإذا بلغ اإلنسان رشيداً 

، وارثاً كان الموهوب له أو غير وارث  من يشاء، فله أن يهب بعض ماله أو كل المال ل يستطيع أن يهبه
 (7912 ) .

فليس هناك نصاب  

للهبة 
 (7911  )

، وذلك ما لم تكن الهبة قد صدرت منه وهو في مرض موته فيكون لها عندئذ حكم  ع كما وجد الثلث نصاباً للوصية

 .  الوصية وال تجوز إال في الثلث للوارث ولغير الوارث

، فإن الهبة تكون صحيحة  الرشيد في صحته ولو كل مالهأما إذا وهب البالغ 
 (7919 ) .

كما يوجد في  –وال يوجد في القانون المصري  

. وإذا كانت الهبة  ( إلى نصاب الوصية بعد موت الوارث droit de reductionحق للورثة في إنقاص الهبة )  –القانون الفرنسي 

ليقتسموه جميعاً  ( droit de rapportأن يستردوا المال الموهوب للتركة )  –الفرنسي  كما لهم في القانون –، لم يكن للورثة  لوارث

 .  مع الموهوب له كل بقدر حصته في التركة

                                                 

 .  191ص  99رقم  1ام النقض مجموعة أحك 2595ديسمبر سنة  5نقض مدني   (  7917) 

، فال  ، صريحاً كان التبرع أو مستتراً  وهذا ما لم يكن المال الموهوب قد آل إلى القاصر بطريق التبرع من أبيه  (  7915) 

 .  ( من قانون الوالية على المال 29يلزم األب في هذه الحالة بتقديم حساب عن هذا المال ) م 

، فال يجوز له بغير إذن المحكمة التنازل عن التأمينات المعطاة لضمان دين القاصر أو  الجدوإذا كان الولى هو   (  7919) 

 .  ( من قانون الوالية على المال 29إضعافها ) م 

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الهبة الصادرة من المورث في حال صحته ألحد ورثته تكون صحيحة   (  7912) 

 2551نوفمبر سنة  99قواعد اإلرث ولعدم مساسها بالنظام العام ) استئناف مصر لخروجها عن نطاق التحايل على 

 .  ( 1/  211رقم  57المجموعة الرسمية 

ال يصح أن تتجاوز الهبات حد النصاب  "منه على أنه  921أما تقنين الموجبات والعقود اللبناني فقد نصت المادة   (  7911) 

طبقاً لما نص عليه في المادة  –أن الهبة التي تتجاوز  "منه على  929صت المادة ون "الذي يحق للواهب أن يتصرف فيه مز 

، يجب أن يخفض منها كل ما تجاوز ذلك  حد النصاب المعين بالنسبة إلى قيمة األموال التي تركها الواهب عند وفاته – 921

منه على  991ونصت المادة  "في مدة حياته  ، وال حيازة الواهب للثمار . على أن التخفيض ال يبطل مفاعيل الهبة النصاب

، فالهبات األحدث عهداً تبطل أو تخفض  إذا منحت هبتان أو عدة هبات وتعذر أداؤها تماماً بدون تجاوز حد النصاب "أنه 

 .  "بقدر تجاوزها حد النصاب 

 .  وهذه النصوص مشبعة بأحكام التقنين المدني الفرنسي

مجموعة  2557ديسمبر سنة  19 – 591ص  295رقم  1مجموعة عمر  2597نة يونيه س 11نقض مدني   (  7919) 

نوفمبر  12استئناف مختلط  – 191ص  591رقم  9مجموعة عمر  2555ابريل سنة  25 – 171ص  999رقم  9عمر 

 .  211ص  95م  2551مارس سنة  27 – 25ص  91م  2555سنة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فال  . أما في القانون الفرنسي ، دون إذن زوجها وللزوجة البالغة الرشيدة في حالة صحتها أن تهب مالها كله أو بعضه لمن تشاء

ال بإذن الزوج تجوز هبة الزوجة إ
 (7915 ) .

  

، فيجوز لهذا الوكيل بإذن المحكمة مباشرة التبرعات التي يجوز للوصى  والغائب يملك وكيله من الوالية على ماله ما يملكه الوصي

 من قانون الوالية على المال وسبق ذكرها في الكالم على والية الوصى.  95، وهي الواردة في المادة  أن يباشرها بإذن المحكمة

، أما أعمال التصرف والتبرع فال بد فيها من إذن المحكمة  ، تولى القيم إدارة ماله وإذا كان البالغ الرشيد محكوماً عليه بعقوبة جنائية

 .  المدنية وإال كانت باطلة

، جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي  البالغ الرشيد أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكموإذ كان 

. ويكون قابال لإلبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها متى صدر من  تقتضى مصلحته فيها ذلك

. وهذه التصرفات  ، إذا صدر هذا التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة بغير معاونة المساعدالشخص الذي تقررت مساعدته قضائياً 

، ويدخل فيها التبرعات التي يجوز للوصي مباشرتها بإذن المحكمة والتي  من قانون الوالية على المال 95هي المذكورة في المادة 

وإذا امتنع عن  "،  ى أن يشترك المساعد القضائي في هذه التصرفاتمن قانون الوالية على المال عل 12. وتنص المادة  سبق بيانها

، أو  ، فإن رأت االمتناع في غير محله أذنت المحكوم بمساعدته باالنفراد في إبرامه ، جاز رفع األمر للمحكمة االشتراك في تصرف

 .  "عينت شخصاً آخر للمساعدة في إبرامه وفقاً للتوجيهات التي تبينها في قرارها 

 أهلية الموهوب له  - 2

 الموهوب له جنين :  – 19

،  . فالهبة للحمل المستكن باطلة ، فال يكفي أن يكون موجودا حكما كالجنين في بطن أمه يجب أن يكون الموهوب له موجوداً حقيقة

، والجنين ال يقدر على القبول ولي سهل ولي يقبل عنها  ألن الهبة إيجاب وقبول
 (7919 ) .

، فيتمان  الوصية والوقف وهذا بخالف 

، ويصحان للحمل المستكن  بإرادة منفردة
 (7911 ) .

  

 الموهوب له صبي غير مميز أو مجنون أو معتوه : – 11

، بان كان صبيا غير مميز أو مجنونا أو  . فإذا كان عديم التمييز قدمنا أن الموهوب له يكفي فيه التمييز ليكون أهالً لقبول الهبة 

،  ، وإذا كانت الهبة ال تتم إال بالقبض قبضها عنه ، ولكن يقبلها عنه وليه أو وصيه أو القيم عليه يكن أهالً لقبول بنفسه، لم  معتوها

ال تتم الهبة إال إذا  - 2 "من التقنين المدني في هذا الصدد على ما يأتي :  571. وتنص المادة  وكل ذلك دون حاجة إلى إذن المحكمة

 " فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصية ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب - 1 . و نائبهقبلها الموهوب له أ
 (

                                                 

موقوفة على إذن زوجها أو إجازته إال ما كان تافهاً  –ومنها هبتها  –ذهب الليث بن سعد إلى أن تبرعات الزوجه   (  7915) 

. وحجته في ذلك ما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن عبد هللا بن عمر أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال : ال يجوز  حقيراً 

. فاخذ الليث من هذا أنه ال  زوجها عصمتها. وحديث : ال يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك  المرأة عطية إال بإذن زوجها ا ـ

. وقال طاوس  ، لكنه استثنى الشيء التافه لجريان التسامح به يجوز للزوجة أن تعطي عطية من مالها مطلقاً بغير إذن زوجها

ر من القائلين ، لكنه لما رأى الجمهو ، ودليله أيضاً هذا الحديث ومالك إنه يجوز لها أن تعطي من مالها بغير إذنه إلى الثلث

بأن للزوجة أن تتصرف في مالها كيف تشاء وليس للزوج أن يمنعها من ذلك كما وردت بذلك أحاديث كثيرة تعارض ما 

، وقدره إلى الثلث قياساً إلى الوصية ) األستاذ أحمد  ، حمل تلك األحاديث على جواز هبة الشيء اليسير بدون إذن الزوج تقدم

 .  ( 119ص  1ات مجلة القانون واالقتصاد إبراهيم في التزام التبرع

، فإن ولد  ، ويوقف المال الموهوب . فيجوز أن يهب شخص ماله لحمل ويجز مالك الهبة للجنين وللمعدوم  (  7919) 

، وإن ولد ميتاً بقى المال على مل  ، وإن مات بعد والدته حيا كان لورثته الجنين حيا وعاش كان المال للموهوب له

، وفي هذه الحالة ال تكون الهبة  ، فيقول إن ظهر لفالن ولد فهذا المال له ويجوز أن يهب شخص ماله لمعدوم.  كالواهب

، ويذهب ابن القاسم إلى أنه ليس للواهب أن يتصرف في المال  الزمة فيجوز للواهب التصرف فيها قبل وجود الموهوب له

، ص  إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد الموهوب حتى ييأس من وجود الموهوب له ) األستاذ أحمد

119 )  . 

. جاء في  ، أي إذن اإلنسان لغير معين بأن ينتفع بماله أو يستهلكه أو يملكه وتجوز الهبة لغير معين عن طريق االباحة أو التحليل

، ومثله من رمي ثوبه وقال من أراد أن  ه، فأخذها رجل فهي ل الفتاوى الهندية : رجل سبب دابته وقال من شاء فليأخذها

،  . ومثله في الحكم الدراهم ونحوها آلت تنثر على الناس في االعراس ونحوها . ، فهو لمن أخذه ، فأخذه رجل يأخذه فليأخذه

رجوعاً إلى . ومن ذلك الضيافات والوالئم فللضيف أن يتناول من الطعام كفايته دون أن يدخر منه شيئاً  فهي ملك لمن التقطها

 .  ( 11ص  – 19ص  9عرف الناس وعادتهم ) األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد 

 .  ( من قانون الوالية على المال 15وم  17ويجوز تعيين وصى مختار للجنين في حالة الوصية له ) م   (  7911) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

7911 ) .
 

، فيكون تعاقد  ، حتى لو كان هو الواهب ونرى من ذلك أن الولى أو الوصى أو القيم ينوب عن المحجور في قبول الهبة وفي قبضها

ة بنص صريح في القانون الشخص مع نفسه جائزاً في هذه الحال
 (7917 ) .

  

، لم يجز للولي قبولها عن الصغير إال بإذن المحكمة ) م  وإذا كانت الهبة مقترنة بشرط أو محملة بالتزامات معينة على الموهوب له

(  من قانون الوالية على المال 21
 (7915 ) ،

من قانون  95وكذلك لم يجز للوصي أو القيم قبولها أو رفضها إال بإذن المحكمة ) م  

 .  ( الوالية على المال

، فتقيم المحكمة في هذه  ( من قانون الوالية على المال 9ويجوز أن يشترط المتبرع للصغير إال يدخل مال التبرع في الوالية ) م 

، على أن  . كما يجوز للمتبرع نفسه أن يقيم وصياً مختاراً  ( من قانون الوالية على المال 92الحالة وصياً خاصاً تحدد مهمته ) م 

، ولكنه  . واألصل أن الولى ال يحاسب على تصرفاته ( من قانون الوالية على المال 17تعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها ) م 

من قانون الوالية على  19كالتعليم أو القيام بحرفة أو مهنة ) م استثناء يحاسب على ريع المال الذي وهب للقاصر لغرض معين 

 .  . وظاهر أن هذه األحكام قد فرضها القانون لمصلحة الصغير ( المال

 الموهوب له صبي مميز أو سفيه أو ذو غفلة : - 11

. وجاز  ، فقد استوفى بالتمييز أهليته لقبول الهبة ، بان كان صبياً مميزاً أو سفيهاً أو ذا غفلة فإذا كان الموهوب له قادراً على التمييز 

ً  ، دون إذن الولى أو الوصي أو القيم ودون إذن المحكمة ، وأن يقبضها له أن يقبلها وحده . فإذا كانت  ، ألنها نافعة له نفعا ًمحضا

                                                 

من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر عليه في التقنين  111 تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  7911) 

، ثم مجلس الشيوخ  ، ثم مجلس النواب من المشروع النهائي 925. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  المدني الجديد

 .  ( 151ص  – 151ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  571تحت رقم 

 .  ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص المدني السابق وال مقابل للنص في التقنين

 511. وفي التقنين المدني الليبي م  ( ) مطابق 599وياقبل النص في التقنينات المدنية العربية االخلى : في التقنين المدني السوري م 

اه وليه أو من هو في حجره بمجرد بملك الصغير المال الذي وهبه إي – 195وفي التقنين المدني العراقي : م  –(  ) مطابق

. إذا وهب شيء لصبي  199. م  إيجاب الواهب مادام المال في يده أو كان وديعة أو عارية عند غيره وال يحتاج إلى القبض

، فإن كان  يشترط أن يكون الواهب عاقال بالغا أهالً للتبرع – 197. م  ، قام مقامه وليه أو من هو في حجره غير مميز

، سواء كان أصالً له أو فرعاً أو قريباً أو أجنبياً عنه ولو  جاز له أن يهب في حال صحته ماله كله أو بعضه لمن يشاء ، كذلك

 – 929. وفي تقنين الموجبات والعقود اللبنانين : م  ( . ) وأحكام التقنين العراقي تتفقمع أحكام التقنين المصري مخالفا لدينه

. وال يحق للولي أن يتصرف بال بدل في األموال يتولى  صرف في ملكه يمكنه أن يهبكل شخص يستطيع التعاقد والت

. ويحرم أهلية القبول حرماناً  كل شخص يصرح القانون تصريحاً خاصاً بعدم أهليته لقبول الهبة أن يقبلها – 921. م  إدارتها

. م  الطبيب في مدة مرض الموت إذا لم يكن من اقرباء المريض –. ثانياً  الوصي بالنسبة إلى الموصى عليه –نسبيا : أوالً 

 –، إال بعد ترخيص الذين  األشخاص الذين ال يستطيعون التعاقد ال يمكنهم قبول هبات مقيدة بشرط أو بتكليف – 921

 ً الهبات  – 925. م  همالهبات التي تمنح للجنة في األرحام يجوز أن يقبلها األشخاص الذين يمثلون – 927. م  يمثلونهم شرعا

، وإن جرت تحت مظهر عقد آخر أو على يد شخص  التي تمنح الشخاص ينص القانون على عدم اهليتهم لقبولها تعد باطلة

يجب على الموهوب له أن يقبل الهبة بنفسه أو بواسطة شخص آخر حاصل على وكالة خاصة أو وكالة  – 925. م  مستعار

. ) وهناك فرقان بين أحكام التقنين اللبناني وأحكام التقنين  . وإال كان القبول باطال ( يعامة كافية ) األب واألم والوص

 .  ( ( جواز الهبة للجنين 1. )  ( الحرمان النسبي من قبول الهبة للوصى وللطبيب 2المصري : ) 

، تتم الهبة بمجرد  مستعيره وقد قضت محكمة النقض بأنه لو وهب األب لطفله شيئاً في يده أو عند مستودعه أو  (  7917) 

،  . فإذا اعتبر الحكم ، ألن المال لما كان في قبض األب ناب مناب قبض الصغير ، وال حاجة للقبول لتمام الهبة قوله وهبت

، أن إقرار المورث بأنه مدين بقيمة السند موضوع الدعوى لولديه القاصرين هو إقرار من جانبه  بناء على أسباب مسوغة

، فإنه  ، وبه تتم الهبة للقاصرين بغير حاجة إلى قبول من وصى يقام عليهما ليتسلم السند اباً بالهبة من مال في قبضيشمل إيج

ويؤخذ على هذا الحكم  – 115ص  12رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  19ال يكون قد أخطا ) نقص مدني 

، ولكن الحكم يصيب في أن الهبة هنا  ة إلى قبض أو إلى ورقة رسمية -أنه يتكلم عن القبض في هبة مستترة تتم دون حاج 

. وانظر في أن ولى القاصر ولو كان هو الواهب يقبل الهبة نيابة عنه : استئناف  ( ليست في حاجة إلى قبول الصغيرين

مصر الكلية  – 599ص  71ورقم  2المحاماة  2512فبراير سنة  1 – 999ص  15الحقوق  2595يناير سنة  92وطني 

 19 – 17ص  92م  2527ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  – 229ص  9االستقالل  2595ابريلس نة  21الوطنية 

 . 911ص  99م  2519مارس سنة  15وقارن استئناف مختلط  – 912ص  51م  2599فبراير سنة 

 . ( 1هامش رقم  295فيجوز إذن رفضها بغير إذن المحكم ) أنظر األستاذ أكثم الخولي ص   (  7915) 
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 الفهرس العام

. وغنى عن البيان أن  اه في عديم التمييز، فإن قبولها ال يكون إال بإذن المحكمة على التفصيل الذي أوردن مقترنة بشروط أو التزامات

، وفقا لما ذكرناه عند الكالم في عديم التمييز  الولى أو الوصى أو القيم يستطيع كل منهم أن يقبل الهبة وأن يقبضها عن المحجور
 (

7979 ) .
  

 البالغ الرشيد :  – 17

أما البالغ الرشيد فله أهلية قبول الهبة دون إذن من أحد 
 (7972 ) ،

 .  حتى لو كانت مقترنة بشروط أو التزامات 

، أو ذا عاهتين من العاهات التي تقدم ذكرها قبلها  ، أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية قبلها عنه القيم وإذا كان غائباً قبلها عنه وكيله

، وجب أيضاً إذن المحكمة  بمعاونة المساعد القضائي : فإذا كانت مقترنة بشروط أو التزامات
 (7971 ) .

  

 عيوب الرضاء في عقد الهبة  -المطلب الثاني 

 تطبيق القواعد العامة :  – 15

أن تكون مشوبة  –إرادة الواهب بوجه خاص  –، فيعيب إرادة المتعاقدين  عيوب الرضاء في عقد الهبة هي عيوبه في أي عقد آخر

، كانت الهبة قابلة لإلبطال لمصلحة من شاب إرادته  لعيوب. فإذا شاب اإلرادة عيب من هذه ا بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل

، وقد سبق تفصيلها في الجزء  . وفي االستغالل تكون الهبة قابلة لإلبطال أو لإلنقاص وفقاً للقواعد المقررة في االستغالل العيب

 .  األول من الوسيط

 ً  .  جديد يقال فيها أكثر مما قيل في النظرية العامة للعقد ، إذ ال ونستعرض هذه العيوب مطبقة على عقد الهبة استعراضاً سريعا

 الغلط في عقد الهبة :  – 19

ً  حتى يجعل الغلط الهبة قابلة لإلبطال . ويالحظ بوجه عام أن معيار الغلط الجوهري في الهبة اخف  ، يجب أن يكون غلطاً جوهريا

، ألن الهبة عقد تبرع فجسامة الغلط فيها قد ال يرقى إلى جسامته في عقد البيع  من معياره في البيع
 (7979 ) .

وأكثر ما يقع الغلط من  

،  . ويقع الواهب في غلط جوهري إما في الشيء الموهوب ، وهذا ما لم تكن الهبة بعوض ، ألن الموهوب له ال يلتزم بشيء الواهب

 .  ، وإما في الباعث يمة، وإما في الق وإما في شخص الموهوب له

. فإذا كان الغلط  ، ثم يتبين بعد ذلك أنا أرض بناء ومثل الغلط الجوهري في الشيء الموهوب أن يهب شخص آخر أرضا زراعية

، كانت الهبة قابلة لإلبطال بناء على  مشتركا بين الواهب والموهوب له أو كان الموهوب له يعلم أو يستطيع أن يعلم بغلط الواهب

، حتى لو لم يكن يستطيع الرجوع فيها لقيام مانع  . فيجوز للواهب في هذه الحالة أن يطلب إبطال الهبة للغلط في الشيء لب الواهبط

 .  ، فإن إبطال الهبة غير الرجوع فيها من موانع الرجوع

، فيتضح أن األمر  بة تربطه بهومثل الغلط الجوهري في شخص الموهوب له أن يهب شخص آلخر ماال معتقداً أن هناك رابطة قرا

                                                 

،  ، فلزوجها أن يقبضها نيابة عنها إذا كانت قد زفت إليه ولو كان أبوها حاضراً  وإذا وهب للزوجة الصغيرة هبة  (  7979) 

من قانون  925و م  929، وكذا لها أن تقبضها إذا كانت مميزة ) نظر م  وكذا ألبيها حق القبض لما له من الوالية عليها

 .  ( 111ص  1وانظر األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد  –(  دري باشااألحوال الشخصية لق

، مع  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الواهب قد قبل الهبة التي صدرت منه ألحد أوالده بصفته ولياً عليه  (  7972) 

مسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بان عقد الهبة قد تنفذ ، وت أن الموهوب له كان في وقت القبول بالغاً سن الرشد

.  ، وطلب اإلحالة على التحقيقي إلثبات ذلك وتسلم الشيء الموهوب ووضع اليد عليه وانتفع به إقرار ورضاء جميع الورثة

فيما  –ع جوهري يحتمل معه ، ولم تأبه المحكمة لهذا الدفاع واغفلت التعرض له مع أنه دفا فابطل الحكم الهبة لبطالن قبولها

نوفمبر سنة  12، فإن ذلك يعتبر قصورا في التسبيب يعيب الحكم ) نقض مدني  أن يتغير وجه الحكم في الدعوى –لو ثبت 

 .  ( 717ص  51رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591

مدني )  91ا نصت عليه المادة . من ذلك م أما قبول األشخاص المعنوية للهبات فتتبع فيه القواعد الخاصة بها  (  7971) 

ال يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات إال  – 2 "( بالنسبة إلى الجمعيات :  قبل الغائها

وال يسري هذا الحكم على الجمعيات التي ال يقصد منها غير  – 1.  بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي انشئت من أجله

( على أن :  مدني ) قبل الغائها 15. وتنص المادة  "، أو ال يراد بها إال القيام ببحوث علمية  تحقيق غرض خيري أو تعليمي

ر هيئة تقوم بمصلحة ، أن تعتب ، بناء على طلبها الجمعيات التي يقصد بها تحقيق مصلحة عامة والمؤسسات يجوز - 2 "

ويجوز أن ينص في هذا المرسوم على استثناء الجمعية من قيود األهلية  – 1.  ، وذلك بمرسوم يصدر باعتماد نظامها عامة

ويجوز أن يفرض المرسوم اتخاذ إجراءات خاصة للرقابة كتعيين مدير أو أكثر من  – 9.  91المنصوص عليها في المادة 

على تحريم التبرع  2595لسنة  11من قانون رقم  59. وتنص المادة  "أي إجراء آخر يرى الزماً  الجهة الحكومية أو اتخاذ

 .  لشركات المساهمة

 .  119فقرة  29بودري وكوالن   (  7979) 
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، حتى لو قام مانع من  ، جاز للواهب . فإذا كان الغلط مشتركا أو كان الموهوب له يعلم أو يستطيع أن يعلم بغلط الواهب غير ذلك

،  عاقد. ويالحظ أن شخصية الموهوب له في عقد الهبة ذات اعتبار رئيسي في الت ، أن يطلب إبطال العقد للغط الرجوع في الهبة

، ولذلك يكون الغلط في شخص الموهوب له اشد أثراً من الغلط في  وتفوق كثيرا في االعتبار شخصية المتعاقد في عقود المعاوضة

شخص المشتري 
 (7975 ) .

  

. وتدل الظروف  ومثل الجوهري في قيمة المال الموهوب أن يهب شخص آخر أسهماً وهو يجهل أن سهما منها قد ربح جائزة كبيرة

. فيحق  ، وإما أن يكون عالماً به أو مستطيعاً أن يعلمه والمالبسات في هذه الحالة على أن الموهوب له إما أن يكون مشتركاً في الغلط

. على أنه يجوز  ، أن يطلب إبطالها للغلط فيما يتعلق بالسهم الذي ربح الجائزة ، حتى لو لم يكن يملك الرجوع في الهبة للواهب

 - 2 "مدني وهي تنص على أنه  215، وذلك تطبيقاً للمادة  هذه الحالة أن ينزل عن الجائزة ويستبقى السهم الموهوب للموهوب له في

ويبقي باألخص ملزما بالعقد الذي قصد  - 1 . ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية

 " لتنفيذ هذا العقدإذا أظهر الطرف اآلخر استعداده  ، إبرامه
 (7979 ) .

 

، ثم  شخص آخر ماال وهو مريض ويعتقد أنه في مرض الموتومثل الغلط الجوهري في الباعث الذي دفع الواهب إلى الهبة أن يهب 

، إذا كان الموهوب له  ، أن يطلب إبطالها للغلط في الباعث ، ولو لم يكن يستطيع الرجوع في الهبة . فيجوز له يشفى من مرضه

، فيجب أن يكون  . والباعث في الهبة له شأن اكبر مما له في المعاوضات شتركاً معه في الغلط أو كان عالماً به أو يستطيع أن يعلمهم

، ويجب أن يكون غير مغلوط وإال كانت الهبة قابلة لإلبطال كما  باعثاُ مشروعاً وإال بطلت الهبة لعدم مشروعية السبب كما سنرى

 .  رأينا

، وفقاً للقواعد المقررة في نظرية الغلط  في القانون كالغلط في الواقع يجعل الهبة قابلة لإلبطالوالغلط 
 (7971 ) .

  

 التدليس في عقد الهبة :  – 12

، ويقع من  . وأكثر ما يقع التدليس على الواهب ويجوز طلب إبطال الهبة للتدليس طبقا للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد

، حتى لو لم يكن  ، جاز له طلب إبطال الهبة . فإذا كان التدليس هو الذي دفع الواهب إلى هبة ماله ه أو باشتراكه مع أجنبيالموهوب ل

 .  يملك الرجوع فيها

، فأي طريق من الطرق اإلحتيالية يدفع الواهب إلى الهبة يكفي إلفساد  والتدليس اشد تأثيرا في الهبة منه في عقود المعاوضة

. فإذا أوغر الموهوب له صدر الواهب على ورثته بأكاذيب  ، حتى لو كان هذا الطريق مجرد الكذب أو محض الكتمان رضائه

، حتى لو لم يكن يستطيع الرجوع  ، كان هذا تدليساً يجيز للواهب ، فدفعه بذلك إلى أن يهب له شيئاً من ماله ليحرم منه الورثة يختلقها

، كان هذا تدليساً  . وكذلك إذا كتم الموهوب له عن الواهب أموراً لو عملها لما اندفع إلى الهبة لتدليس، أن يطلب إبطالها ل في الهبة

 .  يجيز طلب إبطال الهبة

، أو كان من المفروض حتما أن  ، فللواهب أن يطلب إبطال الهبة إذا كان الموهوب له يعلم وإذا صدر التدليس من غير الموهوب له

(  مدني 211يس ) م ، بهذا التدل يعلم
 (7971 ) .

  

 اإلكراه في عقد الهبة :  – 11

، ويجعل الهبة قابلة لإلبطال  واإلكراه يفسد رضاء الواهب
 (7977 ) .

وأكثر ما يكون اإلكراه في الهبة عن طريق التأثير في نفس  

                                                 

، وإال كان الغلط  على أنه يجب أن يكون في شخصية الموهوب له أو في صفة فيه غلطاً جوهرياً دفع إلى التعاقد  (  7975) 

. فإذا تبرع االبن ألبيه بايراد مرتب طول حياة األب على أن يستمر اإليراد بعد تخفيضه مرتباً  ؤثر في صحة الهبةغير م

، ثم تبين إنها ليست زوجة بل  ، وكان االبن يظن أن المرأة هي زوجة أبيه على حياة امرأة كانت تعاشر األب بعد موت هذا

 25كون من شأنه أن يجعل الهبة قابلة لإلبطال ) محكمة القاهرة الكلية المختلطة ، فإن هذا الغلط ليس جوهرياً وال ي عشيرة

 .  ( 91ص  17رقم  29جازيت  2515يناير سنة 

 .  217الوسيط جزء أول فقرة   (  7979) 

 .  215الوسيط جزء أول فقرة   (  7971) 

الموهوب له ال يعلم بالتدليس وال يستطيع أن ، حتى لو كان  ويبدو أن الواهب يستطيع أيضاً أن يطلب إبطال الهبة  (  7971) 

، وإبطال الهبة في هذه الحالة ال يحمل  . ذلك أن الهبة تبرع يجب أن تكون إرادة الواهب فيه خالصة ال يشوبها عيب يعلم به

فقرة  22ان لور – 979فقرة  2، بل يقتصر على تفويته كسباً ) أنظر في هذا المعنى ديمولومب في الهبة  الموهوب له خسارة

، بل اشترطنا اشتراط الموهوب له فيه أو  . ولم نقل مثل ذلك الغلط ( 111فقرة  29بودري وكوالن  – 291فقرة  – 292

، بخالف التدليس فيغلب أن تدل عليه  ، ألن الغلط أمر نفسي خفى ال تدل عليه عالقة ظاهرة علمه به أو استطاعته العلم

 .  تي لجأ إليها المدلسعالمة ظاهرة هي طرق االحتيال ال

، لنفس  ، وحتى لو كان الموهوب له ال يعلم باإلكراه وال يستطيع أن يعلم به حتى لو صدر اإلكراه من الغير  (  7977) 

، فإذا شابها اإلكراه  ، فإرادة الواهب يجب أن تكون خالصة مختارة األسباب التي ذكرناها في التدليس الصادر من الغير
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. ويقع هذا عادة من الزوج على  لمصلحته، فيؤثر في إرادته ويحمله على التجرد من ماله  الواهب بنفوذ أدبي يكون للموهوب له عليه

، ومن الرئيس على المرؤوس  ، ومن رجل الدين على المتدين الزوجة
 (7975 ) .

  

، كذلك العطف والحنو إذا استغل البتزاز المال من  وكما أن النفوذ األدبي إذا قصد به الوصول إلى غرض غير مشروع يعد إكراهاً 

 ً  suggestion , capitation etلة تطبق قواعد االستهواء والتسلط على اإلرادة واالستغواء ) ، وفي هذه الحا الواهب يعد إكراها

seduction )  والفرق بين النفوذ األدبي من جهة واالستهواء والتسلط على اإلرادة من جهة أخرى أن النفوذ األدبي يفرض فيه أن .

. أما االستهواء والتسلط فال يشترط فيهما أن  ، استعمل نفوذه األدبي ، كأب أو رئيس أو معلم يشخصاً مقامه كبير في عين المتصرف

، بعد أن أورد  . ويحسن في التقنين المدني الجديد ، فقد يكون زوجة أو ولداً للواهب الشخص المتسلط على إرادة الواهب له مقام كبير

رية االستغالل واعتبارهما نظرية واحدة ، إدماج نظرية االستهواء والتسلط في نظ نصاً عاماً في نظرية االستغالل
 (7959 ) .

وننتقل  

 .  اآلن إلى االستغالل في عقد الهبة

 االستغالل في عقد الهبة : – 19

ً  وأبرز عيوب اإلرادة في عقد الهبة هو االستغالل  . مثل ذلك أن  ، فكثيرا ما يستغل الموهوب له في الواهب طيشاً بيناً أو هوى جامحا

. وعلى  ، وتستكتبه من الهبات المستترة لنفسها وألوالدها ما تشاء ، فيقع تحت سلطانها وتستغل ضعفه وهواه فتاةيتزوج شيخ من 

. وقد يلقى الطيش والنزق  ، فيستغلها ويبتز أموالها عن طريق الهبات المستترة العكس من ذلك قد تتزوج امرأة ثرية من زوج شاب

. كل هذه أمثلة تدل على ما قد يكون لالستغالل من أثر كبير في  ستغلون طيشه ويبتزون ماله، ي بشاب ثرى في أيدي بطانة من السوء

 .  ، فيعيبها إرادة الواهب

، إحدى دعويين : دعوى  ، حتى لو لم يكن له حق الرجوع في الهبة ، كان للواهب وإذا تحقق االستغالل على الوجه الذي بيناه

، جاز للقاضي أن يجيبه إلى طلبه فيبطل الهبة إذا رأى أن الواهب لم يكن  تار دعوى اإلبطال. فإذا اخ اإلبطال أو دعوى اإلنقاص

، وأن الواهب كان يهب دون استغالل  . أما إذا رأى أن االستغالل لم يفسد إرادة الواهب إلى هذا الحد ليهب أصالً لوال هذا االستغالل

، إال اعتبر أنه قد قضى للخصم  . ويجوز للقاضى أن يبطل الهبة ذا القدر، اقتصر على إنقاص الهبة إلى ه بعض المال الموهوب

 .  ، واقتصر على إنقاص الهبة إلى الحد الذي ينتفى مع أثر االستغالل بأكثر مما يطلب

 المحل في عقد الهبة  -الفرع الثاني 

، فيلتزم وحده ومحل التزامه  هو جانب الواهب الشيء الموهوب والعوض : األصل في الهبة أن تكون عقداً ملزماً لجانب واحد – 15

، فتكون الهبة كالبيع  . ولكن يجوز أن يشترط الواهب في الهبة عوضاً أو التزامات أخرى في جانب الموهوب هو الشيء الموهوب

 .  ، ويكون محل التزام الموهوب له هو هذا العوض المشترط ملزمة للجانبين

. فتستعرض في إيجاز كال من المحلين :  ، وقد يكون لها محل آخر هو العوض هو الشيء الموهوب فالهبة إذن يكون لها دائماً محل

 .  الشيء الموهوب والعوض

                                                                                                                                                                    

، كما هو األمر في  . ولإلكراه عالمة مادية ظاهرة تدل عليه يتحمل الموهوب له خسارة وإنما فاته كسبوأبطلت الهبة لم 

 .  التدليس

،  وقد قضت محكمة استئناف أسيوط بان المورثة التي تنقض ما أبرمته من تصرفات سابقة بالبيع والوصية  (  7975) 

، وأحاطها  رئيس ديني استعمل نفوذه البعادها عن أقاربها ابعاداً تاماً وتتجرد تجرداً يكاد يكون تاماً من غير مقابل لفائدة 

،  ، وتعطي ألحدهما توكيال عنها ، وجعلها تنزل عن دعوى حساب بمبالغ جسيمة كانت قد رفعتها عليهم بخصومها األلداء

اقعة تحت تأثير الرئيس الديني تدل بهذه التصرفات واإلجراءات المتناقضة على إنها كانت ضعيفة اإلرادة مسلوبة الرضاء و

. فالوقفية التي  ، وتسير في الطريق الذي رسمها ، وتتصرف وفقاً لما يمليه عليها الذي تسلط عليها تسلطاً جعلها تنقاد الرادته

فوض ، والتي تقيم فيها ذلك الرئيس الديني ناظراً وت تصدرها في هذه الظروف عن أطيان سبق لها اإليصاء بها لبعض أقاربها

مايو  7، تكون قابلة لإلبطال لإلكراه ) استئناف أسيوط  له التصرف في الريع على الفقراء وغيرهم دون رقيب وال حسيب

 .  ( 712ص  511رقم  5المحاماة  2515سنة 

استعمال ثقة ( وفيه يسيء الشخص  Undue influenceويشبه هذا ما هو معروف في القانون اإلنجليزي بالتأثير غير المشروع ) 

، كأب وابن أو كطبيب ومريض أو  ، فمتى وجدت عالقة نقوم على الثقة ما بين شخصين شخص آخر به أو نفوذه األدبي عليه

، واستغل الشخص الموثوق به هذه العالقة إلكراه الشخص اآلخر على إمضاء  كمحام وعميله أو كرئيس ديني ورجل متدين

 .  ( 71ص  – 79كارثر في العقد ص  – 175ص  – 157ال ) بولوك في العقد ص ، فإن العقد يكون قابال لإلبط عقد

 .  2هامش رقم  911الوسيط جزء أول ص   (  7959) 
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 الشيء الموهوب -المبحث األول 

 تطبيق القواعد العامة :  – 19

، صالحاً للتعامل  قابالً للتعيين ، معيناً أو . فيجب أن يكون موجوداً  يسري على الشيء الموهوب ما يسري على محل العقد بوجه عام

فيه 
 (7952 ) ،

مملوكاً للواهب  
 (7951 ) .

  

، فهبة  ، إال أنه خالفاً لهذه القواعد ال تجوز هبة األموال غير الموجودة وقت الهبة ووجود الشيء الموهوب تسري فيه القواعد العامة

 .  األموال المستقبلة باطلة

 .  لتعيين تسري فيه أيضاً القواعد العامةوكون الشيء الموهوب معيناً أو قابال ل

، فال جديد  ، تسري فيه القواعد العامة ، وبخاصة غير مخالف للنظام العام أو اآلداب كذلك كون الشيء الموهوب صالحاً للتعامل فيه

 .  في خصوص الهبة

، وهبة  ، الكالم فيما يأتي : هبة ملك الغير ع، كما تفرع في البي ، فيتفرع عنه أما أن الواهب يجب أن يكون مالكاً للشيء الموهوب

 .  ، وهبة المريض مرض الموت المال الشائع

( هبة  5( هبة المال الشائع )  9( هبة ملك الغير )  1( هبة األموال المستقبلة )  2فنستعرض إذن في إيجاز المسائل األربع اآلتية : ) 

 .  المريض مرض الموت

 المستقبلة هبة األموال -المطلب األول 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  551النصوص القانونية : تنص المادة  – 11

 "تقع هبة األموال المستقبلة باطلة  " 
 (7959 ) .

  

، أخذا بالقواعد الموضوعية للهبة في الفقه  ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

ي اإلسالم
 (7955 ) .

  

 572وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 519ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 929وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  – 2/  195وفي التقنين المدني العراقي المادة  –
 (7959 ) .

  

                                                 

. وقد  ، كحق االنتفاع وحق الرقبة وحق االرتفاق وتصح هبة جميع أنواع األموال والحقوق العينية التي عليها  (  7952) 

يجوز للواهب أن يهب رقبة الملك لشخص  "من تقنين الموجبات والعقود اللبنانين في هذا الصدد على أنه  925نصت المادة 

. وال تجوز هبة المساجد ألنها  "، كما يمكنه أن يحفظ لنفسه حق االستثمار  وحق استثماره لشخص أو عدة أشخاص آخرين

 .  ( 297ص  11الحقوق  2591نوفمبر سنة  19 ( مصر استئنافي تصبح وقفاً بطبيعتها

يجب لصحة  "من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد في الفقرة اواللى منها على أنه  119وقد نص المادة   (  7951) 

اكتفاء  . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "، وأن يكون أهالً للتبرع  الهبة أن يكون الواهب مالكاً للمال الموهوب

 .  ( في الهامش 197ص  – 191ص  5بالقواعد العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

تقع هبة األموال  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  117تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   (  7959) 

. ووافقت لجنة المراجعة  "وما يليها  191، إال إذا وردت على شيء معين بالذات فيسري عليها نص المادة  المستقبلة باطلة

.  . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب حذفت العبارة األخيرة من المشروع النهائي 925على هذا النص تحت رقم 

،  ألن المال المستقبل هو مال غير موجود وقت الهبة وسيوجد بعدها "وقد جاء في تقرير اللجنة تعليال لهذا الحذف ما يأتي : 

. وعلى أساس هذا  أما المال الموجود وقت الهبة مملوكا لغير الواهب فالهبة فهي هي هبة ملك الغير ال هبة المال المستقبل

، ألن الهبة التي ترد على  د في هذه المادةالتمييز ما بين هبة المال المستقبل وهبة ملك الغير لم يعد هناك محل لالستثناء الوار

، بل تتمحض هبة لملك الغير وحكمها وارد في  شيء معين بالذات غير مملوك للواهب ال يمكن أن تكون هبة مال مستقبل

حتى ، ألن ملك الغير ال يدخل في المال المستقبل  على صورة استثناء 925، فال معنى إليرادها ثانية في المادة  927المادة 

)  551، ثم وافق عليها مجلس الشيوخ تحت رقم  ووافق مجلس النواب على المادة كما أقرتها لجنته "يصح استثناؤه منه 

 .  ( 119ص  – 111و ص  191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 .  219ص  97م  2551ابريل سنة  99ومع ذلك قارن استئناف مختلط   (  7955) 

 نية العربية األخرى : التقنينات المد  (  7959) 

 .  ( ) مطابقة 519التقنين المدني السوري : م 

. ) وهذا موافق لحكم التقنين  : تقع هبة األموال المستقبلة باطلة ما عدا هبة الثمار التي لم تجن بعد 572التقنين المدني الليبي م 

 .  ( ال ماال مستقبال، ألن الثمار التي نبتت ولم تجن تعتبر ماال موجوداً في الحال  المصري

. ) والحكم متفق مع  ، ويلزم أن يكون معيناً مملوكاً للواهب : يشترط وجود الموهوب وقت الهبة 2/  195التقنين المدني العراقي م 

 .  ( 19فقرة  – 25أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –حكم التقنين المصري 
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 تعامل في المال المستقبل : األصل جواز ال – 11

قدمنا في النظرية العامة للعقد 
 (7951  )

مدني صراحة  292، وقد نصت الفقرة األولى من المادة  أنه يجوز التعامل في المال المستقبل

ويجوز أن يبيع ،  . فيجوز بيع المحصوالت المستقبلة قبل أن تنبت "يجوز أن يكون محل االلتزام شيئاً مستقبال  "على ذلك إذ تقول : 

، ويجوز أن يبيع شخص نتاج ماشية قبل  شخص من آخر منزال لم يبدأ بناءه على أن تنتقل ملكية المنزل إلى المشتري عند تمام البناء

، وأن يبيع مؤلف مؤلفه قبل  ، وكثيراً ما يقع أن يبيع صاحب مصنع قدراً معيناً من مصنوعاته دون أن يكون قد بدا صنعها وجودها

 .  ، وأن ينزل مقاول عن األجر في مقاولة لم ترس عليه بعد بدأ كتابتهأن ي

، كما فعل في تحريم التعامل في التركة المستقبلة  على أن القانون قد يحرم العتبارات خاصة ضروباً من التعامل في الشيء المستقبل

. وهو هنا يحرم  ( 2957. أو رهناً حيازياً ) م  ( مدني 1/  2999، وفي رهن المال المستقبل رهناً رسمياً ) م  ( مدني 1/  292) م 

 .  ( مدني السالفة الذكر 551هبة المال المستقبل ) م 

 بطالن هبة المال المستقبل : – 17

 .  ، إذ أن هبة المال الحاضر جائزة بخالف هبة المال المستقبل فهي باطلة وهنا يجب التمييز بين المال الحاضر والمال المستقبل 

، ألن الهبة هنا تتم عن طريق التزام  ، فهذا مال حاضر وتصح هبته ، كمائة أردب من القمح إذا وهب شخص شيئاً غير معين بالذات

. ويتفرع على ذلك أنه يجوز أن يهب شخص آخر  ، وقد رأينا أن الهبة على هذا النحو جائزة الواهب بحق شخص يرتبه في ذمته

، فما دام االلتزام قد  ، بل يجوز في هذه الحالة أن يحدد موت الواهب أجالً لدفع النقود زامه بهذا المبلغمبلغاً من النقود عن طريق الت

، فااللتزام ذاته محقق  ، وليس الموت إال اجر غير محقق يوفى عنده االلتزام انعقد وأصبح مترتباً في ذمة الواهب فالهبة جائزة

واألجل هو غير المحقق 
 (7951 ) .

.  ، وهي هبة جائزة ، فهذه هبة مال حاضر وإذا وهب شخص شيئاً مملوكاً له تحت شرط فاسخ 

، ومن ثم تزول ملكية الموهوب له تبعاً  ، فإذا تحقق الشرط زالت ملكية الواهب ويملك الموهوب له الشيء ملعقاً على هذا الشرط

. كذلك إذا وهب  ، وأصبحت باتة كذلك ملكية الموهوب الواهب باتة ، فقد أصبحت ملكية . أما إذا تخلف الشرط لزوال ملكية الواهب

.  ، فتكون الهبة جائزة ، فإنه يكون قد وهب حقه المعلق على هذا الشرط وهو مال حاضر شخص شيئاً مملوكاً له تحت شرط واقف

 .  ا تخلف بطلت الملكية، وإذ ، فإذا تحقق الشرط نفذت ملكيته ويملك الموهوب له الشيء معلقاً على الشرط الواقف

، أو ربح  ، أو منزل لم يتم بناؤه . ومن ثم ال تصح هبة محصوالت لم تنبت أما المال المستقبل فهو المال غير الموجود وقت الهبة

أسهم أو سندات لم تحل 
 (7957 ) .

ً  مدني فحسب 551، ال تطبيقاً للمادة  كذلك هبة التركة المستقبلة ال تجوز  لنص اعم  ، بل أيضاً تطبيقا

 ً  .  ( مدني 1/  292، في التركة المستقبلة ) م  ، الهبة أو بغيرها يحرم التعامل إطالقا

 ً ،  ، ويجوز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطالن ، وال يرد عليها التقادم ، ال تحلقها اإلجازة وهبة المال المستقبل باطلة بطالناً مطلقا

، فإن الواهب  . والسبب في ذلك يرجع إلى ما تنطوي عليه هبة المال المستقبل من خطر ويجوز للقاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه

، فأراد المشرع أن يحميه من هذا االندفاع بإبطال هبته  يندفع إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال حاضر
 (7955 ) .

  

، صحت في المال الحاضر  ، وكانت الهبة قابلة للتجزئة احدوإذا وهب الشخص ماال حاضراً وماال مستقبال في وقت واحد لشخص و

إذا كان العقد في شق منه  "مدني إذ تقول :  259، ووفقا للمادة  ، طبقا للقواعد المقررة في إنقاص العقد وبطلت في المال المستقبل

ن ليتم بغير الشق الذي وقع أو قابال لألبطال فيبطل إال إذا تبين أن العقد ما كا ، باطال أو قابال لألبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل

                                                                                                                                                                    

، أي األموال التي ال  يجوز في حال من األحوال أن تشمل الهبة أموال الواهب المستقبلة: ال  929تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  ( . ) ويبدو أن النص يتناول هبة المال المستقبل وهبة ملك الغير يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة

 .  121أنظر الوسيط الجزء األول فقرة   (  7951) 

فقرة  9بالنيول وريبير وترانسبو  – 9هامش رقم  111فقرة  29رو وإسمان أنظر في هذا المعنى أوبرى و  (  7951) 

 .  2199فقرة  9كوالن وكابيتان ودي ليمور اندبير  – 9919فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 99فقرة  1بيدان  – 551

هذه األحوال هبة مال حاضر  ، فيعتبر الهبة في وإن كان الفقه الفرنسي يتوسع في تفسير معنى المال الحاضر  (  7957) 

، ألن المال الموهوب وإن كان لم يوجد إال أن الواهب يملكه بمجرد وجوده فهو على حكم ملكه ) أنظر في هذا  ويجيزها

مدني فرنسي وتحرم هي أيضاً هبة المال  559وانظر المادة  – 111ص  119فقرة  29المعنى أوبرى ورو وإسمان 

 .  ( المستقبل

والمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي تشير إلى أن بطالن هبة المال المستقبل تطبيق ألحكام الشريعة هذا   (  7955) 

، ولكن قصر التطبيق هنا على الهبة دون المعاوضات  اإلسالمية في مبدأها العام الذي يقضي بعدم جواز التعامل في المعدوم

(  119ص  5عن التعامل العادي ) مجموعة األعمال التحضيرية ج حيث أجيز التعامل في الشيء المستقبل إلزالة العوائق 

 .  11وقارن األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 295أنظر األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  –

م ، يجوز الرجوع فيه كما يجوز الرجوع في الهبة ) األستاذ أكث هذا ويجوز تحول هبة المال المستقبل الباطلة إلى وعد بالهبة ملزم

 .  ( 11الخولي فقرة 
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 العقد كله
 (7299  )

" . 

 التمييز بين المال المستقبل وملك الغير : – 15

، وجب  ، فاختلف الحكم في الحالتين ، وكانت هبة ملك الغير قابلة لإلبطال كما سنرى ولما كانت هبة المال المستقبل باطلة كما رأينا 

المستقبل وملك الغير حتى يجعل لكل حالة حكمها التمييز بين المال 
 (7292 ) .

  

، أو  . وقد يكون محقق الوجود كالمحصوالت التي لم تنبت ، ولكنه يوجد في المستقبل المال المستقبل هو مال غير موجود وقت الهبة

. وقد سبق  ولكنه غير مملوك للواهب،  . أما ملك الغير فهو مال معين بالذات موجود وقت الهعبة محتمل الوجود كنتاج المواشي

تحديد ملك الغير عند الكالم في بيع ملك الغير وفي تحديد منطقة هذا البيع 
 (7291 ) .

  

أما هبة مال معين موجود وقت الهبة وغير مملوك  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد : 

 "للواهب فهو هبة ملك الغير 
( 7299 ) .

وجاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عند نظر النص الخاص بتحريم هبة  

، فيسري  ، إال إذا وردت على شيء معين بالذات تقع هبة األموال المستقبلة باطلة "، وكان يجري على الوجه اآلتي :  المال المستقبل

حذفت اللجنة العبارة األخيرة من المادة وهي : إال  "ما يأتي :  –حكم بيع اليغر أي يسري عليها  – "وما يليها  911عليها نص المادة 

. أما المال الموجود وقت  ، ألن المال المستقبل هو مال غير موجود وقت الهبة وسيوجد بعدها إذا وردت على شيء معين بالذات إلخ

. وعلى أساس هذا التمييز ما بين هبة المال المستقبل  المال المستقبل، فالهبة فيه هي هبة ملك الغير ال هبة  الهبة مملوكا لغير الواهب

، ألن الهبة التي ترد على شيء معين بالذات غير مملوك للواهب  ، لم يعد هناك محل لالستثناء الوارد في هذه المادة وهبة ملك الغير

، فال معنى إليراده  ( ) من المشروع 927د في المادة ، وحكمها وار ، بل تتمحض هبة لملك الغير ال يمكن أن تكون هبة مال مستقبل

 "، وألن ملك الغير ال يدخل في المال المستقبل حتى يصح استثناؤه منه  ( على صورة استثناء ) من المشروع 925ثانية في المادة 
 (

7295 ) .
  

 

 هبة ملك الغير  -المطلب الثاني 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  552النصوص القانونية : تنص المادة  – 79

 " 511و  511، سرت عليها أحكام المادتين  إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات غير مملوك للواهب " 
 (7299 ) .

  

وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق 
 (7291 ) .

  

                                                 

،وما فيها من  فإذا باع شخص آلخر داره – 115ص  119فقرة  29أنظر في هذا المعنى أوبرى ورو وإسمان   (  7299) 

، وتبين أن العقد هبة مستترة في صورة بيع وإنها تقع على مال حاضر ومال  اثاث وما سيوجد من األثاث إلى يوم موته

، وبطلت في المال المستقبل وهو  الحاضر وهو الدار وما يوجد فيها وقت الهبة من األثاث، صحت الهبة في المال  مستقبل

 .  ( 221فقرة  don manuelلفظ  1األثاث الذي سيوجد فيما بعد إلى يوم موت الواهب ) انسيكلوبيدي داللوز 

،  ين هبة المال المستقبل وهبة ملك الغيروسنرى أن الفقه اإلسالمي والتقنين العراقي والتقنين اللبنانين ال يميز ب  (  7292) 

 ً ، ففيه هبة ملك الغير باطلة بطالناً مطلقاً هبة المال  . وكذلك فعل التقنين الفرنسي ففي الحالتين الهبة باطلة بطالناً مطلقا

حال مدني فرنسي وهي توجب أن يتجرد الواهب في ال 755، ويستخلص بطالن هبة ملك الغير من نص المادة  المستقبل

 le donatemr se deponills actuellement etوبطريق ال رجوع فيه من ملكية الشيء الموهوب ) 

irrevocablement de la chose donnee  ( فلزم إذن أن يكون الواهب مالكاً للشيء الموهوب وقت الهبة ) أوبرى ورو

 .  ( 29هامش رقم  119فقرة  29وإسمان 

 .  299فقرة  5أنظر الوسيط   (  7291) 

 .  119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7299) 

 .  في الهامش 11وانظر آنفاً فقرة  – 119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7295) 

من المشروع التمهيدي على وجه مقارب لما استقر عليه في  111تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة   (  7299) 

.  في المشروع النهائي 927، وصار رقمه  وأقرته لجنة المراجعة بعد تعديالت لفظية جعلته مطابقاً .  التقنين المدني الجديد

 .  ( 191ص  – 191ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  552، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ووافق عليه مجلس النواب

، ألن  لك الغير في عهد التقنين المدني السابقوالظاهر أن أحكام الفقه اإلسالمي هي التي كانت تطبق في هبة م  (  7291) 

. جاء في  . وهبة ملك الغير في الفقه الحنفي ال تجوز بغير إذن المالك هذه المسألة تعتبر من المسائل الموضوعية في الهبة

برة بتاريخ . والع "فال تجوز هبة مال الغير بغير إذنه الستحالة تمليك ما ليس بمملوك  "( :  225ص  1البدائع ) جزء 

، وإال فأحكام التقنين المدني  فأحكام الفقه اإلسالمي هي التي تسري 2555أكتوبر سنة  29، فإن صدرت قبل  صدور الهبة

 .  الجديد
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 579وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 595ربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة ويقابل النص في التقنينات المدنية الع

 929وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني في المادة  – 2/  195وفي التقنين المدني العراقي المادة  –
 (7291 ) .

  

 حكم هبة ملك الغير فيما بين المتعاقدين : – 72

مدني السالفة الذكر بأن أحكام بيع  552، فقد صرحت المادة  هبة ملك الغير فيما بين المتعاقدين قابلة لإلبطال لمصلحة الموهوب له 

، ومن أحكام بيع ملك الغير كما رأينا  ملك الغير تسري على هبة ملك الغير
 (7297  )

 .  أنه قابل لإلبطال لمصلحة المشتري

.  ، كما يستطيع المشتري ذلك في ملك الغير ، حتى قبل أن يتعرض له المالك الحقيقي إبطال الهبة فللموهوب له وحده أن يطلب

، فيطلب إبطال الهبة في هذه  ويكون الموهوب له مصلحة في إبطال الهبة إذا كانت الهبة بعوض أو مقترنة بالتزامات فرضت عليه

. ويجوز للموهوب له أن يطالب بتعويض عما أصابه من الضرر  لتزاماتالحالة حتى يتخلص من دفع العوض أو من القيام بهذه اال

، وفي الحالة األولى يستحق  بسبب إبطال الهبة إذا كان الواهب قد تعمد إخفاء أن الشيء الموهوب مملوك للغير أو كانت الهبة بعوض

ك قياسا على ضمان الواهب لالستحقاق وسنبينه ، وكل ذل ، وفي الحالة الثانية يرجع بما أداه من عوض الموهوب له تعويضا عادال

فيما يلي 
 (7295 ) .

مدني لم  552، ألن المادة  مدني 517، وهي مذكورة في المادة  ولم نطبق أحكام بيع ملك الغير في هذه المسألة 

تحل عليها 
 (7229 ) .

مطلقاً كما في هبة المال ، ألن الهبة ليست باطلة بطالناً  أما الواهب فال يجوز له إبطال الهبة الصادرة منه 

 .  ، بل هي قابلة لإلبطال لمصلحة الموهوب له وحده المستقبل

، ولكن ذلك ال يعني إنها تنقل ملكية الموهوب إلى الموهوب له ألن المالك الحقيقي لم  ، فتنقلب صحيحة وللموهوب له أن يجيز الهبة

 .  رضائه، فال تنتقل الملكية منه إال ب يجز الهبة وهو أجنبي عنها

،  ( مدني في بيع ملك الغير 511وكذلك تنقلب الهبة صحيحة إذا آلت ملكية الموهوب إلى الواهب بعد صدور الهبة ) أنظر المادة 

 .  وفي هذه الحالة تنتقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له

وتسرى سائر أحكام بيع ملك الغير على هبة ملك الغير في جميع ما قدمناه من مسائل 
 (7222 ) .

  

، على النحو الذي قررناه في بيع ملك الغير  مدني 552وهبة ملك الغير قابلة لإلبطال بموجب نص خاص هو المادة 
 (7221 ) .

كما أن  

على النحو الذي رأيناه في بيع عقار الغير ،  هبة عقار الغير تكون قابلة لإلبطال قبل التسجيل وبعده
 (7229 ) .

  

 حكم هبة ملك الغير بالنسبة إلى المالك الحقيقي : – 71

، فإن المالك الحقيقي أجنبي عن الهبة فال تسرى في  ، فسواء أجاز الموهوب له الهبة أو لم يجزها وإذا لم يقر المالك الحقيقي الهبة 

.  ، وال تنتقل منه الملكية إلى الموهوب له حتى لو انقلبت الهبة صحيحة باجازة الموهوب له ب. ومن ثم يبقى مالكاً للموهو حقه

،  ويترتب على ذلك أن المالك الحقيقي يستطيع أن يرجع على الموهوب له بدعوى االستحقاق وأن يرجع على الواهب بالتعويض

ير على المشتري وعلى البائع على النحو الذي رأيناه في رجوع المالك الحقيقي في بيع ملك الغ
 (7225 ) .

  

، إذ زال العائق الذي كان يحول  ، وهذا اإلقرار من شأنه أن ينقل ملكية الموهوب منه إلى الموهوب له وقد يقر المالك الحقيقي الهبة

ومتى انتقلت الملكية إلى .  . ولذلك يجب تسجيل هذا اإلقرار في هبة العقار حتى تنتقل الملكية إلى الموهوب له دون نقل الملكية

                                                 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :   (  7291) 

 .  ( ) مطابق 595التقنين المدني السوري م  

  . ( ) مطابق 579التقنين المدني الليبي م  

. ) ويجعل  ، ويلزم أن يكون معيناً مملوكاً للواهب : يشترط وجود الموهوب وقت الهبة 2/  195التقنين المدني العراقي م  

 .  ( التقنين العراقي الحكم واحداً في هبة المال المستقبل وهبة ملك الغير

، أي األموال التي ال  شمل الهبة أموال الواهب المستقبلة: ال يجوز في حال من األحوال أن ت 929تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. ) ويبدو أن التقنين اللبناني يجعل الحكم واحداً في هبة المال المستقبل وهبة ملك  يكون له حق التصرف فيها وقت الهبة

 .  ( ، على غرار التقنين الفرنسي الغير

 .  وما بعدها 212فقرة  5أنظر الوسيط   (  7297) 

 .  222أنظر ما يلي فقرة   (  7295) 

مدني فال يكون الواهب  511( إلى تطبيق المادة  259ص  15ويذهب األستاذ محمود جمال الدين زكي ) فقرة   (  7229) 

( أن  291ص  12. ويرى األستاذ أكثم الخولي ) فقرة  مسئوال عن التعويض إال إذا كان سيء النية أو ارتكب خطأ جسيما

 .  عن عقد الهبة بعد إبطاله ويذهب إلى وجوب تطبيق أحكام المسئولية التقصيريةالمسئولية هنا ال تنشأ 

 .  215فقرة  – 212فقرة  5أنظر الوسيط   (  7222) 

 .  297فقرة  5أنظر الوسيط   (  7221) 

 .  295فقرة  5أنظر الوسيط   (  7229) 

 .  219فقرة  5أنظر في تفصيل هذا الوسيط   (  7225) 
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، فانقلبت الهبة صحيحة بإقرار المالك الحقيقي  ، زال السبب الذي من أجله جعل المشرع هبة ملك الغير قابلة لإلبطال الموهوب له
 (

7229 ) .
 ، ويجري كل هذا ، ولكن الملكية ال تنتقل إلى الموهوب له إال من وقت اإلقرار وتنقلب الهبة صحيحة من وقت صدورها 

الوجه الذي رأيناه في إقرار المالك الحقيقي لبيع ملك الغير 
 (7221 ) .

  

، وانتقال ملكية الموهوب إلى الموهوب  ، وانقالبها صحيحة بهذا اإلقرار من وقت صدورها ولعل جواز إقرار المالك الحقيقي للهبة

، ولم يجعلها  جعل هبة ملك الغير قابلة لإلبطال، هو الذي سوغ للمشرع أن ي ، دون حاجة في كل ذلك إلى عمل الهبة من جديد له

باطلة كما جعل هبة المال المستقبل 
 (7221 ) .

  

 هبة المشاع  -المطلب الثالث 

 هبة المشاع جائزة : – 79

.  ، القواعد العامة في التصرف في المال الشائع ، كهبة نصف الدار في الشيوع وتسري على هبة جزء شائع في شيء معين بالذات 

وله أن يتصرف  ، كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما "مدني في هذا الصدد على أن  711نص الفقرة الولى من المادة وت

. فيجوز إذن للمالك في الشيوع أن  " فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

. والفقه اإلسالمي في المذهب الحنفي  ، ومن ثم تكون هبة المال الشائع جائزة وسائر التصرفات يتصرف في ماله الشائع بالبيع والهبة

، فهبة المشاع في الفقه الحنفي ال تجوز  على خالف ذلك
 (7227 ) .

ولكن هذا الحكم لم ينقله التقنين المدني الجديد في األحكام  

                                                 

 .  مدني 2/  511ك الغير المادة أنظر في بيع مل  (  7229) 

 .  211فقرة  5أنظر الوسيط   (  7221) 

أنظر ما جاء بالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هبة ملك الغير ) مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7221) 

 .  ( 195ص  5

وتجوز فيما ال يقسم كالعبد ،  يقسمفال تجوز هبة المشاع فيما  "وقد جائ في البدائع في هذا الصدد :   (  8008) 
وتجوز هبة المشاع فيما يقسم وفيما ال يقسم  ، وعند الشافعي رحمه هللا ليس بشرط ، وهذا عندنا . والحمام والدن ونحوها

معنى القبض هو التمكن من التصرف ألن  ، القبض شرط جواز هذا العقد والشيوع يمنع من القبض. أن  . . ولنا . عنده
وهكذا نقول في المشاع الذى ال يقسم ان معنى .  . . . والتصرف في النصف الشائع وحده ال يتصور ، بوضفي المق

والشياع  . اال ان هناك ضرورة النه يحتاج إلى هبة بعضه وال حكم للهبة بدون القبض ، القبض هناك لم يوجد لما قلنا
فسمت الضرورة إلى الجواز  ، القسمة لعدم احتمال القسمةمانع من القبض الممكن للتصرف وال سبيل إلى ازالة المانع ب

وال ضرورة هنا الن المحل محتمل للقسمة فيمكن ازالة المانع  ، واقامة صورة التخلية مقام القبض الممكن من التصرف
ألن  ، فلو صحت في مشاع يحتمل القسمة لصار عقد ضمان ، والن الهبة عقد تبرع.  . . من القبض الممكن بالقسمة

ولهذا توقف الملك في  . الموهوب له يملك مطالبة الواهب بالقسمة فيلزمه ضمان القسمة فيؤدى إلى تغيير المشروع
فيؤدى إلى ايجاب الضمان في عقد  ، لما أنه لو ملكه بنفس العقد لثبتت له والية المطالبة بالتسليم ، الهبة على القبض

الن هناك ال يتصور ايجاب الضمان على  ، بخالف مشاع ال يحتمل القسمة . كذا هذا ، وفيه تغيير المشروع ، التبرع
. ولو قسم ما وهب وافرزه ثم سلمه إلى  . . والمحل ال يحتمل القسمة فهو الفرق  ، الن الضمان ضمان القسمة ، المتبرع

.  ( 020ص  – 009 ص 6) البدائع  "، ألن هبة المشاع عندنا منعقد موقوف نفاذه على القسمة  الموهوب له جاز
 .  من قانون األحوال الشخصية لقدري باشا 519و  516و  515أنظر أيضًا المواد 

. أما هبة حصة شائعة في عين تقبل  ، وتتم الهبة بهذا القبض فهبة الحصة الشائعة في عين ال تقبل القسمة وتسليمها شائعة صحيح نافذ

. وفي المذهب الحنفي  ، وقبض الحصة شائعة قبض صحيح يتم به الملك ز، فعند مالك والشافعي وأحمد أن ذلك جائ القسمة

 – 199ص  1أن الهبة تنعقد موقوفاً نفاذها على القسمة ) األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد 

 .  ( 195ص 
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، وقد رأينا هذه تجيز هبة المشاع  هذا التقنين، فيبقى على أصله في القواعد العامة ل الموضوعية للهبة
 (7225 ) .

  

 هبة الحصة الشائعة في حالة الشيوع : – 75

، انتقل ما وهبه شائعاً إلى الموهوب له في  ، وهي في حالة الشيوع فإذا وهب المالك في الشيوع حصته الشائعة أو بعض هذه الحصة 

. فمن يهب مثال ثلث الدار شائعاً ينقل ملكية هذا الثلث في الشيوع  الواهب حالة الشيوع التي كانت عليها الحصة وهي في ملك

، فيصير مالكاً لثلث الدار في الشيوع مع المالك الشائعين  ، ويصبح هذا خلفاً خاصاً للواهب ويحل محله في الثلث الشائع للموهوب له

 .  اآلخرين

 هبة جزء مفرز من المال الشائع :  – 79

. مثل ذلك أن يهب المالك لثلث األرض في الشيوع جزءاً مفرزاً من هذه  مالك الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائعولكن قد يهب ال

مدني نصاً عاماً يشمل جميع التصرفات التي تقع على جزء  711. وقد أوردت الفقرة الثانية من المادة  األرض الشائعة يعدل ثلثها

وإذا كان التصرف  "، وهذا النص يجري على الوجه اآلتي :  التصرف بيعاً أو هبة أو غير ذلك، سواء كان  مفرز من المال الشائع

، انتقل حق المتصرف إليه من وقت  منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف

، إذا كان يجهل أن المتصرف ال يملك العين  إليه . وللمتصرف التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة

 .  "، الحق في إبطال التصرف  المتصرف فيها مفرزة

، فنحيل إلى ما قدمناه هناك  ، وحكم الهبة كحكم البيع وقد سبق أن أجرينا حكم هذا النص على بيع جزء مفرز من المال الشائع
 (

7219 ) .
  

، فإنه يكون قد وهب ما  الك في الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل قسمة هذا المالونكتفي هنا باإلشارة إلى أنه إذا وهب الم

، ويجب التمييز بين حالتين : فإما أن يكون الموهوب له عالماً بأن الواهب ال يملك الجزء المفرز الذي يهبه وإنما  يملك وما ال يملك

. ففي الحالة األولى يكون المفروض أن الموهوب له قد قبل هبة الجزء  بذلك، وإما أن يكون غير عالم  يملك فيه حصة على الشيوع

، ووقع بدله  . فإذا لمي قع الموهوب في نصيب الواهب عند القسمة المفرز أو ما يحل محله مما يقع في نصيب الواهب عند القسمة

، طبقاً لألححكام الواردة في  قع في نصيب الواهب، تحول حق الموهوب له بحكم الحلول العيني إلى الجزء المفرز الذي و جزء آخر

، فقد وقع في غلط  . وفي الحالة الثانية إذا كان الموهوب له يجهل أن الواهب إنما يملك في الشيوع مدني المتقدمة الذكر 711المادة 

ة بعوض أو مقترنة بشروط أو ، وتظهر مصلحة الموهوب له في إبطال الهبة إذا كانت الهب ، وتكون الهبة قابلة لإلبطال جوهري

، فإن الهبة تنقلب  ، فوقع الجزء المفرز في نصيب الواهب . ولكن إذا حصلت القسمة قبل أن يطلب المشتري إبطال البيع التزامات

صحيحة على النحو الذي قدمناه في البيع 
 (7212 ) .

  

قررناه في البيع  وحكم هذه الهبة بالنسبة إلى سائر الشركاء في الشيوع هو نفس الحكم الذي
 (7211 ) .

  

 هبة المريض مرض الموت  -المطلب الرابع 

 هبة المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية : – 71

.  مدني 521، وفقاً للقواعد العامة الواردة في المادة  ، فإن لهبته حكم الوصية وإذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض موته 

من  119، هو نص الفقرة الثانية من المادة  للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص صريح في هذا المعنىوقد كان المشروع التمهيدي 

. وقد حذف هذا النص في  "تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية  "، وكانت تجري على الوجه اآلتي :  هذا المشروع

رة إليها مدني السالف اإلشا 521، اكتفاء بالمادة  لجنة المراجعة
 (7219 ) .

  

، فنحيل إلى ما قدمناه  ، عند الكالم في البيع ، وسبب تقييد التصرف في هذا المرض وقد سبق أن بينا ما هو المقصود بمرض الموت

                                                                                                                                                                    

رقم  21المحاماة  2591ابريل سنة  11 – 191ص  915رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  9وانظر : محكمة استئناف مصر 

 .  991ص  97م  2511مارس سنة  19 – 122ص  5م  2755فبراير سنة  15وقارن : استئناف مختلط  – 129ص  59

ولم يعرض المشروع لهبة المال الشائع مكتفياً  "ويؤكد ذلك ما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :   (  7225) 

،  72، وقد تتعارض هذه المسألة مع أحكام الشريعة اإلسالمية : أنظر مرشد الحيران م  باستخالص حكمه من القواعد العامة

 .  ( 112ص  – 119ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  " 195و  991 – 999وقارن األحوال الشخصية م 

وتوجز هبة المشاع  "، إذ تقول :  من التقنين المدني العراقي صراحة على جواز هبة المشاع 195لفقرة الثانية من المادة وقد نصت ا

 .  19فقرة  – 15. أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  "

 .  217فقرة  5أنظر الوسيط   (  7219) 

 .  217فقرة  5أنظر الوسيط   (  7212) 

 .  217فقرة  5أنظر الوسيط   (  7211) 

 .  في الهامش 197ص  – 191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7219) 
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هناك 
 (7215 ) .

  

 الموهوب ال يزيد على ثلث التركة : – 71

، سواء كان الموهوب له وارثاً أو  ، صحت الهبة التركةويترتب على ما قدمناه أن الموهوب إذا لم تزد قيمته وقت الموت على ثلث  

 .  ، وال حاجة إلى إجازة الورثة ، فإن الوصية أصبحت تجوز للوارث في الثلث كما تجوز لغير الوارث غير وارث

 الموهوب يزيد على ثلث التركة : – 77

، سواء كانت الهبة لوارث  إجازة الورثة في حدود الثلث، صحت بغير  فإذا كانت قيمة الموهوب وقت الموت تزيد على ثلث التركة 

، وجب على الموهوب  . فإن لم يجزوا ، فال تصح الهبة فيه إال باجازة الورثة . أما ما جاوز من الموهوب ثلث التركة أو لغير وارث

 .  ، أي أن يرد إليها ما يفي بتكملة ثلثيها له أن يرد إلى التركة ما جاوز الثلث

،  ، لم ينفذ التصرف في حق الورثة بغير إجازتهم إال وفقاً للقواعد العامة ف الموهوب له في الموهوب الزائد على الثلثوإذا تصر

لم يرد في هبة المريض مرض الموت  –مدني  517المادة  –ألن النص الخاص ببيع المريض مرض الموت 
 (7219 ) .

ومن ثم  

ذا كان المتصرف إليه حسن النية قبل تسجيل دعوى االستحقاق التي ترفعها الورثة يسري التصرف في حق الورثة فيما جاوز الثلث إ

، ولو كان المتصرف  . وال يسري التصرف في حقهم من وقت تسجيل هذه الدعوى على الموهوب له مطالبين إياه بالزائد على الثلث

 .  إليه حسن النية

 العوض في الهبة  -المبحث الثاني 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  551نية : تنص المادة النصوص القانو – 75

يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشتراط هذا العرض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة  " 

 " العامة
 (7211 ) .

 

 .  نص ، ولكن الحكم كان معموال به دون وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

وفي  – 571وفي التقنين المدني الليبي المادة  – 519ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

وال مقابل للنص في تقنين الموجبات والعقود اللبناني  – 127التقنين المدني العراقي المادة 
 (7211 ) .

  

 افرها في العوض : الشروط العامة الواجب تو - 59

،  ، فتكون الهبة عندئذ عقداً ملزماً للجانبين ، شروط أو التزامات أو عوض تفرض على الموهوب له قدمنا أن الهبة قد تقترن بمقابل

 .  إذ تقوم التزامات في جانب الموهوب له مقابلة لاللتزامات القائمة في جانب الواهب

. فااللتزام باإلعطاء مثله أن يلتزم الموهوب له  ء أو التزاماً بعمل أو التزاماً باالمتناع عن عملوقد يكون هذا المقابل التزاماً باإلعطا

. وااللتزام بالعمل مثله أن  بترتيب إيراد للواهب أو ألجنبي أو أن يلتزم بوفاء يدون الواهب أو الديون المترتبة على العين الموهوبة

. وااللتزام باالمتناع عن عمل  ، كأن يزرع له أرضا أو بيني له داراً أو نحو ذلك ة للواهبيلتزم الموهوب له بأن يقوم بخدمات معين

 . مثله أن يتعهد الموهوب له بأال يتصرف في العين الموهوبة

. فيجب  م، فإن محله يجب أن تتوافر فيه الشروط العامة الواجب توافرها في محل االلتزا وأياً كان االلتزام الذي يشتمل عليه المقابل

. ويجب أن يكون معيناً  ، أو ممكناً إذا كان عمال أو امتناعاً عن عمل أن يكون هذا المحل موجوداً إذا كان متعلقاً بشيء معين بالذات

 .  ، وبخاصة يجب أن يكون غير مخالف للنظام العام أو اآلداب . ويجب أخيراً أن يكون صالحاً للتعامل فيه أو قابال للتعيين

ً  هذا المقابل في الهبة يجب أن تكون قيمته المادية أقل من قيمة الشيء الموهوبثم إن  .  ، حتى تستبقى الهبة صفتها باعتبارها تبرعا

. وإذا قلت قيمة  ، فإن العقد يكون معاوضة ال تبرعا وقد قدمنا أن قيمة المقابل إذا كانت تعادل قيمة الشيء الموهوب أو تقاربه

يكون بمقدار الفرق ما بين قيمة الشيء الموهوب وقيمة المقابل  ، فإن التبرع المقابل
 (7217 ) .

  

 صور مختلفة للمقابل في الهبة :  – 52

                                                 

 .  271فقرة  – 219فقرة  5أنظر الوسيط   (  7215) 

 .  277فقرة  5أنظر في هذا النص الوسيط   (  7219) 

 .  في الهامش 227تاريخ النص : أنظر ما يلي فقرة   (  7211) 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :   (  7211) 

 .  ( ) مطابق 519التقنين المدني السوري م  

 .  ( ) مطابق 571التقنين المدني الليبي م  

 .  ( 122وانظر أيضاً المادة  –) مطابق  127التقنين المدني العراق من 

 .  ، فيسري في لبنان دون نص القواعد العامة، ولكن الحكم متفق مع  تقنين الموجبات والعقود اللبناني : ال مقابل

 .  5أنظر آنفاً فقرة   (  7217) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

والمقابل في الهبة يتخذ صورا مختلفة متباينة 
 (7215 ) ،

نورد أمثلة منها هنا  
 (7299 ) .

  

. مثل ذلك أن يهب شخص آخر ماال ويشترط  هوفقد تكون الشروط وااللتزامات المفروضة على الموهوب له ملحوظاً فيها مصلحته 

. وقد يهب له دارا ويشترط عليه عدم  عليه أن يشترى به داراً أو أوراقاً مالية ادخاراً للمالك عند الحاجة لمصلحة الموهوب له نفسه

كون لمصلحة أجنبي ، وقد ي ، وقد يكون لمصلحة الواهب ، وشرط وعدم التصرف هذا قد يكون لمصلحة الموهوب له التصرف فيها

 .  ( وسيأتي ذكرهما 715 – 719اشترطت له منفعة ) أنظر المادتين 

. مثل ذلك أن يشترط الواهب على الموهوب له أن  وقد تكون الشروط وااللتزامات مفروضة على الموهوب له لمصلحة الواهب

 2/  555، ما لم يتفق على غير ذلك ) م  ة وقت الهبة، فيلتزم الموهوب له عندئذ بوفاء ديون الواهب التي كانت موجود يوفى ديونه

. وسنعود إلى تفصيل التزام الموهوب له بوفاء ديون الواهب عند الكالم في التزامات الموهوب له  ( مدني
 (7292 ) .

  

وأكثر ما يكون المقابل في الهبة عوض يشترطه الواهب على الموهوب له 
 (7291 ) .

ويكون هذا العوض أما لمصلحة الواهب أو  

، أو يرتب إيراداً لشخص آخر غير  ، كأن يشترط الواهب على الموهوب له أن يرتب إيراداً للواهب مدى حياته لمصلحة أجنبي

الواهب مدى حياة هذا الشخص 
 (7299 ) ،

الموهوب  . كذلك قد يشترط الواهب على وقد يكون هذا اإليراد معادال لريع الشيء الموهوب 

، كأن يهب  . وقد يشترط الواهب العوض للمصلحة العامة ، أو أن يؤويه في داره له عوضاً عن الهبة أن ينفق عليه طول حياته

. وقد سبقت اإلشارة  شخص ماال لجمعية خيرية ويشترط عليها أن تقوم بإنشاء مستشفى أو ملجأ أو نحو ذلك مما يحقق مصلحة عامة

 إلى ذلك فيما قدمناه
 (7295 ) .

  

 السبب في عقد الهبة  -الفرع الثالث 

 تطبيق القواعد العامة في السبب : – 51

. ويجب أن يفهم السبب هنا بمعناه الحديث : الباعث الدافع  نظرية السبب تسرى في عقد الهبة كما تسرى في غيرها من العقود 

،  فهي تختلط اختالطاً تاماً بالرضاء –وهي التي تقول النظرية التقليدية إنها السبب في الهبة  –. أما نية التبرع  للواهب على الهبة

. وأكثر ما يظهر عقم النظرية التقليدية في السبب عندما تخلط هذه  فالواهب عندما رضى بالهبة كان رضاؤه هذا متضمناً لنية التبرع

، ووصف هذه النية بأنها السبب ال يقدم شيئاً  التبرع موجودة حتما في كل هبة ، فإن نية النظرية نية التبرع بالسبب في الهبات
 (

                                                 

. فكل هبة ال  ، ويتحقق ذلك في الهبات المتبادلة وتوجد صورة للمقابل في الهبة يكون المقابل فيها غير مباشر  (  7215) 

 .  ( 5شارة إلى ذلك ) أنظر آنفاً فقرة ، وقد سبقت اإل ، ولكن المقابل يوجد في الهبة المقابلة مقابل لها في نفس الهبة

 .  ، فمحله عند بحث آثار الهبة والتزامات الموهوب له أما الكالم في التزام الموهوب له بالمقابل وكيف يوفيه  (  7299) 

 .  211أنظر ما يلي فقرة   (  7292) 

، وهي  العوضين وتبطل بالشيوع والهبة بشرط العوض في الفقه اإلسالمي هي هبة ابتداء فيشترط التقابض في  (  7291) 

وإذا  ". جاء في الهداية :  . و قال زفر والشافعي هي بيع ابتداء وانتهاء بيع انتهاء فترد بالعيب وخيار الرؤية وتؤخذ بالشفعة

، وصار في حكم  . فإن تقابضا صح العقد ، ألنه هبة ابتداء وهب بشرط العوض اعتبر التقابض في العوضين وتبطل بالشيوع

. وكمال زفر والشافعي رحمهما هللا هو بيع ابتداء  ، ألنه بيع انتهاء البيع يرد بالعيب وخيار الرؤية وتستحق فيه الشفعة

من قانون األحوال  917. أنظر أيضاً المادة  ( 297ص  1) فتح القدير  "، ألن فيه معنى البيع وهو التمليك بعوض  وانتهاء

 .  الشخصية لقدرى باشا

اختى الموهوب له وبنتى  –تعتبر هبة بعوض أن يشترط الواهب وهو والد الموهوب له على ابنه تجهيز أختيه و  (  7299) 

 9مجموعة عمر  2551مايو سنة  11بعد وفاة أبيه ) نقض مدني  –زوجة الواهب  –واالنفاق عليهما وعلى أمه  –الواهب 

 .  ( 217ص  79رقم 

 .  5أنظر آنفاً فقرة   (  7295) 

. ومن ثم تسري عليها الرسمية أو العينية وأحكام الضمان المخففة وأحكام  عوض تخضع لقواعد الهبة الشكلية والموضوعيةوالهبة ب

. ولكن عند تحديد قيمة الهبة يجب إنقاص قيمة العوض من قيمة المال  ، فضال عن الفسخ لعدم أداء العوض الرجوع في الهبة

في مرض الموت اعتبرت قيمة الهبة التي يجب إال تجاوز ثلث التركة هي الفرق  ، فإذا كانت الهبة بعوض صادرة الموهوب

. وإذا كانت قيمة العوض اكبر  ( 59بين قيمة المال الموهوب وقيمة العوض ) أنظر في هذا المعنى األستاذ أكثم الخولي ص 

ً  من قيمة الموهوب أو تعادلها وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن العقد .  ، كما سبق القول ، كان العقد معاوضة ال تبرعا

، مقابل قيام تلك الهبة بعمل للمصلحة  الذي يلتزم بموجبه شخص بنقل حق عيني أو بعمل شيء إلى هيئة من الهيئات العامة

المجموعة  2559يونيه سنة  19، وال تطبق عليه أحكام ) استئناف مصر  ، هو عقد معاوضة ال تشترط فيه الرسمية العامة

 .  ( 229رقم  51سمية الر



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

7299 ) .
، بل يجاوزها إلى  ، أال يقف عند نية التبرع ، وهو من اكبر المدافعين عن نظرية السبب التقليدية وهذا ما دفع األستاذ كابيتان 

يكون هو الذي دفع المتبرع إلى تبرعه  ، فيجعله هو السبب في الهبة إذا اقترنت بشرط الباعث الدافع
 (7291 ) .

  

، فيكون السبب كما قدمنا هو الباعث الدافع للواهب على  ، وبخاصة في عقد الهبة فيجب إذن األخذ بالنظرية الحديثة في السبب

 .  التبرع

 ً ، حتى تكون الهبة باطلة  ولكن يجب . ، فإذا كان غير مشروع كانت الهبة باطلة بطالناً مطلقاً  ويجب أن يكون هذا الباعث مشروعا

. وقد ذهب بعض  ، أن يكون الموهوب له يعلم أو يستطيع أن يعلم بهذا الباعث لعدم مشروعية الباعث الذي دفع الواهب إلى التبرع

الفقهاء
 (7291  )

اإلرادة التي ، فإن  إلى أنه ال حاجة في الهبة حتى تبطل إلى أن يكون عدم مشروعية الباعث معلوماً من الموهوب له

، فيعتد إذن بالباعث الذي دفع الواهب إلى تبرعه سواء  ، فهي اإلرادة التي تسيطر على التصرف نقف عندها هي إرادة المتبرع وحده

، أن  ، حتى في الهبة لتكون باطلة ، فيجب . ولكن الرأي الذي ساد هو الرأي األول كان معلوماً من الموهوب له أو كان مجهوال منه

يكون عدم مشروعية الباعث الذي دفع الواهب إلى التبرع معلوماً من الموهوب له 
 (7297 ) .

  

ومن أظهر تطبيقات عدم مشروعية السبب في الهبة ما استقر عليه القضاء في مصر من أنه إذا كان الباعث لتبرع الخيل لخليلته هو 

. أما إذا كان الباعث هو تعويض  ، كانت الهبة باطلة لعدم مشروعية السبب يدهاإيجاد العالقة غير الشريفة بينهما أو استدامتها أو تجد

، فالباعث يكون مشروعاً والهبة تكون صحيحة  الخليلة عما أصابها من الضرر بسبب المعاشرة غير الشرعية بعد أن انقطعت
 (

7295 ) .
  

، فنحيل إلى  تسري على الهبة بالقدر الذي يتالءم مع طبيعتها والقواعد التي قررناها في السبب عند الكالم في نظرية العقد بوجه عام

ما قدمناه في هذا الصدد 
 (7259 ) .

وإنما نقف عند تطبيقات ثالثة للسبب كان المشروع التمهيدي يشتمل على نصوص فيها  
 (7252 ) ،

 

 .  وحذفت هذه النصوص اكتفاء بالقواعد العامة

 الهبة المقترنة بشرط مستحيل أو بشرط غير مشروع : – 59

، وكان يجري على الوجه اآلتي :  من هذا المشروع 115كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص هو المادة  

الشرط هو السبب الدافع  ، إال إذا كان هذا ، وقعت صحيحة وألغى الشرط إذا اقترنت الهبة بشرط  مستحيل أو بشرط غير مشروع "

                                                 

وانظر مع ذلك  – 19األستاذ أكثم الخولى فقرة  – 11أنظر في هذا المعنى األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة   (  7299) 

 .  92فقرة  – 99فقرة  29دفاعاً مسهباً عن النظرية التقليدية في أن نية التبرع هي السبب في الهبات بودري وكوالن 

 .  599ص  115زء األول فقرة الوسيط الج  (  7291) 

 – 99ريبير في القاعدة الخلقية فقرة  – 199ص  219وفقرة  192ص  295جوسران في البواعث فقرة   (  7291) 

األستاذ أكثم  – 259األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  – 9919فقرة  9و  925فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

 . 295ص  19الخولي فقرة 

 .  179ظر الوسيط الجزء األول فقرة أن  (  7297) 

، وإن كان يجوز للواهب الرجوع فيها وذلك في  ، كانت الهبة صحيحة فإذا لم يكن عدم مشروعية السبب معلوماً من الموهوب له

 .  األحوال التي يجوز فيها الرجوع في الهبة

محكمة اإلسكندرية التجارية  - 1ص  9رقم  22المجموعة الرسمية  2595يونيه سنة  29استئناف وطني   (  7295) 

 .  211ص  991رقم  1جازيت  2521يونيه سنة  7المختلطة 

 .  وما بعدها 177أنظر الوسيط الجزء األول فقرة   (  7259) 

والسبب في الهبة هو نية التبرع  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذه النصوص :   (  7252) 

. وقد طبق المشروع المذهب الحديث في فروض  ، وهو الدافع الرئيسي للتبرع طبقاً للمذهب الحديث ديمطبقا للمذهب الق

، فإنه يلغى وتصح  ، فإن كان الشرط ليس هو الدافع للتبرع ( اقتران الهبة بشرط مستحيل أو بشرط غير مشروع ثالثة : ) ا

. وعلى هذا جرى  ، بطلت الهبة لعدم مشروعية السبب هو الدافع. وإن كان  فقرة ثانية 199الهبة : قارن مرشد الحيران م 

( الهبات والهدايات التي تقدم للخطيب  . ) ب ( 115، وقنن المشروع ما جري عليه القضاء ) م  القضاء المصري والفرنسي

ب قائماً ويمكن رده ، فهي ترد إذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد ما دام الشيء الموهو من الخطيب اآلخر أو من أجنبي

، ويمكن تعليل ذلك بأن سبب الهبة قد زال لفسخ  ( من قانون األحوال الشخصية 229من المشروع وم  119بالذات ) م 

، وال يكون صحيحاً ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة ) م  ( شرط عدم التصرف . ) ج الخطة

ص  – 112ص  5إال كان السبب غير مشروع ) مجموعة األعمال التحضيرية ج ، و ( من المشروع 2252و  112

111 )  . 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 "، فتقع الهبة كلها باطلة  للهبة
 (7251 ) .

، اكتفاء بالقواعد العامة  وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة 
 (7259 ) .

  

، ويقرن الهبة بشرط هو أن يرتب الموهوب له ايراداً لشخص آخر  ومثل الهبة المقترنة بشرط مستحيل أن يهب شخص داراً آلخر

،  . فهنا الشرط الذي اقترنت به الهبة هو شرط مستحيل ، ثم يتبين أن هذا الشخص قد توفى قبل صدور الهبة الشخصمدى حياة هذا 

( للواهب على أن يتبرع بالدار  cause impulsive et determinateومن ثم ننظر هل كان هذا الشرط هو الباعث الدافع ) 

. أما إذا  ، فتبطل الهبة كلها ويسترد الواهب الدار من الموهوب له بب وقد انعدم، وفي هذه الحالة يكون الشرط هو الس للموهوب له

، فإن الهبة تبقى  ، وثبت أن الواهب كان يهب الدار حتى لو تبين أن الشرط مستحيل كان الشرط ليس هو الباعث الدافع على التبرع

 .  صحيحة ويلغو الشرط وحده

. فشرط عدم الزواج عادة شرط  ن يهب شخص ماال لمطلقته ويشترط عليها عدم الزواجومثل الهبة المقترنة بشرط غير مشروع أ

غير مشروع 
 (7255 ) ،

. وإن لم يكن هو الباعث الدافع  ، ألغى الشرط وبطلت الهبة معه فإن كان هو الباعث الدافع للواهب على التبرع 

، إلى الشرط وبقيت الهبة  إلى التبرع
 (7259 ) .

  

 الهبات والهدايا في الخطبة : – 55

الهبات  "، وكان يجري على الوجه اآلتي :  من هذا المشروع 119وكان المشروع التمهيدي يشتمل أيضاً على نص هو المادة  

، يجب أن يردها الموهوب له  ، أو من أجنبي عنهما ألحدهما أولهما معاً  والهدايا التي تقدم في الخطبة من أحد الخطيبين لألخر

 "، ما دام الشيء الموهوب قائماً ويمكن رده بالذات  للواهب إذا فسخت الخطبة وطلب الواهب الرد
 (7251 ) .

وقد حذف هذا النص في  

، اكتفاء بالقواعد العامة وبأحكام العرف في هذا الشأن  لجنة مجلس الشيوخ
 (7251 ) .

  

ً ،  والمفروض أن الهبات والهدايا التي يقدمها أحد الخطيبين لألخر ، إنما الباعث الدافع  أو يقدمها ذوو الخطيبين ألحدهما أولهما معا

. ومن ثم يستطيع الواهب أن يطلب استرداد هبته  ، فبطلت الهبة ، فقد انعدم السبب . فإذا لم يتم وفسخت الخطبة لها هو إتمام الزواج

من الموهوب له بعد فسخ الخطبة 
 (7257 ) .

، حتى  ، كالمجوهرات والمصوغات الموهوب قائماً ولكن يشترط في ذلك أن يكون الشيء  

، فالمفروض أن الواهب قد وهب الشيء على أن يستهلك وعلى إال يسترده  ، كالحلوى والروائح . أما إذا استهلك يمكن رده بالذات

، فال يكون إتمام الزواج سبباً في مثل هذه الهبات  مهما كان مآل الخطبة
 (7255 ) .

  

                                                 

أنظر في أصل هذه القاعدة في القانون الروماني وفي قوانين الثورة الفرنسية وفي تفصيالت القاعدة في التقنين   (  7251) 

 .  295فقرة  – 19فقرة  29( بودري وكوالن  مدني فرنسي 599المدني الفرنسي ) م 

 111وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  –في الهامش  195ص  – 197ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7259) 

، إذا كان  ومع ذلك ال يقوم االلتزام المدني الذي علق على شرط فاسخ مخالف لآلداب أو النظام العام "مدني على ما يأتي : 

 .  "هذا الشرط هو السبب الدافع لاللتزام 

، فإذا كانت مشروعية في هذا الوقت فالهبة صحيحة ولو  والعبرة في عدم مشروعة الشرط بوقت صدور الهبة  (  7255) 

 .  ( 227فقرة  – 221فقرة  29أصبح الشرط غير مشروع بعد ذلك ) بودري وكوالن 

، فإذا  حة مع بطالن الشرطوقد قضت محكمة الزقازيق اإلستئنافية بأن الهبة المقرونة بشرط باطل تعتبر صحي  (  7259) 

أكتوبر سنة  21، وتصح الهبة )  ، وقع الشرط باطال لمخالفته القانون والنظام العام اشترط الزوج في هبته لزوجته إال تتزوج

 2511مايو سنة  15. وانظر أيضاً محكمة مصر الكلية الوطنية  ( 295ص  91رقم  92المجموعة الرسمية  2515

 .  751ص  199رقم  25المحاماة 

، وبأن  وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بان التكليف ال يكون ملزماً إذا لم يخرج عن مجرد الرغبة واالرتياح إلى تحقيقه

شرط تعيين وصى معين على القاصر الموهوب له مخالف للنظام العام ألنه ال يجوز أن يفرض على المجلس الحسبي شخص 

ص  191رقم  25المحاماة  2597فبراير سنة  25، وتبقى الهبة )  الشرط باطال الستحالته، ويكون هذا  معين للوصاية

912 )  . 

 .  من التقنين المدني العراقي وهو نص مطابق 121أنظر أيضاً المادة   (  7251) 

 .  في الهامش 112ص  – 195ص  5ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7251) 

 .  125ص  95م  2511مارس سنة  1استئناف مختلط   (  7257) 

، ويكون فسخ  ويذهب األستاذ محمود جمال الدين زكي إلى أن الواهب هنا إنما يرجع في الهبة إذا فسخت الخطبة  (  7255) 

ن . وعندنا أ ( 2هامش رقم  295، وال دخل لنظرية السبب في هذه المسألة ) ص  الخطبة عذراً مقبوال يجيز له الرجوع

، ذلك أن الواهب وهو يقدم هدية للخطيبة إنما  نظرية السبب يمكن أن تكون تعليال مقبوال للرجوع في الهبة عند فسخ الخطبة

،  . فإذا فسخت الخطبة فهو يرجع في الهدية استصحاباً لنيته األولى وقت أن وهب دفعه إلى ذلك أن الخطبة ستنتهي بالزواج

 .  ع في الهبة لعذر طرأال ابتداء لنية جديدة في الرجو
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 شرط عدم التصرف في الشيء الموهوب :  – 59

إذا اشترط  "، وكان يجري على الوجه اآلتي :  من هذا المشروع 112وكان المشروع التمهيدي يشتمل أخيراً على نص هو المادة 

ة . وقد حذف هذا النص في لجن " 2251و  2252، فيسري على الهبة أحكام المادتين  الواهب عدم التصرف في الشيء الموهوب

مدني  715و  719، لورود حكمه في المادتين  المراجعة
 (7299 ) .

  

، ويجري على  مدني 719والواقع من األمر أن شرط عدم التصرف في الشيء الموهوب قد ورد حكمه في نص عام هو نص المادة 

ا الشرط ما لم يكن مبينا على فال يصح هذ ، إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال(  2)  "الوجه اآلتي : 

ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة (  1)  . ومقصورا على مدة معقولة ، باعث مشروع

والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو (  9)  . مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو الغير

، فشرط عدم التصرف ال  . ويخلص من هذا النص أنه إذا اشترط الواهب على الموهوب له إال يتصرف في الشيء الموهوب " الغير

،  . أما إذا كان الشرط مبنياً على باعث غير مشروع يكون صحيحاً إال إذا كان مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة

، وجب النظر فيما إذا كان هذا الشرط هو الباعث الدافع إلى  في الموهوب دون مبرر لذلكبأن كان الغرض منه تعطيل التصرف 

، فإنه يلغو  . أما إذا كان الشرط ليس هو الباعث الدافع إلى التبرع ، ويبطل وتبطل معه الهبة ، فيكون السبب غير مشروع التبرع

. ومن  يتصرف في الشيء الموهوب بالرغم من شرط عدم التصرف، ويجوز للموهوب له عندئذ أن  ، وتبقى الهبة صحيحة وحده

، كما إذا كان  ، أن يكون قد وضع لحماية الواهب أو الغير ، فيكون شرطاً مشروعاً يجب العمل به المبررات لشرط عدم التصرف

، فيكون هذا  حياة هذا األجنبي، أو إيراد مرتب ألجنبي طول  الواهب قد اشترط على الموهوب له ترتيب إيراد مرتب له طول حياته

ليكون ذلك ضامنا .  مبرراً ألن يشترط الواهب أيضاً إال يتصرف الموهوب له في الشيء طول حياة الواهب أو طول حياة األجنبي

، بأن كان محدود  . كذلك من مبررات شرط عدم التصرف أن يكون قد وضع لحماية الموهوب له نفسه للوفاء باإليراد المرتب

، فيشترط عليه الواهب إال يتصرف في الشيء الموهوب حماية له من عدم تجربته أو من نزقه  ربة أو كان فيه نزقه وطيشالتج

 .  ، ويصح في هذه الحالة أن يكون شرط عدم التصرف لمدة حياة الموهوب له وطيشه

. ومن ثم ال يجوز للموهوب له أن  لشرط، صحت الهبة معه ووجب العمل با فإذا صح شرط عدم التصرف على الوجه الذي أسلفناه

وبخاصة  –. واستطاع كل ذي شأن  ، وإذا تصرف وقع تصرفه باطال يتصرف في الشيء الموهوب طول المدة التي حددت للشرط

 ، ولكن تبقى الهبة قائمة فيرد الشيء إلى الموهوب له ال أن يسترد الشيء الموهوب من المتصرف له –الموهوب له والواهب نفسه 

إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد فى العقد أو الوصية  "مدني في هذا الصدد على أنه :  715. وتنص المادة  إلى الواهب

 . " فكل تصرف مخالف له يقع باطال ، صحيحا طبقا ألحكام المادة السابقة

  

 أحكام الهبة  -الفصل الثاني 

آثار ال بة والرجوع في ا : تشمل أحكام ال بة اآلثار التي تترتب علي ا وجواز الرجوع  - 16
 .  في ا

                                                                                                                                                                    

، فهو يؤثر في صحة العقد ال وقت  ، فإننا نتوسع في االثير الذي يترتب على السبب على إننا إذا قلنا بنظرية السبب في هذه المسألة

 .  صدور العقد فحسب نب ل أيضاً عند تخلف السبب بعد صدور العقد

. وال مانع من الرجوع ألن الهبة هنا  الهدية نوع من الهبة فيجوز الرجوع فيها، ألن  وفي الفقه اإلسالمي للخاطب أن يرجع في هديته

. أما عند جمهوري الفقهاء  ، وذها في مذهب أبي حنيفة ، والمانع من الرجوع هو قيام الزوجية وقت الهبة كانت قبل الزواج

مذهب مالك أن لو تم الزواج بينهما فال . لكن المختار في  فال يجوز الرجوع في الهدية كما ال يجوز الرجوع في الهبة

، أما إذا كان العدول من المخطوبة فإن الخاطب  ، فإن كان العدول منه فكذلك ، وإن حصل عدول عنه فلم يعقد عليها رجوع

) األستاذ  ، إال إذا كان هناك عرف أو شرط فيعمل به ، أو بمثلها أو قيمتها إن كانت هالكة يرجع فيما أداه إن كانت الهبة باقية

 .  ( 12ص  – 19ص  9أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد 

مايو  17، حتى لو افترق الزوجان بعد الزواج )  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا تم الزواج لم يجز الرجوع في الهدية

 .  ( 555ص  99م  2527سنة 

 .  في الهامش 111ص  – 112ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  7299) 
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 اآلثار التي تترتب علي الهبة  -الفرع األول  
التزامات الواهب والتزامات الموهوب له : اهنصل في عقد ال بة كما قدمنا أنه عقد ملزم  - 14

ن إذا اشترط الواهب عوضًا ل بته على الوجه الذي بيناه فيما . ولك ، هو جانب الواهب لجانب واحد
 .  ، كانت ال بة ملزمة للجانبين ووجدت التزامات مقابلة في جانب الموهوب له تقدم

 .  ، ثم في التزامات الموهوب له فتتكلم في التزامات الواهب
 التزامات الواهب  -المبحث األول  

( نقل ملكية الشيء  1)  ، أربعة : ، كالتزامات البائع لواهبالتزامات أربعة : التزامات ا - 18
( ضمان التعرض  9. )  ( تسليم الشيء الموهوب للموهوب له 2. )  الموهوب إلى الموهوب له

 .  ( ضمان العيوب الخفية 1. )  واالستحقاق
 نقل ملكية الشيء الموهوب  -المطلب األول  

 تطبيق القواعد العامة : - 55

، على النحو الذي رأيناه في  التزام الواهب بنقل ملكية الشيء الموهوب تسرى فيه القواعد العامة 
 .  التزام البائع بنقل ملكية المبيع

، وهذا االلتزام ينفذ  فعقد ال بة ينشئ التزامًا في ذمة الواهب بنقل ملكية الموهوب إلى الموهوب له
، مع مراعاة قواعد التسجيل في  الذات الذي يملكه الواهبفورًا بحكم القانون في الشيء المعين ب

. و لتزم الواهب بأن يقوم باهنعمال التم يدية الضرور ة لنقل  ( مدني 192وم  201العقار ) م 
، كتقديم الش ادات الالزمة للتسجيل والكف عن أي عمل يعوق نقل الملكية فال يجوز  الملكية

. و تضمن االلتزام  يء الموهوب إال إذا جاز الرجوع في ال بةللواهب أن يتصرف بعد ال بة في الش
.  ( مدني 206بنقل ملكية الموهوب االلتزام بالمحافظة عليه وااللتزام بتسليمه إلى الموهوب له ) م 

و ترتب على نقل ملكية إلى الموهوب له أن يكون ل ذا اهنخير حا التصرف في الموهوب حتى قبل 
، وأن يكون له  ( العقار والمنقول ) إذا لم تكن ال بة يدو ة في المنقول، و ستوي في ذلك  قبضه

، وإذا أفلس الواهب بعد ال بة جاز للموهوب له أن يأخذ  ثمر الموهوب ونماؤه من وقت تمام ال بة
، بل  ، ال في حا المتعاقدين وحدهما . وتنتقل الملكية عين الموهوب فال يزاحمه دائنو الواهب
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. إال أن ال بة إذا كانت قد صدرت من الواهب المعسر إضرارًا  الورثة والدائنينأيضًا في حا 
، ولو لم يكن الموهوب له  ، فإن هؤالء ل م الحا في الطعن في ال بة بالدعوى البولصية بدائنيه

، و ستطيعون أن ينفذوا على الشيء  ، فتصبح ال بة غير نافذة في حق م عالمًا بإعسار المدين
 . ( 8111) حقوق م وفقًا للقواعد المقررة في الدعوى البولصية الموهوب ب

وكل ما أسلفناه من اهنحكام المتقدمة يراعي في تفصيالته ما سبا أن قدمناه في خصوص التزام 
  . ( 8112) البائع بنقل ملكية المبيع 

انت ، فك والتزام الواهب بنقل ملكية الموهوب كان منصوصًا عليه صراحة في المشروع التم يدي
 من هذا المشروع تنص على ما يأتي :  649المادة 
 .  ( يلتزم الواهب بنقل ملكية الشيء الموهوب للموهوب له 1" )  
 .  ، سرت عليه اهنحكام المتعلقة بالتسجيل ( فإذا كان الموهوب عقاراً  2) 
ن كان المنقول ، فإ ، فال تنتقل الملكية إال بالقبض الحقيقي الكامل ( أما إذا كان منقوالً  9) 

، فتنتقل الملكية بمجرد االتفاق على ال بة دون حاجة  موجودًا في حيازة الموهوب له وقت ال بة
) ، هنن حكمه مستفاد من القواعد العامة  . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لقبض جديد "

                                                 

، وكان تقضى بأنه " ال  من هذا المشروع 642، هو المادة  وقد كان المشروع التم يدي يتضمن نصًا في هذا المعنى (  8111) 
يا القواعد العامة ) مجموعة ، فحذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بتطب يجوز هبة اهنموال أو وقف ا إضرارًا بالدائنين "

من التقنين المدني العراقي وتنص على أنه " ال تجوز  610. وانظر المادة  ( في ال امش 262ص  1اهنعمال التحضير ة 
 .  18ال بة إضرارًا بالدائنين " : انظر اهنستاذ حسن الذنون فقرة 
 ص 1القضاء  2759مايو سنة  29السابق :استئناف وطني وانظر في القضاء المصري في هذه المسألة في عهد التقنين المدني 

 2591فبراير سنة  5 - 259ص  2المجموعة الرسمية  2755يناير سنة  9 -(  ) ال يجوز الوقف إضراراً بحق الشفيع 159

 2511يوليه سنة  19 – 275ص  192رقم  1الشرائع  2529فبراير سنة  21 - 157ص  55رقم  9المجموعة الرسمية 

م  2529نوفمبر سنة  29 - 217ص  15م  2591مارس سنة  25استئناف مختلط  - 579ص  1/  211رقم  1ماة المحا

 11من  2529فبراير سنة  19 – 211ص  17م  2521يناير سنة  19 - 15ص  11م  2529ديسمبر سنة  5– 1ص  19

 15م  2521نوفمبر سنة  1 - 919ص  17 م 2521مايو سنة  19 - 259ص  17م  2521مارس سنة  5 – 271ص 

ص  95م  2511يناير سنة  29 - 271ص  97م  2511يناير سنة  21 - 951 ص - 91م  2519مايو سنة  9 - 15 ص

 295ص  52م  2515يناير سنة  7 - 11 ص 59م  2511ديسمبر سنة  17 – 597 ص 95م  2511مايو سنة  9 – 297

 . 551ص  51م  2599مايو سنة  29 - 977ص  51م  2599مارس سنة  11 - 219ص  52م  2515يناير سنة  21 -

 (
7291
 . 195فقرة  - 199فقرة  5انظر الوسيط  (  
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لتمام ال بة ولنقل و الحظ أن المشروع التم يدي كان يشترط القبض الحقيقي في المنقول  . ( 8119
وأصبحت الرسمية شاملة للعقار  ، ( 8111) ، ولكن عدل المشروع في هذه المسألة كما رأينا  الملكية

. ونستعرض اآلن نقل الملكية في  ، وإن كان القبض في المنقول يغني عن الرسمية والمنقول
 . ، ثم في هبة العقار المنقول

 نقل الملكية في هبة المنقول : - 299

 .  ، بين المنقول المعين بالذات والمنقول غير المعين إال بالنوع ، كما ميزنا في البيع ز هنانمي 
، تنتقل الملكية إلى الموهوب له فورًا بمجرد تمام  ففي المنقول المعين بالذات المملوك للواهب

. أما إذا  ، هذا إذا كانت ال بة قد وثقت في ورقة رسمية أو كانت هبة مستترة ال بة وقبل القبض
، على  ، بالقبض ، فتتم ال بة وتنتقل الملكية في الوقت ذاته إلى الموهوب له كانت هبة يدو ة

، سواء  ونرى من ذلك أن الملكية تنتقل بمجرد تمام ال بة . ( 8111) النحو الذي بسطناه فيما تقدم 
ول إلى الموهوب له تمت ال بة بورقة رسمية أو بالقبض أو كانت هبة مستترة وتنتقل ملكية المنق

. وتسري في كل ذلك  ، سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير على هذا النحو
، كبيع  وهبة الجزاف . ( 8116) أحكام انتقال ملكية المبيع المنقول المعين بالذات فيما قدمنا 

لذات على النحو الذي ، حكم ا في انتقال ملكية الموهوب حكم هبة المنقول المعين با الجزاف
وفي المنقول غير  . ( 8114) ، سواء كان ذلك فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير  قدمناه

، إذا كانت ال بة  ، ك بة عشرة أرادب من القمح أو عشر ن قتطارًا من القطن المعين إال بالنوع
. أما إذا وثقت ال بة  د تمام ال بة، تمت ال بة بالقبض وتنتقل الملكية بمجر  يدو ة كما يقع ذلك عادة

. وتسري في كل ذلك أحكام  ، فتنتقل ملكية الموهوب باإلفراز ولو قبل القبض في ورقة رسمية

                                                 

 (
7299
من التقنين المدني العراقي على أن " تنتقل  129وتنص المادة  - 119ص  - 115ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  (  

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن " تتم الهبة وتنتقل  991مادة .وتنص ال بالهبة ملكية الموهوب إلى الموهوب له "

، مع االحتفاظ  ، عندما يقف الواهب على قبول الموهوب له ، سواء أكانت منقولة أو ثابتة الملكية في األموال الموهوبة

 باألحكام اآلتية " :

 (
7295
 . في الهامش 11تنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7299
 . 91فقرة انظر آنفاً  (  

 (
7291
 . 159فقرة  – 125فقرة  5انظر الوسيط  (  

 (
7291
 . 155فقرة  5انظر الوسيط  (  
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  . ( 8118) انتقال ملكية المبيع المنقول غير المعين إال بالنوع قيما قدمناه 
 نقل الملكية في هبة العقار :  - 292

، فإن  أما إذا كان الموهوب عقارًا وتمت ال بة سواء وثقت بورقة رسمية أو كانت هبة مستترة
، ال تنتقل إال بتسجيل عقد  ، سواء في حا الغير أو فيما بين المتعاقدين ملكية العقار الموهوب

ال تنتقل  ( في المواد العقار ة 1مدني على هذا الحكم إذ تقول : " )  191. وقد نصت المادة  ال بة
، إال  ، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حا الغير الملكية وال الحقوق العينية اهنخرى 

( و بين قانون الش ر المتقدم  2. )  إذا روعيت اهنحكام المبينة في قانون تنظيم الش ر العقاري 
،  لة للملكية أم غير ناقلةالذكر التصرفات واهنحكام والسندات التي يجب ش رها سواء أكانت ناق

 .  و قرر اهنحكام المتعلقة ب ذا الش ر "
، وتتبعنا الع ود اهنربعة  وقد استعرضنا عند الكالم في البيع تطور الش ر العقاري في مصر

، ثم نظام الش ر في التقنين  التي مر ب ا هذا النظام : الع د السابا على التقنين المدني القديم
وهو النظام  1116ثم نظامه في قانون تنظيم الش ر العقاري الصادر في سنة ،  المدني القديم

وفي ع د التقنين المدني القديم (  8111) ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك  القائم في الوقت الحاضر
أما  ، ( 8160) كانت ملكية العقار الموهوب تنتقل فيما بين المتعاقدين بعقد ال بة ولو لم يسجل 

. وتسري في ذلك اهنحكام التي قدمناها  الغير فال تنتقل الملكية إال بتسجيل عقد ال بة بالنسبة إلى
  . ( 8161) في عقد البيع 

، فملكية العقار الموهوب ال تنتقل  أما في ع د قانون التسجيل وع د قانون تنظيم الش ر العقاري 
 .  بتسجيل عقد ال بة، إال  ، ال فيما بين المتعاقدين وال بالنسبة إلى الغير كما قدمنا

، و ترتب على  فال بة غير المسجلة ال تنتقل ملكية العقار الموهوب حتى فيما بين المتعاقدين

                                                 

 (
7297
 . 157فقرة  - 159فقرة  5انظر الوسيط  (  

 (
7295
 . 119فقرة  – 199فقرة  5انظر الوسيط  (  

 (
7219
ة كانت أو ، منقول األموال الموهوبةمن التقنين المدني القديم تنص على أن " تنتقل الملكية في  19/  57وكانت المادة  (  

، إنما إذا كان العقد المشتمل على الهبة ليس موصوفاً بصفة عقد  ، بمجرد اإليجاب من الواهب والقبول من الموهوب له ثابتة

 .  "آخر فال تصح الهبة وال القبول إال إذا كانا حاصلين بعقد رسمي وإال كانت الهبة الغية 

 (
7212
 .  115فقرة  – 111قرة ف 5أنظر الوسيط  (  
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. فإذا مات الواهب  ذلك أن الموهوب له ال يصبح مالكًا للعقار الموهوب ما دامت ال بة لم تسجل
أو وهبه منه بعد أن سجل ش ادة ، وباع الوارث العقار إلى أجنبي  وانتقلت ملكية العقار إلى وارثه

، فضل المشتري أو الموهوب له من الوارث على الموهوب له من الموروث إذا سبا اهنول  إرثه
ولكن ال بة (  8162) ، كل هذا على التفصيل الذي بسطناه عند الكالم في البيع  الثاني إلى التسجيل

و ترتب على ذلك  . ( 8169) لكية بالفعل ، فتنتج جميع آثارها عدا نقل الم غير المسجلة ال تزال هبة
، و سري هنا ما سبا  أن ال بة غير المسجلة تنشئ التزامًا في جانب الواهب بنقل ملكية الموهوب

وتنشئ ال بة غير  . ( 8161) أن قررناه في البيع في شأن دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع 
االلتزامات اهنخرى التي ينشئ ا عقد ال بة في ، جميع  ، إلى جانب االلتزام بنقل الملكية المسجلة

، بتسليم  ، بموجب عقد ال بة غير المسجل . فيلتزم الواهب جانب كل من الواهب والموهوب له
. وتنشئ ال بة غير  ، و ضمن به كل ذلك في ال بة بعد تسجيل ا العقار الموهوب إلى الموهوب له

، والتزامًا بدفع  ء بالعوض إذا كان مشترطًا في ال بةالمسجلة في جانب الموهوب له التزامًا بالوفا
، على نحو ما يلتزم بكل ذلك في ال بة  ، والتزامًا بتسلم العقار الموهوب مصروفات ال بة

، تصلح سببًا صحيحًا في التقادم  ، قبل التقنين المدني الجديد . وال بة غير المسجلة المسجلة
الجديد ال تصلح سببًا صحيحًا إال إذا سجلت إذ نصت الفقرة ، ولكن ا في التقنين المدني  الخمسي

مدني على ما يأتي : " والسبب الصحيح سند يصدر من شخص ال يكون  161الثالثة من المادة 
.  ، و جب أن يكون مسجاًل طبقًا للقانون " مالكًا للشيء أو صاحبًا للحا الذي يراد كسبه بالتقادم

، ف بة عقار  ؤثر عدم تسجيل ا في قابليته هبة ملك الغير لإلبطالوكذلك ال بة غير المسجلة ال ي
  . ( 8161) الغير تكون قابلة لإلبطال قبل التسجيل وبعده كما سبا القول 
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 .  112فقرة  5أنظر الوسيط  (  

 (
7219
. أما نقل الملك  وقد نصت محكمة النقض بان الهبة تنعقد صحيحة بمجرد اإليجاب من الواهب والقبول من الموهوب له (  

. وقانون التسجيل  ى قيامها، وإنما هو أثر من اآلثار المترتبة عل فليس ركناً من أركان انعقادها وال شرطاً من شرائط صحتها

، بل كل ما استحدثه هو أنه عدل من آثارها بجعله نقل الملكية متراخياً إلى ما  لم يغير من طبيعة الهبة كما لم يغير طبيعة البيع

،  . وكون الهبة عقد تمليك منجز ليس معناه أن نقل الملكية ركن من أركان انعقادها أو شرطاً من شروط صحتها بعد التسجيل

نقض  "، تمييزاً لها عن الوصية التي يراد بها إضافة التمليك إلى ما بعد الموت  بل معناه إنها عقد يراد به التمليك الفوري

 .  ( 915ص  215رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  29مدني 
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، وزادت بالتسجيل أن تنقل بالفعل  فإذا سجلت هبة العقار بقيت منتجة لآلثار التي تقدم ذكرها
. وتنتقل الملكية بالتسجيل  ن العقار مملوكًا للواهبملكية العقار الموهوب إلى الموهوب له متى كا

. فإذا تصرف مالك العقار في عقاره مرتين  فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير كما سبا القول
، فمن سبا من  ، بال بة أو بالبيع أو بأحدهما في المرة اهنولي وبالثاني في المرة اهنخرى  متواليتين

، ومن ثم يفضل الموهوب له حتى على  سجيل عقده يفضل على اآلخرالمتصرف إلي ما إلى ت
، على  . ونرى أن للتسجيل في ال بة أثرًا رجعيًا فيما بين المتعاقدين المشتري إذا سبا إلى التسجيل
  . ( 8166) النحو الذي بسطناه في البيع 

هوب له إلى تسجيل ، فإذا سبا المو  ونرى أيضًا أنه يشترط لصحة التسجيل في ال بة حسن النية
، جاز للمتصرف له اهنول  عقد ال بة وهو يعلم أن الواهب قد سبا له التصرف في العقار الموهوب

،  . وذلك بخالف البيع أن يطعن بالدعوى البولصية في ال بة المسجلة ليجعل ا غير نافذة في حقه
ذلك أنه ال  ، ( 8164)  وقد قررنا في خصوصه أنه ال يشترط حسن النية وإنما يشترط عد التواطؤ

. بل إن الموهوب له قد  يشترط تواطؤ الموهوب له مع الواهب للطعن في ال بة بالدعوى البولصية
، ومع ذلك يجوز الطعن في ال بة ولو سجلت بالدعوى البولصية متى ثبت أن  يكون حسن النية

قررة في الدعوى ، وذلك وقتًا للقواعد الم الواهب كان سيئ النية وقت أن صدرت منه ال بة
 .  البولصية

 تسليم الشيء الموهوب  -المطلب الثاني  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  119النصوص القانونية : تنص المادة  - 102
، وتسري في  ، فإن الواهب يلتزم بتسليمه " إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب 

  . ( 8168) ع " ذلك اهنحكام المتعلقة بتسليم المبي
 .  ، ولكن الحكم كان معمواًل به دون نص وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني السابا
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من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  115تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ  ق عليه مجلس النواب. وواف في المشروع النهائي 912، وأصبح رقمه  . وأقرته لجنة المراجعة الجديد

 .  ( 111ص  – 115ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  559تحت رقم 
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وفي  - 161و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري المادة 
اقي وال في تقنين وال مقابل له ال في التقنين المدني العر  - 182التقنين المدني الليبي المادة 

  . ( 8161) الموجبات والعقود اللبناني 
 تسليم الموهوب والمحافظة عليه حتى التسليم فرع عن التزام الواهب بنقل ملكية الموهوب : - 299

، في حالة ما إذا  ، فإنه إذا لم يكن الواهب قد سلم الموهوب فعاًل لتتم ال بة إذا كانت يدو ة 
، يلتزم بتسليم الموهوب إلى  عقار أو منقول أو كان هبة مستترة كانت ال بة بورقة رسمية في

، و تفرع أيضًا عن االلتزام بنقل  . وهذا االلتزام بالتسليم فرع عن التزامه بنقل الملكية الموهوب له
 206.وتنص المادة  الملكية التزام الواهب بالمحافظة على الموهوب إلى أن يسلمه إلى الموهوب له

الصدد على أن " االلتزام بنقل حا عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء والمحافظة  مدني في هذا
. وإذا هلك الموهوب قبل التسليم دون أن يكون الواهب قد تسبب في هالكه  عليه حتى التسليم "

، و تخلص الواهب  ، فإن تبعة ال الك كما سنرى يتحمل ا الموهوب له بفعله العمد أو بخطأه الجسيم
 .  ال االلتزامين التزامه بالمحافظة على الشيء والتزامه بالتسليممن ك

(  مدني السالفة الذكر : " وتسري في ذلك ) التسليم 119وتقول العبارة اهنخيرة من المادة 
، وفي  . فتسرى إذن هذه اهنحكام في المحل الذي يقع عليه التسليم اهنحكام المتعلقة بتسليم المبيع "

 .  ، وفي الجزاء الذي يترتب على إخالل الواهب بالتزام التسليم ب ا التسليمالطرق التي يتم 
 المحل الذي يقع عليه التسليم : - 295

، و لتزم الواهب بتسليمه إلى الموهوب له بالحالة التي كان  محل التسليم هو الشيء الموهوب 
 . ، وبالملحقات التي تتبعه ، وبالمقدار الذي عين له في العقد علي ا وقت صدور ال بة

                                                 

 (
7215
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 512التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 571التقنين المدني الليبي م 

، فالتسليم إذن ركن في هذه  ( عراقي 199وهبة المنقول في التقنين العراقي ال تتم إال بالقبض ) م .  التقنين المدني العراقي : ال مقابل

. فيلزم الواهب بتسليم العقار  ( عراقي 191، أما في العقار فتتم الهبة بالتسجيل في الدائرة المختصة ) م  الهبة ال التزام

 .  92فقرة  – 15ألستاذ حسن الذنون فقرة . أنظر ا الموهوب للموهوب له وفقاً للقواعد العامة

، فالتسليم هنا ركن  ( لبناني 995. وهبة المنقول في التقنين اللبناني ال تتم إال بالقبض ) م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني : ال مقابل

الواهب بتسليم العقار الموهوب للموهوب له ، فيلتزم  ( لبناني 929. أما في العقار فتتم بالقيد في السجل العقاري ) م  ال التزام

 .  وفقاً للقواعد العامة
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، وتتعين هذه الحالة  فيلتزم الواهب بتسليم الموهوب بالحالة التي كان علي ا وقت صدور ال بة 
، لم يكن البائع  وإذا تغيرت هذه الحالة . ( 8140) على النحو الذي تتعين به حالة المبيع فيما قدمناه 

.  أتي ذكرهامدني وسي 116وفقًا للمادة  ، ( 8141) مسئواًل إال عن فعله العمد أو خطأه الجسيم 
، أو  و جوز للواهب أن يشترط في ال بة تسليم الموهوب في الحالة التي يكون علي ا وقت التسليم

، فإن االلتزام بتسليم الموهوب في الحالة التي كان علي ا وقت صدور ال بة  في أية حالة أخرى 
 .  ليس من النظام العام

، لم  . فإذا نقص عن هذا المقدار له في العقد و لتزم الواهب بتسليم الموهوب بالمقدار الذي عين
. وإذا زاد  ( مدني 116يكن الواهب مسئواًل في هذا النقص إال عن فعله العمد أو خطأه الجسيم ) م 

، هنن ا لم تدخل في ال بة والموهوب ال  ، فالز ادة للواهب ، وكان قاباًل للتبعيض على هذا المقدار
، فالظاهر أن قدر الموهوب في هذه  لموهوب غير قابل للتبعيض. أما إذا كان ا يضره التبعيض

 . ( 8142) ، فتكون الز ادة للموهوب له دون مقابل  ، وال مقابل للوصف الحالة يعتبر وصفًا ال أصالً 
، وال تسرى  و بدو أن الدعاوى الخاصة بمقدار الموهوب شأن ا شأن سائر الدعاوى في مدة التقادم

،  مدني 191ت تسليم الموهوب تسليمًا فعليًا وهي المدة الواردة في المادة علي ا مدة السنة من وق
 .  هنن هذا النص جاء على سبيل االستثناء في خصوص عجز المبيع أو ز ادته فال يتوسع فيه

، وتحدد ملحقات الموهوب على النحو الذي  و لتزم الواهب بتسليم الموهوب بالملحقات التي تتبعه
، كمستندات  فتلحا بالموهوب اهنوراق والمستندات المتعلقة به . ( 8149) لمبيع حددت به ملحقات ا

الملكية وعقود اإليجار التي يكون من شأن ا أن تسري على الموهوب له وصورة من المستندات التي 
. و لحا بالموهوب أيضًا حقوق  يستبقي ا الواهب لتضمن ا حقوقًا أخرى غير حقوق الموهوب له

، وكذلك " بوالص " التأمين التي قد تكون معقودة لتأمينه و كون الموهوب  قد تكون له االرتفاق التي
، ألحا به اهنشياء المثبتة  . وإذا كان الموهوب منزالً  له بالنسبة إلى هذه " البوالص " خلفًا خاصاً 
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ضًا . وإذا كان المبيع أر  ، وال تدخل في الملحقات المنقوالت التي يمكن فصل ا دون تلف فيه
، دخل في الملحقات الطرق الخاصة المتصلة بالطر ا العام والمواشي واآلالت الزراعية مما  زراعية

يعد عقارًا بالتخصيص والمخازن وزرابى المواشي وبيوت الفالحين والمزروعات غير الناضجة 
هنس م . وتتحدد ملحقات البستان والمصنع والحيوان والسيارة وا بخالف الناضجة فإن ا ال تدخل

) والسندات واهنعمال اهندبية والفنية على النحو الذي تتحدد به في البيع وفقًا لما قدمناه في ذلك 

8141 ) .  
 كيف يتم التسليم : - 299

 .  يتم التسليم بوضع الموهوب تحت تصرف الموهوب له في الزمان والمكان المعينين 
رف الموهوب له بحيث يتمكن هذا وطر قة التسليم تكون كما قدمناه بوضع الموهوب تحت تص

، و حصل التسليم  من حيازته ولو لم يستول عليه استيالء ماديًا , ما دام الواهب قد أعلمه بذلك
 191. وهذا هو التسليم الفعلي الذي تقرره المادة  على النحو الذي يتفا مع طبيعة الشيء الموهوب

، فإن وضعه تحت  فإذا كان الموهوب عقاراً  . ، فيسري أيضًا على ال بة مدني بالنسبة إلى البيع
، وجب عليه أن  . فإن كان دارًا يسكن ا الواهب تصرف الموهوب له يكون أوال بتخلية الواهب إياه

، وجب عليه أن يترك ا وأن  . وإن كانت أرضًا زراعية يخلي ا وان يخرج ما له من أثاث وأمتعة في ا
ثم يأتي بعد ذلك تمكين الموهوب له من االستيالء على .  يأخذ ما له من مواش وآالت ونحو ذلك

، و قع كثيراً  أن يكون مجرد إخالء العقار منطو ًا في الوقت ذاته على تمكين الموهوب  الموهوب
، ولكن قد يقتضي اهنمر أن يسلم الواهب الموهوب له مفاتيح الدار  له من االستيالء على الموهوب

،  . وإذا كان الموهوب منقوالً  ، أو نحو ذلك ندات ملكية الموهوب، أو مست حتى يتمكن من دخول ا
. وقد يحصل  فإن وضعه تحت تصرف الموهوب له يكون عادة بمناولته إياه بدًا بيد إذا تيسر ذلك

، أو بتحو ل سند الشحن أو  التسليم أيضًا بتسليم الموهوب له مفاتيح منزل أو مخزن يحتوي المنقول
، أو  للموهوب له إن كان الموهوب مشحونًا أو مودعًا أو مخزونًا في ج ة ما اإليداع أو التخز ن

. و حصل تسليم المنقول غير المعين إال بالنوع  بتسليم هذا السند للموهوب له إذا كان السند لحامله
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، كما  و قوم مقام التسليم الفعلي في ال بة . ( 8141) بإفزازه في حضور الموهوب له ودعوته لتسلمه 
 ، بإجازة أو إعارة  . فإذا كان الموهوب في حيازة الموهوب له قبل ال بة ، التسليم الحكمي البيع في

، كان الموهوب له حائزًا فعال للموهوب  ، ثم صدرت ال بة أو وديعة أو رهن حيازة أو نحو ذلك
ى اتفاق مع . وإنما يحتاج إل ، وال يحتاج إلى استيالء مادي جديد ليتم التسليم وقت تمام ال بة

، ولكن ال كمستأجر أو مستعير أو مودع +عنده أو  الواهب على أن يبقي الموهوب في حيازته
، وإن كانت  . فتتغير نية الموهوب له في حيازته للموهوب ، بل كمالك له عن طر ا ال بة مرت ن

، ولكن ال   بة. و جوز أن يبقى الموهوب في حيازة الواهب بعد ال الحيازة المادية تبقى كما كانت
، بل كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرت ن رهن حيازة  كمالك فقد خرج عن الملكية بال بة

. وهذه الصورة الثانية من التسليم الحكمى تصح في التسليم باعتباره التزامًا في ال بة ال  أو نحو ذلك
 بة يدو ة بل تمت بورقة رسمية أو ، وتصح في المنقول إذا لم تكن ال ، فتصح في العقار ركنًا في ا

، وال تعتبر هذه  . أما إذا كانت ال بة يدو ة في المنقول فال تتم إال بالقبض كانت هبة مستترة
، وما قلناه  وقد تقدم الكالم في التسليم الحكمي في البيع . ( 8146) الصورة قبضًا كما سبا القول 

  . ( 8144) هناك يسري هنا 
، وهذا إذا لم يتفا  ، فاهنصل أن يتم التسليم فورًا بمجرد تمام ال بة أما وقت تسليم الموهوب

،  ، أو كان هناك عرف يقضي بالتسليم في وقت معين المتعاقدان على وقت معين يتم فيه التسليم
. وتسري على ال بة اهنحكام المتعلقة بالبيع  أو اقتضت طبيعة الموهوب شيئًا من الوقت في تسليمه

  . ( 8148 )في هذا الصدد 
. فإن كان منقواًل غير  ومكان تسليم الموهوب هو المكان الذي يكون موجودًا في ا وقت تمام ال بة

، فالتسليم يكون في موطن  ، أو كان منقواًل معينًا بالذات ولكن لم يعين محل وجوده معين بالذات
مكان آخر يسلم فيه . وهذا كله ما لم يتفا المتعاقدان على  الواهب هننه هو المدين بالتسليم

                                                 

 (
7219
 .  991فقرة  – 999فقرة  5أنظر التفصيل في عقد البيع الوسيط  (  

 (
7211
 .  91أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7211
 .  197فقرة  5أنظر الوسيط  (  

 (
7217
 .  995فقرة  5أنظر الوسيط  (  
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  . ( 8141) الموهوب 
 918، وتقضي المادة  ، هننه هو المدين بالتسليم ونفقات التسليم تكون في اهنصل على الواهب

ولكن يجوز االتفاق على أن تكون النفقات على  . ( 8180) مدني بأن تكون نفقات الوفاء على المدين 
، وبخاصة إذا لوحظ أن  ظروف ال بة، و س ل استخالص هذا االتفاق ضمنًا من  الموهوب له

، فمن اليسير استخالص أنه لم يرد أيضًا تحمل نفقات  الواهب يتجرد عن الموهوب بال مقابل
  . ( 8181) التسليم 

 الجزاء الذي يترتب على إخالل الواهب بالتزام التسليم :  - 291

وهوب له يستطيع أن يطالبه ، فإن الم وإذا أخل الواهب بالتزام التسليم على النحو الذي قدمناهم
، وذلك ما لم يكن للواهب حا الرجوع في  ، فيجبره على التسليم بالتنفيذ العيني إذا كان ذلك ممكناً 

،  ، فال مصلحة للموهوب له في المطالبة به . أما فسخ ال بة لعدم التسليم ال بة واستعمل هذا الحا
 .  كعوض أو شرط إال إذا أراد التخلص من التزام فرضته ال بة عليه

 تبعة هالل الموهوب قبل التسليم  - 291

، فإنه ي لك على الموهوب له ال  نص قانوني : وإذا هلك الموهوب قبل التسليم بسبب أجنبي –
، فإذا  . ذك أن ال بة تكون عادة عقدًا ملزمًا لجانب وأحد هو الواهب ، بخالف البيع على الواهب

، فيكون هو الذي تحمل  ن هناك التزام على الموهوب له يتحلل منهانفسخت الستحالة التنفيذ لم يك
،  . ولكن إذا كانت ال بة بعوض تبعة ال الك كما هو اهنمر في سائر العقود الملزمة لجانب وأحد

، وفقًا  ، فإنه يتحلل منه بانفساخ ال بة الستحالة تنفيذها أو فرض على الموهوب له التزام أو شرط
  . للقواعد العامة

، فإن كان الخطأ يسير بقيت تبعة  على أنه إذا هلك الموهوب قبل تسليم وكان ذلك بخطأ الواهب

                                                 

 (
7215
 .  929فقرة  5أنظر فيما يتعلق بالبيع الوسيط  (  

 (
7279
  )  ً ، يجعل مصروفات تسليم الشيء على الموهوب  من المشروع 117، هو المادة  وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصا

 5، تفسيراً للهبة في أضيق حدودها ) أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  له

ه مستفادة من القواعد ، وقيل في سبب حذفه إن أحكام . ولكن هذا النص قد حذف في لجنة المراجعة ( 115وص  111ص 

. والصحيح أن المستفاد من القواعد العامة أن نفقات  ( في الهامش 112ص  5العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 . ، والملتزم بالتسليم هو الواهب ال الموهوب له التسليم تكون على الملتزم به

 (
7272
 .  921فقرة  5أنظر فيما يتعلق بالبيع الوسيط  (  
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. أما إذا تسبب الواهب في  ، ولم يكن الواهب مسئواًل عن التقصير اليسير ال الك على الموهوب له
تعو ض  ، فإنه يصبح مسئواًل نحو الموهوب له عن هالك الموهوب بفعله العمد أو بخطأه الجسيم

، فإنه مسئول عن فعله العمد  ، إذا كان ال يسأل عن خطأه اليسير ذلك أن الواهب . ( 8182) عادل 
مدني ف ي تنص على أنه " ال يكون الواهب  116، وذلك وفقًا لما قررته المادة  أو خطأه الجسيم

احية للمشروع وقد جاء في المذكرة اإليض . ( 8189) مسئواًل إال عن فعله العمد أو خطأه الجسيم " 
، فال الك على الموهوب  التم يدي في هذا الصدد : " وإذا هلك الموهوب قبل التسليم لسبب أجنبي

، كان مسئواًل  . وإذا كان ال الك بخطأ الواهب ، هننه لم يدفع مقاباًل حتى يسترده كما في البيع له
اهب ال يكون إال العمد أو . والخطأ الذي يسأل عنه الو  عن تعو ض الموهوب له تعو ضًا عادالً 

، وكان معتمدًا  فإذا أتلف الواهب الموهوب كله أو بعضه . ( 8181) هننه متبرع "  …الخطأ الجسيم 
، فإنه يلتزم بتعو ض  ، ولم يكن له حا الرجوع في ال ية إتالفه أو ارتكب في إتالفه خطأ جسيماً 

) الموهوب له عما أتلفه من الموهوب تعو ضًا عاداًل يالحظ فيه أنه متبرع لم يأخذ مقاباًل لما أعطى 

8181 ) . 

                                                 

 (
7271
، فال يستطيع أن يرجع بتعويض عادل على الواهب إال إذا اثبت فعال  ويقع عبء اإلثبات بطبيعة الحال على الموهوب له  ( 

 .  عمداً أو خطأ جسيماً في جانبه

 (
7279
من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني  111تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

استفسر  ". وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب  من المشروع النهائي 915، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  يدالجد

، فأجيبت بأن ذلك يقع فعال في حالة ما إذا لم  في اللجنة عن كيف تتحقق مسئولية الواهب عن فعله العمد أو خطأه الجسيم

، فال تتحقق مسئولية الواهب في  فإن كان هالكه قضاء وقدراً أو بتقصير غير جسيم.  يسلمه الواهب الشيء وهلك قبل التسليم

، كما  . وداففت اللجنة على النص "، فإن مسئوليته تتحقق  . أما إذا هلك بفعل الواهب العمد أو بخطأه الجسيم هاتين الحالتين

 – 119و ص  112ص  5ل التحضيرية ج ) مجموعة األعما 551، فمجلس الشيوخ تحت رقم  وافق عليه مجلس النواب

 .  ( 115ص 

، وهذه تقضي بالمسئولية حتى عن  ، والظاهر أن القواعد العامة هي التي كانت تسري وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

مدني السابق هي التي فأحكام التقنين ال 2555أكتوبر سنة  29، فإن صدرت قبل  . والعبرة بتاريخ صدور الهبة الخطأ اليسير

 .  . وإال فأحكام التقنين المدني الجديد تسري

وفي التقنين المدني  –وحكمها مطابق  515ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

. وال مقابل بل لها  وحكمها مطابق كذلك 121 وفي التقنين المدني العراقي المادة –وحكمها مطابق أيضاً  579الليبي المادة 

 .  في تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
7275
 .  111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7279
ص  – 119ص  5ويؤيد ذلك ما جاء في لجنة الشؤون التشريعية مما سبق بيانه ) أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  ( الفقرة في الهامشوانظر آنفاً نفس  – 115
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 ضمان التعرض واالستحقاق  -المطلب الثالث 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  111النصوص القانونية : تنص المادة  - 108
، إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو  ال يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب - 1"  

ما أصابه من . وفي الحالة اهنولي يقدر القاضي للموهوب له تعو ضًا عاداًل ع كانت ال بة بعوض
.  . وفي الحالة الثانية ال يضمن الواهب االستحقاق إال بقدر ما أداه الموهوب له من عوض الضرر

 .  كل هذا ما لم يتفا على غيره "
، حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى  وإذا استحا الشيء الموهوب - 2"  
 " (8186  ) 

، ولما كان حكمًا موضوعيًا في ال بة فقد كانت  لمدني الساباوال مقابل ل ذا النص في التقنين ا
  . ( 8184) أحكام الفقه اإلسالمي هي التي تسري 

 - 162و قابل النص في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري المادة 
وفي تقنين  - 611 - 611وفي التقنين العراقي المادتين  - 189وفي التقنين المدني الليبي المادة 
  . ( 8188)  122الموجبات والعقود اللبناني المادة 

                                                 

 (
7271
ال يضمن الواهب استحقاق  - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

ال يضمن الواهب الحالة هذه . وفي  كانت الهبة بعوضإال إذا أو  ، ، إال إذا تعمد إخفاء سبب االستحقاق الشيء الموهوب

حل ،  الموهوبوإذا استحق  - 1.  ، كل هذا ما لم يتفق على غيره من عوضله ما أداه الموهوب قدر إال باالستحقاق 

. وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة األولى بما جعل الحكم في الحالة األولى مقصوراً  " الموهوب فيما له من حقوق ودعاوى

، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني  عليها على التعويض العادل حتى ال تسري أحكام استحقاق المبيع

) مجموعة  555، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، مجلس النواب ، ووافق عليه في المشروع النهائي 911، وصار رقمه  الجديد

 .  ( 117ص  – 111ص  5األعمال التحضيرية ج 

 (
7271
عدى من الرجوع إلى الشريعة الغراء في أحكام الهبة باعتبارها من المسائل وقد قضت محكمة استئناف اإلسكندرية بأنه ال م (  

. وتقضي أحكام الشرع بان الواهب ال  التي أسسها ونظمها الشرع وقصر القانون المدني عن االحاطة بكل أسسها وضوابطها

الشيء الموهوب لمالكه الحقيقي  . فإذا استحق يضمن للموهوب له التعرض الحاصل من فعل الغير واالستحقاق المترتب عليه

. ويترتب على ذلك أنه إذا كان العقد الساتر للهبة هو بيع واستحق  فليس للموهوب له الذي انتزع منه أن يرجع على الواهب

فبراير سنة  27، فال يجوز للموهوب له الرجوع على الواهب بالثمن المسمى في عقد البيع المذكور )  العقار الموهوب للغير

، أو كان االستحقاق  ( فال ضمان لالستحقاق إال إذا ضمنه الواهب بشرط خاص 151رقم  57المجموعة الرسمية  2551

 27 – 259ص  17م  2521( مارس سنة  – 999ص  25م  2591مايو سنة  17يرجع إلى فعله ) استئناف مختلط 

 .  ( 19ص  59م  2599نوفمبر سنة 

، وإال سرت أحكام  فأحكام الفقه اإلسالمي هي التي تسري 2555أكتوبر سنة  29درت قبل ، فإن ص والعبرة بتاريخ صدور الهبة

 .  التقنين المدني الجديد

 (
7277
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  
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 ضمان الواهب المتعرض الصادر منه :  - 295

، واقتصر على ذكر ضمانه  لم يذكر النص المتقدم ضمان الواهب للتعرض الصادر منه
اهب يضمن . ومع ذلك فال شك في أن الو  للتعرض الصادر من الغير والستحقاق العين الموهوبة

،  ، فال يجوز له أن يأتي أعمااًل مادية يتعدى ب ا على حقوق الموهوب له التعرض الصادر منه
، ما لم  كما ال يجوز له أن يقوم بتصرفات قانونية يكون من شأن ا أن تسلب الموهوب له حقوقه

أن يتعرض . وال يجوز له أخيرًا  يكن ذلك رجوعًا في ال بة في اهنحوال التي يجوز في ا ذلك
. وقد فصلنا القول في هذه المسائل عند الكالم في  للموهوب له تعرضًا مبنيًا على سبب قانوني

  . ( 8181) ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك  البيع
 ضمان الواهب المتعرض الصادر من الغير :  - 229

وهوب سابقًا ، وذلك إذا ادعى الغير حقًا على الم وضمن الواهب التعرض الصادر من الغير
، وذلك كله على النحو الذي قدمناه في ضمان  ، أو تاليًا ل ا وكان مستمدًا من الواهب على ال بة

  . ( 8110) البائع للتعرض الصادر من الغير 
، ولم يتدخل هذا  ، فأخطر ب ا الواهب فإذا رفعت على الموهوب له دعوى باستحقاق الموهوب

، إال إذا ثبت أن  ، وجب عليه ضمان االستحقاق وفقًا للقواعد التي سنقررها فيما يلي في الدعوى 
 . وإذا الحكم الصادر في دعوى االستحقاق كان نتيجة لتدليس من الموهوب له أو لخطأ جسيم منه

لم يخطر الموهوب بدعوى االستحقاق في الوقت المالئم وصدر عليه حكم حاز قوة اهنمر 
                                                                                                                                                                    

 .  ( ) مطابق 511التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 579التقنين المدني السوري م 

 .  ( ) مطابق لنص المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري 125التقنين المدني العراقي م 

، فال يرجع هذا على الواهب بما ضمن إال  ، وضمن المستحق الموهوب له ، واستحقها مستحق : إذا تلفت العين الموهوبة 129م 

الموهوب له يعمل أن . ) والمفروض في هذا النص أن  بالقدر الذي يضمن به الواهب االستحقاق وفقا لألحكام السابقة

. فال يرجع هو بالضمان على الواهب إال إذا كانت الهبة  ، ولذلك رجع عليه المستحق بالضمان الموهوب غير مملوك للواهب

من قانون األحوال الشخصية  915، وقارن المادة  ( 99، فيرجع بقدر هذا العوض : أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  بعوض

 .  لقدري باشا

: يقوم الموهوب له مقام الواهب في جميع الحقوق والدعاوى المختصة به عند نزع اليد  911وتقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، وفي  . على أن الواهب ال يلزم بضمان األموال الموهوبة إال إذا نص على العكس أو كانت الهبة مقيدة بتكليف باالستحقاق

. ) وتتفق هذه األحكام في جملتها مع أحكام التقنين  مسئوال عن االستحقاق على قدر قيمة التكليفالحالة األخيرة يكون الواهب 

 .  ( ، إال أن التقنين اللبناني لم يذكر حالة ضمان الواهب لالستحقاق إذا تعمد إخفاء سببه المصري

 (
7275
 .  وما بعدها 917فقرة  5أنظر الوسيط  (  

 (
7259
 .  وما بعدها 997فقرة  5أنظر الوسيط  (  
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، فقد حقه في الرجوع بالضمان على الوجه الذي سنقرره إذا أثبت الواهب أن تدخله في  المقضي
الدعوى كان يؤدي إلى رفض ا و ثبت حا الموهوب له في الضمان على الوجه الذي سنبينه ولو 

، دون أن ينتظر في ذلك  سن النية لألجنبي بحقه أو تصالح معه على هذا الحااعترف وهو ح
، متى كان قد أخطر الواهب بالدعوى في الوقت المالئم ودعاه أن يحل محله  صدور حكم قضائي

. وقد فصلنا  ، كل ذلك ما لم يثبت الواهب أن اهنجنبي لم يكن على حا في دعواه  في ا فلم يفعل
  . ( 8111) الكالم في ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير  القول في ذلك عند

 ضمان الواهب الستحقاق الموهوب : - 222

، فإن الموهوب له ال يرجع  فإذا نجح اهنجنبي المتعرض في دعوى االستحقاق وقضى له به 
. ذلك أن  على الواهب بضمان االستحقاق في جميع اهنحوال كما يرجع المشتري على البائع

 ، فال يرجع على الواهب إال في حالتين :  هوب له بخالف المشتري يتلقى ال بة تبرعاً المو 
. وتقول المذكرة اإليضاحية  ( إذا كان الواهب قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق ) الحالة اهنولي

، بل يجب أن  للمشروع التم يدي : " وال يكفي في ذلك أن يقرر للموهوب له أنه يملك الموهوب
، أو يطمس  ، كأن يخفي مستندًا يثبت حا الغير في الموهوب إخفاء سبب االستحقاق يتعمد

وحتى في هذه الحالة ال يزال يدخل  . ( 8112) عالمات ظاهرة لحا ارتفاق على العقار الموهوب " 
، فال يعامل طبقًا للقواعد العامة بحيث يكون مسئواًل عن تعو ض  في االعتبار أن الواهب متبرع

، بل يقتصر القاضي على  متوقع وغير المتوقع بناء على تعمده إخفاء سبب االستحقاقالضرر ال
و عوضه بوجه خاص عما  ، ( 8119) أن يقدر للموهوب له تعو ضًا عاداًل يحدده بحسب الظروف 

. وإذا كان الموهوب له قد توقي استحقاق الموهوب بدفع مبلغ  تحمل من خسارة بسبب االستحقاق
، كان للواهب إذا كانت له مصلحة في ذلك أن يتخلص من نتائج  داء شيء آخرمن النقود أو بأ

الضمان بأن يرد للموهوب له المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع 
                                                 

 (
7252
 .  وما بعدها 951فقرة  5أنظر الوسيط  (  

 (
7251
 .  111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7259
، وكان من مقتضى تطبيق هذه القواعد أن يكون الواهب  وقد كان المشروع التمهيدي بترك هذه الحالة للقواعد العامة (  

. ولذلك جاء في المذكرة اإليضاحية  ، ألنه تعمد إخفاء سبب االستحقاق مسئوال عن تعويض الضرر المتوقع وغير المتوقع

، فهو مسئول عن الضرر الذي  ومسئولية الواهب إنما تون عن الغش الذي ارتكبه "للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : 

 .  ( 111ص  5يرية ج ) مجموعة األعمال التحض "، سواء كان متوقعاً أو غير متوقع  أصاب الموهوب له بسبب هذا الغش
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  . ( 8111) المصروفات 
ات ، أو كان الواهب قد فرض على الموهوب له التزام ( إذا كانت ال بة بعوض ) الحالة الثانية

،  . وفي هذه الحالة يضمن الواهب االستحقاق ولو كان يج ل سببه أو شروطًا في مقابل ال بة
، وإن كانت ال بة قد فرضت  ولكنه ال يكون مسئواًل إال بقدر ما أداه الموهوب له من عوض

) ، وتقف عند ذلك مسئولية الواهب  التزامات وشروطًا على الموهوب له تحلل هذا من ا وبرئت ذمته

. أما إذا كان يعلم سبب  هذا إذا كان يعلم سبب االستحقاق أو بعلمه ولم يتعمد إخفاءه . ( 8111
، وال يقتصر التعو ض على استرداد  ، فإننا نعود إلى الحالة اهنولي االستحقاق وتعمد إخفاءه

داًل ، بل يجب أيضًا أن يعوض الموهوب له تعو ضًا عا العوض أو التحلل من االلتزامات والشروط
، ولو جاوز ذلك مقدار العوض أو التحلل من االلتزامات والشروط  على الوجه الذي بيناه فيما تقدم

، إذ كان الموهوب له قد توفي استحقاق الموهوب بدفع مبلغ من  و جوز للواهب هنا أيضاً  . ( 8116) 
بلغ الذي دفعه ، أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للموهوب له الم النقود أو بأداء شيء آخر

  . ( 8114) ، وهذا إذا رأي له مصلحة في ذلك  أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات
أي في الحالتين السابقتين وفي حالة ما لو كانت ال بة بغير عوض وكان  –وفي جميع اهنحوال 

يحل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق  –الواهب لم يتعمد إخفاء سبب االستحقاق 
. فإذا فرض أن الواهب كان قد اشتري العين  ( مدني السالفة الذكر 2/  111ودعاوى ) م 

، فإن للواهب أن يرجع بضمان االستحقاق على  ، ثم استحقت العين في يد الموهوب له الموهوبة
. كذلك إذا كان سبب االستحقاق أن  هب، و حل الموهوب له في هذا الحا محل الوا  البائع له

                                                 

 (
7255
 .  995فقرة  5، و أنظر الوسيط  مدني في البيع 551أنظر م  (  

 (
7259
، فللموهوب له الرجوع في جميع العوض الذي أداه إن كان قائماً وبمثله إن كان هالكاً  وفي الفقه الحنفي إذا استحقت الهبة (  

 ً من قانون األحوال  919، رجع بنصف العوض ) أنظر م  الهبة. وإن استحق نصف  وهو مثلى أو بقيمته إن كان قيميا

 .  ( الشخصية لقدري باشا

 (
7251
 .  119ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7251
يعوض الواهب الموهوب ،  ، أي حتى لو لم يخف الواهب سبب االستحقاق ولم تكن الهبة بعوض وفي غير هاتين الحالتين (  

، إذا ثبت على الواهب الفعل العمد أو الخطأ  له ما تحمله من خسارة كمصروفات دعوى االستحقاق ومصروفات عقد الهبة

، وذلك  ، أي إذا كان يعلم أن الشيء الموهوب غير مملوك له أو كان عدم علمه بذلك يرجع إلى خطأ جسيم في جانبه الجسيم

مدني ال تطبيقاً لقواعد ضمان االستحقاق ) أنظر في هذا المعنى األستاذ محمود جمال الدين زكي  551تطبيقاً لنص المادة 

، واألستاذ  259ص  295فقرة  1وقارن األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  – 2هامش رقم  255ص  11فقرة 

 .  ( 229أكثم الخولي فقرة 
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، فرجع المشتري من الواهب على  الواهب قد باع العين الموهوبة قبل ال بة ولم يقبض ثمن ا
، فإن الموهوب له يحل محل الواهب في الرجوع بالثمن على المشتري  الموهوب له باستحقاق العين

 (8118 ) .  
 االتفاق على تعديل الضمان : - 221

، فيتفقا مثاًل على أن الموهوب له  متعاقدين باتفاق خاص أن يز دا ضمان االستحقاقو جوز لل 
يرجع على الواهب بضمان االستحقاق كما يرجع المشتري على البائع حتى لو كان الواهب يج ل 

. كما يجوز أن يتفا المتعاقدان على أن الموهوب له يرجع بضمان االستحقاق  سبب االستحقاق
 .  ، إذا كانت ال بة بعوض تصر على استرداد العوضكاماًل وال يق

، فيتفقا مثال على أن  كذلك يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن ينقصا من ضمان االستحقاق
الواهب ال يضمن ما عسى أن يظ ر على العقار الموهوب من حقوق ارتفاق خفية ال يعلم ب ا 

اق على العقار الموهوب لم يضمن ا ، فإذا ظ رت حقوق ارتف الواهب ولو كانت ال بة بعوض
. و بدو أن الفقرة  ، ولم يجز للموهوب له أن يسترد العوض أو شيئًا منه في هذه الحالة الواهب

، فقد نصت هذه  مدني الواردة في البيع تسرى على ال بة من باب أولي 111الثانية من المادة 
، إذا كان هذا  ائع قد اشترط عدم الضمانالفقرة على ما يأتي : " و فترض في حا االرتفاق أن الب

. فيفترض إذن أن الواهب قد اشترط عدم  ، أو كان البائع قد أبان عنه المشتري " الحا ظاهراً 
ضمان حا االرتفاق إذا كان الموهوب له يعلم ب ذا الحا من كونه ظاهرًا أو من إخطار الواهب له 

  . ( 8111) ، على النحو الذي بسطناه في البيع  به
، فيتفقا مثاًل على أن  و جوز أخيرًا للمتعاقدين باتفاق خاص أن يسقطا ضمان االستحقاق

، ولكن ال  الموهوب له ال يرجع على الواهب بضمان االستحقاق أصال حتى لو كانت ال بة بعوض
يجوز االتفاق على إسقاط ضمان االستحقاق أو إنقاصه في حالة ما إذا تعمد الواهب إخفاء سبب 

مدني على  111، وذلك قياسًا على ما ورد في البيع فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  حقاقاالست
                                                 

 (
7257
،  وإذا استحق الموهوب وكان للواهب حقوق قبل المستحق "ع التمهيدي في هذا الصدد : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشرو (  

) مجموعة  "، فإن الموهوب له يحل محل الواهب في هذه الحقوق  كما إذا كان قد باع الموهوب قبل الهبة ولم يقبض ثمنه

 .  ( 119ص  5األعمال التحضيرية ج 

 (
7255
 .  997فقرة  5أنظر الوسيط  (  
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ما يأتي : " و قع باطاًل كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حا 
  . ( 8200) هنجنبي " 

 ضمان العيوب الخفية  -المطلب الرابع 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  111دة النصوص القانونية : تنص الما - 119
 .  ال يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب " - 1"  
،  ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب على أنه إذا تعتد الواهب إخفاء العيب - 2"  

 ض إذا . و كون كذلك ملزمًا بالتعو  كان ملزمًا بتعو ض الموهوب له عن الضررالذي يسببه العيب
، على أال يجاوز التعو ض هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا العوض  كانت ال بة بعوض

 " (8201 ) .  
، ولما كان حكمًا موضوعيًا في ال بة فقد كانت  وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني السابا

  . ( 8202) أحكام الفقه اإلسالمي هي التي تسري 
 - 169نينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري المادة و قابل النص في التق

وال مقابل له ال في التقنين المدني العراقي وال في تقنين  - 181وفي التقنين المدني الليبي المادة 
  . ( 8209) الموجبات والعقود اللبناني 

                                                 

 (
7199
،  ويجوز االتفاق على إسقاط الضمان أو تخفيفه أو تشديده "وتقو المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "ولكن ال يجوز للواهب أن يشترط إسقاط الضمان الذي يترتب على سوء نيته 

119 )  . 

 (
7192
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع استقر عليه في التقنين المدني  151في المادة  تاريخ النص : ورد هذا النص (  

الواردة في الفقرة الثانية وردت في  "كان ملزماً بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب  "، إال أن عباة  الجديد

. وأقرت  "له عن الضرر الذي يلحقه بسبب العيب  كان ملزماً بتعويض الموهوب "المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : 

. وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب  في المشروع النهائي 919، وأصبح رقمه  لجنة المراجعة النص على أصله

، بل  ، حتى ال يكون العيب نفسه محال للتعويض "الذي يسببه العيب  "عبارة  "الذي يلحقه بسبب العيب  "استبدلت بعبارة 

، ووافق  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد يكون التعويض عن الضرر الذي يسببه العيب

ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  559، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  مجلس النواب عليه كما أقرته لجنته

115 – 119 )  . 

 (
7191
أكتوبر سنة  29، فإن صدرت قبل  . والعبرة بتاريخ صدور الهبة مي ال يضمن الواهب العيوب الخفيفةوفي الفقه اإلسال (  

 .  ، وإال فأحكام التقنين المدني الجديد سرت أحكام الفقه اإلسالمي 2555

 (
7199
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 519التقنين المدني السوري م 
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 متى يضمن الواهب العيوب الخفية في الموهوب : - 225

النص المتقدم الذكر أن اهنصل في ال بة أن الواهب ال يضمن العيوب الخفية هننه يخلص من  
 .  ، والمفروض أنه ال ير د الجمع بين تجرده من ماله دون مقابل والضمان متبرع

ومع ذلك يضمن الواهب العيوب الخفية في العين الموهوبة في اهنحوال التي يضمن في ا 
 ، وهي :  االستحقاق

، بل يجب  ، فال يكفي إذن أن يكون الواهب عالمًا بالعيب تعمد الواهب إخفاء العيب إذا –أواًل 
 .  ، لم يجب عليه الضمان . فإذا كان عالمًا بالعيب ولكنه لم يعتد إخفاءه أيضًا أن يتعمد إخفاءه

، ففي  إذا كانت ال بة بعوض أو في مقابل التزامات وشروط فرضت على الموهوب له –ثانيًا 
، ولكن على إال  الحالة يجب على الواهب ضمان العيوب الخفية حتى لو لم يكن يعلم ب اهذه 

 .  يجاوز التعو ض قد العوض أو المقابل كما سيأتي
. ففي  إذا ضمن الواهب باتفاق خاص خلو العين الموهوبة من العيوب ثن ظ ر عيب –ثالثًا 

يكن يعلم به وحتى لو كانت ال بة بغير ، حتى لو لم  هذه الحالة يجب على الواهب ضمان العيب
 .  عوض أو أي مقابل آخر

، وأنه يجب أن يكون مؤثرًا قديمًا خفيًا غير معلوم  وتحديد ما هو المقصود بالعيب الخفي
  . ( 8201) ، يرجع فيه إلى ما سبا أن قدمناه في العيوب الموجبة للضمان في عقد البيع  للموهوب له

 له في ضمان العيب :  ما يرجع به الموهوب - 229

، فإن التعو ض الواجب  فإذا على الواهب ضمان العيب في أية حالة من الحاالت المتقدمة الذكر
،  عليه دفعه للموهوب له يراعي فيه هنا أيضًا كما روعي في ضمان االستحقاق أن الواهب متبرع

 .  يب الخفيفيكون أقل من التعو ض الواجب على البائع دفعه للمشتري في ضمان الع
، ال يلزم بتعويض الموهوب له إال عن الضرر الذي  ففي حالتي تعمد الواهب إخفاء العيب وضمانه خلو العين الموهوبة من العيوب

                                                                                                                                                                    

 . ( ) مطابق 575المدني الليبي م التقنين 

 .  ( 95، فتسري أحكام الفقه اإلسالمي ) أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  التقنين المدني العراقي : ال مقابل

 .  ، فتسري القواعد العامة وهي قريبة من أحكام التقنين المصري تقنين الموجبات والعقود اللبناني : ال مقابل

 (
7195
 .  وما بعدها 915فقرة  5أنظر الوسيط  (  
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، أي عن نقص قيمة العين الموهوبة بسبب العيب  . فال يعوض إذن الموهوب له عن العيب ذاته يسببه العيب
 (7199  )

وإنما يعوضه 

، أو كان الموهوب آلة  ، كأن الموهوب حيواناً مصاباً بمرض معد خفي فأعدى حيوانات الموهوب له عما سببه العيب من األضرار

، أو كان الموهوب داراً انهدمت بسبب عيب خفي فيها فألحق  ميكانيكية بها عيب خفي فأتلفت ماال للموهوب له بسبب هذا العيب

مدني يلزم الواهب "  559. وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة  مال للموهوب له وضعه في هذا الدارانهدامها ضرراً ب

.  ، فكان يدخل في التعويض نقص قيمة العين الموهوبة بسبب العيب بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يلحقه بسبب العيب "

، فصار الواهب " ملزماً بتعويض الموهوب له عن   في هذه العبارةولكن لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدخلت تعديالً 

، بل يكون التعويض عن الضرر الذي يسببه العيب  ، وذلك " حتى ال يكون العيب نفسه محالً للتعويض الضرر الذي يسببه العيب "

 "
 (7191  )

 

، فإنه  الواهب، وظ ر بالعين عيب خفي يضمنه  وفي حالة ما إذا كانت ال بة بعوض أو بمقابل
، وكذلك عن نقص قيمة العين  يعوض الموهوب له عن اهنضرار التي لحقت به بسبب العيب

، على أال يجاوز التعو ض في كل ذلك مقدار العوض أو المقابل المشترط على الموهوب  الموهوبة
ين من ، أو ضمن خلو الع له فإذا كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب في ال بة بعوض أو بمقابل

، وجب عليه تعو ض الموهوب له عن كل الخسارة التي تسبب في ا العيب على الوجه الذي  العيوب
  . ( 8204) ، ولو جاوزت الخسارة مقدار العوض أو المقابل  سبا بيانه

 االتفاق على تعديل : - 221

رأينا أن . وقد  و جوز باتفاق خاص بين المتعاقدين تعديل أحكام ضمان العيب المتقدمة الذكر 
، ف ذا اتفاق خاص  الواهب يجب عليه ضمان العيب إذا هو ضمن خلو العين الموهوبة من العيوب

، بأن  . و جوز كذلك االتفاق على تشديد هذا الضمان من شأنه إيجاد ضمان لم يكن واجبًا عليه
، بل أيضًا  ، ليس فحسب الخسارة التي سبب ا العيب يتفا المتعاقدان مثاًل على أن يضمن الواهب

 .  نقص قيمة العين الموهوبة بسبب العيب
، كأن يتفا المتعاقدان على أال يضمن الواهب عيبًا معينًا  و جوز االتفاق على إنقاص الضمان

، فإذا ظ ر هذا العيب لم يكن الواهب ملزمًا بتعو ض الموهوب له عنه  بالذات في ال بة بعوض
                                                 

 (
7199
. وقد رأى المشرع التفريق بين  ، ويعوض عن االستحقاق إذا أخفى سببه تعريضاً عادال وال يعوض الواهب عن العيب ذاته (  

 .  ( 221، إذ العيب اخف جسامة من االستحقاق ) قارن األستاذ اكثم الخوفي فقرة  العيب واالستحقاق في هذا الصدد

 (
7191
 .  في الهامش 951وانظر آنفاً فقرة  – 119ص  5ة األعمال التحضيرية ج مجموع (  

 (
7191
 591ويبدو أن المادة  – 119ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

، فال  مدني المتعلقة بتقادم دعوى ضمان العيب الخفى في عقد البيع بانقضاء سنة من وقت تسليم البيع خاصة بعقد البيع وحده

 .  ( 911تسري على دعوى ضمان العيب الخفى في عقد الهبة ) أنظر آنفاً فقرة 

ودعاوى بسبب العيب الخفى على النحو الذي رأيناه في ضمان االستحقاق ) هذا ويحل الموهوب له محل الواهب فيما لهذا من حقوق 

، حل الموهوب  . فإذا كان الواهب مثال حق الرجوع بالعيب الخفى على من تلقى منه الشيء الموهوب ( 955أنظر آنفاً فقرة 

 .  له محله في هذه الدعوى



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 .  حتى في حدود العوض
، كان يتفا المتعاقدان على أال يضمن الواهب أي  خيرًا على إسقاط الضمانو جوز االتفاق أ

. ولكن ال يجوز  عيب يظ ر في العين الموهوبة في ال بة بعوض حتى في حدود هذا العوض
 .  االتفاق على إسقاط الضمان وال على إنقاصه في حالة تعمد الواهب إخفاء العيب

 ه التزامات الموهوب ل -المبحث الثاني  

، إذ يغلب أن تكون ال بة  التزامات محتملة : اهنصل أن الموهوب له ال يلتزم بشيء - 114
. ولكن حتى  تبرعًا محضًا فتكون عقدًا ملزمًا لجانب وأحد هو جانب الواهب دون جانب الموهوب له

قات في هذه الحالة يفرض في كثير من اهنحوال أن المتعاقدين قد أراد أن يتحمل الموهوب له نف
 .  عقد ال بة ونفقات التسلم على نحو ما يلتزم به المشتري 

، ففي هذه  وقد تكون ال بة بعوض أو بمقابل من التزامات أو شروط تفرض على الموهوب له
 .  الحالة يلتزم الموهوب له بأداء هذا العوض أو المقابل

.  زام بأداء العوض أو المقابل( االلت 1ومن ثم تكون التزامات الموهوب له المحتملة التزامين : ) 
 .  ( االلتزام بنفقات ال بة 2) 

 المطلب األول 

 االلتزام بأداء العوض أو المقابل 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  114النصوص القانونية : تنص المادة  - 118
 ، سواء اشترط هذا العوض لمصلحة " يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض 

 .  الواهب أم لمصلحة أجنبي أم للمصلحة العامة "
 على ما يأتي :  118وتنص المادة 

، فال يكون الموهوب له  " إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  . ( 8208) ملزمًا بأن يؤدي من هذا العوض إال بقدر قيمة الشيء الموهوب " 
 .  ، ولكن الحكم متفا مع قواعد العامة تقنين المدني الساباوال مقابل ل ذين النصين في ال

 - 161و قابالن في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري المادتين 
وال  - 618وفي التقنين المدني العراقي المادة  - 184 - 186وفي التقنين المدني الليبي  - 166

  . ( 8201) جبات والعقود اللبناني مقابل ل ما في تقنين المو 
 العوض المشترط :  - 225

، فقد ي ب دارًا  قدمنا أن الواهب قد يشترط على الموهوب له عوضًا يؤديه في مقابل ال بة
،  ، أو أن ينفا عليه و شترط على الموهوب له أن يرتب له إيرادًا طول حياته يقرب من ربع الدار

، كأن ي ب  ، وقد يكون العوض لمصلحة أجنبي حة الواهبو كون العوض في هذه الحالة لمصل
،  الدار و شترط على الموهوب له أن يسكن معه في ا أحد أقاربه وقد يكون العوض للمصلحة العامة

كأن ي ب شخص ماال لجمعية خير ة و شترط علي ا أن تنشئ مستشفي أو مدرسة أو ملجأ أو نحو 
  . ( 8210) ذلك 

، يجب أن تكون قيمة العوض المشترط اقل من قيمة المال  ا التبرعيوحتى تحتفظ ال بة بطابع 
                                                 

 (
7197
 تاريخ النصوص :  (  

،  من المشروع التمهيدي على الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد 115 : ورد هذا النص في المادة 551م  

ويكون للواهب الحق في اقتضاء العوض إذا هو قام بتنفيذ  "وكان المشروع التمهيدي يزيد فقرة ثانية نصها كاآلتي : 

. ويجوز لألجنبي الذي اشترط العوض  ثته. وينتقل هذا الحق من الواهب إلى ور االلتزامات التي يفرضها عليه عقد الهبة

، فإذا كان العوض مشترطاً للمصلحة  ، وفقاً ألحكام المتعلقة باالشتراط لمصلحة الغير لمصلحته أن يطالب بأداء العوض

،  اجعة. وقد حذفت هذه الفقرة الثانية في لجنة المر "، حق المطالبة بادائه  ، بعد موت الواهب ، كان للسلطة المختصة العامة

، فمجلس  . ووافق عليها مجلس النواب في المشروع النهائي 919، وأصبح رقم المادة  ألن حكمها مستفاد من القواعد العامة

 .  ( 111ص  – 115ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  551الشيوخ تحت رقم 

. ووافقت عليه  استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي على الوجه الذي 172: ورد هذا النص في المادة  557م 

)  557، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ثم وافق عليه مجلس النواب من المشروع النهائي 911لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 117ص  – 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7195
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 511 – 519ي السوري م التقنين المدن

 . ( ) مطابق 571التقنين المدني الليبي م 

 557وال مقابل في التقنين المدني العراقي للمادة  –من التقنين المدني المصري  551) مطابق للمادة  127التقنين المدني العراقي م 

 .  ( من التقنين المدني المصري

 .  ، ولكن نصوص التقنين المصري تتفق مع القواعد العامة اللبناني : ال مقابلتقنين الموجبات والعقود 

 (
7129
 .  52أنظر آنفاً فقرة  (  
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. أما إذا كانت قيمة العوض تقرب من قيمة  ، حتى يكون الفرق بين القيمتين هبة محضة الموهوب
. ولكن  ، فإن العقد يكون معاوضة ال هبة ، و علم الموهوب له ذلك المال الموهوب أو تز د علي ا

، جون أن يعلم  الموهوب له عوضًا تز د قيمته على قيمة المال الموهوبقد يشترط الواهب على 
.  الموهوب له ذلك بل يكون معتقدًا وقت قبول ال بة أن العوض ال تز د قيمته على المال الموهوب

،  . وهو على كل حال ففي هذه الحالة قد يستطيع الموهوب له أن يطلب إبطال ال بة لغلط جوهري 
، ال يكون ملزمًا بأن يؤدي من العوض إال بمقدار قيمة المال  تعاقد على انه هبةما دام قد قبل ال

 . ( مدني 118، فيجب إنقاص العوض إلى هذا المقدار ) م  الموهوب
 من له حق المطالبة بالعوض :  - 219

، كان له الحا في مطالبة  وإذا قام الواهب بتنفيذ االلتزامات التي يفرض ا عليه عقد ال بة
، سواء كان العوض مشترطًا لمصلحة الواهب أو لمصلحة  موهوب له بأداء العوض المشترطال

 .  . و نتقل هذا الحا من الواهب إلى ورثته أجنبي أو للمصلحة العامة
،  ، جاز ل ذا اهنجنبي أيضًا أن يطالب بأداء العوض فإذا كان العوض مشترطًا لمصلحة أجنبي

 .  طبقًا للقواعد العامة المقررة في االشتراط لمصلحة الغير
، جاز لكل من الواهب ومن يمثل هذه المصلحة  وإذا كان العوض مشترطًا للمصلحة العامة

، كان لمن المصلحة العامة أو للسلطة المختصة هذه  هب. فإذا مات الوا  المطالبة بأداء العوض
 .  المطالبة

، وقد كان المشروع التم يدي يشتمل على نص في  وليس في كل ذلك إال تطبيا للقواعد العامة
 (  8211) ، هنن حكمه مستفاد من هذه القواعد  هذا المعنى حذف في لجنة المراجعة
 ض : جزاء اإلخالل بالتزام الوفاء بالعو - 212

، وكانت تجري  من هذا المشروع 680وقد كان المشروع التم يدي يشتمل على نص هو المادة 
، وامتنع الموهوب له عن أدائه  ( إذا اشترط الواهب العوض لمصلحته 1على الوجه اآلتي : " ) 

ء دون دون عذر مقبول كان للواهب أو لورثته من بعده أن يسترد الشيء الموهوب وفقًا هنحكام اإلثرا
                                                 

 (
7122
 .  في الهامش 227وانظر آنفاً فقرة  – 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  
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 الفهرس العام

( و كون الرد بدفع هذا  2. )  ، وبالقدر الذي كان ينبغي أن يستخدم الشيء هنداء العوض سبب
. على أنه يجوز للموهوب له أن يتخلص من  ،حتى لو لم ترد ال بة على نقود المقابل نقداً 

. )  لرد، إذا هو رد الموهوب ذاته في الحالة التي يكون علي ا وقت ا االلتزامات بدفع هذه القيمة
، كما أنه ال يثبت هذا الحا  ( وال يكون هناك محل للرد إذا تمحض العوض لمصلحة أجنبي 9

،  . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لورثة الواهب إذا كان العوض مشترطًا لمصلحة عامة "
  . ( 8212) اكتفاء بتطبيا القواعد العامة 

، إال تطبيا القواعد العامة في التعرف على جزاء  ، بعد حذف النص المتقدم الذكر فال يبقى إذن
. وهذه تقتضي بأنه إذا امتنع الموهوب له عن أداء العوض دون  اإلخالل بالتزام الوفاء بالعوض

التنفيذ ، فللواهب أو لورثته من بعده المطالبة ب عذر مقبول وكان العوض مشترطًا لمصلحة الواهب
، فإذا لم يكن التنفيذ العيني  العيني وإجبار الموهوب له على أداء العوض عينًا إذا كان ذلك ممكناً 

. و جوز أيضًا  ، وجب على الموهوب له التعو ض طبقًا للقواعد العامة المقررة في هذه الشأن ممكناً 
ن ال بة بعوض عقد ملزم هن ، ( 8219) للواهب أو لورثته المطالبة بفسخ ال بة لعدم أداء العوض 

. ولكن يستطيع الموهوب له أن  ، يرد عليه الفسخ طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن للجانبين
 .  يتفادى الفسخ بأن يعرض الوفاء بالعوض عينًا إذا كان ذلك ممكناً 

ذ ، جاز لكل من الواهب اهنجنبي المطالبة بالتنفي وإذا كان العوض مشترطًا لمصلحة أجنبي
، وال يضيع الفسخ على اهنجنبي حقه إذا  . وجاز أيضًا للواهب وحده أن يطلب فسخ ال بة العيني

، إال إذا كان االشتراط  ، فيرجع بما يعادل العوض على الواهب كان قد قبل االشتراط لمصلحته
اعد العامة . وليس في كل ذلك إال تطبيا للقو  بالنسبة إلى اهنجنبي تبرعًا يجوز للواهب الرجوع فيه

  . ( 8211) المقررة في االشتراط لمصلحة الغير 
، جاز لكل من الواهب وممثل هذه المصلحة المطالبة  وإذا كان العوض مشترطًا لمصلحة عامة

، على أن يؤدي  . وجاز أيضًا للواهب وحده أن يطلب فسخ ال بة بالتنفيذ العيني كما سبا القول
                                                 

 (
7121
 .  في الهامش 119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7129
 .  95ص  15رقم  7جازيت  2521ديسمبر سنة  22ية الكلية المختلطة محكمة اإلسكندر (  

 (
7125
 .  917ص  917أنظر الوسيط األول فقرة  (  
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 الفهرس العام

 .  يكن تبرعًا يجوز الرجوع فيه العوض المشترط للمصلحة العامة ما لم
، فال يسري من أحكام النص المحذوف إال ما يتفا مع  وهذا هو مقتضى تطبيا القواعد العامة

  . ( 8211) ، أما ما خرج علي ا فال يسري هنن النص قد حذف  هذه القواعد
 نص قانوني : ع  –العوض هو الوفاء بديون الواهب  - 211

.  ، وتكون ل ذا المقابل صور مختلفة على الموهوب له مقاباًل ل بتهقدمنا أن الواهب قد يشترط 
، وقد يفرض  فقد يفرض الواهب على الموهوب له شروطًا والتزامات لمصلحة الموهوب له نفسه

  . ( 8216) عليه مقاباًل لمصلحته هو أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة كما رأينا في العوض 
. وفي هذا المعنى ورد نص  هو أن يفي الموهوب له بديون الواهبوقد يشترط الواهب مقاباًل 

إذ اشترط  - 1، وتجري على الوجه اآلتي : مدني 111صر ح في التقنين المدني هو المادة 
، فال يكون الموهوب له ملزمًا إال بوفاء الديون التي كانت  الواهب عوضًا عن ال بة وفاء ديونه

 .  يتفا على غيره، هذا ما لم  موجودة وقت ال بة
وإذا كان الشيء الموهوب مثقاًل بحا عيني ضمانًا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة  - 2

) ،  ، ، ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك ، فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين شخص آخر

8214 ) . 
                                                 

 (
7129
، وعدم  فال يسرى من أحكام النص المحذوف استرداد الواهب أو ورثته مقابال نقدياً للعوض حتى لو لم ترد الهبة على نقود (  

 .  ، أو من ورثته إذا كان العوض مشترطا لمصلحة عامة العوض لمصلحة أجنبيجواز فسخ الهبة من الواهب إذا تمحض 

، فإذا كانت حقيقة الهبة بيعاً وكان  ، ألن االمتياز إنما يتقرر للثمن على الشيء المبيع وليس للعوض حق امتياز على الشيء الموهوب

 .  ( 292، ص  العقود المسماةالعوض هو الثمن كان هناك امتياز ) األستاذ محمد كامل مرسي في 

، فال  . وأن ورد االستحقاق على بعض العوض ، جاز أن يرجع في هبته وإذا وفى الموهوب له العوض ثم استحق في يد الواهب

، ولهذا لو عوضه هذا القدر من االبتداء  . ألن الباقي منه يصلح إلسقاط الرجوع يرجع بشيء حتى يرد ما بقى من العوض

، كان له الخيار إن شاء رضى بما  ، فإذا لم يسلم له كله . إال أنه لم يرض بسقوط حقه إال بسالمة كل العوض فيه سقط به حقه

.  591ص  – 591، وإن شاء رد الباقي عليه ورجع في الهبة ) أنظر مختصر األستاذ محمد زيد ص  بقى من العوض

 .  ( من قانون األحوال الشخصية لقدري باشا 919وانظر م 

 (
7121
 .  52أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7121
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  171تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ  ، ثم وافق عليه مجلس النواب من المشروع النهائي 911، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 172وص  115ص  – 117ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  555قم تحت ر

 .  ، ولكن الحكم تطبيق القواعد العامة وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

(  ) مطابق 577وفي التقنين المدني الليبي م  –) مطابق  511ويقابل في التقنين المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري 

، وتجري على الوجه اآلتي  919وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  –(  ) مطابق 125وفي التقنين المدني العراقي م  –
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، فالمفروض  ديون ، وأطلا دون أن يعين هذه ال فإذا اشترط الواهب على الموهوب له وفاء ديونه
، وذلك تفسيرًا لاللتزام في  ، ال الديون التي تجد بعد ذلك أنه أراد الديون الموجودة وقت تمام ال بة

. فيجب في هذه الحالة أن يقوم الموهوب له بوفاء هذه الديون دون  أضيا حدوده لمصلحة المدين
لم يوف ا واضطر الواهب إلى وفات ا ، وإذا  ، فإذا وفاها برئت ذمته من التزامه نحو الواهب غيرها

. والتزام الواهب بوفاء الديون هو التزام نحو الواهب ال نحو أصحاب هذه  يرجع هذا عليه بما وفي
أن يجبروا الموهوب له أن يوفي م  –ما لم يكن الواهب قد اشترط لمصلحت م  –، فليس ل ؤالء  الديون 

. و جب  ، وهذا يرجع على الموهوب له كما قدمنا هب، وإنما يرجعون بديون م على الوا  هذه الديون 
، وأال يلتزم الموهوب  إال تز د قيمة الديون التي تع د الموهوب له بوفائ ا على قيمة المال الموهوب

 .  ( مدني 118له إال بأداء قيمة ما يساوي قيمة المال الموهوب من الديون ) م 
، وال بد من اتفاق خاص على  يون جدت بعد ال بةوقد يشترط الواهب على الموهوب له الوفاء بد

، و جب إال يكون مجموع الديون التي يتع د الموهوب له بوفائ ا تز د قيمته على قيمة المال  ذلك
 .  الموهوب كما سبا القول

وإذا كانت العين الموهوبة مثقلة بحا عيني ضمانًا لدين في ذمة الواهب أو في ذمة شخص 
حاجة إلى اتفاق خاص أن الواهب قد أراد من الموهوب له أن يدفع هذا  ، فالمفروض دون  آخر

، ما لم يشترط في  ، فيكون الموهوب له ملتزمًا نحو الواهب بوفاء هذا الدين الدين كعوض في ال بة
. والحا العيني الذي ينقل العين الموهوبة ضمانًا لدين قد يكون رهنًا  عقد ال بة عدم التزامه به

. فإذا كان الدين المضمون ب ذا الحا  حا اختصاص أو رهنًا حياز ًا أو حا امتيازرسميًا أو 
، ولم يرجع على الواهب ما دام الدين ال يز د على  ، أداه الموهوب له العيني ثابتًا في ذمة الواهب

 ، وجب أيضًا على الموهوب له أن . أما إذا كان الدين ثابتًا في ذمة الغير قيمة المال الموهوب
 . ( 8218) ، ولكنه يرجع على المدين اهنصلي بما وفاه عنه كما كان يرجع الواهب  يؤديه

                                                                                                                                                                    

، مع ينص  هبة، فال يدخل تحت هذا الشرط إال الديون التي عقدت قبل ال إذا كانت الهبة مقيدة بشرط إيفاء ديون الواهب ": 

، أما الفقرة الثانية من هذا التقنين األخير  . ) والنص متفق في الحكم مع الفقرة األولى من نص التقنين المصري على العكس

 .  ( فتتفق مع القواعد العامة

 (
7127
 .  219واألستاذ أكثم الخولي ص  – 11قارن األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  (  
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وسواء افترض أن الموهوب له قد التزم نحو الواهب بأداء الدين المضمون بالحا العيني أو لم 
، فإن الموهوب له باعتباره  يفترض ذلك بأن اشترط الموهوب له في عقد ال بة عدم التزامه بالدين

انتقلت إليه ملكية العين المثقلة بالحا العيني يكون مسئواًل عن الدين نحو الدائن مسئولية قد 
. و رجع  ، وللدائن حا التتبع بفضل حقه العيني فيتقاضى الدين من العين الموهوبة عينية

. أما إذا  ، كما سبا القول الموهوب له عندئذ على المدين اهنصلي إذا كان الدين في ذمة الغير
، فإنه يكون بالنسبة إلى الدائن  ، ولم يشترط الموهوب له عدم التزامه به كان الدين في ذمة الواهب
، و بقي الواهب ملزمًا هو أيضًا بالدين حتى يقر الدائن هذه الحوالة وفقًا  في موقف المحال عليه

، ولكن  زامه بالدين. وإذا اشترط الموهوب له عدم الت مدني 922هنحكام الفقرة الثانية من المادة 
، فإنه يرجع في هذه الحالة على  اضطر إلى دفعه بموجب الحا العيني الذي يثقل العين الموهوبة

 .  الواهب بما دفع
، وقد ورد ذكر كل ذلك في المذكرة اإليضاحية  وليس فيما قدمناه إال تطبيا للقواعد العامة

  . ( 8211) للمشروع التم يدي 
 زام بنفقات الهبة االلت -المطلب الثاني  

 األصل أن تكون نفقات الهبة على الموهوب له : - 219

، من مصروفات العقد وأتعاب المحامي  أن تكون نفقات ال بة -اهنصل قياسًا على البيع  
. وذلك تفسيرًا  ، على الموهوب له ورسوم الدمغة والتسجيل ومصروفات تسلم العين الموهوبة ونقل ا

، فال يجمع الواهب بين التجرد عن ماله دون مقابل وبين تحمل هذه  الل بة في أضيا حدوده
، هو نص المادة  .وقد كان المشروع التم يدي يشتمل على نص في هذا المعنى المصروفات

، و دخل في ذلك  ، وكان يجري على الوجه اآلتي : " نفقات ال بة على الموهوب له 648
وتسلمه (  8220) ما يصرف في تسليم الشيء الموهوب مصروفات العقد ورسوم الدمغة والتسجيل و 

 .  ، وذلك ما لم يوجد اتفاق مخالف " ونقله

                                                 

 (
7125
 .  172ص  – 179ص  5مال التحضيرية ج مجموعة األع (  

 (
7119
  )  ً ،  . فلما حذف ، بجعل مصروفات التسليم على الموهوب له خالفاً للقواعد العامة ، كما نرى كان هذا النص يقضي أيضا

 .  ( 299، فتصبح هذه المصروفات على الواهب ) أنظر آنفاً فقرة  وجب الرجوع إلى القواعد العامة
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  . ( 8221) وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة هنن أحكامه مستفادة من القواعد العامة 
 ولكن يجوز باالتفاق أن تكون هذه النفقات على الواهب :  - 215

ولكن الغالب في ال بة المحضة أن يكون الواهب قد أراد أيضًا أن يتحمل هذه النفقات حتى يصل 
. فيجوز إذن االتفاق على أن يتحمل  المال الموهوب إلى الموهوب له خالصًا من كل تكليف

، و جوز أن يستخلص وجود هذا  ، بل ومصروفات تسلم العين الموهوبة الواهب مصروفات العقد
  . ( 8222) ضمنًا من ظروف ال بة  االتفاق

 الرجوع في الهبة  -الفرع الثاني  
 حق الرجوع في الهبة في الفقه اإلسالمي : - 219

، وهذه تقضي اتباعًا للمذهب  سار التقنين المدني الجديد على تقاليد التقنين المدني السابا 
 .  الحنفي في الفقه اإلسالمي بجواز الرجوع في ال بة إال إذا قام مانع من الرجوع

، فالمذهب الحنفي هو الذي يجيز  ولم تتفا مذاهب الفقه اإلسالمي في جواز الرجوع في ال بة
. ولما كان هو المذهب الذي يسري على اهنحكام الموضوعية لل بة في ع د  ال لمانعالرجوع إ

 .  ، فقد استبقاه التقنين الجديد التقنين المدني السابا
، هي حالة هبة  أما المالكية والشافعية والحنابلة فال يجيزون الرجوع في ال بة إال في حالة واحدة

أي  –فيعتصر اهنب  ، ( 8221) د المالكية باعتصار ال بة وهي ما تسمي عن . ( 8229) الوالد لولده 
. وتستند هذه المذاهب الثالثة إلى ما روى عن النبي صلي هللا عليه  ما وهبه لولده –يأخذ ق رًا 

. فإذا وهب  ، إال الوالد فيما يعطي ولده " وسلم : " ال يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع في ا
، فله أن يرجع في هبته إذا رأي وجوب التسو ة بين أوالده في  ، ماالً  ، ذكرًا أو أنثى الوالد ولده

، فإن كان  . وفي مذهب مالك إذا وهبت اهنم ولدها هبة ، فال يؤثر أحدهم ب بة دون اآلخر ن ماله
                                                 

 (
7112
من التقنين المدني العراقي ) األستاذ  121أنظر أيضاً في هذا المعنى المادة  – 112ص  5عمال التحضيرية ج مجموعة األ (  

 .  ( 97حسن الذنون فقرة 

 (
7111
 .  115ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7119
يقضي بأنه ال يجوز الرجوع في  –يحكي عن أهل الظاهر وهو رواية عن أحمد بن حنبل  –وهناك رأي في الفقه اإلسالمي  (  

العائد في هبته كالعائد في  ". ويستدل أصحاب هذا الرأي بالحيث :  ، ويشمل المنع من الرجوع هبة الوالد لولده الهبة أصالً 

 .  ( 197ص  9المغنى ، وبأن الهبة عقد تمليك منجز كالبيع فال يجوز الرجوع فيها )  "قيئه 

 (
7115
 .  229ص  – 229ص  1أنظر في اعتصار الهبة في مذهب مالك الخرشي  (  
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، وإن كان صغيرًا كان ل ا االعتصار إن كان للصغير أب  وقت ال بة كبيرًا كان ل ا االعتصار
وفي مذهب الشافعي أن وهب الوالد للولد أو ولد الوالد وإن سفل جاز له أن  . تجب نفقته عليه

. وكما يجوز  ، هنن اهنب ال يت م في رجوعه ف و ال يرجع إال للضرورة أو إلصالح الولد يرجع
، وقيل لألب  ، وقيل ال رجوع إال لألب واهنم فقط ، يجوز الرجوع لألم والجدة الرجوع لألب والجد

، وظاهر المذهب أن ليس لألم  ذهب أحمد بن حنبل لألب الرجوع فيما وهب لولده. وفي م فقط
 .  الرجوع

، فيجوز للواهب الرجوع في هبته  ، فالموهوب له يملك الموهوب ملكًا غير الزم أما عند الحنفية
، أحدهما يقول " الواهب  . و ستندون في ذلك إلى حديثين عن النبي عليه السالم كما سبا القول

، واآلخر يقول " إذا كانت ال بة لذي رحم محرم لم يرجع " و ؤ دون  أحا ب بته ما لم يثب عن ا "
، قد يكون صلة الرحم وقد يكون  جواز الرجوع في ال بة بأن الواهب إنما قصد من هبته غرضاً 

ظ ر أن . فإذا  العوض المالي وقد يكون نيل الثواب وقد يكون التودد والمجاملة وقد يكون غير ذلك
. ومن ثم  ، لم يجز له الرجوع ، كما في صلة الرحم والعوض المال ونيل الثواب غرضه قد تحقا

.وفيما عدا  ال يجوز الرجوع في ال بة ما بين الزوجين وال بة لذي رجم محرم وال بة بعوض الصدقة
،  يتحقا ، ف و الذي يكشف عن ذلك بالرجوع في ال بة إذا كان غرضه لم ذلك يترك اهنمر إليه

. وإنما ترك اهنمر إليه وحده هنن الغرض الذي قصد إليه من  وبعدم الرجوع إذا كان غرضه تحقا
. ومن ثم جاز له الرجوع في  ، فكان له القول الفصل في ذلك ال بة أمر خفي ال نستطيع تبينه

جوع يبطل ، أي على أال يوجد مانع من الر  ، على إال يتعارض مع حقه في الرجوع حا آخر ال بة
  . ( 8221) حقه 

                                                 

 (
7119
والمرجع  ، المقصود من الهبة لالجانب العوض والمكافأة "( :  95ص  – 99ص  21جاء في المبسوط للسرخسي ) جزء  (  

والي من يساويه  ، والى من دونه ليخدمه ، ليصونه بجاههفي ذلك إلى العرف والعادة الظاهرة أن االنسان يهدى إلى من فوقه 

بل لتمكن الخلل في المقصود بالعقد علي معنى أن  ، وبهذا يتبين أن حق الرجوع اليس بمقتضى العقد عندنا.  . ليعوضه

تودد والتحبب وال يقال انما يقصد العوض بالتجارات فأما المقصود بالهبة اظهار الجود والسخاء وال . المعروف كالمشروط

فانما  ، ومعنى اظهار الجود ايضا مقصود ، وهذا الن العوض في التجارات مشروط وفى التبرعات مقصود ، وقد حصل ذلك

وقد بينا الفرق بين هذا وبين االخوين والزوجين لحصول ما هو .  . . وذلك يكفى للفسخ ، يمكن الخلل في بعض المقصود

ولهذا يحتاج إلى القضاء أو الرضا في الرجوع النه بمنزلة الرد بالعيب  ، هو المقصود هناالمقصود هناك وتمكن الخلل فيما 

 . "فال يتم اال بقضاء أو رضا  ، بعد القبض من حيث ان السبب تمكن الخلل في المقصود
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 حق الرجوع في الهبة في التقنين المدني :  - 211

، حتى ال يغير اهنحكام التي  وقد سار التقنين المدني الجديد على المذهب الحنفي كما قدمنا
، ولكنه اشترط في حا الرجوع بغير التراضي وجود عذر  استقرت في ع د التقنين المدني السابا

، شأن ال بة في ذلك شأن أي عقد  صل جواز الرجوع في ال بة بالتراضي. فقرر أن اهن مقبول
. ولكن ال بة تتميز عن العقود اهنخرى بأن الواهب يجوز له أن يرجع في ال بة دون رضاء  آخر

. و ترتب  ، إذا استند في ذلك إلى عذر مقبول يقره القضاء ولم يوجد مانع من الرجوع الموهوب له
، بما يستتبع ذلك من  ة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر ال بة كأن لم تكنعلى الرجوع في ال ب

 نتائج. 
( اآلثار التي تترتب على الرجوع  2( متى يجوز الرجوع في ال بة )  1فنبحث إذن مسألتين : ) 

 .  في ال بة
 متى يجوز الرجوع في الهبة  -المبحث األول  

للواهب كما قدمنا أن يرجع في ال بة إما  الرجوع بالتراضي أو بالتقاضي :يجوز - 124
 .  ، وإما بالتقاضي دون رضاء الموهوب له بالتراضي مع الموهوب به

 الرجوع في الهبة بالتراضي  -المطلب األول  

من التقنين المدني على ما  100النصوص القانونية : تنص الفقرة اهنولي من المادة  - 128

                                                                                                                                                                    

كون مقصودا من هبة والن العوض المالى قد ي.  . . حق الرجوع في الهبة ثابت عندنا "( :  217ص  1وجاء في البدائع ) جزء 

وقد يهب له طمعا في المكافأة والمجازاة عرفا  ، فان االسنان قد يهب من األجنبي احسانا إليه وانعاما عليه ، االجانب

كما في .  . . وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه ، وقد ال يحصل هذا المقصود من األجنبي . . . وعادة

 .  " كذا هذا ، بالمبيع عبيا لم يلزمه العقد لعدم الرضا عند عدم حصول المقصود وهو السالمةالبيع إذا وجد المشترى 

، في معنى أن الرجوع في الهبة موكول إلى الواهب لعذر يستقل هو بتقديره ألنه أمر خفي ال يمكن  ويقول األستاذ أحمد إبراهيم

، وقد يعطي ألجل صلة الرحم أو ألجل التودد  نفعة تعود عليهإن الذي يعطي ألجل العوض المالي أو لم "ضبطه ما يأتي : 

، والعرف  ، إلى غير ذلك من األغراض والتحبب إلى الموهوب له أو ألجل المكافأة على جميل سابق أو ألجل الرشوة

، وإن  غرضه، فنفسه ال تطيب بالهبة إذا لم يتحقق  . فإن كان للواهب غرض دنيوي من هبته المستمر أعظم شاهد بذلك

، إذ  . لكن ذلك أمر خفي ال يمكن ضبطه كان غرضه وجه هللا تعالى فنفسه طيبة بما أعطت بدون انتظار عوض دنيوي

،  ، علمنا أن له غرضاً دنيوياً فيما أعطى . فإذا طلب الرجوع فيما وهب المرجع فيه للعرف والعادة والقرائن ونية المعطى

، وعلى ذلك فتح له باب  هوب بعد قبضه ملكاً قلقاً لعدم تبين غرض الواهب وطيبة نفسه به. وإذن فيكون ملك المو وإال فال

، وال منافاة بينه وبين القول بامتناع الرجوع في الهبة عند وجود  . وهذا نظر جيد جداً  الرجوع إذا لم تطب نفسه بما أعطى

، وإما لوجود قرينة تدل على طيبة نفسه بما أعطى  تقدم، ألن ذلك إما مبنى على أدلة أخرى رجحت ما  أحد الموانع السبعة

 .  ( 52ص  3) التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد  ". هذا هو فقه المسألة  بدون انتظار مكافأة عليه
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 يأتي : 
  . ( 8226) في ال بة إذا قبل الموهوب له ذلك " يجوز للواهب أن يرجع  

، ولكنه يتفا مع اهنحكام الموضوعية لل بة في  وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني السابا
 .  الفقه اإلسالمي وهي التي كانت تسري في ع د التقنين السابا

وفي  - 1/  168م  و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى :في التقنين المدني السوري 
وال مقابل له  -(  ) العبارة اهنولي 620وفي التقنين العراقي م  – 1/  181التقنين المدني الليبي 

  . ( 8224) في تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
 التراضي على الرجوع في الهبة هو إقالة من الهبة :  - 215

، فإن هذا يكون  وب له على هذا الرجوعإذا أراد الواهب الرجوع في ال بة وتراضي معه الموه
، وال تتميز ال بة في ذلك  إقالة من ال بة نمت بإيجاب وقبول جديدين شأن اإلقالة من أي عقد آخر

                                                 

 (
7111
ن المدني من المشروع التمهيدي على وجه مقارب لما استقر عليه في التقني 179تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

. ووافق عليه مجلس  ، وأصبح مطابقاً  من المشروع النهائي 917، في المادة  . وأدمج في لجنة المراجعة كفقرة أولى الجديد

، وجاء  ، فرفضت اللجنة هذا االقتراح . واقترح في لجنة مجلس الشيوخ حذف النصوص الخاصة بالرجوع في الهبة النواب

، مادامت المادة  الخاصة بالرجوع في الهبة 995إلى  999اقترح حذف المواد من  "تي : في تقريرها في هذا الصدد ما يأ

، فضال عن إنها ال تسري في حق غير المصريين ألنهم خاضعون لقانون  من الئحة ترتيب المحاكم الوطنية لم تعدل 21

مطلق ومقتضى  21ألن نص المادة  ، . ولم تأخذ اللجنة بهذا االقتراح جنسيتهم في خصوص األحكام الموضوعية للهبة

، والسيما من  . والحال في الواقع غير ذلك إطالقه إخراج الهبة بأسرها من نطاق القانون المدني ال إخراج الرجوع فحسب

، بل وفي أهلية  ، فالمحاكم األهلية هي التي تفصل في جميع مسائل الهبة وفي الرجوع فيها حيث االختصاص القضائي

س للهبة في تصوير القانون المصري من االتصال بالميراث والروابط العائلية ما يبرر إدخالها في األحوال . ولي الواهب

، فذهبت بعض  . بل لقد اختلفت المحاكم في جواز الرجوع في الهبة في مصر الشخصية على نحو ما تفعل الشرائع الغربية

،  ، وذهبت أحكام أخرى إلى جواز ذلك وفقاً لقواعد الشريعة المدنيالمحاكم إلى عدم جواز ذلك استناداً إلى قواعد القانون 

. وترى اللجنة من ذلك  ، وقد أراد المشروع أن يحسم الخالف بنصوص واضحة وأيدت هذا الرأي أخيراً محكمة النقض

.  زوال المحاكم المختلفةمن الئحة تنظيم المحاكم األهلية عند تعديلها بمناسبة  21وجوب حذف اإلشارة إلى الهبات في المادة 

. فقد قنن المشروع  ويالحظ من ناحية أخرى أن ورود قواعد الهبة في القانون المدني ال يستتبع وجوب تطبيقها على األجانب

، ألن مرجع سريان األحكام الموضوعية في حق األجانب هو قواعد  قواعد األهلية وال يعني ذلك تطبيقها على األجانب

) مجموعة  2/  999، ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  فقت لجنة مجلس الشيوخ على النص كما هو. ووا "اإلسناد 

 .  ( 179ص  – 171ص  5األعمال التحضيرية ج 

 (
7111
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 2/  517التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 2/  575التقنين المدني الليبي م 

. ) وهذا الحكم متفق مع حكم  ( : للواهب إني رجع في الهبة برضاء الموهوب له ) العبارة األولى 119التقنين المدني العراقي م 

 .  ( 57التقنين المصري : أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة 

 .  . ولكن الحكم متفق على القواعد العامة تقنين الموجبات والعقود اللبناني : ال مقابل
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 .  عن سائر العقود
، فتعتبر ال بة كأن لم  ، ل ا أثر رجعي ( مدني 109، بنص القانون ) م  غير أن اإلقالة هنا

، وهو من كسب حقًا عينيًا من الموهوب  حماية الغير حسن النية. ومن ثم تجب  تكن كما سيأتي
، وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في اآلثار التي تترتب على الرجوع في  له على الموهوب قبل اإلقالة

 .  ال بة
، سواء كان هناك مانع من  و الحظ أن التراضي يتم به الرجوع في ال بة في جميع اهنحوال

. وسنرى أن  ، وسواء وجد عند الواهب عذال مقبول للرجوع أو لم يوجد و لم يكنالرجوع في ال بة أ
، ال يتم به الرجوع في ال بة إال إذا لم يكن هناك مانع من الرجوع  ، بخالف التراضي التقاضي

  . ( 8228) وكان عند الواهب عذال مقبول 
 الرجوع في الهبة بالتقاضي  -المطلب الثاني  

من التقنين المدني على ما  100ونية : تنص الفقرة الثانية من المادة النصوص القان - 190
 يأتي : 

، متى  ، جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع " فإذا لم يقبل الموهوب له 
 (  8221) ، ولم يوجد مانع من الرجوع "  كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول

، ولكنه يتفا مع اهنحكام الموضوعية لل بة في  وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني السابا
  . ( 8290) ، وهي التي كانت تسري في ع د التقنين السابا  الفقه اإلسالمي

                                                 

 (
7117
،  إذا طلب الواهب الفسخ وقدم لذلك عذراً مقبوالً  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي :  (  

، بخالف الفسخ بالتراضي فال يحول  فإن القاضي بالرغم من ذلك ال يحكم بالفسخ إذا وجد مانع من موانع الرجوع في الهبة

 .  ( 152ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  ) "بالبداهة دونه مانع 

 (
7115
من المشروع التمهيدي على وجه مقارب لما استقر عليه في التقنين المدني  179تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

ً  من المشروع النهائي 917، وأدمج في لجنة المراجعة كفقرة ثانية في المادة  الجديد عليه مجلس . ووافق  ، وأصبح مطابقا

 .  ( 179ص  – 171ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  1/  999، فمجلس الشيوخ تحت رقم  النواب

 (
7199
، وليس فيما  ( لم يتعرض بتاتاً إلى أمر الرجوع في الهبة وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان القانون المدني ) السابق (  

، ما ينافي الرجوع في  من نصوص وال فيما أورده لاللتزامات من أحكام عامةوضعه لها وألسباب انتقال الملكية وزوالها 

، سافرة كانت الهبة أو مستورة ) نقض مدني  ، كان ال مندوحة عن الرجوع في هذا األمر إلى قانون األحوال الشخصية الهبة

بة خاضع في ظل القانون . وقضت أيضاً بأن الرجوع في اله ( 959ص  272رقم  9مجموعة عمر  2551ابريل سنة  9

، وحكمها في ذلك أن الرجوع ال يصح إال برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضي ) نقض  المدني القديم للشريعة اإلسالمية
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وفي  – 2/  168و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري م 
وفي  -(  ) العبارة اهنخيرة 620وفي التقنين المدني العراقي م  - 2/  181الليبي م التقنين المدني 

  . ( 8291)  1/  124التقنين الموجبات والعقود اللبناني م 
 قيود الرجوع في الهبة بغير التراضي :  - 292

 و خلص من النص المتقدم الذكر أن رجوع الواهب في ال بة ليس أمرًا تحكميًا يجري على حسب
،  ، وأراد أن يرجع بإرادته وحده . ف و إذا لم يتراض مع الموهوب له على الرجوع إرادته المطلقة

 يتقيد بقيود ثالثة : 
، وهذه هي ال بات التي يقوم في ا  هناك هبات الزمة ال يجوز في ا الرجوع إال بالتراضي –أواًل 

 .  ، وسيأتي ذكرها مانع من موانع الرجوع
، ال يجوز للواهب  بات غير الالزمة التي ال يقوم في ا مانع من موانع الرجوعوفي ال  –ثانيًا 

. وقد أورد  بغير التراضي أن يرجع في ال بة بإرادته المنفردة إال إذا كان عنده عذر مقبول للرجوع
 .  المشرع أمثلة من اهنعذار المقبولة سيأتي بيان ا

. فإذا رأى  ، بل يراقبه فيه القضاء ير الواهب وحدهوهذا العذر المقبول ال يترك إلى تقد –ثالثًا 
، وإال  ، أقره عليه وقضى بفسخ ال بة القاضي أن العذر الذي يقدمه الواهب للرجوع في هبته عذر

. ومن هنا نرى أن الرجوع بالتقاضي في ال بة هو فسخ  امتنع من إجابة طلبه وأبقى ال بة قائمة
يسوغه عذر مقبول متروك إلى تقدير القاضي كما هو اهنمر ،  قضائي ل ا بناء على طلب الواهب

 .  في فسخ العقد بوجه عام
                                                                                                                                                                    

. وانظر عكس ذلك وفي أن أحكام القانون  ( 911ص  79رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  22مدني 

 .  19ص  297الجريدة القضائية  2592ديسمبر سنة  29الرجوع في الهبة : ميت غمر  الفرنسي هي التي تسري فال يجوز

 (
7192
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 1/  517التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 1/  575التقنين المدني الليبي م 

،  ( كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول : فإن لم يرض ) الموهوب له(  ) العبارة األخيرة 119التقنين المدني العراقي م 

 .  ( 57أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –. ) والحكم متفق مع حكم التقنين المصري  ما لم يوجد مانع من الرجوع

يقم الموهوب له أو إذا كف عن القيام بأحد : تبطل الهبة بناء على طلب الواهب إذا لم  2/  911تقنين الموجبات والعقود اللبنانين م 

 .  الشروط أو التكاليف المفروضة عليه

) ويقتصر التقنين اللبناني العذر المقبول في الرجوع في الهبة على عدم قيام الموهوب له أو على كفه عن القيام بالشروط أو التكاليف 

 .  ( المفروضة عليه
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.  وقد أراد التقنين المدني الجديد أن يحدد من إطالق المذهب الحنفي في الرجوع في ال بة
.  فالظاهر في هذا المذهب أن الواهب هو الذي يستقل بتقدير العذر في الرجوع دون رقابة عليه

، حتى  ، إذا لم يتراض مع الموهوب له على الرجوع لك أن يرفع اهنمر إلى القضاءو كفي في ذ
فقيد التقنين المدني من هذا اإلطالق بأن أوجب للرجوع في ال بة  . ( 8292) يجيبه القضاء إلى طلبه 

، بل جعل القضاء رقيبًا  ، ولم يجعل الواهب يستقل بتقدير هذا العذر عذرا مقبوال عدد أمثلة منه
وبذلك أكسب التقنين المدني  . ( 8299) ، فقد يجيبه إلى طلبه وقد يرفض هذا الطلب  يه في ذلكعل

  . ( 8291) عقد ال بة قوة في اإللزام لم تكن له على الظاهر من المذهب الحنفي 
، وهو الفسخ  وقد فرغنا من الكالم في القيد الثالث من قيود الرجوع في ال بة بغير التراضي

                                                 

 (
7191
األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة  – 217ص  1البدائع  – 95ص  – 99ص  21أنظر المبسوط للسرخسي  (  

 .  في الهامش 997وهي المراجع السابق اإلشارة إليها في فقرة  – 91ص  9القانون واالقتصاد 

 . 215فقرة  – 219واألستاذ اكثم الخولي فقرة  15وقارن األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة 

 (
7199
و أنظر  177ص  – 171ص  5دار في لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد في مجموعة األعمال التحضيرية ج  أنظر ما (  

رقم  91المحاماة  2595نوفمبر سنة  99وانظر محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة  –في الهامش  251ما يلي فقرة 

 .  197ص  229

 (
7195
. فالهبة  والرجوع في الهبة نقلت أحكامه عن الشريعة اإلسالمية "وفي هذا تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  (  

ً  يجوز الرجوع فيها بالتراضي أو بالتقاضي ، فليس معناها أن الهبة يجوز  . وقد حدد المشروع هذه القاعدة تحديداً واضحا

 ً . وأورد  أن يكون عند الواهب عذر مقبول فيه –إذا لم يرض الموهوب له  –الرجوع ، بل يشترط في  الرجوع فيها إطالقا

. وهناك موانع للرجوع في الهبة نقلت عن  المشرع أمثلة من العذر المقبول مما يقرب الشريعة اإلسالمية من القوانين األجنبية

. ويمكن القول بوجه عام إن المشرع اكسب عقد  الشريعة اإلسالمية كما نقلها قدري باشا في كتابه عن األحوال الشخصية

)  "ملزم للمتعاقدين كسائر العقود  –وإن كان تبرعاً  –الهبة صالبة وقوة في اإللزام على النحو الذي ينبغي أن يكون لعقد هو 

 ويتبين من ذلك أن ". وجاء في موضع آخر من المذكرة اإليضاحية :  ( 151ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

.  . ، بل هو ال يستطيع الرجوع إال إذا تراضى في ذلك مع الموهوب له الرجوع في الهبة ليس تحكمياً من جهة الواهب

، ويمتنع  ، فال يجوز للواهب الرجوع إال لعذر يقبله القاضي . فإذا لم يكن هناك تراض ويعتبر هذا التراضي إقالة من الهبة

) مجموعة األعمال  "فالهبة إذن ال تزال محتفظة بصفتها الملزمة إلى حد كبير .  الرجوع إذا لم يوجد العذر المقبول

 .  ( 152ص  – 159ص  5التحضيرية ج 

، فال يجوز للواهب أن يتفق مع الموهوب له مقدماً على  يعتبر من النظام العام –مقيداً بهذه القيود  –على أن حق الرجوع في الهبة 

. وقد جاء في المذكرة  ، أن ينزل عن هذا الحق بعد وجوده بعد قيام العذر في الرجوع،  ، وإنما يجوز له النزول عنه

،  ، فإن تنازله ال يعتبر ويالحظ أن الواهب إذا تنازل عن حق الرجوع "اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي : 

ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "من قانون األحوال الشخصية  929ويجوز له الرجوع بالرغم من هذا التنازل : م 

ال يجوز العدول مقدماً عن دعوى إبطال  "من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه  2/  999. ونصت المادة  ( 151

 .  "كم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من يوم علم الواهب باألمر . وتسقط هذه الدعوى بح الهبة بسبب الجحود

. و  ، ويعتبر البدل في هذه الحالة كعوض عن الهبة وحكم الفقه اإلسالمي في هذه المسألة أنه يجوز للواهب الصلح عن حق الرجوع

ص  9التبرعات مجلة القانون واالقتصاد ، ألنه حق الشارع ) األستاذ أحمد إبراهيم في التزام  اليجوز له إسقاط هذا الحق

99 )  . 

واألستاذ اكثم  79وقارن األستاذ محمد جمال الدين زكي فقرة  – 212فقرة  1العقود المسماة  5أنظر األستاذ محمد كامل مرسي 

 .  252الخولي فقرة 
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. و بقى أن  اهنمر إلى القاضي ليقضي بالفسخ إذا رأي أن هناك عذرًا مقبوالً  القضائي بعد رفع
، فقد قدمنا أن الواهب ال يجوز له الرجوع في ال بة بغير التراضي إال إذا  نبحث القيدين اهنولين

 .  ، وكان لديه عذر مقبول للرجوع في ال بة كانت ال بة غير الزمة بعدم قيام مانع من الرجوع
( العذر المقبول  2( ال بات الالزمة أو قيام مانع من موانع الرجوع )  1إذن مسألتين : ) فنبحث 

 .  للرجوع في ال بة
 (  الهبات الالزمة ) موانع الرجوع في الهبة - 1 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  102النصوص القانونية : تنص المادة  - 192
 جد مانع من الموانع اآلتية : " يرفض طلب الرجوع في ال بة إذا و  
، فإذا زال المانع عاد حا  ( " إذا حصل للشيء الموهوب ز ادة متصلة موجبة لز ادة قيمته 1) 

 .  الرجوع "
 .  ( " إذا مات أحد طرفي عقد ال بة " ) ب
، فإذا اقتصر التصرف على  ( " إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا ن ائياً  ) ج
 .  ، جاز للواهب أن يرجع في الباقي " لموهوببعض ا
، ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية  ( " إذا كانت ال بة من أحد الزوجين لآلخر ) د

" . 
 .  ( " إذا كانت ال بة لذوي رحم محرم " ) هـ
ث أجنبي ، سواء كان ال الك بفعله أو بحاد ( " إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له ) و

 .  ، فإذا لم ي لك إال بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي " ال يد له فيه أو بسبب االستعمال
 .  ( " إذا قدم الموهوب له عوضا عن ال بة " . )



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 .  "(  8291) ( " إذا كانت ال بة صدقة أو عماًل من أعمال البر  ) ح
تفا مع اهنحكام الموضوعية لل بة في ، ولكنه ي وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني السابا

  . ( 8296) الفقه الحنفي وهي التي كانت تسري في ع د التقنين المدني السابا 
وفي التقنين  - 140و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري م 

تقنين الموجبات والعقود وفي  - 629وفي التقنين المدني العراقي م  - 111المدني الليبي م 
  . ( 8294)  9و  2/  190اللبناني م 

 تقسيم مواقع الرجوع إلى موانع قائمة وقت الهبة وموانع تطرأ بعدها : - 133

 .  مدني إلى قسمين رئيسيين 102و مكن تقسيم موانع الرجوع الثمانية التي عددت ا المادة  
ن الغرض من ال بة قد تحقا نظرًا إلى طبيعة ، وترجع إلى أ ( موانع قائمة منذ صدور ال بة 1) 

، أو  ، أو برًا بين الزوجين ، أو ثوابًا أخرو اً  . وهذا الغرض إما أن يكون عوضًا دنيو اً  ال بة ذات ا
، أو كانت ال بة صدقة أو عماًل من أعمال  . فإذا قدم الموهوب له عوضًا عن ال بة صلة اهنرحام

،  ، فقد تحقا غرض الواهب ، أو كانت لذوى رحم محرم لآلخر ، أو كانت من أحد الزوجين البر
                                                 

 (
7199
مع ما استقر عليه في التقنين المدني  من المشروع التمهيدي على وجه يتفق 171تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فقد جرت في المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : إذا قدم الموهوب له بعد الهبة عوضاً  ( ، فيما عدا الفقرة ) ز الجديد

، وإذا أعطى العوض عن بعض الموهوب جاز الرجوع في  ، على إال يكون هذا العوض هو بعض الموهوب قبله الواهب

،  "، وإذا استحق العوض كله أو بعضه عاد للواهب الحق في الرجوع إذا رد للموهوب له ما لم يستحق من العوض  الباقي

. وفي لجنة المراجعة  "إذا كانت الهبة صدقة  "، فقد جرت في المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  ( وفيما عدا الفقرة ) ج

ً  . عدلت الفقرة ) ، عمال بالرأي  للرجوع في الهبة سواء أكان العوض معاصراً للهبة أم الحقاً لها ( بجعل تقديم العوض مانعا

. وفي لجنة  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 999، وأصبح رقم المادة  الراجح في الشريعة اإلسالمية

ترتفع شبهة أن الصفقة ال تشمل أعمال البر ( حتى  إلى الفقرة ) ح "أو عمال من أعمال البر  "مجلس الشيوخ أضيفت عبارة 

. ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ألنها في الواقع تشملها

 .  ( 155ص  – 51 1و  159ص  – 175ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  991

 (
7191
 .  259فقرة  1مرسي في العقود المسماة أنظر األستاذ محمد كمال  (  

 (
7191
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 519التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 552التقنين المدني الليبي م 

الدائن الدين للمدين فال  ، وتزيد مانعاً هو أن يهب ) موافقة في أحكامها للتقنين المدني المصري 119التقنين المدني العراقي م 

 .  ( 19فقرة  – 99أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –يستطيع الواهب أن يرجع في الهبة 

( إلى  : وال ينتقل حق الواهب في إقامة تلك الدعوى ) دعوى إبطاله الهبة للجحود 9و  1/  999تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. وكذلك ال تصح إقامتها على وريث الموهوب له إذا لم تكن قد أقيمت على  تها ولم يفعلورثته إذا كان مقتدراً على إقام

من موانع الرجوع في  –موت أحد طرفي عقد الهبة  –. ) ولم يذكر التقنين اللبناني إال هذا المانع  الموهوب له قبل وفاته

 .  ( الهبة
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 الفهرس العام

. و ترتب على ذلك أن ال بة في هذه اهنحوال  و تكشف ذلك في وضوح من طبيعة ال بة ذات ا
، ما لم يكن الرجوع  ، وال يجوز للواهب الرجوع في ا ولو لعذر اهنربعة تكون هبة الزمة منذ صدورها

 .  هبالتراضي بينه وبين الموهوب ل
. وهذه الموانع إما أن  ( موانع تطرأ بعد صدور ال بة، فتحول دون الرجوع لقيام حا أقوى  ) ب

. فالذي يرجع إلى أحد المتعاقدين  ، وإما أن ترجع إلى الشيء الموهوب ترجع إلى أحد المتعاقدين
حا ورثته ، أو يموت الموهوب له فيكون  هو أن يموت الواهب فال ينتقل حا الرجوع إلى ورثته

. والموانع التي ترجع إلى الشيء الموهوب هو أن يز د ز ادة  أقوى من حا الواهب في الرجوع
، فيقوى حا الموهوب له و رجح على حا الواهب في  متصلة أو ي لك أو يتصرف الموهوب له فيه

 . الرجوع
 .  ونبحث هذه الموانع مرتبة على هذا النحو

 ة موانع قائمة منذ صدور الهب - 1 

 الهبة بعوض : - 295

إذا قدم الموهوب له عوضًا عن ال بة أو التزم بشروط أو تكاليف لمصلحة الواهب أو لمصلحة  
، وال يجوز للواهب الرجوع في ا إال  ، فإن ال بة تكون الزمة منذ صدورها أجنبي أو للمصلحة العامة
م بالشروط والتكاليف بعد صدور . وقد يقدم الموهوب له العوض أو يلتز  بالتراضي مع الموهوب له

، فتلزم ال بة من وقت تقديمه العوض أو التزامه بالشروط والتكاليف بعد أن كانت غير الزمة  ال بة
  . ( 8298) وقت صدروها 

، سواء كان العوض مقدمًا في عقد  فإذا قدم الموهوب له للواهب عوضًا عن هبته وقبل ا هذا
، امتنع على الواهب الرجوع في ال بة لتحقا غرضه من ا بأخذ  ال بة ذاته أو بعد صدور هذا العقد

                                                 

 (
7197
الموهوب له بعد الهبة عوضاً قبله  "وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يجعل المانع من الرجوع أن يقدم  (  

، جاز الرجوع في  ، وإذا أعطى العوض عن بعض الموهوب ، على إال يكون هذا العوض هو بعض الموهوب الواهب

ب الحق في الرجوع إذا هو رد للموهوب له ما لم يستحق من العوض ، عاد للواه . وإذا استحق العوض كله أو بعضه الباقي

، سواء أكان العوض معاصراً  تقديم العوض مانعاً للرجوع في الهبة "فعدل هذا النص في لجنة المراجعة على نحو يجعل  "

 159و ص  159ص  5ة ج ) مجموعة األعمال التحضيري "، عمال بالرأي الراجح في الشريعة اإلسالمية  للهبة أم الحقا لها

 .  ( في الهامش 291وانظر آنفاً فقرة  –

 .  291ص  – 299ص  1وانظر في العوض المتأخر عن العقد في الفقه الحنفي البدائع 
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 الفهرس العام

و ستند الفقه الحنفي في ذلك إلى حديث النبي عليه السالم : "  . ( 8291) البدل الذي ارتضاه عن ا 
. ولكن هذا الفقه يشترط في العوض شرائط ال بة من القبض  الواهب أحا ب بته ما لم يثب عن ا "

. بل أطلا العوض فشمل العوض الذي يلتزم به  لشرط في التقنين المدني، ولم يرد هذا ا واإلفراز
، وشمل أيضًا جميع الشروط والتكاليف التي يلتزم ب ا الموهوب  الموهوب له ولو لم يقبضه الواهب

، ما دام اهنجنبي قد قدمه عوضًا  . و صح أن يكون العوض مقدمًا من أجنبي له كما سبا القول
 .  من هبة الواهب

،  ، كان هبة مبتدأة  لو وهب الموهوب له شيئًا للواهب ولم يذكر أن ما وهب له عوض عن هبتهو 
  . ( 8210) ولكن من ما أن يرجع في هبته 

 الصدقة وأعمال البر : - 299

. ف ذه هبة الزمة ال يجوز للواهب  وقد تكون ال بة على سبيل الصدقة ابتغاء الثواب في اآلخرة 
،  ، هنن غرضه من ال بة وهو نيل الثواب قد تحقا بمجرد صدور ال بة اضيالرجوع في ا إال بالتر 

، فال محل بعد ذلك للرجوع بعد أن  فنال مقاباًل أدبيًا يعدل المقابل المادي الذي رأيناه في العوض
، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد : " وقد يسقط الواهب  تحقا الغرض
،وذلك بأن تكون ال بة  ، بل لفائدة أدبية جوع ال لفائدة مادية يتلقاها من الموهوب لهحقه في الر 

من  2/  121، فال يجوز الرجوع في الصدقة هنن ا قربة لوجه هللا تعالي ولو كانت لغني :م  صدقة
 .  "(  8211) قانون اهنحوال الشخصية 

، إذ قد تحقا غرضه من  اهنعمال و لحا بالصدقة أعمال البر فال يجوز للواهب الرجوع في هذه
.مثل ذلك أن ي ب الواهب جمعية خير ة ماال لتأسيس  ال بة بنيل الجزاء المعنوي الذي يبغيه

، ففي الحالة ال يجوز للواهب الرجوع في  مستشفي أو مدرسة أو ملجأ أو نحو ذلك من أعمال البر
يذكر أعمال البر إلى جانب الصدقة  .وقد كان المشروع التم يدي للتقنين المدني الجديد لم هبته

                                                 

 (
7195
. فإذا كان العوض بعض الموهوب  وتبقى أحكام النص المحذوف سارية التفاقها مع قصد المتعاقدين وأحكام الفقه اإلسالمي (  

، وإذا استحق العوض كله أو بعضه عاد للواهب الحق في الرجوع إذا هو رد للموهوب له ما لم  جوع في الباقيجاز الر

 .  يستحق من العوض

 .  95ص  9األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد  (  7159) 

 (
7152
 .  151ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  
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، فأضيف أعمال البر في لجنة مجلس الشيوخ " حتى ترتفع شب ة أن الصدقة ال  ليمنع في ا الرجوع
  . ( 8212) ، هنن ا في الواقع تشمل ا "  تشمل أعمال البر

 الهبة بين الزوجين :  - 291

، فال يجوز للواهب الرجوع في ا بغير رضاء  وال بة بين الزوجين هبة الزمة منذ صدورها
، فإن ال بة في هذه الحالة  ، أو وهبت الزوجة زوج ا . ذلك أن الزوج إذا وهب زوجته الموهوب له

،  ، فتحقا غرض الواهب ، وقد توثقت فعاًل بال بة مقصود ب ا توثيا عرى الزوجية ما بين الزوجين
  . ( 8219) ولم يعد يستطيع الرجوع وحده في هبته بعد أن تحقا غرضه 
، يجب أن تصدر حال قيام الزوجية  وحتى تكون ال بة بين الزوجين الزمة ال يجوز الرجوع في ا

.ف بة الخطيب لخطيبته أو الخطيبة لخطيب ا قبل قيام الزوجية يجوز الرجوع  قبل الدخول أو بعده
وهبة  . ( 8211) ، وبخاصة إذا لم يتم الزواج كما سبا القول  لمقررة في الرجوعفي ا وفقًا للقواعد ا

الرجل لمطلقته أو المطلقة لمطلق ا بعد انت اء الزوجية يجوز أيضًا الرجوع في ا طبقًا للقواعد 
، حتى  ، فإن ال بة ال يجوز الرجوع في ا كما قدمنا . أما إذا وقعت ال بة وقت قيام الزوجية المقررة

  . ( 8211) كانت الرجوع بعد انت اء الزوجية بالطالق أو بالموت  لو
 الهبة لذي رحم محرم :  - 291

، قد تحققت بصدور  ، وهي صلة الرحم ،هنن غرض الواهب من ا وال بة للمحارم هبة الزمة
 .و ستند هذا الحكم إلى . فال يجوز للواهب الرجوع في ا بغير التراضي مع الموهوب له ال بة ذات ا

                                                 

 (
7151
 .  في الهامش 291. وانظر آنفاً فقرة  155ص  5األعمال التحضيرية ج مجموعة  (  

 (
7159
 .  ، فإذا وقعت بين الزوجين كانت غير الزمة ، فالهبة فيه الزمة في األصل ويالحظ أن القانون الفرنسي على عكس ذلك (  

 (
7155
 .  55أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7159
 2552مارس سنة  19 – 271ص  51م  2599يناير سنة  25 – 511ص  97م  2511يونيه سنة  29استئناف مختلط  (  

محكمة  – 919ص  195رقم  29جازيت  2519مارس سنة  15محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطة  – 295ص  99م 

 .  215ص  251رقم  21جازيت  2519يونيه سنة  1اإلسكندرية االبتدائية المختلطة 

.  . فاألولى ال يجوز للزوج الرجوع فيها أصالً  بين هبة الروج لزوجته وهبة الزوجة لزوجهاوهناك قول في المذهب الحنفي يفرق 

، فدعوى اإلكراه  ، فيجوز للزوجة الرجوع فيها إذا هي ادعت أن الزوج استكرهها على الهبة أما هبة الزوجة لزوجها

يتمكن من إكراه زوجته والزوجة ال تتمكن من ، إذ الظاهر أن الزوج  مسموعة من الزوجة ال من الزوج العتبار الظاهر

. ويبدو أن حكم هذه المسألة  ( 19ص  9إكراه زوجها ) األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد 

ولكن لها ،  ، فال يجوز في األصل للزوجة أن ترجع في هبتها لزوجها في القانون المدني يجب استخالصه من القواعد العامة

، ولها أن تثبت ذلك بجميع طرق  . فإن أثبتت ما تدعيه أن تطعن في الهبة باإلكراه األدبي أو الشوكة والنفوذ من جانب زوجها

،  . ومن القرائن على اإلكراه مركز الزوجة من زوجها ، كان لها أن تطلب إبطال الهبة لإلكراه اإلثبات وتدخل البيئة والقرائن

 .  ، والظروف التي صدرت فيها الهبة وهوبوقيمة الشيء الم
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. وال بد من  ، لم يرجع في ا " حديث عن النبي عليه السالم : " إذا كانت ال بة لذي رحم محرم
، لم يمتنع  . فإذا وجد أحدهما دون اآلخر اجتماع الوصفين للمنع من الرجوع : الرحم والمحرمة

از ، ج ، كأوالد اهنعمام والعمات واهنخوال والخاالت . فإذا وهب لذي رحم غير محرم الرجوع
) ، كأم الزوجية واهنخت في الرضاع  . كذلك يجوز الرجوع إذا وهب لمحرم غير ذي رحم الرجوع

8216 ) .  
 ( موانع تطرأ بعد صدور الهبة  ) ب 

 موت أحد المتعاقدين : - 297

، ثم يطرأ على أحد المتعاقدين ما  وقد تتم ال بة غير الزمة و جوز الرجوع في ا لعذر مقبول 
. و تحقا ذلك بموت الواهب أو بموت  ، فتلزم ال بة بعد أن كانت غير الزمة يمنع من الرجوع

 .  الموهوب له
، وذلك هنن حا الرجوع حا متصل  ، امتنع على ورثته الرجوع في ال بة فإذا مات الواهب

. فال ينتقل  ، وهو وحده يقدر االعتبارات التي يراها مبررًا لطلب الرجوع في ال بة بشخص الواهب
 .  الحا إلى ورثته و رجع حا الموهوب له في هذه الحالةهذا 

، لم يجز للواهب عند ذلك الرجوع في  وإذا مات الموهوب له وانتقل الشيء الموهوب إلى ورثته
. ذلك أن حا الورثة على الموهوب قد ثبت  ال بة وانتزاع الشيء الموهوب من ورثه الموهوب له

فإذا تعارض حق م مع حا الواهب في الرجوع كان حق م أقوى ،  بالميراث واطمأنت الورثة إلى ذلك
. وتقول الحنفية في تبر ر هذا الحكم إنه يموت الموهوب له ينتقل الملك إلى  وحال دون الرجوع

، :كما إذا انتقل إلي م في حال حياته  ، وهم لم يستفيدوه من ج ة الواهب فال يرجع علي م ورثته
كتبدل العين فصار الموهوب كأنه عين أخرى فال يكون للواهب عي ا ، وهنن تبدل الملك  بسبب آخر

                                                 

 (
7151
. وفي الفقه  ( 219وقد قدمنا ما قررته المذاهب الثالثة غير المذهب الحنفي في جواز اعتصار الوالد ) أنظر آنفاً فقرة  (  

، ال  إلى ذلك الحنفي يرجع الوالد في هبته لولده بغير قضاء وال رضاء عن طريق اإلنفاق على نفسه من مآل ولده عند الحاجة

. وقد  ( 291ص  1فتح القدير  – 217ص  1البدائع  – 95ص  21عن طريق الرجوع في الهبة ) المبسوط للسرخسي 

،  قضت محكمة االستئناف المختلطة بجواز رجوع الوالد فيما وهبه البنه حتى بعد القبض ودون حاجة إلى تراض أو تقاض

، ويغلب أن يكون ذلك أخذا بالمذهب  ( 221ص  91م  2515يناير سنة  7) ولو كان الوالد قد نزل عن حقه في الرجوع 

 .  الحنفي من أن الوالد يتفق على نفسه من ماله ولده عند الحاجة
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  . ( 8214) من سبيل 
 زيادة الموهوب زيادة متصلة : - 295

، إذا زاد الشيء الموهوب ز ادة  ، بعد أن كانت غير الزمة يجوز الرجوع في ا وتلزم ال بة 
الموهوب كالزرع والنبات والكبر  . وقد تكون الز ادة المتصلة متولدة من متصلة موجبة لز ادة قيمته

. والز ادة في الحالتين تمنع الرجوع  ، وقد تكون غير متولدة منه كالطمي والبناء والغراس والسمن
.وتقول الحنفية في السبب في منع الرجوع  ، ما دامت تز د في قيمة الموهوب وتجعل ال بة الزمة

، فتكون الز ادة  له هنن النماء ناشئ من ملكهللز ادة المتصلة المتولدة أن من ملك نماءه تبعًا 
. فيتعارض حقان : حا  المتصلة المتولدة ملكًا خالصًا للموهوب له ليس للواهب في ا شيء

، فترجع  . وحقيقة الملك أقوى من حا الرجوع الموهوب له في الز ادة وحا الواهب في الرجوع
تولدة إن أخذا الواهب اهنصل يضر بالموهوب . وتقول في الز ادة المتصلة غير الم ، فيمتنع عليه

وإذا زالت الز ادة المانعة  . ( 8218) ، فيقوى حا الموهوب على حا الواهب  له فيما بناه أو غرسه
، هننه إذا زال  ، عاد الواهب في الرجوع ، كأن حصد الزرع أو أز ل البناء أو قلع الغرس من الرجوع

 .  المانع الممنوع
، سواء كانت متولدة كنتاج المواشي أو غير متولدة كر ع الدار أو  دة منفصلةأما إذا كانت الز ا

. ذلك أنه يستطيع  ، فإن ا ال تمنع الواهب من حا الرجوع كآلة وضعت في اهنرض الموهوبة
، إذ الز ادة منفصلة يستطيع هذا  الرجوع في أصل الشيء الموهوب دون ضرر يلحا الموهوب له

 2/  116كذلك ال يمنع من الرجوع ارتفاع ثمن الموهوب ) م  . ( 8211) هوب أن يستبقي ا و رد المو 
، وإنما  ، وذلك هنن عين الموهوب لم تزد في ذات ا ( من قانون اهنحوال الشخصية لقدري باشا

  . ( 8210) الز ادة في قيمت ا هنمر خارج عن ا وهو كثرة الرغبات 

                                                 

 (
7151
 .  12ص  9األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد  (  

 (
7157
 .  11ص  9ة القانون واالقتصاد األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجل (  

 (
7155
 .  ، وجب ترك الدابة عند الموهوب له حتى يستغنى عنها ولدها غير أنه إذا كان ولد الدابة الموهوبة ال يستغنى عنها (  

 (
7199
األستاذ أحمد إبراهيم في التزام  - 151ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج   (  

. أما إذا نقل الموهوب له الشيء الموهوب من مكان إلى مكان فازدادت قيمته  ( 19ص  9التبرعات مجلة القانون واالقتصاد 

، وذلك لما فيه من تفويت ما انفق في نقل الشيء  هبة يمتنع على القول الصحيح، فإن حق الرجوع في ال في المكان الثاني
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 هالك الشيء الموهوب :  - 259

، سواء كان ال الك بسبب أجنبي أو بفعل الموهوب  وهوب في الموهوب لهوإذا هلك الشيء الم
. ذلك أن الموهوب له ال يضمن ال الك  ،امتنع على الواهب الرجوع في هبته له أو باستعماله إياه

، جاز  . فإذا لم ي لك إال بعض الشيء الموهوب ، هنن ال الك أو المست لك ملكه أو االست الك
  . ( 8211) ، النتفاء المانع من الرجوع في هذا الباقي  الباقيللواهب الرجوع في 

، بأن كان  و لتحا ب الك الشيء الموهوب تغيره من حالة إلى حالة حتى تزول صورته اهنولي
، أو لبنا فصنعه  ، أو قطعة من ذهب فصيغت حلية ، أو دقيقًا فعجن خبزاً  حنطة فطحنت دقيقاً 

، فأصبح الرجوع في اهنصل متعذرًا  موهوب قد زال بتغير صورته، ذلك أن الشيء ال جبنًا أو سمناً 
  . ( 8212) والموجود شيء آخر غير الموهوب 
 تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب :  - 252

، فزال عنه ملكه بأي سبب كان من  وإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا ن ائياً 
، أصبحت ال بة الزمة  ، أو اهنسباب المسقطة للملك كالوقف اهنسباب الناقلة للملك كالبيع وال بة

ه . ذلك أن إخراج الموهوب له الشيء الموهوب من ملكه وتمليك وامتنع على الواهب حا الرجوع
، وهنن تبدل  ، فال يجوز ل ذا أن ينقض ما تم من ج ته لغيره أو إسقاطه إنما حصل بتسليط الواهب

وفي هذا الحكم أيضًا حماية للغير  . ( 8219) الملك كتبدل العين فصار كعين أخرى فال يرجع في ا 
نه إذا جاز له ، فيأمن أن يرجع الواهب عليه و سترد العين م الذي انتقل الملك إليه من الموهوب له

 .  الرجوع في هبته
، بأن باع الموهوب له الشيء الموهوب مثال ثم فسخ البيع أو  أما إذا كان التصرف غير ن ائي

من قانون  2/  118، عاد للواهب حا الرجوع ) م  أبطله فرجع الموهوب إلى ملك الموهوب له
 .  ( اهنحوال الشخصية لقدري باشا

                                                                                                                                                                    

وقارن األستاذ اكثم الخولي فقرة  – 19ص  9الموهوب ) األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد 

295 )  . 

 (
7192
 .  151ص  5تحضيرية ج المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال ال (  

 (
7191
 .  11ص  – 12ص  9األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد  (  

 (
7199
 .  11ص  9األستاذ أحمد إبراهيم في التزام التبرعات مجلة القانون واالقتصاد  (  
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،  ، فإن حا الرجوع يبقى قائمًا في الباقي ض الشيء الموهوبكذلك إذا كان التصرف في بع
 .  النتفاء المانع من الرجوع بالنسبة إلى هذا الباقي

 العذر المقبول للرجوع في الهبة  - 2 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  101النصوص القانونية :تنص المادة  - 112
 .  " يعتبر بنوع خاص عذرًا مقبواًل للرجوع في ال بة " 

، بحيث يكون هذا  ( " أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد أقاربه ) ا
 .  اإلخالل جحودًا كبيرًا من جانبه "

( " أن يصبح الواهب عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفا مع مكانته  ) ب
 .  جتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير "اال

، أو أن يكون للواهب ولد  ( " أن يرزق الواهب بعد ال بة ولدًا يظل حيًا إلى وقت الرجوع ) ج 
  . ( 8211) يظنه ميتًا وقت ال بة فإذا به حي " 

، وكان الفقه الحنفي يسري على اهنحكام  الساباوال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني 
 .  ، وليس في هذا الفقه ما يتعارض مع اهنحكام المقررة في النص الموضوعية لل بة

وفي  - 161و قابل النص في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري 
و  1/  124و  121لعقود اللبناني م وفي تقنين الموجبات وا - 622 - 621التقنين العراقي م 

                                                 

 (
7195
لى وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني من المشروع التمهيدي ع 179تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

( من المشروع  1التي كانت موجودة في بند )  "إخالالً خطيراً  "، والظاهر إنها حذفت عبارة  . وأقرته لجنة المراجعة الجديد

، ووافق  المشروع النهائيمن  915، وأصبح رقم المادة  الموجودة في نفس البند "جحودا كبيرا  "، اكتفاء بعبارة  التمهيدي

. وفي لجنة مجلس الشيوخ ذكر أن أحكام هذا النص مأخوذة من القانون الفرنسي وال تتعارض مع  عليها مجلس النواب

. ولما قيل في اللجنة إن الرجوع في الهبة  الشريعة اإلسالمية التي تقضي بالرجوع في الهبة بالتراضي أو بقضاء القاضي

، ألن من ضمن  ، رد على هذا االعتراض بان الرجوع في الشريعة غير مطلق الممنوع فيها الرجوع مطلق إال في األحوال

بواعث الرجوع في الهبة في مذهب المالكية إخالل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من اقاربه بحيث 

. وانتهت لجنة مجلس الشيوخ إلى الموافقة على  النص ( من 1يكون هذا اإلخالل جحوداً كبيراً من جانبه وهو حكم الفقرة ) 

. ووافق عليه مجلس الشيوخ  ، أخذا ببعض أقوال فقهاء الشريعة اإلسالمية التي تحرم الرجوع في الهبة إال لعذر مقبول النص

 .  ( 177ص  – 171ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  992تحت رقم 
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128  (8211 ) .  
 أعذار الرجوع في الهبة غير مذكورة على سبيل الحصر : - 259

و تبين من النص المتقدم الذكر أن االعذار التي ذكرها المشروع للرجوع في ال بة ليست مذكورة  
،  رر الرجوع في ال بة، وإنما خصت بالذكر هنن ا هي اهنعذار الغالبة التي تب على سبيل الحصر

، فإذا تقدم الواهب بأي عذر يرى أنه  وذلك ال يمنع من أن تقوم أعذار أخرى غير اهنعذار المذكورة
، وأقره القاضي على أن هذا العذر مقبول يبرر الرجوع فسخ القاضي ال بة  يبرر الرجوع في ال بة

ن اهنمر إال فسخًا قضائيًا لل بة يترك . والرجوع في ال بة لعذر مقبول ليس في الواقع م ل ذا العذر
، و خلص من ذلك أن من بين اهنعذار المقبولة للرجوع  ، شأن :كل فسخ قضائي لتقدير القاضي

، إال يقوم الموهوب له بااللتزامات أو التكاليف التي  ، غير اهنعذار التي ذكرها المشروع في ال بة
ففي هذه الحالة  . ( 8216) لتزم بتقديمه مقاباًل لل بة ، أو أال يقدم العوض الذي ا فرض ا عليه ال بة

، يجوز للواهب أن يطلب فسخ  ،وأخل الموهوب له بالتزامه وقد ًأصبحت ال بة عقدًا ملزمًا للجانبين
، طبقًا للقواعد المقررة  . و كون للقاضي حا التقدير ، أي أن يطلب الرجوع في ا ال بة من القضاء

                                                 

 (
7199
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 515التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 559التقنين المدني الليبي م 

أن يقصر  "، وتزيد العذر اآلتي :  من التقنين المدني المصري 992) تتفق أحكامها مع أحكام المادة  112التقنين المدني العراقي م 

.  . وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة "م بما اشترط عليه في العقد من التزامات بدون عذر مقبول الوهوب له في القيا

،  ، دون أن يذكر اقاربه ، على أن يكون اإلخالل بالواجب نحو الواهب ويقتصر التقنين العراقي في عذر اإلخالل بالواجب

لواجب نحو أقارب الموهوب له يصح أن يكون عذراً للرجوع في يرى أن اإلخالل با – 99فقرة  –ولكن األستاذ حسن الذنون 

 .  ( ، ألن اإلعذار ليست مذكورة في النص على سبيل الحصر الهبة

. ) وهذا استثناء من أن الهبة ال يجوز الرجوع  ، كان لورثه حق إبطال الهبة : إذا قتل الموهوب له الواهب عمداً بال وجه حق 111م 

.  ( ، وكذلك القياس على الميراث فالقاتل ال يرث المقتول ، ويبرر الرجوع هنا جحود الموهوب له فيها بعد موت الواهب

 .  99فقرة  – 55أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة 

: كل هبة بين األحياء يمنحها شخص ليس له ولد وال عقب شرعي يصح الرجوع عنها : أوالً  915تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ً  –. ثانياً  ذا رزق الواهب بعد الهبة أوالداً ولو بعد وفاتهإ –  .  إذا كان للواهب ولد ظنه ميتا وقت الهبة ثم ظهر أنه ال يزال حيا

: تبطل الهبة بناء على طلب الواهب إذا لم يقم الموهوب له أو إذا كف عن القيام بأحد الشروط أو التكاليف المفروضة  2/  911م 

 .  عليه

إذا ارتكب الموهوب له جنحة أو جناية على شخص الواهب أو على  –وتبطل الهبة أيضاً بناء على طلب الواهب : أوالً :  917م 

 .  إذا ارتكب إخالالً هاماً بالواجبات التي يفرضها عليه القانون للواهب أو لعيلته –. ثانياً  شرفه أو ماله

، غير أن التقنين اللبناني لم يذكر من بين اإلعذار أن يصبح  ام التقنين المصري) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحك

 .  ( الواهب عاجزاً عن توفير أسباب المعيشة لنفسه أو لن يجب عليه نفقته

 (
7191
عن  ، ونتكلم عن إبطال الهبة ال ( في الهامش 251من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ) آنفاً فقرة  2/  911أنظر م  (  

 .  فسخها
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 .  في الفسخ القضائي
 .  مدني 101قل اآلن إلى اهنعذار المذكورة بالنص في المادة وننت

 جحود الموهوب له : - 255

، فإن الجزاء الذي ينتظره اهنول من الثاني هو  لما كانت ال بة تبرعًا من الواهب للموهوب له 
 ، وكان الواهب ، لم يكن مستحقًا لل بة . فإذا جحد الموهوب له جميل الواهب االعتراف بالجميل

 .  معذورَا إذا هو أراد الرجوع في ا
أو (  8214) ومن اهنعمال التي تكون جحودًا من الموهوب له أن يعتدي هذا على حياة الواهب 

أو يسيء إلى الواهب أو إلى أحد من أقاربه إساءة بالغة بسبب  ، ( 8218) على حياة أحد من أقاربه 
.وال يشترط أن تكون  روب اإلساءةأو قذف أو اعتداء على المال أو العرض أو غير ذلك من ض

، فأية إساءة بالغة تكفي لتكون جحودًا من الموهوب له  اإلساءة جر مة يعاقب علي ا القانون الجنائي
. وعلى العكس من ذلك قد يرتكب الموهوب له جر مة ال تعتبر إساءة بالغة  يبرر الرجوع في ال بة

الموهوب له في جرح أو قتل الواهب أو أحد أقاربه . منل ذلك أن يتسبب  وال تبرر الرجوع في ال بة
، ومن ثم ال يكون عمله  ، فالموهوب له في هذه الحالة لم يقصد اإلساءة إلى الواهب خطأ ال عمداً 

. و مكن القول أيضًا أن الموهوب له إذا جرح أو قتل الواهب أو أحد أقاربه استعمااًل لحقه  جحوداً 
، إذ هو قد قصد الدفاع عن نفسه  لم يعتبر هذا العمل جحودًا منه،  في الدفاع المشروع عن نفسه

وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان العمل الذي  . ( 8211) ولم يقصد اإلساءة إلى الواهب 
، و قرر من هم اهنقارب الذين إذا  صدر من الموهوب له بعد إساءة بالغة للواهب أو هنحد أقاربه

،  . فإذا استند في ذلك إلى أسباب مسوغة ارتدت اإلساءة إلى الواهبأساء إلي م الموهوب له 
، دون تعقيب على  ، جاز له الحكم بفسخ ال بة واعتبر العمل الصادر من الموهوب له جحودًا كبيراً 

                                                 

 (
7191
، وقام في الوقت ذاته مانع من الرجوع في  ، قام عذر للرجوع في الهبة هو الجحود فإذا قتل الموهوب له الواهب بغير حق (  

 ً إذا قتل الموهوب  "منه :  111، فقال في المادة  الهبة هو موت الواه بز وقد أورد التقنين العراقي في هذه الحالة نصاً خاصا

وقارن األستاذ حسن  –من الهامش  259) أنظر آنفاً فقرة  "، كان لورثته حق إبطال الهبة  عمداً بال وجه حق له الواهب

، فإنه  . ويبدو أن هذا الحل المعقول هو الذي يتفق مع القواعد العامة ( وهو ال يرى حاجة إليراد هذا النص 95الذنون فقرة 

 .  ، فأولى أن يجوز الرجوع إذا تمت الجريمة الموهوب له في قتل الواهبإذا جاز الرجوع في الهبة لمجرد شروع 

 (
7197
 .  ، فيشمل الزوج والزوجة ( ويجب التوسع في تفسير لفظ ) األقارب (  

 (
7195
 .  2199فقرة  29بودري وكوالن  (  
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  . ( 8260) قضائه من محكمة النقض 
 ب عليه نفقتهم :عجز الواهب عن توفير أسباب المعيشة لنفسه أو عجزه عن النفقة على من تج - 259

ومن اهنعذار المقبولة للرجوع في ال بة أن يصبح الواهب بعد ال بة هني سبب عاجزًا عن أن  
. فقد تسوء حالة الواهب المالية بعد  يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفا مع مكانته االجتماعية

ير ما توقع الواهب سببًا في ، إما لسبب ال يتصل بال بة وإما هنن ال بة ذات ا قد كانت على غ ال بة
، بل يكفي كما يقول النص أنه  . وليس من الضروري أن يصبح الواهب فقيراً  هذا االرتباك المالي

،  . و كفي أيضاً  أصبح عاجزًا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفا مع مكانته االجتماعية
، أن يصبح عاجزًا عن  سه خاصةدون أن يصبح الواهب عاجزًا عن توفير أسباب المعيشة لنف

. فإذا وقع الواهب في ضيا مالي على  الوفاء بنفقة من تجب عليه نفقت م من زوجة وأوالد وأقارب
. وال يمنع الرجوع في هذه الحالة أن يظ ر  ، كان هذا عذرًا مقبواًل للرجوع في ال بة النحو الذي بيناه

، فإن للواهب  أو أن يقدم له مساعدة مالية . ( 8261) الموهوب له استعداده أن ينفا على الواهب 
، إال إذا قبل من الموهوب له مساعدته المالية ونزل بذلك عن حقه  حا الرجوع في هبته ل ذا العذر
. وقاضي الموضوع هنا أيضًا هو الذي يقدر ما إذا كان الضيا  في الرجوع بعد أن قام العذر

                                                 

 (
7119
في تقنين يجعل األصل جواز  ولم يكن هناك محل لحصر األعمال التي تنطوي على الجحود الكبير من جانب الموهوب له (  

، وهذا بخالف التقنين الفرنسي الذي حصر هذه األعمال ألن األصل فيه هو عدم جواز الرجوع في الهبة :  الرجوع في الهبة

، فالنص يضع معياراً  حيث ينتقد النص انتقاداً شديداً ال مبرر له 211قارن مع ذلك األستاذ محمود جمال الدين زكي ص 

. وهو بعد مأخوذ من المادة  من أن يضع قاعدة جامدة حتى يواجه بمرونته الحاالت المتنوعة والظروف المختلفةمرناً بدال 

يجوز نقض الهبة إذا أخل الموهوب له إخالالً خطيراً بما يجب عليه  "من التقنين المدني األلماني وتنص على ما يأتي :  999

. أنظر أيضاً في انتقاد النص األستاذ اكثم الخولي  "قد ارتكب جحوداً كبيراً ، بحيث يكون  نحو الواهب أو نحو أحد من ذويه

 .  291 – 292فقرة 

. ثم هو أيضاً يذكر  ، معنى الجحود تقييداً ضيقاً ويحصره في أعمال معينة ، كما قدمنا ( فيقيد 599أما التقنين المدني الفرنسي ) م 

 .  ، ال على سبيل التمثيل كما فعل التقنين المدني المصري ل الحصراإلعذار التي تسوغ الرجوع في الهبة على سبي

( دعوى الرجوع في الهبة للجحود تتقادم بسنة واحدة من وقت وقوع العمل الصادر من  591ويجعل التقنين المدني الفرنسي ) م 

، أياً كان العذر في  الهبة في مصر، ومن ثم تخضع دعوى الرجوع في  . ولم ينقل التقنين المدني المصري هذا الحكم الواهب

. على أن إذا مضى وقت طويل على قيام  ، فال تتقادم إال بخمس عشرة سنة من وقت قيام العذر ، للقواعد العامة الرجوع

،  ، فقد يستخلص من ذلك أن الواهب نزل ضمناً عن حقه في الرجوع بعد قيام العذر العذر للرجوع ولم يستعمل الواهب حقه

 .  ل عن حق الرجوع بعد قيام العذر جائزوالنزو

 (
7112
، وال يجوز للواهب  ( فقبول الموهوب له النفقة على الواهب يمنع من الرجوع في الهبة 599أما في التقنين الفرنسي ) م  (  

 .  الرجوع إال إذا طلب من الموهوب له النفقة عليه فامتنع الموهوب له
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 ٍ   . ( 8262) لرجوع في ال بة المالي الذي وقع فيه الواهب يكفي عذرًا ل
 أن يرزق الواهب ولداً : - 251

، ذكر أو  والمفروض في هذا العذر أن يكون الواهب وقت أن صدرت منه ال بة ليس له ولداً  
وآثر الموهوب له (  8269) . ف و قد وهب ماله في ذلك إلى أنه ليس له ولد يترك له هذا المال  أنثى

. كأن يكون له  وضع أن يظن الواهب وقت ال بة أن ليس له ولد.و عدل هذا ال على ورثته اآلخر ن
، إذا رزق الواهب ولدًا بعد ال بة أو تبين أن الولد الذي  . ففي هاتين الحالتين ولد و ظنه قد مات

. ذلك أن الدافع على ال بة قد  ، يكون هذا عذرَا مقبواًل للرجوع في ال بة ظنه قد مات ال يزال حياً 
د الذي رزقه الواهب أو ظ ر حيًا أولي بالمال الموهوب من الموهوب له متى تقدم ، والول انعدم

 .  الواهب إلى القاضي ب ذا العذر يطلب فسخ ال بة
، ثم رزق ولدًا آخر بعد ال بة أو ظ ر  و خلص مما قدمناه أنه إذا كان للواهب ولد وقت ال بة

. ذلك أنه وقت ال بة كان له ولدًا  جوع في ال بة، لم يكن هذا عذر مقبواًل للر  حيًا وكان يظنه ميتاً 
، فال يحا له بعد ذلك الرجوع في ال بة حتى  ومع ذلك وهب المال للموهوب له مؤثرًا إياه على ولده

  . ( 8261) لو زاد عدد أوالده 
، بل  وال يكفي أن يرزق الواهب ولدًا بعد ال بة أو يظ ر ولده بعد ال بة حيًا بعد أن ظنه مات

. فإذا مات الولد قبل  أن الولد الذي رزقه أو ظ ر حيًا يبقي حيًا إلى وقت الرجوع في ال بةيجب 
 .  ، فقد زال العذر للرجوع وامتنع هذا الحا أن يرجع الواهب في ال بة

، بل يجب رفع اهنمر إلى  وهذا العذر كغيره من اهنعذار ال يجعل ال بة مفسوخة من تلقاء نفس ا
                                                 

 (
7111
، إذ النص قد وضع معايير  وال مبرر هنا أيضاً لالنتقاد الشديد الذي يوجهه الىالنص – 299ة قارن األستاذ اكثم الخولي فقر (  

. ونظير ذلك ما نص عليه التقنين البولوني في  ، فيجعل لكل حالة بخصوصها ما يالئمها من الحكم مرنة يسترشد بها القاضي

 .  منه 915المادة 

 (
7119
يقع فسخ الهبة حتى لو كان للواهب أو للواهبة وقت الهبة جنين لم  "الفرنسي على أنه من التقنين المدني  512وتنص المادة  (  

، فهو في حالة الواهب الذي يعتقد  . ويمكن سريان هذا الحكم في مصر ما دام الواهب ال يعرف وقت الهبة بأمر الجنين "يولد 

. أما في القانون  ، بل العبرة بأن يعتقد أن ليس له ولد ة. فليست العبرة إذن بأال يكون للواهب ولد وقت الهب أن ولده قد مات

فقرة  – 2179فقرة  29، فالهبة تنفسخ حتى لو كان الواهب وقت الهبة يعلم بأمر الجنين ) بودري وكوالن  الفرنسي

2172 )  . 

 (
7115
والمفروض في ذلك أن الواهب لم يكن لديه ولد وقت الهبة  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، ثم رزق  . أما إذا كان له ولد وقت الهبة ، فرجع في الهبة ، أو كان له ولد ظنه ميتاً فوهب ثم ظهر الولد ثم رزق الولد بعدها

 .  ( 152ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "، فليس له الرجوع  ولداً بعدذ لك
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،  . وليس للقاضي هنا سلطة تقدير ة كالسلطة التي له في اهنعذار اهنخرى   االقاضي ليحكم بفسخ
، وطلب الواهب  فمتى ثبت له أن الواهب قد رزق ولدًا بعد ال بة أو ظ ر له ولد حي كان يظنه ميتاً 

 . ( 8261) ، وجب على القاضي أن يحكم بالفسخ  الرجوع في ال بة
 اآلثار التي تترتب على الرجوع في الهبة   -المبحث الثاني  

، تقابل إذا تم  فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير : الرجوع في ال بة كما قدمنا - 114
ٍ  أو فسخاً  ، وفسخ إذا تم بالتقاضي بالتراضي ، فإن اآلثار التي تترتب عليه  . وسواء كان تقاباًل

 .  ة على الغيرتختلف فيما بين المتعاقدين عن ا بالنسب
 أثر الرجوع في الهبة فيما بين المتعاقدين  -المطلب األول  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  109النصوص القانونية : تنص المادة  - 118
 .  " يترتب على الرجوع في ال بة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر ال بة كأن لم تكن " - 1
،  ثمرات إال من وقت االتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى " وال يرد الموهوب له ال - 2

، أما المصروفات النافعة فال يجوز في  وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرور ة
 .  الرجوع ب ا القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب "

 على ما يأتي :  101وتنص المادة 
، كان مسئواًل قبل  ء الموهوب بغير التراضي و التقاضي" إذا استولي الواهب على الشي - 1

الموهوب له عن هالك الشيء سواء كان ال الك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي ال يد له فيه أو 
 .  بسبب االستعمال "

" وأما إذا صدر حكم بالرجوع في ال بة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذاره  - 2

                                                 

 (
7119
.  ، بل تعتبر الهبة مفسوخة من تلقاء نفسها بحكم القانون ( ال حاجة إلى حكم بالفسخ 519ي التقنين المدني الفرنسي ) م وف (  

 EMFANT( أن الواهب إذا رزق الولد بعد موته )  ويترتب على ذلك فرقان بين التقنين الفرنسي والتقنين المصري : ) أوالً 

POSTHUME ) اً ولم يولد إال بعد موت الواه بن كان هذا كافياً في التقنين الفرنسي ألن الهبة فيه ، أي أن الولد كان جنين

، وال يجوز  ، ألن فسخ الهبة ال يكون إال بحكم القاضي . وال يبدو أن هذا يكفي في التقنين الصمري تنفسخ من تلقاء نفسها

( أن موت الولد قبل الرجوع  . ) ثانياً  الورثة كما قدمنالورثة الواهب أن يتقدموا بطلب الفسخ ألن حق الرجوع ال ينتقل إلى 

 . ، ويمنع الرجوع في الهبة في التقنين المصري كما سبق القول في الهبة ال يمنع انفساخ الهبة في التقنين الفرنسي
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  . ( 8266) ب له مسئواًل عن هذا ال الك ولو كان ال الك بسبب أجنبي ، فيكون الموهو  بالتسليم
، وكانت أحكام الفقه الحنفي هي التي تسرى  وال مقابل ل ذه النصوص في التقنين المدني السابا

  . ( 8264) في ع د التقنين هنن هذه المسائل من اهنحكام الموضوعية لل بة 
 - 142 - 141رى : في التقنين المدني السوري م وتقابل في التقنينات المدنية العربية اهنخ

وفي  - 621 - 621وفي التقنين المدني العراقي م  - 119 - 112وفي التقنين المدني الليبي م 
  . ( 8268)  190 - 121و  124 – 121تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

                                                 

 (
7111
 تاريخ النصوص :  (  

، فيما  ا استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع م 171: ورد هذا النص في المادة  999م 

وذلك دون إخالل بما كسبه الغير حسن النية من  "عدا أن الفقرة األولى في المشروع التمهيدي كانت تنتهي بالعبارة اآلتية : 

.  النهائيمن المشروع  992، وأقرت النص تحت رقم  "بعوض  ". وأضافت لجنة المراجعة إلى هذه العبارة كلمة  "حقوق 

، ولكن النص النهائي للمادة سقطت منه العبارة التي كانت  999، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ووافق عليه مجلس النواب

، دون أن يظهر من األعمال التحضيرية كيف حذفت هذه العبارة ) مجموعة  تتضمنها الفقرة األولى في المشروع التمهيدي

 .  ( 151ص  – 159ص  5األعمال التحضيرية ج 

. وأقرته  من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 177: ورد هذا النص في المادة  995م 

)  995، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب من المشروع النهائي 991لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 157ص  – 151ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7111
ال يصح الرجوع في الهبة إال بتراضي العاقدين أو  "من قانون األحوال الشخصية لقدري باشا :  911وقد جاء في المادة  (  

. فلو أخذ الواهب العين  ، كان رجوعه إبطاالً ألثر العقد في المستقبل وإعادة لملكه . فإذا رجع الواهب باحدهما بحكم الحاكم

، ومنعها  ، وإذا طلبها بعد القضاء ، ضمن قيمتها للموهوب له ، فهلكت أو استهلكت قبل القضاء أو الرضاء الموهوبة

 .  "، ضمنها  ، فهلكت في يده الموهوب له

 .  ، وإال سرت أحكام التقنين الجديد سرت أحكام الفقه الحنفي 2555أكتوبر سنة  29، فإن صدرت قبل  والعبرة بتاريخ صدور الهبة

( 
7117
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 511 – 512التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 559 – 551التقنين المدني الليبي م 

، كان رجوعه إبطاالً ألثر العقد من حين  إذا رجع الواهب في هبته بالتراضي أو بالتقاضي – 2:  115التقنين المدني العراقي م 

. وله  وال يرد الموهوب له الثمرات إال من وقت االتفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى - 1.  الرجوع وإعادة لملكه

. أم المصروفات النافعة فال يجاوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في  أن يرجع بجميع ما أنفقه من المصروفات االضرارية

ً : إذا أخذ الوا 119. م  قمية الموهوب ، فلو هلك الموهوب أو استهلك  هب الموهوب قبل الرضاء أو القضاء كان غاصبا

 .  ، ضمنه ، فهلك في يده . أما إذا طلبه بعد القضاء ومنعه الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم ضمن قيمته للموهوب له

تقنين العراقي يجعل أثر الرجوع في الهبة غير ، إال أن ال ) وأحكام التقنين العراقي متفقة في مجموعها من أحكام التقنين المصري

 .  ( 17فقرة  – 11أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –، جريا على أحكام الفقه الحنفي  رجعي ويبدأ من حين الرجوع

يرزق الواهب  : عند الرجوع في الهبة في الحالة التي نصت عليها المادة السابقة ) حالة أن 919تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، فيعاد إليه ما يساوي قيمة الكسب المتحقق إذ ذاك  ، تعاد األموال الموهوبة إلى الواه بز وإذا كان قد جرى التفرغ عنها ( ولدا

، وإنما يبقى له  . فللواهب أن يفك رهنها بدفع المبلغ الذي رهنت لتأمينه . أما إذا كانت األموال الموهوبة مرهونة للموهوب له

 .  لرجوع في هذا المبلغ على الموهوب لهحق ا

: إن الحق في إقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور أوالد بعدها يسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تاريخ  911م 

ً  والدة الولد األخير العدول عن حق  ، وليس بجائز ، أو من التاريخ الذي عرفه فيه الواهب أن ابنه الذي حسبه ميتاً ما زال حيا

 .  ، فهو ينتقل بوفاة الواهب إلى أوالده وأعقابه إقامة تلك الدعوى
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 اعتبار الهبة كأن لم تكن :  - 255

،  ء كان رجوعه بالتراضي أو بالتقاضي على النحو الذي قدمناه، سوا إذا رجع الواهب في ال بة
، فإن ال بة تعتبر كأن لم تكن ) م  . وإذا كان للفسخ أثر رجعي فيما بين المتعاقدين فإن ال بة تفسخ

 . ( مدني 1/  109
، أو صدور حكم قضائي  ، يجب التقايل من ا بالتراضي على الرجوع ولكن حتى تفسخ ال بة

، وال يستطيع  . وقبل التراضي أو التقاضي تكون ال بة قائمة ذر مقبول كما سبا القولبفسخ ا لع
، وال يستطيع أن يسترده إذا كان قد  الواهب أن يمتنع عن تسليم الشيء الموهوب إذا كان لم يسلمه

د ، كان غاضبًا وكانت يده ي ، بغير التراضي أو التقاضي فإذا استرده بعد أن سلمه . ( 8261) سلمه 
، سواء كان قد است لك الشيء  . و ترتب على ذلك أن الشيء إذا هلك في يده بعد استرداده ضمان

، ووجب عليه أن يدفع  ، كان ضامناً  باالستعمال أو هلك الشيء بفعله أو هلك بسبب أجنبي
. ذلك أن الشيء ال يزال مملوكًا  ( مدني 1/  101للموهوب له قيمة الشيء وقت ال الك ) م 

. بل أن الواهب في هذه الحالة  ، فتجب القيمة وقت هالكه ، وقد هلك في يد غاصب هوب لهللمو 
، ذلك أن  ال يستطيع أن يدرًا مسئولية عن ال الك برجوعه في ال بة إذا قام عنده عذل مقبول

 .  الرجوع فغي ال بة يمتنع على الواهب إذا هلك الشيء كما قدمنا
 رد الموهوب إلى الواهب : - 299

، فإن الواهب تفسخ كما قدمنا وتعتبر كأن لم  أما إذا تم الرجوع في ال بة بالتراضي أو التقاضي
، وستطيع أن  ، و ترتب على ذلك أن الواهب ال يلتزم بتسليم الموهوب إذا كان لم يسلمه تكن

                                                                                                                                                                    

.  : تبطل الهبة بناء على طلب الواهب إذا لم يقم الموهوب له أو إذا كف عن القيام بأحد الشروط أو التكاليف المفروضة عليه 911م 

 .  المتقدم ذكرها 919ي المادة وتطبق في إعادة األموال إلى الواهب القواعد المنصوص عليها ف

، ال يعيد الموهوب له  ، أو عند تخفيض الهبة لكونها فاحشة : عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور أوالد أو بسبب الجحود 915م 

له أن ، فيجب على الموهوب  . أما إذا كان الرجوع لعدم القيام بالتكاليف أو بالشروط الثمار إال ابتداء من يوم إقامة الدعوى

 .  يرجع مع المال الثمار التي جناها منذ كف عن القيام بتلك التكاليف أو الشروط أو منذ أصبح في حالة التأخر لعدم تنفيذها

. وتسقط هذه الدعوى بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ  : ال يجوز العدول مقدماً عن دعوى إبطال الهبة بسبب الجحود 999م 

.  ، وال ينتقل حق الواهب في إقامة تلك الدعوى إلى ورثته إذا كان مقتدراً على إقامتها ولم يفعل باألمر من يوم علم الواهب

 .  وكذلك ال تصح إقامتها على وريث الموهوب له إذا لم تكن قد أقيمت على الموهوب له قبل وفاته

 (  لفرنسي) وأحكام التقنين اللبناني مقتبسة في مجموعة من أحكام التقنين المدني ا

 (
7115
 2515مارس سنة  12كذلك ال يجوز للواهب التصرف في الشيء الموهوب قبل التراضي أو التقاضي ) طما الجزئية  (  

 .  ( 211ص  91رقم  19المحاماة 
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 .  يسترده من الموهوب له إذا كان قد سلمه
، فإن هلك بالفعل الموهوب له  الرجوع في ال بةوإذا هلك الشيء في يد الموهوب له بعد أن تم 

. أما إذا هلك بسبب  ، ووجب عليه تعو ض الواهب أو باست الكه إياه كان ضامنًا ل ذا ال الك
، ما لم يكن قد أعذر الموهوب له بالتسليم وهلك الشيء بعد  ، فإن ال الك يكون على الواهب أجنبي

( وليس هذا إال  مدني 2/  101ى الموهوب له ) م اإلعذار فال الك في هذه الحالة يكون عل
 .  تطبيقًا للقواعد العامة

 رجوع الواهب بالثمرات : - 292

. فإلي هذا  أما ثمرات الشيء الموهوب فتبقي ملكًا للموهوب له إلى يوم التراضي أو التقاضي
واًل عن ردها إلى ، فال يكون مسئ ، إذ هو يجنى ثمرات ملكه اليوم يعتبر الموهوب له حسن النية

 .  الواهب
، فإن الموهوب  ، أو من يوم رفع الدعوى الرجوع لعذر مقبول أما من يوم التراضي على الرجوع

. ومن ثم يجب عيه ردها إلى الواهب من ذلك الوقت ) م  له يصبح سيء النية فال يملك الثمرات
 (  مدني 2/  109

 رجوع الموهوب له بالمصروفات : - 291

أخرى يرجع الموهوب له على الواهب بما أنفقه من المصروفات على الشيء الموهوب ومن ج ة 
 بالتفصيل اآلتي : 

 .  ( مدني 2/  109، رجع ب ا كل ا على الواهب ) م  إذا كانت المصروفات ضرور ة
، رجع على الواهب بأقل القيمتين : المصروفات التي أنفق ا أو  وإذا كانت المصروفات نافعة

 .  ( مدني 2/  109يمة الشيء الموهوب بسبب هذه المصروفات ) م ز ادة ق
. ولكن يجوز له أن ينزع من  ، لم يرجع بشيء على الواهب وإذا كانت المصروفات كمالية

، وذلك ما لم يختر  الشيء الموهوب ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء إلى حالته اهنولي
. وليس في هذا إال تطبيا للقواعد  الواهب أن يستبقي هذه المنشآت بدفع قيمت ا مستحقه اإلزالة

مدني إذ تقول : " فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز  9/  180عامة التي قررت ا المادة ال
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، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشيء  أن يطالب بشيء من ا
 .  ، إال إذا اختار المالك أن يستبقي ا مقابل دفع قيمت ا مستحقة اإلزالة " إلى حالته اهنولي

، يستطيع أن  و بدو أن الواهب إذا ألزم برد المصروفات للموهوب له على التفصيل الذي قدمناه
، فيطلب أن يكون الوفاء ب ذه المصروفات على  مدني 182ينتفع باهنحكام المقررة في المادة 

جوز مدني في هذا الصدد : " ي 182. وتقول المادة  أقساط دور ة بشرط تقديم الضمانات الالزمة
للقاضي بنا على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبًا للوفاء بالمصروفات المنصوص علي ا في 

. وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دور ة بشرط تقديم الضمانات  المادتين السابقتين
،  ط. وللمالك أن يتحلل من هذا االلتزام إذا هو عجل مبلغًا يوازي قيمة هذه اهنقسا الالزمة

 .  مخصومًا من ا فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاق ا "
 أثر الرجوع في الهبة بالنسبة إلى الغير -المطلب الثاني  

 ليس للرجوع أثر رجعي : - 299

، ليس له أثر  ، سواء تم بالتراضي أو بالتقاضي يمكن القول بوجه عام أن الرجوع في ال بة 
، بل تجب حماية حقوق الغير حسن النية وفقًا للقواعد المقررة في هذا  رجعي بالنسبة إلى الغير

 .  الشان
، إذ  عنىوقد كان المشروع التم يدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصًا صر حًا في هذا الم

( تجري على الوجه اآلتي :  من المشروع 1/  684مدني ) م  109كانت الفقرة اهنولي من المادة 
، وذلك دون  ، أن تعتبر ال بة كأن لم تكن ، بالتراضي أو بالتقاضي " يترتب على الرجوع في ال بة

، وال يظ ر  حذفت . ولكن العبارة اهنخيرة من النص إخالل بما كسبه الغير حسن النية من حقوق "
  . ( 8240) من اهنعمال التحضير ة اين وكيف حذف هذا النص 

، فيمكن إعمال ا  ولكن العبارة المحذوفة ليست إال تقر رًا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن
  . ( 8241) بالرغم من حذف ا مع مراعاة القواعد التي تسري على ال بة بوجه خاص 

                                                 

 (
7119
 .  في الهامش 112وانظر آنفاً فقرة  – 151ص  – 159ص  5أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7112
 .  ( 79عاة هذه القواعد هو الذي أدى إلى حذف العبارة ) قارن األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة ولعل وجوب مرا (  
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ا إذا كان الموهوب له قد تصرف في الشيء الموهوب تصرفًا ن ائيًا ومن ثم يجب التمييز بين م
، أو كان قد رتب على الشيء الموهوب حقًا  ببيع أو هبة أو غير ذلك من العقود الناقلة للملكية

 .  عينيًا كحا رهن أو حا انتفاع أو حا ارتفاق أو غير ذلك من الحقوق العينية
 لموهوب تصرفاً نهائياً : تصرفات الموهوب له في الشيء ا - 295

قدمنا أنه إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا ن ائيًا ببيع أو هبة أو وقف أو 
، أصبحت ال بة الزمة وامتنع على الواهب  بغير ذلك من اهنسباب الناقلة للملكية أو المقسطة ل ا

، سواء عن طر ا الفسخ بالتقاضي  و متنع الرجوع(  8242) .و ستوي في ذلك العقار والمنقول  الرجوع
،  . وال يقال في هذه الحالة أن الرجوع في ال بة ليس له أثر رجعي أو عن طر ا التقايل بالتراضي

 .  بل اهنصح أن يقال أن الرجوع في ال بة ممتنع أصالً 
، حتى عند قيام العذر المقبول  ، فإنه ال يستطيع وإذا امتنع على الواهب الرجوع في ال بة

  . ( 8249) ، أن يطالب الموهوب له بتعو ض يقوم مقام الشيء الموهوب  لرجوعل
 ترتيب الموهوب له على الشيء الموهوب حقاً عينياً : - 299

، بل يقتصر على ترتيب حا  وقد ال يتصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفًا ن ائياً  
 .  عيني كحا انتفاع أو حا ارتفاق أو حا رهن

. وهذه تقضي بأنه إذا كان  ، تطبيا القواعد العامة ، وقد انعدم النص ه الحالةو جب في هذ
، وترتب حا الغير على العقار الموهوب بعد تسجيل صحيفة دعوى الرجوع  الشيء الموهوب عقاراً 

، فإن حا الغير في هذه الحاالت ال يسري  في ال بة أو بعد تسجيل التراضي على الرجوع في ال بة
، و رجع الغير على الموهوب  ، و سترد الواهب العقار خاليًا من كل حا للغير لى الواهببالنسبة إ

. أما إذا كان حا الغير قد ترتب وحفظ قانونًا قبل تسجيل  له بالتعو ض طبقًا للقواعد العامة
، أي ال  ، فإن كان الغير حسن النية صحيفة دعوى الرجوع أو قبل تسجيل التراضي على الرجوع

                                                 

 (
7111
 .  125أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7119
، إذا كان الرجوع في الهبة للجحود  منه 597، فإنه يقضي في الفقرة الثانية من المادة  وهذا بخالف التقنين المدني الفرنسي (  

، بأن يرد الموهوب له للواهب قيمة الشيء الموهوب وقت رفع دعوى  ب له قد تصرف في الشيء الموهوبوكان الموهو

، فإن الهبة في التقنين المدني الفرنسي تنفسخ من تلقاء  . أما إذا كان الرجوع بسبب أن الواهب قد رزق ولداً بعد الهبة الرجوع

 .  ( مدني فرنسي 519بالنسبة إلى الغير ) م ، ويكون النفساخها أثر رجعي حتى  نفسها كما قدمنا
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، ولم يستطيع هذا أن يسترد  ، سرى حقه بالنسبة إلى الواهب قيام عذر مقبول للرجوع في ال بة يعلم
. وال يرجع الواهب بتعو ض عن هذا الحا  العقار الموهوب إال مثقاًل بالحا العيني المترتب للغير

 .  على الموهوب له
، فإن  ول للرجوع في ال بة، أي يعلم وقت كسبه للحا قيام عذر مقب وإذا كان الغير سيء النية

، ورجع الغير على  ، واسترد الواهب العقار خاليًا من حقوق الغير حقه يسري بالنسبة إلى الواهب
 .  الموهوب له طبقًا للقواعد العامة

، فإن  ، ورجع الواهب في ال بة بالتراضي مع الموهوب له وإذا كان الشيء الموهوب منقوالً 
.وال يسترد الواهب المنقول الموهوب إال مثقاًل ب ذه  يؤثر في حقوق الغيرالرجوع في هذه الحالة ال 

، فإن فسخ ال بة بحكم القضاء يكون له أثر رجعي حتى  . أما إذا كان الرجوع بالتقاضي الحقوق 
. وهذا ما لم يكن الغير قد حاز  ، فيسترد الواهب المنقول خاليًا من حقوق الغير بالنسبة إلى الغير

، بأن كان له حا انتفاع أو حا رهن حيازة مثاًل وحاز المنقول لينتفع به أو  حسن النيةحقه وهو 
، وال يستطيع  ، ففي هذه الحالة تكون الحيازة في المنقول سندًا لحا الغير ليرت نه وهو حسن النية

 . الواهب أن يسترد المنقول إال مثقاًل ب ذا الحا
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مقدمة  
 (8274  )

 

 تعريف عقد الشركة ومقوماته وخصائصه  - 1

 تعريف عقد الشركة - 291

 من التقنين المدني على ما يأتي :  101نص قانوني : تنص المادة  – 
، بتقديم  " الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل من م في مشروع مالي 

  . ( 8241) نشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة " ، القتسام ما قد ي حصة من مال أو عمل
  . ( 8246)  111/  111و قابل هذا النص في التقنين المدني السابا المادة 

وفي التقنين  - 149و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري م 
                                                 

أوبرى ورو  – 2591مراجع في عقد الشركة : بودري وفال في الشركة والقرض والوديعة طبعة ثالثة سنة  (  7115) 

طبعة  22بالنيول وريبير وليبارنيير  – 2551طبعة ثانية سنة  21بيدان  – 2592طبعة سادسة سنة  1وبارتان وإسمان 

( في  Escarraاسكارا )  – 2521( في بطالن الشركات الواقعية طبعة ثانية سنة  Hemardهيمار )  – 2595ثانية سنة 

 Lyon - Caen etليون كان ورينو )  – 2592ريبير في القانون التجاري طبعة ثانية سنة  – 2595القانون التجاري سنة 

Renault  في الشركات  1( في القانون التجاري طبعة خامسةجزء–  ( فورنييه وبالنشيهFournier et Blancher )  في ،

( في الشركات المدنية  Andre Moreauاندريه مورو )  – 2599النظام القانونين والضرائبي للشركات المدنية سنة 

ن ( في الشركات المدنية في القانون المقارن رسالة م Petruscaبيتروسكا )  – 25915ونظمها القانونية والضرائبية سنة 

كوالن وكابيتان ودالمور انديير الطبعة التاسعة  – 1بالنيول وريبير وبوالنجيه الطبعة الثالثة جزء  – 2592باريس سنة 

 .  ( Societe civileلفظ )  9انسيكلوبيدي داللوز  – 1جوسران الطبعة الثانيةجزء  – 1جزء 

 .  2595األستاذ حسن على الذنون في العقود المسماة بغداد سنة  – 2591سنة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة جزء 

 .  ونحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم عندما نشير فيما يلي إلى أحد هذه المراجع

 (
7119
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  175تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

ووافقت  – "مشروع مالي  "بدال من عبارة  "مشروع اقتصادي  "، فيما عدا أن المشروع التمهيدي وردت فيه عبارة  جديدال

. وفي لجنة مجلس الشيوخ  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 999لجنة المراجعة على النص تحت رقم 

. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته تحت رقم  "ي مشروع مال "بعبارة  "مشروع اقتصادي  "عدلت عبارة 

 .  ( 999و ص  992ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  999

 (
7111
: الشركة عقد بين اثنين أو أكثر يلتزم به كل من المتعاقدين وضع حصة في رأس  922/  525التقنين المدني السابق م  (  

 .  م األرباح التي تنشأ عنه بينهمالمال ألجل عمل مشترك بينهم وتقسي

من التقنين  999وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في الموازنة بين هذا التعريف للشركة والتعريف الوارد في المادة 

بأنه يبرز (  ( عن تعريف التقنين المصري ) السابق يتميز هذا التعريف ) تعريف التقنين الجديد "المدني الجديد ما يأتي : 

. فيذكر إنها تكوين رأس مآل مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد تحقيق  عناصر الشركة وخصائصها األساسية

. وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية أو أدبية أو غيرها من  غرض اقتصادي

، دون أن تقوم بعمليات صناعية أو  . على أنه لما كانت بعض الجمعيات ياألغراض العامة التي ال شأن لها بالكسب الماد

، كالجمعية الزراعية الملكية واتحاد  ، تسعى إلى تحقيق غرض اقتصادي تجارية ودون أن توزع أرباحاً بين أعضائها

ل للحصول على ما يدره . فإن المشروع يبين في التعريف السابق أن الغرض من الشركة هو استغالل رأس الما . الصناعات

. والواقع أن الفقه والقضاء جريا على أن توزيع األرباح الناتجة عن العمل المشترك هو  من األرباح وتوزيعها بين الشركاء

ألن النية في االشتراك والتعاون  "اقتسام الخسائر المحتملة  ". كما أضاف المشروع عبارة  القصد األساسي من قيام الشركة

) مجموعة  "بول إخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك هي من صلب عقد الشركة عن طريق ق

 .  ( 991ص  5األعمال التحضيرية ج 
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وفي التقنين الموجبات والعقود  – 626وفي التقنين المدني العراقي م  - 111المدني الليبي م 
  . ( 8244)  811اللبناني م 

( عقد ومن يستلزم اشتراك  1 . فالشركة : ) و مكن استخالص مقومات الشركة من هذا التعر ف
( بنية  9. )  ( يساهم فيه كل من الشركاء بحصة في رأس المال الشركة 2. )  شخصين أو أكثر

( ومع مساهمة كل شر ك في اهنرباح  1. )  االشتراك والتعاون عن طر ا قبول أخطار معينة
 .  والخسائر

 الشركة عقد : - 291

عقدًا أن تكون ل ا أركان العقد المعتادة : التراضي . و قتضي كون ا  فالشركة عقد مسمى 
 .  ، وسيأتي بيان ذلك والمحل والسبب

. إال  وال بد من أن يشترك أكثر من شخص وأحد في الشركة شأن ا في ذلك شأن أي عقد آخر
، و مكن وهم  ، في أن أطراف العقد في ا أن الشركة تختلف عن العقود اهنخرى كالبيع واإليجار

. ومن ثم قسمت العقود إلى عقد  ، مصالح م بعد تكو ن الشركة متحدة غير متعارضة ءالشركا
. فالعقد الذاتي هو اتفاق بين  ( convention institutionelle( واتفاق منظم )  contrat Subjectifذاتي ) 

، وتكون الرابطة بين ما رابطة ذاتية عرضية تقتصر  شخصين ل ا مصلحتان متعارضتان
، والرابطة  ، نرى فيه تعارضًا بين مصلحة البائع ومصلحة المشتري  .مثل ذلك عقد البيع علي ما

، وهي ال تلبث أن تزول في أهم مشتمالت ا بانتقال ملكية  بين المتعاقدين ذاتية مقصورة علي ما
كزًا ، فعلى النقيض من العقد الذاتي يوجد مر  ، كالشركة . أما االتفاق المنظم المبيع إلى المشتري 
، فيسرى على الغير كما  ( هو أقرب إلى القانون منه إلى العقد statut institutionقانونيًا منظمًا ) 

                                                 

 (
7111
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 519التقنين المدني السوري م 

، ولم يذكر اقتسام  "مشروع مالي  "بدال من عبارة  "مشروع اقتصادي  "عبارة  ، وقد ذكر ) موافق 555التقنين المدني الليبي م 

 .  ( الخسائر

أنظر األستاذ حسن  – "مشروع مالي  "بدال من عبارة  "مشروع اقتصادي  ") موافق وقد ذكر عبارة  111التقنين المدني العراقي م 

 .  ( وما بعدها 19الذنون فقرة 

: الشركة عقد متبادل بمقتضاه يشترك شخصان أو عدة أشخاص في شيء بقصد أن يقتسموا  755اللبناني م تقنين الموجبات والعقود 

 .  ما ينتج عنه من الربح

 .  ( ) والتعريف في مجموعة موافقة لتعريف التقنين المصري
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، بل ل م جميعًا غرض  . وال تعارض ما بين مصالح الشركاء في الشركة يسري على الطرفين
 .  مشترك

.  . ف ناك الوضوح على أن التمييز بين العقد الذاتي واالتفاق المنظم ليس على قدر كبير من
، وقد يجاوز أثر هذه الرابطة  من العقود الذاتية ما يوجد رابطة مستمرة غير وقتية كعقد اإليجار

، يجاوز أثرها هي أيضًا  ، وهي عقد ذاتي . كذلك الوكالة غير المتعاقدين كالمشتري للعين المؤجرة
، وهي  نرى الشركاء في الشركة . ومن ج ة أخرى  المتعاقدين إلى الغير الذي يتعامل مع الوكيل

، إذ كل شر ك ير د أن يعطي الشركة اقل  ،ل م مصالح متعارضة عند تكو ن الشركة اتفاق منظم
. ومن ثم ندرك السبب في أن تقسيم العقد إلى عقد ذاتي  حصة ممكنة و فوز بأكبر ربح ممكن

،  قسيم ابتدعه ديجيه في الفقه اإلداري ،وهو ت واتفاق منظم وجعل الشركة اتفاقًا منظمًا ال عقدًا ذاتياً 
  . ( 8248) لم يسد في الفقه المدني 

على أنه من الممكن القول أن الشركة في مرحلة تكو ن ا تشترك مع سائر العقود في 
، ال سيما بعد أن  . ولكن ا بعد التكو ن تصبح أقرب إلى النظام من ا إلى عقد ذاتي خصائص ا

  . ( 8241) ذا النظام مقومات تفصله عن الشركاء بذوات م تضفي الشخصية المعنو ة على ه
 مساهمة كل شريك بحصة في رأس المال الشركة :  - 297

، وهي الحصة هي التي تحدد عادة  وال بد أن يساهم كل شر ك بحصة في رأس مال الشركة
،  لمال، بعد تحديد حصة الشر ك في رأس ا . هذا ال يمنع نصيبه في أرباح الشركة وفي خسائرها

، وتتضمن الشركة في هذه  من أن يتبرع له سائر الشركاء ب ذه الحصة فيعفونه من الوفاء ب ا
. أما الشركة التي ال يحدد  ، وسيأتي بيان ذلك الحالة هبة مكشوفة أو مستورة على حسب اهنحوال

أو تبرع له ب ا ، سواء التزم الشر ك بالوفاء ب ا كما يقع عادة  في ا لكل شر ك حصته من رأس المال
 . ، فإن ا تكون شركة باطلة سائر الشركاء كما يقع نادراً 

والحصة قد تكون نقودًا أو أوراقًا مالية أو منقوالت أو عقارات أو حا انتفاع أو عماًل أو اسمًا 

                                                 

 (
7117
 .  2هامش رقم  217الوسيط الجزء األول ص  (  

 (
7115
 .  2هامش رقم  1ص  1. أوبرى ورو وإسمان  وما بعدها 979فقرة أنظر ريبير في القانون التجاري  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وكل ما يصلح أن يكون محال لاللتزام يصلح أن  تجار ًا أو ش ادة اختراع أو دينًا في ذمة الغير
. وبدي ي أنه ليس من الضروري أن تكون  ، وسيأتي بيان ذلك تفصيالً  صة في الشركةيكون ح

. وتضم حصص الشركاء بعض ا إلى  ، أو متجانسة في النوع حصص الشركاء متساو ة في القيمة
، ورأس المال هذا يقوم بذاته  ( le capital social، فتكون من مجموع ا رأس المال الشركة )  بعض

 .  ، وهو الذي يستثمر لتوز ع أرباحه أو خسائره على الشركاء أموال كل شر ك مستقاًل عن
 نية االشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة :  - 295

. فال يكفي لقيام شركة أن يكون هناك مال مشترك بين  وهذا عنصر نفسي من مقومات الشركة
لشيوع يتحقا فيه هذا الوصف وليس بشركة ، فا عدد من اهنشخاص يستغلونه جميعًا بحسب طبيعته

 (8280 ) . 
،  ، أن الشركة عقد والشيوع غير عقد ، كما كان يقال وليس الفرق ما بين الشركة والشيوع

، سواء كان مصدره العقد أو الميراث أو غير  فالشيوع قد يكون مصدره العقد كالشركة ولكن الشيوع
. فإن كان دارًا أو أرضًا سكنوها أو  ه بحسب طبيعته، مال مشترك لشركاء في الشيوع يستغلون ذلك

، وان كان منقواًل أجروه أو  ، وإن كان نقودًا أو أوراقًا مالية استولوا على فوائدها زرعوها أو أجروها
. أما الشركة فال بد في ا من أن تكون عند الشركاء نية االشتراك في  انتفعوا به بحسب طبيعته

، وال يقتصرون على مجرد  من وراثه الربح ولكن قد يعود علي م بالخسارة، يأملون  نشاط ذي تبعة
ونية االشتراك في نشاط  . ( 8281) استثمار مال مشترك بحسب طبيعته كما هي الحال في الشيوع 

، أو إدارة كل  ( أي نية تكو ن شركة affectio societatisذي تبعة هي التي يطلا علي ا عبارة ) 
 .  مع الشركاء اآلخر ن في نشاط ينطوي على قد من المخاطرةشر ك في أن يتعاون 

، وهو  ووجود هذه النية عند الشركاء يدل عليه بوجه خاص طبيعة النشاط الذي اشتركوا فيه
  . ( 8282) مسألة واقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع 

                                                 

 (
7179
المشاركة التي  "من التقنين المدني الليبي على ما يأتي :  559وتنص المادة  – 21ص  911فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

) أي أحكام الحائط  "ذا القانون وما يليها من ه 719تتكون أو يحتفظ بها لمجرد االنتفاع بشيء أو أكثر تنظمها أحكام المادة 

 .  ( المشترك

 (
7172
 .  197ص  – 191ص  572فقرة  22بالنيول وريبير وليبارنيير  (  

 (
7171
 .  9وهامش رقم  191ص  22بالنيول ويبير وليبارنيير  (  
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 مساهمة كل شريك في األرباج والخسائر :  - 219

، أن يساهم  ي نشاط ذي تبعة يعود على الشركاء بالربح أو الخسارةو ستتبع وجود نية االشتراك ف
. فإذا  ، و وزعون فيما بين م الخسائر ، فيتقاسم الشركاء اهنرباح كل شر ك في تبعة هذا النشاط

، أو خرم من مقاسمته لألرباح مع  أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته لألرباح
. وفي هذا تقول   ، وكانت باطلة ( societe leonineشركة شركة اهنسد ) ، كانت ال تحمله للخسائر

، " إذا اتفا على أن أحد الشركاء ال يساهم في أرباح أو في  مدني 111الفقرة اهنولي من المادة 
. كذلك إذا اتفا على أن أحد الشركاء ال  ، وسيأتي تفصيل ذلك ، كان عقد الشركة باطاًل " خسائر

، فإن  ، بل يقتصر على استرداد حصته بعد انقضاء الشركة اهنرباح وال في الخسائريساهم ال في 
، بل يكون قد قدم ماال للشركة على سبيل القرض دون فائدة أو على سبيل  هذا ال يكون شر كاً 

  . ( 8289) القرض دون فائدة أو على سبيل العار ة تبعًا لطبيعة هذا المال 
، على أن يشترك  الخسائر هي التي تخرج من يقدم ماال لتاجر وهذه المساهمة في اهنرباح وفي

، أقرض التاجر المال  . وإنما يكون مقرضاً  ، عن أن يكون شر كاً  معه في الربح دون الخسارة
، ومن ثم يجب أن تسرى أحكام القرض فال تز د الفوائد في أية حال  بفائدة تتفاوت بتفاوت اهنرباح

  . ( 8281) %  4على 

                                                 

 (
7179
باالنتفاع براس المال مدة ، على أن يستأثر كل منهم بدوره  وإذا اتفق شخصان أو أكثر على تكوين رأس مآل يساهمون فيه (  

 29ص  – 21ص  911فقرة  1، إذ ال مساهمة في أرباح أو في خسائر ) أوبرى ورو وغسمان  ، فالعقد ليس بشركة معينة

 –(  112أنظر ما يلي فقرة  prêt a credit differeوهذا ما يسمى بقرض االئتمان المؤجل  – 29فقرة  19بودري وفال  –

مؤلفين الموسيقيين بغرض الحصول على حق كل عضو فيها قبل الغير عن أعماله الموسيقية مع خصم وإذا تألفت هيئة من ال

، ألنها لم تجمع حصصاً من الشركءا بغرض تقسيم  ، فإن هذه الهيئة ال تكون شركة وإن أسمت نفسها بذلك جزء لقاء النفقات

. وقد أنكرت محكمة االستئناف المختلطة على  حقوقهم ، بل هي وكيلة عن أعضائها في الحصول على الربح والخسارة عليهم

، وإنما يتقاضى الوكيل العام للهيئة بصفته وكيالً عن كل  ، فمنعتها من أن تتقاضى باسمها هذه الهيئة الشخصية المعنوية

ئة شخصية . وكان من الممكن أن يكون للهي ( 915ص  29م  2599يناير سنة  99مؤلف موسيقى بالذات ) استئناف مختلط 

 .  ، ال باعتبارها شركة بل باعتبارها جمعية معنوية

 (
7175
،  ، وتعاقد معه آخر بعقد وصف بأنه شركة وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا رسا على مقاول مزاد إنشاء بناء (  

،  كانت نتيجة العملية ، وأن يسترد جميع ما صرفه سالماً مهما وكان من شروطه أن يصرف ذلك اآلخر على العملية من ماله

، وقام المقاول  ويستولى على ربح محقق يقدر بفائدة مئوية بالنسبة إلى قيمة مرسى المزاد بصرف النظر عما يصرفه فعال

. وال يغير من هذه الحقيقة احتفاظ المقرض بحق شراء  ، كان هذا العقد في حقيقته مخفياً لقرض وليس بشركة بمباشرة العمل

 2559ابريل سنة  7، وذلك بوساطة مندوب يتحمل المقاول مرتبه ) استئناف مصر  راف على أبواب اإلنفاقالمهمات واألش

 .  ( 155رقم  59المجموعة الرسمية 
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، الذين يتقاضون فوق أجورهم تصيبًا من أرباح  وهذه المساهمة أيضًا هي التي تخرج العمال
، ف م يشاركونه في الربح وال  ، عن أن يكونوا شركاء لصاحب المصنع المصنع الذي يعملون فيه

، فال يخرج  .والنصيب من أرباح المصنع الذي يمنح للعامل جزءًا من أجراه  يتحملون معه الخسارة
، و ستحا التعو ض  . فيجوز فصله العامل على أن يكون أجيرًا تسرى عيه أحكام عقد العمل

، وال يكون مسئواًل عن  ، وال يطلب حسابًا عن هذه اإلدارة ، وال يشارك في إدارة المصنع المقرر
  . ( 8281) ديون المصنع 

. فقد  ، بل يصح أن تكون مااًل من نوع آخر وليس من الضروري أن تكون أرباح الشركة نقوداً 
، تخصص لكل شر ك طبقة  تتكون الشركة وتستغل رأس مال ا في بناء عمارات ذات طبقات

، ينتفع ب ا كل من الشركاء على النظام  . وقد تتكون شركة وتجعل رأس مال ا آالت زراعية يسكن ا
، كما إذا تأسست شركة  . بل قد يكون الربح هو مجرد توقى خسارة مادية محتملة لشركةتحدده ا

من حاملي سندات شركة أخرى بقصد الدفاع عن مصالح حاملي هذه السندات والحيلولة دون هبوط 
(  solennelخصائص عقد الشركة : وعقد الشركة عقد شكلي )  - 161(  8286) أسعار السندات 
،  ( a titre onereux 9، ومن عقود المعاوضة  ( synallagmatiqueملزمة للجانبين ) وهو من العقود ال

                                                                                                                                                                    

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كانت حصة الشريك عيناً نقل ملكيتها إلى الشركة مقابل مبلغ معين يستولى عليه عند 

، فالعقد ليس بشركة والشريك ليس  يستولى على فوائده ما دامت الشركة باقية دون أن يشارك في الخسارةتصفية الشركة و

 .  ( 255ص  97م  2551إال بائعاً للعين ) استئناف مختلط أول مايو سنة 

 (
7179
من تقنين الموجبات والعقود اللبنانين على ما  759وقد نصت المادة  – 191ص  172فقرة  22بالنيول وريبير وليبارنيير  (  

إن اشراك المستخدمين أو ممثلي األشخاص المعنويين أو الشركات في جزء من األرباح كأجل كلي أو جزئي يعطي  "يأتي : 

 51م  2595ديسمبر سنة  11أنظر أيضاً استئناف مختلط  – "لهم لما يقومون به من الخدمات ال يكفي لمنحهم صفة الشريك 

 .  211ص  95م  2551مارس سنة  15 – 19ص 

، فاستخدم هذا الشخص شخصاً آخر لتوزيع هذه السجاير في أحد  وإذ خصصت شركة سجاير عمولة لشخص لتوزيع سجايرها

 25المحاماة  2597 ابريل سنة 22، لم يكن العقد بين هذين الشخصين شركة ) أسيوط الكلية  االقاليم مقابل جزء من العمولة

، لم يكن هذا  . وإذا استخدم شخص آخر في تقسيم أرضه وبيعها مقسمة في نظير نسبة معينة من الثمن ( 221ص  99رقم 

 .  ( 992ص  91م  2559يونيه سنة  22، بل هو عقد مقاولة ) استئناف مختلط  العقد شركة

 (
7171
بل إن جمعيات  – 579فقرة  22بالنيول وبرسبير وليبارنيير  وانظر – 2599أكتوبر سنة  99أنظر في فرنسا قانون  (  

، فيكون ربح الشريك في هذه الجمعيات هو شراء السلعة  التعاون تهدف إلى تحقيق أرباحها عن طريق توفير أرباح الوسطاء

ص  579فقرة  22ر بثمن ارخص أو انتاجها بتكاليف أقل أو اقتراض النقود بسعر منخفض ) أنظر بالنيول وريبير وليبارفيي

، وال تدخل ضمن الشركات المدنية بل ضمن  . على أن جمعيات التعاون تخضع لقوانين خاصة ( 151ص  – 152

وقارن محكمة اإلسكندرية الكلية  – 29الجمعيات كما سيأتي ) أنظر في هذا المعنى فورنييه في الجمعيات المدنية ص 

ابريل سنة  99. محكمة بورسعيد الجزئية الوطنية  15ص  29رقم  29ة المجموعة الرسمي 2525سبتمبر سنة  5الوطنية 

في فرنسا بأن تكون جمعيات التعاون  2551سبتمبر سنة  29. ويقضي قانون  ( 121ص  295رقم  25المحاماة  2599

 .  ( مكررة 551فقرة  22( بالنيول وريبير وليبارنيير  شركات مدنية
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 . ( commutatifومن العقود المحددة ) 
في هذا الصدد : " يجب  104، وتقول المادة  ، هنن ا ال تنعقد إال بالكتابة فالشركة عقد شكلي

إلى هذه المسألة عند الكالم في شكل . وسنعود  ، واال كان باطاًل " أن يكون عقد الشركة مكتوباً 
 .  الشركة

، والشركة تلتزم نحو  . فكل شر ك يلتزم نحو الشركة وهي عقد من العقود الملزمة لجميع أطراف ا
. و سبا تكو ن الشركة عقد ما بين الشركاء يتفقون فيه  ، بالتزامات معينة سيأتي بيان ا كل شر ك

  . ( 8284) يلتزم الشركاء بعض م نحو بعض  ، ففي هذا االتفاق على تكو ن الشركة
، و ستولي في  ، وقد قدمنا أن كل شر ك يقدم حصة في رأس المال وهي من عقود المعارضة

. و صح أن تتضمن  نظير تقديمه ل ذه الحصة على نصيبه في أرباح الشركة إذا كانت هناك أرباح
. تتضمن تبرعًا مكشوفًا إذا تبرع سائر  مباشرالشركة تبرعًا مكشوفًا أو تبرعًا مستترًا أو تبرعًا غير 

، و كون التبرع  الشركاء هنحدهم بحصته فأعفوه من تقديم ا بعد تحديدها على النحو الذي قدمناه
. وفي هذه الحالة يجب أن  مكشوفًا إذا ظ ر من عقد الشركة أن الشر ك أعفي من تقديم حصته

. وقد  ، وألزم الشر ك بدفع حصته  كانت باطلة. وإال تستوفي ال بة شكل ا فتكون في عقد رسمي
، إذا ذكر في العقد أن الشر ك قد دفع حصته و كون في الحقيقة  يتضمن عقد الشركة تبرعًا مستتراً 

فال تستلزم  ، ( 8288) ، وفي هذه الحالة تكون ال بة مستترة تحت اسم عقد الشركة  قد أعفي من دفع ا
تضمن عقد الشركة هبة غير مباشرة إذا أعطى الشر ك نصيبًا .وقد ي الرسمية شان كل هبة مستترة

، وال تستوجب  ، فيكون ما زاد من اهنرباح هبة غير مباشرة في اهنرباح أكبر من حصته في الشركة
  . ( 8281) الرسمية 

                                                 

 (
7171
يقم أحد الشركاء بما تعهد به من تقديم حصته أو غير ذلك نجاز ألي شريك آخر أن يطلب فسخ  ويترتب على ذلك أنه إذا لم (  

مدني  999. وقد نصت المادة  ، وللقاضي أن يقدر ما إذا كان يستجيب لطلب الفسخ طبقاً للقواعد المقررة في فسخ العقد العقد

، لعدم وفاء شريك  الشركة بناء على طلب أحد الشركاءيجوز للمحكمة أن تقضي بحل  - 2 "في هذا الصدد على ما يأتي : 

 1.  ، ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل بما تعهد به أو ألي سبب أخر ال يرجع إلى الشركاء

 .  ( 599فقرة  1. أنظر األستاذ محمد كمال مرسي في العقود المسماة  " ويكون باطال كل اتفاق يقضي بغير ذلك -

 (
7177
 .  577أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7175
 .  1فقرة  19أنظر في هذا المعنى بو دري وفال  (  
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. وقد يتوهم أن ا عقد احتمالي من احتمال أن يساهم  ، وليست بعقد احتمالي والشركة عقد محدد
. ولكن العقد يكون محددًا إذا كان المتعاقد  سائر الشركة إذا خسرت بداًل من أن تربحالشر ك في خ

، ف و يعطي حصته من رأس  ، والشر ك يعرف ذلك يعرف وقت العقد قدر ما يعطي وقد ما يأخذ
. أما احتمال  ، وهذا كاف لجعل العقد محدداً  المال و ساهم في نصيب معين من اهنرباح إذا وجدت

، واال كان عقد إيجار أرض زراعية عقدًا احتماليًا أن  فال يجعل عقد الشركة عقدًا احتمالياً  الخسارة
  . ( 8210) نقل قيمة المحصول عن أجرة اهنرض 
 استبقاء عقد الشركة بعقود أخرى :  - 211

، أصبح من المتيسر أن نميز عقد  بعد أن حددنا مقومات عقد الشركة وبينا خصائص هذا العقد
 .  عن غيره من العقود التي يشتبه ب ا الشركة

فقد يشتبه عقد الشركة بعقد البيع في ا إذا اتفا المؤلف والناشر على أن يتقاضى المؤلف نسبة 
. فإذا كان الناشر هو الذي قام بنفقات نشر  معينة من أرباح الناشر في مقابل حقه في التأليف

،  فإن ربح شاركه المؤلف في ربحه بنسبة معينة،  الكتاب وهو وحده الذي يتحمل خسائره المحتملة
ف و  ، ( 8212) ذلك أن المؤلف في هذه الحالة ال يساهم في الخسائر  . ( 8211) فالعقد بيع ال شركة 

. أما إذا اشترك  قد باع مؤلفه بثمن يز د أو ينقص بحسب اهنرباح التي يحصل علي ا الناشر
.  ، ، فالعقد شركة ى المساهمة في اهنرباح والخسائر، واتفقا عل المؤلف مع الناشر في نفقات النشر

يكون شركة أيضًا إذا قام الناشر بتقديم نفقات النشر على أن يستردها أواًل مما يحصل عليه من بيع  
وإذا نزل  . ( 8219) ، ثم يتقاسم بعد ذلك مع المؤلف ما يز د على النفقات بنسبة معينة  الكتاب

، على أن يأخذ منه نسبة معينة من اهنرباح دون أن  رصاحب المتجر عن متجره لشخص آخ
 .  ، فالعقد بيع ال شركة يشاركه في الخسارة

                                                 

 (
7159
 .  191ص  579فقرة  22بالنيول وريبير وليبارنيير  – 7فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7152
 .  2211فقرة  1كوالن وكابيتان  (  

 (
7151
 .  يقابله حق المؤلف المعنوي في كتابه وهذا الحق ال يزال باقياً له، ألن هذا العمل  وال يقال أنه خسر عمله في التأليف (  

 (
7159
أنظر في مثل آخر لعقد وصف في  –وتكون نفقات النشر التي قدمها الناشر قرضاً يسترده من الشركة قبل توزيع األرباح  (  

مجموعة أحكام  2519مارس سنة  21، نقض مدني  ظاهره بأنه قعد شركة إال أنه في حقيقته وفي قصد المتعاقدين عقد بيع

 .  119ص  97رقم  22النقض 
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و شتبه عقد اإليجار في المزارعة بعقد الشركة فإذا أعطى صاحب اهنرض الزراعية أو صاحب 
اهنرض المغروسة باهنشجار اهنرض مزارعة لشخص آخر في مقابل أخذ صاحب اهنرض نسبة 

. ذلك أن صاحب اهنرض يأخذ  ، أي إيجارًا ال شركة ، كان العقد مزارعة المحصولمعينة من 
، فإذا كان المزارع قد لحقته خسارة فصاحب اهنرض ال يساهم  أجرة أرضه نسبة من المحصول

. ومن ثم ألحا المشروع عقد  ، وقد رأينا أن الشر ك يجب أن يساهم في الربح وفي الخسارة في ا
مدني أن  620، وذكر صراحة في المادة  ( مدني 624 - 611إليجار ) المواد المزارعة بعقد ا

 .  أحكام اإليجار تسرى على المزارعة
،  ، باإلضافة إلى أجره و شتبه عقد العمل بعقد الشركة فيما قدمنا من أن العامل لو كان يأخذ

ال يشارك صاحب العمل  ، هنن العامل ، فالعقد عقد عمل ال عقد شركة نصيبًا معينًا من اهنرباح
  . ( 8211) ، وال يكون مسئواًل عن ديون صاحب العمل  ، وال يشارك في إدارة العمل في الخسارة

و شتبه عقد الوكالة بعقد الشركة فيما إذا فوض الدائن شخصًا أن يقبض حقه من المدين في 
ال يشارك الدائن في  ، هنن الوكيل ، فالعقد وكالة مأجورة ال شركة مقابل نسبة معينة من الدين
 .  ، بل هو يأخذ أجرًا على وكالته نسبة معينة من الدين الخسارة إذا لم يقبض الدين

و شتبه عقد القرض بعقد الشركة فيما إذا أعطى شخص مااًل إلى تاجر على أن يشاركه في 
أقرض التاجر  ، وقد قدمنا أنه أنما ، هنن المقرض ال يساهم في الخسارة . فالعقد هنا قرض اهنرباح

، ومن ثم يجب أن تسرى أحكام القرض فال تز د الفوائد في أية  المال بفائدة تتفاوت بتفاوت اهنرباح
 . ( 8211) حال على % 

 أنواع الشركات المختلفة والتمييز فيما بينها  - 2

 تدرج الجماعات من األغراض غير المادية إلى األغراض المادية  - 219

، وقد زادها تطور  يتركز نشاط ا لتحقيا أغراض معينة ظاهرة قديمة : تجمع الناس في طوائف
                                                 

 (
7155
 .  219أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7159
 .  219أنظر آنفاً فقرة  (  

،  وإذا اتفق شخصان على أن يحول كل منهما رأس مآل إلى إيراد مرتب طول حياته وبعتد موته يتحول اإليراد إلى الشخص اآلخر

، ألن الطرفين ال يساهمان في ربح أو في  شركة – tontineي القانون الفرنسي القديم باسم ج ويعرف ف–لم يكن هذا االتفاق 

 .  ( 29فقرة  societe civileلفظ  9، بل إن أحدهما يسكب إذا مات اآلخر قبله ) انسيكلوبيدي داللوز  خسارة
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، وكان من  . فقد زادت اهنغراض التي ت دف الجماعات لتحقيق ا وتعقدت الحضارة قوة وانتشاراً 
 .  وراء التطور االقتصادي وتقدم الصناعة أن قامت الشركات الكبيرة وتعددت أنواع ا وأشكال ا

، من أغراض غير مادية إلى  ناحية اهنغراض التي تقوم على تحقيق ا، من  وتتدرج الجامعات
( الجمعيات والمؤسسات وتلحا ب ا جمعيات التعاون  1أغراض مادية على النحو اآلتي : ) 

، ولكن ا تشترك جميعًا في أن ا أغراض ال يدخل في ا  ، وهذه تحقا أغراضًا مختلفة والنقابات
( الشركات المدنية وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية  2 ) . ( 8216) الحصول على ربح مادي 

، ولكن المشروعات المالية التي تقوم ل ا ال تدخل في  للحصول على ربح مادي كما سبا القول
، وهذه  ( الشركات التجار ة 9. )  أعمال التجارة المذكورة على سبيل الحصر في التقنين التجاري 

، ولكن المشروعات  صول على ربح مادي كالشركات المدنيةجماعات تقوم بمشروعات مالية للح
، تدخل في أعمال  ، على خالف المشروعات التي تقوم ب ا الشركات المدنية التي تقوم ب ا

، وهذه شركات مدنية تقوم بمشروعات ال  ( الشركات المدنية ذات الشكل التجاري  1. )  التجارة
 .  شكل التجاري لدعم نظام ا وتيسير نشاط ا، ولكن ا تتخذ ال تدخل في أعمال التجارة

 الجمعيات والمؤسسات وجمعيات التعاون والنقابات :  - 215

. فالجمعية جماعة ذات صفة  وقد تناول التقنين المدين الجديد تنظيم الجمعيات والمؤسسات
 11دائمة مكونة من عدة أشخاص طبيعية أو اعتبار ة لغرض غير الحصول على ربح مادي ) م 

، إلى أغراض نفعية تعود بالفائدة على  ( وتتدرج أغراض الجمعيات من أغراض خير ة محضة مدني
. وهذا هو أيضًا شأن المؤسسات فالمؤسسة شخص  أعضائ ا ولكن هذه الفائدة ليست ربحًا مادياً 
 ، لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة

 61، دون قصد إلى ربح مادي ) م  أو ر اضية أو هني عمل من أعمال البر أو النفع العام
. وتختلف المؤسسة عن الجمعية في أن المؤسسة تنشأ بتخصيص مال للغرض المقصود  ( مدني

، هذا إلى أن  ، أما الجمعية فتنشأ باجتماع جماعة من الناس لتحقيا الغرض المقصود وتحقيقه
 .  ع لنظام أدق ولرقابة أشدالمؤسسة تخض

                                                 

 (
7151
 .  952ص  95 م 2511يونيه سنة  5 – 129ص  12م  2595فبراير سنة  15استئناف مختلط  (  
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، فقد تكون أغراضًا  واهنغراض التي تقوم الجمعيات والمؤسسات على تحقيق ا متنوعة كما قدمنا
، كجمعيات اإلسعاف وال الل اهنحمر والرفا  ذات صفة إنسانية ال يقصد ب ا إال البر ولنفع العام

. وقد  ، كجمعيات تحفيظ القرآن وجمعيات المبشر ن ونحوها . وقد تكون أغراضًا دينية بالحيوان
، كجمعية االتحاد  .وقد تكون أغراضًا اجتماعية ، كالجمعية الزراعية تكون أغراضًا اقتصادية

، كجمعية االقتصاد والتشر ع  .وقد تكون أغراضًا علمية النسائي وجمعيات الخدمة االجتماعية
جتماعية وجمعيات الدراسات التار خية والجغرافية واال(  8214) وجمعيات التأليف والترجمة والنشر 

، كجمعيات الموسيقى والغناء  . وقد تكون أغراضًا فنية وجمعيات مكافحة اهنمراض المختلفة
. وقد  ، كنوادي اهنلعاب الر اضية ونحوها .وقد تكون أغراضًا ر اضية والتمثيل واهندب والشعر

(  8218)  ، كالنوادي السياسية تكون غير ذلك من اهنعمال التي يقصد ب ا الحصول على ربح مادي

.وهذه  وقد تجمع الجمعية الواحدة غرضين أو أكثر من هذه اهنغراض . ( 8211) والنوادي االجتماعية 
، ومن ا  ، من ا ما هو ذو صفة إنسانية بارزة ال يقصد به إال البر والنفع العام ، كما نرى  اهنغراض

كن ا فائدة ال يدخل في ا ، ول أغراض نفعية تعود بالفائدة المعنو ة أو المادية على أعضاء الجمعية
 .  الربح المادي

 .  و لحا بالجمعيات والمؤسسات جمعيات التعاون والنقابات المختلفة
وجمعيات التعاون تتميز بأن ا جمعيات تقوم على أغراض نفعية تعود بفوائد مادية على 

تعاون في  . ف ناك . وتتنوع ضروب التعاون  ، و تركز تحقيا هذه اهنغراض في التعاون  أعضائ ا
. وهناك تعاون في  ، يعين المتعاونين في الحصول على السلع بأسعار رخيصة االست الك

، يعين المتعاونين في الحصول على أدوات اإلنتاج كاآلالت الزراعية والسماد والبذرة  اإلنتاج

                                                 

 (
7151
، فإذا اتخذت شكال تجارياً كانت  وهذه الجمعيات إذا قصدت أن تحقق ربحاً مادياً من وراء عملها كانت شركات مدنية (  

، أن  ، إذا كانت تقصد إلى الربح المادي فتصبح بذلك شركة مدنية . ويجوز لجمعية النشر شركات مدنية ذات شكل تجاري

. ولكن ذلك ال يقصر مسئولية الشركاء عن ديون الشركة  أو أسهم دون أن تتخذ الشكل التجاريتقسم رأس مالها إلى حصص 

، بل يكون كل شريك مسئوال في ماله الخاص عن ديون الشركة بنسبة ما يحمل من  على قيمة األسهم التي يحملها كل شريك

 .  ( 99وفقرة  19ص  – 15ص  1األسهم ) أنظر في هذا المعنى فورنييه في الشركات المدنية فقرة 

 (
7157
المحاماة  2519مايو سنة  19، بل هو جمعية : محكمة مصر الكلية الوطنية  أنظر في أن النادي السعدي ليس شركة مدنية (  

 .  199ص  1/  127رقم  9

 (
7155
 .  255ص  91م  2555مايو سنة  22استئناف مختلط  (  
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عاون ، يعين المتعاونين في الحصول على قروض وهناك الت . وهناك التعاون في االئتمان ونحوها
. وجمعيات التعاون كثيرة  ( assurance mutuelle، يتمثل في جمعيات التأمين التعاونية )  في التأمين

، كجمعيات التعاون المنزلي والتعاون الزراعي والتعاون االقتصادي والتعاون  منتشرة في مصر
ة تنظم ا بما يتفا الصناعي والمصارف التعاونية والتأمين التعاوني ولجمعيات التعاون قوانين خاص

  . ( 8900) مع طبيعة كل نوع من أنواع هذه الجمعيات وأغراض ا 
، تضم كل جماعة من ا أبناء الحرفة الواحدة ينتظمون في نقابة  أما النقابات ف ي جماعات

، كنقابات المحامين  للدفاع عن مصالح هذه الحرفة ولتنظيم العمل في ا وللسعي في إصالح شؤون ا
. وأهم النقابات من  ، وكل نقابة ينظم ما قانون خاص اء ونقابة الم ندسين وغيرهاونقابة اهنطب

، فقد أصبحت قوات ضخمة في الداخل  الناحية االقتصادية والناحية السياسية هي نقابات العمال
) ، وتنظم هذه النقابات أيضًا قوانين خاصة  الدولة تنظم شؤون العمل وتدافع عن مصالح العمال

8901 ) .  
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. ولكن  أما الشركات المدنية فتقوم لتحقيا أغراض تعود علي ا بالربح المادي كما قدمنا 
، وهي اهنعمال التي  المشروعات المالية التي تقوم ب ا الشركات المدنية ال تدخل في أعمال التجارة

وأهم هذه اهنعمال هي شراء البضائع .  عددت ا المادة الثانية من التقنين التجاري على سبيل الحصر
، وعقود المقاولة المتعلقة بالمصنوعات والتجارة والنقل البري  والسلع هنجل بيع ا أو تأجيرها

، واهنعمال المتعلقة بالكمبياالت والسندات  ، ومعامالت المصارف ، وعقود التور د والبحري 
،  متى كان المقاول متع دًا بتور د اهندوات ، والمقاوالت المتعلقة بإنشاء مبان والصرافة والسمسرة

واهنعمال المتعلقة بالسفن من إنشاء أو شراء أو بيع أو إيجار أو إقراض أو تأمين أو استخدام 
 ،  للبحر ن

، وإذا  ، كان هذا العمل مدنياً  فإذا خرج عمل عن اهنعمال التي عددها النص اعمااًل تجار ة
                                                 

 (
7999
( أقرب إلى  مدني وما بعدها 792( وملكية األسرة ) م  مدني وما بعدها 711الواحد ) م ويبدو أن اتحاد مالك طبقات البناء  (  

 .  ( 175وفقرة  179فقرة  societe civileلفظ  9الشركات المدنية منها إلى الجمعيات التعاونية ) انسيكلوبيدي داللوز 

 (
7992
 .  "والمؤسسات االجتماعية والنقابات ينظمها القانون  الجمعيات الخيرية والتعاونية "مدني على أن  79وقد نصت المادة  (  
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. وأهم اهنعمال المدنية هي اهنعمال المتعلقة بالعقارات  مدنيةقامت شركة ب ذا العمل كانت شركة 
وبالمحصوالت الزراعية وبالمناجم وبالمقاوالت الخاصة باهنراضي وباهنعمال الفنية والعلمية 

. ومن ثم تكون الشركات التي تقوم بشراء اهنراضي  والر اضية إذا قصد من ا تحقيا ربح مادي
، وكذلك الشركات التي  ، شركات مدنية بناء الدور وبيع ا واستغالل اوب ، ( 8902) وبيع ا واستغالل ا 

.وتعد شركات  تجمع اهنراضي والعقارات من أصحاب ا الستغالل وتوز ع أرباح ا على اهنعضاء
، ولكن هذه الشركات تتخذ عادة  مدنية أيضًا الشركات التي تقوم باستغالل المناجم وحفر الترع

(  8909) الشكل التجاري 
الشركات التي تقوم بأعمال فنية أو علمية مأجورة بقصد توز ع الربح و  –

، كل  ، كشركات التمثيل والغناء وإدارات المدارس ودور النشر والصحف والمجالت على اهنعضاء
  . ( 8901) هذه تعتبر شركات مدنية 
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. وهي  ، ف ي تقوم بدور أساسي في الحياة االقتصادية واهم الشركات هي الشركات التجار ة 
 .  ، شركات أشخاص وشركات أموال قسمان

 societe en( وشركة التوصية )  societe collectiveفشركات اهنشخاص هي شركة التضامن ) 

                                                 

 (
7991
 .  559ص  11م  2529يونيه سنة  15 – 259ص  11م  2525فبراير سنة  5استئناف مختلط  (  

 (
7999
. كما يمكن تكوين شركة مدنية بين مهندسين أو أطباء أو  ويمكن تكوين شركة مدنية الستغالل آالت زراعية أو تربية مواش (  

محاسبين أو خبراء أو معلمين أو موسيقيين أو مغنيين أو مثلين أو خياطين أو غيرهم ممن يباشرون إعماالً ال تعتبر إعماالً 

. وتعتبر شركات مدنية الشركات المكونة لتوريد المياه  ، ويقرب من ذلك شركة تقبل األعمال في الفقه اإلسالمي تجارية

 .  للمدن أو الستغالل المياه المعدنية

 .  151ص  577فقرة  22أنظر في أمثلة للشركات المدنية بالنيول وريبير وليبارنيير 

 (
7995
( شكل الشركات التجارية وإجراءات  وأهمية التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية تظهر في مسائل منها : ) أ (  

المدنية الشريك مسئول عن ديون الشركة حتى في ماله ( في الشركات  . ) ب تكوثينها تختلف عنها في الشركات المدنية

، أما في الشركة التجارية فتارة يكون مسئوال في ماله الخاص بالتضامن وتارة يكون مسئوال  الخاص ولكن من غير تضامن

المدنية  ( موت الشريك أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه أو انسحابه من الشركة . ) ج في حدود األسهم التي يحملها

، والشركة التجارية تخضع  ( الشركة المدنية تخضع للقضاء المدني . ) ج ، وال يقع ذلك غالباً في الشركة التجارية يقضيها

( كل ما  . ) و ( طرق اإلثبات وسعر الفائدة تختلف في الشركات المدنية عنها في الشركات التجارية . ) هـ للقضاء التجاري

لتجارية من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة يسقط بخمس سنين من تاريخ نشأ عن أعمال الشركة ا

( يجوز شهر إفالس الشركة  . ) ز ، أما في الشركات المدنية فمدة التقادم خمس عشرة سنة ( تجاري 19انتهاء الشركة ) م 

 .  ، وال يجوز ذلك في الشركة المدنية التجارية وتصفيتها تصفية قضائية

. وتذهب محكمة النقض  ، اتخذت صفتها تبعاً لألعمال الغالبة وإذا كانت الشركة الواحدة تباشر إعماالً بعضها مدني وبعضها تجاري

، ما لم تكون األعمال التجارية التي تباشرها هي أعمال تابعة لألعمال المدنية ) بالنيول  الفرنسية إلى إنها تكون تجارية

 .  ( 1فورنييه في الشركات المدنية فقرة  – 552فقرة  22وريبير وليبارنيير 
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commandite  ( وشركة المحاصة )societe en partici pation )  أما شركة التضامن ف ي الشركة .
، و كون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع  التي يعقدها شخصان أو أكثر بقصد االتجار

. وشركة التوصية هي الشركة التي تعقد بين شر ك وأحد  التزامات الشركة حتى في أموال م الخاصة
، وبين شر ك وأحد أو أكثر يكونون  أو أكثر يكونون مسئولين بالتضامن كما في الشركة التضامن

أصحاب حصص مالية في ا وخارجين عن اإلدارة وال يكونون مسئولين إال في حدود حصص م من 
. وشركة المحاصة هي شركة تقوم ما بين الشركاء وحدهم وال تكون  رأس المال و سمون موصين

يكون مسئواًل عنه وحده  ، فمن عقد من الشركاء المحاصين عقدًا مع الغير شركة في حا الغير
، ثم تقسم على الشركاء اهنرباح والخسائر التي تنشأ من  دون غيره من الشركاء المحاصين

، وذلك على حسب الشروط المتفا علي ا في  ، سواء حصلت من م منفردين أو مجتمعين أعمال م
إلى الشركاء  عقد الشركة وشركة التوصية على التحديد الذي قدمناه هي شركة أشخاص بالنسبة

. وقد تكون حصص الشركاء الموصين  ، وشركة أموال بالنسبة إلى الشركاء الموصين المتضامنين
 societe en commandite par، فتسمى الشركة عندئذ بشركة توصية باهنس م )  في رأس المال أس ماً 

actions )  ( وأهم شركات اهنموال هي شركة المساهمة .societe anoyme ) قسم رأس مال ا إلى . ي
، و تفاوت الشركاء تفاوتًا كبيرًا في  ، و كون لكل شر ك عدد من هذه اهنس م أس م متساو ة القيمة

، قصد  . وقد وضع القانون قيودًا كثيرة على تأسيس شركات المساهمة عدد اهنس م التي يملكون ا
وال يجوز تأسيس شركة  ، ( 8901) ب ا حماية المساهمين وحماية المتعاملين مع هذه الشركات 

 .  المساهمة إال بأمر يصدر من السلطة العامة
،  وهذه القيود كثيرًا ما تعوق الشركات من أن تتخذ صفة الشركة المساهمة ومن أن تنتفع بمزاياها

. لذلك استحدث المشرع  وأهم ا تحديد مسئولية كل شر ك باهنس م التي يملك ا من رأس المال
، سميت  ، نوعًا من الشركات كانت الحاجة ماسة إليه 1111لسنة  26قم ، بالقانون ر  المصري 

                                                 

 (
7999
شاء شركة ( ال يجوز الترخيص في إن ، ما يأتي : ) أ 2595لسنة  11، وقد وردت في القانون رقم  وأهم هذه القيود (  

( يجب أن يكون رأس مال الشركة كافياً  . ) ب ( 2/  1مساهمة إال إذا كان من األعضاء المؤسسين سبعة على األقل ) م 

. وال تؤسس الشركة  ، وأال يقل في أي حال ما يكون مدفوعا منه عند تأسيس الشركة عن عشرين ألف جنيه لتحقيق غرضها

، وقام كل مكتتب بأداء الربع على األقل من القيمة االسمية لالسهم النقدية التي اكتتب  بالكامل إال إذا كان رأس مالها مكتتباً فيه

 .  ( 2/  1( يقسم رأس مآل الشركة إلى أسهم متساوية ال تقل القيمة االسمية لكل منها عن جنيين ) م  . ) ج ( 2/  1فيها ) م 

 .  ، ليس هنا مكان بحثها ثم صدرت بعد ذلك تشريعات أوردت قيودا أخرى مختلفة
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( وقد أعفيت هذه الشركات من  societe a responsabilite limiteeبالشركات ذات المسئولية المحدودة ) 
، مع استبقاء مز ت ا الجوهر ة وهي أن تكون مسئولية الشركاء مقصورة  أكثر قيود شركات المساهمة

. ولكن هذه الشركات يحيط ب ا قيدان أساسيان  الحصص التي يملكون ا في هذه الشركة على مقدار
1 و قسم رأس المال إلى حصص متساو ة ال تقل  ( فال يجوز أن يقل رأس مال ا عن ألف جنيه ،

( وال يجوز أن يز د عدد الشركاء في ا عن خمسين شر كًا  2. )  قيمة كل من ا عن عشر ن جني اً 
 .  عن اثنين فإن كان بين الشركاء زوجان يجب أن يكون عدد الشركاء ثالثة على اهنقلوال يقل 

 الشركاء المدينة ذات الشكل التجاري : - 211

، كشركة لبيع اهنراضي أو شركة الستغالل المناجم أو شركة لحفر الترع  وقد تجد شركة مدنية 
ن تتخذ شكاًل من أشكال الشركات ، من المناسب أ أو نحو ذلك من الشركات المدنية ال امة

التجار ة كشكل الشركة المساهمة أو شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شكل شركة التوصية 
. و كون الغرض من ذلك أن تجمع الشركة رأس المال الكافي للقيام بأعمال ا ذات التكاليف  باهنس م
، وفي الوقت ذاته  س مًا يكتتب في ا الجم ور، و تيسر ل ا ذلك لو أن ا جعلت رأس المال أ الكثيرة

، فال يكونون مسئولين في أموال م  تبقى مسئولية الشركاء محدودة في اهنس م التي يحمل ا كل شر ك
. وهاتان مز تان جوهر تان تحصل علي ا الشركة المدنية إذا اتخذت شكل شركة تجار ة  الخاصة

، ف ل  ة مدنية شكل تجاري على النحو الذي سلفناه. فإذا اتخذت شرك يتكون رأس مال ا من أس م
 ، أو تصبح تجار ة تبعًا للشكل الذي اتخذته ال  تكون هذه الشركة مدنية تبعًا لطبيعة أعمال ا

، أن الشركة المدنية إذا اتخذت  1819، قبل القانون سنة  كان الرأي المعمول به في فرنسا
. فإذا اتخذت شكل  سئولية الشركاء نحو دائني الشركةشكاًل تجار ًا تعتبر شركة تجار ة من حيث م

،  شركة التضامن أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن حتى في أموال م الخاصة عن ديون الشركة
وإذا اتخذت شكل شركة التوصية أو شركة المساهمة أصبح الشركاء الموصون أو المساهمون 

شركة المدنية في هذه الحالة يجب أن تستوفي . وغنى عن البيان أن ال مسئولين بقدر أس م م فقط
. أما أعمال الشركة المدنية ذات  اإلجراءات الالزمة لتكو ن الشركة التجار ة التي اتخذت شكل ا

، ومن ثم ال تكون المحكمة التجار ة مختصة بل المختص هي  الشكل التجاري فتبقى أعمااًل مدنية
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، وال تكون  تحتفظ بالدفاتر التي تحتفظ ب ا الشركة التجار ة، وال يلتزم الشركة بأن  المحكمة المدنية
، وال يجوز ش ر إفالس الشركة  مدة التقادم خمس سنوات وهي المدة الخاصة بالشركات التجار ة

. ثم صدر في فرنسا قانون أول أغسطس سنة  المدنية ذات الشكل التجاري وال تصفيت ا قضائية
ة لشركة بناما وكانت شركة مدنية ذات شكل تجاري فكان ال ، عقب اضطراب الحالة المالي 1819

وقد قضى هذا القانون بأن أية  . ( 8906) يمكن ش ر إفالس ا مما سبب ضياع أموال المساهمين 
، تسرى  شركة مدنية تتخذ شكل شركة المساهمة أو شركة التوصية باهنس م تصبح شركة تجار ة

ثم أصبح يجوز ش ر إفالس الشركة المدنية ذات الشكل . ومن  علي ا القوانين والعادات التجار ة
، وتكون  ، ووجب على هذه الشركة االحتفاظ بالدفاتر التجار ة التجاري وتصفيت ا تصفية قضائية
،  ، ولكن نظرًا هنن أعمال الشركة هي بطبيعت ا أعمال مدنية المحكمة التجار ة هي المختصة

، هي  ، ال القواعد التجار ة دنية في اإلثبات وفي سعر الفائدةفالرأي الغالب في فرنسا أن القواعد الم
ولكن  ، ( 8908) في فرنسا  1819وليس في مصر تشر ع يقابل قانون سنة  . ( 8904) التي تسرى 

،  . فإذا اتخذت شكل شركة المساهمة الفقه والقضاء يجيزان أن تتخذ الشركة المدنية الشكل التجاري 
، وخضعت لقواعد اإلدارة والرقابة  وجب أن تراعي اإلجراءات والشروط الالزمة لتكو ن هذه الشركة

هنس م التي يحمل ا ، وتحددت مسئولية الشركاء با التي ينص علي ا القانون في الشركات المساهمة
. وكذلك الحكم إذا اتخذت الشركة المدنية شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شكل  كل من م

. ولكن الشركة المدنية ذات الشكل التجاري في  . فإذا اتخذت شكل شركة التضامن شركة التوصية
ال تلتزم باالحتفاظ بالدفاتر ، و  ال تخضع للقضاء التجاري  –وأعمال ا بطبيعت ا أعمال مدنية  –مصر 
، وقواعد اإلثبات في ا وسعر  ، وتكون مدة التقادم في ا هي المدة المقررة في القانون المدني التجار ة

على أن هناك  . ( 8901) ، وال يجوز ش ر إفالس ا وال تصفيت ا قضائية  الفائدة هي القواعد المدنية
                                                 

 (
7991
 .  فيما يختص بشركة بناما 7هامش رقم  91ص  915فقرة  1أنظر أوبرى ورو وإسمان  (  

 (
7991
 559فقرة  – 551فقرة  22بالنيول وريبير وليبارنيير  – 99ص  – 91ص  915فقرة  1أنظر أوبرى ورو وإسمان  (  

 .  1فورنييه في الشركات المدنية فقرة  –مكررة 

 (
7997
 "، وتجري على الوجه اآلتي :  من هذا التقنين 551، هو المادة  أشتمل التقنين المدني الليبي على نص في هذه المسألة (  

، ما لم يتفق الشركاء على  الشركات التي يكون غرضها القيام بعمل يختلف عن المشاريع التجارية تنظمها األحكام التالية

. وفي هذه الحالة تخضع الشركة ألحكام القانون التجاري  لشركات التجارية المحضةتأسيس الشركة على نمط أحد أنواع ا

 .  "، إال إنها ال تخضع للتفليس  ، ويدخل في ذلك القيد في السجل التجاري الخاصة بذلك النوع الذي وقع عليه االختيار

 (
7995
 .  197ص  99م  2527فبراير سنة  21 – 919ص  19م  2522يناير سنة  25استئناف مختلط  (  
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، وذلك  كة المدنية ذات الشكل التجاري في مصرطائفتين من اهنحكام التجار ة تسر ان على الشر 
، متى  ( تسرى على هذه الشركة أحكام قانون التسجيل التجاري  1بموجب نصوص خاصة : ) 

،  اتخذت شكل الشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة التوصية باهنس م
 .  1111لسنة  68وذلك بموجب القانون رقم 

على هذه الشركة أيضًا اهنحكام الخاصة بالضرائب على اهنرباح التجار ة  ( وتسري  2) 
 1191لسنة  11، وذلك بموجب القانون رقم  والصناعية متى اتخذت شكل شركة المساهمة

  . ( 8910) الخاص بالضرائب على الثروة المنقولة 
 التنظيم التشريعي لعقد الشركة  - 3 

 السابق : عقد الشركة في التقنين المدني - 217

، ولكن كان يعوزه  لم يكن التقنين المدني السابا مقال في النصوص التي خصص ا لعقد الشركة 
، وقد جاءت بعض أحكامه مب مة في حاجة إلى  ، و نقصه بعض اهنحكام اهنساسية الترتيب
 .  ، أو مس بة في حاجة إلى اإليجاز ، أو معيبة في حاجة إلى التعديل إليضاح

،  ، فعرف ا . نظم في الفصل اهنول من ما عقد الشركة ، قسمه إلى فصلين ًا للشركةفقد عقد باب
، ثم أورد اهنحكام المتعلقة  وأورد اهنحكام المتعلقة بحصص الشركاء وكيفية تقسيم الربح والخسارة

ال ا . ونظم في الفصل الثاني تصفية الشركة وقسمة أمو  ، فاهنحكام المتعلقة بانقضائ ا بإرادة الشركة
، وحا االسترداد عند  ، وحقوق الدائنين الشخصيين للشركاء ، وحقوق دائني الشركة بين الشركاء

، هذا إلى أن هناك أحكامًا  . فجاء ترتيب اهنحكام غير خال من االضطراب بيع الحصة الشائعة
 .  كثيرة لم يذكرها التقنين السابا فتالفي التقنين الجديد هذا النقص

 ركة في التقنين المدني الجديد :عقد الش - 215

وقد عنى التقنين المدني الجديد بعقد الشركة ليس فحسب هنن الشركات المدنية قد زادت أهميت ا  
، بل أيضًا هنن النصوص المتعلقة بالشركات المدنية تعتبر نصوصًا أساسية  في الوقت الحاضر

لى الشركات التجار ة ما لم تتعارض ، فتسرى هذه النصوص ع للشركات المدنية والتجار ة جميعاً 
                                                 

 (
7929
األستاذ محمد كامل مرسي في العقود  – 51فقرة  – 59فقرة  2591األستاذ محمد كامل أمين ملش في الشركات سنة  (  

 .  599فقرة  1المسماة 
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  . ( 8911) مع النصوص الخاصة الواردة في التقنين التجاري في خصوص هذه الشركات 
، واعتبرها بمجرد تكو ن ا شخصًا معنو ًا ثم قسم  فعرف التقنين المدني الجديد عقد الشركة

( وآثار  9. )  شركة( وإدارة ال 2. )  ( أركان الشركة 1النصوص الباقية إلى أقسام خمسة ) 
 .  ( وتصفية أموال الشركة 1. )  ( وطرق انقضاء الشركة 1. )  الشركة بالنسبة إلى الشركاء

، وأورد األحكام المتعلقة بحصص الشركاء سواء كانت هذه  ، أوجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإال كان باطالً  ففي أركان الشركة

 .  ، وبين كيف تتقاسم الشركاء الربح أو الخسارة ية أو حقوق عينية أخرى أو ديوناً أو عمالً الحصص مبالغ من النقود أو حقوق ملك

،  ، وحدد سلطة المدير غير الشريك ، حدد سلطة الشريك المنتدب لإلدارة سواء كان هذا الشريك واحداً أو متعدداً  وفي إدارة الشركة

، بين كيف تنقضي الشركة بانقضاء مدتها أو بانتهاء  بالنسبة إلى الشركاء . وفي آثار الشركة وبين حقوق الشركاء غير المديرين

،  ، أو بطلب أحد الشركاء حل الشركة عملها أو بهالك مالها أو بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه أو انسحابه

 .  نفسه من الشركةومتى يجوز فصل الشريك ومتى يجوز إخراج الشريك ومتى يجوز إخراج الشريك 

، وذكر كيف تقسم أموال الشركة بين الشركاء بعد  ، وحدد سلطة المصفي ، بين من يقوم بالتصفية وفي تصفية أموال الشركة

 .  . وأحال في قسمة الشركات على القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع التصفية وسداد الديون

 :  مزايا التقنين الجديد في عقد الشركة - 219

 ، نكتفي هنا بنقلها :  وقد بينت المذكرة اإليضاحية للشرع التمهيدي مزايا التقنين الجديد في تنظيمه لعقد الشركة في عبارة مفصلة

" حرص المشرع في عرضه لقواعد الشركة على أن يتبع ترتيباً أقرب إلى المنطق من الترتيب الذي جرى عليه التقنين الحالي )  

ستعرض أحكامها في ستة أقسام تتناول األحكام العامة وأركان عقد الشركة وإدارتها وآثارها فيما بين الشركاء ، فهو ي ( السابق

، فأضاف  . وقد وجد المشروع هنا أيضاً السبيل واسعاً إلى التنقيح ، وطرق انتهائها وأخيراً تصفيتها ثم قسمة األموال وبالنسبة للغير

 .  فائدة منها وعدل أحكاماً معيبة أو مهمة "، وحذف نصوصاً ال  نصوصاً جديدة

،  ، ووجوب توفر الشكل الكتابي في عقد الشركة " أضاف نصوصاً جديدة في تقرير الشخصية القانونية للشركات وإجراءات نشرها 

،  دائنين الشخصيين للشركاء، وتحديد حقوق ال ، واحتساب األغلبية العددية وحصة الشريك إذا لم تكن إال عمالً أو ديوناً في ذمة الغير

، ووفاة أحد الشركاء أو  ، أضاف المشروع نصوصاً جديدة في امتداد الشركة وهالك الشيء كذلك فيما يتعلق بطرق انقضاء الشركة

ً  . أما فيما يتعلق بتصفية الشركات وقسمتها انسحابه أو فصله لي ) خالفاً للتقنين الحا–، فهو  ، فإن المشروع أدخل تجديداً هاما

، فقد أوردها في  . أما القواعد العامة للقسمة ال يعرض في باب الشركة إال لتصفية الشركات وقسمة أموالها بين الشركاء -(  السابق

، وتعيين المصفي وتحديد  ، وبقاء شخصية الشركة . وقد تكلم في تصفية الشركة على انتهاء سلطة المديرين باب الملكية على الشيوع

 .  مة الصافي من أموال الشركة على الشركاء "سلطانه وقس

/  511، دون أن تكون في ذكرها شاملة لكل أموال الشريك ) م  " وحذف نصوصاً ال تعدو أن تكون مجرد تطبيق للقواعد العامة 

 995/  559م ، وإحالل الشريك غيره محله في الشركة )  ( مدني سابق 929/  519، وزمان الوفاء بالحصة )  ( مدني سابق 925

مدني  955/  551، وعدم اإلخالل بما هو منصوص عليه في قانون التجارة فيما يتعلق بمواد الشركات التجارية ) م  ( مدني سابق

 . ( " سابق

. من ذلك تعريفه لعقد الشركة تعريفاً يبرز عناصرها  ، وحدد أحكاماً مبهمة وأوجز في أحكام مسهبة " وعدل أحكاماً معيبة 

، وتحديد لحصص الشركاء وافتراض تساويها في القيمة وعدم جواز اقتصارها على ما يكون للشركاء من  صها األساسيةوخصائ

، وإلزام الشريك الذي يقدم حصته مبلغاً من النقود من وقت استحقاقه بحكم القانون ودون  نفوذ أو على ما يتمتعون به من ثقة مالية

. ومن ذلك أيضاً ضمان الشريك لحصته إذا كانت ماال أو  ي عند االقتضاء حتى لو كان حسن النيةحاجة إلى إنذار وبالتعويض التكميل

، وحقوق  ، وتحديد سلطات المديرين وحقوقهم ، ونصيب الشريك الذي يقدم حصته عمالً من أرباح الشركة مجرد االنتفاع به

،  ، وبيان طرق انقضاء الشركة بذلها في رعاية مصالح الشركة العناية الواجب على الشريك ، وتحديد درجة الشركاء غير المديرين

                                                 

 (
7922
بينة في ( األصول العمومية الم وتتبع في هذه الشركات ) التجارية "من التقنين التجاري في هذا الصدد :  25وتقول المادة  (  

/  551. وكانت المادة  ( ) أي قواعد التقنين التجاري "القانون المدني والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد اآلتية 

، مع عدم اإلخالل بما هو  ( في كافة الشركات تتبع هذه القواعد ) المدنية "من التقنين المدني السابق تنص على أنه  955

 .  "رة فيما يتعلق بمواد الشركات التجارية منصوص في قانون التجا
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وتقييد سلطة المصفي في بيع موجودات الشركة " 
 (7921 ) .

 

 خطة البحث : - 212

، والفصل الثاني في  ، فنبحث عقد الشركة في فصول ثالثة : الفصل األول في أركان الشركة وسنتتبع ترتيب التقنين المدني الجديد 

، فنتكلم في أسباب االنقضاء  ، والفصل الثالث في انقضاء الشركة ، فنتكلم في إدارتها وفي أثرها بالنسبة إلى الشركاء أحكام الشركة

 . ل الشركةوفي تصفية أموا

 أركان الشركة  - الفصل األول  
.وتمتاز  ، أركان ثالثة : التراضي والمحل والسبب ،كما لسائر العقود لعقد الشركة الشخصية المعنوية : –أركان ثالثة  - 211

(  1راضي في عقد الشركة ) ( الت 2. فتتكلم في المسائل اآلتية )  ، بمجرد تكوينها وتوافر أركانها شخصاً معنوياً  الشركة بأنها تعتبر

 .  ( الشخصية المعنوية للشركة 9المحل والسبب في عقد الشركة ) 

 التراضي في عقد الشركة  -الفرع األول  

 ، ثم في شروط صحة التراضي  شروط االنقضاء وشروط الصحة : نتكلم في شروط االنعقاد في التراضي - 219

 شروط االنعقاد  -المبحث األول  

 الموضوع : - 215

، فال بد من تراضي الشركاء على موضوع  . وال جديد يقال في التراضي من حيث الموضوع الشركة ال تنعقد إال بتراضي الشركاء 

، وفقاً للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد  الشركة وحصة كل شريك
 (7929 ) .

  

                                                 

 (
7921
 .  992ص  – 155ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7929
يجب أن تتوافر للشركة كل األركان العادية للعقد  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي :  (  

. لكن المشروع لم ير حاجة اإليراد  . نصوصاً خاصة بهذه األركان . التقنينات. وقد أوردت بعض  : الرضا والمحل والسبب

، والشركة كغيرها من العقود تخضع من حيث تنظيم  ، ألنها ليست إال تكرراً ال فادئة فيه للقواعد العامة مثل هذه النصوص

. وقد قضت محكمة  ( 999ص  5ضيرية ج ) مجموعة األعمال التح "أركانها للمبادئ العامة الواردة في باب االلتزامات 

، فإذا اشترك اثنان في القيام بأعمال من شأنها اآلتيان بفائدة مالية  قضنا بأنه ال سبيل الفتراض وجود شركة بغير اتفاق

لة ، خصوصاً إذا كانا من عائ ، فإن ذلك ال يترتب عليه اعتبار اآلخر شركاً له في تلك األموال الموال ثابتة ملك أحدهما

، ألن المعهود في العائالت قيام أحد أفرادها بمباشرة الشؤون الخاصة بالفرد اآلخر من باب المجاملة والمعاونة أو في  واحدة

ص  21الحقوق  2592مارس سنة  5مقابل فائدة خصوصية ال يمكن أن تتناول حق االشتراك في األمالك المذكورة ) قنا 

225 )  . 

، وتجرى كما رأينا على  مدني 292، في المادة  ، وهي القواعد الواردة لقواعد العامة في الوعد بالتعاقدوتسرى على الوعد بالشركة ا

، إال إذا عينت  االتفاق الذي يعد بموجبه كال المتعاقدين أو أحدهما بابرام عقد معين في المستقبل ال ينعقد - 2 "الوجه اآلتي : 

وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل  - 1 . امه والمدة التي يجب إبرامه فيهاجميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبر

. ويخلص من هذا النص أنه إذا  " ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد معين

من الشركاء وراس المال وحصة كل شريك ، وجب أن يتضمن الوعد جميع أركان الشركة  وعد شخص بأن يدخل في شركة

، ألن الكتابة ضرورية  . ويجب أن يكون الوعد في ورةق مكتوبة فيه واألعمال التي تقوم بها الشركة وغير ذلك من الشروط

وجب ، فإذا تقاضه الشركاء تنفيذ الوعد  . ويلتزم الواعد بوعده النعقاد الشركة فتكون ضرورية أيضاً النعقاد الوعد ابلشركة

. ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه لما كانت الشركة من العقود التي تراعى فيها شخصية  التنفيذ بأن يدخل شريكا في عقد الشركة

ً  المتعاقدين ، ويقضي على  ، ألن طبيعة االلتزام ال تسمح بالتنفيذ العيني ، فال يجوز إجبار الواعد على تنفيذ التزامه عينا

األستاذ محمد كامل مرسي  – 27فورنييه في الشركات المدنية فقرة  – 99بالتزامه ) جيوار فقرة  الواعد بالتعويض إلخالله

. ولكن يعارض هذا الرأي أن الواعد كان يعلم عند الوعد بشركائه وقد وعد أن  ( 519ص  591فقرة  1في العقود المسماة 

. لذلك نرى أنه  حتج بعدم ارتضائه لشخصية هؤالء الشركاء، فال يجوز له عند ما يطالب بتنفيذ وعده أن ي يدخل شريكاً معهم

 ً مدني ) أنظر في هذا  291، ويقوم الحكم عليه بذلك مقام عقد الشركة تطبيقا للمادة  يجوز إجبار الواعد على تنفيذ وعده عينا

،  لنحو السالف الذكر ال يمنعه. وغنى عن البيان أن إلزام الواعد بتنفيذ وعده عيناً على ا ( 99فقرة  19المعنى بودرى وفال 

 ً ، فيجوز له بوجه خاص أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير  ، من أن يستعمل حقوق الشريك وقد أصبح شريكا
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 الشكل – 219

ً ، فقد أصبح عق نص قانوني : أما من حيث الشكل –  ، إذ يجب أن يكون مكتوباً وإال  د الشركة في التقنين المدني الجديد عقداً شكليا

 من التقنين المدني الجديد في هذا الصدد على ما يأتي :  991.وتنص المادة  كان باطالً 

تعديالت دون أن تستوفي ، وكذلك يكون باطالً كل ما يدخل على العقد من  يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً وإال كان باطالً  - 2"  

 .  الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد "

، وال يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إال من وقت أن يطلب  غير أن هذا البطالن ال يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير - 1"  

الشريك الحكم بالبطالن " 
 (7925 ) .

  

، فكان عقد الشركة في هذا التقنين عقداً رضائياً ينعقد بتطابق اإليجاب والقبول دون  بقوال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السا

حاجة إلى ورقة مكتوبة 
 (7929 ) .

  

 - 557 - 551وفي التقنين المدني الليبي م  - 519ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 757وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 117لعراقي م وفي التقنين المدني ا
 (7921 ) .

  

 ال تنعقد الشركة إال بورقة مكتوبة : - 211

. وقد تكون هذه الورقة ورقة رسمية أو ورقة  ، إال بورقة مكتوبة ويتبين من النص السالف الذكر أن الشركة ال تنعقد كما قدمنا 

يدي يورد هذا التفصيل ، وقد كان المشروع التمه عرفية
 (7921 ) ،

، فإنه إذا جاز أن  فاكتفي في النص النهائي بذكر الورقة المكتوبة 

. وغير انه يالحظ أن الشركاء إذا اختاروا أن يعقدوا الشركة بورقة  تنعقد الشركة بورقة عرفية فأولي أن تنعقد بورقة رسمية

، فيدونوا هذه التعديالت في ورقة  خلونه بعد ذلك على عقد من تعديالت، وجب عليهم أن يلتزموا هذا الشكل في كل ما يد رسمية

، فإن ما يدخلونه من تعديالت بعد ذلك يكفي فيها  . أما إذا اقتصروا في عقد الشركة على ورقة عرفية رسمية أسوة بالعقد األصلي

مدني : " وكذلك يكون باطالً  991األولي من المادة . وفي هذا المعنى تقول العبارة األخيرة من الفقرة  ورقة عرفية كالعقد األصلي

  . " كل ما يدخل على العقد من تعديالت دون أن تستوفي الشكل الذي أفرع فيه ذلك العقد

                                                                                                                                                                    

، على أن يعنل إدارته في االنسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله وإال يكون االنسحاب عن غش أو في وقت غير  معينة

 .  ( مدني 2/  915الئق ) م 

 (
7925
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  152تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

يجب أن يدون عقد الشركة في ورقة  "الجديدن غير أن صدر الفقرة األولى من المشروع التمهيدي كان على الوجه اآلتي : 

.  في المشروع النهائي 999. واقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم  "ال كان العقد باطال ، وإ رسمية أو في ورقة عرفية

يجب  "عبارة  "في ورقة رسمية أو في ورقة عرفية  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت بعبارة  ووافق عليه مجلس النواب

. ووافق عليه مجلس الشيوخ  التقنين المدني الجديد ، فأصبح النص مطابقاً لما استق رعليه في "أن يكون عقد الشركة مكتوباً 

 .  ( 922ص  – 929وص  997ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  991كما عدلته لجنته تحت رقم 

 (
7929
، إذ تسرى  دون ورقة مكتوبة تكون صحيحة 2555أكتوبر سنة  29ومن ثم فإن الشركات المدنية التي أبرمت عقودها قبل  (  

 2595، وتخضع في اثباتها للقواعد المقررة في اإلثبات ) نقض مدني أول يونيه سنة  التقنين المدني السابق عليها أحكام

 .  ( 911ص  271رقم  1مجموعة عمر 

 (
7921
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 519التقنين المدني السوري م 

الشركحة المدنية لشركات أو إجراءات معينة باستثناء ما تتطلبه طبيعة ما يقدمه الشركاء  : ال يخضع عقد 551التقنين المدني الليبي م 

 .  من أموال حصصاً في الشركة

. ) ويختلف التقنين الليبي  ، ما لم يتفق على خالف ذلك : ال يجوز إدخال تغيير على عقد الشركة إال بموافقة جميع األعضاء 557م 

 .  ( ، فالشركة المدنية فيه عقد رضائي ال يتطلب ورقة مكتوبة النعقاد الشركة علن التقنين المصري في أنه

 .  ( 79وانظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) مطابق  117التقنين المدني العراقي م 

، فيما خال الحالة  . على تأسيسها وعلى سائر بنود العقود : تتم الشركة بموافقة المتعاقدين 757تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. غير أنه إذا كان موضوع الشركة امالكاً ثابتة أو غيرها من األمالك القابلة للرهن  التي يوجب فيها القانون صيغة خاصة

. ويجب عالوة  ، وجب أن يوضع عقدها خطاً أن يسجل بالصيغة القانونية ، وكانت لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات العقاري

 .  2511آذار سنة  29الصادر من المفوض السامي في  277مالت المنصوص عليها في القرار رقم على ذلك إتمام المعا

. أما شركة العقارات فقد اشترط فيها أن تكون بورقة  ) والتقنين اللبناني ال يوجب شكال معيناً في شركة المنقوالت فهي عقد رضائي

 .  ( ملكية العقارات إلى الشركةمكتوبة مسجلة معت مراعاة اإلجراءات الالزمة لنقل 

 (
7921
 .  في الهامش 157أنظر انفاً فقرة  (  
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 جزاء اإلخالل بالشكل الواجب : - 211

لك في الشكل ذاته الذي أفرغ فيه ، أو لم تكن التعديالت التي يدخلها الشركاء بعد ذ فإذا لم يكن عقد الشركة األصلي في ورقة مكتوبة

،وقد قدمنا أن القانون هو  . ولما كان البطالن هنا جزاء على اإلخالل بالشكل ، كانت الشركة أو التعديالت التالية باطلة العقد األصلي

اطالً ال تلحقه اإلجازة ، فقد يجعل العقد الذي لم يستوف الشكل المطلوب ب الذي يعين الجزاء على اإلخالل بالشكل إذ الشكل من صنعه

وقد يسمح بإجازته 
 (7927 ) ،

فإن المشرع هنا أورد تفصيالت هام فيمن يجوز له التمسك ببطالن الشركة لعدم استيفائها الشكل  

 .  المطلوب

الشركة واقتسام ، ومنها إلزام الشركاء بتقديم حصصهم في  ففيما بين الشركاء يبقي عقد الشركة غير المكتوب قائماً منتجاً لجميع آثاره

.  ، وذلك إلى الوقت الذي يرفع فيه أحد الشركاء الدعوى ببطالن الشركة الربح والخسارة على الوجه المبين في العقد غير المكتوب

، مرحلة  ، والحكم بالبطالن يستند إلى وقت رفع الدعوى البطالن فمن وقت المطالبة القضائية بالبطالن يصبح عقد الشركة باطالً 

. على أنه في المرحلة األولي إذا اقتضى األمر أن يثبت أحد الشركاء عقد  قبل رفع الدعوى ومرحلة البطالن بعد رفعها الصحة

، وجب  . فإذا زاد رأس مال الشركة على عشرة جنيهات ، وجب اتباع القواعد المدنية في اإلثبات الشركة في مواجهة شركائه

، جاز اإلثبات بجميع  . وإذا لم يزد رأس مال الشركة على عشرة جنيهات أو باإلقرار أو باليميناإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها 

 .  الطرق وتدخل في ذلك البينة والقرائن

، فللغير أن يحتج على الشركاء ببطالن الشركة لعدم استيفائها الشكل المطلوب  أما في حق الغير
 (7925 ) .

فإذا طالبت الشركة أحد من  

، وال يرجع الشركاء على الغير في هذه  ، جاز لهذا الغير أن يدفع المطالبة بأن الشركة باطلة وان التعاقد معها باطل اتعامل معه

، وفي هذه  . ولكن يجوز للغير أن يغفل بطالن الشركة وان يتمسك بوجودها الحالة إال بما تقضي به القواعد العامة في العقد الباطل

، فال يجوز للشركة  ة قائمة منتجة آلثارها فإذا كان الغير قد تعاقد مع الشركة وأراد أن يطالبها بالتزاماتهاالحالة تعتبر الشركة صحيح

أن تحتج عليه ببطالنها لعدم استيفائها الشكل المطلوب 
 (7919  )

، بل تلتزم الشركة بالوفاء  وبأن التعاقد معه كان باطالً لهذا السبب

، وفيها البينة  . وللغير أن يثبت وجود الشركة بجميع طرق اإلثبات شركة صحيحة قائمة ر انهابالتزاماتها نحو الغير على اعتبا

، حتى لو زاد راس مالها على عشرة جنيهات ألنه من الغير  والقرائن
 (7912 ) .

ويتبين من ذلك أن بطالن الشركة لعدم استيفاء الشكل 

ز للشركة أن تحتج به قبل الغير ولكن ال يجو المطلوب يجوز أن يحتج به الغير قبل الشركة
 (7911 ) .

  

، وهي شركات تكون  ( societes de faitوقد نظم المشرع المصري تنظيماً تشريعياً ما يسميه الفقه الفرنسي بالشركات الواقعية ) 

باطلة 
 (7919  )

، أو شركات تقوم بالفعل دون عقد ما بين الشركاء فتكسب المظهر  أو تكون قد انقضت وتبقي مع ذلك مباشرة لنشاطها

، ومن ثم تجب حماية حقوق الغير الذي يتعامل  ، ولكنها شركات واقعية الخارجي للشركة فهذه كلها شركات ال وجود لها قانوناً 

ا أن يتمسك ببطالن الشركة وإما أن يتمسك بقيامها على الوجه الذي أسلفناه فيما تقدم ، أم ، بحسب مصلحته . فيجوز للغير معها
 (

7915 ) .
  

 شروط الصحة  -المبحث الثاني  

 األهلية : - 217

، وأهلية الشركة هي أهلية االلتزام  يجب لصحة الشركة أن يكون الشريك أهالً إلبرام عقد الشركة 
 (7919 ) ،

،  فال تكفي أهلية اإلدارة 

 .  ألن الشريك يلتزم بعقد الشركة ويلتزم بديونها في حالة الخاص

                                                 

 (
7927
 .  515أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7925
، على ما  وكذلك للغير أن يحتج بأال تكون للشركة شخصية معنوية لعدم استيفائها إجراءات النشر التي يقررها القانون (  

 2519يناير سنة  22فلها الحق في التمسك ببطالن الشركة ) استئناف مصر ،  . ومصلحة الضرائب تعتبر من الغير سيأتي

 .  ( 1/  211رقم  51المجموعة الرسمية 

 (
7919
 . أو لعدم استيفائها إجراءات النشر التي يقررها القانون على ما سيأتي (  

 (
7912
. هذا وإذا كانت الشركة الباطلة لعدم استيفاء  إال أن العقد الذي ابرمه الغير مع الشركة تراعى فيه القواعد العامة لإلثبات (  

 5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  27، جاز للغير طلب الحكم بشهر إفالسها ) نقض مدني  الشكل شركة تجارية

 .  ( 121ص  95رقم 

 (
7911
 .  929ص  – 995ص  5أنظر في كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7919
 .  ويستوى أن يرجع سبب البطالن إلى الشكل أو إلى الموضوع (  

 (
7915
 11ص  911فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 2511أنظر هيمار في بطالن الشركة والشركات الواقعية الطبقة الثانية سنة  (  

 .  19فقرة  – 95فورنييه في الشركات المدنية فقرة  – 2911فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 19ص  –

 (
7919
 .  وكذلك أهلية التصرف إذا كانت حصة الشريك تقتضي نقل ملكية أو حق عيني (  
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، ليسو أهال ألن يكونوا شركاء ويكون عقد الشركة في هذه الحالة  ، وعديم التمييز بوجه عام كالمجنون والمعتوه فالصبي غير المميز

، ولكن يجب  ، ويكون ذلك من قبيل استثمار هذا المال شارك بمال المحجور. ولكن يجوز للوالي أو الوصي أو القيم أن ي باطالً 

.والصبي المميز والمحجور  ( من هذا القانون 95الحصول على إذن المحكمة وفقاً للقواعد المقررة في قانون الوالية على المال ) م 

صي أو القيم استغالل مال المحجور في شركة على الوجه ، ولكن يكون للولي أو الو عليه لعته أو سفه ال يجوز لهما أن يكونا شركاء

، فهو في الحالتين ال يكون أهالً لعقد  . ويستوي أن يكون الصبي المميز مأذوناً له في إدارة أمواله أو غير مأذون الذي قدمناه

. وإذا  ب أن تتوافر فيه أهلية االلتزام، وقد قدمنا أن الشريك يج ، ألنه يحصل باألذن على أهلية اإلدارة دون أهلية االلتزام الشركة

، األهلية في وترد عليه وفقاً للقواعد المقررة في قابلية  ، كان هذا العقد قابال لإلبطال لمصلحة ناقص األهلية دخل ناقص عقد الشركة

العقد لإلبطال 
 (7911 ) .

  

. ومتى بلغ الشخص سن الرشد  الً لاللتزام في ماله، فيصبح أه فيجب إذن لتوافر أهلية الشركة أن يكون الشريك قد بلغ سن الرشد

، خالفاً للقانون  ، فيجوز في القانون المصري الشركة ما بين الزوجين ، حتى لو كان الشريك اآلخر زوجاً له كان أهالً لعقد الشركة

الفرنسي حيث يحرم القضاء هذه الشركة 
 (7911 ) .

  

، إذ يجب أن يتوافر  ، ولكن يجب أن يكون عقد الوكالة مكتوباً كعقد الشركة ذاته شركةويجوز للبالغ الرشيد التوكيل في إبرام عقد ال

،  . وال بد أن تكن الوكالة خاصة ( مدني 199في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني الذي يكون محل الوكالة ) م 

 . ( مدني 191م وال تكفي الوكالة العامة إذ الشركة ليست من أعمال اإلدارة ) 
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، وتجري على عيوب الرضاء في عقد الشركة القواعد  ورضاء الشريك يكون معيباً إذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل

وله أن ،  . فيكون عقد الشركة قابالً لإلبطال لمصلحة الشريك الذي شاب رضاءه عيب المقررة في عيوب الرضاء في نظرية العقد

 .  يجيز العقد وفقاً للقواعد المقررة في إجازة العقود القابلة لإلبطال

، ذلك أن الشركة عقد تدخل فيه االعتبارات  والغلط في شخصية الشركاء يعتبر غلطاً جوهرياً يجعل عقد الشركة قابالً لإلبطال

، فإن  ة الحصص أو في احتماالت نجاح الشركة في أعمالها. وال يؤثر الغلط الذي يقع في تقدير قيم الشخصية بالنسبة إلى الشركاء

مثل هذا الغلط ال يكون في العادة غلطاً جوهرياً 
 (7917 ) .

  

. مثل ذلك أن تقدم له  ، إذا جر الدخول في الشركة بطرق احتيالية لوالها لما كان يرضي بالدخول ويشوب رضاء الشريك التدليس

، أو أن يكتم عن الشريك عمداً ديون  حاط الشركة بمظاهر كاذبة من النجاح في أعمالها، أو أن ت ميزانية للشركة غير صحيحة

، أو أن يوهم أحد الشركاء اآلخرين في التوفر على أسباب من شأنها إنجاح أعمال الشركة وال يكون هذا  الشركة أو التزاماتها الهامة

الشريك متوفراً على هذه األسباب 
 (7915 ) .

  

 المحل والسبب في عقد الشركة  -الفرع الثاني  
 تطبيق القواعد العامة :  - 279

، وان  . ويجب أن يكون المحل موجوداً أو ممكناً  ، شأن الشركة في ذلك شأن أي عقد آخر يجب أن يكون لعقد الشركة محل وسبب

ً  يكون معيناً أو قابالً للتعيين .وليس في  كما يجب أن يكون السبب مشروعاً  ، ، وان يكون قابالً للتعامل فيه وبخاصة أن يكون مشروعا

 .  كل ذلك إال تطبيق للقواعد العامة

. كذلك يكون محالً للشركة األعمال التي تقوم بها الستغالل  أما محل الشركة فهو رأس مالها مقسماً إلى حصص لكل شريك حصة

                                                 

 (
7911
، فتستمر مع ورثة الشريك الميت ولو  أحد الشركاء( أنه يجوز أن تبقى الشركة بعد موت  192وسنرى فيما يلي ) فقرة  (  

 .  ( مدني 1/  917كانوا قصرا ) م 

 (
7911
أنظر في بطالن الشركة بين الزوجين في القضاء الفرنسي ومعارضة الفقه الفرنسي للقضاء في ذلك : أوبرى ورو واسمان  (  

فورنييه في الشركات المدنية  – 2995فقرة  – 2999فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 25ص  – 21ص  911فقرة  1

بين  –ال يجوز أن تعقد الشركة : أوالً  "من تقنين الموجبات والعقود اللبنانين علىما يأتي :  751. وقد نصت المادة  15فقرة 

بين الوصى والقاصر إلى أن يبلغ القاصر سن الرشيد ويقدم  –. ثانياً  األب واالبن الذي ال يزال خاضعاً للسلطة األبوية

بين ولي فاقد األهلية أو متولى إدارة إحدى المنشآت الدينية وبين  –. ثالثاً  الوصى حساب الوصاية وتتم الموافقة النهائية عليه

عاطي التجارة ال يكفي لجعلهما . إن ترخيص األب أو الولى للقاصر أو لفاقد األهلية في ت األشخاص الذين يديرون أموالهم

 .  "أهالً للتعاقد معهما على إنشاء شركة 

 (
7917
 .  255ص  97م  2551استئناف مختلط أول مايو سنة  – 111ص  2999فقرة  22بالنيول وريبير وليبارنيير  (  

 (
7915
 .  21فورنييه في الشركات المدنية فقرة  – 2999فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  (  
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تخلف شرط منها كانت الشركة باطلة ، فإذا  . فيجب أن تتوافر شروط المحل التي قدمناها في كل ذلك رأس المال
 (7999 ) .

  

ويترتب على ذلك أن الشركة تكون باطلة إذا كانت حصص الشركاء ماال ال يجوز التعامل فيه 
 (7992 ) .

وتكون باطلة أيضاً إذا كانت  

ي الحشيش أو ،أو االتجار ف ، كتهريب الممنوعات األعمال التي تباشرها الشركة طبقاً لعقد تأسيسها أعماالً غير مشروعة

، أو تزييف األوراق والمستندات  ، أو بيع سلع غير مرخص في تداولها ، أو إدارة للمقامرة ، أو إدارة محل للعهارة المخدرات

، أو توزيع  ، أو نشر كتب أو صور مخلة بالحياء ، أو االتجار بالرقيق ، أو التعامل بالربا الفاحش لتخفيض الضرائب المستحقة

، أو الحصول على أوسمة أو وظائف من الدولة مقابل مبالغ تدفع للشركة  ن رخصةأوراق نصيب دو
 (7991 ) .

  

، إذا كان الباعث على العقد غير مشروع مثل ذلك أن تكون  ، فتكون الشركة باطلة وكذلك يكون سبب عقد الشركة غير مشروع

ها الحتكار السلعة وإعالء سعرها استغالال لهذا أعمال الشركة منحصرة في سلعة معينة بغرض الحصول على أكبر الكميات من

 .  ، أو أن يكون الغرض من األعمال التي تقوم بها الشركة المضاربة غير المشروعة االحتكار

، وال  ، ويحكم به القاضي من تلقاء نفسه ، يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به وبطالن الشركة في األحوال المتقدمة هو بطالن مطلق

 .  ، وذلك كله طبقاً للقواعد العامة المقررة في البطالن المطلق ، وال يسرى في حقه التقادم ازةتلحقه اإلج

، وان يسترد حصته في رأس المال التي يكون  ، جاز لكل شريك أن يتمسك ببطالنها فإذا كانت الشركة الباطلة لم تبدأ مباشرة أعمالها

 .  ، وال يستطيع أحد من الشركاء أن يلزم الباقي باالستمرار في الشركة قد دفعها للشركة

.ويكون لكل شريك  ، فإنها تبقي باطلة بالرغم من ذلك ربحاً أو تكبدت خسارة، فجنت  أما إذا كانت الشركة الباطلة قد باشرت أعمالها

، فالفقه في  . أما فيما يتعلق بتقسيم الربح والخسارة على الشركاء أن يسترد حصته من رأس المال على الوجه الذي بيناه فيما تقدم

محاكم إلى أن الشريك يقتصر على استرداد حصته من رأس فرنسا منقسم وكذلك القضاء فتذهب أقلية من الفقهاء وأقلية من قضاة ال

، والشريك أو الشركاء الذين تركز في يدهم الربح أو تحملوه الخسارة يخلص لهم  المال دون أن يساهم ال في الربح وال في الخسارة

الربح أو يتحملون الخسارة وحدهم دون أن يشاركهم في ذلك غيرهم من الشركاء 
 (7999 ) .

ي الذي تغلب في الفقه والقضاء ولكن الرأ 

.  ، حتى اليثري أحد من الشركاء دون حق على حساب اآلخرين في فرنسا هو أن جميع الشركاء يساهمون في الربح وفي الخسارة

، وقد يكون  ، فقد يكون التوزيع بنسبة حصة كل منهم في رأس المال والقاضي يوزع بينهم الربح والخسارة بحسب ما يراه عادالً 

النسبة المتفق عليها في عقد تأسيس الشركة الباطلة وعند ذلك ال يكون القاضي قد طبق هذه النسبة باعتبارها من اتفاق الشركاء بل ب

باعتبار أن هذه النسبة هي التي يراها عادلة 
 (7995 ) .

، فإنها تلزم  ، إذا كانت صحيحة أما العقود التي أبرمتها الشركة الباطلة مع الغير 

، ولكن ال يتقدم الدائنون في هذه العقود على الدائنين الشخصيين للشركاء  ركاءجميع الش
 (7999 ) .

  

وقد كان القضاء في مصر في عهد التقنين المدني السابق يسير على الرأي الغالب في الفقه والقضاء في فرنسا 
 (7991 ) .

وفي عهد 

، نص صراحة فيما إذا  كما رأينا 1/  991، في المادة  ، فإن هذا التقنين التقنين المدني الجديد يمكن القول بأن هذا الرأي قد ازداد قوة

، وال يكون له  كان البطالن راجعاً إلى اإلخالل بالشكل على ما يأتي : " غير أن هذا البطالن ال يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير

. وإذا كان البطالن للشكل ال يقاس عليه البطالن بعدم  بطالن "أثر فيما بين الشركاء أنفسهم إال من وقت أن يطلب الشريك الحكم بال

                                                 

 (
7999
. فكل شركة  يجب أن يكون لكل شركة غرض مباح "من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه  751وتنص المادة  (  

. وباطلة أيضاً كل شركة يكون موضوعها أشياء ال تعد  يكون غرضها مخالفاً لآلداب أو النظام العام أو للقانون باطلة حتما

 .  من هذا التقنين 799 – 791د . وانظر أيضاً الموا "ماال بين الناس 

 (
7992
، إذ التعامل في المال المستقبل جائز فيما عدا التركات المستقبةل )  ويالحظ أن يجوز أن تكون حصة الشريك ماال مستقبال (  

، ألن  . ولكن ال يجوز أن تكون حصة الشريك ما يتمتع به من نفوذ أو ثقة مالية ( 2997فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير 

 .  297مدني وانظر ما يلي فقرة  995هذا ليس بمال أصالً : أنظر م 

 (
7991
 .  79فقرة  – 11فقرة  19بودرى وفال  (  

 (
7999
 .  229 – 2 – 2772داللوز  2779نوفمبر سنة  7نقض فرنسي  – 299ترويلنج فقرة  (  

 (
7995
اسكارا  –وما بعدها  15هيمار فقرة  – 2991فقرة  22بالنيول وريبير وليبارنييه  –وما بعدها  51فقرة  19بودرى وفال  (  

وتميل محكمة النقض الفرنسية إلى توزيع الربح  – 95فورنييه في الشركات المدنية فقرة  – 919في القانون التجاري فقرة 

 – 2 – 11داللوز  2711مايو سنة  29سي والخسارة بين الشركاء بالنسبة المتفق عليها في عقد تأسيس الشركة ) نقض فرن

 .  ( 19 – 2 – 11داللوز  2711نوفمبر سنة  11 – 997

 (
7999
ويشترط أن يكون المتعامل مع الشركة الباطلة يعتقد وقت تعامله معها إنها شركة  – 95فورنييه في الشركات المدنية فقرة  (  

تها فإنه ال يرجع إال على الشريك الذي تعامل معه فقط ) هوبان دي ، أما إذا كان يعلم أو ينبغي أن يعلم بعدم مشروعي صحيحة

 .  ( 529فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  – 11( فقرة  Houpin de Bosvieuxبوسفييه ) 

 (
7991
ركة تبقى معتبرة ) العقود التي كانت في دور التنفيذ وقت إبطال الش 999ص  11م  2529مايو سنة  11استئناف مختلط  (  

) تصفية العالقات المتولدة بسبب وجود شركة مدنية تقرر  551ص  11م  2525يونيه سنة  21 –(  بالنسبة إلى الغير

 .  ( بطالنها وااللتزامات الناشئة عن هذه العالقات تبقى خاضعة لشروط الشركة
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، إال أنه يصح القول بأن نظرية الشركة الواقعية )  المشروعية ألن القانون هو الذي فرض الشكل وعين الجزاء على اإلخالل به

socitee de fait كل أو خلل في الموضوع ، سواء كان البطالن راجعاً لخلل في الش ( هي األساس في كل شركة باطلة
 (7991 ) .

ففي  

، ال على أنها  ، يستلهم القاضي في تصفيتها الشروط المدونة في عقد الشركة جميع األحوال تنقلب الشركة الباطلة إلى شركة واقعية

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، بل على أنها تملي حلوالً عادلة لتصفية الشركة اتفاق بين الشركاء
 (7997 ) .

  

،  ، في الحصص التي يتقدم بها الشركاء لتكوين رأس مال الشركة ، في مناسبة محل الشركة تصر اآلن بعد ما قدمناه على الكالموتق

 .  وكيف يتعين نصيب كل شريك في الربح أو في الخسارة

 حصة الشريك في رأس المال الشركة  -المبحث األول  

 –فاوتها في قيمتها جواز اختالف حصص الشركاء في طبيعتها وت - 272

نص قانوني : قدمنا أن كل شريك يجب أن يساهم بحصة في رأس مال الشركة  
 (7995 ) ،

وأن هذه الحصة قد تكون نقوداً أو أورقاً  

أن مالية أو منقوالت أو عقارات أو حق انتفاع أو ديناً في ذمة الغير أو اسماً تجارياً أو شهادة اختراع أو عمالً أو غير ذلك مما يصلح 

يكون محالً لاللتزام 
 (7959 ) .

  

فيقول : " يجوز  921/  519، وقد كان التقنين المدني السابق ينص عليه صراحة في المادة  وليس في هذا إال تطبيق للقواعد العامة

وز أن تكون ، ويج أن تكون الحصة في رأس المال نقوداً أو أورقاَ ذات قيمة أو منقوالت أو عقارات أو حق انتفاع بشيء مما ذكر

 .  عبارة عن عمل لواحد من الشركاء أو أكثر "

، بل يصح أن يقدم أحد الشركاء مبلغاً  وليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها

، وتكون قيمة كل حصة ال تعادل قيم الحصص  من النقود ويقدم اآلخر أوراقاً مالية ويقدم الثالث عقاراً ويقدم الرابع عمالً وهكذا

 .  األخرى

، إذا كثيراً ما يتوقف على هذه  .وتعيين قيمة حصة كل شريك أمر هام في عقد الشركة ريك بما تساويه قيمتهاوتقدر حصة كل ش

. ومن ثم  ، ثم معرقة ما يصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفيتها القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة

، فافترض أن  ص عقد الشركة على تقدير حصص الشركاء وال على طبيعة الحصةوضع المشروع قرينة قانونية في حالة ما إذا لم ين

من التقنين المدني على  997. فنصت المادة  الحصص جميعاً متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال ال على مجرد االنتفاع به

، ما لم يوجد اتفاق أو  المال ال على مجرد االنتفاع به، وأنها واردة على ملكية  ما يأتي : " تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة

عرف يقضي بغير ذلك " 
 (7952  )

، فهو "  ونقتصر هنا على إيراد ما جاء بالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص

                                                 

 (
7991
 .  إلى قابليتها لإلبطال إذا كانت قد أبطلت فعال، بل  ولو كان الخلل في الموضوع يرجع ال إلى بطالن الشركة (  

 (
7997
 .  211أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7995
. ويجب تمييز رأس المال هذا عن مآل الشركة أو  ( le capital socialومجموع هذه الحصص هو رأس مال الشركة )  (  

، وبعد مدة تعمل فيها الشركة قد يزيد  س مالها، فعند تأسيس الشركة يكون مالها مساوياً لرا ( l'actif socialموجوداتها ) 

 .  ( 9911فقرة  1المال على الرأس المال أو ينقص بحسب نجاح الشركة في أعمالها ) بالنيول وريبير وبالونجيه 

 (
7959
، وهذه هي الشركة المعروفة في الفقه اإلسالمي  ومن ثم يصح أن تكون حصة كل شريك عمال – 297أنظر آنفاً فقرة  (  

 .  ( 17فقرة  societe civileلفظ  9شركة تقبل األعمال ) قارن انسيكلوبيدي داللوز ب

 (
7952
يجوز أن  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  151تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  (  

، كما يجوز أن تكون الحصة ملكية مآل أو مجرد  تكون الحصص التي يقدمها الشركاء متفاوتة القيمة أو مختلفة في طبيعتها

.  "، وأنها واردة على ملكية المال ال على مجرد االنتفاع به  . وتعتبر الحصص عند الشك متساوية القيمة االنتفاع بهذا المال

، وجعل باقي النص مادة  وفي لجنة المراجعة حذف الشق األول من النص ألنه مستفاد من تعريف الشركة والقواعد العامة

تعتبر حصص الشركاء عند الشك متساوية القيمة وأنها واردة على ملكية المال ال على  "مستقلة تجري على الوجه اآلتي : 

. وفي اللجنة التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح  في المشروع النهائي 991، وأصبح رقمها  "مجرد االنتفاع به 

) مجموعة  997، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب عليه في التقنين المدني الجديدمطابقاً لما استقر 

 .  ( 929ص  – 925و ص  129ص  5األعمال التحضيرية ج 

تعتبر حصص الشركاء في رأس المال  "وكانت تجري على الوجه اآلتي :  925/  512ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

 ً  .  "، ما لم يوجد نص صريح في العقد في شأن ذلك  للشركة ال مجرد االنتفاع بها ملكا

 555في التقنين المدني الليبي م  –(  ) مطابق 511ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

يجوز أن تكون الحصص التي يقدمها الشركاء متفاوتة القيمة أو  - 2:  115وفي التقنين المدني العراقي م  –(  ) مطابق

وتعتبر الحصص عند الشك متساوية في  – 1.  ، وأن تكون ملكية أموال أو مجرد انتفاع بهذه األموال مختلفة في طبيعتها
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،  ، بنسبة الحصص نرى، كما س ، ألن توزيع األرباح والخسائر يكون ( افتراض المساواة في قيمة الحصص يقرر حكمين : ) أ

.لكن يصعب األمر  . وال يقوم أي إشكال إذا كانت الحصص عبارة عن مبالغ أو أموال يسهل تقدير قيمتها وذلك يتطلب معرفة قيمتها

هناك  ، وما دام . وما دام العقد لم يذكر شيئاً  إذا كانت الحصة عبارة عن عمل أو كانت ماال ال يمكن تقدير قيمته إال بعد مضى مدة ما

، فيجب أن نفترض تساوى الحصص في القيمة  شك
 (7951 ) .

 .  على أن هذه القرينة تقبل اإلثبات العكسي طبقاً للقواعد العامة 

( افتراض أن الحصة واردة على المال ال على مجرد االنتفاع به : إذا  لم يذكر في عقد الشركة أن الحصة واردة على ملكية  ) ب

، فيجب ما دام هناك شك أن نفترض أن الحصة  ، ولم يمكن تبين ذلك من أي ظرف آخر ى مجرد االنتفاع بهالمال أو أنها واردة عل

( يأخذ بهذا  . والتقنين الحالي ) السابق . ولكن القرينة أيضاً يجوز إثبات عكسها واردة على ملكية المال ال على مجرد االنتفاع به

"  929/  512الحكم في المادة 
 (7959 ) .

  

.وقد قدمنا أنه يجوز أن تختلف  ، وجب األخذ بذلك ا ذكر في عقد تأسيس الشركة بيان عن حصة كل شريك وعن قيمة هذه الحصةفإذ

.وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " يجوز أن تكون  طبيعة كل حصة عن طبيعة الحصص األخرى

. أما المال فهو بمعناه  . والمقصود بالعمل هو المجهود الشخصي للشريك تنتفع به الشركة مهالحصة عمالً يقوم به الشريك أو ماال يقد

. فهو يشمل إذن  القانوني كل عنصر في الذمة يقتطعه الشريك من ماله الخاص ويدخل في رأس المال المشترك المملوك للشركة

حقوق الشخصية ومحل التجارة والملكية األدبية وحقوق المؤلفين ، ثم األموال المعنوية كال ، منقولة أو عقارية األموال المادية

.  . كذلك يجوز أن تكون الحصة ملكية مال أو مجرد االنتفاع به " وشهادات االختراع
 (7955 ) .

  

ت أو حقاً . كذلك يجوز أن تكون حصة الشريك عيناً معينة بالذا ، وهذا هو الغالب فيتمكن إذن أن تكون حصة الشريك مبلغاً من النقود

، أو حقاً من حقوق الملكية المعنوية كملكية فنية أو صناعية أو  ، كما يجوز أن تكون حقاً شخصياً في ذمة الغير عينياً على هذه العين

 .  . ونستعرض كال من هذه األنواع الخمسة ، أو التزاماً يعمل تجارية أو أدبية
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من التقنين المدني على ما يأتي : " إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود  929لمادة نص قانوني : تنص ا –

، وذلك دون إخالل بما قد يستحق من  ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار

تعويض تكميلي عند االقتضاء " 
 (7959 ) .

، فإن الشريك بمجرد تمام  ويتبين من هذا النص أنه إذا كانت حصة الشريك مبلغاً من النقود 

                                                                                                                                                                    

. ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري :  تفاع بهالقيمة وإنها واردة على ملكية المال ال على مجرد االن

: يجوز أن يكون حصص  755وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  –(  وما بعدها 51أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة 

أن تكون صناعة أحد الشركاء أو ، كما يجوز  الشركاء في رأس المال نقوداً أو أمواالً منقولة أو ثابتة أو حقوقاً معنوية

ً  792م  –صناعاتهم جميعاً  . وإذا وقع الشك حسبوا متساوين فيما  : يجوز أن تختلف األشياء التي يقدمها الشركاء قيمة ونوعا

. وعند قيام الشك يعد الشركاء ملزمين  : كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد بتقديمه للشركة 791م  –قدموه 

، فيما عدا أن التقنين اللبناني يجعل  ( . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري يم حصص متساويةبتقد

 .  ( ، إذ يبدو أنه ال يجعل للشركة شخصية معنية ، ال مديناً للشركة الشريك مديناً بحصته لسائر الشركاء

 (
7951
، فإن كال منهما يكون  بين الشريكين اتفاق على حصة كل منهما في الشركة وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان ال يوجد (  

 .  ( 997ص  219رقم  5مجموعة عمر  2555ابريل سنة  11بحق النصف فيها ) نقض مدني 

 (
7959
 .  929ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7955
 .  929ص  – 921ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7959
إذا كانت الحصة التي تعهد  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  159لنص : ورد هذا النص في المادة تاريخ ا (  

، وذلك  ، لزمته فوائده من وقت استحقائه بحكم القانون ، ولم يقدم هذا الشريك هذا المبلغ بتقديمها أحد الشركاء مبلغاً من النقود

. وفي لجنة المراجعة عدل النص بما جعله مطابقاً لما استقر  "لي عند االقتضاء دون إخالل بما قد يستحق من تعويض تكمي

 ً ، ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 997، وأصبح رقم النص  عليه في التقنين المدني الجديد ليزيد الحكم دقة وايضاحا

 .  ( 925ص  – 921ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  929، فمجلس الشيوخ تحت رقم  النواب

الشريك المتأخر عن أداء  "وكانت تجري على الوجه اآلتي :  925 – 927/  511ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 

. وإذا نشأ من هذا التأخير ضرر للشركة  حصته في رأس المال ملزم بالتضمينات بمجرد مطالبته بالتأدية مطالبة رسمية

(  2. واألحكام متفقة مع أحكام التقنين الجديد فيما عدا : )  "بغير مقاصة باألرباح التي استجلبها للشركة وجب عليه تعويضه 

، وفي التقنين الجديد من وقت استحقاق الحصة دون حاجة الىمطالبة قضائية  تسري الفوائد في التقنين السابق من يوم اإلعذار

صة بين التعويض التكميلي الواجب على الشريك وارباح الشركة التي تسبب فيها ( في التقنين السابق ال مقا 1. )  أو إعذار

، وهذه تقضى باستبعاد المقاصة  ، فتسري القواعد العامة . وال يوجد في هذه المسألة حكم مقابل في التقنين الجديد الشريك
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بمقدار هذا المبلغ  -وسنرى أن الشركة شخص معنوي  –عقد الشركة يصبح ملتزماً نحوها 
 (7951 ) .

وتسري القواعد العامة في شأن 

.فإذا لم يحدد في عقد الشركة أو في  ، والزمان والمكان الذين يتم فيهما الوفاء ، وكيفية الوفاء هذا االلتزام من حيث وجوب الوفاء به

ميعاد للوفاء وجب الوفاء ، وإذا تحدد  ، وجب على الشريك الوفاء به للشركة فوراً بمجرد تمام العقد اتفاق آخر ميعاد الوفاء بااللتزام

، أجبر  . فإذا لم يوف الشريك بالتزامه في ميعاده ولم يقدم المبلغ من نقود الذي التزم بتقديمه حصة له في رأس المال في هذا الميعاد

منه المبلغ  ، ويكون ذلك بطريق الحجز على ماله وبيعه لتقضي الشركة على الوفاء به وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن

، فإذا لم يكن هناك اتفاق على  . ويكون الشريك فوق ذلك ملزماً بدفع فوائد تأخير عن هذا المبلغ بالسعر المتفق عليه المستحق لها

 .  %5السعر وجبت الفوائد بالسعر القانوني وهو في الشركة المدنية 

 هذه استثناءين من القواعد العامة : مدني السالفة الذكر في صدد فوائد التأخير  929وقد قررت المادة 

، دون حاجة إلى مطالبة  تسرى فوائد التأخير من اليوم الذي كان يجب فيه على الشريك الوفاء بالمبلغ المستحق في ذمته –أوالً 

دها مطالبة ، وقد كانت القواعد العامة تقضى بأن تسرى الفوائد من وقت مطالبة الشركة للشريك بحصته وبفوائ قضائية أو إعذار

قضائية 
 (7951 ) .

  

، أن تطالبه أيضاً بتعويض تكميلي إذا أثبتت أن  ، فوق مطالبة الشريك بفوائد التأخير على النحو المتقدم الذكر يجوز للشركة –ثانياً 

القواعد العامة  . وقد كانت ضرراً لحقها بسبب تأخر الشريك عن الوفاء بالتزامه وان هذا الضرر يزيد في قيمته على فوائد التأخير

. وهذا الحكم  ( مدني 192تقضي بأن الشريك ال يلتزم بدفع تعويض تكميلي إال إذا ثبت أنه سيء النية في تأخره عن الوفاء ) م 

" أن مجرد اإلهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن  –كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  –الخاص بالشركة يبرره 

التي يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كل األموال الالزمة " سير الشركة 
 (7957 ) .
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من التقنين المدني على ما يأتي : " إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق  922نص قانوني : تنص الفقرة األولي من المادة  –

التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص "  ، فإن أحكام البيع هي منفعة أو أي حق عيني آخر
 (7955 ) .

  

                                                                                                                                                                    

(  927ص  1كامل مرسي في العقود المسماة القانونية ألن التعويض التكميلي غير خال من النزاع ) قارن األستاذ محمد 

 .  2555أكتوبر سنة  29وتسري أحكام التقنين السابق على الشركات المدنية التي أسست قبل يوم 

وفي التقنين المدني الليبي م  –(  ) مطابق 517ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

: على كل  791وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  –(  ) موافق 199وفي التقنين المدني العراقي م  –(  ق) مطاب 992

. وتراعى في  . وإذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر إبرام العقد شريك أن يسلم ما يجب عليه تقديمه في المواعد المضروب

، كان  . وإذا كان أحد الشركاء متأخراً عن تقديم حصته في رأس المال سافةذلك المهل التي تستلزمها ماهية الشيء أو الم

، مع االحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل  لسائر الشركاء أن يطلبوا إخراجه من الشركة أو إجباره على القيام بما التزمه

من وقت استحقاق الحصة إذا كانت مبلغاً من . ) ولم ينص التقنين اللبناني على سريان الفوائد  العطل والضرر في الحالتين

 .  ( النقود

 (
7951
. فإذا خسرت  ، بل حق االنتفاع بهذا المبلغ وال يوجد ما يمنع من أن تكون حصة الشريك ليست هي ملكية المبلغ من النقود (  

ن ملكيته لم تنتقل إلى ، ولكنه يسترد المبلغ كامال أل الشركة ساهم الشريك في خسائرها في حدود حق االنتفاع بالمبلغ

بالنيول وريبير وليبارنيير  – 211ص  – 211ص  115فقرة  19، بل يبقى الشريك دائناً به للشركة ) بودرى وفال  الشركة

فورينيه في الشركات  – 1هامش رقم  511ص  551فقرة  21بيدان  – 919ص  2951وفقرة  179ص  2997فقرة  22

 .  ( 59المدنية فقرة 

 (
7951
، وأن  ( كان يقضي بأن تسري الفوائد من وقت إعذار الشركة للشريك 927/  511قدمنا أن التقنين المدني السابق ) م  وقد (  

 .  2555أكتوبر سنة  29حكمه هذا يسري على الشركات المدنية التي تأسست قبل 

 (
7957
 .  927ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

، فيصبح الشريك ملتزماً نحو  ، كمائة أردب من القمح أو خمسين قنطاراً من القطن مثلية ال نقوداً هذا وقد تكون حصة الشريك أشياء 

،  . وتسري في شأن هذا االلتزام القواعد العامة من ناحية وجوب تعيين الشيء بنوعه ومقداره وجودته الشركة بهذا المقدار

مدني وهي النص  199، وبوجه عام تسري المادة  عادة عند التسليم ومن ناحية انتقال الملكية إلى الشركة باإلقرار الذي يقع

 .  ( 172ص  2929فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 219فقرة  19الجوهري في هذا الصدد ) بودري وفال 

 (
7955
ا استقر عليه في من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم 155تاريخ النص : ورد هذا النص في القرة األولى من المادة  (  

،  ، ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 2/  995، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  التقنين المدني الجديد

 .  ( 912ص  – 925ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  2/  922فمجلس الشيوخ تحت رقم 
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، وفي الفرضين قد تكون الحصة هي حق  ، عقاراً أو منقوالً  ويتبين من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون عيناً معينة بالذات

. فيكون الشريك في جميع  اع أو حق الرقبة أو حق الحكر، أو أي حق عيني آخر غير الملكية كحق االنتف الملكية على هذه العين

األحوال ملتزماً بمجرد عقد الشركة بنقل ملكية أو الحق العيني إلى الشركة 
 (7999  )

 .  كما يلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري

، سواء كان ذلك فيما بين  الشركة إال بالتسجيل، ال ينتقل الحق إلى  ، ملكية أو أي حق عيني آخر على العقار فإذا كانت الحصة عقاراً 

، إذا الشركة تعتبر  الشريك والشركة أو بالنسبة إلى الغير وتسري قواعد التسجيل التي فصلناها عند الكالم في نقل ملكية العقار المبيع

 .  ، فتدخل ضمن العقود التي يجب تسجيلها في هذه الحالة عقداً ناقالً للملكية

حصة منقوالً معيناً بالذات وإذا كانت ال
 (7992 ) ،

، فإن الشريك يصبح بمجرد عقد الشركة  ملكية أو أي حق عيني آخر على المنقول 

، فيصبح الحق مملوكاً للشركة بمجرد عقد  ، وينفذ هذا االلتزام فوراً بحكم القانون هنا أيضاً ملتزماً بنقل هذا الحق إلى الشركة

 . ( مدني 995ليس في كل ذلك إال تطبيق للقواعد العامة ) م . و ، وذلك قبل التسليم تأسيسها

، فإن الشريك يلتزم بتسليمها إلى الشركة  ، ملكية أو أي حق عيني آخر وسواء كانت الحصة عقاراً أو منقوالً 
 (7991 ) ،

وتسري في  

تسليم وطرق التسليم والعجز في المقدار ، من حيث الحالة التي يكون عليها الحق وقت ال التسليم القواعد المقررة في تسليم المبيع
 (

7999  )
. كذلك تكون تبعة هالك  والزمان والمكان اللذين يتم فيهما التسليم وغير ذلك من القواعد التي سبق ذكرها عند الكالم في البيع

، وله باالتفاق مع  الهالك ، فإذا هلكت الحصة قبل تسليمها للشركة تحمل الشريك تبعة الحصة قبل التسليم على الشريك كما في البيع

. وإذا لم يتم االتفاق بين الشركاء على تقديم الشريك حصة  سائر الشركات أن يقدم حصة أخرى في رأس المال فيبقي في الشركة

 مدني في هذا الصدد : " وإذا كان أحد 911، وتقول الفقرة الثانية من المادة  ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء أخرى

ًُ بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ً ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء "  الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معينا

وسنعود إلى ذلك فيما يلي 
 (7995 ) .

  

العيوب  ، كذلك يلتزم بضمان التعرض واالستحقاق وبضمان وكما يلتزم الشريك بتسليم حصته إلى الشركة وبتحمل تبعة الهالك

                                                                                                                                                                    

: إذا كانت حصة الشريك في رأس المال حق ملكية في عين معينة  921 / 515ويقابل النص في التقنين المدني السابق ما يأتي : م 

الشريك ضامن  921/  519. م  ، انتقل الحق في ذلك بمجرد عقد الشركة لجميع الشركاء وكان عليهم تلفه أو حق انتفاع فيها

، فيما عدا  ام التقنين المدني الجديد. ) وأحكام التقنين المدني السابق تتفق مع أحك لحصته في رأس المال كضمان البائع للمبيع

، وهي في التقنين المدني الجديد على الشريك  أن تبعة هالك الحصة قبل التسليم كانت على الشركة في التقنين المدني السابق

نة أكتوبر س 29. وتسري أحكام التقنين المدني السابق على الشركات المدنية التي أسست قبل يوم  وفقاً للقواعد العامة

2555 )  . 

 991وفي التقنين المدني الليبي م  –(  ) مطابق 2/  515ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني ما يأتي : : م  –(  ) موافق 2/  192وفي التقنين المدني العراقي م  –(  ) مطابق 2/ 

، كان الشريك الذي قدمها ملزماً بالضمان المترتب على البائع فيما يختص  ع إذا كانت الحصة المقدمة عيناً معينة 795

: إذا هلكت  712، م  ( . ) وهذا النص موافق حكمه لحكم التقنين المصري . بالعيوب الخفية وانتزاع الملكية باالستحقاق

إذا كان ما  –، تطبق القواعد اآلتية : أوالً  حصة شريك أو تعيبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل إجراء التسليم فعال أو حكما

، فإن خطر الهالك أو التعيب يتحمله الشريك  يقدمه الشريك نقوداً أو غيرها من المثليات أو كان حق االنتفاع بشيء معين

، فجميع الشركاء يتحملون الخطر ) وتبعة الهالك فيالشيء  أما إذا كان شيئاً معيناً أدخلت ملكيته في الشركة –اً . ثاني المالك

: ال يلزم أحد الشركاء بتجديد حصته في رأس المال  711. م  ( المعين بالذات قبل التسليم على الشريك في التقنين المصري

. كما أنه ال يلزم بان يزيدها أكثر مما  ( ) الحصة حق انتفاع أو عمل 522المادة  ، فيما خال الحالة المذكورة في إذا هلكت

 .  ( ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة حدد في العقد ) ال مقابل لهذا النص في التقنين المصري

 (
7999
، وال يكون للشريك إال  تقل إلى الشركة، فإن ملكية األشياء المثلية تن وإذا كانت حصة الشريك حق المنفعة في األشياء مثلية (  

 .  ( 59ص  57م  2599نوفمبر سنة  17الحق الشخصي في استرداد مثل هذه األشياء عند التصفية ) استئناف مختلط 

 (
7992
 .  ويدخل في المنقول العين بالذات المتجر (  

 (
7991
، شأن الشركة في ذلك شأن البيع )  المتفق عليه وتكون ثمار الحصة ملكاً للشركة من وقت تمام عقد الشركة أو من الوقت (  

 – 59فقرة  2هوبان وبوسفيين  – 95ص  979فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 119فقرة  Pontبون  – 279فقرة  1جيوار 

 .  ( 179ص  2929فقرة  22بالنيول وريبير وليبارنيير  – 211فقرة  19بودرى وفال  – 199فقرة  11قارن لوران 

 (
7999
 59ص  979فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 271فقرة  19أنظر في العجز في المقدار في القانون الفرنسي بودري وفال  (  

  2921فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  –

 (
7995
 .  115أنظر فقرة  (  
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، على النحو الذي يلتزم به البائع بضمان التعرض واالستحقاق وبضمان العيوب الخفية في الشيء المبيع  الخفية
 (7999 ) ،

وقد تقدم  

ذكر ذلك تفصيالً في البيع 
 (7991 ) .

  

 الحصة حق شخصي في ذمة الغير - 275

،  إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون في ذمة الغير من التقنين المدني على ما يأتي : " 929نص قانوني : تنص المادة  – 

، ويكون الشريك فوق ذلك مسئوالً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون  فال ينقضي التزامه للشركة إال إذا استوفيت هذه الديون

عند حلول أجلها " 
 (7991 ) .

  

.ولما كان الشريك في هذه الحالة ينقل الحق الذي له  ي ذمة الغيرويتبين من هذا النص أن حصة الشريك قد تكون حقاً شخصياً له ف

، فإن القواعد واإلجراءات المقررة في حوالة تسري هنا  إلى الشركة عن طريق حوالة الحق
 (7997 ) .

ويسري بوجه خاص وجوب  

، كما يجب أن يكون قبول المدين  الحصول على رضاء مدين الشريك بالحوالة أو إعالنه بها حتى تكون الحوالة نافذة في حق المدين

ذ من . وللشركة قبل إعالن الحوالة للمدين أو قبولها منه أن تتخ ( مدني 999بالحوالة ثابت التاريخ لنفاذ الحوالة في حق الغير ) م 

، وتشمل حوالة حق الشريك ضمانات هذا الحق كالكفالة  ( مدني 991اإلجراءات ما تحافظ به على الحق الذي انتقل إليها ) م 

.ويكون الشريك مسئوالً عن أفعاله الشخصية ولو  ( مدني 991، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط ) م  واالمتياز والرهن

 . ( مدني 922اشترط عدم الضمان ) م 

، في صدد ضمان الشريك  مدني السالف الذكر يورد استثناء من القواعد العامة المقررة في حوالة الحق 929غير أن نص المادة 

، إذا كانت الحوالة بعوض لم يضمن المحيل إال وجود الحق  . ذلك أنه طبقاً لهذه القواعد العامة للحق الذي قدمه حصة في رأس المال

. وإذا ضمن يسار المدين لم ينصرف هذا  ، فال يضمن يسار المدين إال إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان وقت الحوالةالمحال به 

، لم يلزم المحيل إال برد  . وإذا رجع المحال له بالضمان على المحيل ، ما لم يتفق على غير ذلك الضمان إال إلى اليسار وقت الحوالة

                                                 

 (
7999
 إذا تبين إنها ما كانوا ، فليس لسائر الشركاء فسخ الشركة إال وإذا استحقت حصة أحد الشركاء أو ظهر فيها عيب خفي (  

األستاذ محمد  – 2921فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 279فقرة  1ليبرموا عقد الشركة بغير هذه الحصة ) جيوار 

 .  ( 559فقرة  1كامل مرسي في العقود المسماة 

 (
7991
ة كيفية دخول الحصة العينية في رأس مآل تنظم هذه الماد "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، فإن الشريك يتخلى نهائياً عن حقوقه على الشيء الذي يصبح  ، فإذا كانت الحصة ملكية مآل أو حق عيني آخر عليه الشركة

ابة بيع . على أن تنازل الشريك في هذه الحالة ليس بمث ، كما لو كان األمر يتعلق ببيع من الشريك إلى الشركة ملكاً للشركة

، فتنطبق أحكام انتقال الملكية في البيع منقوال أو  ، ووسائل العالنية ، وإنما هو يشبه البيع من حيث كيفية انتقال الملكية تماماً 

، وبعض الحقوق المنقولة كإعالن المدين المحال في  ، ويلزم استيفاء إجراءات الشهر المقررة للحقوق العينية العقارية عقاراً 

، كما تنطبق  ، وكذلك إتباع اإلجراءات المقررة في التنازل عن شهادة االختراع والمحل التجاري الحقوق الشخصيةحوالة 

. وأخيراً يضمن الشريك حصته في رأس المال كضمان البائع  أيضاً فيما يتعلق بتبعة الهالك األحكام التي ذكرناها في البيع

ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "يوب الخفية والعجز في المقدار ، فتطبق أحكام ضمان االستحقاق والع للمبيع

919 )  . 

 (
7991
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  151تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  عليه مجلس النواب. ووافق  في المشروع النهائي 952. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 911ص  – 919ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  929

، فال يضمن الشريك يسار المحال عليه إال  ، ومن ثم كانت القواعد العامة هي التي تطبق وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 .  2555أكتوبر سنة  29الشركات المدنية التي أسست قبل يوم  . وتسري أحكام التقنين السابق على بشرط خاص

)  995التقنين المدني الليبي م  -(  ) مطابق 572ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م 

: إذا كانت حصة  797ود اللبناني م وفي تقنين الموجبات والعق –(  ) موافق 199وفي التقنين المدني العراقي م  –(  مطابق

، فال تبرأ ذمة هذا الشريك إال في اليوم الذي تقبض فيه الشركة المبلغ  أحد الشركاء في رأس المال ديناً في ذمة شخص آخر

الحكم ، ويكون الشريك ضامناً للعطل والضرر إذا لم يدفع المبلغ في موعد االستحقاق ) وهذا  الذي قدم في ذلك الدين بدال منه

 .  ( يتفق مع حكم التقنين المصري

 (
7997
، فتتبع اإلجراءات المقررة في هذا الصدد في نقل  وقد يكون الحق الشخصي سنداً اسمياً أو سنداً تحت اإلذن أو سنداً لحامله (  

للقواعد المقررة في ، فيتنازل الشريك للشركة عن هذا الحق وفقاً  . كذلك قد يكون الحق الشخص حق إيجار السند إلى الشركة

، فتتبع  . وقد يكون الحق الشخصي وعدا بالبيع أو وعداً بفتح اعتماد في أحد المصارف تنازل المستأجر عن حقه في اإليجار

فورنييه في  – 2997فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 219فقرة  19فقرة  19القواعد الخاصة بذلك ) بودرى وفال 

 .  ( 59ة الشركات المدنية فقر
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د والمصروفات ولو وجد اتفاق يقضي بغير ذلك ما استولي عليه من الفوائ
 (7995 ) .

أما في حالة ضمان الشريك للحق الذي قدمه  

، ضامناً ليسار  ، دون اتفاق . إذ الشريك يعتبر ، فإن الضمان أشد بكثير من الضمان المتقدم الذكر حصة في رأس المال الشركة

، رجعت على هذا  حق الذي للشريك في ذمة الغير في ذمة ميعاد استحقاقه، فإذا لم يستوف الشركة ال المدين في الحال واالستقبال

.  ، بل وترجع عليه أيضاً بتعويض تكملي إذا أثبت أنها قد أصابها ضرر بسبب التأخر في استيفاء الحق الشريك بكل قيمة هذا الحق

، فإذا وقع تأخر في استيفاء الحق  قد تأسيسهاويبرر هذا الحكم أن الشركة تكون قد اعتمدت على تكوين رأس مالها بمجرد تمام ع

.  يكون ذلك سبباً في تعطيل أعمال الشركة وتكبدها خسائر من جراء ذلك ، وقد الذي للشريك نقص رأس المال بمقدار هذا الحق

 وجود الحق المحال ، فيجوز اتفاق الشريك مع سائر الشركاء على إال يضمن إال وغنى عن البيان أن هذا الحكم ليس من النظام العام

به أو أال يضمن إال يسار المدين في الحال دون االستقبال 
 (7919 ) .

  

 الحصة ملكية فنية أو صناعية أو أدبية  - 279

نص قانوني : وقد تكون حصة الشريك ملكية فنية أو صناعية أو أدبية  –
 (7912 ) .

ً  فيقدم الشريك مثالً براءة اختراع ،  ، أو اسماً تجاريا

. ففي هذه  ، أو حقاً من حقوق المؤلف المختلفة كحق في كتاب أو في قطعة موسيقية أو في عمل من األعمال الفنية ة تجاريةأو عالم

. فتنتقل ملكية الحق المعنوي  ، وهي قواعد صدرت بها قوانين خاصة الحالة تسرى القواعد المقررة في شأن هذه الحقوق المعنوية

 .  ، طبقاً لإلجراءات والقواعد المقررة في هذه القوانين الحق، ويتحدد مدى هذا  إلى الشركة

. أما مجرد ما يكون الشريك من نفوذ أو يتمتع به  على أنه يجب أن تكون الحصة في هذه الحالة حقاً معنوياً تحدد مداه طبقاً للقانون

ا في جواز ذلك . وقد اختلف الفقه في فرنس ، فال يصح أن يقدمه حصة في رأس المال من ثقة مالية
 (7911 ) ،

فذهب بعض الفقهاء إلى  

، ولذلك قيمة مالية محسوسة  الجواز ألن النفوذ أو الثقة المالية ييسر للشركة وسائل االئتمان فتستطيع الحصول على قروض
 (7919 ) .

 

ركة وألنه قد يساء ، ألن النفوذ والثقة المالية ليس بمال فال يصح أن يكون حصة في الش وذهب بعض آخر إلى عدم جواز ذلك

استعمال النفوذ أو الثقة المالية إلى حد االستغالل 
 (7915 ) .

وقد حسم التقنين المدني الجديد هذا الخالف بنص صريح يقضى بعدم جواز  

نين من هذا التق 995، فقد نصت المادة  تقديم الشريك ما يكون له من نفوذ أو ما يتمتع به من ثقة مالية حصة في رأس المال الشركة

على ما يأتي : " ال يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ أو على ما يتمتع به من ثقة مالية " 
 (7919 ) .

وتقول  

                                                 

 (
7995
 .  مدني 929و  995و  2/  997أنظر في كل ما تقدم المواد  (  

 (
7919
هذه المادة مقتبسة من المادتين  "مدني ما يأتي :  929وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة  (  

،  خالفاً ألحكام الضمان في حوالة الحقوق العادية. وهي تقرر حكما م من التقنين اللبناني 797من التقنين المراكشي و  551

، وال يضمن يسار المحال عليه في الحال أو في االستقبال إال  إذ المبدأ العام هو أن المحيل ال يسال إال عن وجود الحق المحال

ديم حصته ديوناً له في ، وقد تعهد بتق . لكننا نستحسن الخروج على هذا المبدأ في حالة الشريك ألنه إذا اشترط ذلك صراحة

، ونتفادى بذلك ما قد يقع عمال من غش إذا وفي الشريك  ، يعتبر ضامناً ليسار المدين في الحال بل وفي االستقبال ذمة الغير

. كما أن هذا النص يقضي على النزاع القائم في الفقه بصدد  حصته النقدية عن طريق ديون له قبل الغير يستحيل استيفاؤها

 .  ( 919ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "ضوع هذا المو

 (
7912
 .  255ص  97م  2551 استئناف مختلط أول مايو سنة (  

 (
7911
ولكن هناك إجماع على أن النفوذ السياسي أو نفوذ الوظيفة العامة ال يجوز أن يكون حصة في رسال مآل الشركة ) جيوار  (  

بالنيول  – 219ص  2هوبان وبوسفييه  – 295فقرة  19بودري وفال  – 259فقرة  11لوران  – 19فقرة  – 15فقرة  1

 .  ( 2هامش رقم  179فقرة  22ويبير وليبارنيير 

 (
7919
 2تاليروبيك في القانون التجاري  –فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 295فقرة  19أنظر في هذا المعنى بودري وفال  (  

 .  12فقرة 

 (
7915
 .  9ص  911فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 259رة فق 11أنظر لوران  (  

 (
7919
من المشروع التمهيدي على وجهن يتفق مع ما استقر عليه  151تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  (  

صبح مطابقاً لما ، وأ في المشروع النهائي 991وفي لجنة المراجعة جعل مادة مستقلة تحت رقم  –في التقنين المدني الجديد 

) مجموعة األعمال  995، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 921ص  – 929ص  5التحضيرية ج 

 .  ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

وفي التقنين المدني الليبي م  –(  ) مطابق 511ت المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م ويقابل النص في التقنينا

.  ، ولكن يمكن األخذ بحكمه التفاقه مع القواعد العامة وفي التقنين المدني العراقي ال يوجد مقابل النص –(  ) مطابق 999

يجوز أيضاً أن يكون ما يقدمه أحد الشركاء الثقة التجارية التي يتمتع بها ) :  799وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  ( وهذا الحكم يختلف عن حكم التقنين المصري
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 الفهرس العام

،  أن يقطع برأي في خالف قائم في الفقه والقضاء…المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وقد قصد المشروع 

، إال أن هناك من الفقهاء من  عليه أن النفوذ الذي يتمتع به رجل سياسي أو موظف عمومي ال يعتبر حصةألنه إذا كان من المجمع 

، ويجوز قبولها منه كنصيب في رأس المال الشركة بغض النظر عن  يري أن السمعة التجارية التي يتمتع بها شخص ما تعتبر حصة

جزء  2519بأن يقدم عمله للشركة : تالير وبيك شرح القانون التجاري سنة ، بل حتى إذا لم يتعهد هذا الشخص  أية مساهمة عينية

. على أننا نرى أن  559والتقنين المراكشي م  752انظر أيضاً تقنين طنجه م  - 2997رقم  1بالنيول وريبير جزء  - 12أول رقم 

، فهي ال  ، فإنها مع ذلك ليست بمال ة العمل والنزاهة. وإذا كانت السمعة التجارية هي ثمر الحصة ال يمكن أن تكون إال ماال أو عمالً 

 - 911فقرة  5، وال تعتبر حصة إال إذا انضم إليها مجهود الشخص ونشاطه : أو بري ورو  يمكن تقديرها نقداً وليست قابلة للتملك

"  259رقم  11لوران جزء 
 (7911 ) .
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، فهو إما أن يكون التزاماً بتمكين الشركة من  ، وهذا االلتزام على نوعين الشريك التزاماً بعملنصوص قانونية : وقد تكون حصة  -

. ففي االلتزام بتمكين الشركة من  ، وإما أن يكون التزاماً بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة االنتفاع بعين معينة

من التقنين المدني على ما يأتي : " أما إذا كانت الحصة مجرد االنتفاع  922دة االنتفاع بعين معينة تنص الفقرة الثانية من الما

، فإن أحكام اإليجار هي التي تسري في ذلك  بالمال
 (7911 ) .

ويتبين من هذا النص أن حصة الشريك تكون التزاماً منه بتمكين الشركة  

من االنتفاع مثالً بمكان الشريك وتجعله الشركة مقراً ألعمالها 
 (7917 ) .

، وتكون الشركة  ففي هذه الحالة يبقي الشريك مالكاً للمكان 

. فيلتزم الشريك  ، وتقوم العالقة ما بين الشريك والشركة بالنسبة إلى المكان كما لو هناك عقد إيجار بمنزلة المستأجر لهذا المكان

. وليس على الشركة أن تدفع  يتحمل تبعة الهالك، ويضمن لها التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية و بتسليم المكان إلى الشركة

، ولكن على الشركة أن ترد المكان إلى الشريك  ، فإن انتفاعها به هو حصة الشريك في الشركة وهي تملك هذه الحصة أجره للمكان

قواعد المقررة في عقد اإليجار ، أنه يجب التسجيل طبقاً لل ، إذا كانت المدة تزيد على تسع سنوات . ويالحظ في العقار في نهاية المدة
 (7915 ) .

  

إذا تعهد  - 2من التقنين المدني على ما يأتي : "  921وفي االلتزام بالقيام بخدمات معينة تدخل ضمن أعمال الشركة تنص المادة 

يكون كسبه من وقت  ، وان يقدم حساباً عما ، وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عمالً 

 .  قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له

                                                 

 (
7911
 .  925ص  – 929ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7911
لما استقر عليه في التقنين المدني من المشروع التمهيدي على وجه مطابق  155ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  (  

، فمجلس الشيوخ  ووافق عليه مجلس النواب –من المشروع النهائي  1/  995. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 912ص  – 919ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  1/  922تحت رقم 

 .  للقواعد العامة، ولكنه تطبيق  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

وفي التقنين المدني الليبي م  –(  ) مطابق 1/  515ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م 

 795وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  –(  ) مطابق 1/  192وفي التقنين المدني العراقي م  –(  ) مطابق 1/  991

، ولزمته أن يضمن  ، كان الشريك ملزماً بالضمان المترتب على المؤجر . وإذا كان ما قدمه مقصوراً على حق االنتفاع . . :

 .  ( أيضاً محتوى ذلك الشيء على الشروط نفسها ) والحكم متفق مع حكم التقنين المصري

 (
7917
. وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا  تزام بعمل، وهذا ال وقد تكون الحصة مجرد تمكين الشركة من استئجار مقر لها (  

، وكانت تدخل ضمن مساحة كبيرة اعتاد  التزم أحد الشركاء في شركة بالتخلي عن قطعة أرض إلقامة مكان الشركة عليها

،  الشركاء، كان لهذا التخلي من جانبه من القيمة في نظر  ، على أن يكون له ثلث الشركة استئجارها من مصلح األمالك

سواء من جهة صالحية القطعة ألغراض الشركة أو من جهة تمكين الشركاء من استئجارها منفصلة عن مجموع المساحة 

، وهي ثلث  ، ما يكفي ألن يجعل مساهمة هذا الشريك في الشركة مساهمة جدية بالقيمة التي قررها لها الشركاء المؤجرة له

، ومن ثم فمساهمة الشريك في رأس مال الشركة على الوجه المذكور هي  ة وتكوينها. وال محل إذن لمراجعة الشرك الشركة

 .  ( 79رقم  59المجموعة الرسمية  2559مايو سنة  1مساهمة كافية النعقاد الشركة انعقاداً صحيحاً ) استئناف مصر 

 (
7915
، فإن  صة واردة على مجرد االنتفاع بالمالوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : فإذا كانت الح (  

، وإن  . وتنازل الشريك عن االنتفاع ، وعليها التزام بردها في نهاية المدة ملكيتها للشريك وتكون الشركة بمثابة مستأجرة لها

على ذلك إذا كان . و ، إال أنه يشبه اإليجار من حيث إجراءات العالنية وأحكام الضمان وتبعة الهالك كان ال يعتبر ايجاراً 

.  ، وجب التسجيل طبقاً للقواعد المقررة في اإليجار ، وكانت مدته تزيد على الحد المقرر قانوناً  االنتفاع واردا على عقار

) مجموعة األعمال  "، ويلزم أيضاً بالضمان قبل الشركة  كذلك يتحمل الشريك تبعة الهالك ألنه مازال مالكاً للحصة

 .  ( 912ص  – 919ص  5التحضيرية ج 
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 "، إال إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك  على أنه ال يكون ملزماً بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اختراع - 1
 (7919 ) .

 

، وهذه األعمال  ويتبين من هذا النص أن الشريك قد تكون حصته في رأس مال هي التزامه بالقيام بأعمال تعود على الشركة بالفائدة

،ويكون أحد الشركاء مهندساً تدخل  . مثل ذلك أن تكون الشركة تستغل مصنعاً  لها قيمة مادية فيصح أن تكون حصة في رأس المال

، فيقوم الشريك  .ويصح أن يكون للشركة فرع في جهة غير مقرها األصلي ، فيتقدم بعمله شريكاً  صه الفنيأعمال المصنع في اختصا

. كما يجوز أن يكون  ، ويكون عمله في الحالتين هو حصته في رأس المال ، أو يقوم باألعمال الفنية لهذا الفرع بإدارة هذا الفرع

 ً هي اإلدارة الفنية التي يقوم بها  ، وحصته في الشركة مدير الشركة الفني شريكا
 (7912 ) .

ويلتزم في جميع األحوال بأن يقوم باألعمال  

التي أخذها على نفسه في عقد تأسيس الشركة كحصته في رأس المال بالعناية المألوفة التي يبذلها الرجل العادي في مثل هذه 

، ويكون مسئوالً عن تقصيره وفقاً للقواعد العامة  األعمال
 (7911 ) .

، لم يجز له أن  وإذا كان مشترطاً عليه أن يتفرغ لهذه األعمال 

، لم يجز أن يكون هذا العمل من شأنه أن ينافس الشركة بحيث يضر  . وإذا كان له أن يقوم بعمل آخر يباشر عمالً آخر إلى جانبها

يقدم للشركة حساباً عن هذا األجر فهو من حق  ، وجب عليه أن . وإذا قام باألعمال التي تعهد بها وكسب أجراً عليها من الغير بها

. وقد حرص المشرع أن يبين أن الشريك إذا كان أثناء قيامه بأعمال فنية للشركة كحصته في رأس المال قد عثر على  الشركة

الشركة قد  ، وذلك ما لم تكن ، بل يكون ملكاً خالصاً له ، فإن هذا الحق ال يدخل في الحصة اختراع وكسب بذلك حق المخترع

اشترطت عليه من قبل أن يدخل هذا الحق في حصته فتكسب الشركة بهذا االتفاق حق الشريك في االختراع 
 (7919 ) .

ويالحظ أنه  

، وبين عامل أو أجير للشركة يأخذ جزءاً من أجره مقداراً من  يجب التمييز بين شريك يقدم حصته في رأس المال الشركة عمالً 

، فإذا خسرت الشركة كانت مساهمته في الخسارة  لحالة األولي يساهم الشريك في أرباح الشركة وفي خسائرها. ففي ا أرباح الشركة

مدني وسيأتي بيانها  1/  929عمله الذي قدمه للشركة إذ ال يأخذ عليه أجراً ) انظر م 
 (7915 ) )

، أما في الحالة الثانية فالعامل أو  

، وقد سبق بيان ذلك  ، إذ أن عمله في الشركة له دائماً أجر معلوم األجير يساهم في الربح دون أن يساهم في الخسارة
 (7919 ) .

  

                                                 

 (
7919
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  159تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

. وفي لجنة مجلس الشيوخ  في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب 959. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

، ألن فعل  921إلى آخر الفقرة األولى من المادة  ".  . . وأن يقدم حساباً عما يكون قد كسبه " قدم اقتراح بحذف عبارة

. ولم تر اللجنة  ، فال يكون ثمة محل إليراد النص الشريك في هذه الحالة يكون مخالفاً اللتزامه وموجباً لمساءلته بالتعويض

، فالمقصود ليس حالة الشريك الذي يقدم نصيبه عمال ثم يعمل  للنص، ألنه مبنى على فهم غير صحيح  األخذ بهذا االقتراح

. ووافقت اللجنة  ، بل المقصود حالة الشريك الذي يعمل لحساب الشركة فيقدم لها حساباً عن عمله لحسابه ال لحساب الشركة

ص  – 911ص  5ج ) مجموعة األعمال التحضيرية  921، ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  على النص دون تعديل

915 )  . 

. عبارة عن عمل لواحد من  . : يجوز أن تكون الحصة في رأس المال 921/  519ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

 .  ( الشركاء أو أكثر ) والحكم متفق مع حكم التقنين المدني الجديد

وفي التقنين المدني الليبي م  –(  ) مطابق 579المدني السوري م  ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين

وفي تقنين  –(  291) موافق : أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  191وفي التقنين المدني العراقي م  –(  ) مطابق 999

، وأن يقدم  التي وعد بها : إن الشريك الذي التزم تقديم صنعته يلزمه أن يقوم باألعمال 719الموجبات والعقود اللبناني م 

. على أنه ال يلزم  حساباً عن جميع األرباح التي جناها من تاريخ إبرام العقد بواسطة تلك الصنعة التي هي موضوع الشركة

، ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف ) والحكم متفق مع حكم التقنين  بان يدخل في الشركة شهادات االختراع التي حصل عليها

 .  ( المصري

 (
7912
. وقد قضت محكمة النقض بأنه  لالستيراد أو نحو ذلك "تصاريح  "وقد يكون العمل هو الحصول على ترخيص أو على  (  

متى كان يبين مما اورده الحكم من شرائط االتفاق المحرر أن المحكمة كيفت العقد التكييف القانونين الصحيح إذ اعتبرته عقد 

عليها من جهد للحصول على تصاريح االستيراد وأن هذا الجهد كان محل تقدير  ، وتحدثت عما قامت به المطعون شركة

، كما كتب لمدير الشركة مشيدا بهذا  الطاعن نفسه حتى لقد قبل أن يكون للمطعون عليها لقاءه النصف في أرباح الشركة

اعتبرت هذا العمل الذي قامت به ، وكانت المحكمة قد  الجهد وبأنه لواله الستحال على الطاعن الحصول على التصاريح

، فإن القول بعد هذا بان العقد بال سبب غير صحيح في  الشركة حصة قانونية باإلضافة إلى ما تتمتع به من سمعة تجارية

 .  ( 12ص  9رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591أكتوبر سنة  21القانون ) نقض مدني 

 (
7911
، ما لم يتفق الشركاء على  ، اعتبرت حصته قد هلكت فتحل الشركة ي سبب آخروإذا عجز الشريك عن العمل لمرض أو أل (  

 .  ( مكررة 2922فقرة  22غير ذلك ) بالنيول ويبير وليبارنيير 

 (
7919
 .  919ص  – 911ص  5أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7915
 .  252أنظر ما يلي فقرة  (  

 (
7919
 .  219أنظر آنفاً فقرة  (  
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 في الربح أو في الخسارة  كيف يتعين نصيب كل شريك  -المبحث الثاني  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  925النصوص القانونية : تنص المادة  - 271 

، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس  إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في األرباح والخسارة - 2"  

 .  المال "

ً  فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح - 1"   ، وكذلك الحال إذا  ، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا

 . اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة "

.  ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل وإذا كانت حصة أحد الشركاء على عمله - 9"  

 .  قه "، كان نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فو فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي شيء آخر

 على ما يأتي :  929وتنص المادة 

 .  ، كان عقد الشركة باطالً " إذا اتفق على أن أحد الشركاء ال يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها - 2"  

على ، بشرط إال يكون قد تقرر له أجر  ويجوز االتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر - 1"  

عمله " 
 (7911 ) .

  

 999 - 919% 595 - 599وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 
 (7911 ) .

 

                                                 

 (
7911
 ريخ النصوص : تا (  

. وفي لجنة  من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع استقر عليه في التقنين المدني الجديد 151: ورد هذا النص في المادة  925م 

ووافق  –في المشروع النهائي  951، وأصبح رقمه  المراجعة أصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

في الفقرة  "يكون نصيبه بمقدار أقل الحصص  "وفي لجنة مجلس الشيوخ اقترحت االستعاضة بعبارة  –واب عليه مجلس الن

، ألن في ذلك  "وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل  "الثالثة من المادة عن عبارة 

، ألن فيه جحانا بحق الشريك  . ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح نازعاتتقريراً ألحكام التقنين السابق وحسما األسباب الم

، وليس يكفي لتبرير الرجوع إلى الحكم  ، وقد يكون هذا العمل أهم ما في الشركة الذي تكون حصته مقصورة على عمله

األول ينبغي أن يكون عدالة الحكم المعيب المقرر في التقنين السابق االستناد إلى تيسير حسم المنازعات ألن هدف التشريع 

) مجموعة  925، ثم اقره مجلس الشيوخ تحت رقم  . وأقرت اللجنة النص دون تعديل أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية

 .  ( 992ص  – 915وص  911ص  5األعمال التحضيرية ج 

إذا اتفق على أن أحد الشركاء ال يساهم في  "ه اآلتي : من المشروع التمهيدي على الوج 157: ورد هذا النص في المادة  929م 

، جاز إبطال عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في األرباح  أرباح الشركة أو ال يساهم في خسائرها

فاء الشريك الذي . ومع ذلك يجوز االتفاق على إع أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر

. ووافقت عليه لجنة المراجعة  "، على إال يكون له أجر عما يقدمه من عمل  لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر

. وفي لجنة مجلس الشيوخ عدل نص الفقرة األولى من  . ثم وافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 959تحت رقم 

، إذ أن الشرط القاضي بعدم مساهمة الشريك في  البطالن المطلق ال عدم القابلية لإلبطال فحسبالمادة تعديال يجعل الجزاء 

، فأصبح النص مطابقاً لما  األرباح أو في الخسارة يخالف النظام العام وينفي نية الشركة عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط

) مجموعة األعمال  929لشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم . ووافق عليه مجلس ا استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 999ص  – 991ص  5التحضيرية ج 

 (
7911
، فإذا لم يذكر ذلك  : تعين في سند عقد الشركة حصة كل شريك في األرباح 915 – 919/  599التقنين المدني السابق م  (  

 .  في رأس المال، كانت حصة كل واحد منهم في األرباح بالنسبة لحصته  في العقد

: حصة الشريك الذي وضع عمله بصفة رأس مال مساوية ألقل حصة من حصص الشركاء الذين وضعوا حصصهم  919/  592م 

 ً  .  في رأس المال عينا

: الشريك الذي وضع عمله بصفة رأس مال إذا وضع زيادة عليه رأس مال عيناً يستحق في مقابلة ما وضعه من  911/  591م 

 .  العيني حصة من الربح نسبية رأس المال

مختلط : ومع ذلك إذا انفسخت الشركة قبل انتهاء مدتها ال يستحق الشريك صاحب العمل في قسمة رأس مال الشركة إال  911م 

 .  حصة بنسبة ما مضى عن المدة

 .  ذلك ، إال إذا وجد شرط بخالف : والحصة في الخسارة مساوية للحصة المشترطة في الربح 917/  599م 

: ال يجوز أن يشترط في الشركة أن واحداً من الشركاء أو أكثر ال يكون له نصيب في الربح أو يسترجع  999 – 915/  595م 

. ولكن يجوز أن يشترط أن من دخل في الشركة بعمله ال يشترك في الخسارة بشرط إال  رأس ماله سالماً من كل خسارة

 .  تترتب له أجرة عن عمله
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 991 - 999وفي التقنين المدني الليبي م  - 579 - 571وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 751 - 755وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م  – 199 – 195وفي التقنين المدني العراقي م  -
 (7917 ) .

  

 التمييز بين فرضين : - 277

إذا نص عقد الشركة على تعيين نصيب كل شريك في  –ويتبين من النصوص المتقدمة الذكر أنه يجب التمييز بين فرضين : أوالً 

 .  . ثانياً إذا لم ينص العقد على ذلك الربح والخسارة

، فإنه  وقبل أن نستعرض كال من الفرضين تحسن اإلشارة إلى أن توزيع الربح والخسارة بين الشركاء إذا لم يقع وقت قيام الشركة

. على أنه جرت العادة بأن تعد  يقع حتما عند انحالل الشركة حيث يتبين ما إذا كان هناك ربح أو خسارة فيوزع ذلك أو هذه الشركاء

، وما ينتج من ربح في العام يوزع بين الشركاء  كة أثناء قيامهاميزانية سنوية للشر
 (7915 ) .

  

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " من أولي حقوق الشريك حقه في المطالبة بنصيب في الربح 

عادة عند انحالل الشركة ما إذا كان هناك ربح . ولكن متى يجوز للشريك أن يطالب بحقه في الربح يقرر الشركاء  الصافي للشركة

. على أنه جرت العادة أيضاً بأن تعمل ميزانية سنوية  فقرة أولي من التقنين البولوني 915، ثم يحصل التوزيع : انظر م  أو خسارة

. على أن األمر يتعلق بعرف  ( هذه العادة 1/  915. وقد أقر التقنين البولوني ) م  ، وما ينتج من ربح يوزع على الشركاء للشركة

. كذلك بالنسبة للخسائر  ، ولذلك لم نر حاجة النص عليه ثابت مستقر جرى العمل على اتباعه حتى لو لم يذكر شيء في نظم الشركة

، كما ال يقسم أي ربح إال بعد تغطية الخسائر "  تقضي القواعد العامة بداهة بأنها توزع على الشركاء عند انحالل الشركة
 (7979 ) .

  

                                                                                                                                                                    

، فيما عدا أن حصة الشريك إذا كانت عمال كانت تقدر في التقنين السابق بقيمة  التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد ) وأحكام

. وتسري أحكام التقنين السابق في  ، أما في التقنين الجديد فتقدر تبعاً لما تفيده الشركة من العمل أقل الحصص العينية

 . ( 2555أكتوبر سنة  29قبل يوم الشركات المدنية التي أسست 

 (
7917
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 579 – 571التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 991 – 999التقنين المدني الليبي م 

 .  ( ) موافق 195التقنين المدني العراقي م 

لعراقي هو فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في ، فيما عدا أن الجزاء في التقنين ا ) موافق 199م 

. أنظر في القانون العراقي األستاذ حسن  ( األرباح أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر

 .  وما بعدها 295الذنون فقرة 

، فيكون نصيب كل  يعين في عقد الشركة نصيب كل شريك من األرباح والخسائر : إذا لم 755تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، فإن هذا التعيين يطلق على  . وإذا لم يعين في العقد إال النصيب من األرباح منهم مناسباً لما وضعه في رأس مال الشركة

سبة ما يكون لهذا الصناعة من األهمية ، فتعين حصته على ن . أما الشريك الذي لم سوى صناعته ، والعكس بالعكس الخسائر

. والشريك الذي قدم عالوة على صناعته نقوداً أو غيرها من المقومات يحق له أن يتناول حصة مناسبة  بالنظر إلى الشركة

 .  لما قدمه من هذين الوجهين

يعفى أحد الشركاء من االشتراك في . وكل نص  ، كانت الشركة باطلة : إذا قضى العقد بمنح أحد الشركاء مجموع األرباح 759م 

 .  دفع الخسائر يؤدى إلى بطالن الشركة

: تجري أرباح الشركة وخسائرها بناء على الموازنة التي يجب تنظيمها مع قائمة الجرد في آخر عام أو في آخر كل سنة  751م 

 .  للشركة

 .  ( ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري

 (
7915
، فيقطع قبل كل قسمة  وينص التقنين اللبناني على وجوب تكوين مال احتياطي للشركة قبل تقسيم األرباح على الشركاء (  

. وإذا نقص  جزء من عشرين من األرباح الصافية في آخر السنة لتكوين هذا المال االحتياطي حتى يبلغ خمس رأس المال

. وتنقطع الشركة عن توزيع كل ربح على الشركاء  جني من األرباح فيما بعدرأس المال وجب أن يستكمل قدر الخسارة بما ي

 751، ما لم يقرر الشركاء إنزال رأس مال الشركة إلى المبلغ الموجود حقيقة ) م  إلى أن يعود رأس المال إلى أصله تماماً 

، فإذا تخلف عن أخدها أبقيت  يأخذها. وبعد هذا االقتطاع تصفى حصة كل شريك من األرباح ويحق له عندئذ أن  ( لبنانين

، ما لم يوافق بقية الشركاء موافقة صريحة على إضافتها إلى  كوديعة له دون أن تزاد بها حصته في رأس المال الشركة

يحق  "،ه  من التقنين المدني الليبي على أ 929. وتنص المادة  ( لبناني 757، وذلك كله ما لم يكن نص مخالف ) م  صحته

 .  "، ما لم يتفق على خالف ذلك  يك أن يتسلم نصيبه من األرباح بعد التصديق على بيان الحساباتكل شر

 (
7979
فورنييه في الشركات  – 159فقرة  – 175فقرة  19وانظر بودري وفال  – 917ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  51المدنية فقرة 
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 عقد الشركة ينص على تعيين نصيب كل شريك في الربح والخسارة  –أوالً 

 تعيين النصيب في كل من الربح والخسارة : - 275

، وعند ذلك توزع األرباح والخسائر على الشركاء طبقاً  يعين عقد الشركة عادة نصيب كل شريك في أرباح الشركة وفي خسائرها 

، فقد يكون  . وليس من الضروري أن يتعين نصيب الشريك في الربح معادال لنصيبه في الخسارة الشركةلما تعين من ذلك في عقد 

. كذلك ليس من الضروري أن  ، أو العكس نصيب أحد الشركاء في الخسارة أكبر من نصيبه في الربح إذا كان مثالً مديراً للشركة

ع قيمة حصته في رأس المال أو متناسباً مع ما تفيده الشركة من هذه الحصة يكون نصيب الشريك في الربح أو في الخسارة متناسباً م

، بل يجوز أن يزيد النصيب أو ينقص علن ذلك  إذا كانت عمالً 
 (7972 ) .

وفي هذه الحالة قد ينطوي عقد الشركة على هبة غير مباشرة  

صحيحة دون حاجة إلى ورقة رسمية ألنها هبة غير ، وتكون الهبة  للشريك الذي زاد نصيبه في الربح أو نقص نصيبه في الخسارة

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  مباشرة
 (7971 ) .

  

 تعيين النصيب في الربح وحده أو في الخسارة وحدها : - 259

ولو ، فعند ذلك يكون نصيبه في الخسارة معادالً لنصيبه في الربح  وقد اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الربح وحده

،  . ذلك أن تعيين النصيب في الربح قرينة على أن هذا هو النصيب أيضاً في الخسارة لم يكن متناسباً مع قيمة حصته في رأس المال

إذ الربح يقابل الخسارة ومن العدل أن تكون مساهمة الشريك في كل من الربح والخسارة بقدر وأحد ما دام عقد الشركة لم ينص على 

لنصيبين اختالف ما بين ا
 (7979 ) .

وكذلك يكون الحكم فيما إذا اقتصر عقد الشركة على تعيين نصيب الشريك في الخسارة فإن هذا  

مدني على هذه األحكام  925.وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  يكون هو أيضاً نصيبه في الربح لالعتبارات المتقدمة الذكر

، وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة  العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، فقد رأيناها تقول : " فإذا اقتصر  صراحة

 ً  . ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة " أيضا

 شركة األسد : -النص على عدم مساهمة الشريك في الربح أو في الخسارة  - 252

، وإال كانت الشركة باطلة ألن نية  ل شريك في أرباحها وفي خسائرها بنصيب ماوقد قدمنا أن من مقومات عقد الشركة أن يساهم ك

الشركة تكون منتفية 
 (7975 ) .

،  ، فمعنى ذلك أنه يساهم في الخسارة دون الربح فإذا نص عقد الشركة على أال يساهم شريك في الربح

، فمعنى ذلك أنه يساهم في الربح دون  شريك في الخسارة. أو نص عقد الشركة على أال يساهم ال فيكون عليه الغرم وليس له الغنم

، فيكون له الغنم وعلى شركائه اآلخرين الغرم  الخسارة
 (7979 ) .

والشركة التي يكون فيها لشريك الغنم دون الغرم أو الغرم تسمي  

،  ني صراحة على هذا الحكممد 929، وهي شركة باطلة ,وقد نصت الفقرة األولي من المادة  ( socitet leonineشركة األسد ) 

، كان عقد الشركة باطالً "  فقد رأيناها تقول : " إذا اتفق على أن أحد الشركاء ال يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها
 (7971  )

نصيب غير ومن ثم إذا نص عقد الشركة على أن أحد الشركاء ال يساهم في الربح أو أن يكون نصيبه فيه تافهاً إلى حد أن يكون هذا ال

                                                 

 (
7972
ويجوز أيضاً أن يشترط  – 11ص  91م  2519مارس سنة  19 – 199ص  15 م 2521فبراير سنة  1استئناف مختلط  (  

، ولكنه يبقى مسئوال نحو دائني  ، إال يساهم في الخسارة إال بقدر حصته في رأس المال ، في عالقته بسائر الشركاء الشريك

ويجوز للشريك بعد حل  . ( 2951فقرة  22الشركة في ماله الخاص ويرجع على شركائه ) بالنيول ويبير وليبارنيير 

الشركة وأثناء تصفيتها أن يتفق مع باقي الشركاء على أن يأخذ جزءا من حصته ثم ال يكون مسئوال عن الخسائر ) استئناف 

 .  ( 529ص  17م  2521يونية سنة  1مختلط 

 (
7971
 .  119فقرة  – 115فقرة  19وانظر بودري وفال  – 212أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7979
ص  97م  2519نوفمبر سنة  27استئناف مختلط  – 79رقم  51المجموعة الرسمية  2559مايو سنة  1مصر  استئناف (  

19  . 

 (
7975
 .  219أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7979
، ألن نية الشركة تكون  ، فالشركة أيضاً باطلة ولو نص في عقد الشركة أن شريكاً ال يساهم ال في الربح وال في الخسارة (  

 .  ، وذلك ما لم يعتبر هذا الشريك مقرضاً للشركة ال شريكاً  ( 111فقرة  19ذا الشريك ) بودرى وفال منتفية عند ه

 (
7971
 999 – 915/  595يطابق هذا النص الحكم الحكم الوارد بالمادة  ".  وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي (  

. والحكم الوارد به نتيجة معقولة لطبيعة عقد الشركة : تعاون  شركة االسد، وهو يقرر بطالن  ( من التقنين الحالي والسابق

. فال يجوز إذن االتفاق على أن  الشركاء لتحقيق عمل مشترك ونية المساهمة في هذا العمل عن طريق قبول بعض األخطار

. وال يلزم لتطبيق النص أن يكون  ، أو إال يتحمل نصيباً من الخسارة يستولى واحدا أو أكثر من الشركاء على كل األرباح

، بكل يكفى أن يكون نصيب الشريك في الخسارة أو في  اإلعفاء منصباً على تحمل كل الخسارة أو االستئثار بلك الربح كامال

، ألن الشروط األساسية في  . ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطالن العقد كله الربح تافهاً لدرجة يتبين معها أنه صوري

 5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "، وقد يكون الشريك لم يقبل التعاقد إال بناء على الشرط الباطل  ركة وحدة ال تتجزأالش

 .  ( 999ص 
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، فإن الشركة باطلة  جدي
 (7971 ) .

وتكون باطلة أيضاً إذا نص العقد على أن أحد الشركاء ال يساهم في الخسارة أو أن يكون نصيبه  

فيها تافهاً إلى حد عد الجدية 
 (7977 ) .

ولكن ال يعتبر الشريك معفي من الخسارة إذا كانت حصته في رأس المال هي عمله ما دام لم  

، إذ هو في هذه الحالة يكون مساهماً في الخسارة حتما فقد قام بعمل لم يأخذ عليه أجراً وهذه هي  جر على هذا العمليتقرر له أ

خسارته 
 (7975 ) .

، فقد رأيناها تقول : " ويجوز االتفاق على  مدني صراحة على هذا الحكم 929وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  

، بشرط أال يكون قد تقرر له أجر على عمله "  عمله من المساهمة في الخسائرإعفاء الشريك الذي لم يقدم غير 
 (7959  )

أما إذا كانت 

، ألن الشريك في  ، فإنه ال يجوز أن يعفي من المساهمة في الخسارة وإال كانت الشركة باطلة حصة الشريك االنتفاع بمال أو بنقود

، وهذه هي شركة األسد  مساهمة في الخسائر شارك في الغنم دون الغرم، فإذا هو أعفي من ال هذه الحالة يساهم في األرباح
 (7952 ) .

  

، ويحكم به  ، فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك به ، باطلة كما قدمنا والبطالن مطلق ، في أية صورة من صورها وشركة األسد

قد كان المشروع التمهيدي ينص على أن الشركة تكون . و ، وال يسرى في حقه التقادم ، وال ترد عليه اإلجازة القاضي من تلقاء نفسه

وهم سائر الشركاء غير من أعفي من المساهمة في  –قابلة لإلبطال لمصلحة من يضار من الشركاء بشرط عدم المساهمة في الخسارة

أو المصلحة الشريك الذي اشترط عليه عدم المساهمة في الربح  –الخسارة 
 (7951 ) .

مجلس الشيوخ فجعل ولكن عدل النص في لجنة 

 ً ، وينفي نية الشركة  ، " إذا أن الشرط القاضي يعدم مساهمة الشريك في األرباح أو في الخسارة يخالف النظام العام البطالن مطلقا

عند الشريك الذي يقبل هذا الشرط " 
 (7959 ) .

  

 عقد الشركة ال ينص على تعيين نصيب الشريك ال في الربح وال في الخسارة  –ثانياً 

 تعيين نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصة في رأس المال : - 251

                                                 

 (
7971
 .  91ص  99م  2559فبراير سنة  29استئناف مختلط  (  

 (
7977
رقم  21المحاماة  2592سنة مايو  25الزقازيق  – 155ص  59المجموعة الرسمية  2559ابريل سنة  7استئناف مصر  (  

ديسمبر  25استئناف مختلط  – 2959ص  519رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  29مصر الكلية  – 179ص  971

 .  51ص  21م  2755سنة 

شريك . أما إذا تعاقد ال ، فإذا خسر ردت شركة التأمين له خسارته ولكن يجوز أن يتعاقد الشريك مع أجنبي على تأمينه ضد الخسارة

 9، فإن هذا ال يجوز ) انسيكلوبيدي داللوز  ، فيرد الشريك اآلخر إلى الشريك األول الخسارة مع شريك آخر على هذا التأمين

 .  ( 221فقرة  societe civileلفظ 

 (
7975
 .  179فقرة  19بودرى وفال  (  

 (
7959
( تشمل بعموم  مدني جديد 1/  929ويقابلها م  مدني ) سابق 595وقد قضت محكمة النقض بان الفقرة الثانية من المادة  (  

. فال تكون الشركة باطلة إذا اشترط من ساهم فيها بحصة  نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن يدخل بعمله مع حصة مالية

فني بال ، ألنه في هذه الحالة يكون قد تحمل في الخسارة ضياع عمله ال مالية وعمل فني إعفاء حصته المالية من أية خسارة

، والعمل الذي يصح اعتباره  . ولكن يشترط إال يكون العمل الفني تافهاً  ، وهذا يكفي لتصحيح الشركة كنص تلك الفقرة مقابل

يونية  11حصة رأس مال شركة ما هو العمل الفني كالخبرة التجارية في مشترى النصف المتجر فيه وبيعه ) نقض مدني 

،ه متى كان الحكم إذ قضى بصحة عقد الشركة قد قرر  . وقضت أيضاً با ( 155ص  299رقم  2مجموعة عمر  2599سنة 

( فشمل بعموم نصها من دخل الشركة بعمله فقط ومن دخل بعمله مع  من القانون المدني المختلط ) الملغى 999أن المادة 

له إعفاء حصته المالية من أية خسارة ، وأن الشركة ال تكون باطلة إذا اشترط من أسهم فيها بحصة مالية فوق عم حصة مالية

، فإن ما قرره هذا الحكم هو صحيح في القانون )  ألنه هذه الحالة يكون قد تحمل في الخسارة ضياع وقته وجهده بال مقابل

 2591ديسمبر سنة  25أنظر أيضاً استئناف مصر  – 12ص  9رقم  5مجموعة عمر  2591أكتوبر سنة  21نقض مدني 

 .  ( 711ص  599م رق 29المحاماة 

 (
7952
، فإذا أعفى من المساهمة  ( 119فقرة  19أما الشريك الذي ساهم بالعمل فإنه يسترد في األصل قيمة عمله ) بودري وفال  (  

. أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في  ، بشرط إال يسترد قيمة عمله وأال يأخذ أجراً عليه في الخسارة صح ذلك

 .  ( 999ص  5ال التحضيرية ج مجموعة األعم

 (
7951
 .  999ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7959
 19بودرى وفال  – 999ص  – 995ص  5وانظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  –في الهامش  271أنظر آنفاً فقرة  (  

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أبطلت المحكمة  – 2955فقرة  – 2959فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 177فقرة 

، فتسوية حسابه  شركة لبطالن ما اشترط في عقدها من أن صاحب الحصة الكبرى في رأس المال ال يتحمل شيئاً في الخسارة

 2591يونيه سنة  11ة ما اتفقا عليه بشان أرباحها ) نقض مدني هذه الخسارة تكون على قاعدة تقسيمها بين الشريكين بنسب

 .  ( 155ص  299رقم  2مجموعة عمر 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فالمفروض أن يكون نصيبه في ذلك أو في هذه بنسبة  فإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح أو الخسارة 

، تم  ، فإذا لم تكن مقومة منذ البداية في عقد الشركة ولم تكن من النقود . وذلك يستلزم تقويم هذه الحصص حصته في رأس المال

 997. وعند الشك يفترض تساوي األنصبة ) م  ، فإذا اختلفوا قوم الخبراء حصة كل منهم اء جميعاً تقويمها باالتفاق ما بين الشرك

، أو قام شك في  . فإذا لم يمكن تقويم الحصص ، ويمكن تصور ذلك إذا كانت الحصص كلها عبارة عن عمل يقدمه الشركاء ( مدني

مدني على طريقة التوزيع  925. قد نصت الفقرة األولي من المادة  اء، قسمت األرباح والخسائر بالتساوي بين الشرك هذا التقويم

، كان نصيب كل منهم في ذلك  ، فقد رأيناها تقول : " إذا لم يعين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في األرباح والخسائر هذه

بنسبة حصته في رأس المال " 
 (7955 ) .

  

 ت حصة عمالً : نصيب الشريك في الربح والخسارة إذا كان - 259

، فقد سبق  ، وكانت حصة هذا الشريك عمالً يقدمه للشركة وإذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح والخسارة

، وبقدر هذه القيمة تكون حصة الشريك في رأس المال  القول إن هذا العمل تقدر قيمته تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العمل
 (7959 ) .

 

. وقد كان التقنين المدني  كون نصيب الشريك في الربح وفي الخسارة بنسبة حصته في رأس المال مقومة على هذا النحوومن ثم ي

( يقضي بأن يقوم العمل الذي قدمه الشريك حصة في رأس المال بمقدار يساوي أقل حصة من الحصص  919/  592السابق ) م 

اع في تقويم العمل ، وذلك حسما للنز العينية التي قدمها الشركاء
 (7951 ) .

، ولكن  وقد اقترح في لجنة الشيوخ إبقاء العمل بهذا الحكم 

، وقد يكون هذا العمل أهم ما في  اللجنة رفضت هذا االقتراح " ألن فيه اجحافاً بحق الشريك الذي تكون حصته مقصورة على عمله

، ألن هدف  ي التقنين السابق االستناد إلى تيسير حسم المنازعات. وليس يكتفي لتبرير الرجوع إلى الحكم المعيب المقرر ف الشركة

، أما هذا التيسير فيأتي في الدرجة الثانية "  التشريع األول ينبغي أن يكون عدالة الحكم
 (7951 ) .

فإذا كان الشريك الذي قدم عمله  

ربح أو في الخسارة عن عمله مقوماً على ، كان له نصيب في ال حصة في رأس مال الشركة قدم فوق ذلك نقوداً أو أي شيء آخر

 .  ، ونصيب آخر في الربح أو في الخسارة علما قدمه فيوق عمله من نقود أو أي شيء آخر النحو المتقدم

، فقد رأيناها تقول : " وإذا كانت حصة أحد الشركاء  مدني 925وقد وردت هذه األحكام صراحة في الفقرة الثالثة من المادة 

. فإذا قدم فوق عمله نقوداً أو أي  مله وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعاً لما تفيده الشركة من هذا العملمقصورة على ع

، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه فوقه "  شيء آخر
 (7957 ) .

  

                                                 

 (
7955
وتتعرض هذه المادة لكيفية توزيع األرباح  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي :  (  

( والتقنين  2999( والتقنين التونسي ) م  555اللبناني ) م  ، وقد اقتبسها المشروع من التقنين والخسائر بين الشركاء

،  . والنص مجرد تفسير إلرادة المتعاقدين ، ومع مراعاة الصعوبات العملية التي واجهها القضاء ( 2999المراكشي ) م 

األرباح والخسائر بنسبة  . المبدأ العام هو توزيع . . ولذلك ال يعمل به إال في حالة سكوت العقد عن ذكر شيء في هذا الشأن

. ويتم ذلك بمعرفة الشركاء أنفسهم أو  ، وذلك يستلزم تقديرها إذا لم تكن مقومة في العقد ولم تكن من النقود قيمة الحصص

، ويمكن تصور هذه الحالة إذا كانت كل االنصبة عبارة عن عمل يقدمه  . عند الشك يفترض تساوي االنصبة . الخبراء

، تقسم األرباح والخسائر بالتساوي بين الشركاء والقضاء  ، أو قام شك في هذا التقدير لم يكن تقدير الحصص. فإذا  الشركاء

ص  – 917ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "( لم ينص عليه  ، رغم أن التقنين الحالي ) السابق يقضي بهذا الحل

915 )  . 

، فيبدو أن النصيب الذي عين  الربح والخسارة وسكت العقد عن نصيب اآلخرينوإذا عين في عقد الشركة نصيب بعض الشركاء في 

، وما بقى من ربح أو خسارة يقسم على باقي الشركاء الذين لم تعين أنصبتهم بنسبة حصة كل واحد منهم  في العقد يعمل به

 .  في رأس المال

 (
7959
، وإذا انقضت الشركة قبل انتهاء مدتها أو انقطع الشريك  المدة فإذا أدى الشريك العمل مدة قيام الشركة قدر عمله طول هذه (  

ص  2951فقرة  22، قدر عمله من المدة التي أدى العمل فيها فعال ) بالنيول ويبير وليبارنيير  عن العمل مدة من الزمن

 .  ( 59ص  972فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 115فقرة  19بودري وفال  – 915

 (
7951
، فإن المبدأ المتقدم الذكر يقضي بأن يكون نصيب  في الشركة غير شريكين أحدهما بحصة مالية واآلخر بالعمل فإذا لم يكن (  

. ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه قد جرت العادة إذا اشترك  كل شريط في الربح مساوياً النصيب اآلخر

فبراير سنة  11، كان لألول ثلثا األرباح وللثاني الثلث )  األعمال شخصان وقدم أحدهما رأس المال وتعهد الثاني بإدارة

 .  ( 595ص  995رقم  9المحاماة  2519

 (
7951
وتسري أحكام التقنين  –في الهامش  271أنظر آنفاً فقرة  – 992ص  – 999ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  2555أكتوبر سنة  29المدني السابق على الشركات المدنية التي أسست قبل يوم 

 (
7957
، الشريك الذي يساهم بعمله تقدر حصته تبعاً  وأخيراً  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، كان له  . فإذا كان قد ساهم بماله وعمله في الوقت نفسه ، ويعطي نصيباً من األرباح والخسائر يعادله ألهمية هذا العمل
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 الشخصية المعنوية للشركة  -الفرع الثالث  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  991النصوص القانونية :تنص المادة  - 255

،ولكن ال يحتج بهذه الشخصية على الغير إال بعد استيفاء إجراءات النشر التي  تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً  - 2"  

 .  يقررها القانون "

اءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها " ومع ذلك للغير إذا لم قم الشركة بإجر - 1"  
 (7955 ) .

  

، تارة يقرر للشركة المدنية الشخصية  ، وكان القضاء في عهد هذا التقنين منقسما وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

، وتارة ينكرها عليها  المعنوية
 (7599 ) .

  

 –وال مقابل له في التقنين المدني الليبي  - 515في التقنين المدني السوري م  ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

وال مقابل له في تقنين الموجبات والعقود اللبناني  - 111ويقابل في التقنين المدني العراقي م 
 (7592 ) .

  

                                                                                                                                                                    

. وهو على هذا النحو يتفادى ما وجه من نقد  . . . هذا هو الحال الذي أورده المشروع ادل ما قدم من مال ومن عملنصيب يع

، التي تقضي بأن نصيب الشريك الذي يساهم بعمله يكون  إلى نصوص التقنينات الفرنسية وااليطالية والهولندية والمصرية

، عالوة على  هذا الحكم ما ثار في الفقه من نزاع في حالة تقديم الشريك. كذلك يقطع  مساوياً لنصيب أقل الشركاء حصة

ً  عمله ، وبعضهم يكتفي بتقدير المال أما العمل فيعتبر  ، فبعض الفقهاء يرى وجوب تقدير كل من العمل والمال ، ماله أيضا

) مجموعة  "ل من المال والعمل ، وبقرر وجوب تقدير ك . أما المشروع فإنه يقطع في هذا النزاع مساوياً ألقل الحصص

 22بالنيول ويبير وليبارنيير  –مكررة  195فقرة  19وانظر أيضاً بودرى وفال  –(  915ص  5األعمال التحضيرية ج 

 .  59ص  972فقرة  1وقارن أوبرى ورو وإسمان  – 2951فقرة 

 (
7955
تعتبر الشركة بمجرد  – 2 "الوجه اآلتي :  من المشروع التمهيدي على 159تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، غير أن هذه الشخصية وما يطرأ على عقد الشركة من تعديالت ال يحتج به على الغير إال بعد استيفاء  تكوينها شخصاً قانونياً 

شر عن ، سواء أكان الن إجراءات من النشر يكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل

. ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات  ، أما كان باستيفاء أي إجراء آخر يقرره القانون طريق القيد في السجل التجاري

يترتب  – 1،  ، وأن يتمسك قبلها بعقد الشركة وما لحقه من تعديل ، جاز للغير أن يعتبر لها الشخصية القانونية النشر المقررة

. وفي لجنة المراجعة عدل النص  "إجراءات النشر المقررة عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى أيضاً على عدم استيفاء 

. ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 995، وصار رقمه  بحيث أصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 991ص  – 995ص  5ية ج ) مجموعة األعمال التحضير 991، فمجلس الشيوخ تحت رقم  النواب

 (
7599
، قضى بعد تردد بان الشركات المدنية تعتبر اشخاصاً معنوية : استئناف  ، في عهد التقنين السابق ولكن القضاء المصري (  

 211ص  22م  2755فبراير سنة  7 – 79ص  9م  2751ديسمبر سنة  12 – 99ص  5م  2752ديسمبر سنة  9مختلط 

ص  95م  2511مايو سنة  27 – 217ص  19م  2529فبراير سنة  29 – 129ص  12م  2595فبراير سنة  15 –

ص  219رقم  9الشرائع  2521فبراير سنة  29جنح المنصورة الجزئية  – 125ص  91م  2519فبراير سنة  29 – 529

، وقد  ناشريها) بالنسبة إلى شركة مؤلفي الموسيقى و 915ص  29م  2599مايو سنة  99قارن استئناف مختلط  – 975

 2529مايو سنة  11، و استئناف مختلط  95ص  12م  2597ديسمبر سنة  29، واستئناف مختلط  ( تكون جمعية ال شركة

 .  915ص  11م 

من التقنين  919/  512و  951/  522و  911/  515واستند القضاء المصري في إقرار الشخصية المعنوية للشركة إلى المواد 

الدائنون للشركة مقدمون عند توزيع الثمن ودفعه على مداني أشخاص  "وتنص المادة األخيرة على ما يأتي : ،  المدني السابق

.  ، وهذا دليل على أن للشركة شخصية معنوية يتقدم بمقتضاها دائنو الشركة على الدائنين الشخصيين للشركاء "الشركاء 

األستاذ محمد كامل ملش في الشركات فقرة  – 599فقرة  1مسماة أنظر في كل ذلك االستذا محمد كامل مرسي في العقود ال

 .  11ص  – 12ص  91

 (
7592
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 515التقنين المدني السوري م 

 .  المعنوية. فالتقنين المدني الليبي غير صريح في إعطاء الشركة المدنية الشخصية  التقنين المدني الليبي ال مقابل

 .  ( ، واألحكام متفقة من التقنين المدني المصري 159) تطابق المشروع التمهيدي لنص المادة  111التقنين المدني العراقي م 

، فقد ورد في  . ويبدو أن التقنين اللبناني ال يعطي الشركة المدنية الشخصية المعنوية تقنين الموجبات والعقود اللبناني : ال مقابل

، لكل منهم حصة  ويكون رأس مال الشركة مشتركا بين الشركاء "من هذا التقنين ما يأتي :  799الفقرة الثالثة من المادة 

كل شريك مديون لسائر الشركاء بجميع ما وعد  ":  791، وورد في المادة  "شائعة فيه على نسبة ما قدمه من رأس المال 

 .  "بتقديمه للشركة 
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 الشركة المدنية بمجرد تكوينها تصبح شخصاً معنوياً : - 259

 .  ، كانت شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها ، وانعقدت الشركة صحيحة ، فإذا توافرت هذه األركان ةبسطنا فيما تقدم أركان الشرك 

، إذ لم يرد في هذا التقنين نص صريح في هذا  ولم تكن الشخصية المعنوية للشركة المدنية محل اتفاق في عهد التقنين المدني السابق

، فبعض الفقهاء في فرنسا ينكر على الشركة المدنية الشخصية  المدني الفرنسي. وكان األمر على هذا الخالف في القانون  المعنى

المعنوية 
 (7591 ) .

ولكن القضاء في فرنسا اقر الشخصية المعنوية للشركة المدنية  
 (7599 ) .

مستنداً إلى نصوص في التقنين المدني  

الفرنسي تقيم الروابط مباشرة بين الشركة والشركاء بعضهم ببعض 
 (7595 ) ،

مدني فرنسي وهي تحرم على  2719كذلك إلى المادة و 

، وأصبح اليوم مسلماً بوجه  . وقد أذعن الفقه الفرنسي في النهاية للقضاء الشريك إذا لم يكن مديراً للشركة أن يتصرف في أموالها

عام في القانون الفرنسي أن الشركة المدنية تتمتع بالشخصية المعنوية 
 (7599  )

"  . 

، إذ أن الفقرة األولي من المادة  المدني المصري الجديد فليس هناك أي شك في الشخصية المعنوية للشركة المدنية أما في التقنين

السالفة الذكر تنص صراحة على أن " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً "  991
 (7591 ) .

  

 مدنية : النتائج التي تترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة ال - 251

. وقد نصت  ويترتب على ثبوت الشخصية المعنوية للشركة المدنية نتائج هامة هي التي تترتب على الشخصية المعنوية بوجه عام

الشخص االعتباري يتمتع بجميع الحقوق إال ما كان منها مالزماً لصفة اإلنسان  - 2مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "  99المادة 

 .  ك في الحدود التي قررها القانون، وذل الطبيعية

( حق التقاضي )  ( أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي يقررها القانون ) ج . ) ب ( ذمة مالية مستقلة فيكون لها ) أ - 1

ي في الخارج ولها .والشركات التي يكون مركزها الرئيس . ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته ( موطن مستقل د

 .  ، المكان الذي توجد فيه اإلدارة المحلية ، بالنسبة إلى القانون الداخلي نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها

 .  ويكون له نائب يعبر عن إدارته " - 9

( ذمة  2ق ذلك لها : ) .وهي فو ، وسنرى تفصيل ذلك عند الكالم في إدارة الشركة فالشركة المدنية يكون لها نائب يعبر عن إرادتها

( موطن خاص وجنسية  5( حق التقاضي )  9( أهلية في كسب الحقوق واستعمالها )  1مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء ) 

 .  . فنستعرض هذه النتائج األربع معينة

 للشركة المدنية ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء :  - 251

، بل هو ملك للشركة ذاتها إذ هي شخص معنوي كما  ملكاً شائعاً بين الشركاء –رأس المال ونماؤه  –لمملوك للشركة ال يعتبر المال ا

، فقد يكون مال الشركة عقاراً  يجب تمييز حصة الشريك في الشركة عن ما ل الشركة - 2. ويترتب على ذلك النتائج اآلتية :  قدمنا

ئماً منقول ، أما حصة الشريك فهي دا ومنقوالً 
 (7591 ) .

  

ولدائني الشركة الشخصين حقوق على هذه الحصة 
 (7597 ) .

، فال يجوز لهم أخذ  ولكن ليست لهم حقوق مباشرة على مال الشركة 

                                                 

 (
7591
 11لوران  – 529( فقرة  ديمولوب – 22ص  – 29ص  911فقرة  1أوبرى ورو الطبعة الخامسة  – 211فقرة  2بون  (  

 .  22فقرة  19بودري وفال  –وما بعدها  15جيوار فقرة  – 259وفقرة  299فقرة  1ليون كان ورينو  – 275فقرة 

 (
7599
 1 – 215 – 2 – 2759داللوز  2751مارس سنة  1 – 991 – 2 – 2752داللوز  2752فبراير سنة  19نقض فرنسي  (  

 .  959 – 2 – 2755داللوز  2757فبراير سنة  11 – 579 – 2 – 2755داللوز  2755يناير سنة 

 (
7595
 .  2711و  2795و  2799و  2791و  2799و  2757و  2759بوجه خاص المواد  (  

 (
7599
 25ص  911فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  –مكررة  2921فقرة  – 2921فقرة  22فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  (  

 .  29فورينييه فقرة  – 599فقرة  21بيدان  –وما بعدها 

 (
7591
 91وقد ورد في المادة  – 999ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

وهذا النص  ".  . ( الشركات التجارية والمدنية 5. )  . . االعتبارية هي : األشخاص "من التقنين المدني الجديد ما يأتي : 

. وكذلك قرر التقنين المدين الجديد الشخصية المعنوية للجمعيات والمؤسسات )  مدني السالف الذكر 991يؤكد نص المادة 

 .  ( ( مدني 9)  91أنظر م 

 (
7591
، فإذا انحلت كان مالكاً في الشيوع ويستند أثر القسمة إلى  ت الشركة قائمةوالشريك ال يملك في الشيوع مال الشركة ما دام (  

، فإن الشريك يعتبر مالكاً في الشيوع لمال الشركة من  . أما لو كانت الشركة ليست لها شخصية معنوية وقت انحالل الشركة

فقرة  19ال إلى وقت انحاللها ) بودري وفال  ، فإذا انحلت وقسم المال استند أثر القسمة إلى وقت تكوين الشركة وقت تكوينها

، ألن التقادم يسري ضد الشركة وهي  . وال يقف التقادم لمصلحة الشركة حتى لو كان بين الشركاء قاصر ال ولى له ( 25

 .  ( 591فقرة  1شخص معنوي ال ضد الشريك القاصر ) األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 

 (
7597
(  droit de creance، ولكن القضاء الفرنسي انتهى إلى اعتبارها حق دائنية )  الشريك تعتبر ماال معنوياً كانت حصة  (  

 .  ( 2925فقرة  22للشريك على الشركة ) بالنيول ويبير وليبارنيير 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

اختصاص أو رهن على مال الشركة وال الحجز على هذا المال 
 (7595 ) .

وال يجوز للشريك غير المنتدب لإلدارة التصرف في مال  

 .  الشركة

، فهم يستوفون حقوقهم من هذا المال دون أن يزاحمهم فيه الدائنون الشخصيون  لدائني الشركة حق مباشر على مال الشركة - 1

للشركاء 
 (7529  )

، ولهؤالء أن  ، فال يحتج بهذا الشرط على دائني الشركة وإذا اشترط شريك أن يسترد حصته عيناً بعد حل الشركة

لشريك حتى لو كانت هناك أموال أخرى غير هذه الحصة تفي بديونهم يستوفوا ديونهم من حصة هذا ا
 (7522 ) .

  

، لم يستطيع أن  . فإذا كان دائن شخصي للشريك مديناً للشركة ال تقع المقاصة بين دين شخصي على الشريك ودين للشركة - 9

نه دائن للشريك ومدين للشركة فهو دائن لشخص ، ذلك أل يتمسك بالمقاصة بين الدين الذي له على الشريك والدين الذي عليه للشركة

ومدين لشخص آخر 
 (7521 ) .

 .  وكذلك مدين الشريك ال يستطيع التمسك بالمقاصة في دين له على الشركة 

، دون أن يكون الشركاء في الشركة األولي شركاء في الشركة  يجوز للشركة أن تكون هي ذاتها شريكاً في شركة أخرى - 5

 .  األخرى

 أهلية الشركة المدنية في كسب الحقوق واستعمالها :  - 257

 ً ، وذلك في الحدود التي يعينها عقد التأسيس  تستطيع الشركة المدنية أن تكسب الحقوق وان تستعملها باعتبارها شخصاً معنويا

، وان تتصرف في  عوض . فتستطيع أن تتملك بعوض أو بغير ،شأن كل شخص معنوي . فلها أهلية الوجوب وأهلية األداء الشركة

 .  ، وسنرى تفصيل ذلك عند الكالم في إدارة الشركة أموالها طبقاً للنظم المقررة في عقد تأسيسها

،  ، فكما تستطيع الشركة المدنية أن تشتري ماال من غيرها وان تبيع ماال إلى غيرها وال فرق في ذلك بين المعاوضات والتبرعات

غيرها  مقررة أن تهب ماال لغيرها وان تتهب ماال منتستطيع كذلك في حدود نظمها ال
 (7529 ) .

وقد ذهب رأي في فرنسا  
 (7525  )

إلى 

، والرأي  ، ولكن هذا الرأي لم يتغلب أن الشركة المدنية ليست أهالً لقبول التبرعات ألن هذا التصرف يخرج عن دائرة نشاطها

نشاطها إلى حد كبير  الغالب هو جواز قبول الشركة للتبرعات فقد يعينها ذلك على
 (7529 ) .

  

مدني  91. فقد كانت المادة  ولم ينص التشريع على قيود بالنسبة إلى الشركات كما كان ينص على هذه القيود بالنسبة إلى الجمعيات

 ، إال بالقدر الضروري لتحقيق ال يجوز أن يكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على عقارات - 2تنص على أنه " 

،  وال يسري هذا الحكم على الجمعيات التي ال يقصد منها غير تحقيق غرض خيري أو تعليمي - 1.  الغرض الذي أنشئت من أجله

مدني تقضي بأنه يجوز أن ينص في مرسوم اعتبار  15. وكانت الفقرة الثانية من المادة  أو ال يراد بها إال القيام ببحوث عليمة "

                                                 

 (
7595
األرباح تحت . ولكن يجوز لدائني الشريك الحجز على نصيبه في  117ص  11م  2529ابريل سنة  19استئناف مختلط  (  

،  ، بقى العقار مثقال بالرهن حتى بعد انتقال ملكيته إلى الشركة ، وإذا كانت حصة أحد الشركاء عقاراً مثقال برهن يد الشركة

. ويجوز  وإذا أفلس أحد الشركاء أو أعسر انحلفت الشركة فجاز لدائني هذا الشريك التنفيذ على حصته بعد انحالل الشركة

، وكان الشريك قد أدخل حصته في الشركة  طعن في عقد الشركة بالدعوى البوليصة إذا توافرت شروطهالدائن الشريك أن ي

 .  2927فقرة  22. أنظر في كل ذلك بالنيول ويبير وليبارنيير  إضراراً بدائنيه

 (
7529
ال الشركة لوفاء حقوقهم : وهذا ال يمنع من أن لدائني الشركة حق الرجوع على الشركاء في أموالهم الخاصة إذا لم يكف م (  

 .  مدني وسيأتي بيانها 919أنظر م 

 (
7522
 .  112ص  95م  2551يونيه سنة  1استئناف مختلط  (  

 (
7521
 1م  2759مارس سنة  29استئناف مختلط  – 2219فقرة  1كوالن وكابيتان  – 2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  (  

قاصة القانونية ال تجوز فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ) نقض . وقد قضت محكمة النقض بأن الم 279ص 

. والضريبة المستحقة على األرباح التي تخص كل  ( 2211ص  915رقم  2مجموعة عمر  2591أكتوبر سنة  11مدني 

 915رقم  2عمر  مجموعة 2591أكتوبر سنة  11، والشريك وحده هو المسئول عنها ) نقض مدني  شريك ال تلزم الشركة

، والشريك وحده هو المسئول عنها )  . والضريبة المستحقة على األرباح التي تخص كل شريك ال تلزم الشركة ( 2211ص 

. وال تقع المقاصة بين دين في ذمة شريك  ( 512ص  99( رقم  مجموعة أحكام النقض 2597مايو سنة  29نقض مدني 

. ولكن يجوز  ( 219ص  57م  2591فبراير سنة  21( استئناف مختلط  الشركةلشريك آخر وحق للشريك المدين في ذمة 

، ويكون هذا في حالة المقاصة بين دينه ودين له  لمدين الشركة أن يطلب الحكم ببطالنها إذا كانت مصلحته في هذا الطلب

ذلك تزول العقبة وتقع المقاصة ) ، وال تقع المقاصة الحتمية إال إذا زالت شخصية الشركة بالبطالن وب على أحد الشركاء

 .  ( 221رقم  59المجموعة الرسمية  2551أسيوط الكلية أول مارس سنة 

 (
7529
( المقرر بالنسبة إلى كل شخص معنوي ) جوسران  Principe de la specialiteوال تتقيد في ذلك إال بمبدأ التخصص )  (  

 .  ( 2911فقرة  1

 (
7525
 .  2199 – 2772الييه : جورنال دي باليه  (  

 (
7529
 .  2911فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 991تالير وبرسيرو فقةر  (  
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. فهذه النصوص كلها  مدني 91عامة على استثناء الجمعية من قيود األهلية المنصوص عليها في المادة  الجمعية هيئة تقوم بمصلحة

، أما الشركات المدنية فال قيود عليها في تملك المنقوالت والعقارات بعوض أو بغير  كانت قد وردت في خصوص الجمعيات

، فيما عدا القيود التي تفرضها عليها نظمها المقررة  عوض
( 7521 ) .

  

 حق التقاضي : - 255

، كما ترفع عليها الدعاوى من  . فترفع الدعاوى على الغير أو على الشركاء وللشركة المدنية حق التقاضي باعتبارها شخصاً معنوياً  

الغير أو من الشركاء 
 (7521 ) .

كاء كلهم أو ، وذلك دون حاجة إلى إدخال الشر ويمثلها في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها نائبها 

، إذ أن شخصيتها متميزة عن شخصية الشركاء فيها  بعضهم في الدعوى
 (7527 ) .

وترفع الدعاوى عليها في المحكمة التي يوجد  

 .  ، وسنرى اآلن أن للشركة المدنية موطناً وجنسية بدائرتها موطنها

 موطن الشركة وجنسيتها :  - 199

، ويسمي  ( هو المكان الذي يوجد فيه مقرها الرئيسي أو مركز إدارتها domicile ، موطن ) ، ككل شخص معنوي وللشركة المدنية

، ال في الدعاوى  . وفي المحكمة التي يوجد في دائرتها هذا الموطن تقاضي الشركة كما قدمنا ( siege socialعادة بمقر الشركة ) 

هي على أحد الشركاء وفي الدعاوى التي يرفعها شريك على  ، بل أيضاً في الدعاوى التي ترفعها التي ترفع عليها من الغير فحسب

من التقنين المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي : " في الدعاوى المتعلقة بالشركات أو  97. وقد نصت المادة  شريك آخر

، سواء  ا مركز إدارتهاالجمعيات القائمة أو التي في دور التصفية أو المؤسسات يكون االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرته

أكانت الدعوى على الشركة أم الجمعية أم المؤسسة أم من الشركة أم الجمعية على أحد الشركاء أو األعضاء أو من شريك أو عضو 

، وذلك في المسائل المتعلقة  . ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على آخر

 25. وإذا أعلنت الشركة تسلم صورة اإلعالن بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها ) م  بهذا النوع "

(  مرافعات
 (7525 ) .

  

وللشركة المدنية جنسية ال ترتبط بجنسية الشركاء 
 (7519 ) ،

وتكون جنسيتها عادة هي جنسية الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها  

، ويسري على  . فالشركات المدنية التي أسست في الخارج واتخذت مركز إدارتها في إقليم دولة أجنبية تعتبر شركات أجنبية يالرئيس

مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "  22. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  نظامهما القانون قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها

، فيسرى عليها قانون الدولة التي  ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها وني لألشخاص االعتبارية األجنبيةأما النظام القان

، فإن القانون المصري  . ومع ذلك فإن باشرت نشاطها الرئيسي في مصر اتخذت فيها هذه األشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي

 .  هو الذي يسري "

 وجوب استيفاء إجراءات النشر :  –معنوية على الغير االحتجاج بالشخصية ال - 192

ولك ما قدمناه من نتائج تترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية يسري في عالقة الشركة بالشركاء وبالغير ممن يتعامل معها 

                                                 

 (
7521
 .  29ص  91م  2559نوفمبر سنة  7أنظر في عدم المسئولية الجنائية محكمة جنح اإلسكندرية المختلطة  (  

 (
7521
. وليس للشخصية  ، ومن أن أغلبية الشركاء تقيد األقلية في قرارتها بعضاً  وهذا ال يمنع من أن يقاضي الشركاء بعضهم (  

 .  ( 12ص  911فقرة  1، بل هذا يرجع إلى عقد تأسيس الشركة ذاته ) أوبرى ورو وإسمان  المعنوية دخل في ذلك

 (
7527
مجموعة أحكام  2591يونيه سنة  19 – 199ص  59رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  9نقض مدني  (  

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان موضحاً بعريضة االستئناف المرفوع من شركة اسم  – 959ص  11رقم  7النقض 

،  مرافعات 1/  29، ال مخالفة فيه لنص المادة  ، فإن ذلك كاف لصحة عريضة االستئناف هذه الشركة ومركز ارداتها

في القانون إذ قضى ببطالن صحيفة االستئناف استناداً الىانه ينقصها اسم من يمثل الشركة المستأنفة ) ويكون الحكم قد أخطأ 

. وكذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا تبين  ( 991ص  91رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  19نقض مدني 

دائية واالستئنافية باعتباره ممثال للشركة وأنه أصدر توكيل من مطالعة أوراق الطعن أن الطعان كان ماثال في الدعويين االبت

الطعن الىمحاميه وأشار في تقرير طعنه إلى موضوع النزاع مما يكشف عن قصده الطعن في الحكم المطعون فيه والصادر 

ل للدفع بعدم قبول ، فإنه ال يكون ثمة مح عليه بصفته المذكورة ويجعل هذا البيان كافياً لتحقق الغرض الذي قصده الشارع

الطعن شكال لرفعه من غير ذى صفة باعتبار أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته مديراً للشركة ال بصفته ممثال لها ) نقض 

فبراير سنة  25. أنظر أيضاً استئناف مختلط  ( 915ص  11( رقم  مجموعة أحكام النقض 2597يونيه سنة  25مدني 

 .  291ص  91م  2559

 91م  2559فبراير سنة  11، ووجب استئناف إجراءات التقاضي ضد المصفى ) استئناف مختلط  الشركة بطل تمثيلها فإذا انحلت

 .  ( 219ص 

 (
7525
 .  19ص  299رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  21نقض مدني  (  

 (
7519
 .  25رقم  52المجموعة الرسمية  2595مايو سنة  19استئناف مصر  (  
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 الفهرس العام

ذا كان من يتعامل مع الشركة يحتج ، كما إ ، إذ كان الغير أو الدائنون هم الذين يحتجون على الشركة بشخصيتها المعنوية وبدائنها

، وكما إذا كان دائن الشركة ينفذ على أموالها فال يزاحمه الدائنون الشخصيون  عليها بالعقد الذي أبرمه معها باعتبارها شخصاً معنوياً 

ال أن تحتج على . وال تستطيع الشركة في جميع هذه األحو للشركاء باعتبار أن الشركة شخص معنوي متميز في ماله عن الشركاء

، إذ هي تعتبر شخصاً معنوياً بمجرد تكوينها دون  الشركاء أو على الغير أو على الدائنين بأنها لم تستوف إجراءات النشر المقررة

، فإنها  . وكذلك الحال إذا احتجت الشركة بشخصيتها المعنوية على الشركاء حاجة إلى استيفاء أي إجراء للنشر كما سبق القول

، فإذا أهملوا لم يجز لهم أن يفيدوا  ، إذ الشركاء هم المكلفون بالقيام بهذه اإلجراءات ذلك دون حاجة الستيفاء إجراءات النشر تستطيع

 .  من إهمالهم

، كأن ترفع عليهم دعاوى  أما إذا أرادت الشركة أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير ممن يتعامل معها أو على الدائنين لها

، جاز لهؤالء جمعياً أن يتجاهلوا أن للشركة شخصية معنوية إلى أن تستوفي ِإجراءات النشر فيدفعوا بعدم  رها شخصاً معنوياً باعتبا

.  ، ويجب في هذه الحالة أن يرفع الدعوى جميع الشركاء ويكون مال الشركة ماال شائعاً بين الشركاء قبول الدعوى المرفوعة منها

ً  991المادة  ذلك أن الفقرة األولي من ، ولكن ال يحتج بهذه  مدني تقول كما رأينا : " تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتباريا

. فالنص يفترض أن قانوناً يصدر ينظم إجراءات للنشر  الشخصية على الغير إال بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون "

. وقد كان المشروع التمهيدي للنص  تستطيع أن تحتج بشخصيتها المعنوية على الغير يجب على  الشركات المدنية استيفاؤها حتى

يجيز الستيفاء إجراءات النشر هذه القيد في السجل التجاري 
 (7512 ) ،

ولكن النص عدل في لجنة المراجعة  
 (7511 ) ،

فأصبح من  

. ولما كان هذا القانون الذي ينظم إجراءات النشر للشركات  الواجب تنظيم إجراءات للنشر خاصة بالشركات المدنية تنظيما تشريعياً 

، ومن ثم ال نستطيع أن تحتج بشخصيتها  ، فال سبيل لهذه الشركات أن تستوفي إجراءات النشر الالزمة المدنية لم يصدر حتى اآلن

. غير أنه مما يخفف  ، وال بد من انتظار صدور هذا القانون حتى يتم تنظيم الشخصية المعنوية للشركات المدنية على الغيرالمعنوية 

مدني تنص كما رأينا على ما يأتي : " ومع ذلك للغير إذا لم تتم الشركة  991من عيوب هذا النقص أن الفقرة الثانية من المادة 

، دون أن تستوفي  . فجاز إذن أن يترتب على الشخصية المعنوية للشركة المدنية تمسك بشخصيتها "بإجراءات النشر المقررة أن ي

 .  ، على النحو الذي سق بيانه ، جميع النتائج في أكثر األحوال العملية التي تتعامل فيها الشركة إجراءات النشر

وقد رأينا فيما قدمناه 
 (7519  )

.ونرى  ، كأن تنعقد بغير ورقة مكتوبة ير ببطالنها لخلل في الشكلأنه ال يجوز للشركة أن تحتج على الغ

من ذلك أن الشركة الباطلة شكالً والتي لم تستوف إجراءات النشر ال تستطيع أن تحتج على الغير ال ببطالن وال بعدم استيفاء 

على ذلك جميع النتائج التي تترتب على ، بل يجوز للغير أن يعتبرها شركة واقعية ذات شخصية معنوية وان يرتب  إلجراءات النشر

 .  الشخصية المعنوية على النحو الذي قدمناه

 أحكام الشركة  -الفصل الثاني   
إدارة الشركة وأثر الشركة بالنسبة إلى الشركاء : متى انعقدت الشركة المدنية صحيحة وكسبت شخصيتها المعنوية على  - 191

                                                 

 (
7512
على أنه لما كان قيام الشركة يهم الغير العلم به  "قد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في هذا الصدد ما يأتي : و (  

، كتعديل مدة الشركة أو اسمها التجاري أو  كما يهمه أيضاً العلم بما قد يطرأ على عقد الشركة من تعديالت تمس مصالحه

استيفاء إجراءات النشر وفقاً لالشكال والمواعد التي يحددها قانون السجل التجاري أو  ، وجب مركزها أو هيئة اإلدارة فيها

. أما عن جزاء عدم القيام  ، ويكون من شأنها إحاطة الجمهور علما بعقد الشركة وما أدخل عليه من تعديل نص قانون آخر

، وإنما قرر وفقاً للقواعد العامة عدم إمكان  ، فلم يقرر المشروع بطالنا من نوع خاص في هذه الحالة بهذه اإلجراءات

، وجب أن يترك  . على أنه لما كان المقصود هو حماية الغير االحتجاج على الغير بعقد الشركة وما يدخل عليه من تعديالت

لشخصية ، أما يتمسك با له وحده تقدير ما إذا كانت مصلحته أن يحتج بعدم استيفاء إجراءات النشر ألن له فائدة في ذلك

، الجبار الشركاء على  . وأخيراً  من قانون الشركات البلجيكي 21القانونية للشركة ويحتج قبلها بالعقد وما لحقه من تعديل : م 

، اقتبس المشروع في الفقرة الثانية ) وقد إلغيت هذه الفقرة في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة :  استيفاء إجراءات النشر

 ً ( وجاءت بأحسن النتائج من الناحية  22( وسيلة قررها قانون الشركات البلجيك ) م  في الهامش 255فقرة  أنظر آنفا

، ويكفي لذلك أن يذكر في  ، تلك هي عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى إال إذا أثبتت أن إجراءات النشر قد تمت العملية

شخص رفعت ضده الدعوى أن يدفع بعدم قبولها ألن ارجءاات النشر لم . ولكل  إعالن الدعوى رقم قيدها في السجل التجاري

. تلك  ، ويترتب على ذلك إيقاف الدعوى وعدم جواز السير فيها من جديد إال بعد أن تثبت الشركة قيامها بإجراءات النشر تتم

من الناحية االقتصادية  ، وهي تعد ضمانات لها أهمية أساسية هي الوسائل التي قررها المشروع لضمان نشر الشركات

 .  ( 991ص  5والمالية ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7511
 .  في الهامش 255أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7519
 .  211أنظر آنفاً فقرة  (  
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 . وتظهر هذه األحكام :  عقد الشركة وأحكامهالنحو الذي قدمناه وجب أن يترتب على 

 .  ( في أثر الشركة بالنسبة إلى الشركاء ( في إدارة الشركة ) ثانياً  ) أوال

 إدارة الشركة  -الفرع األول  

سكتون عن ، وقد ي تعيين من يدير الشركة أو عدم التعيين : قد يعين الشركاء باالتفاق فيما بينهم من يدير الشركة –حالتان  - 199 

 .  . فنستعرض كال من الحالتين ذلك

 تعيين من يدير الشركة  -المبحث األول  

  كيف يكون التعيين : - 195

 ً ، فيقع االختيار على شريك أو  قد يكون تعيين من يدير الشركة منصوصاً عليه في عقد تأسيس الشركة ذاته باتفاق الشركاء جميعا

. وقد يأتي تعيين من يدير الشركة بعد ذلك باتفاق الحق  ( gerant statutaireغير شريك )  أكثر ينتدبون لإلدارة أو على أجنبي

(  gerant mandataire، إلدارة الشركة )  ، فيتفق الشركاء جميعاً على شريك أو أجنبي وأحد أو أكثر لعقد تأسيس الشركة
 (7515 ) .

 

 .  ويكون المدير أو المديرون باجر أو بغير أجر

 ز عزل من يدير الشركة جوا - 199

 من التقنين المدني على ما يأتي :  921نص قانوني : وقد نصت المادة  –

، بأعمال اإلدارة  ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء للشريك المنتدب لإلدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم - 2"  

. و ال يجوز عزل هذا الشريك من اإلدارة  ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة

 .  ، ما دامت الشركة باقية " دون مسوع

 . ، جاز الرجوع فيه كما يجوز في التوكيل العادي " وإذا كان انتداب الشريك لإلدارة الحقاً لعقد الشركة - 1"  

أما المديرون من غير الشركاء فيهم دائماً قابلون للعزل "  - 9"  
 (7519 ) .

 

 995 – 999 / 591و  991/  591و  992/  599ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المواد 
 (7511 ) .

 

وفي التقنين  - 929وفي التقنين المدني الليبي م  - 575ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 751 – 752وم  779 – 779وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 191المدني العراقي م 
 (7511 ) .

  

                                                 

 (
7515
 ، فهو إما أن يعين بنص أما عن طريقة تعيين المدير "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

. ألن  . والشرط الالزم في الحالتين هو رضاء جميع الشركاء ، وإما أن يتم تعيينه باتفاق الحق للعقد خاص في عقد الشركة

، وكذلك بالنسبة للمدير المعين  ، ويجب رضاء جميع الشركاء به التعيين بالنسبة للمدير المعين بالعقد هو جزء من االتفاق

) مجموعة األعمال  "، ألن االتفاق الجديد يتضمن خروجاً على العقد األول  ركاء عليهباتفاق الحق ال بد من إجماع الش

 .  ( 997ص  – 991ص  5التحضيرية ج 

 (
7519
. وفي  من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع نص التقنين المدني الجديد 155تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

في  955، وأصبح رقمه  لفظياً فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدلجنة المراجعة حور النص تحويرا 

ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  921، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب المشروع النهائي

 .  ( 599ص  – 995، وص  991

 (
7511
 .  ، واحداً أو أكثر لشركاء أن يعينوا مديراً للشركة: يجوز ل 992/  599التقنين المدني السابق م  (  

 .  : والمديرون الذين ليسوا شركاء يجوز دائماً عزلهم 991/  591م 

، ومع ذلك فالمديرون الشركاء  : والمديرون الشركاء يجوز عزلهم إذا لم يعينوا لإلدارة في عقد الشركة 995 – 999/  591م 

 .  ز عزلهم أيضاً األسباب قوية أو إذا كانت الشركة شركة مساهمةالمعينون لإلدارة في العقد يجو

 .  ( ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد

 (
7511
 .  ( ) مطابق 575التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  (  

أما إذا كان  – 1.  عزل الشريك المنتدب لإلدارة في عقد الشركةال يجوز دون سبب معقول  – 2:  929التقنين المدني الليبي م 

ويجوز لكل شريك أن  – 9.  ، فالانتداب خاضع للفسخ حسب أحكام الوكالة انتداب الشريك لإلدارة بموجب إجراء الحق

 .  ، إذا تبين سبب معقول يطلب إلى القضاء العزل

. ولم ينص التقنين الليبي على جواز عزل األجنبي المنتدب لإلدارة كالوكيل  المصري) وهذه األحكام متفقة مع أحكام التقنين المدني 

 .  ( ، ولكن هذا حكم يتفق مع القواعد العامة العادي

 .  ( وما بعدها 222أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  191التقنين المدني العراقي م 
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، ألنه ال يعدو أن يكون وكيالً  قدم الذكر أن مدير الشركة إذا كان أجنبياً يجوز عزله كما يجوز عزل الوكيلويخلص من النص المت

ً  ، وذلك سواء كان التعيين منصوصاً عليه في عقد تأسيس الشركة أو حاصالً باتفاق الحق عن الشركة ،  . أما إذا كان المدير شريكا

. وإن كان معيناً في عقد تأسيس  ، فكذلك يجوز عزله كما يجوز عزل الوكيل سيس الشركةفإن كان معيناً في اتفاق الحق لعقد تأ

، لم يجز عزله إال إذا كان هناك مسوغ للعزل من خيانة أو سوء إدارة أو عجز أو تقصير كبير  الشركة
 (7517 ) .

ذلك أن تعيينه في  

االستقرار عقد الشركة يجعل هذا التعيين جزءاً من نظامها لها نفس الثبات و
 (7515 ) .

  

، فيجوز االتفاق بين الشركاء على أن يكون الشريك المعين مديراً في عقد تأسيس الشركة جائز  وليست هذه األحكام من النظام العام

، أو األجنبي المعين مديراً في عقد  ، كما يجوز االتفاق على أن يكون الشريك المعين مديراً باتفاق الحق العزل كالوكيل العادي

، بل يجب لعزله أن يكون هناك مسوغ للعزل على النحو الذي  ، غير جائز العزل كالوكيل العادي اتفاق الحقتأسيس الشركة أو ب

 .  قدمناه

، فيجوز أن ينفرد بطلبه أحد الشركاء فيرفع  أما عزل الشريك المنتدب لإلدارة في عقد تأسيس الشركة لمسوغ من مسوغات العزل

، بقيت الشركة قائمة بالرغم  . وإذا عزل الشريك المنتدب إلدارة في هذه الحالة كاف للعزل األمر إلى القضاء ليقرر هل هناك مسوغ

، أو توكل اإلدارة إلى كل شريك على النحو الذي سنراه عندما ال يكون هناك  ، وللشركاء أن يتفقوا على تعيين مدير آخر من عزله

                                                                                                                                                                    

.  وز أن يعهد في اإلدارة إلى مدير أو عدة مديرين وأن يعينوا من غير أعضاء الشركة: يج 779تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  غير أنه ال يجوز تعيينهم إال بالغالبية التي يوجبها عقد الشركة لقراراتها

، بجميع  ء، على الرغم من معارضة بقية الشركا : يجوز للشريك الذي عهد إليه في إدارة الشركة بمقتضى العقد أن يقوم 775م 

، بشرط إال يكون  771، وفاقاً لما نص عليه في المادة  األعمال اإلدارية حتى أعمال التصرف الداخلة في موضوع الشركة

 .  ثمة غش وأن تراعى القيود الموضحة في العقد الذي منح السلطة بمقتضاه

 .  ، أما يكن هناك نص مخالف 111كيل بمقتضى المادة : إن المدير الذي يعين من غير الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للو 779م 

. غير أنه  ال يجوز عزل المديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة إال األسباب مشروعة وبقرار يتخذ باتفاق جميع الشركاء – 752م 

ن عزلهم كما يعزل يجوز أن يمنح عقد الشركة هذا الحق للغالبية أو ينص على أن المديرين المعينين بمقتضى العقد يمك

، وارتكاب واحد أو جملة منهم مخالفة  ، وقيام خالف شديد بين المديرين . ويعد من األسباب المشروعة سوء اإلدارة الوكيل

. ال يجوز من جهة أخرى للمديرين المعينين بمقتضى عقد الشركة أن يعدلوا  ، واستحالة قيامهم بها هامة لموجبات وظيفتهم

ً عن وظائفهم لغير  . أما إذا كان عزل المديرين منوطاً  ، وإال كانوا ملزمين ببدل العطل والضرر للشركاء مانع مقبول شرعا

 .  ، فيمكنهم أن يعدلوا عن وظائفهم على الشروط الموضوعة للوكيل بمشيئة الشركاء

، غير أنه ال يمكن تقرير عزلهم إال  لوكالء، كانوا قابلين للعزل كا : إن المديرين الشركاء إذا لم يعينوا بمقتضى عقد الشركة 751م 

. وتطبق  . ويحق لهم من جهة أخرى أن يعدلوا عن القيام بوظائفهم على الشروط الموضوعة للوكالء بالغالبية الالزمة للتعيين

 .  أحكام هذه المادة على المديرين غير الشركاء

. ) وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع  عدت شركة محدودة.  : إذا لم يقرر شيء فيما يختص بإدارة أعمال الشركة 759م 

 .  ( أحكام التقنين المصري

 (
7517
، وقيام  ويعد من األسباب المشروعة سوء اإلدارة "( على ما يأتي :  9/  755وينص تقنين الموجبات والعقود اللبناني ) م  (  

) أنظر آنفاً  "، واستحالة قيامهم بها  نهم مخالفة هامة لموجبات وظيفتهم، وارتكاب واحد أو جملة م خالف شديد بين المديرين

، كذلك ال يجوز  ، فلم يجز عزله إال لمسوغ . وإذا كان الشريك منتدباً لإلداة في عقد تأسيس الشركة ( نفس الفقرة في الهامش

األجنبي والشريك المعين باتفاق  –المديرين  . أما من يجوز عزله كالوكيل من له هو أيضاً أن يتنحى عن اإلدارة إال لمسوغ

من تقنين الموجبات والعقود  751 – 752فيجوز لهم التنحي عن اإلدارة كالوكيل ) أنظر في هذا المعنى المادتين  –الحق 

 ص 2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 157فقرة  19بودري وفال  –اللبناني آنفاً في نفس الفقرة في الهامش 

999 )  . 

 (
7515
، فال يجوز عزله إال  أما الشريك الذي يعين مديراً بالعقد "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، ألن  ، كاإلخالل بااللتزامات أو أعمال الخيانة أو عدم المقدرة على العمل لسبب مشروع يبرر فسخ االتفاق على التعيين

. فإن كان المدير المعين من غير الشركاء  ين المدير هو جزء من عقد الشركة يأخذ حكمه من حيث االلتزاماالتفاق على تعي

 ً ، ولذلك  ، ألن عالقة هذا المدير بالشركاء لم تخرج عن كونها وكالة يجوز الرجوع فيها طبقاً للقواعد العامة حاز عزله دائما

ً تقرر الفقرة الثالثة جواز عزل المديرين من  من التقنين  991/  591، وهو نفس الحكم الوارد بالمادة  غير الشركاء دائما

. أما المدير العادي المعين باتفاق  . وعلى هذا النحو يضع المشروع حداً للنزاع القائم في الفقه والقضاء ( الحالي ) السابق

 .  ( 997ص  5جموعة األعمال التحضيرية ج ، فهو وكيل عادي يجوز عزله بمحض اإلرادة طبقاً للقواعد العامة ) م الحق
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اتفاق على تعيين من يدير الشركة 
 (7599 ) .

  

،  ، وكذلك عزل األجنبي المنتدب لإلدارة سواء في عقد تأسيس الشركة أو باتفاق الحق لمنتدب لإلدارة باتفاق الحقوعزل الشريك ا

، بل يجوز للشركاء أنفسهم أن يقرروا العزل ولو لم يستندوا في ذلك إلى مسوغ كما سبق  وال حاجة فيه إلى رفع األمر إلى القضاء

.  ادة نصاً يبين هل يقع العزل باتفاق الشركاء جميعاً أو بقرار األغلبية أو بطلب وأحد منهم فقط. ويتضمن نظام الشركة في الع القول

(  مدني 927فإذا لم يتضمن نظام الشركة شيئاً في هذا المعنى فالظاهر أن القرار يصدر باألغلبية العددية للشركاء ) انظر م 
 (7592 ) .

 

إلجماع وهناك من يذهب إلى أن القرار يجب أن يصدر با
 (7591 ) ،

كما أن هناك من يذهب إلى أن واحداً من الشركاء فقط يكفي إليقاع  

العزل ألن وكالة المنتدب إلدارة يجب أن تكون عن الجميع فإذا نقض أحد الشركاء للوكالة انتقضت بالنسبة إلى الجميع 
 (7599 ) .

وإذا  

قدمناه في عزل الشريك المنتدب لإلدارة في عقد تأسيس الشركة ، بقيت الشركة قائمة تدار على النحو الذي  عزل المنتدب فإدارة
 (

7595 ) .
  

 سلطات من يدير الشركة إذا كان واحداً  - 191

، فإن له أن  ، وسواء عين في عقد تأسيس الشركة أو باتفاق الحق ، سواء كان شريكاً أو أجنبياً  " وإذا كان من يدير الشركة واحداً  

، وعلى من  ، فيجب التزام هذه النصوص من نظام الشركة عادة نصوصاً تحدد سلطات من يدير الشركة. ويتض ينفرد بإدارة الشركة

يدير الشركة إال يجاوزها في أعمال إدارته 
 (7599 ) .

  

تدب مدني كما رأينا على أن للشريك المن 921، فقد نصت الفقرة األولي من المادة  أما إذا لم يتضمن نظام الشركة شيئاً في هذا الصدد

ومثله األجنبي وكذلك من يعين لإلدارة باتفاق الحق شريكاً كان أو أجنبياً  –لإلدارة ينص خاص في عقد الشركة 
 (7591  )

" وان  –

، متى كانت أعماله  ، بأعمال اإلدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء يقوم

، أنهم أعطوا السلطة الكافية لتحقيق أغراض  ، عندما يدير الشركة لمفروض إذن أن الشركاء. فا وتصرفاته خالية من الغش "

                                                 

 (
7599
ص  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 99ص  971فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 151فقرة  19بودري وفال  (  

 – 995جيوار فقرة  – 11ص  15فورنييه فقرة  – 997قارن بون فقرة  – 191ريبير في القانون التجاري فقرة  – 999

 .  571األستاذ محمد كامل مرسي فقرة  –مكررة  997فقرة  1ورينو وأميو  ليون كان

 (
7592
تاليروبرسيرو فقرة  – 299جيوار فقرة  – 99ص  9 – 2هوامش  979فقرة  1أنظر في هذا المعنى أوبرى ورو وإسمان  (  

لفظ  9يكلوبيدي داللوز انس – 922بون فقرة  – 219فقرة  2هوبان وبوسفييه  – 2271فقرة  1كوالن وكابيتان  – 599

societe civile  199فقرة  . 

 (
7591
 .  991فقرة  11لوران  (  

 (
7599
وانظر في الخالف بين الفقهاء في هذه  – 151فقرة  19بودرى وفال  – 179تروبلونج فقرة  – 595ديرانتون فقرة  (  

 .  579فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  - 2915فقرة  22المسألة بالنيول ويبير وليبارنيير 

، والقضاء يفصل فيما إذا كان المبرر  ، جاز ألحد الشركاء أن يطلب من القضاء عزل المدير على أنه إذا كان هناك مبرر للعزل

هذا و المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي تذهب إلى أنه ال يجوز عزل المدير حيث يكون قابال  –فياً للحكم بالعزل كا

ويحدد عقد الشركة عادة من  "، فتقول في هذاالصدد :  للعزل إال بإجماع الشركاء أو على األقل بموافقة الذين قاموا بالتعيين

، بناء على طلب واحد  العقد وجب بالنسبة للمدير الشريك المعين بالعقد أن يقرر القاضي ، فإذا سكت له الحق في عزل المدير

،  . أما الميدر من غير الشركاء المعين بالعقد وكذلك المدير العادي ، وجود سبب شرعي يبرر عزله أو أكثر من الشركاء

، أو على األقل موافقة الذين قاموا  م إجماع الشركاء. إنما يلز فيجوز عزلهما بمجرد إرادة الشركاء دون حاجة لتدخل القضاء

)  "، جاز ألحد الشركاء وحده أن يرفع دعوى قضائية بطلب العزل  . على أنه إذا كان هناك مبرر شرعي للعزل بالتعيين

 .  ( 997ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7595
، وإال التزم  وال يترتب على عزل المدير انحالل الشركة "د : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصد (  

. ثم إن األمر ال يتعدى مجرد إنهاء الوكالة المعطاة  الشركاء باالحتفاظ بمدير خائن أو غير كفء تفادياً النحالل شركة ناجحة

) مجموعة األعمال  "دير جديد ، فيكون للشركاء إذن أما إدارة الشركة جماعة طبقاً للقواعد العامة أو تعيين م للميدر

 .  ( 997ص  5التحضيرية ج 

 (
7599
، مخالفين  فالقرار الصادر باتفاق عدد كبير من أعضاء طائفة رؤساء البوغاز بمنح أحد زمالئهم الذي استقال معاشاً كامال (  

 2519أول ابريل سنة  ، ال ينفذ على األعضاء الذين لم يشتركوا في اصداره ) استئناف وطني في ذلك قانون الطائفة

 .  ( 229ص  11رقم  11المجموعة الرسمية 

 (
7591
 .  17ص  11فورنييه فقرة  – 992فقرة  19بودري وفال  (  
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، من أعمال إدارة وأعمال تصرف  الشركة
 (7591 ) .

، كان لمديرها أن يتعاقد مع المؤلفين وان  فإذا كانت الشركة مثال شركة للنشر 

. وإذا كانت  يقوم بالتصرفات القانونية الالزمة إلنجاز هذه األعمال، وان  يقوم باألعمال الالزمة لنشر المؤلفات من طبع وتوزيع

، كان للمدير أن يشتري العقارات باسم الشركة وان يبيعها باسمها ولكن ال يجوز للمدير أن يقوم  الشركة لشراء العقارات وبيعها

، إذا لم يكن هذا التصرف  أو يرهنه أو يقترض، فال يجوز له أن يبيع عقاراً للشركة  بأعمال ليست الزمة لتحقيق أغراض الشركة

. كما ال بجوز له أن يهب أموال الشركة  ضرورياً لتحقيق أغراض الشركة
 (7597  )

أو يتنازل عن ضمان أو يبرئ مديناً من الدين أو 

يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يغير مقر الشركة إال باتفاق الشركاء جميعاً 
 (7595 ) .

الموكولة إلى المدير أن يقبض ويدخل في أعمال اإلدارة  

، وان يقوم بالترميمات  ، وان يقاضي مديني الشركة ، وان يشطب الرهون بعد القبض الحقوق المضمونة بها حقوق الشركة

الضرورية في عقارات الشركة وبما يلزم لجعل هذه العقارات صالحة ألغراض الشركة دون أن يقوم بأعمال أو بناء فيها ال يكون 

 ً لتحقيق هذه األغراض  ضروريا
 (7559 ) .

، ألن الشركاء إنما عينوه  وال يجوز للمدير أن يفوض جميع سلطاته في اإلدارة لوكيل عنه

هو مديراً ولكن له أن يوكل عنه واحداً أو اكثر في بعض أعمال الشركة ويكون مسئوالً عمن يوكله أمام الشركة 
 (7552 ) .

  

 ا متعددين سلطات من يريدون الشركة إذا كانو - 191

 من التقنين المدني على ما يأتي :  921نصوص قانونية : تنص المادة  –

، ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم  إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإلدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم - 2"  

ى أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على ، عل ، كان لكل منهم أن يقوم منفرداً بأي عمل من أعمال اإلدارة باإلدارة

، فإذا تساوي الجانبان كان الرفض من  ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا االعتراض العمل قبل تمامه

 .  حق أغلبية الشركاء جميعاً "

                                                 

 (
7591
 1مجموعة أحكام النقض  2599ومتى وقع المدير بهذه الصفة على سند دين التزمت به الشركة ) نقض مدني يوليه سنة  (  

، فإن ذلك ال  يك المدير باسمه على تعهد من التعهدات دون بيان عنوان الشركة. وإذا وقع الشر ( 2991ص  279رقم 

، وإنما تقوم قرينة على أن الشريك المدير يتعامل في هذه الحالة لحسابه  يترتب عليه بمجرده إعفاء الشركة من االلتزام

. وإذا لم يجاوز المدير  ( ها ) الحكم السابق، وهي قرينة تقبل إثبات العكس بطرق اإلثبات كافة بما فيها القرائن نفس الخاص

، فإن عمل المدير يلزم  حدود سلطته ولكنه أساء استعمالها لمصلحته الشخصية وكان الغير الذي تعامل معه حسن النية

. وال يلزم العمل  ( 77ص  57م  2591يناير سنة  11 – 599ص  51م  2599ابريل سنة  1الشركة ) استئناف مختلط 

 .  ( 297ص  99م  2597 يناير سنة 11إذا كان الغير سيء النية ) استئناف مختلط الشركة 

 (
7597
 .  ( 999فقرة  19ولكن إعطاء الهدايا المألوفة ومنح المكافأت للموظفين والعمال مما يقربه العرف جائز ) بودري وفال  (  

 (
7595
 .  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 11فورينيه فقرة  – 995فقرة  19بودرى وفال  –مكررة  215جيوار فقرة  (  

 (
7559
/  595وقد كان التقنين المدني السابق ) م  – 2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 999فقرة  19بودرى وفال  (  

. أن يطلبوا  . انت تلك األكثريةليس للمديرين ولو باتحاد ارائهم وال الشركاء بأكثرية اآلراء أياً ك "( ينص على أنه  991

، ما لم يكن ذلك لدفع ديون علىالشركة أو ألداء المصاريف الالزمة  مبالغ غير حصص رأس المال المتفق عليها في العقد

. ومن ثم ال يجوز لمدير  ، فيعمل به في عهد التقنين المدني الجديد . وهذا النص يتفق مع القواعد العامة "لحفظ أموالها 

(  2، أو في إحدى الحالتين االستثنايتين اآلتيتين : )  كة أن يطلب من الشركاء ما يزيد على حصصهم إال باتفاقهم جميعاً الشر

، وذلك إذا لم يكف مال الشركة لوفاء هذه الديون وسنرى أن كل شريك ملزم في هذه الحالة في ماله  سداد ديون الشركة

داء المصروفات الضرورية لحفظ أموال الشركة ) أنظر األستاذ محمد كامل ( أل 1. )  الخاص بنسبة حصته من الخسارة

 .  ( 557فقرة  1مرسي في العقود المسماة 

 (
7552
وفقرة  121ص  219فقرة  2هوبان وبوسفييه  – 2911فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 991فقرة  19بودرى وفال  (  

 .  ( 999ص  197

ً  أما فيما يتعلق بسلطات المدير "لمشروع التمهيدي : وتقول المذكرة اإليضاحية ل ، أو لم تحدد  ، إذا كان العقد لم يحددها تحديداً كافيا

، فإنه يجب منطقياً أن نعتبر الشركاء قد منحوا المدير السلطات الالزمة للوصول  في االتفاق الالحق الذي تم به التعيين

، أن  ، بالرغم من معارضة سائر الشركاء ولذلك يقرر النص أن يجوز للشريك.  الىالغرض المقصود وتحقيق غاية الشركة

، كما تقرر  . ولكن . وبناء على ذلك يكون للمدير حتما كل سلطات اإلدارة التي يتطلبها نشاط الشركة يقوم بأعمال اإلدارة

ً  ( من التقنين الحالي ) السابق 991/  595المادة  .  مخالفاص للغرض المقصود من الشركة ، ليس للمديرين أن يفعلوا شيئا

، أو  ، أن يعقد صلحاً أو تحكيماً  على أنه كمبدأ عام ال يستطيع المدير بدون رضاء الشركاء وعدم وجود شرط خاص في العقد

ترض ، أو يق ، أو يقبل رفع الرهن قبل الفواء بالدين المضمون ، أو يبرئ مديناً من الدين يتنازل عن ضمان أو رهن للشركة

) مجموعة األعمال التحضيرية  "، أو يبيع فيما عدا حاالت البيع الداخلة في غرض الشركة  ، أو يرهن عقاراتها باسم الشركة

 .  ( 995ص  – 997ص  5ج 
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، إال أن يكون ألمر  ، فال يجوز الخروج على ذلك إلجماع أو باألغلبيةأما إذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين با - 1"  

 .  عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة ال تستطيع الشركة تعويضها "

 على ما يأتي :  927وتنص المادة 

، تعين األخذ باألغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك "  " إذا وجب أن يصدر قرار باألغلبية 
 (7551 ) .

  

                                                 

 (
7551
 تاريخ النصوص :  (  

. وفي  ين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما ساتقر عليه في التقن 199: ورد هذا الصن في المادة  921م 

في  959، وصار رقمه  لجنة المراجعة حور تحويراً لفظياً طفيفاً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  921، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب المشروع النهائي

 .  ( 955ص  959و ص  952

. وفي  من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 192: ورد هذا النص في المادة  927م 

في  951، وصار رقمه  لجنة المراجعة حور تحويراً لفظياً طفيفاً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  927، فمجلس الشيوخ تحت رقم  عليه مجلس النواب ، ووافق المشروع النهائي

 .  ( 959ص  – 955

، وال للشركاء باكثرية اآلراء أياً  : ليس للمديرين ولو باتحاد ارائهم 991/  595وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق : م 

، وال إني طلبوا مبالغ غير حصص رأس المال  مخالفاً للغرض المقصود من الشركة، أن يفعلوا شيئاً  كانت تلك األكثرية

. ومع ذلك ال  ، ما لم يكن ذلك لدفع ديون على الشركة أو ألداء المصاريف الالزمة لحفظ أموالها المتفق عليها في العقد

. )  أصحاب السهام في شركة المساهمة ، طلب مبالغ من الشركاء في شركة التوصية أو من ، ولو في الحالة األخيرة يجوز

، إذ ال يجوز عمل شيء مخالف للغرض المقصود من الشركة إال  والحكم الوارد في النص يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد

. ولم يرد في النص كيف يدير المديرون المتعددون  بإجماع آراء الشركاء ألن هذا العمل يعدل من عقد تأسيس الشركة ذاته

 .  ( ، ولكن ما ورد في نص التقنين المدني الجديد يتفق مع القواعد العامة الشركة

 وتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 571 – 579التقنين المدني السوري م 

 – 1أعمال الشركة إال بموافقة جميع أولئك الشركاء ، فال تتم  إذا تعدد الشركاء المنتدبون لإلدارة – 2:  995التقنين المدني الليبي م 

، تكون هذه األغلبية خاضعة للفقرة األخيرة من المادة  وإذا اشترط أن تكون إدارة أعمال معينة خاضعة لموافقة األكثرية

المنتدبين  وفي الحاالت المنصوص عليها في هذه المادة ال يجوز للشركاء – 9.  ( السابقة ) أغلبية الحصص في األرباح

 .  لإلدارة أن يأتوا أي عمل على انفراد إال لضرورة االستعجال اتقاء حدوث ضرر للشركة

المنتدبون مسئولون بالتضامن قبل الشركة للوفاء  – 1.  تنظم أحكام الوكالة حقوق القائمين باإلدارة وواجباتهم – 2:  922م 

 . ومع ذلك ال تشمل هذه المسئولية من يثبت خلوه من الخطأ - 9 . بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون وعقد الشركة

 .  ، وتتكون على أساس نسبة حصصهم في األرباح : وتفضل في االعتراض اكثرية الشركاء 9/  997م 

ة بإجماع ( األصل في التقنين الليبي أن قرار الشرك 2) وتختلف أحكام التقنين الليبي عن أحكام التقنين المصري فيما يأتي : ) 

( األغلبية في التقنين الليبي  9. )  ( يوجد في التقنين الليبي نص صريح على تضامن المديرين إذا ثبت خطأهم 1. )  المديرين

 .  ( هي أغلبية الحصص في األرباح ال األغلبية العددية

 .  ( وما بعدها 221أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  197 – 191التقنين المدني العراقي م 

، أن يعمل  ، ما لم يكن ثمة نص مخالف : إذا كان للشركة عدة مديرين فال يجوز لواحد منهم 771تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

.  لضرر هام على الشركة بدون معاونة اآلخرين إال في األحوال التي تستوجب االستعجال واليت يكون التأجيل فيها مدعاة

. أما إذا كان الخالف  ، وإذا اقنسمت األصوات قسمين متساويين فالغلبة للمعارضين وإذا قام خالف وجب إتباع رأي الغالبية

. وإذا كانت فروع اإلدارة موزعة  مقصوراً على الطريفة التي يجب اتباعها فيرجع في هذا الشأن إلى ما يقرره جميع الشركاء

 .  ، فلكل واحد منهم أن يقوم باألعمال الداخلة في إدارة فرعه وال يحق له على اإلطالق أن يتجاوزها ديرينبين الم

، أن يقوموا بغير األعمال التي تدخل في موضوع  ، وال للشركاء وإن قررت غالبيتهم : ال يجوز للمديرين وإن أجمعوا رأياً  771م 

للتفرغ باالموال عن الملك المشترك أو عن أحد  –يجب إجماع الشركاء : أوالً . و الشركة بحسب ماهيتها والعرف التجاري

. وكل نص  للقيام بأعمال خارجة عن موضوع الشركة –ثالثاً  –لتعديل عقد الشركة أو للحيد من مقتضاه  –. ثانياً  أجزائه

، حتى  . وفي هذه الحالة يحق خرين يكون لغواً يجيز مقدماً للمديرين أو للغالبية اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة اآل

 .  ، وجب إتباع رأي المعارضين . وإذا قام خالف ، أن يشتركوا في المناقشات للشركاء الذين ليسو مديرين
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سواء كانوا شركاء أو أجانب بالرغم من أن النص مقصور على الشركاء  –ويخلص من هذه النصوص أنه إذا تعدد من يدير الشركة 

، كأن يوكل  فيغلب أن ينص نظام الشركة على تحديد اختصاص كل من هؤالء المديرين –ولكن يقاس عليهم المديرون األجانب 

ات والثالث بإدارة العمال ونحو ذلك ألحدهم بالمبيعات واآلخر بالمشتري
 (7559 ) .

وفي هذه الحالة يجب أن يلتزم كل مدير اختصاصه  

. " وعلى كل من المديرين أن يقوم بواجبه  ، وال يجاوزه إلى اختصاص غيره من المديرين اآلخرين الذي حدده له نظام الشركة

. وإذا  بقية المديرين، وهو الذي له وحده الحق في أن يعمل في هذه الدائرة بدون أية معارضة من جانب  داخل الحدود الموضوعة له

، كان تصرفه غير سار على الشركة طبقاً للقواعد العامة  عمل أحد المديرين خارج الحدود الموضوعة له
 ( "7555 ) .

وإذا نص نظام  

،  ، ولم ينص في الوقت ذاته على أن تكون القرارات بإجماع المديرين أو بأغلبيتهم الشركة على تحديد اختصاص كل من المديرين

لكل وأحد من المديرين حق إدارة الشركة منفرداً والقيام بجميع أعمال اإلدارة وأعمال التصرف التي سبق بيانها في حالة ما إذا كان 

كان من يدير الشركة شخصاً واحداً 
 (7559 ) .

، أما  على أن لكل من المديرين اآلخرين حق االعتراض على هذه األعمال قبل تمامها 

، بقى  . فإذا اعترض أحد المديرين على عمل يقوم به مدير آخر قبل تمامه إنها تصبح نافذة ملزمة للشركةإذا تمت قبل االعتراض ف

.  ، وال يزول إال إذا قررت أغلبية المديرين وفيهم المعترض على عمله رفض االعتراض االعتراض قائماً يحول دون تمام العمل

. أما إذا تساوي  سخ الطريق للمدير المعترض على عمله أن يتم هذا العمل،زال وانف فإذا تقرر رفض االعتراض على هذا الوجه

، أو كان المدير للشركة اثنين فقط أراد أحدهما القيام بعمل واعترض اآلخر على  جانب من يقر االعتراض مع جانب من يرفضه

ركاء رفض االعتراض زال وأمكن المدير إتمام ، فإذا قررت أغلبية الش . فإنه يجب الرجوع في هذه الحالة إلى الشركاء جميعاً  ذلك

العمل المعترض عليه 
 (7551 ) .

، وبدون أن يحصل على رفض االعتراض  أما إذا قام المدير بعمل بالرغم من معارضة مدير آخر 

ركة هذا ما لم يكن ، فإن عمله يكون باطالً وال ينفذ في حق الش من أغلبية المديرين أو من أغلبية الشركاء على الوجه المتقدم الذكر

، ففي هذه الحالة ينفذ العمل في حق الشركة ويكون المدير مسئوالً أمامها  الغير الذي يتعامل مع المدير حسن النية ال يعلم بالمعارضة

عن تجاوز سلطته 
 (7551 ) .

  

ك ، وجبت مراعاة ذل أما إذا نص نظام الشركة على أن تتخذ القرارات بإجماع المديرين أو باألغلبية
 (7557 ) .

فال يستطيع أحد  

، بل يجب عليه الحصول على موافقة جميع المديرين اآلخرين أو موافقة األغلبية ويدخل هو في حساب  المديرين أن ينفرد باإلدارة

، على حسب األحوال  األغلبية
 (7555 ) .

ويستثنى من ذلك أن يكون هناك أمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة ال تستطيع  

، ويعتبر في هذه الحالة فضولياً يلزم عمله الشركة  ، فعند ذلك يستطيع أي مدير أن ينفرد بالقيام بهذا األمر العاجل ركة تعويضهاالش
 (

7599 ) .
  

                                                                                                                                                                    

البية ، أن المراد غ ، عند قيام الشك ، وجب أن يفهم من هذا النص : إذا نص في عقد الشركة على أن قراراتها تتخذ بالغالبية 771م 

. وإذا اختلف الفريقان في شأن القرار الذي يراد  . وإذا اقنسمت األصوات قسمين متساويين فالغلبة للفريق المعارض العدد

 .  اتخاذه فيرفع األمر إلى المحكمة لتقرر ما يتفق مع مصلحة الشركة العامة

 .  ( ن تتخذ القرارات بأغلبية آرائهم) ويرى من ذلك أن األصل في التقنين اللبنانين في حالة تعدد المديرين أ

 (
7559
يكون أحد الشركاء هو عهدة النقدية  "وقد قضت محكمة النقض بأن تفسير محكمة الموضوع لنص في عقد الشركة على أن  (  

إليه  ، بل هو تخصيص أحد أعمال اإلدارة واسناده بأنه ال يفيد أنه هو وحده ينفرد بجميع أعمال اإلدارة دون باقي الشركاء "

مجموعة أحكام  2592مارس سنة  15، هو تفسير يستقيم معه التادى إلى ما انتهى إليه ) نقض مدني  دون األعمال األخرى

 .  ( 512ص  71رقم  1النقض 

 (
7555
 .  951ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7559
، وجب إجماع كل  ، أو كان يتضمن تعديال في نظمها رف آلت ال تدخل في اغراض الشركةفإن كان العمل من أعمال التص (  

 .  ( 951ص  5الشركاء طبقاً للقواعد العامة ) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7551
، فيبقى االعتراض قائماً وال يجوز  فض االعتراض، لم تكن هناك أغلبية لر امااذا انقسم الشركاء إلى قسمين متساويين (  

 .  إتمام العمل المعترض عليه

 (
7551
 .  951ص  5أنظر في كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7557
 .  719ص  299رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  29نقض مدني  (  

 (
7555
محكمة النقض بان الشرط الوارد في عقد الشركة المكتوب بعدم انفراد مديرها بالعمل ال يجوز تعديله إال  وقد قضت (  

 9، وال يعول على ادعاء هذا المدير بأنه قد انفرد بالعمل بإذن شفوى من أحد شركائه المتضامنين ) نقض مدني  بالكتابة

 .  ( 551ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ابريل سنة 

 (
7599
(  712كما فعل تقنين طنجة ) م  –على أنه يحسن  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، بشرط أن  الخروج على هذا الحكم الذي يتطلب االجماع أو موافقة األغلبية –(  999والمشروع الفرنسي اإليطالي ) م 

. فإذا اجتمع  ، إلى تفادي خسارة جسيمة تهدد الشركة وال يمكن عالجها اجة ملحة، وفي الوقت نفسه ح توجد ضرورة عاجلة
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، كأن يصدر قرار أغلبية  وحيث يجب صدور قرار باألغلبية في جميع األحوال المتقدم ذكرها وفي غيرها من الحاالت األخرى

، أو يصدر قرار أغلبية  تراض مدير على عمل مدير آخر أو يصدر قرار أغلبية الشركاء برفض هذا االعتراضالمديرين برفض اع

، فإن األغلبية المعتبرة هي األغلبية  المديرين بعمل من أعمال اإلدارة حيث ينص النظام على وجوب اتخاذ القرارات باألغلبية

، وذلك ما لم يتفق الشركاء على أن تكون األغلبية للحصص أو للمصالح المختلفة  ، ال أغلبية الحصص العددية للمديرين أو للشركاء

ال للرؤوس 
 (7592 ) .

مدني وقد تقدم ذكرها  927وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  
 (7591 ) .

  

 حقوق الشركاء غير المديرين - 197

 من التقنين المدني على ما يأتي :  925نص قانوني : تنص المادة  – 

، ولك اتفاق على  ، ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ركاء غير المديرين ممنوعون من اإلدارة" الش 

غير ذلك باطل " 
 (7599 ) .

  

، فليس لشريك لم يكن من بين المديرين للشركة أن  ويخلص من هذا النص أنه إذا عين للشركة من يديرها ولو كان المدير أجنبياً  

                                                                                                                                                                    

 5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "، جاز لمدير واحد استثناء أن يعمل بدون حاجة لرضاء بقية المديرين  هذان الشرطان

 .  ( 959ص  – 951ص 

 (
7592
، ويرى بعض  رى بعض أن القرار يجب أن يكون باألغلبية المطلقة، في وقد يكون هناك أكثر من رايين في مسألة واحدة (  

، ويرى فريق رابع وجوب  ، ويرى فريق ثالث االلتجاء إلى القضاء لتغليب رأي على رأي آخر أن األغلبية النسبية تكفي

فقرة  19بودرى وفال  – 175ويفرجيبه فقرة  – 251انضمام الجانب األقل إلى أحد الجانبين األكثر عدداً ) أنظر جيوار فقرة 

. ويبدو لنا أن األغلبية المطلوبة في حالة االنقسام إلى  ( 999فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  - 919

 .  أكثر من رأيين هي األغلبية المطلقة وبعدد الرؤوس

 (
7591
عرض التقنينات الالتينية أو التقنينات المقتبسة منها ال تت "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، هل يجب عند حسابها مراعاة المصالح المختلفة أو مقدار الحصص اوعدد الشركاء ؟ وقد  لتحديد ما هو المقصود باالغلبية

ل به في مداوالت ، وهو يقرر المبدأ العام المعمو من المشروع الفنرسي اإليطالي 999استمد المشروع هذا النص من المادة 

 .  ( 955ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "الشركة : إذا وجب صدور قرار باالغلبية تبعاً للمصالح المختلفة 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  191تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  7599) 

، فمجلس الشيوخ  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 951المراجعة تحت رقم . وأقرته لجنة  المدني الجديد

 .  ( 951ص  - 951ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  925تحت رقم 

: للشركاء الذين ليسو مديرين للشركة الحق في طلب معرفة إدارة أشغال  991/  559ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

 .  الشركة

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 571التقنين المدني السوري م 

للشركاء غير المنتدبين لإلدارة حق الحصول من المديرين على معلومات عن سير أعمال  – 2:  921التقنين المدني الليبي م 

إلدارة وعلىالبيان الحسابي إذا أنجزت األعمال التي تشكلت الشركة ، ولهم حق اإلطالع على مستنداتها الخاصة با الشركة

، فللشركاء الحق في  وإذا زادت مدة القيام بأعمال الشركة علىس نة – 1.  . وكل اتفاق على غير ذلك باطل على أساسها

قنين الليبي تتفق مع أحكام . ) وأحكام الت الحصول على بيان عن اإلدارة في نهاية كل سنة إذا لم ينص العقد على أجر آخر

 .  ( التقنين المصري

 .  ( ) مطابق 195م التقنين المدني العراقي 

، وال أن  : ال يجوز للشركاء غير المديرين أن يشتركوا في شيء من أعمال اإلدارة 777تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، إال إذا كانت تتجاوز حدود األعمال التي هي  بمقتضى العقديعترضوا على األعمال التي يقوم بها المديرون المعينون 

 .  موضوع الشركة أو كانت تخالف العقد أو القانون مخالفة صريحة

، وأن يطلعوا  : يحق للشركاء غير المديرين أن يطلبوا في كل آن حساباً عن إدارة أعمال الشركة وعن حالة الملك المشترك 775م 

. وهذا الحق شخصي ال يجوز إني قوم به وكيل أو  . وكل نقص مخالف يعد لغواً  ها وأن يبحثوا فيهاعلى دفاتر الشركة وأوراق

، اوعند وجود مانع مقبول مثبت  ، إال عند وجود فاقدي األهلية فهؤالء يصح أن ينوب عنهم وكالؤهم الشرعيون ممثل آخر

 .  بحسب األصول

. ) وأحكام  أن يطلع علىدفاتر الشركة واوراقها إال لسبب هام وبإذن القاضي: من ال يكون إال شريك محاصة ال يحق له  759م 

 .  ( التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصري
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 الفهرس العام

، وال أن يشترك في هذه األعمال  يتدخل في أعمال اإلدارة
 (7595 ) .

وال أن يعترض على أعمال المديرين إال في الحدود التي يرجع  

. ولكن يجوز له أن يعترض على أعمال اإلدارة التي تجاوز أغراض الشركة أو تخالف  فيها إلى الشركاء على النحو الذي تقدم بيانه

ون نظامها أو تعارض القان
 (7599 ) ،

 .  ، بل له أن يلجأ إلى القضاء وله أن يرجع في ذلك إلى سائر الشركاء 

،  ، أو في أوقات دورية على أن الشريك غير المدير من حقه أن يطلب من المديرين حساباً عن إدارة أعمال الشركة من آن إلى آخر

، أن يطلع بنفسه على دفاتر الشركة  من حسن اإلدارة ، في سبيل االستيثاق .وله أو في الوقت الذي ينص عليه نظام الشركة

ومستنداتها وأوراقها وكل ما يتعلق بأعمالها 
 (7591 ) .

، فال يجوز أن ينيب عنه فيه وكيالً حتى ال يتدخل أجنبي  وهذا الحق شخصي له 

، وهذا ما لم يكن الشريك قاصراً فينوب عنه وليه  في أعمال الشركة ويطلع على أسراها
 (7591 ) .

وحق الشريك غير المدير في  

، فال يجوز االتفاق على ما يخالفه  االطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها من النظام العام
 (7597 ) .

  

 المبحث الثاني عدم تعيين من يدير الشركة  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  919النصوص القانونية : تنص المادة  - 195

، اعتبر كل شريك مفوضاً من اآلخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال  " إذا لم يوجد نص خاص على طريق اإلدارة 

، وألغلبية  ، على أن يكون لهؤالء أو ألي منهم حق االعتراض على أي عمل قبل تمامه الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء

ض " الشركاء الحق في رفض هذا االعترا
 (7595 ) .

 

 999/  597ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (7519 ) .

 

وفي  - 997 - 991وفي تقنين المدني الليبي م  – 577ويقابل في التقينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 772 - 711وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 159التقنين المدني العراقي م 
 (7512 ) .

  

                                                 

 .  929فقرة  – 921فقرة  19بودرى وفال  – 119وفقرة  295جيوار فقرة  (  7595) 

 .  آنفاً في نفس الفقرة في الهامش من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 777أنظر م  (  7599) 

 .  79ص  91م  2595ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  (  7591) 

 .  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً في نفس الفقرة في الهامش 775أنظر م  (  7591) 

/  559يقرر هذا النص الحكم الوارد بالمادة  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  7597) 

من المشروع  991فقرة أولى من التقنين البولوني والمادة  995( مكمال بنص المادة  من التقنين الحالي ) السابق 991

ة من ، وإال لما كانت هناك أية فائد . وهي تنص علىحرمان الشركاء غير المديرين من التدخل في اإلدارة الفرنسي اإليطالي

، ولذلك  ، وهو حق أساسي لهم . على أن لهالءؤ الشركاء حق اإلطالع على دفاتر الشركة ومستنداتها تعيين مدير للشركة

أن يطلعوا بانفسهم على دفاتر الشركة  ". والنص الوارد في المشروع :  يقرر النص عدم جواز االتفاق على خالف ذلك

، ألن  "الحق في طلب معرفة إدارة اشغال الشركة  "( :  مصري ) قديم 991/  559أفضل من نص المادة  "ومستنداتها 

، والذي يهمنا تحديده هو أن نقرر  للشركاء بمقتضى القواعد العامة الحق في أن يطلبوا من المديرين تأدية حساب عن وكالتهم

ستنداتها ألهمية ذلك من حيث مراقبة استغالل أموال الشركة وحالتها لكل الشركاء حق اإلطالع بانفسهم على دفاتر الشركة وم

 .  ( 951ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "المالية 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  199تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة  (  7595) 

ومع ذلك ال يجوز ألي من الشركاء أن يدخل  "لتمهيدي يتضمن فقرة ثانية هذا نصها : ، ولكن كان المشروع ا المدني الجديد

. وفي  "، حتى لو ذهب إلى أن هذا التغيير في صالح الشركة  أي تغيير فيما للشركة من أشياء دون موافقة سائر الشركاء

. ووافق علىالنص مجلس  في المشروع النهائي 957، وأصبح رقم المادة  "ألنها تفصيلية  "لجنة المراجعة حذفت هذه الفقرة 

 .  ( 999و ص  957ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  919، فمجلس الشيوخ تحت رقم  النواب

، اعتبر كل واحدج من الشركاء مأذوناً من  : إذا لم يعين للشركة مديرون 999/  597التقنين المدني السابق م  (  7519) 

. ) وهذا الحكم يتفق مع  ، وإنما يعمل في حالة اختالف الشركاء بما يتفق عليه أكثرهم ارة العمل وحده، وله إد شريكه باالدراة

 .  ( حكم التقنين المدني الجديد

 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  7512) 

 .  ( ) مطابق 577التقنين المدني السوري م 

وإذا حقت إدارة الشركة  – 1.  في االنفراد بإدارة الشركة إال إذا اشترط خالف ذلكلكل شريك الحق  2:  997التقنين المدني الليبي م 

، فلكل شريك قائم باإلدارة الحق في االعتراض على ما يعتزم الشريك اآلخر القيام به من عمل  على انفراد ألكثر من شريك

 .  سبة في األرباح، وتتكون علىاساس ن وتفصل في االعتراض اكثرية الشركاء – 9.  قبل إنجازه

 .  : ال يجوز للشريك أن يستعمل شيئاً من أموال الشركة في اغراض خارجة عن اهدافها دون موافقة األعضاء اآلخرين 991م 
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 لكل شريك حق االنفراد باإلدارة :  - 129

إذا لم يعين من يدير الشركة 
 (7511 ) ،

. فلكل أن ينفرد بالقيام بأعمال  همفالمفروض أن الشركاء قد جعلوا حق اإلدارة لكل وأحد من 

اإلدارة وأعمال التصرفات الداخلة في أغراض الشركة 
 (7519 ) ،

وتكون هذه األعمال نافذة في حق الشركة وفي حق الشركاء جميعاً  

على أي . أما أعمال التصرف التي ال تدخل في نطاق أغراض الشركة فهي محرمة  ما دامت غير مخالفة لنظام الشركة وال للقانون

، أن يدخل أي تغيير أو تجديد فيما للشركة من أشياء دون موافقة  . كذلك ال يجوز ألي شريك ، وال بد فيها من إجماع الشركاء شريك

                                                                                                                                                                    

، إال أن األكثرية في التقنين الليبي تحسب على أساس نسبة الحصص في  ) وأحكام التقنين الليبي متفقة مع أحكام التقنين المصري

 .  ( وفي التقنين المصري تحسب على أساس عدد الرؤوس ، األرباح

، وتتفق مع حكم التقنين  من التقنين المدني المصري 919) مطابق للمشروع التمهيدي للمادة  159التقنين المدني العراقي م 

 .  ( وما بعدها 219أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –المدصري 

، ف اليحق ألحد منهم أن يستعمله منفرداً  : حق إدارة اشغال الشركة هو لجميع الشركاء معاً  711تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  إذا لم يرخص له بقية الشركاء

 .  : إن الحق في إدارة الشركة يشمل حق تمثيلها تجاه الغير إذا لم ينص علىالعكس 711م 

، ويوضحون أن كل شريك يمكنه أن يعمل من غير أن  ة شؤون الشركة: عندما يتفق الشراء على إعطاء كل منهم وكالة بإدار 717م 

 .  ، تسمى شركتهم عندئذ شركة تفويض أو توكيل عام يشاور اآلخرين

: في شركة التفويض العامي جوز لكل شريك إني قوم منفرداً بجميع أعمال اإلدارة التي تدخل في موضوع الشركة حتى  715م 

أن يعقد لحساب الشركة شركة خاصة مع الغير يكون المراد منها عمال  –. ويجوز له على الخصوص : أوالً  أعمال التفرغ

.  أن يعين عماال ومندوبين –ثالثاً  –أن يقدم ماال لشخص ثالث للقيام بمشروع لحساب الشركة  –. ثانياً  أو جملة أعمال إدارية

يقبض ماال وأن يفسخ المقاوالت وأن يبيع نقداً أو ديناً أو إلى أجل أو على  أن –. خامساً  أن يوكل ويعزل الوكالء -رابعاً 

، وأن يعتبر بالديون ويربط الشركة بموجبات على قدر ما تقتضيه حاجات  األشياء الداخلة في موضوع الشركة –التسليم 

، وأن يصدر أو يظهر  ذا الرهن أو التأمين، وأن يقبل مثل ه ، ويعقد الرهن أو غيره من وجوه التأمين على القدر نفسه اإلدارة

، وأن يقبل رد المبيع من أجل عيب موجب للرد حينما يكون الشريك الذي عقده غائباً وأن يمثل  أو سفاتج "لألمر  "سندات 

اك ذلك كله ما لم يكن هن –، وأن يعقد الصلح بشرط أن يكون مفيداً  الشركة في الدعاوى سواء كانت مدعية أو مدعى عليه

 .  خداع أو قيود خاصة موضحة في عقد الشركة

أن  –: أن الشريك في شركة التفويض العام ال يجوز له بدون ترخيص خاص مبين في عقد الشركة أو في عقد الحق : أوالً  779م 

أن يجرى  –رابعاً  –بدل أن يقرض بال  –. ثالثاً  أن يكفل الغير –. ثانياً  ، وتستثنى الهدايا والمكافآت الممتازة يتفرغ بال بدل

أن  –. سادسا  أن يتنازل عن المؤسس أو المحل التجاري أو عن شهادة االختراع التي عقدت عليها الشركة –. خامساً  التحكيم

 .  ، ما لم يكن العدول مقابل بدل يعدل عن ضمانات

،  ال يجوز ألحدهم أن يعمل منفرداً عن اآلخرين : إذا كان عقد الشركة يوضح أن جميع الشركاء يحق لهم تولى اإلدارة ولكن 772م 

، فكل شريك في الشركة  . وإذا لم يكن نص أو عرف خاص فالشركة توصف حينئذ بالمحدودة أو بذات الوكالة المحدودة

 ، ما لم يكن هناك أمر يستوجب التعديل المحدودة يجوز له أن يقوم باألعمال اإلدارية بشرط الحصول على موافقة شركائه

 .  ويفضي إغفاله إلى األضرار بالشركة

، وكانت عالقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة  ، عدت شركة محدودة : إذا لم يقرر شيء فيما يختص بإدارة أعمال الشركة 759م 

 .  772ألحكام المادة 

، إال اذانص على اتخاذ القرارات  باالجماع) واألصل في التقنين اللبناني أن يشترك جميع الشركاء في اإلدارة فتتخذ القرارات 

. أما األصل في  ، أو اتفق الشركاء على إعطاء كل منهم وكالة بإدارة شؤون الشركة في شركة التفويض العام باالغلبية

، على أنه يكون لكل شريك آخر حق االعتراض وألغلبية الشركاء الحق  التقنين المصري فهو أن ينفرد كل شريك باإلدارة

 .  ( ي رفض االعتراضف

الشركاء جميعاً متضامنون  "وقد قضت محكمة النقض بان تفسير محكمة الموضوع لنص عقد الشركة على أن  (  7511) 

بأنه من شأنه أن يجعل كل واحد من الشركاء مأذوناً من شركائه باإلدارة وله إدارة العمل وحده وفقاً لنص المادة  "في العمل 

، ويحظر على أحد منهم أن يباشر عمال  ، فيصبح كل منهم مسئوال عن حسن سير الشركة ( ) القديم من القانون المدني 597

مارس  15( هو تفسير سائغ ) نقض مدني  من القانون المدني ) القديم 595ينجم عنه أضرار بمصالحها عمال ينص المادة 

 .  ( 512ص  71رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592سنة 

 21المحاماة  2552يونيه سنة  11استئناف مصر  – 71ص  9االستقالل  2599ديسمبر سنة  1وطني  استئناف (  7519) 

 .  22ص  9االستقالل  2595ابريل سنة  21محكمة مصر الكلية  – 551ص  1/  119رقم 
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، إال أن تكون هذه التغييرات داخله في أغراض الشركة  ، حتى لو رأى أن أعمال التغيير أو التجديد هذه مفيدة للشركة جميع الشركاء

من قبيل أعمال اإلدارة الحسنة المقصود بها تسهيل انتفاع الشركة بأموالها أو كانت 
 (7515 ) .

  

 حق االعتراض : - 122

، واعترض على  على أنه إذا أراد الشريك أن يقوم بعمل من أعمال اإلدارة أو من أعمال التصرف الداخلة في أغراض الشركة 

ً  األمر على جميع الشركاء ، وجب وقف العمل وعرض العمل قبل إتمامه شريك آخر ، والعمل المعترض  . ويبقي االعتراض قائما

 ً . فإذا  هذا االعتراض –األغلبية العددية إال إذا وجد في نظام الشركة ما يخالف ذلك  –، حتى ترفض أغلبية الشركاء  عليه موقوفا

، أمكن الشريك القيام بالعمل المعترض عليه  رفضته األغلبية
 (7519 ) .

حتى لو  –توجد أغلبية من الشركاء ترفض العمل  وإذا لم 

ً  –تساوى الجانبان   .  بقى االعتراض قائما

، أو  ، بأن لم يعرض األمر على الشركاء . فإذا قام الشريك بالعمل المعترض عليه قبل زوال االعتراض ولم يجز القيام بالعمل

في حق من تعامل معه الشريك إذا كان سيء النية أي يعلم  ، فإن العمل يكون باطالً  عرضه ولم يرفض االعتراض أغلبية منهم

بالمعارضة القائمة وبعد زوالها 
 (7511 ) .

  

 الفرع الثاني أثر الشركة بالنسبة إلى الشركاء  

، وكان لدائني الشركة وللدائنين الشخصيين  ، وحقوق عليها ، كان لكل شريك واجبات نحوها مسائل ثالث : إذا قامت الشركة - 121

( حقوق  1( واجبات الشريك )  2للشركاء حقوق معينة في مال الشركة وفي األموال الشخصية للشركاء فعندنا إذن مسائل ثالث : ) 

 .  ( حقوق دائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء 9الشريك ) 

 واجبات الشريك  - المبحث األول 

 بذل العناية في تدبير مصالح الشركة  - 129 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  912انوني : تنص المادة نص ق –

 .  على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه " - 2"  

انت منتدباً لإلدارة بأجر فال ، إال إذا ك وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة - 1"  

يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد " 
 (7511 ) .

  

                                                 

 – 999ص  – 955ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  7515) 

 .  999فقرة  – 911فقرة  19ارن بودرى وفال ق

، إال إذا كانت  وال يجوز الرجوع على الشريك الذي اعترض بتعويض بعد رفض أغلبية الشركاء المعارضة (  7519) 

 971فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 919فقرة  19بودري وفال  – 251المعارضة عن غش أو عن تقصير ) جيوارا فقرة 

، إذ على الشريك أن يبذل العناية الواجبة في تدبير  ( 5هامش رقم  999فقرة  22يبير وليبارنيير بالنيول و – 91ص 

 .  ( مدني 1/  912مصالح الشركة ) م 

على أنه يجوز لكل شريك أن يعترض على  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  7511) 

. أن التصرف الذي يتم  . . واخيراً يترتب على المعارضة . الشركاء حق رفض هذه المعارضة، وألغلبية  العمل قبل اتمامه

، وأيضاً بالنسبة للغير سيء النية الذي يعلم بالمعارضة  ، يكون باطال بالنسبة للشركة رغم المعارضة وبدون موافقة األغلبية

.  99ص  – 92ص  971فقرة  1برى ورو وإسمان . أنظر أو ( 955ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "القائمة 

 .  15فورنييه فقرة  – 2917فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير 

، ويتبع في ذلك قواعد عملية تتفق مع حالة الشركة بحسب  وانظر في أن نظام الشركة ينص في العادة بالتفصيل على طريق إدارتها

 .  11فقرة  – 19نييه فقرة ما إذا كانت قليلة الشركاء أو كثير تهم فور

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  199تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة  (  7511) 

،  "إال إذا كان منتدباً لإلدارة باجر فال يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد  "، فيما عدا أن عبارة  المدني الجديد

، فأصبح  . وفي لجنة المراجعة أضيفت هذه العبارة اردة في آخر الفقرة الثانية لم تكن موجودة في المشروع التمهيديالو

. ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 955، وصار رقمه  النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 999ص  – 992ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  912، فمجلس الشيوخ تحت رقم  النواب

على كل واحد من الشركاء أن يالحظ  "، وكانت تجرى على الوجه اآلتي :  912/  517ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

، فيما عدا أن  التقنين السابق متفق مع حكم التقنين الجديد. ) وحكم  "، ويعني بتدبير مصالحها كمصالح نفسه  منافع الشركة

 .  ( التقنين الجديد تشدد في العناية المطلوبة من المدير إذا كان بأجر
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. وها نحن أمام واجب آخر يمليه النص  ، أن يساهم في الخسارة على النحو الذي سبق أن بيناه ، كما رأينا ومن أول واجبات الشريك

 .  شركة، هو بذل قدر معين من العناية في تدبير مصالح ال المتقدم

، فال ينزل عن هذا القدر  والعناية المطلوبة من الشريك في تدبير مصالح الشركة هي العناية التي يبذلها في تدبير مصالحه الخاصة

. فإذا كان الشريك معروفاً بالحرص واإلتقان بحيث تزيد عنايته بمصالحه الشخصية  من العناية حتى لو زاد على عناية الرجل المعتاد

، فيزيد في عنايته على عناية الرجل  ،وجب عليه أن يبذل هذا القدر من العناية إذا تولي مصالح الشركة ية الرجل المعتادعلى عنا

. أما إذا كانت عنايته  ، وجبت عليه هذه العناية في تدبير مصالح الشركة المعتاد وإذا كانت عنايته بمصالحه هي عناية الرجل المعتاد

،فينزل في تدبيرها عن  ، لم يجب عليه إال هذا القدر من العناية في تدبير مصالح الشركة ة الرجل المعتادبمصالحه تنزل عن عناي

، يستوي في ذلك أال يكون منتدباً إلدارة الشركة أو يكون منتدباً  . وهذا كله إذا تولي تدبير مصلحة الشركة عناية الرجل المعتاد

، وجب عليه أن يبذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير  منتدباً لإلدارة بأجر. أما إذا كان  إلدارتها ولكن بغير أجر

. فيبذل العناية التي يبذلها في مصالحه الشخصية إذا كانت هذه  ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد مصالحه الشخصية

ذل عناية الرجل المعتاد إذا كانت عنايته في تدبير مصالحه الشخصية تنزل عن هذا ، ويب العناية تزيد أو تعادل عناية الرجل المعتاد

 .  القدر من العناية

ويخلص من ذلك أن العناية المطلوبة من الشريك في تدبير مصالح الشركة تزيد على العناية المطلوبة من الوكيل العادي في إدارة 

، وجب على الوكيل أن يبذل في  إذا كانت الوكالة بال أجر - 2الوكيل على أنه " مدني في شأن  195. فقد نصت المادة  شؤون موكله

 .  ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة

،  ، سواء كان بأجر أو بغير أجر فالوكيل.  ، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد " فإن كانت بأجر - 1

، أما الشريك فقد تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد إذا كانت عنايته  ال تطلب منه عناية تزيد على عناية الرجل المعتاد

 .  بمصالحه الشخصية تزيد على هذا القدر

بير مصالح الشركة أن يمتنع الشريك " عن أي نشاط يلحق الضرر ويرتب النص على ما يتطلب أن يبذله الشريك من العناية في تد

. ذلك أن الشريك إذا بذل نشاطاً يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً  بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه " "

، وتترتب  ، فيكون مقصراً  لحه الشخصية، ال يكون قد بذل في تدبير مصالح الشركة العناية التي يبذلها في تدبير مصا ألغراضها

. مثل ذلك الشريك الذي يحق له االعتراض على عمل يريد من يتولى إدارة  على هذا التقصير مسئوليته نحو الشركة والشركاء

يجب أن يكون  ، فإنه ، فهذا الشريك إذا كان له الحق االعتراض على العمل قبل إتمامه ، على التفصيل الذي قدمناه الشركة القيام به

، فأوقف بذلك تنفيذ عمل  . فإذا أقدم الشريك على االعتراض عن سوء نية أو عن تسرع ينطوي على التقصير لهذا االعتراض مبرر

، فإنه يكون مسئوالً عن رعونته وتقصيره إذ نزل في هذا االعتراض عن قدر العناية  من أعمال اإلدارة يفيد الشركة فائدة ظاهرة

، ما دام قد ثبت أن ضرراً قد لحق الشركة من جراء  ، وذلك حتى لو رفضت األغلبية هذا االعتراض فأمكن إتمام العمل المطلوبة منه

التأخر في إتمامه 
 (7517  )

، فهذا  ومثل ذلك أيضاً أن يقوم الشريك بعمل من األعمال الداخلة في أغراض الشركة قاصداً بذلك منافستها

                                                                                                                                                                    

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 575التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 925التقنين المدني الليبي م 

 .  ( وما بعدها 215أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –(  ) مطابق 152التقنين المدني العراقي م 

، بدون موافقة شركائه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة  : ال يجوز للشريك 719تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. وعند المخالفة يحق للشركاء االختيار بين أن يطالبوه ببدل  لشركةبأعمال الشركة إذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح ا

، هذا كله مع االحتفاظ  ، أو أن يتخذوا لحسابهم األعمال التي ارتبط بها ويطلبوا قبض األرباح التي جناها العطل والضرر

، فقدوا حق االختيار ولم  ورة، وإذا مضت ثالثة أشهر ولم يختاروا أحد األوجه المذك بحق العمل على إخراجه من الشركة

 .  يبق لهم سوى حق الحصول على بدل العطل والضرر عند االقتضاء

، أو كان يقوم  : ال يطبق حكم المادة السابقة إذا كان للشريك قبل اندماجه في الشركة مصلحة في مشاريع مضارعة لها 711م 

، وال يجوز للشريك المومأ إليه أن يلجا للمحاكم  ه تركها، ولم يشترط علي بأعمال مشابهة العمالها على علم من شركائه

 .  إلجبار شركائه على موافقته

. وكل تقصير  : كل شريك يلزمه أن يظهر من العناية واالجتهاد في القيام بواجباته للشركة ما يظهره في إتمام أموره الخاصة 711م 

يسأل عن عدم القيام بالوجبات الناشئة عن عقد الشركة وعن سوء  ، كما من هذا القبيل يعد خطأ يسأل عنه لدى بقية الشركاء

. ) وأحكام التقنين اللبناني في  . وال يكون مسئوال عن القوة القاهرة إذا لم تنجم عن خطأ منه استعماله السلطة الممنوحة له

 .  ( شريك إذا كان مديراً بأجر، إال أن التقنين المصري يتشدد في مسئولية ال مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة األولى من المادة  في الهامش 175أنظر آنفاً فقرة  (  7517) 

من  959من التقنين البولوني والمادة  911من التقنين السويسري والمادة  991تطابق الفقرة األولى المادة  "مدني :  912
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، ويكون الشريك مسئوالً عن تعويض الضرر الذي أصاب الشركة  النشاط الصادر من الشريك من شأنه أن يلحق الضرر بالشركة

من هذا التقنين  719، إذ تقول المادة  اللبناني هذه المسئولية في نص تشريعي .وقد حدد تقنين الموجبات والعقود من جراء هذا العمل

، إذا كانت هذه المنافسة  ، أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأعمال شبيهة بأعمال الشركة ، بدون موافقة شركائه : " ال يجوز للشريك

، أو أن يتخذوا لحسابهم األعمال  ن يطالبوه ببدل العطل والضرر. وعند المخالفة يحق للشركاء االختيار بين أ تضر بمصالح الشركة

. وإذا مضت ثالثة  ، هذا كله مع االحتفاظ بحق العمل على إخراجه من الشركة التي ارتبط بها ويطلبوا قبض األرباح التي جناها

ل على بدل العطل والضرر عند ، فقدوا حق االختيار ولم يبق لهم سوى حق الحصو أشهر ولم يختاروا أحد األوجه المذكورة

االقتضاء " 
 (7515 ) .

، فيمكن تطبيقه في  ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة –فيما عدا المواعيد التي حددها لالختيار  –وهذا النص  

وقد ،  . ومن يجوز للشركة أن ترجع على الشريك الذي قام بعمل منافس بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من هذه المنافسة مصر

، ولكل من الشركاء فوق ذلك أن يطلب من القضاء إخراج الشريك  تقتصر على مطالبته باألرباح التي جناها من العمل الذي قام به

. على أنه إذا ثبت أن الشريك قبل دخوله  مدني وسيأتي بيانها 992الذي أخل بواجبه من الشركة تطبيقاً للفقرة األولي من المادة 

، ولم يطلبوا إليه أن يترك هذا العمل عند  بعمل يدخل في األعمال التي تقوم بها الشركة على علم من شركائهالشركة كان يشتغل 

، ألن الشركاء بعدم طلبهم إليه يترك العمل يكونون قد  ، فإن استمراره في هذا العمل ال يرتب مسئولية في ذمته دخوله في الشركة

وافقوا ضمناً عليه 
 (7519 ) .

  

، وجب عليه  على العناية المطوبة من الشريك بذلها في تدبير مصالح الشركة أن الشريك إذا كان منتدباً إلدارة الشركة ومما يترتب

، فإن كان بأجر وجب إال ينزل في هذه العناية عن  أن يبذل من العناية في إدارة شؤونها القدر الذي يبذله في إدارة مصالحه الشخصية

، أو قصر في  . فإذا أتي الشريك المنتدب إلدارة عمالً مخالفاً لنظام الشركة أو مخالفاً للقانون ا سبق القول، كم عناية الرجل المعتاد

إدارته للشركة بحيث نزل عن مقدار العناية المطلوبة منه 
 (7512 ) ،

، وجاز طلب إخراجه من الشركة  كان مسئوالً عن التعويض 

، لم يكن مسئوالً عنه ألنه  التي سيأتي ذكرها أما إذا أصاب ضرر بسبب أجنبي ال بد له فيهمدني  992تطبيقاً للفقرة األولي من المادة 

لم يرتكب خطأ تترتب عليه مسئوليته 
 (7511 ) .

  

 تقديم الشريك حساباً عن المبالغ التي في ذمته الشركة مع الفوائد - 125

 من التقنين المدني على ما يأتي :  911نص قانوني : تنص الفقرة األولي من المادة  – 

، بغير حاجه إلى مطالبة  ، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه أو احتجازه " إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة 

يض تكميلي عند االقتضاء " ، وذلك دون إخالل بما قد يستحق للشركة من تعو قضائية أو إعذار
 (7519 ) .

 

                                                                                                                                                                    

، وهو التزام ناتج عن طبيعة عقد  ، وهي تقرر التزاماً على الشريك بعدم إلحاق ضرر بالشركة روع الفرنسي اإليطاليالمش

، ألن مساهمة الشركاء في العمل المشترك تقتضي من الشريك االمتناع عن كل عمل يضر بالشركة بطريق مباشر  الشركة

،  . كما ال يجوز للشركاء االعتراض على أية عملية مفيدة للشركة لغير، سواء أكان ذلك لحسابه أم لحساب ا أو غير مباشر

 .  ( 991ص  5ألن مصلحتهم تتاثر بذلك ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 .  أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش (  7515) 

فقرة  19وانظر بودري وفال  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً في نفس الفقرة في الهامش 711أنظر م  (  7519) 

199  . 

، أو أهمل في رقابة  ، أو ترك ماال للشركة يتلف دون أن يصلحه كان قصر فلم يعقد صفقة مفيدة للشركة (  7512) 

. ويعتبر الشركي مسئوال إذا هو ضحى مصلحة  ( 251فقرة  19مستخدمي الشركة فارتكبوا إعماالً تضر بها ) بودري وفال 

، كما إذا امتنع عن عقد صفقة نافعة للشركة بحجة أن هذه الصفقة تعود عليه شخصياً  لحته الشخصيةالشركة من أجل مص

، أو عقد صفقة لنفسه كان يجب أن يعقدها لحساب الشركة )  ( 295ص  – 299ص  255فقرة  19بالضرر ) بودري وفال 

 .  ( مكررة 191فقرة  19بودري وفال 

أما الفقرة الثانية  "مدني :  912وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة الثانية من المادة  (  7511) 

، وهي تحدد  ( من التقنين الحالي ) السابق 912/  517أما الفقرة الثانية فهي تقابل نص المادة  "مدني :  912من المادة 

في التزاماته قبل الشركة : عليه أن يبذل من العناية ما يبذله في مصالحه  درجة العناية التي يجب أن يبذلها كل شريك

. على أنه ما دام أساس  ، كان لها أن تطالبه بالتعويض ، فإذا أخل بالتزامه هذا وترتب على ذلك ضرر للشركة الخاصة

ص  5عة األعمال التحضيرية ج ) مجمو "، فالشريك ال يتحمل مسئولية ما في حالة القوة القاهرة  المسئولية هو الخطأ

991 )  . 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  199تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة  (  7519) 

، فمجلس  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 2/  999. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  المدني الجديد

 .  ( 991ص  – 995ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  2/  911يوخ تحت رقم الش
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. وهو في  ، يجب أن يقدم حساباً للشركة عن جميع ما يقوم به من عمل لحسابها ، سواء كان منتدباً لإلدارة أو غير منتدب والشريك

له حساباً عنها )  ، وان يقدم ، يجب عليه أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة هذا الصدد كالوكيل

(  مدني 199م 
 (7515 ) .

 

، فيجب أن يؤدي حساباً عن هذا المال وان يدفعه فوراً  وهو في األعمال التي يقوم بها لحساب الشركة قد يصل إلى يده مال لها

ماال لها فيقبض ، أو يؤجر  ، كأن يبيع ماالً للشركة فبقبض الثمن ، قد يقبض مبالغ لحسابها . فإذا أراد شؤون الشركة للشركة

، أو يقوم بغير ذلك  ، أو يشتري ماال من الشركة أو يستأجر منها ماالً فيجب عليه الثمن أو األجرة ، أو يستوفي ديناً للشركة األجرة

لعرف ، بل يوفيه للشركة فوراً إال ما يقضي به ا . فالواجب عليه أال يحتجز هذا المال في يده من األعمال فيقبض ماال لحساب الشركة

، أو يأخذ ماال لها الستعماله الشخصي  . وقد يأخذ ماال من الشركة لعمل يقوم به فال يتم العمل في التعامل أو االتفاق أو نظام الشركة

، ما لم يقض العرف أو االتفاق أو نظام الشركة  ، ففي جميع هذه األحوال يجب أن يرد للشركة مالها فوراً  أو لغير ذلك من األسباب

ذلك بغير 
 (7519 ) .

  

،  ، كان مسئوالً عن رد هذا المال للشركة ، ولم يوفها ما احتجز أو ما أخذه ، أو أخذ من الشركة ماال فإذا هو احتجز ماال للشركة

 ، بمجرد ترتب االلتزام برد المال في ذمته للشركة وكان مسئوالً أيضاً عن فوائده بالسعر القانوني أو بالسعر االتفاقى حسب األحوال

. وهذا كله دون إخالل بأي تعويض تكميلي عن ضرر يصيب الشركة  ، وذلك دون حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار إلى وقت الرد

. وقد رأينا مثل ذلك فيما إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود  من جراء التأخر ويزيد على الفوائد المستحقة

، وذلك دون إخالل بما قد يستحق  ، فتلزمه فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار غولم يقدم هذا المبل

(  مدني 929من تعويض تكميلي عند االقتضاء ) م 
 (7511 ) .

 

كةاال من وقت استخدامها ، إذ الوكيل ال تلزمه فوائد المبالغ التي في ذمته للشر والشريك في كل ذلك مسئوليته اشد من مسئولية الوكيل

(  مدني 1/  191لصالحه أو من وقت أن يعذر ) م 
 (7511 ) .

 

، كان مسئوالً عن  ، كأوراق مالية أو منقوالت ، يمكن القول أن الشريك إذا احتجز أو أخذ ماال للشركة غير النقود وقياساً على ما تقدم

                                                                                                                                                                    

. ) وهذا  . . : الشريك ملزم حتما بفوائد المبالغ المطلوبة للشركة منه خاصة 919/  511ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

 .  ( التكميلي ، وإن كان لم يعرض للتعويض الحكم متفق مع حكم التقنين المدني الجديد

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 2/  559التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 2/  929التقنين المدني الليبي م 

 .  ( 211أنظر األستاذ حسن الذنون ص  –) مطابق  2/  151التقنين المدني العراقي م 

، أن يقدم حساباً عن : أوالً : كل  ، على الشروط التي يلزم بها الوكيل : كل شريك يلزمه 717اللبناني م تقنين الموجبات والعقود 

كل ما استلمه على الحساب المشترك  –. ثانياً  المبالغ والمقدمات التي يأخذها من رأس مال الشركة ألجل األعمال المشتركة

. وكل نص على  وباالجمال عن كل عمل يقوم به لحساب الشركة –الثاً . ث أو من طريق األعمال التي تكون موضوع الشركة

 .  إعفاء أحد الشركاء من واجب تقديم الحساب يكون لغواص

، في مصلحته أو في مصلحة شخص  : كل شريك يستعمل دون ترخيص من بقية الشركاء األموال أو األشياء المشتركة 719م 

، ويحتفظ مع ذلك بحث الشركاء في  ذها وأن يضم إلى مال الشركة األرباح التي جناها، يلزمه أن يعيد المبالغ التي أخ ثالث

. ) وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع أحكام  بدل العطل والضرر وفي إقامه دعوى جزائية عليه عند االقتضاء

أداء فائدة األموال التي تأخر في دفعها لبناني تقضي على الوكيل  1/  175، مع مالحظة أن المادة  التقنين المصري

 .  ( للموكل

، عليه إني قدم حساباً مؤيداً  وقد قضت محكمة النقض بأن الشريك الذي يدير شؤون الشركة شأنه هو شأن الوكيل (  7515) 

طالبة اآلخر ، وقيام كل شريك بإدارة بعض شؤون الشركة ال يحول دون حق كل منهما في م بالمستندات عما تناولته الوكالة

. وقضت محكمة  ( 519ص  299رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يونيه سنة  1بتقديم حساب عما اداره ) نقض مدني 

،  االستئناف الوطنية بأن من واجبات الشريك أن يبين حالة الشركة التي هو مديرها وما تنتجه من ربح أو خسارة ويثبت ذلك

الحقوق  2599ديسمبر سنة  92، ويجب الحكم عليه به جميعه وال وجه لتجزئته )  لمالفإن لم يفعل فهو مدين بجميع رأس ا

 .  ( 11ص  12

ويترتب على ذلك أنه إذا كان الشريك لم يؤد حصته إلى  – 255جيوارا فقرة  – 252فقرة  19بودري وفال  (  7519) 

ً  الشركة وجبت عليه تأديتها آخر معسراً لم يؤد حصته من رأس المال )  ، وال يستطيع أن يمتنع عن ذلك بحجة أن شريكا

 .  ( 215ص  19م  2529فبراير سنة  29استئناف مختلط 

 .  199أنظر آنفاً فقرة  (  7511) 

 .  999ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  7511) 
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رده وكان مسئوالً أيضاً عن التعويض دون حاجة إلى إعذار 
 (7517 ) ،

حتى لو لم يكن قد أفاد من هذا المال شيئاً ما دامت الشركة قد  

لحقها الضرر 
 (7515 ) .

، فالفوائد تستحق على النحو الذي قدمناه حتى لم يصب الشركة ضرر  أما إذا كان المحتجز أو المأخوذ نقوداً  
 (

7579 ) .
  

 حقوق الشريك  -المبحث الثاني  

 وفات الناقصة مع فوائدها حق الشريك في استرداد المصر - 129 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  911نص قانوني : تنص الفقرة الثانية من المادة  

، وجبت له على  ، أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة عن حسن النية وتبصر " وإذا أمد الشريك الشرك من ماله 

" الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها 
 (7572 ) .

  

، حتى لو كان منتدباً  . وهو ، أن يقتسم األرباح مع شركائه على النحو الذي فصلناه فيما تقدم ، كما رأينا ومن أولي حقوق الشريك

، ال يأخذ في األصل أجراً على عمله إال إذا كان هناك اتفاق على األجر  لإلدارة
 (7571 ) ،

 195شأنه في ذلك شأن الوكيل ) م  

 . ( مدني

، أو يتعهد لحساب الشركة  ، فيفي مثالً بديون الشركة من ماله الخاص ولكنه قد ينقق مصروفات في سبيل تدبيره لمصالح الشركة

. فإذا كانت المصروفات التي أنفقها تعود  ، أو يمد الشركة بشيء من ماله ينفقه في مصالحها فيلتزم شخصياً نحو الغير ونفذ تعهده

، أما باعتباره  ، فإنه يرجع على الشركة بما أنفق انت غير مبالغ فيها بل كان اإلنفاق عن حسن نية وتبصر،وك بالنفع على الشركة

 ً ، بل يرجع أيضاً بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانوني أو بالسعر  . وفي الحالتين ال يقتصر على الرجوع بالمبالغ التي أنفقها فضوليا

، من يوم أن دفعها  االتفاقي
 (7579 ) .

(  مدني 259( وشأن الفضولي ) م  مدني 129وشأن الشريك في ذلك شأن الوكيل ) م  
 (7575 ) .

  

 تصريف الشريك في حقه في الشركة  إشراك الغير في حقه ) الرويف - 121

  (croupire و . فليس حق الشريك في الشركة ه : ويحسن تحديد حق الشريك في الشركة قبل الكالم في التصرف في هذا الحق

. فالشريك إذن ال يكون  ، فإن هذه الحصة قد قدمها للشركة فانتقلت ملكيتها منه إليها على النحو الذي قدمناه حصته في رأس المال

                                                 

 .  259فقرة  19بودري وفال  (  7517) 

 .  251فقرة  19بودري وفال  – 192جيوارا فقرة  – 197فقرة  11لوران  (  7515) 

 .  251فقرة  19بودري وفال  – 2155جيوارا فقرة  – 291فلقرة  11لوران  (  7579) 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  199تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة  (  7572) 

، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في  "من يوم دفعها  ". وفي لجنة المراجعة أضيفت العبارة األخيرة  الجديدالمدني 

. فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 999، وصار رقمه  التقنين المدني الجديد

 .  ( 991ص  – 995ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  1/  991

، والحق في استيالء ما  . وله فوائد المبالغ المطلوبة له منها . : الشريك ملزم 919/  511ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

 .  صرفه في مصلحة الشركة بالوجه الالئقبدون غش وال تفريط

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 1/  559السوري م التقنين المدني 

 . ( ) مطابق 1/  929التقنين المدني الليبي م 

 .  ( 211وانظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) مطابق  1/  151التقنين المدني العراقي م 

من  –ركة : أوالً : لكل شريك حق االدعاء على بقية الشركاء فيما يعادل حصصهم في الش 719تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 –. ثانياً  ، والنفقات التي قام بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف أجل المبالغ التي صرفها لحفظ األشياء المشتركة

 .  من أجل الموجبات التي ارتبط بها لمصلحة الجميع عن روية وبدون إسراف

. ويطبق هذا الحكم على بقية  أجل إدارته إال إذا نص صريحاً على ذلك: ال يحق للشريك القائم باإلدارة أن يتناول أجراً من  715م 

الشركاء فيما يختص بالعمل الذي يعملونه للمصلحة المشتركة أو بالخدمات الخاصة التي يقومون بها للشركة والتي ال تدخل 

 .  في موجباتهم كشركاء

 .  ( المصري ) وأحكام التقنين اللبنانين تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين

 .  لبناني آنفاً في نفس الفقرة في الهامش 715أنظر م  (  7571) 

 .  299ص  7م  2751فبراير سنة  11استئناف مختلط  (  7579) 

وانظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة  – 121وفقرة  129فقرة  19بودري وفال  (  7575) 

 .  999ص  5األعمال التحضيرية ج 
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. وإنما حق الشريك في الشركة هو حق دائنيه )  ، ومن ثم ال يستطيع أن يتصرف في هذه الحصة مالكاً لحصته بعد تقديمها للشركة

droit de creance )  يحول له أن يساهم في أرباح الشركة وان يقتسم رأس المال مع سائر الشركاء بعد حلها وتصفيتها
 (7579 ) .

 

 فهل يستطيع أن يتصرف في هذا الحق للغير؟ 

، فال يجوز أن ينزل عن حقه في الشركة  األصل أن الشريك إنما لوحظت فيه اعتبارات شخصية عند قبوله شريكاً 
 (7571 ) ،

بعوض  

، ألجنبي يحل محله ويصبح شريكاً مكانه  عوضأو بغير 
 (7571 ) .

وذلك ما لم يقبل سائر الشركاء هذا التنازل ويرتضوا األجنبي  

، وقد ينص عقد الشركة مقدماً على  ، ويكون هذا تعديالً في عقد الشركة يقتضي الموافقة عليه من جميع الشركاء كما قدمنا شريكاً 

، كأن يشترط موافقة الشركاء  روطاً يذكرها، ويشترط له ش إمكان هذا التنازل
 (7577 ) ،

أو أن يعرض الشريك حقه على الشركاء قبل  

أن ينزل عنه ألجنبي 
 (7575 ) ،

 .  أو غير ذلك من الشروط 

، وأصبح األجنبي شريكاً مكانه له جميع حقوق الشريك  ، جاز له التصرف في حقه ألجنبي فإذا استوفي الشريك الشروط الواجبة

 droit، فحق الشريك قبل الشركة كما قدمنا حق دائنيه )  . والتنازل في هذه الحالة يكون أقرب إلى حوالة الحق جميع واجباتهوعليه 

de creance ) ويجب أن يكون القبول ثابت التاريخ حتى  ، فيجب إعالن الشركة به أو قبولها له حتى يكون التنازل نافذاً في حقها ،

، وهذه هي القواعد المقررة في حوالة الحق  ي حق الغيريكون التنازل نافذاً ف
 (7559 ) .

  

، فإن التنازل يبقى قائماً بينه ولين األجنبي  ، وتنازل مع ذلك عن حقه ألجنبي أما إذا لم يستوف الشريك الشروط الواجبة
 (7552 ) ،

 

ي الشركة ويكون األجنبي بعيداً عنها ال عالقة له بها ولكنه ال يكون نافذاً في حق الشركة أو الشركاء فيبقي الشريك المتنازل شريكاً ف

، ويتقاضى الشريك حقوقه من الشركة ويرجع عليه األجنبي هذه الحقوق والشريك وحده هو الذي  وال يجوز له التدخل في شؤونها

ض على عمل من أعمال ، وهو وحده الذي يحق له االعترا ، وبقسمة أرباحها يطالب الشركة باالطالع على دفاترها ومستنداتها

.  ، وهو الذي يطالب بنصيبه في رأس المال عند حل الشركة وتصفيتها اإلدارة عندما يجوز للشركاء االعتراض على هذه األعمال

، وله أيضاً أن يرجع على الشركة  ، وإنما يرجع كما قدمنا على الشريك الذي تنازل له عن حقه أما األجنبي فال يستطيع شيئاً من ذلك

، وله أيضاً أن يرجع على الشركة باسم الشريك باعتباره دائناً له وذلك عن طريق الدعوى غير  اسم الشريك الذي تنازل له عن حقهب

المباشرة فيطالب الشركة بحقوق الشريك ال بحقوقه هو 
 (7551 ) .

  

، كذلك ال ينتقل هذا  النحو الذي قدمناه وكما أن الشريك ال يستطيع أن يتنازل عن حقه في الشركة إال بموافقة سائر الشركاء على

، وان يجوز االتفاق  ( مدني 2/  917. وسنرى فيما يلي أن الشركة تنتهي بموت أحد الشركاء ) م  الحق إلى ورثة الشريك بالميراث

ركة فيما بين الباقين ، كما يجوز االتفاق على أن تستمر الش على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان قصراً 

، وسيأتي بيان ذلك فيما  ( مدني 1,9/  917من الشركاء وفي هذه الحالة ال يكون لورثة الشريك إال نصيبه في أموال الشركة ) م 

 .  يلي

ك ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم فيما يخص ذل أما دائنو الشريك فليست لهم حقوق مباشرة على حق الشريك

. أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من  ، وإنما لهم أن يتقاضوها فيما يخصه في األرباح الشريك في رأس المال

                                                 

، ويذهبون إلى أن حق الشريك هو حق ملكية معنوية )  9912فقرة  1قارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  (  7579) 

propriete incorporelle )  . 

 .  59ص  21الحقوق  2591ابريل سنة  15استئناف وطني  (  7571) 

؟ أجابت محكمة مصر بأن  ولكن هل يجوز للشريك أن يتنازل عن حقه لشريك آخر دون موافقة سائر الشركاء (  7571) 

، كما ال تمنع  ( ال تمنع أحد الشركاء من أن يتنازل لشريك آخر عن حقوقه التي كسبها من الشركة مدني ) قديم 552المادة 

مارس سنة  17أحد الشركاء من أن يقبل من زميله خروجه من الشركة مع تحمل األول كل مسئوليات الثاني وكسبه لحقوقه ) 

 .  ( 251ص  19الحقوق  2599

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان نص العقد صريحاً في أنه ليس ألي شريك حق التنازل أو بيع حصته ال  (  7577) 

، فإنه يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أنه ال يسوغ ألحد الشركاء أن يقبل ما  شريك آخر إال بموافقة جميع الشركاء كتابة

 29ي رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقي الشركاء كتابة ) نقض مدني طلبه شريك آخر من تعديل حصته ف

 99م  2527مارس سنة  17. وانظر استئناف مختلط  ( 519ص  295رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة 

 .  215ص  19م  2529فبراير سنة  21 – 919ص 

بالنيول ويبير وليبارنيير  – 155فقرة  – 151فقرة  19بودري وفال  – 9 19جيوارا فقرة  – 112بون فقرة  (  7575) 

 .  911ص  2559فقرة  22

فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 51ص  972فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 155فقرة  1جيوار في البيع  (  7559) 

 .  191فقرة  19وقارن بودرى وفال  – 2955

 .  917ص  5االستقالل  2599سنة يونيه  29استئناف وطني  (  7552) 

 .  2955فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 252ص  191فقرة  19بودرى وفال  (  7551) 
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، ويجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب الشريك  نصيب مدينهم في أموال الشركة الصافية
 (7559 ) .

  

، فإنه مع ذلك يستطيع بدون موافقة  رف في حقه تصرفاً ينفذ في حق الشركة بدون موافقة الشركاءوإذا كان الشريك ال يحق له التص

(  croupier، فيتخذ له رديفاً )  الشركاء أن يشرك غيره في حقه
 (7555 ) ،

،  ولكن هذا اإلشراك ال يكون نافذاً في حق الشركة 

وتقتصر آثاره على العالقة فيما بين الشريك والرديف 
 (7559 ) .

، قامت شركة  فإذا أشرك الشريك الرديف في حقه بمقدار النصف مثالً  

، وتكون شركة محاصة  شركة من الباطن فيما بينها
 (7551  )

،  فيكون لكل من الشريك والرديف نصف أرباح الشريك من الشركة

ويكون على كل منهما نصف الخسارة 
 (7551 ) .

، واقتسم معه  المال ، وأعطى الشريك نصيبه من رأس وإذا حلت الشركة وصفيت 

،  ، فال يطالبها بأرباح وال تطالبه بخسارة . ولكن الرديف ال تكون له عالقة مباشرة بالشركة األصلية الرديف هذا النصيب مناصفة

، وال أن يطلب االطالع على  ، وال في إدارتها وليس له حق االعتراض على أعمال اإلدارة وال يستطيع أن يشترط في مداوالتها

، وتبقى عالقته مقصورة على الشريك الذي كون معه الشركة من  ، وال أن يتدخل في أي شأن من شؤونها اتر الشركة ومستنداتهادف

، فيطالبها باسم الشريك بحقوق هذا  الباطن كما قدمنا وهذا ال يمنع من رجوع الرديف على الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة

. كذلك للشركة أن ترجع بطريق الدعوى غير المباشرة  ائر الحقوق التي تكون للشريك قبل الشركة،وبس الشريك في األرباح مثالً 

، فتطالبه بوجه خاص باسم الشريك بالمساهمة في خسائر الشركة  على الرديف
 (7557 ) .

  

وعدم جواز تنازل الشريك عن حقه في الشركة إنما يسرى أثناء قيام الشركة 
 (7555 ) .

، وقد  ، فيجوز لكل شريك أما بعد حل الشركة

، ولهذا األجنبي أن يستعمل حقوق  ، وان ينيبه عنه في التصفية ، أن ينزل عن حقه ألجنبي أصبح مالكاً على الشيوع ألموال الشركة

الشريك وان يحل محله 
 (7999 ) .

  

 حقوق دائني الشركة والدائنين الشخصيين للشركاء  -المبحث الثالث  

 طلب األول حقوق دائني الشركة الم 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  919النصوص القانونية :تنص المادة  - 121 

، كل منهم بنسبة نصيبه في  ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة إذا لم تف أموال الشركة بديونها - 2"  

 .  ، ويكون باطالً كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة " ة أخرىخسائر الشركة ما لم يوجد اتفاق على نسب

 .  وفي كل حال يكون لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء كل بقد الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة " - 1"  

 على ما يأتي :  915وتنص المادة 

 .  ، ما لم يتفق على خالف ذلك " ال تضامن بين الشركاء فيما يلزم كال منهم من ديون الشركة - 2"  

                                                 

 .  ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي مدني 919أنظر م  (  7559) 

بالفرنسية (  ) أي الرديف croupier. ولفظ  ، أي أن الراكب يردفه خلالفه الرديف هو من يركب خلف الراكب (  7555) 

. ويستعمل اللفظ كثيراً في العاب الورق  ، فيردف الفارس راكباً خلفه يشير الىعادة قديمة عندما كان السفر على ظهور الخيل

 917فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 119، فيشرك الالعب رديفاً معه في الربح وفي الخسارة ) جيوار فقرة  ونحوها

 .  ( 9هامش رقم 

ال يجوز ألحد من  "من التقنين المدني السابق على هذا الحكم إذ كانت تقول :  997/  552وقد نصت المادة   ( 7559) 

. وإنما يجوز له فقط أن يشكر في ارباحه  ، إال إذا وجد شرط يقضي بذلك الشركاء أن يسقط حقه في الشركة كله أو بعضه

، ولكن الحكم يتفق مع القواعد  في التقنين المدني الجديد نص مقابل. وليس  "، ويبقى هذا الغير خارجاً عن الشركة  غيره

 .  العامة

 .  111فقرة  19بودري وفال  (  7551) 

، وال يلزم إال بمقدار فائدته من حصة الشريك الذي هو  والرديف ال يكون مسئوال عن إعسار باقي الشركاء (  7551) 

 .  ( 15ص (  م 2751ديسمبر سنة  92رديف له ) استئناف مختلط 

أوبرى ورو وإسمان  – 111جيوار فقرة  – 997لوران فقرة  – 115فقرة  – 119أنظر في كل ذلك بون فقرة  (  7557) 

األستاذ محمد كامل  - 2999فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 111فقرة  19بودري وفال  – 59ص  972فقرة  1

 .  519فقرة  1مرسي في العقود المسماة 

 – 251ص  19الحقوق  2599مارس سنة  17 – 59ص  21الحقوق  2591ابريل سنة  15استئناف وطني  (  7555) 

 .  917ص  5االستقالل  2599يونيه سنة  29

 .  155ص  55م  2591مارس سنة  19استئناف مختلط  (  7999) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة "  غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء - 1"  
 (7992 ) .

  

 952/  555و  959/  559و  911/  155وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق المواد 
 (7991 ) .

  

 925 - 921وفي التقنين المدني الليبي م  - 551 - 552وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 597 - 591وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 155 - 159وفي التقنين المدني العراقي م  -
 (7999 ) .

  

                                                 

 تاريخ النصوص :  (  7992) 

يدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني من المشروع التمه 191و  191: ورد هذا النص في المادتين  919م 

. ووافق عليها  في المشروع النهائي 992، وأصبح رقمها  ، وفي لجنة المراجعة ادمجت المادتان في مادة واحدة الجديد

يك من يعفى الشر "، واستعيض عنها بعبارة  "يقضي بغير ذلك  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة  مجلس النواب

. ووافق عليه مجلس الشيوخ  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد "المسئولية عن ديون الشركة 

 .  ( 995ص  – 991ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  919كما عدلته لجنته تحت رقم 

. وفي  وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على  197: ورد هذا النص في المادة  915م 

في  991، وصار رقمه  لجنة المراجعة حور بعض تحويرات طفيفة فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

ص  5يرية ج ) مجموعة األعمال التحض 915، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب المشروع النهائي

 .  ( 911ص  – 919

،  : ما يستحقه أحد الشركاء على الشركة واجب أداؤه له من جميع الشركاء 911/  515التقنين المدني السابق م  (  7991) 

 .  فإن أعسر أحدهم وزع ما يخصه على باقي الشركاء

، كان كل واحد من الشركاء ملزماً لهذا  باسم الشركة: وإذا كان الشريك مأذوناً بالمعاملة مع الغير باسم الشركاء أو  959/  559م 

 .  ، ال على وجه التضامن لبعضهم إال إذ وجد شرط بخالف ذلك الغير بحصة مساوية لحصة اآلخر

. ) وأحكام التقنين  : ولهذا الغير في كل األحوال مطالبة كل من الشركاء بقدر حصته في الربح الحاصل من العمل 952/  555م 

، إال أن فكرة الشخصية المعنوية للشركة ال تظهر ظهوراً واضحاً في  في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين الجديدالسابق 

 . ( نصوص التقنين القديم

 التقنينات المدنية العربية األخرى :   (  7999) 

 .  ( ) مطابق 551 – 552التقنين المدني السوري م 

 . ( مصري 919للفقرة األولى من المادة ) مطابقة  921التقنين المدني الليبي م 

. ويكون الشركاء الذين تعاملوا باسم الشركة وعلىحسابها  يجوز لدائني الشركة أن يتمسكوا بحقوقهم على أموالهم – 2:  921م 

الف ، ويكون مسئوال أيضاً الشركاء اآلخرون ما لم يوجد اتفاق يقضي بخ مسئولين بالتضامن شخصياً عن التزامات الشركة

 .  ، وإال فقد قوة االحتجاج به على من لم يعلمه ويجب أن يعني باعالم الغير بذلك االتفاق بالطرق المفيدة – 1.  ذلك

، ولو كانت الشركة تحت  ، يحق له أن يتمسك بتجريد أموال الشركة أوالً  : عندما يطلب من الشريك الوفاء بديون الشركة 927م 

 .  التي يستطيع الدائن استيفاء حقه منها بال صعوبة، مبيناً مقوماتها  التصفية

: من دخل شريكاً في شركة تم تأسيسها يكون مسئوالً مع الشركاء اآلخرين عن التزامات الشركة السابقة الكتسابه صفة  925م 

 .  الشريك

دائن الشركة على األرباح التي حصل ( في أن التقنين الليبي لم يذكر رجوع  2) ويختلف التقنين الليبي عن التقنين المصري : ) 

( وفي أن التقنين الليبي جعل  1. )  ، ولكن هذا الرجوع ليس إال تطبيقاً لمبدأ اإلثراء بال سبب عليها الشريك من الشركة

ل مع ، أما الشريك الذي لم يتعام الشركاء مسئولين في مالهم الخاص إذا كانوا هم الذين تعاملوا مع الدائن وجعلهم متضامنين

 .  ( الدائن فيكون أيضاً مسئوال ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

 .  ( وما بعدها 217أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  155 – 159التقنين المدني العراقي م 

اص مديريها وعلى الشركاء : لدائني الشركة أن يقموا الدعاوى على الشركة الممثلة في أشخ 591تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. وتكون لهم األولية في هذه  . على أن تنفيذ الحكم الذي يصدر في مصلحتهم يجب أن يتنازل أوالً مملوكات الشركة أنفسهم

 .  األموال على دائني الشركة الخصوصيين

من الدين على الشروط التي يقتضيها نوع ، امكنهم أن يرجعوا على الشركاء الستيفاء ما بقى لهم  : إذا لم تكف أموال الشركة 597م 

ً  ، تجاه الشركة . ويجوز حينئذ لكل من الشركاء أن يدلى الشركة ، وتدخل  ، بأوجه الدفاع المختصة به من وبالشركة أيضا

 .  المقاصة في ذلك

وله فيها وإن يكن اسم : من يدخل في شركة مؤسسة يرتبط على القدر الذي يستلزمه نوعها بالموجبات التي عقدت قبل دخ 591م 

 .  . وكل اتفاق مخالف يكون لغوا بالنظر إلى الغير الشركة أو عنوانها قد تغير

 .  من تقنين الموجبات في العقود اللبناني 599 – 592أنظر أيضاً المواد 
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 حقوق دائني الشركة على أموال الشركة : - 127

،  .ومن ثم تكون هذه األموال هي الضمان العام لدائني الشركة ، فأموالها ملك لها خاصة ال للشركاء لما كانت الشركة شخصاً معنوياً  

، وال  ة بالطرق القانونية المقررة.ويكون لدائني الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من أموال الشرك شأن الشركة في ذلك شأن كل  مدين

.وإذا كانت أموال الشركة ال تفي بجميع  يزاحمهم في ذلك الدائنون الشخصيون للشركاء ألن أموال الشركة ليست للشركاء كما قدمنا

 .  ائر الدائنين، مع مراعاة حقوق الدائنين الذين لهم قانون التقدم على س ، قسمت هذه األموال بينهم قسمة الغرماء حقوق دائنيها

، وإال ينفذ بحقه على أموال  وال يجوز لدائن الشركة أن ينفذ بحقه على أموال الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة

، وإال كان للشركاء حق طلب التجريد  الشركاء الخاصة قبل أن ينفذ على أموال الشركة
 (7995 ) .

فدائن الشركة يتقاضي حقه أوالً من  

، فإن بقى له شيء رجع به في أموال الشركاء الخاصة  الشركة أموال
 (7999  )

 .  على النحو الذي سنبينه

 حقوق دائني الشركة على أموال الشركاء الخاصة : - 125

، فإنه يرجع باألف الباقية على األموال الخاصة  فإذا فرض أن دائناً للشركة بمبلغ ألفين لم يستوف من مال الشركة غير ألف 

، فيكون لدائن الشركة في هذه الحالة أن يرجع على  ، وان أنصبتهم في خسائر الشركة متساوية . ونفرض أن الشركاء أربعة ركاءللش

، فيرجع على كل منهم بمائتين وخمسين  ( مدني 2/  919كل من الشركاء األربعة بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ) م 
 (7991 ) .

وال  

ً  ة متضامنين نحو دائن الشركةيكون هؤالء الشركاء األربع ، فعندئذ يستطيع الدائن أن يرجع علي أي  ، إال إذا كان التضامن مشترطا

.أما إذا كان التضامن غير  من الشركاء باألف كلها ويرجع من دفع األف على سائر الشركاء كي بقدر حصته طبقاً لقواعد التضامن

مشترط 
 (7991 ) ،

،ولكن إذا أعسر أحد  ( مدني 2/  915شريك إال بمائتين وخمسين كما قدمنا ) م فإن دائن الشركة ال يرجع على كل  

، توزع على الثالثة  ، وهي مائتان وخمسون ، فإن حصته في الدين هؤالء الشركاء فلم يستطيع دائن الشركة أن يتقاضى منه شيئاً 

ن الشركة على كل من الثالثة الباقين بثالثمائة وثالثين . فيرجع دائ ( مدني 1/  915الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة ) م 

، وهذه هي إحدى فوائد التضامن أثبتها  ، ولم يتحمل الدائن هذه التبعة ، ويكون الشركاء هم الذين تحملوا تبعة إعسار صاحبهم وثلث

، ورجع  زع نصيباهما على االثنين الباقيين، و . وإذا أعسر شريكان من األربعة القانون لدائن الشركة دون أن يثبت له بقية الفوائد

 .  دائن الشركة على كل من هذين االثنين بخمسمائة

وقد يتفق الشركاء على أن يكون نصيب كل منهم في مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص غير نصيبه في تحمل خسائر 

، وعند ذلك  صيبه في المسئولية عن ديون الشركة الثلث، فيكون نصيب الشريك في تحمل خسائر الشركة مثالً الربع ون الشركة

 .  ، ويرجع دائن الشركة على هذا الشريك بثلث ما بقى من حقه ال بالربع فقط يراعى هذا االتفاق

، زاحمه الدائنون  ويالحظ أن دائن الشركة إذا رجع على أحد الشركاء في ماله الخاص بنسبة معينة وفقاً للقواعد المتقدم ذكرها

، فإذا لم يف مال الشريك الخاص بحقوق دائن الشركة ودائنيه  ، ألن مملوك لمدينهم فيدخل في ضمانهم الشخصيون لهذا الشريك

، ألن هذا إعسار جزئي من  ، فما نقص من حق دائن الشركة يرجع به هذا على بقية الشركاء كل بقدر نصيبه في الخسارة الشخصيين

 .  هذه النسبة كما سبق القولأحد الشركاء يتحمله الباقون ب

، وال  ، ويكون هذا االتفاق باطالً  وال يجوز أن يتفق الشركاء على إعفاء أحدهم من مسئوليته في ماله الخاص عن ديون الشركة

اب التي . والبطالن هنا لنفس األسب ، ال قبل دائن الشركة وال قبل سائر الشركاء يستطيع الشريك الذي أعفي أن يتمسك بهذا اإلعفاء

سبق ذكرها عند الكالم في بطالن شركة األسد 
 (7997 ) .

وإنما يجوز كما قدمنا أن يتفق الشركاء على أن يكون نصيب شريك منهم في  

 .  مسئوليته عن ديون الشركة في ماله الخاص اقل أو أكبر من نصيبه في تحمل خسائر الشركة

 األرباح : حقوق دائني الشركة على حصص الشركاء في  - 119

على أن هناك جزءاً من أموال الشركاء الخاصة يتميز بان دائني الشركة يستطيعون أن ينفذوا عليه كله دون تقيد بنصيب الشريك في 

. ذلك أن الشريك ال يجوز أن يخلص له ربح من الشركة قبل  ، وذلك هو ما يصيب الشريك من أرباح الشركة مسئوليته عن الديون

 919. وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  ، وإال كان مثرياً على حساب الدائنين و الشركة حقوقهم كاملةأن يستوفي دائن

من  952/  555، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : " يطابق هذا النص ما ورد بالمادة  مدني

.  ، إذ ال يجوز أن يثرى شخص بال سبب على حساب الغير رد به هو تطبيق للقواعد العامة. والحكم الوا ( التقنين الحالي ) السابق

                                                                                                                                                                    

 .  ( ) وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري

 (
7995
 .  في الهامش 121آنفاً فقرة  ليبي 927أنظر م  (  

 (
7999
 .  997ص  – 991ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7991
وهذا هو الحكم حتى لو كان أحد هؤالء الشركاء دخل الشركة بعد تأسيسها وكان حق الدائن على الشركة قد ثبت قبل دخول  (  

 .  ( في الهامش 121ليبي آنفاً فقرة  925هذا الشريك ) أنظر م 

 (
7991
 .  91ص  21الحقوق  2591يناير سنة  27مصر  (  

 (
7997
 .  997ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  
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وعلى ذلك يجوز دائماً للدائن أن يرجع على الشريك بقدر ما عاد عليه من أرباح الشركة 
 (7995 ) .

، أن  ، تطبيقاً لهذا النص ونفرض 

، وان دائناً للشركة بقى له من حقه بعد أن استنفد  ا على أربعمائة، وقد حصل من أرباحه شريكاً نصيبه في خسائر الشركة هو الثلث

.ولكن  ، أي بمائتين . فالدائن له أن يرجع في هذه الحالة على هذا الشريك في ماله الخاص بثلث ما بقى للدائن مال الشركة ستمائة

، ألن هذا الجزء من مال  شريك من أرباح الشركةالدائن يستطيع أيضاً أن يرجع على الشريك باألربعمائة كلها التي حصل عليها ال

. فإذا استوفي األربعمائة من الشريك لم يرجع عليه بشيء آخر  الشريك الخاص مسئول عن كل ما بقي من ديون الشركة كما قدمنا

لشركاء بالمائتين الباقيتين . ويرجع دائن الشركة على بقية ا ، قيمة الثلث وقيمة نصيب الشريك من األرباح ألنه استوفي أكبر القيمتين

 .  ، ويستطيع هنا أيضاً أن يستوفي المائتين من أنصبة بقية الشركاء في األرباح على النحو الذي قدمناه بعد أن استوفي األربعمائة

للشريك ، فإن هذا النصيب وهو مملوك  ويالحظك أن دائن الشركة إذا رجع فيما بقى له من حقه على نصيب شريك في أرباح الشركة

. ففي المثل المتقدم إذا رجع الدائن بالستمائة الباقية له على الشريك في األربعمائة التي هي  يزاحمه فيه دائنو الشريك الشخصيون

، زاحم هذا الدائن دائن الشركة في  ، وكان له دائن شخصي بستمائة ، ولم يكن للشريك ما ل خاص غير ذلك نصيبه في الربح

 .  . ويرجع دائن الشركة بما بقى له بعد ذلك على الشركاء اآلخرين وفقاً للقواعد التي تقدم ذكرها كل منهما مائتين ، وأخذ األربعمائة

، حتى لو كان هذا الدائن قد  ويرجع الدائن على الشريك فيما حصل عليه من أرباح الشركة بسبب العقد الذي أبرمه الدائن مع الشركة

،  . فما دام هذا التعاقد قد عاد بربح على الشريك ود سلطته أو مع شخص ليست له سلطة اإلدارة أصالً تعاقد مع مدير للشركة جاز حد

.وتقول  ، إذ يكون الشريك قد أثرى على حساب الدائن فتنطبق قواعد اإلثراء بال سبب كان للدائن أن يرجع عليه بمقدار هذا الربح

دد : " وينطبق هذا النص على حالة الشريك الذي تعدى سلطته في اإلدارة أو المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الص

، ففي الحالتين ال يسأل الشركاء إال إذا كان قد عاد عليهم ربح من عمل هذا  ، ولكنه تعاقد باسم الشركة الذي لم تكن له سلطة اإلدارة

، وبقدر هذا الربح "  الشريك
 (7929 ) .

  

 ئنين الشخصين للشركاء حقوق الدا -المطلب الثاني  

 من التقنين المدني على ما يأتي : 919النصوص القانونية : تنص المادة  - 112

،  ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن تقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال " إذا كان ألحد الشركاء دائنون شخصيون 

ما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال . أ وإنما لهم أن يتقاضوا مما يخصه من األرباح

، ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين "  الشركة بعد استنزال ديونها
 (7922 ) .

  

 .  ، ولكنه متفق مع القواعد العامة وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق 

وفي  - 912 - 919وفي التقنين المدني الليبي م  - 559ويقابل في القنينات المدنية العربية األخرى :في التقنين المدني السوري م 

 595وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني  – 159التقنين المدني العراقي م 
 (7921 ) .

  

                                                 

 (
7995
 .  997ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7929
 .  997ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7922
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  195تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 999. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 919ص  – 911ص  5يرية ج ) مجموعة األعمال التحض 919

 (
7921
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 559التقنين المدني السوري م 

يجوز لدائن الشريك الشخصي أن يتمسك بحقه في األرباح المستحقة للمدين ما دامت الشركة  – 2:  519التقنين المدني الليبي م 

وإذا لم تكن أموال المدين األخرى  – 1.  التحفظية على الحصة التي تؤول لمدينه من التصفية، وأن يتخذ اإلجراءات  قائمة

. ويجب أن تصفى الحصة  ، فيجوز للدائن الشخصي أن يطالبه كذلك في أي وقت بتصفية حصة مدينه كافية التسفاء حقوقه

 .  خالل ثالثة أشهر من تاريخ الطلب ما لم يتقرر حل الشركة

 .  تجري المقاصة بين ما تطلبه الشركة من ديون على شخص أجنبي عن الشركة وما يطلبه هو من ديون على الشريك : ال 912م 

) والتقنين الليبي يختلف عن التقنين المصري في أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع في التقنين الليبي إذا لم يجد وفاء لحقه في 

 .  ( صة هذا الشريكاألموال الخاصة لمدينه أن يطلب تصفية ح

) والتقنين الليبي يختلف عن التقنين المصري في أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع في التقنين الليبي إذا لم يجد وفاء لحقه في 

 .  ( األموال الخاصة لمدينه أن يطلب تصفية حصة هذا الشريك

 .  ( ) مطابق 159التقنين المدني العراقي م 
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 ال حقوق للدائنين على أموال الشركة : - 111

. فهو ال  ، إذ أن هذا المال ملك للشركة ال للشريك مدينه كما سبق القول لشخصي للشريك ال حقوق له على مال الشركةالدائن ا

. وإذا كان مديناً للشركة فإنه ال يستطيع أن يقاص الدين  ، ولو بقدر حصة مدينه في رأس المال يستطيع أن ينفذ على  مال الشركة

، فال تقع المقاصة  ، والشريك غير الشركة ، فهو مدين للشركة ودائن للشريك ه في ذمة الشريكالذي عليه للشركة بالدين الذي ل
 (

7929 ) .
  

. فيستطيع مثالً  على أن الدائن الشخصي للشريك يستطيع أن يستعمل حقوق مدينة الشريك قبل الشركة بطريق الدعوى غير المباشرة

، وإذا كان الشريك دائناً للشركة بحق آخر استطاع دائنه أن يطالب باسمه  ةأن يطالب باسم الشريك بنصيب هذا في أرباح الشرك

،  . ويجوز للشريك كذلك أن يوقع حجزاً تحفظياً تحت يد الشركة على ما يكون للشريك من حقوق في ذمتها الشركة بهذا الدين

 .  كنصيبه في األرباح أو ديون أخرى

 الشريك الخاصة المستمدة من الشركة :حقوق الدائنين الشخصيين على أموال  - 119

. وهو في تنفيذه على هذه  وللدائن الشخصي للشريك بداهة أن ينفذ على األموال الخاصة للشريك مدينة فهذه األموال ضمانه العام 

 .  األموال يزاحمه فيها دائن الشركة إذا كان لهذا حق الرجوع على أموال الشريك الخاصة وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك

، فيجوز له أن ينفذ على األرباح التي يقبضها  ويجوز لدائن الشريك أن ينفذ على أموال الشريك الخاصة التي يستمدها من الشركة

، وقد سبق بيان  ، ويزاحمه فيها دائماً دائن الشركة بما يتبقى له من حقوق يرجع بها على أموال الشريك الخاصة الشريك من الشركة

 .  ذلك

، وأصبح للشريك المدين جزء شائع في هذا المال يدخل ضمن أمواله  التركة أصبح رأس مالها ملكاً شائعاً بين الشركاء وإذ صفيت

، وال تتصور مزاحمة دائني الشركة له في  . ومن ثم يملك دائنه الشخصي في هذه الحالة أن ينفذ بحقه على هذا الجزء الشائع الخاصة

. على أن  ي أن تكون ديون الشركة قد وفيت جميعاً وما بقى من مال الشركة فهو ملك خالص للشركاء، فإن التصفية تقتض هذا الجزء

، فيحجز مثالً  ذائن الشريك يستطيع قبل التصفية وسداد ديون الشركة أن يتخذ اإلجراءات التحفظية بالنسبة حصة الشريك المدين

إذا صفيت الشركة وسددت ديونها كان له أن ينفذ على هذه الحصة بعد ، حتى  حجزاً تحفيظاً تحت يد المصفي على حصة الشركة ي

أن أصبحت ملكاً خالصاً للمدين 
 (7925 ) .

  

 انقضاء الشركة   -الفصل الثالث  
، فإذا ما انقضت صفيت أموالها وقسمت ما بين  أسباب انقضاء الشركة وتصفيتها : هناك أسباب تنقضي بها الشركة - 115

، فتتبع في قسمته القواعد المتعلقة بقسمة المال  ، وقد أصبح المال شائعاً بين الشركاء سمة فال تكون إال بعد التصفية. أما الق الشركاء

 .  ( مدني 991الشائع ) م 

(  1( أسباب انقضاء الشركة )  2والكالم في قسمة المال الشائع يكون عند الكالم في الملكية على الشيع فيبقي أن نبحث موضوعين ) 

 .  تصفية الشركة

                                                                                                                                                                    

: ال يجوز لدائني أحد الشركاء الشخصين أن يستعملوا حقوقهم مدة قيام الشركة إال في قسم  595د اللبناني م تقنين الموجبات والعقو

. وبعد انتهاء الشركة أو حلها يحق لهم أن  ، ال في حصته في رأس المال هذا الشريك من األرباح المحققة بحسب الموازنة

. بيد أنه يجوز لهم أن يلقوا حجزاً احتياطياً على هذه  بعد إسقاط الديونيستعملوا تلك الحقوق في حصته من ممتلكات الشركة 

 .  الحصة قبل كل تصفية

 .  ( ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري

 (
7929
 .  في الهامش 112من التقنين الليبي آنفاً فقرة  912أنظر هذا المعنى م  (  

 (
7925
. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا  مدني سالفة الذكر 919عليها المادة وهذه األحكام قد نصت  (  

، وذمة  ، كانت لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء إذا قامت الشركة باستيفاء الوضع القانوني الصحيح "ما يأتي : 

، كما أن ذمة الشريك هي الضمان العام لدائنيه  حدهم، وأموال الشركة تعتبر ضماناً عاما لدائنيها و منفصلة عن ذممهم

. ويترتب على ذلك أنه ال  ، إال إنها مندمجة في الشركة ، إن كانت تدخل في ذمته . وحقوق الشريك قبل الشركة الشخصيين

دائني الشريك التنفيذ ، فإذا ما انحلت الشركة وتمت التصفية جاز ل يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة أن يزاحموا دائنيها

( أن  1. )  ( أن ينفذوا بديونهم على حصته من األرباح 2. وعلى أنه يجوز لدائني الشريك أثناء قيام الشركة : )  على حصته

) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "، سواء فيما يتعلق بنصيبه في األرباح أو حصته في الشركة  يتخذوا اإلجراءات التحفظية

 .  ( 919ص  5
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 أسباب انقضاء الشركة   -الفرع األول  

، وهناك أسباب أخرى تبيح لكل  نوعان من األسباب : هناك أسباب إذا قامت انقضت الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانون - 119

 .  شريك أن يطلب من القضاء حل الشركة

 بحكم القانون أسباب انقضاء الشركة من تلقاء نفسها  -المبحث األول  

 أسباب ترجيع إلى محل الشركة وأسباب ترجع إلى الشركاء : - 111

،  األسباب التي تنقضي بها الشركة من تلقاء نفسها بحكم القانون بعضها يرجع إلى محل الشركة من عمل تقوم به أو مال تستغله 

 .  أفلس أو انسحب من الشركة وبعضها يرجع إلى الشركاء أنفسهم إذا مات أحدهم أو حجر عليه أو أعسر أو

 أسباب االنقضاء التي ترجع إلى محل الشركة  -المطلب األول  

 انتهاء الميعاد أو العمل وهالك المال :  - 111

. فإذا زال هذا المحل زالت الشركة بزواله من تلقاء نفسها  محل الشركة هو العمل الذي تقوم به والمال الذي تستغله في هذا العمل

 .  ( انتهاء ميعاد الشركة أو انتهاء عملها 2. فنستعرض إذن : )  لقانونبحكم ا

 .  ( هالك مال الشركة 1) 

 انتهاء ميعاد الشركة أو انتهاء عملها  - 117

 نص قانوني :  –

 من التقنين المدني على ما يأتي : 911تنص المادة 

 .  ء العمل الذي قامت من أجله "، أو بانتها تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها - 2"  

، امتد  ، ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع األعمال التي تألفت لها الشركة فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل - 1"  

 .  العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها "

اعتراضه وقف أثره في حقه  ، ويترتب على ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا االمتداد - 9"  
 (7929  )

"  . 

                                                 

 (
7929
) أو  129من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي م  112( والمادة  ) أو ب 129تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

( بانتهاء العمل الذي قامت الشركة من  ( بانقضاء الميعاد المحدد للشركة ) ب تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية : ) ا "(  ب

، كانت هناك شركة جديدة أما إذا حصل المد قبل  ذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لهاإ – 2 ":  122م  –أجله 

، أو انتهى العمل الذي قامت  إذا انقضت المدة المحددة للشركة – 1.  انقضاء المدة المحددة كان ذلك استمراراً للشركة األولى

، كان هناك امتداد ضمني  ن نوع األعمال التي تالفت لها الشركة، ثم استمر الشركاء يقومون بأعمال م الشركة من أجله

يجوز لدائني أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركة ويترتب  – 9.  ، بالشروط األولى ذاتها ، من سنة إلى سنة للشركة

مطابقة لما استقرت . وفي لجنة المراجعة عدلت هذه النصوص حتى أصبحت  "على اعتراضه وقف أثر االمتداد في حقه 

. ووافق عليها مجلس النواب فمجلس  في المشروع النهائي 995، وذلك تحت رقم  من التقنين المدني الجديد 911عليه المادة 

 .  ( 912 – 919وص  – 911ص  – 919ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  911الشيوخ تحت رقم 

 أوالً وثانيا : تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية :  951/  559 ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة

 .  بانقضاء الميعاد المحدد للشركة –أوالً 

 .  ( . ) وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد بانتهاء العمل الذي انعقدت الشركة ألجله –ثانياً 

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 555التقنين المدني السوري م 

 ( : تنحل الشركة لألسباب التالية :  ) ا و ب 911التقنين المدني الليبي م 

 .  ( بانقضاء الميعاد المعين لها ) أ

 .  ( ببلوغها غرضها المشترك أو استحالة تحقيقه ) ب

 1.  كاء في القيام بأعمال الشركة بعد انقضاء المدة التي عينت لهاتمتد الشركة ضمناً وألجل غير معين إذا استمر الشر – 2:  919م 

. ) ويختلف التقنين  ، ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا االمتداد –

، أما في التقنين المصري  عينةالليبي عن التقنين المصري في أن التجديد الضمني في التقنين الليبي يجعل مدة الشركة غير م

 .  ( فيجعلها سنة فسنة

 .  ( وما بعدها 291أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  151( و م  ) ا و ب 151التقنين المدني العراقي م 
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. فإذا انتهت هذه المدة أو فرغت الشركة من هذا  ويخلص من هذا النص أن الشركة قد يتحدد وقت قيامها بمدة معينة أو بعمل معين

، فبانتهاء  ن مثالً . فإذا تألفت شركة وحددت مدتها بعشر سني ، انقضت الشركة بمجرد انتهاء المدة أو بمجرد الفراغ من العمل العمل

عشر السنين تنقضي الشركة 
 (7921 ) .

.  ، انتهي عملها فانقضت ، وفرغت من بيع كل هذه األراضي وإذا تألفت لبيع أراض محددة 

، وما عليهم إذا أرادوا االستمرار في العمل إال أن يتفقوا على إنشاء  ، ولو كان هذا ضد رغبة الشركاء وتنقضي الشركة في الحالتين

ة جديدة شرك
 (7921 ) .

  

، امتدت الشركة ذاتها إلى ما بعد  ، وقبل انتهاء هذه المدة اتفق الشركاء جميعاً على مدها على أنه إذا تحدد لقيام الشركة مدة معينة

المدة المحددة بمقدار ما امتد منها 
 (7927 ) .

، وبعد  أربع سنوات اتفق الشركاء على مد المدة  فإذا كانت مدة الشركة خمس سنوات مثالً  

. أما إذا  ، خمس هي المدة األصلية وثالث امتدت لها الشركة ، بقيت الشركة قائمة إلى ان تنتهي الثمانو السنوات ثالث سنوات أخرى

، فإن الشركة التي يؤلفونها عند ذلك تكون  د الشركاء االستمرار في العمل، وأرا ، فانقضت الشركة بانتهائها انتهت الخمس السنوات

. وكذلك أن انتهي العمل الذي  ، وتحتاج في إنشائها إلى إعادة اإلجراءات من كتابة ونشر وغير ذلك شركة جديدة غير الشركة األولي

، وأراد الشركاء االستمرار في العمل  التي تألفت لبيعها، بأن فرغت الشركة مثالً من بيع األراضي المحددة  ألفت من أجله الشركة

، كانت الشركة التي يؤلفونها عند ذلك هي أيضاً شركة جديدة غير الشركة األولي  بشراء أراض جديدة وبيعها
 (7925 ) .

  

صريحاً ضمنياً كما في عقد  .والتجديد أما أن يكون تجديداً  فامتداد الشركة إذن غير تجديدها : االمتداد هو استمرار للشركة األصلية

، على إنشاء  ، بعد انتهاء الشركة األصلية بانقضاء مدتها أو انتهاء عملها . فالتجديد يكون صريحاً إذا اتفق الشركاء صراحة اإليجار

ركة أو انتهي . ويكون التجديد ضمنياً إذا انتهت مدة الش شركة جديدة تمضي في نفس األعمال التي كانت الشركة األصلية تقوم بها

                                                                                                                                                                    

. ثانياً  لها أو بتحقق شرط اإللغاء( : تنتهي الشركة : أوالً : بحلول األجل المعين  ) أوالً وثانيا 529تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  إتمام الموضوع الذي عقدت ألجله أو باستحالة إتمامه –

، بعد أجلها ممداً تمديداً ضمنياً إذا  : إن الشركة المنحلة حتما بانقضاء المدة المعينة لها أو بإتمام الغرض الذي عقدت ألجله 521م 

، ويكون  لشركة بعد حلول األجل المتفق عليه أو إتمام العمل المعقودة ألجلهداوم الشركاء على األعمال التي كانت موضوع ا

 .  هذا التجديد الضمني سنة فسنة

. على أنه ال يكون لهم هذا الحق إال إذا كان  : يحق لدائني أحد الشركاء الخصوصيين أن يعترضوا على تمديد أجل الشركة 529م 

. وهذا االعتراض يوقف حكم تمديد الشركة بالنظر إلى  القضية المحكمةمبلغ دينهم معيناً بموجب حكم اكتسب صفة 

 527. وقد عينت المادة  ، ويجوز لسائر الشركاء أن يقرروا إخراج الشريك الذي من أجله وقع االعتراض المعترضين

إال أن التقنين اللبناني يشترط  ، . ) وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصري مفاعيل هذا اإلخراج

، وال يشترط التقنين  العتراض دائن الشريك على تجديد الشركة تجديداً ضمنياً أن يكون بيده حكم قد كسب قوة األمر المقضي

 .  ( المصري ذلك

 (
7921
الميعاد المحدد لها بقوة من القانون المدني القديم تنتهي الشركة بانقضاء  559وقد قضت محكمة النقض بأنه وفقاً للمادة  (  

، أما إذا  ، فإذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون االتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين في العقد القانون

، وال يغير من ذلك  كانت المدة قد انتهت دون تحديد فال سبيل إلى االستمرار في عمل الشركة القديمة إال بتأسيس شركة جديدة

مايو سنة  21ن يكون قد نص في عقد الشركة الجديدة على أن الغرض منها هو االستمرار في الشركة السابقة ) نقض مدني أ

 .  ( 2219ص  299رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599

 (
7921
 .  911ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7927
، وينص في هذا العقد أنه إذا انقضت هذه المدة دون أن يخطر في وقت معين أحد  للشركة في عقد تأسيسهاوقد تحدد مدة  (  

. ففي هذه الحالة تمتد الشركة مدداً  الشركاء اآلخرين بانتهاء الشركة امتدت الشركة إلى مدة أخرى مساوية للمدة األولى

ص  59م  2592مارس سنة  22ابنتهاء الشركة ) استئناف مختلط  متوالية إلى أن يخطر أحد الشركاء اآلخرين في الميعاد

، جاز لكل شريك أن يخطر الباقي بانتهاء الشركة في أي وقت قبل انقضاء  . فإذا لم يكن هناك ميعاد محدد لإلخطار ( 175

 .  ( 219ص  55م  2591مارس سنة  15المدة ) استئناف مختلط 

 (
7925
وقد يكون للشركة عمل معين  – 921فقرة  1ستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة األ - 919فقرة  19بودري وفال  (  

، فتبقى الشركة في هذه الحالة إلى  وتتحدد لها مدة معينة على وجه تقريبي باعتبار أن هذا العمل ال يستغرق عادة مدة أطول

. كذلك يكون للشركاء االتفاق  وفقاً لنية المتعاقدين ، ألن االتفاق يجب تفسيره أن ينتهي العمل ولو جاوز ذلك المدة المعينة

. وتنحل الشركة قبل حلول أجلها كذلك إذا اجتمعت كل  ، فيتفقون على حل الشركة قبل انتهاء أجلها على تقصير األجل

 975فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 219ص  12م  2555مايو سنة  27الحصص في يد شخص واحد ) استئناف مختلط 

( من  ) هـ 911وتنص المادة  – 992ص  2991فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 215فورينيين فقرة  – 19ص 

( إذ زال تعدد الشركاء ولم يكون من جديد خالل ستة  . ) هـ . . تنحل الشركة لألسباب التالية "التقنين المدني الليبي على أنه : 

 .  911ص  5ة للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج . أنظر ف يكل ذلك المذكرة اإليضاحي "أشهر 
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.ويختلف التجديد الضمني عن التجديد  ، ومع ذلك استمر الشركاء يقومون بأعمال من نوع األعمال التي تألفت لها الشركة عملها

، فال حاجة إلى  ( يعتبر استمرار الشركاء في العمل في التجديد الضمني اتفاقاً على إنشاء الشركة الجديدة الصريح في شيئين : ) أوالً 

اق صريح مكتوب كما في التجديد الصريح اتف
 (7919 ) ،

( في  . ) ثانياً  ولكن يجب النشر في التجديد الضمني كما في التجديد الصريح 

، أما في التجديد الضمني فقد تكفل المشرع بتحديد هذه المدة إذ تتجدد الشركة  التجديد الصريح يتفق الشركاء على مدة الشركة الجديدة

بالشروط ذاتها األصلية سنة فسنة 
 (7912 ) .

،  من المشروع التمهيدي واضحة في هذا المعنى 122وقد كانت الفقرة األولي من المادة  

. أما إذا حصل  ، كانت هناك شركة جديدة إذ كانت تجري على الوجه اآلتي : " إ[ذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها

لك استمراراً للشركة األولي ، كان ذ المد قبل انقضاء المدة المحددة
 (7911  )

 " 

، كان له أن  ، إذا لم يجد في األموال الخاصة لمدينه وفاء بحقه ، فإن الدائن الشخصي للشريك وسواء امتدت الشركة أو تجددت

المتداد أو . فيقف أثر ا ،وان يطلب تصفية نصيب مدينه في الشركة حتى يتمكن من التنفيذ عليه يعترض على االمتداد أو التجديد

. وهذا ما  ، بل أن االمتداد أو التجديد ال يتم في هذه الحالة بين باقي الشركاء إال باتفاق جديد يصدر منهم التجديد في حق دائن الشريك

مدني كما رأينا  911تنص عليه صراحة الفقرة الثالثة من المادة 
 (7919 ) .

  

 هالك مال الشركة - 115

 من التقنين المدني على ما يأتي :  911نص القانوني :تنص المادة  – 

 .  تنتهي الشركة بهالك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث ال تبقى فائدة من استمرارها " - 2"  

، أصبحت الشركة منحلة في  وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه - 1"  

لشركاء حق جميع ا
 (7915  )

" . 

                                                 

 (
7919
 .  ( 919فقرة  19ولكن تسرى القواعد العامة في اإلثبات ) بودري وفال  (  

 (
7912
 .  ، والمقصود أنه يتجدد "امتد العقد  "، ويالحظ أن هذا النص يقول :  مدني 1/  911أنظر م  (  

 (
7911
هذا النص خاص  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  –أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش  (  

، بتحديد الحاالت التي يمتد فيها عقد  ، تفادياً للنزاع القائم في الفقه والقضاء . وقد اهتم المشروع بالشركات المحددة المدة

. فتستمر الشركة األولى قائمة إذا كان االمتداد قد حصل قبل  . . قوم بدلها شركة جديدة، وتلك التي ينتهي فيها وت الشركة

، فإن الشركة التي تقوم  ( بعد انقضاء المدة المحددة . فإن كان قد اتفق على االمتداد ) اقرأ التجديد انقضاء األجل المتفق عليه

. كذلك في حالة  لشركة يقع بحكم القانون بمجرد حلول أجلها، ألن انقضاء ا بعد ذلك هي شركة جديدة متميزة عن األولى

، كما  ، تقوم شركة جديدة بنفس الشروط ( الضمني عن طريق االستمرار في العمليات بعد انتهاء المدة امتداد ) اقرأ التجديد

موعة األعمال التحضيرية ج ) مج ". ولكن النص يحدد مدة الشركة الجديدة بسنة واحدة  . هو الحال بالنسبة لإليجار المجدد

 . ( 919ص  – 915ص  5

 (
7919
من  759والفقرة الثالثة مقتبسة من المادة  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي :  (  

( أن ينفذ  قرأ التصفية. وإذا كان دائن الشريك ال يستطيع قبل حصول القسمة ) ا من التقنين اللبناني 529تقنين طنجة والمادة 

، فال أقل من أن نسمح له بان يمنع الشريك من أن يؤخر استعماله لحقه في التنفيذ على أموال  بحقه على نصيب الشريك

 .  ( 919ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "المدين 

 (
7915
 من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  121( والمادة  ) ج 129تاريخ النص : ورد ذها النص في المادة  (  

( بهالك جميع مال الشركة أو هالك جزء كبير منه بحيث ال تبقى  . ) ج . . تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية : "( :  ) ج 129م 

، وهلك  لشركة شيئاً معيناً بالذاتإذا كان أحد الشركاء قد تعهد أن يقدم إلى ا – 2 ":  121. م  "هناك فائدة في بقاء الشركة 

وتنحل الشركة أيضاً في جميع  - 1.  ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء هذا الشيء قبل تقديمه إلى الشركة

. وفي لجنة  "األحوال بهالك الشيء المعين إذا كان ما قدمه الشريك هومجرد االنتفاع بذلك الشيء مع احتفاظه بالملكية لنفسه 

.  في المشروع النهائي 999، وصار رقمه  مراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدال

 .  ( 915ص  – 911ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  911، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ووافق عليه مجلس النواب

ً  951/  559ويقابل النص في التقنين المدني السابق م  ( بهالك جميع مال الشركة أو  ثالثاً : تنتهي الشركة بأحد األمور االتيةك ) ثالثا

 .  ( . ) وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد هالك معظمه بحيث ال تمكن إدارة عمل نافع بالباقي

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 559ي م التقنين المدني السور

( بهالك مالها كالياً أو بقدر جسيم بحيث ال تبقى فائدة في  ( : تنحل الشرة لألسباب اآلتية : ) ج ) ج 911التقنين المدني الليبي م 

 .  استمرارها
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، بأن يتلف أو يضيع أو تستنفده الخسائر  ويخلص من هذا النص أن الشركة تنقضي بهالك مالها
 (7919 ) ،

دون أن يتفق الشركاء على 

،ودون أن تعوض الشركة عن الهالك  تعويض ما هلك منه بزيادة الحصص
 (7911 ) .

  

فإذا هلك مال الشركة على هذا الوجه 
 (7911 ) ،

.  ، ويتحتم أن تنقضي بمجرد هالك المال لم تجد ما تستطيع أن تستمر به في أعمالها 

 ً ، بل يصح أن يكون معنوياً كما لو سحبت الرخصة التي تتيح للشركة القيام بعملها  وليس من الضروري أن يكون هالك المال ماديا

أو أبطل حق االختراع الذي تستغله 
 (7917 ) .

  

. فإذا  ، بل يكفي أن يهلك جزء كبير منه بحيث ال يكفي الباقي بأن تقوم الشركة بعمل نافع هلك كل المالوليس من الضروري أن ي

،وكانت المباني هي العنصر األساسي في رأس المال وال تستطيع الشركة بعد حريق المباني  هلكت مباني الشركة بسبب حريق مثالً 

. وليس هناك  ي مؤمناً عليها وقبضت الشركة مبلغ التأمين فإنها تبقى وتعيد المباني، إال إذا كانت المبان ، انقضت أن تواصل عملها

، فإذا رأى  حد ثابت للهالك الجزئي يجب الوصول إليه النتهاء الشركة واألمر متروك تقديره إلى القاضي عند الخالف بين الشركاء

.وقد ينص عقد تأسيس الشركة على نسبة معينة  شركة قد انقضتأن الشركة ال تستطيع مواصلة العمل بالباقي من مالها حكم بأن ال

، كأن يتفق على أنه هلك تصف أموال الشركة أو ثلثها اعتبرت الشركة منقضية  للهالك الجزئي
 (7915 ) .

  

،  أو منفعةويلحق بهالك مال الشركة أن تهلك حصة أحد الشركاء إذا كانت الحصة شيئاً معيناً بالذات تعهد الشريك بتقديمه ملكية 

وهلك قبل تسليمه للشركة 
 (7999 ) .

وقد رأينا أن تبعة هالك الشيء المعين بالذات الذي تعهد أحد الشركاء بتقديمه حصة في الشركة  

                                                                                                                                                                    

وكذلك يجوز فصل الشريك إذا قدم حصته عمال في الشركة أو على أساس االنتفاع بشيء ما إذا أصبح غير صالح  – 1.  . . 911م 

كما يجوز فصل الشريك الذي التزم بتقديم ملكية شيء  – 9.  للقيام بعمله أو هلك الشيء الذي قدمه لسبب خارج عن المديرين

. ) ويختلف التقنين الليبي عن التقنين المصري في أن التقنين األول  ركةإذا هلك ذلك الشيء قبل اكتساب ملكيته من قبل الش

، فإن الشريك وحده هو الذي يفصل  يقضي بأنه إذا هلكت حصة الشريك قبل تسليمها أو هلك الشيء المنتفع به ولو بعد تسليمه

 .  ( وال تنحل الشركة

( بهالك جميع مال الشركة أو بهالك جزء كبير منه  مور اآلتية : ) ج( : تنتهي الشركة بأحد األ ) ج 151التقنين المدني العراقي 

أنظر األستاذ حسن  –. ) وأحكام التقنين العراقي تتتفق مع أحكام التقنين المصري  بحيث ال تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة

 .  ( 291الذنون فقرة 

ً  529تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  ( بهالك المال المشترك أو بهالك قسم وافر منه ال يتسنى  . ) ثالثاً  . الشركة ( : تنتهي ) ثالثا

 .  بعده القيام باستثمار مفيد

، فهالك هذا الشيء قبل تسليمه أو بعده يقضى بحل الشركة بين  : إذا قدم أحد الشركاء للشركة حق االنتفاع بشيء معين 522م 

. ) وأحكام التقنين  ستحيل على الشريك الذي وعد بتقديم صنعته أن يقوم بالعمل. ويجرى حكم هذه القاعدة عندما ي الشركاء

 . ( اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري

 (
7919
 .  ( 71ص  51م  2599يناير سنة  1حتى لو لم يكن هناك خطأ أو تقصير أو سوء إدارة من أحد ) استئناف مختلط  (  

 (
7911
، أو اكن هناك مسئول عن هالك المال فترجع  الهالك كما لو كانت مؤمنة على المال فتقبض مبلغ التأمينإذ قد تعوض عن  (  

 .  عليه الشركة بالتعويض

 (
7911
 .  915ص  91م  2599ابريل سنة  15استئناف مختلط  (  

 (
7917
 .  991ص  2999فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 915فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7915
 .  911ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7999
،  ( ، ) وهو التزام شخصي بالقيام بعمل أما إذا كان ما قدمه الشريك هو تمكين الشركة من االنتفاع بالشيء المعين بالذات (  

. ذلك أن الشريك في الحالتين  ل تسليمه للشركة أو بعد التسليم، سواء كان الهالك قب فإن الشركة تنحل إذا هلك هذا الشيء

. وقد كان  ، فتنحل الشركة ، مساهماً بحصة في رأس المال ، بعد الهالك ولو بعد التسليم ، فال يعود يتحمل تبعة الهالك

، وكانت تجري  المشروع من هذا 121المشروع التمهيدي يتضمن نصاً خاصاً في هذا المعنى هو الفقرة الثانية من المادة 

، إذا كان ما قدمه الشريك هو مجرد  وتنحل الشركة أيضاً في جميع األحوال بهالك الشيء المعين "على الوجه اآلتي : 

. وجاء في المذكرة اإليضاحية  ( ) أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش "، مع احتفاظه بالملكية لنفسه  االنتفاع بذلك الشيء

، مع  والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي تكون مجرد االنتفاع بمال ما "للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : 

. في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من االنتفاع بالشيء المدة المتفق  احتفاظه بالملكية

. وعلى ذلك تنحل الشركة في  ، وتنعدم حصته في الشركة إذا هلك الشيء أصبح مستحيال عليه الوفاء بالتزامه هذا، ف عليها

، كما هو الحال  ، ما دام الهالك قد حصل بقوة قاهرة ، سواء أكان الهالك بعد تقديم الشيء للشركة أم قبل ذلك كل الحاالت

 .  ( 915ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "رة بالنسبة النتهاء اإليجار لهالك العين المؤج

، من أن يقوم بهذا العمل )  ، قبل قيام الشركة أو بعد قيامها كذلك تنحل الشركة إذا كانت حصة أحد الشركاء عمال وعجز الشريك

 .  ( لبناني آنفاً نفس الفقرة في الهامش 525ليبي و م  1/  911أنظر م 
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، وإذا هو لم يتفق مع سائر  . ولكن الشريك فقي هذه الحالة ال يلزم بتقديم يدل عن الشيء الذي هلك تكون قبل التسليم على الشريك

. فتصبح الشركة على هذا النحو في وضع لم  ،وله أن ينسحب من الشركة على تقديم هذا البدل فال إجبار عليه في ذلك الشركاء

، ويترتب على ذلك انعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصة في رأس  تستكمل فيه جميع رأس مالها

المال 
 (7992 ) .

،  الشركاء على بقاء الشركة فيما بينهم بالرغم من انسحاب الشريك الذي هلكت حصته وهذا ال يمنع من أن يتفق باقي 

 .  بل ال يوجد ما يمنع كما قدمنا من االتفاق مع هذا الشريك على أن يبقى ويقدم حصة بدالً من الحصة التي هلكت

الحصص الباقية كافية ليقام الشركة  ، حتى لو كانت ويالحظ أن هالك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يجعل الشركة تنحل

، إذا كان الباقي من مال الشركة كافياً الستمرارها  بأعمالها أما هالك هذه الحصة ذاتها بعد تسليمها للشركة فال يجعل الشركة تنحل

م في رأس مال . والفرق بين الفرضين أنه في حالة هالك حصة الشريك قبل تسليمها للشركة يصبح الشريك غير المساه في العمل

، ويصبح هو مساهماً  ، فهالكها على الشركة ال عليه . أما بعد تسليم الحصة للشركة ، ألن الحصة تهلك عليه ال على الشركة الشركة

 .  في رأس مال الشركة بالرغم من هالك الحصة

 المطلب الثاني أسباب االنقضاء التي ترجع إلى الشركاء  

( موت أحد  2أسباب انقضاء الشركة التي ترجع إلى الشركاء تنقسم إلى طائفتين من األسباب ) طائفتان من األسباب : و - 199

 .  ( انسحاب أحد الشركاء من الشركة أو إجماع الشركاء على حلها 1الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه ) 

 موت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو إفالسه : - 192

 من التقنين المدني على ما يأتي :  917وني :تنص المادة نص قان 

 .  تنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بإعساره أو بإفالسه " - 2" "  

 .  ، ولو كانوا قصراً " ومع ذلك يجوز االتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته - 1"  

،  تفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقاً ألحكام المادة التاليةويجوز أيضاً اال - 9"  

، ويقدر هذا  . وفي هذه الحالة ال يكون لهذا الشريك أو ورثته إال نصيبه في أموال الشركة تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء

.وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك  ادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ويدفع له نقداً النصيب بحسب قيمته وقت وقوع الح

، إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على ذلك الحادث "  من حقوق
 (7991 ) .

 , 

                                                                                                                                                                    

،  ، فهالك الشيء قبل التسليم يكون على الشريك وتنحل الشركة قاً عينياً هو حق المنفعة في الشيءأما إذا كانت حصة الشريك ح

 .  ( 2995فقرة  22وهالكه بعد التسليم يكون على الشركة وال تنحل ) بالنيول ويبير وليبارنيير 

 (
7992
للمشروع التمهيدي في مجموعة وانظر المذكرة اإليضاحية  – 291ص  15م  2521يناير سنة  21استئناف مختلط  (  

 .  191أنظر آنفاً فقرة  – 919ص  5األعمال التحضيرية ج 

 (
7991
 ( :  ) د 129من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : م  129( والمادة  ) د 129تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

( بموت أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بانهاء إعساره أو إفالسه أو بتصفية أمواله  . ) د . . . تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية : " 

يجوز االتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو أشهر إفالسه أو إعساره أو صفيت أمواله  ":  129م  – "تصفية قضائية 

، وفي هذه الحالة ال يكون لهذا الشريك أو  اء، فإن الشركة تستمر بين الباقي من الشرك تصفية قضائية أو انسحب من الشركة

،  ، وبقدر نصيبه حسب قيمته وقت وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة ورثته إال نصيبه في أموال الشركة

قة . وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من علميات ساب ويدفع إليه نقداً 

، وصار رقمه  . وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد "على ذلك الحادث 

، وقد جاء في ملحق لتقريرها ما  . ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 991

عبارة : ما لم تر الجهة المختصة بالنظر في شؤون القصر غير  917ة الثانية من المادة اقترح أن تضاف إلى الفقر "يأتي : 

، ألن جواز االتفاق على استمرار الشركة مع  . ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح ، توخياً لحماية حقوق ناقص األهلية ذلك

من شك في أن االتفاق على استمرار الشركة مع ورثة . وما  ورثة الشريك مسألة مبدئية يجب أن يفصل فيها لذاتها أوالً 

. وما من شك في أن االتفاق على استمرار الشركة مع البالغين من ورثة  الشريك مسألة مبدئية يجب أن يفصل فيها لذاتها أوالً 

،  المملوكة للشركة، فالوارث يؤول إليه من مورثه حقه في الشركة ال في األعيان واالموال  الشريك جائز وال اعتراض عليه

، وفي  . وهذا الوضع ال ينبغي أن يتغير بسبب قصر ورثة الشريك مادامت فكرة التشخيص المعنوي للشركات قد تقررت

. على أنه يالحظ  اإلجراءات المقررة في قانون المحاكم الحسبية واألحكام األخرى الواردة في باب الشركات ما يكفل حمايتهم

. والشريك ال يرتضى ذلك إال إذا كان لديه من االعتبارات ما يجعله مطمئناً إلى  إال باتفاق خاصأن هذا الحكم ال يسري 

. ثم وافق  "، فال يتمشى مع استقرار التعامل  . أما ترك األمر لتقدير الجهة المختصة بالنظر في شؤون القصر مستقبل وارثه

 .  ( 972ص  – 917و ص  911ص  5تحضيرية ج ) مجموعة األعمال ال 917مجلس الشيوخ على النص تحت رقم 
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ية الشريك في الشركات المدنية ، إذ أن شخص ويخلص من هذا النص أن الشركة تنقضي إذا مات أحد الشركاء فال تحل ورثته محله

تكون دائما محل اعتبار وتقوم الشركة على الثقة الشخصية ما بين الشركاء والشركاء إنما تعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك 

الشخصية ال إلى صفات الورثة 
 (7999 ) .

 على أنه ال يوجد ما يمنع من أن ينص في عقد الشركة على أنه في حالة موت أحد الشركاء 

                                                                                                                                                                    

ً  951/  559ويقابل النص في التقنين المدني السابق م  ً  . . ( : تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية : ) رابعا ( بموت أحد  . ) رابعا

باألصول ، مع عدم اإلخالل  الشركاء أو بالحجر عليه أو بإفالسه إذا لم يشترط في عقد الشركة شيء في شأن ذلك

. )  الخصوصية المتعلقة بالشركات التجارية التي ال تنفسخ بموت أحد الشركاء الغير المتضامن أو إفالسه أو الحجر عليه

 .  ( وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( طابق) م 551التقنين المدني السوري م 

، ما لم يفضلوا حل الشركة  : في حالة وفاة شريك يجب على الشركاء اآلخرين أن يصفوا حصة الورثة 919التقنين المدني الليبي م 

 .  ، ما لم يوجد نص في عقد الشركة يقضي بخالف ذلك أو االستمرار فيها مع الورثة أنفسهم إذا وافقوا عليه

وكذلك يفصل بقولة القانون كل شريك تحصل دائن من دائنيه  – 1.  كل شريك أشهر إفالسهيفصل بقوة القانون  – 2:  917م 

 122وسيأتي ذكرها ) أنظر ما يلي فقرة  915. وانظر أيضاً المادة  919الخصوصيين على تصفية حصته بمقتضى المادة 

 .  ( في الهامش

، ولكن يفصل الشريك المفلس أو المعسر وتبقى الشركة قائمة  ه الشركة) ويختلف التقنين الليبي في أن اإلفالس أو اإلعسار ال تنحل ب

 .  ( ليبي 2/  911. وجعل التقنين الليبي الحجر على أحد الشركاء سببا في فصله : أنظر م  بين سائر الشركاء

الشركاء أو بالحرج عليه أو باشهار  ( بموت أحد . ) د . . ( : تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية : ) د 151التقنين المدني العراقي م 

. ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين  ( مصري 917من المادة  9,  1) موافقة للفقرتين  157. م  إفالسه

 .  ( وما بعدها 291المصري : أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة 

( بوفاة أحد الشركاء أو بإعالن غيبته أو  . ) رابعاً  . . : تنتهي الشركة : ( ) رابعاً وخامساً  529تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، ما لم يكن هناك اتفاق على استمرا الشركة مع ورثته أو من يقوم مقامه أو على استمرارها بين  بالحجر عليه لعلة عقلية

ً  األحياء من الشركاء  .  القضائية( بإعالن إفالسه أحد الشركاء أو تصفيته  . ) خامسا

، فال يكون لهذا النص مفعول إذا كان الوارث  : إذا نص على أن الشركة تداوم بعد وفاة أحد الشركاء على أعمالها مع ورثته 521م 

. على أنه يحق للقاضي ذى الصالحية إني أذن للقاصرين أو لفاقدي األهلية في مواصلة الشركة إذا كان لهم في  فاقد األهلية

 .  ، وأن يأمر في هذه الحالة بجميع التدابير التي تقتضيها الظروف لصيانة حقوقهم ت شأنذلك مصلحة ذا

وفي جميع األحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو غيبته أو  525: في الحالة المنصوص عليها في المادة  527م 

، يجوز لسائر الشركاء أن يداوموا على الشركة فيما بينهم  الحجر عليه أو إعالن عدم مالءته أو بسبب قصر أحد الورثة

. وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج  باستصدار حكم من المحكمة يقضي بإخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة

ن يستوفوا نصيب هذا ، أ أو لورثة المتوفى أو غيرهم من الممثلين القانونيين للمتوفى أو المحجور عليه أو الغائب أو المعسر

. وال يشتركون في األرباح  الشريك من مال الشركة ومن األرباح بعد أن تجرى تصفيتها في اليوم الذي تقرر فيه اإلخراج

، نتيجة ضرورية مباشرة لألعمال التي  ، أي األرباح والخسائر والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ إال بقدر ما تكون

. وال يحق لهم المطالبة بأداء نصيبهم إال في التاريخ المعين  لذي يخلفونه أو غيبته أو وفاته أو إعسارهسبقت إخراج الشريك ا

 .  للتوزيع بمقتضى عقد الشركة

 .  : إن ورثة الشريك المتوفى ملزمون بالموجبات التي تترتب على ورثة الوكيل 519م 

، إال أن التقنين اللبناني يتطلب إذناً من الجهة المختصة لجواز  التقنين المصري ) وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها متفقة مع أحكام

، ويستلزم استصدار  ، وينص على الغيبة ، وينص على أن الحجر يكون لعلة عقلية استمرار ورثة الشريك القصر في الشركة

.  الشركاء من استبقاء الشركة فيما بينهم حكم من المحكمة إلخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركة حتى يتمكن باقي

 .  ( ويلزم ورثة الشريك المتوفى بما يلزم به ورثة الوكيل

 (
7999
، فإن المقرر  وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه وإن كان المقرر قانوناً أن شركة األشخاص تنقضي بوفاة أحد الشركاء (  

. ويحدث هذا  ، فإن لم يعين كان باقي الشركاء هم المصفون لها لعما وعمال أنه عقب الوفاة يجب تعيين مصف للشركة

. فإن استمر الثاني في أعمال الشركة  ، فوفاة أحدهما تجعل الثاني مصفياً لها خصوصاً إذا كانت الشركة مكونة من شخصين

. فإذا لم تتم  اجازته، ولورثة الشريك الحق في التصديق على تصرفه أو في عدم  ولم يصفها فهو مسئول عن عمله هذا

 12، وإال ضاعت حقوق الشركاء )  التصفية تعتبر الشركة قائمة بين الشركاء أو بين ورثتهم من قبيل التجاوز للمصلحة

 .  ( 19رقم  59المجموعة الرسمية  2559نوفمبر سنة 
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، ويحل الورثة محل الشريك الذي مات  تبقي الشركة قائمة
 (7995 ) .

،  فيتبين عندئذ أن الشركاء لم يتعاقدوا بالنظر إلى صفات الشريك 

، كما إذا اتفق الشركاء في عقد الشركة على جواز  .وقد يكون هذا االتفاق ضمنياً  وأنه ال مانع عندهم من أن يحل محل الشريك ورثته

عن حقه في الشركة ألجنبي وإحالل المتنازل له محله في الشركة تنازل الشريك 
 (7999 ) ،

فيفهم من ذلك أنه ال يوجد مانع عند  

، وإذا جاز لألجنبي أن يحل محل الشريك فأولي أن يحل محله الورثة  الشركاء من أن يحل محل الشريك غيره
 (7991  )

فإذا وجد اتفاق 

صريح أو ضمني على هذا النحو 
 (7991  )

، ولو  ، ويحل محل الشريك الذي مات ورثته حد الشركاء ال تنقضي بل تبقى قائمةومات أ

كان هؤالء الورثة قصراً دون حاجة إلى إذن من المحكمة 
 (7997 ) .

ويمثل الورثة القصر في الشركة الولي أو الوصي  
 (7995 ) .

وقد  

دفع هذا االعتراض إذا لوحظ أن الورثة يؤول ، ولكن يسهل  يعترض على الحكم بأن ورثة الشريك يصبحون شركاء دون رضائهم

. "  ، فيجدون أنفسهم شركاء وقد دفع مورثهم الحصة عنهم إليهم من مورثهم حقه في الشركة ال األعيان واألموال المملوكة للشركة

ة ) قانون الوالية على ، وفي اإلجراءات المقررة في قانون المحاكم الحسبي وهذا الوضع ال ينبغي أن يتغير بسبب قصر ورثة الشريك

. على أنه يالحظ أن هذا الحكم ال يسري إال باتفاق خاص  ( واألحكام األخرى الواردة في باب الشركات ما يكفل حمايتهم المال
 (

7959 ) ،
جهة ، أما ترك األمر لتقدير ال والشريك ال يرتضى ذلك إال إذا كان لديه من االعتبارات ما يجعله مطمئناً إلى مستقبل وارثه 

المختصة بالنظر في شؤون القصر فال يتمشى مع استقرار التعامل " 
 (7952 ) .

  

، كذلك يجوز النص على أن الشركة  وكما يجوز أن ينص في عقد تأسيس الشركة أن الشركة تبقى مع ورثة من يموت من الشركاء

تبقى بين الباقي من الشركاء وحدهم 
 (7951 ) .

، وقدر هذا  وفي هذه الحالة األخيرة يأخذ الورثة نصيب مورثهم في الشركة نقداَ  

، وال يكون للورثة نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إال بقدر ما تكون تلك الحقوق  النصيب بحسب قيمته وقت موت الشريك

ة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " . وتقول المذكر ( مدني 9/  917ناتجة من عمليات سابقة على موت الشريك ) م 

،ويقصد بهذا الشرط تفادي حل  بل تستمر بين بقية الشركاء …كذلك يمكن االتفاق على أن الشركة ال تنحل بوفاة أحد الشركاء 

كر ذلك صراحة في ، حتى لو لم يذ . على قيمة الحصة نقداً  . ( الشريك . فيستولي ) ورثة الشركة ناجحة وقسمتها قسمة عينية

.وال ينظر إلى ما يتم بعد ذلك من عمليات إال إذا كانت نتيجة الزمة لعمليات  . . وتقدر الحصة باعتبار قيمتها النقدية يوم الوفاة الشرط

، فإنه  ي، كما أن الوفاة بقيمة الحصة دفعة واحدة يؤثر في مركز الشركة المال . ولما كان هذا التقدير يتطلب مصاريف باهظة سابقة

                                                 

 (
7995
 .  215رقم  59المجموعة الرسمية  2551نوفمبر سنة  21استئناف مصر  (  

 (
7999
 .  952ص  – 95ص  2997فقرة  22يول ويبير وليبارنيير بالن (  

 (
7991
، فتكون الشركة قد انحلت  ، فيكون هذا منهم اتفاقاً ضمنياً على بقاء الشركة وقد يبقى الشركاء في الشركة بعد موت أحدهم (  

 2599ديسمبر سنة  25بالموت تم حصل اتفاق ضمني على استمرارها بين الشركاء ) قارن محكمة اإلسكندرية الوطنية 

 .  ( 29ص  291الجريدة القضائية رقم 

 (
7991
 .  915ص  – 917ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7997
 255فقرة  SOCIETE CIVILEلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 159ص  99م  2519مارس سنة  25استئناف مختلط  (  

النصيب على الورثة إال إذا نص عقد الشركة إني كون غير قابل لالنقسام بالنسبة إلى الشركة : بالنيول وريبير وينقسم  –

 .  9972فقرة  1وبوالنجيه 

 (
7995
 .  911وص  917ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7959
، أو إذا كانت طبيعة  يصح القول باستمرار الشركة بعد وفاة احدالشركاء إال باتفاق صريح وقد قضت محكمة النقض بأنه ال (  

. واذن  عمل الشركة والغرض من إنشائها يتحتم معه استمرارها رغم موت أحد الشركاء حتى يتم العمل الذي أنشئت من أجله

مستفاد من الفكرة في إنشاء المحل التجراي الذي  فإذا قال الحكم باستمرار الشركة بناء على أن االتفاق على استمرارها

، فكل ما  هومحلها والغرض الذي توخاه الشريكان ونوع التجارة وما بين الشريكين من صلة األخوة والثقة المتبادلة إلخ إلخ

قصر ال  ، وخصوصاً إذا كان من بين ورثة الشريك المتوفى قاله من ذلك ال يصح أن يترتب عليه وجوب استمرار الشركة

 .  ( 997ص  219مجموعة عمر رقم  2555ابريل سنة  11أهلية لهم ) نقض مدني 

 (
7952
وانظر آنفاً نفس الفقرة  – 972ص  – 979ص  5أنظر ملحق تقرير مجلس الشيوخ في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

وإذا استمر أحد الورثة دون  – 2997فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 955فقرة  19بودري وفال  –في الهامش 

 2755ابريل سنة  29، كان استمراره هذا ساريا ً عليه وحده ال على سائر الورثة إال إذا قبل هؤالء ) استئناف وطني  الباقي

، فيصح ذلك ويكون هذا  . و قد ينص على أن الشركة تبقى مع أحد الورثة أو بعضهم دون الباقي ( 997ص  25الحقوق 

، وال يجبرون عليه وإال كان ذلك تعامال في تركة مستقبلة ) بالنيول ويبير  لمصلحة هؤالء الورثة إذا اقروه نفداشتراطاً 

 .  ( 9957فقرة  1وبوالنجيه 

 (
7951
، وإما في بقائها فيما  ، إما في حل الشركة وقد ينص في عقد الشركة أنه عند موت أحد الشركاء يكون باقي الشركاء بالخيار (  

 .  ( 2919فقرة  22، وإما في بقائها مع ورثة الشريك الذي مات ) بالنيول ويبير وليبارنيير  وحدهم بينهم
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غالباً ما يتفق في العمل على تقدير الحصة بحسب آخر جرده 
 (7959  )

عمل قبل تحقق الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك ) 

، كما يتفق على أن تدفع قيمة الحصة على أقساط سنوية "  ( الوفاة
 (7955  )

مدني سالف الذكر أيضاً أن  917ويخلص من النص المادة 

ى أحد الشركاء الشركةك تنقضي بالحجر عل
 (7959  )

أو بإعساره أو بإفالسه 
 (7951 ) ،

فال يحل القيم محل المحجور عليه في الشركة أو  

يحل السنديك محل الشريك المفلس وانقضاء الشركة بالحجر أو اإلعسار أو اإلفالس إنما يقوم على نفس االعتبارات التي يقوم عليها 

،  وز أن تحل الورثة محل الشريك في الشركة ألن الشريك قد لوحظت شخصيته، فكما ال يج انقضاء الشركة بموت أحد الشركاء

. هذا إلى أنه باإلعسار أو اإلفالس تجب تصفية أموال  كذلك ال يجوز أن يحل محل الشريك القيم أو السندات أو غير ذلك من الممثلين

. بل ال يجوز هنا أن  ومن ثم تنحل الشركة بخروجه،  ، فيخرج هذا الشريك ،ويدخل في ذلك نصيبه في الشركة المعسر أو المفلس

يتفق الشركاء في عقد تأسيس الشركة على أنه في حالة الحجر على أحد الشركاء أو إعساره أو إفالسه تبقى الشركة قائمة بين باقي 

ذلك أن الشريك يستطيع أن  . ، كما جاز ذلك عند موت أحد الشركاء وبقاء الشركة مع ورثة هذا الشريك الشركاء وممثل هذا الشريك

، فضال عن وجوب  ، ولكنه ال يستطيع أن يلزم ممثله بذلك إذا هو حجر عليه أو أعسر أو أفلس يلزم ورثته بالحلول محله في الشركة

سر .وإنما يجوز أن ينص في عقد الشركة على أنه إذا حجر على أحد الشركاء أو اع تصفية أموال المعسر أو المفلس كما سبق القول

، تبقى الشركة قائمة بين باقي الشركاء وحدهم  مدني وسيأتي ذكرها 2/  915، أو انسحب من الشركة وفقاً للمادة  أو أفلس
 (

7951 ) .
،نصيبه في الشركة نقداً  وفي هذه الحالة يعطي لممثل الشريك الذي حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو للشريك الذي انسحب

، وتتبع في ذلك قواعد التي سبق أن ذكرناها في إعطاء ورثة  أو اإلعسار أو اإلفالس أو االنسحابمقدراً بحسب قيمته يوم الحجر 

، فال يكون للشريك الذي خرج من الشركة نصيب فيما يستجد من الحقوق إال بقدر ما  الشريك الذي مات نصيب مورثهم في الشركة

، ويصبح االتفاق على تقدير نصيب الشريك بحسب آخر جرد عمل  تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على خروج الشريك

، كما يصح االتفاق على أن تدفع قيمة النصيب على أقساط سنوية  قبل خروجه
 (7957 ) .

  

 انسحاب أحد الشركاء أو إجماع الشركاء على حل الشركة - 191

 نص قانوني : – 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  915تنص المادة 

، على أن يعلن الشريك إرادته في االنسحاب إلى سائر  تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير معينة - 2"  

 .  ، وأال يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير الئق " الشركاء قبل حصوله

وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها "  - 1"  
 (7955  )

"  . 

                                                 

 . ( 9)  2991فقرة  –(  1)  2991فقرة  22أنظر في تقدير النصيب بحسب آخر جرد بالنيول ويبير وليبارنيير  (  7959) 

 (
7955
 .  917ص  – 911ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7959
، ويستوى في  والحجر أيضاً يترتب عليه بحكم القانون انحالل الشركة "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  (  

 5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "ذلك أن يكون الحجر قانونياً بناء على عقوبة جنائية أو قضائياً لعته أو جنون أو سفه 

 .  ( 917ص 

 . 2912فقرة  22ويبير وليبارنيير وانظر أيضاً بالنيول 

 (
7951
. وإذا أفلس أحد  ( 515فقرة  19بودري وفال  – 2911فقرة  22وكاإلفالس التصفية القضائية ) بالنيول ويبير وليبارنيير  (  

 ، جاز للشريك اآلخر الرجوع عليه بتعويض ألنه تسبب في حل الشركة قبل الشريكين فانحلت الشركة بإفالسه قبل ميعادها

 . ( 99ص  21م  2755ديسمبر سنة  11الميعاد ) استئناف مختلط 

 (
7951
، ويمثل المحجور عليه القيم )  ويجوز في فرنسا االتفاق على بقاء الشركة بين كل الشركاء بالرغم من الحجر على أحدهم (  

 .  ( 2912فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 527فقرة  19بودري وفال 

 (
7957
 .  597فقرة  – 591فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7955
تنتهي الشركة  "( من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  ز –و  -) هـ  129تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

دارته في ، على أن يعلن الشريك إ ( بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدة الشركة غير محددة . ) هـ . بأحد األمور اآلتية :

، وعلى إال يكون الشريك قد انسحب عن غش أو في وقت غير  االنسحاب وأن يتم هذا اإلعالن قبل االنسحاب بثالثة أشهر

. وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح  "( بحكم قضائي يصدر بحل الشركة  . . ) ( بإجماع الشركاء على حلها . ) و الئق

، فيما عدا أن المشروع بقى يتضمن وجوب أن يتم إعالن إرادة الشريك في  ن المدني الجديدمتفقاً مع مااستقر عليه في التقني

. ووافق عليه مجلس النوا بز وفي  في المشروع النهائي 991، وصار النص رقمه  االنسحاب قبل االنسحاب بثالثة أشهر

، وصار  أن ينسحب قبل االنسحاب بثالثة أشهرلجنة مجلس الشيوخ حذفت مدة الثالثة األشهر واكتفى بان الشريك الذي يريد 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت مدة الثالثة األشهر  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 991النص رقمه 

واكتفى بأن الشريك الذي يريد أن ينسحب من شركة غير معينة المدة يعلن انسحابه إلى سائر الشركاء قبل حصوله دون تقيد 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، ويترتب على  ، جاز ألي شريك أن ينسحب منها بشروط معينة ويخلص من هذا النص أنه إذا كانت الشركة غير معينة المدة

 .  انسحابه انقضاء الشركة

، بأن  فيجب إذن لجواز انسحاب الشريك أن تكون الشركة غير معينة المدة فإذا كانت مدتها معينة من حيث الوقت أو من حيث العمل

، ووجب عليه  ، لم يجز للشريك أن ينسحب مها دتها مثالً خمس سنوات أو كان العمل الذي تقوم به هو بيع أراض محددةكانت م

. وليس له في هذه الحالة إال أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك  البقاء إلى انتهاء المدة أو إلى انتهاء العمل

. أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة  مدني وسيأتي بيانها 992لفقرة الثانية من المادة ، وفقاً ل إلى أسباب معقولة

.إذا ال يجوز لشخص أن يرتبط بالتزام يقيد حريته إلى أجل غير  ، أن ينسحب منها ، كما قدمنا ، فقد أجاز القانون لكل شريك العمل

، وكل اتفاق على خالف ذلك يكون باطالً  هي من النظام العام ، لتعارض ذلك مع الحرية الشخصية التي محدد
 (7999 ) .

وتقاس هذه  

، حيث يجوز  ( مدني 919( أو على عقد اإليجار غير محدد المدة ) م  مدني 1/  155الحالة على عقد العمل غير محدد المدة ) م 

. وتعتبر الشركة غير معينة المدية إذا حددت  ره منه وحدهلكل من المتعاقدين أن يضع حداً لعالقته مع المتعاقد اآلخر بإخطار يصد

، أو مدة طويلة تستغرق العمر العادي لإلنسان  لها مدة حياة الشركاء
 (7992 ) .

وقد تكون الشركة غير معينة المدة ومع ذلك ال يجوز  

                                                                                                                                                                    

، ألن قيد المدة قد يكون مرهقاً ال يتفق مع قواعد  ، على إال يكون االنسحاب واقعاً عن غش أو في وقت غير الئق بزمن

)  915. ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  ، وصار النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد العدالة

 .  ( 975ص  – 971ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 

ً  952/  559ويقابل النص في التقنين المدني السابق م  ( بإرادة أحد  ( : تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية : ) خامساً  ) خامساً وسادسا

ً  الشركاء ، بشرط إال يكون هذا االنفصال  ( بانفصال أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدة الشركة ليست معينة . ) سادسا

 ً  .  ( . ) وأحكام التقنين السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد على غش وال في غير الوقت الالئق له مبنيا

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 551 التقنين المدني السوري م

 .  ( بإجماع الشركة على حلها . ) د . . ( : تنحل الشركة لألسباب اآلتية : ) د 911التقنين المدني الليبي م 

 – 1.  يجوز لكل شريك أن ينسحب من الشركة إذا كانت مدتها غير محددة بزمن أو موقوفة على حياة أحد الشركاء - 2:  911م 

 . وفي الحالتين ويجوز له أيضاً أن ينسحب من الشركة في األحوال التي ينص عليها عقد الشركة أو إذا ظهر سبب مبرر لذلك

المنصوص عليهما في الفقرة األولى من هذه المادة يجب على الشريك أن يعلن ارادته إلى الشركاء اآلخرين قبل ثالثة أشهر 

، فيما عدا أن التقنين الليبي  . ) وأحكام التقنين الليبي في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري على األقل من انسحابه

 .  ( ث أشهريجعل ميعاد إعالن االنسحاب ثال

( بانسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا  . ) هـ . . ( : تنتهي الشركة بأحد األمور اآلتية : و -) هـ  151التقنين المدني العراقي م 

، وعلى  ، على أن يعلن الشريك إدارته في االنسحاب لسائر الشركاء قبل حصوله بثالثة أشهر كانت مدة الشركة غير محددة

. ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع  ( بإجماع الشركاء على حلها . ) و انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسبإال يكون 

أنظر األستاذ حسن الذنون ص  –أحكام التقنين المصري فيما عدا أن التقنين العراقي استبقى مدة إعالن االنسحاب ثالثة أشهر 

 .  ( وما بعدها 259

ً  529اللبناني م  تقنين الموجبات والعقود ً  . . ( : تنتهي الشركة ) سادساً وسابعا ( بعدول شريك  ، ) سابعاً  ( باتفاق الشركاء . ) سادسا

 .  ، إذا كانت مدة الشركة غير معينة بمقتضى العقد أو بحسب ماهية العمل الذي جعل موضوعاً للشركة أو أكثر

، كان لكل من الشركاء أن يعدل عن الشركة بابالغه  و بحسب ماهية العملإذا لم يكن مدة الشركة معينة بمقتضى العقد أ – 529م 

. ال يعتبر العدول صادراً  ، بشرط أن يكون صادراً من نية حسنة وأال يقع في وقت غير مناسب هذا العدول إلى سائر الشركاء

،  عازمين على اجتنائها باالشتراكعن نية حسنة إذا كان الشريك الذي عدل يقصد االستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء 

ويكون العدول واقعاً في وقت غير مناسب إذا حصل بعد الشروع في األعمال فأصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل 

، ويجب أن يصرح به قبل هذا التاريخ  ، وفي جميع األحوال ال يكون للعدول مفعول إال منذ انتهاء سنة الشركة انحاللها

 .  في الهامش 197فيما يلي فقرة  525. وانظر أيضاً م  ، ما لم يمكن ثمة أسباب هامة قلبثالثة أشهر على األ

، إال أن التقنين اللبناني يحدد مدة إعالن االنسحاب ثالثة أشهر  ) وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري

 .  ( ، وذلك ما لم يكن ثمة أسباب هامة ركة التي تم فيها اإلعالنأو يجعل االنسحاب ال يتم إال بعد انتهاء سنة الش

 (
7999
. األستاذ محمد كامل مرسي في العقود  15ص  975فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 991جيوار فقرة  – 951لوران فقرة  (  

 . 959ص  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 597فقرة  19عكس ذلك بودري وفال  – 999فقرة  1المسماة 

 (
7992
 995وانظر أيضاً لوران فقرة  – 917ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

قرة ف 22بالنيول ويبير وليبارنيير  –(  25 و 29)  975فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  –وما بعدها  915جيوار فقرة  –

 . 552فقرة  – 559فقرة  19وانظر عكس ذلك بودري وفال  – 211فورنييه فقرة  – 2919
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. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  ط، إذا كان له الحق في التنازل عن نصيبه في الشركة دون قيد أو شر للشريك أن ينسحب منها

التمهيدي في هذا الصدد : " ألن القصد من تقرير هذا الحق للشريك هو السماح له بأن يتحلل في أي وقت يشاء من االلتزام الذي يقيد 

، فإنه  عن حصته . وإذا كان يجوز له في أي وقت بال قيد وال شرط أن يخرج من الشركة عن طريق التنازل حريته لمدة غير محددة

. والفقه والقضاء مجمعان على هذا الرأي :استئناف  ال يمكن مطلقاً تبرير حقه في االنسحاب بمجرد إرادته المنفردة بذلك على الشركة

"  919 91م  2519مايو سنة  11مختلط 
 (7991 ) . 

، جاز  عن نصيبه في الشركة دون قيد أو شرطفإذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة العمل ولم يكن للشريك حق التنازل 

،  . ولكن يشترط لجواز انسحابه أن يعلن إرادته في االنسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، أن ينسحب من الشركة ، كما قدمنا له

، وأال ينسحب في وقت غير الئق  وان يكون حسن النية في االنسحاب
 (7999 ) .

، فيصح أن  أما إعالن االنسحاب فليس له شكل خاص 

، بل يصح أن يكون شفوياً  . كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل يكون على يد محضر
 (7995  )

لكن عبء اإلثبات يقع 

عليه 
 (7999 ) .

أشهر قبل حصول ، وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يحدد له ميعاداً ثالثة  وال ميعاد لإلعالن 

االنسحاب 
 (7991 ) ،

ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذا الميعاد واكتفت بأال يكون االنسحاب في وقت غير الئق " ألن قيد المدة قد 

يكون مرهقاً ال يتفق مع قواعد العدالة 
 (7991 ) .

، فذلك حتى ال يسئ استعمال  وأما أن يكون الشريك المنسحب حسن النية في انسحابه 

، فيعمد إلى  ، فيكون مترقباً مثال صفقة تدخل في أعمال الشركة ولو بقى فيها عادت أرباح الصفقة على الشركة االنسحاب حقه في

االنسحاب ثم يعقد هذه الصفقة وحده حتى ينفرد باألرباح 
 (7997 ) .

، فذلك حتى  وأما أن يكون االنسحاب غير واقع في وقت غير الئق 

بخروج الشريك وانحالل الشركة في وقت أزمة مثال أو في وقت كانت الشركة تنتظر فيها أرباحاً  ال تضطرب أعمال الشركة وتضار

، والمراجع  .وتحديد ذلك مرتبط بالظروف ، أو في وقت شرعت الشركة فيه في عمل فأصبح من مصلحتها أن يؤجل انحاللها قريبة

فيه تقدير القاضي عند اختالف الشركاء 
 (7995 ) .

  

.ولكن يجوز  ، ترتب على انسحابه انقضاء الشركة بحكم القانون الشروط المتقدمة الذكر في انسحاب الشريك من الشركةفإذا توافرت 

، وقد سبق بيان ذلك  مدني 9% 917، وذلك تطبيقاً للمادة  لباقي الشركاء أن يتفقوا على بقاء الشركة فيما بينهم وحدهم
 (7919 ) .

  

، " أن حق الشريك في االنسحاب من الشركة بإرادته المنفردة هو  اإليضاحية للمشروع التمهيدي ،كما تقول المذكرة ويالحظ أخيراً 

، ولذلك ال يجوز لدائنيه استعماله عن طريق الدعوى غير المباشرة "  حق شخصي محض
 (7912 ) .

  

                                                 

 (
7991
 .  551فقرة  19وانظر عكس ذلك بودري وفال  – 915ص  – 917ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7999
ص  9/  559رقم  1ماة المحا 2519بني سويف أول يونيه سنة  – 59ص  9م  2759ديسمبر سنة  9استئناف مختلط   (  

فقرة  1، ويبقى بالرغم من انسحابه شريكا ) جوسران  فإذا لم تتوافر هذه الشروط ال يكون النسحاب الشريك من أثر – 192

2995 )  . 

 (
7995
 .  2915فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 599فقرة  19بودري وفال  – 992جيوار فقرة  (  

 (
7999
، فهوتصرف قانونين يشترط الثباته الكتابة أو ما يقوم مقامها فيما يزيد على  االنسحاب تعبيراً عن اإلرادةولما كان إعالن  (  

بالنيول  – 999فقرة  – 591فقرة  19وقارن بودري وفال  – 955فقرة فقرة  11لوران  – 99عشرة جنيهات ) جيوار فقرة 

 .  ( 2915فقرة  22ويبير وليبارنيير 

 (
7991
  )  ً  .  لبناني آنفاً نفس الفقرة في الهامش 529ليبي و م  911م  أنظر أيضا

 (
7991
 .  وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش – 975ص  – 979ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7997
 ال يعتبر العدول "لبناني :  1/  529وفي هذا المعنى تقول المادة  – 555فقرة  19بودري وفال  – 917جيوار فقرة  (  

صادراً عن نية حسنة إذا كان الشريك الذي عدل يقصد االستئثار بالمنفعة التي كان الشركاء عازمين على اجتنائها باالشتراك 

ولم يحدد المشروع  ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( ) أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش "

، ومن المقرر في هذا الصدد أن الشريك ال يعتبر حسن النية إذا كان لم ينسحب من  ظروفحسن النية بل ترك تقديره لل

 .  ( 915ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "الشركة إال لكي يتمكن من االنفراد بربحها 

 (
7995
ويكون العدول واقعاً في وقت غير مناسب إذا حصل بعد الشروع في  "لبناني في هذا المعنى :  9/  529وتقول المادة  (  

. وتقو المذكرة اإليضاحية  ( ) أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش "، فأصبح من مصلحة الشركة أن يؤجل انحاللها  األعمال

، أو أثناء الفترة األولى  ة. أال يحصل االنسحاب في وقت غير الئق إذا حدث مثال إبان أزم . . . "للمشروع التمهيدي : 

. وانظر  ( 915ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "الستقرار الشركة وقبل حصولها على أرباح قريبة منتظرة 

. ومن يدعى من الشركاء أن انسحاب الشريك كان في وقت غير الئق أو أن انسحابه لم يكن  599فقرة  19بودري وفال 

 .  ( مكررة 592فقرة  19) بودري وفال بحسن نية يحمل عبء اإلثبات 

 (
7919
 .  192أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7912
بالنيول ويبير  – 19ص  975فقرة  1وانظر أوبرى ورو وإسمان  – 915ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 . 959ص  2919فقرة  22وليبارنيير 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. وهذا  ( مدني سالفة الذكر 1/  915 ، فإنه يجوز للشركاء أن يجمعوا على حلها ) م وسواء كانت الشركة مدتها معينة أو غير معينة

، كان  . فإذا كانت الشركة معينة المدة ، فيستطيعون باتفاقهم أن يحلوها ، فإن الشركاء هم الذين أنشأوا الشركة باتفاقهم الحكم بديهي

يمدوا هذا األجل ، إذ يستطيعون باتفاقهم أن يقصروا أجل الشركة كما يستطيعون أن  لهم أن يحلوها قبل انتهاء هذه المدة
 (7911 ) .

وإذا  

، فأولي أن تحل بانسحاب جميع الشركاء  ، فإن انسحاب الشركاء منها كاف لحلها كما قدمنا كانت الشركة غير معينة المدة
 (7919  )

 

 أسباب حل الشركة بحكم من القضاء  -المبحث الثاني  

( يطلب أحد الشركاء من القضاء حل الشركة لسبب  2التين ) ، ويتحقق ذلك في ح حالتان : قد تحل الشركة بحكم من القضاء - 199

 .  يبرر ذلك

، أو يطلب الشريك إخراجه من الشركة مستنداً إلى أسباب معقولة وهنا  ( يطلب أحد الشركاء فصل شريك آخر لسبب يسوغ ذلك 1) 

 .  تنحل الشركة

 حل الشركة بحكم قضائي  -المطلب األول  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  999: تنص المادة النصوص القانونية  - 195

يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو ألي سبب آخر ال يرجع  - 2"  

 .  إلى الشركاء ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل "

كل اتفاق يقضي بغير ذلك "  ويكون باطالً  - 1"  
 (7915 ) .

  

 959/  551ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (7919 ) .

  

وفي  - 915في التقنين المدني الليبي المادة  - 557ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

 525وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة  - 155 التقنين المدني العراقي المادة
 (7911 ) .

  

 األسباب التي تسوغ حل الشركة قضائياً :  - 199

                                                 

 (
7911
 .  117أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7919
. وقد قضت محكمة النقض  ، ويثبت وفقاً لقواعد اإلثبات الشركة هو تفاسخ من الشركة للشركةواجماع الشركاء على حل  (  

بأنه إذا كانت القرائن التي استفادت منها محكمة الموضوع أن شركة فسخت عقب صدورها قد ورددت بين الطرفين وسلم بها 

،  القرائن في إثبات التفاسخ الضمني بين الشركاء ، فال تكون المحكمة قد خالفت قواعد اإلثبات باعتمادها على كل منهما

، فإن هذا وحده يسقط حقه  خصوصا إذا كان الخصم لم يمانع خصمه في إثبات العدول عن التشارك أو فسخ الشركة بالقرائن

 . ( 2959ص  929رقم  2مجموعة عمر  2591( يناير سنة  في الطعن على الحكم بتلك المخالفة ) نقض مدني

 (
7915
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع لما استقر عليه في التقنين المدني  125اريخ النص : ورد هذا النص في المادة ت (  

، فمجلس الشيوخ  . ثم وافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 997. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 971ص  – 979ص  5 ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 999تحت رقم 

 (
7919
: يجوز للمحاكم أن تفسخ الشركة بطلب أحد الشركاء لعدم وفاء شريك آخر بما تعهد  959/  551التقنين المدني السابق م  (  

 .  ، أو ألي سبب قوي آخر غير ذلك ، أو لوقوع منازعة قوية بين الشركاء تمنع جريان اشغال الشركة به

 .  ( السابق تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد) وأحكام التقنين المدني 

 (
7911
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 557التقنين المدني السوري م 

، وذلك إذا أخل الشركاء  : يجوز أن تنطق بحلى الشركة السلطة القضائية بناء على طلب أحد الشركاء 915التقنين المدني الليبي م 

 .  . ويقع باطال كل شرط يقضي بخالف ذلك ون بواجباتهم أو األسباب جسيمة أخرى ال يد للشركاء فيهااآلخر

 .  ( ) وأحكام التقنين الليبي تتفق مع أحكام التقنين المصري

، أو ألي سبب  : يجوز للمحكمة أن تحل الشركة بناء على طلب الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به 155التقنين المدني العراقي م 

. ) وأحكام التقنين  . ويكون باطال كل اتفاق يقضي بغير ذلك آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ حل الشركة

 .  ( وما بعدها 299أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –العراقي تتفق مع أحكام التقنين المدني 

، إذا كان هناك أسباب  من الشركاء أن يطلب حل الشركة حتى قبل األجل المعين: يحق لكل  525تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، أو استحالة  ، أو عدم إتمام أحدهم أو عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقد مشروعة كقيام اختالفات هامة بين الشركاء

األحوال المنصوص عليها في هذه المادة ) . وال يجوز للشركاء أن يعدلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في  قيامهم بها

 .  ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري
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، ويكون هذا بمثابة الفسخ القضائي للشركة  قد يطلب أحد الشركاء إلى القضاء حل الشركة لسبب يرجع إلى خطأ شريك آخر
 (7911 ) .

 

، كأن يقصر في العمل الذي تعهد بالقيام به  لشركاء أال يفي هذا الشريك بما تعهد به نحو الشركةومن األسباب التي ترجع لخطأ أحد ا

، أو يكون غير كفء له أو أال يسلم للشركة حصته من رأس المال  لمصلحة الشركة
 (7917 ) .

كذلك إذا كان الشريك مديراً غير قابل  

، ويسوع ألي  ، فإن هذا سبب يرجع إلى خطأ الشريك ، فأهمل في إدارته أو خالف أغراض الشركة او نظمها أو أحكام القانون للعزل

جاز ألي  ، شريك آخر أن يطلب حل الشركة من القضاء وإذا ثبت على أحد الشركاء غش أو تدليس أو خطأ جسيم يبرر حل الشركة

، فوجود السبب  . وال حصر لألسباب التي ترجع إلى خطأ أحد الشركاء من الشركاء أن يطلب من القضاء حل الشركة لهذا السبب

وتقدير خطورته وهل هو يبرر حل الشركة أمر متروك تقديره إلى القاضي 
 (7915 ) .

  

، ولكن يجوز ألي شريك آخر  يك المخطئ أن يطلب هو الحل، لم يجز لهذا الشر فإذا ثبت على أحد الشركاء خطأ يبرر حل الشركة

، وجاز له أن يحكم على الشريك المخطئ  ، فإذا قدر القاضي أن السبب كاف لحل الشركة قضى بحلها أن يطلب الحل كما قدمنا

بالتعويض 
 (7919 ) .

  

ريك آخر مثل ذلك أن يمرض أحد الشركاء وقد يكون السبب الذي يطلب أحد الشركاء حل الشركة من أجله غير راجع إلى خطأ أي ش

، أو يهلك الشيء الذي قدمه  ، أو يستحيل عليه معه الوفاء بالتزاماته نحو الشركة مرضاً خطيراً يعجزه عن القيام بعمله في الشركة

حصة في الشركة قبل تسليمه تسبب أجنبي ويعتبر سوء التفاهم المستحكم بين الشركاء 
 (7912 ) ،

ة غير متوقعة ووقوع حوادث طارئ

.وهنا أيضاً يترك للقاضي تقدير  ، أسباباً تسوغ طلب حل الشركة من القضاء يجل من العسير على الشركة االستمرار في نشاطها

كان يبرر حل الشركة  ، وما إذا خطورة السبب
 (7911 ) .

  

،وال تجوز المطالبة بتعويض  حل الشركة، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء  وإذا كان السبب ال يرجع إلى خطأ أحد من الشركاء

إذ ال تقصير في جانب أحد من الشركاء 
 (7919 ) .

  

  األثر الذي يترتب على حل الشركة قضائياً : - 191

، إذا لم ينفذ جانب ما عليه من  . وشأن الشركة في ذلك شأن كل عقد ينشئ التزامات متقابلة وحل الشركة قضائياً هو فسخ لها 

، فإن الفسخ ال يكون له أثر رجعي  . غير أنه لما كان عقد الشركة عقداً زمنياً كعقد اإليجار ن للقاضي أن يفسخ العقد، كا التزامات
 (

7915 ) .
  

                                                 

 (
7911
، وال يغني في الحالة األخيرة حق الشريك في االنسحاب  ويستوى أن تكون الشركة محددة المدة أو تكون مدتها غير محددة (  

. وإذا اشترط في عقد شركة أن من يطلب فسخ العقد بال  ( 597فقرة  19عن حقه في طلب الفسخ القضائي ) بودري وفال 

، فهذا التعويض ال يكون واجباً على الذي فسخ العقد بسبب مخالفات أو خيانة  سبب يكون ملزماً بدفع مبلغ بصفة تعويض

 .  ( 59ص  25االستقالل  2595نوفمبر سنة  29صدرت من شريك آخر إضراراً بالشركة ) استئناف وطني 

 (
7917
وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان يبين من نصوص عقد الشركة أن الشركة قد تكونت فعال منذ حرر عقدها وأصبح  (  

، فإن  ، كما باشرت نشاطها من اليوم المحدد في العقد لها كيان قانونين وقامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشيء لها

أنه في حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته في رأس المال في الموعد المحدد تسقط الشرط الوارد بالعقد والذي يقضي ب

هذا الشرط ال يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقي الشركاء انفصال الشريك  – 7 حقوقه والتزامات

. وعلى ذلك  اقف وهو قيام الشركاء بالدفع، وال يعتبر قيام الشركة معلناً على شرط و المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء

 29فإن تحقق الشرط الفاسخ ال يؤدى إلى انفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ ) نقض مدني 

 .  ( 519ص  295رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة 

 (
7915
 . 955ص  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  (  

 (
7919
بودري وفال  – 971ص  – 979ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  251ص  217فورنييه فقرة  – 511وفقرة  517فقرة  19

 (
7912
 . 217فورنييه فقرة  – 515فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7911
واضطراب الحالة المالية  – 979ص  5في مجموعة األعمال التحضيرية ج أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  (  

، كل ذلك يصح أن يكون سبباً للحق القضائي ) بودري  ، وانعدام النقد الالزم لتسيير أعمال الشركة ، وانعدام األرباح للشركة

 .  ( 217 فورنييه فقرة – 957ص  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 511فقرة  19وفال 

 (
7919
فقرة  19بودري وفال  – 979ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  ( 511وفقرة  515

 (
7915
، فإنه خالفاً للقواعد العامة ال  وإذا حكم القاضي بالفسخ "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى :  (  

) مجموعة  "، أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها ال تتأثر بالحل  . والشركة إنما تنحل بالنسبة للمستقبل يكون له أثر رجعي

 .  ( 999ص  2919فقرة  22وانظر أيضاً بالنيول ويبير وليبارنيير  – 971ص  5األعمال التحضيرية ج 
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 حق طلب الحل القضائي من النظام العام وهو حق شخصي للشريك :  - 191

، وال يجوز  بين الشركاء يقضي بغيره يكون باطالً  ، فكل اتفاق وحق الشريك في طلب حل الشركة حال قضائياً يعتبر من النظام العام

(  مدني 1/  999للشريك أن يتنازل عنه قبل حدوث سببه ) م 
 (7919 ) .

، فال  ، يترك إلى تقديره الخاص وهو حق شخصي للشريك

يجوز لدائنيه استعماله بطريق الدعوى غير المباشرة 
 (7911 ) .

  

 أحد الشركاء إخراجه من الشركة فصل أحد الشركاء أو طلب  -المطلب الثاني   

 من التقنين المدين على ما يأتي :  992النصوص القانونية :تنص المادة  - 197

يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضاً على مد أجلها  - 2"  

 .  ، على أن تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين " مسوغاً لحل الشركةأو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سبباً 

، أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى  ، إذا كانت الشركة معينة المدة ويجوز أيضاً ألي شريك - 1"  

رارها ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استم أسباب معقولة
 (7911 ) .

 

وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق 
 (7917 ) .

  

وفي  - 915و م  911وفي التقنين المدني الليبي م  - 555ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 525 - 527و م  529 - 525اني م وفي التقنين الموجبات والعقود اللبن– 199التقنين المدني العراقي م 
 (7915 ) .

  

                                                 

 (
7919
 .  511فقرة  19قارن بردري وفال  – 999ص  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  (  

 (
7911
ص  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 519فقرة  19بودري وفال  – 11ص  975فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

يك في طلب الحل القضائي لوجود مبرر وحق الشر ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  955

، ويكون باطال كل  ، ولذلك ال يجوز التنازل عنه قبل وقوع سببه شرعي يدعو إليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام

، وال دائنو  ، فال يستطيع دائنو الشريك . كما يالحظ أيضاً أن هذا الحق شخصي محض اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق

. فادائنو الشركة ال يستطيعون  ( 971ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "، طلب الحل بناء على هذا النص  شركةال

، وأن يشهروا إفالسها أو إعسارها ) األستاذ محمد كامل  أيضاً طلب حلها قضائياًن ولكن لهم أن ينفذوا بحقوقهم على أموالها

 .  ( 251ص  217أنظر عكس ذلك فورنييه فقرة  – 199ص  991فقرة  1مرسي في العقود المسماة 

 (
7911
. وفي لجنة المراجعة  من المشروع التمهيدي مقصوراً على القرة األولى منه 129تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

في المشروع  955، وصار رقمه  . وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد أضيفت الفقرة الثانية

ص  – 971ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  992، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب النهائي

975 ) . 

 (
7917
، وال تسري على الشركات المدنية التي تكون قد تأسست قبل  ولذلك يكون التقنين المدني الجديد قد استحدث هذه األحكام (  

 .  فهذه تسري عليها أحكام التقنين المدني السابق 2555 سنةأكتوبر  291يوم 

 (
7915
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 555التقنين المدني السوري م 

عقد يجوز أن يفصل الشريك ألسباب جسيمة تتعلق بإخالله بااللتزامات التي يفرضها القانون أو  – 2:  911التقنين المدني الليبي م 

الشركة أو لفقدان الشريك أهليته القانونية أو حرمانه من مزاولة مهنته أو أي مأمورية أو لصدور حكم بعقوبة يترتب عليها 

، وال يحسب في هذه األغلبية الشريك  وتقرر فصل الشريك أغلبية الشركاء – 5.  . . حرمانه ولو مؤقتاً من الوظائف العامة

ويكون للشريك  – 9.  عد انقضاء ثالثين يوماً من تاريخ تبليغه إلى الشريك المفصول. ويسري الفصل ب المراد فصله

 .  . ويجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الفصل المفصول أن يرفع اعتراضاً على الفصل إلى المحكمة االبتدائية

.  ته إال مبلغ من النقود يعادل قيمة حصته، ال يحق له أو لورث إذا انتهت العالقة المشتركة إزاء شريك واحد فقط – 2:  915م 

، يدخل  وإذا وجدت أعمال الزالت قائمة – 1وتجرى تصفية الحصة على أساس حالة الشركة المالية يوم انتهاء العالقةز 

ستة  . ويجب أن يتم دفع الحصة المستحقة للشريك خالل الشريك أو ورثته في األرباح أو الخسائر المترتبة على األعمال ذاتها

. ويظل الشريك أو ورثته مسئولين قبل الغير عن التزامات الشركة  أشهر اعتباراً من اليوم الذي انتهت فيه العالقة المشتركة

، وإال فقد قوة االحتجاج به على  . ويجب أن يبلغ هذا إلى علم الغير بالوسائل المالئمة إلى اليوم الذي تعد فيه العالقة منتهية

. ) والتقنين الليبي يجعل الفصل بأغلبية الشركاء وللشريك المفصول حق االعتراض أمام  دون خطأ منهالغير الذي جهله 

 (  القضاء
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( طلب أحد الشركاء إخراجه من  1( طلب أحد الشركاء فصل الشريك آخر )  2ويخلص من النص المتقدم الذكر أن هناك حالتين :) 

 الشركة د

 طلب أحد الشركاء فصل شريك آخر :  - 195

، والقضاء يقدر خطورة هذه األسباب وما إذا  قدمنا أن للشريك أن يطلب من القضاء حل الشركة إذا وجدت أسباب تبرر هذا الحل

. وقد يكون هذه األسباب آتية من جهة أحد الشركاء كعدم وفاء هذا الشريك بالتزاماته أو صدور غش منه أو  كانت تسوغ الحكم بالحل

، إذ تكون الشركة ناجحة في أعمالها أو  الشركاء أنه يكفي فصل الشريك المعترض عليه دون حل الشركة. ولكن قد يرى  خطأ جسيم

. فأجاز القانون ألي من الشركاء في هذه الحالة أن يطلب  ، وان وجود هذا الشريك فيها هو وحده محل االعتراض على وشك النجاح

، على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء  ، ون تصرفاته محل اعتراض، بل فصل الشريك الذي تك ، ال حل للشركة من القضاء

والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كان سبب االعتراض على الشريك يبرر فصله 
 (7979 ) .

  

ء ، ولكنه عندما طلب إليه الشركا وقد يكون الشريك المعترض عليه قد وفي بجميع التزاماته ولم يصدر منه غش أو خطأ يبرر فصله

.فيجوز ألي شريك آخر في هذه الحالة أن يطلب من  الموافقة على مد أجل الشركة لم يقبل المد وللم يبد أسباباً معقولة لهذا الرفض

 .  ، حتى يتمكن سائر الشركاء من مد الشركة إلى أجل جديد القضاء فصل هذا الشريك من الشركة

.أما  الشركة قائمة بين باقي الشركاء واستمرت في أعمالها طبقاً لنظمها، بقيت  وإذا حكم القضاء بفصل الشريك المعترض عليه

، فيقدر هذا النصيب  مدني 917الشريك المفصول فيصفي نصيبه في الشركة على الوجه الذي رأيناه في الفقرة الثالثة من المادة 

، إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من  حقوق بحسب قيمته يوم الفصل ويدفع له نقداً وال يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من

عمليات سابقة على الفصل 
 (7972 ) .

  

 طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة :  - 159

                                                                                                                                                                    

: يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمة أن تقضي بفصل شريك يكون وجوده في الشركة قد آثار  199التقنين المدني العراقي م 

، علىان تبقى الشركة قائمة فيما بين  مما يكن اعتباره سبباً مسوغاً لحل الشركة ، أو قد تكون تصرفاته اعتراضاً على مد أجلها

 .  ( ولم يتكلم التقنين العراقي في طلب الشريك إخراجه من الشركة – 292. ) أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  الباقين

، إذا كان هناك أسباب  لشركة حتى قبل األجل المعين: يحق لكل من الشركاء أن يطلب حل ا 525تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

مشروعة كقيام اختالفات هامة بين الشركاء أو عدم إتمام أحدهم أو عدة منهم للموجبات الناشئة عن العقود أو استحالة قيامهم 

 .  ذه المادة. وال يجوز للشركا أن يعدلوا مقدماً عن حقهم في طلب حل الشركة في األحوال المنصوص عليها في ه بها

وفي جميع األحوال التي تنحل فيها الشركة بسبب وفاة أحد الشركاء أو غيبته أو  525: في الحالة المنصوص عليها في المادة  527م 

، يجوز لسائر الشركاء أن يداموا على الشركة فيما بينهم  الحجر عليه أو إعالن عدم مالءمة أو بسبب قصر أحد الورثة

، وفي هذه الحالة يحق للشريك المخرج  لمحكمة يقضي بإخراج الشريك الذي كان السبب في حل الشركةباستصدار حكم من ا

، أن يستوفوا نصيب هذا  أو لورثة المتوفى أو غيرهم من الممثلين القانونين للمتوفى أو المحجور عليه أن الغائب أو المعسر

، وال يشتركون في األرباح  في اليوم الذي تقرر فيه اإلخراجالشريك من مال الشركة ومن األرباح بعد أن تجرى تصفيتها 

، نتيجة ضرورية مباشرة لألعمال التي  ، أي األرباح والخسائر والخسائر التي تحصل بعد هذا التاريخ إال بقدر ما تكون

بهم إال في التاريخ المعين . وال يحق لهم المطالبة بأداء نصي سبقت إخراج الشريك الذي يخلقونه أو غيبته أو وفاته أو إعساره

 .  للتوزيع بمقتضى عقد الشركة

 525، جاز للشريك الذي لم يتسبب بانحاللها في األحوال المنصوص عليها في المادتين  : إذا كانت الشركة مؤلفة بين اثنين 525م 

.  أخذا لنفسه مالها وما عليهاأن يحصل على إذن من القاضي في إبقاء الشريك اآلخر والمداومة على استثمار الشركة  529و 

 .  ( . و ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( الهامش 5199آنفاً فقرة  529) أنظر م 

 (
7979
اقتبس المشروع هذا النص  "مدني :  992وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد الفقرة األولى من المادة  (  

. وقد صدر  ( ، وهو نص جديد ال نظير له في التقنين الحالي ) السابق من المشروع الفرنسي اإليطالي 1/  912من المادة 

المشروع به أن يقضي على النزاع القائم في الفقه والقضاء فيما يتعلق بصحة اشتراط الحق للشركاء في استبعاد شريك 

من التقنين  111السماح للشركاء بفصل واحد منهم لسبب جدى ) أنظر م . وقد يكون في  . باالجماع أو بموافقة األغلبية

. مع أنه من ناحية أخرى ال يصح  ( مدعاة لخلق جو من عدم الثقة والتشكك فيما بينهم من التقنين البولوني 919األلماني ر م 

تحمل الشركاء للنتائج المترتبة  أن يقصر حق الشركاء في هذه الحالة على إمكان طلب الحل من القضاء إذ يترتب على ذلك

. لذلك رأينا من المناسب أن نقرر للشركاء الحق في طلب  على تقصير واحد منهم خصوصاً إذا كانت الشركة ناجحة موفقة

) مجموعة األعمال التحضيرية  ". والقاضي هو الذي يقرر وجاهة تلك األسباب  فصل الشريك إذا وجدت أسباب مبررة لذلك

 .  ( 977ص  5ج 

 (
7972
 .  192أنظر آنفاً فقرة  (  
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، كذلك يجوز  وكما يجوز ألي شريك أن يطلب من القضاء فصل شريك آخر لمبررات تسوغ ذلك على الوجه الذي بيناه فيما تقدم

. ومن األسباب المعقولة التي يستند إليها  إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولةألي شريك أن يطلب من القضاء 

الشريك في طلب إخراجه من الشركة أن تضطرب حالته المالية بحيث يصبح محتاجاً إلى تصفية نصيبه في الشركة ليستعين به على 

صة اعتزال العمل فيعمد إلى تصفية أعماله ويدخل في ذلك تصفية نصيبه ، أو أن تستدعي حالته الصحية أو ظروفه الخا إصالح حاله

. والقضاء هو الذي يقدر ما إذا كانت األسباب التي يتقدم بها الشريك إلخراجه من الشركة أسباباً تبرر إجابته إلى هذا  في الشركة

، ويتفق باقي  شركة بموافقة سائر الشركاء، أن يطلب الشريك إخراجه من ال ، من غير هذا النص الطلب وقد كان من الممكن

.ولكن قد يعتذر على الشريك الذي يريد الخروج من الشركة أن يحصل على موافقة شركائه  الشركاء على إبقاء الشركة فيما بنهم

، فأضيف هذا النص في لجنة المراجعة  على ذلك
 (7971  )

ب الحكم حتى يستطيع الشريك أن يلجأ إلى القضاء في هذه الحالة ويطل

 .  بإخراجه

، بحيث  ويالحظ أنه يشترط لجواز استعمال الشريك هذا الحق في إخراجه من الشركة أن تكون الشركة معينة المدة أو محددة العمل

ريك ، فالش ،فيجد الشريك أما إذا كانت الشركة غير معينة المدة وغير محددة العمل أنها ال تنقضي إال بانتهاء المدة أو بانتهاء العمل

، إذ يستطيع في هذه الحالة أن ينسحب من الشركة بان يعلن إرادته  الذي يريد الخروج من الشركة مندوحة من طلب ذلك إلى القضاء

، وذلك تطبيقاً ألحكام الفقرة األولي من  ، على أال يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير الئق في االنسحاب إلى سائر الشركاء

قد سبق بيان ذلك ، و مدني 915المادة 
 (7979 ) .

  

، صفي نصيب هذا الشريك على الوجه المقرر في الفقرة الثالثة من المادة  فإذا ما أقر القضاء الشريك على طلب إخراجه من الشركة

جد بعد ، وال يكون له نصيب فيما يست ، فيقدر النصيب بحسب قيمته يوم القضاء باإلخراج ويدفع له نقداً  مدني التي تقدم ذكرها 917

ذلك من حقوق إال بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة من عمليات سابقة علي القضاء باإلخراج 
 (7975  )

ثم أن القضاء بإخراج الشريك 

، كانسحاب أو موته أو الحجر عليه  ، كما يترتب حل الشركة على خروج أحد الشركاء بأي سبب آخر من الشركة يترتب عليه حلها

، وفي غيرها من الحاالت األخرى كما سبق  ولكن يجوز مع ذلك لباقي الشركاء أن يتفادوا في هذه الحالة . أو إعساره أو إفالسه

 ، وان يتفقوا على استمرارها فيما بينهم وحدهم دون الشريك الذي خرج ، حل الشركة القول

 الفرع الثاني تصفية الشركة  

 كيف تتم تصفية الشركة - 152

 من التقنين المدني على ما يأتي :  991 نص قانوني :تنص المادة – 

.وعند خلوه من حكم خاص تتبع األحكام اآلتية "  " تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد 
 (7979 ) .

  

لذي قامت م ، كأن انتهت مدتها أو انتهي العمل ا . فإذا تحقق سبب من أسباب انقضائها وقد رأينا الشركة تنقضي بأسباب متعددة

ً  ، أو مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب ، أو هلكت أموالها أجله ، أو انحلت  ، أو حلت الشركة حال قضائيا

، فإن الشركة تنقضي على الوجه الذي تقدم بيانه فإذا انقضت الشركة دخلت في دور التصفية  بسبب خروج أحد الشركاء منها
 (

                                                 

 (
7971
 .  977ص  5و مجموعة األعمال التحضيرية ج  –في الهامش  195أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7979
 .  191أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7975
 .  192أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7979
ا استقر عليه في التقنين المدني من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم 121تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، لمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 119. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 951ص  – 959ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  991

. ) وحكم التقنين  أموال الشركة على حسب المبين في عقدها : تقسم بين الشركاء 959/  557ويقابل في التقنين المدني السابق م 

 .  ( السابق يتفق مع حكم التقنين الجديد

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 999التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 999التقنين المدني الليبي م 

 .  ( مطابق)  192التقنين المدني العراقي م 

، إذا كانوا راشدين ومالكين حق  : تجري القسمة بين الشركاء في شركات العقد أو الملك 511تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، إال إذا قرروا باالجماع  ، وفاقاً للطريقة المعينة في عقد إنشاء الشركة أو الطريق التي يتفقون عليها التصرف في حقوقهم

. ) ويبدو من هذا النص أن الشركاء يستطيعون أن يقرروا باالجماع إجراء التصفية وطريقة  ة قبل كل قسمةإجراء التصفي

 .  ( هذه التصفية
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7971 ) .
  

عقد تأسيس الشركة عادة الطريق التي تصفي بها أموالها وعند ذلك يجب اتباع هذه الطريقة  ويتضمن
 (7971 ) .

على أنه إذا لم ينص  

،  ، فقد تولي القانون وضع األحكام التي تجري تصفية الشركة على مقتضاها عقد تأسيس الشركة على الطريقة التي تتم بها التصفية

 .  بيانها فيما يليوهذه األحكام هي التي سنتولى 

وقد كان التقنين المدني السابق يجمع في الباب المخصص للشركات األحكام المتعلقة بتصفية الشركة واألحكام المتعلقة بقسمة األموال 

ذي . أما التقنين المدني الجديد فقد اقتصر في المكان ال الشائعة بوجه عام سواء كان الشيوع سبقه عقد شركة أو كان له سبب آخر

، وأحال في قسمة أموال الشركة بعد التصفية عندما تصبح أمواالً شائعة بين الشركاء  خصصه لعقد الشركة على بيان أحكام تصفيتها

، ووضع هذه األحكام في المكان الذي خصصه للملكية الشائعة  ( مدني 991على أحكام قسمة المال الشائع بوجه عام ) م 
 (7977 ) .

  

 المعنوية للشركة وقت تصفيتهابقاء الشخصية  - 151

، أما شخصية  من التقنين المدني على ما يأتي : " تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين 999نص قانوني : وتنص المادة  – 

الشركة فتبقى بالقدر الالزم للتصفية والى أن تنتهي هذه التصفية " 
 (7975 ) .

  

، وتولي المصفي أعمال  ، انتهت سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة فإذا حلت الشركة بانقضائها ودخلت في دور التصفية

                                                 

 (
7971
، فإن تقدير الرسوم على الدعوى يكون على مجموع أموال الشركة ال على  وإذا طلب أحد الشركاء فسخ الشركة وتصفيتها (  

صفية ما هي إال قسمة أموال بين الشركاء وقيمة هذه األموال هي التي تكون موضوع ، ألن الت حصة طالب التصفية فقط

ص  12رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591يونية سنة  11المنازعة بين الخصوم في دعوى التصفية ) نقض مدني 

195 )  . 

 (
7971
، ويصبح  لشريك الذي يبقى حياً بين الشركاءوال محل لتصفية الشركة إذا كان عقد تاسيسها ينص على انتقال أموالها إلى ا (  

، أو إذا قدمت أموالها جملة واحدة حصة في شركة أخرى جديدة أو  هذا الشريك هو الممثل لصالح الشركة فيما لها وما عليها

ة فقر societe civileلفظ  2انسيكلوبيدي داللوز  – 915ص  99م  2597مايو سنة  17موجودة من قبل ) استئناف مختلط 

199 )  . 

 (
7977
( في الفصل  وقد تعرض التقنين المصري ) السابق "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

. ولكن  ( 951 – 951/  599 – 555، فذكر كيفية تعيين المصفى وسلطاته ) م  الخاص بالقسمة لتصفية الشركات وقسمتها

. أما المشروع فقد تكلم على  ، سواء كانت خاصة بشركات أو بغيرها أنواع القسمةنصوصه جاءت عامة تنطبق على كل 

. ولذلك رأى من المناسب أن يتبع الطريق الذي سلكه المشروع الفرنسي  . قواعد القسمة على العموم في باب الملكية الشائعة

ً  ، فينظم تصفية الشركة وقسمتها تنظيماً موجزاً  اإليطالي والتقنين البولوني ، ثم يحيل في قسمتها على قواعد القسمة في  عاما

 .  ( 952ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "الملكية الشائعة 

 (
7975
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  121تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 912رقم . وأقرته لجنة المراجعة تحت  الجديد

 .  ( 955ص  – 951ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  999

 .  ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 رى : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخ

 .  ( ) مطابق 992التقنين المدني السوري م 

: عندما تحل الشركة يحتفظ الشركاء المديرون بمناصبهم في اإلدارة في حدود العمليات المستعجلة إلى  992التقنين المدني الليبي م 

في  255نظر آنفاً فقرة . ) ولم يصرح التقنين الليبي بالشخصية المعنوية للشركة أ أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للتصفية

وقرر بقاء المديرين في حدود األعمال المستعجلة إلى  –، ولم يتكلم هنا عن بقاء هذه الشخصية بالقدر الالزم للتصفية  الهامش

 .  ( ، وهذا الحكم األخير ال يخالف القواعد العامة أن يتولى المصفى أعمال التصفية

 .  ( 299وانظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) مطابق  191التقنين المدني العراقي م 

: ال يجوز للمديرين بعد انحالل الشركة إني شرعوا في عمل جديد غير األعمال الالزمة  512تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. ويجري حكم  ها. وإذا فعلوا كانوا مسئولين شخصياً بوجه التضامن عن األعمال التي شرعوا في التمام األشغال التي بدئ بها

هذا المنع من تاريخ انقضاء مدة الشركة أو من تاريخ إتمام الغرض الذي من أجله عقدت أو تاريخ وقوع الحادث الذي أدى 

أنظر آنفاً فقرة  –. ) ولما كان التقنين اللبناني ال يقر للشركة المدنية بالشخصية المعنوية  إلى انحالل الشركة بمقتضى القانون

. أما انتهاء سلطة المديرين بانقضاء الشركة  فإنه لم يتكلم عن بقاء هذه الشخصية بالقدر الالزم للتصفية –مش في الها 255

 .  ( فمتفق مع الحكم الوارد في التقنين المصري
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التصفية 
 (7959 ) .

، فإنه  ولما كانت هذه األعمال تقتضي أن تبقي الشركة شخصيتها المعنوية حتى يمكن للمصفي القيام بهذه األعمال 

من الغير ديون ما عليها من الديون وقد يبيع مالها كله أو بعضه ولك هذا يعلمه باسم كشخص  كما سنرى يستوفي حقوق الشركة

، وذلك طول الوقت الذي تجري فيه أعمال  ، فقد صرح القانون ببقاء الشخصية المعنوية للشركة بالرغم من حلها معنوي قائم

التصفية والى أن تنتهي هذه األعمال 
 (7952 ) .

اع دائنو الشركة عند التصفية أن يستخلصوا حقوقهم من مال ولوال ذلك لما استط 

، إذ لو انعدمت الشخصية المعنوية للشركة بمجرد حلها وقبل إجراء التصفية  الشركة دون مزاحمة الدائنين الشخصيين للشركاء

كان للدائنين الشخصيين للشركاء حق ، ول ألصبح مال الشركة ماالً شائعاً بين الشركاء ال ماالً مملوكاً للشركة بعد انعدام شخصيتها

التنفيذ عليه فزاحموا دائني الشركة 
 (7951 ) .

  

. فال  ، وبالقدر الالزم لهذه األعمال على أن بقاء الشخصية المعنوية للشركة التي دخلت دور التصفية مقصور على أعمال التصفية

،  ، أن يقوم لحساب الشركة بأعمال أخرى غير أعمال التصفية يجوز للمصفي بدعوى أن الشخصية المعنوية للشركة ال تزال باقية

ة ليست الزمة للتصفية فيبدأ مثالً أعماالً جديد
 (7959 ) .

  

( في تعيين  ، فتتكلم : ) أوالً  ونتناول اآلن األحكام التي قررها القانون لتصفية الشركة إذا لم ينص عقد تأسيسها على أحكام أخرى

 .  ( في أعمال التصفية ، و ) ثانياً  المصفي

                                                 

 (
7959
ركاء ، فإذا اتفق الش وذلك في حدود سلطته المدة المحددة للتصفية – 299ص  51م  2599يناير سنة  15استئناف مختلط  (  

، فليس لها األخير أن يرفع دعوى بصفته نائباً عن الشركة بعد  على تعيين مصف لشركتهم التجارية وكان تعيينه لمدة معينة

. والمصفى هو الذي  ( 192ص  225رقم  25المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  11انقضاء هذه المدة ) استئناف وطني 

ابريل سنة  19شخص الذي طلب الحكم بتعيين مصف ) محكمة مصر الوطنية ، دون ال يتولى طلب تسلم أعيان الشركة

 .  ( 221ص  9االستقالل  2595

 (
7952
 .  2959فقرة  1جوسران  (  

 (
7951
 .  299فورنييه فقرة  – 2915فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 12ص  – 19ص  979فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

 (
7959
وقد قضت  – 959ص  – 951ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

، ووجب االمتناع عن إجراء أي عمل جديد  محكمة النقض بأن الشركة متى انتهت وفاة أحد الشريكين زال شخصها المعنوي

، وال يبقى للشركة مال منفصل عن  الكاً على الشيوع لموجوداتها، وال يبقى بين الشركاء من عالقة إال كونهم م من أعمالها

، إذ  . على أنه لما كان األخذ بها القول على إطالقه يضر به الشركاء ودائنو الشركة على السواء األموال الشخصية للشركاء

شريك بنصيبه في الدين  ، ويضطر كل دائن الىمطالبة كل يضطر كل شريك إلى مطالبة كل مدين للشركة بنصيبه في الدين

،  ، اعتبار الشركة قائمة محتفظة بشخصيتها حكماً ال حقيقة ، لتجنب هذه المضار ، لهذا وجب بطبيعة الحال إلى غير ذلك

. وقضت أيضاً بان من  ( 997ص  219 5مجموعة عمر رقم  2555ابريل سنة  11لكي تمكن تصفيتها ) نقض مدني 

ولدائني الشركة ومدينيها أن انتهاء الشركة ال يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء 

، وإذن فإن كل موجودات الشركة بما فيها الدفاتر تعتبر أثناء التصفية مملوكة  المعنوية لحاجات التصفية حتى تنتهي التصفية

ديسمبر  29لحجز االستحقاقي على شيء من ذلك ) نقض مدني ، فال يصح ألحدهم أن يوقع ا لها ال ملكاً شائعاً بين الشركاء

 59المجموعة الرسمية  2555أكتوبر سنة  11وانظر أيضاً استئناف مصر  –(  29( ص  رقم 9مجموعة عمر  2559سنة 

، وليس ألي من  . وقضت محكمة النقض الجنائية بأن تعتبر الشركة مالكة للحصص واالموال والمنقوالت ( 211رقم 

. ومن المقرر مراعاة لمصلحة الشركاء ولدائني  ركاء أثناء قيامها أو حال تصفيتها إال الحق في اإلستيالء على الربحالش

الشركة ومدينيها أن انتهاء عقد الشركة ال يمنع من اعتبارها قائمة محتفظة بشخصيتها المعنوية لحاجات التصفية حتى تنقضي 

، فال يصح ألحدهم أن  غضون هذه الفترة مملوكة للشركة ال ملكاً شائعاً بين الشركاء ، وبذا تكون كل موجوداتها في التصفية

، مما ال يسبيل معه إلى القول بوجود نوع من القسمة يجعل تصرف شريك في المال مرتبطاً بنتائجها  يتصرف في شيء منها

 2555ابريل سنة  11اً : نقض مدني . وانظر أيض ( 2199ص  995رقم  91المحاماة  2591يونية سنة  5) نقض جنائي 

 2551ديسمبر سنة  22 – 971رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  27 – 997ص  219رقم  5مجموعة عمر 

استئناف  – 19ص  21رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591أكتوبر سنة  99 – 995ص  155رقم  9مجموعة عمر 

 – 152ص  29م  2757مايو سنة  19 – 199ص  1م  2759ابريل سنة  9 – 99ص  5م  2752ديسمبر سنة  9مختلط 

 – 299ص  51م  2599يناير سنة  15 – 22ص  51م  2599نوفمبر سنة  1 – 215ص  19م  2529فبراير سنة  29

 2515يونيه سنة  19استئناف وطني  – 255ص  97م  551 2 أول مايو سنة – 219ص  99م  2597فبراير سنة  1

 .  9ص  5رقم  11الرسمية المجموعة 
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 تعيين المصفي  -المبحث األول  

 من التقنين المدني علىما يأتي :  995دة النصوص القانونية :تنص الما - 195

 .  ،أما جميع الشركاء وإما مصف وأحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء " ، عند االقتضاء يقوم بالتصفية - 2"  

 .  ، تولي القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم " وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي - 1"  

، بناء على طلب كل ذي شأن  ، وتحدد طريقة التصفية ، تعين المحكمة المصفي تكون فيها الشركة باطلةوفي الحاالت التي  - 9"  

"  . 

وحتى يتم تعيين المصفي يعتبرون المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين "  - 5"  
 (7955  )

ويقابل هذا النص في التقنين المدني 

 951/  555السابق المادة 
 (7959 ) .

  

وفي التقنين  - 991وفي التقنين المدني الليبي م  - 991ل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م ويقاب

 115 - 119وفي التقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 199المدني العراقي م 
 (7951 ) .

  

 تعيين المصفي بواسطة الشركاء :  - 155

، أو تكون طريقة تعيينه أو الجهة التي تعينه منصوصاً عليها  يناً في عقد تأسيس الشركة أو في نظمها المقررةوقد يكون المصفي مع

، فعند ذلك يتبع حكم النص  في العقد أو النظام المقرر
 (7951 ) .

  

،  صفي إلى الشركاء أنفسهم، فإن الفقرة األولي من النص السالف الذكر تكل أمر تعيين الم أما إذا لم ينص على شيء في هذا الشأن

 .  ويكون ذلك باألغلبية العددية

ً  دفق ، ال سيما إذا كان الجميع  ، ويقع ذلك عادة إذا كان عدد الشركاء قليالً  تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية الشركاء جميعا

مدني  919يتولون إدارة الشركة وفقاً ألحكام المادة 
 (7957  )

( يجعل إجراء التصفية  951/  555ي السابق  ) م وقد كان التقنين المدن

،ما لم ينص في عقد تأسيس الشركة على غير ذلك  في الشركات المدنية بواسطة جميع الشركاء
 (7955 ) .

  

                                                 

 (
7955
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  127تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 911. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 951ص  – 959ص  5وعة األعمال التحضيرية ج ) مجم 995

 (
7959
، يكون اجراؤها في الشركات المدنية  : إذا لم يصرح في العقد عن كيفية القسمة 951/  555التقنين المدني السابق م  (  

ان واحداً أو ، وفي الشركات التجارية بمعرفة من يعين لتصفية الشركة بأغلب آراء الشركاء سواء ك بمعرفة جميع الشركاء

أكثر أو بمعرفة من تعينه المحكمة عند عدم اتفاق أغلبية الشركاء على التعيين ) والتقنين المدني السابق يجعل تصفية 

أكتوبر سنة  29، فالشركات التي انقضت قبل  . والعبرة بتاريخ انقضاء الشركة الشركات المدنية بواسطة جميع الشركاء

 .  ( ، أما التي انقضت بعد ذلك فتسري عليها أحكام التقنين المدني الجديد ين المدني السابقتسري عليها أحكام التقن 2555

 (
7951
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 991التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 991التقنين المدني الليبي م 

 .  ( وما بعدها 295أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) مطابق  199التقنين المدني العراقي م 

.  ، أن يشتركوا في التصفية ، حتى الذين ليس لهم يد في اإلدارة : يحق لجميع الشركاء 519تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

.  بمقتضى عقد الشركة وتجري النصفية بواسطة جميع الشركاء أو بوساطة مصف يعينونه باالجماع إذا لم يكن قد سبق تعيينه

، أو إذا كان ثمة أسباب مشروعة تحول دون تسليم التصفية لألشخاص المعينين  إذا لم يتفق ذوو الشأن على اختيار المصفى

 .  ، تجري التصفية بواسطة القضاء بناء على أول طلب يقدمه أحد الشركاء في عقد الشركة

 .  ، ويجب عليهم إجراء المسائل المستعجلة أمناء على أموال الشركة –ى ريثما يتم تعيين المصف –: يعد المديرون  515م 

 .  ، فال يحق لهم العمل منفردين إال إذا اجيز لهم ذلك بوجه صريح : إذا وجد عدة مصفين 511م 

، عين الخلف على  إذا خال مركز أحد المصفين أو مراكز عدة منهم بسبب الوفاة أو اإلفالس أو الحجر أو العدول أو العزل – 559م 

 .  الطريقة الموضوعة لتعيينهم

، إذا لم يجمع الشركاء  ، إال أن التقنين اللبناني يجعل التصفية ) وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري

ويوجب في حالة تعدد  . ، في يد القضاء على المصفى أو حال سبب مشروع دون اعتماد المصفى المعين في عقد الشركة

 .  ( ، فال يجوز ألحد االنفراد إال إذا اجيز ذلك صراحة المصفى أن يعمل الكل

 (
7951
 .  951ص  – 959ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7957
 .  وما بعدها 195أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7955
 .  في الهامش 159أنظر آنفاً فقرة  (  
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لبية ،فال يشترط اإلجماع وال أغ . وتكفي األغلبية العددية وقد تقرر أغلبية الشركاء أن يقوم بالتصفية وأحد أو أكثر يعينونهم بالذات

. وإذا عينت األغلبية أكثر من  ، بل يصح أن يكون أجنبياً عن الشركة . وال يشترط فيمن تعينه األغلبية مصفياً أن يكون شريكاً  خاصة

، وقد  ، فقد تشترط أن تكون القرارات التي يتخذها المصفون المتعددون باإلجماع أو باألغلبية فيجب التزام هذا الشرط مصف واحد

، جاز لكل  ،بما أختص به فإذا لم تشترط األغلبية شيئاً ولم تعين اختصاص كل مصف ص كل مصف فينفرد كل مصفتعين اختصا

، على أن يكون لكل من المصفين اآلخرين االعتراض على هذا العمل قبل  من المصفين أن ينفرد بأي عمل من أعمال التصفية

.  ، فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعاً  تراض، وعندئذ يكون من حق أغلبية المصفين وفض االع تمامه

وهذه هي أحكام تعدد المديرين 
 (7199 ) .

قيست عليها أحكام تعدد المصفين  
 (7192 ) .

  

 تعيين المصفي بواسطة القضاء : - 159

ولكن لم يحصل أحد من المرشحين على ، أو حاولوا تعيين مصف  فإذا امتنع الشركاء عن تعيين مصف على الوجه المتقدم الذكر 

 .  ، جاز لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وصف للشركة األغلبية المطلقة

. وعند تعدد المصفين تكون  ، ويعني مصفياً أو اكثر بحسب ما يري والقضاء يعين المصفي من الشركاء أنفسهم أو من غيرهم

تعدد المصفين المعينين من أغلبية الشركاء سلطتهم في التصفية على النحو الذي قدمناه في 
 (7191 ) .

  

.ويترتب على ذلك  ، فال يجوز لغير الشريك أن يتقدم بهذا الطلب والذي يطلب من القضاء تعيين المصفي يجب أن يكون أحد الشركاء

ن دائنيها ، ألن المصفي وكيل عن الشركة والشركاء ال ع أنه ال يجوز أن يتقدم بهذا الطلب أحد دائني الشركة
 (7199 ) .

ولكن يجوز  

ي تعيين مصف للشركة باسم هذا الشريك ضلدائن شخصي ألحد الشركاء أن يستعمل حق مدينه الشريك ويطلب إلى القا
 (7195 ) .

  

 تعيين المصفي بواسطة القضاء للشركة الباطلة :  - 151

. وفي هذه الحالة  ، وتجب تصفيتها ( societe de fait، فهي شركة واقعية )  ، ولكنها قامت فعالً بأعمالها وإذا كانت الشركة باطلة

ال يعتد بما ورد في عقد تأسيس الشركة في هذا الخصوص إذا كان هذا العقد قد نص على تعيين مصف أو على طريقة تعيين 

، بناء على طلب يتقدم به  . والقضاء هو الذي يقوم بتعيين المصفي للشركة الباطلة يعمل بما جاء فيه ، فإن العقد باطل وال المصفي

. والقضاء أيضاً هو الذي يتولي تعيين الطريقة التي تتم بها  أحد الشركاء أو أي شخص آخر له مصلحة في ذلك كدائن للشركة

الباطل في هذا الخصوص  ، وال يعتد بما عسى أن يكون قد ورد في العقد التصفية
 (7199 ) .

  

 كيف يعزل المصفي :  - 151

، كأن  ، وأتى المصفي بما يسوغ عزله وإذا عين مصف للشركة بواسطة أغلبية الشركاء أو بواسطة القضاء على الوجه المتقدم الذكر

. فإذا كانت أغلبية الشركاء  لك عزله، فإن الجهة التي عينته هي التي تم ارتكب غشاً أو خطأ أو ظهر عجزه أو حجر عليه أو أفلس

، فإن القضاء أيضاً يملك عزله بناء على طلب  . وإذا كان القضاء هو الذي عينه ، فإن هذه األغلبية نفسها تملك عزله هي التي عينته

و كان الذي عين ، حتى ل . ولكن يجوز دائماً ألي من الشركاء أن يطلب إلى القضاء عزل المصفي ألسباب تسوع ذلك أحد الشركاء

                                                 

 (
7199
وفي حالة تعيين أكثر من  ". وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي وهي تقول :  191مدني آنفاً فقرة  921أنظر م  (  

) مجموعة  "، بالقياس على ما ذكرناه في تحديد سلطة المديرين  ، يكون تحديد سلطاتهم في حالة عدم النص مصف واحد

 .  ( 951ص  5األعمال التحضيرية ج 

 (
7192
، وكان الخالف مستحكما بين الشركاء بحيث يتعذر  ولكن إذا نص عقد تأسيس الشركة على أن يكون المصفى أحد الشركاء (  

 .  ( 299ص  51م  2599يناير سنة  1، جاز للقضاء تعيين مصف أجنبي ) استئناف مختلط  التعاون بينهم

 (
7191
سار رجال ال يسري على المصفى الذي ال يمنع القانون من أن يكون امرأة ) نقض واشترط قانون البورصة أن يكون السم (  

 .  ( 192ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  21مدني 

 (
7199
ابريل  99استئناف مختلط  – 951ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

. وينبني على أن المصفى وكيل الشركاء أن يده كيد  2919فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 219ص  99م  2552سنة 

، وال يجوز له أن يتمسك بتغيير صفة يده إال إذا جابه الشركاء مجابهة  الشريك هي يد أمين ال تجيز له التمليك بمضى المدة

 59المجموعة الرسمية  2551نوفمبر سنة  21الشركاء ) استئناف مصر جلية تدل داللة حازمة على أنه مزمح إنكار حق 

. وتقول محكمة مصر الكلية إن حكم المصفى في مباشرة عمله كحكم الشريك وإن اختلف عنه في بعض النواحي  ( 215رقم 

بر وكيالً عن الشركة دون ، بخالف المصفى فإنه يعت ، منها أن الشريك يمثل الدائن والمدين ويعتبر وكيالً عنهما القانونية

 .  ( 222ص  19رقم  91المحاماة  2595مايو سنة  29الشركاء ودون دائني الشركة ) 

 (
7195
ويبدو أن هذا الحق يكون أيضاً لدائن الشركة باعتباره دائناً شخصياً للشريك في الحدود التي يجوز فيها لدائن الشركة أن  (  

 .  يرجع على الشريك في ماله الخاص

 (
7199
 .  951ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  
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المصفي هو أغلبية الشركاء 
 (7191 ) .

  

 سلطة مديري الشركة قبل تعيين المصفي : - 157

وتعيين المصفي قد يستغرق وقتاً والشركة تكون قد انحلت سلطة مديريها كما سبق القول  
 (7191 ) .

، وقد دخلت دور  فتبقى الشركة

حيث تقول كما رأينا :  995في هذه الحالة بنص الفقرة الرابعة من المادة  . فاحتاج المشرع وواجه ، دون مصف ودون مدير التصفية

، في الفترة ما بين حل  " وحتى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين " فيجوز إذن لمديري الشركة

. ومن ثم يصح للغير ممن تعامل مع الشركاء  ستعجال، أن يقوموا باألعمال الضرورية لمواجهة حاالت اال الشركة وتعيين المصفي

، ويعتبر المديرون ممثلين للشركة تمثيالً صحيحاً في الدعوى  أن يرفع دعوى على الشركة بعد حلها في مواجهة هؤالء المديرين

 .  المرفوعة

،  على أموال الشركة ورعاية مصالحها، أن يقوموا باإلجراءات الضرورية للمحافظة  ، في هذه الفترة بل يجب على مديري الشركة

. فإذا كانوا مثالً قبل حل الشركة قد بدأوا عمالً من أعمال اإلدارة ولم يتم هذا  وان يباشروا األعمال المستعجلة التي ال تحتمل تأخيراً 

، فعليهم أن يتموه أو أن يصلوا به إلى الحد الذي يؤمنون فيه مصالح الشركة  العمل
 (7197 ) .

  

 أعمال التصفية  -المبحث الثاني  

 تصفية مال الشركة وتوزيع الصافي على الشركاء :  - 155

، ويقوم  ، ويوفي ما عليها من الديونه . فيستوفي ما للشركة من حقوق ، قام باألعمال الواجبة لتصفية الشركة فإذا عين المصفي

صافي من أموال الشركة على الشركاء . ثم يوزع ال باألعمال الضرورية التي تستلزمها هذه التصفية
 (7195 ) .

  

 .  ( توزيع الصافي من مال الشركة على الشركاء 1( تصفية مال الشركة )  2فنبحث إذن مسألتين : ) 

 تصفية مال الشركة  -المطلب األول  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  999النصوص القانونية : تنص المادة  - 199

 .  ي أن يبدأ أعماالً جديدة للشركة إال أن تكون الزمة إلتمام أعمال سابقة "ليس للمصف - 2"  

، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه  ، إما بالمزاد وإما بالممارسة ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقوال أو عقاراً  - 1"  

 .  السلطة "

 على ما يأتي :  991وتنص الفقرة األولي من المادة 

، وبعد استنزال المبالغ الالزمة لوفاء الديون التي لم  ، وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً  " 

، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة  تحل أو الديون المتنازع فيها
 (7129  )

 

                                                 

 (
7191
ولم ير المشروع حاجة النص على كيفية عزل المصفى  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، ومؤداها أن الحق في عزل  ذلك تطبيق القواعد العامة ، ألنه يكفى في ( 9/  919كما فعل المشروع الفرنسي اإليطالي ) م 

، مع جواز االلتجاء دائماً إلى القضاء لطلب عزله بناء على وجود مبرر شرعي  المصفى يرجع إلى السلطة التي تملك تعيينه

 .  ( 951ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7191
 .  155مدني وانظر آنفاً فقرة  999م  (  

 (
7197
 .  951ص  – 951ص  5ر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي مجموعة األعمال التحضيرية ج أنظ (  

 (
7195
، ويصبح المصفى هو  وبدخول الشركة في دور التصفية تنتهي سلطة المديرين وتزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة (  

وقد قضت محكمة النقض بأنه يترتب على حل  . صاحب الصفة في تمثيل الشركة في جميع األعمال التي تستلزمها التصفية

، فتزول عنهم صفتهم  من القانون المدني 999، وذلك كنص المادة  الشركة ودخولها في دور التصفية إنهاء سلطة المديرين

، ويصبح المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع األعمال  في تمثيل الشركة

، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو  التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفعها من الشركة أو عليها

، فإنه يكون غير مقول لرفعه من غير ذى  مجلس اإلدارة المنتدب بصفته ممثال للشركة وذلك بعد حلها وتعيين المصفى

ع بإذن المصفى طالما أنه لم يرفع باسمه بصفته ممثال للشركة ) نقض مدني . وال يغير من ذلك أن يكون الطعن قد رف صفة

 .  ( 952ص  59رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  15

 (
7129
 تاريخ النصوص :  (  

، إال أن  الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  125: ورد هذا النص في المادة  999م 

ولكن البيع ال يجوز له إال بالقدر الالزم لوفاء  "المشروع التمهيدي كان يشتمل في آخر الفقرة الثانية على العبارة اآلتية : 

. وفي لجنة  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 919. وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم  "ديون الشركة 
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 951/  599في التقنين المدني السابق المادة  وتقابل هذه النصوص
 (7122 ) .

  

و  999وفي التقنين المدني الليبي م  - 2/  995و م  999وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 595 - 511والعقود اللبناني م وفي التقنين الموجبات  - 2/  199و م  195وفي التقنين المدني العراقي م  - 2/  959م 
 (7121 ) .

  

                                                                                                                                                                    

ألن الشركة في هذه الحالة تكون في  "الواردة في آخر الفقرة الثانية  "ولكن البيع ال يجوز إلخ  "فت عبارة مجلس الشيوخ حذ

، فمن الطبيعي أن يبيع المصفى كل موجودات الشركة عقاراً أو منقوال لتحديد الصافي الواجب قسمته بين  حالة نصفية

ً  "الشركاء وتحديد نصيب كل منهم  . ووافق عليه مجلس  لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأصبح النص مطابقا

 .  ( 592ص  – 957ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  999الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 

،  يدمن المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجد 2/  119: ورد هذا النص في المادة  991م 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 2/  915وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 599ص  – 595و ص  591ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  2/  991

 (
7122
، سواء كان بالمزاد العام أو  الشركة: وللمأمور بالتصفية الحق في أن يبيع مال  951/  599التقنين المدني السابق م  (  

. ) وأحكام التقنين السابق تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين  بالتراضي إذا كانت مأموريته ليست مقيدة في سند تعيينه

 .  ( الجديد

 (
7121
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 2/  995و م  999التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 2/  995و م  999التقنين المدني الليبي م 

 .  ( فيما عدا أن بيع مال الشركة مقيد بوفاء الديون في التقنين العراقي –) موافق  195التقنين المدني العراقي م 

 .  وما بعدها 291. أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  ( ) موافق 2/  199م 

: على المصفى القضائي وغير القضائي عند مباشرة العمل أن ينظم باالشتراك مع مديري  511اني م تقنين الموجبات والعقود اللبن

. وعليه أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة وأوراقها ومقوماتها التي  الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات مالها وما عليها

لقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب تواريخها وفقاً ، وأن يأخذ علما بجميع األعمال المتع يسلمها إليه المديرون

 .  ، وأن يحتفظ بجميع اإلسناد المثبتة وغيرها من األوراق المختصة بالتصفية لقواعد المحاسبة المستعملة في التجارة

لضرورية لتصفية مالها . وتشمل وكالته جميع األعمال ا : إن المصفى يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية ويدير شؤونها 517م 

، واتخاذ جميع الوسائل  ، وتشمل خصوصاً صالحية استيفاء الديون وإتمام القضايا التي ال تزال معلقة وإيفاء ما عليها

، وإيفاء الديون  ، ونشر اإلعالنات الالزمة لدعوة الدائنين إلى إبراز اسنادهم االحتياطية التي تقتضيها المصلحة المشتركة

، وبيع  ، والبيع القضائي ألموال الشركة غير المنقولة التي ال تتسنى قسمتها بسهولة مستحقة على الشركةالمحررة وال

كل ذلك مع مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي أقامه مصفياً ومراعاة  –البضائع الموجودة في المستودع وبيع األدوات 

 .  تصفيةالقرارات التي يتخذها الشركاء باإلجماع في أثناء ال

. أما الديون المستحقة  ، حق للمصفى إيداع المبلغ المستحق له إذا كان اإليداع متحتما : إذا لم يحضر أحد الدائنين المعروفين 515م 

 .  أو المتنازع عليها فيجب عليه أن يحتفظ لها بمبلغ من النقود كاف إليفائها وأن يضعه في محل أمين

، وجب على المصفى أن يطلب من الشركاء المبالغ الالزمة إذا كان  الشركة كافية إليفاء الديون المستحقة: إذا لم تكن أموال  599م 

.  هؤالء ملزمين بتقديمها بمقتضى نوع الشركة أو إذا كانوا ال يزالون مديونين بجميع حصتهم في رأس المال أو بقسم منها

 .  ما يجب عليهم التزامه من الخسائر وتوزع حصص الشركاء المعسرين على سائر الشركاء بنسبة

، وأن يظهر اإلسناد التجارية ويمنح المهل  : للمصفى أن يقترض ويرتبط بموجبات أخرى حتى عن طريق التحويل التجاري 592م 

، ما لم يصرح بالعكس في  ، كل ذلك على قدر ما تقتضيه مصلحة التصفية ويفوض ويقبل التفويض ويرهن أموال الشركة

 .  كيلهصك تو

. كذلك ال  : ال يجوز للمصفى عقد الصلح وال التحكيم وال التخلى عن التأمينات إال مقابل بدل أو تأمينات أخرى معاده لها 591م 

، وال أن يشرع في أعمال  ، وال أن يجري تفرغاً بال عوض يجوز له أن يبيع جزافاً المحل التجاري الذي فوضت إليه تصفيته

. وإنما يحق له أن يقوم بأعمال جديدة على قدر ما تقتضيه الضرورة لتصفية األشغال  ه في ذلك صراحةجديدة ما لم يرخص ل

، كانوا  . وإذا كان هناك عدة مصفين ، كان مسئوال شخصياً عن األعمال التي شرع فيها . فإن خالف هذه األحكام المعلقة

 .  متضامنين في التبعة

، ويكون مسئوال عن األشخاص الذين يستنبيهم وفقاً  ره في إجراء أمر أو عدة أمور معينة: يجوز للمصفى أن يستنيب غي 599م 

 .  للقواعد المختصة بالوكالة

، وإن كان قضائياً أن يخالف القرارات التي اتخذها ذو الشأن باالجماع فيما يختص بإدارة شؤون المال  : ال يجوز للمصفى 595م 

 .  المشترك
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 أعمال إدارة الشركة :  - 192

. وإنما يملك من اإلدارة أعماالً محدودة  ، فإن مهمته األساسية هي تصفية أموال الشركة ال إدارتها فإذا تولي المصفي تصفية الشركة

 .  هي األعمال الضرورية أو المتعجلة

، فعلي المصفي أن يتم هذا العمل حتى يكفل أن يعود على  رة قد بدأ قبل حل الشركة ولم يتمفإذا كان هناك عمل من أعمال اإلدا

، فإن المصفي يملك التعاقد على  . فإذا كانت الشركة شركة نشر مثال قد تعاقدت على نشر كتاب وحلت قبل طبع الكتاب الشركة بالنفع

 .  طبع الكتاب حتى يتم العمل الذي بدأ قبل حل الشركة

. فإذا كانت شركة أراض  ، إال أن يكون هذا العمل الزماً إلتمام عمل سابق لكن ليس للمصفي أن يبدأ عمالً جديداً من أعمال اإلدارةو

، فإن المصفي باعتباره ممثالً للشركة البائعة يشترك في  ، وبعد الحل طلب جاز أخذ هذه األرض بالشفعة مثال باعت أرضاً قبل حلها

 إجراءات الشفعة
 (7129 ) .

  

 األعمال الالزمة لتصفية الشركة : - 191

. ويمكن القول بوجه عام أن المصفي يبدأ  وقد قدمنا أن مهمة المصفي األساسية هي إجراء األعمال الالزمة لتصفية أموال الشركة 

، وقد يبيع أموال الشركة  ، وفي ما على الشركة من ديون للغير ، ويستوفي ما للشركة من حقوق عند الغير بأعمال تمهيدية للتصفية

فية بالقدر الضروري للتص
 (7125 ) .

فنستعرض كال من هذه األعمال المتنوعة  
 (7129 ) .

  

 األعمال التمهيدية للتصفية : - 199

، فيجرد أموال الشركة ويحرر قائمة بالجرد ويضع كشفاً تفصيلياً  يبدأ المصفي باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتمهيد ألعمال التصفية 

. ويعاونه في كل ذلك الذين  ذلك بعد أن يتسلم دفاتر الشركة وأوراقها ومستنداتها، و يبين ما للشركة من حقوق وما عليها من ديون

                                                                                                                                                                    

،  ، أن يقدم للشركاء أو ألصحاب الحقوق الشائعة المعلومات الوافية عن حالة التصفية ، عند كل طلب صفى: يجب على الم 599م 

 .  وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر واألوراق المختصة بأعمال التصفية

ال الذي قبضه عن : إن المصفى ملزم بالواجبات التي تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته وإعادة الم 591م 

، ويلخص فيها جميع األعمال  . وعليه أن ينظم عند نهاية التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون طريق وكالته

 .  التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها

، ويبقى ألصحاب الشأن حق  ا، فللقاضي أن يحدد مقداره ، وإذا لم تعين اجرته : ال تعد وكالة المصفى دون مقابل 591م 

 .  االعتراض على القيمة المقررة

. وليس له حق  : ليس للمصفى الذي دفع من ماله ديوناً مشتركة إال حق إقامة الدعاوى المختصة بالدائنين الذين اوفى دينهم 597م 

 .  الرجوع على الشركاء أو على أصحاب الحقوق الشائعة إال بنسبة حصصهم

نهاية التصفية وتسلم الحسابات يوزع المصفى دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتها قلم المحكمة أو محال آخر : بعد  595م 

. ويجب أن تبقى محفوظة في المحل المذكور مدة خمس  ، ما لم تعين غالبية الشركاء شخصاً الستالمها أمينا تعينه المحكمة

لشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو المصفين أن يراجعوا المستندات . ويحق لذوى ا عشرة سنة من تاريخ اإليداع

 . ( . ) وهذه األحكام التفصيلية تتفق في مجموعها مع المبادئ العامة للتقنين المصري ويدققوا فيها

 (
7129
 .  955ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7125
وبديهي أنه إذا تضمن عقد  – 955ص  5نظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج أ (  

تأسيس الشركة أو القرار الصادر بتعيين المصفى من أغلبية الشركاء أو من القضاء بياناً لسلطة المصفى في إجراء هذه 

، اتبعت القواعد  . فإذا لم يكن هناك نص على تحديد سلطته رسومة له، لم يجز للمصفى إني خرج عن الحدود الم األعمال

 . التي سنتولى بسطها

 (
7129
، أنه إذا انحلت الشركة كان ألحدهما  ، وبخاصة إذا لم يكن في الشركة غير شريكين اثنين وقد ينص عقد تأسيس الشركة (  

، ويستأثر هو بمال الشريك ) أنظر م  حسب دفاتر الشركةالحق أن يوفى الشريك اآلخر مبلغاً معيناً أو قيمة نصيب مقدرة 

فقرة  22بالنيول ويبير وليبارنيير  – 11ص  975فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  –في الهامش  122لبناني آنفاً فقرة  525

بحسب  . وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان األصل في تصفية الشركات عند انقضائها هو قسمة أموالها ( مكررة 2912

، إال أنه من الجائز للشركاء  سعر بيعها أو توزيع هذه األموال عيناً على الشركاء كل بنسبة حصته في صافي أموالها إن أمكن

أن يتفقوا مقدماً فيما بينهم على أنه عند انقضاء مدة الشركة تنحل من تلقاء نفسها وتصبح أصولها وخصومها والتوقيع عنها 

أن يتحمل بجميع ديونها ويعطي الشريك اآلخر ما يخصه في موجوداتها بحسب ما تسفر عنه  من حق أحد الشريكين على

. ولفظ الميزانية إذا ذكر مطلقاً من كل قيد ينصرف بداهة إلى ميزانية األصول  الميزانية التي تعمل بمعرفة الطرفين

، ال بحسب سعرها  وجودات بحسب قيمتها الدفتريةوالخصوم الجاري العمل بها في الشركات أثناء قيامها والتي تقدر فيها الم

 . ( 552ص  295رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595يونيه سنة  15المتداول في السوق ) نقض مدني 
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 .  كانوا يقومون بإدارة الشركة قبل حلها

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد : " على المصفي القضائي وغير القضائي عند مباشرته العمل  511وتقول المادة 

. وعليه أن يستلم ويحفظ دفاتر الشركة  ديري الشركة قائمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما عليهاأن ينظم باالشتراك مع م

، وان يأخذ علماً بجميع األعمال المتعلقة بالتصفية على دفتر يومي وبحسب ترتيب  وأوراقها ومقوماتها التي يسلمها إليه المديرون

، وان يحتفظ بجميع األسناد المثبتة وغيرها من األوراق المختصة بالتصفية  في التجارة تواريخها وفاقاً لقواعد المحاسبة المستعملة
 (

7121  )
"  . 

 استيفاء حقوق الشركة :  - 195

، فيتخذ جميع اإلجراءات الالزمة الستيفاء هذه الحقوق ويدخل في ذلك مقاضاة  ويعمد المصفي إلى استيفاء حقوق الشركة من الغير

 .  ، والتنفيذ على المدينين واتخاذ الوسائل التحفظية بالنسبة إلى هذه الحقوق،  المدنيين للشركة

وليس له أن يعقد صلحاً أو تحكيماً إال باتفاق جميع الشركاء 
 (7121 ) ،

، وال  وال أن يتخلى عن تأمينات إال مقابل تأمينات أخرى معادلة 

أن يبرئ ذمة المدينين 
 (7127 ) .

  

 وفاء ديون الشركة :  - 199

، وينشر  ، فيحصر دائني الشركة وما لهم من حقوق في ذمتها يقوم المصفي في الوقت ذاته بوفاء ما على الشركة من ديونو

 .  اإلعالنات الالزمة لدعوة جميع دائني الشركة إلى التقدم بمستنداتهم

، وإذا لم يحضر الستيفاء حقه جاز  ، وفاه حقه فوراً  فمن كان دينه من هؤالء المدينين قد حل قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية

،  ، بل تبقي على آجالها . أما الديون المؤجلة فال تحل بالتصفية كما تحل باإلفالس للمصفي إيداعه خزانة المحكمة على ذمة الدائن

، وإال اقتطع من أموال  مصفي أن يوفيها أصحابها بعد اقتطاع ما يقابل األجل وكان في ذلك مصلحة للشركة فعلفإذا استطاع ال

الشركة ما يفي بهذه الديون ووضعه في محل أمين حتى يحل الدين فيوفيه 
 (7125 ) .

، يقتطع لها المصفي ما  كذلك الديون المتنازع فيها 

، بأن يكون مثالً قد انفق مصروفات  . وقد يكون أحد الشركاء دائناً للشركة النزاع يفي بها ويضعه في محل أمين حتى ينحسم

، شأن  ، فيفي المصفي الشريك الدائن هذه الحقوق لمصلحة الشركة من حقه أن يستردها منها أو أن يكون قد أقرضها مبلغاً من المال

الشريك في ذلك شأن سائر دائني الشركة 
 (7119 ) .

  

، وكان لدائني الشركة أن يرجعوا فيما بقى لهم من حقوق على أموال  وال الشركة كافية لوفاء الديون المستحقة عليهاوإذا لم تكن أم

، وجب على المصفي أن يطلب من كل شريك أن يقدم من ماله الخاص ما هو  الشركة الخاصة على النحو الذي بسطناه فيما تقدم

                                                 

 (
7121
. ولكن يجوز  ، إذ أن ذلك يعطل أعمال التصفية وال توضع األختام على أموال الشركة –في الهامش  119أنظر آنفاً فقرة  (  

الشركة إني حصلوا على أمر من القضاء بوضع األختام كإجراء تحفظي محافظة على حقوقهم ) األستاذ محمد كامل لدائني 

. كذلك يجوز وضع الشركة وهي في حالة التصفية تحت الحراسة كإجراء تحفظي  ( 959فقرة  1مرسي في العقود المسماة 

في الحكم أن المحكمة قد أقامت قضاءها بالحراسة على أموال . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان يبين مما جاء  مؤقت

، وكان ما  الشركة استناداً إلى ما تجمع لديها من أسباب معقولة تحسست معها الخطر العاجل من بقاء المال تحت يد حائزه

لقدر الالزم للتصفية يدعيه الطاعن من أن الشركة قد حلت وأصبحت ال وجود لها مردوداً بان شخصية الشركة تبقى قائمة با

، ولما كانت مأمورية الحارس هي تسلم وجرد أموال الشركة بحضور طرفي الخصوم للمحافظة  وحتى تنتهي هذه التصفية

على حقوق الطرفين المتنازعين بإثبات ما تكشفت عنه أوراق الشركة وما هو ثابت في السجالت العامة من حقوق أو ديون 

ن أي طريق كان لمعرفة الحقوق المالية التي تصلح عنصراً للتصفية وليس من شأنه األضرار أو ما يصل إلى علم الحارس م

أكتوبر  99، فإن الحكم ال يكون مخالفاً للقانون ) نقض مدني  بأي من الطرفين إذ أنه ال يقتضي البحث في سند حق كل منهما

 .  ( 19ص  21رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591سنة 

 (
7121
 .  151فقرة  societe civileلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 291ص  299كس ذلك فورنييه فقرة أنظر ع  (  

 (
7127
ال يجوز للمصفى عقد الصلح وال التحكيم وال التخلى عن  "من التقنين اللبنانين في هذا الصدد :  591وتقول المادة  (  

ال يجوز له أن يبيع جزافاً المحل التجاري الذي فوضت إليه . كذلك  التأمينات إال مقابل بدل أو تأمينات أخرى معادلة لها

 .  ( في الهامش 119) أنظر آنفاً فقرة  ".  . . ، وال أن يجرى تفرغاً بال عوض تصفيته

 (
7125
. وإذا تخلف  وهذا ما لم ير من المصلحة أن يوفى الديون المؤجلة فوراً إذا كان األجل لمصلحة الشركة فينزل عن األجل (  

، وقسمت أموال الشركة بعد التصفية على الشركاء كان لدائني الشركة حق  دائني الشركة عن التقدم الستيفاء حقوقهمبعض 

، وإال فإن دائني الشركة يرجعون على  ، فيتقدمون فيها على الدائنين الشخصيين للشركاء تتبع أعيان الشركة بيد الشركاء

 .  ( 291دائنو الشركاء الشخصيون ) فورنييه فقرة الشركاء في أموالهم الخاصة ويزاحمهم فيها 

 (
7119
من  515وانظر المادة  – 599ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  في الهامش 119التقنين اللبناني آنفاً فقرة 
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ملتزم به لوفاء ديون الشركة 
 (7112 ) .

  

 بيع أموال الشركة بالقدر الضروري للتصفية :  - 191

، إذا كان هذا البيع ضرورياً ألعمال التصفية  ، بالمزاد أو بالممارسة ، منقوالت كانت أو عقاراً  وللمصفي أن يبيع أموال الشركة
 (

7111 ) .
. وقد كان المشرع  للوفاء بهذه الديونفيبيع منقوالت الشركة وعقاراتها للوفاء بديونها إذا لم يكن في مال الشركة نقود كافية  

، وتقول المذكرة  مدني ينص على أن البيع ال يجوز " إال بالقدر الالزم لوفاء ديون الشركة " 999التمهيدي للفقرة الثانية من المادة 

في بيع أموال الشركة  اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وقد اهتم المشروع أيضاً بأن يذكر صراحة أن سلطة المصفي

، فإن الغرض من  ، وأمكن بذلك تحديد الصافي من أموال الشركة ، ألنه إذا تم وفاء تلك الديون تتحدد بالقدر الالزم لوفاء ديونها

تها ، ويصبح الشركاء مالكاً على الشيوع لألموال الباقية التي تجب قسم ، وتزول الشخصية المعنوية للشركة التصفية يكون قد تحقق

بينهم " 
 (7119 ) .

ولكن حذف هذا القيد في لجنة مجلس الشيوخ  
 (7115 ) .

فأصبح من الجائز للمصفي أن يبيع منقوالت الشركة  

ً  وعقاراتها لغير وفاء الديون ، فيبيعها المصفي حتى يوزع ثمنها  . ويتحقق ذلك إذا كانت عين من أعيان الشركة غير قابلة للقسمة عينا

بين الشركاء 
 (7119 ) .

.وقد تكون سلطة المصفي المنصوص  كذلك يبيع المصفي البضائع التي ال تزال مملوكة للشركة واألدوات 

، ففي  ،حتى يتيسر له توزيع هذه األموال نقداً على الشركاء عليها في قرار تعيينه تمكنه من بيع جميع المنقوالت الشركة وعقاراتها

لهذا الغرض  هذا الحالة يجوز له أن يبيع كل أموال الشركة
 (7111 ) .

  

مدني القيد الذي كان يقضي بان تكون سلطة المصفي في بيع أموال الشركة  999،بعد أن حذف من الفقرة الثانية من المادة  ويبدو

، بالمزاد أو  ، أنه يجوز للمصفي أن يبيع منقوالت الشركة وعقاراتها مقصورة على القدر الضروري لوفاء ديون الشركة

، وذلك ما لم ينص في أمر  دون قيد فإذا رأى أن يحول أموال الشركة نقوداً حتى تتيسر له قسمتها على الشركاء فعل،  بالممارسة

تعيينه على تقييد هذه السلطة ويؤيد ذلك ما ورد في مناقشات مجلس الشيوخ في هذا الصدد : " رؤى حذف عبارة :ولكن ال يجوز له 

، فمن  ، ألن الشركة في هذه الحالة تكون في حالة تصفية ، الواردة في آخر الفقرة الثانية ن الشركةأن يبيع إال بالقدر الالزم لوفاء ديو

، لتحديد الصافي الواجب قسمته بين الشركاء وتحديد نصيب كل  ، عقاراً أو منقوالً  الطبيعي أن يبيع المصفي كل موجودات الشركة

منهم " 
 (7111 ) .

  

 أعمال التصفية :حق الشركاء في مراقبة  - 191

                                                 

 (
7112
.  في الهامش 119من التقنين اللبناني آنفاً فقرة  599م  وانظر – 219ص  99م  2552ابريل سنة  99استئناف مختلط  (  

 .  955فقرة  1وانظر عكس ذلك األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 

 (
7111
. وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم  وقد تقتصر تصفية الشركة على المنقول وترجأ تصفية العقار المتنازع فيه (  

ة على المنقول وأرجأ تصفية العقار حتى يفصل نهائياً في النزاع الجدى الذي قام على ملكيته بين إذ قصر تصفية الشرك

مجموعة  2599مايو سنة  25، فإن هذا الحكم ال يكون قد خالف القانون ) نقض مدني  الشركة وبين الشركاء الموصين

 .  ( 2219ص  299رقم  1أحكام النقض 

 (
7119
 .  955ص  5ية ج مجموعة األعمال التحضير (  

 (
7115
 .  في الهامش 119و أنظر آنفاً فقرة  – 592ص  – 599ص  5أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7119
، سواء كان بالمزاع العمومي أو  وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن لكل مصف الحق في بيع أعيان الشركة (  

، فالبيع الزم ألجل إتمام التصفية  ، وما دام حصول القسمة المادية غير ممكن كبالممارسة متى كانت ورقة التعيين ال تمنع ذل

 .  ( 919ص  25الحقوق  2755أكتوبر سنة  9) استئناف وطني 

 (
7111
، ويدير  إن المصفى يمثل الشركة الموضوعة تحت التصفية "من التقنين اللبناني في هذا الصدد :  517وتقول المادة  (  

ً  وكالته جميع األعمال الضرورية لتصفية مالها وإيفاء ما عليها. وتشمل  شؤونها . البيع القضائي ألموال  . ، وتشمل خصوصا

. كل ذلك مع  ، وبيع البضائع الموجودة في المستودع وبيع األدوات الشركة غير المنقولة التي ال تتسنى قسمتها بسهولة

 ً  "ومراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء باإلجماع في أثناء التصفية  ، مراعاة القيود الموضحة في الصك الذي أقامه مصفيا

 .  ( في الهامش 119) أنظر آنفاً فقرة 

 (
7111
هذا ويجوز للمصفى أن يعهد إلى  –في الهامش  119وانظر آنفاً فقرة  – 599ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

، ولكنه يبقى هو المسئول وحده أمام  راء في األعمال التي يقوم بها، وأن يستأنس برأي الخب الغير ببعض أعمال التصفية

 15م  2521مارس سنة  19. ولكن ألي جوز له أن يعهد للغير بأني قوم بجميع أعمال التصفية ) استئناف مختلط  الشركاء

 ما يحتاج فيه إلى ، فيجب أن يقوم هو بنفسه بأعمال التصفية إال ، ألن شخصية المصفى ملحوظة وقت تعيينه ( 999ص 

يحق للمصفى أن يستنيب غيره في  "من التقنين اللبناني في هذا الصدد :  599. وتقول المادة  معاونة الغير أو إلى رأي خبير

) أنظر آنفاً  "، وفاقاً للقواعد المختصة بالوكالة  ، ويكون مسئوال عن األشخاص الذين يستنيبهم إجراء أمر أو عدة أمور معينة

 .  ( في الهامش 119فقرة 
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والمصفي باعتباره وكيالً عن الشركاء يجب أن يقدم لهم حساباً عن أعمال التصفية التي قام بها 
 (7117 ) .

،  وإذا طلب أحد الشركاء 

، وان  ، وجب على المصفي أن يوافيه بمعلومات كافية عن ذلك ، أن يحصل على معلومات عن هذه اإلجراءات أثناء إجراء التصفية

تصرفه الدفاتر واألوراق والمستندات المختصة بأعمال التصفية  يضع تحت
 (7115 ) .

من التقنين اللبناني : " يجب  599وتقول المادة  

، وان يضع تحت  ، أن يقدم للشركاء أو ألصحاب الحقوق الشائعة المعلومات الوافية عن حالة التصفية ، عند كل طلب على المصفي

من نفس التقنين : " إن المصفي ملزم بالموجبات التي  591. وتقول المادة  ة بأعمال التصفية "تصرفهم الدفاتر واألوراق المختص

. وعليه أن ينظم عند نهاية  تترتب على الوكيل المأجور فيما يختص بتقديم حساباته وإعادة المال الذي قبضه عن طريق وكالته

.  يها جميع األعمال التي أجراها والحالة النهائية التي نتجت عنها "، ويلخص ف التصفية قائمة الجرد وموازنة الموجودات والديون

من نفس التقنين : " بعد نهاية التصفية وتسليم الحسابات يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة وأوراقها ومستنداتها  595وتقول المادة 

. ويجب أن تبقى محفوظة في المحل  ركاء شخصاً الستالمها،ما لم تعين غالبية الش قلم المحكمة أو محالً آخر أميناً تعينه المحكمة

. ويحق لذوي الشأن ولورثتهم أو خلفائهم في الحقوق أو للمصفين أن يراجعوا  المذكور مدة خمس عشرة سنة من تاريخ اإليداع

المستندات ويدققوا فيها " 
 (7199  )

، فال يسري  تقنين اللبنانيولم ترد في التقنين المصري نصوص تقابل هذه النصوص الواردة في ال

،فال يسري مثالً وجوب حفظ أوراق التصفية مدة خمس عشرة سنة من  من هذه األحكام في مصر إال ما كان يتفق مع القواعد العامة

 ، فهذا الحكم ال يقوم إال بنص خاص وقت اإليداع

  أجر المصفي : - 197

، وكان  . ولما كان المصفي وكيالً عن الشركاء تطبيق القواعد العامة، فيجب  ولم يعرض التقنين المدني المصري ألجر المصفي

، فالظاهر أنه ال بد من النص على أجر للمصفي  ( مدني 195األصل في الوكالة أال تكون مأجورة إال إذا اتفق على أجر للوكيل ) م 

في قرار تعيينه الصادر من أغلبية الشركاء أو من القضاء 
 (7192  )

، وبخاصة إذا كان أجنبياً من غير الشركاء  له أجرويغلب أن يعين 
 (7191  )

 

 توزيع الصافي من مال الشركة على الشركاء  -المطلب الثاني  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  991النصوص القانونية :تنص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة  - 195

،كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة  لغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المالويخص كل وأحد من الشركاء بمب - 1" "  

، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء  هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد

 .  على حق المنفعة فيه أو على مجرد االنتفاع به "

 .  ، وجبت قسمته بين الشركة بنسبة نصيب كل منهم في األرباح " إذا بقى شيء بعد ذلكو - 9"  

، فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في  أما إذا يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء - 5"  

توزيع الخسائر " 
 (7199 ) .

  

.ويقابل في التقنينات المدنية األخرى : في  ، ولكن الحكم كان معموالً به دون نص السابق وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني

وال مقابل له  - 1/  199وفي التقنين المدني العراقي م  - 999 - 995وفي التقنين المدني الليبي م  - 995التقنين المدني السوري م 

                                                 

 (
7117
، فتزيد هذه المسئولية إذا كان بأجر ) أنظر في مسئولية المصفى فرونييه فقرة  ويبدو أن مسئوليته تكون كمسئولية الوكيل (  

295 )  . 

 (
7115
 .  295ص  291فورنييه فقرة  (  

 (
7199
 .  في الهامش 119أنظر في كل هذه النصوص آنفاً فقرة  (  

 (
7192
 .  291ص  292فقرة  قارن فورنييه (  

 (
7191
، وبأنه إذا حكمت المحكمة بحل شركة  ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر الكلية بأن المصفى يعتبر وكيالً عن الشركة بأجر (  

، فإن ذلك ال يحول دون أن تسير  ، ثم أحجم طرفا الدعوى عن دفع األمانة وبتعيين مصف وقدرت له أمانة يدفعها المدعى

حكمها بإجراء التصفية وبتكليف المصفى مباشرة عمله في الحدود التي رسمها له الحكم على أن يتقاضى  المحكمة في تنفيذ

. وال تقاس حالة  أجره من مال الشركة بالقدر المعين في الحكم أو بما يزيد عنه حسب قيامه بعمله وتقدير المحكمة له مستقبال

ع أمانة الخبير من الخصم المكلف بإيداعها وال من غيره من مرافعات من أنه إذا لم تود 111المصفى على المادة 

مايو سنة  29، للخالف الكبير بين عمل الخبير العادي والمصفى ) مصر الكلية  ، فال يلزم الخبير بأداء مأموريته الخصوصم

 .  ( 222ص  99رقم  91المحاماة  2595

 (
7199
.  على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدين الجديد 5و  9و  1/  119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

/  991، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 915وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 599ص  – 591ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  5و  9و  1
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في تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
 (7195 ) .

  

 حقوق الشركاء في الصافي من مال الشركة : - 119

، فقد كانت هذه الشخصية قائمة مؤقتاً  ، انتهت الشخصية المعنوية للشركة فإذا تمت تصفية أموال الشركة على الوجه السابق بيانه 

ً  في الحدود الالزمة للتصفية كما سبق القول  .  ، فبانتهاء التصفية تنعدم هذه الشخصية نهائيا

،  ، كل منهم بقدر نصيبه ، يصبح مملوكاً في الشيوع للشركاء ، وهو صافي مال الشركة بعد وفاة ديونها ن المال الذي يتبقىومن ثم فإ

، أو لم يشمل إال نقداً إذا باع المصفي منقوالت الشركة وعقاراتها لتحويلها إلى نقود  سواء في ذلك شمل هذا المال أعياناً معينة بالذات

سبق بيانه على النحو الذي 
 (7199 ) .

  

.  أما الطريق التي يوزع بها هذا المال الشائع على الشركاء فتكون باختصاص كل وأحد منهم بما يعادل قيمة حصته في رأس المال

ً  فإذا بقى من مال الشركة شيء بعد ذلك ذا . أما إ ، ووزعت هذه األرباح بالنسبة المتفق عليها في توزيع األرباح ، كان الباقي أرباحا

، توزع بين الشركاء أيضاً بالنسبة المتفق عليها في  ، فما نقص عن هذه الحصص فهو خسائر لم يف مال الشركة بحصص الشركاء

توزيع الخسائر 
 (7191  )

 

( لتوزيع ما زاد على هذه الحصص باعتبار الزائد  . ) ثانياً  ( لتوزيع قيمة الحصص على الشركاء ومن ثم يكون هناك محل ) أوالً 

ً أرب  .  ( أو لتوزيع ما نقص عن هذه الحصص باعتبار الناقص خسائر . ) ثالثاً  احا

 توزيع ما يعادل قيمة الحصص على الشركاء : - 112

 . ، مبلغاً يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، لكل شريك فيبدأ المصفي بأن يخصص من صافي مال الشركة 

. وعند ذلك يخصص للشريك من صافي مال الشركة ما يعادل  ينة في عقد تأسيس الشركةويغلب أن تكون قيمة حصة كل شريك مب

 .  هذه القيمة المبينة في العقد

، وجب على المصفي تقويم هذه الحصص وقت تسليمها للشركة  أما إذا كانت قيم حصص الشركاء غير مبينة في عقد تأسيس الشركة

. وإذا نازع  من الشركاء ويرجع في ذلك إلى أوراق الشركة ومستنداتها ودفاترها والي رأي الخبراء وشهادة الشهود عند االقتضاء

 .  ، ولقاضي الموضوع الكلمة األخيرة في هذا التقدير ها حصته كان له أن يلجأ إلى القضاءالشريك في القيمة التي قدرت ب

. ذلك أن حصته في الواقع من األمر هي  ، فال يختص الشريك في هذه الحالة بشيء وقد تكون حصة الشريك عمالً قدمه للشركة

، ولكن لتقدير  ، ال لتخصيص هذه القيمة للشريك العمل مع ذلك. ولكن تقدر قيمة هذا  ، فال يبقى شيء يسترده استنفاد هذا العمل

 .  ، على ما سيأتي النسبة التي يساهم فيها الشريك في األرباح وفي الخسائر إذا لم تكن هناك نسبة أخرى محددة لذلك

نتفاع بشيء معين ( أو مجرد حق شخصي في اال droit dusufruitقد تكون حصة الشريك حق المنفعة في شيء معين بالذات ) 

، ألن الحصة هنا كما  ، فال يختص الشريك في هذه الحالة أيضاً بشيء من حصته ( droit personnel de jouissanceبالذات ) 

. وتقدر قيمة المنفعة أو حق االنتفاع لمعرفة النسبة  ، فال يبقى للشريك شيء يسترده في العمل هي استنفاد منفعة الشيء أو االنتفاع به

، كما رأينا عندما تكون الحصة عمالً  تي يساهم بها الشريك في األرباح وفي الخسائرال
 (7191 ) .

  

 توزيع األرباح بين الشركاء : - 111

، فإن الباقي يعتبر  ، ويبقى بعد ذلك شيء من صافي مال الشركة وعندما يتخصص لكل شريك قيمة حصته على الوجه المتقدم بيانه 

                                                 

 (
7195
 ربية األخرى : التقنينات المدنية الع (  

 .  ( ) مطابق 5و  9و  1/  995التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 5 و 9و  1/  995التقنين المدني الليبي م 

أما إذا هلكت هذه  – 1.  يحق للشركاء الذين ساهموا بتقديم أشياء لمجرد االنتفاع بها استردادها بالحالة التي هي عليها – 2:  999م 

، فيحق للشركاء أن يطالبوا بالتعويض عن الضرر على حساب أموال  األشياء أو تضررت لسبب يرجع إلى القائمين باإلدارة

 .  ( . ) وهكذا الحكم يتفق مع القواعد العامة ، دون المساس بالحق في مالحقة المديرين الشركة

 .  ( 219أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  1/  199التقنين المدني العراقي م 

 .  ، ولكن نصوص التقنين المصري تتفق مع القواعد العامة فيمكن تطبيقها في لبنان تقنين الموجبات والعقود اللبناني : ال مقابل

 (
7199
 .  192أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7191
 .  251فورنييه فقرة  (  

 (
7191
والفقرة الثانية تبين كيفية  "مدني :  991لتمهيدي في صدد الفقرة الثانية من المادة وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع ا (  

، أو  ، فله ما يعادل قيمتها المبينة بالعقد . فإذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي مال معين قسمة رأس المال بين الشركاء

. وإذا كان الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو  التقنين البولونيمن  977قيمتها وقت تسليمها إن لم تكن مبينة بالعقد : م 

) مجموعة  "، فإنه ال يتصور استرداده لقيمة الحصة في هذه الحالة  كانت حصته هي حق المنفعة بمال أو مجرد االنتفاع به

 .  ( 599ص  5األعمال التحضيرية ج 
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 .  ، ويوزع بين الشركاء بالنسبة التي توزع بها األرباح أرباحاً للشركة

اء وقد قدمنا أن عقد الشركة قد ينص على النسبة التي توزع بها األرباح بين الشرك
 (7197 ) ،

فتلتزم هذه النسبة لقسمة الباقي من صافي  

بها األرباح فقد قدمنا أن األرباح توزع بنسبة  . أما إذا لم يكن عقد الشركة قد نص على النسبة التي توزع مال الشركة بين الشركاء

حصة كل شريك في رأس المال 
 (7195 ) .

ل منهم بنسبة حصته في رأس ومن ثم يوزع الباقي من صافي مال الشركة على الشركاء ك 

المال 
 (7159 ) .

  

، وقدرت حصة األول في رأس المال بألف  ، وان الشركاء عددهم ثالثة فإذا فرضنا أن الصافي من مال الشركة هو خمسة آالف

 ، ، فيكون مجموع الحصص ألفين وخمسمائة ، خصص لكل شريك قيمة حصته ، وحصة الثالث بسبعمائة وحصة الثاني بثمانمائة

ً  –وهو ألفان وخمسمائة أيضاً –والباقي من صافي مال الشركة  ،وزع  . فإذا كانت هناك نسبة متفق عليها لتوزيع األرباح يعتبر أرباحا

. فيأخذ كل شريك في هذه  ، وزع الباقي بنسبة الحصص . أما إذا لم تكن هناك نسبة متفق عليها الباقي على الشركاء بهذه النسبة

، ألن قيمة الحصص في الفرض الذي نحن بصدده  ، مرة عن قيمة حصته ومرة أخرى عن نصيبه في الربح فةالحالة حصته مضاع

 . معادلة لقيمة األرباح

 توزيع الخسائر بين الشركاء : - 119

، ويوزع على الشركاء  ، فإن ما نقص من هذه الحصص يعتبر خسائر أما إذا لم يف الصافي من مال الشركة بحصص الشركاء

، التزمت هذه النسبة في توزيع ما نقص من صافي مال الشركة عن  . فإن كان متفقاً على نسبة معينة لنسبة التي توزع بها الخسائربا

. وإن لم يكن متفقاً على نسبة معينة كان التوزيع على كل شريك بنسبة حصته في رأس المال  قيمة الحصص
 (7152 ) .

  

،  ، وقدرت حصة األول في رأس المال بثالثة آالف ، وان الشركاء عددهم ثالثة هو ألفانفإذا فرضنا أن الصافي من مال الشركة 

، خصص للشريك األول من صافي  ، وكانت حصة الثالث عمال قدر بخمسمائة أخرى وكانت حصة الثاني منفعة قدرت بخمسمائة

ل فال يأخذان شيئاً عن حصتيهما ، أما الثاني الذي حصته منفعة والثالث الذي حصته عم مال الشركة قيمة حصته
 (7151  )

كما سبق 

، فيأخذ  ، إذ الصافي ألفان وحصة الشريك األولي ثالثة آالف . فتبين أن صافي مال الشركة ال يفي بحصة الشريك األول القول

هذه الخسائر بين  . فإذا لم تكن هناك نسبة متفق عليها في توزيع ، وما نقص وهو ألف يعتبر خسائر الشريك األولي كل األلفين

، أي بنسبة  ، على الشركاء الثالثة بنسبة حصصهم ، وهو الخسائر ، وزعت عليهم كل بنسبة حصته ومن ثم يوزع األلف الشركاء

، أي  . فيتحمل الشريك األول ثالثة أرباع الخسائر ثالثة آالف حصة األول إلى خمسمائة حصة الثاني إلى خمسمائة حصة الثالث

. فيرجع الشريك األولي على كل منهما  ، ويتحمل كل من الشريكين اآلخرين نصف الربع من الخسائر ن من األلفسبعمائة وخمسي

، وذلك إلى جانب األلفين وهو المبلغ الذي سبق أن خصص له  ، فيكون ما يأخذه منهما معاً مائتين وخمسين بمائة وخمسة وعشرين

 .  في مقابل حصته

 القسمة بين الشركاء  - 115

من التقنين المدني على ما يأتي : " تتبع قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع  991نص قانوني :وتنص المادة  –
 (

7159 ) .
  

                                                 

 (
7197
 .  وما بعدها 275أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7195
 .  وما بعدها 251ر آنفاً فقرة أنظ (  

 (
7159
 .  595ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7152
 .  595ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7151
. وإذا هلكت أو تعيبت بخطأ  ، ويستردها بالحالة التي هلي عليها المنتفع بهاولكن يسترد الشريك الذي حصته منفعة العين  (  

، فالهالك على  . أما إذا هلكت بسبب أجنبي ، دون إخالالً بمسئولية المديرين ، رجع الشريك بالتعويض على الشركة المديرين

 – 17ص  979فقرة  1ر أوبرى ورو وإسمان ، وانظ في الهامش 195ليبي آنفاً فقرة  999. أنظر في هذا المعنى م  الشريك

 .  2991فقرة  1جوسران 

، كان لهذا الشريك استرداد الترخيص أو  ( concession( أو بالتزام )  Permisوإذا كانت حصة الشريك هي االنتفاع بترخيص ) 

 .  ( 219ص  55م  2591مارس سنة  15االلتزام عند تصفية الشركة ) استئناف مختلط 

 (
7159
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  112تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ  ، ثم وافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 919. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 591ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  991تحت رقم 

 .  ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 999التقنين المدني السوري م 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فتخصص لكل شريك قيمة  ويخلص من ذلك أنه متى تحدد نصيب كل شريك في الصافي من مال الشركة على النحو الذي تقدم بيانه

، فقد أصبح هذا الصافي من مال الشركة  ، يضاف إليها نصيبه في األرباح أو ينقص منها نصيبه في الخسائر حصته في رأس المال

 .  محدداً فيه نصيب كل شريك شائعاً  –هو مملوك في الشيوع لجميع الشركاء كما قدمنا  –

 محل في هذه الحالة إلجراء القسمة عيناً  ، وال ، كل بنسبة نصيبه ، تيسر توزيعه على الشركاء فإذا كان صافي مال الشركة نقداً 

، بقيت هذه األعيان شائعة بين  ، أو اشتمل على أعيان معينة بالذات ،منقوالً كان أو عقاراً  أما إذا كان هذا الصافي أعياناً معينة بالذات

ة الذكر صراحة على القواعد مدني السالف 991، شأن كل مال شائع وقد أحالت المادة  . وينقضي هذا الشيوع بالقسمة الشركاء

،  مدني 755إلى  795،وعندئذ تسرى األحكام الواردة في المواد  . فلكل شريك أن يطالب بالقسمة المتعلقة بقسمة المال الشائع

 .  وبحثها يكون عند الكالم في الملكية الشائعة

 الباب الثالث  

 الدخل الدائم وعقد القرض  

مقدمة 
 (8644  )

 

 بعقد القرض وخصائصهالتعريف  - 119

 من التقنين المدني على ما يأتي  997نص قانوني : تنص المادة  – 

، على أن يرد إليه المقترض  " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر 

عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته " 
 (7159 ) .

  

 911/  519يقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة و
 (7151 ) .

  

وفي التقنين  - 991وفي التقنين المدني الليبي م  – 991ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 199 - 195وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 175المدني العراقي م 
 (7151 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 . ( ) مطابق 991التقنين المدني الليبي م 

. وانظر في شركة الوجوه وشركة المضاربة وشركة األعمال في التقنين المدني العراقي  ( ) مطابق 191التقنين المدني العراقي م 

 .  من هذا التقنين 179إلى  197المواد 

ذلك أن هذا التقنين قد جميع  – 555إلى  552تقنين الموجبات والعقود اللبناني : يورد أحكام قسمة األموال الشائعة تفصيال في المواد 

، فصح أن يورد أحكام قسمة المال الشائع في كتاب الشركات بهذا المعنى  ( وشركة العقد أي المال الشائعبين شركة الملك ) 

 . الواسع

بودري وفال الطبعة الثالثة  – 1أوبرى ورو وإسمان الطبعة السادسة جزء  –مراجع : جيوار في عقد القرض  (  7155) 

بالنيول وريبير  – 9( جزء  Dekkersدي باج ودكرز )  - 2 2بالنيول وريبير وسافاتييه الطبعة الثانية جزء  – 19جزء 

جوسران الطبعة الثانية جزء  – 1كوالن وكابيتان ودي المور انديير الطبعة العاشرة جزء  – 1وبوالنجيه الطبعة الثالثة جزء 

األستاذ محمود جمال الدين زكي  – 1د كامل مرسي في العقود المسماة جزء األستاذ محم prêtلفظ  5انسيكلوبيدي داللوز  1

 .  2599في العقود المسماة سنة 

 (
7159
عن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  111تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب المشروع النهائيمن  911. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 159ص  – 595ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  997

 (
7151
: والعارية باالستهالك هي أن المعير ينقل إلى المستعير ملكية شيء يلتزم المستعير  911/  519التقنين المدني السابق م  (  

 .  عين نوعه ومقداره وصفته بعد الميعاد المتفق عليه بتعويضه بشيء آخر من

، أما التقنين المدين الجديد فيعتبره عقداً رضائياً يتم بمجرد  ) والتقنين المدني السابق كان يعتبر القرض عقداً عينياً ال يتم إال بالتسليم

،  فال يتم القرض إال بالتسليم 2555أكتوبر سنة  29، فإن كان ذلك قبل  . والعبرة بتاريخ تكوين العقد توافق اإليجاب والقبول

يمكن اعتباره وعداً  2555أكتوبر سنة  29. على أن العقد الذي لم يتم التسليم فيه قبل  وإال تم بمجرد توافق اإليجاب والقبول

 .  ( بقرض يجبر الواعد على تنفيذه بتسليم الشيء فيتم القرض

 (
7151
 خرى : التقنينات المدنية العربية األ (  

 .  ( ) مطابق 991التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 991التقنين المدني الليبي م 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. فينقل المقرض إلى المقترض  ، وهو في الغالب نقود ويخلص من النص المتقدم الذكر أن عقد القرض محله يكون دائماً شيئاً مثلياً 

. وسيأتي بيان ذلك عند  ، وذلك دون مقابل أو بمقابل هو الفائدة ، على أن يسترده منه مثله في نهاية القرض ملكية الشيء المقترض

 .  الم في محل القرضالك

( عقد  2، وهي خصائص يمكن استخالصها من التعريف السالف الذكر : )  ونقف اآلن من عقد القرض عند الخصائص اآلتية

 .  ( وهو في األصل عقد تبرع وقد يكون عقد معاوضة 9( وهو عقد ملزم للجانبين )  1القرض عقد رضائي ) 

 الفرض عقد رضائي : - 111

، أما نقل ملكية الشيء  مدني أن الفرض يتم بمجرد تالقي اإليجاب والقبول 997يف الفرض كما أوردته المادة يظهر من تعر 

،وليس ركناً في العقد ذاته  المقترض وتسليمه إلى المقترض فهذا التزام ينشئنه عقد القرض في ذمة المقرض
 (7157 ) .

  

، إذ كان القرض في هذا التقنين عقداً عينياً ال يتم إال بتسليم الشيء المقترض إلى  ولم يكن األمر كذلك في التقنين المدني السابق

( وكان التقنين المدني السابق يسير في ذلك على غرار التقنين المدني  مدني سابق 911/  519المقترض ونقل ملكيته إليه ) م 

. فقد كانت هذه العينية مفهومة في القانون  نين ورث عينية عقد القرض عن القانون الروماني دون مبرر، وكال التق الفرنسي

، ثم استغنى عن الشكل بالتسليم في العقود العينية ومنها الفرض ولم يسلم القانون  الروماني حيث كنت العقود في األصل شكلية

. أما اليوم فقد أصبحت القاعدة أن   في عدد محصور من سمى بالعقود الرضائيةالروماني بان التراضي وحده كاف النعقاد العقد إال

.  ، إذ لم نعد في حاجة ال إلى الشكل وال إلى التسليم ، فلم يعد هناك مقتض إلحالل التسليم محل الشكل التراضي كاف النعقاد العقد

ً  915و م  912ي ) م ، فإن تقنين االلتزامات السويسر وهذا هو اتجاه التقنينات الحديثة ، وعلى نهجه  ( جعل القرض عقداً رضائيا

سار التقنين المدني المصري الجديد 
 (7155 ) .

  

، إذ هي كما قدمنا ليست إال أثراً من آثار تقاليد القانون الروماني بقى بعد  وعينية عقد القرض في القانون الفرنسي ينتقدها الفقه بحق

ها على أساس أن المقترض ال ينبغي أن يلتزم برد مثل الشيء المقترض إال بعد أن يقبض الشيء . وكان بوتييه يقيم أن زال مبرره
 (

7199 ) .
،ثم يتولد  ويمكن الرد على ذلك بأنه ال يوجد ما يمنع من أن يتم عقد القرض قبل أن يتولد في ذمة المقترض التزام برد المثل

، فإن المستأجر ال يلتزم  شيء إلى المقترض وهذا هو الذي يحدث في عقد اإليجارهذا االلتزام بعد أن ينفذ المقرض التزامه بإعطاء ال

، ومع ذلك يتم عقد اإليجار قبل هذا التسليم إذ هو عقد رضائي دون  برد العين المؤجرة إال بعد أن ينفذ المؤجر التزامه بتسليمها إياه

شك 
 (7192 ) .

  

. ففي  ، ما دامت الرضائية هي األصل في التعاقد عقد عيني ال يتم إال بالتسليم على أنه ال توجد أهمية عملية من القول بأن القرض

.  القانون الفرنسي يمكن أن يحل محل القرض العيني وعد بالقرض رضائي ينتهي إلى ذات النتيجة التي ينتهي إليها القرض العيني

ً ، فيعد أحدهما اآل وما على المتعاقدين إال أن يتعاقدا على وعد بالقرض . ويتم الوعد في هذه الحالة بمجرد  خر أن يقرضه شيئا

، فيتسلم منه  . وعند ذلك يستطيع الموعود له أن يجبر الواعد على تنفيذ وعده ، ألن األصل في التعاقد الرضائية كما قدمنا التراضي

، فتصل بذلك عن طريق الوعد بالقرض إلى القرض الكامل  الشيء الموعود بقرضه
 (7191 ) .

  

 القرض عقد ملزم للجانبين: - 111

                                                                                                                                                                    

: القرض هو أن يدفع شخص آلخر عينا معلومة من األعيان المثلية التي تستهلك باالنتفاع بها ليرد  175التقنين المدني العراقي م 

 .  ( 129عقد عيني : أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  . ) والظاهر أن عقد القرض في التقنين العراقي مثلها

: قرض االستهالك عقد بمقتضاه يسلم أحد الفريقين الفريق اآلخر نقوداً أو غيرها من  195تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  ، بشرط أن يرد إليه المقترض في األجل المتفق عليه مقداراً يماثلها نوعاً وصفة المثليات

،  : ينعقد أيضاً قرض االستهالك إذا كان لدائن في ذمة شخص آخر على سبيل الوديعة أو غيرها مبلغ من النقود أو المثليات 199م 

. ) والظاهر أن التقنين اللبناني يجعل القرض عقداً عينيا ال  فأجاز لمديونه أن يبقى لديه تلك النقود أو األشياء على األقراض

تد بالتسليم الحكيم فيما إذا كان الشيء المقترض عند المقترض قبل القرض على سبيل الوديعة أو غيرها ، ويع يتم إال بالتسليم

 .  ( ويستبقيه المقترض بعقد القرض

 (
7157
 .  529ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7155
 .  55فقرة  2أنظر الوسيط للمؤلف  (  

 (
7199
 .  ( فقرة – 7وانظر أيضاً جيوار فقةر  – 1بوبتييه في االلتزام فقرة  (  

 (
7192
 .  192وفقرة  951فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7191
األستاذ محمود جمال الدين زكي في العقود المسماة  – 219فقرة  – 211أنظر في تفصيل ذلك نظرية العقد للمؤلف فقرة  (  

وانظر في عهد التقنين المدني السابق حيث أن القرض  – 2291فقرة  22وسافاتييه  بالنيول وريبير – 2هامش  211ص 

وقارن استئناف  – 271ص  1م  2752مارس سنة  7عقداً عينياً وكان يمكن أن يسبقه وعد ملزم بالقرض : استئناف مختلط 

 .  295ص  27م  2591مارس سنة  12مختلط 
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 الفهرس العام

والقرض ينشيء التزامات متقابلة في جانب كل من المقرض والمقترض، فهو إذن عقد ملزم للجانبين. وااللتزامات التي ينشئها في  

، ويضمن االستحقاق  ، وال يسترده منه إال عند نهاية القرض جانب المقرض هي أن ينقل ملكية الشيء المقترض ويسلمه إياه

، وقد  التي ينشئها في جانب المقترض فهي أن يرد المثل عند نهاية القرض وأن يدفع المصروفاتوالعيوب الخفية أما االلتزامات 

 .  . وسيأتي تفصيل كل ذلك يدفع الفوائد مقابالً للقرض

نياً في ، بل هو في نظرنا كان ملزماً للجانبين حتى لما كان عقداً عي وليس القرض عقداً ملزماً للجانبين منذ أصبح عقداً رضائياً فحسب

ً  . ذلك أن القرض وهو عقد عيني كان ينشئ التزاماً في ذمة المقرض التقنين المدني السابق ،  ، ال بالتسليم فإن هذا كان ركناً ال التزاما

مدني من أنه " يجب على  995.يؤكد ذلك ما ورد في الفقرة األولي من المادة  بل باالمتناع عن استرداد المثل قبل نهاية القرض

. فااللتزام بتسليم  ، وال يجوز له أن يطالبه برد المثل إال عند االنتهاء القرض " رض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترضالمق

، أما االلتزام باالمتناع عن المطالبة يرد المثل إال  الشيء إلى المقترض كان في التقنين المدني السابق ركناً ال التزاماً كما سبق القول

ً  هاء القرضعند انت ،  .ويتبين من ذلك أن القرض ، فهذا االلتزام قائم في ذمة المقرض سواء كان القرض عقداً رضائياً أو عقد عينيا

 ً ، وقد يكون من االلتزامات المقابلة له في جانب المقترض التزام بدفع  ،كان ينشئ التزاماً في جانب المقرض عندما كان عقداً عينيا

. وهذا  ، جاز للمقرض فسخ القرض واسترداد ما أقرض . فإذا أخل المقترض بالتزامه من دفع الفوائد دفوائد مشترطة في العق

، فال تكون في حاجة إلى القول مع بعض الفقهاء أن  التحليل يفسر ما انعقد عليه اإلجماع من أن قاعدة الفسخ تسري على عقد القرض

، وال إلى مسايرة فقهاء آخرين في  د كما تسري على العقود الملزمة للجانبينقاعدة الفسخ تسري على العقود الملزمة لجانب وأح

، بل يبقى الفسخ على طبيعته مقصوراً على العقود الملزمة للجانبين ومنها  ( decheanceتسمية الفسخ في عقد القرض باإلقساط ) 

ياً حتى بعد أن أصبح التسليم في عقد القرض التزاماً ال . ونرى أن هذا التحليل ال يزال ضرور عقد القرض حتى لو كان عقداً عينياً 

 ً ، فإن  ، وذلك أن المقرض إذا فسخ العقد في حالة إخالل المقترض بالتزامه من دفع الفوائد ركناً وأصبح القرض عقداً رضائيا

ترداد إلى نهاية القرض ، بل من االلتزام باالمتناع عن المطالبة باالس المقرض ال يتحلل بذلك من االلتزامات بالتسليم
 (7199 ) .

  

 القرض عقد تبرع في األصل : - 117

 ً ،  ، إذ المقرض يخرج عن ملكية الشيء إلى المقترض وال يسترد المثل إال بعد مدة الزمن واألصل في عقد القرض أن يكون تبرعا

. على أنه إذا اشترط على  ، فهو متبرع مقابل. على أنه إذا اشترط على المقترض دفع فوائد معينة في  ، فهو متبرع وذلك دون مقابل

، إذ األصل في  .ولكن الفوائد ال تجب إال إذا اشترطت ، أصبح القرض عقد معاوضة المقترض دفع فوائد معينة في مقابل القرض

تفق عليها عند حلول في هذا المعنى : " على المقترض أن يدفع الفوائد الم 951. وتقول المادة  القرض كما قدمنا أن يكون عقد تبرع

 .  ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على الفوائد اعتبر القرض بغير أجر " مواعيد استحقاقها

 تمييز القرض عن بعض ما يلتبس به من العقود : - 115

يسترده ، فالقرض نقل ملكية الشيء على أن  . من ذلك عقد الهبة ، فال يلتبس بها والقرض يتميز تميزاً واضحاً عن بعض العقود

. وإنما يشترك القرض بغير فائدة مع الهبة في أن كال منهما عقد  ، أما الهبة فنقل ملكية الشيء على إال يسترده هو وال مثله مثله

،فال ينقل الملكية وإنما يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من  ، أما اإليجار ، فالقرض ينقل ملكية الشيء . ومن ذلك عقد اإليجار تبرع

. وإنما يتشابه القرض بالفائدة واإليجار من  ، ال أن يرد مثله كما في القرض فاع بالشيء على أن يرده بعينه في نهاية اإليجاراالنت

،ومن هنا سمى المقرض بمؤجر النقود  الناحية االقتصادية في أن صاحب المال في الحالتين يجعل الغير ينتفع بماله في تظهير مقابل

 (bailleur de fonds )  . 

 . ، نذكر منها بوجه خاص البيع والشركة والوديعة والعارية ولكن القرض قد يتلبس بعقود أخرى

 تمييز القرض عن البيع : - 119

، أما القرض فنقل  ، فالبيع نقل ملكية المبيع في مقابل ثمن من النقود وفي أكثر األحوال يتميز القرض في وضوح عن عقد البيع 

، ونذكر من  . على أنه قد يدق في بعض األحوال التمييز بين العقدين ض على أن يسترد مثله بفوائد أو بدون فوائدملكية الشيء المقتر

 .  ذلك ما يأتي

، بل كان كثيراً ما يخفي  كان كثيراً ما يلتبس بالقرض -كما كان األمر في التقنين المدني السابق  -عندما كان بيع الوفاء جائزاً  - 2

، ويعطيه  . فقد كان المقرض يأخذ من المقترض العين ويسمي العقد بيع وفاء أجل ذلك حرمه التقنين المدني الجديد ، ومن القرض

، أصبح المقرض  . فإذا لم يرد المقترض النقود في الميعاد المحدد مبلغاً من النقود هو في حقيقة قرض ولكن المتعاقدين يسميانه ثمناً 

، بل وجب عليه  ، ولما أمكن المقرض أن يتملكها ، لكانت العين رهناً  لو سميت األشياء بأسمائها الصحيحة. و مالكاً للعين ملكية باتة

بيعها في المزاد الستيفاء القرض 
 (7195 ) .

  

                                                 

 (
7199
 .  2ص هامش رقم  295وفي الرد على االعتراض الوسيط للمؤلف جزء أول ص أنظر في االعتراض على رأينا هذا  (  

 (
7195
، وتستخلصها من ظروف  ومحكمة الموضوع هي التي تستخلص نية المتعاقدين هل انصرفت إلى القرض ال إلى البيع (  

،  د قرض ال بيع خالفاً لظاهره. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة حين قالت إن العقد المتنازع عليه عق القضية
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 الفهرس العام

لم  ، بمقتضاه يقبل المقترض إذا ، نوع من االتفاقات هو شرط التملك عند الوفاء ، حتى في التقنين المدني الجديد وال يزال هناك - 1

ً  ، أن يتملك المقرض العين المرهونة في نظير القرض يف القرض في الميعاد . والفرق بين هذه الصورة  ، فينقلب القرض بيعا

ً  والصورة السابقة ، أما في الصورة التي نحن بصددها فيبدأ العقد قرضاً ثم يتحول  ، أن العقد في الصورة السابقة يبدأ بيعاً ويبقى بيعا

مدني في هذا المعنى على أنه " يقع باطالً كل اتفاق  2991، وقد نصت الفقرة األولي من المادة  التملك عند الوفاء باطل. وشرط  بيعاً 

"  …يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أيا كان 
 (7199 ) .

 

. وصورته أن يبيع المقترض متاعاً للمقرض بثمن معجل يقبضه منه وهذا هو  ، وحقيقته قرض نةوهناك ما يسمى ببيع العي - 9

. مثل ذلك أن يبيع شخص  ، ثم يعيد المقرض بيع نفس المتاع من المقترض بثمن مؤجل أعلى من الثمن المعجل الذي دفعه القرض

، عاد فاشترى الساعة ذاتها ممن اشتراها منه بخمس  ين. فإذا قبض البائع العشر ساعة من آخر بثمن معجل هو عشرون مثالً 

، والتزم بخمس وعشرين  . فتعود إليه الساعة وينتهي األمر إلى أنه قبض عشرين معجلة سماها ثمن الساعة وعشرين مؤجلة

، و الفرق فوائد ويغلب أن تكون فوائد فاحشة سترها عقد البيع  مؤجلة
 (7191 ) .

  

 كة :تمييز القرض عن الشر - 112

، وال شأن له بما إذا كان  . فالمقرض يسترد المثل من المقترض ويتميز القرض عن الشركة تمييزاً واضحاً في اكثر األحوال 

. أما الشريك فال يسترد حصته من الشركة بعد انقضائها إال بعد أن يساهم في الربح  المقترض قد ربح أو خسر من استغالله للقرض

 .  دمنا أن هذه المساهمة في الربح وفي الخسارة هي التي تميز الشركة عن القرض. وقد ق أو في الخسارة

. كما رأينا عند الكالم في الشركة  ويدق التمييز
 (7191 ) ،

، واشترط عليه أن يسترد مثله وان يساهم في  إذا قدم شخص ماال آلخر 

ركة األسد ، إذ هي ش . فمن رأي أن هذه شركة رآها شركة باطلة الربح دون الخسارة
 (7197 ) .

ومن رأي أن هذا قرض اعتبر أن من  

، وتكون الفائدة هنا أمراً احتمالية قد يتحقق إذا تحقق  ، واشترط فائدة للقرض هي نسبة معينة من الربح قدم المال قد أقرضه لآلخر

،  على الفائدة المسموح بها قانوناً  ربح وقد ال يتحقق إذا انعدم الربح وينبني على ذلك أنه إذا تحقق ربح وزاد نصيب المقرض فيه

. وينبني على ذلك أيضاً أن المقرض ال يشترك غالباً في إدارة العمل الذي قدم المال من أجله وال  أنزل النصيب إلى الحد القانوني

تكون له رقابة عليه إذ ليس بشريك 
 (7195 ) .

، اعتبر من قدم  عمل، فإن نيتهما إلى المشاركة في ال ويتوقف األمر على نية الطرفين 

،وإال كان العقد قرضاً على النحو الذي أسلفناه  المال شريكاً اشترط عدم المساهمة في الخسارة فتكون الشركة باطلة
 (7119 ) .

  

،ويردها  ، على أن يأخذ كل منهم بدوره مجموع هذه المبالغ مدة عام مثالً  وقد تتفق جماعة على أن يقدم كل منهم مبلغاً من النقود

(  pret a credit differe. وهذا ما يسمى بقرض االئتمان المؤجل )  ، فينتفع كل منهم بمجموع هذه المبالغ مدة معينة يأخذها غيرهل
 (7112 ) .

، ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اتفاق مستخدمي متجر على أن  فهذا عقد ظاهره شركة تختلط بالقرض 

، ال يعتبر عقد  ، وعند االقتضاء يقدم منه شيئاً إلى من كان في حاجة إلى ذلك أحدهم ليستثمره لمصلحتهم يودعوا ما يقتصدونه عند

، فال يجوز الحكم بالحل والتصفية  ، بل هو عقد غير مسمى يدور بين الوكالة والوديعة الناقصة الشركة
 (7111 ) .

وال يجوز لمستخدم  

، بل كل ما يستطيع هو أن يطالب بقيمة حصته وقت خروجه  وتصفيتهامنهم خرج من الخدمة أن يطالب بحل الهيئة 
 (7119 ) .

  

 تمييز القرض عن الوديعة : - 111

ويتميز القرض عن الوديعة في أن القرض ينقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض على أن يرد مثله في نهاية القرض إلى 

. هذا إلى أن المقترض  إلى المودع عنده بل يبقى ملك المودع ويسترده بالذات ، أما الوديعة فال تنقل ملكية الشيء المودع المقرض

، أما المودع عنده فال  ، أما المودع عنده فال ينتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح مالكاً له ينتفع بمبلغ القرض بعد أن أصبح مالكاً له

                                                                                                                                                                    

، مستخلصة هذه النية من ورقة العقد التي عاصرت  قد أقامت ذلك على نية طرفيه كانت منصرفة إلى القرض ال إلى البيع

تحرير العقد ومن التحقيق الذي أجرى في الدعوى والقرائن األخرى التي أوردتها استخالصاً لم يرد عليه طعن الطاعن في 

 .  ( 959ص  279رقم  9مجموعة عمر  2551ابريل سنة  9عين رفض هذا الطعن ) نقض مدني ، فيت حكمها

 (
7199
 .  مدني 2297أنظر أيضاً بالنسبة إلى رهن الحيازة م  (  

 (
7191
 .  ، ويغلب أن يكون من بيع العينة في الفقه اإلسالمي Mohatraوهذا ما كان بوتييه يسميه  (  

 (
7191
 .  295أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7197
 .  212أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7195
 .  في الهامش 219آنفاً فقرة  155رقم  59المجموعة الرسمية  2559ابريل سنة  7أنظر حكم محكمة استئناف مصر في  (  

 (
7119
بالنيول وريبير  159فقرة  19وانظر في الفروق بين الشركة والقرض بودري وفال  – 159فقرة  19بودري وفال  (  

 .  2295فقرة  22وسافاتييه 

 (
7112
 .  مكررة ثالثاً  2252فقرة  22وانظر في القرض في فرنسا بالنيول وريبير وسافتييه  –في الهامش  219أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7111
 .  919ص  91م  2519مايو سنة  11استئناف مختلط  (  

 (
7119
 .  19ص  59م  2511ديسمبر سنة  7استئناف مختلط  (  
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 .  ينتفع بالشيء المودع بل يلتزم بحفظه حتى يرده إلى صاحبه

ذلك فقد يودع شخص عند آخر مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر ومع ذلك فقد يودع شخص عند آخر مبلغاً من النقود أو شيئاً آخر مما  ومع

( وقد حسم التقنين المدني الجديد  depot irregulier، وهذا ما يسمى بالوديعة الناقصة )  ، ويأذن له في استعماله يلك باالستعمال

مدني في هذا المعنى : " إذا كانت الوديعة مبلغاً من  111. وتقول المادة  ، فكيفها بأنها قرض الوديعة الناقصةالخالف في طبيعة 

 .  ، اعتبر العقد قرضاً " ، وكان المودع عنده مأذوناً له في استعماله النقود أو أي شيء آخر مما يهلك باالستعمال

. فإن كان صاحب النقود قصد  . والرأي الغالب هو الرجوع إلى نية المتعاقدين أما في فرنسا فالفقه مختلف في تكييف الوديعة الناقصة

. أما أن قصد الطرفان منفعة من تسلم النقود عن طريق استعمالها  ، فالعقد وديعة أن يتخلص من عناء حفظها بإيداعها عند اآلخر

. ويكون العقد قرضاً بوجه خاص إذا كان تسلم النقود مصروفاً  قرض، فالعقد  لمصلحته
 (7115 ) .

  

 تمييز القرض عن العارية :  - 119

على جمع القرض والعارية في مكان وأحد وتسمية  –منها التقنين الفرنسي والتقنين المصري السابق  –وقد درج كثير من التقنينات 

 pret( والعارية عارية استعمال )  pret de cons ommationمى القرض عارية استهالك ) ، وللتمييز بينهما يس العقدين بالعارية

a usage ) . 

، ومن ثم  .ففي القرض ينقل المقرض ملكية شيء مثلي على أن يسترد المثل عند نهاية القرض والفرق ما بين العقدين فرق جوهري

، بل يقتصر على  ، فالمعير ال ينقل ملكية العين المعارة إلى المستعير رية. أما العا كان القرض من العقود التي ترد على الملكية

،ومن ثم كانت العارية من العقود التي ترد على  ، ومن ثم كانت العارية تسليمها إياه لينتفع بها على أن يردها بذاتها عند نهاية العارية

،  ، فوضع القرض بين العقود التي ترد على الملكية بين العقدين . ومن أجل ذلك فرق التقنين المدني الجديد ما االنتفاع بالشيء

 .  والعارية بين العقود التي ترد على االنتفاع بالشيء

مدني سالفة  997، ألن المقترض يلتزم برد مثله ) م  والذي يميز القرض عن العارية أن محل القرض يجب أن يكون شيئاً مثلياً 

 199. ومع ذلك فقد عرفت المادة  ، ألن المستعير يرده بعينه ال بمثله . أما محل العارية فيجب أن يكون شيئاً قيمياً ال مثلياً  ( الذكر

نها " عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل لالستهالك ليستعمله بال عوض لمدة معينة أو في غرض مدني العارية بأ

ًً  ، على أن يرده بعد االستعمال معين . مثل ذلك أن تقترض مكتبة من أخرى نسخة من كتاب لتبيعها إلى  ، ما دام هذا الشيء مثليِا

، ما دام هذا الشيء قد  . وقد يعير شخص آخر شيئاً قابالً لالستهالك تبة التي أقرضتها النسخة، على أن ترد مثلها إلى المك عميل

، على أن يرد  .مثل ذلك أن يعير شخص صرافاً مبلغاً من النقود يعوض به عجزاً عنده اعتبر لذاته فأصبح قيمياً على هذا النحو

.ومثل ذلك أيضاً أن يعير شخص صيرفياً قطعاً من النقود يضعها في "  شالصراف هذا المبلغ بذاته إلى المعير بعد انتهاء التفتي

الفترينة " على أن يردها بذاتها 
 (7119 ) .

 (pret ad pomam et ostentationem ) . 

 التنظيم التشريعي للمقرض والدخل الدائم : - 115

،وكان يضم إلى كل من المقرض والعارية في  باب وأحد، بين القرضين والعارية في  ، كما قدمنا كان التقنين المدني السابق يجمع 

، فقد فصل  . ولما كانت الصلة مفقودة بين هذه العقود المتنافرة في طبيعتها نفس الباب الدخل الدائم واإليرادات المرتبة مدى الحياة

د بين العقود الواردة على االنتفاع ،وجعل القرض والدخل الدائم وهما من طبيعة واحدة في فصل وأح بينها التقنين المدني الجديد

( ما بين عاريتي  بالشيء وخصص لإليراد المرتب مدى الحياة فصالً مستقالً بين عقود الغرر : " يجمع التقنين الحالي ) السابق

،  أن تكون لفظيةاالستعمال واالستهالك والدخل الدائم والدخل المرتب مدى الحياة في باب وأحد والصلة ما بين هذه العقود أقرب إلى 

.  ، أما العارية االستهالك فترد على الملكية وإال فإن طبيعة كل عقد تتنافر مع طبيعة العقد اآلخر فعارية االستعمال ترد على المنفعة

دخل الدائم . واألولي أن يجمع عارية االستهالك وال ، فإن الدخل المرتب مدى الحياة عقد احتمالي وإذا كان الدخل الدائم عقداً محدداً 

، والدخل المرتب مدى الحياة  ، وان توضع عارية االستعمال مكانها بين العقود التي ترد على المنفعة في مكان وأحد فكالهما قرض

. وهذا ما فعل المشروع "  مكانه بين العقود االحتمالية
 (7111 ) .

  

                                                 

 (
7115
 .  2951فقرة  – 2591فقرة  19أنظر في هذه المسألة بودري وفال  (  

 (
7119
، فالعقد عارية  وإذا اعار شخص آخر أسهماً ينتفع بفوائدها على أن يرد األسهم بالذات – 192فقرة  19أنظر بودري وفال  (  

وهما اآلن عقدان  –عارية وأهم الفروق بين القرض وال –(  215ص  19م  2557مايو سنة  19ال قرض ) استئناف مختلط 

أن القرض عقد ناقل للملكية والعارية ال تنقل إال حيازة عرضية )  –رضائيان ملزمان للجانبين في التقنين المدني الجديد 

، وأن القرض قد  ( ويستتبع ذلك نتائج هامة في تبعة الهالك وفي حقوق المقرض أو المعير عند إعسار المقترض أو المستعير

ً يكون تبرع ، وأن للمعير على عكس المقرض أن يسترد العين  اً أو معاوضة إذا كان بفائدة أما العارية فال تكون إال تبرعا

األستاذ محمد كامل مرسي في  - 191فقرة  19المعارة قبل الوقت المحدد في العقد إذا عرضت له حاجة ماسة ) بودري وفال 

 .  ( 119فقرة  1العقود المسماة 

 (
7111
 .  591ص  5األعمال التحضيرية ج  مجموعة (  
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، وهي  ، فذكر أوال التزامات المقرض ي التقنين المدني السابقوقد ترتب التقنين المدني الجديد عقد القرض ترتيباً منطقياً ال نجده ف

،  ، وهذه هي االلتزامات التي تنشئها عادة العقود الناقلة للملكية إلى جانب نقل الملكية تسليم الشيء وضمان االستحقاق وضمان العيب

.  ، وهي رد المثل ودفع الفوائد أن وجدت ت المقترض. ثم ذكر بعد ذلك التزاما رأيناها قبل ذلك في البيع والمقايضة والهبة والشركة

وذكر أخيراً الوجوه التي ينتهي بها القرض 
 (7111 ) .

  

، وبين  ، إذ عرف العقد ، فقد أوجز فيه التقنين المدني السابق إيجازاً مخال فعالج التقنين المدني الجديد هذا العيب أما الدخل الدائم

الستبدال به واالستبدال خصيصة وئيسية فيه أحكامه وأفاض بوجه خاص في أحكام ا
 (7117 ) .

 

 أهم الفروق بين التقنين الجديد والتقنين السابق في عقد القرض :  - 119

 وقد أوردت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي أهم الفروق بين التقنين الجديد والتقنين السابق في عقد القرض فيما يأتي :

 .  ، وكان عينياً في التقنين السابق لقرض عقداً رضائياً جعل التقنين الجديد ا - 2

بين التقنين الجديد في وضوح أن القرض عقد ملزم للجانبين فهناك التزامات في ذمة المقترض تقابلها التزامات أخرى في ذمة  - 1

 . المقترض

 . نقل التقنين الجديد أحكام الفوائد إلى األحكام العامة في نظرية االلتزام - 9

، اكتفاء بالنص  أغفل التقنين الجديد نصاً أورده التقنين السابق خاصاً برد القيمة العددية للنقد أياً كان اختالف أسعار المسكوكات - 5

 .  ( الوارد في هذا الشأن مدني 295العام ) م 

9 -  ً جاز انتهاء القرض بفائدة متى انقضت ستة ، إذ أ . وجدت في مسأله هامة بين التقنين الجديد أسباب انقضاء القرض بياناً وافيا

، على أنه يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة األشهر  أشهر على القرض وأعلن المدين رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترض

التالية لإلعالن 
 (7115 ) .

  

 خطة البحث : - 111

، ثم آثار القرض في الفصل  حث أركان القرض في الفصل األول، فنب ونبحث القرض والدخل الدائم في فصول ثالثة متعاقبة 

 .  ، ثم الدخل الدائم في الفصل الثالث الثاني

 أركان القرض  -الفصل األول  
 .  ،شأنه في ذلك شأن سائر العقود أركان ثالثة : التراضي والمحل والسبب أركان ثالثة :لعقد القرض - 111

 لقرض التراضي في عقد ا -الفرع األول  

 .  ،ثم في شروط صحة التراضي شروط االنعقاد وشروط الصحة : نتكلم في شروط االنعقاد في التراضي - 117

 شروط االنعقاد  -المبحث األول  

 توافق اإليجاب والقبول كاف في عقد القرض : - 115

 .  ، فيكفي النعقاده توافق اإليجاب والقبول من المقرض والمقترض قدمنا أن عقد القرض عقد رضائي

، فتسرى القواعد العامة في نظرية العقد من ذلك طرق التعبير عن اإلدارة تعبيراً  وال توجد في هذا الصدد أحكام خاصة بعقد القرض

،  ، وموت من صدر منه التعبير عن اإلدارة أو فقده ألهليته ه التعبير عن اإلدارة أثره، والوقت الذي ينتج في صريحاً أو تعبيراً ضمنياً 

 .  ، وغير ذلك من األحكام العامة ، والنيابة في عقد القرض والتعاقد ما بين الغائبن

 ً . أما عند ما كان القرض  ، ولم تعد هناك أهمية للتمييز بينهما ، صار الوعد بالقرض يعدل القرض ومنذ أصبح القرض عقداً رضائيا

ً  ، فقد قدمنا أنه كان يمكن االتفاق بعقد رضائي على وعد بالقرض عقداً عينياً في التقنيين المدني السابق ،  ،ويكون هذا الوعد ملزما

عن طريق عقد .وكنا بذلك نصل إلى القرض عندما كان عقداً عينياً  ، فيتم القرض بالتسليم فيجبر الواعد على تسليم ما وعد بإقراضه

رضائي هو الوعد بالقرض 
 (7119 ) .

  

 صور مختلفة لعقد القرض : - 179

                                                 

 (
7111
 .  591ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7117
 . 591ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7115
 .  597 – 591ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  أنظر في كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في (  

 (
7119
 .  111أنظر آنفاً فقرة  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 .  وقد يتخذ القرض صوراً مختلفة من أخرى غير الصور المألوفة 

.  ، فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقرضين من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوي عام سندات

 .  ومن اكتتب في هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوي بقيمة ما اكتتب به

د تكون قروضاً يعقدها من حررها وهو المقترض ، فهذه األوراق ق ومن ذلك تحرير كمبيالة أو سند تحت اإلذن أو سند لحامله

 .  لمصلحة من حررت له وهو المقرض

 .  ، فالعميل يكون مقترضاً من المصرف مبلغاً حده األقصى هو االعتماد المفتوح ومن ذلك فتح اعتماد في مصرف للعميل

، وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة  المقترض، فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض والصرف هو  ومن ذلك إيداع نقود في مصرف

وتعتبر قرضاً 
 (7112 ) .

  

، فالمصرف يكون قد أقرض العميل هذا  ومن ذلك تعجيل مصرف مبلغاً من النقود لعميل لقاء أوراق مالية مودعة في المصرف

المبلغ الذي عجله في مقابل رهن هو األوراق المالية المودعة في المصرف 
 (7111 ) .

  

 ت القرض : إثبا - 172

، إذا زادت قيمته على عشرة  . ومن ثم ال يجوز إثبات القرض ويخضع القرض في إثباته للقواعد العامة المقررة في اإلثبات

، إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها كاإلقرار واليمين ومبدأ الثبوت بالكتابة  جنيهات
 (7119 ) .

أما إذا لم تزد قمية القرض على عشرة 

ً جنيهات أو كا  .  ، جاز إثباته بجميع الطرق اإلثبات ويدخل في ذلك البينة والقرائن ن قرضاً تجاريا

، إذا عقده المقترض لعمل من أعمال  ، ومن ثم يجوز للمقرض إثباته بجميع الطرق والقرض يكون تجارياً بالنسبة إلى المقترض

التجارة 
 (7115 ) .

ال أعمال المقرض التجارية ، إذا كان داخ ويكون تجارياً بالنسبة إلى المقرض 
 (7119 ) .

ويترتب على أن القرض  

%في القرض 5% في القرض التجاري و 9، فهو  أن السعر القانوني للفائدة يختلف –إلى جانب طرق اإلثبات  –تجاري أو مدني 

 .  المدني

، وأن  ات عكس ما جاء بالورقة، فال يجوز إثب ، وذكر فيها أن المقترض قد قبض مبلغ القرض وإذا حررت ورقة إلثبات القرض

 .  ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في اإلثبات ، إال بالكتابة المقترض لم يقبض هذا المبلغ

، وال يكون في ذلك تجديد لعقد القرض  ويجوز للمتعاقدين أن يحررا بالقرض سنداً تحت اإلذن حتى يسهل تداوله
 (7111 ) .

  

 شروط الصحة  -المبحث الثاني  

 األهلية في عقد القرض :  - 171

.  ، وهذا إذا كان القرض بفائدة ، إذ هو ينقل ملكية الشيء المقترض واألهلية التي يجب أن تتوافر في المقرض هي أهلية التصرف

، ومن ثم يجب أن تتوافر في المقرض أهلية التبرع  أما إذا كان بغير فائدة فهو تبرع
 (7111 ) .

بغير وإذا أقرض القاصر أو المحجور  

 ً ، أما إذا أقرض بفائدة فإن القرض يكون قابالً لإلبطال لمصلحته  فائدة كان القرض باطالً ألنه ضار به ضرراً محضا
 (7117 ) .

 

                                                 

 (
7112
 .  111أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7111
 .  2299فقرة  22أنظر في كل ذلك بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7119
سندات الدين مذكوراً فيها أن قيمتها . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت  وال يجوز إثبات عكس ما بالكتابة إال بالكتابة (  

، ثم اتضح من الرسائل الصادرة من مدعية الدين إلى مدينها في مناسبات وظروف مختلفة قبل تواريخ السندات  دفعت نقداً 

ً  وبعدها إنها كانت تستجدي المدين وتشكر له احسانه عليها وتبرعه لها من  ، فهذه الرسائل يجوز اعتبارها دليال كتابياً كافيا

. وقضت محكمة  ( 297ص  11رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  9نفي وجود قرض حقيقي ) نقض مدني 

، جاز إثبات ما يخالف المكتوب  االستئناف المختلطة بأنه إذا لم يذكر في الورقة الرسمية أن مبلغ القرض دفع أمام الموثق

 .  ( 92ص  11م  2529نوفمبر سنة  19دون حاجة إلى الطعن بالتزوير في الورقة الرسمية ) 

 (
7115
بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 715. وفقرة  715فقرة  19بودري وفال  – 222ص  951فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

2297  . 

 (
7119
 .  2297فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  –وما بعدها  711فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7111
 .  519ص  – 515ص  2251فقرة  22وسافاتييه بالنيول وريبير  (  

 (
7111
يجب أن يكون المقرض حاصال على األهلية الالزمة للتفرغ عن األشياء التي يريد  "لبناني على أنه  191وقد نصت المادة  (  

 .  "إقراضها 

 (
7117
المحدد في القرض مع الفوائد ، جاز لناقض األهلية أن يسترد ما أقرضه قبل الميعاد  فإذا كان القرض باطال أو أبطل (  

، أو مع الفوائد بالسعر القانوني من يوم المطالبة القضائية إذا كان القرض بغير فائدة ) بالنيول  المشترطة حتى يوم الرد

 .  ( مكررة رابعاً  2295فقرة  22وريبير وسافتييه 
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، وال يجوز لألب إقراض مال  ( من القانون الوالية على المال 5ويجوز لألب وللجد  أن يقرضا مال القاصر بفائدة بإذن المحكمة ) م 

(  من قانون الوالية على المال 9دة إال ألداء واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة ) م القاصر بغير فائ
 (7115 ) .

وكذلك الوصي  

 .  ( من قانون الوالية على المال 17م  95والقيم ال يجوز لهما إقراض مال القاصر أو المحجور بفائدة إال بإذن المحكمة ) م 

.فال يجوز للقاصر وال  ، وذلك سواء كان القرض بفائدة أو بغير فائدة ، ألنه يلتزم برد المثل أما المقترض فتشترط فيه أهلية االلتزام

، ويكون العقد في هذه الحالة قابالً لإلبطال  ، وحتى لو كان القاصر مأذوناً له في إدارة أعماله للمحجور أن يقترضا ولو بغير فائدة
 (

7179 ) .
.ويجوز كذلك للوصي والقيم  ( من قانون الوالية على المال 5ويجوز لألب أن يقترض باسم القاصر بغير إذن المحكمة ) م  

(  من قانون الوالية على المال 17و م  95أن يقترضا باسم القاصر أو المحجور بإذن المحكمة ) م 
 (7172  )

 

 ة عقد القرض :دارعيوب اإل - 179

. ومن ثم يكون  ، فتسري القواعد العامة المقررة في نظرية العقد ةدارص بها عقد القرض في صدد عيوب اإلوال توجد أحكام يخت 

، وذلك وفقاً لألحكام  ، وهي الغلط والتدليس واإلكراه ةدارة أحد المتعاقدين عيب من عيوب اإلدارالقرض قابالً لإلبطال إذا شاب إ

 .  المقررة في هذا الشأن

، إذ ال يجوز للمقرض أن يشترط فائدة تزيد على الحد األقصى الذي يسمح به  أحكام الفوائد تغني عنه في عقد القرضأما االستغالل ف

 .  %1القانون وهو 

 المحل والسبب في عقد القرض  -الفرع الثاني  

 (  المحل في عقد القرض ) فوائد القرض  -المبحث األول  

 الشيء المقترض والفوائد :  - 175

 .  ، وقد تشترط فوائد للقرض فيكون للعقد محل آخر هو هذه الفوائد المشترطة لقرض في األصل هو الشيء المقترضمحل ا

 المطلب األول الشيء المقترض  

 الشروط الواجب توافرها في الشيء المقترض :  - 179

، معيناً أو قابالً  .فيجب أن يكون الشيء موجوداً  يجب أن يتوافر في الشيء المقترض الشروط العامة التي يجب توافرها في المحل

، فإن هذه الشروط  ، ولما كان الشيء المقترض في الكثرة الغالبة من األحوال نقوداً  ،غير مخالف للنظام العام وال لآلداب للتعيين

،  ، كغالل مثالً  . ولكن قد يقع أن يكون الشيء المقترض أشياء مثلية غير النقود ام قد حدد مقدار المبلغ المقترضتكون متوافرة ما د

فعند ذلك يجب أن تكون كمية الغالل المقترضة موجودة عند القرض فلو كانت قد احترقت قبل القرض انعدم المحل وال ينعدم 

،  . وإذا كان الشيء المقترض شيئاً محرماً  ، حتى يمكن أن يرد مثلها عند نهاية القرض .كذلك يجب أن يكون مقدارها معلوماً  القرض

 .  ، فإن المحل يكون مخالفاً النظام العام ويكون القرض باطالً  كالحشيش والمخدرات

ة الذكر بهذا مدني سالف 997،أن يكون الشيء المقترض من المثليات وقد صرحت المادة  ، إلى جانب هذه الشروط العامة ويجب

الشرط إذ تقول كما رأينا : " القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر " 

 ً ، وال يمكن رد المثل إال  ، إذ المقترض يتملكه على أن يرد مثله على أن طبيعة عقد القرض تقتضي أن يكون الشيء المقترض مثليا

 .  اتفي المثلي

. فيمكن  وأكثر ما يكون الشيء المقترض نقوداً كما قدمنا ولكن ال يوجد ما يمنع من أن يكون هذا الشيء غير نقود ما دام من المثليات

اقتراض الغالل والحبوب والقطن والزيت وغير ذلك من المكيالت والموزونات والمذروعات والعدودات المتقاربة متى كانت معينة 

ر أو قابلة للتعيين النوع والمقدا
 (7171 ) .

  

                                                 

 (
7115
 .  "هو في واليته  ال يملك الولى اقترض مال من "عراقي على أنه  197وقد نصت المادة  (  

 (
7179
،  ( مدني 1/  251. ) م  "ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد  "، لم يلتزم ناقص األهلية إال برد  فإذا ابطل القرض (  

ً  2295فقرة  22والي لتزم بدفع فوائد ولو كانت مشترطة ) بالنيول وريبير وسافتييه   159. وقد نصت المادة  ( مكررة رابعا

، فإن تلف الشيء بنفسه فال ضمان  ، فعليه الضمان بقدر ما كسب إذا استقرض محجور عليه شيئاً فاستهلكه "عراقي على أنه 

 .  "، فللمقرض استردادها  . وإن كانت عينه باقية عليه

 (
7172
 .  59األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 159فقرة  1أنظر في كل ذلك األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  (  

 (
7171
، وال على المنقوالت  ، ال على العقارات ألنها في الغالب أموال قيمية فال يمكن إذن أن يقع القرض إال على منقوالت مادية (  

 .  ألنها دائماً أموال قيمية –فيما عدا السندات لحاملها  –المعنوية 
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.  ، سواء كان ذلك مادياً كالمأكوالت والمشروبات أو كان مديناً كالنقود والغالب أن يكون الشيء المثلي المقترض قابالً لالستهالك

. ولكن قد يقع أن يكون هذا الشيء غير قابل لالستهالك  فالمقترض يستهلكه ويرد مثله
 (7179 ) .

أن يقترض ،ه يجوز  وقد رأينا أ 

، على أن يرد مثلها إلى المقرض  صاحب مكتبة من صاحب مكتبة أخرى نسخة من كتاب ليبيعها إلى عميل
 (7175 ) .

ولكن نسخة  

، فأصبحت قابلة لالستهالك ال بالنسبة إلى طبيعتها بل بالنسبة إلى الغرض الذي أعدت له  الكتاب هنا قد أعدت لالستهالك
 (7179 ) .

  

 ير : إقراض مال الغ - 171

، فإنه يجب أن يكون مالكاً لهذا الشيء حتى يستطيع أن ينقل  ولما كان المقرض يلتزم بنقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض

، لذلك نرى أن إقراض ملك الغير يكون صحيحاً ولكنه  . ولكن لما كان نقل ملكية الشيء المقترض هو التزام في عقد القرض ملكيته

. ذلك أنه لم يرد في عقد القرض نص مماثل للنص الوارد في عقد  ، وذلك تطبيقاً للقواعد العامة ى طلب المقترضقابل للفسخ بناء عل

. فلم يبق إال  ( ليقضي بأن إقراض ملك الغير يكون قابالً لإلبطال مدني 552( والنص الوارد في عقد الهبة ) م  مدني 511البيع ) م 

يكون قابال للفسخ بناء على طلب المقترض إذا لم  –وهو عقد ملزم للجانبين  –بأن عقد القرض  ،وهذه تقتضي تطبيق القواعد العامة

يف المقرض بالتزامه من نقل ملكية الشيء المقترض 
 (7171 ) .

  

ً  فإذا أقرض شخص آخر كمية من الغالل ولم يكن يملكها ،ولكن المقترض يعجز عن نقل ملكية الغالل إلى  ، فأن القرض يقع صحيحا

، ويجوز للمالك الحقيقي أن يستردها منه  المقترض حتى لو تسلمهما هذا فتبقى الغالل في يد المقترض غير مملوكة له
 (7171 ) .

 

،  ، فإن المقترض يستطيع أن يطلب فسخ القرض لعجز المقرض عن الوفاء بالتزامه أو لم يستردهاوسواء استرها المالك الحقيقي 

 .  وان يطالب المقرض بالتعويض في الحدود التي يجب فيها على المقرض ضمان االستحقاق وسيجيء بيان ذلك

، فإن المقترض يتملك الغالل بالحيازة ) م  يملكها، أي كان يعتقد وقت تسلم الغالل أن المقرض  على أنه إذا كان المقترض حسن النية

ً  ( مدني 2/  115 . فإذاكانت الغالل مسروقة من صاحبها أو  . ويعتبر القرض الصادر من غير مالك في هذه الحالة سبباً صحيحا

نوات من وقت الضياع أو ، وللمالك الحقيقي أن يستردها منه خالل ثالث س ، فإن المقترض ال يتملكها بالرغم من حسن نيته مفقودة

 . ( مدني 2/  115السرقة ) م 

، فإنه ال يتملكه بعقد القرض بل بالحيازة كما سبق  فإذا تملك المقترض حسن النية الشيء المقترض الحيازة على النحو الذي أسلفناه

أثرى به على حساب طبقاً لقواعد اإلثراء ، ومن ثم يرجع عليه المالك الحقيقي بما  .ويتملكه من المالك الحقيقي ال من المقترض القول

،رجع عليه  . فإذا كان المقترض قد استهلك الشيء المقترض ، ألن المقترض لم يحز الشيء المقترض إال ملتزماً برد مثله بال سبب

كان هذا مسئوالً ، ويستطيع كذلك أن يرجع على المقرض إذا  بقيمة ما استهالكه عند نهاية القرض –ال المقرض  –المالك الحقيقي 

طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية 
 (7177 ) .

  

، فقد قدمنا أن الشيء المقترض يكون في الكثرة  وغنى عن البيان أن ما تقدم من إقراض ملك الغير محدود األهمية من الناحية العملية

 .  ال يملك النقود التي يقرضها ، فيتعذر أن يقال أن المقرض ،وهذه ال تتعين بالتعيين الغالبة من األحوال نقوداً 

 المطلب الثاني فوائد القرض  

 ال تجب الفوائد إال إذا اشترطت :  - 171

ً  ، فال تجب فوائد على المقترض قدمنا أن القرض في األصل عقد تبرع ، إال إذا كان هناك اتفاق على  ، حتى لو كان القرض تجاريا

                                                 

 (
7179
يجوز  "من التقنين اللبنانين على أنه  191وقد نصت المادة  – 1وهامش رقم  252ص  955فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

. ثم نصت  "، سواء أكانت تستهلك باالستعمال األول أم ال  أن يعقد قرض االستهالك على جميع األشياء المنقولة من المثليات

استلم المقترض إسناد دخل أو أوراقاً مالية أخرى أو بضائع بدال من النقود المتفق  إذا "من نفس التقنين على أنه  197المادة 

،  ، فإن قيمة القرض تحسب بناء على سعر اإلسناد أو ثمن البضائع في الزمان والمكان اللذين جرى فيهما التسليم عليها

 .  "ويكون باطال كل نص مخالف 

 (
7175
 .  119أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7179
، وأن يكون في الوقت ذاته قابال لالستهالك بالنسبة إلى غرض  لص من ذلك أن الشيء المقترض يجب أن يكون مثلياً ويخ (  

 .  ( 2975فقرة  1جوسران  – 1755فقرة  1المتعاقدين ) بالنيول ويبير وبوالنجيه 

 (
7171
 111فقرة  19لإلبطال : بودري وفال أنظر عكس ذلك وفي أن اقراض ملك الغير يقاس على بيع ملك الغير فيكون قابال  (  

 .  59األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  –مكررة  151فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  -وما بعدها 

 (
7171
 .  2125فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  (  

 (
7177
 – 255ص  59األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  - 111فقرة  Pretلفظ  5أنظر في هذا المعنى انسيكلوبيدي داللوز  (  

فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  - 11جيوار فقرة  – 199فقرة  19وانظر عكس ذلك بودري وفال 

 .  مكررة 151
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ذلك بينه وبين المقرض 
 (7175 ) .

فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر …مدني صراحة في هذا المعنى : "  951 وتقول المادة 

، فإن ذلك ال يمنع من أنه إذا حل ميعاد رد القرض وتأخر  . على أنه إذا لم يتفق الطرفان على فوائد للقرض القرض بغير أجر "

وفقاً  –%في القروض التجارية 9القروض المدنية و  %في5 -، استحقت عليه فوائد تأخيرية بالسعر القانوني  المقترض في الرد

، دون حاجة إلى أن يثبت المقرض ضرراً  ، فتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها للقواعد المقررة في الفوائد التأخيرية

ة عند الكالم في نظرية االلتزام .وقد سبق أن بينا شروط استحقاق الفوائد التأخيري ( مدني 117و م  111لحقه من التأخير ) م 
 (

7159 ) ،
 .  فنحيل هنا على ما أوردناه هناك 

، فإن في الغالب في العمل أن يشترط  وبالرغم من أن القرض في األصل عقد تبرع وأن الفوائد ال تدب إال إذا اتفق عليها الطرفان

، وكذلك  . ففي القروض التجارية واعد العامة في اإلثبات. ويثبت هذا الشرط وفقاً للق المقرض على المقترض دفع فوائد بسعر معين

، وفي غير  ، يجوز اإلثبات بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن في القروض المدنية إذا لم يزد مجموع الفوائد على عشرة جنيهات

ذلك تجب الكتابة أو ما يقوم مقامها 
 (7152 ) .

  

 صور مختلفة الشتراط الفوائد :  - 177

. على أنه يجوز أن يتخذ هذا  ة المألوفة لالشتراط الفوائد أن يرد في عقد القرض شرط يلزم المقترض بدفع فوائد سنويةوالصور

.  .من ذلك أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد في نهاية القرض مبلغاً يزيد على المبلغ المقترض الشرط صوراً أخرى

، ويجب أن تخضع هذه   فوائد القرض تدفع مرة واحدة مع مبلغ القرض عند رد( هي  prime de remboursementفالزيادة ) 

، لم  ، وإذا عجل المقترض الرد قبل الميعاد الزيادة للقيود المفروضة على الفوائد فال يجوز أن تزيد على الحد األقصى المسوح به

، واشترط المقرض أن يردها  ا كان القرض ألفاً مثالً . فإذ يجب عليه من هذه الزيادة إال ما يتناسب مع الوقت السابق على الرد

، وجب أوالً إنقاص المائتين وهي الزيادة إلى مائة وأربعين  ، وعجل المقترض الرد بعد سنة واحدة المقترض بعد سنتين ألفاً ومائتين

لمائة واألربعين إلى النصف ألن ، ثم وجب بعد ذلك إنقاص ا ( %1حتى تنزل إلى الحد األقصى المسموح به للفوائد االتفاقية ) 

 .  . ومن ثم يرد المقترض األلف التي اقترضها ومعها سبعون هي الفوائد المقترض رد القرض بعد سنة ال سنتين

، القسط األول يتضمن  ويقع كثيراً في القروض طويلة أن يشترط المقرض على المقترض أن يرد القرض أقساطاً سنوية متساوية

، والقسط الثاني يتضمن فوائد ما بقى من مبلغ القرض مع جزء أكبر من رأس  ض كله مع جزء بسيط من رأس المالفوائد مبلغ القر

، إلى أن يصير القسط األخير  ، وتتدرج األقساط متضمنة فوائد اقل ورأس مال أكبر المال تعادل الزيادة فيه ما نقص من الفوائد

. وهذه الصورة المألوفة في القروض طويلة األجل من شأنها أن  لة هي فوائد هذا الباقيمتضمناً ما بقى من رأس المال مع فوائد قلي

 ً ، وان تنقص من الفوائد  ، عن طريق أقساط سنوية متساوية تيسر على المقترض استهالك راس المال مع دفع فوائد في وقت معا

وجب أن يخصم من الفوائد ما يتناسب مع هذا التعجيل . وإذا عجل المقترض رد القرض  بقدر ما يستهلك المقترض من رأس المال

على النحو الذي رأيناه فيما تقدم 
 (7151 ) .

، فيغلب أن  إحالة : فإذا اشترط المقرض على المقترض دفع فوائد –سعر الفائدة  - 175 

لقواعد المقررة في هذا %وتسري ا1. وال يجوز له في تقدير هذا السعر أن يجاوز الحد األقصى المسموح به وهو  يقدر سعرها

، ومتى يجوز  ، وجزاء مجاوزة سعر الفائدة ، فبينا سعر الفوائد التعويضية ، وقد سبق أن بسطناها في النظرية العامة لاللتزام الشأن

ة الفوائد ، وعدم جواز زياد ، وعدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد النزول عن هذه الحدود المقررة ومتى تجوز الزيادة عليها

، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع  في مجموعها على رأس المال
 (7159 ) .

 

.ففي هذه الحالة يجب على المقترض أن يدفع فوائد  وقد يقع أن يشترط المقرض على المقترض دفع فوائد دون أن يقدر سعرها

                                                 

 (
7175
، فإن ذلك ال يكفي الستخالص  قرضوإذا ذكر المتعاقدان أن القرض يكون دون فوائد مدة حياة المقترض أو إلى نهاية ال (  

 2299فقرة  22اتفاق ضمني على أن الفوائد تسري عند وفاة المقترض أو عند نهاية القرض ) بالنيول وريبير وسافايتيه 

 .  ( 251ص  951فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 579ص 

 (
7159
 .  وما بعداه 991فقرة  1أنظر الوسيط للمؤلف  (  

 (
7152
 .  221م ص  2591 2 فبراير سنة 29اشتراط الفائدة بالقارئن : استئناف مختلط أنظر في إثبات  (  

 (
7151
وال يجوز أن تزيد الفوائد وما يضاف إليها من عمولة ومصروفات إدارة على  – 2291فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

ص  22م  2755ابريل سنة  11 – 72ص  22م  2757ديسمبر سنة  17الحد األقصى للسعر اإلتفاقي : استئناف مختلط 

. ويجب التمييز في كل قسط بين الجزاء الخاص براس المال والجزء الخاص بالفوائد وإعطاء كل حكمة : استئناف  252

ص  17م  2521يونيه سنة  29 – 519ص  17م  2521يونيه سنة  29 – 519ص  15م  2521يونيه سنة  11مختلط 

519 . 

 (
7159
 .  919فقرة  – 929لف الجزء الثاني فقرة أنظر الوسيط للمؤ (  
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%في القروض التجارية 9% في القروض المدنية و 5، فتكون هذه الفوائد  بالسعر القانوني
 (7155 ) .

وتعتبر القروض تجارية حتى لو 

، أو كانت تجارية من جانب المقرض وحده بأن كان هذا  كانت تجارية من جانب المقترض وحده بأن خصص القرض لعمل تجاري

المقرض هو أحد المصارف مثالً 
 (7159 ) .

  

 المبحث الثاني  السبب في عقد القرض  

 لقرض هو الباعث الدافع إلى التعاقد :السبب في عقد ا - 159

وقد بينا عند الكالم في نظرية السبب  
 (7151  )

 .  ، هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، بحسب النظرية الحديثة أن السبب

. ولكن يرد على  هو التسليم –وهو عقد عيني بحسب هذه النظرية  –قد كانت النظرية التقليدية لسبب تجعل السبب في عقد القرض 

. على أن هذه  ، ال النعدام ركن التسليم إذا انعدم لم ينعقد القرض –وهو ركن مستقل في عقد القرض العيني  –ذلك بأن التسليم 

رض برد المبلغ ، تجعل سبب التزام المقت ، بعد أن أصبح عقد القرض عقداً ملزماً للجانبين في التقنين المدني الجديد النظرية التقليدية

، شأن القرض في ذلك شأن كل عقد ملزم للجانبين التزام كل من المتعاقدين فيه هو السبب في  القرض هو التزام المقرض بنقل ملكيته

. وقد بينا كيف يجب استبعاد النظرية التقليدية في السبب  التزام اآلخر
 (7151 ) ،

وكيف يجب األخذ بالنظرية الحديثة التي تقوم على  

باعث الدافع إلى التعاقد ال
 (7157  )

 .  كما سبق القول

 تطبيقات النظرية الحديثة لسبب في عقد القرض : - 152

ومن تطبيقات النظرية الحديثة للسبب في القضاء الفرنسي ما سبق أن أوردناه  
 (7155  )

من أن هذا القضاء يبطل قرضاً يكون قصد 

، سواء كان مشتركاً معه في المقامرة أو لم يكن  المقترض منه أن يتمكن من المقامرة ويكون المقرض عالماً بهذا القصد
 (7199 ) .

 

ويبطل القرض أيضاً إذا كان الغرض منه أن يتمكن المقترض من الحصول على منزل يديره للعهارة 
 (7192 ) ،

تبقي صالت أو أن يس 

غير شريفة تربطه بخليلة له 
 (7191 ) .

  

. فقد قضت محكمة النقض بأن  وقد كان القضاء المصري يجنح في بعض أحكامه إلى األخذ بالنظرية التقليدية للسبب في عقد القرض

، فإذا انتفي السبب  المقابل، ومن هذا الدفع يتولد االلتزام برد  السبب القانوني في عقد القرض هو دفعه المقرض نقداً إلى المقترض

بهذا المعنى بطل العقد 
 (7199 ) .

وقضت محكمة االستئناف المختلطة في حكم قديم لها بأن القرض ال يكون باطالً حتى لو كان  

، وحتى لو كان المقرض عالماً بذلك  المقترض قصد استعمال المبلغ المقترض في إدارة عين للعهارة
 (7195 ) .

ولكن القضاء  

كما سبق أن بينا  ، المصري
 (7199 ) ،

، فقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن  هجر بعد ذلك نظرية التقليدية وأخذ بالنظرية الحديثة 

عقد القرض يكون باطالً إذا قصد المقترض منه أن يتمكن من المقامرة وكان المقرض عالماً بهذا القصد 
 (7191 ) .

لكن إذا ثبت أن  

، ويكون عقد القرض صحيحاً  ، فإن الدليل على الغرض غير المشروع ال يقوم في المقامرة المقترض لم يستعمل القرض فعالً 
 (

                                                 

 (
7155
، وجب على المقترض أن يدفع الفائدة  إذا اشترط الفريقان أداء فائدة ولم يعينا معدلها "لبناني على أنه  111وتنص المادة  (  

، وإذا لم  الفائدة القانونية. وفي المواد المدنية يجب أن يعين خطأ معدل الفائدة المتفق عليها حينما يكون زائداً عن  القانونية

يجوز أن تؤخذ فائدة عن فوائد  "لبناني على أنه  117. وتنص المادة  "يعين خطأ فال تجب الفائدة إال على المعدل القانونين 

. وفي كال الحالين يشترط أن تكون الفوائد  رأس المال إما بإقامة دعوى وإما بمقتضى عقد خاص منشأ بعد االستحقاق

 .  "، وذلك مع االحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة  عائدة إلى مدة ال تقل عن ستة أشهر المستحقة

 (
7159
 .  221وقارن األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 2291فقرة  22أنظر في هذا المعنى بالنيول ويبيير وسافايتيه  (  

 (
7151
 .  اوما بعده 151الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  (  

 (
7151
 . وما بعدها 111الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  (  

 (
7157
 . وما بعدها 171الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  (  

 (
7155
 .  51ص  175الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  (  

 (
7199
 17 – 11 – 2 – 2599داللوز  2591نوفمبر سنة  25 – 999 – 2 – 51داللوز  2751يوليه سنة  5نقض فرنسي  (  

 .  911 – 2 – 2599جازيت دي باليه  2599يناير سنة 

 (
7192
 .  175 - 2 – 51سيريه  2759نقض مدني فرنسي أول ابريل سنة  (  

 (
7191
وانظر في القضاء الفرنسي بالنيول وريبير وسافاتييه  – 211 – 2 – 2519داللوز  2519ابريل سنة  21نقض فرنسي  (  

 .  2259فقرة  22

 (
7199
 .  297ص  11رقم  2مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  9دني نقض م (  

 (
7195
 .  27ص  9المجموعة الرسمية للقضاء المختلط  2711نوفمبر سنة  11استئناف مختلط  (  

 (
7199
 .  511ص  – 511ص  152الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  (  

 (
7191
 .  955ص  52م م  2515مايو سنة  29 – 255( ص  م 2751فبراير سنة  19استئناف مختلط  (  
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7191 ) .
  

، فإنه بعد صدور التقنين  وإذا كان القضاء المصري قد أخذ في بعض أحكامه بالنظرية التقليدية للسبب في عهد التقنين المدني السابق

بب على ما بيناه عند الكالم في نظرية السبب وقد أخذ بالنظرية الحديثة للس –المدني الجديد 
 (7197  )

لم يعد هناك محل لألخذ بهذه  –

، وأصبح من المتعين األخذ بالنظرية الحديثة في عقد القرض وفي غيره من العقود فيجب إذن االعتداد بالباعث الدافع إلى  النظرية

 .  يعلم بهذا الباعث أو ينبغي أن يعلم به، وجعله هو السبب ما دام المتعاقد اآلخر  التعاقد في عقد القرض

 آثار القرض -الفصل الثاني
 التزامات المقرض والتزامات المقترض :   -151

 قدمنا أن القرض عقد ملزم للجانبين ، فهو ينشئ التزامات في جانب المقرض والتزامات مقابلة في جانب المقترض.  

 إلتزامات المقرض –الفرع األول 

 المقرض تساير التزامات البائع :التزامات  -159

المقرض كالبائع يلتزم بنقل ملكية الشيء المقترض إلى المقترض، ومن هنا كان القرض عقداً وارداً على الملكية . وهو كالبائع أيضاً  

 يلتزم بتسليم الشيء المقترض، وبضمان االستحقاق وبضمان العيوب الخفية.  

لب مبلغ من النقود كما قدمنا ، فإنه بمجرد أن يتم عقد القرض بالتراضيي، يلتيزم المقيرض بنقيل ولما كان الشيء المقترض هو في الغا

 ملكية هذا المبلغ إلى المقترض ، فإذا سلمه إياه لم تعد هنياك أهميية عمليية اللتزاميه بضيمان االسيتحقاق ألن النقيود ال تتعيين بيالتعيين ،

ت النقود التيي سيلمها إيياه نقيوداً زائفية وهيذا نيادر فيي العميل. ومين ثيم تكيون التزاميات وال اللتزامه بضمان العيوب الخفية غال إذا كان

 المقرض محدودة األهمية من الناحية العملية ، فنوجز فيها القول فيما يلي.  

 المبحث األول االلتزام بنقل الملكية  

 االلتزام بنقل الملكية إذا كان الشيء المقترض نقوداً :  - 155

، فكان  ( للتقنين المدني الجديد ينص صراحة على التزام المقرض بنقل ملكية الشيء الذي اقرضه 119كان المشروع التمهيدي ) م 

، اكتفاء بما جاء في المادة  . فحذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة يقول : " يجب على المقرض أن ينقل ملكية الشيء الذي اقرضه "

قرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر مدني من أن " ال 997
 (7195  )

"  . 

. فيكون االلتزام هنا  ، التزام المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية هذا المبلغ من النقود فإذا كان الشيء المقترض نقوداً وهو الغالب

. فيستطيع المقترض  صبح المقترض بمجرد تمام القرض دائناً للمقرض بهذا المبلغ، ومن ثم ي هو التزام بنقل ملكية واردة على النقود

، شأنه في ذلك شأن أي دائن آخر  إذن أن يطالب المقرض بهذا الدين
 (7129 ) .

، ولو  ويجوز له أن يجبر المقرض على الوفاء بالتزامه

ً  . وقد كان يستطيع ذلك أيضاً عندما كان القرض عن طريق الحجز على ماله ، ولكن ال بمقتضى عقد القرض الذي كان ال  عقداً عينيا

، بل بمقتضى الوعد بالقرض فهو عقد ملزم للمقرض بمجرد التراضي كما قدمنا  يتم إال بتسليم النقود إلى المقترض
 (7122 ) .

  

 .  ، بتسليم الشيء المقترض إلى المقترض ،وهو إتمام القرض فكان المقرض يجبر على تنفيذ وعده

 االلتزام بنقل الملكية إذا كان الشيء المقترض شيئاً مثلياً غير النقود : - 159

. فإذا أقرض شخص آخر كمية معينة من الغالل  على أشياء مثلية أخرى غر النقود كما سبق القول –وهذا نادر  -وقد يقع القرض 

. وهي تقضي بأنه لما كان  امة في هذا االلتزام بنقل ملكية. وتسرى القواعد الع مثالً فإنه يلتزم بنقل ملكية هذه الكمية إلى المقترض

. فإذا كان المقرض قد افرز كمية  ( مدني 2/  991، فال تنتقل الملكية إال بإفراز هذا الشيء ) م  المحل هنا شيئاً غير معين بالذات

م ، ولو قبل التسلي ، انتقلت ملكيتها بمجرد اإلفراز إلى المقترض الغالل وكان يملكها
 (7121 ) .

أما إذا كان المقرض لم يفرز كمية  

                                                 

 (
7191
 .  155ص  115رقم  11جازيت  2592يونيه سنة  15استئناف مختلط  (  

 (
7197
 .  175الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  (  

 (
7195
 .  في الهامش 115وانظر ما يلي فقرة  – 525ص  – 522ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7129
، وال يستطيع المقترض أن يسترد المبلغ الذي اقرضه إذ أن ملكيته  وجد سبب قانونين للتقدموال يتقدم على أي دائن إال إذا  (  

 .  ( 219ص  91م  2515يناير سنة  11قد انتقلت للمدين ) استئناف مختلط 

 (
7122
 .  111أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7121
 .  171ناه في اقراض ملك الغير آنفاً فقرة أنظر في حالة ما إذا كان المقرض ال يملك كمية الغالل إلى ماس بق أن قدم (  
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 .  ، ويجب عليه إفرازها لتسليمها إياها ، فإنه يكون مديناً بهذه الكمية للمقترض الغالل

 ً ، كما يجوز له أن يحصل من السوق على كمية مماثلة لكمية الغالل  ويجوز للمقترض أن يجبر المقرض على تنفيذ التزامه عينا

مدني في هذا الصدد : " فإذا لم يقم المدين  1/  199. وتقول المادة  ، وذلك على نفقة المقرض س النوع والجودة، ومن نف المقترضة

، بعد استئذان القاضي أو دون استئذان في حالة  ، جاز للداءن أن يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بتنفيذ التزامه

 .  االستعجال "

 لتزام بالتسليم اال -المبحث الثاني  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  995النصوص القانونية : تنص المادة  - 151

، وال يجوز له أن يطالب برد المثل إال عند انتهاء القرض  يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع العقد إلى المقترض - 2"  

"  . 

الهالك على المقرض "  وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض كان - 1"  
 (7129 ) .

  

 911/  519ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (7125 ) .

  

وفي التقنين  - 997وفي التقنين المدني الليبي م  - 991ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 195وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 171المدني العراقي م 
 (7129 ) .

  

 تسليم الشيء المقترض : - 151

، وبخاصة القواعد المقررة في التزام البائع بتسليم الشيء المبيع  مقترض تسرى عليه القواعد العامةوالتزام المقرض بتسليم الشيء ال

. ومحل التسليم هو المبلغ المقترض أو  ، فرع عن التزام المقرض بنقل ملكية الشيء المقترض ، كما في البيع فااللتزام بالتسليم هنا

. ويتم التسليم بوضع الشيء المقترض تحت تصرف  وع والصفة المعينة في عقد القرض، بالمقدرات والن األشياء المثلية المقترضة

. ويتبع في طريق التسليم ووقته ومكانه ما سبق أن أوردناه من القواعد في تسليم البائع المبيع  المقترض في الزمان والمكان المعينين

. وله أن يطالب  أن يطالب بالتنفيذ عيناً على الوجه الذي قدمناه ، جاز للمقترض . وإذا أخل المقترض بالتزامه بالتسليم للمشتري

، فيتقاضى الفوائد بالسعر القانوني من يوم المطالبة بهذه الفوائد  بفوائد التأخير طبقاً للقواعد المقررة
 (7121 ) .

ًً فسخ   ً وجاز له أيضا

                                                 

 (
7129
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

ن ينقل إلى يجب على المقرض أ "، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن في الققرة األولى العبارة اآلتية :  الجديد

.  مدني 997.فحذفت هذه العبارة في لجنة المراجعة اكتفاء بما جاء في المادة  "المقترض حق ملكية الشيء الذي أقرضه 

. ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 911، وصار رقمه  وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 521ص  – 522ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  995رقم  ، فمجلس الشيوخ تحت النواب

 (
7125
: في عارية االستهالك يكون ضمان العين المستعارة على المستعير بمجرد انتقال  911/  519التقنين المدني السابق م  (  

،  يتم القرض إال إذا تسلم المقترض الشيء، ومن ثم كان ال  . ) وكان القرض عقداً عينياً في التقنين المدني السابق الملكية إليه

. أما في التقنين الجديد فالقرض يتم قبل التسليم ومن ثم جاز أن يهلك الشيء على  فإذا هلك تحمل المقترض تبعة الهالك

 .  ( المقرض قبل التسليم

 (
7129
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 591التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 997التقنين المدني الليبي م 

فإذا هلكت العين بعد  – 1.  ، ويثبت في ذمته مثلها يملك المستقرض العين المقترضة بالقبض - 2:  171التقنين المدني العراقي م 

 .  ، فال ضمان على المستقرض العقد وقبل القبض

، فال يتم إال بالتسليم ويصبح المقترض مالكاً للشيء المقترض بتسلمه وتكون  ) والتقنين العراقي يجعل القرض عقداً عينياً كما قدمنا

أنظر  –، وإذا هلك الشيء هلك على المقرض  . أما قبل التسليم فال التزام على المقرض ألن العقد لم يتم تبعة الهالك عليه

 .  ( 115فقرة  – 119األستاذ حسن الذنون فقرة 

 .  ، وتكون مخاطرها عليه : األشياء المقرضة تصبح ملكاً للمقرض 195ناني م تقنين الموجبات والعقود اللب

 ً  .  ( . وما قلناه في التقنين العراقي يسري هنا ) والتقنين اللبناني كالتقنين العراقي يجعل القرض عقداً عينيا

 (
7121
 .  152فقرة  19بودري وفال  (  
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عنه ، وقد تكون له مصلحة في ذلك إذا كان القرض بفائدة وأصبح في غنى  القرض
 (7121 ) .

  

. ويرجع ذلك إلى أن اجل  ، فعند ذلك ال يلتزم المقرض بتسليم الشيء المقترض وقد يعسر المقترض بعد القرض وقبل التسليم

. فال جدوى إذن من أن يسلم المقرض مبلغ  ، فإذا تسلم مبلغ القرض وجب عليه رده في الحال القرض يسقط بإعسار المقترض

، ومن ثم يسقط التزامه بالتسليم عن طريق فسخ العقد  القرض إلى المقترض ثم يسترده منه فوراً 
 (7127 ) .

  

، جاز للمقترض أن يمتنع عن تسليم الشيء المقترض حتى يقدم  وكذلك إذا التزم المقترض بتقديم كفالة أو رهن لضمان القرض

، وذلك تطبيقاً لقواعد الحبس  المقترض الضمان الموعود
 (7125 ) .

  

 فترض :تبعة هالك الشيء الم - 157

، فإن المقرض يصبح مديناً به ويلزم بوفائه كما قدمنا وال يتصور في هذه الحالة أن يهلك  وإذا كان الشيء المقترض مبلغاً من النقود 

 .  ، ألن النقود ال تتعين بالتعين الشيء قبل التسليم

،  تقلت ملكيتها إلى المقرض على الوجه الذي أسلفناه، وتعينت بإلفراز فان أما إذا كان الشيء المقترض أشياء مثلية أخرى غير النقود

، كان هالكها بداهة على المقترض  .فإذا هلكت بعد التسليم فعند ذلك يمكن أن نتصور هذه المثليات المفززة تهلك
 (7119  )

أما إذا هلكت 

، فينفسخ  تسليم الشيء إلى المقترض ، وذلك أنه يتعذر عليه تنفيذ التزامه من ، فإنها تهلك على المقرض قبل التسليم بسبب أجنبي

،  . وهذا ما رأيناه في عقد البيع ، فيهلك الشيء عليه ،ويسترد المقرض ملكية الشيء المقترض بعد الفسخ القرض وفقاً للقواعد العامة

مدني كما  995المادة  ، حيث تقول الفقرة الثانية من . وقد ورد نص صريح في هذا المعنى حيث يهلك المبيع قبل التسليم على البائع

 . ، كان الهالك على القرض " رأينا : " وإذا هلك الشيء قبل تسليمه إلى المقترض

 التزام المقرض بأال يطالب برد المثل إال عند انتهاء القرض :  - 155

.وهذا االلتزام  انتهاء القرض مدني ما يجعل المقرض ملتزماً بأال يطالب برد المثل إال عند 995وقد ورد في الفقرة األولي من المادة 

ً  ، وقد أحسن التقنين المدني الجديد صنعاً في إبرازه السلبي هام ،سواء كان القرض عقداً عينياً كما  .فهو التزام في ذمة المقرض دائما

ض حتى لما كان القرض عقداً . وقيام هذا االلتزام في ذمة المقر ، أو عقداً رضائياً كما أصبح في التقنين الجديد كان في التقنين السابق

، فهو دائماً عقد ملزم للجانبين سواء كان رضائياً أو عينياً كما سبق القول  عينياً يجعل القرض عقداً ملزماً للجانبين بالرغم من عينيته
 (7112 ) .

  

لتزامه من دفع الفوائد وإيراد هذا االلتزام السلبي في جانب المقرض يفسر في وضوح كيف يجري فسخ القرض إذا أخل المقترض با

، فإذا أخل المقترض بالتزامه من دفع الفوائد جاز  ، فإن هذا االلتزام السلبي هو الذي يقابل التزام المقترض بدفع الفوائد المشترطة

سخ ، ومن ثم يسترد القرض بمجرد الف للمقرض أن يطلب فسخ القرض فيتحلل من التزامه بعدم المطالبة بالرد قبل انتهاء القرض

وقبل نهاية العقد 
 (7111 ) .

  

                                                 

 (
7121
فلها أن تشترط على من يكتتب في السندات ويتأخر في دفع ما اكتتب به أن ،  وإذا كان المقترض شركة أصدرت سندات (  

 19، ويكون المكتتب ملزماً بالخسارة إذا بيعت السندات بثمن أقل ) بودري وفال  تبيع السندات التي اكتتب فيها في البورصة

 .  ( 159فقرة 

 (
7127
، جاز  وإذا ظهر إعسار المقترض قبل تسليمه الشيء ": وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  (  

. وقد كان المشروع  ( 529ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "للمقرض إني فسخ العقد وأن يمتنع عن التسليم 

إذا يجوز للمقرض إال يسلم ما اقرضه أو أن يسترده قبل األجل  "منه يجري على الوجه اآلتي :  191التمهيدي في المادة 

فحذف هذا النص  "، أو كان معسراً قبل ذلك ولكن المقترض لم يعلم باإلعسار إال بعد تمام العقد  أعسر المقترض بعد القرض

 .  ( في الهامش 519ص  – 515ص  5اكتفاء بالقواعد العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7125
منه يجري على الوجه اآلتي  199ن المشروع التمهيدي في المادة هذا وقد كا – 2255فقرة  22بالنيول وريبير وسافايتيه  (  

،  ، وحق المقرض في إلزام المقترض بتسلم ذلك الشيء يسقط حق المقترض في المطالبة بتسليم الشيء الذي اقترضه ": 

في خالل ستة أشهر  . وقد كان المقصود بهذا النص أن يسقط القرض الذي لم ينفذ بمقضى ستة أشهر من اليوم المعين للتسليم

، فإذا عادا  ، ألن انصراف المتعاقدين عن تنفيذ القرض طول هذه المدة يؤخذ دليال على عدولهما عنه من اليوم المعين للتسليم

. ولكن  ( 519ص  5إليه كان هذا عقداً جديداً ) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 .  ( في الهامش 511ص  – 512ص  5هذا النص حذف في لجنة المراجعة لغرابة حكمه ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

 (
7119
 .  529ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7112
 .  111أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7111
فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 215فقرة  Pretلفظ  5وانظر انسيكلوبيدي داللوز  – 111أنظر آنفاً فقرة  (  

ثم هو يلتزم التزاماً سلبياً بأال يطالب برد  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  – 1591

. فإن  ، فهو الذي يبين كيف يكون الفسخ في العقد القرض بي. ويحسن إيراد هذا االلتزام السل المثل إال عند انتهاء القرض



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ضمان االستحقاق  -المبحث الثالث  

 التمييز بين القرض بأجر والقرض بغير أجر  - 999

 من التقنين المدني على ما يأتي :  959نص قانوني : تنص المادة  –

، وإال فأحكام العارية "  ، فإن كان القرض بأجر سرت أحكام البيع " إذا استحق الشيء 
 (7119 ) .

وقد قدمنا أن الشيء المقترض إذا  

، فإنه ال يتصور استحقاقه ألن النقود ال تتعين بالتعيين  ، كما هو الغالب في عقد القرض كان نقوداً 
 (7115 ) .

فيبقي إذن أن يكون  

كان القرض ، فهذه إذا استحقت وجب التمييز بين ما إذا  ، وقد أفرزت حتى تتعين الشيء المقترض مثليات أخرى من غير النقود

 . بأجر أو كان بغير أجر

 ضمان االستحقاق في القرض بأجر : - 992

، كما رأينا إذا كان القرض بأجر  مدني 959تقول المادة  
 (7119  )

،  . ومن ثم إذا كان االستحقاق كلياً  فإن أحكام البيع هي التي تسرى

، وقيمة الثمار التي ألزم  ئد القانونية من ذلك الوقتكان للمقترض أن يطلب من المقرض قيمة الشيء وقت االستحقاق مع الفوا

، وجميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى  ، والمصروفات الكمالية إذا كان المقرض سئ النية المقترض بردها للمستحق

رض عما ، وبوجه عام تعويض المقت االستحقاق عد ما كان المقترض يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر المقرض بدعوى االستحقاق

 .  ( مدني 559لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق الشيء المقترض ) م 

، كان له أن يرد  ، وكانت خسارة المقترض من ذلك قد بلغت قدراً من لو علمه لما أتم العقد أما إذا استحق بعض الشيء المقترض

لب منه التعويضات التي أسلفنا ذكرها في االستحقاق الكلي فإذا ، وان يط للمقرض ما بقى في يده من الشيء المقترض وما أفاده مه

، أو كانت الخسارة التي لحقته من االستحقاق الجزئي لم تبلغ قدراً لو علمه لما  اختار المقترض استيفاء ما بقى من الشيء المقترض

 . ( مدني 555ق الجزئي ) م ، لم يكن له إال أن يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا االستحقا أتم العقد

 .  وقد بسطنا القول في كل ذلك عند الكالم في استحقاق المبيع في عقد البيع

 ضمان االستحقاق في القرض بغير اجر : - 991

ق مدني سالفة الذكر تقول أن أحكام العارية هي التي تسرى وقد وردت أحكام االستحقا 959أما إذا كان القرض بغير اجر فإن المادة  

،  ،وتجري على الوجه اآلتي : " ال ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعار مدني 197في العارية في الفقرة األولي من المادة 

 ., : ، أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق " إال أن يكون هناك اتفاق على الضمان

( إذا اشترط عليه المقترض  2كان القرض بغير أجر إال في حالتين : )  فالمقترض إذن ال يضمن استحقاق الشيء المقترض إذا

.ففي هاتين الحالتين يرجع  ( إذا لم يكن الضمان مشروطاً ولكن المقرض كان يعلم سبب االستحقاق وتعمد إخفاءه 1الضمان ) 

. وهذه هي القواعد  يء المقترضالمقترض على المقرض بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاق الكلي أو الجزئي للش

                                                                                                                                                                    

، ويستطيع إذن أن يطلب رد المثل  ، يفسخ العقد فيتحلل من هذا االلتزام السلبي المقرض إذا أعسر المقترض أو أخل بالتزامه

)  299ين زكي فقرة قارن األستاذ محمود جمال الد –(  529ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "قبل انتهاء القرض 

، فإن األجل يسقط وال نكون هنا في حاجة إلى تصور التزام سلبي في  وما قاله في هذا الصدد يصدق فيما إذا أعسر المقترض

، فجزاء هذا اإلخالل هو أن يطلب المقرض فسخ  . أما إذا لم يدفع المقترض الفوائد المشترطة في آجالها جانب المقترض

 .  ( ، والقول بسقوط األجل هنا ال يستقيم هذا االلتزام السلبيالقرض حتى يتحلل من 

 (
7119
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  115تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  النواب. ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 917. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 525ص  – 529ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  959

 .  ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 997التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 995التقنين المدني الليبي م 

 .  ( 119وانظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  177التقنين المدني العراقي م 

: المقرض مسئول عن العيوب الخفية في األشياء المقرضة وعن نزع ملكيتها بدعوى  119تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ً  االستحقاق ،  . ) ولم يميز التقنين اللبناني بين القرض بأجر والقرض بغير أجر للقواعد الموضوعة في بابل البيع ، وذلك وفاقا

 .  ( بل جعل أحكام البيع تسري في الحالتين

 (
7115
 – 529ص  5وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  – 159أنظر آنفاً فقرة  (  

521 . 

 (
7119
 .  أي بمقابل قد يكون نقوداً وقد يكون مقداراً زائداً من نفس الشيء المقترض (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ( مدني 959، والقرض بغير أجر ) م  ( مدني 2/  555، ومنها الهبة ) م  العامة في االستحقاق في عقود التبرع

 ضمان العيوب الخفية   -المبحث الرابع  

 التمييز بين القرض بأجر والقرض بغير أجر  - 999

 المدني على ما يأتي : من التقنين  952نص قانوني : تنص المادة  –

، فال يلزمه أن يرد إال قيمة الشيء  إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء - 2"  

 .  معيباً "

، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصالح  ، أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب " أما إذا كان القرض بأجر - 1

، وإما استبدال شيء سليم المعيب "  العيب
 (7111 ) .

  

. ويالحظ أنه إذا كان ال يتصور  ويؤخذ من هذا النص أنه لضمان العيب الخفي يجب التمييز بين ما إذا كان القرض بأجر أو بغي أجر

في النقود أن تستحق 
 (7111 ) ،

فإنه يتصور أن يلحقها العيب الخفي كما لو كان النقد زائفاً  
 (7117 ) .

 

 ضمان العيب الخفي في القرض بأجر :  - 995

، جاز له أن يطلب من  . فإذا تبين المقترض عيباً خفياً توافرت فيه شروطه بيان شروط العيب الخفي عند الكالم في البيعتقدم 

،  ( إما بإصالح العيب إذا كان ذلك ممكناً  . ويكون ذلك بأحد أمرين : ) أوالً  المقرض تعويضه عن الضرر الذي حل به بسبب العيب

الً خالطه تراب ال يظهر إال بالفحص ويزيد على القدر المألوف فعند ذلك يلتزم المقرض بتنقية كما لو كان الشيء المقترض غال

، كما إذا كان  ( فإذا كان إصالح العيب غير ممكن . ) ثانياً  الغالل من التراب وتعويض كمية التراب بمقدارها من الغالل النظيفة

 .  قرض على إعطاء المقترض نقوداً أخرى مكانها غير زائفة، أجبر الم الشيء المقترض نقوداً وتبين أنها زائفة

، وإذا كان عالماً به يستوي أن يكون قد تعمد إخفاءه أو لم  ويستوي فيما قدمناه أن يكون المقترض عالماً بالعيب أو غير عالم به

 .  يتعمد

 ضمان العيب الخفي في القرض بغير أجر : - 999

إجبار المقرض على  –والقرض بغير أجر  –، لم يكن للمقترض  في الشيء المقترض عيب خفيفإذا كان القرض بغير أجر وظهر  

،  ( إما رد الشيء المعيب فوراً إلى المقترض 2. ولكن له أن يختار أحد أمرين : )  إصالح العيب أو استبدال شيء سليم بالمعيب

 .  فينتهي القرض بذلك

 .  ، على أال يرد إلى المقرض إال قيمة هذا الشيء معيباً  ية القرض( وإما استبقاء الشيء المعيب إلى نها 1) 

( إذا كان المقرض يعلم بالعيب  2وإنما يكون له إجبار المقرض على إصالح العيب أو استبدال شيء سليم بالمعيب في حالتين : ) 

 .  وقد تعمد إخفاءه

، ففي هذه الحالة يسرى الشرط الذي ارتضاه المقرض  ه الضمان( إذا كان المقرض ال يعلم بالعيب ولكن المقترض اشترط علي 1) 

 .  بالقدر الذي يحدده هذا الشرط

                                                 

 (
7111
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فال يلتزم  إذا ظهر في الشيء عيب خفي "، فيما عدا أن الفقرة األولى من المشروع كانت تجري علىالوجه اآلتي :  الجديد

، فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في  . وفي لجنة المراجعة عدلت هذه الفقرة "المقترض أن يرد إال قيمة الشيء معيباً 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 915، وأصبح رقمه  التقنين المدني الجديد

 .  ( 521ص  – 529ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  952

 .  ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 995التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 959التقنين المدني الليبي م 

 .  ( 111أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  171التقنين المدني العراقي 

فاقاً للقواعد . وذلك و . : المقرض مسئول عن العيوب الخفية في األشياء المقرضة 119تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

، بل جعل أحكام البيع تسري في  . ) ولم يميز التقنين اللبناني بين القرض بأجر والقرض بغير أجر الموضوعة في باب البيع

 .  ( الحالتين

 (
7111
 .  999أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7117
 .  521ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 التزامات المقترض   -الفرع الثاني  

 ما يترتب في ذمة المقترض من التزامات :  - 991

، وبأن يرد المثل عند  تحقاقها، وبأن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد اس يلتزم المقترض بأن يتحمل مصروفات القرض

 .  نهاية القرض

، كرسوم الدمغة ومصروفات  . أما مصروفات القرض هما اللذان تقف عندهما –دفع الفوائد ورد المثل  –وااللتزامان األخيران 

تحرير العقد وأتعاب المحامي والسمسرة ومصروفات الرهن الذي يضمن القرض ومصروفات تسلم القرض ورده 
 (7115 ) .

وغير 

(  مدني 115، فاألصل أن المقترض هو الذي يتحملها قياساً على مصروفات البيع ) م  ذلك
 (7199 ) ،

ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين  

، كما إذا اتفق على أن تكون السمسرة مناصفة بينهما  على غير ذلك
 (7192 ) .

  

 االلتزام بدفع الفوائد  -المبحث األول  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  951تنص المادة النصوص القانونية :  - 991

، فإذا لم يكن هناك اتفاق على الفوائد اعتبر القرض بغير  " على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها 

أجر " 
 (7191 ) .

  

 279/  511ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (7199 ) .

  

وفي التقنين  - 259وفي التقنين المدني الليبي م  - 929قابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م وي

 111وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 151المدني العراقي م 
 (7195 ) .

  

لمقرض أن يتقاضى فوائد وجب عليه أن يشترط ذلك على ، فإذا أراد ا وقد قدمنا أن األصل في القرض أن يكون بغير فائدة

، وأشرنا فيما تقدم إلى القيود التي ترد على اشتراط الفوائد والى الحد األقصى لسعر الفائدة  المقترض
 (7199 ) .

وبقى هنا أن تبين عن  

، وجواز أن يسترد المقترض  م دفع الفوائد، والجزاء الذي يترتب على عد ، والمكان والزمان اللذين تدفع فيهما أية مدة تدفع الفوائد

 .  ما دفعه إلى المقرض من فوائد غير مستحقة

                                                 

 (
7115
 .  "إن نفقات االستالم والرد على المقرض  "لبناني على ما يأتي :  119وتنص المادة  (  

 (
7199
 .  مدني 1/  2992أنظر أيضاً بالنسبة إلى مصروفات الرهن م  (  

 (
7192
ل مبلغ ، كأن يسدد به ديوناً معينة أو أن يستغ وقد يلتزم المفترض بشرط خاص إال يستعمل القرض إال في غرض معين (  

، فيجوز  . وتسرى القواعد العامة في هذه الحالة القرض على نحو معين فيشترى أرضا أو داراً أو أسهماً أو غير ذلك

للمقرض أن يطلب فسخ القرض إذا أخل المقترض بالتزامه ولم يستعمل القرض في الغرض المعين المتفق عليه ) أوبرى 

ص  – 519ص  2255فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 257ص  951وفقرة  259ص  959فقرة  1ورو وإسمان 

ً  . وإذا فسخ القرض ( 2251وفقرة  9هامش رقم  519و ص  511 ،  ، فإن المقرض ال يسترد عين ما أقرض إذا كان قائما

ائنو المقترض ، فيزاحمه د ، وإنما يصبح دائناً بمبلغ القرض أو بمثله للمقترض إن ملكيته قد انتقلت بالقرض إلى المقرض

 .  ( 129فقرة  19حتى في الشيء المقترض ذاته لو كان قائماً ) بودري وفال 

 (
7191
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع لما استقر عليه في التقنين المدني  111تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، ووافق عليه  في المشروع النهائي 919، وأصبح رقمه  . وفي لجنة المراجعة حور تحويراً لفظياً فصار مطابقاً  الجديد

 .  ( 51ص  – 527ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  951، فمجلس الشيوخ تحت رقم  مجلس النواب

 (
7199
. ) وحكم التقنين  : عارية االستهالك تكون بال مقابل إذا لم يوجد شرط بخالف ذلك 972/  511التقنين المدني السابق م  (  

 .  ( السابق يتفق مع حكم التقنين الجديد

 (
7195
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 929التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 952التقنين المدني الليبي م 

المستقرض فائدة تزيد على  وإذا دفع - 1.  ال تجب الفائدة في القرض إال إذا شرطت في العقد – 2:  151التقنين المدني العراقي 

 ً  .  ، كان له أن يسترد الزيادة سواء دفع عن علم أو عن غلط السعر الجائز قانونا

 .  ( 199أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري 

. وإذا دفع المقترض من تلقاء نفسه  االستهالك إال إذا نص عليها : ال تجب الفائدة في قرض 111تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  ، فال يحق له استردادها وال حسمها من رأس المال فوائد غير منصوص عليها أو زائدة عن الفوائد المشترطة

 .  ( ، خالفا للتقنين المصري ) وال يجيز التقنين اللبناني استرداد ما دفع من الفوائد غير المستحقة

 (
7199
 .  175أنظر آنفاً فقرة  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 المدة التي تدفع عنها الفوائد :  - 997

، فاألصل أن هذه الفوائد تستحق من اليوم الذي يتسلم فيه  إذا اشترط المقرض على المقترض أن يدفع فوائد على القرض بسعر معين

، ال قبل ذلك  المقترض مبلغ القرض
 (7191 ) .

، لم يجب على  حتى لو انقضت مدة ما بين تمام القرض وتسلم المبلغ المقترض 

، والمقترض ال ينتفع بمبلغ القرض إال من يوم تسلمه  ، ألن الفوائد مقابل االنتفاع بمبلغ القرض لمدةالمقترض أن يدفع فوائد عن هذه ا

إياه 
 (7191 ) .

 

، فعند نهاية  % لمدة سنتين1. فإذا أقرض شخص آخر مبلغاً من النقود بسعر  وينتهي سرينا الفوائد في اليوم الذي ينتهي فيه القرض

، وجبت عليه فوائد تأخير بالسعر  . وإذا تأخر المقترض عن رد المبلغ بعد انقضاء السنتين بهذا السعرالسنتين ينتهي سريان الفوائد 

، وفقاً للقواعد المقررة في  من يوم المطالبة القضائية بهذه الفوائد –% وفي القروض التجارية 9%في القروض المدنية 5 –القانوني 

إلى يوم رد المبلغ  -% 1 –على المقترض سريان الفوائد بالسعر المتفق عليه  . ولكن يغلب أن يشترط المقرض فوائد التأخير

، وجبت عليه الفوائد بالسعر المتفق عليه إلى يوم  . فإذا تأخر المقترض في هذه الحالة عن رد المبلغ المقترض بعد السنتين المقترض

 .  الرد

، وجب اعتبار أن مبلغ القرض لم يرد إلى  ، فإذا كان الوسيط نائباً عن المقترض وإذا رد المقترض مبلغ القرض عن طريق وسيط

، ومن ثم تكون الفوائد مستحقة طول المدة التي يبقى فيها مبلغ القرض في يد الوسيط إلى أن يدفعه  المقرض حتى يدفعه الوسيط إليه

، وينتهي سريان  ، اعتبر المبلغ قد رد إلى المقرض بمجرد أن يتسلمه الوسيط ان الوسيط نائباً عن المقرض. أما إذا ك إلى المقرض

الفوائد منذ ذلك الوقت 
 (7197 ) .

  

 الزمان والمكان اللذان تدفع فيهما الفوائد : - 995

ي الفوائد كل شهر أو كل ستة أشهر أو يدفعها . فقد يشترط المقرض أن يدفع المقترض ف وتدفع الفوائد في المواعيد التي يتفق عليها 

% من المبلغ 1. والواجب في جميع هذه األحوال إال يجاوز ما يدفعه المقترض من فوائد على  كلها مرة واحدة عند نهاية القرض

، فإنها  تدفع فيها الفوائد . فإذا لم يبين عقد القرض المواعيد التي ، ولو كانت الفوائد تدفع عن مدد أقل من السنة المقترض عن كل سنة

 .  تدفع كل سنة عقب نهايتها

، ووجب دفع  ، سرت القواعد العامة . فإذا لم يعين عقد القرض مكان دفع الفوائد وتدفع الفوائد في المكان الذي يبين في عقد القرض

 .  الفوائد في مكان المدين أي المقترض

 :الجزاء الذي يترتب على عدم دفع الفوائد  - 929

، إذا كان عنده  . فيجوز له ، جاز للمقرض إجباره على دفعها بالطرق المقررة فإذا لم يدفع المقترض الفوائد في المواعيد المحددة لها 

 .  ، أن ينفذ على أموال المقترض بالفوائد المستحقة سند قابل للتنفيذ

. ولما كان القرض عقداً ملزماً  دفع الفوائد في مواعيدهاويجوز للمقرض كذلك أن يطلب فسخ القرض إلخالل المقترض بالتزامه من 

، فإن القواعد العامة في الفسخ تسري  للجانبين
 (7195 ) .

، استرد  فإذا ما أجاب القاضي المقرض إلى طلبه وحكم بفسخ القرض 

، ألن القرض  أثر رجعي المقرض مبلغ القرض والفوائد المستحقة والتعويض المحكوم به من وقت الحكم بالفسخ وال يكون للفسخ

عقد زمني فينتج أثره إلى يوم الفسخ 
 (7159 ) .

  

 استرداد غير المستحق من الفوائد المدفوعة : - 922

يجري على الوجه اآلتي : " إذا دفع المقترض فوائد  –من هذا المشروع  117هو المادة  –كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً  

                                                 

 (
7191
 17ص  95م  2552ديسمبر سنة  27وقارب استئناف مختلط  – 225ص  15م  2521ديسمبر سنة  25استئناف مختلط  (  

 .  ( ) قرض مضمون برهن ولم يدفع المبلغ وقت العقد

 (
7191
 1 – 192ص  19م  2522ابريل سنة  1وهذا ما لم يكن عدم تسلم مبلغ القرض راجعاً إلى خطأ المدين ) استئناف مختلط  (  

( : أو كان راجعاً لتأخره في التسلم ما دام الدائن مستعداً للتسليم في أي وقت ) استئناف  22ص  19م  2521نوفمبر سنة 

 .  ( 211ص  51م  2599فبراير سنة  17 – 19ص  95م  2512ديسمبر سنة  19مختلط 

 (
7197
 .  2219فقرة  22أنظر في كل ذلك بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7195
، إال إذا اشترط عدم  ( 29ص  29م  2591نوفمبر سنة  19فيجب إعذار المدين قبل طلب الفسخ ) استئناف مختلط  (  

. أنظر  ( 959ص  59م  2592( ابريل سنة  – 192ص  19م  2522ابريل سنة  1ضرورة اإلعذار ) استئناف مختلط 

، ولو تساهل المدين في بعض األقساط المتأخرة ثم عاد إلى  إنها في جواز فسخ القرض لعدم دفع األقساط في المواعيد

يونيه  11 – 192ص  19م  2522ابريل سنة  1 – 972ص  11م  2529يونيه سنة  19المطالبة بالفسخ : استئناف مختلط 

وانظر في جواز النزول ولو ضمنا عن الشرط  – 11ص  19م  2521نوفمبر سنة  27 – 519ص  15م  2521سنة 

 .  95ص  59م  2591نوفمبر سنة  11القاضي بالفسخ : استئناف مختلط 

 (
7159
 .  511ص  2251فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ً . وقد حذف هذا النص  ، سواء دفع عن علم أو عن غلط " ، كان له في جميع األحوال أن يسترد الزيادة تزيد على السعر الجائز قانونا

مدني  111، بعد أن نص على حكمه في نص سابق هو آخر الفقرة األولي من المادة  في لجنة المراجعة
 (7152 ) .

والعبارة األخيرة من 

، تقول : " فإذا اتفقا على  %1م اتفاق المتعاقدين على سعر للفائدة أكثر من ، وقد جاءت عقب الكالم في تحري الفقرة المشار إليها

 .  ، وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر " ، وجب تخفيضها إلى سبعة في المائة فوائد تزيد على هذا السعر

وقد قدمنا 
 (7151  )

جاز له أن يسترد ما دفعه زيادة على  -% 1–أن المقترض إذا دفع فوائد تزيد على الحد األقصى المسموح به قانوناً 

، حتى لو كان قد دفع وهو عالم بأن الزائد غير مستحق عليه  هذا الحد
 (7159 ) .

ويعتبر التزام المقرض بالرد في هذه الحالة التزاماً  

 .  مدني 271، فيسقط بمضي ثالث سنوات أو بمضي خمس عشرة سنة وفقاً ألحكام المادة  برد غير المستحق

، ألن الربا  ، ومنها البينة والقرائن جوز للمقترض أن يثبت أنه دفع فوائد أكثر من الحد األقصى المسموح به بجميع طرق اإلثباتوي

الفاحش مخالف للنظام العام 
 (7155 ) .

  

د دفع فوائد عن ، إذا كان ق ويسترد المقترض غير المستحق من الفوائد أيضاً حتى لو لم يزد السعر على الحد األقصى المسموح به

، أو أن يقع غلط  . مثل ذلك أن يدفع فوائد عن المدة التي انقضت بين تمام القرض وتسلمه لمبلغ القرض مدة ال تستحق فيه ا الفوائد

. والرد في هذه األحوال يقوم على أساس رد غير  حسابي في مقدار الفوائد يترتب عليه أن يدفع المقترض فوائد أكثر من المستحق

. فيجب اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم  . ولكن اإلثبات هنا يخضع للقواعد العامة ، ويدخل في ذلك مدة التقادم ، فتسرى قواعده تحقالمس

 .  مقامها فيما جاوز عشرة الجنيهات

 االلتزام برد المثل  -المبحث الثاني  

 يأتي : من التقنين المدني على ما  959النصوص القانونية :تنص المادة  - 921

 .  " ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه " 

 على ما يأتي :  955وتنص المادة 

، كان للمدين إذا كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما  " إذا اتفق على الفوائد 

. وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة  ، على أن يتم الرد في أجل ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا اإلعالن اقترضه

، وال  ، وال يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابالً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء تالية لإلعالنعن ستة األشهر ال

يجوز االتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه " 
 (7159 ) .

  

                                                 

 (
7152
 .  519ص  – 525ص  5أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7151
 .  925الوسيط للمؤلف الجزء الثاني فقرة  (  

 (
7159
 – 251ص  97رقم  9مجموعة عمر  2559( مايو سنة  أنظر في هذا المعنى في عهد التقنين المدني السابق : نقض مدني (  

أنظر عكس ذلك :  – 917ص  97م  2511ابريل سنة  15 – 191ص  21م  2599ابريل سنة  29استئناف مختلط 

ص  1م  2755ابريل سنة  27استئناف مختلط  – 222ص  21المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  21اف وطني استئن

 .  192ص  91م  2595مارس سنة  9 – 177ص  15م  2521مارس سنة  25 – 199

 (
7155
القضية على  ويجب الحالة – 2هامش رقم  529أنظر في هذه المسألة ما سبق أن قدمناه في الوسيط الجزء الثاني ص  (  

 2 مارس سنة 15التحقيق إلثبات الفوائد الربوية أن تقوم قرائن جدية في احتمال وجود هذه الفوائد الربوية : استئناف مختلط 

فبراير سنة  29 – 12ص  19م  2597يناير سنة  15 – 257ص  29م  2599فبراير سنة  21 – 275ص  21م  599

أكتوبر  11 – 77ص  19م  2521ديسمبر سنة  21 – 279ص  19م  2522فبراير سنة  29 – 215ص  19م  2522

فبراير  17 – 251ص  17م  2521( مارس سنة  – 211ص  17م  2521فبراير سنة  19 – 9ص  17م  2529سنة 

ابريل  1 – 179ص  91م  2515مارس سنة  92 – 59ص  99م  2521نوفمبر سنة  29 – 191ص  15م  2521سنة 

 .  279ص  55م  2591سنة 

 (
7159
 تاريخ النصوص :  (  

.  ينتهي القرض بانقضاء الميعاد المتفق عليه "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  115: ورد هذا النص في المادة  959م 

فاء مدني وهي خاصة بالزام المدين بالو 111) أي المادة  959، اتبع في شأنه حكم المادة  أما إذا لم يحدد العقد أجالً للقرض

. ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 912. وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم  "(  عند المقدرة أو الميسرة

. وفي لجنة مجلس الشيوخ تناقض األعضاء فيما إذا كان القرض لم يحدد له أجل ايكون الرد حاال أو تكون نية  النواب

فإذا لم يحدد العقد أجالً للقرض  "، وانتهت اللجنة إلى حذف عبارة  الميسرةالمتعاقدين قد انصرفت إلى أن يكون الدفع عند 

) مجموعة األعمال  959. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته تحت رقم  اكتفاء بالقواعد العامة "إلخ 

 .  ( 519ص  – 512ص  5التحضيرية ج 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

وال مقابل لهذين النصين في التقنين المدني السابق 
 (7151 ) .

  

 - 951وفي التقنين المدني الليبي م  - 921 - 922المدنية العربية األخرى :في التقنين المدني السوري م ويقابل النصان في التقنينات 

 119 - 112وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 152 - 175وفي التقنين المدني العراقي م  - 959
 (7151 ) .

 

( ما يرده المقترض وفي أي  . فنبحث : ) أوالً  المقترض رد المثل ويؤخذ من النصوص المتقدمة الذكر أنه بانتهاء القرض بجب على

ً  مكان يكون الرد  .  ( الوقت الذي يجب فيه الرد . ) ثانيا

 ما يرده المقترض وفي أي مكان يكون الرد  -المطلب األول  

 رد المثل : - 929

مدني في هذا الصدد كما رأينا : "  997المادة . وتقول  عند نهاية القرض يجب على المقترض أن يرد للمقرض مثل ما أقترضه

، على أن يرد إليه المقترض عند  القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر

                                                                                                                                                                    

إذا اتفق على سعر للفوائد يزيد على السعر  "مهيدي على الوجه اآلتي : من المشروع الت 192: ورد هذا النص في المادة  955م 

، على أال يتم الرد إال بعد  ، أن يعلن رغبته في رد ما اقترضه ، إذا انقضت ستة أشهر على القرض ، كان للمدين القانونين

. وأقرت لجنة  "أو على الحد منه وحق المقترض في الرد ال يجوز االتفاق على إسقاطه  –مضى ستة أشهر من هذا اإلعالن 

. وفي لجنة مجلس  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 911المراجعة النص مع تحويرات لفظية تحت رقم 

،  ، وصار أكثر تمشياً مع حاجات المتعاملين الشيوخ عدل النص تعديال جعله مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

ان قبل تعديله يشترط في القرض إني كون بسعر يزيد على السعر المقرر للفوائد القانونية وال يجيز الرد إال بعد مضى وقد ك

. ثم وافق مجلس الشيوخ على النص كما  ستة أشهر من تاريخ اإلعالن ولم يكن ينظم تنظيما مفصال عالقة الدائن بالمدين

 .  ( 511ص  – 511وص  515ص  5التحضيرية ج  ) مجموعة األعمال 955عدلته لجنته تحت رقم 

 (
7151
، ولما كان حكمه  . أما النص الثاني فنص استحدثه التقنين المدني الجديد ولكن النص األول ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة (  

 .  2555أكتوبر سنة  29، فإنه يسري على القروض التي عقدت قبل يوم  يعتبر من النظام العام

 (
7151
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 921 – 922التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 959 – 951التقنين المدني الليبي م 

يجب على المستقرض رد مثل األعيان المقترضه قدراً ووصفاً في الزمان والمكان المتفق  – 2:  175التقنين المدني العراقي م 

، كان الرد  وإذا لم يتفق علىالمكان – 9.  ، كان للمقترض أن يسترده في أي وقت فإذا لم يتفق على الزمان – 1.  عليهما

 .  واجباً في مكان العقد

،  ، فرخصت اسعارها اوغلت إذا وقع القرض على شيء من المكيالت أو الموزونات أو المسكوكات أو الورق النقدي – 159م 

 .  عبرة برخصها وغالئها فعلى المستقرض رد مثلها وال

، فللمقرض أن ينتظر  : إذا لم يكن في وسع المستقرض رد مثل األعيان المقترضة بأن استهلكها فانقطعت عن أيدي الناس 152م 

 .  إلى أن يوجد مثلها أو أن يطالب بقيمتها يوم القبض

إال أن التقنين العراقي يجعل رد القرض حاال إذا لم يكن ،  ) وأحكام التقنين العراقي في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين المصري

 111أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –، أما التقنين المصري فقد ترك هذه المسألة للقواعد العامة  هناك اتفاق على أجل للرد

 .  ( 191فقرة  –

 .  الشيء المقرض نوعاً وصفة: على المقترض إني رجع ما يضارع  112تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. وإنما يجوز له أن يرده  : ال يجوز إجبار المقترض على رد ما يجب عليه قبل حلول األجل المعين بمقتضى العقد أو العرف 111م 

 .  ، ما لم يكن هذا الرد مضراً بمصلحة المقرض قبل األجل

 .  طلب يأتيه من المقرض ، كان المقترض ملزماً بالرد عند أي : وإذا لم يعين أجل 119م 

، فللمقترض عندئذ أن يطلب من  وإذا اتفق الفريقان على أن المقترض ال يوفي إال عند تمكنه من اإليفاء أو حين تتسنى له الوسائل

 .  القاضي تعيين موعد لإليفاء

 .  كن هناك اتفاق مخالف. إذا لم ي : يجب على المقترض بأن يرد الشيء المقرض في المكان الذي عقد فيه القرض 115م 

 .  : إن نفقات االستالم والرد على المقترض 119م 

ال يجوز في التقنين اللبناني الرد قبل األجل إذا كان الرد مضراً  – 2 ") ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري فيما يأتي : 

 – 9. )  ي التقنين اللبناني عند أول طلب من المقرض، يكون الرد ف عند عدم االتفاق على أجل للرد – 1.  بمصلحة المقرض

 .  ( الرد في التقنين اللبناني يكون في المكان الذي عقد فيه القرض ما لم يكن هناك اتفاق مخالف



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 .  نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته "

، وجب على المقترض أن يرد كميات مماثلة في المقدار والنوع  كغالل أو قطن، فإذا كان الشيء المقترض أشياء مثلية غير النقود

والصفة 
 (7157 ) .

 

، فإن المقرض يبقى ملتزماً برد مثل ما أقترض ولو  وال عبرة بغلو السعر أو برخصه فإذا غلت أسعار الغالل أو القطن أو رخصت

غال سعره فانضر أو رخص سعره فانتفع 
 (7155 ) .

، كان المقرض بالحيازة أما أن  وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق 

، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء المقترض في الزمان والمكن  ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق فيرد له المقرض المثل

اللذين يجب فيهما الرد 
 (7199 ) .

  

، فال يلتزم المقترض أن يرد للمقرض إال  ، كما هو الغالب في القروض النقود وكذلك الحكم إذا كان الشيء المقترض هو مبلغ من

، دون أن يكون الرتفاع قيمة النقود أو النخفاضها أثر  مقداراً من النقود يعادل في عدده المقدار الذي اقترض
 (7192 ) .

فإذا اقترض  

. وله أن يرد النقود بعددها عملة ورقية ذات سعر  ارتفع ، نزل سعر النقود أو ، ردها ألفاً بمقدار عددها شخص ألف جنيه مصري

، وحكم العملة  . وقد سبق أن بينا حكم العملة الورقية ذات السعر القانوني ، حتى لو قبضها ذهباً ونزل سعر العملة الورقية إلزامي

 payableاء بما يعادل قيمة الذهب ) ( أو شرط الوف cdlause d or، وحكم ما يسمي بشرط الذهب )  الورقية ذات السعر اإللزامي

en valeur or  في كل من القانون المصري والقانون الفرنسي )
 (7191  )

"  . 

 المكان الذي يجب فيه الرد : - 925

  منه على ما يأتي : 1و  2/  111وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد ينص في المادة 

 .  في المكان والزمان المتفق عليهما على المقرض أن يرد المثل - 2"  

،كان الرد واجباً في موطن المقترض "  فإذا لم يتفق على المكان - 1
 (7199 ) .

  

، ألن أحكامه مستفادة من القواعد العامة  وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة
 (7195  )

 

، وجب  ، وهي تقضي بأنه إذا اتفق الطرفان على مكان معين يكون فيه الرد مدني القواعد العامة في هذا الشأن 951وتتضمن المادة 

، فالرد يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن  . أما إذا لم يوجد اتفاق في هذا الشأن على المقترض أن يرد المثل في هذا المكان

، وعلى الدائن تحمل  ، في المكان الذي يوجد فيه موطنه وقت الرد ، في هذه الحالة فيرد المقترض المثل.  المدين وقت الوفاء

، فتكون  ، وذلك ما لم يكن المقترض قد تأخر عن الدفع في الميعاد فقاضاه المقرض مصروفات سعيه إلى موطن المقترض

المصروفات على المقترض 
 (7199 ) .

  

                                                 

 (
7157
شيئاً  . وإذا رد ، أو رد مقداراً أقل كان الباقي هبة أما إذا رد المقترض بموجب شرط مقداراً أكبر كان الزائد أجراً للقرض (  

. األستاذ محمد  155فقرة  19، فإذا كان الشيء اآلخر نقوداً كان العقد بيعاً ) بودري وفال  من نوع آخر كان العقد مقايضة

 .  ( 999فقرة  – 995فقرة  1كامل مرسي في العقود المسماة 

 (
7155
، فإن هذا يسترد الشيء  وأعذره المقرض،  وإذا تأخر المقترض في الرد –في الهامش  921عراقي آنفاً فقرة  159أنظر م  (  

، وذلك وفقاً للقواعد  المقترض مع تعويض هو قيمة ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب تأخر المقترض في الرد

 .  ( 921فقرة  1العامة ) األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة 

 (
7199
 .  في الهامش 921عراقي آنفاً فقرة  152قارن م  (  

 (
7192
، فال تستحق فوائد عن التأخر في رد  . وإذا تأخر المقترض في الرد مدني وقد نصت على هذا الحكم صراحة 295أنظر م  (  

، بقيت هذه الفوائد  ، فإذا كانت الفوائد مشترطة بسعر معين إلى يوم الرد النقود إال وفقاً للقواعد العامة المقررة في الفوائد

، لم يكن للمقرض  ، أو انتهى سريان الفوائد المشترطة . وإذا لم تكن هناك فوائد مشترطة ض القرضسارية حتى يرد المقتر

 .  حق في الفوائد إال بالسعر القانوني ومن يوم المطالبة القضائية بهذه الفوائد

 (
7191
في فرنسا ترمى إلى وانظر في شروط الفت في التعامل  – 111فقرة  – 115أنظر الوسيط للمؤلف الجزء األول فقرة  (  

، كالدفع بعملة أجنبية أو بسعر سلعة معينة أو بحسب األرقام القياسية لألسعار في  تأمين المقرض من انخفاض سعر العملة

 2259فقرة  –مكررة ثانياً  2259فقرة  22، وقيمة هذه الشروط من الناحية القانونية : بالنيول وريبير وسافاتييه  مجموعها

  . مكررة ثالثاً 

 (
7199
. والعبرة بتاريخ  ، وهي تقضي بأن يكون الرد في المحل الذي حصلت فيه العارية مدني سابق 979/  511قارن م  (  

 .  ، وإال فأحكام التقنين الجديد سرت أحكام التقنين السابق 555 2 أكتوبر سنة 29، فإن أبرم قبل  القرض

 (
7195
 .  في الهامش 525ص  – 527ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7199
 .  7ص  91م  2559مارس سنة  7محكمة جنح مصر المختلطة  (  
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 ذي يجب فيه الرد الوقت ال -المطلب الثاني  

 التمييز بين ما إذا حدد للرد أجل أو لم يحدد : - 929

. ويجب التمييز في هذا  الوقت الذي يجب فيه على المقترض أن يرد المثل أمر بالغ األهمية في عقد القرض ولذلك أفردناه بالبحث 

 .  ، أو سكتا عن ذلك الصدد بين ما إذا كان الطرفان قد اتفقا عل أجل للرد

 سقوط األجل أو النزول عنه : –يوجد اتفاق على أجل للرد  - 921

. وقد  ، فيجب على المقترض أن يرد المثل إلى المقرض بمجرد أن يحل هذا األجل يغلب أن يكون الطرفان قد اتفقا على أجل للرد 

 .  رأينا أن األجل يحل إما بانقضائه وإما بسقوطه

، وعند ذلك يجب على المقترض رد المثل بمجرد انقضاء الميعاد  عاد المضروبفيحل األجل بانقضائه إذا انقضى المي
 (7191 ) .

  

( إذا أضعف المقترض بفعله إلى حد كبير ما أعطى المقرض  1( إذا شهر إفالسه المقترض أو إعساره )  2ويحل األجل بسقوطه : ) 

كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب ال دخل إلدارة المقترض  . فإذا ، ما لم يؤثر المقرض أن يطالب بتكملة التأمين من تأمين خاص

( إذا لم يقدم المقترض للمقرض ما وعد في العقد بتقديمه من  9. )  ، فإن األجل يسقط ما لم يقدم المقترض للمقرض تأميناً كافياً  فيه

التأمينات 
 (7191 ) .

، أن  ، إذا كان القرض بغير فائدة . ويغلب يهويجوز أيضاً أن يكون الرد قبل األجل إذا نزل عنه من له مصلحة ف 

، فاألجل في  . أما إذا كان القرض بفائدة . فله إذن أن ينزل عن األجل وان يرد المثل قبل حلوله يكون األجل لمصلحة المقترض

مصلحة الطرفين 
 (7197 ) ،

 .  وذلك فيما عدا الحالة التي سنبسطها فيما يلي 

 رض بفوائد :الرد قبل الميعاد في الق - 921

، ولو كن األجل روعيت فيه  ، بأنه يجوز استثناء للمقترض أن يرد المثل قبل حلول األجل ، فيما قدمنا مدني 955فقد قضت المادة 

 ، إذا توافرت الشروط اآلتية :  مصلحة المقرض ودون حاجة إلى رضاء هذا

سعر الفائدة يزيد أو يعادل أو يقل عن السعر القانوني  .ويستوي أن يكون أن يكون القرض بفائدة وقد عين له أجل للرد - 2
 (7195 ) .

  

. وهذا الشرط يتضمن بداهة أن يكون األجل المحدد  أن تنقضي ستة اشهر على تسلم المقترض لمبلغ القرض وسريان الفوائد - 1

 .  للرد أطول من ستة أشهر

،  . ولم يشترط القانون شكالً خاصاً لهذا اإلعالن اقترضه أن يعلن المقترض المقرض برغبته في إنهاء القرض وفي رد ما - 9

،  .ولكن عبء اإلثبات يقع على المقترض فيصبح أن يكون بإنذار على يد محضر أو بكتاب مسجل أو بكتاب غير مسجل أو شفوياً 

 .  فيحسن تيسيراً لإلثبات أن يكون اإلعالن بكتاب مسجل

. وهذا الشرط يتضمن أيضاً  ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول اإلعالن إلى المقرضأن يرد المقترض المثل فعالً في أجل  - 5

، إذ يشترط كما رأينا انقضاء ستة أشهر من  ، حتى يتصور إنقاصه إلى سنة أن يكون األجل الذي كان محدداً للرد أطول من سنة

 .  وقت القرض وستة أخرى من وقت اإلعالن

، وذلك  ستة األشهر التي انقضت من وقت القرض وفوائد الستة األشهر األخرى التي تلت اإلعالنأن يدفع المقترض فوائد ال - 9

، وهذا يدل  . فتكون الفوائد التي يدفعها هي فوائد سنة كاملة سواء رد المثل قبل انقضاء هذه الستة األشهر األخرى أو عند انقضائها

                                                 

 (
7191
ابريل  1وإذا اشترط المقرض عدم اإلعذار صح الشرط ) استئناف مختلط  – 19أنظر الوسيط للمؤلف الجزء الثالث فقرة  (  

 .  ( 291ص  91م  2555سنة 

 (
7191
 .  15فقرة  – 12فقرة  9الوسيط للمؤلف جزء وانظر في كل ذلك  –مدني  119أنظر م  (  

يجوز للمقرض إال يسلم ما أقرضه أو أن  "منه على أنه  191وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد ينص في المادة 

ال بعد تمام ، أو كان معسراً قبل ذلك ولكن المقرض لم يعلم باإلعسار إ ، إذا أعسر المقترض بعد القرض يسترده قبل األجل

ص  – 515ص  5. فحذف هذا النص في لجنة لمراجعة اكتفاء بالقواعد العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "العقد 

،  . ويالحظ أنه في حالة ما إذا كان المقترض معسراً قبل القرض ولم يكن المقرض عالماً بهذا اإلعسار ( في الهامش 519

 .  ، وجاز له إبطال القرض واسترداد الشيء المقترض قبل األجل جوهرياعتبر المقرض وقعاً في غلط 

 (
7197
 921لبناني آنفاً فقرة  111وانظر م  – 11فقرة  9أنظر في حلول األجل بالنزول عنه ممن له مصلحة فيه الوسيط للمؤلف  (  

، وذلك إذا كان القرض مضموناً  ويجوز أن يجبر المقرض على استيفاء القرض قبل األجل المشترط لمصلحته –في الهامش 

، فظهر المشتري العقار وأجبر المقرض على استيفاء حقه  ، وباع المقترض حق العقار المرهون بعقار مرهون رهناً رسمياً 

. وفي هذه الحالة يستطيع المقرض أن يرجع على المقترض بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب تعجيل  على هذا النحو

 .  ( 519مكررة ص  2251فقرة  22اد ) بالنيول وريبير وسافاتييه الوفاء قبل الميع

 (
7195
، ولكن هذا القيد حذف  مدني يشترط أن تكون الفوائد أزيد من السعر القانوني 955وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة  (  

 .  ( في الهامش 179في لجنة مجلس الشيوخ ) أنظر آنفاً فقرة 
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. وال  يمكن المقترض أن يفيد من الرد فتسقط عنه الفوائد فيما زاد على السنة كما قدمنا على أن القرض كان لمدة أطول من سنة حتى

 .  ، بسبب تعجيل الوفاء يلزم المقترض أن يؤدي فائدة أو مقابالً من أي نوع غير ما قدمناه

ً  ، انقضي القرض قبل حلول األجل بإرادة المقترض وحده فإذا توافرت هذه الشروط لمصلحة المقرض  ، ولو أن األجل كان مشترطا

. وقد لوحظ في هذا الحكم الذي استحدثه التقنين المدني الجديد أن ييسر على المقترض رد القرض قبل  ولم يطلب هذا تعجيل الوفاء

. ويعمد  ، حتى يتخفف من دفع فوائد المدة كلها فال يدفع منها إال فوائد سنة واحدة ، إذا كان هذا الميعاد أطول من سنة الميعاد

، وكذلك إذا كان سعر الفائدة المشترطة عالياً  قترض إلى االستفادة من هذا التيسير إذا توافر عنده ما يسدد به القرض قبل الميعادالم

واستطاع أن يقترض بسعر أقل فيستبدل القرض ذا السعر األدني بالقرض ذي السعر األعلى 
 (7119 ) .

  

مدني : " وال يجوز االتفاق على  955، إذ تقول العبارة األخيرة من المادة  يح النصوالحكم المتقدم الذكر يعتبر من النظام العام بصر

. فال يجوز إذن أن يشترط المقرض أن ينزل المقترض عن حقه في تعجيل الرد على  إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه "

 .  رض إال يعجل الرد إال بعد مدة أطول من سنة، أو أن يحد من هذا الحق بأن يشترط مثالً على المقت النحو الذي قدمناه

 ال يوجد اتفاق على أجل للرد : - 927

.وقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً  ، سرت القواعد العامة . فإذا وقع ، وهذا نادر وقد يقع إال يتفق المتعاقدان على أجل للرد

. أما إذا  ص على ما يأتي : " ينتهي القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليهمن المشروع تن 115، إذ كانت المادة  صريحاً في هذا المعنى

، أي اتبع في شأنه الحكم عندما يكون الوفاء مشترطاً عند مقدرة المدين  " 959، اتبع في شأنه حكم المادة  لم يحدد العقد أجالً للقرض

، فذهب بعض إلى أنه عندما ال  يوخ في صدد هذه المسألة( وقد اختلفت اآلراء في لجنة مجلس الش مدني 111أو عند ميسرته ) م 

يوجد اتفاق على أجل للرد كان الرد واجباً عند أول طلب من المقرض 
 (7112 ) .

وذهب بعض آخر إلى أن نية المتعاقدين عند عدم  

أمكن المقرض أن يطلب  ، وإال لم تكن هناك فائدة من القرض إذا تحديد أجل تكون قد انصرفت إلى أن يكون الدفع عند الميسرة

. وانتهت اللجنة إلى حذف هذا النص اكتفاء بالقواعد العامة  السداد فوراً بعد القرض
 (7111 ) .

  

ونرى أن القواعد العامة تقضى بتفسير نية المتعاقدين في هذا الشأن فإن ظهر من الظروف أنهما أرادا أن يكون الرد عند أول طلب 

. بمجرد أن يطالبه المقرض بالرد  ، وجب على المقترض أن يرد القرض من المقرض
 (7119 ) .

وإن ظهر أن المتعاقدين إنما أراد إال  

، عند الشك في تبين  . ونرجع ،وجب اتباع هذا الحكم عند مقدرة المقترض على الوفاء أو عند ميسرته يسترد المقرض القرض إال

، أن تكون نيتهما قد انصرفت إلى أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة  نية المتعاقدين
 (7115 ) .

  

                                                 

 (
7119
وانظر في هذه المسألة  – 519ص  5إليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج أنظر المذكرة ا (  

وانظر تشريعاً استثنائيا في فرنسا يقضي بجواز تعجيل دفع الدين قبل األجل  – 211ص  11فقرة  9الوسيط للمؤلف جزء 

 .  2هامش رقم  211ص  9 ولو كان ينتج فوائد دون حاجة إلى رضاء الدائن : الوسيط للمؤلف جزء

،  ، إذا اتفق الطرفان على ذلك وقد كان القضاء المختلط في عهد التقنين المدني السابق يقضي بجواز الرد المعجل في مقابل تعويض

نوفمبر سنة  22 – 29ص  9م  2751نوفمبر سنة  21في غير مجاوزة للحد األقصى للسعر اإلتفاقي : استئناف مختلط 

 22م  2755( مارس سنة  – 199( ص  م 2751مارس سنة  19 – 51م ص  2751( ديسمبر سنة  – 99( ص  م 2751

ص  21م  2599يونية سنة  1 – 159ص  21م  2599مايو سنة  27 – 59ص  21م  2599ديسمبر سنة  5 – 255ص 

ص  11م  2529يونيه سنة  29 – 971ص  12م  2595يونيه سنة  21 – 7ص  19م  2597نوفمبر سنة  19 – 999

ص  17م  2521مايو سنة  21 – 551ص  19م  2529يونيه سنة  22 – 915ص  19م  2522مايو سنة  21 – 915

ص  99م  519ابريل سنة  25.  577ص  99م  2512مايو سنة  9 – 251ص  91م  2519مارس سنة  21 – 999

ص  51م  2599فبراير سنة  17 – 159ص  95م  2511فبراير سنة  29 – 917ص  97م  511ابريل سنة  15 – 979

 19م  2557مارس سنة  22 – 299ص  91م  2555ابريل سنة  11 – 917ص  97م  2597ابريل سنة  15 – 211

، وجعلت مدة  ) اشترطت الشركة المقترضة جواز رد السندات قبل الميعاد 59ص  12م  2555ابريل سنة  25 – 75ص 

 .  ( لرد قبل ذلك دون دفع تعويض، فيجوز لها ا سنة هي الحد األقصى للرد 99

 (
7112
 .  في الهامش 921لبناني آنفاً فقرة  119عراقي وم  1/  175أنظر أيضاً في هذا المعنى م  (  

 (
7111
 9/  111. وانظر أيضاً م  في الهامش 179وانظر آنفاً فقرة  – 519ص  – 511ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

ص  – 527ص  5فت هي أيضاً اكتفاء بالقواعد العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية ج ، وقد حذ من المشروع التمهيدي

 .  ( في الهامش 525

 (
7119
 .  ، وفقاً للقواعد العامة ولكن يجوز للقاضي أن يمنح المقترض نظرة الميسرة (  

 (
7115
على  "مدني سابق تنص على ما يأتي :  915/  519وقد كانت المادة  – 291قارب األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  (  

، اوصار االتفاق على أن المستير  . وإذا لم يعين ألداء المستعار ميعاد المستعير أن يؤدي في الوقت المتفق عليه ما استعاره

 .  "، فيعين القاضي الوقت الذي يقتضي حصول األداء فيه  يؤديه عند إمكانه
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. فقد نصت المادة  وقد سبق أن بينا متى يكون الوفاء إذا اشترط المقترض على المقرض أن يكون الوفاء عند المقدرة أو الميسرة

، عين القاضي ميعاداً مناسباً لحلول  مدني على أنه " إذا تبين من االلتزام أن المدين ال يقوم بوفائه إال عند المقدرة أو الميسرة 111

، ومقتضياً منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه "  اً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية، مراعي األجل
 (7119 ) .

  

 الدخل الدائم  -الفصل الثالث  
 عجالة تاريخية :  - 925

اجب الرد أصال ما دام ، بل هو غير و يتميز الدخل الدائم عن القرض في أن مبلغ القرض في الدخل الدائم غير واجب في وقت معين

 .  ، ألن الفائدة يجب دفعها على الدوام ما دام االستبدال لم يقع .ومن هنا سمى العقد بالدخل الدائم المقترض يدفع الفائدة وهي الدخل

 تسرى عليه وقد بدأ الدخل الدائم في القانون الروماني أن يكون قرضاً مستتراً وسمى بالدخل الدائم حتى يستبعد من نطاق القرض فال

، على رأس المال فالدائن بالدخل )  ، وبخاصة القيد القاضي في القانون الروماني بأال يزيد مجموع الفائدة القيود التي تحدد الفائدة

، فيمكن أن يجاوز مجموع  ، يتقاضاها هو وورثته من بعده ( فائدة مستمرة ( يتقاضى من المدين به ) وهو المقترض وهو المقرض

، إذ اعتبرت الفائدة هنا دخالً دورياً )  ( Nov 160. ولم يكن ذلك محرماً في قوانين جوستنيان )  ة بذلك رأس المال بكثيرالفائد

annuus reditus بل أن القانون  ، فأجاز الدخل الدائم . وورث القانون الفرنسي القديم تقاليد القانون الروماني ( وليست فائدة ،

فالً عما يتضمنه من ربا ولكن ما لبثت القوانين التي تقيد سعر الفائدة أن أحاطت بالدخل الدائم فقيدته بما تتقيد الكنسي ذاته أجازه متغا

به الفائدة 
 (7111  )

 

، إذ  .ولم تعد األفراد تلجأ إلى هذه النوع من التعامل ، ومنه إلى التقنينات الحديثة وانتقل الدخل الدائم إلى التقنين المدني الفرنسي

ً  رض أمامها وباب الفائدة فيه مفتوحالق ، والغالب  . وقل أن يكون القرض الذي لم يحدد فيه أجل للرد مقصوراً به أن يرتب دخالً دائما

 .  كما رأينا أن المتعاقدين قد قصدا أن يكون الرد عند الميسرة أو المقدرة

تعمد إليه الحكومات ) أو األشخاص المعنوية غير محددة  وأصبحت الصورة المألوفة في العصر الحاضر لترتيب الدخل الدائم هي ما

، وال يستطيع أن يسترده  . فالسند قرض يعطيه المكتتب للدولة ( من إصدار سندات بقروض المدة كالبلديات والمصارف والشركات

، وإنما يتقاضى فائدة سنوية عن السند هي الدخل الدائم  من الدولة ذاتها متى أراد
 (7111 ) .

أرادت الدولة أن ترد له رأس المال ومتى  

. ويستطيع المكتتب إذا أراد رأس المال  ردته فانقطع الدخل –( السندات  amortissementويقع ذلك عادة عن طريق استهالك )  –

لدخل الدائم ، وينتقل السند إلى المشتري فيصبح هو صاحب ا ، فيحصل على قيمته الفعلية بدالً من الدخل أن يبيع السند في البورصة
 (

7117 ) .
  

 .  ( واستبدال الدخل الدائم 1( ترتيب الدخل الدائم )  2، فنبحث : )  وننتقل إلى بينا أحكام الدخل الدائم كما نظمها التقنين المدني الجديد

 ترتيب الدخل الدائم  -الفرع األول  

 ي : من التقنين المدني على ما يأت 959النصوص القانونية :تنص المادة  - 919

يجوز أن يتعهد شخص بأن يؤدي على الدوام إلى شخص آخر والى خلفائه من بعده دخالً دورياً يكون مبلغاً من النقود أو  - 2"  

 .  . ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو بطريق الوصية " مقداراً معيناً من أشياء مثلية أخرى

، اتبع في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسرى على القرض ذي  عقد من عقود المعاوضةفإذا كان ترتيب الدخل ب - 1"  

                                                 

 (
7119
وانظر في الشرط القاضي بأن المقترض يرد القرض عندما  – 95ظر في هذه المسألة الوسيط للمؤلف الجزء الثالث فقةر أن (  

، وإال لم يحل الرد إال بموت المدين : الوسيط للمؤلف الجزء  ، فال يحل أجل الرد إال إذا شاء المقترض الرد حال حياته يشاء

 – 117فقرة  19وقارن بودري وفال  –مكرره  2251فقرة  22يبير وسافاتييه بالنيول ور – 1هامش رقم  71الثالث ص 

 .  119فقرة  – 115فقرة  19وانظر في أحوال أخرى بودري وفال 

 (
7111
،  . أما في القوانين الحديثة ، إذ يشبه دخل العقار في دوامه وكان الدخل الدائم في القانون الفرنسي القديم يعتبر عقاراً  (  

. ويبقى مخنقوال حتى لو كان مضموناً برهن رسمي ) بودري  ، فهو دائماً منقول ائم نقود أو أشياء مثلية أخرىفالدخل الد

 .  ( 599فقرة  19وفال 

 (
7111
 .  ( 2997فقرة  1ومن ثم غلب على الدخل الدائم أن يكون عقداً من عقود القانون العام ) جوسران  (  

 (
7117
 .  599فقرة  – 551فقرة  19أنظر في كل ذلك بودري وفال  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

الفائدة " 
 (7115 ) .

  

 975/  572و  979 - 979/  515ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق 
 (7119 ) .

  

وفي التقنين  - 955وفي التقنين المدني الليبي م  - 929ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري 

 155المدني العراقي م 
 (7112 ) .

 .  أما تقنين الموجبات والعقود اللبناني فلم ترد فيه نصوص في الدخل الدائم

سبب ويؤخذ من هذا النص أن هناك صوًرا مختلفة لترتيب الدخل الدائم وان الدخل متى رتب وجب دفعه إلى صاحبه حتى ينقضي ب

 .  ( االلتزام بدفع الدخل حتى ينقضي 1( الصور المختلفة لترتيب الدخل الدائم )  2. فنبحث مسألتين )  من أسباب االنقضاء

 الصور المختلفة لترتيب الدخل الدائم  -المبحث األول  

 الصورة الغالبة هي عقد القرض :  - 912

، فتعقد الدولة قرضاً في صورة سندات تصدرها متساوية  الدائم هو عقد القرض، أن يكون العقد الذي يرتب الدخل  ، كما قدمنا يغلب

، على أن يتقاضى منها دخالً دائماً سنوياً  ، ويقرض الدولة القيمة االسمية لهذا السند . فيكتتب المقترض في السند في قيمتها االسمية

، فال يجوز أن يزيد هذا السعر على  ئدة القيود الواردة على الفوائد. ويراعي في تحديد سعر الفا هو الفائدة التي تحدد الدولة سعرها

، فيكون السعر عادة  %والغالب أن يحدد سعر الفائدة للسند بأقل من ذلك بكثير1الحد األقصى المسموح به للفوائد االتفاقية وهو 

% 9، وقل أن يصل إلى  %9%أو 9
 (7111 ) .

  

، فيلتزم بأداء الدخل للمقترض ولخلفائه  من أن يكون المقترض في الدخل الدائم فرداً  –نظرياً على األقل  –على انه ال يوجد ما يمنع 

.كذلك ال  ، فال يتأبد االلتزام في ذمته . وسنرى أنه يجوز للمقترض دائماً أن يتخلص من التزامه باستبدال الدخل من بعده على الدوام

، كما هي الحال في القرض ولكن ذلك يندر كثيراً أن  رأس المال أشياء مثلية أخرى غير النقوديوجد ما يمنع من أن يكون الدخل أو 

 .  يقع في العمل

 صور أخرى لترتيب الدخل الدائم : - 911

مدني  959. فقد رأينا الفقرة األولي من المادة  ، وان كان هو الصورة الغالبة وليس القرض هو الصورة الوحيدة لترتيب الدخل الدائم

 .  تقول : " ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعاوضة أو التبرع أو بطريق الوصية "

. فيبيع شخص عيناً  ، وأكثر ما يقع ذلك في عقد البيع فيصح إذن ترتيب الدخل الدائم بعقد من عقود المعاوضة غر القرض ذي الفائدة

ريقتين فإما أن يتفق البائع والمشتري على أن يكون الثمن مقداراً معيناً من . ويصح أن يتم ذلك بإحدى ط مملوكة له بثمن هو دخل دائم

. وفي كلتا الطريقتين ال يكون الدخل الدائم عقداً مستقالً عن عقد  ، ويحول في عقد البيع ذاته إلى دخل دائما النقود يكون رأس مال

،كان رأس المال الواجب الرد  قة األولي إذا أريد استبدال الدخل الدائم.غير أنه في الطري ، بل يكون ركناً في عقد البيع هو الثمن البيع

( ورأس المال الواجب الرد في الطريقة الثانية هو مبلغ من النقود  مدني 2/  957هو مقدار الثمن الذي حدد أوالً في عقد البيع ) م 

                                                 

 (
7115
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  119تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

فمجلس الشيوخ تحت ،  . ثم وافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 919. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 599ص  – 515ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  959رقم 

 (
7119
: يحوز أن يشترط في عقد االقتراض بالفائدة أن المقرض ليس له طلب رأس المال  979/  515التقنين المدني السابق : م  (  

، وتسمى الفائدة باسم  المذكور عقد ترتيب إيراد . وفي هذه الحالة يسمى العقد ، وأن للمقترض رده في أي وقت أراد أبداً 

، ومع ذلك يجوز للمقرض أن يستحصل على حكم برد رأس ماله إذا لم يوف المقترض بما التزم به أو إذا امتنع عن  مرتب

 .  أداء التأمينات المشترطة أو أعدمها أو وضع في حالة اإلفالس

حالة تقرير مرتبات مؤبدة أو مقيدة بمدة الحياة في مقابلة بيع أو عقد آخر أو مجرد  : تتبع القواعد المقررة سابقاً في 975/  572م 

 .  تبرع

 .  ( ) وأحكام التقنين السابق في مجموعها متفقة مع أحكام التقنين الجديد

 (
7112
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 929التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 955الليبي م التقنين المدني 

 .  ( 199األستاذ حسن الذنون ص  –) موافق  155التقنين المدني العراقي م 

 (
7111
و ال يجوز أن يكون هذا الدخل أعلى من السعر اإلتفاقي  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

.  . ويؤدى الدخل للمستحق ولخلفائه من بعده على الدوام . . الذي تم إقراضه، ألن الدخل إنما هو فائدة لراس المال  للفائدة

ص  5ولذلك كانت الحكومات والمصارف هي اصلح الهيئات لترتيب المدخل الدائم ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

515 )  . 
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(  مد 1/  957فائدته محسوبة بالسعر القانوني تساوي اإليراد ) م 
 (7119  )

 

 ً .هيهب شخص آخر مقداراً معيناً من  ، ويكون ذلك إذا أما من طريق الهبة أو من طريق الوصية ويصح ترتيب الدخل الدائم تبرعا

.في مواعيد دورية أو يوصى له بها فيتقاضى صاحب الدخل دخله  النقود أو أشياء مثلية أخرى كغالل أو مأكوالت أو مشروبات

، يستطيع أن يتخلص من التزامه بدفع الدخل إذا هو استبدله  ، هو أو تركته ولكن المدين بهذا الدخل،  الدوري في المواعيد المحددة

 . على النحو الذي سيبينه فيما بعد

 شكل ترتيب الدخل الدائم وكيفية إثباته : - 919

 ً . فإذا كان هذا التصرف  ني الذي رتبه، ومن ثم يجب اتباع شكل التصرف القانو ولم يشترط القانون لترتيب الدخل الدائم شكالً خاصا

 ً ، فإنه يجب أن يكون في  . أما إذا كان التصرف هبة ، وإنما هو عقد رضائي كما قدمنا ، فليس للقرض شكل خاص القانوني قرضا

 .  ،وكذلك إذا كان وصية وجب اتباع الشكل الواجب في التوصية ورقة رسمية

ً  لمقررة في القواعد العامة لإلثباتويجوز إثبات ترتيب الدخل الدائم بالطرق ا ، فال  ،فهو غير محدد القيمة . ولما كان الدخل دائما

، بل يجب إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها والكتابة على كل حال ضرورية أيضاً من الناحية  تجوز البينة وال القرائن في إثباته

. وال يكفي وال يكفي إلثباته أن يكون  لحصول على كتابة إلثباته أمر ضرروي، فإن االلتزام بالدخل الدائم طويل األمد فا العملية

، وال تصلح هذه  ، فإن ترتيب الدخل الدائم ال يثبت كما قدمنا بالقرائن صاحب الدخل قد استمر خمس عشرة سنة يقبض الدخل بانتظام

المدة سبباً للتقادم وإن كانت تزول به 
 (7115 ) .

  

، وفي هذه الحالة تكون السندات التي تصدرها الدولة بهذا القرض  يتخذ الدخل الدائم صورة قرض تعقده الدولةوالغالب كما قدمنا أن 

 .  ، وهي في الوقت ذاته الطريقة المعتادة إلثباته هو شكل المألوف لترتيب الدخل

 االلتزام بدفع الدخل  -المبحث الثاني  

 حدود هذا االلتزام : - 915

مدني كما  959. وتقول الفقرة الثانية من المادة  ، بالقدر المحدد في العقد أو في الوصية لدخل الدائم بدفعه إلى الدائنيلتزم المدين با 

، اتبع في في شأنه من حيث سعر الفائدة القواعد التي تسرى على  ، إنه " إذا كان ترتيب الدخل بعقد من العقود المعاوضة رأينا

 .  القرض ذي الفائدة "

، محسوباً ذلك بالنسبة إلى رأس  ، وجب إال يجاوز الدخل الحد األقصى للسعر االتفاقي للفائدة رتب الدخل بعقد قرض أو بعقد بيع فإذا

، حتى لو كان الدخل أشياء مثلية غير  . هذا إذا كان رأس المال نقوداً  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك المال المقترض أو إلى ثمن المبيع

الحد األقصى  –نقوداً كان أو أشياء مثلية غير النقود  –، فيجوز أن يجاوز الدخل  ذا كان رأس المال أشياء مثلية غير النقودالنقود أما إ

، ألن هذا الحد األقصى ال يكون إال إذا كان رأس المال نقوداً  للسعر االتفاقى للفائدة
 (7119 ) .

  

. من ذلك أنه يجوز في  ، فإن القيود األخرى التي ترد على الفوائد ال تسري ةولما كان النص لم يقيد الدخل إال من حيث سعر الفائد

، وهذا بخالف الفوائد غير الدخل فإنه ال يجوز أن  الدخل الدائم أن يكون مجموع الدخل الذي يتقاضاه الدائن أكثر من رأس المال

ذلك أيضاً أنه يجوز للدائن بالدخل أن يتقاضى فوائد . ومن  ( مدني 191يجاوز مجموع ما يتقاضاه الدائن منها رأس المال ) م 

، أما في  ، فيقاضيه الدائن مطالباً إياه بالدخل المتأخر والفوائد بالسعر القانوني تأخيرية إذا تأخر المدين عن دفع الدخل في الميعاد

 . ( مدني 191الفوائد العادية فال يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد ) م 

، إذ ال يوجد رأس مال أعطى للمدين  ، فال يتصور أن يسري هنا الحد األقصى للسعر االتفاقي الدخل تبرعاً بهبة أو وصية وإذا رتب

. ومن ثم يجوز أن يكون الدخل في هذه الحالة أي مقدار يرضى المدين  حتى ينسب إليه الدخل للتثبت من عدم مجاوزته للحد األقصى

 .  أن يتبرع به

 بالدفع ولمن يكون الدفع :  من يقوم - 919

.  ، وفي الوصية تركة الموصي ، وفي الهبة الواهب ، وفي البيع المشتري ، وهو في القرض المقترض يقوم بالدفع المدين بالدخل

قتطع ، ومن ثم يجب أن ي ، بل تكون تركته مسئولة عن االستمرار في دفع الدخل ولما كان الدخل دائماً فإنه ال ينقضي بموت المدين

الدولة أو أحد المصارف  –. ولما كان المدين بالدخل في الغالب هو شخص معنوي  من التركة رأس المال تكفي فائدته للوفاء بالدخل

                                                 

 (
7119
ل على الحد األقصى للفوائد االتفاقية بالنسبة ثم إنه في الطريقة األولى ال يجوز أن يزيد الدخ – 199فقرة  5أنظر الوسيط  (  

، فال قيد عليه من  ، والثمن هو الدخل ذاته . وأما في الطريقة الثانية فال يوجد ثمن مقرر في العقد إلى الثمن المقدر في العقد

 1سي في العقود المسماة ، إال إذا قصد بذلك ستر الربا الفاحش ) األستاذ محمد كامل مر حيث الحد األقصى للفوائد االتفاقية

 .  ( 995فقرة 

 (
7115
 .  519فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7119
 .  519فقرة  19بودري وفال  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ًَ أن المدين –أو إحدى الشركات  ، يبقى يؤدي الدخل  ، ويدوم مدة طويلة أو يدوم دون انقطاع إذا كان هو الدولة فإن الذي يقع عمالً

 .  ل به عن طريق استهالك السندات التي أصدرهاإلى أن يستبد

. ويستمر الدفع  ، وفي الوصية الموصي له ، وفي البيع البائع وفي الهبة الموهوب له ، وهو القرض المقرض ويدفع الدخل للدائن به

. ويتجزأ الدخل على  الميراث ، كل بقدر نصيبه في ، ثم إلى ورثة ورثته وهكذا ، فإذا مات انتقل الدخل الو ورثته طول حياة المدين

 .  . ويستمر دفع الدخل إلى أن يستبدل به المدين أو إلى أن ينقضي بسبب من أسباب االنقضاء الورثة

 الزمان والمكان اللذان يدفع فيهما الدخل : - 911

إذا لم يحدد ميعاد للدفع في سند . ف ، ويغلب أن يكون الميعاد المحدد سنة فسنة يدفع الدخل في المواعيد المحددة في سند ترتيبه 

 .  ، وجب دفع الدخل في آخر كل سنة ، ولم يمكن استخالص هذا الميعاد من الظروف والمالبسات الترتيب

، وهذه تقضي بان يكون الدفع  ، وجب الرجوع إلى القواعد العامة . فإذا لم يحدد مكان ويدفع الدخل في المكان المحدد في سند ترتيبه

مدين بالدخل في موطن ال
 (7111 ) .

  

 الجزاء على عدم دفع الدخل : - 911

، جاز للدائن إجباره على الدفع فيطالبه قضائياً بدفع الدخل المتأخر مع الفوائد  وإذا لم يقم المدين بدفع الدخل على النحو الذي قدمناه 

 .  أموال المدين ، نفذه على ، فإذا حصل على حكم بذلك قابل للتنفيذ التأخيرية بالسعر القانوني

 .  ، إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم إعذاره وسنرى أيضاً أن الدخل الدائم قابل للفسخ عن طريق إجباره المدين على االستبدال

 أسباب انقضاء االلتزام بدفع الدخل : - 917

التمييز في هذا الصدد بين االلتزام بدفع قسط دوري  . ويجب ينقضي االلتزام بدفع الدخل باألسباب التي تنقضي بها سائر االلتزامات 

 .  من الدخل وااللتزام بدفع الدخل في مجموعه

، أو  ، أو باإلبراء ، أو باتحاد الذمة ، أو بالمقاصة ، أو بالتجديد أما االلتزام بدفع قسط دوري من الدخل فينقضي بالوفاء بهذا القسط

 .  ن وقت حلول القسط ألن أقساط الدخل حقوق دورية متجددةبالتقادم ومدة التقادم هنا خمس سنوات م

، ألن هذه األقساط تتجدد  ، فإنه ال يقسط بوفاء أقساط الدخل مهما كثرت وأما االلتزام بدفع الدخل في مجموعة أو الدخل الدائم

لمدين رغبته في رد رأس المال وبعد انقضاء ، وباالستبدال بعد أن يظهر ا ، وباتحاد الذمة ، وبالمقاصة .ولكنه يقسط بالتجديد دائما ً

، وبالتقادم إذا سكت الدائن عن المطالبة بحقه مدة خمس عشرة سنة  ، وباإلبراء ستة على إظهار هذه الرغبة
 (7111 ) .

  

، ذلك أنه يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابالً  ولكن السبب الرئيسي النقضاء االلتزام بدفع الدخل في مجموعة هو االستبدال

 .  . وهذا ما ننتقل اآلن إليه لالستبدال في أي وقت شاء المدين

 استبدال الدخل الدائم  -الفرع الثاني  

 متى يكون االستبدال وكيف يتم : - 915

. فإذا قامت  ، ولكن المدين ال يجبر على االستبدال إال في أحوال معينة الدخل الدائم كما قدمنا قابل لالستبدال دائما متى شاء المدين 

 .  ، فإن االستبدال يتم برد رأس المال وفقاً لقواعد قررها القانون حالة من أحوال االستبدال

 فنتكلم إذن في المسألتين اآلتيتين : 

 .  ( كيف يتم االستبدال 1( متى يكون االستبدال )  2)  

 متى يكون االستبدال  -المبحث األول  

 االستبدال بإدارة المدين واالستبدال جبراً على المدين :  - 999

،  ن يطلب االستبدال. أولهما أن المدين يستطيع أ ، أن يكون قابالً لالستبدال ولهذه القاعدة معنيان ، كما قدمنا القاعدة في الدخل الدائم

                                                 

 (
7111
 .  515فقرة  19بودري وفال  (  

 (
7111
 – 911فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  - 95فقرة  ren constitueeلفظ  5انسيكلوبيدي داللوز  (  

، حعتى قبل حلول أي قسط من  ، ألنه من ذلك الوقت يكون نافذاً  ويبدأ سريان التقادم من وقت وجود االلتزام بالدخل الدائم

. والمفروض في هذه الحالة أن أي  ، سقط اإللتزام . فإذا انقضى منذ وجود االلتزام بالدخل الدائم خمس عشرة سنة أقساط

، وبدأ تقادم جديد يسري منذ االنقطاع دون حاجة  ه لو دفع قسط منها فقد انقطع التقادم، ألن قسط من أقساط الدخل لم يدفع

، فمدة التقادم تسري كما قدمنا منذ وجود االلتزام دون حاجة النتظار حلول  . فإذا لم يدفع أي قسط النتظار حلول قسط تال

، أي بعد أربع عشرة سنة  بعد خمس عشرة سنة من وجوده ، فيتقادم االلتزام بالدخل ، فقد ال يحل إال بعد سنة أول قسط منه

 .  ( 2915ص  121فقرة  9من حلول أول قسط ) أنظر في هذه المسألة الوسيط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فال يجبر على االستبدال ما دام يدفع أقساط  . والمعنى الثاني أن المدين يستطيع أيضاً أن يستبقي الدخل الدائم في ذمته متى شاء ذلك

 .  الدخل

المدين وهذا هو على المدين قد يجبر على االستبدال في أحوال معينة ذكرها القانون ونرى من ذلك أن االستبدال قد يكون بإرادة 

، ولم تقم حالة من األحوال التي يجبر فيها  . فإذا لم يرد المدين االستبدال ، وقد يكون جبراً على المدين وهذا هو االستثناء األصل

 .  عليه بقى الدخل الدائم قائما ً إلى غير ميعاد

 االستبدال بإرادة المدين   -المطلب األول  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  951المادة  النصوص القانونية : تنص - 992

 .  ، ويقع باطالً كل اتفاق يقضي بغير ذلك " يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابالً لالستبدال في أي وقت شاء المدين - 2"  

  "1 -  ً بل انقضاء مدة ال تجوز أن ، أو على أال يحصل ق غير أنه يجوز االتفاق على أال يحصل االستبدال ما دام مستحق الدخل حيا

 .  تزيد على خمس عشرة سنة "

، وانقضاء سنة على هذا اإلعالن  وفي كل حال ال يجوز استعمال حق االستبدال إال بعد إعالن الرغبة في ذلك - 9"  
 (7117  )

 " 

،  رد رأس المال في أي وقت أراد، ولكن هذا التقنين كان يجعل للمدين بالدخل حق  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

، ويجيز االتفاق على تأخير استعمال  ، ونص التقنين الجديد ينظم استعمال حق االستبدال دون أن يجبر على ذلك إال في أحوال معينة

هذا الحق إلى مدى معين 
 (7115 ) .

  

 - 959التقنين المدني الليبي م  11وفي  - 925ري م ويقابل هذا النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :في التقنين المدني السو

 195وفي التقنين المدني العراقي م 
 (7179 ) .

 .  ترد فيه نصوص في الدخل الدائمأما تقنين الموجبات والعقود اللبناني فلم  

 األصل في الدخل الدائم أن يكون قابالً لالستبدال في أي وقت شاء المدين : - 991

ُ  قدمنا أن المدين يلتزم بوفاء أقساط الدخل الدائم   –. فحتى ال يكون المدين ملتزماً التزاماً أبدياً  ، وان هذه األقساط تتجدد دائما

. فيكون الدخل الدائم  أباح القانون له أن يتخلص من التزامه متى شاء إذا هو رد رأس المال إلى الدائن –جوز وااللتزام األبدي ال ي

إذن في األصل قابالً لالستبدال في أي وقت شاء المدين 
 (7172 ) .

، فإنه ال يجبر عليه إال في أحوال  ولكن إذا لم يشأ المدين االستبدال

 .  معينة سيأتي ذكرها

ً  وقابلية الدخل الدائم لالستبدال قاعدة ال يجوز االتفاق على ما يخالفها ،  ، ألنها وضعت لتفادى أن يكون المدين ملتزماً التزاماً أبديا

 .  وتحريم االلتزام األبدي قاعدة من النظام العام

، فإن هذا الشرط  لب االستبدال أبداً في أي وقت، إال يط ، أو أخذ المدين على نفسه ويترتب على ذلك أنه إذا اشرط الدائن على المدين

                                                 

 (
7117
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  195تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، وحور في لجنة المراجعة  لمراجعة تحويراً لفظياً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الجديد، وحور في لجنة ا الجديد

، ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 915، وصار رقمه  تحويراً لفظياً فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الجديد

 .  ( 591 – 592ص  5مال التحضيرية ج ) مجموعة األع 951، فمجلس الشيوخ تحت رقم  النواب

 (
7115
فأحكام التقنين  2555أكتوبر سنة  29، فإن كان هذا التاريخ قبل  والعبرة بتاريخ تمام التصرف القانونين الذي رتب الدخل (  

 .  ، وإال فأحكام التقنين الجديد السابق هي التي تسري

 (
7179
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 925المدني السوري م  التقنين

 . ( ) مطابق 959التقنين المدني الليبي م 

، وذلك بعد مضى خمس  للمدين في الدخل الدائم حق إيفاء العوض الذي تأسس عليه الدخل – 2:  159التقنين المدني العراقي م 

تحق الدخل حياً أو لمدة تزيد على خمس عشرة ويجوز االتفاق على أال يحصل اإليفاء ما دام مس – 1.  عشرة سنة على العقد

 .  وال يستعمل حق اإليفاء إال بعد إعالن الرغبة في ذلك وانقضاء سنة على هذا اإلعالن - 9.  سنة أو تقل عنها

ل إال بعد ) ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري في أن الدخل الدائم في التقنين العراقي ال يكون في األصل قابال لالستبدا

 .  ( 191أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –، إال إذا اتفق على مدة أقل أو أكثر أو طول حياة الدائن  انقضاء خمس عشرة سنة

 (
7172
، فلو بقى المدين بالدخل ال يستعمل حق  وحق المدين في االستبدال ال يزول بالتقادم ألنه رخصة والرخص ال تزول بالتقادم (  

، وجاز له طلب االستبدال بعد خمس عشرة سنة أو بعد أية مدة أطول  أطول من خمس عشرة سنة لم يزل حقه االستبدال مدة

 .  ( 517فقرة  19من ذلك ) بودري وفال 
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. قابالً للالستبدال في أي وقت شاء المدين  . ويبقي الدخل الدائم بالرغم من هذا الشرط يكون باطالُ لمخالفته للنظام العام
 (7171 ) .

  

 جواز التقييد من قابلية الدخل لالستبدال :  - 999

،  ، فإنه يجوز التقييد من هذه القابلية إلى مدى معين خل لالستبدال على النحو الذي قدمناهعلى أنه إذا كان ال يجوز محو قابلية الد

 .  مراعاة لمصلحة الدائن

ً  ،كما رأينا مدني 951فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة  ، أو على  ، " االتفاق على إال يحصل االستبدال ما دام مستحق الدخل حيا

 .  ال يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة " أال يحصل قبل انقضاء مدة

 ً ، حتى  . ويكون هذا شرطاً لمصلحة الدائن صاحب الدخل فيجوز أوالً االتفاق على إال يحصل االستبدال ما دام مستحق الدخل حيا

، بل  طول حياة الدائن ، لم يجز للمدين بالدخل أن يطلب االستبدال . فإذا تم االتفاق على ذلك يطمئن إلى مورد يتعيش منه طول حياته

 ً ، دون أن  ، عاد للمدين حقه في طلب االستبدال في أي وقت شاء . فإذا مات الدائن يجب عليه أن يؤدي له أقساط الدخل ما دام حيا

 . يجبر على ذلك

، يطمئن فيها الدائن صاحب الدخل إلى قبض أقساط الدخل طول  ويجوز ثانياً االتفاق على إال يحصل االستبدال قبل انقضاء مدة معينة

، فإذا زادت وجب إنقاصها إلى خمس عشرة سنة  هذه المدة ولكن ال يجوز أن تزيد هذه المدة على خمس عشرة سنة
 (7179 ) .

فإذا تم  

، لم يجز للمدين بالدخل أن  ، أو خمس عشرة سنة مثالً  ، أو عشر سنوات االستبدال قبل انقضاء خمس سنواتاالتفاق على إال يحصل 

يطلب االستبدال طول المدة المتفق عليها 
 (7175 ) .

، بل يبقى الدخل غير قابل لالستبدال بعد  حتى إذا مات الدائن قبل انقضاء هذه المدة 

، عاد المدين حقه في طلب االستبدال  . فإذا انقضت هذا المدة إلى أن تنقضي المدة المتفق عليهاموت الدائن وانتقال الدخل إلى ورثته 

دون أن يجبر على ذلك 
 (7179 ) .

  

، فيشترط أال يحصل االستبدال مدة حياة الدائن صاحب الدخل وقبل أن تنقضي  والظاهر أنه يجوز االتفاق على الجمع بين األمرين

ز في هذه الحالة للمدين بالدخل أن يطلب االستبدال إال بعد موت الدائن ولو عاش أكثر من خمس عشرة ، فال يجو خمس عشرة سنة

. فال يجوز طلب االستبدال إذن إال بعد انقضاء حياة الدائن أو  ، وإال بعد انقضاء خمس عشرة سنة ولو مات الدائن قبل هذه المدة سنة

 .  ، أي المدتين أطول انقضاء خمس عشرة سنة

 كيف يستعمل المدين بالدخل حق االستبدال : - 995

،  ، أما ألنه لم يقيد استعماله هذه الحق بأي قيد فيكون له طلب االستبدال في أي وقت شاء فإذا كان للمدين بالدخل حق طلب االستبدال

، فإن له أن يستعمل هذا الحق دون أن يجبر  وإما ألنه قيد على النحو الذي قدمناه وانتهي القيد يموت الدائن أو بانقضاء المدة المحددة

 .  على استعماله كما سبق القول

، وجب الستعماله توافر شرطين  فإذا اختار أن يستعمله
 (7171 ) .

. ولم يشترط  أن يعلن رغبه في االستبدال إلى الدائن بالدخل - 2 

، بل يصح أن  ن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، ويصح أ ، فيصح أن يكون بإنذار رسمي القانون شكالً خاصاً لهذا اإلعالن

أن تنقضي سنة على وصول  - 1.  ، ولكن عبء اإلثبات يقع على المدين فيحسن أن يجعل اإلعالن بكتاب مسجل يكون شفوياً 

لقانون له األجل سنة . فأفسح ا ،حتى ال يفاجأ الدائن باالستبدال في وقت كان معتمداً فيه على الدخل اإلعالن المتقدم الذكر إلى الدائن

،  . والظاهر أن المدين يستطيع ، فإذا انقضت السنة تم االستبدال بمقتضى القواعد التي سنبينها فيما بعد من وقت وصول اإلعالن إليه

أقساط ، أن ينزل عن حقه في االستبدال وان يستمر في الوفاء ب بعد إعالن رغبته في االستبدال وانقضاء سنة على إعالن هذا الرغبة

، إذ يتم في هذه الحالة اتفاق بين  ، قبوله لهذه الرغبة ، بعد إعالنه الرغبة في االستبدال . وهذا ما لم يظهر الدائن الدخل في مواعيدها

،  لمدين. والظاهر أيضاً أن ا ، فال يجوز للمدين الرجوع في هذا االتفاق إذا لم يقبل الدائن هذا الرجوع المادتين والدائن على االستبدال

، يستطيع أن يعلن الدائن برغبته في االستبدال قبل انقضاء هذه  ، خمس سنوات مثالً  إذا كان مقيداً بأال يطلب االستبدال مدة معينة

، حتى إذا  . فيستطيع مثالً أن يعلن الدائن برغبته في االستبدال في السنة الرابعة المدة حتى يتمكن من االستبدال بمجرد انقضائها

 ، فيتمكن المدين من االستبدال بمجرد انقضاء خمس السنوات  ت خمس السنوات تكون سنة قد انقضت من وقت اإلعالنانقض

                                                 

 (
7171
األستاذ محمود جمال الدين زكي  - 599ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

، لم يكن هذا دخال  ا اشترط الدائن على المدين أنه يجوز للدائن أن يطلب االستبدال بعد انقضاء مدة معينةوإذ – 219فقرة 

 ً  .  ( 577فقرة  19بودري وفال  "، بل قرضاً عادياً جعل وقت الرد فيه ال يحل إال بعد انقضاء مدة معينة  دائما

 (
7179
األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  - 751ص  1591فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 579فقرة  19بودري وفال  (  

219  . 

 (
7175
 .  599ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7179
 .  599ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7171
 .  مدني 9/  951أنظر م  (  
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 االستبدال جبراً على المدين  -المطلب الثاني  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  951النصوص القانونية : تنص المادة  - 999 

 حوال اآلتية : " " يجبر المدين على االستبدال في األ 

 . "  ، رغم إعذاره ( إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين " ) أ 

 . "  ، أو إذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديالً عنها ( إذا قصر في تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات " ) ب 

( إذا أفلس أو أعسر  " ) جـ 
 (7171 ) .

  " 

 979/  1فقرة  515السابق المادة ويقابل هذا النص في التقنين المدني 
 (7177 ) .

  

وفي التقنين  - 951وفي التقنين المدني الليبي م  - 929ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 151المدني العراقي 
 (7175 ) .

 .  لدائمأما تقنين الموجبات والعقود اللبناني فلم ترد فيه النصوص في الدخل ا 

، فيكون  ، ولو أن المدين لم يطلب ذلك ويخلص من هذا النص أن هناك حاالت ثالثاً يجوز فيها للدائن نفسه أن يطلب االستبدال

 .  االستبدال في هذه الحاالت الثالث بإدارة الدائن وحده وجبراً على المدين

 عدم دفع الدخل سنتين متواليتين :  –الحالة األولي  - 991

، جاز للدائن أن يطلب فسخ  ، وأعذره الدائن بالدفع ليم يدفع بالرغم من اإلعذار أخر المدين في دفع أقساط الدخل سنتين متواليينإذا ت

، وان يجبر على رد رأس المال إلخالله بالتزامه "  الدخل الدائم
 (7159 ) .

  

، لم يجز  . فلو تأخر مدة أقل من سنتين سنتين متواليتين ويالحظ أن فسخ الدخل الدائم هنا مقيد بتأخر المدين عن دفع األقساط مدة

، وإنما يجوز له إجبار المدين على دفع المتأخر على النحو الذي بيناه فيما تقدم  للدائن طلب الفسخ
 (7152 ) .

كذلك ال يكون للدائن طلب  

، أو تأخر مدة أكثر من  ، إذا تأخر المدين في دفع األقساط سنتين غير متواليتين ، وإنما يكون له إجبار المدين على دفع المتأخر الفسخ

، ثم يتأخر في الدفع في  فع، مثال ذلك أن يتأخر المدين في الدفع السنة التالية ويقبل منه الدائن هذا الد سنتين ليس فيها سنتان متواليتان

. فال يستطيع الدائن طلب الفسخ ألن السنتين اللتين  . فهنا قد تأخر المدين عن الدفع في السنة األولي وفي السنة الثالثة السنة الثالثة

خر عن الدفع في السنة ، وتأ . فإذا دفع المدين عن السنة الرابعة وقبل منه الدائن هذا الدفع تأخر عن الدفع فيهما ليستا متواليتين

فإنه ال يكون مع ذلك قد تأخر في  –السنة األولي والسنة الثالثة والسنة الخامسة  –، فيكون قد تأخر في الدفع ثالث سنوات  الخامسة

 .  ، وليس له إال إجبار المدين على دفع المتأخر ، ومن ثم ال يجوز للدائن طلب الفسخ الدفع سنتين متواليتين

 تقصير المدين في تقديم التأمينات أو انعدام هذه التأمينات : -ة الثانية الحال - 991

، جاز للدائن هنا  ، أو انعدمت التأمينات التي قدمها كلها أو بعضها ولم يقدم بديالً عما انعدم وإذا وعد المدين بتقديم تأمينات ولم يقدمها

                                                 

 (
7171
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  199تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

عسر أو إذا أفلس المدين أو أ "( في المشروع التمهيدي كانت على الوجه اآلتي :  ، فيما عدا أن العبارة حرف ) ج الجديد

، فأصبح النص  في لجنة المراجعة "أو صفيت أمواله تصفية قضائية  "، فحذفت عبارة  "صفيت أمواله تصفية قضائية 

، فمجلس  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 919، وصار رقمه  مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الجديد

 .  ( 595ص  – 599ص  5لتحضيرية ج ) مجموعة األعمال ا 951الشيوخ تحت رقم 

 (
7177
: ومع ذلك يجوز للمقرض أن يستحصل على حكم برد رأس ماله إذا لم يوف  979/  1فقرة  515التقنين المدني السابق م  (  

 .  ، أو إذا امتنع عن أداء التأمينات المشترطة أو أعدمها أو وقع في حالة اإلفالس المقترض بما التزم به

، إال أن التقنين السابق ال يشترط تأخر المدين في الدفع سنتين  نين السابق في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين الجديد) وأحكام التق

والعبرة  –، بل كان تأخره في الدفع ولو أقل من ذلك يكون محل تقدير القاضي وفقاً للقواعد المقررة في الفسخ  متواليتين

، وإال فأحكام  فأحكام التقنين السابق هي التي تسري 2555أكتوبر سنة  29التاريخ قبل ، فإذا كان هذا  بتاريخ تمام الدخل

 .  ( التقنين الجديد

 (
7175
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 929التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 951التقنين المدني الليبي م 

 .  ( 191أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  151التقنين المدني العراقي م 

 (
7159
) ويذهب إلى أن هذا ليس بفسخ بل هو سقوط  199ص  212قارن األستاذ األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  (  

يجب أن يحكم بالفسخ ) أنظر بالنيول ، بل  . على أن الفسخ هنا هنا ال يكون للقاضي في الحكم به سلطة تقديرية ( لألجل

 .  ( 2991فقرة  1وقارن جوسران  – 1599فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

 (
7152
،  ، فيجوز االتفاق على أن التأخر سنة عن دفع األقساط يكفي للفسخ . وليس هذا الحكم من النظام العام 911أنظر آنفاً فقرة  (  

 (  559فقرة  19ال إذا تأخر المدين عن الدفع ثالث سنين أو أكثر ) بودري وفال كما يجوز االتفاق على أن الفسخ ال يكون إ
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، بل عن طريق فسخ الدخل  . وليس هذا عن طريق فسخ الدخل الدائم لأيضاً أن يجبر المدين على االستبدال فيسترد منه رأس الما

،بل عن طرق سقوط األجل  الدائم
 (7151 ) .

، أو إذا أضعف  فقد رأينا أن األجل يسقط إذا لم يقدم المدين ما وعد بتقديمه من التأمينات 

، هذا ما لم يؤثر  بعقد ال حق أو بمقتضى القانون بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص ولو كان هذا التأمين قد أعطى

، فإن األجل يسقط ما لم يقدم  .أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب ال دخل إلرادة المدين فيه للدائن أن يطالب بتكملة التأمين

المدين للدائن ضماناً كافياً 
 (7159 ) .

ا تقدم ( مدني في ضوء م ) حرف ب 951فيجب إذن تفسير المادة  
 (7155 ) .

  

 إعسار المدين أو إفالسه :  –الحالة الثالثة  - 997

، فإن األجل يسقط أيضاً في هذا الحالة  وإذا شهر إعسار المدين بالدخل أو شهر إفالسه
 (7159 ) .

ومن ثم يجوز للدائن إجبار المدين  

 .  المعسر أو المفلس على االستبدال ورد رأس المال

 م االستبدال كيف يت -المبحث الثاني  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  957النصوص القانونية : تنص المادة  - 995 

 . ، أو برد مبلغ اقل منه إذا اتفق على ذلك " ، تم االستبدال برد المبلغ بتمامه إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود - 2"  

ن النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل " وفي الحاالت األخرى يتم االستبدال بدفع مبلغ م - 1"  
 (7151 ) .

  

 .  ،ولكن حكمه يتفق مع القواعد العامة وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

وفي  – 951وفي التقنين المدني الليبي م  - 921ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 115التقنين المدني العراقي 
 (7151 ) .

 .  . أما تقنين الموجبات والعقود اللبناني فلم ترد فيه نصوص في الدخل الدائم 

 التمييز بين قرضين :  –االستبدال  الحاالت التي يتم فيه - 959

. وهذه القواعد تسرى في جميع الحاالت  ويضع النص المتقدم الذكر قواعد يتم على مقتضاها االستبدال برد راس المال إلى الدائن

حاالت التي يجبر فيها ، سواء في ذلك الحاالت التي يطلب فيها المدين االستبدال على النحو الذي قدمناه أو ال التي يتم فيها االستبدال

 .  ، أي سواء كان االستبدال بإرادة المدين أو كان جبراً على المدين على االستبدال وفقاً لما أسلفناه

 ويجب في هذا الصدد أن نميز بين قرضين :

 .  إذا رتب الدخل في مقابل مبلغ من النقود - 2

 .  إذا رتب الدخل في مقابل غير النقود أو بغير مقابل

 ترتيب الدخل في مقابل مبلغ من النقود : - 952

، أو إذا كان بيعاً قدر فيه مقداراً  يترتب الدخل في مقابل مبلغ من النقود إذا كان قرضاً وكان ما دفعه الدائن إلى المدين مبلغاً من النقود

 .  معيناً من النقود ثم حول إلى إيراد دائم

،يكون هذا المقدار المعين من  . ففي االستبدال يناً من النقود معروفاً منذ ترتيب الدخلففي هذه األحوال يكون رأس المال مقداراً مع

 .  ، إذ هو رأس المال الواجب رده إلى الدائن وقد تعين منذ البداية النقود هو الواجب الرد

، أو أنه  قد تبرع للمدين مقدماً بالفرق ويجوز االتفاق على أن يكون المبلغ الواجب الرد أقل من هذا المقدار ويحمل ذلك على أن الدائن

                                                 

 (
7151
، وال يجوز منح المدين نظرة الميسرة إذا ما طلب الدائن من القاضي تقرير  ومن ثم ال يحتاج الدائن إلى طلب حكم بالفسخ (  

 .  أن األجل قد سقط

 (
7159
 .  15فقرة  – 19فقرة  9والوسيط للمؤلف جزء  –مدني  9و  1/  119أنظر م  (  

 (
7155
وعلى ذلك يجب التفريق بين ما إذا كان انعدام التأمينات أو  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

، وما إذا كان ذلك  يه، فيكون الدائن بالخيار بين الفسخ أو إرجاع التأمينات إلى ما كانت عل نقصها يرجع إلى فعل المدين

. ويجب أن تفهم التأمينات أيضاً على أنها تشمل كل تأمين  ، فيكون الخيار له ال للدائن يرجع لسبب ال دخل إلرادة المدين فيه

 .  ( 591ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "، ولو أعطى بعقد الحق أو بمقتضى القانون أو بحكم من القضاء  خاص

 (
7159
 .  11فقرة  9والوسيط للمؤلف جزء  –مدني  2/  119 أنظر م (  

 (
7151
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  191تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

فمجلس الشيوخ  ، . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع التمهيدي 911، وأصبح رقمه  ، وأقرته لجنة المراجعة الجديد

 .  ( 591ص  – 595ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  957تحت رقم 

 (
7151
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 921التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 951التقنين المدني الليبي م 

 .  ( 197أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) موافق  151التقنين المدني العراقي م 
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 الفهرس العام

، ولكن ال يجوز االتفاق على أن يكون المبلغ الواجب  عوض عن هذا الفرض بما قبضه من أقساط روعي في تقديرها هذا التعويض

الرد أكثر من هذا المقدار ألن في ذلك شبهة الربا الفاحش 
 (7157 ) .

  

 غير مقابل : ترتيب الدخل في مقابل غير النقود أو ب - 951

، كما إذا ترتب بموجب بيع جعل الثمن فيه رأساً الدخل الدائم دون تقدير سابق للثمن  وقد يترتب الدخل في مقابل غير النقود
 (7155 ) .

 

. كذلك قد يترتب الدخل بغير  وكما إذا ترتب بموجب قرض كان رأس المال فيه أشياء مثلية غير النقود وكان الدخل مبلغاً من النقود

 .  ،كما هي الحال في ترتيب الدخل بهبة أو بوصية مقابل

، وإما أشياء  هو إما عين بيعت بدخل دائم ، بل ففي جميع هذه األحوال ال يكون رأس المال مقداراً معيناً من النقود معروفاً من قبل

. فعمد المشرع إلى  ، وإما ال وجود له أصالً إذا رتب الدخل الدائم عن طريق التبرع مثلية غير النقود أقرضت في مقابل دخل دائم

س المال بحيث يكون هذا ، وبقدر رأ طريقة لتقدير رأس المال على الوجه اآلتي : يؤخذ مقدار الدخل في السنة أساساً لهذا التقدير

، قدر رأس المال بحيث تكون  . فإذا كان مقدار الدخل في السنة مائة مثالً في مسألة مدنية الدخل هو فائدته محسوبة بالسعر القانوني

 . % فيكون رأس المال في هذه الحالة ألفين وخمسمائة5المائة هي فائدته محسوبة بسعر 

 

 

 عقد الصلح  -الباب الرابع  
دمة مق 

 (7799  )
 

 التعريف بعقد الصلح ومقوماته  - 959

 من التقنين المدني على ما يأتي :  955نص قانوني : تنص المادة  –

، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من  " الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتمالً  

ادعائه " 
 (7792 ) .

 

                                                 

 (
7157
، سواء ألن المدين اختاره أو ألنه اجبر  وإذا حق الرد "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  (  

. أما  مبلغ أقل، ويجوز االتفاق على أن يرد  ، كان هذا المبلغ هو الواجب الرد ، فإن كان رأس المال مبلغاً من النقود عليه

 .  ( 591ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "االتفاق على مبلغ أكبر ففيه شبهة الربا الفاحش 

، دون أن تكون الزيادة لو أضيفت إلى ما قبضه الدائن من أقساط الدخل تجاوز الحد  وتنتفي هذه الشبهة لو أنه اشترط رد مبلغ أكبر

 .  ( 211أنظر في هذا المعنى األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة األقصى لسعر الفائدة االتفاقية ) 

 (
7155
 .  911أنظر آنفاً فقرة  (  

بالنيول وريبير  – 19بودري وفال الطبعة الثالثة جزء  – 1مراجع : أوبرى ورو وإسمان الطبعة السادسة جزء  (  7799) 

كوالن وكابيتان ودي المور اندبير  – 1بالنيول وريبير وبوالنجيه الطبعة الثالثة جزء  – 22وسافاتييه الطبعة الثانية جزء 

( في  Glraud)  –جيرو  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 1جوسران طبعة ثانية جزء  – 1طبعة عاشرة جزء 

 – 2519رسالة من باريس سنة ( في الغلط في الصلح  Froimescoفرويمسكو )  – 2592الصلح رسالة من ليون سنة 

( في النظرية العامة في التصرف الكاشف  Merleميرال )  – 2551( في الصلح رسالة من تولوز سنة  Boyerبواييه ) 

 .  2555رسالة من تولوز سنة 

ال الدين زكي األستاذ محمود جم - 2555األستاذ محمد علي عرفة سنة  –األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة جزء أول 

 .  2591األستاذ أكثم أمين الخولي في العقود المدنية سنة  – 2599في العقود المسماة سنة 

 (
7792
الصلح عقد يحسم به الطرفان  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  191تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

 ً وأقرته  "، وذلك بأن ينزل كل منهما عن ادعاء له يتصل برابطة قانونية قائمة بينهما  ، أو يتوقيان نزاعاً محتمال نزاعاً قائما

. ووافق عليه مجلس النوا بز وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة  . في المشروع النهائي 911لجنة المراجعة تحت رقم 

كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من  ، واستعيض عنها بعبارة يفهم منها أن الصلح يتم بأن ينزل األخيرة من النص

، دون أن يغير من جوهر التعريف وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين  ، والتعديل يجعل المعنى أدق ادعاء له

 595ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  955. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم  المدني الجديد

 .  ( 552ص  –

: الصلح عقد به يترك كل من المتعاقدين جزءاً من حقوقه على وجه  199/  991ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق م 

 .  التقابل لقطع النزاع الحاصل أو لمنع وقوعه

 .  ( ) وتعريف التقنين السابق يتفق مع تعريف التقنين الجديد
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 هذا النص أن للصلح مقومات ثالثة هي :  ويخلص من

 .  النزاع القائم أو محتمل - 2

 .  نية حسم النزاع - 1

 نزول كل من المتصالحين على الوجه التقابل عن الجزء من ادعائه  - 9

 نزاع قائم اومحتمل : - 955

، أو في القليل نزاع  م يكن هناك نزاع قائم. فإذا ل أول مقومات الصلح هو أن يكون هناك نزاع بين المتصالحين قائم أو محتمل 

ً  محتمل ، كما إذا نزل المؤجر للمستأجر عن بعض األجرة غير المتنازع فيها حتى يتمكن المستأجر من دفع  ، لم يكن العقد صلحا

، فهذا إبراء من بعض الدين وليس صلحاً  الباقي
 (7791 ) .

  

.ولكن يشترط  ( judiciaire، : كان هذا الصلح قضائياً )  ، وحسمه الطرفان بالصلح فإذا كان هناك نزاع قائم مطروح على القضاء

، وإال انحسم النزاع بالحكم ال بالصلح  إال يكون قد صدر حكم نهائي في النزاع
 (7799  )

على النزاع المطروح على القضاء يعتبر 

 ً ، حتى لو صدر حكم في النزاع إذا كن هذا الحكم قابالً للطعن فيه بالطرق العادية كالمعارضة  ك محل للصلح، ومن ثم يكون هنا باقيا

واالستئناف أو بالطرق غير العادية كالنقص والتماس إعادة النظر 
 (7795 ) .

، فإنه  وحتى لو صدر حكم نهائي غير قابل للطعن فيه 

، فهذا النزاع أيضاً يجوز أن يكون محالً للصلح  الحكم أو على تفسيره يجوز أن يجد نزاع بين الطرفين على تنفيذ هذا
 (7799 ) .

  

، فيكون  وليس من الضروري أن يكون هناك نزاع قائم مطروح على القضاء بل يكفي أن يكون وقوع النزاع محتمالً بين الطرفين

،  . والمهم أن يكون هناك نزاع جدي ( extrajudiciaire، ويكون في هذه الحالة صلحاً غير قضائي )  الصلح لتوقي هذا النزاع

قائم أو محتمل 
 (7791 ) .

  ً ، ما دام هو غير متأكد من حقه  ولو كان أحد الطرفين هو المحق دون اآلخر وكان حقه واضحا
 (7791 ) .

 

                                                                                                                                                                    

 دنية العربية األخرى : ويقابل النص في التقنينات الم

 .  ( ) مطابق 921التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 957التقنين المدني الليبي م 

 .  : الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة بالتراض ي 157التقنين المدني العراقي م 

أنظر األستاذ حسن  –تعريف التقنين المصري  ، ولكنه في مجموعة يتفق مع ) وال ينص التعريف على وجوب التضحية من الجانبين

 .  ( 159الذنون فقرة 

 .  : الصلح عقد يحسم به الفريقان النزاع القائم بينهما أو يمنعان حصوله بالتساهل المتبادل 2999تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  ( ) وتعريف التقنين اللبناني يتفق مع تعريف التقنين المصري

 (
7791
وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة  – 219ص  9م  2752يناير سنة  17قارب استئناف مختلط  (  

 .  559ص  5األعمال التحضيرية ج 

 (
7799
من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد  199. وكانت المادة  19ص  27م  2591يناير سنة  21استئناف مختلط  (  

، وكان الطرفان أو أحدهما يجهل  ون الصلح قابال للبطالن إذا حسم نزاعاً سبق أن صدر بشأنه حكم نهائييك "تنص على أن 

 . ، فال يقوم الصلح بعد ذلك . فهنا انعدم النزاع لحسمه بالحكم النهائي "صدور هذا الحكم 

 (
7795
 .  2915فقرة  22يه بالنيول وريبير وسافاتي – 15( ص  الحقوق 2755يناير سنة  27استئناف وطني  (  

 (
7799
وقارن األستاذ محمد على عرفة  – 7األستاذ اكثم الخولي فقةر  – 2925ص  2915فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 .  9هامش رقم  29و األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  959ص  – 975ص 

 (
7791
. أما النزاع  أمرين : تعارض المصالح والمطالبة القضائية والفرق بين النزاع القائم والنزاع المحتمل أن األول يتضمن (  

المحتمل فيتضمن تعارض المصالح ومجرد إمكان المطالبة القضائية التي توافرت شروطها ولكنها لم تقع فعال ) بوابيه في 

ً ، لم يك . فإذا لم يوجد نزاع قائم أو محتمل ( 2هامش رقم  5األستاذ اكثرم الخولي ص  – 59الصلح ص  .  ن العقد صلحا

 ً ، ألنه شرط اتفق عليه الطرفان ال حسما لنزاع قائم أو لنزاع محتمل توافرت فيه  ومن ثم ال يعتبر الشرط الجزئي صلحا

، بل هو اتفاق على تعيين مقدار التعويض مقدماً قبل أن تتوافر شروط الدعوى وقبل أن يمكن  شروط الدعوى دون أن ترفع

 .  ( 29ص  9خولي فقرة رفعها ) األستاذ أكثم ال

 (
7791
،  ، ومع ذلك يقدم على الصلح ، بل وال يشك في نتيجة التقاضي وأنه سيحصل على حكم لصالحه وقد يكون متأكداً من حقه (  

، أو يريد أن يتفادى طرح الخصومة أمام القضاء وما قد يستتبع ذلك من عالنية  ألنه يريد توقى طول إجراءات التقاضي

. وسنرى أنه يكفي في  ، دون حاجة إلى قيام الشك حتى في نتيجة التقاضي هذه الحالة يكفي احتمال قيام النزاع. ففي  وتشهير

عنصر التضحية من الجانبين أن أحد الجانبين ينزل عن جزء من ادعائه في نظير أن ينزل اآلخر عن التقاضي ) أنظر ماي 

 .  ( 1األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 951لي فقرة 
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، والعبرة بما يقوم في ذهن كل من الطرفين ال بوضوح الحق في ذاته  فالمعيار إذن هو معيار ذاتي محض
 (7797 ) .

  

، فيتصالحان لحسم هذا  ، كما إذا وقع نزاع بين الطرفين على القيمة القانونية لسند يتمسك به أحدهما وقد يكون النزاع في القانون

ً  النزاع القانوني ،  ، حتى لو كان السند في نظر رجل القانون ظاهر الصحة أو ظاهر البطالن . والصلح في هذه الحالة يكون صحيحا

، حتى لو قام الصلح على غلط في القانون وقع فيه أحد الطرفين فسنرى أن الغلط في  قدمنا بما يقوم في ذهن الطرفين فالعبرة كما

القانون ال يبطل الصلح 
 (7795 ) .

  

، أو  ،كما إذا قام نزاع بين المسئول والمضرور قد وقع هل وقع خطأ من المسئول أو لم يقع وقد يكون النزاع في الواقع ال في القانون

، والعبرة كما قدمنا بما يقوم في  . فيحسم الطرفان بالصلح هذا النزاع قام نزاع على مدى التعويض بفرض أن المسئول مقر بالخطأ

 .  ذهن كل منهما مهما كان الواقع في ذاته واضحاً ال مجال فيه للشك

 نية حسم النزاع :  - 959

ً  ويجب أن يقصد الطرفان بالصلح حسم النزاع بينهما . فإذا تنازع طرفان على  ، وإما بتوقيه إذا كان محتمالً  ، أما بإنهائه إذا كان قائما

، على أن يثبت المحكمة فيمن منهما هو المالك  ، واتفقا على بيعه تفادياً لتلفه وإيداع الثمن خزانة المحكمة ملكية منقول قابل للتلف

. وقد قضى بأنه ال  قول صلحاً ألنه لم يحسم النزاع الواقع على ملكية المنقول، لم يكن االتفاق على بيع المن فيكون الثمن من حقه

، ببيع العقار محل النزاع بين الطرفين  ، أثناء نظر الدعوى يعتبر صلحاً تعهد أحد الخصمين لآلخر
 (7729 ) .

وقضى أيضاً بأنه إذا  

، على بيع هذه العين بيعاً معلقاً على شرط  ما إلى اآلخر، في دعوى فسخ قائمة بينهما ومتعلقة ببيع عين من أحده اتفق الخصمان

، لم يكن هذا االتفاق صلحاً ألنه لم يحسم النزاع في دعوى الفسخ  صدور الحكم في دعوى الفسخ
 (7722 ) .

  

لمسائل ، فقد يتناول الصلح بعض هذه ا ولكن ليس من الضروري أن يحسم الصلح جميع المسائل المتنازع عليها فيها بين الطرفين

فيحسمها ويترك الباقي للمحكمة تتولي هي البت فيه 
 (7721 ) .

، ولكنهما يتفقان على أن  كذلك يجوز للطرفين أن يتصالحا حسما للنزاع 

، فيوجهان الدعوى على هذا األساس حتى يصدر من المحكمة الحكم المرغوب فيه )  يستصدرا من المحكمة حكما ً بما تصالحا عليه

jugement d expedient )  فيكون هذا صلحاً بالرغم من صدور الحكم ،
 (7729 ) .

  

 نزول كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه - 951

 
 (7725 ) .

ً  فلو لم ينزل أحدهما عن شيء مما يدعيه ونزل اآلخر عن كل ما يدعيه  ، بل هو محض نزول عن  ، لم يكن هذا صلحا

ً  ، أو نزله عن ادعائه بكل ما يدعيه. فإقرار الخصم لخصمه  االدعاء ، وهذا هو الذي يميز الصلح عن التسليم بحق  ، ال يكون صلحا

،  . ففي التسليم بالحق وفي ترك االدعاء حسم للنزاع ( desistement،ويميزه عن ترك االدعاء )  ( acquiescementالخصم ) 

ة من الجانبين ، أما الصلح فيجب أن يكون تضحي ولكن بتضحية من جانب وأحد
 (7729 ) .

  

، وال ينزل اآلخر إال  ، فقد ينزل أحد الطرفين عن جزء كبير من ادعائه وليس من الضروري أن تكون التضحية من الجانبين متعادلة

، إذا قبل الطرف اآلخر أن يتحمل في مقابل ذلك مصروفات  . ففي التسليم بحق الخصم وفي ترك الدعوى عن الجزء اليسير

كان هذا صلحاً مهما كانت تضحية الطرف اآلخر قليلة بالنسبة إلى تضحية الطرف األول  ، الدعوى
 (7721 ) .

بل قد يعمد شخص إلى  

                                                 

 (
7797
 .  2191فقرة  15بودري وفال  (  

 (
7795
 .  2915فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2191فقرة  15بودري وفال  (  

 (
7729
 .  ( األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة - 71رقم  22المحاماة  2599ابريل سنة  99استئناف مصر  (  

 (
7722
األستاذ  - 2919فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 579 – 2 – 2599داللوز  2599مايو سنة  29نقض فرنسي  (  

وقضت محكمة إيتاي البارود بأنه إذا ظهر أن النص في العقد المعنون بالصلح بالتزام كل  –(  محمود جمال الدين زكي فقرة

، وجب  زام مقراً به برمتهمن المتداعيين بأتعاب محامين كان بعيداً عن أصل االلتزام المراد إنهاؤه صلحاً مع بقاء هذا االلت

 .  ( 159ص  975رقم  21المحاماة  2592ابريل سنة  1الفصل في الدعوى على أال صلح فيه ) 

 (
7721
 .  2919فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7729
وهذا غير أن يتقدم الطرفان بالصلح إلى  – 2919فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2129فقرة  15بودري وفال  (  

 .  ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي المحكمة التصدق عليه

 (
7725
األستاذ اكثم  – 995، وفي أنه نزول ال حوالة حق متنازع فيه : بواييه في الصلح ص  أنظر في طبيعة هذا النزول المتبادل (  

عوى ال الحق ذاته وال مجرد االدعاء األستاذ أكثم الخولي فقرة وانظر في أن موضوع النزول هو حق الد - 1الخولي فقرة 

7  . 

 (
7729
بالنيول  – 197ص  99الحقوق  2527يوليه سنة  21 – 151ص  25الحقوق  2755يونيه سنة  29استئناف وطني  (  

 .  2919فقرة  22وريبير وسافاتييه 

 (
7721
، فإمهال الدائن لمدينه في دفع  المدعى على أن يدفع جزءاً بعد أجل ، ولكنه اتفق مع فإذا اقر المدعى عليه بمبلغ الدين كله (  

، وتكون المحكمة مخطئة في رفض التصديق  ، ويكون هذا صلحا؟ً  جزء من الدين إلى أجل يعد تركا منه لشيء من حقوقه
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

،  الصلح مع خصمه حتى يتفادى التقاضي بما يجر من إجراءات معقدة وما يجشم من مصروفات باهظة وما يستغرق من وقت طويل

، فينزل عن جزء من أدعائه لهذا الغرض حتى يسلم له الخصم بباقي  أمر يؤثر كتمانهأو حتى يتفادى عالنية الخصومة والتشهير في 

، فيحصل عليه في يقين ويسر أو في سكون وتستر  حقه
 (7721 ) .

  

 تمييز الصلح من غيره مما يلتبس به : - 951

ن التحكيم يختلف عن الصلح . ولك يلتبس الصلح بالتحكيم في أن كال منهما يقصد به حسم خصومة دون استصدار حكم قضائي 

( هم  compromis. فالذي يبت في النزاع في التحكيم )  ، ففيه يتفق الطرفان على محكمين يبتون في نزاعهم اختالفاً بيناً 

، على خالف  ( فهم أطراف الخصومة أنفسهم والتحكيم ال يقتضي تضحية من الجانبين transaction، أما في الصلح )  المحكمون

إذ المحكمون كالقضاة يحكمون لمن يرون أن له حقاً بحقه كله  ، الصلح
 (7727 ) .

 .  وإجراءات التحكيم وقواعده يبينها قانون المرافعات 

( في أن الصلح يقتضي  desistement( وعن ترك االدعاء )  acquiescementوقد رأينا أن الصلح يختلف عن التسليم بالحق ) 

لتسليم بالحق وترك االدعاء فيتضمنان تضحية من جانب وأحد هو الجانب الذي سلم بحق الخصم أو ، أما ا حتما تضحية من الجانبين

، في أن اإلجازة تتضمن نزوالً محضاً عن الحق في إبطال  . وكذلك يختلف الصلح عن إجازة العقد القابل لإلبطال ترك اإلدعاء

، وتصالحاً فأجاز المشتري البيع ونزل البائع في مقابل ذلك  طال البيع مثالً . ولكن إذا كان هناك نزاع بين المتعاقدين في جواز إب العقد

. وظاهر أن الصلح يختلف عن اإلبراء في أن اإلبراء نزول كامل  ، فهذا صلح ألنه يتضمن تضحية من الجانبين عن جزء من الثمن

 . كان كل منهما يحسم النزاع ، وإن ، أما الصلح فنزول جزئي من كل من الجانبين عن الحق من أحد الجانبين

، أما توجيه اليمين الحاسمة فال يتضمن إال  ، في أن الصلح يتضمن تضحية من الجانبين ويختلف الصلح عن توجيه اليمين الحاسمة

، إذ يكسب الجانب اآلخر الذي يحلف اليمين كل ما يدعيه  تضحية من جانب وأحد هو الجانب الذي وجه اليمين
 (7725 ) .

 

، أو باعه منه بثمن  ، إنما نزل عن حقه لآلخر دون مقابل ، تحت ستار الصلح ، إذا كان أحد الطرفين ر الصلح هبة أو بيعاً وقد يست

معين 
 (7719  )

، وحصل كل منهم  كذلك قد يستر الصلح قسمة رضائية إذا أفرز المتقاسمون أنصبتهم في المال المشترك بالتراضي

                                                                                                                                                                    

ع نصف ما دفعوه من ، وكان ينبغي أن تصدق عليه حتى يتمكن الخصوص من استرجا عليه بدعوى أن المدين اقر بالدين كله

فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  - 2521مايو سنة  25في  91الرسوم ) مذكرة اللجنة القضائية رقم 

أما  – 79ص  7رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599أكتوبر سنة  11. أنظر أيضاً : نقض مدني  ( 2هامش رقم  555ص 

، فهذا إقرار من المدين وليس صلحاً  بحقه دون أن ينزل عن شيء منه أو يبذل أية تضحيةإذا حصل الدائن على إقرار كامل 

 .  ( 211ص  99م  2527يناير سنة  21) استئناف مختلط 

 (
7721
 Une mauvaise transaction vant mieux qu'un bonويؤثر بذلك صلحاً يخسر فيه على قضية يكسبها )  (  

process  لفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 2911فقرة  22( ) بالنيول وريبير وسافاتييهtransaction  21فقرة )  . 

، كذلك يتحقق لو أن أحد الطرفين نزل عن كل ادعائه في مقابل  وكما يتحقق الصلح لو أن كال من الطرفين نزل عن جزء من ادعائه

خصان على ملكية دار ثم اصطلحا على أن يأخذ أحدهما الدار في ، كما إذا تنازع ش مال آخر خارج عن موضوع النزاع

. ويسمى المال الذي أعطى في نظير الصلح بدل  نيظر أن يعطي لألخر أرضا أو مبلغاً من النقود لم يكن داخال في النزاع

ة إلى بدل الصلح ) بالنيول ، فإنه يكون ناقال بالنسب . وإذا كان الصلح كاشفاً بالنسبة إلى الدار الداخلة في النزاع الصلح

. على أنه حتى في هذه  . ( 21ص  – 21ص  29األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  - 2919فقرة  22وريبير وسافاتييه 

، فمن خلصت له ملكية الدار نزل عن جزء من ادعائه  الصورة يمكن القول بأن كال من الطرفين نزل عن جزء من ادعائه

، ومن أخذ النقود نزل عن جزء من ادعائه  زء الذي نزل عنه بما دفعه إلى اآلخر فخلصت له الدار كاملةفيها واشترى هذا الج

 .  ( 1هامش رقم  21وباع الجزء اآلخر الذي لم ينزل عنه بالنقود التي أخذها ) األستاذ أكثم الخولي ص 

 (
7727
، وتركا تقدير مدى ما يدفعه كل منهما لألخر إلى  ائهويكون هناك صلح ال تحكيم إذا نزل كل من الطرفين عن جزء من ادع (  

 2921ص  2911فقرة  22خبير بعد أن يحددا في الصلح األسس التي يبني عليها الخبير تقديره ) بالنيول وريبير وسافاتييه 

 .  ( 19فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 157ص  519فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  –

 (
7725
 .  15فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 2921ص  2911فقرة  22النيول وريبير وسافاتييه ب (  

 (
7719
 .  2597فقرة  1جوسران  – 159ص  527فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

إذا كان العقد المعنون باسم الصلح يتضمن في نفس األمر هبة أو  "من التقنين المدني السابق على أنه  112/  995وقد نصت المادة 

، فاألصول السالف ذكرها ال تجري إال إذا كانت موافقة لنوع العقد المعنون  ، أياً كانت األلفاظ المستعملة فيه بيعاً أو غيرهما

،  من هذا المشروع 159ال هو المادة . وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصاً مقاب "بعنوان الصلح 

، على هبة أو بيع أو أية  ، رغم هذه التسمية إذا كان ما يسميه المتعاقدان صلحاً إنما ينطوي "وكان يجري على الوجه اآلتي : 

 ، فإن أحكام العقد الذي يستره الصلح هي التي تسري على االتفاق من حيث صحته ومن حيث اآلثار عالقة قانونية أخرى

إذا لم يكن هناك نزول عن  ". وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص هذا النص :  "التي تترتب عليه 
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 الفهرس العام

ً ،  على ما يعتقد أنه نصيبه كامالً  ، فاقتسموا المال  . أما إذا كان هناك نزاع بينهم في مقدار نصيب كل منهم وإن سموا القسمة صلحا

، فإن القسمة هنا تستر صلحاً  الشائع بحسب أنصبة تصالحوا عليها وسموا العقد قسمة
 (7712 ) .

 

، اختلط أحدهما باآلخر : صلح على مقدار  ، صلح وقسمة ، يوجد في الواقع عقدان وفي المثل األخير الذي تستر القسمة فيه الصلح

،  . وقد يختلط الصلح بعقود أخرى ، وإفراز لنصيب كل منهم وهذا هو عقد القسمة . وهذا هو عقد الصلح نصيب كل من المتقاسمين

، وفي الوقت ذاته باع  ، ثم تصالحا على أن يكون ألحدهما الدار ولآلخر األرض ملكية دار وأرضكما إذا تنازع شخصان على 

. وفي جميع األحوال التي يختلط فيها عقد الصلح  ، فهنا اختلط عقد الصلح بعقد البيع أحدهما لآلخر ما وقع في نصيبه بموجب الصلح

، وقد يكونان قابلين للتجزئة فيبطل  زئة بحيث إذا أبطل أحدهما وجب إبطال األخر، قد يرتبط العقدان ارتباطاً ال يقبل التج بعقد آخر

، ويرجع في ذلك إلى نية الطرفين مستخلصة من المالبسات والظروف  أحدهما ويبقى اآلخر قائماً 
 (7711 ) .

 

. وال يتقيد في  الصلح التي قدمناها ، وفقاً لعناصر ويخلص مما قدمناه أن القاضي هو الذي بكيف االتفاق بأنه صلح أو بأنه عقد آخر

. وقاضي الموضوع هو  ، فقد يسمى الخصوم الصلح باسم عقد آخر أو يسمون عقداً آخر باسم الصلح كما رأينا ذلك بتكييف الخصوم

طرفين حسم ، وما إذا كانت نية ال ، فيقرر ما إذا كان هناك نزاع قائم أو محتمل الذي يبت في وجود عناصر الصلح من حيث الواقع

. أما  ، وال معقب عليه في ذلك من محكمة النقض ، فتتوافر بذلك عناصر الصلح ، وما إذا كانت هناك تضحية من الجانبين النزاع

، أو  ، على النحو الذي قدمناه وجوب توافر هذه العناصر جميعاً ليكون العقد صلحاً فهذه مسألة قانون ال يستقل بها قاضي الموضوع

،فإن حكمه يكون قابالً للنقض  لكنه أخطأ في تكييفها القانونياستظهرها و
 (7719 ) .

 

 خصائص عقد الصلح : - 957

. وسنرى أن  ، بل يكفي توافق اإليجاب والقبول ليتم الصلح ، فال يشترط في تكوينه شكل خاص والصلح عقد من عقود التراضي 

 . ، ولكن إلثبات الصلح ال النعقاده الكتابة ضرورية

. فينحسم  ، إذ يلتزم كل من المتصالحين بالنزول عن جزء من ادعائه في نظير تنازل اآلخر عن جزء مقابل قد ملزم للجانبينوهو ع

، ويبقى الجزء الذي لم ينزل عنه ملزماً للطرف  ، ويسقط في جانب كل من الطرفين االدعاء الذي نزل عنه النزاع على هذا الوجه

 . اآلخر

، هو نزول  ، وإنما ينزل كل منهما عن جزء من ادعائه بمقابل ، فال أحد من المتصالحين يتبرع لآلخر ارضةوهو عقد من عقود المع

، فإذا قام نزاع بين شخصين على مبلغ  ( كما هو الغالب commutatif. وقد يكون الصلح عقداً محدداً )  اآلخر عن جزء مما يدعيه

، فهنا قد عرف كل منهما مقدار ما أخذ ومقدار ما أعطي  مبلغاً أقل على سبيل الصلح من النقود فاتفقا على أن يعطي المدين للدائن

                                                                                                                                                                    

، كما إذا اعترف حائز العقار بملكيته  ، بل نزل أحد الطرفين عن ادعائه ولم ينزل الطرف اآلخر عن شيء ادعاءات متقابلة

ً  التنازل عن الدعوى لمدعيها وأعطاه مبلغاً من النقود نظير . فإن تنازل المدعى عن دعواه دون  ، فال يكون هذا صلحاً بل بيعا

، اكتفاء بتطبيق قواعد  . ولكن هذا النص حذف في لجنة المراجعة ". وتطبق أحكام البيع والهبة  ، كان هذا هبة مقابل

 .  ( في الهامش 559ص  – 555ص  5الصورية ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

، وأقر المدعى عليه بها للمدعى وصالحه  إذا كان المدعى به عيناً معينة "من التقنين المدني العراقي على أنه  191ونصت المادة 

إذا ادعى شخص  "من نفس التقنين على أنه  197. ونصت المادة  "، صح الصلح وكان حكمه حكم البيع  عليها بمال معلوم

، واصطلحا على أن يكون ما في يد  ، وادعى عليه اآلخر بعين كذلك في يده نت أو مجهولةعلى آخر عيناً في يده معلومة كا

، صح الصلح وكان في معنى المقايضة فتجري عليه أحكامها وال تتوقف صحته على  كل منهما في مقابلة ما في يد اآلخر

، كان هذا أخذا  إذا صالح المدعى خصمه على بعض المدعى فيه "على أنه  195. ونصت المادة  "صحة العلم بالعوضين 

في جميع األحوال إذا انطوى الصلح على هبة أو بيع أو أي عقد  "على أنه  192. ونصت المادة  "لبعض حقه وإسقاطاً لباقيه 

 .  "عليه ، فإن أحكام هذا العقد هي التي تسري على االتفاق من حيث صحته ومن حيث اآلثار التي ترتب  آخر

إذا كان العقد الذي سمى مصالحة ينطوي في الحقيقة على هبة  "من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه  2991ونصت المادة 

، فإن صحته ومفاعيله تقدر وفاقاً لألحكام التي تخضع لها العقد الذي  أو بيع أو غير ذلك من العقود خالفاً لما يؤخذ من عبارته

  "المصالحة  تنطوي عليه

 (
7712
ص  – 2921ص  2911فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 9ص  19م  2521نوفمبر سنة  1استئناف مختلط  (  

. من ثم ال يجوز الطعن في القسمة التي تستر صلحاً  92فقرة  – 99فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 2921

 .  ( 215فقرة  – 211فقرة  transactionلفظ  9سيكلوبيدي داللوز بالغبن كما يجوز ذلك في القسمة ) ان

 (
7711
 .  2917فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7719
، فأحكام هذا العقد اآلخر هي الواجبة  وإذا ظهر أن الصلح يستر عقداً آخر – 2195فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 .  ( 91ص  99م  2591ديسمبر سنة  12التطبيق ) استئناف مختلط 
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 الفهرس العام

فالعقد محدد 
 (7715 ) .

أما إذا تصالح أحد الورثة مع وارث آخر على أن يرتب له إيراداً مدى الحياة في مقابل حصته في الميراث  

، فالعقد هنا احتمالي  المتنازع فيها
 (7719 ) .

 

، وأنه عقد غير قابل للتجزئة فبطالن جزء منه يقتضي بطالن  لصلح أيضاً عقد كاشف للحقوق ال منشئ لهاوسنرى فيما يلي أن ا

العقد كله 
 (7711 ) .

 

 التنظيم التشريعي لعقد الصلح :  - 955

لبيع والمقابضة والهبة ، ال ألنه ينقل الملكية كما هو األمر في ا وضع التقنين المدني الجديد عقد الصلح بين العقود الواردة على الملكية

، بل ألنه يتضمن نزوالً من كل من المتصالحين عن جزء مما  ، إذ الصلح عقد يكشف عن الحقوق ال ينقلها والشركة والقرض

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " دخل الصلح  ، والنزول عن الحق يرد على كيانه بالذات يدعيه

، بل ألنه يتضمن تنازالً عن بعض  ، فسيأتي أن الصلح كاشف للحقوق ال ناقل لها ، ال ألنه ينقلها التي ترد على الملكية ضمن العقود

، والتنازل عن الحق يرد على كيانه ال مجرد ما ينتجه من الثمرات "  ما يدعيه الطرفان من الحقوق
 (7711 ) .

 

. عرض في األول  ، فقسمها إلى أقسام ثالثة نصوص الصلح من التقنين السابقوجاء التقنين الجديد أقرب ا لى المنطق في ترتيب 

. وعرض في القسم الثاني إلى آثار  ، واستطرد إلى إثبات الصلح ، فذكر الرضاء واألهلية والمحل والسبب منها إلى أركان الصلح

ن هذه اآلثار يجب أن تفسر تفسيراً ضيقاً ال توسع ، وقرر أ ، ومن حيث انه كاشف ال منشئ ، فبين أثره من حيث حسم النزاع الصلح

، وأن الصلح ال يتجزأ  ، فبين انه ال يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون . وعرض في القسم الثالث إلى بطالن الصلح فيه

فبطالن جزء منه يقتضي بطالن العقد كله 
 (7717 ) .

، إذا أضيف إلى النص  لحوقد كان المشروع التمهيدي يتضمن نصاً في فسخ الص 

. ولكن هذا النص حذف كما سنرى في لجنة  الخاص بالبطالن سوغ على وجه ما أن يكون هناك قسم ثالث النقضاء الصلح

.  ، وكان األولى إدماجه في القسم األول المتعلق بأركان الصلح ، ومع ذلك بقي القسم الثالث ال يتضمن إال بطالن الصلح المراجعة

 . سير عليه في بحثناوهذا ما سن

 أهم الفروق بين التقنين الجديد والتقنين السابق في عقد الصلح : - 999

بينت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  
 (7715  )

 أهم هذه الفروق فيما يأتي :

 . في هذه المسألة. وهذا تقنين للقضاء المختلط  ، فأوجب أن يكون بالكتابة عرض التقنين الجديد صراحة إلثبات الصلح - 2

 . ، ومبدأ عدم التجزئة ذكر التقنين الجديد صراحة األثر الكاشف للصلح - 1

، وترك بقية أسباب البطالن  بين التقنين الجديد في وضوح أن الطعن في الصلح بالبطالن بسبب غلط في القانون ال يجوز - 9

 . للقواعد العامة

وهي تتعلق بالغلط في  197/  991، هما المادة  السابق اكتفي فيهما بتطبيق القواعد العامةأغفل التقنين الجديد نصين في التقنين  - 5

وهي خاصة بانتقال التأمينات لتضمن الوفاء بالصلح  195/  991، والمادة  أرقام الحساب
 (7799 ) .

 

 خطة البحث :  - 992

 . ثاني في آثاره، والفصل ال ونبحث عقد الصلح في فصلين : الفصل األول في أركان الصلح

 أركان الصلح  -الفصل األول  
 . ، أركان ثالثة : التراضي والمحل والسبب ، كما لسائر العقود أركان ثالثة : للصلح - 991

                                                 

 (
7715
 .  11فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 71جيوار فقرة  – 511بون فقرة  (  

 (
7719
 .  2129فقرة  15بودري وفال  (  

 (
7711
 .  2191رة فق 15أنظر في كل ما تقدم بودري وفال  (  

 (
7711
: ويعترض بأن الصلح قد يتضمن  9ص  1قارن األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 591ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

. ويدفع هذا االعتراض أن التنازل عن حق شخصي هو تنازل عن  تنازال عن حق شخصي فال يكون إذن وارداً على الملكية

 .  ا أن حوالة الحق هي نقل الملكية الحق من دائن قديم إلى دائن جديد، كم كيان الحق ذاته أو عن ملكيته

 (
7717
 .  591ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7715
 .  597ص  5أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7799
، اكتفاء  ، هبة أو بيع أو غير ذلك المتعلقة بستر الصلح لعقد آخر، وهي  112/  995وأغفل أيضاً نصاً ثالثاً هو المادة  (  

 .  ( في الهامش 951بتطبيق القواعد العامة ) أنظر آنفاً فقرة 
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 التراضي في عقد الصلح  -الفرع األول 

 . ي، ثم في شروط صحة التراض شروط االنعقاد وشروط الصحة : نتكلم في شروط االنعقاد في التراضي - 999

 شروط االنعقاد  -المبحث األول 

 توافق اإليجاب والقبول كاف في عقد الصلح :  - 995

، فيكفي النعقاده توافق اإليجاب والقبول من المتصالحين  قدمنا أن عقد الصلح من عقود التراضي
 (7792 ) .

 

، وال يجوز  . فيجب تبين متى تم االتفاق نهائياً بين الطرفين ولكن الصلح ال يتم عادة إال بعد مفاوضات طويلة ومساومات وأخذ ورد 

 . الوقوف عند أية مرحلة من مراحل التفاوض في الصلح ما دام االتفاق النهائي لم يتم

ً  سان أو على سبيل التخفيف من مصابهوقد يقبل المضرور من المتسبب في الضرر عطية على سبيل اإلح .  ، فال يكون هذا صلحا

، ولم يرد المضرور بقبولها أن يصالح على حقه في  ذلك أن المتسبب في الضرر لم يرد بهذه العطية أن يقر بمبدأ المسئولية

، كما ال يستطيع  لح مع المضرور، وال يستطيع هذا أن يحتج بأنه تصا . فيبقى الباب مفتوحاً لمساءلة المتسبب في الضرر التعويض

المضرور أن يحتج بأن المتسبب في الضرر قد أقر بمسئوليته 
 (7791 ) .

  

، والوقت الذي  . من ذلك طرق التعبير عن اإلرادة وتسرى على انعقاد الصلح بتوافق اإليجاب والقبول القواعد العامة في نظرية العقد

، وغير ذلك من  ، والتعاقد ما بين الغائبين ن صدر منه التعبير عن اإلرادة أو فقده ألهليته، وموت م ينتج فيه التعبير عن اإلرادة أثره

 . األحكام العامة

والبد من وكالة خاصة في الصلح 
 (7799 ) ،

فال يجوز للمحامي أن يصالح على حقوق موكله ما لم يكن الصلح منصوصاً عليه في عقد  

، ووجه خاص في  مدني : " البد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال اإلدارة 191 . وتقول الفقرة األولى من المادة التوكيل

                                                 

 (
7792
، وجاز له أن يناقش مبدأ  ، لم يكن هذا الشخص مقيداً بعرضه وإذا اعترض شخص الصلح على المضرور فلم يقبله هذا (  

. وإذا رفض شخص الصلح المعروض عليه من  ( 152ص  19م  2597مايو سنة  12مختلط المسئولية ذاته ) استئناف 

. وإذا اظهر  ( 275ص  99م  2597مارس سنة  19، ولم يجز التمسك به بعد ذلك ) استئناف مختلط  ، سقط اإليجاب آخر

بعد رفض المدين أن يطالب بحقه ، جاز للدائن  الدائن استعداداً للنزول عن جزء من حقه ولم يستجب المدين لهذا العرض

.  ( 275ص  99م  2597مارس سنة  19، وال يحتج عليه بما سبق أن عرضه ورفضه المدين ) استئناف مختلط  كله

 1، ألن الحقوق ال تسقط باالستنتاج واالحتمال ) محكمة مصر الوطنية  وسكوت أحد الطرفين في مجلس العقد ال يعتبر قبوال

 .  ( 597ص  9/  919رقم  9ماة المحا 2519مارس سنة 

ابريل سنة  19 – 511ص  19م  2529يونيه سنة  5، فال يجوز قبوله جزئياً ) استئناف مختلط  واإليجاب بالصلح وحدة ال تتجزأ

، فقبول سند اذني وتظهيره إلى مصر فيتولى تحصيل قيمته  . والقبول يجوز أن يكون ضمنياً  ( 221ص  91م  2555

. وال يعتبر  ( 991ص  51م  2599مارس سنة  21لح الذي هو سبب السند االذني ) استئناف مختلط يتضمن قبول الص

، ولو ادعى المدين أنه دفع هذا الجزء على سبيل  قبوال ضمنياً للصلح أن يقبل الشخص جزءاً من حقه المستحق األداء

.  ( 275ص  99م  2597مارس سنة  19ئناف مختلط ، ما دام الدائن لم يظهر أي قبلو لهذا الصلح المدعى به ) است الصلح

 – 199ص  22م  2755مايو سنة  5واإليجاب الصادر من الدائن بالصلح ال يقيده ما دام المدين لم يقبله ) استئناف مختلط 

. وإذا فشل مشروع صلح اعده شخص  ( 51ص  55م  2591ديسمبر سنة  92 – 915ص  55م  2591يونيه سنة  7

 – 959ص  15م  2521مايو سنة  1، فال يحتج على الطرفين بهذا المشروع ) استئناف مختلط  الطرفينتوسط بين 

 .  ( 171ص  99رقم  11المحاماة  2559ديسمبر سنة  11مستعجل القاهرة 

 (
7791
 .  51فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  (  

 (
7799
وقد قضت أيضاً محكمة النقض بأنه ال يشترط  – 125ص  17رقم  5مجموعة عمر  2559نوفمبر سنة  27نقض مدني  (  

. وإذن فمتى كان التوكيل الصادر إلى  في الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئاً لما ينزل عنه الطرف اآلخر

في حدود هذه  ، وكان الصلح الذي عقده مع الطاعنين وكيل المطعون عليهما يبيح له إجراء الصلح والنزول عن الدعوى

، بأن تضمن نزول كل من الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع  الوكالة واستوفى شرائطه القانونية

، أقام قضاءه  ، وإذ قرر أن الوكيل لم يراع فيه حدود وكالته ، وكان الحكم المطعون فيه إذا لم يعتد بهذا الصلح القائم بينهما

. ذلك ألن الغبن على فرض ثبوته ال  ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون لذي عقده فيه غبن على موكليهعلى أن الصلح ا

، وإنما محل بحث هذا الغبن وتحديد مدى آثاره يكون في صدد عالقة الوكيل  يؤدي إلى اعتبار الوكيل مجاوزاً حدود وكالته

مجموعة أحكام  2599أكتوبر سنة  11ي حدود الوكالة ) نقض مدني بموكله ال في عالقة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل ف

، كان الصلح  ، فانفرد أحدهما بإبرام الصلح . وإذا وكل شخص وكيلين عنه في الصلح على أن يعمال معاً  ( 79ص  9النقض 

 .  ( 11ص  21م  2599يناير سنة  21باطال ) استئناف مختلط 
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. على أنه إذا كان هناك توكيل عام في  البيع والرهن والتبرعات والصلح واإلقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء "

عمال اإلدارة دون غيرها ، جاز أن يشمل هذا التوكيل الصلح المتعلق بأ أعمال اإلدارة
 (7795 ) .

 

 الصلح القضائي : - 999 

من تقنين  215. وقد نصت المادة  ، وتصدق عليه المحكمة يقع هذا الصلح بين الخصوم في دعوى مرفوعة بينهم أمام القضاء 

دعوى إثبات ما اتفقوا عليه في المرافعات في هذا الصدد على ما يأتي : " للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حال تكون عليها ال

، وأثبت  ، ألحق المكتوب بمحضر الجلسة . فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه ، ويوقع عليه منهم أو من وكالئهم محاضر الجلسة

عطاء صور . وتعطي صورته وفقاً للقواعد المقررة إل . ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي واعتباره محتواه فيه

، وال يجوز توثيق  ، ألن القاضي إنما يقوم بمهمة الموثق . وال يجوز للمحكمة التصديق على الصلح إال بحضور الخصمين األحكام "

، حتى لو كان الطرف الغائب قد قبل  ، امتنع على القاضي التصديق على الصلح . فإذا غاب أحد الطرفين عقد إال بحضور الطرفين

، ولكن ذلك ال يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه من الطرف الغائب سنداً يصح الحكم  صلح في غيبتهالتصديق على ال

، لم يجز للقاضي التصديق عليه  . وإذا حضر الطرفان وعدل أحدهما عن الصلح بمقتضاه
 (7799 ) ،

ويعتبر القاضي الصلح الذي عدل  

تها بحسب الظروف عنه أحد الطرفين ورقة من أوراق الدعوى يقدر قيم
 (7791 ) .

، أو الحكم الصادر  ويعتبر هذا الصلح القضائي 

،فهو  . ولكنه ال يعتبر حكماً  ، أي بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق القاضي عليه ، بمثابة ورقة رسمية بالتصديق على محضر الصلح

ال يخرج عن كونه عقداً ثم بين الخصمين 
 (7791 ) .

، ولكن ذلك ال يكون بالطرق المقررة للطعن في  هويجوز لكل منهما الطعن في 

، وإنما يكون طريق الطعن فيه بدعوى أصلية  ، ألنه ال يعتبر حكماً كما قدمنا األحكام
 (7797 ) .

فيجوز لكل من الطرفين أن يطلب في  

دعوى أصلية إبطال الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح لنقص في األهلية 
 (7795 ) ،

، أو  ، أو لتدليس واقعأو لغلط في ال 

لغير ذلك من أسباب البطالن 
 (7759 ) .

 2979، ال ألنه حكم بالتطبيق للمادة  على انه يجوز أخذ حق اختصاص بموجب هذا الحكم 

مدني وتجري على الوجه اآلتي : "  2971، وهو المادة  ، بل ألنه قد ورد في شأنه نص خاص يجيز أخذ حق االختصاص مدني

. ولكن ال يجوز الحصول على حق  حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحاً أو اتفاقاً تم بين الخصوم يجوز الحصول على

                                                 

 (
7795
الوكالة بالخصومة  "من التقنين المدني العراقي على أن  199وتنص المادة  – 2912فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

. وال يجوز لوكيل  "، فإن صالح الدعوى الموكل بالخصومة فيها بال إذن موكله فال يصح صلحه  ال تستلزم الوكالة بالصلح

 .  ( 199ص  22م  2755مايو سنة  5بالعمولة أن يصالح على حقوق موكله دون إذن خاص ) استئناف مختلط 

 (
7799
 29المحماة  2599يناير سنة  25استئناف مصر  2291ص  912رقم  2مجموعة عمر  2597مايو سنة  17نقض مدني  (  

 .  21ص  1م  1رقم  15المجموعة الرسمية  2511سنة  يناير 25محكمة مصر الوطنية  – 9 211ص  119رقم 

 (
7791
 71رقم  22المحاماة  2599ابريل سنة  99 – 559ص  129رقم  21المحاماة  2599نوفمبر سنة  11استئناف مصر  (  

. وقد ذهبت محكمة االستئناف المختلطة إلى أن للقاضي أن يرفض التصديق إذا وجد في الصلح ما يخالف النظام  259ص 

م  591 2 يونيه سنة 29العام أو اآلداب العامة أو ما يضر بمصالح الغير كائدان دخل في التوزيع ولم يكن طرفاً في الصلح ) 

 .  ( 51ص  – 52وقارن األستاذ أكثم الخولي ص  – 119ص  55

 (
7791
، ألن مهمته إنما  خصومةوقد قضت محكمة النقض بأن القاضي وهو يصدق على الصلح ال يكون قائماً بوظيفة الفصل في  (  

، وإذن فهذا االتفاق ال يعدو أن يكون عقداً ليست له حجية الشيء  تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من االتفاق

 251ص  97رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  5، وإن كان يعطي شكل األحكام عند إثباته ) نقض مدني  المحكوم فيه

 .  ( 112ص  229رقم  1وعة أحكام النقض مجم 2592ابريل سنة  25 –

 (
7797
، وقدم المستأنف عليه إلى  ، ثم استأنفه لكن إذا قبل الخصم الحكم االبتدائي صلحاً وتنازل بهذا الصلح عن الحق في استئنافه (  

، وطلب  همحكمة االستئناف عقد الصلح محتجاً به على خصمه في قبوله الحكم االبتدائي وتنازله عن الحق في استئناف

، ومن واجب المحكمة  ( أن يطعن في هذا العقد ويدفع حجيته عنه ، فال شك أن من حق هذا الخصم ) المستأنف مؤاخذته به

، فإن هذا العقد حكمه حكم كل دليل يقدم إلى المحكمة فتقول كلمتها  أن تتعرض له وتفصل في النزاع القائم بشأنه بين الطرفين

، وال يجب عليها وقف االستئناف حتى يفصل في الدعوى المقامة بصحة عقد الصلح ونفاذه ) نقض  لهفيه أخذاً به أو اطراحا 

 .  ( 599ص  122رقم  9مجموعة عمر  2551يونيه سنة  9مدني 

 (
7795
 .  292ص  91م  555 2 مايو سنة 27استئناف مختلط  (  

 (
7759
مايو سنة  15عكس ذلك استئناف مختلط  – 559ص  129رقم  21المحاماة  2599نوفمبر سنة  11استئناف مصر  (  

، ويكون تفسيره طبقاً للقواعد المتبعة في  . ويكون الصلح المصدق عليه قابال للفسخ كسائر العقود 921ص  99م  2597

 1استئناف وطني  – 11رقم  99المجموعة الرسمية  2555يناير سنة  19تفسير العقود ال في تفسير األحكام ) نقض مدني 

 .  ( 52ص  91رقم  12المجموعة الرسمية  2519ر سنة يناي



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع " 
 (7752 ) .

 

( عن الحكم الصادر بالتصديق على المحضر  jugement conenu jugement d expedientويجب تمييز الحكم االتفاقي ) 

. وصورة الحكم االتفاق هي أن يعمد الخصمان أثناء نظر الدعوى إلى  ( السابق بيانه jungement d homologationالصلح ) 

، ويسلم المدعي  ، ثم يتفقان على أن يطالبه بأربعمائة ، فإذا كان المدعي يطالب المدعي عليه مثالً بخمسمائة االتفاق على حسم النزاع

ي في هذه الحالة إال أن يقضي بهذه الطلبات ، فال يسع القاض عليه بالطلبات المعدلة
 (7751 ) .

والحكم الصادر بذلك إنما هو في الواقع  

. ولكن هذا الحكم يختلف في طبيعته عن الحكم الصادر بالتصديق  ، ولذلك سمى بالحكم االتفاقى نتيجة صلح بين الخصمين واتفاق

، بينما الحكم  نا بل هو عقد وثقة القاضي في حدود سلطته الوالئية، فإن هذا الحكم األخير ليس حكماً كما قدم على محضر الصلح

. ومن ثم يسرى على الحكم االتفاقي طرق الطعن المقررة في  االتفاقي هو حكم حقيقي صدر من القاضي في حدود س لطته القضائية

األحكام فال يطعن فيه بدعوى مستقلة 
 (7759 ) ،

، ويجوز  ير األحكام ال في تفسير العقودويخضع في تفسيره للقواعد المقررة في تفس 

 2971مدني ال بموجب المادة  2979أخذ حق اختصاص بمقتضاه بموجب المادة 
 (7755 ) .

 

 إثبات عقد الصلح - 991

 من التقنين المدني على ما يأتي : 991نص قانوني : تنص المادة  

" ال يثبت الصلح إال بالكتابة أو بمحضر رسمي "  
 (7759 ) .

 

، ولكن القضاء المختلط كان قد استقر على وجوب الكتابة إلثبات الصلح  ولم يكن التقنين المدني السابق يشتمل على نص مماثل 

                                                 

 (
7752
أنظر في الخالف الذي كان قائماً في عهد التقنين المدني السابق في جواز الحصول على حق اختصاص األستاذ محمود  (  

 119رة فق 2وانظر في كل ما تقدم األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  – 5هامش رقم  11جمال الدين زكي ص 

 .  51ص  – 52األستاذ أكثم الخولي ص  - 917ص  – 911األستاذ محمد علي عرفة ص  –

 (
7751
لصلح بين ، فإذا علم بتمام ا وهناك رأي يذهب إلى أنه ال محل ألن يجاري القاضي الخصوم في هذا السبيل الصوري (  

، ال أن يصدر حكماً متفقاً عليه ) أنظر من هذا الرأي  دق على هذا الصلح بمقتضى سلطته الوالئيةالطرفين وجب عليه أن يص

وانظر من الرأي العكسي  – 9هامش  59األستاذ أكثم الخولي ص  - 292ص  29م  2599فبراير سنة  5: استئناف مختلط 

 .  ( 119ص  55م  2591يونيه سنة  29 – 19ص  51م  2595نوفمبر سنة  25: استئناف مختلط 

 (
7759
األستاذ محمود جمال  - 2979فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 921ص  99م  2597مايو سنة  15استئناف مختلط  (  

 .  29الدين زكي فقرة 

 (
7755
، فال يجوز  وهناك رأي يذهب إلى وجوب الجمع بين العنصرين الشكلي والموضوعي واالعتداد بكل منهما في نطاقه (  

، ولكن الطعن في الموضوع يخضع ألحكام  في األحكام وفي المواعيد المقررة لهاالطعن في الحكم اإلتفاقي إال بطرق الطعن 

الصلح وألسباب بطالنه وال يجوز تعديل هذا الحكم جزئياً ألنه من حيث الموضوع صلح تسري عليه قاعدة عدم التجزئة ) 

 .  ( 55ص  – 59األستاذ أكثم الخولي ص 

 (
7759
ال يثبت الصلح إال  - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  152دة تاريخ النص : ورد هذا النص في الما (  

، وجب تطبيق األحكام  وإذا تضمن الصلح إنشاء حق عيني على عقار أو نقل هذا الحق أو تعديله أو انهاءه – 1،  بالكتابة

. ووافق  في المشروع النهائي 979قم ، تحت ر . وأقرت لجنة المراجعة النص بعد حذف الفقرة الثانية "المتعلقة بالتسجيل 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن اشتراط الكتابة في إثبات الصلح يوهم بوجوب صدور الكتابة من  عليه مجلس النواب

ألن  "أو بمحضر رسمي  "، فأضيفت إلى النص عبارة  الطرفين مع أن الصلح قد يثبت في محضر رسمي أمام القاضي

. ووافق  . وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد في المحاكم ويثبت في محاضرهاالصلح يقع أحياناً 

 .  ( 557ص  – 551ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  991عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته تحت رقم 

. والعبرة  المختلط كان قد استقر على اشتراط الكتابة إلثبات الصلح، ولكن القضاء  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

فالكتابة ال تشترط طبقاً ألحكام التقنين  2555أكتوبر سنة  29، فإن كان هذا التاريخ سابقاً على  بتاريخ تمام عقد الصلح

 .  ، وإال فالكتابة واجبة طبقاً ألحكام التقنين المدني الجديد المدني الوطني السابق

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 919التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 992التقنين المدني الليبي م 

 .  ( 192) مطابق وانظر األستاذ حسن الذنون فقرة  122التقنين المدني العراقي م 

تتضمن المصالحة إنشاء حقوق على أموال عقارية أو غيرها من األموال المقابلة : عندما  2952تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. وال يكون لها مفعول إال إذا سجلت  ، يجب أن تعقد خطأ ، أو التفرغ عن هذه الحقوق أو إجراء تعديل فيها للرهن العقاري

 .  ( شار إليها في النص. ) والكتابة في التقنين اللبناني مقصورة على األحوال الم في السجل العقاري
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 الفهرس العام

، فإذا اعتمدنا في  ألسباب ترجع إلى أن الصلح يتضمن عادة شروطاً واتفاقات معقدة إذ هي ثمرة المساومات الطويلة واألخذ والرد

. هذا إلى أن الصلح قد شرع لحسم النزاع فال يجوز أن يخلق هو  د فإن ذاكرة الشهود قد ال تعي كل ذلكإثباتها على شهادة الشهو

، والى أن المتصالحين يحرصون عادة على إثبات ما اتفقوا عليه لحسم النزاع في ورقة  نزاعاً آخر قد ينشأ عن إباحة إثباته بالبينة

مكتوبة 
 (7751 ) .

 

، حتى لو  ، فأوجب أن يكون إثبات الصلح بالكتابة لالعتبارات المتقدمة ديد القضاء المختلط في هذا الصددوقد قنن التقنين المدني الج

 . كانت قيمة الصلح ال تزيد على عشرة جنيهات

ه إذا . ويترتب على ذلك ان ، فهي غير ضرورية النعقاده ألن الصلح كما قدمناه من عقود التراضي والكتابة ال تلزم إال إلثبات الصلح

 . ، ويجوز استجواب الخصم الحتمال أن يقر الصلح ، جاز إثباته باإلقرار وباليمين لم توجد كتابة إلثبات الصلح

، إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول  ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات كذلك يجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن

 . ( مدني 599سند الكتابي الذي كان معداً من قبل لسبب أجنبي ) م ، أو إذا فقد ال على دليل كتابي

. وهذه  ( مدني 591، إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ) م  ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات ويجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن

مسألة كان الفقه الفرنسي يذهب فيها مذهباً آخر 
 (7751 ) ،

،  بالبينة أو بالقرائن ولو مع وجود مبدأ ثبوت بالكتابةفكان ال يجيز اإلثبات  

، فاالعتبارات التي استوجبت  ألن مبدأ الثبوت بالكتابة ال يكفي لتوضيح المسائل التي تناولها الصلح واالتفاقات التي تمت بشأنها

. ولكن محكمة النقض الفرنسية قضت في عدة  اإلثبات بالكتابة ونبذ البينة والقرائن ال تزال قائمة حتى مع وجود مبدأ ثبوت بالكتابة

، وفقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشان  أحكام مطردة بجواز اإلثبات بالبينة وبالقرائن إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة
 (7757 ) .

أما في  

، إذا وجد مبدأ ثبوت  قرائن، بالبينة وبال ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات ، فال محل للشك في جواز إثبات الصلح مصر

، فيجوز  . والمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي صريحة في هذا المعنى إذ تقول : " والكتابة الزمة لإلثبات ال لالنعقاد بالكتابة

، إال إذا وجد  ات، ولو في صلح ال تزيد قيمته على عشرة جنيه ، ولكن ال يجوز اإلثبات بالبينة أو بالقرائن اإلثبات باليمين واإلقرار

، أو إذا وجد مانع يحول دون الحصول على الكتابة "  مبدأ ثبوت بالكتابة
 (7755 ) .

 

، ففي المسائل  ، إذا كان متعلقاً بنزاع تجاري ، ولو زادت قيمته على عشرة جنيهات كذلك يجوز إثبات الصلح بالبينة وبالقرائن

مة التجارية يجوز اإلثبات بجميع الطرق أيا كانت القي
 (7799 ) .

 

. ومن باب أولى يكفي إلثبات  ، تكفي ورقة عرفية لإلثبات وغني عن البيان انه في األحوال التي يجب فيها إثبات الصلح بالكتابة

الصلح المحضر الرسمي الذي تدون فيه المحكمة الصلح الواقع بين الخصوم 
 (7792 ) ،

فإن المحضر الرسمي حجة بما جاء فيه إلى أن  

تزوير يطعن فيه بال
 (7791 ) .

 

                                                 

 (
7751
قارن استئناف وطني  – 111ص  99م  2597ابريل سنة  17 – 91ص  99م  2511نوفمبر سنة  21استئناف مختلط  (  

وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال  – 151ص  25الحقوق  2755يونيه سنة  29

األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  - 915ص  – 917حمد علي عرفة ص وانظر األستاذ م – 551ص  5التحضيرية ج 

 .  15األستاذ أكثم الخولي فقرة  - 25

 (
7751
 .  من التقنين المدني الفرنسي الكتابة إلثبات الصلح 1/  1955توجب المادة  (  

 (
7757
 1 – 521 – 2 – 71داللوز  2779أكتوبر سنة  25 – 299 – 2 – 19داللوز  2715نوفمبر سنة  17نقض فرنسي  (  

يونيه سنة  5 – 959 – 2591داللوز  2591يونيه سنة  29 - 779 – 1 – 2511جازيت دي باليه  2511أغسطس سنة 

2551 J . C . P . 2551 – 1 – 9592 –  991فقرة  21بيدان  – 2111فقرة  15أنظر في هذه المسألة بودري وفال – 

 – 2979فقرة  22وانظر بالنيول وريبير وسافاتييه  –ويميلون إلى تأييد محكمة النقض الفرنسية  2599فقرة  1جوسران 

 779ص  2979فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور اندبير  – 7وهامش رقم  151ص  519فقرة  1إسمان في أوبرى ورو 

 .  ويميلون إلى العكس من ذلك وتأييد الفقه

 (
7755
 .  551ص  5لتحضيرية ج مجموعة األعمال ا (  

 (
7799
،  ، فقواعد إثبات الصورية هي التي تسري وإذا كان الصلح صورياً يخفي تحته عقداً آخر – 2115فقرة  15بودري وفال  (  

. وإذا نفذ المدعى عليه الصلح تنفيذاً  ( 2979فقرة  22وبخاصة القواعد الخاصة بورقة الضد ) بالنيول وريبير وسافاتييه 

 .  ( 915لم يقبل منه في إثبات الصلح ضده أن يتمسك بانعدام ورقة مكتوبة ) األستاذ محمد على عرفة ص ،  جزئياً 

 (
7792
، فالقاضي يدعو الخصوم  أنظر ما جاء في لجنة مجلس الشيوخ من أنه إذا حصل الصلح أمام القاضي وأثبت في المحضر (  

 .  ( 557ص  5ثابتاً بالكتابة ) مجموعة األعمال التحضيرية ج ، فيعتبر الصلح هنا  إلى التوقيع على هذا المحضر

 (
7791
. وقد كانت هذه  "أو بمحضر رسمي  ".  ، إذ تقول مدني السالفة الذكر 991وإلى هذا تشير العبارة األخيرة من المادة  (  

ي المحاكم ويثبت في محاضرها ألن الصلح يقع أحياناً ف "، فأضيفت في لجنة مجلس الشيوخ  العبارة غير واردة في المشروع

. والذي يقع عادة هو أن يتقدم الخصوم بالصلح الذي تم بينهم موقعاً عليه  ( 557ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "

 .  ، فتدونه المحكمة في محضر وتصدر حكما بالتصديق على محضر الصلح منهم
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 شروط الصحة  -المبحث الثاني 

 األهلية والخلو من عيوب الرضاء : - 991

 . ، هي توافر األهلية في المتصالحين وخلو إرادة كل منهما من العيوب ، كما في أي عقد آخر شروط الصحة في عقد الصلح 

 المطلب األول 

 األهلية في عقد الصلح 

 من التقنين المدني على ما يأتي : 999لمادة النصوص القانونية : تنص ا - 997

" يشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهال للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح "  
 (7799 ) .

 

 199ويقابل هذا النص في التقنين المدني المختلط السابق المادة 
 (7795 ) .

 

 ن المدني السوري ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقني

 وفي التقنين المدني العراقي  – 955وفي التقنين المدني الليبي م  – 927م 

 2991وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  – 155م 
 (7799 ) .

 

ن ، أل ونرى من ذلك أن األهلية الواجب توافرها في كل من المتصالحين هي أهلية التصرف بعوض في الحقوق التي تصالحا عليها

 . ، والنزول بمقابل عن حق مدعي به هو تصرف بعوض كالً منهما ينزل عن جزء من ادعائه في نظير نزول اآلخر عن جزء مقابل

 البالغ الرشيد :  – 995

 . ، كانت له أهلية كاملة في الصلح على جميع الحقوق فإذا بلغ اإلنسان الرشد ولم يحجز عليه

، وصدر منه  غير أن هناك حالة خاصة الحظ فيها المشرع حالة من أدرك سن الرشد وتحاسب مع وصيه السابق في شؤون الوصاية

. فقد فرض المشرع في هذه الظروف المريبة  تعهد أو مخالصة لمصلحة هذا الوصي في خالل سنة من تاريخ تقديم الوصي للحساب

، وانتهي  ، وتصالح معه على شؤون الوصاية ع يده على أمواله خضع لتأثير الولي السابقأن من أدرك سن الرشد في تلهفه على وض

من قانون الوالية على المال على أنه " يكون قابالً لإلبطال كل تعهد  91. فنصت المادة  إلى إمضاء مخالصة للوصي أو تعهد عليه

، إذا صدرت المخالصة أو التعهد خالل سنة من تاريخ  دأو مخالصة تصدر لمصلحة الوصي ممن كان في وصايته وبلغ سن الرش

، أو التعهد الذي أخذه على نفسه لمصلحة  . فالمخالصة التي أمضاها من بلغ سن الرشد " 59تقديم الحساب المشار إليه في المادة 

 للظروف التي هو ، ولكنه صلح فرضه الوصي على من كان قاصراً مستغالً  ، فرض المشرع أنه صلح تم بين الطرفين الوصي

. فإذا صدرت هذه المخالصة أو هذا التعهد خالل سنة من تاريخ تقديم الوصي  ، فحصل منه على مخالصة أو ابتز منه تعهداً  فيها

، فيجعل المشرع  ، ألن هذه المدة ليست كافية لتخص الشخص من تأثير وصية السابق ، اكتملت القرينة التي فرضها القانون للحساب

، فيجوز لمن كان قاصراً أن يطلب إبطال  قابالً لإلبطال –وهذا تعامل ينطوي في حقيقته على صلح  –مخالصة أو هذا التعهد هذه ال

المخالصة أو التعهد 
 (7791 ) .

،  ولكن بلغ سن الرشد وأصبح أهالً للتصالح على جميع حقوقه كما هو أهل للتصرف في هذه الحقوق 

                                                 

 (
7799
لمشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني من ا 197تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 917. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 559ص  – 551ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  999

 (
7795
. ) وحكم التقنين  : أهلية الصلح في حق من الحقوق هي أهلية التصرف في الحق 199السابق م التقنين المدني المختلط  (  

 .  ( السابق يتفق مع حكم التقنين الجديد

 (
7799
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 927التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 955التقنين المدني الليبي م 

، وهي أحكام خاصة بالتقنين المدني العراقي وقد  191إلى  199) مطابق وانظر أيضاً المواد من  155المدني العراقي م التقنين 

 .  ( 155فقرة  – 151أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  -استمدت من الفقه اإلسالمي 

، عن األموال التي  ، مقابل عوض هالً للتفرغ: يجب على من يعقد الصلح أن يكون أ 2991تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  تشملها المصالحة

 .  ( ) وحكم التقنين اللبناني يتفق مع حكم التقنين المصري

 (
7791
والنص مقصور على التعهد أو المخالصة التي تصدر ممن كان قاصراً لمصلحة وصيه السابق وتكون خاصة بأمور  (  

مخالصة تصدر ممن كان قاصراً لمصلحة وصية السابق في خالل السنة يفترض  ، ويمكن القول بأن كل تعهد أو الوصاية

فيها إنها متعلقة بأمور الوصاية إلى أن يقيم الوصي السابق في خالل السنة يفترض فيها إنها متعلقة بأمور الوصاية إلى أن 

، أو  قاصراً ورثة الوصي السابق. وال يسري النص على صلح ابرم بين من كان  يقيم الوصي السابق الدليل على العكس
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،  ، فقد أقام المشرع قرينة على أن التعامل في هذه األحوال إنما يتم تحت الضغط واإلكراه قدمناها وإنما يرجع اإلبطال للظروف التي

.  ، ال إلى نقص في األهلية ، فاإلبطال يرجع إلى عيب في اإلدارة وهو اإلكراه المفترض وهي قرينة قانونية ال تقبل إثبات للعكس

،  . على أن دعوى اإلبطال هذه ، ال إلى نقص في األهلية وهو اإلكراه المفترضعلى أن دعوى اإلبطال يرجع إلى عيب في اإلدارة 

، فال تسقط إال بمضي خمس سنوات من  ، تعتبر من الدعاوى المتعلقة بأمور الوصاية وإن كانت قائمة على أساس إكراه مفترض

خالف دعوى اإلبطال لإلكراه فإنها تسقط بثالث ،ب ( من قانون الوالية على المال 2/  99التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية ) م 

(  مدني 259سنوات من يوم انقطاع اإلكراه أو بخمس عشرة سنة من وقت تمام العقد ) م 
 (7791 ) .

  

، يسرى أيضاً  وما ذكرناه في خصوص التعهد أو المخالصة التي تصدر ممن كان قاصراً وبلغ سن الرشد لمصلحة وصية السابق

 .  خالصة التي تصدر ممن كان محجوراً عليه وفك عنه الحجر لمصلحة القيم السابقعلى التعهد أو الم

 الصبي المميز والمحجور عليه :  - 919

. ويجوز لوليه إذا كان هو األب أن  ، فال يملك الصلح على الحقوق والصبي المميز ليست له في األصل أهلية التصرف في أمواله

الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محال تجارياً أو أوراقاً مالية تزيد  ، ولكن يجب عليه يصالح على حقوقه

، أو كان ماال موروثاً إذا كان مورث القاصر قد أوصى بأال يتصرف  ( من القانون الوالية على المال 1قيمتها عل ثلثمائة جنيه ) م 

. فإذا كان الولي هو الجد أو  ( من القانون الوالية على المال 5المحكمة ) م وليه في هذا المال فيجب هنا أيضاً الحصول على إذن 

 ً ، فإنه ال يجوز له الصلح على حقوق القاصر إال بإذن المحكمة  كان النائب عن القاصر وصيا
 (7797  )

من قانون الوالية على  29) م 

يه مما يتصل بأعمال اإلدارة بالنسبة إلى الوصي وحده ، إال فيما قل عن مائة جن ( من نفس القانون للوصي 95المال للجد و م 
 (

7795  )
، ووالية القيم في الصلح على ماله كوالية الوصي  . والمحجور عليه كالصبي المميز ( من قانون الوالية على المال 95) م 

في الصلح على مال القاصر 
 (7719 ) .

 

ثامنة عشرة يجوز له الصلح في حدود أعمال اإلدارة التي هو أهل لها على أن الصبي المميز المأذون له في تسلم أمواله وقد بلغ ال
 (

7712  )
، فكانت له أهلية التصرف فيما يكسب  . وكذلك الصبي المميز الذي بلغ السادسة عشرة ( من قانون الوالية على المال 91) م 

ب ، له أن يصالح على ما يكون له أهلية التصرف فيه من كس من عمله من أجر أو غيره
 (7711  )

من قانون الوالية على  19) م 

، أن يصالح أيضاً على ما يكون له أهلية التصرف فيه فيما يسلم له أو يوضع تحت تصرفه  ، أيا كانت سنة . وللصبي المميز ( المال

 .  ( من قانون الوالية على المال 12عادة من مال ألغراض نفقته ) م 

 الصبي غير المميز : - 912

. ويجوز للولي أو الوصي أن يصالح على حقوقه في  أما الصبي غير المميز فال يملك الصلح كما ال يملك التعاقد بتاتاً النعدام إرادته 

الحدود التي بيناها عند الكالم في الصبي المميز 
 (7719 ) .

  

                                                                                                                                                                    

، من استغالل  ، إذ المقصود حماية من كان قاصراً ال حماية ورثته صلح ابرم بين الوصي السابق وورثة من كان قاصراً 

 .  ( 979، ال من استغالل ورثة الوصي ) األستاذ محمد علي عرفة ص  الوصي بالذات

 (
7791
 .  975وقارن األستاذ محمد علي عرفة ص  – 99ص  29ي فقرة أنظر في هذا المعنى األستاذ أكثم الخول (  

 (
7797
 .  511ص  251رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591ابريل سنة  15نقض مدني  (  

 (
7795
 .  فوالية الوصى هنا أوسع من والية الجد (  

 (
7719
محضاً وجاز للقيم أن يبرمه دون إذن ، كان نافعاً له نفعاً  فإذا كان الصلح في حقيقته ابراء للمحجور من جزء من الدين (  

. وقد قضت محكمة النقض بأن االتفاق الذي حصل بمقتضاه القيم على تنازل من جانب الدائن وحده للمحجور عليه  المحكمة

، بلى  ، إذ هو لم يلتزم فيه بشيء جديد المدين من بعض ما عليه من الدين قبل الحجر هو اتفاق فيه نفع محض للمحجور عليه

، فهو والحالة هذه ال يقتضي الحصول في شأنه على إذن من المجلس الحسبي )  ضت به التزاماته السابقة إلى حد كبيرنق

 .  ( 955ص  111رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  15نقض مدني 

 (
7712
 29ال الدين زكي فقرة األستاذ محمود جم - 115ص  2أنظر في هذا المعنى األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  (  

 . 29األستاذ أكثم الخولي فقرة  - 11 – 19ص 

 (
7711
 29وانظر عكس ذلك األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 15ص  29أنظر في هذا المعنى األستاذ أكثم الخولي فقرة  (  

 .  19ص 

 (
7719
ص  – 915األستاذ محمد علي عرفة ص  – 115فقرة  2أنظر في كل ذلك األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  (  

 .  21فقرة  – 29األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 11ص  – 15ص  29األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  - 971

( والمدين بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار )  تجاري 121( والتاجر المفلس ) م  عقوبات 19أما المحكوم عليه بعقوبة جنائية ) م 

، فهؤالء  ( مرافعات 121، والمدين بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية بالنسبة إلى العقارات المبينة في التنبيه ) م  ( مدني 191م 
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 عيوب الرضاء في عقد الصلح  -المطلب الثاني  

 ن العيوب : وجوب أن يكون الرضاء خالياً م - 911

، شأن  ، فيجب أال يكون مشوباً بغلط أو بتدليس أو بإكراه أو باستغالل ورضاء كل من المتصالحين يجب أن يكون خالياً من العيوب

 .  ، ألهمية الخاصة في عقد الصلح . وتستبقي الغلط لبحثه مستقالً  الصلح في ذلك شأن سائر العقود

. فإذا زور شخص مستندات في  ابالً لإلبطال لمصلحة من دلس عليه وفقاً للقواعد العامة، كان الصلح ق وإذا شاب الرضاء تدليس

، جاز له أن يطلب إبطال هذا الصلح  ، فاعتقد اآلخر صحة هذه المستندات وصالحه على هذا األساس نزاع قائم بينه وبين آخر

للتدليس 
 (7715 ) .

، ثم صالحه على  ، وطالبه بالفسخ لعدم دفع الثمن األمر وإذا ربح سند جائزة وكتم بائع السند عن مشتريه هذا 

، فإن هذا الصلح يكون مشوباً بالتدليس  الفسخ
 (7719 ) .

، فدفع بذلك خصمه إلى قبول الصلح  وإذا ادعى شخص أنه قد وقع في الحاجة 

، جاز إبطال الصلح للتدليس  معه
 (7711 ) .

عه حتى يشهروا إفالسه جاز للدائنين ، فحملهم على الصلح م وإذا دلس التاجر على دائنيه 

الطعن في الصلح بالتدليس 
 (7711 ) .

  

. فإذا هدد شخص آخر بإذاعة سر شائن يحط من  ، جاز أيضاً إبطال الصلح وفقاً للقواعد المقررة في اإلكراه وإذا شاب الرضاء إكراه

، جاز له أن يطلب إبطال الصلح لإلكراه  يد، فقبل اآلخر الصلح تحت ضغط هذا التهد قدره إذا لم يقبل صلحاً عرضه عليه
 (7717 ) .

  

، فيدفعه إلى  ،فتتبع القواعد المقررة في االستغالل مثل ذلك أن يستغل شخص في شخص آخر طيشاً بيناً  وقد يشوب الصلح استغالل

 ً ،فيجوز في هذا الحالة أن يرفع الطرف المستغل دعوى االستغالل يطعن بها في الصلح  قبول صلح يغبن فيه غلباً فادحا
 (7715 ) .

  

 ي عقد الصلح الغلط في القانون ف - 919

من التقنين المدني على ما يأتي : " ال يجوز الطعن في الصلح بسب غلط في القانون "  991نص قانوني : تنص المادة  –
 (7719 ) .

  

                                                                                                                                                                    

، بل إلى اعتبارات خاصة  . ولكن ذلك ال يرجع إلى نقص في األهلية ، كذلك ال يجوز لهم الصلح كما ال يجوز لهم التصرف

 .  بكل منهم

 (
7715
 .  519ص  5اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج أنظر المذكرة  (  

 (
7719
 .  295ص  51م  2515ديسمبر سنة  92استئناف مختلط  (  

 (
7711
 99م  2597ابريل سنة  17 – 91ص  1م  2759ديسمبر سنة  1 – 155ص  9م  2759يونيه سنة  1استئناف مختلط  (  

 .  112ص 

 (
7711
 .  991ص  29م  2592مايو سنة  17استئناف مختلط  (  

 (
7717
، وترتب عليها توقيع  وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بإبطال صلح اكره عليه ربان سفينة برفع دعوى عليه ال أساس لها (  

فبراير  25الحجز على سفينته ومنعها من مغادرة الميناء في اليوم السابق مباشرة على اليوم المحدد لرحيلها ) نقض فرنسي 

 .  ( 11ص  29وانظر األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 559 – 2 – 15داللوز  2715سنة 

 (
7715
أما مجرد الغبن دون أن  – 519ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  ( 959ص  11م  2525ابريل سنة  19، فال يكون سبباً في إبطال الصلح ) استئناف مختلط مختلط  يكون مشوباً باستغالل

 (
7719
يجوز الطعن في الصلح  – 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  151تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، ولكنه يكون قابال للبطالن إذا  بن أو بسبب غلط في القانونوال يجوز الطعن فيه بسبب الغ – 1.  بسبب اإلكراه أو التدليس

. وفي لجنة المراجعة  "شابه غلط مادي وقع في شخص المتعاقد اآلخر أو في صفته أو في الشيء الذي كان محال للنزاع 

ذفت مستفادة من ، ألن بقية األحكام التي ح ، فأصبح مقصوراً على ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد عدل النص

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 975، وصار النص رقمه  القواعد العامة

 .  ( 519ص  – 512وص  597ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  991

إال بسبب تدليس أو غلط محسوس واقع في  : ال يجوز الطعن في الصلح 191/  999ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق م 

 .  الشخص أو في الشيء أو بسبب تزوير السندات التي على موجبها صار الصلح وتبين بعده تزويرها

 .  ( ) وكان القضاء في عهد التقنين السابق يفسر هذا النص بأنه يستبعد الغلط في القانون كسبب إلبطال العقد

 نية العربية األخرى : ويقابل النص في التقنينات المد

 .  ( ) مطابق 915التقنين المدني السوري م 

ويكون باطال الصلح الذي تم على أساس وثائق  – 1.  : ال يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط القانون 995التقنين المدني الليبي م 

م واجب التنفيذ وجهل ذلك أحد ، وكذلك الصلح الذي انصب على خصومة تم الفصل فيها بحك تبين فيما بعد إنها مزورة

 .  ( . ) وأحكام التقنين الليبي تتفق مع أحكام التقنين المصري المتعاقدين
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، فإن هذه القواعد تقضي بأن الغلط في القانون كالغلط في الواقع يجعل العقد قابال  وهذا النص استثناء صريح من القواعد العامة

، هذا ما لم يقض القانون بغيره  مدني في هذا الصدد على أن " يكون العقد قابالً للمادتين السابقتين 211. وقد نصت المادة  لإلبطال

، وبأن الغلط في القانون في عقد  ، بغير ما تقضي به القواعد العامة مدني السالفة الذكر 991، في المادة  . وقد قضى القانون فعالً  "

صلح قابالً لإلبطال الصلح ال يجعل ال
 (7712 ) .

  

، وهذا  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في تعليل هذا االستثناء ما يأتي : " ويجب التمييز ما بين الغلط في فهم القانون

في صفته أو في ، وهذا يؤثر في الصلح سواء وقع في الشخص أو  ، والغلط في الوقائع ال يؤثر في الصلح علي خالفي القاعدة العامة

ً  الشيء محل النزاع أو في الباعث الخ ، أن  . والسبب في أن الغلط في فهم القانون ال يؤثر في الصلح ، ما دام الغلط جوهريا

.  المتصالحين كانا وهما في معرض المناقشة في حقوقها يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع على هذه الحقوق

، فال يسمع من أحد منهما بعد ذلك أنه غلط في فهم القانون "  روض أنهما يثبتا من هذا األمربل المف
 (7711 ) .

  

وهذا التعليل التقليدي الذي يتردد كثيراً في الفقه الفرنسي 
 (7719 ) ،

ينتقده الفقه الحديث  
 (7715 ) ،

فال شيء يبرر الخروج على القواعد  

في القانون ال يؤثر في صحة العقد العامة في الغلط في الصلح وجعل الغلط 
 (7719 ) .

والقول بأن المتصالحين كانا وهما في معرض  

، ال يمنع من  ، بل المقرض أنهما تثبتا من هذا األمر المناقشة في حقوقهما يستطيعان التثبت من حكم القانون فيما قام بينهما من نزاع

، فالظاهر أن اقرب تعليل هو أن  . وإذا كان ال بد من تعليل لهذا الحكم أنهما بالرغم من هذا التثبيت يقعان في غلط في القانون

. وسواء  ، إنما يتصالحان على حكم القانون في النزاع الذي بينهما ، ما داما على بينة من الواقع ولم يقعا في غلط فيه المتصالحين

. فلو  زاع بينهما على الوجه الذي اتفقا عليه مهما كان حكم القانون، فهما قد قبال حسم الن علما حكم القانون في هذا النزاع أو لم يعلماه

، لما منعه تبينه للغلط من أن يمضي في الصلح الذي  أن أحدهما كان في غلط في حكم القانون وتبين غلطه قبل أن يبرم الصلح

، وليس من شأنه إذا علمه من  عقد الصلح، فجعل الغلط في القانون ليس بالغلط الجوهري في  . هذا هو ما أقترضه المشرع ارتضاه

وقع فيه أن يمنع من التعاقد 
 (7711 ) .

  

. من ذلك أنه إذا اختلط الغلط في القانون بغلط في  ويتوسع القضاء الفرنسي في استبعاد الغلط في القانون كسبب إلبطال الصلح

، فإن القضاء الفرنسي يستظهر الغلط في القانون  ل الصلح، ومن ثم كان ينبغي أن يكون الغلط في الواقع كافياً وحده إلبطا الواقع

، ومن ثم ال يبطل الصلح إذ يقف عند الغلط في القانون وحده فإذا اصطلح  ويجعله يجب الغلط في الواقع إذا كان هذا الغلط غير مغتفر

، فإن الصلح مع ذلك ال  ا البطالن، في شأن هذ ، وكانا واقعين في غلط في الواقع وغلط في القانون شخصان في شأن سند باطل

يبطل للغلط إذا ظهر أنه كان ينبغي أن يدرك المتصالحان بطالن السند 
 (7711 ) .

،  وإذا غلط أحد المتصالحين في جنسية المتعاقد معه 

انون فال يبطل الصلح ، لم يعتد القضاء الفرنسي بالغلط في الواقع ووقف عند الغلط في الق فاختلط الغلط في الواقع بالغلط في القانون
 (

                                                                                                                                                                    

. ولكن  فيبدو أنه يجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون كما يجوز الطعن فيه لغلط في الواقع –التقنين المدني العراقي ال مقابل 

،  إلى أن األصل في التقنين العراقي أنه ال يجوز الطعن في العقد لغلط في القانون ( يذهب 117األستاذ حسن الذنون ) فقرة 

 .  ويدخل الصلح في هذه القاعدة العامة

. ) وأحكام التقنين  : ال يجوز الطعن في المصالحة بسبب غلط قانونين أو بسبب الغبن 2957تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  ( لتقنين المصرياللبناني تتفق مع أحكام ا

 (
7712
،  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يجوز للمتصالح أن يطعن في الصلح بغلط في القانون وقع فيه شأن مقاصة (  

 .  ( 559ص  51م  2599مايو سنة  29ولو كان هذا الغلط هو الدافع له على الصلح ) استئناف مختلط 

 (
7711
 .  512ص  5ج مجموعة األعمال التحضيرية  (  

 (
7719
بالنيول وريبير  – 2191فقرة  15بودري وفال  – 295جيورا فقرة  – 599فقرة  17لوران  – 172فقرة  1بون  (  

 .  9192فقرة  1وبوالنجيه 

 (
7715
 .  2199فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2591فقرة  1جوسران  – 251ميرل فقرة  – 919بيدان فقرة  (  

 (
7719
عمال التحضيرية للتقنين المدني الفرنسي قيل إن الغلط في القانون ال يجعل العقد قابال لإلبطال في الصلح وفي غيره وفي األ (  

، وهذا خطأ ظاهر فإن الغلط في القانون يجعل في األصل العقد قابال لإلبطال كالغلط في  ( 297ص  29من العقود ) فينيه 

. منها أن ال يجوز إبطال الصلح لغلط في القانون بموجب حكم في الوقت  التقليدي. وهناك تعليالت أخرى في الفقه  الواقع

، فلو أجزنا  . ومنها أنه أريد بالصلح حسم النزاع ( 11فقرة  2229الذي أريد فيه بالصلح أن يقوم مقام الحكم ) ال رومبيير م 

، ولكن يرد على هذه  وهو ما أريد بالصلح أن يحسمه، ال نفتح الباب واسعاً للنزاع  إبطاله لغلط في القانون وهو أمر خفي

، وبأي وجه  ، في القانون أو في الواقع ، لوجب أن يغلق الباب دون الطعن في الصلح بأي غلط التعليالت بأنها لو كانت كافية

 .  ( 2191فقرة  15من وجوه البطالن األخرى ) بودري وفال 

 (
7711
لفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 12بواييه في الصلح ص  – 9 - 2هامش  115ص  511فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

transaction  19ص  22األستاذ أكثم الخولي فقرة  - 212فقرة  . 

 (
7711
 .  271 – 2 – 2711داللوز  2719ديسمبر سنة  25نقض فرنسي  (  
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7717 ) .
وينتقد بعض الفقهاء هذا التوسع ويذهبون إلى أنه لو أن القضاء فسر حكم الغلط في القانون تفسيراً ضيقاً كما ينبغي باعتباره  

أن يخالطه ، لصعب في العمل أن يوجد غلط في القانون دون  ، ولم يجعله يجب الغلط في الواقع إذا خالطه استثناء من القواعد العامة

، ولضاقت دائرة االستثناء إلى حد كبير  غلط في الواقع
 (7715 ) .

  

وقد سار القضاء المصري في عهد التقنين المدني السابق على أن الغلط في القانون ال يكون سبباً في إبطال عقد الصلح 
 (7779 ) .

وأكد  

 . ( كرمدني السالفة الذ 991التقنين المدني الجديد هذا الحكم بنص صريح ) م 

 الغلط في الحساب :  - 915

. ولم يحتفظ التقنين  من التقنين المدني السابق تنص على أنه " يجب تصحيح الغلط في أرقام الحساب " 197/  991كانت المادتة ت 

تي : " ال يؤثر مدني ويجري على الوجه اآل 219، وهو نص المادة  المدني الجديد بهذا النص اكتفاء بالنص الوارد في القواعد العامة

 .  ، ولكن يجب تصحيح الغلط " ، وال غلطات القلم في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب

، وكان هذا الغلط مشتركاً بين المتصالحين  فإذا وقع في الصلح غلط في الحساب
 (7772  )

كأن اتفق المتصالحان على األسس التي يقوم 

،فكان المجموع  . ثم جمعت هذه األرقام فوقع خطأ في الجميع م المتفق عليهاعليها الصلح وتطبيقاً لهذه األسس وضعا األرقا

، لم يجز لمن وقع في نصيبه هذا المبلغ أن يحتج بهذا الخطأ وأنه إنما رضى بالصلح على أساس أن نصيبه مائتان  الصحيح

ا الخطأ ، وال يبطل الصلح لهذ ، فيكون نصيبه مائتين وثالثين . بل يجب تصحيح الخطأ وخمسون
 (7771 ) .

  

، فإذا ذكر في عقد الصلح اسم أحد المتصالحين وكان ظاهراً أن المقصود هو المتصالح اآلخر  وكالغلط في الحساب غلطات القلم

،وال يبطل الصلح لهذا الغلط  وجب تصحيح هذا الخطأ ووضع االسم الصحيح مكان االسم الخاطئ
 (7779 ) .

  

 الغلط في الواقع : - 919

، ويكون سبباً إلبطال الصلح إذا كان جوهرياً أي بلغ حداً من الجسامة  ط في الواقع في عقد الصلح فيخضع للقواعد العامةأما الغل 

، وكان المتعاقد اآلخر قد وقع مثله في هذا الغلط أو كان على علم  بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام الصلح ولو لم يقع في هذا الغلط

 .  ( مدني 212م  - 21عليه أن يتبنه ) م به أو كان من السهل 

، وتصالح المضرور مع المسئول أو شركة التأمين التي أمنت المسئول إذا كان للمضرور  فإذا تسبب شخص في إصابة شخص آخر

تقداً ، فيرضي بمبلغ قليل من المال مع ، فقد يقع المضرور في غلط في جسامة اإلصابة وقت الصلح دعوى مباشرة ضد هذه الشركة

، بل قد تفضي اإلصابة إلى  ، ثم يتبين بعد ذلك أن اإلصابة من الجسامة بحيث تركت عنده عاهة مستديمة مثالً  أن اإلصابة يسيرة

،  ، وهذا الغلط في محل التعاقد . ففي مثل هذا األحوال بجوز للمضرور أو وارثه أن يطلب إبطال الصلح لغلط جوهري وقع فيه موته

. ويجب أن تكون هذا الجسامة قد تكشفت عن ضرر  صابة ظن أنها يسيرة فإذا بها بلغت من الجسامة حداً كبيراً فقد تصالح على إ

، أما مجرد تفاقم الضرر  يختلف في طبيعته عن الضرر الذي كان موجوداً وقت الصلح كحدوث عاهة مستديمة أو موت المصاب

                                                 

 (
7717
 .  21 – 2 – 2759داللوز  2751أكتوبر سنة  19نقض فرنسي  (  

 (
7715
، في سبيل االمعان من  ويذهب بعض الفقهاء – 21األستاذ أكثم الخولي فقرة  - 2199فقرة  22وريبير وسافاتييه  بالنيول (  

، فال محل  ، إلى أن الغلط في القانون إذا كان ال ينصب على ذات النزاع كما تصوره الطرفان التضييق في هذا االستثناء

،  . فإذا تنازع الواهب مع الموهوب له في جواز رجوع الواهب في هبته لحرمان من وقع فيه من التمسك به إلبطال الصلح

، فالغلط في القانون هنا يكون  ، ثم تبين أن الهبة باطلة ألنها هبة مكشوفة لم يحكم سترها بعقد آخر وحسما النزاع بالصلح

األستاذ محمود  - 19ص  – 11لصلح ص سبباً في إبطال الصلح ألن هذا الصلح لم يحسم نزاعاً في هذه المسألة ) بواييه في ا

 .  ( 19ص  21األستاذ أكثم الخولي فقرة  - 92ص  – 99ص  29جمال الدين زكي فقرة 

 (
7779
ص  99م  2559يونيه سنة  15استئناف مختلط  –من التقنين المدني السابق في نفس الفقرة في الهامش  191/  999أنظر  (  

199  . 

 (
7772
،  ، مقدراً مزايا الصلح على أساس حسابه الخاطئ حد المتصالحين وبنى قبوله للصلح على هذا الغلطأما إذا انفرد بالغلط أ (  

 .  ( 2199فقرة  22كان هذا غلطاً في الواقع إذا اثبته من يدعيه جاز له أن يطلب إبطال الصلح ) بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
7771
، أو أن تكون هذه  ي األرقام الثابتة في الكشوف المعتمدة بالصلحويشترط أن يكون الغلط المطلوب تصحيحه ظاهراً ف (  

. ومن ثم فطلب إعادة عمل  ، أو غير مطابقة الرقام أخرى ثابتة قانوناً  األرقام قد نقلت خطأ من ورقة أخرى معترف بها

ة من هذه المقاوالت حساب جديد عن المقاوالت موضوع النزاع ال يجوز ألن عمل المقاس والحساب النهائي عن كل مقاول

،  ، ووقع عليه باالعتماد . فإذا ما نفذ االتفاق بعمل المقاس والحساب فعال بعد اتمامها هو عمل متفق عليه في أصل عقودها

ملحق مجلة  2599نوفمبر سنة  1، وأصبح هو ونتيجته ملزماً للطرفين ) نقض مدني  فقد انقضت مسئولية كل عقد عنه

 .  ( 511ص  – 512األستاذ محمد علي عرفة ص  – 11ص  9قم ر 1القانون واالقتصاد 

 (
7779
بالنيول وريبير وسافاتييه  – 29وهامش رقم  111ص  511فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 2195فقرة  15بودري وفال  (  

 .  2199فقرة  22
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 ً والغبن ال يؤثر في الصلح  الذي كان موجوداً وقت الصلح فال يعدو أن ينتج غبنا
 (7775 ) .

،توقياً إلبطال  وقد عمدت شركات التأمين 

، أن تضع شروطاً تقضي بأن المضرور قد قبل الصلح على المبلغ الذي ارتضاه متنازال عن المطالبة بأي مبلغ إضافي عن  الصلح

معها أن ، وقضى بأن المضرور ال يستطيع  . فإذا عن القضاء الفرنسي لهذه الشروط أي ضرر آخر تتكشف عنه اإلصابة فيما بعد

يطلب إبطال الصلح للغلط 
 (7779 ) .

، فتنازل المضرور عن المطالبة بأي تعويض إضافي ال يمنع  ولكن الفقه ينتقد بحق هذا القضاء 

،  ،وال يكفي الفتراض ال يمنع من أن المضرور قد وقع في غلط وقت هذا التنازل من أن المضرور قد وقع في غلط وقت هذا التنازل

إجازته لنتائج هذا الغلط أن يكون قد تنازل مقدماً عن أي تعويض إضافي في ورقة مطبوعة قدمتها له شركة  وال يكفي الفتراض

، وال تصح اإلجازة الصادرة ممن وقع في غلط قبل أن يكشف عن هذا الغلط  التأمين فوقعها دون تدبر
 (7771 ) .

  

 أمثلة أخرى للغلط في الواقع : - 911

، وقد حذفت كلها في لجنة  للتقنين المدني الجديد يشتمل على موارد أربع هي تطبيقات للغلط في الواقع وقد كان المشروع التمهيدي 

 .  المراجعة ألن أحكامها مستفادة من القواعد العامة

، وكان  باطل، إذا كان قد أبرم تنفيذاً لسد  يكون الصلح قابالً للبطالن - 2من المشروع التمهيدي تنص على أنه "  157فكانت المادة 

، إال إذا أثبت العكس أما من عبارات العقد ذاته أو  . والغلط مفروض لصالح من يدعيه المتعاقد يجهل هذا البطالن بسبب غلط مادي

، فإن العقد يكون صحيحاً  أما إذا وقع الصلح صراحة على البطالن السند ذاته - 1.  من إقرار من المدعي أو من نكو له عن اليمين

وصية عدل عنها الموصي  –لص من هذا النص أنه إذا تصالح شخص مع آخر على أساس سند باطل يتمسك به هذا األخير .ويخ "

، ولو علمه لما  مثال أو حق اختراع انقضت مدته فوقع في الملك العام_ فان المفروض أن الشخص األول كان يجهل بطالن السند

، ومن ثم يجوز إبطال الصلح للغلط  أما في الشيء وإما في الباعث ، . فهو قد وقع في غلط جوهري أقدم على الصلح
 (7771 ) .

وال  

. وال يستطيع الطرف اآلخر أن  ، ألن إقدامه على إبرام صلح أساسه سند باطل قرينة على أنه ال يعلم بالبطالن يكلف بإثبات غلطة

ال بإقرار صادر من الطرف األول أو بيمين وجهت إليه فنكل ، إ يثبت علم الطرف األول بالبطالن ليدفع مطالبته إياه بإبطال الصلح

، بأن كان أحد الطرفين يتمسك بصحة  أو بدليل داخلي من عبارات عقد الصلح ذاته أما إذا كان بطالن السند هو ذاته محل الصلح

، فإن الصلح يكون صحيحاً  ، فتصالحا السند واآلخر يتمسك ببطالنه
 (7777 ) .

مستفادة من  –عد حصر أدلة اإلثبات فيما  –وما قدمناه  

. فيؤخذ به دون حاجة إلى النص المحذوف  القواعد العامة
 (7775 ) .

  

من المشروع التمهيدي تنص على أن " يكون الصلح قابالً للبطالن إذا بنى على أوراق ثبت بعد ذلك أنها مزورة  155وكانت المادة 

 "
 (7759 ) .

، يكون قد وقع  ،ثم تبين بعد ذلك أنها مزورة كان يعتقد وقت الصلح أنها صحيحةذلك أن من قبل الصلح بناء على أوراق  

،ومن ثم يجوز له إبطال الصلح للغلط  في الغلط جوهري في الشيء أو في الباعث كما في الحالة السابقة
 (7752 ) .

بل يجوز له أن  

                                                 

 (
7775
 15بودري وفال  – 195ص  512فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 111ص  57م  2591مايو سنة  1استئناف مختلط  (  

 .  2192فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2171فقرة 

 (
7779
 17 – 191 – 2 – 2595داللوز  2599يناير سنة  7 – 299 – 2 – 2751داللوز  2752فبراير سنة  19نقض فرنسي  (  

 .  591 – 2 – 2599جازيت دي باليه  2591سنة ديسمبر  25 – 215 – 2 – 2595داللوز  2591مايو سنة 

 (
7771
 - 279فقرة  transactionلفظ  9وانظر عكس ذلك انسيكلوبيدي داللوز  – 2192فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

ات ويالحظ أن قانون أصاب – 5الهامش رقم  91وقارن األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  – 25األستاذ أكثم الخولي فقرة 

. هذا وإذا أفضت اإلصابة إلى موت  ، فال يجوز االتفاق على ما يخالفها العمل حدد فئات للتعويض تعتبر من النظام العام

، فإن تنازله عن المطالبة بأي تعويض إضافي ال يسري بداهة على حق زوجته وأوالده وأقاربه في التعويض عما  المصاب

حقهم الشخصي وال يمكن أن يتناوله تنازل المضرور ) بالنيول وريبير وسافاتييه ، فإن هذا  أصابهم من الضرر بسبب موته

 (  2192فقرة  22

 (
7771
، فال يعتد بهذا الغلط وال يجوز له طلب إبطال الصلح ) بودري  لكن لو كان اعتقاده بصحة السند راجعاً إلى غلط في القانون (  

فقرة  1. قارن كوالن وكابتان  2591فقرة  1جوسران  – 2191فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2157فقرة  15وفال 

2979  . 

 (
7777
فقرة  – 2151فقرة  15بودري وفال  –في الهامش  995ص  – 597ص  5أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  2191فقرة  22. بالنيول وريبير وسافاتييه  مكررة 2157

 (
7775
ص  22المحاماة  2592ديسمبر سنة  92أسيوط  – 19ص  19المجموعة الرسمية  527 2 يونيه سنة 21استئناف وطني  (  

 .  11ص  59م  591 2 نوفمبر سنة 21 – 959ص  11م  2525ابريل سنة  19. استئناف مختلط  517

 (
7759
 .  ".  . . رة( إذا بنى على أوراقه ثبت بعد ذلك إنها مزو 1يكون الصلح موقوفاً : )  "عراقي :  127وجاء في المادة  (  

 (
7752
وإذا تصالح شخصان على وصية وكان النزاع الذي حسماه بالصلح هو إبطال الوصية ألنها ابتزت من الموصى عن طريق  (  

 22، فالصلح يكون مع ذلك قابال لإلبطال إذا تبين بعد الصلح أن الوصية ذاتها مزورة ) بالنيول وريبير وسافاتييه  االستغالل



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ألوراق أو اشترك في تزويرها أو كان عالماً بهذا التزوير يطلب إبطال الصلح للتدليس إذا ثبت أن المتعاقد اآلخر هو الذي زور هذه ا

وأخفاه عن المتعاقد اآلخر 
 (7751  )

، فيؤخذ به دون حاجة إلى النص المحذوف  وما قدمناه مستفاد أيضاً من القواعد العامة
 (7759 ) .

  

ًً للبطالن إذا حسم نزاعاً سبق أن صدر بشأنه حكم  199وكانت المادة  من المشروع التمهيدي تنص على أن " يكون الصلح قاباِل

، وكان الطرفان أو أحدهما يجهل صدور هذا الحكم  نهائي
 (7755  )

، والنزاع سق حسمه بالحكم  ذلك أن الصلح إنما جعل لحسم النزاع

النهائي الذي صدر فيه 
 (7759 ) ،

، ومن ثم جاز له أن يطلب إبطال الصلح  فوقع الطرف الذي يجهل ذلك في غلط جوهري في الباعث 

للغلط 
 (7751 ) .

، ألن أحد مقومات الصلح وهوالنزاع قد  ، وليس قابالً لإلبطال فحسب واألدق أن يقال في هذا الصدد أن الصلح باطل 

، فال يكون الصلح قائماً  انعدم
 (7751 ) .

، فيؤخذ به دون حاجة إلى النص المحذوف  ا أيضاً مستفاد من القواعد العامةوما قدمناه هن 
 (

7757 ) .
  

 من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي :  192وكانت المادة 

،  ، ثم ظهرت بعد ذلك أوراق لم تكن معروفة وقت الصلح إذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام - 2"  

أما إذا لم يتناول الصلح  - 1.  ، ما لم تكن هذه األوراق قد أخفيت وكان ذلك بفعل أحد المتعاقدين يكون ذلك سبباً في بطالن العقدفال 

، فإن الصلح يكون باطالً "  ، وظهرت بعد ذلك أوراق تثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن له حق ما فيما يدعيه إال نزاعاً معيناً 
 (7755 ) .

 

، فال يكون  ، قصد بالصلح تسوية الموقف بوجه عام ، حيث يتناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين األولففي القرض 

، ألن الصلح إنما قصد به حسم جميع المنازعات المتعلقة بما ظهر من أوراق وما  ظهور أوراق لم تكن معروفة وقت الصلح بذي بال

، وجاز للمتعاقد اآلخر  ، كان هذا تدليساً منه تي ظهرت فيما بعد قد أخفيت بفعل أحد المتعاقدين. ولكن إذا كانت األوراق ال لم يظهر

،فإن المقصود من الصلح ليس  ، حيث تناول الصلح نزاعاً معيناً بالذات أن يطلب إبطال الصلح للتدليس ال للغلط وفي الفرض الثاني

                                                                                                                                                                    

، فال  ، وكان الصلح واقعاً على هذا التزوير ذاته ولكن إذا تصالح شخصان على ورقة ادعى أحدهما تزويرها.  ( 2199فقرة 

ص  59م  2591نوفمبر سنة  21يجوز بعد ذلك الطعن في الصلح بدعوى ظهور أدلة جديدة على التزوير ) استئناف مختلط 

11 )  . 

 (
7751
 – 2199فقرة  – 2155فقرة  15بودري وفال  –في الهامش  512ص  – 519ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 .  2199فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
7759
استئناف  –(  ) وهو الحكم السابق الشارة إليه 19ص  19المجموعة الرسمية  527 2 يونيه سنة 21استئناف وطني  (  

 .  11ص  59م  2591نوفمبر سنة  21مختلط 

 (
7755
، وكان  ( إذا حسم نزاعاً سبق أن صدر بشأنه حكم نهائي . ) ب . يكون الصلح موقوفا "عراقي :  127مادة وجاء في ال (  

 .  "الطرفان أو أحدهما يجهل صدور هذا الحكم 

 (
7759
 15ويعتبر الحكم نهائي حتى لو كان قابال للطعن فيه بطريق غير اعتيادي كالنقض والتماس إعادة النظر ) بودري وفال  (  

 .  ( 115ص  2192فقرة 

 (
7751
 .  في الهامش 512ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7751
 955وانظر آنفاً فقرة  – 2192فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2192فقرة  15أنظر في هذا المعنى بودري وفال  (  

 .  في الهامش

 (
7757
 .  292ص  51م  2599يناير  29 – 19ص  27م  2591يناير سنة  21استئناف مختلط  (  

 (
7755
، ثم ظهرت بعد  إذا تناول الصلح جميع المنازعات القائمة بين الطرفين بوجه عام – 2 "عراقي :  125وجاء في المادة  (  

، فال يكون العقد موقوفاً إال  ذلك مستندات كتابية لم تكن معروفة وقت الصلح تثبت أن أحد الطرفين كان غير محق فيما يديه

، وظهرت بعد ذلك  أما إذا لم يتناول الصلح إال نزاعاً معيناً  – 1.  كانت هذه المستندات قد أخفيت بفعل أحد المتعاقدين إذا

ً  مستندات كتابية تثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن له حق فيما يدعيه وإذا مر على ظهور  – 9.  ، فإن الصلح يكون موقوفا

، كان الصلح  متقدمتين ثالثة أشهر ولم يعترض ذو الشأن من المتعاقدين على الصلح الواقعالسندات المنوه بها في الفقرتين ال

 .  ( 119) أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  "نافذاً 

لحدوث غلط مادي يقع  –. ثانياً  لوقوع اإلكراه أو الخداع –يمكن الطعن في عقد المصالحة : أوالً  "لبناني :  2951وجاء في المادة 

لفقدان السبب عندما تكون  –. ثالثاً  على شخص الفريق اآلخر أو على صفته أو على الشيء الذي كان موضوعاً للنزاع

أو على قضية انتهت بصلح صحيح أو  – 9.  أو على سبب غير موجود – 1.  على صسند مزور –المصالحة واقعة : ذ 

وال يجوز طلب األبطال  –، وكان أحد الفريقين أو كالهما غير عالم بوجوده  دة المحاكمةبحكم غير قابل لالستئناف وال إلعا

عندما تعقد المصالحة  "لبناني :  2955. وجاء في المادة  "من أجل األسباب المتقدم بيانها إال للفريق الذي كان حسن النية 

يكون اكتشاف اإلسناد التي كانوا يجهلونها وقت العقد ثم  ، ال بوجه عام على جميع األمور التي كانت قائمة بين المتعاقدين

. وال تطبق هذه القاعدة على المصالحة التي  ، سبباً إلبطال العقد ما لم يكن هناك خداع من الفريق اآلخر وقفوا عليها بعده

 .  "عقدها وكيل فاقد األهلية وكان الدفاع إليها فقدان سند وجد فيما بعد 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. فإذا ظهرت بعد الصلح أوراق تثبت أن أحد المتعاقدين لم يكن له حق  النزاع، بل حسم هذا  تسوية الموقف بوجه عام بين الطرفين

، شأنه في  ، فإنه يكون قد وقع في غلط جوهري في الشيء أو في الباعث قا، ولم يكن المتعاقد اآلخر يعلم بهذه األور ما فيما يدعيه

الصلح للغلط فإذا كان المتعاقد اآلخر هو الذي أخفي هذا  ، ومن ثم يجوز له إبطال ذلك شأن من قبل الصلح بناء على أوراق مزورة

، جاز طلب إبطال الصلح للتدليس  األوراق أو اشترك في إخفائها
 (7599 ) .

، فيؤخذ به دون  وما قدمناه مستفاد أيضاً من القواعد العامة 

حاجة إلى النص المحذوف 
 (7592 ) .

  

 عدم تجزئة الصلح عند بطالنه - 911

، فبطالن جزء منه يقتضي بطالن العقد  الصلح ال يتجزأ - 2من التقنين المدني على ما يأتي : "  991نص قانوني : وتنص المادة  – 

، أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد  ، أو من الظروف على أن هذا الحكم ال يسري إذا تبين من عبارات العقد - 1.  كله

" مستقلة بعضها عن بعض 
 (7591  )

 

. فقد يكون الصلح قابالً  ، بل هو يشمل جميع وجوه البطالن وعدم تجزئة الصلح عند بطالنه ليس مقصوراً على البطالن بسبب الغلط

، وقد يكون الصلح باطالً لعدم مشروعية المحل أو عدم مشروعية  فإلبطال لنقص األهلية أو للتدليس أو لإلكراه أو لالستغالل

ن السبب اإلبطال أو البطالن فإن الصلح إذا أبطل أو قضي ببطالنه ، فأيا كا السبب
 (7599 ) ،

،  وكان يشتمل على أكثر من أمر وأحد 

فاألصل أن بطالن جزء منه يقتضي بطالن جميع األجزاء 
 (7595 ) .

، فيجوز أن تتجه نية  ولكن هذه القاعدة ليست من النظام العام 

ً  المتعاقدين ، بقيت األجزاء األخرى  ، فإذا بطل جزء منه ار أجزاء الصلح بعضها مستقالً عن بعض، إلى اعتب ، صراحة أو ضمنا

، وبذلك يتجزأ الصلح طبقاً إلدارة المتعاقدين  قائمة ألنها مستقلة عن الجزء الباطل
 (7599 ) .

  

المتصالح إلى  ، ثم ظهر بعد ذلك أن هناك سندات مزورة تتعلق باألرض هي التي دفعت فإذا تصالح شخص على أرض ومنزل

                                                 

 (
7599
بالنيول  – 2199فقرة  – 2191فقرة  15بودري وفال  –في الهامش  511ص  5عمال التحضيرية ج مجموعة األ (  

 .  2195فقرة  22وريبير وسافاتييه 

 (
7592
 – 111ص  1المحاماة  2511مارس سنة  5أسيوط الكلية  – 279ص  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  21استئناف مصر  (  

 .  11ص  59م  2591نوفمبر سنة  21استئناف مختلط 

 (
7591
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  191تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 575، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  519ص  – 519ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  991

 .  ، ولكن الحكم ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 919التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 991تقنين المدني الليبي م ال

 .  ( 112وانظر األستاذ حسن الذنون فقرة  –) مطابق  119التقنين المدني العراقي 

، فبطالن جزء منه أو إبطاله يؤدي إلى بطالن العقد أو إبطاله  : الصلح غير قابل للتجزئة 2999تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

عند ما يستفاد من عبارة العقد وماهية االتفاق أن المتعاقدين يعتبرون بنود العقد  –اعدة ال محل لها : أوالً . على أن هذه الق كله

، ففي هذه  عندما يكون البطالن ناتجاً عن عدم أهلية أحد المتعاقدين –. ثانياً  بمثابة أقسام مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض

. )  ، ما لم يكن هناك نص صريح مخالف ال فاقد األهلية الذي وضع البطالن لمصلحتهالحالة األخيرة ال يستفيد من البطالن إ

 .  ( وأحكام التقنين اللبناني في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري

 (
7599
، بان يجدد من يتمسك ببطالن الصلح  . كما يجوز أن يكون ذلك بطريق الدفع ويجوز طلب بطالن الصلح بدعوى مستقلة (  

.  ، فيدفع الطرف األول ببطالن هذا الصلح ، فيرد الطرف اآلخر على هذه الدعوى متمسكاً بالصلح لنزاع ويرفع به دعوىا

، فيتدخل شخص ثالث في الدعوى متمسكاً ببطالن هذا الصلح  ويجوز أيضاً أن يتصالح شخصان في الدعوى القائمة بينهما

 .  ( 519األستاذ محمد عرفة ص  – 2957فقرة  22تييه الضراره بحقوقه ) أنظر بالنيول وريبير وسافا

 (
7595
. وتقول  ، فيجوز مثال عند استئنافه أن تؤيد محكمة االستئناف جزءاً منه وتلغى جزءاً آخر وهذا بخالف الحكم فإنه يتجزأ (  

،  إن البطالن أو الحل يرجعان المتعاقدين إلى الحالة القانونية نفسها التي كانوا عليها وقت العقد "لبناني :  2992المادة 

ويجعالن لكل من المتعاقدين سبيال إلى استرداد ما أعطاه لتنفيذ المصالحة مع استثناء الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن 

 .  "، فتسترد قيمة هذا الحق  الحق المتنازل عنه غير ممكن. وإذا أصبح استعمال  النية بوجه قانوني ومقابل عوض

 (
7599
فقرة  15بودري وفال  – 251ص  59م  2517يناير سنة  21 – 959ص  11م  2525 ابريل سنة 19استئناف مختلط  (  

ذ األستا - 519ص  – 511األستاذ محمد عرفة ص  – 2951فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2172فقرة  – 2179

 .  19األستاذ أكثم الخولي فقرة  - 27محمود جمال الدين زكي فقرة 
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 الفهرس العام

، إال إذا تبين من عبارات الصلح أو من الظروف أن المتعاقدين قد توافقا على  ، يطل الصلح في األرض والمنزل معاً  الصلح عليها

، وان الصلح قد تم على األرض ولعى المنزل على أساس استقالل كل منهما عن اآلخر  أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض
 (

7591 ) .
  

، فإن الصلح يبطل أيضاً بالنسبة إلى  ، وطلب القاصر إبطال الصلح لنقص األهلية فأبطل تم الصلح بين عدة أطراف بينهم قاصروإذا 

من بلغوا سن الرشد 
 (7591 ) ،

، فيسقط  ما لم يكن هؤالء قد قصدوا أن يكون الصلح بالنسبة إليهم مستقالً عنه بالنسبة إلى القاصر 

، وتصالح الثالثة مع  ، وكان أحدهم قاصراً  . فإذا أصيب ثالثة في حادثة واحدة ويبقى قائماً بالنسبة إليهم الصلح بالنسبة إلى القاصر

، وبقى بالنسبة إلى االثنين  ، أبطل بالنسبة إليه وحده ، ثم طلب القاصر إبطال الصلح المسئول على المبلغ معين يتقاسمونه بالتساوي

أن صلح هذين االثنين ليس مرتبطاً بصلح القاصر  ، ألن الظروف يستخلص منها اآلخرين
 (7597 ) .

  

وإذا تم الصلح بين الجاني والمجني عليه على مبلغ معين من المال يعطيه األول للثاني في مقابل أن ينزل المجني عليه من الدعوى 

، كان الصلح باطالً فيما  ول عنهما معاً ، وكان المقصود من الصلح ربط الدعويين إحداهما باألخرى والنز الجنائية والدعوى المدنية

. أما إذا  ، ويقسط أيضاً فيما يتعلق بالدعوى المدنية الرتباط هذا الجزء بالجزء األول يتعلق بالدعوى الجنائية لمخالفته للنظام العام

زول عن الدعوى المدنية ، وان جزءاً معيناً من المال خصص للن تبين أن قصد الطرفين لم يكن ربط الدعويين إحداهما باألخرى

، وبقى قائماً فيما يتعلق بالدعوى المدنية  ، بطل الصلح فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المستقلة عن الدعوى الجنائية
 (7595 ) .

  

                                                 

 (
7591
 .  519ص  5أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7591
.  سبة إلى الجميع، فإذا لم يتمسك به بقى الصلح قائماً بالن ولكن ناقص األهلية وحده هو الذي يجوز له أن يتمسك بالبطالن (  

األستاذ محمد علي  – 2171فقرة  15، فإنه يبطل أيضاً بالنسبة إلى الباقي ) بودري وفال  أما إذا تمسك به فابطل بالنسبة إليه

، ألن هذه هي النتيجة الطبيعية  ( ويكون هذا استثناء من قاعدة قصر حجية األحكام على من كان طرفاً فيها 519عرفة ص 

 – 2هامش رقم  2992فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 199ص  512فقرة  1لعدم التجزئة ) أوبرى ورو وإسمان 

. ويجوز إني كون الصلح علىمنازعات متعددة وبعقود مستقلة وحدة متماسكة  ( 2171فقرة  15هكس ذلك بودري وفال 

فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 191ص  512فقرة  1ذا ابطل أحدها ) أوبرى ورو وإسمان فيحكم ببطالنها جميعاً إ

 .  ( 519األستاذ محمد عرفة ص  – 2992ص  2951

 (
7597
وقد قضت محكمة النقض بتجزئة الصلح المعقود بين جانب متعدد األطراف فيهم قصر وبين شخص آخر في دعوى تزوير  (  

.  ، ولم يجز المجلس الحسبي الصلح بالنسبة إلى القصر أرض مملوكة للجانب األول على الشيوع عقد موضوعه ملكية قطعة

، ومن جهة أخرى فإن  ألن الصلح صحيح بالنسبة إليهم من جهة "فأبقت محكمة النقض الصلح قائماً بالنسبة إلى غير القصر 

إذ من الجائز في عقد واحد مطعون فيه بالتزوير إني  ، التجزئة في الحقوق المالية أمر جائز وال يحول حائل دون حصوله

. ومثل هذا القضاء غير مؤثر في  ، ثم يقضى ببطالنه تصالح بعض ذوى الشأن فيه ويظل الباقون متمسكين بمطعنهم عليه

 19مدني ، والقول بغير ذلك يتعارض مع القاعدة التي تقصر حجية األحكام على من كان طرفاً فيها ) نقض  الصلح الذي تم

. والظاهر من ظروف القضية أنه اتضح من نية الطرف األول أنه يجزئ  ( 215رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة 

 – 519، فإذا ابطل بالنسبة إلى القصر بقى قائماً بالنسبة إلى غير القصر ) أنظر عكس ذلك األستاذ محمد عرفة ص  الصلح

، وانظر أيضاً األستاذ محمود  لى عدم جواز تجزئة الصلح في هذه القضيةوهو ينتقد حكم محكمة النقض ويذهب إ 515ص 

 .  ( 1هامش رقم  97جمال الدين زكي ص 

،  ( ، وكان باطال بالنسبة إلى إحداها ) قسمة مع قاصر وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان الصلح شامال لجملة منازعات

نوفمبر سنة  21نازعات ما دام لم ينص في الصلح على تعليق نفاذه القسمة ) فهذا ال يؤثر في صحته بالنسبة إلى باقي الم

 .  ( 279ص  291رقم  7المحاماة  2511

، وصدق المجلس  ) صلح فيه بلغ وقصر 971ص  297رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  27وانظر أيضاً : نقض مدني 

،  ضت وسلم المتصالح اآلخر بعدم سريان الصلح على القصر، ولكنها اعتر الحسبي ولم تطعن وزارة العدل باالستئناف

 .  ( فيتجزأ الصلح : يبطل في حق القصر ويبقى قائماً في حق البلغ

 (
7595
 21 – 591ص  1م  2759ديسمبر سنة  1أنظر في عدم تجزئة الصلح في عهد التقنين المدني السابق : استئناف مختلط  (  

وقارن  – 155ص  91م  2559مايو سنة  7 – 991ص  51م  2599مارس سنة  21 – 251ص  59م  2517يناير سنة 

)  111ص  12المحاماة  2595يناير سنة  25اإلسكندرية الوطنية  – 221ص  91م  2555ابريل سنة  19استئناف مختلط 

خر ال يبيع غالله اصطلح شخصان على ان أحدهما ينزل عن جزء من الدين ويقسط الباقي على خمس سنوات في نظير أن اآل

، ومع ذلك أبقت  ، فقضت المحكمة ببطالن التزام اآلخر لمخالفته لحرية التجارة ببورصة اإلسكندرية إال بوساطة األول

 .  ( 1هامش رقم  97، مع أن عدم التجزئة هنا ظاهر : أنظر األستاذ محمود جمال الدين زكي ص  الصلح في بقايه
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 المحل والسبب في عقد الصلح  -المحل الثاني  

 لمحل في عقد الصلح ا -المبحث األول  

 حلوجوب توافر الشروط العامة في الم - 917

 نص القانوني :  – 

. فيكون محل الصلح إذن هو هذا الحق  الصلح كما قدمنا هو حسم نزاع عن طريق التضحية من الجانبين كل بجزء من ادعائه 

، أحد الطرفين بكل الحق في  ، بموجب الصلح . وقد يختص ، ونزول كل من الطرفين عن جزء مما يدعيه في هذا الحق المتنازع فيه

، ويكون هذا المال هو بدل الصلح  ؤديه للطرف اآلخرمقابل مال ي
 (7529 ) .

 .  فيدخل بدل الصلح ليكون هو أيضاً محل الصلح 

،  ، ممكناً  .فيجب أن يكون موجوداً  ، فإنه يجب أن تتوافر فيه الشروط التي يجب توافرها في المحل بوجه عام وأيا كان محل الصلح

معيناً أو قابالً للتعيين 
 (7522 ) .

  ً  992. وتنص المادة  ، فال يجوز أن يكون مخالفاً للنظام العام ويجب بوجه خاص أن يكون مشروعا

، ولكن  من التقنين المدني في هذا الصدد على ما يأتي : " ال يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام

الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم " يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على 
 (7521 ) .

  

 بطالن الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية واألهلية :  - 915

، وقد  . وكذلك األهلية من النظام العام ، فليس ألحد باتفاق خاص أن يعدل من أحكامها الحالة الشخصية لإلنسان من النظام العام

 .  مدني على انه " ليس ألحد النزول عن أهليته وال التعديل في أحكامها " 257ة نصت الماد

. فال يجوز أن يتصالح شخص من آخر على  ويترتب على ذلك أنه ال يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو باألهلية

                                                 

 (
7529
 .  الهامشفي  951أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7522
، وعلى الحقوق المعلقة على شرط وعلى الحقوق االحتمالية  ويصح الصلح على الحقوق المستقبلة إال في التركات المستقبلة (  

. ويجب أن  ( 959األستاذ محمد عرفه ص  – 2111فقرة  15بودري وفال  – 11جيوار فقرة  – 999فقرة  17) لوران 

 ً صالح شركاء على أن يقتسموا األعيان الشائعة بينهم دون أن يذكروا الكيفية التي تتم بها ، فإذا ت يكون محل الصلح مكنا

 .  ( 257ص  92الحقوق  2525يناير سنة  21، كان الصلح باطال ) استئناف وطني  القسمة

 (
7521
ه في التقنين المدني من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر علي 195تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 915. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 551وص  555ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  992

، ولكن يجوز  المسائل المتعلقة بالنسب أو بالنظام العام: ال يجوز الصلح في  195/  999ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

. ) وأحكام التقنين السابق  "عمل الصلح في الحقوق المالية التي تنشأ عن مسائل النسب أو عن الجنح المخلة بالنظام العام 

 .  ( تتفق مع أحكام التقنين الجديد

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ( ) مطابق 925لمدني السوري م التقنين ا

 . ( ) مطابق 999التقنين المدني الليبي م 

، ويشترط أن يكون معلوماً إن  يشترط أن يكون المصالح عنه مما يجوز أخذ البدل في مقابلته – 2:  195التقنين المدني العراقي م 

، ولكن يجوز الصلح  المتعلقة بالنظام العام أو اآلدابوال يجوز الصلح في المسائل  - 1.  كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم

 .  على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم

 .  ، وأن يكون معلوماً إن كان مما يحتاج إلى القبض والتسليم : يشترط أن يكون بدل الصلح ماال مملوكاً للمصالح 199م 

 .  : يصح الصلح عن الحقوق التي اقربها المدعى عليه أو التي انكرها أو التي لم يبد فيها إقرار وال إنكاراً  191م 

 .  ( 195ص  – 195أنظر األستاذ حسن الذنون ص  –) وأحكام التقنين العراقي في مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصري 

تجوز المصالحة على األمور المختصة باألحوال الشخصية أو النظام العام وال على  : ال 2991تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. وإنما تجوز على مصلحة مالية ناشئة عن أمر يتعلق باألحوال الشخصية أو  الحقوق الشخصية التي ال تعد ماال بين الناس

 .  عن إحدى الجرائم

 .  ، وإن كانت قيمتها غير معلومة لديهما : يجوز للفريقين أن يتصالحا على حقوق أو أشياء 2997م 

 .  ، ولكنها تجوز على كيفية أداء الطعام أو كيفية إيفاء األقساط المستحقة : ال تجوز المصالحة على حق الطعام 2995م 

، بشرط أن  : تجوز المصالحة على الحقوق اإلرثية المكتسبة مقابل بدل يكون أقل من الحصة الشرعية المقررة في القانون 2959م 

 .  يكون ذوو العالقة عالمين بمقدار التركة

 .  ( ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري
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، أو على تعديل أحكام الوالية  إلقرار بالجنسية أو نفيها، أو على ا ، أو على صحة الزواج أو بطالنه بنوته منه نفي أو بإثبات

، ومن كان غير أهل ال يجوز له أن يصالح غيره على  ، أو على حق الحضانة كما ال يجوز الصلح على األهلية والوصاية والقوامة

 . التعديل من أحكام األهلية ، وال يجوز االتفاق صلحاً على ، أو كان أهال ً ال يجوز له بالصلح النزول عن أهليته أنه أهل

ولكن يجوز الصلح على الحقوق المالية التي تترتب على الحالة الشخصية 
 (7529 ) .

فيجوز للمطلقة أن تنزل عن مؤخر صداقها وعن 

. ويجوز لمن له حق النفقة على غيره أن ينزل عما يستحقه من نفقة مدة معينة  نفقة العدة
 (7525 ) ،

.  اتهال أن ينزل عن حق النفقة ذ 

، ال أن يصالح على صفته كوارث  ويجوز للوارث أن يتخارج مع بقية الورثة على نصيبه في الميراث
 (7529 ) .

  

ويجوز الصلح كذلك على المصالح المالية التي تترتب على األهلية فيجوز للقاصر بعد بلوغه سن الرشد أن يصالح من تعاقد معه 

 .  وهو قاصر على إجازة العقد بشروط معينة

 بطالن الصلح على الجريمة :  - 919

، فال يجوز له أن يصالح عليها  وإذا ارتكب شخص جريمة
 (7521 ) ،

ال مع النيابة العامة وال مع المجني عليه  
 (7521 ) ،

ألن الدعوى  

الجنائية من حق المجتمع وهي من النظام العام فال يجوز الصلح عليها 
 (7527 ) .

  

. فإذا تصالح من  ، فيجوز الصلح على حق التعويض المدني ية التي تنشأ من ارتكاب الجريمةولكن يجوز الصلح على الحقوق المال

،  ، لم يكن لهذا أن يطالب بالتعويض بعد هذا الصلح ارتكب الجريمة مع المجني عليه على التعويض عن الضرر الذي أصاب الثاني

، وال أن يرفع دعوى مدنية مستقلة بالتعويض  من ارتكب الجريمةولم يجز له أن يدعي مدنياً في الدعوى الجنائية المرفوعة على 
 (

7525 ) .
  

، لم يكن هذا صلحا ً على التعويض  ولكن إذا اتفق شخص مع آخر على أن يسحب شكوى جنائية قدمها ضده في مقابل مبلغ من المال

، فيكون الصلح باطالً  ، وهذا الحق يدخل ضمن الدعوى الجنائية المدني بل صلحاً على حق الشكوى الجنائية
 (7519 ) .

كذلك الصلح  

، وإنما  بين الدائن والمدين المحجوز عليه بعد تبديد المنقوالت المحجوز عليها ال أثر له في الدعوى الجنائية الناشئة عن التبديد

مقصورة على العالقة المدنية مابين الدائن والمدين 
 (7512 ) .

  

، فإنه ال يجوز الصلح فيما بين المسئولين المتعددين على تحديد  وإذا جاز الصلح بين المسئول والمجني عليه على التعويض المدني

، فتحدد هذه المسئولية من النظام العام وال يجوز الصلح عليها  مسئولية كل منهم في مواجهة المجني عليه
 (7511 ) .

  

                                                 

 (
7529
 .  155ص  91م  2559مايو سنة  7استئناف مختلط  (  

 (
7525
 . ويجوز له أيضاً أن يقسط النفقة المستحقة – 191ص  – 192ص  519فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

 (
7529
،  فإذا اتفق من يدعى النسب مع الورثة على أن ينزل عن دعوى ثبوت النسب وعن حقه في الميراث في مقابل مبلغ معين (  

ط ، والصلح على الميراث مرتب ، ألن الصلح على النزول عن دعوى ثبوت النسب باطل كان هذا الصلح باطال في مجموعه

. ويكون الحكم كذلك حتى لو حدد مبلغ مستقل لكل من دعوى ثبوت النسب وحق  ، فيبطل الصلح كله لعدم التجزئية به

 991فقرة  17، ألن إدماج المسألتين في عقد واحد يكشف عن نية المتعاقدين في ربطهما إحداهما باألخرى ) لوران  الميراث

. فإذا تصالح الشخص  ( 955األستاذ محمد علي عرفة ص  – 2119فقرة  15بودري وفال  – 11وفقرة  12جيوار فقرة  –

ً  على حقه في الميراث وحده دون أن يربط ذلك بمسالة النسب ، وال يمنع ذلك أن يعود من تصالح معه  ، كان الصلح صحيحا

. أما إذا تبين أن  ( 595إلى إنكار نسبه وإلى مطالبته باثباته إذا جدت ظروف تستدعى ذلك ) األستاذ محمد علي عرفة ص 

، كان  ، وأنه اقتسم التركة مع اآلخر على هذا األساس الصلح كان قائماً في أساسه على نزول الشخص عن دعوى النسب

 .  ( 2911فقرة  22الصلح باطال ولو لم يذكر ذلك في العقد ) بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
7521
يجوز الصلح في مواد المخالفات  "من تقنين اإلجراءات الجنائية على أنه  25، وقد نصت المادة  إال في بعض المخالفات (  

. ويجب على  إذا لم ينص القانون فيها على عقوبة الحبس بطريق الوجوب أو على الحكم بشيء آخر غير الغرامة اوالحبس

، وجب أن  لم يكن المتهم قد سئل في المحضر . وإذا محرر المحضر أن يعرض الصلح على المتهم ويثبت ذلك في المحضر

 .  "يعرض عليه الصلح بإخطار رسمي 

 (
7521
، فال نستخلص من تصالح المتهم مع المجني عليه أن هذا  ، فهي كذلك ال تستفيد منه وكما أن النيابة العامة ال تضار بالصلح (  

، ويترك تقدير ذلك لقاضي الموضوع ) األستاذ  ما للنزاع، فقد يكون اندفع إلى ذلك خوف التشهير أو حس إقرار منه بالجريمة

 .  ( 951محمد عرفة ص 

 (
7527
 .  2111فقرة  15بودرى وفال  – 919ص  95م  2511مارس سنة  5استئناف مختلط  (  

 (
7525
 .  2911فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7519
 .  2111فقرة  15بودري وفال  (  

 (
7512
 .  915ص  55م  2511ارس سنة م 5استئناف مختلط  (  

 (
7511
 .  2911فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  
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 ى من النظام العام : بطالق الصلح على مسائل أخر - 912

، وإنما يجوز  وال يجوز الصلح على الضرائب والرسوم المستحقة إذا كان الحق في تحصيلها مقرراً بصفة نهائية وليس محالُ للنزاع

االتفاق على تقسيطها 
 (7519 ) .

صلها ، فيجوز الصلح على الرسوم االختيارية التي تح ،جاز الصلح أما إذا كان الحق ذاته محالً للنزاع 

المجالس البلدية 
 (7515 ) .

  

، فال يجوز أن يتفق المستأجر مع المؤجر صلحاً على ان يدفعه له أجرة أكثر  وال يجوز الصلح على األحكام المتعلقة بإيجار األماكن

بقانون اإلصالح  . وال يجوز الصلح على المسائل المتعلقة ، وله أن يسترد ما دفعه زائداً  من الحد األقصى المقرر قانوناً لألماكن

 .  الزراعي فيما يتعلق بتعيين الحد األقصى ألجرة األراضي الزراعية

، لم يجز  . فإذا أصيب عامل واستحق تعويضاً بناء على هذا القانون وال يجوز الصلح على أحكام القانون المتعلق بإصابات العمل

، وهي  الصلح في كثير من المسائل المتعلقة بعقد العمل الفردي. كذلك ال يجوز  الصلح على هذا الحق إذ يعتبر من النظام العام

 .  المسائل التي تعتبر من النظام العام

، كان  ، فإذا تصالح المدين مع الدائن على أن يدفع له فوائد أكثر من الحد األقصى المسموح به وال يجوز الصلح على الفوائد الربوية

رد ما دفعه زائداً ، وجاز للمدين أن يست هذا الصلح باطالً 
 (7519 ) .

 

،فهذه تخرج عن التعامل  وال يجوز الصلح على األموال العامة للدولة
 (7511 ) .

  

، فال يجوز الصلح على دين قمار أو دين سببه مخالف لآلداب أو  وال يجوز الصلح على بطالن التصرفات الراجع الىالنظام العام

 .  . لكن يجوز الصلح على إجازة عقد قابل لإلبطال كما قدمنا تعامل في تركة مستقبلة

 السبب في عقد الصلح  -المبحث الثاني  

 يدي :السبب بالمعنى التقل - 911

، فيكون سبب  يذهب أنصار النظرية التقليدية في السبب الىان السبب في عقد الصلح هو الغرض المباشر الذي من أجله التزام المدين 

. وعلى هذا الوجه يختلط السبب بالمحل في عقد الصلح اختالطاً  التزام كل متصالح هو نزول المتصالح اآلخر عن جزء من ادعائه

تاماً 
 (7511 ) .

  

، أو كان النزاع قد حسمه حكم  ، فإذا لم يكن هناك نزاع ومن الفقهاء من يجعل السبب في عقد الصلح هو حسم نزاع قائم أو محتمل

، فالصلح يكون باطالً النعدام السبب  نهائي
 (7517 ) .

، يميزه عن غيره  ويعتبر هؤالء الفقهاء  وجود النزاع هو السبب الفني للصلح 

من العقود 
 (7515 ) ،

، فالصلح ال يقع إال على نزاع  حن نرى أن وجود نزاع بين المتصالحين هو من مقومات الصلح وليس سبباً لهون

، واألدق أن يقال أن محل الصلح هو الحق  قائم أو محتمل وإال لم يكن العقد صلحاً ومن ثم يكون النزاع محالً لعقد الصلح ال سبباً له

                                                 

 (
7519
، ويميزون بين التزام الممول بدفع الضريبة وهذا ال يجوز  ويعترض بعض الفقهاء على عدم جواز الصلح على الضرائب (  

فقرة  15، وبين المبالغ المستحق عليها دفعها كضرائب وهذا كسائر الديون يجوز الصلح عليها ) بودري وفال  الصلح عليه

 .  ( 2917فقرة  22وقارب بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2119

 (
7515
م هامش رق 959األستاذ محمد علي عرفة ص  – 199ص  99م  2559يونيه سنة  2559يونيه سنة  15استئناف مختلط  (  

5  . 

 (
7519
 271ص  2م  2775مايو سنة  21استئناف مختلط  – 115ص  79رقم  1المحاماة  2519يناير سنة  99استئناف وطني  (  

 .  91م ص  2751نوفمبر سنة  19 –

 (
7511
ستئناف ، والصلح على هذا اإليجار الباطل باطل مثله ) ا ، فاإليجار باطل وإذا آجر ناظر الوقف العين الموقوفة بغبن فاحش (  

 7. وال يجوز لناظر الوقف الصلح على حجة الوقف ذاتها ) استئناف مختلط  ( 251ص  59م  517 2 يناير سنة 21مختلط 

 .  ( 21ص  59م  2591نوفمبر سنة 

 (
7511
 .  21وقارن األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  – 951ص  – 959األستاذ محمد عرفة ص  (  

 (
7517
بالنيول  – 2195فقرة  15بودري وفال  – 299وفقرة  2هامش رقم  99كابيتان في السبب ص أنظر في هذا المعنى  (  

 .  992فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

 (
7515
، فجعل للصلح سبباً  وقد جمع بعض الفقهاء بين الرأيين – 2األستاذ أكثم الخولي فقرة  - 219بوابيه في الصلح ص  (  

 ً وذهب آخرون إلى أن السبب في الصلح مركب  –، هو قيام النزاع والتزام المتصالح بالنزول عن جزء من ادعائه  مزدوجا

، والباعث  ، وإرادة الطرفين المشتركة في وضع حد للنزاع من عناصر ثالثة : التزام المتصالح بالنزول عن جزء من ادعائه

وانظر عرضاً لهذه النظريات  – 25ص  – 21لط في الصلح ص الذي دفع كال منهما إلى الصلح ) فرديمسكو في الغ

 .  ( 221ص  – 229المختلفة في بوابيه في الصلح ص 
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المتنازع فيه 
 (7599 ) .

  

 المعنى الحديث :السبب ب - 919

، وهو الباعث الدافع للمتصالحين على إبرام  والصحيح في نظرنا أن السبب في عقد الصلح هو السبب الذي تقول به النظرية الحديثة 

 .  الصلح

أو ،  ، أو عزوفه عن التقاضي بما يستتبع من إجراءات طويلة ومصروفات كثيرة فهناك من يدفعه إلى الصلح خشيته أن يخسر دعواه

، أو الحرص  ، أو على صداقة قديمة . وهناك من يكون الدافع له على الصلح اإلبقاء على صلة الرحم خوفه من العالنية والتشهير

ً  على استبقاء عميل له مصلحة في استبقائه  . . وكل هذه البواعث يكون مشروعا

. ومن ثم إذا صالح شخص امرأة للمحافظة على عالقة بها  ، فإنه يكون باطالً  أما الصلح الذي يكون الدافع إليه سبباً غير مشروع

، فكل  ، أو حتى يتمكن من إدارتها للمقامرة ، أو صالح شخص آخر على نزاع متعلق بإيجار دار حتى يتمكن من إدارتها للعهارة آثمة

مشروعية السبب ، ومتى كان الطرف اآلخر على علم بها فإن الصلح يكون باطالً لعدم  هذه البواعث غير مشروعة
 (7592 ) .

  

 آثار الصلح   -الفصل الثاني  
 الصلح مجسم النزاع وله أثر كاشف نسبي : - 915

، وأثره نسبي بالنسبة إلى األشخاص  أثر الصلح هو حسم النزاع الذي وقع عليه : والصلح في األصل يكشف عن الحقوق ال ينشئها

 .  وبالنسبة إلى السبب

 .  ( األثر الكاشف واألثر النسبي 1( حسم النزاع )  2فتتكلم في موضوعين : ) 

 حسم النزاع  -الفرع األول  

 كيف ينحسم النزاع بالصلح وطرق االلتزام بما تم الصلح عليه :  - 919 

، فإن هذا الصلح يحسم النزاع بينهما عن طريق انقضاء الحقوق واالدعاءات التي نزل عنها كل من  إذا أبرم صلح بين طرفين

 .  ، أو يطلب فسخ الصلح إذا لم يقم الطرف اآلخر بما التزم به . ويستطيع كل من الطرفين أن يلزم اآلخر بما تم عليه الصلح رفينالط

 . ( طرق اإللزام بالصلح 1. )  ( كيف ينحسم النزاع بالصلح 2فنبحث إذن مسألتين : ) 

 كيف ينحسم النزاع بالصلح  -المبحث األول  

 الحقوق واالدعاءات التي نزل عنها كل من الطرفين مع تفسير التنازل طيفاً : انقضاء  - 911

ً  ينحسم النزاع بالصلح بأن تنقضي الحقوق واالدعاءات التي نزل عنها كل من الطرفين  .  ، على أن يفسر هذا التنازل تفسيراً ضيقا

 فين انقضاء الحقوق واالدعاءات التي نزل عنها كل من الطر -المطلب األول  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  999النصوص القانونية : تنص المادة  - 911

 .  تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها " - 2"  

ويترتب عليه انقضاء الحقوق واالدعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزوالً نهائياً "  - 1"  
 (7591 ) .

  

 .  ، ولكن النص ليس إال تطبيقاً لمقتضى عقد الصلح وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

وفي التقنين  - 991وفي التقنين المدني الليبي م  - 912ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 2952الموجبات والعقود اللبناني م  وفي تقنين - 129 - 121المدني العراقي  م 
 (7599 ) .

 

                                                 

 (
7599
 .  917أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7592
 - 91ص  99ص  21األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  - 11ص  22م  2751ديسمبر سنة  12استئناف مختلط  (  

 .  11األستاذ أكثم الخولي فقرة 

 (
7591
من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني  151تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 972. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 592ص  – 555ص  5ية ج ) مجموعة األعمال التحضير 999

 (
7599
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 912التقنين المدني السوري م 
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( ويترتب  1. )  ( انقضاء ما نزل عنه كل من المتصالحين من ادعاءاته 2ويتبين من النص السالف الذكر أن الصلح له أثران : ) 

 .  على انقضاء ادعاء كل منهما أن يخلص للطرف اآلخر ما نزل عنه الطرف األول

تثبيت  فللصلح إذن أثر انقضاء وأثر
 (7595 ) .

  

 أثر االنقضاء :  - 917

، فهذا الصلح عقد ملزم  ، ثم تصالحا على أن تكون الدار ألحدهما واألرض لألخر إذا تنازع شخصان على ملكية دار وأرض مثال

ائه في ، ويلزم من خلصت له األرض أن ينزل عن ادع . يلزم من خلصت له الدار أن ينزل عن ادعائه في ملكية األرض للجانبين

 .  ملكية الدار

، وإذا عاد إلى هذا النزاع جاز للطرف  فال يجوز لمن خلصت له الدار أن يعود من جديد ينازع الطرف اآلخر في ملكية األرض

. كذلك ال يجوز لمن خلصت له األرض أن ينازع الطرف اآلخر  اآلخر أن يدفع بالصلح أو أن يطلب فسخه على النحو الذي سنراه

، وإال دفع هذا بالصلح أو طلب فسخه  لدارفي ملكية ا
 (7599 ) .

  

 أثر التثبيت : - 915

 .  ، واألثر األول يترتب حتما على األثر الثاني وفي المثل المتقدم للصلح أثر تثبيت كما له أثر انقضاء

 .  ، إذ نزل الطرف األول عن ادعائه لهذه الملكية فمن خلصت له الدار قد تثبتت ملكيته فيها

ً  خلصت له األرض قد تثبتت ملكيتها فيهاومن   .  ، إذا نزل الطرف اآلخر عن ادعائه لملكيتها ، هو أيضا

، وال ملكية األرض لمن اختص بها  ، فال يعتبر الصلح قد نقل ملكية الدار لمن خلصت له وسنرى أن أثر التثبيت هذا أثر كاشف
 (

7591 ) .
  

، وعلى السبب  ، وعلى الطرفين اللذين وقع بينهما قصور على المحل الذي وقع عليه، فهو م وسنرى أيضاً أن التثبيت له أثر نسبي

 ،  الذي وقع من أجله

                                                                                                                                                                    

 . ( ) مطابق 991التقنين المدني الليبي م 

بدله وتسقط  . ويملك المدعى بالصلح ، فال يجوز ألحد من المتصالحين الرجوع فيه : إذا تم الصلح 121التقنين المدني العراقي م 

 .  دعواه

، فاستحق أو هلك كله أو بعضه قبل تلسيمه للمدعى أو استحق كله أو بعضه بعد  : إذا كان بدل الصلح مما يتعين بالتعيين 129م 

ً  تسليمه للمدعى ، وأن كان الصلح عن  ، فإن كان الصلح عن إقرار يرجع المدعى على المدعى عليه بالمدعى به كال أو بعضا

 .  سكوت يرجع المدعى إلى دعواه بذلك المقدارإنكار أو 

، يسترد من  ، واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة : إذا وقع الصلح عن إقرار على مال معين عن دعوى عين معينة 125م 

 .  بدل الصلح الذي قبضه المدعى مقدار ما أخذ باالستحقاق من المدعى عليه

،  ، واستحق المصالح عنه كله أو بعضه بالبينة نكار على مال معين عندعوى عين معينةإذا وقع الصلح عن إ – 2:  129م 

وإذا  – 1.  ، ويرجع المدعى بالخصومة فيه والدعوى على المستحق يرجعالمدعتى عليه بمقابله من العوض على المدعى

 يستحق المدعى عليه شيئاً من ، فال ، ثم استحق بعض العين ادعى شخص حقاً في عين معينة لم يبينه فصولح عن ذلك

 .  ، استرد العوض كله . وإن استحقت العين كلها بالبينة العوض

 .  ( 119فقرة  – 112، أنظر األستاذ حسن الذنون فقرة  ) وهذه األحكام مستمدة من الفقه اإلسالمي

،  قوق والمطالب التي جرت عليها المصالحة: من شأن الصلح أن يسقط على وجه بات الح 2951تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

. إن المصالحة على  وأن يؤمن لكل من الفريقين ملكية األشياء التي سلمها إليه الفريق اآلخر أو الحقوق التي اعترف له بها

 .  دين مقابل دفع قسم من القيمة المستحقة تسقط القسم الباقي من الدين وتبرئ ذمة المديون

 .  ( للبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) وأحكام التقنين ا

 (
7595
 .  592ص  – 599ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7599
 يونيه سنة 11، إال إذا اتفق مع المتصالح اآلخر علىذ لك ) استئناف وطني  وليس ألي من المتصالحين أن يعدل عن الصلح (  

 .  ( 929ص  995رقم  1الشرائع  529 2

 (
7591
، فإذا وضع أحد المتصالحين يده على أرض ثم نزل عنها صلحاً لخصمه فقد قطع  ومن ثم فالصلح يقطع التقادم المكسب (  

، فإذا مضى على الدين عشر سنين مثال وسلم به المدين للدائن صلحاً فقد قطع  . وكذلك يقطع الصلح التقادم المسقط التقادم

 .  291ص  29م  2592يناير سنة  92 - 111ص  21م  2599 مايو سنة 17. أنظر استئناف مختلط  قادمالت

ص  99م  2511نوفمبر سنة  21 – 219ص  99م  2527يناير سنة  15ويقطع الصلح مدة انقضاء الخصومة ) استئناف مختلط 

 .  ( 917ص  91م  2515مايو سنة  19 – 91



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ً  -المطلب الثاني    تفسير التنازل تفسيراً ضيقا

 من التقنين المدني على ما يأتي :  999النصوص القانونية :تنص المادة  - 979

ً " يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها ا  ، وأيا كانت تلك العبارات فإن التنازل ال ينصب إال على  لصلح تفسيراً ضيقا

الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية محالً للنزاع الذي حسمه الصلح " 
 (7591 ) .

  

 191/  995ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (7597 ) .

  

وال مقابل له في  - 995وفي التقنين المدني الليبي م  - 919نين المدني السوري م ويقابل في التقنينات العربية األخرى : في التق

 2955ويقابل في تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  –التقنين المدني العراقي 
 (7595 ) .

  

 قاضي الموضوع هو الذي يفسر الصلح :  - 972

، شأن الصلح في ذلك شأن غيره من العقود وال يخضع قاضي الموضوع لرقابة  وقاضي الموضوع هو الذي يفسر عقد الصلح

، وإال نقض حكمه  ، وما دام لم مسخ العقد ، ما دام يستند في تفسيره إلى أسباب سائغة محكمة النقض في التفسير
 (7559 ) .

ويقدر  

، إذ األصل في الصلح كما قدمنا أنه غير قابل  صلح قابال للتجزئة تبعاً لقصد العاقدينقاضي الموضوع بوجه خاص ما إذا كان ال

/  991للتجزئة ما لم يتبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقدين قد اتفقا على أن أجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض ) 

، وقد تقدم بيان ذلك  ( مدني 1
 (7552 ) .

  

، فإن هذا النزول المتبادل  صلح يحسم نزاعاً معيناً بين طرفين عن طريق نزول كل منهما عن جزء من ادعائهعلى أنه لما كان ال

، ويجب في الوقت ذاته أن يكون أثر الصلح مقصوراً على النزاع الذي تناوله  يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً 
 (7551 ) .

  

 التفسير الضيق لعقد الصلح : - 971

.  ، شأن التنازل في الصلح في هذا التفسير الضيق شأن كل تنازل تنازل المتصالح عن جزء من ادعائه يجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً  

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " ويجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح بمعناها 

، فسر التنازل بأنه مقصور على ما استحق منها على ما سيستحق "  نازالً عن الفوائد الدين مثالً ، فإذا تضمن الصلح ت الضيق
 (

7559 ) .
  

، وجب أن يفسر الصلح على أن الوارث إنما تصالح على  وإذا تصالح أحد الورثة مع الورثة اآلخرين على استحقاق في التركة

، وللوارث  ، فإن الصلح ال يتناول هذه الوصية المورث قد أوصى له بمال في التركة. فإذا ظهر بعد ذلك أن  استحقاقه باعتباره وارثاً 

 .  ، وال يحتج عليه بالصلح أن يرجع بالموصى به على التركة

                                                 

 (
7591
من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المدني  151ا النص في المادة تاريخ النص : ورد هذ (  

ً  الجديد في المشروع  979، وصار رقمه  . وفي لجنة المراجعة أدخل بعض تحويرات لفظية طفيفة فأصبح النص مطابقا

ص  – 599ص  5عة األعمال التحضيرية ج ) مجمو 999، فمجلس الشيوخ تحت رقم  . ووافق عليه مجلس النواب النهائي

591 )  . 

 (
7597
، ومهما كانت هذه األلفاظ  : الترك الحاصل بالصلح يلزم تأويله بالدقة بحسب ألفاظه 191/  995التقنين المدني السابق م  (  

 .  ال يؤول الترك إال على الحقوق المنحصرة في موضوع المادة الواقع فيها الصلح

 .  ( السابق تتفق مع أحكام التقنين الجديد) وأحكام التقنين 

 (
7595
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 919التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 995التقنين المدني الليبي م 

 .  111ن فقرة . وانظر األستاذ حسن الذنو ، ولكن الحكم تطبيق للقواعد العامة التقنين المدني العراقي ال مقابل

، أن يطبق إال  ، وال يجوز أن أياً كان نصه : يجب تفسير عقد المصالحة بمعناه الضيق 2955تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  على المنازعات والحقوق التي جرى عليها الصلح

 .  ( ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري

 (
7559
 915رقم  9مجموعة عمر  2555يناير سنة  19 – 155ص  51رقم  9مجموعة عمر  2552يناير سنة  21نقض مدني  (  

 .  199ص 

 (
7552
 .  911أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7551
وقد قضت محكمة النقض بأن الصلح عقد ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن  (  

يناير  21ولهذا يجب إال يتوسع في تأويله وأن يقصر تفسيره على موضوع النزاع ) نقض مدني ،  بعض ما يدعيه قبل اآلخر

 .  ( وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليه 155ص  51رقم  9مجموعة عمر  2552سنة 

 (
7559
 .  591ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

، ال ما  ، فإن هذا الصلح ال يشمل إال ما استحقه فعالً من أرباح وإذا تصالح الشريك مع شركائه على ما يستحق من أرباح في الشركة

 .  يستحقه في المستقبلقد 

،  ، فإن الصلح يجب هنا أيضاً أن يفسر تفسيراً ضيقاً  وإذا تصالح المضرور مع المسئول على التعويض المستحق له بسبب اإلصابة

، فتولد عن اإلصابة عاهة مستديمة مثالُ أو  ، فإذا ظهرت مضاعفات بعد ذلك فال يشتمل إال اإلصابة التي كانت ظاهرة وقت الصلح

، وللمضرور أو لوثته من بعده أن يرجع بتعويض آخر  ، فإن الصلح ال يكون قد تناول شيئاً من ذلك ات المصاب من أثر اإلصابةم

، وال يحتج عليه بالصلح السابق  على المسئول بسبب ما جد من الضرر
 (7555 ) .

، وقلنا إنه حتى لو  وقد سبق أن تناولنا هذه المسألة 

ول على جميع الضرر الذي يحدث له فإن ذلك ال يمنع من أن يكون المضرور قد وقع في غلط جوهري تصالح المضرور مع المسئ

، ومن ثم يجوز له أو لورثته أن  ، ولم يكن يتوقع أن اإلصابة ستؤدي إلى عاهة مستديمة أو تقضى إلى موته في شأن هذا الضرر

، فإن كل ال يكفي  حقه في المطالبة بأي تعويض إضافي . وحتى إذا نزل المصاب في الصلح عن يطلب إبطال الصلح للغلط

، ألن اإلجازة الصادرة ممن وقع في غلط ال تصح قبل أن يكشف عن هذا الغلط  الفتراض إجازة لنتائج هذا الغلط الجوهري
 (7559 ) .

  

 األثر النسبي للمصلح فيما يتعلق بالمحل :  - 979

، دون أن يمتد إلى أي  نه يجب أن يكون أثر الصلح مقصوراً على النزاع الذي تناولهومما يترتب على تفسير الصلح تفسيراً ضيقاً أ

شيء آخر 
 (7551 ) .

، فالعقد يقتصر أثره على من كان طرفاً فيه وعلى المحل الذي  على أن هذا األثر النسبي هو أثر العقد بوجه عام 

. فإذا تصالح وارث مع بقية الورثة على  يه أن يكون تفسيره ضيقاً ، ألن القاعدة ف . ولكن الصلح في هذا الصدد أكثر بروزاً  تناوله

، وال يتناول إال الوصية الذي وقع النزاع بشأنها فال يشمل وصية أخرى  ميراث اقتصر األثر على الميراث الذي تناوله الصلح

للموصى له تظهر بعد ذلك 
 (7551 ) .

  

                                                 

 (
7555
 .  591األستاذ محمد علي عرفة ص  – 919ص  121رقم  11المحاماة  555 2 مارس سنة 29نقض جنائي  (  

 (
7559
، ال يتضمن  ، بقصد تسوية الحساب بينهما نهائياً  والصلح الحاصل بين الحكومة وأحد المقاولين – 919أنظر آنفاً فقرة  (  

ص  19م  2522فبراير سنة  19تنازل الحكومة عن الضمان الشعري للمنشئات التي أقامها هذا األخير ) استئناف مختلط 

 21 – 195ص  99م  2527فبراير سنة  17 – 271ص  2م  2775مايو سنة  21. أنظر أيضاً : استئناف مختلط  ( 251

، فأخرجت المصروفات من الصلح وجعلت على  ) لم يعرض الصلح لمصروفات الدعوى 15ص  11م  2529يناير سنة 

 .  ( عاتق المدين

 (
7551
ديسمبر  22استئناف مختلط  – 591ص  5في مجموعة األعمال التحضيرية ج  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي (  

 .  99ص  19م  2591سنة 

 (
7551
، فال يقبل من هذا الشريك أن  والصلح الحاصل بين دائني الشركة ال يشمل الديون التي على أحد الشركاء بصفته الشخصية (  

 – 72ص  59رقم  29المجموعة الرسمية  2525 ر سنةيناي 1يحتج بالصلح الحاصل علىديون الشركة ) مصر الكلية 

، ال  . وإذا نزل أحد المتصالحين عن كل ماله من حقوق وادعاءات قبل اآلخر ( والحكم خاص بصلح الدائنين مع شركة مفلسة

 2م  2775مايو سنة  21يمتد الصلح إال إلى الحقوق التي واجهاها وقت التعاقد وجعال منها موضوعاً له ) استئناف مختلط 

. فالصلح الذي نص فيه على أن المتصالحين قد سويا نهائياً جميع  ( 995ص  99 –م  2527فبراير سنة  17 – 271ص 

، وال يمكن أن يمتدالى العالقات األخرى التي كانت  ما بينهما من حساب يجب إني قتصر على ما قصدا حسمه من نزاع

. وال يؤثر الصلح  ( 99ص  19م  2591ديسمبر سنة  22ف مختلط بينهما وظلت خارجة عن موضوع العقد ) استئنا

، ألن هذا المعاش خاص بهم وال  الحاصل بين الموظل والحكومة علىالمعاش الذي يعطي بعد موت الموظف إلى ورثته

. وإذا تصالح شخصان في دعوى وضع  ( 215ص  29م  2592فبراير سنة  17يستمدونه من المورث ) استئناف مختلط 

، ال ختالف محل  ، فال يحتج عليه بالصلح في وضع اليد ، ورفع الخارج دعوى الملكية ليد على أن تكون اليد ألحدهماا

، بعد أن  . واستعمال المتعاقدين عبارة البراءة العامة ( 179ص  25م  2591مايو سنة  29الدعويين ) استئناف مختلط 

، إنما يفيد عموم البراءة في نوع الحقوق التي كانت محل اعتبارهما  لححصرا موضوع التخالص وحددوه فيما هو مبين بالص

األستاذ محمد  – 991ص  1القضاء  2755مايو سنة  5، وال يجوز أن تتعدى االى غيرها ) استئناف مصر  عند التعاقد

 .  ( 591األستاذ محمد علي عرفة ص  – 121كامل مرسي ص 

حاسما أيضاً لكل نزاع يثار  "، بل يكون  الصلح ال يحسم المنازعة القائمة وقت إبرامه فقطومع ذلك فقد ذهبت بعض األحكام إلى أن 

 2599فبراير سنة  29) طنطا الجزئية  "في المستقبل متى كان هذا النزاع ناشئاً في الدعوى نفسها التي حصل فيها الصلح 

تحقيقاً  "( وذلك  195ص  99م  2527ر سنة فبراي 17قارن استئناف مختلط  - 251ص  291رقم  9المجموعة الرسمية 

. فإذا تنازلت وارثة في عقد  ( 2991ص  999رقم  21المحاماة  592 2 يونيه سنة 99) قنا الكلية  "لما قصده المتعاقدان 

عليها  ، لم يجزلها المطالبة بريع األطيان التي استولت "باقي حقوقها االيلة لها بالميراث الشرعي عن والدها  "الصلح عن 

هو من باقي حقوقها االيلة لها بالميراث الشرعي عن والدها التي تنازلت عنها بمحضر  "، ألن هذا الريع  مقابل هذا التنازل
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 الفهرس العام

، فال يحتج بالصلح إال في نزاع اتحد فيه  لصلح كقوة األمر المقضي في شروطهوهذا األثر النسبي للصلح فيما يتعلق بالمحل يجعل ا 

،كما رأينا هنا  ، وجوب اتحاد السبب والخصوم ، عند الكالم في األثر النسبي للصلح . وسنرى فيما يلي ي المحل والسبب والخصوم

 .  وجوب اتحاد المحل

 طرق اإللزام بالصلح  -المبحث الثاني 

، فيمنعه من تجديد النزاع عن طريق  ، استطاع كل طرف أن يلزم اآلخر بهذا الصلح : إذا أبرم الصلح بين طرفين طريقان - 975

 .  . وقد يوضع في العقد شرط جزائي يوقع على من يخل بالتزامه بمقتضى عقد الصلح أو يرجع إلى النزاع الذي انحسم الدفع بالصلح

، إذ الصلح عقد ملزم للجانبين كما  ، أن يطلب المتصالح اآلخر فسخ العقد لتزاماته في الصلح، إذا أخل أحد المتصالحين با كما يجوز

 .  قدمنا فإذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته جاز لألخر طلب الفسخ

 الدفع بالصلح والشرط الجزائي  -المطلب األول  

 الدفع بالصلح :  - 979

، وال بالمضي في الدعوى التي  ، ال بإقامة دعوى به المتصالحين أن يجدد هذا النزاع ، لم يجز ألي من إذا انحسم النزاع بالصلح

، وال بتجديد هذه الدعوى ويستطيع المتصالح اآلخر أن يدفع بالصلح الدعوى المقامة أو المطلوب المضي فيها أو  كنت مرفوعة

المجددة 
 (7557 ) .

  

. وال يصح االستمرار في إجراءات الدعوى بعد  انتهت الدعوى بالصلح،  ، واصطلحا وإذا كانت الدعوى مرفوع ة بين خصمين

. وإذا لم يكن الخصمان قد اتفقا في  ، فال يصح أن تحكم فيها حتى بالمصروفات ،وتنقضي والية المحكمة على الخصومة الصلح

، تحمل كل خصم ما صرفه  الصلح على شيء فيما يتعلق بالمصروفات
 (7555 ) .

لح وانقضاء الدعوى أن يتدخل وال يجوز بعد الص 

، وليس له إال أن يرفع دعوى مستقلة بذلك  خصم ثالث أضر الصلح بحقوقه
 (7599 ) .

  

، ولكن يجوز التمسك به في  ، فإنه ال يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة النقض ولما كان الدفع بالصلح ال يعتبر من النظام العام

                                                                                                                                                                    

، والفرع يتبع األصل ) طنطا الجزئية وقنا الكلية  ، فضال عن أن الريح تابع للنزاع في الملكية الذي حسمه الصلح "الصلح 

 .  ( 99ص  19وانظر األستاذ محمود جمال الدين زكي فقرة  –في الحكمين المشار إليهما 

 (
7557
 .  997ص  9م  2759يونية سنة  1استئناف مختلط  (  

 (
7555
) حيث لم  15ص  11م  2529ة يناير سن 21وقارن استئناف مختلط  – 2975فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

في  971وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم أنظر آنفاً فقرة  –، فجعلت على عاتق المدين  يعرض الصلح لمصروفات الدعوى

 .  ( الهامش

 (
7599
، وطعن في  ولكن إذا تدخل خصم ثالث اضر الصلح بحقوقه في الدعوى – 2975فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

، فيجب إذن  ، فالظاهر أنه ال يجوز رفض تدخله إال على أساس أن الصلح صحيح وانه قد قضى الدعوى ح بالبطالنالصل

، فإن حكمت بصحته انقضت الدعوى ) استئناف مختلط  على المحكمة بادئ ذى بدء أن تقبل تدخله وتنظر في صحة الصلح

. وإذا تم الصلح بين الخصمين بعد  ( 119ص  55م  2591يونيه سنة  29 – 215ص  29م  2592فبراير سنة  17

، فإن قضت  ، فمحكمة االستئناف تنظر في صحة الصلح إذا طعن فيه ، واستؤنف الحكم صدور حكم من محكمة أول درجة

. على أن محكمة االستئناف  ( 299فقرة  transactionلفظ  9بصحته حكمت بعدم قبول االستئناف ) انسيكلوبيدي داللوز 

طة قد قضت بأن الطعن في الصلح ال يكون في األصل أمام محكمة االستئناف التي تنظر االستئناف المرفوع عن المختل

، وتكلف محكمة  ( 997ص  9م  2759يونيه سنة  1، بل يجب أن ترفع به دعوى مستقلة )  القضية التي وقع فيها الصلح

، وتوقف نظر االستئناف حتى ثبت  يرفع دعوى مستقلةاالستئناف الطرف الذي يطعن في الصلح إذا كان ظاهر الصحة 

، أما إذا كان الصلح غير ظاهر الصحة النعدام الصفة أو لعدم الحصول  للمحكمة المختصة بنظر صحة الصلح في هذا األمر

 17على اإلذن الواجب من المحكمة فإن محكمة االستئناف تقضي ببطالنه وتمضي في نظر االستئناف ) استئناف مختلط 

. ولكن محكمة النقض قضت بان النازعة في  ( 292ص  51م  2599نوفمبر سنة  29 – 219ص  1م  2759فبراير سنة 

، والقاعدة أن قضي األصل  شأن عقد الصلح ليست إال فرعاً من المنازعة في الحق المصطلح عليه المطروح أمام المحكمة

،  لصلح المحرر بينه وبين الخصوم محتجاً به عليهم طالباً مؤاخذتهم به، فإذا قدم الطاعن إلى المحكمة عقد ا هو قاضي الفرع

، وحق المحكمة بل واجبها في التعرض له والفصل  ترتب على ذلك قانوناً حق الخصوم في الطعن عليه ودفع حجيته عنهم

ها فيها أخذا به أو إطراحاً له ) نقض ، وحكم هذا العقد حكم كل دليل يقدم إليها فتقول كلمت في النزاع القائم بشأنه بين الطرفين

 .  ( 599ص  122رقم  9مجموعة عمر  2551يونيه سنة  9مدني 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ول مرة أمام محكمة االستئناف أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أل
 (7592 ) .

  

، لم يبق أمام الخصم الذي له مطعن على هذا الصلح إال أن يرفع دعوى مستقلة أما م المحكمة المختصة  فإذا انقضت الدعوى بالصلح

يطعن بها في الصلح 
 (7591 ) ،

شروعية المحل أو لعدم ، أو يطلب بطالنه لعدم م كأن يطلب إبطاله لغلط في الواقع أو لتدليس أو إلكراه 

، وال  . ويجوز لدائن المتصالح أن يطعن في الصلح بالدعوى إنما وقع تواطؤا ما بين المتصالحين إضراراً بحقوقه مشروعية السبب

، وتسري هنا القواعد العامة المقررة في الدعوى البولصية  بد من التواطؤ ألن الصلح من عقود المعاوضة كما قدمنا
 (7599 ) .

  

، وجب رفع دعوى مستقلة أمام  ، ولم يكن الصلح في ورقة واجبة التنفيذ أراد أحد المتصالحين تنفيذ الصلح وامتنع اآلخر وإذا

 .  ، بتنفيذ الصلح أو بفسخه المحكمة المختصة

 الموازنة بين الصلح والحكم : - 971

فع بالصلح كالدفع بقوة األمر المقضي يقتضي وحدة ، وفي أن الد وهناك شبه بين الصلح والحكم في أن كال منهما يحسم النزاع 

منه على أن "  2/  1991، حتى أنه نص في المادة  . وقد بالغ التقنين المدني الفرنسي في هذا التشبيه الخصوم والمحل والسبب

 .  ، له قوة األمر المقضي " ، فيما بين الطرفين الصلح

 ة : ولكن الصلح مع ذلك يختلف عن الحكم من وجوه عد

، أما الحكم فال يصدر إال في دعوى مرفوعة فيحسم  فالصلح قد يقع دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة فيحسم نزاعاً محتمالً  - 2

 ً  .  ، أما الصلح فعقد كسائر العقود يتم بتوافق اإليجاب والقبول كما قدمنا . وإجراءات الحكم مرسومة في قانون المرافعات نزاعاً قائما

، أما الحكم فتمكن تجزئته  في األصل ال يقبل التجزئة إال إذا قصد المتعاقدان أن تكون أجزاؤه مستقلة بعضها عن بعض والصلح - 1

 . ، فيلغي جزء منه ويبقى الجزء اآلخر إذا طعن فيه بوجه من وجوه الطعن

. أما الحكم فال يجوز الطعن فيه  ، ولكن ال يجوز الطعن فيه لغلط في القانون والصلح يجوز الطعن فيه بعيب من عيوب اإلدارة - 9 

، أما الطعن في  . وطرق الطعن في الحكم مقررة في قانون المرافعات ، ويجوز الطعن فيه لغلط في القانون بعيب من عيوب اإلدارة

 .  بدعوى مستقلة كما سبق القولالصلح فال يكون إال 

 .  ، أما الحكم فله طرق خاصة في طلب تفسيره بينها قانون المرافعات والصلح يتبع في تفسيره الطرق المقررة في تفسير العقود - 5

الحكم فيجوز  . أما ، ال يجوز تنفيذه إال بدعوى مستقلة ، ما لم يكن مصدقاً عليه من المحكمة أو كان في ورقة رسمية والصلح - 9

. وال يجوز أخذ حق اختصاص بالصلح به متى أصبح حكماً واجب التنفيذ  تنفيذه طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات
 (7595 ) .

  

 الشرط الجزائي المقترن بالصلح :  - 971

ن فيه فتتبع في ذلك القواعد العامة ويجوز أن يضع المتصالحان في عقد الصلح شرطاً جزائياً للتأخير في تنفيذه أو كجزء على الطع

 .  المقررة في الشرط الجزائي

، جاز للمتصالح اآلخر أن  ، وتأخر أحد المتصالحين في تنفيذ التزاماته فإذا كان الشرط الجزائي مقرراً للتأخير في تنفيذ الصلح

. ولكن إذا ثبت من تأخر  بب التأخر في التنفيذيطالبه بالتنفيذ وان يطلب تطبيق الشرط الجزائي للتعويض عن الضرر الذي أصابه بس

. كذلك  ( مدني 2/  115، لم يكن الشرط الجزائي مستحقاً ) م  في تنفيذ التزاماته أن الطرف اآلخر لم يلحقه ضرر بسبب هذا التأخير

ح أن التقدير كان مبالغاً ، إذا أثبت من تأخير في تنفيذ الصل يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المنصوص عليه في الشرط الجزائي

                                                 

 (
7592
 transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 2975فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2151فقرة  15بودري وفال  (  

 .  295فقرة 

 (
7591
 .  155م ص  2751ابريل سنة  15 - 295ص  5م  2751فبراير سنة  22استئناف مختلط  (  

 (
7599
فقرة  1جوسران  – 111ص  512فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 119ص  99م  2512مارس سنة  21استئناف مختلط  (  

، ال على أنه عقد كاشف لحق المتصالح مع مدينه  . فالدائن في الدعوى البوليصية يطعن في الصلح الذي عقده مدينه 2599

، بل على أنه عقد تواطأ فيه المدين والمتصالح معه على األضرار بحقوقه فنقل  الصلح في هذه الحالة مفقراً للمدينفال يكون 

،  . ومن ثم يكون للدائن في الواقع من األمر طعنان على صلح المدين المدين حقاً له للمتصالح اآلخر تحت ستار الصلح

، والطعن الثاني أن هذا العقد الناقل للحق الذي يستتر بالصلح عقده المدين  للحقالطعن األول أن هذا الصلح يستر عقداً ناقال 

وقارن بواييه في الصلح ص  – 51متواطئاً فيه مع المتصالح معه لإلضرار بحقوق الدائن ) أنظر األستاذ أكثم الخولي فقرة 

 .  ( 951ص  – 959

 (
7595
بالنيول  – 2152فقرة  15بودري وفال  – 191ص  – 191ص  512فقرة  1أنظر في كل ذلك أوبرى ورو وإسمان  (  

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قضى بالتزام  – 2971فقرة  1كوالن وكابيتان  – 2971فقرة  22وريبير وسافاتييه 

 ، أما ، فإن حجيته مقصورة على أن الصلح صدر منهم وهم أهل الصداره الخصوم بما جاء في عقد الصلح الذي ابرم بينهم

 2551يونيه سنة  9، فإن حجية الحكم ال تتناوله ) نقض مدني  ما عدا ذلك مما يدخل في بيان التزامات المتصالحين وحقوقهم

 .  ( 5/  151رقم  57المجموعة الرسمية 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 .  . وليس في كل هذا إال تطبيق القواعد العامة المقررة في الشرط الجزائي ( مدني 1/  115فيه إلى درجة كبيرة ) م 

، وجب التربص حتى تعرف نتيجة هذا  وإذا كان الشرط الجزائي مقرراً كجزاء على الطعن في الصلح وطعن أحد المتصالحين فيه

. أما إذا لم ينجح  ، ولم يكن الشرط الجزائي مستحقاً إذ هو يسقط مع سقوط الصلح نجح الطاعن في طعنه وأسقط الصلح . فإذا الطعن

،  ، فإن الطرف اآلخر يستطيع أن يرجع بالشرط الجزائي على الطرف الذي لم ينجح في الطعن الطاعن في طعنه وبقى الصلح قائماً 

 .  على الوجه الذي قدمناه مع جواز تخفيضه إذا كان مبالغاً فيه

وبطالن الصلح يستتبع بطالن الشرط الجزائي كما سبق القول 
 (7599  )

 

 فسخ الصلح  -المطلب الثاني  

 قول بعدم جواز فسخ الصلح : - 977

ً  ، فيرد عليه الفسخ وفقاً للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد الصلح كما قدمنا عقد ملزم للجانبين  من الفقهاء في  . ولكن فريقا

. فإذا تصالح وارثان تنازعا  ، وبنوا هذا االعتراض على أن الصلح كاشف للحق كما سنرى فرنسا اعترضوا على جواز فسخ الصلح

، اعتبر كل منهما مالكاً لما اختص به ال بعقد الصلح بل  ، فاختص أحدهما بالدار واآلخر باألرض على ميراث دار وأرض

، واإلقرار إخبار ال إنشاء  ، ما دام كل منهما قد أقر لآلخر بملكية ما أختص به ر إذن فسخ الصلح في هذه الحالة. فال يتصو بالميراث

. مثل ذلك أن يتنازع شخصان على  ، فعند ذلك يجوز الفسخ . أما إذا تضمن الصلح نقل حق ال مجرد الكشف عنه فال يتصور فسخه

. فهنا الصلح قد كشف عن حق األول في  رض في نظير أن يدفع مبلغاً من المال لآلخر، فيتصالحا على أن يختص أحدهما باأل أرض

، جاز للثاني المطالبة بفسخ  . فإذا لم يف األول بالتزامه من دفع المال إلى الثاني ، ونقل للثاني حقاً في المال بدل الصلح األرض

الصلح 
 (7591 ) .

  

 جواز فسخ الصلح :  - 975

لم يسد ال في القضاء  ولكن الرأي المتقدم
 (7591  )

، وذهب أكثر الفقهاء  وال في الفقه
 (7597  )

إلى جواز المطالبة بفسخ الصلح كما هو 

األمر في سائر العقود الملزمة للجانبين 
 (7595 ) .

  

المدين بالتزامه فلم ، ثم أخل  ، وتصالحا على أن ينزل الدائن عن جزء من الدين ويدفع المدين الباقي فإذا نازع المدين الدائن في الدين

، جاز للدائن أن يطلب فسخ الصلح ومطالبة المدين بكل الدين  يدفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصلح
 (7519 ) .

ويجوز  

                                                 

 (
7599
 2151فقرة  – 2155فقرة  15بودري وفال  – 195ص  – 197ص  512فقرة  1أنظر في كل ذلك أوبرى ورو وإسمان  (  

 .  2959فقرة  22نيول وريبير وسافاتييه بال –

 (
7591
 .  511األستاذ محمد علي عرفة ص  – 2959وفقرة  2959فقرة  22أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7591
 2595يناير سنة  25اإلسكندرية الوطنية  – 92رقم  11المجموعة الرسمية  2519ابريل سنة  1استئناف مختلط مصر  (  

ص  99م  2519يونيه سنة  11 – 51ص  2م  2775فبراير سنة  11استئناف مختلط  – 219رقم  52لمجموعة الرسمية ا

 .  155ص  91م  2559مايو سنة  7 – 995

 (
7597
فقرة  15فقرة  15بودري وفال  – 191ص  512فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 7جيوار فقرة  – 512فقرة  1بون  (  

 9انسيكلوبيدي داللوز  – 2599فقرة  1جوسران  – 779ص  27199فقرة  1كوالن وكابيتان  – 251ميرل فقرة  – 2115

األستاذ محمود جمال الدين  – 179فقرة  1األستاذ محمد كامل مرسي في العقود المسماة  - 251فقرة  transactionلفظ 

فقرة  17، فيقول بجواز فسخ الصلح ) لوران  لوران ويتردد – 55األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 51ص  12زكي فقرة 

. ولكنه ليسم بجواز تضمن الصلح شرطاً صريحاً بالفسخ إذا لم يقم  ( 515فقرة  17، ثم يقول بعدم الجواز ) لوران  ( 917

 .  ( 599فقرة  17أحد المتعقادين بتنفيذ التزاماته ) لوران 

 (
7595
، فيلتزم  نب كل من المتصالحين هو ترك الجزء من ادعائه الذي نزل عنه بالصلحذلك أن الصلح ينشيء التزاماته في جا (  

، جاز للمتصالح اآلخر إني طلب فسخ الصلح  . فإذا أخل أحد المتصالحين بهذا االلتزام إذن بعدم تجديد النزاع في هذا الجزء

أما وقد  "( :  11ص  51ثم الخولي ) فقرة . ويقول األستاذ أك ليلغى النزول عن الجزء من ادعائه الذي نزل عنه بالصلح

، فإن فسخ الصلح لعدم التنفيذ يبدو أمراً طبيعياً يقتضيه  استبعدنا فكرة اإلقرار عن الصلح وحللناه إلى تنازل عن حق الدعوى

لح اآلخر لما ، إذ من الطبيعي أن نفترض أن تنازل كل متصالح عن دعواه نهائياً خاضع لتنفيذ المتصا تطبيق القواعد العامة

 .  "يلزمه به الصلح 

 (
7519
، على أن يفي المدين بانتظام في مواعيد االستحقاق التي يحددها  وقد قضى بأنه إذا تضمن الصلح ابراء جزئياً من الدين (  

، فإن عدم الوفاء في مواعيد االستحقاق إذا تبعه إعذار المدين يترتب عليه حلول الدين بكامله )  الصلح وإال حل الدين بكامله

. لكن إذا قبل الدائن الوفاء  ( 151ص  57م  2591يونيه سنة  9 – 55ص  55م  2592ديسمبر سنة  99استئناف مختلط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

،  ح، فيجبر المدين على دفع الجزء من الدين الذي تعهد بدفعه في عقد الصل للدائن في هذه الحالة أن يطالب بتنفيذ الصلح ال بفسخه

، جاز  .أما إذا طلب الدائن فسخ الصلح ففسخ وال يستطيع المدين عند ذلك أن ينازع في هذا الجزء فقد حسم النزاع في شأنه بالصلح

 .  ، فقد فسخ الصلح الذي كان قد حسم هذا النزاع للمدين الرجوع إلى النزاع القديم عند مطالبته بكل الدين

، أن يطلب  ، إذا أخل اآلخر بالتزامه . فيجوز ألي من المتصالحين ة المقررة في فسخ العقودوفسخ الصلح تجري فيه القواعد العام

، وله أن يرفضه ويمنح مهلة للطرف  . وللقاضي حق تقدير طلب الفسخ إما تنفيذ الصلح إذا أمكن التنفيذ عيناً وإما فسخ الصلح

من  199، فكانت المادة  يد يتضمن نصاً صريحاً في جواز فسخ الصلحالمتخلف حتى وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجد

، جاز للطرف اآلخر أن يطالب بتنفيذ العقد إذا كان  هذا المشروع تنص على أنه " إذا لم يقم أحد المتعاقدين بما التزم به في الصلح

الحالتين "  ، دون إخالل بحقه في التعويض في ، وإال كان له أن يطلب فسخ العقد هذا ممكناً 
 (7512 ) .

وقد حذفت هذه المادة في لجنة  

المراجعة " ألن حكمها مستفاد من القواعد العامة " 
 (7511 ) .

  

 األثر الكاشف واألثر النسبي للصلح  -الفرع الثاني  

 األثر الكاشف للصلح  -المبحث األول  

 من التقنين المدني على ما يأتي :  995النصوص القانونية : تنص المادة  - 959

، ويقتصر هذا األثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها "  " للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما تناوله من الحقوق 
 (7519 ) .

  

 195/  991ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (7515 ) .

  

وفي التقنين  - 999وفي التقنين المدني الليبي م  - 911يقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م و

 2959وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 121المدني العراقي م 
 (7519 ) .

  

                                                                                                                                                                    

 25، اعتبر متنازال عن فسخ الصلح ) نقض مدني  بعد حلول ميعاد استحقاق السقط بل وقبل تأجيل بعض األقساط التالية

 .  ( 99ص  29رقم  15المحاماة  2551نوفمبر سنة 

 (
7512
يرد الفسخ على الصلح كما يرد على أي عقد آخر ملزم  "وورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  (  

، جاز للمتعاقد اآلخر أن يطلب الفسخ أو التنفيذ  ي ذمته من التزامات، فإذا لم يقم أحد المتصالحين بما أوجبه الصلح ف للجانبين

، وعاد النزاع القديم كما كان  . فإذا فسخ الصلح اعتبر كأن لم يكن ، مع التعويض في الحالتين إذا كان له محل إذا كان ممكناً 

 .  ( في الهامش 515ص  5) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "

 (
7511
إذا لم يقم أحد  "عراقي على أنه  112وقد نصت المادة  –في الهامش  515ص  5ال التحضيرية ج مجموعة األعم (  

، وإال كان له أن يطلب فسخ  ، جاز للطرف اآلخر أن يطالب بتنفيذ العقد إذا كان هذا ممكناً  المتعاقدين بما التزم به في الصلح

إذا كان الصلح في حكم  -ذ  "عراقي على أنه  121ت المادة . ونص "، دون إخالل بحقه في التعويض في الحالتين  العقد

أما إذا تضمن إسقاط بعض  – 1.  ، فيرجع المدعى به للمدعى وبدل الصلح للمدعى عليه ، فللطرفين التقايل منه المعارضة

إذا امتنع أحد الفريقين عن القيام بالعهود التق قطعها  "لبناني على أنه  2951. ونصت المادة  ، فال يصح التقايل منه الحقوق

، مع مراعاة حقه في  ، وإال حق له أن يطلب الفسخ ، حق للفريق اآلخر المطالبة بتنفيذ العقد إذا كان ممكناً  في عقد المصالحة

 .  "طلب بدل العطل والضرر في الحالتين 

. ويجوز أن يستخلص التقايل ضمناً  ، ولكن ال يجوز ألحدهما أن ينفرد بذلك صلحوغنى عن البيان أنه يجوز للمتصالحين أن يتقابال ال

، فيتقايالن  . وقد يكون التقايل جزئياً  من استمرار الدعوى بين المتنازعين دون أن يدفع أيهما بالصلح الذي كان قد تم بينهما

 .  ( 2959فقرة  22فاتييه في جزء مما تصالحا عليه ويستبقيان الجزء اآلخر ) بالنيول وريبير وسا

 (
7519
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  155تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب في المشروع النهائي 971. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 .  ( 599ص  – 595و ص  591ص  5موعة األعمال التحضيرية ج ) مج 995

 (
7515
: التأمينات التي كانت على الحق الذي وقع فيه الصلح تبقى على حالها للفواء  195/  991التقنين المدني السابق م  (  

الدفع التي كانت موجودة  ، ولكن يجوز لمن عليه تلك التأمينات أو لمن يتضرر من بقائها أن يحتج على الدائن بأوجه بالصلح

 .  "في حق الدين قبل وقوع الصلح 

 .  ( ) والنص يورد نتيجة منطقية من نتائج األثر الكاشف

 (
7519
 التقنينات المدنية العربية األخرى :  (  

 .  ( ) مطابق 911التقنين المدني السوري م 

 . ( ) مطابق 999التقنين المدني الليبي م 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، فإذا شمل الصلح حقوقاً غير  لمتنازع فيها دون غيرهاويخلص من هذا النص أن األثر الكاشف للصلح مقصور على الحقوق ا

ً  –وهو ما يسمى بدل الصلح  –المتنازع فيها   .  كان األثر ناقالً ال كاشفا

 األثر بالنسبة إلى الحقوق المتنازع فيها : - 952

  ً نتيجة من نتائج األثر الكاشف في ، ولكنه نص على  لم يكن التقنين المدني السابق يتضمن نصاً صريحاً في أن للصلح أثراً كاشفا

، ألن األثر الكاشف يمنع من تجديد هذا الحق فتبقى التأمينات  ( 195/  991إبقاء التأمينات التي كانت للحق الذي وقع فيه الصلح ) م 

سالفة  995المادة ، هو نص  . وقد آثر التقنين المدني الجديد أن يورد نصاً صريحاً عاماً في األثر الكاشف للصلح التي كانت له

 .  الذكر

ومعنى أن للصلح أثراً كاشفاً بالنسبة إلى الحقوق المتنازع فيها أن الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح يستند إلى مصدره األول ال 

، وتصالحا على أن يكون لكل منهما  ، ثم تنازعا على نصيب كل منهما في الدار . فإذا اشترى شخصان داراً في الشيوع إلى الصلح

، واستند بذلك حق  منهما مالكاً لهذا النصيب ال بعقد الصلح بل بعقد البيع الذي اشتريا به الدار في الشيوع ، اعتبر كل نصيب معين

. وإذا نزل الدائن بعقد عن جزء من الدين المتنازع فيه للمدين على أن يدفع المدين الجزء  كل منهما إلى مصدره األول ال إلى الصلح

. وإذا تنازع شخصان على  ال مصدره العقد وهو المصدر األول فتبقى التأمينات التي كانت للدين، فهذا الجزء الباقي ال يز الباقي

، اعتبر كل منهما مالكاً لما  ، فاصطلحا على أن يختص أحدهما باألرض واألخر بالمنزل أرض ومنزل كان يملكهما مورث مشترك

ملك ال بالصلح بل بالميراث ، وأنه قد  ، ال من وقت الصلح بل من وقت موت المورث اختص به
 (7511 ) .

  

، واإلقرار إخبار ال  وتذهب النظرية التقليدية في تعليل هذا األثر الكاشف إلى أن الصلح هو إقرار من كل من المتصالحين لصاحبه

، فهو يكشف عن الحق ال ينشئه  إنشاء
 (7511 ) .

إلقرار ولما اعترض على هذه النظرية بأن غرض كل من المتصالحين ليس هو ا 

                                                                                                                                                                    

، وفي حق المدعى عليه خالص من  الصلح عن إنكار أو سكوت هو في حق المدعى معاوضة – 2:  121التقنين المدني العراقي م 

، وال تجري في العقار المصالح عنه ) وهذا النص  فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه – 1.  اليمين وقطع للمنازعة

 .  ( مأخوذ من أحكام الفقه اإلسالمي

: يجب على كل من المتعاقدين أن يضمن لألخر األشياء التي يعطيه إياها على سبيل  2959ين الموجبات والعقود اللبناني م تقن

، ثم نزع هذا الشيء منه بدعوى االستحقاق أو وجد  . وإذا استلم أحد الفريقين بحكم المصالحة الشيء المتنازع عليه المصالحة

. وإذا  ة وجه لفسخ عقد المصالحة كله أو بعضه أو لخفض البدل وفاقاً للشروط الموضوعة للبيع، كان ثم فيه عيباً موجباً للرد

، كان الضمان الواجب على كل من الفريقين لآلخر نفس  كانت المصالحة واقعة على منح حق االنتفاع بشيء لمدة من الزمن

، خالفاً للقواعد العامة التي تقرر أن الصلح في  صلح. ) وهذا النص بوجب الضمان في ال الضمان الواجب في إجارة األشياء

 .  ( األصل ال يوجب الضمان في حدود األثر الكاشف

 (
7511
وإذا نزلت وارثة  – 595ص  – 599ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 ً ، فبيع أحد الورثة لهذه  فإنه تعتبر مالكة لها من يوم وفاة ابيها ، عن جميع حقوقها في تركة ابيها مقابل اثنى عشر قيراطا

ص  295رقم  9المجموعة الرسمية  2599ديسمبر سنة  25القراريط قابل لإلبطال باعتباره بيعاً لملك الغير ) االقصر 

191 )  . 

 (
7511
بالنيول  – 199فقرة  1بون  – 595ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

. وتقرب النظرية  959فقرة  21وانظر عرض النظرية التقليدية في بيدان  – 9111فقرة  1فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

، فيكون للصلح كما للحكم أثر كاشف ) مبرر  ، إذا الصلح يؤدي إلى نتيجة قضائية بوسيلة اتفاقية التقليدية بين الصلح والحكم

 .  ( 299فقرة 

، كما تضمن هذا النص في األثر الكاشف للقسمة )  ولما كان التقنين المدني الفرنسي لم يتضمن نصاً صريحاً في األثر الكاشف للصلح

في الصلح في القانون الروماني وفي القانون  Accarias، فقد ذهب بعض الفقهاء ) أكارياس  ( 2991فقرة  15بودري وفال 

( إلى أن الصلح ناقل  2591شيفالييه في األثر الكاشف للعقود رسالة من رن سنة  – 2719سنة الفرنسي رسالة من باريس 

، فينقضي هذا الجزء  ، على أساس تحليل الصلح بأن كل متصالح فيه ينقل جزءاً من الحق المتنازع فيه إلى صاحبه الحقوق

بواييه في الصلح ص  – 951فقرة  21قاد هذا التحليل بيدان بالنسبة إلى المتنازل باتحاد الذمة عند المتنازل له ) أنظر في انت

. هذا إلى أن غرض كل متصالح من الصلح هو  ( 929بواييه في الصلح ص  – 951فقرة  21. هذا التحليل بيدان  ( 929

ن الحصول على ما عساه يكون للمتصالح اآلخر من حقوق على الشيء المتنازع فيه ال مجرد تخلي المتصالح اآلخر ع

، وهذه كلها حلول ال  ، وجاز الطعن فيه بالدعوى البولصية ، ومن ثم جاز فسخ الصلح لعدم التنفيذ المنازعة في هذا الحق

، وظل األثر الكاشف للصلح هو القول السائد )  . ولكن هذه النظرية لم تسد تتفق إال مع أن الصلح ناقل للحق ال كاشف عنه

فقرة  – 299ميرال فقرة  – 919ص  – 111بوابيه في الصلح ص  – 21ش رقم هام 512فقرة  1أوبرى ورو وإسمان 

292 )  . 
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 الفهرس العام

، رد على هذا االعتراض بأن هذا التنازل عن االدعاء  ، وإنما هو حسم النزاع بينهما بتنازل كل منهما عن جزء من ادعائه لصاحبه

(  fiction، فيكون األثر الكاشف للصلح إنما هو محض افتراض )  يفترض فيه أنه إقرار من المتصالح لصاحبه كشف عن الحق
 (

7517 ) .
  

، وإنما هو ينزل عن حق  يثة في تفسير األثر الكاشف تذهب إلى أن المتصالح في الواقع من األمر ال يقر لصاحبهوالنظرية الحد

، وإنما الصلح قد حسم  . فهذا الجزء من الحق قد بقى على وضعه األول دون أن يتغير الدعوى في الجزء من الحق الذي سلم به

، وهو كاشف عن الحق من  ، فهو قاض على النزاع من حيث خلوص الحق ح أثران. ومن ثم يكون للصل النزاع فيه فخلص لصاحبه

حيث بقاء الحق على وضعه األول 
 (7515 ) .

  

 النتائج التي تترتب على األثر الكاشف الصلح :  - 951

 ونذكر من النتائج التي تترتب على األثر الكاشف للصلح ما يأتي : 

. ومن ثم ال يستطيع في  ق المتنازع فيه من المتصالح اآلخر وال يكون خلفاً له في هذا الحقأوالً : ال يعتبر المتصالح متقلياً الح

مواجهة الغير أن يستعين بمستندات الطرف اآلخر 
 (7519 ) .

، ثم نازعه أجنبي غير  فإذا خلصت ألحد المتصالحين ملكية دار 

اجهة هذا األجنبي أن يضم مدة حيازة المتصالح اآلخر إلى مدة ، لم يستطيع وهو يتمسك بالتقادم في مو المتصالح معه في هذه الدار

 .  حيازته

، وااللتزام  ، ألنه لم ينقل إليه هذا الحق ثانياً :وال يلتزم المتصالح اآلخر بضمان الحق المتنازع فيه الذي خلص للمتصالح األول

بالضمان ال يكون إال مكمالً لاللتزام بنقل الحق 
 (7512 ) .

، ثم استحق  ية األرض المتنازع فيها ألحد المتصالحينفإذا خلصت ملك 

، لم يجز لمن خلصت له األرض بالصلح أن يرجع على المتصالح اآلخر بضمان االستحقاق  األرض أجنبي
 (7511 ) .

  

، فالدائن ال  لباقيثالثاً : وإذا صالح الدائن بعقد المدين على أن ينزل له عن جزء من الدين المتنازع فيه في نظير أن يدفع له لمدين ا

، ومن ثم تبقى التأمينات التي كانت للدين المتنازع  . فلم يتجدد الدين بالصلح يزال في الباقي الذي خلص له دائناً بالعقد كما سبق القول

فيه ضامنة للباقي من الدين الذي خلص للدائن بالصلح 
 (7519 ) .

، فكانت  نىوقد كان المدني السابق يتضمن نصاً صريحاً في هذا المع 

، ولكن  تنص على أن " التأمينات التي كانت على الحق الذي وقع فيه الصلح تبقى على حالها للوفاء بالصلح 195/  991المادة 

يجوز لمن عليه تلك التأمينات أو لمن يتضرر من بقائها أن يحتج على الدائن بأوجه الدفع التي كانت موجودة في حق الدين قبل وقوع 

( بأوجه الدفع التي كانت موجودة في حق  احتجاج من عليه التأمينات أو من يتضرر من بقائها ) كالدائن مرتهن ثان. و الصلح "

، فأثره مقصور على المتصالحين وال يحتج به على من كفل الدين المتنازع  الدين قبل وقوع الصلح نتيجة طبيعية لألثر النسبي للصلح

                                                 

 (
7517
 .  2959فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2991فقرة  15بودري وفال  (  

 (
7515
 21فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 999ص  – 995ص  – 995ص  – 999بوابيه في الصلح ص  (  

299  . 

 (
7519
 – 59األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 252ميرل فقرة  – 911فقرة  21بيدان  – 2959فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 .  951وانظر عكس ذلك األستاذ محمد علي عرفة ص 

 (
7512
 .  2991فقرة  15بودري وفال  – 2955ص  2959فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7511
، فإن الضمان ال يجب  . ويالحظ أنه حتى لو كان الصلح ناقال للحق ( في الهامش 959لبناني ) آنفاً فقرة  2959قارن م  (  

األستاذ أكثم الخولي فقرة  – 959وص  999ألن األصل في الحق المتنازع فيه عدم وجوب الضمان ) بواييه في الصلح ص 

. وانظر  ( 2991فقرة  15ال فعله الشخصي ) بودري وفال . وغنى عن البيان أن المتصالح يضمن في جميع األحو ( 91

في أن مشروع التقنين المدني الفرنسي كان يشتمل على نص يقضي بعدم الضمان ثم حذف لمخالفته للعدالة ولكن ذلك ال يغير 

 .  27هامش رقم  512فقرة  1من الحكم الواجب وهو عدم الضمان : أوبرى ورو وإسمان 

 (
7519
. وال يغير الصلح من طبيعة الحق وال يؤثر في صفاته فإذا كان قابال للتحويل  2959فقرة  22وريبير وسافاتييه بالنيول  (  

. وإذا كان قابال للتنفيذ لثبوته في ورقة  ( 999رقم  29المحاماة  2599ابريل سنة  1يبقى كذلك بعد الصلح ) استئناف مصر 

لح ويستطيع صاحبه أن ينفذ به إذا ما فسخ العقد لعدم قيام العاقد اآلخر بتنفيذ ، بقى كذلك بعقد الص رسمية أو لصدور حكم به

. األستاذ محمود جمال الدين  15ص  99م  2591ديسمبر سنة  99االلتزامات المفروضة عليه بمقتضاه ) استئناف مختلط 

أن المتصالحين قد عدال من هذا  ، بقى كذلك إال إذا ظهر وإذا كان مؤجال أو معلقاً على شرط –(  51ص  99زكي فقرة 

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة قد  ( 259فقرة  transactionلفظ  9الوصف ) انسيكلوبيدي داللوز 

أسست قضاءها بصحة التنفيذ بفوائد تأخير األقساط المستحقة من ثمن البيع على أن محضر الصلح المطلوب التنفيذ به صريح 

، فذلك منها  ، وعلى أن عقد البيع هذا ينص على سريان الفوائد عن التأخير ائع بجميع حقوقه المقررة بعقد البيعفي احتفاظ الب

، ومن ثم فإن الفوائد المنصوص عليها فيه تكون كأنها  ، إذ أن عقد البيع يكون في هذه الحالة متمماً لعقد الصلح سديد

 .  991ص  215رقم  5مجموعة عمر  2555سنة  مايو 5منصوص عليها في عقد الصلح ) نقض مدني 
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فيه 
 (7515 ) .

  

، وإنما يجب التسجيل لالحتجاج به على  ، لم يكن تسجيله واجباً فيما بين المتصالحين صلح على حق عيني عقاريرابعاً : إذا وقع ال

الغير 
 (7519 ) .

من قانون الشهر العقاري ال توجب التسجيل في التصرفات الكاشفة عن الحق كالصلح إال لالحتجاج  29ذلك أن المادة  

، جاز له أن يحتج بالصلح ولو لم يسجله على  ، فخلص له العقار . فإذا تصالح شخص مع آخر على عقار متنازع فيه به على الغير

، لم يجز لمن خلص له العقار بالصلح أن يحتج  العقار قبل الصلح أو بعدهالمتصالح اآلخر ولكن إذا كان المتصالح اآلخر قد باع هذا 

سبق إلى التسجيل فضل على اآلخر  –المشتري أو المتصالح األول  –، وأيهما  على المشتري إال إذا سجل الصلح
 (7511 ) .

  

، لم يعتبر هذا  لح ألحد المتصالحين، فخلص هذا الدين بالص خامساً : كذلك إذا وقع الصلح على دين متنازع فيه في ذمة الغير

، فال تراعي هنا اإلجراءات الواجبة في حوالة الحق  المتصالح متلقياً للدين من المتصالح اآلخر
 (7511 ) .

  

 . فلو أن عقاراً متنازعاً عليه فيه بين ، فإنه ال يصلح سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم القصير سادساً :لما كان الصلح غير ناقل للحق

، لم يستطع واضع  ، ثم ظهر مستحق للعقار ، فوضع هذا يده على العقار بحسن نية خمس سنوات شخصين خلص ألحدهما بالصلح

، ألن الصلح ليس سبباً صحيحاً إذ هو كاشف عن الحق ال ناقل له  اليد أن يتمسك بالتقادم القصير
 (7517 ) .

ولكن يجوز لواضع اليد أن  

 .  وضع يده خمس عشرة سنةيتمسك بالتقادم الطويل إذا 

، فال يجوز  ، فإن الصلح وهو كاشف عن الحق ال يفتح الباب لألخذ بالشفعة سابعاً : إذا خلص عقار ألحد المتنازعين فيه بالصلح

. هذا إلى أن الشفعة ال تجوز إال في البيع  لجار أو شريك في الشيوع أن يطلب أخذ العقار بالشفعة
 (7515 ) ،

أن الصلح  فإذا أثبت الشفيع 

 . يخفي بيعاً جاز له األخذ بالشفعة

 األثر الناقل بالنسبة إلى الحقوق غير المتنازع فيها :  - 959

ً  وقد يتضمن الصلح حقوقاً غير متنازع فيها ، ال  ، فيكون له أثر منشئ أو ناقل ، وفي هذه الحالة ينشئ الصلح التزامات أو ينقل حقوقا

 .  أثر كاشف

، فيتصالحا على أن يختص أحدهما باألرض  نشئ فيها الصلح التزاماً أن يتنازع شخصان على أرض ومنزلمثل الصورة التي ي

، مبلغاً من النقود يلتزم  ، واقتضى األمر أن يدفع من اختص بالمنزل معدالً  . فإذا كان المنزل قيمته أكبر من األرض واآلخر بالمنزل

، وهو لم يدخل في الحقوق  شأ التزاماً في ذمة من اختص بالمنزل هو دفع المعدل، فهنا الصلح قد أن بدفعها لمن اختص باألرض

                                                 

 (
7515
ص  29م  592 2 يناير سنة 92على أن التجديد قد يقع بالصلح إذا انصرفت إلى ذلك نية المتصالحين ) استئناف مختلط  (  

وانظر األستاذ  – 121ص  999رقم  29املحاماة  2599ابريل سنة  1وانظر في انعدام التجديد استئناف مصر  – 291

 .  ( 91م الخولي فقرة أكث

 (
7519
وقبل قانون التسجيل لم يكن  – 595ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

مايو سنة  11 – 97ص  - 19م  2597يناير سنة  29تسجيل الصلح واجباً حتى لالحتجاج به على الغير ) استئناف مختلط 

 .  ( 151ص  19م  2597

 (
7511
، جاز للمتصالح األول أن يتمسك ضد المششتري بملكيته للعقار الذي كان  إال أنه إذا كان المشتري هو الذي سجل أوالً  (  

، فقد يكون هو المالك الحقيقي للعقار ويكون المشتري قد اشترى العقار من غير مالك وهو  ينازعه فيها المتصالح اآلخر

 .  ( 52خولي فقرة المتصالح اآلخر ) األستاذ أكثم ال

 (
7511
وال يجوز  – 2955ص  2959فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 112ص  512فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

فقرة  transactionلفظ  9، كما يجوز ذلك في الحوالة ) انسيكلوبيدي داللوز  استرداد الدين المتنازع فيه إذا وقع عليه صلح

252 )  . 

 (
7517
فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  – 595ص  5إليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج المذكرة ا (  

 .  2955ص  2959فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2999فقرة  15بودري وفال  – 119ص  512

 (
7515
الصلح الواقع في ملكية مقابل دفع مبلغ ، ذلك بان  وقد قضت محكمة النقض بأن الصلح ال تجوز فيه الشفعة وال االسترداد (  

، وإنما يمثل ما قد يكون  ، والمبلغ المدفوع صلحاً ال يمثل فيه العقار معين من النقود ليس ناقال للملكية بل هو مقرر لها

، وال يجوز أن  . ثم أنه بطبيعته يقتضى ترك كل طرف شيئاً من حقه للطرفين من حظ في كسب أو خسارة دعوى الملكية

، كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية ال يمكن أن يحل فيها أجنبي  ينتفع األجنبي بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح

، هذا فضال عن أن نصوص القانون في الشفعة واالسترداد صريحة في أن كال  عن العقد مثل طالب الشفعة أو االسترداد

. وانظر أيضاً  ( 575ص  195رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  11مدني الحقين ال يرد إال على حالة البيع ) نقض 

ص  19م  2529ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  – 11المجموعة الرسمية رقم  2592 ابريل سنة 19: استئناف وطني 

75  . 
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المتنازع فيها 
 (7579 ) .

، فيخلص الحق ألحدهما في نظير أن يلتزم بدفع مبلغ من النقود  وقد يتصالح شخصان على حق متنازع فيه 

،  . وقد يتصالح الدائن والمدين على دين متنازع فيه بينهما فيها،فهنا أيضاً قد أنشأ الصلح التزاماً لم يدخل في الحقوق المتنازع  لآلخر

، فهنا قد جدد المدين الدين  فيتفقان على أن ينزل عن هذا الدين في نظير أن يلتزم المدين بدين جديد قيمته أقل من الدين األصلي

، ويكون للصلح في هذه الحالة أثر منشئ  األصلي بدين أقل
 (7572 ) .

تي ينقل فيها الصلح حقاً أن يتنازع شخصان ومثل الصورة ال 

. فهنا الصلح له أثر ناقل بالنسبة إلى  ، ويتصالحا على ان يختص أحدهما بالدار في نظير أن يعطي لآلخر أرضاً معينة على دار

ن يستعين بمستنداته . ومن ثم يعتبر من أخذ األرض خلفاً لمن أخذها منه فيستطيع أ األرض وهي لم تدخل في الحقوق المتنازع عليها

، ويجب  ، ويكون الصلح سبباً صحيحاً في التقادم الخمسي ، ويلتزم من أعطى األرض بضمان االستحقاق على دعم حقه في األرض

، وهذه النتائج هي عكس النتائج التي قدمناها لألثر الكاشف  تسجيل الصلح لنقل ملكية األرض بالنسبة إلى الغير وفيما بين المتعاقدين
( 7571  )

 

، فإذا نزل شخص صلحاً عن أرض  ولكن الصلح في الصور المتقدمين يبقى كاشفاً فيما بتعلق بالحقوق المتنازع فيها كما سبق القول

، فالصلح إذا كان منشئاً بالنسبة  ، في نظير أن يلتزم اآلخر لألول بدفع مبلغ من النقود أو أن يعطيه داراً  متنازع فيها للمتصالح اآلخر

، فهو كاشف بالنسبة إلى األرض ألنها هي الحق المتنازع فيه  ، وناقالً بالنسبة إلى الدار اللتزام بدفع المبلغ من النقودإلى ا
 (7579 ) .

  

 األثر النسبي للصلح  -المبحث الثاني 

 األثر النسبي بوجه عام :  - 955

،  ، ولعى الطرفين اللذين وقع بينهما المحل الذي وقع عليه. فهو مقصور على  ، له أثر نسبي ، شأنه في ذلك شأن سائر العقود الصلح

. ولكن  ، فإن الحكم ال يكون حجة إال عند اتحاد المحل والخصوم والسبب . وهو في هذا يشبه الحكم وعلى السبب الذي وقع من أجله

 .  ، ال إلى قياسه على الحكم األثر النسبي للصلح يرجع إلى أنه عقد

 في المحل األثر النسبي  - 959

  ً ، وبينا كيف يجب أن  إحالة :وقد رأينا كيف يكون للصلح أثر نسبي فيما يتعلق بالمحل عند الكالم في تفسير الصلح تفسيراً ضيقا

، لم يتناول الصلح إال الوصية  . فإذا تصالح موصى له مع الورثة على وصية يكون أثر الصلح مقصوراً على النزاع الذي تناوله

، فال يشمل وصية أخرى للموصي له تظهر بعد ذلك  زاع بشأنهاالذي وقع الن
 (7575 ) .

  

 األثر النسبي في األشخاص  - 951

، حتى لو وقع على  من المشروع التمهيدي تنص على أنه " ال يترتب على الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه 159: كانت المادة 

محل ال يقبل التجزئة " 
 (7579 ) .

، ألن حكمه يستخلص القواعد العامة  لجنة المراجعةوقد حذف هذا النص في  
 (7571 ) .

  

، فإن الورثة اآلخرين ال يحتجون بهذا الصلح وال يحتج به عليهم  فإذا اصطلح أحد الورثة مع الموصى له على الوصية
 (7571 ) .

وإذا  

، فإن هذا الصلح ال يحتج به الموصي له اآلخر وال يحتج به عليه  ، وصالح الوارث أحدهما كان الموصي له شخصين بوصية واحدة
 (7577 ) .

  

                                                 

 (
7579
 .  595ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7572
 .  2952فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7571
فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  -   2995فقرة  15بودري وفال  – 111ص  512فقرة  1أوبرى ورو وإسمان  (  

 وإذا تضمن الصلح إنشاء حق عيني على "من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي :  1/  152وقد كانت المادة  – 2952

. وقد حذفت هذه الفقرة في لجنة  "، وجب تطبيق األحكام المتعلقة بالتسجيل  ، أو نقل هذا الحق أو تعديله أو إنهاءه عقار

وانظر آنفاً  557ص  – 551ص  5، اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في التسجيل ) مجموعة األعمال التحضيرية ج  المراجعة

 .  ( في الهامش 991فقرة 

 (
7579
 .  2959ص  2952فقرة  22نيول وريبير وسافاتييه بال (  

 (
7575
 .  979أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7579
ال يجوز االحتجاج  "، وكانت تجري على الوجه اآلتي :  119/  997ويقابل هذا النص في التقنين المدني السابق المادة  (  

، على غموض  . وهذا الحكم "، وال يجوز أن يحتج هو به أيضاً  بالصلح على من له شركة في القضية التي وقع فيها الصلح

من المشروع التمهيدي ) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال  159، متفق مع حكم المادة  النص

 .  ( 599ص  5التحضيرية ج 

 (
7571
 .  في الهامش 599ص  – 591ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7571
 .  في الهامش 599ص  5المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ج  (  

 (
7577
 .  2157فقرة  15بودري وفال  (  
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، ثم مات من اإلصابة فإن هذا الصلح ال يحتج به على ورثة المصاب فيما يختص بالتعويض  وإذا تصالح المصاب مع المسئول

 ً بسبب وفاة المصاب  المستحق لهم شخصيا
 (7575 ) .

، وال  ، فإن هذا الصلح ال يحتج به المهندس وإذا تصالح رب العمل مع المقاول 

يحتج به عليه 
 (7559 ) .

  

، فصلح شركة التأمين مع المضرور ال يحتج به على المسئول الذي أمن مسئوليته  وإذا أمن شخص مسئولية
 (7552 ) .

  

مدني على أنه " إذا تصالح الدائن مع  155ويستثني من القاعدة المتقدمة الذكر الصلح مع أحد المدينين المتضامنين فقد نصت المادة 

. أما إذا كان من  ، استفاد منه الباقون أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح اإلبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى

. فالصلح مع أحد  ، فإنه ال ينفذ في حقهم إال إذا قبلوه " لصلح أن يرتب في ذمتهم التزاماً أو يزيد فيما هم ملتزمون بهشأن هذا ا

.وكالمدينين المتضامنين الدائنون  ،ولكن ال يحتج به عليهم المدينين المتضامنين يجوز إذن أن يحتج به الدائنون المتضامنون اآلخرون

.  ، ولكن ال يحتج به عليهم مع أحد الدائنين المتضامنين يجوز أن يحتج به الدائنون المتضامنون اآلخرون، فالصلح  المتضامنون

، أما الصلح مع أحد المدينين في دين  ، ولكن ال يجوز أن يحتج به عليه كذلك الصلح مع المدين األصلي يجوز أن يحتج به الكفيل

، النعدام النيابة التبادلية هنا سواء فيما يضر أو فيما يفيد  ، وال يحتج به عليهم آلخرون، فال يحتج به الدائنون ا غير قابل لالنقسام
 (

7551 ) .
  

، شأن سائر تصرفات الوارث الظاهر  ، فإن صلحه يسرى في حق الوارث الحقيقي وإذا صالح الوارث الظاهر على الميراث
 (

7559 ) .
  

 األثر النسبي في السبب  - 951

، ثم تلقى  من المشروع التمهيدي تنص على أنه " من تصالح على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معين 159: كانت المادة 

. وقد حذف  ، ال يكون هذا الحق الذي كسبه من جديد مرتبطاً بالصلح السابق " هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر

من القواعد العامة  ، ألن حكمه يستخلص هذا النص في لجنة المراجعة
 (7555 ) .

  

، فقد قدمنا أن  ، ثم تصالح مع أحدهما . فإذا نازع الوارث في صحة وصية صادرة لشخصين وهنا األثر النسبي للصلح يتعلق بالسبب

هذا الصلح ال يحتج به الموصي له اآلخر وال يحتج به عليه 
 (7559 ) .

ه . فإذا فرض أن الموصى ل وهذه هي النسبية في األشخاص 

، فإنه يجوز في هذه الحالة للموصى له األول أن يعود إلى النزاع في  اآلخر قد مات وورثه الموصى له األول الذي قبل الصلح

، وال يستطيع الوارث أن يحتج عليه بالصلح بالرغم من وحدة المحل )  الوصية فيما يتعلق بحقه في اإلرث من الموصى له الثاني

، فالموصي له األول تقيد بالصلح  .ذلك ألن السبب لم يتحد ( ص ) وهما الوارث والموصي له األول( ووحدة األشخا وهو الوصية

، وهو اآلن يتقدم بسبب جديد هو الميراث من الموصي له اآلخر ومن ثم ال يتقيد بالصلح الختالف السبب  كموصى له
 (7551 ) .

  

                                                 

 (
7575
، إذا تقدمت  وال يحتج بالصلح المبرم مع المجني عليه في حادثة على زوجته – 2955فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

المحاماة  2595مايو سنة  17الحادثة مطالبة بتعويض الضرر الذي لحقها بوفاة عائلها ) نقض جنائي بعد وفاته بسبب تلك 

ً  –(  91رقم  29 مايو سنة  19 – 555ص  215رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  12. نقض مدني  وانظر أيضا

 – 112ص  229رقم  1ض مجموعة أحكام النق 2592ابريل سنة  25 – 115ص  929رقم  9مجموعة عمر  2557

 .  299ص  99م  2512يناير سنة  11استئناف مختلط 

 (
7559
 .  2955فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

 (
7552
 .  219فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  (  

 (
7551
 .  2155فقرة  15بودري وفال  (  

 (
7559
وقد يصالح الشخص  – 219فقرة  transactionلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 2955فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  (  

، وعند ذلك تسري قواعد االشتراط لمصلحة الغير أو التعهد  عن نفسه وعن غيره مشترطاً لمصلحة هذا الغير أو متعهداً عنه

 .  ( 2955فقرة  22عن الغير ) بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
7555
من تقنين الموجبات  2959. وهذا النص يقابل المادة  في الهامش 599ص  – 555ص  5ضيرية ج مجموعة األعمال التح (  

، ثم اكتسب هذا الحق  من صالح على حق كان له أو تلقاء بناء على سبب معين "والعقود اللبناني ويجري على الوجه اآلتي : 

د المصالحة السابقة فيما يتعلق بالحق الذي اكتسبه ، ال يكون مقيداً بأحكام عق نفسه من شخص آخر أو بناء على سبب آخر

 .  من التقنين المدني الفرنسي 1999وانظر أيضاً م  "مجدداً 

 (
7559
 .  951أنظر آنفاً فقرة  (  

 (
7551
،  ( تصالح على أرض ادعى أنه ورثها وقد ورد مثالن في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي نوضحهما فيما يلي : ) أ (  

، ويحتج المتصالح بالبيع الصادر له رغما من الصلح  ، فالصلح ال يجاوز النزاع القديم إلى السبب الجديد راها بعد ذلكثم اشت

، فالصلح ال يجاوز النزاع  ( تصالح على أرض اشتراها من أحمد وبعد ذلك اشترى األرض من على . ) ب على الميراث



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

، أو صالحه بعد انقضاء سنة من تاريخ  في هذا الصلح كذلك إذا صالح شخص وصية السابق على حساب الوصاية ولم يطعن

، فإنه ال يكون مقيداً بالصلح  ، ومات هذا األخ فورثه هو . فإذا كان له أخ لم يصالح الوصي مثله ، فإنه يكون مقيداً بهذا الصلح تقديمه

. ذلك ألن السبب هنا قد  ي شأن هذا الحق، ويستطيع أن يعود إلى مناقشة الحساب مع الوصي ف فيما يتعلق بحقه في اإلرث من أخيه

، وال يستطيع الوصي أن يحتج عليه بصلح  ، فهو قد صالح الوصي قاصراً الصلح على ما يخصه هو من حساب الوصاية اختلف

 .  تقدم فيه بسبب حسابه الشخصي وهو اآلن يتقدم بسبب آخر هو الميراث من أخيه

  

                                                                                                                                                                    

بالبيع الصادر له من على ) أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في ، ويحتج المتصالح  القديم إلى السبب الجديد

 .  ( في الهامش 599ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ج 
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 2662 .................................................................................................. :اليمين  -194

 2668 ........................................................................................... عقد اإليجار بدأ تنفيذه
 2668 ...................................................................................... ) أ ( بدء التنفيذ متنازع فيه

 2668 ....................................................... ال يجوز اإلثبات إال بالكتابة وإال قرار واليمين : -191
 2666 .................................................................................أعمال البدء في التنفيذ : -110

 2666 ................................................................................) ب ( بدء التنفيذ غر متنازع فيه
 2666 ..................................................................................... ماذا يبقى لإلثبات : -111
 2666 ........................................................................................... إثبات اهنجرة : -112
 2661 ............................................................................................ إثبات المدة : -119
 2666 .................................................................................. إثبات شروط اإليجار : -111

 2666 ................................................ طرق إثبات اإليجار في التقنين المدني الجديد -المطلب الثاني
 2666 .............................................................. ال محل للتشدد في طرق إثبات اإليجار : -111
 2666 ................................... إثبات اإليجار :رجوع التقنين المدني الجديد إلى القواعد العامة في  -116
 2666 ........................ جوازات إثبات عقد اإليجار بالبينة أو بالقرائن فيما ال يجاوز عشرة جني ات : -114
 2666 ........................ عدم جواز إثبات عقد اإليجار بالبينة أو بالقرائن فيما يجاوز عشرة جني ات : -118
 2667 ............... يكفي في التقنين المدني الجديد إثبات عقد اإليجار نفسه دون إثبات اهنجرة أو المدة : -111
 2667 ......................................................... إحالة : –الكتابة في إيجار اهنراضي الزراعية  -110
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 الفهرس العام

 2667 .................................................................................................... المبحث الثاني
 2667 ................................................................................. نفاذ عقد اإليجار في حا الغير

 2667 ................................................................................ ثبوت التار خ والتسجيل : -111
 2661 .................................................................................................... المطلب اهنول

 2661 ............................................................ اإليجار ليكون نافذًا في حا الغير ثبوت تار خ عقد
 2661 .............................. من ال يعتبر من الغير فيكون التار خ العرفي لعقد اإليجار حجة عليه : -112
 2662 ..................... من يعتبر من الغير فال يكون اإليجار نافذًا في حقه إال إذا كان ثابت التار خ : -119
 2666 ................................................................ يشترط في الغير أن يكون حسن النية : -111

 2661 ............................................... تسجيل عقد اإليجار ليكون نافذًا في حا الغير -المطلب الثاني
 2661 .......................................... :متى يجب تسجيل عقد اإليجار ليكون نافذًا في حا الغير  -111
 2661 ........................................... من هو الغير الذي ال ينفذ اإليجار غير المسجل في حقه : -116
 2666 ............................................................................. جزءا عدم تسجيل اإليجار : -114

 2666 ....................................................................................................المبحث الثالث
 2666 ............................................................................................... تفسير عقد اإليجار

 2666 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -118
 2666 .............................................................. العقود المطبوعة : –عبارة العقد واضحة  -111
 2661 .............................................................................. عبارة العقد غير واضحة : -160
 2662 ..................... قيام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين وتفسير الشك في مصلحة المدين : -161

 2668 ........................................................... اآلثار التي ترتتب على اإلجيار -الفصل الثاني
 2668 .................................................................. اإليجار :االلتزامات الناشئة عن عقد  -162

 2666 ................................................................................ التزامات املؤجر -الفرع األول
 2666 ...................................................................... حصر التزامات المؤجر الرئيسية : -169

 2666 ............................................................................. تسلم العين المؤجرة -المبحث اهنول
 2666 ......................................................................... ما الذي يجب أن يسلم -المطلب اهنول

 2666 ....................................................................................... تطبيا قواعد البيع -161
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 الفهرس العام

 2661 .................................................................................. تحديد مقدار العين المؤجرة –1
 2661 ..................................................................... تطبيا أحكام تحديد مقدار المبيع : -166
 2666 ............................................................................. حالة نقص العين المؤجرة : -164
 2666 .............................................................................. حالة ز ادة العين المؤجرة : -168
 2677 ........................................ تقادم الدعاوي التي تنشأ عن نقص العين المؤجرة أو ز ادت ا : -161

 2671 .................................................................................... تحديد ملحقات العين المؤجرة
 2671 ..................................................................... المقصود بملحقات العين المؤجرة : -140
 2671 .......................................................... تطبيقات مختلفة في ملحقات العين المؤجرة : -141

 2676 ................................................... على أية حالة يجب أن تسلم العين المؤجرة -المطلب الثاني
 2676 .......................................... االختالف ما بين التقنين المدني القديم والتقنين المدني الجديد 142

 2676 ............................................................................................. التقنين المدني القديم
 2676 ................................................ تسليم العين بالحالة التي هي علي ا عند بدء االنتفاع : -149
 2671 ....................................................... صالحية العين للغرض الذي أوجرت من أجله : -141
 2671 ...................................................................... سليم :حصول خلل بالعين قبل الت -141
 2676 ................................................ عدم وجود عوائا تحول دون االنتفاع بالعين المؤجرة : -146
 2676 .............................................................................. التعديل في التزام المؤجر : -144

 2676 ............................................................................................ التقنين المدني الجديد
 2676 .............................................................. تسليم العين وملحقات ا في حالة صالحة : -148
 2676 ....................................................... ارتفاع العوائا التي تحول دون االنتفاع بالعين : -141
 2617 .......................................................................... التعديل في التزامات المؤجر : -180

 2611 ............................................................... كيف ومتى وأين يكون التسليم -المطلب الثالث 
 2611 ..................................................................................... تطبيا أحكام البيع : -181

 2611 ............................................................................................... كيف يكون التسليم
 2611 ..................................................................................... من التسليم : نوعان -182
 2611 .......................................................................................... التسليم الفعلي : -189



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 2612 ........................................................................... تطبيقات في التسليم الفعلي : -181
 2618 ................................................................................................. التسليم الحكمي :
 2616 ................................................................................................ متى يكون التسليم

 2616 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -186
 2616 ..................................................................... عدم دفع اهنجرة عن مدة التأخير : -184
 2616 .............................................................. حس المؤجر للعين حتى يستوفي اهنجرة : -188

 2611 ................................................................................................. أين يكون التسليم
 2611 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -181
 2611 .......................................................................... مكان تسليم الشيء المصدر : -110

 2616 ..................................................................................................... نفقات التسليم
 2616 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -111
 2616 ................................. نفقات تسليم العين المؤجرة وردها تكون على تكون على المستأجر : -112

 2616 ................................................................. جزاء عدم القيام بالتزام التسليم -المطلب الرابع
 2616 ....................................................................................... نصوص قانونية : -119

 2616 ..................................................... عدم قيام المؤجر بالتسليم لسبب ال يرجع إلى هالك العين
 2616 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -111
 2616 ............................................................. الوفاء بالتزام التسليم يجب أن يكن كامال : -111
 2627 .......................................................................................... التنفيذ العيني : -116
 2621 .......................................................................................... إنقاص اهنجرة : -114
 2622 ............................................................................................... عو ض :الت -111
 2628 .............................................................. االلتزام بتسليم العين غير قابلة لالنقسام : -200

 2626 ................................................................... عدم قيام المؤجر بالتسليم بسبب هالك العين
 2626 .................................... تحمل تبعة ال الك : –االلتزام بتسليم العين المؤجرة التزام مستقل  -201
 2626 .................................................... ك ا بعده :الفرق بين هالك العين قبل اإليجار وهال -202
 2626 ................. ال فرق فقي هالك العين بعد اإليجار بين هالك ا قبل التسليم وهالك ا بعد التسليم : -209
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 الفهرس العام

 2626 ............................................................................... هالك العين قبل التسليم : -201
 2621 ........................................................................... تع د العين بالصيانة -المبحث الثاني

 2621 ............................................................. االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد : -201
 2621 ................................................ صيانة العين المؤجرة في التقنين المدني القديم -المطلب اهنول

 2621 .................................................................... عدم التزام المؤجر بعمل أية مرمة : -206
 2626 .................................................................................... النصوص القانونية : -204
 2687 ................................................................................................. القضاء : -208

 2688 .................................................................................................... المطلب الثاني
 2688 ................................................................. مؤجرة في التقنين المدني الجديدصيانة العين ال

 2688 ........................................................................................... مسائل ثالث : -201
 2686 ..................................................................... التزام المؤجر بتع د العين المؤجرة بالصيانة

 2686 ........................................................................ االلتزام بالصيانة والجزاء عليه : -210
 2686 ....................................................................................... نصوص قانونية : -211
 2681 ............................................................................. أنواع ثالثة من الترميمات : -212
 2681 ........................................................... إحالة : –الترميمات الضرور ة لحفظ العين  -219
 2681 ......................................................................... إحالة  : –الترميمات التأجير ة  -211
 2681 ................................................................. الترميمات الضرور ة لالنتفاع بالعين : -211
 2686 ............................................................. إجراء الترميمات الضرور ة دون الكمالية : -216
 2686 .................................................. تكاليف العين المؤجرة تلحا بالترميمات الضرور ة : – 214
 2686 ..................................................................... جواز االتفاق على تعديل االلتزام : -218

 2667 ....................................................................................) ب ( جزاء االلتزام بالصيانة
 2667 ....................................................................................... نصوص قانونية : -211
 2661 ............................................................................................ فيذ العيني :التن 220
 2666 ....................................................................... فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة : -221
 2666 ............................................................................................... التعو ض : -222
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 الفهرس العام

 2666 .......................................... ما بين التقنين المدني القديم والتقنين المدني الجديد :الفروق  -229
 2666 ....................................................... حا المؤجر في إجراء الترميمات الضرور ة لحفظ العين

 2666 ....................................................................................... نصوص قانونية : -221
 2666 ....................... الترميمات الضرور ة لحفظ العين غير الترميمات الضرور ة لالنتفاع بالعين : -221
 2666 ..............الترميمات الضرور ة لحفظ العين تقع على عاتا المؤجر و جوز للمستأجر القيام ب ا : -226
 2666 ............................................ حا المؤجر في القيام بالترميمات الضرور ة لحفظ العين : -224
 2661 .................................................. حا المستأجر في يفسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة : -228
 2662 ..................... متى يجوز للمستأجر أن يطلب تعو ضًا بسبب الترميمات التي أجراها المؤجر : -221

 2668 .............................................................................. يجارهالك العين أثناء مدة اإل -9
 2668 ....................................................................................... نصوص قانونية : -290

 2666 ............................................................................................... ) أ ( ال الك الكلي
 2666 ....................................................................... الك المادي وال الك القانوني:ال  -291
 2666 ..................................................................................... سبب ال الك الكي : -292
 2661 .............................................................. انفساخ اإليجار ل الك العين هالكًا كليًا : -299

 2666 ............................................................ ) ب ( ال الك الجزئي أو الخلل في االنتفاع بالعين
 2666 .............................. يب في العين :التمييز بين ال الك الجزئي وحاجة العين إلى الترميم الع -291
 2666 ............................................................ ال الك الجزئي والخلل في االنتفاع بالعين : -291
 2617 .......................................................................................... التنفيذ العيني : -296
 2618 ....................................................................... سخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة :ف -294
 2616 ............................................................................................... التعو ض : -298

 2616 ................................................................................ ضمان التعرض -المبحث الثالث
 2616 .......................................... التعرض الصادر من المؤجر والتعرض الصادر من الغير : -291

 2611 ............................................................ ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي -المطلب اهنول
 2611 ....................................................................................... نصوص قانونية : -210

 2616 .................................................................................... أنواع التعرض وشروطه – 1
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 2616 .............................................................................. أنواع التعرض الشخصي : -211
 2616 ............ تعرض قائم على أعمال مادية وتعرض قائم على تصرفات قانونية : –التعرض المادي  -212
 2616 .................................................................... التعرض المبني على سبب قانوني : -219
 2667 ............................................................................ شروط التعرض الشخصي : -211
 2661 ................................................................. وقوع التعرض بالفعل : –الشرط اهنول  -211
 2661 .................................................... وقوع التعرض أثناء مدة اإليجار : –الشرط الثاني  -216
 2662 . أعمال المؤجر تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل ب ذا االنتفاع : –الشرط الثالث  -214
 2668 ................... عدم استناد المؤجر في اهنعمال التي يقوم ب ا إلى حا ثابت له : –الشرط الرابع  -218

 2666 ........................................................................... صورة مختلفة للتعرض الشخصي -2
 2666 .................................................................................. تعداد لبعض الصور : -211
 2666 .............................. ) أ ( الدخول في العين المؤجرة واستعمال ا استعمال جوانب ا لإلعالن : -210

 2666 ................................................................. ) ب ( تغير شكل العين المؤجرة أو ملحقات ا :
 2666 ................................... ) جـ ( اإلخالل بوجود االنتفاع التي خصصت ل ا العين المؤجرة : -212

 2667 .......................................................... ) د ( مزاحمة المستأجر في تجارته أو في صناعته :
 2666 .............................................. ) هـ ( أعمال التعرض الواقعة في عين مجاورة مملوكة للمؤجر :

 2666 ............................................................... ) و ( أعمال التعرض الصادر من إتباع المؤجر
 2666 ........................................................................ الجزاء المترتب على التعرض الشخصي

 2666 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -216
 2666 ......................................................................... حبس اهنجرة : –التنفيذ العيني  -214
 2662 ....................................................................... فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة : -218
 2668 ............................................................................................... التعو ض : -211
 2666 ................................................... لية التزام المؤجر بضمان تعرضه لالنقسام :عدم قاب -260
 2666 ...................................... جواز االتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعرضه : -261

 2666 ............................................................ ضمان التعرض الصادر من الغير -المطلب الثاني
 2666 .......................................................... التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني
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 2666 ....................................................................................... نصوص قانونية : -262
 2666 ..................................................................... ) أ ( الشروط الواجب توافرها لقيام التعرض

 2666 ......................................................... صدور التعرض من الغير : –الشروط اهنول  -261
 2666 ............... ادعاء الغر حقًا يتعلا بالعين المؤجرة و تعارض مع حا المستأجر : –الشرط الثاني  -261

 8771 ....................................................... وقوع التعرض بالفعل : –الشرط الثالث  -266 $911
 8772 ........................................... إحالة : –وقوع التعرض أثناء مدة اإليجار  –الشرط الرابع  -264

 8778 ............................................................................. ) ب ( ما يترتب على قيام التعرض
 8778 .................................................................. ن التعرض وضمان االستحقاق :ضما -268
 8778 ................................................. إخطار المؤجر بالتعرض : –ضمان التعرض  –أوال  -261
 8776 .................................................................................. دفع المؤجر للتعرض : -240
 8776 ............................................................ متى يجوز للمستأجر دفع التعرض بنفسه : -241
 8711 ............................................................................. ضمان االستحقاق : –ثانيًا  -242
 8712 ................. عدم قابلية التزام المؤجر بضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني لالنقسام : -249
 8718 .................................. جواز االتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعرض الغير -241

 8716 .............................................................................. لمادي الصادر من الغيرالتعرض ا
 8716 ....................................................................................... نصوص قانونية : -241

 8716 .................................................... ) أ ( الشروط الواجب توافرها في التعرض المادي الصادر
 8716 ..................................................................... من الغير حتى ال يكن المؤجر مسئوال عنه

 8716 ............................ الغيرالحكمة في عدم مسئولية المؤجر عن التعرض المادي الصادر من  -246
 8716 .................. شروط ثالثة ليكون المؤجر غير مسئول عن التعرض المادي الصادر من الغير : -244
 8716 ............................................ المتعرض من الغير وال شأن للمؤجر به : –الشرط اهنول  -248
 8716 ......................... التعرض مادي ال يستند فيه المتعرض إلى أي حا يدعيه : –الشرط الثاني  -241
 8727 ..................... تسليم العين للمستأجر وأثناء انتفاعه ب ا :حدوث التعرض بعد  –الشرط الثالث  -280

 8721 ........................................................ ما يترتب على قيام التعرض المادي الصادر من الغير
 8721 .................................................. حا الرجوع : –ال مسئولية في اهنصل على المؤجر  -281
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 8722 ................................................................................... أوال  : الرجوع على المتعرض
 8722 ....................................................................... رجوع المستأجر على المتعرض : -282
 8728 ......................................................................... رجوع المؤجر على المتعرض : -289

 8726 ...................................................................................... ثانيا : الرجوع على المؤجر
 8726 ............................................................... اشتراط المستأجر الرجوع على المؤجر : -281
 8726 ............................... حرمان المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة بسبب التعرض المادي : -286
 8726 .............................................................................. تعداد لبعض هذه الصور : -284
 8726 ....................................................................................... نصوص قانونية : -288
 8787 ................................................................................... مجال تطبيا النص : -281
 8781 ............................................................................. تزاحم المستأجر ن للمنقول : -210
 8786 .............................................................................. تزاحم المستأجر ن للعقار : -211
 8786 ............................ إحالة : –جواز رفع الدعوى من أحد المستأجر ن المتزاحمين على اآلخر  -212

 8767 ................................................ ) ب ( التعرض الصادر من جيران مستأجر ن من مؤجر واحد
 8767 ..................................................................................... المراد بالجيران هنا : -211
 8767 ........................................................................................... فروض ثالثة : -211
 8767 ...................................................................... التعرض المستند إلى ادعاء حا : -211
 8761 ................................ التعرض غير المستند إلى ادعاء حا وال عالقة له بصفة المستأجر : -216

 8761 ........................................... أجر :التعرض غير المستند إلى ادعاء حا وله عالقة بصفة المست
 8768 ........................................... ) ج ( التعرض الصادر من جيران مستأجر ن من مؤجر ن مختلفين

 8768 ..................................................................................... المراد بالجيران هنا : -218
 8768 ............................................................ فرضان : و جب التمييز هنا بين فرضين : -211
 8768 ..................................................................... التعرض واقع على العين المؤجرة : -900
 8766 ................................ التعرض مقصور على حدود العين التي يوجد في ا الجار المتعرض : -901
 8761 .............................................................. حالة ما إذا كان الجار هو نفس المؤجر : -902

 8766 ....................................................................... ) د ( التعرض الصادر من ج ة حكومية



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8766 ....................................................................................... نصوص قانونية : -909
 8766 ........................ ال يعتبر التعرض الصادر من ج ة حكمية تعرضًا مبنيا على سبب قانوني : -901
 8766 ............................................................... أعمال الج ة الحكومية تعتبر قوة قاهرة : -901
 8767 ......................................................................... رجوع المستأجر على المؤجر : -906
 8768 ................................................................ رجوع المستأجر على الج ة الحكومية : -904
 8766 ..............................تعرض الج ة الحكومية للمستأجر في عمل لم يدخل في عقد اإليجار : -908
 8761 .................................... ة الحكومية من إعطاء رخصة إلدارة المكان المؤجر :امتناع الج  -901

 8766 ................................................................ ) هـ ( التعرض الناشئ من سرقة العين المؤجرة
 8766 .................................................. سرقة العين المؤجرة تعرض مادي صادر من الغير : -910
 8766 .................................................. متى يكون المؤجر مسئوال عن سرقة العين المؤجرة : -911
 8766 .................................................................. مسئولية المؤجر عن تقصير البواب : -912
 8717 ............................................................. اشتراط المؤجر عدم مسئوليته عن البواب: -919
 8717 ....................................................... متى يكون المؤجر ملتزمًا بإقامة بواب للحراسة : -911

 8711 ............................................................. ت الوصفمن العيوب الخفية وفوا -المبحث الرابع
 8711 ............................................................. االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد : -911

 8712 .............................................. ضمان العيوب الخفية في التقنين المدين القديم -المطلب اهنول 
 8712 .................................................... حا المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص اهنجرة : -916
 8718 ............................................................. ال حا للمستأجر في طلب التنفيذ العيني : -914
 8718 ..................... ال حا للمستأجر في طلب التعو ض إال بناء على قواعد المسئولية التقصير ة : -918
 8716 .......................................... المؤجر يتحمل تبعة العيب ولكنه غير مسئول عن ضمانه : -111
 8716 ........................................................... جواز االتفاق على تعديل اهنحكام المتقدمة : -920
 8711 ..................................................... مسئولية المستأجر قبل الغير عن العيوب الخفية : -921

 8711 ............................ ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف في التقنين المدني الجديد -المطلب الثاني
 8711 ............................................... المؤجر يضن للمستأجر العيب الخفي وفوات الوصف : -922
 8716 ....................................................................................... نصوص قانونية : -929



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8716 ................. ضمان العيب تكملة اللتزامات المؤجر اإليجابية التي قررها التقنين المدني الجديد : -921
 8716 .................................................................. ال يشترط في العيب أن يكون قديمًا : -921
 8716 .................................................................. شروط ثالثة يجب توافرها في العيب : -926
 8767 ............................................................ يجب ا يكون العيب مؤثرًا : –الشرط اهنول  -924
 8762 ........................................................... يجب أن يكون العيب خفيًا: –الشرط الثاني  -928
 8768 ........................................ يجب أن يكون العيب غير معلوم للمستأجر : –الشرط الثالث  -921

 8766 ................................................ الخفية وفوات الوصفما يترتب على قيام ضمان العيوب  -2
 8766 ....................................................................................... نصوص قانونية : -990
 8761 .......................................................................................... التنفيذ العيني : -991
 8766 ....................................................................... فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة : -992
 8766 ............................................................................................... التعو ض : -999
 8761 .................. نصوص قانونية : –جواز االتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان العيب  -991

 8768 .......................................................................... التزامات املستأجر -الفرع الثاني
 8768 ............................................................................ التزامات المستأجر اهنربعة : -991
 8766 .................................................................................. التزامات أخرى ثانو ة : -996

 8766 ...................................................................................... دفع اهنجرة -المبحث اهنول
 8766 ........................................................... االلتزام بدفع اهنجرة وضمانات هذا االلتزام : -994

 8766 .................................................................... التزام المستأجر بدفع اهنجرة -المطلب اهنول
 8766 ......................................................................... مسألتان : نبحث هنا مسألتين : -998

 8766 .................................................................................. أركان االلتزام بدفع اهنجرة – 1
 8766 ............................................................................................ أركان ثالثة : -991
 8766 ................................................................................. اهنجرة : –االلتزام  محل -910
 8766 ......................................................................................... المدين باهنجرة : -911
 8761 .......................................................................................... الدائن باهنجرة : -912

 8768 .................................................................... اد دفع اهنجرة ومكانه طر قته وإثابتهميع -2



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8768 ...................................................................... نص قانوني : –ميعاد دفع اهنجرة  -919
 8761 ...................................................................... نص قانوني : –مكان دفع اهنجرة  -911
 8766 ...................................................................................... طر قة دفع اهنجرة : -911
 8766 ..................................................................... نص قانوني : –إثبات دفع اهنجرة  -916

 8172 .................................................................... الضمانات المعطاة للمؤجر -المطلب الثاني
 8172 .................................................................................. نوعان من الضمانات : -914

 8172 ............................................................. الضمانات التي يعطي ا القانون العام للمؤجر – 1
 8172 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -918
 8172 .......................................................................................... التنفيذ العيني : -911
 8178 ........................................................................................... فسخ اإليجار : -910
 8176 ..................................................................................... طالبة بتعو ض :الم -911

 8176 ..................................... ضمانات مؤجر العقار فيما يتعلا بالمنقوالت الموجودة في العين المؤجرة
 8176 ............................... وضع منقوالت في العين المؤجرة وحقوق المؤجر على هذه المنقوالت : -912

 8176 .............................................................................. ) أ ( وضع منقوالت تضمن اهنجرة
 8176 ....................................................................................... نصوص قانونية : -919
 8176 ...................................... مقدار اهنجرة التي يجب ضمان ا المنقوالت التي يجب وضع ا : -911
 8111 ................................................................. متى يعفى المستأجر من هذا االلتزام : -911
 8112 ....................................................................................... جزءا هذا االلتزام : -916

 8116 ........................................ ب ( حا امتياز المؤجر على المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة) 
 8116 ................................................................................. الحا الممتاز ومرتبته : -914
 8116 ............................................................................... المنقوالت محل االمتياز : -918
 8111 ................................ منقوالت مثقلة باالمتياز ولكن المستأجر أخرج ا من العين  المؤجرة : -911
 8116 ....................................... للمستأجر :منقوالت موجودة بالين المؤجرة ولكن ا غير مملوكة  -960

 8127 ............................................................. ) ج ( حبس المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة
 8127 ....................................................................................... نصوص قانونية : -961



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8121 ............................................................. تمشي الحا في الحبس مع حا االمتياز : -962
 8128 ........................................... اإلجراءات التي يتبع ا المؤجر الستعمال حقه في الحبس : -969

 8126 .................................................................................... ) د ( توقيع الحجز التحفظي
 8126 ......................................................................... فائدة الحجز التحفظي ونوعاه : -961
 8126 .............................. من يستطيع توقيع الحجز وعلى أي المنقوالت وهني دين يجوز توقيعه : -961
 8121 ............................................................................. إجراءات الحجز التحفظي : -966

 8126 ................................................ استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له . -المبحث الثاني
 8126 ....................................................... كيفية استعمال العين وعدم إحداث تغيرات ب ا : -964

 8126 .................................................................... المطلب اهنول كيفية استعمال العين المؤجرة
 8126 ....................................................................................... نصوص قانونية : -968
 8126 .................................................... استعمال العين إذا كان االستعمال مبينا في العقد : -961
 8187 .............................................. استعمال العين إذا كان االستعمال غير مبين في العقد : -940
 8181 ....................................................... التزام المستأجر بعدم ترك العين دون استعمال : -941
 8182 ................................................................................. جزاء اإلخالل بااللتزام : -942

 8188 ................................................. إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة -المطلب اهنول
 8188 ....................................................................................... نصوص قانونية : -949
 8186 ................................................... عدم جواز إحداث تغييرات ضارة إال بإذن المؤجر : -941
 8181 ............................................................................ جزءا اإلخالل ب ذا االلتزام : -941
 8186 ..................................... نص قانوني : –وضع المستأجر أج زة حديثة في العين المؤجرة  -946

 8186 ................................................................. المحافظة على العين المؤجرة -المبحث الثالث
 8186 ........................... العناية الواجب على المستأجر بذل ا ومسئوليته عن حر ا العين المؤجرة : -944

 8186 .................... العناية الواجب على المستأجر بذل ا في المحافظة على العين المؤجرة -المطلب اهنولى 
 8186 ................. مسئولية المستأجر عن سالمة العين المؤجرة والتزامه بإجراء الترميمات الضرور ة : -948
 8186 ....................................................................................... نصوص قانونية : -941
 8161 ..................................................... عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين : -980



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8162 ............................................ نص قانوني : –إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله  -981
 8166 ........................................................... عناية الشخص المعتاد في استعمال العين : -982
 8161 ................................................................. مسئولية المستأجر عن أعمال تابعية : -989
 8166 .............................................................. جواز االتفاق على تعديل أحكام االلتزام : -981
 8166 ......................................................................... عبء إثبات اإلخالل بااللتزام : -981
 8166 ................................................................................. جزاء اإلخالل بااللتزام : -986

 8167 .........................................................................قيام المستأجر بالترميمات التأجير ة -2
 8167 ....................................................................................... نصوص قانونية : -984
 8161 ............................................................................ تحديد الترميمات التأجير ة : -988
 8166 ................................ اهنساس الذي يقوم عليه التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجير ة : -981
 8161 ....................................................... : الجزاء المترتب على إخالل المستأجر بااللتزام -910

 8166 .................................................. مسئولية المستأجر عن حر ا العين المؤجرة -المطلب الثاني
 8166 ............................................................. االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد : -911

 8166 ................................................. تأجر عن الحر ا في التقنين المدني القديممسئولية المس – 1
الحالتين :عبء اإلثبات على المؤجر في  –عدم اختالف حالة الحر ا عن حالة ال الك بغير الحر ا  -912

 ................................................................................................................... 8166 
 8111 ......................... مسئولية المستأجر عن الحر ا في التقنين المدني القديم مسئولية تقصير ة : -919
 8112 ............................................ تأمين المستأجر على مسئوليته في التقنين المدني القديم : -911
 8118 ...................................................... حالة تعدد المستأجر ن في التقنين المدني القديم : -911

 8118 .................................................. مسئولية المستأجر عن الحر ا في التقنين المدني الجديد -2
 8118 ....................................................................................... نصوص قانونية : -916

 8116 .............................................................................. المستأجر للعين شخص واحد – 1
 8116 ..... الفرق بين مسئولية المستأجر عن ال الك بالحر ا ومسئوليته عن ال الك بسبب غير الحر ا : -914
 8111 ................... كيف يكون اإلثبات : –المستأجر في الحر ا يحمل عبء إثبات السبب اهنجنبي  -918
 8167 ......................................................... نطاق تطبيا مسئولية المستأجر عن الحر ا : -911



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8162 ................................................................ جزاء مسئولية المستأجر عن الحر ا : – 100
 8166 ........................................... االتفاق على تعديل أحكام مسئولية المستأجر عن الحر ا : -101
 8166 ........................................................... تأمين المستأجر على مسئولية عن الحر ا : -102

 8166 ................................................... ) ب ( المستأجر هنجزاء العقار المختلفة أشخاص متعددون 
 8166 .......................................................................................... وضع المسألة : -109
 8166 .............................. كيف تتنوع المسئولية العقدية عن الحر ا على المستأجر ن المتعددين : -101
 8167 كيف تتوزع المسئولية على المستأجر ن المتعددين إذا كان المؤجر مقيمًا مع م في العقار المؤجر : -101
 8162 ...............................................................كيف يمكن التخلص من هذه المسئولية : -106

 8166 ................................................................................ رد العين المؤجرة -المبحث الرابع
 8166 ................................................................................... التفر ا بين فرضين : -104

 8166 ...................................................................... العين المؤجرة لم تزد شيئاً  -المطلب اهنول
 8166 ....................................................................................... ما الذي يجب أن يرد – 1

 8166 ....................................................................................... نصوص قانونية : -101
 8166 ............................................................................. لعين المؤجرة وملحقات ا :رد ا 110
 8166 ................................................................................................. اإلثبات : -111

 8161 ...................................................................... على أية حالة يجب رج العين المؤجرة -2
 8161 ............................................................. االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد : -112

 8161 ........................................................................................ ) أ ( التقين المدني القديم
 8161 ...................................................................... رد العين بالحالة التي هي علي ا : -119
 8166 .................................. عبء اإلثبات على المؤجر في حالة حصول تلف بالعين المؤجرة : -111

 8166 .................................................................. مسئولية المستأجر عن فعل تابعيه : -1111
 8167 .................................................................................... ) ب ( التقنين المدني الجديد

 8167 ....................................................................................... نصوص قانونية : -116
 8161 ................................................................. الحالة التي يجب أن ترد علي ا العين : -114
 8166 .................................................. تغير حالة العين بسبب آخر غير ال الك أو التلف : -111



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8161 ................................................................. كيف ومتى وأين يكون رد العين المؤجرة : -9
 8161 ........................................................................................ كيف يكون الرد : -120
 8166 ......................................................................................... متى يكون الرد : -121
 8166 ......................................................................................... أبين يكون الرد : -122
 8166 ........................................................................................ مصروفات الرد : -129

 8277 .................................................... جزاء إخالل المستأجر بالتزامه من رد العين المؤجرة . -1
 8277 ..................................................................................... المطالبة بتعو ض : -121
 8271 .......................................................................................... التنفيذ العيني : -121
 8271 ......................................................................... المسئولية الجنائية عن التبديد : -126
 8272 .............................................. التزام المستأجر برد العين المؤجرة غير قابل لالنقسام  : -124

 8272 ...................................................................... العين المؤجرة زادت شيئاً  -المطلب الثاني
 8272 ............................................................. أنواع المصروفات التي ينفق ا المستأجر  : -128
 8278 ....................................................... المصروفات الضرور ة والمصروفات الكمالية  : -121
 8276 .................................................................................. المصروفات النافعة  : -190
 8276 ....... المستأجر أوجد البناء أو الغرس أو التحسينات اهنخرى دون علم المؤجر أو رغم معارضته : -192

 8276 ................................. لمن تكون ملكية المباني والغراسأثناء اإليجار  : –حقوق المستأجر والمؤجر 
 8212 ........................................... طبيعة حق املستأجر والتصرف يف هذا احلق -الفرع الثالث

 8212 ............................................... يقابل التزامات المستأجر حا يجوز له التصرف فيه  : -191
 8218 .................................................................. حا المستأجر حا شخصي  -المبحث اهنول

 8218 ................................................... ليس للمستأجر حا عيني بجانب حقه الشخصي  : -191
 8216 ................................................................ إثبات شخصية حا المستأجر -المطلب اهنول 

 8216 ........................................................................... تنفيذ أدلة أنصار الحا العيني  : -1
 8216 ............................................................................. حا المستأجر في التتبع  : -194
 8216 .............................................................................. من المستأجر في التقدم  : -198
 8216 ................................................................... حجج أخرى هننصار الحا العيني  : -191



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8221 ......................................................................... المستأجر ليس له إال حا شخصي -9
 8221 ................................................................................................ التقاليد  : -110
 8221 .................................................................................. النصوص الصر حة  : -111
 8222 ............................................ ما يترتب من النتائج عن شخصية حا المستأجر -لب الثانيالمط

 8222 ........................................... هل هو عقار أو منقول –شخصية حا المستأجر من حيث صفته 
 8222 ............................................................................ من المستأجر منقول دائما : -119
 8228 .............................................................. ما يترتب على أن حا المستأجر منقول : -111

 8226 ................................................ شخصية حا المستأجر من حيث عالقة المستأجر بالغير -2
 8226 ........................................................... الفروض المتنوعة لعالقة المستأجر بالغير : -111
 8226 ..................................................................... الغير شخص معرض للمستأجر  : -116
 8221 ................................................................................. الغير مستأجر سابا  : -114

 8226 ............ خصيهل من المرغوب فيه أن يكون للمستأجر حا عيني إلى جانب حقه الش-المطلب الثالث 
 8226 ...........................................................................................رأى لنا قديم  : -118
 8226 ......................................... تطور اإليجار في فرنسا وفي مصر يؤ د ما سبا أن كتبناه : -111
 8282 ....... اهنسباب التي دعته إلى ذلك : –ومع ذلك لم يعط التقنين المدني الجديد للمستأجر حًقا عينًيا -110
 8286 ................................................................... الخاصية التي تميز حا المستأجر : -111

 8281 ..................................................... التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن -المبحث الثاني
 8281 ................................................................ تصرف المستأجر في حقه الشخصي : – 112
 8286 ................................................. الفرق بني التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن : -119

 8267 .......................... من الباطنمتى يثبت للمستأجر حا التنازل عن اإليجار واإليجار  -المطلب اهنول
 8267 ....................................................................................... نصوص قانونية : -111

 8261 ............................................................... الشرط المانع من حيث تفسيره ومدى تطبيقه -1
 8261 ................................................................................. الشرط المانع الضمني : -111
 8262 ................................................................. عدم التوسع في تفسير الشرط المانع : -116
 8266 ..................................... نص قانوني : –بيع المصنع أو المتجر وإبقاء اإليجار للمشتري  -114



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8262 .............نص قانوني : –منع من التنازل وكذلك العكس المنع من اإليجار من الباطن يقتضي ال -118
 8266 ....................................................... الشرط المانع من حيث ما يدخل فيه من التحو رات -2

 8266 ................................................ أمثلة على ما يدخل في الشرط المانع من التحو رات : -111
 8266 .. عدم جواز التنازل أو اإليجار من الباطن إال بموافقته المؤجر أو إال لشخص يرضى به المؤجر : -160

 8266 ........................................................... المانع من حيث الجزاء الذي يترتب عليه الشرط -9
 8266 .................................................................................. تطبيا القواعد العامة : -161
 8266 .......................................................................................... التنفيذ العيني : -162
 8266 ........................................................................................... فسخ اإليجار : -169
 8211 ............................................................................................... التعو ض : -161
 8211 ..................... رجوع المستأجر من الباطن والمتنازل له عن اإليجار على المستأجر اهنصلي : -161

 8212 ........................... اآلثار التي تترتب على التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن -المطلب الثاني
 8212 ................................................................................... قيام عالقات متنوعة : -166

 8218 ........................................ عالقة المستأجر بالمتازل له عن اإليجار وبالمستأجر من الباطن -1
 8218 ................................................................ ) أ ( عالقة المستأجر بالمتنازل له عن اإليجار

 8218 ................................................................................ تحديدها بعالقة الحوالة : -164
 8216 ............................................................................................ حوالة الحا : -168
 8211 ............................................................................................ حوالة الدين : -161

 8216 ....................................................... قة المستأجر اهنصلي بالمستأجر من الباطن) ب ( عال
 8216 ................................................................................ عالقة مؤجر بمستأجر : -140
 8261 .............................................. التزامات المستأجر اهنصلي نحو المستأجر من الباطن : -141
 8261 .............................................. التزامات المستأجر من الباطن نحو المستأجر اهنصلي : -142

يجار من الباطن من حيث عالقة المستأجر بالتنازل له أهم الفروق بين التنازل عن اإليجار واإل -149
 8262 ........................................................................................ وبالمستأجر من الباطن :

 8268 ................................................................................... عالقة المستأجر بالمؤجر -2
 8268 ................................................. ( عالقة المستأجر بالمؤجر في حالة التنازل عن اإليجار 1) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8268 .................................... حقوق المستأجر قبل المؤجر والتزاماته نحوه تنتقل كل ا بالتنازل : -141
 8266 ...................................................................... المستأجر : التزامات المؤجر نحو -141
 8266 ...................................................................... التزامات المستأجر نحو المؤجر : -146
 8266 ......................... نصوص قانونية : –ضمان المستأجر للمتنازل له ومتى يسقط هذا الضمان  -144
 8261 ....................................... ( عالقة المستأجر اهنصلي بالمؤجر في حالة اإليجار من الباطن) ب 
 8261 ................................ بقاء عقد اإليجار اهنصلي بحكم عالقة المستأجر اهنصلي بالمؤجر : -148
 8262 ............................................................. التزامات المؤجر نحو المستأجر اهنصلي : -141
 8262 ............................................................ التزامات المستأجر اهنصلي نحو المؤجر : – 180
 8268 .............................................. التزاماته نحو المؤجر :براءة ذمة المستأجر اهنصلي من  -181
 8266 ...... أهم الفروق بين التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن من حيث عالقة المستأجر المؤجر : -182

 8266 ............................................. عالقة المؤجر بالمتنازل عن اإليجار وبالمستأجر من الباطن -9
 8266 .................................................................. ) أ ( عالقة المؤجر بالمتنازل له عن اإليجار

 8266 ........................................ قيام عالقة مباشرة ما بين المؤجر والمتنازل له عن اإليجار : – 189
 8266 ............................................ للمتنازل له عن اإليجار رفع دعوى مباشرة على المؤجر : -181
 8261 ............................................ للمؤجر رفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن اإليجار : -181
 8266 ...................................................................... تعاقب المتنازل ل م عن اإليجار : -186

 8266 ................................................................... ) ب ( عالقة المؤجر بالمستأجر من الباطن
 8266 ........................................... عالقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن : -184
 8266 ................................. الباطن أن يطالب مباشرة المؤجر بالتزاماته : ال يجوز للمستأجر من -188
 8267 .................... واهنصل أنه ال يجوز للمؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته : -181
 8266 ........................ نص قانوني : –جواز مطالبة المؤجر للمستأجر من الباطن باهنجرة مباشرة  – 110
 8266 ....................................................... قبول المؤجر اإليجار من الباطن بعد حصوله : -111
أهم الفروق بين التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن من حيث عالقة المؤجر بالتنازل له وبالمستأجر  -112

 8877 ..................................................................................................... من الباطن :
 8871 ............................................................................... انتهاء اإلجيار -الفصل الثالث



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8871 .......................................................................... أسباب زوال العقد بوجه عام : -119
 8871 ......................................................... أسباب أخرى لزوال العقد بسبب زوال االلتزام :-111
 8876 ........................................................................ ما استبقى من أسباب اإليجار : -111

 8876 .................................................................. انتهاء اإلجيار بانقضاء مدته -الفرع األول
 8876 ............................................................. كيف ينت ي اإليجار بانقضاء مدته-المبحث اهنول
 8876 ......................................................... المتعاقدان اتفقا على تحديد مدة معينة -المطلب اهنول

 8876 .......................................................................... الطرق المختلفة لتحديد المدة : -118
 8876 ........................................................................... تحديد مدة ينت ي بانقضائ ا العقد -1

 8876 ....................................................................................... نصوص قانونية : -111
 8876 ................................. انت اء اإليجار بمجرد انقضاء المدة دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء : -100
 8812 ................................................ قد يلجأ المؤجر إلى التنبيه باإلخالء هنغراض عملية : -101

 8816 ...................................................... تحديد مدة ينت ي بانقضائ ا العقد بشرط التنبيه مقدًما -2
 8816 ................................................................................ وجوب التنبيه باإلخالء : -102
 8816 ............................................. امتداد اإليجار إذا لم يحصل تنبيه باإلخالء في الميعاد : -109
 8816 .......................................................... الفرق بين امتداد اإليجار والتجديد الضمني : -101

 8816 ......................................................................... تحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة -2
 8816 ....................................................................... كيفية تحديد المدة ب ذه الطر قة : -101
 8816 .................................................. كيف ينت ي اإليجار الذي تحدد مدته ب ذه الطر قة : -106

 8816 ..................................................... يد مدة معينةالمتعاقدان لم يتفقا على تحد -المطلب الثاني
 8816 .............................................. إحالة : –تحديد مدة اإليجار بالفترة المعينة لدفع اهنجرة  -104
 8816 ...................................................... وجوب التنبيه باإلخالء : –كيف ينت ي ا إليجار  -108

 8827 .................................................................. ممن يصدر التنبيه باإلخالء ولمن يصدر -1
 8827 .......................................................................... ممن يصدر التنبيه باإلخالء : -101
 8822 ..................................................................................... لمن يصدر التنبيه : -110

 8828 ..................................................................... شكل التنبيه ومشتمالته وتكييفه وإثباته -2



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8828 ............................................................................................ شكل التنبيه : -111
 8826 ....................................................................................... مالت التنبيه :مشت -112
 8826 .......................................................................................... تكييف التنبيه : -119
 8826 ........................................................................................... إثبات التنبيه : -111

 8821 ......................................................................................ية الطعن في التنبيهكيف -9
 8821 ..................................................................... الطعن في التنبيه ممن وجه إليه  : -111
 8826 .......................................................... طلب الحكم بصحة التنبيه ممن صدر منه  : -116

 8826 ...................................................................... التجديد الضمني لإليجار -المبحث الثاني
 8826 ...................................................................................... نصوص قانونية  : -114

 8826 ................................................................................ كيف ينعقد التجديد الضمني -1
 8826 ............................................................................... إيجاب وقبول ضمنيان  : -118
 8886 ...................................................... بعض فروض ال يتحقا في ا التجديد الضمني  : -111
 8886 ................................................................. من يكون طرًفا في التجديد الضمني  : -120

 8886 ................................................................... اآلثار التي تترتب على التجديد الضمني -2
 8886 ...................................................................................... بيان ل ذه اآلثار  : -121
 8886 ........................................................................ التجديد الضمني إيجار جديد  : -122
 8862 ...........................................شروط التجديد الضمني هي نفس شروط اإليجار السابا  : -129
 8868 .................... انتقال التأمينات العينية التي قدم ا المستأجر دون التأمينات التي قدم ا الغير  : -121
 8861 ......................................................المدة في التجديد الضمني هي مدة غير معينة  : -121

 8866 ................................................................................ كيف ينت ي التجديد الضمني -9
 8866 ........................................................ وجوب التنبيه باإلخالء في المواعيد القانونية  : -126
 8866 ................................................ جواز أن يعقب التجديد الضمني تجديد ضمني آخر  : -124

 8866 ........................................................... انتهاء اإلجيار قبل انقضاء مدته -الفرع الثاني
 8866 .......................................................... انتقال ملكية العين المؤجرة والعذر الطارئ  : -128

 8867 ..................................................... انت اء اإليجار بانتقال ملكية العين المؤجرة-المبحث اهنول



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8867 .............................. ه ملكية العين المؤجرة  :حالة ما إذا كان المستأجر هو الذي انتقلت إلي -190
 8867 ........................ وجود اتفاق يعين مصير اإليجار في حالة انتقال ملكية العين المؤجرة-المطلب اهنول

 8867 ...................................................................... االتفاق بين المؤجر والمستأجر  : -191
 8862 ....................................................................... االتفاق بني المؤجر والمشتري  : -192

 8868 ................. عدم وجود اتفاق يعين مصير اإليجار في حالة انتقال ملكية العين المؤجرة -المطلب الثاني
 8868 ................................................................................... التفر ا بين حالتين  : -199

 8868 ................................................... لإليجار تار خ ثابت سابا على التصرف الناقل للملكية -1
 8868 ...........................................تطبيا تشر عي النصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص  : – 191

 8866 ............................ ) أ ( متى تنتقل االلتزامات والحقوق الناشئة من عقد اإليجار إلى الخلف الخاص
 8866 ...................................................................................... نصوص قانونية  : -191
 8866 ...................................................... الخاص  : شروط انصراف أثر العقد إلى الخلف -196
 8866 .................................................................. وجود خلف خاص  : –الشرط اهنول  -194
 8866 ...................... وجود عقد أنشأ التزامات وحقوًقا تعتبر من مستلزمات العين  : –الشرط الثاني  -198

عقد اإليجار ثابت التار خ وسابا على التصرف الذي نقل ملكية العين المؤجرة إلى  –الشرط الثالث  -191
 8817 ................................................................................................ الخلف الخاص  :

 8811 ............ علم الخلف الخاص بااللتزامات والحقوق التي تنتقل إليه وقت انتقال ا  : –الشرط الرابع  -110
 8816 .......................................... ) ب ( ما يترتب من اآلثار على انتقال اإليجار إلى الخلف الخاص

 8816 ............................................... حلول الخلف الخاص محل المؤجر في عقد اإليجار  : -111
 8867 .................................................... اته  :حلول الخلف الخاص محل المؤجر في التزام -112
 8861 ..................................... نص قانوني  : –حلول الخلف الخاص محل المؤجر في حقوقه  -119

 8866 .............................................. ليس لإليجار تار خ ثابت سابا على التصرف الناقل للملكية -2
 8866 ...................................................................................... نصوص قانونية  : -111

 8866 ....................................... ) أ ( متلقي الملكية يتمسك بعقد اإليجار بالرغم من عدم نفاذه في حقه
 8866 ....... متى نكون لمتلقي الملكية مصلحة في التمسك بعقد اإليجار بالغرم من عدم نفاذه في حقه  : -111
 8861 .................................................... بقاء اإليجار وحلول متلقي الملكية محل المؤجر  : -116



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 8861 ....................................................... ) ب ( متلقي الملكية يتمسك بعدم نفاذ اإليجار في حقه
 8861 .................. اهنصلي بالمستأجر  :التمييز بين عالقة متلقي الملكية بالمستأجر وعالقة المؤجر  -114
 8861 ..................................................... نص قانوني  : –عالقة متلقي الملكية بالمستأجر  -118
 8866 .................................................. نص قانوني  : –عالقة المؤجر بالمستأجر اهنصلي  -111

 8868 ................................................................. انت اء اإليجار بالعذر الطارئ  -المبحث الثاني
 8868 ...................................................................... المبدأ العام وتطبيقاته التشر عية  : -110

 8866 ................................................. المبدأ العام في انت اء اإليجار بالعذر الطارئ  -المطلب اهنول
 8866 ...................................................................................... نصوص قانونية  : -111

 8866 ................................................................ الشروط الواجب توافرها لقيام العذر الطارئ  -1
 8866 ..................................... الشروط الواجب توافرها في النظر ة العامة ومدى انطباق ا هنا  : -112
 8866 ....................................................... أن يكون اإليجار معين المدة  : –الشرط اهنول  -119
 8866 .......................................... اإليجار ظروف خطيرة  :أن يجد بعد إبرام  –الشرط الثاني  -111
 8866 ...................................... أن تكون هذه الظروف الخطيرة غير متوقعة  : –الشرط الثالث  -111
 8866 ........................................ أن تجعل هذه الظروف تنفيذ اإليجار مرهًقا  : –الشرط الرابع  -116

 8861 .................................................................... الجزاء المترتب على قيام العذر الطارئ  -2
 8861 ........................................ ضمانات الطرف اآلخر  : –إن اء اإليجار قبل انقضاء مدته  -114
 8861 .......................................... التنبيه على الطرف اآلخر باإلخالء في المواعيد القانونية  : -118
 8862 ..................................................................... الحبس  : –تقاضي تعو ض عدل  -111

 8868 ..................................... تشر عية مختلفة النت اء اإليجار بالعذر الطارئ تطبيقات -المطلب الثاني
 8868 ........................................................................................... عرض عام  : -160
 8866 .................................................................. نصوص قانونية  : –موت المستأجر  -161
 8866 ..................................................................... قانوني  : نص –إعسار المستأجر  -162
 8671 .................................................................... تغيير الموظف أو المستخدم لمحل – 169
 8676 ............................................................... نص قانوني   : –حاجة المؤجر للعين  – 161

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 

 

 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الوسيط
 القانون املدني يف شرح

 اجلزء السادس
 اجمللد األول

 العقود الواردة على االنتفاع بالشيء
 والعاريةاإليجار 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ( 8114) مقدمة

 التعريف باإليجار وخصائصه وتمييزه عن العقود األخرى . -0

 التعريف باإليجار  -0

الوجــه اآلتــي : "اإليجــار عقــد مــن التقنــين المــدني تعر فــا لعقــد اإليجــار علــى  118أوردت المــادة نصصص قصصانوني :  –
 . ( 8118) يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من االنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم

 .  ( 8111) 962/111و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 

وفـي التقنـين المـدني الليبــي  – 126فـي التقنـين المـدني السـوري مويقابصل فصي التقنينصات المدنيصة العرايصة األخصصرى : 
 . ( 1000) 199وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م -422وفي التقنين المدني العراقي م  – 114م

 خصائص عقد اإليجار : -2

 -و خلص من هذا التعر ف أن لعقد اإليجار خصائص نجمل أهم ا فيما يأتي: 

                                                 

جزءان  –جيوار في اإليجار الطبعة الثالثة  – 1982في البيع واإليجار باريس سنة  19(  مراجع في عقد اإليجار : هيك  9882) 

 11بيةدان  – 1832الطبعةة السادسةة بةاريس سةنة  1أوبةري وروو إسةمان  – 1891الثةة بةاريس سةنة الطبعة الث 1بودري وفال  –
 2كةوالن وكانيتةان ودي المورانةديير  – 1838الطبعةة الثالثةة بةاريس سةنة  2بالنيةول وريبييةر نجيةه  – 1849الطبعة الثانيةة سةنة 
 . 1814باريس سنة  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 1844الطبعة الثانية سنة  2جوسران  – 1839الطبعة العاشرة سنة 

مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه مطةابق لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  213ورد هذا النص فةي المةادة  تاريخ النص :(   9889) 
شةيوخ في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلةس ال 191عليه لجنة المراجعة تحت رقم  تالمدني الجديد . ووافق

 ( . 329-318ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  119تحت رقم 
: إجةةارة األشةةياء عقةةد يلتةةزم بةةه المةةؤجر انتفةةاع المسةةتأجر بمنةةافع الشةةيء المةةؤجر  412/331م  التقنةةين المةةدني القةةديم(   9888) 

ومرافقه مرة معينة بأجرة معينة  . ) وسنرى أن هذا التعريف يختلف عن تعريف التقنين المدني الجديد في أنه يجعل التزام المةؤجر 
 يصطبغ بصبغة سلبية ( .

 األخرى :التقنيات المدنية العربية (   8999) 

 ) مطابق ( . 121التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 112م  التقنين المدني الليبي

: اإليجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة . وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستأجر من  222م  التقنين المدني العراقي
العراقةي بةدأ التعريةف بةالجري علةى نهةج الفقةه اإلسةالمي . ثةم اسةتدرك بعةد ذلةك ، االنتفاع بالمأجور . ) ويالحظ أن التقنين المدني 

حول التزام المؤجر من التزام سلبي كما هو في الفقه اإلسةالمي إلةى التةزام إيجةابي كمةا أصةبح فةي التقنيةات الحديثةة : عبةاس حسةن 
 ( . 112الصراف فقرة 

شياء عقد يلتزم به المرء أن يولي شخصا آخر االنتفاع  بشيء ثابت أو منقول أو : إيجار األ 144م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني
واإليجةار علةى إطالقةه هةو إيجةار العقةارات التةي ال تثمةر طبيعيةة  -بحق ما لمدة معينة مقابل بةدل يلتةزم بةه هةذا الشةخص أداؤه إليةه

األراضةي الزراعيةة  . ) وتعريةف التقنةين اللبنةاني يتفةق مةع وإيجار منقوالت المادية أو الحقو  . أما اإليجةار الزراعةي فهةو إيجةار 
  تعريف التقنين المصري ، ويضيف التميز ما بين اإليجار المطلق واإليجار الزراعي ( .
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كل معين ، وهو عقد ملوم الجانبين ، ومن عقود المعاوضة ( عقد اإليجار عقد رضائي ال يشترط في انعقاده ش 1
. 

 ( العناصر الثالثة التي يقع علي ا التراضي في عقد اإليجار هي : منفعة الشيء المؤجر ، والمدة ، واهنجرة . 2

( ولمــا كانــت المــدة فــي عقــد اإليجــار هــي عنصــر جــوهري ، فــإن عقــد اإليجــار عقــد مؤقــت ، وهــو عقــد زمنــي )  9
Contract successif . ) 

( وهناك ارتباط وثيا بين اهنجرة والمدة . فالمـدة هـي مقيـاس االنتفـاع بالشـيء المـؤجر ، واهنجـرة تقابـل االنتفـاع   1
 . وسنرى أن ل ذا المبدأ تطبيقات عملية هامة .

 المؤجر .( وعقد اإليجار ال ينشئ إال التزامات شخصية ، في جانب كل اإليجار حقا عينيا في الشيء  1

ف ـــو مــــن عقـــود اإلدارة ال مــــن عقـــود التصــــرف . ( ولمـــا كـــان عقــــد اإليجـــار ال ينشــــئ إال التزامـــات شخصــــية:  6
 واإليجار أهم عقود اإلدارة ، كما أن البيع أهم عقود التصرف .

كــان  ( ينشــئ عقــد اإليجــار التزامــات إيجابيــة فــي جانــب المــؤجر ، وال يقتصــر علــى إنشــاء التزامــات ســلبية . فقــد 4
هــــذا التقنــــين المــــدني القــــديم ينشــــئ التزامــــات يصــــطبغ الكثيــــر من ــــا بالصــــبغة الســــلبية . فقــــد كــــان هــــذا التقنــــين ) 

 laisser jouir l'autre partie( يقرر في تعر فه لإليجار أن المؤجر يلتزم بترك المستأجر ينتفع )  962/111م
( بالشـيء المـؤجر ومرافقـه ، فالعمــل الـذي كـان المــؤجر يقـوم بـه حسـب هــذا التعر ـف هـو عمــل سـلبي . وقـد ترتــب 
على ذلك أن اصطبغت التزامات المؤجر في التقنين السالف الذكر بالصبغة السلبية ، فالمؤجر يسلم العين بالحالة 

) نــاك نــص علــى ضــمان المــؤجر للعيــوب الخفيــةالتــي تكــون علي ــا ، وال يكلــف بعمــل أي مرمــة كانــت ، ولــم يكــن ه

. ولكن التقنين المدني الجديد جعل التزام المؤجر إيجابيا جر ا على ن ج التشر عات الغربية ، فالمؤجر يلتزم  ( 1001
بتمكين المسـتأجر مـن االنتفـاع بـالعين المـؤجرة ،وال يقتصـر علـى مجـرد تركـه ينتفـع ب ـذه العـين ، و سـلم العـين فـي 

مع ــا لالنتفــاع ب ــا ، و لتــزم بــإجراء المرمــات الضــرور ة ، وهنــاك نــص صــر ح يلزمــه بضــمان العيــوب حالــة تصــلح 
 . وسنرى تفصيل ذلك فيما يلي عند الكالم في التزامات المؤجر . ( 1002) الخفية

                                                 

ويغلب أن يكون التقنين المدني القديم قد تأثر في ذلك بالفقه اإلسةالمي ، فتعريةف عقةد اإليجةار فةي هةذا الفقةه أنةه تمليةك  (  8991) 
مرشةد الحيةوان ( ،  122جر للمستأجر منفعةة مقصةودة مةن العةين المجةردة فةي الشةرع ونظةر العقةالء بعةوض يصةلح أجةره ) مالمؤ

علةى أننةا  –فالمؤجر ال يلتزم بجعل المستأجر ينتفع بةالعين المةؤجرة ، بةل هةو يلتةزم بتمليةك المنفعةة للمسةتأجر وتركةه ينتفةع بةالعين 
ر إنما هو تجوز في التعبير ، ويراد بةه أن هةذا االلتةزام ضةيق النطةا  فةي مةداه ) انظةر مةا يلةي سنرى أن القول بسلبية التزام المؤج

 في الهامل ( .  18فقرة 
مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه مطةابق لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  213: ورد هذا النص فةي المةادة  تاريخ النص (  8992) 

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلةس الشةيوخ  191المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 
 ( . 329-318ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  119تحت رقم 
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 تمييز عقد اإليجار عن العقود األخرى: -3

فكونه يقع على منفعة الشيء المؤجر ال على وخصائص اإليجار المتقدمة الذكر تجعله يتميز عن سائر العقود .  
ملكيته يميزه عن البيـع ، إذ البيـع يقـع علـى الملكيـة ال علـى المنفعـة . وكـون المنفعـة فـي اإليجـار لقـاء أجـر معلـوم 
عن العاربة ، فالعاربة من عقود التبرع ال يدفع المستعير في ا أجرا . وكون المستأجر يرد نفس العـين المـؤجرة عنـد 

ء اإليجار يميز اإليجار عن القرض ، فالمقترض ال يرد نفس الشـيء بـل يـرد مثلـه . وكـون اإليجـار يـرد علـى انت ا
شيء ال على عمل يميزه عن كل من المقاولة وعقد العمل والوكالة ، ف ذه العقود الثالثة اهنخيرة تقع على العمل . 

 المودع عنده ال ينتفع بالشيء بل يحافظ عليه .وكون المستأجر ينتفع بالشيء يميز اإليجار عن الوديعة ، إذ 

ومع ذلك قد يلتبس عقد اإليجار ب ذه العقود ذات ا ، أو بعقود أخرى ، فيـدق تميـزه عن ـا  . ونضـرب لـذلك 
 اهنمثلة الشتى .

 التباس اإليجار بالبيع ) إحالة (:  -4

ع العقــد ، ال علــى الشــيء ذاتــه ، بــل علــى أن التمييــز يــدق بــين البيــع واإليجــار إذا وقــ(  1009) قــدمنا فــي عقــد البيــع
ثمراتــه ومنتجاتــه . وذكرنــا أن اهنصــل فــي العقــد إذا وقــع علــى ثمــرات اهنرض أن يكــون إيجــارا إذ يقــع علــى منفعــة 
اهنرض المتجــددة التــي ال تنفــد ، وإذا وقــع علــى المنتجــات يكــون بيعــا إذ يقــع علــى هــذه المنتجــات  ذات ــا ال علــى 

ذلــك قــد يبيــع صــاحب اهنرض المحصــول النــاتج من ــا وهــو ) ال يــزال فــي اهنرض ، فيكــون منفعــة متجــددة  . ومــع 
العقد بيعا ل ذا المحصول ال إيجارا لألرض ، فالعبرة بنيـة المتعاقـدين هـل أرادا بيعـا أو إيجـارا ، فقـد يـؤجر صـاحب 

 لعقد إيجارا ال بيعا .المنجم أو المحجر منجمه أو محجره ليستغله المستأجر في مقابل أجرة دور ة فيكون ا

                                                 

( أن محكمة الةنقض ذهبةت فةي عهةد التقنةين  1هامل  128ص  84فقرة  3وقد ذكرنا ) الوسيط  – 84فقرة  3الوسيط (  8994) 

المجموعةة  1843مةايو سةنة  21المدني القديم إلى أن تكييف العقد هل هةو بيةع أو إيجةار يتبةع فيةه قصةد المتعاقةدين ) نقةض جنةائي 
نها قضت  ، تطبيقا لذلك  ، بأنه من كان الواقع في الدعوى هو أن الطاعن األول أجر إلى ( . ونضيف هنا أ 291رقم  41الرسمية 

الطاعنين الثاني والثال  السيارة التةي صةدمت مةور  المطعةون علةيهم بمقتضةى عقةد اشةترط فيةه انتقةال ملكيةة العةين المةؤجرة إلةى 
الحكم المطعون فيه إذ حمل ذلك الطاعن المسةئولية عةن الحةاد   وكان –ملكية المطعونين بعد دفع كل األقساط ) عقد إجارة البيع ( 

بالتضامن مع الطاعنين الثاني والثال  ، قد أقام قضةاءه علةى مةا استخلصةته المحكمةة استخالصةا سةائغا مةن نصةوص العقةد مةن أنةه 
قودهةا إذ ذاك وتسةبب بخطئةه فةي مازال وقت الحاد  مالكا للسيارة ، وله بمقتضى العقد الحق في اإلشراف والرقابة على من كان ي

وقوعه ، كان هذا الذي أورده الحكم كافيا لحمله ومؤديا إلى ما انتهى إليه ، ومن ثةم يكةون النعةي عليةه القصةور علةى  يةر أسةاس ) 
مجموعة من أحكام النقض  1811مايو سنة  23 – 912ص  142رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811مايو سنة  23نقض مدني 

 ( .  914ص  149رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811مايو سنة 23 – 912ص  142رقم  2
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( ،  location-venteوقلنا أيضا إن التمييز يدق بين البيع واإليجار فيما يسمى باإليجار السائر للبيع ) 
 . ( 1001) وقد عالجنا هذه المسألة تفصيال في عقد البيع

 التباس اإليجار بالعارية : -5

وض بينما اإليجار هو دائما مـن عقـود المعارضـة ، قل أن يقع التباس بين العقدين ، فالعار ة تكون حتما بغير ع 
 -ولكن يساق عادة في هذا الصدد مثالن يقال في ما إن اللبس حاصل :

إذا باع شخص آلخر أرضا ، واستبقى لنفسه في ا حـا الصـيد مـثال ، ف ـل يثبـت لـه هـذا الحـا بنـاء المثل األول : 
عقد إيجار بمقابلال ال شك في أن استبقاء البائع لنفس ه على عقد عار ة بدون مقابل ، أو هو ثابت له بناء على 

حا الصيد قـد اعتبـر عنـد تقـدير الـثمن ، وقـد راعـى البـائع فـي تقـديره المبلـغ الـذي يتقاضـاه ثمنـا لـألرض أنـه يتمتـع 
بحا الصيد في ا ، فأنقص من هذا المبلغ ما يقابل هذا الحا . و كـون ثبـوت حـا الصـيد للبـائع إنمـا هـو بمقابـل ، 
فالعقد إيجار ال عار ة . ولو باع شخص دارا على أن يبقى ساكنا في ا لمدة سنة بعد البيع ، فالبد أن يكون سكنى 
البائع الدار سنة قد روعي في تقـدير الـثمن ، إلنقـاص منـه بمقـدار مـا يقابـل السـكنى ، فـال يكـون شـرط بقـاء البـائع 

ع على المشتري نفقات الصيانة ، و لتزم البائع بأن يبذل في ساكنا الدار سنة عقد عار ة ، بل هو عقد إيجار ، فتق
المحافظة على الدار عناية الرجل المعتـاد . ولـو كـان العقـد عار ـة ، لوقعـت علـى البـائع نفقـات الصـيانة ، وال تلـزم 

جــل فــي المحافظــة علــى الــدار بالعنايــة التــي يبــذل ا فــي المحافظــة علــى مالــه دون أن ينــزل فــي ذلــك مــن عنايــة الر 
 . ( 1001) المعتاد

كثيرا مـا يقـع أن اهنجيـر أو الموظـف يكـون لـه أن يتقاضـى ، عـدا أجـره أو مرتبـه ، مسـكنا ال يـدفع المثال الثاني : 
فيــه أجــرة  . ف ــل هــو مســتعير ل ــذا الســكن أو هــو مســتأجره لــهال الشــك فــي أن المســكن ، كمــا هــو اهنمــر كمــا فــي 

 .        ( 1006) ، فالعقد هنا إيجار أيضا ال عار ة الحالة المتقدمة ، جزء من اهنجر أو المرتب
                                                 

( أن التقنةةين المةةدني الجديةةد حسةةم الخةةالف فةةي هةةذه المسةةألة بةةنص   1هةةامل  128ص  84فقةةرة  3وقةةدمنا ) الوسةةيط  (  8993) 

لةيس إيجةارا" فاإليجةار السةاتر للبيةع  منه بأن البيع بالتقسيط يعتبر بيعا " ولو سمي بالمتعاقدان البيع 349صريح إذ قضى في المادة 
 يكون بيعا وال إيجارا .

وانظر في تكييف العقد مةا بةين المسةتهلك وبةين ملتةزم المرافةق العامةة كالميةاه والنةور والغةاز والكهربةاء وهةل هةو بيةع أو إيجةار أو 
  . 2مقاولة ما يلي فقرة 

بأنه عقار إيجار قد يؤدي إلى نتائج  ير مقصودة ، فيمتد  على أن تكييف شرط سكني الدار – 24سليمان مرقص فقرة  (  8991) 
إلى عقد اإليجار بحكم القانون بعد انقضاء السنة طبقا ألحكام القانون إيجار المكان . واألولى أن يقال إن حق سةكني الةدار جةزء مةن 

مى من النقود ، وعنصر آخةر ثةانوي هةو ثمنها ، ويكون الثمن في هذه الحالة مكونا من عنصرين ، العنصر الغالب وهو المبلغ المس
 حق سكني الدار لمدة سنة . ومن ثم يكون العقد في مجموعة بيعا ال إيجار فيه ، فال يسري عليه قانون إيجار األماكن .

عبةد  – 42ص  18عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 134منصور مصطفى منصور فقرة  – 24سليمان مرقس فقرة  (  8991) 

بةودري وفةال فةي الشةركة والعاريةة  – 18وانظةر اإلبحةار للمؤلةف فقةرة  -29محمةد لبيةب شةنب فقةرة  -29رة فقة –الحي حجةازي 
: ويذهبان في الحالةة التةي نحةن بصةددها ، ال إلةى تجزئةة العقةد إلةى  1141بودري وفال في اإليجار  ، فقرة  – 111والوديعة قرة 
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و قع أن بعض اهنثر اء يتبرعون بأمكنة هنغراض خير ـة ، السـتعمال ا مـدارس أو مستشـفيات أو نحـو ذلـك 
، و حررون عقودا يذكرون في ا أن م يؤجرون هذه اهنمكنة لمدد طو لة ، وأن م تنـازلوا عـن اهنجـرة أو أن ـم قبضـوها 

.  ( 1004) هــو عقــد عار ــة مســتترة باســم اإليجــار ، ال بــة المســتترة باســم البيــع تتبــع فيــه أحكــام العار ــة. فالعقــد هنــا 
و حدث ذلك أن الحكومة تؤجر للمنشآت والمؤسسات أراضي حـرة بـأجرة رمز ـة ، ف ـذا العقـد هـو فـي حقيقتـه عار ـة 

 وإن سمي إيجارا .

 التباس اإليجار بالقرض : -6

رض فــي حالــة مــا إذا أجــر شــخص آلخــر أرضــا زراعيــة ، بمــا في ــا مــن أشــياء تســت لك وقــد يلتــبس اإليجــار بــالق 
باالســتعمال كســماد وبــذرة علــى أن يســت لك ا المســتأجر و ــرد مثل ــا عنــد انت ــاء اإليجــار . كــذلك قــد يــؤجر صــاحب 

د فيما يتعلا مصنع مصنعه بما فيه من آالت الزمة إلدارته على أن يعوض المستأجر برد مثل ا . ف ل يعتبر العق
باهنشــياء التــي تســت لك باالســتعمال عقــد إيجــار أو عقــد قــرضال يجــب التفر ــا فــي هــذه الفــروض بــين مــا إذا كانــت 
اهنشياء المست لكة الملحقة بالعقار تعتبر عقارا بالتخصيص كآالت المصنع فيشمل ا حتما عقد اإليجار الواقع على 

تعتبــر عقــارا بالتخصــيص ، كالســماد والبــذرة بالنســبة إلــى اهنرض  العقــار اهنصــلي ، ومــا إذا كانــت هــذه اهنشــياء ال
الزراعيــة والمــواد الخــام بالنســبة إلــى المصــنع ، فــإذا كانــت قــد تركــت للمســتأجر علــى أن ــا مــن توابــع العقــار المــؤجر 

سـتأجر وإذا شمل ا عقد اإليجار ، و إال فال يشمل ا و عتبر العقد فيما يتعلـا ب ـا عقـد قـرض فتنتقـل ملكيت ـا إلـى الم
أفلس ال يستطيع المؤجر أن يسردها بل يتقاسم ثمن ا مع سائر الدائنين قسمة غرماء . ومن الفق اء من يذهب إلى 
وجوب التفر ا بـين مـا إذا كانـت اهنشـياء المسـت لكة ضـرور ة لتسـيير المصـنع كـاآلالت والفحـم فيلحـا هـذا بالعقـار 

كالمواد الخام فال تعتبر من توابع العقار و أخذها المستأجر بعقـد  و كون مؤجرا مثله ، وما إذا كانت غير ضرور ة
 . ( 1008) قرض ال بعقد إيجار

                                                                                                                                                                    

تةةه إلةةى عقةةد عمةةل وإيجةةار أشةةياء ، بةةل يعتبةةران أن بةةل يعتبةةران العقةةد فةةي عقةةد عمةةل وإيجةةار  ، فقةةرة بةةل يعتبةةران أن العقةةد تةةم تجزئ
مجموعة عقد عمل على أساس أن المسكن جةزء مةن أجةرع العامةل ، ومةن ثةم ال يكةون هنةاك إيجةار يسةري فةي شةأنه قةانون إبحةار 

 ( . 123وانظر ما يلي فقرة  – 11السكان ، وهذا هو الرأي الذي تفضل األخذ به ) انظر في هذا المعنى أوبري ورووإسمان فقرة 
مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه مطةابق لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  213: ورد هذا النص فةي المةادة  تاريخ النص (  8992) 

فةي المشةةروع النهةةائي . ووافةةق عليةه مجلةةس النةةواب ، ثةةم مجلةةس  191المةدني الجديةةد . وموافقةةت عليةةه لجنةة المراجعةةة تحةةت رقةةم 
 ( . 329-318ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  119الشيوخ تحت رقم 

 11ص  33عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة   - 813فقةرة  1بةودري وفةال  – 14فقةرة  21لوران -91فقرة  4يفر جييه  (  8999) 

. وقد يخفق اإليجاز قرضا بربةا فةاحل ، كمةا إذا آجةر شةخص  29وانظر في كل ما تقدم اإليجار المؤلف المؤلف فقرة  – 4هامل 
ص  39م 1841فبرايةر سةنة  11ر واألجةر الحقيقةي هةو الربةا الفةاحل ) اسةتئناف مخةتلط عينا بأجر بخس ، والفر  بةين هةذا األجة

111  . ) 
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 التباس اإليجار بالمقاولة :  -7

 قد يلتبس اإليجار بالمقاولة في عقد شائع هو عقد المست لك مع ملتزم المرافا العامة . فالعقد الذي يبرمه 

عقد مقاولة واقعا على ما تقوم بـه الشـركة مـن عمـل فـي توصـيل المست لك مع شركة مياه النيل هل يعتبر 
ال وسـواء اعتبـر العقـد مقاولـة ( 1001) المياه للمست لك ، أو هو عقد إيجار لمعدات الشـركة التـي تقـوم بتوصـيل الميـاه

 أو إيجــارا ، ففــي الحــالتين يكــون عقــدا مــدنيا مــن عقــود اإلذعــان يخضــع للقواعــد المدنيــة ، و خضــع بــاهنخص للعقــد
اإلداري القائم بـين ج ـة اإلدارة وملتـزم المرفـا . و بـدو أن هـذا هـو مـذهب التقنـين المـدني الجديـد ، فقـد اعتبـر هـذا 
التقنــين العقــد مقاولــة ) ال إيجــارا ( ي ــيمن عليــه العقــد اإلداري الــذي تــم بــين ج ــة اإلدارة المختصــة وبــين الفــرد أو 

وهي التـي أصـبحت بعـد  –من المشروع التم يدي  106صت المادة الشركة التي ع د إلي ا االستغالل المرفا . فن
التزام المرافا العامة عقـد إداري ، الغـرض منـه إدارة مرفـا -1»على أن  –من التقنين المدني  668تعديل ا المادة 

كة التي عام ذي صفة اقتصادية . و كون هذا العقد بلين ج ة اإلدارة المختصة بتنظيم هذه المرافا وبين أفراد الشر 
 يع د إلي ا باستغالل المرفا عدة من السنين .

و كون هذا العقد اإلداري هو الم يمن على ما يبرمـه المقـاول مـع عمالئـه مـن عقـود . فيوجـب علـى الملـزم أن  -2
يؤدي الخدمات التي يتكون من ا هذا المرفا إلى العمالء الحاليين ومن يسـتنجد مـن م ، لقـاء مـا يدفعونـه مـن جعـل 

ه قائمة اهنسعار التي تقررها ج ة اإلدارة" . وهذا هو الرأي الذي يميل إلى اهنخذ بـه رجـال الفقـه المـدني ، أمـا تحدد

                                                 

( إلى أن هذا العقد هو عقد بيع للميةاه .  231 -1-93داللوز  1994يوليه سنة 41وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية )  (  8998) 

تةورده الشةركة للمسةتهلك قةد امتلكتةه بالحيةازة ، إذ جمعتةه فةي وال يعترض على ذلك بأن الماء مال مبةاح للجميةع ، فةإن المةاء الةذي 
خزانتها: وقطرته بما عندها من اآلالت والمعادن األخةرى . وهةي تبيعةه بعةد ذلةك للمسةتهلكين بةثمن يقةدر مجازفةة  ، أو يحةدد سةعر 

ا هةو  معةروف . وإذ كةان العقةد بيعةا ، معين بحسب كمية المياة التي تستهلك ، وفي هذه الحالة األخيرة يكون االشتراك "بالعداد" كم
وكانت المصروفات تسليم المبيع عل البائع ال عل الشاري ، ومن هذه المصروفات ما يدفع في تقةدير الشةيء المبيةع بعةد أو وزن أو 

أن أجةرة كيل أو مقاس ، وجب القول بأن أجرة العداد تكون على البائع ، أي على شةركة الميةاه ، ولكةن شةركات الميةاه جةرت علةى 
العداد تكون عل البائع ، أي على شركة المياه ولكن شركات الميةاة جةرت علةى أن تشةترط فةي عقودهةا مةع العمةالء أن تكةون أجةرة 
ا العداد عليهم . أما العقود المتعلقة بالتليفون وما إليه فقد تختلف عما تقةدم  ، وذلةك ألنهةا ال يمكةن فةي هةذه العقةود أن نجةد شةيئا مادية

حتةى نقةول إنةه اشةتراه . وذلةك يةذهب القضةاء والفقةه فةي فرنسةا إلةى أن هةذه  –كما يستهلك الماء والنور والغةاز  -لعميل  يستهلكه ا
 -11-2-98سيريه  1992أبريل سنة  21العقود ليست عقود بيع ، بل هي عقود إيجار آلالت ومعدات التليفون ) باريس االستئنافية 

( . ويمكةةن القةةول بةةأن مركةةب  ، يجمةةع بةةين اإليجةةار ويقةةع علةةى اآلالت والمعةةدات  443فقةةرة  19هيةةك-29فقةةرة  1بةةوردي وفةةال 
والمقاولة وتقةع علةى عمةل مصةلحة التليفةون ، فتطبةق أحكةام العقةدين . وقةد قضةت محكمةة ملةوي بةأن العقةد الةذي يةتم بةين مصةلحة 

ة  ، وهةو بهةذا خاضةع لنظةام التقةادم الخمسةي التليفون والعميل هو عقد إيجار يجمع بين اسةتئجار المعةدات ومجهةود رجةال المصةلح
رقةم  32المجموعةة الرسةمية  1831مةايو سةنة  12فتسقط المطالبة بقيمة االشتراك إذا مضى على استحقاقه خمس سنوات ) ملةوي 

 ( . وانظر مسألة اإليجار 219ص  411رقم  9المحاماة  1822أكتوبر سنة  4انظر أيضا مصر الكلية الوطنية  – 144ص  221
  . 131منصور مصطفى منصور فقرة  -29وفقرة  1سليمان مرقس فقرة  -12للمؤلف فقرة 
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رجـال الفقـه اإلداري فينكـرون علــى مركـز المسـت لك مـن ملتــزم المرفـا العـام أن تكـون لــه صـفة تعاقديـة ، و ــذهبون 
 .   ( 1010) (  situation relementaireإلى أن هذا المركز هو مركز قانوني منظم ) 

وسنعود إلى هذه المسألة بالتفصيل عند الكالم في عقد المقاولة في الجزء السابع من الوسيط . وما ذكرناه 
 عن المياه يسري على سائر المرافا العامة من نور وغاز وراديو وتليفز ون ونقل وما إلى ذلك .

قــد بينــه وبــين صــاحب الملعــب إيجــارا فيكــون وإذا حجــز شــخص محــال فــي أحــد المالعــب ، ف ــل يعتبــر الع
للمحـل الـذي يحجـزه ، أو هـو عقـد مقاولـة يقـع علـى مـا يقـوم بـه الملعـب مـن وسـائل التسـلية للجم ـورال الظـاهر أنــه 

 عقد المقاولة  ، الن العنصر اهنساسي الذي وقع عليه التعاقد هو ما يقوم به الملعب من عمل .

ار محل في ـا لإلعـالن نظيـر مقابـل معـين لـيس عقـد مقاولـة ، بـل واالتفاق مع إحدى الصحف على استئج
هو عقـد إيجـار . وإذا اتفـا شـخص مـع مالـك البنـاء علـى نشـر إعالنـات علـى حـوائط البنـاء أو فـوق سـطحه ، وإن 

 اقتصر على تمكين الشخص من إجراء اإلعالن فالعقد إيجار .

 التباس اإليجار بعقد العمل : -8

مركبات مـع سـائا علـى أن تعطيـه مركبـة يسـتغل ا للنقـل ، علـى أن يعطـي الشـركة جعـال معينـا إذا تعاقدت شركة  
و أخذ باقي اهنرباح لنفسه ، ف ل يعتبر هذا االتفاق عقد عمل و كون السائا عامال لدى الشركة ، أو عقـد إيجـارال 

ل ، هنن صـلة السـائا بالشـركة أو يكون السائا مستأجرا للمركبةال يذهب القضاء الفرنسي إلـى أن االتفـاق عقـد عمـ
هي صلة التابع بالمتبوع ، وأجر السائا هو الفرق بين إيراد المركبـة ومـا يدفعـه السـائا للشـركة ، ف ـو أجـر متغيـر 
وهــذا جــائز فــي عقــد العمــل . و ترتــب علــى ذلــك أن االتفــاق عقــد عمــل أن القــانون الخــاص بمســئولية رب العمــل 

                                                 

ص  – 234ص  1831انظر في هذه المسألة توفيق شحاتة رسالة ) بالفرنسية ( في التزام المرافق العامة القاهرة سنة  (  8919) 

ري ال عقد مدني كما سبق القول . وهناك رأي قةديم يةذهب أما العقد ما بين جهة اإلدارة والملتزم بالمرفق العام فهو عقد إدا – 211
إلى أن هذا العقد هو عقد إيجار يقع علةى حةق معنةوي هةو حةق االسةتغالل الممنةوح لملتةزم المرفةق العةام ) بةورودي قسةم ثةان فقةرة 

فرنسةية فةي وخالفةت محكمةة الةنقض ال –: احتكةار مةذبح عةام  123-1894سةيريه  1891فبراير سنة  14نقض فرنسي  – 3124
مبدأ عام وقضت بأن منح شخص احتكارية وإدخال وشحن وبيع وصناعة األفيون في جهة معينة ولمدة معينة تلقةاء جمةل معةين هةو 

 ( . 32ص  21عقد مقاولة ال عقد إيجار ، وكان هذا الحكم المذكور في سيريه وانظر اإليجار للمؤلف فقرة 
مةن رأيهمةا أن العقةد مقاولةة ولةيس فيةه شةيء مةن اإليجةار  ، كةي يحجةز محةال فةي ، و 3128قسم ثةان فقةرة  2( بودري وفال  2) 

 29عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 131منصور مصطفى منصور فقرة  8ص  21محطة السكة الحديدية  . سليمان مرقس فقرة 
لمحةل المحجةوز ، فيكةون الملعةب ضةمانا وهناك رأي يذهب إلى أن العقد مقاولة فيما يتعلق بعمل الملعةب ، وإيجةاز فيمةا يتعلةق با –

فقةرة  19للعيوب التي قد توجد بهذا المحل كأن يكون في وضةع ال يةتمكن مةن الةتخلص معةه الشةخص مةن مشةاهدة المسةرح ) هيةك 
ينةاير  24وتذهب بعض األحكام إلى أن االتفا  عقد  ير مسمى تسري عليه المبادل العامة وكذلك قواعد اإليجار ) السةين  -( 223
 . 33ص  21وانظر اإليجاز المؤلف فقرة  –(  481 -2- 1891داللوز  1891سنة 
 23وانظةر فةي إيجةار مطحةن والتباسةه بعقةد المقاولةة : نقةض مةدني  – 21سةليمان مةرقس فقةرة  – 44فقرة  1( بودري وفال  4) 

  . 89ص  11رقم  9مجموعة أحكام النقض  1812يناير سنة 
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 الفهرس العام

السائا في أثنـاء عملـه كـان لـه الرجـوع بتعـو ض علـى الشـركة دون حاجـة إلـى يسري في هذه الحالة ، فإذا أصيب 
 . ( 1011) إثبات تقصير من جانب ا

وإذا اســتأجر شــخص مركبـــة بســائق ا مـــن صــاحب مركبـــات لنقــل أمتعتــه  ، ف ـــل يعتبــر العقـــد واقعــا علـــى 
السـائا مـا يـزال فـي خدمـة صـاحب  عملية النقل أو على االنتفاع بالمركبةال الظاهر أن العبرة بعملية النقل إذا كـان

الشركة يتقاضى منه أجره فيكون العقد عقد مقاولة للنقل ، لم يطالـب مالك ـا مـن تعاقـد معـه بتعـو ض عـن ذلـك إال 
إذا أصــاب المركبــة عطــب فــي أثنــاء النقــل و ترتــب علــى ذلــك أنــه إذا أصــاب المركبــة عطــل عــن ذلــك إال إذا كــان 

بقيت المركبة والسائا عند المسـتأجر فتـرة مـن الـزمن  ، وأصـبح السـائا تابعـا لـه  التلف بفعل هذا اهنخير . أما إذا
 . ( 1012) يأخذ منه أجره ، فاالتفاق عقد عمل مع السائا وعقد إيجاز بالنسبة إلى المركبة

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا استأجر شخص عربة من مالك ا مشاهرة ليؤدي ب ا عمله 
ائا يــأتمر بــأمر المســتأجر وأصــبح ل ــذا اهنخيــر حــا الرقابــة عليــه  ، فــإذا وقــع حــادث بخطــأ الســائا ، فأصــبح الســ

 . ( 1019) أثناء تأدية عمله كان المستأجر مسئوال عن ذلك وال رجوع له على مالك العربة

 التباس اإليجار بالوكالة :  -9

إنه يعمل باسم الوكيـل و مثلـه ، ومحـل الوكالـة يختلف اإليجار عن الوكالة بأن المستأجر ال يمثل بخالف الوكيل ف
تصرف قانوني أما اإليجار فمحله عمل مادي ، وتنت ي الوكالة بموت الوكيل أو بموت الموكل وال ينت ـي اإليجـار 
بمــوت المــؤجر وال بمــوت المســتأجر إال فــي حــاالت اســتثنائية ، و جــوز الرجــوع فــي الوكالــة وال يجــوز الرجــوع فــي 

ز في الوكالة أن يعدل القاضي اهنجر الموافا عليه أما في اإليجار فال يجـوز ذلـك إال فـي حـاالت اإليجار ، و جو 
استثنائية . و شترك الوكيل والمستأجر في أنـه إذا تصـرف أي من مـا فـي الشـيء الـذي تحـت يـده بـدون إذن المالـك 

 اعتبر مبددا .

لوقـوع كمـا فـي الفـرض اآلتـي . يتفـا شـخص وقل أن يقع لبس بـين الوكالـة واإليجـار ، إال أن ذلـك جـائز ا
مع آخر علـى أن يـؤجر لـه جملـة واحـدة أعيانـا يملك ـا اهنول ، علـى أن يؤجرهـا المسـتأجر مـن باطنـه واحـدة واحـدة 

                                                 

عبةد المةنعم فةر   – 12عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 148 – 1 – 1893داللةوز  1894 يونيه سةنة 24نقض فرنسي (  8911) 
فإذا لم تكن صلة السائق بالشركة هةي  – 132منصور مصطفى منصور فقرة  – 13قارن محمد علي إمام فقرة  – 21الصدة فقرة 

جازيةت دي  1841ديسةمبر سةنة  8صلة التابع بالمتبوع ، وال يتلقى منها أو أمر أو تعليمات ، فالعقد إيجار للمركبة ) نقض فرنسي 
(  1999فقةرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انةديير  – 189ص   414فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 128 – 1 – 1842باليه 

. 
فقةةرة  2كةةوالن وكابيتةةان ودي المورانةةديير  – 141ص  319فقةةرة  19بالنيةةول ورييبةةر  – 4322فقةةرة  2بةةودري وفةةال (  8912) 

 . 181 – 1 – 1824سيريه  1822مارس سنة  28وقارن نقض فرنسي  – 131منصور مصطفى منصور فقرة  – 1999
  . 244ص  123رقم  9لمحاماة ا – 21ص  48جازيت  1821نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  ( 8914) 
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و تقاســـم اهنجـــرة مـــع المـــؤجر بنســـبة معينـــة أو يأخـــذ لنفســـه مبلغـــا معينـــا يخصـــمه مـــن اهنجـــرة التـــي يتقاضـــاها مـــن 
هو عقد وكالة مأجور  ، والوكيل في ا هو مـن تسـمى بالمسـتأجر اهنصـلي ، والموكـل  المستأجر ن عقد إيجار ، بل

من تسمى بالمؤجر . وحقيقة إنفاق ما أن الثاني وكل اهنول في تصـرف قـانوني وهـو إيجـار اهنعيـان المملوكـة ل ـذا 
مبلغا معينا أو نسـبة  اهنخير وقبض اهنجرة من المستأجر ن وتسليم ا للموكل ، وذلك في مقابل أجر واحد قد يكون 

 1011) معينة من مقدار اهنجرة التي يدفع ا من يتسمون بالمستأجر ن من الباطن وهم في الواقع مستأجرون أصليون 

. و ترتب على ذلك أن العقد وكالة ال إيجار أن عالقة المؤجر بالمستأجر تقوم مباشرة بين الموكل والمستأجر ن  ( 
) الموكــل والوكيــل عــن الوكالــة ، وأن الوكالــة تنت ــي بمــوت أحــد المتعاقــدين مــن الوكيــل ، وأن يجــوز رجــوع كــل مــن

1011 . ) 

 التباس اإليجار بالوديعة :  -01

يختلـــف اإليجـــار عـــن الوديعـــة فـــي أن المســـتأجر ينتفـــع بـــالعين المـــؤجرة والمـــودع هـــو الـــذي يـــدفع اهنجـــر ، كمـــا أن 
لمودع عنده برد العين إلى المودع بمجرد انت اء طلبه مسئولية المودع عنده أخف من مسئولية المستأجر ، و لتزم ا

ولو لم ينقض اهنجل أما المستأجر فال يرد العين إال بعد انقضاء مـدة اإليجـار . و شـترك المـودع عنـده والمسـتأجر 
 في أنه إذا تصرف أي من ما في العين بدون إذن المالك اعتبر مبددا .    

 

 حوال اآلتية : وقد يقع لبس بين العقدين في اهن $16

يتعاقـــد شـــخص مـــع أحـــد المصـــارف علـــى أن يخصـــص لـــه خزانـــة فـــي مصـــرف يضـــع في ـــا مـــا يخشـــى عليـــه  – 1
. ف ل يعتبر هذا العقد إيجارًا للخزانة ، أو وديعة   location des coffres – fortsالضياع من اهنشياء الثمينة 

                                                 

 18وقارن محمد كامل مرسي فقرة  – 14محمد إمام فقرة  – 18عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 39فقرة  1بودري وفال (  8913) 
) ويذهب إلى أن اشتراط حصول المالك على المقابل أوجر العقار أو لم يؤجر يجعل العقد إيجاراً ، أما اشتراط  أال يحصل المالك 

وقارن أيضا منصور مصطفى  –لى المقابل إال إذا أوجر العقار بعد موافقة المالك على مقدار األجرة فيجعل العقد وكالة ( ع
) ويذهب إلى أن اشتراط حصول المالك على مبلغ معين يجعل العقد إيجاراً ، أما اشتراط حصول كل من  139منصور فقرة 

 ( . 34أنظر أيضاً في هذا المعنى عبد الحي حجازي فقرة  –األجرة فيجعل العقد وكالة المالك والمتعاقد معه على نسبة معينة من 
وقد فضت محكمة االستئناف المختلطة بأن االتفا  الموصوف بأنه عقد إيجار دون أجرة محةددة ، والةذي يخةول للمسةتأجر (  8911) 

تأجرون مةن البةاطن وبشةرط أن يتقاسةم هةذه األجةرة كةل أن يؤجر من الباطن بشرط أن يوافق المؤجر على األجرة التي يدفعها المس
مةن المةةؤجر والمسةةتأجر األصةلي ، ال يكةةون إال عقةةد وكالةةة عامةة بةةاإلدارة مسةةتترة تحةت اسةةم عقةةد إيجةةار وينتهةي هةةذا العقةةد بمةةوت 

والكفايةة الشخصةية )  المستأجر األصلي الظاهر ألنةه لةم يقةع عليةه االختيةار لةإلدارة إال نظةرا لمةا تةوافر عليةه مةن صةفات االجتهةاد
( . وقضت أيضا بأن االتفا  بين المؤجر والمستأجر علةى إيجةار العقةار دون  419ص  19م  1891يونيه سنة  1استئناف مختلط 

أجرة محددة ، وبغرض اإليجار من الباطن مع تقاسم طرفي العقد لألجرة وبعد موافقة المالك على هذه األجرة ، إنما هةو فةي الواقةع 
أنظةر  –(  299ص  18م  1892أبريل سةنة  4ة أكثر منه عقد إيجار ، وعلى ذلك يفسخ بموت الوكيل ) استئناف مختلط عقد وكال

 . 23في هذه المسألة اإليجار للمؤلف فقرة 
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رة الذي دفع للمصرف ، ف و قد يكـون أجـرة للخزانـة لدى المصرف لألشياء التي توضع في الخزانة ال ال عبرة باهنج
إذا اعتبرنا العقد إيجـارًا ، وقـد يكـون أجـرًا للمـودع عنـده إذا اعتبرنـا العقـد وديعـة ، فوجـود اهنجـر ال يـرجح كفـة علـى 

 اهنخرى . 

أن العقــد إيجــار ال وديعــة ، هنن  ( 1016) وقــد كــان الــرأي الــراجح فــي الفقــه والقضــاء فــي فرنســا وفــي مصــر 
المصرف ال يتسلم اهنشياء التي ير د المستأجر إيداع ا في الخزانة ، وال يتع د بردها ، بل يعطي المسـتأجر مفتـاح 
الخزانة وهو يضـع مـا ير ـد في ـا . وإذا قيـل إن المصـرف ملتـزم بالمحافظـة علـى الخزانـة ف ـذا التـزام يصـح اشـتراطه 

كــون عنــده عــادة أحــد المفتــاحين اللــذين ال يمكــن فــتح علــى  المــؤجر فــي عقــد اإليجــار ، وإذا قيــل إن المصــرف ي
الخزانــة بــدون ما فــإن هــذا متفــرع عــن التــزام المصــرف بالمحافظــة علــى الخزانــة . و ترتــب علــى اهنخــذ ب ــذا الــرأي 
ن النتيجتان اآلتيتان : ) أ ( إذا أراد دائنو المستأجر أن يوقعوا حجزًا على اهنشياء الموجودة بالخزانة ، فإن علي م أ

مـدين م  14يوقعوا حجزًا تنفيذيًا ال حجزًا تحفيظًا على مـا للمـدين لـدى الغيـر ، هنن هـذه اهنشـياء تعتبـر فـي حيـازة $
وهي في الخزانة التي استأجره وليست دين وديعة في ذمة المصرف حتى يجوز توقيع الحجـز تحـت يديـه . ) ب ( 

اهرة كحر ا ، فإن المصـرف ال يكـون مسـئوال إذا اعتبـر العقـد في حالة ما إذا تلفت اهنشياء المودعة بالخزانة لقوة ق
وديعة ، إذا المودع عنـده ال يسـأل عـن القـوة القـاهرة حتـى لـو كانـت الوديعـة مـأجورة . أمـا إذا اعتبـر العقـد إيجـارًا ، 
وكـان الحر ـا متسـببًا عـن عيـب حفــى فـي بنـاء المصـرف ، فالمصـرف ضـامن ل ــذه العيـوب ولـو لـم يثبـت قبلــه أي 

 ( .  1014) خطأ 

ولكن حدث أخيرًا تحول في الفقه والقضاء في هذه المسـألة ، ورجـح الـرأي الـذي يـذهب إلـى أن العقـد لـيس 
إيجارا وإنما هو وديعة . ذلـك أن التـزام المصـرف بالمحافظـة علـى الخزانـة هـو التـزام جـوهري ، ولـو كـان المصـرف 

ثانو ـًا ، والعميـل إنمـا تعاقـد مـع المصـرف للحصـول علـى هـذا  مؤجرا للخزانـة لكـان التزامـه بالمحافظـة علي ـا التزامـا
االلتــزام . والعقــد للــذي يكــون فيــه واجــب الحفــظ واجبــًا جوهر ــًا إنمــا يكــون وديعــة ال إيجــارًا . وال يمنــع مــن أن يكــون 

                                                 

فةاليري فةي تعليقةه  – 491ص  1894ديمو  في مجلة القانون الممدني الفصةلية سةنة  –مكررة  39فقرة  1بودري وفال  ( 8911) 
بالنيةول  – 18 – 2 – 1891فال في تعليقه على الحكم المنشور فةي سةبريه  – 21 – 2 – 1892على الحكم المنشور في داللوز 

 – 11عبد الفتةاح عبةد البةاتي فقةرة  – 23سليمان مرقس فقرة  – 24اإليجار للمؤلف فقرة  – 244الطبعة األولى فقرة  19وريبير 
 12محكمةة مونلبيةه االسةتئنافية  – 24عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 12محمةد كامةل مرسةي فقةرة  – 12قةرة محمد على إمةام ف

 – 221 – 2 – 1891داللةوز  1894فبراير سةنة  12محكمة باريس االستئنافية  – 21 – 2 – 1892داللوز  1891مارس سنة 
ض المحاكم بأن العقد  ير مسمى وهو مزيج من اإليجةار . وقضت بع 222 – 2 – 1894داللوز  1894حكم آخر أول يوليه سنة 

 في الهامل ( .  29 – 2 – 1892داللوز  1989يوليه سنة  21والوديعة ) السين 
) ويقرر هذا  192 – 1 – 1899داللوز  1899يوليه سنة  11نقض فرنسي  – 118ص  – 119ص  2كوالن وكايتان  ( 8912) 

ة إذا كان المستأجر قد توقع إمكان حصول الضرر إذ أن هذا يفهم منه أنه متنازل عةن هةذا الحكم أن المؤجر ال يضمن العيوب الخفي
الضمان . ويستنتج األستاذان كةوالن وكابيتةان مةن ذلةك أن المةؤجر يكةون ضةامنا للعيةوب الخفيةة فةي الخزانةة إذا كةان المسةتأجر لةم 

 يتنازل عن هذا الضمان ال صراحة وال ضمنا ( .
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كـان العقد وديعة أن يكون المصرف ال يتسلم الشيء ، فـالمودع عنـده قـد يتـرك المـودع يضـع بنفسـه الشـيء فـي الم
الذي يحفظ فيه دون أن يتسلمه . كذلك ال يمنع من أن يكون العقد وديعة أن المصـرف ال يقـوم بنفسـه بـرد الشـيء 
، فيكفي في الرد أن المصرف يمكن العميل من استرداد ما استودعه الخزانة . وإذا كان هناك اعتراض جدى علـى 

ة تكـون عـادة غيـر مـأجورة ، بـل هـي خدمـة وديعـة يقـوم أن العقد وديعة ، ف ذا االعتراض إنما يـأتي مـن أن الوديعـ
ب ــا صــديا نحــو صــديقه . ومــن ثــم يجــب أن يتميــز عــن عقــود الوديعــة العاديــة مــا يمكــن أن يســمى بعقــرد الحفــظ 

(contrats de grade ) $ المـأجورة حرفـة لـه ، كالمصـرف بالنسـبة  18الم نيـة ، حيـث يتخـذ الشـخص الوديعـة
 .  ( 1018) ، وكصاحب الجراج العام بالنسبة إلى السيارات التي تودع عنده  إلى الخزانة فيما قدمناه

وأهم نتيجة ل ذا التحول ، فيما يبدو ، أنه حسم النزاع في الحجز الـذي يوقـع علـى اهنشـياء المودعـة . ذلـك 
أنـه عنـد مـا كــان العقـد يكيـف إيجـارًا ، كــان المنطـا القـانوني يقضـي بــأن دائنـي المسـتأجر ، إذا أرادوا توقيـع حجــز 

تحفظيــا كمــا ســبا القــول . وال شــك أن فــي إلــزام  علــى اهنشــياء المودعــة بالخزانــة ، يوقعــون حجــز تنفيــذا ال حجــزاً 
الــدائنين بتوقيــع الــذي قصــدوا إليــه ، إذ يجــب فــي الحجــز التنفيــذي أن يكــون لــدى الــدائنين ســند تنفيــذي و جــب أن 

 ( 1011) يسبا الحجز تنبيه بالدفع ، وهذا كاف لجعل المـدين يتنبـه فيبـادر إلـى إخفـاء اهنشـياء التـي أودع ـا الخزانـة 

                                                 

، وقد رجع هؤالء الفقهاء عن رأيهم المشار إليةه  844الطبعة الثانية فقرة  19المعنى بالنيول وريبير وتونك  أنظر في هذا ( 8919) 
ص  1841في المجلة االنتقادية للتشريع والقضاء سنة  ( Solus )سوليس  –في الطبعة األولى بعد اشتراك تونك في الطبعة الثانية 

 2249فقةرة  1813ريبير في القانون التجةاري طبعةة ثالثةة سةنة  – 1832في عقد الحفظ سنة  ( Tunc )تونك  –وما بعدها  413
 2كةوالن وكابيتةان ودي الموانةديير  –ومةا بعةدها  1342فقةرة  1812في القانون التجاري سنة  ( Escarra )إسكارا  –وما بعدها 

منصةور مصةطفى منصةور  - 48فقةرة  – 42فقةرة  ( lonage)لفةظ  4أنسةيكلوبيدي داللةوز  – 949فقةرة  3دي با   – 888فقرة 
 – 411 – 1831داللةوز  1831فبرايةر سةنة  11وقةارن نقةض فرنسةي  – 49فقةرة  – 42عبد الحي حجازي فقةرة  – 148فقرة 
 .  322 – 1814داللوز  1814أبريل سنة  22 – 14 – 1814داللوز  1812أكتوبر سنة  28
ومن ثم كان بعض الفقهاء يذهب إلى أن الدائنين يستطيعون عند تنبيههم على المةدين بالةدفع أن يعلنةوا المصةرف فةي اليةوم  ( 8918) 

وللدائنين ، على  –(  221 – 2 – 1891نفسه بمنع مدينهم المستأجر من الوصول إلى الخزانة ) تعليق فاليري المنشود في داللوز 
للقضاء التجاري ، أن يوقعوا حجزا تحفيظا على الخزانة ، وهذا يكون دون سابق ننبيه ودون سند كل حال ، إذا كان مدينهم خاضعا 

تنفيذ، وفي هذه الحالة يجب على المصةرف أن يعطةي للةدائنين مةا يحتةاجون إليةه مةن المعلومةات عةن الخزانةة المةراد توقيةع الحجةز 
بالبينة وبتوجيه اليمين وبدفاتر المصرف نفسه . ويختص قاضي األمور عليها . وإذا أنكر المصرف ، جاز للدائنين إثبات ما يدعونه 

( . وإذا تعةةذر علةةى المحضةةر  221 – 2 – 1891داللةةوز  1894فبرايةةر سةةنة  12المسةتعجلة بالفصةةل فةةي هةةذه المسةةائل ) بةةاريس 
 gradient abx portesبةواب الحجز على الخزانة المتناع المصرف عن اإلدالء بمعلومات عنها ، كان له أن يقيم حارسةا علةى األ

، ويجوز أن يعهد بذلك إلى  المصةرف نفسةه وينبةه عليةه أن يمنةع المةدين مةن الوصةول إلةى الخزانةة . أمةا لتنبيةه بالةدفع الةذي يعلةن 
راد أن ا أ1للمدين في الحجز التنفيذ فيذكر فيه أن على المةدين أن يسةلم مفةاتيح الخزانةة للمحضةر ، وأن يبةين لةه طريقةة فتحهةا إال إذ

يحضر ليفتحها بنفسه ، فإذا أبي المدين أن يفعل هذا كان للمحضر أن يكسر باب الخزانة متبعا في ذلك اإلجراءات القانونيةة . ولكةن 
لصاحب المصرف ، في هذه الحالة ، أن يطلب دفع مبلغ من النقود مقدما لتصليح الخزانة بعةد كسةرها أو يطلةب تقةديم كفيةل بةذلك . 

انة ، فقد يكون من الواجب تعيين حارس على األشةياء المودعةة فيهةا . وينتقةد األسةتاذان كةوالن وكابيتةان كةل هةذه ومتى فتحت الخز
 ( . 119ص  2الحلول من الناحية القانونية ، ويريان أنها حلول عملية ال تستند إلى القانون )) كوالن وكابيتان 
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 الفهرس العام

نه في الحجز التنفيذي يجب على الدائنين أن يعينوا الخزانة $ تعيينا كافيا لتوقيع الحجز علي ا ، أما فـي هذا إلى أ
 .  ( 1020) حجز ما للمدين لدى الغير فيكفي أن يحجزوا تحت يد المصرف دون تعيين للخزانة 

مقابـل  يحدث أن يتفا تاجر مع صاحب مخـزن علـى أن يضـع التـاجر بضـائعه فـي هـذا المخـزن فـي – 2
أجر معين ، ف ل يعتبر هذا العقد وديعة بأجر للبضائع المخزونة أو عقد إيجار للمخزن نفسه ال الظـاهر أن العبـرة 
فــي ذلــك بمعرفــة مــن يكــون عليــه واجــب المحافظــة علــى البضــائع ، فــإذا ثبــت أن صــاحب المخــزن لــيس عليــه أن 

ي فـي المخـزن ، كـان العقـد إيجـارا ال وديعـة . وهـذا مـا يتسلم البضائع وال أن يردها للتاجر وال أن يحـافظ علي ـا وهـ
 . ( 1021) يذهب إليه الفقه و سير عليه القضاء في فرنسا . 

تتفا إدارة المعرض عادة مع العارضين على أن تخصص لكل من م مكانـا فـي المعـرض يضـع – 9 $20
العقد وديعة أو إيجـار ال الظـاهر  فيه ما ير د عرضه على الجم ور ، وذلك في مقابل أجر معلوم ، ف ل يعتبر هذا

هنا أيضًا أن العبرة بمعرفة من يكون عليه واجب الحفظ ، كما هو اهنمر في الحالـة السـابقة . فـإذا كانـت البضـائع 

                                                 

ا يمنع من أن يحجز الدائنون تحت يد المصرف حجزاً تحفيظاً مع التسليم ولذلك كان بعض الفقهاء يذهب إلى أنه ال يوجد م ( 8929) 
تحت يد المؤجر ما دام محتفظاً  –على حسب هذا الرأي  –بأن العقد إيجار ال وديعة ، ألن حجز ما للمدين لدى الغير يجوز توقيعها 

المصةرف ) بةول إسةمان فةي مجلةة القةانون المةدني  بالحيازة الماديةة للشةيء ومةا دام موكةوال إليةه المحافظةة عليةه ، وهةذه هةي حالةة
( . وفةةي موقةةف محكمةةة الةةنقض الفرنسةةية مةةا يؤيةةد هةةذا الةةرأي ، فهةةي تةةرفض دعةةاوي  413ص  – 432ص  1822الفصةةلية سةةنة 

التعةويض التةةي ترفةةع علةةى المصةةارف مةةن المسةةتأجرين للخزانةةات ، عنةدما تمنةةع المصةةارف هةةؤالء المسةةتأجرين مةةن الوصةةول إلةةى 
التي استأجروها بناء على حجز تحفظي وقعه دائنو المستأجرين تحت يد المصارف . وتستند محكمة النقض فةي ذلةك إلةى  الخزانات

أنه ال يوجد خطةأ فةي جانةب المصةارف إذا منعةت مسةتأجري الخزانةات مةن الوصةول إليهةا فةي مثةل هةذه الظةروف الدقيقةة ) نقةض 
نةوفمبر  14 – 499 – 1 – 1898سةيريه  1891نةوفمبر سةنة  12 – 483 – 1 – 1892سةيريه  1891يناير سةنة  22فرنسي 
 (  132 – 1 – 1818 – 1819جازيت دي باليه  1819سنة 

وأنظةر فةي أن  – 29ص  22أنظر في ان العقد هو استئجار للخزانة ثم هو وديعة للخزانة عند المصرف : محمد لبيةب شةنب فقةرة 
 . 13جالل العدوى ص  –وفي أنه عقد مختلط تجتمع فيه الوديعة واإليجار  – 11ص  – 11العقد وديعة على البارودي ص 

 1993يناير سةنة  24نقض فرنسي  – 312فقرة  19بالنيول وريبير  – 112ص  2كواالن وكابيتان  – 12جيوار فقرة  ( 8921) 

االسةتئناف المختلطةة  وقد قضت محكمةة – 499 – 2 – 1821جازيت دي باليه  1821مايو سنة  14 – 213 – 1 – 93داللوز 
بأن العقد بين مصلحة الجمارك وتجار الدخان الذي بموجبه توضع بضائع هؤالء التجار في مخازن موجودة في نطا  الجمةرك هةو 

( وفي الخازن العامةة حية  يقتصةر علةى تحديةد  229ص  21م 1813فبراير سنة  19عقد إيجار لهذه المخازن ) استئناف مختلط 
احب بضاعة يضع فيها ما يشاء من البضائع تحةت مسةئوليته ، يكةون العقةد إيجةارا ال وديعةة . وكةذلك إذا أنشةأ مساحة معينة لكل ص

( .  41ص  23المالك في أسفل المبني جراحا يستعمله مستأجرو المبنى تحت مسئوليتهم ، كان العقد إيجارا ) سةليمان مةرقس فقةرة 
فظها أثناء الليل ، فقد قدمنا أنةه مةودع عنةده ال مةؤجر ، ألنةه يلتةزم التزامةاً أساسةياً أما صاحب الجراح العام الذي يتلقى السيارات لح

 1أوبةري ورو وإسةمان  – 143ص  312فقةرة  19بالمحافظة على السياءة ، فالعقد هو من عقود الحفظ المهنيةة ) بالنيةول وريبةر 
نقةض  – 421ص  148ور مصطفى منصور فقرة منص – 88فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 189ص  414فقرة 

 1819مةارس سةنة  13 –وهةو الحكةم السةابق اإلشةارة  ليةه  499 – 2 – 1821جازيةت دي باليةه  1821مايو سةنة  14فرنسي 
 ( . 11 – 2 – 1819مجلة النقض 
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في ع دة إدارة المعرض وهي التي تحافظ علي ا فالعقد وديعة ، وإال ف و إيجار حتى لو اشـترط علـى العـارض أنـه 
 .  ( 1022) روضاته قبل ن اية المعرض فإن وجود هذا الشرط ال يتعارض مع عقد اإليجار ال يجوز له أن يأخذ مع

التباس اإليجار بالشركة : يختلف اإليجار عـن الشـركة فـي أن المسـتأجر يـدفع أجـرة معينـة للمـؤجر  – 11
ء المشـترك وهو حر بعـد ذلـك فـي اسـتغالل الشـيء المـؤجر ، فالمكسـب لـه والخسـاره عليـه ، أمـا فـي الشـركة فالشـي

 يستغله الشر كان و قتسمان الربح والخسارة . 

وقد يلتبس اهنمر في عقد المزارعة ، هنن المؤجر يأخذ أجرته جزءًا من المحصـول ف ـو يقتسـم الـربح  $21
والخسارة مع المستأجر . ولكن اهنجرة في المزارعة هي نسبة معينة من نفس المحصول الذي نتيجته اهنرض ، أما 

 .(  1029) فالشر ك يقاسم شر كه في صافي ثمن المحصول ال في المحصول نفسه في الشركة 

و تفا أن مالك الشيء يعطيه آلخر يستغله و تع د فوق ذلك أن يقوم بأشياء الزمة لالستغالل ، كصاحب 
فع مصـــنع يتع ـــد ، فـــوق تســـليم المصـــنع لمـــن يســـتغله ، أن يـــورد اآلالت الالزمـــة والقـــوة الك ربائيـــة والفحـــم وأن يـــد

إلـى أن  ( 1021) مرتبـات بعـض العمـال فـي نظيـر أن يتقاضـى جـزءًا مـن إيـراد المصـنع . وقـد ذهـب بعـض المحـاكم 
أن العقد يجمع بين البيع واإليجار وعقد العمل . علـى أنـه  ( 1021) هذا العقد شركة ال إيجار . و رى بعض الفق اء 

 . ( 1026) ى العقد إيجارًا يجوز للمؤجر أن يشترط أجرة معينة مع جزء من صافي الربح و بق

 التباس حق المستأجر بحق االنتفاع :  – 02

يشبه حا المستأجر . فكل من المنتفع والمستأجر ينتفع بشيء ال يملكه ولمـدة   usufruitierحا المنتفع 
( حــا المنتفــع حــا عينــي ، أمــا المســتأجر  1معينــة . إال أن الحقــين يختلفــان أيضــا مــن وجــوه أهم ــا مــا يــأتي : ) 

اإليجــار ( حــا المنتفــع ينقضــي حتمــا بموتــه ، أمــا حــا المســتأجر فيــورث عنــه إال إذا كــان  2فحقــه شخصــي . ) 
( حا المنتفع قد يكون بعوض أو بغير عوض ، أما حا المستأجر ف و دائمًا بعـوض  9معتبرا فيه شخصيته . ) 

                                                 

 lonageلفةظ  4 أنسةيكلوبيدي داللةوز – 4هةامل  143ص  312فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 22فقةرة  1بودري وقةال  ( 8922) 

الجزء الثاني  1991المجلة العامة لإلدارة سنة  1991أبريل سنة  23( . ويرى مجلس الدولة في فرنسا أن العقد وديعة )  44فقرة 
فبرايةر سةنة  21( . وترى بعض المحاكم أن العقد ليس ويدعة وال إيجاراً ، بل هو عقد  ير مسمي ) مونبلييه االستئنافية  491ص 

القضية الثانية ( . وأنظر في كل ذلك ا  12 – 1 – 1894داللوز  1899ديسمبر سنة  41مة النقض منشور تحت حكم محك 1989
 . 24فقرة  – 22إليجار للمؤلف فقرة 

 . 211أنظر ما يلي في عقد المزارعة فقرة  ( 8924) 

 . 1982أكتوبر سنة  28 ( Loi )مجلسة لوا  1982مايو سنة  21باريس  ( 8923) 

 . 3هامل رقم  398ص  939 فقرة 1بودري وفال  ( 8921) 
وإذا اتفقت شركة أفالم مع صاحب صالة العرض على عرض أحد أفالمها في صالته مقابل اقتسام اإليراد معه ، أو سلمت  ( 8921) 

شركة إحدى سةياراتها إلةى سةائق ليسةتغلها علةى أن تقتسةم معةه اإليةراد ، فالعقةد إيجةار ال شةركة ، ويمكةن القةول بأنةه عقةد عمةل إذا 
 21( . أنظر في كل ذلك اإليجةار للمؤلةف فقةرة  49ود االنتفاع بعمل صاحب الصالة أو سائق السيارة ) سليمان مرقس فقرة المقص

 . 
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( حـــا المنتفـــع يكـــون مصـــدره أي ســـبب مـــن أســـباب كســـب الحقـــوق العينيـــة فيمـــا عـــدا الميـــراث ، أمـــا حـــا  1. ) 
 (  1024) المستأجر فمصدره دائمًا هو العقد 

 روق قد توجد أحوال يلتبس في ا حا المستأجر بحا االنتفاع ، من ا ما يأتي : وبالرغم من هذه الف $22

حا المستأجر في اإليجار مدى الحياة قد يلتبس بحا المنتفع ، هنن كال من ما ال يورث ، بل ينت ي  – 1
ن أن يكون له بموت المستأجر أو المنتفع . على أنه من المتفا عليه أن اإليجار قد يكون لمدة حياة المستأجر دو 
 . ( 1028) من وراء ذلك حا عيني في الشيء المؤجر ، هنن طول المدة وقصرها ال تأثير له في طبيعة الحا 

هنــاك عقــود إيجــار مؤبــدة أو لمــدة طو لــة ، وهــي تعطــي المســتأجر حقــًا عينيــًا فــي الشــيء المــؤجر ،  – 2
ن ــا الحكــر ، ل ــا أحكــام خاصــة فــال يجــوز فحــا المســتأجر يشــبه مــن هــذا الوجــه حــا المنتفــع . وهــذه العقــود ، وم

الخلط بين ا وبين حا االنتفاع ، هنن الحقوق العينية الناشئة عن ا تنتقل إلى الورثة ، أما حا االنتفاع فال يورث . 
كذلك ال يجوز الخلط بين ا وبين عقود اإليجار المعتادة ، هنن ا عقود طو لـة المـدة ، وهنن الحقـوق التـي تنشـأ عن ـا 

 . ( 1021) وق عينية هي حق

التباس حا المستأجر بحا االرتفـاق : قـل أن يلتـبس حـا المسـتأجر بحـا االرتفـاق . ومـع ذلـك قـد  – 19
يقــع لــبس فــي حــا المــرور إذا مــنح بمقابــل . فــإن كــان قــد مــنح لمصــلحة عقــار ، ف ــو حــا ارتفــاق . وقــد يمــنح ال 

علــى قضــبان الشــركة  كمــا إذا منحــت شــركة ســكك حديديــة شــركة أخــرى أن تمــر قاطرات ــا 29لمصــلحة عقــار ، $
 . ( 1090) اهنولى . ففي هذه الحالة يكون العقد إيجارًا واقعًا على حا المرور 

                                                 

 . 29فقرة  1بودري وفال  – 8فقرة  1جيرار  ( 8922) 

لمنتفع ) بةودري وفةال على أنه إذا التبس األمر ، فقد يكون مرجحاً ألن الحق هو حق انتفاع أن تكون مدة العقد طول حياة ا ( 8929) 
( . ويكون مرجحاً ألن يكون العقد إيجاراً أن تكون مدته قصيرة . وفي إحدى القضايا نزل شخص يملك أدوات صةالون  21فقرة  1

حالقة إلى آخر عن االنتفاع بهذه األدوات مدة سةنة واحةدة فةي نظيةر مقابةل يةدفع شةهرياً . وتةوفى المتنةازل لةه قبةل انقضةاء السةنة ، 
صاحب األدوات ردها إليه باعتبار أن الحق الذي انشأه في األدوات هو حق انتفاع وقد  انتهةى بمةوت المنتفةع . ولكةن الورثةة فطلب 

تمسكوا بأن العقد إيجار وبأن لهم الحق في أن يخلفوا فيه مورثهم . ورأت المحكمة أن العقد معنون بأنه إيجةار ، وأن مدتةه القصةيرة 
ص  41وأنظةر سةليمان مةرقس فقةرة  –(  928ص  214رقةم  41المحامةاة  1819فبرايةر سةنة  13دين ترجح هذا االعتبار ) عاب
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 . 23فقرة  1بودري وفال  ( 8928) 

 . 11فقرة  1بودري وفال  ( 8949) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 التباس حق المستأجر ببعض الحقوق المعنوية : – 04

قـــد ينـــزل المختـــرع عـــن بـــراءة االختـــراع آلخـــر بمقابـــل ، و كـــون العقـــد بيعـــا أو إيجـــارًا . وهـــو بيـــع إذا نـــزل  
ل المدة التي تقـوم في ـا هـذه الحقـوق . وهـو إيجـار إذا نـزل عـن حقوقـه لمـدة معينـة ، المخترع عن جميع حقوقه طو 

 .  ( 1091) أو في مناطا محددة ، أو اقتصر العقد على بعض من هذه الحقوق 

وقــد تمــنح رخصــة للــدفن فــي أرض معــدة لــذلك . فــإذا كانــت الرخصــة موقتــة والــدفن لمــدة معينــة ، فالعقــد 
صــة دائمــة ، فحــا صــاحب الرخصــة يكــون حقــا عينيــا ، ولكنــه لــيس حــا ملكيــة فــال غيجــار . أمــا إذا كانــت الرخ

 .  ( 1092) يستطيع أن يستعمله إال للدفن . 

 عقد اإليجار من الناحيتين االجتماعية واالقتصادية  – 2

 البيئة االجتماعية التي ظهر فيها عقد اإليجار : – 05

إلنســانية ، وقــت أن كــان النظــام االجتمــاعي يقضــي لــم يكــن عقــد اإليجــار معروفــًا فــي العصــور اهنولــى ل 
بوجود طبقتين من الناس ال ثالث ل مـا : طبقـة المـالك وهـؤالء كانـت ل ـم اهنرض والبيـوت ، وطبقـة العبيـد يعملـون 
فـــي اهنرض و خـــدمون فـــي البيـــوت لحســـاب أســـيادهم . فلـــم تكـــن هنـــاك حاجـــة لعقـــد اإليجـــار . ولكـــن هـــذه الحالـــة 

وما لبث أن تكون بالتدر ج طبقة وسطى بين الطبقتين ، من عبيـد تحـرروا فـارتفعوا إلـى طبقـة  االجتماعية لم تدم ،
أعلى ، ومالك أضاعوا ما يملكون واضطروا إلى تلمس أسباب العيش مـن كسـب أيـدي م ف بطـوا إلـى طبقـة أدنـى . 

هــذه كانــت تعمــل فــي أرض وتقابــل الفر قــان ، فكــان مــن م ومــن نســل م تلــك الطبقــة الوســطى التــي أشــرنا إلي ــا ، و 
اإليجــار ، يحــدد العالقــة القانونيــة بــين الطبقتــين .  29المــالك وتســكن بيــوت م . ولــذلك نشــأت الحاجــة إلــى عقــد $

ومــال المــالك مــن ج ــة أخــرى إلــى اســتغالل أمالك ــم بطر ــا اإليجــار بعــد أن تحــرر عــدد كبيــر مــن العبيــد ، فلــم 
بيــد . وأخــذت الطبقــة العاملــة تســتغل اهنمــوال ، وتقتســم الغلــة مــع يعــودوا يســتطيعون اســتغالل اهنرض بواســطة الع

أصــحاب هــذه اهنمــوال ، وتــدفع ل ــا نصــيب ا فــي شــكل أجــرة بموجــب عقــد إيجــار . وســكنت طبقــة المــالك إلــى هــذه 
 الحالة ، فأخذت في تشـييد المنـازل إليجارهـا لمـن ال قبـل لـه بـامتالك المسـكن الـذي يـأوى إليـه . وعـاد ذلـك بالفائـدة
علـى الفـر قين ، ففر ـا المـؤجر ن يسـتغلون أمـوال م علـى خيـر وجـه ، وفر ـا المسـتأجر ن ينتفعـون بالشـيء الــذي ال 

 يستطيعون امتالكه . 
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والظـــاهر أن أول عقـــد عـــرف هـــو عقـــد المقايضـــة ، وتـــاله البيـــع بعـــد أن اخترعـــت النقـــود ، ثـــم تلـــى البيـــع 
معروفـًا فـي القـانون الرومـاني كعقـد مـن العقـود الشـكلية قبـل أنـي  اإليجار . فاإليجار من أقدم العقـود ع ـدًا ، وكـان

صــبح مــع البيــع مــن عقــود التراضــى . وبــدأ فــي أول ع ــده عنــد الرومــان يكــون بــين الحكومــة واهنفــراد ، إذا كانــت 
لـك الحكومة تؤجر لألفراد اهنراضـي المملوكـة ل ـا والمحـاجر والمصـايد وغيرهـا بطر ـا المـزاد العلنـي . وظ ـر أثـر ذ

في عقود اإليجار بين اهنفراد بعض م ببعض ، إذا كانوا يقلدون في هذه المعامالت الفردية ما كان متبعا في عقود 
اإليجـار مــع الحكومــة ، مـن تحديــد المــدة ، ومـن تجديــد هــذه المــدة ، بعـد انقضــائ ا ، ومــن تقـدير اهنجــرة بمبلــغ مــن 

د كانــت الحكومــة ال تتقاضــى أجــرة علــى أراضــي ا إذا امتنــع النقــود ، ومــن جعــل هــذه اهنجــرة فــي مقابــل االنتفــاع وقــ
 على المستأجر االنتفاع ب ا بسبب غزو أو حرب . 

و ـرى بعـض فق ـاء القـانون الرومـاني أن اإليجـار اقتصــر فـي أول اهنمـر علـى الـدواب والعبيـد تسـتأجر فــي 
ه المنقـوالت ، وأنـه بـدأ فـي العقـار ع د الحصاد ، و رى بعض آخـر أنـه امتـد إلـى العقـار فـي الوقـت الـذي تنـاول فيـ

بــالبيوت قبــل أن يتنــاول اهنراضــي الزراعيــة وذلــك لحاجــة الطبقــة الفقيــرة إلــى الســكن . و فســر أصــحاب هــذا الــرأي 
ضــعف مركــز المســتأجر إزاء المــؤجر مــن الوج ــة القانونيــة ، والســبب فــي االقتصــار علــى إعطائــه حقــا شخصــيا ال 

كاملة ، بأن طبقة المستأجر ن كانت في أول أمرها طبقة ضعيفة  21زته حماية $عينيا ، والتقصير في حماية حيا
 . ( 1099) فقيرة ، هذا عدا أسبابًا أخرى قانونية خاصة بالقانون الروماني سيأتي ذكرها في موضعه 

 أهمية عقد اإليجار :  – 06

همـا الطبقتـان القائمتـان بـأهم يتضح مما تقدم أن عقد اإليجار هو قـوام الطبقـة الوسـطى والطبقـة الفقيـرة ، و 
اهنعمــال العقليــة والماديــة . وهــو فــي الوقــت ذاتــه بالنســبة إلــى الطبقــة الغنيــة مــن خيــر طــرق االســتغالل لألمــوال . 
ولذلك قال اهنستاذ دي هلتس بحا إن عقد اإليجار من أكثر العقود تداوال ، وليس بين الناس إال من هـو مسـتأجر 

في أمالك م والمتشردين للذين ال مأوى ل م ، وحتـى المـالك ال تخلـو الحـال غالبـًا مـن  ، عدا المالك الذين يسكنون 
 . ( 1091) أهم يؤجرون و ستأجرون 

وعقد اإليجار فوق ذلك يجعل المؤجر والمستأجر في اتصال دائم طوال مدة اإليجار ، مما يستدعى الدقـة 
في وضع القواعد التي تضبط هذه العالقة المستمرة ، وتبين حقوق كل من الطرفين وواجباته . وهذا يجعل القـانون 

امالت م ، و جعـل قضـايا اإليجـار أمـام المحـاكم المتعلا باإليجار من القوانين التي يكثر رجـوع النـاس إلـي م فـي معـ
 من أكثر القضايا عددًا ، مما يستلزم وضع قواعد خاصة لتنجيز هذه القضايا وسرعة البت في ا . 
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وقــد قيــل فــي فجــر القــرن التاســع عشــر : )) إن عقــد اإليجــار تولــد مــن الحاجــة إلــى التضــامن بــين الثــروة 
ول بنوع خاص في بلد تقدمت فيه العلوم والفنون والتجارة والمالحة إلى حد لم العقار ة والصناعية ، وهو كثير التدا

يدع لكثير من المالك وقتًا الستغالل أموال م بأنفس م ، ولم يوفر ل م الوسائل لـذلك . فـي بلـد لـيس كـل سـكانه مـن 
مـوال مخصصـا للتجـارة . ذوي الثروة العقار ة ، وتقتضي فيه المعامالت التجار ة أن يبقى جزء كبير من رؤوس اهن

له عالقة وثيقة بالشيئين اللذين يرتبطان بالنظام العام أشد ارتباط ، وهما الملكية والصناعة. ولذلك  26فاإليجار $
كان من الضروري أن يكون لإليجار أحكام من شأن ا المحافظة على اهنمالك وترقية الزراعة . وال يجوز أيضا أن 

لكثيـرة العــدد ، ولـيس ل ـا مــن ملـك غيـر أيــدي ا العاملـة ، ولـيس ل ــا مـن مـأوى إال مــا يغيـب عـن البـال تلــك الطبقـة ا
 1091) تستأجره من أمالك الغير . لذلك وجب أن تكون اهنحكام القانونية الخاصة باإليجار س لة واضحة دقيقـة (( 

) . 

عشـر صـحيحًا ، ف ـو وإذا كان مـا قيـل فـي ال يئـة التشـر عية الفرنسـية عـن اإليجـار فـي فجـر القـرن التاسـع 
اآلن ونحــن فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــر ن أصــح وأكثــر انطباقــًا علــى حالــة المدنيــة الحاضــرة م وجوه ــا 
االجتماعية واالقتصادية . فعقد اإليجار يعد من المقومات االقتصادية للطبقـة العامـة فـي العصـر الحاضـر ، وهـذه 

تمــاعي واالقتصــادي فــي وقتنــا هــذا . ولــذلك كــان اإليجــار متضــمنا الطبقــة هــي التــي يقــوم علي ــا صــرح البنــاء االج
 . ( 1096) لمسألة كبرى ، هي اجتماعية واقتصادية في وقت واحد ، نعالج بحث ا في ا يلي بكل إيجاز 

 المسألة االجتماعية واالقتصادية التي يتضمنها عقد اإليجار :  – 07

أن يتحقــا التضــامن بــين المــؤجر والمســتأجر مــن  يمكــن تلخــيص هــذه المســألة فــي العبــارة اآلتيــة : يجــب
الوج ــة االجتماعيــة ، كمــا يجــب مــن الوج ــة االقتصــادية أن يعطــي لكــل مــن رأس المــال و مثلــه المــؤجر ، والعمــل 

 و مثله المستأجر ، نصيبه العادل . 

ن هـاتين في كل بلد متحضر توجد طبقة المؤجر ن وطبقة المستأجر ن ، والبد من التضامن االجتمـاعي بـي
الطبقتين ، وإال كان كل من ما حربا على اآلخر ، ي تبل الفرص هنكل حقـه بالباطـل . وممـا يسـاعد علـى قيـام هـذا 
التضامن التشـر ع المناسـب مـع حالـة البلـد االجتماعيـة واالقتصـادية ، فيعمـل المشـرع علـى جعـل مصـالح الطبقتـين 

ي بين طبقات اهنمة الواحدة . ولقد رأينا المشروع في مصـر االجتماع 24مشتركة ال متنافرة ، حتى يسود السالم $
وفــي فرنســا وفــي غيرهمــا مــن البلــدان ، عقــب الحــربين العــالميتين ، يضــطر للتــدخل لمــا مــال ميــزان المســاواة بــين 

                                                 

وقةت عةةرض مشةروع تقنةةين نةابليون علةةى الهيئةةة  ( Mourricaultعةةن تقريةر موريكولةةت  ( Jaubert )خطبةة جةةوبير  ( 8941) 
 التشريعية الفرنسية . 

 .  4نقلت هذه الفقرة عن كتاب اإليجار للمؤلف فقرة  ( 8941) 
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الطبقتين ، واشتطت طبقة المؤجر ن فأعنتت الطبقة اهنخرى ، وغالت في رفع سعر اهنجرة ، بعد أن قلت المساكن 
ت حركة البنـاء لغـالء المـواد اهنوليـة ، وبعـد أن نـزل سـعر المحصـوالت الزراعيـة ونقصـت مقاديرهـا . كـان هـذا ووقف

محمودًا بل واجبًا في زمن ليس من الصحيح  –وإن نعى عليه أنصار النشاط الفردي  –التدخل من جانب المشرع 
افؤ . فــالواقع أن القــوات الفرديــة أصــبحت فــي أن يقــال فيــه بوجــوب تــرك القــوات الفرديــة تتناضــل لمــا بين ــا مــن التكــ

المدينــة الحاضــرة غيــر متكافئــة مــن  حيــث اإلنتــاج االقتصــادي ، والواقــع أيضــًا أن الفــرد ال ينــزل إلــى الميــدان كفــرد 
 منعزل ، بل هو يتقدم كعضو في طبقة ينتمي إلي ا ، والنضال إذا كان موجودا ف و بين الطبقات ال بين اهنفراد . 

نا بوجوب تحقيا التضامن والمسـاواة بـين طبقتـي المـؤجر ن والمسـتأجر ن ، فـذلك يـدعونا إلـى النظـر وإذا قل
 .  ( 1094) في ظل هذا المبدأ إلى مسألة رئيسية ، هي على أي أساس يجب تحديد اهنجرة في عقد اإليجار 

 أساس تحديد األجرة في عقد اإليجار :  – 08

، أي منذ أكثر من ثالثـين عامـًا ، هـذا الصـدد  1121ناه في سنة كتبنا في مؤلفنا في اإليجار الذي وضع
 ما يأتي : 

)) أما عن اهنجرة فيجب أن يقوم تحديدها على أساس التضامن الالزم بين رأس المال والعمـل ، بحيـث ال 
مـن يجحف أحدهما باآلخر ، فكال العاملين ضروري لإلنتاج . ومستأجر اهنرض الزراعيـة مـثال ال يجنـي محصـوال 

غيــر مواتــاة اهنرض لــه ، واهنرض ال تــواتي إال بالعمــل . فــإذا أر ــد تحديــد اهنجــر الــذي يؤديــه المســتأجر للمــؤجر ، 
وجب أن يراعى في ذلك تحقيـا المسـاواة بـين هـذين العـاملين ، فـإذا كـان ربـح تشـاطره الفر قـان ، وإن كانـت خسـارة 

لــك أن المالــك إذا أجــر ملكــه ، فلــيس ذلــك بنيــة أن يكــون أصـابت ما معــًا .. غيــر أن للمســألة وج ــًا آخــر ، وذ $28
شر كًا للمستأجر يشاطره الربح والخسارة ، وهو لو أراد ذلك لوجد السبيل إليه في عقـد الشـركة أو فـي عقـد المزارعـة 

ذا مطلب . وإنما ير د أن يضمن لنفسه ر عًا ثابتًا يأخذه من المستأجر ، و تركه وشأنه له الربح وعليه الخسارة . وه
 مشروع ال يجوز أن يمنع منه المؤجر (( . 

)) على أن اهنمر بالنسبة للمستأجر ليس احتماليا إلى الحد الذي قد يظ ر مما تقدم ، فإن الشيء المؤجر 
إذا كان منزال للسكني أو مكانًا من اهنمكنة اهنخرى أو منقوال ، فانتفاع المستأجر به غير احتمـالي ، بـل هـو مؤكـد 

عطي للمؤجر اهنجرة التي تقابل هذا االنتفاع . والمشـرع فـي ذلـك يرقـب أال يجحـف المـؤجر بالمسـتأجر فـي ، وهو ي
 ظروف استئنافية ، كالظروف التي جدت عقب الحرب وسبقت اإلشارة إلي ا وعالج ا المشرع عالجًا خاصًا (( . 

                                                 

 . 3نقلت هذه الفقرة عن كتاب اإليجار للمؤلف فقرة  ( 8942) 
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ال  –هنن المحصوالت الزراعية  )) وأما إن كان الشيء المؤجر أرضًا زراعية ف نا موضع البحث والنظر ،
غير ثابتة ، ال من حيث أسعارها ، وال من حيث مقاديرها . لذلك نرى مؤجرى اهنرض الزراعيـة  –سيما في مصر 

هم في الغالب الفائزون ، هنن م يتقاضون عن أراضي م أجرة ال يراعون في تحديـدها إال مصـلحت م ، غيـر نـاظر ن 
ي مصر أمرًا معتادًا ، من آفة تصـيب الزراعـة فتـنقص المحصـول إلـى النصـف إلى الظروف التي أصبح حدوث ا ف

أو الثلث في بعض اهنحيان ، ومن هبوط فاحش في أسعار المحصوالت ال يد للمستأجر فيـه وال طاقـة لـه بدفعـه ، 
أجــرة معينــة  وكـل هــذه الخســارة ينفــرد ب ــا المسـتأجر بــدعوى أن العقــد قــانون المتعاقــدين ، وأن المسـتأجر التــزم بــدفع

فيجب عليه القيام بما التزم به . ومـن هنـا نجـد أن الميـل الغالـب عنـد مـالك اهنراضـي الزراعيـة هـو أن يؤجروهـا ال 
 أن يزرعوها لحساب م ، هنن م يعلمون أن الغانم في أغلب اهنحيان هو المؤجر ، وأن على غيره تقع الخسارة (( . 

فـي مصـر قضـت علـي م أن  21مسـتأجري اهنرض الزراعيـة $ )) هذه الحالة السـيئة التـي وجـد ف ـا صـغار
يبقوا في شظف من العيش ، وأن يكدوا و نصبوا فال يجزوا بعد هذا إال الكفاف . وليس من العدل أن يقف المشرع 
أمام ذلك مكتوف اليد ، يرى طبقة الفالحين في هذا الضنك مسلوبين من ثمرة عمل م . وال يجب أن نغتر بسكوت 

قة عن المطالبة بحقوق ا ، فإن ا إن سـكتت اليـوم عـن ذلـك لمـا هـي فيـه مـن الج ـل المخـيم ، ف ـي سـتتنبه هذه الطب
غدا إلى سوء حالت ـا ، متـى قـام بـين ظ رانين ـا جيـل مـتعلم يوجـه اهتمامـه إلـى المسـائل االجتماعيـة واالقتصـادية ، 

المدن والبندر حيث العيش أرغد ، و خشـى لـو فيشعرها بما هي فيه من الشقاء . وقد بدأ بعض الفالحين ينزح إلى 
دام الحـال علـى ذلـك أن تقـل اهنيـدي العاملـة فـي الزراعـة . والعـالج فـي نظرنـا يجـب أن يتـواله كـل مـن االقتصــادي 
والمشـــرع . أمـــا االقتصـــادي فيجـــب أن يعمـــل لتنميـــة روح التعـــاون بـــين الفالحـــين وإنشـــاء النقابـــات الالزمـــة لـــذلك ، 

ا يعني به من شؤون الزراعة بوضع قواعد لتحديد أجرة اهنرض الزراعية ، بحيث ال يغبن المؤجر والمشرع يعني فيم
 .  ( 1098) وال يضار المستأجر (( 

كتبنا هذه الكلمات منذ أكثر من ثالثين عاما ، وكأننا كنا نقرأ في كتاب الغيب . فقـد تحقـا كـل مـا ذكرنـاه 
حــدًا أقصـــى هنجـــرة اهنمـــاكن ، وحــدًا أقصـــى هنجـــرة اهنراضـــي  ، وتــدخل المشـــرع إلـــى أبعــد حـــدود التـــدخل ، ووضـــع

الزراعية . وانقلبت المواز ن ، فشالت كفة المؤجر ، وثقلت كفة المستأجر . وسنرى كيف أن قوانين إيجار اهنمـاكن 
وقوانين اإلصالح الزراعي قلبت اهنمور رأسًا على عقب ، وبعد أن كان حا المسـتأجر موكوسـًا صـار هـو اهنعلـى 

وثأر المستأجرون والفالحون هننفس م ، وقد تنبأنا ل م بذلك فيما قدمناه . ونرجو أال يكون هناك شطط ، فيصبح . 
المغبون هو الغابن ، و عد الميزان إلى االختالل . ونحن إنما ننصح بالتضامن بين طبقتي المؤجر ن والمستأجر ن 

 ، ال بالصراع بين ما . 

                                                 

 . 19ص  – 2ص  1اإليجار للمؤلف فقرة  ( 8949) 
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 يجارالتنظيم التشريعي لعقد اإل – 3

 التقنين المدني القديم : – 09

تنظيما لـم يلتـزم فيـه  100/188إلى  112/  961نظم التقنين المدني القديم عقد اإليجار في المواد من  
منطقــًا فــي الترتيــب والتبو ــب . وقــد جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد مــا يــأتي : )) 

تيبه للنصوص ، ف و يكاد يست ل بتعدد المستأجر ن و ؤخذ على التقنين الحالي ) القديم ( أنه لم يلتزم منطقًا في تر 
والمفاضلة فيما بين م ، و بسط قواعد التنازل عن اإليجار واإليجار مـن البـاطن قبـل أن يعـرض االلتزامـات كـل مـن 
المؤجر والمستأجر ، و حشر النصوص الخاصة بإيجار اهنراضي الزراعية بين النصوص المتعلقة باهنحكام العامة 

 )) (1091 ) . 

، ف و  ( 1010) وأهم عيب يؤخذ على التقنين المدني القديم بعد ذلك هو أنه جعل التزام المؤجر سلبيًا  $91
ملـزم بتـرك المســتأجر ينتفـع بــالعين المـؤجرة ، ال بتمكينــه مـن االنتفـاع ب ــا . وعليـه أن يســلم العـين فــي الحالـة التــي 

                                                 

كان التقنةين المةدني القةديم يجمةع تحةت اسةم اإليجةار إجةارة األشةياء ومةا  وقد – 312ص  3مجموعة األعمال التحضيرية  ( 8948) 

يسميه بإجارة األشخاص وأرباب الصنائع . ويرجع األصل في ذلك إلى القانون الرومةاني . فقةد عةرف الرومةان عقةد اإليجةار علةى 
والثةةاني  (loctio rerum)حالةةة إيجةةار وجهةةين : األول باعتبةةار أنةةه عقةةد موضةةوعه االنتفةةاع بالشةةيء ، وسةةموا اإليجةةار فةةي هةةذه ال

. وهةم وإن  location operarum ou operasباعتبار أنه عقد موضوعه االنتفاع بعمل اإلنسان الحر ، وسموه عقد إيجةار العمةل 
إمكةان فرقوا بين الةوجهين إال أنهةم اعتبةروا العقةد واحةداً فةي الحةالتين مةن حية  طبيعتةه ، فشةبهوا عمةل اإلنسةان بالمتةاع مةن حية  

.  االنتفاع به . ونحا التقنين المدني الفرنسي هذا المنحي ، فعقد بابا لإليجار قسم فيه العقد إلى قسمين : إيجار األشةياء وإيجةار العمةل
وأيد أنصار المذهب الفردي وجهة النظر هذه ألنهم اعتبروا العمل سةلعة تبةاع فةي األسةوا  ، ويتحةدد سةعرها طبقةا لقةانون العةرض 

فكما يقع اإليجار على منفعة الشيء ، كذلك يقع على عمل اإلنسان ، وكلما كثرت األيدي العاملة قل أجر العمل .  يةر أن  والطلب .
تشبيه العمل بالسلعة لم ير  في عين أنصار المذهب االشتراكي ، وتحرجوا أن يجري قانون العرض والطلب علةى العمةال فيضةيق 

دد . فنادوا بأن العمل ليس بسلعة ، واستتبع هذا التغيير في الفكرة االقتصادية تعديال في الفكةرة من أرزاقهم تبعا للمزاخمة وكثرة الع
القانونية . فلم تر التقينينات الحديثة ما رآه التقنين الفرنسي منذ أكثر من قرن ومةا رآه القةانون الرومةاني منةذ عشةرات مةن القةرون . 

يجار وعقد االسةتخدام والعمةل ، وقصةر األول علةى إيجةار األشةياء ، وجعةل الثةاني خاصةا وفر  التقنين المدني األلماني بين عقد اإل
بعمل اإلنسان إما في ذاته أو باعتبار نتيجتةه . فأصةبح اإليجةار إذا أطلةق ال ينصةرف إال إلةى إيجةار األشةياء . وجةاء التقنةين المةدني 

اب الخةاص بةالعقود الةواردة علةى االنتفةاع بالشةيء ، ونظةم عقةدي المصري الجديد مؤكدا لهذا النظر ، إذ جعل عقد اإليجةار فةي البة
 ( . 1المقاولة والعمل في الباب الخاص بالعقود الواردة على العمل ) اإليجار للمؤلف فقرة 

سلبي  والقول بأن التزام المؤجر سلبي ال إيجابي إنما هو تجوز في التعبير . ويراد به في الواقع من األمر ، إذا وصف بأنه ( 8939) 

، أن يكون أقل مدى وأضيق نطاقاً مما لو وصف بأنه إيجابي . وإال فال فر  بين حالتيه من حي  طبيعة االلتةزام . فهةو ، مةن حية  
التسليم وضمان التعرض واالستحقا  ، التزام إيجابي في الحةالتين . وكةذلك هةو التةزام إيجةابي مةن حية  الصةيانة وضةمان العيةوب 

ص  142في الحالة األولى ، ويتسع في الحالة الثانية ) أنظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصةور فقةرة الخفية ، ولكنه يضيق 
 12محمد لبيب شنب فقرة  – 2عبد الحي حجازي فقرة  – 19ص  – 12ص  8عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 429ص  – 419
 ( . 11ص  2وقرب محمد على إمام فقرة  –

التي جةاء  331 – 412ن واجب المؤجر ليس سلبياً بحتاً كما قد يفهم من تعريف عقد اإليجار في المادة وقد قضى في هذا المعنى بأ
في نصها الفرنسي أن المؤجر يلتزم بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ، ال أن يلتزم بجعل المسةتأجر ينتفةع بةالعين المةؤجرة كمةا 

مةؤجر العةين المةؤجرة للمسةتأجر خاليةة مةن أي عةائق ليةتمكن مةن االنتفةاع بهةا .. مدني فرنسي . فتسليم ال 1298قضت بذلك المادة 
مدني صراحة .. والفر  بين التعريفين يظهر في أمور أخرى ، مما يدل علةى أن واجبةات المةؤجر  312/  418أشارت إليه المادة 
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فاع . وال يكلف بعمل أيـة مرمـة كانـت . ولـم يشـتمل هـذا تكون علي ا وقت بدء االنتفاع ، ال في حالة صالحة لالنت
التقنين على نص صر ح يجعل المؤجر ضامنا لجميع ما يوجـد فـي العـين المـؤجرة مـن عيـوب تحـول دون االنتفـاع 

 ب ا أو تنقص من هذا االنتفاع إنقاصًا كبيرًا . 

 التقنين المدني الجديد :  – 21

وقـد أصــلح التقنــين المـدني الجديــد هــذه العيــوب . ف ـو بعــد أن أورد اهنحكــام العامـة لإليجــار ، أفــرد بالــذكر 
أنواعــًا خاصــة مــن اإليجــارات ، هــي إيجــار اهنراضــي الزراعيــة ، وعقــد المزارعــة ، وإيجــار الوقــف ، نظــرًا هنهميت ــا 

 العملية. 

مـدني الجديـد ترتيبـًا منطقيـًا فـي أقسـام رئيسـية ثالثـة : أول ـا أما اهنحكام العامة ذات ا ن فقد رتب ـا التقنـين ال
المؤجرة واهنجرة والمـدة . والقسـم الثـاني فـي أثـار اإليجـار  92في أركان اإليجار ، وقد عرض فيه للمؤجر والعين $

عيـب ، وقد فصل فيه التزامات المؤجر من تسليم العين وتع دها بالصيانة وضمان التعرض واالستحقاق وضمان ال
المستأجر من حفظ العين واستعمال ا فيما أعدت له ودفع اهنجرة والـرد ، وبـين بعـد ذلـك قواعـد التنـازل عـن اإليجـار 
واإليجــار مــن البــاطن . أمــا القســم الثالــث واهنخيــر فقــد عــرض فيــه لبيــان اهنســباب التــي ينت ــي ب ــا عقــد اإليجــار ، 

 ملكية العين المؤجرة وفسخ اإليجار بالعذر . فذكر انقضاء المدة موت المستأجر وإعساره وانتقال 

وقد وسع التقنين المدني الجديـد مـن التزامـات المـؤجر ، ونفـي عن ـا صـبغة السـلبية التـي كانـت تؤخـذ علـي 
 التقنين المدني القديم ، وسيبين ذلك فيما يلي . 

 ما استحدثته التقنين المدني من التعديالت :  -20

للمشروع التم يدي ما ادخله التقنين المـدني الجديـد مـن التعـديالت واإلضـافات علـي  وقد عددت المذكرة اإليضاحية
 التقنين المدني القديم ، وأهم ا ما يأتي : 

من حيث أركان اإليجار وطرق إثباته : عدل مواعيد التنبيه إذا عقـد اإليجـار لمـدة غيـر معينـة ، وجعـل الحكـم  -1
وإيجار عقد لمدة غير معينة وإيجار اتفا معه علي مدة معينة ولكن تعـذر واحدا في إيجار لم يتفا فيه علي المدة 

إثبات هذه المدة . وكذلك اهنمر في اهنجرة ، فالحكم واحد في إيجار لـم يتفـا المتعاقـدان علـي اهنجـرة فيـه أو اتفقنـا 
المـدني القـديم يشـمل  ولكن تعـذر إثبـات مـا اتفقـا عليـه . وحـذف القواعـد الخاصـة بإثبـات اإليجـار التـي كـان التقنـين
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علي ا ملتزمًا في ا جانب التشدد ، فأخضع بذلك إثبات اإليجار للقواعد العامـة إذ ال يوجـد مقـتض للتشـدد فـي إثباتـه 
 . 

من حيث التزامات المؤجر : جعل التقنين المدني الجديد هذه االلتزامـات أو سـع مـدي ممـا كانـت عليـه التقنـين  -2
وعليـه أن يسـلم العـين فـي  ( 1011) تزم بتمكـين المسـتأجر مـن االنتفـاع ال بتركـه ينتفـع ب ـاالمدني القديم . فالمؤجر يل

حالة صالحة ال في الحالة التي تكون علي ا وقد بدء االنتفاع ، وهو ملزم بأن يتع د العـين بالصـيانة وكـان قـبال ال 
زة المسـموح بوضـع ا لتوصـيل يكلف بعمل أية مرمة ،وهـو ضـامن لجميـع مـا يوجـد فـي العـين المـؤجرة ومن ـا اهنج ـ

المياه والنور والغاز والتليفون والراديو وما إلي ذلك ، وحدد مسئولية المستأجر عـن الحر ـا ، وأوجـب عليـه إخطـار 
المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، ونقل من تقنين المرافعات حا المؤجر في حبس المنقوالت الموجودة فـي العـين 

 الطبيعي . المؤجرة فوضع النص في مكانه 

مـــن حيـــث تنـــازل عـــن اإليجـــار واإليجـــار مـــن البـــاطن : فصـــل التقنـــين المـــدني الجديـــد اهنحكـــام المتعلـــا بـــذلك  -1
هنهميت ــا العمليــة ، وذكــر بوجــه خــاص أنــه إذا اشــترطت موافقــة المــؤجر فــال يجــوز ل ــذا أن يمتنــع عــن الموافقــة إال 

ـــه عـــن اإليجـــار لســـبب مشـــروع كمـــا بـــين صـــالت المـــؤجر فـــال يجـــوز ل ـــذا أن ي متنـــع عـــن الموافقـــة إال بالمنـــازل ل
 والمستأجر من الباطن ، وذكر في وضوح اهنحوال التي برأ في ا ذمة المستأجر اهنصلي قبل المؤجر . 

من حيث إن اء اإليجـار : نـص التقنـين المـدني الجديـد علـي التجديـد الضـمني ، وبـين أحكامـه ، وأحكـام إن ـاء  -1
يانــا وافيــًا . وعــرض لحــاالت جديــدة لــم تكــن مــذكورة مــن قبــل ، تتعلــا بإعســار المســتأجر اإليجــار ببيــع العــين ، ب

وبحاجــة المــؤجر للعــين المــؤجرة بســكناه أو الســتعماله الشخصــي ، وذكــر ســببين جديــدين إلن ــاء اإليجــار : مــوت 
تنفيذه مرق ًا للمسـتأجر أو  المستأجر إذا كان انتقال التزامه إلي الورثة مرهقا ل م ، وفسخ اإليجار بالعذر إذا أصبح

  ( 1012) للمؤجر . وطبا هذا السبب اهنخير في حالة نقل الموظف إلي مكان آخر

 التشريعات االستثنائية : -22

رأي المشروع ، كما سبا القول التدخل ، في أثناء الحربين العالمتين وفي أعقاب ما بتشر عات استثنائية ب ا بعض  
غلب أحكام هذه التشـر عات االسـتثنائية تعتبـر مـن النظـام العـام ال يجـور االتفـاق علـي اهنحكام العامة لإليجار ز وأ 

ما يخالف ا ، فانتقل عقد اإليجار بذلك من نطاق التعاقـد الحـر إلـي نطـاق التعاقـد الحـر إلـي نطـاق القواعـد اآلمـرة . 
 وسيأتي تفصيل ذلك . 

                                                 
 . 122ص  83رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811يونيه سنة  2أنظر في هذا المعني نقص مدني  ( 8931) 
 .  319ص  -312ص  3مجموعة األعمال التحضيرية  ( 8932) 
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سـتثنائية هـي قـوانين إيجـار اهنمـاكن ، قـد قيـدت ونقتصر اآلن علي اإلشارة إلي أن أهـم هـذه التشـر عات اال
هذه القوانين حا المؤجر في تحديد اهنجرة ، وفرضت امتداد عقد اإليجار بحكم القانون بعد انقضاء مدت ا ، وذلـك 

قـوانين اإلصـالح  -2كله إلـي حـين إلغـاء هـذه التشـر عات االسـتثنائية والرجـوع إلـي العمـل باهنحكـام العامـة للقـانون 
ي ، وهذه تكلفت في اهنراضي الزراعية بما تكلفت بـه قـوانين اإليجـار اهنمـاكن فـي المبـاني ، فقيـدت مـن حـا الزراع

 المؤجر في تحديد الجرة ، فرضت امتداد عقود اإليجار بقيود معينة بعد انقضاء مدت ا . 

تسـري علـي عقـود  ولما كانت هذه التشر عات االستثنائية تساهم اآلن بنصيب كبير فـي إيـراد اهنحكـام التـي
اإليجار ، رأينـا مـن الواجـب أن نتناول ـا بالشـرح المفصـل ، حتـى يكـون هـذا الكتـاب شـرحًا وافيـا لجميـع أحكـام التـي 

 تسري عقد اإليجار . 

 بقاء التقنين المدني القديم معموال به في بعض عقود اإليجار : -23

تسـري علي ـا أحكـام التقنـين المـدني القـديم  1111ة أكتوبر سن 11ومن المسلم أن عقود اإليجار التي أبرمت فبل  
ولما كان كثير من هذه العقود ال يزال  ( 1019) ، وبخاصة في إثبات اإليجار وفي التزامات المؤجر المحدودة المدى

قائمـــا بســـبب االمتـــداد الجبـــري الـــذي فرضـــته التشـــر عات االســـتثنائية ، فأنـــه يقـــع كثيـــرا أن يطالـــب القضـــاء بتطبيـــا 
ومــن ثــم ســنعني عنايــة خاصــة باإلشــارة إلــي أحكــام هــذا  ( 1011) قنــين المــدني القــديم علــي هــذه العقــودنصــوص الت

 التقنين السيما ما كان من ا يختلف مع أحكام التقنين الجديد . 

 خطة البحث :  -24

 ونبحث اإليجار في بابين : 

ل علي ـا التقنـين المـدني . فنبحـث الباب اهنول في اإليجار بوجه عام ، نورد فيه اهنحكام العامة التي يشـتم
فــي الفصــل اهنول أركــان اإليجــار ، وفــي الفصــل الثــاني اآلثــار التــي تترتــب علــى اإليجــار ، وفــي الفصــل الثالــث 

 انت اء اإليجار .

ثم نعرض في الباب الثاني لبعض أنواع اإليجـار ، فنـتكلم فـي الفصـل اهنول فـي إيجـار اهنمـاكن ، ونبحـث 
االســتثنائية التــي صــدرت فــي هــذا الصــدد . ونــتكلم فــي الفصــل الثــاني فــي إيجــار اهنراضــي الزراعيــة ، التشــر عات 

                                                 
، كةان التقنةين المةدني القةديم هةو الواجةب علةي جميةع  1838سبتمبر سةنة  2وقد قضي بأنه إذا كان تاريخ عقد اإليجار هو  ( 8934) 

المنازعات التي تنشأ علي هذا العقد ، وذلك تطبيقا للقاعدة التي تقضي بأن القانون الذي يطبق هو القانون الذي انعقةد فةي ظلةه العقةد 
 ( .  113ص  119رقم  41المحاماة  1819أكتوبر سنة  12مستعجل موضوع النزاع ) محكمة مصر 

 .  9محمد لببيب علي البارودي ص  – 1عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 8سليمان مرقس فقرة  ( 8933) 
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و ـدخل فــي ذلـك الكــالم فــي قـوانين اإلصــالح الزراعــي المتعلقـة بإيجــار هـذه اهنراضــي ، ونبحــث فـي الفصــل الثالــث 
 إيجار الوقف والحكر وما يلحا بالحكر من عقد اإلجارتين وخلو االنتفاع .

 باب األولال

 أركان اإليجار - الفصل األول - اإليجار بوجه عام

 تطبيق القواعد العامة :  -25

أركان العقد ، في نظر ته العامة ، هي التراضي والمحل والسبب . والسبب في عقد اإليجار ال جديد له يقال فيه ، 
يبقـي التراضــي والمحـل . والمحـل فــي عقـد اإليجـار مــزدوج .  ( 1011) و كفـي الرجـوع إلــي النظر ـة العامـة فــي السـبب

ف ــو بالنســبة إلــي التزامــات المــؤجر يكــون فــي منفعــة الشــيء المــؤجر ثــم فــي مــدة اإليجــار . والمحــل بالنســبة إلــي 
 التزامات المستأجر يكون في اهنجرة . 

للكـالم فـي التراضـي ، و خلص من ذلك أن الكالم في أركـان اإليجـار يقتضـي أن نعـرض فـي الفـرع اهنول 
وفــي الفــرع الثــاني للكــالم فــي المحــل أي الشــيء المــؤجر وفــي المــدة وفــي اهنجــرة . وفــي فــرع ثالــث نــتكلم فــي طــرق 

 .  ( 9146) إثبات ونفاذه في حا الغير وتفسيره

 التراضي في عقد اإليجار -الفرع األول

 نبحث علي التوالي الموضوعين اآلتيين : مبحثان :  -26

 شروط الصحة في التراضي .  -2  شروط االنعقاد في التراضي .   -1

                                                 
أنظر الوسيط الجزء األول في نظرية السةبب . ويكةون اإليجةار بةاطال لعةدم مشةروعية السةبب إذا كةان الغةرض منةه إعةداده  ( 8931) 

ليكون منزال للمهارة أو المقمارة أو لغير ذلك من األ راض  ير المشروعة , قد سبق بيان هذا تفصيال عند الكةالم فةي السةبب  يةر 
 (  284وفقرة  -298ة وفقر -292فقرة  1المشروع ) الوسيط 

وقد قضي بأنه إذا أوجرت العين لعمل مخالف لآلداب أو الدعارة ، كان العقد باطال ، ويحق للمؤجر أن يطلةب طةرد المسةتأجر عةن 
المحامةاة  1849أبريل سنة  2طريق القضاء المستعجل ، إذ المستأجر يعتبر شا ال للعين دون سند ) مصر الكلية الوطنية مستعجل 

( وقضي بأن إجازة الحيل للسةبا  صةحيحة ، ألن السةبا  الخيةل ، ولةو أنةه ضةرب مةن المقةامرة ، لةيس  1921ص  319رقم  12
: وجةاء فةي هةذا الحكةم أن  14ص  19م  1849فبرايةر سةنة  11أمةرا  يةر مشةروع بةل هةو أمةر مةرخص فيةه ) اسةتئناف مخةتلط 
صحيح ، ألن المالك يقدم منفعة الحصةان والمسةتأجر يتكفةل بغةذاء اإلنفا  علي قسمة الحائزة بين صاحب الحصان ومستأجره اتفا  

 .  2هامل  132ص 191الحصان وتدريبه سليمان مرقس فقرة 

( ذلك أن اإليجار بعد أن يستوفي أركانه وينعقد صحيًحا ، تقوم الحاجة إلى إثباته إذا وقعت منازعة فيه . فإذا ما ثبةت فإنةه  8931) 
ن ، أما نفاذه في حق الغير فيحتا  إلى إجراء آخر . وإذا ما ثبت اإليجار ونفذ في حق الغير ، وجةب أن يكون نافذًا في حق المتعاقدي

ينتج آثاره ، وقد يكون فيه  موض يحتا  إلى تجلية إلنتا  آثاره فتقوم الحاجة إلى تفسيره . ومن ثم يعقب الكالم في أركةان اإليجةار 
 في إثبات اإليجار وفي نفاذه في حق الغير ، وفي تفسيره .في الفرعين األولين الكالم في فرع ثال   
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 شروط االنعقاد -المبحث األول

 تطابق اإليجاب والقبول : –طرفا العقد  -27

 لعقد اإليجار طرفان هما المؤجر والمستأجر , و شترط النعقاد اإليجار أن يصدر إيجاب من أحدهما .  

  ( 1014) قا للقواعد العامة في انعقاد العقدوقبول من اهنخر مطابا لإلنجاب ، وف

 طرفا عقد اإليجار -المطلب األول

 من له حق اإليجار ومن له حق االستئجار :  -28

تقدم أي طرفي العقد اإليجار همـا المـؤجر والمسـتأجر ونبـين اآلن مـن هـو المـؤجر أي مـن لـه حـا اإليجـار ، وهـو 
 المستأجر أي من له حا االستئجار . 

 حق اإليجارمن له  -0

 يملك حا إيجار الشيء طوائف ثالث:طوائف ثالث:  -29

 من له الحا في أن ينتفع ب ذا الشيء  –ب      من له حا الملك في الشيء   –أ 

 من له الحا في إدارة هذا الشيء  -ج

                                                 
األصل أن المؤجر حر في اإليجار لمن يشاء ، كما أن المستأجر حر في االستئجار ممن يشاء ، وذلك  نما هو تطبيق لمبةدأ  ( 8932) 

ن يريدونه من النزالء ورفةض مةن حرية التعامل والتجارة في حدود النظام العام . ويبني ذلك أن أصحاب الفناد  أحرار في قبول م
( ولكةن ال يغيةب عةن البةال أن  3141قسةم ثةان فقةرة  2فال يردونه منهم ،وكذلك أصحاب المالعب والمحالت العامة ) بودي وقال 

 أصحاب المالعب والمحالت العامة أن العادة جرت في مثل هذه المحال أن تفتح أبوابها للجمهور دون تمييز بين شخص األجرة . 
ان هذا قبوال منه ، وتم العقد وأجبر صاحب المحل علي تنفيذه . علي أنةه ال يوجةد مةا يمنةع مةن أن صةاحب الفنةد  أو ملعةب يمنةع ك

دخول فئة معينة من الناس في المحل الذي يديره حرصا منه علي انتقاء وسط معين ، فيفرض مثال لباسا خاصا ) كمالبس السهرة ( 
كةون بحالةة الئقةة فيمنةع مةن الةدخول مةن كةان بةين السةكر أو ر  الثيةاب ، ولكةن هةذا يكةون واجةب . أو يشترط علي من يدخل أن ي

التطبيق علي كل ما يكونون في هذه الحالة دون تمييز أما أن يتعسف صاحب المحل العام ، فيمنع شخصا بالذات من الةدخول لسةبب 
ص ال يؤجرون له مكانا يسةكنه ألسةباب دينيةة أو سياسةية أو لسةبب  ير مقبول ، فهذا هو التعسف الممنوع وإذا ائتمر أهل البلد بشخ

يرجع إلي حرفة ممقوتة يحترفها ) كالجالد ( ، وكان ال مناص لهذا الشخص من سكني البلد ألنها محل عملةه أو مقةر وظيفتةه ، فةال 
ز المةالك منةازلهم لغيةر المر ةوب فةيهم ) يجوز التفكير في مثل هذه األحوال في أن تلجأ السلطة العامة إلي إجبار المالك علي إيجةا

( وهةذا ال يتنةافي مةع جةواز أن تصةدر إحةدى السةلطات العامةة ، كالسةلطة العسةكرية ، أمةًرا  121فقرة  – 12فقرة  1بودري وقال 
 بتخلية بعض األماكن مؤقتا الستعمالها في أ راض معينة للصالح العام . 

اإليجار بعد انقضاء عقد اإليجةار مدتةه فةي كثيةر مةن األحةوال ، رضةي المةؤجر أو  بامتداد عقد –كما سنري  –وتقضي التشريعات 
القيةد علةي حريةة التةأخير اقتضةته المصةلحة العامةة . خاليةة مةدة تزيةد علةي ثالثةة أشةهر إذا تقةدم السةتئجارها مسةتأجر  1أبي ، وهةذ

 يل ذلك عند الكالم في إيجاز األماكنباألجرة القانونية " وهذا قيد علي حرية الملك في عد التأخير ،وسيأتي تفض
 .  44الفقرة  1أنظر اإليجار للمؤلف
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أن  واهنصــل فــي ذلــك أن عقــد اإليجــار ، بخــالف عقــد البيــع الــذي يلــزم البــائع أن ينتقــل ملكيــة المبيــع فلــزم
يكون مالكا ، ال يلزم المؤجر إال بتمكين المستأجر من أن ينتفع بالشيء المؤجر . فمالك الشيء الذي يسـتطيع أن 
يلتزم بذلك ، هنن مالـك الشـيء ملـك منفعتـه . ومـن لـه الحـا فـي أن ينتفـع بالشـيء يسـتطيع أن يلتـزم بتمكـين غيـره 

إلدارة كما سبا القول ، بل هو أهم هذه العقـود ، لـذلك كـان من هذا االنتفاع ولما كان عقد اإليجار هو من عقود ا
من يملك إدارة الشيء يملك أن يـؤجره ، فاإليجـار هـو الوسـيلة المألوفـة لـإلدارة . فـإذا كـان المـؤجر ال يملـك شـيئا ، 

 وليس له حا االنتفاع به ، وليس له حا إدارته ، فذلك هو إيجار ملك الغير . 

 ع اآلتية : فنبحث إذن المسائل اهنرب

 المؤجر هو المالك  -1

 المؤجر هو من يملك االنتفاع بالشيء  -2

 المؤجر هو من له حا إدارة الشيء  -9

 المؤجر فضولي أي إيجار ملك الغير .  -1

 المؤجر هو المالك  –أ 

 البالغ الرشيد :  -31

ال شك في أن المالك ، إذا كان بالغا رشيدا ، يستطيع أن يؤجر ملكه ، إذ هو يستطيع أن يتصرف في هـذا الملـك 
 بالبيع فأولي أن يملك إيجاره . 

 القاصر والمحجور : -30

ة ال فإذا كان الملك قاصرًا أو محجورا عليه ، رجعنا إلي أهليته . ف و تارة يستطيع اإليجار في حدود معينة ، وتار  
 يستطيع ، وفقا لقواعد اهنهلية ز وسنفصل هذه القواعد عند الكالم في أهلية المؤجر .

 المريض مرض الموت :  -32

و ستطيع المالك الرشيد إيجار ملكه ، حتى لو كان مر ضا مـرض المـوت ، وذلـك إذا يكـن يقصـد التبـرع للمسـتأجر 
أن يأخذ ما دون أجرة المثل بكثير متبرعا بالباقي للمسـتأجر . ، بان يؤجر له العين بأجرة ال يأخذ من ا شيئا ، أو ب

فيعتبر اإليجار في هذه الحالة تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت ، وتسر ع ليه أحكام الوصـية ومـن ثـم يكـون لورثـة 
جر المؤجر أن يطالبوا المستأجر سواء كان حتى لو كان مر ضا مرض الموت ، وذلك إذا يكن يقصد التبرع للمستأ
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، بان يؤجر له العين بأجرة ال يأخذ من ا شيئا ، أو بأن يأخذ ما دون أجرة المثل بكثير متبرعا بالباقي للمسـتأجر . 
فيعتبر اإليجار في هذه الحالة تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت ، وتسر ع ليه أحكام الوصـية ومـن ثـم يكـون لورثـة 

كان مر ضا مرض الموت ، وذلك إذا يكن يقصد التبرع للمستأجر المؤجر أن يطالبوا المستأجر سواء كان حتى لو 
، بان يؤجر له العين بأجرة ال يأخذ من ا شيئا ، أو بأن يأخذ ما دون أجرة المثل بكثير متبرعا بالباقي للمسـتأجر . 

كـون لورثـة فيعتبر اإليجار في هذه الحالة تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت ، وتسر ع ليه أحكام الوصـية ومـن ثـم ي
المؤجر أن يطالبوا المستأجر سواء كان حتى لو كان مر ضا مرض الموت ، وذلك إذا يكن يقصد التبرع للمستأجر 
، بان يؤجر له العين بأجرة ال يأخذ من ا شيئا ، أو بأن يأخذ ما دون أجرة المثل بكثير متبرعا بالباقي للمسـتأجر . 

ا إلي ما بعد الموت ، وتسر ع ليه أحكام الوصـية ومـن ثـم يكـون لورثـة فيعتبر اإليجار في هذه الحالة تصرفا مضاف
المؤجر أن يطالبوا المستأجر سواء كان غير وارث ، بـرد مـن المحابـاة فـي الجـرة علـي ثلـث التركـة ، إال إذا أجـازوا 

مـن كـل عمـل قـانوني يصـدر  -1»مـدني وتـنص علـي مـا يـأتي :  116وتستند فيما قررناه المادة  ( 1018) التصرف
شــخص فــي مــرض المــوت و كــون مقصــودا بــه التبــرع ، يعتبــر تصــرفا مضــافا إلــي مــا بعــد المــوت ، وتســري عليــه 

وعلـــي ورثـــة مـــن تصـــرف أن يثبتـــوا أن العمـــل  -2أحكـــام الوصـــية أيـــا كانـــت التســـمية التـــي تعطـــي ل ـــذا التصـــرف 
، وال يحــتج علــي الورثــة  القــانوني قــد صــدر مــن مــورث م وهــو فــي مــرض المــوت ، ول ــم إثبــات ذلــك بجميــع الطــرق 

وإذا أثبـــت الورثـــة أن التصـــرف صـــدر مـــن مـــورث م فـــي صـــدر لـــه  -9بتـــار خ الســـند إذا لـــم يكـــن هـــذا التـــار خ ثباتـــا 
 «التصرف عكس ذلك . كل ما لم توجد أحاك خاصة تخافه

و خلـص مــن هــذا الــنص أنــه أثبــت الورثــة أن اإليجــار قـد صــدر فــي مــرض المــوت ، واعتبــر أنــه قــد صــدر 
سبيل التبرع ، ما لم يثبت المستأجر أنه إيجار حقيقـي والمحامـاة فـي اهنجـرة . فـإن لـم يثبـت المسـتأجر ذلـك ، علي 

 1011) كان عليه أن يرد إلي التركة ما جاوز مقدار المحاباة في ا ثلث ا ، و ستبقي المحاباة فيما ال يجاوز هـذا الثلـث

)  
                                                 

ويندر أن تجاوز المحاماة في األجرة ثل  التركة ، وحتى يمكن تصور ذلك يجب أن يكةون اإليجةار لمةدة طويلةة وأن تكةون  ( 8939) 
 نادر الوقوع . العين المؤجرة هي كل التركة أو أهم شيء فيها . لذلك كان اإليجار في مرض الموت 

مدني لم يكن موجودا في التقنين المدني القديم ، ولم يكن هذا التقنين يشمل علي النصوص الخاصةة ببيةع  811ونص المادة  ( 8938) 
( ولم يكن يمكن القياس علي هذه الخصوص في عقد اإليجةار ، ألنهةا نصةوص  424-211/429-213المريض مرض الموت ) م 

أحمةد نجيةب  – 38فقه والقضاء في عهد التقنين المدني القديم ) اإليجار المؤلف فقةرة استثنائية ال يجوز التوسع فيها . وبهذا جري ال
رقةم  3المحامةاة  1823يناير سنة  18مصر الكلية الوطنية  -812محمد حلمي عيسي في البيع فقرة  – 498الهاللي في البيع فقرة 

رض المةوت صةةحيح النفةةاذ ، إال اإلجةةارة تبطةةل ( وسةاعد علةةي ذلةةك أن الفقةةه اإلسةالمي يقتضةةي إيجةةار المةةريض مةة 919ص  141
بموت أحد المتعاقدين ، فال ضرر علي الورثة فيما بعد الموت ، ألن اإلجازة لما بطلت صارت المنافع مملوكة لهةم ، وفةي حياتةه ال 

جر شيئا بأكثر من قيمتةه ملك لهم  ، فال ضرر عليهم فيما يستوفيه المستأجر حال حياة المؤجر . ومثل اإلجارة االستئجار ، بأن يستأ
تبةرع المةريض »( وقةد جةاء فةي جةامع الفصةولين :  421ص  2وكانت المحاباة كبيرة ) شرح األحكام الشرعية للشيخ محمةد زايةد 

ص  2بالمنافع يعتبر من كل ماله ، فلو أجر المريض بيته بدون اجر مثله ال يعتبر من الثل  ، إذ لو أعارها جاز ) جامع الفصةولين 
( ولكن هذه الحجة ال تصلح في القانون المدني ز فاإليجار ال ينتهي بمةوت المةؤجر ومةن ثةم  319ص  1وانظر ابن عابدين  -231
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 المشتري والبائع في عقد البيع غير المسجل :  -33

وقــد يتفــا أن المشــتري للعقــار يــؤجره قبــل أن يســجل عقــد البيــع ، فــإذا أجــره كــان اإليجــار صــادرا مــن غيــر مالــك . 
ولكن هذا ال يمنع أن يكون إيجاره صحيحًا ناقدا في حا المالك أي البائع . إذا البيـع غيـر المسـجل هـو بيـع تـام ، 

يســجل عقــده يســتطيع رغمــًا مــن ذلــك أن يطالــب البــائع  يرتــب جميــع أثــاره فيمــا عــدا نقــل الملكيــة فالمشــتري الــذي لــم
 ( 1010) بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلم ا ، وال يستطيع البائع أن يستردها منه إذا كان قد سلم ا إليه

ففي الفرض الـذي نحـن بصـدده يسـتطيع المشـتري الـذي أجـر العـين أن يسـلم ا للمسـتأجر لينتفـع ب ـا طـول 
البائع أن يسترد العين من يد المستأجر هننه مـن يلتـزم بضـمان المعتـرض قبـل المشـتري  مدة اإليجار ، وال يستطيع

أما البائع فـي عقـد البيـع غيـر المسـجل فلـو  ( 1011) واسترداد العين من تحت يد المستأجر يتناقض مع هذا الضمان
ن مــن حــا المشــتري أن أنــه يظــل مالكــا ، إال انــه ال يســتطيع إيجــار العقــد إيجــارا ينفــذ فــي حــا المشــتري . ذلــك أ

ومـن حقـه أيضـا بعـد تسـجيل البيـع أن يحـتج علـي المسـتأجر بعـدم نفـاذ اإليجـار  ( 1012) يطالب البائع بتسليم العقار
مدني  ( و ستطيع المستأجر وفي هذه الحلـة اآلن يطلـب فسـخ اإليجـار لعـدم  601/1في حقه هننه نال للبيع )  م 

  ( 1019) استطاعة المؤجر أن يقوم بالتزاماته

علي أن ذلك ال يمنع المشتري من التمسك بعقد اإليجار إذا أراد ذلك ، وعندئذ يلتـزم المسـتأجر بـه نحـوه )  
 مدني  (  2/ 601م 

                                                                                                                                                                    

 12ص  42رقةم  11المحاماة  1849يناير سنة  29طنطا استئنافي  39جاز أن تتحقق محاباة المستأجر ) محمد كامل مرسي فقرة 
 . ) 
  221وفقرة  222فقرة  3الوسيط  ( 8919) 
 43محمةد علةي  مةام فقةرة  – 13محمد كامل مرسي فقةرة  -21سليمان مرقس فقرة  – 21ص  19اإليجار للمؤلف فقرة  ( 8911) 

محمةد لبيةب شةنب فقةرة  – 192ص  13عبةد الحةي حجةازي فقةرة  – 329ص  – 318ص  118منصور مصطفي منصور فقرة 
99  . 

أجر أن يطالب بتسليمها باستعماله الدعوي  ير مباشرة باسم مدينة المشتري وإذا كانت العين ال تزال تحت يد البائع ، استطاع المست
. أما إذا كان البائع قد اجر العين المسةتأجر أخةر ، فةأن المسةتأجر مةن المشةتري ال يسةتطيع أن يطالةب هةذا المسةتأجر اآلخةر بتسةليم 

عبةد الفتةاح عبةد  192ص  191ص  21قص فقرة العين وليس له إال أن يطلب من المشتري فسخ اإليجار والتعويض ) سليمان مر
 . 349ص  318ص  118منصور مصطفي منصور فقرة  – 12الباقي فقرة 

مدني ( ، لم يسةتطيع المشةتري  232/2هذا إذا كان البائع لم يسلم العقار للمستأجر منه . فإذا كان قد سلمه إياه دون معه ) م ( 8912) 
بتسليم العقار ، إذ كان منهما دائن عادي للبائع ، وال يملك المشتري في هذه الحالة إال  قبل أن يسجل عقد شرائه أن يطالب المستأجر

عبةد الفتةاح عبةد البةاقي  192ص  191ص  21أن يطالب البائع بالتعويض ، وقد يحق له طلب فسةخ البيةع ) سةليمان مةرقص فقةرة 
 ( . 318ص  118منصور مصطفي منصور فقرة  – 12فقرة 

ز في هذه الحلة للمشتري ، ولم يكن اإليجار نافةذا فةي حقةه ، أن يجبةر المسةتأجر علةي أإلخةالء إال بعةد التنبيةه ولكن ال يجو ( 8914) 
عليه بذلك في المواعيد المقررة قانونا ، ولتزم المؤجر بأن يةدفع للمسةتأجر تعويضةاً ، وال يجبةر المسةتأجر علةي اإلخةالء إال بعةد أن 

شتري نيابة عن المؤجر ، أو من بعد أن يحصل علي تأمين كاف للوفاء بهةذا التعةويض ) م يتقاضي التعويض من المؤجر أو من الم
 مدني ( . 191
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 المالك الذي فسخ عقد الملكية والملك تحت شرط الفاسخ :  -34

رســا عليــه المــزاد  مثــل المالــك الــذي فســخ عقــد ملكيتــه المشــتري الــذي فســخ عقــد شــرائه لعــدم وفائــه بــالثمن ، ومــن
وبيعـــت عليـــه العـــين مـــرة ثانيـــة ، والموهـــوب لـــه بعـــد الرجـــوع الواهـــب فـــي ال بـــة . ومثـــل المالـــك تحـــت شـــرط فاســـخ 

مـدني  (  2/ 121المشتري بشرط التجربة إذا تبين من اإلنفاق أو الظروف أن البيع معلا علـي شـرط فاسـخ )  م 
 .  ، والمشتري وفاء عندما ما كان بيع الوفاء جائزاً 

وال شك في أن الملـك الـذي فسـخ عقـد ملكيتـه إذا اجـر بعـد الفسـخ ، يكـون إيجـاره صـادرا مـن غيـر مالـك . 
لكنه إذا أجر قبل الفسخ ، ثم وقع الفسخ قبل انت اء اإليجار يبقي سار ا إلي انقضاء مدته ، هننه صادر مـن مالـك 

وهــذا الحكــم  ( 1011) ينفســخ اإليجــار بفســخ الملكيــة، والمالــك يملــك اإليجــار حتــى لــو فســخت ملكيتــه فيمــا بعــد ، وال 
مــدني ،  261/2وقــد ورد الــنص صــر ح فــي هــذا المعنــي فــي المــادة  ( 1011) يســري علــي المالــك تحــت شــرط فاســخ

علي أن أعمال اإلدارة التي تصدر من الدائن )  تحت شرط الفسخ  ( تبقي نافذة »وهي تجري علي الوجه اهنتي : 
كــان هــذا هــو الحكــم فــي إيجــار المشــتري وفــاء عنــدما كــان بيــع الوفــاء جــائزا حيــث  وقــد ( 1016) «رغــم تحقــا الشــرط

عنــد رجــوع المبيــع بيــع وفــاء إلــى البــائع يأخــذه خاليــا مــن كــل حــا »مــدني قــديم علــى انــه  911/191نصــت المــادة 
رط أن تكـون ورهن وضعه علية المشتري إنما يلزم البائع بتنفيذ اإليجارات التي أجرها ذلك المشـتري بـدون غـش بشـ

 « .مدتاه ال تتجاوز ثالث سنين

فاإليجــار الصــادر مــن مالــك فســخ عقــد ملكيتــه فيمــا بعــد أو مــن مالــك تحــت شــرط فاســخ ثــم تحقيــا الشــرط 
يكون صحيحا نافذا في حا من آلت إليه الملكية بالفسخ أو بتحقيـا شـرط الفسـخ أو قبـل تحقيـا الفسـخ وال يشـترط 

مدني ( وأن يكون قد صدر 911لتار خ قبل الفسخ أو قبل تحقيا شرط الفسخ ) مفي ذلك إال يكون اإليجار ثابت ا
و كــون اإليجــار  ( 1014) دون غــش أي دون تواطــؤ بــين المــؤجر والمســتأجر علــى اهنضــرار بمــن تــؤول إليــة الملكيــة

                                                 
أنسةيكلوبيدي  – 341فقةرة  19بالنيول وريبةر  – 391ص  391فقرة  11بيدان  – 93فقرة  – 94فقرة  1و بودي وقال  ( 8913) 

فقةرة  38فقةرة  1جيةوار  -13هامل  414ص  418فقرة  1_ اوبري ورو وإسمان  24فقرة  – 22فقرة  Louageلفظ  4داللوز 

  12ص  39عبد المنعم فر  الصدة فقرة  -81ص  11عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 191ص  12سليمان مرقس فقرة  – 19
تحقيق الشرط ، كان اإليجةار معلقةا علةي  والمالك تحت شرط فاسخ يقابله مالك تحت شرط واقف . وهذا إذا عقد إيجارا قبل ( 8911) 

شرط واقف . فإذا ما تحقق الشرط الواقف ، اعتبر المؤجر مالكا بأثر رجعي فينفذ اإليجار الصةادر منةه بشةرط عةدم مسةاس بإيجةار 
 ( .  41يكون قد صدر من المالك تحت شرط فاسخ ) محمد علي إمام فقرة 

ع التمهيدي في صدد هذا النص " أما مةا يصةدر مةن الةدائن ) تحةت شةرط فاسةخ ( وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشرو ( 8911) 
من أعمال اإلدارة فيضل قائما ر م تحقيق الشرط . ذلك أن هذه األعمال ال تؤثر في الحقو  التةي اسةتقرت نهائيةا مةن جةراء تحقيةق 

 (  12ص  4األعمال التحضيرية شرط ، ثم أن من األهمية بمكان أن يكفل لها ما ينبغي من االستقرار " مجموعة 
مةدني: " و نةي عةن  218/2ذلك أن الغل يبطال التصرفات وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة  ( 8912) 

البيان أن بقاء األعمال التي تقدمت اإلشارة إليها ) أعمال اإلدارة ( مشروط بحسن نية من صدرت عنة وعةدم وتجةاوز المةألوف فةي 
 ود اإلدارة .حد
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ض مـع صادرا دون غش إذا لم يجاوز المـألوف فـي الغـدارة الحسـنة ، بـأن يكـون بغيـر فـاحش وللمـدة التـي ال تتعـار 
العــرف ولــو زادت علــي ثــالث ســنوات . وقــد كــان المشــتري وفــاء يشــترط فــي إيجــاره أال تجــاوز مدتــه ثــالث ســنوات 

  ( 1018) مدني قديم 191/ 911بنص التصر ح هو المادة 

كما سبا القول ولكن هذا النص غير موجود في التقنين المدني الجديد ، فال يجـوز التقيـد بـه . وإذا كانـت 
ني جديــد ال تجيــز اإليجــار لمــدة تز ــد علــي ثــالث ســنوات لمــن ال يملــك إال حــا اإلدارة ، فإن ــا ال مــد 111المــادة 

تطابا هنا . ذلك أن المالك الذي فسخ العقد ملكيته أو الملك تحـت شـرط فاسـخ ال يملـك حـا اإلدارة فحسـب ، بـل 
ه أيضا أن يؤجر هنية مـدة كانـت مدني السالفة الذكر ، ول 111يملك أيضا حا التصرف ، فال تسري عليه المادة 

  ( 1011) ولو زادت هذه المدة علي ثالث سنوات

 المفلس : -35

والتاجر الذي أعلن إفالسه ال يسـتطيع أن يـؤجر اهنعيـان المملوكـة لـه هننـه ال يجـوز للمفلـس أن يـدر أمالكـه )  م  
تجـاري  ( ، و كــون اإليجـار الصــادر منــه بعـد إعــالن اإلفـالس بــاطال أمــا اإليجـار الصــادر منـه بعــد التوقــف  216

الــدائنين إذا ثبــت أن المســتأجر كــان يعلــم وقــت  عــن الــدفع وقبــل إال عــن اإلفــالس فيكــون قــابال لإلبطــال لمصــلحة
اإليجار بحالة المؤجر المرتكبة و جوز للدائنين أيضا إبطـال اإليجـار ولـو لـم يثبـت علـم المسـتأجر بـذلك إذا اتضـح 

تجــاري  ( و جــوز أيضــا للــدائنين  228أن اإليجــار يخفــي هبــة مســتترة أو يعطــي للمســتأجر فائــدة اســتثنائية )  م 
ــدفع إذا ثبــت أن هنــاك تواطــؤ بــين المــؤجر والمســتأجر علــي إبطــال اإليجــا ر لــوال كــان صــادرا قبــل التوقــف عــن ال

  ( 1060) تجاري  ( 92اإلضرار بحقوق الدائنين وكان من وراء ذلك أن وقع الضرر بالفعل )  م 

                                                                                                                                                                    

( علةي أنةه ال  12ص  4فإذا كان عمل اإلدارة إجارة مثال ، وجب أال تجاوز مةدتها ثةال  سةنوات ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية 
يكفي ، ليكون هناك  ل وتواطؤ أن يكون شيء النية أي عالما بأن ملكيته مهددة بالفسةخ ، بةل يجةب أيضةا أن يكةوهن فصةده تةؤول 

يكون المستأجر متواطئاً معه علي ذلك أي عالما بقصد المؤجر عليه فإذا كان المسـتأجر حسن النية ، كان اإليجار إليه الملكية ، وأن 
 191ص  39نافذا في حق تؤول إليه الملكية ، حتى لو كان المؤجر سيء النية وقصد اإلضرار بهذا األخير ) سليمان مةرقس فقةرة 

 ( .  311ص  119منصور مصطفي منصور فقرة  -1مل ها 21ص  14عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –
  11اإليجار المؤلف فقرة  ( 8919) 
عبةد  – 311ص  119منصور مصطفي منصور فقةرة  -2هامل  199ص  12أنظر في هذا المعني سليمان مرقس فقرة  ( 8918) 

يجةار ال يجةوز أنةه تزيةد انظةر العكةس ذلةك وأن اإل – 113ص  91محمد لبيب شةنب فقةرة  – 12ص  39المنعم فر  الصدة فقرة 
 – 21ص  41محمد علةي إمةام فقةرة  – 22ص  14مدته علي ثال  سنوات وإال نقص إلي هذه المدة : عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

وقةارن مةا ورد فةي المةذاكرة  -12فقةرة  -11، وفي عهد التقنةين المةدني القةديم اإليجةار للمؤلةف فقةرة  11عبد المنعم البدراوي ص 
وقد سبق ذكره في نفةس  12ص  4مدني في مجموعة األعمال التحضيرية  2/ 218ة للمشروع التمهيدي في صدد المادة اإليضاحي

 الفقرة في الهامل السابق . 
 14اإليجار للمؤلف فقرة  ( 8919) 
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 المدين الذي تتخذه ضده إجراءات نزع الملكية :  -36

ـــه ينفـــذ فـــي حـــا عقـــود »مرافعـــات علـــي أن  621وقـــد نصـــت المـــادة  ـــار خ قبـــل التســـجيل التنبي اإليجـــار الثابتـــة الت
والراسـي عليـه المـزاد وذلـك بغيـر إخـالل بأحكـام القـانون المتعلقـة  694الحاجز ن والدائنين المشار إلـي م فـي المـادة 

ي حا من ذكره بعقود اإليجار والواجبة الش ر أما عقود اإليجار غير الثابتة التار خ قبل تار خ التسجيل فال تنفيذ ف
 إال إذا كان من أعمال اإلدارة الحسنة 

و خلص من هذا النص أن اإليجار إذا كان ثابت التار خ قبل تسجيل التنبيه فإنه ينفذ في حا الجميـع أي 
  ( 1061) كانت مدته وأي كان مقدار اهنجرة ما لم يكن هناك تواطؤ بين المؤجر والمستأجر

ر خ قبــل تســجيل التنبيــه فإنــه ال ينفــذ إال إذا كــان مــن ألعمــال اإلدارة أمــا إذا كــان اإليجــار غيــر ثابــت التــا
  ( 1062) الحسنة فال يجوز أن تز د مدته علي المألوف عرفا كما ال يجوز أن تكون في اهنجرة غش فاحش

 ) ب ( : المؤجر هو له االنتفاع بالشيء

 مالك حق االنتفاع -37

اهنجرة الصادرة من له حـا المنفعـة تنقضـي »المدني علي ما يأتي : من التقنين  160تنص المادة نص قانوني : 
ـــم يجزهـــا مالـــك الرقبـــة للتنبيـــه بـــاإلخالء والمواعيـــد الالزمـــة لنقـــل محصـــول الســـنة  ( 1069) بانقضـــاء هـــذا الحـــا إذا ل

                                                 
ا إذا كانةت وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه من  ير الممنوع علي المالك المدين أو يؤجر أطيانةه لينتفةع بهةا خصوصة ( 8911) 

حالته المالية ال تسمح له بتكاليف الزراعة وألن التأجير ال يخر  العين من ملكية المدين ويمكن للدائن أن يحجز تحةت يةد المسةتأجر 
 ( . 181ص  81رقم  12المحاماة  1841فبراير سنة  18علي اإليجار ) استئناف مصر 

 23 33ص  2م  1983ديسةمبر سةنة  18 498ص  1م  1998ة أبريةل سةن 4اسةتئناف مخةتلط  23سليمان مةرقس فقةرة  ( 8912) 
ص وال  2م 1989ينةةاير سةةنة  49ص وال يجةةوز أن تكةةون األجةةرة قةةد دفعةةت مقةةدما ) اسةةتئناف مخةةتلط  11م  1893مةةارس سةةنة 

 وهو الحكم السابق ( .  228ص  2 1989يناير سنة  49تسري هذه األحكام في حالة التنفيذ المنقول ) استئناف مختلط 
مةن المشةروع التمهيةدي علةي وجةه مطةابق لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني  212: ورد النص فةي المةادة  تاريخ النص ( 8914 )

في المشروع النهائي . ووافةق عليةه مجلةس النةواب ، ثةم مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم  199الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 
 (  321ص  – 323ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  119

فقةرة أولةي ، وكانةت تجةري علةي الوجةه األتةي : " اإليجةار  332فقةرة أولةي /  413ويقابل النص فةي التقنةين المةدني القةديم المةادة 
المعقود ممن له الحق االنتفاع في عقار بدون رضا مالك رقبته ينقضي بزوال حق االنتفاع  ، وإنما تراعي المواعيد المقةررة للتنبيةه 

ة أو المواعيد الالزمة ألخذ ونقل محصوالت السنة " واألحكام واحدة في التقنةين القةديم والجةدي ، ومةا يسةري علي المستأجر بالتخلي
( ويقابةل الةنص فةي التقنيةات  18علي العقار يسري علي المنقول ألن النص إنما هو تطبيق للقواعد العامةة ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

 المدنية العربية األخرى : 
 ) مطابق (  29م  السوري التقنين المدني

 ) مطابق (  118م التقنين المدني الليبي 
 (  241انظر عباس حسن الصراف فقرة  –م ) مطابق  242التقنين المدني العراقي 

: إن إيجار المستثمر لموال  ير منقولة أو لحقو  تختص بهذه الموال بةدون رضةا مالةك  131/1م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني
بة يسقط حكمه بالنظر إلي مالك الرقبة بعد مرور ثال  سةنوات علةي إنهةاء االسةتثمار ) ويختلةف الةنص فةي أنةه ينتهةي اإليجةار الرق
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تفع واالنتفاع حا عيني يحول صاحبه استعمال شيء مملوك للغير واستغالله ، و نت ي حتما بموت المنتفع . فالمن
إذن أن يؤجر العين ، إذا اإليجار هو الوسيلة الطبيعية لالستغالل . وال حد لمدة اإليجار إال المدة التـي يبقـي في ـا 
حا االنتفاع قائما هننه بطبيعته حا مؤقت ، وال يجوز بحال أن يبقي بعد موت المنتفـع . فـإذا كـان االنتفـاع قائمـا 

ن يبقـي بعـد مـوت المنتفـع أن يـؤجر العـين هنيـة مـدة بشـرط أال تجـاوز هننه بطبيعته حـا مؤقـت ، وال يجـوز بحـال أ
عشر سنوات مثال ، استطاع المنتفع أن يؤجر العين هنية مدة بشرط أال تجاوز عشر سنوات وأال تجاوز في الوقت 

حا الغدارة ذاته حياة المنتفع ال يتقيد بمدة ال تجاوز ثالث سنوات ، هننه عندما يؤجر العين ال يفعل ذلكم بموجب 
وإال لما جاز له أن يز د علي ثالث سنوات . ف و إذن ال يدير العين نائبا عن الغير ، وإنما يستعمل حقه اهنصيل 
في االنتفاع . فإذا فرضنا أنه أجـر العـين لمـدة سـبع سـنوات . أمـا إذا مـات بعـد انقضـاء خمـس سـنوات مـثال . فـإن 

موت . علــي أنــه إذا أقــر مالــك الرقبــة اإليجــار ، مقــدمًا أو عنــد مــوت اإليجــار ينت ــي بموتــه لــزوال حــا االنتفــاع بــال
وفي حالة ما إذا انت ي اإليجار بموت المنتفع قبل انقضاء مدتـه هنن مالـك الرقبـة لـم يقـر اإليجـار ،  ( 1061) المنتفع

المبينـة بالمـادة  ال يحكم علي المستأجر باإلخالء فورًا ، بل يجب علـي المالـك أن ينبـه عليـه بـاإلخالء فـي المواعيـد
مــدني وســـيأتي بيان ـــا ، وإذا كانــت العـــين أرضـــا زراعيــة لـــم يجـــز إن ــاء اإليجـــار قبـــل نقــل المحصـــوالت ولـــو  169

اقتضي هـذا النقـل وقتـا أطـول مـن الميعـاد المقـرر للتنبيـه بـاإلخالء . وقـل مثـل ذلـك كـان حـا االنتفـاع مقـررًا طـول 
بع ســنوات ، وبقــي حيــًا طــوال هــذه المــدة ، فــإن اإليجــار يبقــي إلــي حيــاة المنتفــع وأجــر هــذا اهنخيــر العــين لمــدة ســ

انقضاء مدته . أما إذا مات المنتفع بعد انقضاء خمس سنوات مثال ، فإن الحكم هـو مـا قـدمناه ، فـي حـالتي إقـرار 
 الملك لإليجار وعدم إقراره إياه . 

                                                                                                                                                                    

ومةا يطبةق عليةه  –الصادر من المنتفع بعد انتهاء حق االنتفاع ، ولكن ال فور هذا االنتهاء ، بل بعد مرور ثال  سنوات مةن انتهائةه 
 لبناني (  139م  العقار يسري علي المنقول :

وتعليل ذلك أن صاحب حق االنتفاع يعتبر فضوليا فيما بقةي مةن الذمةة بعةد عةودة حةق االنتفةاع إلةي مالةك الرقبةة . فةإذا أقةر  ( 8913) 
اإليجار ، أصبح العقد ساريا بينه وبين المستأجر . وقد جاء في المةذكرة  –وقد أصبح اآلن مالكا أيضا لحق االنتفاع  –المالك الرقبة 

وينقةي  –اإليضاحية للمشروع التمهيدي فةي صةدر إيجةار حةق االنتفةاع مةا يةأتي : " ومةن الحقةو  العينيةة التةي تةؤجر حةق االنتفةاع 
اإليجار بانقضاء هذا الحق كما ينقضي بهالك العين المؤجرة . إال أن مالك الرقبة قد يجيز اإليجار عن المةدة التةي تلةي انقضةاء هةذا 

لعين المؤجرة . إال أن مالك الرقبة قد يجيز اإليجار عن المدة التي تلي انقضاء حق االنتفاع . فإذا لةم يجةز الحق كما ينقضي بهالك ا
مةدني ( أو الميعةاد المناسةب  1114)  211أمكنه أن يطلب من المستأجر اإلخالء بعةد إعطائةه الميعةاد المنصةوص عليةه فةي المةادة 

 (  323ص  3لنقل المحصول ) مجموعة األعمال التحضيرية 
ويذهب كثير من الفقهاء إلي ان المنتفع إنما يؤجر الشيء ذاته ، ال مجرد حةق االنتفةاع ، ومةن ثةم يبقةي اإليجةار بعةد مةوت المنتفةع ، 

محمةد  – 19عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 121لكنه ال ينفذ في حق المالك الرقبة إال إذا أقره ) منصور مصطفي منصور فقرة 
( والفر  بين التصوير والتصةوير الةذي نقةول  199ص  192جالل العدوي ص  – 42علي البارودي ص  -929لبيب شنب فقرة 

 ( . 192به يرجع إلي االختالف في تحديد ما هو المقصود بمحل . وسنفصل ذلك فيما يلي ) انظر فقرة 
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متخــذًا لنفســه صــفة المالــك ، وانت ــي حــا  هــذا كلــه إذا اجــر المنتفــع العــين باعتبــاره منتفعــا . أمــا إذا أجرهــا
االنتفاع قبل انقضـاء مـدة اإليجـار ، ولـم يقـر المالـك اإليجـار للمـدة الباقيـة ، فإنـه ال يجـوز للمسـتأجر الرجـوع علـي 

 المنتفع أو علي ورثته بتعو ض يدفع من التركة .

مــدة اإليجــار انت ــي اإليجــار و جــوز للمنتفــع أن يــؤجر العــين لمالــك الرقبــة نفســه ، فــإذا مــات قبــل انقضــاء 
 باتحاد الذمة ، إذا يجتمع عند المالك صفة المستأجر وصفة المؤجر معًا . 

 مالك من حق السكني ومالك من حق االستعمال : -38

أما مالك حا السكني ومالك حا االستعمال فال يجوز هني من مـا أن يـؤخر حقـه ، هنن هـذا الحـا مقصـور علـي  
  ( 1061) مدني ( 116شخصه )  م 

ال يملــك المســتحقون للســكني فــي »فــإذا أوصــي لشــخص بحــا ســكني منــزل ، فقــد كانــت الفتــوى علــي أنــه 
) «الدار إيجارها ، وال أحدهم إسكان غيره في نصيبه بعوض ، ولو ليأخذ هذا العوض ليدفعه أجرة لمحل يسكن فيه

1066 ) 

منزل هنوالده ، و سـتدير الـزمن  ولما كان تطبيا هذا المبدأ فيه ضيا وحرج ، فقد يوصي شخصي بسكني
فــإذا البيــت أصــبح ال يليــا بســكناهم ، قــد ينتقلــون مــن بلــد إلــي أخــر فــال يســتطيعون ســكني المنــزل وال يســتطيعون 
إيجاره لغيرهم واالنتفاع باهنجرة فـي اسـتئجار مسـكن ل ـم فـي البلـد الـذي يقيمـون فيـه . مـن أجـل ذلـك أجـازت المـادة 

ال »ستعمال أو حا السكني إذا وجد شرط صر ح أو مبرر قوي لذلك ، إذ نقول : مدني النزول علي حا اال 114
 1064) «يجوز النزول عن الغير عن حا االستعمال أو عن حا السكني إال بناء علي شرط صـر ح أو مبـرر قـوي 

)  

                                                 
يء سوي حق االسةتعمال الشخصةي أو حةق من تقنين الموجبات اللبناني علي أنه " من ليس له علي الش 148وتنص المادة  ( 8911) 

 .  «السكن أو حق الحبس أو حق التأمين ال يجوز له أن يؤجره
وهنا يتجلي الفر  بين من يقةول بةأن صةاحب حةق  – 82ص  13رقم  9المحاماة  1842أبريل سنة  28فتوى شرعية في  ( 8911) 

السكني إنما يؤجر العين ذاتها وقد ذهب إلي هذا الرأي األخير األستاذ منصور مصطفي منصور ، ويقول في هةذا الصةدد : " ولكةن 
سةتعمال أو السةكني الواقع أن اإليجار ال يرد علي الحق ، بل على التمكين من االنتفاع بالشيء ، وهو ما يترتب عليه أن صةاحب اال

، وإن كان ال يجوز له التنازل عن حقه ، إال أنه لو أجر الشيء الذي يرد عليةه هةذا الحةق فةإن اإليجةار يعتبةر صةحيحا " ) منصةور 
( ويقول األستاذ محمد لبيب شنب : " فإن هذا اإليجار وإن واقع صحيحاً بةين طرفيةه ، فهةو  432ص  138مصطفي منصور فقرة 

( فالفر  واضح بين القول بةأن اإليجةار الصةادر  81المالك الذي يكون له أن يسترد الشيء " محمد لبيب شنب فقرة  ال ينفذ في حق
من صاحب الحق السكني ذاته  ير قابل للتأجير . ففي القول األول ال يستطيع صاحب حق السكني نفسه أن يبطل اإليجار ألن العقد 

ثره ، يكون لصاحب حق السةكني أن يبطةل اإليجةار إذا العقةد باطةل لوقوعةه علةي حةق ال صحيح . وفي القول الثاني ، وهو الذي نؤ
 يقبل التأجير . 

 وعدم جواز النزول عن حق االستعمال أو حق السكني يقاس عليه عدم جواز إيجار هذا الحق .  ( 8912) 
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مد مـن وللمستأجر أن يؤجر العين من الباطن و كون اإليجـار واقعـًا علـي حقـه الشخصـي المسـت المستأجر : -39
عقد اإليجار اهنصلي . واهنصل في ذلك أن المسـتأجر ، كـالمنتفع ، لـه أن يتصـرف فـي حقـه الثابـت بموجـب عقـد 
اإليجـــار اهنصـــلي . واهنصـــل فـــي ذلـــك أن المســـتأجر ، كـــالمنتفع ، لـــه أن يتصـــرف فـــي حقـــه الثابـــت بموجـــب عقـــد 

يجوز له إيجاره من الباطن وال يمنعه من ذلـك  اإليجار . فيجوز له بيعه وهبته وهذا هو التنازل عن اإليجار ، كما
أن حقــه الشخصــي بخـــالف حــا المنتفـــع فإنــه عينـــي ، فــإن الحـــا الشخصــي كـــالحا العينــي يجـــوز التصــرف فيـــه 

 . ( 1068) و جوز إيجاره

 المستعير وحافظ الوديعة : -41

 691أمـا المسـتعير فــال يجـوز لـه ، دون إذن المعيــر ، إيجـار الشـيء المعــار وقـد نصـت الفقــرة اهنولـي مـن المــادة  
مدني علي هذا الحكم صراحة إذ تقـول لـيس للمسـتعير أن يسـتعمل الشـيء المعيـار إال علـي الوجـه العمـين وبالقـدر 

يعينــه العــرف . وال يجــوز لــه دون إذن المعيــر ان  المحــدد ، وذك طبقــا لمــا يبينــه العقــد أو تقبلــه طبيعــة الشــيء أو
وال يجـــوز لحـــافظ الوديعـــة أن يؤجرهـــا ، هنن اإليجـــار  10$« ينـــزل عـــن االســـتعمال للغيـــر ولـــو علـــي ســـبيل التبـــرع

 مدني ( . 418استغالل للعين ، والوديعة إنما شرعت لحفظ العين ال الستغالل ا ) م 

 الدائن المرتهن رهن حيازة : -40

ن المــرت ن رهــن حيــازة عليــه أن يســتثمر العــين المرهونــة اســتثمارا كــامال ، ومــا حصــل عليــه مــن هــذا والــدائ 
مــدني ( . و خلــص مــن ذلــك أنــه يســتطيع أن يــؤجر  1101االســتغالل يخصــم مــن المبلــغ المضــمون بــالرهن ) م 

إليجــار لمــدة تز ــد علــى . و ســتطيع ا ( 1040) هنن اإليجــار هــو الوســيلة المألوفــة لالســتغالل، ( 1061) العــين المرهونــة
ثالثة سنوات ، هننه ال يؤجر العين بموجـب حـا اإلدارة نائبـًا عـن الـراهن ، بـل بموجـب حقـه اهنصـيل فـي اسـتغالل 

 ، شأنه في ذلك شأن المنتفع فيما قدمناه . ( 1041) العين

                                                 
ر حقةه . ولةيس المقصةود بةذلك أنةه يسةتطيع والمحتكر ، كالمستأجر والمنتفع ، يستطيع أن يةؤج – 21اإليجار للمؤلف فقرة  ( 8919) 

أن يؤجر المباني التةي قةد يقيمهةا علةى األرض المحتكةرة ، فهةذه ملةك لةه ويسةتطيع أن يةؤجر ا لمبةاني التةي قةد يقيمهةا علةى األرض 
الصورة العملية المحتكرة ، فهذه ملك له ويستطيع إيجارها بطبيعة الحال كمالك ال كمحتكر . وإنا المقصود أن يؤجر الحكر نفسه . و

لذلك أن يبيع المحتكر المباني أو يؤجرهةا ، ويةؤجر ؟؟؟ الحكةر لمشةتري المبةاني أو مسةتأجرها ، فيكةون لهةذا األخيةر االنتفةاع بحةق 
 ( . 89محمد لبيب شنب فقرة  – 191ص 22؟؟؟؟؟؟ ) اإليجار للمؤلف فقرة 

 . 291ص  29م  1811مارس سنة  11( استئناف مختلط  8918) 
ا أجر الدائن المرتهن العين المرهونة كانةت مةدة الةرهن معلومةة ، لةم يسةتطع أن يةؤجر لمةدة أطةول . أمةا إذا كانةت مةدة ( فإذ 8929) 

الرهن  ير معلومة ، كأن حل الدين وبقي الدائن المرتهن حابساً للعين حتى يستوفيه ، فإن اإليجار يسري حتةى ينتهةي الةرهن . فةإذا 
ال تةزال باقيةة لةم تةنقض ، انتهةى اإليجةار بةالر م مةن ذلةك ، ولكةن بعةد فةوات المواعيةد المقةررة  انتهى الرهن ، وكانت مدة اإليجار

 للتنبيه باإلخالء والمواعيد الالزمة لنقل المحصول ، قياساً على ما جاء في حق االنتفاع .
صةمها علةى النحةو المتقةدم هةو والحةق فةي أخةذ الغلةة وخ"( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصةدد :   8921) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

المرهـون إلـى من التقنين المدني القديم تقضي بأن الـرهن يبطـل إذا رجـع  111/699وقد كانت المادة  $11
حيــازة راهنــه ، وقــد قضــت محكمــة االســتئناف المختلطــة فــي دوائرهــا المجتمعــة ترتيبــًا علــى ذلــك بــأن إيجــار العــين 

. ولمـا  ( 1042) المرهونة رهن حيازة للمدين ، سواء كان ذلك باسمه أو باسم شخص آخر ، يؤدي إلـى إبطـال الـرهن
 ن ، ف ـو ال يسـتطيع فـي أكثـر اهنحـوال اسـتغالل العـين إال كان في إتباع هـذا الـرأي حـرج علـى الـدائن المـرت $12

لسـنة  10) وقـانون رقـم  1129لسنة  11بإيجارها للمدين نفسه أو هنحد م أقاربه ، من أجل ذلك صدر قانون رقم 
مـدني قـديم :  "وفـي حالـة  110/662بالنسبة إلى المحاكم المختلطة ( يقضي بإضافة الفقـرة اآلتيـة للمـادة  1129

ن العقار في يجوز للدائن المرت ن أن يؤجر العقار المرهون للمدين ، بشرط أن يكون اإليجـار منصوصـًا عليـه الره
في عقد الرهن ، أو مؤشرًا به في هامش تسجيل الرهن وذلك في حالة حصول اإليجار بعـد الـرهن " . وهـذا الـنص 

بطــالن الــرهن إذا  –فــي دوائرهــا المجتمعــة  خــاص بالعقــار ، فظــل المبــدأ الــذي أقرتــه محكمــة االســتئناف المختلطــة

                                                                                                                                                                    

) مجموعةة األعمةال  "عنصر من عناصر حق الرهن ، فالدائن المةرتهن يسةتولي علةى الغلةة أصةيال عةن نفسةه ال نائبةاً عةن الةراهن 
 ( . هذا إلى أنه لو كان الدائن المرتهن نائباً عن الراهن في اإليجار لما جاز له أن يؤجر العين إلةى الةراهن 218ص  2التحضيرية 

نفسه ، وسنرى أن هذا جائز بصريح النص . كذلك لو كان الدائن المرتهن نائباً عن الراهن في اإليجار النصرفت آثار اإليجةار مةن 
 حقو  والتزامات إلى الراهن ، وهي إنما تنصرف إلى الدائن المرتهن فتترتب له حقو  المؤجر وتتولد في ذمته التزاماته .

 1819، وكتابةة فةي التأمينةات الشخصةية والعينيةة سةن  89ص  – 98ص  19فتاح عبةد البةاقي فقةرة انظر في هذا المعنى : عبد ال
 193فقةرة  1811شمس الدين الوكيةل فةي نظريةة التأمينةات الجةزء األول سةنة  – 31ص  – 39على البارودي ص  – 391فقرة 
، ولكنه يرى أنه إذا انتهى الرهن ولم تكن مدة اإليجار قد انقضةت ، ظةل اإليجةار نافةذاً فةي مواجهةة الةراهن  313ص  – 311ص 

( ، ويبةدو ا فةي هةذا  329ص  193إلى ما يكمل ثال  سنوات ، باعتبار أن الدائن المرتهن حائز قانوني يملةك حةق اإلدارة ) فقةرة 
م الدائن المرتهن يؤجر بموجب حقه األصيل فهو ال يؤجر بموجةب حةق اإلدارة . انظةر أيضةاً القول تعارضاً مع قوله السابق ، فمادا

 ( . 399فقرة  1819هذا التعارض عند األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي ) 
عتبةاره ( إلةى أن الةدائن المةرتهن يةؤجر العةين با 142ص  119ويذهب األستاذ شفيق شحاته ) النظرية العامة للتةأمين العينةي فقةرة 

 24 – 291ص  81رقةم  2مجموعةة عمةر  1849فبرايةر سةنة  22وكيال عن الراهن ) انظر أيضاً في هذا المعنى : نقةض مةدني 
ص  – 129 – 121ص  29م  1899أبريةةل سةةنة  8اسةةتئناف مخةةتلط  – 811ص  222رقةةم  41المحامةةاة  1819نةةوفمبر سةةنة 

ائباً نيابة قانونية عن الراهن ، وهذه النيابة تسمح باعتباره ممن لهم حق اإلدارة ( إلى أن الدائن المرتهن يؤجر العين باعتباره ن 124
انظةر أيضةاً فةي نفةس المعنةى محمةد  –، فله أن يؤجر لمدة ال تزيد على ثال  سنوات ، إال إذا أقر الراهن مةا يزيةد علةى هةذه المةدة 

 . 93جالل العدوي ص  – 99ص  – 92ص  31علي إمام فقرة 
( إلى أن نظام الرهن الحيازي يجمع بين حق أصيل للدائن المرتهن في أخذ الغلة  12اذ عبد المنعم فر  الصدة ) فقرة ويذهب األست

وحق آخر له في اإلدارة باعتباره نائباً عن الراهن ، وعلى ضوء هذا الوضع يحق للدائن المرتهن أن  يؤجر الشيء المرهون ، ألية 
نقضاء مدة اإليجةار فةال ينفةذ اإليجةار فةي حةق الةراهن إال فةي حةدود ثةال  سةنوات مةن مدتةه ، وقةد مدة ، لكن إذا انتهى الرهن قبل ا

 118روعي في ذلك ما للدائن من حق أصيل في المنفعة وما عليه من واجب اإلدارة بالنيابة عن الراهن ، فةال يخضةع لحكةم المةادة 
ى هذا الرأي أن صفة الدائن المةرتهن فةي اإليجةار ال يجةوز أن تتغيةر ويؤخذ عل –مدني إال حينما ينتهي الرهن قبل انقضاء اإليجار 

وهو إما أن يؤجر بصفته مديراً نائباً عن الراهن ، سواء انتهةى الةرهن قبةل اإليجةار  –تبعاً لما إذا انتهى الرهن قبل انقضاء اإليجار 
ال تزيةد علةى ثةال  سةنوات . وإمةا أن يةؤجر بموجةب حقةه أو انتهى اإليجار قبل الرهن ، وفي هذه الحالة ال يعتةد باإليجةار إال لمةدة 

األصيل في المنفعة ، فيبقى على هذا الوضع سواء انتهى الرهن قبل اإليجار أو انتهى اإليجار قبل الرهن ، وفي هذه الحالة يكون له 
 اإليجار لمدة ال تزيد على مدة الرهن ولو زادت على ثال  سنوات .

كانت أحكام قد صدرت قبل ذلك من محكمةة  – 142ص  28م  1812يناير سنة  3ائر المجتمعة ( ( استئناف مختلط ) الدو 8922) 

 12 – 111ص  22م  1811فبرايةر سةنة  19االستئناف المختلطة تجيز للةدائن المةرتهن إيجةار العةين المرهونةة للمةدين الةراهن : 
ص  28م  1811نةوفمبر سةنة  24أيضةاً . وانظةر  449ص  22م  18911مةايو سةنة  19 – 221ص  22م  1811مارس سنة 

 ) وفي هذا الحكم لم تقطع محكمة االستئناف برأي ( . 12
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معمـوال بـه فـي المنقـول . ثـم صـدر التقنـين المـدني الجديـد  –رجع الشيء المرهون إلى الراهن ولـو بصـفته مسـتأجرا 
منــه علــى أنــه  "إذا رجــع المرهــون إلــى حيــازة الــراهن انقضــى الــرهن ، إال إذا أثبــت الــدائن  1100فــنص فــي المــادة 
ع كان بسبب ال يقصد به انقضاء الـرهن ، كـل هـذا دون إخـالل بحقـوق الغيـر " . فأصـبح للـدائن المرت ن أن الرجو 

المرت ن رهن حيازة بموجب هـذا الـنص أن يـؤجر الشـيء المرهـون ، عقـارًا كـان أو منقـوال ، دون أن يبطـل الـرهن ، 
فرجوع حيازة المنقول ولو بطر ا اإليجـار بل يبقى قائمًا فيما بين الراهن والدائن المرت ن . أما بالنسبة إلى الغير ، 

إلى الراهن يجعل الراهن غيـر سـار فـي حـا الغيـر . ومـن ثـم إذا أجـر الـدائن المـرت ن المنقـول للـراهن ، فـإن ذك ال 
 ( 1049) يمنعه من استرداده قبل انت اء اإليجار حتى ال يرتب عليه الرهن حقا للغيـر يسـري فـي حـا الـدائن المـرت ن

المرت ن أن يؤجر العقار للراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في  19العقار ، فيجوز للدائن $. أما في إيجار 
حا الغير ، فإذا اتفا على اإليجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلـك فـي القيـد نفسـه ، أمـا إذا اتفـا عليـه بعـد الـرهن 

 مدني ( . 1111وجب أن يؤشر به في هامش القيد ) م 

 رهنا رسميا :  الدائن المرتهن -42

أما الدائن المرت ن لعقار رهنًا رسـميًا ، فـال يثبـت لـه حـا االنتفـاع بالعقـار وال حيازتـه ، وعلـى ذلـك ال يجـوز 
له إيجاره . ولكن يحدث في بعض اهنحيان أن يشترط الدائن المرت ن على المدين مالك العقار المرهون أال يجـاوز 

بض اهنجرة مقدما بدون إذنه . ومثـل هـذا الشـرط غيـر مخـالف للنظـام العـام مدة معينة في إيجار العقار ، أو أال يق
، و لتزم به المدين الراهن قبـل الـدائن المـرت ن ، ولكنـه مجـرد التـزام شخصـي ال يتعـدى إلـى المسـتأجر . فـإذا تعاقـد 

والــدفع المعجــل  هــذا اهنخيــر علــى مــدة أطــول ، أو دفــع اهنجــرة مقــدمًا بــدون إذن الــدائن ، كــان اإليجــار صــحيحًا ،
معتبرا . وإنما يكون للدائن المرت ن حا الرجوع على المـدين الـراهن لعـدم قيامـه بمـا التـزم بـه . وال يكـون المسـتأجر 

 . ( 1041) مسئوال إال إذا كان عالما بالشرط ومتواطئا مع الراهن في اإلضرار بحقوق الدائن المرت ن

 

                                                 

مدني يقضي باحترام حق الراهن في االستئجار حتى تنقضي مةدة اإليجةار  1199( وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة  8924) 
الدائن المرتهن نحو الراهن باإليجار المعقود بينهما ) مجموعةة  ، فحذفت اللجنة التشريعية في مجلس النواب هذا الحكم حتى ال يتقيد

، وانظر عكس ذلك عبد الفتةاح عبةد البةاقي  1وهامل رقم  123ص  191سليمان مرقس فقرة  – 292ص  2األعمال التحضيرية 
 ( . 91ص  31محمد علي إمام فقرة  – 92ص  19فقرة 
وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف المختلطةة أيضةاً بأنةه ال يجةوز  – 211 ص 21م  1813فبرايةر سةنة  21( استئناف مخةتلط  8923) 

للدائن المرتهن رهناً رسمياً أن يحتج بالشرط القاضي على المدين الراهن بأال يؤجر العقار المرهون ألكثر م مدة معينة إال إذا سجل 
( ،  419ص  21مةن  1813أبريةل سةنة  13هذا الشرط ، وال يغني عن التسجيل ذكر الشةرط فةي قةدي الةرهن ) اسةتئناف مخةتلط 

 ( . 129ص  29م  1811فبراير سنة  28وكذلك الشرط القاضي بمنع التنازل عن األجرة يجب تسجيله ) استئناف مختلط 
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 ) جص ( المؤجر هو من له حق إدارة الشيء

 النائب عن المالك  -43

: اهنصل أن مالـك الشـيء هـو الـذي لـه الحـا فـي إدارتـه . ولكـن قـد يثبـت حـا اإلدارة لغيـر  نص قانوني –
 المالك ، فيكون نائبًا عن المالك في استعمال هذا الحا .

أو نيابـة  والنيابة عن المالك إما أن تكون نيابة اتفاقية كالوكيل ومثله مفتش الزراعة ومـدير الشـركة والـزوج ،
قضائية كالحارس القضائي والوصي والقيم والوكيل عن الغائب ، أو نيابة قانونية كـالولي وسـنديك التفليسـة ونـاظر 

 الوقف .

وســـنعرض للـــوي والوصـــي والقـــيم والوكيـــل عـــن الغائـــب عنـــد الكـــالم فـــي أهليـــة المـــؤجر ، إذ أن هنـــاك  $11
ــًا بــين اهنهليــة والواليــة . ونبحــث هنــا  إيجــار الوكيــل ومفــتش الزراعــة ومــدير الشــركة والــزوج والحــارس اتصــاال وثيق

 القضائي وسنديك التفليسة وناظر الوقف .

وهــؤالء جميعــًا ال يملكــون العــين المــؤجرة ، ولــيس ل ــم إال حــا إدارت ــا . لــذلك قيــد القــانون مــن ســلطت م فــي 
 يملـك إال حـا اإلدارة أن يعقـد إيجـارًا من التقنين المدني على أنه  "ال يجوز لمـن ال 111اإليجار ، فنصت المادة 

تز ـــد مدتـــه علـــى ثـــالث ســـنوات ، إال بتـــرخيص مـــن الســـلطة المختصـــة . فـــإذا عقـــد اإليجـــار لمـــدة أطـــول م ذلـــك ، 
. فالقاعــدة إذن أن مــن يــدير  ( 1041) أنقصــت المــدة إلــى ثــالث ســنوات ، كــل هــذا مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــره "

. فإذا زاد على هذه المدة ، فإن كان ذلـك بـإذن السـلطة  ( 1046) على ثالث سنوات العني ال يملك إيجارها لمدة تز د
                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  211: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8921) 
في المشروع النهةائي . ووافةق عليةه مجلةس النةواب ، ثةم مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم  192وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم الجديد . 
 . 324 – 321ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  118

واإليجةار المعقةود  "من التقنين المدني القةديم ، وكانةت تجةري علةى الوجةه اآلتةي :   2فقرة  332/ 2فقرة  413ويقابل النص المادة 
مةن وصةي أو ولةي شةرعي ال يجةوز أن يكةون إال لمةدة ثةال  سةنين ، مةةا لةم تةأذن المحكمةة التةي مةن خصائصةها الحكةم فةي مسةةائل 
 األوصياء بأزيد منها . ) وحكم التقنين المدني القديم يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد : انظر فيما يتعلق بسلطة الةولي فةي اإليجةار

 ( . 99ص  19زيد على ثال  سنين في عهد التقنين المدني القديم اإليجار للمؤلف فقرة لمدة ت
 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 التقنين المدني السوري م ) مطابق ( .
 ) مطابق ( . 119التقنين المدني الليبي م 
 وما بعدها ( .  231الصراف فقرة انظر عباس حسن  –) موافق  223التقنين المدني العراقي 

: على أن إيجار الوصي أو الولي الشرعي ألموال  ير منقولة أو لحقةو  مختصةة بهةا  2/  131تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 
عةن  ال يجوز أن يعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة ، إال بحالة الوصاية وبترخيص من المحكمةة ذات الصةالحية . ) ويختلةف هةذا الةنص

نص التقنين المصري في أنه مقصور على الولي والوصي ، وفي أنه ال ينطبق إال على العقار ، وفي أن المدة سةنة واحةدة بةدال مةن 
 ثال  سنوات ( .

( واإليجةةار لمةةدة أطةةول مةةن ثةةال  سةةنوات ، إذا كةةان صةةادراً مةةن المالةةك ، ال يةةزال يعتبةةر مةةن أعمةةال اإلدارة ال مةةن أعمةةال  8921) 

مةةدني مةةن أنةةه يعةةد مةةن أعمةةال اإلدارة اإليجةةار إذا لةةم تةةزد مدتةةه علةةى ثةةال  سةةنوات ،  291/2ا مةةا ورد فةةي المةةادة التصةةرف . أمةة
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جــاز ، وإال أنقصــت المــدة إلــى ثــالث ســنوات . وكــل هــذا مــا لــم يوجــد نــص يقضــي بغيــره ،  ( 1044) المختصـة $11
جر كمــا هــي الحــال فــي الــولي فإنــه يســتطيع اإليجــار دون إذن لمــدة تز ــد علــى ثــالث ســنوات ، وكنــاظر الوقــف يــؤ 

هنكثــر مــن ثــالث ســنوات إذا كــان هــو المســتحا الوحيــد ، وكالوصــي والقــيم ال يجــوز أن يــؤجر هنكثــر مــن ســنة فــي 
 . ( 1048) المباني

 الوكيل : -44

مـدني و جـري علـى الوجـه  401المقصود بالوكيل هنا الوكيل وكالة عامة ، وقد ورد في شأن ا نص المادة  
الوكالة الواردة في ألفاظ عامة ال تخصـيص في ـا حتـى لنـوع العمـل القـانوني الحاصـل فيـه التوكيـل ،  -1اآلتي :  "

دارة اإليجــار إذا لــم تــزد مدتــه علــى ثــالث و عــد مــن أعمــال اإل -2ال تخــول الوكيــل صــفة إال فــي أعمــال اإلدارة . 
سـنوات  . . . " ولــم يكـن هــذا الـنص موجــودًا فـي التقنــين المـدني القــديم ، ولكـن الحكــم كـان معمــوال بـه قياســًا علــى 

 . ( 1041) إيجار اهنوصياء والقوام ومن في حكم م

ة يملـك اإليجــار لمــدة ال أمـا فــي ع ـد التقنــين المــدني الجديـد ، فــإن الــنص صـر ح فــي أن الوكيـل وكالــة عامــ
تز د على ثالث سنوات . فإن زادت المدة على ثالث سنوات ، لم يقيد اإليجـار الموكـل إال ل ـذه المـدة ، مـا لـم يقـر 
الموكل اإليجار عـن كـل المـدة . علـى أنـه يجـوز للمالـك أن يـأذن للوكيـل ابتـداء فـي اإليجـار لمـدة تز ـد علـى ثـالث 

 . ( 1080) في مدة أقل من ثالث سنوات سنوات أو أال يأذن له إال $16

 مفتش الزراعة :  -45

و عتبر مفتش الزراعة وكيال وكالة عامة ، فـال يجـوز لـه اإليجـار إال لمـدة ال تز ـد علـى ثـالث سـنوات ، هـذا 

                                                                                                                                                                    

فقةرة  1فالمقصود به اإليجار الصادر من النائب عةن المالةك كالوكيةل ، ال اإليجةار الصةادر مةن المالةك نفسةه ) قةرب بةودري وفةال 
193 . ) 
حالةة الوكيةل ومفةتل الزراعةة ومةدير الشةركة والةزو  ، والمحكمةة فةي حالةة الوصةي ( والسلطة المختصة هي األصيل في  8922) 

 والقيم والوكيل عن الغائب والحارس القضائي وسنديك التفليسة وناظر الوقف .
 . 322ص  3( المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  8929) 
 1989نةوفمبر سةنة  21 – 12ص  2م  1998ديسمبر سنة  11 – 293ص  1م  1998يونيه سنة  12( استئناف مختلط  8928) 
 19م  1989مارس سنة  41 – 211ص  19م  1989مارس سنة  49 – 184ص  1م  1984أول فبراير سنة  – 28ص  4م 

ص  21م  1898فبرايةر سةنة  11 – 2ص  18م  1898نةوفمبر سةنة  8 – 121ص  19م  1891فبراير سةنة  11 – 224ص 
 34م  1849ديسمبر سنة  24انظر عكس ذلك وأن هذه المدة  يتقيد بها  ير األولياء واألوصياء والقوام : استئناف مختلط  – 191
 . 199ص 
( وليس للبواب حق اإليجار عن المالك بمجرد هذه الصفة ، بل يجب أن يتلقى من المالك تةوكيال فةي ذلةك ) بالنيةول وريبيةر  8999) 

 ( . 111ص  341فقرة  19
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 . ( 1081) إذا لم يكن قد أعطي سلطة خاصة أوسع من ذلك أو أضيا

 مدير الشركة :  -46

ال مـا كـان من ـا غيـر معـد لإليجـار ، إذ أنـه وكيـل عـن الشـركة فـي اإلدارة ولمدير الشركة أن يؤجر أعيان ـا إ
فله حا اإليجار . ولكن ال يجوز أن يؤجر لمدة تز ـد علـى ثـالث سـنوات ، إال إذا وسـعت سـلطته أو ضـيقت ، وال 

كة مــن يجــدد إيجــارًا قبــل انقضــائه بمــدة طو لــة ، دون ضــرورة ماســة ، ودون أن تكــون هنــاك فائــدة تعــود علــى الشــر 
 . ( 1082) ذلك

 الزوج :  -47

و رجـــع فـــي إيجـــار الـــزوج هنمـــوال زوجتـــه إلـــى النظـــام المـــالي الـــذي يخضـــع لـــه الزوجـــان . وهـــذا النظـــام فـــي 
( فـي القـانون الفرنسـي  regime de separation des biensالشر عة اإلسالمية شبيه بنظـام فصـل اهنمـوال ) 

وليس له حا إدارت ا ما لم تعطه توكيال بذلك ، وعندئذ تكون سـلطته . فالزوج المسلم ال شأن هل بأموال زوجته ، 
فــي اإلدارة كســلطة أي وكيــل ال يجــوز لــه اإليجــار إال لمــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات ، مــا لــم توســع هــذه الســلطة أو 

 ( 1089) تضيا . وقد يكون التوكيل ضمنيًا ، كأن يؤجر الزوج اهنعيان المملوكة لزوجته دون أن تعترض على ذلك
. 

كمــا أن الــزوج قــد يكــون وصــيًا أو قيمــًا علــى زوجتــه ، فتكــون ســلطته فــي اإليجــار هــي ســلطة ســائر  $14
 اهنوصياء والقوام ، وسيأتي بيان ذلك .

أمــا رابطــة الزوجيــة وحــدها فــال تعطــي الــزوج حــا إدارة أمــوال الزوجــة . وإذا قامــت هــذه الرابطــة فــي بعــض 
صــادر مــن الزوجــة للــزوج فــي إدارة أموال ــا ، فإن ــا قر نــة قابلــة إلثبــات  اهنحــوال قر نــة علــى وجــود توكيــل ضــمني

                                                 

 . 11من اإليجار للمؤلف فقرة  293ص  1م  1998يونيه  12( استئناف مختلط  8991) 
وقةةد قضةةت محكمةةة االسةةتئناف المختلطةةة بأنةةه إذا أجةةر مؤسسةةو  – 12ص  49م  1812ديسةةمبر سةةنة  1( اسةةتئناف مخةةتلط  8992) 

شركة مساهمة عيناً باسم الشركة قبل تأسيسها ، فال يعتبر اإليجار معلقاً على شةرط موافقةة مجلةس اإلدارة ، بةل كةل مةا يسةتنتج مةن 
اً وهةةو تأسةةيس الشةةركة تأسيسةةاً أسةةبقية تةةاريخ اإليجةةار علةةى تةةاريخ التأسةةيس أن اإليجةةار انعقةةد معلقةةاً علةةى شةةرط واقةةف مفهةةوم ضةةمن
 21م  1898أبريةل سةنة  11صحيحاً ، فإذا تحقق الشرط نفذ اإليجةار دون حاجةة لموافقةة مجلةس إدارة الشةركة ) اسةتئناف مخةتلط 

 . 19( . وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  492ص 
زوجة عن الزو  ضمنية فةي االسةتئجار ، ( وكما تكون وكالة الزو  عن الزوجة ضمنية في إيجار ، كذلك قد تكون وكالة ال 8994) 

فتستأجر الزوجة بموجب وكالة ضمنية عةن زوجهةا ، منةزل الزوجيةة ) انظةر فةي حةال انفصةال الةزوجين انفصةاال فعليةاً واسةتئجار 
 ص 341فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 111فقرة  1بودري وفال  – 18فقرة  1الزوجة لمنزل سكناها إذا كان الزو   ائباً جيوار 

( . ولكن عالقة الزوجية وحدها ال تكفي لقيام الوكالةة الضةمنية ، وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بأنةه إذا اسةتأجرت  111
الزوجة المنزل الذي تقيم فيه مع زوجها ، كانت هي المستأجرة دون زوجها ، وال تكفي قرينة أن الزو  هو المكلف بسكنى الزوجة 

 ( . 212ص  49م  1821مارس سنة  12الزو  ) استئناف مختلط الستخالص أن المستأجر هو 
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 . ( 1081) العكس

 الحارس القضائي : -48

مـدني بــأن يلتــزم الحـارس بالمحافظــة علــى اهنمـوال المع ــودة إليــه حراسـت ا وبــإدارة هــذه  491تقضـي المــادة  
، وال يجـوز  ( 1081) ت هننـه يملـك حـا اإلدارةاهنموال . فيجوز إذن للحارس أن يؤجر لمدة ال تز د علـى ثـالث سـنوا

. وقد تقيد سلطة الحارس في أمر تعيينه ، فـال يـرخص لـه فـي اإليجـار لمـدة  ( 1086) أن يكون اإليجار بغبن فاحش
 . ( 1084) تز د على سنة مثال ، أو يمنع من اإليجار إال بالمزاد العلني

ـــان الموضـــوعة تحـــت الحراســـة مجـــاوزًا حـــ ـــذي يملـــك الحكـــم  18دود ســـلطته ، $وإذا أجـــر الحـــارس اهنعي فال
بــبطالن هــذا اإليجــار هــو قاضــي الموضــوع ال قاضــي اهنمــور المســتعجلة ، ولــو كــان هــذا اهنخيــر هــو الــذي عــين 
الحارس أو استبدله بغيره . وعلى ذلك ال يجـوز للحـارس الجديـد أن يطلـب مـن القضـاء المسـتعجل بطـالن اإليجـار 

 . ( 1088) ه أن يطلب ذلك من قاضي الموضوعالصادر من الحارس القديم ، بل علي

 سنديك التفليسة : -49

تقــدم أن التــاجر الــذي أعلــن إفالســه ال يجــوز صــدور اإليجــار منــه . والــذي يتــولى ذلــك ، فــي الحــدود التــي  
تقتضي ا أعمال التصفية ، هو سنديك التفليسة باعتباره نائبـًا عـن المفلـس وعـن الـدائنين فـي وقـت واحـد . واإليجـار 

لصادر منه في هذه الحدود يكون نافذًا على من رسا عليه مـزاد العـين المـؤجرة إذا كـان يعلـم باإليجـار ، وإال رجـع ا
ـــى العـــين  ـــه اإليجـــارات بالنســـبة إل ـــدين لمـــا صـــدر من ـــى الســـنديك بتعـــو ض لتقصـــيره فـــي تنبيـــه المزاي المســـتأجر عل

 . ( 1081) المطروحة في المزاد

                                                 

 . 12( اإليجار للمؤلف فقرة  8993) 
( أما في عهد التقنين المدني القديم فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الحارس القضائي لةيس لةه حةق اإليجةار إال إذا  8991) 

 ( . 28 ص 4م  1989نوفمبر سنة  21أعطى هذا الحق ) استئناف مختلط 
والحةارس القضةائي علةى أعيةان الوقةف لةه حةق  – 419ص  191رقةم  4الشةرائع  1811يناير سنة  12( استئناف وطني  8991) 

 1899نةوفمبر سةنة  11إيجار الوقف بنفس السلطة التي للناظر ، متى قبل أن يصبح الحكم بتعيينه حارسةاً نهائيةاً ) اسةتئناف وطنةي 
 ( . 123ص  21رقم  19المجموعة الرسمية 

 . 31ص  18م  1891ديسمبر سنة  29( استئناف مختلط  8992) 
 . 12إيجار للمؤلف فقرة  – 238ص  24م  1811أبريل سنة  1( استئناف مختلط  8999) 

وفي حالة ما ذا وقع إيجار الحارس صحيحاً ، ليس له أن يلجأ إلى القضاء المستعجل إلخالء العين من مالكها وتسةليمها للمسةتأجر ) 
( . أمةا إذا وقةع بةاطال ، بةأن خةر  الحةارس علةى قواعةد التةأجير الصةالح  291ص  24م  1811ف مختلط أول مارس سنة استئنا

 3مجموعةة عمةر  1833فبرايةر سةنة  19النافع للمصلحة المشتركة ، فال يجوز االحتجا  بهذا اإليجار علةى المالةك ) نقةض مةدني 
 ( . 212ص  89رقم 
 . 18اإليجار للمؤلف فقرة  – 111ص  111رقم  19جازيت  1829سنة مارس  8( استئناف مختلط  8998) 
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 إحالة :  –ناظر الوقف  -51

وإجارة الوقف ال يملك ا إال الناظر ، فال يملك ا الموقـوف علـي م ولـو كـان واحـدًا وانحصـر االسـتحقاق فيـه . 
وال يجــوز لنــاظر الوقــف ا يــؤجر بغــبن فــاحش ، وال لمــدة تز ــد علــى ثــالث ســنوات ، إال بــإذن القاضــي . وســيأتي 

 . ( 1010) تفصيل ذلك عند الكالم في إيجار الوقف

 ) إيجار ملك الغير ( ) د ( المؤجر فضولي

 متى يكون المؤجر فضوليًا :  -50

إذا لـــم يكـــن المـــؤجر مالكـــًا للعـــين المـــؤجرة ، وال صـــاحب حـــا االنتفـــاع ب ـــا ، و ـــس لـــه حـــا إدارت ـــا ، ف ـــو 
 فضولي .

والفضولي إمـا أن يكـون مالكـًا فـي الشـيوع وجـاوز الحـدود المقـررة ، أو حـائزًا للعـين المـؤجرة ، أو غيـر  $11
 حائز .

 المالك في الشيوع :  -52

، نفـذت اإلجـارة فـي  ( 1011) إذا ملك العين عـدة مـالك علـى الشـيوع ، وأجرهـا الجميـع هنجنبـي أو لواحـد مـن م
حق ـم جميعـًا هنيــة مـدة ولـو زادت علــى ثـالث سـنوات . وكــذلك الحكـم لـو أجرهــا واحـد أو أكثـر أصــالء عـن أنفســ م 

مدني :  "تكون إدارة المال  824ووكالء عن الباقين ، أو أجرها وكيل عن م جميعًا . وفي هذا الصدد تقول المادة 
 يوجد اتفاق يخال ذلك " . الشائع من حا الشركاء مجتمعين ، ما لم

ما يستقر عليه رأي  -1مدني على ما يأتي :  " 828فإذا لم يتفا الجميع على اإليجار ، فقد نصت المادة 
أغلبية الشركاء في أعمال اإلدارة المعتادة يكون ملزمًا للجميع ، وتحسب اهنغلبية على أساس قيمة اهننصباء . فإن 

بناء على طلب أحد الشركاء ، أن تتخـذ مـن التـدابير مـا تقتضـيه الضـرورة ، ول ـا  لم تكن ثمة أغلبية ، فللمحكمة ،
ولألغلبية أيضًا أن تختـار مـديرًا ، كمـا أن ل ـا أن تضـع لـإلدارة  -2أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع . 

                                                 

 وما بعدها . 291( انظر ما يلي فقرة  8989) 
. ولةيس مةن الضةروري  "يجوز إيجار الحصة الشائعة للشةريك أو  يةره "مدني عراقي على أنه   241(  وقد نصت المادة  8981) 

لألجةةرة التةةي يتقاضةةاها شةةريك آخةةر ، حتةةى مةةع مراعةةاة النسةةبة بةةين  أن تكةةون األجةةرة التةةي يتقاضةةاها الشةةريكة عةةن حصةةته مسةةاوية
الحصتين ؛ فقد يطلب أحد الشركاء أجرة أعلى مما يطلب الشركاء اآلخةرون ، فةإذا رضةي المسةتأجر بةذلك التةزم بةه ، ولةيس لةه أن 

ت أحةد الشةركاء ) اسةتئناف مخةتلط يدفع بعد ذلك بوجود إكراه أدبي محتجاً بأنه كان مضطراً للرضوخ حتى ال يتعطةل اإليجةار بتعنة
ولةةو أجةةر الشةةركاء لمسةةتأجر واحةةد ، واقتسةةموا بعةةد ذلةةك العةةين الشةةائعة ، فةةال يجةةوز  – 241ص  39م  1829مةةارس سةةنة  29

 ( . 481ص  8م  1982يونيه سنة  11للمستأجر أن يختص بنصيب أحدهم ويدفع أجرة بمقدار هذا النصيب ) استئناف مختلط 
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ن الخلــف عامــًا أم كــان ولحســن االنتفــاع بالمــال الشــائع نظامــًا يســري حتــى علــى خلفــاء الشــركاء جميعــًا ســواء أكــا
وإذا تـــولى أحــد الشـــركاء اإلدارة دون اعتــراض مـــن البــاقين ، عـــد وكــيال عـــن م " . و خلــص مـــن هـــذا  -9خاصــًا . 

 النص أن هناك تدرجا في النظام الموضوع إليجار المال الشائع على الوجه اآلتي :

قانونيــة عــن اهنقليــة ،  60ائبــة نيابــة $أوال  : إذا اتفقــت أغلبيــة الشــركاء علــى اإليجــار ، اعتبــرت اهنغلبيــة ن
ــم يثبــت أحــد الشــركاء مــن اهنقليــة أن  ونفــذ اإليجــار فــي حــا الشــركاء جميعــا لمــدة ال تجــاوز ثــالث ســنوات ، مــا ل
اإليجار وقع بالتواطؤ إضرارًا باهنقلية فعندئذ ال ينفذ اإليجار . وتحسب اهنغلبية على أساس قيمـة اهننصـباء ، فـإذا 

يملــك أكثــر مــن النصــف كــان لــه وحــده حــا اإليجــار . وإذا كــان ال يملــك إال الثلــث مــثال وأجــر  كــان أحــد الشــركاء
لشر ك آخر يملـك هـو أيضـًا الثلـث ، كـان الشـركيان المـؤجر والمسـتأجر مـوافقين علـى اإليجـار ، ولمـا كانـا يملكـان 

ا بــاقي الشــركاء لــو أجــر . كــذلك يســري اإليجــار فــي حــ ( 1012) الثلثــين فــإن اإليجــار يســري فــي حــا بــاقي الشــركاء
 الشر كان اللذان يملكان الثلثين العين الشائعة كل ا هنجني .

و جــوز لألغلبيــة علــى النحــو المتقــدم ذكــره ، بــدال مــن أن تــؤجر المــال الشــائع مباشــرة ، أن تعــين مــديرًا لــه ، 
 الث سنوات .شركًا من م أو أجنبيًا ، فيكون إيجار المدير نافذًا في حا الجميع لمدة ال تجاوز ث

 إذا لم تكن هناك أغلبية تتفا على اإليجار أو على تعيين مدير للمال الشائع ، فقد يقع أحد أمر ن : –ثانيًا 

عليــه إال اهنقليــة ، فيعتبــر  61) أ ( يتــولى أحــد الشــركاء اإليجــار فــال يعتــرض عليــه أحــد ، أو ال يعتــرض $
عـن اهنقليـة ، و كـون إيجـاره نافـذًا فـي حـا الجميـع لمـدة ال تز ـد وكيال عن الجميـع ، أو وكـيال عـن اهنغلبيـة ونائبـًا 

 . ( 1019) على ثالث سنوات

                                                 

 – 112فقةرة  1ريك المستأجر بمنفعة العين كلها بصفته مالكاً بعضةها ومسةتأجراً لةبعض آخةر ) بةودري وفةال (  وينفرد الش 8982) 
( . فةإذا أريةدت قسةمة العةين قبةل انتهةاء اإليجةار  91اإليجار للمؤلف فقرة  – 334فقرة  19ع بالنيول وريبير - 11فقرة  1جيوار 

 1المزاد على الشريك المسةتأجر ، انقضةى اإليجةار باتحةاد الذمةة ) بةودري وفةال  ولم تمكن قسمتها ، فبيعت في المزاد العلني ورسا
( . ألن الشريك الراسةي عليةه المةزاد أصةبح مالكةاً للجةزء الةذي كةان مسةتأجراً لةه . أمةا إذا رسةا المةزاد علةى شةريك  يةر  91فقرة 

األجةرة بنسةبة الحصةة التةي كانةت لةه فةي العةين بعةد أن المستأجر ، وأراد الشريك المستأجر البقاء في العين كلها كمستأجر ، زادت 
 ( . 24سليمان مرقس فقرة  – 11فقرة  1أصبحت هذه الحصة ملكاً لشريك آخر بموجب مرسي المزاد ) جيوار 

هذا وإذا أصبح المستأجر شريكاً في ملكية العين المؤجرة ، بقي اإليجار نافذاً عليه بشروطه . فإذا كان مشةروطاً لعيةه أنةه عنةد عةدم 
دفع األجرة يخلي العين بال حاجة إلى إنذار ، نفذ عليه هذا الشرط . وكل ما يفيده من أنه أصبح شريكاً في ملكيةة العةين أنةه يسةتطيع 

( . وإذا كان قد صدر ضده حكةم بةاإلخالء ،  18ص  14م  1899ديسمبر سنة  18الشركاء بالقسمة ) استئناف مختلط مطالبة بقية 
 ( . 411ص  14م  1891يناير سنة  1وجب عليه تنفيذه ولو كان قد أصبح شريكاً في ملكية العين المؤجرة ) استئناف مختلط 

لى اإليجار الصدر من شريك منهم دليل على وجود وكالة سةابقة مةنهم لةه (  وقد فرض القانون أن عدم اعتراض الشركاء ع 8984) 

بالتأجير . ومن ثم ال ينفذ اإليجار في حقهم إال لمةدة ال تجةاوز ثةال  سةنوات ، شةأن أي إيجةار يصةدر مةن الوكيةل أو النائةب . وهةذا 
إقرار الحةق ال توكيةل سةابق ، فيتعةين عندئةذ أن بخالف ما إذا قلنا إن عدم اعترض الشركاء على اإليجار الصادر م أحدهم إنما هو 

يسري اإليجار في حق الشركاء ألية مدة ولو زادت على ثال  سنوات ، ألن الشركاء يكونون قد أقروا اإليجار بالمدة المحددة فيه ) 
 ( . 1هامل  91ص  13عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أن تعين من يدير المال الشائع ، فإذا عينت المحكمـة مـديرًا  ( 1011) ) ب ( يطلب أحد الشركاء من المحكمة
 حكمة .كان إيجاره نافذًا في حا الجميع لمدة ال تجاوز ثالث سنوات أو للمدة التي تعين ا الم

إذا لم تكن هناك أغلبية تتفا على اإليجار ، ولم يعـين مـن يـدير المـال الشـائع ، وأجـر أحـد الشـركاء  –ثالثًا 
) العــين الشــائعة فــاعترض عليــه بــاقي الشــركاء أو أغلبيــت م ، فاإليجــار ، وإن كــان صــحيحًا بــين المــؤجر والمســتأجر

هـو ال يسـتطيع تسـليم هـذه الحصـة مفـرزة للمسـتأجر  ، إذ ( 1016) ، ال ينفذ حتى في حصة الشـر ك المـؤجر ( 1011
. فيستطيع الشركاء الذين اعترضوا إخراج المستأجر من كل  ( 1014) ما دامت العين لم تقسم ولو قسمة م يأة $62

. ول ـــؤالء الشـــركاء أن  ( 1011) ، وال يســـتطيع هـــذا اهنخيـــر أن يبقـــى فـــي أي جـــزء من ـــا م مـــا صـــغر ( 1018) العـــين
                                                 

واعد العامة . وقد اقترحت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيةدي أن تكةون (  والمحكمة هنا هي المحكمة المختصة طبقاً للق 8983) 

(  91ص   1المحكمة المختصة في حالة العقار هي المحكمة الجزئية التي يدخل في دائرتها العقار ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 ، 
ويترتةب علةى صةحة اإليجةار فيمةا  – 334ة فقةر 19بالنيول وريبيةر  – 13فقرة  1جيوار  – 142فقرة  1(  بودري وفال  8981) 

 22رقةم  2المجموعةة الرسةمية  1891ينةاير سةنة  19بين المؤجر والمستأجر أنه ال يجوز ألحدهما طلب إبطاله ) اسةتئناف وطنةي 
( ، وال يجةةوز للمسةةتأجر طلةةب الفسةةخ إذا كةةان المةةؤجر قةةد سةةلمه العةةين المةةؤجرة ولةةم يتعةةرض لةةه أحةةد فةةي انتفاعةةه بهةةا ،  119ص 

وللمؤجر مطالبة المستأجر باألجرة . كذلك يجةوز للمسةتأجر بصةفته دائنةاً للمةؤجر أن يسةتعمل حقةو  مدينةة قبةل بةاقي الشةركاء عةن 
سةليمان مةرقس فقةرة  – 334فقةرة  19طريق الدعوى  ير المباشرة ، كحق االشتراك في االنتفاع وحق القسةمة ) بالنيةول وريبيةر 

للمستأجر إبطال اإلجارة للغلط إذا توافرت شروطه ، بأن يكون معتقداً وقةت االسةتئجار هذا ويجوز  –(  113ص  – 114ص  22
أن المؤجر مالك لكل العين ، وبأن يكون هذا الغلط جوهرياً ، وبأن يكون المؤجر واقعاً في الغلط نفسه أو م السهل عليةه أن يتبينةه ) 

ص  124منصور مصطفى منصور فقرة  – 82ص  32مام فقرة محمد علي إ – 4هامل  92ص  11عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 ( . 12ص  32عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 322
(  وكما ال ينفذ اإليجار إال إذا صةدر مةن أ لبيةة الشةركاء ، كةذلك ال يتجةدد إال إذا وافقةت األ لبيةة علةى التجديةد ، فةإذا مةات  8981) 

ر إال برضاء أ لبية الورثة . وفي عهد التقنين المدني القديم كان اإليجار ال ينفذ إال إذا المؤجر تاركاً عدة ورثة ، لم يتجدد هذا اإليجا
صدر من جميع الشركاء ، فإذا نبه أحد الشركاء على المستأجر باإلخالء لم يجز للمستأجر أن يتمسك بتجديد اإليجار بدعوى أن بقية 

أن يتفق علةى  –وهذا إيجار جديد  –ض ا اإليجار قد تجدد ، فيلزم إذن لتجدده الشركاء لم يشتركوا في التنبيه باإلخالء ، ألن المفرو
ذلك جميع الشركاء ، فإذا نبه أحدهم باإلخالء منع تجديد اإليجار بذلك . وهذا بخالف امتداد اإليجار عند عدم التنبيةه ، فإنةه فةي هةذه 

 1822أ سطس سةنة  22دوا منع االمتداد ) مصر الكلية الوطنية الحالة يجب أن ينبه جميع الشركاء على المستأجر باإلخالء إذا أرا
وانظةر أيضةاً اسةتئناف مخةتلط أول نةوفمبر  – 412ص  8م  1982استئناف مختلط أول يونيه سنة  – 11ص  43رقم  9المحاماة 

اسةتئناف  –ليةه : التنبيةه مةن أحةد الشةركاء يعتبةر فةي صةالح الجميةع ولهةم أن يصةادقوا ع 29ص  42رقةم  11جازيت  1829سنة 
: المستأجر الصادر ضده حكم باإلخالء لعدم مرافقة الشركاء على تجديد اإليجار يجةب  411ص  14م  1891يناير سنة  1مختلط 

 عليه تنفيذ الحكم حتى لو أصبح شريكاً هو أيضاً في ملكية العين المؤجرة ( . 
 ( . 19فقرة  Louageلفظ  4فذ إيجاره ) أنسيكلوبيدي داللوز (  لكن إذا أصبح الشريك المؤجر مالكاً للعين بأكملها ، ن 8982) 
 – 182ص  413فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 13فقةرة  1جيةوار  – 199فقةرة  1ترولةون  – 33فقةرة  21(  لوران  8989) 

ص  22سةليمان مةرقس فقةرة  – 99اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 411جرانمةوالن فةي العقةود فقةرة  – 334فقرة  19بالنيول وريبير 
نةوفمبر سةنة  29اسةتئناف مخةتلط  – 12ص  32عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 93ص  11عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 113
م  1811يونيه سنة  13 – 191ص  22م  1819يناير سنة  29 – 211ص  29م  1899يونيه سنة  2 – 24ص  29م  1892
 . 499ص  2المحاماة  1821أكتوبر سنة  49جرجا  – 212ص  1المحاماة  1821نة مايو س 24الوايلي  – 329ص  29

وقاضي األمور المستعجلة  ير مختص بإخرا  المستأجر الذي يستأجر من أحد الشركاء كةل العةين المةؤجرة ، ألن المسةألة خالفيةة 
 ( . 981ص  121رقم  3المحاماة  1824فبراير سنة  22يختص قاضي الموضوع وحده بالفصل فيها ) محكمة لييج بلجيكا 

(  وقد كان المستأجر في عهد التقنين المدني القديم يجةوز لةه ، كةدائن للشةريك المةؤجر ، أن يتمسةك بحقةو  هةذا األخيةر فةي  8988) 

لمةؤجر ، المشاركة في االنتفاع بالعين المؤجرة ، فال يعتبر في شغله للعين متعرضاً لحيازة باقي الشركاء ، بل حةاال محةل الشةريك ا
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، ولكـن م إذا انتظـروا نتيجــة  ( 1100) يجبـروا علــى انتظـار نتيجـة القسـمة 69يخرجـوا المسـتأجر مـن العـين دون أن $
. أمــا إذا لــم يمكــن  ( 1101) القســمة بالفعــل نفــذ اإليجــار فــي الجــزء المفــرز ، الــذي وقــع فــي نصــيب الشــر ك المــؤجر

فإن رسا المزاد على الشر ك المؤجر نفذ اإليجار في كل العين بفضل اهنثر تقسيم العين فبيعت في المزاد العلني ، 
الرجعــي للقســمة . وإن رســا المــزاد علــى شــر ك غيــر المــؤجر ، فاإليجــار ال ينفــذ فــي حقــه ولــه أن يســترد العــين مــن 

وجـب علـى الراسـي تحت يد المستأجر ، وإن رسا المزاد على أجنبي ، اعتبر التقنين المدني السوري م المـزاد بيعـًا و 
. ولكـن لـيس ل ـذا الحكـم نتيجـة عمليـة ، إذ  ( 1102) عليه المزاد أن يحترم اإليجار الثابت التار خ السابا علـى البيـع

ــا واقــع علــى حصــة الشــر ك المــؤجر فــي الشــيوع ، وهــذه الحصــة ال يمكــن  يالحــظ أن اإليجــار الواجــب احترامــه هن
ســتطيع إخــراج المســتأجر مــن العــين ، و بقــى للمســتأجر حــا الرجــوع تســليم ا ، لــذلك نــرى أن الراســي عليــه المــزاد ي

 . ( 1109) على الشر ك المؤجر

هذا كله إذا أجر أحد الشركاء العين الشائعة كل ا . أما إذا أجر جزءًا مفرزًا من ا يعاد حصته الشائعة ، فإنه 
. و كــون اإليجــار  ( 1101) خــرون إذا اعتــرض الشــركاء اآل 61ال يســتطيع تســليم هــذا الجــزء المفــرز إلــى المســتأجر $

معلقــًا علــى شــرط حصــول القســمة بــين الشــركاء ووقــوع الجــزء المفــرز فــي نصــيب الشــر ك المــؤجر . فــإذا وقــع جــزء 
مفرز آخر في نصيب الشر ك المؤجر ، فالرأي الغالب في الفقه أن ينتقل اإليجار إليه بحكم الحلول العيني المقرر 

 .  ( 1101) مدني 826الشائع وفقًا للمادة  في التصرف في جزء مفرز من المال

                                                                                                                                                                    

فال يجوز طرده ، ويتعين االتفا  معه علةى طريقةة االنتفةاع أو علةى القسةمة قسةمة نهائيةة أو قسةمة مهايةأة أو تعيةين حةارس و مةدير 
 1842يناير سنة  29اإلسكندرية مستعجل  – 88ص  42رقم   4مجموعة عمر  1839مارس سنة  2يتولى اإلدارة ) نقض مدني 

 يمكةةن اعتبةةار المسةةتأجر حةةائزاً بغيةةر سةةند ، ويكةةون الفصةةل فةةي بطةةالن اإليجةةار ماسةةاً بحقةةو  : ال 81ص  41رقةةم  19المحامةةاة 
 الخصوم ومن اختصاص قاضي الموضوع ( . 

أما في التقنين المدني الجديد فقد رأينا أن أ لبية الشركاء تملك إيجار العين إيجةاراً نافةذاً فةي حةق الجميةع ، فةال يكةون للشةريك الةذي 
أجر وحده حق شغل العين المؤجرة ، ويمتنع تبعاً لذلك على المستأجر منه أن يتمسك بحق ليس ثابتاً لمدينه ، فيجةوز إذن طةرده مةن 

 ( . 111ص  – 113 22لى أ لبية الشركاء أو إلى المستأجر منهم ) سليمان مرقس فقرة العين وردها إ
فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 9هةةامل  413فقةةرة  1أوبةةري ورو وإسةمان  – 13فقةةرة  1جيةةوار  – 33فقةةرة  21( لةوران  8199) 

 . 111ص  22سليمان مرقس فقرة  – 113ص  – 114ص  99اإليجار للمؤلف فقرة  – 334
 . 111ص  11رقم  33مجموعة عمر  1833فبراير سنة  19(   نقض مدني  8191) 
 . 144فقرة  1(  بودري وفال  8192) 
(  ولما كان مستأجر العقار الذي يباع لعدم إمكان قسته هو من األشخاص الذين لهم مصلحة في إبداء ما لديهم من مالحظات  8194) 

بالنسبة إلى إجارته حتى يتفادى منازعة الراسي عليةه المةزاد لةه فيهةا بعةد  بطريق االعتراض على القائمة وطلب تعديل شروط البيع
 131رقةم  1مجموعةة أحكةام الةنقض  1811سنة  1ذلك ، فإنه إذا اعترض على قائمة شروط البيع كان هذا من حقه ) نقض مدني 

 ( . 1198ص 
 . 89ص  8م  1981ديسمبر  49(  استئناف مختلط  8193) 
محمةد علةي إمةام  – 4هةامل  94ص  11عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة  – 119ص  – 112ص  22(  سليمان مرقس فقرة  8191) 

علةي البةارودي  – 122ص  – 121ص  84محمد لبيب شنب فقرة  – 128ص  18عبد الحي حجازي فقرة  – 82ص  33فقرة 
 . 41ص 

مةدني إنمةا قضةت بةالحلول العينةي فةي حالةة التصةرف واإليجةار ال  921وانظر عكس ذلك ، وأن الحلةول العينةي ال يقةع ألن المةادة 
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بقــي أن يــؤجر الشــر ك حصــته الشــائعة فقــط ، ال كــل العــين وال جــزءًا مفــرزًا من ــا . وفــي هــذه الحالــة يكــون 
. والـى أن تـتم القسـمة  ( 1106) اإليجار صحيحًا ، ولكن يتعذر على المؤجر أن يسلم حصته الشائعة إلى المسـتأجر

شـائعة أكثــر ممـا للشـر ك المـؤجر . و ترتـب علــى ذلـك أن أغلبيـة الشـركاء يســتطيعون ال يكـون المسـتأجر الحصـة ال
إيجار العين كل ا و كون اإليجار نافذا فـي حـا الشـر ك المـؤجر وفـي حـا المسـتأجر منـه ، وال يبقـى للمسـتأجر إال 

الدعوى غير المباشرة الرجوع على المؤجر . فإذا لم توجد أغلبية جاز للشر ك المؤجر ، وللمستأجر منه عن طر ا 
 828، أن يطلــب مــن المحكمــة المختصــة أن تتخــذ مــن التــدابير مــا تقتضــيه ضــرورة اســتغالل المــال الشــائع ) م 

مـــدني ( ، فتعـــين المحكمـــة مـــديرا يتـــولى إدارة العـــين الشـــائعة ، وإذا عينتـــه فقـــد يقـــر اإليجـــار الصـــادر مـــن الشـــر ك 
) بتسـلم حصـة المـؤجر المفـرزة و نحصـر اإليجـار في ـا 61مسـتأجر $. أما إذا تمت القسمة ، فـإن ال ( 1104) المؤجر

1108 ) . 

 الجائز للعين :  -53

الحائز للعين قد يكـون وارثـًا ظـاهرًا ، يضـع يـده علـى أعيـان التركـة باعتبـاره وارثـًا ثـم يتبـين أنـه غيـر وارث . 
الظاهر حسن النية أو سيئ ا ، مـا وإيجار الوارث الظاهر صحيح نافذ في حا الوارث الحقيقي ، سواء كان الوارث 

دام المســتأجر حســن النيــة . ذلــك أن تصــرفات الــوارث الظــاهر تنفــذ فــي حــا الــوارث الحقيقــي اســتنادًا إلــى القاعــدة 
 ( 1101) التي تقضي بأن الغلط الشائع يولد الحا ، فإذا كانت تصرفاته نافذة فأولى أن تنفـذ أعمـال اإلدارة كاإليجـار

                                                                                                                                                                    

ص  32عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 329ص  – 322ص  124يعتبر من أعمال التصرف : منصور مصطفى منصور فقرة 
هةو األيسةر مةن الناحيةة . وإذا كان هذا الرأي الخير هو األد  من الناحية القانونية ، إال  أن الةرأي األول الةذي رجةح فةي الفقةه  14

 العملية .
 . 412ص  8م  1982(  استئناف مختلط أول يونيه سنة  8191) 
ويرى األستاذان بودري وفال أن المالك في الشيوع يجوز له أن يؤجر  – 112ص  – 111ص  22(  سليمان مرقس فقرة  8192) 

( . ويبةدو أنهمةا يقصةدان  142فقةرة  1بةودري وفةال حصته الشائعة إيجاراً نافذاً دون حاجة للحصول على رضةاء بقيةة الشةركاء ) 
ه القول بأن الشريك يستطيع إيجار حصته الشائعة ال باعتبارها شيئاً مادياً ينتفع به المستأجر ، بل باعتبارها حقاً معنويةاً يجةوز إيجةار

ذه فةي حةق بقيةة الشةركاء دون حاجةة كسائر الحقو  المعنوية . فإذا أوجرت على هذا االعتبار ، فال شك في صحة هذا اإليجار ونفةا
للحصول على رضاهم ، ولكن الشك أيضاً في أن حقو  المستأجر في هذه الحالة تكةون ضةيقة إذ هةو ال يسةتطيع تسةلم مةا اسةتأجره 

 في الشيوع لينتفع به .
هذه الحصةة مفةرزة  ( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أجرت شريكة حصتها شائعة في أطيان ، وأنابت المستأجر في تسلم 8199) 

باالتفا  مع باقي شركائها ، وقام المستأجر فعال بتسلمها مفرزة ووضع يده عليهةا محةددة ، وعلمةت الشةريكة بةذلك وأقرتةه ، فإنةه ال 
يجوز لها توقيع الحجز التحفظي على نصيبها شائعاً في محصوالت جميع األطيان استناداً إلةى عقةد اإليجةار ، ألن حقهةا فةي الملكيةة 

انحصر فيما اختص به مفرزاً محدداً ، والن حقها في توقيةع الحجةز مقيةد بمةا زرعةه المسةتأجر فةي الحصةة التةي اختصةت بهةا ،  قد
 2مجموعة أحكةام الةنقض  1819أكتوبر سنة  11والن حق امتيازها مقصور على ما يوجد بهذه الحصة دون  يرها ) نقض مدني 

 .  4وهامل  111ص  22وانظر سليمان مرقس فقرة  –(  8ص  1رقم 
 412ص  418فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 11فقةرة  21لةوران  – 11فقةرة  1جيةوار  – 142فقةرة  2(  ديمولومب  8198) 

 . 2هامل  224ص  413وفقرة 
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، ال يتيسـر قيـاس اإليجـار  ( 1110) قر القاعدة التي تقضي بنفاذ تصرفات الـوارث الظـاهر. وفي مصر حيث لم تست
على التصرف ، وال يبقى إال القول بأن القانون يحمي المستأجر حسن النية إذا كان المؤجر حائزًا للعين المؤجرة ، 

 . ( 1111) كما هو شأن الوارث الظاهر ، فحيازة المؤجر للعين تشفع في حسن نية المستأجر

و نبني على ما تقدم أن اإليجار الصادر من الحائز ، سواء كان وارثًا ظاهرًا أو لم يكن ، وسواء كان حسن 
. وهــذا  ( 1112) النيــة أو ســيئ ا ، يكــون صــحيحًا ونافــذًا فــي حــا المالــك الحقيقــي متــى كــان المســتأجر حســن النيــة

) المالك الحقيقي ولـو كـان المسـتأجر حسـن النيـة بخالف اإليجار الصادر من غير الحائز ، فإنه ال يسري في حا

 كما سنرى . ( 1119

 غير الحائز ) إيجار ملك الغير ( : -54

 ( 1111) أما إذا كان المؤجر غير حائز وأجر العين ، فإن اإليجار يكـون صـحيحًا فيمـا بينـه وبـين المسـتأجر 
                                                 

 . 499ص  1832(  عز الدين عبد هللا حماية خاصة بالدائنين المرتهنين سنة  8119) 
وقةارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي  – 194ص  19سةليمان مةرقس فقةرة  – 312ص  118(  منصور مصطفى منصور فقرة  8111) 

وال يشترط في نفةاذه إيجةار الةوار  الظةاهر فةي  – 31علي البارودي ص  – 11عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 83ص  11فقرة 
وار  الحقيقي . فةال يشةترط أن حق الوار  الحقيقي إال أن يكون المستأجر حسن النية وان يكون اإليجار ثابت التاريخ قبل ظهور ال

تكون مدة اإليجار ال تزيةد علةى ثةال  سةنوات ، ألن الةوار  الظةاهر إنمةا يةؤجر كمالةك ال كمةدير لملةك الغيةر ) منصةور مصةطفى 
 ( . 194ص  19عكس ذلك سليمان مرقس فقرة  – 28ص  11عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 312ص  118منصور فقرة 

المحامةاة  1841فبراير سنة  11المحلة  – 1131ص  118رقم  14المحاماة  1824مايو سنة  23(  اإلسكندرية مستعجل  8112) 
وفقةرة  11فقةرة  1بةودري وفةال  – 1914ص  212رقةم  42المحامةاة  1811ينةاير سةنة  49عابدين  – 321ص  448رقم  11
من يفةر  بةين الةوار  الظةاهر وهةذا إيجةاره نافةذ فةي حةق ومن الفقهاء  – 319ص  118منصور مصطفى منصور فقرة  – 128

ومةا بعةدها  11فقرة  21الوار  الحقيقي ، وبين  ريه من الحائزين وهؤالء ال يكون إيجارهم نافذاً في حق المالك الحقيقي ) لوران 
عبةد  – 2هةامل  83ص  11عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  – 332وفقرة  342فقرة  19بالنيول وريبير  – 292فقرة  19هيك  –

( . ويةذهب األسةتاذ سةليمان مةرقس إلةى أن إيجةار الحةائز لمسةتأجر حسةن النيةة ال  99ص  – 29ص  11المنعم فر  الصةدة فقةرة 
( ، ولةو  1هةامل  193ص  18يكون نافذاً في يحق المالك الحقيقي إال إذا كان الحائز هو أيضاً حسن النيةة ) سةليمان مةرقس فقةرة 

 قول بأن الوار  الظاهر يجب أن يكون حسن النية حتى يكون إيجاره نافذاً في حق الوار  الحقيقي .صح ذلك لوجب ال
وعلى الرأي الذي نقول به إذا كان المستأجر حسن النية واسةتأجر مةن حةائز ، فةإن اإليجةار ينفةذ فةي حةق المالةك الحقيقةي متةى كةان 

يجةار أكثةر مةن ثةال  سةنوات ، قياسةاً علةى الةوار  الظةاهر . وال يسةتطيع ثابت التاريخ قبل ظهور هذا المالةك ، ولةو كانةت مةدة اإل
المالك الحقيق أن يسترد العين من المستأجر قبل نهاية العقد . ويبقى اإليجار قائماً بين المؤجر والمسةتأجر . ويجةوز للمالةك الحقيقةي 

 1811ينةاير سةنة  49تحةت يةد المسةتأجر ) عابةدين  أن يرجع على المؤجر بالتعويض أو باإلثراء بال سبب ، وله أن يحجز األجةرة
 ( . 191ص  18سليمان مرقس فقرة  – 1914ص  212رقم  42المحاماة 

(  ونرى من ذلك أن إيجار الحائز ، ولو كان سيء النية ، ينفذ فةي حةق المالةك الحقيقةي إذا كةان المسةتأجر حسةن النيةة . أمةا  8114) 
ك الحقيقي ولو كان المستأجر حسن النية . والعلة في هذه التفرقة أن المستأجر حسن النية إذا إيجار  ير الحائز فال ينفذ في حق المال

استأجر من حائز قامت الحيازة عذراً في حسن نيته ، فينفذ اإليجار في حق المالك الحقيقي ألنه مقصر بتركه لحيةازة ملكةه . أمةا إذا 
يجار فةي حةق المالةك الحقيقةي ولةو كةان المسةتأجر حسةن النيةة ، ألنةه ال يمكةن كان المستأجر قد استأجر من  ير حائز ، فال ينفذ اإل

القول هنا بأن المستأجر استند في حسن نيته إلى حيازة المةؤجر ، وكةذلك ال  تمكةن نسةبة أي تقصةير إلةى المالةك الحقيقةي إذا هةو لةم 
 يترك حيازة ملكه إلى المؤجر .

إسةكندرية  –) أثةارت المحكمةة المسةألة ولةم تقطةع فيهةا بةرأي (  291ص  29م  1811مارس سةنة  11(  استئناف مختلط  8113) 

 – 11فقةرة  1جيةوار  – 121فقةرة  1بةودري وفةال  – 1131ص  118رقم  14المحاماة  1844مايو سنة  23الوطنية مستعجل 
 – 331ة فقةةرة فقةةر 19بالنيةةول وريبيةةر  – 182ص  – 413فقةةرة  1أوبةةري ورو وإسةةمان  – 89فقةةرة  1ترولةةون  – 12فقةةرة 
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لمشتري . ذلك أن بيـع ملـك الغيـر قـد ورد فـي . وهذا بخالف بيع ملك الغير ، فإنه قابل لإلبطال فيما بين البائع وا
مــدني ( ، وهــي نصــوص اســتثنائية ال يجــوز التوســع في ــا . وقــد  168 – 166شـأن بطالنــه نصــوص خاصــة ) م 

سبا أن قررنا أن بطالن بيع ملك الغير غير مستمد من القواعد العامة ، و ستند إلى نـص تشـر عي خـاص . ولمـا 
، فقـد وجـب الرجـوع فـي شـأنه إلـى القواعـد العامـة ،  ( 1111) ود فـي عقـد اإليجـاركان هذا النص التشر عي غير موج

وهــذه تقضــي بــأن إيجــار ملــك الغيــر صــحيح فيمــا بــين المــؤجر والمســتأجر . و ختلــف اإليجــار عــن البيــع فــي هــذا 
، أمــا المــؤجر الصـدد بــأن البــائع ال يســتطيع نقـل الملكيــة إذا لــم يكــن مالكـًا فكــان البيــع الصــادر منـه قــابال لإلبطــال 

وال حــا اإلدارة إلــى  68فلــيس هنــاك مــا يمنعــه مــن أن يلتــزم بتســليم عــين ال يملك ــا لــو س لــه حــا االنتفــاع ب ــا $
، ومـــن أن يمكنـــه مـــن االنتفـــاع ب ـــا طـــوال مـــدة اإليجـــار . ومـــا دام المالـــك الحقيقـــي لـــم يتعـــرض  ( 1116) المســـتأجر

ر وال فسخه ، فاإليجار صحيح غير قابل لإلبطال ، والفسخ للمستأجر ، فليس ل ذا اهنخير أن يطلب إبطال اإليجا
 . ( 1114) ال يكون إال إذا تعرض المالك

. أمـا فــي خصـوص عالقـة المــؤجر بالمالـك الحقيقــي ،  ( 1118) هـذا فـي خصــوص عالقـة المـؤجر بالمســتأجر
                                                                                                                                                                    

محمد كامةل مرسةي  – 13سليمان مرقس فقرة  – 19عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 39فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز 
عبةد المةنعم فةر   – 112منصور مصطفى منصةور فقةرة  – 14عبد المنعم البدراوي ص  – 32محمد علي إمام فقرة  – 39فقرة 

 – 29اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 122ص  81محمةد لبيةب شةنب فقةرة  – 23عبد الحةي حجةازي فقةرة  – 21ص  13الصدة فقرة 
ويةذهب األسةتاذ جيةوار إلةى أن المسةتأجر يسةتطيع  – 11فقةرة  21لةوران  – 92فقةرة  1انظر عكةس هةذا : ديفرجييةه  – 28فقرة 

 ( . 14فقرة  1ة ) جيوار طلب إبطال إيجار ملك الغير إذا كان هو حسن النية وكان المؤجر سيء الني
على أنه إذا كان المستأجر يجهل وقت التعاقد أن المؤجر  ير مالك اشترك المةؤجر معةه فةي هةذا الغلةط أو كةان يعلةم أو مةن السةهل 
ر عليه أن يعلم بوقوع المستأجر في الغلط ، وكان الغلط جوهرياً بأنه يكون اإليجار لمةدة طويلةة ويهةم المسةتأجر أن يكةون قةد اسةتأج

من مالك حتى يستقر تعامله ، فإنه يجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب إبطال اإليجار للغلط ) منصةور مصةطفى منصةور فقةرة 
 ( .  124ص  81محمد لبيب شنب فقرة  – 133ص  21عبد الحي حجازي فقرة  – 112
قد إجارة الفضول موقوفة على إجازة  المالةك ، فةإن تنع"منه على أن   221(  أما التقنين المدني العراقي فقد نص في المادة  8111) 

 كان هذا صغيراً أو محجوراً وكانت اإلجارة ليس فيها  بن فاحل انعقدت إجارة الفضولي موقوفة على إجازة الولي .
نتفةاع (  وهذا هو المقصود بإيجار ملك الغير ، فهو اإليجار الصادر من شخص ال يملةك العةين المةؤجرة ، ولةيس لةه حةق اال 8111) 

 بها ، وال حق إدارتها ، أما بيع الغير فهو البيع الصادر من شخص ال يملك الشيء المبيع .
(   وهذا بخالف بيع ملك الغير ، فإن للمشتري أن يطلب اإلبطال ال الفسخ ، وذلك من قبل أن يتعرض لةه المالةك الحقيقةي )  8112) 

عبةد المةنعم البةدراوي  – 811ص  – 89ص  32د علي إمام فقةرة محم – 19محمد كامل مرسي فقرة  – 11سليمان مرقس فقرة 
 ( . 112منصور مصطفى منصور فقرة  – 13ص 

ن ومن ذلك تمكن مقابلة بيع ملك الغير بإيجار ملك الغير ، فاالثنان يتفقان في أنهما ال ينفذان في حق المالك الحقيقي ، ولكنهما يختلفا
 تعاقدين أما الثاني فصحيح فيما بينهما .في أن األول قابل لإلبطال فيما بين الم

بالنسةبة إلةى المالةك الحقيقةي ، ويقصةد بةذلك أن اإليجةار ال ينفةذ فةي حقةه )  "باطةل "ويقال في بعض األحيان إن إيجةار ملةك الغيةر  
 ( . 13اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 412جرانموالن في العقود فقرة  – 128فقرة  1بودري وفال 

(  ونرى مما قدمناه في خصوص هذه العالقة أن صحة إيجار ملك الغير فيمةا بةين المتعاقةدين ال يةؤثر فيهةا كةون المةؤجر أو  8119) 

( . فإنه ، حتى على تقدير أن كةال منهمةا سةيء النيةة ، يسةهل تأويةل  332فقرة  19المستأجر حسن النية أو سيئها ) بالنيول وريبير 
بأنه  ي رمالك للعي ، تعهد مع ذلك للمستأجر ، وهو عالم أيضاً بأن العين ليست ملكةاً للمةؤجر ، بةأن العقد بأن المؤجر ، وهو عالم 

يمكنه من حق االنتفاع بهذه العين . وليس في يطبيعة هذا التعهد ما يجعله  ير قابل للتنفيةذ ، فمةن الجةائز أن المةؤجر يسةتطيع تسةليم 
ضةةاً أن يةةتمكن المسةتأجر م االنتفةةاع بةةالعين طةةوال مةدة اإليجةةار . فلةةيس إذن فةةي طبيعةةة العةين للمسةةتأجر لينتفةةع بهةةا ، ومةن الجةةائز أي

 ( . 83األشياء ما يجعل تنفيذ التزام المؤجر مستحيال في هذا الفرض ، ومن ثم يكون العقد صحيحاً ) قارن محمد لبيب شنب فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

اهنخيـر قـد أثـرى علـى حسـابه ، وإمـا هننـه قـد حـرم مـن  61فل ذا أن يرجع علـى المـؤجر بتعـو ض ، إمـا هنن هـذا $
االنتفـــاع بملكـــه بســـبب عمـــل المـــؤجر غيـــر المشـــروع . وهـــذا إنمـــا يكـــون إذا تـــرك المـــؤجر العـــين المـــؤجرة فـــي يـــد 

 المستأجر ولم يستردها منه .

قد صحيحًا فيما بقيت عالقة المستأجر بالمالك الحقيقي ، وهذه ال يؤثر في ا عقد اإليجار . وإذا كان هذا الع
بين المؤجر والمسـتأجر ، فإنـه غيـر نافـذ فـي حـا المالـك الحقيقـي إذا لـم يكـن طرفـًا فيـه . ومـن ثـم يسـتطيع المالـك 
الحقيقــي أن يســترد العــين المــؤجرة مــن تحــت يــد المســتأجر ، كمــا يســتطيع أن يؤجرهــا لمســتأجر آخــر فيفضــل هــذا 

مـــدني هنن ـــا تفتـــرض أن المســـتأجر ن  149لتطبيـــا المـــادة اهنخيـــر علـــى المســـتأجر مـــن غيـــر المالـــك ، وال محـــل 
المنازعين استأجر كل من ما من ذي صفة ، أما هنا فإن أحد المستأجر ن دون اآلخر هو الذي استأجر كل من ما 

. وإذا تعـرض  ( 1111) من ذي صفة ، أمـا هنـا فـإن أحـد المسـتأجر ن دون اآلخـر هـو الـذي اسـتأجر مـن ذي الصـفة
للمسـتأجر علــى الوجـه المتقـدم الـذكر ، جــاز عنـد ذلـك للمسـتأجر أن يرجــع بالضـمان علـى المــؤجر المالـك الحقيقـي 

، فيصـبح نافـذًا فـي حقـه ، و حـل محـل المـؤجر  ( 1120) وان يطلب فسخ اإليجار . وقد يقر المالك الحقيقي اإليجار
 . ( 1121) في حقوقه والتزاماته

 من له حق االستئجار -2  

 القاعدة العامة :  -55  

إذا كنــا فــي اإليجــار قــد اشــترطنا أن يكــون للمــؤجر فــي العــين المــؤجرة حــا المالــك أو الحــا فــي االنتفــاع أو 
                                                                                                                                                                    

للمستأجر ال بنية المؤجر . فإذا كةان المسةتأجر حسةن النيةة رجةع  وإذا لم يستطع المؤجر القيام بالتزامه ، بأن تعرض المالك الحقيقي
بالتعويض ولو كان المؤجر هو أيضاً حسن النية ، وإذا كان المستأجر  سيء النيةة لةم يرجةع بتعةويض ولةو كةان المةؤجر مثلةه سةيء 

 84ص  19ح عبةد البةاقي فقةرة عبد الفتا – 38محمد كامل مرسي فقرة  – 14فقرة  1جيوار  – 121فقرة  1النية ) بودري وفال 
عبةد المةنعم فةر   – 112منصور مصةطفى منصةور فقةرة  – 13عبد المنعم البدراوي ص  – 89ص  32محمد علي إمام فقرة  –

( . ويذهب رأي إلى أن المستأجر  ال يرجع بتعويض  121ص  – 123ص  81محمد لبيب شنب فقرة  – 21ص  13الصدة فقرة 
( . ويةذهب رأي ثالة  إلةى جةواز الرجةوع بةالتعويض  13وكان المجر سيء النية ) سليمان مةرقس فقةرة إال إذا كان هو حسن النية 

 ( . 332فقرة  19ولو كان المؤجر حسن النية وكان المستأجر سيء النية ) بالنيول وريبير 
لةه ، يحةل محةل المالةك فةي  (  و نى عن البيان أن من يتلقى ملكية العين مةن المالةك الحقيقةي ، كةوار  ا مشةتر أو موهةوب 8118) 

 عالقته مع المستأجر ، إال إذا كان من تلقى الملكية من المالك الحقيقي هو نفس المؤجر فيضمن تعرضه القانوني .
(  وقبل أن يقر المالك الحقيقي عقد اإليجار ال تقوم عالقةة مباشةرة بينةه وبةين المسةتأجر ، وكةل مةا يسةتطيع أن يفعةل هةو أن  8129) 

تحةت يةد المسةتأجر ، ولةيس لةه أن يقاضةي المسةتأجر مباشةرة أو أن يأخةذ الحكةم الصةادر للمةؤجر وينفةذه باسةمه ضةد يحجز األجرة 
 ( . 1191ص  138رقم  14المحاماة  1842ديسمبر سنة  28المستأجر ) استئناف وطني 

وانظةر فةي  – 141فقةرة  1انظر عكس ذلك بودري وفةال  – 11سليمان مرقس فقرة  – 332فقرة  19(   بالنيول وريبير  8121) 

 . 1هامل  111ص  28التمييز بين ما إذا كان المؤجر قد عقد اإليجار تعهداً عن المالك أو عقده عن نفسه اإليجار للمؤلف فقرة 
أن المستأجر كان قد اسةتأجر فهي نفس العالقة التي تكون لو  –أي  ير المؤجر و ير المالك الحقيقي  –أما عالقة المستأجر بالغير 

من المالك الحقيقي فيكون للمستأجر جميع دعاوي الحيازة كما سيأتي ، ويجب عليه إخطار المؤجر بكل تعرض يحصل له من الغير 
. 
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الحا في اإلدارة ، ففي االستئجار اهنمر يختلف . ذلك أن المستأجر يلتزم بدفع اهنجرة في مقابل االنتفاع بالعين ، 
. وهــو يسـتطيع أن يلتــزم بــدفع  ( 1122) دفع اهنجـرةفكـل شــخص يسـتطيع إذن أن يســتأجر مـا دام يســتطيع أن يلتـزم بــ

 اهنجرة متى توافرت فيه اهنهلية الواجبة لذلك ، وسيأتي الكالم في أهلية المستأجر .

 االستثناءات :  -56

مـدني مـن أنـه  "ال يجـوز لشـخص  108وال يستثنى من هذه القاعدة إال ما يقضي به المبدأ العام في المـادة 
بسام من ينوب عنه ، سواء أكان التعاقـد لحسـابه هـو أم لحسـاب شـخص آخـر ، دون تـرخيص أن يتعاقد مع نفسه 

مــن اهنصــيل . علــى أنــه يجــوز لألصــيل فــي هــذه الحالــة أن يجيــز التعاقــد . كــل هــذا مــع مراعــاة مــا يخالفــه ، ممــا 
 يقضي به القانون أو قواعد التجارة " .

من قانون الوالية على المال بأنه ال يجوز للوصي إيجار (  11) بند  91وترتيبًا على ما تقدم قضت المادة 
أمــوال القاصــر لنفســه أو لزوجــه أو هنحــد أقارب مــا إلــى الدرجــة الرابعــة أو لمــن يكــون الوصــي نائبــًا عنــه . وقضــت 

بــنفس الحكــم بالنســبة إلــى القــيم والوكيــل عــن الغائــب . فــال يجــوز إذن أن يكــون  41مــن هــذا القــانون $ 48المــادة 
مسـتأجرًا هنمـوال المحجـور ، مـا لـم يحصـل  –أو مـن ينـوب هـؤالء عـن م  –أو القيم أو الوكيل عن الغائـب  الوصي

فقـرة ب مـن قـانون الواليـة علـى  91على إذن المحكمة وعندئذ يطلب تعيين وصي خاص يتعاقد معه في ذلـك ) م 
 المال ( .

ر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل ، مدني من أنه ال يجوز للناظ 690و قر من ذلك ما قضت به المادة 
و جوز له أن يؤجر الوقف هنصوله وفروعه إلى أن يكون ذلك بأجر المثل . فناظر الوقف ال يجـوز إذن أن يكـون 
مستأجرًا هنعيان الوقف ولو بأجر المثل ، وكذلك ال يجوز هنصوله وفروعه أن يكونوا مستأجر ن هنعيان الوقف إال 

 ثل . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في إيجار الوقف .إذا كان ذلك بأجر الم

و الحظ أن ما ذكرناه في صدد المستأجر ينطبـا أيضـًا علـى المـؤجر . فـإذا وكـل شـخص شخصـًا آخـر فـي 
اســتئجار عــين ، لمــي يجــز للوكيــل أن يســتأجر لموكلــه عينــًا مملوكــة لــه هــو دون تــرخيص ســابا أو إقــرار الحــا . 

أن يكـــون مـــؤجرًا فـــي هـــذه الصـــورة ، كمـــا ال يســـتطيع أن يكـــون مســـتأجرًا فـــي الصـــورة  ومـــن ثـــم ال يســـتطيع الوكيـــل

                                                 

(  ويمكن أن نستعرض الحاالت التي سبق تفصيلها فيمن له حق اإليجار بالقةدر الةذي يتفةق مةع مةن لةه حةق االسةتئجار علةى  8122) 

اآلتي : ال يجوز للمريض مرض الموت أن يستأجر بأكثر من أجر المثل ، ويعتبر ما زاد على أجدر المثل في حكم الوصية .  الوجه
وال يجوز للوكيل وكالة عامة أن يستأجر لمدة تزيد على ثال  سنوات . وكذلك الحكم في مفتل الزراعة فيما تقتضيه أعمةال إدارتةه 

 س القضائي . وال يجوز للزو  أن يستأجر لزوجته إال إذا كان وكيال ، وفي حدود وكالته .، وفي مدير الشركة ، وفي الحار
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 . ( 1129) السابقة

 قد يكون المستأجر هو المالك للعين المؤجرة :  -57

والعــادة أن المســتأجر ال يكــون مالكــًا لمــا يســتأجره ، هننــه لــو كــان مالكــًا لمــا احتــاج لالســتئجار إذ يحــا لــه 
. ومــع ذلــك قــد يتفــا أن المالــك ال يكــون لــه حــا االنتفــاع بملكــه لمــدة معينــة ، فيجــوز لــه كمالــك أن ينتفــع بالشــيء 

حينئذ استئجاره حتى يستطيع االنتفاع به كمستأجر ما دام ال يستطيع االنتفاع به كمالك ، ومـن ثـم يكـون مسـتأجرًا 
 . و تحقا هذا في الفروض اآلتية : ( 1121) لملكه

مالـك حـا االنتفـاع ، و نت ـي اإليجـار حتمـا بـزوال حـا االنتفـاع التحـاد  مالك الرقبة يسـتأجر العـين مـن –1
 الذمة .

الـراهن لــيعن رهـن حيــازة يســتأجر هـذه العــين وهــي ملكـه مــن الـدائن المــرت ن ، وقــد تقـدم أن اإليجــار فــي  -2
 هذه الحالة ال يبطل الرهن .

عقد اإليجار الصادر منه ولـم يـرد أو  المؤجر يستأجر العين من المستأجر ، إذا احتاج ل ا أثناء سر ان -9
لــم يســتطع فســخ هــذا العقــد حتــى تعــود إليــه العــين كمالــك ، فلــيس أمامــه فــي هــذه الحالــة إال أن يســتأجر العــين مــن 
المستأجر حتى يستطيع االنتفاع ب ا . و تحقـا ذلـك مـثال إذا كـان شـخص يملـك منـزال فـي أحـد المصـايف ، وأجـره 

د أن يقضي فيه مدة الصيف ، فيستأجره ل ذه المـدة مـن المسـتأجر . و كـون مالـك العـين لمدة سنة أو أكثر ، ثم أرا
 في هذه الحالة مؤجرًا في عقد اإليجار اهنول ، ومستأجرًا من الباطن في عقد اإليجار الثاني .

يبه الشر ك إذا تقاسم مع شر كه العين الشائعة قسمة م ايأة ، فيجوز هني ما أن يسـتأجر مـن اآلخـر نصـ -1
                                                 

(  وهناك قيود على الحق في االستئجار وردت فةي التشةريعات االسةتثنائية ، سةيأت تفصةيلها عنةد الكةالم فةي إيجةار األمةاكن  8124) 
 وفي إيجار األراضي الزراعية . ونكتفي هنا باإلشارة إلى أهمها :

ال يجوز للشخص لواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد ") أ ( تقضي المادة العاشرة من قانون إيجار األماكن بأنه  
. فإذا ملك شخص في بلد مكاناً لسكناه ، أو استأجر مكاناً لسكناه أو لتأجيره من الباطن ، فال يجةوز لةه  "لسكناه أو لتأجيره م الباطن 

 أجراً لمسكن آخر . وإذا ملك أكثر من مسكن واحد ، وجب أن يؤجر ما زاد على هذا المسكن .أن يكون مست
الموظف المنقول إلى بلةد يكةون لةه حةق األولويةة علةى  يةره فةي اسةتئجار "من قانون إيجار األماكن بأن   8/1) ب ( تقضي المادة 

دى أسةبوع علةى األكثةر مةن تةاريخ اإلخةالء بر بتةه فةي ذلةك المسكن الذي كان يشغله موظف آخةر . إذا قةام بةإعالن المةؤجر فةي مة
. ويخلص من هذا النص أن الموظف المنقول يتعين أن يكةون هةو المسةتأجر للمسةكن الةذي  "بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

 كان يشغله موظف آخر ، متى قام الموظف المنقول باإلجراءات المقررة في النص .
.  "ال يجوز تأجير األراضي الزراعية إال لمن يتةولى زراعتهةا بنفسةه "قانون اإلصالح الزراعي بأنه  من  41) جـ ( تقضي المادة 

ويخلص من ذلك أنه ال يجوز أن يكون مستأجراً ألرض زراعية من يستأجرها إليجارها من الباطن ، بل يجب أن يتةولى المسةتأجر 
 زراعة األرض بنفسه .

منه ، وتقضي بأنةه يجةوز للمالةك أن يةؤجر أموالةه  1984(  وقد نص التقنين المدني النمساوي على ذلك صراحة في المادة  8123) 

منقةوال كانةةت أو عقةةاراً ، كمةةا يسةتطيع أن يةةؤجر الحقةةو  التةةي يملكهةا ، وكةةذلك يجةةوز أن يسةةتأجر الشةيء الةةذي يملكةةه إذا كةةان حةةق 
 االنتفاع به مملوكاً للغير .
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 الفهرس العام

 . ( 1121) المفرز على هذا الوجه مع أنه مالك في الشيوع ل ذا النصيب ، هنن قسمة الم ايأة ليست قسمة ن ائية

 

 المطلب الثاني

 تطبيق اإليجاب والمقبول

 العناصر يتطابق فيها اإليجاب والقبول : -58

لتراضي على ماهيـة العقـد يجب النعقاد اإليجار أن يتطابا اإليجاب والقبول على عناصر اإليجار ، فيتم ا 
 . ( 1126) والشيء المؤجر ومدة اإليجار واهنجرة

 وال يشترط أكثر من ذلك ، إذ اإليجار من عقود التراضي ال يشترط النعقاده شكل خاص .

 وقد يقع التراضي ال على عقد إيجار ببات ، بل على مشروع ابتدائي أو وعد باإليجار .

أجل واقف أو معلا على شرط ، أو على إيجار مقترن بحا العدول ، وقد يقع التراضي على إيجار مقترن ب
 أو على إيجار مقترن بعربون ، أو على إيجار مقترن بوعد بالبيع .

(  2( اإليجار من عقود التراضي فال يشترط النعقاده شكل خاص . )  1فنتكلم إذن في المسائل اآلتية : ) 
( اإليجار المقترن بأجل واقف أو المعلا على شرط ، واإليجـار المقتـرن  9المشروع االبتدائي والوعد باإليجار . ) 

 بحا العدول ، واإليجار المقترن بعربون ، واإليجار المقترن بوعد بالبيع .

 اإليجار من عقود التراضي فال يشترط النعقاده شكل خاص -0

 تطبيق القواعد  العامة :  -59

كمـا سـبا  ( 1124) على ماهية العقد والشيء المؤجر والمدة واهنجـرة يتم عقد اإليجار بتطابا اإليجاب والقبول

                                                 

 . 91اإليجار للمؤلف فقرة (   8121) 
مدني . وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صةدد  119(  وهذا ما بينه تعريف اإليجار الوارد في المادة  8121) 

 ويبين التعريف أن أركةان اإليجةار  يةر الرضةاء هةي العةين المةؤجرة واألجةرة والمةدة ، ويالحةظ أن الةركنين"هذه المادة ما يأتي :  
ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  "األخيرين متقابالن . ويترتب على ذلك أن اإليجار عقد مستمر ، واألجرة فيه تقابل االنتفاع 

329 . 
يةتم اإليجةار باتفةا  الطةرفين علةى الشةيء والبةدل "من تقنين الموجبةات والعقةود اللبنةاني علةى أن   149(  وقد نصت المادة  8122) 

م  1989يونيةه سةنة  8 – 33ص  1981ديسةمبر سةنة  4. وانظةر اسةتئناف مخةتلط  "يراد إدراجها في العقةد  وسائر الشروط التي
واحتفظةةا  –ماهيةةة العقةةد والشةةيء المةةؤجر والمةةدة واألجةةرة  –وإذا اتفةةق المتعاقةةدان علةةى جميةةع العناصةةر األربعةةة  – 422ص  19
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 الفهرس العام

 القول . و كون كل ذلك خاضعًا للقواعد العامة المقررة في نظر ة العقد .

فيجــوز التعبيــر عــن اإليجــاب والقبــول بــاللفظ وبالكتابــة وباإلشــارة المتداولــة عرفــًا ، كمــا يجــوز باتخــاذ  $41
 . ( 1128) مدني ( 110داللته على حقيقة المقصود ) م موقف ال تدع ظروف الحال شكًا في 

                                                                                                                                                                    

ة ومكان الدفع ومكةان تسةليم العةين وميعةاده والتصةليحات التةي يجةب علةى بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ، كميعاد دفع األجر
كل من الطرفين القيام بها ، ولم يشترطا أن العقد ال يةتم عنةد عةدم االتفةا  عليهةا ، فةإن المحكمةة تقضةي فيهةا طبقةاً لطبيعةة المعاملةة 

 مدني ( . 81وألحكام القانون والعرف والعدالة ) م 
لعقد فيكون بأن يريد كل من المؤجر والمستأجر عقد إيجار ال عقداً آخر . فلةو كةان  رضةهما أن يبرمةا عقةداً أما التطابق في ماهية ا

آخر  ير اإليجار ثم العقد صحصحاً إذا استوفى شروطه ، ولكن ال يكون إيجاراً ولو سمياه كةذلك ، إذ العبةرة بغةرض المتعاقةدين ال 
: وقةةد  299ص  18م  1892أبريةةل سةةنة  4 – 419ص  19م  1891يونيةةه سةةن  1باأللفةةاظ التةةي سةةتعمالنها ) اسةةتئناف مخةةتلط 

سبقت اإلشارة إلى هذين الحكمين ورأينا أن ما سماه المتعاقةدان إيجةاراً كةان فةي الحقيقةة وكالةة ( . كةذلك ال يكةون هنةاك تطةابق فةي 
حدهما اإليجار وقصد اآلخر العارية ، ففي هذه الحالة ال ماهية العقد إذا أراد أحد المتعاقدين شيئاً وأراد اآلخر  يره ، كما إذا قصد أ

يكون هناك عقد أصال ، ال إيجار وال عارية ، خالفاً للحالة المتقدمةة التةي رأينةا فيهةا أن عقةداً تةم وإن لةم يكةن عقةد إيجةار ) بةودري 
 ( . 12فقرة  1وفال 

قصةد المةؤجر أن يةؤجر منةزال معينةاً وكةان المسةتأجر يقصةد وال يكون هناك تطةابق بةين اإليجةاب والقبةول علةى العةين المةؤجرة إذا 
 ( . 12فقرة  1بودري وفال  – 43فقرة  1استئجار منزل آخر ) جيوار 

وكذلك يكون اإليجار باطال لعدم تطابق اإليجاب والقبول على األجرة أو على المدة . وليس يفهم من هذا أن المتعاقدين إذا سكتا عةن 
عقد اإليجار ، فسنرى ا القانون يتكفل فةي هةذه الحالةة بتحديةد كةل مةن األجةرة والمةدة مفسةراً فةي ذلةك النيةة  بيان األجرة والمدة بطل

المحتملة للمتعاقدين ، ولكن إذا تعرض المتعاقدان لألجرة أو للمدة ، وجةب أن يكةون هنةاك تطةابق بةين اإليجةاب والقبةول فةي ذلةك ) 
ى أنه إذا رضي المستأجر بأجرة أعلةى م األجةرة التةي رضةي بهةا المةؤجر ، انعقةد ( . عل 41فقرة  1جيوار  – 42فقرة  21لوران 

( . على أنه  2فقرة  1اإليجار بأقل األجرتين ألن المستأجر الذي رضي باألجرة األعلى يعتبر دون شك راضياً بما دونها ) ترولون 
راضياً باألجرة األعلى ، ويرد على ذلك بأن دفع األجرة يمكن القول أيضاً  بأن المؤجر الذي رضي باألجرة األدنى يعتبر دون شك 

ال   "قياسةاً "من التزامات المستأجر ، فيؤخذ باألجرة األدنى قياساً على الحكةم القاضةي بةأن يكةون التفسةير لصةالح الملتةزم . ونقةول  
ي ذمةة المسةتأجر ، والمفةروض هنةا أننةا فةي ، ألن تطبيق هذا الحكم يقتضي أن يكون اإليجار قد تم وترتبت األجرة ديناً فة "تطليقاً "

صدد تمام اإليجار ال في صدد اإليجار بعةد تمامةه . وهةذا الحةل يطةابق مةا نةص عليةه بوتييةه فةي بةاب البيةع فةي حالةة مةا إذا رضةي 
ه اكتفةى بالتعليةل ( ، ولكةن بوتيية 41المشتري بثمن أعلى مما رضي به البائع ، فينعقةد البيةع بةالثمن األدنةى ) بوتييةه فةي البيةع فقةرة 

(  3هةامل  19ص  41الذي سبق ذكره م أن المشتري الذي رضي بثمن أعلى يعتبر راضياً بالثمن األدنى ) اإليجار للمؤلةف فقةرة 
 . وهذا كله إال إذا كان أحد المتعاقدين بدأ بعرض أجرة فعرض اآلخر أجرة تزيد أو تنقص . فإذا ب

تأجر أجةةرة أعلةى وسةةكت المةؤجر ، انعقةةد اإليجةةار بةاألجرة األعلةةى ، ألن المسةةتأجر بةدأ المةةؤجر بطةب أجةةرة معينةةة ، فعةرض المسةة
بعرضه األجرة األعلى صةدر منةه إيجةاب جديةد قبلةه المةؤجر بسةكوته إذ تحةض لمنفعةة . وإذا بةدأ المسةتأجر بعةرض أجةرة معينةة ، 

التي تقدم ذكرها في الفرض األول ) انظر في هذا فلطب المؤجر أجرة أقل وسكت المستأجر ، انعقد اإليجار باألجرة األقل لألسباب 
 ( . 34ص  21المعنى محمد علي إمام فقرة 

ويجب أن يكون المستأجر قد أراد االسةتئجار لنفسةه ، فةإذا اسةتأجر لغيةره كةان هةذا الغيةر الةذي أبةرم عقةد إيجةار مةع صةاحب منةزل 
ر الذي يكون هو المستأجر الحقيقي ، والحكةم يكةون ملزمةاً لمنفعة شخص آخر يعتبر مجرد ضامن لألجرة وكفيال لهذا الشخص اآلخ

لهذا األخيرة بصفة أصلية . فإذا كانت المنقوالت التي يملكها تفي باألجرة ، فةال محةل إللةزام الكفيةل بشةيء ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 
،  1828ينةةاير سةةنة  24ء يةةوم األربعةةا 11929وفيةةه إشةةارة إلةةى ا الحكةةم منشةةور فةةي جريةةدة األهةةرام عةةدد  2هةةامل  38ص  41

وموضوع القضية أن شباباً استأجر لصاحبه له  رفة في بنسيون وأريد تحديد التزامات الفتاة والشاب بالنسبة إلى صحبة البنسيون ( 
. 
ر دعةوى (  وال يعتبر اإلعالن عن الر بة في التأجير إيجاباً ، سواء كان المطلوب التأجير بالمساومة أو بالمزايدة ، بةل يعتبة 8129) 

( . فقةد يعلةن المالةك عةن خلةو مكةان وعةن  193ص  149رقةم  9المحامةاة  1822نةوفمبر سةنة  19إلى التعاقةد ) اسةتئناف وطنةي 
األجرة المطلوبة فيه ، ويعتبر هذا عرضاً على الجمهور وهو دعوة إلى التعاقد . فإذا تقدم را ب لم يلتةزم المالةك بالتعاقةد معةه ، إال 

ن له مبرر وإال عد تعسفاً ، وال يعتبر مبرراً للرفض أن يتمسةك المتقةدم لالسةتئجار بةاألجرة المعلنةة وال يقبةل أن الرفض يجب ا يكو
( . والرد المكتةوب علةى إعةالن ظهةر فةي جريةدة ال يعتبةر فةي األصةل  2119فقرة  2دفع أجرة أعلى ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 
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 الفهرس العام

وصـول التعبيـر قر نـة علـى  46و نتج التعبير أثره من الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليـه ، و عتبـر $
مـدني ( . وإذا مـات مـن صـدر منـه التعبيـر عـن اإلرادة أو فقـد  11العلم به ما لم يقـم الـدليل علـى عكـس ذلـك ) م 

ينتج التعبير أثره ، فإن ذلـك ال يمنـع مـن ترتـب هـذا اهنثـر عنـد اتصـال التعبيـر بعلـم مـن وجـه إليـه ، أهليته قبل أن 
مدني ( . وإذا عين ميعاد للقبول التـزم الموجـب  12هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل ) م 

اد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة ) البقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد ، وقد يستخلص الميع
مدني ( . وإذا صدر اإليجاب في مجلس العقد دون أن يعين ميعاد للقبول ، فإن الموجب يتحلل من إيجابـه  19م 

إذا لم يصدر القبول فورًا ، وكذلك الحـال إذا صـدر اإليجـاب مـن شـخص إلـى آخـر بطر ـا التليفـون أو بـأي طر ـا 
العقــد ، ولــو لــم يصــدر القبــول فــورًا ، إذا لــم يوجــد مــا يــدل علــى أن الموجــب قــد عــدل عــن مماثــل . ومــع ذلــك يــتم 

مـدني ( .  11إيجابه في الفترة ما بين اإليجاب والقبول ، وكـان القبـول قـد صـدر قبـل أن يـنفض مجلـس العقـد ) م 
، مــا لــم  ( 1121) موجــب بــالقبولو عتبــر التعاقــد مــا بــين الغــائبين قــد تــم فــي المكــان وفــي الزمــان اللــذين يعلــم في مــا ال

يوجــد اتفــاق أو عــرف أو نــص يقضــي بغيــر ذلــك ، و فتــرض أن الموجــب قــد علــم بــالقبول فــي المكــان وفــي الزمــان 
مـــدني ( . وإذا كانــت طبيعـــة المعاملــة أو العـــرف أو غيــر ذلـــك مـــن  14اللــذين وصـــل إليــه في مـــا هــذا القبـــول ) م 

صر حًا بالقبول ، فإن العقد يعتبر قد تم إذا لم يرفض اإليجاب في الظروف تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر ت
وقـت مناســب ، و عتبــر السـكوت عــن الــرد قبـوال إذا كــان هنــاك تعامـل ســابا بــين المتعاقـدين واتصــل اإليجــاب ب ــذا 

د ، و سقط المزا 44. وقد يكون عقد اإليجار بالمزايدة العلنية ، فال يتم إال برسو $ ( 1190) مدني ( 18التعامل ) م 

                                                                                                                                                                    

 ( . 199فقرة   Louageلفظ  4تفاوض علي أساسها ) أنسيكلوبيدي داللوز قبوال باتا ، بل هو بيان للشروط التي يصح ال
وقد يصدر اإليجاب والقبول أثناء المرافعة في قضية ، ويثبت ذلك فةي محضةر الجلسةة . وقةد قضةت محكمةة الةنقض بأنةه متةى كةان 

أن ما صدر مةن هةذا األخيةر لةم يكةن يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل المطعون عليه 
إقراراً عن واقعة متنازع لعيها ، بل كان قبوال منه إليجاب من الطاعن انعقد به االتفا  فعال  بين الطرفين على تحديد إيجةار الفةدان 

قةد بينهمةا ، وكانةت بمبلغ معين في السنة الزراعية ، فنزل الطاعن عن دعوى الطةرد ، والتةزم بمصةروفاتها تنفيةذاً لالتفةا  الةذي انع
المحكمة إذ لم تعمل أثر هذا االتفا  في دعوى المطالبة باألجرة أقامت قضاءها على أنه إقةرار صةادر فةي دعةوى أخةرى وال يصةح 

رقةم  1مجموعةة أحكةام الةنقض  1814نوفمبر سنة  21التمسك به في الدعوى الحالية ، فإنها تكون قد خالفت القانون ) نقض مدني 
 ( . 129ص  22
(  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا حصلت محكمة الموضوع تحصيال سائغاً ممةا سةردته مةن وقةائع الةدعوى وظروفهةا أن  8128) 

المستأجر علم بقبول المؤجر تأجير األرض إليه ، ولذلك اعتبرت التعاقد على هذه اإلجارة قد تم بإيجاب من المستأجر بخطابه الةذي 
الذي يدعي المستأجر عدم تسلمه ، فذلك مما لمحكمةة الموضةوع السةلطة فةي تقةديره ، وال معقةب أرسله وبقبول من المؤجر بخطابه 
 ( . 211ص  83رقم  3مجموعة عمر  1833يناير سنة  22عليه لمحكمة النقض ) نقض مدني 

مفرزاً وإال كان ملزمةاً  (  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أنذر أحد الشركاء شريكه في األطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه 8149) 

بإيجاره على أساس مبلغ معين ، واستخلصت المحكمة استخالصاً سائغاً من عبارة اإلنذار صةدور إيجةاب مةن معلنةه بتةأجير أطيانةه 
إليجةاب للمعلن إليه بالسعر المبين باإلنذار في حالة تأخره عن التسليم في المواعد المحدد به ، كما استنتجت قبول المعلةن إليةه لهةذا ا

مةدة ثةال   –ومنهةا أطيةان المعلةن  –من سكوته عن الرد على ما تضمنه اإلنذار ومن استمرار وضةع يةده علةى األطيةان المشةتركة 
سنوات ، وكانت المحكمة في ذلك كله لمتخر  عن ظاهر مدلول عبارة اإلنذار ، فإنها في استنتاجها القبول لإليجاب من هذه القرائن 

 ( . 219ص  319رقم  1مجموعة عمر  1838أبريل سنة  21نقض مدني 9جه ال تكون قد خالفت القانون التي من شأنها ا تنت
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 . ( 1191)  مدني ( 11بعطائه يز د عليه ولو كان باطال ) م 

وكل هذه اهنحكام والنصوص قد سبا شرح ا في نظر ة العقد بوجه عام في الجـزء اهنول مـن الوسـيط  $48
 ، وتسري على اإليجار كما تسري على سائر العقود .

 شكل عقد اإليجار : -61

. فقد يكون بالكتابة أو  ( 1192) راضي ، فال يشترط النعقاده شكل خاصتقدم القول إن اإليجار من عقود الت 
بــاللفظ أو باإلشــارة ، صــر حًا أو ضــمنيا . فــإذا وضــع شـــخص عينــا تحــت تصــرف شــخص آخــر لالنتفــاع ب يـــا ، 
وكانت الظروف تدل على أن مركز الطرفين مركز من يؤجر ومن يستأجر ، فإن اإليجـار ينعقـد بتـراض ضـمني . 

يأخــذ قاربــا للنزهــة موضــوعًا تحــت تصــرف المتنــزهين بــأجر معــين ، ومــن يركــب ســيارة بــاهنجرة فــي  مثــل ذلــك مــن
الموقف المعد لذلك ، ومن ينزل في فندق مفتوح أبوابه للنازلين ، ومن يجدد عقد إيجار سابا تجديدًا ضمنيا ببقائه 

                                                 

(  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا عرضت في المزاد ارض لتأجيرها علةى مقتضةى شةروط واردة بقائمةة المةزاد تتضةمن  8141) 
العطةاء ومجةرد قبةول المالةك لجةزء مةن التةأمين النقةدي أن لصاحب األرض الخيار بال قيد في قبول أو رفض أي عطاء ، فإن تقةدم 

وتحريره إيصاال عنه لم ينص فيه إال على أن صاحب العطاء ملتزم بدفع بةاقي التةأمين فةي أجةل حةدده بكتابةة منةه علةى القائمةة ولةم 
حصةول المةزاد الةذي يشر فيه بشيء إلى حقو  صاحب األرض الواردة في قائمةة المةزاد ، بةل بةالعكس أشةر علةى القائمةة فةي يةوم 

حرر فيه اإليصال بأن المالك ال يزال محتفظاً بحقه في قبول أو رفض العطاء ، كل ذلك ال يفيد تمام عقد اإليجار بن الطةرفين ، وال 
يمنع المالك من أن يستعمل حقه في قبول العطاء أو عدم قبوله في أي وقت شاء حتى بعد انصراف صاحبه . فإذا هةو فعةل ذلةك فةي 

ليوم ، فقبل عطاء آخر بأجرة أكثر وحرر بالفعل عقد اإليجةار بعةد أن دون هةذا العطةاء اآلخةر فةي القائمةة قبةل إقفةال المةزاد ، نفس ا
وقضةةت محكةةم  –(  334ص  138رقةةم  2مجموعةةة عمةةر  1849ديسةةمبر سةةنة  1كةةان هةةذا هةةو العقةةد التةةام الةةالزم ) نقةةض مةةدني 
األطيان وبأخةذ بنةود قائمةة المةزاد أن مةن يرسةو عليةه المةزاد النهةائي وتقةره نةاظرة  استئناف مصر بأنه إذا ورد بإعالن مزاد تأجير

الوقف يلزم بتكميل التأمين بواقع إيجار نصةف سةنة نقةداً فةوراً ويلةزم بةالتوقيع علةى عقةد اإليجةار ، فةإن تةأخر فللنةاظرة إعةادة شةهر 
بةاقي التةأمين علةى أسةاس إيجةار نصةف سةنة ال يكةون إال بعةد  المزاد وإلزامه بالفر  إن وجد ، كان مفهومةاً مةن هةذا الةنص أن دفةع

إقرار الناظرة نهائياً للتأجير ، وذلك بصرف النظر عما جاء في البند اآلخر من قائمة المزاد من أن لناظرة الوقف الحق في قبول أو 
البتها الراسي عليه المةزاد تكملةة التةأمين رفض أي عطاء بدون إبداء أي سبب ، ألن هذا الحق محله قبل إقرارها نهائياً للتأجير ومط

 -)  493ص  118رقةم  18المحامةاة  1849فبرايةر سةنة  1إلى الحد المتفق عليه ثم بالتوقيع علةى عقةد اإليجةار ) اسةتئناف مصةر 
 1833ديسةمبر سةنة  13وقارن نقض مةدني  – 193ص  149رقم  9المحاماة  1822نوفمبر سنة  12انظر أيضاً استئناف مصر 

 .  32محمد كامل مرسي فقرة  – 1هامل  39ص  44وانظر سليمان مرقس فقرة  – 328ص  129رقم  3موعة عمر مج
وقد يقتضي إتمام عقد اإليجار إجراءات معينةة كتةرخيص مةن المحكمةة أو إقةرار مةن جهةة إداريةة ، فةال يةتم العقةد قبةل اسةتيفاء هةذه 

الميري إجراءات نظمها القةانون الةذي قطةع فةي أن المحةافظ أو المةدير هةو اإلجراءات . وقد قضت حكمة النقض بأن لتأجير أمالك 
الذي يقوم بالتأجير بصفته أصيال ، وهو الذي يوقع على عقده بعد استيفاء إجراءات الضمان والمساحة والحصر والتسليم ، ثةم يةأتي 

 ً لعاقديه ، وال تغنةي عنةه موافقةة وزيةر الماليةة . فةإذا  بعد ذلك كله تحرير  عقد اإليجار وبتحريره يعتبر أن العقد قد تم وأصبح ملزما
كان الحكم قد اعتبر أن موافقة وزير المالية على تأجير أطيان الجزائر المملوكة للحكومة لشخص بالممارسةة بةدال مةن المةزاد يكفةي 

أنةه لةيس أصةيال وأنةه نائةب وزيةر  النعقاد اإليجار ، وأن توقيع مدير المديرية على عقد اإليجار ليس ضروريا بعد ذلك على اعتبةار
 ( . 122ص  28رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811مايو سنة  4المالية ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون ) نقض مدني 

يجةب أن يكةون عقةد "من قةانون اإلصةالح الزراعةي علةى أنةه   41(  ومع ذلك ففي إيجار األراضي الزراعية نصت المادة  8142) 

 ً بالكتابة مها كانت قيمته ، ويكتب العقد من أصلين يبقةى أحةدهما مةع المالةك واآلخةر مةع المسةتأجر . فةإذا لةم يوجةد عقةد  اإليجار ثابتا
. وسةنرى عنةد الكةالم  "مكتوب ، كان اإليجار مزارعة لمدة ثال  سنوات نصيب المالك فيها النصف بعد خصم جميع المصروفات 

 ( . 244شكل الزم النعقاد اإليجار ، ال مجرد طريق لإلثبات ) انظر ما يلي فقرة في إيجار األراضي الزراعية أن الكتابة 
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في ـا اإليجـار بمجـرد اقتـران القبـول في العين المؤجرة دون اعتراض على ذلك من المؤجر ، كـل هـذه فـروض ينعقـد 
 . ( 1199) الضمني باإليجاب الضمني دون حاجة إلى شكل خاص

 اإليجار المكتوب :  -60

وقد يكتب المتعاقدان عقد اإليجار ، وال يشترط في الكتابة شكل خـاص . فقـد تكـون عقـدا مطبوعـًا وممضـي 
أحـــدهما أو بيـــد شـــخص ثالـــث . وقـــد تقتصـــر  ، أو يحـــرر العقـــد بيـــد ( 1191) الغالـــب 41مـــن المتعاقـــدين كمـــا هـــو $

الكتابـــة علـــى مجـــرد إقـــرار مـــن أحـــد المتعاقـــدين مقترنـــا بقبـــول المتعاقـــد اآلخـــر ، كمـــا قـــد تكـــون يكتـــب متبادلـــة بـــين 
 . ( 1191) المتعاقدين

وقد يتفا المتعاقدان على اإليجار ، و شترطان كتابة العقد . ففي هذه الحالة تكون العبرة بما يقصدان . فقد 
، وفـي  ( 1196) قصدان ، عندما اتفقا شفو ا ، أن هـذا االتفـاق ال يكـون إال مشـروع إيجـار ال يـتم إال إذا كتـب العقـدي

. وقــد يقصــدان باتفاق مــا الشــفوي أن العقــد قــد تــم معلقــا علــى  ( 1194) هــذه الحالــة تكــون الكتابــة الزمــة لتكــو ن العقــد
ـــدا منجـــزًا ، وال ـــة ، وقـــد ير ـــدان عق ـــات فقـــطشـــرط واقـــف هـــو الكتاب . وممـــا يســـاعد علـــى  ( 1198) كتابـــة تكـــون لإلثب

استخالص أن العقد قد تم دفع العربون ، فإن العربون إما أن يـدل علـى أن العقـد قـد تـم و  يـئ السـبيل للرجـوع فيـه 
) بعـد تمامــه ، وإمـا أن يــدل علـى أن العقــد قـد تــم باتـا ال رجــوع فيـه ، وســيأتي تفصـيل ذلــك عنـد الكــالم فـي العربــون 

1191 ) . 

 االنتفاع بالعين دون عقد : -62

وإذا كـــان اإليجـــار ال يشـــترط فيـــه شـــكل خـــاص و جـــوز استخالصـــه ضـــمنا ، إال أنـــه ال يجـــوز التوســـع فـــي  
اســـتخالص الرضـــاء الضـــمني ، ف ـــو ال يكـــون إال إذا ف ـــم فـــي وضـــوح أن الطـــرفين ير ـــدان حقيقـــة بتصـــرف ما فـــي 

                                                 

(  وكما أن اإليجار يتم بالرضاء الضمني ، فإن تعديله بعد تمامه قد يكون كذلك بالرضاء الضمني . فإذا لم تةدفع األجةرة فةي  8144) 
ذلك مدة طويلة ، كان هذا معناه أنه قةد حصةل تعةديل فيمةا  مواعيدها المحددة في العقد بل في مواعيد أخرى ، واستمرت الحال على

ص  12م  1833نةوفمبر سةنة  49مصةر المختلطةة  – 2هةامل  123ص  99يتعلق بمواعيد دفع األجرة ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 
11 . ) 
لة عند الكالم في تفسير عقةد (  وفي تفسير العقود المطبوعة تتبع القواعد المقررة في عقود اإلذعان ، وسنعود إلى هذه المسأ 8143) 

 اإليجار .
 -1 – 1899داللةوز  1899مةارس  22نقةض فرنسةي  – 11فقرة  21لوران  – 181وفقرة  199فقرة  1(  بودري وفال  8141) 

 . 191 – 1 1891داللوز  1891يونيه سنة  21 – 339
 . 119فقرة  19(  هيك  8141) 
بكةل طةر  اإلثبةات ) بةودري  –اتفا  المتعاقدين على أن الكتابة الزمة لتكوين العقةد  –(  ويجوز إثبات هذا االتفا  الشفوي  8142) 

 ( . 19فقرة  19هيك  – 191فقرة  1وفال 
 . 243ص  29م  1811أبريل سنة  1(  استئناف مختلط  8149) 
 . 98(  انظر في كل اإليجار للمؤلف فقرة  8148) 
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المنتفــع أن يــدفع تعو ضــًا للمالــك أجــر  80الحالــة علــى $ظــروف معينــة أن يعقــد إيجــارًا ضــمنيا ، و جــب فــي هــذه 
، ال على أن ا أجرة بل على أن ا تعو ض عن الضرر الذي أصاب المالك بحرمانه االنتفاع من ملكه  ( 1110) المثل

،  أو على اعتبـار أن المنتفـع قـد أثـرى علـى حسـاب غيـره بانتفاعـه بملـك الغيـر . و ترتـب علـى أن التعـو ض لـيس 
ال يجـوز الحجـز بسـببه علـى منقـوالت المنتفـع حجـزًا تحفظيـًا ، وال يثبـت علـى هـذه المنقـوالت حـا امتيـاز  بأجرة أنه

المؤجر ، هنن المنتفع لم تربطه بالمالك رابطة تعاقدية ، ال بطر ا مباشر كما بين المؤجر والمستأجر ، وال بطر ا 
ز التحفظــي واالمتيــاز ال يكونــان إال بســـبب . والحجــ ( 1111) غــر مباشــر كمــا بــين المــؤجر والمســتأجر مــن البــاطن

 . ( 1112) االلتزام بدفع اهنجرة الناشئ عن هذه الرابطة التعاقدية والتي مصدرها عقد اإليجار

ولكن ال يكون المنتفع مسئوال عن أي تعو ض إذا كـان قـد انتفـع بالشـيء معتقـدًا بحسـن نيـة أنـه ملكـه ، فـإن 
 . ( 1119) سببًا في كسب الثمراتالحيازة بحسن نية في هذه الحالة تكون 

وعلى كل حال متى تبين أن المنتفع بالعين ليس لديه عقد ، فللمالك أن يطلب إخالء العين ، ولـه أن يرجـع 
 . ( 1111) في ذلك إلى قاضي اهنمور المستعجلة

هذا و عتبر منتفعًا بغير عقد كـل مسـتأجر اتضـح بعـد ذلـك أن إجارتـه باطلـة وحكـم ببطالن ـا ، فيجـب  $81
عليــه دفــع أجــر المثــل ال اهنجــر المســمى ، وتســري عليــه اهنحكــام الســابقة . وكــذلك كــل مســتأجر إجارتــه صــحيحة 

 . ( 1111) ولكن ا انت ت ولم تجدد بعد انت ائ ا ، وبقي المستأجر بالرغم من هذا في العين

                                                 

 29(  تقدر المحاكم التعويض عادة بأجرة المثل بصرف النظر عةن المنفعةة الحقيقيةة التةي أفادهةا المنتفةع ) اسةتئناف مخةتلط  8139) 

( . وتحكم بأجرة المثل عن المدة التي حرم فيها المالك  24ص  29م  1892ديسمبر سنة  12 – 292ص  1م  1983مارس سنة 
ص  12م  1899ار العةين بعةد إخالئهةا مةن المغتصةب ) اسةتئناف مخةتلط أول مةارس سةنة من االنتفاع بملكةه والمةدة الالزمةة إليجة

232  . ) 
 . 481ص  4م  1981يونيه سنة  12(  استئناف مختلط  8131) 
اؤه (  ويعتبر تغيير المطالبة باألجرة إلى المطالبة بمقابل االنتفاع طلباً جديداً ال يصح ، في عهد تقنين المرافعات القةديم ، إبةد 8132) 

 ( . 139ص  242رقم  1مجموعة عمر  1841ماس سنة  21ألول مرة أمام محكمة االستئناف ) نقض مدني 
. ولكن يشترط أن يكون المنتفع حائزاً للعين باعتبةار أنةه مالةك وهةو  442ص  21م  1812مايو سنة  8(  استئناف مختلط  8134) 

فإنه ال يكسب الثمرات . وينتفي حسن النية من يوم إعالن المنتفع بةبطالن حسن النية في يذلك ، فإذا كانت حيازته موقتة كالمستأجر 
 ( . 291ص  29م  1892أبريل سنة  3عقد اإليجار ) استئناف مختلط 

أبريةةل سةةنة  21 – 291ص  29م  1811مةةارس سةةنة  11 – 322ص  22م  1811يونيةةه سةةنة  24(  اسةةتئناف مخةةتلط  8133) 
ويعتبةةر منتفعةةاً بةةدون عقةةد كةةل مةةن حةةاز العةةين بةةدون صةةفة  – 239ص  49م  1819فبرايةةر سةةنة  29 – 493ص  28م  1812

 ( . 121ص  49م  1812أكتوبر سنة  41قانونية ) استئناف مختلط 
 . 89وانظر في كل ما تقدم اإليجار للمؤلف فقرة  – 441فقرة  19هيك  – 1482فقرة  1(  بودري وفال  8131) 
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 المشروع االبتدائي والوعد باإليجار -2

 : المشروع االبتدائي غير عقد اإليجار التام -63

بينــا عنــد الكــالم فــي نظر ــة العقــد مراحــل اإليجــاب فــي التعاقــد مــن مجــرد مفاوضــات إلــى إيجــاب معلــا إلــى  
 . ( 1116) إيجاب بات . يسري هذا كله على اإليجاب في عقد اإليجار كما يسري على اإليجاب في سائر العقود

ابتـدائي يسـتلزم اتفاقـًا آخـر حتـى وإذا كان الطرفان ال يزاالن في مرحلة التفـاوض ، فقـد يصـالن إلـى مشـروع 
يتحــول إلــى عقــد إيجــار تــام .و قــع ذلــك إذا كــان مــا أراده المتعاقــدان هــو مجــرد التفــاوض فــي شــروط العقــد ، حتــى 
يتبــين لكــل من مــا مــدى الصــفقة التــي يقــوم ب ــا . فــإن اتفاق مــا علــى ذلــك ال يعنــي أن مــا اتفقــا علــى عقــد إيجــار ، 

إيجـار ابتـدائي ، يجـوز لكـل من مـا التنحـي عنـه ، كمـا ا ل مـا أن يحـواله إلـى عقـد و كون كل ما هنالك هو مشروع 
 إيجار تام باتفاق آخر يسري من وقت تمامه ال من وقت وجود المشروع اهنول .

و ـذهب القضــاء ، تطبيقـًا ل ــذا المبـدأ ، إلــى أنـه إذا طرحــت أعيـان فــي المـزاد إليجارهــا ، علـى أن يحــرر مــع 
اإليجـار بالتفصـيل ، فمجـرد رسـو المـزاد علـى شــخص ال  82اد عقـد ن ـائي تبـين فيـه شـروط $مـن يرسـو عليـه المـز 

يعنــي أن اإليجــار قــد تــم مــا دام لــم يحــرر العقــد الن ــائي الــذي تبــين فيــه مواعيــد دفــع وشــروط اإليجــار ، ولــم يقــدم 
) قتضـاها مشـروع إيجـار ال إيجـارًا تامـاً المستأجر تأمينًا نقديًا أو عينيًا . وتعتبر قائمة المزاد التي رسا المـزاد علـى م

1114 ) . 

 صورة وشروط انعقاده :  –الوعد باإليجار  -64

مــدني علــى أن  "االتفــاق الــذي يعــد بموجبـه كــال المتعاقــدين أو أحــدهما بــإبرام عقــد معــين  101تـنص المــادة 
والمـدة التـي يجـب إبرامـه في ـا " . في المسـتقبل ال ينعقـد إال إذا عينـت جميـع المسـائل الجوهر ـة للعقـد المـراد إبرامـه 

                                                 

فإذا أعلن شخص عن ر بته في اإليجار أو االستئجار بالنشر في الصةحف مةثال أو  – 192فقرة  – 199فقرة  1(  الوسيط  8131) 

بوضع الفتة ، فإن هذا اإلعالن ليس إال دعوة إلى التعاقد وكما سبق القول . وقد تنتهي المفاوضات إلى إيجاب معلق ، كةأن يعةرض  
منتظرة في الضريبة ، فيكون اإليجار الصادر منه باألجرة  شخص اإليجار بأجرة معينة مع االحتفاظ بتعديل هذه األجرة طبقاً لزيادة

 التي عينها معلقاً على شرط عدم زيادة الضريبة . فذا خر  اإليجاب من دور المفاوضة ومن دور التعليق ، أصبح إيجابا باتاً .
فإذا توقف الراسي عليةه المةزاد ع توقيةع العقةد النهةائي ،  – 193ص  9المحاماة  1822نوفمبر سنة  12(  استئناف مصر  8132) 

وكان من الشروط الواردة بقائمة المةزاد أن مةن يرسةو عليةه المةزاد تحةرر معةه الشةروط الالزمةة عةن اإليجةار ، ويسةلم إليةه العقةار 
جز للمالك في هذه الحالة أن يطلب المؤجر ، فإن تأخر عن ذلك فللمالك الحق في طرح الشيء المؤجر بالمزاد ثانية على ذمته ، لم ي

الحكم بتثبيت مرسى المزاد ، بل عليه أن يتبع ما جاء فةي القائمةة ، أي أن يطةرح األرض المةذكورة فةي المةزاد علةى ذمةة مةن رسةا 
 21سةتئنافي عليه المزاد أوال ، فإن لم يفعل فليس له بعد ذلك أن يطلب تنفيذ مرسى المزاد عيناً ، ويتعين رفض دعواه ) الزقةازيق ا

( . ويالحظ هنا أن المحكمة قد اعتبرت قائمة المزاد ال مجةرد مشةروع ابتةدائي  221ص  19المجموعة الرسمية  1898يناير سنة 
يجوز التنحي عنه من كل من الطرفين ، بل اتفاقاً ملزماً لمن رسةا عليةه المةزاد أن يمضةي العقةد الهةائي . وإال طرحةت األرض فةي 

 المزاد على ذمته .
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 . ( 1118) ومن ثم يجوز الوعد باإليجار واالستئجار ، شأن اإليجار في كل ذلك شأن البيع

ففــي الوعــد باإليجــار الملــزم لجانــب واحــد ، يعــد صــاحب العــين المتعاقــد اآلخــر أن يــؤجر لــه العــين إذا رغــب 
هــو الملــزم وحــده باإليجــار إذا أظ ــر الطــرف اآلخــر اآلخــر فــي اســتئجارها فــي مــدة معينــة . فيكــون صــاحب العــين 

رغبتــه فــي االســتئجار ، أمــا الطــرف اآلخــر فــال يكــون ملزمــًا باالســتئجار ، بــل هــو حــر إن شــاء أظ ــر رغبتــه فــي 
االستئجار فيتم اإليجار الن ائي ، وإن شاء امتنع عن إظ ار هذه الرغبة فال يتم اإليجار بل و سقط الوعد باإليجار 

صـناعي ، و قتضـيه ذلـك اسـتئجار ارض ل ـذا المشـروع . ولكنـه  89ك أن يعتزم شخص إنشاء مشـروع $. مثل ذل
قبــل أن يقــدم علــى االســتئجار ير ــد أن يعــد العــدة الالزمــة للمشــروع ، وان ي يــئ أســباب تحقيقــه ، فيكتفــي فــي هــذه 

يضًا أن يبيع شخص منـزال المرحلة بالحصول من صاحب اهنرض على وعد بإيجارها في مدة معينة . ومثل ذلك أ
 آلخر ، و عده بإيجاره له إذا احتج هذا إلى سكناه .

وفـي الوعــد باالسـتئجار الملــزم لجانـب واحــد ، يعـد المتعاقــد اآلخـر صــاحب العـين أن يســتأجر منـه العــين إذا 
غــب صــاحب رغــب اهنول فــي إيجارهــا فــي مــدة معينــة . فيكــون المتعاقــد اآلخــر هــو الملتــزم وحــده باالســتئجار إذا ر 

العين في إيجارها ، أما صـاحب العـين فـال يكـون ملزمـًا باإليجـار ، بـل هـو حـر إن شـاء أظ ـر رغبتـه فـي اإليجـار 
فيتم اإليجار الن ائي ، وإن شاء امتنع عن إظ ار هذه الرغبة فال يتم اإليجار بل و سقط الوعد باالسـتئجار . مثـل 

أن المنـزل يغـل أجـرة معينـة يعـد باسـتئجاره منـه ب ـذه اهنجـرة  ذلك أن يبيع شخص آلخر منزال ، ولكي يطمئنه علـى
 إذا رغب هذا في إيجاره .

( حال الوعـد باإليجـار  1أما الوعد باإليجار واالستئجار فتحته ، كما في الوعد بالبيع والشراء ، حالتان : ) 
ار واالسـتئجار مـن جانـب واحـد ، ( حالـة الوعـد باإليجـ 2واالستئجار مـن الجـانبين ، وهـذا يعـدل اإليجـار التـام . ) 

وفي ا يجتمع الوعد باإليجار ملزما لصاحب العين دون المتعاقـد اآلخـر ، والوعـد باالسـتئجار ملزمـا للمتعاقـد اآلخـر 
دون صاحب العين . مثل ذلك أن يبيع شخص منزال آلخر ، و كون البائع في شك من الحصول على منـزل آخـر 

د بإيجـــار المنـــزل ، و كـــون المشـــتري فـــي حاجـــة إلـــى ضـــمان أجـــرة معينـــة لســـكناه فيحصـــل مـــن المشـــتري علـــى وعـــ
 فيحصل من البائع على وعد باالستئجار ب ذه اهنجرة .

مدني سالفة الذكر ، ما  101و شترط في انعقاد الوعد باإليجار في هذه الصور الثالث ، طبقا لنص المادة 
 يأتي :

ن إمــا علــى وعــد باإليجــار ملــزم لجانــب واحــد ، أو وعــد االتفــاق علــى طبيعــة العقــد ، بــأن يتفــا الطرفــا –1
                                                 

. وما ذكرناه هناك ينطبق هنا ، ولذلك نكتفةي هنةا بعةرض المسةائل  48فقرة  – 21فقرة  3(  انظر في الوعد بالبيع الوسيط  8139) 

 الرئيسية .
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باالستئجار ملـزم لجانـب واحـد ، أو وعـد باإليجـار واالسـتئجار ملـزم لجانـب واحـد أو للجـانبين . و تشـرط فـي الوعـد 
الوعــد باالســتئجار أن تتــوافر فــي الواعــد أهليــة اإليجــار أو أهليــة االســتئجار وقــت الوعــد ووقــت  81باإليجــار وفــي $

رغبة الموعود له ، أما الموعد له فيكفي أن تتوافر فيه اهنهلية وقت ظ ور رغبتـه . كـذلك يجبـان تخلـو إرادة  ظ ور
كــل مــن الطــرفين مــن العيــوب وقــت إبــرام الوعــد ، وأن تخلــو إرادة الموعــد لــه مــن العيــوب وقــت ظ ــور الرغبــة . أمــا 

يجار التام ، واهنهلية فيه هي أهلية اإليجـار واالسـتئجار الوعد باإليجار واالستئجار الملزم للجانبين ، فإنه يعدل اإل
، فتجب  أن تتوافر في كل من المتعاقدين اهنهلية الواجبة وقت الوعد ، وأن تخلو إرادة  كل من ما من العيوب في 

ل مـن ذلك الوقت . بقي الوعد باإليجار واالستئجار الملزم لجانب واحد ، وهـذا يجـب فيـه أن تتـوافر اهنهليـة  فـي كـ
المتعاقــدين وقــت الوعــد ، وأن تتــوافر اهنهليــة وقــت ظ ــور الرغبــة فــي اإليجــار أو فــي االســتئجار فــي المتعاقــد الــذي 
يستعمل حقه في اظ را هذه الرغبة . كذلك يجب أن تخلو إرادة كل من المتعاقدين مـن العيـوب وقـت إبـرام الوعـد ، 

 اإليجار أو في االستئجار وقت ظ ور الرغبة .وأن تخلو من العيوب كذلك إرادة من يظ ر الرغبة في 

تعيين جميع المسائل الجوهر ة لإليجار المراد إبرامه ، فيجب تعيين العين المؤجرة ومدة اإليجار ومقدار  -2
اهنجور والشروط اهنخرى الجوهر ـة التـي يـراد تضـمين عقـد اإليجـار إياهـا . علـى أنـه إذا أغفـل الطرفـان تعيـين مـدة 

مدني ( ، وإذا أغفال تحديد مقـدار اهنجـرة وجـب اعتبـار  169المدة هي الفترة العينة لدفع اهنجرة ) م  اإليجار كانت
 . ( 1111) مدني ( 162أجرة المثل ) م 

المدة التي يجز في ا إلزام الواعد بإبرام اإليجـار . و صـح ا يكـون تحديـد هـذه المـدة صـر حًا أو ضـمنيًا .  -9
أن المتعاقـــدين قصـــدا مـــدة معينـــة وجـــب التقيـــد ب ـــا ، أمـــا إذ اســـتخلص أن فـــإذا اســـتخلص القاضـــي مـــن الظـــروف 

 . ( 1110) المتعاقدين قصدا أن يحددا المدة المعقولة فانه يتولى تحديدها عند الخالف

 اآلثار التي تترتب على الوعد باإليجار : -65

لـه العـين إذا أظ ـر هـذا رغبتـه الوعد باإليجار ينشئ في ذمة الواعد التزامًا نحو الموعود له ، هو أن يـؤجر  
فــي اســتئجارها خــالل المــدة المعينــة . فــإذا أخــل الواعــد بالتزامــه وأجــر العــين آلخــر أو باع ــا ، جــاز للموعــود لــه أن 

. أمـا إذا بقـي الواعـد علـى وعـده وأظ ـر  ( 1111) يطالبه بتعو ض عن الضرر الذي أصابه من جراء إخالله بالتزامه
                                                 

 . 39ص  41فقرة  41سليمان مرقس فقرة  – 1هامل  13ص  43(  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8138) 
بر الوعد باإليجار عقداً  ير مسمى ، فهو ليس بإيجار . ويترتب على ويعت – 38ص  – 39ص  41(  سليمان مرقس فقرة  8119) 

( ، فةإذا انقلةب  14ص  21ذلك أنه إذا كانت مدة الوعد تزيد على تسع سنوات من يكن تسجيل الوعد واجباً ) محمد علي إمام فقةرة 
 ( . 11ص  21علي إمام فقرة  الوعد إيجاراً تاماً ، وكانت مدة اإليجار تزيد على تسع سنوات وجب التسجيل ) محمد

. ويالحةظ أن الواعةد إذا أجةر العةين قبةل أن يظهةر الموعةود لةه ر بتةه فةي  198ص  414فقةرة  1(  أوبري ورو وإسمان  8111) 

مةدني  124االستئجار ، ثم أظهر هذا ر بته ، فإنه يكون قد تعدد المستأجرون لعين واحدة من مؤجر واحةد ، وتسةري أحكةام المةادة 
 ( . 49سليمان مرقس فقرة  – 13ص  21من يفضل من المستأجرين ) انظر عكس ذلك محمد علي إمام فقرة  في تعيين
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الموعود له في المدة المحددة رغبته في استئجار العين ، انقلب الوعد باإليجار إلى إيجار كامل بمجرد ظ ور هذه 
بجميـع التزامـات  –وقـد أصـبح اآلن مـؤجرًا  –الرغبة دون حاجة إلى رضاء جديد مـن جانـب الواعـد . والتـزم الواعـد 

 ( 1119) . فــإذا احتــاج الموعــود إلــى ســند مكتــوب ( 1112) لتــزم الموعــود لــه بجميــع التزامــات المســتأجرالمــؤجر ، كمــا ي
ولــم يعطــه الواعــد هــذا الســند ، جــاز أن يطلــب الحكــم بإثبــات التعاقــد ، و قــوم هــذا الحكــم مقــام الســند المكتــوب ) م 

 مدني (  102

) ينـة ، سـقط الوعـد وتحلـل الواعـد مـن التزامـهإذا لم يظ ر الموعـود لـه رغبتـه فـي االسـتئجار خـالل المـدة المع

1111 )  

 اآلثار التي تترتب على الوعد باالستئجار : -66

الوعد باالستئجار ينشئ في ذمة الواعد التزامًا نحو الموعود لـه ، هـو أن يسـتأجر منـه العـين إذا أظ ـر هـذا  
 .ه في إيجارها خالل المدة المعينةرغبت

إيجار العين في المـدة المعينـة ، انقلـب الوعـد باالسـتئجار إلـى إيجـار كامـل  فإذا أظ ر الموعود له رغبته في
وقد أصبح اآلن مستأجرًا  –بمجرد ظ ور هذه الرغبة دون حاجة إلى رضاء جديد من جانب الواعد . والتزام الواعد 

الموعــود لــه إلــى ســند بجميــع التزامــات المســتأجر ، كمــا يلتــزم الموعــود لــه بجميــع التزامــات المــؤجر . وإذا احتــاج  –
 مكتوب ولم يعطه الواعد هذا السند ، جاز الحكم بإثبات التعاقد على النحو الذي قدمناه في الوعد باإليجار .

) وإذا لــم يظ ــر الموعــود لــه رغبتــه فــي اإليجــار خــالل المــدة المعينــة ، ســقط الوعــد وتحلــل الواعــد مــن التزامــه

1111 ) . 
                                                 

محمد  – 31فقرة  1انظر عكس ذلك بودري وفال  – 11ص  43عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 48(  سليمان مرقس فقرة  8112) 
 . 199فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 113ص  321فقرة  19وقارن بالنيول وريبير  – 31كامل مرسي فقرة 

(  ويحتةةا  الموعةةود لةةه إلةةى سةةند مكتةةوب إذا كانةةت العةةين عقةةاراً وزادت مةةدة اإليجةةار علةةى تسةةع سةةنوات فوجةةب التسةةجيل  8114) 
حتةى تكةون لةه  لالحتجا  باإليجار على الغير ، أو خشي الموعود له أن يؤجر الواعد العقةار آلخةر فةأراد االحتيةاط بتسةجيل إجارتةه

 ( . 11ص  48مدني ) سليمان مرقس فقرة  124/1األولوية طبقاً للمادة 
، فيعةد صةاحب العةين شخصةاً أن يفضةله علةى  ( pacte de preference) ( وقد يكةون هنةاك وعةد بالتفضةيل فةي اإليجةار  8113) 

 يره في إيجار العين له إذا اعتزم إيجارها خالل مدة معينة . فال يلتزم الواعد بوعةده إال إذا رأى أن يةؤجر العةين ، إذ يكةون حينئةذ 
الموعود له إال إذا رفةض هةذا ملزماً بإيجارها إلى الموعود له إذا قبل هذا أن يستأجرها . وال يجوز للواعد أن يؤجر العين إلى  ير 

األخير أن يستعمل حقه في االستئجار . فالوعد هنةا معلةق علةى شةرط تحقةق الظةروف التةي تةدفع الواعةد إلةى اإليجةار ، ومةن ثةم ال 
يكون الشرط إرادياً محضاً بل هو متوقف على هذه الظروف . وال ينشأ حق الموعود له في االستئجار من وقت إبرام الوعد كما في 

ص  43عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة  – 39الوعد باإليجار ، بل من الوقت الذي يعتزم فيه الواعد إيجار العين ) سليمان مرقس فقرة 
 ( . 4هامل  11
(  وقد يكون هناك وعقد بالتفضيل في االستئجار ، فيعد شخص صاحب العين أن يفضله على  يةره فةي اسةتئجار العةين منةه  8111) 

تئجار خالل مدة معينة . فال يلتةزم الواعةد أن يسةتأجر مةن الموعةود لةه إال إذا رأى أن يسةتأجر ، فيكةون حينئةذ ملزمةاً إذا اعتزم االس
باستئجار العين من الموعود له إذا قبل هذا أن يؤجرها . وال يجوز للواعد أن يستأجر عيناً أخةرى إال إذا رفةض الموعةود لةه إيجةار 
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 اإليجار واالستئجار : اآلثار التي تترتب على الوعد ب -67

ميزنـا فيمـا تقــدم بـين الوعـد باإليجــار واالسـتئجار الملـزم للجــانبين والوعـد باإليجـار واالســتئجار الملـزم لجانــب 
 واحد .

و عــد المتعاقــد اآلخــر  84ففــي الوعــد باإليجــار واالســتئجار الملــزم للجــانبين ، يعــد صــاحب العــين بإيجارهــا $
متعاقــدان علــى وقــت يبــدأ فيــه تنفيــذ العقــد . ففــي هــذه الحالــة يعــدل الوعــد باإليجــار باســتئجارها ، و غلــب أن يتفــا ال

واالستئجار اإليجار التـام . وإنمـا يلجـأ الطرفـان إلـى عبـارة  "الوعـد " وهمـا فـي الحقيقـة يبرمـان إيجـارًا تامـًا ، هنن مـا 
 . ( 1116) أرجئنا تنفيذ العقد إلى أجل ، فاإليجار هنا مقترن بأجل واقف

وفي الوعد باإليجـار واالسـتئجار الملـزم لجانـب واحـد ، رأينـا أن صـورته العمليـة تتحقـا فـي أن يبيـع شـخص 
منــزال آلخــر و كــون البــائع فــي شــك مــن الحصــول علــى منــزل آخــر لســكناه يحصــل مــن المشــتري علــى وعــد بإيجــار 

وعد باالستئجار ب ذه اهنجرة . المنزل ، و كون المشتري في حاجة إلى ضمان أجرة معينة فيحصل من البائع على 
ف ذا الوعد ينشئ التزامًا في ذمة المشـتري بإيجـار المنـزل إذا أظ ـر البـائع رغبتـه فـي اسـتئجاره منـه . والوعـد ينشـئ 
في الوقت ذاته التزامًا في ذمة البائع باسـتئجار المنـزل إذا أظ ـر المشـتري رغبتـه فـي إيجـاره لـه ، وعنـد ذلـك ينقلـب 

امًا على النحو الذي رأيناه في الوعد باالستئجار . فإذا لم يظ ر أي من البائع أو المشتري فـي المـدة الوعد إيجارًا ت
 المعينة رغبته في االستئجار أو اإليجار ، سقط الوعد وتحلل كل من ما من التزامه .

 

 اإليجار المقترن بأجل واقف أو المعلق على شرط -3

 واإليجار المقترن بوعد بالبيع ر المقترن بعراون واإليجار المقترن بحق العدول واإليجا

 اإليجار المقترن بأجل واقف أو المعلق على شرط : -68

اإليجار يكون دائمًا مقترنًا بأجل فاسخ ، هننه عقد موقوت ينت ي بانقضاء مدته . وقد قدمنا عند الكالم في  

                                                                                                                                                                    

الوعد بالتفضيل في اإليجار ، معلق على شةرط تحقةق الظةروف التةي تةدفع الواعةد إلةى االسةتئجار .  العين له . فالوعد هنا ، كما في
ومن ثم ال ينشأ حق الموعود له في اإليجار من وقت إبرام الوعد ، كما في الوعد باالستئجار ، بل من الوقت الذي يعتزم الواعد فيه 

 ( . 19 38ص  23أن يستأجر ) محمد علي إمام فقرة 
بالنيةول  – 321فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 198ص  414فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 34فقرة  1(  بودري وفال  8111) 

 14ص  43عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 192فقةرة   Louageلفةظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 2112فقرة  2وريبير وبوالنجيه 

 . 31محمد كامل مرسي فقرة  – 4هامل 
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بالمعنى الدقيا لكلمة  "الوصف " )  88عقد $. أن اهنجل الفاسخ في عقد اإليجار ليس وصفًا في ال ( 1114) اهنجل
modalite )  فالوصف عارض طارئ على العقد يتصور تمام العقد بدونه ، أما المدة في اإليجـار ف ـي عنصـر ،

جــوهري فيــه ال يتصــور اإليجــار بــدون ا . ولكــن اإليجــار قــد يقتــرن بأجــل واقــف ، واهنجــل هنــا يكــون وصــفًا حقيقيــًا 
يجار بعد تمامه بمـدة معينـة ، فيـتم يدخل على عقد اإليجار . مثل ذلك أن يتفا الطرفان على أن يبدأ نفاذ عقد اإل

اإليجار في ش ر نوفمبر مثال على أال يبدأ نفاذه إال فـي أول ينـاير ، و ـتم إيجـار اهنرض الزراعيـة فـي شـ ر يونيـه 
مثال على أال يبدأ نفاذه إال في ش ر أكتوبر . وال يكون لحلول اهنجل أثر رجعي وفقـًا للقواعـد العامـة .  واهنجـل ال 

حقا الحصـول ولـو لـم يعـرف ميعـاد حصـوله بالضـبط ، فيجـوز أن يـؤجر شـخص المنـزل الـذي يسـكن بد أن يكن م
فيه على أن يبدأ اإليجار في اليوم الذي ينتقل فيه من البلد فيخلي المنزل للمستأجر ، هذا إذا كان انتقاله من البلد 

ص منـزال يقـيم فيـه أحـد أقاربـه ، و ؤجـل نفـاذ محققًا ، وإال كان ذلك شرطًا واقفًا ال أجال واقفًا . كذلك قـد يـؤجر شـخ
اإليجار إلى موت هذا القر ب الذي يسكن المنزل ، والموت كما هو معروف أجـل ال شـرط هننـه محقـا الوقـوع وإن 

 كان ال يعرف ميعاد وقوعه .

وقــد يعلــا اإليجــار علــى شــرط واقــف أو فاســخ . مثــل الشــرط الواقــف أن يعلــا المــؤجر إيجــار المنــزل الــذي 
) سكنه على شرط أن يشتري منـزال آخـر لسـكناه ، ف ـذا شـرط واقـف قـد يتحقـا فينفـذ اإليجـار وقـد ال يتحقـا فيسـقطي

يســعى  81. ومثـل الشـرط الفاسـخ أن يعلـن المسـتأجر اسـتئجاره للمنــزل علـى شـرط أال يشـتري منـزال آخـر $  ( 1118
يجـار قبــل انقضـاء مدتــه ، وقـد ال يتحقــا لشـرائه ، ف ـذا شــرط فاسـخ قــد يتحقـا وشــتري المسـتأجر المنـزل ينفســخ اإل

. والشـرط ، واقفـًا ال يكـون لـه أثـر رجعـي خالفـًا للقاعـدة العامـة فـي  ( 1111) فيبقى اإليجـار سـار ًا إلـى انقضـاء المـدة
                                                 

 . 12فقرة  4يط (  الوس 8112) 
(  وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية الوطنية بأنه إذا باع شخص إلى آخر عيناً والتزم بتسةليمه إيةاه فةي ميعةاد معةين ، واتفةق  8119) 

الطرفان على أنه إذا لم يحصل التسليم في الميعاد المحدد التزم البائع بدفع أجرة شهرية معينة ، فإن االتفا  يتضمن عقدين : أولهمةا 
بيع بات ، والثاني إيجةار صةادر مةن المشةتري إلةى البةائع معلةق علةى شةرط واقةف هةو عةدم قيةام البةائع بتسةليم المبيةع فةي الميعةاد ) 

( . والغالب في مثل هذه الحالةة أن  199ص  132رقم  4مجلة التشريع والقضاء  1819أبريل سنة  28اإلسكندرية الكلية الوطنية 
إيجار معلق على شرط واقف ، وإنما انصرفت إلى شرط جزائي فرضه المشتري علةى البةائع جةزاء  نية المتعاقدين لم تنصرف إلى

عدم تسليمه العين المبيعة في الميعاد ، وقدر الشرط الجزئاي بأجرة شهرية . فتسةرين إذا أخةذ بهةذا الةرأي ، ال أحكةام اإليجةار ، بةل 
 ( . 2هامل  11ص  34فقرة أحكام الشرط الجزائي ويجوز تخفيضه ) انظر سليمان مرقس 

(  ويجوز للمؤجر أن يشترط فسخ اإليجار في حالة ما إذا نازعه المستأجر في شيء وتبين أن ليس له حق في هذه المنازعة  8118) 

( . ولكن إذا اشترط المؤجر على المسةتأجر أنةه ال يحةق لهةذا األخيةر  219 -1 – 23داللوز  1924يونيه سنة  24) نقض فرنسي 
عليه دعوى بسبب اإليجار طةول مدتةه ، اعتبةر هةذا الشةرط بةاطال ألنةه منةاف لطبيعةة العقةد ويخةالف النظةام العةام . وجةاز أن يرفع 

ينةاير سةنة  18للمستأجر ، بالر م مةن وجةود هةذا الشةرط ، أن يرفةع دعةوى ضةد المةؤجر دون أن ينفسةخ اإليجةار ) نقةض فرنسةي 
 ( . 229فقرة  1انظر عكس ذلك بودري وفال  – 21هامل  413فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 239 -1 – 14داللوز  1914

وتوجد أمثلةة أخةرى للشةرط الفاسةخ ، يعلةق فيهةا اإليجةار علةى شةرط الحصةول علةى التةرخيص اإلداري الةالزم لمباشةرة المهنةة أو 
نةه ال يجةوز فةي جميةع األحةوال الصناعة ، أو على شرط بيع المؤجر للعين المؤجرة ، أو على شرط هدم المؤجر للعين . ويالحةظ أ

أن يكون الشرط مخالفاً للنظام العةام ، فةال يجةوز أن يتعةارض مةثال مةع حةق المسةتأجر فةي امتةداد اإليجةار طبقةاً ألحكةام التشةريعات 
نظةام االستئنافية ، وبوجه عام ال يجوز أن يتعارض مع أحكام قانون إيجار األمةاكن أو قةانون اإلصةالح الزراعةي التةي تعتبةر مةن ال
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الشــرط . ذلــك أن اهنثــر الرجعــي يتنــافى مــع طبيعــة عقــد اإليجــار  ، ف ــذا العقــد زمنــي اهنجــرة فيــه تقابــل المنفعــة ، 
نية ال يكون لتحقا الشرط في ا اثر رجعي . وعلى ذلك ال يكون للشرط الواقف اثر رجعي ، وإال دفعت والعقود الزم

اهنجرة عن مدة تعليا اإليجار فـي وقـت لـم تسـتوف فيـه المنفعـة . كـذلك ال يكـون للشـرط الفاسـخ اثـر رجعـي ، وإال 
 . ( 1160) استردت اهنجرة عن مدة استوفيت في ا المنفعة

 ترن بحق العدول :اإليجار المق -69

وقــد يقتــرن اإليجــار بحــا العــدول لمصــلحة أحــد الطــرفين فــي مــدة معينــة ، وحــا العــدول هــذا إمــا أن يكــون  
 . ( 1161) شرطًا واقفًا أو شرطًا فاسخاً 

فإن كان شرطًا واقفًا ، فقد يثبت لمصلحة المؤجر فيكون له حا العدول عن اإليجار في مدة معينة ،  $10
إال إذا انقضت المدة ولم يستعمل المؤجر في ا حقه فـي العـدول . وقـد يثبـت لمصـلحة المسـتأجر ، وال ينفذ اإليجار 

) فيكـون لــه حــا العــدول عــن االســتئجار فــي مــدة معينــة ، فـإذا لــم يســتعمل هــذا الحــا خــالل هــذه المــدة نفــذ اإليجــار

 . وقد يثبت لمصلحة الطرفين معًا . ( 1162

ضــًا لمصــلحة المــؤجر فيكــون لــه حــا العــدول عــن اإليجــار بعــد نفــاذه وإن كــان شــرطًا فاســخًا ، فقــد يثبــت أي
. وقــد  ( 1169) خــالل مــدة معينــة ، فــإذا اســتعمل هــذا الحــا فــي خــالل هــذه المــدة انفســخ اإليجــار قبــل انقضــاء مدتــه

يثبــت لمصــلحة المســتأجر ، فيكــون لــه حــا العــدول عــن االســتئجار ، فــإذا اســتعمل هــذا الحــا انفســخ اإليجــار قبــل 
 . ( 1161) ء المدة . وقد يثبت لمصلحة الطرفين معاً انقضا

                                                                                                                                                                    

 ( . 112ص  329فقرة  19العام ) بالنيول وريبير 
(  كذلك ال يكون لفسخ اإليجار أثر رجعي لألسباب التي تقدم ذكرها . أما إبطال اإليجار لنقص األهلية أو لعيب في الرضةاء  8119) 

لتي انتفع فيهةا بةالعين قبةل اإلبطةال فيكون له أثر رجعي ، ويعتبر اإليجار كأن لم يكن ، ويدفع المستأجر تعويضاً ال أجرة عن المدة ا
 ( . 22) انظر ما يلي فقرة 

 paete de dedit، ويسمى في القةانون الفرنسةي  pactum displicentiae(  وكان هذا الشرط معروفاً عند الرومان باسم  8111) 

 ، وفي الفقه اإلسالمي خيار الشرط .
(  وال يعتبر الشرط هنا إرادياً محضاً متوقفاً على إرادة الملتزم ، ألنه قد شرط السةتعمال حةق العةدول مةدة معينةة ، فعنصةر  8112) 

 ( . 4هامل  12ص  33المدة يمتز  بعنصر اإلرادة فال يجعل االلتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم ) سليمان مرقس فقرة 
لتزاماتةةه ، فةةإذا أخةةل بهةةا كةةان للمةةؤجر حقةةان : حةةق العةةدول وحةةق الفسةةخ لعةةدم قيةةام المسةةتأجر (  ولةةو لةةم يخةةل المسةةتأجر با 8114) 

 1هةامل  12ص  33انظر عكس ذلك سليمان مرقس فقرة  – 218ص  42م  1829مارس سنة  24بالتزاماته ) استئناف مختلط 
. ) 
واقةف ، علةى أن الشةرط اإلرادي المحةض ال يكةون (  والشرط الفاسخ ليس هنا إرادياً محضا ، كما سبق القول في الشةرط ال 8113) 

 باطال إذا كان شرطاً فاسخاً .
ومن قبيل حق العدول الفاسخ أن يتفق المتعاقدان على أن اإليجار يبقى طالما ر ب في ذلةك المسةتأجر أو المةؤجر ، فيعتبةر اإليجةار 

محمةد علةي  – 329فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 1211فقرة  1معقوداً لمدة تنقضي بإرادة من له الحق في العدول ) بودري وفال 
ى ذلك أنه إذا اتفق في اإليجار على أنه إذا احتا  المةؤجر إلةى العةين المةؤجرة فةي أي وقةت أثنةاء مةدة ( . ويترتب عل 22إمام فقرة 

 22المجموعةة الرسةمية  1829مةارس سةنة  11اإليجار كان له الحق في إنهاء العقد ، فإن هذا الشرط يكون صحيحاً ) كفةر الشةيخ 
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وإذا لم تعين مدة الستعمال حا العدول ، كان لمن لـه هـذا الحـا اسـتعماله أي وقـت قبـل أن يبـدأ نفـاذ العقـد 
 . ( 1161) يف حالة الشرط الواقف ، وقبل أن يتم تنفيذ العقد في حالة الشرط الفاسخ

 اإليجار بالعراون : -71

 . ( 1164) ، وقد يدفعه المؤجر في بعض اهنحيان ( 1166) وقد يقترن اإليجار بعربون يدفعه المستأجر عادة 

( تأكيـد إبـرام العقـد بتنفيـذه ،  1وكان دفع العربون في ع د التقنـين المـدني القـديم يحتمـل إحـدى داللتـين : ) 
هـــو جـــزء معجـــل مـــن اهنجـــرة إذا كـــان فـــال يبقـــى بـــذلك ســـبيل للرجـــوع فيـــه ، وعلـــى ذلـــك يكـــون العربـــون الـــذي دفـــع 

( االحتفاظ بحا الرجوع في العقد ، في مقابل أن يدفع من  2المستأجر هو الذي دفع العربون كما هو الغالب . ) 
ير د الرجوع إلى المتعاقد اآلخر مبلغًا مساو ًا للعربـون ، فـإن كـان هـو الـذي دفـع العربـون فـال يسـتردهن ، وإن كـان 

آلخر ورده معه مبلغًا مساو ًا له . فـإذا لـم يبـين المتعاقـدان مـا الـذي يقصـدان بـدفع العربـون ، هو الذي قبضه رده ل
ففـي هــذه الحالــة إذا كـان المــؤجر هــو الـذي دفــع العربــون ففـي الغالــب يكــون ذلـك قر نــة علــى أنـه فعــل ذلــك ليحــتفظ 

ان المسـتأجر هـو الـذي دفـع العربـون ، لنفسه بحا الرجوع في العقد ، و ثبت للمستأجر هذا الحا أيضًا . أما إذا ك
نيـة المتعاقـدين ، ومـا يسـاعد علـى تعـرف هـذه النيـة الرجـوع إلـى ظـروف العقـد ، والـى  12فإنه يجب الرجوع إلى $

العــرف ، وكــذلك إلــى مقــدار العربــون الــذي دفــع ، فــإذا كــان مبلغــًا ضــئيال فالغالــب أن المتعاقــدين أرادا بدفعــه تأكيــد 
 ( 1168) في الرجوع عنه ، هنن ضآلة المبلغ ال تجعله يصلح أن يكون تعو ضًا في حالة الرجوعالعقد ال حفظ الحا 

                                                                                                                                                                    

له حق تجديد اإليجار ولو دون رضاء اآلخر ، كةان الشةرط صةحيحاً ) ( . كذلك إذا اشترط أحد الطرفين أن يكون  28ص  31رقم 
 ( . 329فقرة  19بالنيول وريبير 

 . 211ص  19م  1849أبريل سنة  1(   استئناف مختلط  8111) 

يصةح أن "علةى أنةه   221وقد ورد في التقنين المدني العراقي نصوص عةدة علةى خيةار الشةرط فةي عقةد اإليجةار : فنصةت المةادة 
عقد اإليجار مقترناً بشرط الخيار ، فيجوز اإليجار واالستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كالهما مخيراً في فسخ اإليجةار يكون 

إذا شةرط الخيةار للمةؤجر والمسةتأجر معةاً ، فأيهمةا فسةخ فةي أثنةاء المةدة انفسةخ "علةى أنةه   222. ونصت المةادة  "في مدة معلومة 
إذا مضت مدة الخيار ولةم "على أنه   229. ونصت المادة  "خياره وبقي الخيار لآلخر إلى انتهاء المدة اإليجار ، وأيهما أجاز سقط 

.  "خيار الشرط ال يور  ، فإذا مات العاقد المخير سقط خياره "على أن   228. وصت المادة  "يفسخ من له الخيار ، لزم اإليجار 
وابتداء مدة اإلجارة تعتبر مةن وقةت سةقوط الخيةار ، إال إذا  -2من وقت العقد .  مدة الخيار تعتبر -1"على أن   249ونصت المادة 

 . 211فقرة  – 211انظر يف ذلك عباس حسن الصراف فقرة  "اتفق المتعاقدان على  ير ذلك 
ا العربةون ، (  والمفروض ، كما سنرى ، أن دفع المستأجر للعربون يراد به أن يحفظ حقه في العدول عن اإليجار مقابل هذ 8111) 

 ومن هنا يتبين أن هناك اتصاال ين اإليجار بالعربون واإليجار المقترن بحق العدول .
(  وقد يدفع المؤجر العربون إذا أراد المستأجر تأكيد العقد وحمل المؤجر على تنفيذه ، كما إذا استأجر شخص سيارة وطلب  8112) 

لى عدم اإلخالل بالتزامه يتقاضى منه عربونةاً . ويتغلةب ا يكةون المتعاقةدان من سائقها الحضور بها في ميعاد مبكر ، ولكي يدفعه ع
قةةد قصةةدا بةةدفع العربةةون هنةةا تأكيةةد العقةةد ال يجةةوز العةةدول عنةةه ، ومةةن ثةةم إذا لةةم تةةأت السةةيارة فةةي الميعةةاد جةةاز للمسةةتأجر المطالبةةة 

 بتعويض يزيد على العربون .
 92ص  31فقةرة  3انظر في داللة العربون في البيع في عهد التقنةين المةدني القةديم الوسةيط  – 41(  اإليجار للمؤلف فقرة  8119) 

. ومن القرائن أيضاً على أن العربون للثبات ال لجواز الرجةوع أن يكةون اإليجةار الةذي دفةع فيةه العربةون إنمةا هةو تجديةد  2هامل 
هةذه الحالةةة بغةرض االحتفةةاظ بحةةق الرجةوع ، ألن كةةال مةةن  ضةمني إليجةةار سةابق ، فلةةيس مةةن المنتظةر أن يكةةون دفةع العربةةون فةةي



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. 

 -1منـه نصـًا حسـم اهنمـر ، و جـري علـى الوجـه اآلتـي :  " 109وقد أورد التقنين المدني الجديـد فـي المـادة 
 إذا قضـي االتفـاق بغيـر ذلـك دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحا فـي العـدول عنـه ، إال

فــإذا عــدل مــن دفــع العربــون فقــده ، وإذا عــدل مــن قبضــه رد ضــعفه ،  هــذا ولــو لــم يترتــب علــى العــدول أي  -2. 
ضــرر " . فأقــام التقنــين المــدني الجديــد ب ــذا الــنص قر نــة قانونيــة تقبــل إثبــات العكــس ، وتقضــي هــذه القر نــة بــأن 

اللــة جــواز العــدول عــن اإليجــار ، إال إذا اتفــا الطرفــان صــراحة أو ضــمنًا اهنصــل فــي دفــع العربــون أن تكــون لــه د
على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء فـي تنفيـذ العقـد . فـإذا لـم يكـن هنـاك اتفـاق ، فـالمفروض أن يكـون 

يسـتطيع المسـتأجر أن  المتعاقدان قد أرادا بدفع العربون أن يكون لكل من ما الرجوع في اإليجار . وفي هـذه الحالـة
المؤجر ،  19يرجع في العقد فيخسر العربون الذي دفعه للمؤجر ، وال يعتبر العربون تعو ضًا عن ضرر أصاب $

بل جزاء حتمي يدفعه المستأجر في نظير عدوله عن اإليجار ، حتى لو لم يترتب على العدول أي ضرر كما هو 
اإليجـــار ، و كـــون الجـــزاء علـــى هـــذا العـــدول هـــو أن يـــدفع صـــر ح الـــنص . كـــذلك يســـتطيع المـــؤجر أن يرجـــع فـــي 

للمستأجر قيمة العربون ، فيرد له أوال العربون الذي أخذه منه ثم مقدارًا معادال له هو الذي يستحقه المستأجر فـوق 
جعــل اســترداده لمــا فدعــه . وقــد يبــين العقــدان للعربــون داللــة العــدول بالنســبة إلــى أحــد المتعاقــدين دون اآلخــر ، في

 للمستأجر وحده أو للمؤجر وحده الحا في العدول .

، أنـه يمكـن تكييـف العربـون بأنـه البـدل فـي التـزام  ( 1161) وقد قدمنا ، عند الكـالم فـي العربـون فـي عقـد البيـع
ه بدلي . و كون المدين ، مسـتأجرًا كـان أو مـؤجرًا ، ملتزمـًا أصـال بـااللتزام الـوارد فـي اإليجـار ودائنـًا فـي الوقـت ذاتـ

إذا هو أدى  –و سقط بداهة الحا المقابل تبعًا لذلك  –بالحا الذي يقابل هذا االلتزام . ولكن تبرا ذمته من االلتزام 
 . ( 1140) العربون . و ترتب على ذلك أن العربون بدل مستحا بالعقد ، فدفعه إنما هو تنفيذ للعقد وليس سخًا له

فـــإن الشـــرط الجزائـــي تعـــو ض ، اتفـــا علـــى تقـــديره  و ختلـــف العربـــون فـــي كـــل ذلـــك عـــن الشـــرط الجزائـــي .
                                                                                                                                                                    

المتعاقدين كان يستطيع عدم تجديد العقةد مةن أول األمةر ، والغالةب أن المقصةود هةو تأكيةد حصةول التجديةد الضةمني حتةى ال يكةون 
 عنةد تمامةه ، كةان هةذا ( . هةذا وإذا دفةع العربةون بعةد تمةام عقةد اإليجةار ال 181فقةرة  1هناك مجال للشك في ذلك ) بودري وفال 

( . وإذا كانت الظروف تدل على أن المتعاقةدين قصةدا االحتفةاظ بحةق الرجةوع ولكنهمةا لةم  181فقرة  1تنفيذاً للعقد ) بودري وفال 
يرجعا بالفعل ، فةالعربون يعتبةر جةزءا مةن األجةرة . ويترتةب علةى ذلةك أن العقةد إذا نفةذ ولكنةه فسةخ بعةد ذلةك لسةبب آخةر ، أرجةع 

جر للمستأجر جزءاً من العربون إذا كانت المدة التي امضي فيها عقد اإليجار قبل الفسخ ال تستغر  كل قيمة العربون ) بودري المؤ
 ( . 189فقرة  1وفال 

 3والغالب في عقد اإليجار أن يكون العربون الذي يدفعه المستأجر للمؤجر هو تأكيد للعقد ال إثبات لحق الرجوع ) استئناف مخةتلط 
 ( . 322فقرة  19فقرة  19بالنيول وريبير  – 32فقرة  1جيوار  – 11ص  498م  1821فمبر سنة نو
 . 31فقرة  3(  الوسيط  8118) 
(  انظر في تكييف العربون على أنه شرط فاسخ أو شرط واقف ، وانظر في أن اإليجار بالعربون يتضةمن اتفةاقين متميةزين  8129) 

 . 14ص  31ان مرقس فقرة سليم – 2هامل  81ص  31فقرة  3الوسيط 
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المتعاقدان ، عن الضرر الذي ينشأ عن اإلخالل بالعقد . ومـن ثـم جـاز للقاضـي تخفيضـه إذا كـان مبالغـًا فيـه إلـى 
كمـا  ( 1141) درجة كبيرة ، بل جـاز أال يحكـم بـه أصـال إذا لـم يلحـا الـدائن  أي ضـرر ، وهـذا كلـه بخـالف العربـون 

القـانوني للتعـو ض ، وال يجـوز القـول بـأن  11لتكييف القـانوني للشـرط الجزائـي هـو نـس التكييـف $سبا القول . فـا
التعو ض بدل في التزام بدلي ، هنن المدين ال يملك أن يؤديه بدال مـن تنفيـذ االلتـزام اهنصـلي تنفيـذًا عينيـًا إذا كـان 

 هذا التنفيذ ممكنًا وطالب به الدائن .

 د بالبيع : اإليجار المقترن بوع -70

علــى ارض فضــاء ، يســتأجرها هن رأس مالــه ال  –ســينما أو ملعبــًا أو نحــو ذلــك  –قــد يقــيم شــخص مشــروعًا 
يسمح لـه بشـرائ ا . ولمـا كـان يطمـع إذا نجـح المشـروع وغـل عليـه ربحـًا كافيـًا أن يشـتري اهنرض ، ف ـو يعمـد عنـد 

. و جـب أن يتـوافر  ( 1142) رض إذا رغب في شرائ اإبرا عقد اإليجار إلى أن يحصل من المؤجر على وعد بيع اهن
، فيتضـمن المسـائل الجوهر ـة فـي البيـع مـن مبيـع  ( 1149) في الوعد بالبيع شروطه التي بيناها عند الكالم فـي البيـع

وثمن وشروط جوهر ة ، و تضمن كذلك المدة التي يجوز في خالل ا أن يبدي المستأجر رغبته في شراء اهنرض . 
ص من أن الوعد بـالبيع قـد ورد ضـمن عقـد اإليجـار أن المـدة التـي يجـوز في ـا إظ ـار الرغبـة فـي و مكن أن يستخل

 .  ( 1141) الشراء هي نفس مدة اإليجار

و جــب تمييــز اإليجــار المقتــرن بوعــد بــالبيع عــن اإليجــار الســاتر للبيــع . فقــد رأينــا عنــد الكــالم فــي البيــع أن 
. ومما يدل على أن العقد إيجار مقترن بوعد بالبيع ا تكون اهنجـرة  ( 1141) اإليجار الساتر للبيع هو في حقيقته بيع

فــي اإليجــار تقــارب أجــرة المثــل وأن الــثمن فــي الوعــد بــالبيع بقــارب ثمــن المثــل . و ــدل علــى أن العقــد إيجــار ســاتر 
 . ( 1146) للبيع أن تكون اهنجرة مجاوزة هنجرة المثل وأن يكون المثمن تاف اً 

                                                 

(  ويرجةع فيمةةا إذا كةان مةةا اتفةق عليةةه المتعاقةةدان هةو شةةرط جزائةي أو عربةةون إلةةى نيتهمةا مسةةتظهرة مةن ظةةروف الةةدعوى  8121) 

مجموعةة  1844ينةاير سةنة  1ووقائعها ، مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمةة الةنقض ) نقةض مةدني 
وهذان الحكمان يتعلقان بةالعربون فةي  – 142ص  12رقم  1مجموعة عمر  1831مارس سنة  21 – 114ص  81رقم  1عمر 

 ( . 1هامل  82ص  31فقرة  3البيع ، وانظر في أحكام أخرى متعلقة بالبيع أيضاً الوسيط 
 . 318ص  32م  1849أبريل سنة  28 – 229ص  29م  1811أبريل سنة  21(  استئناف مختلط  8122) 
 . 29فقرة  3 (  الوسيط 8124) 
(  فإذا امتد اإليجار فإن مدة الوعد بالبيع تمد أيضاً ، أما إذا تجدد فال تتجدد مدة الوعةد إال باتفةا  جديةد ) انظةر مةا يلةي فقةرة  8123) 

 ( . 124وفقرة  1 – 122
 وما بعدها . 89فقرة  3(  الوسيط  8121) 
الشةركات سةيارة إلةى شةخص فةي مقابةل أجةرة إجماليةة يةدفع (  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا أجرت إحدى  8121) 

نصفها عند التعاقد والنصف اآلخر على أقساط شهرية خالل سنة واحدة ، ونص في العقد على أن للمستأجر بعد أداء أقساط األجةرة 
ال إيجةاراً ) اسةتئناف مخةتلط الحق في أن يتملك السيارة بثمن مقداره خمسة وعشرون قرشاً فقط ، فةإن العقةد يكةون فةي حقيقتةه بيعةاً 

 ز31سليمان مرقس فقرة  – 329فقرة  11وانظر بيدان  –(  192ص  34م  1841يناير سنة  22
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 الصحةشروط  -المبحث الثاني

 األهلية وعيوب اإلرادة : -72

بعد أن فرغنا من شروط االنعقاد ننتقل إلى شروط الصحة . وشروط صحة اإليجار هي شـروط صـحة أي  
 عقد : توافر اهنهلية الواجبة وسالمة الرضاء من عيوب اإلرادة . 

إلبطـال . فـإذا أبطـل اعتبـر فإذا كان الرضاء صادرًا من ناقص اهنهليـة أو كـان معيبـًا ، كـان اإليجـار قـابال ل
كأن ليم كـين ، بـأثر رجعـي ، والمنفعـة التـي اسـتوفاها المسـتأجر قبـل تقر ـر الـبطالن يجـب أن يعـوض عن ـا . وقـد 

.  ( 1144) يقدر التعو ض بمقدار اهنجرة ، ولكنـه ال يكـون أجـرة ، فـال يكفلـه حـبس وال حـا امتيـاز وال حجـز تحفظـي
ر رجعي ، وال يزول عقـد اإليجـار إال مـن وقـت تقر ـر الفسـخ ، أمـا قبـل ذلـك وهذا بخالف فسخ اإليجار فليس له أث

فيعتبر اإليجار موجودًا ، وما يدفعه المستأجر عن المـدة التـي انتفـع في ـا بـالعين المـؤجرة يكـون أجـرة ال تعو ضـًا ، 
أنـه فــي الفسـخ ينشــأ و كفل ـا الحـبس وحــا االمتيـاز والحجـز التحفظــي . و مكـن تعليــل الفـرق بـين الفســخ واإلبطـال ب

اإليجار صحيحًا و بقى صحيحًا إلى أن يفسخ ، أما في اإلبطال فإنه ينشأ غير صحيح منذ البداية فإذا أبطل رجع 
 . ( 1148) إلى أصله من عدم الصحة وزال بأثر رجعي

(  2( اهنهليـــة فـــي عقـــد اإليجـــار . )  1ونـــتكلم فـــي المســـألتين التـــين تتضـــمن ما شـــروط الصـــحة : )  $16
 ب الرضاء في عقد اإليجار .عيو 

 األهلية في عقد اإليجار -المطلب األول

 الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه األهلية :  -73

العبرة في توافر اهنهلية بوقت العقد ، فلو تـوافر المتعاقـدان علـى اهنهليـة فـي ذلـك الوقـت ، ولكـن أحـدهما أو 
مـثال ، اسـتمر العقـد صــحيحًا رغـم زوال اهنهليـة . وهـذا هــو  كلي مـا فقـد اهنهليـة أثنـاء مــدة اإليجـار بـأن حجـر عليــه

الحكم فيما إذا كانت مدة اإليجار لم تبتدئ ، أو امتدت ، أو كانت مقسمة إلى آجال معينـة ولكـن العقـد نفسـه يمتـد 
                                                 

وفي هذا تكةون األجةرة أقةوى مةن التعةويض ، ولكةن التعةويض يكةون أقةوى فةي التقةادم ، فهةو ال  – 442فقرة  1(  الوسيط  8122) 
: ولكنةه  1هةامل  391ص  219انظةر سةليمان مةرقس فقةرة  –قةادم بخمةس سةنوات يتقادم إال بخمس عشةرة سةنة ، أمةا األجةرة فتت

يجعل اإلبطال كالفسخ فال يكون ألي منهما أثر رجعي ، إذ يستحيل على المستأجر أن يرد عةين االنتفةاع الةذي اسةتوفاه فةي الحةالتين 
كةون النتيجةة العمليةة هةي أن يتقاضةى المةؤجر األجةرة فوجب أن يرده بمقابل ، وأد  تقدير لهذا المقابل هو األجرة المتفق عليها ، فت

عن المدة التي انقضت قبل إبطال اإليجار أو فسخه باعتبارها تنفيذاً بمقابل اللتزام المستأجر برد ما استوفاه من منفعة العين فةي هةذا 
قهةاء مةن يةذهب إلةى العكةس ( . ومةن الف 218وانظر أيضاً محمد كامل مرسي فقةرة  – 391ص  219المدة ) سليمان مرقس فقرة 

 . 198ص  242من ذلك ، ويجعل الفسخ كاإلبطال ، فيكون لكل منهما أثر رجعي : منصور مصطفى منصور فقرة 
 . 143ص  11(  انظر في هذا المعنى محمد علي إمام فقرة  8129) 
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بـل أيضـًا إلي ا جميعًا دون أن يتجدد . أمـا إذا تجـدد العقـد ، فإنـه يجـب تـوافر اهنهليـة ال عنـد إبـرام العقـد فحسـب ، 
 . ( 1141) عندما يتجدد

 الوالية :  -74

و كمل اهنهلية الوالية ، فمن كان عديم اهنهليـة أو ناقصـ ا حـل محلـه وليـه فـي إبـرام عقـد اإليجـار . والواليـة 
كاهنهلية يكفي أن تقوم وقت العقـد ولـو زالـت أثنـاء سـر انه ، فلـو أن وصـيًا عقـد إيجـارًا لحسـاب القاصـر ، ثـم عـزل 

 ينت ي اإليجار الذي عقده  ، بقي اإليجار قائمًا أن ينت ي .قبل أن 

 ونتكلم في اهنهلية والوالية : ) أوال ( بالنسبة إلى المؤجر . ) ثانيا ( بالنسبة إلى المستأجر .

 األهلية والوالية بالنسبة إلى المؤجر -0

 )  أ  ( أهلية المؤجر

 أهلية التصرف : يكفي أن يتوافر المؤجر على أهلية اإلدارة دون  -75

القاعدة أن اإليجـار عمـل مـن أعمـال اإلدارة ال مـن أعمـال التصـرف ، فيكفـي إذن أن يكـون المـؤجر متـوافرًا  
 . ( 1180) على أهلية اإلدارة دون أهلية التصرف

 البالغ الرشيد :  -76

شخص بلغ سن أن كل  ( 1181) و ؤخذ من النصوص الواردة في التقنين المدني وفي قانون الوالية على المال
الرشد ولم يحجر عليه تكون له أهلية التصرف . ومن باب أولى تكون له أهلية اإلدارة ؛ فيستطيع أن يـؤجر أموالـه 

                                                 

 – 81سةليمان مةرقس فقةرة  – 444وفقةرة  411فقةرة  21لةوران  – 111فقرة  1ديفرجييه  – 18فقرة  1(  بودري وفال  8128) 

 119منصور مصطفى منصور فقرة  – 42محمد علي إمام فقرة  – 43محمد كامل مرسي فقرة  – 22عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 . 42عبد المنعم فر  الصدة فقرة  –

كةل عقةد منهةا علةى مةدة مةن  . وليس المقصود من ذلك أنه سلسلة من العقود يقةع ( successif) ويقال عادة إن اإليجار عقد متتابع 
ار مدد االنتفاع ، وإال استلزم هذا أنه إذا فقد أحد المتعاقدين أهليته في مدة من هذه المدد بطل عقد اإليجار . وإنما المقصود أن اإليجة

يتجةدد عةن كةل وحةدة  من طبيعته أن يستمر طول مدة االنتفاع ، فيتولد عنه التزامات مستمرة . ولكنه ، باعتباره تصرفاً قانونيةاً ، ال
من وحدات هذه المدة ، بل يبقى سارياً دون أن ينقضي ويحل محله عقود متتابعة . لذلك يحسةن وصةف اإليجةار بأنةه عقةد ممتةد ، ال 

 بأنه عقد متتابع أو عقد متجدد ، تجنباً لاللتباس .
 413فقرة  1أوبري ورو وإسمان  –دها وما بع 44فقرة  – 12ديرانتون  – 33جيوار فقرة  – 19فقرة  1(  بودري وفال  8199) 

 – 29عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 31اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 349فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  –مكةةرر  1هةةامل  221ص 
عبةد المةنعم فةةر   – 119منصةةور مصةطفى منصةور فقةةرة  – 11ص  42محمةد علةةي إمةام فقةرة  – 41محمةد كامةل مرسةةي فقةرة 

 .  34ة وفقر 41الصدة فقرة 
 ز1812أ سطس سنة  2الصادر في  1812لسنة  118(  قانون رقم  8191) 
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هنية مدة م ما طالت ، ولو زادت على ثـالث سـنوات وهـي المـدة المرسـومة لمـن يـدير مـال غيـره ال لمـن يـدير مـال 
 جب تسجيل عقد اإليجار ليكون سار ا في حا الغير .نفسه ، بل ولو زادت المدة على تسع سنوات حيث ي

 عديم التمييز : -77

إذا كــان الشــخص عــديم التمييــز ، بــأن كــان صــغيرًا غيــر مميــز دون الســابعة مــن عمــره أو كــان مجنونــًا أو  
مــن ثــم ال معتوهــًا ، فإنــه ال يكــون أهــال لمباشــرة حقوقــه المدنيــة ، فــال يملــك ال أهليــة التصــرف وال أهليــة اإلدارة ، و 

يجوز له إيجار أمواله ، واإليجار الذي يصدر منه يكون باطال . وحتى يكون اإليجار باطال بالنسبة إلى المجنـون 
والمعتوه ، يجب أن يكون صادرًا بعد تسجيل قـرار الحجـر . أمـا إذا صـدر اإليجـار قبـل تسـجيل قـرار الحجـر ، فـال 

 111شــائعة وقــت التعاقـد أو كــان المســتأجر علـى بينــه من ــا ) م  يكـون بــاطال إال إذا كانـت حالــة الجنــون أو العتـة
 مدني ( .

 الصبي المميز :  -78

فــإذا بلــغ الصــبي ســن الســابعة أي ســن التمييــز ، دون أن يبلــغ ســن الرشــد ، ف ــو نــاقص التمييــز . وتكــون 
ضـارة ضـررًا محضـًا تصرفاته صحيحة متى كانت نافعة نفعًا محضًا كما إذا قبـل هبـة ، وتكـون باطلـة متـى كانـت 

كمــا إذا وهــب شــيئًا مــن مالــه ، أمــا التصــرفات الـــدائرة بــين النفــع والضــرر كــالبيع واإليجــار فتكــون قابلــة لإلبطـــال 
 مدني ( ، وقد سبا تفصيل ذلك عند الكالم في اهنهلية في نظر ة االلتزام . 111لمصلحته ) م 

ــا هــو اإليجــار . فاإليجــار إذا صــدر مــن ال صــبي المميــز يكــون فــي اهنصــل قــابال لإلبطــال والــذي يعنينــا هن
لمصــلحته كمــا قــدمنا . ولكــن الصــبي المميــز قــد تتــوافر فيــه أهليــة إدارة المحــدودة ، وفــي حــدود هــذه اهنهليــة يكــون 

( إذا بلـغ  1اإليجار الصادر منه صحيحًا . وتتوافر هذه اهنهلية المحدودة في الصبي المميز في أحوال ثالث : ) 
ــه . ) السادســة عشــرة  ــه . )  2وكــان يكســب مــن عمل ــه فــي تســلم أموال ( إذا بلــغ  9( إذا بلــغ الثامنــة عشــرة وأذن ل

 .  ( 1182) الثامنة عشرة وأذن له في التجارة

                                                 

(  وهناك حالتان أخريان أعطي القاصر فيهما حق التصرف في ماله ، ولكن يندر في العمل أن يشمل ذلةك عةق اإليجةار : )  8192) 

ر أهلية التصرف فيما يسلم له أو يوضع تحت للقاص"من قانون الوالية على المال من أن   11الحالة األولى ( ما نصت عليه المادة 
. ويؤخذ من هذا الةنص أن  "صرفه عادة من مال أل راض نفقته ، ويصح التزامه المتعلق بهذه األ راض في حدود هذا المال فقط 

يملك التصرف فيما يخصص للنفقة عليه . والعادة أنه يعطي نقةوداً يصةرفها فةي شةؤون معيشةته ،  –أيا كانت سنه  –الصبي المميز 
فال مجال هنا لعقد اإليجار . فإذا وقع أن اشترى ببعض هذه النقود ماال قابال للتأجير ، فإن المال يصبح  ملكه ويجوز لةه تةأجيره . ) 

إذا أذنت المحكمة في زوا  القاصةر الةذي لةه مةال ، "الوالية على المال من أنه   من قانون 19الحالة الثانية ( ما نصت عليه المادة 
. فإذا أذنةت المحكمةة  "كان ذلك إذنا له في التصرف في المهر والنفقة ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك عند اإلذن أو في قرار الحق 

ذن إذنةا للقاصةر فةي التصةرف فةي المهةر والنفقةة . فةإذا كةان تضةمن هةذا اإل –ذكراً كةان أو أنثةى  –في زوا  القاصر الذي له مال 
القاصر هو الزو  ، كاإلذن له في الزوا  إذناً في أن يعطي زوجتةه المهةر والنفقةة ، وإذا كةان القاصةر هةو الزوجةة ، وتسةلمت مةن 
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 القاصر إذا بلغ السادسة عشر وكان يكسب من عمله : -79

مــن قــانون الواليــة علــى المــال علــى أن  "يكــون القاصــر الــذي بلــغ السادســة عشــرة أهــال  69تــنص المــادة  
للتصرف فيما يكسب من عمله من أجر وغيـره ، وال يجـوز أن يتعـدى أثـر التـزام القاصـر حـدود المـال الـذي يكسـبه 

يكســب مــن  –ذكــرًا كــان أو أنثــى  –. فــإذا كــان القاصــر الــذي بلــغ السادســة عشــرة  ( 1189) مــن م نتــه أو صــناعته "
عمله ، كأن كان يعمل بأجر أو كان يبيع ما يصنعه في حرفة يعمل في ا ، فإن ما يكسبه من مال يملك التصرف 
فيه . فإذا اشترى ب ذا المال ما يمكن تأجيره فإنه يملك التأجير ، ذلك أنه يملك التصرف ومن ملـك التصـرف ملـك 

مــدة م مــا طالــت هننــه المالــك ، وهــذا بخــالف مــن يــدير ملــك الغيــر فإنــه ال يســتطيع  اإلدارة . و ملــك التــأجير هنيــة
 . ( 1181) اإليجار لمدة تز د على ثالث سنوات إال بإذن

 القاصر إذا بلغ الثامنة عشر وأذن له في تسليم أمواله : -81

بلغ الثامنة عشرة في من قانون الوالية على المال على أن  "للولي أن يأذن القاصر الذي  11تنص المادة  
تسليم أموالـه كل ـا أو بعضـ ا إلدارت ـا ، و كـون ذلـك بإشـ اد لـدى الموثـا ،ولـه أن يسـحب هـذا اإلذن أو يحـدد منـه 

مـن نفـس القـانون  11. وتـنص المـادة  ( 1181) مـن قـانون المرافعـات " 1024بإش اد آخر ، مع مراعاة حكـم المـادة 
قوال الوصي ، أن تأذن القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة في تسلم أموالـه على أنه  "ال يجوز للمحكمة ، بعد سماع أ

كل ا أو بعض ا إلدارت ا . وإذا رفضت المحكمة اإلذن ، فال يجـوز تجديـد طلبـه قبـل سـنة مـن تـار خ صـدور القـرار 
ه أن يفـي على أن  " للقاصر المأذون أن يباشـر أعمـال اإلدارة ، ولـ 16المادة  100الن ائي بالرفض " . وتنص $

و ســتوفي الــديون المترتبــة علــى هــذه اهنعمــال . ولكــن ال يجــوز لــه أن يــؤجر اهنراضــي الزراعيــة والمبــاني لمــدة تز ــد 
على سنة ، وال أن يفي الديون اهنخرى ولو كانت ثابتة بحكم واجب النفاذ أو سند تنفيذي آخر إال بإذن خاص مـن 

يجـوز للقاصــر أن يتصــرف فــي صـافي دخلــه إال بالقــدر الــالزم المحكمـة أو مــن الوصــي فيمـا يملكــه مــن ذلــك . وال 

                                                                                                                                                                    

ف في المهر عادة بأن تشتري منه زوجها مهرها ونفقتها ، كان اإلذن لها في الزوا  إذناً في أن تتصرف في المهر والنفقة . وتتصر
أن  –وهةذا نةادر  –جهازها ، وف النفقة بأن تصرفها في شؤون معاشها ، فال مجةال فةي كةل مةا تقةدم لعقةد اإليجةار . ولكةن قةد يقةع 

د محمة – 81وفقةرة  84يكون في المهر مال قابل للتأجير ، فتملكه الزوجة ويجوز لها تأجيره . انظر في ذلةك سةليمان مةرقس فقةرة 
 . 19ص  42عبد المنعم فر  الصدة فقرة  29وص  18عبد المنعم البدراوي ص  – 21ص  42علي إمام فقرة 

تقضةي بةأن يكةون للقاصةر المميةز الةذي بلةغ  1832(  وكانت المادة السادسة مةن قةانون المحةاكم الحسةبية الصةادر فةي سةنة  8194) 
ه من عمله . فكان القاصر يملك اإلدارة دون التصرف ، أما في قةانون السادسة عشر أهلية قبض أجرته وأهلية إدارة ماله الذي كسب

 الوالية على المال فهو يملك اإلدارة والتصرف معاً .
 . 83(  سليمان مرقس فقرة  8193) 
ال ينص على إذن الولي للقاصةر فةي تسةلم أموالةه ، مةع أنةه كةان  1832(  وقد كان قانون المحاكم الحسبية الصادر في سنة  8191) 

ص على إذن المحكمة للقاصر في تسلم أموالةه إذا كانةت مشةموال بالوصةاية دون الواليةة . فكةان هةذا نقصةاً تداركةه قةانون الواليةة ين
 المتقدم الذكر .  13على المال باستحدا  نص المادة 
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 . ( 1186) لسد نفقاته ومن تلزمه نفقت م قانونًا "

و ؤخـذ مـن مجمـوع هــذه النصـوص أن القاصـر إذا بلـغ الثامنــة عشـرة يتـيح لـه القــانون فتـرة يتـدرب في ـا علــى 
لـه ولـي ، جـاز ل ـذا الـولي أن يـأذن لـه  إدارة أمواله قبل أن يملك حـا التصـرف في ـا ببلوغـه سـن الرشـد . فـإذا كـان

فــي تســلم كــل أموالــه ، أو فــي تســلم بعضــ ا بإشــ اد رســمي لــدى الموثــا ، يــتم شــ ره فــي الســجل المعــد لــذلك وفقــًا 
من قانون المرافعات . و جـوز للـولي أن يسـحب هـذا اإلذن ، أو أن يحـد منـه ، بإشـ اد آخـر  1024هنحكام المادة 

القاصــر وصــى ، فــإن المحكمــة هــي التــي تملــك اإلذن  101ذلك ، وهــذا إذا رأي أن $يــتم شــره فــي الســجل المعــد لــ
للقاصــر فــي تســلم أموالــه كل ــا أو بعضــ ا ، بنــاء علــى طلــب الوصــي ، أو بنــاء علــى طلــب القاصــر نفســه بعــد أن 
ر تســمع أقــوال الوصــي ، فــإذا رفضــت اإلذن لــم يجــز للوصــي وال للقاصــر تجديــد الطلــب قبــل ســنة مــن تــار خ صــدو 

 القرار الن ائي بالرفض .

والمال الذي يتسلمه القاصر على النحو المتقدم الذكر يكون له فيه حا اإلدارة ، ال حا التصـرف . و ـدخل 
فــي أعمــال اإلدارة اإليجــار ، فلــه أن يــؤجر اهنراضــي الزراعيــة والمبــاني لمــدة ال تز ــد علــى ســنة إال بــإذن خــاص م 

ولمـا كـان قـانون اإلصـالح الزراعيـة ال يجيـز إيجـار اهنراضـي الزراعيـة لمـدة الولي أو من الوصي أو من الحكمة . 
أقل من ثالث سنوات كما سيجيء ، وكان القاصر ال يملك اإليجار وحده لمدة تز د على سنة ، فإنه ينتج من ذلك 

يجـار ال تز ـد أن القاصر ال يستطيع إيجار اهنراضي الزراعية إال بإذن خاص م الولي أو الوصي إذا كانت مـدة اإل
.  ( 1184) على ثـالث سـنوات ، أو بـإذن خـاص مـن الـولي أو م المحكمـة إذا زادت مـدة اإليجـار علـى ثـالث سـنوات

                                                 

أموالةه ويةديرها بحكةم  يجعل القاصر الذي يبلةغ الثامنةة عشةرة يتسةلم 1821(  كان قانون المجالس الحسبية الصادر في سنة  8191) 
، ومةن بعةده قةانون  1832القانون دون حاجة إلى إذن ، ما لم يمنع من التصرف . ثم جاء قانون المحاكم الحسبية الصادر فةي سةنة 

مدني  112، فاشترط كالهما اإلذن على الوجه الذي رأيناه . ومن أجل ذلك جرت المادة  1812الوالية على المال الصادر في سنة 
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره ، وأذن لةه فةي تسةلم أموالةه إلدارتهةا أو تسةلمها بحكةم القةانون ، "لوجه اآلتي :  على ا

وأذن لةه فةي تسةلم أموالةه ". وقةد جةاء فةي الةنص :   "كانت أعمال اإلدارة الصادرة منةه صةحيحة فةي الحةدود التةي رسةمها القةانون 
وذلةك وفقةاً  "أو تسلمها بحكم القانون "، كما جاء فيه   1832م قانون المحاكم الحسبية الصادرة في سنة وذلك وفقاً ألحكا "إلدارتها 

 ( . 1هامل رقم  221ص  114فقرة  1) انظر هذا المعنى الوسيط  1821ألحكام قانون المجالس الحسبية الصادر في سنة 
القاصةر الةذي بلةغ الثامنةة عشةرة وتسةلم أموالةه إلدارتهةا يكةون لةه  منةه يةنص علةى أن  28وكان قانون المجالس الحسبية فةي المةادة 

قبض دخله مدة إدارته والتصرف فيه ، والتةأجير لمةدة ال تتجةاوز سةنة ، وزراعةة أطيانةه ، وإجةراء مةا يلةزم للعقةارات مةن أعمةال "
أجةاز للقاصةر المةأذون أن يباشةر أعمةال  ، فعدد هذه األعمال على سبيل الحصر . أما قانون المحاكم الحسبية فقةد "الحفظ والصيانة 

اإلدارة ، فأطلق في هذه األعمال ومنها اإليجار لمةدة تزيةد علةى سةنة فةي يغيةر األراضةي الزراعيةة والمبةاني . ولكنةه قيةد مةن جهةة 
فةي  أخرى ، فلم يسمح للقاصر بالتصرف فةي كةل دخلةه ، كمةا كةان قةانون المجةالس الحسةبية يفعةل ، بةل أجةاز لةه فقةط أن يتصةرف

. وسار قانون الوالية على المال على نهج قانون المحاكم الحسةبية  "بالقدر الالزم لسد نفقاته ومن تلزمه نفقتهم قانوناً "صافي دخله  
. 
ص  42عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 29عبد المنعم البدراوي  ص  – 494ص  119(  منصور مصطفى منصور فقرة  8192) 

انظةر  – 42علي البةارودي ص  – 81ص  24محمد لبيب شنب فقرة  – 192ص  18عبد الحي حجازي فقرة  – 12ص  – 11
عكس ذلك وأن القاصر يؤجر األراضي الزراعية دون إذن لمدة ثال  سنوات شمس الدين الوكيل في النظرية العامة في الحق فقرة 

19 . 
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أما المباني فيؤجرها وحده لمدة ال تز د على سنة ، وبإذن خاص من الولي أو من الوصي لمدة ال تز د على ثالث 
ز د على ثالث سنوات . وغير اهنراضي الزراعيـة والمبـاني سنوات ، وبإذن خاص من الولي أو من المحكمة لمدة ت

يستطيع أن يؤجره وحده هنيـة مـدة ، ولـو زادت علـى ثـالث سـنوات ، هننـه مالـك ولـيس مجـرد مـدير لملـك الغيـر ولـم 
 . ( 1188) يقيده نص من حيث المدة إال في اهنراضي الزراعية والمباني

مـن قـانون الواليـة  61أذن له فيه وفـي التقاضـي فيـه ) م  و عتبر القاصر المأذون كامل اهنهلية فيما $102
 . ( 1181)  على المال (

 القاصر إذا بلغ الثامنة عشرة وأذن له في التجارة :  -80

وإذا أذن للقاصر في تسلم أمواله وإدارت ا ،  فإن ذلك ال يستتبع أن يكون للقاصر أهليـة االتجـار ، فاالتجـار 
 تقتضيه اإلدارة . لذلك ال يكون للقاصر المأذون لـه فـي اإلدارة حـا االتجـار إال يقتضي من التجارب والخبرة ما ال

إذا حصــل علــى إذن خــاص فــي ذلــك مــن المحكمــة ، ســواء كــان مشــموال بالوصــاية أو بالواليــة . وقــد نصــت المــادة 
بالوصاية ، أن يتجر من قانون الوالية على المال على أنه  "ال يجوز للقاصر ، سواء أكان مشموال بالوالية أم  14

إال إذا بلغ الثامنة عشرة من عمره وأذنته المحكمة في ذلك إذنـًا مطلقـًا أو مقيـدًا " فـاإلذن فـي االتجـار يصـدر دائمـًا 
. وقد يكون إذنًا مطلقًا فيتجـر يـف أي شـيء يختـاره  ( 1110) للقاصر ولي ال وصي 109من المحكمة ، ولو كان $

مقيــدًا بنــوع خــاص مــن التجــارة أو بمقــدار معــين مــن المــال أو بغيــر ذلــك مــن  وفــي جمعــي أموالــه ، وقــد يكــون إذنــاً 
                                                 

ص  44محمةد علةي إمةام فقةرة  – 1هةامل  81سليمان مرقس فقرة  – 4هامل  33ص  29(  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8199) 
29 . 

( أنه يكةون قةد أذن فةي  2( أن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة . )  1ونرى من ذلك أن القاصر يملك إيجار أعيانه بشروط ثالثة : ) 
ذا انعدم شةرط مةن الشةرطين األولةين كةان اإليجةار ( أال تزيد مدة اإليجار عن الحد المقرر قانوناً . فإ 4تسلم أمواله وفي إدارتها . ) 

قابال لإلبطال لمصلحة القاصر ، فال يملك المستأجر طلب اإلبطال . والذي يستطيع ذلك هو الولي أو الوصي ما دام المؤجر قاصراً 
القاصةر لمةدة تزيةد علةى الحةد  ، فإذا بلغ هذا األخير سن الرشد استطاع طلب اإلبطال بنفسه . أما إذا انعدم الشرط الثال  ، بأن أجةر

المقرر قانوناً ، فإن المدة تنقص إلى هذا الحد . وال يستطيع المستأجر طلب إنقاص المدة ، والذي يستطيع ذلك هو الولي أو الوصةي 
سنوات  مادام المؤجر قاصراً ، فإذا بلغ هذا سن الرشد استطاع طلب ذلك بنفسه ، كأن يؤجر وهو في سن العشرين منزال لمدة ثال 

 39دون إذن خاص من الولي أو من الوصي ، فإذا بلغ سن الرشد استطاع أن يطلب إنقاص المدة إلى سنة ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 
 ( . 29ص  44محمد علي إمام فقرة  –
للوصةي وال (  ومعنى ذلك أن القاصر عندما يؤذن له في تسلم أمواله إلدارتها يكةون لةه وحةده حةق إيجارهةا ، فةال يجةوز ال  8198) 

للولي إيجارها بما لهما من وصاية أو والية . وقد كان هذا الحكم محال للمناقشة في عهد قانون المجالس الحسبية حي  كةان القاصةر 
يتسلم أمواله إلدارتها بحكم القانون ، فكان القضاء يذهب إلى أنه قبل تسةلم األمةوال يكةون للةولي أو الوصةي حةق اإليجةار ، أمةا بعةد 

وانظةر فةي  – 118ص  2المحامةاة  1822مةايو سةنة  13قاصر لألموال فإنه يكون له وحده حق اإليجار ) أسةيوط الجزئيةة تسلم ال
( . أما في عهد قانون المحاكم الحسبية وقةانون الواليةة علةى المةال ، فةإن  29ص  – 19ص  49هذه المسألة اإليجار للمؤلف فقرة 

ذن ، فإذا صدر هذا اإلذن أصبح له وحده حق اإليجار ، واعتبر كامل األهلية بالنسبة إلةى هةذا القاصر ال يتسلم أمواله إلدارتها إال بإ
الحق . فال يملك الوصي أو الولي حق اإليجار إلى جانبه ، بل لهما فقط اإلذن للقاصر في اإليجار لمدة تزيد على سنة علةى مةا تقةدم 

 الهامل ( .في  91بيانه ، وعلى تفصيل سيأتي ) انظر ما يلي فقرة 
 (  بخالف اإلذن في اإلدارة ، فقد رأينا أنه إذا كان للقاصر ولي فإن اإلذن يصدر في هذه الحالة من الوي ال من المحكمة . 8189) 
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القيود . والغالب أن مـن يـؤذن لـه فـي االتجـار يكـون قـد أذن لـه فـي اإلدارة ولكـن االتجـار غيـر اإلدارة كمـا قـدمنا ، 
 ــؤذن ليــه كــذلك فــي ولكــل من مــا إذنــه الخــاص . فقــد يــؤذن للقاصــر فــي اإلدارة وحــدها ، وقــد يــؤذن لــه فــي اإلدارة و 

االتجار ، وقد يؤذن ليه في االتجار دون أن يؤذن له في اإلدارة وهذا نادر هنن مـن يـؤتمن علـى االتجـار أولـى أن 
 . ( 1111) يؤتمن على اإلدارة

ومتى أذن للقاصر في االتجار ، كان له أن يباشر جميع اهنعمال التجار ـة التـي تـدخل فـي اإلذن ، وتشـمل 
المــال الــذي يتجــر فيــه وإدارتــه . فيكــون لــه إذن أن يــؤجر هــذا المــال هنيــة مــدة ولــو زادت علــى عــادة التصــرف فــي 

ثالث سنوات ، هننـه مالـك ال مجـرد مـدير لملـك الغيـر ، فـال يتقيـد بمـدة الـثالث السـنوات وال بأيـة مـدة أخـرى إال إذا 
 ورد قيد في ذلك عند اإلذن له في التجارة .

 ذو الغفلة والسفيه :  -82

إذا صــدر تصــرف مــن ذي الغفلــة أو مــن الســفيه بعــد تســجيل قــرار  -1مــدني علــى أنــه  " 111ص المــادة تــن
أمـا التصـرف الصـادر  -2الحجر ، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي المميز مـن أحكـام . 
. وتـنص  ( 1112) تواطـؤ " قبل تسجيل قرار الحجر فال يكون باطال أو قابال لإلبطـال إال إذا كـان نتيجـة اسـتغالل و

مدني على ما يأتي :  "وتكون أعمال اإلدارة الصادرة من المحجور عليه لسـفه ، المـأذون لـه يتسـلم  116/2المادة 
الواليـة علـى المـال بـأن  101من قانون $ 64أمواله ، صحيحة في الحدود التي رسم ا القانون " . وتقضي المادة 

ور عليه لسفه أو غفلة إذا أذنته المحكمة في تسـلم أموالـه كل ـا أو بعضـ ا يسري حكم القاصر المأذون على المحج
 إلدارت ا .

و ؤخذ من مجموع هذه النصوص أن ذا الغفلة والسفيه إذا حجر علي مـا ، وصـدر من مـا إيجـار بعـد تسـجيل 
لســفيه فــي تســلم أو ا ( 1119) قــرار الحجــر ، كــان اإليجــار قــابال لإلبطــال لمصــلحت ما . هــذا مــا لــم يــؤذن لــذي الغفلــة

أمواله وإدارت ا ، فتسري عليه أحكام القاصر الذي بلغ ثماني عشـرة سـنة وأذن لـه فـي تسـلم أموالـه . ومـن ثـم يكـون 
اإليجــار الصــادر منــه صــحيحًا ، هنيــة مــدة فــي غيــر المبــاني واهنراضــي الزراعيــة علــى التفصــيل الــذي قــدمناه فــي 

                                                 

 . 82(  سليمان مرقس فقرة  8181) 
كان سةفيهاً أو ذا كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد ، وكل من بلغ سن الرشد و"مدني على أن   31(  وتنص المادة  8182) 

المجنةون والمعتةوه وذو الغفلةة "مةدني علةى مةا يةأتي :   114. وتةنص المةادة  " فلة ، يكون ناقص األهلية وفقةاً لمةا يقةرره القةانون 
 . "والسفيه تحجر عليهم المحكمة ، وترفع الحجر عنهم ، وفقاً للقواعد ولإلجراءات المقررة في القانون 

( ومةنن بعةده قةانون الواليةة  34مدني مقصورة على السفيه ، أمةا قةانون المحةاكم الحسةبية ) م  111/2(  ويالحظ أن المادة  8184) 

( فيتنةاوالن السةفيه وذا الغفلةة . وقةد سةبق مشةروع التقنةين المةدين مشةروع قةانون المحةاكم الحسةبية إلةى مجلةس  12على المةال ) م 
فقةرة  1نونين في هذه المسألة ، فوجب إعمال نصوص كةل منهمةا ) الوسةيط الشيوخ ، فلم يتمكن هذا المجلس من التنسيق ما بين القا

 ( . 1هامل  292ص  119
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ــ ( 1111) القاصــر المــأذون لــه فــي تســلم أموالــه م يعــرض القــانون هنهليــة ذي الغفلــة والســفيه فيمــا يتعلــا بكســب . ول
 عمل ما ، وال فيما يتعلا باإلذن ل ما في التجارة ، فال تسري أحكام القاصر علي ما في هذا الشأن .

أمــا اإليجــار الصــادر مــن ذي الغفلــة أو الســفيه قبــل تســجيل قــرار الحجــر ، ف ــو فــي اهنصــل صــحيح ، هنن 
يثبــت إال بــالحجر ، وال بــد مــن تســجيل قــرار الحجــر حتــى يكــون ســار ًا فــي حــا المســتأجر ، انتقــاص اهنهليــة ال 

فاإليجـار الصــادر قبــل التســجيل يكــون صـحيحًا كمــا ســبا القــول . ولكــن يقـع أن ذا الغفلــة أو الســفيه يتوقــع الحجــر 
ز الغيـــر هـــذه الفرصـــة عليـــه ، فيعمـــد إلـــى تبديـــد أموالـــه بالتصـــرف في ـــا إلـــى مـــن يتواطـــأ معـــه علـــى ذلـــك ، أو ينت ـــ

 –حالـة التواطــؤ وحالـة االســتغالل  –فيستصـدر منـه تصــرفات يبتـز ب ــا أموالـه مســتغال إيـاه . ففــي هـاتين الحــالتين 
 101يكون تصرف ذي الغفلة أو السفيه باطال إذا كان من أعمال التبرع ، أو قابال لإلبطـال إذا كـان مـن أعمـال $

ص مــن ذلــك أنــه إذا صــدر إيجــار مــن ذي الغفلــة أو الســفيه قبــل تســجيل . و خلــ ( 1111) التصــرف أو أعمــال اإلدارة
 قرار الحجر ، كان اإليجار نتيجة تواطؤ أو استغالل ، كان العقد قابال لإلبطال لمصلحة ذي الغفلة أو السفيه .

 الغائب والمحكوم عليه وذو العاهتين :  -83

محكوم عليه بعقوبة جنائية يكون له قيم يتولى إدارة وإذا كان الشخص غائبًا ، أقامت المحكمة له وكيال . وال
أمواله . وقد يكون الشخص بالغًا رشيدًا ، ولكنه مصاب باثنتين من عاهات ثالث : الصمم والبكم والعمى ، فتعين 

 . ( 1116) له المحكمة مساعدًا قضائياً 

هنهلية . ولكن ا ال تتصـل ب ـا تلحا عادة با –الغائب والمحكوم عليه وذو العاهتين  –وهذه الحاالت الثالث 
إال مـــن حيـــث مظـــاهر الحجـــر وإقامـــة وكيـــل أو قـــيم أو مســـاعد قضـــائي . وإال فالغائـــب شـــخص كامـــل اهنهليـــة إذا 
المفــروض أنــه كامــل التمييــز علــى تقــدير حياتــه ، ولكــن الضــرورة قضــت بإقامــة وكيــل عنــه يــدير شــؤونه حتــى ال 

بعقوبــة جنائيـة كامــل اهنهليــة كــذلك هننــه كامــل التمييــز ، وإنمــا  تتعطـل مصــالحة ومصــالح النــاس . والمحكــوم عليــه
                                                 

(  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المحجور عليةه إذا أذن لةه فةي إدارة أموالةه لمةدة معينةة علةى سةبيل التجربةة ،  8183) 

م  1822مةايو سةنة  19ار باطال فيما جاوز فيه المةدة ) اسةتئناف مخةتلط فليس له اإليجار لمدة تجاوز المدة المعينة ، وإال كان اإليج
 ( . 312ص  48
 . 294ص  – 292ص  119فقرة  1(  الوسيط  8181) 
إذا كان الشخص أصةم أبكةم ، أو أعمةى أصةم ، أو أعمةى أبكةم ، وتعةذر عليةه  -1"مدني على أنه   112(  وقد نصت المادة  8181) 

 -2جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه يف التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك . بسبب ذلك التعبير عن إرادته ، 
ويكون قةابال لإلبطةال كةل تصةرف مةن التصةرفات التةي تقةررت المسةاعدة القضةائية فيهةا ، متةى صةدر مةن الشةخص الةذي تقةررت 

. والمساعدة القضائية تتقرر ال لةنقص فةي  "قرار المساعدة  مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل
األهلية ، بل لعجز الشخص الطبيعي عن التعبير عن إرادته نظراً للعاهتين اللتين أصيب بهما . وتتقرر المساعدة القضائية لتصةرف 

لمسةاعدة بالذات أو لمجموع من التصرفات المعينة ، وينظر في ذلةك إلةى ظةروف مةن تقةررت مسةاعدته ، والةى خطةر مةا تقةررت ا
القضائية فيه . والمساعدة القضائي يعةين ويعةزل وفقةاً لألحكةام التةي تتبةع فةي تعيةين القةيم وعزلةه ، وتسةري عليةه األحكةام الخاصةة 

 ( . 119فقرة  1بالقوامة ) الوسيط 
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وقع الحجر عليه الستكمال العقوبة من ج ـة وللضـرورة مـن ج ـة أخـرى . والمصـاب بعـاهتين كامـل اهنهليـة أيضـًا 
 هننه كامل التمييز ، ولكن عجز الطبيعي عن التعبير عن إدارته اقتضى أن يكون له مساعد قضائي .

هــذه العقــود مــن  106محكــوم عليــه ال تصــدر من مــا فــي العــادة عقــود اإليجــار ، وإنمــا تصــدر $والغائــب وال
الوكيـــل أو القـــيم . أمـــا ذو العـــاهتين فـــإذا تقـــررت المســـاعدة القضـــائية لعقـــود إيجـــاره وصـــدر اإليجـــار بغيـــر معاونـــة 

صدر بعد تسجيل الحكم بتقر ر المساعد ، كان العقد قابال لإلبطال لمصلحة من تقررت له المساعدة القضائية إذا 
 .  ( 1114) المساعدة

 ) ب ( الوالية في اإليجار

 من له الوالية : -84

ال تقـــوم الواليـــة علـــى الشـــخص إال إذا كـــان قاصـــرًا أو محجـــورًا عليـــه لجنـــون أو عتـــه أو غفلـــة أو ســـفه ،  
 و ستوي في ذلك المميز وغير المميز .

قامـت عليـه الواليـة ، و كـون الـولي عليـه هـو الـولي  –مميزًا كان أو غيـر مميـز  –فإذا كان الشخص قاصرًا 
أو الوصي . وولى القاصر هو اهنب ، فإن لم يوجد ، فوصي اهنب المختار ، فإن لم يوجد فالجـد الصـحيح . فـإن 

حكمة . ووالية الولي أوسـع مـن واليـة الوصـي لم يوجد للقاصر واحد من هؤالء ، قام بالوالية عليه وصي تختاره الم
 كما سنرى . 

وإذا كـــان الشـــخص محجـــورًا عليـــه لجنـــون أو عتـــه أو غفلـــة أو ســـفه ، قـــام بالواليـــة عليـــه قـــيم . والقـــيم يعـــدل 
 . ( 1118) الوصي في مدى واليته

( الوصــي  2) ( الــولي .  1ومــن ثــم تكــون الواليــة فــي عقــد اإليجــار لفــر قين يتفاوتــان يــف مــدى الواليــة : ) 
 والقيم .

 الولي : -85

للولي إيجار أموال القاصر هنية مـدة ، ولـو زادت علـى ثـالث سـنوات . وال يقـال إن الـولي يـدير ملـك الغيـر  

                                                 

 . 119فقرة  – 118فقرة  1(  انظر في ذلك الوسيط  8182) 
. والقةيم علةى المحكةوم عليةه بعقوبةة جنائيةة كةالقيم علةى المحجةوز لعيةه ، (  وكذلك الوكيل عن الغائب يعدل الوصةي والقةيم  8189) 

يتولى إدارة أموال المحكوم عليه ، ويكون له إدارة هذه األموال لمدة ال تزيد على ثال  سنوات ، شأنه في ذلك شأن القيم وشةأن كةل 
التصةرف الةذي تقةررت المسةاعدة القضةائية فيةه ، ويعةين مدير لملك الغير . والمساعد القضائي ، كما قدمنا ، يعاون ذا العاهتين في 

 ويعزل وفقاً لألحكام التي تتبع في تعيين القيم وعزله ، وتسري عليه األحكام الخاصة بالقوامة ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك .
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تنص على أنه  "ال يجـوز لمـن ال يملـك إال حـا  111فال يملك التأجير هنكثر من ثالث سنوات ، ذلك هنن المادة 
تز ــد مدتــه علــى ثــالث ســنوات " . والــولي ال يــدخل فــيمن ال يملــك إال حــا اإلدارة ،  اإلدارة أن يعقــد إيجــاراً  $104

. فتكـون سـلطته فـي اإليجـار كسـلطة  ( 1111) مـدني 111هننه يملـك حـا التصـرف ، ولـذلك ال يتناولـه نـص المـادة 
ســلطة إال بقيــد . كمــا تقــدم القــول . وال تتقيــد هــذه ال ( 1200) المالــك ، يــؤجر هنيــة مــدة ولــو زادت علــى ثــالث ســنوات

من قانون الوالية على المـال ، فـالولي ال يسـتطيع إيجـار عقـار القاصـر لمـدة تمتـد  10واحد ورد في المادة  $108
إلى ما بعد بلوأ القاصر سن الرشد أكثر من سـنة . فلـو كـان القاصـر سـنه سـبع عشـرة سـنة ، وأجـر وليـه عقـارًا لـه 

ن هــذه المـــدة ال تمتــد أكثـــر مــن ســـنة بعــد بلـــوأ القاصــر إحـــدى لمــدة خمــس ســـنوات ، نفــذ اإليجـــار لكــل مدتـــه ، هن
وعشــر ن ســنة . ولــو أجــر الــولي العقــار لمــدة ســت ســنوات ، نفــذ اإليجــار لمــدة خمــس ســنوات ، وســقط فــي الســنة 

 . ( 1201) السادسة هنن القاصر يكون قد مضت عليه سنة منذ بلوغه سن الرشد

قــد يــؤذن لــه فــي تســلم أموالــه وإدارت ــا ، فيجــوز لــه إيجــار  وقــد تقــدم أن القاصــر إذا بلــغ الثمــاني عشــرة ســنة
أموالــه لمــدة ســنة واحــدة فــي المبــاني واهنراضــي الزراعيــة وهنيــة مــدة فــي غيــر ذلــك علــى التفصــيل الــذي قــدمناه . وال 

يـة مـن قـانون الوال 61يكون للولي في هذه الحالة حا إيجار أموال القاصـر ولـو لسـنة واحـدة ، وقـد رأينـا أن المـادة 
على المال تقضي بأن يعتبر القاصر المأذون كامل اهنهلية فيما أذن ليه فيه . وال يكـون للـولي فـي هـذه الحالـة إال 

                                                 

 11يةر إذن المحكمةة ) م مدني نتناول الولي إذا كمان هو الجد ، ألن الجةد ال يملةك حةق التصةرف بغ 118(  على أن المادة  8188) 
قانون الوالية على المال ( ، فهو إذن ال يملك إال حق اإلدارة كالوصي والقيم ، ومةن ثةم ال يجةوز أن يةؤجر مةال القاصةر لمةدة أكثةر 

وانظةر عكةس ذلةك عبةد  – 91جةالل العةدوي ص  – 89ص  23من ثال  سنوات ) انظر في هذا المعنى محمةد لبيةب شةنب فقةرة 
ويحتج لرأيه بأن الجد يملك أن ينفق  1هامل  491ص  119منصور مصطفى منصور فقرة  – 111ص  29ة الحي حجازي فقر

على نفسه من مال الصغير إذا كانت نفقته واجبة عليه ، ويالحظ األستاذ محمد لبيب شنب بحق أن هذا ليس إال تنفيذاً اللتزام قةانوني 
 ( . 2هامل  89ص  23وال يعتبر من أعمال التصرف : محمد لبيب شنب فقرة 

( يةنص علةى أن اإليجةار المعقةود مةن وصةي أو ولةي شةرعي ال يجةوز أن  413/332(  وقد كان التقنين المةدني القةديم ) م  8299) 
 21يكون إال لمدة ثال  سنين ، ما لم تأذن المحكمة التي من خصائصها الحكم في مسائل األوصياء بأزيةد منهةا . وقةد نصةت المةادة 

يجةب علةى األوصةياء والقامةة ووكةالء الغةائبين أن يحصةلوا علةى إذن مةن المجلةس الحسةبي "الس الحسبية على أنةه  من قانون المج
. ويالحظ أن نص قةانون المجةالس الحسةبية لةم  "لمباشرة أحد التصرفات اآلتية  . . . ) تاسعاً ( التأجير لمدة أكثر من ثال  سنوات 

الولي ال يةدخل فةي حكةم هةذه المةادة ، وتبقةى لةه السةلطة التةي خولهةا إيةاه قةانون األحةوال يدر  الولي فيمن ذكر ، ويفهم من هذا أن 
الشخصية من حي  التصرف واإلدارة فيما يتعلق بأموال من هو تحت واليته ، والشريعة اإلسةالمية تجيةز لةه إيجةار أمةوال القاصةر 

علةى ثةال  سةنوات دون إذن مةن المجةالس الحسةبي . وال مةن  يةر تحديةد المةدة ، وعلةى ذلةك يكةون للةولي حةق اإليجةار لمةدة تزيةد 
تقيد حق الولي في اإليجار لمدة تزيد على ثال  سةنين بةإذن المحكمةة التةي مةن خصائصةها  413/332يعترض على هذا بأن المادة 

يةع األوليةاء فةي اإليجةار الحكم في مسائل األوصياء ، فإن قانون هذه المحكمة ، وهو قانون المجالس الحسبية ، يعطي إذناً عامةاً لجم
لمدة تزيد على ثال  سنين ، وذلك مفهوم من عدم تقييدهم بإذن خاص لذلك . ومن جهة أخرى فإن قةانون المجةالس الحسةبية متةأخر 
عن التقنينةي المةدني القةديم ، فةإذا تعةرض القانونةان لمسةألة واحةدة واختلفةا فةي الحكةم ينسةخ المتةأخر منهمةا المتقةدم ) انظةر اإليجةار 

 ( .  194سليمان مرقس فقرة  – 19للمؤلف فقرة 
من قانون الوالية على المةال ( . فةإذا كةان  1(  ويجوز للولي أن يؤجر مال القاصر لنفسه بغير إذن المحكمة ) مفهوم المادة  8291) 

يتعاقةد معةه بالنيابةة عةن من قانون الوالية على المال ( ، أما الجد فيطلب تعيين وصي خاص  13الولي هو األب تعاقد مع نفسه ) م 
 من قانون الوالية على المال ( . 1فقرة  41القاصر ) م 
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، وقـد  ( 1202) أن يأذن للقاصر في إيجار المباني واهنراضي الزراعية لمدة تز د على سنة ولو جاوزت ثالث سـنوات
 تقدم بيان ذلك .

والــه وإدارت ــا يترتــب عليــه غــل يــد الــولي عــن اإليجــار علــى مــا قــدمنا ، ولمــا كــان اإلذن للقاصــر فــي تســلم أم
لــذلك يجــب تســجيل القــرار الصــادر بــاإلذن حتــى يمكــن االحتجــاج بــه علــى الغيــر الــذي يتعاقــد مــع الــولي ، و كــون 

ي مرافعـات ( . فـإذا أجـر الــول 1021 – 1026التسـجيل فـي السـجل المعـد لــذلك فـي دائـرة المحكمـة االبتدائيــة ) م 
مال القاصر بعد صـدور اإلذن للقاصـر فـي تسـلم أموالـه وإدارت ـا وقبـل تسـجيل اإلذن ، كـان إيجـار الـولي صـحيحًا 

. وإذا آجر القاصر بعد ذلك نفس المال ولنفس المدة إلى شخص آخـر ، كـان إيجـاره  ( 1209) نافذًا في حا القاصر
 149منه والمستأجر من الولي وفقًا هنحكام المادة أيضًا صحيحًا نافذًا في حقه ، ووجبت المفاضلة بين المستأجر 

 . وسيأتي بيان ا . ( 1201) مدني

 الوصي والقيم : -86

مــدني ،  111. وتقضــي المــادة  ( 1201) كــل مــن الوصــي والقــيم ال يملــك إال حــا إدارة أمــوال المحجــر عليــه 
مدتــه علــى ثـالث ســنوات إال بتــرخيص  كمـا رأينــا ، بأنــه ال يجـوز لمــن ال يملــك إال حـا اإلدارة أن يعقــد إيجــارًا تز ـد

للوصي مباشرة  110من قانون الوالية على المال على أنه  " ال يجوز $ 91من السلطة المختصة .وتنص المادة 
التصرفات اآلتية إال بإذن من المحكمة  . . . .  ) سابعًا ( إيجار عقار القاصر لمـدة أكثـر مـن ثـالث سـنوات فـي 

                                                 

 . 49و  29عبد الفتاح عبد الباقي هامل فقرتي  – 111ص  – 113ص  194(  سليمان مرقس فقرة  8292) 

حكةم القةانون ، فكةان وقد كان هذا الحكةم محةل نقةال فةي عهةد قةانون المجةالس الحسةبية حية  كةان القاصةر يتسةلم أموالةه إلدارتهةا ب
القضاء يذهب إلى أنه قبل تسلم هذه األموال يكةون للةولي وللوصةي حةق اإليجةار ، أمةا بعةد تسةلم القاصةر ألموالةه فةإن حةق اإليجةار 

وانظر  29ص  – 19ص  39اإليجار للمؤلف فقرة  – 118ص  2المحاماة  1822مايو سنة  13يكون له وحده ) أسيوط الجزئية 
 الهامل ( . في 99آنفاً فقرة 

ال يجةوز لةه ) القاصةر المةأذون ( بغيةر إذن مةن المحكمةة أن يةزاول "علةى أنةه   4/2أما قانون المحاكم الحسبية فقد نص فةي المةادة 
، فيجعل القانون اإلذن للمحكمةة دون الةولي فةي مةا  "أعمال التجارة أو أن يؤجر المباني أو األراضي الزراعية لمدة تزيد على سنة 

 سنة .يزيد على 
منه بأن القاصر المأذون ال يجوز له أن يؤجر األراضي الزراعية والمباني لمدة  11ولكن قانون الوالية على المال قضى في المادة 

، فجعل اإلذن للمحكمة يما يزيد علةى ثةال  سةنوات  "تزيد على سنة إال بإذن خاص من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك 
د على سنة وال يجاوز ثةال  سةنوات . وتقةول المةذكرة اإليضةاحية لقةانون الواليةة علةى المةال فةي هةذا الصةدد :  ، وللوصي فيما يزي

ويراعى أن النص الخاص بالحصول على إذن خاص يما تقدم ذكره من أعمةال اإلدارة قاصةر علةى مةن يكةون خاضةعاً للوصةاية . "
. ويؤخةذ مةن ذلةك أن الةولي لةه أن  "ى إذن وليه بالنسبة إلى هةذه األعمةال أما من يكون مشموال بالوالية ، فيتعين عليه الحصول عل

 ( . 1هامل  111ص  194يأذن القاصر في اإليجار إذا زادت مدته على سنة ولو جاوزت ثال  سنوات ) سليمان مرقس فقرة 
 . 111ص  194سليمان مرقس فقرة  – 49(  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8294) 
 . 123فقرة  1هامل  111ص  194(  سليمان مرقس فقرة  8293) 
في الهامل ( . ولكن الجد يملك  93(  وكذلك الجد إذا كان ولياً فهو ال يملك إال حق اإلدارة كما سبق القول ) انظر آنفاً فقرة  8291) 

زراعية والمباني . وسةنرى أن هنةاك إيجار عقارات القاصر ومنقوالته لمدة ال تزيد على ثال  سنوات ، دون تمييز بين األراضي ال
 قيداً على إيجار الوصي والقيم للمباني يقضي بأال يزيد اإليجار على سنة ، وهذا القيد ليم يرد بالنسبة إلى الجد فال يسري إذن عليه .
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كثـر مـن سـنة فـي المبـاني . ) ثامنـًا ( إيجـار عقـار القاصـر لمـدة تمتـد إلـى مـا بعـد بلوغـه اهنراضي الزراعية ولمدة أ
من قانون الوالية على المال بأن يسري على القيم ما يسري على  48سن الرشد هنكثر من سنة " . وتقضي المادة 

 الوصي من اهنحكام .

ن المـدني ، يملـك بغيـر إذن المحكمـة و خلص من هذه النصوص أن الوصي أو القيم ، بحسب أحكام التقنـي
. وبحسـب أحكـام قـانون الواليـة  ( 1206) إيجار أموال القاصر ، عقارات ومنقوالت ، لمدة ال تز د علـى ثـالث سـنوات

، ال يملــك أي من مــا بغيــر إذن المحكمــة إيجــار المبــاني لمــدة أكثــر مــن ســنة وإيجــار اهنراضــي  ( 1204) علــى المــال
الزراعية لمدة أكثر من ثالث سنوات ، بشرط أال تمتد مدة اإليجار في الحالتين أكثر من سنة بعد بلوأ القصر سن 

المـدني وأحكـام قـانون الواليـة علـى . وبالجمع بين أحكام التقنـين  ( 1208) الرشد أو بعد فك الحجر ع المحجور عليه
 المال تستخلص اهنحكام اآلتية :

ر عليـه لمـدة تز ـد ال يجوز للوصـي أو القـيم ، بغيـر إذن المحكمـة ، إيجـار منقـوالت القاصـر أو المحجـو  –1
 .على ثالث سنوات

ــــة المملوكــــة للقصــــا -2 ــــر إذن المحكمــــة ، إيجــــار اهنراضــــي الزراعي ــــيم ، بغي ر أو ال يجــــوز للوصــــي أو الق
للمحجور عليه لمدة تز د على ثالث سنوات ، أو لمدة تمتد أكثر من سنة بعد بلوأ القاصر سن الرشد أو فكالحجر 

 عن المحجور عليه .

ال يجــوز للوصــي أو القــيم ، بغيــر إذن المحكمــة ، إيجــار المبــاني المملوكــة للقاصــر أو للمحجــور عليــه  -9
 . ( 1201) لمدة تز د على سنة

                                                 

 ( . 21(  وقد كان هذا هو الحكم أيضاً في قانون المجالس الحسبية ) م  8291) 
 ( . 29المحاكم الحسبية ) م  (  وهي أيضاً أحكام قانون 8292) 
علةى أن إيجةار الوصةي أو الةولي الشةرعي "من تقنين الموجبات والعقةود اللبنةاني علةى مةا يةأتي :   131/2(  وتنص المادة  8299) 

ألمةةوال  يةةر منقولةةة أو لحقةةو  مختصةةة بهةةا ال يجةةوز أن يعقةةد لمةةدة تتجةةاوز سةةنة واحةةدة إال بحالةةة وجةةود الوصةةاية وبتةةرخيص مةةن 
 . "ذات الصالحية المحكمة 

(  فإن آجر الوصي أو القيم بغير إذن المحكمة لمدة تزيد على الحةد المقةرر قانونةاً ، فةإن إيجةار ال يكةون بةاطال ، بةل تةنقص  8298) 

المدة إلى ثال  سنوات . والذي يملك طلب انقصا المدة ليس هةو المسةتأجر ألن حةق اإلنقةاص لةم يتقةرر لمصةلحته ، بةل الوصةي أو 
كان هو الذي صدر منه اإليجةار وذلةك نيابةة عةن المحجةور ، وكةذلك المحجةور بعةد بلو ةه سةن الرشةد أو بعةد فكةالحجر ) القيم ولو 

 – 19ص  49عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 191ص  199سمن  – 1مكرر  221فقرة  2ديمانت  – 139فقرة  2دديمولومب 
اصر بعد بلوت سن الرشد والمحجور عليه بعد فةك الحجةر همةا وحةدهما انظر عكس ذلك وأن الق – 31عبد المنعم فر  الصدة فقرة 

ص  413فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 491فقةرة  4ع هيك  112دون الوصي والقيم اللذان يملكان طلب إنقاص المدة : ووف 
 ( . 11اإليجار للمؤلف فقرة  – 348فقرة  19بالنيول وريبير  – 1هامل  181

قل مع العين المؤجرة إلى مشتري هذه العين ، ألن المشتري خلف المحجر في حقوقه وفي التزاماته بالنسبة ودعوى إنقاص المدة تنت
 – 111ص  9المجموعةة الرسةمية  1891ديسةمبر سةنة  2إلى العين ، ويدخل في هذه الحقو  حق إنقاص المدة ) استئناف وطنةي 

عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 2هةامل  19ص  49لبةاقي فقةرة عبد الفتاح عبةد ا – 192ص  – 191ص  199سليمان مرقس فقرة 
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وكما ال يجوز  للوصي أو القـيم أن يـؤجر هنكثـر مـن المـدة القانونيـة ، كـذلك ال يجـوز لـه أن يجـدد اإليجـار ٍ 
مقدمًا لمدد أخرى بحيث يكون المجموع أكثر من المدة القانونية . ولكن هذا ال يمنعـه مـن أن يجـدد اإليجـار ، ولـو 

اهنول أو قبـل انت ائـه بمـدة وجيـزة تبعـًا زاد المجموع على المدة القانونية ، بشرط أن يكون ذلك عنـد انت ـاء اإليجـار 
لمــا يقتضــيه حســن اإلدارة . إذ الواجــب علــى اهنوصــياء والقــوام أن يتحــرروا حســن اإلدارة فــي اإليجــار الــذي يصــدر 

. أو لمـدة طو لـة ال تسـوغ ا الظـروف ولـو كانـت ال  ( 1210) من م ، و عتبر من سوء اإلدارة أن يؤجروا بـأجرة بخسـة
ســنوات ، وفــي هــذه الحالــة اهنخيــرة ال يجــوز إنقــاص المــدة ولكــن الوصــي أو القــيم يبقــى  علــى ثــالث 112تز ــد $

 . ( 1211) مسئوال عن سوء إدارته

وإذا أذن للقاصر الذي بلغ الثماني عشرة أو للمحجور عليه في تسـلم أموالـه وإدارت ـا ، فـإن الوصـي أو القـيم 
عليه فـي إيجـار اهنراضـي الزراعيـة والمنقـوالت لمـدة تز ـد  ال يملك اإليجار ، وإنما يملك اإلذن للقاصر أو للمحجور

                                                                                                                                                                    

 1هامل  181ص  413فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 128بودري وشوفو في األموال فقرة  – 411فقرة  1جيوار  – 31فقرة 
ذلةك  ويذهبون إلى أن المشتري يجب عليه التربص حتى يبلغ القاصر سن الرشد أو حتةى يفةك الحجةر عةن المحجةور عليةه وعنةد –

وانظةر عكةس ذلةك وأن دعةوى  – 348فقةرة  19يرفع دعوى إنقاص المدة . والى هذا الرأي األخير يةذهب أيضةاً بالنيةول وريبيةر 
 مكررة ( .  112فقرة  1إنقاص المدة ال تنتقل إلى مشتري العين بودري وفال 

أجر أن يرجةع بتعةويض علةى الوصةي أو القةيم ، إذ وإذا أنقصت المدة الزائدة على الحد القانوني إلى ثةال  سةنوات ، لةم يجةز للمسةت
( . ويترتةب  192فقرة  1المفروض أنه يعرف أن الوصي أو القيم  اليجوز له اإليجار لمدة أطول من ثال  سنوات ) بودري وفال 

ليه بأنه ور  من على ذلك أنه إذا كان القاصر وارثاً للوصي ومات هذا األخير وطلب القاصر إنقاص المدة ، فال يصح االحتجا  ع
( . لكن إذا اشترط في عقةد اإليجةار ضةمان  121فقرة  1الوصي التزام الضمان إذ ال ضمان على الوصي كما تقدم ) بودري وفال 

الوصي ، أو إذا تقدم الوصي في العقد كمالك ال كوصي ، ففةي هةاتين الحةالتين يكةون الوصةي ضةامناً ، ويةر  هةذا الضةمان وارثةه 
 ( . 141بودري وشوفو في األموال فقرة  – 192فقرة  1طلب إنقاص المدة ) بودري وفال القاصر فال يملك 

(  وتبطل الشريعة اإلسالمية عقود الوصي التي تنطوي على  بن فاحل ، ولكن القانون اكتفى ببسط الرقابة على تصةرفات  8219) 
الوصي من جانب المحكمة ، فإذا أجر الوصي أو القيم بغبن فةاحل كةان إيجةاره صةحيحاً ، ولكنةه يكةون مسةئوال أمةام المحكمةة وقةد 

مةةن التقنةةين المةةدني  191( . انظةةر عكةةس ذلةةك المةةادة  1وهةةامل رقةةم  118ص  193ة تعزلةةه لسةةوء إدارتةةه ) سةةليمان مةةرقس فقةةر
 العراقي وهي تجيز اإليجار الصادر من الوصي ولو كان بغبن يسير ، فال يجوز اإليجار إذن بغبن فاحل .

سنوات ، إذا ثبت أن هناك  (  بل يجوز الحكم ببطالن اإليجار إذا أن بأجرة بخسة أو لمدة طويلةولو كانت ال تزيد على ثال  8211) 

تواطؤا بين الوصي أو القيم وبين المستأجر ، ألن هذا  ل والغل يبطل العقود . والةذي يملةك الةبطالن هةو القاصةر عنةد البلةوت أو 
المحجور عليه عند فك الحجر عنه ، وكةذلك الوصةي أو القةيم الجديةد إذا عةزل مةن ثبةت الغةل عليةه . وإذا كةان اإليجةار الباطةل قةد 

نتهى قبل رفع دعوى البطالن ، كان الوصي أو القيم مسئوال عن تعويض القاصر أو المحجور عليه عما أصابه من الضةرر بسةبب ا
 ( . 2وهامل رقم  94ص  11الغل ) اإليجار للمؤلف فقرة 

عة أو لمن يكون الوصي أو هذا وال يجوز للوصي أو القيم أن يؤجر مال القاصر لنفسه أو لزوجة أو ألحد أقاربهما إلى الدرجة الراب
مةن قةانون الواليةة  11بنةد  48القيم نائباً عنه ، أياً كان المال المؤجر وأيا كانت مدة اإليجار ، ما لةم يحصةل علةى إذن المحكمةة ) م 

لةم  فقرة ب مةن قةانون الواليةة علةى المةال ( ، فةإذا 41على المال ( ، وبشرط أن يطلب تعيين وصي خاص يتعاقد معه في ذلك ) م 
يفعل كان اإليجار  ير نافذ في حق القاصر فال يلزمه ، ويكون صحيحاً فيمةا بةين الوصةي أو القةيم وبةين المسةتأجر فيلزمةه . وتعةين 
المحكمة وصياً أو قيماً ليسترد العين المؤجرة ، بل يجوز لنفس الوصي أو القيم المؤجر أن يطلب استرداد العين المةؤجرة مةن تحةت 

دها إذا كان هو نفسه المستأجر . وإذا بلغ القاصر سن الرشد أو فك الحجر عن المحجور عليه ، جاز له أن يسترد يد المستأجر أو ير
 2استئناف وطني  – 142ص  18رقم  1مجموعة عمر  1842يونيه سنة  11العين المؤجرة من يد المستأجر ) قارن نقض مدني 

: ويجعل الحكمان اإليجار قابال لإلبطال . انظر في انتقاد ذلك سليمان  111ص  13رقم  9المجموعة الرسمية  1891ديسمبر سنة 
 . 199مرقس فقرة 
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على سنة وال تجاوز ثالث سنوات . أما في المباني فال يملك اإلذن بل المحكمة هـي التـي تـأذن ، هنن الوصـي أو 
 القيم ال يملك اإليجار هنا لمدة تز د على سنة ف و في ذلك كالصغير والمحجور عليه .

 سبة إلى المستأجراألهلية والوالية بالن -2

 ) أ ( أهلية المستأجر

 االستئجار قد يكون من أعمال اإلدارة وقد يكون من أعمال التصرف : -87

قد يكون االستئجار عمال من أعمال اإلدارة . فمن يستأجر دارًا ليسكن ا إنما يدفع اهنجرة عادة من دخله ال  
أهــم شــؤونه وه الســكنى . وإذا كــان إيجــار الــدار كمــا رأينــا مــن رأس مالــه ، وهــو فــي اســتئجاره للــدار يــدير شــأنًا مــن 

عمال من أعمال اإلدارة ، فأولى أن يكون استئجارها كذلك . ومن يستأجر مكانـًا ليباشـر فيـه م نتـه مـن محامـاة أو 
طب أو هندسة أو غير ذلك من اهنعمال ، أو يباشر فيه تجارتـه أو صـناعته ، إنمـا يقـوم بعمـل مـن أعمـال اإلدارة 
المتعلقة بم نتـه أو تجارتـه أو صـناعته . ومـن يسـتأجر وابـورًا للـري أو آلـة رافعـة أو محراثـًا أو نحـو ذلـك مـن آالت 
الزراعة ، أو يستأجر مكانًا يدير فيه أعماله ، إنما يقوم بعمـل مـن أعمـال اإلدارة اقتضـته الضـرورة فـي إدارة شـؤونه 

. 

. فمـن يسـتغل مالـه فـي اسـتئجار ارض زراعيـة إنمـا  ( 1212) وقد يكون االسـتئجار عمـال مـن أعمـال التصـرف
يتصرف في هذا المال بقصد المضاربة ، شأنه في ذلك شأن من يشتري سلعة بقصد االتجار في ا . ومن يستأجر 

من الباطن إنمـا يقـوم بعمـل مـن أعمـال االسـتغالل ، فيكـون االسـتئجار هنـا مـن أعمـال  111دارًا يفرش ا ليؤجرها $
 أعمال اإلدارة . التصرف ال من

فيرجـــع فـــي التفرقـــة بـــين االســـتئجار كعمـــل مـــن أعمـــال اإلدارة واالســـتئجار كعمـــل مـــن أعمـــال التصـــرف إلـــى 
ظـــروف االســـتئجار والـــى القصـــد منـــه . فـــإن كـــان المســـتأجر قـــد اســـتأجر المـــال إلدارة شـــؤونه المألوفـــة ، أو كـــان 

فــإن االســتئجار فــي هــاتين الحــالتين يكــون عمــال مــن االســتئجار لــيس إال عمــال تابعــًا اقتضــته ضــرورات اإلدارة ، 

                                                 

محمةد  – 33فقةرة  1جيةوار  – 114فقةرة  1(  انظر عكس ذلك وأن االستئجار هو دائمةاً مةن أعمةال اإلدارة بةودري وفةال  8212) 

 . 111ص  82سليمان مرقس فقرة  – 33محمد علي إمام فقرة  – 42كامل مرسي فقرة 
 42وانظر في أن االستئجار من أعمال التصرف وال يكون من أعمال اإلدارة إال إذا اقتضته إدارة المال عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

) ويكةون مةن أعمةال اإلدارة أيضةاً  إذا كانةت األجةرة  11عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 119منصور مصطفى منصور فقرة  –
 . 21لبيب شنب فقرة  محمد –عمال ال ماال ( 

وانظر فةي أن االسةتئجار مةن أعمةال التصةرف إذا اقتضةى دفةع األجةرة االقتطةاع مةن رأس المةال وإال هةو مةن أعمةال اإلدارة علةى 
) انظر الهامل التالي ( ، وفي أنه من أعمال التصةرف إال حية  يكةون اسةتئجار الشةيء مةن مقتضةيات اسةتغالل  29البارودي ص 

 . 28أعمال اإلدارة جالل العدوي ص شيء آخر فيكون من 
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أعمــال اإلدارة ، و قتضــي فــي المســتأجر أهليــة اإلدارة دون أهليــة التصــرف . وإن كــان االســتئجار عمــال مســتقال ال 
تابعًا لعمل آخـر ، وقـد قصـد بـه رأسـا اسـتغالل المـال بقصـد المضـاربة ، ف ـو مـن أعمـال التصـرف ، و قتضـي فـي 

 . ( 1219) التصرف وال تكفي أهلية اإلدارة المستأجر أهلية

 ونستعرض في ضوء ما تقدم الحاالت المختلفة التي استعرضناها عند الكالم في المؤجر .

 البالغ الرشيد :  -88

كل من بلغ رشيدًا يستطيع أن يستأجر ، سـواء كـان االسـتئجار مـن أعمـال اإلدارة أو مـن أعمـال التصـرف ، 
معــًا . وال فــرق فــي ذلــك بــين عقــار ومنقــول ، وال بــين مــدة ومــدة يســتطيع أن يســتأجر  هننــه يملــك اإلدارة والتصــرف

 لمدة تز د على ثالث سنوات ولو جاوزت تسعًا .

 عديم التمييز : -89

أمــــا عــــديم التمييــــز فــــال يســــتطيع أن يتعاقــــد ، ومــــن ثــــم ال يســــتطيع أن يســــتأجر . فالصــــغير غيــــر المميــــز  
أهليــة التصــرف وال أهليــة اإلدارة وال أهليــة التعاقــد أصــال ، ومــن ثــم ال يجــوز ل ــم  والمجنــون والمعتــوه ال يملكــون ال

 االستئجار ولو كان من أعمال اإلدارة .

وإذا صدر االستئجار م المجنـون أو المعتـوه قبـل تسـجيل قـرار الحجـر ، لـم يكـن بـاطال ، إال إذا كانـت حالـة 
 مدني ( . 111مؤجر على بينة من ا ) الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد أو إذا كان ال

                                                 

وهةي تعةدد التصةرفات  48(  وهناك معيار للتفرقة ورد في المذكرة اإليضاحية لقةانون الواليةة علةى المةال فةي صةدد المةادة  8214) 

عمةال أن معيار التفرقة بين مةا يعتبةر مةن أعمةال التصةرف ومةا يعتبةر مةن أ"التي ال يجوز للوصي أن يباشرها إال بإذن المحكمة :  
اإلدارة هو المساس برأس المال . ويقصد برأس المال أصل المال الةذي آل إلةى القاصةر ومةا أضةيف إليةه مةن نمةاء . فكةل تصةرف 
ينطوي على إخرا  جزء من رأس المال من الذمة أو على ترتيب حق عيني عليه يعتبر من أعمال التصرف ، وما عةدا ذلةك يعتبةر 

 .  "قانون أو العرف بغير ذلك كما هو الشأن مثال في اإلجارة التي تجاوز مدتها ثال  سنوات من أعمال اإلدارة ، ما لم يقض ال
من جهةة المةؤجر يعتبةر مةن  "( إن عقد اإليجار  229ص  – 218ويقول احمد فتحي ز لول في كتاب شرح القانون المدني ) ص 

فهو م قبيةل التصةرفات التةي تقتضةي أهليةة تامةة . لةذلك ال يجةوز األعمال الجارية المتعلقة بإدارة األموال . وأما من جهة المستأجر 
ألحد أن يستأجر إال إذا كان متصفاً بأهلية األداء . وأن يكون االستئجار لمنفعته هو أو لمنفعة موكله في ذلك . وليس لجميع الةوكالء 

مةن االسةتئجار ، إال دارا يسةكنها المحجةور أو دابةة أن يستأجروا لموكليهم ، فاألولياء واألوصياء والقوام ووكالء الغائبين ممنوعون 
يركبها أو خادمةاً يخدمةه . أمةا اإلجةارة للمضةاربة فهةي مخةاطرة هةم ممنوعةون منهةا . ويجةوز أن يكةون االسةتئجار حتمةا علةيهم إذا 

ا ضةرورية لةإلدارة ، اقتضته ضرورة إدارة أمالك المحجور ، كاستئجار قناة للري أو آلة رافعة أو قطعة ارض إلجراء أعمةال فيهة
ويجب أال يزيدوا في ذلك عن الضرورة الملجئة . وهناك سبب آخر وهو أن االستئجار استثمار لنقود المحجور ، وال يجوز ذلةك إال 

 . "بترخيص من المجالس الحسبي ، وقلما يأذن به ، بل لم يتصل بعلمنا أنه وقع 
 . 94فقرة  – 92انظر أيضاً اإليجار للمؤلف فقرة  
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 الصبي المميز : -91

إذا بلـغ السادسـة عشـرة وكـان يسـكب مــن  11وال يملـك الصـبي المميـز االسـتئجار إال فـي أحـوال ثـالث : )  
( إذ بلــغ الثامنــة عشــر وإذن لــه فــي  9( إذا بلــغ الثامنــة عشــر وأذن لــه فــي تســلم أموالــه وإدارت ــا . )  2عملــه . ) 
 التجارة .

  القاصر إذا بلغ السادسة عشرة وكان يكسب من عمله : -90

مـن قــانون الواليـة علـى المــال تـنص علـى أن  "يكـون القاصــر الـذي بلـغ السادســة  69أن المـادة  ( 1211) رأينـا
عشرة أهال للتصرف فيما يكسبه من عمله من أجر أو غيـره ، وال يجـوز أن يتعـدى اثـر التـزام القاصـر حـدود المـال 

رة إذا كــان يكســب مــن عملــه يســتطيع أن الــذي يكســبه مــن م نتــه أو صــناعته " . فالقاصــر الــذي بلــغ السادســة عشــ
يتصــرف فــي كســبه ، ومــن ثــم يســتطيع أن يســتأجر ب ــذا الكســب مــا يشــاء م اهنمــوال ، دون أن يتقيــد بمــدة ثــالث 

فيه . وترى من ذلك أنه يسـتطيع ا يسـتأجر  116سنوات ، هننه يملك المال الذي يستأجر به و ستطيع التصرف $
 االستئجار من أعمال اإلدارة أو من أعمال التصرف .ب ذا المال هنية مدة ، سواء كان 

 القاصر إذا بلغ الثامنة عشرة وأذن له في تسلم أمواله وإدارتها : -92

مــن  11 – 11أن القاصــر الــذي بلــغ الثامنــة عشــرة قــد يــؤذن ليــه فــي تســلم أموالــه وإدارت ــا ) م  ( 1211) رأينــا 
قانون الوالية على المال ( ، وفي هذه الحالة له أن يباشر أعمال اإلدارة ، وال يجوز له أن يؤجر اهنراضي الزراعية 

ال بالقـدر الـالزم لسـد نفقاتـه ومـن تلزمـه والمباني لمدة تز د على سنة ، وال يجوز لـه أن يتصـرف فـي صـافي دخلـه إ
مــن قــانون الواليــة علــى المــال ( . فالمــال الــذي يتســلمه القاصــر يكــون لــه فيــه حــا اإلدارة ،  16نفقــت م قانونــًا ) م 

فيجوز له إذن أن يستأجر به في الجدود التي يكون في ا االستئجار من أعمال اإلدارة ، فيجوز له إذن أن يسـتأجر 
د التـي يكـون في ـا االسـتئجار مـن أعمـال اإلدارة ال مـن أعمـال التصـرف ، وهنيـة مـدة كانـت ، وال يتقيـد به في الحدو 

بمدة السنة التي نص القانون على تقييده ب ـا فـي إيجـار اهنراضـي الزراعيـة والمبـاني . فيسـتأجر لمـدة سـنة ، ولمـدة 
 أعمال اإلدارة كما قدمنا . تز د على سنة ولو جاوزت ثالث سنوات ، ما دام االستئجار في حدود

وال يستطيع أن يستأجر أرضًا زراعية يستغل في ا ماله ولو لسنة واحدة هنن االستئجار في هذه الحالـة يكـون 
 من أعمال التصرف ال من أعمال اإلدارة ، وهو ال يملك التصرف .

                                                 

 . 28(  انظر آنفاً فقرة  8213 )
 . 99(  انظر آنفاً فقرة  8211) 
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 القاصر إذا بلغ الثامنة عشرة وأذن له في التجارة :  -93

قانون الوالية علـى المـال  14القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة قد يؤذن له في التجارة ) م أن  ( 1216) وقد رأينا
( . فيكون له أن يباشر جميع اهنعمال التجار ة التي تدخل في اإلذن ، فإذا دخل في هذه اهنعمال االستئجار كان 

صــرف ، ولــه أن يســتأجر هنيــة مــن أعمــال اإلدارة أو مــن أعمــال الت 114لــه أن يســتأجر ، ســواء كــان االســتئجار $
 مدة ولو جاوزت ثالث سنوات .

 ذو الغفلة والسفيه : -94

وإذا حجــر علــى ذي الغفلــة والســفيه وســجل قــرار الحجــر ، وأذن لــه فــي تســلم أموالــه وإدارت ــا ، كــان لــه أن  
ســتطيع إذن أن يســتأجر فــي الحــدود التــي يســتأجر في ــا الصــبي المميــز المــأذون لــه فــي تســلم أموالــه وإدارت ــا . في

يستأجر ما دام االسـتئجار مـن أعمـال اإلدارة ال مـن أعمـال التصـرف ، وهنيـة مـدة كانـت . وقـد تقـدم بيـان ذلـك عنـد 
 . ( 1214) الكالم في الصبي المأذون له في تسلم أمواله وإدارت ا

مـا لـم  أما االستئجار الصادر مـن ذي الغفلـة أو السـفيه قبـل تسـجيل قـرار الحجـر ف ـو فـي اهنصـل صـحيح ،
يكــن االســتئجار نتيجــة تواطــؤ أو اســتغالل فيكــون العقــد قــابال لإلبطــال لمصــلحة ذي الغفلــة أو الســفيه علــى الوجــه 

 .  ( 1218) الذي بيناه فيما تقدم

 ) ب ( الوالية في االستئجار

 الولي :  -95

االســتئجار مــن للــولي اهنب اســتئجار المــال للقاصــر هنيــة مــدة ولــو زادت علــى ثــالث ســنوات ، وســواء كــان 
 . ( 1211) أعمال اإلدارة أو من أعمال التصرف ، هنن الوي إذا كان هو اهنب يملك اإلدارة والتصرف معاً 

وإذا أذن للقاصــر الــذي بلــغ الثامنــة عشــرة فــي تســلم أموالــه وإدارت ــا ، كــان لــه حــا اإلدارة علــى الوجــه الــذي 
يــة مــدة كانــت ، مــا دام االســتئجار عمــال مــن أعمــال . فيجــوز إذن للقاصــر أن يســتأجر المــال لنفســه هن ( 1220) بينــاه

                                                 

 . 91(  انظر آنفاً فقرة  8211) 
 . 82(  انظر آنفاً فقرة  8212) 
 . 92(  انظر آنفاً فقرة  8219) 
قانون الوالية على المال ( ،  1(  أما إذا كان الولي هو الجد ، فال يجوز له التصرف في مال القاصر بغير إذن المحكمة ) م  8218) 

ومن ثم ال يجوز له االستئجار إذا كان من أعمال التصرف ، ويجوز إذا كان مةن أعمةال اإلدارة ) منصةور مصةطفى منصةور فقةرة 
ص  19فقةرة  11ص  31قارن عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 194 22شنب فقرة محمد لبيب  – 492ص  – 491ص  119
92 . ) 
 . 91وفقرة  99(  انظر آنفاً فقرة  8229) 
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. فإذا كان االستئجار من أعمال التصـرف لـم يملكـه القاصـر ، ولكـن  ( 1221) التصرف 118اإلدارة ال من أعمال $
الولي يملكه . فيستطيع الولي أن يستأجر مـاال للقاصـر هنيـة مـدة إذا كـان الغـرض هـو اسـتغالل مـال القاصـر ، إذ 

 ر عندئذ من أعمال التصرف .يكون االستئجا

 الوصي والقيم :  -96

. أن الوصي ا القيم ال يجوز له إيجار منقوالت المحجور لمدة تز د على ثالثة سـنوات أو لمـدة  ( 1222) قدمنا
تمتد إلى أكثر من سـنة بعـد بلـوأ القاصـر سـن الرشـد و بعـد فـك الحجـر عـن المحجـور عليـه ، وال يجـوز لـه إيجـار 

د علــى ســنة . هــذا عــن اإليجــار ، أمــا عــن االســتئجار فيملــك الوصــي أو القــيم أن يســتأجر المــال المبــاني لمــدة تز ــ
للصغير أو للمحجور عليه هنية مدة كانت متى كان االستئجار من أعمال اإلدارة . فإذا كان االستئجار من أعمال 

 محكمة .التصرف لم يملكه الوصي أو القيم ، ولو لمدة ال تز د على سنة ، إال بإذن ال

وإذا أذن للقاص الذي بلغ الثامنة عشر أو للمحجور عليه في تسلم أمواله وإدارت ا ، فإن الوصي أو القيم ال 
يملك االستئجار للقاصر ولو كان االستئجار من أعمال اإلدارة ، هنن اإلدارة تنتقل إلى القاصـر أو المحجـور عليـه 

 . ( 1229) على الوجه الذي بيناه فيما تقدم

 الثاني المطلب

 عيوب الرضاء في عقد اإليجار

 تطبيق القواعد العامة : -97

أو استغالل . وليس في ذلـك  ( 1221) يكون الرضاء في عقد اإليجار معيبًا إذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه  
 العامة ، وعقد اإليجار شأنه شان سائر العقود في عيوب الرضاء . 111إال تطبيا للقواعد $

عقـــد اإليجـــار لـــه تطبيقـــات عمليـــة ال تخلـــو مـــن اهنهميـــة ، ال ســـيما الغلـــط فـــي شـــخص  علـــى أن الغلـــط فـــي
المسـتأجر والغلــط فــي العــين المــؤجرة . وكـذلك االســتغالل فــي تطبيقــه علــى عقــد اإليجـار فــي حاجــة إلــى شــيء مــن 

                                                 

 . 82(  انظر آنفاً فقرة  8221) 
 . 91(  انظر آنفاً فقرة  8222) 
 . 82(  انظر آنفاً فقرة  8224) 
العةين المسةتأجرة ، وعنةد تنفيةذ الحكةم تعةرض ثالة   (  وقد قضت محكمة النقض بأنةه إذا صةدر حكةم علةى مسةتأجر بةإخالء 8223) 

مدعيا أنه مالك العين ، وانتهت معارضته في التنفيذ بأن استأجر هو العين ممن صدر لةه حكةم اإلخةالء ، فةال يصةح القةول بةأن عقةد 
يونيةه سةنة  2) نقةض مةدين اإلجارة األخير قد شابه من تنفيذ الحكم إكراه مبطل لةه ، بةل يكةون هةذا العقةد صةحيحاً منتجةا كةل آثةاره 

 ( .  129ص  11مجموعة عمر رقم  1842
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 البيان .

 الغلط في شخص المستأجر : -98

جــه عــام تــأثير فــي صــحية العقــد ، هنن اإليجــار إذا كـان الغلــط واقعــًا علــى شــخص المســتأجر ، فلــيس لـه بو  
من عقود المعاوضة ، و ستوي لدى المؤجر أن يكون قد أجر لشخص أو آلخر ما دام ير د ب ـذا اإليجـار أن يـدير 
العين المؤجرة دون مراعاة لشخصية المستأجر . ولكن مع ذلك يكـون الغلـط سـببًا فـي إبطـال عقـد اإليجـار إذا كـان 

. واهنصل أن شخص المستأجر لـيس محـل  ( 1221) اعتبار لدى المؤجر ، كما في المزارعة شخص المستأجر محل
 . ( 1226) اعتبار في العقد إال إذا ثبت العكس

أمــا إذا كــان الغلــط واقعــًا فــي م نــة المســتأجر كمــا إذا أجــر شــخص منزلــه لطبيــب أو محــام وهــو يعتقــد أن 
المســتأجر كمـا إذا أجــر شـخص هنعــزب وهـو يعتقــد أنــه المسـتأجر موظــف ير ـد الســكنى ، أو فـي صــفة مـن صــات 

المســتأجر كمــا إذا أجــر شــخص لمفلــس وهــو يعتقــد أنــه موســر ، أو فــي عــدد  120، أو فــي يســار $ ( 1224) متــزوج
أسرة المستأجر كما إذا أجر شخص لكثير العيال وهو يحسب أن أسرته قليلة العدد ، فاهنصل أن  مثـل هـذا الغلـط 

العقد . وهذا ما لـم يقتـرن بـالغلط ظـرف آخـر . فـإن اشـترط المـؤجر مـثال أن يكـون المنـزل وحده ال يؤثر في صحة 
المـؤجر للسـكنى ، فـإذا اســتعمله المحـامي مكتبـًا أو الطبيـب عيــادة ال يكـون ذلـك أيضـًا ســببًا إلبطـال العقـد ، ولكتــه 

ا إيقـاع المـؤجر فـي الغلـط ، فـإن هـذا يكون سببًا لفسخه لمخالفة الشروط . وإذا اقترن الغلط بطرق احتيالية أر ـد ب ـ

                                                 

 98سةليمان مةرقس فقةرة  – 39اإليجار للمؤلف فقرة  –الهامل  12فقرة  1بودري وفال  – 12فقرة  1119( الرومبير م  8221) 
منصةةور  – 41محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 21محمةةد كامةةل مرسةةي فقةةرة  – 1هةةامل  31ص  21عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  –

 . 49عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 112مصطفى منصور فقرة 
: التشريعات االسةتثنائية فةي اإليجةار قةد جعلةت شةخص  328فقرة  19قارن بالنيول وريبير  – 14فقرة  1(  بودري وفال  8221) 

 المستأجر وصفاته محل اعتبار في العقد .
ية في المستأجر ، كما إذا كان جميع طبقات المنزل تسكنها اسر ليس فيها جوهر –صفة المتزو   –(  وقد تكون هذه الصفة  8222) 

أعزب ويكون العرف فةي الحةي أن مثةل هةذا المنةزل ال يسةكنه عةزب . ففةي هةذه الحالةة يكةون الغلةط واقعةاً فةي صةفة جوهريةة فةي 
( ، إذا كان المستأجر يعلةم بغلةط  1ل هام 31ص  21شخص المستأجر ويكون اإليجار قابال لإلبطال ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

( . ومثةل ذلةك ن  31ص  49عبد المنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 112المؤجر أو يستطيع أن يتبينه ) منصور مصطفى منصور فقرة 
يتقدم رجل الستئجار منزل ومعه امرأة على أنها زوجته ، ويظهر بعد ذلك أنهةا ليسةت زوجتةه وأنةه متةزو  بةأخرى تعةيل منفصةلة 

 – 192 – 2 – 1821جازيةت دي باليةه  1821مةايو سةنة  3، فيكون العقةد قةابال لإلبطةال للغلةط ) محكمةة أنجيةه االسةتئنافية  عنه
( . ويكةةون إيجةةار قةةابال  128ص  1822سةنة  21وانظةر تعليقةةاً يؤيةةد هةذا الحكةةم لةةديمو  فةي مجلةةة القةةانون المةدين الفصةةلية مجلةةد 

 ( . 2هامل  19ص  39لإلبطال أيضاً إذا اتضح أن المستأجر يعيل مع خليلة له في المنزل المؤجر ) اإليجار للمؤلف فقرة 
ال للغلط إذا اتضح فيما بعد أن المستأجرة عاهر ولو لم تكن تمارس حرفتها في المكان المؤجر وقضى بأن اإليجار يكون قابال لإلبط

 1983يوليه سنة  19، إذ أن سمعة المستأجر األدبية في مثل هذه الظروف تكون محل اعتبار عند المؤجر ) محكمة نانت االبتدائية 
عين المؤجرة ، كان للمؤجر فو  ذلك طلةب الفسةخ السةتعمال العةين ( . ولو ماست حرفتها في ال 121 – 2 – 83جازيت دي باليه 

 ( . 31ص  49في  ير ما أعدت له ) عبد المنعم فر  الصدة فقرة 
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 . ( 1228) يكون تدليسًا يجيز إبطال العقد

 الغلط في العين المؤجرة : -99

. أمـا إذا كـان  ( 1221) وإذا وقع الغلط في ذاتية العين المؤجرة فإن اإليجار يكـون بـاطال طبقـًا للقواعـد العامـة 
الغلــط واقعــًا فـــي وصــف مـــن أوصــاف العـــين ، فــإن كـــان محــل اعتبـــار كــان اإليجـــار قــابال لإلبطـــال ، كــأن يعتقـــد 
المستأجر أنه يستأجر أرضًا للبناء فإذا هـي ارض للزراعـة ، أو يعتقـد أنـه يسـتأجر أرضـًا لزراعـة الفواكـه أو الزهـور 

 . ( 1290) اديةفإذا هو يستأجر أرضًا لزراعة المحصوالت الع

دون انتفــاع مــن  121وال يعتبــر غلطــًا أن يكــون المــؤجر قــد خــول للغيــر حقوقــًا علــى العــين المــؤجرة تحــول $
غيــر أن يعلــم هــذا اهنخيــر بــذلك ، كــأن تكــون العــين قــد أوجــرت مــن قبــل وثبــت للمســتأجر الســابا حــا اهنفضــلية ، 

ل اإليجـــار ، فـــإن لـــه أن يرجـــع علـــى المـــؤجر وفـــي مثـــل هـــذا الفـــرض إذا كـــان ال يجـــوز للمســـتأجر أن يطلـــب إبطـــا
 . على تفصيل سيأتي . ( 1291) بضمان التعرض أو بدعوى التسلم

كــذلك ال يعتبــر غلطــًا أن تكــون العــين م يــأة لالســتعمال المقصــود من ــا ولكــن يــرى المســتأجر أن صــالحيت ا 
كان المؤجر هيـئ ليكـون فنـدقًا ل ذا الغرض غير كافية ، كأن يستأجر شخص فندقًا فيجده غير صالح وإن كان الم

 . ( 1292) ، وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر أن يرجع على المؤجر بضمان العيب

                                                 

 . 11فقرة  1(  بودري وفال  8229) 
 . 43فقرة  1(  جيوار  8228) 
 – 114فقةرة  1ال العقةد ) بةودري وفةال (  أما إذا كان الغلط واقعاً في جودة الثمار أو في كميتها ، لم يكن هذا سبباً في إبطة 8249) 

 ( . 31اإليجار للمؤلف فقرة  – 41محمد علي إمام فقرة  – 98سليمان مرقس فقرة  – 43فقرة  1جيوار 
 . 1هامل  21فقرة  1(  بودري وفال  8241) 
(  ومثل ذلك أن يستأجر شخص أرضاً للزارعة فيجد ن تربتها  ير صالحة ، ففي هةذه الحالةة  يبطةل العقةد للغلةط بةل يفسةخ  8242) 

لوجود عيب خفي . وهذا بخالف ما تقدم ن أن المستأجر الذي يستأجر أيضةاً للبنةاء فيجةدها أرضةاً للزراعةة يسةتطيع ا يطلةب إبطةال 
 ( . 2هامل  12ص  31رضين ) اإليجار للمؤلف فقرة العقد للغلط ، والفر  واضح بين الف

وقد قضت المحاكم الفرنسية بأن عدم علم المستأجر بوقوع جريمة شهيرة في العين المؤجرة منذ مدة طويلة ال يكون سبباً في إبطةال 
ة التةي مضةت مةن : وفةي هةذه القضةية كانةت المةد 1 – 2 – 1813سةيريه المختصةر  1814ديسمبر سةنة  12العقد للغلط ) السين 

 وقت وقوع الجريمة خمساً وعشرين سنة ( .
ص  11فقةرة  3هذا ويدخل في باب الغلط خيار الرؤية في الشرائع التي تثبت هذا الخيار للمستأجر ، وقد قدمنا فةي البيةع ) الوسةيط 

لمبيةةع فلةةم يجةةده وافيةةاً ( أن خيةةار الرؤيةةة يمكةةن تخريجةةه علةةى نظريةةة الغلةةط ، ويفتةةرض أن المشةةتري إذا رأى ا 121ص  – 123
 بالغرض المقصود يكون قد وقع في  لط جوهري .

 ولم يثبت التقنين المدني خيار الرؤية للمستأجر كما أثبته للمشتري . أما التقنين المدني العراقي فقد أثبت خيار الرؤيةة للمسةتأجر كمةا
ئاً لةيم يةره ، كةان لةه الخيةار حةين يةراه ، إن شةاء قبلةه مدني عراقي : من استأجر شةي 244أثبته للمشتري ، في النصوص اآلتية : م 

 وإن شاء فسخ اإليجار . وال خيار للمؤجر فيما أجره ولم يره .
مدني عراقي : من استأجر عيناً كان قد رآها رؤية كافية من قبل ال يكون لةه خيةار الرؤيةة ، إال إذا كانةت هيئتهةا األولةى قةد  243م 

 تغيرت .
يسقط خيار الرؤية بموت المستأجر وبإقراره في عقد اإليجار أنه قد رأى الشيء وقبله بحالته ، وبوصف  -1مدني عراقي :  241م 
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 :الغبن واالستغالل في عقد اإليجار -011

. فـإذا أجـر المـؤجر بـأجرة مرتفعـة بحيـث  ( 1299) مجرد الغبن في عقد اإليجـار ال تـأثير لـه فـي صـحة العقـد 
ن فاحش ، ا أجر بأجرة منخفضة بحيث يصيبه هو غبن فاحش ، فـإن اإليجـار يصيب المستأجر من وراء ذلك غب

يكـون مــع ذلــك صــحيحًا ؛ مــا لــم تكــن اهنجــرة تاف ـة أو صــور ة فيكــون العقــد بــاطال كإيجــار ، وســيأتي تفصــيل ذلــك 
لـى المـؤجر عند الكالم في اهنجرة . وهذا كله ما لم تكن العين موقوفة ، فعندئذ ال تصح إجارت ا بـالغبن الفـاحش ع

إال إذا كان المؤجر هو المستحا الوحيد الذي له والية التصرف في الوقف فتجوز إجارته بـالغبن الفـاحش فـي حـا 
 ، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في إيجار الوقف . ( 1291) نفسه ال في حا من يليه من المستحقين

سـائر العقـود . وقـد قـدمنا فـي النظر ـة أما االستغالل فيؤثر فـي حصـة اإليجـار ، شـأن اإليجـار فـي ذلـك شـأ 
"إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين ال تتعادل   -1مدني تنص على ما يأتي :  121أن المادة  ( 1291) العامة للعقد

البتـة مـع مـا حصـل عليـه هـذا المتعاقـد مـن فائـدة بموجـب العقـد أو مـع التزامـات المتعاقـد اآلخـر ، وتبـين ا المتعاقـد 
م العقد إال هنن المتعاقد اآلخـر قـد اسـتغل فيـه طيشـًا بينـًا أو هـوى جامحـًا ، جـاز للقاضـي بنـاء علـى المغبون لم يبر 

و جــب أن ترفــع الــدعوى بــذلك  -2طلــب المتعاقــد المغبــون أن يبطــل العقــد أو أن يــنقص التزامــات هــذا المتعاقــد . 
المعاوضـة أن يتـوقى الطـرف اآلخـر و جـوز فـي عقـود  -9خالل سنة مـن تـار خ العقـد ، وإال كانـت غيـر مقبولـة . 

 دعوى اإلبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافيًا لرفع الغبن " . 

وقد بينا أن لالستغالل عنصر ن : ) العنصر اهنول ( عنصر موضعي هو اختالل التعادل اختالال فادحًا ، 
، فــإذا قلــت هــذه أو زادت عــن  أجــرة المثــل واهنجــرة الحقيقيــة 129وفــي عقــد اإليجــار يكــون االخــتالل الفــادح بــين $

أجــرة المثــل بحيــث يكــون االخــتالل فادحــًا بــين اهنجــرتين تحقــا العنصــر الموضــوعي . ) العنصــر الثــاني ( عنصــر 
نفســي و نحصــر فــي أن أحــد المتعاقــدين ، المــؤجر أو المســتأجر ؛ يســتغل فــي المتعاقــد اآلخــر طيشــًا بينــًا أو هــوى 

ق فأجر له عينًا بأجرة مرتفعة يتحقا مع ا االختالل الفادح الذي سـبا جامحًا . فإذا استغل شخص طيش شاب نز 
بيانه ، أو استأجر منه عينًا باجرة منخفضة يتحقا مع ا هذا االختالل الفادح ، فقـد تحقـا العنصـر النفسـي . فـإذا 

ى إبطـال إذا تحقا العنصران الموضوعي والنفسي ، فقد توافرت شـروط االسـتغالل ، و كـون للمتعاقـد المغبـون دعـو 
                                                                                                                                                                    

الشيء في عقد اإليجار وصفاً يقوم مقام الرؤيةة وظهةوره علةى الصةفة التةي وصةفت ، وبصةدور مةا يبطةل الخيةار قةوال أو فعةال مةن 
وللمؤجر أن يحدد للمستأجر أجةال معقةوال يسةقط  -2شيء دون أن يراه . المستأجر ، وبمضي وقت كاف يمكن المستأجر من رؤية ال

بانقضاء الخيار إذا لم يرد المأجور في خالل هذه المدة . ) انظر خيار الرؤية في التقنةين المةدني العراقةي محمةد كامةل مرسةي فقةرة 
 ( 1هامل  19ص  33سليمان مرقس فقرة  – 29
 فاحل في بيع عقار القاصر يكون سبباً في طلب تكملة الثمن .(  وهذا بخالف البيع ، فالغبن ال 8244) 
(  وهةذا بموجةةب أحكةام التقنةةين المةةدني الجديةد . أمةةا فةي عهةةد التقنةةين المةدني القةةديم فقةد كةةن القضةةاء المخةتلط جةةون القضةةاء  8243) 

 ل ( .في الهام 292الوطني هو الذي يسير على هذه األحكام ، وسيأتي تفصيل ذلك ) انظر ما يلي فقرة 
 وما بعدها . 293فقرة  1(   الوسيط  8241) 
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لــم يكــن ليبــرم العقــد أصــال لــوال هــذا االســتغالل . و جــوز للطــرف اآلخــر أن يتــوقى الحكــم باإلبطــال إذا هــو عــرض 
على الطرف المغبـون مـا يـراه القاضـي كافيـًا لرفـع الغـبن . و كـون للمتعاقـد المغبـون أيضـًا دعـوى إنقـاص إذا رفع ـا 

قتصــار علــى إنقــاص التزاماتــه الباهظــة . ففــي اإليجــار المشــوب ابتــداء ، أو رفــع دعــوى اإلبطــال فــرأى القاضــي اال
باالستغالل إذا رفع المستأجر المغبون دعـوى إنقـاص اهنجـرة الباهظـة . ففـي اإليجـار المشـوب باالسـتغالل إذا رفـع 

رفـع المستأجر المغبون دعوى إنقاص اهنجرة الباهظة ، جاز للقاضـي أن يـنقص مـن اهنجـرة القـدر الـذي يـراه كافيـًا ل
الغــبن الفــاحش عــن المســتأجر . وإذا رفــع المــؤجر المغبــون دعــوى اإلنقــاص ، أو رفــع دعــوى اإلبطــال ولكــن رأى 
القاضي االقتصار على اإلنقـاص ، جـاز للقاضـي أن يـنقص مـن اهنعيـان المـؤجرة بحيـث ال يبقـى مـؤجرًا إال القـدر 

 . ( 1296) المؤجرالذي تتعاد منفعته مع اهنجرة المتفا علي ا ، ليرتفع الغبن عن 

 المحل في عقد اإليجار - الفرع الثان

 مباحث ثالثة : -010

بالنسبة إلى المؤجر يكون فـي منفعـة الشـيء المـؤجر 121قدمنا أن المحل في عقد اإليجار مزدوج ، ف و $ 
 . ( 1294) ، والمنفعة تقاس بالمدة . وهو بالنسبة إلى المستأجر يكون في اهنجرة

 ؤجرالشيء الم -المبحث األول

 اتصال المحل في التزامات المؤجر بالشيء المؤجر : -012

إذا ذكرنا الشيء المؤجر ، فذلك إنما هو نتيجة ينت ي إلي ا التحليل القانوني اللتزامات المؤجر . فنحن مـن  
 . فــال يصــح أن يقــال محــل عقــد اإليجــار إال ( 1298) القــائلين بــأن المحــل إنمــا هــو ركــن فــي االلتــزام ، ال فــي العقــد

تجوزًا ، والصحيح أن يقال محل التزامات المؤجر ومحل التزامات المستأجر . فإذا اقتصرنا علـى التزامـات المـؤجر 
، وهـــي االلتـــزام بتســـليم الشـــيء المـــؤجر وااللتـــزام بصـــيانته وااللتـــزام بضـــمان التعـــرض وااللتـــزام بضـــمان العيـــب ، 

ؤجر يمكن المستأجر مـن االنتفـاع بالشـيء المـؤجر . وجدناها جميعًا تتصل بالشيء المؤجر ، وتتلخص في أن الم

                                                 

 . 41محمد علي إمام فقرة  – 89سليمان مرقص فقرة  – 211فقرة  – 298فقرة  1(  انظر في كل ذلك الوسيط  8241) 
يسةري علةى "من المشروع ( يجةري علةى الوجةه اآلتةي :   211(  وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على ) م  8242) 

. ولكن النص حذف في لجنة المراجعة لعدم ضرورته ، واكتفاء بالقواعد العامة  "محل اإليجار ما يسري على محل البيع من أحكام 
 في الهامل ( . 322ص  – 321ص  13، ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ألحكةام المختصةة بموضةوع البيةع تطبةق مبةدئياً علةى إن ا"من تقنين الموجبات والعقود اللبناني علةى مةا يةأتي :   141وتنص المادة 
 . "موضوع إيجار األشياء 

 . 19فقرة  1(  الوسيط  8249) 
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فلــيس صــحيحًا إذن أن محــل اإليجــار هــو تمكــين المســتأجر مــن االنتفــاع بالشــيء المــؤجر ، بــل لــيس صــحيحًا أن 
ن االلتزامـات تمكين المستأجر من االنتفاع بالشيء المؤجر هو التزام في ذمة المؤجر ، وإنما هو نتيجـة لمجمـوع مـ

 .ذكرهاهي التي تقدم 

قلنا إن التزامات المؤجر تتصل جميعًا بالشيء المؤجر . فالتزام المؤجر بتسليم الشيء المؤجر التزام بعمل ، 
ومحلـه التسـليم ، والتسـليم يقــع علـى الشـيء المـؤجر فيتصــل إذن بـه . والتـزام المـؤجر بصــيانة الشـيء المـؤجر إلــزام 

ـــه الصـــيانة ، والصـــيانة علـــى الشـــيء المـــؤ  جر ومـــن هنـــا يجـــئ االتصـــال . والتـــزام المـــؤجر بضـــمان بعمـــل ، ومحل
التعرض الشخصـي إلـزام باالمتنـاع عـن عمـل ، ومحلـه امتنـاع المـؤجر عـن التعـرض للمسـتأجر ، و تصـل بالشـيء 
هننه امتناع عن التعرض للمستأجر في االنتفاع ب ذا الشيء . والتزام المؤجر بضـمان تعـرض الغيـر التـزام بعمـل ، 

لتعـــرض ، و تصـــل بالشـــيء المـــؤجر إذ هـــو دفـــع تعـــرض الغيـــر للمســـتأجر فـــي انتفاعـــه بالشـــيء ومحلـــه دفـــع هـــذا ا
) المــؤجر . والتــزام المــؤجر بضــمان العيــب التــزام بعمــل ، ومحلــه إزالــة هــذا العيــب ، و تصــل بداهــة بالشــيء المــؤجر

1291 ) . 

لـذلك جوزنـا فـي التعبيـر ، وانتقلنـا فلما كانت التزامات المؤجر تتصل جميعًا في محل ـا بالشـيء المـؤجر كمـا بينـا ، 
 انتقاال ذهنيا من المحل في التزامات المؤجر إلى الشيء ذاته الذي يتصل به المحل اتصاال وثيقًا .

بقي أن نحدد في دقة ما هو الشيء المؤجر . ليس الشيء المؤجر ، من الناحية القانونية الدقيقة ، هو ذات 
يكون للمؤجر علـى  –وهذا هو الغالب  –ون للمؤجر على هذه العين . فتارة العين المؤجرة ، بل هو الحا الذي يك

العين المؤجرة حا الملكية ،  فيـؤجر فـي هـذه الحالـة حـا ملكيتـه . ولمـا كـان حـا الملكيـة يمتـزج بالشـيء المملـوك 
ملكيتــه في ــا . و صـبحان شــيئًا واحـدا ، لــذلك كــان المـألوف أن يقــال إن المـؤجر يــؤجر العــين المـؤجرة ذات ــا ال حـا 

وتـارة يكـون للمـؤجر علــى العـين المـؤجرة حــا دون حـا الملكيـة . وهـذا الحــا قـد يكـون حقــا عينيـا كحـا االنتفــاع ، 
فيؤجر المؤجر حا االنتفاع ال حا الملكية ، هننه يملك االنتفاع دون الملكية . وقد يكـون هـذا الحـا حقـا شخصـيًا 

 . ( 1210) من الباطنكحا المستأجر ، فيؤجر المؤجر حقه كمستأجر 

                                                 

 . 214فقرة  1(  الوسيط  8248) 
فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 223و ص  213ص  412فقةرة  1(  وهذا هو الرأي السائد في الفقه ) أوبري ورو وإسةمان  8239) 

عبةةد الفتةةاح عبةةد  – 21ص  19سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 911ص  2148فقةةرة  2بوالنجيةةه بالنيةةول وريبيةةر و – 122ص  333
 . 199ص  31محمد علي إمام فقرة  – 19ص  31الباقي فقرة 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المحل إنما يكون للعقد ال لاللتةزام ، ، وأن محةل عقةد اإليجةار هةو تمكةين السةتأجر مةن االنتفةاع بةالعين 
وفقرة  49محمد لبيب شنب فقرة  – 18عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 139مل ) منصور مصطفى منصور فقرة المؤجرة ، هو ع

ويبدو أن ما يذهب إليةه هةؤالء الفقهةاء يقةوم  –(  199ص  – 192جالل العدوي ص  – 49ص  – 42علي البارودي ص  – 92
لمةؤجرة ذاتهةا ال بةالحق المةالي الةذي للمةؤجر علةى العةين المةؤجرة . على أن لإليجار محال واحداً ، هو التمكين من االنتفاع بالعين ا

(  2( فلةيس لإليجةار محةل واحةد ، بةل اإليجةار بنشة  التزامةات متعةددة ولكةل التةزام محةل . )  1وهذا القول بشقيه محل للنظةر : ) 
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واآلن نبحـــث الشـــيء المـــؤجر ، متجـــوز ن فـــي المعنـــى المقصـــود بـــه علـــى الوجـــه الـــذي قـــدمناه ، فنـــتكلم فـــي 
 شروطه ، ثم في أنواعه .

 شروط الشيء المؤجر -المطلب األول

 تطبيق القواعد العامة :  -013

أن يكـون الشـيء المـؤجر : )  شروط الشيء المؤجر هي نفس الشروط التي تتطلب ـا القواعـد العامـة . فيجـب
ـــين . )  2( موجـــودًا أو ممكـــن الوجـــود . )  1 ـــابال للتعي ـــى هـــذه  9( معينـــًا أو ق ـــه . يضـــاف إل ـــابال للتعامـــل في ( ق

الشــروط الثالثــة شــرط رابــع تقتضــيه طبيعــة اإليجــار ، إذ أن المســتأجر يلتــزم بــرد ذات الشــيء المــؤجر عنــد انت ــاء 
 يء غير قابل لالست الك حتى يمكن رده بذاته .اإليجار ، فوجب إذن أن يكون الش

 وجود الشيء المؤجر :  -014

.  ( 1211) يجــب أن يكــون الشــيء المــؤجر موجــودًا وقــت العقــد ، واإليجــار فــي ذلــك شــأنه شــأن ســائر العقــود
وعلى ذلك يكون إيجار الشيء المعدوم باطال ، فإذا أجـر الشـخص دارًا ظـن أن ـا موجـودة وهـي غيـر موجـودة ، أو 

المسـتأجر حقـه مـن البـاطن ثـم تبـين أن  124أجر المنتفع حا االنتفاع ثم تبين أن هذا الحا لـيس لـه ، أو أجـر $
 . ( 1212) اإليجار اهنصلي باطل فليس له حا يؤجره ، كان اإليجار في جميع هذه اهنحوال باطال النعدام المحل

كان اإليجار باطال أيضًا النعدام المحل . فإذا وإذا كان الشيء قد وجد ، ولكنه هلك هالكًا كليًا قبل العقد ، 
أجر شخص دارًا وتبين أن ا احترقت قبل اإليجار ، أو أجر المنتفع حا انتفاعه أو المستأجر حقه كمسـتأجر وبـين 
أن هـذا الحـا قـد انقضـى قبـل اإليجـار ، فـإن اإليجـار يكـون بـاطال كمـا سـبا القـول . أمـا إذا كـان ال ـالك جزئيـًا ، 

ق جزء من الدار مثال ، فإن إال يجار يبطل في هذا الجزء و بقى صحيحًا في الجزء الباقي ، إال إذا تبـين بأن احتر 
)  مدني ( 119أن اإليجار ما كان ليتم بغير الجزء الذي احترق فيبطل اإليجار كله وفقًا لنظر ة انتقاص العقد ) م 

                                                                                                                                                                    

جر علةى العةين المةؤجرة ، فتةارة يقةع علةى والتمكين من االنتفاع هو مجموع التزامات المؤجر إنما يقع على الحق المالي الةذي للمةؤ
حق الملكية وهو الغالب فيختلط الحق بالعين ، وطوراً يقع على حقو  أخرى دون حق الملكية . ونحن إذا تكلمنا عن المحل في عقد 

انتقلنا إلى الشةيء فإنما اعتبرنا بأن المحل في كل من التزامات المؤجر يتصل بالشيء المؤجر ، ف –ال محل عقد اإليجار  –اإليجار 
 المؤجر ذاته وكأنه تجوزا هو المحل على النحو الذي سبق بيانه . 

 . 44فقرة  1جيوار  – 13فقرة  1ويفرجييه  – 119فقرة  1(  بودري وفال  8231) 
(  ولو قلنا إن المنتفع إنما يؤجر العين ذاتها ال حةق االنتفةاع فيهةا ، وإن المسةتأجر األصةلي يةؤجر العةين ذاتهةا أيضةاً ال حقةه  8232) 

فةي الهةامل ( ، ثةم تبةين أن حةق المنتفةع أو حةق المسةتأجر ال  192كمستأجر ، كما يذهب إلى ذلك بعض الفقهةاء ) انظةر آنفةاً فقةرة 
 هذا الرأي ال يؤثر في صحة اإليجار ، بل يبقى اإليجار صحيحاً ولكنه ال ينفذ في حق المالك الحقيقي .وجود له ، فإن ذلك يحسب 
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1219 ) . 

التسـليم أو بعـده ، فسـنرى أنـه يجـوز للمسـتأجر فـي هـذه أما إذا هلك الشيء بعد العقد ، سـواء كـان ذلـك قبـل 
 الحالة أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص اهنجرة على حسب اهنحوال .

وإذا كــان الشــيء معــدومًا وقــت العقــد ،ولكنــه ممكــن الوجــود فــي المســتقبل ، كإيجــار دار قبــل بنائ ــا علــى أن 
. وهذا تطبيا للقواعد العامة ، هننه ال يشترط أن يكون  يبدأ اإليجار وقت تمام البناء ، فإن اإليجار يكون صحيحاً 

 128. و كـــون العقـــد فـــي هـــذه الحالـــة $ ( 1211) المحـــل موجـــودًا وقـــت التعاقـــد ، بـــل يكفـــي أن يكـــون ممكـــن الوجـــود
مضافًا إلى أجل واقف إذا كان الشيء محقا الوجود ، كإيجار الدار قبل تمام البناء أو معلقًا علـى شـرط واقـف إذا 

 . ( 1211) الشيء محتمل الوجود ، كإيجار نتاج ماشية قبل مولدها و كون الشرط هو وجود النتاجكان 

 تعيين الشيء المؤجر :  -015

و جب أن يكون الشيء المؤجر معينًا تعيينـًا كافيـًا ، فيـوص وصـفًا يكـون مانعـًا للج الـة . فـإذا أجـر شـخص 
وأن يــذكر أوصــافه اهنساســية التــي تميــزه عــن غيــره مــن  منــزال ، وجــب أن يبــين موقــع هــذا المنــزل فــي ايــة ج ــة هــو

المنازل اهنخرى . وإذا أجر أرضًا ، وجـب تحديـد موقع ـا وبيـان مسـاحت ا وتعيـين حـدودها . وإذا أجـر سـيارة معينـة 
 بالذات ، وجب أن يبين أية سيارة يؤجرها وأن يذكر أوصاف ا المميزة .

، بـل يكفـي أن يكـون قـابال للتعيـين . فـإذا اسـتأجر شـخص  وليس من الضروري أن يكون الشيء معينًا فعال
من آخر مركبة للنقل من صنف معين بأجرة معينة ، فللمؤجر أن يسلم المستأجر أية مركبة ما دامت مـن النصـف 

. وإذا اســتأجر صــاحب المدرســة ســيارات لنقــل التالميــذ و بــين  ( 1216) المتفــا عليــه وتصــلح للغــرض المقصــود من ــا
ؤجر أن يسلمه سيارات تكون كافية لنقـل هـذا العـدد مـن التالميـذ وتكـون صـالحة للنقـل . وإذا لـم يتفـا عددهم ، فللم

                                                 

. وانظر عكس  93ص  19عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 419ص  – 438ص  138(  منصور مصطفى منصور فقرة  8234) 

 – 112لهةةالك الجزئةةي جسةةيماً : اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة ذلةةك وأن المسةةتأجر يكةةون بالخيةةار بةةين الفسةةخ أو إنقةةاص األجةةرة إذا كةةان ا
 – 191ص  31محمد علي إمام فقرة  – 11ص  32عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 28ص  – 29ص  – 14سليمان مرقس فقرة 

 . 192ص 
يجار أمةوال ويستثنى من ذلك إ – 211فقرة  1الوسيط  –مكررة  111فقرة  1بودري وفال  – 13فقرة  1(  بودري وبارد  8233) 

 ير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضةاء "على ما يأتي :   141/2التركة المستقبلة ، فقد نصت المادة 
. فإذا أجر شخص أو تعهد بإيجار عين ستؤول إليه في تركة مستقبلة كان عقةده بةاطال )  "، إال في األحوال التي نص عليها القانون 

محمةةد  – 494ص  212فقةةرة  1 –الوسةةيط  – 114 – 1 – 1894داللةةوز  1894يوليةةه سةةنة  2سةةي الةةدوائر المجتمعةةة نقةض فرن
 ( . 194ص  31علي إمام فقرة 

ص  138منصور مصطفى منصور فقرة  – 192ص  31محمد علي إمام فقرة  – 111ص  112(  اإليجار للمؤلف فقرة  8231) 
419 . 
 . 112(  اإليجار للمؤلف فقرة  8231) 
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 . ( 1214)  مدني ( 199على درجة الشيء من الجودة ، التزم المؤجر بشيء من صنف متوسط ) م 

 قابلية الشيء المؤجر للتعامل فيه :  -016

كانت طبيعته أو الغـرض الـذي خصـص لـه يـأبى ذلـك ، أو يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه بطبيعته إذا 
 إذا كان التعامل فيه غير مشروع .

فالشــيء ال يكــون قــابال للتعامــل فيــه بطبيعتــه إذا كــان ال يصــح أن يكــون محــال للتعاقــد ، كالشــمس وال ــواء 
 والبحر ،و رجع عدم القابلية للتعامل إلى استحالته .

يـه بـالنظر إلـى الغـرض الـذي خصـص لـه ، بـاهنمالك العامـة ال يجـوز وقد يكون الشيء غير قابل للتعامل ف
بيع ا هنن ا مخصصة لمنفعة عامة ف ي غير قابلة للتعامل في ا بالنظر إلى الغرض الذي خصصت له . كذلك ال 

ق يجوز إيجار اهنمالك العامة وما يقع من انتفاع اهنفـراد بـبعض اهنمـاكن العامـة ، كاهنسـواق العامـة وأرصـفة الطـر 
والمقاصف ومحطات السكك الحديدية والمواني وشواطئ البحار وما يقام في ا من حمامات وكباين ومـا إلـى ذلـك ،  
ال يكـون بموجـب عقــد إيجـار مــدني ، بـل بموجــب عقـد إداري تجـري عليــه أحكـام القــانون اإلداري ال أحكـام القــانون 

مقابــل رخصــة يحصــل علي ــا المنتفــع ، فــال يخضــع  المــدني . فيكــون مقابــل االنتفــاع لــيس أجــرة بــل رســمًا يــدفع فــي
للحـــد اهنقصـــى الـــذي فرضـــه قـــانون إيجـــار اهنمـــاكن . و جـــوز إخـــراج المنتفـــع فـــي أي وقـــت ولـــو قبـــل انقضـــاء مـــدة 

، وال يستطيع المنتفع أن يتمسك بامتداد العقد بحكم القانون   ( 1218) الترخيص ، متى اقتضت ذلك المصلحة العامة
                                                 

 . 411ص  138(  منصور مصطفى منصور فقرة  8232) 
( وفي قضية تعاقدت فيها مصلحة السكك الحديدية مع شخص على أن تترك له منفعة مقاصف ) بوفيهات ( بعةض محطاتهةا  8239) 

في نظير مبلغ معين يدفعه لها وسمي العقد إيجاراً ، ولما انقضت المدة رفعت المصلحة يد المنتفع عن المقاصف فتمسك هذا األخيةر 
فةال تسةري عليةه أحكةام  "مةن نةوع خةاص أشةبه بةأداء خدمةة عامةة "محكمة النقض بأن العقد  بامتداد اإليجار بحكم القانون ، قضت 
( . وقضت أيضاً بأن تصرف  22ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  1838ديسمبر سنة  9قانون إيجار األماكن ) نقض مدني 

ص ، والتةرخيص بحكةم طبيعتةه معةين األجةل  يةر ملةزم السلطات اإلدارية في األمالك العامة النتفاع األفراد بها ال يكون إال بتةرخي
للسلطة المرخصة التي لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله . وإعطاء الترخيص ورفضةه 

مكةن أن يخرجةه عةن وإلغاؤه والرجوع فيه ، كةل أولئةك أعمةال إداريةة يحكمهةا القةانون العةام . وصةدور التةرخيص مقابةل رسةم ال ي
رقةم  3مجموعةة عمةر  1833نةوفمبر سةنة  14طبيعته ، وال يجعله عقد إيجار عادي خاضعاً ألحكام القانون المةدني ) نقةض مةدني 

( . وقضةةت محكمةةة الةةنقض كةةذلك بأنةةه إذا كةةان يبةةين مةةن نصةةوص العقةةد محةةل النةةزاع الةةذي رخصةةت بةةه بلديةةة  331ص  118
ل كازينو النزهة أنه وإن وصةف بأنةه عقةد إيجةار ، إال أنةه تضةمن مةن القيةود الةواردة علةى حةق اإلسكندرية ألحد األفراد في استغال

المنتفع ما ينافي طبيعة اإليجار ويخر  التعاقد عن نطاقه ، كما تبين من هذه القيود أن البلدية في تعاقدها لم تكن تنشد استغالل محةل 
ات تحقيةق مصةلحة عامةة ، فإنةه ال يصةح اعتبةاره عقةد إيجةار وارداً علةى محةال معد للتجارة ، وإنما تبغي من وراء ذلةك أوال وبالةذ

تجارية ، بل التزاماً بأداء خدمة عامة . وال يغير من هذا النظر كون البلدية تقتضي من ذلك جعال محدداً أو تطلب زيادة على  رار 
ن يغيةر م صةفة العقةد وال أن يحةول المكةان المةرخص الزيةادة العسةكرية المقةررة بةاألوامر الخاصةة بةذلك ، إذ لةيس مةن شةأن ذلةك أ

بإشغاله من المنافع العامة إلى محل تجاري . هذا وإن تصرف اإلدارة في أمالكها العامةة ال يكةون إال علةى سةبيل التةرخيص ، وهةو 
أجلةه . وكةل أولئةك مةن  مؤقت يبيح للسلطة المرخصة دواماً ولداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه أو الرجوع فيه ولو قبل حلةول

يونيةه سةنة  13األعمال اإلدارية التي يحكمها القانون العام . وال والية للمحاكم في شأنها وال تخضع للقانون الخةاص ) نقةض مةدني 
( . والمحاكم  19ص  12م  1833نوفمبر سنة  19اإلسكندرية المختلطة  – 249ص  192رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811
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. كـذلك حـا االســتعمال وحـا السـكنى يخرجـان عــن  ( 1211) ًا لتشــر عات اإليجـار االسـتثنائيةبعـد انقضـاء مدتـه طبقـ
التعامل نظرًا للغرض الذي خصصا له ، إذ يتحدد كل من الحقين بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحا هـو وأسـرته 

مـدني  114 – 116لخاصة أنفس م ، فال يجوز النزول عنـه للغيـر إال بنـاء علـى شـرط صـر ح أو مبـرر قـوي ) م 
أمـا الوقـف ف ـو غيـر قابـل  191. $ ( 1210) (ن ومن ثم ال يجوز إيجـار أي مـن الحقـين التصـاله بشـخص صـاحبه

للتعامــل فيــه مــن حيــث التصــرف فــال يجــوز يــع العــين الموقوفــة ، ولكنــه قابــل للتعامــل فيــه مــن حيــث اإلدارة فيجــوز 
قابلية للتعامل هنـا نسـبي . والضـابط فـي كـل هـذا أن عـدم إيجار العين الموقوفة وهو ما يحدث في العادة ، فعدم ال

القابلية للتعامل إنما يرجع إلى الغرض الذي خصـص الشـيء لـه ، فكـل تعامـل يتنـافى مـع هـذا الغـرض ال يجـوز ، 
 .  ( 1211) أما التعامل الذي ال يتنافى معه ف و جائز

المشروعية يرجع إلى مخالفة التعامل  وقد يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه هنن ذلك غير مشروع ، وعدم
للنظام العام أو لآلداب . فال يجوز إيجار ارض زراعية بحيث يصبح ما في حيازة المستأجر من اهنرض أكثر من 
خمســين فــدانًا ، لمخالفــة ذلــك للنظــام العــام بموجــب نــص صــر ح فــي القــانون . وال يجــوز إيجــار منــزل للقمــار أو 
                                                                                                                                                                    

لمحةاكم اإلداريةة دون المحةاكم المدنيةة ، فةال يخةتص قاضةي األمةور المسةتعجلة بطةرد شةا ل المكةان العةام ) نقضةي المختصة هي ا
اإلسةةكندرية الوطنيةةة  – 191 – 1813داللةةوز  1813يونيةةه سةةنة  11 – 181 – 2\181داللةةوز  1812فرنسةةي أول يوليةةه سةةنة 

( ع وإذا أخةر   134ص  318فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 229ص  192رقةم  21المحامةاة  1833أكتةوبر سةنة  11مستعجل 
المنتفع قبل انتهاء المدة ، لم يستحق تعويضاً عن النفقات التي صرفها في سبيل االنتفاع بالشيء كنفقةات تجهيةزه ، إال إذا كةان هنةاك 

قةارن دي  – 414ص  138منصور مصطفى منصور فقةرة  – 2هامل  13ص  31اتفا  على ذلك ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
( . لكن إذا زاد في الشةيء ، كةأن بنةي وأبقةت الجهةة المرخصةة البنةاء ، جةاز الرجةوع عليهةا  3هامل  391ص  381فقرة  3با  

 باإلثراء بال سبب .
محمةد كامةل مرسةي  – 13فقةرة  21لةوران  – 113فقةرة  1(  وكان العقد يكيف قبال بأنه عقد إيجار مدني ) بةودري وفةال  8238) 

( . أما اآلن فقد تحول الفقه عن هةذا الةرأي إلةى الةرأي الةذي يةذهب  442فقرة  1الوسيط  – 114اإليجار للمؤلف فقرة  – 31ة فقر
 318فقةرة  19إلى أن العقد هو عقد إداري ال عقد إيجار مدني ، ويرتب على ذلك النتائج التي ذكرناها في المتن ) بالنيول وريبيةر 

فةةالين طبعةةة ثانيةةة ص  – 399ص  14. بةةارتيليمي طبعةةة  381فقةةرة  3دي بةةا   – 2131فقةةرة  2ه بالنيةةول وريبيةةر وبوالنجيةة –
. عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  2هامل  92ص  11سليمان مرقس فقرة  – 33فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 199
عبةةد المةةنعم فةةر   – 414ص  – 412ص  138منصةةور مصةةطفى منصةةور فقةةرة  – 193ص  31محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 31

 1842ديسةمبر سةنة  2ومع ذلك انظر مجلس الدولة الفرنسةي  – 22ص  – 21ص  19محمد لبيب شنب فقرة  – 14الصدة فقرة 
ويخول لإلدارة أن تبرم عقود إيجار في األحوال التي ال يعطةل فيهةا انتفةاع المسةتأجر بةإدارة المةال العةام  82 – 4 – 1844سيريه 

 وتحقيق الغرض المخصص في هذا المال (؟ .
(  وفي رأي الذين يقولون بأن اإليجار ال يرد على الحق بل على الشيء المؤجر ذاته ، يكةون اإليجةار الصةادر مةن صةاحب  8219) 

ويقربه من عدم  –الهامل (  49ستعمال وصاحب حق السكنى صحيحاً ، ولكنه ال ينفذ في حق مالك الرقبة ) انظر آنفاً فقرة حق اال
قابلية حةق االسةتعمال وحةق السةكنى للتعامةل التصةال الحةق بشةخص صةاحبه عةدم قابليةة حةق االرتفةا  للتعامةل مسةتقال عةن العقةار 

فقةرة  1بودري وفال  – 12فقرة  21لوران  – 24فقرة  12ال إيجاره  مستقبال ) ديرانتون المرتفق ، فال يجوز بيع حق االرتفا  و
 19ص  31عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة  – 121اإليجار للمؤلف فقرة  – 131ص  318فقرة  19بالنيول وريبير  – 122فقرة  1

وإال كان العقةد بةاطالن وفةي رأي الةذين يقولةون ( ،  3عبد المنعم البدراوي ص  – 191ص  31محمد علي إمام فقرة  – 1هامل 
بأن اإليجار يرد على الشيء ذاته يصح أن يؤجر المالك الذي لعقاره حق ارتفا  بالمرور في ارض الجار الممر الموجود في العقار 

سةتأجر مةن المةرور ) المرتفق به ، ويكون اإليجار صحيحاً ولكنه ال ينفةذ يةف حةق مالةك األرض المرتفةق بهةا فيسةتطيع أن يمنةع الم
 ( . 439ص  – 432ص  138منصور مصطفى منصور فقرة 

 . 222فقرة  1(  الوسيط  8211) 
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 fonds deلتمييز بين منزل للقمـار أو للع ـارة يـؤجر ب ـذه الصـفة باعتبـاره متجـرًا ) . و صح هنا ا ( 1212) للدعارة
commerce  وفي هذه الحالة يكون اإليجار باطال لعدم مشروعية المحل ولعدم مشروعية السبب في وقت واحد )

 ــارة و كــون المــؤجر ، وبــين مكــان يــؤجر باعتبــاره منــزال و قصــد المســتأجر مــن اســتئجاره أن يســتعمله للقمــار أو للع
 . ( 1219) عالمًا ب ذا القصد أو ينبغي ن يعلم به وفي هذه الحالة يكون اإليجار باطال لعدم مشروعية السبب

 عدم قابلية الشيء المؤجر لالستهالك : -017

واهنصل في الشيء المؤجر أال يكون قابال لالست الك ، هنن المستأجر يلتزم بـرد الشـيء بعينـه عنـد انت ـاء  
يجـار ، والشــيء المقابـل لالســت الك هـو الــذي ينحصـر اســتعماله بحسـب مــا أعـد لــه فـي اســت الكه أو إنفاقــه ) م اإل
 . ( 1211) مدني ( فإذا استعمله المستأجر است لكه ولم يستطع رده بعينه 81

.  ولكــن يحــدث نــادرًا أن يكــون الشــيء المــؤجر قــابال لالســت الك ، و شــتر أن يــرد بعينــه عنــد انت ــاء اإليجــار
مثل ذلك تاجر غالل يستأجر غالاًل ليعرض ا على الجم ور ، ومثل ذلك أيضًا صراف يستأجر أنواعًا مختلفة من 

 . ( 1211) النقود لعرض ا كذلك

وقد سبا أن بينا أن أشياء تست لك باالستعمال تكـون تابعـة للشـيء المـؤجر فتـدخل معـه فـي عقـد اإليجـار ؛ 
الك ولكــن ال علــى ســبيل االســتقالل بــل علــى ســبيل التبعيــة . مثــل ذلــك أن فــرد اإليجــار علــى أشــياء قابلــة لالســت 

يؤجر صاحب مصنع مصنعه بما فيه من آالت الزمة إلدارته على أن يعوضه المستأجر ما بلي من ا باالستعمال 
خر ، وقد يشمل المصنع أيضًا بعض المواد الخام يتعد المستأجر برد مثل ا . ومثل ذلك أيضًا أن يؤجر شخص آل

أرضًا زراعية بمـا في ـا مـن أشـياء تسـت لك باالسـتعمال كسـماد وبـذرة ، علـى أن يسـت لك ا المسـتأجر و ـد مثل ـا عنـد 
انت اء اإليجار . فإذا كانت اهنشياء القابلة لالست الك قد ترك للمستأجر على أن ا من توابـع العقـار المـؤجر شـمل ا 

 . ( 1216) عقد اإليجار ، وقد تقدم الكالم في ذلك

                                                 

 .  1144اإليجار للمؤلف فقرة  – 112فقرة  1بودري وفال  – 22فقرة  1(  جيوار  8212) 
وال يجةةوز إيجةةار مكةةان  – 119ص  112ص  114قةةارن اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 12(  عبةةد المةةنعم فةةر  الصةةدة فقةةرة  8214) 

 الرتكاب جريمة فيه كتزييف نقود ، وذلك لعدم مشروعية السبب .
 . 184ص  413فقرة  1(  أوبري ورو وإسمان  8213) 
عبةد الفتةاح  – 111ص   112اإليجار للمؤلف فقةرة  – 122فقرة  2و  18فقرة  1جيوار  – 124فقرة  1(  بودري وفال  8211) 

 – 431ص  – 138منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 191ص  – 199ص  31ي إمةام فقةرة محمد علة – 33عبد الباقي فقرة 
ال يجةةوز عقةةد "مةةن تقنةةين الموجبةةات والعقةةود اللبنةةاني علةةى أنةةه   143وتةةنص المةةادة  – 94ص  18عبةةد المةةنعم فةةر  الصةةدة فقةةرة 

اإليجةةار علةةى شةةيء يفنةةى باالسةةتعمال إال إذا كةةان معةةداً لمجةةرد االطةةالع والعةةرض .  يةةر أنةةه يجةةوز إيجةةار أشةةياء تفقةةد مةةن قيمتهةةا 
 . "باالستعمال 

 . 1(  انظر آنفاً فقرة  8211) 
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 أنواع الشيء المؤجر -المطلب الثاني

 أنواع مختلفة : -018

قدمنا أن اإليجار إنما يرد ، ال على الشـيء ذاتـه ، بـل علـى الحـا الـذي يكـون للمـؤجر علـى هـذا الشـيء .  
وذكرنــا أن الغالــب هــو أن يقــع اإليجــار علــى حــا الملكيــة ، فيمتــزج الحــا بالشــيء و قــال إن المــأجور هــو الشــيء 

عقارًا كـان أو منقـواًل . فـإذا وقـع اإليجـار علـى حـا دون الملكيـة ، كـان المـأجور هـو هـذا الحـا ، حقـًا  المادي ذاته
عينيًا كان كحا االنتفاع أو حقًا شخصيًا كحـا المسـتأجر وقـد يـرد اإليجـار علـى حقـوق محـددة يشـتمل علي ـا حـا  

ئع ومـا إلـى ذلـك . و ـرد اإليجـار . الملكية ، كحا الصيد والقنص وحا المرور وحا اإلعـالن وحـا عـرض البضـا
أخيـــرًا علـــى حقـــوق معنو ـــة تقـــع علـــى شـــيء غيـــر مـــادي ، كحـــا االســـم وحـــا الملكيـــة اهندبيـــة والصـــناعية والفنيـــة 

 والتجار ة . 

(  9( المنقــول . )  2( العقــار . )  1فنســتعرض هــذه اهننــواع المختلفــة مــن الحقــوق ، ونــتكلم تباعــًا فــي : ) 
 ( 1214) ( الحقوق المعنو ـة 1( الحقوق التي يشتمل علي ا حا الملكية )  1وق الشخصية . ) الحقوق العينية والحق

. 

 العقار : -019

أكثــر مــا يكــون العقــار المــؤجر المبــاني واهنراضــي الزراعيــة ، و طلــا التقنــين المــدني الفرنســي علــى إيجــار  
. ولكـن إيجـار العقـار لـيس  bail a fermeوعلـى إيجـار اهنراضـي الزراعيـة عبـارة  bail a loyerالمبـاني عبـارة 

مقصـــورا علـــى إيجـــار المبـــاني وإيجـــار اهنراضـــي الزراعيـــة ، ف نـــاك أيضـــًا إيجـــار اهنراضـــي الفضـــاء غيـــر الزراعيـــة 
تســتأجر يــف كثيــر م اهنحيــان لتكــون مقــرا لملعــب أو  "ســرك " ا مستشــفى متنقــل أو معــرض أو مخــيم أو كشــك أو 

بإقامـــة أبنيـــة دائمـــة علـــى اهنرض بـــل بتثبيـــت خيـــام أو نحوهـــا تفـــي بـــالغرض ال  191بنـــاء موقـــت ، وت يـــأ عـــادة $
 المقصود .

أن صــاحب المــنجم أو المحجــر قــد  ( 1218) وقــد تــؤجر المنــاجم والمحــاجر . وقــد قــدمنا عنــد الكــالم فــي البيــع

                                                 

 139، والى هذا تشةير المةادة (  وأحكام إيجار هذه األنواع المختلفة واحدة ، وال تختلف إال حي  تقتضي ذلك طبيعة الشيء  8212) 
إن القواعد القانونية المختصة بإيجار األموال  ير المنقولة التي يشةير إليهةا القةانون "من تقنين الموجبات والعقود اللبناني إذ تقول :  

، مةا لةم يكةن ثمةة تنطبق بالقياس وبالقدر الذي تسمح به ماهية األشياء على أجةور األمةوال األخةرى  يةر المنقولةة وعلةى المنقةوالت 
 . "شرط أو نص قانوني أو عرض مخالف 

 . 29ص  11فقرة  3(  الوسيط  8219) 
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 . ( 1211) يؤجر منجمه أو محجره ليستله المستأجر في مقابل أجرة دور ة ، فيكون العقد إيجارًا ال بيعاً 

 المنقول :  -001

وقد صار إيجار المنقول شائعًا في الوقت الحاضر . فتؤجر اآلالت الزراعية وغيرها مـن اآلالت الميكانيكيـة 
، واآلالت الموســــيقية ، وماكينــــات الخياطــــة ، وأج ــــزة الراديــــو والتلفز ــــون والتبر ــــد والتدفئــــة ، والكتــــب ، والمالبــــس 

 الجاهزة ، وغير ذلك .

الغــرف والمنــازل المفروشــة ، فيشــمل اإليجــار العقــار والمنقــول فــي آن واحــد . وكــذلك تــؤجر  وكثــرا مــا تــؤجر
 الذهبيات والعوامات ، للسكنى أو للنزهة .

ومن المنقوالت التي يشيع إيجارها كل ما يستعان به على نقل اهنشخاص أو البضائع في البر والبحر والجو 
 . ( 1261) . والطيارات وغير ذلك ( 1260) المركبات والسيارات والسفن ، كإيجار الدواب للركوب وللحمل ، وكإيجار

أفاض فيه ) مواد 191( $ bail a cheptelوقد أفرد التقنين المدني الفرنسي بابا خاصًا إليجار المواشي ) 
مــدني فرنســي ( فــي تقر ــر اهنحكــام التــي تســري فــي هــذا اإليجــار ، وأغلــب هــذه اهنحكــام مســتمدة  1891 – 1800
عادات والعرف . أما التقنين المدني المصري فلم يذكر شيئًا ع هذا اإليجار ، إال فيما يتعلا بإيجار المواشـي من ال

مــدني ( ، لــذلك يجــب الرجــوع فــي إيجــار المواشــي بوجــه عــام إلــى االتفــاق  629 – 622ففــي عقــد المزارعــة ) م 
ي بإجـــارة الفائـــدة ، وعرف ـــا بأن ـــا إجـــارة . إيجـــار المواشـــ ( 1262) والعـــرف . وقـــد ســـمي اهنســـتاذ أحمـــد فتحـــي زغلـــول

الماشية مقابل نصيب في نتاج ا وصوف ا وضرع ا ، وقرر أن صورها مختلفة باختالف اهنقاليم ، وقد تختلف من 
قر ة إلـى أخـرى ؛ ففـي بلـد يكـون معناهـا تسـليم الماشـية إلـى المسـتأجر يتكفـل بمؤونت ـا وصـيانت ا و سـتغل ضـرع ا 

) ك نصف نتاج ا ، وفي بلد أخرى ينتفـع كـل واحـد بالنصـف ممـا ذكـر ، وفـي الثالثـة غيـر ذلـكو نتفع بعمل ا وللمال

                                                 

(  وتؤخذ عادة األراضي التي تخصص للدفن عن طريق الترخيص ، سواء أكان هذا مةن أراضةي الحكومةة امةم مةن أراض  8218) 

انت الرخصةة دائمةة أم موقتةة . ويترتةب علةى موقوفة . والحصول على رخصة للدفن هو عقد إداري ال عقد إيجار مدني ، سواء أك
 121ذلك إذا أبطل الترخيص بالدفن في منطقة معينة عادت األرض إلى الحكومة أو إلى جهة الوقف ) قارن اإليجار للمؤلةف فقةرة 

 ( . 191ص  31محمد علي إمام فقرة  –
وز فةةي يةةاي وقةةت سةةحب الرخصةةة إذا اقتضةةت كةةذلك التةةرخيص فةةي إقامةةة حمامةةات البحةةر عقةةد إداري  ال عقةةد إيجةةار مةةدني ، ويجةة

: تةرخيص  228ص  12مةن  1899أبريةل سةنة  21اسةتئناف مخةتلط  – 122المصلحة العامة ذلك ) قارن اإليجةار للمؤلةف فقةرة 
 في الهامل ( .  191إداري بشغل كباين االستحمام . وانظر آنفاً فقرة 

ينة متةى كةان عقةد تأجيرهةةا هةو مشةارطة تةأجير موقةوت ، ويكةةون (  وقةد قضةت محكمةة الةنقض بانتفةاء مسةةئولية مالةك السةف 8219) 
 ( . 141ص  12رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811فبراير سنة  2المستأجر هو وشأنه في تعاقد مع الغير ) نقض مدني 

م  1849نةوفمبر سةنة  49 – 24ص  11م  1849نةوفمبر سةنة  11(  ويجوز إيجار األفةالم السةينمائية ) اسةتئناف مخةتلط  8211) 
 ( . 41ص  11
 . 292ص  – 291(  شرح القانون الدولي المدني ص  8212) 
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1269 ) . 

 الحقوق العينية والحقوق الشخصية :  -000

و جــوز إيجــار الحقــوق العينيــة والحقــوق الشخصــية ، مــا دامــت هــذه الحقــوق قابلــة لالســتمتاع ب ــا ، ومــا دام 
 .  ( 1261) عنهاالنتفاع ب ذه الحقوق قابال للتنازل 

حــا الســكنى أو حــا  196وعلــى هــذا يجــوز لمالــك حــا االنتفــاع أن يــؤجر حقــه ، وال يجــوز ذلــك لمالــك $
. وال يجـوز كـذلك إيجــار حـا االرتفـاق منفصــال عـن العقــار  ( 1261) االسـتعمال هنن ـا حقــان ال يجـوز النـزول عن مــا
 . ( 1266) المرتفا ، هنن االرتفاق ال ينفصل عن العقار

خصية كالحقوق العينية يجوز إيجارها . والحا الشخصي الـذي يـؤجر عـادة هـو حـا المسـتأجر والحقوق الش
 . ( 1264) ، فيؤجر هذا الحا من الباطن

                                                 

،  ( universalites) باعتبارهةا مجموعةاً مةن األمةوال  ( fonds de commerce) (  ويجةوز إيجةار المتةاجر والمصةانع  8214) 
( . ويسمى اإليجار هنا بعقد  122ص  128اإليجار للمؤلف فقرة  – 318فقرة  19وتعتبر في هذه الحالة منقوال ) بالنيول وريبير 

، وبه يسةتخدم صةاحب المتجةر  ( contrat de gerance liblre,, de gerance – lacation) اإلدارة الحرة أو اإلدارة التأجيرية 

بي مديراً مأجوراً . وإيجةار المتجةر يعطةي للمسةتأجر الحةق فةي اسةتغالل المتجةر لحسةابه الخةاص فةي نظيةر أجةر محةدد أو أجةر نسة
يتقاضاه صاحب المتجر . ومن أهم المسةائل التةي يثيرهةا هةذا العقةد تحديةد مسةئولية صةاحب المتجةر نحةو الغيةر الةذي يتعةاملون مةع 

فةةي المجلةةة الفصةةلية  Voirinوانظةةر فةةي هةةذا الموضةةوع مقةةاال لألسةةتاذ  – 2132فقةةرة  2المسةةتأجر ) بالنيةةول وريبيةةر وبوالنجيةةه 
وانظر أيضةاً  – 131ص  1841في المجلة االنتقادية سنة  Raynaudومقاال آخر لألستاذ  – 291ص  1841للقانون المدني سنة 

Granger  1828رسالة من باريس سنة . 
 .  121اإليجار للمؤلف فقرة  – 131فقرة  1بودري وفال  – 19فقرة  1جيوار  – 13فقرة  4(  ديفرجييه  8213) 
 . 191(  انظر آنفاً فقرة  8211) 
 (8211  ً  في الهامل . 191فقرة  (  انظر آنفا
(  والذين يقولون إن اإليجار ال يرد على الحق بل على الشيء المةؤجر ذاتةه يةذهبون إلةى أن المسةتأجر األصةلي إنمةا يةؤجر  8212) 

 ( . 439ص  138العين المؤجرة ذاتها للمستأجرين من الباطن ،  ال مجرد حقه كمستأجر ) منصور مصطفى منصور فقرة 
ز إيجار الدين ، فينتفع المستأجر بأرباحه في مقابل أن يدفع أجرة ثابتة ويستفيد مةن الفةر  المحتمةل بةين األربةاح ويقال عادة إنه يجو

( . ويخالف بعض الفقهاء هذا الرأي فيقول بعدم جواز إيجار الديون ، مستنداً إلى أن الةدين ال  131فقرة  1واألجرة ) بودري وفال 
فإذا سدد لم يعد ديناً ، أما إذا تعاقد شخص مع آخر له ديةن فةي ذمةة شةخص ثالة  علةى أن يتقاضةى يمكن االنتفاع به قبل أن يسدد ، 

( ، ويسةهل الةرد علةى  93فقةرة  1ذلك الدين من المدين عند حلوله ويرده بعد مدة هو وفوائده فال يكون هذا العقد إيجاراً ) ترولةون 
ن المدين واالنتفاع به ثم رده بعد ذلك مع فوائده إلةى الةدائن ، وإنمةا المةراد هذا االعتراض بأن المراد بإيجار الدين ليس هو قبضه م

أن ينتفع المستأجر بالدين وهو ال يزال ديناً في ذمة المدين ، وذلك باالستيالء على أرباحه وفوائده ودفع أجرة في مقابةل ذلةك للةدائن 
ثابتةة مضةمونة ويتةرك للمسةتأجر أربةاح الةدين التةي قةد تكةون فةي  ، وقد يكون لهذا األخير فائدة من اإليجار بأن يستولي علةى أجةرة

 ( . 199ص  31محمد علي إمام فقرة  – 2وهامل  118ص  121بعض األحيان متغيرة ) اإليجار للمؤلف فقرة 
بل مبلةغ ثابةت يةدفع وإيجار الدين على التصور المتقدم يمكن أن يكيف تكييفاً آخر فيقال إن الدائن قد حول فواد الدين المتغيرة في مقا
 – 439ص  138على أقساط متساوية ، ويكون العقد حوالة حق ال إيجاراً ) انظر في هذا المعنى منصور مصةطفى منصةور فقةرة 

( . . على أنه يالحظ أن تكييف العقد على اعتبار أنه حوالة للفوائد يقتضي أال يضمن الدائن إال وجود الحق وقت الحوالة  438ص 
( . أمةا إذا كيةف العقةد علةى اعتبةار أنةه إيجةار للةدين ، فيبةدو أن الةدائن  498/1دني ( وأال يضمن يسار المةدين ) م م 499/11) م 

 يضمن يسار المدين إذ هو ملتزم بتمكين المستأجر من االنتفاع بالدين .
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 الحقوق التي يشتمل عليها حق الملكية : -002

وحا الملكية يشتمل على مكنات مختلفة نسمي ا بالحقوق تجـوزا ، وتتـدخل جميعـًا فـي حـا اسـتعمال الملـك  
. ســواء أكــان ذلــك  ( 1268) الصــيد 194ك أرضــا ، ملــك حــا الصــيد والقــنص في ــا و جــوز إيجــار حــا $. فمــن ملــ

مستقال عن اهنرض أم تبعا ل ا . فإذا أوجر حا الصيد تبعا لألرض ، ف ناك رأي يقول بأنـه البـد مـن الـنص علـى 
ولـيس للمسـتأجر أن  ذلك في عقد اإليجار اهنرض ، فإذا لم يكن هناك نص بقى لصاحب اهنرض حا الصيد في ا

. و قوم مقام النص الظروف والقرائن ، كأن تكون اهنرض المؤجرة بعيـدة عـن محـل إقامـة المالـك ،  ( 1261) يصطاد
أو أن يكون هذا ليس من عادته أن يصطاد ، فيف م من ذلك أن حا الصيد دخل تبعا لألرض في عقد اإليجـار . 

. و قـول  ( 1240) ، مـا لـم يـنص فـي العقـد علـى خـالف ذلـك و قول فر ـا ثـان  بـأن الصـيد مـن حـا مسـتأجر اهنرض
.  ( 1241) هـذا 198فر ا ثالـث بـأن الصـيد مـن حـا المـؤجر والمسـتأجر علـى السـواء ، إال إذا نـص علـى خـالف $

وم مــا يكــن مــن أمــر هــذا الخــالف ، فــال خــالف فــي أن مالــك اهنرض لــه أن يــؤجر حــا الســيد في ــا مســتقال عــن 
، كمـــا أن لـــه أن   ( 1242) قي لنفســـه االنتفـــاع بـــاهنرض و ـــؤجر حـــا الصـــيد في ـــا آلخـــراهنرض ذات ـــا ، فلـــه أن يســـتب

 ( 1249) يؤجر اهنرض لشخص وحا الصيد لشخص ثان ، ولـه أخيـرًا أن يـؤجر اهنرض و سـتبقي حـا الصـيد لنفسـه

                                                 

 2هامل  412فقرة  1ان أوبري ورو وإسم – 43فقرة  1بودري وفال  – 23فقرة  19ديرانتون  – 83فقرة  1(  ترولون  8219) 
 . 129اإليجار للمؤلف فقرة  – 318فقرة  19بالنيول وريبير  –

وال يعد إيجار حق الصيد بيعاً للطير الةذي يصةاد ، وإال عةد كةل إيجةار بيعةاً للثمةرات التةي تجنةى مةن العةين المةؤجرة ، هةذا إلةى أن 
ويةرى األسةتاذ  –(  191 – 1 – 84يةق إسةمان فةي سةيريه الطير مال مباح وليس يملكةه صةاحب العةين المةؤجرة حتةى يبيعةه ) تعل

 –كما في إيجةار كةل حةق يعطةي المسةتأجر االنتفةاع بةالعين لغةرض معةين  –إسمان ففي هذا التعليق أن ما يدعي بإيجار حق الصيد 
يلتزم بموجبه صاحب األرض بأن يمكن المتعاقد معه من عمل معةين فةي أرضةه وه الصةيد . ولةيس هةذا  ( creance) إنما هو دين 

العقد بإيجار ، وإال لو سمح لصاحب األرض ا يجزل حقوقه في األرض هةذه التجزئةة فيةؤجر كةل حةق علةى انفةراده ، لترتةب علةى 
من التقنين المدني الفرنسي . ويجيب األستاذان بودري وفةال  191ذلك انقسام حق الملكية بحس ر بة المالك وهذا ما تحظره المادة 

على هذا االعتراض بأن تجزئة حةق الملكيةة الممنوعةة هةي تجزئتهةا إلةى حقةو  عينيةة ، أمةا اإليجةار فةال يعطةي إال حقةاً شخصةياً ) 
ى االعتةراض ، فاإليجةار ( . وال نةرى أن هةذا رد علة 1هةامل  129ص  129اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 43فقةرة  1بودري وفال 

الذي ال يعطي إال حقاً شخصياً هو نسه يرد على حق ، وهذا الحق األخير هو الذي قصد إسمان أن الملكية تتجزأ إليه ولم يقصد حق 
قد يعطي للمستأجر كامال وهذا هةو اإليجةار العةادي ، وقةد يعطةي لةه  –المستأجر الشخصي . والصحيح في رأينا أن حق االستعمال 

بعض مكناته دون بعض ، فتؤجر األرض مثال لغةرض محةدود . ولةيس فةي هةذا تجزئةة لحةق الملكيةة ، بةل هةي مكنةات مختلفةة  منه
 يشتمل عليها حق االستعمال ويكون كلها أو بعضها محال لإليجار .

 . . 291فقرة  1بودري وفال  291فقرة  1(  جيوار  8218) 
 . 122فقرة  21لوران  – 24فقرة  1(  ديفرجييه  8229) 
 . 291فقرة  3(  ديرانتون  8221) 
(  وفي هذه الحالة ال يجوز له أن يصطاد بنفسه أو أن يسمح ألحد آخر بالصيد ، ألن هذا الحق قد أجره ونزل بذلك عن حق  8222) 

مسةمى تعهةد فيةه  االنتفاع به . أما إذا سمح مالك األرض بالصيد فيها آلخر ولو بمقابل ، فهذا السماح ال يعتبر إيجةاراً بةل عقةداً  يةر
صاحب األرض بأال يمنع المتعاقد اآلخر من الصيد في ارضه ، وهذا العقد  ير المسموح ال يمنع صاحب األرض نفسه مةن الصةيد 

 في أرضه ، وال يمنعه أيضاً من السماح ألشخاص آخرين بالصيد بخالف عقد اإليجار الذي تقدم ذكره . 
على المسةتأجر أن يتةرك لةه حةق االنتفةاع بجنةاح فةي العةين المةؤجرة ينةزل فيةه وقةت  (  ويجوز له في هذه الحالة أن يشترط 8224) 

 الصيد .
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. 

وكمــا يجــوز إيجــار حــا الصــيد ، يجــوز كــذلك إيجــار حــا القــنص ) صــيد الســمك ( مســتقال أو تبعــًا إليجــار 
العقار . فإذا أوجر تبعًا للعقار ، فقد تف م هذه التبعية من الظروف دون حاجة إلـى الـنص علي ـا صـراحة . و قـول 
فر ا بل يجب النص صراحة على شمول إيجار العقار لحا القنص ، وإال عد المالك مستبقيًا لنفسه هذا الحا إال 

ابع حتما إليجار العقار ، ما لم يـنص علـى خـالف . و رى فر ا آخر أن حا القنص ت ( 1241) في أحوال استثنائية
 . ( 1241) ذلك

و جوز إيجار الحائط للصا اإلعالنات التجار ة وغيرها ، وإيجار سطح المنزل إلقامـة الفتـة فيـه لإلعـالن ، 
وإيجار ستار المسرح لإلعالن ، وإيجار مكان في فندق لوضع  "فتر نة " تعـرض في ـا البضـائع . و الحـظ فـي كـل 

 . ( 1246) العين قد أوجرت لغرض معين ، فال يجوز تعديه هذا أن

 الحقوق المعنوية :  -003

الحقوق المعنو ة هي التي ترد على شيء غير مادي . فيجوز إيجار االسم إذا كانـت لـه قيمـة تجار ـة ، أمـا 
ر إذا كــان الغــرض مــن اإليجــار مزاحمــة تجار ــة غيــر مشــروعة فــال يجــوز ذلــك ، كــأن يــؤجر شــخص اســمه لمتجــ

و كـــون هـــذا االســـم مشـــاب ًا الســـم تجـــاري معـــروف بحيـــث يقـــع اللـــبس بين مـــا فيســـتفيد المتجـــر مـــن ذلـــك اللـــبس فـــي 
 . ( 1244) المنافسة

و جوز إيجار حقوق الملكية اهندبية والصناعية والفنية والتجار ة ، فيؤجر مثال حا المؤلف وحا المختـرع . 
.  ( 1248) عينـة يعـد إيجـارا ، أمـا نزولـه عنـد مطلقـًا فيعـد بيعـاً و رى بعض الفق اء أن نزول المخترع عن حقـه لمـدة م

                                                 

 . 282فقرة  1بودري وفال  – 291فقرة  1جيوار  – 114فقرة  1(  ترولون  8223) 
 . 124فقرة  21لوران  – 21فقرة  1(  ديفرجييه  8221) 
اء حق ارتفا  ، بل مجرد إعطاء شخص معين الحق في المرور (  ويجوز أيضاً إيجار حق المرور ، وليس المراد بذلك إنش 8221) 

في ملك شخص آخر ، وهو حق شخصي ال عيني . ويعد إيجارا الترخيص الصةادر مةن شةركة سةكة حديديةة لشةركة أخةرى فةي أن 
 192ص  31محمد علةي إمةام فقةرة  – 149تستعمل خطوطها الحديدية لمرور عربات الشركة المستأجرة ) اإليجار للمؤلف فقرة  

. ) 
ويجوز إيجار احتكار البيع في المحالت العامة كالمقاهي والمالعب ، أو إيجار البيع في هذه المحالت دون احتكار ، وإيجار احتكار 

( . ويجةوز إيجةار حةق إقامةة  149تاجر نشر إعالنات أو عرض بضائعه في فند  أو فةي محةل عةام آخةر ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 
ص  31مقهى أو دار للتمثيل أو السينما ، وكذلك إيجار امتياز إصدار صحيفة أو مجلة ) محمد علي إمام فقرة مقصف في محطة أو 

199 . ) 
 . 122(  اإليجار للمؤلف فقرة  8222) 
ويقول أصحاب هذا الرأي إنه يجز إيجار حق المخترع طول مةدة بقائةه ، بشةرط أال يسةتغر   – 11فقرة  1(  بودري وفال  8229) 

اإليجار جميع حقو  المخترع بل ينتصر على بعض منها ، أو إذا استغر  اإليجار جميع حقو  المخترع فيجةب أن يكةون مقصةوراً 
المخترع إذا نزل عن حقه نةزوال مطلقةاً عةد هةذا بيعةاً ، على استغالل هذا االختراع في جهة معينة دون أخرى . وخالصة القول أن 

وإذا كان النزول مقيداً من حي  الحقو  التةي تسةتغل ، أو مةن حية  المكةان الةذي يحصةل فيةه االسةتغالل ، أو مةن حية  المةدة التةي 
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والصحيح في رأينا أن حا المؤلف أو حا المخترع أو غيرهما من الحقوق المعنو ـة قـد يـؤجر وقـد يبـاع ، والتمييـز 
حــا أن بــين البيــع واإليجــار ال يرجــع إلــى التأييــد والتوقيــت ، وإنمــا يرجــع إلــى نيــة المتعاقــدين . فــإن أراد صــاحب ال

يعطي آلخـر لمـدة معينـة حقـًا شخصـيًا علـى حقـه ينتفـع بموجبـه ب ـذا الحـا فالعقـد إيجـار ، وإن أراد أن ينقـل الحـا 
ف ــذا بيــع ولــو كــان مقصــورًا علــى بعــض الحــا كــأن يبيــع المؤلــف إحــدى طبعــات مؤلفــه دون  110نفســه آلخــر $

 . ( 1241) الطبعات اهنخرى 

 مدة اإليجار -المبحث الثاني

 اإليجار عقد موقت :  -004

يســـتفاد توقيـــت عقـــد اإليجـــار مـــن تعر ـــف المشـــروع ل ـــذا العقـــد بأنـــه عقـــد يلتـــزم بمقتضـــاه المـــؤجر أن يمكـــن 
المستأجر من االنتفـاع بشـيء معـين مـدة معينـة . هـذا إلـى أن اإليجـار كمـا قـدمنا عقـد زمنـي ، تقـاس منفعـة العـين 

ع المســتأجر بالشــيء إال بالمــدة التــي ينتفــع في ــا بــه . ومــن ثــم فيــه بمقيــاس الــزمن ، إذ ال يمكــن تحديــد مــدى انتفــا
كانـت المـدة فــي اإليجـار هـي التكملــة الضـرور ة لمنفعــة الشـيء المـؤجر ، وتــأتي بعـدها مباشـرة حتــى تكتمـل صــورة 

 . ( 1280) المنفعة

ن ثـم إذا عرضـا والمتعاقدان في اإليجار يتفقان عادة على المـدة ، إذ المـدة ركـن ال يـتم اإليجـار إال بـه . ومـ
للمدة واختلفا في تحديدها ، فطلب المؤجر مثال أن تكون المـدة سـنة وأبـى المسـتأجر إال أن يكـون اإليجـار مشـاهرة 

 . ( 1281) ، واستمرا على هذا الخالف ، فإن اإليجار ال ينعقد النعدام ركن فيه هو ركن المدة

القــًا للمــدة ، فالســكوت عن ــا ال يجعــل ولكــن يقــع فــي بعــض اهنحيــان أن المتعاقــدين ال يعرضــان إط $111
اإليجار باطال ، بل يكون صحيحًا و تكفل القانون في هذه الحالة بتحديد المدة على وجه سنبينه فيمـا يلـي . كـذلك 

                                                                                                                                                                    

ص  31محمد علةي إمةام فقةرة  – 1هامل  18ص  31يكون فيها االستغالل ، فإنه يعد إيجاراً ال بيعاً ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 ( . 22فقرة  – 21عبد الحي حجازي فقرة  – 199
 ( . 2131فقرة  2(  وكأن يبيع مؤلف مسرحية حق تمثيلها ، أو منتج فلم سينمائي حق عرضه ) بالنيول وريبير وبوالنجيه  8228) 
ذ يمكةن تصةور اإليجةار عقةداً دائمةاً وال نحتةا  (  وقد ال تكون هذه األسباب وحدها كافية لتبرير ضرورة توقيةت اإليجةار ، إ 8299) 

فيه إلى مقياس المنفعة بالمدة إال عند تحديد مواعيد دفع األجرة . لذلك يضاف إلى األسباب التي تقةدم ذكرهةا أن المشةرع لةم يةرد أن 
زيةع المسةئولية بةين المةؤجر يفصل منفعة العةين عةن ملكيتهةا بصةفة مؤبةدة ، وإال تفتةت الملكيةة وقلةت العنايةة بالمةال المةؤجر بعةد تو

( . ولذلك عنةدما صةات المشةرع حةق االنتفةاع وفصةله  122ص  21والمستأجر فيعتمد كل منهما على اآلخر ) سليمان مرقس فقرة 
عن الرقبة ، جعله حقاً  ير دائمي ينقضي حتما بموت المنتفع . وهذا إلى أن اإليجار ينش  التزامات شخصية ، وااللتزام الشخصةي 

 ( . 18عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 111ص  38ح أن يكون أبدياً ) محمد علي إمام فقرة ال يص
على أن هناك عقوداً شبه دائمية تقرب من عقد اإليجار ، هي عقد الحكر ) وجعلةت أقصةى مةدة لةه فةي التقنةين المةدني الجديةد سةتين 

 . سنة ( وعقد اإلجارتين وعقد خلو االنتفاع ، وسيأتي الكالم فيها
 . 199ص  412فقرة  1(  أوبري ورو وإسمان  8291) 
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قد يتفا المتعاقدان على أن يكون اإليجار لمدة غير معينة ، أو يتفقان على مدة معينة ولكن ال يستطيع أي من ما 
فقا عليه في ذلك ، ففي هاتين الحالتين اهنخيرتين ، كما في الحالة اهنولى ، ال يكون اإليجار بـاطال أن يثبت ما ات

 ، بل يكون صحيحًا و تكفل القانون بتحديد المدة على نفس الوجه الذي يحدد به المدة في الحالة اهنولى .

اإليجــار بــاطال النعــدام أحــد  يخلــص مــن ذلــك أن المتعاقــدين إذا عرضــا للمــدة واختلفــا فــي تحديــدها ، كــان
أركانــه . وإذا اتفقــا علــى مــدة معينــة ، كانــت هــي المــدة المعتبــرة . وإذا لــم يعرضــا للمــدة أصــال ، أو اتفقــا علــى أن 

 يكون اإليجار لمدة غير معينة أو اتفقا على مدة معينة ولكن تعذر إثبات ا ، تولى القانون تحديد مدة اإليجار .

( أن يتفـا المتعاقـدان علـى تحديـد مـدة معينـة  1صحيح بالنسبة إلى مدته فرضان : ) فأمامنا في اإليجار ال
 ( أن يسكت المتعاقدان عن تحديد مدة معينة أو أن يتعذر إثبات المدة التي اتفقا علي ا . 2. ) 

 المتعاقدان يتفقان على تحديد مدة معينة -المطلب األول

 حد التوقيت : -005

ن يكون موقتًا ، فيتفا المتعاقدان علـى مـدة اإليجـار سـنة ا أكثـر أو أقـل ، ومـن ثـم تقدم أن اإليجار يجب أ 
يصح أن تكون المدة المتفـا علي ـا يومـًا واحـدًا أو أسـبوعًا أو شـ رًا أو سـنة أو ثـالث سـنوات أو تسـعا أو أكثـر مـن 

 ذلك بحسب ما يتفا عليه المتعاقدان .

 . ( 1282) علي ا المتعاقدان وال حدًا أدنى ولم يعين المشرع حدًا أقصى للمدة التي يتفا

مـن هـذا المشـروع ( يجـري علـى  460وقد كان المشـروع التم يـدي للتقنـين المـدني يتضـمن نصـًا ) م $112
إذا عقد اإليجار لمدة تز د على ثالثين سنة ، أو إذا كان مؤبدًا ، جاز أن ينت ي بعـد انقضـاء  -1الوجه اآلتي :  "

ب المتعاقدين ، مع مراعاة المواعيد القانونية المنصوص علي ا في المـادة التاليـة . و كـون ثالثين سنة بناء على طل
علـى أنـه ال يجـوز هنحـد المتعاقـدين أن ين ـي اإليجـار ، إذا كـان قـد عقـد  -2باطال كل اتفـاق يقضـي بغيـر ذلـك . 

ا نـص فـي اإليجـار أنـه يبقـي مـا لمدة حياة المـؤجر أو المسـتأجر ، حتـى لـو امتـد لمـدة تز ـد علـى ثالثـين سـنة . وإذ
. وقــد أقــرت لجنــة المراجعــة هــذا  ( 1289) بقــي المســتأجر يــدفع اهنجــرة ، فيعتبــر أنــه قــد عقــد لمــدة حيــاة المســتأجر "

                                                 

( أدنى مدة إليجةار األراضةي الزراعيةة ثةال  سةنوات ؛ ونةص ،  41(  استثناء من ذلك جعل قانون اإلصالح الزراعي ) م  8292) 
 ك . هو وقانون إيجار األماكن ، على امتداد عقود اإليجار بحكم القانون بعد انقضاء مدتها . وسيأتي الكالم في ذل

(   وهةو يةورد نةس األحكةام ، وكةذلك التقنةين المةدني العراقةي ) م  112(  انظر في هذا المعنى التقنين المةدني األلمةاني ) م  8294) 

( حداً أقصى لمدة اإليجار ثالثين سنة ، فإذا زادت المدة على هذا الحةد أنقصةت  1121( . ويعين التقنين المدني اإليطالي ) م  239
، وفي إيجار منازل السكن يجوز أن يكون اإليجار لمدة حياة المستأجر ولسنتين أيضاً بعد موتةه ، ولةو امتةد اإليجةار  إلى ثالثين سنة

( أال تزيةد مةدة إيجةار  193إلى أكثر من ثالثين سنة بشرط أال تزيد المدة على المائة . ويشترط التقنين المةدني اليابةاني اإليجةار ) م 
 إلى هذا الحد ، ويجوز تجديد اإليجار بشرط أال تجاوز مدة التجديد عشرين سنة . على عشرين سنة وإال أنقصت 
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الــنص بعــد تحــو رات لفظيــة طفيفــة ، ولكــن لجنــة الشــئون التشــر عية لمجلــس النــواب حذفتــه دون أن تشــير إلــى هــذا 
 . ( 1281) ركت المسألة إلى القواعد العامة. وبذلك ت ( 1281) الحذف في تقر رها

ومقتضى تطبيا هذه القواعد أن المتعاقدين يستطيعان تحديد أية مدة لإليجار مـا دامـت هـذه المـدة ال تجعـل 
ال يخالفــان نصــًا فــي القــانون . فقــد نــص  119، ومــا دام المتعاقــدان $ ( 1286) اإليجــار مؤبــدًا أو فــي حكــم المؤبــد

المشرع مثال على أن مدة اإليجار لمن ال يملك إال حا اإلدارة ال يجوز أن تز د علـى ثـالث سـنوات ، ونـص علـى 
ز ـد علـى أن الوصي أو القيم ال يجوز أن يؤجر اهنراضي الزراعية لمـدة تز ـد علـى ثـالث سـنوات وال المبـاني لمـدة ت

سنة ، ونص على أن القاصر المـأذون لـه فـي تسـلم أموالـه وإدارت ـا ال يجـوز أن يـؤجر اهنراضـي الزراعيـة والمبـاني 
 لمدة تز د على سنة ، وقد تدم بيان كل ذلك .

فإذا اتفا المتعاقدان على أن تكون مدة اإليجار سنة مثال ، أو أقل مـن سـنة ، أو سـنتين أو ثالثـًا أو خمسـا 
، على أن يالحظ تسجيل اإليجار إذا زادت مدته على  ( 1284) ًا أو عشرًا أو أكثر ، صح اتفاق ما والتزاما بهأو تسع

 تسع سنوات حتى يكون نافذًا في حا الغير على الوجه الذي سنبينه .

ة أمــا إذا اتفــا المتعاقــدان علــى أن يكــون اإليجــار مؤبــدًا ، ف ــذا ال يجــوز . وكــذلك إذا اتفقــا علــى مــدة طو لــ
تجعل اإليجار في حكم العقد المؤبد . و ترك تحديد المدة الطو لة التي تجعل اإليجار في حكم العقد المؤبـد لتقـدير 
القاضــي ، فينظــر فــي كــل عقــد إلــى ظروفــه ومالبســاته . فقــد تكــون مــدة ثالثــين أو أربعــين ســنة مــدة طو لــة تجعــل 

مستصلحة ، وقد تكون  111سكن أو على أرض زراعية $اإليجار في حكم العقد المؤبد إذا وقع مثال على منزل لل
مدة خمسين سنة ال تجعل اإليجار في حكم العقد المؤبد هنن ا ضرور ة الستغالل المسـتأجر للعـين ، كـأن يسـتأجر 
شـخص أرضــًا و قـيم علي ــا بنـاء يقــدر لبقائـه مــدة تصـل إلــى خمسـين ســنة هـي المــدة المناسـبة للمســتأجر الســتغالل 

                                                 

 في الهامل . 391ص  3(  مجموعة األعمال التحضيرية  8293) 
 48 – 19(  وال يوجةد نةةص فةةي التقنةةين المةةدني الفرنسةةي يضةةع حةةداً أقصةةى لمةةدة اإليجةةار ، ولكةةن قةةوانين الثةةورة ) قةةوانين  8291) 

حرمت عقد األمفتيوز المؤبد ، وكذل كعقود اإليجار المؤبدة حرمت هي  189222يوليه سنة  21( وقانون  1م 1289ديسمبر سنة 
، وجعل الحد االقصى لعقد األمفتيوز تسعاً وتسعين سةنة علةى أال يجةاوز   ( decreet du 2 praidal an II) أيضاً منذ عهد الثورة 

ا الحد األقصى عن عقد األمفتيوز إلى عقد اإليجةار )  نقةض فرنسةي دوائةر مجتمعةة أجياال ثالثة . فنقل القضاء والفقه  في فرنسا هذ
 ( . 332فقرة  19بالنيول وريبير  – 813 – 1 – 1942سيريه  1942نوفمبر سنة  23
 – 331ص  3المحامةاة  1823ينةاير سةنة  21اسةتئناف وطنةي  – 31ص  2م  1983ديسةمبر سةنة  1(  استئناف مخةتلط  8291) 

ويصح أن يتفق المتعاقدان على مدة ال تكون محددة بل تكون قابلة  – 241ص  1المحاماة  1821بني سويف الكلية أول يونيه سنة 
للتحديد ، وقد أقةرت محكمةة الةنقض تحديةد مةدة إيجةار مطحةن بمةدة قيةام نظةام التمةوين الةذي كةان معمةوال بةه و  إبةرام عقةد إيجةار 

 ( . 89ص  11رقم  9مجموعة أحكام النقض  1812نة يناير س 23المطحن ) نقض مدني 
والعادة أن تكون مدة اإليجةار متصةلة ،  – 11ص  4المجموعة الرسمية المختلطة  1929يناير سنة  19(  استئناف مختلط  8292) 

للمةؤجر فةي ولكن ال يوجد ما يمنع من أن تكون  ير متصلة ، كما إذا استأجر شخص منزال للمصيف مدة موسمين مع ترك المنزل 
( ، وكما إذا أوجر ملعب كرة في يوم واحد معين من أيام  1هامل  122ص  21المدة التي تتخلل الموسمين ) سليمان مرقس فقرة 

( ، وكمةا إذا أجةر شةخص كشةكاً فةي مصةيف النصةف  1هةامل  192ص  19األسبوع طول الموسم ) عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة 
 ( . 4هامل  183ص  131اإليجار للمؤلف فقرة األول من اليوم لمدة الصيف ) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  كافيًا بعد إصالح ا .اهنرض استغالالً 

ونرى مع جم ور الفق اء في مصر أال تز ـد مـدة اإليجـار فـي أيـة حـال علـى سـتين سـنة ، وذلـك قياسـًا علـى 
مـدني علـى أنـه  "ال يجـوز التحكيـر لمـدة تز ـد علـى سـتين سـنة ، فـإذا عينـت مـدة  111الحكر . فقـد نصـت المـادة 

معقـودًا لمـدة سـتين سـنة " . فـإذا كـان الحكـر ، وهـو عقـد يجعـل للمحتكـر أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبـر الحكـر 
حقًا عينيـًا فـي اهنرض المحتكـرة و قـع عـادة علـى ارض خربـة يقتضـي استصـالح ا مـدة طو لـة ، ال يجـوز أن تز ـد 

شخصـيًا مدته على ستين سنة ، فأولى أال تز د مدة اإليجار على ستين سنة واإليجـار ال يجعـل للمسـتأجر إال حقـًا 
و قع عادة على عـين صـالحة لالسـتعمال . وقـد كـان المشـروع التم يـدي للتقنـين المـدني يجعـل الحـد اهنقصـى لمـدة 
اإليجار ثالثين سنة على ما قدمنا بينما جعل الحـد اهنقصـى لمـدة الحكـر سـتين سـنة ، فالحـد اهنقصـى لمـدة الحكـر 

فـي المشـروع التم يـدي إلـى الضـعف مـن هـذه ، فيجـب أعلى دائمـًا مـن الحـد اهنقصـى لمـدة اإليجـار ، وقـد وصـلت 
إذن أال يز ـد الحـد اهنقصـى لمـدة اإليجـار علـى الحـد اهنقصـى لمـدة الحكـر حتـى بعـد حـذف الـنص الـذي يعـين حـدًا 

 أقصى لمدة اإليجار ثالثين سنة .

العقــد مــن ذلــك أنــه إذا كانــت مــدة اإليجــار تز ــد علــى ســتين ســنة . فاإليجــار يكــون حتمــا فــي حكــم و خلــص 
المؤبــد ، ومــن ثــم ال يجــوز . أمــا إذا كانــت مدتــه ال تز ــد علــى ســتين ســنة ، فإنــه يكــون للقاضــي حــا التقــدير تبعــًا 
للظروف على ما قدمنا ، فقد تكون مدة اإليجار ثالثين سنة فيعتبره القاضي في حكم العقد المؤبد فال يجوز ، وقـد 

 . ( 1288) وزتكون مدته خمسين سنة فيعتبره القاضي موقتًا فيج

 جواز أن يكون اإليجار لمدة حياة المستأجر أو لمدة حياة المؤجر :  -006

و جــوز أن يكــون اإليجــار لمــدة حيــاة المســتأجر ، وال يكــون هــذا إيجــارًا مؤبــدًا وال فــي حكــم المؤبــد ، فيبقــى 
ات المســتأجر انت ـــى اإليجــار ملزمــًا للمــؤجر وللمســتأجر مــا بقــي المســتأجر حيــًا ولــو مــات المــؤجر قبلــه ، فــإذا مــ

اإليجــار وال ينتقـــل إلـــى ورئتـــه ، و جـــب فــي جميـــع اهنحـــوال أال تز ـــد مـــدة اإليجـــار علــى ســـتين ســـنة حتـــى لـــو بقـــي 

                                                 

منصةور مصةطفى منصةور  – 123ص  21سليمان مرقس فقةرة  – 18(  انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8299) 

وهناك رأي فةي الفقةه المصةري  – 2عبد المنعم البدراوي ص  – 81ص  29عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 421ص  111فقرة 
لى أنه ال يوجد حد أقصى لمدة اإليجار ، فال يتقيد القاضةي ال بمةدة السةتين سةنة قياسةاً علةى الحكةر وال بأيةة مةدة أخةرى ولةو يذهب إ

 38محمد على إمام فقرة  – 11كانت أعلى من ستين سنة  ، وكل ما يتقيد به هو أال يكون اإليجار مؤبداً ) محمد كامل مرسي فقرة 
هو الحكم في عهد التقنيني المدني القديم ، إذ لم يضةع هةذا التقنةين حةداً أقصةى لمةدة اإليجةار )  ( . وكان هذا 119ص  – 112ص 

اسةتئناف  – 41ص  2م  1983ديسةمبر سةنة  1استئناف مختلط  – 414جرانموالن في العقود فقرة  – 131اإليجار للمؤلف فقرة 
( .  241ص  1المحامةاة  1821الكلية أول يونيه سةنة بني سويف  – 331ص  432رقم  3المحاماة  1823يناير سنة  21وطني 

ويذهب رأي إلى أن الحد األقصى لمدة اإليجار هو ستون سنة قياساً على الحكر ، فإذا لم تجاوز مةدة اإليجةار هةذا الحةد األقصةى لةم 
 ( . 94ص  – 92ص  14يجز للقاضي تخفيضها ) محمد لبيب شنب فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. واإليجــار لمــدة حيــاة المســتأجر ال يعتبــر مؤبــدًا هنن حيــا اإلنســان  ( 1281) المســتأجر حيــًا بعــد انقضــاء هــذه المــدة
 . ( 1210) يجار موقتاً موقتة ، فإذا قيست مدة اإليجار ب ا بقي اإل

كذلك يجوز أن يكون اإليجار لمدة حيـاة المـؤجر ، فيبقـى اإليجـار مـا بقـي المـؤجر حيـًا ولـو مـات المسـتأجر 
قبلــه وعنــد ذلــك ينتقــل اإليجــار إلــى ورثــة المســتأجر . وال ينت ــي إال بمــوت المــؤجر ، بشــرط أال تجــاوز مدتــه ســتين 

 . ( 1211) سنة

ون اإليجـار لمـدة حيـاة كـل مـن المسـتأجر والمـؤجر ، فيـدوم مـا بقـي أحـد وال نرى مـا يمنـع مـن أن يكـ $116
من مـــا حيـــًا ، بشـــرط أال تجـــاوز مدتـــه ســـتين ســـنة . فـــإذا مـــات المســـتأجر قبـــل المـــؤجر ، انتقـــل اإليجـــار إلـــى ورثـــة 

ر و بقى المستأجر و بقى إلى أن يموت المؤجر . وإذا مات المؤجر قبل المستأجر ، انتقل اإليجار إلى ورثة المؤج
 إلى أن يموت المستأجر .

. فينت ــي  ( 1212) ومــن بــاب أولــى يجــوز اإليجــار مــدة تــدوم إلــى أن يصــبح المســتأجر مالكــًا للعــين المــؤجرة
اإليجار إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر ، وهو ينت ي هنا ال بانقضاء المدة فحسب بـل أيضـًا باتحـاد 
الذمة إذ يصبح المستأجر مالكًا للعين . ينت ي اإليجار في هذه الحال أيضًا بموت المستأجر دون أن يصبح مالكًا 

 ي الحد اهنقصى لمدة اإليجار .للعين المؤجرة ، وبانقضاء ستين سنة وه

أما اإليجار لمدة تـدوم مـا دام المسـتأجر يـدفع اهنجـرة أو إلـى المـدة التـي ير ـدها المسـتأجر ، وكـذلك اإليجـار 
إلــى المــدة التــي ير ــدها المــؤجر ، ف ــو إيجــار معلــا علــى شــرط فاســخ ، هــو أن ير ــد المســتأجر أو المــؤجر إن ــاء 

. وإذا مــات مــن علــا إن ــاء اإليجــار علــى إرادتــه قبــل أن  ( 1219) بــذلك فينت ــياإليجــار فينبــه علــى الطــرف اآلخــر 
 . ( 1211) يصدر منه التنبيه ، فإن اإليجار ينت ي أيضًا بموته ، كما ينت ي بانقضاء ستين سنة الحد اهنقصى للمدة

                                                 

المشروع التمهيدي تقضي بأنه ال يجوز ألحد من المتعاقدين أن ينهي اإليجار إذا كان قد عقد من  219/2(  وقد كانت المادة  8298) 
لمدة حيةاة المةؤجر أو المسةتأجر ، حتةى لةو امتةد المةدة تزيةد علةى ثالثةين سةنة . فهةذا الةنص كةان يبةيح أن تجةاوز مةدة اإليجةار الحةد 

 اإليجار الحد األقصى في أية حال . األقصى في حاالت معينة ، وإذ حذف لم يعد يصح أن تجاوز مدة
بالنيةةول  – 1219فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 181ص  419رقةةم  31المحامةةاة  1818نةةوفمبر سةةنة  9(  بورسةةعيد الكليةةة  8289) 

وهو اإليجار الذي ينتقل من المستأجر إلةى ورثتةه الةذكور ثةم  ( bail hereditaire) أما اإليجار الوراثي  – 339فقرة  19وريبير 
 – 1292فقرة  1الورثة الذكور لهؤالء وهكذا ما بقي هناك وار  ذكر ، فينطوي على معنى التأييد ، وال يجوز ) بودري وفال إلى 

انظةر عكةس ذلةك وأن اإليجةار يكةون مؤقتةاً فيجةوز : نقةض  – 229فقةرة  19هيك  – 48فقرة  1جيوار  – 292فقرة  1ديفرجييه 
 ( . 3فقرة  1ترولون  – 813 – 1 – 42سيريه  1942سنة 23فرنسي الدوائر المجتمعة 

 . 339فقرة  19بالنيول وريبير  – 1219فقرة  1(  بودري وفال  8281) 
 . 1292فقرة  1(  بودري وفال  8282) 
يجوز ، ذلك أنه شرط فاسخ ، والشرط اإلرادي المحض الذي ال يجةوز هةو الشةرط  (  وال يقال إن الشرط إرادي محض فال 8284) 

 ( . 1211فقرة  1الواقف ) بودري وفال 
قةرة  19هيةك  – 48فقرة  21لوران  – 112فقرة  1ديفرجييه  – 399وفقرة  39فقرة  1جيوار  – 382فقرة  1(  تولبيه  8283) 

وقد رأينا  – 339فقرة  19بالنيول وريبير  – 11هامل  418فقرة  1سمان أوبري ورو وإ – 1211فقرة  1. بودري وفال  229
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تأجر بتنبيـه وقر ب من ذلك أن يجعل اإليجار لمدة متوالية يمتد إلي ا بالتعاقـب ، إلـى أن ين يـه المسـ$114 
يرسله إلى المؤجر . فيكون اإليجار مثال لمدة ثالث سنوات ، يمتد بعـدها إلـى ثـالث سـنوات أخـرى ، وهكـذا ، إلـى 
أن ين ي المستأجر اإليجار بالتنبيه . وقـد يكـون االتفـاق علـى أن المـؤجر هـو الـذي بيـده إن ـاء  اإليجـار ، بالتنبيـه 

اء اإليجـار موكـوال إلـى إرادة أحـد الطـرفين دون الطـرف اآلخـر ، فيقـاس على المستأجر . والم م أن يكـون أمـر إن ـ
اإليجار في هذه الصورة على الصورة السابقة التي يدوم في ـا اإليجـار المـدة التـي ير ـدها المسـتأجر أو التـي ير ـدها 

اإليجــار إليــه ، لــم ينتــه اإليجــار بالتنبيــه ، فإنــه ينت ــي حتمــا بمــوت مــن جعــل إن ــاء  118المــؤجر . ومــن ثــم إذا $
 . ( 1211) و شترط في جميع اهنحوال أال تز د مدته على ستين سنة

أما اإليجار الـذي يـدوم مـا دامـت العـين المـؤجرة باقيـة ، ف ـو إيجـار مؤبـد ، فـال يجـوز . ذلـك أنـه يسـتوي أن 
اإليجـار مـا دامـت ينص على التأييد في اإليجار أو أن يقال إن اإليجار باق ما بقيـت العـين ، ففـي الحـالتين يبقـى 

                                                                                                                                                                    

وإذا نةةص فةةي اإليجةةار أنةةه يبقةةى مةةا بقةةي "مةةن المشةةروع التمهيةةدي كانةةت تةةنص علةةى مةةا يةةأتي :   219أن الفقةةرة الثانيةةة مةةن المةةادة 
( . وانظر أيضاً نفس النص فةي الفقةرة الثانيةة  111انظر آنفاً فقرة  "المستأجر يدفع األجرة ، فيعتبر أنه قد عقد لمدة حياة المستأجر 

وقد قضةت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بةأن العقةد الةذي يشةترط فيةه أن اإليجةار يكةون نافةذاً مةادام  –مدني عراقي  239من المادة 
دام المستأجر حياً ويدفع األجرة )  المستأجر يدفع األجرة بانتظام ال يمكن أن يعتبر عقداً لم تبين فيه المدة ، بل يجب أن يبقى نافذاً ما

( . وقضةت محكمةة جرجةا بةأن هةذا الشةرط يقةع  88ص  8المجموعةة الرسةمية المختلطةة  1993مةارس سةنة  22استئناف مختلط 
( .  118ص  341رقةةم  8المحامةةاة  1828فبرايةةر سةةن  11صةةحيحاً ، ويكةةون أقصةةى مةةدة اإلجةةارة مةةدة حيةةاة المسةةتأجر ) درجةةا 

اف باريس بأنه إذا تعهد المالك كتابة للمستأجر منه أن يبقيه فةي العةين المةؤجرة إلةى المةدة التةي يشةاؤها ، كةان وقضت محكمة استئن
للمستأجر الحق في البقاء في العين المؤجرة إلى مدة ال تنتهي إال بمشيئته أو بموته ، وال يجةوز للمالةك إخراجةه مةن العةين المةؤجرة 

 –(  91ص  11) ومع ذلك انظر فقرة  12( . محمد لبيب شنب فقرة  992ص  3المحاماة  1823فبراير سنة  11قسرا ) باريس 
 . 2هامل  183ص  131اإليجار للمؤلف فقرة 

ويذهب بعض الفقهةاء إلةى أن األمةر يرجةع إلةى نيةة المتعاقةدين ، فةإذا ظهةر أن نيةتهم قةد انصةرفت إلةى انتقةال رخصةة اإلبقةاء علةى 
بحي  ال يجاوز مجموع مدة اإليجار الحد األقصى ) ستين سنة ( ، ويقع عةبء اإلثبةات علةى الورثةة اإليجار إلى الورثة ، جاز ذلك 

فعليهم أن يثبتوا أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى انتقال الرخصة إليهم . أما إذا لم تكن النية قد انصرفت إلةى انتقةال الرخصةة إلةى 
ؤجر حياً بحي  ال تجاوز مدته ستين سنة ، فإن بقي حيةاً بعةد انقضةاء هةذه المةدة كةان الورثة ، فيبقى اإليجار ما بقي المستأجر أو الم

 – 21ألي من المتعاقدين طلب إنهاء العقد بعد التنبيه على اآلخر باإلخالء في المواعيد المقررة قانوناً ) عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة 
 ( . 199ص  21صدة فقرة عبد المنعم فر  ال – 422ص  111منصور مصطفى منصور فقرة 

وهناك رأي ثال  يذهب إلى أن العقد  ال يعتبر في هذا الحالة إيجاراً لمدة حياة المستأجر أو حياة المؤجر ، بةل هةو إيجةار لمةدة  يةر 
معينة ، ألن جعل نهاية مدته منوطةة بمحةض مشةيئة المسةتأجر أو المةؤجر دون أي ضةابط آخةر يجعةل هةذه المةدة  يةر محةددة بحةق 

( . وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بةأن عقةد اإليجةار  9عبد المنعم البةدراوي ص  – 122ص  19فقرة  1) جيوار  معين
ر الذي لم تحدد له مدة معينة ، بل نص فيه على أن يبقى سارياً مادام المستأجر قائماً بدفع األجرة يعتبر منعقداً لمدة  سنة أو ستة أشه

ة ، وينتهي اإليجار بانقضاء هذه المدة إذا حصل تنبيه باإلخالء في الميعةاد القةانوني ) اسةتئناف مخةتلط الخ بحسب مواعيد دفع األجر
 ( . 229ص  13م  1892مارس سنة  22وانظر أيضاً استئناف مختلط  – 393ص  4م  1981يونيه سنة  111119

. ذلةك أن تةرك زمةام المةدة فةي يةد أحةد المتعاقةدين ال  وهذا كله بخالل األجرة ، فال يصح ترك تحديدها ألحد المتعاقةدين كمةا سةنرى
 يخشى منه بقدر ما يخشى من ترك تحديد األجرة في يد أحدهما .

  
ومثل ذلك أيضاً أن يجعل اإليجار لمدة معينة يستطيع المستأجر وحده  –مكررة  1218وفقرة  1211فقرة  1( بودري وفال  8281) 

مكررة ( . ولكن إذا كان حق التجديةد ينتقةل إلةى  1218فقرة   1، أو المؤجر وحده ، أن يحدد اإليجار بعد انقضائها ) بودري وفال 
 ( . 239فقرة  19الورثة دون تحديد ، فاإليجار يكون مؤبداً ) بالنيول وريبير 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ( 1216) العين باقية ، وفي الحالتين ينت ي اإليجار ب الك العين

 جزءا اإليجار المؤاد : -007

فــإذا أبــد اإليجــار أو عينــت لــه مــدة طو لــة تجعلــه فــي يحكــم اإليجــار المؤبــد ، فــالرأي الســائد فــي فرنســا أن  
إلـى أن اإليجـار المؤبـد يكـون بيعـًا الـثمن فيـه  . و ـذهب بعـض الفق ـاء ( 1214) يكون اإليجـار فـي هـذه الحالـة بـاطال

، فيكون للبائع امتياز على الشيء المبيع ال امتياز على المنقوالت التي توجد فـي العـين كمـا هـي  ( 1218) إيراد دائم
الحــال فــي امتيــاز المــؤجر ، وعليــه التزامــات البــائع ، و كــون ال ــالك علــى المشــتري بعــد التســليم . ولــو كــان العقــد 

ًا لترتب عكس هذه النتـائج . و ـذهب بعـض آخـر إلـى أن اإليجـار المؤبـد يكـون صـحيحًا ، وتكـون مدتـه تسـعا إيجار 
 . ( 1211) وتسعين سنة وهي الحد اهنقصى لمدة اإليجار في فرنسا

أما الرأي السائد في مصر ف و أن اإليجار ، إذا كان مؤبدًا أو كان في حكم العقد المؤبد ، ال يكون  $111
بــاطال ، بــل تــنقص مدتــه إلــى الحــد اهنقصــى الــذي يقــدره القاضــي لعقــد اإليجــار وفقــًا للظــروف علــى مــا قــدمنا ، وال 

التـي يسـتند إلي ـا هـذا الـرأي هـي أننـا لمـا نقلنـا  يجوز أن تز د مدته في أية حال علـى سـتين سـنة . والحجـة الظـاهرة
الحــد اهنقصــى لمــدة الحكــر إلــى عقــد اإليجــار ، وجــب أن يكــون الجــزاء علــى المــدة الزائــدة علــى هــذا الحــد اهنقصــى 
واحدًا في الحالتين . ولما كانت المدة إذا زادت في عقد الحكر على سـتين سـنة أنقصـت بصـر ح الـنص إلـى سـتين 

.  ( 1900) فوجب كذلك في اإليجار أن تنقص المدة ستين سنة ا    إلى مدة أقل بحسب الظروف مدني ( ، 111) 
مـن المشـروع التم يـدي ، فقـد كانـت هـذه المـادة تضـع حـدًا  460. وقد كان هذا هـو الحكـم الـذي تقضـي بـه المـادة 

انقضـاء ثالثـين سـنة بنـاء  أقصى لمدة اإليجار ثالثين سنة ، فإذا زادت المدة على ذلك جاز أن ينت ي اإليجار بعد
علـــى طلـــب أحـــد المتعاقـــدين مـــع مراعـــاة وجـــوب التنبيـــه بـــاإلخالء فـــي المواعيـــد المقـــررة قانونـــًا . هـــذا إلـــى أن الحـــم 

مـدني بأنـه يجـوز  891بإنقاص المدة ال بإبطال العقد هو الحكم المألوف في الحاالت المماثلة . فقد قضت المـادة 
لمـدة ال تجـاوز خمـس سـنين ، واإلجمـاع علـى أنـه إذا اتفـا علـى البقـاء فـي الشـيوع االتفاق علـى البقـاء فـي الشـيوع 

مدة تجاوز خمس سنين لم يكن االتفاق باطال بل تـنقص المـدة إلـى خمـس سـنين . كـذلك إذا زادت الفوائـد االتفاقيـة 
                                                 

اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 139اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 339فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 1291فقةرة  1(  بودري وفال  8281 )
 – 18عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 2هةامل  192ص  19عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة  – 3هامل  181ص  181ص  139

يجار يكون موقتاً ويدوم طول حيةاة المسةتأجر أوبةري ورو وإسةمان انظر عكس ذلك ووان اإل – 28ص  12محمد لبيب شنب فقرة 
 . 11هامل  418فقرة  1
 – 131فقةةرة  2كةةوالن وكابينةةال ودي المةةور انةةدير  – 332فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 1299فقةةرة  1(  بةةودري وفةةال  8282) 

 . 114 – 1819داللوز  1838فمبر سنة نو 28ليون االستئنافية  – 14 -1 – 1849داللوز  1828مارس سنة  29نقض فرنسي 
 . 323فقرة  11بيدان  48وفقرة  41فقرة  1جيوار  – 11فقرة  1ترولون  – 92فقرة  3(  ديرانتون  8289) 
 . 239 -2 – 89داللوز  1982مايو سنة  111جرينويل االستئنافية  – 189ص  413فقرة  1(  أوبري ورو وإسمان  8288) 
 (  أما في فرنسا فاألمفتيوز المؤبد ، الذي يقاس عليه اإليجار المؤبد ، يكون باطال ، فيكون اإليجار المؤبد باطال مثله . 8499) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ( 1901)  مدني ( 224/1% ، فإن ا تنقص إلى هذا المقدار ) م 4على 

إذا كان اإليجار مؤبدًا أو كانت مدته مائة سنة مـثال ، لـم يكـن اإليجـار بـاطال و خلص من ذلك أنه  $110
، بل يبقى سار ًا إلى مدة ستين سنة أو إلى مدة أقل يقدرها القاضي بحسب الظروف . ثم يجوز بعد ذلك هني من 

مــدني وســيأتي  169ة الطــرفين أن ين ــي اإليجــار بعــد التنبيــه علــى اآلخــر بــاإلخالء فــي المواعيــد المقــررة فــي المــاد
بيان ــا . هـــذا مــا لـــم يتــبن مـــن ظــروف التعاقـــد أن أحـــد المتعاقــدين قـــد وقــع فـــي غلــط جـــوهري ، ومــا كـــان ليرضـــى 
باإليجار أصال لو علم أن المـدة المتفـا علي ـا ال تسـري كل ـا بـل تـنقص إلـى الحـد اهنقصـى الـذي يقـدره القاضـي ، 

 . ( 1902) ففي هذه الحالة يجوز له إبطال اإليجار للغلط
                                                 

منصةور مصةطفى  – 29عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 129ص  – 122ص  29(  انظر في ذلك سةليمان مةرقس فقةرة  8491) 
ويوجد إلى جانةب هةذا الةرأي  – 89ص  – 82ص  29فر  الصدة فقرة  عبد المنعم – 421ص  – 421ص  111منصور فقرة 

 11السائد في مصر رأي يذهب إلى أن اإليجار المؤبد يكون باطال ، وال يقتصر األمر على إنقاص مدته ) محمد كامل مرسي فقرة 
( . وقد كان هذا الرأي األخير هو الةرأي الةراجح فةي عهةد التقنةين  9عبد المنعم البدراوي  – 119ص  38محمد علي إمام فقرة  –

بنةي سةويف  – 331ص  432رقةم  3المحامةاة  1823يناير سةنة  21استئناف مصر  – 139المدني القديم : اإليجار للمؤلف فقرة 
ص  29م  1811ديسةمبر سةنة  11استئناف مخةتلط  . ومع ذلك قارن 241ص  331رقم  1المحاماة  1821الكلية أول يونيه سنة 

11 . 
(  ونرى أنه يحسن الوقوف عند هذا الحد ، وال حاجة إلى االستناد إلى نظرية إنقاص العقةد كمةا يقةول بةذلك بعةض الفقهةاء )  8492) 

عبد المنعم فةر   – 421ص  – 421ص  111منصور مصطفى منصور فقرة  – 122ص  – 121ص  29سليمان مرقس فقرة 
( ، وال إلى االستناد إلى نظرية تحول العقد كما يقول بعض  92ص  13محمد لبيب شنب فقرة  89ص  – 82ص  29لصدة فقرة ا

 ( . 29آخر ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
بال مةدني ، وهةي تقضةي بأنةه إذا كةان العقةد فةي شةق منةه بةاطال أو قةا 134فمن يستند إلى نظرية إنقاص العقد يتمسةك بةنص المةادة 

 لإلبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إال إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال فيبطةل العقةد
كله . وال نرى ضرورة للتمسك بهذه النظرية هنا ، فإنها تفترض أن العقد من شقين أحدهما صحيح واآلخر باطل أو قابل لإلبطال ، 

إلى تجزئة اإليجار المؤبد إلى شةقين ، مةا يقةف عنةد حةد التوقيةت ومةا يزيةد علةى هةذا الحةد ، وهةي تجزئةة  يةر ظةاهرة  وهذا يسو 
الوضوح . واألولى عدم االستناد إلى نظرية إنقاص العقد استناداً مباشراً ، بل يشار إليهةا لالسةتئناس فحسةب . وعلةى كةل حةال فمةن 

ة إلى تكملتها بنظرية الغلط ، فإن نظرية إنقاص العقةد وحةدها كافيةة إذ تقةول بإبطةال العقةد يتمسك بنظرية إنقاص العقد ليس في حاج
 ( . 129ص  29قارن سليمان مرقس فقرة 9كله إذا تبين أنه ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطال 

يستمر اإليجار إلى األبد أو لمدة تزيةد  ومن يستند إلى نظرية تحول العقد يقول إذا وضح من الظروف أن المتعاقدين اللذين قصدا أن
على الحد القانوني كانا يرتضيان أيضاً إبرام اإليجار في حدود المدة القانونية لو علما بةبطالن اإليجةار الةذي عقةداه فعةال ، ففةي هةذه 

قةول أن أحةد شةروط الحالة يتحول اإليجار المؤبد الباطةل إلةى إيجةار موقةت صةحيح مدتةه هةي الحةد األقصةى . ويالحةظ علةى هةذا ال
نظرية تحول العقد أن يتضمن التصرف الباطل جميع عناصر التصرف اآلخر الذي يتحول إليه دون أن يضةاف إلةى هةذا التصةرف 

فقةرة  1الباطل جميع عناصر التصرف اآلخر الذي يتحةول إليةه دون أن يضةاف إلةى هةذا التصةرف اآلخةر عنصةر جديةد ) الوسةيط 
نظرية تحول العقد ال تنطبق في حالتنا هذه ، فإن اإليجار المؤبد حذف منه عنصر التأييد وأضةيف ( . لذلك يبدو أن  191ص  492

إليه عنصر جديد هو الحد األقصةى لمةدة اإليجةار ، فاختةل بةذل شةرط مةن الشةروط التةي ال تنطبةق النظريةة بةدونها . وال يجةدي فةي 
( ، ففةي هةذا القةول  4هةامل  111ص  29عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة نظرنا أن يقال إن المدة المؤبدة تشمل بذاتها مدة محدودة ) 

ستر للحقيقة الواقعة من أن عنصر التأييد قد حذف وحل محله عنصر جديد هو عنصر التوقيةت . لةذلك ال يتحةول العقةد الباطةل إلةى 
بيةع صةحيح وال اإليجةار الباطةل إلةى عقد صحيح  من نفس النوع ، بل إلى عقد صحيح من نوع آخر . فال يتحول البيع الباطةل إلةى 

إيجار صحيح ، ألن التحول ال يتم في هذه الحالة إال بحذف عنصر موجود أو بإضافة عنصر جديد ، وفي هةذا إخةالل بأحةد شةروط 
قةد نظرية تحول العقد . ولو بقيت عناصر العقد الباطل كما هي دون حذف أو إضافة ، لما أمكن أن يتحةول هةذا العقةد الباطةل إلةى ع

صحيح من نفس نوعه ، ألن العناصر الموجودة فيه جعلته باطال ، وهي هةي ال تةزال موجةودة دون حةذف أو إضةافة ، فكيةف يبقةى 
 محتفظاً بنوعه ويتحول مع ذلك إلى عقد صحيح!



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

  المطلب الثاني

 المتعاقدان يسكتان عن تحديد مدة معينة أو يتعذر إثبات المدة التي اتفقا عليها

 نصوص قانونية : 008 

من التقنين المدني علـى مـا يـأتي :  "إذا عقـد اإليجـار دون اتفـاق علـى مـدة أو عقـد لمـدة  169تنص المادة 
اإليجار منعقدًا للفترة المعينة لدفع اهنجرة . و نت ي بانقضـاء هـذه  غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر

 الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد اآلخر باإلخالء في المواعيد اآلتي بيان ا " : 

أو أكثــر ، ") أ ( فــي اهنراضــي الزراعيــة واهنراضــي البــور إذا كانــت المــدة المعينــة لــدفع اهنجــرة ســتة أشــ ر  
يكون التنبيه قبل إن ائ ا بثالث أش ر . فإذا كانت المـدة أقـل مـن ذلـك وجـب التنبيـه قبـل نصـف ا اهنخيـر ، هـذا مـع 

 مراعاة حا المستأجر في المحصول وفقًا للعرف " .

ينة ") ب ( في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المع 
لدفع اهنجرة أربعة أش ر أو أكثر ، وجب التنبيه قبل انت ائ ا بش ر ن ، فإذا كانت الفترة أقل مـن ذلـك وجـب التنبيـه 

 قبل نصف ا اهنخير " .

") ج ( فـــي المســـاكن والغـــرف المؤثثـــة وفـــي أي شـــيء غيـــر مـــا تقـــدم إذا كانـــت الفتـــرة المعينـــة لـــدفع اهنجـــرة  
) ن ايت ــا بشــ ر ، فــإذا كانــت أقــل مــن ذلــك وجــب التنبيــه قبــل نصــف ا اهنخيــر " شــ ر ن أو أكثــر ، وجــب التنبيــه قبــل

1909 ) . 

 . ( 1901) 989/168و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم م  $112

                                                 

نةين المةدني من المروع التمهيدي على وجه مقارب لما استقر عليةه فةي التق 211ورد هذا النص في المادة تاريخ النص : (   8494) 
فةي  182الجديد وأقرته لجنة المراجعة مع تحويرات لفظية فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المةدني الجديةد ، وأصةبح رقمةه 

ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  114، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  181المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 
 ( .  393ص  – 329
: إذا حصل اإليجةار بغيةر تعيةين مةدة ، فيعتبةر أنةه حاصةل لمةدة سةنة أو سةتة أشةهر أو  494/319م  التقنين المدني القديم(   8493) 

شهر حسبالمقرر في مواعيد دفع األجرة إن كان في كل سنة أو كةل سةتة أشةهر أو كةل شةهر . وينقطةع اإليجةار بانقطةاع إحةدى هةذه 
وأخيرا اآلخر منهما في المواعيد اآلتةي بيانهةا : بالنسةبة للبيةوت والحوانيةت والمكاتةب والمخةازن المدد إذا طلب ذلك أحد المتعاقدين 

يكون االخبار بثالثة أشهر مقدماً إذا كانت مدة اإليجار تزيد عليهةا ، وإمةا إن كةان اإليجةار لةثال  أشةهر فأقةل فيكةون اإلخبةار مقةدماً 
ر مقدماً . وفي أراضي الزراعة ونحوها يكون اإلخبار مقدماً بستة أشهر باألقل مةع بنصف المدة . وبالنسبة لألود يكون اإلخبار بشه

 حفظ حق المستأجر في المحصوالت على حسب العرف الجاري .
/  494قةارن م "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد مقارنة التقنين المدني القديم بالتقنين المدني الجديةد :  

التقنةين الحةالي ) القةديم ( فيميةز بةين الفرضةين ، فيتفةق مةع المشةروع فةي الفةرض األول مةع اخةتالف فةي مواعيةد التنبيةه  من 319
) مجموعةة  "فقةرة ثانيةة  331فقةرة ثانيةة /  414باإلخالء كما تقدم . ويجعل المدةفي الفرض الثةاني تعيةين بحسةب عةرف البلةد : م 
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وفــي التقنــين المــدني  – 191و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 . ( 1901) 111وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  – 411التقنين المدني العراقي م وفي  – 162الليبي م 

 متى يعقد بمواعيد دفع األجرة لتحديد مدة اإليجار : -009

مــدني فــي صــدرها كمــا رأينــا :  "إذا عقــد اإليجــار دون اتفــاق علــى مــدة ، أو عقــد لمــدة  169تقــول المــادة  
دعاة  . . . " . فيعتد إذن بمواعيد دفع اهنجرة لتحديد مـدة اإليجـار فـي أحـوال ثـالث معينة أو تعذر إثبات المدة الم

: 

إذا عقد اإليجـار ولـم يعـرض المتعاقـدان للمـدة أصـال ، بـل سـكتا عن ـا . وهـذا يعـا فـي غـر قليـل مـن  –أوال 
 عقود اإليجار .

و قـع ذلـك نـادرًا . ومثالـه أن يعـرض  إذا عقد اإليجار وعرض المتعاقـدان للمـدة ولكن مـا لـم يعيناهـا . –ثانيًا 
المتعاقــدان للمــدة فيــذكرا أن ــا المــدة المناســبة أو الالئقــة أو الصــالحة ، أو المــدة التــي تقتضــي ا الظــروف ، أو يقــوال 
صراحة إن اإليجار قـد عقـد لمـدة غيـر معينـة . أمـا إذا ذكـرا أن اإليجـار يبقـى مـا بقـي المسـتأجر يـدفع اهنجـرة ، أو 

                                                                                                                                                                    

فقةر  – 313في مواعيد التنبيه باإلخالء في التقنين المدني القةديم اإليجةار للمؤلةف فقةرة  انظر –(  192ص  3األعمال التحضيرية 
ديسمبر  24وانظر في أن مواعيد التنبيه فيما لم يحدد له التقنين المدني القديم ميعاداً تكون بحسب العرف : استئناف مختلط  – 311
مةةايو سةةنة  8 – 229ص  13م  1892مةةارس سةةنة  22 – 239ص  19م  1989أبريةةل سةةنة  13 – 92ص  3م  1981سةةنة 
مةايو سةنة  14وفي ميعاد التنبيه بالنسبة إلى مكان استؤجر لصةنع الحقائةب ) الشةنط ( : اسةتئناف مخةتلط  – 232ص  12م  1892
 . 212ص  39م  1841

 التقنينات المدنية العربية األخرى  :(   8491) 

/ إذا عقد اإليجار دون اتفا  على مدة أو عقد لمدة  يةر معينةة أو تعةذر إثبةات المةدة المةدعاة ، اعتبةر 141م  التقنين المدني السوري
اإليجار للمدة التي دفعت أو حددت عنها األجرة ، وتنتهي بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقةد 

( في األراضي الزراعية تعتبر مدة اإليجار لسنة زراعية على  1مع مراعاة األحكام التالية : )  اآلخر باإلخالء قبل نصفها األخير ،
األقل ، ويكون التنبيه قبل انتهائها بثالثة أشهر مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف . ) ب ( في المنةازل والةدكاكين 

لسنة واحدة على األقةل ويكةون التنبيةه قةل انتهائهةا بةثال  ك ، تعتبر مدة اإليجار والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذل
أشهر . ) جـ ( في المساكن والغرف المفروشة تعتبر  مدة اإليجار شهراً واحداً على األقل . ) والفرو  واضحة بين التقنين السوري 

 والتقنين المصري في المواعيد ( .
األطةةراف مةةدة لإليجةةار ، عةةد اإليجةةار منعقةةداً للفتةةرات التاليةةة : ) أ ( فةةي المنةةازل  يةةر  إذا لةةم يحةةدد : 112م التقنةةين المةةدني الليبةةي 

المفروشةةة وفةةي المحةةال المعةةدة لمزاولةةة مهنةةة أو تجةةارة أو صةةناعة ، لمةةدة سةةنة مةةع مراعةةاة العةةرف المحلةةي . ) ب ( فةةي المسةةاكن 
الذي يقدمةه  في األشياء المنقولة ، للمدة المعنية لدفع األجرة . ) د ( في األثا  والغرف المؤثثة ، للفترة المبينة لدفع األجرة . ) جـ (

المؤجر لتأثي  المحل الكائن في المدن ، للمدة المعينة إليجار المحل نفسه . ) والفرو  واضحة بين التقنين الليبي والتقنين المصةري 
. ) 

 . 923فقرة  – 922التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة  من 114) مطابقة للمادة  231م التقنين المدني العراقي 
: إذا لم يعين األجل ، عدت اإلجارة معقودة لمدة سةنة أو سةتة أشةهر أو شةهر أو أسةبوع أو  181م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

يجةار بحلةول أحةد هةذه اآلجةال بةدون حاجةة إلةى يوم حسبما يكون البدل معيناً لسنة أو نصف سنة أو لشهر الةخ . . . وينتهةي عقةد اإل
طلب التخلية ما لم يكن هناك عرف مخالف . ) وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين اللبناني 

 ال يتطلب إلنهاء اإليجار تنبيهاً بالتخلية في ميعاد معين ( .
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لتــي ير ــدها المســتأجر ، أو إلــى المــدة التــي ير ــدها المــؤجر ، فــإن المــدة ال تكــون فــي هــذه الحالــة غيــر إلــى المــدة ا
أو المــؤجر ، وتنقضــي حتمــا بمــوت مــن علقــت  111معينــة ، وقــد قــدمنا أن ــا تكــون المــدة التــي ير ــدها المســتأجر $

كـر المتعاقـدان أن اإليجـار يبقـى مـا بقيـت المدة على إرادته ، وال تجاوز المدة في جمع اهنحوال ستين سـنة . وإذا ذ
العين المؤجرة ، فإن المدة تكون أيضًا في هذه الحالة غير معينة ، وقد قدمنا أن اإليجار يكون مؤبدا فتنقص مدته 

. ومــن التطبيقــات المعروفــة لإليجــار غيــر معــين المــدة التجديــد الضــمني فســنرى أنــه يعتبــر  ( 1906) إلــى ســتين ســنة
 مدة غير معينة .إيجارا جديدًا ل

إذا عقــد اإليجــار واتفــا المتعاقــدان علــى مــدة معينــة ، ولكــن لــم يســتطع أي مــا إثبــات هــذه المــدة التــي  –ثالثــًا 
علـى الوجـه الـذي  ( 1904) اتفقا علي ا . فعند ذلك يعتبر اإليجـار منعقـدًا لمـدة غيـر معينـة و عتـد بمواعيـد دفـع اهنجـرة

 سنبينه .

 ي الفروض السالف ذكرها : كيف تعين مدة اإليجار ف -021

تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد :  "يعتر اإليجار منعقـدًا لمـدة متتاليـة ، كـل مـدة 
من ا هي المدة المحددة لدفع اهنجرة ، و نت ي اإليجار بانت اء أي مـدة مـن هـذه المـدد إذا نبـه أحـد المتعاقـدين علـى 

، وهـي نصـف مواعيـد دفـع اهنجـرة علـى أال تكـون أطـول مـن ثـالث  169ذكرت ا المادة اآلخر باإلخالء في مواعيد 
المنــازل والحوانيــت والمكاتــب والمتــاجر  111أشــ ر فــي اهنراضــي الزراعيــة واهنراضــي البــور ، ومــن شــ ر ن فــي $

المؤثثة فو أي  والمصانع والمخازن واهنماكن المبنية غير المؤثثة بوجه عام ، ومن ش ر واحد في المساكن والغرف
 . ( 1908) شيء غير ما تقدم "

( اهنراضــي ، مــن أراضــي زراعيــة وأراض  1ونــرى مــن ذلــك أن الشــيء المــأجور قــد انقســم طوائــف ثالثــًا : ) 
(  اهنمــاكن المبنيــة غيــر المؤثثــة ، مــن منــازل  2بــور وأراض فضــاء معــدة للبنــاء ) وهــذه يشــمل ا لفــظ البــور ( . ) 

                                                 

 . 91(  قارن سليمان مرقس فقرة  8491) 
(  وفي جميع هذه األحوال حددت مدة اإليجار بميعةاد دفةع األجةرة كحةد أدنةى ، ذلةك أن المتعاقةدين إذا اتفقةا علةى أن األجةرة  8492) 

تدفع كل شهر مثال فالمفروض أنهما قصدا أن اإليجار يدوم على األقل المدة التي تستحق فيها األجرة مرة واحدة ، وال يتصور أنهما 
عبةد الفتةاح عبةد  – 311لك إذ المفروض أن األجرة تدفع مرة واحدة علةى األقةل ) انظةر اإليجةار للمؤلةف فقةرة قصدا مدة أقل من ذ

 ( . 229ص  13م  1892ماس سنة  22 – 393ص  4م  1981يونيه سنة 19قارن : استئناف مختلط  – 23الباقي فقرة 
إلى أجرة المثل ، والرجوع إلى أجرة المثل يبةين ميعةاد دفعهةا وإذا سكت المتعاقدان عن كل من األجرة والمدة ، وجب الرجوع أوال 

بحسب العرف ، ثم تحدد المدة بعد ذلك بميعاد دفع األجرة . فإذا أجر شخص أرضاً زراعية آلخر دون تحديد ال لألجرة وال للمةدة ، 
ف عةادة فةي األراضةي الزراعيةة ، فإن األجرة تكون هي أجرة مثل هذه األرض ، وتدفع أجرة المثل هذه كةل سةنة كمةا يقضةي العةر

سةليمان مةرقس فقةرة  – 21فتكون المدة هي سنة على األقل ، ويجوز أن تمتد ) انظر في هةذا المعنةى عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
منصور مصطفى منصور فقرة  – 19عبد المنعم البدراوي ص  – 121ص  12محمد علي إمام فقرة  – 1هامل  393ص  212
 ( . 312قارن اإليجار للمؤلف فقرة  – 191ص  21عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 428ص  111
 . 392ص  3(  مجموعة األعمال التحضيرية  8499) 
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( المســاكن المؤثثــة وغيــر مـا تقــدم ،  و ــدخل فــي ذلــك  9صــانع ومخـازن و غرهــا . ) وحوانيـت ومكاتــب ومتــاجر وم
المنقول بمختلف أنواعه والحقوق الشخصية والمعنو ة . أما الحا العيني على عقار ، كحـا االنتفـاع ، فيـدخل فـي 

 الطائفة اهنولى أو في الطائفة الثانية بحسب اهنحوال .

،  ( 1901) ثالث هي مدد دفع اهنجرة متتالية حتى يحصل التنبيه بـاإلخالءومدة اإليجار في جميع الطوائف ال
ومــن ثــم كانــت المــدة غيــر معينــة . فــإذا كــان ميعــاد دفــع اهنجــرة كــل ســنة كمــا فــي اهنراضــي الزراعيــة ، كانــت مــدة 

لآلخــر .  اإليجـار سـنة تمتــد إلـى ســنة ثانيـة فثالثــة فرابعـة وهكــذا إلـى أن يحصــل التنبيـه بــاإلخالء مـن أحــد الطـرفين
وإذا كان ميعاد دفع اهنجرة كل ش ر كما يكون ذلك عادة في المنازع ، كانت مدة اإليجار ش رًا يمتد إلى ش ر ثان  
فثالث فرابع وهكذا إلى أن يحصل التنبيه باإلخالء من أحد الطرفين لآلخر . وإذا كان ميعاد دفع اهنجرة أسبوعًا أو 

هنفالم السينمائية ، كانت مدة اإليجار أسـبوعًا أو يومـًا يمتـد إلـى ثـان فثالـث يومًا كما يحدث يف إيجار السيارات وا
 . ( 1910) فرابع وهكذا إلى أن يحصل التنبيه باإلخالء من أحد  الطرفين لآلخر

والتنبيــه بــاإلخالء لــه أحكــام سنفصــل ا عنــد الكــالم فــي انت ــاء اإليجــار ، ونكتفــي هنــا ببيــان ميعــاده .  $116
ميعاده ثالث أشـ ر بحيـث ال يز ـد علـى نصـف مـدة دفـع اهنجـرة . فـإذا كـان  –اهنراضي  –هنولى ف و في الطائفة ا

ميعاد دفع اهنجرة في ارض زراعية سـنة أو أكثـر أو أقـل إلـى سـتة أشـ ر كـان ميعـاد التنبيـه ثـالث أشـ ر ،وإذا كـان 
ر ن إذا كـان ميعـاد دفـع اهنجـرة ميعاد دفع اهنجرة أقل من ستة أش ر كان ميعاد التنبيه نصف هذه المـدة فيكـون شـ 

أربعة أش ر مثال . هذا كله مع مراعاة حا المستأجر في الحصول وفقًا للعرف فيستمر اإليجار حتـى بعـد انقضـاء 
اهنمـاكن  –. وميعـاد التنبيـه فـي الطائفـة الثانيـة  ( 1911) المدة إلى أن يمضي الوقت الكافي لنضـج المحصـول ونقلـه

 يز د على نصف مـدة دفـع اهنجـرة . فـإذا كـان ميعـاد دفـع اهنجـرة فـي منـزل سـنة أو ش ران بحيث ال –غير المؤثثة 
ستة أش ر أو أربعة كان ميعاد التنبيه ش ر ن ، وإذا كان ميعـاد دفـع اهنجـرة ثالثـة أشـ ر أو شـ ر ن أو شـ رًا واحـدًا 

المســاكن المؤثثــة   -ة الثالثـة كـان ميعــاد التنبيـه شــ رًا ونصــفًا أو شـ رًا أو نصــف شـ ر . وميعــاد التنبيــه فـي الطائفــ

                                                 

بأن اإليجار  ير معين المدة ينتهي بالتنبيه باإلخالء في الميعاد الةذي  1241(  أما التقنين المدني الفرنسي فيقضي في المادة  8498) 
يجعل المدة على فترات هي فترات دفع األجرة كما يفعل التقنين المصري ، بل يجعل اإليجار سارياً إلى حين يعينه العرف . فهو ال 

 التنبيه باإلخالء في الميعاد الذي يعينه العرف ، ويكون هذا الميعاد هو أدنى مدة لإليجار  ير معين المدة ، ويطول بمقدار المدة التي
 تنقضي قبل التنبيه باإلخالء .

(  وإذا كان ميعاد دفع األجرة ساعة واحدة كما يحد  في إيجار الدراجات ، فالغالب أن يكون المتعاقدان قد قصةدا أن ينتهةي  8419) 
اإليجار بانقضاء الساعة ، إال إذا تجدد تجدداً ضمنياً ساعة أخرى فثالثة فرابعة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه في ميعاد نصف صناعة 

. 
يجار إلى نضج المحصول ونقله بحسب عرف الجهة أن المستأجر يكةون قةد بةدأ الزراعةة بحسةب العةرف ، (  ومحل بقاء اإل 8411) 

وأن يقوم بنقلها بالوسائل وفي الوقت الذي يقضي به العرف ، فإن خر  على العرف لم يمتةد إال إلةى نهايةة المةدة ) اسةتئناف مخةتلط 
ص  14محمةد علةي إمةام فقةرة  – 1هةامل  129ص  21بةاقي فقةرة عبد الفتاح عبد ال – 1ص  11جازيت  1829يونيه سنة  22
128 . ) 
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ش ر واحد بحيث ال يز د على نصف مدة دفع اهنجرة .  –والمنقوالت و دخل في ا لذهبيات والعوامات وغر ما تقدم 
فإذا كان ميعاد دفع اهنجرة في غرفة مفروشة أو في سيارة ستة أش ر أو أربعة أش ر أو شـ ر ن كـان ميعـاد التنبيـه 

ميعـاد دفـع اهنجـرة شـ رًا أو أسـبوعين أو أسـبوعًا أو يومـًا كـان ميعـاد التنبيـه نصـف شـ ر أو  ش رًا واحدًا ، وإذا كان
 أسبوعًا أو نصف أسبوع أو نصف يوم .

وال تعتبر هـذه اهنحكـام مـن النظـام العـام ، فيجـوز االتفـاق علـى مـا يخالف ـا ، و جـوز إطالـة ميعـاد التنبيـه أو 
 . ( 1912) تقصيره

جر يشـمل عـدة أشـياء أوجـرت كمجمـوع واحـد ، واختلـف ميعـاد التنبيـه بـاإلخالء وإذا كان الشيء المؤ  $114
بالنسبة إلى كل شـيء من ـا ، كمـا لـو كـان الشـيء المـؤجر أرضـًا زراعيـة وبنـاء ومصـنعًا ، فميعـاد التنبيـه بـاإلخالء 

 . ( 1919) هو الميعاد المقرر بالنسبة إلى الشيء الذي يعد أساسيًا من هذه اهنشياء

. ولكـن هـل  ( 1911) التنبيه باإلخالء بعد الميعاد كان غير نافذ ، ولو كان سبب التأخر قوة قاهرةوإذا حصل 
يكون التنبيه الحاصل بعد ميعاده نافذًا بالنسبة إلـى مـدة تاليـة فينت ـي اإليجـار بانقضـاء هـذه المـدةال إذا فـرض مـثال 

مدتــه ، وبعـد انقضــاء شــ ر ن نبــه المســتأجر  أن اهنجـرة تــدفع كــل ثالثــة أشـ ر فــي إيجــار منــزل لـم يعــين المتعاقــدان
على المؤجر باإلخالء ، فال شك في أن هذا التنبيه يكون غير نافذ بالنسبةالى الثالثـة اهنشـ ر اهنولـى هننـه حصـل 
بعــد ميعــاده إذ كــان يجـــب صــدوره قبــل انقضـــاء الثالثــة اهنشــ ر بشـــ ر ونصــف ال بشــ ر واحـــد ،وعلــى ذلــك يمتـــد 

تاليــة . ولكــن هــل يكــون التنبيــه بــاإلخالء المشــار إليــه نافــذًا بالنســبة إلــى الثالثــة اهنشــ ر  اإليجــار إلــى ثالثــة أشــ ر
التنبيـه يكـون نافـذًا بالنسـبة  118التالية ، وقد صدر قبل انقضائ ا بأكثر من ش ر ونصفال يذهب فر ـا إلـى أن $

لنسـبة إلـى المـدة اهنولـى وال بالنسـبة . و ذهب فر ا آخر إلى أنه يكون باطال ، فـال ينفـذ ال با ( 1911) إلى هذه المدة
                                                 

 . 142ص  91(  سليمان مرقس فقرة  8412) 
 . 942فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 1231وفقرة  1249فقرة  1(  بودري وفال  8414) 
مسةةتأجر فةةي ميعةةاده ، ومةةع ذلةةك أخلةةى وإذا لةةم يحصةةل التنبيةةه بةةاإلخالء الصةةادر مةةن ال – 1211فقةةرة  1(  بةةودري وفةةال  8413) 

المستأجر العين ، وأجرها المةؤجر لمسةتأجر آخةر ، لةم يكةن المسةتأجر األول مسةئوال عةن األجةرة مةن وقةت إيجةار العةين للمسةتأجر 
 ( .  1212فقرة  1الثاني ) بودري وفال 

هذا التنبيه إلى علم الطرف اآلخر . ويكفي أن يصل والعبرة ليست باليوم الذي صدر فيه التنبيه باإلخالء ، بل باليوم الذي وصل فيه 
التنبيه إلى محل إقامة هذا الطرف ولو لم يتسلمه بالفعل ما دامت كل االحتياطات الالزمة قد اتخذت لتسليم التنبيه إليه ) بودري وفال 

ه عن اليوم السابق لبدء الميعاد ( . ويجب أال يتأخر التنبي 31 – 1 – 1892داللوز  1892فبراير سن  18السين  – 1238فقرة  1
( ، حتةى لةو كةان التةأخر لقةوة قةاهرة فإنةه إذا صةح أن مةن  1238فقرة  1بودري وفال  – 442فقرة  19المقرر لهذا التنبيه ) هيك 

فةي عةدم تلقيةه وجه التنبيه ال ذنب له إذا كان التأخر في وصوله راجعاً  إلى  قوة قاهرة ، فإن من وجه إليه التنبيةه ال ذنةب لةه أيضةاً 
 – 1211فقةرة  1التنبيه في الميعاد القانوني ، ومن حقه أن يطمئن إلى مركزه بعد أن مضى الميعاد ولم يتلق التنبيه ) بودري وفال 

فقةرة  19( . وهناك رأي يقول بنفاذ التنبيه إذا كان التأخر ناشةئاً عةن قةوة قةاهرة ) هيةك  312ص  281عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 1922أبريةةل سةةنة  28بةةاريس  – 949فقةةرة   Louageلفةةظ  4أنسةةيكلوبيدي داللةةوز  – 341فقةةرة  1جيةةوار  – 312وفقةةرة  442
 ( . 131 -2 – 24داللوز 

سةيريه  1921أكتةوبر سةنة  29السين الفرنسةية  – 191ص  411رقم  2جازت  – 1822يونيه سنة  4(  استئناف مختلط  8411) 
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إلى المدة التالية ، وذلك هنن التنبيه المعطي عن مدة معينة قد ال يراد استبقاء أثره في مـدة تاليـة لـم يعـط عن ـا أي 
. ونرى أنه يجب التفر ا بين ما إذا كان صاحب التنبيه قد حدد يوم اإلخالء في تنبيه أو لـم يحـدده .  ( 1916) تبنيه

قد حدده ، ولم يكن يفصله عن اليوم الذي حصل فيـه التنبيـه المـدة القانونيـة ، كـان التنبيـه بـاطال بالنسـبة  فإذا كان
إلى المدة اهنولى ، وغير ذي أثر بالنسبة إلى أية مدة أخرى تالية . أما إذا لم يحدد صاحب التنبيـه يـوم اإلخـالء ، 

قضي به المدة التي كانـت سـار ة وقـت صـدور التنبيـه مـا يقـل وكان بين اليوم الذي صدر فيه التنبيه واليوم الذي تن
عن الميعاد القانوني ، افترض ، ما لم يقم الـدليل علـى العكـس ، أن صـاحب التنبيـه ير ـد إن ـاء اإليجـار فـي ن ايـة 

مبـدأ الـذي المدة التالية إذ يكون التنبيه بالنسبة إلى هذه المدة قد صدر في الميعـاد القـانوني ، وذلـك تأسيسـًا علـى ال
 . ( 1914) يقضي بأن إعمال الكالم خير من إهماله

 األجرة -المبحث الثالث

 األجرة كركن في عقد اإليجار : -020

 اهنجرة هي المال الذي يلتزم المستأجر بإعطائه للمؤجر في مقابل االنتفاع بالشيء المؤجر . 

فـــي أي محـــل لاللتـــزام أن تكـــون فـــاهنجرة هـــي محـــل التـــزام المســـتأجر ، و شـــترط فيم ـــا كمـــا يشـــترط  $111
موجودة ومشروعة ومعينة أو قابلة للتعيين . أما المشروعية فال جديد يقال في ا وشأن اهنجرة في ذلك شـأن الشـيء 

 المؤجر . بقي الوجود والتعيين .

ار ـة فاهنجرة ال بد من وجودها في عقـد اإليجـار ، وإال كـان العقـد مـن عقـود التبـرع ، فـال يعتبـر إيجـارًا بـل ع
. و الحــظ أن اهنجــرة ، وإن كانــت ركنــًا فــي اإليجــار ، إال  أن ــا كــركن المــدة  ( 1918) اســتعمال أو هبــة حــا االنتفــاع

في أن المتعاقدين إذا لم يتعرضا ل ا تكفل القانون بتحديدها ، و بقـى عقـد اإليجـار صـحيحًا . أمـا رضـاء التعاقـدين 
. ولكــن يجــب  ( 1911) ا ، فــإذا لــم يتــوافر فــي العقــد كــان بــاطالوالشــيء المــؤجر فركنــان ال شــأن للقــانون بتحديــدهم

                                                                                                                                                                    

أوبةةري ورو  – 341فقةةرة  1جيةةوار  – 14 -2 – 1821داللةةوز  1823نةةوفمبر سةةنة  13كولومبييةةه الفرنسةةية  – 193 -2 – 91
 . 121ص  418فقرة  1وإسمان 

 318فقةرة  1ترولون  – 11فقرة  2ديفرجييه  – 29 – 2 – 83الباندكت  1984يونيه سنة  11(  محكمة الصلح بباريس  8411) 

 . 814ص  142فقرة  19وريبير  بالنيول – 1219فقرة  1بودري وفال  –
 184ص  2242منصور مصطفى منصةور فقةرة  – 211سليمان مرقس فقرة  – 282(  قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8412) 
 . 312وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  494ص  222عبد المنعم فر  الصدة فقرة   – 183ص  –
م  1841فبرايةر سةنة  12اسةتئناف مخةتلط  – 319فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 948وفقرة  942فقرة  1(  بودري وفال  8419) 
 . 228ص  34
(  ونرى من ذلك أن األجرة من حي  أنها ركن في عقد اإليجار تختلف عةن الةثمن فةي عقةد البيةع ، فةإن الةثمن إذا لةم يحةدده  8418) 

 ( . 142المتعاقدان أو يجعاله على األقل قابال للتحديد كان البيع باطال ) اإليجار للمؤلف فقرة 
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التمييــز بــين مــا إذا كــان المتعاقــدان قــد عرضــا لألجــرة ولــم يتفقــا لعي ــا فعنــد ذلــك يكــون اإليجــار بــاطال النعــدام أحــد 
، وبـين مـا إذا كــان المتعاقـدان لـم يعرضـا لألجــرة أصـال بـل سـكتا عن ــا وهنـا يكـون اإليجـار صــحيحًا  ( 1920) أركانـه

) و تكفل القانون بتحديد اهنجرة على الوجه الذي سنبينه . وهذا هو نفس ما قررناه في صدد المدة فـي عقـد اإليجـار

1921 ) . 

 ( تقدير اهنجرة . 2هنجرة ، ) ( جنس ا 1أما تعيين اهنجرة فيتناول الكالم فيه مسألتين : ) 

$160  

 جنس األجرة -المطلب األول

 نصوص قانونية : -022

من التقنين المدني على ما يأتي :  "يجوز أن تكون اهنجرة نقودًا ، كمـا يجـوز أن تكـون  161تنص المادة  
 .  ( 1922) أي تقدمة أخرى "

 م كان معموال به دون نص .وال مقابل ل اذ النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحك

وفــي التقنــين المــدني  – 121و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 . ( 1929) 196وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  – 496وفي التقنين المدني العراقي م  – 160الليبي م 

                                                 

 – 112ص  39محمد علةي إمةام فقةرة  – 191ص  12فقرة  عبد الفتاح عبد الباقي – 142ص  93( سليمان مرقس فقرة  8429) 

ص  112منصور مصةطفى منصةور فقةرة  – 82ص  12عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 1عبد المنعم البدراوي ص  – 114ص 
تركا األجرة  ) ويقرر أن المتعاقدين قد ال يستطيعان االتفا  على األجرة ، فإذا اتفقا على التعاقد بالغرم من ذلك فقد 2وهامل  419

فقرة يحددها القانون باجرة المثل ، وإذا تركا تعيين األجرة لالتفا  عليه فيما بعد فال بد من هذا االتفا  لينعقد اإليجار : انظر ما يلي 
 في الهامل ( .  128
 . 113(  انظر آنفاً فقرة  8421) 
يجوز أن تكةون األجةرة نقةوداً "ي على الوجه اآلتي :  من المشروع التمهيد 219: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(   8422) 

. وفي لجنة حور النص فصةار مطابقةاً لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني  "، كما يجوز أن تكون أي التزام آخر يقوم به المستأجر 
)  111الشيوخ تحت رقةم ، ثم مجلس  198في المروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  191الجديد ، وأصبح رقمه 

 ( . 321ص  – 321ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 
 :   التقنينات المدنية العربية األخرى (  8424) 

 ) مطابق ( . 128 التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 111 التقنين المدني الليبي م 
 ( . 298ة ) موافق : وانظر عباس حسن الصراف فقر 241م التقنين المدني العراقي 

: يجب أن يكون البدل معيناً ، ويجوز أن يكةون إمةامن النقةود وإمةا مةن المنتجةات أو المةواد  141م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني
الغذائية و يرها من المنقوالت بشرط أن تعين وصفاً ومقداراً ، ويجوز أن يكون نصيباً أو حصة شائعة من منتجات الشيء المأجور 

في إيجار األمالك الزراعية أن يشترط على المستأجر أن يقوم بأشغال معينة تحسب جزءاً مةن البةدل ، عةالوة علةى مبلةغ ويجوز  –
 يؤديه من النقود أو كمية تفرض عليه من الحاصالت . ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .
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 :  األصل في األجرة أن تكون نقوداً  -023

، وتكــون فــي الغالــب مقســطة علــى مــدد متســاو ة . ولــن ال شــيء يمنــع  ( 1921) واهنصــل فــي اهنجــرة أن نقــوداً 
 . ( 1921) من أن تكون مبلغًا مقطوعًا من النقود يدفع مرة واحدة ، إما في بدء اإليجار وإما في ن ايته $161

 وقد تكون األجرة تقدمة أخرى غير النقود : -024

وتختلف اهنجرة في اإليجار عن الثمن في البيع في أن الثمن يجب أن يكون نقودًا وإال كـان العقـد مقايضـة  
كما يصرح بـذلك نـص  ( 1926) ، أما اهنجرة فيصح أن تكون نقودًا كما هو الغالب و صح أن تكون أية تقدمة أخرى 

التم يـدي فـي هـذا الصـدد :  "اهنجـرة قـد تكـون مدني فيما قدمناه . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشـروع  161المادة 
نقودًا كما هو الغالب . ولكن قد تكون شيئًا آخر غيـر النقـد كجـزء مـن المحصـول ، أو االنتفـاع بشـيء آخـر مقابـل 
االنتفاع بالعين المؤجرة ) مقايضة انتفاع بانتفاع ( أو أي التـزام آخـر يلتـزم بـه المسـتأجر ، وهـذا خـالف الـثمن فـي 

 . ( 1924) فإنه يجب أن يكون نقدًا كما تقدم "البيع ، 

وعلى ذلك يجوز أن تكون اهنجرة بناء يقيمه المستأجر في العين المؤجرة و صـبح ملكـًا للمـؤجر عنـد  $162
، وقــد  ( 1921) ، أو تحســينات يــدخل ا المســتأجر علــى العــين المــؤجرة تكــون فــي مقابــل اهنجــرة ( 1928) ن ايــة اإليجــار

                                                 

 . 139اإليجار للمؤلف فقرة  – 933فقرة  1دري وفال بو – 32ص  19م  1982ديسمبر سنة  11(  استئناف مختلط  8423) 
(  وقد يكون اإليجار مقترناً بعقد بيع وتكون األجرة فةي ثمةن المبيةع ، كمةا إذا بةاع شةخص منةزال ثةم اسةتأجره مةن المشةتري  8421) 

 – 139اإليجةار للمؤلةف فقةرة  –ثالثةاً  1هةامل  211ص  414فقةرة  1واستنزل مقدار األجرة مةن الةثمن ) أوبةري ورو وإسةمان 
 – 11فقةرة  1عكس ذلةك بةودري وفةال  – 199ص  132رقم  4مجلة التشريع والقضاء  1819أبريل سنة  28اإلسكندرية الكلية 

على أنه يجب الرجوعالى نية المتعاقةدين ، فةإذا كةان المشةتري قةد قصةد أال يكةون العقةد إيجةاراً مقترنةاً  –(  94سليمان مرقس فقرة 
ع ، بل كان المقابل المشترط قصد بةه أن يكةون تعويضةاً اتفاقيةاً عةن عةدم تسةليم العةين المبيعةة وقةت بيعهةا ، فةإن العقةد ال يكةون بالبي

إيجاراً ، وال يجوز للبائع طلب تخفيض هذا المقابل تطبيقاً لقانون إيجار األماكن ولكن يجوز تخفيضه طبقاً لقواعد الشرط الجزائي ، 
المحامةاة  1831ديسةمبر سةنة  1البائع في العين المبيعة استناداً إلى امتداد اإليجار بحكم القةانون ) مصةر الوطنيةة كما ال يجوز بقاء 

م  1832فبرايةر سةنة  12مصةر المختلطةة  – 311ص  211رقةم  28المحامةاة  1838يناير سنة  14 – 138ص  228رقم  22
للمشتري اتخةاذ هةذا المقابةل أساسةاً لتحديةد األجةرة مسةتقبال مةع ( . وال يجوز  123ص  18م  1832أبريل سنة  9 – 82ص  18

 ( . 1241ص  121رقم  28المحاماة  1838ديسمبر سنة  18مستأجر جديد تطبيقاً لقانون إيجار األماكن ) مصر الوطنية 
ى ولةيس بعقةد إيجةار ) (  وفي فرنسا يذهب كثر من الفقهةاء إلةى ا األجةرة يجةب أن تكةون نقةوداً ، وإال كةان العقةد  يةر مسةم 8421) 

علةى أن القةائلين بهةذا  –(  19فقةرة  21لةوران  – 191وفقةرة  81فقرة  1ديفرجييه  – 4فقرة  1ترولون  – 8فقرة  12دبرانتون 
فقةرة  1الرأي يسلمون بأن هذا العقد  ير المسمى يخضةع لقواعةد اإليجةار ، فةالفر  بةين الةرأيين يفةر  فةي األلفةاظ ) بةودري وفةال 

 ( . 131يجار للمؤلف فقرة اإل – 931
ومقايضة االنتفاع باالنتفاع معناه أن شخصاً ينتفع بعين لشةخص آخةر مقابةل  – 321ص  3(  مجموعة األعمال التحضيرية  8422) 

انتفاع اشخص اآلخر بعين لألول ، فيكون هناك عقةدا إيجةار ، المةؤجر فةي األول منهمةا هةو المسةتأجر فةي الثةاني ، والمسةتأجر فةي 
 ( . 111و المؤجر في الثاني ) منصور مصطفى منصور فقرة األول ه

فيعتبر عقد إيجار العقد الذي بةه تملةك البلديةة منفعةة ارض لشةخص ، علةى أن يقةيم فةي  – 11(  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8429) 
لبلديةة ويصةبح البنةاء ملكةاً لهةا ، األرض بناء يكون له حق االنتفاع به مدة من الزمن ، وبعدها ترد األرض بما لعيهةا مةن بنةاء إلةى ا

 ( . 123ص  1المحاماة  1821ديسمبر سنة  19ويكون مقابل اإليجار في هذه الحال هو ملكية البناء ) باريس 
 . 111منصور مصطفى منصور فقرة  – 19فقرة  21لوران  – 933فقرة  1(  بودري وفال  8428) 
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. وقد قضـت المحـاكم الفرنسـية بـأن المـؤجر إذا  ( 1990) جملة واحدة أو على عدد دفعاتتكون اهنجرة بضاعة تدفع 
حفظ لنفسه ح االنتفاع بجزء من الشيء المؤجر فإن ذلك ال يغير من طبيعة اإليجار ، و عد االنتفاع الجزئي جزءًا 

  . ( 1991) من اهنجرة

 . ( 1992) وقد تكون اهنجرة جزءًا من المحصول كما في المزارعة

 وال يشترط أن تتساوى في جميع مدد اإليجار وال في جميع أجزاء العين المؤجرة : -025

واهنصـل أن تتســاوى اهنجــرة فــي جميــع مــدد اإليجــار ، فــإذا أجــر شــخص أرضــًا زراعيــة لمــدة ثــالث ســنوات   
. ولكن ال شـيء مثال ، فالغالب أن يتقاضى أجرة عن السنة اهنولى مساو ة لألجرة عن كل من السنتين اهنخيرتين 

يمنع من أن تتفاوت اهنجرة في مـدة عـن أخـرى ، فيتقاضـى المـؤجر لـألرض الزراعيـة أجـرة عـن السـنتين اهنخيـرتين 
أعلــى مــن اهنجــرة التــي يتقاضــاها عــن الســنة اهنولــى ، و ــدخل فــي االعتبــار عندئــذ أن المســتأجر ســيتكبد فــي الســنة 

خيـرتين . وقـد تكـون أجـرة منـزل فـي مصـيف أعلـى فـي الصـيف اهنولى مصروفات أكثر مما يتكبـده فـي السـنتين اهن
 . ( 1999) من ا في غير الصيف .وقد تكون اهنجرة إذا نشبت حرب أعلى من اهنجرة في زمن السلم

كذلك يجوز أال تتساوى اهنجرة في أجزاء العين المؤجرة ، فيصح أن يتشرط أحد المالك في الشيوع أن تكون 
 . ( 1991) الشركاء اآلخر نأجرة حصته أعلى من أجرة حصص 

 وقد تتفاوت األجرة بتفاوت الغلة التي يجنيها المستأجر :  -026

وقد تتفاوت اهنجرة أيضًا بتفاوت الغلة التي يجني ا المستأجر من العين المؤجرة ، كما إذا كانت اهنجرة جزءًا 
                                                 

 . 4هامل  192ص  139(  اإليجار للمؤلف فقرة  8449) 
 . 213 -1 – 93داللوز  1993يناير سنة  24(  نقض فرنسي  8441) 
(  وقد ال يعتبر مجرد االلتزام كافياً ليكون أجرة في عقد اإليجار ، فإذا قدمت شركة ارضاً لشخص يزرعها ويلتزم بأن يبيةع  8442) 

محصوالتها لمستخدمي هذه الشركة بثمن السو  المحلية فإن هذا العقد ال يعتبر ايجاراً ألن االلتةزام هنةا ال يكفةي ليكةون أجةرة ، وال 
مجلةة القةانون المةدني الفصةلية  1811يونيةه سةنة  11ارية تبرع ، وإنما هةو عقةد  يةر مسةمى ) نقةض فرنسةي يعتبر عارية ألن الع

( . كذلك االلتزام بتقديم خدمة ، كما إذا انتفع شخص بأرض زراعية فةي نظيةر حراسةة ارض بجوارهةا ، ال يعتبةر  248 – 1812
 ( . 321فقرة  19التشريعات االستثنائية ) بالنيول وريبير أجرة ، ويكون العقد عقداً  ير مسمى ال إيجارا تسري عليه 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن األجرة إذا لم تكن نقوداً أو محصوال أو ثمةاراً ، بةل كانةت منقةوال آخةر أو عقةاراص أو خةدمات تقةدم ، 
ع ذلك فهم يذهبون في مكان آخةر وم – 3هامل  414فقرة  1فإن العقد ال يكون إيجارا بل عقداً  ير مسمى ) أوبري ورو وإسمان 

 prestation) والصحيح في رأينا أن أية تقدمةة  –(  188ص  413فقرة  1إلى أن األجرة قد تكون بضائع : أوبري ورو وإسمان 
مدني فيما قةدمنا . فيجةوز أن تكةون األجةرة التزامةاً بنقةل ملكيةة ، ويتحقةق  111تصلح أن تكون أجرة ، ويصرح بذلك نص المادة  (
لك عندما تكون األجرة نقوداً كما هةو الغالةب . ويجةوز أن تكةون التزامةاً بعمةل ، كةإجراء تصةليحات فةي العةين المةؤجرة . ويجةوز ذ

أخيرا أن تكون األجرة امتناعاً عن عمل ، كما إذا تعهد شخص أال يفةتح مطةال علةى ملةك جةاره فةي مقابةل أن ينتفةع بهةذا الملةك مةدة 
 ( . 111فقرة معينة ) منصور مصطفى منصور 

 . 938فقرة  1(  بودري وفال  8444) 
 . 241ص  39م  1829مارس سنة  29(  استئناف مختلط  8443) 
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و ت ـبط تبعـًا لـوفرة المحصـول من المحصول ، ففي المزارعة قد تكون اهنجرة هـي نصـف المحصـول فتعلـو اهنجـرة أ
 أو لقلته .

وقــد يشــترط المــؤجر أن تكــون اهنجــرة مبلغــًا ثابتــًا مــن النقــود تضــاف إليــه نســبة معينــة مــن ربــح المســتأجر ، 
 . ( 1991) فيكون للمؤجر الحا في أن يطالب المستأجر بتقديم حساب عن ربحه دون أن يتدخل في شؤون اإلدارة

بح وفـي الخسـارة ، فـإن العقـد ال يكـون إيجـارًا بـل يكـون شـركة . فـإذا سـاهم وإذا ساهم المؤجر في الر  $161
في الربح دون الخسارة ، كان شركة اهنسد وهي ال تجوز . أما إذا ساهم في الربح دون الخسارة مع احتفاظه بمبلغ 

 recettesمعــين يأخــذه مــن المســتأجر فــي جميــع اهنحــوال ، أو ســاهم فــي مجمــوع النــاتج مــن العــين المــؤجرة ) 
bruttes  ً( 1996) ( ال في الصافي منه ، فإن العقد يكون ايجارا . 

 

 تقدير األجرة -الطلب الثاني

 نصوص قانونية : -027

 من التقنين المدني على ما يأتي : 162تنص المادة  

"إذا لم يتفا المتعاقدان على مقدار اهنجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار اهنجرة ، وجب  
 . ( 1994) اعتبار أجرة المثل "

 . ( 1998) فقرة ثانية من التقنين المدني القديم 116فقرة ثانية /  969و قابل النص المادة 

                                                 

وقةةد قضةةت محكمةةة االسةةتئناف  – 413ص  41م  1823مةةايو سةةنة  19اسةةتئناف مخةةتلط  – 932فقةةرة  1(  بةةودري وفةةال  8441) 

بة معينة من دخل المرقص ، وتوقةف المةرقص عةن العمةل المختلطة بأنه إذا اشترط في إيجار مرقص أن يكون جزء من األجرة نس
قصداً وبدون موافقة المؤجر ، كان لهذا األخير الحق في النسبة المعينة من متوسط الدخل فةي المةدة التةي توقةف فيهةا المةرقص عةن 

 ( . 322ص  32م  1849أبريل سنة  11العمل ) استئناف مختلط 
 . 322ص  32م  1849أبريل سنة  11مختلط  استئناف – 939فقرة  1(  بودري وفال  8441) 
إذا لةم يتفةق المتعاقةدان علةى "من المشروع التمهيدي علةى الوجةه اآلتةي :   218: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(   8442) 

جرة الثمل مقةدرة فةي تقدير األجرة أو على كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدار األجرة ، فإنه يفرض أن المتعاقدين قد ارتضيا أ
فةي  189. وفي لجنة المراجعة حور النص فصار مطابقاً لما اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وأصةبح رقمةه  "مكان العقد 

 – 322ص  3) مجموعةة األعمةال التحضةيرية  112المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقةم 
 ( .  329ص 
فقرة ثانية : إذا ابتدل في تنفيذ اإليجار ، ولم يوجد سةند مخالصةة بةاألجرة  331فقرة ثانية /  414م   التقنين المدني القديم(   8449) 

أي إلى أجرة المثةل التةي  –، فتقدر األجرة بمعرفة أهل الخبرة . ) ونرى من ذلك أن التقنين المدني القديم كان يلجأ إلى أهل الخبرة 
عند تعذر إثبات األجرة في إيجار بدل تنفيذه . ورأى أهل الخبرة هنا ليس استشةاريا . ويقةدر القاضةي األجةرة  –يقدرها أهل الخبرة 

بدأ تنفيةذه أما في اإليجار الذي لم ي – 141مستعيناً برأي أهلي الخبرة إذا سكت المتعاقدان عن تحديد األجرة : اإليجار للمؤلف فقرة 
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وفــي التقنــين  – 190م  161فــي التقنــين المــدني الســوري $ و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى :
وفــي تقنــين الموجبــات والعقــود اللبنــاني م  498 – 494وفــي التقنــين المــدني العراقــي م  – 161المــدني الليبــي م 

194 (1991 ) . 

 األجرة الصورية واألجرة التافهة واألجرة البخسة : -28

صور ة كما إذا سمي المتعاقدان أجرة ال يقصـدان أن يـدفع ا يشترط في اهنجرة أن تكون جدية ، فإذا كانت  
، ولكن اإليجار الصوري قد يكون المقصود به في هذه  ( 1910) المستأجر ، كان عقد اإليجار باطال باعتباره إيجاراً 

 . ( 1911) الحالة عار ة مستترة تحت اسم إيجار قياسًا على ال بة المسترة في صورة بيع

اهنجرة تاف ة ، بأن سمي المتعاقدان أجرة تكاد تكون فـي حكـم العـدم . و قـع كثيـرًا أن وكذلك اهنمر إذا كانت 
تؤجر ارض لجمعية خير ة بأجرة تاف ة ) رمية ( لتقيم علي ا بناء لتحقيا أغراض ا ، فالعقد يكون في حقيقته عار ة 

 . ( 1912) أو هبة حا انتفاع قي صورة إيجار

ون معادلـــة للر ـــع الحقيقـــي للشـــيء المـــؤجر أو مقاربـــة ، فـــاهنجرة ولكـــن ال يشـــترط فـــي اهنجـــرة أن تكـــ $166
. كمــا ال يجــوز فســخ اإليجــار  ( 1919) ال تمنــع مــن صــحة اإليجــار –وهــي التــي يكــون في ــا غــبن فــاحش  –البخســة 

للغبن ، أو رفع دعوى بتكملـة اهنجـرة ، إال إذا كانـت العـين المـؤجرة وقفـًا كمـا سـيجيء . وهـذه بخـالف عقـد البيـع ، 
. وال يسـتطيع المسـتأجر كـذلك  ( 1911) لبائع إذا كان قاصرًا أن يرفع دعوى بتكملة الثمن في العقار بشروط معينةفل

                                                                                                                                                                    

 إال بالكتابة أو اإلقرار أو اليمين ( . –كسائر أركان العقد  –فال يجوز إثبات األجرة 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى(   8448) 

 ) مطابق ( . 149م  التقنين المدني السوري
 ) مطابق ( . 111م  التقنين المدني الليبي

يصح ترديد األجرة على أكثر من صورة واحدة ، ويلزم إعطاؤها علةى موجةب الصةورة التةي  -1:  242م  التقنين المدني العراقي 
تظهر فعال . فلو استؤجر حانوت على أن تكون له أجرة معينة إن استعمل للعطارة وأن تكون له أجرة أخةرى إن اسةتعمل للحةدادة ، 

 فأي العملين استعمل فيه الحانوت تعطي أجرته .
 . 912فقرة  – 911انظر في التقنين المدني العراقي عباس حسن الصراف فقرة  –مدني مصر (  112موافقة للمادة )  249م 

: إذا لم يعين المتعاقدان بدل اإليجةار ، فيعةدان متفقةين علةى البةدل الةرائج لألشةياء التةي مةن  142م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
كان في هذا المكان رسم أو تعريفة فيعدان متفقين على العمل بمقتضاهما . ) وهذه األحكةام تتفةق  نوع المأجور في مكان العقد ، وإذا

 مع أحكام التقنين المصري ( .
 . 319فقرة  19بالنيول وريبير  – 93فقرة  1بودري وفال  – 14فقرة  1جيوار  – 28فقرة  21(  لران  8439) 
مستأجر ، فاإليجار صةحيح حتةى لةو نةزل المةؤجر بعةد ذلةك عنهةا ، أو أبةرأ ذمةة (  وإذا كانت األجرة جدية وثبتت في ذمة ال 8431) 

 ( . 119ص  – 32المستأجر منها ، أو وهبه إياها ) محمد علي إمام فقرة 
 . 119ص  32(  محمد علي إمام فقرة  8432) 
الحقةو   1812ينةاير سةنة  8اسةتئناف وطنةي  – 939فقرة  1بودري وفال  – 14فقرة  1جيوار  – 28فقرة  21(  لوران  8434) 
 . 211ص  1م  1848أبريل سنة  19 – 1ص  19م  1811ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  – 113ص  22
(  وال يجوز للدائنين الطعن في إيجار مدينهم بأجرة بخسة إال إذا أثبتوا إعسار المدين وتواطؤه مع المستأجر على اإلضةرار  8433) 

عبةد  – 91سةليمان مةرقس فقةرة  – 319فقرة  19بالنيول وريبير  – 11فقرة  1جيوار  – 1441فقرة  1وفال  بحقوقهم ) بودري
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 الفهرس العام

أن يطعن بالغبن في اهنجرة العالية ، إال إذا كانت تجاوز حدًا أقصى فرضه تشر ع استثنائي فتنزل اهنجرة إلى هـذا 
 . ( 1911) الحد

 من الذي يحدد األجرة وكيف تحدد : -029

لمتعاقدان ، و حددان ا بمبلغ معين يدفع أقسـاطًا متسـاو ة كـل مـدة معينـة  164اهنصل أن اهنجرة يحددها $ 
. ولكن ال يوجد ما يمنع من ترديد اهنجرة على أكثر من صورة واحـدة ، فيتشـرط المـؤجر علـى المسـتأجر أن تكـون 

ا أجرها من الباطن كانت اهنجرة مبلغـًا أكبـر يعينانـه اهنجرة مبلغًا معينًا إذا لم يؤجر المستأجر العين من الباطن فإذ
. وقــد نــص  ( 1916) ، أو أن تكــون أجــرة اهنرض الزراعيــة مبلغــًا ميعنــًا إذا زرعــت قمحــًا وأجــرة أعلــى إذا زرعــت قطنــاً 

يصح ترديد اهنجرة علـى أكثـر  -1منه إذ يقول  " 494التقنين المدني العراقي على هذا الفرض صراحة في المادة 
فلو استؤجر حانوت على أن تكون له أجـرة  -2ورة واحدة ، و لزم إعطاؤها على الصورة التي تظ ر فعال . من ص

معينة إن استعمل للعطارة وأن تكون له أجرة أخرى إن اسـتعمل للحـدادة فـأي العملـين اسـتعمل فيـه الحـانوت تعطـي 
 . ( 1914) أجرته "

هنسـس التـي يقـوم علي ـا تقـديرها ، فيصـح اإليجـار . فـإذا كذلك قـد ال يعـين المتعاقـدان اهنجـرة ولكـن يعينـان ا

                                                                                                                                                                    

 ( . 98ص  – 11المنعم فر  الصدة فقرة 
ولكن يجوز الطعن في عقد اإليجار إذا كانت األجرة  ير عاليةة ، ال للغةبن بةل ألن اإليجةار يخفةي تأمينةاً لقةرض بربةا فةاحل . وقةد 

االستئناف الوطنية بأنه إذا قبض المؤجر من المستأجر مبلغاً مةن المةال وقةت تحريةر عقةد اإليجةار علةى أن يةؤجر لةه قضت محكمة 
األطيان بةأجرة هةي دون القيمةة ، وثبةت للمحكمةة أن عقةد اإليجةار هةذا مةا هةو فةي الحقيقةة إال عقةد تةأمين لقةرض ، وأن الفةر  بةين 

مؤجرة هو ربا فاحل للمبلغ المقترض ولو استنزل منه لصةالح المسةتأجر مةا يمكةن خصةمه األجرة المتفق عليها وما تساويه العين ال
نظير مصروفات ومستهلكات اإلدارة ، جاز للمحكمة أن تلغي اإلجارة وتلزم المستأجر برد العين المةؤجرة ودفةع أجةرة تقةدرها عةن 

 28اسةتئناف وطنةي 9% 8يةر العقةد مةع فوائةده بواقةع مدة وضع يده عليها ، وتقضي على المؤجر برد المبلغ الذي تسةلمه عنةد تحر
 . 132ص  4المحاماة  1824فبراير سنة  14وانظر أيضاً استئناف مختلط  –(  912ص  1المحاماة  1899ديسمبر سن 

(  2)  ( يصح إ فال االتفا  على األجرة ، وال يصح ذلك في الثمن . 1هذا ويمكن تلخيص الفرو  بين الثمن واألجرة يما يأتي : ) 
( األجةرة قةد تكةون بخسةة ، أمةا الةثمن الةبخس فةي عقةار القاصةر  4األجرة قد تكةون  يةر نقةد ، أمةا الةثمن فيجةب أن يكةون نقةداً . ) 

 ( األجرة دين دوري يسقط بخمس سنوات ، أما الثمن فدين  ير دوري ويسقط بخمس عشرة سنة . 3فيستوجب التكملة . ) 
 . 89ص  13قرة (  عبد الفتاح عبد الباقي ف 8431) 
(  واألجةةرة األعلةةى إذا زرعةةت األرض قطنةةاً تعتبةةر كلهةةا أجةةرة إذا كةةان هةةذا هةةو قصةةد المتعاقةةدين . فةةال تعتبةةر الزيةةادة فيهةةا  8431) 

فبرايةر سةةنة  19تعويضةاً عةن إضةةعاف األرض بزراعةة القطةةن ، وإال لجةاز تخفيضةةه طبقةاً لقواعةةد الشةرط الجزائةةي ) نقةض مةةدني 
( . ومن ثم يسري علةى األجةرة األعلةى  كلهةا التقةادم الخمسةي ال تقةادم الةديون العاديةة )  19ص  29 رقم 3مجموعة عمر  1834

( ، وتكون األجرة األعلةى  كلهةا مضةمونة بامتيةاز المةؤجر )  994ص  393رقم  11المحاماة  1841فبراير سنة  22نقض مدني 
عبد  – 4هامل  141ص  93نظر سليمان مرقس فقرة ا –(  41ص  12رقم  19المحاماة  1842مارس سنة  11استئناف مصر 

مةارس سةنة  8قةارن اسةتئناف مصةر  – 81ص  12عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 4هامل  89ص  13الفتاح عبد الباقي فقرة 
) ويقضي بأن الزيادة في األجرة األعلى تعةويض اتفةق عليةه وال يجةوز تخفيضةه ، وكةان  392ص  211رقم  13المحاماة  1844

ولى أن تقول المحكمة إن هذا التعويض هو في حقيقته أجرة فال يجوز تخفيضها ، ألنه لو كان تعويضاً لكان شةرطاً جزائيةاً وكةان األ
 من الجائز تخفيضه ( . 

 في الهامل . 122(  انظر آنفاً فقرة  8432) 
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، فتكون اهنجرة مثال ثمن ثالثة قنـاطير مـن  ( 1918) حدد المتعاقدان اهنجرة في اهنرض الزراعية بحسب سعر القطن
ســعرها ، جــاز ذلــك . و جــوز أن يحــدد المتعاقــدان اهنجــرة بــاهنجرة التــي يحــددها القــانون أو  168القطــن بحســب $

 . ( 1911) بأجرة المثل أو بربع جملة أرباح الحانوت أو نحو ذلك

م هذا بم متـه لـزم  المتعاقـدين المقـدار كذلك يجوز للمتعاقدين أن يوكال تحديد اهنجرة لشخص ثالث ، فإن قا
) الذي عينه ، وإذا لم يقم ب ا لسبب ما جاز تعيين شـخص آخـر لتحديـد اهنجـرة إذا كـان هـذا هـو غـرض المتعاقـدين

. أمــا إذا ظ ــر مــن ظــروف التعاقــد أن المتعاقــدين ال ير ــدان غيــر مــن عينــا لتحديــد اهنجــرة ، فإنــه ال يجــوز  ( 1910
) ا بتعيين خبير ل ذا الغرض ، و كون عقد اإليجار باطال لعدم تـوافره علـى ركـن مـن أركانـهللمحكمة أن تقوم بنفس 

1911 ) . 

) ولكـن ال يجــوز للمتعاقــدين تــرك اهنجــرة للمســتأجر يحـددها كمــا يــرى إذ يصــبح المــؤجر تحــت رحمتــه $161

. والـذي يجـوز هـو  ( 1919) كما ال يجوز ترك اهنجرة للمؤجر يحددها كما يـرى حتـى ال يتعسـف بالمسـتأجر،  ( 1912
                                                 

موضوع ، وهي بسبيل تفسةير الشةرط وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت محكمة ال – 321فقرة  19(  بالنيول وريبير  8439) 
الوارد في عقد إيجار وتعرف مقصود المتعاقدين منه ، لم تقل إنهما عينا قيم األجرة ثم علقةا زيادتهةا أو نقصةها علةى شةرط واقةف ، 

القطةن بحسةب  بل اعتبرت أن القيمة لم تكن وقت التعاقد قد تم تعيينها ، وأن العاقدين اتفقا على طريقة خاصةة لتعيينهةا أساسةها سةعر
ما يتقرر في البورصة باعتبار أنها الوسيلة المألوفة ، أو بأية طريقة أخرى تقوم مقامها ، فةال معقةب علةى حكمهةا . وال يقةدح فةه أن 
يكون ذلك الشرط قد اتفق عليه وقت أن كانت زراعة القطن ممنوعة فةي منطقةة التةأجير وكانةت بورصةة القطةن معطلةة . مةا دامةت 

حتمل المعنى الذي فسرته به المحكمة من حي  ربط األجرة   بثمن القطن ، باعتبةار أنةه الموجةه ألسةعار المحاصةيل عبارة الشرط ت
األخرى وميزان الحالة  االقتصادية دن نظر إلى إمكان زراعته فعال في األرض المؤجرة أو المنطقة الواقعة فيه أو عدم زراعتةه ) 

 ( . 189ص  84رقم  1ر مجموعة عم 1831يونيه سنة  14نقض مدني 
. وقد قضت محكمةة االسةتئناف المختلطةة  329فقرة  19بالنيول وريبير  – 188ص  413فقرة  1(  أوبري ورو وإسمان  8438) 

(  221ص  32م  1849مةارس سةنة  18بأن األجرة يجوز أن تكون جزءاً من المكسب اليومي للمحل المةؤجر ) اسةتئناف مخةتلط 
األجرة هي قيمة ما تسويه منفعة العين المؤجرة ، فمعنى ذلك أن تكون األجرة هةي أجةرة المثةل ، فيصةح وإذا اتفق على أن تكون  –

عبد المنعم فر  الصدة  – 419ص  112منصور مصطفى منصور فقرة  – 1هامل  141ص  93اإليجار ) سليمان مرقس فقرة 
( . أما  11جرة فال يصح اإليجار عبد الفتاح عبد الباقي فقرة انظر عكس ذلك وأن هذا إال يعتبر تعييناً كافياً لأل – 81ص  12فقرة 

إذا اتفق المتعاقدان على عقد إيجةار وذكةرا أن األجةرة تعةين فيمةا بعةد ، ولكةن األجةرة لةم تعةين ، فةإن اإليجةار يكةون خاليةاً مةن أحةد 
منصةور  – 329فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 11 -1 – 84داللةوز  1982نةوفمبر سةنة  13أركانه ويكون باطال ) نقض فرنسةي 

في الهامل ( ، ويدفع من شغل العةين تعويضةا ال أجةرة  121وانظر آنفاً فقرة  – 2وهامل  419ص  112مصطفى منصور فقرة 
 ( . 329فقرة  19بالنيول وريبير  – 11فقرة  1عن المدة التي شغل فيها العين ) جيوار 
أو سعر األجور ، فتتغير بتغير هذا السعر صعوداً وهبوطةاً  ( cout de la vie) ت المعيشة وقد تحدد األجرة  على أساس سعر نفقا

 (echelle mobile )  21وهةةامل  299ص  413وفقةةرة  9هةةامل  414فقةةرة  1، ويصةةح اإليجةةار ) أوبةةري ورو وإسةةمان – 

 ( . 321فقرة  19بالنيول وريبير 
 ( . 942فقرة  1لمحكمة خبيراً لتقدير األجرة ) بودري وفال (  فإن لم يتفقا على الشخص اآلخر ، ندبت ا 8419) 
سةةليمان  – 329فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 922فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 4فقةةرة  1ترولةةون  – 11فقةةرة  1(  جيةةوار  8411) 

 وال – 81ص  12عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 419ص  112منصور مصطفى منصور فقرة  – 141ص  – 93مرقس فقرة 
يجوز القول هنا بأن المحكمة تعين األجرة من نفسها ، ألن المتعاقدين أظهرا إرادتهما أن شخصا بالذات هو الذي يتولى هةذا التعيةين 

(  141( أنه يجوز للمحكمة في هذا الفرض ا تعين خبيراً لتحديد األجرة ) اإليجار للمؤلةف فقةرة  42. ويرى بونييه ) اإليجار فقرة 
. 
 – 141ص  93سليمان مرقس فقةرة  – 1هامل  129ص  141اإليجار للمؤلف فقرة  – 329فقرة  19ل وريبير ( بالنيو 8412) 
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و فــوض المــؤجر فــي تحديــدها بمــا ال يجــاوزه ، أو االتفــاق علــى حــد أدنــى 140االتفــاق علــى حــد أقصــى لألجــرة $
 . ( 1911) لألجرة و فرض المستأجر في تحديدها بما ال ينزل عنه

لألجـرة هذا وقد فرضت التشر عات االستثنائية في إيجار اهنماكن وفي إيجار اهنراضـي الزراعيـة حـدًا أقصـى 
 ال يجوز للمتعاقدين أن يجاوزاه ،وسنبحث هذا تفصيال عند الكالم في هذين النوعين من اإليجار .

 كيف تحدد األجرة إذا سكت عنها المتعاقدان أو تعذر إثباتها :  -031

؛ أو مدني تقضي بأنه إذا لم يتفا المتعاقدان على مقدار اهنجرة أو على كيفية تقديرها  162رأينا أن المادة 
إذا تعذر إثبات مقدار اهنجرة ، وجب اعتبار أجرة المثـل . وتقـول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي صـدد 
هـــذا الـــنص :  "إذا كانــــت اهنجـــرة غيــــر مقـــدرة فـــي العقــــد ، فـــإن ذلــــك يرجـــع هنحـــد أســــباب ثالثـــة : ) أ ( إمــــا هنن 

ولكــن تعــذر إثبــات مــا اتفقــا عليــه . ) جـــ ( أو حــاوال ي ــا المتعاقــدين قــد أغفــال االتفــاق علي ــا . ) ب ( أو اتفقــا عل
االتفاق علي ا فلم يستطيعا . ففي الفرضين اهنولين تكون اهنجرة هـي أجـرة المثـل فـي مكـان تمـام العقـد  . . . وفـي 

 . ( 1911) الفرض الثالث يكون اإليجار باطال هنن المتعاقدين قد تعذر علي ما االتفاق على ركن من أركان العقد "

ونــرى مــن ذلــك أن المتعاقــدين إذا ســكتا عــن تحديــد اهنجــرة وعــن تحديــد أي أســاس يقــوم عليــه تقــديرها ، فــإن 
                                                                                                                                                                    

 .   14ص  34محمد لبيب شنب فقرة  81ص  12عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 112ص  32محمد علي إمام فقرة 
محمةد علةي إمةام فقةرة  – 11ح عبد الباقي فقةرة عبد الفتا – 141اإليجار للمؤلف فقرة  – 329فقرة  19(  بالنيول وريبير  8414) 
عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 112ص  32محمد علي إمةام فقةرة  – 81ص  12عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 112ص  32
ويرى بعض الفقهاء انترك األجرة للمؤجر يحةددها كمةا يةرى صةحيح ، قياسةاً  – 14ص  34محمد لبيب شنب فقرة  – 81ص  12

 على اتفا  المتعاقدين على تعيين شخص ثال  ليحدد األجرة ، وااللتزام هنا إذا كان إرادياً فهو متعلق بإرادة الدائن ال بةإرادة المةدين
ى ذلك بأن قياس تعيين المؤجر لتحديةد األجةرة علةى ( . ويرد عل 142ص  93سليمان مرقس فقرة  – 994فقرة  1) بودري وفال 

تعيين شخص ثال  لتحديدها قياس مع الفار  إذ المؤجر أحد المتعاقدين أما الشةخص الثالة  فهةو أجنبةي عنهمةا ، وال يصةح وصةف 
ت محكمةة أسةيوط األجرة بأنها شرط في العقد يجوز تركه إلرادة الدائن ألن األجرة ليست شرطاً بل هةي ركةن فةي العقةد . وقةد قضة

الكلية بأنه ال يجوز اشتراط العاقدين في عقةد اإليجةار تةرك تحديةد األجةرة للمةؤجر ، ألن مثةل هةذا التفةويض يجعةل المسةتأجر تحةت 
رحمة المؤجر ، ويترتب عليه انعدام ركن من أركان العقد وهو االتفا  مقدماً على تعيين األجرة . وتهد المسةتأجر لةوزارة األوقةاف 

جرة التي تعينها اللجنة المشكلة مةن الةوزارة لهةذا الغةرض معنةاه تفةويض المةؤجر فةي تعيةين األجةرة التةي يراهةا مةا دامةت بقبول األ
(  .  241ص  84رقةم  41المجموعة الرسةمية  1843أبريل سنة  18اللجنة مشكلة من موظفين خاضعين للوزارة ) أسيوط الكلية 

األجةرة ، فإنةه ال يجةوز تفويضةه يةف زيادتهةا أثنةاء مةدة اإليجةار إذا رأى أن الظةروف وإذا كان ال يجوز تفويض المؤجر في تعيين 
 994فقةرة مةن  1عكس ذلك بةودري وفةال  – 81ص  12تبرر ذلك كما إذا راجت تجارة المستأجر ) عبد المنعم فر  الصدة فقرة 

جةرة . لكةن يجةوز تفةويض المةؤجر فةي ( . وال يجوز كذلك تفةويض المسةتأجر فةي إنقةاص األ 142ص  93سليمان مرقس فقرة  –
 إنقاص األجرة ، وتفويض المستأجر في زيادتها .

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن ترك تحديد األجرة ألحد المتعاقدين يكون بمثابة عدم تقدير األجرة ، فتكون األجرة في هةذه الحالةة هةي 
( . ويبةةدو أن تةةرك تحديةةد  14ص  34فقةةرة  محمةةد لبيةةب شةةنب – 412ص  112أجةةرة المثةةل ) منصةةور مصةةطفى منصةةور فقةةرة 

األجرة ألحد المتعاقدين ليس معناه أن المتعاقدين لم يعرضا لتقدير األجرة ، بل إنهما قصدا تقديرها فعال وتركا هذا التقةدير ألحةدهما 
 ، فاالنتقال م تقديرها بواسطة أحد المتعاقدين إلى تقديرها بأجرة المثل يخالف قصد المتعاقدين .

 . 14ص  34محمد لبيب شنب فقرة  – 1هامل  193ص  11(  عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8413) 
 . 329ص  – 322ص  3(  مجموعة األعمال التحضيرية  8411) 
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 –كمـا تكفـل بتحديـد المـدة فيمـا قـدمناه  –اإليجار ال يكون باطال ، بل يتكفل القانون بتحديد اهنجرة في هذه الحالـة 
على أي من ما إثبـات مـا  141. كذلك إذا اتفا المتعاقدان على اهنجرة ، ولكن تعذر $ ( 1916) و قدرها بأجرة المثل

لحالـة مـا إذا عقـد الطرفـان اإليجـار بـأجرة   -كما في حالة تعذر إثبات المدة  –اتفقا عليه ، ففي هذه الحالة أيضًا 
 كون اهنجرة هي أجرة المثل .فإنه يجب أيضًا أن ت –وهذا نادر  –غير معينة . ونرى أن هذا الفرض لو تحقا 

وأجرة المثل يحددها القاضي ، مسـتعينا فـي ذلـك بـرأي أهـل الخبـرة . وقـد يسـتعين أيضـًا بـأوراق ومسـتندات ، 
كمــا إذا قــدمت فــي القضــية عقــود إيجــار عــن نفــس الشــيء المــؤجر فــي مــدة ســابقة أو مــدة تاليــة ، أو قــدمت عقــود 

 . ( 1914) إيجار عن أعيان تماثل العين المؤجرة

 الفرع الثالث

 طرق إثبات اإليجار ونفاذه في حق الغير وتفسيره

 مباحث ثالثة : -030

أي فـي انعقـاد اإليجـار ، نـتكلم هنـا فـي طـرق  142بعد أن فرغنـا مـن الكـالم فـي التراضـي وفـي المحـل ، $ 
 إثبات ثم في نفاذه في حا الغير ، ثم في تفسيره ، وذلك في مباحث ثالثة متعاقبة .

 طرق إثبات اإليجار -األول المبحث

 طرق اإلثبات في التقنين القديم والجديد : -032

عمــد التقــين المــدني القــديم إلــى التضــييا فــي طــرق إثبــات اإليجــار ، ناهجــًا فــي ذلــك ن ــج التقنــين المــدني  
                                                 

(  والمفروض هنا أن المتعاقدين لم يعرضا أصةال لألجةرة . وهةذا الفةرض يختلةف عةن فرضةين آخةرين . الفةرض األول أن  8411) 
تكون األجرة هي أجرة المثل ، وفي هذا الفرض تكون أجرة المثل أجرة متفقاً عليها ال معينةة بحكةم القةانون  يتفق المتعاقدان على أن

. والفرض الثاني أن يحاول المتعاقدان االتفا  على األجرة فال يتم االتفا  بينهما على ذلك ، وفي هذا الفةرض يكةون اإليجةار بةاطال 
مةارس سةنة  21ذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي فيمةا قةدمناه ) قةارن اسةتئناف مصةر النعدام ركن من أركانه كمةا ورد فةي المة

ويعتبةر الحكةةم اإليجةةار فةي هةةذا الفةرض بةةاطال بطالنةةاً نسةبياً تصةةححه اإلجةازة . ويكةةون تنفيةةذ  11ص  9رقةةم  11المحامةاة  1843
لعقةد يكةون بةاطال بطالنةاً مطلقةاً ، وإذا انتفةع المسةتأجر والصحيح أن ا –المالك لإلجارة إجازة للعقد ، ويتولى القاضي تقدير األجرة 

بالعين مدة من الزمن دفع تعويضاً عن ذلك هو أجرة المثل ، ولكةن هةذا التعةويض ال يكةون أجةرة وال يفيةد تصةحيح العقةد : بالنيةول 
 ( . 941فقرة  1عكس ذلك بودري وفال  – 148ص  93سليمان مرقس فقرة  – 329فقرة  19وريبير 

( ،  418ص  149رقةم  49المجموعةة الرسةمية  1842أبريةل سةنة  3(  وتقدر أجرة المثل وقت تمام العقد ) مصر الكليةة  8412) 

 1هةامل  191ص  12وفي مكان الشيء المؤجر إذا كن عقاراً أو في مكان تمام العقد إذا كان منقوال ) عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة 
التمهيدي تقي بأن تكون أجرة المثل بحسب الجاري في مكان العقد ، وقد حذفت هذه العبارة من المشروع  218( . وقد كانت المادة 

 148ص  93في الهامل ( ، فوجب الرجوع إلةى القواعةد العامةة ) سةليمان مةرقس فقةرة  122في لجنة المراجعة ) انظر آنفاً فقرة 
في مكان تسةليم المنقةول إال فةي مكةان تمةام العقةد ) سةليمان  ( . ويذهب بعض الفقهاء إلى أن أجرة المنقول هي أجرة المثل 2هامل 

 ( . 82ص  21عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 418ص  112منصور مصطفى منصور فقرة  9 148ص  93مرقس فقرة 
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اإليجار ، الفرنسي . وقد عدل التقنين المدني الجديد عن هذه السياسة ، ولم يورد نصوصًا تضيا من طرق إثبات 
 فأصبح هذا العقد كغيره من العقود خاضعًا في إثباته للقواعد العامة .

وال تزال طرق اإلثبات الضيقة التي أتي ب ا التقنين المدني القـديم معمـوال ب ـا فـي كثيـر مـن عقـود اإليجـار ، 
يم مــن حيــث طــرق . ف ــذه تســري علي ــا أحكــام التقنــين القــد 1111أكتــوبر ســنة  11هــي العقــود التــي أبرمــت قبــل 
مـــن التقنــين المــدني الجديــد بـــأن تســري فــي شــأن اهندلـــة التــي تعــد مقــدما النصـــوص  1إثبات ــا ، إذ تقضــي المــادة 

المعمــول ب ــا فــي الوقــت الــذي أعــد فيــه الــدليل ، ا فــي الوقــت الــذي كــان ينبغــي فيــه إعــداده . ولمــا كمــان كثيــر مــن 
ال تزال قائمة إلى اليوم ، و قدر ل ا أن تبقـى مـدة طو لـة ،  1111أكتوبر سنة  11عقود اإليجار التي أبرمت قبل 

التــي جعلــت امتــداد هــذه  ( 1918) وذلــك بفضــل التشــر عات االســتثنائية إليجــار اهنمــاكن وإليجــار اهنراضــي الزراعيــة
طرق  تخضع في ( 1911) العقود إجبار ا ما دام المستأجر راغبا في البقاء في العين المؤجرة ، فإن هذه العقود الكثير

إذا قــام نــزاع فــي شــأن ا ، هنحكــام التقنــين المــدني القــديم ، أيــًا كــان الوقــت الــذي يعــرض فيــه النــزاع  149إثبات ــا ، $
 على القضاء .

ومــن ثــم ال يكــون بحــث طــرق إثبــات عقــد اإليجــار فــي التقنــين المــدني القــديم بحثــًا تار خيــًا فحســب ، بــل هــو 
. فنبحث إذن طرق إثبات اإليجـار : ) أوال ( فـي التقنـين المـدني القـديم . أيضًا بحث ذو أهمية من الناحية العملية 

 ) ثانيًا ( في التقنين المدني الجديد .

 المطلب األول

 طرق إثبات اإليجار في التقنين المدني القديم

 التمييز بين فرضين : -033

من التقنين المدني القديم على أن  "عقد اإليجار الحاصل بغير كتابة ال يجـوز  116/  969نصت المادة  
إثباته إال بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمني ، إذا لم يبدأ في تنفيذ العقد المذكور . وأما إذا ابتدئ فـي 

 بمعرفة أهل الخبرة ، وتعين المدة بحسب عرف البلد " . التنفيذ ولم يوجد سند مخالصة باهنجرة ، فتقدر اهنجرة

                                                 

 1812لسةنة  129وأدركةه المرسةوم بقةانون رقةم  1838أكتةوبر سةنة  11(  فكثير من األراضي الزراعية كان مؤجراً قبل  8419) 
الخاص باإلصالح الزراعي ، وقد نص هذا القانون على امتةداد إيجةار األراضةي الزراعيةة بشةروط معينةة سةيأتي ذكرهةا ) سةليمان 

 ( . 1هامل  193ص  198مرقس فقرة 
، بالنسبة إلى األماكن ، بتسعة أعشار األماكن المشغولة ) سةليمان مةرقس  1813(  ويقدرها األستاذ سليمان مرقس في سنة  8418) 

( . ومهما يكن من أمر ، فإن الباقي من هذه العقود قائماً إلى اليوم يكفي لتبرر بح  طر  اإلثبةات فةي التقنةين  193ص  198فقرة 
 المدني القديم .
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ومن ثم يجب التمييز بين فرضـين رئيسـين : ) الفـرض اهنول ( أن عقـد اإليجـار لـم يبـدأ تنفيـذه . ) والفـرض 
 . ( 1960) الثاني ( أن هذا التنفيذ قد بدأ

 عقد اإليجار لم يبدأ تنفيذه

 يمين :حصر طرق اإلثبات في الكتابة واإلقرار وال -034

المفروض أن أحد الخصمين يدعي علـى الخصـم اآلخـر أن عقـد إيجـار قـد أبـرم بين مـا ، وأن هـذا العقـد لـم  
يبــدأ تنفيــذه مــن أي م الجــانبين ، و طالبــه بمــا ترتــب فــي ذمتــه مــن التزامــات بموجــب هــذا العقــد . ففــي هــذه الحالــة 

ال يقبـل مـن المـدعي دليـل علـى وجـود عقـد اإليجـار السـالفة الـذكر ، و  116/  969تسري الفقرة اهنولـى مـن المـادة 
إال الكتابـة أو اإلقــرار أو اليمـين . فــال تقبــل البينـة وال القــرائن ، حتـى لــو كانــت اهنجـرة عــن مجمـوع مــدة اإليجــار ال 

. وهنا محل التشدد ، فلو لم يوجد النص الـذي تقـدم بيانـه ، وسـرت القواعـد العامـة  ( 1961) تز د على عشرة جني ات
 . ( 1962) وجب في هذه الحالة اهنخيرة أن تقبل البينة أو القرائن دليال على وجود عقد اإليجار  ، ل

 ونستعر اآلن الطرق الثالثة التي يجوز ب ا إثبات اإليجار وفقًا للنص ، وهي الكتابة واإلقرار واليمين .

                                                 

قةام خةالف فيمةا إذا  –(  1212 – 1211مةن التقنةين المةدني الفرنسةي ) م  331/  414وقةد نقلةت المةادة  –(  وفي فرنسا  8419) 
كانت القواعد الخاصة بإثبات اإليجار تنطبق على المنقول كما تنطبق على العقةار . ومنشةأ هةذا الخةالف أن المشةرع الفرنسةي أدر  
هذه القواعد في الباب الذي عقده إليجار المباني واألراضي الزراعية ، أي العقار فقةط . والةرأي السةائد يسةتخلص مةن ذلةك أن هةذه 

 1ديفرجييةه  – 12فقةرة  12اعد الخاصة ال تنطبق إال على العقار ، أما في إيجةار المنقةول فتسةري القواعةد العامةة ) ديرانتةون القو
 19بالنيةول وريبيةر  – 89فقةرة  21لةوران  – 122فقةرة  2جيةوار  – 223فقةرة  19هيةك  – 119فقةرة  1ترولةون  – 13فقرة 
( . وخالف هذا الرأي فريق يقول بوجوب تطبيق هذه القواعد على المنقول أيضاً كسائر األحكام الخاصة بإيجةار المبةاني  399فقرة 

 ( . 211فقرة  1واألراضي الزراعية ) بودري وفال 
ام اإليجةار فةي بةاب واحةد ولةم يتبةع تقسةيم التقنةين أما في التقنين المدني المصري فال محل لهذا الخالف ، ألن هذا التقنين جمةع أحكة

يسةري علةى العقةار والمنقةول علةى السةواء )  –وفيهةا قواعةد اإلثبةات الخاصةة  –المدني الفرنسةي . فكةل مةا قةرر مةن هةذه األحكةام 
 ( . 1هامل  128ص  81اإليجار للمؤلف فقرة 

فقةرة  1ل بحسب مقدار األجرة عن طول مدة اإليجةار ) ديفرجييةه (  تتعين قيمة اإليجار ال بحسب قيمة األعيان المؤجرة ، ب 8411) 
 ( . 4فقرة  1291 – 1293ماركادية المواد  – 111فقرة  1تترولون  – 211وفقرة  11
(  ويقال إن السبب في عدم تطبيق القواعد العامة على اإليجةار مةن حية  اإلثبةات هةو أن المشةرع أراد أن يلجة  المتعاقةدين  8412) 

العقةد ، حتةى ال يقتصةرا علةى مجةرد اتفةا  شةفوي يكةون بعةد ذلةك مصةدراً للنةزاع والمخاصةمات ، ومةا يسةتتبع ذلةك مةن إلى كتابةة 
فقةرة  19هيةك  – 181فقةرة  21لةوران  – 21فقةرة  1مصروفات تثقل كاهل صغار المسةتأجرين وهةم األ لبيةة العظمةى ) جيةوار 

ان بودري وفال هذه األسباب ويريانها  ير مقنعة وأنها ال تمنةع مةن رفةع ( . ويناقل األستاذ 29اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 228
القضايا ، ولكنها تجعل األحكام في هذه القضايا  ير مطابقة للعدالةة والواقةع يحرمةان المتقاضةين مةن طريقةة إثبةات أكيةدة ) بةودري 

 ( . 41ص  18م  1891ديسمبر سنة  18قارن أيضاً استئناف مختلط  – 299فقرة  1وفال 
لةى هذا وإذا تقرر أن عقد اإليجار الذي لم يبدأ تنفيذه ال يجوز إثباته إال بالكتابة أو باإلقرار أو باليمين ، وجب أن يسري هذا أيضاً ع

أي تعديل يدخل في عقد اإليجار بعد تمامه فال يجةوز إثباتةه إال بهةذه الطةر  مةا دام تنفيةذ اإليجةار لةم يبةدأ ، أمةا إثبةات فسةخ اإليجةار 
 ( . 1هامل  149ص  199تسري في شأنه القواعد العامة ) اإليجار للمؤلف فقرة ف



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 الكتابة : -035

بالكتابـة ، رسـمية كانـت أو عرفيـة . وال تشـترط  141يجوز بداهة إثبات عقد اإليجار الذي لم يبـدأ تنفيـذه $ 
صـورة خاصــة مــن الكتابــة ، فقـد تكــون ســندًا مطبوعــًا ممضـي مــن المتعاقــدين ، أو ســندًا محـررًا بيــد أحــدهما أو بيــد 

، أو مراسـالت متبادلـة بـين الطـرفين  ( 1969 )شخص ثالث وممضـي من مـا ، أو مجـرد إقـرار مكتـوب مقتـرن بـالقبول
 . ( 1961) أو برقيات

، جــاز إثبــات عقــد اإليجــار نفســه ثبــت ذلــك ولــو بالبينــة أو بــالقرائنوإذا ضــاع الســند المكتــوب بقــوة قــاهرة ، و 
 . ( 1961) ، هذا إنما هو تطبيا للقواعد العامةولو زادت اهنجرة على عشرة جني اتبالبينة 

، لم يجـز إثبـات مـا يجـاوز هـذه الكتابـة أو مـا يتعـارض مع ـا بالبينـة أو إلثبات اإليجارذا قدم سند مكتوب وإ
. وإذا ذكر في السـند المكتـوب المتعاقـدان والعـين المـؤجرة  ( 1966) بالقرائن ، وهذا ما تقضي به القواعد العامة أيضاً 

د عقد إيجار أغفلت فيـه اهنجـرة والمـدة ، دون أن تذكر اهنجرة والمدة ، جاز اعتبار هذا السند دليال كتابيًا على وجو 
فيجوز تعيين اهنجرة بتقدير القاضي مسـتعينًا بأهـل الخبـرة ) أي أجـرة المثـل ( ، وتعيـين المـدة بفتـرات مواعـدي دفـع 

 اهنجرة ، وال يعتبر هذا مجاوزة لما هو مكتوب .

معززًا بالبينة أو بالقرائن . وقد وقع وهناك خالف فيما إذا كان يكفي ، بدال من الكتابة ، مبدأ ثبوت بالكتابة 
هــذا الخــالف فــي فرنســا وفــي مصــر ، فــي الفقــه وفــي القضــاء . ففر ــا يقــول إن هــذا يكفــي ، هنن الــنص المضــيا 
لطــرق اإلثبــات فــي اإليجــار نــص اســتثنائي فــال يجــوز التوســع فــي تفســيره ، ومــن ثــم ال يجــوز أن يكــون هــذا الــنص 

) معـززًا بالبينـة ا بـالقرائن مقـام الكتابـة 146رى تقضي بقيام مبدأ الثبوت بالكتابة$استثناء أيضًا من قاعدة عامة أخ

. وفر ـــا آخـــر يقـــول إن هـــذا ال يكفـــي ، هنن الـــنص صـــر ح فـــي عـــدم جـــواز إثبـــات اإليجـــار غيـــر الحاصـــل  ( 1964
ال يجـوز التوســع  بالكتابـة بالبينـة أو بـالقرائن ، وهنن الــنص الخـاص بمبـدأ الثبــوت بالكتابـة هـو نفسـه نــص اسـتثنائي

. وقد أخذنا في كتابنا  "عقد اإليجار " الذي ظ ـر فـي ع ـد التقنـين  ( 1968) في تفسيره فال يسري على عقد اإليجار
                                                 

(  واإلقرار المكتوب ، حتى لو لم يكن مقترناً بقبول كتابي من الطرف اآلخر ، يصح أن يثبت به اإليجار إذا كان الذي يريةد  8414) 

 إثباته هو الطرف اآلخر الذي لم يدون قبوله كتابة .
 ن العين المؤجرة بياناً كافياً في البرقية .(  ويجب أن تبي 8413) 
 . 291فقرة  1بودري وفال  – 228فقرة  19(  هيك  8411) 
(  ولكن يجوز مع ذلك إثبات المعنى المقصود من عبارة مبهمة وردت في السند المكتوب بالبينة ، كأن يثبت أحةد المتعاقةدين  8411) 

بهةام الموجةود فةي العقةد ، فةإن هةذا ال يجةاوز مةا هةو مكتةوب وال يتعةارض معةه ) بالبينة الطريقة التي نفذ بها العقد فعال ليوضةح اإل
 ( . 141ص  – 149  82اإليجار للمؤلف فقرة 

نقةض فرنسةي أول أ سةطس  – 211فقةرة  1بةودري وفةال  – 99وفقةرة  21فقةرة  21لوران  – 212فقرة  1(  ديفرجييه  8412) 
 1893أبريةل سةنة  24مصةر الكليةة  – 141ص  – 141ص  89اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 491 – 1 – 24داللةوز  1912سنة 

 . 223ص  4استقالل  1893عابدين أول أ سطس سنة  – 111ص  4االستقالل 
فقةرة  19هيةك  – 29فقةرة  1جيةوار  – 199فقةرة  114ديمولومةب  – 13فقةرة  12ديرانتةون  – 112فقرة  1(  ترولون  8419) 
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تنصـــان صـــراحة علـــى أن  282/  214المـــدني القـــديم بـــالرأي اهنول ، وقلنـــا فـــي تأييـــده مـــا يـــأتي :  "إن المـــادتين 
بولـه إذا كـان الـدين أو الـتخلص منـه صـار قر ـب االحتمـال بورقـة صـادرة اإلثبات بالبينة أو بقرائن اهنحوال يجـوز ق

ف ما عندما قررتا  116/  969من الخصم المطلوب اإلثبات عليه ، وال يصح في نظرنا التمسك بظاهر المادتين 
إذا لم يبتدأ  أن عقد اإليجار الحاصل بغير كتابة ال يجوز إثباته إال بإقرار المدعي عليه به أو بامتناعه عن اليمين

في تنفيذ العقد المذكور ، أرادتـا بـذلك أن يكـون إثبـات عقـد اإليجـار إمـا بالكتابـة أو بـاإلقرار أو بـاليمين . فـإذا كـان 
المشـار إلي مـا ، وذلـك هـو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة  282/  214يوجد مـا يقـوم مقـام الكتابـة بمقتضـى نـص المـادتين 

أن المــادتين  144القــول بــأن عقــد اإليجــار يجــوز إثباتــه بــذلك أيضــًا . هــذا عــدا $معــززًا بالبينــة أو القــرائن ، وجــب 
من النصوص االستثنائية فال يجوز التوسع في تفسـيرهما ، وأن الـرأي الـذي نقـول بـه أقـل حرجـًا فـي  116/  969

 .  ( 1961) المعامالت وأكثر تيسيرًا في إثبات الحقوق "

 اإلقرار : -036

بي إلثبات اإليجار الذي لم يبدأ تنفيذه علـى الوجـه الـذي بينـاه فيمـا تقـدم ، جـاز إثبـات فإذا لم يوجد سند كتا 
اإليجــار بــاإلقرار . واإلقــرار ال يكــون إال فــي مجلــس القضــاء ، أمــا اإلقــرار خــارج مجلــس القضــاء فــال يجــوز إثباتــه 

ر مباشــر ، ولكـن يجــوز إثباتـه بالكتابــة بالبينـة أو القـرائن ، وإال أمكــن إثبـات اإليجــار بالبينـة أو بــالقرائن بطر ـا غيـ
 كما يجوز إثباته بمبدأ ثبوت بالكتابة معززا بالبينة أو بالقرائن على الرأي الذي نقول به .

وبما أن اإلقرار من طرق اإلثبات ، فإنه يجوز للمدعي ، تم يدا ل ذا الطر ا ، أن يطلب استجواب المدعي 

                                                                                                                                                                    

نقةةض فرنسةةي  – 129ص  – 122ص  398فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 183ص  413فقةةرة  1ان أوبةري ورو وإسةةم – 228
داللةوز  1814مايو سنة  1 – 141 – 1 – 1891داللوز  1891يناير سنة  21 – 392 – 1 – 82داللوز  1982يونيه سنة  29

 1984مةارس سةنة  29ناف وطنةي اسةتئ – 418جرانمةوالن فةي العقةود فقةرة  – 41اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 339 – 1814
 128المحامةاة رقةم  1829فبرايةر سةنة  21استئناف مصر  – 289ص  21الحقو   1891مارس سنة  41 – 91ص  9الحقو  
 – 132ص   1م  1983فبرايةر سةنة  29استئناف مختلط  -299ص  412رقم  19المحاماة  1849مارس سنة  41 – 991ص 
 . 422ص  19م  1989سنة يونيه  8 – 33ص  1981ديسمبر سنة  4

 ونرى من ذلك أن هذا الرأي هو الذي ساد في الفقه والقضاء ، في فرنسا وفي مصر .
وإذا سةةلمنا بةةالرأي الةةذي يقةةول بجةةواز إثبةةات اإليجةةار بمبةةدأ ثبةةوت  – 141ص  – 141ص  89(  اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  8418) 

ل بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن ، فإنه يجوز أيضاً إثبات شروط اإليجار كذلك ، ولكن يجب أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة قد تناو
ثبةوت بالكتابةة يجعةل حصةول اإليجةار محةتمال ، ولكةن ال  هذه الشروط المراد إثباتها . على أنه كثيراً ما يحد  أن يكون  هناك مبدأ

يشير بشيء إلى مقدار األجرة وال إلى مدة اإليجار وهما ركنان من أركان العقد ال مجةرد شةروط فيةه . ويةرى بعةض الفقهةاء أنةه ال 
يمةين ، ومعنةى هةذا أن مبةدأ الثبةوت يجوز في هذه الحالة إثبات هذين الركنين بالبينة أو بأي طريق آخر  ير الكتابة أو اإلقةرار أو ال

مكررة ( . يورى بعض آخر أن مبدأ  23فقرة  21بالكتابة ال يجز االستناد إليه إال إذا كان يشير إلى أركان العقد األربعة )  (لوران 
 219فقرة  1نة ) ديفرجييه الثبوت بالكتابة في الحالة المشار إليها كاف ، وتثبت األجرة بأهل الخبرة ، أما المدة فتعتبر أنها  ير معي

 ( . ونؤثر األخذ بالرأي الثاني .
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 . ( 1940) عليه لحمله على اإلقرار

ر المـدعي عليــه بوجـود عقـد اإليجــار نفسـه ، ولــم يبـين مـدة اإليجــار أو مقـدار اهنجـرة فــي إقـراره ، مــع وإذا اقـ
ثبوت أن هناك اتفاقًا قد تم على هذين الركنين و راد إثباته ، فإنه يجب إثبات هذين الركنين إما بالكتابة أو باليمين 

تبــين مــدة اإليجــار ،  148مخالصــة بــاهنجرة التــي لــم $. وهــذا بخــالف ال ( 1941) مــا دام عقــد اإليجــار لــم يبــدأ تنفيــذه
 فإن ا تعتبر بدء تنفيذ للعقد ، ولذلك تثبت المدة بالعرف .

 اليمين :  -037

فإذا لم يوجد سند كتابي وال إقرار ، جاز اإلثبات باليمين . وهي توجه عادة من المدعي إلى المدعي عليه ، 
اإلثبات بنكول المدعي عليه عن اليمين ، وإما أن يردها علـى المـدعي فإما أن ينكل هذا اهنخير عن حلف ا فيكون 

فيحلــف و كــون إثبــات اإليجــار فــي هــذه الحالــة بــاليمين . وقــد يوجــه المــدعي عليــه الــذي ينكــر اإليجــار اليمــين إلــى 
 المدعي ، فيحلف هذا ، فيثبت اإليجار باليمين .

 . ( 1942) مةوالمراد باليمين هنا الحاسمة ، ، دون اليمين المتم

                                                 

 – 213فقةةرة  1بةةودري وفةةال  –مكةةررة  22وفقةةرة  22فقةةرة  1جيةةوار  – 22فقةةرة  21لةةوران  – 228فقةةرة  19(  هيةةك  8429) 
ئزاً ، فللمحكمةة ويالحظ أنه متى كان اسةتجواب المةدعي عليةه جةا – 192اإليجار للمؤلف فقرة  – 418جرانموالن في العقود فقرة 

 – 211فقرة  1بودري وفال  –مكررة  22فقرة  1أن ترخص في اإلثبات بالبينة تبعاً لما تستنتجه من أجوبة المدعي عليه ) جيوار 
 . 2438 – 1 – 91داللوز  1994يناير سنة  21نقض فرنسي 

فةي  331/  414قرة الثانية من المادة ، فهو يذهب إلى تطبيق الف 189ص  – 114(  انظر عكس ذلك سليمان مرقس فقرة  8421) 
هذه الحالة ، فتقدر األجرة بمعرفة أهل الخبرة وتعين المدة بحسب عرف البلد ، وقضت محكمة االستئناف المختلة بأن اإلقرار يجب 

ص  19م  1989فبرايةر سةةنة  8أن يتنةاول اإليجةار ومدتةةه ، إال إذا أمكةن اسةتنتا  المةةدة مةن ميعةاد دفةةع األجةرة ) اسةتئناف مخةةتلط 
 ( . 42اإليجار فقرة  2دي هلتس  -224
ويةةرى بعةةض الفقهةةاء أنةةه يجةةوز اإلثبةةات بةةاليمين  – 129ص  389فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 22فقةةرة  21(  لةةوران  8422) 

 ( . 229فقرة  1بودري وفال  – 2288فقرة  19المتممة ) هيك 
ذلك البينة والقرائن ، إذا كان عقد اإليجار تجارياً . كذلك يجوز هذا في  هذا ويجوز إثبات اإليجار بجميع طر  اإلثبات ، ويدخل في

عقد اإليجار المةدني إذا أريةد إثباتةه ، ال فيمةا بةين المتعاقةدين ، بةل بالنسةبة إلةى الغيةر . مثةل ذلةك أن يحجةز الةدائن علةى المحصةول 
ن إثباته بالنسبة إلى الةدائن الحةائز ، وهةو مةن  يةر المتعاقةدين باعتبار أنه له ال للمدين ، فعلى المسترد أن يثبت عقد اإليجار ، ويكو

( . ومثةل ذلةك أيضةاً أن يةؤجر شةخص آلخةر عينةاً ويتشةرط  221ففقةرة  1في عقد اإليجار ، بإتباع القواعد العامة ) بةودري وفةال 
ا اإليجار من الباطن ، وهو ليس طرفاً عليه أال يؤجر من الباطن ، فيؤجر المستأجر من باطنه ر م هذا المنع ، فللمؤجر أن يثبت هذ

 ( . 132ص  191فيه ، بكل طر  اإلثبات ) اإليجار للمؤلف فقرة 
( ، ويراد إثباته فيما  113ص  19م  1989فبراير سنة  11لكن إذا كان عقد اإليجار مدنياً ،وهذا هو األصل فيه ) استئناف مختلط 

وال بالقرائن . وقد قضةت محكمةة الةنقض فةي يعهةد التقنةين المةدني القةديم بأنةه ال يجةوز  بين المتعاقدين ، فال يجوز اإلثبات ال بالبينة
االعتماد في إثبات عقد اإليجار على القرائن المسةتنتجة مةن وقةائع الةدعوى . فةإذا قضةت المحكمةة للمةدعي بتعةويض علةى الحكومةة 

وبينةه علةى اسةتئجار قطعةة ارض ، معتمةدة فةي ثبةوت عقةد  بمقولة إنها فسخت من جانبها ، بدون وجه حةق ، التعاقةد الةذي تةم بينهةا
اإلجارة على ا قالت من أن الحكومة لم تنكر اإليجار ، وأن منةدوبها امتنةع عةن تقةديم المكاتبةات التةي تبودلةت بةين المديريةة ووزارة 

اإلجةارة مةن أن العطةاء المقةدم منةه المالية في شأن هذه اإلجارة ، وعلى ما ورد في يكتاب رئيي لجنة التأجير بالميدرية إلةى مةدعي 
عن تأجير الصفقة قد اعتمد ، فإن هذا يكون خطأ لمخالفتةه مقتضةى القةانون بصةفة عامةة ، ولمخالفتةه علةى الخصةوص مةا ورد فةي 
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 عقد اإليجار بدأ تنفيذه

يجب التميز هنا بـين حـالتين : ) أ ( إذا كـان بـدء التنفيـذ متنازعـا فيـه . ) ب  التمييز بين حالتين : -038
 ( إذا لم يكن هناك نزاع في ذلك .

 ) أ ( بدء التنفيذ متنازع فيه

 ال يجوز اإلثبات إال بالكتابة وإال قرار واليمين :  -039

أحد الخصمين أن اإليجار قد بدأ تنفيـذه فعـال فنازعـه الخصـم اآلخـر فـي ذلـك ، لـم يجـز إثبـات أن إذا ادعى 
اإليجار قد بدأ تنفيذه بالبينة أو بالقرائن ، هنن في ذلك سـبيال إلثبـات عقـد اإليجـار بالبينـة أو بـالقرائن بطر ـا غيـر 

تنفيـذه ، فيثبـت ذلـك بالبينـة و كـون قـد أثبـت مباشر . إذ يكفـي أن يـدعي مـن لـه المصـلحة أن عقـد اإليجـار قـد بـدأ 
. ومـن ذلـك نـرى أن إثبـات عقـد اإليجـار نفسـه ، سـواء أبـدأ تنفيـذه أم لـم  ( 1949) عقد اإليجـار بالبينـة وهـذا ال يجـوز

 يبدأ ، ال يجوز أن يكون بالبينة أو بالقرائن .

منكـرا بـدء تنفيـذ اإليجـار  180$ فإذا تمسك مدعي اإليجـار بـأن العقـد قـد بـدأ تنفيـذه ، ونازعـه المـدعي عليـه
، كان على المدعي إثبات البدء في التنفيذ بالطرق المقـررة إلثبـات عقـد اإليجـار الـذي  ( 1941) ومنكرا اإليجار نفسه

 . ( 1946) واليمين ( 1941) لم يبدأ تنفيذه . وقد تقدم أن هذه الطرق هي الكتابة واإلقرار

                                                                                                                                                                    

ة التةأجير ال يكةون نافةذاً علةى الحكومةة إال بعةد اعتمةاده مةن وزار"من شروط تأجير أطيان الحكومة التي تنص علةى أن   23المادة 
المالية وتوقيع مدير المديرية على عقد اإليجار ، مما معناه أن انعقاد  اإليجار معلق على شرط اعتمةاد وزيةر الماليةة وتوقيةع المةدير 

مجموعة  1833ديسمبر سنة  13على عقد اإليجار ، وما دام هذا الشرط لم يتحقق فال يصح القول قانوناً بانعقاد العقد ) نقض مدني 
 ( . 328ص  129رقم  3عمر 
أوبري ورو  – 221فقرة  1بودري وفال  – 228فقرة  19هيك  – 93فقرة  1جيوار  – 92وفقرة  21فقرة  21(  لوران  8424) 

 49فقةرة  –مكةررة  41اإليجار فقةرة  2دي هلتس  – 122ص  – 398فقرة  19بالنيول وريبير  181ص  413فقرة  1وإسمان 
المجموعةةة  1921أبريةةل سةةنة  21اسةةتئناف مخةةتلط  – 122 – 1 – 83اللةةوز د 1983ينةةاير سةةنة  12نقةةض فرنسةةي  –مكةةررة 

استئناف مصر  – 338ص  48م  1822مايو سنة  19 – 481ص  48م  1822أبريل سنة  18 – 42ص  1الرسمية المختلطة 
 – 299ص  4122رقةم  19المحامةاة  1849مةارس سةنة  41 – 991ص  128رقةم  9المحاماة  1829فبراير سنة  21الوطنية 

 111رقةم  11المحامةاة  1822نةوفمبر سةنة  2طنطةا الجزئيةة  – 12ص  92رقم  1الشرائع  1812ديسمبر سنة  11كفر الزيات 
 . 281ص 
اإليجار ولو لم يبدأ تنفيةذه  (  وإال لو اقر باإليجار وأنكر البدء في التنفيذ ، لثبت اإليجار باإلقرار وهو طريق من طر  إثبات 8423) 
. 
(  نقول اإلقرار مع أن الفرض أن بدء التنفيذ متنازع فيه ، وذلك الحتمال رجوع من ينكر فيقر ببةدء التنفيةذ عقةب اسةتجواب  8421) 

 مثال ، فيكون إقراره دليال كافياً .
 1822مةارس سةنة  21ين ) اسةتئناف مخةتلط (  وبعد ثبوت بدء تنفيذ اإلجارة ، يجوز توجيه اليمين المتممة ألي من الخصم 8421) 

والمفروض في كل ذلك أن عقد اإليجار هو ذاته محةل النةزاع . فةإذا كةان المقصةود مةن التمسةك بةه هةو نفةي  –(  4212ص  43م 
حكمةة ظهور واضح اليد بمظهر المالك ، فال يشترط في هذه الحالة إثبات عقد اإليجار أصال . وقد قضت المحكمة بأنةه إذا كانةت الم

بعد أن نفت صفة الظهور عن وضع يد المدعي ، وبعد أن قررت أن شهوده لم يبينوا صفة وضع يده ، فأثبتت بذلك عجز عن إثبات 
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 أعمال البدء في التنفيذ :  -041

فــي التنفيــذ التــي يجــب إثبات ــا بأحــد هــذه الطــرق ال يمكــن حصــرها ، ف ــي كــل عمــل يقــوم بــه  وأعمــال البــدء
المؤجر أو المستأجر لتنفيـذ العقـد . ولـيس مـن الضـروري أن يكـون ذلـك بتسـلم المسـتأجر العـين المـؤجرة ، فقـد يبـدأ 

قبــل تســلم العــين . و جــوز  تنفيــذ العقــد قبــل ذلــك ، كــأن يتنــازل المســتأجر عــن اإليجــار لغيــره أو يــؤجر مــن باطنــه
للمؤجر أن يثبت ذلك قبل المسـتأجر ، بكتـاب مـن هـذا اهنخيـر لـه يخبـره فيـه بـذلك ، و عتبـر هـذا دلـيال كتابيـا علـى 

 البدء في التنفيذ .

أما إثبات مجـرد حيـازة المسـتأجر الماديـة للعـين ، فلـيس بقـاطع فـي أن هـذه الحيـازة سـبب ا عقـد إيجـار . فـإذا 
ا بــدءا فــي التنفيــذ ، ولكــن يجــب إثبــات أن الحيــازة وقعــت بنــاء علــى عقــد إيجــار بــالطرق المحــددة ثبــت ذلــك عــد هــذ

 181. أمــا إذا لــم تثبــت إال الحيــازة الماديــة وحــدها ، وهــذه جــائز إثبات ــا بكــل $ ( 1944) إلثبــات عقــد اإليجــار نفســه
يجـوز للمـؤجر أن يرفـع دعـوى اسـترداد الطرق هنن ا واقعة مادية ، فال يترتب على ذلك إثبات عقد اإليجار ، ولكن 

باعتباره مالكا للعين إذا كـان هـو المالـك ، فـإذا دفـع واضـع اليـد دعـوى االسـترداد بأنـه مسـتأجر كـان هـذا إقـرارا منـه 
 . ( 1948) باإليجار وبالبدء في تنفيذه ، وعد هذا إثباتًا كافيًا للعقد

دء تنفيــذ اإليجــار بإثباتــه عمــال يتضــمن ذلــك ، وإذا كــان مــدعي التنفيــذ هــو المســتأجر ، جــاز لــه أن يثبــت بــ
كتسلمه مفاتيح العين المؤجرة أو تسديده قسطًا من اهنجرة ، ولكن يجب أن يثبت أن الغرض من هذه اهنعمال إنما 

. وتعد المخالصة باهنجرة إثباتا كتابيًا لبدء  ( 1941) هو لتنفيذ عقد إيجار ، وال يجوز إثبات ذلك إال بالطرق المحددة
 التنفيذ ، إذا لم يمكن عدها إثباتا كتابيًا كامال لمشتمالت عقد اإليجار . 

                                                                                                                                                                    

ظهوره مظهر المالك ، قد استطردت فقالت إن المدعي عليه يقول إن المدعي إنما وضع يده بصفته مستأجراً ، وأن ظروف الدعوى 
صد  قوله ، فذلك مةن المحكمةة لةيس حكمةاً بقيةام عقةد اإليجةار بةين طرفةي الةدعوى حتةى كةان يصةح  ومالبساتها وأوراقها تدل عل

النعي عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبات عقد اإليجار ، بين طرفي الدعوى حتى كان يصح النعي عليها أنها خالفت فيه قواعد إثبةات 
ه المدعي من أنه في وضع يده على المنزل كان ظاهراً بمظهر المالةك ) نقةض عقد اإليجار ، بل هو استكمال لما ساقته نفياً لما ادعا

 ( . 494ص  139رقم  1مجموعة عمر  1832يناير سنة  11مدني 
 . 122 – 1 – 883داللوز  1983يناير سنة  12(  نقض فرنسي  8422) 
 . 249وفقرة  211فقرة  1بودري وفال  – 228فقرة  19(  هيك  8429) 
كمة االستئناف المختلطة بأنه إذا حصةل نةزاع فيمةا إذا كةان تسةليم المفةاتيح وتسةلم قسةط مةن األجةرة وقبةول (  وقد قضت مح 8428) 

ضمانات قد حصل من شخص ال صفة له في إلزام المالك ، فال يجوز اعتبار هذه الوقائع بداًء في تنفيذ عقةد اإليجةار يسةوع اإلثبةات 
مةا هةو إال إثبةات لعقةد اإليجةار نفسةه الةذي يعتبةره السةبب القةانون المبنةي عليةه تنفيةذ هةذه بالبينة أو بالقرائن ، ألن إثبات ذلك بالبينةة 

 ( . 481ص  48م  1822أبريل سنة  18الوقائع ) استئناف مختلط 
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 ) ب ( بدء التنفيذ غر متنازع فيه

 ماذا يبقى لإلثبات : -040

بــإقرار كـل مــن  أمـا إذا كـان بــدء تنفيـذ اإليجــار غيـر متنــازع فيـه ، فمعنــى ذلـك أن عقــد اإليجـار نفســه ثابـت 
(  9( أو مدة اإليجـار . )  2( مقدار اهنجرة . )  1طرفي العقد والذي قد يبقى لإلثبات بعد ذلك إما أن يكون : ) 

ـــًا لـــه ، كمواعيـــد دفـــع اهنجـــرة وميعـــاد تســـليم العـــين ومـــن يتحمـــل مصـــروفات  أو شـــروط العقـــد التـــي ال تعتبـــر أركان
 .  ( 1980) التصليحات الالزمة وغير ذلك من الشروط

 إثبات األجرة : -042

يوجد اتفاق على اهنجرة و راد إثبات هذا االتفاق . أمـا  182ونالحظ بادئ ذي بدء أن المفروض هنا أنه $ 
إذا أغفــل المتعاقــدان اهنجــرة بتاتــًا ، فــإن اإليجــار يصــح و تكفــل القاضــي بتقــدير اهنجــرة مســتعينًا فــي ذلــك بــرأي أهــل 

استشــار ًا ، بخــالف مــا إذا كــان المطلــوب إثبــات اهنجــرة المتفــا علي ــا فــرأي أهــل الخبــرة . ولكــن رأي هــؤالء يكــون 
 الخبرة يكون عندئذ قطعيًا كما سنرى حاال .

/  969فــإذا كــان المطلــوب إثبــات مقــدار اهنجــرة المتفــا علي ــا ، وجــب الرجــوع إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
، ولم يوجد سند مخالصة باهنجرة ، فتقدر اهنجرة بمعرفة أهل  ، وهي تقضي بأنه إذا ابتدئ في تنفيذ اإليجار 116

 الخبرة . 

. هي المخالصة . وهـي دليـل كتـابي ، وتكـون عـادة فـي يـد  ( 1981) من ذلك نرى أن أول طرق إثبات اهنجرة
 المستأجر ، وهو الذي يثبـت ب ـا اهنجـرة قبـل المـؤجر . وال تصـلح دلـيال وهـي فـي يـد المـؤجر علـى المسـتأجر هنن ـا
 ليست صادرة من هذا اهنخيرة ، فإذا كانت تحت يد المستأجر وأبرزها فإن ا تصلح دليال عليه وعلى المؤجر معًا .

و قـــوم مقـــام المخالصـــة أي دلـــل كتـــابي آخـــر ، وإذا فقـــد الـــدليل الكتـــابي بقـــوة قـــاهرة جـــاز اإلثبـــات البينـــة أو 
. وتطبيقًا لذلك إذا ثبت وجود مخالصـة ، وضـاعت بعـد ذلـك بغيـر خطـأ مـن يـردي إثبـات اهنجـرة ،  ( 1982) بالقرائن

                                                 

سةه . (  هذا وقد يكون بدء التنفيذ متنازعاً فيه في مبدأ األمر ، فيصل مدعي اإليجار إلى إثباته ، وبذلك يثبةت عقةد اإليجةار نف 8499) 
 فإذا بقي بعد هذا إثبات األجرة أو المدة أو شروط العقد ، اتبع في إثباتها القواعد التةي تسةري فةي حالةة مةا إذا كةان البةد ء فةي التنفيةذ

  ير متنازع فيه من مبدأ األمر ، ألنه ال فر  بين الحالتين .
قواعةد العامةة . وقةد جةاء فةي منشةورات لجنةة المراقبةة ( المراد بإثبات األجرة إثبات مقدارها ، أما الةتخلص منهةا فخاضةع لل 8491) 

( أن القواعد االستثنائية الخاصة بإثبات عقد اإليجار ال تسةري علةى إثبةات بةراءة الذمةة مةن  91م  1814مراقبة سنة  2القضائية ) 
جةرة ال تزيةد علةى عشةرة األجرة . والمستأجر ال يمكةن أن يحةرم مةن حقةه فةي إثبةات دفةع األجةرة بشةهادة الشةهود مةا دامةت هةذه األ

 ( . 919فقرة  1جنيهات ) انظر أيضاً  في هذا المعنى بودري وفال 
 . 231فقرة  1(  بودري وفال  8492) 
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 الفهرس العام

فإن اإلثبات بالبينة أو بالقرائن يجوز . وكذلك الحال إذا حجز الخصم المخالصة ولم يرد إبرازها عمدًا حتى يضيع 
 .بالقرائن قدار اهنجرة بالبينة أوعلى خصمه هذا الدليل ، فل ذا اهنخير أن يثبت م

وتـنص  ( 1989) وإذا لم توجد المخالصة أو أي دليل كتابي آخـر ، فـال يجـوز إثبـات اهنجـرة بالبينـة أو بـالقرائن
يكون بأهـل الخبـرة . ولكننـا نـرى أنـه يمكـن ، قبـل 189فقرة ثانية على أن اإلثبات $ 116فقرة ثانية /  969المادة 

بت اهنجرة بإقرار المدعي عليه ، هنن المفروض في كل ما تقدم أن االنتقال إلى اإلثبات بطر ا أهل الخبرة ، أن تث
اهنجــرة متنــازع علي ــا . أمــا إذا أقــر المــدعي عليــه بمقــدارها ، فإنــه يعامــل بــإقراره إذا أراد المــدعي ذلــك . وكــاإلقرار 

المــدعي عليــه اليمــين ، فــإذا لــم يــرض المــدعي بااللتجــاء إلــى أهــل الخبــرة تجنبــًا للمصــروفات ، ووجــه اليمــين إلــى 
فحلف هذا ، ثبت مقدار اهنجرة ب ذه اليمين . أما إذا نكل ، فال نرى أن نكوله هذا يعتبـر إقـرارًا بمـا يدعيـه المـدعي 
، وفـي هـذه الحالـة إذا لــم يـرد المـدعي عليـه اليمــين إلـى المـدعي ليثبــت ب ـا مـا يدعيـه هــذا اهنخيـر ، أو ردهـا عليــه 

 عتبر غير ممكن ، و جب االلتجاء إلى أهل الخبرة .ونكل هذا عن حلف ا ، فإن اإلثبات ي

ومن ذلك نرى أنه إذا لم يمكن إثبات اهنجـرة بـالطرق السـابا ذكرهـا ، فإن ـا تثبـت بتقـدير أهـل الخبـرة . ورأي 
الخبراء في هذه الحالة قطعي ال استشـاري . وأهـل الخبـرة إنمـا يقـدرون اجـر المثـل ، فكـأن اهنجـرة تكـون فـي الحالـة 

 ن بصددها هي أجرة المثل بحسب التقدير القطعي للخبراء .التي نح

 إثبات المدة :  -043

والمفروض هنا أيضًا أنه يوجـد اتفـاق علـى مـدة اإليجـار و ـراد إثبـات هـذا االتفـاق . أمـا إذا أغفـل المتعاقـدان 
لمواعيــد دفــع اهنجــرة ) م  المــدة بتاتــًا ، فــإن اإليجــار يصــح وتعتبــر المــدة غيــر معينــة و تكفــل القــانون بتحديــدها وفقــاً 

 مدني قديم ( . 186/  989

 186/  989فــإذا كــان المطلــوب إثبــات المــدة المتفــا علي ــا ، وجــب الرجــوع إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
 مدني قديم ( .

،  116/  969فــإذا كــان المطلــوب إثبــات المــدة المتفــا علي ــا ، وجــب الرجــوع إلــى الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
 ن المدة بحسب عرف البلد . وإذا لم يكن العرف ثابتًا ، جاز إثباته بجميع طرق اإلثبات .فتعي

ونرى أن من الجائز ، قبل الرجوع إلى العرف في إثبات المدة ، أن تثبت المدة بـدليل كتـابي أو بمبـدأ ثبـوت 
هـذا قياسـًا علـى إثبـات اهنجـرة . ولكـن بالكتابة معزز بالبينة أو بالقرائن ، وكلك يحوز اإلثبات باإلقرار وبـاليمين ، و 

                                                 

فقةرة  1بةودري وفةال  – 28فقةرة  21(  أما إذا وجد مبةدأ ثبةوت بالكتابةة ، فإنةه يجةوز اإلثبةات بالبينةة أو بةالقرائن ) لةوران  8494) 
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ال يجوز إثبات المدة بالبينة أو بالقرائن إذا لم تستند إلـى مبـدأ ثبـوت بالكتابـة أو إلـى سـند كتـابي ثبـت ضـياعه بقـوة 
 قاهرة .

 إثبات شروط اإليجار : -044

وكالتأمينــات التــي أمــا إذا أر ــد إثبــات شــروط اإليجــار ، كالتزامــات خاصــة يلتــزم ب ــا المــؤجر أو المســتأجر  
وكاشــتراط ســبب خــاص لفســخ العقــد وكميعــاد دفــع اهنجــرة أو ميعــاد تســليم العــين ، فــالرأي  181يقــدم ا المســتأجر $

السائد أن إثبات هذا يكون طبقًا للقواعـد العامـة لعـدم ورود نـص خـاص بقيـد مـن طـرق اإلثبـات فـي هـذه اهنحـوال ؛ 
ية السابقة وتطبيق ا هنا . على ذلك يجوز اإلثبات بالبينة وبـالقرائن وال يجوز التوسع في تفسير النصوص االستثنائ

إذا كان مجموع اهنجرة عن كل مدة اإليجار ال يز ـد علـى عشـرة جني ـات . وال يجـوز اإلثبـات بـالعرف إال إذا اتخـذ 
 . ( 1981) ستشار اً قر نة ، وال بالخبراء إال إذا دعت الحال إلى ذلك طبقًا للقواعد العامة و كون رأي م عند ذلك ا

 

 

 طرق إثبات اإليجار في التقنين المدني الجديد -المطلب الثاني

 ال محل للتشدد في طرق إثبات اإليجار : -045

رأينا فيما تقدم أن التقين المدني القديم قد تشدد في يطرق إثبات اإليجار ، فمنع اإلثبات بالبينـة أو بـالقرائن  
فيما تجوز فيه هذه الطرق . وال يوجد مبرر ل ذا التشدد ، وقد كتبنا في هذا المعنى في ع ـد التقنـين المـدني القـديم 

اإليجــار حتــى ال يتســع المجــال للمنازعــات ومــا يســتلزم ذلــك مــن  مــا يــأتي :  "أراد المــرع التضــييا فــي طــرق إثبــات
اإلجــراءات الطو لــة فــي عقــد مــن أكثــر العقــود شــيوعًا . فــاتبع فــي ذلــك مبــدأين : أول مــا أال يســمح فــي إثبــات عقــد 

يجـار ، اإليجار نفسه إال بـأقوى طـرق اإلثبـات : الكتابـة واليمـين واإلقـرار . وثاني مـا أنـه كفـل لـركنين مـن أركـان اإل
اهنجرة والمدة ، طر قة لإلثبـات رآهـا أحسـم للنـزاع ، فلجـأ فـي تقـدير اهنجـرة للخبـراء وفـي تحديـد المـدة للعـرف . وهـذا 
كله موضع نظر . أما العلة في تضـييا طر قـة اإلثبـات فـي عقـد اإليجـار فـال تف ـم فـي هـذا العقـد أكثـر مـن ف م ـا 

المنازعـات الطو لـة قـول غيـر وجيـه ، هنن الواقـع ا المنازعـات ال في عقـود أخـرى ، والقـول بـأن المشـرع أراد تجنـب 

                                                 

ويةرى فريةق وجةوب  – 239فقةرة  1بةودري وفةال  – 299فقةرة  19هيك  – 94فقرة  1جيوار  – 91فقرة  21(  لوران  8493) 

 219فقةرة  1تطبيق للقواعد الخاصة بإثبات عقد اإليجار حتى في إثبات شروطه ، فال يجوز اإلثبات بالبينة أو بالقرائن ) ديفرجييةه 
ينةاير  11اسةتئناف مخةتلط  – 311 – 1 – 1899داللةوز  1899يوليةه سةنة 29ي نقض فرنسة – 31اإليجار فقرة  2دي هلتس  –

 . 219ص  41م  1824فبراير سنة  14 – 14م  1891سنة 
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طـــرق  181يمكـــن تجنب ـــا بـــذلك . أمـــا المبـــدآن اللـــذان أخـــذ ب مـــا فمشـــكوك فـــي وج ات مـــا ، هنن االقتصـــار فـــي $
اإلثبات على الكتابة واليمين واإلقرار في عقد من أكثر العقود ذيوعًا تضييا بدون مبرر علـى النـاس فـي بلـد تكثـر 
فيه اهنمية ولم تؤلف كتابة العقود . واللتجاء إلى العرف والخبراء تحكم دون مقتض في إرادة المتعاقدين التي يجب 
أن تتـــرك حـــرة فـــي حـــدود النظـــام العـــام واآلداب . علـــى أن الخبـــراء والعـــرف ليســـا بالطر قـــة الحاســـمة للنـــزاع ، فـــإن 

لتجاء إلى الخبرة هو في الواقع تحاكم لغير قضاء ال يؤمن اختالف نظر الخبراء في المسألة الواحدة معروف ، واال
التوسع فيه ال سيما أن رأي الخبراء هنا غير استشاري . أما العرف فمتغير ، وإثباته ليس من الس ل في كثير مـن 
 اهنحوال . وقد حاول بعض المصلحين في فرنسا أن يلغي من القـانون الفرنسـي القواعـد الخاصـة بإثبـات اإليجـار ،

 .  ( 1981) وقدم اقتراحات بذلك لمجلس النواب ، ولكن ا لم تصب توفيقًا "

 رجوع التقنين المدني الجديد إلى القواعد العامة في إثبات اإليجار : -046

مـن التقنـين المـدني القـديم ،  116/  969من أجل ذلك لم يورد التقنين المـدني الجديـد مقـابال لـنص المـادة  
قـد اإليجـار ، فوجـب الرجـوع فــي ذلـك إلـى القواعـد العامـة ، شـأن عقـد اإليجـار فـي هــذا وأطلـا طـرق اإلثبـات فـي ع

الشأن شأن سائر العقود . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصـدد مـا يـأتي :  "وحـذفت 
ر ملتزمة   جانب التشـدد من التقنين الحالي ) القديم ( التي تضع قواعد خاصة إلثبات اإليجا 116/  969المادة 

 . ( 1986) ، إذ ال يوجد مقتض لتخصيص عقد اإليجار بالتشديد في إثباته "

 جوازات إثبات عقد اإليجار بالبينة أو بالقرائن فيما ال يجاوز عشرة جنيهات : -047

قــرائن ، وتطبيقـًا للقواعــد العامــة يجــوز إثبــات عقــد اإليجــار بجميـع طــرق اإلثبــات ، ودخــل فــي ذلــك البينــة وال 
سواء بدأ تنفيذ اإليجار أو لم يبدأ ، وسواء كان البدء في التنفيذ معترفًا به أو متنازعا فيه ، إذا كانت قيمة العقـد ال 

االجـرة ال بقيمـة 186. والعبرة فـي تقـدير قيمـة عقـد اإليجـار بـالتزام المسـتأجر بـدفع $ ( 1984) تز د على عشرة جني ا
                                                 

ص  398فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 223فقرة  1وانظر أيضاً بودري وفال  –في الهامل  129(  اإليجار للمؤلف فقرة  8491) 

121 . 
 . 312ص  3رية (  مجموعة األعمال التحضي 8491) 
ويكون اإليجار تجارياً إذا كان تابعاً لعمل تجاري أو أبرمه تةاجر لحاجةات تجارتةه ، أو كةان  –( أو كان عقد اإليجار تجارياً  8492) 

مسبوقاً بشراء أو استئجار وكان الغرض من الشراء أو االستئجار هو تأجير الشيء المشتري أو المستأجر ) محمد صالح فةي شةرح 
وفقةرة  21ص  11فقرة  1811أكثم الخولي الوسيط في القانون التجاري سنة  – 12ص  12لتجاري الطبعة السابعة فقرة القانون ا
 ( . 191ص  38م  1842فبراير سنة  19استئناف مختلط  – 21ص  29ص  19محمد لبيب شنب فقرة  – 131ص  142

جر من أجل ممارسته لتجارته ، فهو مةدني بالنسةبة إلةى المةؤجر ويكون عقد اإليجار مختلطاً إذا أبرم بين شخص  ير تاجر وآخر تا
 ير التاجر ، وتجاري بالنسبة إلى المستأجر التاجر . فمن حي  اإلثبات يكون للمؤجر أن يثبت اإليجةار بالبينةة والقةرائن ولةو زادت 

ن حي  سعر الفائدة تحسب فوائةد التةأخير عةن قيمته على عشرة جنيهات ، ألن العقد يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المستأجر التاجر ، وم
 88األجرة بالسعر التجاري ال بالسعر المدني . ومن حي  التضامن إذا تعدد المستأجرون يكونةون متضةامنين ) جةالل العةدوي ص 

 ( . 199ص  –
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 . ( 1988) العين المؤجرة ، والمعتبر في هذه القيمة هو مجموع اهنجرة التي يدفع ا عن طول مدة اإليجار

تابـة ، وبمبـدأ فيجوز إذن ، ما دامت قيمة عقد اإليجار ال تز د على عشرة جني ـات ، إثبـات العقـد نفسـه بالك
ثبوت بالكتابة معزز بالبينة أو بالقرائن ، وباإلقرار ، وباليمين ، وبالبينة وبالقرائن . كما يجوز بجميع الطرق إثبات 

 بالبينة أو بالقرائن .

وإذا أثبت المدعي عقد اإليجار ، وبتين أن المتعاقدين أغفـال اهنجـرة أو المـدة أو كلي مـا ، فإننـا ال نكـون فـي 
مـدني فـي اهنجـرة باعتبـار أجـرة المثـل ، وقضـت المـادة  162الحالة في صدد إثبـات اإليجـار ، فقضـت المـادة هذه 
 مدني في المدة باعتبار مواعيد دفع اهنجرة . 169

أما إذا تبين أنه حصل اتفاق علـى اهنجـرة وعلـى المـدة ، فإثبـات هـذا االتفـاق يصـح أن يكـون ، كمـا قـدمنا ، 
. ولكن إذا تعذر اإلثبات حتى ب ذين الطر قين ، وجب الرجوع إلى أجرة المثل في اهنجرة ، والى بالبينة أو بالقرائن 

مواعيد دفع اهنجرة في المدة ، وقد سبا بيان ذلك . و ختلـف هنـا التقنـين الجديـد عـن التقنـين القـديم فـي شـيئين : ) 
( إذا تعـذر  2وهـو جـائز فـي التقنـين الجديـد . )  ( في التقين القديم كان اإلثبات باللينة أو بالقرائن غير جائز ، 1

بــالطرق المحــددة التــي ســبا بيان ــا كانــت الــدعوى خاليــة مــن الــدليل وال يصــار  184اإلثبــات فــي التقنــين القــديم ، $
إلى أجـرة المثـل أو إلـى مواعيـد دفـع اهنجـرة . أمـا فـي التقنـين الجديـد ، إذا تعـذر اإلثبـات حتـى بالبينـة أو بـالقرائن ، 

 إننا نرجع كما سبا القول إلى أجرة المثل وإلى مواعيد دفع اهنجرة .ف

 عدم جواز إثبات عقد اإليجار بالبينة أو بالقرائن فيما يجاوز عشرة جنيهات :  -048

فإذا كان مجموع اهنجرة يز د على شعرة جني ـات ، أو كـان عقـد اإليجـار غيـر محـدد القيمـة بـأن كانـت مدتـه 
، فإنـه ال يجـوز إثبـات عقـد اإليجـار  ( 1981) هنجرة عن كل فترة ال تز ـد علـى عشـرة جني ـاتغير معينة ولو كانت ا

أو بــاإلقرار أو بــاليمين ، وال يجــوز اإلثبــات بالبينــة أو بــالقرائن . وهنــا يتفــا  ( 1910) إال بالكتابــة أو مــا يقــوم مقام ــا
                                                 

 . 2هامل  228فقرة  1بودري وفال  – 111فقرة  1ترولون  – 11فقرة  1(  ديقرجييه  8499) 
منصور مصطفى منصةور  – 1هامل  139ص  99عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 112مرقس فقرة  (  سليمان 8498) 

، وهم يذهبون إلى أن اإليجار إذا لم تذكر فيه المدة  199ص  – 192ص  21عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 498ص  119فقرة 
ط ، ويحتجةون لةذلك بةأن اإليجةار مدتةه فةي األصةل شةهر واحةد ، وكان ميعاد دفع األجرة كل شهر ، تكون قيمته هي أجرة الشهر فق

وإذا كان يمتد من شهر إلى شهور متعاقبة إذا لم يحصل تنبيه باإلخالء ، فةإن فةي هةذا االمتةداد مجةاوزة لمةدة العقةد األصةلية . ويةرد 
عقود متعةددة ، ومةدة هةذا العقةد  يةر معينةة ، على ذلك بأن االمتداد  ير التجديد ، فاإليجار الذي يمتد شهراً فشهراً هو عقد واحد ال 

ألنه ال يعرف إذا كان اإليجار ال يبقةى إال شةهراً واحةداً أو انهةي بقةى شةهوراً متعةددة يمتةد إليهةا الشةهر ، فتكةون األجةرة أيضةاً  يةر 
 محددة القيمة .

(  فيجوز اإلثبات بمبدأ الثبوت بالكتابة معززاً بالبينة أو بالقرائن ، كما يجوز اإلثبات بالبينةة أو بةالقرائن إذا وجةد سةند كتةابي  8489) 

 ولكنه فقد بقوة قاهرة ، أو إذا لم يوجد سند كتابي وقد حال دون الحصول عليه مانع مادي أو أدبي .
ابة ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المستأجر يطعن في عقد اإليجار بالصةورية ، وال يجوز إثبات عكس ما بالكتابة إال بالكت

مةا دام اإليجةار ثابتةاً بالكتابةة وال يوجةد لةدى المسةتأجر دليةل كتةابي علةى  –والمؤجر يدفع بعدم جواز اإلثبات ، فةال يجةوز للمحكمةة 
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لقــديم إذا بــدأ تنفيــذ اإليجــار ، قــدرت اهنجــرة التقنينــات الحديــد والقــديم . ولكن مــا يختلفــان فيمــا يــأتي : فــي التقنــين ا
بمعرفــة أهــل الخبــرة وقــدرت المــدة بحســب عــرف البلــد . أمــا فــي التقنــين الجديــد فكــل مــن اهنجــرة والمــدة يجــب إثباتــه 

 بالكتابة أو باإلقرار أو باليمين ، فإذا تعذر اإلثبات وجب الرجوع إلى أجرة الثمل وإلى مواعيد دفع اهنجرة .

 في التقنين المدني الجديد إثبات عقد اإليجار نفسه دون إثبات األجرة أو المدة :يكفي  -049

و خلـــص ممـــا تقـــدم أن المتعاقـــدين فـــي التقنـــين المـــدني الجديـــد يقتصـــران علـــى إثبـــات أن مـــا رضـــيا بإيجـــار  
تكفـل كمـا قـدمنا ، واستئجار عين معينة . وإذا تعذر على أي من ما بعد ذلك إثبات اهنجرة أو المدة ، فإن القانون ي

 بتحديدها ، فيحدد اهنجرة بأجرة المثل ، و حدد المدة بمواعيد دفع اهنجرة .

 إحالة :  –الكتابة في إيجار األراضي الزراعية  -051

من قانون اإلصالح الزراعي ، بالنسبة إلى إيجار اهنرض الزراعية ، على أنـه  "يجـب  96وقد نصت المادة 
ًا بالكتابة م ما كانت قيمته ، و كتب العقـد مـن أصـلين يبقـى أحـدهما مـع المالـك واآلخـر أن يكون عقد اإليجار ثابت

مع المستأجر . فإذا لم يوجد عقد مكتوب ، كان اإليجار مزارعة لثالث سنوات ، نصـيب المالـك في ـا النصـف بعـد 
لإلثبــات ، وهــذا هــو . وإذا كــان الظــاهر مــن هــذا الــنص أن الكتابــة هنــا واجبــة  ( 1911) خصــم جميــع المصــروفات "

الرأي الذي ساد في الفقه ، إال أننا نرى أن الكتابة الزمة لالنعقاد فيكون عقد إيجار اهنرض الزراعية عقدًا شكليًا ال 
 . ( 1912) ينعقد إال بالكتابة . وسنبحث هذه المسألة عند الكالم في إيجار اهنراضي الزراعية

 المبحث الثاني

 نفاذ عقد اإليجار في حق الغير

 ثبوت التاريخ والتسجيل : -050

حتى يكون عقد اإليجار نافذًا في حا الغير ، يجب أن يكون ثابت التار خ ، وهـذه هـي القاعـدة العامـة فـي  
 جميع العقود .

                                                                                                                                                                    

كةان قضةاؤها بةاطال السةتناده إلةى دليةل  يةر جةائز األخةذ بةه فةي  أن تقضي بصورية العقد بناء على مجةرد القةرائن ، وإال –دعواه 
 ( . 391ص  122رقم  4مجموعة عمر  18322يونيه سنة 19الدعوى ) نقض مدني 

إذا لم توجد عقود كتابية أو تعذر الحصول عليهةا ، جةاز إثبةات "(  وتنص المادة الخامسة من قانون إيجار األماكن على أنه   8481) 
.  "ألجرة المتفق عليها والتكاليف اإلضةافية المشةار إليهةا فيمةا تقةدم بجميةع طةر  اإلثبةات مهمةا كانةت قيمةة النةزاع شروط التعاقد وا

 وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في إيجار األماكن .
 في الهامل . 19وانظر آنفاً فقرة  – 244(  انظر ما يلي فقرة  8482) 
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وإذا وقع اإليجار على عقار وكانت مدته تز د على تسع سـنوات ، فإنـه ال ينفـذ فـي حـا الغيـر إال إذا سـجل 
. 

، نتـولى بحث مـا فـي مطلبـين  ( 1919) القاعدتان الرئيسيتان في نفاذ اإليجار في حا الغيـرهاتان هما  $181
 . ( 1911) متعاقبين

 المطلب األول

 ثبوت تاريخ عقد اإليجار ليكون نافذًا في حق الغير

 من ال يعتبر من الغير فيكون التاريخ العرفي لعقد اإليجار حجة عليه : -052

لــم يكــن ثابــت التــار خ يكــون حجــة بتار خــه العرفــي علــى مــن كــان ممــثال فــي  القاعــدة العامــة أن اإليجــار لــو 
 العقد .

فيحـــتج بالتـــار خ العرفـــي لإليجـــار علـــى طرفـــي التعاقـــد ، المـــؤجر والمســـتأجر . فـــإذا كـــان أحـــدهما قاصـــرًا أو 
ى ال محجــورًا عليــه ، وأخــر الطرفــان التــار خ حتــى ال ينكشــف أن التصــرف قــد صــدر وقــت القصــر ، أو قــدماه حتــ

ينكشف أن التصرف قد صدر وقت القصر ، أو قدماه حتى ال ينكشف أن التصرف قد صدر وقـت الحجـر ، كـان 
 التار خ المؤخر أو المقدم حجة علي ما ، إال أن يثبت صاحب المصلحة من ما أن التار خ غير صحيح .

ي التركــة . فــإذا أجــر و حــتج بالتــار خ العرفــي لإليجــار علــى الــوارث وكــل خلــف عــام كالموصــي لــه بحصــة فــ
شخص دارًا بورقة عرفية غير ثابتة التار خ ، وكان محجورًا عليه للسفه ولكن تار خ الورقة سابا على تسجيل قرار 
الحجــر ، فــإن هــذا التــار خ يكــون حجــة علــى الســفيه وعلــى ورثــه جميعــًا ، وال يســتطيع أحــد مــن م أن يــنقض هــذه 

ــم يكــن فيــه المــؤجر  110عمــدًا حتــى يصــور اإليجــار واقعــًا $ الحجيــة إال إذا أثبــت أن التــار خ قــد قــدم فــي وقــت ل
 محجورًا عليه ، وأن التار خ الحقيقي كان بعد تسجيل قرار الحجر .

و حتج بالتار خ العرفـي لإليجـار علـى الـدائن العـادي قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، فـإذا أجـر شـخص دارًا 
                                                 

ر لالحتجا  به على الغير مسألة تتعلق باإلثبات ، أما تسجيل اإليجار لينفذ في حق (  والدقيق أن يقال عن ثبوت تاريخ اإليجا 8484) 
(  112الغير لمدة تزيد على تسع سنوات فمسألة تتعلق بالنفاذ في حق الغير ) انظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصةور فقةرة 

 ير .. وقد تجوزنا فجمعنا بين المسألتين تحت عنوان نفاذ اإليجار في حق الغ
فإنةه ال  –وهذا ما يسمى بتةزاحم المسةتأجرين مةن مةؤجر واحةد  –(  أما نفاذ عقد اإليجار في حق مستأجر من نفس المؤجر  8483) 

يدخل في نطا  هذا البح  ، ألن المستأجر الذي يزاحم مستأجراً آخر من نفس المؤجر ال يعتبر بالنسبة إليه من الغير ، ال في معنى 
معنى التسجيل . وإنما هو متعرض للمستأجر يتمسك بحق يتعارض مع حقه ، ولةذلك نةص المشةرع علةى هةذه ثبوت التاريخ وال في 

المسألة عندما عرض لضمان التعرض . فنتابعه فةي هةذا الترتيةب ، ونبحة  مسةأةل تةزاحم المسةتأجرين والمفاضةلة فيمةا بيةنهم عنةد 
 ( . 1هامل  222ص  121فقرة  2ط الكالم في ضمان المؤجر للتعرض ) انظر في هذا المعنى الوسي
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أجر وكـان معسـرًا ، جـاز لدائنـه أن يطعـن فـي اإليجـار بالـدعوى البولصـية بأجرة بخسة متواطئنًا في ذلك مـع المسـت
. ولكن التار خ العرفي لإليجار يكون حجة عليه ، فإذا كان هذا التار خ سابقًا على حقـه لـم  ( 1911) كما سبا القول

التـار خ الحقيقـي  يستطع أن يطعن بالدعوى البولصية ، إال أن يثبت أن التار خ قد قدم ليكـون سـابقًا علـى حقـه وأن
 . ( 1916) لإليجار كان بعد ثبوت حقه

و حتج بالتار خ العرفي لإليجار علـى الـدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا ا مـن لـه حـا اختصـاص أو حـا امتيـاز ، 
فيكـون التــار خ العرفـي لإليجــار حجـة عليــه ، إال إذا قـام بــإجراءات نـزع الملكيــة وسـجل التنبيــه ، فمـن وقــت تســجيل 

حا الثمار بالعقار ، فيتعلا حا الدائن بمنفعة العين و صبح من الغير ،وال يكـون اإليجـار نافـذًا فـي حقـه التنبيه تل
 كما سيجيء . ( 1914) إال إذا كان ثابت التار خ

 من يعتبر من الغير فال يكون اإليجار نافذًا في حقه إال إذا كان ثابت التاريخ :  -053

نافــذًا فــي يحقــه إال إذا كــان ثابــت التــار خ ، كــل مــن تعلــا لــه حــا و عتبــر مــن الغيــر ، فــال يكــون اإليجــار 
خاص بمنفعة العين محل اإليجار . ف و يتمسك بحقـه فـي منفعـة العـين ، والمسـتأجر يتمسـك كـذلك بحقـه فـي هـذه 
المنفعــة ، فيتعــارض الحقــان ، وال يفضــل المســتأجر إال إذا كــان اإليجــار ســابقًا علــى ثبــوت حــا الغيــر فــي منفعــة 

عين . وال يعتد بالتار خ العرفـي لإليجـار فـي هـذه الحالـة ، بـل يجـب أن يكـون اإليجـار ثابـت التـار خ وسـابقًا علـى ال
 ثبوت حا الغير حتى يكون نافذًا في حا هذا الغير .

( الخلف الخاص الذي انتقل إليـه حـا عينـي أصـلي  1ومن ثم يعتبر من الغير في هذا المعنى : )  $111
( الـدائن  9( الدائن المرت ن رهن حيازة وهو خلف خاص انتقل إليه حا عيني تبعي . )  2ة . ) في العين المؤجر 

العادي أو الدائن المرت ن هنا رسميًا أو مـن لـه حـا اختصـاص أو حـا امتيـاز ، إذا كـان أي مـن م قـد سـجل تنبيـه 
 نزع الملكية .

ؤجرة يعتبـــر مـــن الغيـــر ، فـــال ينفـــذ فـــالخلف الخـــاص الـــذي انتقـــل إليـــه حـــا عينـــي أصـــلي فـــي العـــين المـــ –1
اإليجــار فــي حــا إال إذا كــان ثابــت التــار خ . و عــد خلفــًا خاصــًا مــن تعامــل فــي العــين المــؤجرة مــع المــؤجر وخلفــه 
علي ا أو على حا في ا . فالمشتري للعـين المـؤجرة ، والمقـايض علي ـا ، والموهـوب لـه إياهـا ، والموصـي لـه ب ـا ، 

                                                 

 في الهامل . 129(  انظر آنفاً فقرة  8481) 
(  ويترتب على أن الدائن العادي يحتج عليه باإليجار ولو لم يكن ثابت التاريخ أن المستأجر ، وهو دائن عادي ، يحتج عليةه  8481) 

المستأجرون من مؤجر واحد ، فال يعتبر أي مةنهم  ةرا بإيجار  ير ثابت التاريخ صادر من نفس المؤجر . وقد قدمنا أنه إذا تزاحم 
عبةد الفتةاح عبةد  –فةي الهةامل  111بالنسبة إلى اآلخرين ، وتكون المفاضلة فيما بينهم بحسب قواعد سيأتي بيانها ) انظر آنفاً فقرة 

 ( . 22الباقي فقرة 
 . 118فقرة  2(  انظر في كل ما تقدم الوسيط  8482) 
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فاع ف ا ، كل هؤالء خلف خاص ، وقد تعلا ل م حا بمنفعة العين المؤجرة ، فال ينفذ في ومن انتقل إليه حا االنت
حق ــم اإليجــار الصــادر مــن المالــك إال إذا كــان ثابــت التــار خ وســابقًا علــى تــار خ تلقــي م لحقــوق م ، أي ســابقًا علــى 

على تار خ موت المورث في حالـة  تار خ البيع في حالة المشتري ، أو على تار خ ال بة في حالة الموهوب له ، أو
الوصية ، أو على تار خ السند الناقل لحا االنتفاع في حالة من انتقل له هذا الحا : بيعـًا كـان هـذا السـند أو هبـة 

مــدني :   601أو وصــية أو غيــر ذلــك . وقــد أورد التقنــين المــدني نصــًا صــر حًا فــي هــذا المعنــى ، إذ تقــول المــادة 
العــين المــؤجرة اختيــارًا أو جبــرًا إلــى شــخص آخــر ، فــال يكــون اإليجــار نافــذًا فــي حــا هــذا  إذا انتقلــت ملكيــة -1"

ومع ذلك يجوز لمن انتقلت ال ـي  -2الشخص إذا لم يكن له تار خ ثابت اسبا على التصرف الذي نقل الملكية . 
هـذا الـنص أن المشـتري مـثال الملكية أن يتمسك بعقد اإليجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه " . و ؤخـذ مـن 

للعين المؤجرة ال ينفذ في حقه إيجار صادر من المالك إذا لم يكن هـذا اإليجـار ثابـت التـار خ وكـان تار خـه الثابـت 
سابقًا على تار خ عقد البيع الصادر للمشتري . فإذا توافر في اإليجـار ثبـوت التـار خ علـى النحـو المتقـدم ، نفـذ فـي 

ه احترام اإليجـار إلـى ن ايـة مدتـه ، مـع مالحظـة وجـوب تسـجيل عقـد اإليجـار أيضـًا فـي حا المشتري ، ووجب عل
العقار إذا زادت مدة اإليجار على تسع سنوات كما سيجيء . أما إذا لم يكن اإليجار ثابت التار خ ، أو كان ثابـت 

تري ، ولكــن يجــوز مــع ذلــك التــار خ ولكنــه متــأخر أو معاصــر للتــار خ الثابــت للبيــع ، فإنــه ال ينفــذ فــي يحــا المشــ
يتمسك بعقد اإليجار و لزم بـه المسـتأجر إلـى ن ايـة المـدة . وسـيأتي تفصـيل هـذه المسـألة عنـد  112للمشتري أن $

 . ( 1918) الكالم في انت اء اإليجار بانتقال ملكية العين المؤجرة

الصـادر مـن الـراهن إال إذا كـان والدائن المرت ن رهن حيازة يعتبر من الغير ، فال ينفذ في حقه اإليجار  -2
ثابـت التـار خ وسـابقًا علـى تـار خ رهـن الحيـازة . فـإذا تـوافر لإليجـار ثبـوت التـار خ علـى هـذا الوجـه ، نفـذذ فـي حــا 
الدائن المرت ن رهن حيازة ، ووجب على هذا احترام اإليجار إلى ن اية مدته ، وتكون اهنجرة مسـتحقة لـه يخصـم ا 

ن اإليجار غير ثابت التار خ ، أو كان ثابت التار خ ولكنه متأخر أو معاصر للتار خ الثابـت من الدين . أما إذا كا
للرهن الحيازي ، فإنه ال ينفذ في حا الدائن المرت ن ، ولن يجوز ل ذا أن يتمسك بعقد اإليجار و لزم به المستأجر 

 إلى ن اية المدة .

نــًا عاديــًا أو دائنــًا مرت نــًا رهنــًا رســميًا أو صــاحب حــا والــدائن غيــر المــرت ن رهــن حيــازة ، ســواء كــان دائ -9

                                                 

، بمثابة خلف خاص ، جهة الوقف ، ألن ملكية العين الموقوفة انتقلت من مالكها إلةى جهةة الوقةف وهةي  (  ويعتبر من الغير 8489) 

شخص معنوي مستقل عن الواقف . فلو أن عقار أوقف وواجه مستأجراً لهذا العقار ، فإن اإليجةار ال يسةري فةي حةق الوقةف إال إذا 
( . ويسةتثنى مةن ذلةك أن يكةون المةؤجر هةو  119ص  29م  1821ر سةنة يناي 12كان ثابت التاريخ قبل الوقف ) استئناف مختلط 

ص  29ناظر الوقف والمستحق الوحيد فيه ، إذ ال يتأثر باإليجار  يةره وقةد صةدر اإليجةار منةه هةو ) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
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، إذ ب ــذا التســجيل تلحــا  ( 1911) اختصــاص أو حــا امتيــاز ، يصــبح مــن الغيــر بمجــرد تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة
الثمـار بالعقـار و صـبح للـدائن حـا فـي هـذه الثمـار . ومـن ثـم ال ينفـذ فـي حقـه اإليجـار الصـادر مـن المـدين إذا لــم 
يكن ثابت التار خ وسابقًا على تسـجيل التنبيـه . فـإذا كـان اإليجـار ثابـت التـار خ قبـل تسـجيل التنبيـه ، نفـذ فـي حـا 

من تقنين المرافعات ف ذا الصدد على أن  "عقود اإليجار الثابتة التار خ قبـل تسـجيل  621الدائن .  وتنص المادة 
) وهـم جميـع الـدائنين المقيـدة حقـوق م قبـل  694التنبيه تنفذ فـي حـا الحـاجز ن  والـدائنين المشـار إلـي م فـي المـادة 

. . . أمـا عقـود اإليجـار غيـر الثابتـة  تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سـجلوا تنبي ـات م ( والراسـي عليـه المـزاد 
حا من ذكروا إال إذا كانت من أعمال اإلدارة الحسـنة " . وتـنص  119التار خ قبل تسجيل التنبيه ، فال تنفذ في $

اإليجـار الصـادر  -1مدني في هذا الصدد بشأن اإليجار الصادر من الراهن رهنـًا رسـميًا علـى أن  " 1011المادة 
في حا الدائن المرت ن إال إذا كان ثابت التار خ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيـة ، أمـا إذا لـم يكـن  من الراهن ال ينفذ

اإليجار ثابت التار خ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولـم تعجـل فيـه اهنجـرة ، فـال يكـون نافـذًا 
ن اإليجـار السـابا علـى تسـجيل التنبـه تز ـد مدتـه علـى وإذا كـا -2إال إذا أمكن اعتباره داخال فـي اإلدارة الحسـنة . 

) تسع سنوات ، فال يكون نافذًا في حا الدائن المرت ن إال لمدة تسع سنوات ، ما لم يكن قد سـجل قبـل قيـد الـرهن "

. و ؤخذ من هذه النصوص أنه إذا كان اإليجار ثابت التار خ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، نفـذ فـي حـا  ( 1100
ن إلى ن اية مدته ، مع مالحظة التسـجيل فـي العقـار إذا كانـت مـدة اإليجـار تز ـد علـى تسـع سـنوات إذ يجبـان الدائ

يكــون اإليجــار مســجال قبــل القيــد ) أو قبــل تســجيل التنبيــه فــي حالــة الــدائن العــادي ( . أمــا إذا كــان اإليجــار غيــر 
عــد تســجيل التنبيــه ، فإنــه  ينفــذ فــي حــا الــدائن إال ثابــت التــار خ ، أو كــان ثابــت التــار خ ، أو كــان ثابــت التــار خ ب

حيث تنتفي شب ة الغش بأن يعتبر اإليجار من أعمال اإلدارة الحسـنة ، و عتبـر اإليجـار مـن أعمـال اإلدارة الحسـنة 
 . ( 1101) إذا كان معقود للمدة المألوفة وبأجر المثل ولم تعجل فيه اهنجرة

 : يشترط في الغير أن يكون حسن النية  -054

وحتى يستطيع الغير أن يتمسك بوجوب ثبوت التار خ فيكون اإليجار نافذًا في حقه على الوجه الـذي قـدمناه 
، يجب أن يكون حسن النية . فإذا كان سيء النية ، لم يكن له أن يتمسك بوجوب ثبـوت التـار خ ، وكـان اإليجـار 

                                                 

لغير من وقت الحجةز علةى المنقةول ، فةال ينفةذ اإليجةار فةي (  أما إذا كان اإليجار واقعاً على منقول ، فإن الدائن يصبح من ا 8488) 
 حقه إال إذا كان ثابت التاريخ قبل الحجز .

المخالصةةات عةةن األجةةرة المعجلةةة والحوالةةة بهةةا يحةةتج بهةةا علةةى الةةدائن الحةةاجز "مرافعةةات علةةى أن   123(  وتةةنص المةةادة  8399) 
د ، إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه ، وذلةك بغيةر إخةالل بأحكةام والراسي عليه المزا 142والدائنين المشار إليهم في المادة 

 . "القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر ، فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فال يحتج بها إال لمدة سنة 
فةي حقةه اإليجةار الصةادر مةن المةدين ولةو لةم يكةن ثابةت (  أما الدائن إذا أفلس مدينه أو أعسر فةال يعتبةر مةن الغيةر ، وينفةذ  8391) 

التاريخ ، على أن يكون له الحق في إثبات عدم صحة هذا التاريخ وإثبات التاريخ الحقيقي لإليجار ) انظر فةي هةذه المسةألة الوسةيط 
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ى سـوء النيـة هنـا أن يكـون الغيـر عالمـًا بوجـود . ومعنـ ( 1102) التـار خ 111نافذًا في حقـه حتـى لـو لـم يكـن ثابـت $
عقد اإليجار وقت أن تلقـى حقـه . مثـل ذلـك أن يكـون المشـتري للعـين المـؤجرة يعلـم وقـت شـرائه للعـين بوجـود عقـد 
إيجــار صــادر مــن المالــك ، فلــيس لــه فــي هــذه الحالــة أن يتمســك بوجــوب أن يكــون لعقــد اإليجــار تــار خ ثابــت قبــل 

) نفذ اإليجار في حقه حتـى لـو لـم يكـن ثابـت التـار خ ، مـا دام أنـه كـان يعلـم بوجـوده قبـل الشـراءشرائه للعين . بل ي

. أما لو علم بوجوده بعد الشراء ، فإن هذا العلم ال ينفي حسن نيته ، وال ينفذ اإليجار في حقـه ف ـذه الحالـة  ( 1109
يــة ، أي أنــه ال يعلــم بوجــود اإليجــار وقــت إال إذا كــان ثابــت التــار خ قبــل الشــراء . و فــرض فــي الغيــر أن حســن الن

تلقيه لحقه ، فإذا ادعى المستأجر أن الغير يعلم بوجود اإليجار حتى يتمكن من االحتجاج به عليه مـع أن تار خـه 
 . ( 1101) غير ثابت فعلى المستأجر أن يثبت علم الغير

ر وقــت تلقيــه الحــا ، بــل يجــب وهنــاك فر ــا مــن الفق ــاء يــذهبون إلــى أنــه ال يكفــي علــم الغيــر بوجــود اإليجــا
أيضًا أن يكون متواطئًا مع المالك لإلضرار بحا المستأجر ، فال يكفي مثال أن يكون مشتري العين قد علم بوجود 
اإليجــار الصــادر مــن المالــك وقــت شــرائه للعــين ، بــل يجــب أيضــًا أن يكــون قــد عمــد إلــى شــراء العــين متواطئــًا مــع 

. ولكن الرأي الراجح في الفقه المصري هو أن مجـرد العلـم يكفـي ،  ( 1101) حقهالمالك حتى يضيع على المستأجر 
 . ( 1106) وال يشترط التواطؤ

$111  

                                                 

(  بل يمكن القول إن العلم باإليجار السابق يكةون بمثابةة تةاريخ ثابةت لةه ، فةإن ثبةوت علةم الغيةر بالورقةة العرفيةة يجعةل لهةا  8392) 
(  22عبد المنعم البةدراوي  2هامل  234ص  121فقرة  2تاريخاً ثابتاً له حجيته على هذا الغير من وقت علمه بالورقة ) الوسيط 

. 
الذي يمنع من التمسك بوجوب ثبوت التاريخ يجب أن يكون علما يقينياً بجميةع أركةان اإليجةار ، وبخاصةة (  والعلم باإليجار  8394) 

منصةور مصةةطفى  – 22عبةد المةةنعم البةدراوي  – 121سةةليمان مةرقس فقةرة  – 28األجةرة والمةدة ) عبةد الفتةةاح عبةد البةاقي فقةرة 
 ( .  192ص  21عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 482ص  112منصور فقرة 

(  ولما كان علم الغير واقعة مادية ، فإنه يجةوز إثباتهةا بجميةع الطةر  ويةدخل فيهةا البيئةة والقةرائن ) انظةر عكةس ذلةك وأن  8393) 
 ( . 121ص  28اإلثبات ال يكون إال بالكتابة أو اإلقرار أو اليمين عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

.  433فقةةرة  19هيةةك  – 414فقةةرة  1جيةةوار  – 489وفقةةرة  191فقةةرة  21لةةوران  – 48فقةةرة  1429م  1(  الرمبييةةر  8391) 
ص  – 231ص  211فقةرة  12أوبةري ورو وإسةمان  – 1391فقةرة  2بالنيةول وريبيةر وجابولةد  – 1292فقةرة  1بودري وفال 

 . 142وهامل  231
، وفي أصول اإلثبةات  121فقرة سليمان مرقس  – 241فقرة  1أحمد نشأت في اإلثبات  – 2423فقرة  3(  بودري وبارد  8391) 

  2الوسةيط  – 141وفةي اإلثبةات فقةرة  192ص  21عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 28عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  – 19فقرة 
 . 1هامل  224ص  123فقرة 
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 تسجيل عقد اإليجار ليكون نافذًا في حق الغير -المطلب الثاني

 متى يجب تسجيل عقد اإليجار ليكون نافذًا في حق الغير : -055

ار علــى أنــه  "يجــب تســجيل اإليجــارات والســندات التــي تــرد مــن قــانون تنظــيم الشــ ر العقــ 11نصــت المــادة  
على منفعة العقار إذا زادت مدت ا على تسع سنوات ، والمخالصات والحواالت بأكثر من أجرة ثالث سنوات مقـدمًا 
، وكذلك اهنحكام الن ائية المثبتـة لشـيء مـن ذلـك . و ترتـب علـى عـدم تسـجيل ا أن ـا ال تكـون نافـذة فـي حـا الغيـر 

ا زاد على مـدة تسـع سـنوات بالنسـبة إلـى اإليجـارات والسـندات ، وفيمـا زاد علـى أجـرة ثـالث سـنوات بالنسـبة إلـى فيم
 . ( 1104) المخالصات والحوالة "

) و تبين مـن هـذا الـنص أن عقـد اإليجـار ، إذا كـان واقعـًا علـى عقـار ، وكانـت مدتـه تز ـد علـى تسـع سـنوات

، ال يكفــي لنفــاذه فــي حــا الغيــر أن يكــون ثابــت التــار خ قبــل تلقــي الغيــر لحق ــن بــل يجــب أيضــًا أن يكــون  ( 1108
. أمــا إذا كانــت مــدة اإليجــار ال تز ــد علــى تســع ســنوات ، فيكفــي أن يكــون ثابــت التــار خ كمــا ســبا  ( 1101) مســجال

ا ، في إيجار العقار ، ال تكون نافذة في القول . كذلك المخالصات بأكثر من أجرة ثالث سنوات مقدمًا والحوالة ب 
على ثالث سنوات مقدمًا ، فإنه يكفي أن  116. فإذا كانت بأجرة ال تز د $ ( 1110) حا الغير إال إذا كانت مسجلة

مرافعـات (  621تكون ثابتة التار خ ، فإن لم تكن ثابتة التار خ فإن ا تنفذ في حا الغير لمـدة سـنة واحـدة فقـط ) م 
. 

 هو الغير الذي ال ينفذ اإليجار غير المسجل في حقه :من  -056

المقصود بالغير هنـا هـو الغيـر بـالمعنى المعـروف فـي قـانون تنظـيم الشـ ر العقـار . فـالغير الـذي يجـوز لـه  
االحتجاج بعـدم تسـجيل اإليجـار الـذي تجـاوز مدتـه تسـع سـنوات هـو الشـخص الـذي كسـب حقـًا فـي العقـار المـؤجر 

بش ره وفقًا للقـانون قبـل تسـجيل عقـد اإليجـار . و جـوز أن يكـون الحـا الـذي كسـبه الغيـر فـي  واجب الش ر ، وقام
ــًا أصــليًا ، كالمشــتري والموهــوب لــه والموصــي لــه يكســبون حــا الملكيــة ، وكمتلقــي حــا  العقــار المــؤجر حقــًا عيني

                                                 

بموجةب تسةجيل رابعةاً (  2) م  1911مةارس سةنة  24وفةي فرنسةا يقضةي قةانون  –من قانون التسةجيل  2(  انظر أيضاً م  8392) 

أوال ( فانقص المدة إلةى اثنتةي عشةرة  29) م  1811يناير سنة  3اإليجار إذا زادت مدته على ثماني عشرة سنة . ثم صدر دكريتو 
 سنة . فيجب إذن تسجيل اإليجار إذا زادت مدته على اثنتي عشرة سنة .

مةن قةانون تنظةيم الشةهر العقةاري ، ومثةل هةذه  11ادة (  وكذلك السندات التي ترد على منفعة العقار كما جاء فةي صةدر المة 8399) 
 السندات العارية إذا وردت على عقار لمدة تزيد على تسع سنوات .

(  وكذلك اإليجار من الباطن ، إذا زادت مدته على تسع سنوات ، ال ينفذ في حق الغير ) كمشتر للعين من المةؤجر األصةلي  8398) 
 ( . 91ص  29( إال إذا كان مسجال ) محمد كامل مرسي فقرة 

لمخالصةةة الواجبةةة (  فةةإذا لةةم تكةةن مسةةجلة ، فإنهةةا ال تسةةري إال لمةةدة ثةةال  سةةنوات فقطةةز ولةةيس مةةن الضةةروري أن تكةةون ا 8319) 

 ( . 28للتسجيل متعلقة بإيجار خاضع للتسجيل أي بإيجار مدته تزيد على تسع سنوات ) محمد كامل مرسي فقرة 
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ال بـة أو الوصـية أو السـند  االنتفاع يكسـب هـذا الحـا ، و عتبـر هـؤالء جميعـًا مـن الغيـر مـن وقـت تسـجيل البيـع أو
الناقل لحا االنتفاع . كما يجوز أن يكون الحا الـذي كسـبه الغيـر حقـًا عينيـًا تبعيـًا ، كالـدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا 
أو رهنًا حياز ًا وكالـدائن صـاحب حـا االختصـاص أو حـا االمتيـاز ، و عتبـر هـؤالء جميعـًا م الغيـر مـن وقـت قيـد 

االمتياز . و جـوز أخيـرًا أن يكـون الحـا الـذي كسـبه الغيـر حقـًا شخصـيًا واجـب الشـ ر ، الرهن أو االختصاص أو 
كالمسـتأجر الـذي تجـاوز مـدة إجارتـه تسـع سـنوات و عتبـر مـن التغيـر مـن وقـت تسـجي اإليجـار ، وكالـدائن العــادي 

 . ( 1111) و عتبر من الغير من وقت تسجيل تبينه نزع الملكية

يل اإليجــار يختلــف قلــيال عــن الغيــر فــي ثبــوت تــار خ اإليجــار . فالــدائن ونــرى مــن ذلــك أن الغيــر فــي تســج
المرت ن والدائن صاحب حا االختصاص أو حا االمتياز ، كل هؤالء يعتبـرون فـي التسـجيل مـن الغيـر مـن وقـت 
ا قيــد حقــوق م ، وهــم فــي ثبــوت التــار خ ال يعتبــرون مــن الغيــر إال مــن وقــت تســجي تنبيــه نــزع الملكيــة . فــإذا فرضــن

مــثال دائنــًا مرت نــًا رهنــًا رســميًا لعقــار واج ــه مســتأجر ل ــذا العقــار لمــدة تز ــد علــى تســع ســنوات ، فــإذا كــان  $114
الدائن المـرت ن قـد قيـد رهنـه قبـل تسـجيل المسـتأجر لعقـد اإليجـار ، فـإن اإليجـار ال ينفـذ فـي حقـه إال لتسـع سـنوات 

لدائن المرت ن تنبيه نزع الملكية ، ف نا ال يكون اإليجـار نافـذًا فقط ولو كان تار خ اإليجار غير ثابت . فإذا سجل ا
 في حقه إال إذا كان ثابت التار خ قبل تسجيل التنبيه . 

يضــاف إلــى ذلــك أن الغيــر هنــا يســتطيع أن يحــتج بعــدم تســجيل اإليجــار حتــى لــو كــان ســيء النيــة أي يعلــم 
. أما الغير فـي  ( 1112)  يكفي إلفساد تسجيل سند الغيربوجود اإليجار وقت تسجيله لحقه ، هنن سوء النية وحده ال

ثبـوت التــار خ فقـد قــدمنا أنــه ال يسـتطيع أن يحــتج بعــدم ثبـوت التــار خ إذا كـان ســيء النيــة أي يعلـم بوجــود اإليجــار 
 وقت تلقيه لحقه .

 جزءا عدم تسجيل اإليجار : -057

أصال ، أو سجل بعد تسجيل سند الغيـر ، فإذا كان اإليجار الذي تز د مدته على تسع سنوات غير مسجل  

                                                 

(  وقد قضت محكمة النقض بأن المستأجر ال يجوز له أن يتمسك بأن إجراءات قسمة العقار الةذي منةه العةين المةؤجرة لةه ال  8311) 
تكون حجة عليه إذا هي لم تتم في مواجهته ، ألنه ليس بذي حةق عينةي علةى العقةار ، وحقةه باعتبةاره مسةتأجراً هةو حةق شخصةي . 

يحةتج بةه قبةل مةن انتقلةت إليةه ملكيةة العةين المةؤجرة مةن المالةك المةؤجر لةه فةي حةدود أحكةام  وتسجيل عقد اإليجار ال أثر له إال أن
القانون ، ال أن يحتج به هو على المالك إذا صدر باطال ممن ال حق له في التأجير أو تجاوز حةدود حقةه فةي اإلدارة كمةا هةو الحةال 

 ( . 212ص  89رقم  3مجموعة عمر  1833فبراير سنة  19في هذه الدعوى ) نقض مدني 
(  بل يجب أن يكون متواطئاً مع المالك ، فإن التواطؤ وحده هو الذي يفسد تسجيل سةند الغيةر . وقةد بحثنةا هةذه المسةألة عنةد  8312) 

والمراجع المشار إليها (* . وفي خصوص عقد اإليجةار يوجةد مةن الفقهةاء فةي مصةر مةن ال  289فقرة  3الكالم في البيع ) الوسيط 
( . ومنهم ، على العكس من ذلك ، مةن يةرى أن  91رط حسن نية الغير حتى ال يفسد تسجيله ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة يزال يتش

 22وفقةرة  484ص  114منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 122التواطؤ ذاته ال يفسد تسجيل سند الغير ) سليمان مةرقس فقةرة 
 ( . 114ص  – 112ص  92عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 121ص  – 121ص 
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 فإنه ال ينفذ في حا الغير كما قررنا إال لتسع سنوات فقط .

فمن أي وقت تبدأ مدة التسع السنواتال هل من وقت إبرام عقد اإليجار ، أو من وقت بدء مدة اإليجار ، أو 
قـد سـجل البيـع الصـادر لـه فـي  من وقت كسب الغير لحقهال ولتوضـيح المسـألة نفـرض أن المشـتري للعقـار المـؤجر

، ثم واج ه مستأجر ل ذا العقار بعقـد إيجـار غيـر مسـجل مدتـه عشـرون سـنة وقـد أبـرم هـذا العقـد  1160أول سنة 
. ال شك في أن عقد اإليجار هذا ال ينفـذ  1116، على أن تب<ا مدة اإليجار في أول سنة  1111في أول سنة 

كانـت ثابـت التـار خ قبـل عقـد البيـع . ف ـل تبـدأ هـذه المـدة مـن أول سـنة  في حا المشتري إال لمـدة تسـع سـنوات إذا
، فـال ينفـذ اإليجـار فـي حـا المشـتري  1169إبرام اإليجار ، وعند ذلك تنت ي في آخر سنة  118تار خ $ 1111

دء وقت ب 1116ال أو تبدأ المدة من أول سنة ( 1119) بموجب هذا الحل إال لمدة أربع سنوات من وقت تسجيل البيع
، فينفــذ اإليجـار فــي حــا المشـتري بموجــب هـذا الحــل لمــدة  1161مـدة اإليجــار ، وعنـد ذلــك تنت ـي فــي آخــر سـنة 

تـار خ تسـجيل البيـع ، وعنـد ذلـك  1160ال أو تبـدأ المـدة مـن أول سـنة ( 1111) خمس سنوات من وقـت تسـجيل البيـع
حــل لمــدة تســع ســنوات مــن وقــت ، فينفــذ اإليجــار فــي حــا المشــتري بموجــب هــذا ال 1168تنت ــي فــي آخــر ســنة 

 ال( 1111) تسجيل البيع

توزعــت اآلراء بـــين هـــذه الحلـــول الثالثـــة ، والحـــل الـــذي نـــراه يتفـــا مـــع نـــص القـــانون هـــو الـــذي يخفـــض مـــدة 
 . ( 1116) اإليجار إلى تسع سنوات من وقت بدء المدة

ثـم ينفـذ ، ومـن  1161و بقـى تسـع سـنوات أي إلـى آخـر سـنة  1116فيسري اإليجـار مـن أول سـنة  $111

                                                 

 . 213ص  – 212ص  124(  انظر من هذا الرأي سليمان مرقس فقرة  8314) 
 – 4491فقةةرة  2بالنيةةول وريبيةةر وبوالنجيةةه  – 219فةةي الرهةةون الرسةةمية فقةةرة  ( Pont) (  انظةةر مةةن هةةذا الةةرأي بةةون  8313) 

عبد المنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 121ص  – 123ص  11محمد علي إمام فقرة  – 2هامل  191ص  322اإليجار للمؤلف فقرة 
 – 38ص  1832(  . Dalloz crit) داللةةوز االنتقةةادي  1839أ سةةطس سةةنة  29نقةةض فرنسةةي  – 112ص  – 111ص  28

 . 119ص  49م  1821يناير سنة  12استئناف مختلط 
أ سةطس سةنة  29الصةادر فةي  في تعليقه على حكم محكمةة الةنقض الفرنسةية ( Rodiere) (  انظر من هذا الرأي روديير  8311) 

محمد علةي عرفةه فةي مقةال منشةور فةي مجلةة القةانون  –وهو الحكم السابق اإلشارة إليه (  38ص  1832داللوز االنتقادي  1839
 291، وفي التأمينات الشخصةية والعينيةة فقةرة  144ص  – 142ص  94عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  -  191ص  19واالقتصاد 

ص  113منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 49ص  – 28عبد المةنعم البةدراوي ص  – 91ص  29سي فقرة محمد كامل مر –
 . 12علي البارودي ص  – 131ص  191محمد لبيب شنب فقرة  – 482
. . . ويترتةب علةى عةدم تسةجيلها أنهةا ال   "من قانون تنظيم الشهر العقاري يجري على الوجةه اآلتةي :   11(  فنص المادة  8311) 

، أي أن اإليجار الذي تزيد مدتةه علةى تسةع سةنوات ال يسةري فيمةا  "تكون نافذة في حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات  . . . 
مةدني يجةري  1931زاد من هذه المدة على تسع سنوات ، فيجب إذن تخفيض مدة اإليجار إلى تسع . ونص الفقرة الثانية من المادة 

وإذا كان اإليجار السةابق علةى تسةجيل التنبيةه تزيةد مدتةه علةى تسةع سةنوات ، فةال يكةون نافةذاً فةي حةق الةدائن "على الوجه اآلتي :  
، أي أن اإليجار الةذي تزيةد مدتةه علةى تسةع سةنوات ال يكةون نافةذاً إال لمةدة تسةع ، ويكةون ذلةك  "المرتهن إال لمدة تسع سنوات . . 

مدة اإليجار األصلية إلى تسع ، والنص واضح في هذه المعنى ) انظر عكس ذلك وأن هذا النص صريح في أن مدة التسع بتخفيض 
 ( . 28السنوات تبدأ من تاريخ كسب الغير لحقه عبد المنعم البدراوي ص 
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 . ( 1114) في حا المشتري لمدة خمس سنوات من وقت تسجيل البيع

 المبحث الثالث

 تفسير عقد اإليجار

 تطبيق القواعد العامة :  -058 

عقد اإليجار كغيره من العقود تسري عليه القواعد العامة في التفسير . وقد نظر التقنـين المـدني إلـى حـاالت 
الة قاعدة ملزمة  . فإذا كانت عبارة العقد واضحة ، لـم يجـز االنحـراف عـن ثالث في تفسير العقد ، ووضع لكل ح

المعنــى الظــاهر . أمــا إذا كانــت غيــر واضــحة ، فيجــب تبــين اإلرادة المشــتركة للمتعاقــدين . فــإذا قــام شــك فــي تبــين 
 . ( 1118) هذه اإلرادة ، فسر الشك لمصلحة المدين

 العقود المطبوعة : –عبارة العقد واضحة  -059

مــدني بأنــه  "إذا كانــت عبــارة العقــد واضــحة ، فــال يجــوز االنحــراف  110تقضــي الفقــرة اهنولــى مــن المــادة  
عن ا من طر ا تفسيرها للتعـرف علـى إرادة المتعاقـدين " . فيتقيـد القاضـي إذن بعبـارة عقـد اإليجـار الواضـحة ، وال 

مة النقض . وقد قضت محكمـة الـنقض فـي لرقابة محك 200ينحرف عن ا بدعوى تفسيرها ، فإذا فعل لم يخضع $
هذا المعنى بأن محكمة الموضـوع ، إذ تأخـذ بـالمعنى الظـاهر لنصـوص العقـد الصـر ح ، ال يكـون حكم ـا خاضـعًا 
لرقابـة محكمــة الــنقض . فــإذا تنــازع المـؤجر والمســتأجر علــى دفــع أجــرة اهنطيـان التــي ادعــى المســتأجر عجزهــا مــن 

التـي ادعـى تخلف ـا شـراقي ، وكانـت نصـوص عقـد اإلجـارة المحـررة بين مـا مانعـة مـن العين المؤجرة وأجرة اهنطيان 
إجابة المستأجر ما طلب ، فأعطت ا المحكمة حكم ـا ورضـت طلباتـه ، فـال سـبيل إلـى الطعـن علـى حكـم المحكمـة 

                                                 

ال تزيةد علةى تسةع سةنوات ، (  وإذا صدرت عقةود إيجةار مترادفةة ثابتةة التةاريخ مةن المةال لمسةتأجر واحةد ، كةل عقةد لمةدة  8312) 
فالظاهر أن المالك قد قصد بسلوك هذا الطريةق  يةر المةألوف التحايةل لجعةل هةذه العقةود جميعةاً تنفةذ فةي حةق المشةتري ولةو جةاوز 
مجموع مدتها تسع سنوات . وفي هذه الحالة يمكن اعتبار هذه العقود المترادفة بمثابة عقد واحةد ، فةال تسةري جميعهةا إال لمةدة تسةع 
سنوات . وكذلك لو صدرت العقود المترادفة لمستأجرين مختلفين وظهر التحايل ، فتسري باعتبارها عقةداً واحةداً لمةدة تسةع سةنوات 
بحسب ترتيبها . ومثل ذلك لو صدر عقد إيجار وجدد ، وكانت المدة الباقيةة مةن اإليجةار األصةلي مضةافة إلةى اإليجةار الجديةد تزيةد 

 ( . 192ص  – 199ص  19عرفة في مقالة بمجلة القانون واالقتصاد  على تسع سنوات ) محمد علي
أما إذا صدر اإليجار لمستأجرين عن نفس المدة وتزاحماً ، فنبدأ ، فنبدأ أوال بالمفاضلة بينهمةا ، ومةن يفضةل منهمةا علةى اآلخةر هةو 

 ( . 1هامل  143ص  93الذي يسري عقده لمدة ال تزيد على تسع سنوات ) قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
(  هذا ويجب أن نميز بين إثبات العقد وتفسيره فاإلثبات هو التدليل على وجود العقةد ، أمةا التفسةير فهةو توضةيح المةبهم منةه  8319) 

على فرض أن وجوده قد ثبت . وللتفسير قواعد  ير وقاعد اإلثبات ، وقد فر نا من بح  قواعد اإلثبات ونحن اآلن في يصدد بح  
 ( . 1هامل  131ص  89عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 111د التفسير ) انظر في هذا المعنى اإليجار للمؤلف فقرة قواع
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 . ( 1111) فيما قضي به

واضـحة ولكـن الظـروف تـدل علـى والمقصود بوضوح العبارة هو وضوح اإلرادة ، فقد تكون العبارة فـي ذات ـا 
أن المتعاقــدين أســاءا اســتعمال هــذا التعبيــر الواضــح فقصــدا معنــى وعبــرا عنــه بلفــظ ال يســتقيم لــه هــذا المعنــى بلــه 
واضـح فــي معنــى آخــر ، ففــي هــذه الحالــة ال يأخــذ القاضـي المعنــى الواضــح للفــظ ، و عــدل عنــه إلــى المعنــى الــذي 

لك أن يفترض القاضي بادئ ذي بدء أن المعنـى الواضـح مـن اللفـظ هـو ذات قصد إليه المتعاقدان . و شترط في ذ
المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان ، فال ينحرف عنـه إلـى غيـره مـن المعـاني إال إذا قـام أمامـه مـن ظـروف الـدعوى 

عــن  مــا يبــرر ذلــك . فــإذا عــدل عــن المعنــى الواضــح إلــى غيــره مــن المعــاني لقيــام أســباب تبــرر ذلــك . فــإذا عــدل
 ( 1120) المعنى الواضح إلى غيره من المعاني لقيام أسباب تبرر ذلك ، وجب عليه أن يبين في حكمه هذه اهنسباب

. أمـــا إذا انحـــرف القاضـــي عـــن المعنـــى الظـــاهر إلـــى معنـــى آخـــر دون أن تكـــون هنـــاك أســـباب تبـــر ذلـــك ، فـــإن 
 ا مما يوجب نقض الحكم .االنحراف عن عبارة العقد الواضحة يعتبر تحر فًا ل ا ومسخًا وتشو  

وكثيــرًا مــا تكــون عبــارة عقــد اإليجــار واضــحة ولكن ــا تــدرج شــرطًا فقــي عقــود مطبوعــة ، ف ــل هــذه الشــروط 
المطبوعة التي قل أن يلتفت إلي ا المتعاقـدان والتـي تكـون عـادة فـي مصـلحة المـؤجر ، ملزمـة للمتعاقـدينال الظـاهر 

 201ض الظـروف تـرى المحكمـة أن الشـرط المطبـوع القاضـي علـى $أن المسألة متروكة لتقدير القضاء ، ففي بعـ
، ولكن في أكثر الظروف ترى المحكمة أن هذه الشروط  ( 1121) المستأجر بعدم اإليجار من الباطن غير ملزمة له

) . و مكن القول بوجه عام إن الشرط المطبوع كالشرط المكتوب ملزم للمتعاقـدين ( 1122) المطبوعة ملزمة للجانبين

، إال إذا تبـين للمحكمــة أن المتعاقــد الملــزم ب ــذا الشــرط ال يمكــن أن يكــون قــد التفــت إليــه وقــت توقيعــه العقــد  ( 1129
ولــو فعــل لرفضــه ، أو تبــين للمحكمــة أن الشــرط المطبــوع مــن شــروط اإلذعــان اضــطر المتعاقــد إلــى قبولــه وعندئــذ 

مـدني ( ،  111/2لـو كـان هـو الـدائن ) م تسري قواعد عقود اإلذعان ، فيفسـر الشـرط لمصـلحة الطـرف المـذعن و 

                                                 

( وقضت محكم االستئناف المختلطة بأنه يجب على المحكمة أن تفسر نصوص العقد كما هي ، وال تغير منها بدعوى أن في  8318) 
ليس هناك  ل وال إكةراه . ويترتةب علةى ذلةك أنةه إذا رضةي المسةتأجر فةي عقةد اإليجةار العقد  بناً على أحد المتعاقدين ما دام أنه 

بتأجيل تسلم العين حتى تخليها السلطة العسكرية ، فتةأخر هةذه السةلطة فةي اإلخةالء مةدة طويلةة ال يبةرر طلةب المسةتأجر فسةخ العقةد 
 ( . 113ص  293 رقم 12جازت  1822يونيه سنة  1لخطأ في يجانب المؤجر ) استئناف مختلف 

 واألحكام المشار إليها . 481فقرة  1( انظر في ذلك الوسيط  8329) 
 1829ديسةةمبر سةةن  13مصةةر المختلطةةة  – 114ص  239رقةةم  19جازيةةت  1829أبريةةل سةةن  29( اسةةتئناف مخةةتلط  8321) 

الحكم إلى تقريةر أن : ويميل هذا  23ص  21م  1812ديسمبر سنة  4انظر أيضاً استئناف مختلط  – 42ص  11رقم  11جازيت 
الشرط المطبوع القاضي علةى المسةتأجر بعةدم اإليجةار مةن البةاطن ال يصةبح ملزمةاً لةه إذا تبةين مةن الظةروف أن المةؤجر قةد وافةق 
موافقة ضمنية على هذا اإليجار من الباطن ، ال سيما إذا كانت العين المؤجرة مؤلفة من عدة أدوار أو دكاكين ال يسةتطيع المسةتأجر 

 أن يشغلها جمعياً .وحده 
مصةر  – 119ص  211رقةم  11جازيةت  1821يونيه سةنة  28 – 281ص  29م  1811مايو سنة  3( استئناف مختلط  8322) 

 . 112ص  213رقم  11جازيت  1821فبراير سنة  2الجزئية المختلطة 
 . 42ص  19( محمد علي إمام فقرة  8324) 
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 مدني ( . 111وإذا كان الشرط تعسفيًا جاز للقاضي أن يعدله أو أن يعفى الطرف المذعن منه ) م 

 عبارة العقد غير واضحة : -061

مدني على ما يـأتي :  "أمـا إذا كـان هنـاك محـل لتفسـير العقـد ، فيجـب  110تنص الفقرة الثانية من المادة  
ن النية المشتركة للمتعاقدين ، دون الوقوف عند المعنى الحرفي لأللفاظ ، مع االست داء في ذلـك بطبيعـة البحث ع

التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ،وفقًا للعرف الجـاري فـي المعـامالت " . و ؤخـذ مـن 
ير واضحة . وتحتمل أكثر من معنى واحـد ، كـان هنـاك هذا النص أنه إذا كانت العبارة الواردة في عقد اإليجار غ

محل لتفسير العقـد . و جـب عنـد ذلـك الرجـوع إلـى اإلرادة المشـتركة للمتعاقـدين ال إلـى اإلرادة الفرديـة لكـل من مـا ، 
مـن هنن اإلرادة المشتركة هي التي التقى عندها المتعاقدان ، ف ي التي يؤخذ ب ا دن اعتداد بمـا هني متعاقـد من مـا 

إرادة فرديـــة لـــم يـــتالق معـــه المتعاقـــد اآلخـــر في ـــا . و ســـت دي القاضـــي للكشـــف عـــن هـــذه اإلرادة المشـــتركة بطبيعـــة 
في المعـامالت . وهـذه  202التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر نم أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقًا للعرف الجاري $

نية المشتركة للمتعاقدين وهي مسألة نفسية خفية يستدل علي ا عوام مختلفة ، وكل ا عوامل موضوعية ال ذاتية ، فال
 . ( 1121) بعوامل مادية ظاهرة يطمئن إلي ا القاضي في تفسير العقد التماسًا الستقرار التعامل

ومن العوامل التي يست دي ب ا القاضي في تفسير الغامض من عقود اإليجار ا يكون المتعاقدان قد بدآ فـي 
. وذلــك مــا لــم يثبــت مــن  ( 1121) ه عــين ، فيكــون ذلــك مســاعدًا علــى تف ــم إرادت مــا المشــتركةتنفيــذ العقــد علــى وجــ

الظروف أن هناك تسامحا من جانب أحد المتعاقدين م يرد به النزول عن حا ثبت له بموجـب العقـد ، وقـد قضـي 
ير العقـد بأنـه يشـمل بأن مجرد انتفاع المستأجر مدة طو لـة بشـيء لـم يشـمله عقـد اإليجـار ال يعطيـه الحـا فـي تفسـ

 . ( 1126) هذا الشيء

وكثيرًا ما تدعو الحاجة إلى تفسير عقد اإليجار فيما يتعلـا بتحـدد العـين المـؤجرة ، وهـذه واقعـة ماديـة يجـوز 
إثبات ا بجميع طرق اإلثبات ومن ا البينة والقرائن ولو كان هذا فيما يجاوز عشرة جني ات . بل نحن في الواقع أمام 

                                                 

 . 482فقرة  – 481فقرة  1ة وعوامل خارجية الوسيط ( انظر في تقسيم هذه العوام إلى عوامل داخلي 8323) 
( فقد ينفذ المتعاقدان العقد ويفهم ممن الطريقة التي نفذاه بها أنها عدال في الشروط المتفق عليها . وقد قضةت محكمةة الةنقض  8321) 

بأنةةه إذا اتفةةق المةةؤجر والمسةةتأجر فةةي عقةةد اإليجةةار علةةى اختصةةاص قاضةةي األمةةور المسةةتعجلة بمحكمةةة مصةةر بصةةفة انتهائيةةة فةةي 
، ثم رفع مشتري العين المؤجرة دعوى في شأن هةذه العةين أمةام المحكمةة المختصةة قانونةاً ،  الدعاوي المستعجلة التي تعرض عليه

ثم استأنف الحكم الصاد فيها ، فدفع المستأجر بعدم جواز هذا االستئناف بناء على الشرط المتفةق عليةه فةي يعقةد اإلجةارة ، فرفضةت 
أمةام القاضةي الطبيعةي صةاحب االختصةاص األصةل يعتبةر عةدوال المحكمة هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين 

منهما عن االختصاص التحكيمي المتفق عليه ورجوعاً إلى قواعد التقاضي العامة ، فإن هةذا يكةون تفسةيراً للشةرط الةذي اتفةق عليةه 
 321ص  119رقةم  3مجموعة عمةر  1833ديسمبر سنة 13العاقدان على وفق ما قصدا إليه وعلى مقتضى مدلوله ) نقض مدني 

 (؟
 . 1981نوفمبر سنة  11 ( Loi) لوا  1981مايو سنة  49( السين الفرنسية  8321) 
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لسنا بصدد مسألة إثبات ، والقاضي يستعين في تفسيره للعقد بكل مـا يـراه موصـال للحقيقـة ولـو كـان مسألة تفسير و 
ذلــك مجــرد قــرائن . ولكــن إذا حــددت العــين المــؤجرة فــي عقــد مكتــوب ، فــال يجــوز إثبــات عكــس مــا فــي الكتابــة إال 

 . ( 1124) بالكتابة

 الشك في مصلحة المدين :قيام الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين وتفسير  -060

فإذا كانت عبـارة العقـد غيـر واضـحة ، وحـاول القاضـي التعـرف علـى اإلرادة المشـتركة للمتعاقـدين بالعوامـل  
التي يستأنس ب ا في ذلك والتي بيناها فيما تقدم فلم يفلح في التعرف علـى هـذه اإلرادة وقـام الشـك فـي ذلـك ، فسـر 

مــدني فــي هــذا الصــدد/  "يفســر الشــك فــي  111الفقــرة اهنولــى مــن المــادة هــذا الشــك فــي مصــلحة المــدين . وتقــول 
 . ( 1128) مصلحة المدين "

والمفــروض فيمــا تقــدم أن هنــاك عبــارة فــي العقــد غامضــة تتنــاول التزامــًا أو شــرطًا مــن شــروط اإليجــار ، وقــد 
تحتمل ـا العبـارة . فعنـد حاول القاضي تفسير هذه العبـارة فلـم يسـتطع أن يـرجح معنـى علـى آخـر مـن المعـاني التـي 

ذلــك يلجــأ إلــى القاعــدة التــي تقضــي بــأن يكــون التفســير فــي مصــلحة المــدين . والمقصــود بالمــدين هنــا هــو المتعاقــد 
الذي يقع عليه عبء االلتزام أو الشرط . وعبء االلتزام يقع على المدين ب ذا االلتـزام ، أمـا عـبء الشـرط فقـد يقـع 

اهنحوال . مثل ذلك االلتزام باهنجرة عبؤه يقع على المـدين بـه وهـو المسـتأجر ،  على المدين أو على الدائن بحسب
فإذا كانت هناك عبارة غامضة تتعلا بمقدار اهنجرة ووقع الشك في تفسيرها كان التفسير في مصـلحة المسـتأجر . 

عبــارة غامضــة تتعلــا وااللتــزام بتســليم العــين المــؤجرة عبــؤه يقــع علــى المــدين بــه وهــو المــؤجر ، فــإذا كانــت هنــاك 
بتحديــد العــين المــؤجرة ووقــع الشــك فــي تفســيرها كــان التفســير فــي مصــلحة المــؤجر . ولكــن قــد توجــد شــروط تتعلــا 
بااللتزامات الناشئة من اإليجار . مثل ذلك شـروط خاصـة مـن شـأن ا أن تيسـر علـى المسـتأجر دفـع اهنجـرة ، ف ـذه 

بـاهنجرة ال المـدين ب ـا ، ولـذلك تفسـر هـذه الشـروط إذا  201ئن $الشروط يقع عبؤها على المؤجر ولو أنه هـو الـدا
كانـــت غامضـــة فـــي مصـــلحة المـــؤجر ال فـــي مصـــلحة المســـتأجر . ومثـــل ذلـــك أيضـــًا شـــروط خاصـــة تخفـــف علـــى 
المؤجر مسئوليته في ضمان التعرض ، ف ذه الشـروط يقـع عبؤهـا علـى المسـتأجر ولـو أنـه أو الـدائن ب ـذا الضـمان 

                                                 

وال يجوز تفسير اإليجار بالشروط الواردة في إيجار سابق لنفس العين ، إال إذا ثبةت أن هةذا  – 111( اإليجار للمؤلف فقرة  8322) 
 ( . 23محمد كامل مرسي فقرة  –مكررة  32فقرة  1هو قصد المتعاقدين ) بودري وفال 

مدني فرنسي بأن تفسير عقد البيع يكون دائماً ضد البائع ، وقد ذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى أن  1192( وتقضي المادة  8329) 

 32فقةرة  1هذا الحكم يسري أيضاً على اإليجار قياساً علةى البيةع ، فيكةون تفسةير عقةد اإليجةار دائمةاً ضةد المةؤجر ) بةودري وفةال 
( . وهذا النص ال مقابل له في التقنين  91فقرة  1جيوار  – 88فقرة  21لوران  – 21فقرة  1عكس ذلك ديفرجييه  – 241وفقرة 

المدني المصري ، ال في باب البيع وال في باب اإليجار ، فال يؤخذ بةه ال فةي البيةع وال فةي اإليجةار . وتفسةر عبةارة العقةد تةارة فةي 
ص  221فقةرة  3ر وتارة في مصلحة المشةتري أو المسةتأجر ، بحسةب الظةروف ) انظةر فةي ذلةك الوسةيط مصلحة البائع أو المؤج

 81عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 2هةامل  181ص  119سليمان مرقس فقةرة  – 111اإليجار للمؤلف فقرة  – 2هامل  393
 ( . 1هامل  134ص 
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 . ( 1121) لذلك تفسر هذه الشروط إذ كانت غامضة في مصلحة المستأجر ال في مصلحة المؤجرال المدين به ، و 

مدني استثناء من القاعدة التي تقضي بأن النص يفسر لمصلحة المدين  111وتورد الفقرة الثانية من المادة 
بمصـــلحة الطـــرف ، فتقـــول :  "مـــع ذلـــك ال يجـــوز أن يكـــون تفســـير العبـــارات الغامضـــة فـــي عقـــود اإلذعـــان ضـــارًا 

 . ( 1190) المذعن " . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك عند الكالم في عقود اإلذعان المطبوعة

 اآلثار التي تترتب على اإليجار -الفصل الثاني

 االلتزامات الناشئة عن عقد اإليجار :  -062

نشـئ التزامـات فـي جانـب اآلثار التي تترتب على اإليجار هي االلتزامات التي ينشئ ا هذا العقد . واإليجار ي
المــؤجر ، وأخــرى فــي جانــب المســتأجر . وهــو ال ينقــل ملكيــة الشــيء المــؤجر إلــى المســتأجر كمــا فــي البيــع ، بــل 

 يعطيه حتى االنتفاع ب ذا الشيء ، وهذا الحا شخصي ال عيني .

امـات المسـتأجر . ) ( التز  2( التزامـات المـؤجر . )  1فالكالم في آثار اإليجار إذن ينقسم إلى ما يأتي : ) 
 ( طبيعة حا المستأجر والتصرف في هذا الحا . 9

وكـــل مـــا نـــذكره عـــن التزامـــات المـــؤجر والمســـتأجر إنمـــا هـــو التفســـير المعقـــول إلرادة المتعاقـــدين المشـــتركة ، 
 و سري في حالة سكوت العقد . ولكن  يجوز للمتعاقدين أن يدخال تعديالت على هذه االلتزامات بنص في العقد ،
فيز دا فـي التزامـات أحـدهما ، أو ينقصـا مـن التزامـات اآلخـر ، مـا دام مـا اتفقـا عليـه غيـر مخـالف للنظـام العـام وال 

                                                 

وقةرب  – 2وهامل  134ص  81عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 182ص  119(انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة  8328) 

 "نظريةة العقةد ") ويفسةر األسةتاذ سةليمان مةرقس مةا ورد فةي هةذا الشةأن فةي   2هةامل  839ص  939نظرية العقةد للمؤلةف فقةرة
 ( . 1هامل  182ص  119التفسير الصحيح : سليمان مرقس فقرة 
ه إذا اشترط المؤجر علةى المسةتأجر أال يحةزم أمتعتةه فةي حةوض العةين المةؤجرة ، فهةذا ال وتطبيقاً للقواعد التي قدمناها ، قضى بأن

( .  132. اإليجةار فقةرة  . J .Gداللةوز  1931أ سةطس سةنة  19يمنعه من فك األمتعة ألن الفك عكس الحزم ) بةاريس الفرنسةية 
ذكر في هامل العقد أن المياه علةى المةؤجر ، وتةرك  وإذا وجد في صلب عقد اإليجار شرط يقضي يجعل المياه على المستأجر ، ثم

الشرطان المتناقضان في العقد كما هما ، فإن العقد يفسر لمصلحة المستأجر وتكون الميةاه علةى المةؤجر ، ويعتبةر الشةرط الةذي فةي 
( .  1899أكتةوبر سةنة  Droit 19مجلة القةانون  1899يوليه سنة  2الهامل ناسخاً للشرط الذي في صلب العقد ) السين الفرنسية 

وعند اختالف نسختي عقد اإليجار يفسر التزم كةل مةن المتعاقةدين بحسةب النسةخة التةي يكةون فيهةا هةذا االلتةزام أضةيق ) إسةكندرية 
( . ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا  24ص  192رقم  11جازيت  1821يناير سنة  11المختلطة الجزئية 

نةوفمبر سةنة  8ين نسختي عقد اإليجار ، فالنسخة التي يبد المستأجر هي التي يجب األخذ بما فيهةا ) االسةتئناف مخةتلط وجد خالف ب
 ( . 22ص  42رقم  11جازيت  1829

فةةإذا تضةةمن عقةةد اإليجةةار المطبةةوع شةةروطاً اقتضةةت الظةةروف أن يةةذعن لهةةا المسةةتأجر ، فسةةرت  – 118( انظةةر آنفةةاً فقةةرة  8349) 

ن هو الدائن ، وتطبيقاً لذلك إذا وجد شرط مطبوع يقضي بأن يكون تسليم العين المةؤجرة مقصةوراً علةى العةين دون لمصلحة ولو كا
ملحقاتها ، فسر هذا الشرط لمصلحة المستأجر ولو أنه هو للةدائن ، فيشةمل التسةليم مةا يكةون تكملةة الزمةة للعةين المةؤجرة ال تصةلح 

 لمواشي ومخازن للحصاد .ألداء الغرض المقصود بدونها ، كزرائب ل
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 . ( 1191) لآلداب

$201  

 التزامات المؤجر -الفرع األول

 حصر التزامات المؤجر الرئيسية : -063

( االلتــزام  2بتســليم العــين المــؤجرة . ) ( االلتــزام  1يمكــن حصــر التزامــات المــؤجر الرئيســية فــي أربعــة : )  
بضــــمان  206( االلتــــزام $ 1( االلتــــزام بضــــمان التعــــرض للمســــتأجر . )  9بتع ــــد العــــين المــــؤجرة بالصــــيانة . ) 

 . ( 1192) العيوب الخفية في العين المؤجرة

أجر مــن ومجمــوع هــذه االلتزامــات اهنربعــة هــو الــذي يــؤدي إلــى القــول بــأن المــؤجر يلتــزم بــأن يمكــن المســت
 االنتفاع بالعين المؤجرة .

 1199) وأهم الفروق ما بين التقين المدني الجديد والتقنين المدني القديم في صدد هذه االلتزامات هـي مـا يـأتي

) : 

(  112م  961فيمــا يتعلـــا بـــالتزام المــؤجر بتســـليم العـــين المـــؤجرة ، كــان التقنـــين المـــدين القـــديم ) م  –أوال 
مــؤجر بالحالــة التــي يكــون لعي ــا فــي الوقــت المعــين البتــداء انتفــاع المســتأجر بــه . أمــا يقضــي بــأن يســلم الشــيء ال
( فيلزم المؤجر بأن يسلم المستأجر الشيء المؤجر في حالة يصلح مع ا هنن يفي  161التقنين المدني الجديد ) م 
 بما أعد له من المنفعة .

فقرة  940بالصيانة ، كان التقنين المدني القديم ) م  فيما يتعلا بالتزام المؤجر بتع د الشيء المؤجر –ثانيا 
( فيقضـي بـأن  164/1( يقضي بأال يكلف المؤجر بعمل أي مرمة . أما التقنين المـدني الجديـد ) م  119أولى / 

 يقوم المؤجر بجميع الترميمات الضرور ة .

                                                 

هذا وعقد اإليجار يخضع في آثاره للقانون الذي أبرم في ظلة ، فيكةون التقنةين المةدني  – 443( جرانموالن في العقود فقرة  8341) 
، سواء انتهت هذه العقود أو امتدت ، وسةواء  1838أكتوبر سنة  11القديم هو الواجب التطبيق على عقود اإليجار التي أبرمت قبل 

 ستثنائية . بإرادة المتعاقدين أو بحكم التشريعات اال 9كان االمتداد مقرراً 
على المؤجر ثال  موجبات أساسية وهةي : أوال "من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي :   133(  وتنص المادة  8342) 
ويشةمل اضةمان ضةمان التعةرض وضةمان العيةوب  "الضةمان .  –صيانة المةاجور . ثالثةاً  –تسليم المأجور إلى المستأجر . ثانيا  –

 الخفية .
نعني بإبراز هذه الفرو  في جملتها هنا ، وفي تفصيالتها في مواضعها المختلفةة ، لمةا قةدمناه مةن ا أحكةام التقنةي المةدني ( و 8344) 

، وكثير من هةذه العقةود ال يةزال قائمةاً حتةى اليةوم  1838أكتوبر سنة  11القديم ال تزال سارية على عقود اإليجار التي أبرمت قبل 
 ثنائية من امتدادها بحكم القانون .لما قضت به التشريعات االست
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المدني القديم نص صر ح يلزم المؤجر فيما يتعلا بضمان العيوب الخفية ، لم يكن يوجد في التقنين  –ثالثًا 
 ( في التقنين المدني الجديد . 146ب ذا الضمان . وقد وجد هذا النص ) م 

وهذه الفروق هي التي دعت إلى القول بأن التزامات المؤجر في التقنـين المـدني القـديم تغلـب علي ـا الصـبغة 
 االيجابية ، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك .، أما في التقنين المدني الجديد فتغلب الصبغة  ( 1191) السلبية

 .بعة متعاقبةونتكلم في التزامات المؤجر اهنربعة في مباحث أر 

 

 

$204  

 تسلم العين المؤجرة -المبحث األول

( علـى أيـة حالـة  2( مـا الـذي يجـب أن يسـلم . )  1نتكلم هنا فـي مسـائل أربـع : )  تريب البحث : -064
 ( جزاء عدم القيام بالتزام التسليم . 1( كيف ومتى وأين يكون التسليم . )  9يجب أن يسلم . ) 

 ما الذي يجب أن يسلم -المطلب األول

 تطبيق قواعد البيع  -065

 التقنين المدني على ما يأتي :من  166تنص المادة  نصوص قانونية : –

"يسري على االلتزام بتسليم العـين المـؤجرة مـا يسـري علـى االلتـزام بتسـليم العـين المبيعـة مـن أحكـام ، وعلـى  
 . ( 1191) اهنخص ما يتعلا من ا بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقات ا "

ني القـديم ، وســنرى فيمــا يلـي المواضــع التــي يختلـف في ــا هــذا التقنــين وال مقابـل ل ــذا الــنص فـي التقنــين المــد
 عن التقنين المدني الجديد .

                                                 

 ( وقد تأثر التقنين القديم في ذلك بأحكام الشريعة اإلسالمية في اإليجار . 8343) 
يسةري علةى االلتةزام بتسةليم "من المشةروع التمهيةدي علةى الوجةه اآلتةي :   213: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8341) 

العين المؤجرة ما يسري على االلتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام ، وعلى األخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه ، وتحديد 
.  "خالفةه مقدار العين المؤجرة ، وتحديد ملحقاتها ، وما يترتب على اإلخالل بهذا االلتزام من جزاء ، وكةل هةذا مةا لةم يوجةد نةص ي

، وف لجنةة مجلةس  183في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقةم  181ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 
الشيوخ حذفت العبارة األخيرة من المادة اكتفاء بما ورد في صدرها وألن في القواعد العامة ما يغنةي عنهةا ، فأصةبح الةنص مطابقةاً 

، وأقةةره مجلةةس الشةةيوخ كممةةا عدلتةةه لجنتةةه ) مجموعةةة األعمةةال  111التقنةةين المةةدني الجديةةد ، وصةةار رقمةةه لمةةا اسةةتقر عليةةه فةةي 
 ( . 382ص  – 389ص  3التحضيرية 
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 الفهرس العام

فـي التقنـين المـدني  – 91و قابل هذا النص في التقنينـات المدنيـة العربيـة اهنخـرى  : فـي التقنـين السـوري م 
 . ( 1196) 111العقود اللبناني م في تقنين الموجبات و  – 418في التقنين المدني العراقي م  – 161الليبي م 

هــو مــا ورد مــن أحكــام تتعلــا بتحديــد مقــدار العــين  ( 1194) والــذي يعنينــا هنــا مــن أحكــام تســليم المبيــع $208
 مدني ، وسيأتي بيان ا فيما يلي . 191 -192. وهذه اهنحكام تتضمن ا المواد  ( 1198) وبتحديد ملحقات ا

الشيء المبيع وملحقاته ، كذلك الذي يجـب أن يسـلم فـي اإليجـار وكما أن الذي جيب أن يسلم في البيع هو 
( وفــي تحديــد  2( فــي تحــدد مقــدار العــين المــؤجرة . )  1. فنــتكلم إذن : )  ( 1191) هــو الشــيء المــؤجر وملحقاتــه

 ملحقات ا .

 تحديد مقدار العين المؤجرة –0

 تطبيق أحكام تحديد مقدار المبيع :  -066

مـدني :  "يتبـع فـي تسـليم العـين  166للمشـروع التم يـدي  صـدد المـادة  201ة $جاء في المذكرة اإليضـاحي
المــؤجرة مــن القواعــد مــا ســبا تقر ــره خاصــًا بتســليم العــين المبيعــة ، فالتســليم يقــع علــى العــين المــؤجرة وملحقات ــا . 

عـرف الج ـة وقصـد والملحقات هي كل ما أعد بصفة دائمـة السـتعمال العـين طبقـًا لمـا تقضـي بـه طبيعـة اهنشـياء و 
المتعاقدين . وإذا ضمن المؤجر للمستأجر أن العين تشتمل على قدر معين ، كان مسئوال عن هذا القدر حسب ما 
يقضــي بــه العــرف . ولكــن ال يجــوز للمســتأجر أن يطلــب فســخ العقــد لــنقص فــي العــين المــؤجرة ، إال إذا كــان هــذا 

                                                 

 :   التقنينات المدنية العربية األخرى(  8341) 

 ) مطابق ( .التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 111 التقنين المدني الليبي م 

 ( . 933فقرة  – 932وانظر عباس حسن الصراف فقرة  -) موافق   239م العراقي  التقنين المدني
: إن تسليم المأجور خاضع ألحكةام تسةليم المبيةع . ) وتتفةق أحكةام هةذا الةنص مةع أحكةام  131: م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

 نص التقنين المصري ( . 
على اإليجار إذا وجد نص يخالف ذلك كما هو األمر في الحالة يسلم عليهةا الشةيء  ( وبديهي أن أحكام تسليم المبيع ال تسري 8342) 

المؤجر ، أو إذا اقتضت طبيعة اإليجار مخالفة أحكام تسليم المبيع كما هو األمر في تحمل تبعة الهالك بعد تسليم الشيء المؤجر إلى 
 ( . 19المستأجر ) محمد علي إمام فقرة 

( ويالحظ أن هناك فرقاً جوهرياً ين االلتزام بتسليم المبيع وااللتزام بتسليم الشيء المؤجر ، فااللتزام بتسةليم المبيةع هةو فةرع  8349) 
ي عن التزام البائع بنقل ملكية المبيع ، أما االلتزام بتسليم الشيء المؤجر فهةو التةزام مسةتقبل . وقةد بينةا عنةد الكةالم فةي البيةع مةا الةذ

 ( . 281فقرة  3النتائج على أن االلتزام بتسليم المبيع ليس التزاما مستقال ، بل فرعاً عن االلتزام بنقل الملكية ) الوسيط  يترتب من
( ويجب تسليم الشيء المؤجر ذاته ، فال يجوز تسليم شيء آخر مكانه ولو كان خيراً منه . وإذا كان الشيء معيناً بنوعةه ولةم  8348) 

 أن يكون من صنف متوسط . وليس هذا إال تبطيقاً للقواعد العامة في البيع واإليجار وسائر العقود .تذكر درجة جودته يجب 
وال يجوز للمستأجر أن يضع يده على عين أخرى بدال من العين المؤجرة ، وإال اعتبر حائزاً للعين بةدون سةند وجةاز الحكةم بطةرده 

( . وإذا اتفةق الطرفةان علةى أن يسةتبدال  181ص  31م  1843فبرايةر سةنة  29دون حاجة إلى التنبيه باإلخالء ) استئناف مخةتلط 
بالعين المؤجرة عيناً  يرها ، كان اتفاقهما هذا تجديداً بتغيير المحل ، وصارت العين األخرى هةي واجبةة التسةليم ) عبةد الفتةاح عبةد 

 ( . 2هامل  244ص  1141سليمان مرقس فقرة  – 2هامل  139ص  81الباقي فقرة 
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جدوى بالنسبة للمستأجر . أما إذا تبين أن القدر الذي تشتمل النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم ال
عليه العين المؤجرة يز د عما ذكر في العقد ، وكان الثمن مقـدرًا بحسـاب الوحـدة ، وجـب علـى المسـتأجر أن يكمـل 
اهنجــرة ، إال إذا كانــت الز ــادة جســيمة فيجــوز لــه أن يطلــب فســخ العقــد . وتســقط دعــوى إنقــاص أو تكملــة اهنجــرة 

 . ( 1110) ودعوى فسخ العقد بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم العين المؤجرة تسليما حقيقيًا "

ونــرى مــن ذلــك أن النصــوص التــي تســري علــى تحديــد مقــدار البيــع تســري أيضــًا علــى تحديــد مقــدار العــين 
علـى مـا يــأتي :   199مـن التقنـين المـدني . وتــنص المـادة  191و  199المـؤجرة . وهـذه النصـوص هـي المادتــان 

إذا عين في العقد مقدار المبيع ، كان البائع مسئوال عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم  -1"
يتفا على غيـر ذلـك . علـى أنـه ال يجـوز للمشـتري أن يطلـب فسـخ العقـد لـنقص فـي المبيـع ، إال إذا أثبـت أن هـذا 

أمـا إذا تـين أن القـدر الـذي يشـتمل عليـه المبيـع  -2ا أتـم العقـد . النقص من الجسامة بحيـث أنـه لـو كـان يعلمـه لمـ
يز د على ما ذكر فـي العقـد وكـان الـثمن مقـدرًا بحسـاب الوحـدة ، وجـب علـى المشـتري ، إذا كـان المبيـع غيـر قابـل 

يوجـد  للتبعيض ، أن يكمل الثمن ، إال إذا كانت الز ادة جسـيمة فيجـوز لـه أن يطلـب فسـخ العقـد ، وكـل هـذا مـا لـم
على ما يأتي :  "إذا وجد فـي المبيـع عجـز أو ز ـادة ، فـإن حـا المشـتري فـي  191اتفاق يخالفه " . وتنص المادة 

طلــب إنقــاص الــثمن أو فــي طلــب فســخ العقــد ، وحــا البــائع فــي طلــب تكملــة الــثمن ، يســقط كــل من مــا بالتقــادم إذا 
 . ( 1111) انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليًا "

،  ( 1119) ، وقــد عــين مقــداره فــي عقــد اإليجــار ( 1112) فــإذا فــرض أن العــين المــؤجرة هــي شــيء معــين بالــذات
فإن المؤجر يكون ضامنًا للمسـتأجر هـذا المقـدار المعـين . مثـل ذلـك أن تكـون العـين المـؤجرة أرضـًا زراعيـة و ـذكر 

رة عشرون فدانًا ال أقل وال أكثر ، لم يكن في عقد اإليجار أن مساحت ا عشرون فدانًا ، فإذا تبين أن اهنرض المؤج
هنحــد المتعاقــدين أن يرجــع علــى اآلخــر بشــيء . ولكــن قــد يقــع أن تكــون مســاحة اهنرض أقــل مــن عشــر ن فــدانًا أو 

( حالة نقص العـين المـؤجرة .  1أكثر ، فتنشأ عن ذلك دعوى يرجع ب ا أحد المتعاقدين على اآلخر . فنبحث : ) 
 ( والدعاوي التي تنشأ عن هذا النقص أو هذه الز ادة . 9. )  ( وحالة ز ادت ا 2) 

                                                 

 . 381ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8339) 
( انظر في تاريخ هذه النصوص وفيما يقابلها من نصوص في التقنين المةدني القةديم وفةي التقنينةات المدينةة العربيةة األخةرى  8331) 

 في الهوامل . 282فقرة  3الوسيط 
لتطبيةق هةذه النصةوص ، ألن المةؤجر يكةون ملزمةاً ( أما إذا كان الشيء المؤجر  ير معين بالةذات بةل بالمقةدار ، فةال محةل  8332) 

 بتسليم المقدار المتفق عليه ال اقل وال أكثر .
( أما إذا لم يعين مقداره ، ثم ظهر أقل مما يعتقةد المسةتأجر أو أكثةر ممةا يعتقةد المةؤجر ، فةال يطعةن فةي العقةد إال بةالغلط إذا  8334) 

 139ص  14محمد علي إمام فقةرة  – 1هامل  121ص  282فقرة  3سيط توافرت شروطه ، وهذا هو نفس الحكم في البيع ) الو
 ( . 133ص  1القضاء  1982أبريل سنة  23. مصر الكلية الوطنية  91عبد المنعم فر  الصدة فقرة  –
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 حالة نقص العين المؤجرة :  -067

إذا وجد بالعين المؤجرة نقص ، وكان هناك أنفاق خاص بـين المتعاقـدين فـي خصـوص هـذه الحالـة ، وجـب 
يكــون الــنقص ممــا جــري إعمــال االتفــاق . فــإذا لــم يوجــد اتفــاق ، وجــب العمــل بــالعرف الجــاري فــي التعامــل ، وقــد 

العــرف بالتســامح فيــه وعندئــذ ال يرجــع المســتأجر علــى المــؤجر بشــيء مــن أجــل هــذا الــنقص . فــإذا كــان الــنقص 
محسوســًا ال يتســامح فيــه ، كــان للمســتأجر أن يرجــع علــى المــؤجر بتعــو ض بســبب هــذا الــنقص . وقــد يكــون هــذا 

المؤجر ، ولكن هذا ال يتحتم . فالتعو ض بقدر الضرر التعو ض إنقاصًا لألجرة بنسبة ما نقص من مقدار الشيء 
. فإذا كان النقص جسيما بحيـث لـو كـان يعلمـه المسـتأجر لمـا رضـي أن يتعاقـد ، جـاز لـه أن يطلـب فسـخ العقـد . 

 . ( 1111) وذلك  كله ليس إال تطبيقًا هنحكام البيع في حالة نقص المبيع

                                                 

كةان المبيةع أما التقنين المدني القديم فقد كان يميز ، في حالةة نقةص المبيةع أو زيادتةه ، بةين مةا إذا  – 289فقرة  3( الوسيط  8333) 

 – 413/  281 – 181قابال للتبعيض و  ير قابل له ، ويبين ما إذا كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو قدر جملةة واحةدة ) انظةر م 
مدني قديم ( . وكان يورد في ذلك أحكاماً يمكن تخريجهةا فةي كثيةر مةن تفصةيالتها علةى القواعةد العامةة . ولةم يكةن يوجةد فةي  429

القديم ، على خالف التقنين المدني الجديد . ، نص في اإليجار يحيل علةى أحكةام البيةع فةي نقةص المقةدار أو زيادتةه .  التقنين المدني
فةي خصةوص  "اإليجةار "ولذلك كان الفقه والقضاء ال يطبقان أحكةام البيةع ، بةل يطبقةان القواعةد العامةة . وهةذا مةا جةاء فةي كتابنةا  

 تطبيق هذه القواعد :
المبادل العامة ، وهذه تجهيز زيادة األجرة أو إنقاصها إذا ظهر زيادة أو نقةص فةي المسةاحة ، وتجيةز فسةخ العقةد إذا يجب تطبيق " 

كانت الزيادة أو النقص بدرجة جسيمة . ولكةن ال يتشةرط نسةبة معةين فةي الغلةط ، بةل يتةرك التقةدير للقاضةي ، وال يسةقط الحةق فةي 
ة واحدة . هذا والمستأجر هو المكلف بإثبات وجود نقةص فةي السةماحة فةي وقةت مناسةب ، تعديل األجرة أو فسخ اإليجار في مدة سن

كما أن المؤجر هو الذي يجب عليه إثبات وجود زيادة فيها ، وإذا اقر المستأجر باستالم العين المؤجرة كاملة ، أو بشيء محدود من 
إال بمةا يتناسةب مةع مةا اقةر بةه مةن الةنقص ، إذا ثبةت ذلةك .  النقص ، عوامل بإقراره ، وال يجوز له بعد ذلةك طلةب إنقةاص األجةرة

وتقضي المحاكم األهلية بأنه ال تسمح دعوى النقص أو الزيادة في مساحة العين المؤجرة إذا كان المتعاقدان قد اعتمدوا في تحديةدها 
قص وال للزيادة حتى لو وجد شيء من ذلةك على تكليف فك الزمام ، فيحاسب المستأجر على المقدار المبين بالتكليف ، وال يلتفت للن

بالفعل . وقد يتفق التعاقدان على أن المستأجر يستلم األعيان المؤجرة محملة بعضها على بعض ، وأنه ال يتمسك بمةا قةد يظهةر فيهةا 
نةه ال يسةتطيع من العجز ، فهذا االتفا  صحيح يجب األخذ به ، ويصبح المؤجر  ير مسئول عما عساه أن يظهر من العجةز ، كمةا أ

أن يطلةةب بزيةةادة األجةةرة إذا ظهةةرت زيةةادة فةةي األعيةةان المةةؤجرة ، وعلةةى هةةذا المبةةدأ تسةةير المحةةاكم األهليةةة والمحةةاكم المختلطةةة ، 
ويسري هذا المبدأ من باب أولى على حالة ما إذ كان اإليجار بالمزاد العلني وذكر هذا الشرط في قائمة المزاد . إال أنه  يجب األخذ 

المبدأ على إطالقه ، فقد يتفق أن المؤجر يكون عالماً بوجود عجز في العين المؤجرة عنةد إيجارهةا ، فةإذا أثبةت المسةتأجر ذلةك بهذا 
فلةه أن يطالبةه بإنقةةاص األجةرة ، حتةى لةةو وجةد فةي عقةةد اإليجةار شةرط يقةةي بعةدم مسةئولية المةةؤجر عةن العجةز أو بةةأن األعيةان قةةد 

، أو بأنهةةا اسةةتؤجرت تحةةت الزيةةادة والنقصةةان . ونةةرى أيضةةاً األخةةذ بهةةذا الةةرأي ، وإعطةةاء اسةةتؤجرت محملةةة بعضةةها علةةى البيةةع 
المستأجر الحق في طلب إنقاص األجرة ، إذا ثبت أن هناك عجزاً في المساحة ، حتى في حالة ما إذا اقر المستأجر في عقد اإليجةار 

وجود عجز حقيقي في المساحة ، في حالة مةا إذا اقةر فةي عقةد اإليجةار بأنه استلم العين كاملة ، ما دام المؤجر كان يعلم وقت العقد ب
باستالمه العين كاملة ا باستالمها محملة بعضةها علةى بعةض أو تحةت الزيةادة والنقصةان ، أو فةي حالةة مةا إذا اشةترط المةؤجر عةدم 

لعجةز جسةيما ، فةإذا كةان كةذلك فةالمؤجر مسئوليته عن العجز ، ويستطيع الرجوع فيما عدا ذلك من األحةوال . كةل هةذا إذا لةم يكةن ا
مسئول عنه سواء أكان حسن النية أم سيئها ، وساء اشترط عدم مسئوليته عن العجز أو لم يشةترط ، وسةواء أوجةرت األعيةان تحةت 

ن سةيء ( إذا كةا 1العجز والنقصان أو لم تؤجر كذلك . ومن ذلك نرى أن المؤجر يكون دائماً مسةئوال عةن العجةز . فةي حةالتين : ) 
( إذا كان العجز جسيما ولو لم يكن المؤجر سيء النية . أما في  ير هاتين الحالتين فعدم مسئوليته عن العجز يتوقف على  2النية ) 

ما اشترطه في ذلك ، أو ما يقوم مقام االشتراط ن تحميل العين بعضها على بعض أو إيجارها تحةت الزيةادة والنقصةان . فالقضةاء ، 
 222ص  – 223ص  121) اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  "تقةةدم ، يسةةر نحةةو التوسةةع فةةي مسةةئولية المةةؤجر عةةن العجةةز كمةةا تبةةين ممةةا 

مةارس سةنة  14المنيةا الجزئيةة  – 299ص  41م  1823وانظر أيضةاً : اسةتئناف مخةتلط أول أبريةل سةنة –واألحكام المشار إليها 
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عين المؤجرة ز ادة ، وكان هناك اتفاق خاص بين المتعاقـدين فـي خصـوص هـذه الحالـة ، وجـب وإذا وجد بال
. فإذا لم يوجد اتفـاق ، وجـب العمـل بـالعرف . فـإن لـم يوجـد عـرف ، وجـب التمييـز بـين  ( 1111) العمل ب ذا االتفاق

 ما إذ كانت اهنجرة مقدرة بحساب الوحدة أو مقدرة جملة واحدة .

مقــدرة بحســاب الوحــدة ، كعشــر ن جني ــا للفــدان ، وكانــت العــين المــؤجرة قابلــة للتبعــيض ، فــإذا كانــت اهنجــرة 
فالز ــادة ال تــدخل فــي اإليجــار و ســتردها المــؤجرة . وإذا كانــت اهنجــرة مقــدرة بحســاب الوحــدة وكــان الشــيء المــؤجر 

الز ـادة جسـيمة فيجـوز لـه  يضره التبعيض ، كحديقة فواكه ، وجب على المسـتأجر أن يكمـل اهنجـرة ، إال إذا كانـت
أن يطلــب فســخ اإليجــار . ذلــك أن القــدر فــي الشــيء ، ولــو كــان غــر قابــل للتبعــيض ، يعتبــر أصــال ال وصــفًا مــا 
دامــت اهنجــرة قــد قــدرت بحســاب الوحــدة ، واهنصــل تقابلــه اهنجــرة . فــإذا زادت العــين المــؤجرة وجــب علــى المســتأجر 

للمؤجر على هذا النحو حا الرجوع على المستأجر بدعوى تكملة اهنجرة . تكملة اهنجرة بما يناسب الز ادة ، وكان 
لكــن قــد تكــون الز ــادة جســيمة بحيــث تكــون تكملــة اهنجــرة المناســبة ل ــذه الز ــادة مــن شــأن ا أن تجعــل المســتأجر ال 

يعـود  ملزمـًا  يتعاقد لو علم ب ذه الز ادة وقت العقد ، ففي هذه الحالـة يجـوز للمسـتأجر أن يطلـب فسـخ اإليجـار فـال
 بتكملة اهنجرة .

للتبعـيض أو غيـر قابلـة لـه ،  219وإذا كانت اهنجرة مقدرة جملة واحدة ، سـواء كانـت العـين المـؤجرة قابلـة $
فإن القدر يعتبر وصافًا ال أصاًل ، والوصف ال يقابله شيء من اهنجـرة . ومـن ثـم يكـون للمسـتأجر أن يأخـذ العـين 

 ا ، وال يدفع شيئًا للمؤجر في مقابل الز ادة .المؤجرة باهنجرة المتفا علي 

 . ( 1116) وذلك كله تطبيا هنحكام البيع في حالة ز ادة المبيع

                                                                                                                                                                    

 . 119ص  – 138ص  14محمد علي إمام فقرة  – 41رقم  34المجموعة الرسمية  1839
( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا نص في عقد اإليجار على وجةوب محاسةب المسةتأجر علةى مةا يظهةر أنةه زراعةة زائةداً  8331) 

على األصل المؤجر له ، فإن المعمول في تقاضي أجرة هذا الزائد هو على مساحته بعد أجرائها فعال وعلةى الفتةرة التةي زرع فيهةا 
مر موضوعي ، فإذا اعتمدت محكمة الموضوع في قرارها بشأنه على العرف ، فإن تحري العرف في ذاته أمر فقطز وتحقيق ذلك أ

من أمور الموضةوع التةي ال شةأن المحكمةة الةنقض فيهةا . وإن اعتمةدت فيةه علةى مةا تقةدم إليهةا   مةن مسةتندات مؤيةدة لمةا ارتأتةه ، 
 ( . 822ص  281رقم  1مجموعة عمر  1841 أكتوبر سنة 41فحكمها سليم ال  بار عليه ) نقض مدني 

( وقد اشتمل التقنين المدني العراقي على ثةال  مةواد فةي خصةوص الةنقص أو اليةزادة فةي مقةدار األرض المةؤجرة .فنصةت  8331) 

المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تشتمل على عدد معين  من الحجر والمرافق ، فظهرت ناقصةة ، "على أن   231الماة 
إذا اسةتؤجرت "علةى أنةه   231فإن شاء فسخ اإلجارة وإن شاء قبلهةا بةاألجر المسةمى ، ولةيس لةه إنقةاص األجةرة ، وقضةت المةادة 

دة أو ناقصةة ، صةحت اإلجةارة ولةزم األجةر المسةمى ، ولكةن فةي حالةة ارض على أنها تشتمل على مسةاحة معينةة ، فتبةين أنهةا زائة
إذا اسةتؤجرت أرض علةى أنهةا تشةتمل علةى "علةى أنةه   232. ونصةت المةادة  "النقص يكةون المسةتأجر مخيةراً فةي فسةخ اإلجةارة 

لمستأجر خيراً بين الفسةخ وبةين مساحة معينة ، وعينت األجرة بنسبة الوحدة القياسية في مساحتها ، فظهرت زائدة أو ناقصة ، كان ا
 . 911فقرة  – 931. انظر عباس حسن الصراف فقرة  "االستمرار على العقد بنسبة ما يخص مجموع الوحدات من األجرة 
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 تقادم الدعاوي التي تنشأ عن نقص العين المؤجرة أو زيادتها : -069

( دعــوى غنقــاص  1و خلــص ممــا قــدمناه أنــه ينشــأ عــن نقــص العــين المــؤجرة ا ز ادت ــا دعــاوي ثــالث : )  
( دعــوى فســخ  2رة ، تكــون المســتأجر إذا كــان هنــاك نقــص فــي الشــيء المــؤجر علــى النحــو الــذي قــدمناه . ) اهنجــ

اإليجار ، تكون للمستأجر أيضًا إذا كان هناك نقص جسيم في الشيء المؤجر أو كانت هناك ز ادة جسـيمة وكـان 
عوى تكملة اهنجرة ، تكون للمؤجر إذا ( د 9الشيء المؤجر ال يقبل التبعيض وقد قدرت اهنجرة بحساب الوحدة . ) 

 كانت هناك ز ادة في العين المؤجرة وكانت ال تقبل التبعيض وقد قدرت اهنجرة بحساب الوحدة .

فتسقط هذه الدعاوي الثالث بمدة قصيرة هي سنة واحدة . و بدأ سر ا التقادم من وقت تسـليم الشـيء المـؤجر 
ســتأجر أن يتبــين مــا إذا كــان الشــيء المــؤجر فيــه نقــص يوجــب إنقــاص تســليما فعليــا ، ففــي هــذا الوقــت يســتطيع الم

اهنجــرة أو فســخ اإليجــار ، أو فيــه ز ــادة توجــب عليــه تكملــة اهنجــرة فيبــادر إلــى طلــب الفســخ حتــى يتــوقى دفــع هــذه 
ما إذا  التكملة . وفي هذا الوقت أيضًا ، والمؤجر يسلم المستأجر الشيء المؤجر تسليما فعليا ، يتبين المؤجر عادة

 كان بالشيء المؤجر ز ادة تجعل له الحا في طلب تكملة الثمن .

مـدني (  982/2وال توقف السنة بسبب عدم توافر اهنهلية ولو لم يكن للدائن نائب يمثلـه قانونـًا ) م  $211
 ، ولكن ا تكون قابلة لالنقطاع .

 . ( 1114) لمبيع أو ز ادتهوذلك كله تطبيا هنحكام البيع في تقادم الدعاوي التي تنشأ عن قص ا

                                                 

( وينقضي حق المؤجر أو المستأجر المترتب على وجود زيادة أو عجز في مقدار العين المؤجرة ، حتى قبل مةرور السةنة ،  8332) 

صاحبه صارحه أو ضمناً . وكثراً ما يرد في عقد اإليجار أن المستأجر نازل عن حقه أو أن المؤجر  ير مسةئول عةن إذا نزل عنه 
العجز ، أو يقرر المستأجر أنه تسلم العين كاملة أو تسلمها محملة بعضها على بعض أو تحت العجةز والزيةادة ، فيعفةى المةؤجر مةن 

مةارس  29 – 129ص  11المجموعة الرسةمية  1814ديسمبر سنة  49استئناف مصر المسئولية إذا ظهر بالعين المؤجر عجز ) 
مارس  14المنيا الجزئية  – 129ص  21رقم  14المحاماة  1842مارس سنة  24 – 222ص  111رقم  3المحاماة  1823سنة 
سةتثنى مةن ذلةك حالةة ( . وي 19ص  14م  1899نوفمبر سةن  13استئناف مختلط  – 41رقم  34المجموعة الرسمية  1839سنة 

ما إذا كان المؤجر سيء النية أي كان عالماً بوجود العجز ولم يخطر به المستأجر ، أو كان العجز جسةيما بحية  لةو كةان المسةتأجر 
يعلم به ما كان يقبل النزول عن حقه ولو كان المؤجر حسن النية ألن المسةتأجر يكةون فةي هةذه الحالةة قةد وقةع فةي  لةط جةوهري ) 

 283ص  3911رقةم  1المحاماة  1821يونيه سنة  11 – 293ص  13المجموعة الرسمية  1814مصر أول مايو سنة استئناف 
( . ويستفاد النزول الضمني من ظروف الحال ، كما لو وضع المستأجر يده على العين مع علمه بوجود عجز ولم يصدر منه تحفظ 

عبد المةنعم  – 113ص  – 114ص  14محمد علي إمام فقرة  – 192ص  1االستقالل  1891ديسمبر سنة  29) استئناف مصر 
( . ومن جهة أخرى قد قضي في عهد التقنين المةدني القةدين ، بةأن هةذه الةدعاوى ال يتسةقط بمضةي سةنة لعةدم  91فر  الصدة فقرة 

 ( . 139ص  289رقم  1المحاماة  1821ماس سنة  19وجود نص على ذلك ) مصر استئنافي 
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 تحديد ملحقات العين المؤجرة

 المقصود بملحقات العين المؤجرة :  -071

مــدني تقضــي بــأن يســري علــى تحديــد ملحقــات العــين المــؤجرة مــا يســري علــى تحديــد  166قــدمنا أن المــادة 
:  "يشــمل التســليم مــدني علــى تحديــد ملحقــات المبيــع علــى الوجــه اآلتــي  192ملحقــات المبيــع . وقــد نصــت المــادة 

ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة الستعمال هذا الشيء ، وذلـك طبقـا لمـا تقضـي بـه طبيعـة اهنشـياء 
 وعرف الج ة وقصد المتعاقدين " . 

وقد ميزنا ، عند الكالم في البيع ، بين ملحقات الشيء وبين ما يقرب من ا وقـد يخـتلط ب ـا . فـأجزاء الشـيء 
حقاته ، هي اهنصل . ونماء الشيء ليس من ملحقاته ، بل هو يدخل في أصل الشيء ، و تميز بأنه ليست من مل

حاث وجد بعد العقد . ومنتجات الشيء ليسـت مـن أصـله ، بـل هـي تتولـد منـه ولكـن بصـفه عارضـة  211أصل $
ت من أصـله وال تعتبـر ال بصفة دورة ، فال تدخل في أصله وال تعتبر من ملحقاته . وثمرات للشيء هي أيضًا ليس

مــن ملحقاتــه ، بــل هــي مــا يتولــد مــن الشــيء بصــفة دور ــة . أمــا ملحقــات الشــيء ف ــي ليســت مــن أصــله ، وال مــن 
نمائــه ، وال مــن منتجاتــه ، وال مــن ثمراتــه . ف ــي شــيء مســتقل عــن اهنصــل ، غيــر متولــد منــه ، ولكنــه أعــد بصــفة 

يت يـأ لألصـل أن يسـتعمل فــي الغـرض المقصـود منـه أو حتــى  دائمـة ليكـون تابعـًا لألصــل وملحقـًا بـه . وذلـك حتــى
 يستكمل هذا االستعمال . فالملحقات إذن هي ما يتعب اهنصل و عد بصفة دائمة لخدمته .

واعتبار أن شيئًا ما يعتب رمن ملحقات شيء آخر أو ال يعتبر يرجع فيه إلى طبيعة اهنشياء كما هـو اهنمـر 
لحقات ، أو إلى عرف الج ة كما هو اهنمر في عدم اعتبار المشاتل والشطأ مـن في اعتبار حقوق االرتفاق من الم

الملحقــات ، وهــذا كلــه مــا لــم يوجــد اتفــاق بــين المتعاقــدين فــي هــذا الشــأن . فاهنصــل إذن أنــه إذا وجــد اتفــاق علــى 
وجــب إتبــاع  اعتبــار شــيء مــن الملحقــات ، وجــب اعتبــاره كــذلك ووجــب أن يشــمله التســليم . وإذا لــم يوجــد اتفــاق ،

 . ( 1118) العرف ومطاوعة طبائع اهنشياء

 تطبيقات مختلفة في ملحقات العين المؤجرة : -070

) ونورد بعض تطبيقات توضح ما هي اهنشياء التي يمكن اعتبارها ملحقات للعين المؤجرة في أحوال مختلفة 

1111 ) . 
                                                 

 . 492فقرة  3ديد معنى الملحقات ما سبق ذكره في البيع : الوسيط ( انظر في تح 8339) 
( ويالحظ أن بعض ما يعتبر من ملحقات المبيع ال يعتبر من ملحقات الشيء المؤجر ، الختالف الغرض من التسليم في عقةد  8338) 

فهذه تكون ملحقةات للمبيةع وال تكةون ملحقةات اإليجار عنه في عقد البيع . ومن ذلك المستندات المثبتة لملكية البائع وعقود التأمين ، 
 ( . 341ص  – 349ص  121للشيء المؤجر ) منصور مصطفى منصور فقرة 
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 الفهرس العام

واهنبنيــة الملحقــة بــه كالبنــاء المعــد  إذا كــان الشــيء المــؤجر منــزال ، ألحــا بــه حوشــه ، وحديقــة ، ومفاتيحــه ،
للخــدم أو للخدمــة أو لقضــاء الحاجــات المنزليــة مــن غســل وطــبخ وغيــر ذلــك ، واالصــطبالت والجراجــات ، وأج ــزة 

 216، واســتعمال المصــعد . ومســتأجر طــابا فــي منــزل لــه أن $ ( 1110) المــاء والك ربــاء والغــاز والتدفئــة والتكييــف
اهنطبــاق اهنخــرى بمرافـا المنــزل المشــتركة ، كالــدخول مـن البــاب العــام والصــعود  ينتفـع مــع بقيــة السـكان مســتأجري 

.  ( 1111) على السلم واالنتفاع بسطح المنزل ، ولكنه ال يختص بشيء من هـذا وحـده إال باتفـاق بينـه وبـين المـؤجر
 . ( 1112) لمؤجرة( ، من ملحقات العين ا non aedificandiوتعتبر حقوق االرتفاق ، كاالرتفاق بعدم البناء ) 

ومستأجر المطعم أو المق ى له أن ينتفع بما يوجد أمام البناء من أرض يضع في ا الموائد والكراسـي لمزاولـة 
) ومسـتأجر المتجـر أو المصـنع لـه أن ينتفـع باالسـم التجـاري لتصـر ف مـا ينتجـه فـي العـين المـؤجرة . ( 1119) م نته

سم التجاري والعمالء من أصل العين المؤجرة ال من الملحقات . ، وأن ينتفع بالعمالء . بل يجوز اعتبار اال ( 1111
والمصنع تتبعـه اآلالت الالزمـة لتشـغيله واهنرض المحيطـة بـه والمخـازن الملحقـة والمـاء الـذي ينتفـع بـه لتوليـد القـوة 

 الك ربائية .

ب المواشي والشـرب واهنرض الزراعية يتبع ا السواقي والمصارف والمخازن المعدة لتخز ن المحصوالت وزرائ
والطر ـا والمبـاني الملحقـة بــاهنرض للعمـال أو لغيـرهم ممــن يباشـرون الزراعـة أو يتع ــدون ا . ولكـن لـيس لمســتأجر 
ارض للزراعة أن ينتفع بمحجر أو بمنجم يجده في ا إال باتفاق خاص . وله االنتفاع بالطمي الذي يز د في مساحة 

. وال يشـــمل إيجـــار  ( 1111) لـــه فـــي اهنجـــرة إذا كانـــت الز ـــادة محسوســـة اهنرض ، علـــى شـــرط أن يـــدفع ز ـــادة مقابلـــة

                                                 

وإذا اسةةتحد  المةةؤجر شةةيئاً مةةن هةةذه الملحقةةات ، كمصةةعد أو  ةةرف  – 191فقةةرة   Louageلفةةظ  4( أنسةةيكلوبيدي داللةةوز  8319) 

ابق حق االنتفةاع بهةا حسةب المةألوف لقةاء زيةادة مناسةبة فةي األجةرة ، ولكةن للغسيل أو جهاز لتكييف الهواء ، كان للمستأجر بعقد س
ليس للمؤجر أن يجبره على االنتفاع لقاء هذه الزيادة . أما المسةتأجر الالحةق السةتحدا  هةذه الملحقةات ، فينتفةع بهةا دون زيةادة فةي 

( . أما حديقة المنةزل ففةد  232ص  – 231ص  141سليمان مرقس فقرة  – 119ص  192األجرة ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
جرى العرف في مصر أن مستأجر الطابق األرض هو الذي ينتفع بها ، ولكن يجوز االتفا  على  ير ذلك ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

إذا ( ، إال  123ص  19م  1831فبرايةر سةنة  21( . ويعتبر البدروم ملحقاً بالطةابق األرضةي ) اسةتئناف مخةتلط  228ص  121
 قام الدليل على عكس ذلك .

 . 3ص  2م  1981نوفمبر سنة  2( استئناف مختلط  8311) 
 . 138ص  191فقرة  19( بالنيول وريبير  8312) 
 . 144ص  11م  1894فبراير سنة  1( استئناف مختلط  8314) 
 . 191فقرة  19بالنيول وريبير  – 284فقرة  1( بودري وفال  8313) 
فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 81فقةرة  19جيمولومةب  – 411فقةرة  1جيفرجييةه  – 293وفقرة  292فقرة  1( جيوار  8311) 

. ويرى بعض الفقهاء أن المستأجر ليس له أن يجبر المؤجر على أن يترك الزيادة الناشئة من الطمةي لالنتفةاع بهةا   294ص  411
 – 283فقةرة  1اع ، ألن الزيادة الناشئة عن الطمي لم يشملها العقةد ) بةودري وفةال ولو عرض أن يزيد األجرة في مقابل هذا االنتف

( . ويرى فقهاء آخرون ، على العكس من ذلكن أن للمستأجر أن ينتفع بالطمي دون أن يدفع زيادة في األجرة ،  492فقرة  19هيك 
زيادة فينجم عن ذلك تعقيد في الموقف ) بالنيةول وريبيةر وإال لوجب إعطاؤه الحق في أن يرفض االنتفاع بالطمي حتى يتوقى دفع ال

 ( . 191فقرة  19
وكما تجب زيادة األجرة في مقابل االنتفاع بالطمي ، يجب كذلك في حالة ما إذا نقصةت األرض نقصةاً محسوسةاً ) مةن طةرح البحةر 
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الزراعية التي توجد فـي اهنرض ، إال إذا اتفـا الطرفـان علـى ذلـك ) م  214اهنراضي الزراعية المواشي واهندوات $
 . ( 1116) مدني ( ، وسيأتي بيان هذا عند الكالم في إيجار اهنراضي الزراعية 610

، يعتبــر مــن ملحقــات العــين المــؤجرة ، وهــذا بــالرغم مــن أن المــؤجر يحــتفظ  ( 1114) وحــا الصــيد ، فــي رأي
بحقه كامال في الصيد في اهنرض التي أجرهـا إذ أن ذلـك ال يمنـع المسـتأجر مـن أن يسـتعمل هـو أيضـًا هـذا الحـا 

ملوا هـم باعتباره من ملحقات العـين . وهنـاك شـك فيمـا إذا كـان يجـوز لـذوي المسـتأجر ممـن يعيشـون معـه أن يسـتع
) أيضًا حا الصيد ، والراجح أن م ال يجوز ل م ذلك وأن المستأجر وحده هو الـذي يجـوز لـه أن يسـتعمل هـذا الحـا

1118 ) . 

أما حا لصا اإلعالنات على حوائط العين المؤجرة وسطح ا أو على أعمدة مثبتة في اهنرض المؤجرة فال  
يعتبر من ملحقات العين ، إال إذا كانـت اإلعالنـات خاصـة بعمـل المسـتأجر نفسـه وفـي الحـدود المتعـارف علي ـا . 

ره يلصا إعالنات في العين المؤجرة فال يصح للمستأجر ، دون اتفاق صر ح أو ضمني مع المؤجر ، أن يترك غي
يلصــا إعالنــات فــي العـــين  218. كـــذلك ال يحــا للمــؤجر أن $ ( 1111) ، ســواء كــان ذلــك بمقابــل أو بغيــر مقابــل

 . ( 1160) المؤجرة بغير إذن المستأجر

وحـــا تصـــو ر العـــين المـــؤجرة ، بالرســـم أو بالفوتوغرافيـــا أو بأيـــة وســـيلة أخـــرى ، يعتبـــر مـــن ملحقـــات العـــين 
 . ( 1161) رة . فيجوز للمستأجر أن يستعمل هذا الحا ، ما لم يتفا المتعاقدان على غير ذلكالمؤج

هذا وهناك من الملحقات ما يعتبر ضرور ًا للعين المؤجر ، وال يتم االنتفاع بالعين االنتفاع المقصود إال إذا 
موجودًا من ـا وتسـليمه للمسـتأجر ، وال توافر وجودها . فإذا لم توجد كل ا أو بعض ا ، التزم المؤجر بإيجاد ما ليس 

 . ( 1162) يكتفي بتسليم ما هو موجود فقط ، هنن هذا هو التفسير المعقول لنية المتعاقدين
                                                                                                                                                                    

 121مثال ( إنقاص األجرة ، وفي حالة النقص الجسيم يكون المستأجر بالخيار بين الفسخ وإنقةاص األجةرة ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 
بحر الذي يزيد في األرض المؤجرة فةال يعتبةر مةن ملحقاتهةا وال يشةمله اإليجةار ، إال إذا أعطةي ( . أما طرح ال 1هامل  228ص 

ص  192الطرح لمالك األرض في مقابل ما أكله البحر منها بعد اإليجار ، يحل الطرح محةل األكةل ) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
 ( . 2هامل  231ص    141سليمان مرقس فقرة  – 1هامل  118
 . 231( انظر ما يلي فقرة  8311) 
 . 112( انظر آنفاً فقرة  8312) 
 . 92 – 2 – 1839سيريه  1839يناير سنة  21نانسي الفرنسية  – 191فقرة  19( بالنيول وريبير  8319) 
 2 – 1849داللةوز  1822ديسمبر سةنة  22باريس  – 221 – 1 – 1899داللوز  1892فبراير سنة  11( نقض فرنسي  8318) 
ص  – 131ص  191فقةةرة  19فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 291ص  293ص  411فقةةرة  1ري ورو وإسةةمان أوبةة – 138 –

138 . 
 . 138ص  191فقرة  19بالنيول وريبير  – 291ص  411فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  8319) 
 – 138ص  191فقةةةرة  19بالنيةةةول وريبيةةةر  – 8 -2 – 1829داللةةةوز  1811يوليةةةه سةةةنة  11( جرنويةةةل االسةةةتئنافية  8311) 

 . 2هامل  228ص  – 121اإليجار للمؤلف فقرة  – 182فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز 
منصةور مصةطفى  – 2هةامل  249ص  144سةليمان مةرقس فقةرة  – 281فقةرة  1بةودري وفةال  – 99فقرة  1( جيوار  8312) 
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 على أية حالة يجب أن تسلم العين المؤجرة -المطلب الثاني

 االختالف ما بين التقنين المدني القديم والتقنين المدني الجديد  072

مـــن التقنـــين المـــدني الجديـــد علـــى أن  "يلتـــزم المـــؤجر أن يســـلم  161تـــنص المـــادة  نصصصصوص قانونيصصصة : –
المسـتأجر العـين المـؤجرة وملحقات ـا فــي حالـة تصـلح مع ـا هنن تفــي بمـا أعـدت لـه مـن المنفعــة ، وفقـًا لمـا تـم عليــه 

 . ( 1169) االتفاق أو لطبيعة العين "

، وتجـــري علـــى الوجـــه اآلتـــي :   112/  961دة و قابـــل هـــذا الـــنص فـــي التقنـــين المـــدني القـــديم المـــا $211
"يسلم المؤجر بالحالة التي يكون علي ا في الوقت المعين البتداء انتفـاع المسـتأجر بـه ، مـا لـم يحـدث بـه خلـل بعـد 

 عقد اإليجار بفعل المؤجر أو من قام مقامه " .

وفــي التقنــين  – 192الســوري م و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني 
) 114وفــي تقنــين الموجبــات والعقــود اللبنــاني م  – 412وفــي التقنــين المــدني العراقــي م  – 169المــدني الليبــي م 

1161 ) . 

                                                                                                                                                                    

وقةةد قضةةي بةةأن  – 4هةةامل  112ص  194د الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة وقربةةه عبةة – 342ص  – 341ص  121منصةةور فقةةرة 
للمستأجر الحق في مطالبة المؤجر بتوريد ما يلزم للموقد المخصص للتدفئةة مةن األدوات الالزمةة لجعلةه صةالحاً للغةرض المقصةود 

يةره ، كةأن يقةر المسةتأجر بأنةه ( . كل هذا ما لم يوجد اتفا  يقضي بغ 492 - -2 – 21داللوز  1921أبريل سنة  19منه ) باريس 
وانظةر فةي  – 121انظر في يكل ذلك اإليجار للمؤلف فقةرة  –(  281فقرة  1يعرف العين ويقبلها بحالتها كما هي _ بودري وفال 

 . 494فقرة  3ملحقات المبيع الوسيط 
ما استقر عليه في التقنين المةدني  من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع 212: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8314) 

، ثم مجلس  182من المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  184الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 
 ( . 391ص  – 391ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  113الشيوخ تحت رقم 

 التقنينات المدنية العربية األخرى  : (  8313) 

 ) مطابق ( . التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 114) التقنين المدني الليبي م 
: على المؤجر ، بعد قبضةة األجةر المسةمى المشةروط تعجيلةه ، أن يسةلم المةأجور للمسةتأجر بالحالةة  232م التقنين المدني العراقي 

تغيراص يخل بالمنفعة المقصةودة ، فالمسةتأجر مخيةر إن شةاء قبلةه التي عليها وقت العقد ، فإذا كانت قد تغيرت بفعله أو بفعل  يره 
وإن شاء فسخ اإلجارة . ) والحكم في التقنين العراقي يقارب الحكم في التقنين المصري القديم ، ويخالف الحكم في التقنين المصري 

 ( . 943فقرة  – 929الجديد : انظر عباس حسن الصراف فقرة 
: إن المؤجر يلزمه أال يقتصر على تسليم المأجور بحالة يتسنى معها للمستأجر أن يسةتعمله  132م للبناني تقنين الموجبات والعقود ا

للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الذي اتفق عليه المتعاقدان ، بل يلزمه أيضةاً . . ) وحكةم التقنةين اللبنةاني 
 يتفق مع حكم التقنين المصري الجديد ( .
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و ظ ر من مقابلة نص التقنين المدني الجديد بنص التقنين المدني القديم أن هناك اختالفًا بينا في الحكم ما 
لخصـــت المـــذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــدي للتقنـــين المـــدني الجديـــد هـــذا االخـــتالف فـــي بـــين التقنيـــين . وقـــد 

العبــارات اآلتيـــة :  "أدخـــل المشـــروع فـــي التزامـــات المـــؤجر تجديـــدًا مـــن شـــأنه أن يجعل ـــا ايجابيـــة كمـــا تقـــدم . وفـــي 
. ففي المشروع  112/  961م ( م االلتزام بتسليم العين المؤجرة يالحظ الفرق بين المشروع والتقنين الحالي ) القدي

يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقات ا في حالة تصلح مع ا أن تفـي بمـا أعـدت لـه مـن المنفقـة 
. أما في التقنين الحالي ) القديم ( فيسلم الشيء المؤجر بالحالة التي يكون علي ا في الوقت المعين البتـداء انتفـاع 

العام الذي سبقت اإلشارة إليه من أن المشروع يلزم المـؤجر أن  220و رجع هذا الفرق إلى المبدأ $المستأجر به . 
يمكن المستأجر من االنتفاع بالعين ، أما التقنين الحالي ) القديم ( فال يلزم المـؤجر إال بـأن يتـرك المسـتأجر ينتفـع 

 . ( 1161) بالعين "

ي الجديــد ، أن تــورد أحكــام التقنــين المــدني القــديم ، إذ أن هــذه ومــن الم ــم ، قبــل إيــراد أحكــام التقنــين المــدن
 كما سبا القول . 1111أكتوبر سنة  11اهنحكام سري على عقود اإليجار المبرمة قبل 

 التقنين المدني القديم

 تسليم العين بالحالة التي هي عليها عند بدء االنتفاع : -073

دني القديم تقضي بأن تسليم العـين المـؤجرة بالحالـة التـي تكـون من التقنين الم 112/  961رأينا أن المادة  
علي ـا فـي الوقـت المعـين البتــداء انتفـاع المسـتأجر ب ـا . و ترتـب علــى ذلـك أن المـؤجر ال يلتـزم بتصـليح العــين إذا 

مباشرة  كانت في حاجة إلى ذلك ، سواء أكان التصليح جسيما أم بسيطًا ، وليس عليه أن ي يئ العين لالنتفاع ب ا
 . وهذا بخالف ما سنراه في التقنين المدني الجديد . ( 1166) إذا لم تكن م يأة لذلك

                                                 

والتقنةين المةدني القةديم قةد أخةذ عةن الشةريعة اإلسةالمية المبةدأ الةذي ال يلةزم  – 391ص  3( مجموعة األعمال التحضةيرية  8311) 
على المؤجر بعةد "من كتاب مرشد الحيران على ما يأتي :   132المؤجر إال بترك المستأجر ينتفع بالعين المؤجرة ، إذ تنص المادة 

له أن يسلم للمستأجر العين المؤجرة بالهيئة التي رآها وقت العقةد ، فةإن كانةت قةد تغيةرت بفعلةه قبضه األجر المسمى المشروط تعجي
. وعةن الشةريعة اإلسةالمية أيضةاً أخةذ  "أو فعل  يره تغيراً يخةل السةكنى ، فالمسةتأجر مخيةر إن شةاء قبلهةا وإن شةاء فسةخ األجةرة 

تفق هذا التقنين مع التقنين المدني القديم . أما التقنين المدني الجديةد فقةد اخةذ ( فيما قدمناهن ولذلك ا 232التقنين المدني العراقي ) م 
 ( المبدأ الذي يلزم المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة االنتفاع المقصود . 1229عن التقنين الفرنسي ) م 

مةدني  111حالةة صةالحة تعتبةر اسةتثناء مةن أحكةام المةادة  مدني جديد التي توجب تسليم العين المؤجرة فةي 113ويالحظ أن المادة 
جديد وهي التي تقضي بأن يسري على االلتزام بتسليم العين المةؤجرة مةا يسةري علةى االلتةزام بتسةليم العةين المبيعةة . فالبةائع يلتةزم 

 في الهامل ( . 111بتسليم العين المؤجرة في حالة صالحة كما تقدم القول ) انظر آنفاً فقرة 
 24الحقو   1892ماس سنة  18 – 123ص  99رقم  9المجموعة الرسمية  1891أكتوبر سنة  24( محكمة بني سويف  8311) 

 . 249ص 
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 صالحية العين للغرض الذي أوجرت من أجله :  -074

وقد كان الفقه والقضاء في مصر يعمالن ، في ع د التقنين المدني القديم . على سد ما يبدو من نقص في 
ن أن تكون تمكينـا للمسـتأجر مـن االنتفـاع بـالعين المـؤجرة . وقـد كتبنـا فـي يـذلك التزامات المؤجر حتى يقتربا ب ا م

الع د في خصوص هذه المسألة ما يأتي :  "ولكن يالحظ أن تسليم العين بالحالة التي هـي علي ـا وقـت التسـليم ال 
ين أصــال يمنـع مـن وجـوب أن تكـون صـالحة للغـرض الـذي أوجـرت مــن أجلـه . ف نـاك فـرق بـين عـدم صـالحية العـ

للغرض المقصود من ا ، وبين عدم صالحيت ا لالنتفاع ب ا مباشرة . ففي الحالة الثانية فقط نـرى المشـرع المصـري 
ال يتشــدد فــي التــزام المــؤجر ، إذ يكفــي أن هــذا يســلم العــين كمــا هــي ، ولــو كــان االنتفــاع ب ــا يســتلزم بعــض أعمــال 

جر . أما في الحالة اهنولـى فـال يعقـل أن المشـرع المصـري أراد تم يدية ، و جعل المشرع هذه اهنعمال على المستأ
أن يجعــل التــزام المــؤجر قاصــرًا علــى تســليم العــين ولــو لــم تكــن صــالحة أصــال لالنتفــاع ب ــا االنتفــاع المقصــود مــن 

ي إيجارها ، كما إذا أوجرت ارض زراعية وعند التسليم رأى المسـتأجر أن اهنرض قحـالء ال تصـلح للزراعـة ، فلـه فـ
أن يمتنع عن استالم العين ، أما إذا كان قد استلم ا فلـه أن يرجـع علـى المـؤجر بضـمان  –كما نرى  –هذه إحالة 

العيب كما سيأتي . وكـذلك الحـال فيمـا ذا اسـتؤجر منـزل للسـكن وعنـد االسـتالم اتضـح أنـه ال يصـلح ل ـذا الغـرض 
 . ( 1164) أصال "

 حصول خلل بالعين قبل التسليم : -075

فـي المـدة  –كأتباعـه أو مسـتأجر سـابا  –إذا حصل خلل في العين بفعل المؤجر أو من يقوم مقامه كذلك  
تقضــي بأنــه يجــب علــى  ( 1168) 112/  961مــا بــين إبــرام العقــد وتســليم العــين ، فــإن العبــارة اهنخيــرة مــن المــادة 

                                                 

وقد أشير إلى حكم صادر من محكمة االستئناف المختلطة ) يؤيةد حكمةاً صةادراً مةن محكمةة   – 191( اإليجار للمؤلف فقرة  8312) 
، ويقضي هذا الحكم بأنةه إذا تسةلم المسةتأجر الطةابق الةذي اسةتأجره فةي حالةة ال تصةلح (  1824يناير سنة 8مصر المختلطة في ي

للسكنى على قول الخبراء ، فإن المؤجر ال يكون قد قام بالتزامه األساسي ، ألن المستأجر ال يستطيع أن ينتفع بالطابق االنتفاع الذي 
الة العين السيئة ، أو إذا تسلمها المستأجر وانتفع بها دون اعتراض بما من أجله قد استأجره . ولكن يالحظ أنه إذا ذكرت في العقد ح

وانظةر  – 189ص  1م  19883مارس سنة  11يفهم منه رضاه بحالتها ، فليس له الرجوع على المؤجر بشيء ) استئناف مختلط 
القةانون المصةري ، علةى  ( . وقضةت محكمةة اسةتئناف مصةر بأنةه وإن كةان 219ص  13م  1892أبريل سةنة  24حكماً آخر في 

مدني ( ، خلواً من النص على التزام المؤجر بأن يسةلم الشةيء المةؤجر فةي حالةة جيةدة ، إال أنةه  1229خالف القانون الفرنسي ) م 
د . يجب أن يستنج أن التزام المؤجر ال يتم إال إذا حصل تسليم الشيء المؤجر بالحالة التي قصدها المتعاقدان عنةد التوقيةع علةى العقة

فإذا قصر المؤجر في إيجاد المصعد الكهربائي أو على األقل في وضع حاجز للسلم . حق للمستأجر أن يطالب بتعةويض عةن فةوات 
ينةاير سةن  12( وانظر أيضاً استئناف مختلط  112ص  11رقم  12المحاماة  1841مارس سنة  41هذه المنفعة ) استئناف مصر 

 ينما المؤجرة ( .) وجوب صالحية الس 41ص  11من  1834
يسلم الشيء المؤجر بالحالة التي يكون علها في الوقت المعين البتداء "( تنص هذه المادة في صدرها ، كما رأينا ، على أن   8319) 

ما لم يحد  به خلل بعد عقد اإليجار بفعل المؤجر أو من قام ". ثم تجري العبارة األخيرة على الوجه اآلتي :   "انتفاع المستأجر به 
 . "مقامه 
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، أو أن يطلــب فســخ ، وإال جــاز للمســتأجر أن يصــلحه علــى حســاب المــؤجر  ( 1161) المــؤجر إصــالح هــذا الخلــل
 .  ( 1140) العقد مع التعو ضات الواجبة

أما إذا كان هـذا الخلـل قـد حـدث بسـبب أجنبـي ، فـإن كـان قـد تسـبب عـن الخلـل هـالك العـين هالكـًا كليـًا أو 
اســتحالة االنتفــاع ب ــا االنتفــاع المقصــود ، فظــاهر أن للمســتأجر فــي هــذه الحالــة أن يطلــب اعتبــار العقــد منفســخًا 

قيام المؤجر بالتزامه من تسليم العين لالنتفاع ب ـا االنتفـاع المتفـا عليـه ، ولكـن لـيس لـه أن يطالـب بـأي الستحالة 
تعو ض . أما إذا تسبب عن الخلل هالك جزئي جسيم أو نقص بين في االنتفـاع ، فيـرى اهنسـتاذ دي هلـتس بحـا 

تعــو ض ، ولــيس للمــؤجر أن يلزمــه أن للمســتأجر أن يطلــب مــن المــؤجر إصــالح هــذا الخلــل أو فــخ اإليجــار دون 
بتسـليم العــين بالخلـل الــذي في ــا ولـو مــع إنقــاص اهنجـرة . ذلــك أن التقنـين المــدني القــديم ، وإن كـان يقضــي بتســليم 
العــين بالحالــة التــي تكــون علي ــا وقــت التســليم ، إنمــا ير ــد بــذلك تســليم ا بالحالــة المعتــادة التــي تكــون علي ــا دون 

. أما إذا حدث بالعين خلل تسبب عنـه نقـص بـين فالعدالـة تقضـي بـأن المـؤجر يجـب عليـه إصالح أو ترميم جديد 
 . ( 1141) إصالح هذا الخلل وإال جاز سخ العقد

 عدم وجود عوائق تحول دون االنتفاع بالعين المؤجرة : -076

جــب عليــه أن والمــؤجر فــي التقنــين المــدني القــديم ، كــالمؤجر فــي التقنــين المــدني الجديــد علــى مــا ســنرى ، ي 
يسلم العين خالية من جميع العوائا التي تحول دون االنتفاع ب ا ، فيخلي ا مـن حيـازة مسـتأجر سـابا ، و منـع كـل 

 . ( 1142) تعرض م الغير ولو كان تعرضا ماديًا ما دام قد حدث قبل التسليم

                                                 

 12م  1899مةايو سةنة  12قرب استئناف مخةتلط  – 441جرانموالن في العقود فقرة  – 128اإليجار فقرة  2( دي هلتس  8318) 

حةد  مةن خلةل بةالعين المةؤجرة مدني ) قديم ( إنما هي بما ي 418وقد قضت محكمة النقض بأن العبرة في حكم المادة  – 212ص 
فبرايةر سةنة  22بفعل المؤجر ا من قام مقامه في الفترة التةي تبةدأ بعةد العقةد وقبةل تسةليم العةين المةؤجرة ال قبةل ذلةك ) نقةض مةدني 

 ( . 491ص  21رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811
 . 128اإليجار فقرة  2( دي هلتس  8329) 
، وهةو  1هةامل  441قارن جرانموالن في العقود فقةرة  – 191اإليجار للمؤلف فقرة  – 141اإليجار فقرة  2( دي هلتس  8321) 

فةي هةذه الحالةة . ويةرى األسةتاذ فتحةي ز لةول ) شةرح  311 – 313/  429متردد يتساءل عما إذ كان مةن الممكةن تطبيةق المةادة 
 يم حاصال بفعل أجنبي أو بقوة قاهرة .( أنه يجوز للمستأجر طلب تعويض إن كان التلف قبل التسل 223القانون المدني ص 

ويذهب األستاذ هالتون إلى عكس ما ذهب إليه األستاذ دي هلتس ، فةال يوجةب علةى المةؤجر إصةالح الخلةل الحةاد  بسةب أجنبةي ، 
لخلةل مستنداً في ذلك إلى أن واجب المؤجر يقتصر على أن يسلم الشةيء بالحالةة التةي يكةن عليهةا ، دون أن يكةون مسةئوال إال عةن ا

الذي يحد  بفعله أو بفعل من قوم مقامه . وقد تقدم أن رأى األستاذ دي هلتس هو الذي يتفق مع ما تقتضيه العدالة ، ويؤيده مةا ورد 
علةى المةؤجر ، بعةد قبضةه األجةر المسةمى المشةروط تعجيلةه ، أن يسةلم "مةن كتةاب مرشةد الحيةران مةن أنةه يجةب   132في المادة 

بالهيئة التي رآها وقت العقد ، فإن كانت قد تغيرت بفعله ا فعل  يره تغيراً يخل بالسكنى فالمسةتأجر مخيةر  للمستأجر العين المؤجرة
 . 241ص  – 243ص  – 142. انظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة  "إن شاء قبلها وإن شاء فسخ اإلجارة 

بأنةه يجةب علةى المةؤجر أن يسةلم العةين المةؤجرة خاليةة مةن وقد قضت محكمة الةنقض  – 144اإليجار فقرة  2( دي هلتس  8322) 

جميع العوائق التي تحول دون االنتفاع بها ، وأن يمنع كل تعةرض مةن الغيةر ، سةواء أكةان هةذا التعةرض ماديةاً أم مبنيةاً علةى سةبب 
( . وقضةت  189ص  11رقةم  1مجموعةة أحكةام الةنقض  1819يناير سنة  18قانوني ، ما دام قد حد  قبل التسليم ) نقض مدني 
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 التعديل في التزام المؤجر :  -077

القديم ، كما يجوز في التقنين المدني الجديد على ما سنرى ، وغني عن البيان أنه يجوز في التقنين المدني 
 ( 1149) االتفاق على تعديل التزام المؤجر ، فيشترط المستأجر مثال على المؤجر أن يسلمه العـين فـي حالـة صـالحة

 .  ( 1141) . وقد يكون هذا االتفاق صر حًا أو ضمنيا

 التقنين المدني الجديد

 حالة صالحة : تسليم العين وملحقاتها في  -078

مــدني جديــد تقضــي بــأن يســلم المــؤجر المســتأجر العــين المــؤجرة وملحقات ــا فــي حالــة  161رأينــا أن المــادة 
تصلح مع ا هنن تفي بما أعدت له من المنفعة ، وفقـًا لمـا تـم عليـه االتفـاق أو لطبيعـة العـين . وهـذا مـا تقضـي بـه 

 ــي تــنص علــى أن  "المــؤجر يلتــزم بتســليم الشــيء فــي حالــة مــن التقنــين المــدني الفرنســي ، ف 1420أيضــًا المــادة 
. وهنــا نــرى االخــتالف ظــاهرًا فــي هــذه المســألة بــين التقنــين المــدني  ( 1141) حســنة مــن التــرميم مــن جميــع الوجــوه "

الجديد وفيه يكون تسليم الشيء في حالـة حسـنة ، وبـين التقنـين المـدني القـديم وفيـه يكـون تسـليم الشـيء فـي الحالـة 
 هو علي ا . التي

فيجــب إذن ، فــي التقنــين المــدني الجديــد ، أن تكــون العــين وملحقات ــا وقــت التســليم فــي حالــة حســنة تصــلح 
مع ــا هنداء الغــرض المقصــود مــن إيجارهــا . و رجــع فــي معرفــة هــذا الغــرض إلــى اتفقــا المتعاقــدين . فــإذا لــم يوجــد 

للسـكنى يجـب أن يسـلم صـالح اهنبـواب والنوافـذ ، نظيـف اتفاق ، وجب الرجوع إلى طبيعة العين . فـالمنزل المـؤجر 
ـــم تكـــن متصـــلة  ـــاء واهنج ـــزة اهنخـــرى ، منـــزوح المـــراحيض إن ل ـــاتيح ، ســـليم أســـالك الك رب الحيطـــان ، كامـــل المف

. واهنرض الزراعيــــة يجــــب أن تســــلم فــــي حالــــة تصــــلح مع ــــا للزراعــــة ، وإذا اتفــــا علــــى  ( 1146) بالمجــــاري العامــــة
                                                                                                                                                                    

محكمة االستئناف المختلطة بأن تسليم مفاتيح الدكان للمستأجر يعتبر تسليما صحيحاً ، إذا كان المحةل المةؤجر قةد اسةتأجره قبةل ذلةك 
فبرايةر سةنة  29شخص شهر إفالسه ووجد المستأجر الجديد األختام موضوعة على المحل فلم يتمكن مةن التسةلم ) اسةتئناف مخةتلط 

 ( . 32ص  21م  1812
( كذلك يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر إجراء إصالحات معينة في العين المؤجرة . وقد قضت محكمة الةنقض بةأن  8324) 

المةةؤجر ، متةةى التةةزم فةةي عقةةد اإليجةةار بالقيةةام بعمةةل إصةةالحات معينةةة مقةةدرة فةةي العةةين المةةؤجرة ، ال تجةةوز لةةه مطالبةةة المسةةتأجر  
ول بما التزم به من اإلصالحات ، ألن األجرة هي مقابل االنتفاع بالعين المةؤجر ، فةإذا فةوت المةؤجر االنتفةاع باألجرة إال إذا قام األ

فو  طلب الفسخ وطلب إلزام المؤجر بعمل اإلصةالحات  –على المستأجر بإهماله القيام بما التزم به يكون من حق المستأجر قانوناً 
 2أن يةةدفع بعةةدم اسةةتحقا  المةةؤجرة لألجةةرة كلهةةا أو بعضةةها ) نقةةض مةةدني  –األجةةرة  أو اإلذن بعملهةةا علةةى حسةةابه وطلةةب تنقةةيص

 ( . 89ص  39رقم   41مجموعة عمر  1844ديسمبر سنة 
 . 199فقرة  – 193( انظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  8323) 
 La bailleur est tenu de deliver la chose en bon eatat de reparation( وهذا هةو الةنص فةي لغتةه األصةلية :  8321) 

de toute espece . 

فقةرة  1ترولةون  – 221فقةرة  1( ولكن المؤجر  ير ملزم أن يقوم بأعمال كمالية لزخرفة العةين وتجميلهةا ) بةودري وفةال  8321) 
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ـــذات ، و جـــب بوجـــه تســـليم اهنرض محصـــول معـــين وجـــب أن تكـــ ون اهنرض صـــالحة لزراعـــة هـــذا المحصـــول بال
 الزراعية في حالة جيدة ليس ب ا أثر مما عسى أن يكون المستأجر السابا قد أحدث ب ا من تلف .

وتفر عًا  على ذلك يلتزم المؤجر بإجراء جميع التصليحات الالزمة للعين المؤجرة قبل تسليم ا للمستأجر ولو 
.  ( 1144) مـــن قبيــــل التصـــليحات الترميميـــة التــــي لتـــزم ب ـــا المســــتأجر بعـــد تســـلم العــــين أثنـــاء مـــدة اإليجــــار كانـــت

التصليحات التأجير ة بعد أن يتسـلم العـين هنن المفـروض أنـه كـان المسـتأجر لـم  221والمستأجر إنما يلتزم ب ده $
 .  ( 1148)  عليه هويتسلم العين المؤجرة بعد ، فتكون هذه التصليحات إذن على المؤجر ال

وال يكفــي أن يقــوم المــؤجر ب ــذه التصــليحات ، بــل يجــب أيضــًا أن يســلم العــين بحالــة صــالحة لالنتفــاع ب ــا 
مباشرة كل االنتفاع المقصود . فإذا فرض أن وجد بالعين مرضى بأمراض معدية ، وجب على المؤجر عند إخالء 

 . ( 1141) الالزمالعين وتسليم ا للمستأجر أن يط رها التط ير الصحي 

ولما كان المؤجر ملزمًا بتسليم العين في حالة صالحة ، فمن البـدي ي أنـه إذا هلكـت العـين قبـل التسـليم ولـو 
بسبب أجنبي ، كان للمستأجر أن يطلب فسخ اإليجار هنن المؤجر ال يستطيع القيام بالتزامه منن تسـليم العـين فـي 

 . ( 1180) التسليم عند الكالم في الجزاء على عدم التسليم حالة صالحة . وسنعرض لمسألة هالك العين قبل

 ارتفاع العوائق التي تحول دون االنتفاع بالعين :  -079

كــذلك يجــب علــى المــؤجر أن يســلم العــين للمســتأجر خاليــة مــن كــل العوائــا التــي تحــول دون االنتفــاع ب ــا . 
أن يخلي ـا مـن هـذه الحيـازة . وهـو الـذي  فإذا كانت في حيازة شخص آخر ، كمستأجر سابا ، وجب على المـؤجر

 ( 1181) يرفع دعوى اإلخالء على الحائز ، هنن المستأجر ال يستطيع ذلك إذ ليس له حـا عينـي فـي العـين المـؤجرة
                                                                                                                                                                    

اء عةن ذلةك ( ، وال بتوصةيل الةدار بالمجةاري العامةة مةا دام يمكةن االسةتغن 199فقةرة  3دي بةا   – 192فقرة  21لوران  – 122
 ( . 248ص  – 249ص  144بنزح المراحيض ) سليمان مرقس فقرة 

( بل ولو كانةت هةذه التصةليحات ليسةت علةى عةاتق المةؤجر ، كمةا لةو كةان المنتفةع قةد آجةر حةق انتفاعةه فإنةه يلتةزم بةإجراء  8322) 
مةدني ( ، فالمسةتأجر يرجةع علةى المةؤجر ،  898الترميمات ولةو كانةت ترميمةات جسةيمة ممةا يقةع علةى عةاتق صةاحب الرقبةة ) م 

 ( 113ص  – 114ص  12ام فقرة ويرجع المؤجر على صاحب الرقبة ) محمد علي إم
أوبةةري ورو  – 222فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 84فقةةرة  1جيةةوار  – 192فقةةرة  21لةةوران  – 229فقةةرة  1( ديفرجيةةه  8329) 

 144سليمان مرقس فقةرة  – 194عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 191فقرة  19بالنيول وريبير  – 298ص  411فقرة  1وإسمان 
ص  121منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 31عبةد المةنعم البةدراوي ص  – 81ص  99ي فقةرة محمد كامل مرس – 242ص 
342 – 344 . 
وإذا وجدت بالعين حشرات أو نحوها مما يجعل االنتفاع بةالعين مشةوباً بعيةب جسةيم ، وجةب  – 228فقرة  1( بودري وفال  8328) 

 ( . 242ص  144سمم  – 341فقرة  1على المؤجر إبادة هذه الحشرات ) بودري وفال 
 ( . 242ص  144فقرة  – 292( انظر ما يلي فقرة  8399) 
اسةةتئناف وطنةةي أول ديسةةمبر سةةنة  – 189ص  11رقةةم  1مجموعةةة أحكةةام الةةنقض  1819ينةةاير سةةنة  18( نقةةض مةةدني  8391) 

قنةا  – 11ص  44رقةم  24المجموعةة الرسةمية  1829يونيةه سةنة  28دشةنا  – 131ص  11رقم  19المجموعة الرسمية  1899
 . 114ص  189رقم  29المحاماة  1848نوفمبر سنة  29قويسنا  – 1999ص  191رقم  12المحاماة  1841أكتوبر سنة 14
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.  ( 1182) مع ذلك للمؤجر أن ينزل للمستأجر عن دعوى اإلخالء ، فيرفع ا هو مباشرة باسمه 226. ولكن يجوز $
 . ( 1189) . وإذا كان المستأجر السابا قد أحد بالعين تلفًا ، وجب على المؤجر أن يقوم بإصالحه

كذلك يجب على المؤجر أن يضمن للمستأجر كل تعرض من الغير ، سواء أكان مبنيًا على سبب قانون أم 
، فـال يضـمن المـؤجر بعـد  كان تعرضًا ماديًا ، قبل تسليم العين . بخالف مـا إذا كانـت العـين قـد سـلمت للمسـتأجر

 وسيأتي تفصيل ذلك . ( 1181) ذلك إال التعرض المبنى على سبيل قانوني ، ومن ثم ال يضممن التعرض المادي

 التعديل في التزامات المؤجر :  -081

وقــد يتفــا المتعاقــدان علــى التعــديل فــي التزامــات المــؤجر مــن حيــث تســليم العــين فــي حالــة صــالحة ، فيشــتر 
أن يسلم العين في الحالة التي هي علي ا وقت التسـليم . وقـد يكـون هـذا االتفـاق صـر حًا ، كمـا يكـون المؤجر مثال 

طو لـة دون أن يطالـب  224. وإذا تسلم المسـتأجر العـين فـي حالـة غيـر صـالحة ، وأقـام ب ـا مـدة $ ( 1181) ضمنياً 
مجرد تسليمه ل ا ، ولو أقام ب ـا  . ولكن ( 1186) المؤجر بتصليح العين ، عد هذا منه نزوال عن حقه في طلب ذلك

مدة قصيرة ، يعد نزوال منه عـن حقـه ، إذ هـو ال يسـتطيع أن يتنبـه لمـا فـي العـين مـن عيـوب إال بعـد تسـلم ا بمـدة 
 .  ( 1184) كافية

                                                 

وقد قضت محكمة باريس بأنه ال تجةب األجةرة علةى المسةتأجر  – 129سليمان مرقس فقرة  – 199( اإليجار للمؤلف فقرة  8392) 

 19هيةك  – 14 – 2 – 83داللوز  1984يوليه سنة  1الحيازة السابقة ) باريس  إال من وقت وضع يده على العين بعد إخالئها من
( أن األمر يتوقف على إرادة المتعاقدين .ويكفي النزول للمسةتأجر عةن  223فقرة  91( . ويرى األستاذان بودري وفال  299فقرة 

 ( . 249ص  129مان مرقس فقرة دعوى اإلخالء حتى يتم التسليم ، إذا ثبت أن هذه هي إرادة المتعاقدين ) سلي
 هذا ويجوز للمستأجر أن يرفع باسم المؤجر دعوى اإلخالء على المستأجر السابق بطريق الدعوى  ير المباشرة .

( وقةةد قضةةت محكمةةة جرينوبةةل االسةةتئنافية بةةأن المسةةتأجر لحةةق جمةةع عوايةةد الدخوليةةة لةةه أن يطالةةب بتعةةويض إذا تبةةين أن  8394) 
( . وقةد  138 – 1 – 81داللةوز  1983مةارس سةنة  21% ) جرينوبةل 19ر به بةأن خفةض العوايةد إلةى المستأجر السابق قد أض

قضي هذا الحكم بأن للمستأجر الالحق أن يرفع بذلك دعوى مباشرة على المستأجر السابق دون وساطة المؤجر ، وقد يعلل هذا بأن 
 1492ق ، وإن كان الحكم قد بني هذه الةدعوى علةى أسةاس المةادة المؤجر قد نزل للمستأجر الالحق عن دعواه قبل المستأجر الساب

 مدني فرنسي .
جيوار  –وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم  189ص  11ر   1مجموعة أحكام النقض  1819يناير سنة  18( نقض مدني  8393) 

 . 198لباقي فقرة عبد الفتاح عبد ا – 192فقرة  19بالنيول وريبير  – 122فقرة  1بودري وفال  – 98فقرة  1
( وال يستنتج هذا االتفا  الضمني من مجرد أن المستأجر يعلم بحالةة العةين المةؤجرة ، فقةدع يكةون متوقعةاً أن يقةوم المةؤجر  8391) 

 1بودري وفال  – 83فقرة  1جيوار  – 199فقرة  21لوران  – 229فقرة  1بالتزامه من جعل العين في حالة صالحة ) ديفرجييه 
 . ولكن يستنتج االتفا  الضمني من أن المستأجر يقرر بأنه يعرف حالة العين المؤجرة وأنه فحصها . ( . 291فقرة 
 . 291فقرة  1بودري وفال  – 83فقرة  1( جيوار  8391) 
 . 291فقرة  1بودري وفال  – 83فقرة  1جيوار  – 199فقرة  21لوران  – 229فقرة  1( ديفرجيه  8392) 

ويصح أن يشترط المؤجر أنه  ير مسئول عن تعرض الغير في تسليم العين ، وعند ذلةك ال يضةمن هةذا التعةرض . هةذا وال يجةوز 
التوسع في تفسير هذه الشروط المعفية من المسئولية . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانةت المحكمةة فةي تفسةيرها اإلقةرار الةذي 

عن تسلم العين المؤجرة ووضع يده عليها بدون دخل للمؤجر ، وأنه هو وشةانه أمةام الواضةع  صدر من المستأجر بأنه مسئول وحده
اليد على األرض المؤجرة ، وأن المةؤجر خةال مةن كةل مسةئولية عةن التسةليم أو خالفةه ولةيس لةه الرجةوع عليةه بشةيء سةواء تسةلم 

مومةه ، وقصةرته علةى معنةى إخةالء المةؤجر مةن ضةمان إذا كانت في تفسيرها هذا اإلقرار قد خصصت ع –األطيان أو لم يتسلمها 
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 كيف ومتى وأين يكون التسليم - المطلب الثالث

 تطبيق أحكام البيع :  -080

ام تســــليم العــــين المبيعــــة علــــى تســــليم العــــين المــــؤجرة ، مــــدني تقضــــي بســــر ان أحكــــ 166قــــدمنا أن المــــادة 
وبــاهنخص مــا يتعلــا من ــا بزمــان التســليم ومكانــه وتحديــد مقــدار العــين المــؤجرة وتحديــد ملحقات ــا . فأحكــام تســليم 

( كيـف يكـون  1العين المبيعة إذن تسري على تسليم العين المؤجرة في المسائل اآلتيـة التـي نستعرضـ ا تباعـًا : ) 
 ( نفقات التسليم . 1( أين يكون التسليم . )  9( متى يكون التسليم . )  2سليم . ) الت

 كيف يكون التسليم

 نوعان من التسليم : -082

يكون التسـليم بوضـع  -1تسليم المبيع ، على ما يأتي :  " 228مدنين في خصوص $ 191نصت المادة  
المبيــع تحــت تصــرف المشــترى بحيــث يــتمكن مــن حيازتــه واالنتفــاع بــه دون عــائا ، ولــو لــم يســتولي عليــه اســتيالء 

 -2تفا مع طبيعـة الشـيء المبيـع . ماديًا ، ما دام البائع قد أعلمه بذلك . و حصل هذا التسليم على النحو الذي ي
و جوز أن يتم التسـليم بمجـرد تراضـي المتعاقـدين إذا كـان المبيـع فـي حيـازة المشـتري قبـل البيـع ، أو كـان البـائع قـد 
اســتبقى المبيــع فــي حيازتــه بعــد البيــع لســبب آخــر غيــر الملكيــة " . و تبــين مــن هــذا الــنص أن تســليم المبيــع إمــا أن 

 . ( 1188) أو تسليما حكيمًا ، وكذلك يكون تسليم العين المؤجرةيكون تسليما فعليًا 

 التسليم الفعلي :  -083

يكون التسليم الفعلي بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحيـث يـتمكن هـذا مـن حيازت ـا واالنتفـاع 
لتسـليم الفعلـي ينطـوي إذن ب ا دون عائا ، ولو لم يستول علي ا استيالء ماديًا ، ما دام المؤجر قد أعلمه بذلك . فا

( وضـــع العـــين المــؤجرة تحـــت تصـــرف المســـتأجر : و شــترط فـــي ذلـــك أن يكـــون المســـتأجر  1علــى عنصـــر ن : ) 
) متمكنـًا مــن حيــازة العــين حيـازة يســتطيع مع ــا أن ينتفــع ب ـا االنتفــاع المقصــود مــن غيـر أن يحــول حائــل دون ذلــك

ى المسـتأجر بحيـث يسـتولي علـى العـين اسـتيالء ماديـًا ، ومـا دام . ولكن ال يشترط أن تنتقل الحيازة فعـال إلـ ( 1181
                                                                                                                                                                    

التعرض المادي دون التعرض القانوني ، بانية ذلك على اعتبارات من شأنها أن  تؤدي إليه ، فال يصح النعي عليها بأنها قد مسخت 
 ( . 338ص  219رقم  1مجموعة عمر  1832مايو سنة  28ذلك اإلقرار ) نقض مدني 

تسليم المأجور يكون بإجازة المةؤجر ترخيصةه للمسةتأجر فةي "من التقنين المدني العراقي على أن   234( وقد نصت المادة  8399) 
) انظةر عبةاس حسةن  "أن ينتفع به بال مةانع .ويلةزم أن يبقةى المةأجور فةي يةد المسةتأجر بقةاء متصةال مسةتمراً إلةى انقضةاء اإلجةارة 

 ( . 949فقرة  – 941الصراف فقرة 
ائل ، كأن يكةون الةدكان المةؤجر وضةعت عليةه األختةام بسةبب تفليسةة المسةتأجر السةابق ، أو يكةون هنةاك ( فإذا كان هناك ح 8398) 
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المستأجر متمكنًا من هذا االستيالء فإن المؤجر يكون قد نفذ التزامه بالتسليم حتى قبل أن يستولي المسـتأجر علـى 
جرة تحــت ( أن يعلــم المــؤجر المســتأجر بوضــع العــين المــؤ  2العــين المــؤجرة ، وحتــى لــو لــم يســتوًل علي ــا أبــدًا . ) 

تصرفه على النحو المتقدم الذكر . بجيب إذن ، حتى يتم التسليم ، أن يخطر المؤجر المستأجر أن العين المـؤجرة 
قد وضعت تحت تصرفه . وال يوجد شكل معين ل ذا اإلخطار ، فقد يكون بإنـذار رسـمي إذا أراد المـؤجر االحتيـاط 

يكــون شـفو ًا ولكـن يقـع علـى البــائع عـبء إثبـات أنـه قــام الشـديد ، وقـد يكـون بكتـاب مســجل أو غيـر مسـجل ، وقـد 
وأنه اخطر المشتري فعال بوضع العين المؤجرة تحت تصرفه ، و ثبت ذلك بجميع الطرق هنن  221ب ذا الواجب $

 . ( 1110) اإلخطار هنا واقعة مادية

 تطبيقات في التسليم الفعلي :  -084

زال ، كان تسليمه بإعطاء مفاتيحه للمستأجر ، أو بتمكينـه مـن وتطبيقا لما تقدم ، إذا كانت العين المؤجرة من
حيازته بأي طر ا آخر ، وذلك بعد إخالء المنزل وإخراج ما للمـؤجر أو للمسـتأجر السـابا مـن أثـاث وأمتعـة فيـه . 
 وإذا كانت العين المؤجرة أرضًا زراعية ، كان تسليم ا بوضـع ا تحـت تصـرف المسـتأجر ، بعـد إخالئ ـا م مسـتأجر
ســـابا أو ممـــا عســـى أن يكـــون للمـــؤجر مـــن مـــواش وآالت في ـــا . وإذا كانـــت العـــين المـــؤجرة منقـــوالن كـــان تســـليمه 
للمســتأجر عــادة بمناولتــه إيــاه يــدًا بيــد ، و تســر ذلــك فــي المنقــول فــي أكثــر اهنحيــان . ولكــن قــد يحصــل ذلــك أيضــًا 

يحتـــوي هـــذا المنقـــول ، أو بتحو ـــل ســـند  بتســـليم المســـتأجر مفـــاتيح منـــزل أو مخـــزن أو صـــندوق أو أي مكـــان آخـــر
الشحن أو اإليداع أو التخز ن للمشتري إن كان المنقول مشحونًا أو مودعًا أو مخزونًا في ج ة ما ، أو بتسـليم هـذا 

 السند للمستأجر إذا كان السند لحامله .

بتسـليم سـند الحـا  وإذا كانت العين المؤجرة حقًا مجردًا كحا المرور ، فإن ا توضع تحت تصـرف المسـتأجر
إن كان له سند ، أو بالترخيص للمستأجر في استعمال هذا الحا مع تمكينه من ذلك بإزالة ما قد يحول بينه وبين 

 المرور . 

 . ( 1111) و تبين من هذه التطبيقات أن طر قة التسليم تتكيف حسب طبيعة العين المؤجرة

                                                                                                                                                                    

 1812فبرايةر سةنة  29مستأجر مزاحم متعرض ويحول دون التسليم ، فإن التسليم في هذه الحالة ال يكون ممكناً ) استئناف مخةتلط 
 ( . 32ص  21م 
 . 491فقرة  3البيع الوسيط ( انظر في التسليم الفعلي في خصوص  8389) 
 . 198اإليجار للمؤلف فقرة  – 492فقرة  3( الوسيط  8381) 

 etat des lieux) وقد يتم التسليم بمحضر جرد ، فيتفق المتعاقدان على تحرير محضر الجةرد أو محضةر التسةليم  محضر الجرد :

في الغالب إذا تعددت العين المؤجرة أو كثرت ملحقاتها لحصر ما سلمه المؤجر للمستأجر مع بيان مقداره وأوصافه . ويكون ذلك  (
، كما إذا أجر شخص منزال مفروشاً آلخر يشمل محضر الجرد بياناً مفصال  للمفروشات الموجودة بالمنزل و ير ذلةك مةن األمتعةة 

شةي ودخلةت المواشةةي المنزليةة ، وكمةا إذا أوجةرت ارض زراعيةةة وكةان يتبعهةا كثيةر مةةن الملحقةات كمنةزل للسةكنى وزرائةةب للموا
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 الفهرس العام

 التسليم الحكمي : 

لنحو الذي قدمناه التسليم الحكمي ، و تم بمجرد تراضي المتعاقدين على أن و قوم مقام التسليم الفعلي على ا
العين المؤجرة قد تـم تسـليم ا مـن المـؤجر إلـى المسـتأجر . و تميـز التسـليم الحكمـي ببـذلك عـن التسـليم الفعلـي بأنـه 

 تصرف قانوني ، وليس بعمل مادي .

لعين المؤجرة في حيـازة المسـتأجر قبـل اإليجـار ، وللتسليم الحكمي صورتان : ) الصورة اهنولى ( أن تكون ا
بإعارة أو وديعة أو رهن حيازة أو نحو ذلك ، ثم يقع اإليجار ، أو تكون في حيازة المستأجر بإيجـار سـابا ثـم يقـع 
تجدي لإليجار صر ح أو ضمني . فيكـون المسـتأجر حـائزًا فعـال للعـين المـؤجرة وقـت صـدور اإليجـار ، وال يحتـاج 

ء مادي جديد ليتم التسليم . وإنما يحتاج إلـى اتفـاق مـع المـؤجر علـى أن تبقـى العـين المـؤجرة  حيازتـه ، إلى استيال
إيجـــار  291ولكــن ال كمســـتعير أو مـــودع عنـــده أو مــرت ن أو مســـتأجر ســـابا ، بـــل كمســتأجر بإيجـــار مبتـــدأ أو $

الماديــة تبقــى كمــا كانــت . ) الصــورة  مجــدد فتتغيــر نيــة المســتأجر فــي حيازتــه للعــين المــؤجرة ، وإن كانــت الحيــازة
الثانية ( أن تبقى العين المؤجرة فـي حيـازة المـؤجر بعـد اإليجـار ، ولكـن ال كمـؤجر ، بـل كمسـتأجر مـن البـاطن أو 
مســتعير أو مــودع عنــده أو نحــو ذلــك ممــا يترتــب علــى عقــد يــتم بــن المســتأجر والمــؤجر بعــد اإليجــار و ســتلزم نقــل 

إلى المؤجر . فبدال من أن يسلم المؤجر العين المؤجرة للمستأجر بموجب عقد اإليجار   حيازة العين من المستأجر
، ثم يعود إلى تسـلم ا مـن المسـتأجر بمـوج بعقـد إيجـار مـن البـاطن أو أي عقـد آخـر ، تبقـى العـين المـؤجرة فـي يـد 

عـادة حيازت ـا للمـؤجر بموجـب المؤجر بعد أن يتفا الطرفان على أن يعد هذا تسليما ل ا من المؤجر للمستأجر ثم إ 

                                                                                                                                                                    

واألدوات الزراعية في اإليجار وينتهي التزام المؤجر من حي  التسةليم بتوقةع المسةتأجر علةى المحضةر مثبتةاً التسةلم ، ويصةبح هةذا 
 األخير ملزماً برد ما تسلمه قدراً ووصفاً وعلى الحالة التي أثبتت في المحضر عند انتهاء اإليجار . وإذا اتفق المتعاقةدان علةى عمةل
هذا المحضر ، أصبح  واجباً . ولكن منهما أن يطلب من اآلخر أن يشترك معه في عمله ، ولو انقضى الميعاد الذي اتفقا على عمله 

( ، ويجةوز إجبةاره علةى ذلةك بحةك قضةائي . فةإذا لةم يةرد االشةتراك بنفسةه فةي يعمةل المحضةر ، عينةت  412فقةرة  19فيه ) هيك 
ت القضية وتدخل فيها أتعاب الخبير تكون علةى العاقةد الممتنةع مةن االشةتراك ، إال إذا كةان تعيةين المحكمة خبيراً لعمله ، ومصروفا

الخبير ضرورياً لعمل المحضر أو كان المتعاقدان قد اتفقا على ضرورة تعيين الخبير ففي هاتين الحالتين تكون أتعاب الخبير داخلةة 
دان على عمل المحضر ، وكانت الحالة تستدعيه ، فلكل متعاقد أن يطلةب مةن في مصروفات عمل المحضر . أما إذا لم يتفق المتعاق

بودري وفال  – 4122فقرة  19هيك  – 248فقرة  1اآلخر االشتراك معه في يعمله ألن في ذلك تحديداً اللتزام كل منهما ) جيوار 
 بهذا العمل . ( . ويجوز االلتجاء للقضاء في ذلك ، والمحكمة تحدد ميعاداً للقيام 218فقرة  1

ومصروفات عمل المحضر تكون على من يطلب عمله ، ألن طلبه ذلك دليل على أنه فةي صةالحه فيجةب أن يتحمةل المصةروفات ، 
سليمان مرقس  – 212فقرة  1وجب أن يتحمالها مناصفة ، ألن اتفاقهما معناه أن كال منهما يطلب القيام بهذا العمل ) بودري وفال 

وهناك رأي يذهب إلى أن مصروفات عمل المحضر يتحملها المؤجر ألن المحضر من مستلزمات التسليم  –(  242ص  149فقرة 
 122منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 2هةامل  139ص  119ومصروفات التسليم على المؤجر ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

تةةدخل مصةةروفات عمةةل المحضةةر ضةةمن ( .  ومهمةةا يكةةن مةةن رأي  ، فةةال  138ص  111محمةةد لبيةةب شةةنب فقةةرة  – 341ص 
مصروفات العقد فيتحملها المستأجر ، ألن مصروفات العقد التي يتحملها المستأجر هي المصروفات الضرورية وليست مصةروفات 

 ( . 212فقرة  1عمل المحضر منها ) بودري وفال 
محمةد علةي إمةام  – 119عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 149سليمان مرقس فقرة  – 124انظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 

 . 81عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 341ص  – 34ص  122منصور مصطفى منصور فقرة  – 18فقرة 
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 . ( 1112) العقد الجديد الذي تلي عقد اإليجار

( ، و مكـن اهنخـذ ب ـا دون نـص  110وتوجد صورة ثالثة للتسليم الحكمي أوردها التقنين المدني العـراق ) م 
يستلم ا مـن هنن ا تتفا مع القواعد العامة . وتتحقا على الوجه اآلتي : يؤجر المستأجر العين من الباطن قبل أن 

المؤجر ، أو يعيرها أو يودع ا أو يتصرف في ا بـأي تصـرف آخـر يسـتلزم القـبض ، و تسـلم المسـتأجر مـن البـاطن 
أو المســتعير أو المــودع عنــده العــين مباشــرة مــن المــؤجر ، فيقــوم هــذا مقــام الســليم إلــى المســتأجر . وتتميــز هــذه 

 ــا انتقــاال ماديــا لحيــازة العــين المــؤجرة . كمــا تتميــز عــن الصــورة عــن صــورتي التســليم الحكمــي المتقــدمتين بــأن في
التسليم الفعلي بأن الحيـازة ال تنتقـل ماديـا إلـى المسـتأجر نفسـه ، بـل إلـى شـخص آخـر يقـوم مقامـه فـي تسـلم العـين 
ــًا  المــؤجرة وهــو المســتأجر مــن البــاطن ا المســتعير أو المــودع عنــده . فيعــد قــبض هــذا الشــخص اآلخــر قبضــًا فعلي

سبة إلى العقد الذي أبرمه مع المستأجر ، وقبضـًا حكميـًا بالنسـبة إلـى عقـد اإليجـار ، و قـوم القـبض اهنول مقـام بالن
 . ( 1119) القبض الثاني

 متى يكون التسليم

 تطبيق القواعد العامة : -086

ال يوجـد ال فـي البيـع وال فــي اإليجـار نـص يعــين ميعـاد التسـليم ، ولكــن يوجـد نـص عــام يسـري علـى جميــع  
مــدني و جــري علــى الوجــه اآلتــي :  "يجــب أن يــتم الوفــاء فــورًا  916العقــود ، وهــو نــص الفتــرة اهنولــى مــن المــادة 

 يقضي بغير ذلك " .بمجرد ترتب االلتزام ن ائيًا في ذمة المدين ،ما لم يوجد اتفاق أو نص 

فإذا لم يعين المتعاقدان صراحة ميعاد للتسليم ، فقد  ( 1111) فيتم التسليم إذن في الوقت الذي عينه المتعاقدان
يف ـــم ضـــمنا أن مـــا أحـــال علـــى العـــرف فـــي تعيـــين هـــذا لميعـــاد . والعـــرف يختلـــف بـــاختالف العـــين المـــؤجرة ، ففـــي 

 اهنراضي الزراعية جري العرف أن يبدأ إيجارها في ش ر سبتمبر ، أما المنازل فيبدأ إيجارها في أول الش ر . 

ــم يو  حتــى لــو كانــت  ( 1111) جــد اتفــاق أو عــرف ، وجــب أن يكــون التســليم فــورًا بمجــرد انعقــاد اإليجــاروإذا ل
                                                 

( وإذا اشترى شخص منزال من آخر ، وآجر المشتري المنزل للبائع ، ففي هذه الحالة أيضاً يكون المشتري قةد تسةلم المنةزل  8382) 

 ً بناء على عقد البيع ، ويكون البائع قد تسلمه كمستأجر تسلما حكمياً كذلك . ويبقى المنزل في يد مالكه السابق ، ولكن ال  تسلما حكميا
 ( . 189كمالك بل كمستأجر ) اإليجار للمؤلف فقرة 

 . 189، وفي خصوص اإليجار للمؤلف فقرة  499( انظر في التسليم الحكمي في خصوص البيع الوسيط ؛ فقرة  8384) 
( ويجوز تعيين هذا الوقةت بمةوت المةؤجر ، وال يعةد هةذا تعةامال فةي تركةة مسةتقبلة ، وإنمةا يكةون عقةد إيجةار مقرونةاً بأجةل  8383) 

موقوف هو موت المؤجر ، وهذا األجل وإن كان ال يعرف موعد حلوله إال أنه محقةق الحلةول . ويتفةق هةذا الحكةم مةع القاعةدة التةي 
 ( . 181بموت المؤجر ) اإليجار للمؤلف فقرة  تقضي بأن اإليجار ال ينتهي

( إال إذا اقتضت الظروف تأخير التسليم إلى وقةت معةين ، كمةا إذا كةان الشةيء المةؤجر آلةة زراعيةة يسةتوردها المةؤجر مةن  8381) 

 ر  .الخار  ، فإن المفروض هنا أن يتأخر التسليم وقتاً معقوال يتيسر فيه للمؤجر استيراد اآللة الزراعية من الخا
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 . ( 1116) التعين مشغولة ، و جب على المؤجر في هذه الحالة إخالؤها

 عدم دفع األجرة عن مدة التأخير : -087

مـن االنتفـاع ب ـا ، هنن وفي جميع اهنحوال ال تستحا اهنجرة إال إذا تسـلم المسـتأجر العـين المـؤجرة وتمكـن  
اهنجـــرة فـــي مقابـــل االنتفـــاع . فلـــو تـــأخر المـــؤجر فـــي تســـليم العـــين المـــؤجرة ، حتـــى لـــو كـــان ذلـــك لســـبب أجنبـــي ، 

 . ( 1114) فالمستأجر ال يدفع أجرة عن مدة التأخير

 حس المؤجر للعين حتى يستوفي األجرة : -088

أن يطالــب بتســليم العــين المــؤجرة ، حتــى لــو حــل  وإذا اشــترط المــؤجر دفــع اهنجــرة مقــدمًا ، فلــيس للمســتأجر 
ميعاد التسليم ، إال بعد دفع ما اشترط دفعه مقدمًا من اهنجرة . وللمؤجر أن يجبس العين حتى يستوفي هذه اهنجرة 

مـدني ( . إال أنـه  111كمـا ورد بالنسـبة إلـى البـائع ) م  ( 1118) . وحا حبس المؤجر للعين ، وإن لم يرد فيه نـص
. وعلى ذلك يكون للمـؤجر ، مـا دام مسـتعدا لتسـليم  ( 1111) مبادئ العام في الحبس وف الدفع بعدم التنفيذتطبيا لل

 ( 1100) العين فروًا تسليمًا ، أن يطلب من المستأجر إبقاء اهنجرة المستحقة عنـد التسـليم ، وإال حـا لـه حـبس العـين
جال ، ما دام المؤجر متأخرًا عن تسليم العـين لـه . والمستأجر من ج ته ال يدفع اهنجرة ، حتى لو اشترط دفع ا مع

تســلم ا بعــد ذلـك ، فــال يــدفع اهنجــرة عــن  291. وإذا $ ( 1101) عنـد وجــوب هــذا التســليم ، وهــذا طبقـا للمبــدأ المتقــدم
                                                 

(  82فقةرة 1ويرى بعض الفقهاء أن التسليم ال يكون فوراً إال إذا كانت العين خالية ) جيوار  – 499فقرة  1( بودري وفال  8381) 

 ) بالنسبة إلى البيع ( . 498فقرة  3الوسيط  – 181وانظر في هذا كله اإليجار للمؤلف فقرة  –
وكذلك الحكم فيما إذا كانت العين مشغولة بمستأجر سابق مةثال  – 181ة اإليجار للمؤلف فقر – 494فقرة  1( بودري وفال  8382) 

، ونزل المؤجر عن دعوى اإلخالء للمستأجر الجديد ، ولم  يتمكن هذا من إخالء العةين فعةال إال بعةد الميعةاد المعةين لتسةليم العةين ، 
 . 123ص  12م  1839مارس سنة  1مختلط  ( . قارن استئناف 223فقرة  1فال يفع األجرة من مدة التأخير ) بودري وفال 

إذا اشةترط تعجيةل األجةرة لةزم المسةتأجر "منةه علةى أنةه   194( وقد ورد نص في كتاب مرشد الحيةران ، إذ نصةت المةادة  8389) 

نةد دفعها وقت العقد وللمؤجر أن يمتنع عن تسليم العين المؤجرة للمسةتأجر حتةى يسةتمر فةي األجةرة ، ولةه أن يفسةخ عقةد اإلجةارة ع
 . "عدم اإليفاء من المستأجر 

مةدني ، فيسةري هةذا  318( ويمكن القول فو  ذلك إن المشرع أحال ، فيما أحال إليةه مةن قواعةد تسةليم المبيةع ، إلةى المةادة  8388) 

 النص في اإليجار كما يسري في البيع . ويترتب على ذلك أن للمؤجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي ما هو مسةتحق لةه مةن
األجرة ، ولو قدم المؤجر رهناً أو كفالة ، هةذا مةا لةم يمةنح المةؤجر المسةتأجر أجةال بعةد اإليجةار . وكةذلك يجةوز للمةؤجر أن يحةبس 

مةدني بسةبب  224العين المؤجرة ولو لم يحل األجل المشترط لةدفع األجةرة إذا سةقط حةق المسةتأجر فةي األجةل طبقةاً ألحكةام المةادة 
إضعافه التأمينات الموجودة أو عدم تقديمه التأمينات الواجبة ،  ير أنه في هذه األحوال يجةوز للمسةتأجر شهر إفالسه أو إعساره أو 

، منصةور مصةطفى منصةور  22محمةد علةي إمةام فقةرة  – 142أن يطالب بالتسليم إذا هو قدم رهناً أو كفالة ) سليمان مرقس فقرة 
 ( . 82عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 129فقرة 
( وقد قضت محككم االستئناف المختلطة بأنه ال يلتزم المؤجر بتنفيذ تعهةده إال إذا قةام المسةتأجر بتنفيةذ مةا تعهةد بةه ، فةإذا لةم  8199) 

يثبت المستأجر أنه دفع األجرة المتفةق عليهةا فةي العقةد فةال تجةوز لةه مطالبةة المةؤجر بتعةويض عةن عةدم تسةليم األرض المةؤجرة ) 
 ( . 11ص  42م  1823سنة ديسمبر  11استئناف مختلط 

( ويعد دفع األجرة قرين قضائية على أن المستأجر قد تسلم العين ، ألن دفع األجرة بعقبة التسليم عةادة . وقةد قضةت محكمةة  8191) 

االستئناف الوطنية بأن الدفع من المستأجر بعدم تسلمه الشيء المؤجر إال بعد المدة الحاصل التعاقد عنها ال يمكن قبوله متى ثبةت أن 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 كما سبا القول . ( 1102) مدة التأخير

 أين يكون التسليم

 تطبيق القواعد العامة :  -089

مـدني و جـري علـى الوجـه اآلتـي :   914العقـود ، وهـو نـص المـادة  ولكن يوجد نص عام يسري على جميع
إذا كان محل االلتزام شيئًا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيـه وقـت نشـوء االلتـزام ،  -1"

وجـد فيـه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . أما في االلتزامـات اهنخـرى فيكـون الوفـاء فـي المكـان الـذي ي
مـــوطن المـــدين وقـــت الوفـــاء ، أو فـــي المكـــان الـــذي يوجـــد فيـــه مركـــز أعمـــال المـــدين إذا كـــان االلتـــزام متعلقـــًا ب ـــذه 

 اهنعمال " .

فاهنصــل إذن ، إذا كــان الشــيء المــؤجر شــيئًا معينــًا بالــذات ، أن يكــون التســليم فــي المكــان الــذي يكــون هــذا 
. و تبع أيضًا في المنقول إذا كان الشيء  ( 1109) هذا طبيعي في العقارالشيء موجودًا فيه وقت انعقاد اإليجار . و 

المؤجر عينـًا معينـة بالـذات ل ـا مكـان وجـود معـين . وقـد يكـون الشـيء المعـين بالـذات منقـوال لـم يعـين مكـان وجـود 
ؤجر وقت اإليجار ، فالمفروض حينئذ أن المنقول يصحب مالكـه حيـث يقـيم ، فيكـون مكـان تسـليمه فـي مـوطن المـ

ـــم يتفـــا  ـــه مـــا ل ـــه إذا كـــان اإليجـــار يتعلـــا ب ـــذه اهنعمـــال . وهـــذا كل أو  فـــي المكـــان الـــذي يوجـــد فيـــه مركـــز أعمال
المتعاقدان على مكان آخر يسلم فيه الشيء المؤجر ،فيجب حينئذ العمـل ب ـذا االتفـاق . فـإذا عـين للشـيء المـؤجر 

اتفــاق علــى أن يكــون التســليم فــي هــذا المكــان  291مكــان وجــود غيــر مكــان وجــوده الحقيقــي ، كــان هــذا بمثابــة $
 . ( 1101) المعين ، وكان المؤجر ملزمًا بنقل الشيء المؤجر من مكانه الحقيقي إلى المكان المعين

 مكان تسليم الشيء المصدر :  -091

مــدني ، فــي خصــوص المبيــع إذا وجــب تصــديره للمشــتري  ، علــى أنــه  "إذا وجــب  916وقــد نصــت المــادة 
يع للمشتري ، فال يتم التسـليم إال إذا وصـل إليـه ، مـا لـم يوجـد اتفـاق يقضـي بغيـر ذلـك " . ولمـا كانـت تصدير المب

                                                                                                                                                                    

 1( . قارن مع ذلك بودري وفةال  18ص  11الحقو   19881ديسمبر سنة  12ن األجرة ) استئناف وطني المستأجر دفع جزءاً م
 . 499فقرة 
 . 184( اإليجار للمؤلف فقرة  8192) 
( بل يمكن القول بوجه عام إن العقار يكون تسليمه في محل وجوده ، ألنه ال يمكةن للمتعاقةدين االتفةا  علةى  يةر ذلةك إذ أن  8194) 

ض مع طبيعة األشياء ، إال إذا كان التسليم مقصةوراً علةى إعطةاء مفةاتيح المنةزل مةثال للمسةتأجر فهةذا يجةوز حصةوله فةي هذا يتعار
 2232ص  183جهة أخرى ويتبع في ذلك اتفا  المتعاقدين ،وإن لم يوجد اتفا  ففةي مكةان وجةود المنةزل ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

 ( . 1هامل 
 . 419فقرة  3وانظر في البيع الوسيط  – 183( اإليجار للمؤلف فقرة  8193) 
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مدني تقضي كما رأينا بتطبيا أحكام التسليم في البيع علـى التسـليم فـي اإليجـار ، فـإن الـنص المتقـدم  166المادة 
لــة زراعيــة يصــدرها المــؤجر للمســتأجر ، . ونفــرض لــذلك أن الشــيء المـؤجر هــو آ ( 1101) الـذكر يســري فــي اإليجــار

فمــا لــم يتفــا المتعاقــدان علــى أن يكــون التســليم فــي مكــان الوصــول . و كــون ذلــك اســتثناء مــن القواعــد العامــة ، إذ 
يكون التسليم هنا في موطن المستأجر الدائن بالتسليم ) مكان المحصول ( ، ال في موطن المؤجر المدين بالتسليم 

 . ( 1106)  ) مكان الشحن (

 نفقات التسليم 

 تطبيق القواعد العامة : -090

يجــب تطبيــا القواعــد العامــة هنــا أيضــًا ، إذ ال يوجــد نــص فــي خصــوص هــذه المســألة ال فــي البيــع وال فــي  
مــدني ، وهــي تجــري علــى الوجــه اآلتــي :  "تكــون نفقــات الوفــاء  918اإليجــار . والقواعــد العامــة مقــررة فــي المــادة 

 . ( 1104) إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك " على المدين ، إال

فاهنصل إذن أن المـؤجر ، وهـو المـدين بالتسـليم ، يتحمـل نفقاتـه . و ـدخل فـي هـذه النفقـات مصـروفات نقـل 
وكـذلك مصــروفات مقاسـه كمـا إذا كــان أرضـًا زراعيــة  296الشـيء إلـى المكــان الـذي يجــب أن يـتم فيـه التســليم ، $

و ــدخل فــي نفقــات التســليم أيضــًا مصــروفات إرســال مفــاتيح الــدار المــؤجرة . وإذا كــان  . ( 1108) وتحتــاج إلــى مقــاس
علــى الشــيء المــؤجر تكــاليف تحمل ــا المــؤجر ، كمــا إذا كــان آلــة زراعيــة مســتوردة و جــب دفــع أجــرة شــحن ا ونقل ــا 

ؤجر تحــت ورســوم ا الجمركيــة حتــى يــتمكن المســتأجر مــن تســلم ا ، وكــل مصــروفات يســتلزم ا وضــع الشــيء المــ
 تصرف المستأجر حتى يتم التسليم تدخل في نفقاته ، وتكون على المؤجر .

 ( 1101) وهذا كله إذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف يجعل مصروفات التسـليم علـى المسـتأجر ال علـى المـؤجر
. 

                                                 

 . 134ص  11( محمد علي إمام فقرة  8191) 
 . 411فقرة  3( انظر في البيع الوسيط  8191) 
( ويوجد في تقنين الموجبات والعقود اللبناني نص في خصوص اإليجار هو تطبيق للقواعد العامة المتقدمة الذكر ، إذا تنص  8192) 

إن مصاريف التسليم على المؤجر . ماما نفقات الصكوك فعلةى الفةريقين بمعنةى أن كةل "على ما يأتي :   من هذا التقنين 131المادة 
فريق يدفع مصاريف الصك الذي يسلم إليه . أما نفقات قبض المأجور واستالمه فهةي علةى المسةتأجر . كةل ذلةك مةا لةم يوجةد هنةاك 

يست من نفقات التسليم ، بل هي نفقات عقد اإليجار ذاته ، وسةيأتي . ونفقات الصكوك المذكورة في النص ل "عرف أو نص مخالف 
 ( . 441بيان من يتحملها فيما يلي ) انظر فقرة 

 . 389فقرة  19( بالنيول وريبير  8199) 
 412فقةرة  3وانظر في البيع الوسيط  – 181وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 194فقرة  21لوران  – 89فقرة  1( جيوار  8198) 

. 
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 نفقات تسليم العين المؤجرة وردها تكون على تكون على المستأجر : -092

التســليم والتســلم . فــإذا كانــت العــين المــؤجرة يجــب تســليم ا فــي مكــان معــين ، فانتقــال و جــب التفر ــا بــين  
المؤجر ب ا إلى هذا المكان يدخل في التسليم ، ومصروفاته تكون على المؤجر هننه هـو الملتـزم بالتسـليم كمـا تقـدم 

خــر فيــدخ فــي التســليم ال فــي . أمــا انتقــال المســتأجر إلــى هــذا المكــان لقــبض العــين المــؤجرة ونق ــا إلــى أي مكــان آ
 . ( 1110) التسليم ، والتسلم واجب على المستأجر فتكون مصروفاته عليه طبقًا للمبدأ المقدم

كذلك مصروفات رد العين إلى المؤجر بعد انت ـاء اإليجـار تكـون علـى المسـتأجر ، هننـه هـو الملتـزم بـالرد . 
 وسيأتي ذكر ذلك .

 زام التسليمجزاء عدم القيام بالت -المطلب الرابع

 نصوص قانونية : -093

 من التقنين المدني على ما يأتي :  161تنص المادة  

إذا سلمت العين المؤجرة في حالـة ال تكـون في ـا صـالحة لالنتفـاع الـذي أجـرت مـن أجلـه أو إذا نقـص  -1" 
نقص من االنتفـاع ، مـع  هذا االنتفاع نقصًا كبيرًا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص اهنجرة بقدر ما

 التعو ض في الحالتين إذا كان لذلك مقتض " .

فإذا كانت العين المؤجرة في حالة من شـان ا أن تعـرض صـحة المسـتأجر ا مـن يعيشـون معـه  -2"  $294
أو مستخدميه أو عمالـه لخطـر جسـيم ، جـاز للمسـتأجر أن يطلـب فسـخ العقـد ، ولـو كـان قـد سـبا لـه أن نـزل عـن 

 . ( 1111) هذا الحا "

وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن النص تطبيا للقواعد العامة ، فكانـت احكامـه معمـوال 
 ب ا .

وفـي التقنـين  – 199و قابل الـنص فـي التقنينـات المدنيـة العربيـة اهنخـرى : فـي التقنـين المـدني السـوري مـن 
. وال مقابــل للــنص فــي تقنــين  411و  411و  411قــي المــواد وفــي التقنــين المــدني العرا – 161المــدني الليبــي م 

                                                 

 . 414فقرة  3وانظر في البيع الوسيط  – 181( انظر اإليجار للمؤلف فقرة  8119) 
مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يكةاد يكةون مطابقةاً لمةا اسةتقر عليةه فةي  214: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8111) 

فةي المشةةروع  183ابقةةاً ، وصةار رقمةةه التقنةين المةةدني الجديةد . وأدخلةةت لجنةة المراجعةةة تحةويرات لفظيةةة طفيفةة عليةةه فأصةبح مط
 398ص  – 392ص  3مجموعة األعمال التحضةيرية  – 111النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 

. ) 
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 .  ( 1112) الموجبات والعقود اللبناني

والنص ، وإن كان ال يعرض إال لجزاء عدم القيام بالتزام التسليم من حيث الحالة التي يحـب أن يسـلم علي ـا 
الــة يخــل في ــا المــؤجر بــالتزام الشــيء المــؤجر ، إال أنــه تطبيــا للقواعــد العامــة . فــيمكن إجــراء أحكامــه فــي كــل ح

التسليم ، سواء رجع ذلك إلى حالة الشيء المؤجر . أو إلى  أي سبب آخر كالتأخر في التسليم أو االمتناع عنه . 
وقـد يرجـع عـدم القيـام بــالتزام التسـليم إلـى هـالك العــين المـؤجرة بعـد العقـد وقبــل التسـليم ، ف نـا أيضـًا يتعــذر  $298

 التزامه من تسليم العين .على المؤجر القيام ب

 عدم قيام المؤجر بالتسليم لسبب ال يرجع إلى هالك العين

 تطبيق القواعد العامة : -094

إذا لم يقم المؤجر بالتزامه من تسـليم العـين المـؤجرة تسـليما صـحيحًا ، فالمسـتأجر يكـون بالخيـار بـين طلـب  
، ولــه أن يطلــب التعو ضــات الواجبــة فــي جميــع اهنحــوال . تنفيــذ االلتــزام عينــًا أو إنقــاص اهنجــرة أو فســخ اإليجــار 

 . ( 1119) مدني السالف الذكر ليس إال تقر رًا ل ذه القواعد العامة 161ونص المادة 

 الوفاء بالتزام التسليم يجب أن يكن كامال : -095

والتسليم الصحيح ال يكون إال بتسليم العين المؤجرة جميع ا هي وملحقات ا تسليما يتمكن بـه المسـتأجر مـن  
 االنتفاع بالعين دون حائل ، و كون ذلك في الزمان والمكان الواجبين .

تفـاع فتسليم جزء مـن العـين ، أو العـين دون ملحقات ـا ، أو تسـليم العـين فـي حالـة ال تكـون في ـا صـالحة لالن
الــذي أجــرت مــن أجلــه ، أو تســليم العــين فــي حالــة ال تكــون في ــا صــالحة لالنتفــاع الــذي أجــرت مــن أجلــه ، أو إذا 
نقص هذا االنتفاع نقصًا كبيرًا ، أو كانـت العـين فـي حالـة مـن شـأن ا أن تعـرض صـحة المسـتأجر أو مـن يعيشـون 

                                                 

 التقنينات المدنية العربية األخرى : (  8112) 

 ) مطابق ( . 144 التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 113 التقنين المدني الليبي م 
: إذا سلم المؤجر الدار ولم يسلم حجرة منها ، كان المستأجر مخيراً بين إجبار المؤجر علةى تسةليمها  233م التقنين المدني العراقي 

 وبين فسخ العقد أو االستمرار عليه ، وفي هذه الحالة األخيرة تسقط من األجرة حصة الحجرة إلى حين تسليمها .
ر بالخيار في دار استأجرها على أن تشتمل على عدد معين من الحجر والمرافق فظهرت ناقصة ، فةإن شةاء فسةخ : المستأج 231م 

 اإلجارة وإن شاء قبلها باألجرة المسمى وليس له إنقاص األجرة .
لخطر جسيم  : إذا أصبح المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله 238م 

 ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد سبق له أن نزل عن هذا الحق .
 ( . 919وما بعدها وفقرة  931وفقرة 948) وهذه األحكام تقارب أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 

 قواعد العامة ، فيمكن تطبيق أحكامه في لبنان .ال مقابل  . ولكن النص يتفق مع ال تقنين الموجبات والعقود اللبناني :
 . 181( اإليجار للمؤلف فقرة  8114) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 الفهرس العام

بمــا تع ــد بــه مــن تصــليحات أو بنــاء يقيمــه فــي معــه أو مســتخدميه أو عمالــه لخطــر جســيم ، أو عــدم قيــام المــؤجر 
، أو مجرد التأخر في التسليم عن وقته ، أو التسليم في غير مكانه ، كل هـذا ال  ( 1111) العين المؤجرة قبل التسليم

يعد تسليما صحيحًا . وال يجوز للمؤجر أن يجبر المستأجر عـل أن يجتـزئ بـه عـن التسـليم الصـحيح ، وللمسـتأجر 
أو أن يطلـــب فســـخ اإليجـــار ،  291متقدمـــة أن يطلـــب التنفيـــذ عينـــًا وأن يطلـــب إنقـــاص اهنجـــرة ، $فـــي اهنحـــوال ال

 كما سبا القول . ( 1111) وكذلك له أن يطلب التعو ض في جميع اهنحوال

 التنفيذ العيني : -096

ذ عينـًا ، فلـه فإذا لم يف المؤجر بالتزامه من تسليم العين المؤجرة تسليما صحيحًا ، واختار المستأجر التنفيـ 
ــًا وأال  ( 1116) أن يطلــب مــن المحكمــة أن تقضــي علــى المجــؤر بتســليم العــين المــؤجرة ، بشــرط أن يكــون هــذا ممكن

 . ( 1114) يحول دونه حا للغير

و حول دون التنفيذ العيني حا الغير ، وعلى ذلك ال يجوز الحكم به ، إذا كانت العـين المـؤجرة ليسـت ملـك 
عـين المـؤجرة فـي حيـازة مسـتأجر آخـر عقـده مفضـل علـى عقـد المسـتأجر الـذي يطالـب المؤجر ، وكذلك إذا كنـت ال

 . ( 1118) بالتنفيذ العيني

                                                 

( ويجوز للمستأجر في حالة عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو بنةاء ، ا يطلةب مةن المحكمةة تحديةد مةدة للمةؤجر  8113) 
( ، أو أن يطلةب  314 – 1 – 24سةيريه  1924يو سةنة مةا 29يقوم فيها بما التزم به مع اقتران ذلك بتهديد مالي ) نقةض فرنسةي 

 412فقرة  1( ، وله أخيراً أن يطلب الفسخ ) بودري وفال  198فقرة  21اإلذن له في القيام بهذا العمل على نفقة المؤجر ) لوران 
. ) 
يكون إال بتسةليم هةذه العةين  وقد قضت محكمة النقض بأن التسليم الصحيح للعين المؤجرة ال – 182( اإليجار للمؤلف فقرة  8111) 

جميعها هي وملحقاتها تسليما يةتمكن بةه المسةتأجر مةن االنتفةاع بةالعين انتفاعةاً كةامال دون حائةل ، ويكةون ذلةك فةي الزمةان والمكةان 
عةدم قيةام الواجبين أو المتفق عليهما . فتسليم جزء مةن العةين ، أو العةين دون ملحقاتهةا ، أو تسةليم العةين فةي حالةة  يةر حسةنة ، أو 

المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو تجهيزا أو بناء يقيمه في العين المؤجرة قبل التسليم ، أو مجرد التةأخر فةي التسةليم عةن وقتةه ، 
كل هذا ال يعد تسليما صةحيحاً ، وال يمكةن للمةؤجر أن يجبةر المسةتأجر علةى أن يجتةزل بةه عةن التسةليم الصةحيح . وللمسةتأجر فةي 

مةدني . فةإذا كةان الظةاهر مةن  111ال أن يطلب الفسخ أو إنقاص األجرة مع التعويضات الالزمة وفقاً لحكةم المةادة جميع هذه األحو
وقائع الدعوى ومستنداتها أن المؤجر لم يقم بما تعهد به في عقد اإليجار ، واشترط فيه على نفسه إال يستحق شيئاً من األجرة المتفق 

كامل للجرا  المؤجر ، وكان الحكم قد قال إن األشياء الناقصة بهذا الجرا  تافهة ، دون أن يبين كيف عليها إال بعد التسليم الوافي ال
تكون تافهة وهي تؤثر على االنتفةاع ومنهةا عةدم وجةود أبةواب وال نوافةذ وال أدوات صةحية وال أدوات إلطفةاء الحريةق وال رخصةة 

رقةم  9مجموعةة أحكةام الةنقض  1812مارس سنة  21ويبطله ) نقض مدني اإلدارة ، فإن الحكم يكون قاصر البيان قصوراً يشوبه 
 ( . 211ص  44
 . 228ص  12م  1899أبريل سنة  21( استئناف مختلط  8111) 
وإذا رفع المستأجر دعوى التسليم أثناء مدة اإليجار  – 22رقم  38المجموعة الرسمية  1831أبريل سنة  28( مصر الكلية  8112) 

انت مدة اإليجار قد انتهةت ، فةإن هةذا ال يجةول دون الحكةم لةه بالتسةليم ولةو أن التسةليم مسةتحيل النتهةاء مةدة ، وعند صدور الحكم ك
 1811ينةاير سةنة  22اإليجار ، وذلك لما يترتب على قبول هذا الطلب من إمكةان رجوعةه بةالتعويض علةى المةؤجر ) نقةض مةدني 

 ( . 139ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  
عبد الفتةاح عبةد  – 499فقرة  1بودري وفال  – 191فقرة  21لوران  – 118فقرة  1ترولون  – 219فقرة  1( ديفرجييه  8119) 

 . . 349ص  128منصور مصطفى منصور فقرة  – 124ص  – 112الباقي فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري
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 الفهرس العام

فـــإذا كـــان التنفيـــذ العينـــي ممكنـــًا ، ولـــم يحـــل دونـــه حـــا للغيـــر ، فللمســـتأجر أن  يطلـــب مـــن قاضـــي  $210
أن ظــــاهر مســــتندات  اهنمــــور المســــتعجلة تســــليمه العــــين إذا كــــان هنــــاك وجــــه لالســــتعجال . ومتــــى وجــــد القاضــــي

 1111) المستأجر تؤ د مدعاه ، حم بتسليمه العين ، والحكم الصادر من موقت بطبيعته ال يؤثر في موضوع الدعوى 

) . 

 إنقاص األجرة :  -097

وقد يحكم على المؤجر بتسليم العين المؤجرة ، ولكن المستأجر عند تسلم ا يجددها في حالة ال تصلح مع ا 
قصودة استيفاء كامال . فعند ذلك ، إذا لم يكن موجبا لطلب فسخ العقد على الوجه الذي سـنراه الستيفاء المنفعة الم

فيما يلي ، يجوز له أن يطلب إنقاص اهنجرة بقدر ما نقص مـن االنتفـاع ، هنن اهنجـرة تقابـل االنتفـاع ، فـإذا تعـذر 
 . ( 1120) ر نقص االنتفاعاالنتفاع سقطت اهنجرة ، وإذا لم يكن االنتفاع كامال أنقصت اهنجرة بقد

كــذلك إذا تــأخر المــؤجر فــي تســليم العــين عــن الوقــت المحــدد ، فــإن اهنجــرة تســقط عــن المســتأجر فــي مــدة 
 التأخير كما سبا القول .

 فسخ العقد : -098

وإذا اختار المستأجر فسخ العقد فله أن يطلب ذلك ، ما دام المؤجر لم يقم بتسليم العين له تسليما صحيحًا  
. وال عبـرة بمـا إذا كـان عـدم قيـام المـؤجر بالتزامـه مـن  ( 1121) تـأخر عـن التسـليم 211، حتى لو كان ذلك مجرد $

جميـع اهنحـوال ، يجـوز للمسـتأجر أن يطلـب فسـخ  التسليم راجعًا إلى فعل المؤجر نفسه أو إلى سبب أجنبـي ، ففـي
 . ( 1122) العقد

ولكـن إذا طلـب المسـتأجر فسـخ العقـد ، فليسـت المحكمـة مجبـرة حتمـا أن تجيبـه إلـى طلبـه ، فل ـا أن تقضـي 
                                                 

جرة مةةن األمةةور ( وقةةد قضةةت محكمةةة بنةةي سةةويف الجزئيةةة بةةأن تمكةةين المسةةتأجر الجديةةد مةةن وضةةع اليةةد علةةى العةةين المةةؤ 8118) 

المستعجلة التي يخشى عليها من فوا الوقت ، فيختص قاضةي األمةور المسةتعجلة بةالحكم فةي مثةل هةذا ، ويالحةظ فقةط فةي مثةل هةذه 
األحوال أن تظهر ظروف االستعجال في الدعوى ، كرفعها مثال عقب انتهاء مدة اإلجارة مباشرة كي ال يترك المستأجر القديم يعتقد 

وقضت محكمة أسيوط الكليةة  –(  841ص  212رقم  3المحاماة  1824نوفمبر سنة  12ددت ) بن سويف الجزئية أن اإلجارة تج
بأنه يجوز للمستأجر أن  يطلب من قاضي األمور المستعجلة األمر بتسليمه األعيان المؤجرة إذا كان هنةاك وجةه لالسةتعجال يخشةى 

يعتةه ال يةةؤثر فةي موضةةوع الةدعوى المتةةروك الفصةل فيةةه قطعيةاً لمحكمةةة عليةه مةةن فةوات الوقةةت ، واألمةر الصةةادر منةه موقةةت بطب
 ( . 138ص  411رقم  9المحاماة  1822ديسمبر سنة  28الموضوع ) أسيوط الكلية 

( ويجوز للمستأجر دون إعذار أن يحبس من األجرة المقدار المقابةل لمةا نقصةه مةن االنتفةاع بةالعين المةؤجرة ) أوبةري ورو  8129) 
( . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن دفةع المسةتأجر األجةرة فةي ميعادهةا قرينةة علةى أنةه  298ص  411رة فق 1وإسمان 

 ( . 491ص  21م  1898أبريل سنة  11تسلم العين على األقل في الحالة التي هي عليها وقت اإليجار ) استئناف مختلط 
( ويرى بعض الفقهاء أن مجرد تأخر المةؤجر عةن التسةليم ال يبةرر فسةخ العقةد ، إال إذا كةان باختيةار المةؤجر وترتيةب عليةه  8121) 

 ( . 194فقرة  19بالنيول وريبير  – 498فقرة  1بودري وفال  – 199فقرة  1ضرر جيم للمستأجر ) جيوار 
 . 81فقرة  1( جيوار  8122) 
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 الفهرس العام

 . ( 1129) بالفسخ ، ول ا أن تم ل المجر حتى يقوم بالتزامه ، وذلك كله ليس إال تطبيقًا للقواعد العامة

مـــدني صـــراحة ، إذا قـــام تعـــين علـــى المحكمـــة أن تجيـــب  161بًا للفســـخ ذكرتـــه المـــادة علـــى أن هنـــاك ســـب
المســتأجر إلــى طلبــه وتقضــي بفســخ اإليجــار . وهــذا الســبب هــو أن تكــون العــين المــؤجرة فــي حالــة مــن شــأن ا أن 

آيلــة  تعــرض صــحة المســتأجر أو مــن يعيشــون معــه أو مســتخدميه أو عمالــه لخطــر جســيم ، كــأن تكــون العــين داراً 
للسقوط ، أو أن تحتوي على مكروبات مرض معد ، أو نحو ذلك . فإذا قام هذا السبب وطلب المسـتأجر الفسـخ ، 
لــم تملــك المحكمــة إال أن تقضــي لــه بمــا طلــب ، حتــى ل كــان ســبا للمســتأجر أن نــزل عــن هــذا الحــا . وإذا تســلم 

ر فــي جانــب المــؤجر ، جــاز للمســتأجر فــوق المســتأجر العــين فــي هــذه الحالــة وأصــابه الضــرر من ــا ، وثبــت تقصــي
الفسخ أن يطلب تعو ضًا عما أصابه مـن الضـرر . وتقـول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا الصـدد 
ما يأتي :  "فـإذا كـان اإلخـالل بـااللتزام يرجـع إلـى أن العـين سـلمت فـي حالـة ال تكـون في ـا صـالحة لالنتفـاع الـذي 

قص هذا االنتفاع نقصًا كبيرًا ، فإن المستأجر يكـون بالخيـار بـين الفسـخ أو إنقـاص اهنجـرة أوجرت من أجله ، أو ن
بقــدر مــا نقــص مــن االنتفــاع ، مــع التعــو ض فــي الحــالتين إذا كــان لــه محــل ، كمــا إذا كــان بــالعين المــؤجرة عيــب 

وأصـابه مـن ذلـك  يعرض صحة المستأجر ومن معـه ) كـأفراد أسـرته وعمالـه ومسـتخدميه ( لخطـر جسـيم ، $212
ضرر بالفعل ، وثبت خطأ في جانب المؤجر ، فإن المستأجر يستحا التعو ض طبقًا لقواعـد المسـئولية التقصـير ة 
. وفي هذا المثل اهنخير يجوز للمستأجر أيضًا أن يطلب فسخ العقد ، حتى لو كان قد تنازل عن هذا الحا مقدمًا 

مـــن  469ومنـــه أخـــذ المـــادة  211/2قنـــين االلتزامـــات السو ســـري م ، هنن اهنمـــر يتعلـــا بالنظـــام العـــام : انظـــر ت
 . ( 1121) المشروع "

 التعويض :  -099

وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو إنقاص اهنجرة أو فسخ العقد ، فله فوق ذلك أن يطلب تعو ضا مـن 

                                                 

ومن هنا نرى أال أهمية للخالف فةي جةواز الفسةخ لمجةرد التةأخر عةن التسةليم ، إذ أن الفسةخ  – 498فقرة  1( بودري وفال  8124) 
جوازي في كل األحوال ، وللقاضي أال يحكم به إذا كان ال يوجد ما يبرره . وهو يكون أشد ميال لعدم القضاء به إذا كان كل ما فعله 

ا إذا استغرقت التصليحات أو األبنية التي يجب أن يقوم بها وقتةاً أطةول المؤجر هو مجرد تأخره عن التسليم دون أن يتعمد ذلك ، كم
مما قدره ولم يصب المستأجر من وراء ذلك ضرر جسةيم . هةذا ويالحةظ أن القاضةي يحكةم بفسةخ  اإليجةار ولةو لمجةرد التةأخر فةي 

 231ص  188له ) اإليجار للمؤلف فقرة التسليم ، إذا ثبت أن هذا التأخر قد ترتب عليه فوات   الغرض الذي أوجرت العين من أج
 ( . 4هامل 

ويالحةةظ أن المةةذكرة  – 188وانظةةر اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  - - 398ص  399ص  3( مجموعةةة األعمةةال التحضةةيرية  8123) 

اإليضةةاحية جعلةةت المسةةتأجر يسةةتحق التعةةويض إذا ثبةةت خطةةأ فةةي جانبةةه طبقةةاً لقواعةةد المسةةئولية التقصةةيرية . وبعةةد وضةةع المةةذكرة 
( إلةى عةدم جةواز الخيةرة بةين المسةئولية العقديةة  212ص  – 219ص  111اإليضاحية اتجه رأينةا فةي الوسةيط ) جةزء أول فقةرة 

والمسةةئولية التقصةةيرية ، فةةإذا وجةةدت األولةةى جبةةت الثانيةةة . لمةةا كانةةت مسةةئئولية المةةؤجر عقديةةة ، فقةةد وجةةب اسةةتبعاد المسةةئولية 
 التقصيرية .
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 الفهرس العام

ن يكـون عـدم التنفيـذ ال يرجـع ، بشـرط أ ( 1121) المؤجر عن الضرر الذي أصابه من جـراء عـدم قيامـه بتنفيـذ إلزامـه
 . ( 1124) . يثبته المؤجر ، فال تعو ض ( 1126) إلى سبب أجنبي . أما إذا كان راجعًا إلى سبب أجنبي

وهناك خالف فيما إذا كان يجب على المستأجر إعذار المؤجر حتـى يسـتطيع مطالبتـه بـالتعو ض .  $219
ففر ا يقول إن اإلعذار غير ضروري ، هنن اإلهمال مفروض في جانب المؤجر ، ما دام لـم يثبـت أن عـدم قيامـه 

زم المــؤجر بتعــو ض الضــرر . و قــول فر ــا آخــر إن اإلعــذار ضــروري ، وال يلتــ ( 1128) بالتزامــه ال يرجــع إلــى فعلــه
،  ( 1121) قبــل اإلعــذار . ومــن هــذا الفر ــا مــن يقــول إن اإلعــذار يجــب أن يكــون بإنــذار رســمي أو مــا يقــوم مقامــه

) ومن م من يقول إن أي إنذار يكفي ولو كان كتابًا غير مسجل ما دام يظ ر منـه نيـة المسـتأجر علـى وجـه صـر ح

مـن هـذا  218نص في التقنين المدني المصـري ، فقـد نصـت المـادة . وال محل ل ذا الخالف أمام صراحة ال ( 1190
التقنين على أنه  "ال يستحا التعـو ض إال بعـد إعـذار المـدين ، مـا لـم يـنص علـى غيـر ذلـك " . فيجـب إذن إعـذار 

ــــذار الرســــمي أو باهنوجــــه اهنخــــرى  ( 1191) المــــؤجر ــــام اإلن ــــذارًا رســــميًا أو بمــــا يقــــوم مق ــــذاره إن ، و كــــون إعــــذاره بإن
 . ( 1192) مدني 211لمنصوص علي ا في المادة ا

 االلتزام بتسليم العين غير قابلة لالنقسام :  -211

هذا و الحظ أن التزام المؤجر بتسليم العين المؤجرة غير قابل لالنقسام . فـإذا كـان المـؤجرون متعـددين ، أو 
                                                 

وللمستأجر أن يطلب تعويضاً  – 111ص  192فقرة  19بالنيول وريبير  – 191فقرة  21لوران  – 281فقرة  19( هيك  8121) 
ص  32م  1849أبريةل سةنة  11عن التأخر في التسليم حتى لو تسلم الشيء ما دام قد احتفظ بحقه في التعويض ) استئناف مخةتلط 

321 . ) 
ة قاهرة تبرر عدم طلب تعةويض إذا امتنةع المةؤجر مةن تسةليم ( وال يعتبر مجرد التخوف من حصول اضطرابات سياسية قو 8121) 

 Droitمجلةة القةانون  1988أكتةوبر سةنة  22انظر عكس ذلك السةين  – 414فقرة  1قاعة أجرها الجتماع سياسي ) بودري وفال 
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن ارتفاع مصروفات البناء الناش  عةن  ةالء المةواد األوليةة  – 1988أكتوبر سن  29في 

لندرتها ال يعد قوة قاهرة تحل المؤجر من التزامه بتسةليم العةين للمسةتأجر فةي وقةت معةين ، وإذا وجةد  يعقةد اإليجةار شةرط جزائةي 
م تسليم المستأجر لها ، ولو لم ينص صراحة في هذا الشرط علةى أنةه يطبةق لتطبيقه في حالة عدم تسليم المؤجر للعين المؤجرة وعد

في حالة التأخر عن التسليم ، فال يجوز استبدال جزاء آخر بالجزاء المتفق عليه بدعوى تفسير العقد ، ويجب تطبيق الشرط الجزائي 
وليس للمستأجر أن يطلةب فسةخ العقةد مةادام هنةاك شةرط  ، واعتبار التأخر عن التسليم مندرجاً ضمناً في عدم القيام بواجب التسليم ،

 ( . 19ص  141رقم  14جازيت  1822يونيه سنة  14جزائي رضي به من أول األمر ) استئناف مختلط 
وااللتزام بالتسليم التزام بتحقيق  ايةة . فعةدم  التسةليم ولةو لسةبب أجنبةي يكةون خطةأ ، ولكةن  – 414فقرة  1( بودري وفال  8122) 

 ألجنبي ينفي عالقة السببية فال يكون هناك محل للتعويض .السبب ا
 . 199وفقرة  191وفقرة  199فقرة  1ججيوار  – 198وفقرة  191فقرة  21لوران  – 289فقرة  1( ديفرجييه  8129) 
 – 422وفقةرة  412وفقةرة  412فقةرة  1بةودري وفةال  – 212 – 1 – 82داللةوز  1982ينةاير سةنة  11( نقض فرنسي  8128) 

 . 194فقرة  19بالنيول وريبير  وقرب
 . 282فقرة  19( هيك  8149) 
ويالحظ أنه إذا طلب المسةتأجر التعةويض بسةبب تةأخر المةؤجر  – 11ص  42م  1823ديسمبر سنة  11( استئناف مختلط  8141) 

أصبح تنفيذ االلتزام  ي مدني بأنه ال ضرورة إلعذار المدين إذا  229في تسليم العين ، لم يعد اإلعذار ضرورياً . فقد قضت المادة 
 ( . 2هامل  121ص  112رممكن فال ضرورة لإلعذار ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

 . 299( انظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  8142) 
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ن بأكمل ـا ال باالقتصـار علـى تسـليم مات المؤجر عن عدة ورثة ، فللمستأجر أن يطالب أي واحد من م بتسليم العي
البـاقين . أمـا حـا المسـتأجر فـي طلـب تعـو ض فينقسـم ، وال يســتطيع  211حصـته من ـا ، ول ـذا أن يرجـع علـى $

المستأجر الرجوع على أي من المـؤجر ن إال بمقـدار حصـته . ولكنـه يرجـع علـى كـل مـؤجر بحصـته فـي التعـو ض 
تسليم حصته من العين ، لما تقدم من أن االلتـزام بالتسـليم ال يقبـل االنقسـام ولو كان هذا المؤجر مستعدًا أن يقوم ب

 . ( 1199) ، ولمن كان مستعدًا أن يقوم بحصته في التسليم أن يرجع على من كان مقصرًا في ذلك

 عدم قيام المؤجر بالتسليم بسبب هالك العين

 الهالك : تحمل تبعة –االلتزام بتسليم العين المؤجرة التزام مستقل  -210

رأينــا فــي البيــع أن التــزام البــائع بتســليم المبيــع التــزام غيــر مســتقل ، بــل هــو التــزام متفــرع عــن االلتــزام بنقــل   
مدني في هذا الصـدد علـى أن  "االلتـزام ينقـل حـا عينـي يتضـمن االلتـزام بتسـليم  206الملكية . وقد نصت المادة 

أن هــالك المبيــع قبــل التســليم يكــون علــى المــدين  الشــيء والمحافظــة عليــه حتــى التســليم " . وقــد رتبنــا علــى ذلــك
بالتسليم أي على البـائع ، ال علـى المشـتري هوهـو الـدائن بالتسـليم ولـو أنـه أصـبح مالكـًا للمبيـع بانتقـال ملكيتـه إليـه 

 قبل أن يتسلمه .

يء المـؤجر قبـل أما االلتزام بالتسليم في اإليجار ف و التزام مستقل ال يتفرع عن التزام أصلي ، فإذا هلك الشـ
التسليم هلك على المؤجر ، ال باعتباره مدينًا بالتسـليم كالبـائع ، بـل باعتبـاره مالكـًا للشـيء المـؤجر و قطـع ذلـك أنـه 
إذا هلــك الشــيء المــؤجر بعــد التســليم فــي يــد المســتأجر ، فإنــه ي لــك علــى المــؤجر أيضــًا باعتبــاره المالــك ال علــى 

 شتري هنن البائع قد نفذ التزامه بالتسليم فلم يعد مدينًا به .المستأجر ، وفي البيع ي لك على الم

فما دام االلتزام بالتسليم التزامًا مستقاًل ، كما هو هنـا ، فـال شـأن لـه فـي تبعـة ال ـالك . بـل يرجـع فـي $211
، (  res perit domionoتحمل تبعة ال الك إلى القاعدة اهنصلية وهي تقضي بأن يكون ال الك علـى المالـك ) 

ف ــو الــذي يكســب الغــنم ، وهــو الــذي يتحمــل الغــرم . ومــن ثــم يتحمــل المــؤجر دائمــًا ، إذا كــان هــو المالــك ، تبعــة 

                                                 

 . 291اإليجار للمؤلف فقرة  – 193فقرة  19بالنيول وريبير  – 418فقرة  1بودري وفال  – 192فقرة  1( جيوار  8144) 

أن يتفق المتعاقدان على التعديل من أحكةام التسةليم ، فيشةترط المةؤجر مةثال إعفةاءه مةن المسةئولية عةن التعةرض المةادي  هذا ويصح
الصادر من الغير قبل التسليم . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا حصل االتفا  بين المةؤجر والمسةتأجر علةى عةدم ضةمان المةؤجر 

محكمة الموضوع بهذا الشرط واعتبرته شامال جميع حةاالت التعةرض المةادي ، سةواء  للتعرض المادي الصادر من الغير ، وأخذت
أكانت العين قد سلمت فعال للمستأجرين أم لم تسةلم إلةيهم ، فلةيس ثمةة خطةأ فةي تطبيةق القةانون مةا دام الشةرط جةائزاً قانونةاً ويحتمةل 

وانظةر سةليمان مةرقس فقةرة  – 481ص  1182رقةم  14المحامةاة  1844نةوفمبر سةنة  12التفسير الذي فسرته به ) نقةض مةدني 
 ( . 1هامل رقم  442ص  191
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 . ( 1191) هالك الشيء المؤجر ، سواء كان ال الك قبل التسليم أو بعده

 الفرق بين هالك العين قبل اإليجار وهالكها بعده :  -212

 اإليجار وهالك ا بعد إبرامه . وهناك فرق بين هالك العين قبل إبرام عقد

ففـي الحالـة اهنولـى يكـون اهنمـر تعلقـًا بوجـود الشـيء المـؤجر ، وقـد قـدمنا أنـه يجـب أن يكـن الشـيء المـؤجر 
موجودًا وقت اإليجار . فإذا هلك هالكًا كليًا قبل العقد ، كان اإليجـار بـاطال النعـدام المحـل . أمـا إذا كـان ال ـالك 

بطل في هذا الجزء و بقـى صـحيحًا فـي الجـزء البـاقي ، إال إذا تبـين أن اإليجـار مـا كـان ليـتم جزئيًا ، فإن اإليجار ي
 . ( 1191) بغير الجزء الذي هلك فيبطل اإليجار كله وفقًا لنظر ة انتقاص العقد

شيء وفي الحالة الثانية ، إذا كان ال الك بعد العقد ، يكون اهنمر متعلقًا بتنفيذ التزامات المؤجر ال بوجود ال
 المؤجر . ومن ثم يكون الكالم ال في بطالن عقد اإليجار ، بل في فسخه .

 ال فرق فقي هالك العين بعد اإليجار بين هالكها قبل التسليم وهالكها بعد التسليم : -213

فإذا هلكت العين بغير خطأ المسـتأجر بعـد اإليجـار ، فـال فـرق فـي الحكـم بـين أن ت لـك قبـل التسـليم أو أن  
بعــده ، ففـي الحــالتين ت لـك العــين علـى المــؤجر إذا كــان هـو المالــك ، وفـي الحــالتين ينفسـخ عقــد اإليجــار إذا ت لـك 

 216، و جــوز للمسـتأجر طلـب فسـخ اإليجــار أو إنقـاص اهنجـرة إذا كـان ال ــالك $ ( 1196) كـان ال ـالك هالكـًا كليـاً 
لمــؤجر بالتزاماتــه ، ففــي الحالــة اهنولــى ال يقــوم هالكــًا جزئيــًا . ذلــك أن ال ــالك فــي الحــالتين يســوق إلــى عــدم قيــام ا

 بالتزام التسليم ، وفي الحالة الثانية ال يقوم بالتزام صيانة العين حتى يتمكن المستأجر من االنتفاع ب ا .

 هالك العين قبل التسليم :  -214

بالتزامه من تسليم العـين ، و خلص مما تقدم أنه إذا هلكت العين قبل التسليم ، فتعذر على المؤجر أن يقوم 
كان جزاء ذلك هو نفس الجزاء الذي رأيناه عند الكالم في عدم قيام المؤجر بالتزام التسليم بسبب غير ال الك ، إال 
أن التنفيذ العيني هنا ، فـي حالـة ال ـالك الكلـي ، يكـون متعـذرًا ، فيقتصـر اهنمـر علـى انفسـاخ العقـد مـع التعـو ض 

                                                 

 . 411فقرة  3( انظر في ذلك الوسيط  8143) 
 . 193( انظر آنفاً فقرة  8141) 
( ويرى األستاذان بودري وفال أن المستأجر يتحمل التبعة في هذه الحالة فال ينفسةخ اإليجةار ، ويتحلةل المةؤجر مةن التزامةه  8141) 

( . و ني عن البيان أن استحالة تنفيةذ المةؤجر اللتزامةه فةي العقةد الملةزم  299فقرة  1الستحالة التنفيذ بسبب أجنبي ) بودري وفال 
العقد ينفسخ وفقاً للقواعد العامة ، وال يجوز فةي أيةة حةال أن يحةرم المسةتأجر مةن االنتفةاع بةالعين المةؤجرة للجانبين كاإليجار يجعل 

 3هامل  119ص  192فقرة  19بغير خطأه ويجبر في الوقت ذاته على دفع األجرة ، فإن األجرة تقابل االنتفاع ) بالنيول وريبير 
 ( . 4مكرر  1هامل  411فقرة  1. وانظر أوبري ورو وإسمان 
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مـدني ( ،  161الوجه الذي سنراه تفصـيال عنـد الكـالم فـي هـالك العـين بعـد التسـليم ) م  إن كان له مقتض ، على
 . ( 1194) فنحيل هنا إلى ما ستورده هناك

 تعهد العين بالصيانة -المبحث الثاني

 االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد :  -215

ة كانـت فـي العـين المـؤجرة ، إال إذا اشـترط يقضي التقنين المدني القديم بأن المؤجر ال يكلف بعمل أي مرمـ
فـي العقــد إلزامــه بــذلك . فــالمؤجر إذن ال يلتــزم بتع ــد العــين المــؤجرة بالصــيانة . وقــد انحــرف التقنــين المــدني القــديم 

 ب ذا الحكم عن التقنين المدين الفرنسي ، ون ج من ج الفقه اإلسالمي في هذه المسألة .

لزم المؤجر بتع ـد العـين المـؤجرة بالصـيانة وبالقيـام بجميـع الترميمـات الضـرور ة أما التقنين المدني الجديد في
حتى يتمكن المستأجر من االنتفاع بالعين . وقـد سـار التقنـين المـدني الجديـد فـي يـذلك علـى أحكـام التقنـين المـدني 

سـب أن أشـرنا إليـه والـى أنـه الفرنسي . من ثم كان هناك اختالف بّين بين التقنينين القديم والجديد ، وهو اختالف 
يتفــرع مــن اخــتالف أصــلي ، فــالتقنين القــديم ال يلــزم المــؤجر إال بــأن يتــرك المســتأجر ينتفــع بــالعين المــؤجرة ، أمــا 

 التقنين الجديد فيلزم المؤجر بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين .

ين المدني القديم ، وجـب أن نبـين أوال ولما كان كثير من عقود اإليجار ال يزال خاضعًا هنحكام التقن $214
 أحكام هذا التقنين ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان أحكام التقني المدني الجديد .

 

 صيانة العين المؤجرة في التقنين المدني القديم -المطلب األول

 عدم التزام المؤجر بعمل أية مرمة :  -216

كلـف المـؤجر بعمـل أي مرمـة كانـت إال إذا اشـترط فـي علـى أنـه  "ال ي 119فقـرة أولـى /  940تنص المـادة 
العقد إلزامه بذلك " . فليس على المؤجر إذن ، عند عدم وجود اتفاق ، أن يقوم ال بالترميمات الضـرور ة الجسـيمة 

هــو أن  ( 1198) أو اليسـيرة ، وال بالترميمـات التأجير ـة المعتــادة ، هنن واجبـه كمـا تقـول محكمــة االسـتئناف المختلطـة
 218. $ ( 1110) . وب ذا قضت أيضـًا المحـاكم الوطنيـة ( 1191) يترك المستأجر ينتفع بالعين ال أن يجعله ينتفع ب ا

                                                 

 وما بعدها . 249( انظر ما يلي قرة  8142) 
نةةوفمبر سةةنة  1 – 284ص  29م  1899يونيةةه سةةنة  23 – 113ص  11م  1894فبرايةةر سةةنة  19( اسةةتئناف مخةةتلط  8149) 

 . 242ص  29م  1811أبريل سنة  1 – 8ص  21م  1899
العةةين بالصةةيانة ، فةةإذا لةةم يفةةع فلةةيس لةةه أن يطالةةب ( وقةةد قضةةت محكمةةة اسةةتئناف المختلطةةة بةةأن المسةةتأجر هةةو الةةذي يتعهةةد  8148) 
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 . ( 1111)  مرشد الحيران ( 611والظاهران التقنين المدني القديم قد أخذ هذا الحكم عن الشر عة اإلسالمية ) 

ترميمات اهنخرى الضرور ة لالنتفاع بالعين ف ـي وإن أما الترميمات التأجير ة ف ي على المستأجر . ولكن ال
، إال أنه غير ملـزم بالقيـام ب ـا . وهـي  ( 1112) كانت على المؤجر بمعنى إنه إذا قام ب ا باختياره تحمل مصروفات ا

كــذلك ليســت علــى المســتأجر . فينت ــي اهنمــر إلــى أن ــا تبقــى معطلــة ، ال يلتــزم أحــد بالقيــام ب ــا . وهــذا نقــص كــان 
ًا فــي التقنــين المــدني القــديم ، عمــل علــى تخفيفــه فــي ع ــد هــذا التقنــين بعــض النصــوص القانونيــة والقضــاء ظــاهر 

 . ( 1119) المصري 

 النصوص القانونية : -217

 أما النصوص القانونية ف ي : 
                                                                                                                                                                    

المؤجرة بالتزام ال يعترف به القانون ، وليس للقاضي إزاء النصوص القانونية الصريحة أن يفر  في ذلك بين التصليحات المعتةادة 
نسةها يقضةي بةأن ( . وصدر حكم آخر من المحكمة  284ص  29م  1899يونيه سنة  23والتصليحات الجسيمة ) استئناف مختلط 

المؤجر ال يلتزم بإجراء أي مرمة مهما كانت ضرورية إال إذا وجد شرط يخالف ذلك ، فهو من باب أولى  ير ملزم بالقيةام بأعمةال 
 ( . 242ص  29م  1811أبريل سنة  1لم ينص عليها العقد ) استئناف مختلط 

لقةانون الفرنسةي والقةوانين المصةرية والشةريعة اإلسةالمية ، ( وقد قضت محكمة طنطا الجزئية بأنه يوجد اختالف كلي بين ا 8139) 

فإن المؤجر إنما يترك للمستأجر فقط االنتفاع بالمحل المةؤجر ومرافقةه بالحالةة التةي هةي عليهةا وقةت االسةتئجار ، وال ضةمان علةى 
عيب والضرر بفعةل المةؤجر المؤجر فيما لو حصل ضرر للمستأجر بسبب عيب في المحل المؤجر إال إذا أثبت المستأجر حصول ال

. فالمستأجر الذي استأجر محال لسكناه لمدة معينة ، وأقام فيةه بعضةها ، لةيس لةه اإلخةالل بشةرط اإليجةار أو طلةب الفسةخ بحجةة أن 
الحقةو   1894أ سةطس سةنة  21المحل مضر بالصحة ، ألنه كان عليه أن يثبت من حالة المنزل قبةل اسةتئجاره ) طنطةا الجزئيةة 

رقةم  1المجموعةة الرسةمية  1894ديسةمبر سةنة  4وانظر حكما آخر من نفس المحكمة في هذا المعنةى صةدر فةي  – 229ص  18
 ( . 144ص  29

وقد يشترط المؤجر على المستأجر أن يقوم بإصالح العين المؤجرة ، وأنه إذا لم يقم بذلك جاز للمةؤجر أن يقةوم هةو بإصةالح العةين 
إنما يرتب االلتزام في ذمة المستأجر ، وال التزام على المؤجر بحي  إذا لم يسةتعمل هةذا حقةه فةي على نفقة المستأجر . فهذا الشرط 

القيام باإلصالح على نفقة المستأجر فال مسئولية عليه . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كةان عقةد اإليجةار يوجةب علةى المسةتأجر 
مؤجر أن يقوم بعمل هذه اإلصةالحات علةى نفقةة المسةتأجر فةي حالةة تةأخره القيام بما يلزم العين المؤجرة من إصالحات ، ويخول ال

عن إجرائها . فإنه إذا ما أهمل المستأجر في القيام بتلةك اإلصةالحات ولةم يسةتعمل المةؤجر حقةه فةي القيةام بهةا ، فةذلك ال يعتبةر مةن 
نةوفمبر سةنة  23مةن التلةف ) نقةض مةدني  جانب المؤجر خطأ مستوجباً خفض ما ستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة

 ( . 21ص  2رقم  1مجموعة أحكام النقض  1838
ال يجبر صاحب الدار المؤجرة على عمارتها وترميم مةا اختةل "من مرشد الحيران على ما يأتي :   131( وقد نصت المادة  8131) 

ذا لم يفعل المؤجر ذلك ، كان للمستأجر أن يخر  منها ، من بنائها وإصالح ميازيبها ، وإن كان ذلك عليه ال على المستأجر . لكنه إ
 إال إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخرو  منها . 

وهةةذا هةةو حكةةم  – 219ص  29م  1811مةةارس سةةنة  22 – 149ص  22م  1811ينةةاير سةةنة  29( اسةةتئناف مخةةتلط  8132) 
مارة الدار المستأجرة وتطيينها وإصالح الميزاب وما كان مةن البنةاء علةى رب ع"الشريعة اإلسالمية أيضاً ، جاء في ابن عابدين :  

الدار ، وكذا كل ما يخل بالسكنى . فإن أبى صاحبها أن يفعل كان للمستأجر أن يخر  منها ، إال أن يكون المستأجر استأجرها وهةي 
صةاحب الةدار . ولكةن بةال جبةر عليةه ، ألنةه ال يجبةر كذلك وقد رآها لرضاه بالعيب . وإصالح بئر الماء والبالوعةة والمخةر  علةى 

على إصالح ملكه . فإن فعله المستأجر فهو متبرع ، وله أن يخةر  إن أبةى ربهةا خافيةة ، أي إال إذا رآهةا كمةا مةر ، وفةي الجةوهرة 
حيران وقةد مةر ذكرهةا من مشرد ال 131انظر آنفاً المادة  –(  12ص  – 11ص  1) ابن عابدين  "وله أن ينفرد بالفسخ بال قضاء 

 من نصوص الشريعة اإلسالمية المتقدمة . 314فقرة أولى /  429. وظاهر أن التقنين المدني القديم قد نقل المادة 
 . 291( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  8134) 
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مـدني قـديم مــن أنـه يجـوز للمسـتأجر أن يشــترط  119فقــرة أولـى /  940مـا قضـت بـه المـادة  –أوال  $211
المؤجر القيام بالترميمات الضرور ة ، فقد قضـي هـذا الـنص بأنـه ال يكلـف المـؤجر بعمـل أي مرمـة كانـت إال على 

إذا اشترط في العقد إلزامه بذلك . فإذا وجد هذا الشرط كان على المؤجر أن يقوم ب ذه الترميمات ، وإذا لم يقم ب ـا 
كما يجـوز لـه أن يطلـب فسـخ اإليجـار . و جـوز لـه فـي  كان للمستأجر أن يلزمه بذلك أو أن يقوم ب ا على نفقته ،

جميع اهنحوال مطالبة المؤجر بالتعو ض عن الضرر ، بشرط ا يكون عـدم القيـام بـااللتزام أو التـأخر فـي القيـام بـه 
. وغني عن البيان أنه كما يمكن أن يتفا التعاقـدان علـى أن يلتـزم المـؤجر بالقيـام  ( 1111) منسوبًا إلى فعل المؤجر

 . ( 1111) لترميمات الضرور ة ، كذل يجوز ل ما أن يتفقا على أن يلتزم ب ا المستأجر ال المؤجربا

وإذا لم يكن القيام ب ذه الترميمات الضرور ة واجبا على المؤجر ، ف و على اهنقل من حقه ، بمعنـى  –ثانيًا 
مــدني قــديم  116/  941صــت المــادةأنــه إذا أراد القيــام بالترميمــات لــم يجــز للمســتأجر أن يمنعــه مــن ذلــك . وقــد ن

على أنه  "ال يجوز لمستأجر منزل أو قسم منه أن يمنع المؤجر من إجراء المرمات المسـتعجلة الضـرور ة لصـيانة 
العقار ، ولكن إذا ترتب على تلك الترميمات عدم إمكان االنتفاع بالمستأجر فللمستأجر أن يطلـب بحسـب اهنحـوال 

مدني قديم على ما يـأتي :  "وفـي  114/  942هنجرة مدة الترميم " . ونصت المادة إما فسخ اإليجار أو تنقيص ا
أن يطلـب فسـخ  210أي حال من اهنحوال ال يجوز للمسـتأجر الـذي لـم يـزل سـاكنا فـي المكـان إلـى تمـام التـرميم $

فـإن التقنـين  اإليجار " . ونرى من هذه النصوص أن العـين المـؤجرة إذا كانـت فـي حاجـة إلـى ترميمـات ضـرور ة ،
. أمـا إذا  ( 1116) المدني القديم ال يسد على المؤجر الطر ا للقيام ب ا ، على شـرط أن تكـون ضـرور ة لحفـظ العـين

                                                 

التعةديالت واألبنيةة المتفةق ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المةؤجر الةذي تةأخر عةن الميعةاد المحةدد فةي القيةام ب 8133) 
أبريةل  11على عملها في المكان المؤجر ، ال يكون مسئوال عن تعويض إذا كان هذا التأخير ال يرجةع إلةى فعلةه ) اسةتئناف مخةتلط 

 ( .  491ص  21م  1898سنة 
هذا وإذا لم يوجد اتفا   – 219ص  29م  1811مارس سنة  22 – 229ص  11م  1988يونيه سنة  2( استئناف مختلط  8131) 

يلزم المؤجر أو المستأجر بالترميمات الضرورية ، وقام المستأجر بها ، فإنه ال يستطيع أن يرجع إلى المؤجر بدعوى اإلثراء هنا له 
 1829مةارس سةنة  29عكس ذلك استئناف مختلط  – 422ص  21م  1814مايو سنة  3سبب هو عقد اإليجار ) استئناف مختلط 

( . وال يمكن القياس على قاعدة أن المؤجر يجب أن يرد للمستأجر المصروفات الضرورية التي أنفقها هذا األخيةر  241ص  39م 
على العين لحفظها من الهالك ، فهناك فر  بين هذه المصروفات وبين مصروفات   الترميمات الضرورية التةي ينفهةا المسةتأجر ال 

 تفاع بالعين .لحفظ العين من الهالك بل الستكمال االن
( سواء كانت العين منزال كما يصرح النص ، أو أرضاً أو منقوال ، والنص إنمةا خةص المنةزل بالةذكر ألنةه هةو الةذي يكةون  8131) 

وال  –(  182ص  92وقارن محمد علي إمام فقةرة  – 1هامل  212ص  292عادة في حاجة إلى الترميم ) اإليجار للمؤلف فقرة 
 الضرورية في الحالة األولى التي سبق ذكرها .يكفي أن تكون الترميمات 

 1811نوفمبر سةنة  8هذا ويجوز للمؤجر أن يهدم العين المؤجرة إلعادة بنائها إذا كانت حالة العين تستدعي ذلك ) استئناف مختلط 
( ، وكذلك يجوز له أن يكلف شركة المياه أن توقف سير المياه في األنابيب الموجودة بةالمنزل المةؤجرة إذا كةان هةذا  12ص  29 م

ضرورياً لحفظ العين ، وليس للمستأجر أن يرجع في هذه الحالة على شركة الميةاه باعتبةار أنةه هةو الةذي تعقةاد معهةا ، ولكةن لةه أن 
ينةاير  21هذا قد بالغ في تقدير ما ينجم من الضةرر مةن عةدم وقةف سةير الميةاه ) اإلسةكندرية المختلطةة يرجع على المؤجر إذا كان 

( . وتقضي المحاكم الفرنسية بأنه ال يجوز لصاحب بركة أجر حق الصةيد فيهةا آلخةر  111ص  224رقم  12جازيت  1822سنة 
، فإن فعل كان مسئوال عةن تعةويض المسةتأجر حةق الصةيد ) انجيةه أن يخلي البركة من المياه إلى الثلثين إلجراء ترميمات بمصنعه 

 . 213ص  1981مجموعة أحكام انجيه  1981يوليه سنة  22االستئنافية 
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، أو  ( 1114) لــم تكــن هــذه الترميمــات ضــرور ة لحفــظ العــين ، بــل كانــت مــثال إلدخــال تحســينات أو ز ــادة فــي البنــاء
اهنول ؛ فال يسمح للمـؤجر أن يقـوم بـذلك فـي أثنـاء اإليجـار اهنول إلعداد العين لمستأجر آخر عند انت اء اإليجار 

. وســـنعرض لتفصـــيالت هـــذه المســـألة عنـــد الكـــالم فـــي  ( 1118) إال إذا كانـــت قـــد اشـــترطه علـــى المســـتأجر مـــن قبـــل
) صيانة العين في التقنـين المـدني الجديـد ، فـإن حكـم هـذا التقنـين يوافـا حكـم التقنـين المـدني القـديم فـي خصوصـ ا

1111 ) . 

وإذا فــرض ا المســتأجر لــم يتشــرط علــى المــؤجر القيــام بالترميمــات الضــرور ة ، ولــم يســتعمل  –ثالثــًا  $211
) المـؤجر حقــه فـي القيــان بمــا هـو الزم من ــا لحفـظ العــين ، ثــم حـدث بعــد ذلـك أن هلكــت العــين أو حصـل ب ــا خلــل

ني قـديم علـى مـا يـأتي :  "لكـن إذا هلـك مـد 111 – 111فقرة ثانية وفقـرة ثالثـة /  940. فقد نصت المادة  ( 1110
الشــيء المــؤجر ينفســخ اإليجــار حتمــا . وأمــا إذا حصــل بــه خلــل فيجــوز للمســتأجر أن يطلــب إمــا فســخ اإليجــار أو 
نقص اهنجرة على حسب اهنحوال . ومع ذلك إذا تع د المؤجر في حالة تنقيص اهنجرة بإعـادة الشـيء المـؤجر إلـى 

.  ( 1111) اإليجار ، فتستحا اهنجرة بتمام ا بدون تنقيص شيء من ا من يوم التـرميم "الحالة التي كان علي ا وقت 
( هـالك الشـيء المـؤجر هالكـًا  1، بـين الحـالتين : )  ( 1112) ومن هذا نرى أنه يجـب التفر ـا ، عنـد هـالك الشـيء

.  ( 1111) ، وفي هذه الحالة ينفسخ اإليجار حتمًا بال حاجة إلى حكم ، و كون ال الك إذن على المؤجر ( 1119) كلياً 
                                                 

 . 194ص  122رقم  12جازيت  1822ماس سنة  11 – 414ص  11م  1894يونيه سنة  12( استئناف مختلط  8132) 
نةوفمبر  3طلب إنقاص األجرة إذا كان هناك محل لذلك ) استئناف مخةتلط ( وحتى مع وجود هذا الشرط للمستأجر الحق في  8139) 

 ( . 3ص  22م  1813سنة 
مةن مرشةد الحيةران  139( وتتفق أحكام الفقه اإلسالمي في هذه المسألة مع أحكام التقنيني القديم والجديد . فقد نصةت المةادة  8138) 

صةيانتها ، فةال يمنةع المسةتأجر المةؤجر مةن إجرائهةا . فةإن ترتةب علةى إذا احتاجةت الةدار المسةتأجرة لعمةارة ضةرورية ل"على أنه  
 . "العمارة ما يضر بالسكنى أو يخل بالمنفعة ، فالمستأجر بالخيار بين الفسخ وعدنه 

( يالحظ أن هالك العين أو حصةول خلةل بهةا ال يكةون ناشةئاً حتمةا عةن عةدم القيةام بالترميمةات ، وإال كانةت هةذه الترميمةات  8119) 
 رية لحفظ العين نفسها ، فيجوز للمستأجر عند ذلك أن يقوم بها ويرجعه بالمصروفات على المؤجر .ضرو
لكةن إذا هلةك  – 313مدني مختلط فتختلفان عةن هةذا الةنص ، وتجريةان علةى الوجةه اآلتةي : م  311و  313( أما المادتان  8111) 

إذا لةم يترتةب علةى الخلةل عةدم  – 311م  –انسةخ اإليجةار الشيء المةؤجر أو حصةل بةه خلةل بحية  صةار ال يصةلح لالنتفةاع بةه ، 
صالحية الشيء المؤجر لالنتفاع المقصود منه بين المتعاقدين ، فللمستأجر الحق فقط في تنقيص األجرة تنقيصاً نسبياً ، وكل هذا مةا 

 لم يكن هناك شرط بخالفه .
ياجه لترميمات ضرورية أو كان الهالك سةببه  يةر ذلةك . ( يالحظ أن هذه األحكام تسري ، سواء هلك الشيء من جراء احت 8112) 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن الهالك ال يلزم أن يكون ناشئاً حتما عن عدم القيام بالترميمات . واألمثلة على ذلك أن تهلةك العةين بسةبب 
 ما بعدها ( . و 282وفقرة  342فقرة  1حريق أو  ر  أو صاعقة من السماء أو حرب  مدمرة الخ ) بودري وفال 

ويقيس القضاء الفرنسي حالة فقد االنتفاع بالشيء على حالة الهةالك المةادي . ويةراد بةذلك أن يمتنةع علةى المسةتأجر االنتفةاع بةالعين 
بسبب عمل صادر من جهة اإلدارة أو بسبب حرب أو  ر ذلك . وقد  قضت محكمة االستئناف المختلطة بمةا يؤيةد هةذا ، فحكةم بةأن 

مةدني مخةتلط ) اسةتئناف مخةتلط  313ع بالشيء يجب إلحاقه بهالك الشيء نفسه ويكون مبرراً لفسخ اإليجةار طبقةاً للمةادة فقد االنتفا
 ( . 111ص  48م  1812يونيه سنة  21
بعةض  ( ويعد هالكاً كلياً نزع ملكية العين للمنفعة العامة ، وهالك البناء كله ولو بقيت األرض التةي عليهةا البنةاء وبقةي معهةا 8114) 

 ( .  4هامل  212ص  298الحيطان قائماً ) اإليجار للمؤلف فقرة 
المجموعةةة  1999فبرايةر سةةنة  23 – 111ص  1المجموعةةة الرسةمية المختلطةةة  1999ينةاير سةةنة  28( اسةتئناف مخةةتلط  8113) 
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أو صــيرورته غيــر قابــل لالنتفــاع بــه انتفاعــًا كــامال ، وفــي هــذه  212( هــالك الشــيء المــؤجر هالكــًا جزئيــًا $ 2) 
قــد أو بإنقــاص اهنجــرة علــى حســـب الحالــة يكــون للقاضــي الحــا فــي تقــدير جســامة هــذا الــنقص والحكــم بفســخ الع

. فـإذا حكـم بإنقـاص اهنجـرة ، ثـم تع ـد المـؤجر بإعـادة الشـيء المـؤجر إلـى الحالـة التـي كـان علي ـا  ( 1111) اهنحوال
. والمف ــوم مــن نــص  ( 1116) وقــت اإليجــار ، وأعــادة بالفعــل ، اســتحا اهنجــرة بتمام ــا دون نقــص مــن يــوم اإلعــادة

الحا في طلـب إعـادة الشـيء المـؤجر إلـى الحالـة التـي كـان علي ـا ولـو عـارض مدني قديم أن للمؤجر  940المادة 
ـــذلك االســـتمرار فـــي إنقـــاص اهنجـــرة ـــر  ( 1114) المســـتأجر ، ليتجنـــب المـــؤجر ب . ولكـــن ال يجـــوز للمســـتأجر أن يجب

ي المـؤجر علــى إعـادة الشــيء المـؤجر إلــى الحالـة التــي كـان علي ــا ، هنن المـؤجر ال يجبــر علـى إجــراء أيـة مرمــة فــ
. وهذا بخالف التقنين المدني الجديد ، فسنرى أن المسـتأجر يسـتطيع أن يلـزم المـؤجر  ( 1118) التقنين المدني القديم

 . ( 1111) بإعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التي كان علي ا وأن يقوم عند االقتضاء بذلك على نفقة المؤجر

 القضاء : -218
فـي أحكـام التقنـين المـدني القـديم الخاصـة بصـيانة العـين  وقد عمل القضاء أيضًا على سد بعـض الـنقص : 

 المؤجرة ، وذلك منن ناحيتين :

) ) الناحية اهنولى ( أنه يعتبر الحرمان الكلي أو الجزئي من االنتفاع بالعين المؤجرة في حكم ال الك المادي

. ومن ثم يمكن القول إن العين إذا احتاجت إلى ترميمات ضرور ة بحيث يكون عدم القيام ب ـذه الترميمـات  ( 1160
                                                                                                                                                                    

 . 81ص  14الرسمية المختلطة 
 1م  1983يناير سنة  19 – 199ص  4م  1981فبراير سنة  1 – 211ص  2م  1989مايو سنة  13( استئناف مختلط  8111) 

) إنقةةاص األجةةرة إذا  13ص  22م  1898ديسةةمبر سةةنة  22 –) إنقةةاص األجةةرة بسةةبب عةةدم وجةةود ميةةاه كافيةةة للةةري (  118ص 
) الفسةخ إذا أصةبحت العةين  يةر صةالحة  111ص  28 م 1812يونيةه سةنة  21 – مرت مياه النيل الجزء األسةفل مةن المنةزل ( 

) أوجرت جملة أراضي صفقة واحدة ، وحفةظ المةؤجر لنفسةه  41ص  13رقم  14جازيت  1822أبريل سنة  21 –لالنتفاع بها ( 
بيةع وفةي الحق في بيع بعضها مع فسخ اإليجار فيما يباع ، وثبت أن المةؤجر بةاع مةن هةذه األراضةي أجودهةا ، ففسةخ اإليجةار فيمةا 

) دفع المستأجر لألجرة ال يعد نزوال منه عن حقةه فةي طلةب إنقاصةها ، إال  141ص  41م  1824يونيه سنة  21 –الباقي أيضاً ( 
) ذا نشةأ خلةل البنةاء بعضةه مةن  139ص  41م  1823ينةاير سةنة  19 –إذا فهم ذلك من دفعه األجةرة بةدون أي تحفةظ مةن قبلةه ( 

 بسبب ضعف أساسات المنزل ، كانت المسئولية مشتركة بين المالك وشركة المياه ( . عيب في مواسير المياه وبعضه
وقضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه وإن كان من المبةادل المقةررة عةدم جةواز الجمةع بةين دعةوى تنقةيص األجةرة ودعةوى فسةخ 

لك دعوى بتنقيص األجرة ثم أصبح مةن المحقةق لديةه اإليجار ، إال أنه يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد رفع قبل ذ
( .  98ص  24رقةم  29المجموعةة الرسةمية  1819ديسةمبر سةنة  21أن االنتفاع بالعقار المؤجر مستحيل بالمرة) استئناف وطني 

ار ، وجةب وقضت هذه المحكمة أيضاً بأنه إذا ثبت أن األطيان المةؤجرة حرمةت طةر  الةري التةي كانةت تتمتةع بهةا فةي وقةت اإليجة
 ( . 314ص  3المحاماة  1821مايو سنة  22تخفيض قيمة األجرة إلى الحد الالئق ) استئناف وني 

 مكررة . 411فقرة  1( بودري وفال  8111) 
 مكررة . 439( جرانموالن في العقود فقرة  8112) 
 . 192اإليجار فقرة  2( دي هلتس  8119) 
 . 298ة فقر – 291( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  8118) 
)  498ص  43م  1822فبرايةر سةنة  29وانظر : اسةتئناف مخةتلط  –( انظر أحكام القضاء المشار إليها في الفقرة السابقة  8119) 
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من شأنه أن ينقص االنتفاع ب ا ، فإن ذلك يكون في حكم ال الك المادي ، فيجوز إذن للمسـتأجر طلـب الفسـخ أو 
ي أخـذ عن ـا التقنـين المـدني القـديم فـي مســألة إنقـاص اهنجـرة . و ـدعم هـذا القـول أن الشـر عة اإلسـالمية ، وهــي التـ

صيانة العـين المـؤجرة ، لـم تكتـف بـأن يكـون للمسـتأجر الحـا فـي أن يشـترط قيـام المـؤجر بالترميمـات الضـرور ة ، 
ولم تكتف بأنه إذا هلكت العين هالكًا كليًا أو جزئيًا جاز طلب فسخ العقد أو إنقاص اهنجرة ، بل أجازت فوق ذلك 

إذا كانت العين تحتاج إلى ترميمات ضرور ة ولم يكن قد رآها من قبـل ، أن يطلـب فسـخ اإليجـار ولـو  للمستأجر ،
لــم يكــن هنــاك شــرط بــذلك ، حتــى لــو كــان احتــاج العــين للترميمــات لــم يــؤد إلــى هالك ــا هالكــًا كليــًا أو جزئيــًا . فقــد 

ؤجرة على عمارت ا وترميم ما اختل من من مرشد الحيران على أنه  "ال يجبر صاحب الدار الم 611نصت المادة 
بنائ ا وإصالح مياز ب ا ، وإن كان ذلك عليه ال على المستأجر . لكنه إذا لـم يفعـل المـؤجر ذلـك ، كـان للمسـتأجر 
أن يخرج من ا ، إال إذا كان استأجرها وهي كذلك وقد رآها فليس له الخروج من ا " . وقد كتبنا فـي هـذا الصـدد فـي 

مدني القديم ما يأتي :  "وظـاهر أن القـانون المصـري ) التقنـين المـدني القـديم ( كالشـر عة اإلسـالمية ع د التقنين ال
أيضًا من حيث أنه يجيز للمستأجر طلب الفسخ إذا لم يقم المـؤجر بالترميمـات الضـرور ة حتـى لـو لـم يترتـب علـى 

صــوص القــانون المصــري ) التقنــين المــدني عــدم القيــام ب ــذه الترميمــات هالكــك العــين كليــًا أو جزئيــًاال إن ظــاهر ن
القديم ( ال يعطي للمستأجر الحا في فسخ اإليجار لمجرد احتياج العين إلى ترميمات ضرور ة إذا لم يؤد هذا إلى 

اهنخـذ ب ـذا الـرأي ، ونـى أن المشـرع المصـري  211هالك العين هالكًا كليًا أو جزئيًا . ولكننا مع ذلك نتـردد فـي $
ا أخذ بأحكام الشر عة اإلسالمية في هذا الموضوع وترك أحكام القانون الفرنسي ، أن يذهب إلى حـد لم يرد ، عندم

هبت إليه الشر عة . وعلى كل حال فإن احتياج العين إلى ترميمات ضرور ة ، ولو لم ت لك هـذه العـين 1أبعد مما 
يعتبــر الحرمــان الكلــي أو الجزئــي مــن ، يجعــل االنتفــاع ب ــا غيــر كامــل . وقــد ســبا أن رأينــا أن القضــاء المصــري 

االنتفـاع ، ولــو لــم يكـن هنــاك هــالك مــادي ، فـي حكــم هــذا ال ـالك . وبنــاء علــى هــذا المبـدأ يجــوز القــول إن مجــرد 
احتياج العين إلى ترميمات ضرور ة مـن شـأنه أن يـنقص االنتفـاع ب ـا يكـون فـي حكـم ال ـالك . وال ـالك كمـا رأينـا 

أو إنقــاص اهنجــرة . وبــذلك يمكــن تقر ــب القــانون المصــري ) التقنــين المــدني القــديم ( يســوأ للمســتأجر طلــب الفســخ 
( صــر ح فـــي  168. وســنرى أن التقنـــين المــدني الجديـــد ) م  ( 1161) مــن الشــر عة اإلســـالمية فــي هـــذا الموضــوع "

) قــاص اهنجــرةإعطــاء المســتأجر الحــا ، إذا لــم يقــم المــؤجر بالترميمــات الضــرور ة ، فــي طلــب فســخ اإليجــار أو إن

1162 ) . 

) الناحية الثانية ( أن القضاء المصري يدفع المؤجر بطر ا غير مباشر إلى القيـام بالترميمـات الضـرور ة . 
                                                                                                                                                                    

 سلم المؤجر للمستأجر شقة مفروشة ولكنها مألى بالبق والناموس والفيران ( .
اسةتئناف  – 194ص  – 192ص  22إمةام فقةرة  وانظر أيضاً في هةذه المعنةى محمةد علةي – 219( اإليجار للمؤلف فقرة  8111) 

 . 489ص  31م  1844مايو سنة  49مختلط 
 . 221( انظر ما يلي فقرة  8112) 
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( ، دعـوى علـى المـؤجر  168وهو لم يصل إلى حد أن يعطي للمستأجر ، كما فعـل التقنـين المصـري الجديـد ) م 
، هنن نصوص التقنين المدني القـديم ال تسـاعد علـى هـذا . ولكنـه ،  يطلب في ا التنفيذ عينا والقيام ب ذه الترميمات

من ج ة أخرى ، قرر أنه وإن كان المستأجر ال يستطيع إجبار المؤجر على القيام بالترميمات الضرور ة ، إال أن 
ر علــى العــين المــؤجرة إذا أصــاب ا خلــل مــن جــراء تقصــير المــؤجر فــي القيــام ب ــذه الترميمــات ، لــم يقتصــر المســتأج

، بـل لـه أيضـًا أن يطلـب تعو ضـات عمـا  111 – 119/  940طلب فسخ اإليجار فقـط كمـا تقضـي بـذلك المـادة 
يصـيب شخصـه أو مالـه مــن الضـرر بسـبب هــذا الخلـل . وقـد صــدرت عـدة أحكـام مــن محكمـة اسـتئناف المختلطــة 

المسـتأجر تعو ضـًا شـرطين  ولكن يالحظ أن القضاء المصـري يشـترط فـي إعطـاء 211. $ ( 1169) تقرر هذا المبدأ
: ) أوال ( أال يكون الخلل الذي أصاب الشيء المؤجر قد حدث قضاء وقدرًا ، بل يجب ن يكون هناك تقصير من 

. و عــد تقصــيرًا مجــرد عــدم قيــام المــؤجر بالترميمــات الضــرور ة مــع  ( 1161) المــؤجر يكــون أســاس المســئولية المدنيــة
. ولكـن إذا كـان المسـتأجر نفسـه قـد أهمـل بـدوره ،  ( 1161) يـنجم عـن ترك ـا علمه بضرورة القيام ب ا وبالخطر الـذي

. ثانيـًا أن يكـون  ( 1166) أو اشترط المؤجر أنه غير مسئول مع علم المستأجر بالخطر ، فال مسئولية على المـؤجر
                                                 

( قضت محكمة االسةتئناف المختلطةة بأنةه وإن كةان المةؤجر ال يلتةزم بتمكةين المسةتأجر مةن االنتفةاع ، بةل يتركةه فقةط ينتفةع  8114) 

حول دون مسئولية المؤجر عن الجريمة المدنية أو شةبه الجريمةة ، فةإذا حةد  بسةبب خطةأه بالعين المؤجرة ، إال أن هذه القاعدة ال ت
حواد  أصابت بالضرر أشخاص أو أموال المستأجرين منه ، وطالب هؤالء بتعويض ، ال عن الترميمات البسيطة المعتادة وال عن 

شخاصةةهم أو فةةي أمةةوالهم ، فةةإن المةةؤجر يلتةةزم بهةةذا الحرمةةان مةةن االنتفةةاع بةةالعين المةةؤجرة ، ولكةةن عةةن اضةةرر الةةذي أسةةابهم فةةي أ
( . وقضت أيضاً بأن مالةك العقةار يلتةزم بةأن يراقةب بنفسةه أو  113ص  13م  1892فبراير سنة  29التعويض ) استئناف مختلط 

ا يتعلةق بالضةرر بمن يقوم مقامه أن عقاره ال يكون خطراً على ساكنيه أو علةى المةارة ، ور مةاً مةن سةكوت القةوانين المختلطةة فيمة
الذي تحدثه األشياء التي في حراسة اإلنسان ، فإن المالك يجب أن يكون مسئوال عن الضةرر الةذي يحةد  بسةبب سةوء حالةة العقةار 

( . وانظةر  111ص  11م  1894ينةاير سةنة  29الناش  إما عن عيب في البناء أو إ فال لصيانة العقار وتعهده ) استئناف مخةتلط 
نةةوفمبر سةةنة  19 – 122ص  11م  1893مةةارس سةةنة  23 – 113ص  11م  1894فبرايةةر سةةنة  19مخةةتلط  أيضةةاً : اسةةتئناف

 . 139ص  41م  1823يناير سنة  119 9 391ص  41م  1824يونيه سنة  1 – 11ص  22م  1898
جر بسةةبب قةةري ( وقةةد قضةةت محكمةةة االسةةتئناف الوطنيةةة بأنةةه ال يترتةةب علةةى حرمةةان المسةةتأجر مةةن االنتفةةاع بالمحةةل المةةؤ 8113) 

كالرشح الذي تسرب إلى الجدران بسبب فيضان النيل فيضاناً  ير عادي أية مسئولية على المالك ، وال ينشأ عن هذا الحرمان سوى 
( . انظر أيضاً :  98ص  24رقم  29المجموعة الرسمية  1819ديسمبر سنة 21حق المستأجر في فسخ اإلجارة ) استئناف وطني 

ص  14م  1891فبرايةةر سةةنة  3 – 199ص  4م  1981فبرايةةر سةةنة  1 – 243ص  2م  1989يةةل سةةنة أبر 8اسةةتئناف مخةةتلط 
 139ص  41م  1823يناير سنة  19 – 13ص  22م  1898ديسمبر سنة  22 – 284ص  29م  1899يونيه سنة  23 – 111
 . 91رقم  31المجموعة الرسمية  1848أكتوبر سنة  21طنطا الكلية  –
( وتقضي المحاكم الفرنسية بذلك ، فقد قضي بأنةه إذا كانةت األمةاكن المةؤجرة قديمةة العهةد واحتاجةت إلةى المرمةة ، وقصةر  8111) 

المالك في عمةل المرمةات الضةرورية لصةيانة العقةار ، وترتةب علةى إهمالةه هةذا أن تةداعى العقةار إلةى السةقوط ، وأمةرت مصةلحة 
ويض الضةرر الةذي يصةيب المسةتأجر مطلقةاً . أمةا إذا كةان هةدم العقةار بنةاء علةى قةرار التنظةيم بهةدم العقةار ، كةان مسةئوال عةن تعة

مصلحة التنظيم تعديال لخط التنظيم ، واضطر المالك لهدمه ، فإنه ال يكون مسئوال ألن قرار التنظيم في حكم القوة القاهرة ) محكمة 
 ( . 121ص  9المحاماة  1822يوليه سنة  2شارنتون 

محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا كان المستأجر يعلم أن سقوط المنزل محتم ، ومع ذلك أهمل في نقل بضةائعه  ( وقد قضت 8111) 

مةارس  19، فليس له الرجوع على المؤجر بتعويض الضرر الذي لحةق بتلةك البضةائع ، ألنةه كةان يمكنةه تالفيةه ) اسةتئناف وطنةي 
وقضت محكمةة الموسةكي بةأال حةق للمةدعي فةي التعةويض عةن الضةرر  ( . 111ص  29رقم  12المجموعة الرسمية  1812سنة 

الذي لحق بمفروشاته من األمطار التي تساقطت من أسقف منزل استأجره مةن وزارة األوقةاف بعةد أن ثبةت أن المسةتأجر كةان يعلةم 
 1824يناير سنة  22وسكي الخلل من قبل ، واشترطت وزارة األوقاف عدم مسئوليتها عن الضرر الناش  من تساقط األمطار ) الم
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يسـتحا مـن اجلـه التعـو ض لـيس ناشـئًا مـن مجـرد سـخ اإليجـار فـي  216الضرر الذي أصـاب المسـتأجر والـذي $
وقـت غيـر الئـا ، أو مـن مجـرد حرمـان المسـتأجر مــن االنتفـاع بـالعين المـؤجرة ، بـل يجـب أن يكـون هنـاك ضــرر 
غيـــر ذلـــك أصـــاب المســـتأجر فـــي شخصـــه أو فـــي مالـــه بســـبب عـــدم القيـــام بالترميمـــات الضـــرور ة ، كتلـــف بعـــض 

باعـه بسـبب الخلـل الـذي حصـل المنقوالت الموجودة في المنزل المـؤجر أو إصـابة المسـتأجر أو أحـد مـن أهلـه أو أت
. ونرى من ذلك أن أساس التعو ض في نظر القضـاء المصـري لـيس هـو عقـد اإليجـار نفسـه ، بـل  ( 1164) بالمنزل

التقصـــير الحاصـــل مـــن المـــؤجر والـــذي تســـبب عنـــه ضـــرر أصـــاب شـــخص المســـتأجر أو مالـــه ، فالمســـئولية هنـــا 
 ( 1161) المستأجر هو الذي يجب عليه إثبات هذا الخطأ. ومن ثم كان  ( 1168) مسئولية تقصير ة ال مسئولية عقدية

 . 

 المطلب الثاني 

 صيانة العين المؤجرة في التقنين المدني الجديد

 مسائل ثالث : -219

عمل التقنين المدني الجديد على تع د العين المؤجرة بالصيانة حتى تبقى بعد تسليم ا صالحة لالنتفاع ب ا  
 االنتفاع المقصود ، وذلك بطر قة ثالثة :

) الطر ا اهنول ( أوجب التقنين الجديد على المؤجر بطر ا مباشر أن يتع د العين المؤجرة بالصيانة لتبقى 

                                                                                                                                                                    

 ( . 32ص  3المحاماة 
( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المستأجر ليس له إال أن يطلب فسخ اإليجار مةع االعفةاء مةن األجةرة مةن وقةت  8112) 

سةتئناف مخةتلط حرمانه من االنتفاع بالعين المؤجرة ، وال يجوز أن يطلب تعويضاً عن مجرد الخلل الذي أصاب المكان المةؤجر ) ا
ومسةئولية المالةك فةي  – 192ص  494رقةم  14جازيةت  1824يونيةه سةنة  1انظر  –(  111ص  14م  1891فبراير سنة  13

حالة حرمان المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة تكون مقصورة على المستأجر الذي تعاقد معه ، وال تتعدى إلى األشخاص الةذي 
يكونوا طرفا في عقد اإلجارة . فإذا كان المستأجر يؤوى أو يعول أفراداً من ذوي قرابته ، فاضطروا  كان يؤويهم معه في البيت ولم

بسبب الخلل الذي طرأ على العين المؤجرة إلى السكنى بأحد الفناد  ، فال يكون المالك مسئوال عةن رد نفقةة اإلقامةة بالفنةد  إلةيهم ، 
 ( . 139ص  41م  1823يناير سنة  19ية تجعله مسئوال أمامهم ) استئناف مختلط ألنه ال توجد بينه وبينهم أدنى رابطة قانون

وال يعد ضررا يستحق التعويض تضرر المستأجر من السكنى ألسباب ترجع إلى صحته أو صحة أسرته ، كمةا أن هةذه األسةباب ال 
المستأجر من طلب الفسخ إذا ثبت أن المنةزل  ( . ولكن هذا ال يمنع 1898مراقبة  19تكفي حتى لفسخ اإليجار أو تنقيص األجرة ) 

 ير مالئم للسكنى من الوجهة الصحية ، ال لشخصه وألسرته فقط ، بل لجميع الناس على اإلطال  ، أي أن عةدم مالءمتةه الصةحية 
 ال ترجع فقط إلى اعتبارات شخصية خاصة بالمستأجر وبأسرته وحدها .

 13م  1892فبرايةر سةنة  29اسةتئناف مخةتلط  – 12ص  13رقةم  2عمةر مجموعةة  1842يونيةه سةنة  12( نقض مدني  8119) 
 489ص  33م  1842يونيه سنة  24 – 11ص  12م  1898نوفمبر سنة  – 111ص  11م  1894يناير سنة  29 – 113ص 
. 
 فقةرة – 2219وانظةر فةي كةل ذلةك اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 194ص  22محمد علي إمام فقةرة  – 119ص  2( هالتون  8118) 

211 . 
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ب ــا صــالحة لالنتفــاع المقصــود ، وألزمــه أن يقــوم بجميــع الترميمــات الضــرور ة لالنتفــاع  علــى الحالــة التــي ســلمت
بـالعين . وفـي هــذا يختلـف التقنـين المــدني الجديـد عــن التقنـين المـدني القــديم اختالفـًا واضـحًان فقــد رأينـا أن التقنــين 

 المدني القديم ال يرتب على المؤجرة هذا االلتزام .

ا احتـــاج العـــين المـــؤجرة ال إلـــى ترميمـــات ضـــرور ة لالنتفـــاع ب ـــا ، بـــل إلـــى ترميمـــات ) الطر ـــا الثـــاني ( إذ
ضــرور ة لحفظ ــا مــن ال ــالك ، فقــد أعطــي التقنــين المــدني الجديــد للمــؤجر الحــا فــي القيــام ب ــذه الترميمــات ولــو 

 ما رأينا فيما تقدم .عارض المستأجر في ذلك . وفي هذا يتفا التقنين المدني الجديد مع التقنين المدني القديم ك

) الطر ــا الثالــث ( إذا هلكــت العــين المــؤجرة بعــد تســليم ا للمســتأجر ، إمــا لحاجت ــا إلــى الترميمــات أو هني 
سبب آخر ولو لقوة قاهرة ، فقد جعل التقنين المدني الجديد ل ـذا ال ـالك جـزاء هـو فسـخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة 

الك الجزئي أن يطلب من المؤجر إعادة العين إلى حالت ا حتى يمكن من ، كما جعل للمستأجر الحا في حالة ال 
االنتفاع ب ا . وفيمـا يتعلـا بـالجزاء الـذي يقضـي بفسـخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة يتفـا التقنـين المـدني الجديـد مـع 

قنينــات إذ ال يجبــر التقنــين المــدني القــديم ، أمــا فيمــا يتعلــا بعــادة العــين إلــى الحالــة التــي كانــت علي ــا فيختلــف الت
 التقنين المدني القديم المؤجر على هذه اإلعادة ، وقد تقدمت اإلشادة إلى ذلك .

 ف ذه مسائل ثالث نتوالها بالبحث متعاقبة

 التزام المؤجر بتعهد العين المؤجرة بالصيانة

 االلتزام بالصيانة والجزاء عليه :  -201

تزام المؤجر بتع ـد العـين بالصـيانة ، ثـم رتـب الجـزاء علـى هـذا ال 164قرر التقنين المدني الجديد في المادة 
 . 168االلتزام في المادة 

 ) أ ( االلتزام بالصيانة

 نصوص قانونية :  -200

 من التقنين المدني على ما يأتي : 164تنص المادة 

أن يقــوم فــي علــى المــؤجر أن يتع ــد العــين المــؤجرة بالصــيانة لتبقــى علــى الحالــة التــي ســلمت ب ــا ، و  -1" 
 أثناء اإلجارة بجميع الترميمات الضرور ة دون الترميمات التأجير ة " .

وعليـــــه أن يجـــــري اهنعمـــــال الالزمـــــة لألســـــطح مـــــن تجصـــــيص أو ييـــــاض ، وأن يقـــــوم بنـــــزع اآلبـــــار  -2" 
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 والمراحيض ومصارف المياه " .

و تحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة . و لتزم بـثمن الميـاه إذا قـدر جزافـًا  -9" 
، فإذا كان تقديره  "بالعداد " كمان على المستأجر . أما ثمن الك رباء والغاز و غر ذلك مما ه خـاص باالسـتعمال 

 الشخصي فيتحمله المستأجر " .

 . ( 1140) تفاق بغيره "كل هذا ما لم يقض اال -1" 

وســبا ذكــر هــذه  119فقــرة أولــى /  940وقــد قــدمنا أن هــذا الــنص يقابــل فــي التقنــين المــدني القــديم المــادة 
 . ( 1141) المادة

و قابل نص التقنين المدني الجديد في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري  $211
وفـي تقنـين الموجبـات  – 410/1وف التقنـين المـدني العراقـي م  – 166الليبـي م وفي التقنين المـدني  – 191م  

 . ( 1142) 111فقرة م  6أوبري ورو  110فقرة أخيرة و م  118و م  114/1والعقود اللبناني م 
                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مقارب لما اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني  211: ورد هذا النص في المادة تاريخ النص(  8129) 
 "دون الترميمات التأجيرية فتكون علةى المسةتأجر "حي  كان قد ورد   –الجديد . وفي لجنة المراجعة حذف من آخر الفقرة األولى 

حتى ال ينص على حكم واحد فةي مةادتين مختلفتةين كمةا جةاء فةي المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع  "لمستأجر فتكون على ا"عبارة   –
فةي المشةروع النهةائي . وفةي مجلةس  181التمهيدي في صدد هذا النص . ووافقةت اللجنةة علةى الةنص بعةد هةذا التعةديل تحةت رقةم 

فحذفت ، ووافق المجلس على المادة بعةد هةذا الحةذف  "يقوم ببياض الغرف وتجديد ألوانها "النواب كانت الفقرة تشتمل على عبارة  
. وفي لجنة ملجس الشيوخ اقترحت إعةادة هةذه العبةارة ألن فةي يعةدم بيةاض الغةرف انتقاصةاً النتفةاع المسةتأجر بهةا  181تحت رقم 

جنةة رفضةت هةذا االقتةراح ووافقةت علةى الةنص حسةب تعةدي وألن النظافة ليست من الكماليات حتى يقوم المسةتأجر بهةا ، ولكةن الل
أو "لمجلةةس النةةواب ، تاركةةة تقريةةر التةةزام المةةؤجر ببيةةاض الغةةرف وتجديةةد ألوانهةةا للعةةرف . وحةةذفت لجنةةة مجلةةس الشةةيوخ عبةةارة  

االتفةا  أو العةرف  كل هذا مةا لةم يقةض"التي كانت واردة في الفقرة الرابعة حي  كانت الفقرة تجري على الوجه اآلتي :   "العرف 
، ألن المقرر النص هو ما جرى العرف به فال يخالف إال باتفا  خاص . وأقرت اللجنة المادة بعد هذه التعديالت تحت رقةم  "بغيره 
 . 382ص  – 383ص  3. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  112
 . 291( انظر آنفاً فقرة  8121) 
  التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8122) 

 ) موافق مع استبدال عبارة الترميمات الكمالية بعبارة الترميمات التأجيرية ( . 141م  التقنين المدين السوري
 اً ( . ) موافق فيما عدا أن الماء على المستأجر قدر بالعداد أو جزاف 111التقنين المدني الليبي م 
: علةةى المةةؤجر إصةةالح وتةةرميم مةةا حةةد  مةةن خلةةل فةةي المةةأجور أدى إلةةى إخةةالل فةةي المنفعةةة  219/1م  التقنةةين المةةدني العراقةةي 

 المقصودة منه .
 ( . 914فقرة  – 913) والحكم يتفق مع حكم التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 

إن المةةؤجر يلزمةةه أال يقتصةةر علةةى تسةةليم المةةأجور بحالةةة يتسةةنى معهةةا للمسةةتأجر أن :  132/1م تقنةةين الموجبةةات والعقةةود اللبنةةاني 
يستعمله للغرض المقصود منه بحسب ماهيته أو بحسب التخصيص الةذي اتفةق عليةه المتعاقةدان ، بةل يلزمةه أيضةاً أن يقةوم بصةيانة 

إذا  –ثانيةاً  –عنةد وجةود شةروط أخةرى بةين المتعاقةدين  – المأجور وملحقاته إلبقائه على الحالة المشار إليها ، إال فيمةا يةأتي : أوال
 كان المأجور عقاراً وكان عرف البلد يقضي بأن تكون اإلصالحات الصغرى على المستأجر .

فقرة أخيرة : أما تكليس جدران الغرف وتجديد التلوين واستبدال األورا  وترميم السطوح فنفقتها على المةؤجر ، وإن كانةت  139م 
 على أشغال بسيطة من تكليس أو ترميم .مقصورة 

 : إن نفقة تنظيف اآلبار وحفائر المراحيض ومصارف المياه هي على المؤجرة ، ما لم يكن نص أو عرف مخالف . 119م 
 : على المؤجر أن يدفع الضرائب والتكاليف المختصة بالمأجور ، ما لم يكن هناك نص أو التقنين المدني العراقي فمخالف . 111م 
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 أنواع ثالثة من الترميمات :  -202

أنــواع ثالثــة مــن الترميمــات . و حســن قبــل الكــالم فيمــا يلتــزم المــؤجر بإجرائــه مــن الترميمــات أن نميــز بنــي 
 ف ناك الترميمات الضرور ة لحفظ العين ، والترميمات التأجير ة ، والترميمات الضرور ة لالنتفاع بالعين .

 إحالة : –الترميمات الضرورية لحفظ العين  -203

ط ، وهــذه ترميمــات ضــرور ة مســتعجلة لحفــظ العــين مــن ال ــالك . فإصــالح الحــائط إذا كــان ي ــدد بالســقو  
فأوهنت مـن أساسـات ا ، وتـرميم  260وتقو ة اهنساس إذا كانت واهية ، وترميم الطوابا السفلية إذا غمرت ا المياه $

اهنسقف إذا كانت موشكة على االن يار ، كل هذه ترميمات ضرور ة مستعجلة لحفظ العين ف ـذه الصـفة هـي التـي 
للمســتأجر أن يجر  ــا علــى نفقتــه . وكنــا أن المــؤجر ملــزم تغلــب علي ــا ، و كــون المــؤجر ملزمــًا بإجرائ ــا ، و جــوز 

بإجرائ ا ، فإن له كذلك الحا في إجرائ ا ولو عارض المستأجر في ذلـك إذا كانـت ال تنـتقص مـن االنتفـاع بـالعين 
 . ( 1149)  ، على النحو الذي سنبينه تفصيال فيما يلي :

 إحالة  :  –الترميمات التأجيرية  -204

 ة لالنتفاع بالعين ، ف ي بذلك تختلف عن الترميمات الضرور ة لحفظ العين . ولكن ـا وهذه ترميمات ضرور 
ترميمــات بســـيطة ، جـــري العـــرف أن يقــوم ب ـــا المســـتأجر . مثـــل ذلـــك إصــالح الـــبالط والنوافـــذ واهنبـــواب والمفـــاتيح 

لترميمـــات يلتـــزم ب ـــا وصـــنابير الميـــاه ودهـــان الحيطـــان إذا كـــان العـــرف يجعلـــه مـــن الترميمـــات التأجير ـــة . وهـــذه ا
 . ( 1141) المستأجر على النحو الذي سنبحثه تفصيال فيما يلي

 الترميمات الضرورية لالنتفاع بالعين :  -205

وهــذه ترميمــات الزمــة حتــى يــتمكن المســتأجر مــن االنتفــاع بــالعين انتفاعــًا كــامال ، وإن لــم تكــن الزمــة لحفــظ 
الترميمـات البسـيطة التـي جـري العـرف يجعل ـا علـى المسـتأجر العين من ال الك . وهي في الوقت ذاته ليسـت مـن 

فيمــا قــدمناه ، فتختلــف بــذلك عــن الترميمــات التأجير ــة . مثــل ذلــك إصــالح الســلم أو المصــعد أو دورة الميــاه ، كــل 
هذه ترميمات ضرور ة لالنتفاع بالعين ، وتجاوز مجرد الترميمات التأجير ة ، وهي في الوقت ذاته ليست ضرور ة 

حفــظ العــين مــن ال ــالك فــإن العــين تبقــى قائمــة ســليمة ولــو اختــل الســلم أو المصــعد أو دورة الميــاه ، واخــتالل هــذه ل
اهنشياء إنما يؤثر في االنتفاع بالعين ال في سالمت ا . ولما كان المؤجر يلتزم بتع د العين بالصيانة ، فإنه يترتـب 
                                                                                                                                                                    

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( .
 وما بعدها . 223( انظر فقرة  8124) 
 وما بعدها . 492( انظر فقرة  8123) 
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 . ( 1141) على ذلك أن يكون ملتزمًا بإجراء هذه الترميمات

 إجراء الترميمات الضرورية دون الكمالية : -206

وإذا كــان المــؤجر يتع ــد بتســليم العــين فــي حالــة حســنة كمــا ســبا القــول ، فإنــه يجــب عليــه أيضــًا أن يتع ــد  
العـين المـؤجرة باإلصـالح والتـرميم حتـى بعـد تسـليم ا إلــى المسـتأجر ليـتمكن هـذا اهنخيـر مـن االنتفـاع ب ـا االنتفــاع 

، حتـى تبقــى العـين المــؤجرة فـي يحالــة  ( 1146) . وهــذا االلتـزام يكــون مسـتمرًا مــا دامـت مــدة اإلجـارة ســاري  المطلـوب
 .  ( 1144) تصلح لالنتفاع ب ا االنتفاع المقصود

ولكــن المــؤجر لــيس ملتزمــًا بعمــل تصــليحات فــي العــين المــؤجرة ليســت ضــرور ة لالنتفــاع بــالعين ، بــل هــي 
وتجميل ا . ف و غير ملزم مثال بزخرفة أسقف الغرف أو بتكسـية الحيطـان بـالورق أو كمالية تز د في تحسين العين 

 ( 1148) بتلو ن ا أو بفرش الطرقات التي تؤدي إلى مدخل المنزل بالرمل أو بنحو ذلك من أسـباب الزخرفـة والتجميـل
 . 

الالزمة لألسطح من  بإجراء اهنعمال –مدني  164كما تنص صراحة الفقرة الثانية من المادة  –ولكنه ملزم 
. وهـــو ملـــزم كـــذلك بإصـــالح  ( 1141) تجصـــيص وبيـــاض ، وبـــأن يقـــوم بنـــزح اآلبـــار والمـــراحيض ومصـــارف الميـــاه

وبـــإجراء التصـــليحات البيـــرة فـــي دورات الميـــاه وأج ـــزة الغـــاز والك ربـــاء  262. وبتـــرميم الســـلم ، $ ( 1180) المصـــعد

                                                 

ويترتةب علةى التةزام المةؤجر بتعهةد العةين بالصةيانة أنةه "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هةذا الصةدد :   8121) 

ملزم أن يقوم بجميع الترميمات الضرورية ، عدا الترميمات التأجيرية فهي على المسةتأجر  . . . ويالحةظ أن المقصةود بالترميمةات 
حفظ العين المؤجرة مةن الهةالك الضرورية هنا الترميمات الضرورية النتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، ال الترميمات الضرورية ل

) مةةن المشةةروع ( أمثلةةة لهةةذه الترميمةةات ، فةةذكرت  . . تجصةةيص األسةةطح ونةةزح اآلبةةار والمةةراحيض  211. وقةةد أوردت المةةادة 
 ( . 381ص   3) مجموعة األعمال التحضيرية  "ومصاريف المياه 

ا لم يةدفع األجةرة ، جةاز للمةؤجر أن يمتنةع عةن القيةام بالتزامةه ، وبخاصة إذ ه( و ني       عن البيان أنه إذا لم يقم بالتزامات 8121) 
 112ص  – 111ص  199فقرة  19من إجراء الترميمات الضرورية ، وذلك تطبيقاً لمبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد ) بالنيول وريبير 

 . 22 -1 – 1812جازيت دي باليه  1811نوفمبر سنة  21نقض فرنسي  –
 . 421ة فقر 1( بودري وفال  8122) 
( فزراعة حديقة المنزل وما يلزم ذلك من أسمدة وتقاوي وشجيرات ال تكون على المؤجر ، إال إذا اتفق المتعاقدان على ذلك  8129) 

( . هةذا واعتبةار العمةل مةن  4هامل  213ص  111. سليمان مرقس فقرة  91ص  13م  1832فبراير سنة  4) استئناف مختلط 
ن أعمال التحسين يختلف باختالف الظروف . فما يعتبر إصالحاً في منزل تسكنه الطبقة العالية   أعمال اإلصالح  الضروري أو م

ص  112عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 181ص  3ال يعتب إال من أعمال التحسين في يمنزل تسكنه الطبقة الوسةطى ) دي بةا  
 ( . 1هامل  128
مةةدني أمثلةةة للترميمةةات التةةي تقةةع علةةى عةةاتق المةةؤجر وأمثلةةة للترميمةةات  113( وفةةي األراضةةي الزراعيةةة ذكةةرت المةةادة  8128) 

التأجيريةةة التةةي تقةةع علةةى عةةاتق المسةةتأجر . فمةةن الترميمةةات األولةةى التةةي يلتةةزم بهةةا المةةؤجر اإلصةةالحات الالزمةةة لآلبةةار والتةةرع 
مةةن ملحقةةات العةةين . ومةةن الترميمةةات  ومجةةاري الميةةاه والخزانةةات وإقامةةة المبةةاني واإلصةةالحات الكبةةرى للمبةةاني القائمةةة و يرهةةا

األخرى التي يلتزم بها المستأجر تطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف والقيةام بأعمةال الصةيانة   المعتةادة للطةر  
 والجسور والقناطر واألسوا  واآلبار والمباني المعدة للسكنى أو لالستغالل .

ة لسائر ملحقات العين  ير المصعد ، كغرف الخدم و رف الغسةيل والجةرا  . وإذا كانةت ( كما يلتزم بالترميمات الضروري 8199) 
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ة العــين إلــى هــذه الترميمــات غيــر راجعــة إلــى فعــل . و شــترط فــي كــل ذلــك أن تكــون حاجــ ( 1181) ومواســير الميــاه
 .  ( 1182) المستأجر أو أحد من ذو ه كأفراد أسرته وخدمه وزائر ه

و قــوم المســتأجر ب ــذا االلتــزام ولــو كــان مالكــًا لحــا االنتفــاع دون الرقبــة ، وال يســتطيع المســتأجر أن يطالــب 
حتــى لـو كـان هـذا التـرميم ممـا يجـب علـى مالـك الرقبــة  269مالـك الرقبـة بـإجراء تـرميم مـا هننـه لـم يتعاقـد معـه ، $

) . فـإذا قـام المـؤجر بـالترميم الـالزم ، رجـع بالمصـروفات علـى مالـك الرقبـة ( 1189)  مدني ( 181بصفته كذلك ) م 

) . وكــذلك يلتــزم المســتأجر اهنصــلي بالترميمــات نــح المســتأجر مــن البــاطن ، و رجــع بعــد ذلــك علــى المــؤجر ( 1181

1181 ) . 

 اليف العين المؤجرة تلحق بالترميمات الضرورية :تك – 207

مــدني تكــاليف يقــوم ب ــا المــؤجر ليســت فــي الواقــع مــن اهنمــر  1648وقــد ذكــرت الفقــر الثالثــة مــن المــادة  
                                                                                                                                                                    

الملحقات مشتركة بين المستأجرين ، جاز لكل من هؤالء مطالبة المؤجر بالترميمات إال أن يكةون هةو المتسةبب فةي التلةف ، فيجةوز 
لى من تسبب في التلف من المستأجرين ) عبةد الفتةاح عبةد لغيره من المستأجرين مطالبة المؤجر بالترميمات ، وللمؤجر أن يرجع ع

 ( . 112سليمان مرقس فقرة  – 122الباقي فقرة 
مدني تنص على أنها من الترميمةات الضةرورية  112( أما بياض الغرف وتجديد ألوانها ، فقد كانت الفقرة الثانية من المادة  8191) 

واب كمةا سةبق القةول ، وأصةبح األمةر مةوكال للعةرف ، فةإن كةان عةرف البلةد وتلزم بها المؤجر . ثم حذف هذا النص في مجلس النة
يقضي بجعل هذه الترميمات على أي من المؤجر ا المستأجر وجب عليه القيام بها وإال فهي على المستأجر إذا أراد القيام بهةا ولكنةه 

 في الهامل ( . 211ال يجبر عليها ) انظر آنفاً فقرة 
 112ع الترميمات التي يقضي العةرف بةأن تكةون علةى المةؤجر يلتةزم هةذا بإجرائهةا ، ومةا ذكرتةه المةادة ويالحظ بوجه عام أن جمي

مدني من الترميمات هو بعض ما يقضي به العرف ، ولم يةرد علةى سةبيل الحصةر ، فيسةتكمل بمةا يقضةي بةه العةرف مةن ترميمةات 
 ( . 219أخرى ) انظر ما يلي فقرة 

ر السلطة العامة بإجرائها وتكون على المؤجر ، كدعم منزل آيل للسقوط أو تطهيره من مةرض معةد وهناك أعمال صيانة معتادة تأم
أو تبخير أشجار الحديقة . أما إذا كانت العين المؤجرة محال عاماً ، واقتضت السةلطة العامةة إجةراء أعمةال فيةه وفقةاً للةوائح المحةال 

يشاني أو دهانها بدهان خاص وفتح أبواب ونوافذ جديد ، فهذه ال تكون على العامة ، كتركيب مضخات للحريق وتغطية الجدران بالق
 – 2هةامل  211ص  111سةليمان مةرقس فقةرة  – 121المؤجر إال إذا اشترط عليه المستأجر ذلك ) عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة 

 ( . 119ص  194عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 334ص  – 332ص  191منصور مصطفى منصور فقرة 
منصةور  – 192ص  29محمد علةي إمةام فقةرة  – 211ص  111سليمان مرقس فقرة  – 198فقرة  19( بالنيول وريبير  8192) 

وطةول االسةتعمال . وقةد  ( vetuste) والغالب أن يكون الخلل أو التلف راجعاً إلى القةدم  – 332ص  191مصطفى منصور فقرة 

يرجع إلى قوة قاهرة كفيضان أو زلزال ا  ارة جوية ، أو إلى خطأ المؤجر كما ذا أقام طابقاً جديداً فأحد  تلفاً في الطابق المؤجر ، 
و التلةف أو إلى فعةل الغيةر كمةا إذا أتةل أحةد المسةتأجرين اآلخةرين المصةعد أو السةلم أو البةاب الخةارجي . والمهةم أال يكةون الخلةل أ

 – 192ص  29راجعاً لفعل المستأجر أو أحد من ذويه ، فعندئذ يكةون المسةتأجر نفسةه ه الملتةزم بةالترميم ) محمةد علةي إمةام فقةرة 
( وإذا رجع إلى فعل الغير ، كان المؤجر هو الملزم بالترميم نح المستأجر ، وللمؤجر  119ص   194عبد المنعم فر  الصدة فقرة 

 ( . 38لى الغير ) عبد المنعم البدراوي ص أن يرجع بعد ذلك ع
 . 111ص  194( عبد المنعم فر  الصدة فقرة  8194) 
( وهذا هو نفس ما قررناه قبل تسليم العين ، فإنه يجب على المؤجر ، إذا لم يكن هو المالك بل كةان صةاحب حةق االنتفةاع ،  8193) 

أجر أن يطالب مالةك الرقةب ةبةذلك ، بةل يطالةب المةؤجر وهةو صةاحب أن يقوم بهذه الترميمات قبل تسليم العين ، وال يستطيع المست
فةةي الهةامل ( . وهنةاك رأي يةذهب إلةى أنةه يجةةوز للمسةتأجر مطالبةة صةاحب حةق االنتفةةاع )  129حةق االنتفةاع ) انظةر آنفةاً فقةرة 

 مكررة ( . 421فقرة  1دري وفال المؤجر ( ومالك الرقبة متضامنين أن يقوما بالترميم الالزم ، ألن هذا االلتزام ال يتجزأ ) بو
 . 192ص  29( محمد علي إمام فقرة  8191) 
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بترميمات ضـرور ة ، ولكن ـا تكـاليف تلحـا ب ـذه الترميمـات . وتقـول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـد فـي هـذا 
لترميمات الضرور ة تكـاليف العـين المـؤجرة ، ف ـي علـى المـؤجر ، كالضـرائب وثمـن الميـاه إذا الصدد :  "و لحا با

قدر جزافًا إذ يستطيع المؤجر أن يقدر مبلغ التزامه . أما إذا قدر ثمـن الميـاه بالعـداد فيكـون ذلـك علـى المسـتأجر ، 
 . ( 1186) على المستأجر " و دفع بقدر ما است لك . وثمن الك رباء والغاز ) و كون عادة بالعداد (

فجميـع التكــاليف والضـرائب التــي تســتحا علـى العــين المــؤجرة تكـون علــى المــؤجر ، كعوائـد اهنمــالك وأمــوال 
اهنراضي الزراعية وضر بة الخفـر وضـر بة الـدفاع ورسـم رخصـة السـيارة المـؤجرة وغيـر ذلـك مـن الضـرائب والرسـوم 

ـــ . و ســتثنى مــن ذلــك مــا يــنص القــ ( 1184) والتكــاليف % مــن القيمــة 2انون أن تكــون علــى المســتأجر ، كضــر بة ال
والقاهرة وكضر بة الـدفاع فـي بعـض اهنمـاكن المـؤجرة ،  261اإليجار ة التي تفرض على السكان في اإلسكندر ة $

 ف ذه يتحمل ا المستأجر وإن كانت تحصل من المالك .

أن يقــدر  –كمــا تقــول المــذكرة اإليضــاحية  –والميــاه إذا قــدرت جزافــًا تكــون علــى المــؤجر ، إذ يســتطيع هــذا 
مقدمًا مبلغ التزامه . وهذا ما ل يوجد اتفاق أو عرف يجعل الميـاه المقـدرة جزافـًا علـى المسـتأجر ال علـى المـؤجر . 
أمــا مــا يقــاس اســت الكه بالعــداد فيختلــف بحــس حاجــة كــل مســتأجر ، ومــن ثــم ال يمكــن تقــديره مقــدمًا ، ف ــو علــى 

 كالمياه إذا كانت تقديرها بالعداد ، وكالك رباء والغاز و كون تقديرهما عادة بالعداد .المستأجر . وذلك 

 جواز االتفاق على تعديل االلتزام :  -208

مـدني ، كمـا رأينـا ، علـى جـواز تعـديل االلتـزام بصـيانة العـين المـؤجرة  164وتنص الفقـرة الرابعـة مـن المـادة 
مـدني ليسـت مـن النظـام العـام ،  164باتفاق خاص ، فتقـول :  "كـل مـا لـم يقـض االتفـاق بغيـره " . فأحكـام المـادة 

أن يلتــزم بــه المــؤجر مــن الترميمــات الضــرور ة . وإنمــا هــي تقــرر النيــة المحتملــة للمتعاقــدين ومــا جــرى بــه العــرف 
مــدني ليسـت مــذكورة علــى سـبيل الحصــر ، بــل هــي  164والترميمـات الضــرور ة . والترميمــات التـي ذكرت ــا المــادة 

بعــض مــا يقضــي بــه العــرف . فكــل مــا يقضــي بــه العــرف أن يكــون علــى المــؤجر مــن الترميمــات ســواء ذكــرت فــي 
 لمؤجر بإجرائ ا .النص أو لم تذكر ، يلتزم ا

علـى أنــه يجــوز للمتعاقــدين أن يخالف ــا هــذه اهنحكــام وأن يخرج ــا علــى العــرف فيمــا يقضــي بــه ، يتفقــا اتفاقــًا 
خاصًا على أن تكـون بعـض هـذه الترميمـات أو كل ـا علـى المسـتأجر ال علـى المـؤجر ، أو علـى أن يعفـى المـؤجر 

                                                 

 . 381ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8191) 
( ويلزم المؤجر بالتكاليف اإلضافية التي تفرضها الحكومة على العين المؤجرة كنفقات تطهير المصةارف والسةماقي ونفقةات  8192) 

( . وقد يفرض القانون على المستأجر أن يدفع الضةرائب والتكةاليف كمةا ورد  114قرة تسوير األراضي الفضاء ) سليمان مرقس ف
 ( . 28في قوانين الحجز اإلداري ، فيجب عليه دفعها ويرجع بها على المؤجر ) محمد علي إمام فقرة 
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امة ، فـال يجـوز التوسـع فـي تفسـيره . فـإذا اتفـا المتعاقـدان علـى . وهذا االتفاق استثناء من القواعد الع ( 1188) من ا
أن تكــــون الترميمــــات علــــى المســــتأجر دون بيــــان لنــــوع هــــذه الترميمــــات ، حمــــل ذلــــك علــــى معنــــى أن الترميمــــات 

القــانون ، وذلــك مــا لــم يتبــين مـــن  261المقصــودة هــي الترميمــات التأجير ــة التــي يلتــزم ب ــا المســـتأجر بموجــب $
من العرف المحلي أن المقصود هي الترميمات الضرور ة التي تكـون بحكـم القـانون علـى المـؤجر وقـد  الظروف أو

 . ( 1181) أعفى من ا بموجب هذا االتفاق الخاص

ومـن قبيــل هــذا االتفاقــات الخاصــة أن يقبــل المســتأجر العـين المــؤجرة بالحالــة التــي هــي علي ــا ، و فســر ذلــك 
الترميمـــات الضـــرور ة التـــي مـــن شـــأن ا تحســـين هـــذه الحالـــة ، ولكنـــه ملتـــزم بـــإجراء بـــأن المـــؤجر معفـــي مـــن إجـــراء 

 . ( 1110) الترميمات الضرور ة الستبقاء حالة العين على ما كانت عليه وقت التسليم

 ) ب ( جزاء االلتزام بالصيانة

 نصوص قانونية :  -209

 من التقنين المدني على ما يأتي :  168تنص المادة 

ر المـؤجر بعـد إعـذاره عـن القيـام بتنفيـذ االلتزامـات المبينـة فـي المـادة السـباقة ، جـاز للمســتأجر إذا تـأخ -1" 
أن يحصل على ترخيص من القضاء فـي إجـراء ذلـك بنفسـه وفـي اسـتيفاء مـا أنفقـه خصـما مـن اهنجـرة ، وهـذا دون 

 إخالل بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص اهنجرة " .

إلـــى تـــرخيص مـــن القضـــاء أن يقـــوم بـــإجراء الترميمـــات المســـتعجلة أو و جـــوز للمســـتأجر دون حاجـــة  -2" 

                                                 

يرة تكةون البيةوت عةادة قديمةة ال ( وقد يستفاد إعفاء المؤجر من القيام بالترميمات ضمناً من ظروف الحال . ففي األحياء الفق 8199) 
تصلح صالحية كاملة للسكنى ، وتؤجر بأجرة زهيدة . فإذا ألزم المةؤجر بةإجراء الترميمةات الضةرورية كلفةه هةذا مبلغةاً جسةيما مةن 

راء المال ال يتناسب إطالقاً مع مةا يأخةذه مةن األجةرة الزهيةدة . ففةي مثةل هةذه الظةروف يسةتفاد ضةمناً أن المةؤجر قةد أعفةى مةن إجة
 مكررة ( . 198فقرة  19الترميمات الضرورية ، وأن المستأجر قد قبل المنزل بحالته ) انظر في هذه المسألة بالنيول وريبير 

وإذا نةزل  – 111ص  199فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 219وفقةرة  194فقرة  1جيوار  – 991فقرة  1( بودري وفال  8198) 
المستأجر عن حقه في طلب الفسخ ، جاز له مع ذلك أن يطلبه إذا كانت حالة العين ، من حي  حاجتهةا إلةى التةرميم ، مةن شةأنها أن 
تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسيم .ويقاس هذا الفةرض علةى فةرض تسةليم العةين فةي 

مدني ) انظر في هةذا المعنةى محمةد علةي إمةام فقةرة  111المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  مثل هذه الحالة وهو الفرض
( . وإذا نةةزل المسةةتأجر عةةن حقةةه فةةي الرجةةوع علةةى المةةؤجر بسةةبب الترميمةةات ،  18عبةةد المةةنعم البةةدراوي ص  – 184ص  99

مةايو سةنة  21تةي تسةتغر  وقتةاً طةويال ) اسةتئناف مخةتلط انصةرف ذلةك إلةى الترميمةات المألوفةة ، ال إلةى اإلصةالحات الجسةيمة ال
 ( . 418ص  39م  1829

وإذا كان المستأجر يعلم بحالة العين السيئة وقبلها على هذه الحالةة دون تحفةظ  – 111ص  199فقرة  19( بالنيول وريبير  8189) 

عقةد ، وبخاصةة إذا كانةت األجةرة زهيةدة . ومةع ذلةك إذا ، فإن هذا يعني ضمناً أنه يقبل االحتفاظ بةالعين فةي هةذه الحالةة أثنةاء مةدة ال
زادت حالة العين سوءاً ، كان المؤجر ملتزماً بترميم العةين إلعادتهةا إلةى الحالةة التةي كانةت عليهةا وقةت التسةليم ) عبةد المةنعم فةر  

 ( . 112ص  191الصدة فقرة 
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موجـودًا وقـت بـدء االنتفـاع أو طـرأ بعـد ذلـك ،  266الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيـب $
ه خصما من إذا لم يقم المؤجر بعد إعذاره بتنفيذ هذا االلتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفق

 . ( 1111) اهنجرة "

وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني القديم ، وسنبين فيما يلي الفـروق فـي هـذه المسـألة مـا بـين التقنينـين 
 الجديد والقديم .

وفــي التقنــين  – 196و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
وفــــي تقنــــين الموجبــــات والعقــــود اللبنــــاني م  – 410/2وفــــي التقنــــين المــــدني العراقــــي م  – 164المــــدني الليبــــي م 

114/2 (1112 ) . 

ــًا للقواعــد العامــة  –و تبنــي مــن الــنص  أن للمســتأجر ، إذا لــم يقــم المــؤجر  –وهــو  ال يعــدو أن يكــون تطبيق
وإما فسـخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة علـى  بالتزامه من إجراء الترميمات الضرور ة ، أن يطلب إما التنفيذ العيني ،

) حسب اهنحوال ، مع التعو ض إن كان لذلك مقتض .و جب عليه في جميع اهنحوال أن يقـوم أوال بإعـذار المـؤجر

1119 ) . 

 التنفيذ العيني :  221

يطالب في ا المـؤجر بـإجراء الترميمـات الضـرور ة التـي  264يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى أمام القضاء $
. وكـل  ( 1111) تقع على عاتقه ، وبحكم القضاء بإلزام المؤجر بإجراء هذه الترميمات ، و حدد له ميعادًا للقيام بذلك

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر لعيةه فةي التقنةين المةدني  211: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8181) 

، ثةم مجلةس  181فةي المشةروع النهةائي ، ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت رقةم  182الجديد . وأقرته لجنة المراجعةة تحةت رقةم 
 ( . 388ص  – 389ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  119الشيوخ تحت رقم 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8182) 
 ) مطابق ( . 141م  التقنين المدني السوري
سةواء كةان العيةب موجةوداً وقةت بةدء ") موافق ، فيما عدا أن الفقرة الثانية أضيفت إليهةا بعةد عبةارة   112  التقنين المدني الليبي م 

 . "خطأ المستأجر  بغير"عبارة   "االنتفاع أو طرأ بعد ذلك 
: وإذا امتنع المؤجر من الترميم ، كان للمسةتأجر أن يفسةخ اإلجةارة أو أن يقةوم بةالترميم بةإذن مةن  219/2م التقنين المدني العراقي 

المحكمة ، ويرجع على المؤجر بما صر بالقدر المعروف . ) وتتفق هذه األحكام في مجموعهةا مةع أحكةام التقنةين المصةري : انظةر 
 وما بعدها ( . 913حسن الصراف فقرة  عباس

: وإذا تأخر المؤجر عن إجراء اإلصالحات الواجبةة عليةه ، فللمسةتأجر أن يجبةره علةى  132/2م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
ن يسةتوفي نفقتهةا إجرائها بالطر  القضائية . وإذا لم يفعل كان للمستأجر أن يستصدر من المحكمة  إذناً فةي إجرائهةا بنفسةه ، علةى أ

 من بدل اإليجار . ) وهذه األحكام تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( .
 189ص  99محمد علي إمام فقةرة  – 1293ص  181رقم  4مجموعة أحكام النقض  1812يونيه سنة  12( نقض مدني  8184) 
. 
ويجةوز للمسةتأجر ، دون أن يرفةع  –(  181ص  99رة ( ويجوز للقضاء أن لجةأ إلةى التهديةد المةالي ) محمةد علةي إمةام فقة 8183) 

دعوى إلى القضاء ، أن يحبس في يده األجرة حتةى يقةوم بةالمؤجر بعمةل الترميمةات الضةرورية ، ولةيس هةذا إال تطبيقةاً للةدفع بعةدم 
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المـــؤجر مـــن التنفيـــذ العينـــي ،  268هـــذا مـــا لـــم تكـــو نفقـــات الترميمـــات باهظـــة ال تتناســـب مـــع اهنجـــرة ، فيعفـــى $
ان لـه مقـتض ، وذل قياسـًا علـى حالـة العيـب فـي و قتصر اهنمر على الفسخ أو إنقاص اهنجرة مع التعـو ض إن كـ

 . ( 1111) مدني أن يكون إصالح ال يب ظ المؤجر 144/1العين المؤجرة فقد اشترطت المادة 

مدني على أنه :  "في االلتزام بعمل ، إذا لم يقم المـدين بتنفيـذ التزامـه ، جـاز للـدائن أن  201وتنص المادة 
و جــوز فــي  -2ا االلتــزام علــى نفقــة المــدين إذا كــان هــذا التنفيــذ ممكنــًا . يطلــب ترخيصــًا مــن القضــاء فــي تنفيــذ هــذ

حالة االستعجال أن ينفذ الدائن االلتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء " . وتطبيقًا ل ذه القاعدة العامة 
لــى تــرخيص مــن مــدني تقضــي بأنــه يجــوز للمســتأجر ، بعــد إعــذار المــؤجر ، أن يحصــل ع 168/1، رأينــا المــادة 

. و جـوز للمسـتأجر  ( 1116) القضاء في إجراء الترميمات الضرور ة بنفسه وفي استيفاء ما أنفقـه خصـما مـن اهنجـرة

                                                                                                                                                                    

م  1832 أبريةل سةنة 23اسةتئناف مخةتلط  – 293ص  119رقم  1مجموعة عمر  1844ديسمبر سنة  2تنفيذ العقد ) نقض مدني 
ومةا  194ص  1813كأساس فةي الةدفع بعةدم تنفيةذ العقةد رسةالة مةن بةاريس سةنة  – 131وفقرة  191جيوار فقرة  – 12ص  19

فقةرة  11بيدان  – 1189فقرة  2جوسران  – 1912فقرة  2كوالن وكابيتنان ودي المور انديير  – 182فقرة  3دي با   –عبدها 
منصةور مصةطفى منصةور  – 121عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  – 121ص  – 129ص  119فقرة  19بالنيول وريبير  – 383
( . وهنةاك رأي يةذهب إلةى عكةس ذلةك وإلةى أن المسةتأجر ال يجةوز لةه حةبس  142محمد لبيب شنب فقرة  – 318ص  192فقرة 

سليمان مةرقس فقةرة  – 449وفقرة  1وهامل  429فقرة  1بودري وفال  – 211ص  411فقرة  1األجرة ) أوبري ورو وإسمان 
( . ويسةتند هةذا الةرأي األخيةر إلةى أنةه ال يجةوز السةماح للمسةتأجر  114عبد المنعم فر  الصةدة فقةرة  – 4هامل  212ص  113

وية ، وبخاصة إذا كان هةذا باالمتناع عن تنفيذ التزامه الرئيس بدفع األجرة لمجرد ادعائه امتناع المؤجر عن تنفيذ أحد التزاماته الثان
االلتزام الثانوي يحتمل المنازعة في قيامه وفي حصول الوفاء به كما هو شأن االلتزام بالترميمات الضرورية ، ألن ذلك يةؤدي إلةى 
جعل المةؤجر تحةت رحمةة المسةتأجر ، فةإن هةذا كلمةا عةن لةه أن يتمتةع عةن دفةع األجةرة ادعةى حاجةة العةين إلةى بعةض الترميمةات 

 11نقةةض فرنسةةي  – 2هةةامل  212ص  113سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 2291فقةةرة  2رية ) بالنيةةول وريبيةةر وبوالنجيةةه الضةةرو
( . ويرد على ذلك بأنه ال  1411ص  1812أكتوبر سنة  2الفيوم الكلية  – 122ص  1821داللوز األسبوعي  1821أكتوبر سنة 

ام ثانوي بل هو التةزام مةن التزامةات المةؤجر الهامةة ، وإذا كةان يحتمةل يمكن وصف التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة بأنه التز
المنازعةةة ويجةةوز أن يتخةةذه المسةةتأجر تكئةةة للتةةأخر فةةي دفةةع األجةةرة فةةإن كةةل حةةق قةةد يسةةاء اسةةتعماله ومةةرد األمةةر للقضةةاء ، وعنةةد 

الرأي األول كمةا قةدمنا فقضةت بأنةه الضرورة يجوز للمؤجر االلتجاء إلى القضاء المستعجل . وقد أخذت محكمة النقض في مصر ب
متى التزم المجر في عقد اإلجارة بعمل إصالحات معينة مقررة في العين المؤجرة ) إذ ال بد من التزام المؤجر بةذلك بحسةب أحكةام 

اإلصةالحات ، ألن  التقنين المدني القديم كما رأينا ( ، فال تجةوز لةه مطالبةة المسةتأجر بةاألجرة إال إذا هةو قةام أوال بمةا التةزم بةه مةن
األجرة هي مقابل االنتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا فةوت المةؤجر االنتفةاع علةى المسةتأجر بإهمالةه القيةام بمةا التةزم بةه ، كةان مةن حةق 
المستأجر قانوناً ، فةو  طلةب الفسةخ  وطلةب إلةزام المةؤجر بعمةل اإلصةالحات أو اإلذن لةه فةي يعملهةا علةى حسةابه وطلةب إنقةاص 

 119رقةم  1مجموعةة عمةر  1844ديسةمبر سةنة  2أن يدفع بعدم استحقا  المؤجر األجرة كلها أو بعضةها ) نقةض مةدني األجرة ، 
 ( . 293ص 
 – 181ص  – 189ص  99محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 249فقةةرة  – 228فقةةرة   Louageلفةةظ  4( أنسةةيكلوبيدي داللةةوز  8181) 

العيني إرها  للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلةك مدني وتقضي بأنه إذا كان في التنفيذ  294/2وقرب م 
يضاف إلى ذلك أن النص يفرض أن نفقات الترميمات تتناسب مع األجرة ، إذ هو يقضي في حالةة  –ال يلحق بالدائن ضرراً جسيماً 

 ما إذا قام المستأجر بها أن يستوفيها هذا خصما من األجرة .
ترخيص ما كان يجوز الخصم من األجرة إال عن طريق المقاصة القانونية ، وهذه المقاصة هنا ممتنعة لوقةوع ( وبغير هذا ال 8181) 

 184ص  129عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 281ص  32م  1849فبراير سن  19النزاع في دين الترميمات ) استئناف مختلط 
 ( . 1هامل 
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 . ( 1114) أن يلجأ إلى قاضي اهنمور المستعجلة إذا كانت الحالة تستدعي ذلك

وز للمســتأجر ، دون مــدني تقضـي بأنــه يجــ 168/2وتطبيقـًا ل ــذه القاعــدة العامــة أيضـًا ، رأينــا المــادة $261
حاجــة إلــى تــرخيص مــن القضــاء ، أن يقــوم بــإجراء هــذه الترميمــات بنفســه علــى أن يســتوفي مــا أنفقــه خصــما مــن 

( أن تكـون هـذه الترميمـات بسـيطة كترميمـات صـغيرة يجـب إجراؤهـا فــي  1، وذلـك بشـرط ثالثـة : )  ( 1118) اهنجـرة
اء حتـى وال االلتجـاء مقـدمًا إلـى قاضـي اهنمـور المسـتعجلة السلم ، أو أن تكون ترميمات مستعجلة ال تحتمـل اإلبطـ

ولــو لــم تكــن ترميمــات بســيطة كالترميمــات الالزمــة إلصــالح اهنســقف عنــد نــزول مطــر غز ــر . و ســتوي أن تكــون 
( أن يعذر المستأجر المؤجر ، فيرسل  2الحاجة إلى الترميمات قائمة وقت بدء االنتفاع ، واو طرأت بعد ذلك . ) 

( أال يقـــوم المـــؤجر بعـــد اإلعـــذار  9رًا علـــى يـــد محضـــر يـــدعوه للقيـــام ب ـــا فـــي ميعـــاد مناســـب يحـــدده . ) لـــه إنـــذا
. وغنـي عـن البيـان أن المسـتأجر إذا أجـرى الترميمـات بنفسـه دون تـرخيص  ( 1111) بالترميمات فـي الميعـاد المحـدد

مما إذا كان هـذه الشـروط قـد تـوافرت من القضاء ، فإنما يفعل ذلك على مسئوليته ، وللقضاء أن يستوثا بعد ذلك 
حتــى يقــر خصــم النفقــات مــن اهنجــرة ، وســتوثا بوجــه خــاص مــن بســاطة الترميمــات ا اســتعجال ا ، وفــي أن ــا تقــع 
علــى عــاتا المــؤجر ، وفــي أن ميعــادًا مناســبًا قــد أعطــي للمــؤجر للقيــام ب ــا عنــد إعــذاره ، فــي أن المســتأجر أجرهــا 

فــإذا اســتوثا القضــاء مــن كــل ذلــك ، أقــر المســتأجر علــى أن  240مــا أمكــن . $ مراعيــًا فــي ذلــك جانــب االقتصــاد

                                                 

فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 182فقةرة  3دي با   – 421فقرة  – 423ة فقر 1بودري وفال  – 199فقرة  1( جيوار  8182) 
ويعتبةر مةن األمةور المسةتعجلة التةي تبةرر  – 4وهةامل  118ص  119فقةرة  19بالنيول وريبير  – 211ص  – 219ص  411

االلتجاء إلى القضاء المستعجل إصالح المصعد وإصالح دورة المياه . وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم المطلةوب فيةه 
، فإنةه  119 و 112، إذ رخص للمطعون عليه في إقامة دورة المياه التي كانت بالعين المؤجرة وهدمت ، وقةد اسةتند إلةى المةادتين 

يكون قد طبق القانون تطبيقةاً صةحيحاً . وإذا كةان قاضةي األمةور المسةتعجلة ، إذ قضةي بةالترخيص المطعةون عليةه فةي إتمةام دورة 
المياه على الوجه المبين بأسباب الحكم ، استأنس بالمعانية الواردة في الشكوى اإلدارية وبمةا جةاء بنسةختي عقةد اإليجةار لمعرفةة أي 

ده الظاهر ، ولم يفصل في الحق موضوع النزاع ، وإنما أقام قضاءه على مةا بةدا لةه مةن األورا  مةن أن جحةود الطاعنةة القولين يؤ
لوجود دورة المياه ال يظاهره شيء من الجد ، فإن قاضي األمور المستعجلة ال يكون قد خالف القانون أو مس بحكمه الحةق ) نقةض 

( . ويجةوز عنةد االسةتعجال أن يعةين قاضةي األمةور  1293ص  181رقةم  4الةنقض مجموعة أحكام  1812يونيه سنة  12مدنس 
 المستعجلة حارساً يقوم بتشغيل المصعد .

( وفي جميع األحوال التي جوز فيهةا للمسةتأجر أن يخصةم النفقةات مةن األجةرة ، بنةاء علةى تةرخيص م القضةاء أو مةن  يةر  8189) 
سير بحي ال تكفةي األجةرة لتغطيةة النفقةات ، جةاز للمسةتأجر أن يرجةع بالبةاقي علةى ترخيص ، إذا لم يبق من مدة اإليجار إال زمن ي

عبةد الفتةاح عبةد  – 421فقةرة  1المؤجر وينفذ به على أمواله ، وال يستحق فوائد إال من وقت المطالبة بهةا قضةائياً ) بةودري وفةال 
عبةد المةنعم البةدراوي ص  – 423ص  111سةليمان مةرقس فقةرة  – 1هامل  181وص  181   – 181ص  128الباقي فقرة 

( ، كما يثبت له الحق في حةبس العةين المةؤجرة إلةى أن يسةتوفي  313ص  192منصور مصطفى منصور فقرة  – 12ص  – 11
عبد المنعم فر  الصةدة فقةرة  – 181ص  128عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 423ص  111هذا الباقي كله ) سليمان مرقس فقرة 

 .(  119ص  199
ويعفةى ) المسةتأجر ( مةن طلةب هةذا التةرخيص بالشةروط "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيةد فةي هةذا الصةدد :   8188) 

( إذا كانت الترميمات البسيطة أو كانت مستعجلة ، فلو كان العيب موجوداً وقت بدء االنتفاع ، وباألولى إذا طرأ . ) ب  1اآلتية : ) 
مؤجر في أن يقوم بها . )   ( أال يقوم بها المؤجر بعد اإلعذار ، في الميعاد المناسب الذي يحدده المستأجر ، ( أن يعذر المستأجر ال

 ( . 388ص  – 398ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  "وللمؤجر أن يتظلم إلى القضاء من هذا التحديد 
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 . ( 1600) يخصم النفقات من اهنجرة

 فسخ اإليجار أو إنقاص األجرة : -220

وإذا لم يختر المؤجر التنفيذ العينـي علـى النحـو الـذي بسـطناه فيمـا تقـدم ، جـاز لـه أن يطلـب فسـخ اإليجـار  
                                                 

 – 119ص  199عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 12عبد المنعم البدراوي  – 129ص  119فقرة  19( بالنيول وريبير  8199) 

وإذا لم تتوافر هذه الشروط ، كان للمستأجر على كل حال الرجوع على المؤجر بدعوى اإلثراء بال سبب ولكن ال يجوز لةه الخصةم 
لفتاح عبد عبد ا – 224ص  111سليمان مرقس فقرة  – 119فقرة  19بالنيول وريبير  – 421فقرة  1من األجرة ) بودري وفال 

ص  99يذهب بعض الفقهاء إلى للمستأجر حق الخصم من األجرة حتى في هذه الحالة : محمد علةي إمةام فقةرة  – 149الباقي فقرة 
182 . ) 

وقد حسم التقنين المدني الجديد مسائل ال تزال خالفية في القةانون الفرنسةي ، كإعةذار المسةتأجر للمةؤجر وجةواز خصةم النفقةات مةن 
 ( . 119فقرة  19بالنيول وريبير  421فقرة  1ظر في هذه المسائل بودري وفال األجرة ) ان

هذا وحق المستأجر في مطالبة المؤجر بالتنفيذ العيني لم يكن موجوداً في التقنةين المةدني القةديم ، وهةو حةق اسةتحدثه التقنةين المةدني 
، وبعضةها ال يةزال قائمةاً بفضةل االمتةداد  1838تةوبر سةنة أك 11الجديد كما قةدمنا . ومةن ثةم فةإن عقةود اإليجةار التةي أبرمةت قبةل 

المفروض بحكم التشريعات االستثنائية ، تكون خاضعة للتقنين المدني القديم ، فال يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بالتنفيةذ العينةي 
تخضةع للتقنةين المةدنين الجديةد ، فهةي  1838أكتةوبر سةنة  11وإجراء الترميمات الضرورية . أمةا عقةود اإليجةار التةي أرمةت منةذ 

ويجوز فيها للمستأجر أن يطالب بإجراء الترميمةات الضةرورية عينةاً . فةإذا كةان العةين المةؤجرة ال تخضةع فةي أجرتهةا لحةد أقصةى 
فرضةةته التشةةريعات االسةةتثنائية لةةم تكةةنن هنةةاك صةةعوبة ، إذ يسةةتطيع المةةؤجر أن يحةةدد أجةةرة يراعةةى فيهةةا التزامةةه الجديةةد بةةإجراء 

لترميمات الضرورية . وتثور الصعوبة إذا كانت العين المؤجرة تخضع أجرتها لحد أقصى فرضه القانون ، إذ المؤجر من جهةة ال ا
يملك زيادة األجرة على هذا الحد ، وهو من جهة أخرى يواجه التزاماً جديداً يقع على عاتقةه هةو إجةراء الترميمةات الضةرورية ولةم 

 اعتباره عند تحديد األجرة التي اتخذت أساساً لحساب األجرة التي يفرضها القانون .يكن هذا االلتزام داخال في 
ونرى أن من حق المؤجر في هذه الحالة أن يزيد األجرة على الحد الذي فرضه القانون بما يقابل التزامه الجديد ، وهذا ما تسمح به 

دير األجرة المتفق عليها أو أجرة اثمل تقويم كل شرط أو التزام من قانون إيجار األماكن ، إذ تقضي بأن يدخل في تق 3/4المادة 
أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر .  1831جديد لم يكن وارداً في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 

رية . فإذا لم يتمكن من االتفا  مع فيستطيع المؤجر إذن أن يزيد األجرة بما يقابل التزامه الجديد من إجراءات الترميمات الضرو
المستأجر على زيادة األجرة على هذا النحو ، جاز له أن يتشرط إعفاءه من االلتزام بالصيانة ، وال يجوز للمستأجر أن يرفض هذا 

 ( . 221ص  111الشرط إذا رفض زيادة األجرة بما يقابل تكاليف الصيانة ) انظر في هذا المعنى سليمان مرقص فقرة 
أما إذا لم يزد المؤجر األجرة بما يناسب االلتزام الجديد ، ولم يشترط في الوقت ذاته إعفاء م االلتزام بالصيانة ، فنرى أنه يكون 
ملتزماً بإجراء الترميمات الضرورية ، ولكن بشرط أال تكون نفقات هذه الترميمات باهظة ال تتناسب مع األجرة . ويرى بعض 

مدني التي تقضي بوجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه  139/1اد في تأييد هذا الحل إلى المادة الفقهاء في مصر االستن
مدني التي  294/2( ، ويرى بعض  آخر االستناد إلى المادة  2هامل  189ص  121حسن النية ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

از له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضرراً تقضي بأنه إذا كان في التنفيذ العينين إرها  للمدين ج
ص  192منصور مصطفى منصور فقرة  – 198عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 229ص  111جسيما ) سليمان مرقس فقرة 

إذا وجد بالعين المؤجرة عيب "مدني التي تقضي بأنه   122/1. وقد استندنا ) انظر آنفاً نفس الفقرة ( . إلى المادة  312ص  311
يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر  . . . أن يطلب إصالح العيب أو أن يقوم هو بإصالحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا 

. فيقاس على ذلك إجراء الترميمات الضرورية كما رأينا ، وإصالح العين بعد الهالك الجزئي كما  "اإلصالح ال يبهظ المؤجر 
 ( . 241انظر ما يلي فقرة  سنرى )

وفي فرنسا ، حي  قام بسبب التشريعات االستثنائية موقف مماثل ، اتجه القضاء نحو التخفيف من التزام المؤجر بإجراء الترميمات 
الضرورية إلى الحد الذي يتناسب مع األجرة المسموح بها ، وتذرع في ذلك بطر  شتى ) انظر في ذلك إسمان في مقال له في 

لفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 29ص  1811كاربونييه في المجلة الفصلية  –من القسم الفقهي  14 -1 – 1838زيت القضاء جا
Louage   وانظر تلخيصاً للطر  التي تذرع بها القضاء في فرنسا للتخفيف من التزام المؤجر سليمان  – 244فقرة  – 228فقرة

 198عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 2هامل  189ص  121عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 1هامل  218ص  111مرقس فقرة 
 في الهامل . 243وانظر أيضاً ما يلي فقرة  –
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بالعين المؤجرة بسبب حاجت ا إلى الترميمات حرمانـًا جسـيما يبـرر الفسـخ . وللمحكمـة إذا كان حرمانه من االنتفاع 
) حا التقدير طبقًا للقواعد العامة ، فل ا أن تجيب المستأجر إلى الفسخ أو أن تم ل المـؤجر حتـى يقـوم بالترميمـات

1601 ) . 

. فيطلب من المحكمة ذلك على  وقد يختار المستأجر ، بدال من التنفيذ العيني ومن الفسخ ، إنقاص اهنجرة
أساس أن نقص االنتفاع بـالعين المـؤجرة بسـبب عـدم إجـراء الترميمـات يقابلـه نقـص فـي اهنجـرة يناسـبه ، وللمحكمـة 
أن تجيبه إلى طلبه فتنقص اهنجرة بالقدر المناسب إذا رأت أن هناك مبررًا لذلك . ونص التقنين المدني صر ح في 

مدني :  "وهذا دون إخالل بحقـه فـي طلـب  168ارة اهنخيرة من الفقرة اهنولى من المادة هذا المعنى ، إذ تقول العب
. وإذا قضـــي  ( 1602) فحســـم بـــذلك خالفـــًا ال يـــزال قائمـــًا فـــي القـــانون الفرنســـي 242الفســـخ أو إنقـــاص اهنجـــرة " ، $

اإلعـذار فحسـب ،  للمستأجر بإنقاص اهنجـرة أنقصـت ، ال مـن وقـت المطالبـة القضـائية فحسـب ، بـل وال مـن وقـت
بل من وقت حصول النقص في االنتفاع ، هنن اهنجرة تقابل االنتفاع فـإذا نقـص االنتفـاع نقصـت اهنجـرة مـن وقـت 
نقـص االنتفــاع . و بــدون أنــه فــي حالــة الحكــم بإنقـاص اهنجــرة ، يجــوز للمــؤجر أن يقــوم بــإجراء الترميمــات ، فتعــود 

 . ( 1609) اهنجرة إلى أصل ا من وقت تمام الترميم

 التعويض : -222

وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقاص اهنجرة ، فإنه له الحا في جميع اهنحوال ، سواء  
كان هناك خطأ في جانب المؤجر أو كانت الحاجة إلـى التـرميم ناشـئة مـن سـبب أجنبـي ، أن يطلـب تعو ضـًا عـن 

نفيــذ العينــي يطلــب تعو ضــًا مــن نقــص الضــرر الــذي أصــابه بســبب نــص االنتفــاع بــالعين المــؤجرة . ففــي حالــة الت
االنتفاع إلى الوقت الذي أتم فيه المجر الترميمات الالزمة وأصبح االنتفاع بالعين كامال . وفي حالة الفسخ يطلـب 
تعو ضــًا عــن نقــص االنتفــاع إلــى وقــت الفســخ . وفــي حالــة إنقــاص اهنجــرة يتضــمن إنقــاص اهنجــرة ذاتــه التعــو ض 

 ، إذ اإلنقاص يسري كما قدمنا من وقت حصول النقص في االنتفاع .المطلوب عن نقص االنتفاع 

كذلك للمستأجر أن يطلب بتعو ض آخر غير التعـو ض المسـتحا عـن نقـص االنتفـاع ، وذلـك عمـا أصـيب 
بــه مــن ضــرر فــي شخصــه أو فــي مالــه بســبب حاجــة العــين إلــى التــرميم ، كمــا إذا ســقط ســقف أو ان ــار حــائط أو 

                                                 

فقةةرة  1ومةع ذلةةك قةارن بةةودري وفةال  – 199فقةةرة  1جيةوار  – 418ص  39م  1829مةايو سةةنة  21( اسةتئناف مخةةتلط  8191) 
 . 124ص  119فقرة  19بالنيول وريبير  – 423
 119فقةرة  19بالنيول وريبير  – 483فقرة  1( فمن الفقهاء من ال يجيز  إنقاص األجرة لعدم ورود نص في ذلك ) جيوار  8192) 

 423فقةرة  1( . ومنهم من يجيز ذلك قياساً على الهالك الجزئي حي  ورد نةص بجةواز إنقةاص األجةرة ) بةودري وفةال  124ص 
 ( . 122ص 
 . 184ص  99ة (  محمد علي إمام فقر 8194) 
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أصيب من جراء ذلك بضرر ، وكما إذا تحمل نفقات نقل اهنثـاث وأجـرة التخـز ن ، وكمـا حصل خلل في المصعد ف
 .  ( 1601) إذا أصابه ضرر بسبب فسخ اإليجار قبل انت اء مدته

و جــــب الســــتحقاق التعــــو ض فــــي جميــــع اهنحــــوال أن يعــــذر المســــتأجر المــــؤجر بــــإجراء الترميمــــات  $249 
ة ال مسئولية تقصـير ة ، فـال يسـتحا التعـو ض إال بعـد هـذا اإلعـذار . الضرور ة ، إذ المسئولية هنا مسئولية عقدي

مـدني إذ تقـول :  "ال يسـتحا التعـو ض إال بعـد  218وليس هذا إال تطبيقًا للقاعدة العامة التي تنص علي ا المـادة 
المـؤجر إذا كـان إعذار المدين ، ما لم ينص على غير ذلك " . وتطبيقـًا للقاعـدة العامـة ذات ـا ، ال ضـرورة إلعـذار 

هو المتسبب بخطأه في حاجة العين إلى الترميم ، هنن تنفيذ التزامه بصيانة العين قد أصبح غي رممكن بفعله ) م 
 . ( 1601)  مدني ( 220

هذا المؤجر مسئول عن الضرر الـذي حـدث للغيـر بسـبب حاجـة العـين المـؤجرة إلـى التـرميم ، وذلـك  $241
 . ( 1606) ضي بمسئولية حارس البناءتطبيقًا للقواعد العامة التي تق

                                                 

فقةرة  1جيةوار  –) ويشترطان أن يكون هناك خطةأ فةي جانةب المةؤجر السةتحقا  التعةويض (  441فقرة  1( بودري وفال  8193) 

 1812داللةوز  1811ديسةمبر سةنة  2نقةض فرنسةي  – 124ص  119فقرة  19بالنيول وريبير  – 183فقرة  3دي با   – 199
. ويشةترط أن يكةون الضةرر متوقةع الحصةول ألن مسةئولية المةؤجر  123 – 1813داللةوز  1813مايو سنة  1باريس  – 133 –

هنا مسئولية عقدية ، ما لم يكن هناك  ل أو خطأ جسيم في يجانب المؤجر فيكون مسئوال عن جميع اإلضرار المباشةرة ولةو كانةت 
  ير متوقعة الحصول .

مع  82 – 2 – 18892داللوز  1891يناير سنة  12ستأجر باريس وانظر إمكان أن يكون الضرر قد حد  كلياً أو جزئياً بخطأ الم
وانظةر فةي وجةوب أن تقةوم عالقةة السةببية بةين  – J . C . P . 1813 – 3 – 92 1813ينةاير سةنة  9بةاريس  –تعليةق بالنيةول 

 . 241 – 1 – 1812جازيت دي باليه  1811نوفمبر سنة  12الضرر والعيب في العين المؤجرة السين 
عبد المنعم فر  الصدة  – 184ص  99محمد علي إمام فقرة  – 221ص  112( لتزر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة  8191) 

وهذه مسألة مختلف فيها فةي القةانون الفرنسةي . فمةن الفقهةاء  – 11ص  42م  1823ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  – 13فقرة 
( . ومةنهم مةن ال يشةترط اإلعةذار )  282فقةرة  19هيةك  – 442فقةرة  1ال من يشترط اإلعذار الستحقا  التعةويض ) بةودري وفة

( . وتكتفةةي محكمةةة  211ص  411فقةةرة  1أوبةةري ورو وإسةةمان  – 329فقةةرة  1بةةودري وبةةارد  – 199فقةةرة  1جيةةوار جيةةوار 
إلى الترميم ، ومجرد إخطار  النقض الفرنسية في استحقا  التعويض بأن يكون المؤجر عالماً أو يجب أن يعلم بحاجة العين المؤجرة

نةوفمبر سةنة  14 – 199 – 1 – 1849سةيريه  1849يناير سةنة  1المستأجر المؤجر بذلك كاف إلثبات هذا العلم ) نقض فرنسي 
أوبةري ورو  – 121ص  – 123ص  119فقةرة  19وانظر في هذه المسةألة بالنيةول وريبيةر  – 11 -1 – 1831سيريه  1839
 ( . 4وهامل مكرر  211ص   411فقرة  1وإسمان 

( يسةتثني مةن وجةوب  292ص  144وتبع القضاء الفرنسي بعض الفقهاء في يمصر ، فاألستاذ عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة ) فقةرة 
اإلعذار حالة ما تكون العين المؤجرة التي لحقها التلف تحةت إشةراف المةؤجر أو أحةد أتباعةه ) البةواب مةثال ( ، كمةا إذ لحةق التلةف 

 – 311ص  192دخلها لعام أو المرافق الصحية . ويستثنى األستاذ منصور مصطفى منصور ) فقرة مصعد العمارة أو سلمها أو م
( من وجوب اإلعذار حالة خطأ المؤجر وحالة ما إذا كان المةؤجر يعلةم أو  141( واألستاذ محمد لبيب شنب فقرة ) فقرة  312ص 

( اإلعةذار ، ال فةي حالةة خطةأ  112نعم فةر  الصةدة فقةرة ) فقةرة مفروضاً فيه أن يعلم بوقوع التلةف . وال يشةترط األسةتاذ عبةد المة
المؤجر إذ ال ضرورة لإلعذار ، وال فةي حالةة مةا إذا كانةت العةين المةؤجرة يشةرف عليهةا المةؤجر يشةرف عليهةا المةؤجر بنفسةه أو 

إذ يكتفي بمجرد اإلخطار ألن  بواسطة ممثله كبواب بحي  يكون في استطاعته أن يتبين التلف حين حصوله ، وال في إحالة األخرى
مدني توجب علةى المسةتأجر أن يبةادر إلةى إخطةار المةؤجر بكةل أمةر يسةتوحبه تدخلةه كةأن تحتةا  العةين إلةى ترميمةات  191المادة 

 مستعجلة أو يتكشف عيب بها .
 واألحكام المشار إليها . 121ص  119فقرة  19( بالنيول وريبير  8191) 
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 الفروق ما بين التقنين المدني القديم والتقنين المدني الجديد : -223

و مكــن اآلن أن نبــرز الفــروق مــا بــين التقنــين المــدني القــديم والتقنــين المــدني الجديــد فــي خصــوص صــيانة  
 العين المؤجرة ، وتتخلص فيما يلي :

قـــديم أن يجبـــر المســـتأجر المـــؤجر علـــى القيـــام بالترميمـــات الضـــرور ة . ال يجـــوز فـــي التقنـــين المـــدني ال –1
 و جوز ذلك في التقنين المدني الجديد .

ال يجوز في التقنين المدني القديم للمستأجر أن يقوم ب ذه الترميمات بنفسه على أن يسترد المصروفات  -2
 التقنين المدني الجديد فيجوز ذلك . من المؤجر ، بل ليس له أن يرجع بدعوى اإلثراء بال سبب . أما في

حا المستأجر في التقنين المدني القديم في طلب الفسـخ أو إنقـاص اهنجـرة مشـكوك فيـه ، وإن كنـا نـرى  -9
 إعطاء هذا الحا للمستأجر كما سبا القول . وهو مؤكد في التقنين المدني الجديد .

تعو ضـًا عـن مجـرد حرمانـه مـن االنتفـاع بـالعين  ال يجوز للمستأجر في التقنين المدني القديم أن يطلـب -1
 المؤجرة بسبب احتياج ا إلى ترميمات ضرور ة ، و جوز ذلك في التقنين المدني الجديد .

واهنصل في هـذه الفـروق أن التقنـين المـدني الجديـد يجبـر المـؤجر علـى القيـام بالترميمـات الضـرور ة . وهـذا 
اجبــه هــذا يكــون للمســتأجر الحــا فــي طلــب التنفيــذ العينــي وهــذا يتنــاول يســتلزم أنــه فــي حالــة عــدم قيــام المــؤجر بو 

الفــرقين اهنولــين ، أو طلــب الفســخ أو إنقــاص اهنجــرة مــع التعــو ض هــذا يتنــاول الفــرقين اهنخيــر ن . أمــا فــي التقنــين 
 . ( 1604) المدني القديم فليس للمستأجر شيء من هذا

 عينحق المؤجر في إجراء الترميمات الضرورية لحفظ ال

 نصوص قانونية :  -224

 من التقنين المدني على ما يأتي : 140تنص المادة 

ال يجــوز للمســتأجر أن يمنــع المــؤجر مــن إجـــراء الترميمــات المســتعجلة التــي تكــون ضـــرور ة  -1"  $241
 لحفـــظ العـــين المـــؤجرة ، علـــى أنـــه إذا ترتـــب علـــى هـــذه الترميمـــات إخـــالل كلـــي أو جزئـــي باالنتفـــاع بـــالعين ، جـــاز

 للمستأجر أن يطلب تبعًا للظروف إما فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة " .

                                                 

 . 212مؤلف فقرة ( انظر في ذلك اإليجار لل 8192) 
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) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة إلـى أن تـتم الترميمـات ، سـقط حقـه فـي طلـب الفسـخ " -2" 

1608 ) . 

ا ، وســب 114 – 116/  941 – 941وقـد قـدمنا أن هـذا الــنص يقابـل فـي التقنـين المــدني القـديم المـادتين 
 . وال فرق في الحكم ما بين التقنين الجديد والقديم في هذه المسألة . ( 1601) لنا ذكر هاتين المادتين

وفــي التقنــين  – 198و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
وفـي تقنـين الموجبـات والعقـود اللبنـاني م  469/1و م  412في التقنين المدني العراقي م  – 161المدني الليبي م 

111 (1610 ) . 

 الترميمات الضرورية لحفظ العين غير الترميمات الضرورية لالنتفاع بالعين : -225

. أن هناك ترميمات ضرور ة لحفظ العين من ال الك ، كإصالح حائط ي دد بالسقوط وتقو ـة  ( 1611) قدمنا 
قف إذا كانت موشكة على االن يار وإصالح مواسير المياه إذا كـان المـاء أساس المنزل إذا كمان واهيًا وترميم اهنس

يتسرب من ا إلى جدران المنزل وأساسه و  دد سالمة المنـزل ، ف ـذه كل ـا ترميمـات ضـرور ة إذا تـأخر المـؤجر فـي 
كإصــالح  إجرائ ــا عــرض العــين المــؤجرة لل ــالك . وهــذه الترميمــات غيــر الترميمــات الضــرور ة لالنتفــاع بــالعين ،

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  219: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8199) 

بعةد  "السةتحالة هةذا االنتفةاع أو عةدم مالءمتةه "الجديد . فيما عدا أن المشروع المهيدي كان يشتمل فةي الفقةرة األولةى علةى عبةارة  
. ووافقةت لجنةة المراجعةة علةى الةنص بعةد  "على أنه إذا ترتب على هذه الترميمات إخالل كلي أو جزئي باالنتفةاع بةالعين "عبارة  

في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت  188، أصبح رقمه  "الستحالة هذا االنتفاع أو عدم مالءمته "حذف عبارة  
 ( . 191 – 194ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  129، مجلس الشيوخ تحت رقم  189رقم 
 . 292( انظر آنفاً فقرة  8198) 
 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8119) 

 ) مطابق ( . 149التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 118 التقنين المدني الليبي م 
ضرورية لصيانته ، فإن ترتيب على ذلك ما يضر بالسكنى أو يخل  إذا احتا  المأجور لعمارة -1: :  212م التقنين المدني العراقي 

ومةةع ذلةةك إذا بقةةي المسةةتأجر فةةي المةةأجور إلةةى أن تمةةت  -2بالمنفعةةة جةةاز للمسةةتأجر أن يطلةةب فسةةخ اإليجةةار أو إنقةةاص األجةةرة . 
 الترميمات سقط حقه في طلب الفسخ .

، إن كانت عائدة إلى إصالح المأجور وصيانته يجرع بها عليه وإن لةم : الترميمات التي يقوم بها المستأجر بإذن المؤجر  214/1م 
 يشترط الرجوع ، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فال يرجع بها إال إذا اشترط ذلك .

 ( . 929فقرة  – 921) وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة 
: وإنمةةا يحةةق للمةةؤجر أن يجةةري ، بةةالغرم مةةن معارضةةة المسةةتأجر ، جميةةع اإلصةةالحات  113م نةةين الموجبةةات والعقةةود اللبنةةاني تق

المستعجلة التي ال يمكن تأجيلها إلى وقت انتهاء العقد .  ير أنه إذا حرم المستأجر ، بسبب تلك اإلصالحات ، االنتفاع بالمأجور كله 
أيام ، فله أن يطلب فسخ العقةد أو تخفةيض البةدل علةى نسةبة الوقةت الةذي حةرم فيةه اسةتعمال المةأجور . أو بعضه مدة تتجاوز سبعة 

ويجب على المؤجر أن يسهر على اإلصالحات المستعجلة ، وأن ينبه المستأجر قبل إجرائها بمدة كافية . وإذا لم يقم بذلك التنبيه عد 
 إهماله . مسئوال ، ما لم يمكن هناك مانع قاهر لم ينشأ عن

 ) وتتفق هذه األحكام في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( .
 . 211فقرة  – 2112( انظر آنفاً فقرة  8111) 
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 الفهرس العام

الســلم أو المصــعد أو دورة الميــاه ، هــذه الترميمــات هــي التــي عالجناهــا فيمــا تقــدم . وفــي كثيــر مــن اهنحيــان تكــون 
. ولكـن الترميمـات الضـرور ة  ( 1612) الترميمات الضرور ة لالنتفـاع بـالعين غيـر ضـرور ة لحفـظ العـين مـن ال ـالك

ون ، ترميمـات ضـرور ة لالنتفـاع بـالعين ، فـإن العـين إذا لحفظ العين من ال الك تكـون فـي الوقـت ذاتـه ، أو سـتتك
 هلكت من جراء عدم القيام ب ذه الترميمات لم تعد بداهة تصلح لالنتفاع ب ا .

ومـال كانــت الترميمـات التــي نحــن بصـددها ضــرور ة لحفــظ العـين مــن ال ـالك ف ــي علــى المـؤجر ، بــل هــي 
ى مــا ســنرى . وال يســتطيع المســتأجر أن يحــتج بــأن إجراءهــا حــا لــه ال يجــوز للمســتأجر أن يمنعــه مــن إجرائ ــا علــ

يخل بانتفاعه بالعين ، فإن  االنتفاع بالعين ذاته م دد ما دامت العين معرضة لل الك ، وعلى كل حال فإن حفـظ 
الصدد :  "هنـاك  244العين مقدم على انتفاع المستأجر . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا $

وع آخر من الترميمات الضرور ة ، وهي الالزمة ال لالنتفاع بالعين ، بل لحفظ ا مـن ال ـالك . وهـذه تكـون علـى ن
المــؤجر ، بــل هــي أيضــًا مــن حقــه ، بمعنــى أنــه ال يجــوز للمســتأجر أن يمنعــه مــن إجرائ ــا بــدعوى أن ذلــك يخــل 

 . ( 1619) ر ب ا "بانتفاعه بالعين ، فحفظ العين من ال الك مقدم على انتفاع المستأج

 الترميمات الضرورية لحفظ العين تقع على عاتق المؤجر ويجوز للمستأجر القيام بها : -226

وقبـــل أن نبـــدأ الكـــالم فـــي حـــا المـــؤجر فـــي القيـــام بالترميمـــات الضـــرور ة ولحفـــظ العـــين ، يالحـــظ أن هـــذه  
ذا نظـر إلـى الترميمـات باعتبـار أن ـا الترميمات تقع على عاتا المـؤجر ، بـل هـي التـزام فـي ذمتـه نحـو المسـتأجر إ

أيضـًا فــي مآل ــا ترميمــات ضــرور ة لالنتفــاع بــالعين . إذا قيـل إن المــؤجر ال يلتــزم ب ــا نحــو نفســه هنن الشــخص ال 
يكــون دائنــًا لنفســه وهنن المالــك غيــر ملــزم بالمحافظــة علــى ملكــه ، فــإن اهنمــر يتغيــر إذا انتقلنــا إلــى عالقــة المــؤجر 

أن الترميمات الضرور ة لحفظ العـين قـد تصـبح ضـرور ة لالنتفـاع بـالعين كمـا قـدمنا ، فمـن هـذه بالمستأجر . ذلك 
الناحية يجوز للمستأجر القيام ب ـا و رجـع بمـا أنفقـه علـى المـؤجر . وإذا لـم تكـن وقـت القيـام ب ـا ضـرور ة لالنتفـاع 

المؤجر شأن كـل حـائز يرجـع علـى بالعين ، ف ي على كل حال ضرور ة لحفظ العين ، فيرجع ب ا المستأجر على 
 مدني ( .  180/2المالك بجميع ما أنفقه من المصرفات الضرور ة ) م 

 حق المؤجر في القيام بالترميمات الضرورية لحفظ العين : -227

( ال يســد الطر ــا علــى المــؤجر إذا أراد القيــام بالترميمــات  941/116قــدمنا أن التقنــين المــدني القــديم ) م  
لحفظ العين ، فيجعل له الحا في القيام ب ا ولو عارض المستأجر في ذلـك . هـذا هـو أيضـًا الحكـم فـي الضرور ة 

                                                 

(  وفي هذه الحالة تكون الترميمات الضرورية حقاً للمستأجر يستطيع أن يلزم به المؤجر كمةا قةدمنا ، ولكنهةا ليسةت وواجبةاً  8112) 
 ( . 291ص  143عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 181فقرة  3عليه بمعنى أنه ال يلتزم بتحملها . فله أن ينزل 

 . 193ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8114) 
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مــدني تقضــي بأنــه ال يجــوز للمســتأجر أن يمنــع  221التقنــين المــدني الجديــد ، فقــد رأينــا الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
المـؤجرة . فأحـام التقنـين الجديـد والقـديم ، المؤجر من إجراء الترميمات المستعجلة التي تكون ضرور ة لحفظ العين 

 كما قدمنا ، واحدة في هذا الموضوع بتفصيالته .

و جــب ، كمــا فــي التقنــين المــدني القــديم ، أن تكــون هــذه الترميمــات ضــرور ة لحفــظ العــين . أمــا إذا لــم تكــن 
ل المــؤجر ا   إلعــداد أو لز ــادة طبقــات فــي المنــز  248ضــرور ة لــذلك ، بــل كانــت إلدخــال تحســينات فــي العــين $

، فليس للمـؤجر حـا فـي ذلـك إال إذا اشـترط هـذا الحـا  ( 1611) العين لمستأجر آخر يأتي بعد انت اء اإليجار اهنول
 . ( 1611) على المستأجر أو حصل على إذنه في ذلك

فــإذا كانــت الترميمــات ضــرور ة لحفــظ العــين ، كــان للمــؤجر الحــا فــي القيــام ب ــا ولــو عــارض المســتأجر ، 
بر هذا على ترك المؤجر يقوم ب ذه الترميمات ، ولو اقتضى اهنمر إخالء العين المـدة الالزمـة للقيـام ب ـا . بـل و ج

.  ومـن بـاب أولـى  ( 1616) يجوز للمؤجر أن ي دم العين المـؤجرة إلعـادة بنائ ـا إذا كانـت حالـة العـين تسـتدعي ذلـك
بيـب الموجـودة بـالمنزل المـؤجرة إذا كـان هـذا ضـرور ًا يجوز له أن يكلف شركة المياه أن توقف سير المـاء فـي اهننا

. و جوز كذلك للمؤجر أن يجري ترميمات في طبقة من المنزل لحفظ طبقة أخرى ، كترميمات  ( 1614) لحفظ العين
 . ( 1618) يجر  ا في الطبقة السفلى لحفظ الطبقة العليا ومنع ا من االن يار

ممـــا يمكـــن إرجـــاؤه إلـــى انت ـــاء مـــدة اإليجـــار ، فقـــد اشـــترط و شـــترط فـــي الترميمـــات أيضـــًا أال تكـــون  $241
القــانون أن تكـــون الترميمــات  "مســـتعجلة " . فــإذا كانـــت غيــر مســـتعجلة ، كتقو ــة أساســـات المنــزل إذا كانـــت هـــذه 

                                                 

) وقةد سةبقت  194ص  122رقم  12جازيت  1822مارس سنة  11 – 414ص  1894يونيه سنة  12( استئناف مختلط  8113 )
وال يجوز لصاحب بركة أجر حق الصيد فيها أن يخلي البركةة مةن  –في الهامل (  292اإلشارة إلى هذين الحكمين انظر آنفاً فقرة 

في الهامل ( . بةل  292وال عن تعويض المستأجر حق الصيد ) انظر آنفاً فقرة الماء إلجراء ترميمات بمصنعه ، فإن فعل كان مسئ
ال يجوز للمؤجر ، إذا مانع المستأجر ، أن يجري ترميمات لالنتفاع بالعين ، فإن إجراء هةذه الترميمةات مةن حةق المسةتأجر وليسةت 

قةد تكةون هنةاك ترميمةات هةي مةن النفةع بحية  يجةوز و –فةي الهةامل (  221واجباً عليه ، وله أن ينزل عن حقه ) انظر آنفاً فقرة 
إلحاقها بالترميمةات الضةرورية لحفةظ العةين ، فتأخةذ حكمهةا ويجبةر المسةتأجر علةى قبولةه إجرائهةا . مثةل ذلةك إدخةال أجهةزة المةاء 

فبرايةر سةنة  9 والكهرباء والغاز وتكييف الهواء ، أو   تغيير مصةعد قةديم بةال بمصةعد حةدي  جيةد ) انظةر فةي هةذا المعنةى بةاريس
ص  119فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 312 – 1813داللةوز  1813مايو سةنة  41السين  – 194 – 2 – 1843سيريه  1843
 ( . 3هامل  181
يونيةه سةنة  9ويكةون للمسةتأجر الحةق فةي طلةب إنقةاص األجةرة ) اسةتئناف مخةتلط  – 188ص  92( محمد علي إمام فقرة  8111) 

انظةر آنفةاً فقةرة  –(  3ص  22مةن  1813نوفمبر سةنة  3إذا نزل عن هذا الحق ) استئناف مختلط  ( ، إال 148ص  19م  1839
 في الهامل . 292
 في الهامل . 292وانظر آنفاً فقرة  – 12ص  29م  1811نوفمبر سنة  8( استئناف مختلط  8111) 
الةذي تعقةاد معهةا ، ولكةن لةه أن يرجةع إلةى  ( وليس للمسةتأجر أن يرجةع فةي هةذه الحالةة علةى شةركة الميةاه باعتبةار أنةه هةو 8112) 

 1822ينةاير سةنة  21المؤجر إذا كان هذا قد بالغ في تقدير ما ينجم من الضرر من عدم وقةف سةير الميةاه ) اإلسةكندرية المختلطةة 
 في الهامل ( . 292وانظر آنفاً فقرة  – 111ص  224رقم  12جازيت 

قةةارن محكمةةة رن   – 194منصةةور مصةةطفى منصةةور فقةةرة  – 1هةةامل  292ص  141( عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  8119) 

 . 122 – 1 – 81جازيت دي باليه  1981ديسمبر سنة  8الفرنسية 
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التقو ـة يمكــن إرجاؤهــا إلـى مــا بعــد انت ـاء اإليجــار دون خطــر يخشـى منــه علــى المنـزل ، لــم يكــن للمـؤجر حــا فــي 
ا عارض المستأجر ، بل يجب أن يتربص حتى ينت ي اإليجار ، ثم يقوم عندئـذ بإجرائ ـا . والمـؤجر هـو إجرائ ا إذ

 .  ( 1611) الذي يقع عليه عبء إثبات أن الترميمات مستعجلة

و جب على المؤجر أن يخطر المستأجر بعزمه على إجراء الترميمات قبـل إجرائ ـا بمـدة كافيـة ، حتـى يأخـذ 
. كذلك يجب على المجر أن يبذل العناية الواجبة في القيام ب ذه الترميمـات ، فيختـار  ( 1620 )المستأجر أهبته لذلك

أيسر سبيل إلجرائ ـا حتـى ال يجشـم المسـتأجر إال أقـل ضـرر ممكـن ، وال يسـتغرق إال المـدة الالزمـة إلجرائ ـا دون 
 إبطاء .

يمـات ، جـاز االلتجـاء إلـى قاضـي وإذا وقع خالف بين المؤجر والمستأجر على حا المؤجر في إجـراء الترم
اهنمـور المســتعجلة ، إمـا لوقــف أعمـال الترميمــات  موقتــًا إذا رأى القاضـي داعيــًا لـذلك حتــى يبـت قاضــي الموضــوع 

) ، وإمــا للتــرخيص فــي عمــل الترميمــات التــي ال بــد مــن إجرائ ــا فــورًا للمحافظــة علــى العــين ( 1621) ن ائيــًا فــي النــزاع

1622 ) . 

 ي يفسخ اإليجار أو إنقاص األجرة :حق المستأجر ف -228

وإذا سمح للمؤجر بإجراء الترميمات الضرور ة لحفظ العين ، وترتب على ذلك إخالء كلي أو إخـالء جسـيم  
باالنتفاع بالعين ، جاز للمستأجر في هذه الحالة أن يطلب فسخ اإليجار . والقاضي يقدر مـا إذا كـان هنـاك مبـرر 

 ال يوجد مبرر للفسخ فيكتفي بإنقاص اهنجرة .للفسخ فيجيبه إلى طلبه ، أو 

أما إذا ترتب على إجراء الترميمات إخالء جزئي غير جسيم باالنتفاع بالعين ، فللمستأجر أن يطلب إنقاص 
                                                 

بالنيةول  – 213ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 311فقرة  1بودري وفال  – 131وفقرة  129فقرة  1( جيوار  8118) 

هذا وليس يقتصر التزام المستأجر على تمكين المؤجر من القيام بالترميمات ، بل عليه أيضاً أن  – 181ص  319فقرة  19وريبير 
يمكن أي شخص آخر  ير المؤجر إذا كان له الحق في إجراء هذه الترميمةات . فةإذا كةان المةؤجر صةاحب حةق انتفةاع ، كةان علةى 

راً أصلياً ، كان على المستأجر من الباطن أن يمكن أيضاً المؤجر المستأجر أن يمكن أيضاً صاحب الرقبة . وإذا كان المؤجر مستأج
ص  141عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 1هةامل  299ص  118سةليمان مةرقس فقةرة  – 323فقةرة  1األصلي ) بودري وفةال 

ترميمات ) عبد المنعم فةر  ( . وإذا كان المؤجر مرتهناً رهن حيازة ، كان على المستأجر أن يمكن الراهن أيضاً من إجراء ال 299
 ( . 118ص  113الصدة فقرة 

فةي الهةامل  223من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً فقةرة  113وانظر  – 181ص  119فقرة  19( بالنيول وريبير  8129) 
. 

وقةت آلخةر حتةى  وكما أن على المؤجر واجب إخطار المستأجر ، فإن له ، من جهة أخةرى ، الحةق فةي دخةول العةين المةؤجرة مةن
 ( . 313فقرة  1يرمي إذا كانت تحتا  إلى ترميمات ضرورية لحفظها ) بودري وفال 

 . 194ص  122رقم  12جازيت  1822مارس سنة  11( استئناف مختلط  8121) 
لحفةظ ( ويجوز لقاضي األمور المسةتعجلة ، فةي حالةة امتنةاع المسةتأجر مةن السةماح للمةؤجر بالقيةام بالترميمةات الضةرورية  8122) 

العين ، أن يعين خبيراً لمعاينة العين المؤجرة والنظر فيما إذا كانت محتاجة لهذه الترميمات ، وأن يرخص عند الضةرورة القصةوى 
 ( . 1191وفقرة  311فقرة  1بودري وفال  – 492فقرة  19هيك  – 129وفقرة  199فقرة  1في إجرائها فوراً ) جيوار 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ( 1629) اهنجرة أثناء مدة الترميم بنسبة النقص في االنتفاع

 . ( 1621) حكم أو اتفاق مع المؤجروال يجوز للمستأجر أن يفسخ اإليجار بنفسه أو أن ينقص اهنجرة دون 

فــي فســخ اإليجــار  281مــدني ، كمــا رأينــا ، بــان حــا المســتأجر $ 140وتقضــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
يقســط إذا بقــي فــي العــين المــؤجرة إلــى أن تــتم الترميمــات . وفــي هــذه الحالــة ال يحــا للمســتأجر إال طلــب إنقــاص 

 اهنجرة .

. ولكــن ال  ( 1621) المســتأجر أال يرجــع بشــيء عليــه م مــا طــال مــدة التــرميمو جــوز ن تشــترط المــؤجر علــى 
يجــوز التوســع فــي تفســير مثــل هــذا الشــرط ، فــال يحــرم المســتأجر مــن الرجــوع علــى المــؤجر بــالرغم مــن وجــود هــذا 

) ج لـه، أم كـان ي ( 1626) الشرط في حالة ما إذا كان الترميم يستدعيه عيب في البناء ، سواء أكان يعلم به المـؤجر

. وكــذلك إذا قبــل المســـتأجر أن يتحمــل إجــراء التـــرميم دون أن يطلــب تعو ضـــًا ، لــم يمنعــه ذلـــك مــن طلـــب  ( 1624
 . ( 1628) إنقاص اهنجرة

 متى يجوز للمستأجر أن يطلب تعويضًا بسبب الترميمات التي أجراها المؤجر : -229

خ اإليجــار بحســب اهنحــوال . وال ولــيس للمســتأجر فــي الفــروض المتقدمــة إال طلــب إنقــاص اهنجــرة أو فســ  
إلـى إيجـار يجوز له أن يطلب تعو ضًا عن الضرر الذي أصابه من حرمانه من االنتفاع بالعين ، كما إذا اضـطر 

                                                 

 211ص  2م  1989مةايو سةنة  13 – 211ص  4المجموعة الرسمية المختلطةة  – 1929 مايو سنة 2( استئناف مختلط  8124) 

 . 212ص  14م  1891مارس سنة  21 –
( ال يجوز للمستأجر أن يطلب إنقاص األجرة إال إذا دامت الترميمات مدة أكثر مةن أربعةين  1223وفي التقنين المدني الفرنسي ) م 

مدة التي دامت فيها الترميمات ال عما زاد على األربعين يوماً فقط . أمةا فسةخ اإليجةار فيجةوز يوماً ، فعندئذ تنقص األجرة عن كل ال
للمستأجر طلبه ولو لم تدم الترميمات أكثر من أربعين يوماً ، ألن العين المؤجرة في حالة الفسخ تكةون  يةر صةالحة أصةال لالنتفةاع 

( يجةب أن  113( . وفةي تقنةي الموجبةات والعقةود اللبنةاني ) م  119رة فقة 19بالنيول وريبيةر  – 319فقرة  1بها ) بودري وفال 
يحرم المستأجر بسبب الترميمات من االنتفاع بالعين كلها أو بعضها مدة تجاوز سبعة أيةام ، حتةى يكةون لةه أن يطلةب فسةخ العقةد أو 

 في الهامل ( . 223إنقاص األجرة بنسبة ما حرم من االنتفاع ) انظر آنفاً فقرة 
ويثبت الحق للمستأجر في طلب الفسةخ أو إنقةاص األجةرة  – 222فقرة  1عكس ذلك جيوار  – 322فقرة  1( بودري وفال  8123) 

حتى إذا كانت الترميمةات لةم تجةر فةي الطةابق الةذي سةكنه بةل فةي يطةابق آخةر ، إذا كةان مةن شةأن هةذه الترميمةات أن تخةل بانتفةاع 
( ، ومن باب أولى إذا كانت الترميمةات قةد أجريةت فةي  299ص  1199فقرة  19يبير المستأجر بالطابق الذي يسكنه ) بالنيول ور

 ( . 311فقرة  1الحائط المشترك المالصق للعين المؤجرة ) بودري وفال 
 . 299ص  119فقرة  19بالنيول وريبير  – 329فقرة  1( بودري وفال  8121) 
 . 1811بر سنة أكتو 21جازيت دي تريبينو  1811يونيه سنة  19( السين  8121) 
 . 224 -2 – 24داللوز  1922ديسمبر سنة  1( باريس  8122) 
وقد قضي بأن النص المدون فيعقد إيجار مطبوع والمتضمن وجوب تمكين المسةتأجر للمالةك  – 328فقرة  1( بودري وفال  8129) 

نقةيص األجةرة ، إنمةا تتصةرف إلةى من القيةام بالترميمةات الالزمةة مةن  يةر أن يكةون للمسةتأجر الحةق فةي المطالبةة بةالتعويض أو ت
الترميمات التي ال تستدعي إخالء المكةان المةؤجر مةدة مةن الةزمن تنقطةع إدارتةه فةي  ضةونها ، وال يسةقط بحةال مةن األحةوال حةق 

 ( . 182ص  81رقم  11المحاماة  1843أكتوبر سنة  22المستأجر في اختيار فسخ العقد ) مصر الكلية الوطنية 
 . 219ص  – 219ص  292وانظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مكــان آخــر بــأجرة أعلــى ، أو تعــذر عليــه االنتفــاع بأمتعتــه بعــد نقل ــا . فــإن المفــروض فيمــا تقــدم أن احتــاج العــين 
مـن المـؤجر ، لـذلك يجـب أال يكـون هـذا مسـئوال عـن تعـو ض ضـرر لـم ينشـأ مـن  المؤجرة لترميمـات لـم يكـن بخطـأ

 ( 1621) فعله . أما عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة فيقابله ما له من الحا في إنقاص اهنجـرة أو فسـخ اإليجـار
. 

ب ـــا التـــي قـــام  282وإنمـــا يكـــون المـــؤجر مســـئوال عـــن تعـــو ض المســـتأجر إذا ثبـــت أن أعمـــال الترميمـــات $
اســـتوجب ا تلــــف حصــــل بخطــــأه ، أو اســــتغرقت مــــن الوقــــت أكثـــر مــــن المــــدة الالزمــــة ، أو أجر ــــت بطر قــــة ضــــارة 

. وذلك تطبيقـًا للقواعـد العامـة  ( 1690) بالمستأجر في حين أنه كان يمكن تجنب هذا الضرر لو اتبعت طر قة أخرى 
. وال يجــوز االتفــاق علــى إعفــاء المــؤجر مــن التعــو ض فــي مثــل  ( 1691) مــدني 140فــي المســئولة ال تطبيقــًا للمــادة 

 . ( 1692) هذه اهنحوال

 

 

 هالك العين أثناء مدة اإليجار -3

 نصوص قانونية : -231

 من التقنين المدني على ما يأتي :  161تنص المادة  

 فسه " .إذا هلكت العين المؤجرة أثناء اإليجار هالكًا كليًا ، انفسخ العقد من تلقاء ن -1" 

أما إذا كمان هالك العين جزئيًا ، ا إذا أصبحت العين في حالة ال تصلح مع ـا لالنتفـاع الـذي أجـرت  -2" 
من اجله ، أو نقص هذا االنتفاع نقصًا كبيرًا ، ولم يكن للمستأجر يـد فـي شـيء مـن ذلـك ، فيجـوز لـه ، إذا لـم يقـم 

ي كانـت عل ـا ، أن يطلـب تبعـًا للظـروف إمـا إنقـاص اهنجـرة المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة العين إلـى الحالـة التـ
أو فســخ اإليجــار ذاتــه ، دون إخــالل بمــا لــه مــن حــا فــي أن يقــوم بنفســه بتنفيــذ التــزام المــؤجر وفقــًا هنحكــام المــادة 

 السابقة " .

                                                 

 . 142عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 199ص  4م  1981فبراير سنة  1( استئناف مختلط  8128) 
 1بودري وفال  – 111فقرة  1جيوار  – 139فقرة  21لوران  – 11ص  24م  1819نوفمبر سنة  49( استئناف مختلط  8149) 

 . 319فقرة 
 . 142( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8141) 
 – 18 – 19عبةد المةنعم البةدراوي  – 1899ص  92محمد علي إمام فقةرة  ---299ص  119فقرة  19( بالنيول وريبير  8142) 

 . 129ص  – 118ص  113عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 312ص  194منصور مصطفى منصور فقرة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

إلــى  وال يجــوز للمســتأجر فــي الحــالتين الســابقتين أن يطلــب تعو ضــًا إذا كــان ال ــالك أو التلــف يرجــع -9" 
 . ( 1699) سبب ال يد للمؤجر فيه "

 – 111وفقــرة ثالثــة /  289فقــرة ثانيــة $ 940وقــد قــدمنا أن الــنص يقابــل فــي التقنــين المــدني القــديم المــادة 
. وال فــرق فــي اهنحكــام مــا بــين التقنينــين القــديم والجديــد ، إال فــي أنــه ال  ( 1691) ، وســبا لنــا ذكــر هــذه المــادة 111

) نين المدني القديم أن يجبر المؤجر على إعادة الشيء المؤجر إلى الحالة التـي كـان علي ـايجوز للمستأجر في التق

، أما في التقنين المدني الجديد فسنرى أن المستأجر في حالة ال الك الجزئي يستطيع أن يلزم المؤجر بذلك  ( 1691
ــم تكــن نفقــ ات إعــادة الشــيء إلــى أصــله وأن يقــوم هــو بــه علــى أن يرجــع بالنفقــات علــى المــؤجر ، وذلــك كلــه مــا ل

 . ( 1696) باهظة

وفــي التقنــين  – 194و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 – 162وفــي تقنــين الموجبــات والعقــود اللبنــاني م  411وفــي التقنــين المــدني العراقــي م  – 161المــدني الليبــي م 

161 (1694 ) . 
                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  212لمادة : ورد هذا النص في ا تاريخ النص(  8144) 
، ثةم مجلةس الشةيوخ  182فةي المشةروع النهةائي ، ووافةق عليةه مجلةس تحتةر رقةم  189الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقةم 

 ( . 192ص  – 199ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  118تحت رقم 
 . 292آنفاً فقرة ( انظر  8143) 
 . 292( انظر آنفاً فقرة  8141) 
 . 241( انظر ما يلي فقرة  8141) 
 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8142) 

 ) مطابق ( . 142التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 119 التقنين المدني الليبي م 
أمةا إذا أصةبح  -2إذا هلك المأجور في مدة اإليجار هالكا كلياً ينفسخ العقد ممةن تلقةاء نفسةه .  -1:  211م  التقنين المدني العراقي :

في حالة ال يصلح معها لالنتفاع الذي أجر من أجله أو نقص هذا االنتفاع نقصاً كبيراً ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك ، جةاز 
ب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقةاص األجةرة أو سةخ اإلجةارة . له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناس

 وال يجوز للمستأجر في الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضاً إذا كان الهالك أو التلف يرجع إلى سبب ال يد للمؤجر فيه . -4
ن المصري ، فيما عدا الهالك الجزئي أو التلةف ، فيبةدو أن التقنةين العةرا   ) وأحكام التقنين العراقي تتفق في جملتها مع أحكام التقني

ال يجيز إجبار المؤجر على التنفيذ العيني بخالف التقنين المصري الذي يجيز المؤجر على هذا التنفيذ : عباس حسن الصراف فقةرة 
 ( . 923فقرة  – 918

مأجور أو تعيب أو تغير أو حرم المستأجر من االنتفاع به أو بعضه حتى أصبح : إذا هلك ال 112م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
 ير صالح لالستعمال المعهد له ، ولم يكن ذلك من خطأ من أحد المتعاقدين ، يسخ عقد اإليجار بدون تعةويض ألحةدهما . وال يجةب 

 يكون لغواً .على المستأجر أن يدفع من البدل إال بقدر انتفاعه . وكل بند يخالف ما تقدم 
: وإذا لم يخرب أو يتعيب إال جزء من المأجور ، ولم يصبح من جراء ذلك  ير صالح لالستعمال الذي أجةر مةن أجلةه ، أو  114م 

 أصبح جزء منه فقط  ير صالح ، فال يحق للمستأجر حينئذ إال تخفيض البدل على نسبة الضرر .
لو المأجور أو بعضه ، بدون خطأ أتاه أحد المتعاقدين ، من الصفة التي وعةد عندما يخ 114و  112: تطبق أحكام المادتين  113م 

 بها المؤجر أو تطلبها الغرض المقصود من المأجور . 
 بعد انتهاء مدة العقد . 113و  114و  112: ال يجوز للمستأجر إقامة الدعاوي بمقتضى أحكام المواد  111م 

ا مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن المؤجر ال يجبةر فةي التقنةين اللبنةاني علةى التنفيةذ ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في جملته
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( حالــة ال ــالك  2( حالــة ال ــالك الكلــي . )  1الــنص أنــه يجــب التميــز بــين حــالتين : )  و تبــين مــن $281
 .زئي أو الخلل في االنتفاع بالعينالج

وقد قدمنا أنـه ال فـرق بـين أن يكـون ال ـالك أو الخلـل فـي االنتفـاع واقعـًا بعـد تسـليم العـين إلـى المسـتأجر أو 
ك أو الخلـل قــد وقـع بعـد تسـليم العــين إلـى المسـتأجر ، ولكـن اهنحكــام واقعـًا قبـل التسـليم ؛ والمقــروض هنـا أن ال ـال

التي سنذكرها في هذا الفرض تسري أيضـًا علـى فـرض مـا إذا كـان ال ـالك أو الخلـل قـد وقـع قبـل تسـليم العـين إلـى 
قـد  المستأجر ، ولكن اهنحكام التي سنذكرها في هذا الفرض تسري أيضـًا علـى فـرض مـا إذا كـان ال ـالك أو الخلـل

 . ( 1698) وقع قبل تسليم العين إلى المستأجر

 ) أ ( الهالك الكلي

 :الهالك المادي والهالك القانوني -230

 بســبب حر ــا أو غـرق أو صــاعقة مــن  ( perte materielleوقـد ت لــك العـين المــؤجرة هالكــًا ماديـًا )  
ولـو بقـت اهنرض التـي علي ـا البنـاء وبقـي . و عـد هالكـًا كليـًا أن يـزول البنـاء ، السماء أو حرب مدمرة أو نحو ذلك

 .( 1691) مع ا بعض الحيطان قائماً 

. مثــل ذلــك أن تنــزع ملكيــة العــين للمنفعــة ( perte juridiqueو لحــا بــال الك المــادي ال ــالك القــانوني ) 
العامــة ، أو يســتولي علي ــا ، أو يصــدر قــرار إداري بإخالئ ــا هنســباب صــحية ، أو يصــبح شــغل العــين مســتحيال 

 . ( 1610) بسبب الحرب

  سبب الهالك الكي : -232

وأيا كـان سـبب ال ـالك الكلـي ، فـإن حكمـة واحـد فـي جميـع اهنحـوال . فقـد يكـون السـبب قـوة قـاهرة كمـا فـي  
، وقـد يكـون السـبب راجعـًا إلـى خطـأ المـؤجر ،  ( 1611) أكثر حاالت ال الك القانوني وبعض حاالت ال الك المادي

                                                                                                                                                                    

 العيني في حالة الهالك الجزئي ، وفي أن دعاوي المستأجر تسقط في التقنين اللبناني بانتهاء مدة عقد اإليجار ( .
 . 293( انظر آنفاً فقرة  8149) 
ويكون الهالك ليةا متةى هلكةت العةين المةؤجرة لةو بقيةت  –في الهامل  292آنفاً فقرة  وانظر – 441فقرة  1( بودري وفال  8148) 

ملحقاتها ، كما إذا احتر  المنزل وبقي الجرا  ، أو احتر  المطعةم أو المقهةى وبقةي بئةر ملحةق بةه لتخةزين البنةزين وبيعةه ) نقةض 
 ( .  4هامل 392ص  414ي فقرة عبد الفتاح عبد الباق – 131ص  1839داللوز  1839ديسمبر سنة  9فرنسي 

وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بةأن فقةد االنتفةاع بالشةيء يجةب إلحاقةه بهةالك  – 148فقةرة  19( بالنيول وريبيةر  8139) 
م  1822يونيةه سةنة  21من التقنين المدني المخةتلط ) اسةتئناف مخةتلط  313الشيء نفسه ، ويكون مبرراً لفسخ اإليجار طبقاً للمادة 

 في الهامل ( . 292وانظر آنفاً فقرة  – 111ص  48
 ( وقد يرجع الهالك لعدم القيام بالترميمات الضرورية لحفظ العين . 8131) 
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 ( 1612) و إلى خطأ الغيـر ، ففـي جميـع هـذه اهنحـوال ينفسـخ عقـد اإليجـار بـال الك الكلـيأو إلى خطأ المستأجر ، أ
 كما سنرى .

 انفساخ اإليجار لهالك العين هالكًا كليًا : -233
ؤجرة أثنــاء اإليجــار هالكــًا مــدني تقضــي بأنــه إذا هلكــت العــين المــ 161رأينــا أن الفقــرة اهنولــى مــن المــادة   

. وليس هذا النص إال تطبقًا للقاعدة العامة التي تقضـي بانفسـاخ العقـد  السـتحالة تلقاء نفسهكليًا، انفسخ العقد من 
، ومـن ثـم أصـبح تنفيـذ عقـد اإليجـار مسـتحيال التنفيذ الراجع إلى انعـدام المحـل ، فـب الك العـين المـؤجرة هالكـًا كليـاً 

ة العامــة فــي هــذا الصــدد إذ تقــول :  "فــي مــدني القاعــد 111. وتقــرر المــادة فســخ مــن تلقــاء نفســه وبحكــم القــانون ين
العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلتزامات المقابلـة لـه ، و نفسـخ العقـد 

اإليجــار إذن ينســخ مــن تلقــاء نفســه ب ــالك العــين هالكــًا كليــًا ، ومــن وقــت  286. فقــد $ ( 1619) مــن تلقــاء نفســه "
حاجة  إلى حكم بذلك ، وإذا اقتضى اهنمر حكمـًا مـن القضـاء ، فإنمـا يكـون هـذا الحكـم لتقر ـر هـالك  ال الك . وال

. وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد :  "قــد ت لــك العــين  ( 1611) العــين وانفســاخ العقــد
                                                 

 28 – 111ص  1المجموعة الرسمية المختلطة  1999يناير سنة  28( ويكون الهالك إذن على المؤجر ) استئناف مختلط  8132) 
 في الهامل ( . 292انظر آنفاً فقرة  – 281ص  14المجموعة الرسمية المختلطة  1999فبراير سنة 

مدني أن تكون اسةتحالة التنفيةذ ال ترجةع إلةى خطةأ المةدين ، وهةو هنةا المةؤجر . فةإذا  118( ويالحظ أن شرط تطبيق المادة  8134) 
بةةل يسةةتحيل التةةزام المةةدين إلةةى تعةةويض . ويجةةوز للةةدائن ، وهةةو هنةةا  رجعةةت إلةةى خطةةأ المةةدين ، لةةم ينفسةةخ العقةةد مةةن تلقةةاء نفسةةه ،

المستأجر ، أن يعدل عن طلب التعويض إلى طلب فسخ العقد ، ولكن الفسخ يكون عند ذلك فسخاً قضائياً ال انفساخاً بحكةم القةانون ) 
 ( . 242منصور مصطفى منصور فقرة  – 399فقرة  1انظر الوسيط 

القواعد العامة على النحو الذي بسطناه تقضي أنه إذا هلكت العين بخطأ المؤجر ، لم ينفسخ عقد اإليجار مةن وكانت الدقة في تطبيق 
تلقاء نفسه بحكم القةانون ، بةل يتةرك الخيةار للمسةتأجر إن شةاء طلةب فسةخ اإليجةار فسةخاً قضةائياً مةع التعةويض ، وإن شةاء اسةتبقى 

 118لمؤجر إعادة العين إلى أصلها . ولكن المشرع في الفقةرة األولةى مةن المةادة اإليجار وطلب التعويض فيجوز له أن يطلب من ا
. فلةم يميةز بةين  "إذا هلكت العين المؤجرة أثناء اإليجار هالكاً كلياً ، انفسخ العقد من تلقاء نفسةه "مدني نص ، كما رأينا ، على أنه  

القةانون ، وبةين مةا إذا كةان الهةالك راجعةاً إلةى خطةأ المةؤجر فيجةوز  ما إذا كان الهالك  ير راجع لخطأ المؤجر فينفسخ العقد بحكم
للمستأجر طلب الفسخ قضاء ، بل جعل الحكم في الحالتين واحةداً ، وهةو انفسةاخ العقةد بحكةم القةانون . وسةنرى أنةه إذا كةان الهةالك 

 يسةةتطيع المسةةتأجر إال أن يطةةاب المةةؤجر بخطةةأ المةةؤجر ، لةةم يجبةةر علةةى إعةةادة العةةين إلةةى أصةةلها ، إذ أن اإليجةةار قةةد انفسةةخ ، وال
 بتعويض .

وهذا الخرو  على القواعد العامة في خصوص هذه المسألة سةببه أننةا لةو التزمنةا هةذه القواعةد وأجبرنةا المةؤجر الةذي هلكةت للعةين 
فةع تعةويض نقةدي تطبيقةاً بخطأه على إعادتها إلى أصلها ، لكان في ذلك إرها  له ، فال يجبر على التنفيةذ العينةي ، ويقتصةر علةى د

على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرها  للمدين ، جاز لةه أن يقتصةر علةى دفةع "مدني وهي تقول :   2944للفقرة الثانية من المادة 
 . فسهل على المشروع أن ينتقل خطوة أخرى ، ويقضي ال بةالتعويض "تعويض نقدي ، إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضرراً جسيماً 

النقدي بدال من التنفيذ العيني ، بل بانفساخ العقد أصال من تلقاء نفسه ، مع التعويض طبقاً للقواعد العامةة ) قةارن منصةور مصةطفى 
ومةع ذلةك انظةر فقةرة  229ص  – 222ص  119سليمان مرقس فقرة  – 413فقرة  1وانظر بودري وفال  – 242منصور فقرة 

 ( . 399ص  412قي فقرة وانظر كذلك عبد الفتاح عبد البا 283
( وإذا انفسخ العقد زالت التزامات كل من المؤجر والمستأجر ، ومن ثم ال تستحق األجرة على المستأجر من وقةت الهةالك ،  8133) 

( . وانظةر فةي هةالك العةين  119ص  32م  1849يونيةه سةنة  12وإذا كان قد عجلها استرد ما لم يستحق منها ) اسةتئناف مخةتلط 
 . 243ص  32م  1849يناير سنة  29ترداد المستأجر ما عجله من األجرة استئناف مختلط بالحريق اس
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حفظ العين ، أو بخطـأ المـؤجر أو المسـتأجر هالكًا كليًا ، سواء كان ذلك من جراء عدم القيام بالترميمات الالزمة ل
، أو بقوة قاهرة . وفي كل هذه اهنحوال ينفسخ العقد من تلقاء نفسه النعدام المحل . وإذا كـان المسـتأجر هـو الـذي 

 .  ( 1611) صدر منه الخطأ ، كان مسئوال عن التعو ض . أما في اهنحوال اهنخرى فالعين ت لك على المؤجر "

قوة قاهرة ، انقضت العالقـة بـين المـؤجر والمسـتأجر ، فـال يسـتطيع اهنول أن يجبـر الثـاني فإذا كان ال الك ب
على العودة إلى العين بعد أن يعيدها إلى أصل ا كأن يعيد بناء منزل احتراق ، وال يسـتطيع الثـاني أن يجبـر اهنول 

.  ( 1616) ضــًا مــن شــركة التــأمينعلــى إعــادة العــين إلــى أصــل ا للعــودة إلي ــا حتــى لــو كــان المــؤجر قــد تقاضــى تعو 
. ومــع ذلــك يجــوز للمــؤجر أن يتشــرط  ( 1614) أو مــن المســئول عــن ال ــالك أو تقاضــي مقــابال لنــزع المكيــة $284

على المستأجر أن يتحمل هذا اهنخير هالك العين بقوة قاهرة ، إما بمعنى أن يبقى ملتزمـًا بـدفع اهنجـرة بـالرغم مـن 
ملتزمــًا بجميــع التزامـات المســتأجر إذا قــام المــؤجر بإعـادة العــين إلــى أصــل ا .  هـالك العــين ، وإمــا بمعنـى أن يبقــى

. وفــي كــل  ( 1618) كــذلك يجــوز للمســتأجر أن يتشــرط علــى المــؤجر إعــادة العــين إلــى أصــ ال إذا هلكــت بقــوة قــاهرة
مـدني (  9/  161اهنحوال التي ت لك في ا العين بقوة قاهرة ، ال يجوز للمستأجر أن يطالب المؤجر بتعو ض ) م 

. 

أما إذا كان ال الك بخطأ من المؤجر ، فـال يجبـر مـع ذلـك علـى إعـادة العـين إلـى أصـل ا ، هنن اإليجـار قـد 
كما تقدم . وإنما يكون المؤجر مسئوال عن تعو ض يدفعـه للمسـتأجر عـن الضـرر الـذي  ( 1611) انفسخ ب الك العين

 أصاب هذا اهنخير بسبب انفساخ اإليجار قبل انقضاء مدته .

وكـــذلك إذا كـــان ال ـــالك بخطـــأ المســـتأجر ، فـــإن اإليجـــار ينفســـخ ، و كـــون المســـتأجر مســـئوال عـــن تعـــو ض 
 .  ( 1610) ل انقضا مدتهالمؤجر عن هالك العين وعن فسخ اإليجار قب

أما إذا كان ال الك بفعل الغير ، فاإليجار ينفسخ دائمًا ، و رجع كل مـن المـؤجر والمسـتأجر بتعـو ض علـى 
 . ( 1611) من تسبب في ال الك

                                                 

 . 191ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8131) 
( على أنه يجوز أن يقوم المستأجر بدفع أقساط التأمين ، ويشترط في مقابل ذلك أن يخصص مبلغ التأمين إلعةادة العةين إلةى  8131) 

 ( . 131فقرة  19بالنيول وريبير  – 413فقرة  1بودري وفال  – 483فقرة  1جيوار أصلها  للعودة إليها ) 
فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 412فقةرة  1بةودري وفةال  – 483فقةرة  – 484فقةرة  1جيوار  – 238فقرة  19( هيك  8132) 

 . 131فقرة  19بالنيول وريبير  – 212ص  418
 . 414فقرة  1( بودري وفال  8139) 
 . 131فقرة  19بالنيول وريبير  – 411فقرة  1بودري وفال  – 283فقرة   - 484فقرة  1( جيوار  8138) 
بودري وفال  – 214فقرة  2ترولون  – 122فقرة  1ديفرجييه  – 413ص  32م  1841يونيه سنة  11( استئناف مختلط  8119) 
 . 431فقرة  1
 . 391( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  8111) 
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 ) ب ( الهالك الجزئي أو الخلل في االنتفاع بالعين

 العين : التمييز بين الهالك الجزئي وحاجة العين إلى الترميم العيب في  -234

يحسن التمييز بين ال الك الجزئي وحاجة العـين إلـى التـرميم والعيـب فـي العـين . والتمييـز هنـا لإليضـاح وال 
فــي هــذه اهنحــوال الــثالث . فيجــوز في ــا جميعــًا أن  288يترتــب عليــه نتيجــة عمليــة ، إذ الحكــم يكــاد يكــون واحــدًا $

عـين إلـى أصـل ا فـي حالـة ال ـالك الجزئـي ، و قـوم بالترميمـات يجبر المستأجر المؤجر على التنفيـذ العينـي فيعيـد ال
. أمـا فـي القـانون الفرنســي  ( 1612) الضـرور ة فـي حالـة حاجــة العـين إلـى التـرميم ، و صــلح العيـب فـي حالـة وجــوده

فالتمييز ذو نتيجة عملية كبيرة ، إذ ال يجوز للمستأجر أن يجبر المؤجر على إعـادة العـين إلـى أصـل ا فـي ال ـالك 
الجزئــي ، و جــوز لــه أن يطلــب التنفيــذ العينــي فــي الحــالتين اهنخيــرتين فيجيــر المــؤجر علــى التــرميم وعلــى إصــالح 

 العيب .

. أما الترميم فيفترض أن العين لم  ( 1619) فال الك الجزئي يفترض أن جزءًا من العين كان موجودًا ثم انعدام
. والعيب يفتـرض كـذل أن العـين لـم  ( 1611) ترميم لقدم العينينعدم أي جزء من أجزائ ا ، وإنما قامت الحاجة إلى ال

 .  ( 1611) ينعدم أي جزء من أجزائ ا ، ولكن شاب ا عيب ال يرجع إلى القدم بل إلى طبيعة العين نفس ا

 الهالك الجزئي والخلل في االنتفاع بالعين :  -235

التــرميم أو بالعيــب فــي القــانون فــإن اخــتالط ال ــالك الجزئــي بحاجــة العــين إلــى  281وم مــا يكــن مــن أمــر $
المصـري لـيس بـذي بــال ، فقـد قـدمنا أن الحكــم واحـد فـي اهنحـوال الــثالث . لـذلك عنـدما عرضــت الفقـرة الثانيـة مــن 

مدني لل الك الجزئي ، ألحقت به أن تصبح العين في حالة ال تصلح مع ـا لالنتفـاع الـذي أجـرت مـن  161المادة 
                                                 

ى أنةةه يالحةةظ أن الهةةالك الجزئةةي يترتةةب عليةةه فسةةخ العقةةد أو إنقةةاص األجةةرة دون التعةةويض مةةا لةةم يكةةن الهةةالك بخطةةأ ( علةة 8112) 

 المؤجر ، أما حاجة العين إلى الترميم والعيب فيجوز فيها التعويض قوة فسخ العقد أو إنقاص األجرة .
ون هنةاك هةالك جزئةي ، ال فحسةب إذا انعةدم جةزء مةن ( ويتوسع القضاء في فرنسةا فةي تحديةد معنةى الهةالك الجزئةي ، فيكة 8114) 

أبريةل سةنة  1العين المؤجرة ، بل أيضاً إذا كان إصالح العين يقتضي مصروفات باهظة ال تتناسب مع أجرة العين ) نقض فرنسةي 
 1814جازيت دي باليه  1812مارس سنة  29 – 133 – 1812داللوز  1811ديسمبر سنة  2 – 191 – 1811داللوز  1811

( والذي دفع القضاء الفرنسي إلى هذا التوسع أنه أراد ، حتى في حالة حاجة العين إلى تةرميم ، أن يعفةي المةؤجر مةن وجةوب  1 –
القيام بالترميمات إذا كان النفقات باهظة ال تتناسب مع أجةرة العةين . فحتةى يصةل إلةى هةذه النتيجةة ألحةق هةذه الحالةة بحالةة الهةالك 

الجزئي في القانون الفرنسي ال يجيز فيه المؤجر على إصالح العين كما سبق القةول ) انظةر فةي هةذه المسةألة  الجزئي ، ألن الهالك
 مكررة ( . 148فقرة  19بالنيول وريبير 

( والترميم إما أن يكون ضروريا لحفظ العين من الهالك ، أو لالنتفاع بالعين المؤجرة . وفي الحالة األخيرة قد يكون ترميماً  8113) 
ضرورياً يلتزم به المؤجر ، وقد يكون ترميماً تأجيرياً يلتزم به المستأجر . وقد سبق التمييةز بةين هةذه األنةواع الثالثةة مةن التةرميم ) 

 ( . 211فقرة  – 212انظر آنفاً فقرة 
فيةة هةو اآلفةة إن العيب الذي تترتب عليه دعةوى ضةمان العيةوب الخ –في صدد العيب في المبيع  –( وتقول محكمة النقض  8111) 

 ( . 192ص  281رقم  1مجموعة عمر  1839أبريل سنة  9الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع ) نقض مدني 
 . 213اإليجار للمؤلف فقرة  – 221ص  349فقرة  1وانظر فيما تقدم بودري وفال 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

قصـًا كيــرًا . فالخلـل فــي االنتفـاع بـالعين ، وقــد يرجـع إلـى غيــر ال ـالك الجزئــي ، أجلـه أو أن يـنقص هــذا االنتفـاع ن
 يلحا إذن بال الك الجزئي في الحكم على النحو الذي سنراه .

واهنمثلــة علــى ال ــالك الجزئــي والخلــل فــي االنتفــاع بــالعين كثيــرة . مــن ذلــك أن ين ــدم حــائط ، أو أن ين ــار 
) ، أو أن تجــف ترعــة فــال تكــون ميــاه الــري كافيــة ( 1616) جــزء اهنســفل مــن المنــزلســقف ، أو أن تغمــر ميــاه النيــل ال

. وقــد يكــون ال ــالك الجزئــي  ( 1618) ، أو أن تحــرم اهنرض الزراعيــة مــن طــرق الــري التــي كانــت تتمتــع ب ــا ( 1614
. وقـد تصـبح  ( 1611) هالكًا قانونيًا ، مثل ذلك أن تنزع ملكية جزء من العين المؤجرة أو أن يستولي على جزء من ا

، أو أن تؤجر جملـة أراض صـفقة واحـدة و حفـظ المـؤجر  ( 1660) العين المؤجرة غير صالحة لالنتفاع المقصود ب ا
لنفسه الحا في بيع بعض ا مع فسخ اإليجار فيما يباع و ثبـت أن المـؤجر بـاع مـن هـذه اهنراضـي أجودهـا فينفسـخ 

فــي  210ن ينشــأ خلــل فــي البنــاء رجــع بعضــه إلــى عيــب $، أو أ ( 1661) اإليجــار فيمــا بيــع وفيمــا بقــي علــى الســواء
 . ( 1662) مواسير المياه و رجع بعض آخر إلى ضعف أساسات المنزل

فإذا حدث هالك جزئي أو خلل في االنتفاع بالعين فأصبحت العين في حالـة ال تصـلح مع ـا لالنتفـاع الـذي 
( أن يكـــن ذلـــك بفعـــل  1بـــين فرضـــين : )  أجـــرت مـــن أجلـــه أو   نقـــص هـــذا االنتفـــاع نصـــًا كبيـــرًا ، وجـــب التمييـــز

المســتأجر ، وفــي هــذه الحالــة يبقــى اإليجــار قائمــًا وال رجــوع للمســتأجر علــى المــؤجر ل يطالــب بإعــادة العــين إلــى 
.  ( 1669) أصل ا وال بالفسخ أو إنقاص اهنجرة فـإن مـا حـدث قـد وقـع بفعلـه هـو ، فيبقـى ملتزمـًا باإليجـار إلـى ن ايتـه

مـدني عنـدما تقـول  "ولـم يكـن للمسـتأجر يـد فـي ذلـك " كشـرط فـي  161فقرة الثانيـة مـن المـادة وهذا ما تصرح به ال

                                                 

 . 13ص  22م  1898ديسمبر سنة  22( استئناف مختلط  8111) 
 . 18ص  1م  1983يناير سنة  19تلط ( استئناف مخ 8112) 
 . 314ص  3المحاماة  1821مايو سنة  22( استئناف وطني  8119) 
( ويقوم مقام قرار االستيالء اتفا  بن المؤجر والمستأجر . وقد قضت محكمة الةنقض بأنةه متةى كةان الواقةع هةو أن مصةلحة  8118) 

األمالك أجرت إلى الطاعن قطعة ارض فضاء مملوكة للحكومةة ، ونةص فةي عقةد اإليجةار علةى أنةه إذا لةزم كةل أو بعةض األرض 
لغي من تلقاء نفسه بالنسبة إلى الجزء المأخوذ لهذه المنفعة العامة وبدون أي حةق فةي المؤجرة لغرض منفعة عامة يعتبر هذا العقد م

تعويض ، فإن الحكم المطعون فيه ، إذ أعمل هذا الشرط في حالة استيالء فرع مةن فةروع الحكومةة ) وزار الزراعةة ( علةى قطعةة 
ن العقد ، إذ مصلحة األمالك إنمةا كنةت تتعاقةد لمصةلحة من هذه األرض لمنفعة عامة هي مكافحة الجراد ، لم يخط  في تطبيق قانو

جميع فروع الحكومة كلما لزم أيةا منهةا كةل أو بعةض العةين المةؤجرة لمنفعةة عامةة ، كمةا أن هةذا الشةرط يطبةق كلمةا كانةت المنفعةة 
موعةة أحكةام الةنقض مج 1812مايو سةنة  11العامة ظاهرة دون حاجة إلى صدور قرار باالستيالء كمقتضى االتفا  ) نقض مدني 

 ( . 1918ص  111رقم   4
 . 111ص  28م  1812يونيه سنة  21( استئناف مختلط  8119) 
 . 41ص  13رقم  14جازيت  1822أبريل سنة  21( استئناف مختلط  8111) 
 في الهامل . 292وانظر فيما تقدم آنفاً فقرة  – 139ص  41م  1823يناير سنة  19( استئناف مختلط  8112) 
بخالف الهالك الكلي ، فقد قدمنا أن اإليجار ينفسخ ولو كان الهالك الكلي راجعاً إلى خطأ المستأجر ) انظر آنفاً فقةرة ( وهذا  8114) 

( . ذلك أن الهالك الكلي يرجع إلى انعدام محل اإليجار ، أما في الهةالك الجزئةي فالمحةل ال يةزال موجةوداً وإن كةان قةد هلةك  244
المحكمة لفسخ العقد . وال يستطيع المستأجر أن يطلب الفسخ إذا كان هو المتسبب في الهةالك ، إذ ال جزء منه ، فوجب االلتجاء إلى 

 ( . 392ص  – 391ص  413يجوز أن يفيد من خطأه ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
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ـــذ العينـــي ـــزم بتعـــو ض  ( 1661) مطالبـــة المســـتأجر بالفســـخ أو إنقـــاص اهنجـــرة أو التنفي . هـــذا إلـــى أن المســـتأجر يلت
ذلـك بغيـر فـع المسـتأجر ، ( أو أن يكون  2. )  ( 1661) المؤجر عما أحدثه من ال الك أو الخلل في العين المؤجرة

للمسـتأجر الخيـار بـين التنفيـذ  211وقد يكون بقوة قاهرة أو بفعل المؤجر أو بفعل الغير ، وفي هذه الحالة يكـون $
. مع التعو ض في جميع اهنحوال إن كان له مقتض . وهذا مـا ننتقـل  ( 1666) العيني وبين الفسخ أو إنقاص اهنجرة

 اآلن إليه .

 ي :التنفيذ العين -236

يستطيع المستأجر أن يطالب المؤجر بإصالح العين وإعادت ـا إلـى أصـل ا ليـتمكن مـن االنتفـاع ب ـا انتفاعـًا  
كامال ، وأن يحدد للمؤجر ميعادًا مناسبا للقيام ب ذا العمل ، إذ المـؤجر ملتـزم أن يتع ـد العـين بالصـيانة . و سـتوي 

في االنتفاع بخطأ المؤجر ، أو بفعل الغير ، أو بقوة قاهرة .  في ذلك كما قدمنا أن يكون ال الك الجزئي أو الخلل
جــاز  –و خضـع تقـدير الميعـاد لرقابـة القضـاء  –فـإذا لـم يقـم المـؤجر بإعـادة العـين إلـى أصـل ا فـي الميعـاد المحـدد 

ا للمســتأجر أن يقــوم بنفســه بإصــالح العــين وإعادت ــا إلــى أصــل ا ، و رجــع بالمصــروفات علــى المــؤجر . و كــون هــذ
مــدني كمــا رأينــا . و ترتــب  161/2مــدني ، التــي أحالــت علي ــا العبــارة اهنخيــرة مــن المــادة  168وفقــًا لحكــام المــادة 

علــى ذلــك أن يتبــع مــا ســبا أن قررنــاه فــي مطالبــة المــؤجر بــإجراء الترميمــات الضــرور ة لالنتفــاع بــالعين . فيرفــع 
جر بإصــالح العــين ، و حــدد لــه ميعــادًا للقيــام بــذلك . المســتأجر دعــوى علــى المــؤجر ، و حكــم القضــاء بــإلزام المــؤ 

و جــوز للمســتأجر ، بعــد إعــذار المــؤجر ، أن يحصــل علــى تــرخيص مــن القضــاء فــي إصــالح العــين بنفســه وفــي 
استيفاء ما أنفقه خصما من اهنجرة ، مع االلتجـاء إلـى قاضـي اهنمـور المسـتعجلة إذا كانـت الحالـة تسـتدعي ذلـك . 

، دون حاجة إلى ترخيص من القضاء ، أن يقـوم بإصـالح العـين علـى أن يسـتوفي مـا ا ،فقـه  كما يجوز للمستأجر

                                                 

تطبيقةاً للقاعةدة العامةة فةي  مةدني ، بةل 118( وهذا ال يمنع من أن المؤجر هو الذي يطالب بفسخ اإليجةار ، ال تطبيقةاً للمةادة  8113) 
مدني ( . وهنا أخل المستأجر بالتزامه مةن العنايةة بحفةظ العةين  112فسخ العقد الملزم للجانبين إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزامه ) م 

 ( . 132فقرة  19بالنيول وريبير  – 418فقرة  1المؤجرة إذ الهالك الجزئي أو الخلل في االنتفاع كان بخطأه ) بودري وفال 
ويذهب رأي ، في القانون الفرنسي  ، إلى أن للمسةتأجر أن يطلةب الفسةخ ولةو وقةع الهةالك الجزئةي أو الخلةل بخطةأه إذا كةان فةوات 

( . ويةذهب رأي آخةر إلةى أنةه إذا كةان  491فقةرة  1المنفعة جسيما ، ولكنةه يلتةزم فةي هةذه الحالةة بةدفع تعةويض للمةؤجر ) جيةوار 
، فيس له أن يطلب فسخ اإليجةار وال إنقةاص األجةرة إال إذا كةان الخلةل بحية  ال يمكنةه مةن االنتفةاع بةالعين الهالك بخطأ المستأجر 
( . أما في القانون المصري فالنص صريح ، كما قدمنا ، في أنه إذا كان الهالك أو  412فقرة  – 411فقرة  1أصال ) بودري وفال 

 ( . 1هامل  111ص  193خ أو إنقاص األجرة ) قارن محمد كامل مرسي فقرة الخلل بخطأ المستأجر ، ليس لهذا أن يطلب الفس
 . 11عبد المنعم البدراوي ص  – 1881ص  91( محمد علي إمام فقرة  8111) 
( وقد قضي بأن المشروع فر  بين حالتين ، الهالك الكلي وفيه ينسخ عقد اإليجار بال حاجة إلى حكم بالفسخ ويمكن كال من  8111) 

المؤجر والمستأجر أن يتمسك بهذا الفسخ ، والهالك الجزئي ويلحق به أن يحصل في العين خلل يؤثر في المنفعةة المقصةودة منهةا ، 
إذا كان جسيما أي مفوتاً للمنفعة ، أو  ير جسيم ولكنه يؤثر في االنتفاع بحي  ال يتمكن المسةتأجر  وفيه يجوز للمستأجر طلب الفسخ

من استيفاء كل المنفعة المقصودة وفي هذه الحالة يكون له طلب تنقيص األجرة ، واألمر في الحالتين خاضع لتقدير القضاء ) مصر 
 ( . 414ص  144رقم  29المحاماة  1848مارس سنة  1الكلية مستعجل 
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( أن عــــذر  2( أن يكــــون اإلصــــالح بســــيطًا أو مســــتعجال . )  1خصــــما مــــن اهنجــــرة ، وذلــــك بشــــروط ثالثــــة : ) 
للقضاء أن يسـتوثا ( أال يقوم المؤجر بعد اإلعذار بإصالح العين في الميعاد المحدد . و  9المستأجر المؤجر . ) 

بوجــه خــاص مــن  212ممــا إذا كانــت هــذه الشــروط قــد تــوافرت حتــى يقــر خصــم النفقــات مــن اهنجــرة ، و ســتوثا $
بساطة اإلصالح ا استعجاله ، ومن أنه يقع على عاتا المؤجر ، ومـن أن ميعـادًا مناسـبًا قـد أعطـي للمـؤجر للقيـام 

راعيـــًا فـــي ذك جانـــب االقتصـــاد مـــا أمكـــن . فـــإذا اســـتوثا بـــه عنـــد إعـــذاره ، ومـــن أن المســـتأجر أجـــرى اإلصـــالح م
 . ( 1664) القضاء من كل ذلك ، اقر المستأجر على أن يخصم النفقات من اهنجرة

مــدني صــر حة فــي اهنحكــام التــي قــدمناها ، ف ــي تقــول كمــا رأينــا :  "أمــا إذا  161والفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
ين في حالة ال تصلح مع ا لالنتفاع الذي أجرت من أجله ، أو نقص كان هالك العين جزئيًا ، أو إذا أصبحت الع

هــذا االنتفــاع نقصــًا كبيــرًا ، ولــم يكــن للمســتأجر يــد فــي شــيء مــن ذلــك ، فيجــوز لــه ، إذا لــم يقــم المــؤجر فــي ميعــاد 
إليجـار مناسب بإعادة العين إلـى الحالـة التـي كانـت علي ـا ، أن يطلـب تبعـًا للظـروف إمـا إنقـاص اهنجـرة أو فسـخ ا

ذاته ، دون إخالل بما لـه مـن حـا فـي أن يقـوم بنفسـه بتنفيـذ التـزام المـؤجر وفقـًا هنحكـام المـادة السـابقة " . والمـادة 
مدني ، وهي تبسيط اهنحكام التي قدمناها . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يـدي  168السابقة هي المادة 

كــًا جزئيــًا ، أو أصــبحت ال تصــلح لالنتفــاع ، أو نقــص هــذا االنتفــاع فــي هــذا الصــدد :  "أمــا إذا هلكــت العــين هال
نقصًا كبيرًا ، ولم يكـن ذلـك بخطـأ المسـتأجر ، فإنـه لـه أن يطلـب مـن المـؤجر أن يعيـد العـين إلـى أصـل ا طبقـًا لمـا 

لالزمــة بعــد تقــدم مــن اهنحكــام ، إذ المــؤجر ملــزم أن يتع ــد بالصــيانة . وللمســتأجر أن يقــوم هــو نفســه بالترميمــات ا
 . ( 1668) ترخيص من القضاء أو دون ترخيص وفقًا لما سبا بيانه "

                                                 

 . 229( انظر في كل ذلك ما تقدم في إلزام المؤجر القيام بالترميمات الضرورية عن طريق التنفيذ العيني آنفاً فقرة  8112) 
ص  119وفقةرة  213ص  111وانظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة  – 191ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8119) 

ولكن قارن  111ص  193محمد كامل مرسي فقرة  – 11عبد المنعم البدراوي ص  – 181ص  91. محمد علي إمام فقرة  229
 .  119ص  88فقرة 

وانظر عكس ذلك وأن المؤجر ال يلتزم بإعادة العين إلى أصلها في حالة الهالك الجزئي ، وإنما يلتةزم بةذلك فةي الحالةة التةي تصةبح 
هةامل  194ص  118قص فيها االنتفاع نقصاً كبيراً عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة فهيا العين  ير صالحة لالنتفاع وفي الحالة التي ين

مةدني عرضةت لحالةة الهةالك  118. ويةذهبان إلةى أن الفقةرة الثانيةة مةن المةادة  113ص  193عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 1
ص األجرة . ثم تحفظت فقضت بعدم اإلخالل بحق الجزئي وللحالتين األخيرتين ، وجعلت الجزاء لهذه الحاالت الثال  الفسخ أو إنقا

مةةدني ، وهةةذا الةةتحفظ ال ينسةةحب إال علةةى الحةةالتين  119المسةةتأجر فةةي أن يقةةوم بنفسةةه بتنفيةةذ التةةزام المةةؤجر وفقةةاً ألحكةةام المةةادة 
ونةرى أن الةنص ال يحتمةل .  119األخيرتين دون الحالة األولى ، ألن الحالتين األخيرتين هما وحدهما اللتان تشملهما أحكةام المةادة 

هذا التأويل . فهو صريح في أن حق المستأجر في أن يقوم بتنفيذ التزام المؤجر بتناول األحوال الثالثة جميعةاً ، وقةد رددت المةذكرة 
كم التنفيذ مدني فيقصد بها اإلحالة على ح 1198اإليضاحية للمشروع التمهيدي هذا المعنى كما رأينا . أما اإلحالة على أحكام المادة 

العينين وعلى الطر  المختلفة التي يلجةأ إليهةا المسةتأجر للوصةول إلةى هةذا التنفيةذ ، فهةو تةارة يلجةأ إلةى القضةاء ليحصةل منةه علةى 
ترخيص في إصالح العين بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من األجرة ، وهو طوراً ال يلجأ إلةى القضةاء بةل يقةوم علةى مسةئوليته 

 ل المستعجلة أو البسيطة بعد أن يعذر المؤجر في تنفذها في ميعاد مناسب .بإجراء األعما
( على الرأي القائل بجوار إجبةار المةؤجر علةى إصةالح العةين فةي  331ص  199ويأخذ األستاذ منصور مصطفى منصور ) فقرة 

ود عليه بأن المؤجر ال يجبر علةى إصةالح حالة الهالك الجزئي أمرين : ) األمر األول ( أنه قد يؤدي إلى إرها  المؤجر . هذا مرد
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على هناك قيدًا واحدًا لكل ما تقدم ، هو أال تكون نفقات إعـادة العـين المـؤجرة إلـى أصـل ا باهظـة ال  $219
ع ناجمــًا عــن تتناســب مــع اهنجــرة التــي يتقاضــاها المــؤجر . وذلــك إذا لــم يكــن ال ــالك الجزئــي أو الخلــل فــي االنتفــا

خطأ المؤجر ، وإال فعليه أن يصلح خطأه طبقًا للقواعد العامة . أما إذا لم يكن هناك خطـأ فـي جانبـه ، فـال يصـح 
عدالة أن يتحمل نفقات باهظة ال تتناسب مع اهنجرة التي يتقاضاهان وال يكون للمستأجر في هذه الحالة إال طلـب 

ص عليه صراحة في إصالح العيب إذ تقول الفقـرة اهنولـى مـن المـادة الفسخ أو إنقاص اهنجرة . وهذا الحكم منصو 
مــدني :  "إذا وجــد بــالعين المــؤجرة عيــب يتحقــا معــه الضــمان ، جــاز للمســتأجر  . . . أن يطلــب إصــالح  144

العيب و أن يقوم هو بإصالحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا اإلصالح ال يب ظ المؤجر " . فيقاس إصالح العين 
ال الك الجزئي علـى إصـالح ا عنـد وجـود العيـب ، كمـا قـيس إجـراء الترميمـات الضـرور ة ، و شـترط كـل ذلـك  بعد

 . ( 1661) أال تكون التكاليف باهظة

وقـد رأينــا فــي التقنـين المــدني القــديم أنـه ال يجــوز للمســتأجر أن يجبـر المــؤجر علــى إعـادة العــين إلــى  $211
ين ال يجبر على إجراء أية مرمة وال يلتزم بتع د العين بالصـيانة كمـا هـو ، هنن المؤجر في هذا التقن ( 1640) أصل ا

 . ( 1641) المر في التقنين المدين الجديد

 ( 1642) وهذا هو الفرق ما بين التقنينين القديم والجديد في موضوع هالك العين ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك
                                                                                                                                                                    

مدنييصةبح مةع هةذا الةرأي تزيةداً  118العين إذا كانت النفقات باهظة كما سنرى . ) واألمر الثةاني ( أن نةص الفقةرة الثانيةة م المةادة 
لةى إصةالح العةين فةي يمكن االستغناء عنه . والصحيح أن هذه الفقرة هي النص الوحيد الذي يستند إليه في القةول بإجبةار المةؤجر ع

حالة الهالك الجزئي ، ولو لم تجد لما أمكن أن ينقطع الشك في إعطاء الهالك الجزئي حكم حاجة العين إلى الترميم من حية  جةواز 
التنفيذ العيني ، ولبقيت المسألة خالفية كما هو األمر فةي فرنسةا . والحةل الةذي يشةير بةه األسةتاذ منصةور مصةطفى منصةور ) فقةرة 

( مةن التمييةةز بةةين التةرميم والتجديةةد علةةى أسةاس أن التةةرميم هةةو مةا يقتضةةي نفقةةات  يةر كبيةةرة أمةةا  339ص  – 332ص  – 199
التجديد فهو الذي يقتضي النفقات الكبيرة ، ومن أن المؤجر يجبر علةى التةرميم دون التجديةد فةي جميةع األحةوال الةثال  ، يعيبةه فةي 

لفرنسية ، وقد رأينا هذه المحكمة إنما اضطرت إليه حتى تمنع إجبار المؤجر على التةرميم رأينا أنه انسا  فيه وراء محكمة النقض ا
فةي الهةامل ( ، أمةا فةي مصةر فالنصةوص صةريحة فةي أن المةؤجر يجبةر علةى  243إذا كان يتكلف نفقات باهظة ) انظر آنفاً فقرة 

هظة قياساً على حالة إصةالح العيةب التةي ورد فيهةا نةص صةريح الترميم والتجديد معاً ، ويكفي أن يقيد كل ذلك بأال تكون النفقات با
 في هذا المعنى .

 في الهامل . 229( انظر آنفاً فقرة  8118) 
( ولكن يمكن االتفا  مقدماً على أن المؤجر يلتزم بإصالح العين ، فإن فعل ، وكان قد حكم بإنقاص األجرة ، فةإن المسةتأجر  8129) 

 ( . 392يلتزم بدفع األجرة كاملة من وقت إعادة الشيء إلى أصله ) اإليجار للمؤلف فقرة 
 . 292( انظر آنفاً فقرة  8121) 
القانون الفرنسي حي  يلتةزم المةؤجر بتعهةد العةين بالصةيانة ، ويجبةر علةى إجةراء الترميمةات وفي  – 249( انظر آنفاً فقرة  8122) 

 19الضرورية ، يذهب القضاء وأكثر الفقهاء مع ذلك إلى أن المؤجر ال يجبر على إصالح العين فةي حالةة الهةالك ) نقةض فرنسةي 
سةيريه  1821أكتوبر سةنة  21 – 382 -1 – 1812سيريه  1819يناير سنة  12 – 243 – 1 – 13داللوز  1913فبراير سنة 

 19هيك  – 483وفقرة  192فقرة  1جيوار  – 393وفقرة  111فقرة  21لوران  – 144فقرة  1ديفرجييه  – 232 -1 – 1821
( ، وقد سةبقت  132فقرة  19بالنيول وريبير  – 1وهامل  219ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 281وفقرة  283فقرة 
( . وإن كان هناك رأي في فرنسا يقول بجواز إجبار المؤجر على إصالح العةين ) ترولةون  243ة إلى ذلك ) انظر آنفاً فقرة اإلشار

فقةرة  1( ، وبخاصة إذا كان الهةالك الجزئةي راجعةاً إلةى خطةأ المةؤجر ) بةودري وفةال  414فقرة  1بودري وفال  – 229فقرة  1
418 . ) 
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. 

 فسخ اإليجار أو إنقاص األجرة :  -237

، إذا لــم يختــر التنفيــذ العينــي علــى الوجــه الــذي بســطناه فيمــا تقــدم ، أن يطلــب إمــا فســخ و جــوز للمســتأجر 
اإليجار إذا كان ال ـالك الجزئـي جسـيما بحيـث يمنعـه مـن االنتفـاع بـالعين االنتفـاع المقصـود أو كـان الخلـل بحيـث 

منعــه مــن االنتفــاع بــالعين يفــوت عليــه منفعــة العــين ، وإمــا إنقــاص اهنجــرة إذا كــان ال ــالك الجزئــي جســيما بحيــث ي
االنتفاع المقصود أو كان الخلل بحيـث يفـوت عليـه منفعـة العـين ، وإمـا إنقـاص اهنجـرة إذا كـان ال ـالك الجزئـي أو 
الخلل غير جسيم وإنما أثر في االنتفاع بالعين بحيث أصبح ال يتمكن من استيفاء كل المنفعة المقصود من ا . وال 

ه أو تنقص اهنجرة بحكم القانون ، بـل يجـب ، إذا لـم يحصـل اتفـاق بـين المتعاقـدين ، ينفسخ اإليجار من تلقاء نفس
) أن يصدر حكم بذلك ، والمحكمة هي التي تقـدر مـا إذا كـان هنـاك محـل للفسـخ أو يجـب االكتفـاء بإنقـاص اهنجـرة

1649 )  . 

االنتفــاع ، ال  وإذا حكـم بإنقــاص اهنجــرة ، كــان ذلـك مــن وقــت حصــول ال ـالك الجزئــي أو الخلــل فــي $211
مــن وقــت النطــا بــالحكم أو وقــت رفــع الــدعوى ، هنن هــذا اإلنقــاص هــو فــي مقابــل مــا فــات المســتأجر مــن المنفعــة 

. وإذا حكــم بإنقــاص اهنجــرة وتع ــد المــؤجر بإعــادة العــين إلــى أصــل ا ،  ( 1641) وهــذا يكــون وقــت ال ــالك أو الخلــل
. وللمؤجر الحـا فـي طلـب إعـادة لعـين  ( 1641) يوم اإلعادة وأعادها بالفعل ، استحا اهنجرة بتمام ا دون نقص من

                                                 

 132فقرة  19بالنيول وريبير  – 418فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 418فقرة  1دري وفال بو – 482فقرة  1( جيوار  8124) 
وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه وإن كان مةن المبةادل المقةررة عةدم جةواز الجمةع بةين دعةوى تنقةيص األجةرة ودعةوى  –

قبل ذلك دعةوى بتنقةيص األجةرة ثةم أصةبح مةن المحقةق  فسخ اإليجار ، إال أنه يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد رفع
 98ص  24رقةم  29المجموعةة الرسةمية  1819ديسمبر سنة 21لديه أن االنتفاع بالعقار المؤجر مستحيل بالمرة ) استئناف وطني 

إال إذا فهم ذلك من ( . وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن دفع المستأجر لألجرة ال يعد نزوال منه عن حقه في طلب إنقاصها ، 
( . وقةد سةبقت اإلشةارة إلةى هةذين  141ص  41م  1824يونيةه سةنة  21دفعه األجرة بدون أي تحفظ مةن قبلةه ) اسةتئناف مخةتلط 

 في الهامل ( . 292الحكمين ) انظر آنفاً فقرة 
ر الحةق فةي الرجةوع فةي اختيةاره ، وإذا اختار المستأجر الفسخ أو إنقاص األجرة ووافقةه المةؤجر علةى مةا اختةار ، لةم يعةد للمسةتأج

 19بالنيةول وريبيةر  – 412فقةرة  1بةودري وفةال  – 283فقةرة  19ويصبح ما اختاره من الفسخ أو إنقاص األجةرة نهائيةاً ) هيةك 
( . أما قبل موافقة المؤجر على اختيار المستأجر ، فإنه يجوز للمستأجر أن يعدل عن طلب إنقاص األجرة إلى  842ص  132فقرة 
( . هذا ما لم يكن  قد طب إنقاص األجرة ،  412فقرة  1لب الفسخ ، أو عن طلب الفسخ إلى طلب إنقاص األجرة ) بودري وفال ط

ثم تحقق لديه بعد ذلك أن االنتفاع بالعين أصبح مستحيال ، ففي هذه الحالة يجةوز للمسةتأجر أن يعةدل عةن طلةب إنقةاص األجةرة إلةى 
 21د وافقه على طلب إنقاص األجرة قبل العدول عن هذا الطلب إلى طلب الفسخ ) استئناف وطني طلب الفسخ ، ولو كان المؤجر ق

 وهو الحكم السابق اإلشارة إليه في هذا الهامل ( . 988ص  24رقم  29المجموعة الرسمية المختلطة  1819ديسمبر سنة 
وهو الحكم السابق اإلشارة إليه  183ص  392قرة اإليجار للمؤلف ف – 419فقرة  1بودري وفال  – 489فقرة  1( جيوار  8123) 

 في هذا الهامل ( .
 . 292. وانظر آنفاً فقرة  181ص  91( محمد علي إمام فقرة  8121) 
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 الفهرس العام

 . ( 1646) إلى أصل ا ولو عارض المستأجر ، ليتجنب المؤجر بذلك االستمرار في إنقاص اهنجرة

 التعويض :  -238

وســواء طلــب المســتأجر التنفيــذ العينــي أو الفســخ أو إنقــاص اهنجــرة ، فــإن لــه الحــا فــي طلــب تعــو ض علــى 
 النحو اآلتي :

كان ال الك أو الخلل راجعًا إلى خطأ المؤجر ، فإن للمستأجر أن يرجع على المؤجر بتعو ض في حالة  إذا
الفسخ يقابل ما أصابه من الضرر بسبب فسخ اإليجار قبل انقضاء مدته ، وهذا عدا التعو ض عن نقص االنتفاع 

اله بسـبب ال ـالك أو الخلـل . والتعو ض عما أصابه من ضرر في شخصه أو م 216بالعين إلى وقت الفسخ ، $
وكذلك يكون له الحا في تعو ض من المؤجر في حالة التنفيذ العيني وإصالح العين ، يقابل ليس فحسـب الـنقص 
في االنتفاع بالعين من وقت ال الك أو الخلل إلى وقت صالح العين ، بـل أيضـًا مـا أصـاب المسـتأجر مـن ضـرر 

. أما إذا قضـي بإنقـاص اهنجـرة ، فمـا نقـص مـن اهنجـرة هـو التعـو ض في شخصه أو ماله بسبب ال الك أو الخل 
عما أصاب المستأجر من ضرر بسبب نقص االنتفاع بالعين المؤجرة ، وستحا المستأجر فوق ذلك تعو ضًا عمـا 

 . ( 1644) أصابه من ضرر في شخصه أو ماله بسبب ال الك أو الخلل

، فلكـل مـن المسـتأجر والمـؤجر الرجـوع بتعـو ض علـى مـن  وإذا كان ال الك أو الخلل راجعـًا إلـى فعـل الغيـر
. وهــذا ال يمنــع المســتأجر مــن الرجــوع علــى المــؤجر بتعــو ض عــن نقــص االنتفــاع بــالعين  ( 1648) تســبب فــي التلــف

 المؤجرة .

وإذا كـــان ال ــــالك أو الخلــــل راجعـــًا إلــــى خطــــأ المســــتأجر ، فـــإن المــــؤجر هــــو الـــذي يرجــــع علــــى المســــتأجر 
، وهـذا التعـو ض مسـتقل  ( 1641) عما ناله من الضرر بسبب ما أصـاب العـين مـن التلـف بخطـأهبالتعو ض مستقل 

 . ( 1680) عن التعو ض الذي يجب على المستأجر دفعه بسبب فسخ اإليجار قبل انقضاء مدته

وإذا كـــان ال ـــالك أو الخلـــل راجعـــًا إلـــى قـــوة قـــاهرة ، لـــم يكـــن للمســـتأجر الحـــا فـــي الرجـــوع بـــالتعو ض علـــى 
مدني إذ تقول :  "وال يجوز للمستأجر  161ال على أحد غيره . وهذا ما تصرح به الفقرة الثالثة من المادة المؤجر و 

                                                 

 . 292وانظر آنفاً فقرة   - 3هامل  439( جرانموالن في العقود فقرة  8121) 
( ولما كان مسئولية المؤجر هنا مسئولة عقدية ، فإنه ال يكون مسئوال إال عن الضرر المتوقع الحصول ، ما لم يرتكةب  شةاً  8122) 

أو خطأ جسيماً فيكون مسئوال عن جميع األضرار المباشرة ولو كانت  ير متوقعة الحصول . وال ضرورة لإلعذار ، إذ المفةروض 
 أ مدني ( . 229أصبح تنفيذ التزامه بصيانة العين  ير ممكن بفعله ) م أن هناك خطأ في جانب المؤجر وقد 

 . 181ص  392( اإليجار للمؤلف فقرة  8129) 
 . 411فقرة  1( بودري وفال  8128) 
 . 181ص  392( اإليجار للمؤلف فقرة  8199) 
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 الفهرس العام

في الحالتين السابقتين ) حالة ال ـالك الكلـي وحالـة ال ـالك الجزئـي أو الخلـل ( أن يطلـب تعو ضـًا إذا كـان ال ـالك 
 . ( 1681) أو التلف يرجع إلى سبب ال يد للمؤجر فيه "

$214  

 ضمان التعرض -المبحث الثالث

 التعرض الصادر من المؤجر والتعرض الصادر من الغير : -239

يضمن المؤجر للمسـتأجر التعـرض لـه فـي االنتفـاع بـالعين المـؤجرة . وهـذا الضـمان فـرع مـن التـزام المـؤجر  
 . ( 1682) العام بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة انتفاعًا هادئًا كامالً 

ضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصيًا ، سواء كان تعرضًا ماديًا أو تعرضًا مبنيًا على سبب قانوني و 
. وكذلك يضمن التعرض الصادر من الغيـر إذا كـان مبنيـًا علـى سـبب قـانوني ، وال يضـمن التعـرض المـادي . وال 

بضـمان التعـرض ال يتـأثر بالصـبغة االيجابيـة يكاد يختلف التقنين الجديد عن التقنين القديم في ذلك ، هنن االلتـزام 
 .  ( 1689) أو الصبغة السلبية اللتزامات المؤجر

 ونعرض في مطلين متعاقبين لضمان المؤجر لتعرضه الشخصي وضمانه التعرض الصادر من الغير .

 

 

$218  

                                                 

 . 284ص  29م  1899يونيه سنة  23 – 111ص  14م  1891فبراير سنة  13( استئناف مختلط  8191) 
( وقةد كةان المشةةروع التمهيةدي للتقنةين المةةدني يشةتمل علةةى نةص يتضةمن معنةةى ضةمان المةؤجر للمسةةتأجر االنتفةاع الهةةادل  8192 )

مةن المشةروع  218الكامل ، ويتمثةل هةذا الضةمان بوجةه خةاص فةي ضةمان التعةرض واالسةتحقا  وضةمان العيةب . فكانةت المةادة 
وال يعفةةى المةةؤجر مةةن  -2ضةةمان التعةةرض واالسةةتحقا  وبضةةمان العيةةب . يلتةةزم المةةؤجر ب -1"التمهيةةدي تةةنص علةةى مةةا يةةأتي :  
يشير هذا النص ". وجاء في المذكرة اإليضاحية للمروع التمهيدي في صدد هذا النص ما يأتي :   "الضمان حتى لو كان حسن النية 

زام الضةةمان يبقةةى فةةي ذمةةة إلةةى نةةوعين مةةن الضةةمان ، همةةا ضةةمان التعةةرض واالسةةتحقا  وضةةمان العيةةب . ويضةةيف الةةنص أن التةة
. وفةي لجنةة المراجعةة حةذف  "المؤجر حتى لو كان حسن النية . أما سوء النية فيعطي للمستأجر الحق في التعويض فةو  الضةمان 

 في الهامل ( . 191ص  – 191ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  "مجرد تعداد "هذا النص ألنه  
ستحقا  في الفصل الخاص بالبيع . ولكن لما كان لعقد اإليجار خصائص يتميةز بهةا عةن هذا وقد فصلت أحكام ضمان التعرض واال

البيع ، فقد عاد المشرع إلى تفصيل هذه األحكام فيما يتعلق باإليجار . وين اعتبار األحكام الواردة في البيع هي األصةل الةذي يرجةع 
 ( . 299ص  94العقد ) محمد علي إمام فقرة  أليه فيما لم يرد في شأنه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة

 . 1هامل  291ص  1111( سلميان مرقس فقرة  8194) 
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 ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي -المطلب األول

 نصوص قانونية :  -241

 قنين المدني على ما يأتي :من الت 141تنص المادة 

علــى المــؤجر أن يمتنــع عــن كــل مــا مــن شــأنه أن يحــول دون انتفــاع المســتأجر بــالعين المــؤجرة ، وال  -1" 
 يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقات ا أي تغيير يخل ب ذا االنتفاع ",

تـد هـذا الضـمان إلـى وال يقتصر ضمان المؤجر على اهنعمال التي تصدر منه أو من أتباعـه ، بـل يم -2" 
كــل تعــرض أو إضــرار مبنــي علــى ســبب قــانون يصــدر مــن أي مســتأجر آخــر أو مــن أي شــخص تلقــي الحــا عــن 

 . ( 1681) المؤجر "

 . ( 1681) 118/  949و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 

وفــي التقنــين المــدني  – 191و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدين الســوري م 
) 119 - 112ووف تقنين الموجبات والعقود اللبناني مـم  – 419وفي التقنين المدني العراقي م  – 140الليبي م 

1686 ) . 
                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه يطابق مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني  229: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8193) 
الةواردة فةي الفقةرة الثانيةة . ووافقةت عليةه لجنةة  "أو إضةرار "الجديد ، فيما عدا أن المشرع التمهيةدي لةم يكةن يشةتمل علةى عبةارة  

. وفةي مجلةس الشةيوخ أضةيفت إلةى  188ثم وافق عليه مجلس النةواب تحةت رقةم في المشروع النهائي .  199المراجعة تحت رقم 
، ليكون النص شةامال لجميةع صةور الضةرر التةي يوجةد فيهةا االلتةزام  "أو إضرار "عبارة   "كل تعرض "الفقرة الثانية بعد عبارة  

لةس الشةيوخ علةى الةنص كمةا عدلتةه لجنتةه ) . ووافةق مج 1211بالضمان ، سواء كان الضرر مادياً أو أدبيةاً . وأصةبح رقةم المةادة 
 ( . 192ص  – 191 3مجموعة األعمال التحضيرية 

: ال يجوز للمؤجر أن يتعرض للمستأجر في انتفاعه بالمؤجر ، وال أن يحد  فيه أو  319/  424م  التقنين المدني القديم :(  8191) 
 ين القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .في ملحقاته تغييرات تخل بهذا االنتفاع . ) وأحكام التقين المد

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8191) 

 ) مطابق ( . 148م  التقنين المدني السوري
 ) مطابق ( . 129 التقنين المدني الليبي م 
عةة مةدة اإلجةارة ، وال أن يحةد  فةي ال يجوز للمةؤجر أن يتعةرض للمسةتأجر فةي اسةتيفائه المنف -1:  214م التقنين المدني العراقي 

وال يقتصر ضمان المؤجر على األعمال التي تصدر منةه أو  -2المأجور تغيراً يمنع من االنتفاع به أو يخل بالمنفعة المعقود عليها . 
الحةق من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقةى 

عراقي  214عن المؤجر . ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري . هذا ولم يرد في نص الفقرة الثانية من المادة 
 وما بعدها ( . 999انظر عباس حسن الصراف فقرة  –مصري  121التي وردت في الفقرة الثانية م المادة  "إضرار "عبارة  

االنتفةاع بالمةأجور  –: إن الضةمان الواجةب علةى المةؤجر للمسةتأجر لةه موضةوعان : أوال  112م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
عيوب المأجور . وهذا الضمان واجب حتما وإن لم يشترط في العقد . وحسن نية المةؤجر ال  –والتصرف فيه دون معارضة . ثانياً 

 تعفيه من موجب الضمان .
: يتضمن موجب الضمان وجوب امتناع المؤجر عن كل أمر من شأنه أن يحول دون وضع يةد المسةتأجر علةى المةأجور أو  114م 

يحرمه المنافع التي كان يحق له أن يعول عليها بحسب الغرض الذي أعد له المأجور وبحسةب الحالةة التةي كمةان لعيهةا وقةت إنشةاء 
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و تبين من النص المتقدم الذكر أن المؤجر يضمن للمستأجر تعرضه الشخصي في االنتفـاع بـالعين  $211
( صــورًا مختلفــة للتعــرض  2( أنــواع التعــرض الشخصــي وشــروطه . )  1 المــؤجرة . ونبحــث هنــا مســائل ثالثــة : )

 ( الجزاء المترتب على التعرض الشخصي . 9الشخصي . ) 

 أنواع التعرض وشروطه – 0

 أنواع التعرض الشخصي : -240

جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي صــدد الــنص الــذي أســلفنا ذكــره والنصــوص التاليــة مــا  
:  "هـــذا الـــنص ومـــا بعـــده  . . .يـــنظم ضـــمان التعـــرض واالســـتحقاق . واإليجـــار كـــالبيع فـــي هـــذه اهنحكـــام .  يـــأتي

فالمؤجر يضمن تعرضه ، ماديًا كان أو مبينًا على سبب قانوني ، و ضمن تعرض الغير إذا كان مبينًا على سبب 
ة بإحداث تغيير في ا يخل ب ذا االنتفاع ، قانوني . أما تعرضه هو فكان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجر 

أو أن يعطــي للغيــر حقــًا عينيــًا أو شخصــيًا يتعــارض مــع حــا المســتأجر و حــتج بــه عليــه ، كحــا المشــتري للعــين 
المــؤجرة إذا لــم يكــن تــار خ اإليجــار أســبا مــن تــار خ البيــع ، وكحــا مســتأجر آخــر مقــدم طبقــًا للقاعــدة التــي ســيأتي 

 . ( 1684) بيان ا "

و تبـــين ممـــا تقـــدم أن المـــؤجر يضـــمن للمســـتأجر تعرضـــه الشخصـــي ، كمـــا يضـــمن البـــائع تعرضـــه  $900
 trouble( تعرض مادية )  1الشخص للمشتري . والتعرض الشخصي ، في اإليجار كما في البيع ، نوعان : ) 

de fait  ( . )2  ( وتعرض مبني على سبب قانوني )trouble de droit . ) 

 تعرض قائم على أعمال مادية وتعرض قائم على تصرفات قانونية :  –المادي التعرض  -242

المادي ، في اإليجار كما في البيع ، قسمان : قسم يقوم على أعمال مادية محضة تقع من المؤجر ، وقسـم 
اع و كـون مـن شـأن ا أن تحـول دون انتفـ –سـواء بعـد اإليجـار أو قبلـه  –على تصرفات قانونيـة تصـدر منـه 2يقوم 

المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل ب ذا االنتفاع . و الحظ ، فيما يتعلا ب ذا القسم الثاني الذي يقوم على تصرفات 
قانونية ، أن التصرف القانوني الصادر من المؤجر إلـى الغيـر يعـد عمـال ماديـًا بالنسـبة إلـى المسـتأجر ، هننـه يـس 

 . ( 1688) طرفًا في هذا التصرف وال هو ممثل فيه

                                                                                                                                                                    

وجه عن عملةه فقةط ، بةل يسةأل أيضةاً عةن أعمةال عمالةه وسةائر المسةتأجرين وأصةحاب العقد . وال يكون المؤجر مسئوال من هذا ال
 الحقو  المستمدة منه . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 . 192ص   – 191 3( مجموعة األعمال التحضيرية  8192) 
 . 122ص  449فقرة  3( انظر في ذلك في البيع الوسيط  8199) 
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مثــل القســم اهنول الــذي يقــوم علــى أعمــال ماديــة محضــة أن يحــدث المــؤجر بــالعين أو ملحقات ــا أي تغييــر و 
ـــه العـــين ، أو أن يـــزاحم  يخـــل بانتفـــاع المســـتأجر بـــالعين المـــؤجرة ، أو أن يعـــدل وجـــه االنتفـــاع الـــذي خصصـــت ل

أو أن يتــــرك مواشـــيه تــــدخل المســـتأجر فـــي صــــناعته أو فـــي تجارتــــه ، أو أن يقـــتحم العــــين دون إذن المســـتأجر ، 
، أو أن يمنـع المسـتأجر مـن اسـتعمال  ( 1681) اهنرض المؤجرة لترعـى ، أو أن يـدخل اهنرض ليقطـف بعـض ثمارهـا

المصعد أو السلم العام إلجباره على استعمال لم الخدم ، أو أن يمنع المستأجر من استعمال سطح المنـزل للغسـيل 
نيـــة ، أو أن يــت جم علـــى المســتأجر إلهانتـــه أو يضـــع لوحــة فـــي العـــين أو لتركيــب أصـــالك الراديــو أو أســـالك تلفو 

 ( 1611) ، أو أن يمنع المستأجر م وقف سـيارته مـدة وجيـزة أمـام المـدخل العـام ( 1610) تشتمل على عبارات م ينة له
 وسنعرض تفصيال فيما يلي لبعض هذه الصور من التعرض مما يقع كثيرًا في العمل .  901. $

الثــاني الــذي يقــوم علــى تصــرفات قانونيــة أن يعطــي المــؤجر  "للغيــر حقــاص عينيــًا أو شخصــيًا ومثــل القســم 
كحـا المشـتري للعـين  –كمـا تقـول المـذكرة اإليضـاحية فيمـا قـدمناه  –يتعارض مع حا المسـتأجر و حـتج بـه عليـه 

. وهذا هو الذي تعنيه الفقرة المؤجرة إذا لم يكن تار خ اإليجار أسبا من تار خ البيع ، وكحا مستأجر آخر مقدم " 
مدني حين تقول كما رأينا :  "وال يقتصر ضمان المؤجر على اهنعمال التي تصدر منه أو  141الثانية من المادة 

مــن أتباعــه ، بــل يمتــد هــذا الضــمان إلــى كــل تعــرض أو إضــرار مبنــي علــى ســبب قــانوني يصــدر مــن أي مســتأجر 
" . فإذا بـاع المـؤجر العـين المـؤجرة ولـم يكـن لإليجـار تـار خ ثابـت آخر أو من أي شخص تلقى الحا عن المؤجر 

أسبا مـن البيـع ، كـان لمشـتري العـين المـؤجرة حـا يتعـارض مـع حـا المسـتأجر ، ولـه أن يخرجـه مـن العـين علـى 
التفصيل الذي سنراه في موضوعه . كذلك الحكم إذا أعطي المؤجر للغير حا ارتفاق من شأنه أن يحرم المستأجر 

االنتفاع بالعين انتفاعًا كامال ، أو رهن العين رهـن حيـازة ممـا يوجـب انتقـال حيازت ـا للـدائن المـرت ن فيتعـارض  من
ذلك مع انتفاع المستأجر بالعين . و كفي أن يعطي المؤجر للغير أي حا بالنسبة إلى العين المؤجرة يتعارض مع 

كما إذا أجر العـين نفسـ ا لمسـتأجر ثـان عـن نفـس المـدة ، انتفاع المستأجر ب ا ولو كان هذا الحا حقًا شخصيًا ، 
 فيقوم للمستأجر الثاني حا شخصي يزاحم به حا المستأجر اهنول .

                                                 

 ثالثاً .  111فقرة  19بالنيول وريبير  – 311فقرة  1( بودري وفال  8198) 
 ثالثاً . 111فقرة   19( بالنيول وريبير  8189) 
ديسةمبر سةنة  12وقةارن اسةتئناف مصةر  – 23ص  31رقم  44المجموعة الرسمية  1841مايو سنة  2(  استئناف مصر  8181) 

وانظر سليمان مرقس فقةرة  – 389ص  212رقم  11المحاماة  1841نوفمبر سنة  21 – 222ص  141رقم  8المحاماة  1829
وال يجوز للمؤجر أن يمنع المستأجر من الدخول فةي المنةزل مةن البةاب المعهةد لةذلك ، ولكةن ال يجةوز ، مةن جهةة أخةرى ،  - 119

ور العلةوي لشةخص وسةكن للمستأجر أن يجبر المؤجر على إعداد باب خاص للدخول منه . وقد قضي بأنه إذا أجر مالةك العقةار الةد
هو في الدور السفلى ، فال يجوز لمستأجر الدور العلوي أن يتحكم في المالك ويجبره على أن يكةون لةه مةدخل خةاص ، وأن ترتيةب 
المداخل للدور السفلى والدور العلوي منوط بالمالك حسب مقتضيات استغالل العقار ، بشرط أال يكةون لةدى المالةك نيةة سةيئة يقصةد 

ص  229اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 329ص  2المحامةاة   1821ديسةمبر سةنة  19كسة المستأجر ) محكمة ليةيج البلجيكيةة بها معا
 ( . 1هامل  289
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و الحظ أنه في الفروض الـذي يقـع في ـا تعـرض مـن المـؤجر قـائم علـى تصـرفات قانونيـة ، يوجـد فـي الواقـع 
للغيـــر حقـــًا يتعـــارض مـــع حـــا المســـتأجر ، نوعـــان مـــن التعـــرض : التعـــرض الصـــادر مـــن المـــؤجر نفســـه بإعطائـــه 

والعرض الصادر من الغير باستعماله هذا الحا . والتعرض اهنول الصادر من المؤجر تعرض مادي كمـا قـدمنا ، 
 902. وكـــال النـــوعين مـــن $ ( 1612) أمـــا التعـــرض اآلخـــر الصـــادر مـــن الغيـــر فتعـــرض مبنـــى علـــى ســـبب قـــانوني

ا إال إذا وقع تعرض بالفعل من الغير للمستأجر كما سنرى في شـروط التعرض يضمنه المؤجر ، وال يتحقا كالهم
التعرض ، وقب ذلك ال يقوم التعرض في أي من نوعيه . فإذا تعرض مشتري العين المـؤجرة للمسـتأجر طالبـًا منـه 
ع إخالء العين ، أو تعرض مستأجر ثان  من نفـس المـؤجر للمسـتأجر مـدعيًا أنـه مفضـل عليـه ، ف نـا  يكـون قـد وقـ

تعــرض مبنــي علــى ســبب قــانوني مــن المشــتري أو مــن المســتأجر الثــاني ، و كــون قــد وقــع فــي الوقــت ذاتــه تعــرض 
مادي من المـؤجر إذ هـو الـذي أعطـى الحـا للمشـتري أو للمسـتأجر الثـاني . فيجـوز إذن للمسـتأجر أن يرجـع علـى 

ي . ولمـا كـان الحكـم واحـدًا فـي المؤجر إما بضمان التعرض الصـادر مـن التغيـر ، وإمـا بضـمان التعـرض الشخصـ
الحـــالتين ، فـــإن التعـــرض الصـــادر مـــن الغيـــر يجـــب التعـــرض الشخصـــي ، و رجـــع المســـتأجر علـــى المـــؤجر عـــادة 

. ونـرى مـن ذلـك أن التعـرض الشخصـي القـائم علـى تصـرفات قانونيـة  ( 1619) بضمان التعرض الصـادرة مـن الغيـر
لمبنـي علـى سـبب قـانوني ، وال توجـد أهميـة عمليـة فـي التمييـز يخـتلط اختالطـًا تامـًا بـالترعض الصـادر مـن الغيـر ا

 . ( 1611) بين ما

 التعرض المبني على سبب قانوني :  -243

أما تعـرض المـؤجر المبنـي علـى سـبب قـانوني فيقـع إذا ادعـى المـؤجر حقـًا علـى العـين المـؤجرة فـي مواج ـة 
ًا ل ــا بســبب مــن أســباب الملــك كــاإلرث أو المســتأجر . فــإذا أجــر شــخص عينــًا غيــر مملوكــة لــه ، ثــم أصــبح مالكــ

الوصــية أو الشــراء مــن المــال الحقيقــي ا الشــفعة ، لــم يجــز لــه أن يحــتج علــى المســتأجر ب ــذا الملــك الحــادث بعــد 
اإليجار ليسترد العين منـه بموجبـه . وإذا فعـل ، جـاز للمسـتأجر أن يـدفع دعـوى المـؤجر بالتزامـه بضـمان التعـرض 

لتعــرض هنــا لــيس تعرضــًا ماديــًا ، بــل هــو تعــرض مبنــي علــى ســبب قـــانوني ، هنن وا 909. $ ( 1611) الشخصــي
                                                 

( ومن الفقهاء من يعتبر هذا النوع من التعرض القائم على تصرفات قانونيةة ال علةى أعمةال ماديةة تعرضةاً مبنيةاً علةى سةبب  8182) 

) مةع المقارنةة بمةا جةاء فةي فقةرة  124ص  192ن الغير في يوقت واحد : محمد كامل مرسةي فقةرة قانوني صادراً من المؤجر وم
.  293ص  – 294ص  91محمد علي إمام فقرة  – 213ص  – 214ص  131عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –(  149ص  119

 – 1هامل  292ص  111: سليمان مرقس فقرة ومنهم من يعتبره تعرضاً مبنياً على سبب قانوني صادراً من الغير ال من المؤجر 
عبةد المةنعم  – 311ص  191منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  –(  11) مع المقارنةة بمةا جةاء فةي ص  29عبد المنعم البدراوي 

 . 122ص  112فر  الصدة فقرة 
 . 243( قارن اإليجار للمؤلف فقرة  8184) 
 – 131عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  –(  1هامل  292اص ص ) وبوجه خ 111( قارن في كل ذلك سليمان مرقس فقرة  8183) 

 .  311ص  – 313ص  191منصور مصطفى منصور فقرة 
( وقد ينتقل ملك العين المؤجرة إلى المؤجر بالتقادم فإذا أجر شخص عيناً  ير مملوكة له وكةان حةائزاً لهةا مةدة أربةع عشةرة  8181) 
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المــؤجر يبنــي تعرضــه علــى ســبب قــانوني هــو أنــه أصــبح بعــد اإليجــار مالكــًا للعــين المــؤجرة ، و ــدعي أن  لــه ب ــذه 
أنـه ال  الصفة أن يسترد العين . فيـرد عليـه بأنـه ضـامن لتعرضـه الشخصـي واالسـترداد والضـمان ال يجتمعـان ، أو

 . ( 1616) يجوز االسترداد لمن وجب عليه الضمان

وإذا أجــر شــخص أرضــًا آلخــر ، وظ ــر أن علي ــا حــا مــرور هنرض مجــاورة يســتوجب ضــمان المــؤجر ل ــذا 
الحا ، ثم مات صاحب اهنرض المرتفقة وورثـه المـؤجر نفسـه ، ففـي هـذه الحالـة ال يجـوز ل ـذا اهنخيـر أن يتمسـك 

رض التــي أجرهــا ولــو كــان هــذا الحــا قــد اســتمده مــن مورثــه ، هننــه ضــامن هنفعــاه بحــا المــرور الثابــت علــى اهن
الشخصية التي تتعارض مع انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولو كانت هذه اهنفعال مستندة إلى سبب قانوني .وقد 

تفــاق هــذا قضـي فيمــا يقـرب مــن هــذا المعنـى بــأن المــؤجر هنر ل ـا حــا ارتفــاق علـى ارض مجــاورة يضــمن حـا االر 
 . ( 1614) حتى لو اشترى اهنرض المجاورة ، فانقضى بذلك حا االرتفاق باتحاد الذمة

و نــدر فــي العمــل أن يقــع تعــرض مــن المــؤجر مبنــي علــى ســبب قــانوني ، فــإن المــؤجر إذا كــان غيــر مالــك  
ح مالكـًا لـه ، فينفـذ للعين المؤجرة عند اإليجار ثم أصبح مالكًا ها بعـد ذلـك ، أو كـان ال يملـك حـا ارتفـاق ثـم أصـب

 . ( 1618) اإليجار في حقه ، ال يتعرض عادة للمستأجر ، و بقى ملتزمًا باإليجار الذي صدر منه إلى ن ايته

 شروط التعرض الشخصي : -244

وســواء كــان التعــرض الشخصــي تعرضــًا ماديــًا أو تعرضــًا مبنيــًا علــى ســبب قــانوني ، وســواء كــان التعــرض  
ماديــة أو علــى تصــرفات قانونيــة ، فإنــه يشــترط لتحقــا التعــرض الشخصــي تــوافر شــروط المــادي قائمــًا علــى أعمــا ل

( أن تحــول أعمــال دون انتفــاع  9( أن يقــع أثنــاء مــدة اإليجــار . )  2( أن يقــع التعــرض بالفعــل . )  1أربعــة : ) 
لتـي يقـوم ب ـا إلـى حـا ( أال يسـتند المـؤجر فـي اهنعمـال ا 1المستأجر بالعين المؤجر ، أو تخـل ب ـذا االنتفـاع . ) 

                                                                                                                                                                    

ئزاً لها سنة ، فقد تمت مدة التقةادم ، ألن مةدة حيةازة المسةتأجر تحسةب فةي مةدة حيةازة سنة مثال . وسلم العين للمستأجر وبقى هذا حا
المؤجر . ومن ثم يصبح المؤجر مالكاً للعين بالتقةادم ، ولكنةه ال يسةتطيع أن يسةتردها مةن المسةتأجر بةدعوى أنةه أصةبح مالكةاً لهةا ، 

المؤجر قد أجر ملك نفسه ، بل أيضاً ألن المؤجر ضةامن لتعرضةه ليس فحسب ألن التملك بالتقادم يرجع إلى بدء الحيازة فيظهر أن 
 149ص  441فقرة  3المبني على سبب قانوني ، وال يجوز االسترداد لمن وجب عليه الضمان ) انظر نظير ذلك في البيع الوسيط 

. ) 
 . 128ص  – 129ص  449فقرة  3( انظر نظير ذلك في البيع الوسيط  8181) 
 491و ص  423اإليجار للمؤلف فقةرة  – 1813مايو سنة  11جازيت دي باليه  1813مارس سنة  19( إكس االستئنافية  8182) 

 . 1هامل 
هةذا والمةدين فةي االلتةزام بضةمان التعةرض  – 13( انظر في إيجار ملك الغير وصيرورة المؤجر مالكاً فيمةا بعةد آنفةاً فقةرة  8189) 

لمستأجر وينتقل حقه إلى الخلف العام والى الخلةف الخةاص ) أي المتنةازل لةه عةن اإليجةار ( . الشخصي هو المؤجر ، والدائن هو ا
وااللتزام  ير  قابل لالنقسام . وكل إيجار ينش  الضمان ، يستوي في ذلك اإليجار األصل واإليجار من الباطن ، ويسةتوي اإليجةار 

، ويستوي إيجار المساومة وإيجةار المةزاد ) انظةر نظيةر ذلةك كلةه فةي البيةع  المبتدأ واإليجار الممتد ولو بحكم التشريعات االستثنائية
 ( . 443فقرة  – 442فقرة  3الوسيط 
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 . ( 1611) ثابت له

 وقوع التعرض بالفعل :  –الشرط األول  -245

يشترط أن يقع التعرض بالفعـل . فـإذا كـان ماديـًا قائمـًا علـى أعمـال ماديـة ، وجـب أن يـأتي المـؤجر بأعمـال 
ذلـك فـال يكفـي . فـإذا  مادية تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل ب ذا االنتفـاع . أمـا مجـرد احتمـال

هــدد المــؤجر المســتأجر بــالتعرض لــه ، لــم يكــف هــذا الت ديــد لقيــام ضــمان التعــرض مــا دام المــؤجر لــم ينفــذ وعيــده 
 و تعرض بالفعل .

وإذا كان التعرض ماديًا قائمًا على تصـرفات قانونيـة ، كمـا إذا بـاع المـؤجر العـين المـؤجرة وكـان اإليجـار ال 
فـإن التعـرض ال يتحقـا إال إذا طالـب المشـتري المسـتأجر بـإخالء العـين . فـإذا لـم يتخـذ يسري في حـا المشـتري ، 

المشـتري أي إجــراء لـذل بــل ظــل سـاكنًا إلــى ن ايــة مـدة اإليجــار ، فلـيس للمســتأجر أن يرجــع علـى المــؤجر بضــمان 
 . ( 1400) التعرض

للعــين المــؤجرة ، فــإن  901$ وإذا كمــان التعــرض مبنيــًا علــى ســبب قــانوني ، كمــا إذا أصــبح المــؤجر مالكــاً 
التعرض ال يتحقا إال إذا طالب المؤجر المستأجر باسترداد العـين المـؤجرة . فـإذا لـم يتخـذ المـؤجر أي إجـراء لـذلك 

 وظل ساكتاال إلى ن اية مدة اإليجار ، لم يكن هناك محل للضمان .

اللتـزام المـؤجر بضـمان التعـرض ،  و ترتب على أنه ال بد من وقوع التعرض بالفعل أن اإليجار يبقى منشـئاً 
 . ( 1401) وال يسري التقادم إال من وقت وقوع التعرض فعال ، ومدته خمس عشرة سنة من هذا الوقت

 وقوع التعرض أثناء مدة اإليجار :  –الشرط الثاني  -246

فــاع و جــب أن يقــع التعــرض أثنــاء قيــام اإليجــار ، أي فــي الوقــت الــذي يكــون فيــه حــا المســتأجر فــي االنت
بالعين المـؤجرة قائمـًا . فمنـذ بدايـة اإليجـار إلـى أن ينت ـي ال يجـوز أن يتعـرض المـؤجر للمسـتأجر ، حتـى لـو امتـد 
اإليجار بعد انقضاء مدته اهنصلية ، سواء كان االمتداد اتفاقيًا أو كان بحكم التشر عات االستثنائية ، فـإن اإليجـار 

                                                 

( فإذا توافرت هذه الشروط األربعة ، اعتبر العمةل الصةادر مةن المةؤجر تعرضةاً يسةتوجب الضةمان . وال يشةترط سةوء نيةة  8188) 
الذي يأتيه هةو تعةرض يحرمةه القةانون ، أو كةان حسةن النيةة أي يعتقةد أن العمةل المؤجر ، فسواء كان سيء النية أي يعلم أن العمل 

من المشروع التمهيدي تنص صراحة على أن المةؤجر ال يعفةى  218مشروع ، ففي الحالتين يجب عليه الضمان . وقد كانت المادة 
ص  – 191 3وعةة األعمةال التحضةيرية من الضمان حتى لو كان حسن النيةة ، ولكةن هةذه المادةحةذفت فةي لجنةة المراجعةة ) مجم

فةي الهةامل ( . وحةذف المةادة ال يمنةع مةن تطبيةق حكمهةا ، ألن هةذا الحكةم مسةتمد مةن  248في الهةامل ، وانظةر آنفةاً فقةرة  191
إذا القواعد العامة . وإنما يعتد بحسن النية وسوئها في التعويض الذي يترتب على التعرض ، فتشمل التعويض الضرر  ير المتوقةع 

 ( . 212ص  132كان المؤجر سيء النية ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 . 243وقارن اإليجار للمؤلف فقرة   232و انظر آنفاً فقرة  -  131( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8299) 
 . 121ص  449فقرة  3( انظر نظير ذلك في البيع الوسيط  8291) 
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م التعـــرض . وكــذلك إذا تجــدد اإليجــار ، ولــو تجــددا ضــمنيًا ، تجـــدد يبقــى مســتمرًا و بقــى معــه التــزام المــؤجر بعــد
 بتجدده التزام المؤجر .

(   delai de graceوحتى لو انت ى اإليجار ، ولكن المستأجر بقي في العين مدة الم لـة إياهـا القاضـي ) 
اإليجــار يكــون قــد انت ــى  . بــل لــو أن ( 1402) ، فــإن المــؤجر يبقــى ملتزمــًا أثنــاء هــذه المــدة بعــدم التعــرض للمســتأجر

وصدر حكم باإلخالء ، فإن المؤجر ال يستطيع أن ينفذ هذا الحكم بنفسـه و قـتحم العـين المـؤجرة علـى المسـتأجر ، 
وإال عد ذلك منـه تعرضـًا يسـتوجب مسـئوليته بـالرغم مـن انت ـاء مـدة اإليجـار ، وإال عـد ذلـك منـه تعرضـًا يسـتوجب 

يجـار ، والواجـب عليـه فـي هـذه الحالـة أن ينفـذ الحكـم بـالطرق القانونيـة دون أن مسئوليته بالرغم من انت ـاء مـدة اإل
 . ( 1409) يلجأ إلى التعرض

 أعمال المؤجر تحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة أو تخل بهذا االنتفاع :  –الشرط الثالث  -247

ـــالعين يقـــوم المـــؤجر بأعمـــال تحـــول دون ا 906و جـــب ، حتـــى يتحقـــا التعـــرض ، أن $ نتفـــاع المســـتأجر ب
المــؤجرة أو تخــل ب ــذا االنتفــاع . فــإذا هــدم المــؤجر العــين المــؤجرة ، كــان هــذا تعرضــًا منــه يوجــب الضــمان ، هننــه 
بعمله هذا حال دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . كذلك إذا هدم جزءا من العين ، أو بعـض ملحقات ـا كجـراج 

ا أيضـًا تعرضـا يوجـب الضـمان ، هننـه ب ـذا العمـل قـد أخـل بانتفـاع المسـتأجر أو غرف للغسيل أو للخدم ، كان هذ
. و عتبر إخالال بانتفاع المستأجر حرمانه من أية فائدة تعـود عليـه م االنتفـاع المقصـود مـن  ( 1401) بالعين المؤجرة

ر فــي منــزل أعــد للســكنى العــين ، ولــو كانــت هــذه الفائــدة أدبيــة ، كمــا إذا أجــر المــؤجر طابقــًا مجــاورًا للطــابا المــؤج
 ال ادئة ، ليكون متجرًا أو مصنعًا أو محال مقلقا للراحة أو مسكنا المرأة تحترف العاهرة أو معروفة بسوء السلوك .

أما إذا كان العمل الـذي قـام بـه المـؤجر ال يحـول دون انتفـاع المسـتأجر بـالعين أو يخـل ب ـذا االنتفـاع ، فـال 
. أو  ( 1401) ب الضــمان . مثــل ذلــك أن يــرهن المــؤجر العقــار المــؤجر رهنــًا رســمياً يعــد هــذا العمــل تعرضــًا منــه يوجــ

                                                 

سةليمان مةرقس  –ثالثةاً  111فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 99 – 1  - 1821ه سيري 1821يناير سنة  29( نقض فرنسي  8292) 

 . 132عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 299ص  111فقرة 
جازيةةت دي باليةةه  1811فبرايةةر سةةنة  13مونيلييةةه  – 291 – 1 – 1822سةةيريه  1822ينةةاير سةةنة  22( نقةةض فرنسةةي  8294) 

فقةرة  19فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 89 – 2 – 1811جازيت دي باليه  1811يونيه سنة  2نانسي  – 2111 – 2 – 18111
 ثالثاً . 311
( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا عمد المؤجر إلى هدم أجزاء من العقار الذي توجد فيه الشقة المؤجرة فأخل  8293) 

وانظةر  – 21ص  39م  39م  1841ينةاير سةنة  13ا التعةرض ) اسةتئناف مخةتلط بانتفاع المستأجر ، فإنةه يكةون مسةئوال عةن هةذ
( . أما إذا عقد اإليجار أثناء إتمام المؤجر لبنةاء العقةار ورضةي المسةتأجر باسةتئجار  2248ص  18م  1842أيضاً أول يونيه سنة 

لبنةاء فةي بةاقي أجةزءا العقةار ) اسةتئناف شقة فيه ، فإنه يكون بذلك قد رضي بمةا يلحةق بةه مةن أضةرار بسةبب المضةي فةي أعمةال ا
 . 19ص  38م  1842يناير سنة  14مختلط 

 . 11عبد المنعم البدراوي ص  – 291ص  91محمد علي إمام فقرة  – 192( سليمان مرقس فقرة  8291) 
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يأخذ عليه دائنه حـا اختصـاص ، ا يبيـع العـين بعقـد الحـا علـى اإليجـار ، أو يؤجرهـا لمسـتأجر آخـر يتقـدم عليـه 
حـــا المســـتأجر اهنول ، فـــإن قيـــام حـــا المـــرت ن رهنـــًا رســـميًا أو حـــا صـــاحب االختصـــاص أو حـــا المشـــتري أو 

المستأجر اآلخر ال يتعارض مع حا المستأجر ، ف و ال يحول دون انتفاعه بالعين المؤجرة وال يخل ب ذا االنتفـاع 
. وهذا بخالف ما إذا رهن المؤجر العين رهن حيازة ، فـإن رهـن الحيـازة يثبـت للـدائن المـرت ن حـا االنتفـاع بـالعين 

فيكون ترتيب المؤجر لرهن حيازة على العين تعرضًا يوجـب  واستغالل ا ، وهذا الحا يتعارض مع حا المستأجر ،
 الضمان .

مســألة واقــع تتــرك  904وتقــدير مــا إذا كــان العمــل الــذي قــام بــه المــؤجر يعتبــر مخــال بانتفــاع المســتأجر $
 . ( 1406) لقاضي الموضوع ، دون تعقيب عليه من محكمة النقض

 التي يقوم بها إلى حق ثابت له : عدم استناد المؤجر في األعمال  –الشرط الرابع  -248

و جب أخيرًا ، حتى يتحقا التعرض ، أال يستند المؤجر في اهنعمال التي يقوم ب ا إلى حا ثابت لـه . فـإذا 
أو من القانون ، لـم يكـن عملـه  ( 1404) كان للمؤجر هذا الحا ، سواء استمده من عقد اإليجار أو من حكم قضائي

لمؤجر الحا من عقد اإليجار إذا اشترط مثال فيـه أنـه يسـتبقي لنفسـه حـا تعليـة تعرضًا يوجب الضمان . و ستمد ا
البناء أو حا التنزه أو حا  الصيد ، فإذا قام بعمل من هذه اهنعمال بموجب الحا الذي اشترطه لم يكـن هـذا منـه 

المـؤجرة فـي نـزاع تعرضًا . و ستمد المؤجر الحا من حكم قضائي إذا صـدر مـثال حكـم بتعيينـه حارسـًا علـى العـين 
اهنحوال التي يسمح له في ا القانون بذلك ، كما  908. و ستمد الحا من القانون في $ ( 1408) بينه وبين المستأجر

                                                 

 . 211ص  – 211ص  132عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 289ص  111( سليمان مرقس فقرة  8291) 
 . 331ص  381فقرة  11( بيدان  8292) 
( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا عين المؤجر حارساً لم تجز مساءلته باعتباره مةؤجراً متعرضةاً للمسةتأجر ، وإنمةا تكةون  8299) 

رقةم  3مجموعةة عمةر  1833مةارس سةنة  24مساءلته من طريق أنه حارس مسئول عن تقديم الحاسب عن حراسة ) نقةض مةدني 
بأن متى كانت حيازة المؤجر للعين المؤجرة بناء علةى حكةم بالحراسةة صةادر لةه علةى المسةتأجر  ( . وقضت أيضاً  492ص  114

ومجةرد إلغةاء هةذا الحكةم مةن محكمةة  2واجب التنفيةذ ، فإنهةا تكةون حاصةلة بسةبب مشةروع وال يمكةن عةدها تعرضةاً مةن المةؤجر .
عه عن التخلي منهةا بعةد مطالبتةه بةذلك عةن طريةق تنفيةذ الحكةم االستئناف ال يجعل بقاء المؤجر في العين تعرضاً ، ما لم يثبت امتنا

القاضي بإلغاء الحراسة . والقول بأن المةؤجر يكةون ملزمةاً بتسةليم العةين علةى أثةر إلغةاء حكةم الحراسةة ، ويكةون عليةه للوفةاء بهةذا 
مدني جديد (  ير سديد ، ألن الحةارس  441دة من القانون المدني ) القديم وتقابلها الما 121االلتزام إتباع الطريق المبين في المادة 

ال يستطيع بمجرد إلغاء الحكم أن ينسحب من تلقاء نفسه من العين التي هو حارس قضائي عليها ، وال أن يسلمها إلى  ير ذي صفة 
حكم القاضي بإلغاء الحراسة ، في تسلمها ، وإال عرض نفسه للمسئولية ، فإن التزامه بالتسليم ال ينشأ إال بالمطالبة الصحيحة تنفيذاً لل

 يةر متعلةق بهةذه الحالةة ، وه مةن جهةة أخةرى يةس الطريةق الوحيةد لوفةاء المةؤجر  121وألن اإلجراء المنصوص عليه فةي المةادة 
المةادة مدني جديد ( و 341من القانون المدني ) القديم وتقابلها المادة  221بتسليم العين ، إذ يكفي في ذلك اإلجراء الوارد في المادة 

مرافعات جديد ( . وهو ما فعله المؤجر حين رد على الدعوى بإنةذار أعلنةه  292من قانون المرافعات ) القديم وتقابلها المادة  189
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إذا طــب دخــول العــين للتثبــت مــن أن المســتأجر قــائم بالتزاماتــه مــن اســتعمال العــين لمــا أعــدت لــه ومــن المحافظــة 
 وللتثبت من حالة العين من حيث حاجت ا لترميمات لحفظ ا .علي ا ومن وضع منقوالت تكفي لضمان اهنجرة 

وقـد أورد القـانون تطبيقـًا هامـًا لحـا يسـتند إليـه المـؤجر فـي اهنعمـال التـي يقـوم ب ـا فـي العـين المـؤجرة ، فــال 
مـدني ، إذ رأينـا  140تعتبر هذه اهنعمال تعرضًا يوجب الضمان . وهذا الحا يستمده من نص القانون في المادة 

هذا النص يقضي بأنه ال يجـوز للمسـتأجر أن يمنـع المـؤجر مـن إجـراء الترميمـات المسـتعجلة التـي تكـون ضـرور ة 
ـــالعين جـــاز  ـــي أو جزئـــي باالنتفـــاع ب ـــه إذا ترتـــب علـــى هـــذه الترميمـــات إخـــالل كل لحفـــظ العـــين المـــؤجرة ، علـــى أن

المؤجر ال يعتبر متعرضا للمستأجر ، وال للمستأجر أن يطلب تبعا للظروف إما فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة . ف
يجب عليه الضمان ، إذا هو قام في العين المؤجرة بالترميمات المستعجلة التي تكون ضرور ة لحفـظ العـين ، ولـو 
ترتب على ذلك أن حرم المستأجر من االنتفاع بالعين أو اختل انتفاعه ب ا . و كـون لـه هـذا الحـا شـاء المسـتأجر 

ن القــانون يعطــي للمســتأجر الحــا فــي فســخ اإليجــار أو إنقــاص اهنجــرة ، فلــيس ذلــك مترتبــا علــى أو أبــى . وإذا كــا
ضـمان فــي ذمــة المــؤجر ، إذ العمــل كمـا قــدمنا ال يعتبــر تعرضــا هننــه يســتند إلـى حــا نــص عليــه القــانون . بــل إن 

ل االنتفـاع ، فتسـقط ا تـنقص إذا ذلك يرجع لحرمان المستأجر من االنتفاع بالعين كليًا أو جزئيًا ، واهنجـرة فـي مقابـ
امتنــع االنتفــاع أو اختــل . ففســخ اإليجــار أو إنقــاص اهنجــرة ال يعتبــر إذن هنــا تطبيقــًا هنحكــام الضــمان ، بــل هــو 
تطبيا للمبدأ القاضي بتحمل المؤجر للتبعة فيما إذا امتنـع علـى المسـتأجر االنتفـاع بـالعين أو اختـل انتفاعـه ب ـا ، 

 . ( 1401) على أن اهنجرة تقابل االنتفاعوهو المبدأ المترتب 

 صورة مختلفة للتعرض الشخصي -2

 تعداد لبعض الصور : -249

رأينا ا التعرض الشخصي من المؤجر قد يكون تعرضًا ماديـًا قائمـًا علـى أعمـال ماديـة محضـة ، وقـد يكـون  
قائمًا على تصرفات قانونية ، وقد يكون تعرضًا مبنيًا على سبب قانوني . ورأينـا أن التعـرض  901تعرضًا ماديًا $

عرض الصادر مـن الغيـر المبنـي علـى سـبب قـانوني ، المادي القائم على تصرفات قانونية يختلط اختالطًا تامًا بالت
فصور التعرض واحدة في الحالتين ، وسنعرض ل ـا عنـد الكـالم فـي التعـرض الصـادر مـن الغيـر . ورأينـا أخيـرًا أن 
التعرض المبني على سبب قانوني الصادر من المؤجر نـادر الحصـول فـي الحيـاة العمليـة ، وقـد استعرضـنا بعـض 

 حاجة للرجع إليه هنا . صورة فيما تقدم فال

يبقــى إذن التعــرض المــادي القــائم علــى أعمــال ماديــة محضــة ، وصــورة هــذا التعــرض هــي الصــورة المألوفــة 
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للتعرض الشخصي الصادر من المؤجر . ونخص بالذكر من ا الصورة اآلتية ، نعددها ثـم نعـرض ل ـا متعاقبـة فـي 
واســـتعمال جوانب ـــا لإلعـــالن . ) ب ( تغييـــر شـــكل العـــين  إيجـــاز : ) أ ( الـــدخول فـــي العـــين المـــؤجرة واســـتعمال ا

المؤجرة أو ملحقات ا . ) جـ ( اإلخالء بوجوه االنتفاع التي خصصت ل ا العين المـؤجرة . ) د ( مزاحمـة المسـتأجر 
فـــي تجارتـــه أو فـــي صـــناعته . ) هــــ ( أعمـــال التعـــرض الواقعـــة فـــي عـــين مجـــاورة مملوكـــة للمـــؤجر . ) و ( أعمـــال 

 الصادرة من إتباع المؤجر .التعرض 

 ) أ ( الدخول في العين المؤجرة واستعمالها استعمال جوانبها لإلعالن : -251

اهنصــل أن المــؤجر ال يحــا لــه أن يــدخل العــين المــؤجرة دون إذن المســتأجر طــول مــدة اإليجــار ، وإال عــد  
اإليجار ولم يتسبب عن دخـول المـؤجر ذلك منه تعرضًا ، حتى لو كان المستأجر قد أخلى العين قبل انقضاء مدة 

العين أي ضرر له ، ذلك هنن للمستأجر وحده حا دخول العين واالنفراد باستعمال ا ، فدخول المؤجر اعتداء على 
. وال يجـوز للمـؤجر مـن بـاب  ( 1410) حقه مؤذ لشعوره ، و كفـي هـذا ضـررًا أدبيـًا يبـرر تحـر م الـدخول علـى المـؤجر

، أو يدخل ا لقطع أشجار في ا مملوكة له إذا  ( 1411) جرة أو حديقة المنزل المؤجرة للتنزهأولى أن يدخل اهنرض المؤ 
لــم يتشــرط ذلــك ، أو للعبــور من ــا إلــى ارض أخــرى ، أو للصــيد في ــا عنــدما تكــون اهنرض مغطــاة بالمحصــول أو 

و تخــز ن أدوات لنشــر مالبســه ، أ 910. وال يجــوز ه أن يســتعمل ســطح المنــزل المــؤجر $ ( 1412) م يــأة للزراعــة
 . ( 1419) العمارة فيه ، أو تربية الدواجن

ولكـــن يجـــوز مـــع ذلـــك للمـــؤجر فـــي أحـــوال اســـتثنائية دخـــول العـــين المـــؤجرة ، كمـــا إذا اشـــترط ذلـــك فـــي عقـــد 
اإليجار الستعمال حا خاص استبقاه لنفسه ، كالصيد أو القنص في المكان المؤجر أو استخراج محصول المنجم 

وز لـــه الـــدخول إذا اســـتدعى اهنمـــر ذل ، إمـــا لمباشـــرة حـــا لـــه يعطيـــه إيـــاه القـــانون كقيامـــه أو المحجـــر . كـــذل يجـــ
بالترميمـــات الضـــرور ة لحفـــظ العـــين ، أو للنظـــر فيمـــا إذا كـــان المســـتأجر موفيـــًا بالتزاماتـــه مـــن قيامـــه بالترميمـــات 

عين واستعمال ا فيما أعدت له التأجير ة أو من وضعه في العين منقوالت تفي بقيمة اهنجرة أو من محافظته على ال
 . ( 1411) أو غير ذلك
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وللمؤجر كذلك ، قبـل انت ـاء اإليجـار بمـدة وجيـزة ، أن يطلـب مـن المسـتأجر أن يسـمح للغيـر بمعاينـة العـين 
المـؤجرة الســتئجارها . و جـب أن يتفــا علـى ذلــك مـع المســتأجر ، وأن يختـار مواعيــد تناسـب هــذا اهنخيـر . وإذا لــم 

لك ، كان للمحكمـة أن تحـدد هـذه المواعيـد مراعيـة فـي ذلـك العـرف المحلـي ، و جـوز االلتجـاء فـي يتم اتفاق على ذ
. وكـــذلك للمـــؤجر أن يـــدخل مشـــتر ًا أو دائنـــًا مرت نـــًا أو أي شـــخص ير ـــد أن  ( 1411) هـــذا إلـــى القضـــاء المســـتعجل

يتعامل معه بشأن العين المؤجرة ، لمشاهدة هذه العين ، مع مراعاة القيود المتقدمة ، وذلك فـي أي وقـت أثنـاء مـدة 
نت ـا ، ولكـن يجـوز . وقد قضي بأنه ال يجوز للمستأجر منع من ير د شـراء العـين المـؤجرة مـن معاي ( 1416) اإليجار

ل ـذه المعانيـة ، وأال  911للمستأجر أن يطلب تنظيم استعمال هذا الحا ، بأن يخصص مثال يومـًا فـي اهنسـبوع $
يســمح بــدخول أحــد إال إذا كــان بيــده تــرخيص بــذلك مــن المالــك أو مــن موثــا العقــود المكلــف ببيــع العــين أو كــان 

 . ( 1414) مصحوبًا بكاتب الموثا

يضع كتابة على المحل المؤجر قبل انت اء اإليجار بمدة وجيزة ، يعلـن في ـا الجم ـور أن  وللمؤجر أيضًا أن
.  ( 1411) ، ولكــن ال يجــوز لــه ذلــك إذا كــان ال يــزال باقيــًا النت ــاء اإليجــار مــدة طو لــة ( 1418) المحــل معــد لإليجــار

. وكمـا أن لـه أن يعلـن  كذلك ال يجوز أن يجعـل الكتابـة مـن حجـم كبيـر بحيـث تحجـب الشـعار التجـاري للمسـتأجر
أن المحل معد لإليجار بكتابة يضع ا عليه ، كذلك يكون له هذا إلعـالن أن المحـل مع ـد للبيـع أو لغيـر ذلـك مـن 

 . ( 1420) التصرفات

أما المستأجر فله أن يضع ما يشاء على حيطان العـين المـؤجرة ، كشـعار تجـاري ، أو إعـالن باإليجـار مـن 
 ( 1421) ر و بقى اإلعالن حتى بعد انت اء اإليجار بمدة كافية×محل التجارة إلى مكان آ الباطن ، أو إعالن بانتقال

، أو كتابــة باســم المســتأجر وصــناعته يضــع ا إزاء الطــابا الــذي يســكنه أو علــى المــدخل العــام . وإذا كانــت العــين 
لـذي ال يقابـل طبقـة معينـة ، أمـا الحـائط ا ( 1422) منزال مقسما إلى طبقات ، فلكل مستأجر أن ينتفع بحيطان طبقتـه
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 .  ( 1429) ف ذا يكون للمؤجر وحده حا اإلعالن فيه

 ) ب ( تغير شكل العين المؤجرة أو ملحقاتها :

ــا ، بأنــه ال يجــوز للمــؤجر أن يحــدث  141وقــد قضــت الفقــرة اهنولــى مــن المــادة   مــدني صــراحة ، كمــا رأين
. وقــد خــص المشــرع هــذا النــوع مــن التعــرض بالــذكر بــالعين أو بملحقات ــا أي تغييــر يخــل بانتفــاع المســتأجر ب ــا 

للتنو ه بأهميته ، وادخل مع العين المؤجرة ملحقات ـا خشـية أن يـن أن التعـرض المقصـور علـى الملحقـات ال أهميـة 
 . ( 1421) له ففال ضمان فيه

ابـا ، ، أو فال يجوز للمؤجر أن ي دم جزءًا من العين المؤجرة ، أو أن يسـد نافـذة في ـا ، أو أن يقـل ب $912
أن يغير من ترتيب الغرف في المنزل المؤجر ، أو أن يحدث تغييرًا في دورة المياه أو فـي أج ـزة اإلنـارة أو تكييـف 

. وإذا كان الشيء المؤجر أرضًا ، فال يجـوز أن يبنـي علي ـا ، أو يغيـر مـن كيفيـة الزراعـة في ـا ، أو  ( 1421) ال واء
 . ( 1426) يقلع اهنشجار أو النخيل الموجود في اهنرض

. وفنائـه ، فـال يجـوز أن يقسـم  ( 1424) وكذل ال يجوز له أن يغير في ملحقات العين المؤجرة كحديقـة المنـزل
يم في وسطه حائطًا أو يشيد فيه بناء ، وال يجوز له أن يحجب منظر الحديقـة عـن المنـزل ، الفناء المشترك بأن يق

 . ( 1428) كما ال يجوز أن يحدث تغييرا في السلم أو المصعد أو المدخل العام

وال يجوز للمـؤجر أن يبنـي طابقـا جديـدا أثنـاء مـدة اإليجـار فـي فـيال أوجـرت بأكمل ـا للمسـتأجر . وقـد قضـى 
ستأجر شخص فيال لسكناه ، ثم عمد المؤجر إلى بناء طابا علي ا ووضع المواد الالزمة لذلك في حديقـة بأنه إذا ا

.  ( 1421) الفــيالن فإنــه يجــوز للمســتأجر أن يلجــأ إلــى القضــاء المســتعجل و طلــب منــه أن يمنــع المــؤجر مــن البنــاء
أن يبنـي طبقـة جديـدة فـوق الطبقـات  ولكن إذا كان المنزل مكونا من عدة طبقـات ، فـال يوجـد مـا يمنـع المـؤجر مـن

                                                 

 . 242فقرة اإليجار للمؤلف  – 212 --- 2 – 1894داللوز  1891مارس سنة  12( السين  8224) 
 . 221( اإليجار للمؤلف فقرة  8223) 
بالنيةول  – 211ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 199وفقرة  319فقرة  1بودري وفال  – 219فقرة  1( جيوار  8221) 

 . 194ص  114فقرة  19وريبير 
 . 281ص  229( اإليجار للمؤلف فقرة  8221) 
 . 192فقرة  1( بودري وفال  8222) 
اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 194ص  114فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 292ص  – 293ص  199فقةرة  1ل ( بودري وفا 8229) 

 . 281ص  229
 39م  1841ينةاير سةنة  13وانظر استئناف مخةتلط  – 144ص  23المحاماة  1833مايو سنة  21( مصر الكلية الوطنية  8228) 

يجار بحق إحدا  تغيير بالمكان ، المؤجر ، كبنةاء طةابق جديةد ويجوز على كل حال للمؤجر أن يحتفظ لنفسه في عقد اإل – 21ص 
أو تحويل  رف الغسيل إلى  رف للسكنى أو نحو ذلك ، ولكن ال يجوز أن يكةون هةذا التغييةر مةن شةأنه أن يخةل بانتفةاع المسةتأجر 

عبةد  – 1هةامل  282ص  229بالعين ، وإال وجب إنقاص األجرة أو الفسخ مع التعويض بحسب األحوال ) اإليجار للمؤلف فقرة 
 ( . 131الفتاح عبد الباقي فقرة 
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.  ( 1490) الموجودة ، وكل ما لمستأجري هذه الطبقات هو أن يطالبوا بتعو ض إذا قل البناء مـن انتفـاع م بطبقـات م
المــؤجر  919وإذا رخــص المســتأجر للمــؤجر ببنــاء طــابا جديــد ، ف ــذا التــرخيص ال يمنــع المســتأجر مــن مطالبــة $

ذا كــان المجــر فــي قيامــه بالبنــاء لــم يبــذل العنايــة الالزمــة لمنــع الضــرر عـــن بتعــو ض عمــا أصــابه مــن الضــرر إ
 . ( 1491) المستأجر

وهناك رأي يقول بأن إحداث أن تغيير في العين المؤجرة أو في ملحقات ا محظور على المؤجر ولو لـم ينشـأ 
لــو كــان التغييــر   عــن هــذا التغييــر ضــرر للمســتأجر ، بــل يجــوز ل ــذا اهنخيــر أن يطلــب منــع تعــرض المــؤجر حتــى

. ولكـن الـرأي السـائد هـو أنـه يجـوز للمـؤجر إحـداث تغييـر بـالعين المـؤجرة إذا  ( 1492) الحادث يفيده بـدال مـن يضـره
كان هذا التغيير طفيفًا ال يحدث منه ضرر للمستأجر ، وبشرط أال يوجد في عقد اإليجـار نـص صـر ح يمنعـه مـن 

عــوى علــى المــؤجر لــنقض مــا أحدثــه مــن التغييــر ، إذ ليســت لــه ذلــك . فعنــد ذلــك ال يجــوز للمســتأجر أن يرفــع د
 141/1م  –. و ؤ د هـذا الـرأي فـي التقنـين المصـري أن الـنص  ( 1499) مصلحة والدعوى إنما تقوم على المصلحة

ـــر فـــي العـــين المـــؤجرة أو فـــي  –مـــدني قـــديم  118/  949مـــدني جديـــد و م  إنمـــا يمنـــع المـــؤجر مـــن إحـــداث تغيي
هذا التغيير يخل بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ، فـإذا كـان التغييـر ال يخـل ب ـذا االنتفـاع ف ـو ملحقات ا إذا كان 

 . ( 1491) غير محظور

وقــد قــدمنا أن هنــاك أعمــاال نافعــة للعــين المــؤجرة ، كإدخــال أج ــزة الغــاز والك ربــاء وتكييــف ال ــواء  $911
بالترميمـــات الضـــرور ة لحفـــظ العـــين التـــي يجبـــر  وتغييـــر مصـــعد قـــديم بـــال   بمصـــعد حـــديث جيـــد ، يمكـــن إلحاق ـــا

                                                 

 . 121ص  191رقم  3المحاماة  1824ديسمبر سنة  4( السيدة زينب  8249) 
 . 1هامل  289ص  229اإليجار للمؤلف فقرة  – 121ص  39م  1829يناير سنة  19( استئناف مختلط  8241) 
ويسةتند هةذا الةرأي  – 318فقةرة  1بةودري وفةال  – 12هامل  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 281فقرة  19( هيك  8242) 

ال يجةوز للمةؤجر أثنةاء مةدة اإليجةار أن يغيةر شةكل العةين  "مدني فرنسةي مطلةق ، إذ تقةول هةذه المةادة :  1224إلى أن نص المادة 
أن يحد  بةالعين أو  "( يقي بأنه ال يجوز للمؤجر  121/1ي ) م . وقد رأينا أن النص المقابل في التقنين المدنين المصر  "المؤجرة

مدني قةديم (  419/  424أي بانتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ) انظر أيضاً القيد في المادة   "بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا االنتفاع
 العين المؤجرة .، فتغيير شكل العين المؤجرة مقيد صراحة بأن يكون من شأنه أن يخل باالنتفاع ب

 . 191ص  – 191ص  1124فقرة  19بالنيول وريبير  – 149فقرة  1جيوار  – 133فقرة  21( لوران  8244) 
عبد الفتةاح عبةد  – 283ص  – 284ص  112سليمان مرقس فقرة  – 229اإليجار للمؤلف فقرة  – 129ص  2( هالتون  8243) 

عبةد المةنعم  – 299ص  – 292ص  92محمةد علةي إمةام فقةرة  --- 149ص  119محمد كامل مرسةي فقةرة  – 131الباقي فقرة 
. وإذا كةان للمسةتأجر  118عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 312ص  192منصور مصطفى منصةور فقةرة  – 14البدراوي ص 

لعةين ( ، فةإن الةدخول فةي ا 219الحق في منةع دخةول المةؤجر فةي العةين ولةو لةم يصةبه ضةرر مةن هةذا الةدخول ) انظةر آنفةاً فقةرة 
المؤجرة من حق المستأجر وحده ، فله أن ينفرد به . وإذا شاركه المؤجر في ذلك فقد انتهك حرمة حقه ، ويترتةب علةى ذلةك ضةرر 
أدبي يلحقه . أما تغيير العين المؤجر فهو من حق المؤجر ال المستأجر ، وإنما يمتنع على المةؤجر إجةراء التغييةر إذا كةان مةن شةأنه 

مستأجر بالعين . فإذا لم يترتب على التغيير إخالل بهذا االنتفاع ، جاز للمؤجر إجراؤه ولو عار المستأجر في ذلك اإلخالل بانتفاع ال
هةامل  221ص  139عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 118سليمان مرقس فقرة  – 219) انظر في هذا المعنى آنفاً فقرة 

1 . ) 
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. ف ــذه تغييــرات يجــوز للمــؤجر إجراؤهــا فــي العــين ، دون أن يحــا للمســتأجر  ( 1491) المســتأجر علــى قبــول إجرائ ــا
 .  ( 1496) الممانعة في ا

 ) جص ( اإلخالل بوجود االنتفاع التي خصصت لها العين المؤجرة :  -252

ي عمـــال مـــن شـــأنه لإلخـــالل بوجـــوه االنتفـــاع التـــي خصصـــت ل ـــا العـــين و جـــب أيضـــًا علـــى المـــؤجر أال يـــأت
يقطع عن المستأجر الماء أو النـور أو التدفئـة ، وال يجـوز  911المؤجرة بموجب عقد اإليجار ، فال يجوز له أن $

أو عــن تشــغيل المصــعد . وقــد قضــي بأنــه إذا أجــر شــخص منــزال مكونــا مــن  ( 1494) لــه أن يمتنــع عــن إنــارة الســلم
طبقات تغذية بالمياه الجار ة آلة رافعة ، ووقفت اآللة عن العمل ، فللمسـتأجر حـا االلتجـاء إلـى القضـاء إلصـالح 

ًا بأنـه إذا . وقضـي أيضـ ( 1498) اآللة ، و جوز أن يحكم ل م بإنقاص اهنجرة عن المدة التي بقيت في ا اآللة معطلة
التزم المؤجر بتقديم المياه الساخنة للمستأجر ، جاز ل ذا اهنخير أن يلزمه بذلك ، وله في سبيل تحقيـا هـذه الغايـة 

. ال يجــوز  ( 1491) أن يلجــأ إلــى القضــاء المســتعجل و طلــب تعيــين حــارس يتــولى هــذه الم مــة علــى نفقــة المــؤجر
عــام ، أو يمنــع دخــول الــزوار للمســتأجر ، أو يحــول بينــه و ــن للمــؤجر أن يمنــع المســتأجر مــن اســتعمال المــدخل ال

عمالئه ، أو يمنع تسليمه المراسالت الموج ة إليه ، أو يحرمه من أي وجه من وجوه االنتفاع التـي خصصـت ل ـا 
 . ( 1410) العين المؤجرة

                                                 

 مل .في الها 222( انظر آنفاً فقرة  8241) 
( حتى لو أخل هذا بانتفةاع المسةتأجر ، إذا كةان هةذا اإلخةالل تافهةاً . ويؤيةد الفقةه هةذا الةرأي علةى أسةاس أنةه يجةوز السةماح  8241) 

للمؤجر بإجراء أي تغيير في العين أو في ملحقاتها ، ولو كان من شأنه أن يخل بانتفةاع المسةتأجر ، إذا كةان هةذا اإلخةالل تافهةاً ممةا 
ه ، بشرط أن يكون في إجرائه مصةلحة جديةة للمةؤجر ، كمةا إذا أراد أن يسةتبدل بالمصةعد القةديم مصةعداً جرى العرف بالتجاوز عن

ص  411فقةرة  1جديداً أقل كلفة أو أكثر فائةدة ولةم يكةن األمةر يقتضةي وقتةاً طةويال إلجةراء هةذا االسةتبدال ) أوبةري ورو وإسةمان 
ب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان من شةأن التغييةر أن يخةل بانتفةاع المسةتأجر ( . ولكن يذه 131عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 211

 – 114فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 318فقةرة  1ولو كان اإلخالل بسيطاً . وجب علةى المةؤجر أن يمتنةع عنةه ، ) بةودري وفةال 
إال الحكةم بتعةويض علةى المةؤجر . ( . علةى أنةه حتةى مةع األخةذ بهةذا الةرأي ال يترتةب عمةال  283ص  112سليمان مةرقس فقةرة 

ويقول األستاذ سليمان مرقس في هذا الصدد إنه من الناحية العلمية إذا كمان التغيير يعود على المؤجر بفائدة اكبر من الضرر الةذي 
أجر ، يعود على المستأجر ، أمكن المؤجر إجراؤه دون أن يتعرض بذلك ألكثر من الحكم عليه بتعويض الضرر الذي يصيب المسةت

ألن هذا اإلخالل بالتزام الضمان ال يبرر الفسخ وال يخول المستأجر سوى الحق في التعويض . ويستشهد بحكةم لمحكمةة االسةتئناف 
المختلطة يقضي بأنه ليس للمستأجر أن يطلب هدم البناء الذي أقامه المؤجر على ارض مجاورة للفةيال المةؤجرة والةذي ترتةب عليةه 

عن هذه الفيال ، ولكن له أن يفسةخ العقةد مةع التعةويض ، وإذا كانةت أزمةة المسةاكن تضةطر إلةى عةدم الفسةخ حجب النور والهواء ، 
انظر سةليمان  – 119ص  19م  1831فبراير سنة  11فيبقى له حقه في التعويض عن كل ما يصيبه من ضرر ) استئناف مختلط 

 ( . 2وهامل  283ص  112مرقس فقرة 
 . 12ص  19م  1832ريل سنة أب 21( استئناف مختلط  8242) 
 ) وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم . 12ص  19م  1832أبريل سنة  1( استئناف مختلط  8249) 
ويمكةن أيضةاً طلةب تعيةين حةارس مةن القضةاء المسةتعجل لتشةغيل  – 112ص  12م  1831مايو سنة  2( استئناف مختلط  8248) 

 المصعد .
 . 218ص  134الفتاح عبد الباقي فقرة  عبد – 282ص  112( سليمان مرقس فقرة  8239) 
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يحــافظ وإذا كانــت العــين مخصصــة للســكنى ال ادئــة فــي حــي مــن اهنحيــاء الراقيــة ، وجــب علــى المــؤجر أن 
على هذا المستوى . فال يجوز له أن يقيم بجوار العـين مصـنعًا أو مخبـزًا أو مق ـى أو مطعمـًا أو نحـو ذلـك ممـا ال 
يتفا مع رقـي المسـكن وهدوئـه ، كمـا ال يجـوز لـه أن يـؤجر مكانـًا بجـوار العـين المـؤجرة ليقـام في ـا شـيء ممـا تقـدم 

) لمحاسب أو عيادة لطبيب ونحو ذلـك مـن الم ـن الحـرة الراقيـة . ولكن يجوز أن يؤجر مكتبًا لمحام أو ( 1411) ذكره

1412 )  . 

ووجــوب عــدم اإلخــالء بوجــوه االنتفــاع التــي خصصــت ل ــا العــين يشــمل ملحقــات العــين أيضــًا ، فــال يجــوز 
للمؤجر أن يمنع المستأجر مـن وضـع سـيارته فـي الجـراج الملحـا بـالمنزل إذا كـان اإليجـار يشـمل الجـراج ، وال أن 

اسـتعمال سـلم الخـدم ، أو أن يسـتعمل غـرف الغسـيل المخصصـة للمسـتأجر ن فـي غيـر مـا  916خدمة مـن $يمنع 
 .  ( 1419) أعدت له هذه الغرف

واإلخــالل بوجــوه االنتفــاع بــالعين يختلــف مــن بلــد إلــى بلــد ، ومــن حــي إلــى حــي ، و ختلــف أيضــًا بــاختالف 
وهـــو ممـــن مســـائل الواقـــع ال م مســـائل القـــانون ،  العـــين المـــؤجرة وتخصيصـــ ا لوجـــه ا آلخـــر مـــن وجـــوه االنتفـــاع .

 .  ( 1411) وقاضي الموضوع له القول الفصل في ذلك دون معقب عليه من محكمة النقض

 ) د ( مزاحمة المستأجر في تجارته أو في صناعته :  

إذا أجر شخص عنيـًا آلخـر يباشـر في ـا تجـارة أو صـناعة معينـة ، ف ـل يجـوز للمـؤجر أن يباشـر بنفسـه فـي 
عين أخرى في نفس المبنى أو في مبنى مجاور مملوك له ذات التجارة أو الصـناعة ، أو يباشـر تجـارة أو نصـاعة 

ال وهل يجوز له أن يؤجر العين اهنخرى في نفس المبنـى المجـاور لـه لشـخص يباشـر ذات التجـارة أو ( 1411) مماثلة

                                                 

 مكررة . 191وفقرة  19فقرة  1وقارن بودري وفال  – 113فقرة  19( بالنيول وريبير  8231) 
 . 113فقرة  19( بالنيول وريبير  8232) 
 . 1113فقرة  19( بالنيول وريبير  8234) 
 . 113فقرة  19بالنيول وريبير  134 -1 – 1819سيريه  1899مارس سنة  23( نقض فرنسي  8233) 
( ويعد من النصاعات المماثلةة بحسةب القضةاء الفرنسةي : إدارة محةل بقالةة وإدارة محةل لبيةع الشةاي والقهةوة والمشةروعات  8231) 

 1س إدارة محةل لبيةع النبيةذ ومحةل بقالةة ببيةع النبيةذ ) بةاري –(  112 – 2 – 13داللوز  1913مارس سنة  12الروحية ) باريس 
 11( . إدارة مقهى بةدون موسةيقى ومقهةى تعةزف فيةه الموسةيقى ) تولةوز االسةتنئافية  191 – 2 – 19داللوز  1918نوفمبر سنة 
 ( . 219 – 2 – 82سيريه  1981يناير سنة 

ديسةمبر  22وال تعد صناعات متماثلة إدارة محل كبير للملبوسات كمخازن اللوفر مثال وإدارة متجر صةغير لبيةع األقمشةة ) بةاريس 
مةونيتر  1892مةارس سةنة  14( . وال تماثل بين مخبز ومحل لبيع الحلوى ) ليةون االسةتئنافية  198 -2  - 19داللوز  1918سنة 

جازيةت دي  1812نةوفمبر سةنة  21( ، وبةين محةل للخياطةة ومحةل لرفةو الثيةاب _السةين  1892سةبتمبر سةنة  11ليون القضةائي 
 21داللةوز  1918أبريةل سةنة  19( ، وبين محل للبقالة ومحل لبيع البيض والفاكهة ) ليون االبتدائية  1814فبراير سنة  9تريبينو 

يوليةه  22جازيةت دي تريبينةو  1899أول أبريةل سةنة  ( ، وبين صيدلية ومحل لبيع مصنوعات من الكوتشوك ) السين 24 – 4 –
( ،  141ص  1912مجموعةة أحكةام مقاطعةة بةاريس  1912نوفمبر سنة  29( ، وبين طبيب وطبيب أسنان ) باريس  1899سنة 

جهةزة ( ، وبةين بةائع ألجهةزة اإلنةارة وبةائع أل 142ص  1841مجلة اإليجةارات  1841أبريل سنة  3وين بقال وبائع للبن ) السين 
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مباشـرة التجـارة  –عمال الصادرة من المؤجر أو صناعة مماثلةال أم تعتبر هذه اهن 914الصناعة أو يباشر تجارة $
أعمـال تعـرض مـادي توجـب عليـه  –أو الصناعة بنفسه أو إيجـار العـين المجـاورة لمـن يباشـر التجـارة أو الصـناعة 

 الضمانال

يتوقف الجواب عن ذلك على تحديد مدى التزام المؤجر بضمان تعرضـه الشخصـي للمسـتأجر . ف ـل يشـمل 
تمكين المستأجر من االنتفاع بالعين انتفاعًا هادئًا ، بل يضمن له أيضـًا مـا تـدوره عليـه  هذا االلتزام ، ليس فحسب

التجارة أو الصناعة من ربح دون منافس ، أو يقتصر االلتزام بالضمان على تمكين المستأجر من االنتفـاع بـالعين 
ال يضـمن للمسـتأجر إال تمكينـه مـن انتفاعًا هادئـاال يبـدو أن وضـع المسـألة علـى هـذا النحـو كفـل يحل ـا ، فـالمؤجر 

االنتفاع بالعين انتفاعا هادئًا ، وال يشمن له بعد ذلك ما تدره عليه التجارة أو الصناعة من ربح دون منافس . ومن 
ثم يجب القـول ، فـي رأينـا ، أنـه يجـوز فـي اهنصـل للمـؤجر أن يباشـر التجـارة أو الصـناعة فـي عـين مجـاورة ، كمـا 

عين المجاورة لمن يباشر هذه التجارة أو الصناعة ، ولو نجم عن ذلك منافسة المستأجر اهنول يجوز له أن يؤجر ال
فـي ذلـك أن يكـون  918. و سـتوي $ ( 1416) في تجارته أو صناعته وانتزاع بعض عمالئه منه بسبب هذه المنافسة

                                                                                                                                                                    

 ( . 11رقم  bailكلمة  1839 – 1841جازيت دي باليه الجدول الخمسي  1842مارس سنة  11الراديو ) ليون 
 . 1هامل  249وانظر اإليجار للمؤلف فقرة 

 3دي با   – 393فقرة  1بودري وفال  – 288فقرة  19هيك  –وما بعدها  142فقرة  21( انظر في هذا المعنى : لوران  8231) 
محمةد  – 229ص  119عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 289ص  129سليمان مرقس فقةرة  – 198ولكن انظر فقرة  119فقرة 

منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 13عبد المنعم البدراوي ص  – 198محمد كامل مرسي فقرة  – 211ص  81علي إمام فقرة 
 21اسةتئناف مخةتلط  – 294ص  112نب فقةرة محمةد لبيةب شة – 122ص  124عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 319ص  192

 1919ينةةاير سةةنة  28 – 128 – 1 – 19داللةةوز  1912نةةوفمبر سةةنة  1نقةةض فرنسةةي  --  41ص  41م  1819نةةوفمبر سةةنة 
سةيريه  1981مايو سةنة  18ليون االستئنافية  – 228 – 2 – 22داللوز  1923يناير سنة  11باريس  – 214 – 1 – 19داللوز 
 13بونبلييةةه  222 -1 – 1822جازيةةت دي باليةةه  1822جازيةةت دي باليةةه  1822ينةةاير سةةنة  11بةةاريس  – 2298 – 2 – 82

يونيةةةه  19بةةةاريس  – 29 – 1838داللةةةوز  1839نةةةوفمبر سةةةنة  8رن  – 19 – 1841داللةةةوز األسةةةبوعي  1841نةةةوفمبر سةةةنة 
 . 8 – 1813داللوز  1814سنة

يجيز للمؤجر أن يزاحم المستأجر ال بنفسه ال بمستأجر منةه : إسةمان علةى أوبةرو ورو وهناك رأي يذهب إلى العكس من ذلك ، وال 
) عةةدم  188ص  111فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 348فقةةرة  – 349فقةةرة  1جيةةوار  – 213ص  – 212ص  411فقةةرة  1

)  183ص  111، وفقرة  ) عدم مزاحمة المؤجر بمستأجر منه في نفس المبنى ( 182ص  – 181مزاحمة المؤجر بنفسه ( وص 
كةوالن كابتةان ودي المةور  – 2292فقةرة  2بالنيةول وريبيةر وبوالنجيةه  –عدم مزاحمة المؤجر بمستأجر منه في مبنةى مجةاور ( 

) عدم مزاحمة المؤجر  291فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  –) عدم مزاحمة المؤجر بنفسه (  11929فقرة  2اندييير 

 1919يوليةه سةنة  9نقةض فرنسةي  – 414وفقةرة  431جرانموالن في العقود فقةرة  – 148اإليجار فقرة  2هلتس  دي –بنفسه ( 
 199 – 1 – 81داللةوز  1981أكتوبر سةنة  29 – 191 – 1 – 13داللوز  1914أول ديسمبر سنة  – 492 – 1 – 19داللوز 

 92 – 2 – 1812داللةوز  1811نوفمبر سةنة  28ئنافية تولوز االست – 199 – 2 – 19داللوز  1919مارس سنة  28باريس  –
. 

وهناك رأي ثال  يفر  ين ما إذا كان المكان قد أوجر معدا لمباشرة صناعة معينة أو  ير معد لةذلك . ففةي الحالةة األولةى ال يجةوز 
للمؤجر أن يزاحم المستأجر في هذه الصناعة ال بنفسه وال بمستأجر منةه ، ألن إعةداد المكةان لصةناعة معينةة معنةاه ضةمان المةؤجر 

في هذه الصناعة . أما إذا كان المكان المؤجر  ير معد إعداداً خاصاً لصناعة معينة ، فللمؤجر أن يةزاحم  للمستأجر أال يزاحمه أحد
( . وتبعه بعةض  8و  9وهامل  411المستأجر بنفسه أو بمستأجر منه . وقد كان هذا هو رأي أوبري ورو ) الطبعة الخامسة فقرة 

سةيريه  1913ديسةمبر سةنة  4ليةون االسةتئنافية  – 224 – 2 – 14يريه س 1912أ سطس سنة  1أحكام القضاء الفرنسي : إكس 
ولكةن هةذا الةرأي قةد عةدل عنةه اسةمان فةي  - 33 – 2 – 18داللةوز  1919نةوفمبر سةنة  21متز االسةتئنافية  – 141 – 2 – 11
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ه ، أو يكـون عالمـًا بـذلك . المؤجر غيـر عـالم بالتجـارة أو الصـناعة التـي يباشـرها المسـتأجر اهنول وقـت أن أجـر لـ
كما يستوي ، إذا كان المؤجر عالما ، أن يكون علمه مستمدًا من الواقع ، أو أن يجيء هذا العلـم عـن طر ـا ذكـر 

 1414) التجارة أو الصناعة في عقد اإليجار وأن المستأجر اهنول قد استأجر العين لمباشرة هذه التجارة أو الصـناعة

. ففي جميع هذه اهنحوال ال يمكـن القـول بـأن المـؤجر ، عنـدما أجـر مكانـًا لخبـاز أو لنجـار أو لحائـك ا لبقـال أو  (
لبائع حلوى أو نحو ذلك ، أنه التزم بعقد اإليجار وحده أال يؤجر مكانًا مجاورًا لمن يعمـل فـي نفـس هـذه التجـارة أو 

لمستأجر قد استأجر المكان لمباشرة هـذه التجـارة أو الصـناعة الصناعة ، حتى لو ذكر في عقد اإليجار اهنول أن ا
أن يمكنـه مــن االنتفــاع بالمكــان المــؤجر انتفاعــًا هادئــًا ، ولــم  911المعينـة . فكــل مــا تع ــد بــه المــؤجر للمســتأجر $

ر تـه يقصد أن يقيد حر ته في العمل ، فـال يباشـر بنفسـه هـذه التجـارة أو الصـناعة فـي مكـان مجـاور ،أو أن يقيـد ح
فــي التصــرف ملكـــه فــال يـــؤجر المكــان المجـــاور لمــن يباشــر هـــذه التجــارة أو الصـــناعة . ومــن ثـــم ال يكــون العمـــل 

 . ( 1418) الصادر من المؤجر على هذا الوجه تعرضًا شخصيًا للمستأجر يوجب عليه الضمان

 : ( 1411) هذا هو اهنصل، و رد عليه قيدان

بمباشــرة التجــارة أو الصــناعة أو بإيجــاره المكــان المجــاور لمــن ) القيــد اهنول ( أال يكــون المــؤجر قــد قصــد ، 
يباشر التجـارة أو الصـناعة ، اإلضـرار بالمسـتأجر اهنول . فـإذا كـان قـد قصـد ذلـك ، كـان هـذا تعسـفًا فـي اسـتعمال 

 . ( 1410) الحا يجب مسائلته ، ومن ثم يجب عليه الضمان
                                                                                                                                                                    

 كما قدمنا . 213ص  – 212ص  411فقرة  1الطبعة السادسة ألوبري ورو 
 . 283ص  – 284ص  249اإليجار للمؤلف فقرة  – 111فقرة  19بالنيول وريبير  انظر في هذه اآلراء الثالثة

( والرأي العكسةي الةذي يةذهب إلةى أنةه ال يجةوز للمةؤجر مزاحمةة المسةتأجر يسةتثنى مةن ذلةك أن يكةون المةؤجر  يةر عةالم  8232) 
( .  148فقرة  1ر من طريق آخر ، ) جيوار بصناعة المستأجر ، بأال تكون هذه الصناعة مبينة في عقد اإليجار وال يعلم بها المؤج

كذلك الضمان على المةؤجر ، طبقةاً لهةاذ الةرأي العكسةي ، إذا اشةترط ذلةك علةى المسةتأجر ، وقةد يكةون الشةرط ضةمنياً كةأن يكةون 
 – 148رة فقة 1المؤجر أو مستأجر منه يباشر المهنة فعال بجوار المكان المةؤجر قبةل عقةد اإليجةار ويعلةم المسةتأجر ذلةك ) جيةوار 

 ( . 189ص  111فقرة  19بالنيول وريبير 
( وال يجب الضمان على المؤجر حتى لو أجر لمستأجر مزاحم واشترط عليه عدم المزاحمة ثم خالف المستأجر المزاحم هذا  8239) 

األول ال يسةتطيع  الشرط . . ففي هذه الحالة يستطيع المؤجر أن يرجع  على المسةتأجر المةزاحم لمخالفتةه الشةرط ، ولكةن المسةتأجر
الرجوع على المستأجر المةزاحم إذا ال تقةوم بينهمةا عالقةة قانونيةة ، وال الرجةوع علةى المةؤجر ألن هةذا  يةر ملةزم بالضةمان ، وال 
بالدعوى  ير المباشرة باسم المؤجر على المستأجر المزاحم ألن المستأجر األول  ير دائن للمؤجر بعةدم المزاحمةة حتةى يجةوز لةه 

 ( . 122فقرة  1الدعوى  ير المباشرة على مدين مدينه ) بودري وفال الرجوع ب
( وهناك حالة يضمن فيها المؤجر المزاحمةة بةال خةالف ، وهةي حالةة مةا إذا كةان المةؤجر قةد بةاع للمسةتأجر أو أجةر لةه مةع  8238) 

لةة ال يجةوز للمةؤجر أن يةزاحم الموجةود فةي هةذا المكةان ، ألنةه فةي هةذه الحا ( fonds de commerce) المكةان المةؤجر المتجةر 
( . وهةذه الحالةة  132 – 2 – 21سةيريه  1921مةايو سةنة  1المستأجر في التجارة التي باعهةا لةه أو أجرهةا ) ديجةون االسةتئنافية 

 ألن إعداد – ير حالة إعداد المكان إعداداً خاصاً لصناعة معينة حي  يمكن أن يستخلص من هذا اإلعداد ضمان المؤجر للمزاحمة 
 المكان لصناعة معينة ال يعني أن هذه النصاعة قائمة فعال فيه .

ال يعتبر قيداً على األصل الذي  أوردناه ، إذ الضمان فيها  –حالة المتجر الموجود في المكان المؤجر  –والحالة التي نحن بصددها 
 تجر .ال يأتي من عقد إيجار إمكان ، بل من عقد البيع أو عقد اإليجار الواقع على الم

اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 198ص  111فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 392فقةرة  1بودري وفال  – 141فقرة  1( جيوار  8219) 
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المســتأجر علــى أال يــزاحم اهنول الثــاني ســواء بنفســه أو ) القيــد الثــاني ( أال يكــون هنــاك اتفــاق بــين المــؤجر و 
ــم تجــز $ . وقــد ســتخلص وجــوده ضــمنًا مــن أن  ( 1411) المزاحمــة 920بمســتأجر منــه . فــإذا وجــد هــذا االتفــاق ، ل

المؤجر يعلم بصناعة المستأجر وقد أعد المكان المؤجر إعـدادًا خاصـًا ل ـذه الصـناعة ولـم يسـبا لـه أن أجـر مكانـًا 
حــد ممــن يباشــرون نفــس الصــناعة ، أمــا مجــرد علــم المــؤجر بصــناعة المســتأجر فــال يكفــي الســتخالص مجــاورًا هن

. كمــا قــدمنا . وال يســتخلص االتفــاق الضــمني مــن مجــرد تع ــد المســتأجر بــأن يباشــر فــي  ( 1412) االتفــاق الضــمني
نــة معينــة فــي المكــان المكــان المــؤجر م نــة معينــة وإن كــان هنــاك رأي يــذهب إلــى أن تع ــد المســتأجر بمباشــرة م 
 .  ( 1419) المؤجر يف م منه أن المؤجر ال يزاحمه في هذه الم نة وإن كان له أن يزاحمه في م نة أخرى 

وإذا اشترط المسـتأجر علـى المـؤجر عـدم المزاحمـة ، صـراحة أو ضـمنًا ، وأجـر المـؤجر آلخـر مكانـًا مجـاورًا 
المســتأجر الثــاني هــذا الشــرط ، فــإن المــؤجر يضــمن واشــترط علــي أال يباشــر صــناعة المســتأجر اهنول ، فخــالف 

. و جــوز للمســتأجر  ( 1411) للمســتأجر اهنول هــذا التعــرض ، ولــه أن يرجــع علــى المســتأجر الثــاني إلخاللــه بتع ــده
. و جــوز أن يتشــرط  ( 1411) اهنولــى أن يرجــع علــى المســتأجر الثــاني بطر ــا الــدعوى غيــر المباشــرة باســم المــؤجر

اهنولى في هذه الحالة إخالء مسئوليته من الضمان بمجرد اشـتراطه علـى المسـتأجر الثـاني المؤجر على المستأجر 
عـــدم المزاحمـــة ، وعنـــد ذلـــك ال يرجـــع المســـتأجر اهنول علـــى المـــؤجر ، بـــل يرجـــع مباشـــرة علـــى المســـتأجر الثـــاني 

من لمزاحمــــة للمســــتأجر اهنول . وإذا اشــــترط المســــتأجر علــــى المــــؤجر ضــــمان مزاحمــــة الغيــــر لــــه ، فــــالمؤجر ضــــا
، وســواء اشــترط  ( 1416) كــان هــذا اهنخيــر قــد اســتأجر بعــد المســتأجر اهنول أو قبلــه 921مســتأجر آخــر ، ســواء $

المؤجر علـى المسـتأجر الثـاني عـدم المزاحـة أو لـم يشـترط . فـإذا م يشـترط علـى المسـتأجر الثـاني عـدم المزاحمـة ، 
ن يرجــع علــى المســتأجر الثــاني هنن هــذا لــم يلتــزم بعــدم فــال رجــوع للمســتأجر اهنول إال علــى المــؤجر ، ولــيس لــه أ

 المزاحمة .
                                                                                                                                                                    

 . 249ص  – 228ص  119عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 288ص  129سليمان مرقس فقرة  – 249
(  198ص  111فقةرة  19( ووجود هذا االتفا  من مسائل الواقع ، لقاضي الموضوع فيه القول الفصةل ) بالنيةول وريبيةر  8211) 
 ( . 242ص  119والمستأجر هو الذي يقع عليه عبء إثباته هذا اإلنذار ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –
وانظر عةدم جةواز اسةتخالص االتفةا  الضةمني مةن مةرد العلةم  – 129سليمان مرقس فقرة  – 249( اإليجار للمؤلف فقرة  8212) 

 . 241ص  – 119عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 8وهامل  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 392فقرة  1بودري وفال 
ا فيةه ، ( وقد قضي بأنه إذا اشترط في عقد اإليجار منع المستأجر مةن مباشةرة تجةارة أخةرى  يةر التجةارة المنصةوص عليهة 8214) 

فإن ذلك يفيد التزام المؤجر الضمني بامتناعه عن مزاحمة المستأجر في التجارة التي التزم أال يباشر  يرها ) محكمةة رن الفرنسةية 
 ( . 129ص  J 38داللوز  1839نوفمبر سنة  8
 . 129سليمان مرقس فقرة  –وما بعدها  199وفقرة  382فقرة  1( بودري وفال  8213) 
 . 4هامل  241ص  119ح عبد الباقي فقرة ( عبد الفتا 8211) 
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بمسئولية المؤجر إذا افتةتح فةي منةزل مةؤجر للسةكنى  – 384فقرة  1( بودري وفال  8211) 

وقضةةت محكمةةة بةةاريس  –(  121ص  19م  1838مةةايو سةةنة 29الهادئةةة مكانةةاً مخصصةةاً للةةرقص  ونحةةوه ) اسةةتئناف مخةةتلط 
مؤجر إذا أجر في منزل معهد للسكنى الهادئة مكاناً للدعارة ، ولةو كةان هةذا المكةان موجةوداً قبةل أن يةؤجر المسةتأجرون بمسئولية ال

 ( . 213 – 1 – 42جازيت دي باليه  1841نوفمبر سن  3أمكنتهم مادام المؤجر لم يخطرهم بوجودها ) باريس 
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. فإذا كان المستأجر قد اشترط على المؤجر  ( 1414) والشرط المانع من المزاحمة ال يجوز التوسع في تفسيره
أال يزاحمه في صناعته ، ولكنـه غيـر بعـد ذلـك هـذه الصـناعة ، فللمـؤجر أن يزاحمـه فـي نصـاعته الجديـدة ، مـا لـم 

كــن قــد أجــاز لــه أن يغيــر صــناعته اهنولــى وف ــم مــن الظــروف أنــه ضــامن للصــناعة الجديــدة ضــمانه الصــناعة ي
وعلى كل حال ال يستطيع المستأجر منع المؤجر من مباشرة الصناعة القديمة التي كـان المـؤجر  922القديمة . $

ولم تعد مباشرة المـؤجر ل ـا في ـا مزاحمـة قد متع د بعدم مزاحمته له في ا ، ما دام المستأجر قد غير هذه الصناعة 
للمستأجر . بل أن للمؤجر في هذه الحالة أن يباشر الصناعة القديمة حتى لو رجع إلي ـا المسـتأجر بعـد أن غيرهـا 

 . ( 1418) ، فإنه بتغييره ل ا قد نزل عن ضمان المؤجر بعدم المزاحمة

 ر : ) هص ( أعمال التعرض الواقعة في عين مجاورة مملوكة للمؤج

يملك ــا أو  –وقــد يقــع تعــرض المــؤجر بأعمــال يقــوم ب ــا ، ال فــي نفــس العــين المــؤجرة ، بــل فــي عــين أخــرى 
مجــاورة للعــين المــؤجرة . فــال يجــوز للمــؤجر أن يعلــي أبنيــة منــزل لــه مجــاور للمنــزل المــؤجر  –يكــون مســتأجرًا ل ــا 

 .  ( 1411) منزل المجاور تطل على العين المؤجرةبحيث يحجب عن هذا اهنخير النور وال واء ، أو يفتح نوافذ في ال

                                                 

 – 243ص  – 244ص  119عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 249اإليجار للمؤلةف فقةرة  – 192فقرة  1( بودري وفال  8212) 
فإذا اشترط المنع من المزاحمة بالنسبة إلى تجارة معينة ، فإن المنع ال يسري على ما يجريه المستأجر من توسع في هةذه التجةارة ، 

جازيةت دي باليةه الجةدول الخمسةي  1842مةاس سةن  11ن ما لم يتبين من الظروف أن قصد المتعاقدين قد انصرف إلى ذلك ) ليةو
( . وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر وهو طبيب أال يؤجر طابقاً في نفس المبنى لطبيةب آخةر ،  13رقم  bailكلمة  1839 – 1841

مبنى رقمه الخةاص لم يمنع هذا الشرط المؤجر من إيجار طابق في مبنى مالصق لطبيب آخر ولو جمع المبنى باب واحد مادام لكل 
 . 1هامل  243ص  119( . وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة   111 – 2 – 1829داللوز  1829يناير سنة  28به ) باريس 

ولكن شرط عدم المزاحمة إذا ورد بعبارة عامة ، وجب أن يشمل ، ال فحسب عدم مزاحمة المؤجر بنفسه ، بل أيضةاً مزاحمتةه عةن 
عبةد  – 91ص  J 38داللةوز  1832فبرايةر سةن  4 إذا فهم من العقد أو من الظروف  يةر ذلةك ) بةاريس طريق مستأجر منه ، إال
انظر عكس ذلك وأن الشرط ينصرف إلى عدم مزاحمةة المةؤجر بنفسةه دون  – 241ص  – 241ص  119الفتاح عبد الباقي فقرة 

فقةرة  2كةوالن وكابيتةان ودي المةور أنةديير  – 4هةامل  291و ص  392فقرة  1المزاحمة عن طريق مستأجر منه بودري وفال 
113 . ) 

وإذا امتنع على المؤجر أن يزاحم المستأجر عن طريق مستأجر منه ، امتنع عليه أيضاً المزاحمة عن طريق مستأجر من البةاطن أو 
 2هامل  2421ص  119ة عبد الفتاح عبد الباقي فقر – 383فقرة  1متنازل له عن اإليجار من المستأجر األصلي ) بودري وفال 

. ) 
 243ص  119عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 129سةةمم  – 249اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 398فقةةرة  1( بةودري وفةةال  8219) 

 . 1هامل 
هذا وقد تقضي الظروف على المؤجر والمستأجر بالتعاون ال بالمزاحمة ، بحي  يعد عةدم التعةاون تعرضةاً يوجةب المسةئولية . مثةل 

يؤجر صاحب ملعب المكان المجاور كمقهى أو كمطعم ، ويكون مفهوما مةا بةين المةؤجر والمسةتأجر أن يسةتفيد هةذا األخيةر  ذلك أن
فبرايةر  11من وجود الملعب بجانبه ليكون المترددون عليه من عمالئه ، ثم يوقةف صةاحب الملعةب إدارة ملعبةه ) اسةتئناف مخةتلط 

( . وبةةالعكس للمةةؤجر أن يلةةزم المسةةتأجر أال يغيةةر مةةن اسةةم  191ص  19م  1891أبريةةل سةةنة  3 – 111ص  12م  1899سةةنة 
 – 212ص  12م  1899مةايو سةنة  12المحل المؤجر إذا كان هذا االسةم مرتبطةاً بصةناعة المةؤجر ومفيةداً لةه ) اسةتئناف مخةتلط 

 ( . 1هامل  281ص  249وانظر اإليجار للمؤلف فقرة 
بالنيةول وريبيةر  – 199فقةرة  3دي بةا   – 198فقةرة  1بةودري وفةال  – 131فقةرة  21لوران  – 142فقرة  1( جيوار  8218) 

 . 132عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 228اإليجار للمؤلف فقرة  – 111فقرة  19
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و عـــد تعرضـــًا مـــن المـــؤجر أن يـــؤجر أن يـــؤجر بجـــوار المنـــزل التـــي أجرهـــا للســـكنى محـــال مغلقـــة للراحـــة أو 
متعارضــة مــع ال ــدوء الــالزم للســكن كــالنوادي والمقــاهي والمــدارس ، أو محــالت مخالفــة لــآلداب كمحــالت الع ــارة 

) بشرط أن يكون الحي من اهنحياء التي ال توجد في ا عادة محالت عامة مـن هـذا القبيـلوأندية القمار . وذلك كله 

1460 )  . 

فـــي تجارتـــه أو  929وقـــد قـــدمنا أنـــه يعـــد تعرضـــا مـــن المـــؤجر إذا كـــان ممنوعـــا مـــن مزاحمـــة المســـتأجر  $
 . ( 1461) نصاعته ، أن يؤجر مكانا في مبنى مجاور لمستأجر آخر يباشر هذه التجارة أو الصناعة

ولكن ال يعد تعرضا من المؤجر أن يبيع العين المجاورة وأن يقوم المشتري بأعمال من قبيل مـا تقـدم .وذلـك 
هننه ال يجوز أن تغل يد المؤجر عن التصرف في ملكـه بـدعوى احتمـال تعـرض المشـتري الجديـد للمسـتأجر ، وإال 

وهــذا مــا ال يقــول بــه أحــد . فــإذا تحقــا كــان معنــى هــذا أن يكــون للمســتأجر حــا ارتفــاق علــى العقــار المجــاور ، 
 ( 1462) تعرض المشتري الجديد للمستأجر ، ضمن المؤجر هذا التعرض في الحدود التي يضمن في ا تعرض الغيـر

 ، وسيأتي ذكر ذلك .

وال يعد تعرضًا من المؤجر أن يمتنع عن تع د المبنى المجاور بالصيانة إال إذا أخل ذلك بانتفاع المسـتأجر 
 . ( 1469) يوقف في المبنى المجاور ملعبا كان من شأنه أن يزود المستأجر ببعض من عمالئه، وال أن 

 ) و ( أعمال التعرض الصادر من إتباع المؤجر  

مــدني : " وال يقتصــر ضــمان المــؤجر علــى  141جــاء ، كمــا رأينــا ، فــي صــدر الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  : :
."  . وهذا يعنـي أن المـؤجر يضـمن للمسـتأجر ، ال فحسـب التعـرض  اهنعمال التي تصدر منه أو من أتباعه  . .

الشخصــي الصــادر منــه ، بــل أيضــًا التعــرض الصــادر مــن أتباعــه . ووضــع " اهنتبــاع"  مــن المــؤجر يختلــف عــن 
يكـون المـؤجر  921وضع " الغير"  . فأتباع المؤجر ليسوا مـن الغيـر ، بـل هـم امتـداد لشـخص المـؤجر . ولـذلك $

 عن تعرض م المبنـى علـى سـبب قـانوني فحسـب ، بـل أيضـًا عـن تعرضـ م المـادي . ولـو كـان اهنتبـاع مسئوال ، ال

                                                 

 . 228( اإليجار للمؤلف فقرة  8219) 
 . 213ص  – 212ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 111فقرة  19بالنيول وريبير  – 214( انظر آنفاً فقرة  8211) 
اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 181ص  111فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 111فقةرة  1بودري وفال  – 144فقرة  1( جيوار  8212) 

 . 129عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 132عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 228
 19بالنيول وريبير   - 244فقرة  1جيوار  – 193 - -1 – 1849زيت دي باليه جا 1828ديسمبر سنة  3( نقض فرنسي  8214) 

هذا وقد قدمنا أنه قد تقضي الظروف بالتعاون بين المةؤجر والمسةتأجر ، فةإذا أجةر صةاحب الملعةب المكةان  – 183ص  111فقرة 
ير من عمالء الملعب يترددون على المقهى أو المجاور كمقهى أو كمطعم ، وكان مفهوماً بين المؤجر والمستأجر أن يستفيد هذا األخ
 249اإليجةار للمؤلةف فقةرة  –في الهةامل  214المطعم ، فإن وقف صاحب الملعب لملعبه بعد تعرضه للمستأجر ) انظر آنفاً فقرة 

 ( . 4هامل  223ص  132عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 1هامل  2881ص 
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 من الغير ، لكانت مسئولية المؤجر عن م مقصورة على تعرض م المبنى على سبب قانوني .

ود ومعنــى " اهنتبــاع"  هنــا أوســع مــن معنــى " التــابع"  الــذي يســأل عنــه المتبــوع مســئولية تقصــير ة . فالمقصــ
بأتباع المؤجر كل شخص ال يكون أجنبيا عنه في تنفيذ عقد اإليجار ، و كون التعرض الصادر منه قـد سـاق إليـه 

= و دخل في الخدم البواب وخفير العزبة وخولي الزراعة -. فيعتبر من أتباع المؤجر خدمة  ( 1461) صلته بالمؤجر
ومســتخدموه وعمالــه وصــبيان الحرفــة وأهــل البيــت والضــيوف واهنصــدقاء ، ف ــؤالء جميعــًا يســاعدون المــؤجر فــي  –

، ال مـــن يقتصـــرون علـــى  مباشـــرة حقوقـــه وتنفيـــذ التزاماتـــه الناشـــئة مـــن عقـــد اإليجـــار . و عتبـــر مـــن اهنتبـــاع أيضـــاً 
مساعدته فحسب كما في اهنمثلة المتقدمة ، بـل أيضـًا مـن يحلـون محلـه فـي مباشـرة حقوقـه وتنفيـذ التزاماتـه الناشـئة 

،  ( 1461) مــن عقــد اإليجـــار ، كالمقــاول والم نــدس إذا قامـــا بــإجراء ترميمـــات الزمــة للعــين المـــؤجرة بــدال م المـــؤجر
( المـــؤجر فـــي تقاضـــي حقوقـــه  aides( جمـــيع م أعـــوان )  substtutsدالء ) ( والبـــ auxiliairesفالمســـاعدون ) 

والقيام بالتزاماته . و عتبر من اهنتباع كذلك من ينوبون عن المؤجر كالمولى والوصي والقيم والوكيل ، ومـن ينـوب 
كمالــك العــين و  ( 1466) إلــى الــدائن المــرت ن حيــازة إذا أجــر العــين المرهونــة 921المــؤجر عــن م كــالراهن بالنســبة $

الموضــوعة تحــت الحراســة بالنســبة إلــى الحــارس المــؤجر . و عتبــر مــن اهنتبــاع أخيــرا خلــف المــؤجر العــام وخلفــه 
الخـــاص وكـــل مـــن تلقـــى عنـــه حقـــا كمســـتأجر آخـــرا خلـــف المـــؤجر العـــام وخلفـــه الخـــاص وكـــل مـــن تلقـــى عنـــه حقـــا 

 .  ( 1464) كمستأجر آخر من المؤجر نفسه

                                                 

) ويقةول  318ص  192منصور مصطفى منصور فقرة  – 111ح عبد الباقي فقرة عبد الفتا – 121( سليمان مرقس فقرة  8213) 
 214ص  82محمد علي إمام فقرة  –يقصد بالتابع هنا كل من تقم بينه وبين المؤجر صلة هي التي مكنته من التعرض للمستأجر ( 
 –بها بنةاء علةى حةق قةرره لةه المةؤجر ( ) ويقول يقصد بالتابع كل شخص قد عهد إليه بعمل متصل بالعين المؤجرة أو كان وجوده 

) ويقول يقصد بالتابع كل شخص تقوم بينه وبين المؤجر صلة تكون هي التي مكنت له  128ص  123عبد المنعم فر  الصدة فقرة 
) ويقةول يقصةد بالتةابع كةل شةخص يكةون المةؤجر قةد عهةد إليةه بعمةل متصةل  11عبةد المةنعم البةدراوي  –في تعرضه للمستأجر ( 

 عين المؤجرة أو كان وجوده فيها بناء على حق قرره له المؤجر ( . بال
عبةد  – 214ص  82محمةد علةي إمةام فقةرة  – 242ص  111عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 121( سليمان مرقس فقرة  8211) 

 - - 128ص  123عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 318ص  192منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 11المنعم البدراوي ص 
 –مكةررة  191وفقةرة  149فقةرة  1بةودري وفةال  – 94 – 1 – 1893داللةوز  1894يوليةه سةنة  11عكس ذلةك نقةض فرنسةي 

 . 421فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 292ص  122فقرة  19بالنيول وريبير 
محكمةةة سةةوها  الكيةةة بأنةةه إذا تعةةرض الةةراهن أو أحةةد ورثتةةه لمسةةتأجر العةةين وقةةد قضةةت  – 121( سةةليمان مةةرقس فقةةرة  8211) 

المرهونة من الدائن المرتهن ، كان تعرضه هذا إخالال بالتزاماته الناشة من عقد الرهن يستوجب مسئوليته عةن التعةويض المسةتحق 
( . ومعنةةى ذلةةك أن  1944ص  433رقةةم  21المحامةةاة  1831مةةايو سةةنة  21للمسةةتأجر بسةةب هةةذا التعةةرض ) سةةوها  الكليةةة 

للمستأجر أن يرجع بتعويض على المؤجر بسةبب تعةرض الةراهن ، وأن الةراهن مسةئول تجةاه المةؤجر عةن هةذا التعةويض ، فيكةون 
 ( . 2هامل  499ص  121المؤجر ) الدائن المرتهن ( مسئوال عن تعرض الراهن تجاه المستأجر ) سليمان مرقس فقرة 

وال يكون مجلس المديرية  –وما بعدها  311ص  1841ورسالته في دفع المسئولية المدنية سن  121 ( سليمان مرقس فقرة 8212) 

مسئوال عن التعرض المادي الصادر مةن وزارة األشةغال ألن لكةل مةن الجهتةين شخصةية مسةتقلة عةن األخةرى . وقةد قضةت محكةم 
فإنه ال يضمن التعرض المادي الصةادر مةن وزارة األشةغال النقض بأنه إذا أجر مجلس المديرية أرضاً زراعية من أمالك المديرية 

مجموعةة  1838ينةاير سةنة  1ألن لكل من المديرية والجهة الحكومية المسئولية عن وزارة األشغال شخصية مستقلة ) نقض مةدني 
هةة حكوميةة ، ( . ويعتبر التعرض الصادر مةن وزارة األشةغال فةي هةذه الحالةة تعرضةاً صةادراً مةن ج 181ص  412رقم  1عمر 
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ؤجر تعــرض للمســتأجر ، ولــو كــان التعــرض ماديــًا ، اعتبــر هــذا التعــرض كأنــه فــإذا وقــع مــن أحــد إتبــاع المــ
صادر من المؤجر نفسه ، فيصبح مسئوال عنه و جب عليـه الضـمان ، بشـرط أن يقـع الفعـل مـن التـابع أثنـاء تأديـة 

ان . ومـــن ثـــم يكـــون المـــؤجر مســـئوال عـــن أعمـــال البـــواب إذا أهـــ ( 1468) عملـــه كتـــابع أو بســـبب تأديتـــه ل ـــذا العمـــل
، أو رفض  ( 1440) ، أو رفض تسليمه مراسالته ( 1461) المستأجر ، أو أعطى بيانات غير صحيحة لمن يسأل عنه

، أو حــال بينــه وبــين المصــعد . وقــد  ( 1442) . أو امتنــع مــن أن يفــتح البــاب ( 1441) إيصــال المخــابرة التليفونيــة إليــه
، أو أذاع  ( 1449) نـوان المسـتأجر الجديـديـدل علـى ع 926قضي بـأن المـؤجر يكـون مسـئوال إذا رفـض البـواب أن $

، أو كــتم عنــوان المســتأجر الــذي غــادر المكــان المــؤجر بصــفة مؤقتــة  ( 1441) أســرارا عــن حيــاة المســتأجر الخاصــة
، أو امتنـــع عـــن إرســـال  ( 1441) وتســـبب عـــن ذلـــك أن المســـتأجر لـــم يصـــله إعـــالن قضـــائي فحجـــز علـــى مفروشـــاته

، أو  ( 1446) المكاتبات الواردة باسم مستأجر قديم أخلى المكـان المـؤجر إذا كـان هـذا اهنخيـر قـد بـين عنوانـه الجديـد
 . ( 1444) قرأ مكاتبات مستأجر قديم

ولكـن المــؤجر ال يكــون مســئوال عــن الســرقات التــي تحــدث للمســتأجر إذا لــم يكــن هنــاك إهمــال مــن البــواب أو 
، هنن الســرقة تعـرض مــادي صــادر مـن الغيــر فـال يكــون المــؤجر مسـئوال عنــه . ونمـا يكــون المــؤجر  ( 1448) الخفيـر

                                                                                                                                                                    

 وسيأتي بيان مدى مسئولية المؤجر عن أعمال الجهات الحكومية . 
( وهذا ال يمنع المستأجر من الرجوع مباشرة على أتباع المؤجر في التعرض المادي ، شأن األتباع في ذلك شأن الغير الذي  8219) 

 يصدر مننه تعرض مادي .
 . 1992فبراير سنة  19ليون القضائي  مونيثور 1991ديسمبر سنة  19( ليون االبتدائية  8218) 
 . 41 – 2 – 98سيريه  1992ديسمبر سنة  21( ليون االستئنافية  8229) 
 . 1988أبريل سنة  14مجلة القانون  1988( باريس أول مارس سنة  8221) 
 . 21 – 2 – 98سيريه  1998فبراير سنة  2( السين  8222) 
 . 1893يناير سنة  22مجلة القانون  1894فبراير سنة  4( السين  8224) 
 . 1981يوليه سنة  12مجلة القانون  1981يونيه سنة  9( السين  8223) 
 . 211 – 2 – 82داللوز  1982مارس سنة  24( السين  8221) 
 . 1982نوفمبر سن  22 ( Loi) لوا  1982نوفمبر سنة 3( محكمة الصلح بباريس  8221) 
وقةد قضةت  محكمةة بةاريس بأنةه إذا  – 1892مةارس سةنة  8مجلةة القةانون  1892فبراير سنة  1مة الصلح بباريس ( محك 8222) 

استحوذ بواب عمارة على رسالة أرسلها أحد السكان لزوجته ، وبدال م أن يسلمها إلى زوجةة السةاكن سةلمها إلةى المالةك بةدعوى أن 
لرسةالة إلةى رئةيس المصةلحة التةابع لهةا المسةتأجر فظهةر أن الرجةل بةرل وأن السةاكن مشةبوه فةي ا ،ه خةائن ،   سةلم المالةك هةذه ا

الرسالة ال تتضمن شيئا يوجب الريبة ، كان المالك والبواب مسئولين بطريق التضامن عن دفع التعويض للسةاكن . وللمحكمةة الحةق 
فبرايةر  12يةة إلةى حةين تمةام الطةرد ) بةاريس في أن تحكم على المالك بطرد البواب ، فإذا امتنع عن طرده يحكم عليةه بغرامةة يوم

 ( .  811ص  3المحاماة  1823سنة 
هذا ويعد البواب كذلك خادماً لمستأجري العمارة ، ولو أنه مستخدم عنةد المالةك . ويترتةب علةى ذلةك أن لةه صةفة فةي تسةلم األورا  

ان الصةفتان ، بةالر م مةن تنةاقض مصةلحتي المالةك القضائية المعلنة إلةى المسةتأجر عنةد  يةاب هةذا عةن سةكنه . ويبقةى للبةواب هاتة
 1824مةايو سةنة  9والمستأجر ، حتى لو كان المالك ساكناً في المبنةى نفسةه الةذي يقطنةه المسةتأجر المةراد إعالنةه ) نقةض فرنسةي 

 ( . 3هامل  492ص  241اإليجار للمؤلف فقرة  – 333ص  4المحماة 
أمةا إذا حصةلت السةرقة مةن البةواب نفسةه ، فةإن المةؤجر  – 133اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 198فقرة  1( بودري وفال  8229) 

يكون مسوال عنها باعتبارها تعرضاً مادياً صادراً من أحد أتباعه . وكذلك إذا وقع إهمال مةن البةواب تسةبب عنةه السةرقة ، فةإن هةذا 
 1831أبريةل سةنة  9هذا مسئوال عنه ) نقةض فرنسةي اإلهمال عمل سلبي يعتبر تعرضاً مادياً صادراً من أحد إتباع المؤجر فيكون 
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عن إهمال البواب إذا مكن هذا اإلهمال السارق من السرقة كما سبا القول ،  924$ ( 1441) مسئوال مسئولية عقدية
 . ( 1480) ، وسيأتي تفصيل مسئولية المؤجر عن السرقات التي تحدث للمستأجر

. فـــإذا ع ـــد  ( 1481) يكـــون المـــؤجر مســـئوال عـــن أعمـــال البـــواب أو الخفيـــر التـــي ال تعـــد داخلـــه فـــي عملـــهوال 
المســتأجر إلــى البــواب بم مــة خاصــة ال تــدخل فــي واجباتــه كبــواب ، وأهمــل البــواب فــي أداء هــذه الم مــة ، أو بــدد 

 . ( 1482) المال الذي سلم إليه هندائ ا ، لم يكن المؤجر مسئوال عن ذلك

دمنا أنه يعتبر من إتباع المؤجر مستأجر آخر منه ، فيكون المؤجر مسئوال عن التعـرض الصـادر مـن وقد ق
المستأجر اآلخر للمستأجر اهنول ، ولو كان هذا التعرض ماديا . ذلك أن المستأجر المتعرض ال يعتبر من الغيـر 

بأنـه إذا أجـر المالـك قسـما مـن  . وقـد قضـي ( 1489) بل هو في حكـم تـابع للمـؤجر ، ول ـذا حـا إدخالـه فـي الـدعوى 
المبنـى لصـاحب صـناعة خطـرة فاضــطر المسـتأجرون اآلخـرون بسـبب ذلـك أن يــدفعوا لشـركة التـأمين أقسـاطًا تز ــد 
علـى مـا كــانوا قـد تعاقـدوا عليــه ، كـان المالــك مسـئوال عـن ز ــادة اهنقسـاط هنن المسـتأجر صــاحب النصـاعة الخطــرة 

وقـد ورقـد فـي المـذكرة  928. $ ( 1481) ع فيكون المـؤجر مسـئوال عـن تعرضـهغير أجنبي عنه و عتبر في حكم التاب
مدني ما يؤ د هذا المعنى إذ تقول : " و الحظ أن المـؤجر ال  141اإليضاحية للمشروع التم يدي في صدد المادة 

أتباعـه" يكون مسئوال عن التعرض المادي الصادر من الجيران ، إال إذا كان هو الذي أجر ل م فيكونـون فـي حكـم 
 1486) وسنعود إلى هذه المسألة بالتفصيل عند الكالم في التعرض الصادر من جيران مستأجر ن من مؤجر ( 1481) 

                                                                                                                                                                    

عبةد الفتةاح  – 1هةامل  491ص  121سليمان مرقس فقةرة  – 192ص  J 1811أ سطس سنة  12 – 11ص  J 1831داللوز 
 . 239ص  112عبد الباقي فقرة 

عمةل البةواب مسةئولية  فال يكون المؤجر مسةئوال عةن – 232ص  112عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 882فقرة  1( مازو  8228) 

المتبوع التقصيرية عن أعمال تابعة ، بل هو مسئول عنه مسئولية عقدية . ويترتب على ذلك أن المؤجر ال يكون مسئوال عن جميةع 
 232ص  112األضرار المباشرة ، بل تقتصر مسئوليته على األضرار المباشرة المتوقعة الحصول ) عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 

 ( . 234ص  –
 وما بعدها . 419( انظر ما يلي فقرة  8299) 
 . 189فقرة  1( بودري وفال  8291) 
وقةد قضةي بأنةه ال يةدخل فةي عمةل  – 249ص  111عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  – 492ص  121( سليمان مرقس فقرة  8292) 

البواب تسلم األشياء الثمينة التي ترسل للمستأجر وال قبول إيةداعها لديةه أثنةاء  يابةه ، فةال يكةون المةؤجر مسةئوال عةن فعةل البةواب 
باليةه  جازيةت دي 1833مةايو سةنة  19الذي تسلم طراً مرسال للمستأجر أثناء  يابه يحتوي على مجوهرات ثمينة ثم بةدده ) السةين 

1833 – 2 – 9 . ) 
 99ص  1832داللوز  1831أكتوبر سنة  21 – 192ص  1842داللوز األسبوعي  1842يوليه سنة  29( نقض فرنسي  8294) 

سةليمان مةرقس فقةرة  –مكةرر  43هامل  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 231ص  1839داللوز  1839مارس سنة  11 –
عبةةد المةةنعم  – 214ص  82محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 242ص  111البةةاقي فقةةرة عبةةد الفتةةاح عبةةد  – 1هةةامل  494ص  121

 . 122فقرة  19عكس ذلك بالنيول وريبير  – 318ص  192منصور مصطفى منصور فقرة  – 21البدراوي ص 
 . 1هامل  494ص  121سليمان مرقس فقرة  – 1 – 1 – 1811داللوز  1819مارس سنة  22( بوردو  8293) 
 . 192ص  3عمال التحضيرية ( مجموعة األ 8291) 
 وما بعدها . 282( انظر ما يلي فقرة  8291) 
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 الجزاء المترتب على التعرض الشخصي

 تطبيق القواعد العامة :  -256

هـذا ترك المشرع الجزاء المترتب علـى التعـرض الشخصـي إلـى القواعـد العامـة ، إذ يسـ ل أن سـتخلص من ـا 
. فإذا صـدر تعـرض مـادي أو تعـرض مبنـي علـى سـبب قـانون مـن المـؤجر للمسـتأجر ، علـى النحـو  ( 1484) الجزاء

الذي بيناه فيما تقدم ، كان للمستأجر أن يطلب وقـف هـذا التعـرض ، وهـذا هـو التنفيـذ العينـي ، وهـو أول مـا يفكـر 
ا وجـد مبـررا لـذلك ، أو يطلـب إنقـاص اهنجـرة . فيه . وقد يعدل عن طلب التنفيذ العيني إلى طلب فسخ اإليجـار إذ

 وله في جميع اهنحوال أن يطلب التعو ض إن كان له مقتض .

( فســـخ  2( التنفيـــذ العينـــي و لحـــا بـــه حـــبس اهنجـــرة . )  1فنبحـــث علـــى التعاقـــد هـــذه الطـــرق المختلفـــة : ) 
 ( التعو ض . 9اإليجار أو إنقاص اهنجرة . ) 

 ألجرة :حبس ا –التنفيذ العيني  -257

للمستأجر ، إذا واجه مـن المـؤجر تعرضـًا ماديـًا أو تعرضـًا مبنيـًا علـى سـبب قـانوني ، أن يطلـب وقـف هـذا  
. فــإذا منــع عنــه المــؤجر الميــاه ، أو لــم يصــلح الخلــل الــذي أصــاب المصــعد ، أو امتنــع عــن إنــارة  ( 1488) التعــرض

أن يلزمـه قضـاء بـأن يقـوم بالتزامـه . بـل لـه عنـد  مال التعرض ، كـان للمسـتأجر‘السلم ، أو قام بأي عمل آخر م أ
المسـتعجلة و طلـب تعيـين حـارس يتـولى بنفسـه القيـام ب ـذه االلتزامـات  921الضرورة أن يلجأ إلى قاضي اهنمور $

 1410) ، فيصلح مثال خلل المصعد و تع ده بالصيانة حتى يتمكن المستأجر من اسـتعماله ( 1481) على نفقة المؤجر

                                                 

مةدني أن يعةدد  122/2( وبالنسبة إلى التعرض المبني على سبب قانوني الصادر م الغيةر ، لةم يةرد المشةع أيضةاً فةي المةادة  8292) 

الطر  المختلفة للجزاء المترتب على هذا التعرض ، وإنما أراد أن يرتبها ، فةنص أوال علةى مطالبةة المةؤجر بضةمان التعةرض أي 
نتقل من ضمان التعرض إلى ضمان االستحقا  ، ونص على أن للمستأجر طلب الفسةخ أو إنقةاص وقه وهذا عن التنفيذ العيني ، ثم ا

 ( . 429ص  194األجرة مع التعويض إن كان له مقتض ) قارن سلميان مرقس فقرة 
 . 299ص  118فقرة  19فقرة  19( بالنيول وريبير  8299) 
ص  114عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة  – 193سليمان مرقس فقرة  – 112ص  12م  1831مايو سنة  2( استئناف مختلط  8298) 

234 . 
( وليس للمستأجر أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة أو دعاوي الحيازة األخرى تجاه المةؤجر ، فهةذه الةدعاوي إنمةا تعطةي  8289) 

 – 1 – 1819سةيريه  1838اير سةنة ينة 19للمستأجر تجاه الغير إذا تتعرض له كما سنرى ، التجاه المؤجر ذات ) نقةض فرنسةي 
( . وقد أخذت محكم النقض عندنا بهذا المبدأ فيما يتعلق بدعوى منع  291ص  – 299ص  118فقرة  19بالنيول وريبير  – 132

التعرض ، ولكنها بنته على أن حيازة المستأجر حيازة عرضية  يةر مقترنةة بنيةة التملةك . فقضةت بةأن المسةتأجر ال يملةك أن يرفةع 
وى منع التعرض ضد المؤجر ألن حيازته للعقار المؤجر  ير مقترنة بنية التملك ، وعالقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد اإليجار دع

ال على الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض ، وهي ليست مجةرد التسةلط المةادي علةى العقةار ، بةل يجةب أن تكةون 
القانون المدين الجديةد القةانون المةدني القةديم فةي هةذا الخصةوص ، أمةا مةا أباحةه القةانون الجديةد فةي  مقترنة بنية التملك .ولم يخالف
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عرض من البواب مثال ، كان للمستأجر أن يقاضي المؤجر و لزمه بمنع البواب من التعرض ، وإذا صدر الت
 . ( 1411) وقد تقضي المحكمة عند الضرورة بأن يطرد المؤجر البواب ، وتلجأ إلى وسيلة الت ديد المالي لتنفيذ ذلك

وجـد شـرط مـانع مـن هـذه وإذا كان التعرض ناشئًا عن مزاحمة المستأجر في تجارته أو في صناعته عنـدما ي
المزاحمـــة ، جـــاز للمســـتأجر أن يطلـــب وقف ـــا . فـــإذا كانـــت صـــادرة مـــن المـــؤجر نفســـه ، ألزمتـــه المحكمـــة بـــإغالق 
المتجر أو المصنع الذي أقامه لمزاحمة المستأجر . وإذا كانت المزاحمة صادرة من مستأجر آخـر أجـر لـه المـؤجر 

) ر المسـتأجر المـزاحم إذا كـان هـذا ممكنـًا أو منعـه مـن المزاحمـة، جاز للمستأجر أن يطلب مـن المـؤجر فسـخ إيجـا

علـى النحـو  ( 1419) اهنجـرة مـع التعـو ض 990، وإال كان للمستأجر أن يطلب فسخ إيجاره هـو أو إنقـاص $ ( 1412
الــذي ســنبينه . وال يرجــع المســتأجر بــدعوى مباشــرة علــى المســتأجر المــزاحم ، إذ حــا المســتأجر حــا شخصــي فــي 

. و جــوز للمســتأجر أن يرجــع  ( 1411) ، وإنمــا يرجــع علــى المــؤجر وهــذا يرجــع علــى المســتأجر المــزاحم ذمــة المــؤجر
بالدعوى غير المباشرة على المستأجر المزاحم باسم المؤجر ، كما يجوز للمؤجر أن ينزل للمستأجر عن دعواه قبل 

المـزاحم ، بــأن يكـون قــد اشـترط عليــه هــذا ككلـه إذا كــان للمـؤجر دعــوى قبـل المســتأجر .  ( 1411) المسـتأجر المـزاحم
 . ( 1416) في عقد اإليجار عدم المزاحمة أو يكون هذا الشرط قد ف م ضمنًا من الظروف

وإذا كان التعرض ناجمًا عن منشآت أقام ا المؤجر في العين المـؤجرة أو فـي عـين مجـاورة وكـان مـن شـأن ا 
، أو ناجمـًا عـن تغيـر أحدثـه المـؤجر فـي العـين المـؤجرة أن تخل بانتفاع المستأجر كأن تمنـع عنـه النـور أو ال ـواء 

بحيــث أخــل بانتفــاع المســتأجر ، كــان للمســتأجر أن يطلــب إعــادة الحالــة إلــى أصــل ا ، فت ــدم المنشــآت التــي أقام ــا 
المــؤجر وتــزال التغييــرات التــي أحــدث ا فــي العــين . علــى أنــه إذا كانــت هــذه المنشــآت أو التغيــرات كبيــرة ، و تجشــم 

جر من وراء هدم ا أو إزالت ا خسارة جسيمة أكبر بكثير مما يتحمله المستأجر من الضرر ، جـاز للقاضـي أال المؤ 
                                                                                                                                                                    

 1819يناير سنة  24للمستأجر من رفع دعاوي اليد جميعاً ضد  ر المؤجر فإنه استثناء م القاعدة العامة ) نقض مدني  121المادة 
فةي الهةامل ( . وكةان يكفةي أن تقةول المحكمةة إن دعةاوي  221فقةرة  وانظر ما يلةي – 191ص  8رقم  8مجموعة أحكام النقض 

 الحيازة ال تقوم في العالقة ما بين المستأجر والمؤجر ألن هذه العالقة يحكمها عقد اإليجار .
ل فةي الهةام 211وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم : انظر آنفاً فقرة  811ص  3المحاماة  1823فبراير سنة  12( باريس  8281) 

. 
( ويكون هذا ممكنا إذا كان المؤجر قةد اشةترط علةى المسةتأجر المةزاحم عةدم المزاحمةة ، فةإن لةم يشةترط عليةه ذلةك لةم يكةن  8282) 

عبةد الفتةاح عبةد  – 214ملزماً بعدم المزاحمة حتى لو كان يعلم عند اإليجار بوجود تجةارة مماثلةة لمسةتأجر آخةر ) انظةر آنفةاً فقةرة 
 ( . 2هامل  233ص  114الباقي فقرة 

 . 292ص  291ص  118فقرة  19بالنيول وريبير  – 193فقرة  1بودري وفال  – 132فقرة  1( جيوار  8284) 
بالنيةول وريبيةر  – 191فقةرة  1بةودري وفةال  – 132فقةرة  1جيةوار  – 499فقةرة  19هيكك  – 149فقرة  21( لوران  8283) 
 . 292ص  118فقرة  19
 . 233ص  114عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 2هامل  493ص  241( اإليجار للمؤلف فقرة  8281) 
 . 292ص  – 292ص  118فقرة  19( بالنيول وريبير  8281) 
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يحكــم بالتنفيــذ العينــي ، و قتصــر علــى أن يحكــم للمســتأجر بإنقــاص اهنجــرة ، أو الفســخ إذا وجــد مبــرر لــذلك ، مــع 
راحة فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة . وهــذا الحــا للقاضــي منصــوص عليــه صــ ( 1414) التعــو ض إذا كــان لــه مقــتض

مدني إذ تقول : " على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز له أن يقتصر علـى دفـع تعـو ض  209
 . ( 1418) نقدي ، إذا كان ذلك ال يلحا بالدائن ضررًا جسيمًا" 

كـــان قــد أجـــر عينــًا غيـــر وإذا كــان التعــرض الصـــادر مــن المـــؤجر مبنيــًا علـــى ســبب قـــانوني ، كــأن  $991
مملوكة له ثم ملك ا فأراد أن يستردها من المستأجر ، فإن المستأجر هنا أيضًا أن يطلب من المؤجر االمتناع عن 

،  ( 1411) هذا التعرض ، وذلك بـأن يـدفع دعـوى المـؤجر التـي يطالـب في ـا باسـترداد العـين بقيـام الضـمان فـي ذمتـه
 . ( 1800) سترداد ، ، ، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلكومن وجب عليه الضمان ال يجوز له اال

وهكذا يجوز للمستأجر ، في جميع أحوال التعرض الشخصـي الصـادر مـن المـؤجر ،أن يطلـب ، بعـد إعـذار 
المؤجر ، التنفيذ العيني إذا كان ممكنًا ، فيقضي له بوقف التعرض . ولـيس هـذا إال تطبيقـًا للفقـرة اهنولـى ن المـادة 

على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيًا ، متـى  220و  211ول : " يجبر المدين بعد إعذاره طبقًا للمدتين مدني إذ تق 209
 كان ذلك ممكنًا"  .

بــل يجــوز للمســتأجر ، حتــى يــدفع المــؤجر إلــى التنفيــذ العينــي ، أن يحــبس اهنجــرة عنــه إلــى أن يقــوم بوقــف 
إذ اإليجــار عقــد ملــزم للجــانبين ، يلتــزم بمقتضــاه المــؤجر  تعرضــه ؛ ولــيس هــذا إال تطبقــًا للــدفع بعــدم تنفيــذ العقــد ،

بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة انتفاعًا هادئًا ، و لتزم بمقتضاه المستأجر بدفع اهنجرة أن يقـف تنفيـذ 
ى للمسـتأجر أن يلجـأ إلـ 992التزامه بدفع اهنجرة فيحبس ا عن المـؤجر حتـى يكـف المـؤجر عـن تعرضـه . ولـبس $

هذه الطر قة إال إذا صدر من المؤجر تعرض جدي ، فال يحبس اهنجرة متعلال فـي ذلـك بـذرائع غيـر جديـة يتخـذها 

                                                 

 . 233ص  114عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 193( سليمان مرقس فقرة  8282) 
ن يشةتمل علةى نةص مماثةل للفقةرة ( وقد كان هذا هو الحكم الراجح في يعهةد التقنةين المةدني القةديم مةع أن هةذا التقنةين لةم يكة 8289) 

م  1831فبرايةر سةنة  11اسةتئناف مخةتلط  – 4هةامل  494ص  241مدني جديد ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة  294الثانية من المادة 
 – 113 -1 – 1822داللةوز  1822يوليةه سةنة  21نقةض فرنسةي 9( . وهذا هو الحكم أيضاً فةي القةانون الفرنسةي  119ص  19

بالنيةةول  – 94 -2 – 1829سةةيريه  1813مةةارس سةةنة  19إكةةس  – 33 – 1 – 1891داللةةوز  1891أ سةةطس سةةنة  19دويةةه 
وقةد  – 48 – 2 – 1812جازيةت دي باليةه  1812مةارس سةنة  21ومةع ذلةك انظةر بةاريس  – 294ص  118فقةرة  19وريبيةر 

) وقةد قضةي الحكمةان بإعةادة العةين إلةى  – 141 – 2 – 1819جازيةت دي باليةه  1819يونيةه سةنة 21أيدت حكم محكمةة السةين 
 أصلها ( .

هذا وإذا كان المؤجر قد شرع في البنةاء وكةان يمكةن منعةه مةن المضةي فيةه دون ضةرر كبيةر يعةود عليةه مةن ذلةك ، جةاز للمحكمةة 
 1833مةايو سةنة  211يةة انتقضي بوقف البناء وبهةدم مةا تةم منةه إذا كةان شةيئاً يسةيراً ال يكلةف المةؤجر خسةارة كبيةرة ) مصةر الكل

انظةر عكةس ذلةك وأن المحكمةة ال  –وقةد قضةت بمنةع المةؤجر مةن إقامةة طةابق جديةد علةى الفةيال المةؤجرة  124ص  23المحاماة 
 ( . 231ص  – 233ص  114تقضي بمنع المؤجر من البناء وتقتصر على الحكم بتعويض عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

 . 193( سليمان مرقس فقرة  8288) 
 . 234( انظر آنفاً فقرة  8999) 
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تكئــة حتــى يمتنــع عــن دفع ــا ، أو يحبســ ا دون أن يتحــرى جديــة التعــرض حتــى لــو كــان حســن النيــة ، وإال قضــى 
سـ ا . وحـبس اهنجـرة علـى كـل حـال عليه بدفع اهنجرة وبـالتعو ض عـن الضـرر الـذي أصـاب المـؤجر مـن جـراء حب

لـيس معنــاه حرمــان المـؤجر من ــا ن ائيــًا ، بـل هــو وســيلة لـدفع المــؤجر إذا رأى أن المســتأجر غيـر محــا فــي حــبس 
اهنجرة أن يلجأ هو إلى القضاء ، وتبت المحكمة عند ذلك في النزاع . وقد تقضي بعـدم قيـام التعـرض فـتحكم علـى 

تقضـي بقيامـه فـتحكم علـى المـؤجر بـالكف عنـه وبـالتعو ض إن كـان لـه مقـتض ، المستأجر بدفع اهنجـرة ، كمـا قـد 
 . ( 1801) وعند ذلك قد تجري مقاصة بين التعو ض واهنجرة

 فسخ اإليجار أو إنقاص األجرة :  -258

وقد يرى المستأجر ، بدال من طلب التنفيذ العيني ، أن يطلب فسخ اإليجار ، أو أن يطلب إنقاص اهنجرة . 
البيـان أن المــؤجر يسـتطيع أن يـدفع هـذا الطلــب بأنـه مسـتعد للتنفيـذ العينــي والكـف عـن التعـرض ، فــإذا وغنـي عـن 

كف عن تعرضه وعوض المستأجر عما لحا به من الضرر من جراء هـذا التعـرض ، لـم يعـد هنـاك محـل إلجابـة 
 طلب المستأجر إلى فسخ اإليجار أو إلى إنقاص اهنجرة .

التعــرض ، ولــم يــر المســتأجر طلــب التنفيــذ العينــي ، كــان لــه أن يطلــب فســخ  أمــا إذا لــم يكــف المــؤجر عــن
اإليجــار إذا كــان هنــاك مبــرر لــذلك . و تحقــا هــذا مــثال إذا أقــام المــؤجر بنــا بجــوار العــين المــؤجرة حجــب النــور أو 

يطلـب فسـخ  ال واء عن بعض جوانب العين فاختل انتفاع المستأجر . فإذا مكان االختالل جسيما جاز للمـؤجر أن
.  ( 1802) اإليجـــار ، وللمحكمـــة تقـــدير هـــذا الطلـــب . فـــإن وجـــدت لـــه مبـــررا ، اســـتجابت لـــه وقضـــت بفســـخ اإليجـــار

للمــؤجر م لــة لنفــذ التزامــه تنفيــذا عينيــا و كــف عــن التعــرض ،  999و جــوز للمحكمــة أال تقضــي بالفســخ وتعطــي $
، أو أن تقضي  ( 1809) لعين إلى ن اية اإليجاركما يجوز أن تقتصر على الحكم للمستأجر بتعو ض مع بقائه في ا

 بإنقاص اهنجرة .

و جــوز للمســتأجر أن يلــب منــذ البدايــة إنقــاص اهنجــرة إذا كــان اخــتالل االنتفــاع بــالعين لــيس بالجســامة التــي 
. فإذا كانت اهنجـرة فـي اهنصـل  ( 1801) تبرر الفسخ . فتقضي المحكمة بإنقاص اهنجرة بنسبة ما اختل من االنتفاع
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 ) ومن رأيهما أنه ال يجوز للمستأجر حبس األجرة إال بإذن م القضاء ( . 319فقرة  1بودري وفال 
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المنزل بالمياه ووقف سير المصةعد وعةدم إنةارة السةلم ( . ويجةوز أن يشةترط المةؤجر أنةه إذا بةاع جةزءاً مةن األرض المةؤجرة فةإن 
بقى للمسةتأجر األرض ألقةل جةودة ، وجبةت األجرة تنقص بنسبة ما باع من األرض ، وفي هذه الحالةة إذا بةاع األرض الجيةدة واسةت

 ( . 411ص  43م  1822أبريل سنة  21مالحظة ذلك عند إنقاص األجرة ) استئناف مختلط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ون جني ا في الش ر مثال ، وكانت العين بعـد حـدب النـور أو ال ـواء عـن بعـض جوانب ـا ال تـؤجر إال بخمسـة عشر 
عشر جني ا ، انقص القاضي اهنجرة إلـى خمسـة عشـر جني ـا . و سـري اإلنقـاص ، ال مـن وقـت الحكـم وال م وقـت 

 نتفاع فتنقص من وقت نقصه .رفع الدعوى ، بل من وقت وقوع الخل في االنتفاع ، هنن اهنجرة  تقابل اال

 التعويض : -259

ًٍ التعـو ض عمـا   وسواء طلب المستأجر التنفيذ العيني أو الفسخ أو إنقـاص أجـرة ، فـإن لـه أن يطلـب أيضـًا
. والمســئولية هنــا مســئولية عقديــة ســبب ا عقــد اإليجــار ،  ( 1801) أصــابه مــن الضــرر بســبب إخــالل المــؤجر بالتزامــه

 .  ( 1806) لعقديةفتسري قواعد المسئولية ا

،  ( 1804)  مـــدني ( 218ومـــن ثـــم يجـــب إعـــذار المـــؤجر وال يســـتحا التعـــو ض إال بعـــد اإلعـــذار ) م  $991
أ مــدني ( .  22وذلكمــا لــم يكــن تنفيــذ التــزام المــؤجر بعــدم التعــرض قــد أصــبح غيــر ممكــن أو غيــر مجــد بفعلــه ) م 

 مفروض أن التعرض صادر منه .و غلب ا يكون التنفيذ قد أصبح غير ممكن بفعل المؤجر ، إذ ال

وقد يستحا المستأجر تعو ضًا إلى جانب التنفيذ العينـي . فـإذا أجـر المـؤجر عنيـا مجـاورة لمـزاحم للمسـتأجر 
بـالرغم مـن وجــود شـرط بعــدم المزاحمـة ، كــان للمسـتأجر أن يطلــب وقـف هــذه المزاحمـة . فــإذا اسـتطاع المــؤجر أن 

عن ا أو بأن يفسخ إيجار هذا المستأجر المزاحم ، فإنه يكون بذلك قـد نفـذ  يقف ا بأن يجعل المستأجر المزاحم يكف
التزامـــه تنفيـــذا عينيـــا . ولكـــن قـــد يكـــون هنـــاك ضـــرر لحـــا المســـتأجر م جـــراء هـــذه المزاحمـــة قبـــل أن يكـــف عن ـــا 
المســــتأجر المــــزاحم ، فيجــــب علــــى المــــؤجر أن يعــــوض هــــذا الضــــرر . و قتصــــر علــــى تعــــو ض الضــــرر المتوقــــع 

مدني ( . وذلك ما لم يكن قد ارتكب غشًا وخطـأ  221/2، هنن المسئولية مسئولية عقدية كما قدمنا ) م الحصول 
جســيما ، فيعــوض عــن جميــع اهنضــرار المباشــرة ولــو كانــت غــر متوقعــة الحصــول . و تحقــا ذلــك مــثال إذا كــان 

جر مــزاحم ورخــص لــه فــي عقــد المــؤجر ، بــالرغم مــن تع ــده للمســتأجر بعــدم المزاحمــة ، اجــر عينــًا مجــاورة لمســتأ
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ق  اية ، فمجرد وقوع التعرض يكةون إخةالال بةالتزام يوجةب ( والتزام المؤجر باالمتناع عن التعرض الشخصي إلزام بتحقي 8991) 

التعويض ، ولو كان المةؤجر حسةن النيةة كةأن صةدر التعةرض مةن أحةد أتباعةه دون أن يكةون لةه يةد فةي ذلةك . وقةد قضةت محكمةة 
ئوال عةةن االسةتئناف المختلطةةة بةةأن المةؤجر الةةذي يةةؤجر العةةين لشةخص ، ثةةم يجةةدد إجةةارة سةابقة عةةن  لةةط وبحسةةن نيةة ، يكةةون مسةة

مةارس سةنة  19تعويض أي من المستأجرين المتزاحمين يفضل عليه اآلخر ، وال يني عنةه المسةئولة حسةن نيتةه ) اسةتئناف مخةتلط 
( . أما إذا كان المؤجر سةيء النيةة فسةنرى أنةه يكةون مسةئوال عةن تعةويض جميةع األضةرار المباشةرة ولةو  221ص  41م  1818

 – 191ن حسن النية فال يكون مسئوال إال عن الضرر المباشر المتوقةع ) سةليمان مةرقس فقةرة كانت  ير متوقعة ، بخالف ما إذ كا
فةي  248من المشروع التمهيدي وهي المادة التي حذفت في لجنة المراجعة : انظر آنفاً فقرة  218وقارن المذكرة اإليضاحية للمادة 

 الهامل ( .
انظةر عكةس ذلةك وأن اإلعةذار  يةر واجةب إذا  – 1هةامل  494ص  241اإليجار للمؤلةف فقةرة  – 499فقرة  19( هيك  8992) 
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اإليجار بمزاولة الصناعة التي يزاحم في ا المستأجر اهنول . أمـا إذا أن المـؤجر قـد احتـاط واشـترط علـى المسـتأجر 
عدم المزاحمة ، فإنه يكون مسئوال بالرغم م ذلك ولكن عن الضرر المتوقع الحصول وحده هننـه لـم يرتكـب غشـًا أو 

يحــتط ولــم يتشــرط علــى المســتأجر المـزاحم عــدم المزاحمــة ، معتمــدًا علــى أن هــذا خطـا جســيما . وحتــى لــو كــان لـم 
المستأجر يعلم بتع ده للمستأجر اهنول فيكف من تلقاء نفسه عن المزاحمة ، فإن المـؤجر ال يكـون فـي هـذه الحالـة 

المـزاحم عـدم  الحصول ، هنن خطأه في أنه لم يشترط علـى المسـتأجر 991أيضًا مسوال إال عن الضرر المتوقع $
 المزاحة ليس بالخطأ الجسيم في مثل هذه الظروف .

وقــد يســتحا المســتأجر تعو ضــًا إلــى جانــب فســخ اإليجــار . فــإذا يســتطيع المــؤجر ، فــي المثــل المتقــدم ، أن 
يمنــع المســتأجر المــزاحم مــن المزاحمــة ، ولجــأ المســتأجر اهنول إلــى الفســخ فأجيــب إلــى طلبــه ، كــان لــه أيضــًا أن 

تعو ضًا عما أصابه من الضـرر بسـبب فسـخ اإليجـار قبـل انقضـاء مدتـه . و سـتحا التعـو ض عـن الضـرر يطلب 
المتوقـع الحصـول ، كـأن يـؤجر مكانـًا بـأجرة أعلـى فـي المـدة الباقيـة ، وكـأن يلحـا بـه ضـر مـن المزاحمـة فـي المـدة 

ار المباشــرة ولــو كانــت غيــر التــي بقــي في ــا فــي العينــالمؤجرة قبــل الفســخ . و ســتحا التعــو ض عــن جميــع اهنضــر 
متوقعــة الحصــول ، إذا ارتكــب المــؤجر غشــًا أو خطــأ جســيما كمــا ســبا القــول ، فيتقاضــى تعو ضــًا عمــا عســى أن 

، ومــا يتســبب عــن تلــف البضــاعة مــن عــدم اســتطاعته الوفــاء بالتزاماتــه  ( 1808) يصــيب بضــائعه م تلــف عنــد نقل ــا
 من اهنضرار المباشرة غير المتوقعة الحصول . لعمالئه فيرجعون عليه بالتعو ض ، وما إلى ذلك

وقد يستحا المستأجر تعو ضًا إلى جانب إنقاص اهنجرة . فإذا كان من ملحقات العين المـؤجرة جـراج حولـه 
المــؤجر إلــى حــانوت ، واضـــطر المســتأجر أن يســتأجر جراجـــًا آخــر بــأجرة عاليــة إلـــى أن يــنقض النــزاع ، وقضـــي 

ن االنتفاع من وقت التعرض ، كان للمستأجر فـوق ذلـك أن يتقاضـى تعو ضـًا عمـا بإنقاص اهنجرة بقدر ما نص م
جشــمه اســتئجار الجــراح اآلخــر مــن تكــاليف زائــدة بــالرغم مــن نقــص اهنجــرة . وإليضــاح ذلــك نفــرض أن أجــرة العــين 

ارته فـي بالجراج خمسة وعشرون جني ًا ، وبقي النزاع بين الطرفين ستة ش ور اضطر في ا المستأجر أن يضـع سـي
جراج كلفه أربعة جني ا في الش ر . ففـي هـذه الحالـة يقضـي للمسـتأجر بـنقص اهنجـرة إلـى اثنـين وعشـر ن جني ـًا م 
وقت حرمانه من االنتفاع بالجراج ، وبتعو ض مقاره ستة جني ات ، هنن الجراج اآلخر كلفة أربعـة وعشـر ن جني ـًا 

م ينص مـن اهنجـرة عـن هـذه المـدة إال ثالثـة جني ـات فـي الشـ ر الش ور التي قام في ا النزاع ، ول 996في الستة $
أي ثمانية عشر جني ا في الستة الش ور . فالفرق وهو ستة جني ات يتقاضاه تعو ضًا . على أن الغالـب أن يكـون 

                                                 

( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن األصل في تعويض المستأجر عن التعرض الحاصل له من المةؤجر أال تجةاوز  8999) 

، ومع ذلك يجوز أن يحكم بتعويض اكبر مةن قيمةة األجةرة إذا سةبب تعةرض المةؤجر للمسةتأجر قيمة التعويض األجرة المتفق عليها 
أضراراً خاصة  ير حرمانه من االنتفاع ، كتلف أثاثه ومفروشاته ، أو اضطراره إلى استئجار مكان آخر بأجرة أعلى أو  يةر ذلةك 

 ( . 122ص  39م  1829يناير سنة  19) استئناف مختلط 
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 في إنقاص اهنجرة من وقت الخلل في االنتفاع تعو ض كاف  للمستأجر ، فال يتقاضى تعو ضًا آخر إلى جانبه .

 عدم قابلية التزام المؤجر بضمان تعرضه لالنقسام : -261

والتزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي غير قابل لالنقسام . فذا تعدد المؤجرون ، أو ورث المؤجر ورثة  
متعددون ، وجب على كل من م االمتناع عن التعرض للمستأجر ، ال في حصـته فـي العـين المـؤجرة فحسـب ، بـل 

 .  ( 1801) ؤجرة . وإذا تعرض أحدهم للمستأجر ، كان ل ذا أن يرجع عليه بالضمان كامالفي كل العين الم

أمــا حــا المســتأجر فــي طلــب تعــو ض فينقســم ، وال يســتطيع المســتأجر الرجــوع علــى أي مــن المــؤجر ن إال 
لــم بمقــدار حصــته فــي العــين المــؤجرة . ولكنــه يرجــع علــى كــل مــؤجر بحصــته فــي التعــو ض ولــو كــان هــذا المــؤجر 

يتعرض للمستأجر ، لما قدمناه من أن التزام المؤجر بالضـمان ال يقبـل االنقسـام . ولمـن لـم يتعـرض مـن المـؤجر ن 
 .  ( 1810) أن يرجع على من تعرض من م

 جواز االتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعرضه :  -260

من النظام العام ، بل هي أحكام مفسـرة واهنحكام التي قدمناها في ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي ليست 
 .  ( 1811) إلرادة المتعاقدين ، فيجوز تعديل ا باتفاق خاص بين ما

اإليجار أيـًا كانـت درجـة  994فيجوز التشديد في مسئولية المؤجر ، كان يشترط المستأجر الحا في فسخ $
ر عدم مزاحمته يف تجارته أو صناعته االختالل في االنتفاع بالعين المؤجرة ، وكأن يشترط المستأجر على المؤج

 . ( 1812) وقد تقدم تفصيل القول في ذلك

وكمــا يجــوز التشــديد فــي مســئولية المــؤجر ، يجــوز كــذلك التخفيــف من ــا . فيشــترط المــؤجر مــثال أال يكــون 
أو إذا هو للمستأجر حتى الفسخ إذا هو غير في شكل العين المؤجرة بأن بني طابقًا جديدًا أو هدم جزءًا م العين ، 

                                                 

عض الفقهاء تطبقاً آخر لعدم قابلية االلتةزام بالضةمان لالنقسةام ، فةي صةورة مةا إذا أجةر الشةركاء المةال الشةائع ثةم ( ويورد ب 8998) 

اختص به أحدهم نتيجة القسمة ، فيجب على هذا أن يحترم اإليجار الذي اشترك في إبرامه ، وال يصح لهان يتعرض للمسةتأجر فةي 
في ذلك األجزاء الشائعة التي كان شركاؤه يملكونها قبل القسمة . ذلك أن الشريك يعتبةر  انتفاعه بأي جزء من أجزاء العين ، ويدخل

مؤجراً للعين مع  يره من الشركاء ، وقد ترتب على عقد اإليجار أن أصبح ملتزماً بتمكةين المسةتأجر مةن االنتفةاع بةالعين كلهةا ، إذ 
( . ويسري نفس الحكم في الحالة  199سليمان مرقس فقرة  – 113اقي فقرة أن هذا االلتزام  ير قابل لالنقسام ) عبد الفتاح عبد الب

التي يؤجر فيها عدة أشخاص ماال مملوكاً لغيرهم إذا كسب ملكيته احدهم فيما بعد ، إذ يسةري اإليجةار فةي حةق هةذا األخيةر بالنسةبة 
 إلى كل العين .

 . 191( سليمان مرقس فقرة  8919) 
 . 112فقرة  19بالنيول وريبير  – 311فقرة  1فقرة  1ري وفال بود – 133فقرة  2( جيوار  8911) 
 . 214( انظر آنفاً فقرة  8912) 
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 . ( 1811) ، فال يكون للمستأجر في هذه الحالة إال طلب إنقاص اهنجرة ( 1819) قام بتعلية بناء العين المجاورة

و جــوز أخيــرًا إعفــاء المــؤجر مــن المســئولية . وفــي هــذه الحالــة ال يكــون مســئوال عــن تعرضــه ، إال إذا وقــع 
 . ( 1816) عفاء باطال تطبيقًا للقواعد العامة. إذ يكون شرط اإل ( 1811) التعرض نتيجة غش أو خطأ جسيم منه

وال يجوز التوسع في تفسير الشرط الذي يعدل من أحكـام المسـئولية لمصـلحة مـن ينتفـع ب ـذا الشـرط  $998
. فشــرط التشــديد فــي المســئولية ال يتوســع فــي تفســيره لمصــلحة المســتأجر هننــه هــو الــذي ينتفــع بالتشــديد ، وشــرط 

إلعفـاء من ـا ال يتوسـع فـي تفسـيره لمصـلحة المـؤجر هننـه هـو الـذي ينتفـع بـالتخفيف أو التخفيف مـن المسـئولية أو ا
 . ( 1814) باإلعفاء

                                                 

 . 112فقرة  19( بالنيول وريبير  8914) 
 11( أما إذا كان التعرض يحرم المستأجر من االنتفاع بالعين حرمانةاً كليةاً ، فشةرط عةدم الفسةخ يقةع بةاطال ) نقةض فرنسةي  8913) 

 . 441ص  191سليمان مرقس فقرة  – 192ص  1811داللوز  1811يوليه سنة 
أ يسر . فقد قضت محكمةة األزبكيةة ( ومع ذلك فقد قضي بأن شرط اإلعفاء يقع باطال ولو لم يثبت في جانب المؤجر إال خط 8911) 

بأن الشرط المدون فةي عقةد اإليجةار المطبةوع بعةدك مسةئولية المالةك عةن الضةرر الةذي يصةيب المسةتأجر مةن عةدم انتفاعةه بةالعين 
و مةن المؤجرة كلياً أو جزئياً ال يعمل به إذا كان السبب الذي حرم المستأجر مةن االنتفةاع بةالعين المةؤجرة نشةأ عةن تقصةير المالةك أ

( .  229ص  491رقةم  14المحامةاة  1842ديسةمبر سةنة  28إهماله أو من أي سبب آخر يعتبةر جنحةة أو شةبه جنحةة ) األزبكيةة 
وظاهر أن المحكمة أنزلت على الخطأ العقدي حكم الخطأ التقصيري ، فلم تجز فيه شرط اإلعفاء من المسئولة ، مع أن هةذا الشةرط 

أ التقصيري . وكان مةن الممكةن أن تصةل المحكمةة إلةى إبطةال شةرط اإلعفةاء مةن المسةئولية عةن جائز في الخطأ العقدي دون الخط
طريق أسلم لو أنه اعتبرت هذا الشرط المطبوع شرطاً تعسفياً في عقد إذعان ، فأعفت الطةرف المةذعن منةه تطبيقةاًًح ألحكةام المةادة 

138 . 
مةدني وتسةري عةل جميةع  129وانظةر أيضةاً  – 111عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 441ص  191( سليمان مرقس فقرة  8911) 

أنواع التعرض ، وبخاصة التعرض الصادر مةن الغيةر المبنةي علةى سةبب قةانوني ، وسةيأتي بحثهةا عنةد الكةالم فةي هةذا التعةرض ) 
ر من المسئولة ن الغةل أو الخطةأ الجسةيم الةذي هذا ويجوز ، تطبيقاً لقواعد العامة أيضاً ، إعفاء المؤج –(  223انظر ما يلي فقرة 

 ( . 442ص  – 441ص  191يقع من أتباعه ) سليمان مرقس فقرة 
 

ويفر  القضاء في فرنسا بن شرط اإلعفاء بصفة مطلقة وهذا شرط باطل ، وشرط اإلعفاء بسبب إخالل معين وهذا شرط صحيح ) 
عبد الفتاح عبد الباقي  – 99ص  jداللوز  1831أكتوبر سنة  21 – 441ص  j 1831داللوز  1831مايو سنة  29نقض فرنسي 

 ( . 1هامل  232ص  111فقرة 
هذا وإذا تحققت مسئولة المؤجر عن ضمان التعةرض ، جةاز للمسةتأجر بعةد تحققهةا أن ينةزل عةن دعةوى الضةمان . وقةد يكةون هةذا 

 311فقةرة  1لمؤجر بالضمان مدة معينة ) بةودري وفةال النزول ضمنياً ، ولكن ال يفهم ذلك ن مجرد سكوت المستأجر عن مطالبة ا
( ، أو من اتصال المستأجر بالمزاحم له كأن يعيره مثال شيئاً من أدوات الصنعة وال يؤخذ هذا دليال على رضةا المسةتأجر بمزاحمةة 

 ( . 232ص  111قي فقرة عبد الفتاح عبد البا – 242مستأجر آخر له بالرم ن اشتراطه عدم المزاحمة ) اإليجار للمؤلف فقرة 
وقةةد قضةةت محكمةةة االسةةتئناف  – 232ص  111عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 44ص  191( سةةليمان مةةرقس فقةةرة  8912) 

المختلطة بأن الشرط الذي يعفى المؤجر من المسةئولية عةن تعةرض المسةتأجرين اآلخةرين ال يعفيةه مةن المسةئولية ذا وقةع التعةرض 
 29سط األماكن المعدة للسةكنى الهادئةة محةال مقلقةاً للراحةة مخصصةاً للةرقص ونحةوه ) اسةتئناف مخةتلط بفعله هو ، كما إذا أدخل و

( . وإذا اتفق على عدم الضمان بعبارات مطلقة لم يجز التوسع في تفسير ذلك ، ويكون المقصةود  121ص  19م  1839مايو سنة 
ن التعةرض المةادي الصةادر مةن الغيةر ، ويبقةى المةؤجر مسةئوال عةن في هذه الحالة إتباع حكم القانون فيما يقضي به من عدم ضةما

( . وإذا اشترط  442ص  191تعرضه الشخصي وعن التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني ) سليمان مرقس فقرة 
فسةخ أو إنقةاص عدم الضمان عن فعةل معةين ، كةان المقصةود إعفةاء المةؤجر مةن التعةويض فحسةب ، ويبقةى للمسةتأجر الحةق فةي ال

 – 444ص  191فقةرة  1األجرة ، ألن الفسخ نتيجة حتمية للحرمان من االنتفاع وإنقاص األجرة نتيجة حتمية لإلخالل به ) جيوار 
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$991   

 ضمان التعرض الصادر من الغير -المطلب الثاني

 التعرض الصادر من الغير المبني على سبب قانوني

 نصوص قانونية : -262

 من التقنين المدين على ما يأتي : 142تنص المادة  

إذا ادعـــى أجنبـــي حقـــًا يتعـــارض مـــع مـــا للمســـتأجر مـــن حقـــوق بمقتضـــى عقـــد اإليجـــار ، وجـــب علـــى  -1 "
المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك ، وكان لـه ا يخـرج مـن الـدعوى وفـي هـذه الحالـة ال توجـه اإلجـراءات 

 إال إلى المؤجر"  .

االنتفاع الذي له بموجب عقد اإليجـار ، جـاز فإذا ترتب على هذا الدعاء أن حرم المستأجر فعال من  -2" 
 . ( 1818) له تبعًا للظروف أن يطلب الفسخ أو إنقاص اهنجرة مع التعو ض إ كان له مقتض" 

 . ( 1811) 160 - 111/  941 – 941و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادتين 

                                                                                                                                                                    

( . بل إن المؤجر ال يعفي من التعويض إذا وقةع منةه خطةأ  112فقرة  19بالنيول وريبير  – 112فقرة  1عكس ذلك بودري وفال 
المعفي من ضمان ، على أساس أن شرط اإلعفاء لم يقصد به إعفاء المؤجر من وجوب اتخةاذ االحتياطةات الواجبةة في القيام بالعمل 

في القيام بهذا العمل . وقد قضت محكمة االسةتئناف المختلطةة فةي هةذا المعنةى بةأن احتفةاظ المةؤجر لنفسةه بةالحق فةي إقامةة طبقةات 
ر أن يعارض في ذلك أو أن يطالب بتعويض يجبان يفسر دون توسع ، ويشترط في جديدة فو  البناء المؤجر دون أن يكون للمستأج

تطبقه أن يتخذ المؤجر في إقامة الطبقات الجديدة جميع االحتياطات الالزمة لمنع الضةرر عةن المسةتأجر بقةدر اإلمكةان ) االسةتئناف 
 . 131ص  11م  1834ايو  سنة م 9( . انظر آنفاً : استئناف مختلط  121ص  39م  1829يناير سنة  19مختلط 

من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليةه فةي التقنةين المةدني  221: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8919) 
ار الجديد . وأقرته لجنة المراجعة بعد إدخال تحويرات لفظية فأصبح النص مطابقاً لما اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ،وصة

) مجموعةة  122، ثةم مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم  199في المشروع التمهيدي . ووافق عليه مجلةس النةواب تحةت رقةم  191رقمه 
 ( . 198ص  – 199ص  3األعمال التحضيرية 

 : إذا حصل التعرض م  يةر المةؤجر بةدعوى أنةه لةه حقةاً علةى المحةل المسةتأجر أو 318/  423: م  التقنين المدني القديم(  8918) 

أزال إحدى المنافع األصلية التي ال يةتم انتفةاع المسةتأجر بغيرهةا ، جةاز للمسةتأجر علةى حسةب األحةوال أن يطلةب فسةخ اإليجةار أو 
 تنقيص األجرة .

 وال يوجد فر  بين التقنين القديم والجديد في األحكام . على أن هناك مالحظتين :
.ويبةدو   "أو أزال إحدى المنافع األصلية التي ال يتم انتفاع المسةتأجر بغيرهةا ": مدني قديم عبارة  318/  423جاء في المادة  – 1

أن التقنيني المدني القديم جمع في هذه المادة بين التعرض القةانوني الصةادر مةن الغيةر والتعةرض المةادي الصةادر م الغيةر إذا أزال 
في الحالتين للمستأجر أن يطلب فسخ اإليجار أو إنقاص األجرة .  إحدى المنافع األصلية التي ال يتم انتفاع المستأجر بغيرها ، وأجاز

وهذا هو نفس الحكم في التقنين المدني الجديةد ، إال أن هةذا التقنةين فصةل فةي نصةين مسةتقلين مةا بةين التعةرض القةانوني الصةادر م 
للفةرض األول ،  122ة . فخصةص المةادة الغير والتعرض المادي الصادر من الغير إذا أزال إحدى المنافع األصلية  للعين المةؤجر

وجعل الجزاء الفسخ أو إنقاص أجرة مع التعويض في الحالتين ، ألن المؤجر يضمن التعةرض القةانوني الصةادر م الغيةر والضةمان 
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وفـي التقنـين  – 110و قابـل فـي  التقنينـات المدنيـة العربيـة اهنخـرى : فـي التقنـين المـدني السـوري م  $910
 - 111وفـي تقنـين الموجبـات والعقـود اللبنـاني م  – 411وفـي التقنـين المـدني العراقـي م  – 141المدين الليبي م 

116  (1820 ) .  

مـن الغيـر المبنـي علـى سـبب قـانوني ، والـذي و تبين من النص المتقدم الـذكر أن التعـرض الصـادر  $911
ضمنه المؤجر ، يكون بادعاء أجنبي حقًا يتعلا بالعين المؤجرة و تعارض مع ما للمسـتأجر م حقـوق بموجـب عقـد 

 . ( 1821) اإليجار . فنبحث : ) أ ( الشروط الواجب توافرها لقيا التعرض . ) ب ( ما يترتب على قيام التعرض
                                                                                                                                                                    

للفرض الثاني وهو التعرض المةادي الصةادر مةن الغيةر ، وعرضةت الفقةرة الثانيةة مةن  121يستوجب التعويض . وخصص المادة 
المادة لحالة ما إذا كان يترتب على هةذا التعةرض زوال إحةدى المنةافع األصةلة للعةين المةؤجرة ) أو كمةا يقةول الةنص : حرمةان هذه 

المسةةتأجر مةةن االنتفةةاع بةةالعين المةةؤجرة ( ، وجعةةل الجةةزاء الفسةةخ أو إنقةةاص األجةةرة دون التعةةويض ، ذلةةك ألن المةةؤجر ال يضةةمن 
إنما يتحمل تبعة حرمان المستأجر من االنتفاع بالعين ، فال محل للتعويض مةا دمنةا فةي صةدد التعرض المادية الصادر من الغير ، و

ويشةير فةي هةذا الصةدد إلةى رأي  – 122تحمل تبعة ال في صدد مسئولية عن الضمان ) انظر في هذا المعنى سليمان مةرقس فقةرة 
واو  "وأن المقصةود   "أنةزال إحةدى المنةافع األصةلية "ارة الذي يسةبق عبة  "أو "األستاذ دي هلتس من أن هناك خطأ مادياً في لفظ 

المحامةاة رقةم  1849فبراير سنة  11وانظر أيضاً استئناف مصر  –، ويعارض األستاذ سليمان مرقس بحق هذا الرأي (   "العطف
 . 119ص  118
الةك بةالتعرض فةي ابتةداء حصةوله . مدني قديمان حق المستأجر فةي الضةمان يسةقط إن لةم يخبةر الم 319/  421جاء في المادة  -2

مةةدني جديةةد علةةى القةةول بوجةةوب أن يبةادر المسةةتأجر إلةةى إخطةةارالمؤجر بةةالتعرض ، ولةةم تةةذكر أن حةةق  122/1واقتصةرت المةةادة 
المستأجر في الضما يسقط إذا ل يقم بالمستأجر بهذا الواجب . وبالر م م هذا االختالف في النص ال يوجد فر  في الحكم ، إذ يجب 

مدني قدمي على أساس أنها مجرد تطبيق للوقاعد العامة ، فال يسقط حق المسةتأجر فةي الضةما عنةد عةدم  319/  421سير المادة تف
المبادرة باإلخطار إال إذا ثبت أن المتعرض كان على  ير حق في تعرضه وأنه مع ذلك نجح في التعرض بسبب تقصةير المسةتأجر 

ي هذا المعنى بأن للمستأجر أن يرجع بالضمان على المؤجر بناء علةى حصةول التعةرض في اإلخطار . وقد قضت محكمة النقض ف
له ولو لم يكن قد أخطره بالتعرض إذا ثبت أن المؤجر كان يعلم بالتعرض أو إذا كان لم يفوت عليه فرصة المحافظة علةى حقوقةه ) 

نفس الحكم في التقنين المدني الجدد كما سةنرى ( . وهذا هو  18ص  22رقم  4مجموعة عمر  1839نقض مدني أول فبراير سنة 
 ( . 238اإليجار للمؤلف فقرة  – 421ص  129) انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8929) 
 ) مطابق ( . 139 التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 121م  التقنين المدني الليبي
 وما بعدها ( . 981وانظر عباس حسن الصراف فقرة  –) مطابق  213م  ي العراقيالتقنين المدن

: يلزم المؤجر أيضاً بحكم القانون أن يضمن للمستأجر ما ينال المةأجور كلةه أو بعضةه مةن  111م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
لمةأجور . إن األحكةام المختصةة بنةزع يةد المشةتري التعرض واالستحقا  الناشئين عن دعوى تختص بالملكية أو بحةق عينةي علةى ا

 بسبب االستحقا  تطبق مبدئياً على نزع يد المستأجر .
: إذا دعي المستأجر للمحكمة من أجل دعوى قد طلب فيها الحكم عليه بتخلية المأجور كله أو بعضه أو بتنفيةذ بعةض حقةو   111م 

يجةب عليةه فةي أثنةاء ذلةك أن يتنةازل عةن أي جةزء م المةأجور . ويجةب إخةرا   االرتفا  ، فيلزمه أن يبلغ المةؤجر بةال إبطةاء ، وال
المستأجر من الدعوى على كل حال عندما يعين الشخص الذي من قبل وضع يده على المةأجور ، وال يجةوز تتبةع الةدعوى فةي مثةل 

 هذه الحالة إال على المؤجر وإما يجوز للمستأجر أن يتدخل فيها .
ويالحةظ أن التقنةةين  –بنةةاني تتفةق مةةع أحكةام التقنةةين الفرنسةي ، وتوافةق فةةي مجموعهةا أحكةةام التقنةين المصةةري ) وأحكةام التقنةين الل

اللبناني يشترط في التعرض القانوني الصادر م الغيةر أن يةدعى للغيةر حقةاً عينيةاً فةي العةين المةؤجرة ، فةال يعتبةر تعرضةاً قانونيةاً م 
 جر . وقد سار التقنين اللبناني في ذلك على نهج التقنين الفرنسي ( .الغير أن يزاحم مستأجر آخر من نفس المؤ

 
( ويخيل إلى ما سبق أن قررناه في التعرض الصادر من المؤجر يما يتعلق بالمدين في ضمان التعرض القانون الصةدر مةن  8921) 

فةي الهةامل . انظةر نظيةر ذلةك فةي البيةع  434الغير ، وبالدائن في هذا الضمان ، وباإليجار الذي ينش  للضةمان : انظةر آنفةاً فقةرة 
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 وافرها لقيام التعرض) أ ( الشروط الواجب ت

قــدمنا أن التعــرض الصــادر مـــن الغيــر المبنــي علــى ســبب قــانوني يتحقــا بادعـــاء  شصصروط أراعصصة : -263
( أن  1أجنبي حقًا يتعارض مـع حـا المسـتأجر . و ؤخـذ مـن ذلـك أن هنـاك شـروطًا أربعـة لقيـام هـذا التعـرض : ) 

يـــدعي هـــذا الغيـــر حقـــًا يتعلـــا بـــالعين المـــؤجر  ( أن 2يكـــون المتعـــرض أجنبيـــًا عـــن اإليجـــار أي مـــن الغيـــر . ) 
 ( أن يقع التعرض أثناء مدة اإليجار . 1( أن يقع التعرض بالفعل . )  9و تعارض مع حا المستأجر . ) 

 صدور التعرض من الغير : –الشروط األول  -264

تعــرض مــن يجــب أن يكــون التعــرض صــادرًا مــن الغيــر ، أي مــن أجنبــي عــن عقــد اإليجــار . فــإذا صــدر ال 
المؤجر لم يكن هذا تعرضًا صادرًا مـن الغيـر ، وكـذلك إذا كـان التعـرض صـادرًا مـن أحـد أتبـاع المجـر علـى النحـو 
الــذي بســطناه فيمــا تقــدم . و نبنــي علــى ذلــك أنــه إذا صــدر التعــرض مــن المجــر أو م أحــد أتباعــه ، كــان المــؤجر 

بب قانوني أو تعرضًا ماديًا كما سبا القول ، لكـن إذا سواء كان تعرضًا مبنيًا على س 912ضامنًا ل ذا التعرض $
صدر التعرض من أجنبي عن عقد اإليجار أي مـن الغيـر فـإن المـؤجر يضـمن التعـرض المبنـي علـى سـبب قـانون 

 دون التعرض المادي .

على أنه يالحظ أن المستأجر وهو طرف فـي عقـد اإليجـار قـد يـرى أن لـه حـا االنتفـاع بـالعين المـؤجرة مـن 
 ا آخر غير عقد اإليجـار ، كـأن يوصـي لـه بحـا االنتفـاع مـن المالـك الحقيقـي أو يـرث منـه العـين المـؤجرة أو طر 

تنتقل له منه ملكية العين المؤجرة بالبيع أو بأي سبب آخر من أسباب انتقال الملك . فيكون هذا في حكم التعرض 
ولكنـه يتعـرض بصـفة أخـرى ، ومـن ثـم يكـون القانوني الصـادر مـن الغيـر ، و كـون المتعـرض هـو نفـس المسـتأجر 

 المؤجر ضامنًا للتعرض .

 ادعاء الغر حقًا يتعلق بالعين المؤجرة ويتعارض مع حق المستأجر : –الشرط الثاني  -265

و جب ، حتى يكون التعرض الصادر من الغير تعرضًا مبنيـاص علـى سـبب قـانوني يضـمنه المـؤجر ، أن  
. و كفــي فــي ذلــك مجــرد االدعــاء ،  ( 1822) المــؤجرة و تعــارض مــع حــا المســتأجر يــدعي الغيــر حقــًا يتعلــا بــالعين

ســواء كــان مبنيــاال علــى أســاس أو ال أســاس لــه . بــل أن ادعــاء الحــا يكفــي ، حتــى لــو كــان االدعــاء غيــر جــدي 

                                                                                                                                                                    

 . 41فقرة  – 434فقرة  3للوسيط 
المجموعة الرسمية  1999ديسمبر سنة  2 – 92ص  1المجموعة الرسمية المختلطة  1999يناير سنة  9( استئناف مختلط  8922) 

 1898مةايو سةنة  119 – 48ص  22م  1898ديسمبر سنة  8 – 22ص  14م  1899ديسمبر سنة  22 – 11ص  1المختلطة 
 3المجموعةة الرسةمية  1892أبريةل سةنة 8بني سةويف  – 281ص  1القضاء  1983سبتمبر سنة  4قنا الكلية  – 232ص  21م 

 . . 8رقم 
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. أما إذا تعرض الغيـر دون أن يـدعي أن حـا يسـتند إليـه فـي تعـرض ، فـإن هـذا التعـرض  ( 1829) وظاهر البطالن
يكون تعرضـًا ماديـًا  يضـمنه المـؤجر كمـا سـيجيء . ومـن ذلـك نـرى أنـه مـن اليسـير علـى الغيـر أن يحـول تعرضـه 

إليـه م مـا المادي الذي يضمنه المؤجر إلى تـرض قـانوني يضـمنه هـذا ، و كفـي فـي ذلـك أن يـدعي أن حـا يسـتند 
 كان مبطال في هذا االدعاء .

و جب أن يكـون الحـا متعلقـًا بـالعين المـؤجرة ومتعارضـًا مـع حـا المسـتأجر . فـإذا ادعـي الغيـر أنـه  $919
اشترى العين المؤجرة من المؤجرة وأن اإليجار ال يسر في حقه وطلب إخراج المستأجر م العـين ، كـان هـذا ادعـاء 

و تعـارض مـع حـا المسـتأجر . وإذا ادعـى الغيـر أنـه اسـتأجر العـين المـؤجرة مـن نفـس بحا يتعلا بـالعين المـؤجرة 
المؤجر وأنه مفضل في إيجاره على المستأجر اهنول ، كان هذا أيضًا ادعاء بحا يتعلا بالعين المؤجرة و تعارض 

ل ـا ومـن ثـم ال يسـر . وإذا ادعى الغير أنه يملك  العين المؤجرة وأن المـؤجر غيـر مالـك  ( 1821) مع حا المستأجر
، أو ادعى على العين حقًا يتعارض مع حا المستأجر كحا انتفاع أو حا رهن حيازة أو  ( 1821) اإليجار في حقه

 . ( 1824) أو غير ذلك ، كان هذا ادعاء بحا يتعلا بالعين المؤجرة و تعارض مع حا لمستأجر ( 1826) حا ارتفاق

الغيـر حقـًا عينيـًا كـالحا الـذي يدعيـه المشـتري للعـين ومن ذلـك نـرى أنـه يسـتوي أن كـون الحـا الـذي يدعيـه 
المؤجرة والحا الذي يدعيه الغير علـى أسـاس أنـه المالـك الحقيقـي ، أو حقـًا شخصـيًا كـالحا الـذي يدعيـه مسـتأجر 

ولــم يشــترط التقنــين المصــري ، كمــا اشــترط التقنــين الفرنســي ، أن يكــون  911. $ ( 1828) آخــر مــن نفــس المــؤجر
مــدني فرنســي ( أو بحــا ارتفــاق علي ــا أو بحــا  1426ه الغيــر متعلقــًا بملكيــة العــين المــؤجرة ) م الحــا الــذي يدعيــ

                                                 

عبد الفتةاح عبةد البةاقي  – 491ص  122سليمان مرقس فقرة  – 231اإليجار للمؤلف فقرة  – 148فقرة  1( بودري وفال  8924) 

فقةرة  منصةور مصةطفى منصةور – 149ص  119محمةد كامةل مرسةي فقةرة  – 223ص  81. محمد علةي إمةام فقةرة  112فقرة 
 . 192ص  121عبد المنعم فر  الصدة فقرة   – 321ص  198
أما تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، كالمشتري والمستأجر  "( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  8923) 

 ( . 198ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "في المثلين السابقين ، فيضمنه المؤجر كما تقدم
( ومثل هذه الدعوى ترفع في األصل على المؤجر ال على المستأجر ، وإن كان يجةوز إدخةال المسةتأجر خصةما ثالثةاً للحكةم  8921) 

 ( . 4هامل  412ص 232عليه بالتسليم ) اإليجار للمؤلف فقرة 
عقةد اإليجةار ) اإليجةار  ( أو ادعى أنه ليس للمسةتأجر أن يسةتعمل حةق ارتفةا  للعةين المةؤجرة كةان لةه أن يسةتعمله بموجةب 8921) 

 ( . 232للمؤلف فقرة 
( ويعتبر أيضاً تعرضاً قانونياً من الغير أن يمنع الغير المستأجر م االنتفاع بالعين بالطريقة المشروطة في عقد اإليجةار ، إذا  8922) 

اً علةى أن يةديره مصةنعاً فتضةرر ادعى هذا الغير ا المستأجر ليس له أن ينتفع بالعين بهذه الطريقة ، كما إذا أجر شخص آلخةر مكانة
 ( . 232الجار ورفع دعوى على المستأجر يطلب منه الكف عن إدارة المصنع ألنه مقلق للراحة ) اإليجار للمؤلف فقرة 

اح والتعرض القانوني قد يقع بالنسبة إلى العين المؤجرة كلها ، أو بالنسبة إلةى جةزء منهةا ، أو بالنسةبة إلةى أحةد ملحقاتهةا ) عبةد الفتة
 ( . 238ص  112عبد الباقي فقرة 

( وقد أصبح البيع في التقنين المدني الجديد كاإليجار في أن البائع كالمؤجر يضمن التعرض القانوني الصادر من الغيةر ولةو  8929) 

استند الغير إلى حق شخصي ، أما في التقنين المدين القةديم فقةد كةان البةائع ال يضةمن التعةرض المسةتند إلةى حةق شخصةي ويضةمنه 
 ( . 223ص  81محمد علي إمام فقرة  – 1هامل  419ص  112فقرة  المؤجر ) عبد الفتاح عبد الباقي
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. ولذلك ليس هناك من شك فـي أن الغيـر ، إذا ادعـى أنـه مسـتأجر  ( 1821)  مدني فرنسي ( 1424عيني في ا ) م 
ي التقنــين المصــري ، م نــنفس المــؤجر ومفضــل علــى المســتأجر اهنول ، يكــون تعرضــه مبنيــًا علــى ســبب قــانوني فــ

 149بالرغم من أنه ال يدعي إال حقًا شخصًا . فنصوص هذا التقنين ل ذا الفرض ، وقد عرضت له بالذات المادة 
مدني باعتباره فرضًا يتحقـا فيـه تعـرض الغيـر المبنـي علـى سـبب قـانوني . أمـا فـي التقنـين  42مدني عقب المادة 

 . ( 1890) الفرنسي فيبدو أن اهنمر على خالف ذلك

ونرى أيضًا مما تقدمانـه يسـتوي أن يكـون الحـا الـذي يدعيـه الغيـر مسـتمدًا مـن المـؤجر نفسـه كمـا فـي حالـة 
المشتري للعين المؤجرة ، أو غير مستمد منه كما في حالة الغير الذي يـدعي أنـه المالـك الحقيقـي للعـين المـؤجرة . 

عقــد اإليجــار كمــا إذا ادعــى الغيــر حــا ارتفــاق علــى و سـتوي كــذلك أن يكــون الحــا الــذي يدعيــه الغيــر ســابقًا علــى 
العين المؤجرة استمده قبل عقد اإليجار ، أو تاليًا لعقـد اإليجـار كمـا إذا  ادعـى الغيـر أنـه اسـتمد حـا االرتفـاق هـذا 

 . ( 1891) بعد عقد اإليجار

 وقوع التعرض بالفعل :  –الشرط الثالث  -266 $345

الغيـر المبنـي علـى سـبب قـانوني أن يقـع التعـرض مـن الغيـر بالفعـل . و تشرط لتحقا التعرض الصـادر مـن 
. فـإذا ادعـى الغيـر حقـًا يتعلـا  ( 1892) وقد رأينا أن هذا الشرط يجب توافره أيضًا في التعـرض الصـادرة مـن المـؤجر

 بــالعين المــؤجرة و تعــارض مــع حــا المســتأجر ، واكتفــى ب ــذا االدعــاء يــردده فــي المجــالس دون أن يتعــرض فعــال
 للمستأجر ، لم يكن هناك تعرض من الغير يوجب ضمان المؤجر .

                                                 

إذا  "مدني فرنسةي تتسةع حتةى الدعةاء الحةق الشخصةي . فهةي تةنص علةى أنةه  1222( ومع ذلك فإنه يبدو أن عبارة المادة  8928) 

ادعى من ارتكب أعمال تعرض مادية أن له حقاً ما في العين المؤجرة ، أو إذا رفعةت قضةية علةى المسةتأجر إلخةالء العةين كلهةا أو 
بعضها أو لالعتراف بحق ارتفا  عليها ، فيجب على المستأجر إدخال المؤجر ضامناً في الةدعوى ، ويجةب إخةرا  المسةتأجر منهةا 

 . وهذا هو النص في أصله الفرنسي :  "لذي حاز باسمه العينإذ طلب ذلك وعين المؤجر ا
Art, 1727 c .c .f . : Si ceux qui ont commis des vois de fait pretendent avoir quelque droit sur la chose 

luce, ou si le preneur est lui – meme cite en justice four se voir condammer au delaissssement de la 

totalite on de partite de cette chose, ou a sufrir l'exercise de quelque servitude,il doit appeer le 

bailleur en garnatie, et doit etre mis hors d'instance, s'ill l'exige, an nommant le bailleur pour lequel il 

possede . 

 13نقةض فرنسةي  – 2291فقةرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيةه  – 214ص  – 212ص  124فقرة  19( بالنيول وريبير  8949) 
 314  -1  - 19داللةوز  1919يونيةه سةنة  11ومع ذلك انظر نقض فرنسي  – 48مختصر ص  1819داللوز  138ديسمبر سنة 

إلةةى أن التعةةرض يعتبةةر ) ويةةذهبان  311وفقةةرة  142فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 22 – 1 – 21داللةةوز  1921فبرايةةر سةةنة  8 –
 تعرضاً مبنياً على سبب قانوني صادراً من الغير ( .

( ونرى من ذلك أن ضمان تعرض الغير يتحقق فةي اإليجةار إذا ادعةى الغيةر حقةاً ثبةت لةه بعةد اإليجةار ولةو كةان هةذا الحةق  8941) 
هذا حقاً مستمداً م  ير البةائع بعةد عقةد البيةع ) مستمداً من  ير المؤجر أما في البيع في يتحقق ضمان البائع لتعرض الغير إذا ادعى 

 ( . 432فقر  3انظر الوسيط 
 . 231( انظر آنفاً فقرة  8942) 
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و تعـــرض الغيـــر فعـــال للمســـتأجر عـــن أحـــد طـــر قين : ) الطر ـــا اهنول ( أن يتعـــرض الغيـــر للمســـتأجر عـــن 
طر ــا أعمــال ماديــة ، كــأن يــدخل اهنرض المــؤجرة مــدعيًا أن لــه علي ــا حــا ارتفــاق بــالمرور ، فيضــطر المســتأجر 

ن على المؤجر يدخل في ا المتعرض خصما في الدعوى و كون هذا مدعي عليه ال مـدعيًا . على رفع دعوى ضما
كــذلك إذا اســتولى الغيــر علــى العــين المــؤجرة مــدعيًا أنــه هــو المالــك الحقيقــي ل ــا ، أو أنــه اشــتراها مــن المــؤجر وال 

جر بـالعين المـؤجرة ، فيتحقـا يسري اإليجار فـي حقـه ، فإنـه يكـون قـد قـام بأعمـال ماديـة تحـول دون انتفـاع المسـتأ
التعرض الصادر من الغير . و ضطر المستأجر في هـذه الحالـة إلـى رفـع دعـوى ضـمان علـى المـؤجر يـدخل في ـا 
المتعــرض خصــما فــي الــدعوى ، ولــه كــذلك أن يرفــع ضــد المتعــرض دعــوى اســترداد الحيــازة كمــا ســيجيء ، وفــي 

لطر ا الثاني ( أن يقتصر الغير على رفـع دعـوى يـدعي في ـا الحالتين يكون المتعرض مدعي عليه ال مدعيا . ) ا
بحقـــه ، دون أن يلجـــأ إلـــى أعمـــال ماديـــة تحـــول دون انتفـــاع المســـتأجر بـــالعين . فيرفـــع مـــثال دعـــوى اســـترداد علـــى 
المـــؤجر مـــدعيًا أنـــه المالـــك الحقيقـــي للعـــين ، أو دعـــوى بحـــا ارتفـــاق علـــى العـــين ، أو دعـــوى يطالـــب في ـــا بحقـــه 

ضــل علــى المســتأجر اهنول ، و ــدخل المســتأجر خصــما فــي هــذه الــدعاوي . وفــي جميــع هــذه اهنحــوال كمســتأجر مف
) يكون المتعـرض مـدعيًا ال مـدعي عليـه ، علـى خـالف الطر ـا اهنول حيـث رأينـا المتعـرض مـدعي عليـه ال مـدعياً 

1899 )  . 

 إحالة : –وقوع التعرض أثناء مدة اإليجار  –الشرط الرابع  -267

ع التعرض من الغير المبني على سبب قانوني أثناء قيام اإليجار ، أي في الوقت الـذي يكـون و جب أن يق 
فيــه حــا المســتأجر فــي االنتفــاع بــالعين المــؤجرة قائمــًا . وقــد رأينــا أن هــذا الشــرط يجــب تــوافره أيضــًا فــي التعــرض 

التعرض من الغير المبنـي علـى  .  فمنذ بداية اإليجار إلى أن ينت ي ، يضمن المؤجر ( 1891) الصادرة من المؤجر
، حتى لو امتد اإليجار بعد انقضاء مدته اهنصـلية ، سـواء كـان االمتـداد اتفاقيـًا أو كـان بحكـم  ( 1891) سبب قانوني

التشر عات االستثنائية ، فإن اإليجار يبا مستمرًا و بقى معه التزام المؤجر بالضـمان . وكـذلك إذا تجـدد اإليجـار ، 
تجدد بتجدده التزام المؤجر . وقد سبا بيـان ذلـك عنـد الكـالم فـي شـروط التعـرض الصـادر مـن ولو تجدد ضمنيا  ، 

                                                 

ص  124فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  –ومةا بعةدها  141فقةرة  1بةودري وفةال  – 111فقرة  1( انظر في الطريقين جيوار  8944) 
 . 119عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  491ص  122سليمان مرقس فقرة  – 239اإليجار للمؤلف فقرة  – 212
 . 231( انظر آنفاً فقرة  8943) 
( فإذا وقع التعرض بعد انتهاء اإليجار ، فال ضمان ، وقد قضةت محكمةة الةنقض بأنةه إذا كةان الحكةم قةد بنةي قولةه بحصةول  8941) 

التعرض القانوني في يوجه المستأجر على قيام نزاع بين المؤجر والغير في ملكية العين المؤجرة قبل عقد إيجارتها . وكانت أورا  
لم يثر حول الملكية إال بعد انتهاء مدة اإلجارة ، فإنه يكون قد خال فالثابت باألورا  ويتعةين نقضةه  الدعوى دالة على أن هذا النزاع

 ( . 338ص  219رقم  1مجموعة عمر  1832مايو سنة  28) نقض مدني 
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 . ( 1896) المؤجر ، فنحيل هنا إلى ما سبا بيانه هناك

ومــا دام حــا المســتأجر قائمــًا ، فــإن المــؤجر يضــمن تعــرض الغيــر المبنــي علــى ســبب قــانوني ، ســواء كــان 
 . ( 1894) أو بعد التسليمالتعرض حاصال قبل تسليم العين للمستأجر 

 ) ب ( ما يترتب على قيام التعرض

 ضمان التعرض وضمان االستحقاق :  -268

متى قام ضـمان المـؤجر للتعـرض الصـادر مـن الغيـر بتـوافر الشـروط التـي تقـدم ذكرهـا ، فـإن المـؤجر ، وقـد تحقـا 
يجعل الغيـر الـذي تعـرض للمسـتأجر يكـف عـن التزامه بالضمان ، يجب عليه أن ينفذ هذا االلتزام تنفيذًا عينيًا بأن 

 تعرضه . وهذا هو ضمان التعرض ، وهو التزام أصلي .

بــالحا المــدعي بــه ، فقــد  914فــإذا عجــز عــن التنفيــذ العينــي ، بــأن فــاز المتعــرض بإثبــات مــا يدعيــه وقضــي لــه $
مع التعـو ض فـي الحـالتين وجب على المؤجر أن ينفذ التزامه بالضمان عن طر ا إنقاص اهنجرة أو فسخ اإليجار 

إذا كان له مقتض ، فيعوض المستأجر عن استحقاق العين المـؤجرة كليـًا أو جزئيـًا للغيـر أو عـن وجـود حـا للغيـر 
 يخل بانتفاع المستأجر . وهذا هو ضمان االستحقاق ، وهو التزام جزئي .

 إخطار المؤجر بالتعرض : –ضمان التعرض  –أوال  -269

مـدني تقضـي بأنـه " إذا ادعـى أجنبـي حقـًا يتعـارض مـع مـا للمسـتأجر  142هنولـى م المـادة رأينا أن الفقـرة ا 
من حقوق بمقتضى عقد اإليجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذل وكان له أن يخـرج مـن 

. فـأول واجــب يقـع علــى عـاتا المســتأجر  ( 1898) الـدعوى . وفــي هـذه الحالــة ال توجـه اإلجــراءات إال إلـى المــؤجر" 
هو أن يبادر إلى إخطار المؤجر بتعرض الغير له حتى يتقدم لدفع هذا التعرض ، سواء كان تعرض الغير صـادرًا 

 . ( 1891) في صورة أعمال مادية أو في صورة دعوى رفع ا الغير على المستأجر

                                                 

 . 231( انظر آنفاً فقرة  8941) 
 . 412ص  231( اإليجار للمؤلف فقرة  8942) 
يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المةؤجر بكةل أمةر يسةتوجب  "تنص على أنه  مدني وهي 191( انظر أيضاً المادة  8949) 

تدخله . كأن تحتا  العين إلى ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب فيها ، أو يقع ا تصةاب عليهةا ، أو يعتةدي أجنبةي بةالتعرض لهةا 
 .  "أو بإحداثه ضرر بها

ز لهةةذا األخيةةر أن يةةدخل المةةؤجر ضةةامناً فةةي الةةدعوى ، وقةةام هةةذا مقةةام ( وإذا رفةةع المتعةةرض دعةةوى علةةى المسةةتأجر ، جةةا 8948) 

اإلخطار . كذلك يقوم مقام اإلخطةار أن يرفةع المسةتأجر دعةوى علةى المتعةرض لمنةع تعرضةه ، ويةدخل فيهةا المةؤجر ضةامناً ) قنةا 
اإليجةار للمؤلةف  – 143ص  4المحامةاة  1821سةبتمبر سةنة  12الزقةازيق  – 281ص  1القضةاء  1983سةبتمبر سةنة  4الكليةة 
 ( . 411ص  219فقرة 
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بادر المسـتأجر بـه . فيجـب إذن علـى المسـتأجر ولم يحدد القانون ميعادًا لإلخطار ، ولكنه ذكر وجوب أن ي
أن يبــادر إلــى إخطــار المــؤجر بتعــرض الغيــر فــي اقــرب وقــت ممكــن ، حتــى يــتمكن المــؤجر مــن دفــع التعــرض فــي 
الوقت المناسب . فإذا تأخر المستأجر في هذا اإلخطار ، أو لم يخطر المؤجر أصال ، وترتب على ذلك أن فاتت 

تعرض ، وأثبت أن التعرض مع ذلك كان قائما على غيـر أسـاس ، لـم يكـن للمسـتأجر على المؤجر الفرصة لدفع ال
حا في الرجوع بالضمان على المؤجر . بل إن المؤجر هو الذي يرجع في هذه الحالة بتعو ض على المسـتأجر ، 

 . ( 1810) من تقصير في اإلخطار ونجاح المتعرض في تعرضه بسبب هذا التقصير 918لما ارتكبه $

لــم يحــدد القــانون كــذلك شــكال معينــا لإلخطــار ، فيجــوز أن يكــون بــإعالن علــى يــد محضــر ، كمــا و  $911
يجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، بل يجوز أن يكون شـفو ًا . و قـع عـبء إثبـات أن اإلخطـار قـد تـم 

                                                 

ويجةب علةى المسةتأجر أن يبةادر بإخطةار المةؤجر  "( وقد رد في المذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي فةي هةذا الصةدد :  8939) 

 ( . وتقضةةي 198ص  3) مجموعةةة األعمةةال التحضةةيرية   "بةةالتعرض ، وإال تحمةةل مسةةئولية عةةدم اإلخطةةار تبعةةاً للقواعةةد العامةةة
القواعد العامة بأن المستأجر إذا لم يخرط المؤجر بالتعرض ، فإنه يرجع على ذلةك بالضةمان عليةه إذا هةو اثبةت أن المتعةرض كةان 
البةةد أن يةةنجح فةةي دعةةواه ولةةو حصةةل اإلخطةةار ، أو أن المةةؤجر علةةم بوقةةوع التعةةرض مةةن طريةةق آخةةر وكةةان يسةةتطيع التقةةدم لةةدفع 

عبد  – 124فقرة  19بالنيول وريبير  – 411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 133فقرة  1التعرض ولكنه لم يفعل ) بودري وفال 
مةدني بالنسةبة إلةى  339/4وقةارن م  – 322ص  198منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 211ص  118الفتاح عبد الباقي فقرة 

حكم حاز قوة األمر المقضةي ، فقةد حقةه فةي البيع وتقضي بأنه إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت المالئم وصدر عليه 
الرجع بالضمان إذ اثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى االستحقا  ( . ونفس هذه األحكام كان معموال بهةا 

بسةقوط حةق  مةن هةذا التقنةين كةان يقضةي فةي عبةارة مطلقةة 319/  421في عهد التقنين المدني القديم ، بالر م من أن نص المةادة 
الضمان إذا لم يبادر المستأجر بإخطار المؤجر . فال يسقط حق المستأجر في الضمان إذا كان المؤجر يعلم بالتعرض من أي طريةق 

رقةم  4مجموعة عمر  1839آخر ، أو كان عدم إخطاره لم يفوت عليه فرصة المحافظة على حقوقه ) نقض مدني أول فبراير سنة 
وانظةةر آنفةةاً  – 421ص  129سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 192ص  24م  1811فبرايةةر سةةنة  22لط اسةةتئناف مخةةت – 198ص  22
 في الهامل ( . 212فقرة 

وإذا لم يخرط المستأجر المؤجر بالتعرض سقط حقه في الرجةوع عليةه بالضةمان  "وقد كتبنا في عهد التقنين المدني القديم ما يأتي : 
فبرايةر  11اسةتئناف وطنةي  – 191ص  19م  1891ينةاير سةنة  19 – 292 ص 1م  1983مةارس سةنة  29) استئناف مختلط 

( ، وصةار مسةئوال عةن تعةويض مةا قةد يحةد  مةن الضةرر للمةؤجر بسةبب عةدم  119رقةم  1898المجموعة الرسةمية  1898سن 
لمةدة ، فةي حةين أنةه إخطاره بالتعرض ، كما إذا استطاع المتعرض وكان واضعاً يده على العين المؤجرة أن يكسب ملكيتها بمضي ا

لو أخطر المستأجر بالتعرض لتمكن هذا األخير م قطع سريان المدة .والمؤجر هو الذي عليه أن يثبت حصول ضرر له بسبب عةدم 
اإلخطار . كأن يثبت أن لديه مستندات تحفظ حقوقةه قبةل المتعةرض وكةان فةي إمكانةه تقةديمها قبةل صةدور حكةم نهةائي فةي الةدعوى 

ما إذا كان المستأجر قد اخطر المؤجر بالتعرض ، ولكةن فةي وقةت متةأخر ، فيكةون مسةئوال عةن الضةرر الةذي لصالح المتعرض . أ
أصاب المؤجر بسبب هذا التأخر في اإلخطار ، وله حق الرجوع بالضمان علةى المةؤجر مةن وقةت اإلخطةار ، وليسةت لةه المطالبةة 

لمستأجر بالضمان على المؤجر ر م عدم إخطاره بالتعرض ، إذا بتعويض عن الضرر الذي أصابه قبل ذلك . ومع ذلك فقد يرجع ا
اثبت أن المتعرض كان البد أن ينجح في تعرضةه حتةى لةو اخطةر المةؤجر بهةذا التعةرض وتةدخل هةذا األخيةر فةي الةدعوى ، أو أن 

 1ت مناسةب ) ديفرجييةه المؤجر كان يعلم بالتعرض ر ما عن عدم إخطاره به ، أو أنه كان في استطاعته الدفاع عن حقوقه في وقة
انظر آنفةاً محكمةة االسةتئناف المختلطةة  – 133فقرة  1بودري وفال  – 112فقرة  1جيوار  – 111فقرة  21لوران  – 424فقرة 
 ( . 411ص  – 413ص  238) اإليجار للمؤلف فقرة   "( 192ص  24م  1818فبراير سنة  22في 

وإذا وضع المتعرض يده على العين المؤجرة ولم يخطر المستأجر المؤجر بهذا التعرض حتى سب المتعرض العين بالتقادم ، التةزم 
المستأجر بأن يدفع للمؤجر قيمة العين وقةت ثبةوت االسةتحقا  للمتعةرض .ويجةوز أيضةاً للمةؤجر أن يطلةب فسةخ اإليجةار إذا ترتةب 

لةه ، كمةا إذا زاحةم المسةتأجر مسةتأجر آخةر م نفةس المةؤجر فةاكتفى المسةتأجر األول بتةرك  على عدم إخطاره بالتعرض ضرر كبةر
 41سيريه  1841يناير سنة  11العين للمستأجر المتعرض دون أن يخطر المؤجر بالتعرض ودون أن يدفع األجرة ) نقض فرنسي 

 ( 219ص  118عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 294 -1 –
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 . ( 1811) على عاتا المستأجر

 دفع المؤجر للتعرض : -271

بتعرض الغيـر ، وجـب علـى المجـر أن يقـوم فـورًا بـدفع هـذا التعـرض عـن  فإذا تم إخطار المستأجر للمؤجر 
 910. وال يخلــو الحــال مــن أحــد أمــر ن : إمــا أن $ ( 1812) المســتأجر ، وهــذا هــو التنفيــذ العينــي اللتزامــه بالضــمان

 يكون الغير قد تعرض عن طر ا أعمال مادية ، أو يكون قد تعرض عن طر ا رفع دعوى على المستأجر .

انـــت اهنولـــى ، وتعـــرض الغيـــر عـــن طر ـــا أعمـــال ماديـــة ، تعـــين علـــى المـــؤجر أن يتخـــذ اإلجـــراءات فـــإن ك
القانونيــة الالزمــة لــدفع هــذا التعــرض . فيقــوم برفــع دعــوى علــى المتعــرض يطلــب في ــا منــه الكــف عــن تعرضــه . 

رض مــن وضــع بــدء و جــوز للمــؤجر أن يلجــأ إلــى دعــاوي الحيــازة إذا تــوافرت شــروط ا . مثــل ذلــك أن يــتمكن المتعــ
بالقوة على العين المـؤجرة ، فعنـد ذلـك يجـوز للمـؤجر أن يرفـع علـى المتعـرض دعـوى اسـترداد الحيـازة . ومثـل ذلـك 
أيضًا أن يقوم المتعرض بأعمال من شأن ا ا تخل بانتفاع المستأجر كأن يـدخل مواشـيه ترعـى فـي اهنرض المـؤجرة 

ر أن يرفع على المتعرض دعوى بمنع التعرض . ومثـل ذلـك أخيـرًا مدعيًا أن له هذا الحا ، فعند ذلك يجوز للمؤج
أن يشــرع الغيــر فــي إقامــة منشــآت بجــوار العــين المــؤجرة تحجــب النــور أو ال ــواء عــن المســتأجر مــدعيًا أن لــه هــذا 
الحا ، فعند ذلك يجوز للمؤجر أن يرفع على المتعـرض دعـوى وقـف اهنعمـال الجديـدة . وال بـد علـى كـل حـال أن 

المـؤجر فـي دفـع تعـرض الغيـر وإال أصـبح ملزمـًا بضـمان االسـتحقاق ، فـإن التـزام المـؤجر بضـمان التعــرض  يـنجح
هو التزام بتحقيا غاية ال التزام ببذل عناية ، فم ما بذل من الج د في دفع التعرض إذا لم يـنجح فـي دفعـه أصـبح 

 ملتزمًا بضمان االستحقاق .
                                                 

عبةد الفتةاح  – 421سليمان مةرقس فقةرة ص  – 131فقرة  1بودري وفال  – 144فقرة  2جيوار  – 411فقرة  19( هيك  8931) 
 249ص  199محمةد علةي إمةام فقةرة  – 131ص  121محمد كامل مرسي فقرة  – 212ص  – 211ص  118عبد الباقي فقرة 

 238اإليجار للمؤلف فقرة  – 192ص  122عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 32111ص  198منصور مصطفى منصور فقرة  –
أكتةوبر  49جرجةا  –) اإلخطةار كةان بكتةاب مسةجل (  192ص  11المجموعة الرسةمية  1811أبريل سنة  2منوف  – 413ص 
رقةم  31المجموعةة الرسةمية  1831مةايو سةنة  21سةوها  الكليةة  –) اإلخطار كان شةفوياً (  – 822ص  2المحاماة  1821سنة 
) وقد قضت بوجوب أن يكةون اإلخطةار رسةمياً علةى  488ص  9المحاماة  1822ديسمبر سنة  19اري ومع ذلك قارن البد – 48

 يد محضر ( . 
( ويجوز للمستأجر أن يحبس األجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعرض إذا حصل على ترخيص مةن المحكةةم فةي ذلةك )  8932) 

مةا إذا لةم يحصةل علةى تةرخيص مةن المحكمةة ، فهنةاك رأي ( . أ 191 – 1 – 1822داللةوز  1821أبريل سنة  29نقض فرنسي 
 – 199فقةرة  21لةوران  – 122ص  1821داللةوز األسةبوعي  1821أكتةوبر سةنة  11يقول بعدم جواز الحةبس ) نقةض فرنسةي 

 441فقةرة  1ترولون  – 399فقرة  1( ، ورأي آخر يقول بجوازه ) ديفرجييه  138وفقرة  319وفقرة  429فقرة  1بودري وفال 
ونةةرى األخةذ بةالرأي القائةةل بجةواز حةةبس  –مكةررة (  1181فقةةرة  2جوسةران  – 282فقةرة  19هيةةك  – 191فقةرة  1جيةوار  –

األجرة ولو بةدون الحصةول علةى تةرخيص مةن القضةاء ، قياسةاً علةى الحةاالت األخةرى عنةد عةدم تسةليم العةين أو عنةد حاجتهةا إلةى 
المستأجر األجرة ، ال بناء على أن هنةاك مقاصةة قةد ال تتةوافر شةروطها ، بةل  الترميم أو عند صدور تعرض من المؤجر ، ويحبس

ص  18الحقو   1894مارس سنة  23، ومع ذلك انظر مغا ة  212استناداً إلى مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد ) اإليجار للمؤلف فقرة 
142 . ) 
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رفــع دعــوى علــى المســتأجر ، تعيــين علــى المــؤجر أن يتــدخل  وإن كانــت اهنخــرى وتعــرض الغيــر عــن طر ــا
. والمسـتأجر بعـد ذلـك بالخيـار ، إمـا أن يبقـى فـي الـدعوى بجانـب  ( 1819) فورًا في هذه الدعوى بمجرد إخطاره ب ا 

، وإمــا أن يطلــب أخراجــه مــن الــدعوى و بقــى  ( 1811) المــؤجر ليراقــب اإلجــراءات و شــرف علــى المــؤجر فــي دفاعــه
وحــده توجــه إليــه في ــا إجــراءات الــدعوى التــي رفع ــا المتعــرض هنن المــؤجر هــو الخصــم الحقيقــي فــي  المــؤجر في ــا

الـــدعوى ، وبـــذلك يتـــوقى المســـتأجر الحكـــم عليـــه بالمصـــروفات مـــع المـــؤجر فيمـــا لوقضـــي للمتعـــرض بـــالحا الـــذي 
ملزمــًا بضــمان أيضــًا أن يــنجح المــؤجر فــي دفــع دعــوى المتعــرض وإال أصــبح  912. و جــب هنــا $ ( 1811) يدعيــه

 االستحقاق ، فالتزامه بدفع التعرض هو كما قدما التزام بتحقيا غاية ال التزام بذل عناية .

وإذا نجـح المــؤجر فـي دفــع التعـرض ، ســواء وقـع التعــرض عـن طر ــا أعمـال ماديــة أو وقـع عــن طر ـا رفــع 
ئولية علـــى المـــؤجر تجـــاه دعـــوى علـــى المســـتأجر ، وســـواء كـــان دفـــع التعـــرض بالتراضـــي أو بالتقاضـــي ، فـــال مســـ

                                                 

( وقد يدعي المتعرض أنه يملك العين المؤجرة ومع ذلك يرفع الدعوى على المستأجر فيكون قد رفع الدعوى على  يةر ذي  8934) 
 19صفة ، وعلى المستأجر إخطار المؤجر ليتدخل في الدعوى . وللمستأجر أيضاً أن يطلب اخراجه من الدعوى ) بالنيول وريبير 

من تدخل المؤجر في الةدعوى بةين المسةتأجر والتعةرض ، ولةه أن يةدخل بنفسةه إذا لةم ( . والبد على كل حال  214ص  124فقرة 
فيمةا عةدا  –يدخله هذا أو ذالك ، ألن المستأجر يس له حق عيني في العين المؤجرة حتى يسةتطيع أن يرفةع دعةوى علةى المتعةرض 

 – 124فقةرة  1رض ) كمولمبةه دي سةانتير دعاوي الحيازة وبعض الدعاوي األخرى ما سيجيء أو أن ترفع عليه دعوى من المتع
 – 219اإليجةار للمؤلةةف فقةةرة  – 124فقةةرة  19بالنيةول وريبيةةر  – 134فقةةرة  1بةودري وفةةال  – 28وفقةةرة  22فقةةرة  1جيةوار 

( . وقد قضي بأنه إذا رفع المستأجر دعوى تعةويض علةى المةؤجر  193ص  3االستغالل  1891ديسمبر سن  29استئناف وطني 
الذي يبني تعرضه على االدعاء بوجود حق له على العين المؤجرة ، فال يمن أن يتخلص من الحق الذي للمستأجر عليه والمتعرض 

بمجرد ذكره عرضاً في معرض دفاعه أنه إن صح الحكةم بتعويضةات للمسةتأجر فيلةزم بهةا المتعةرض دونةه ، وذلةك أن المةؤجر لةم 
ضمان صريحة في أثناء سير الدعوى األصةلية . وعلةى أيةة حةال فإنةه إن فعةل يأت بالمتعرض ضامناً في الدعوى ولم يرفع دعوى 

وصح مدعاه ، فإنه يتعين أن يلزم هو أوال بالتضمينات وفي الوقت نفسه يلزم المتعةرض قبلةه بةدفع مةا يقضةي عليةه هةو بةه ، وذلةك 
 ( .  123ص  123رقم  4اة المحام 1821سبتمبر سنة  12تطبقاً لقواعد الضما ولشخصية حق المستأجر ) الزقازيق 

، فالحكم الذي يصدر في الدعوى ال يكون ملزماً للمؤجر ،  \وإذا لم يتدخل المؤجر في الدعوى المرفوعة بين المتعرض والمستأجر 
ألنه يس طرفاً فيه . ومن هنا نرى أنه من الصعب أن يتحقق ضرر للمؤجر من جراء عدم إخطار المستأجر له بالتعرض ، ألنه إذا 

م يتدخل في الدعوى لجهله بهذا التعرض فالحكم الذي يصدر فيهةا ال يكنةون ملزمةاً لةه . ولكةن قةد يلحةق المةؤجر ضةرر فةي بعةض ل
األحيان . كما إذا اجري المتعرض تغييراً في العين المةؤجرة أو اضةطر المةؤجر إلةى رفةع دعةوى مبتةدأة أو اعتةراض الخةار  عةن 

( . أمةا  213ص  124فقةرة  19بالنيول وريبير  – 112فقرة  1جيوار  – 133فقرة  1الخصومة على المتعرض ) بودري وفال 
األحكام التي تصدر فةي الةدعاوي المرفوعةة بةين المةؤجر والمتعةرض فتكةونن ملزمةة للمسةتأجر ، إذ لةيس لةه إال حةق شخصةي قبةل 

 219اإليجار للمؤلف فقرة  – 114فقرة  1 المؤجر فهو دائن عادي تنفذ في حقه األحكام الصادرة في مواجهة مدينه ) بودري وفال
 ( . 211عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –
( ومن صالح المستأجر أن يبقى خصما في الةدعوى ، حتةى يةتمكن مةن الرجةوع بضةمان االسةتحقا  علةى المةؤجر فةي نفةس  8933) 

مبلةغ دعةوى التعةرض مةن الصةحة فةال تةأثير الدعوى إذا أخفق هذا األخير في الدفاع عن حقو  المستأجر ، أو ليثبت أنه مهما كةان 
لذلك في حقوقه كمستأجر ، أو ليمنع التواطؤ المحتمل بين المؤجر والمتعرض لإلضرار بحقوقه في حالة ما إذا كان المؤجر معسةراً 

ويبقةى  –(  211إذ يصبح رجوع المستأجر عليه بعد ذلك بضمان االستحقا   ير مجلس النواب تحت رقم ) اإليجار للمؤلةف فقةرة 
المستأجر  في الدعوى وال يسةتطيع الخةرو  منهةا ، إذا كةان مةن رفةع الةدعوى ينسةب إليةه أفعةاال شخصةية لهةا تةأثير فةي الةدعوى ) 

( ، أو يوجه إليه طلبا يجعله خصةما  122ص  12م  1899ماس سنة  22 – 182ص  2م  1989يناير سنة  11استئناف مختلط 
 ( . 1هامل  214ص  111لعين ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة في الدعوى كمنا إذا طالب بأخالء ا

 ( . 211( وللمستأجر الخرو  م الدعوى حتى لو رفض المؤجر الدخول فيها ) اإليجار للمؤلف فقرة  8931) 
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المستأجر ، إذ أنه قام بالتزامه من دفع التعرض ونفـذه تنفيـذًا عينيـًا . فـال يحـا للمسـتأجر أن يرجـع بتعـو ض علـى 
المؤجر ، وإنما يرجع بالتعو ض عما عسى أن يكون قد أصابه من ضرر علـى المتعـرض هننـه لـم يكـنن محقـًا فـي 

. كـــذلك يجـــوز للمـــؤجر أن يرجـــع علـــى التعـــرض بـــالتعو ض إذا أصـــابه ضـــرر مـــن تعرضـــه ، وفـــًا  ( 1816) تعرضـــه
للقواعــد العامــة . ومتــى تــين أن المتعــرض غيــر محــا ، فــإن تعرضــه يصــبح تعرضــًا ماديــًا تســري عليــه أحكــام هــذا 

لمســـتأجر مـــن التعـــرض ، فـــال يكـــون المـــؤجر مســـئوال عنـــه كمـــا قـــدمنا . لكـــن إذا نجـــم عـــن هـــذا التعـــرض أن حـــرم ا
االنتفــاع بــالعين المــؤجرة ، وكــان وقــوع التعــرض لســبب ال يــد لــه فيــه ، جــاز لــه ، تبعــًا للظــروف ، أن يطلــب فســخ 

)  مـدني ( 141/2العقد أو إنقاص اهنجرة ، وليس ذلك إال تطبيقًا هنحكام التعرض المادي الصادر من الغيـر )  م 

إليجار أو انقص اهنجرة ، أن يرجع على التعرض بالتعو ض كما سيجيء . وللمؤجر ، إذا فسخ المستأجر ا ( 1814
 عما أصابه من ضرر من جراء ذلك .

 متى يجوز للمستأجر دفع التعرض بنفسه :  -270

حــا المســتأجر حــا شخصــي ، ولــيس لــه حــا عينــي فــي العــين المــؤجرة . فــإذا ادعــى المتعــرض حقــًا فــي 
في ــا حــا االنتفــاع أو حــا ارتفــاق ا حــا رهــن حيــازة ، فــإن العــين ، بــأن ادعــى مــثال أنــه يملك ــا أو أن لــه  $919

الخصم الحقيقي في دعوى التعرض ال يكون المستأجر ، فليس له حا عيني في العين المؤجرة يستطيع أن يتـولى 
بنفسه دفع التعرض عنه وهذه هي خصوصية الحا العين ، بل إن حقه شخصي يترتب في ذمة المؤجر فلـيس لـه 

بـاحترام حـا لـيس فـي ذمتـه . وكـل مـا يسـتطيعه هـو أن يخطـر المـؤجر بـالتعرض حتـى يـأتي  أن يطالب المتعرض
. وعلـى ذلـك إذا ادعـى المتعـرض أنـه  ( 1818) و تولى دفعه ، وليس للمستأجر فـي اهنصـل أن يـدفع التعـرض بنفسـه

                                                 

 . 112( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8931) 
الحراسةة ، وحةرم المسةتأجر بسببالحراسةة مةن ( فإذا ترتب على  التعرض أن حكم القضاء مثال بوضع العين المؤجرة تحت  8932) 

االنتفاع بها ، كان له أن يطلب إعفاءه من دفع األجرة عن هذه المدة ، وذا طالت المدة بحي  يصبح اإلخالل باالنتفاع جسةيماً ، جةاز 
استئناف  – 212رة اإليجار للمؤلف فق – 114اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 132فقرة  1له أن يطلب فسخ اإليجار ) بودري وفال 

 1981ديسةمبر سةنة 12أسةيوط الكليةة  – 111ص  1م  1891فبرايةر سةنة  13 – 22ص  14م  1899ديسمبر سةنة  22مختلط 
 112قةارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 19ص  3المجموعة الرسمية   1892أبريل  18بني سويف  – 1442ص  4القضاء 
 قوع التعرض من جهة حكومية هي المحكمة التي أقامت الحارس ( .ويرجع حق المستأجر إلى و 1هامل  213ص 
 1841مةارس سةنة  23المنصةورة الكليةة  – 239ص  418رقةم  12المحامةاة  1841ديسةمبر سةنة  19( استئناف أسيوط  8939) 

نس دكر – 199ص  248رقم  4111المجموعة الرسمية  1843ماس سنة  21أسيوط الكلية  – 118ص  281رقم  13المحاماة 
 . 213ص  114عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 199ص  289رقم  13المحاماة  1841أول نوفمبر سنة 

وقد قضت محكمة النقص بأن المؤجر يضمن التعرض المبني على سبب قانوني ، سواء أكان حاصال قبل تسةليم العةين للمسةتأجر أم 
إخطار المؤجر به في وقةت الئةق ، والبةد م تةدخل المةؤجر فةي الةدعوى بعد التسليم . فإذا ما تحقق التعرض ، وجب على المستأجر 

بين المستأجر والمتعرض ، ألن المستأجر لةيس لةه حةق عينةي علةى العةين المةؤجرة ، فضةال عةن أنةه ليسةت هنةاك صةلة بينةه وبةين 
 . ( 189ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  1819يناير سنة  18المتعرض تخول هل مقاضاته ) نقض مدني 

انظر عكس ذلك وأنه يجوز للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة من متعرض يدعي أنه هو المالك للعين المؤجر بأن اإلجارة نفةاذة 
في حق المتعرض ألنها صادرة من المالك الحقيقي ، وبذلك يتردد النزاع على ملكية العين بين مةدعي الملكيةة والمسةتأجر : سةليمان 
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لــى المتعــرض المالــك الحقيقــي للعــين وانتزع ــا مــن المســتأجر ، لــم يملــك هــذا أن يرفــع دعــوى باســمه ينكــر ف ــا ع
والمــؤجر هــو الــذي يرفــع هــذه الــدعوى . ولكــن لمــا كــان المســتأجر دائنــًا للمــؤجر ، فــإن لــه  911، $ ( 1811) ادعــاءه

 . ( 1810) يرفع الدعوى غير المباشرة على المتعرض باسم المؤجر ، وعليه أن يدخل هذا خصما في ا

المـؤجر ، فـي جميـع اهنحـوال التـي  مع ذلك يجوز للمستأجر أن يدفع التعـرض بنفسـه ، وباسـمه هـو ال باسـم
 يصلح في ا أن يكون خصما حقيقيًا للمتعرض . وهو صلح أن يكون خصما حقيقيًا للمتعرض في حالتين :

) الحالة اهنولى ( جميع دعاوي الحيازة . فإن المستأجر إذا لـم يكـن لـه حـا عينـي فـي العـين المـؤجرة ، فـإن 
تــه هــذه بجميــع دعــاوي الحيــازة ، فيرفــع علــى المتعــرض دعــوى اســترداد لــه الحيــازة في ــا . و ســتطيع أن يحمــي حياز 

الحيازة ودعوى منـع التعـرض ودعـوى وقـف اهنعمـال الجديـدة . وقـد كـان ال يتعـرف فـي ع ـد التقنـين المـدني القـديم 
 ( 1812) ، وال يعطي له من ا إال الدعوى اهنولى وهي دعـوى اسـترداد الحيـازة ( 1811) للمستأجر بجميع دعاوي الحيازة

أمــا التقنــين  ( 1819) حيــازة عارضـة ال تعطيــه إال هــذه الـدعوى  911، هنن حيـازة المســتأجر فـي هــذا التقنــين كانـت $
                                                                                                                                                                    

 129عبد المنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 321ص  – 324ص  198منصور مصطفى منصور فقرة  – 421ص  128مرقس فقرة 
 . 122محمد لبيب شنب فقرة  – 123ص 

إن للمستأجر في بعةض األحةوال أن  –في حالة ما إذا كان المتعرض يدعي أنه هو المالك للعين المؤجرة  –ومع ذلك يمكن أن يقال 
لدفع الذي تسمك به ال يمثل فيه المؤجر ، بل يتحد  فيه عن حقه هةو كمسةتأجر . مثةل ذلةك إذا يدفع الدعوى بنفسه ، وذلك إذا كان ا

ادعى المتعرض أنه مالك العين ، فيرفع المستأجر دعواه بأنه على فرض صحة ذلك فإن حقه كمستأجر ال يمس إذ المتعرض وار  
و يدفع المسةتأجر الةدعوى بأنةه علةى فةرض صةحة ادعةاء ( ، أ 411ص  219للمؤجر فيجب عليه الضمان ) اإليجار للمؤلف فقرة 

المتعرض من أنه مالك للعين فإن حقه كمستأجر يسري في حق المتعرض إذ أنه استأجر من حائز وكان حسن النية وقةت اإليجةار ) 
يكةون خصةما ( . فيكون للمستأجر في هةذه الحةاالت صةفة فةي أن  421ص  128وانظر سليمان مرقس فقرة  – 14انظر آنفاً فقرة 

 للمتعرض ، ومن ثم يجوز له أن يدفع التعرض بنفسه كما سيجيء .
 . 49ص  11م  1989ديسمبر سنة  9( استئناف مختلط  8938) 
عبةد الفتةاح عبةد  – 411ص  219اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 134فقةرة  1بةودري وفةال  – 28وفقرة  22فقرة  1( جيوار  8919) 

ر ، إذا وضع المتعرض يده على العين المؤجرة ، أن يطالبه بريع العين مدة وضع اليةد أثنةاء وال يجوز للمستأج – 114الباقي فقرة 
التعرض ، إذ أن المطالبة الريع من حق مالك العين ، وال يجوز للمستأجر مباشرتها إال بطريق الدعوى  يةر المباشةرة باسةم المالةك 

( . كمةا ال  421ص  128سليمان مةرقس فقةرة  – 189ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  1819يناير سنة 18) نقض مدني 
يجوز للمستأجر الحالي أن يطلب من المستأجر السابق تسليم العين إليه لعدم وجود عالقة بينهما . وإذا كان يجب علةى المسةتأجر أال 

أجر السةابق بتسةليم األرض يؤخر من يخلفه في زراعة األرض عن تهيئتها للزراعة وعةن بةذرها ، فالمقصةود بةذلك أن يلتةزم المسةت
للمؤجر ليسلمها بدوره للمستأجر الحةالين فةااللتزام إنمةا يترتةب فةي ذمةة المسةتأجر السةابق نحةو المةؤجر ال نحةو المسةتأجر الجديةد ) 

 . 283( . وانظر ما يلي فقرة  114ص  189رقم  29المحاماة  1848نوفمبر سنة  19قويسنا مستعجل 
انظةر مةع  – 492ص  9المحامةاة  1821أكتةوبر سةنة  19جرجا  – 1رقم  4المحاماة  1821ة سبتمبر سن 12( الزقازيق  8911) 

، وقةد قضةت بةأن للمسةتأجر رفةع دعةوى منةع  112ص  494رقةم  19المحامةاة  1849مةارس سةنة  12ذلك مصر الكلية الوطنية 
فع دعةوى منةع التعةرض باسةم المةؤجر التعرض ضد المتعرض ،  ير أن هذا الرأي لم يسد . ويجوز على كل حال للمستأجر أن ير

 481( . انظةر أيضةاً اإليجةار للمؤلةف فقةرة  211ص  29م  1899يونيةه سةنة  2مع إدخاله خصما في الدعوى ) استئناف مختلط 
 . 4هامل  392ص 
 . 223ص  38م  1842مايو سنة   481( استئناف مختلط  8912) 
مةارس سةنة  28نقةض مةدني فةي  – 322مرافعةات طبعةة أولةى فقةرة أبةو هيةف فةي ال – 411( جرانموالن في العقود فقرة  8914) 

 2م  1989فبراير سنة  1 – 241ص  1م  1998يناير سنة  12استئناف مختلط  – 119ص  228رقم  3مجموعة عمر  1831
 – 13ص  1م  1984نوفمبر سنة  11 – 219ص  1م  1981مايو سنة  2 – 19ص  4م  1989نوفمبر سنة  12 – 229ص 
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المدني الجديد فقد وسع من نطاق الحيازة ، وأجاز حيازة أي حا ولو كان حقًا شخصيًا ، ومن ثم اعتبر المستأجر 
مـدني هـا الحكـم تطبيقـًا صـر حًا فـي صـدد التعـرض  141/1حائزًا تحميه جميع دعاوي الحيازة . وقد طبقت المادة 

المادي الصادر من الغير ، فأجازت للمستأجر أن يرفع باسمه على المتعرض جميع دعاوي الحيـازة ، إذ تقـول : " 
ال يضــمن المــؤجر للمســتأجر التعــرض المــادي إذا صــدر م أجنبــي مــا دام المتعــرض ال يــدعي حقــًا ، ولكــن هــذا ال 

تأجر من الحا في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعو ض وجميع دعاوي الحيازة"  يخل بما للمس
. فإذا صح للمستأجر أن يرفع على المتعرض تعرضًا ماديًا جميع دعاوي الحيازة ، فإن ذلك آت من أن للمستأجر 

الغير له تعرضًا  916ان تعرض $حيازة محترمة تحمي بجميع دعاواها .وهذه الحيازة للمستأجر هي هي ، سواء ك
 . ( 1811) ماديا أو تعرضًا مبنيًا على سبب قانوني ، فيكون له في الحالتين حماية حيازته بجميع دعاوي الحيازة

. فإذا انتزع منـه المتعـرض  ( 1811) و الحظ أن دعاوي الحيازة هذه ال تحمي المستأجر إال في حيازته وحدها
. وإذا  ( 1816) يرفع دعوى استرداد الحيـازة إذا تـوافرت شـروط ا فيسـترد منـه العـين حيازة العين المؤجرة ، كان له أن

اقتصر المتعرض على أعمال مادية دون انتزاع العين مدعيًا أن له حقًا ، كان للمستأجر أن يرفع عليه دعـوى منـع 
جديـدة ، إذا شـرع التعرض إذا توافرت شوط ا . وكذلك للمسـتأجر أن يرفـع علـى المتعـرض دعـوى وقـف اهنعمـال ال

المتعرض في القيام بأعمال من شأن ا أن تخل بانتفاع المستأجر بالعين . ولكن هذه الحمايـة موقتـة ، ف ـي حمايـة 
تدفع التعرض عن حيازة المستأجر  للعين المؤجرة ، ولكنه ال ترد ادعاء المتعرض من حيث موضوع هـذا االدعـاء 

                                                                                                                                                                    

وكان يشترط حتى يستطيع المستأجر رفع دعوى استرداد والحيازة أن تكةون حيازتةه قةد تةوافرت فيهةا الشةروط القانونيةة ) اسةتئناف 
 1899مايو سنة  8( ، وأن يكون قد اخر  بالقوة من العين المؤجرة ) استئناف مختلط  192ص  14م  1891يناير سنة  4مختلط 

 1822أكتةوبر سةنة  4ع دعةوى اسةترداد الحيةازة ضةد المةؤجر نفسةه ) مصةر الكليةة الوطنيةة ( ، وأال يكون قةد رفة 234ص  12م 
أن يرفةةع دعةةوى  –كمشةةتر للعةةين مةةن المسةةتأجر ر  –( . وكلةةك ال يجةةوز لمةةن تلقةةى الحيةةازة مةةن المسةةتأجر  411ص  9المحامةةاة 

 .(  221ص  19م  1891يونيه سنة  13استرداد الحيازة ضد المؤجر ) استئناف مختلط 
وكمةةا يسةةتطيع المسةةتأجر رفةةع دعةةوى اسةةترداد الحيةةازة ، كةةذلك يجةةوز للمةةؤجر رفعهةةا ، ألن المةةؤجر يعةةد حةةائزا للعقةةار عةةن طريةةق 

( .ويجةةوز للمةةؤجر رفةةع هةةذه الةةدعوى حتةةى لةةو كةةان إخةةرا   211ص  29م  1899يونيةةه سةةنة  2المسةةتأجر ) اسةةتئناف مخةةتلط 
سطة أحد  المحضرين ، ما دام المؤجر لم يكن طرفاً في هذا الحكم أو السند ولم يقبل المستأجر قد وقع تنفيذاً لحكم أو سند رسمي بوا

 ( . 218ص  429رقم  12المحاماة  1843فبراير سنة  11تنفيذه عليه ) إسكندرية الكية الوطنية 
لمستأجر أن يرفع هذه الدعاوي ويخلص مما تقدم ، في عهد التقنين المدين القديم ، أن للمؤجر أن يرفع جميع دعاوي الحيازة ، وأن ل

 ( . 3هامل  392ص  481باسم المؤجر وأن يرفع دعوى استرداد الحيازة باسمه الشخصي ) اإليجار للمؤلف فقرة 
 191ص  129عبد المنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 211ص  114عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 128( سليمان مرقس فقرة   8913) 
نقض من أن يجب توافر نية التملك لمن يبتغي حماية يده بدعاوي الحيازة ، فال تكفةي حيةازة عرضةية قارن ما قضت به محكمة ال –

للمستأجر وهو حائز عرضي من رفع دعاوي الحيازة ، فإنما جاء اسةتثناء مةن األصةل  121. أما ما أباحه القانون المدين في المادة 
اعتبةةار خةةاص دون سةةائر الحةةائزين العرضةةيين الحةةارس والمةةرتهن حيازيةةاً ال تطبيقةةاً لمبةةدأ عةةام ، وذلةةك لمةةا لمركةةز المسةةتأجر مةةن 

 ( . 112ص  29رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811أبريل سنة  12والمودع لجيه ) نقض مدني 
 . 211 – 114( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8911) 
تأجر باسةترداد الحيةازة والبقةاء فةي العةين مةدة تعةادل ( فإذا انتهى اإليجار أثناء نظر دعوى استرداد الحيازة ، لةم يقةض للمسة 8911) 

المةدة التةي فقةةد فيهةا حيةةازة العةين ، وإنمةةا يقضةي بةةأن نةزع حيازتةه كةةان بغيةر حةةق ، ولةه أن يسةةتند إلةى ذلةةك للمطالبةة بةةالتعويض ) 
 ( . 1ص  19م  18942نوفمبر سنة  3استئناف مختلط 
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أن يــرع دعــوى اســترداد الملــك علــى المــؤجر ، و ــدخل المســتأجر فــي  . فــإذا كــان يــدعي ملكيــة العــين مــثال كــان لــه
ـــة  ـــى المـــؤجر بتثبيـــت ملكي ـــه للعـــين ، وقضـــى عل ـــإذا أثبـــت المتعـــرض ملكيت الـــدعوى حتـــى يحـــم عليـــه بالتســـليم . ف
المتعرض ، وعلى المسـتأجر بتسـليم العـين إلـى المتعـرض ، لـم يسـع المسـتأجر إال تنفيـذ الحكـم وتسـليم العـين ، وال 

يه أن يكون قد كسب دعوى من دعاوي الحيازة فحمى ب ا حيازته . وكل ما يستطيعه في هذه الحالة ، بعـد أن يجد
حكــم عليــه بتســليم العــين للمتعــرض ، هــو أن يرجــع علــى المــؤجر بضــمان االســتحقاق ، ولــه أن يطلــب فــي نفــس 

 كم بتثبيت ملكية المتعرض . دعوى الملك المرفوعة من المتعرض أن يقضي بالضمان على المؤجر في حالة الح

) الحالــة الثانيــة ( جميــع الـــدعاوي اهنخــرى التــي يكـــون في ــا للمســتأجر صـــفة فــي أن يكــون خصـــما  $914
. ومثـــل ذلـــك أن يشـــتري شـــخص العـــين  ( 1814) للمتعـــرض ، فيجـــوز لـــه فـــي هـــذه الـــدعاوي ا يـــدفع التعـــرض بنفســـه

المؤجرة بعقد تار خه ال حا للتار خ الثابت لعقد اإليجار ، و رفع المشتري دعوى على المسـتأجر يطلب في ا إخالء 
العين . ففي هذه الدعوى للمستأجر صفة في أن يكون خصما للمشتري ، وله أن يدفع التعرض بنفسه وأن يتمسك 

اإليجــار الثابــت التــار خ الســابا علــى عقــد البيــع ، فيقضــي بــرفض دعــوى المشــتري ، فــي مواج ــة المشــتري بعقــد 
و متنع تعرضه ، دون أن يكون المستأجر في حاجة إلى ادخـا اللمـؤجر خصـما فـي الـدعوى مـا دام واثقـًا م سـالمة 

تـى يعينـه موقفه . أما إذا كان غير واثا مـن صـحة دفاعـه ، فـاهنحوط لـه أن يـدخل المـؤجر خصـما فـي الـدعوى ح
فــي دفــع تعــرض المشــتري ، وحتــى يقضــي عليــه بضــمان االســتحقاق فيمــا إذا كســب المشــتري الــدعوى وقضــى لــه 
بإخالء العين المؤجرة . فإذا لم يدخل المستأجر المؤجر خصـما فـي الـدعوى ، وخسـر دعـواه ، ورجـع علـى المـؤجر 

إذا هــو اثبــت أن اإليجــار كــان نافــذًا فــي بضــمان االســتحقاق فــي دعــوى مســتقلة ، كــان للمــؤجر أن يتــوقى الضــمان 
يحا المشتري ، إما هنن تار خ سابا على البيع ، وإما هنن المؤجر قد احتاط فاشترط في عقد البيع على المشـتري 
احترام اإليجار ، وإما لغير ذلك من اهنسباب . و كون المستأجر هو الملوم هننه لم يسـحن الـدفاع عـن نفسـه ، ولـم 

 ؤجر خصما في الدعوى ليساعده في دفع تعرض المشتري .يحتط فيدخل الم

ومثل آخر لدعوى يكون للمستأجر في ا صفة فـي أن يكـون خصـما للمتعـرض ، فيسـتطيع أن يـدفع التعـرض 
بنفسه ، أن يتعرض للمستأجر مستأجر آخر م نفس المؤجر يدعي أنه مفضل عليه . فإذا كان المستأجر مثال هو 

المؤجرة دون المستأجر المتعرض ولم يسج ل ذا إيجاره قبل وضع اليد ، جاز للمستأجر الذي وضع يده على العين 
اهنول أن يــدفع دعــوى المســتأجر المتعــرض ، أو  أن يكــون هــو المــدعي فــي دعــوى يرفع ــا علــى هــذا المســتأجر ، 

لتي سيأتي ذكرها مدني ا 1/ 149و تمسك في أي من الدعو ين بأن عقد إيجاره هو المفضل تطبيقًا هنحكام المادة 
عليــه  918. وللمســتأجر اهنول أن يحتــاط فيــدخل المــؤجر خصــما فــي الــدعوى ليســاعده فــي الــدفاع ، وليقضــي $

                                                 

ويقةةول إن للمسةةتأجر دفةةع التعةةرض بنفسةةه إذا كةةان الحةةق الةةذي يدعيةةه  – 211ص  114( عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة   8912) 

 المتعرض موجهاً مباشرة ضد المستأجر .
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 . ( 1818) بضمان االستحقاق فيما إذ قضي للمستأجر المتعرض بتفضيل عقده

 ضمان االستحقاق : –ثانيًا  -272

 ــا علــى المــؤجر دون أن يــدخل في ــا فــإذا نجــح المتعــرض فــي تعرضــه حتــى لــو كــان ذلــك فــي دعــوى رفع 
المســـتأجر ، رجـــع المســـتأجر بضـــمان االســـتحقاق علـــى المـــؤجر ، " وجـــاز لـــه تبعـــًا للظـــروف أن يطلـــب الفســـخ أو 

 .   ( 1811) مدني ( 142/2إنقاص اهنجرة مع التعرض إن كان له مقتض"  ) م 

أو اختــل انتفاعــه ب ــا اخــتالال فللمســتأجر أن يطلــب فســخ اإليجــار ، إذا كــان قــد حــرم مــن االنتفــاع بــالعين 
تجيبـه إلـى هـذا الطلـب ، ول ـا أن تكتفـي بـالتعو ض  911جسيما يبرر الفسخ . وللمحكمة حا التقدير ، فل ـا أن $

 . ( 1860) أو بإنقاص اهنجرة

وإذا لم يكنن هناك مبرر كاف  لفسخ اإليجار ، جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص اهنجـرة بنسـبة مـا اختـل مـن 
 ، و سري اإلنقاص من وقت حصول االختالل كما بينا في أحوال مماثلة . ( 1861) لعيناالنتفاع با

                                                 

( وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه إذا لم يكن للمستأجر ، وهو صةاحب حةق شخصةين صةفة فةي المنازعةة فةي وجةود  8919) 

لمنازعةة بةين شخصةين يةدعي كةل منهمةا أن ه اسةتأجر نفةس العةين ) حق عيني على العين المؤجرة ، إال أن األمر يتغيةر إذا ثةارت ا
وهنةةاك رأي يةةذهب إلةةى وجةةوب إدخةةال المةةؤجر فةةي  –(  48مختصةةر ص  1819داللةةوز  1838ديسةةمبر سةةنة  13نقةةض فرنسةةي 

فوجةب  الدعوى ، إذ ال توجد صلة قانونية بةين المسةتأجرين المتةزاحمين ، فكةل منهمةا لةيس لةه إال حةق شخصةي فةي ذمةة المةؤجر ،
وفقةر  389ص  482إدخال هذا األخير في الدعوى ألن المستأجرين ال يتصل أحدهما باآلخر إال بوساطته ) اإليجار للمؤلةف فقةرة 

 – 193ص  28م  1811ديسةمبر سةنة  12اسةتئناف مخةتلط  – 223ص  123سةليمان مةرقس فقةرة  – 3هامل  211ص  219
 ( . 1119ص  41المحاماة  1832ديسمبر سنة  21استئناف مصر 

وانظر ، في أمثلة أخرى يجوز فيها للمستأجر أن يكون خصما للمتعرض فيتولى دفع التعويض بنفسةه ، األحةوال التةي ال يمثةل فيهةا 
 المستأجر المؤجر في الدفع بل يتحد  فيه عن حقه هو كمستأجر ، وقد أشرنا إليها آنفاً في نفس الفقرة في الهامل .

ع ، احدهما تطبيةق للمبةادل العامةة فةيمكن أن يسةري علةى اإليجةار ، واآلخةر يقةرر حقةاً اسةتثنائياً فةال ( وهناك نصان في البي 8918) 
 يمكن نقله إلى اإليجار بطريق القياس :

يثبت حق المشتري في الضمان ولو اعرف وهو حسن النية لألجنبةي بحقةه أو  "مدني وتقضي بأن  331) النص األول ( هو المادة 
ا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي ، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت المالئم ودعاه تصالح معه على هذ

. ويمكن أن يسري هذا الحكم علةى   "أن يحل محله فيها فلم يفعل . كل ذلك ما لم يثبت البائع أن األجنبي لم يكن على حق في دعواه
 ( . 438فقر  3البيع الوسيط اإليجار ) انظر في هذا النص بالنسبة إلى 

إذا توقى المشةتري اسةتحقا  المبيةع كلةه أو بعضةه بةدفع مبلةغ مةن النقةود أو  "مدني وتقضي بأنه  332) والنصر الثاني ( هو المادة 
القانونيةة بأداء شيء آخر ، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري المبلغ الةذي دفعةه أو قيمةة مةا أداه مةع الفوائةد 

. وهذا نص يقرر ضرباً م االسةترداد ال نظيةر لةه إال  فةي حةاالت ثةال  : الشةفعة واسةترداد الحصةة الشةائعة   "وجميع المصروفات
واسترداد الحق المتنازع عليه . فهو إذن نص استثنائي ، وال يسري على اإليجار ) انظر في هذا الةنص بالنسةبة إلةى المبيةع الوسةيط 

 ( . 413فقر  3
 . 281ص  1القضاء  1983سبتمبر سنة  4قنا الكلية  – 113اإليجار فقرة  2( دي هلتس  8919 )
( والعبرة باألجرة التي اتفق عليها وقت العقد ، ولو زادت أو نقصت عن أجرة المثل وقت التعةرض . ولكةن إذا كانةت أجةرة  8911) 

المثل وقت التعرض قد زادت على األجرة المتفق عليها ، وكان المؤجر سيء النية ، وجب اعتبار الفةر  بةين األجةرتين عنةد تقةدير 
بةودري  – 118فقةرة  1ان سيء النية بعوض الضةرر ولةو كةان  يةر متوقةع الحصةول ) جيةوار إنقاص األجرة ، ألن المؤجر إذا ك

( . وهةةذا الحكةةم يسةةري فةةي إنقةةاص األجةةرة فةةي األحةةوال   4هةةامل  412ص  2212اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 111فقةةرة  1وفةةال 
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وللمستأجر في الحالتين أن يطلب تعو ضًا م المؤجر عما أصابه من الضرر بسبب إخـالل المـؤجر بالتزامـه 
كمسئولية  . والمسئولية هنا مسئولية عقدية مصدرها عقد اإليجار ، ( 1862) وعدم نجاحه في دفع تعرض الغير عنه

المؤجر عـن تعرضـه الشخصـي . فيجـوز للمسـتأجر أن يقضـي تعو ضـًا مـع فسـخ اإليجـار أو مـع إنقـاص اهنجـرة ، 
. وللمسـتأجر الحـا فـي  ( 1869) على النحو الذي رأيناه في مسـئولية المـؤجر عـن التعـو ض عنـد تعرضـه الشخصـي

ان ســيء النيــة بــأن كمــا يعلــم بحــا أو كــ ( 1861) طلــب تعــو ض مــن المــؤجر ، ســواء كــان هــذا اهنخيــر حســن النيــة
المتعـرض وأقــدم بـالرغم مــن ذلــك علـى إيجــار العــين . وال تـأثير لســوء نيتـه إال فــي مقــدار التعـو ض ، فإنــه إذا كــان 

النية يكون مسئوال عن تعو ض جميـع اهنضـرار المباشـر ولـو كانـت غيـر متوقعـة الحصـول كمـا رأينـا  960سيء $
. أمـــا إذا كـــان المســـتأجر هـــو الســـيئ النيـــة ، أي يعلـــم وقـــت  ( 1861) خصـــيفـــي مســـئولية المـــؤجر عـــن تعرضـــه الش

اإليجــار بوجــود حــا المتعــرض ، فــإن علمــه هــذا يحمــل علــى أنــه إعفــاء للمــؤجر مــن الضــمان فــال يكــون المــؤجر 
 مسئوال عن التعرض كما سنرى .

 ام :عدم قابلية التزام المؤجر بضمان تعرض الغير المبني على سبب قانوني لالنقس -273

وضمان المؤجر لتعرض الغير المبني علـى سـبب قـانوني ال يقبـل االنقسـام ، كمـا راينـا فـي ضـمان المـؤجر  
. فإذا تعدد المؤجرون ، أو ورث المؤجر ورثة متعـددون ، وجـب علـى كـل مـن م ضـمان  ( 1866) لتعرضه الشخصي

هذا التعرض ، ال في حصته في العين المؤجرة فحسب ، بل في كل العين المؤجرة . وإذا صدر تعرض مـن الغيـر 
علــى  مبنــي علــى ســبب قــانوني ، رجــع المســتأجر علــى أي مــن المــؤجر ن بالضــمان فــي كــل العــين دون أن يقصــره

 حصته .

دون دعـوى الفسـخ ا دعـوى  –أما إذا تحول ضمان التعـرض إلـى ضـمان االسـتحقاق ، فـإن دعـوى التعـرض 

                                                                                                                                                                    

. وفةي رأي يجةب اعتبةار الفةر  حتةى لةو األخرى ، كحالة التعرض الشخصي الصادر من المؤجر وحالة حاجة العين إلى  التةرميم 
 ( . 111عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 123فقرة  19كان المؤجر حسن النية ) بالنيول وريبير 

( مثل ذلك أن يكون المستأجر قد استأجر دكانا للتجارة انتزع منه ، فإنه يرجع بتعويض عما صرف في تجهيز هذا الدكان )  8912) 
 –(  1هامل  219ص  111عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  --- 3122—2 – 1819جازيت دي باليه  1838نوفمبر سنة  2باريس 

 . 233ص  119رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811أبريل سن  18وانظر أيضاً : نقض مدني 
 . 218( انظر آنفاً فقرة  8914) 
بةةدفع تعةةرض الغيةةر ، كةةااللتزام باالمتنةةاع عةةن ( ويكةةون المةةؤجر مسةةئوال عةةن التعةةويض ولةةو كةةان حةةس النيةةة ألن االلتةةزام  8913) 

التعرض الشخصي ، التزام بتحقيق  اية ال التزام ببذل عناية ، فمجرد وقوع التعرض وعدم النجاح في دفعة يكون إخةالال بةااللتزام 
 امل ( .في اله 218يوجب التعريض ولو كان المؤجر حسن النية ) انظر فيما يتعلق بضمان التعرض الشخصي آنفاً فقرة 

وقد قضي بأن المؤجر يضمن نتائج تعرض الغير المبنةي علةى سةبب قةانون ، سةواء أكةان المةؤجر  – 218( انظر آنفاً فقرة  8911) 
 1841مةارس سةنة  23حسن النية أم سيئها ، ألنه ال تأثير لحسن النية إال في تقدير التعرض ال في االلتةزام بةه ) المنصةورة الكليةة 

 ( . 112ص  281رقم  13المحاماة 
 . 418ص  212والنظر اإليجار للمؤلف فقرة  219( انظر آنفاً فقرة  8911) 
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 تنقسم على المؤجر كل بقدر حصته . –إنقاص اهنجرة 

 جواز االتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان تعرض الغير  -274

 م التقنين المدني على ما يأتي : 148ة تنص الماد نص قانوني : –المبني على سبب قانوني 

" يقع باطال كل اتفاق يتضمن اإلعفاء أو الحد م ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد أخفى عن 
 .  ( 1864) غش سبب هذا الضمان" 

وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي صــدد هــذا الــنص مــا يــأتي : " هــذا نــص يبــيح  $961
لى اإلعفاء من ضمان االستحقاق والعيب ، وعلى التخفيف منـه أو التشـدد فيـه ، علـى النحـو الـذي سـبا االتفاق ع

بيانــه فــي البيــع ؛ ولكــن يســتثنى مــن ذلــك اإلعفــاء أو التخفيــف ، إذا كــان المــؤجر قــد أخفــى عــن غــش ســبب هــذا 
 . ( 1868) الضمان" 

ي فسخ اإليجار متى وقـع لـه تعـرض مـن فيجوز التشديد في ضمان المؤجر ، كان يشترط المستأجر الحا ف
 الغير مبني على سبب قانوني ، أيا كانت درجة االختالل في االنتفاع بالعين المؤجرة . 

و جوز  التخفيف من ضمان المؤجر ، كان يشترط المؤجر على المستأجر وجو دفع اهنجرة بأكمل ـا ، حتـى 
 . ( 1861) يلو حصل ل ذا اهنخير تعرض من الغير مبني على سبب قانون

و جوز أخيرًا إعفاء المؤجر من الضمان كأن يشترط المؤجر على المسـتأجر عـدم ضـمانه للتعـرض الصـادر 

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  229: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8912) 
، ثم مجلس  191ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم في المشروع النهائي .  192الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 121ص  – 123ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  129الشيوخ تحت رقم 
 وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن النص ليس إال تطبقاً للقواعد العامة ، فكان معموال به في عهد هذا التقنين .

 المدنية العربية األخرى  : ويقابل النص في التقنينات 
 ) مطابق ( . 131م التقنين المدني السوري 
 ) مطابق ( . 122م  التقنين المدني الليبي

 وما بعدها ( . 988انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) مطابق  218م التقنين المدني العراقي 
: ال يضمن المةؤجر عيةوب المةأجور التةي كةان مةن السةهل تحققهةا ، إال إذا كةان قةد صةرح  111م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

إذا كان المستأجر عالمةا وقةت  –إذا كانت العيوب قد أعنت للمستأجر . ثانياً  –بأنها  ير موجودة . وال يلزم بضمان ما أيضاً : أوال 
 إذا كان المؤجر قد اشترط أ ال يتحمل ضماناً ما .  –بة . ثالثاً إنشاء العقد بعيوب المأجور أو بخلوه من الصفات المطلو

) ونص التقنين اللبناني مقصور على ضمان العيب ، ولكن يمكن تطبيقه على ضمان التعرض ألنه ليس إال تطبيقاً  للقواعد العامةة . 
التقنةين اللبنةاني فةي هةذا الصةدد تتفةق علةى أحكةام ولما كان نص التقنين المصري ليس هو أيضاً إال تطبيقاً للقواعةد العامةة ، فأحكةام 

 التقنين المصري ( .
 . 121ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8919) 
 . 214( اإليجار للمؤلف فقرة  8918) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. وقد اختلف في حكم اشـتراط عـدم الضـمان بعبـارة عامـة ك ـذه ،  ( 1840) م الغير ولو كان مبنيًا على سبب قانوني
جرة بأكمل ا ، حتى لو تعرض له الغير تعرضًا معناه أن يستمر المستأجر على دفع اهن 962ففر ا يقول إن هذا $

. و قـول فر ـا آخـر إن هـذا  ( 1841) مبنيًا على سبب قانوني ، فال يطلـب ال التعـو ض وال الفسـخ وال إنقـاص اهنجـرة
ال يعني إال عدم رجوع المستأجر على المؤجر بالتعو ض عند وقوع تعرض مبني على سبب قانوني ، ولكـن يبقـى 

 1842) أو ينقص اهنجرة على حسب اهنحوال ، هنن اهنجرة تقابل المنفعة فليس عليه دفع اهنجرة له أن يفسخ اإليجار

. والــرأي الثــاني هــو الــرأي الصــحيح فــي نظرنــا ، هنن شــرط اإلعفــاء م الضــمان ال يجــوز التوســع فــي تفســيره كمــا  (
ط ولـيس إعفـاءه مـن تحمـل سنرى ، فإذا ورد في عبارة عامة وجب تفسـيره علـى أنـه إعفـاء المـؤجر مـن الضـمان فقـ

تبعه الحرمان من االنتفاع ، فإذا حرم المسـتأجر م االنتفـاع بـالعين أو اختـل انتفاعـه ب ـا كـان لـه الفسـخ أو إنقـاص 
 . ( 1849) اهنجرة و بقى المؤجر متحمال للتبعية

مـؤجر وم ما يكن من أمر فإن شرط إعفاء المؤجر من الضمان أو شرط التخفيف منه يقـع بـاطال إذا كـان ال
مدني ( . فإذا كان المؤجر يعلم أن للغير حقًا على العين المؤجر  148قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان ) م 

يتعـــارض مـــع حـــا المســـتأجر ، وأخفـــى عـــن المســـتأجر هـــذا الحـــا متعمـــدًا علـــى ســـبيل الغـــش ، واشـــترط إعفـــاءه م 
بــاطال . ولــيس هــذا إال تطبيقــًا للقواعــد  الضــمان أو تخفــيض مســئوليته عنــه ، فــإن شــروط اإلعفــاء أو التخفيــف يقــع

العامة ، فإنه ال يجوز أن يتشرط الشخص إعفاءه من المسئولية عن غشه أو التخفيف من هذه المسئولية . أما إذا 
كان المؤجر يعلم يسبب الضمان ، ولكنه لم يتعمد إخفاءه عن المستأجر ، واشترط عليـه عـدم الضـمان أو تخفيـف 

المؤجر بسبب الضمان ال يعنـي أنـه أراد  969الشرط يكون صحيحًا . ذلك بأن  مجرد علم $ مسئوليته عنه ، فإن
غــش المســتأجر مــا دام لــم يتعمــد إخفــاء الســبب عنــه ، وقــد يعتقــد المــؤجر أن المســتأجر يعلــم مثلــه بســبب الضــمان 

المســتأجر كــن يعلــم  وقبــل مــن أجــل ذلــك شــرط اإلعفــاء منــه أو التخفيــف مــن المســئولية عنــه . بــل إنــه إذا ثبــت أن
بسبب الضمان وقـت عقـد اإليجـار ، فإنـه يف ـم مـن ذلـك أنـه أراد ضـمنا إعفـاء المـؤجر مـن التعـو ض حتـى لـو علـم 

                                                 

 . 24ص  41م  1819ديسمبر  19( استئناف مختلط  8929) 
 . 112فقرة  1( بودري وفال  8921) 
عبةد الفتةاح عبةد  – 121فقرة  19بالنيول وريبير  – 224ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 129فقرة  1( جيوار  8922) 

وانظةر فةي عةرض الةرأيين اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 183ص  49م  1821ينةاير سةن ة 21اسةتئناف مخةتلط  – 121الباقي فقةرة 
214 . 
ة عامةة بةاطال ) انظةر آنفةا ( وقد قدمنا في ضمان المؤجر لتعرضه الشخصي أن القضاء الفرنسي جعةل شةرط اإلعفةاء عبةار 8924) 

في الهامل ( . أما هنا ، أي في ضمان تعرض الغير المبني على سبب قةانوني ، فشةرط اإلعفةاء فةي عبةارة عامةة يكةون  211فقرة 
صحيحاً وإن كان ال يحرم المستأجر من طلب الفسخ أن إنقاص األجرة . والفر  بين الحالتين أن إعفاء المؤجر نفسه مةن المسةئولية 

تعرضه الشخصي بصفة مطلقة يتعارض مع حسن النيةة ، ولةيس كةذلك أن يعفةى نفسةه مةن المسةئولية عةن تعةرض الغةر ) عبةد عن 
 ( . 1هامل  223ص  121الفتاح عبد الباقي فقرة 
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 الفهرس العام

 .  ( 1841) المؤجر بسبب الضمان ولم يشترط اإلعفاء منه

وال يجوز التوسع في تفسير الشرط الذي يعدل من أحكـام مسـئولية المـؤجر عـن تعـرض الغيـر ، علـى النحـو 
الذي رأيناه في مسئولية المؤجر عن تعرضه الشخصي . فشرط التشديد في المسئولية ال يتوسع في تفسيره حتى ال 
) يضــار المــؤجر ، وشــرط التخفيــف مــن المســئولية أو اإلعفــاء من ــا ال يتوســع فــي تفســيره حتــى ال يضــار المســتأجر

ذا يقتصر كمـا رأينـا علـى إعفائـه مـن التعـو ض . فإذا اشترط المؤجر إعفاءه م الضمان بعبارة عامة ، فإن ه ( 1841
دون الفسـخ أو إنقــاص اهنجـرة .  وإذا اشــترط المــؤجر أ الحـا للمســتأجر فـي الرجــوع عليــه بالضـمان إذا بــاع العــين 
المـؤجرة ، فاشــترط عـدم الضــمان ال يجــوز أن يتعـدى إلــى غيـر بيــع العــين ، وال يسـري حكمــه بطر ـا التبــاين علــى 

 . ( 1846) لمالك الحقيقي العين المؤجرة من يد المستأجرحالة ما إذ انتزع ا
$961   §2-  

 التعرض المادي الصادر من الغير

 نصوص قانونية :  -275

 من التقنين المدني على ما يأتي : 141تنص المادة  

ال يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المـادي إذا صـدر مـن أجنبـي مـا دام المتعـرض ال يـدعي حقـًا ،  -1" 
هذا ال يخل بما للمسـتأجر مـن الحـا فـي أن يرفـع باسـمه علـى المتعـرض دعـوى المطالبـة بـالتعو ض وجميـع ولكن 

 دعاوي وضع اليد"  .

على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب البد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض مـن الجسـامة بحيـث  -2" 

                                                 

عبد الفتةاح عبةد  – 214اإليجار للمؤلف فقرة  –وفقرة  118فقرة  1جيوار  –في الهامل  13وفقرة  222( انظر آنفاً فقرة  8923) 

وقد قضي بأنه إذا ثبت علم المستأجر بسبب التعرض ، فال حةق لةه فةي مطالبةة المةؤجر بتعةويض  – 19وفقرة  – 121الباقي فقرة 
وإذا  كةان علةم  –(  149ص  24رقم  44المجموعة الرسمية  1841يناير سن  21بسبب فسخ عقد إيجاره ) مصر الكلية الوطنية 

يستفاد منه ضمناً نزوله عن التعويض ، فال يستفاد منه أنه نزل عن حقه في طلب الفسخ أو إنقاص األجرة  المستأجر بسبب الضمان
. بل إن هناك رأياً يذهب إلى أن علم المستأجر بسبب الضمان ال يستفاد منةه ، عنةد الشةك ، نةزول المسةتأجر حتةى عةن التعةويض ) 

( . وهناك رأي يميز بين ما إذا   كان المةؤجر حسةن النيةة أو سةيئها ،  121 فقرة 19بالنيول وريبير  – 119فقرة  1بودري وفال 
فال يستحق المستأجر الذي يعلم بسبب الضمان تعويضاً إذا كان المؤجر حسن النية ، ويستحق التعويض إذا كان المؤجر سيء النيةة 

 ( . 444ص  191وفقرة  441ص  191وقارن فقرة  – 13) سليمان مرقس فقرة 
 . 211انظر آنفاً فقرة (  8921) 
واشةةتراط عةةدم  – 214اإليجةار للمؤلةةف فقةرة  – 23ص  12المجموعةة الرسةةمية  1811مةارس سةةنة  2( اسةتئناف وطنةةي  8921) 

الضمان عن الحواد  القهرية المتوقعة و يةر المتوقعةة أو عةن أي سةبب آخةر ال يعفةى المةؤجر مةن ضةمان االسةتحقا  الراجةع إلةى 
 ( . 39ص  22م  1898يسمبر سن د 8خطأه ) استئناف مختلط 
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 الفهرس العام

 . ( 1844) للظروف أن يطلب فسخ العقد ا إنقاص اهنجرة" يحرم المستأجر م االنتفاع بالعين المؤجرة ، جاز له تبعًا 

ولــيس للفقــرة اهنولــى مــن هــذا الــنص مقابــل فــي التقنــين المــدني القــديم ، ولكــن الحكــم القاضــي بعــدم مســئولية 
المؤجر عن التعرض المادي الصادر من الغير كان معموال بـه دون نـص . و قابـل الفقـرة الثانيـة مـن الـنص المـادة 

التقنين المدني القديم ) في عبارة " أو أزال إحدى المنافع اهنصـلية التـي ال يـتم انتفـاع المسـتأجر  من 111/  941
 . ( 1848) بغيرها"  (

وفي  – 119و قابل هذا النص في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري م  $961
وفــي تقنــين الموجبــات العقــود اللبنــاني م  – 411العراقــي م وفــي التقنــين المــدني  – 141التقنــين المــدين الليبــي م 

114 - 118 (1841 ) . 
                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  223: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8922) 
فةي  193الجديد ، فيما عدا بعض تحويرات لفظية ، أجرتها لجنة المراجعة فأصبح التطابق تامةاً ، وأقةرت اللجنةة الةنص تحةت رقةم 

. وفةي لجنةة مجلةس الشةيوخ تقةدم تقةرر مةن بعةض مستشةاري  194لمشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم ا
محكمة النقض باقتراح حذف المادة ألنها تقرر سبباً للفسخ ليس من قبيل القةوة القةاهرة ومخالفةاً للقواعةد المسةتقرة المألوفةة . ولةم تةر 

ألن الفقرة األولى من المةادة ال يةرد عليهةا أي مةن االعتراضةين المؤيةدين لالقتةراح . أمةا الفقةرة الثانيةة  اللجنة األخذ بهذا االقتراح ،
فتضةةع حكمةةاً ال يخةةر  عةةن منطةةق القواعةةد العامةةة فةةي الفسةةخ متةةى روعةةي أن المةةؤجر يلتةةزم بمقتضةةى قواعةةد المشةةروع أن يمكةةن 

م بدفع األجرة . فإذا حرم المستأجر من االنتفاع من جراء تعرض مادي ال يةد المستأجر من االنتفاع وهذا التزام مستمر يقابله االلتزا
له فيه ، كان له أن يطلب الفسخ أو إنقاص األجرة . ولم يحل دون تقرير هذا الحكم في التقنةين الحةالي ) القةديم ( إال التصةوير الةذي 

ع بل اكتفى بتكليفه ترك المستأجر ينتفع . وقةد أخةذت التفنينةات اتبعه في التزام المؤجر ، فلم يوجب عليه تمكني المستأجر من االنتفا
التي خالفةت تصةوير التقنةين الحةالي ) القةديم ( اللتةزام المةؤجر بأحكةام مماثلةة لألحكةام الةواردة فةي نةص المشةروع . ووافقةت لجنةة 

تهةةا لجنتةةه ) مجموعةةة األعمةةال ، ثةةم موافةق عليهةةا مجلةةس الشةةيوخ كمةةا أقر 121مجلةس الشةةيوخ علةةى المةةادة دون تعةةديل تحةةت رقةةم 
 ( . 119ص  – 111ص  3التحضيرية 

أو : إذا حصل التعرض من  ير المؤجر بدعوى أن لةه حقةاً علةى المحةل المسةتأجر ،  318/  423م التقنين المدني القديم (  8929) 
حةوال أن يطلةب فسةخ اإليجةار أو ، جةاز للمسةتأجر علةى حسةب األ أزال إحدى المنافع األصلية التي ال يةتم انتفةاع المسةتأجر بغيرهةا

 تنقيص األجرة .
) وقد بينا فيما تقةدم أن التقنةين المةدني القةديم جمةع فةي هةذه المةادة بةين تعةرض الغيةر المبنةي علةى سةبب قةانوني والتعةرض المةادي 

ذا التعرض األخيةر يقابةل نةص الصادر من الغير إذا أزال إحدى المنافع األصلية التي ال يتم انتفاع المستأجر بغيرها . ففيما يتعلق به
فةي الهةامل  212مدني جديد ، والحكم واحةد فةي التقنةين : انظةر آنفةاً فقةرة  121التقنينين المدين القديم نص الفقرة الثانية من المادة 

 السابق ( .
 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8928) 

 ) مطابق ( . 134م  التقنين المدني السوري
 ) مطابق ( . 123الليبي م التقنين المدني 

إذا  صب المأجور ولم يتمكن المستأجر من رفع يد الغاصب ، جاز لةه أن يطلةب فسةخ العقةد أو  -1: 211م التقنين المدني العراقي 
فإذا قصر في رفع يد الغاص وكان ذلك ممكناً له ، ولم ينذر المؤجر بوقوع الغصب ، فةال تسةقط عنةه األجةرة .  -2إنقاص األجرة . 

وله أن يرفع على الغاصب الدعوى بالتعويض . ) وأحكام التقنين العراقي تتفق ففةي مجموعهةا مةع أحكةام التقنةين المصةري : انظةر 
 وما بعدها . 981عباس حسن الصراف فقرة 

تعرضةاً  : ال يلةزم المةؤجر أن ضةمن للمسةتأجر مةا يأتيةه شةخص ثالة  مةن الشةدة والعنةف 112م  تقنين الموجبات والعقود اللبنةاني 
النتفاعه ، يدون أن يدعي هذا الشخص حقاً ما على المأجور وبدون أن يكون المؤجر قد فعل ما أدى إلى ذلك التعرض ، وإنما يحق 

 للمستأجر أن يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص .
از لةه أن يطلةب فسةخ العقةد أو :  ير أنه إذا كان لذاك التعرض الفعلي من الشأن ما يحرم المسةتأجر االنتفةاع بالمةأجور ، جة 119م 
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و تبــين مــن الــنص المتقــدم الــذكر أن التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر ، بخــالف التعــرض المبنــي علــى 
. وإنما يترتب عليه رجوع المستأجر على المتعرض ، وكذلك  ( 1880) سبب قانوني ، ال يضمنه المؤجر في اهنصل

اهنجــرة فــي الحالــة التــي يحــرم في ــا المســتأجر مــن االنتفــاع بــالعين  966وعــه علــى المــؤجر بالفســخ أو إنقــاص $رج
 المؤجرة .

فنبحث هنا أيضًا ، كما بحثنا في يتعرض الغير المبني على سبب قانون : ) أ ( الروط الواجب توافرهـا فـي 
عنه . ) ب ( ما يترتب على قيام التعـرض المـادي  التعرض المادي الصادر م الغير حتى ال يكون المؤجر مسئوال

 الصادر من الغير .

 

 

 ) أ ( الشروط الواجب توافرها في التعرض المادي الصادر

 من الغير حتى ال يكن المؤجر مسئوال عنه

 الحكمة في عدم مسئولية المؤجر عن التعرض المادي الصادر من الغير -276

يـدعي فيـه أن لـه حقـًا يسـتند إليـه ، كمـا إذ احـرق الغيـر الزراعـة فـي إذا صدر من الغير تعرض مادي ال :  
اهنرض المــؤجرة أو أغــرق اهنرض أو حطــم بــاب المكــان المــؤجر دون أن يــدعي أنــه يســتند فــي ذلــك إلــى حــا لــه ، 
فــإن هــذا العمــل المــادي ال عالقــة لــه بــالمؤجر وال يمكــن أن يتحمــل مســئوليته . ذلــك أن المتعــرض ال يــدعي أن لــه 

قًا يتعارض مع حا المستأجر حتى يكون المؤجر مسئوال عن حا المستأجر ضد ما يدعيه المتعرض من حا . ح
) فالمؤجر كما نرى أجنبي عن التعرض المادي الصادر من الغير ، وليست له صفة في دفعه أكثـر ممـا للمسـتأجر

حية ل ـــذا التعـــرض . بـــل إن . وقـــد يضـــر التعـــرض المـــادي بـــالعين ذات ـــا ، فيكـــون المـــؤجر كالمســـتأجر ضـــ ( 1881
التعرض المادي الصادر من الغير قد يكون سببه راجعًا إلـى المسـتأجر نفسـه ، فقـد يـون المتعـرض قـد تعـدى عليـه 
في انتفاعه بالعين المؤجرة هنسباب شخصية ترجع إلى عداوة بين ما ، أو ترجع الستثارة المسـتأجر للمتعـرض ، أو 

                                                                                                                                                                    

كةةون هةةذا التعةةرض يحةةول دون  –وقةةوع التعةةرض . ثانيةةاً  –تخفيضةةاً نسةةبياً فةةي البةةدل . وإنمةةا يلةةزم فةةي هةةذه الحالةةة أن يثبةةت : أوال 
 مواصلة االنتفاع . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 1811أبريةةل سةةنة  14منةةوف  – 233ص  119رقةةم  2عةةة أحكةةام الةةنقض مجمو 1811أبريةةل سةةنة  18( نقةةض مةةدني  8999) 
م  1983نةوفمبر سةنة  2 – 21ص  1المجموعة الرسةمية المختلطةة  1921مايو سنة  12استئناف مختلط  – 219ص  2الشرائع 

 . 22ص  14م  1899ديسمبر سنة  22 – 3ص  2
 . 491ص  194( سليمان مرقس فقرة  8991) 
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ن الغير من االعتداء كما إذ أهمل المستأجر في حراسة المنـزل المـؤجر فـتمكن ترجع لتقصير المستأجر تقصيرًا مك
لــص مــن ســرقته . فعلــى المســتأجر فــي جميــع اهنحــوال أن يــدفع بنفســه التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر ، وال 

 .  ( 1882) يكون المؤجر مسوال عن دفع هذا التعرض

 المادي الصادر من الغير : شروط ثالثة ليكون المؤجر غير مسئول عن التعرض -277

ثالثــة يجـب أن تتـوافر ، حتـى يكــون   964و سـتخلص مـن االعتبـارات المتقدمــة الـذكر أن هنـاك شـروطًا $ 
( أن يكــون المتعــرض مــن الغيــر وال شــأن  1المــؤجر غيــر مســئول عــن التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر : ) 

ـــه المتعـــرض إلـــى ادعـــاء أي حـــا . ) ( أن يكـــون التعـــرض ماديـــًا ال يســـتند  2للمـــؤجر بـــه . )  ( أن يحـــدث  9في
 التعرض بعد تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر وأثناء انتفاعه ب ا .

 المتعرض من الغير وال شأن للمؤجر به : –الشرط األول  -278

يجــب أن يكــون التعــرض صــادرًا مــن الغيــر . أمــا إذ صــدر مــن المــؤجر أو مــن أحــد أتباعــه ، فــإن المــؤجر  
ون ضامنًا للتعرض كما سبا القول . كذلك يجب أال يكون للمؤجر شأن في هذا التعـرض ، فـإذا كـان هـو الـذي يك

شجع عليه أو حرض المتعرض على أن يقوم به ، كان هذا بمثابة تعرض شخصي صادر منه هـو فيكـون مسـئوال 
ه ، كمـا إذا كـان إهمـال البـواب . بل إنه يكفي أن يكون المجر قد أتـاح للمتعـرض فرصـة القيـام بتعرضـ ( 1889) عنه

هو السبب في سرقة العين المؤجرة فإن البواب من إتبـاع المـؤجر وهـو مسـئول عنـه فيكـون المـؤجر فـي هـذه الحالـة 
 . ( 1881) ، وسيأتي تفصيل ذلك ( 1881) مسئوال عن التعرض المادي الصادر من السارق 

                                                 

 . 291ص  121فقرة  19( بالنيول وريبير  8992) 
وقةةد يكةةون شةةأن المةةؤجر  – 211ص  119عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 292ص  122فقةةرة  19( بالنيةةول وريبيةةر  8994) 

بتعرض الغيةر سةلبياً محضةاً ، ومةع ذلةك يصةبح مسةئوال عنةه ، فةذا وضةع الغيةر علةى مةدخل الطةابق الةذي يسةكنه المسةتأجر وعلةى 
المؤجر عن ذلك فلم يأمر البواب بإزالةة هةذه الكتابةات ، كةان مسةئوال عةن هةذا التعةرض ، بةل إن  جدرانه كتابات مهينة له ، وسكت

مجرد تقصير البواب في إزالة هذه الكتابات تجعل المؤجر مسئوال عن عمل تابعه ويكةون ضةامناً للتعةرض ) محكمةة صةلح بةاريس 
 ( . 211ص  119عبد الباقي فقرة عبد الفتاح  – 119 – 2 – 1844جازيت دي باليه  1844مايو سنة  21

ويعتبر كذلك أن للمؤجر شأناً بتعرض الغير فيكون مسئوال ، إذا كان التعةرض قةد ترتةب علةى تصةرف منةه . فةإذا أوجةر مكةان فةي 
سو  ، وألزم المؤجر المستأجر في العقد باالنصراف ليال ، كان للمستأجر أن يطلب من المؤجر تعويضه عن السرقة التةي ارتكبةت 

مجلةةة  1982مةةايو سةةنة  19السةةين  – 1983أبريةةل سةةنة  Loi 12مجلةةة  1983مةةارس سةةنة  11ثنةةاء الليةةل إضةةراراً بةةه ) تولةةوز أ
Droit 3  مجلةةة  1989ديسةةمبر سةةنة  22 – 1982أ سةةطس سةةنةLoi 14  149فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 1988ينةةاير سةةنة – 

 ( . 119عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 122فقرة  19بالنيول وريبير 
ال يلزم المؤجر أن ضمن للمسةتأجر مةا يأتيةه شةخص ثالة   "م تقنين الموجبات والعقود اللبناني وهي تقول :  112( انظر م  8993) 

من الشدة والعنف تعرضاً النتفاعه بدون أن يدعي هذا الشخص حقا ما على المأجور ،وبدون أن يكون المؤجر قةد فعةل مةا أدى إلةى 
 هامل ( .في ال 221) انظر آنفاً فقرة   "ذاك التعرض ، وإنما يحق للمستأجر أن يداعي باسمه الخاص ذلك الشخص

 وما بعدها . 419( انظر ما يلي فقرة  8991) 
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 أي حق يدعيه :  التعرض مادي ال يستند فيه المتعرض إلى –الشرط الثاني  -279

و جــب أن يكــون التعــرض ماديــًا محضــًا ، فــال يــدعي المتعــرض أنــه يســتند فيــه إلــى أي حــا . مثــل ذلــك أن 
يدخل الغير في اهنرض المؤجرة لرعي مواشيه دون أن يدعي له حقًا في ذلـك ، أو أن يـدير شـخص بجـوار المنـزل 

ــًا للراحــة دون أن يكــون للمــؤجر دخــل فــي يــذ لك ، أو أن تمتــد حر ــا مــن منــزل مجــاور لتحــرق المــؤجر محــال مقلق
أمتعة المستأجر وتتبين مسئولية محدث الحر ا ، أو أن يغتصب شخص العين المؤجرة دون أن يدعي حقًا يسـتمد 
إليــه ، أو أن يســرق اللصــوص العــين المــؤجرة دون أن يكــون ذلــك نتيجــة تقصــير مــن المــؤجر أو مــن أحــد أتباعــه 

الف الجم ور لدكان ، مسوقًا يعامـل العـداوة لمسـتأجر هـذا الـدكان ، يعـد تعرضـًا ماديـًا كالبواب . وقد قضي بأن إت
.  ونشــوب حــرب أو ثــورة يكــون مــن أثــره أن يتــرك المســتأجر العــين المــؤجرة هــو أيضــًا  ( 1886) ال يضــمنه المــؤجر

تعــرض مــادين ، هنن القــائمين بــالحرب أو بــالثورة ال يــدعون أن ل ــم حقــًا علــى العــين المجــرة ، فــال يضــمن المــؤجر 
ة حرمان المستأجر مـن . وسنرى أنه إذا كان من أثر الحرب أو  الثور  ( 1884) هذا التعرض وال يلتزم بدفع التعو ض

.  ( 1888) االنتفاع بالعين المؤجرة ، فله أن يطلب فسـخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة مـدة حرمانـه مـن االنتفـاع بـالعين
وإذا اضطر المستأجر إلى ترك العني المؤجرة بسبب تجنيده في الحرب ، فقد يكـون هـذا مسـوغًا هنن يطلـب الفسـخ 

ن في مثل هذه الظروف يصـدر فـي الغالـب تشـر ع مؤقـت يـنظم عالقـات ، وإن كا ( 1881) اهنجرة 961أو إنقاص $
 . ( 1810) المؤجر ن بالمستأجر ن مدة الحرب

                                                 

اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 189فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 324 – 2 – 82داللةةوز  1981فبرايةةر سةةن  9( ليةةون االسةةتئنافية  8991) 
239 . 
 . 212ص  29م  1811أبريل سنة  12استئناف مختلط  – 121فقرة  1( بودري وفال  8992) 
وقةةد قضةةت محكمةةة  – 231اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 493فقةةرة  1119هيةةك  – 123فقةةرة  2و  482فقةةرة  1( جيةةوار  8999) 

داخلةة فةي يحكةم المةادة  \تعةد 1818االستئناف المختلطة بأن االضطرابات التي حدثت في أنحةاء كثيةرة مةن مصةر فةي مةارس سةنة 
ضطرابات أن تجعل انتفاعه بالعين المؤجرة مستحيال من القانون المدني المختلط ، وتسوت للمستأجر ،إذا كان من شأن هذه اال 318

ومةع  – 132ص  44م  1821ينةاير سةنة  19، أن يطلب فسخ اإليجار أو إنقاص األجرة علةى حسةب األحةوال ) اسةتئناف مخةتلط 
 ( . 21ص  28م  1811نوفمبر سنة  29ذلك انظر استئناف مختلط 

وذلك ا ال يمكن القول هنةا  "المستأجر سبباً للفسخ ، وقد كتبنا في هذا المعنى :  ( وفي عهد التقنين المدني القديم لم يكن تجنيد 8998) 

بوجود قوة قاهرة تمنع المستأجر م االنتفاع بالعين ، فاضطراره لمغادرة البالد مجنداً كاضطراره للسفر إلى بلةد أخةرى كمةا إذا كةان 
التفريق بين ما إذا كانةت االسةتحالة مةن االنتفةاع بةالعين راجعةة إلةى  موظفاً ونقل ، وفي الحالتين ال يفسخ عقد اإليجار . ولذلك يجب

)   "نفس العين المؤجرة ، أم هي ترجع ألسباب خاصة بالمستأجر ، ففي الحالة األولى فقط يمن القول بأن اإليجار ينفسخ لقوة قاهرة
أمةا  – 281ص  121فقرة  1بودري وفال  – 481فقرة  1( . انظر أيضاً  جيوار  2هامل  492ص  231اإليجار للمؤلف فقرة 

يجوز للموظف أو المستخدم إذا اقتضى عملةه أن يغيةر محةل إقامتةه ، أن  "على أنه  198في التقنين المدني الجديد فقد نصت المادة 
قع باطال كةل اتفةا  ، وي 114يطلب إنهاء إيجار مسكنه إذا كان هذا اإليجار معين المدة ، على أن تراعى المواعيد المبينة في المادة 

. فيجوز القول ، في التقنين المدني الجديد ، إن هذا الحكم يسري بطريق القياس على حالة المسةتأجر الةذي اضةطر   "على  ير ذلك
 إلى ترك العين بسبب تجنيده في الحرب .

لمتحةاربين والتةي تخةل بانتفةاع ( ويجوز التفريق ، في أعمال التعرض الناشئة عن الحرب ، بين أعمال القةوة الصةادرة مةن ا 8989) 

المسةةتأجر ، بةةين أعمةةال القةةوات المحاربةةة التةةي يأتونهةةا اضةةطراراً لوجةةد حالةةة الحةةرب كأخةةذ المةةؤن والمهمةةات واألمةةاكن للجنةةود . 
فاألعمةةال األولةةى تعةةد تعرضةةاً ماديةةاً ال يضةةمنه المةةؤجر مةةن ناحيةةة التعةةويض ، واألعمةةال األخةةرى تعةةد مةةن قبيةةل أعمةةال التعةةرض 
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 حدوث التعرض بعد تسليم العين للمستأجر وأثناء انتفاعه بها : –الشرط الثالث  -281

 ( 1811) ا حكميـاً و جبان يحدث التعرض المادي بعد تسليم العين المـؤجر للمسـتأجر تسـليما فعليـا أو تسـليم : 
، هننه ملزم بتسليم العين للمسـتأجر  ( 1812) . أما إذا حدث قبل التسليم ، فقد قدمنا أن المؤجر يضمن هذا التعرض

 . ( 1819) والتعرض مانع له من ذلك ، فيكون قد أخل بالتزامه من تسليم العين $940

ا وقـع أثنـاء االنتفـاع بـالعين المـؤجرة وال يلتزم المسـتأجر بـدفع التعـرض المـادي الصـادر م الغيـر بنفسـه إال إذ
، فـإن المسـتأجر  ( 1811) . أما إذا وقع بعد انت اء مدة االنتفـاع ، أو وقـع قبـل إبـرام عقـد اإليجـار ( 1811) بعد التسليم

ال يكون له في الحالتين حا يمكـن أن يقـع عيـه االعتـداء ، وإنمـا يكـون االعتـداء واقعـًا علـى حـا المـؤجر أو علـى 
 .  ( 1816) حا مستأجر آخر ، وعلى من وقع عليه االعتداء أن يدفعه

 ) ب (  $941

                                                                                                                                                                    

( ، وإن كةان  2هةامل 492ص  2311أو  – 491رة م جهة حكومية فتكون فةي مقةام القةوة القةاهرة ، ) انظةر مةا يلةي فقةرة الصاد
 الحكم واحداً في الحالتين .

 1849فبرايةةر سةةنة  11اسةةتئناف مصةةر  – 183ص  224رقةةم  3مجموعةةة عمةةر  1831مةةارس سةةنة  22( نقةةض مةةدني  8981) 

 . 492ص  124مرقس فقرة  سليمان – 119ص  218رقم  18المحاماة 
(  493فقةرة  19هيك 9ويرجع المؤجر على المتعرض ، أما المستأجر فال يرجع إال على المؤجر  – 128( انظر آنفاً فقرة  8982) 

. وعلى هذا ال يجوز للمستأجر أن يرفع دعوى تعويض على مستأجر سابق أضر بالعين وقت انتفاعه بها إضراراً يخل بانتفاعه هو 
( . وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف المخةتلط  234اإليجار للمؤلف فقرة  – 141فقرة  1ن بعد هذا المستأجر ) بودري وفال بالعين م

بأنه إذا وجد المستأجر الجديد اآللة الرافعة المخصصة لري األطيان تالفة وتحتا  إلى نفقة إلصالحها وشةراء عةدد جديةد بةدل العةدد 
يقاضي المستأجر القديم في ذلك ، بل له أن يرفع دعواه على المالةك ، والمةال وشةأنه مةع المسةتأجر التالفة أو الناقصة ، فليس له أن 

 ( . 492ص  1المحاماة  1823يونيه سنة  12القديم ) استئناف مختلط 
نةع المةؤجر ( وقد يكون التعرض المادي الصادر من الغير سابقاً على تسليم العين للمستأجر ويسةتمر بعةد تسةليمها دون أن يم 8984) 

من التسليم ، فيستطيع المستأجر في هذه الحالة أن يرجع على المؤجر باعتبار أن التعرض كةان موجةوداً وقةت التسةليم ، وأن يرجةع 
أيضاً على المتعرض باعتبار أن التعرض بقي مستمراً بعد التسليم . فإذا اسةتأجر شةخص طاحونةة ، وكةان الغيةر قةد أقةام قبةل تسةليم 

أجر قنطرة من شأنها أن تخل باالنتفاع بالطاحونةة ، وبقيةت القنطةرة قائمةة بعةد تسةليم الطاحونةة ، جةاز للمسةتأجر أن الطاحونة للمست
وينكةةر األسةةتاذان  – 3وهةةامل رقةةم  291ص  121فقةةرة  19يرجةةع علةةى المةةؤجر وأن يرجةةع علةةى المتعةةرض ) بالنيةةول وريبيةةر 

المتعرض ، ويقصران رجوعه على المةؤجر ألن التعةرض كةان موجةوداً  بودري وفال على المستأجر أن يرجع في هذه الحالة على
( . ويالحظ أن أعمال التعرض في المثل المتقدم الذكر أعمال مستمرة ، فهةي موجةودة قبةل  141فقرة  1قبل التسليم : بودري وفال 

مل  ير مستمر وقد وقع قبل التسليم ولم يتجدد التسليم ومتجددة بعده . أما تلف اآللة الرافعة في المثل المذكور في الهامل السابق فع
 بعده .

 1841مةارس سةنة  23المنصةورة الكليةة  – 239ص  418رقةم  12المحامةاة  1841ديسةمبر سةنة  19( استئناف أسيوط  8983) 
 . 199ص  248رقم  41المجموعة الرسمية  1843مارس سنة  21أسيوط الكلية  – 112ص  281رقم  13المحاماة 

ت محكمةة الةنقض بأنةه لةيس للمسةتأجر أن يطالةب المتعةرض بةالتعويض عةن أفعةال التعةرض فةي االنتفةاع بةالعين ( وقد قضة 8981) 
المؤجرة إال إذا كانت هذه األفعال قد وقعت بعد عقد إجارته ، ألن حقه في ذلك هو حق شخصي قبل المتعرض ال ينشأ إال من وقةت 

مدعي حاصال قبل عقد اإلجارة ، فإنه ال يكون لمدعية وجه في طلب التعويض تعطيل حقه في االنتفاع . وإذن فإذا كان المتعرض ال
 ، وقد سبقت اإلشارة إليه ( . 183ص  224رقم  3مجموعة عمر  1831مارس سنة  22عنه ) نقض مدني 

 . 499ص  – 492ص  124( سليمان مرقس فقرة  8981) 
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 ما يترتب على قيام التعرض المادي الصادر من الغير

 حق الرجوع :  –األصل على المؤجر ال مسئولية في  -280 

قدمنا أن التعرض المادي الصادر من الغير ال يوجب مسئولية على المؤجر . فال يحا للمستأجر أن يرجع 
. بـل إن المسـتأجر يصـح أن يكـون هـو  ( 1814) على المؤجر بتعو ض عما أصابه من الضرر بسبب هذا التعرض

) مـدني وسـيأتي ذكرهـا 181المسـتأجر يجـب عليـه ، طبقـًا للمـادة  نفسه مسئوال عن التعرض قبل المؤجر ؛ ذلـك أن

؛ أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمـر يسـتوجب تدخلـه ، كـأن تحتـاج العـين إلـى ترميمـات مسـتعجلة ، أو  ( 1818
ينكشف عيب ب ا ، أو يقع اغتصاب علي ا ، أو يعتدي أجنبي بالتعرض ل ا ، أو بأحداث ضرر ب ـا . فـإذا صـدر 

دي من الغير واعتدى على العين المؤجرة وجب على المستأجر أن يبادر بإخطار المـؤجر ب ـذا التعـرض تعرض ما
حتــى يــتمكن هــذا مــن دفــع الضــرر المتســبب عــن هــذا التعــرض للعــين المــؤجرة ، وإال كــان المســتأجر مســئوال عــن 

. بــل قــد يكــون التعــرض  ( 1811) تعــو ض المــؤجر عــن الضــرر الــذي يتســبب عــن هــذا التقصــير وفقــًا للقواعــد العامــة
المادي الواقع على العين سببه برجع إلى المستأجر نفسه ، كأن يكون الدافع إليه عداوة بـين المتعـرض والمسـتأجر 
، أو يكـــون المســـتأجر هـــو الـــذي اســـتثار المتعـــرض فتعـــدى علـــى العـــين المـــؤجرة ، ففـــي مثـــل هـــذه اهنحـــوال يكـــون 

 ن المؤجرة بسبب خطأه ، وذلك وفقًا للقواعد العامة .المستأجر مسئوال نحو المؤجر عما أصاب العي

فالمؤجر إذن غير مسئول عن التعرض المادي الصادر من الغير ، والمسـئول هـو المتعـرض . واهنصـل أن 
يكون للمستأجر حا الرجوع على المتعرض ، وقد يرجع المؤجر نفسه على المتعرض كذلك لتعو ضه عن الضرر 

رضه . واسـتثناء مـن هـذا اهنصـل قـد يرجـع المسـتأجر علـى المـؤجر بسـبب التعـرض العين بتع 942الذي أصاب $
 المادي .

 فنبحث : ) أوال ( الرجوع على المتعرض . ) ثانيًا ( الرجوع على المؤجر . 

                                                 

 . 129 ص 11رقم  11المحاماة  1843مايو سنة  49( الزقازيق الكية  8982) 
 . 491( انظر ما يلي فقرة  8989) 
(  وال يرجع المستأجر في هذه الحالة ، من باب أولى ، يفسخ اإليجار أو إنقاص األجرة إذا كان قد قصر في دفع التعرض .  8988) 

ذلةك  فإذا قصر ) المسةتأجر ( فةي يرفةع يةد الغاصةب وكةان "مدني عراقي صراحة على هذا الحكم إذ تقول :  211/2وتنص المادة 
ممكناً له ، أو لم ينذر المؤجر بوقوع الغصب ، فال تسقط عنه األجرة . وله أن يرفع على الغاصب الةدعوى بةالتعويض ) انظةر آنفةاً 

 في الهامل ( . 221فقرة 
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 أوال  : الرجوع على المتعرض

 رجوع المستأجر على المتعرض : -282

يضـمن المــؤجر للمسـتأجر التعـرض المـادي إذا صــدر مـدني ، كمــا رأينـا ، بأنـه " ال  141/1تقضـي المـادة  
من أجنبي ما دام المتعرض ال يـدعي حقـًا ، ولكـن هـذا ال يخـل بمـا للمسـتأجر مـن الحـا فـي أن يرفـع باسـمه علـى 

 المتعرض دعوى المطالبة بالتعو ض وجميع دعاوي وضع اليد"  .

يـــازة ) وضـــع اليـــد ( ، والـــنص فـــإذن يجـــوز للمســـتأجر أن يحمـــي حيازتـــه ضـــد المتعـــرض بجميـــع دعـــاوي الح
صر ح في ذلـك . وقـد رأينـا ، عنـد الكـالم فـي حـا المسـتأجر فـي رفـع دعـاوي الحيـازة عنـد وقـوع تعـرض مـن الغيـر 

. أن المسـتأجر إذا لـم يكـن لـه حـا عينـي فـي العـين المـؤجرة فـإن لـه الحيـازة ف ـا ،  ( 1100) مبني على سبب قـانوني
) الحيازة بعد أن أجاز التقنين المدني الجديـد الحيـازة فـي الحـا الشخصـيو ستطيع أن يحمي حيازته بجميع دعاوي 

. وقـد قســنا حالــة التعــرض المبنــي علــى ســبب قــانوني الصــادر مــن الغيــر ولــم يــرد في ــا نــص صــر ح ، علــى  ( 1101
حالــة التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر وهــي الحالــة التــي نحــن بصــددها وورد في ــا الــنص الصــر ح كمــا نــرى . 

ذلــك يجــوز للمســتأجر أن يرفــع علــى المتعــرض تعرضــًا ماديــًا دعــوى اســترداد الحيــازة ودعــوى منــع التعــرض  وعلــى
. ولكـن هـذه الـدعاوي ال تحمـي  ( 1102) ودعوى وقـف اهنعمـال الجديـدة ، متـى تـوافرت شـروط هـذه الـدعاوي الـثالث

                                                 

 . 221( انظر آنفاً فقرة  8899) 
 . 121عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 31( عبد المنعم الشرقاوي في شرح المرافعات المدنية والتجارية فقرة  8891) 
مدني التي تنص صراحة على حةق المسةتأجر فةي جميةع  121( ولم يكن التقنين المدني القديم يشتمل على نص مماثل للمادة  8892) 

دعاوي الحيازة ، فاقتصر ، في التعرض المادي الصادر م الغير كمةا اقتصةر فةي يتعةرض الغيةر المبنةي علةى سةبب قةانوني ، علةى 
طةةاء المسةةتأجر الحةةق فةةي دعةةوى اسةةترداد الحيةةازة دون  يرهةةا مةةن دعةةاوي وضةةع اليةةد ، ألن هةةذه الةةدعوى تحمةةي حتةةى الحيةةازة إع

 1843أبريةل سةةنة  11اإلسةكندرية الوطنيةة  – 234اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 221العارضةة كحيةازة المسةتأجر ) انظةر آنفةاً فقةرة 
وانظةةر فةةي عةةدم جةةواز رفةةع  – 1919ص  311رقةةم  19المحامةةاة  1842مةةارس سةةنة  22 – 218ص  429رقةةم  12المحامةةاة 

 1821أكتةةوبر سةةنة  19جرجةةا  – 11ص  44رقةةم  24المجموعةةة الرسةةمية  1829يوليةةه سةةنة  28دعةةوى منةةع التعةةرض ) دشةةنا 
 19المحاماة  1849مارس سنة  19عكس ذلك وجواز رفع دعوى منع التعرض مصر الوطنية  – 492ص  293رقم  9المحاماة 

( . والقانون الفرنسي مماثل للتقنين المدني القديم ، إذ يعطي للمسةتأجر دعةوى اسةترداد الحيةازة دون الةدعويين  112ص  294رقم 
 ( . 291ص  121فقرة  19األخريين ) بالنيول وريبير 

لم يكةن ثمةة محةل للحكةم بةرد  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا انتهت مدة اإلجارة أثناء نظر دعوى استرداد الحيازة ،
نةوفمبر  3الحيازة للمستأجر ، ويقتصر على إثبات االعتداء علةى حيةازة المسةتأجر وإلةزام المتعةرض بةالتعويض ) اسةتئناف مخةتلط 

في الهامل حية  أشةير إلةى هةذا الحكةم ( . والحكةم فةي نظرنةا صةحيح ، ألن  221وانظر آنفاً فقرة  – 1ص  19م  111842سنة 
اد الحيازة يقتصر الحكم فيها على رد الحيازة للمستأجر إذا كان حقه في الحيازة ال يزال قائمةاً ، أمةا إذا انتهةى اإليجةار دعوى استرد

فحقه في الحيازة يكون قد انقضى ، وال حجة في القول بةأن المسةتأجر ملتةزم بةرد العةين إلةى المةؤجر ، إذ يكفةي فةي ذلةك أن يخطةر 
وهو يرى فو  ذلةك أن المسةتأجر يسةتحق تعويضةاً وقةد  – 2هامل  498ص  123ن مرقس فقرة المؤجر بالتعرض ) قانون سليما

وهذا يتعارض مع طبيعة عقد اإليجار الةذي هةو عقةد   –يكون عينياً إذا كان المتعرض هو المؤجر يمتد اإليجار بمقدار مدة التعرض 
سترداد الحيازة ال يجوز رفعها ضد المؤجر نفسه : ) انظر زمني وما فات من الزمن ال يمكن تعويضه عيناً ، فضال عن أن دعوى ا

 في الهامل ( . 221آنفاً فقرة 
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التعـرض عـن هـذه الحيـازة أو يقـف  حيـازة العـين المـؤجرة أو يمنـع 949المستأجر إال في حيازته وحدها ، فيسترد $
اهنعمال الجديدة . ولكن الضرر الذي أصابه من جراء التعـرض المـادي ، كمـا لـو أتلـف المتعـرض أثاثـه أو حرمـه 

 من االنتفاع بالعين المؤجرة مدة التعرض ، ف ذه مسألة أخرى ال تجدي في ا دعاوي الحيازة .

أن يطالـب المتعـرض قضـاء بـالكف عـن التعـرض بجميــع ومـن ثـم يجـوز للمسـتأجر ، فـوق دعـاوي الحيـازة ، 
الوسائل التي يخوله إياها القانون . وله بوجه خاص أن يرجع على المتعرض بـالتعو ض كمـا هـو صـر ح الـنص ، 

 241. فيجـوز أن يطالـب المتعـرض بتعـو ض عـن التلـف $ ( 1109) و كون ذلك بموجب قواعد المسئولية التقصير ة
) ن الســرقة التــي ارتكبــت ، أو عــن حرمانــه مــن االنتفــاع بــالعين المــؤجرة مــدة التعــرضالــذي أصــاب اهنثــاث ، أو عــ

. وســـنرى ، فيمـــا يتعلـــا بحرمانـــه مـــن االنتفـــاع بـــالعين المـــؤجرة ، أن لـــه أيضـــًا حـــا الرجـــوع إلـــى المـــؤجر ،  ( 1101
أن يرجـع إال علـى وللمؤجر أن يرجع بدوره على المتعرض . أما في غير الحرمان من االنتفاع ، فلـيس للمستــأجر 

 . ( 1101) المتعرض ، وال رجوع له على المؤجر إذ أن هذا ال يضمن كما قدمنا التعرض المادي الصادر من الغير

 رجوع المؤجر على المتعرض : -283

 و جوز للمؤجر ذلك الرجوع على المتعرض ، بموجب قواعد المسئولية التقصير ة ، في حالتين : 

عن التعـرض ضـرر أصـاب العـين المـؤجرة ذات ـا . فـإذا لحـا العـين تلـف كلـي أو ) الحالة اهنولى ( إذا نجم 
جزئي ، جاز للمؤجر أن يرجع على المتعرض بتعو ض هذا التلف ، وفقًا لقواعد المسئولية التقصـير ة كمـا قـدمنا . 

 . ( 1106) وهو يرجع بالتعو ض ال كمؤجر ، بل كمال للعين

ض حرمــان المســتأجر مــن االنتفــاع بــالعين المــؤجرة فرجــع المســتأجر ) الحالــة الثانيــة ( إذا ترتــب علــى التعــر 

                                                 

إذا كةان تعةر الغيةر ماديةاً ، فةال ضةمان علةى المةؤجر ،  "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشةروع التمهيةدي فةي هةذا الصةدد :  8894) 

 3) مجموعةة األعمةال التحضةيرية   "ويض وكدعاوي وضةع اليةدوللمستأجر أن يواجه االعتداء بما خوله القانون من وسائل ، كالتع
المجموعةةة  1831أبريةةل سةةنة  28كفةةر الزيةةات  – 22ص  14م  1899ديسةةمبر سةةنة  22وانظةةر اسةةتئناف مخةةتلط  –(  111ص 

 . 191رقم  39الرسمية 
 ً للقواعةد المقةررة فةي هةذا الشةأن )  وإذا كانت أعمال المتعرض تنطوي على جريمة ، فللمستأجر أن يلجةأ إلةى القضةاء الجنةائي طبقةا

 ( . 234اإليجار للمؤلف فقرة  – 144فقرة  1بودري وفال  – 111فقرة  1جيوار 
م  1899ديسةمبر سةن  22اسةتئناف مخةتلط  – 239ص  418رقم  12المحاماة  1841ديسمبر سنة  19( استئناف أسيوط  8893) 
 ) وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( . 22ص  14
في األحةوال التةي ال يجةوز فيهةا للمسةتأجر أن يرجةع لهةذا اسةبب علةى المةؤجر . وقةد كةان القةانون الفرنسةي القةديم يجيةز ( و 8891) 

للمستأجر في هذه األحوال الرجوع على المؤجر بالفسخ أو إنقاص األجرة ، وتضمن مشروع التقنين المدني الفرنسةي نصةاً فةي هةذا 
( . ولكن هذا النص د حذف من المشروع وخةر  التقنةين المةدني الفرنسةي خاليةاً  91ف فقرة المعنى أخذه من بوتييه ) اإليجار للمؤل

 – 118فقةرة  1منه ، فدل ذلك على أن هذا التقنين لم يةرد أن يسةتبقي هةذا الحكةم الشةاذ الةذي يخةر  علةى القواعةد العامةة ) جيةوار 
 ( . 211ص  122فقرة  19بالنيول وريبير  – 41هامل  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 123فقرة  1بودري وفال 

 . 122عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 233اإليجار للمؤلف فقرة  – 493فقرة  19( هيك  8891) 
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علـى المـؤجر بفسـخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة علـى الوجـه الــذي سـنبينه فيمـا يلـي ، فـإن المـؤجر يجـوز لـه الرجــوع 
بدوره على المتعرض بتعو ض عما أصابه من الضرر بسبب فسـخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة ، وذلـك وفقـًا لقواعـد 

مسئولية التقصير ة كما سبا القول .وهذا ال يخل بحا المستأجر في الرجوع على المتعرض بتعـو ض مـا أصـابه ال
 من ضرر بسبب فسخ اإليجار قبل انقضاء مدته .

وقــــد يرجــــع المســــتأجر علــــى المــــؤجر ، ال بفســــخ اإليجــــار أو إنقــــاص اهنجــــرة فحســــب ، بــــل أيضــــًا  $941
ته مــن تعــرض الغيــر ، وذلــك إذا اشــترط ضــمان المــؤجر ل ــذا التعــرض بــالتعو ض عــن جميــع اهنضــرار التــي أصــاب

 المادي كما سيجيء . ففي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يرجع بدوره على المتعرض بما رجع عليه به المستأجر .

 ثانيا : الرجوع على المؤجر

استثناء على المؤجر ، و جوز للمستأجر ، إذا وقع له تعرض مادي من الغير ، أن يرجع حالتان :  -284
( إذا حرم من االنتفاع بالعين المـؤجرة  2( إذا كان قد اشترط على المؤجر ذلك . )  1و كون ذلك في حالتين : ) 

 بسبب هذا التعرض .

 اشتراط المستأجر الرجوع على المؤجر :  -285

القاعـدة التـي تقضـي  يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر أن ضمن تعرض الغير ولـو كـان ماديـًا ، هنن
. ومسـئولية المـؤجر عــن  ( 1104) بعـدم ضـمان المـؤجر للتعــرض المـادي الصـادر مـن الغيــر ليسـت مـن النظـام العــام

ضــمان التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيـــر تكــون فــي هــذه الحالــة مســئولية عقديـــة ســبب ا االتفــاق الــذي تــم بـــين 
ية المـؤجر العقديـة عـن ضـمان تعـرض الغيـر المبنـي علـى المستأجر والمؤجر في هذا الصدد ، ف ي مماثلة لمسئول

 سبب قانوني .

ومن ثم تسري نفس اهنحكام التي رأيناها في مسـئولية المـؤجر عـن ضـمان تعـرض الغيـر المبنـي علـى سـبب 
. فإذا وقع تعـرض مـادي مـن الغيـر للمسـتأجر ، جـب علـى هـذا أن يبـادر إلـى إخطـار المـؤجر بـه ،  ( 1108) قانوني

مؤجر أن يتقدم فورًا لدفع هذا التعرض المادي ، إما بالتراضي مع المتعـرض أو بالتقاضـي . ولـه أن ووجب على ال
يرفـــع دعـــاوي الحيـــازة يحمـــي ب ـــا حيازتـــه هـــو ال حيـــازة المســـتأجر ، هنن للمـــؤجر حيـــازة حقـــه العينـــي كمالـــك كمـــا 

علــى المتعــرض يطالبــه في ــا للمسـتأجر حيــازة حقــه الشخصــي كمســتأجر . ولــه كــذلك أن يرفــع الــدعوى الموضــوعية 
بالكف عـن التعـرض ، و رجـع عليـه بـالتعو ض لمـا أصـابه مـن الضـرر كمالـك للعـين ، ولمـا عسـى أن يصـيبه مـن 

                                                 

 .  291ص  122فقرة  19بالنيول وريبير  –مكررة  122فقرة  1( بودري وفال  8892) 
 وما بعدها . 219( انظر آنفاً فقرة  8899) 
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الضرر من رجوع المستأجر عليه . والمفروض هنا أن التعرض مادي ال يسـتند إلـى حـا يدعيـه المتعـرض ، ومـن 
المســتأجر ، فــال يطالبــه هــذا بضــمان االســتحقاق كمــا  946ثــم يســتطيع المــؤجر أن يــنجح فــي دفــع التعــرض عــن $

كان يطالبه لو لم ينجح في دفع التعرض . غير أنه إذا نجم عن التعـرض المـادي أن حـرم المسـتأجر مـن االنتفـاع 
بــالعين المــؤجرة ، فــإن لــه أن يرجــع علــى المــؤجر بفســخ اإليجــار أو بإنقــاص اهنجــرة كمــا ســنرى . وعنــد ذلــك يرجــع 

 لمتعرض بتعو ضه عن ذلك .المؤجر على ا

واشترط المستأجر ضمان المؤجر للتعرض المادي الصادر من الغر ال يمنعه من أن يرجع هـو بنفسـه علـى 
المتعــرض ، علــى الوجــه الــذي رأينــاه عنــدما ال يشــترط هــذا الضــمان . فيجــوز لــه أن يحمــي حيازتــه كمســتأجر ضــد 

أن يطالب المتعرض قضاء بالكف عن التعـرض وأن يرجـع المتعرض بجميع دعاوي الحيازة ، و جوز له فوق ذلك 
عليــه بـــالتعو ض ، ال بموجــب المســـئولية العقديــة التـــي ال توجــد إال بالنســـبة إلــى المـــؤجر ، بــل بموجـــب المســـئولية 

  . ( 1101) التقصير ة

 وكما يجوز للمستأجر أن يشترط على المؤجر ضمانه للتعرض المادي الصـادر مـن الغيـر فيكـون هـذا اتفاقـا
علـــى تشـــديد الضـــمان ، يجـــوز كـــذلك االتفـــاق علـــى تخفيـــف الضـــمان فيشـــترط المـــؤجر عـــدم مســـئوليته أصـــال عـــن 
التعرض المادي الصادر من الغير حتى في اهنحوال التي تتحقا في ا هذه المسئولية كما في التعرض قبـل التسـليم 

هلكت العين بسبب التعـرض المـادي أو ، أو يشترط عدم رجوع المستأجر عليه بالفسخ أو بإنقاص اهنجرة حتى لو 
 . ( 1110) امتنع االنتفاع ب ا

 حرمان المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة بسبب التعرض المادي : -286

مــدني تقــول : " علــى أنــه إذا وقــع التعــرض المــادي بســبب البــد للمســتأجر فيــه ، وكــان  141/2رأينـا المــادة  
هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ 

هــذا الــنص للمســتأجر فــي طلــب الفســخ أو العقــد أو إنقــاص اهنجــرة"  . ونبــادر إلــى القــول بــأن الحــا الــذي يعطيــه 
إنقــاص اهنجــرة لــيس أساســه مســئولية المــؤجر عــن ضــمان التعــرض ، فــالمؤجر كمــا رأينــا غيــر مســئول عــن ضــمان 

لتبعـة  944التعرض المادي الصادر من الغير إال إذا اشترط عليه المستأجر ذلـك . وإنمـا أساسـه تحمـل المـؤجر $
، فحيــث يحــرم المســتأجر لســبب ال بــد لــه فيــه مــن االنتفــاع  ( 1111) ن المــؤجرةحرمــان المســتأجر مــن االنتفــاع بــالعي

بالعين ، ل الك ا أو لقيام عائا يحول دون االنتفاع ب ا أو لوجـود عيـب في ـا أو لتعـرض الغيـر تعرضـًا مبينـًا علـى 

                                                 

 . 292( انظر آنفاً فقرة  8898) 
 . 231( اإليجار للمؤلف فقرة  8819) 
 412ص  123( سليمان مرقس فقرة  8811) 
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ال المسـتأجر . سبب قانون أو تعرضًا ماديًا أو لغيـر ذلـك مـن اهنسـباب ، فـإن الـذي يتحمـل تبعـة ذلـك هـو المـؤجر 
و تمثل تحمله ل ـذه التبعـة فـي حـا المسـتأجر فـي طلـب فسـخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة ، دون أن يكـوون لـه حـا 
فـي التعـو ض ، هنن التعــو ض جـزاء للمســئولية عـن الضـمان ، وال محــل ل ـذا الجــزاء فـي تحمـل تبعــة الحرمـان مــن 

مردها إلى قاعدة أساسية أخرى هي أن اهنجرة تقابـل االنتفـاع  االنتفاع بالعين . وهذه القاعدة اهنساسية في اإليجار
 بالعين ، فإذا زال هذا االنتفاع أو نقص وجب الفسخ أو إنقاص اهنجرة .

و ســتخلص مــن الــنص المتقــدم للــذكر أنــه حتــى يجــوز للمســتأجر أن يطلــب الفســخ أو إنقــاص اهنجــرة بســبب 
 شرطان :التعرض المادي الصادر من الغير ، يجب أن يتوافر 

) الشرط اهنول ( أن يقع التعرض بسبب البد للمستأجر فيه . فيجب إذن أن يكون التعرض المادي الصادر 
. فــإذا وقــع التعــرض مــن الغيــر  ( 1112) مــن الغــر أجنبيــًا عــن المســتأجر ، كمــا هــو أجنبــي عــن المــؤجر فيمــا قــدمنا

متعـرض والمسـتأجر ، أو كـان المسـتأجر هـو بسبب يرجع إلى المستأجر ، كما لو كان السبب قيام خصومة بـين ال
الذي استفز المتعرض فدفعه إلى تعرضه ، أو قصر المستأجر فتمكن المتعـرض مـن تعرضـه بسـبب هـذا التقصـير 

. بل على العكس من ذلـك المـؤجر هـو  ( 1119) ، لم يكن المستأجر أن يرجع على المؤجر بالفسخ أو انقصا اهنجرة
ه عن الضـرر الـذي عسـى أن يكـون قـد أصـابه مـن جـراء هـذا التعـرض المـادي الذي يرجع على المستأجر بتعو ض

 الذي وقع بسبب يرجع إلى المستأجر ، وذل وفقا للقواعد العامة .

 ( 1111) وحتى ال يكون للمستأجر يد في التعرض ، يجب أيضًا إال يكون قـد قصـر فـي وضـع حـد لـه $948
. فـإذا قامـت حـرب أو نشـبت ثـورة تسـبب  ( 1111) ن مـن ذلـك، بل بذل كل ما في وسعه لدفعـه بعـد وقوعـه فلـم يـتمك

عن ا أن تلفت العين أو اضطر المستأجر سـبب ا أن يتـرك العـين فيحـرم مـن االنتفـاع ب ـا ، فـإن هـذا يعتبـر تعرضـًا 
ماديًا بسبب ال يد للمستأجر فيه ، فقـد وقـع بسـبب ال يرجـع إليـه ومـا كـان يسـتطيع دفـع التعـرض بعـد وقوعـه . وإذا 

                                                 

 . 229( انظر آنفاً فقرة  8812) 
( فةةإذا كةةان مسةةلك المسةةتأجر هةةو الةةذي اسةةتفز المتظةةاهرين فاعتةةدوا عليةةه ، أو لةةم يحةةتط فيقفةةل حانوتةةه حتةةى يتةةوقى تعةةدي  8814) 

المتظاهرين عليه ، كان التعرض الواقع عليه بسبب له يد فيه ، فليس له في هذه الحالة أن يطلب الفسخ أو إنقاص األجةرة ) سةليمان 
 ( . 2هامل  499ص  124مرقس فقرة 

. وقد أشار إلى قضية في فرنسا امتز  فيها تقصير المسةتأجر فةي دفةع التعةرض بمسةلكه  129( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8813 )
في استثارته . فف مدينة بوردو ، أثناء لحرب العالمية الثانية ، كان المستأجر قد أعد المكان المؤجر مقهى الستقبال الجنةود األلمةان 

. فأثار مسلك المستأجر سخط األهالي الفرنسيين ، ووضع أحدهم قنبلةة أمةا المقهةى فةم تنفجةر ، ثةم وضةع قنبلةة  عند احتاللهم للمدينة
بةأن المةؤجر ال يلتةزم فةي هةذه الحالةة ال بتةرميم  1831نوفمبر سةنة  29ثانية وأحدثت بالعين طباً كبيراً . فقضت محكمة بوردو في 

المستأجر بعد انفجار القنبلة األولى أن يتخذ الحيطة ويبلغ السلطة العامة ، فعةدم قيامةه  العين وال بإنقاص األجرة ، إذ كان يجب على
 بذلك يعد تقصيًر يسقط معه التزام المؤجر .

مةدني ( فةإن قصةر فةي ذلةك  191( ويجب أيضاً أن يبادر إلى إخطار المؤجر باالعتداء الذي وقةع علةى العةين المةؤجرة ) م  8811) 

لمؤجر عن الضرر الذي كةان هنةا يسةتطيع أن يتوقةاه لةو أخطةر بةالتعرض فةي الوقةت المناسةب ) سةليمان كان مسئوال عن تعويض ا
 في الهامل ( . 291مدني عراقي آنفاً فقرة  211وانظر أيضاً م  – 1هامل  411ص  123مرقس فقرة 
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الغيــر علــى الــدار المــؤجرة ف ــدم ا أو هــدم جــزءًا من ــا ، ف ــذا أيضــًا تعــرض ال يــد للمســتأجر فيــه ، فقــد وقــع تعــدى 
بسـبب ال يرجـع إليـه ، ومـا كـان يسـتطيع دفـع التعـرض بعـد وقوعـه فقـد هـدمت الـدار دون أن يكـون فـي مكنتـه منـع 

ر العـين المـؤجرة ، ولـم يسـتطع المسـتأجر هدم ا وبعد ال دم لم يعد يستطيع أن يتوقى التعرض . وإذا اغتصب الغيـ
أن يسترد العين من المغتصب الوسـائل التـي فـي يـده ، ف ـذا أيضـًا تعـرض مـادي ال يـد لـه فيـه ، فلـم يكـن يسـتطيع 

 منعه قبل أن يقع ، وال دفعه بعد أن وقع .

اهرة ، فالمؤجر ال ونرى من ذلك أن التعرض المادي الصادر من الغير يكون في هذه الحالة بمثابة القوة الق
صلة له به والمستأجر لم يتسبب في وقوعـه ولـم يـتمكن مـن دفعـه . فعمـل الغيـر هنـا كعمـل القـوة القـاهرة ، كالهمـا 
حــرم المســتأجر مــن االنتفــاع بــالعي ، وال يــد فــي ذل ال للمــؤجر وال المســتأجر .وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع 

المادي ال يد للمستأجر فيه ، وبلغ مـن الجسـامة حـدًا  941كان التعرض $ التم يدي في هذا الصدد " على أنه إذا
يحرم المستأجر من االنتفاع بالعين ، فيكـون ذل بمثابـة قـوة قـاهرة تحـو دون االنتفـاع ، و كـون لمسـتأجر الحـا فـي 

مـن االنتفـاع ، الفسخ أو إنقاص اهنجـرة . وهـذه نتيجـة منطقيـة للمبـدأ القاضـي بـأن المـؤجر ملـزم بتمكـين المسـتأجر 
 . ( 1116) وبأن اإليجار عقد مستمر تقابل اهنجرة فيه المنفعة" 

 ( 1114) ) الشرط الثاني ( أن يكون التعرض من  الجسامة بحيث يحرم المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة
قـد وقـع  . وحرمان المستأجر من االنتفـاع بـالعين المـؤجرة يرجـع هنحـد سـببين : السـبب اهنولـى أن يكـون التعـرض (

علــى العــين المــؤجرة ذات ــا فــأدى إلــى إتالف ــا إتالفــًا كليــًا أو جزئيــًا ، كمــا إذا وقعــت حــرب أو ثــورة فأتلفــت اهنعمــال 
الحربية أو أعمال الثوار العين ، أو تعدي الغيـر علـى العـين ف ـدم ا . وفـي هـذه الحالـة ت لـك العـين هالكـًا كليـًا أو 

 161مدني ، بل تسري أحكام هالك العين المـؤجرة التـي يتضـمن ا المـادة  141/2جزئيًا ، فال تسري أحكام المادة 
. فـإذا كـان ال ـالك كليـًا انفسـخ اإليجـار بحكـم القـانون ، وإذا كـان ال ـالك جزئيـًا وبلـغ  ( 1118) مدني وقد تقـدم بيان ـا

                                                 

الشيوخ في هذا الصةدد ، يقةوم  وقد رأينا ا ن اعتراضاً تقدم إلى لجن  مجلس – 111ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8811) 
في  – 221على أن التعرض المادية الصادر من الغير ليس من قبيل القوة القاهرة ، ولم تقر اللجنة هذا االعتراض ) انظر آنفاً فقرة 

ص  – 132ص  11124محمةةد كامةل مرسةي فقةةرة   -- 1هةامل  221ص  123وانظةر عبةةد الفتةاح عبةد البةةاقي فقةرة  –الهةامل 
عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 18ص    -  19عبد المنعم البدراوي ص  – 224ص  – 222ص  83مد علي إمام فقرة مح – 139
 ( . 199ص  – 192ص  149999فقرة 
( فرجع المستأجر على المؤجر إنما يكون بسبب حرمانه مةن االنتفةاع بةالعين المةؤجرة . فةإذا أتلفةت زراعةة المسةتأجر ، فةال  8812) 

وال ير  إال على المتعرض . أما إذا هدمت العين أو جزء منها أو حد  بها تلف ، كما إذا أتلفت معتد بعض  رجوع له على المؤجر
حجر المنزل وما فيها من أثا  للمستأجر ، فال رجوع للمستأجر بالنسبة إلى تلف األثا  إال على المتعرض ، وأما بالنسبة إلى تلةف 

قاص األجرة . وله فةي هةذه الحالةة أن يلةزم المةؤجر بإصةالح الحجةر التالفةة بموجةب بعض الحجر فيرجع على المؤجر بالفسخ أو إن
التزامةةه بصةةيانة العةةين وإجةةراء الترميمةةات الضةةرورية ، فةةإذا امتنةةع المةةؤجر عةةن ذلةةك كةةان للمسةةتأجر القيةةام باإلصةةالح علةةى نفقتةةه 

 – 499ص  – 124سةليمان مةرقس فقةرة  – 229بترخيص من المحكمة أو بدون ترخيص على حسب األحوال ) انظةر آنفةاً فقةرة 
 ( . 213ص  118عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

 وما بعدها . 249( انظر آنفاً فقرة  8819) 
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. وفـي حالـة ال ـالك الجزئـي  ( 1111) اهنجـرة 980من الجسامة حدًا يبرر فسخ اإليجـار أمكـن الفسـخ وإال أنقصـت $
. ولكــل مــن  ( 1120) يمكــن للمســتأجر أن يطالــب بإعــادة العــين إلــى أصــل ا إذا لــم تكــن نفقــات هــذه اإلعــادة باهظــة

المؤجر والمستأجر ، فوق ذلـك ، الرجـوع علـى المتعـرض بـالتعو ض عـن الضـرر الـذي أصـابه ، اهنولـى عـن تلـف 
حرمانه من االنتفاع بالعين وبخاصة إذا فسخ اإليجار قبل انقضاء  العين وعن رجوع المستأجر عليه ، والثاني عن
. والسبب الثاني أن يكـون التعـرض قـد وقـع ، ال علـى العـين  ( 1121) مدته ، وذلك طبقًا لقواعد المسئولية التقصير ة

لكن ـا أرغمـت المؤجرة ذات ا ، بل على انتفاع المستأجر ب ا . فإذا وقعت حـرب أو ثـورة لـم تتلـف العـين المـؤجرة ، و 
المستأجر على ترك العين فحرم من االنتفاع ب ـا ، أو إذا اغتصـب العـين معتـد فحـال بـين المسـتأجر وبـن االنتفـاع 
ب ــا ، فــإن التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر فــي هــذه الحالــة لــم يقــع علــى العــين ذات ــا ، بــل وقــع علــى انتفــاع 

يطلب فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة بحسب اهنحـوال ، وذلـك المستأجر بالعين فحرمه منه . فيكون للمستأجر أن 
مـــدني . و شـــترط أن يكـــون التعـــرض جســـيما ، ال فـــي ذاتـــه  161مـــدني ال تطبيقـــًا للمـــادة  141/2تطبيقـــًا للمـــادة 

فحسب ، بـل أيضـًا مـن حيـث نتيجتـه ، فيكـون حرمـان المسـتأجر مـن االنتفـاع بـالعين حرمانـًا جسـيمًا ، إذا لـم يكـن 
كل من المؤجر والمستأجر ، فوق ذلك  981. و جوز $ ( 1122) لتبر ر الفسخ فعلى اهنقل يبرر إنقاص اهنجرةكافيًا 

، الرجوع على المتعرض بالتعو ض عن الضرر الذي أصـابه ، إال ول عمـا عسـى أن يكـون قـد أصـاب العـين مـن 
                                                 

( ويلحةةق بةةالهالك الجزئةةي أن تصةةبح العةةين فةةي حالةةة ال تصةةلح معهةةا لالنتفةةاع الةةذي أوجةةرت مةةن أجلةةه اووو أن يقةةنص هةةذا  8818) 

 مدني ( . 2/ 118االنتفاع نقصاً كبيراً ) م 
المةؤجر بةإجراء  وإذا لم تهلك العين هالكاً كلياً أو جزئياً ، ولكنها احتاجت إلى ترميم ، فعندئذ يلتزم – 241( انظر آنفاً فقرة  8829) 

 ( . 2112(  ص  124فقرة  19الترميم بموجب التزامه بصيانة العين كما قدمنا ) بالنيول وريبير 
سةليمان مةرقس فقةرة  – 291ص   1211فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  -  113فقةرة  1جيةوار  – 24999( انظر آنفةاً فقةرة  8821) 

 . 414ص  123
 . 399ص   -- 322ص  189( قارن منصور مصطفى منصور فقرة  8822) 

مدني  318/  423مدني جديد ، وإنما نصت المادة  121/2ولم يكن التقنين المدن القديم يشتمل على نص صريح يماثل نص المادة 
أو أزال إحدى المنةافع األصةلية التةي إذا حصل التعرض من  ير المؤجر بدعوى أن له حقاً على المحل المستأجر ،  "قديم على أنه 

) انظةر آنفةاً فقةرة   "، جاز للمستأجر على حسب األحوال أن يطلب فسخ اإليجار أو إنقةاص األجةرة انتفاع المستأجر بغيرهاال يتمن 
( . فالنص كما نرى  ير صريح فيما يتعلق بالتعرض المادية الصادرة مةن الغيةر ، حتةى ا بعةض الفقهةاء ذهةب إلةى أن إزالةة  221

واو  "ورد خطةأ وصةحته   "أو "شرط آخر في التعرض المبني على سبب قانوني ، وأن لفةظ  إحدى المنافع األصلية للعين المؤجرة
فةةي الهةةامل ( . ولةةذلك كانةةت حالةةة حرمةةان المسةةتأجر مةةن  212وانظةةر آنفةةاً فقةةرة  – 131اإليجةةار فقةةرة  2) دي هلةةتس   "العطةةف

ه الحالة األخيرة . وقةد كتبنةا فةي هةذا المعنةى ، فةي االنتفاع بالعين المؤجرة تقاس على حالة الهالك إذ كان يوجد نص صريح في هذ
هذا وإذا كان المؤجر ال يضمن التعرض المادي الصادر م الغير بعةد تسةليم العةين للمسةتأجر  "عهد التقنين المدين القديم ، ما يأتي : 

ين من امتةداد النةار مةن منةزل مجةاور ( ، ،إال أنه إذا نشأ من جراء هذا التعرض أن العين هلكت هالكاً كلياً أو جزئياً ) كاحترا  الع
، وهذه تقضي أن للمستأجر الحق في طلب فسخ العقد أو إنقاص األجرة . ونةرى  222/  311 – 313/  429فيجب تطبيق المواد 

لهةالك أيضاً أنه إذا نشأ عن التعةرض المةادي أن اسةتحال علةى المسةتأجر االنتفةاع بةالعين كلهةا أو بضةعها ، فيقةاس هةذا علةى حالةة ا
( . وهةذا هةو أيضةاً  الةرأي الةذي  232) اإليجةار للمؤلةف فقةرة   "المادي لوحدة العلة ، ويجوز للمستأجر الفسةخ أو إنقةاص األجةرة

فقةرة  1جيةوار  – 319فقرة  21لوران  – 123فقرة  1ديفرجييه  –(  243فقرة  1جري عليه الفقه والقضاء في فرنسا ) ترولون 
 – 1 – 1821داللةةوز  1822نةةوفمبر سةةنة  22نقةةض فرنسةةي  – 212ص  – 211ص  122فقةةرة   19بالنيةةول وريبيةةر  – 482
انظر عكس ذلك  – 341 – 1812داللوز  1811ديسمبر سنة  14 – 418 -  111 – 1821سيريه  1821يوليه سنة  9 – 214

 ( . 122وفقر   124فقرة  1بودري وفال 
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بــالعين وبخاصــة إذا فســخ ضــرر بســبب التعــرض وعــن رجــوع المســتأجر عليــه ، والثــاني عــن حرمانــه مــن االنتفــاع 
 . ( 1129) اإليجار قبل انقضاء مدته ، وذلك كله طبقًا لقواعد المسئولية التقصير ة

 بعض الصور المألوفة للتعرض الصادر من الغير -3

 تعداد لبعض هذه الصور :  -287

ب ونستعرض بعض الصـور المألوفـة للتعـرض الصـادر مـن الغيـر ، سـواء كـان هـذا التعـرض مبنيـًا علـى سـب
 قانوني أو كان تعرضًا ماديًا ، وهي صور يكثر وقوع ا في العمل .

ونبحــث من ــا الصــور الخمــس اآلتيــة ) أ ( تعــدد المســتأجر لعــين واحــدة مــن مــؤجر واحــد وتــزاحم م . ) ب ( 
التعـــرض الصـــادر مـــن جيـــران مســـتأجر ن مـــن مـــؤجر واحـــد . ) حــــ ( التعـــرض الصـــادر م جيـــران مســـتأجر ن مـــن 

 . ) د ( التعرض الصادر من ج ة حكومية . ) هـ ( التعرض الناشئ م سرق العين المؤجرة . مؤجر ن مختلفين

 ) أ ( تعدد المستأجرين لعين واحدة من مؤجر واحد وتزحمهم

 نصوص قانونية : -288

 م التقنين المدني على ما يأتي :  149تنص المادة  

إلــى وضــع يــده علي ــا دون غــش ، فــإذا كــان إذا تعــدد المســتأجرون لعــين واحــدة فضــل مــن ســبا مــن م  -1" 
مستأجر عقار قد سـجل عقـده وهـو حسـن النيـة ، قبـل أن يضـع مسـتأجر آخـر يـده علـى العقـار المـؤجر أو قبـل أن 

 يتجدد عقد إيجاره ، فإنه هو الذي يفضل"  .

التعـرض" فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجر ن ، فليس ل م فيما تعارض فيه حقوق م إال طلـب  -2" 
 (1121 ) . 

 . ( 1121) 118/  961و قابل النص في التقنين المدني القديم المادة 
                                                 

 . 414ص  123سليمان مرقس فقرة  – 121فقرة  19نيول وريبير بال – 113فقرة  1( جيوار  8824) 
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  222: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8823) 

فةي المشةروع  192النص تحت رقةم الجديد ، فيما عدا بعض تحويرات لفظية ، أدخلتها لجنة المراجعة فتم التطابق ، وأقرت اللجنة 
) مجموعةة األعمةال  124، ثةم وافةق عليةه مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم  191النهائي ، ووافق مجلس النواب علةى الةنص تحةت رقةم 

 ( . 112ص  – 119ص  3التحضيرية 
دم من وضع يده ا,ال . ولكن : في حالة تعد المستأجرين لعقار واحد في آن واحد ، يق 339/  411: م  التقنين المدني القديم(  8821) 

 إذا سجل أحد مستأجري العقار سند إيجاره قبل وضع يد  يره عليه أو قبل انتهاء االيجارالمحدد ، ، فهو الذي له األولوية . 
ر على العقار وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ، إال أن النص الوارد في التقنين المدني القديم مقصو

 ( . 382ص  482دون المنقول . ولكن تطبيق القواعد العامة عل المنقول تؤدي إلى نفس األحكام : اإليجار للمؤلف فقرة 
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 الفهرس العام

وفــي التقنــين المــدني  – 111و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 . ( 1126) والعقود اللبنانيوال مقابل له في التقنين المدني العراقي ، وال في تقنين الموجبات  – 142الليبي م 

هننـه إذا تعـدد  989وقد وضع هـذا الـنص بـين النصـوص المتعلقـة بضـمان التعـرض الصـادر مـن الغيـر ، $
المستأجرون لعين واحدة مؤجر واجد ، فكل من م يجوز له أن يتعرض لآلخـر ن هننـه يسـتند إلـى حـا يتعـارض مـع 

الــنص ، كــان للبــاقي أن يرجعــوا بضــمان االســتحقاق علــى حقــوق م . وإذا فضــل أحــدهم طبقــًا لألحكــام المقــررة فــي 
. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد : " وقد وضع النص بـين النصـوص  ( 1124) المؤجر

 . ( 1128) المتعلقة بضمان االستحقاق ، هنن تفضيل أحد المستأجر ن المتزاحمين يوجب ضمان االستحقاق للباقين

 ق النص : مجال تطبي -289

 و الحظ ، بادئ ذي بدء ، أن تطبيا النص يكون عند توافر شرطين : 

) الشرط اهنول ( أن يكون كل مستأجر من المستأجر ن المتزاحمين قد تعاقد مع شخص يملك حـا اإليجـار 
كــل ، كمـا إذا اسـتأجر شـخص مــن المالـك وكـان ذا أهليـة لإليجــار واسـتأجر اآلخـر مـن وكيــل المالـك ، أو اسـتأجر 

من مــا مــن المالــك أو مــن الوكيــل ، أو اســتأجر احــدهما مــن الوصــي قبــل تســجيل اإلذن للقاصــر فــي تســليم أموالــه 
واستأجر اآلخر من القاصر بعد تسجيل اإلذن . أما إذا اسـتأجر أحـدهما ممـن يملـك حـا اإليجـار واآلخـر ممـن ال 

و كــان الثــاني اســبا منــه فــي التــار خ وفــي يملــك هــذا الحــا ، فــال شــك فــي أن المســتأجر اهنول هــو الــذي يفضــل ولــ
التســجيل وفــي وضــع اليــد . ذلــك هنن المــؤجر ل ــذا اهنخيــر ال يملــك اإليجــار فــال يســتطيع تنفيــذ التزاماتــه ، و كتفــي 

 . ( 1121) المستأجر منه في هذه الحالة بالرجوع عليه بالتعو ض

المتـزاحمين ، أو علـى اهنقـل أن تكــون ) الشـرط الثـاني ( أن تكـون مـدة اإليجـار واحـدة لكـل مـن المسـتأجر ن 
مدة احدهما متدخلة في مدة اآلخر ، أي تكون هناك مدة مشتركة بين العقدين . و تحقـا ذلـك إذا اسـتأجر احـدهما 

، واسـتأجر اآلخـر عـن المـدة نفسـ ا ، أو اسـتأجر  1169لغاية آخر ديسـمبر سـنة  1169مثال من أول يناير سنة 
                                                 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8821) 

 ) مطابق ( . 131 التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 122م التقنين المدني الليبي 

 : ال مقابل فتسري القواعد العامة وسيأتي ذكرها في المتن . المدني العراقيالتقنين 
 : ال مقابل ويغلب إتباع ما يجري عليه العمل في يفرنسا وسيأتي ذكره في المتن . تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . 142فقرة  1بودري وفال  – 288فقرة  19( هيك  8822) 
 . 1هامل  399ص  181منصور مصطفى منصور فقرة  – 111 3 ( مجموعة األعمال التحضيرية 8829) 
 128عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  – 1هامل  213ص  123سليمان مرقس فقرة  – 382ص  42( اإليجار للمؤلف فقرة  8828) 

منصةةور مصةةطفى  – 48عبةةد المةةنعم البةةدراوي  – 491ص  – 491ص  119محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 222ص  – 221ص 
 . 198ص  142عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 399ص  181ة منصور فقر
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 الفهرس العام

فتتــدخل مــدة المســتأجر الثــاني لثــاني فــي مــدة  1161لغايــة آخــر يونيــه ســنة  1169مــن أول يوليــه ســنة  $981 
. أمـا إذا كانـت مـدة المسـتأجر  ( 1190) 1169لغاية آخر ديسـمبر سـنة  1169المستأجر اهنول من أول يوليه سنة 

، فال محل الثاني الحقة لمدة المستأجر اهنول وغير متدخلة في ا ، ولو كان عقدا اإليجار قد صدرا في وقت واحد 
لتطبيا النص ، و ستوفي المستأجران متعاقبين كـل من مـا مدتـه كاملـة . فـإذا اسـتأجر شـخص عينـًا مـن أول ينـاير 

لغايــة آخــر  1161، واســتأجر آخــر نــس العــين مــن أول ينــاير ســنة  1169لغايــة آخــر ديســمبر ســنة  1169ســنة 
ول ا يسـتوفي مدتـه إلـى آخرهـا ثـم يعبـه الثـاني ، فال تزاحم بين هـذين المسـتأجر ن ، وكـان لـأل 1161ديسمبر سنة 

 فيستوفي مدته كاملة . 

مدني ، وهي تسـري علـى المنقـول والعقـار .  149فإذا ما توافر هذان الشرطان ، انفتح مجال تطبيا المادة 
 فنبدأ ببحث النص بالنسبة إلى المنقول ، ثم نبحثه بالنسبة إلى العقار .

 ل : تزاحم المستأجرين للمنقو -291

مدني في صدرها ، كمـا رأينـا ، أنـه إذا تعـدد المسـتأجرون لعـين واحـدة فضـل مـن سـبا  149/1تقرر المادة 
مــن م إلــى وضــع يــده دون غــش . وهــذا الــنص عــام يســري علــى كــل عــين مــؤجرة ، ســواء كانــت منقــوال أو عقــارًا . 

 فنقتصر هنا على تطبيق ا فيما يتعلا بالمنقول .

للقواعـد العامـة . فالمسـتأجر لـيس لـه إال حـا شخصـي فـي ذمـة المـؤجر ، ف ـو دائـن  والنص ليس إال تطبيقاً 
عادي ال يتقدم على غيره من الدائنين العاديين . فإذا تعدد المستأجرون المنقول واحد ، كـان كـل مـن م دائنـًا عاديـًا 

خ عقـود اآلخـر ن . إذ الـدائنون للمؤجر ، فال يتقدم أحد على آخر حتى لـو كـان تـار خ عقـده ثابتـًا وسـابقًا علـى تـار 
مـدني ( . فمـن سـبا  291/2العاديون ال يتقدم أحد من م على اآلخر ولو كان حقه سابقًا ، بل يتساوون جميعـًا ) 

مـن م إلــى اســتيفاء حقــه فــاز بــه كــامال ، ولــو كــان هــذا الحــا متــأخرًا فــي الوجــود عــن حقــوق الــدائنين اآلخــر ن . وال 
استيفاء الدائن لحقه قد تم دون أن يكون هنا كتواطؤ بينه وبين المدين الذي وفاه حقه  يشترط في ذلك إال أن يكون 

 مدني إذ تقول :  212. وهذه القاعدة مقررة في الفقر الثانية من المادة 

" وإذا وفي المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضـاء اهنجـل الـذي عـين أصـال للوفـاء ، فـال يسـري هـذا  $981
باقي الدائنين . وكذلك ال يسري في حق م الوفاء ولو حصل بعد انقضاء هذا اهنجل ، إذ كان قد تم الوفاء في حا 

 نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه"  .
                                                 

ص  119محمةةد علةي إمةةام فقةةرة  – 221ص  128عبةةد الفتةاح عبةةد البةةاقي فقةرة  – 213ص  123( سةليمان مةةرقس فقةرة  8849) 

عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 399ص  399ص  181منصور مصطفى منصور فقرة  – 48عبد المنعم البدراوي ص  – 491
 . 189ص  – 198 ص 142
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 الفهرس العام

مــدني ، إذ تقــرر أنــه إذا تعــدد المســتأجرون لعــين واحــدة فضــل مــن ســبا مــن م إلــى وضــع يــده  149فالمــادة 
ن نطبـا اهنحكـام التـي  تقـدم ذكرهـا علـى عقـد اإليجـار إذا تعـدد المسـتأجرون لعـين دون غش ، ال تفعل أكثر من أ

واحدة . ذلك أنه إذا استأجر المنقول الواحد شخصان ، ف مـا دائنـان عاديـان للمـؤجر كمـا قـدمنا . وال عبـرة بأسـبقية 
ر خ ثابت فـي أول ينـاير عـن تار خ إيجار احدهما على تار خ إيجار اآلخر ، فلو أن اهنول استأجر المنقول بعقد تا

مـدة تبــدأ مــن أول مــارس ، واســتأجر الثــاني ذات المنقــول مــن نفــس المجــر عــن مــدة تبــدأ هــي أيضــًا مــن أو لمــارس 
ولكن بعقد تار خ ثابت فـي أول فبرايـر ، لمـا تقـدم المسـتأجر اهنولـى علـى المسـتأجر الثـاني لمجـرد أن إيجـاره اسـبا 

اني سبا إلى وضع يده دون غش على المنقول ، لكان هو الذي يتقدم رغمًا من في التار خ . ولو أن المستأجر الث
تأخر تار خه . ذلك أن معنى وضع يده على المنقول هو أن استوفى حقـه م المـؤجر فتسـلم العـين منـه ووضـع يـده 

 . كما قدمنا . ( 1191) علي ا ، فيكون شأنه شأن أي دائن عادي استوفى حقه دون غش فخلص له هذا الحا

مــدني ، بالنســبة إلــى المنقــول ، لســت إال تقر ــرًا للقواعــد العامــة .  149/1ونــرى مــن ذلــك أن المــادة  $986
ومقتضــى تطبيق ــا أنــه إذا تــزاحم مســتأجران لمنقــول واحــد ، قــدم مــن وضــع يــده أوال علــى المنقــول ، هننــه هــو الــذي 

، ولـو كــان عقـد هــذا المسـتأجر اآلخــر  اسـتوفى حقــه مـن مدينــه المـؤجر فــيخلص المنقـول لــه دون المسـتأجر اآلخــر
أسبا في التـار خ . ولمـا كانـت القاعـدة أن وفـاء المـدين المعسـر للـدين عنـد حلـول أجلـه ال يسـري فـي حـا الـدائنين 

 ( 1192)  مـدني ( 212/2اآلخر ن إذا كان قد ت نتيجة تواطؤ بين المدين والدائن الـذي اسـتوفى حقـه كمـا رأينـا ) م 
، فتطبيا هذه القاعدة في الحالة التي نحن بصددها يقتضي أن يكون المستأجر الـذي وضـع يـده علـى المنقـول قـد 

                                                 

( فوضع يد المستأجر على العين المؤجرة هو استيفاء لحقه مةن المةؤجر كةدائن شخصةي لةه ومةن معنةى االسةتياء للحةق جةاء  8841) 

التفضيل ، ولم يجيء من مجرد وضع اليد . وهناك رأي يذهب إلةى أن التفضةيل إنمةا يجةيء مةن وضةع اليةد ذاتةه مجةرداً مةن معنةى 
 in pari causa melior est causa) دة المعروفة التي تقضي بأنه عند تعاد المركةزين يفضةل واضةع اليةد االستيفاء ، طبقاً للقاع

possidentis )  128عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 1119ص  331رقم  41المحاماة  1832ديسمبر سنة  21) استئناف مصر 
( . ولو كان التفضيل آتياً من وضةع اليةد فةي ذاتةه  ، لوجةب  382ص  – 389ص  482وقرب اإليجار للمؤلف فقرة  – 229ص 

في العقار تفضيل المستأجر واضع اليد بموجب إيجار سابق ، تجد تجدداً ضمنياً أو صريحاً ، على المستأجر الةذي يسةجل عقةده بعةد 
مةدني  124/1بعكسه صريح نص المادة  وضع يد المستأجر األول بموجب اإليجار السابق وقبل تجدد هذا اإليجار ، وهذا ما يقضي

، فإن المستأجر الذي سجل قبل تجدد اإليجار ، أي قبل استيفاء المستأجر واضع اليد لحقه بمةو  باإليجةار الجديةد ، هةو الةذي فضةل 
 4هةامل  211ص  123وهذا هو الرأي الذي ذهب إليه بحق األستاذ سليمان مةرقس فقةرة  – 281كما سنرى ) انظر ما يلي فقرة 

عبةد  – 391ص  181منصور مصةطفى منصةور فقةرة  – 491ص  119وانظر أيضاً في نفس المعنى : محمد علي إمام فقرة  –
 ( . 189ص  142المنعم فر  الصدة فقرة 

إذا وفى الةدين العسةر أحةد دائنيةه قبةل انقضةاء األجةل الةذي عةين  "مدني تقضي أيضاً بأنه  232/2( هذا وقد رأينا أن المادة  8842) 

. والمفروض هنا أن المؤجر سلم العين للمسةتأجر قبةل حةول ميعةاد بةدء   "أصال للوفاء ، فال يسري هذا الوفاء في حق باقي الدائنين
ال لينتفع بها ، فال يسلمها إذن إال عند حلول االنتفاع ، وهذا الفرض نادر الحصول في العمل ، فإن المؤجر ال يسلم العين للمستأجر إ

بدء االنتفاع . وإذا وقع أن المؤجر سلم العين للمستأجر قبل حلول ميعاد بدء االنتفاع ، فال يمكن أن يكون هذا التسليم إال عن طريةق 
مةدني ال تتطلةب  232/2مةادة الغل إضرارا بالمستأجر اآلخر ، فال يسري في حق هذا األخير دون حاجة إلى إثبات الغل ، نفس ال

عبةةد المةةنعم  – 119محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 219ص  – 212ص  123إثبةةات الغةةل فةةي هةةذه الحالةةة ) سةةليمان مةةرقس فقةةرة 
 ( . 181ص  142عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 394ص  181منصور مصطفى منصور فقرة  – 31البدراوي 
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مـدني ، أو دن أن يكـون هنـاك تواطـؤ بيـه وبـين المـؤجر كمـا تقـول  149/1وضع يده دون غش كما تقول الماجـة 
رة لكــل مــن المســتأجر ن ، إذا ســـلم ا مــدني . ذلــك أن المــؤجر ، وهـــو مــدين بتســلمي العــين المـــؤج 212/2المــادة 

 ( 1199) هنحدهما ، اعتبر معسرًا  بالنسبة إلى اآلخر من ناحية تسليم العين ولو لم يكن معسـرًا مـن ناحيـة التعـو ض
. فيجب ، حتى يسري الوفاء في حا المستأجر اآلخر ، أن يكون المستأجر الذي وضع يده على العين لم يتواطـأ 

التواطــؤ هنــا أن كــون وقــت وضــع يــده علــى العــين المــؤجرة ال يعلــم بوجــود إيجــار ســابا مــع المــؤجر . ومعنــى عــدم 
علــى إيجــاره ، فــإذا كــان يعلــم بــأن هنــاك مســتأجرًا اســتأجر العــين قبلــه ، وبــادر إلــى تســليم العــين قبــل أن يتســلم ا 

ي وضع يده يعلم بوجود اآلخر ، ف ذا هو التواطؤ . وال يكون هناك تواطؤ إذا كان المستأجر الذ 984المستأجر $
مسـتأجر آخــر ولكنــه تــال  عليــه فــي تـار خ إجارتــه ، فــم حــا المســتأجر الســابا فـي هــذه الحالــة أن يبــادر إلــى تســليم 
العين حتى يـأمن مزاحمـة المسـتأجر التـالي لـه . كـذلك ال يكـون هنـاك تواطـؤ إذا كـان المسـتأجر المـزاحم سـابقًا فـي 

 . ( 1191) يده لم يكن يعلم بوجوده وقت وضع يده ، وإن علم بوجوده بعد ذلكالتار خ ، ولكن المستأجر الذي وضع 

مدني أنه إذا لم يوجد سـبب لتفضـيل أحـد المسـتأجر ن ، فلـيس ل ـم فيمـا  149وتقول الفقرة الثانية من المادة 
أنـه  تعارضت فيه حقوق م إال طلب التعو ض . ومقتضى تطبيا هـذا الـنص علـى المسـتأجر ن للمنقـول المتـزاحمين

، فال يمكن الحكم بتسـليم المنقـول هني مـا . فلـيس  ( 1191) إذا لم يسلم المؤجر المنقول هنحد من ما ، وطالباه معًا به
هنحد من ما أن يتقدم على اآلخر ، ولم يبقى إال الحكم لكل من ما بتعـو ض أساسـه ضـمان االسـتحقاق . كـذلك إذا 

، وعلـم المسـتأجر الالحـا بوجـود المسـتأجر السـابا ، لـم يسـتطع كان عقد أحد المستأجر ن سابقًا على عقد اآلخـر 
المستأجر الالحا أن يتسلم العين بطر ا الغش ، ومن ثم ال يكون هنا أيضًا سبب للتفضيل حتى إذا سـلم المـؤجر 

أمـا العين للمستأجر الالحا ، وال يبقى إال انتزاع العين مـن هـذا اهنخيـر والحكـم لكـل مـن المسـتأجر ن بـالتعو ض . 
يد هذا المستأجر يون دون غش ، و كـون وضـع اليـد  988إذا سلم المؤجر العين للمستأجر السباق ، فإن وضع $

                                                 

ي يتسلم العين ، ألنه ال يستطيع أن يطالب المؤجر بالتنفيذ العيني أي بتسليم العين ( وهذا التعويض يستحقه المستأجر الذي لم 8844) 
. فقد أصبح التنفيذ العيني مستحيال على المؤجر ، إذ ال يستطيع أن يسترد العين م المستأجر الذي تسلمها فهو مدين لةه بضةمان عةدم 

للمسةتأجر الةذي لةم يتسةلم العةين ، بعةد أن أصةبح التنفيةذ العينةي التعرض ومن وجب عليه الضمان ال يجةوز لةه االسةترداد . فةم يبةق 
 ( . 131فقرة  11مستحيال ، إال أن يطالب بالتعويض ) قارن بيدان 

( ويكون هناك تواطؤ ولو كان المستأجر الذي وضع يده ال يعلم وقت اإليجار بوجود المسةتأجر المةزاحم السةابق ، متةى كةان  8843) 
 – 211ص  13سةليمان مةرقس فقةرة  – 291ص  – 299ص  128) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  يعلم بوجوده وقت وضع اليةد

وقارن  – 181ص  – 189ص  142عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 392ص  181منصور مصطفى منصور فقرة  – 212ص 
ي علم المسةتأجر بوجةود مسةتأجر : وهما يذهبان إلى أنه ال يكف 39وعبد المنعم البداروي ص  499ص  119محمد علي إمام فقرة 

 –سابق بل يجب أيضاً أن يكون قد اتفق مع المةؤجر علةى أن يسةلمه العةين متواطئةاً معةه فةي ذلةك إضةراراً بحةق المسةتأجر السةابق 
واألولى من الناحية العملية أن يفترض تواطؤ المسةتأجر لمجةرد علمةه بوجةود مسةتأجر سةابق ، وذلةك إلةى أن يثبةت العكةس كمةا إذا 

بت المؤجر أنه لم يؤجر لمستأجر آخر إال بعد أن اعتقد أن المستأجر السةابق لةن ينفةذ عقةد اإليجةار وشةاركه المسةتأجر اآلخةر هةذا اث
 ( . 392ص  181االعتقاد فتسلم العين على هذا األساس : منصور مصطفى منصور فقرة 

 ، وال يبقى لآلخر إال الرجوع على المؤجر بالتعويض .( أما إذا طالبه أحدهما دون اآلخر ، فإنه يقضي بتسليم العين له  8841) 
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 هذا سببًا لتفضيله على المستأجر .

هذه هي أحكام المفاضلة بين المستأجر ن المتزاحمين للمنقول في التقنين المدني الجديد بموجب نص المادة 
ن التقنــين المــدني القــديم يشــتمل علــى نــص مماثــل بالنســبة إلــى المنقــول كمــا قــدمنا ، م هــذا التقنــين . ولــم يكــ 149

فكــان الواجــب تطبيــا القواعــد العامــة . ولمــا كانــت اهنحكــام التــي قــدمناها ليســت إال تطبيقــًا للقواعــد العامــة ، لــذلك 
ضًا فيما يتعلا بالعقار ، هنن أحكام تكون أحكام التقنينين القديم والجديد واحدة فيما يتعلا بالمنقول . وهي واحدة أي

 كما با القول . ( 1196) النصوص في التقنينين واحدة في هذه المسألة

وكان الواجب أن تكـون اهنحكـام التـي قـدمناها فـي المفاضـلة بـين المسـتأجر ن المتـزاحمين للمنقـول هـي نفـس 
ى نـص فـي هـذه المسـألة ، ال بالنسـبة إلـى أحكام القانون الفرنسي ، ذلك هنن التقنين المدين الفرنسـي ال يشـتمل علـ

المنقول وال بالنسبة إلى العقار . ولما كانت اهنحكام التي قدمناها ليست إال تطبيقًا للقواعد العامة ، فقد كان ينبغـي 
ا تسـري هـذه اهنحكــام فـي القـانون الفرنســي ، ال بالنسـبة إلــى المنقـول فحسـب ، بــل بالنسـبة إليـه والــى العقـار معــًا . 

ران القضاء الفرنسي قد استقر أخيرًا على غير ذلك ، وقضـت محكمـة الـنقض الفرنسـية فـي أحكـام حديثـة بـأن  غي
المفاضــلة بــين المســتأجر ن المتــزاحمين ، فــي المنقــول وفــي العقــار ، تكــون علــى أســاس اهنســبقية فــي تــار خ عقــد 

 .  ( 1194) الذي يتقدم اإليجار ، فمن كان من المستأجر ن عقده اسبا في ثبوت التار خ كان هو

                                                 

 . 299مدني قديم آنفاً فقرة  339/  411مدني جديد و م  124( انظر م  8841) 
وهنةاك رأي فةي  – 21مختصةر  1813داللةوز  1813) حكمان ( وأول يونيه سةنة  1813فبراير سنة  12( نقض فرنسي  8842) 

 – 92داللوز  1991يوليه سنة  49فرنسا يذهب إلى أن الافضلية تكون لمن وضع يده أوال تبطيقا للقواعد العامة ) ليون الاستئنافية 
جازيةةت دي باليةةه  1838يوليةةه سةةنة  21 – 198 – 2 – 1841جازيةةت دي باليةةه  1841يوليةةه سةةنة  11بةةاريس  – 242 – 2

1838 – 2 – T ز انظرBail 1  فةإذا  28وفقةرة  24فقةرة  1جيةوار  – 292وفقرة  234وفقرة  31فقرة  1ديفرجييه  – 2و . )
لم يضع أحد من المستأجرين يده على العين ، يع حق اإليجار وقسم الثمن بينهم ، وذلك منهم الرجوع علةى المةؤجر ببقيةة التعةريض 

ا ، وهو الرأي الذي استقر أخيراً كما قررنا بأحكام محكمة الةنقض ( . ولكن الرأي الراجح في فرنس 28وفقرة  24فقرة  1) جيوار 
الحديثة ، هو أن تكون األفضلية لألسبق فةي ثبةوت التةاريخ ، قياسةاً علةى تقةديم المسةتأجر األسةبق فةي التةاريخ علةى المشةتري للعةين 

 11حةق المشةتري ) روان االسةتئنافية  المؤجرة ، فإذا كان يتقدم على المشتري فأولى أن يتقدم على مستأجر آخةر حقةه أضةعف مةن
مارس  4إكس  – 498 – 2 – 1899جازيت دي تريبينو  1899يونيه سنة  1باريس  – 29 – 2 – 21داللوز  1918ماس سنة 

وأحكةام الةنقض الحديثةة  – 144 – 1819داللةوز  1838يوليةه سةنة  21بةاريس  – J . C . P . 1839 – 2- 3323 1839سنة 

فقرة  1بودري وفال  – 12وهامل  292ص  – 411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 128فقرة  11بيدان  –يها السابق اإلشارة إل
( . أمةا إذ كانةت عقةود المسةتأجرين  يةر  2191فقةرة  2بالنيةول وريبيةر وبوالنجيةه  - - 138فقةرة  19بالنيول وريبير  – - 149

 4ثابت التاريخ ، أو كانت ثابتة التاريخ في يوم واحد ، فهناك اتفا  على ا المستأجر واضع اليد هو الذي يفضةل ) ردبةه االسةتئنافية 
( . فإذا لم يضع أحد من  12وهامل  292ص  – 411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -111 -2 – 21داللوز  1929أ سطس سنة 

المستأجرين يده على العين ، فال وجه لتفضيل احدهم ، ومن سبق إلى المطالبة بتسةليم العةين سةلمت الهةي ، ورجةع البةاقي بتعةويض 
قوقهم تتهاتر ، وتفسخ عقود اإليجار كلها ، ويرجعون جميعاً على المؤجر . أما إذا طالبوا جميعاً في وقت واحد بتسليم العين ، فإن ح

 ( . 132فقرة  1بتعويض على المؤجر ) بودري وفال 
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 تزاحم المستأجرين للعقار : -290

كل ما قدمناه عن المفاضلة بين المستأجر ن المتزاحمين للمنقول عـن طر ـا اهنسـبقية إلـى وضـع اليـد علـى  
مـدني  149العين المؤجرة يسري في المفاضلة بين المستأجر ن المتزاحمين للعقار . صدر الفقرة اهنولى من المادة 

ن لعين واحدة ، ولم تميز بين ما إذا كانـت العـين عامة ، كما رأينا ، إذ تعرض للمفاضلة بين المستأجر ن المتعددي
 منقوال أو عقارًا .

فإذا اسـتأجر شخصـان عقـارًا مـن مـؤجر واحـد ، لـم يكـن احـدهما أولـى بالتفضـيل مـن اآلخـر ولـو كـان تـار خ 
على النحـو الـذي بينـاه  ( 1198) عقد أسبا . ولكن إذا تسلم أحدهما العقار من المؤجر ، ووضع يده عليه دون غش

ما تقدم ، ف و الذي فضل ، هننه استوفى حقه من مدينة دون أن يتواطأ في ذلك مع المدين لإلضرار بالمستأجر في
 اآلخر ، فيخلص له العقار ، و رجع المستأجر اآلخر على المؤجر بالتعو ض على أساس ضمان االستحقاق .

فـرد بـه دون المنقـول ، فتقـول مـا مدني في عجزها تخص العقار بحكم ين 149ولكن الفقر اهنولى من المادة 
وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخـر يـده علـى العقـار  910يأتي : " فإذا كان مستأجر عقار سجل عقده $

المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره ، فإنه هو الذي يفضل"  . وقد كان هذا هو أيضًا حكم التقنـين المـدني القـديم 
ا القـــول . فـــالعبرة إذن فـــي العقـــار باهنســـبقية فـــي أحـــد شـــيئين : وضـــع اليـــد أو كمـــا ســـب 118/  961فـــي المـــادة 

. فـإذا كـان أحـد المسـتأجر ن للعقـار قـد وضـع يـده عليـه قبـل أن يسـج المسـتأجر اآلخـر عقـده ، أن  ( 1191) التسجيل
كان حسن هو الذي يفضل . أما إذ سجل المستأجر اآلخر عقده قبل أن يضع المستأجر هنول يده على العقار ، و 

 ، فالمستأجر الذي سجل عقده هو الذي يفضل هنن التسجيل سبا وضع اليد . ( 1110) النية

 توضح ما تقدم : ( 1111) ونسوق بعض أمثلة

تنازع مستأجران لعقار واحد ، أحدهما وضع يده على العقار ولم يسجل ، واآلخر لم يضع يده ولمـي يسـجل 

                                                 

 1839ديسمبر سنة  21استئناف مصر  – 139ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  1811يناير سنة  22( نقض مدني  8849) 

 . 112ص  192رقم  8المحاماة  1828نيه سنة يو 21اإلسكندرية الوطنية  – 114رقم  19المجموعة الرسمية 
( ويعدل تسجيل عقد اإليجار تسجيل صحيفة دعوى صحة انعقاده إذا أشةر علةى هةامل التسةجيل بةالحكم الصةادر فهةا ) عبةد  8848) 

عكةةس  ذلةةك  – 393ص  181منصةةور مصةةطفى منصةةور فقةةرة  – 1هةةامل  291ص  291ص  128الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة 
 ( . 29ص  12م  1833ديسمبر سنة  29استئناف مختلط 

(  أي ال يعلم وقت التسجيل بوجود عقد إيجار سابق على عقد إيجاره ، ولو علةم بوجةود عقةد إيجةار الحةق لعقةد إيجةاره فةإن  8839) 
مقصةود هذا العلم ال يجعله سيء النية ويصح التسجيل . وإذا كان قانون الشهر العقاري ال يشترط حس النية لصحة التسجيل ، فإن ال

بالتسجيل في هذا القانون هو التسجيل الناقل لحق عينين . أما التسةجيل هنةا فةالغرض منةه المفاضةلة بةين المسةتأجرين المتةزاحمين ، 
 ( . 4هامل 18ص  123فاشتراط في القانون حسن النية ) سليمان مرقس فقرة 

 . 381ص  – 384ص  482( اإليجار للمؤلف فقرة  8831) 
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. وكـذلك يكـون الحـل  ( 1112) المسـتأجر اآلخـر اسـبا فـي التـار خ. في هذه الحالة يفضل من وضع يده ، ولو كان 
 .  ( 1119) لو أن المستأجر اآلخر سجل عقده ولكن بعد ا وضع المستأجر اهنول يده على العقار

تنــازع مســتأجران لعقــار واحــد ، ولــم يضــع واحــد من مــا يــده علــى العقــار ولكــن احــدهما ســجل عقــده . فيكــون 
ولـــو كـــان عقـــد إيجـــار متـــأخرًا فـــي التـــار خ عـــن عقـــد إيجـــار  911مفضـــل ، $المســـتأجر الـــذي ســـجل عقـــده هـــو ال

. وكـــذلك يكــون الحـــل لـــو أن المســتأجر اهنول ســـجل عقــده أيضـــًا ولكـــن بعــد تســـجيل عقـــد  ( 1111) المســتأجر اهنول
المستأجر اآلخر . فما دام أحد المستأجر ن سجل عقده أوال ، فإنه هو الذي يفضل على المسـتأجر اآلخـر ، ولـو ا 

 . ( 1111) هذا سجل بعد ذلك عقده ووضع يده وكان اسبا في التار خ

 1162إلى آخر ديسمبر سنة  1162تنازع مستأجران لعقار واحد ، احدهما تسلم العقار من أول يناير سنة 
واسـتمر واضـعًا يـده علـى العقـار .  1169ثم تجدد عقده تجددا ضـمنيا أو صـر حًا سـنة أخـرى مـن أول ينـاير سـنة 

، وسجل عقد إيجاره قبل ذلك في  1169تأجر الثاني فقد استأجر العقار ذاته مدة سنة من أول يناير سن أما المس
، أي فــي وقــت كــان المســتأجر اهنول واضــعًا يــده علــى العقــار ولكــن ال بموجــب اإليجــار  1162أول ديســمبر ســن 

جر اهنول بموجـب اإليجـار الجديـد . الثاني الجديد بل بموجب اإليجار هنول ، هنن تسجيله تم قبل وضع يـد المسـتأ
وإذا صــح أن المســتأجر اهنول كــان وضــاعًا يــده بموجــب اإليجــار اهنول قبــل تســجيل عقــد المســتأجر الثــاني ، فــإن 

فيه واإليجار المتنازع فيه هو اإليجـار الجديـد ،  912وضع اليد هذا ال يعتد به هننه وقع بموجب إيجار ال تنازع $
بموجب هذا اإليجار الجديد جاء تاليا لتسـجيل المسـتأجر الثـاني لعقـد إيجـاره . و خلـص  ووضع يد المستأجر اهنول

) م ذك أن المستأجر الثاني هو الذي يفضل ، هننه سجل قبل أن يضـع المسـتأجر اهنول يـده تنفيـذًا لإليجـار الجديـد

                                                 

: وتفضةل المسةتأجر األسةبق فةي  222ص  113رقةم  2المحمةاة  1821فبرايةر سةن  13الكليةة الوطنيةة  ( قارن المنصورة 8832) 

 التاريخ على المستأجر واضع اليد .
 191ص  282رقةم  19المحاماة  1849يناير سنة  8الزقازيق  – 211ص  11م  1893مايو سنة  21( استئناف مختلط  8834) 
 . 112ص  494رقم  19ماة المحا 1849مارس سنة  12مصر الوطنية  –
( وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن األولوية عند تعدد المستأجرين لذات العقار ولذات المدة لمن وضع يده أوال ، إال فةي  8833) 

نيه يو 11حالة تسجيل العقار فاألولوية لصاحي العقد المسجل ، أما إثبات التاريخ فال يفيد التسجيل وليس له مفعوله ) مصر الوطنية 
 ( . 218ص  4االستقالل  1893سن 

ها ويجب التسجيل في تفضيل عقد على آخر ولو كان مدة اإليجار ال تزيد على تسع سوات ، ألن التسجيل هنا له  ةرض آخةر  يةر 
 الغرض الذي يريده المشرع من وجوب تسجيل عقد اإليجار إذا زادت مدته علةى تسةع سةنوات . ففةي الحالةة األولةى يةراد بالتسةجيل
 23تفضيل مستأجر على مستأجر مزاحم له ، أما في الحالة الثانية فيراد بالتسجيل سريان اإليجار في حةق الغيةر ) اسةتئناف مخةتلط 

هامل  218ص  123سليمان مرقس فقرة  – 1هامل  383ص  482اإليجار للمؤلف فقرة  – 483ص  41م  1824أبريل سنة 
 ( . 498ص  119محمد علي إمام فقرة  – 2هامل  292ص  128عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 1
( فاجتماع أسبقية التاريخ ووضع اليد والتسجيل لمستأجر واحد ال يغني أمام مستأجر آخر سجل عقده قبل أن يقةوم المسةتأجر  8831) 

ايةر سةنة فبر 11اسةتئناف مختلةف  – 422ص  21الحقةو   1891سبتمبر سةن  11األول بوضع اليد وبالتسجيل ) استئناف وطني 
 ( . 121ص  19م  1891
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1116 ) . 

أوال ثــم ســجل اآلخــر ،  و الحــظ أنــه إذا زادت مــدة اإليجــار علــى تســع ســنوات ووضــع أحــد المســتأجر ن يــده
اعتبـر المســتأجر المسـجل مــن الغيـر بالنســبة إلـى المســتأجر واضـع اليــد . ومـن ثــم ال يسـري عقــد المسـتأجر واضــع 
اليد في حا المستأجر المسجل إال لمدة تسع سنوات . فيفضل ل ذه المدة فقط . أما بعد هـذه المـدة ، فيجـب تسـليم 

. مثـل ذلـك ا تكـون مـدة إيجـار المسـتأجر  ( 1114) ال يـزال شـيء من ـا باقيـاالعين للمستأجر المسجل إذا كانت مدتـه 
واضع اليد اثنتي عشرة سنة ، ومدة إيجار المستأجر السمجل خمس عشرة سنة . فيفضـل واضـع اليـد و سـلم العـين 

هـذه مدة تسع سنوات ، ثم تسلم العين للمستأجر المسـجل الـذي بقـي لـه مـن مـدة إيجـاره سـت سـنوات فينتفـع بـالعين 
المدة الباقية . وغني عن البيان أن لو سجل أيضًا واضع اليد عقده قبل تسجيل عقد المستأجر اآلخر ، لسرى عقد 
إيجــار اهنول لكامــل مدتــه أي الثنتــي عشــر ســنة ، وبعــد ذلــك تســلم العــين للمســتأجر أآلخــر للبــاقي مــن مدتــه وهــو 

ســجل أقــل مــن تســع ســنوات ، فــال يمكــن تســليمه . كــذلك لــو كانــت مــدة إيجــار المســتأجر الم ( 1118) ثــالث ســنوات
المستأجر واضع اليد ، هنن مدة إيجار المستأجر المسـجل تكـون  919العين بعد انقضاء تسع سنوات من انتفاع $

قــد انقضــت . و بقــى المســتأجر واضــع اليــد فــي هــذه الحالــة ، حتــى لــو لــم يســجل عقــده ، منتفعــًا بــالعين ولــو بعــد 
 . ( 1111) يستوف كل مدته انقضاء تسع السنوات حتى

أما إذا كان النزاع بن مستأجر وضع يده ومستأجر لم يضع يده ولم يسجل ، فإن المستأجر الواضع اليد هو 
الذي يفضل كما قدمنا . فلو أن هذا اهنخير كانت مدة إيجـاره أكثـر مـن تسـع سـنوا ولـم يسـجل عقـده ، ف ـو مفضـل 

عليـه المسـتأجر اآلخـر بوجـوب قصـر المـدة التـي يفضـل في ـا علـى لكامل مدته علـى المسـتأجر اآلخـر . وال يحـتج 
تســع ســنوات لعــدم تســجيل عقــد المســتأجر اهنول ، ذلــك أن المســتأجر اآلخــر لــم يســجل هــو أيضــًا عقــده ، وهــو ال 
يعتب من الغيـر إال إذا سـجل . فيسـري عليـه عقـد المسـتأجر م مـا طالـت مدتـه ، ولـو لـم يكـن هـذا العقـد مسـجال . 

ا تكون مدة إيجار المستأجر الواضع اليد اثنتي عشر سنة ، ومدة إيجار المستأجر اآلخر الـذي لـم يضـع مثل ذلك 
يده ولم يسجل خمس عشرة سـنة ، فيسـري إيجـار واضـع اليـد لكامـل مدتـه أي الثنتـي عشـرة سـنة ، وبعـد ذلـك تسـلم 

                                                 

وقةارن  – 29ص  12م  1833ديسةمبر سةنة  29 – 92ص  113رقةم  14جازيت  1824يناير سنة  8( استئناف مختلط  8831) 

رقةم  19الجموعةة الرسةمية  1899ديسةمبر سةنة  24 – 11رقةم  19المجموعةة الرسةمية  1899استئناف وطني أول ديسمبر سنة 
: وهذه األحكام تفضل من استأجر قبل تجدد واضع اليةد ،  382ص  112رقم  2المحاماة  1822فبراير سنة  22 – 199ص  29

 ولو لم يسجل مادام عقده ثابت التاريخ .
حية  يةرد علةى رأي مخةالف لألسةتاذ عبةد  1هامل  222) وانظ رص  222ص  – 221ص  123( سليمان مرقس فقرة  8832) 

 – 182ص  142عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 391ص  181منصور مصطفى منصور فقرة  –(  228الفتاح عبد الباقي فقرة 
 – 299  - 292ص  411فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 148فقةرة  1وانظر رأياً ممةاثال فةي القةانون الفرنسةي : بةودري وفةال 

 . 212ص  138فقرة  19بالنيول وريبير 
 تكن تزيد على تسع سنوات ، لسري إيجاره لكامل مدته ولو لم يسجل .( ولو أن مدة إيجار واضع اليد لم  8839) 
 . 1هامل  381ص  482( اإليجار للمؤلف فقرة  8838) 
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 . ( 1110) العين للمستأجر اآلخر للباقي من مدته وهو ثالث سنوات

تقدم أنه إذا تزاحم مستأجران لعقـار واحـد ، فضـل من مـا مـن كـان اسـبا مـن اآلخـر إلـى وضـع  و خلص مما 
اليد أو إلى التسجيل . فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجر ن على اآلخر ، بـأن ل يسـبا أحـدهما اآلخـر فـي 

ه حقوق مـا ، إال طلـب لـم يبـا لكـل مـن المسـتأجر ن ، فيمـا تعارضـت فيـ 911،  ( 1111) وضع اليد أو فـي التسـجيل
  911، وقـد تقـدم مثـل ذلـك فـي المفاضـلة $ ( 1112)  مـدني ( 149/2التعو ض على أساس ضمان االسـتحقاق ) م 

                                                 

) حي  جاء أن إيجةار واضةع اليةد ال يسةري إال  1هامل  381ص  482وقارن ا  – 224ص  123( سليمان مرقس فقرة  8819) 
مستأجر اآلخر لم يسةجل عقةده هةو أيضةاً  فةال يعتبةر مةن الغيةر ، فيسةري علةي لمدة تسع سنوات ألنه لم يسجل ، ولم ينظر إلى أن ال

 اإليجار األول لكامل مدته ولو زادت هذه المدة على تسع سنوات ( .
( ويتحقق ذلك في حاالت أربع : ) أ ( إذا م يسلم المؤجر العقار ألي من المستأجرين ، ولم يسةجل أحةد منهمةا عقةده . ) ب (  8811) 

المؤجر العقار ألي من المستأجرين ، وسجل كل منهما في يوم واحد عقةده وهةو حسةن النيةة . )   ( إذا لةم يسةلم المةؤجر إذا لم سلم 
العقار ألي من المستأجرين ، وسجل أحدها عقده وهو سيء النية . ) د ( إذا سلم المؤجر العقار ألحدهما بطريق الغل ، ولةم يسةجل 

 اآلخر عقده .
ع ، يستطيع كل من المستأجرين مطالبة المؤجر قضاء بتنفيذ اإليجار وتسليمه العقار . فةإذا حكةم لةه بالتسةليم ، في هذه الحاالت األرب

لم يستطع المستأجر اآلخر إال أن يرجع بالتعويض على المؤجر . أمةا إذا دخةل المسةتأجر اآلخةر فةي الةدعوى لمقامةة مةن المسةتأجر 
اإليجةةار  – 132فقةةرة  1وتتهةةاتر حقوقهمةةا ، فةةيحكم لهةةا معةةاً بةةالتعويض ) بةةودري وفةةال األول ، فإنةةه ال يحكةةم ألي منهمةةا بالتسةةليم 

عبد  – 481ص  119محمد علي إمام فقرة  – 1امل  293ص  191عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 382ص  482للمؤلف فقرة 
 392ص  181فى منصور فقةرة وقارن منصور مصط – 182ص  142عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 32المنعم البدراوي ص 

 ( . 399ص  –
بقيت حالة خامسة ، هي أن يضع مستأجر يده في نفس اليوم الذي سجل فيةه اآلخةر عقةده . فةد ذهةب رأي إلةى أنةه ال يوجةد فةي هةذه 

لةى مني . وقةد نصةت المذكةةر اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي ع 124الحالة سبب للتفصيل ، كما هو المهفوم من سيا  نص المادة 
بأن كانوا كلهم لم يسةجلوا ولةم  "ذلك صراحة ، إذ تعدد الحاالت التي ال يوجد فيها سبب لتفضيل أحد المستأجرين المتعددين فتقول : 

انظةر  – 111ص  3) مجموعة األعمال التحضةيرية   "يضعوا يدهم ، أو كان أحدهم وضع يده في الوقت الذي سجل فيه اآلخرون
محمةد  – 221ص  – 229ص  123في الهامل التالي ( . وانظر فةي هةذا المعنةى سةليمان مةرقس فقةرة أيضاً المذكرة اإليضاحية 

. ولكن ظاهر نةص  182ص  142عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 32عبد المنعم البدراوي ص  – 489ص  119علي إمام فقرة 
مدني يجعل المستأجر واضع اليد ، في هذه الحالة الخامسة ، مفضال على المستأجر المسجل . إذ النص يقضي بتفضةيل  124المادة 

ليةد فإنةه هةو الةذي يفضةل . المستأجر الذي سبق إلى وضع يده . ثم يستدرك فيقول إال إذا كان هناك مستأجر سجل عقده قبل وضةع ا
أما التسجيل الالحق لوضع اليةد  –ويستخلص من ذلك أن وضع اليد هو سبب التفضيل في األصل ، وال يعلوه إال تسجيل سابق عيه 

، وكذلك التسجيل المعاصر له في يوم واحد ، فال يعلو ، ويبقى وضع اليد على أصةله سةببا للتفصةيل ) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
: ويقول أيضاً بأفضلي واضع اليد إذا لم يعرف أي الحادثين ، وضع السد أو التسةجيل ، هةو الةذي حصةل  1هامل  292ص  199

( . وانظةر أيضةاً فةي احتمةال  393ص  181منصور مصطفى منصور فقةرة  –قبل اآلخر ، ويقع إثبات سبق التسجيل على مدعي 
اسةتئناف  – 382ص  482ل في النص للتقنين المدني الجديد : اإليجةار للمؤلةف فقةرة هذا المعنى في التقنين المدين القديم وهو مماث

ويتبةين مةن ذلةك أنةه إذا كةان التسةجيل معاصةراً لوضةع اليةد ، لةم ينةزع العقةار مةن  – 191ص  32م  1849مايو سةنة  29مختلط 
سةابقاً علةى وضةع اليةد ، فةإن العقةار ينتةزع عندئةذ واضع اليد ، بل يبقى معه إذ ال يوجد مستأجر مفضل عليه . أما إذا كان التسجيل 

 181من واضع اليد ويسلم إلى المستأجر المسجل إذ أن هذا مفضل عليه ) انظةر فةي هةذا المعنةى منصةور مصةطفى منصةور فقةرة 
 * .393ص 
ة مةن هةذه المةادة ، وقةد وزاد المشةروع أيضةاً الفقةر الثانية "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  8812) 

عرض فيها للفرض الذي  يوجد فيه سبب لتفضيل أحد المستأجرين ، فإن كانون كلهم لم يسجلوا ولةم يضةعوا يةدهم ، أو كةان احةدهم 
وضع يده في الوقت الذي سجل فيه اآلخرون . . فإذا  لم يكن هناك  ل ، لم يكن للمستأجرين فيما تعارضت فيةه حقةوقهم إال طلةب 

 ( . 111ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "، وهذا هو الحل الممكن المعقول التعويض
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ونقـول فيمـا تعارضـت فيــه حقوق مـا ، أمـا فيمـا لـم تتعـارض فيـه هــذه .  ( 1119) بـين المسـتأجر ن المتـزاحمين للمنقـول
مـدة إيجـاره ثـالث سـنوات ، ومـدة إيجـار اآلخـر خمـس سـنوات ،  الحقوق فيسري اإليجار . فلو أن أحد المسـتأجر ن

ففي الثالث السنوات اهنولى تعارضـت حقـوق المسـتأجر ن ، فتت ـاتر هـذه الحقـوق عـن هـذه المـدة و أخـذ كـل من مـا 
قـه تعو ضًا عن ا . أما في السنتين الرابعة والخامسة ، وهما السنتان الباقيتان للمستأجر اآلخر بعد أن ت ـاترت حقو 

مع حقوق المسـتأجر اهنول فـي السـنوات الـثالث اهنولـى ، فـال يوجـد مـزاحم للمسـتأجر اآلخـر وال يوجـد تعـارض فـي 
. وغني عن البيان أن العقار ،  ( 1111) الحقوق ، ومن ثم يسلم العقار في هاتين السنتين للمستأجر اآلخر لينتفع به

ثالث أولــى ، يجــوز للمــؤجر أن يــؤجره عــن هــذه المــدة وقــد أصــبح خاليــًا م حقــوق كــال المســتأجر ن فــي الســنوات الــ
لشخص ثالث ، بل يجوز لـه أن يـؤجر هني مـن المسـتأجر ن و كـون هـذا بإيجـار جديـد ال صـلة لـه باإليجـار اهنول 
الصادر لذا المستأجر . وتسري هذه اهنحكام كله ولو كانـت العـين المـؤجرة منقـوال ال عقـارًا ، فـإن الفقـرة الثانيـة مـن 

مــدني ، وهــي التــي تقصــر الت ــاتر علــى مــا تعارضــت فيــه الحقــوق ، تســري كمــا قــدمنا علــى العقــار  149 المــادة
 والمنقول .

 إحالة : –جواز رفع الدعوى من أحد المستأجرين المتزاحمين على اآلخر  -292

نـي علـى وقد قدمنا ، عند الكـالم فـي اهنحـوال التـي يجـوز في ـا للمسـتأجر أن يـدفع بنفسـه تعـرض الغيـر المب 
سبب قانوني ، أنه يجوز لكل من المستأجر ن المتزاحمين أن يرفـع دعـوى علـى اآلخـر ، أو أن يكـون مـدعي عليـه 

للمفاضـلة فيمـا بين مـا ، إذ يكـون لكـل من ـا صـفة فـي أن يكـون مـدعيًا أو  916في دعـوى يرفع ـا عليـه اآلخـر ، $
لــم يكــن إدخالــه علــى ســبيل االحتيــاط ليســاعد  مــدعي عليــه . وذلــك دون حاجــة إلدخــال المــؤجر فــي الــدعوى ، مــا

المستأجر في الدفاع وليقضي عليه بضمان االستحقاق فيما إذا قضي للمستأجر اآلخر بتفضيل عقده . فنحيل هنا 
 . ( 1111) على ما قدناه هناك

                                                 

 . 289( انظر آنفاً فقرة  8814) 
منصور مصطفى  -1هامل  293ص  191عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 1هامل  382ص  482( اإليجار للمؤلف فقرة  8813) 

إيجار ثال  سنوات وقةام بةه سةبب يفضةل بةه علةى مسةتأجر آخةر وكذلك األمر لو أن مستأجراً مدة  – 391ص  181منصور فقرة 
مدة إيجةاره خمةس سةنوات ، فةإن العةين تسةلم للمسةتأجر األول فيسةتوفي مةدة إيجةاره ، ثةم تسةلم العةين للمسةتأجر الثةاني مةدة السةنتين 

مطالبة المؤجر بتعةويض عةن  األخرتين من إيجاره ألن حقه في هذه المدة ال يتعارض معه حق آخر مفضل عليه, وللمستأجر الثاني
ص  482مدة ثال  السنوات األولى التي حرم فيها من االنتفاع بالعين بسبب أفضلية المستأجر األول عليةه ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

( . وفةةي جميةةع األحةةوال يجةةوز للمسةةتأجر الثةةاني أن يطلةةب فسةةخ اإليجةةار والتحلةةل مةةن التزاماتةةه مةةع التعةةويض ،  1هةةامل  382
 ( . 391ص  181ة تقدير هذا الطلب ) منصور مصطفى منصور فقرة وللمحكم

وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بأنةه فةي حالةة االسةتعجال بسةبب قةرب ميعةاد  –فةي آخرهةا  221( انظر آنفاً فقةرة  8811) 

ذا المستأجر في تقريةر قاضةي الزراعة ، للقضاء المستعجل أن يحكم بتسليم العين ألحد المستأجرين المتزاحمين ، إذا رأى أن حظ ه
 ( . 29ص  12م  1833ديسمبر سنة  29الموضوع ألفضليته أكبر من  يره ، فيقرر له بذلك أفضلية موقتة ) استئناف مختلط 
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 ) ب ( التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجر واحد

 المراد بالجيران هنا : -294 

( ، ولـو كـانوا فـي غيـر منـزل واحـد بـل  colocatairesن هنـا المسـتأجرون مـن مـؤجر واحـدة ) يراد بالجيرا 
في منازل متجاورة . فيخرج الجيران المستأجرون من مؤجر ن مختلفين ولو كانوا في منزل واحد ، كأن كان المنزل 

لمســتأجرون ليســوا جيرانــًا منقســما إلــى عــدة طبقــات مملوكــة هنشــخاص مختلفــين ومــؤجرة لعــدة مســتأجر ن . ف ــؤالء ا
( بـالمعنى المقصـود هنـا ، ولكـن م جيـران مسـتأجرون مـن مـؤجر ن  colocatairesمستأجر ن مـن مـؤجر واحـد  ) 

 ( بالمعنى الذي سنراه فيما يلي . voisinsمختلفين ) 

 . ( 1116) ونرى مما تقدم أن العبرة  ، في الجيران هنا ، بوحدة المؤجر ال بوحدة المنزل

 فروض ثالثة :  -294

( التعــرض  1و جــب التمييــز ، فــي أعمــال التعــرض التــي تصــدر مــن الجيــران هنــا ، يــن فــروض ثالثــة : ) 
( التعرض  9( التعرض غير المستند ادعاء حا وال عالقة له بصفة المستأجر . )  2المستند إلى ادعاء حا . ) 

 غير المستند إلى ادعاء حا وله عالقة بصفة المستأجر .

 التعرض المستند إلى ادعاء حق :  -295

فــإذا حصــل تعــرض مــن أحــد الجيــران ، بــالمعنى المتقــدم لجــار لــه ، واســتند المتعــرض فــي تعرضــه إلــى حــا 
يدعيه و غلب أن يكون مستمدًا من عقد إيجاره ، كان التعـرض مبنيـًا عـن سـبب قـانوني . فيكـون المـؤجر ضـامنًا ، 

لك أن يمنع المستأجر جاره من االنتفاع باهنجزاء المشتركة فـي المنـزل . مثل ذ ( 1114) و رجع المستأجر عليه وحده
. بـدعوى أن المــؤجر أبــاح لــه وحــده دون غيــره االنتفــاع ب ـذه اهنجــزاء ، أو أن يباشــر المســتأجر م نــة مقلقــة للراحــة 

أجر تجـارة أو ، أو أن يباشـر المسـت ( 1118) بجوار جاره ما دام غيـر ممنـوع نـم مباشـرة هـذه الم نـة فـي عقـد اإليجـار
صناعة ينافس ب ا جاره إذا كان الجار قد اشترط في عقد إيجاره عدم المزاحمة ولم يشترط المؤجر علـى المسـتأجر 

                                                 

عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 211اإليجار للمؤلف فقرة  – 194وفقرة  194فقرة  1بودري وفال  – 493فقرة  19( هيك  8811) 
ويعتبةةر المسةةتأجر مةةن البةةاطن جةةاراً يكةةون المةةؤجر مسةةئوال عنةةه ، فةةي الحةةدود التةةي سةةنذكرها ، مسةةئوليته عةةن  – 293ص  192

المستأجر األصلي . أما إذا تعرض المستأجر من الباطن للمستأجر األصلي نفسه ، فإن المؤجر ال يكون مسوال عنه ) بةودري وفةال 
 ( . 191فقرة  1
 . 121فقرة  19بالنيول وريبير  – 121فقرة  1بودري وفال  – 111فقرة  1جيوار  – 493فقرة  19( هيك  8812) 
قةارن  – 491ص  192عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 211اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 414( جرانموالن في العقود فقةرة  8819) 

 . 311ص  13م  1892فبراير سنة  29 – 23ص  9م  1981ديسمبر سنة  3استئناف مختلط 
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 . ( 1111) المزاحم ذلك

 التعرض غير المستند إلى ادعاء حق وال عالقة له بصفة المستأجر : -296

ال التعـــرض ال عالقـــة ل ـــا بصـــفة أمـــا إذا كـــان التعـــرض غيـــر مســـتند إلـــى حـــا مـــدعي ، فـــإذا كانـــت أعمـــ 
المستأجر المتعرض ، كما إذا تشاجر الجاران أو أهان المتعرض جاره أو تعدى عليه ، فالتعرض مادي ال يضمنه 

. وقاضــي الموضــوع هــو  ( 1160) المــؤجر ، وللمســتأجر المتعــرض لــه أن يرجــع مباشــرة علــى المســتأجر المتعــرض
 . ( 1161) ه بصفة المستأجر فال يضمن المؤجرالذي بيت فيما إذا كان التعرض ال عالقة ل

 التعرض غير المستند إلى ادعاء حق وله عالقة بصفة المستأجر :

أمــا إذا كانــت أعمــال التعــرض غيــر المســتندة إلــى ادعــاء حــا ل ــا عالقــة بصــفة المســتأجر ، كمــا إذا أعــد  
تأجر في صناعته مع تع ده باالمتنـاع المكان الذي يسكنه للع ارة دون اتفاق على ذلك مع المؤجر ، أو زاحم المس

عن ذلك في عقد اإليجار ، أو أدار في المكان المؤجر عمـال قلقـًا للراحـة ) كـرقص أو موسـيقى ( ، أو تـرك الميـاه 
، ماديـًا  ( 1162) تسيل في طبقته فتتسرب إلى الطبقة التي تحت ا ، أو غير ذلك من أعمـال التعـرض المـادي الضـار

، ف نـــاك رأي يـــذهب إلـــى أن هـــذا التعـــرض المـــادي ال يضـــمنه المـــؤجر وفقـــًا للقواعـــد  ( 1169) كـــان الضـــرر أو أدبيـــاً 
 . ( 1161) العامة ، وللمستأجر المتعرض له أن يرجع مباشرة على المستأجر المتعرض وليس له رجوع على المؤجر

، هنن  ولكـن الصـحيح أن هــذا التعـرض ، ولــو أنـه مــادي ، يضـمنه المـؤجر مــا دام صـادرًا مــن مسـتأجر منــه
المستأجر المتعرض ال  يعد من الغير بالنسبة إلى المؤجر . ف ذا اهنخير هو الذي أسكنه ، وم د لـه بـذلك السـبيل 

                                                 

( وللمؤجر ، إذا رجع عليه المستأجر المتعرض له ، أن يرجع هو بدوره على المستأجر المتعرض بغير حةق يطالبةه بةالكف  8818) 

فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 141فقرة  3دي با   – 911فقرة  1جيوار  – 121فقرة  1عن التعرض والتعويض ) بودري وفال 
الصادرة من المستأجر تعرضاً مبنياً علةى سةبب قةانون بةالمعنى المحةدود الةوارد فةي  وال تعتبر في فرنسا أعمال التعرض –(  121

فرنسي وتوجةب الضةمان قياسةاً علةى  1218مدني فرنسي ، ولكن هذه األعمال تعتبر مخالفة لنص المادة  1222و  1221المادتين 
 ( . 218ص  121فقرة  19التعرض المبني على سبب قانوني ) بالنيول وريبير 

 . 228ص  82محمد علي إمام فقرة  – 212اإليجار للمؤلف فقرة  – 191فقرة  1( بودري وفال  8819) 
 . 292ص  192( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  8811) 
( ، إال إذا  311 – 2 – 1891داللةوز  1891أ سةطس سةنة  12( وإدخال الجةار كلبةاً فةي مسةكنه ال يعةد تعرضةاً ) السةين  8812) 

( ، وترجةع هةذه  129فقرة  1دية . ويعد تعليق الثياب على النوافذ تعرضاً إذا تكرر كثيراً ) بودري وفال تسبب عن ذلك أضرار ما
 المسألة إلى البيئة السكنية ، ففي البيئات التي تعودت تعليق الثياب على النوافذ ال يعد هذا تعرضاً .

حتةى يتضةح جليةاً   "أو إضةرار "ها لجنة مجلس الشيوخ عبارة مدني أضافت إلي 121( وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة  8814) 
فةي الهةامل ( . ويعتبةر ضةرراً  239أن كل صور الضرر سواء أكان مادياً أم أدبياً داخله في نطا  تطبيق المادة ) انظر آنفةاً فقةرة 

 أدبياً إعداد المكان المؤجر للعهارة .
أوبري ورو وإسمان  – 121ص  1894جلة القانون المدني الفصلية سنة تعليق ديمو  في م – 199فقرة  1( بودري وفال  8813) 

محمةد كامةل مرسةي  – 2291فقةرة  2بالنيول وريبيةر وبوالنجيةه  – 142وفقرة  141فقرة  3دي با   – 42هامل  411فقرة  1
 . 144وفقرة  191ص  – 199ص  123عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 112ص  123فقرة 
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للتعرض . وخطأ المتعرض في تعرضه يعـد خطـأ عقـديًا يسـأل مـن أجلـه أمـام المـؤجر نفسـه ، فـإذا رجـع المسـتأجر 
. هــذا إلــى أن المســتأجر  ( 1161) المســتأجر المتعــرضالمتعــرض لــه علــى المــؤجر كــان ل ــذا اهنخيــر أن يرجــع علــى 

. والمـؤجر يضـمن التعـرض المـادي الصـادر مـن أتباعـه .  ( 1166) المؤجر 911المتعرض يعتبر حكمًا من إتباع $
مدني ، هذا المعنى إذ تقول : " و الحظ  141وقد أكدت المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في صدد المادة 

مسئوال عن التعرض المادي الصادر من الجيران إال إذا كان هو الذي أجر ل م ، فيكونون في  أن المؤجر ال يكون 
.  ( 1161) ، وفر ــا مــن الفق ــاء الفرنســيين ( 1168) . وهــذا الــرأي هــو الــذي يؤ ــده الفقــه المصــري  ( 1164) حكــم أتباعــه" 

 . ( 1140) والقضاء الفرنسي

ر مــن مســتأجر منــه علــى النحــو الــذي قــدمناه ، وإذا تقــر ران المــؤجر يضــمن أعمــال التعــرض المــادي الصــاد
لـــه طبقـــًا هنحكـــام هـــذا الضـــمان ، كـــان لـــه أن يرجـــع  100فإنـــه إذا تحققـــت مســـئوليته نحـــو المســـتأجر المتعـــرض $

بـالتعو ض علـى المسـتأجر المتعـرض ، وكـان لـه أيضـًا أن يطلـب منـه الكـف عـن تعرضـه ، بـل كـان لـه أن يطلــب 
 . ( 1141) اته كمستأجرفسخ عقد إيجاره إلخالله بالتزام

                                                 

وحتى يستطيع المةؤجر الرجةوع علةى المسةتأجر المتعةرض ، يجةب عليةه إخطةاره فةي وقةت  – 219ؤلف فقرة ( اإليجار للم 8811) 

( .  121 – 2 – 1898داللةوز  1899يوليةه سةنة  2مالئم حتةى يمتنةع عةن تعرضةه أو يبةرر العمةل الةذي أتةاه ) ليةون االسةتئنافية 
ويجب أيضاً على المستأجر المتعرض له إخطار المؤجر بالتعرض في وقت مالئم ، حتى يتمكن هذا من دفع التعةرض . فةإذا قصةر 
المستأجر المتعرض له في اإلخطار ، لةم يكةن المةؤجر مسةئوال عةن أعمةال المسةتأجر المتعةرض إال مةن وقةت إخطةاره بةالتعرض . 

المالئم ، كان المؤجر مسئوال عن التعرض من وقت حصوله ال من وقت اإلخطار فقط ) قارن عبةد ولكن إذا تم اإلخطار في الوقت 
 ( . 299ص  192الفتاح عبد الباقي فقرة 

ومسئولية المؤجر نحو المستأجر عن التعرض المادي الصادر من مستأجر من المؤجر ال يمنع من رجةوع المسةتأجر المتعةرض لةه 
 211ض ، وفقاً للقواعد المقررة في التعرض المادي ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلةك ) انظةر آنفةاً فقةرة مباشرة على المستأجر المتعر

 ( . 192فقرة  1في الهامل . انظر عكس ذلك بودري وفال 
 . 211( انظر آنفاً فقرة  8811) 
 . 211وانظر آنفاً فقرة  – 192ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8812) 
محمةةد  – 292ص  – 291ص  192عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 494ص  – 492ص  121ة ( سةةليمان مةةرقس فقةةر 8819) 

 . 398ص  181منصور مصطفى منصور فقرة  – 21عبد المنعم البدراوي ص  – 228ص  82علي إمام فقرة 
 – 1929فقةةةةرة  2كةةةةوالن وكابيتةةةةان ودي المةةةةور انةةةةديير  – 222ص  – 229ص  122فقةةةةرة  19( بالنيةةةةول وريبيةةةةر  8818) 

 . 411فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز 
 192 – 1842داللةوز األسةبوعي  18422يوليةه سةنة  29 – 291 -1 – 49سةيريه  1849مايو سنة  21( نقض فرنسي  8829) 
داللةوز  1838يونيةه سةنة  19 – 23 – 1839داللةوز  1839مةارس سةنة  11 – 99 – 1832داللوز  1831أكتوبر سنة  21 –

وقةد قضةت محكمةة بةوردو بأنةه إذا أجةر المالةك فقسةما مةن  – 192 – 1811داللوز  1811يوليه سنة  11 – 31مختصر  1838
البنةاء لصةةاحب صةناعة خطةةرة ، فاضةطر المسةةتأجرون اآلخةرون بسةةبب ذلةك أن يةةدفعوا لشةركة التةةأمين أقسةاطاً تفةةو  مةا كةةانوا قةةد 

 1819مةارس سةنة  22تعاقدوا عليه ، كان المالك مسئوال عن زيادة األقساط ألن فعل المستأجر األخيةر  يةر أجنبةي عنةه ) بةوردو 
 ( . 211وانظر آنفاً فقرة  – 1هامل  492ص  121سليمان مرقس فقرة  – 1 – 1 – 1811داللوز 

ويةةذهب إلةةى أنةةه لمةةا كةةان أسةةاس مسةةئولية المةةؤجر عةةن التعةةرض المةةادي  – 298ص  192( عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  8821) 

رصةة للتعةرض وإلةى أنةه يسةتطيع منعةه منةه ، فإنةه إذا كةان وجةود هةذا الصادر من مستأجر منه يرجع إلى أنه هو الذي أتةاح لةه الف
المستأجر مفروضاً على المةؤجر بحكةم االمتةداد اإلجبةاري لإليجةار بمقتضةى التشةريعات االسةتثنائية ، لةم يكةن المةؤجر مسةئوال عةن 

ءة اسةتعمالها ) عبةد الفتةاح عبةد تعرض المستأجر إال إذا كان هذا التعرض ممةا يسةوت طةرد هةذا األخيةر مةن العةين علةى أسةاس إسةا
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 ) ج ( التعرض الصادر من جيران مستأجرين من مؤجرين مختلفين

 المراد بالجيران هنا : -298

العبرة هنا باختالف المؤجر ، ال باختالف المنزل . فيدخل الجيران المستأجرون مـن مـؤجر ن مختلفـين ولـو  
 . ( 1142) ولو كانوا في منازل متفرقة كانوا في منزل واحد ، و خرج الجيران المستأجرون من مؤجر واحد

وال يشترط هنا أن يكون الجار المتعرض مستأجرًا للمكان الذي يسكنه . فقـد يكـون مالكـًا للمنـزل المجـاور أو 
للطبقة المجاورة أو لألرض المجاورة ، وقـد يكـون مسـتأجرًا بشـرط أن يكـون مـن مـؤجر آخـر كمـا سـبا القـول ، وقـد 

 . ( 1149) رى . والم م أن يكون جارًا للمستأجر المتعرض لهيكون منتفعًا بأية صفة أخ

 فرضان : ويجب التمييز هنا بين فرضين :  -299

( وإمـا  2( فإما أن تكون أعمال التعرض الصادرة مـن الجـار المتعـرض واقعـة علـى العـين المـؤجرة . )  1) 
 . ( 1141) المتعرض أن تكون أعمال التعرض هذه مقصورة على حدد العين التي يوجد في ا الجار

 التعرض واقع على العين المؤجرة :  -311

فــإذا كانــت أعمــال التعــرض واقعــة علــى العــين المــؤجرة ، فــال جديــد يقــال هنــا . و عتبــر الجــار المتعــرض مــن 
 . ( 1141) الغير ، شأنه شأن أي شخص آخر يعتبر من الغير

عـاء حـا يتعلـا بـالعين المـؤجرة ، أو كـان ومن ثم يجب التمييز بين ما إذا كان تعرض الجار مستندًا إلى اد
 هذا التعرض غير مستندا إلى إدعاء أي حا . 

ففـي الحالــة اهنولـى يكــون التعــرض مبنيـا علــى سـبب قــانوني ، و ضــمنه المـؤجر بالشــروط وفـي الحــدود التــي 
العــين ضــمن ب ــا المــؤجر أي تعــرض للغيــر مبنــي علــى ســبب قــانوني . فــإذا ادعــى الجــار أن لــه حــا ارتفــاق علــى 

                                                                                                                                                                    

( . ويبدو لنا أن امتةداد اإليجةار بحكةم القةانون يبقةى اإليجةار منتجةاً لجميةع آثةاره ومنهةا التةزام  22هامل  29ص  192الباقي فقرة 
يجةاره المؤجر بضمان التعرض المادي الصادر من مستأجر منه . وإذا كان الفعل الذي ارتكبه المستأجر المتعرض ال يسةوت فسةخ إ

 ، فيكفي أنه يعطي الحق للمؤجر في الرجوع عليه بالتعويض .
 . 218اإليجار للمؤلف فقرة  – 284( انظر آنفاً فقرة  8822) 
 . 194عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 219( اإليجار للمؤلف فقرة  8824) 
ا إذا أدار المسةتأجر محةال مقلقةاً للراحةة ( وقد يكون األمر على العكس من ذلك ، فيشكو الجار من تعرض المستأجر له ، كمة 8823) 

في العين المؤجرة فتأذى منه الجار . فإن كان المستأجر ال يحق له ذلك بمو  عقد اإليجار ، فالمؤجر ال يكون مسئوال نحةو الجةار ، 
للراحةة ، وحكةم لصةالح  والمسئول هو المستأجر . أما إذا كان المسةتأجر يسةتند إلةى عقةد اإليجةار الةذي يبةيح لةه إدارة المحةل المقلةق

أوبةري  – 181فقةرة  1بةودري وفةال  – 194فقةرة  1الجار ، جاز للمستأجر الرجةوع علةى المةؤجر بضةمان االسةتحقا  ) جيةوار 
 . 221ص  1288 – 129فقرة  19بالنيول وريبير  – 221ص  411فقرة  1ورو وإسمان 

 . 219( اإليجار للمؤلف فقرة  8821) 
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المؤجرة ، أو أنكر على المستأجر حـا ارتفـاق للعـين المـؤجرة علـى العـين التـي يوجـد في ـا ، أو ادعـى ملكيـة العـين 
المؤجرة بأي سبب من أسباب كسب الملكية كـالبيع أو الميـراث أو الوصـية ، أو ادعـى أنـه مسـتأجر للعـين المـؤجرة 

بـالعين المــؤجرة ، فـإن تعرضـه هــذا يكـون مبنيـًا علــى  وأنـه مفضـل علـى المســتأجر ، أو ادعـى أي حـا آخــر يتعلـا
سبب قانوني ، و لتزم المؤجر بدفعه . فإن لـم يفعـل التـزم بضـمان االسـتحقاق ، عندئـذ يجـوز للمسـتأجر أن يطالـب 
المؤجر بالفسخ أو بإنقاص اهنجرة مع التعو ض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك على الوجه الذي بيناه عند 

في ضمان المؤجر لتعرض الغير المبني على سبب قانون . كـذلك يجـوز للمسـتأجر أن يـدفع تعـرض الجـار الكالم 
 .  ( 1146) بنفسه في اهنحوال التي يجوز له في ا دفع تعرض الغير المبني على سبب قانوني ، وقد بيناها فيما تقدم

ي حــا يتعلــا بــالعين المــؤجرة ، وفــي الحالــة الثانيــة ، إذا لــم يســتند الجــار فــي تعرضــه إلــى ادعــاء أ $102
يكــون التعــرض ماديــًا ، وال يضــمنه المــؤجر . فــإذا تشــاجر الجــار مــع المســتأجر واعتــدى عليــه ، أو دخــل اهنرض 
المؤجرة دون إذنه لرعي مواشيه ، أو امتد حر ا مـن المنـزل الـذي يسـكنه الجـار إلـى العـين المـؤجرة فأحرقـت أمتعـة 

جــار ، أو قــام الجــار بــأي عمــل آخــر مــن أعمــال التعــرض دون أن يــدعي حقــًا المســتأجر وثبــت إهمــال فــي جانــب ال
يتعلا بالعين المؤجرة ، لم يضمن المؤجر هذا التعرض ، هنن الجار المتعرض في الحالة التي نحن بصددها ليس 
مســتأجرًا مــن المــؤجر فــال يعتبــر مــن أتباعــه حتــى يضــمن تعرضــه المــادي . و جــوز للمســتأجر أن يــدفع التعــرض 

. غيـر أنـه إذا وقـع هـذا  ( 1144) بنفسه بجميع الوسائل التي يخوله إياهـا القـانون ، علـى النحـو الـذي بينـاه فيمـا تقـدم
التعــرض المــادي مــن الجــار بســبب ال يــد للمســتأجر فيــه ، وكــان مــن الجســامة بحيــث يحــرم المســتأجر مــن االنتفــاع 

فسـخ العقـد أو إنقــاص اهنجـرة ، وذلــك تطبيقـًا للمــادة بـالعين المـؤجرة ، جــاز للمسـتأجر ، تبعــًا للظـروف ، أن يطلــب 
 . ( 1148) مدني 141/2

                                                 

وإذا كان بين الجار والعين المؤجرة حائط مشترك ، وأراد الجةار هةدم الحةائط لتعليتةه وفقةاً ألحكةام  – 221( انظر آنفاً فقرة  8821) 
مدني ، عد هذا تعرضاً من الجار واقعاً على العين المؤجرة . وهو في الوقت ذاته يستند إلى حق ثابت للجار بموجب  911/2المادة 

اً بالضمان ، وعليه أن يعوض المستأجر عن الضرر الةذي يصةيبه مةن جةراء هةدم النص المتقدم الذكر ، ومن ثم يكون المؤجر ملزم
الحائط وتعرية العين المؤجرة مدة من الزمن . وللمستأجر أن يطلةب أيضةاً الفسةخ أو إنقةاص األجةرة بحسةب األحةوال ، وكةل هةذا ة 

ن بضةمان المةؤجر فةي هةذه الحالةة ، وإن كةان وفقاً ألحكام التعرض المبنةي علةى سةبيل قةانوني .  والفقةه والقضةاء فةي فرنسةا يقةوال
أوبةةري ورو  – 194فقةةرة  1جيةةوار  – 141فقةةرة  19التعةةرض فةةي نظةةر بعةةض الفقهةةاء يعتبةةر تعرضةةاً ماديةةاً ) بالنيةةول وريبيةةر 

 2 – 21داللةوز  1921ديسمبر سن  11 -1 – 2 – 21داللوز  1924أ سطس سنة  4باريس  – 221ص  411فقرة  1وإسمان 
 . 232 – 2 – 98داللوز  1999أبريل سنة  29أورليان االستئنافية  – 12 -2 – 99داللوز  1928ارس سنة م 23 – 1 –

و ني عن البيان أنه إذا كان هدم الحائط المشترك اقتضته حاجته إلى الترميم ال إلى التعلية ، فةإن المسةتأجر يجبةر علةى تحمةل ذلةك 
كمةا يجبةر علةى تحمةل سةائر الترميمةات الضةرورية ، ويكةون لةه طلةب الفسةخ أو إنقةاص األجةرة بحسةب األحةوال دون التعةةويض ) 

 ( . 1هامل  222ص  141فقرة  19بالنيول وريبير  – 24ل هام 411فقرة  1أوبري ورو وإسمان 
 . 292( انظر آنفاً فقرة  8822) 
 . 291( انظر آنفاً فقرة  8829) 
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 التعرض مقصور على حدود العين التي يوجد فيها الجار المتعرض :  -310

أمــا إذا كــان التعــرض غيــر واقــع علــى العــين المــؤجرة ، بــل اقتصــر الجــار فــي أعمــال التعــرض التــي قــام ب ــا 
ال جديد هنا أيضًا إذا كان الجار ال يدعي في تعرضـه أنـه يسـتند إلـى حـا لـه على حدود العين التي يوجد في ا ، ف

. ذلــك أن التعــرض هنــا يكــون تعرضــًا ماديــًا ، و كــون حكمــه حكــم التعــرض المــادي الواقــع علــى العــين المــؤجرة ال 
ا أدار الجـار المؤجر ، وللمستأجر أن يدفعه بنفسـه بجميـع الوسـائل التـي يخولـه إياهـا القـانون . فـإذ 109يضمنه $

محــال ســر ًا للع ــارة بجــوار العــين المــؤجرة ، أو أحــدث جلبــة وضوضــاء فــي المكــان الــذي يســكنه فــأزعج المســتأجر 
وعكر عليه ال دوء الذي هو من حقه ، أو جعل الجار منزله مأوى للصوص أو هنناس ال خالق ل م بحيـث يتـأذى 

والجار ال يستند فيه إلى أي حا يدعيه ، يكون تعرضـًا المستأجر من هذا الجار ، فال شك في أن هذا التعرض ، 
ماديــًا ال يضــمنه المــؤجر . وللمســتأجر الرجــوع مباشــرة علــى الجــار يطالبــه بــالكف عــن التعــرض وبــالتعو ض عمــا 
أحدثــه مــن الضــرر .وهــذا يكــون مــنن قبيــل مخالفــة واجبــات حســن الجــوار ، التــي تقــع المســئولية في ــا مباشــرة علــى 

. و جوز للمستأجر هنا أيضًا ، إذا وقع هذا التعرض المادي بسبب ال يد  ( 1141) الف هذه الواجباتالجار الذي يخ
لــه فيــه وكــان مــن الجســامة بحيــث يحرمــه مــن االنتفــاع بــالعين المــؤجرة ، أن يطلــب فســخ العقــد أو  إنقــاص اهنجــرة 

 مدني . 141/2تطبيقًا للمادة 

حــدود العــين التــي يوجــد في ــا ، إلــى حــا يدعيــه ، وهنــا  بقـي أن يســتند الجــار ، فــي التعــرض المقصــور علــى
الجديد . فقد يقال إنه ما دام الجار يسـتند فـي تعرضـه إلـى حـا يدعيـه ، فـالتعرض يكـون مبنيـًا علـى سـبب قـانوني 

، أن التعـرض هنـا  ( 1181) . غيـر أننـا نـرى ، مـع فر ـا آخـر ( 1180) و ضمنه المـؤجر ، ب ـذا قـال فر ـا مـن الفق ـاء
ماديًا ، هنن الجار ال يستند في تعرضـه إلـى حـا يدعيـه متعلقـًا بـالعين المـؤجرة ، بـل إلـى حـا يدعيـه  يبقى تعرضاً 

متعلقًا بالعين التي يوجـد هـو في ـا ، وشـرط التعـرض المبنـي علـى سـبب قـانوني الـذي يضـمنه المـؤجر ه أن يسـتند 
.  ( 1182) لحـا حقـًا عينيـًا أو حقـا شخصـياً إلى حا يدعيه المتعرض متعلقًا بالعين المؤجرة ذات ـا ، سـواء كـان هـذا ا

                                                 

 . 421ص  211اإليجار للمؤلف فقرة  – 111اإليجار فقرة  2( دي هلتس  8828) 
عبةةد الفتةةاح عبةةد  – 221ص  411فقةةرة  1أوبةةري ورو وإسةةمان  – 183فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 121فقةةرة  1( جيةةوار  8899) 

انظةر أيضةاً فةي عهةد التقنةين المةدني القةديم  – 241ومةع ذلةك انظةر ص  249ص  89محمةد علةي إمةام فقةرة  – 194الباقي فقرة 
 . 211اإليجار للمؤلف فقرة 

 2بالنيةول وريبيةر وبوالنجيةه  – 143فقةرة  3دي با   – 224ص   - 222ص  128 – 129فقرة  19( بالنيول وريبير  8891) 
عبةةةد المةةةنعم  – 111ص  121محمةةةد كامةةةل مرسةةةي فقةةةرة  – 419فقةةةرة   Louageلفةةةظ  4أنسةةةيكلوبيدي داللةةةوز  – 2292رة فقةة

 . 22البدراوي 
وهذا هو الفر  بين القانونين المصةري والفرنسةي . ففةي القةانون الفرنسةي قةدمنا أن تعةرض الغيةر  – 211( انظر آنفاً فقرة  8892) 

المبني على سبب قانوني يجب أن يستند إلى ادعاء حق عيني في العين المؤجرة ، أما في القانون المصري فيصح ن يستند التعرض 
( . ولكن القانونين يتفقان في أن الحةق الةذي يدعيةه المتعةرض يكةون  211إلى حق شخصي يتعلق بالعين المؤجرة ) انظر آنفاً فقرة 

ويةذهب إلةى أن التعةرض  1هةامل رقةم  281ص  194متعلقاً بالعين المؤجرة ذاتها ) قارن عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة 
ادعةاء أي حةق يتعةارض مةع انتفةاع  في القانون المصري ال يتحتم فيةه أن يسةتند إلةى ادعةاء حةق يتعلةق بةالعين المةؤجرة ، بةل يكفةي



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

عــن المســتأجر ، أو أدار بجــوار  101فــإذا بنــي الجــار فــي أرضــه أو فــي منزلــه حائطــًا حــبس بــه الضــوء وال ــدوء $
العــين محــال مقلقــًا للراحــة أو خطــرًا أو ضــارًا بالصــحة ، أو قــام بترميمــات فــي منزلــه كــان مــن شــأن ا إلقــاء التــراب 

المؤجرة فيخل ذلك بانتفاع المستأجر ، فإن هـذه اهنعمـال ولـو أن الجـار يـدعي أن لـه حقـًا فـي والحجارة أمام العين 
. وللمستأجر أن يرجع على الجار إذا لم يكن ل ذا حا في  ( 1189) القيام ب ا ، تعد تعرضًا ماديًا ال يضمنه المؤجر

لجســامة بحيـث تحــرم المســتأجر مــن هـذه اهنعمــال ، يطالبــه بـالكف عن ــا . وإذا كــان للجـار حــا في ــا ، وكـان مــن ا
 . ( 1181) مدني 141/2االنتفاع بالعين المؤجرة ، فللمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص اهنجرة تطبيقًا للمادة 

 حالة ما إذا كان الجار هو نفس المؤجر : -312

هـو المـؤجر ، والمفروض في كل ما تقدم أال يكون الجار المتعرض هو نفس المؤجر . أمـا إذا كـان الجـار  

                                                                                                                                                                    

 المستأجر ولو لم يتعلق بالعين المؤجرة ( .
( والفقهاء الفرنسيون الذين يقولون بأن التعرض مادي ال يضمنه المؤجر ، يجيزون مع ذلك رجوع المسةتأجر علةى المةؤجر  8894) 

، ال على أساس ضمان التعرض إذ المؤجر ال يضمنه ، بل على أساس أخرى ، كمةا إذا نجةم عةن التعةرض عيةب حةاد  فةي العةين 
ه التعةرض عيبةاً حادثةاً إذا كةان مةن شةانه أن يحةد  تعةديال ماديةاً فةي وضةع العةين المؤجرة فيضمن المةؤجر هةذا العيةب . ويعةد الفقة

المؤجرة ، كما إذا أدار الجار محال مقلقاً للراحة أو أقام بناء حجب النور والهواء ، وهذا مثل مةن أمثلةة العيةب الحةاد  بعةد اإليجةار 
قيس هؤالء الفقهةاء أيضةاً حرمةان المسةتأجر مةن االنتفةاع بسةبب ( . وي 2292فقرة  2ويضمنه المؤجر ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 

 19التعرض على حرمانه من االنتفاع بسبب هالك العةين ، فيجيةزون للمسةتأجر طلةب الفسةخ أو إنقةاص األجةرة ) بالنيةول وريبيةر 
ويجعةل  111يجةار فقةرة اإل 2وانظر أيضةاً فةي القةانون المصةري فةي عهةد التقنةين المةدني القةديم دي هلةتس  – 128 – 129فقرة 

 التعرض المادي هنا في حكم القوة القاهرة ( .
مةدني التةي تجيةز صةراحة   للمسةتأجر ، فةي حالةة  121/2والتقنين المدني المصري الجديد تكفل بتذليل هذه الصعوبة بفضل المادة 

 . التعرض المادي ، طلب الفسخ أو إنقاص األجرة بسبب الحرمان من االنتفاع أو الخلل فيه
( وهذا هو الذي فسةر فةي نظرنةا كيةف يكةون للمسةتأجر أن يرجةع علةى المةؤجر بالفسةخ أو إنقةاص األجةرة دون التعةويض .  8893) 

فالمستأجر ال يجرع بذلك على أساس ضمان المؤجر للتعرض ، وإال لرجع أيضاً بالتعويض إذا كان لةه مقةتض . وإنمةا يرجةع علةى 
نتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . والفقهاء الةذي يقولةون بةأن تعةرض الجةار يعتبةر تعرضةا أساس أن المؤجر يتحمل تبعة الخلل في ا

مبنياً على سبب قانوني يضمنه المةؤجر ال يسةيرون فةي هةذا الطريةق إلةى  ايتةه المنطقيةة ، وال يقةرون للمسةتأجر إال حةق الفسةخ أو 
 1أوبري ورو وإسةمان  – 199فقرة  1بودري وفال  – 121فقرة  1إنقاص األجرة  ، وينكرون عليه الحق في التعويض ) جيوار 

( . وكان الواجب ، ما دام المستأجر يرجع على أساس ضمان التعةرض ، أن يرجةع أيضةاً بةالتعويض إذا كةان  222ص  411فقرة 
 له مقتض .

جوع بالتعويض ، فيتوقى ومن الفقهاء الذين يقولون برجوع المستأجر على أساس ضمان التعرض من ال ينكر حق المستأجر في الر
التعارض الذي وقع فيه اآلخرون .ولكنه من جهة    أخرى يميز بين ما إذا كانةت اإلرادة المشةتركة للمةؤجر والمسةتأجر قصةدت أن 
توفر للمستأجر المزايا التي حرم منها وفي هذه الحالة يجب الضمان ويشمل التعويض ، أم لةم تقصةد ذلةك فةال يجةب الضةمان . فةإذا 

لجار في أرضه دارا تحجب عن العين المؤجرة الضوء والهواء ، فمجرد االنتقاص مةن هةذه المزايةا ال يعتبةر تعرضةاً ، إال إذا بني ا
كانت اإلرادة المشتركة للمؤجر والمستأجر قد قصدت أن توفر للمستأجر اإلفادة بالضوء والهواء . واألصل أن المؤجر لم يقصةد أن 

ه ، فيجب إذن أن يرد في العقد صراحة أو ضمناً ما يدل على أن يقصده كةأن يةذكر المةؤجر أنةه يضةمن يوفر للمستأجر شيئاً ال يملك
( . وهذا الرأي يؤول في النهاية إلى الرأي الذي  143عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 194عدم البناء ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

ح . فما دام المؤجر ال يضمن في األصل حرمان المستأجر من الضوء والهةواء ، نقول به ، ويبقى للرأي الذي نقول به مزية الوضو
فإن خير تفسير لذلك هو أن تعرض الجار في هةذه الحالةة لةيس إال تعرضةاً ماديةاً ال يضةمنه المةؤجر . فةإذا ضةمن المةؤجر فةي عقةد 

ناً للتعرض المادي الصةادر مةن الجةار ، وهةذا جةائز اإليجار عدم البناء ، فذلك اتفا  يرعى إلى التشديد من مسئوليته ، ويجعله ضام
 باإلجماع .
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 الفهرس العام

فأي عمل من أعمال التعرض يقوم به ، سواء كان التعرض واقعًا على العين المؤجرة أو كـان مقصـورًا علـى حـدود 
المكان الذي يوجد فيه ، وسواء كمان التعرض مستندًا إلى ادعاء حـا أو كـان تعرضـًا ماديـًا ، ففـي جميـع اهنحـوال 

صادر منه هو ، والمـؤجر ضـامن لتعرضـه الشخصـي علـى يكون المؤجر ضامنًا للتعرض ، هننه تعرض شخصي 
الوجــه الــذي بينــاه فيمــا تقــدم . كــذلك إذا خــول المــؤجر الغيــر أن يقــوم بــأي عمــل مــن أعمــال التعــرض ، عــد  هــذا 

 . ( 1181) تعرضًا ماديًا من المؤجر وتعرضًا مبنيًا على سبب قانوني من الغير ، وكال المتعرضين يضمنه المؤجر

 لصادر من جهة حكومية) د ( التعرض ا

 نصوص قانونية :  -313

 من التقنين المدني على ما يأتي : 141تنص المادة 

" إذا ترتب علـى عمـل مـن ج ـة حكوميـة فـي حـدود القـانون نقـص كبيـر فـي االنتفـاع بـالعين المـؤجرة ، جـاز 
بتعو ضـه إذا كـان عمـل  للمستأجر تبعًا للظروف أن يطلب فسخ العقـد أو إنقـاص اهنجـرة ، ولـه أن يطالـب المـؤجر

 . ( 1186) الج ة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئوال عنه ، كل هذا ما لم يقض االتفاق بغيره" 

وال مقابل ل ذا النص في التقنـين المـدني القـديم ، ولكـن الحكـم كـان معمـوال بـه دون نـص التفاقـه مـع القواعـد 
 العامة .

وفــي التقنــين المــدني  – 112اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة 
 . ( 1184) وال مقابل للنص ال في التقنين المدني العراقي وال تقنين الموجبات والعقود اللبناني  – 149الليبي م 

                                                 

 . 212( اإليجار للمؤلف فقرة  8891) 
ن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني  224: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  8891) 

إذا ترتةب علةى عمةل صةدر مةن جهةة  "يجةري علةى الوجةه اآلتةي :  الجديد ، فيما عدا أن صدر المادة فةي المشةروع التمهيةدي كةان
فةي المشةروع النهةائي . ووافةق عليةه  194وأقر لجنة المراجعة النص كما ورد في  المشةروع التمهيةدي تحةت رقةم   "اإلدارة  . . .

،   "جهةة اإلدارة "بعبةارة   "جهةة حكومةة ". وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت المادة باسةتبدال عبةارة  192مجلس النواب تحت رقم 
ألن العبارة األولى أد  . وقد سأل أحد أعضاء اللجنةة هةل يفهةم مةن الةنص أن ضةمان المةؤجر بسةبب مةا يترتةب علةى عمةل اإلدارة 
الصادر في حدود القانون من نقص في انتفاع المستأجر يكون أيضاً إذا صدر هذا العمل في  ير حدود القانون؟ فأجيب بأن هذا مةن 

أولى ، وقد خص المشروع العمل القانوني بالذكر ،ولةم يتركةه للقواعةد العامةة ، ألنةه قةد يكةن ذلةك مسةو اً لمظنةة التسةامح بةين باب 
. ووافق مجلس الشيوخ على المادة كما  123المؤجر والمستأجر . وأقرت اللجنة المادة بالتعديل الذي أدخلته عليها ، وأصبح رقمها 

سقط عند الطبع ، وتنبغي   "صدر "( . هذا ويالحظ أن لفظ  113ص  – 114ص  3عمال التحضيرية عدلتها لجنته ) مجموعة األ
 .  "إذا ترتب على عمل صدر من جهة حكومية  . . . "قراءة صدر المادة على الوجه اآلتي : 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  8892) 

 ) مطابق ( . 132م  التقنين المدني السوري
 ) مطابق ( . 124م  المدني الليبي التقنين

 ال مقابل ) ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في القانون العراقي ( .التقنين المدني العراقي 
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 الفهرس العام

 ال يعتبر التعرض الصادر من جهة حكمية تعرضًا مبنيا على سبب قانوني :  -314

أعمـال مـن ج ـة حكوميـة تخـل بانتفـاع المسـتأجر بـالعين المـؤجرة أو تحرمـه ممـن تصدر في بعض اهنحيـان 
هذا االنتفاع . فإذا أجرت ج ة التنظيم أعماال وإصـالحات فـي الطـرق العامـة ، فقـد يكـون مـن شـأنه ذلـك أن يختـل 

حجـب بعـض انتفاع المستأجر بالعين المـؤجرة ،  كـأن تنسـد بعـض مسـالك العـين ، أو ت ـدم بعـض الشـرفات ، أو ت
الحجر السفلى عن النور وال واء بسبب تعلية الطر ا العام . وإذا أصدرت وزارة الزراعة قرارًا بتحديد المنـاطا التـي 
يــزرع في ــا اهنرز ولــم تــدخل اهنرض المــؤجرة لزراعــة اهنرز فــي هــذه المنــاطا ، فقــد حــرم المســتأجر ب ــذا القــرار مــن 

عقــد اإليجـــار أنــه اســـتأجر اهنرض مــن أجل ـــا . وإذا صــدر قـــانون  زراعــة أرضــه أرزا وهـــي الزراعــة التـــي ذكــر فـــي
بتحــر م زراعــة القطــن فــي أكثــر مــن ثلــث الزمــام ، وكــان المســتأجر قــد ذكــر فــي عقــد اإليجــار أنــه اســتأجر اهنرض 
لزراعة نصف ا قطنا ، فقد حرم ب ذا القانون من زراعة القطن فـي بعـض المسـاحة التـي اشـترط ا . وقـد تنـزع ملكيـة 

ين المؤجرة للمنفعة العامـة ، فيحـرم المسـتأجر حرمانـا تامـًا مـن االنتفـاع ب ـا . وقـد تسـتولي ج ـة اإلدارة أو ج ـة الع
عسـكر ة علــى العــين المـؤجرة اســتيالء مؤقتــا ، فيحـرم المســتأجر مــن االنتفـاع ب ــا طــوال مـدة االســتيالء . وقــد تمنــع 

 . ( 1188) بذلك من عرضه الرقابة عرض فيلم سينمائي استأجرته صالة عرض ، فتحرم

الحكومـة تعرضـًا مبنيـًا  108، ال يعتبر العمل الصـادر مـن الج ـة $ ( 1181) في جميع هذه الفروض وأمثال ا
. ذلــك أن الج ــة الحكوميــة ال ســتند فــي عمل ــا إلــى حــا خــاص تدعيــه متعلقــًا بــالعين  ( 1110) علــى ســبب قــانوني

                                                                                                                                                                    

 ال مقابل ) لكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في القانون اللبناني ( . تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
 . 421ص  31م  1843يونيه سنة  14ختلط ( استئناف م 8899) 
) تعةرض  119ص  22م  1811يناير سةنة  14( واألحكام كثيرة في التعرض الصادر من جهة حكومية : استئناف مختلط  8898) 

اإلسةكندرية  – 111ص  28م  1812يونيةه سةنة  21 – 184ص  288م  1812أول فبرايةر سةنة  –صادر م مصةلحة التنظةيم ( 
 11اسةتئناف وطنةي  –) قرار هدم صادر من مصلحة التنظيم (  192ص  121رقم  122جازيت  1822ير سنة ينا 29المختلطة 

) إظهار خريطةة فةك الزمةام لعجةز فةي مسةاحة األرض المةؤجرة  212ص  119رقم  19المجموعة الرسمية  18898فبراير سنة 
 1823مةةارس سةةنة  29 –هةةذا التعةةرض فةةي وقتةةه ( يعةةد تعرضةةاً م جهةةة  اإلدارة ، وكةةان يجةةب علةةى المسةةتأجر إخطةةار المةةؤجر ب

) نزع شيء من األطيان للمنافع العامة يخةول المسةتأجر الحةق فةي يخصةم مةا يقابةل ذلةك مةن األجةرة ( . وقةد  242ص  3المحاماة 
وقةت قضت محكمة استئناف مصةر بأنةه إذا اسةتأجر شةخص أطيانةاً علةى أن يةزرع ثلثهةا قطنةاً ، وكانةت هةذه األطيةان تخترقهةا فةي 

اإليجار ترع السةلطة العسةكرية ، ثةم أصةدرت الحكومةة بعةد االسةتئجار قانونةاً يمنةع زراعةة القطةن فةي أراضةي الحيةاض التةي فيهةا 
األطيان المؤجرة ، ثم أصدرت وزارة األشغال من جهة أخرى قراراً بإبطال ترع السلطة العسكرية وأزيلت هذه الترع فعةال ومحةي 

من االنتفاع باألطيان المؤجرة االنتفاع الذي كان يرجوه وقت التعاقد ، وجب عدال تخفةيض األجةرة إلةى  أثرها ، فلم يتمكن المستأجر
 ( . 328ص  491رقم  1المحاماة  1821ديسمبر سنة  13أجرة المثل ) استئناف مصر 

، مةن قبيةل األعمةال الصةادرة مةن وتعد األعمال التي تقوم بها القوات المتحاربة ، كأخذ المؤن والمهمةات واألمكنةة الالزمةة للجةيل 
 ( . 2هامل   421ص  2214اإلدارة ، ويكون المؤجر مسئوال عنها ) اإليجار للمؤلف فقرة 

 . 229ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 111فقرة  1وانظر في أمثلة أخرى بودري وفال 
وهناك رأي يذهب إلى أن تعرض الجهة الحكومية كتعرض األفراد قد  – 411فقرة   Louageلفظ  4( أنسيكلوبيدي داللوز  8889) 

يكون تعرضاً مبنياً على سبب قانوني أو تعرضاً مادياً ، ولكن لما كانت اإلدارة تستند دائمةاً فةي عملهةا إلةى حةق تدعيةه ، سةواء كةان 
( . وهناك رأي  113فقرة  1) بودري وفال  ذلك على أساس أو على  ير أساس ، فإن تعرضها يكون دائماً مبنياً على سبب قانوني

آخر يذهب إلى التفريق بين ما ذا كان عمل اإلدارة فةي حةدود القةانون أو مخالفةاً للقةانون ، ففةي الحالةة األولةى يكةون التعةرض مبنيةاً 
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، بل هـي تسـتند إلـى مـا ل ـا مـن حقـوق السـلطة العامـة . و جـب ، حتـى يكـون التعـرض مبنيـا علـى  ( 1111) المؤجرة
ســبب قـــانوني ، أن يســـتند المتعـــرض إلـــى حـــا خـــاص يتعلـــا بـــالعين المـــؤجرة ، وال يكفـــي أن يكـــون العمـــل صـــادرًا 

 .   ( 1112) بموجب السلطة العامة التي تتوالها الحكومة

 بر قوة قاهرة :أعمال الجهة الحكومية تعت -315

و بد لنا أن أعمال الج ة الحكومية ال يجب البحث في ا من حيث أن ا تعد تعرضًا مبنيًا على سـبب قـانوني  
أو تعرضـــا ماديـــًا ، بـــل يجـــب اعتبراهـــا فـــي مقـــام القـــوة القـــاهرة التـــي تحـــرم المســـتأجر مـــن االنتفـــاع بـــالعين أو تخـــل 

. وقــد أكــدت المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي هــذا المعنــى ف ــي وإن عــدت أعمــال ج ــة  ( 1119) بانتفاعــه ب ــا
اإلدارة أعمــال تعــرض مــادي صــادر مــن الغيــر ، إال أن ــا فــي الوقــت ذاتــه اعتبرت ــا قــوة قــاهرة إذ تقــول : " التعــرض 

صادرة في حدود القانون ، كنزع المادي من الغير الذي يحول دون االنتفاع و عتبر قوة قاهرة تعرض ج ة اإلدارة ال
 . ( 1111) ملكية العين المؤجرة أو االستيالء علي ا" 

وسواء اعتبرت أعمال الج ة الحكومية تعرضـًا ماديـًا صـادرًا مـن الغيـر أو اعتبـرت قـوة قـاهرة ، ففـي الحـالتين 
لى المؤجر ، بل ومن هذا ال يمنع المستأجر من الرجوع ع 110. ولكن $ ( 1111) ال يكون المؤجر ملتزمًا بضمان ا

                                                                                                                                                                    

أجر علةى جهةة  على سبب قانوني ويضمنه المؤجر ، وفةي الحالةة األخةرى يكةون التعةرض ماديةاً وال يضةمنه المةؤجر ويرجةع المسةت
 – 221ص  – 229ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 139فقرة  1جيوار  – 112وفقرة  138فقرة  21اإلدارة ) لوران 

 ( .  112ص  128محمد كامل مرسي فقرة 
ها ( أما إذا استند إلى حق خاص ، كما لةو تعرضةت لمسةتأجر مدعيةة أنهةا تملةك العةين المةؤجرة ملكيةة خاصةة ، فةإن تعرضة 8881) 

يكون مبنياً على سةبب قةانوني يضةمنه المةؤجر ، ويكةون مسةئوال ، ال عةن فسةخ اإليجةار أو إنقةاص األجةرة فحسةب ، بةل أيضةاً عةن 
 التعويض .

والجهة الحكوميةة  - - 181ص  141عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 413ص  – 414ص  – 121( سليمان مرقس فقرة  8882) 

ولكةن يجةوز أن تكةون أيضةاً الهيئةة التشةريعية أو الهيئةة القضةائية ، فقةانون يصةدر بنةزع ملكيةة تكون في الغالب هي جهة اإلدارة . 
العين المؤجرة ا بتحديد زراعة القطن مثال ، وحكم يصدر من القضاء بإ ال  العين المؤجرة لعدم التةرخيص أو لسةحب الرخصةة ، 

 "، فاسةتبدا بهةا عبةارة   "جهةة اإلدارة "لتمهيةدي يتضةمن عبةارة كل هذا يعد تعرضاً صاداًر من جهة حكومية . وقد كان المشروع ا
 في الهامل ( . 494جهة حكومية . في مجلس الشيوخ ، ألن العبارة األخيرة أد  ) انظر آنفاً فقرة 

 21طنطةا الكليةة  – 213اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 1هةامل  121ص  1929فقرة  2( كوالن وكابيتان ودي المور انديير  8884) 

ينةاير  12 – 232ص  – 21م  1898مةارس سةنة  19اسةتئناف مخةتلط   – 91رقةم  31المجموعةة الرسةمية  1848توبر سةنة أك
بتحديد زراعة القطن بثل  الزمةام  1813أكتوبر سنة  49( وقد اعتبر هذا الحكم الدكريتو الصادر في  199ص  29م  1811سنة 

 أن يطلب انقصا األجرة ( . من قبيل أحوال القوة القاهرة التي تسوت للمستأجر
 . 114ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  8883) 
سةليمان  – 142فقةرة  – 1411وفقةرة  119فقةرة  3دي بةا   – 242ص  – 2411ص  114فقرة  19( بالنيول وريبير  8881) 

 – 181ص  141عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 244ص  88محمد علي إمام فقرة  – 413ص  – 414ص  121مرقس فقرة 
 11المحامةاة  1829ديسةمبر سةنة  21بنةي سةويف  – 23ص  31رقةم  44المجموعة الرسمية  1841مايو سنة  2استئناف مصر 

) ولكةةن المحكمةةة هنةةا قضةةت  242ص  91رقةةم  31المجموعةةة الرسةةمية  1848أكتةةوبر سةةنة  21طنطةةا  – 132ص  429رقةةم 
 وبرجوع هذا على جهة اإلدارة ، فخلطت بين الضمان وتحمل التبعة ( . بالتعويض على المؤجر

وتقضي المحاكم الفرنسية في أحكامها الحديثة بأن عمل الجهة الحكومية يعتبر تعرضاً مبنياً على سبب قانونين ولكنها ال ترتب علةى 
ى الفسخ ا إنقاص األجرة ، وهذا من شأنه أن ينقل ذلك نتائجه القانونية ، فال تقضي للمستأجر على المؤجر بالتعويض ، وتقتصر عل
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 الرجوع على الج ة الحكومية في بعض اهنحوال .

 رجوع المستأجر على المؤجر :  -316

مدني ، كما رأينا ، بأنه إذا ترتب علـى  عمـل صـدر م ج ـة حكوميـة فـي حـدود القـانون  141تقضي المادة 
ب فسـخ العقـد أو إنقـاص اهنجـرة . نقص كبير في االنتفاع بـالعين المـؤجرة ، جـاز للمسـتأجر تبعـًا للظـروف أن يطلـ

ف ــذا الــنص يطبــا هنــا حكــم التعــرض المــادي الصــادر مــن الغيــر لســبب ال يــد للمســتأجر فيــه و كــون مــن الجســامة 
بحيث يترتب عليه نقص كبير في االنتفاع بالعين المؤجرة . وهو في الوقت ذاته يطبـا حكـم هـالك العـين المـؤجرة 

كــًا قانونيــًا كــأن تنــزع ملكيــة العــين للمنفعــة العامــة أو يســتولي علي ــا أو علــى ، فقــد قــدمنا أن ال ــالك قــد يكــون هال
. و طبا في الوقت ذاته أيضًا حكم القوة القاهرة  ( 1116) بعض من ا أو يصدر قرار إداري بإخالئ ا هنسباب صحية

 –اهنمـــور الثالثـــة  إذا حرمـــت المســـتأجر مـــن االنتفـــاع بـــالعين المـــؤجرة أو أخلـــت ب ـــذا االنتفـــاع . والواقـــع أن هـــذه
ســواء فــي الحكــم . فكــل من ــا يترتــب عليــه حرمــان المســتأجر مــن  –التعــرض المــادي وهــالك العــين والقــوة القــاهرة 

 111فسخ اإليجار $ ( 1114) االنتفاع بالعين حرمانًا كليًا أو جزئيًا ، ومن ثم يجوز للمستأجر أن يطلب من المؤجر
إذا كـان الحرمـان مـن االنتفــاع بـالعين جسـيما بحيــث مـا كـان المسـتأجر ليتعاقــد لـو علـم بــه منـذ البدايـة ، والمحكمــة 
هي التي تقدر ذلك ول ا أن تجيب المستأجر إلى طلب الفسخ أو تكتفي بإنقاص اهنجرة . وجوز للمستأجر أيضًا ، 

هذا القـدر مـن الجسـامة ، أن يطلـب إنقـاص اهنجـرة ، ولكـن يشـترط فـي ذلـك إذا لم يكن الحرمان من االنتفاع على 
أما إذا كان النقص في االنتفاع يسيرًا  . ( 1118) أن يكون هناك نقص كبير في االنتفاع بالعين يسوأ إنقاص اهنجرة

                                                                                                                                                                    

نانسةي  119 --  1819داللةوز  1838ديسةمبر سةنة  29عمل اإلدارة من منطقة الضمان إلى منطقة تحمةل التبعةة ) نقةض فرنسةي 
(  1هامل  2441ص  144فقرة  19وانظر في ذلك بالنيول وريبير  – D . A .  1831 – 82 1831يناير سنة  13االستئنافية 

. 
وهناك من الفقهاء من يعتبر التعرض الصادر من جهة حكومية المستند إلى القانون تعرضاً مبنيا على سبب قانوني يضةمنه المةؤجر 
. . ، ولكنه يشترط لذلك أن يكون التعرض قد أخل بفائدة للمستأجر قصةدت اإلرادة المشةتركة للمتعاقةدين توفيرهةا لةه . ويجةب علةى 

دليل على أن المؤجر أراد أن يوفر للمستأجر االنتفاع بالعين على خةالف مةا تقضةي بةه اللةوائح والقةوانين ، ألنةه المستأجر أن يقيم ال
( . ومعنى ذلك أن المؤجر  يضمن تعةرض اإلدارة  281ص  – 281ص  193يدعي خالف الظاهر ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 على ذلك ، وهذا أمر مسلم إجماعاً .إال إذا كان قد اتفق صراحة أو ضمناً مع المستأجر 

 . 241وفقرة  241( انظر آنفاً فقرة  8881) 
 ( . 111فقرة  1( وقد يكون المؤجر هو الحكومة ذاتها ، إذا أجرت عيناً مملوكة لها ملكية خاصة ) بودري وفال  8882) 
ناً ، ثم صدر قانون يمنع زراعة ( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أرضاً على أن يزرع نصفها قط 8889) 

ما يزيد على ثل  الزمام قطناً ، وجب تخفيض األجرة بنسةبة الجةزء الةذي ضةاع علةى المسةتأجر االنتفةاع بزارعتةه قطنةاً ) اسةتئناف 
المجموعةة الرسةمية  1841مايو سةنة  2وانظر أيضاً استئناف مصر  – 24ص  21رقم  19المحاماة  1828يونيه سنة  21مصر 
 21( . وانظةةر اسةةتئناف مصةةر  132ص  429رقةةم  11المحامةةاة  1829ديسةةمبر سةةنة 21بنةةي سةةويف  – 23ص  31 رقةةم 44

) وقد طبقت المحكمة الحكم الصحيح فأنقصت األجرة ، ولكنها قالةت إن تنفيةذ  389ص  212رقم  11المحاماة  1841نوفمبر سنة 
برتةه قةوة قةاهرة لمنةع ذلةك مةن تخفةيض األجةرة ، فخلطةت بةذلك بةين القانون ال يعتبر بمثابةة قةوة قةاهرة ، وهةي تحسةب أنهةا لةو اعت

 المسئولية عن التعويض وهذه تنتفي بالقوة القاهرة ، وبين تخفيض األجرة وهذا جائز حتى مع وجود القوة القاهرة ( .
ي هةةذين : وفةة 339ص  22229م  1811يونيةةه سةةنة  21 – 199ص  29م  1811ينةةاير سةةنة  12انظةةر أيضةةاً اسةةتئناف مخةةتلط 
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ا إذا كــان . والمحكمــة هــي التــي تقــدر مــ ( 1111) ، فإنــه ال يكــون هنــاك مبــرر ال لفســخ اإليجــار وال إلنقــاص اهنجــرة
 النقص في االنتفاع كبيرًا أو يسيرًا .

و خلـص مــن ذلــك ، كمــا قــدمنا ، مبــدأ هــام فــي عقــد اإليجــار :  فحيــث يحــرم المســتأجر مــن االنتفــاع بــالعين 
المــؤجرة أو يختــل انتفاعــه ب ــا لســبب ال يــد فيــه ال للمــؤجر وال للمســتأجر ، كــأن يرجــع ذلــك إلــى قــوة قــاهرة أو إلــى 

لى تعـرض مـادي صـادر مـن الغيـر ، فـإن تبعـه ذلـك تقـع علـى المـؤجر فيتحمـل إمـا فسـخ اإليجـار هالك العين أو إ
أو إنقــاص اهنجــرة . و قــوم هــذا المبــدأ ، كمــا ســبا القــول ، علــى مبــدأ آخــر جــوهري ، هــو أن اهنجــرة تقابــل  $112

رنــا أن تحمــل التبعــة غيــر االنتفــاع ، فــإذا امتنــع االنتفــاع أو اختــل فســخ العقــد ا نقصــت اهنجــرة . وقــد ســبا أن قر 
الضـمان ، ففــي تحمـل التبعــة ال يكـون المــؤجر مسـئوال إال عــن فسـخ اإليجــار أو إنقـاص اهنجــرة ، أمـا فــي الضــمان 

 فيكون مسئوال أيضًا عن التعو ض .

وقد فرضنا فيا قدمناه عن التعو ض الصادر من ج ة حكومية أن هذا التعرض قـد صـدر فـي حـدود القـانون 
مــدني صــراحة علــى ذلــك . فــالمفروض إذن أن الج ــة الحكوميــة قــد اتخــذت قرارهــا طبقــًا  141ادة ، وقــد نصــت المــ

هنحكــام القــانون ، ووفقــا لإلجــراءات المرســومة فيــه . والحكــم ال يتغيــر فيمــا لــو كــان التعــرض الصــادر مــن الج ــة 
ف اإلجـراءات المرسـومة فيـه ، أو الحكومية مخالفا للقـانون ، بـأن كـان القـرار ال يتفـا مـع أحكـام القـانون ، أو يخـال

ينطوي على تعسف في استعمال السلطة . ففي هذه الحالة يبقى التعرض تعرضًا ماديـًا لـه مقومـات القـوة القـاهرة ، 
فيكون للمستأجر الحا في طلب فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة بحسب اهنحوال .ولكن يكون للمستأجر أيضًا حا 

التعو ض أو بإلغاء القرار إذ المفروض أن القرار مخالف للقانون ، في يحين أنه لـو الرجوع على الج ة الحكومية ب
كان غير مخالف للقانون فال يكون للمستأجر حـا الرجـوع علـى الج ـة الحكوميـة إال إذا نـص القـانون علـى ذلـك ، 

فـي حـدود القـانون ، وسيأتي بيان هذا فيما يلي . والسبب في إلحـاق التعـرض المخـالف للقـانون بـالتعرض الصـادر 
من حيث أن كال من ما يعتبر قوة قاهرة . ذلك أننا إذا اعتبرنا التعرض الصـادر فـي حـدود القـانون قـوة قـاهرة تعفـي 
المــؤجر م التعـــو ض وال تجيـــز للمســـتأجر إال طلـــب الفســـخ أو إنقـــاص اهنجـــرة ، فـــأولى أن نعتبـــر اهنمـــر كـــذلك فـــي 

جر ال يد له في هذا التعرض ، و ضاف إلى ذلك أن اإلدارة قد خالفت التعرض المخالف للقانون ، حيث يبقى المؤ 
فـي لجنـة مجلـس الشـيوخ فـي صـدد المـادة  119. و ؤكد هذا مـا جـرى مـن المناقشـة $ ( 10000) القانون في تعرض ا

                                                                                                                                                                    

الحكمين لم تنقص المحكمة األجرة ، ولكنها قدرت للمستأجر تعويضاً هو الفر  بةين ثمةن القطةن لةو أنةه زرع فةي الجةزء الةذي منةع 
القانون زراعته فيه ) وهو الفر  بين نصف  الزمام وثلثه أي السدس ( وبين ثمن المحصةول الصةيفي الةذي زرعةه بةدال مةن القطةن 

وكةان األولةى أن تةنقص المحكمةة األجةرة عةن الجةزء الةذي لةم يةزرع قطنةاً  –مصةروفات الزراعةة  في هذا الجةزء مةع خصةم فةر 
ديسةةمبر سةةنة  29فتجعلهةةا أجةةرة المثةةل ألرض التةةي زرع فيهةةا هةةذا المحصةةول الصةةيف يبةةدال مةةن القطةةن . وانظةةر اسةةتئناف مخةةتلط 

 . 11ص  43م  1821
 لى الجهة الحكومية إذا كان عملها مخالفاً للقانون كما سنرى .( ولكن يكون للمستأجر الحق في الرجوع بالتعويض ع 8888) 
ص  – 411ص  121سةليمان مةرقس فقةرة  – 192ص  11رقةم  11المجموعةة الرسةمية  1811أبريةل سةنة  4( منوف  19999) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة
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مدني ، حيث سأل أحد أعضاء اللجنة : " هل يف م من النص أن ضمان المؤجر يسبب ما يترتب على علم  141
الصادر في حدود القانون من نقص في انتفاع المستأجر يكـون أيضـًا إذا صـدر هـذا العمـل فـي غيـر حـدود اإلدارة 

القانون" ال فأجيب : " إن هذا من باب أولى ، وقد خص المشروع العمل القـانوني بالـذكر ولـم يتركـه للقواعـد العامـة 
 .  ( 10001) ، هننه قد يكون ذلك مسوغًا لمظنة التسامح بين المؤجر والمستأجر" 

وإذا كان التعرض الصادر من ج ة حكومية ، وافا القانون أو خالفه ، ال يجيز للمستأجر في الرجـوع علـى 
المــؤجر إال طلــب الفســخ أو إنقــاص اهنجــرة ، وال يجيــز لــه الرجــوع بــالتعو ض ، فــإن هنــاك فرضــين نصــت علي مــا 

ر مسـئوال عـن الضـمان ال مسـئوال عـن مجـرد مدني تردان على خالف هذا اهنصل و كون في ما المـؤج 141المادة 
 تحمل التبعة ، فيجوز للمستأجر أن يرجع عليه أيضًا بالتعو ض إذا كان ل ه مقتض :

) الفرض اهنول ( إذا كان عمل الج ة الحكومية قـد صـدر لسـبب يكـون المـؤجر مسـئوال عنـه . ف نـاك تختـل 
، وشـرط تحمـل التبعـة كمـا قـدمنا أال يكـون للمـؤجر يـد شروط تحمل التبعة إذ للمؤجر يد في عمل الج ة الحكومية 

مدني فـي هـذا الصـدد : " ولـه ) للمسـتأجر ( أن يطالـب المـؤجر بتعو ضـه إذا  141في هذا العمل . وتقول المادة 
كان عمل الج ة الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئوال عنه"  . ومـا دام عمـل الج ـة الحكوميـة قـد صـدر 

لمسئول عنه ، فقد انتقلنـا مـن منطقـة تحمـل التبعـة إلـى منطقـة الضـمان ، و كـون المـؤجر مسـئوال ، لسبب المؤجر ا
مقـتض . و كــون  111لـيس فحسـب عـن فســخ اإليجـار أو إنقـاص اهنجـرة ، بــل أيضـًا عـن التعـو ض إذا كــان لـه $
فـنجم عـن تقصـيره أن  المؤجر مسئوال عن عمل الج ة الحكومية إذا ه حرض ا على القيـام ب ـذا العمـل ، أو قصـر

.  ( 10002) قامــت الج ــة الحكوميــة بالعمــل كمــا لــو أهــم لتــرميم النــزل المــؤجر فتــداعى للســقوط فــأمرت اإلدارة ب دمــه
فعند ذلك يكون عمل الج ة الحكومية منسوبًا إلى المؤجر ، يكون التعرض كأنه صادر منه هو فيضمنه ، و كـون 

                                                                                                                                                                    

 389ص  181منصور مصطفى منصور فقةرة  – 24عبد المنعم البدراوي  – 288ص  193عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 412
قد قضت محكممة النقض بأنه إذا كان المدعي يقيم دعواه قبل الحكومة  – 181ص  141عبد المنعم فر  الصدة فقرة  381ص  –

على أنه استأجر منها أرضاً وأنه بعد أن زرعها نزل سةيف جةارف فةي السةنة األولةى مةن سةني اإليجةار فقطةع مهنةدس الةري جسةر 
قرى المجةاورة مةن الغةر  ، فتةدفقت الميةاه و مةرت جميةع األرض المةؤجرة لةه وأتلفةت ترعة لتصريف مياه السيل فيها حتى ينقذ ال

زراعتها . ثم تعددت القطوع في الجسر في بةاقي سةني اإليجةار بسةبب إهمةال المهنةدس تقويتهةا فأتلفةت الزراعةة ، وبنةاء ذلةك طلةب 
ر هو مجلةس المديريةة ال وزارة األشةغال . فإنةه تعويضه من تلف زراعته . فقضت المحكمة برفض طلباته ، وكان الثابت أن المؤج
 121/1من القانون المدني ) القديم وتقابلها م  424ال يحق للمدعي أن ينعي على المحكمة أنها لم تعمل في هذه الدعوى حكم المادة 

ولكةل مةن هةذين شخصةية  مدني جديد ( ، ذا الفعل المدعي ال ينسبه المدعي إلى مجلس المديريةة المةؤجر بةل إلةى وزارة األشةغال ،
 (  . 181ص  412رقم  1مجموعة أحكام النقض  1838يناير سنة  1مستقلة ) نقض مدني 

 في الهامل . 494وانظر آنفاً فقرة  - 113ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19991) 
ويض إذا ثبةت فةي جانبةه ( وقريب من ذلك ما قضت به محكمة اإلسكندرية المختلطة من أن المؤجر يكون مسئوال عن التعة 19992) 

 29تقصير ، كما إذا آجر منزال بعد صدور قرار بهدمه من مصلحة التنظيم وبعد علمه بصدور هذا القةرار ) اإلسةكندرية المختلطةة 
 ( . 192ص  121رقم  12جازيت  1822يناير سنة 
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 . ( 10009) قاص اهنجرة ، وبالتعرض في الحالتين إذا كان له مقتضللمستأجر الرجوع عليه بفسخ اإليجار أو بإن

) الفــرض الثــاني ( إذا اتفــا المســتأجر مــع المــؤجر علــى أن يكــون هــذا ضــامنًا لتعــرض الج ــة الحكوميــة . 
 141فعــدم ضــمان المــؤجر لتعــرض الج ــة الحكوميــة لــيس مــن النظــام العــام ، إذ تقــول العبــارة اهنخيــرة مــن المــادة 

 10001) ل هذا ما لم يقض االتفاق بغيره"  . فيجوز للمتعاقدين إذن االتفاق على ما يخالف هذه االحتكاممدني : " ك

، فيشــترط المســتأجر مــثال فــي عقــد اإليجــار علــى المــؤجر أن يكــون ضــامنًا هني عمــل يصــدر مــن ج ــة حكوميــة  (
هذا العمل في حدود القانون . فعند  يتعارض مع انتفاعه بالعين ، إذا كان هذا العمل يخالف القانون ، أو ولو كان

ذلك يكون المؤجر ضامنًا لتعرض الج ة الحكومية ، فإذا وقع هذا التعرض رجع عليه المستأجر بفسخ اإليجـار أو 
بإنقاص اهنجرة وبالتعو ض في الحالتين إذا كان له مقتض . وهذا ال يمنع من رجـوع المسـتأجر أيضـًا علـى الج ـة 

 كان تعرض ا مخالفًا للقانون .الحكومية بالتعو ض إذا 

وغنــي عــن البيــان أنــه كمــا يجــوز االتفــاق علــى تشــديد مســئولية المــؤجر ، يجــوز كــذلك االتفــاق علــى  $111
تخفيف هذه المسئولة ، فيشترط المؤجر على المستأجر مثال أنه يجوز ل ـذا ، فـي حالـة تعـرض الج ـة الحكوميـة ، 

يجوز االتفاق على إعفاء المؤجر من هذه المسـئولية أصـال ، فيشـترط أن يطلب إنقاص اهنجرة دون الفسخ . كذلك 
المؤجر عدم مسئوليته عن تعرض الج ة الحكومية ، وإذا وقع هذا التعـرض فـا المسـتأجر ال رجـع علـى المـؤجر ال 

و . وقد يكون هذا االتفاق ضمنيًا يستخلص من الظروف أ ( 10001) بالتعو ض وال بفسخ اإليجار وال بإنقاص اهنجرة
من الطر قة التي نفذ ب ا عقـد اإليجـار ، ولكنـه ال يسـتخلص مـن مجـرد أن المسـتأجر كـان يتوقـع تعـرض اإلدارة إذ 

 . ( 10006) يجوز أنه أبرم اإليجار مع ذلك معتمدًا على حقه في الرجوع على المؤجر

 رجوع المستأجر على الجهة الحكومية : -317

وال يقتصر رجع المستأجر على المؤجر ، بل يجوز له أيضًا أن يرجع مباشرة على الج ـة الحكوميـة . فـإن  
                                                 

مية سببه خطةأ مةن المسةتأجر ، إذا ( وتختل شروط تحمل التبعية كذلك ، ولكن بطريق عكس ، إذا كان تعرض الجهة الحكو 19994) 

يكون للمستأجر يد في عمل الجهة الحكومية وشروط تحمل التبعة كما قدمنا أال يكون للمستأجر يد في هذا العمل . والمؤجر ال ينتقل 
اإليجةار أو هنا إلى منطقة الضمان بل إلى منطقة عدم تحمل التبعة ، فال يكون مسئوال ، ال عن التعويض فحسب ، بل وال عن فسخ 

ة إنقاص األجرة . فإذا كان المستأجر قد أدار المكان المؤجر محال للعهارة أو نادياً للقمار ، مخالفاً بذلك التزاماتةه ، فأصةدرت اإلدار
قراراً بإ ال  المكان المؤجر ، لم يكن للمستأجر الرجوع بشيء على المؤجر ، والتزم بدفع األجةرة إلةى نهايةة اإليجةار وبةالتعويض 

 ( . 141فقرة  19إذا كان له مقتضى ) بالنيول وريبير 
 . 181ص  412رقم  1يناير مجموعة عمر  1( نقض مدني  19993) 
وقد قضت محكمة  النقض بأن النص في عقد اإليجار على إعفاء المؤجر  – 229ص  411فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  19991) 

نةوفمبر سةنة  19هو شرط صحيح قانوناً ملةزم للمسةتأجر ) نقةض مةدني من كل مسئولية تنشأ عن الري وعطل آالت وتغيير طريقه 
 . 122ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  1813

مةايو  12وقارن مةع ذلةك بةاريس  – 141فقرة  19بالنيول وريبير  – 119فقرة  1بودري وفال  – 119فقرة  1( جيوار  19991) 

 . 112 – 1838وز دالل 1839نوفمبر سنة  2 – 193 – 1838داللوز  1838سنة 
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تعرض ا له يعتبر في حكـم التعـرض المـادي إذا اسـتندت فـه إلـى السـلطة العامـة التـي تتوالهـا ، وهـو تعـرض مـادي 
ين يجوز للمستأجر الرجوع مباشرة علي ا إذا لم يستند فيه إلى هذه السلطة ، وفي الحالت ( voie de faitمحض ) 

 ، شأن ا في ذلك شأن الغير الذي يصدر منه تعرض مادي .

غيـر أنــه يجــب التمييــز ، فــي رجــوع المســتأجر علــى الج ـة الحكوميــة ، بــين مــا إذا كــان التعــرض صــدر فــي 
 حدود القانون أو صدر مخالفًا للقانون .

أن نزعت ج ـة اإلدارة ملكيـة العـين المـؤجر للمنفعـة العامـة فإذا كان  قد صدر في حدود القانون ، ك $116
بعد استيفاء الشروط واإلجراءات التي يفرض ا القانون ، أو استولت السلطة العسكر ة علـى العـين المـؤجرة اسـتيالء 

علـى مؤقتًا هنغراض عسكر ة طبقًا هنحكام القانون ، فإن المستأجر ال يستطيع الرجـوع علـى اإلدارة ، فـوق رجوعـه 
المؤجر بالفسخ أو إنقاص اهنجرة ، إال إذا رخص القانون له في ذلك وفي الحـدود التـي رخـص في ـا القـانون . ففـي 
نزع الملكية للمنفعة العامة مثال يرجع المستأجر على ج ـة اإلدارة بتعـو ض مسـتقبل عـن التعـو ض الـذي يرجـع بـه 

بـالعين المـؤجرة أمـا المالـك فيعـوض عـن حرمانـه مـن  مالك العـين ، إذ المسـتأجر يعـوض عـن حرمانـه مـن االنتفـاع
 . ( 10004) المالك ذاته ، و كون ذلك كله طبقًا لإلجراءات التي رسم ا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

وإذا كان عمـل الج ـة الحكوميـة قـد صـدر مخالفـًا للقـانون ، كـأن لـم تسـتوف هـذه الج ـة       الشـروط التـي 
الـذي قامـت بـه ، أو لـم تتبـع اإلجـراءات التـي رسـم ا القـانون فـي القيـام بـه ، أو تعسـفت فـي  يتطلب ا القانون للعمل

اســتعمال ســلطت ا العامــة فــي قيام ــا ب ــذا العمــل ، ومــن بــاب أولــى إذا كــان عمــل الج ــة الحكوميــة مجــرد تعــرض 
، فـإن للمسـتأجر أن يرجـع  ( لم تستند فيه إلى أي قانون وهذا قد يحـدث وإن كـان حدوثـه نـادراً  vioie faitمادي ) 

) مباشــرة علــى الحكومــة إمــا بإلغــاء القــرار اإلداري الــذي أصــدرته مخالفــًا للقــانون وإمــا بــالتعو ض وإمــا بــاهنمر ن معــاً 

. وهــذا ال يمنــع المســتأجر مــن الرجــوع علــى المــؤجر بفســخ اإليجــار إذا كــان لــه مقــتض أو بإنقــاص اهنجــرة  ( 10008
 كما سبا القول .

عــن الضــرر الــذي  114ن أن للمــؤجر أيضــًا أن يرجــع علــى الج ــة الحكوميــة بــالتعو ض $وغنــي عــن البيــا
 . ( 10001) أصابه في ملكه وبالتعو ض عن رجوع المستأجر عليه ، إذا كان عمل اإلدارة غير مشروع

                                                 

( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا استولت السلطة العسكرية  على عقار ، فإن هذه السلطة وليس المالك هةي  19992) 
التي تتولى تعةويض مسةتأجر العقةار ، مةا لةم يكةن التعةويض الةذي اسةتولى عليةه المالةك يشةتمل علةى تعةويض للمسةتأجر ) اسةتئناف 

 . 141فقرة  19( . وانظر بالنيول وريبير  212ص  29م  1811ة أبريل سن 12مختلط 
( وقد قضت محكم   النقض بأن الحكومة ال تسأل إن هي قامت بتنفيذ مشروع من المشروعات العامة ، مثةل تحويةل ترعةة  19999) 

ا المشروع إال إذا ثبت أنها إلى مصرف ، إال في نطا  المسئولية التقصيرية ، فال تسأل عما يكون قد لحق األفراد م ضرر بسبب هذ
 . 122ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  1813نوفمبر سنة  19ارتكبت خطأ معيناً يكون سبباً لمساءلتها ) نقض مدني 

( وقةةد قضةةت محكمةةة االسةةتئناف المختلطةةة بأنةةه إذا كةةان عمةةل اإلدارة  يةةر مشةةروع فللمةةؤجر الرجةةوع علةةى جهةةة  اإلدارة  19998) 
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 تعرض الجهة الحكومية للمستأجر في عمل لم يدخل في عقد اإليجار : -318

والمفروض في كـل مـا تقـدم أن الج ـة  الحكوميـة تعرضـت للمسـتأجر فـي االنتفـاع بـالعين المـؤجرة االنتفـاع  
الذي قصد إليه في عقد اإليجار . أما إذا تعرضت الج ة  الحكومية للمستأجر في عمل ال يدخل في عقد اإليجار 

وز للمســتأجر فـي هـذه الحالـة أن يرجـع علــى ، فـال شـأن للمـؤجر فـي هـذا وال يمنــه ، بـل وال يتحمـل تبعتـه . فـال يجـ
المــؤجر ال بــالتعو ض وال بفســخ اإليجــار ، وال بإنقــاص اهنجــرة . مثــل ذلــك أن يســتأجر شــخص أرضــا زراعيــة ، وال 
يذكر في العقد أن اهنرض استؤجرت لتزرع قطنًا ، ثم يصدر قانون الثلث و قضي على المستأجر باالقتصار على 

، فـال يجــوز لـه أن يرجـع علـى المـؤجر أصـال ، و جــب أن يقتصـر فـي زراعـة القطـن علــى  زراعـة ثلـث الزمـام قطنـاً 
. فإذا ادعت اإلدارة أنه زرع أكثر من ذلك وتعرضت لـه ، فالمسـتأجر وشـأنه مع ـا ، إن كانـت  ( 10010) ثلث الزمام

ون ، وإن لـم تكـن على حا فيما تدعيه من أنه زرع أكثر من الثلـث وجـب عليـه أن يتحمـل الجـزاء المقـرر فـي القـان
على حا في ذلك فله الرجوع علي ا بالطرق القانونية ، وال رجوع له على المؤجر في جميع اهنحـوال . وهـذا العمـل 
ـــدخل فـــي انتفـــاع المســـتأجر  مـــن ج ـــة اإلدارة ال يعتبـــر فـــي الواقـــع مـــن أعمـــال التعـــرض أصـــال ، هنن اإلدارة ال تت

ف ما إذا كان المستأجر قد ذكر في عقد اإليجار أنـه اسـتأجر اهنرض االنتفاع المقرر في عقد اإليجار . هذا بخال
ليــزرع نصــف ا قطنــًا ، ففــي هــذه الحالــة إذا صــدر قــانون يحــرم زراعــة القطــن فــي أكثــر مــن ثلــث الزمــام ، كــان هــذا 
تعرضًا من الج ة الحكومية في عمل دخل في عقد اإليجار ونـص عليـه فيـه ، ومـن ثـم يجـوز للمسـتأجر أن يرجـع 

. كـذلك إذا ذكـر المسـتأجر فـي عقـد  ( 10011) أو بإنقـاص اهنجـرة دون التعـرض 118ى المؤجر بفسـخ اإليجـار $عل
اإليجار أنـه اسـتأجر اهنرض لزراعـة المحصـوالت العاديـة في ـا ومن ـا اهنرز ، ثـم صـدر قـانون يحـدد المنـاطا التـي 

للمسـتأجر أن يرجـع علـى المـؤجر بفسـخ يزرع في ا اهنرز ولـم تكـن اهنرض المـؤجرة داخلـة فـي هـذه المنـاطا ، فـإن 
 اإليجار أو بإنقاص اهنجرة دون التعو ض .

وال يكــون المــؤجر مســئوال عــن اهنعمــال الصــادرة مــن الج ــة الحكوميــة إذا كانــت هــذه اهنعمــال لــم تقــع علــى 
من ذي قبل .  العين المؤجرة وال على طر قة االنتفاع ب ا ، وإنما كان من شأن ا أن تجعل استغالل العين أق فائدة

مثـــل ذلـــك أن يصـــدر قـــانون يحـــدد م ســـاعات العمـــل فـــي المصـــانع ، فـــال يجـــوز لمســـتأجر مصـــنع أن يرجـــع علـــى 
. ومثـل ذلـك  ( 10012) المؤجر بدعوى أن هذا القانون جعل استغالل المصنع أقل ربحًا مما كان قبل صدور القانون 

ر بذلك مستأجر دكان في هـذا الطر ـا ، فـال أيضًا أن يفتح طر ا جديد ، فتنصرف الناس عن طر ا قديم و تضر 
                                                                                                                                                                    

 ( . 119ص  22م  1811يناير سنة  14ان العمل مشروعاً فال رجوع للمؤجر ) استئناف مختلط بتعويض ، أما إذا ك
( ويسري هذا الحكم من باب أولى في حالة ما إذا اشترط المؤجر على المستأجر أن يخضع هذا األخيةر للةوائح والقةوانين )  19919) 

 ( . 222ص  141رقم  8المحاماة  1829ديسمبر سنة  12استئناف مصر 
 . 493( انظر آنفاً فقرة  19911 )
 مدني ( . 199و م  132/2وذلك ما لم تتوافر شروط الظروف الطارئة ) م  – 489فقرة  1( جيوار  19912) 
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 ( 10019) يجوز له أن يرجع على المؤجر بدعوى أن فتح الطر ا الجديد قد انقص ربحه من استغالل العين المـؤجرة
. ذلـك أن المســتأجر إذا كــان قــد أصــابه ضـرر فــي مثــل الفــروض المتقدمــة ، فقـد يجنــي فائــدة فــي فــروض أخــرى ، 

ســن مــن صــقع الناحيــة التــي في ــا المكــان المــؤجر فتز ــد أربــاح المســتأجر . وال شــأن كــأن تقــوم اإلدارة بأعمــال تح
 .  ( 10011) للمؤجر في كل هذا ، لحقت بالمستأجر خسارة أم أصابه ربح

 امتناع الجهة الحكومية من إعطاء رخصة إلدارة المكان المؤجر : -319

فــي مباشــرت ا إلــى استصــدار رخصــة  وإذا أجــر شــخص آلخــر عينــًا لمباشــرة م نــة أو صــناعة معينــة تحتــاج 
إدار ة ، وامتنعت ج ة  اإلدارة من إعطاء الرخصة أو سحبت ا بعد إعطائ ا ، فإذا كان العين قـد أوجـرت خصيصـًا 

. وللمسـتأجر أن يطلـب الفسـخ ، كمـا يصـح  ( 10011) لمباشرة هذه الم نة ، فالمؤجر يكـون مسـئوال عـن عمـل اإلدارة
اهنجـرة إذا امتنعـت اإلدارة عـن إعطـاء رخصـة عـن بعـض العـين دون بعـض يقتصر على طلب إنقاص  111أن $

. وللمـؤجر أن يرجـع علـى ج ـة اإلدارة إذا كـان امتناع ـا  ( 10016) آخر أو عن بعض أعمـال دون اهنعمـال اهنخـرى 
عن إعطاء الرخصة أو سحب ا ل ا بعد إعطائ ا غير مشروع . وكذلك للمستأجر أن يرجع مباشرة على ج ة اإلدارة 

 .  ( 10014) ذا كان عمل ا غير مشروع ، وله أن يدخل المؤجر ضامناً إ

. بل ليس لـه أن يرجـع حتـى يسـخ اإليجـار أو بإنقـاص اهنجـرة  ( 10018) وليس للمستأجر أن يرجع بالتعو ض
                                                 

 . 283فقرة  19عكس ذلك هيك  – 112فقرة  1( بودري وفال  19914) 
 . 1هامل  428ص  211( اإليجار للمؤلف فقرة  19913) 
 . 419فقرة   Louageلفظ  4( أنسيكلوبيدي داللوز  19911) 
( وكذلك يجوز إنقاص األجرة إذا كان عمل اإلدارة ليس من شأنه أن يجعل مباشرة المهنةة المشةروطة مسةتحيال ، بةل أكثةر  19911) 

 1عكس ذلك فال يكون المؤجر مسئوال حتى عن إنقاص األجرة جيوار  – 119فقرة  1مؤونة أو مشقة أو أقل ربحاً ) بودري وفال 
 ( . 441ص  211لمؤلف فقرة اإليجار ل – 114فقرة 
 . 211( انظر آنفاً فقرة  19912) 
( وذلك ما لم يكن المؤجر قد تعهد للمستأجر بأن يحصل له على الرخصة ، أو كان المؤجر عالماً بالمةانع الةذي يحةول دون  19919) 

تئناف المختلطةة فةي المعنةى إعطاء الجهة الحكومية الرخصة المطلوبة وأخفى ذلك عن المستأجر تدليساً منه . قد قضت محكمة االس
م األول بأنه إذا أجرت عدة أفالم سينمائية ثم منعت الرقابة عرض أحدها ، فإن هذا المنع يعتبر بمثابة قوة قاهرة أزالت االنتفاع بالفيل

مسةتأجر الممنوع ، فيعفى المستأجر من أجرته ، ولكن ال يكون له رجوع على المؤجر بأي تعويض ما لةم يكةن المةؤجر قةد ضةمن لل
( . وقضةت أيضةاً فةي نفةس المعنةى  421ص  31م  1843يونيةه سةنة  14الحصول علةى التةرخيص بةالعرض ) اسةتئناف مخةتلط 

األول بأنه إذا كان إيجار ملهى ليلي روعي يه إمكان تجديد رخصته دون تعديل في شروط العمل ، ثم رفضت جهةة اإلدارة التجديةد 
هذه الشروط ، كان للمستأجر فسخ العقد دون تعويض ألن أمر اإلدارة في مقام القوة القةاهرة إال بعد إدخال تعديالت ججوهرية على 

( . وقضت أيضاً في المعنى األول بأنه إذا سحبت رخصة سيارة للنقل العام  29ص  32م  1828ديسمبر سن  3) استئناف مختلط 
م  1843ينةاير سةنة  23تأجر من دفع األجرة ) اسةتئناف مخةتلط فاستحال العمل في السيارة ، انفسخ عقد إيجار السيارة وأعفى المس

وقضت محكمة االستئناف المختلطة في المعنى الثاني بأنه إذا كان المؤجر عالماً ا المنزل المؤجر قد صدر قرار  –(  149ص  31
ال دون الحصةول علةى رخصةة بهةا بنزع ملكيته للمنفعةة العامةة ولةم يخبةر المسةتأجر بةذلك ، فأقةام المسةتأجر منشةآت كبيةرة القةيم حة

انظةةر  –(  12ص  31م  1844نةةوفمبر سةةنة  2عقبةةات شةةديدة ، كةةان المةةؤجر مسةةئوال عةةن تعةةويض المسةةتأجر ) اسةةتئناف مخةةتلط 
ص  121وانظر في كل ذلك سةليمان مةرقص فقةرة  – 192ص  121رقم  12جازيت  1822يناير سنة  29اإلسكندرية المختلطة 

419 . 
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إذا كان رفض الترخيص أو سحب الرخصة راجعًا إلى خطأ المسـتأجر ، كعـدم اسـتيفائه الشـروط الالزمـة للحصـول 
 .  ( 10011 )على الترخيص

كذلك ليس للمستأجر أن يرجع على المؤجر حتى بفسخ اإليجار أو بإنقـاص اهنجـرة إذا كانـت العـين  $120
لــم تــؤجر خصيصــًا لمباشــرة الم نــة أو الصــناعة التــي رفضــت اإلدارة التــرخيص في ــا أو ســحبت رخصــت ا . وهنــاك 

العين المؤجرة مخصصة لمباشرة هذه الم نة رأي يذهب إلى مجرد ذكر الم نة أو الصناعة في عقد اإليجار يجعل 
. ولكن الرأي الراجح هو أن ذكر الم نة وحده في عقد اإليجار ال يكفي ، بل يجب أن يظ ر  ( 10020) أو الصناعة

من مجموع نصوص العقد ومن الظروف وقرائن اهنحوال ا العين قد أوجرت خصيصًا لمباشـرة هـذه الم نـة ، أو أن 
 .   ( 10021) شروط اإليجارمباشرت ا شرط أساسي من 

و جـوز للمــؤجر أن يشــترط علـى المســتأجر فــي عقـد اإليجــار عــدم الضـمان إذا لــم يحصــل هـذا اهنخيــر علــى 
 الرخصة الالزم ، فال يبقى للمستأجر إال الرجوع على ج ة اإلدارة إذا كان عمل ا مخالفًا للقانون .

 ) هص ( التعرض الناشئ من سرقة العين المؤجرة

 العين المؤجرة تعرض مادي صادر من الغير :  سرقة -301 

إذا ســرقت العــين المــؤجرة ، وكــان الســارق مــن غيــر أتبــاع المــؤجر ، كانــت الســرقة تعرضــًا ماديــًا صــادرًا مــن 
 الغير ال يضمنه المؤجر في اهنصل ، شأن السرقة في ذلك شأن أي تعرض مادي آخر صادر من الغير .

إتبـــاع المـــؤجر ، كـــالبواب مـــثال ، فـــإن المـــؤجر يكـــون مســـئوال عنـــه ، هنن وبـــدي ي أنـــه لـــو كـــان الســـارق مـــن 
المؤجر مسئول عن التعرض المادي الصادر من أتباعه كما لو كان التعـرض قـد صـدر منـه هـو ، وقـد سـبا بيـان 

 . ( 10022) ذلك

                                                 

 – 111فقرة  1جيوار  – 112فقرة  21انظر في كل ذلك لوران  –شروط الرخصة مما اقتضى سحبها منه ( أو مخالفته ل 19918) 

 . 412ص  121سليمان مرقس فقرة  441ص  211اإليجار للمؤلف فقرة  – 114فقرة 
 . 114فقرة  – 112فقرة  1( جيوار  19929) 
فقةرة  1بودري وفةال  – 114فقرة  21لوران  – 491فقرة  19هيك  – 243فقرة  1ترولون  – 393فقرة  1( ديفرجييه  19921) 

وهناك رأي يذهب إلى أن إذا سحبت اإلدارة رخصة العين المؤجرة ، لةم يوجةد  – 1421فقرة  – 1421وفقرة  118فقرة  – 119
الشةةك يفتةةرض أن  مةةا يةةرجح مةةا إذا كانةةت العةةين أوجةةرت أو لمةةؤجر خصيصةةاً لمباشةةرة المهنةةة التةةي سةةبحت رخصةةتها ، فأمةةام هةةذا

 – 112فقةرة  1فقةرة  1المتعاقدين لم يقصدا أن المستأجر يفي ملتزماً بدفع األجرة عةن عةين لةم يعةد يسةتطيع االنتفةاع بهةا ) جيةوار 
 . 143فقرة  19بالنيول وريبير  – 229ص  411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 1114فقرة 
 . 211( انظر آنفاً فقرة  19922) 
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 متى يكون المؤجر مسئوال عن سرقة العين المؤجرة :  -300

مــن أجنبــي ال شــان للمــؤجر بــه ، وقــد قــدمنا أن هــذا يكــون تعرضــًا علــى أن ســرقة العــين تقــع أكثــر مــا يكــون 
ًٍ من الغير فال يكون المؤجر في اهنصل مسئوال عنـه . ولكـن يقـع أن تكـون السـرقة قـد تيسـر ارتكاب ـا  ماديًا صادرًا
بســبب تقصــير مــن المــؤجر أو مــن أحــد أتباعــه ، وبخاصــة مــن تقصــير بــواب المنــزل المكلــف بحراســته . ففــي هــذه 

. ذلك أنه لو كـان هنـاك تقصـير مـن المـؤجر يسـر  ( 10029) الة يكون المؤجر مسئوال نحو المستأجر عن السرقةالح
ارتكاب السرقة ، كمـا لـو كـان المسـتأجر قـد نب ـه إلـى وجـوب تـرميم نقـب فـي الحـائط فلـم يفعـل ، وسـطا اللصـوص 

دي الصـادر مـن اللصـوص ، إذ أن فعال على العين المؤجرة مـن هـذا النقـب ، كـان للمـؤجر شـأن فـي التعـرض المـا
. ولــو كانــت الســرقة  ( 10021) تقصـيره هــو الــذي أتــاح ل ـم فرصــة الســرقة ، ومــن ثـم يكــون مســئوال عــن هـذا التعــرض

تيســر ارتكاب ــا بســبب تقصــير البــواب الموكــول إليــه حراســة المنــزل ، فتــرك هــذا مــثال البــاب الخــارجي مفتوحــًا أثنــاء 
اللصوص في ا على المنزل أمـرًا مألوفـًا كـان المـؤجر مسـئوال عـن السـرقة ، الليل دون حراسة في ج ة أصبح سطو 

 . ( 10021) هننه مسئول عن تقصير البواب تابعه

 مسئولية المؤجر عن تقصير البواب :  -302

ومسئولية المؤجر عن تقصير البواب مسئولية عقدية ، إذ البواب هو الذي عينه المؤجر لحراسة المنزل ف و 
 . ( 10026) تنفيذ عقد اإليجار فيما يتعلا ب ذه الحراسةمكلف من قبله ب

والتــزام البــواب بحراســة المنــزل لمنــع الســرقات هــو التــزام ببــذل عنايــة ، ال التــزام بتحقيــا غايــة . فــإذا  $122
وقعــت ســرقة فييــي العــين المــؤجرة ، كــان علــى البــواب أن يثبــت أنــه كــان مــن جانبــه قــد اتخــذ االحتياطــات الالزمــة 

نزل ، وأن السرقة وقعت بالرغم مـن هـذه االحتياطـات ، فتنتفـي مسـئوليته وتنتفـي مسـئولية المـؤجر . أمـا لحراسة الم
) إذا لم يثبت البواب ذلك ، أو اثبت المستأجر تقصيرًا في جانبه فإن مسئولية تتحقا وتتحقا مع ا مسئولية المؤجر

                                                 

داللةةوز  1839مةةايو سةةنة  23 – 314 – 1831داللةةوز  1 1831أبريةةل سةةن  9نقةةض فرنسةةي  – 211قةةرة ( انظةةر آنفةةاً ف 19924) 
 – J . C . P .  1814 – 3 – 32 1814ينةاير سةنة  28 – 192 – 1811داللةوز  1811أ سةطس سةنة  2 – 421 – 1839
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( أما إذا قصر المستأجر في إقفال باب شقته أو في المحافظة على الشقة بالعناية الالزمة ، فإن المؤجر ال يكون مسئوال عن  19921) 

(  3ص  2م  1981نوفمبر سةنة  2فتوحاً أثناء النهار دون حراسة ) استئناف مختلط السرقة حتى لو كان قد ترك الباب الخارجي م
. 
كاربونييه في المجلة الفصلية للقانون المدني سةنة  - - 882فقرة  1مازو  – 344فقرة  1الوسيط  – 211( انظر آنفا فقرة  19921) 
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 . 1834االستغاللية رسالة من باريس سنة 
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إنــه ال يكـون مســئوال إال عــن الضــرر المباشــر . ولمـا كانــت مســئولية المــؤجر مسـئولية عقديــة كمــا قــدمنا ، ف ( 10024
، فـــال يكـــون مســـئوال مـــثال عـــن ســـرقة مجـــوهرات ثمينـــة أو مبلـــغ ضـــخم مـــن النقـــود كـــان  ( 10028) المتوقـــع الحصـــول

المستأجر يحتفظ ب ا في سكن متواضع تدل الظواهر على أنه ال يحتوي عادة على مثل هذه اهنشياء الثمينة ، ولـم 
 . ( 10021) يكن المؤجر يستطيع أن يتوقع ذلك

يرها لقاضـي الموضـوع . و ختلـف هـذا التقـدير بـاختالف وتقصير البواب فـي الحراسـة مسـألة وواقـع يتـرك تقـد
البلد الذي يوجد فيه المكان المؤجر ، وبـاختالف الحـي ، وبـاختالف حاجـة المكـان إلـى الحراسـة ، وبـاختالف تفـرع 

. ففــي منــازل الطبقــة الوســطى ال يكــون البــواب عــادة متفرغــًا لحراســة منــزل  ( 10090) البــواب للحراســة أو عــدم تفرغــه
ل توكل إليه حراسة أكثر من منزل ، فيكون وقتـه مقسـما بـين منـازل متعـددة . ومـن ثـم تنتظـر منـه حراسـة واحد ، ب

لو كـان البـواب  129غير منقطعة ، وال يعتبر تقصيرًا منه إذا تغيب عن منزل ليتع د شؤون منزل آخر . وحتى $
ي قــد يوجــد في ــا أكثــر مــن بــواب لحراســت ا متفرغــًا لحراســة المنــزل ، كمــا هــو اهنمــر عــادة فــي العمــارات الكبيــرة التــ

والقيام في ا بأعمال النظافة ، فإنه يجب توقع انقطاع البـواب عـن الحراسـة ، مـن وقـت إلـى آخـر للنظـر فـي شـؤونه 
. لكــن إذا  ( 10091) المنزليــة الــو لقضــاء حاجتــه الخاصــة ، وبخاصــة أثنــاء الن ــار حيــث تقــل الحاجــة إلــى الحراســة

ة وقتًا طو ال أكثر من المألوف بالنسـبة إلـى حالتـه ، أن مكـن بعـض المشـتبه فـي سـيرت م انقطع البواب عن الحراس
مــن التــردد علــى المنــزل والتعــرف علــى مســالكه ، أو اعتــاد مجالســه هــؤالء تمكنــا مــن ذلــك ، أو ســمع حركــة مر بــة 

اء الليــل مفتوحــًا فــي داخـل المنــزل م شــان ا أن تثيــر الشــكوك فقصـر فــي تعقــب اهنمــر ، أو تــرك البـاب الخــارجي أثنــ
ظروف كانت تدعو إلـى الحـذر مـن اللصـوص ، فـإن قاضـي الموضـوع ال يلبـث أن يسـتخلص مـن هـذه التصـرفات 
وأمثال ا تقصيرا في جانـب البـواب يكـون مسـئوال عنـه نحـو   المسـتأجر مسـئولية تقصـير ة ، و كـون المـؤجر مسـئوال 

 . ( 10092) لذي سبا بيانهعن البواب نحو المستأجر مسئولية عقدية على النحو ا

                                                 

( ويترتب على ما تقدم أن المؤجر ال يكون مسةوال إذا بقيةت ظةروف السةرقة مجهولةة وأثبةت البةواب أنةه اتخةذ االحتياطةات  19922) 
 – 239ص  112عبةةد الفتةاح عبةةد البةاقي فقةةرة  – 4هةامل  298ص  122فقةرة  19الالزمةة لحراسةة المنةةزل ) بالنيةول وريبيةةر 

231 . ) 
عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 11عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 234ص  – 232ص  112( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19929) 

 . 199ص  123
( وقد قضت محكمة باريس االسةتئنافية بأنةه يجةب عنةد تقةدير مبلةغ التعةويض عةن سةرقة العةين المةؤجرة أن يراعةى مركةز  19928) 

 1839ديسةمبر سةنة  2شةياء المسةروقة بعةد اإليجةار ) بةاريس المستأجر االجتماعي ، وال يدخل في هةذا المبلةغ الزيةادة فةي قيمةة األ
Sem . Jur . 1838 – 2 – 3128 . ) 

 . 139ص  311م  1829ديسمبر سن  22( استئناف مختلط  19949) 
جازيةت دي  1834نةوفمبر سةن  49( بل قضي بأن  ياب البواب بسبب ذهابه إلةى السةينما ال يعتبةر منةه تقصةيراً ) السةين  19941) 

وويالحظ أن هذا الحكم قةد صةدر فةي فرنسةا ولكةل  – 4هامل  231ص  112عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 24 – 1 – 33باليه 
 بلد ظروفه الخاصة ( .
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 اشتراط المؤجر عدم مسئوليته عن البواب:  -303

وقد يشترط المؤجر عدم مسئوليته عـن تقصـير البـواب ، فيكـون المسـتأجر إذن هـو الموكـل إليـه دون البـواب 
مـدني صـر حة فـي  214 121، والفقـرة الثانيـة مـن المـادة $ ( 10099) حراسة المكان الذي يسـكنه . والشـرط صـحيح

المعنـى إذ تقـول : " وكــذلك يجـوز االتفـاق علــى إعفـاء المـدين مـن أيــة مسـئولية تترتـب علــى عـدم تنفيـذ التزامــه هـذا 
التعاقدي إال ما ينشأ عن غشه أو عن خطأه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش 

. فــإذا اشــترط المــؤجر عــدم مســئوليته عــن   أو الخطــأ الجســيم الــذي يقــع مــن اشخصــا يســتخدم م فــي تنفيــذ التزامــه"
تقصير البواب ، ووقع سرقة في العين المؤجرة ، لم يكن المؤجر مسئوال عن ا حتى لو ثبت تصير البـواب وأن هـذا 
التقصــير هــو الســبب الــذي أدى إلــى الســرقة . وهــذا ال يمنــع مــن رجــوع المســتأجر علــى البــواب بموجــب المســئولية 

 التقصير ة .

مسـئولية المـؤجر يجـب عـدم التوسـع فـي تفسـيره ، فـإذا ورد فـي عبـارات عامـة كـان المـؤجر غيـر وشرط عدم 
مسئول عن تقصير البواب اليسير ، وكلنه يكون مسئوال عن تواطؤ البواب مع اللصوص وعـن تقصـيره الجسـيم إال 

لمؤجر من المسئولية عنه إال إذا اشترط المؤجر عدم مسئوليته أيضًا عن ذلك . و عتبر تقصيرًا جسيمًا ، ال يعفى ا
ـــع الســـرقات ، ممـــا يبعـــث  ـــتمكن مـــن من ـــواب متفرغـــًا لحراســـة المنـــزل ومتمكنـــًا كـــل ال بشـــرط خـــاص . أن يكـــون الب
الطمأنينة في نفس المستأجر فيعتمد عليه في الحراسة ، ومع ذلك يت اون ت اونًا يمكن اللصوص من السرقة ، أما 

منــزل ، وتعــود التغيــب للعمــل فــي الخــارج ، وســرق المنــزل أثنــاء تغيبــه ، فــإن إذا كمــان البــواب يــر متفــرأ لحراســة ال
 . ( 10091) التقصير إن وجد يكون يسيرًا ، و عفى المؤجر من المسئولية عنه إذا اشترط ذل ولو بعبارة عامة

 متى يكون المؤجر ملتزمًا بإقامة بواب للحراسة :  -304

راسة ، هنن خدمة البواب تعتبر من ملحقـات العـين وليسـت مـن واهنصل أن المؤجر ال يلتزم بإقامة بواب للح
أصل ا ، و جوز للمؤجر أن يؤجر العين دون ملحقات ا إذا رضي المستأجر بذلك . فإذا أجر شخص طبقات عمارة 
 من العمارات التي يقام عادة بـواب علـى حراسـت ا ونظافت ـا ، ولـم يقـم بوابـًا ، فـإن المسـتأجر ن لطبقـات العمـارة وقـد

                                                                                                                                                                    

نةوفمبر سةنة  J . C . P . 1832  - 2- 4492 – 119مةايو سةنة  J . C . P . 1833 – 2- 2832  - 22 1833فبرايةر سةنة 
وال يكفي إلثبات التقصير في جانب البواب أن تتعدد السرقات في العمةارة ، أو أن يثبةت أن البةواب  – 34 – 1819داللوز  1838

فقةرة  1ه الغةادي والةرائج ) أوبةري ورو وإسةمان لم ير السار  ، أو أن يكون المكان الذي يوجد فيه البواب ال يسةتطيع أن يةرى منة
 ( 41هامل  411
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 . 91ص  19م  1849يناير سنة  1وقارن أيضاً استئناف مختلط 
 . 19( قرب في هذا المعنى بالنيول وريبير  19943) 
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شــ دوا أن العمــارة ال بــواب ل ــا وتعاقــدوا مــع ذلــك يكونــون قــد رضــوا ب ــذه الحالــة ، ولــيس ل ــم بعــد ذلــك أن يطــالبوا 
 . ( 10091) بإقامة بواب

ولكــن إذا كــان للعمــارة بــواب عنــد اإليجــار ، فــال يجــوز للمــؤجر أثنــاء اإليجــار أن ينتــزع البــواب من ــا  $121
تمــدوا علــى أن يكــون للعمــارة بــواب ، وخــدمات البــواب كمــا قــدمنا مــن فتبقــى دون حراســة ، هنن المســتأجر ن قــد اع

. هــذا هــو  ( 10096) ملحقــات العــين المــؤجرة ، وقــد أجــر المــؤجر العمــارة بملحقات ــا فــال يجــوز أن ينــتقص مــن ذلــك
اهنصـل ، ومــع ذلــك قــد يتبــين مــن الظـروف ومــن حالــة العمــارة أن المــؤجر كــان قـد أقــام البــواب بصــفة مؤقتــة . فقــد 
تكون العمارة صغيرة ال يكون لمثل ا بواب ، وقد أقام المؤجر البواب مؤقتًا أثناء تغيبه عن البلد أو حتى يتم إسكان 

نت اء م مته لم يكن للمستأجر ن أن يشكوا من ذلك . و راعى العرف علـى العمارة ، فإذا أخرج المؤجر البواب بعد ا
كل حال في هذه المسألة ، فقد جرت العادة أن العين المؤجرة إذا كانت " فيال"  لم يكن ل ـا بـواب مـن قبـل المـؤجر 

مـن قبـل المـؤجر ،  ، والمستأجر هو الذي يقـيم البـواب مـن قبلـه إذا احتـاج إلـى ذلـك . إذا كـان للفـيال المـؤجرة بـواب
 وانتزعه هذا بعد اإليجار ، فيغل بأن يكون المستأجر قد توقع ذلك وليس له أن يكو منه .

 وفوات الوصف من العيوب الخفية -المبحث الرابع

 االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد :  -305

الخفيـة فـي العـين المـؤجرة . أمـا  لم يكن يوجد في التقنين المدني القديم نص يقضي بضمان المؤجر للعيوب
 التقنين المدني الجديد فقد اشتمل على عدم نصوص تقضي ب ذا الضمان ، وتقرر الجزاء المترتب عليه .

مواضـــع عـــدة ، إلـــى  126ومـــن هنـــا وجـــد اخـــتالف بـــين التقنينـــين ، وهـــو اخـــتالف يرجـــع ، كمـــا رأينـــا فـــي $
لقديم ال يلزم المؤجر إال بأن يترك المستأجر ينتفع بـالعين المـؤجرة االختالف اهنصلي ما بين التقنينين . فالتقنيني ا

 ، أما التقنين الجديد فيلزم المؤجر بتمكني المستأجر من االنتفاع بالعين .

وسنجري هنا ، كما جر نا في الحالة التي تسلم ب ـا العـين وفـي التـزام المـؤجر بتع ـد العـين بالصـيانة ، علـى 
نــين المــدني القــديم بمــا فــي ضــمان العيــوب الخفيــة إذ أن كثيــرًا مــن عقــود اإليجــار ال تــزال أن نبــين أوال أحكــام التق

 خاضعة ل ذه اهنحكام كما سبا القول ، ثم نبين أحكام التقنين المدين الجديد في هذا الضمان .

                                                 

وقد يشترط المستأجر على المؤجر صراحة أو ضنناً أن يكون للعمارة بواب  – 298ص  122فقرة  19( بالنيول وريبير  19941) 
 ( . 2هامل  248ص  112عبد الباقي فقرة  يحرسها ، ويقوم العرف مقام الشرط ) عبد الفتاح

 . 11مختصر ص  1811داللوز  1813ديسمبر سنة  9باريس  – 1هامل  298ص  122فقرة  19( بالنيول وريبير  19941) 
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 ضمان العيوب الخفية في التقنين المدين القديم - المطلب األول

 أو إنقاص األجرة : حق المستأجر في طلب الفسخ -306

قــدمنا أنــه لــم يكــن يوجــد نــص فــي التقنــين المــدني القــديم يقضــي بضــمان المــؤجر للعيــوب الخفيــة فــي العــين  
المؤجرة . ومع ذلك جري القضاء والفقه في مصر على أنه إذا وجد عيب خفي في العـين المـؤجرة يكـون مـن شـأنه 

ن هـذا االنتفـاع ، فالمسـتأجر يسـتطيع ا يطلـب سـخ اإليجـار أن يحرم المستأجر من االنتفاع بالعين أو أن ينقص م
 . ( 10094) إذا كان للفسخ ما يبرره ، ا انقصا اهنجرة

واستند في ذلك إلى المبادئ العامـة فـي عقـد اإليجـار ، والـى أحكـام الشـر عة اإلسـالمية ، والـى القيـاس علـى 
ن اهنجرة تقابل االنتفاع ، فإذا امتنع االنتفاع أو حالة هالك العين . أما المبادئ العامة في عقد اإليجار فتقضي بأ

فســخ العقـد أو أنقصـت اهنجــرة . وأمـا أحكـام الشــر عة اإلسـالمية ، وهــي  –و عتبــر العيـب سـببًا  –نقـص هني سـبب 
التـي اســتقى من ـا التقنــين المــدني القـديم المبــدأ الــذي يقضـي بــأن المـؤجر ال يلتــزم إال بتــرك المسـتأجر ينتفــع بــالعين 

فســخ اإليجــار أو إنقــاص الجــرة علــى حســب اهنحــوال لوجــود  124ؤجر ، فتعطــي للمســتأجر الحــا فــي طلــب $المــ
مـــن  111 – 111/  940. وأمـــا القيـــاس علـــى حالـــة هـــالك العـــين ، فـــإن المـــادة  ( 10098) عيـــب مـــؤثر فـــي العـــين

، الحا في طلب فسخ اإليجار التقنين المدني القديم تعطي للمستأجر ، في حالة هالك العين هالكًا كليًا أو جزئيًا 
أو إنقاص اهنجرة ، فوجب القياس على حالة ما إذا كن الحرمان ليس راجعًا إلى هـالك العـين هالكـًا ماديـًا بـل إلـى 

 . ( 10091) وجود عيب في ا يحول دون االنتفاع ب ا انتفاعًا كامال ، هنن العلة في الحالتين واحدة

                                                 

اإليجةار للمؤلةف  – 221احمد فتحي ز لول ص  – 114اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 419( جرانموالن في العقود فقرة  19942) 
أبريةل سةنة  23 – 221ص  4م  1981أول أبريةل سةنة  – 22243ص  2م  1989أبريةل سةنة  8استئناف مخةتلط  – 229فقرة 
 4طنطةةةا الوطنيةةةة  – 22ص  23م  1812ينةةةاير سةةةنة  19 – 1ص  211م  1899نةةةوفمبر سةةةنة  1 – 214ص  13م  1892

 . 29رقم  1893المجموعة الرسمية  1894ديسمبر سنة 
 – 11ص  – 13ص  1ابةن عابةدين  –مةن المجلةة  121 – 114مةن مرشةد الحيةران و  – 132 – 131( انظر  المواد  19949) 

 . 229ص  2شرح العناية على الهداية تكملة فتح القدير 
وأما مبادل العدالة فتأبى أن يترك المستأجر وشةانه فةي  "( وقد كتبنا في هذا الصدد في عهد التقنين المدني القديم ما يأتي :  19948) 

فةي حالةة هةالك  –تعطةي الحةق للمسةتأجر  – 311 – 313/  429باً يفوت االنتفاع بةه أو يختةل ، وإذا كانةت المةواد عين معيبة عي
في طلةب فسةخ اإليجةار أو إنقةاص األجةرة ، فمةا ذلةك إال جةزاء عةادل لحرمةان المسةتأجر مةن االنتفةاع  –العين هالكاً كلياً أو جزئياً 

ا إذا كان الحرمان ليس راجعاً إلةى هةالك العةين هالكةاً ماديةاً ، بةل إلةى وجةود عيةب فيمةا بالعين . فوجب القياس على هذا في حالة م
يحول دون االنتفاع بها انتفاعاً كامال ، ألن العلة في الحالتين واحدة . ولذلك وجب القول بأنه في القةانون المصةري يكةون للمسةتأجر 

ا كانةت العةين المةؤجرة بهةا عيةب يةؤثر فةي االنتفةاع بهةا ، وذلةك حق طلب فسةخ اإليجةار أو إنقةاص األجةرة علةى حسةب األحةوال إذ
استناداً إلى ما تقدم من مبادل العدالة ، ولما سبق تقريره م أحكام الشريعة اإلسالمية في هذا الصدد ، وهي المصةدر الةذي أخةذ عنةه 

أراد أن يغر  في محابةاة المةؤجر ، ويجةاوز المشرع المصري أكثر القواعد التي خالف بها القانون الفرنسي ، فال يعقل أن المشرع 
في ذلك حداً ال تقةره عليةه نفةس الشةريعة التةي اعتمةد عليهةا عنةدما خةالف المبةادل الفرنسةية . وإذا أعوزتنةا النصةوص فةي القةوانين 

سبقت اإلشارة إلى السالفة الذكر ، ولذلك على سبيل القياس ، كما   311 – 313/  429المصرية ، فال أقل من أن ستند إلى المواد 
وانظةر  –(  229) اإليجةار للمؤلةف فقةرة   "هذا . وهذا هو الرأي الذي تأخذ به المحةاكم المصةرية وأكثةر شةراح القةانون المصةري
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 العيني : ال حق للمستأجر في طلب التنفيذ  -307

ــة العيــب ولــو كــان  ولكــن حــا المســتأجر يقــف عنــد هــذا الحــد ، فلــيس مــن حقــه أن يطلــب إلــى المــؤجر إزال
. بل إن المستأجر إذا أزال العيب بمصـروفات مـن عنـده ، فلـيس لـه الرجـوع بـذلك علـى  ( 10010) هذا ممكناً  $128

ه هو ال لمصلحة المؤجر ، وال بنـاء علـى المؤجر ، ال بناء على دعوى الفضالة هنن المستأجر إنما يعمل لمصلحت
 . ( 10011) دعوى اإلثراء بال سبب هنن السبب هنا هو عقد اإليجار

 ال حق للمستأجر في طلب التعويض إال بناء على قواعد المسئولية التقصيرية : -308

( أن يكـون هنـاك رهنـًا رسـميًا  1وكان القضاء يحكم للمستأجر بالتعو ض أيضًا ، ولكن بشـروط أربعـة : )  
أصاب المستأجر في نفسه أو فـي مالـه ، وال يكفـي أن يكـون الضـرر مجـرد حرمـان المسـتأجر مـن االنتفـاع بـالعين 

، فــال تعــو ض إذا كــان العيــب حادثــًا  ( أن يكــون العيــب الخفــي موجــودًا وقــت عقــد اإليجــار 2. )  ( 10012) المــؤجرة
( أن يكــون العيــب يعلمـه المــؤجر ، أو يكــون مــن الممكــن أن يعلمـه ، فــإذا ج لــه ولــم يكــن  9. )  ( 10019) بعـد ذلــك

مــن الممكــن إال أن يج لــه كــان للمســتأجر فســخ العقــد أو إنقــاص اهنجــرة ، ولكــن لــيس لــه الرجــوع بتعــو ض علــى 
. و عـد القضــاء  ( 10011) سـتأجر أن هنـاك تقصـيرًا واضـحًا فـي جانـب المـؤجر( أن يثبـت الم 1. )  ( 10011) المـؤجر

ـــه يبـــرر الحكـــم عليـــه  ـــم المـــؤجر بعيـــوب البنـــاء وقـــت اإليجـــار يكـــن تقصـــيرًا كافيـــًا فـــي جانب المخـــتلط أن مجـــرد عل
 . ( 10016) بالتعو ض

ئولية و الحـــظ أن الحكـــم بتعـــو ض مـــع اشـــتراط هـــذه الشـــروط اهنربعـــة إنمـــا ه تطبيـــا لمبـــادئ المســـ $121

                                                                                                                                                                    

 . 199سليمان مرقس فقرة 
لخفية ، ا أنه وقد قضت محكمة النقض بأنه وإن كان القانون المدني القديم لم يأت بنص صريح على التزام المؤجر بضمان العيوب ا

لما كان التزام المستأجر بدفع األجرة هو في مقابل انتفاعه بةالعين المةؤجرة ، وهةو التةزام مسةتمر ومتجةدد بطبيعتةه ، فإنةه إذا ترتةب 
على العيب الخف عدم صالحية العين المؤجرة لالنتفاع بها أو نقص في صالحيتها ، كان مقتضى ذلك أن يكون للمستأجر الحق في 

مةدني قةديم فةي حالةة هةالك العةين كليةاً أو جزئيةاً ،  429عقد اإليجار أو إنقاص األجرة ، قياساً على ما تقضي  به المادة طلب فسخ 
 ( . 949ص  198رقم  1مجموعة أحكام النقض  1811مارس سنن  12ألن العلة في الحالتين واحدة ) نقض مدني 

ليس مسئوال في األصةل ، دون شةرط خةاص فةي عقةد اإليجةار ، عةن ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المؤجر  19939) 
نتا  انهيار أرضية  شرفة المنزل ، وفي هذه الحالة ال يستطيع المستأجر ، حتى لو كان االنهيار راجعاً إلى وجةود عيةوب خفيةة فةي 

يع أن يطلةب هةو فسةخ اإليجةار أرضية  الشرفة ، أن يطلب الترميمات التي أصبحت ضرورية أو أن يطلب تعويضاً ، وكل ما يستط
 ( . 212ص  21م  1814مارس سنة  1أو إنقاص األجرة ) استئناف مختلط 

 . 92ص  28م  1811نوفمبر سنة  49استئناف مختلط  – 291ص   222( اإليجار للمؤلف فقرة  19931) 
 . 113ص  13م  1892فبراير سنة  29( استئناف مختلط  19932) 
 . 212ص  13م  1892أبريل سنة  12.  113ص  13م  1892فبراير سنة  29( استئناف مختلط  19934) 
 . 482ص  29م  1811مايو سنة  49 – 214ص  13م  1892أبريل سنة  23( استئناف مختلط  19933) 
 . 1ص  211م  1899نوفمبر سنة  1( استئناف مختلط  19931) 
 . 111ص  11م  1894يناير سنة  29( استئناف مختلط  19931) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

. ولــذلك تتــردد  ( 10014) التقصــير ة ، ولــم يــذهب القضــاء المصــري فــي ذلــك إلــى ابعــد ممــا تقضــي بــه هــذه المبــادئ
المحــاكم فــي تحديــد أســاس مســئولية المــؤجر عــن التعــو ض فــي العيــوب الخفيــة . فــبعض يــرى أن هــذه المســئولية 

فر ا ثالث يـرى أن منشـأها المصـدران معـًا منشأها عقد اإليجار ، وبعض يرى أن منشأها المسئولية التقصير ة ، و 
 . ( 10018) ، والصحيح ه أن منشأها المسئولية التقصير ة

 المؤجر يتحمل تبعة العيب ولكنه غير مسئول عن ضمانه :  -409

و ــتخلص مــن كــل مــا تقــدم أن المــؤجر ، فــي التقنــين المــدني القــديم ، يتحمــل تبعــة العيــب الخفــي فــي العــين  
ز للمستأجر أن يرجع عليه بفسخ اإليجار أو بإنقـاص اهنجـرة . ولكنـه غيـر مسـئول ع ضـمان المؤجرة ، ولذلك يجو 

العيب الخفي . ولذلك ال يجبر على التنفيذ العيني وإزالة العيب حتى لو كان هذا ممكنًا ، وال يرجع عليه المستأجر 
بتعـو ض عمـا أصـابه م ضـرر  بالمصروفات التي أنفق ا ل ـذا الغـرض . وال يحـا للمسـتأجر ن يرجـع علـى المـؤجر

بســبب العيــب بنــاء علــى عقــد اإليجــار ، فــال يرجــع بتعــو ض ع حرمانــه مــن االنتفــاع بــالعين المــؤجرة . وإنمــا يرجــع 
بتعو ض بناء على قواعد المسئولية التقصـير ة ال عقـد اإليجـار ، إذا أصـابه ضـرر فـي شخصـه أو فـي مالـه وكـان 

 جر في جانب المؤجر .هذا الضرر سببه خطأ واضح أثبته المستأ

                                                 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة أيضاً بأن مالك العقا مسةئول  – 8ص  22م  1898نوفمبر سنة  19( استئناف مختلط  19932) 
عن الضرر الذي يلحق بالمستأجر منه وبزوار هذا المستأجر . فإذا تداعى المنزل المؤجر للسقوط وسقط بالفعةل ، وهلةك أحةد زوار 

عن تعويض الضرر الذي لحق بهذا الزائر . ومسئولية الهالك تكون ثابتة أيضاً حتى لو نسب المالك  المستأجر ، كان المالك مسئوال
إلى وكيله الذي فوض إليه إدارة  أمالكه التقصير أو الخطأ الجسيم ، ألن المالةك مسةئول علةى كةل حةال عةن خطةأ كيلةه . ومسةئولية 

جر من الباطن وبةزواره ، حتةى لةو كةان عقةد اإليجةار  يةر مةرخص فيةه المالك تكون واجبة أيضاً لتعويض الضرر الالحق بالمستأ
ويالحظ أننا أقةرب هنةا إلةى  – 229ص  1المحاماة  1821يناير سن  29للمستأجر األصلي باإليجار من الباطن ) استئناف مختلط 

 حاجة العين إلى الترميم منا إلى العيب الخفي ، ولكن الحكم واحد في الحالتين .
 22لعيةةب معلومةةاً للمسةةتأجر أو كةةان يمكنةةه أن يعلمةةه ، فةةإن المةةؤجر ال يكةةون مسةةئوال عةةن التعةةويض ) اسةةتئناف مخةةتلط وإذا كةةان ا
( . وكذلك إذا أهمل المستأجر ، لم يكن المؤجر مسئوال عن تعويض الضرر الذي كان يكن للمستأجر  13ص  22م  1898سبتمبر 

ه إذا أجر شخص عقاراً آيال للسقوط ، فسقط بنةاؤه ، كةان مسةئوال عةن التعويضةات تالفيه . وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن
للمسةةتأجر . . وتشةةمل التعويضةةات فةةي حالةةة تةةأجير دكةةان المصةةروفات التةةي صةةرفها المسةةتأجر السةةتئجار الةةدكان وتهيئتةةه للغةةرض 

ه من المكسب . ولكن إذا كان المستأجر المقصود منه ، وكذلك الضرر النال من إخالء المحل والبح  عن محل آخر وما ضاع علي
يعلم بأن سقوط المنزل محتم ، ومع ذلك أهمل في نقل بضائعه ، فلةيس لةه الرجةوع علةى المةؤجر بتعةويض الضةرر الةذي لحةق تلةك 

 21 – 1111ص  29رقةةم  114المجموعةةة الرسةةمية  1812مةةارس سةةنة  19البضةةائع ألنةةه كةةان يكةةن تالفيةةه ) اسةةتئناف وطنةةي 
 ( . 24رقم  2999المجموعة الرسمية  1819ديسمبر سنة 

يونيةةه سةةنة  12 – 8ص  22مةةم  1898نةةوفمبر سةةنة  19 – 122ص  11م  1893مةةارس سةةنة  23( اسةةتئناف مخةةتلط  19939) 

مةةةةارس سةةةةنة  1 – 391ص  32م  1849مةةةةايو سةةةةنة  9 – 482ص  29م  1811مةةةةايو سةةةةنة  499 – 329ص  21م  1813
ينةةاير  29 – 31ص  31م  1822أول ديسةةمبر سةةنة  – 489ص  33م  184222يووننيةةه سةةنة  24 – 212ص  34م  18411

اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 214جرانموالن فةي العقةود فقةرة  -    81ص  38م  1842فبراير سن  3 – 98ص  38م  1842سنة 
 . 199سليمان مرقس فقرة  – 221
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 جواز االتفاق على تعديل األحكام المتقدمة :  -321

وكان للمتعاقدين في التقنين المدني القديم أن يتفقا على تعديل اهنحكام المتقدمة . فكان يجـوز ل ـا أن يخففـا 
ر فــي عقــد . وممــا يخفــف هــذه االلتزامــات أن يعتــرف المســتأج ( 10011) مــن التزامــات المــؤجر أو أن يمحواهــا أصــال

تسلم العين في حالة حسنة ، ثم ال يخبر المؤجر بعد ذلك بما عسى أن يجـده مـن العيـوب فـي وقـت ÷ اإليجار بأن
. ولكـن االتفـاق  ( 10011) . وكذلك إذا ثبت أن المستأجر قصر في عدم تالفي الضرر الذي وقع منه ( 10010) مالئم

على تخفيف التزامات المؤجر أو على محوها كلية ال يجوز التوسع في تفسيره ، و كون التفسير عند الشك لصالح 
المسـتأجر . فــإذا اشــترط المـؤجر عــدم مســئوليته عــن اإلضـرار التــي تحــدث مــن المطـر أو م كســر مواســير الميــاه ، 

. وكـــذلك يظـــل مســـئوال ع كـــل ضـــرر يحـــدث  ( 10012) حـــائطفإنـــه يظـــل مســـئوال عـــن الضـــرر الـــذي يحـــدث  ان ـــدام 
) التصــليحات لــم تكــن كافيــة 191، وع اضــرر الــذي يحــدث حتــى لــو قــام بتصــليحات ولكــن هــذه $ ( 10019) بخطــأه

. وال يخلـي لمـؤجر مـن التزاماتـه اعتـراف  ( 10011) ، وعن الضرر الذي يحـدث عنـد التـأخر فـي تسـليم العـين ( 10011
. وعلـى  ( 10016) ل العين بالحالة التـي هـي علي ـا دون أيـة مسـئولية علـى المـؤجرالمستأجر في عقد اإليجار أنه قب

 . ( 10014) كل حال يكون المؤجر ضامنًا للعيب الخفي إذا أخفاه غشاً 

وكمــا أن المــؤجر يســتطيع تخفيــف التزاماتــه أو محوهــا ، كــذلك للمســتأجر أن يتشــرط تشــديد هــذه االلتزامــات 
مثال أن يحفظ لنفسه الحا في طلب التعـو ض حتـى ع مجـرد حرمانـه م  وجعل المؤجر يضمن العيب الخفي . فله

االنتفاع بالعين المؤجرة بسبب العيوب الموجودة في ا . وله كذلك أن يشترط مسئولية المؤجر عن التعو ض ، حتى 
ان المؤجر لو لم يثبت أي تقصير في جانبه ، سواء كان العيب موجودًا قبل عقد اإليجار أو حادثًا بعده ، وسواء ك

 عالمًا به أو غير عالم .

و راعى في تقدير مسئولية المؤجر عن العيوب الخفية الظروف المحلية والش رة العامة . وقد قضت محكمة 
االستئناف المختلطة بأن المنازل المجاور للنيل ، وتكون بذلك معرضة لرشح الميـاه ، يجـب أن تبنـي بحيـث تكـون 

                                                 

 . 482ص  29م  1811مايو سنة  49 – 229ص  2م  1989يونيه سن  11( استئناف مختلط  19938) 
أول  – 49ص  39رقةةم  12جازيةةت  1821مةةايو سةةنة  – 11 – 3ص  21م  1899نةةوفمبر سةةنة  1( اسةةتئناف مخةةتلط  19919) 

 . 22ص  2رقم  12جازيت  1821يونيه سنة 
 . 113ص  11م  1894فبراير سن  19( استئناف مختلط  19911) 
 . 329ص  21م  1813يونيه سنة  12( استئناف مختلط  19912) 
 . 111ص  22م  1811فبراير سن  19( استئناف مختلط  19914) 
 . 411ص  24م  1811مايو سنة  19( استئناف مختلط  19913) 
 . 241ص  29م  1899مايو سن  21( استئناف مختلط  19911) 
 . 214ص  13م  1892أبريل سنة  23( استئناف مختلط  19911) 
 . 22ص  23م  1812يناير سن  19( استئناف مختلط  19912) 
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، وهــذا فضــال  ( 10018) شــح ، وإال كــان المــؤجر مســئوال عــن تعــو ض للمســتأجرصــالحة للســكنى وفــي مــأمن مــن الر 
. وقضت هذه المحكم نفس ا ، ج ة أخرى ، بأنه ال يجوز التشدد فـي مسـئولية المـؤجر  ( 10011) عن إنقاص اهنجرة

 . ( 10060) عن عيوب البناء ، ف ذه العيوب كثيرة االنتشار في المنازل المبنية في مصر منذ أمد طو ل

 ئولية المستأجر قبل الغير عن العيوب الخفية : مس -320

هذا وال مسئولية على المستأجر فيما يقع من الضرر على الغير بسبب العيوب الموجودة فـي العـين المـؤجرة 
علـى مالـك العـين  192، إال إذا اثبت هذا الغير خطأ فـي جانـب المسـتأجر . ولمـن وقـع عليـه الضـرر أن يرجـع $

 . ( 10062) فيما يتعلا بمسئولية حارس البناء 144، وبخاصة طبقًا هنحكام المادة  ( 10061) طبقًا للقواعد العامة

ولكن المالك ال يكون مسئوال قبل الغير عن هالك شيء مملوك ل ذا اهنخير وكان مودعًا في العين المـؤجرة 
 .  ( 10069) ، بالرغم  اشتراط المؤجر في عقد اإليجار أال يقبل المستأجر وديعة في العين المؤجر

 ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف في التقنين المدني الجديد -المطلب الثاني

 المؤجر يضن للمستأجر العيب الخفي وفوات الوصف :  -322

أما التقنين المدني الجديد فبخالف التقنين المدني القديم قد نص صراحة على ضمان المـؤجر للعيـب الخفـي 
ا . فأصبح المجر ، بناء على النصوص الصر حة في التقنين المدني الجديد في العين المؤجرة وفوات الوصف في 

، مسئوال عن العيب الخفي ، ال بموجب أحكم تحمل التبعة فسحب كما كان اهنمر فـي التقنـين المـدني القـديم ، بـل 
و فـات علـى أيضًا بموجب أحكـام الضـمان . فـإذا وجـد بـالعين المـؤجرة عيـب خفـي تـوافرت فيـه الشـروط الواجبـة ، أ

المستأجر وصف العين ، كان المؤجر مسئوال عن فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة ، وكلك كان مسـئوال عـن التنفيـذ 
العيني أي إزالة العيب إذا كانت هذه اإلزالة ال تب ظـه ، ومسـئوال عـن التعـو ض . وفـي هـذا يختلـف التقنـين الجديـد 

 كون المؤجر ملتزمًا ال بإزالة العيب . وال بالتعو ض كما سبا القول .عن التقنين القديم ، ففي التقنين القديم ال ي

وقد عرض المشرع لضمان العيوب الخفية وفوات الوصـف فـي صـدد البيـع فتعتبـر اهنحكـام الـواردة فـي البيـع 
أصال يرجع إليه فيما لم يرد في نـص خـاص أو يتعـارض مـع طبيعـة عقـد اإليجـار . وقـد سـبا تقر ـر ذلـك بالنسـبة 

                                                 

 . 222ص  23م  1812ماس سنة  21ئناف مختلط ( است 19919) 
 . 13ص  22م  1898ديسمبر سنة  22( استئناف مختلط  19918) 
 . 224وانظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 1ص  21م  1899نوفمبر سنة  1( استئناف مختلط  19919) 
 . 193ص  19م  1989يناير سنة  29( استئناف مختلط  19911) 
 .  1921ص  214فقرة  1الوسيط  – 121ص  13رقم  2مجموعة عمر  1842يونيه سنة  12( نقص  19912) 
 . 223وانظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 231ص  21م  1813فبراير سنة  19( استئناف مختلط  19914) 
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 . ( 10061) ى ضمان التعرض واالستحقاقإل

( متـــى يقـــوم ضـــمان العيـــوب  1ونبحـــث فـــي ضـــمان العيـــوب الخفيـــة وفـــوات الوصـــف مســـألتين : )  $199
 .  ( 10061) ( ما يترتب على قيا هذا الضمان 2الخفية وفوات الوصف . ) 

 متى يقوم ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف – 0

 نصوص قانونية : -323

 من التقنين المدني على ما يأتي :  146تنص المادة  

يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجـد فـي العـين المـؤجرة مـن عيـوب تحـول دون االنتفـاع ب ـا ، أو  -1" 
تنقص من هذا االنتفاع إنقاصًا كبيـرًا ، ولكنـه ال يضـمن العيـوب التـي جـري العـرف بالتسـامح في ـا . وهـو مسـئولية 

ن صفات تع د صراحة بتوافرها أو عن خلوها من صفات يقتضي ا االنتفـاع ب ـا . كـل هـذا مـا لـم عن خلو العين م
 يقضي االتفاق بغير"  . 

) ومــع ذلــك ال يضــمن المــؤجر العيــب إذا كــان المســتأجر قــد أخطــر بــه أو كــان يعلــم بــه وقــت التعاقــد"  -2" 

10066 ) . 

نـا فـيم اسـبا اهنحكـام التـي كانـت سـار ة فـي ع ـد هـذا وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدين القديم . وقـد ب
 التقنين .

وفــي  – 111و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م  $191
وفــي تقنــين الموجبــات والعقـــود  – 414 – 416وفــي التقنــين المـــدني العراقــي م  – 141التقنــين المــدني الليبــي م 

                                                 

 في الهامل . 248( انظر آنفاً فقرة  19913) 
يتعلةق بالمةدين فةي ضةمان العيةب ، وبالةدائن فةي هةذا  ( وتحيل إلى ما سبق أن قررناه في التعرض الصةادر م المةؤجر فيمةا 19911) 

 – 418فقةرة  3في الهامل ، وانظةر نظيةر ذلةك فةي البيةع الوسةيط  234الضمان ، وباإليجار الذي ينش  الضمان ) انظر آنفاً فقرة 
 313ا كانةت بةالمزاد ) م ويالحظ أن البيع ينفرد بأال ضةمان للعيةب فةي البيةوع القضةائية وال فةي البيةوع اإلداريةة إذ –(  421فقرة 
( . فاإليجار اإلداري بالمزاد يجب فيه على المؤجر ضةمان العيةب ، وال يوجةد إيجةار قضةائي مماثةل  421فقرة  3الوسيط  –مدني 

 للبيع القضائي .
مةن المشةروع التمهيةدي . وتوافةق المةادة األولةى منهمةا الفقةرة  221و  221: ورد هةذا الةنص فةي المةادتين  تاريخ النص(  19911) 

ومع ذلك ال يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطةر بةه ، أو  "األولى . أما المادة الثانية فكانت تجري على الوجه اآلتي : 
لمؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق مةن وجةوده إال إذا أعلةن المةؤجر كان يعلم به وقت التعاقد ، وكذلك ال يضمن ا

فةي المشةروع النهةائي .  198. وفي لجنة المراجعة أدمجت المادتان في ماد واحدة ، وأصبح رقم المادة   "خلو العين من هذا العيب
وكذلك ال يضمن  "العبارة األخيرة من الفقرة الثانية :  . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت 193ووافق مجلس النواب عليها تحت رقم 

، ألنهةا تتنةاول   "المؤجر العيب إذا كان يسهل على المسةتأجر ا يتحقةق مةن وجةوده إال إذا أعلةن المةؤجر خلةو العةين مةن هةذا العيةب
. ووافةق مجلةس الشةيوخ  121مسألة تفصيلية رؤى أن في القواعد العامة ما يغني عةن تنظيمهةا بحكةم خةاص ، وأصةبح رقةم المةادة 

 ( . 122ص  – 118ص  3على المادة كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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 . ( 10064) 161و  111م اللبناني 

 ضمان العيب تكملة اللتزامات المؤجر اإليجابية التي قررها التقنين المدني الجديد :  -324

وقد أكمـل التقنـين المـدني الجديـد بضـمان العيـب سلسـلة االلتزامـات االيجابيـة التـي قررهـا فـي ذمـة المـؤجر ، 
كيــف أن المــؤجر يلتــزم بتســليم العــين فــي حالــة صــالحة علــى خــالف التقنــين المــدني القــديم . فقــد رأينــا فيمــا تقــدم 

لالنتفاع ب ا ، وكان في التقنين المدني القديم يلتزم بتسليم العـين فـي الحالـة التـي هـي علي ـا . ورأينـا كـذلك  $191
 كيــف أن المــؤجر يلتــزم بتع ــد العــين بالصــيانة وبــإجراء الترميمــات الضــرور ة ، وكــان فــي التقنــين المــدني القــديم ال
يلتزم بإجراء أية مرمة . وها نحن نرى المؤجر يلتزم بضمان العيب ، وكـان فـي التقنـين المـدني القـديم يتحمـل تبعـة 

 العيب دون ضمان .

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد ما يـأتي : " يعـرض هـذا الـنص ومـا يليـه  
ن نصــوص بعــض التقنينــات اهنجنبيــة ، إال أن ــا تتفــا مــع أحكــام . . لضــمان العيــب . وهــي وإن كانــت مــأخوذة مــ

الشــر عة اإلســالمية وال نظيــر ل ــا فــي التقنــين الحــالي ) الســابا ( .وقــد تقــدم أن االلتــزام بضــمان العيــب هــي الحلقــة 
فــي  اهنخيــرة فــي سلســلة مــن االلتزامــات اإليجابيــة التــي قررهــا المشــروع فــي ذمــة المــؤجر . ف ــو ملــزم بتســلمي العــين

 . ( 10068) حالة صالحة ، وبتع دها بالصيانة ، وبضمان العيب" 

                                                 

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  19912) 
 ) مطابق ( . 133م التقنين المدني السوري 
 ) مطابق ( . 121م التقنين المدني الليبي 

ن المؤجر للمستأجر جميع مةا يوجةد فةي المةأجور مةن عيةوب تحةول دون االنتفةاع بةه ، أو يضم -1:  211 التقنين المدني العراقي م
وهةو مسةئول أيضةاً عةن خلةو  -2تنقص من هذا االنتفاع إنقاصاً كبيراً . ولكنه ال يضمن العيوب التي جري العةرف بالتسةامح فيهةا . 

 فاع به ، كل هذا ما لم يقض االتفا  بغيره .المأجور م صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوه من صفات يقتضيها االنت
: ال يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد اخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد . وكةذلك ال يضةمن المةؤجر العيةب إذا  212م 

 كان يسهل على المستأجر أن يتحقق وجوده ، إال إذا أعلن المؤجر خلو المأجور من العيب .
 وما بعدها ( . 892ن العراقي متفقة مع أحكام التقنين المصري : انظر عباس حسن الصراف فقرة ) وأحكام التقني

: يضمن المؤجر للمستأجر جميع عيوب المأجور التي تنص االنتفاع بةه نقصةاً محسوسةاً أو  118م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
حسب العقد . ويكون مسئوال أيضاً عن خل المأجور من الصفات التةي تجعله  ير صالح لالستعمال المقصود منه بحسب ماهيته أو ب

وعد هبا صراحة أو التي يقتضيها الغرض المقصود من المأجور . أما العيوب التي ال تحول دون االنتفاع أو ال تنقص منةه إال شةيئاً 
 يوب المسموح بها عرفاً .طفيفاً ، فال يحق للمستأجر أن يرجع من أجلها على المؤجر ، وهذا هو أيضاً شأن الع

:  ال يضةمن المةؤجر عيةوب المةأجور التةي كةان مةن السةةهل تحققهةا ، إال إذا كةان قةد صةرح بأنهةا  يةر موجةودة . وال يلةةزم  111م 
إذا كةان المسةتأجر عالمةةاً فةي وقةت إنشةاء العقةد بعيةةوب  –إذا كانةت العيةوب قةةد أعلنةت للمسةتأجر . ثانيةا  –بضةمان مةا أيضةاً : أوال 

 جور أو بخلوه من الصفات المطلوبة .  ثالثا : إذا كان المؤجر قد اشترط أال يتحمل ضمانا ما .المأ
 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 . 129ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19919) 
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 ال يشترط في العيب أن يكون قديمًا :  -325

ونبادر إلى القول إن العيـب الخفـي فـي اإليجـار ال يشـترط فيـه أن يكـون قـديمًا ، أي أن يكـون موجـودًا وقـت 
اإليجـــار عـــن البيـــع .  196ذا يختلــف $. وفـــي هـــ ( 10061) التســليم . فـــالمؤجر يضـــمن العيــب الحـــادث بعـــد التســليم

وسبب االختالف واضح ، وهو يرجـع إلـى طبيعـة عقـد اإليجـار . ف ـذا العقـد زمنـي مسـتمر ، و بقـى المـؤجر طـوال 
مدة اإليجـار ضـامنًا للمسـتأجر االنتفـاع ال ـادئ الكامـل بـالعين المـؤجر ، فـإذا طـرأ علـى العـين عيـب فـي أثنـاء مـدة 

بخـالف البيـع ف ـو عقـد فــوري ، ومتـى ت وطـرأ عيـب فـي العـين المبيعـة بعـد التســليم  إيجـار ضـمنه المـؤجر . وهـذا
 . ( 10040) فالمشتري هو الذي يتحمل تبعة هذا العيب وال يضمنه البائع

 شروط ثالثة يجب توافرها في العيب :  -326

عيــب القــدم ، يبقــى مــن الشــروط اهنربعــة الواجــب توافرهــا فــي العيــب فــي الشــيء المبيــع ، بعــد أن اســتبعدنا 
( أن  1شــروط ثالثــة يجــب توافرهــا فــي العيــب فــي الشــيء المــؤجر حتــى يضــمنه المــؤجر . وهــذه الشــروط هــي : ) 

 . ( 10041) ( وأن يكون غير معلوم للمستأجر 9( وأن يكون خفيًا . )  2يكون العيب مؤثرًا . ) 
                                                 

( سواء وجدت جرثومة لعيب قبل التسليم أو طرأ العيب أصال بعد التسليم ، وأهمية هذا التمييز ال تظهر إال فةي البيةع حية   19918) 
 ال يضمن البائع إال العيب القدم الموجود قبل التسليم .

، ويخلةص مةن تسةاؤله ويتشكل األستاذ منصور مصطفى منصور متسدئال كيف يتميز العيب الحاد  عن التلف المسةتوجب للتةرميم 
أن التةزام المةؤجر بصةيانة  "إلى أن العيب ال يكون إال قديماً ، أما العيب الحةاد  فلةيس إال حاجةة العةين إلةى التةرميم . وينتهةي إلةى 

ا العين يشمل القيام بكل الترميمات التي يقتضيها التلف الطارل ، وال محل لوصف بعض أنواع التلف هذا بأنهةا عيةوب ، كمةا أنةه إذ
  "أمكن وصف نوع من التلف بأنه عيب فليست هناك فائدة للقول بأن المستأجر يرجع بضمان العيب ال على أسةاس االلتةزام بةالترميم

 ( . 291ص  132وانظر أيضاً عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 192ص  182) منصور مصطفى منصور فقرة 
البداية أي قبل التسليم وقل أن يحد  العيب بعةد التسةليم ، فلةيس هةذا معنةاه أن وإذا كان العيب يغلب أن يكون في العين المؤجرة منذ 

العيب الحاد  ال يوجد ، وأنه إذا وجد يختلط حتما بالتلف . فمن الممكن أن نتصور عيباً يحد  بعد التسليم وال يكون تلفاً . وإذا كان 
اعية . فقد يطرأ على تربة األرض بعةد التسةليم عيةب ال يكةون عسيراً تصور ذلك في البناء ، فليس بعسير تصوره في األرض الزر

تلفاً ، فيرتفع المةاء فةي أ وارهةا مةثال حتةى تصةبح األرض  يةر صةالحة للزراعةة  صةالحية تامةة . وقةد تكةون األرض قبةل التسةلم 
سه قد يحد  فيه عيب بعد التسليم متصلة بترعة عامة أو بمصرف عام ، ثم يجد بعد التسليم أن ينقطع اتصالها بذلك . بل إن البناء نف

، فتنقطع مواصالته أو تتعسر بعد أن كانت ميسرة ، أو يقوم الجار أو مصحة التنظيم بأعمال يكون من شأنها أن تحجةب عنةه النةور 
مييةز بةين ( . وانظةر فةي فائةدة الت 2298فقةرة  2أو الهواء أو تجعله عسير المدخل ) انظر في ذا المعنى بالنيةول وربييةر وبالنجيةه 

 في الهامل .  428التلف والعيب ما يلي فقرة 
ص  411فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 3228فقةرة  1بةودري وفةال  – 129فقرة  1جيوار  – 411فقرة  3( الوسيط  19929) 

شةترط وال ي "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فةي هةذا المعنةى :  – 239ص  142فقرة  19بالنيول وريبير  – 212
في العيب أن يكون قديماً أن موجوداً وقت العقد . فالعيب الحاد  مضمون كالعيب القديم ، بخالف البيع ، وذلةك ألن المةؤجر ملتةزم 

 ( . 121ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "بتعهد العين بالصيانة ، فو وجد عيب وجبت إزالته
هذا وال يضمن المؤجر العيب الذي يحد  بالعين بعد العقد إذا كان حدوثه بخطأ من المستأجر ، وعلةى المةؤجر أن يثبةت الخطةأ فةي 

ص  198عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 431ص  189سةليمان مةرقس فقةرة  – 333فقةرة  1جانب هذا األخيرة ) بودري وفةال 
فال ضمان عن عيب نشةأ بسةبب أن المسةتأجر لةم يطلةب إجةراء ترميمةات  –(  291ص  132عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 411

 ( . 142ضرورية في الوقت المناسب ) محمد كامل مرسي فقرة 
( . وال يشةترط فةي  341فقةرة  1( وال فر  بين ماذا كان العيب دائمياً أو وقتياً ، فكالهما يضةمنه المةؤجر ) بةودري وفةال  19921) 
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 يجب ا يكون العيب مؤثرًا :  –الشرط األول  -327

مـدني ، كمـا رأينـا ، إن المـؤجر يضـمن للمسـتأجر " جميـع مـا يوجـد فـي  146تقول الفقرة اهنولـى مـن المـادة 
. فالعيــب  ( 10042) العـين المـؤجرة مـن عيـوب تحــول دون االنتفـاع ب ـا ، أو تـنقص مـن هــذا االنتفـاع إنقاصـًا كبيـرًا" 

رة يسـتفاد مــن أمـين : مـا هــو مبـين فـي عقــد المـؤثر فـي اإليجــار هـو العيـب الــذي يحـول دون االنتفـاع بــالعين لمـؤج
 اإليجار ، أو ما هو ظاهر من طبيعة العين المؤجرة .

فقــد يحتــاط المســتأجر و بــين فــي عقــد اإليجــار اهنغــراض المقصــودة مــن العــين المــؤجرة ، فيجــب عندئــذ أن 
ة منفعــة من ــا إخــالال تعتبـر هــذه اهنغــراض جميعــًا منـافع مقصــودة م العــين . فــإذا كـان بــالعين عيــب خفــي يخـل بأيــ

محسوسًا ، كان للمستأجر الرجوع علـى المـؤجر بضـمان العيـب الخفـي . فقـد يبـين المسـتأجر فـي عقـد اإليجـار أنـه 
استأجر اهنرض الزراعية ليزرع موزًا أو عنبًا أو موالح أو أية فاك ة أخرى ، أو ليزرع في ا خضروات ، أو حو ذلك 

ة صالحة لزراعة نوع المحصول الذي عين في العقد ، فإذا لم تكـن صـالحة ، فعندئذ يجب أن تكون اهنرض المؤجر 
رجع على المستأجر على المؤجر بالضمان لخلو العين من صفات يقتضي ا االنتفاع ب ا على الوجه المبين بالعقد 

بــأن  عقــد اإليجــار بتــوافر شــروط معينــة فــي العــين المــؤجرة ، كــأن يتع ــد 198. وقــد يتع ــد المــؤجر صــراحة فــي $
يكـون المنــزل المـؤجر غيــر شــديد الرطوبـة ، أو بــأن تكــونن اهنرض الزراعيـة المــؤجرة تجــود في ـا زراعــة القصــب ، ا 
بـأن تكــون السـيارة المــؤجرة ال تسـت لك مــن الوقـود أكثــر مــن مقـدار معــين . فـإذا لــم تتـوافر فــي العـين الصــفات التــي 

 ين من صفات تع د صراحة بأن ا متوافرة .تع د المؤجر بتوافرها ، رجع المستأجر عليه لخلو الع

فإذا لم يذكر المتعاقدان شـيئًا عـن المنـافع المقصـودة مـن العـين المـؤجرة ، وجـب لتحديـد هـذه المنـافع الرجـوع 
إلى طبيعة العين . فإذا كان بـالعين عيـب يخـل ب ـذه المنـافع ، وجـب علـى المـؤجر الضـمان . والعيـب الـذي يرجـع 

                                                                                                                                                                    

راً ، فيكفي أن يظهر في بعض األوقات ولو كان ال يظهر في أوقات أخرى ) منصور مصةطفى منصةور فقةرة العيب أن يكون مستم
 ( . 199ص  183
( وتقرر ما إذا كان النقص في االنتفاع كبيراً مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع . وتختلةف مةن حالةة إلةى أخةرى . فمةا  19922) 

عد لسكنى الطبقة العالية ، ال يعد كذلك في منزل تسكنه الطبقة الفقيةرة . ومةا يعةد عيبةاً فةي يعد نقصاً كبيراً في منزل مرتفع األجرة م
الشيء المبيع قد ال يعد عيبا في الشيء المؤجر . إذا كانةت العةين أساسةها ال يحتمةل بنةاء طبقةة جديةدة فهةذا ال يعةد عيبةاً بالنسةبة إلةى 

ص  183منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 211ص  198علةي إمةام فقةرة المستأجر ويعد عيبةاً بالنسةبة إلةى المشةتري ) محمةد 
381 . ) 

ومعيار ما إذا كان العيب مؤثراً معيار موضوعي ال ذاتي . فكل عيب يترتب عليةه اإلخةالل باالنتفةاع بةالعين بحسةب طبيعتهةا يكةون 
. فةةإذا كةةان العيةةب مةةؤثراً فةةي نظةةر المسةةتأجر  مةةؤثراً ، فةةال يعتةةد إذن باعتبةةارات ذاتيةةة للمسةةتأجر مةةا دام لةةم يتفةةق عليهةةا مةةع المةةؤجر

ص  – 211ص  198الشخصي ، فال عبرة بذلك مادام العيب  ير مؤثر بحسةب طبيعةة الشةيء المةؤجر ) محمةد علةي إمةام فقةرة  
جةد مةرض  ( . وارتفاع الطبقة المؤجرة ليس عيباً في ذاته ، وإن كان عيباً بالنسبة إلى من كان مريضاً بالقلب . ومةع ذلةك إذا 211

القلب بعد اإليجار ، أو كان موجوداً قبل اإليجار ولكةن المسةتأجر ال يعلمةه ، فقةد يكةون ذلةك عةذراً طارئةاً يبةرر إنهةاء اإليجةار طبقةاً 
 في الهامل ( . 113للقواعد المقررة في هذا الشأن ) انظر ما يلي فقرة 
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اآلفـة الطارئـة التـي تخلـو  – ( 10049) كما تقول محكمة الـنقض فـي صـدد العيـب فـي المبيـع –إلى طبيعة العين هو 
، أو تلوثـه  ( 10041) من ا الفطرة السليمة للشيء . فيعد عيبًا رطوبة المنزل الزائدة على المألوف ، أو أساسـه الـواهي

صراصـير أو بـا أو فيـران  بمكروبات مرض معد ، أو الرائحة الخبيثة التي تنبعث مـن جـوانب ن أو وجـود ذبـاب أو
. و عد عيبًا تصاعد  ( 10046) ، أو عدم صالحية المنزل للسكنى من الوج ة الصحية ( 10041) فيه بكثرة غير مألوفة

الــدخان مــن مواقــد المســاكن المجــاورة وامتــدادها إلــى المكــان المــؤجر بحيــث يصــبح غيــر صــالح للســكنى ، وموقــع 
يقال و فعل فـي المكـان المجـارون أو العكـس بحيـث يحـس المكـان المكان المؤجر بحيث يحس الموجود فيه كل ما 

الزراعية أن تكون وسائل الري أو  191المجاور كل ما يقال و فعل في المكان المؤجر . و عد عيبًا في اهنرض $ 
الصــرف في ــا غيــر متــوافرة ، أو أن تكــون تربــة اهنرض مصــابة بــأمراض تمنــع مــن نمــو الزراعــة في ــا . وقــد تحتــوي 

يارة المؤجرة على عيوب في أج زت ا الميكانيكيـة أو الك ربائيـة تجعـل اسـتعمال السـيارة متعـذرًا أو عسـيرًا . ومـن الس
اهنمثلة على العيب أن يؤجر ملعب منظرة ) لوجًا ( هنربعة أشخاص وال يتمكن إال ثالثة من م من مشاهدة المسـرح 

. وال يكـون المتجـر  ( 10044) كر ه تفسد النبيذ المشحون في ا. و عد عيبًا أن تكون عربة السكة الحديدية ذات مذاق 
صــالحًا بطبيعتــه إال إذا كــان مســتقرًا فــي مكانــه ، فــإذا تبــين أن عقــد إيجــار المكــان الــذي أقــيم فيــه المتجــر مشــوب 

 . ( 10048) بعيب وطلب المالك إبطاله ، كان هذا عيبًا في المتجر يوجب الضمان

مــدني ، كمــا رأينــا ، أن المــؤجر ال يضــمن العيــوب التــي جــري العــرف  146وتقــرر الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
                                                 

 في الهامل . 243وانظر آنفاً فقرة  – 192ص  281رقم  1مجموعة عمر  1839أبريل سنة  9( نقض مدني  19924) 
 ( . 212ص  14م  1891مارس سنة  21( أو تداعى شرفة المنزل بسبب عيب في بنائها ) استئناف مختلط  19923) 
وانظةر آنفةاً فقةرة  – 341فقةرة  1بةودري وفةال  – 284فقةرة  19هيةك  – 119فقرة  21لوران  – 119فقرة  1( جيوار  19921) 

 في الهامل . 129
فإذا كانت العين المؤجرة في حالة مةن شةانها أن تعةرض صةحة المسةتأجر أو  "مدني وقد رأيناها تقول :  111/2( انظر م  19921) 

من يعيشون معه أو مستخدميه ا عماله لخطر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسةخ العقةد ، ولةو كةان قةد سةبق لةه أن نةزل عةن هةذا 
أن عدم صالحية المنزل للسكنى من الوجهة الصحية يجةب أن يكةن معيةاره موضةوعياً ال ويالحظ  – 189) انظر آنفاً فقرة   "الحق

ويسةري هةذا المعيةار الموضةوعي فةي تطبيةق المةادة  –ذاتياً كما سبق القول في معيار العيب المؤثر : انظر آنفةاً الفقةرة فةي الهةامل 
 في الهامل ( . 113ر صحي ذاتي : انظر ما يلي فقرة مدني ، مع عدم اإلخالل بأحكام العذر الطارل إذا كان هناك عذ 111/2
 . 112 – 1 – 1822داللوز  1821يونيه سنة  4( نقض فرنسي  19922) 
( وقد قضت محكمة النقض بمسئولية المؤجر عن العيوب الموجودة في ماكينة دارس استعمالها المستأجر فنشأ عنها حريةق  19929) 

 1811ديسةةمبر سةةنة  29هةا أسسةةت حكمهةةا علةى المسةةئولية التقصةيرية ) نقةةض مةدني الةتهم جانبةةاً كبيةراً مةةن محصةول القمةةح ، ولكن
 ( . 229ص  39رقم  4مجموعة أحكام النقض 

ويجوز أن يكةون العيةب فةي بعةض ملحقةات العةين المةؤجرة ، كالحديقةة أو المصةعد أو اآللةة الرافعةة للميةاه أو أجهةزة الغةاز والنةور 
عبةد  – 248ص  142فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 129فقرة  1جيوار  – 342فقرة  1ل والماء والتكييف ونح ذلك ) بودري وفا

 ( 412ص  198الفتاح عبد الباقي فقرة 
وكثيراً ما توجد مساكن مالصقة ألعمدة الترام أو التلغراف ، فإذا ثبت أن مسكناً من هذه قد سر  بأن تسلق اللص العمةود ونفةذ إلةى 

زل للعمود عيباً خفياً؟ وهل توجد مسةئولية فةي جانةب شةركة التةرام مةثال؟ نسةتبعد أن يكةون هةذا عيبةاً المنزل ، فهل تعد مالصقة المن
خفيةةاً ، أو أن تكةةون شةةركة التةةرام مسةةئولة ، ألن مالصةةقة المنةةزل للعمةةود ظةةاهرة لجميةةع النسةةا ، والمسةةتأجر هةةو المقصةةر فةةي عةةدم 

ي هنا ليس مجرد مالصقة المنزل للعمود ، بل إمكان سةرقة المنةزل مةن االحتياط لهذا الظرف الخاص . وذلك ما لم يكن العيب الخف
 ( . 3هامل 223ص  211طريق هذه المالصقة ، فقد يكون هذا قد خفي على المستأجر ) اإليجار للمؤلف فقرة 
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بالتســامح في ــا . فقــد يكــون العيــب مــؤثرًا ، ولكــن العــرف فــي التعامــل جــرى علــى عــدم اعتبــاره عيبــًا ، فعنــد ذلــك ال 
، وكـان  يكون عيبًا موجبًا للضمان . وقد جري العرف بالتسامح فـي رطوبـة المنـزل إذا لـم تكـن رطوبـة غيـر مألوفـة

بالتسامح في الحشـائش التـي قـد توجـد فـي اهنرض  110من الممكن توقي ا بوسائل التدفئة . وكذلك جري العرف $
 . ( 10041) الزراعية إذا لم يكن من العسير إزالت ا

 يجب أن يكون العيب خفيًا:  –الشرط الثاني  -328

فــإذا كــان العيــب ظــاهرًا وقــت أن تســلم  وال يكفــي أن يكــون العيــب مــؤثرًا ، بــل يجــب أيضــًا أن يكــون خفيــًا .
المســتأجر العــين المــؤجرة ولــم يعتــرض بــل رضــي أن يتســلم ا ، فــإن المــؤجر ال يضــمنه ، هنن المســتأجر وقــد رأي 

 . ( 10080) العيب ظاهرا دون أن يعترض يكون قد ارتضاه وأسقط حقه في التمسك بالضمان

يســتطيع أن يتبينــه بنفســـه لــو أنــه فحــص العـــين و كــون العيــب خفيــًا إذا ثبــت أن المســـتأجر كــان ال  $111
المؤجرة بعناية الرجل العادي ،أو كان يستطيع أن يتبينه ولكـن المـؤجر أكـد لـه خلـو العـين مـن هـذا العيـب أو تعمـد 

                                                 

يحةول دون  والعيب الةذي ضةمنه المةؤجر هةو عيةب : ) أ ( مةؤثر ، أي "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  19928) 
االنتفاع بالعين ا ينقص من هذا االنتفةاع إنقاصةاً كبيةراً ، كرطوبةة المنةزل رطوبةة تضةر بالصةحة . . . أو فسةاد مرافقةة الجوهريةة . 
ويعتبر العيب مؤثراً إذا خلت العين من وصف تعهد المؤجر صراحة بتوافره أو اقتضةى وجةوده االنتفةاع بةالعين ، وال يكةون العيةب 

 ( . 129ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "ري العرف بالتسامح فيهمؤثراً إذا ج
 1131مدني فةرنس لةم تشةترط أن يكةون العيةب فةي العةين المةؤجرة خفيةاً ، بخةالف المةادة  1221( هذا ويالحظ أن المادة  19999) 

فرنسةا ال يةرون أن هةذا الفةر  فةي مدني فرنسي فقد اشترطت الخفاء في العيب الموجود بالعين المبيعة . ولكةن جمهةور الفقهةاء فةي 
( ، فةإذا  339فقةرة  1النصوص مقصود ، وأن العيب في العين المؤجرة يجب أن يكون خفياً حتى يضةمنه المةؤجر ) بةودري وفةال 

وفقةرة  121فقةرة  1جيةوار  – 231وفقةرة  189فقةرة  2ترولةون  – 134فقةرة  1كان ظاهراً أو مشهوراً فةال ضةمان ) ديفرجييةه 
 19بالنيةول وريبيةر  – 218ص  411فقةرة  1أوبري ورو وإسةمان  – 339فقرة  1بودري وفال  – 284فقرة  19ك هي – 122
( . وعلى هةذا جةري القضةاء الفرنسةي ) نقةض  111فقرة  21لوران  – 232ص  2عكس ذلك : كولمبه دي سانتير  – 148فقرة 

يونيةةه سةةنة  19 – 214 – 1 – 1849سةةيريه  1849يونيةةه سةةنة  2 – 192 -1 – 1899داللةةوز  1899يوليةةه سةةنة  11فرنسةةي 
 J . C . P . 1811 – 3 1811فبراير سنة  2 – 413 – 1819داللوز  1819مارس سنة  22 – 381 – 1848داللوز  1838

شةخاص مةن ( . وقد قضت محكمة السين بةأال ضةمان إذا كانةت منظةرة الملعةب ال يةتمكن مةن رؤيةة المسةرح فيهةا إال ثالثةة أ 42 –
(  481 – 2 1891داللةوز  1899يونيه سةنة  14خمسة إذا ثبت أن المستأجر كان يستطيع معاينة المنظرة قبل استئجارها ) السين 

. 
يمكن أن يستخلص منها شرط خفةاء العيةب فةي المبيةع ، أمةا فةي اإليجةار  332/2ويالحظ ، في التقنين المدني المصري ، أن المادة 

إلى هذا الشرط . ولكن  هذا الفر   ير مقصود في التقنين المصري كما هو  ير مقصود في التقنين الفرنسي  ال تشير 121فالمادة 
( . وقد الح األسةتاذ منصةور مصةطفى منصةور  بحةق أن المشةروع  1هامل  439ص  189على ما قدمناه ) سليمان مرقس فقرة 

كذلك ال يضمن المؤجر العيب إذا كةان يسةهل علةى المسةتأجر أن يتحقةق و "مدني كان يتضمن للعبارة اآلتية :  121التمهيدي للمادة 
ألنهةا تتنةاول مسةألة  ". فحةذفت هةذه العبةارة فةي لجنةة مجلةس الشةيوخ   "من وجوده إال إذا أعلن المؤجر خلو العةين مةن هةذا العيةب

فةي الهةامل ( . والواقةع أن هةذه  424 ) انظةر آنفةاً فقةرة  "تفصيلية رؤى أن في القواعد العامة مةا يغنةي عةن تنظيمهةا بحكةم خةاص
العبارة هي التي كانت تتضمن شرط الخفاء في العيب ، فلما حذفت أصبح شرط الخفاء  ير منصوص عليه . ولكةن لمةا كةان حةذف 

هر ال العبارة ال يعني حذف حكمها ، بل إنةه قةد اسةتغنى عنهةا اكتفةاء بالقواعةد العامةة ، فةإن القواعةد العامةة تقضةي بةأن العيةب الظةا
ص  – 382ص  183ضمان فيه ، من ثةم وجةب القةول بأنةه يشةترط فةي العيةب أن يكةون خفيةاً ) منصةور مصةطفى منصةور فقةرة 

 ( . 293ص  132وانظر أيضاً عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 389
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 إخفاء العيب غشًا منه .

ان ظاهرًا ( إذا ك 1ونرى من ذلك أن العيب ال يكون خفيًا ، فال يضمنه المؤجر ، في الحالتين اآلتيتين : ) 
( إذا لـم يكـن ظـاهرًا ، ولكـن المـؤجر أثبـت أن المسـتأجر  2. )  ( 10081) وقت أن تسـلم المسـتأجر العـين فرضـي بـه

كان يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو أنه فحص العين بعناية الرجل العادي . والعناية المطلوبة في اإليجـار هـي 
) حص المبيع عادة بعناية أكبر مما يفحص المؤجر العين المؤجرةدون العناية المطلوبة في البيع ، هنن المشتري يف

10082 ) . 

( إذا لـــم يكـــن العيـــب وقـــت تســـليم  1و كـــون العيـــب خفيـــًا ، فيضـــمنه المـــؤجر ، فـــي الحـــالتين اآلتيتـــين : )  
 2. )  المستأجر للعين المؤجرة ظاهرًا وال يمكن للمستأجر تبينه لو أنه فحـص العـين المـؤجرة بعنايـة الرجـل المعتـاد
مــن  112( إذا كــان المســتأجر ، بعــد أن أثبــت المــؤجر أن العيــب كــان يســتطاع تبينــه بــالفحص المعتــاد ، أثبــت $

ج ته أحد أمر ن : إما أن المؤجر قد أكد له خلـو العـين المـؤجرة مـن العيـب ، وإمـا أن المـؤجر قـد تعمـد إخفـاء هـذا 
 . ( 10089) العيب غشًا منه

 يكون العيب غير معلوم للمستأجر : يجب أن  –الشرط الثالث  -329

وحتى لو كان العيب خفيًا على النحو الذي بيناه ، فإنه ال يكون عيبًا موجبًا للضمان إذا ثبـت أن المسـتأجر 

                                                 

أنه كةان معتمةداً علةى ( ولكن مع ذلك يجوز أن يضمن المؤجر العيب الظاهر إذا ثبت أن المستأجر لم يرض بهذا العيب ، و 19991) 

( ، أو أنةه كةان ال يقةدر تقةديراً صةحيحاً  18 – 2 – 83سةيريه  1983فبرايةر سةنة  21أن المؤجر سةيزيله ) محكمةة بةو الفرنسةية 
( ، أو أن العيةب قةد زاد  1988أول أبريةل سةنة  Loiمجلةة لةو  1989نةوفمبر سةنة  2خطورة هذا العيب ) محكمةة ليةون الفرنسةية 

( ، أو أنةةه نجةةم عةةن العيةةب  22ص  81مجموعةةة أحكةةام روان  1981ينةةاير سةةنة  1رة ) محكمةةة روان الفرنسةةية زيةةادة  يةةر منتظةة
 ( . 339فقرة  1احتيا  العين لترميمات ضرورية مما يجب على المؤجر أن يقوم به ) بودري وفال 

ص  198عبةد البةاقي فقةرة  عبةد الفتةاح – 439ص  189سةليمان مةرقس فقةرة  – 221ص  211( اإليجار للمؤلف فقةرة  19992) 
عبد الفتاح عبد الباقي  – 389ص  183منصور مصطفى منصور فقرة  – 212ص  119محمد علي إمام فقرة  – 1هامل  498
 . 291ص  132فقرة 
وكةذلك ال يضةمن المةؤجر  "مةدني كانةت تتضةمن فةي آخرهةا العبةارة اآلتيةة :  121( وقد قدمنا أن الفقرة الثانية مةن المةادة  19994) 

، فحذفت هةذه العبةارة فةي   "العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق من وجوده إال إذا أعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب
لجنة مجلس الشيوخ ألنها تتناول مسألة تفصيلية رؤى أن في القواعد العامة ما يغني عن تنظيمهةا بحكةم خةاص ) مجموعةة األعمةال 

فةةي الهةةامل ( . وتقةةول المةةذكر اإليضةةاحية للمشةةروع  429فةةي الهةةامل وفقةةرة  424وانظةةر آنفةةاً فقةةرة  – 122ص  3تحضةةيرية ال
والعيب الذي يضمنه المؤجر هو عيب . . ) ب ( خفي ، وال يعتبر العيب خفياً إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق مةن  "التمهيد 

 ( .  129ص  3)  مجموعة األعمال التحضيرية  "ن من هذا العيبوجوده ، ما لم يعلن المؤجر خلو العي
ومع ذلك  "مدني ، في صدد العيب في الشيء المبيع وتسري على العيب في الشيء المؤجر ، على ما يأتي :  332/2وتنص المادة 

ه لةو أنةه فحةص المبيةع بعنايةة الرجةل ال يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفس
 .   "العادي ، إال إذا اثبت المشتري أن البائع قد أكد له خل المبيع من هذا العيب ، أو أثبتت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب  شاً منه

محمةد  – 419ص  – 498ص  198عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 4هةامل  439ص  189انظر في ذلك سليمان مرقس فقرة 
عبةد المةنعم  – 389ص  183منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 21عبد المنعم البةدراوي ص  – 211ص  111علي إمام فقرة 

 . 291ص  – 293ص  132فر  الصدة فقرة 
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كان يعلمه بالفعل وقت تسلم العين المؤجرة بالرغم من خفائه . فإن علم المستأجر بالعيب وسكوته عليه بعد رضاء 
قـه فـي الرجــوع بالضـمان ، وقـد يكـون ذلــك روعـي فـي تقــدير اهنجـرة . فيجـب إذن أن يكــون منـه بـه ، ونـزوال عــن ح

 العيب مج وال من المستأجر وقت التسليم ، ولو علم به بعد ذلك .

وما دام العيب خفيًا ، فالمفروض أن المتري ال يعلم به . فإذا أراد البائع التخلص من الضمان ، فعليه هو  
ر كان يعلم به وقت التسليم . و كون ذلك إما بإثبات أن المستأجر قد أخطر بالعيـب فعـال عبء إثبات أن المستأج

قبل التسليم ، و غلب أن يكون المـؤجر هـو الـذي تـولى بنفسـه هـذا اإلخطـار ، وإمـا بإثبـات أن المسـتأجر كـان يعلـم 
كما رأينـا ، فـي هـذا الصـدد  119مدني ، $ 146بالعيب فعال من أي طر ا آخر . وتقول الفقرة الثانية من المادة 

.  ( 10081) : " ومع ذلك ال يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر بـه ، أو كـان يعلـم بـه وقـت التعاقـد" 
وكــل مــن اإلخطــار بالعيــب والعلــم بــه فعــال واقعــة ماديــة يســتطيع المــؤجر إثبات ــا بجميــع الطــرق ، و ــدخل فــي يــذلك 

 .  ( 10081) البينة والقرائن

ن علــم المســتأجر بالعيــب يــؤثر فــي مبــدأ الضــمان ، فيضــمن المــؤجر العيــب إذا كــان المســتأجر غيــر وإذا كــا
عــالم بـــه وال يضــمنه إذا علمـــه ، فـــإن علــم المـــؤجر بالعيـــب ال يــؤثر فـــي مبــدأ الضـــمان وإن كـــان يــؤثر فـــي مـــداه . 

نـــه ال يكـــون مســـئوال عـــن ، ولك ( 10086) فـــالمؤجر يضـــمن العيـــب و لتـــزم بإزالتـــه ســـواء كـــان عالمـــًا بـــه أو غيـــر عـــالم
.  ( 10084)  مـدني ( 144/2تعو ض الضرر الذي يصيب المستأجر من العيب إذا أثبت أنه كان غر عالم بـه ) م 

                                                 

والعيب الذي يضمنه المةؤجر هةو عيةب  . . )   ( ال يعلمةه المسةتأجر ،  "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشرع التمهيدي :  19993) 

( .  129فقةرة  3) مجموعةة األعمةال التحضةيرية   "يضمن المؤجر عيباً أخطر به المستأجر ، أو كان هذا يعلم به وقةت التعاقةدفال 
 ويالحظ أن المستأجر إذا كان ال يعلم بالعيب وقت التعاقد ولكن ، علم به وقت التسليم ولم يعترض ، فإن هذا كاف إلسقاط الضمان .

الذيوع واالنتشار بحي  يكون من المعقول أن المستأجر يتوقةع أنةه يلحةق العةين المةؤجرة ، كالرطوبةة ( وإذا كان العيب من  19991) 
التي تالزم عادة المنازل المجاورة للنيل ، فالمفروض أن المستأجر يعلم بهذا العيب ، ويكون عليه هو عبء إثبات أنةه كةان يجهلةه . 

المؤجر ضمان هذا العيب إذا أراد أن يتخلص من عبء اإلثبات . ويفرض في ويحسن إذن في هذه الحالة أن يشترط المستأجر على 
المنزل القديم إذا أوجر أنه ال يخلو من العيوب المألوفة في المنازل القديمةة ، فةإذا أدعةى المسةتأجر أنةه لةم يكةن يعلةم بعيةب مةن هةذه 

فقةرة  3ضماناً بالذات ) انظر مثل هذا في المبيع الوسةيط العيوب المألوفة ، فعليه هو عبء إثبات ذلك ، إال إذا اشترط على المؤجر 
( . وقةد قضةي بأنةه  218ص  418فقةرة  1أوبري ورو وإسمان  – 339فقرة  1وانظر بودري وفال  – 4هامل  222ص  419

نةذ أمةد طويةل ) ال يجب التشدد في مسئولية المؤجر عن عيوب البناء ، فهذه العيوب كثيرة االنتشار في المنةازل المبنيةة فةي مصةر م
 ( .  1ص  21م  1899نوفمبر سنة  1استئناف مختلط 

 (ز 239ص  142فقرة  19( وحتى لو كان جهله بالعيب ال يرجع إلى أي خطأ في جانبه ) بالنيول وريبير  19991) 
عله  يةر صةالح ( ونرى مما تقدم أن العيب  ير الغلط في الشيء المؤجر . فالعيب آفة تطرأ على الفطرة السليمة للشيء تج 19992) 

للغرض الذي قصد منه ، فهو إذن أمر موضوعي يقع في الغرض الذي أعد له الشيء المؤجر . أما الغلط فأمر ذاتةي يقةع فةي صةفة 
معينةة فتبةين أنهةا   "ماركةة "جوهرية في الشيء المؤجر جعلها المستأجر محل اعتبار . فإذا اسةتأجر شةخص سةيارة يعتقةد أنهةا مةن 

التةي   "الماركةة ". فقد وقع في  لط ولو كانت السيارة سليمة من كةل عيةب . أمةا إذا كانةت السةيارة مةن   "ركةالما "ليست من هذه 
قصدها المستأجر فال  لط ، ولكن قد تكون في أجهزة السيارة عيوب خفية فيضةمنها المةؤجر . والغلةط جةزاؤه إبطةال اإليجةار ، أمةا 
العيب فجزاؤه دعوى الضمان على الوجه الذي سنبينه . وقد بينا بالتفصيل فةي البيةع كيةف يلتةبس العيةب بةالغلط وبالتةدليس وبالفسةخ 

 491فقةرة  – 491فقةرة  3عجز في المقدار وبضمان االستحقا  الجزئي ، ويسرر ذلك في اإليجار ) انظر الوسةيط لعدم التنفيذ وبال
. ) 
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 وسيأتي بحث هذه المسألة عند الكالم في التعو ض الذي يلتزم به المؤجر .

 ما يترتب على قيام ضمان العيوب الخفية وفوات الوصف -2

 نصوص قانونية : -331

 من التقنين المدني على ما يأتي :  144نص المادة ت 

إذا وجــد بــالعين المــؤجرة عيــب يتحقــا معــه الضــمان ، جــاز للمســتأجر تبعــًا للظــروف أن يطلــب فســخ  -1" 
العقد أو إنقاص اهنجرة ، وله كذلك أن يطلب إصالح العيب أو أن يقوم هـو بإصـالحه علـى نفقـة المـؤجر إذا كـان 

 لمؤجر"  .هذا اإلصالح ال يب ظ ا

فــإذا لحــا المســتأجر ضــرر مــن العيــب ، التــزم المــؤجر بتعو ضــه مــا لــم يثبــت أنــه كــان يج ــل وجــوده  -2" 
 . ( 10088) العيب" 

ال مقابل ل ـذا الـنص فـي التقنـين المـدني القـديم ، وقـد بينـا فيمـا سـبا اهنحكـام التـي كانـت سـار ة فـي  $111
 ع د هذا التقنين .

وفـي التقنـين المـدين  – 111المدنية العربية اهنخرى : في التقنـين المـدني السـوري م و قابل النص التقنينات 
 . ( 10081) 160وفي تقنين الموجبات العقود اللبناني  – 418وفي التقنين المدني العراقي م  – 146الليبي م 

                                                                                                                                                                    

ص  199عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 122فقرة  3وانظر في التباس العيب بإخالل الغير بانتفاع المستأجر بعد اإليجار دي با  
 . 292ص  – 291ص  148عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 213ص  114محمد علي إمام فقرة  – 491ص  – 491

فةي الهةامل ( . والتمييةز بينهمةا بإرجةاع العيةب إلةى فطةرة  421كذلك يلتبس العيب بالتلف الذي يستوجب الترميم ) انظر آنفاً فقرة  
 – 213ص  – 2134ص  114م فقرة وانظر محمد علي إما – 243العين األصلية وإرجاع التلف إلى قدم العين ) انظر آنفاً فقرة 

أال يوجةد شةيء مةن التعةارض بةين  "( . ويتساءل األستاذ منصور مصطفى منصور :  291ص  148عبد المنعم فر  الصدة فقرة 
النص على إعفاء المؤجر من ضمان العيوب الظاهرة أو المعلومة للمستأجر والنص على إلزامه بتسليم العين في حالةة تصةلح معهةا 

( . ويبدو أن التعارض  198ص  182) منصور مصطفى منصور فقرة   "ما أعدت له من منفعة وفقاً لما تم عليه االتفا ؟لن تفي ب
 ير موجود . ويكفي لتوضيح ذلك أن نفرض أن المنزل المؤجر فيه رطوبة ظاهرة وهذا عيب ، والمنزل في الوقةت ذاتةه بةه حةائط 

ع المةؤجر علةى شةيء فةي صةدد هةذين األمةرين ، وجةب علةى المةؤجر إصةالح الحةائط متهدم وهذا تلف . فةإذا لةم يتفةق المسةتأجر مة
المتهدم وذلك بالر م من أن التهدم ظاهر ، ألن المؤجر ملزم بتسليم العين في حالة صالحة مةن التةرميم ، وال يمنةع مةن ذلةك ظهةور 

 ينفي الضمان .التهدم . ولم يجب على المؤجر ضمان الرطوبة ، ألنها عيب ظاهر ، وظهور العيب 
من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  222: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  19999) 

فمجلس الشةيوخ  191في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  191الجديد . وأقرته لجنة المراجعة وصار رقمه 
 ( . 123ص  – 124ص  3ة األعمال التحضيرية ) مجموع 122تحت رقم 

 التقنينات المدنية العربية األخرى  :(  19998) 

 ) مطابق ( . 131التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 121 التقنين المدني الليبي م 
يطلةب فسةخ العقةد أو إنقةاص إذا وجد بالمأجور عيب يتحقق معةه الضةمان ، جةاز للمسةتأجر أن  -1:  219م التقنين المدني العراقي 
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فــي أي  و تبــين مــن الــنص المتقــدم الــذكر أنــه إذا تحقــا ضــمان المــؤجر للعيــب ، كــان للمســتأجر ، كمــا لــه
ضمان آخر وكما له فيما يتعلا بالتزام المـؤجر بـإجراء الترميمـات الضـرور ة ، أن يطلـب إمـا التنفيـذ العينـي ، وإمـا 

 فسخ اإليجار أو إنقاص اهنجرة ، مع التعو ض في جميع اهنحوال إذا كان لذلك مقتض .

 . ( 10010) و جب عليه أوال أن يقوم بإعذار المؤجر

ان بمضـي سـنة واحـدة مـن وقـت التسـليم كمـا تسـقط دعـوى ضـمان العيـب فـي وال تسقط دعوى الضم $116
 . ( 10011) المبيع ، بل تسقط بخمس عشرة سنة وفقًا للقواعد العامة

 التنفيذ العيني : -330

ـــب المـــؤجر بالتنفيـــذ العينـــي ، أي أن يطلـــب منـــه إصـــالح العيـــب . و حكـــم   يجـــوز للمســـتأجر إذن أن يطال
،  ( 10012) ح العيـــب ، كمـــا يحكـــم فـــي الترميمـــات الضـــرور ة بـــإلزام المـــؤجر بإجرائ ـــاالقضـــاء بـــإلزام المـــؤجر بإصـــال

و حدد لـه ميعـادًا للقيـام ب ـذا العمـل . و شـترط فـي ذلـك أال يكـون إصـالح العيـب يتطلـب نفقـات جسـيمة ال تتناسـب 

                                                                                                                                                                    

 فإذا لحق المستأجر ضرر من العيب ، التزم المؤجر بتعويضه ما لم يثبت أنه كان يجعل وجود العيب . -2األجرة . 
) أحكام التقنين العراقي تتفةق مةع أحكةام التقنةين المصةري ،  يةر أن التقنةين العراقةي لةم يصةرح بجةواز أن يطلةب المسةتأجر التنفيةذ 

ة العيب إذا كان ذلك ال يبهظ المؤجر ما صرح التقنين المصري . ولكن هذه هي القواعد العامةة فيمةا يتعلةق بالضةمان . العيني وإزال
لذلك يبدو أن التقنين العراقي يجيز أن يطلب المستأجر إزالة العيب إذا لم تكن اإلزالة تبهظ المؤجر ألن المؤجر يضمن العيب ، وال 

الشيء إلى أصله إذا هلك هالكاً جزئياً ألن المؤجر ال يضمن الهالك وإنما يتحمل تبعتةه : انظةر آنفةاً  يجيز للمستأجر أن يطلب إعادة
 ( . 891وانظر عباس حسن الصراف فقرة  –في الهامل  249فقرة 

: إذا وقع مةا يوجةب الضةمان ، فللمسةتأجر أن يطالةب بفسةخ العقةد أو بتخفةيض البةدل . ولةه  119م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
) وتتعلةق بةاألحوال التةي يأخةذ فيهةا المشةتري  338أيضاً المطالبة ببدل العطل والضةرر فةي األحةوال المنصةوص عليهةا فةي المةادة 

 المختصة بالبيع ) أحوال تعدد المبيع ( .  314و  312، و   311تعويضاً عند وجود عيب بالبيع ( . وتطبق حينئذ أحكام المواد 
 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( .

إذا تسلم المشتري المبيع ، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد  -1 "مدني في صدد البيع على أنه  338( وقد نصت المادة  19989) 
، وفقاً للمألوف في التعامل . فإذا كشف عيباً يضمنه البائع ، وجب عليه أن يخطره به خالل مدة معقولة ، فةإن لةم  أن يتمكن من ذلك

أما إذا كان العيب مما ال يمن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر بةه  -2يفعل اعتبر قابال للبيع . 
. ولةم يةرد فةي اإليجةار طبقةاً للمبةدأ الةذي قةدمناه مةن أن األحكةام   "ر قابال للمبيةع بمةا فيةه مةن عيةبالبائع بمجرد ظهوره ، وإال اعتب

الواردة في البيع تعتبر أصال يرجع إليه في اإليجار فيما لم يرد فيه نص خاص أو يتعةارض مةع طبيعةة هةذا العقةد ) انظةر آنفةاً فقةرة 
( . ومهما يكن من أمر . فإن اإلعذار ضروري كما قدمنا ،  424فقرة  3وسيط وانظر في إخطار المشتري البائع بالعيب ال – 422

 ( . 181ال شك في أن اإلعذار يغني عن اإلخطار إذ هو أقوى منه  ) قارن سليمان مرقس فقرة 
ا يسقط دعوى ضمان العيب بمضي سنة من وقت تسليم المبيع ، ولما كةان هةذ 8مدني 312( ورد في البيع نص خاص ) م  19981) 

 412ص  182عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 431ص  182النص نصاً استثنائياً فال يقاس عليه في اإليجار ) سليمان مرقس فقرة 
 ( . 299ص  134عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 22عبد المنعم البدراوي ص  – 211ص  111محمد علي إمام فقرة  –

لة اإليجار على حالة البيع ، ذلك أن تحديد ميعاد لدعوى الضمان في حالة البيع هةو وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يجوز قياس حا
إجراء خاص ال يجوز التوسع في تفسيره وتطبيقه بطريق القياس على حالة اإليجار ، كما أنه ال يتفق مةع طبيعةة عقةد اإليجةار الةذي 

مةارس سةنة  12ء المةؤجر مةدة عقةد اإليجةار ) نقةض فةي يفرض على المؤجر التزاماً بضمان العيوب الخفيةة التةي تظهةر فةي الشةي
 ( . 949ص  198رقم  1مجموعة أحكام النقض  1811

 . 229( انظر آنفاً فقرة  19982) 
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مصـروفات باهظـة  مع اهنجرة ، كما إذا كان هذا اإلصالح يقتضي إعادة البناء مـن جديـد أو القيـام بأعمـال تتكلـف
مــدني صــراحة علــى هــذا الشــرط ، فقــد رأيناهــا تقــول : " إذا كــان هــذا  144. وقــد نصــت الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 

اإلصالح ال يب ظ المـؤجر"  . فـإذا كـان إصـالح العيـب باهظـا ، لـم يجبـر المـؤجر عليـه ، و كتفـي أن يحكـم بفسـخ 
ن إن كـان لـه مقـتض . ولـيس ذلـك إال تطبيقـًا لمبـدأ عـام نصـت اإليجار أو إنقاص اهنجرة مع التعو ض في الحالتي

إذ تقـــول : " علـــى أنـــه إذا كـــان فـــي التنفيـــذ العينـــي إرهـــاق للمـــدين جـــاز لـــه أن  114مـــدني $ 209/2عليـــه المـــادة 
يقتصر على دفع تعو ض نقدي ، إذا كان ذلك ال يلحا بالدائن ضررًا جسيما"  . وقـد أجر نـا هـذا الحكـم عينـه فـي 

ن أخر ين قياسًا على حالة العيب هذه : حالة إلـزام المـؤجر بـإجراء الترميمـات الضـرور ة مـا لـم تكـن باهظـة ، حالتي
 ( 10019) وحالة إلزامه بإعادة العين إلى أصل ا إذا هلكت هالكًا جزئيًا ولم تكـن نفقـات اإلعـادة مـن شـان ا أن تب ظـه

 . 

يحبس في يده اهنجرة حتى يقوم المؤجر بإصـالح و جوز للمستأجر ، دون أن يرفع دعوى إلى القضاء ، أن 
 . ( 10011) العيب . وليس هذا إال تطبيقًا للدفع بعدم تنفيذ العقد

مدني كما رأينـا : " أو أن يقـوم هـو ) المسـتأجر ( بإصـالحه علـى نفقـة  144وتقول الفقرة اهنولى من المادة 
الصدد : " إذا تحقا ضمان العيب طبقت القواعد  المؤجر"  . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا

العامة ، كما هو اهنمر في ضمان االستحقاق ، وكان للمستأجر أن يطلب إصالح العيب ، أو يقوم هو بإصالحه 
على نفقة المؤجر ، بترخيص من القضـاء أو دون تـرخيص وفقـًا لمـا تقـدم بيانـه مـن اهنحكـام ، مـا لـم يكـن إصـالح 

. وقــد رأينــا ، فــي  ( 10011) كمــا إذا اضــطر إلــى إعــادة العــين المــؤجرة"  118يــب ظ المــؤجر $العيــب مــن شــأنه أن 
إذا تــأخر المــؤجر بعــد إعــذاره عــن  -1مــدني تــنص علــى أنــه : "  168صــدد إجــراء الترميمــات الضــرور ة ، المــادة 

                                                 

 . 192ص  – 191ص  181وقارن منصور مصطفى منصور فقرة  – 241في الهامل وفقرة  229( انظر آنفاً فقرة  19984) 
( ،  412بإصالح العيب لم يكن موجوداً في التقنةين المةدني القةديم ) انظةر آنفةاً فقةرة  وقد رأينا أن حق المستأجر في مطالبة المؤجر

ال يجةوز للمسةتأجر  1838أكتةوبر سةنة  11وهو حق استحدثه التقنين المدني الجديد . ومن ثم فةإن عقةود اإليجةار التةي أبرمةت قبةل 
ال يجةوز للمسةتأجر فيهةا أن  1838أكتةوبر سةنة  11ت قبةل فيها أن يطالب المةؤجر بإصةالح العيةب . أمةا عقةود اإليجةار التةي أبرمة
فهذه يجوز فيها للمسةتأجر ذلةك . فتثةور  1838أكتوبر سنة  11يطالب المؤجر بإصالح  العيب . أما عقود اإليجار التي أبرمت منذ 

األمةاكن التةي تخضةع فةي  الصعوبة هنا ، كما ثارت في صدد إلزام المةؤجر بالترميمةات الضةرورية ، إذا كانةت العةين المةؤجرة مةن
تحديد األجرة للتشريعات االستثنائية . إذ المؤجر من جهة ال يملك زيادة األجرة على الحد الذي فرضته هةذه التشةريعات ، وهةو مةن 
جهة أخرى يقع على عاتقه التزام جديد هو إصالح العيب . والنص هنا صريح ، فالمؤجر ال يلتزم بإصالح العيب إذا كان اإلصالح 

اهظاً ، ويجب حتى يجبر على ذل أن تكون نفقات اإلصالح متناسبة مع األجرة التي حددتها التشريعات االسةتثنائية . ويجةوز كةذلك ب
زيادة األجرة بما يتناسب مع هذا االلتزام الجديد ، ولو جاوزت األجرة بعةد الزيةادة الحةد األقصةى الةذي فرضةه القةانون ) انظةر آنفةاً 

 ( .في الهامل  229فقرة 
 –فةي الهةامل  229( انظر نظير ذلك في حبس األجرة حتى يقوم المؤجر بإجراء الترميمات الضةرورية انظةر آنفةاً فقةرة   19983) 

 . 331فقرة  1وانظر عكس ذلك وأن المستأجر ال يجوز له حبس األجرة قبل االلتجاء إلى القضاء بودري وفال 
 . 123ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19981) 
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القيام بتنفيذ االلتزامات المبينة في المادة السابقة ، جاز للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضـاء فـي إجـراء 
اهنجرة ، وهذا دون إخـالل بحقـه فـي طلـب الفسـخ أو إنقـاص اهنجـرة . ذلك بنفسه وفي استيفاء ما أنفقه خصما من 

و جــوز للمســتأجر دون حاجــة إلــى تــرخيص مــن القضــاء أن يقــوم بــإجراء الترميمــات المســتعجلة أو الترميمــات  -2
ؤجر البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سواء كان العيب موجـودًا وقـت بـدء االنتفـاع أو طـرا بعـد ذلـك ، إذا لـم يقـم المـ

 بعد إعذاره بتنفيذ هذا االلتزام في ميعاد مناسب ، على أن يستوي المستأجر ما أنفقه خصما من اهنجرة"  .

فجيــب هنــا أيضــًا إجــراء هــذه اهنحكــام . فيجــوز للمســتأجر ، بعــد إعــذار المــؤجر ، أن يحصــل علــى تــرخيص 
اهنمور المستعجلة إذا كانـت الحالـة  من القضاء في إصالح العيب على نفقة المؤجر ، و جوز أن يلجأ إلى قاضي

تستدعي ذلك . كما يجوز للمستأجر ، عند الضرورة ، أن يقوم . بإصالح العيـب علـى نفقـة المـؤجر ، دون حاجـة 
إلى ترخيص من القضاء ، إذا كان هذا اإلصالح ال يحتمل اإلبطاء . وتتبع في كل ذلك اهنحكام التي قدمناها في 

 .  ( 10016) رميمات الضرور ةالتزام المؤجر بإجراء الت

 فسخ اإليجار أو إنقاص األجرة :  -332

وقد ال يختار المستأجر المطالبة بإزالة العيب ، أو تكون نفقات هذه اإلزالة باهظة ، فعندئذ يجوز للمستأجر 
قـاص أن يطلب فسخ اإليجار . وللمحكمة حا التقدير ، ف ال أن تجيب المسـتأجر إلـى الفسـخ ، ول ـا أن تكتفـي بإن

 . ( 10014) اهنجرة ، ول ا أن تم ل المؤجر حتى يقوم بإزالة العيب إذا طلب ذلك

مــن الجســامة تبــرر  111وقــد ال يكــون حرمــان المســتأجر مــن  االنتفــاع بــالعين بســبب العيــب علــى درجــة $
ي الفســـخ ، فيجـــوز عندئـــذ للمســـتأجر أن يطلـــب ابتـــداء إنقـــاص اهنجـــرة بمـــا يقابـــل الـــنقص فـــي االنتفـــاع . وإذا قضـــ

للمستأجر بإنقاص اهنجـرة أنقصـت ، ال مـن وقـت المطالبـة القضـائية فحسـب ، بـل وال مـن وقـت اإلعـذار فحسـب ، 
بــل مــن وقــت حصــول الــنقص فــي االنتفــاع بــالعين أنقصــت اهنجــرة م هــذا الوقــت ، أمــا إذا طــرأ العيــب أثنــاء مــدة 

 .  ( 10018) اإليجار فإن إنقاص اهنجرة يكون منذ طروء العيب

يمنع ، يف حالة الحكـم بإنقـاص اهنجـرة ، مـن أن يقـوم المـؤجر بإصـالح العيـب ، فتعـود اهنجـرة  وال يوجد ما
 إلى أصل ا من وقت إصالحه .

                                                 

محمد علةي  – 414ص  189عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 434ص  182سليمان مرقس فقرة  – 229انظر آنفاً فقرة  ( 19981) 
عبةد المةنعم فةر   – 191ص  181منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 21عبد المنعم البدراوي ص  – 218ص  111إمام فقرة 

 . 292ص  134الصدة فقرة 
 . 231ص  139فقرة  19( بالنيول وريبير  19982) 
 . 192ص  181( قارن منصور مصطفى منصور فقرة  19989) 
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 التعويض :  -333

وســـواء طلـــب المســـتأجر التنفيـــذ العينـــي أو الفســـخ أو إنقـــاص اهنجـــرة ، فـــإن لـــه الحـــا أيضـــًا فـــي أن يطلـــب 
مــن االنتفــاع بــالعين المــؤجرة ، وتعو ضــًا آخــر عمــا عســى أن  تعو ضــًا عــن الضــرر الــذي أصــابه بســبب الحرمــان

يكون قد أصيب به من ضرر في شخصه أو في ماله بسـبب العيـب . فـإذا اضـطر مـثال إلـى فسـخ العقـد واالنتقـال 
إلــى منــزل آخــر ، فخســر بــذلك مــا صــرفه فــي اإلصــالحات التــي أجراهــا بــالمنزل القــديم ، ومــا صــرفه لالنتقــال إلــى 

يد ، وما عسى أن يكون قد دفعه ز ادة في اهنجـرة لغـالء المسـاكن وقـت انتقالـه ، فإنـه يعـوض عـن كـل المنزل الجد
ذلــك ، وهــذا هــو التعــو ض عــن حرمانــه مــن االنتفــاع بــالعين المــؤجرة . وإذا تلفــت بعــض منقوالتــه بســبب العيــب ) 

واه  أو مــن جــراء عيــب فــي  كرطوبــة المنــزل ( ، أو أصــيب هــو أو أحــد مــن أتباعــه مــن جــراء ســقوط شــرفة أساســ ا
المصعد ، فإنه يستحا تعو ضًا آخر عن ذلك ، وهذا هو التعو ض عن الضرر الذي يصيبه فـي الشـخص أو فـي 

 المال .

وكان ينبغي أن يكون المؤجر مسئوال عـن التعـو ض علـى الوجـه المتقـدم سـواء كـان يعلـم وجـود العيـب أو ال 
ذ االلتزام بضمان العيب كااللتزام بضمان التعرض إلـزام بتحقيـا غايـة ، يعلمه . وال وجه الشتراط علمه بالعيب ، إ

) بالعيـب 110فمجرد وجود العيب يكون إخالال بااللتزام يوجب التعو ض ولو كان المؤجر حسن النية ال علـم لـه $

، كمــا أن هـــذا هـــو الحكــم يـــف ضــمان العيـــب فـــي  ( 10100) . وهــذا هـــو الــرأي الســـائد فـــي القــانون الفرنســـي ( 10011
مـــدني نصـــت ، كمـــا رأينـــا ، علـــى مـــا يـــأتي : " فـــإذا لحـــا  144. ولكـــن الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  ( 10101) المبيـــع

                                                 

 في الهامل . 222في الهامل وفقرة  218( انظر آنفاً فقرة  19988) 
يضمن المستأجر جميع العيوب أو الشوائب فةي  "مدن فرنسي صريح في هذا المعنى إذ يقول :  1221( بل إن نص المادة  19199) 

المؤجرة التي تمنع االنتفاع بها ، حتى لو كان المةؤجر لةم يعلةم بهةا وقةت اإليجةار . فةإذا نجمةت عةن هةذه العيةوب أو الشةوائب العين 
فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 339وفقةرة  331فقرة  1. انظر أيضاً بودري وفال   "خسارة للمستأجر ، التزم المؤجر بتعويضه

وذهةب أكثةر الفقهةاء فةي  – 1181فقةرة  2جوسةران  – 232ص  – 231ص  139قرة ف 19بالنيول وريبير  – 11هامل  411
فرنسا إلى أنه في حالة ما إذا كان العيب حادثاً بعد عقد اإليجار وكان المؤجر حسةن النيةة أي  يةر عةالم بةه ، فإنةه ال يكةون مسةئوال 

العن الضرر الذي أصابه في شخصه أو في ماله )  عن تعويض المستأجر إال عن الضرر الناش  من حرمانه من االنتفاع بالعين ، 
فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 284فقةرة  19هيةك  – 121فقةرة  21لةوران  – 299فقةرة  2ترولةون  – 433فقرة  1ديفرجييه 

( . ولكةةن الةةرأي الةةذي أجمةةع عليةةه القضةةاء فةةي فرنسةةا ،  128فقةةرة  3أي بةةا   – 11وهةةامل رقةةم  2192ص  – 212ص  411
ه بعةةض الفقهةةاء ، هةةو أن المةةؤجر يكةةون مسةةئوال عةةن التعةةويض حتةةى ل كةةان يجهةةل العيةةب ، وال فةةر  بةةين العلةةم بالعيةةب وذهةب إليةة

والجهل به ، إال أنه يف حالة العلم بالعيب يكون المؤجر مسئوال عن كل ضرر مباشر ولو لةم يكةن متوقةع الحصةول ، أمةا فةي حالةة 
 – 91داللةوز  1999يوليةه سةنة  21ضرر المباشر المتوقع الحصةول ) نقةض فرنسةي الجهل بالعيب فإنه ال يكون مسئوال إال عن ال

 – 111 -2 – 1821جازيت دي باليه  1821مايو سنة  1باريس  – 13 -1 – 1822سيريه  1821أكتوبر سنة  29 – 192 -1
 19بالنيةول وريبيةر  – 339وفقرة  331فقرة  1بودري وفال  – 439ص  1844داللوز األسبوعي  1833مارس سنة  11ديون 
 ( . 1918فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 232ص  – 231ص  139فقرة 
ويضةمن البةائع  "مدني في خصوص ضمان العيةب فةي المبيةع :  332( وتقول العبارة األخيرة من الفقرة األولى من المادة  19191) 

. فعجل المشرع ضمان البائع أشد من ضمان المؤجر من هةذه الناحيةة . وقةد يقةال فةي تبريةر   "هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده
ذلك إن البائع ال يضمن إال العيب القديم أي الموجود وقت التسليم فال يعذر فةي جهلةه ومةن ثةم يضةمنه حتةى لةو جهلةه ، أمةا المةؤجر 
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. و خلـص  ( 10102) المستأجر ضرر من العيب ، التزم المؤجر بتعو ضه ما لم يثبت أنه كان يج ل وجـود العيـب" 
العين كانت تحت يده قبـل تسـليم ا  النص أن المفروض هو أن يكون المؤجر عالمًا بالعيب ، هنن 111من هذا $

للمستأجر ف و أدى بما في ا من عيوب . فيكـون إذن فـي اهنصـل مسـئوال عـن التعـو ض . ولكنـه يسـتطيع أن ينفـي 
هذه المسـئولية إذا هـو أثبـت أن العيـب لـم يكـن موجـودًا بـالعين المـؤجرة وقـت تسـليم ا للمسـتأجر وأنـه إنمـا طـرأ بعـد 

، أو إذا أثبــت أنــه بــالرغم مــن أن العيــب كــان موجــودًا  ( 10109) ر فــي الوقــت المناســبذلــك ولــم يخطــره بــه المســتأج
وقت تسليم العين للمستأجر إال أنه كان يج ل وجوده بأن بلغ من الخفاء حدًا لم يستطع معه أن يبينه . فإذا اثبـت 

فســخ اإليجــار أو  شــيئًا مــن ذلــك ، لــم يكــن مســئوال عــن التعــو ض ، ولكنــه يبقــى مســئوال عــن إصــالح العيــب وعــن
 . ( 10101) إنقاص اهنجرة بحسب اهنحوال

ومما يخفف مسئولية المؤجر عن التعو ض تقصير المستأجر في درء الضرر عن نسـه إذا كـان يمكنـه ذلـك 
بضرورة إصالح العيب حتى يتالفى ما عسـى أن  112، أو كان قد قصر في إخطار المؤجر $ ( 10101) ولم يفعل

 . ( 10106) ينجم عنه من ضرر

                                                                                                                                                                    

ن ثةم ال يعةوض عنةه إال إذا علمةه . ولكةن ذلةك كةان يقتضةي أال فيضمن العيب القديم والعيةب الحةاد  فيكةون معةذوراً فةي جهلةه ومة
يصلح الجهل عذراً في عدم التزام المؤجر بالتعويض إال في العيةب الحةاد  ، وكةان ينبغةي أن يبقةى العيةب القةديم ملزمةاً بةالتعويض 

 حتى لو كان مجهوال من المؤجر  .
انت تقتضي أن يكون المؤجر ملتزماً بالتعويض حتى لو كةان يجهةل ( فخر  المشرع بهذا النص على القواعد العامة التي ك 19192) 

محمةد علةي إمةام فقةرة  – 1هةامل  413ص  189وجود العيب كما سبق القول ) انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة 
 ( .  211ص  – 219ص  111

ماً بالتعويض إال إذا اثبت المستأجر علمةه بالعيةب ، ولكةن وانظر عكس ذلك وأن القواعد العامة كانت تقتضي أال يكون المؤجر ملتز
ص  184المشرع نقل عبء اإلثبات إلى المؤجر فهو الذي يثبت جهله بالعيب حتى ال يكون ملتزماً بالتعويض سةليمان مةرقس فقةرة 

 . 432ص  – 431
عامة في هذه الحالةة لةيس لةه مةا يبةرره وهةو وخرو  المشرع على القواعد ال "ويقول األستاذ محمد علي إمام بحق في هذا الصدد : 

في الواقع مجرد إبقاء للمبةدأ الةذي كةان يجةري عليةه القضةاء فةي ظةل التقنةين الملغةي والةذي كةان يبةرره أن رجةوع المسةتأجر علةى 
هةل وجةود المؤجر بالتعويض بسبب العيب الخفي كان أساسه المسةئولية التقصةيرية ، وتطبقهةا يقتضةي التسةليم بةأن المةؤجر الةذي يج

العيب ال تمكن نسبة التقصير أو الخطأ إليه . على أن الوضع تغير في ظل التقنةين الجديةد ، والمسةتأجر أصةبح يرجةع علةى المةؤجر 
ص  111) محمةد علةي إمةام فقةرة   "بالتعويض بناء على قواعد المسئولية التعاقدية ، مما كان يستوجب عدم اإلبقاء على هذا المبةدأ

211  . ) 
إذا اخطر المؤجر بالعيب ولم يبادر إلةى إصةالحه فةي الوقةت المناسةب ، أصةبح سةيء النيةة وصةار ملتزمةاً بةالتعويض ) ( ف 19194) 

 ( . 22عبد المنعم البدراوي ص  – 211ص  111انظر قريباً من هذا المعنى محمد علي إمام فقرة 
وكةان مسةئوال عةن تعةويض الضةرر المباشةر ولةو لةم ( وإذا اثبت المستأجر علم المؤجر بالعيب ، كان المؤجر سيء النية ،  19193) 

مدني ( . بقي أن المسةتأجر لةم يثبةت علةم المةؤجر بالعيةب ، والمةؤجر مةن جهتةه أيضةاًًح لةم يثبةت  221/2يكن متوقع الحصول ) م 
 جهله بالعيب ، ففي هذه الحالة يكون المؤجر مسئوال عن تعويض الضرر المتوقع الحصول وحده .

 . 113ص  11م  1894فبراير سنة  19ط ( استئناف مختل 19191) 
أو يعترف المستأجر في عقد اإليجار أنه تسلم العين في حالةة حسةنة  – 224وفقرة  228ص  211( اإليجار للمؤلف فقرة  19191) 

 – 3ص  21م  1899نةوفمبر سةنة  1ثم ال يخبر المؤجر بعد ذلك بما عسى أن يجده من العيوب في وقت مالئم ) اسةتئناف مخةتلط 
 ( . 22ص  32رقم  12جازيت  1821أول يونيه سنة  – 49ص  39رقم  12جازيت  1821مايو سنة  11

أما إذا حد  العيةب بخطةأ مةن المسةتأجر نفسةه ، فةإن المةؤجر ال يضةمنه ، بةل إن المسةتأجر هةو الةذي يجةب عليةه إصةالحه ويكةون 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 نصوص قانونية :  –جواز االتفاق على تعديل أحكام التزام المؤجر بضمان العيب  -334

 –وهو الـنص الـذي يعـرض لبيـان متـى يضـمن المـؤجر العيـب  –مدني  146رأينا العبارة اهنخيرة من المادة 
لى ما يأتي : " من التقنين المدني تنص ع 148تقول : " كل هذا ما لم يقض االتفاق بغيره"  . ورأينا كذلك المادة 

يقع باطال كل اتفاق يتضمن اإلعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد أخفـى عـن غـش 
 .  ( 10104) سبب هذا الضمان" 

و خلص من ذلك أن أحكام ضمان العيـب التـي أسـلفناها ليسـت مـن النظـام العـام ، بـل يجـوز للمتعاقـدين أن 
 . ( 10108) التشديد أو بالتخفيف أو باإلعفاءيتفقا على ما يخالف ا ، إما ب

فيجوز االتفاق على تشديد أحكام ضمان العيب . فيشترط المسـتأجر مـثال علـى المـؤجر أن يضـمن هـذا كـل 
عيب خفي في العين المؤجر ، و كون مسئوال عن تعو ض جميع اهنضرار التي تنجم عن هذا العيب حتى لو كان 

ال يكـون مسـئوال  119ط تشديد للمسئولية ، إذ أن المؤجر بغير هـذا الشـرط $المؤجر يج ل وجوده . ففي هذا الشر 
عن تعو ض الضرر الذي ينجم عن عيب يج ل وجوده كما قدمنا . كذل يجوز أن يتشرط المستأجر على المـؤجر 
أن يضـــمن لـــه كـــل عيـــب فـــي العـــين المـــؤجرة ، ولـــو كـــان يمكـــن تبينـــه بـــالفحص المعتـــاد . وفـــي هـــذا أيضـــًا تشـــديد 

 مسئولية ، فقد قدمنا أن المؤجر ال يضمن إال العيب الخفي وهو ماال  يمكن تبينه بالفحص المعتاد .لل

و جــوز االتفــاق علــى تخفيــف أحكــام الضــمان . فيجــز للمجــؤر مــثال أن يتــرط علــى المســتأجر عــدم ضــمان 
الحالـة إال العيـب القـديم ، العيوب التي تطرأ على العـين المـؤجرة أثنـاء مـدة اإليجـار ، فـال يضـمن المـؤجر فـي هـذه 

وهو العيب الذي كان موجودا في العين المؤجرة وقت تسـليم ا للمسـتأجر . كـذلك يجـوز أن تشـترط المـؤجر أنـه إذا 
تحقــا الضــمان فــال يكــون ملتزمــا بإصــالح العيــب ، فيبقــى للمســتأجر فــي هــذه الحالــة أن يطلــب فيســخ اإليجــار أو 

ن إن كان له مقتض . كما يجوز للمؤجر أن يشترط أنه إذا تحقـا الضـمان إنقاص اهنجرة مع التعو ض في الحالتي
ًٍ إال بإنقــــاص اهنجــــرة ، فــــال يكــــون ملتزمــــا فــــي هــــذه الحالــــة ال بإصــــالح العيــــب وال بالفســــخ وال  فــــال يكــــون ملتزمــــًا

 .  ( 10101)  بالتعو ض . وللمؤجر كذلك أن يشترط عدم ضمانه لعيب خفي في بعض ملحقات العين المؤجرة .

جوز االتفاق أخيرًا على إعفاء المـؤجر أصـال مـن الضـمان . فـإذا اشـترط المـؤجر إعفـاءه مـن الضـمان فـي و 
                                                                                                                                                                    

 ( . 149فقرة  19بالنيول وريبير  – 998وفقرة  334فقرة  1مسئوال عن تجاه المؤجر وتجاه الغير ) بودري وفال 
 في الهامل . 223( انظر تاريخ هذا النص وما يقابله من النصوص في التقنينات المدنية العربية األخرى آنفاً فقرة  19192) 
 431فقرة  1ديفرجييه  – 482ص  29م  1811مايو سنة  49 – 229ص  2م  1989يونيه سنة  11( استئناف مختلط  19199) 
أوبةري  – 149فقةرة  19بالنيول وريبير  – 339فقرة  1بودري وفال  – 141فقرة  1فقرة   1جيوار  – 189فقرة  1نرولون  –

محمةد  – 181عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 18333سةليمان مةرقس فقةرة  – 229ص  – 218ص  411فقرة  1ورو وإسمان 
 . 133عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 181منصور مصطفى منصور فقرة  – 212ص  112علي إمام فقرة 

 . 212( اإليجار للمؤلف فقرة  19198) 
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. فــال يعنــي ذلــك أنــه إذا وجــد بــالعين عيــب خفــي ، أعفــى  ( 10110) عبــارة عامــة ، وجــب عــدم التوســع فــي تفســيرها
زام بـالتعو ض ، و بقـى مسـئوال المؤجر مـن كـل التـزام فـي صـدده ، بـل يعفـي مـن االلتـزام بإصـالح العيـب دون االلتـ

 . ( 10111) عن فسخ اإليجار أو انقصا اهنجرة

على أن شرط اإلعفاء من ضمان العيب ، أو شرط التخفيـف مـن هـذا الضـمان ، يقـع بـاطال ، يقـع بـاطال ، 
فإذا كان المـؤجر يعلـم أن بـالعين المـؤجرة  111. $ ( 10112) إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان

خفيًا ، وأخفى عن المستأجر هذا العيـب متعمـدًا اإلخفـاء علـى سـبيل الغـش ، واشـترط إعفـاءه مـن الضـمان أو  عيباً 
تخفيف مسئوليته عنه ، فإن شرط اإلعفاء أو التخفيف يقـع بـاطال . ولـيس هـذا إال تطبيقـًا للقواعـد العامـة ، فإنـه ال 

 . ( 10119) فف من هذه المسئوليةيجوز أن يشترط الشخص إعفاءه من المسئولية عن غشه أو التخ

أما إذا كان المؤجر يعلم بوجود العيب ولكنه لـم يعتمـد إخفـاءه عـن المسـتأجر ، واشـترط عليـه عـدم الضـمان 
أو تخفيف مسئوليته عنه ، فإن الشرط يكون صحيحًا . هنن مجرد علم المؤجر بوجود العيب ال يعني أنه أراد غش 

يب عنه ، فقد يعتقد أن المستأجر يعلم مثلـه بالعيـب وقبـل مـن أجـل ذلـك شـرط المستأجر ما دام لم يتعمد إخفاء الع
اإلعفاء منه أو التخفيف منن المسئولية عنه . وفي فرنسا يذهب الفقه إلى أن شـرط اإلعفـاء مـن الضـمان ال يعفـي 

صـرح فـي . ولكـن التقنـين المـدني المصـري  ( 10111) المؤجر من ضمان العيب إذا كـان يعلـم بوجـوده وقـت اإليجـار
، فـي أن شـروط اإلعفـاء مـن الضـمان يعفـي   المـؤجر مـن ضـمان عيـب  يعلمـه مـا لـم يكـن قـد أخفـاه  148المادة 

 . ( 10111) غشًا عن المستأجر ، ف و إذن يعفي المؤجر من ضمان العيب حتى لو كان يعلمه ما دام لم يخفه غشا

المـؤجر للعيـب . فشـرط التشـديد فـي وال يجوز التوسع في تفسير الشر الذي يعدل من أحكام ضـمان  $111
المسئولية ال يتوسع في تفسيره ضد المؤجر ، وشرط التخفيف من المسئولية أو اإلعفـاء من ـا ال يتوسـع فـي تفسـيره 

                                                 

 . 231ص  1499فقرة  19بالنيول وريبير  – 192 -1 – 1822داللوز  1821يونيه سنة  4( نقض  19119) 
 . 223( انظر مثل ذلك في اإلعفاء من ضمان االستحقا  آنفاً فقرة  19111) 
أوبةري ورو  – 244فقةرة ص  1بةودري وفةال  – 22ص  23م  1812يناير سنة  19استئناف مختلط  –مدني  129( م  19112) 

محمةد كامةل مرسةي  – 411ص  181عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  183سليمان مرقس فقةرة  – 229ص   411فقرة  1وإسمان 
عبةد المةنعم فةر  الصةدة  193ص  --  181منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  212ص  – 112محمد علي إمام فقرة  -141فقرة 
 . 133فقرة 

كذلك يكون شرط اإلعفاء من الضمان باطال إذا كان العيب من شانه أن يعرض صحة المستأجر أو مةن يعيشةون معةه أو مسةتخدميه 
ليهةا ) انظةر مدني في صةدد الحالةة التةي يجةب أن تسةلم العةين ع 111/2أو عماله لخطر جسيم ، وذلك قياسا على ما جاء في المادة 

 111محمد علةي إمةام فقةرة  – 411ص  181عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 439ص  183سليمان مرقس فقرة  – 189آنفاً فقرة 
 133عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 193ص  181منصور مصطفى منصور فقرة  – 22عبد المنعم البدراوي ص  – 219ص 
. 
 . 223ا  آنفاً فقرة ( انظر مثل ذلك في ضمان االستحق 19114) 
 . 149فقرة  19بالنيول وريبير   -- 229ص    411فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 339فقرة  1( بودري وفال  19113) 
 2( فيجوز االتفا  على إعفاء المؤجر من المسئولية عن مياه المطر ا رطوبة المنزل أو كسر المواسةير ) اسةتئناف مخةتلط  19111) 

 ( . 229ص  14م  1891مايو سنة  2 – 229ص  11 م 1988يونيه سنة 
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 . ( 10116) ضد المستأجر

وإذا تحقا اآلن عن العيب ، يجوز للمستأجر بعد تحققه أن ينزل عن حقه في الرجوع على المؤجر . وهذا النزول 
. و تخلص هذا النزول المني من أن المستأجر بعد أن كشف عن العيب لم  ( 10114) يكون صر حًا أو ضمنياً قد 

. ولكن ال يجوز التوسع في  ( 10118) يطالب المؤجر بشيء في حدوده بل استمر يدفع اهنجرة كالمعتاد مدة طو لة
تفسير ما يف م منه النزول الضمني من جانب المستأجر ، وعند الشك يفسر ذلك لمصلحة المستأجر ال لمصلحة 

 ( 10111) المؤجر . فال يف م أن المستأجر قد نزل عن حقه في الضمان لمجرد أنه تحمل العيب وقتًا ما دون شكوى 
 . 

$116  

 تأجرالتزامات المس -الفرع الثاني
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مـدني اللتزامـات المسـتأجر اهنربعـة الرئيسـية . فالمسـتأجر يلتــزم  112إلـى  141ض المشـرع فـي المـواد ر عـ 
بـأن يسـتعمل العـين المـؤجرة بحسـب مـا أعـدت لـه ، وبــأن يبـذل مـن العنايـة فـي اسـتعمال ا وفـي المحافظـة علي ـا مــا 

 يقوم بوفاء اهنجرة ، وبأن يرد العين إلى المؤجر عند انت اء اإليجار . يبذله الشخص المعتاد ، وبأن

                                                 

واإلعفاء من المسئولية عن أعمال الجيران ال يعفي مةن  – 181عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 183( سليمان مرقص فقرة  19111) 

وإذا  ( . 131ص  13ص  13ص  13م  1892فبرايةر سةنة  29المسئولية عن العيوب الخفية في العةين ذاتهةا ) اسةتئناف مخةتلط 
اشترط المؤجر عدم مسئوليته عن اإلضرار التي تحد  من المطر أو من كسر مواسير المياه ، فإنه يظل مسئوال عةن الضةرر الةذي 

( ، وكةذلك يظةل مسةئوال عةن كةل ضةرر يحةد   329ص  21م  1813يونيةه سةنة  12يحد  من انهةدام حةائط ) اسةتئناف مخةتلط 
( ، وعن الضرر الذي يحد  حتةى لةو قةام بتصةليحات ولكةن هةذه  111ص  22م  1811فبراير سنة  19بخطأه ) استئناف مختلط 

( . وال يخلي المةؤجر مةن ضةمان العيةوب الخفيةة  411ص  24م  1811مايو سنة  19التصليحات لم تكن كافية ) استئناف مختلط 
أبريل  23لية  على المؤجر ) استئناف مختلط اعتراف المستأجر في عقد اإليجار أنه قبل العين بالحالة التي هي عليها دون أية مسئو

( ،و ال معانية المستأجر العين المؤجرة واستصةحابه مهندسةاً فةي هةذه المعاينةة وإقةراره عقةب ذل بأنةه  214ص  13م  1892سنة 
 – 1842بوعي داللةوز األسة 1841يوليةه سةنة  1عالم بالعين ما دامت العيوب ال تظهر إال عند االستعمال ) محكمة دورة الفرنسية 

 ( . 2هامل  – 432ص  183سليمان مرقس فقرة  – 13
 . 218ص  411فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  19112) 
عبةد الفتةاح عبةد البةاقي  – 2هةامل  432ص  183سةليمان مةرقس فقةرة  – 2311ص  149فقةرة  19( بالنيول وريبير  19119) 

وقةد  – 133عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 214ص  112محمد علي إمام فقةرة  – 141محمد كامل مرسي فقرة  – 182فقرة 
تقضي بأن المشتري إذا كشف عيباً يضمنه البائع وجةب عليةه أن يخطةره  338/1ورد في البيع نص صريح يف هذا المعنى فالمادة 

ص  182بةد البةاقي فقةرة عبةد الفتةاح ع –فةي الهةامل  449به خالل مدة معقولة ، فإن لم يفعل اعتبر قابال للمبيع ) انظر آنفاً فقةرة 
 ( . 4هامل  411
كذلك ال يعتبر نةزوال ضةمنياً مةن المسةتأجر أن يكةون قةد حةاول أوال إزالةة العيةب بنفسةه ثةم  – 212( اإليجار للمؤلف فقرة  19118) 

وقف عن ذلك ، أو أن يكون قد طلب إزالة بعض العيب كأن طلب تطهير بعض  رف المنزل من مكروبات مرض معد فإن ذلك ال 
 ( . 332فقرة  1منعه من طلب  تطهير الغرف األخرى بعد ذلك ) بودري وفال ي
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وســنبحث هــذه االلتزامــات اهنربعــة بــادئين بــالتزام الوفــاء بــاهنجرة ، هننــه هــو االلتــزام الرئيســي الــذي يغلــب أن 
لــذي وضــعه فيــه يواج ــه المســتأجر منــذ البدايــة . وهنــاك ســبب آخــر للبــدء ب ــذا االلتــزام ، إذ أن بحثــه فــي المكــان ا

المشرع يجعله يفصل ما بين االلتزامات الثالثة اهنخرى : استعمال العين بحسب ما أعدت له ، والمحافظة علي ا ، 
وردها .وهذه التزامات يحسن أن تبحث متصلة ال فاصل بين ا ، إذا أن كل التزام من ا يؤدي إلى االلتزام الذي يليه 

أعــدت لــه يقتضــي أن يبــذلك المســتأجر فــي اســتعمال العــين وفــي المحافظــة  . فــااللتزام باســتعمال العــين بحســب مــا
 علي ا العناية الواجبة ، وااللتزام بالمحافظة على العين تم يد لاللتزام بردها .

(  2( االلتـزام بـدفع اهنجـرة . )  1فتتسلسل االلتزامات الرئيسية اهنربعة عند البحث ، علـى الوجـه اآلتـي : ) 
(  1( االلتــزام بالمحافظـــة علـــى العـــين المـــؤجرة . )  9ال العـــين المـــؤجرة بحســب مـــا أعـــدت لـــه . ) االلتــزام باســـتعم

 .  ( 10120) االلتزام برد العين المؤجرة

 التزامات أخرى ثانوية :  -336

وقبـــل بحـــث هـــذه االلتزامـــات الرئيســـة اهنربعـــة ،نـــذكر التزامـــات أخـــرى ثانو ـــة فـــي ذمـــة المســـتأجر ، ونكتفـــي 
 فيما يأتي : باإلشارة إلي ا

فالمستأجر يلتزم بدفع مصروفات عقد اإليجار إذا قضي االتفـاق أو العـرف بـذلك . وقـد يقضـي االتفـاق  -1
أو العرف بأن تكون مصـروفات العقـد علـى المـؤجر . فـإن لـم يوجـد اتفـاق أو عـرف ، فـالرأي الـراجح هـو أن تكـون 

)  مـدني ( 162المشـتري بـدفع مصـروفات العقـد ) م  مصروفات العقد على المستأجر قياسًا على البيـع حيـث يلتـزم

. فيلتـــزم المســـتأجر بـــدفع مصـــروفات تحر ـــر العقـــد ورســـومه إذا كانـــت ورقـــة رســـمية ورســـوم التمغـــة ورســـوم  ( 10121
 etatالتسجيل إذا سجل العقد وغير ذلك من النفقات . أما مصـروفات عمـل محضـر الجـرد أو محضـر التسـليم ) 

des lieux ا تكون على من يطلب عمل هذا المحضر هنن طلـب ذلـك دليـل علـى أنـه فـي صـالحه ( فقد قدمنا أن 
، فلو اتفا المتعاقدان معًا على عمل المحضر ولم يعينا فـي إنفاق مـا مـن يتحمـل المصـروفات وجـب أن يتحمالهـا 

                                                 

علةى  119( وقد جري تقنين الموجبات والقعود اللبناني على هذا النحو في ترتيبه اللتزامات المستأجر ، إذ نص في المةادة  19129) 
حافظة على المأجور واستعماله بحسب الغةرض الةذي الم -2أداء بدل اإليجار .   -1على المستأجر واجبان أساسيان : :  "ما يأتي : 

 .  "أعد له أو الغض الذي عين في العقد مع اجتنابه اإلفراط وسوء االستعمال
هذا االلتزام بالمحافظة على العين المؤجرة مستقل عن االلتزام برد العين . و نما يكون االلتزام مرتبطين احدهما بةاآلخر إذا تفرعةا 

االلتزام بنقل حق عيني يتضمن االلتزام بتسليم الشيء  "مدني في هذا الصدد :  291نقل حق عيني ، وتقول المادة معاً عن االلتزام ب
. وهذا ال يكون إال في العقود الناقلة للملكية كالبيع ، وال يكون في اإليجةار ألنةه  يةر ناقةل للملكيةة )   "والمحافظة عليه حتى التسليم

 . ( 214قار سليمان مرقس فقرة 
 19بالنيول وريبير  – 242ص  412فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 182فقرة  1بودري وفال  – 228فقرة  1( جيوار  19121) 

 113 – 1831داللةوز  1831نةوفمبر سةنة  111نقض فرنسةي  – 324فقرة    Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 199فقرة 

 . 219ص  131عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 212ص  113محمد علي إمام فقرة  – 219اإليجار للمؤلف فقرة  –
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الطـرفين . وهناك رأي يذهب إلى أن مصروفات العقد ، إذا لم يوجد اتفاق أو عرف ، تكون علـى  ( 10122) مناصفة
مناصـــفة إذ كـــل من مـــا يفيـــد مـــن العقـــد ، وال محـــل للقيـــاس علـــى  البيـــع إذ الـــنص الـــذي يقضـــي بتحميـــل المشـــتري 
مصروفات العقـد نـص اسـتثنائي ال يقـاس عليـه وهـو مـن مخلفـات تقاليـد القـانون الفرنسـي القـديم التـي كانـت تحـابي 

ة إلـى شـيء مـن التفصـيل . فمصـروفات عمـل و بـدو أن المسـألة فـي حالـ 118. $ ( 10129) البائع حساب المشـتري 
ــا وقــد تقــدم الكــالم في ــا . ومصــروفات تســجيل العقــد انعقــد اإلجمــاع علــى أن  ــا ب ــا هن محضــر التســليم ال شــأن لن
يتحمل ا المستأجر وحده هنن التسجيل إنما يجري لمصـلحته هـو . والسمسـرة جـرى العـرف علـى أن يتحمـل كـل مـن 

اقــه مــع السمســار . بقيــت مصــروفات تحر ــر العقــد ورســوم الورقــة الرســمية ورســوم الطــرفين نصــيبًا من ــا بحســب اتف
التمغــة ف ــذه ، إذا لــم يوجــد اتفــاق أو عــرف ، تكــون مناصــفة بــين الطــرفين ، إذ كــل من مــا يتــزود بنســخة مــن العقــد 

ين الموجبـات يحتفظ ب ا مستندًا له فتكون مصروفات تحر ر هـذه النسـخة ورسـوم ا عليـه . وهـذا مـا جـري عليـه تقنـ
مــن هــذا التقنــين علــى " أن مصــار ف التســليم علــى المــؤجر . أمــا نفقــات  116والعقــود اللبنــاني ، إذ تــنص المــادة 

 .   ( 10121) الصكوك فعلى الفر قين ، بمعنى أن كل فر ا يدفع مصار ف الصك الذي يسلم إليه" 

يجـــب التمييـــز بـــين التســـليم والتســـلم . و لتـــزم المســـتأجر أيضـــًا بتســـليم العـــين المـــؤجر . وقـــد قـــدمننا أنـــه  -2
فالتسليم التزام على المؤجر ، فيتحمل بمصروفات . أما التسليم ، وهو قـبض المسـتأجر العـين المـؤجرة قبضـًا فعليـًا 

، وتكـون مصـروفات عليـه .  ( 10121) حتى تكـون العـين فـي حيازتـه فيحـافظ علي ـا ، ف ـذا التـزام فـي ذمـة المسـتأجر
 . ( 10126) وقد تقدم ذكر ذلك

واهنصــل أن المســتأجر ال يلتــزم بــدفع الضــرائب علــى العــين المــؤجرة ، كعوائــد اهنمــالك وأمــوال اهنراضــي  -9
الزراعية وضر بة الخفر وضر بة الدفاع ورسوم رخصة السيارة المؤجرة ونحو ذلك من الضـرائب والرسـوم والتكـاليف 

) يقـوم هـذا بـدفع ا 111علـى المسـتأجر أن $. ولكن يصـح أن يشـترط المـؤجر  ( 10124) . والملتزم ب ذا هو المؤجر

                                                 

إذا فسخ عقد اإليجار بسبب خطأ المؤجر ، تحمل هذا األخيرة مصروفات العقةد بنسةبة  –في الهامل  193( انظر آنفاً فقرة  19122) 

عقةد أن المسةتأجر يتحمةل المصةروفات وحةده ) المدة التي كانت باقية مةن عقةد اإليجةار قبةل فسةخه ، حتةى لةو اشةترط المةؤجر فةي ال
 ( . 2هامل  4422ص  219اإليجار للمؤلف فقرة 

محمد لبيةب شةنب فقةرة  – 189منصور مصطفى منصور فقرة   – 1هامل  419ص  184( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19124) 
188 . 
 . 181( انظر آنفاً فقرة  19123) 
تسةليم ولةم يقةم المسةتأجر بالتزامةه مةن التسةليم ، وجةب علةى المسةتأجر دفةع األجةرة ، ( بحي  إذا قام المؤجر بالتزامه من ال 19121) 

وجاز للمؤجر إجباره على التسليم حتى يقوم بالتزامه من المحافظة على العين . وللمؤجر طلب تعيين حةارس يسةتغل العةين لحسةاب 
للمةةؤجر أن يطلةةب الفسةةخ مةةع التعةةويض ) منصةةور المسةةتأجر ، كمةةا لةةو كانةةت العةةين أرضةةاً زراعيةةة فيتةةولى الحةةارس زراعتهةةا . و

 . 189مصطفى منصور فقرة 
 . 182( انظر آنفاً فقرة  19121) 
وإذا وقعةةت اإلدارة حجةةزاً علةةى منقةةوالت المسةةتأجر السةةتيفاء الضةةرائب المسةةتحقة ، رجةةع إلةةى  – 212( انظةةر آنفةةاً فقةةرة  19122) 

 ( . 29ص  32م  1843نوفمبر سنة  14مختلط المستأجر على المؤجر بما دعه من ضرائب ومصروفات ) استئناف 
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. وعلــى كــل حــال تطالــب ج ــة اإلدارة المســتأجر بالضــر بة ، وهــو  ( 10121) ، وتكــون إذن جــزءًا مــن اهنجــرة ( 10128
إذا لــم يكــن المــؤجر قــد اشــترط علــى المســتأجر  ( 10191) ، علــى أن يخصــم ا مــن اهنجــرة ( 10190) ملــزم بــدفع ا إلي ــا

بعض المجالس البلدية قد تفرض ضـر بة خاصـة علـى المسـتأجر ن ، كضـر بة اثنـين  160دفع ا . وقد قدمنا أن $
فـــي المائـــة فـــي مـــدينتي اإلســـكندر ة والقـــاهرة ، ف ـــذه الضـــر بة ال شـــك للمـــؤجر ب ـــا وعلـــى المســـتأجر دفع ـــا ، هنن 

) ذه الضــر بة علــى المســتأجر ن بالــذات وقــدرها بنســبة مئو ــة مــن اهنجــرة التــي يــدفعون االمجلــس البلــدي قــد وضــع هــ

. وقد يفرض القانون أن يكون تحصيل هذه  الضـر بية مـن المـؤجر وإن بقيـت التزامـًا فـي ذمـة المسـتأجر ،  ( 10192

                                                 

وشرط التزام المستأجر بدفع الضرائب يسةر علةى المسةتأجر مةن  – 419ص  2م  1989يناير سنة  49( استئناف مختلط  19129) 

يبة الباطن ، وال يجوز للمستأجر األصلي وال للمستأجر م الباطن أن يتخلصا من مسئوليته من النتةائج المرتبةة علةى عةدم دفةع الضةر
 ( . 222ص  19م  1981مايو سنة  19بمجرد االحتجا  بأن هذه الضريبة إنما يلزم بها المالك قبل الخزانة ) استئناف مختلط 

( وإذا كان مشترطاً في عقد اإليجار ا يدفع المستأجر الضريبية ، ثم عرفت ) الغيةت ( لسةبب مةا كمةا حصةل فةي األراضةي  19128) 
( فالذي يستفيد م رفعها هو المسةتأجر ال المةؤجر  1999نوفمبر سنة  19الشراقي واألراضي التي تروي باآلالت الرافعة ) دكريتو 

مةارس سةنة  41انظةر أيضةاً نقةض فرنسةي  – 434ص  8م  1982مايو سةن  11ئناف مختلط ولو أنها تعتبر جزء م األجرة ) است
( . بل يجوز أيضاً أن يشةترط المسةتأجر إعفةاءه م دفةع األجةرة  329فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 291 – 1841

على عدم إمكان االنتفاع بها . ومثل هذا الشةرط بالكلية إذا رفعت الضريبية عن العين المؤجرة ، ألن رفع الضريبة عن ارض دليل 
ال يتوسع في تفسيره ، فةال يتنةاول إال األرض التةي كانةت الضةريبية تجبةي عليهةا ثةم رفعةت عنهةا ، وال يشةمل األرض التةي كةان ال 

لةف فقةرة انظةر اإليجةار للمؤ –(  211ص  11م  1988مةايو سةنة  41يجبي عليها ضةريبة وقةت عقةد اإليجةار ) اسةتئناف مخةتلط 
 . 2هامل  444ص  219
: وهةةذان  1993مةةارس سةةنة  14واألمةةر العةةالي الصةةادر فةةي  1922سةةبتمبر سةةن  11( انظةةر األمةةر العةةالي الصةةادر فةةي  19149) 

 14من األمةر العةالي الصةادر فةي  11األمران يعطيان للحكومة حق امتياز على األجر بالمستحق من الضرائب . وقد نصت المادة 
ى أن يكةةون المسةةتأجر وصةةاحب الملةةك متضةةامنين فةةي تأديةةة العوائةةد المطلوبةةة للحكومةةة لحةةد قيمةةة األجةةرة علةة 1993مةةارس سةةنة 

المستحقة ، وعلى كل مستأجر أو طالب أو مديون لصاحب الملةك بنقةود سةار عليهةا امتيةاز الحكومةة أن يةدفع لهةا حةال طلبهةا بةدون 
يمة األجرة أو المبالغ المطلوبة مةن لصةاحب الملةك ، وقسةائم العوائةد التةي احتيا  إلى إجراءات قضائية قيمة العوائد المستحقة لحد ق

 تسلم إليه تعتبر كوصل م صاحب الملك .
 921ص  192فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 241ص  412فقةرة  1أوبري ورو وإسمان  – 991فقرة  1( بودري وفال  19141) 
لحكم ، بعد أن اثبت أن اإلنذار الذي عةده إيجابةاً مةن المنةذر قبلةه قارن ما قضت به محكمة النقض من أنه متى كان ا – 922ص  –

المعلن إليه اإلنذار ، قد تضمن أن تحسب على هذا المعلن إليه األطيان محل النزاع بواقع صةافي أجةرة الفةدان كةذا جنيهةاً ، لةم يعتةد 
أجر من األجرة مبلغ ما سةدد مةن األمةوال األميريةة الواردة في اإلنذار ، بل خصم للمست  "صافي األجرة "عند تحديد األجرة بعبارة 

أبريةل سةنة  21دون أن يورد وجها لةذلك ، فإنةه يكةون معةدوم األسةاس القةانون بةاطال فةي خصةوص حسةاب األجةرة ) نقةض مةدني 
صافي  ": ويخلص من هذا الحكم أن محكمة الموضوع قد أخطأت إذ لم تجعل عبارة  219ص  319ر   1مجموعة عمر  1838

كافية الستخالص شرط يقضي بأن تكةو األمةوال األميريةة علةى المسةتأجر ( . وقضةت محكمةة الةنقض أيضةاً بأنةه إذا كةان   "جرةاأل
المستأجر قد التزم في عقد اإليجار بأجرة ري األرض ، وتعهد بأن يدفع األموال األميرية على أن تخصم له من أجرة األطيةان ، ثةم 

لغ تزيد على قيمة المستحق منها على األطيان المؤجرة ، فصمت لةه الحكومةة الزيةادة مةن أجةرة دفع للصراف على ذمة األموال مبا
الري الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة األطيان على أساس أن دفعها إنما كان علةى ذمةة األمةوال ، وحفظةت للمةؤجر 

 1833نةةوفمبر سةةنة  11هةةا تكةةون قةد أخطةةأت ) نقةةض مةدني أن يرجةع بهةةا علةى المسةةتأجر بةةدعوى اإلثةراء علةةى حسةةب الغيةر ، فإن
: ويفهم من هذا الحكم أنه كان الواجب على محكمةة الموضةوع إال تخصةم مةن األجةرة إال مةا  348ص  112رقم  3مجموعة عمر 

 دفعه المستأجر لسداد األموال األميرية دون الزيادة التي دفعها وحسبت له من أجرة الري ( .
وإن كةان ال يةزال ملزمةاً بةدفعها  –رط في عقد اإليجار بقضي بةأن يةدفع المةؤجر هةذه الضةريبة ، فللمسةتأجر ( وإذا وجد ش 19142) 

أمةا تكةاليف األجةزاء المشةتركة فةي العقةار ،  –(  443ص  219أن يخصمها من األجرة ) اإليجار للمؤلف فقةرة  –للمجلس البلدي 
ة والتبريةةد إذا عمةةا جميةةع السةةكان واآلالت الرافعةةة للميةةاه والتلفةةون المشةةترك كتكةةاليف المصةةعد وإنةةارة المةةدخل العةةام والسةةلم والتدفئةة

وتنظيف كل ذلك وصيانته ، فيكون  البا على المؤجر ألن هذه األشياء كلها في حفظه ويقيم عادة بواباً من قبله لتعهةدها . ومةع ذلةك 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ( 10199) ففي هذه الحالة تجبي الضر بة من المؤجر و رجع هذا ب ا على المستأجر

أيضــًا أن مــا يقــاس اســت الكه بالعــداد ، فيختلــف بحســب حاجــا كــل مســتأجر ، ومــن ثــم ال يمكــن وقــدمنا  -1
تقــديره مقــدمًا ، ف ــو علــى المســتأجر . وذلــك كالميــاه إذا كــان تقــديرها بالعــداد ، وكالك ربــاء والغــاز و كــون تقــديرهما 

باسـمه الشخصـي وال  161لمشـترك $. وأجرة االشتراك في التليفون على المستأجر هننـه هـو ا ( 10191) عادة بالعداد
 . ( 10191) شأن للمؤجر بذلك ، وللمستأجر أن ينقل عدة التليفون من منزل إلى آخر إذا غير مسكنه

 دفع األجرة -المبحث األول

 االلتزام بدفع األجرة وضمانات هذا االلتزام :  -337

اللتــزام ، فللمـؤجر أن يلزمــه القيـام بــه يلتـزم المسـتأجر بــدفع اهنجـرة للمــؤجر فـي مواعيــدها . وإذا لـم يقــم ب ـذا ا
طبقًا للقواعد العامة . ولـه فـي ذلـك أمـا أن يطلـب تنفيـذ االلتـزام عينـًا ، أو أن يفسـخ اإليجـار ، مـع طلـب التعـو ض 
فــي الحــالتين إن كــان لــه محــل . ولكــن المــؤجر ، كــدائن للمســتأجر بــاهنجرة ، ال يقتصــر علــى مــا تقــدم ، إذ حقــه 

ون لتنفيـــذه طرقـــًا أخـــرى فـــوق الطـــرق المبنيـــة علـــى القواعـــد العامـــة . فللمـــؤجر أن يطلـــب مـــن ممتـــاز و جعـــل القـــان
المستأجر وضع منقوالت في العين المؤجرة تفي بقيمة اهنجرة ، وله حا امتياز على هذه المنقوالت ، و ستطيع أن 

 يحجز علي ا حجزًا تحفظيًا دن أن يكون لديه سند قابل للتنفيذ .

( الضـمانات التـي أعطاهـا القـانون  2( التزام المستأجر بدفع اهنجرة . )  1ا إلى قسمين : ) لذلك نقسم بحثن
 للمؤجر لتنفيذ هذا االلتزام .

 

 

                                                                                                                                                                    

وانظةر مةا  – 191فقةرة  11بنسبة انتفاعةه ) قةارن بيةدان قد يقضي العرف أو االتفا  بأن تكون هذه التكاليف على المستأجرين كل 
 في الهامل فيما يتعلق بالترميمات المستأجيرية الخاصة بهذه األجزاء المشتركة ( . 499يلي فقرة 

 . 212( انظر آنفاً فقرة  19144) 
 . 212( انظر آنفاً فقرة  19143) 
وقد يودع المستأجر لدى المؤجر مبلغاً من النقود تأميناً ، ويخصم عادة مةن آخةر  – 443ص  219( اإليجار للمؤلف فقرة  19141) 

 – 191فقةرة  3أقساط اإليجار . ويسري على هذا التأمين االتفا  المبرم في شأنه ، كما تسري أحكام الةرهن الحيةازي ) دعةي بةا  
( . وإذا قدم المستأجر تأميناً واتفق على خصمه من األقساط األخيرة ، لم يجز خصمه من أقساط سةابقة  299محمد لبيب شنب فقرة 

( ومع ذلك قد قضت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بأنةه  189فقرة  19إال في حالة فسخ اإليجار قبل انقضاء مدته ) بالنيول وريبير 
 )  .191ص  32م  1828ديسمبر  12سابق إذا لم يتسلم المستأجر العين المؤجرة ) استئناف مختلط  يجوز خصم التأمين من قسط
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 الفهرس العام

 التزام المستأجر بدفع األجرة -المطلب األول

 مسألتان : نبحث هنا مسألتين : -338

 ( ميعاد الدفع ومكانه وطر قته وإثباته . 2( أركان االلتزام بدفع اهنجرة . )  1: )  

 أركان االلتزام بدفع األجرة – 0

 أركان ثالثة : -339

أركــان ثالثــة : محــل االلتــزام وهــو اهنجــرة ، والمــدين  162لاللتــزام بــدفع اهنجــرة ، كنــا هنن التــزام آخــر ، $ 
 .  ( 10196) باهنجرة ، والدائن ب ا

 األجرة : –محل االلتزام  -341

تقــدم أن للمتعاقــدين الحر ــة فــي تحديــد مقــدار اهنجــرة ، إال إذا قيــدت هــذه الحر ــة بــبعض قــوانين اســتثنائية  
 . ( 10194) كقانون إيجار اهنماكن وقانون اإلصالح الزراعي . وكذلك تقدم الكالم في جنس اهنجرة وكيفية تقديرها

) دار اهنجــرة ، التــزم المســتأجر بــدفع هــذه المقــدار للمــؤجر دن ز ــادة أو نقصــانفــإذا اتفــا المتعاقــدان علــى مقــ

مقــــدار اهنجــــرة موضــــع اتفــــاق بين مــــا ولــــم   169. وإذا لــــم يكــــن $ ( 10191) ، هنن العقــــد قــــانون المتعاقــــدين ( 10198
                                                 

( وااللتزام باألجرة دين معجل إذا اشترط تأجيله أو تقسيطه . فهو موجود إذن في ذمةة المسةتأجر م نوقةت انعقةاد اإليجةار ،  19141) 
. وال يقال إن االلتزام باألجرة دين معلق على شةرط هةو اسةتيفاء المنفعةة وتنفيذه هو الذي يتراخى إلى أجل أو آجال بحسب األحوال 

، ألن الدين محقق الوجود قبل استيفاء المنفعة ، فإذا لم تستوف بقي الةدين قائمةاً وال يتحلةل منةه المسةتأجر إال بفسةخ العقةد . ويترتةب 
مةدني ( ، أمةا إفةالس المسةتأجر فحكمةه  224تأمينةات ) م على ما تقدم أنه إذا اشترط تأجيل دفع األجرة فإن األجل يسةقط بضةعف ال

بةودري  – 419فقةرة  1مةدني وسةيأتي بيانةه . انظةر جيةوار  194مبين في القانون التجراي ، وإلعساره حكم خاص ذكرتةه المةادة 
 . 411وانظر ما يلي فقرة  – 2هامل  321ص  442اإليجار للمؤلف فقرة  – 919فقرة  – 918فقرة  1وفال 
الصةحيح أن حةق المةؤجر ) فةي األجةرة ( لةيس حقةاً مضةافاً إلةى أجةل أو معلقةاً علةى  "ذلك قارن بيدان ويقول في هذا الصدد : ومع 

شرط . وال ينبغي إدخال هذا الحق بأي ثمن في نمط من األنماط المعروفة في القانون العةام ، وإال كةان فةي هةذا مسةخ لطبيعتةه التةي 
على جرثومة التام ذي أمد طويل ، يتحقق على أجزاء بتحقق استيفاء المنفعة . فهو إذن لةيس بحةق هي طبيعة خاصة ، فالعد يحتوي 

وهذا القول يتفةق مةع المبةدأ األساسةي  –(  192فقرة  11) بيدان   "موحد ، بل هو سلسلة من الحقو  المتتابعة تتدر  بتدر  آجالها
 إن زالت المنفعة أو اختلت سقطت األجرة أو انقضت .القاضي بأن األجرة في عقد اإليجار تقابل المنفعة  ، ف

 . 149فقرة  – 121( انظر آنفاً فقرة  19142) 
( وذلك ما دامت العين المؤجرة قد سلمت للمستأجر ، حتى لو كان هذا لم ينتفع بها أو ببعضها . وقد قضي بأنه إذا أوجرت  19149) 

، وجب علةى هةذا دفةع األجةرة كاملةة حتةى لةو لةم يةتمكن ن عرضةها  عدة أفالم سينمائية واتفق على أجل لعرضها وسلمت للمستأجر
( . وقضةي بةأن المسةتأجر الةذي يتةرك العةين قبةل  39ص  32م  183نوفمبر سنة  29كلها خالل األجل المحدد ) استئناف مختلف 

ينةاير سةنة  1اسةتئناف مخةتلط نهاية اإليجار لنصيحة األطباء له بوجوب تركها يلتزم مع ذلك بةدفع األجةرة عةن مةدة اإليجةار كلهةا ) 
: ويالحظ في هذا الصدد وجوب تطبيق أحكام العذر الطارل التي اسةتحدثها التقنةين المةدني الجديةد ( . كةذلك  82ص  32م  1841

إذا كان المستأجر يتمسك بأن العين التي هي تحت يده لست هي العين المؤجرة ، وجةب علةى المحكمةة تحقيةق دفاعةه ، إذ لةو تبينةت 
 ( .  329ص  11ر   8مجموعة أحكام النقض  1819مايو سنة  11لما كان المستأجر مديناً باألجرة ) نقض مدني  صحته
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 الفهرس العام

 . ( 10110) يتعرضا له ، حدد المقدار بالطر قة التي سبا أن بيناها

ـــــزم المســـــتأجر ، أســـــوة بالمشـــــت ـــــعكـــــذلك يلت ـــــًا للقواعـــــد العامـــــة ( 10111) ري فـــــي عقـــــد البي ،  ( 10112) ، وتطبيق
بمصــروفات دفــع اهنجــرة إذا كــان دفع ــا يقتضــي مصــروفات خاصــة بكمــا إذا كــان مشــترطا أن يكــون الــدفع بطــرق 

 . ( 10119) البر د و بواسطة تحو ل على مصروفات أو غير ذلك

إذا فسخ عقد اإليجار ، أو يلتـزم بـدفع جـزء مـن وهناك أحوال ال يلتزم في ا المستأجر بدفع اهنجرة أصال كما 
. وقــد ســبا ذكــره  ( 10111) اهنجــرة فقــط كمــا إذا أنقصــت ل ــالك العــين هالكــًا جزئيــًا ا للتعــرض الحاصــل للمســتأجر

 اهنحوال وسيأتي ذكر الباقي في مواضعه . 161بعض هذه $

 المدين باألجرة : -340

. فإذا مات التزمت ورثته ب ا في حدود  ( 10111) بدفع اهنجرةالمدين باهنجرة هو المستأجر ، وهو الذي يقوم  
التركــة ، هنن اإليجــار ال ينقضــي بمــوت المســتأجر إال فــي حــاالت خاصــة ســيأتي بيان ــا . والورثــة يلتزمــون بــدفع 

                                                                                                                                                                    

مةدني ( ، أو يقةض بإنقاصةها  142( وذلك ما لم يقض القانون بزيادة األجرة ما إذا وقع  ةبن فةاحل فةي إيجةار الوقةف ) م  19148) 
 االستئنافية . كما إذا جاوزت األجرة الحد المفروض في التشريعات

 . 149( انظر آنفاً فقرة  19139) 
 . 481فقرة  3( الوسيط  19131) 
 مدني قديم ( وتقضي بأن تكون نفقات الوفاء على المدين . 411/  293مدني )  و م  439( انظر م  19132) 
شةياء مثليةة تعةد ) إذا كانةت األجةرة أ 191فقرة  19بالنيول وريبير  – 993فقرة  1بودري وفال  – 229فقرة  1( جيوار  19134) 

ص  181سةليمان مةرقس فقةرة  –أو توزن أو تقاس أو تكال فمصروفات العد أو الوزن الو المقاس أو الكيل تكون على المستأجر ( 
مةن  118. وقةد نصةت الفقةر الثالثةة مةن المةادة  422ص  141محمةد علةي إمةام فقةرة  – 249عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 411

. وهةذا   "وتكون مصاريف الةدفع فةي كةل حةال عةل المسةتأجر "ود اللبناني صراحة على هذا الحكم إذ تقول : تقنين الموجبات والعق
 2دي هلةةتس  – 428جرانمةةوالن فةي العقةةود فقةرة  – 492كلةه إذا لةةم يوجةد فةةي العقةد شةةرط بخةالف ذلةةك ) اإليجةار للمؤلةةف فقةرة 

 (  191اإليجار فقرة 
( واإلنقاص هنا يكون بحكم القضاء . وقد يكون اإلنقاص بحكم االتفا  أو بمو  تشريع خاصز فقةد يكةون هنةاك اتفةا  علةى  19133) 

إنقاص األجرة بأن يضخم المؤجر جزءا منها إذا قام المستأجر بوفائها في ميعاد معين . فإذا تأخر المستأجر عن الوفةاء بةاألجرة فةي 
( .  438ص  424رقةةم  4المحامةةاة  1824فبرايةةر سةةنة  11فةةي األجةةرة كةةامال ) مةةص الوطنيةةة  هةةذا الميعةةاد ، عةةاد المةةؤجر حقةةه

والقضاء على المستأجر بباقي األجرة المستحقة في هذه الحالة قضاء ضمني بعدم استحقا  المستأجر للخصم المشةترط ، فةال يجةوز 
 – 81ص  39مجموعةة عمةر  رقةم  1834بريةل سةنة للمستأجر إثارة النةزاع مةن جديةد بعةد سةبق الفصةل فيةه ) نقةض مةدني أول أ

( . وقد يصدر تشريع خاص بإنقاص األجرة ، كما يحد  أثناء األزمات االقتصادية :  1هامل  419ص  181سليمان مرقس فقرة 
 الخاصين بتخفةيض األجةرة إلةى 1841لسنة  194ور   1849لسنة  13، وكذلك القانونين رقم  1821انظر قانون أول مايو سنة 

وهةةذا  يةةر  –أربعةةة أخماسةةها إذا سةةدد مسةةتأجر األرض الزراعيةةة هةةذا المقةةدار دون مقاضةةاة وذلةةك عقةةب انهيةةار أسةةعار القطةةن 
 . 2هامل  419ص  181انظر سليمان مرقس فقرة  –التشريعات االستثنائية التي تقضي بأال تزيد األجرة عن مقدار معين 

مةدني ( ، بةل إن  181ن يطالةب المسةتأجر مةن البةاطن مباشةرة بةاألجرة ) م ( وإذا أوجرت عين من الباطن جاز للمةؤجر أ 19131) 

مةدني ( . وإذا تنةازل  182ذمة المستأجر األصلي تبرأ من الوفاء باألجرة إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمناً اإليجار من الباطن ) م 
،  8مةدني 181ى المستأجر ضامناً للمتنةازل لةه ) م المستأجر عن اإليجار لغيره ، طالب المؤجر المتنازل عن اإليجار باألجرة ويبق

مةدني ( . وسةيأتي تفصةيل هةذا كلةه عنةد  182ويعفى من هذا الضمان إذا قبةل المةؤجر صةراحة أو ضةمناً التنةازل عةن اإليجةار ) م 
 الكالم في التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن .
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اهنجرة بموجب عقـد اإليجـار ، فـال تضـامن بيـن م هنن االلتـزام عقـدي ، وتنقسـم اهنجـرة علـي م كـل بقـدر نصـيبه فـي 
. لكن يالحظ أن دفع اهنجرة المتأخرة التي حلت قبـل مـوت المسـتأجر تلتـزم بـه التركـة نفسـ ا ، وال  ( 10116) اثالمير 

 . ( 10114) ينقسم على الورثة

وإذا تعدد المستأجرون لعين واحدة ، فالتزام م بدفع اهنجرة ال يكون بطر ا التضامن ، إال إذ نص على ذلك 
مـن الظـروف التـي تحـيط بالتعاقـد . وااللتـزام بطر ـا  –ال افتراضـا  –لة صراحة في عقد اإليجار ، أو ف م ذلك دال

التضامن ال يشترط فيه لفظ خاص ، بل كل ما يؤدي إلى هـذا المعنـى يكفـي ، كمـا إذا اشـترط المـؤجر لنفسـه حـا 
 . ( 10118) الرجوع على الني من المستأجر ن والحجز على محصوله الستيفاء كل اهنجرة

جرون أفــــراد اســــرة واحــــدة وال يوجــــد عقــــد إيجــــار مكتــــوب ، ف نــــاك قر نــــة علــــى أن وإذا كــــان المســــتأ $161
 المستأجر هو الزوج ، وهو المسئول وحده عن اهنجرة .

والمستأجر نفسه هو المسئول عن دفع اهنجرة  ولو كـان الـذي ينتفـع بـالعين غيـره ، كمـا إذا اسـتأجر موظـف 
 يجــوز أن ينتحــي عــن مســئولية دفــع اهنجــرة بــدعوى أن باســمه خــاص مكانــا ليجعــل بــه مكتــب العمــل الرســمي فــال

الحكومة هي التي يجب علي ا الدفع . ولكن إذا استأجر الموظف المكان عن الحكومة بصفته موظفـًا ، وكـان هـذا 
 في حدود اختصاصه ، كانت الحكومة هي المسئولة عن دفع اهنجرة .

ا يــدفع الغيــر الــدين عــن المــدين . مثــل ذلــك أن و جـوز لغيــر المســتأجر أن يــدفع اهنجــرة عــن المســتأجر ، كمـ
تدفع الزوجة عن زوج ا أجرة المنزل الذي تسكنه معه . و كون الدفع صحيًا ينقص به التزام المسـتأجر ، ولـن دفـع 

                                                 

قةةد أن التزامةةات المسةةتأجر  يةةر قابلةةة لالنقسةةام ، وأن ورثةةة المسةةتأجر  ( وقةةد يحتةةاط المةةؤجر لهةةذا األمةةر ، فيشةةترط فةةي الع 19131) 
ملزمون بها عند موت مورثهم بطريق التضامن . ومثل هذا الشرط صحيح ، وبديهي أنةه ال ينفةذ فةي يحةق كةل وار  إال فةي حةدود 

د حةق امتيةازه للمةؤجر علةى المنقةوالت نصيبه في التركة . هذا ويالحظ أنه مما يخفف من أثر انقسام التزام المؤجر على ورثة وجو
الموجودة بالعين المؤجرة ، فللمؤجر بفضل حق امتيازه هذا الذي ال يقبل االنقسام أن ستوفي كةل األجةرة مةن ثمةن هةذه المنقةوالت ) 

 ( . 1هامل  199ص  194اإليجار للمؤلف فقرة 
 . 412ص  – 411ص  181( سليمان مرقس فقرة  19132) 
االستئناف المختلطة بأنه إذا تعدد المستأجرون ، وخصةص لكةل مةنهم قطعةة ارض مسةتقلة عةن القطةع ( وقد قضت محكمة  19139) 

المخصصة لآلخرين بأجرة مستقلة كذلك ، فضم األجرة بعضها إلى بعض وتقسيطها جميعاً إلى دفعةات معينةة ال يفيةد التضةامن بةين 
ص  212م  1899مارس سةنة  22القانون ) انظر آنفاً فقرة المستأجرين ، عند عدم وجود شرط صريح بذلك في العقد أو نص في 

( . أما إذا امضةي عقةد اإليجةار عةدة مسةتأجرين دون أن يخصةص ذلةك مةنهم نصةيبه فةي األجةرة ، وقةام المسةتأجرون جميعةاً  124
تضةامنون فةي بزراعة العين المؤجرة دون أن يختص كل منهم بزراعة جزء معين منها ، فقةد يسةتخلص مةن ذلةك أن المسةتأجرين م

( . وقد قضي بأنه إذا أوجر منةزل للسةكنى  يةر قابةل للتجزئةة لعةدة أشةخاص ، اعتبةر كةل  923فقرة  1دفع األجرة ) بودري وفال 
( . وقضةي أيضةاً بأنةه إذا  218ص  11م  848مةايو سةنة  29منهم مستأجراً للمنةزل كلةه والتةزم بةاألجرة كلهةا ) اسةتئناف مخةتلط 

مةايو سةنة  11راً على الشةيوع فيمةا بيةنهم ، اسةتخلص التضةامن مةن طبيعةة المعاملةة ) اسةتئناف مخةتلط استأجرت عدة أشخاص عقا
( . وال يكون كفيةل المسةتأجر متضةامناً معةه ، حتةى لةو كةان جميةع األطةراف تجةاراً وكانةت العةين مسةتغال  393ص  43م  1822

 ( . 13ص  11م  1839بر سنة نوفم 4تجارياً  ، إال إذا وجد شرط بخالف ذلك ) استئناف مختلط 
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 . ( 10111) ( 921 – 929اهنجرة الرجوع على المستأجر طبقًا للقواعد العامة ) 

 الدائن باألجرة :  -342

. أو ورثته إن كان قد مـات هنن اإليجـار ال ينت ـي  ( 10110) و حا له قبض ا ، هو المؤجروالدائن باهنجرة ، 
ال يكونون دائنين بالتضامن ، كورثة المستأجر فقد رأينا أن م ال يكونون مـدينين بالتضـامن  166بموته . والورثة $

. 

.  ( 10111) عد حوالة الحـاوللمؤجر أن ينزل عن اهنجرة لغيره كما ينزل عن أي حا له ، وتراعى في ذلك قوا 
، أن يــدفع اهنجــرة لغيـــر  ( 10112) وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز للمســـتأجر ، إذا كــان قــد رضــي بالحوالــة أو أعلـــن ب ــا

. والنزول عن اهنجرة لمدة تز د على ثالث سـنوات يجـب تسـجيله  ( 10119) المحال له ، وإال كان الدفع غير صحيح
ري إال لثالث سنوات فقـط . ومـا زاد علـى ذلـك يضـطر المسـتأجر حتى يسري في حا الغير ، فإذا لم يسجل ال يس

إلى دفعه مرتين ، إلى الغير ممن تثبت له حقوق على العين كمشتر ل ا والى المحـال لـه بـاهنجرة ، وللمسـتأجر أن 
) الحوالـة بـاهنجرة 164. ومن هذا نرى أن المستأجر له مصلحة في تسجيل $ ( 10111) يرجع بعد ذلك على المؤجر

                                                 

 . 499( انظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19138) 
( ولو كان المؤجر  ير مالك ، كما إذا كان مستأجراً أصليا آجر من الباطن أو صاحب حق انتفاع أو دائنةاً مرتهنةاً أو نةاظر  19119) 

( . وإذا  18مجموعةة عباشةي األولةى رقةم  1891سةنة أبريةل  4وقف أو حائزاً للعين أو فضوليا آجر ملك  يره ) اسةتئناف وطنةي 
كان المؤجر  يةر المالةك فةال ينشة  عقةد اإليجةار عالقةة مباشةرة بةين المالةك والمسةتأجر ، ولكةن للمالةك أن يحجةز األجةرة تحةت يةد 

لمةؤجر ( ويجةوز أن يقةبض األجةرة نائةب ا 1191ص  138رقةم  14المحاماة  1842ديسمبر سنة  28المستأجر ) استئناف مصر 
كولي أو وصي أو قيم أو وكيل . والوكالة قد تكون صريحة أو ضمنية . وقد تستخلص وكالة ضمنية مةن الصةلة بةالمؤجر ، كمةا إذا 

 424ص  142قبض األجرة زو  المؤجر أو البواب وسكت المؤجر على ذل مدة تكفي الستخالص إقراره ) محمد علي إمام فقةرة 
 442ألجرة البواب أو أي شخص آخر إذا قدم للمستأجر مخالصة باألجرة صةادرة مةن المةؤجر ) م ( . ويعتبر ذا صفة في استيفاء ا

 مدني ( .
إذا قبةل المسةتأجر تحويةل األجةرة إلةى مةن يريةد المةؤجر تحوليهةا إليةه ، فحولهةا ÷ ( وقد قضت محكمة استئناف مصةر بةأن 19111) 

الةة حةق ال مجةرد توكيةل بةالقبض ، إذ المقصةود منةه أن يحصةل المؤجر لوطني أو أجنبةي فةي ديةن عليةه للمحةال لةه ، كةان ذلةك حو
 ( . 311ص  129رقم  29المحاماة  1848يناير سنة  12المحال له لنفسه ما يسد به دينه على المؤجر ) استئناف مصر 

أجر باسم من حول لةه ( وإذا اشترط المؤجر دفع األجرة له أو لمن يحولها إليه أو ألمره ، فإن هذا ال يعفيه من إعالن المست 19112) 

( . ويجةوز للمسةتأجر أن يةدفع رجةوع المتنةازل هةل عةن األجةرة   229ص  42م  1829ابري سةنة  14األجرة  ) استئناف مختلط 
( . فيةدفع بالتقةادم ، وال  413ص  32م  1841يونيةه سةنة  11فيدفع بالدفوع التي كان يدفع بها رجوع المؤجرة ) استئناف مخةتلط 

 ( . 312ص  34م  1841يونيه سنة  19نازل نزوال منه على التمسك به ) استئناف مختلط يعتبر قبوله للت
وإذا كان المؤجر لم ينزل عن األجرة  – 232ص  99رقم  9مجموعة أحكام النقض  1812أكتوبر سنة  23( نقض مدني  19114) 

ر عقد اإليجار ، لم يجز للوكيل أن يرفع قضية للغير ، بل اقتصر على إعطائه توكيال في قبض األجرة ولو كان هذا التوكيل في ظه
أبريةل  24باسمه على المستأجر يطالبه فيها باألجرة ، وإنما يجوز له رفع القضةية باعتبةاره وكةيال وباسةم موكلةه ) اسةتئناف مخةتلط 

 ( . 123ص  291رقم  14جازيت  1823سنة 
لةةم تسةةجل الحوالةةة ، وبعةةد سةةنتين يبةةاع المةةؤجر العةةين ، ( فةةإذا فةةي أن المةةؤجر نةةزل عةةن األجةةرة لمةةدة ربةةع سةةنوات مةةثال و 19113) 

فالمشةتري ال تسةةري فةةي حقةه الحوالةةة بةةاألجرة إال لمةدة سةةنة واحةةدة وهةي التةةي تةةتم الةثال  السةةنوات ، ولةةه أن يسةتوفي األجةةرة مةةن 
الرابعةة ، فيكةون المسةتأجر المستأجر عن السنة الرابعة . والمحال له يستوفي األجرة هو أيضاً عن أربع سنوات ، تدخل فيها السةنة 

 قد دفع أجرة السنة الرابعة مرتين ، مرة للمشتري وأخرى للمحال له ، فيرجع بما دفع زائداً ، أي بأجرة سنة ، على المؤجر .
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 ، حتى ال يدفع اهنجرة مرتين و عرض نفسه في الرجوع على المؤجر إلى خطر إعساره . ( 10111

وقــد يحجــز دائــم المــؤجر علــى اهنجــرة تحــت يــد المســتأجر ، ففــي هــذه الحالــة ال يجــوز للمســتأجر أن يــدفع 
نــة المحكمــة اهنجــرة للمــؤجر وإال كــان معرضــا لــدفع ا مــرة أخــرى للــدائن الحــاجز . وللمســتأجر إيــداع اهنجــرة فــي خزا

 طبقا للقواعد المقررة في حجز ما للمدين لدى الغير .

وإذا شـرع أحـد دائنــي المـؤجر فـي نــزع ملكيـة العقــار المـؤجر وسـجل ورقــة التنبيـه ، ترتـب علــى هـذا التســجيل 
ر ) م إلحاق إيراد العقار وثمراته بالعقار نسفه ، و وزع من ا ما يخص المدة التي لتي التسجيل كما يوزع ثمن العقـا

مرافعات ( . ومجرد التكليف من الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي للمستأجر بعدم دفع ما يستحا  614
مرافعـات ( .  622من اهنجرة بعد تسـجيل التنبيـه يقـوم مقـام الحجـز تحـت يـده دون حاجـة إلـى أي إجـراء آخـر ) م 

 مرافعات ( . 629سئل عن ا المدين بوصفه حارسًا ) م وإذا وفى المستأجر اهنجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه و 

وإذا ش ر إفالس المؤجر ، لم يجـز للمسـتأجر دفـع اهنجـرة ل ـز والـذي يحـا لـه قـبض اهنجـرة فـي هـذه الحالـة 
 244هــو وكيــل التفليســة ) الســنديك ( ، تحــت إشــراف مــأمور التفليســة وهــو القاضــي المنتــدب لإلشــراف علي ــا ) م 

 تجاري ( .

ع المؤجر العين المؤجرة ، لم يجز للمستأجر دفع اهنجرة للمؤجر وهـو يج ـل البيـع ، فالـدفع صـحيح . وإذا با
أما إذا كان يعلم بالبيع ، بـأن أعلنـه لـه المشـتري مـثال ، وكـان مـن شـأن هـذا البيـع أال ينت ـي بـه عقـد اإليجـار ، لـم 

 .  ( 10116) يجز دفع اهنجرة إال للمشتري 

ر ه المالــك الظــاهر ، كمــا إذا وضــع يــده علــى العــين كــوارث ولــم يكــن فــي وكــذلك إذا كــان المــؤج  $168
الحقيقــة وارثــًا ، فــدفع المســتأجر اهنجــرة لــه صــحيح فــي الحــدود التــي تعــد ف ــا إجــارة المالــك الظــاهر صــحيحة ، وقــد 

 . ( 10114) تقدم بيان ذلك

                                                 

سنرى أنةه يجةب التسةجيل إذا قبضةت األجةرة مقةدماً لمةدة تزيةد علةى ثةال  سةنوات  –( في حالة تسجيل المخالصة باألجرة  19111) 
يسةهل علةى المسةتأجر ا نيقةوم بةذلك ألن المخالصةة  –فةي آخرهةا (  431المخالصة في حق الغير ) انظر ما يلةي فقةرة  حتى تسري

تحت يده . وفي حالة الحوالة باألجرة يستطيع المستأجر كذلك أن يقوم بتسجيل الحوالةة ، وهةو سيصةل إليهةا ، إمةا بطريةق عرضةها 
 إعالنه بها . عليه للحصول على قبوله إياها ، وإما بطريق

 . 3ص  2م  1983نوفمبر سنة  2( استئناف مختلط  19111) 
 . 498وانظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 14( انظر آنفاً فقرة  19112) 
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 ميعاد دفع األجرة ومكانه طريقته وإثابته -2

 نوني :نص قا –ميعاد دفع األجرة  -343

 من التقنين المدني على ما يأتي : 186تنص الفقرة اهنولى من المادة  

" يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء اهنجرة في المواعيد المتفا علي ا ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء 
 .  ( 10118) اهنجرة في المواعيد التي يعين ا عرف الج ة" 

يلتــزم بــدفع اهنجــرة فــي المواعيــد المشــترطة . و غلــب أن يــنص و خلــص مــن هــذا الــنص أن المســتأجر $161
. و صـح أن يـنص العقـد علـى تعجيـل اهنجـرة  ( 10111) عقد اإليجار علـى مواعيـد دفـع اهنجـرة ، فتلتـزم هـذه المواعيـد

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليةه  291: ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  تاريخ النص(  19119) 
فةي المشةروع النهئةاي .ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت رقةم  111/1في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 . 132ص  – 139ص  3األعمال التحضيرية / ) مجموعة 191/1، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  113/1
 ويقابل النص في التقنين المدني القديم :

 : على المستأجر أن يدفع األجرة في المواعيد المشترطة .  313/  428م 
 : تستحق أجرة كل مدة من مدة االنتفاع عند انقضائها ، ما لم يوجد شرط بخالف ذلك . 311/  499م 

 لقديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .) وأحكام التقنين المدني ا
 ويقابل التقنينات المدنية العربية األخرى  :

 ) مطابق ( . 113/1التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 191/1 التقنين المدني الليبي م 
 تؤدي في أوقات معينة . : يصح اشتراط تعجيل األجرة وتأجيلها وتقسيطها إلى أقساط 211م التقنين المدني العراقي 

: إذا اشترط تعجيل األجرة لزم المستأجر دفعها وقت العقد . وللمؤجر أن يمتنع عةن تسةليم المةأجور حتةى يسةتوفي األجةرة .  211م 
 وله أن يطلب فسخ اإليجار عند عدم اإليفاء من المستأجر .

قسةاط المتفةق عليهةا إال عنةد حلةول األجةل . ويلةزم المةؤجر أن : إذا اشترط تأجيل األجرة أو تقسيطها فال تلزم األجةرة أو األ 212م 
 يسلم المأجور للمستأجر ما دام قد استوفى الحال من األجرة .

 : إذا لم يشترط التعجيل أو التأجيل ، فتلزم األجرة باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها ولو لم تستوف فعال . 219م 
ي لزوم األجرة على كل حال . فليس للمؤجر أن يطالب باألجرة عن مةدة مضةت قبةل التسةليم . وإذا : تسليم المأجور شرط ف 229م 

 انقضت مدة اإلجارة قبل التسليم فال يستحق المؤجر شيئاً من األجرة .
 ا ( .وما بعده 829انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري 

: يجب على المستأجر أن يدفع األجرة في األصل المعين في العقدن وإذا لم يكن فيه تعيةين  118م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
فبحسب العرف المحلي . وإذا لم يكن عرف فعند نهاية مدة االنتفاع . ويجوز أن يشترط دفع األجرة مقةدماً .وتكةون مصةاريف الةدفع 

 المستأجر . في كل حال على
 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

حة   1842( هذا وقد يصدر تشريع خاص يمنح المستأجرين أجال لدفع األجرة عقب أزمات اقتصادية ، وقد وقع ذلك سنة  19118) 

إذا  1842سةنة  – 8141عةن سةنة  يقضي بمنح المستأجر ألراضي زراعية مهلة لةدفع األجةرة 1842لسنة  11صدر القانون رقم 
وإذا اتفةق علةى ميعةاد لةدفع األجةرة ،  -( ،  1هةامل  414ص  189) سةليمان مةرقس فقةرة  1828كان اإليجار قد ابةرم قبةل سةنة 

وكان هناك شك ، فسر لمصلحة المستأجر ألنه هو المدين باألجرة . وقد قضت محكمة قنا الجزئية بأنه إذا تبين من عقد اإلجةارة أن 
يعاد استحقا  األجرة هو شهر أبريل دون تحديد يوم ميعن من الشهر المذكور ، كان ميعاد االستحقا  هو آخر يوم مةن الشةهر ألن م

 ( .  141ص  19رقم  29المحاماة  1834أبريل سنة  21ذلك في مصلحة المستأجر ) قنا 
إن بقيةة األقسةاط تحةةل دون حاجةة إلةى تنبيةةه بمجةرد تةةأخر وكثيةراً مةا يشةةترط المةؤجر أنةه إذا لةةم يةدفع المسةتأجر القسةةط فةي ميعةاد فةة

( . على أنه  399ص  291رقم  12المحاماة  1841نوفمبر سنة  9المستأجر في دفع القسط ، فيعمل بهذا الشرط ) استئناف مصر 
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وهـذا هـو الغالـب . فـإذا  ( 10160) بأكمل ا ، أو على تأجيل ا ، أو على تقسـيط ا إلـى أقسـاط تـؤدي فـي أوقـات معينـة
المـؤجرة حتـى يسـتوفي  140تعجيل اهنجرة ، لزم المستأجر دفع ا وقت العقـد ، وللمـؤجر أن يحـبس العـين $ اشترط

اهنجرة . وإذا اشترط تأجيل اهنجرة أو تقسيط ا ، لم تلتزم اهنجـرة أو اهنقسـاط المتفـا علي ـا إال عنـد حلـول اهنجـل . 
 . ( 10161) تعجيل دفع اهنقساطوالغالب في إيجار  المكان أن ينص العقد على تقسيط اهنجرة و 

. وقــد جــري  ( 10162) وإذا لــم يــنص عقــد اإليجــار علــى مواعيــد دفــع اهنجــرة ، اتبــع العــرف فــي تعيــين المواعيــد
العرف على أن اهنجرة في كثير من اهنراضي الزراعيـة تـدفع علـى قسـطين ، قسـط عـن الزراعـة الشـتو ة وآخـر عـن 

و غلــب فــي المــدن الكبــرى ، كالقــاهرة واإلســكندر ة ، أن يجــري  الزراعــة الصــيفية ، و عجــل دفــع كــل مــن القســطين .
 .  ( 10169) العرف بدفع أجرة اهنمكنة مقدمًا كل ش ر

فإذا لم يكن هناك اتفقا على مواعيد دفـع اهنجـرة ، ولـم يوجـد عـرف لتعيين ـا ، تـدفع اهنجـرة مـؤخرًا ال مقـدمًا ، 
وإذا ســميت مبلغــًا إجماليــًا ال أقســاطًا ، فإن ــا أيضــًا  .  ( 10161) وتــدفع عــن كــل مــدة مــن مــدد االنتفــاع عنــد انقضــائ ا

تقابــل  141تــدفع مــؤخرًا عنــد انت ــاء اإليجــار . وهــذا الحكــم متفــرع عــن المبــدأ الــذي ســبا تقر ــره مــن أن اهنجــرة $
 . ( 10161) المنفعة ، فال تستحا إال إذا استوفى المستأجر االنتفاع بالعين

                                                                                                                                                                    

) انظر في هذا لمعنى يمكن اعتبار هذا الشرط شرطاً جزئياً ، ومن ثم يخضع لتقدير القاضي فيقضي به أوال يقضي بحسب األحوال 
وقةارن سةليمان مةرقس فقةرة  –مةدني فةي البيةع بالتقسةيط (  349وقةرب م  – 2هةامل  421ص  229عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة 

 ( . 199ص  99رقم  14المحاماة  1842مارس سنة  28استئناف مصر  – 2هامل  418ص  291
( ويجوز تعديل االتفا  على مواعيد دفع األجرة باتفا  الحق ، صريح أو ضمني ويعتبر اتفاقاً ضمنياً على تعديل المواعيةد  19119) 

أن يقبل المؤجر األجرة بصفة مستمرة في  ير اآلجال المنصةوص عليهةا فةي العقةد ، كةأن تةدفع مةؤخراً وكةان قةد اشةترط فةي العقةد 
 1833نوفمبر سنة  49وكان اشترط في العقد أن تدفع في أول كل ثال  أشر ) مصر المختلطة  تعجيلها ، أو تدفع في أول كل شهر

 ( . 11ص  12م 
( وإذا قدم المستأجر تأميناً اتفق علةى خصةمه مةن األقسةاط األخيةرة ، لةم يجةز خصةمه مةن أقسةاط سةابقة إال فةي حالةة فسةخ  19111) 

 – 398 – 1 – 1894داللةوز  1891مةايو سةنة  9نقةض فرنسةي  – 189فقةرة  19اإليجار قبةل انقضةاء مدتةه ) بالنيةول وريبيةر 
فةي آخرهةةا فةةي الهةةامل ( . ومةع ذلةةك يجةةوز خصةةم التةأمين مةةن قسةةط سةةابق إذا لةم يستسةةلم المسةةتأجر العةةين  441وانظةر آنفةةاً فقةةرة 

 هامل ( .في آخرها في ال 441وانظر آنفاً فقرة  – 191ص  32م  1828ديسمبر سنة  12المؤجرة ) استئناف مختلط 
وتعجيل األجرة يكفل للمؤجر الحصول على حقه ، وفي الوقت ذاته يكةون مةن شةأنه أن يزيةد األجةرة بمقةدار فوائةد مةا عجةل منهةا ) 

( . وال يجوز للمسةتأجر أن يطالةب المةؤجر بهةذه الفوائةد إال بموجةب تشةريع خةاص ، كمةا فعةل المشةرع  911فقرة  1بودري وفال 
الخاص بتنظةيم إيجةار المسةاكن ، فقضةي بأنةه إذا عجةل المسةتأجر أكثةر مةن  1821قانون أو أبريل سنة من  22الفرنسي في المادة 

 29مةن القةانون الفرنسةي الصةادر فةي  1قسط كان له الحق في تقاضي فوائد بمعدل السعر الذي يتقاضاه بنك فرنا . وقضةت المةادة 
لسنوية أو أجرة شهرين إذا كان اإليجار مشاهرة ، أو دفع تأمين يزيةد بأنه ال يجوز تعجيل أكثر من ربع األجرة ا 1831فبراير سنة 

 ( . 2224فقرة  2على هذا المقدار ، وهذه األحكام تعتبر من النظام العام ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 
 1893مايو سنة  1 – 19ص  14م  1899نوفمبر سن  13 – 134ص  12م  1899فبراير سنة  29( استئناف مختلط  19112) 

 . 111ص  29م  1899مارس سنة  1 – 231ص  11م 
 . 229عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 189( سليمان مرقس فقرة  19114) 
لبنةةان ) آنفةةاً نفةةس الفقةةرة فةةي  118/1مةةدني عراقةةي ، و م  219مةةدني قةةديم ، د م  311/  499( انظةةر فةةي هةةذا المعنةةى م  19113) 

 الهامل ( .
قد اإليجار لكانت القواعد العامة هةي التةي تسةري ، وهةي تقضةي بةأن يةتم الوفةاء فةوراً بمجةرد ( ولوال هذا المبدأ الخاص بع 19111) 
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يــدي فــي صــدد مــا قــدمناه : " المســتأجر يلتــزم بــدفع اهنجــرة المتفــا وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم 
علي ا أو التي حددت بـأي طر ـا آخـر ، فـي المواعيـد المتفـا علي ـا ، وإذا لـم يتفـا علـى ميعـاد ففـي المواعيـد التـي 
 يحـددها العـرف كمـا هـو اهنمـر فـي اهنراضـي الزراعيــة . وإن لـم يوجـد عـرف فتطبـا المبـادئ العامـة ، وهـي تقضــي

 . ( 10166)  مصري ) قديم ("  161/  980بأن اهنجرة ال تدفع إال عند استيفاء المنفعة : انظر م 

وإذا حل يوم دفع اهنجرة ، فللمستأجر أن يـدفع ا فـي أيـة سـاعة مـن هـذا اليـوم . واليـوم يبـدأ مـن أول السـاعة 
. وال يجـــوز للمـــؤجر اتخـــاذ إجـــراءات ضـــد  ( 10164) الواحـــدة صـــباحًا و نت ـــي فـــي آخـــر الســـاعة الثانيـــة عشـــرة مســـاء

. وللمؤجر اتخاذ اإلجراءات متى كانـت اهنجـرة  ( 10168) المستأجر لتأخره عن الدفع إال في اليوم التالي ليوم الحلول
مشترطًا دفع ـا مقـدمًا ، ولـو لـم يسـتوف المسـتأجر منفعـة تقابـل اهنجـرة التـي يطالبـه ب ـا المـؤجر ، هنن اشـتراط دفـع 

 .  ( 10161) يجعل ا تحل في أهنجل المشترط ولو لم يستوف المستأجر المنفعة اهنجرة مقدماً 

حتـى لـو كـان  ( 10140) هذا وتسقط اهنجرة بالتقادم إذا مضت خمس سنوات ميالديـة مـن وقـت حلول ـا $142

                                                                                                                                                                    

 مدني ( .ومقتضى ذلك أن تكون األجرة واجبة الدفع بمجرد إبرام عقد اإليجار . 431/1ترتب االلتزام نهائياً في ذمة المدين ) م 
 229عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 413ص  189رة سليمان مةرقس فقة – 131ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19111) 

 . 142ص  298منصور مصطفى منصور فقرة  – 421ص  149محمد علي إمام فقرة  – 422ص 
 وهناك رأي يذهب إلى أن اليوم يبدأ من شرو  الشمس وينتهي عند  روبها . – 911فقرة  1( بودري وفال  19112) 
( على أن للمستأجر حبس األجرة إذا لم يقم المؤجر بالتزام في ذمته ، وقد سبق ذكر ذلك . وقةد قضةت محكمةة الةنقض بةأن  19119) 

المؤجر متى التزم في عقد اإليجار بعمل إصالحات معينةة ال تجةوز لةه مطالبةة المسةتأجر بةاألجرة إال إذا قةام أوال بمةا التةزم بةه مةن 
ص  119ر   1مجموعةة عمةر  1844ديسمبر سةنة  2بل االنتفاع بالعين المؤجرة ) نقض مدني اإلصالحات ، ألن األجرة هي مقا

293 . ) 
مةن التقنةين  229( وإذا لم يشترط تعجيل األجرة ، فقةد قةدمنا أن األجةرة ال تسةتحق إال عنةد اسةتفاء المنفعةة ، وتقةول المةادة  19118) 

تسليم المأجور شرط في لزوم األجرة على كل حال ، فليس للمؤجر أن يطالةب بةاألجرة عةن مةدة  "المدني العراقي في هذا المعنى : 
) انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامل   "مضت قبل التسليم .وإذا انقضت مدة اإلجارة قبل التسليم ، فال يستحق المؤجر شيئاً من األجرة

لالنتفاع بها حتى تستحق األجرة ، ولو لم ينتفع المسةتأجر بهةا فعةال ) ويكفي أن تكون العين قد وضعت تحت تصرف المستأجر  –( 
( ، ذلكما لم يكن عدم االنتفاع راجعاً إلى سةبب  يةر منسةوب إلةى المسةتأجر  39ص  32م  1843نوفمبر سنة  29استئناف مختلط 

ص  181سةليمان مةرقس فقةرة  – 183  - 184فقةرة  19كهالك العين أو وجود عيب فيهةا أو حصةول تعةرض ) بالنيةول وريبيةر 
 ( . 4هامل  419

وال يتخلص المستأجر من التزامه بدفع األجرة حتى لورد العين إلى المةؤجر قبةل نهايةة المةدة مةدعياً عةدم صةالحيتها مةا دام ذلةك لةم 
عين بقيةة المةدة ( .  يةر أنةه إذا انتفةع المةؤجر بةال 82ص  32م  1841يناير سةنة  1يثبت قضاء ولم يقر المؤجر ) استئناف مختلط 

ينةاير سةنة  29بأن استعملها بنفسه أو آجرها للغير ، فإن قيمة هذا االنتفاع تسةتنزل مةن األجةرة عةن المةدة الباقيةة ) اسةتئناف مخةتلط 
 ( . 411ص  181وانظر سليمان مرقس فقرة  – 12ص  18م  1832

لةل المةؤجر ) وزارة األوقةاف ( الةذي وضةعت األرض ( وال يؤثر في سريان التقةادم مةن اليةوم التةالي السةتحقا  األجةرة تع 19129) 

المؤجرة تحت حراسته لعدم سةداد األجةرة بأنةه لةم يكةن متمكنةاً مةن المطالبةة بالةدين لعةدم مرعفتةه حقيقةة مقةداره بسةبب عةدم تصةفية 
 82رقةم  2عة عمةر مجمو 1849فبراير سنة  4حساب الحراسة ، فإن هذا ال يعد قوة قاهرة تمنع من المطالبة بالدين ) نقض مدني 

 412ص  134رقم  41المجموعة الرسمية  1849مايو سنة  29وكانت محكمة استئناف مصر قضت بعكس هذا في  – 224ص 
. ) 

 ( . 191ص  32م  1828ديسمبر سنة  12ودفع المستأجر تأميناً يمنع سقوط األجرة بالتقادم بمقدار هذا التأمين ) استئناف مختلط 
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 1/ 941. فقــد نصــت المــادة  ( 10141) قــد اشــترط دفع ــا مقــدمًا ، أو مــن وقــت حلــول كــل قســط مــن إقســاط  اهنجــرة
أن " يتقادم بخمس سنوات كل حا دوري متجدد ولو أقر به المدين ، كأجرة المباني واهنراضي الزراعية مدني على 

والمعاشات"  . وتتبع في ذلك القواعد المقـررة  149ومقابل الحكر ، وكالفوائد واإليرادات المرتبة والم ايا واهنجور $
 .  ( 10142) لسقوط الحقوق الدور ة المتجددة بالتقادم

 نص قانوني :  –ن دفع األجرة مكا -344

 من التقنين المدني على ما يأتي : 186تنص الفقرة الثانية من المادة 

 . ( 10149) و كون الوفاء في موطن المستأجر ، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك $141
                                                 

صدر من المستأجر إقرار بها دون نيةة التجديةد . وقةد قضةت محكمةة الةنقض بأنةه لمةا كةان الطرفةان قةد ( حتى لو تجمدت و 19121) 
حرصا في اإلقرار موضوع الدعوى على نفي نية االستبدال نفياً تاماً ، فنصا على ذلك صةراحة فةي سةلب االتفةا  ، كمةا نصةا علةى 

وكان من شأن بقاء سبب االلتزام األصلي أن يظل وص دين األجةرة استبقاء وصف الدين كدين إيجار وهو سبب االلتزام األصلي ، 
قائماً ال يؤثر فيه التعهد بالوفاء الذي اقترن به اإلقرار ، وال يترتب علةى مجةرد زوال صةفتي الدوريةة والتجةدد عةن ديةن األجةرة أن 

صقتان بدين األجرة وهمةا مقترضةان فيةه مةا بقةي يصبح ديناً عادياً خاضعاً للتقادم الطويل ، ذلك بأن الدورية والتجديد هما صفتان ال
لمةا كةان ذلةك ، فةإن التقةادم  –حافظاً لوصفه ولو تجمد بانتهاء مدة اإليجار وصبح في الواقع مبلًغ ثابتاً في الذمة ال يةدور وال يتحةدد 

مجموعةة  1814ة مةارس سةن 18الخمسي هو الذي يسري عليةه مةن تةاريخ اسةتحقاقه المنصةوص عليةه فةي اإلقةرار ) نقةض مةدني 
 ( .  124ص  192رقم  3أحكام النقض 

 . 424فقرة  – 421وانظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 191فقرة  – 188فقرة  4( الوسيط  19122) 
والتقادم الخمسي ليس مبنياً على افتراض أن األجرة قد دفعت ، وإنما الغرض منه عقاب الدائن المهمل وحماية المةدين مةن الخةراب 

 ( . 298ص  2م  1998ديسمبر سنة  12جراء تجميد األجرة عليه سنة بعد أخرى ) استئناف مختلط  من
وال يسري التقادم الخمسي في حالة ما إذا قبض شخص األجرة من المستأجر والتزم بتقديم حساب عن ذلةك للمةؤجر ، فلهةاذ األخيةر 

 12م  1891مةايو سةنة  21حلةول االلتةزام ) اسةتئناف مخةتلط  مطالبته بتقديم حساب عن األجرة في مدة خمس عشرة سنة من وقت
( . وكذلك ال يسري على ما يثبت في ذمة المستأجر للمؤجر مةن التعويضةات التةي ال شةأن لهةا بةاألجرة ) انظةر مةع ذلةك  289ص 

دة علةةى األجةةرة ( . كمةةا أنةةه ال يسةري علةةى مةةا دفعةه المسةةتأجر للمةةؤجر زيةا 12ص  1م  1982نةةوفمبر سةنة  12اسةتئناف مخةةتلط 
 39المجموعة الرسمية  1849فبراير سنة  29سوها  الجزئية  – 1344فقرة  1المستحقة وأراد استرداده بعد ذلك ) بودري وفال 

أكتةوبر سةنة  29( ، وال على ما دفعةه المسةتأجر للوفةاء بةاألموال األميريةة عنةدما يرجةع بةه علةى المةؤجر ) نقةض مةدني  112رقم 
( . ولكةةن إذا اتفةةق علةةى أن يسةةتبقي المسةةتأجر جةةزءاً م األجةةرة ليدفعةةه وفةةاء لألمةةوال  189ص  12رقةةم  2مجموعةةة عمةةر  1842

رقةم  4مجموعةة عمةر  1848نوفمبر سنة  49األميرية ، فإن هذا الجزء يبقى دين أجرة يسقط بالتقادم بخمس سنوات ) نقض مدني 
تعةويض المترتةةب علةةى مخالفةةة المسةتأجر لشةةروط عقةةد اإليجةةار ( . ويعتبةر ديةةن أجةةرة كةذلك فيسةةقط بالتقةةادم الخمةةس ال 22ص  19

بزارعة األرض زراعة صيفية يزيد على ما هو متفق عليه ، فهذا التعويض يكون بمثابةة أجةرة عةن هةذه الزراعةة الصةيفية وليسةت 
علةى زراعةة ( ، أو التعةويض المترتةب  139ص  199رقةم  2مجموعةة عمةر  1848أبريل سةنة  22شرطاً جزائياً ) نقض مدني 

مجموعةة  1841فبرايةر سةنة  22أكثر من ثل  األرض قطناً أو على تكرر زراعة األرض فيما سبقت زراعته قطناً ) نقةض مةدني 
 ( . 1922ص  443رقم  1عمر 

، مةدني (  491/2وإذا حكم على المستأجر باألجرة وحاز الحكم قوة األمر المقضي ، فإن الحكم ال يسقط إال بخمس عشرة سةنة ) م 
 1839يونيةه سةنة  1فقرة كان متضامناً فيظل التزامه خاضةعاً للتقةادم الخمسةي ) نقةض مةدني  1أما بالنسبة إلى الكفيل أوبري ورو 

ويالحةةظ أنةةه إذا كةةان جةةزء مةةن األجةةرة متغيةةراً بتغيةةر أسةةعار المحصةةول مةةثال ، فالتقةةادم  –(  248ص  12رقةةم  4مجموعةةة عمةةر 
 ير كما يسري على الجزء الثابت .الخمسي يسري على هذا الجزء المتغ

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لمةا اسةتقر عليةه  291: ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  تاريخ النص(  19124) 

حةت في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلةس النةواب ت 111/2في التقنين المدني الجديد ، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 
 ( . 132ص  – 139ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  191/2ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  113/2رقم 
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، هننـه هــو المـدين ب ـا ، و ــس  ( 10141) و خلـص مـن هــذا الـنص أن مكـان دفــع اهنجـرة هـو مــوطن المسـتأجر
هذا إال تطبيقًا للقواعد العامة . والمفروض في ذلك أن تكون اهنجرة نقودًا أو أشـياء غيـر معينـة إال بنوع ـا كمـا إذا 

و تحقــا هــذا نــادرًا كمــا إذا كانــت  –كانــت اهنجــرة جــزءًا مــن المحصــول . أمــا إذا كانــت اهنجــرة شــيئًا معينــًا بالــذات 
الــذي يوجــد فيــه هــذا العقــار المعــين وقــت  141فمكــان الــدفع هــو المكــان $ – ( 10141) بعقــار معــين اهنجــرة االنتفــاع

إذا كــان محــل االلتــزام شــيئًا  -1مــدني فــي هــذا الصــدد : "  14اإليجــار طبقــًا للقواعــد العامــة أيضــًا . وتقــول المــادة 
تــزام ، مــا لــم يوجــد اتفــاق أو نــص معينــًا بالــذات وجــب تســليمه فــي المكــان الــذي كــان موجــودًا فيــه وقــت نشــوء االل

أمـا فــي االلتزامـات اهنخـرى فيكـون الوفــاء فـي المكـان الـذي يوجــد فيـه مـوطن المـدين وقــت  -2يقضـي بغيـر ذلـك . 
 . ( 10146) الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كمان االلتزام متعلقًا ب ذه اهنعمال" 

مـوطن المسـتأجر ، وغيـر هـذا موطنـه بعـد إبـرام عقـد اإليجـار ، فمكـان الـدفع  كان مكان دفع اهنجرة هووإذا 
 . ( 10144) هو موطنة وقت دفع اهنجرة ال الموطن السابا الذي كان له وقت انعقاد اإليجار

لم يشترط في عقد اإليجار أن مكان الدفع يكون في غير موطن المستأجر كموطن المؤجر مثال كل هذا إذا 
يعمل بالشرط و كـون الـدفع فـي مـوطن المـؤجر . وإذا غيـر المـؤجر موطنـه ، لـم يلتـزم المسـتأجر  ، ففي هذه الحالة

بـدفع اهنجـرة فـي المــوطن الجديـد خالفـًا للمســألة السـابقة ، وذلـك هنن اشــتراط الـدفع فـي مــوطن المـؤجر اسـتثناء مــن 
                                                                                                                                                                    

 وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة .
 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 113/2التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 191/2التقنين المدني الليبي م 
انظةر عبةاس حسةن الصةراف  –ولكن الحكم ليس إال تطبيقاً للقواعةد العامةة فيسةري فةي العةرا   –ال مقابل  التقنين المدني العراقي 

 . 843فقرة  – 844فقرة 
في مكان وجودها ، وأجرة المنقوالت فةي مكةان إنشةاء العقةد ، مةا لةم  : تدفع أجرة العقارات 129م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

يكن هناك نص مخالف . ) وتختلف أحكام التقنين اللبناني عن أحكام التقنين المصري ، ونخر  علةى القواعةد العامةة . فةدفع األجةرة 
يكون مكان وجود العقار هو نفس مةوطن المةدين في التقنين اللبناني يكون في مكان وجود العقار ال في موطن المدين ، وقد يتفق أن 

إذا كان العقار مثال منزال يسكنه المستأجر . أما أجرة المنقول فدفعها يكون في مكان إنشاء العقد ، وتقضي القواعد العامة بأن يكةون 
 الدفع في موطن المدين ( .

دين ال فةي مةوطن الةدائن ، فةإذا لةم يطالةب المةؤجر ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن األجرة تدفع في موطن الم 19123) 

المستأجر باألجرة في مكان هذا األخير فليس له أن يطلب فسةخ اإليجةار وإخةرا  المسةتأجر م العةين المةؤجرة ، مةادام المسةتأجر قةد 
يونيةه سةنة  2ط عرض األجرة وفوائدها والمصروفات عرضاص حقيقياً على المؤجر بمجرد ظهوره أمام المحكمة ) استئناف مخةتل

 ( . 19ص  12م  1891يناير سنة  1وانظر أيضاً استئناف مختلط  – 499ص  19م  1999
وقةد تكةون العةين المعينةة بالةذات سةيارة مةثال ، ولمةا كةان المنقةول المتنقةل كالسةيارة يعتبةر مكةان  – 123( انظر آنفةاً فقةرة  19121) 

فةي مةوطن المسةتأجر باعتبةاره مكانةاً لوجةود السةيارة . فةإذا اشةترط أن وجوده هو موطن صاحبه ، فإن الدفع فةي هةذه الحالةة يكةون 
يكون الدفع في موطن المؤجر ، فإن هالك السيارة اثنا الطريق قبل وصولها إلى مكان المؤجر يكون على المسةتأجر ، فةإن الةدفع ال 

وقبل ذلك هي ملك المستأجر ، فإن هلكت تهلةك  يتم وال تنتقل ملكية العين إلى المؤجر إال عند وصول السيارة إلى موطنه وقبضها .
 ( . 121فقرة  2ترولون  – 128فقرة  1عليه ) ديفرجييه 

 . 291ص  113محمد كامل مرسي فقرة  – 188( سليمان مرقس فقرة  19121) 
 . 188سليمان مرقس فقرة  – 198فقرة  19بالنيول وريبير  – 911فقرة  1بودري وفال  – 218( لجو  19122) 
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الدفع في موطن المؤجر ولو تغير ، فعلي ما القواعد العامة واالستثناء ال يتوسع فيه . وإذا أراد المتعاقدان أن يكون 
 . ( 10148) أن ينصا على ذلك

وإذا كان دفع اهنجرة مشترطا في موطن المؤجر ، جاز تعديل هذا الشرط صراحة أو ضـمنًا ، كمـا إذا اعتـاد 
ن المؤجر بالرغم من الشرط الموجود في عقد اإليجار أن يذهب إلى موطن المستأجر ليتقاضى منه اهنجرة ، أو كا

للمؤجر بواب اعتاد أن يتقاضى اهنجرة مـن المسـتأجر ن فـي اهنمكنـة المـؤجرة التـي يسـكنون في ـا . ففـي هـذه الحالـة 
بــل أر ــد ب ــا تعــديل الشــرط الموجــود فــي عقــد  146إذا ثبــت أن هــذه العــادة لــم تنشــأ مــن مجــرد تســامح المــؤجر ، $

 . ( 10141) ن المؤجر ، جاز ذلكاإليجار وجعل مكان دفع اهنجرة في موطن المستأجر ال في موط

فإذا لم يوجد شرط في عقد اإليجار يعين مكان دفع اهنجرة ، وجب قبل تطبيا القواعد العامة النظر فيما إذا 
. فـإن لـم يوجـد عـرف ، وجـب عنـد ذلـك تطبيـا القواعـد العامـة ، وجعـل مكـان دفـع  ( 10180) كان هناك عـرف فيتبـع

 . اهنجرة هو موطن المستأجر كما تقدم القول

وإذا تعين مكان دفع اهنجرة ، لم يجز للمستأجر الدفع في مكان آخر ، إال إذا اقتضى اهنمر ذلك كأن حجز 
مثال دائن للمؤجر على اهنجرة تحت يد المستأجر فيجوز للمستأجر في هذه الحالة أن يودع اهنجرة خزانة المحكمـة 

حكمـة ، وجـب علـى المسـتأجر أن يـدفع ا فـي المكـان . ولكن إذا لم يكن هناك سبب يـدعو إليـداع اهنجـرة خزانـة الم
الذي يجب الدفع فيه ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن إيداع اهنجرة المستحقة ال يكون مبرئًا للذمة ، إال 

 . ( 10181) إذا أثبت المودع أن هناك سببًا ألجأه إلى ذلك

 طريقة دفع األجرة : -345

لي ا في العقد . و جب دفـع نـوع اهنجـرة المشـترط إذا اشـترط إذا اشـترط نـوع وتدفع اهنجرة بالطر قة المتفا ع 
معين ، كما إذا اتفا المتعاقدان على أن تكون اهنجرة كل ا أو بعض ا من غير النقود فال يجوز للمستأجر في هذه 

إذا اشـترط المـؤجر  الحالة أن يدفع للمؤجر نقدًا ما يجـب دفعـه عينـًا إال إذا رضـي المـؤجر . و ترتـب علـى ذلـك أنـه

                                                 

 لبالنةي و – 124فقةرة  22ديمولومةب  – 912فقةرة  1بةودري وفةال  – 229فقةرة  1جيةوار  – 249فقرة  21( لوران  19129) 

 . 188سليمان مرقس فقرة  198فقرة  19وريبير 
 1111فقةرة  2بودري وبةارد  – 912فقرة  1بودري وفال  – 49 -1 – 1891سبريه  1899مايو سنة  9( نقض فرنس  19128) 
هذا وقد يكون مكان الةدفع فةي مةوطن المسةتأجر ، فةإذا اعتةاد هةذا  – 188سليمان مرقس فقرة  – 198فقرة  19 بالنيول وريبير –

 دفع الجرة في موطن المؤجر ، كان ذلك تعديال للقاعدة ، إال إذا عد عمل المستأجر من قبيل التسامح .
تدفع األجرة في المسةكن ذاتةه حتةى لةو لةم يكةن هةذا  ( وقد جري العرف في إيجار األماكن في القاهرة واإلسكندرية على أن 19199) 

 ( . 2هامل  422ص  228عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 188المسكن موطن المستأجر ) سليمان مرقس فقرة 
فقةرة  – 419انظةر فةي كةل ذلةك اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 291ص  1االسةتقالل  1891يناير سةنة  24( استئناف وطني  19191) 

429 . 
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أن يدفع المستأجر جزءًا من اهنجرة من محصوالت معينة تنتج ا العـين المـؤجرة ، لـم تنـتج العـين هـذه المحصـوالت 
 . ( 10182) ، أعفى المستأجر من التزامه

، وهـذا الـدفع يكـون صـحيحًا مـا لـم يوجـد فـي العقـد  ( 10189) وقد يدفع المستأجر اهنجرة بحوالة بر دية $144
شرط بخالف ذلك . وإذا وقع نزاع في صحة الدفع ب ذه الطر قة ، لم يكن هذا النزاع من اختصاص قاضي اهنمـور 

. أما دفع اهنجرة بشيك أو بسند إذني أو بكمبيالـة فـال يصـح إال إذا رضـي  ( 10181) المستعجلة هننه يمس الموضوع
فــإذا مــا رضــي المــؤجر وحــرر الشــيك أو الســند اإلذنــي أو الكمبيالــة ، لــم يعتبــر هــذا فــي اهنصــل  . ( 10181) المــؤجر

تجديدًا لألجرة ، بل يكون ضـربًا مـن التوثيـا ل ـا . و بقـى امتيـاز المـؤجر وسـائر الضـمانات قائمـة حتـى بعـد كتابـة 
 . ( 10186) الشيك أو السند اإلذني أو الكمبيالة ، وهذا ما لم يتفا على غيره

 نص قانوني :  –إثبات دفع األجرة  -346

 148المستأجر هو المكلف بإثبات أنه دفع اهنجرة . واإلثبات يكـون طبقـًا للقواعـد العامـة ، حتـى فـي ع ـد $
التقنين المدني القديم حيث كانت هناك قواعد خاصة إلثبات عقد اإليجار فكانت هذه القواعد الخاصة ال تسري في 

 . ( 10184) سري القواعد العامةإثبات دفع اهنجرة بل ت

فـإذا كــان قسـط اهنجــرة الـذي يــدعي المسـتأجر أنــه دفــع عشـرة جني ــات فأقـل ، جــاز اإلثبـات بالبينــة وبــالقرائن 
. أمـا إذا ادعـي المسـتأجر أنـه  ( 10188) حتى لو كان مجموع اهنجرة عن كل مدة اإليجـار يز ـد علـى عشـرة جني ـات

                                                 

وقةد قضةت محكةم االسةتئناف  – 292فقةرة  12دبرانتون  – 184فقرة  2و  121فقرة  1ديفرجييه  – 19فقرة  2ولييه ( ت 19192) 
المختلطة بأنه إذا أعطي المستأجر محصوله للمالك وفاء باألجرة ، فسر ذلك على أنةه أعطةي المحصةول للمالةك ضةمانا لألجةرة مةع 

 تنتقل ملكية المحصول إذن إلى المالك ، ويكون الحجةز الةذي يوقعةه دائةن المسةتأجر توكيله في بيعه واستيفاء األجرة من الثمن . فال
( . وال يكون المؤجر مسئوال عن التأخر  192ص  22م  1891يناير سنة  1على هذا المحصول حجزاً صحيحاً ) استئناف مختلط 

فبرايةر  12ن طلب المستأجر منه أن يبيع ) استئناف مختلط في بيع القطن إال إذا كان سيء النية ، أو إال إذا تأخر في البيع بالر م م
 ( . 223ص  41م  1823سن 
( وفي حكم الحوالة البريدية الشيك المعتمد من البنك المسحوب عليه ، أما الشيك العادي فال يكون الةدفع بةه صةحيحاً إال إذا  19194) 

ص  181ي ولو اتفق على  ير ذلك ) سليمان مرقس فقةرة رضي المؤجر كما سنرى . ويجوز الوفاء بأورا  نقدية ذات سعر إلزام
 ( . 1هامل  438
 . 42ص  11م  1894ديسمبر سنة  8( استئناف مختلط  19193) 
 12 – 219ص  1849داللوز األسةبوعي  1849مارس سنة  4نقض فرنسي  –مكررة  189فقرة  19( بالنيول وريبير  19191) 

 . 231ص  1849داللوز األسبوعي  1849مارس سنة 
فقةةرة  4الوسةةيط  – 119ص  34م  1841ينةةاير سةةنة  13 – 134ص  12م  1899فبرايةةر سةةن  29( اسةةتئناف مخةةتلط  19191) 

انظر عكس ذلةك وأن هةذا يعةد تجديةداً  –مكررة  189فقرة  19بالنيول وريبير  –واألحكام والمراجع الشمار إليها  941ص  382
وإذا رفةض المةؤجر تسةليم األجةرة ، وجةب علةى  – 419لمؤلةف فقةرة اإليجار ل – 231م ص  1893مايو سنة  1استئناف مختلط 

المستأجر عرضها كاملة عرضاً حقيقياً طبقاً لإلجراءات المقةررة قانونةاً ، وعةرض األجةرة ناقصةة ال يبةرل ذمةة المسةتأجر ) نقةض 
 . 419للمؤلف فقرة وانظر في كل ذلك اإليجار  –(  121ص  22رقم  9مجموعة أحكام النقض  1812فبراير سنة  29مدني 

 . 411( اإليجار للمؤلف فقرة  19192) 
 . 299( سليمان مرقس فقرة  19199) 
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ة جني ـات ، لـم يجـز إثبـات ذلـك بالبينـة أو بـالقرائن إال إذا كـان القسـط دفع جزءًا من هـذا القسـط ال يز ـد علـى عشـر 
 . ( 10181) نفسه ال يز د أيضًا على عشرة جني ا

 . ( 10110) وإذا أقر المستأجر بوجود عقد اإليجار وبأنه دفع اهنجرة ، لم تجز تجزئة هذا اإلقرار عليه

بقسط من اهنجرة قر نة على الوفاء باهنقساط من التقنين المدني على ما يأتي : " الوفاء  184وتنص المادة 
. فإذا أبرز المستأجر مخالصة باهنجرة عـن  ( 10111) السابقة على هذا القسط ، حتى يقوم الدليل على عكس ذلك" 

هذه المخالصة قر نة قانونيـة علـى أن أجـرة الشـ ور السـابقة علـى شـ ر فبرايـر قـد  141ش ر فبراير مثال ، كانت $
د أن المؤجر ال يقبـل أن يقـبض أجـرة عـن شـ ر إال إذا قـبض أجـرة الشـ ر الـذي قبلـه . وبفضـل دفعت ، هنن المعتا

هذه القر نة ال يضطر المستأجر أن يحتفظ بمخالصـات دفـع اهنجـرة مـدة خمـس سـنوات وهـي المـدة التـي تسـقط ب ـا 
. وعــبء إثبــات  ( 10112) كــساهنجــرة بالتقــادم ، وبحســبه أن يحــتفظ بالمخالصــة اهنخيــرة . والقر نــة قابلــة إلثبــات الع

العكــس علــى المــؤجر ، فيجــوز ل ــذا أن يثبــت مــثال أنــه بــالرغم مــن وجــود مخالصــة بــأجرة شــ ر فبرايــر إال أن أجــرة 
ش ر يناير لم تدفع ، إذا كان المستأجر قد أجري في ش ر يناير ترميمـات أراد خصـم ا مـن اهنجـرة فوقـع نـزاع بـين 

ش ر يناير حتى يحسم هذا النزاع ، ودفع المستأجر أجرة ش ر فبراير وأخذ الطرفين على قيمت ا ، فأرجئ دفع أجرة 
مخالصــة ب ــا بــالرغم مــن أن أجــرة شــ ر ينــاير لــم تــدفع بعــد حتــى يكــون قــد ســدد اهنجــرة عــن آخــر شــ ر مســتحا . 

                                                 

 . 411اإليجار للمؤلف فقرة  – 182فقرة  2( الوسيط  19198) 
 . 411اإليجار للمؤلف فقرة  – 4هامل  199ص  929فقرة  1( بودري وفال  19189) 
التمهيةدي علةى وجةه مطةابق لمةا اسةتق رعليةه فةي التقنةين  مةن المشةروع 292ورد هةذا الةنص فةي المةادة  تاريخ النص :(  19181) 

، ثةم  111فةي المشةروع النهةائي . ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت رقةم  111المدني الجديد . وأقرته لجنةة المراجعةة تحةت رقةم 
 ( . 133ص  – 132ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  192مجلس الشيوخ تحت رقم 
قين المدني القديم ، ولكن القضاء والفقه كانا يأخذان بهذه القرينة في عهد هذا التقنين . وقد قضت محكمة وال نظير لهذا النص في الت

االستئناف المختلطة بأن إبراز مخالصة عن أجرة مدة معينة قرينة على سداد األجرة عن المدة السابقة ، إال إذا أثبت المةؤجر عكةس 
حي  اعتبةرت المخالصةة  411وانظر أيضاً اإليجار للمؤلف فقرة  – 89ص  42م  1823ديسمبر سنة  24ذلك ) استئناف مختلط 

 باألجرة عن مدة تالية مبدأ ثبوت بالكتابة على دفع األجرة عن مدد سابقة ، فيعزز بالبينة أو بةالقرائن ( . فةالحكم لةم يتغيةر ، والوفةاء
فةي عهةد التقنةين المةدني القةديم قرينةة قضةائية ، فأصةبحت فةي  بقسط تال قرينة على الوفةاء بقسةط سةابق ، إال أن هةذه القرينةة كانةت

وال نظيةر لهةذه المةادة فةي  "التقنين المدني الجديد قرينة قانونية . وتقةول المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي فةي هةذا المعنةى : 
)   "وع مةن قرينةة قضةائية إلةى قرينةة قانونيةةالتقنين الحالي ) القديم ( ولكن القضاء المصري يأخذ بهذه القرينة ، وقد حولهةا المشةر

 ( .  134ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 
 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 191م التقنين المدني الليبي 

 ( . 842فقرة  – 841وانظر عباس حسن الصراف فقرة  –) مطابق  218م التقنين المدني العراقي 
ولكن يمكن األخذ بهذه القرينة في لبنان على اعتبار أنهةا قرينةة قضةائية كمةا كةان األمةر  –ال مقابل تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

 في عهد التقنين المدني المصري القديم .
الوفاء بقسط من األجرة قرينةة علةى الوفةاء باألقسةاط السةابقة علةى هةذا  ": ( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  19182) 

القسط ، حتى يقوم الدليل على العكةس  . . وبفضةل هةذه القرينةة ال يضةطر المسةتأجر أن يحةتفظ بإيصةاالت دفةع األجةرة عةن خمةس 
 . ( 134ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "سنوات ، ويكفيه أن يحتفظ باإليصال األخير



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أمـا إذا  و ستطيع المؤجر أن يثبت ذلك بالبينة أو بالقرائن إذا كانت أجرة ش ر يناير ال تز د علـى عشـرة جني ـات ،
، وكان الواجب على المؤجر أن يحتـاط  ( 10119) زادت على هذا المبلغ لم يجز إثبات عدم دفع ا بالبينة أو بالقرائن

بأجر شـ ر فبرايـر قبـل أن يحصـل علـى كتابـة منـه بـأن أجـرة شـ ر ينـاير لـم  180فال يعطي المستأجر مخالصة $
 تدفع بعد . 

ثم ضاعت منه هذه المخالصة بقوة قـاهرة وأثبـت ذلـك ، جـاز وإذا حصل المستأجر على مخالصة باهنجرة ، 
ب مدني ( . وقد قضي بأنه إذا وجدت قرائن  109له إثبات دفع اهنجرة بالبينة أو بالقرائن طبقًا للقواعد العامة ) م 

قو ــة علــى أن المســتأجر قــد دفــع اهنجــرة ، وأن البــواب المعــين مــن قبــل المــؤجر هــو الــذي ســرق المخالصــة ، جــاز 
 .  ( 10111) توجيه اليمين المتممة إلى المستأجر

والمخالصة باهنجرة التـي دفعـت مقـدما لمـدة تز ـد علـى ثـالث سـنوات البـد مـن تسـجيل ا حتـى تسـري فـي حـا 
) الغير ، وإال فإن ـا ال تسـري إال لمـدة ثـالث سـنوات . وحكم ـا فـي هـذا احكـم الحوالـة بـاهنجرة ، وقـد تقـدم ذكـر ذلـك

10111 ) . 

 
                                                 

ص  1119فقةرة  2بالنيةول وريبيةر وجايولةد  – 2111فقرة  3بودري وبارد  – 1وهامل  219فقرة   12( أوبري ورو  19184) 
انظةر عكةس ذلةك وأنةه يجةوز إثبةات عةدم دفةع أجةرة شةهر ينةاير  – 491ص  1281فقةرة  8وقرب بيةدان  – 1914. ص  1912

عبةد الفتةاح عبةد  – 231فقرة  2احمد نشأت في اإلثبات  – 113ات فقرة وأصول اإلثب 299بالبينة أو بالقرائن سليمان مرقس فقرة 
عبةةد المةةنعم فةةر   – 148ص  298منصةةور مصةةطفى منصةةور فقةةرة  428ص  148محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 241البةةاقي فقةةرة 
فلةو أن المسةتأجر قةدم  "وقد كتبنا في الجزء الثاني من الوسةيط فةي هةذه المسةألة مةا يةأتي :  – 228وإلثبات فقرة  122الصدة فقرة 

إثباتا للوفاء بقسةط سةابق مةن األجةرة يزيةد علةى عشةرة جنيهةات القرينةة القانونيةة المسةتفادة مةن وفائةه بالقسةط الالحةق ، فإنةه يجةوز 
ابق للمؤجر أن يثبت أن المستأجر ، بالر م من أنه وفى بالقسط الالحق ، لم يقم بوفاء القسط السابق . ولكن لما كةان هةذا القسةط السة

يزيد على عشرة جنيهات ، ولم يكن من الممكن إثبات وفائه بالبينة أو بالقرائن ، كةذلك ال يجةوز إثبةات عةدم وفائةه إال بةالطر  التةي 
 ( . 129ص  448فقرة  2يجوز بها إثبات الوفاء ) الوسيط 

لى الوفةاء بقسةط سةابق ، لةم يكةن مةن الممكةن وعندما كان الوفاء بقسط الحق م األجرة في عهد التقنين المدني القديم قرينة قضائية ع
إثبات الوفاء بالقسط السابق عن طريق هذه القرينة القضائية إال إذا كان هذا القسط ال يزيد على عشرة جنيهات . وهذا بخالف ما إذا 

لكتابةة بالبينةة أو بةالقرائن اعتبرت المخالصة بالقسط الالحق مبدأ ثبةوت بالكتابةة ، ففةي هةذه الحالةة كةان يكفةي تعزيةز مبةدأ الثبةوت با
إلثبات الوفاء بالقسط السابق ولو زاد على عشرة جنيهات . وهذا الرأي األخر كان رأياً مأخوذاً بةه فةي عهةد التقنةين المةدني القةديم ) 

( ، وهةو الةرأي السةائد فةي  221ص  231رقةم  1مجموعة عمر  1841أبريل سنة  21نقض مدني  – 411اإليجار للمؤلف فقرة 
نقةض فرنسةي  – 181فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 919فقةرة  1بةودري وفةال  – 221فقةرة  1فقه والقضاء في فرنسا ) جيوار ال

( . وكةان القةانون الفرنسةي القةديم يقضةي بةأن  248فقرة  21عكس ذلك لوران  – 313 – 1 – 91داللوز  1992فبراير سنة  22
ة متتالية بعد قرينة قانونية على أن األجرة عن المدد السابقة قةد دفعةت ) بوتييةه وجود مخالصات باألجرة عن مدة ثال  سنوات كامل

 ( .  128في اإليجار فقرة 
 . 121ص  429رقم  12جازيت  1822يناير سنة  12( استئناف مختلط  19183) 
تسري في حق الغير ، واألصل أن المخالصة ال  – 411وانظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 234( انظر آنفاً فقرة  19181) 

ألية مدة كانت ، إال إذا كانت ثابتة للتاريخ ، شأنها في ذلك شأن سائر األورا  العرفية حتى تكةون حجةة علةى الغيةر ، وبهةذا قضةت 
ومةع ذلةك يجةوز للقاضةي تبعةاً  "مةدني . ولكةن الفقةرة الثانيةة مةن نفةس المةادة نصةت علةى مةا يةأتي :  481الفقرة األولى من المةادة 

 .  "وف أال يطبق حكم هذه المادة على المخالصاتللظر
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$181  

 الضمانات المعطاة للمؤجر -الثانيالمطلب 

 نوعان من الضمانات : -347

( الضـمانات التـي يخولـه إياهـا  1تقدمت اإلشارة إلى أن ضمانات المؤجر الستياء اهنجرة على نـوعين : )  
 ( الضمانات التي له على المنقوالت بالعين المؤجرة . 2القانون العام . ) 

 فنبحث كال م هذين النوعين .

 مانات التي يعطيها القانون العام للمؤجرالض – 0

 تطبيق القواعد العامة : -348

إذا م يقــم المســتأجر بالتزامــه بــدفع اهنجــرة علــى الوجــه الــذي بينــاه فيمــا تقــدم ، فــإن تطبيــا القواعــد العامـــة  
ار ، وســواء يقتضـي أن يكـون للمـؤجر ، بعـد إعــذار المسـتأجر ، الحـا فـي المطالبـة بالتنفيــذ العينـي أو بفسـخ اإليجـ

) طلــب هــذا أو ذاك فــإن لــه المطالبــة أيضــًا بتعــو ض عمــا أصــابه مــن الضــرر بســبب عــدم قيــام المســتأجر بالتزامــه

10116 ) . 

 التنفيذ العيني :  -349

فإذا اختار المؤجر التنفيذ العيني ، فله أن يطالب المستأجر بدفع اهنجرة ، فـإذا لـم يـدفع كـان للمـؤجر التنفيـذ 
أو بعــد أن  ( 10118) رســمي 182. إذا كــان لديــه ســند $ ( 10114) علــى أمــوال المســتأجر جميع ــابــاهنجرة المســتحقة 

                                                 

 . 421( انظر اإليجار للمؤلف فقرة  19181) 
( سواء كانت هذه األموال هي المنقوالت الموجودة بالعين المةؤجرة أو كانةت أمةواال أخةرى مملوكةة للمسةتأجر . ويغلةب أن  19182) 

والت الناتجةة منهةا ، ألن لةه حةق امتيةاز علةى هةذه األمةوال ينفذ المؤجر على المنقوالت الموجةودة بةالعين المةؤجرة أو علةى المحصة
ويستطيع توقيع حجز تحفظي عليها كما سيأتي . وقد قضت محكة االستئناف الوطنية بأن للمؤجر الذي توجةد تحةت يةده محصةوالت 

المستحقة له إذا كةان المةؤجر  للمستأجر مثل  الل وتيبن ناتجه من العين المؤجرة أن يبيعها بالمزاد العلني ويخصم ثمنها من األجرة
المذكور قد اشترط ذلك وطلب بموجب عدة مكاتبات من المستأجر الحضور لبيع هذه المحصوالت بمعرفته وهو لم يرد عليه . وفي 
هذه الحالة ليس للمستأجر أن يطالب بفر  الثمن الذي يدعي بوجوده بين الثمن الةذي بيعةت بةه هةذه المحصةوالت والةثمن الةذي كةان 

: ويمكةن  228ص  1الشرائع  1813فبراير سنة  12كنه أن يبيعها به هو لو باشر بيع هذه المحصوالت بنفسه ) استئناف وطني يم
 تأويل ذلك بأن المؤجر باع المحصوالت باعتباره وكيال عن المستأجر ( .

أن يحبس العين حتى يستوفي األجرة ، وذلك  هذا ويجوز للمؤجر ، إذا كان ميعاد استحقا  األجرة سابقاً على تسليم العين المؤجرة ،
 –فةي الهةامل  434مةدني عراقةي آنفةاً فقةرة  211وانظةر فةي هةذا المعنةى م  – 199تطبيقاً للدفع بعدم تنفيذ العقد ) انظر آنفاً فقرة 

 ( . 3هامل  419ص  291سليمان مرقس فقرة 
تصةديق علةى صةلح يتعهةد بموجبةه المسةتأجر بةدفع األجةرة ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنةه إذا صةدر حكةم بال 19189) 
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. مـع مالحظـة أن حـا المــؤجر فـي التنفيـذ العينـي يتقــوى بمـا يثبـت لـه مــن  ( 10111) يحصـل علـى حكـم قابـل للتنفيــذ
منقــوالت المســتأجر ولــو قبــل الحصــول علــى ســند قابــل للتنفيــذ ، وبمــا لــه مــن  189توقيــع الحجــز التحفظــي علــى $

الم . وسيأتي الك ( 10200) حبس هذه المنقوالت ومن حا االمتياز علي ا مما يبعد عنه مزاحمة المستأجر ن اآلخر ن
 في ذلك .

وإذا اختار المؤجر هذا الطر ا ، وحصل على حكم باهنجرة المستحقة ، فليس لـه أن يرجـع بعـد ذلـك وطلـب 
فسـخ اإليجـار لألجـرة نفسـ ا التـي حصــل علـى حكـم ب ـا . أمـا قبـل صــدور الحكـم بـاهنجرة فيجـوز للمـؤجر أن يعــدل 

 . ( 10201) طلباه ، و ضيف إلي ا طلب فسخ اإليجار

 يجار : فسخ اإل -351

.  ( 10209) . إذا لم يقم المستأجر التزامه من دفع اهنجرة ( 10202) كذلك يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ اإليجار
                                                                                                                                                                    

المستحقة عن سنة معينة ، فإن عقد اإليجار العرفةي يعةد سةنداً قةابال للتنفيةذ ، حتةى لةو كةان الحكةم الةذي صةد  علةى الصةلح ال يبةين 
جار العرفي الذي يحيل عليه الحكم ) مقدار األجرة المطلوب التنفيذ بها على وجه الدقة ، ما دام هذا المقدار مبيناً بوضح في عقد اإلي

( . والسند رسمي يصلح للتنفيذ بالمبةالغ المسةتحقة المعلومةة المقةدار كأقسةاط  231ص  3م  1829مارس سنة  22استئناف مختلط 
 3مةاة المحا 1824يونيةه سةنة  13اإليجار ، أما التعويض المستحق لمخالفة العقد فيقضي التنفيذ به الحصول علةى حكةم ) األزبكيةة 

 ( . 1هامل  419ص  291سليمان مرقس فقرة  – 121ص  192رقم 
ينةاير سةنة  12( وللمحكمة أن تعطي المسةتأجر مهلةة لةدفع األجةرة إذا لةم يشةترط فةي العقةد خةالف ذلةك ) اسةتئناف مخةتلط  19188) 

ل بقيةة األقسةاط ، وبينةا ( . وقد قدمنا أن المؤجر قد يشةترط أنةه فةي حالةة تةأخر المسةتأجر عةن دفةع قسةط تحة 111ص  8م  1982
 في الهامل ( . 434الحكم في ذلك ، ورجحنا أن يكون هذا الشرط شرطاً جزائياً يخضع لتقدير القاضي ) انظر آنفاً فقرة 

ذي  12وكان يجوز لمالك األراضي الزراعية الحجز على محصةوالت المسةتأجر حجةزاً إداريةاً السةتيفاء األجةرة ، إذ كةان دكريتةو 
( يقضي بجواز توقيع الحجز االمتيازي اإلداري من أصحاب األطيان علةى محصةوالت  1993سبتمبر سنة  2)  1491القعدة سنة 

يقةرر  1991أ سةطس سةنة  21المستأجرين الستيفاء األجرة المستحقة . وكمل أحكام هذا الدكريتو أوامر عالية أخةرى : األول فةي 
يتعلةق بأخةذ رسةوم نسةبية علةى الصةافي  1999أبريل سنة  23، والثاني في بعض أحكام تتعلق بمشايخ البلدان في شأن الحجوزات 

من أثمان ما يباع من المحصوالت واألثمار المحجوز عليها . وخاصية هذا الحجز االمتيازي أن يكةون بواسةطة رجةال اإلدارة دون 
وامر العالية المشار إليهةا لةم تصةبح قةوانين تدخل القضاء . وقد كان هذا الحجز ال يسري إال على المصريين دون األجانب ، ألن األ

نافذة بالنسبة إلى األجانب . ولذلك كانت المحاكم المختلطة تقضي بأن الدارة السنية وهي مصةلحة  يةر مصةرية ال يجةوز لهةا توقيةع 
(  191ص  11م  1893أبريل سةنة  2 – 431ص  13م  18992يونيه  11هذا الحجز على المستأجرين منها ) استئناف مختلط 

قةانون رقةم  1829أبريةل سةنة  23. ولما كان الحجز أصبح وجوده ال يتناسب مع تقدم النظم القانونية في مصر ، ولذلك صةدر فةي 
 4هةامل  331يقضي بإلغاء األوامر الحالية الثالثة المشار إليها ، وبذلك ألغي هذا الحجز ) اإليجار للمؤلةف فقةرة  1822لسنة  24
. ) 
المؤجر أن التأخر في أداء قسط من األجرة يوجب حلول باقي األقساط وأن للمؤجر أن يطلةب وضةع األعيةان ( وقد يشترط  19299) 

المؤجرة تحت الحراسة ، فمثل هذا االتفا  جائز لعدم مخالفته للقانون أو النظةام العةام أو اآلداب ، يجةو إذا تةأخر المسةتأجر فةي دفةع 
نةوفمبر سةنة  9قضائية دون حاجة لبحة  تةوافر شةروط الحراسةة ) اسةتئناف مصةر األجرة وضع األعيان المؤجرة تحت الحراسة ال

 ( . 329ص  291رقم  12المحاماة  1841
( وللمؤجر كذلك ، إذا صدر الحكم االبتدائي واستؤنف ، أن يطلب في االستئناف ما استحق مةن األجةرة بعةد صةدور الحكةم  19291) 

 . 421( . وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  124ص  222رقم  2جازيت  1822مايو سنة  11االبتدائي ) استئناف مختلط 
وضمنا إخرا  المستأجر ، فإذا تقدم طلب إخةرا  المسةتأجر  وإخةالء العةين وتسةلم ( وطلب الحكم بفسخ اإليجار يتبعه حتما  19292) 

 129ص  1المحاماة  1821فبراير سنة  12األطيان أمام محكمة ثاني درجة لم يعد هذا الطلب طلباً جديداً ) محكمة جاند البلجيكية 
. ) 
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وهذا الطلب ال يمنعه من أن يطلب في الوقت ذاته التنفيذ العيني ، ف و يطلب المستحا من اهنجرة وفسخ اإليجار 
، أمـا الطلـب الثـاني وهـو فسـخ اإليجـار فللمحكمـة  . والمحكمة تجيبـه إلـى طلبـه اهنول حتمـا ( 10201) في وقت واحد

أو أن ترفضه ، وإذا قام المسـتأجر بـدفع  ( 10201) بعد تقدير كل الظروف التي تحيط بالقضية أن تجيب هذا الطلب
 . ( 10206) بالحكم فالمحكمة ال تقضي بالفسخ ، وهذا كله طبقا للقواعد العامة 181اهنجرة قبل النطا $

ن يكــون العقــد مفســوخًا إذا تــأخر المســتأجر فــي دفــع اهنجــرة . وحكــم هــذا الشــرط ولكــن قــد يشــترط المــؤجر أ
يتوقف على نية المتعاقدين ، فقد يكونان أرادا به تحتيم الفسخ إذا اخل المـدين بالتزامـه ، فيتحـتم علـى القاضـي فـي 

. إال أنـه مـن الصـعب  هذه الحالة أن يحكم بالفسخ ، ولكن هذا ال يغني عن رفـع الـدعوى بالفسـخ وال عـن اإلعـذار
اســتخالص نيــة ك ــذه مــن مجــرد ورود شــرط علــى هــذا النحــو ، الغالــب أن المتعاقــدين ال ير ــدان ب ــذا الشــرط عــن 
اإلعــذار ، وال عــن االلتجــاء للقضــاء للحصــول علــى حكــم بالفســخ ، وال يســلب القاضــي ســلطته التقدير ــة فــال يتحــتم 

لتنفيذ التزامه ، بل هو ال يسلب المدين حقه من توقي الفسـخ بتنفيـذ عليه الحكم بالفسخ وله أن يعطي المدين م لة 
 . ( 10204) االلتزام إلى أن يصدر الحكم الن ائي بالفسخ

                                                                                                                                                                    

 . 91ص  4م  1989ديسمبر سنة  11( استئناف مختلط  19294) 
لب أحدهما لم يمنعه ذلك من طلب اآلخر ، فيستطيع أن يطلب األجرة ثم يتقدم بطلب إضافة بفسخ اإليجةار ، مةا لةم ( وإذا ط 19293) 

 19يتبين من الظروف أنه نزل عةن طلةب الفسةخ بةأن حكةم لةه مةثال بةاألجرة واسةتوفاها فعةال دون أن يطلةب الفسةخ ) السةيدة زينةت 
 ( .  88 ص 18رقم  22المجموعة الرسمية  1829أبريل سنة 

( وتتحتم إجابة الطلب إذا قبل المستأجر الفسخ وأعلن المةؤجر بقبولةه ، فينفسةخ العقةد بالتراضةي مةن يةوم القبةول ، ويسةري  19291) 
هذا الحكم حتى لو كان طلب الفسخ مصحوباً بطلب التعويض وكان المستأجر قد تحفظ في التعويض عنةد قبولةه الفسةخ ، ألن الفسةخ 

 ( . 141ص  89رقم  1المحاماة  1821يونيه سنة  28اآلخر ) استئناف مصر  والتعويض طلبان منفصالن أحدهما عن
( وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه يسوت للمسةتأجر أن يمنةع الحكةم بفسةخ عقةد اإليجةار إذا عةرض عرضةاً حقيقيةاً  19291) 

( . وقضةت محكمةة  32ص  11و  الحقة 1899ينةاير سةنة  24دفع المبلغ السمتحق قبةل صةدور الحكةم النهةائي ) اسةتئناف وطنةي 
االستئناف المختلطة بأن القضاء المستعجل  ير مختص بطرد المستأجر الذي يعرض األجرة على المؤجر قبل أن يطلب هذا الحكةم 

( . وقضةت محكمةة طنطةا الكليةة بأنةه إذا حكةم بفسةخ إجةارة لعةدم دفةع  8رقةم  11م  1839يونيةه سةنة  2بطرده ) استئناف مخةتلط 
استأنف المستأجر هذا الحكم ، فله تدارك تأخره في الدفع بأن يودع قبل صدور الحكم النهائي المبةالغ  المسةتحقة عليةه ، إال األجرة و

( .  111ص  2المجموعةة الرسةمية  1891مةارس سةنة 13أنه يجب الحكم عليه بمصروفات الدعوى في الدرجتين ) طنطةا الكليةة 
جارة ال تفسخ إذا قام المستأجر بدفع األجرة المتأخرة عليه قبل صدور الحكم النهائي في وقضت محكمة العاطرين بأن األصل أن اإل

وقضةةت محكمةةة االسةةتئناف المختلطةةة بأنةةه إذا لةةم يتضةةمن عقةةد  –(  94ص  1الشةةرائع  1819فبرايةةر سةةنة 4الةةدعوى ) العطةةارين 
لطة التقدير فيما إذا كان يحكم بالفسخ أوال يحكم ، بل له اإليجار شرطاً صريحاً بالفسخ في حالة التأخر عن دفع األجرة ، فللقاضي س

أن يعطي مهلة للمستأجر يقوم فيها بتنفيذ التزامةه . ويترتةب علةى ذلةك أنةه إذا ثبةت أن المسةتأجر قةد قضةي مةدة طويلةة هةو مسةتأجر 
مع المصروفات والفوائد عرضةاً للعين ولم يتأخر عن دفع األجرة في الماضي ، ودفع من القسط الذي حل ثلثيه وعرض دفع الباقي 

يناير سنة  12حقيقياً في أثناء سير الدعوى ، وأخذ يدفع كل ما يحل من األقساط بعد ذلك ، فال محل للحكم بالفسخ ) استئناف مختلط 
 ( . 113ص  49م  1812ديسمبر سنة  41وانظر استئناف مختلط  – 111ص  8م  1982

الفاسةةخ ال يقتضةةي الفسةةخ حتمةةا بمجةةرد اإلخةةالل بةةااللتزام إال إذا كانةةت صةةيغته ( وقةةد قضةةت محكمةةة الةةنقض بةةأن الشةةرط  19292) 

إذا أخلةت المشةترية بشةروط هةذا الصةلح أو  "صريحة دالة على وجوب الفسخ حتما عند تحققه . فةإذا كانةت عبةارة الشةرط هةي أنةه 
الفاسخ الضمني المقرر بحكةم القةانون فةي العقةود الملمةة فإنها ال تعدو أن تكون ترديداً للشرط   "أحدهما فيكون البيع ال ياً  . . . الخ

( . وقضةت أيضةاً  122ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  1819يناير سنة  12للجانبين ، فال يكن الفسخ حتمياً ) نقض مدني 
تقضةي المحكمةة بالفسةخ أو  بأنه ال يعتبر عقد البيع مفسوخاً لعدم قيام المشتري انفساخ العقد حتما ، بل يجب أن يتةوافر شةرطان كةي
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و تــدرج المــؤجر فيشــترط أن يكــون اإليجــار مفســوخًا مــن تلقــاء نفســه دون حاجــة إلــى حكــم إذا تــأخر  $181
ــة  بأنــه يســلب القاضــي ســلطته التقدير ــة ، فــال يســتطيع المســتأجر فــي دفــع اهنجــرة . و فســر الشــرط فــي هــذه الحال

إعطــاء المــدين م لــة لتنفيــذ االلتــزام ، و تعــين عليــه الحكــم بالفســخ ، ولكــن يشــترط إعــذار المســتأجر ورفــع الــدعوى 
 . ( 10208) بالفسخ ، وإنما يكون الحكم بالفسخ كاشفًا عن وقوع الفسخ ال منشئًا له

يكــون اإليجــار مفســوخًا مــن تلقــاء نفســه دون حاجــة إلــى حكــم أو  و صــل المــؤجر إلــى الــذروة إذا اشــترط أن
إنــذار . وفــي هــذه الحالــة يكــون العقــد مفســوخًا بمجــرد حلــول ميعــاد دفــع اهنجــرة وتخلــف المســتأجر عــن دفع ــا ، وال 

. وإنما قد يكون رفع الدعوى ضرور ًا للكشف عن فسخ العقد إذا  ( 10201)  مدني ( 186$ 118حاجة إلعذاره ) م 
. ولكن هذا الشرط ال يمنع المؤجر من طلب تنفيذ اإليجار دون فسخه ، وإال كان  ( 10210) ع المستأجر في ذلكناز 

 تحت رحمة المستأجر إذا شاء هذا جعل العقد مفسوخًا بامتناعه عن دفع اهنجرة .

ة وإذا اشـــترط المـــؤجر فســـخ اإليجـــار دون حاجـــة إلـــى حكـــم ، أن لـــه أن يلجـــأ إلـــى قاضـــي اهنمـــور المســـتعجل

                                                                                                                                                                    

تقبل الدفع به ، هما : أوال أن يظل المشتري متخلفاً عن الوفةاء حتةى صةدور الحكةم ، وثانيةاً أن ينبةه البةائع علةى المشةتري بالوفةاء ) 
والحكمان واردان في البيع ، ولكن مةا يسةري  –(  899ص  131رقم  4مجموعة أحكام النقض  1812نقض مدني أول مايو سنة 

 19ص  21رقم  1مجموعة عمر  1831يناير سنة  12انظر أيضاً : نقض مدني  –البيع في هذه المسألة يسري على اإليجار على 
 2مجموعةة أحكةام الةنقض  1811ديسةمبر سةنة  14 – 1119ص  291رقةم  1مجموعة أحكام الةنقض  1811نوفمبر سنة  23 –

رقةم  14المحامةاة  1842مةارس سةنة  28 – 82ص  4الل االسةتق 1893مارس سةنة  41استئناف وطني  – 821ص  148رقم 
 . 113ص  49م  1812ديسمبر سنة  41 – 212ص  12م  1899مايو سنة  12استئناف مختلط  – 199ص  99
( وقد يكتفي المؤجر بأن يشترط أن يكون اإليجار مفسوخا من تلقاء نفسه ، وفي هذه الحالة يكون الحكم منشةئاً للفسةخ ، وال  19299) 

اللتجاء إلى القضاء المستعجل لطرد المستأجر ، بخالف ما إذا اشترط أن يكون اإليجةار مفسةوخاً مةن تلقةاء نفسةه دون حاجةة يجوز ا
إلى حكم ، فإنه يجوز له في هذه الحالة االلتجاء إلى القضاء المستعجل ويكون هذا القضاء مختصاً ألنه يجةد أمامةه عقةداً مفسةوخاً ال 

فيضطر إلى الخوض في مسائل موضوعية . وقد قضةت محكمةة االسةتئناف الوطنيةة بأنةه إذا اشةترط فةي عقداً يطلب منه أن يفسخه 
عقد اإليجار أن مخالفة المستأجر ألحد شروطه تجعل العقد مفسوخاً من  تلقةاء نفسةه بةدون لةزوم إلجةراءات قضةائية ، وجةب العمةل 

 ( . 143ص  29الحقو   1893نوفمبر سنة  28استئناف وطني بهذا الشرط ومن تاريخ حصول المخالفة يعتبر العقد مفسوخاً ) 
( وقد قضت محكمة استئناف مصر بانهاذا كان منصوصا في عقد اإليجار على أنه يةف حالةة مخالفةة المسةتأجر ألي شةرط  19298) 

وخاً بمجةرد تقصةير من شروطه يكون للمؤجر فسخ العقد بدون تنبيه أو اتخاذ إجراءات قانونية ، كان مؤدي ذلك أن يصبحالعقد مفس
 813ص  498رقةم  18المحامةاة  1849نوفمبر سةنة  11المستأجر ، فاذاأنذر المستأجر بذلك زاد هذاالحق تأييداً ) استئناف مصر 

. ) 
وقد قضي بأن الشرط القاضةي بةأن  – 249ص  119رقم  3مجموعة أحكام النقض  1814مارس سنة  21( نقض مدني  19219) 

جة لاللتجاء إلى القضاء إذا تأخر المستأجر في القيام بالتزامه ال يعفي المؤجر من إثبات أن المستأجر قةد عقد اإليجار ينفسخ دون حا
 ( . 11ص  22م  1898نوفمبر سنة  19 – 18ص  12م  1891يناير سنة  1تأخر فعال عن دفع األجرة ) استئناف مختلط 

المخالفة ألي شرط من روط عقد اإليجار دون تنبيه رسةمي أو  قضت محكمة النقض بأن شرط اعتبار الفسخ واقعاً بمجرد حجصول
تكليف بالوفاء هو شرط فاسخ صريح يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد الفسخ ، وال يبقى له في اعتبار الفسخ حاصال فعةال 

(  139ص  182م رقةة 3مجموعةةة عمةةر  1831ينةةاير سةة  19إال التحقةق مةةن حصةةول المخالفةة التةةي يترتةةب عليهةةا ) نقةض مةةدني 
مصةةر الكليةةة  – 29ص  12م  1988فبرايةةر سةةنة  9 – 11ص  2م  1989ديسةةمبر سةةنة  11وانظةةر أيضةةاً : اسةةتئناف مخةةتلط 

مصةةر  – 212ص  22المجموعةةة الرسةةمية  1829يونيةةه  11الموسةةكي  – 212ص  21الحقةةو   1891مةةايو سةةنة  2الوطنيةةة 
 . 441ص  119رقم  12المحاماة  1841نوفمبر سنة  2الوطنية مستعجل 
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. وإذا اصــدر قاضــي اهنمــور  ( 10211) إلخــراج المســتأجر مــن العــين المــؤجرة إذا تــأخر هــذا اهنخيــر عــن دفــع اهنجــرة
 184المستعجلة حكمـًا بـإخالء العـين ، أخليـت فـورًا . ولكـن هـذا ال يمـس الموضـوع ، فيجـوز للمسـتأجر أن يلجـأ $

ار فال يستطيع المستأجر الرجـوع إلـى العـين إلى محكمة الموضوع بعد ذلك ، وهذه المحكمة قد تقضي بفسخ اإليج
 10212) ، وقد تقضي بعدم الفسخ فيرجع المستأجر إلى العين بعد أن أخالها بموجب حـم قاضـي اهنمـور المسـتعجلة

)  . 

وبالرغم من اتفاق المتعاقدين على فسخ اإليجار بال حاجة إلى حكم أو إنـذار ، فـإن تسـاهل المـؤجر  $188
سماحة للمستأجر أن يتأخر قليال عن دفع اهنجرة ، قد يفسر بأن هناك اتفاقـًا ضـمنيًا يلغـي في تنفيذ هذا الشرط ، و 

االتفــاق اهنول ، فــال يجــوز للمــؤجر بعــد ذلــك أن ينفــذ االتفــاق اهنول بدقــة إذا ســكن المســتأجر إلــى مــا تعــوده مــن 

                                                 

م  1821يونيةه سةنة  3 – 339ص  42م  1821مايو سنة  24 – 21ص  12م  1899يناير سنة  19( استئناف مختلط  19211) 
ض بأنةه إذا كةان وقد قضةت محكمةة الةنق – 29ص  39م  1822ديسمبر سنة  2 –) مهلة لإلخالء ال لدفع األجرة (  311ص  42

الثابت أن المستأجر تأخر في دفع األجرة المحكوم بها عليه نهائياً ، وهي األجرة المذكورة في عقد اإلجارة ، ثم تأخر كذلك فةي دفةع 
ما استجد من الباقي بعد ذلك ، فإن هذا التأخير يكفي لتحقق شةرط الفسةخ واختصةاص قاضةي األمةور المسةتعجلة بطةرد المسةتأجر ، 

فضةال عةن األجةرة المةذكورة فةي العقةد مةن زيةادة نازعةة المسةتأجر فةي  –ر في تحقق هذاالشرط أن يكون المؤجر قةد طلةب وال يؤث
رقةم  3مجموعةة عمةر  1831ينةاير سةنة  19استحقاقها وحكم بوقف الدعوى بالنسبة إلى هذه الزيادة المتنازع عليهةا ) نقةض مةدني 

 السابق .وهو الحكم اشمار إليه في الهامل  139ص  182
م  1898مةارس سةةنة  4 – 221ص  29م  1899يونيةه سةةنة  – 21ص  12م  1899ينةاير سةةنة  19( اسةتئناف مخةةتلط  19212) 

وقاضي األمور المستعجلة ليس له بأي حال أن يتعرض للموضةوع فةي حكمةه ، كةان يبةت فةي صةحة دفةع األجةرة  – 243ص  21
ن هناك حساباً بين المؤجر والمستأجر بسبب أنهما قد اشتركا في اسغالل العين بحوالة بوستة أو في أن عقد اإليجار قد تجدد أو في أ

( . ولكن قاضي األمور المستعجلة يكون مختصاً بالحكم باإلخالء بناء على  42ص  11م  1894ديسمبر سنة  8) استئناف مختلط 
مةايو سةنة  4والتويةف ) محكمةة جانةد البلجديكيةة وقوع الفسخ إذا تبين له أن أوجه دفاع المستأجر ليست جديةة ومقصةود بهةا المطةل 

( . وإذا عةةرض المسةةتأجر دفةةع األجةةرة علةةى المةةؤجر فقبةةل هةةذا األخيةةر ، لةةم يحكةةم قاضةةي األمةةور  129ص   1المحامةةاة  1821
 ( . 42ص  11م  1894ديسمبر سنة  8المتسعجلة بإخالء العين ) استئناف مختلط 

قاضي األمور المستعجلة في الحكم بإخالء العين المؤجرة عند تأخر المستأجر في دفةع وقد اتفق المتعاقدان صراحة على اختصاص 
األجرة ، في هذه الحالة يجب حتما على قاضةي األمةور المسةتعجلة الحكةم بةاإلخالء إذا تحقةق مةن تةأخر المسةتأجر عةن دفةع األجةرة 

ويسةتنج منةه وجةود شةرط ضةمني يقضةي بفسةخ العقةد وتوافر شرط االستعجال في القضية ، ولكن بشةرط أال يتعةرض لتفسةير العقةد 
حتما بمجرد التأخر عن دفع األجرة إذا لم يكن هذا الشرط مذكوراً صراحة في العقد ، ألن مثل هذا التفسير يعتبر تعرضاً للموضوع 

ص  22م  1819مايو سةنة  3 – 243ص  21م  1898مارس سنة  4 – 18ص  29م  1892ديسمبر سنة  2) استئناف مختلط 
284 . ) 

وإذا اشترط اختصاص قاضي األمور المستعجلة في اإلخالء بشةرط اإلنةذار ،  لةم يقةم مقةام اإلنةذار بروتسةتو يعلنةه مصةرف أصةبح 
دائناً باألجرة بطريق التحويل له من المؤجر ، بل البد من أن يقوم المؤجر نفسه باالنذار معلناً نيته في فسخ العقد ) اسةتئناف مخةتلط 

( . وإذا حصل المؤجر  على حكم من قاضي األمور امستعجلة باإلخءال من مدة طويلة ولم  239ص  21م  1898ة مارس سن 19
ينفذه ورضي بأن يستوفي جزءاً من األجرة المتأخرة ، فليس له أن يعود لتنفيذ هذا الحكةم ، فةإن األصةل فةي هةذه األحكةام أن تسةاعد 

المؤجر إلى قاضي الموضوع ، وليس الغرض منهةا أن تكةون وسةيلة لتهديةد المسةتأجر على تجنب البطء في االجرءاات إذا ما التجأ 
 ( . 219ص  21م  1814مارس سنة  1وحمله على دفع األجرة ) استئناف مختلط 

 1898نةوفمبر سةنة  19وانظر أيضاً في اختصاصا قاضي األمور المستعجلة بطرد المستأجر عند انتهاء اإليجار : استئناف مختلط 
م  1819أبريل سنة  14 – 112ص  22م  1819فبرايرة سنة  24 – 29ص  22م  1898أول ديسمبر سنة  – 241ص  21م 
 21 – 291ص  29م  1811مةارس سةنة  11 – 322ص  22م  1811يونيةه سةنة  24م  1811يناير نةة  21 – 211ص  22

 . 239ص  49م  1819ر سنة فبراي 29 – 12ص  49م  1812أكتوبر سنة  41 – 493ص  28م  1812أبريل سنة 
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 . ( 10219) التأخر في يدفع اهنجرة

 المطالبة بتعويض : -350

نفيذ العيني أو الفسخ ، فله في الحالتين أن يطلب تعو ضًا عما أصابه مـن الضـرر المؤجر التوسواء طلب  
بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامـه مـن دفـع اهنجـرة . وقـد تقـدم أنـه ال بـد م إعـذار المسـتأجر ، سـواء طلـب المـؤجر 

ؤجر المستأجر ، ورفـع . فإذا لم يعذر الم ( 10211)  مدني ( 218و  209التنفيذ العيني أو الفسخ أو التعو ض ) م 
دعوى بالفسخ وبالتعو ض ، وجاء المستأجر فـي المحكمـة وأدى مـا عليـه مـن اهنجـرة المتـأخرة ، فالقاضـي ال يحكـم 

 ال بالفسخ وال بالتعو ض ، ومصروفات القضية يتحمل ا المؤجرة .

ت اإلنذار الرسمي أما إذا أعذر المؤجر المستأجر ، فإن له أن يطالبه بالتعو ض . و دخل في ذلك مصروفا
ومـا أصـابه  ( 10211) طبقًا للقواعد المقررة في الفوائـد 181ومصروفات القضية التي يرفع ا وفوائد اهنجرة المتأخرة $

 . ( 10216) من الضرر بسبب انت اء اإليجار قبل الميعاد في حالة الحكم بالفسخ

 ( 10214) لم يكن مسئوال عن التعو ضولكن إذا أثبت المستأجر أن عدم الوفاء باهنجرة يرجع إلى قوة قاهرة ، 

                                                 

 248عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 319ص  312ص  422اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 198إيجار فقةرة  2( دي هلتس  19214) 
وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا كان في مسلك المؤجر إبهام فيما يتعلق بقثصده التمسك بالشرط الفاسةخ ،  – 491ص 

د اطمأن إلى عدم الفسةخ وانفةق مصةروفات لتهيئةة العةين السةتغاللها ، جةاز للمسةتأجر إذا طلةب المةؤجر الفسةخ أن وكان المستأجر ق
( . وال  138ص  81رقةم  22المجموعةة الرسةمية  1829مةارس سةنة  28يطالبه برد ما أنفقةه مةن مصةروفات ) اسةتئناف وطنةي 

يةر عةن طلةب الفسةخ فةإن هةذا الطلةب مةن حقةه ولةيس واجبةاً عليةه ) يجوز لكفيل المستأجر أن يحتج على المةؤجر بسةكوت هةذا األخ
 ( . 13ص  11م  1839نوفمبر سنة  4استئناف مختلط 

وهذا وهناك من الشرائع ما  لبت وجهة الرأفة بالمستأجر على مبدأ حرية التعاقد ، فقررت أنه بالر م من وجود الشرط الفاسخ فةي 
م تقنةين االلتزامةات  211نة وإمهةال المسةتأجر قبةل الحصةول علةى حكةم بالفسةخ : انظةر م أعلى مراتبه البد من اتخاذ إجراءات معي

وانظةةر فةةي التشةةريعات الفرنسةةية  –مةةن التقنةةين المةةدني النمسةةاوي  1119م  –مةةن التقنةةين المةةدني األلمةةاني  113م  –السويسةةري 
وانظةةر فةةي  – 191فقةةرة  19المختلفةةة فيمةةا يتعلةةق بإيجةةار األمةةاكن واإليجةةارات التجاريةةة واإليجةةارات الزراعيةةة بالنيةةول وريبيةةر 

وتعتبر الشرط الفاسخ باطال ال وجةود لةه دي بةا   1841مايو سنة  49و  1828مارس سنة  2التشريعات البلجيكية الصادرة في ي
 . 422. انظر فيما تقدم اإليجار للمؤلف فقرة  114قرة ف 3
 . 439( انظر آنفاً فقرة  19213) 
 221( وتقضي هذه القواعد بأن الفوائد ال تستحق إال من وقت المطالبة القضائية بها ما لم يوجد اتفا  على خالف ذلك ) م  19211) 

 مدني ( . 319لمستحقة عن الثمن ) انظر مدني ( . وهذا بخالف البيع ، فقد ورد في شأنه نص خاص بالفوائد ا
( ويةةدخل فةةي ذلةةك األجةةرة عةةن المةةدة الباقيةةة إذا بقيةةت العةةين دون إيجةةار بغيةةر تقصةةير مةةن المةةؤجر ، أمةةا إذا أوجةةرت فةةإن  19211) 

مةدني  324/  499التعويض يتحدد باألجرة عن مدة الخلو وما نقص من األجرة القديمة حتى تاريخ نهايةة اإليجةار القةديم ) انظةر م 
 12م  1891فبراير سنة  8 – 421ص  13م  1892يونيه سنة  11 – 22ص  13م  1892يناير سنة  8استئناف مختلط  –قديم 
ص  248. عبةةد الفتةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  411ص  291سةةليمان مةرقس فقةةرة  – 82ص  32م  1841ينةاير سةةنة  1 – 112ص 
491 . ) 
المستأجر بوفاء األجرة مستحيال ، وال يكفي أن يصبح القيام بهةذا االلتةزام أكثةر مؤونةة ( والقوة القاهرة هي التي تجعل قيام  19212) 

 11ومشقة . فال يعد قوة قاهرة أن يتعذر على المستأجر سحب ما أدعه من المةال فةي مصةرف بعةد صةور إعةالن تأجيةل الةدفع فةي 
 ( . 111ص  29م  1811فبراير سنة  11) استئناف مختلط  1811أ سطس سنة 
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 .  ( 10218) ، بل قد ال يكون مسئوال عن اهنجرة ذات ا

وقد يشترط المتعاقدان تعو ضًا معينـًا يحددانـه فـي عقـد اإليجـار فـي حالـة عـدم قيـام المسـتأجر بإلزامـه . فـإن 
تخفـيض مصـدر ربـح غيـر كان هـذا شـرطًا جزائيـًا اتبعـت فيـه القواعـد العامـة ، ومن ـا وجـوب إثبـات الضـرر وجـواز 

 . ( 10211) مشروع للمؤجر

 في العين المؤجرة ضمانات مؤجر العقار فيما يتعلق بالمنقوالت الموجودة

 وضع منقوالت في العين المؤجرة وحقوق المؤجر على هذه المنقوالت : -352

قديمـة قامـت ضمانا خاصة انفرد ب ا عن سائر الدائنين ، ولعل ا تخلفت عن تقاليـد  ( 10220) ولمؤجر العقار 
 على نفوذ مالك العقارات في الماضي .

وهذه الضمانات أربعة : ) أ ( وضع منقوالت في المكان المؤجر أو اهنرض الزراعية المؤجرة تضمن اهنجـرة 
. ) ب ( حا امتياز علـى هـذه المنقـوالت . ) ج ( حـا حـبس هـذه المنقـوالت . ) د ( حـا توقيـع الحجـز التحفظـي 

 على هذه المنقوالت .

 ونتناول هذه الضمانات اهنربعة ب ذا الترتيب .

 ) أ ( وضع منقوالت تضمن األجرة

 نصوص قانونية : -353

 من التقنين المدني على ما يأتي : 188تنص المادة  

" و جب على كل من استأجر منزال أو مخزنًا أو حانوتًا أو مكانًا مماثال لذلك أو أرضا زراعية أن يضع في 

                                                 

( وقد قضت محكمة النقض بأن قرار وزير التموين باالستيالء على الشركة المستأجرة وجميع موجوداتها قوة قاهرة تحةول  19219 )
دون قيام الشركة بدفع األجرة في المواعيد المحددة للوفاء بها ، ولكن ليس من أثر هذه القوة القةاهرة فسةخ اإليجةار ، وإنمةا كةان مةن 

بالنسبة إلى الشركة المستأجرة حتى زالةت تلةك القةوة التةي فةي كانةت تعةق تنفيةذه وسةلمت السةلطة العسةكرية شأنها وقف تنفيذه موقتاً 
 ( . 249ص  119رقم  3مجموعة أحكام النقض  1814ماس سنة  21مصانع الشركة وأموالها إليها ) نقض مدني 

يةة لعقةد اإليجةار وقةت فسةخه إذا ثبةت أنةه اسةتوفى ( فال يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بأجرة عةن المةدة التةي كانةت باق 19218) 
 1892ينةاير سةنة  8أجرة من مستأجر جديد أعلى من األجرة التي كانت مستحقة على المستأجر الذي فسخ عقده ) استئناف مخةتلط 

يكةةون ( . وإذا اشةةترط المةةؤجر أن يكةةن لةةه الحةةق فةةي اسةةترجاع األرض المةةؤجرة واالسةةتيالء علةةى المحصةةول الةةذي  22ص  13م 
موجوداً فيها في حالة تأخر المستأجر عن دفع األجرة ، وجب عليه إذا أراد استعمال هذا الحق أن يرد للمسةتأجر المصةروفات التةي 

 ( . 431ص  13م  1893يونيه سنة  11أنفقها على الزراعة ) استئناف مختلط 
رقةم  42المجموعةة الرسةمية  1841مارس سةنة  23( أما مؤجر المنقول فال شيء له ن هذه الضمانات الخاصة ) المنشية  19229) 

 ( . 1هامل  412ص  292سليمان مرقس فقرة  – 419ص  121
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ثاثًا أو بضائع أو محصوالت أو مواشي أو أدوات تكـون قيمت ـا كافيـة لضـمان اهنجـرة عـن سـنتين ، العين المؤجرة أ
أو عن كل مدة اإليجار إذا قلت عن سنتين ، هذا ما لم تكن اهنجرة قـد عجلـت .و عفـى المسـتأجر مـن هـذا االلتـزام 

 . ( 10221) إذا تم االتفاق على هذا اإلعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينًا آخر" 

 . ( 10222) 166/  981و قابل النص في التقنين المدني القديم المادة  $111

وفـي التقنـين المـدني  –و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري م ال مقابـل 
 . ( 10229) اللبناني ال مقابلوفي تقنين الموجبات والعقود  –وفي التقنين المدني العراقي ال مقابل  – 184الليبي م 

 مقدار األجرة التي يجب ضمانها المنقوالت التي يجب وضعها :  -354

و خلــص مــن الــنص المتقــدم الــذكر أن مســتأجر المبــاني ) المنــازل والمخــازن والحوانيــت واهنمكنــة المماثلــة  
رة تفـي قيمت ـا بمقـدار اهنجـرة كالمكاتب والمصانع ( أو اهنراضي الزراعيـة يلـزم بـأن يضـع منقـوالت فـي العـين المـؤج

$  112عــن مــدة اإليجــار إلــى حــد ســنتين . وإذا أن قــد دفــع أجــرة ســنتين مقــدمًا ، لــم يلتــزم بوضــع المنقــوالت حتــى  
. وعند انقضائ ما يلتزم بوضـع منقـوالت تفـي بـأجرة سـنتين  ( 10221) تنقضي السنتان اللتان دفع اهنجرة عن ما مقدماً 

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  299: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  19221) 

لو كان ذلك مستفاداً من  "عبارة   "إذا تم االتفا  على هذا اإلعفاء "عبارة الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن بعد 
، ثةم  111في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلةس النةواب تحةت رقةم  112ألنه ال ضرورة لها ، وصار رقم المادة   "الظروف

 ( . 131ص  – 133 3) مجموعة األعمال التحضيرية  199مجلس الشيوخ تحت رقم 
: يجب على من استأجر منزال أو مخناً أو حانوتاً أو ارض زراعية ونحوهةا أن يضةع  311/ 491م  التقنين المدني القديم(  19222) 

فيها أمتعة منزلية أو بضائع أو محصوالت ا آالت تفي قيمتها بتأمين األجرة مدة سنتين إن لم تكن مدفوعة مقدماً ، أو بتأمين األجةرة 
 ا كانت مدته أقل من سنتين . وهذا إن لم يوجد شرط بخالف ذل صريح أو دلت عليه قرائن األحوال .لغاية انقضاء اإليجار إذ

 ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .
 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  19224) 

هذا التقنين بوضع منقةوالت . ولكةن المنقةوالت الموجةودة فعةال فةي العةين فال يلتزم المستأجر في  –ال مقابل  التقنين المدني السوري
من هذا التقنين  1122و م  111المؤجرة تكون مثقلة بحق امتياز للمؤجر ويستطيع أن يحبسها وأن يوقع عليها الحجز التحفظي : م 

. 
تي توضع في العين المؤجرة ، فةي التقنةين الليبةي ، مصري ، فيما عدا أن المنقوالت ال 199) توافق م  192التقنين المدني الليبي م 

 يجب أن تكون قيمتها كافية لضمان األجرة عن كل مدة اإليجار دون وضع حد أقصى مدة سنتين ( .
ال يلتزم المستأجر في هةذا التقنةين بوضةع منقةوالت . ولكةن المنقةوالت الموجةودة فعةال فةي العةين  –ال مقابل التقنين المدني العراقي 

 . 849انظر عباس حسن الصراف فقرة  –مدني عراقي  1423ؤجرة تكون مثقلة بحق امتياز للمؤجر : من الم
فال يلتزم المستأجر في هذا التقنين بوضع المنقةوالت . ولكةن المنقةوالت الموجةودة فعةال  –ال مقابل تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

 لبناني . 123 – 121في المكان المؤجر يجوز للمؤجر حبسها : من 
 
عبةد المةنعم  – 131محمةد علةي إمةام فقةرة  – 241عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 414ص  294( سليمان مرقس فقةرة  19223) 

) ويةذهب  133ص  219وقارن منصور مصةطفى منصةور فقةرة  – 232ص  123عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 81البدراوي 
دماً وانقضت منهما سنة ، وجةب أن يضةع منقةوال تفةي بضةمان أجةرة سةنة حتةى يكةون لةدى إلى أن المستأجر إذا دفع أجرة سنتين مق
 المؤجر ضمان للوفاء بأجرة سنتين دائماً .
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 الفهرس العام

كانـت أقـل مـن سـنتين إال إذا اختـار أن يـدفع اهنجـرة مقـدمًا كمـا فعـل فـي المـدة اهنولـى . آخر ن أو المدة الباقيـة إذا 
كــل هــذا إذا كانــت مــدة اإليجــار ســنتين أو أكثــر ، فــإذا كانــت المــدة أقــل مــن ســنتين التــزم بتــأمين اهنجــرة أو دفع ــا 

. واهنراضـي الزراعيـة ،  ( 10226 ). أما مستأجر غير المباني واهنماكن المماثلـة ( 10221) مقدمًا عن مدة اإليجار فقط
 فإنه ال يلتزم بشيء مما تقدم .

والمنقوالت التي يضـع ا المسـتأجر فـي العـين المـؤجرة تختلـف بـاختالف هـذه العـين . فـإذا كانـت منـزال كانـت 
المنقــوالت فــي العــادة مفروشــات وأمتعــة منزليــة ، وإن كانــت العــين حانوتــًا أو مخزنــًا كانــت المنقــوالت بضــائع ، وإن 
كانت مكتبًا كانت المنقوالت أثاث هذا المكتب ، وإن كانت مصنعًا كانت المنقـوالت هـي اآلالت والمصـنوعات وإن 

 ( 10224) كانت أرضًا زراعية كانت المنقوالت المواشي $ واآلالت الزراعية وكـذلك المحصـوالت التـي تنتج ـا اهنرض
في العين المؤجرة وكل ما تنتجه العين من هذه  . وبالجملة كل ما يضعه المستأجر من المنقوالت ( 10228) ، وهكذا

المنقــوالت يكــون ضــامنًا لألجــرة ، علــى شــرط أن تكــون هــذه المنقــوالت ملكــًا للمســتأجر . وهنــاك قر نــة علــى أن مــا 
يضعه المستأجر فـي العـين المـؤجرة هـو ملـك ه حتـى يثبـت العكـس ، أو حتـى تقـدم قر نـة أخـرى علـى عكـس ذلـك 

أن المنقوالت ليست ملكًا للمستأجر ، فإن ا تبقى ضـامنة لألجـرة إذا اعتقـد المـؤجر بحسـن  كما سنرى وحتى لو ثبت
                                                 

مةن ضةمانات األجةرة وضةع منقةوالت فةي العةين المةؤجرة تفةي  "( وقد جاء فةي المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي :  19221) 

باألجرة مدة اإليجار دون أن تزيد على أجرة سنتين ، هذا ما لم تكن األجرة قةد عجلةت ، فةإن عجلةت ومضةت السةنتان وجةب وضةع 
قةدماً أجةرة سةتة ( . هةذا وإذا كةان المسةتأجر قةد دفةع م 131ص  3منقوالت أو تعجيل مةدة أخةرى ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية 

أشهر مثال ، فيكفي أن تكون قيمة المنقوالت واية بأجرة سنة ونصف أو باجرة المةدة الزائةدة علةى سةتة األشةهر إذا كانةت هةذه المةدة 
 أقل من سنة ونصف .

منقةوالت  "ع ولم يحدد التقنين المدني الفرنسي مدة معينة كما فعل التقنين المدني المصري ، بةل اقتصةر علةى إلةزام المسةتأجر بوضة
، فتحدد المدة أوال بالعرف وبالنظر إلى مهنة المستأجر . فإن لم يتيسر ذلك ، فقد اختلفت اآلراء ، فرأي يكتفي بضمان قسط   "كافية

 188فقرة  1من األجرة ، ورأي ثاني يشترط ضمان أجرة سنة كاملة ، ورأي ثال  يستوجب ضمان األجرة بكاملها ) بودري وفال 
فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 189فقرة  19بالنيول وريبير  – 292ص  429فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 291وفقرة 
 ( . 444اإليجار للمؤلف فقرة  – 2212

( وتعتبر العوامات والدهبيات من األماكن المماثلةة إذا أوجةرت للسةكنى  يةر مفروشةة ، فيلتةزم المسةتأجر بوضةع منقةوالت  19221) 
 ألجرة .فيها لضمان ا

( وإذا لم يضع المستأجر عند تسلم األرض الزراعية آالت ومواشي تفي بقيمة الضمان ، ولكن بذر فيها ما لو نتج محصوال  19222) 

لوفى بهذه القيمة فهل يعد هذا كافيا؟ أجابت محكمة االستئناف الوطنية في عهد التقنين المدني القديم على هذا السؤال بمةا يةأتي : بمةا 
) مدني قديم ( أوجبت على المستأجر أن يضع باألرض محصوالت أو آالت تفي قيمتها بتأمين األجةرة مةدة سةنتين ،  491أن المادة 

 1981أبريةل سةنة  2فال يمكن القول بأن المزروعات التي تنتج مةن األرض تغنةي عةن التأمينةات البةادي ذكرهةا ) اسةتئناف وطنةي 
هد التقنين المةدني القةديم صةحيح فةي عهةد التقنةين المةدني الجديةد ، لعةدم اخةتالف ( . وما قررته المحكمة في ع 432ص  4القضاء 

فةي الهةامل ، حية  أشةير إلةى مةا جةرت بةه العةادة مةن إعفةاء مسةتأجر  411التقنينين في هذه المسألة ) ومع ذلك انظر ما يلي فقرة 
 األرض الزراعية الصغيرة من دفع منقوالت ( .

وتوضةع المنقةوالت بمةا يتفةق مةع طبيعةة العةين المةؤجرة ، فيوضةع فةي  "ية للمشروع التمهيدي : ( وتقول المذكرة اإليضاح 19229) 

)   "المنةةزل األثةةا  ، وفةةي الحةةانوت البضةةائع واألدوات ، وفةةي األراضةةي الزراعيةةة المواشةةي واآلالت الزراعيةةة والمحصةةوالت
رض الذي أعدت له العةين المةؤجرة وبةاختالف حالةة ( ، فتختلف المنقوالت باختالف الغ 131ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 

بالنيةول وريبيةر  – 292ص  429فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 311فقةرة  2جيوار  – 299فقرة  1المستأجر ) بودري وفال 
 ( . 189فقرة  19
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 نية أن ا ملك له ، وسيأتي بيان ذلك .

وإذا وقــع خــالف بــين المــؤجر والمســتأجر يمــا إذا كانــت المنقــوالت الموضــوعة بــالعين المــؤجرة كافيــة لضــمان 
نه يمكن تقدير قيمة هـذه المنقـوالت بواسـطة أهـل الخبـرة ، وللمحكمـة اهنجرة في الحدود التي بيناها أو غير كافية فإ

 . ( 10221) أن تقوم بالمعاينة

 متى يعفى المستأجر من هذا االلتزام :  -355

على أنه يجوز إعفاء المستأجر من التزامه بوضع منقوالت في العين المؤجرة إذا اتفـا المتعاقـدان علـى ذلـك 
،  ( 10290) ، كما إذا أجر شخص آلخر محال على أن يكـون مكتـب سمسـار بسـيط . وقد يستفاد هذا االتفاق ضمناً 

ففي هذه الحالة ال ينتظر أن يضع المستأجر في المكتب منقوالت تفي بكل اهنجرة الواجب تأمين ا ، فقبول المؤجر 
ًا عـن حقـه فـي أن يتعاقد معه بـالرغم مـن ذلـك يعـد نـزوال منيـًا منـه عـن حقـه . كـذلك يعـد المـؤجر نـازال نـزوال ضـمني

مطالبة المستأجر بوضع منقوالت تفي بقيمة اهنجرة إذا كانت العين المؤجرة غرفة مفروشة ، فإن القـرائن تـدل علـى 
أن المؤجر لم يعتمد في ضمان اهنجرة على أمتعة أو مفروشات يضع ا المسـتأجر فـي العـين ، وعلـى ذل ال يثبـت 

 . ( 10291) رضًا في العين المؤجرة من المنقوالتللمؤجر حا امتياز على ما قد يحضره المستأجر ع

                                                 

وانظةر  – 1192فقةرة  1بةودري وفةال  – 312فقرة  2جيوار  – 411ص  11م  1894مايو سنة  22( استئناف مختلط  19228) 

ويجةةب أن تجةةاوز قيمةةة المنقةةوالت األجةةرة المضةةمونة بمةةا يسةةمح بتغطيةةة مصةةروفات البيةةع الجبريةةة  – 449اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة 
واحتمال نزول الثمن عند البيع بةالمزاد . وال يعتةد إال بةالمنقوالت الماديةة القابلةة للحجةز والتةي تكةون ظةاهرة بحية  يمكةن اعتبارهةا 

. وال يعتةد باألسةهم والسةندات والنقةود والمصةروفات  ( linge) والبيانةات  ( argenterie) اً . فيعتةد بةاألواني مرهونة رهنةا  ضةمني
فقةرة  1والمجوهرات ، كما ال يعتد بالمنقوالت  ير المملوكة للمسةتأجر إذا كةان المةؤجر يعلةم أنهةا  يةر مملوكةة لةه ) بةودري وفةال 

التأمينةات  – 414ص  294سةليمان مةرقس فقةرة  – 189فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 314فقرة  2جيوار  – 291فقرة  – 293
 ( . 2و  1هامل  421ص  241عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –وما بعدها  412وفقرة  419فقرة  1811العينية سنة 

نقةوالت فةي العةين المةؤجرة ، وقد يتم االتفا  على اإلعفاء مةن وضةع م "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  19249) 
 ( . 131ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "ويستفاد هذا االتفا  من الظروف كما لو كان اإليجار لشخص مهنته السمسرة

ينةةاير سةةنة  12محكمةةة السةةين الفرنسةةية  – 28 – 4 – 12داللةةوز  1911ديسةةمبر سةةنة  19( محكمةةة بروكسةةل البلجيكيةةة  19241) 

 . 932ص  182فقرة  19بالنيول وريبير  – 189فقرة  1بودري وفال  – 49 – 1 – 1819داللوز  1819
وجرت العادة في مصر بإعفاء مستأجر األرض الزراعية الصغيرة من وضع منقةوالت فيهةا تفةي بضةمان األجةرة ) سةليمان مةرقس 

منصةور مصةطفى  – 432 ص 131محمةد علةي إمةام فقةرة  – 422ص  241عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 413ص  294فقرة 
 . 232ص  123عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 133ص  219منصور فقرة 

وإيجار قاعة للمحاضرات أو لأللعةاب الرياضةية ال يسةتلزم أن يوجةد فةي القاعةة إال المنقةوالت الالزمةة للغةر الةذي أعةدت لةه ، هةي 
 ( .  299فقرة  1ها ) بودري وفال منقوالت محدود القيمة قد ال تفي بضمان األجرة ، ومع ذلك يكتفي ب

 مدني على األرض الزراعية . 199والمستأجر ألرض فضاء ال يلتزم بوضع منقوالت فيها ، وقد اقتصر نص المادة 
وقضي بأنه إذا أجر المدعي محال على أن يكون مخبزاً ولم يضع في المستأجر سوى األدوات الالزمة إلدارته ، وأقةر المةدعي هةذا 

سنوات ، فيس له بعد ذلك الحق في طلب اإلخةالء لعةدم وجةود منقةوال تفةي قيمتهةا بتةأمين األجةرة مةدة سةنتين ، ألنةه قةد الوضع عدة 
 ( . 128رقم  32المجموعة الرسمية  1831يناير سنة  14رضي ضمناً باإلعفاء من ذلك ) محكمة الخليفة 
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و جــــوز إعفــــاء المســــتأجر مــــن االلتــــزام إذا قــــدم تأمينــــات أخــــرى ، كــــرهن ا كفالــــة فيكــــون االلتــــزام بــــدليًا ، إذ 
المستأجر ملزم أصال بوضع منقوالت كافية ، وتبرا ذمته من هذا االلتـزام إذا ه قـدم بـدال منـه تأمينـًا آخـر عينيـًا أو 

 . ( 10292) مدني سالف الذكر 188وقد ورد هذا الحكم صراحة في العبارة اهنخيرة م المادة شخصيًا . 

وال يوجد مـا يمنـع مـن أن يجمـع المـؤجر بـين الضـمانين ، فيتفـا مـع المسـتأجر علـى أن يضـع هـذا منقـوالت 
فإذا كان للمستأجر كفيل كافية في العين المؤجرة وعلى أن يقدم في الوقت ذاته تأمينًا أو شخصيًا أو االثنين معًا . 

شخصـــي ، ف ـــو ملتـــزم عنـــه بـــدفع اهنجـــرة فـــي الحـــدود التـــي تقررهـــا أحكـــام الكفالـــة ، ولكفيـــل إذا دفـــع اهنجـــرة عـــن 
 10299) المستأجر الرجوع على هذا اهنخير وعلى الكفيل العيني ، وله أن يحل محل المؤجر في الضمانات التـي لـه

ال يسوأ للكفيل أن يحتج على المؤجر بعدم إجبار المستأجر على وضع  ، وذلك كله طبقًا للقواعد العامة . ولكن (
 . ( 10291) منقوالت في العين المؤجرة ، هننه لو جاز احتجاج الكفيل على المؤجر بذلك ، لما كانت للكفالة فائدة

 جزءا هذا االلتزام : -356

رة علـى النحـو الـذي تقـدم ، فإنـه ولما كان المستأجر ملتزمًا بوضع منقوالت في العين المؤجرة لضـمان اهنجـ 
إذا اخل بالتزامه بأن لـم يضـع منقـوالت كافيـة مـن أول اهنمـر ، أو وضـع هـذه المنقـوالت ثـم نقل ـا بعـد ذلـك كل ـا أو 

، وجب الرجـوع إلـى القواعـد العامـة . وهـذا تقضـي بـأن يكـون للمـؤجر طلـب  ( 10291) بعض ا بحيث لم تصبح كافية
 ضًا عما قد يصيب من الضرر .الفسخ ، وله كذلك أن يطلب تعو 
                                                 

)   "المنقةوالت تقةديم تةأمين آخةر ككفالةة شخصةية أو عينيةة ويغنةي مةن "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيةدي :  19242) 

وفي القانون الفرنسي ال يغني تقديم الكفالة عن وضةع المنقةوالت الالزمةة السةتعمال  –(  131ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 
مةدني  1211ر م وانظة – 441ص  421فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 188فقةرة  19العين فيمةا أعةدت لةه ) بالنيةول وريبيةر 
 فرنسي بالنسبة إلى األراضي الزراعية .

( ويحل الكفيل محل المؤجر في حق االمتياز الذي لةه علةى منقةوالت المسةتأجر ، ويجةوز لةه كةذلك أن يحجةز عليهةا حجةزاً  19244) 
ز الةذي لةه علةى تحفظياً كما لو كةان هةو المةؤجر ، وقةد قضةت محكمةة اسةتئناف مصةر بأنةه إذا أهمةل المةؤجر اسةتعمال حةق االمتيةا

من القانون المدني ) القديم ( ، جةاز للكفيةل أن يتمسةك ضةده بةنص المةادة  191حاصالت المستأجر كنص الفقرة السادسة من المادة 
مدني ) قديم ( التي نصت على أن الكفيل تبرأ ذمته بمقدار ما أضاع الدائن بتقصيره م التأمينات التي كانةت لةه ، وحكةم المةادة  119
المحاماة  1821ديسمبر سنة  29ي ) قديم ( حكم مطلق يتناول الكفيل المتضامن والكفيل  ير المتضامن ) استئناف مصر مدن 119
 ( . 242ص  1
وهذا بخالف مةا إذا وضةع المسةتأجر بالفعةل منقةوالت فةي  – 212ص  11الحقو   1981أبريل سنة  2( استئناف وطني  19243) 

 العين وأهم المؤجر استعمال حق امتيازه عليها ، فإن المؤجر يكون في هذه الحالة مسئوال كما سبق القول .
ان يعلةم أن هةذه هذا وإذا كان للكفيل منقوالت في العين المؤجرة ، فامتياز المةؤجر يشةملها إذا أن هةذا األخيةر حنةي النيةة . أمةا إذا كة

المنقوالت ملك الكفيل ، فال يكون له حق امتياز عليها وال يستطيع توقيع الحةج التحفظةي ، ألن الكفيةل ال يلتةزم بصةفته مسةتأجراً بةل 
 بصفته كفال شخصياً .

كثةر مةن األجةر ( ولكن الظاهر أن للمستأجر الحق في إخرا  جزء من المنقوالت من العين المؤجرة بعد أن يدفع قسطاً أو أ 19241) 

( . وللمسةتأجر كةذلك  292فقةرة  1، بشرط ن يبقى من هذه المنقوالت مقدار ما يفي بقيمة األجرة التي لم تدفع بعةد ) بةودري وفةال 
( . وإذا كانت المنقوالت الموجودة بةالعين  439فقرة  19أن ينقل أمتعته من العين المؤجرة على أن يأتي بأخرى تحل محلها ) هيك 

بضائع معدة للبيع ، جب على المستأجر أن يأتي ببضائع أخرى تحل محلها عند بيعها ، وإال جاز للمةؤجر أن يطلةب تعيةين المؤجرة 
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و بــدوا أن لــه أيضــًا أن يطلــب التنفيــذ العينــي ، فيلــزم المســتأجر بوضــع منقــوالت كافيــة فــي العــين المــؤجرة . 
والمـذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي تقـول فــي هــذا الصــدد : " وإذا أخــل المسـتأجر بالتزامــه مــن وضــع منقــوالت 

. ولكن  ( 10296) العامة"  114يلزمه بذلك أو أن يفسخ اإليجار طبقًا للقواعد $ في العين المؤجرة ، كان للمؤجر أن
هنـــا رأيـــا يـــذهب إلـــى أن المـــؤجر ال يســـتطيع أن يطلـــب الحكـــم بـــإلزام المســـتأجر بوضـــع منقـــوالت كافيـــة فـــي العـــين 

إذا أراد ، أن المؤجرة ، فإن هذا أمر يتعلا بشخص المستأجر فال يجوز إجبـاره عليـه ، وإنمـا يسـتطيع المسـتأجر ، 
. وقــد يقــال إن  ( 10294) يتــوفى الحكــم بالفســخ إذا هــو وضــع منقــوالت كافيــة فــي العــين المــؤجرة قبــل النطــا بــالحكم

المؤجر يستطيع أن يلجأ إلى طر قة الت ديد المالي إلجبـار المسـتأجر علـى وضـع المنقـوالت . ولكـن إذا نظرنـا إلـى 
ال يلجأ إلى مطالبـة المسـتأجر بوضـع منقـوالت قـد ال تكـون عنـده وال المسألة من الناحية العملية ، نرى أن المؤجر 

يمكنه الحصول علي ا ، والت ديد المالي ليس بالطر ا العملي للوصول إلـى هـذا الغـرض . والمـؤجر ، إذا لـم يختـر 
لغالـب فسخ اإليجار مع التعو ض ، فإن أمامـه طر قـًا عمليـًا آخـر يسـتطيع أن سـلكه . ذلـك أن اهنجـرة ، وهـي فـي ا

، تحــل بجميــع أقســاها ، هنن اهنجــل يســقط بعــدم تقــديم التأمينــات أو  ( 10298) تــدفع علــى أقســاط فتعتبــر دينــًا مــؤجالً 
مـدني . فالمسـتأجر الـذي ال يضـع منقـوالت كافيـة فـي العـين المـؤجرة ، أو  249بإضعاف ا كما تقضي بذلك المادة 

ف لضمان اهنجرة ، يكون قد امتنع عن تقـديم مـا يلزمـه يقلل من هذه المنقوالت بحيث يصبح ما يبقى من ا غير كا
، أو أضـعف بفعلـه إلـى حـد كبيـر مـا أعطـي المـؤجر  ( 10291)  مـدني ( 9(/ 249القانون بتقديمه مـن تأمينـات ) م 

مـدني ( ، السـيما إذا لـوحظ أن للمـؤجر علـى هـذه المنقـوالت حـا امتيـاز ، وال شـك فـي أن  242/2) م من تـأمين 
و ترتــب علــى ذلــك أن اهنجــرة المقســطة تســتحا الــدفع بأكمل ــا ، و ســتطيع المــؤجر أن يطالــب  هــذا تــأمين خــاص ،
 . ( 10210) المستأجر ب ا فوراً 

                                                                                                                                                                    

 – 211فقةةرة  1حةارس قضةةائي علةةى البضةةائع التةي لةةم يةةتم بيعهةةا ليتةةولى قةبض ثمةةن هةةذه البضةةائع ضةمانا لألجةةرة ) بةةودري وفةةال 
وللمؤجر أن يراقب تنفذ هذا االلتزام  –(  83ص  1م  1998أبريل سنة  3مختلط قارن استئناف  – 189فقرة  19بالنيول وريبير 

دون أن يضايق المستأجر بهذه المراقبة ، وال أن يطلةب منةه كفةيال لةم يتعهةد بإحضةاره . ويعةد مضةايقة دو مبةرر أن يفةتل المةؤجر 
ع المنقةوالت أو كلهةا علةى أن تحةل محلهةا منقةوالت حقيبة المستأجر علناً ليثبةت مةن أنةه ل م يضةع فيهةا شةيئاً للمسةتأجر أن يخةر  بة
اإليجةار  – 438فقةرة  19هيةك  – 321فقةرة  21المستأجر من الباطن ، بشةرط أن يةتم ذلةك سةريعاً دون تةراخ أو إبطةاء ) لةوران 

 ( . 1هامل  321ص  442للمؤلف فقرة 
عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 413ص  294وانظر سليمان مرقس فقرة  – 131ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19241) 

 . 422ص  2431
 . 2هامل  321ص  442اإليجار للمؤلف فقرة  – 219فقرة  1( بودري وفال  19242) 
 في الهامل . 448( انظر آنفاً فقرة  19249) 
. ولكةن يقةاس   "إذا لم يقةدم للةدائن مةا وعةد فةي العقةد بتقديمةه مةن التأمينةات "مدني تنص على ما يأتي :  224/4( والمادة  19248) 

التأمين الواجب بحكم القانون على التأمين الموعود به في العقد ، ففي الحالتين إذا لم يقدم المدين التأمين سقط األجةل ، وقةد جةاء فةي 
قياسةاً فإذا لم يقدم المدين التأمين الخاص الذي وجبه القانون ، كان هةذا سةبباً فةي سةقوط األجةل ،  "الوسيط في هذا المعنى ما يأتي : 

 ( . 121ص  23فقرة  2) الوسيط   "على حالة التأمين الموعود به الذي لم يقدم
( وقد أخذ القضاء المصري بهذا المبدأ ، فقضت محكمة اإلسكندرية الوطنيةة بأنةه يجةب أن يوجةد فةي األراضةي والمحةالت  19239) 
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 ) ب ( حق امتياز المؤجر على المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة

 الحق الممتاز ومرتبته :  -357

" أجرة المباني واهنراضـي الزراعيـة لسـنتين من التقنين المدني على أن  1119تنص الفقرة اهنولى من المادة 
أو لمدة اإليجار إن قلت عن ذلك ، وكل حا آخر للمؤجر بمقتضى عقـد اإليجـار ، يكـون ل ـا جميعـًا امتيـاز علـى 
ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكًا للمستأجر من منقوالت قابل للحجز ومن محصـول زراعـي"  . و ؤخـذ مـن 

جر ممتاز ، سواء كان المؤجر هو المالك للعين المؤجرة ، أو كان مستأجرًا أصليًا أجر من هذا النص أن حا المؤ 
. أو اهنراضـي  ( 10211) باطنه ، أو مالكًا لحا االنتفاع ، أو غير ذلك ، ولكن االمتياز ال يكون إال لمؤجر المبـاني

 الزراعية كما هو صر ح النص .

، حتـى لـو كـان ت مسـتحقة عـن مـدة أكثـر مـن سـنتين  ( 10212) وحا االمتياز يضـمن اهنجـرة المسـتحقة كل ـا
. وقد رأينا أن المنقوالت التي يلتـزم المسـتأجر بوضـع ا يكفـي  ( 10219)  مادامت لم يتسقط بالتقادم ) بخمس سنين (

أن تفــي قيمت ــا بــأجرة ســنتين ، فحــا االمتيــاز إذن مســتقل عــن هــذا االلتــزام مــن حيــث أنــه ال يتقيــد بمدتــه . وكــذلك 
االمتيـاز فوائـد اهنجـرة المسـتحقة والمصـروفات . و ضـمن حـا االمتيـاز أخيـرًا كـل منـا يسـتحا للمــؤجر  يضـمن حـا

بموجب عقد اإليجار ، كـالتعو ض المسـتحا علـى المسـتأجر بسـبب عـدم عنايتـه بالمحافظـة علـى العـين المـؤجرة ، 
 10211) د اإليجار أو غير ذلكالمستحا بسبب عدم قيام المستأجر بالشروط التي يتضمن ا عق 111أو التعو ض $

. هنا أيضًا يستقل حا االمتياز عن التزام المستأجر بوضع المنقوالت ، فااللتزام اهنخير يقاس بـأجرة سـنتين كمـا  (
رأينا ، أما حا االمتياز فيضمن اهنجـرة عـن سـنتين أو أكثـر علـى مـا قـدمنا كمـا يضـمن كـل التـزام آخـر يترتـب فـي 

 . ( 10211) جارذمة المستأجر بموجب عقد اإلي
                                                                                                                                                                    

ألقل تأمينةاً لإليجةارة ، وتكةون هةذه المنقةوالت ضةامنة المؤجرة من المحصوالت واألمتعة ما توازى قيمتها أجرتها مدة سنتين على ا
لألجرة ، وللمؤجر حق االمتياز عليها عمن سواه . فإذا حصل في المنقوالت المذكورة تبديد أو ضةياع أو مةا يوجةب ضةعف التةامين 

د التةأمين محافظةة علةى حقةه على األجرة ، استحقت قيمة األجرة ولو لم يكن قد حل أجلها ، وجاز للمؤجر المطالبة بةذلك ومنةع تبدية
وانظةةر سةةليمان  – 442اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 199ص  11الحقةةو   1981ديسةةمبر سةةنة  8االمتيةةازي ) اإلسةةكندرية الوطنيةةة 

 ( . 413ص  294مرقس فقرة 
 ( وما هو في حكم المباني من األماكن . 19231) 
ملت األجةرة علةى جةزء متغيةر ، كمةا إذا جعلةت إلةى حتى لو اشةت – 188ص  1م  1983يناير سنة  41( استئناف مختلط  19232) 

أما إذا كان شا ل العةين ال يرطبةه بالةدائن عقةد إيجةار ، إمةا مباشةرة  –جانب األجرة األساسية أجرة إضافية تتغير بتغير المحصول 
 12معه وإما بطريق  ير مباشر مع المستأجر منه ، لم يكن للدائن ال حق امتياز وال حق توقيع الحجز التحفظةي ) اسةتئناف مخةتلط 

 ( . 481ص  4م  1981يونيه سنة 
والت ، حتةةى لةةو دفةةع المسةةتأجر األجةةرة المسةةتحقة وقةةت الحجةةز ليوقةةف ( ويضةةمن األجةةرة التةةي تسةةتحق إلةةى يةةوم بيةةع المنقةة 19234) 

 إجراءات التنفيذ ، بشرط أن تكون األجرة الالحقة قد استحقت .
 . 34ص  22المجموعة الرسمية  19821فبراير سن  13( استئناف مصر  19233) 
( وقد أصبح التوسع في حق امتياز المؤجر معرضاً للنقد . واقتصر تقنين االلتزامات السويسري علةى إعطةاء المةؤجر حةق  19231) 
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وهــذا الحــا ال يتجــزأ ، فكــل المنقــوالت التــي هــي محــل االمتيــاز تضــمن الحــا الممتــاز بجميــع أجزائــه . فــأي 
 منقول من ا يضمن كل الحا ، وأي جزء من الحا مضمون بجميع المنقوالت .

ن ثمــن مــدني علــى مــا يــأتي : " وتســتوفي هــذه المبــالغ الممتــازة مــ 1119وتــنص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
اهنمــوال المثقلـــة باالمتيـــاز بعـــد الحقـــوق المتقدمـــة الـــذكر ، إال مـــا كـــان م هـــذه الحقـــوق غيـــر نافـــذ فـــي حـــا المـــؤجر 
باعتبــــاره حــــائزًا حســــن النيــــة"  . والحقــــوق الممتــــازة التــــي تتقــــدم حــــا امتيــــاز المــــؤجر و شــــير إلي ــــا الــــنص هــــي : 

ن ضــرائب ورســوم وحقــوق أخــرى مــن أي نــوع كــان ،  المصــروفات القضــائية ، والمبــالغ المســتحقة للخزانــة العامــة
والمبالغ التي صرفت في حفظ المنقوالت محـل االمتيـاز إال إذا كـان المـؤجر حسـن النيـة أي ال يعلـم ب ـا ، والمبـالغ 
المسـتحقة للخــدم الكتبــة والعمــال وكــل أجيــر آخــر لســتة أشـ ر ، والمبــالغ المســتحقة عمــا تــم تور ــد يــده للمــدين ولمــن 

مأكل وملبس لستة أش ر ، والنفقة المستحقة في ذمة المدين هنقاربه لستة أش ر ، والمبالغ المنصرفة في يعول من 
ـــذر والســـماد وغيـــره مـــن مـــواد التخصـــيب والمـــواد المقاومـــة للحشـــرات ، والمبـــالغ المنصـــرفة فـــي أعمـــال الزراعـــة  الب

لمـؤجر حسـن النيـة أي ال يعلـم ب ـا . وتفصـيل والحصاد ، والمبالغ المسـتحقة فـي مقابـل آالت الزراعـة إال إذا كـان ا
 ذلك كله عند الكالم في حقوق االمتياز في الجزء الخاص بالتأمينات .

 المنقوالت محل االمتياز : -358

أما المنقـوالت التـي هـي محـل االمتيـاز فتختلـف بـاختالف العـين المـؤجرة ، وقـد سـبا بيـان ذلـك عنـد الكـالم  
بوضع منقوالت في العين المؤجرة تكـون ضـمانًا لألجـرة ، وفـي هـذا يتفـا حـا االمتيـاز  100في التزام المستأجر $

. مـا دامـت  ( 10216) مع هذا االلتزام اهنخيرة . والمنقوالت بوجه عـام هـي جميـع المنقـوالت الموجـودة بـالعين المـؤجرة
 . ( 10214) ملكًا للمستأجر كاهنمتعة المنزلية والبضائع والمواشي والمحصوالت وغير ذلك

                                                                                                                                                                    

سويسةري ( . وهنةاك رأي ذهةب  222حبس ال حق امتياز ، وقصر الحق على أجرة سنة انقضت وأجرة الستة األشهر الجارية ) م 
اإليجةةار   – 421ص  1ؤجر مةةرة واحةةدة ) بيةةدان فةةي التأمينةةات العينيةةة والشخصةةية إلةةى أبعةةد مةةن ذلةةك ، ويشةةير بإلغةةاء امتيةةاز المةة

 ( . 331ص  448للمؤلف فقرة 
( أما إذا استأجر شخص أرضا فضاء على أن يقيم فيها مباني وأجر هذه المباني ، فةالمنقوالت الموجةودة فةي المبةاني يكةون  19231) 

ص  42م  1829مةارس سةنة  12ي ( ال لمةؤجر األرض ) اسةتئناف مخةتلط عليها حق امتياز لمسةتأجر األرض ) أي مةؤجر المبةان
291 . ) 
واألسةةاس القةةانوني  –(  324ص  31م  1828يونيةةه سةةنة  3( وال تةةدخل النقةةود وال األورا  الماليةةة ) اسةةتئناف مخةةتلط  19232) 

مةؤجرة تعتبةر كأنهةا فةي حيةازة المةؤجر ، المتياز المؤجر يقوم على فكرة رهن الحيازة الضمني ، ألن المنقوالت الموجودة بالعين ال
ويد المستأجر كيده في ذلك . أمةا األصةل التةاريخي لالمتيةاز فيرجةع إلةى القةانون الرومةاني ، وانتقةل االمتيةاز إلةى القةانون الفرنسةي 

طبقةة المةؤجرين مةن القديم ، ثم إلى التشريعات الحديثة في أشكال مختلفة .ووجوده في القوانين الماضية والحاضرة شةاهد علةى مةا ل
فقةرة  – 222وفي األصل التاريخي لالمتياز بوتييه في اإليجار فقرة  – 1113فقرة  2سلطان ) كوالن وكابيتان ودي المور انديير 

228 . ) 
وينبني على أن أساس االمتياز هو رهن ضمني أنه إذا باع المالك العين المؤجرة أو انتهت يةده ألي سةبب ، ضةاعت حيازتةه فضةاع 

يه حق االمتياز . وقد قضي بأنه من المقرر قانوناً أن أساس امتياز المؤجر وجود رهن ضمني لمؤجر العين على ما بها من متاع عل
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ومـن هــذا نــرى أنــه يمكــن القــول بوجــه عــام إن هــذه المنقــوالت تكــون فــي العــادة موجــودة فــي العــين المــؤجرة ، 
. إال أنــه قــد يتفــا أن يكــون المســتأجر قــد أخــرج المنقــوالت م العــين ومــع ذلــك  ( 10218) وإن ــا تكــون ملــك المســتأجر

ملكـًا للمسـتأجر و ثبـت للمـؤجر حـا االمتيـاز  يبقى حا امتياز المؤجر علي ا ، كما يتفا أيضًا أال تكـون المنقـوالت
 علي ا بالرغم من ذلك . ونستعرض كال من هذين الفرضين .

 منقوالت مثقلة باالمتياز ولكن المستأجر أخرجها من العين  المؤجرة : -359

ن مــدني علــى مــا يــأتي : " وإذا نقلــت اهنمــوال المثقلــة باالمتيــاز مــ 1119تــنص الفقــرة الخامســة مــن المــادة  
العــين المــؤجرة علــى الــرغم مــن معارضــة المــؤجر ا علــى غيــر علــم منــه ، ولــم يبــا فــي العــين أمــوال كافيــة لضــمان 
الحقوق الممتازة ، بقي االمتياز قائمـًا علـى اهنمـوال التـي نقلـت دون أن يضـر ذلـك بـالحا الـذي كسـبه الغيـر حسـن 

الغيــر لمــدة ثالثــة ســنوات مــن يــوم نقل ــا إذا أوقــع  النيــة علــى هــذه اهنمــوال ، و بقــى االمتيــاز قائمــًا ولــو أضــر بحــا
المـؤجر علي ـا حجـزًا اسـتحقاقيًا فـي الميعــاد القـانوني . ومـع ذلـك إذا بيعـت هـذه اهنمــوال إلـى مشـتر حسـن النيـة فــي 
ســوق عــام أو فــي مــزاد علنــي أو ممــن يتجــر فــي مثل ــا ، وجــب علــى المــؤجر أن يــرد الــثمن إلــى هــذا المشــتري"  . 

الــنص أنــه إذا اخــرج المســتأجر المنقــوالت المثقلــة باالمتيــاز مــن العــين المــؤجرة علــى غيــر علــم أن  و ف ــم مــن هــذا
المؤجر أو بالرغم من معارضته ، بحيث ال يبقى في العين ما يكفـي لضـمان الحقـوق الممتـازة ، فـإن حـا االمتيـاز 

حسـن النيـة حـا علـى هـذه المنقـوالت ، يبقى قائمًا على اهنموال التي نقلت لضـمان هـذه الحقـوق . فـإذا ثبـت للغيـر 
كأن اشتراها مشتر حسن النية ال لعلم بحا االمتيـاز التـي يقل ـا فـال يخلـو الحـال مـن أحـد فرضـين : غمـا أن يكـون 
المؤجر قد أوقع على هذه المنقوالت حجزًا استحقاقيًا في خالل ثالثين يومًا مـن يـوم نقل ـا علـى الوجـه الـذي سـنبينه 

ذا الفرض يبقى حا االمتياز قائمًا لمدة ثالث سنوات من يوم النقل ، وتنتقل مكية المنقوالت إلى فيما يلي ، وفي ه
، إال إذا كان المشتري قد اشترى المنقوالت في سـوق عـام أو فـي مـزاد علنـي أو  ( 10211) المشتري مثقلة ب ذا الحا

وإمـا أن يكـون المـؤجر لـم يوقـع عـل  ممن يتجر في مثل ا فعندئـذ يجـب علـى المـؤجر أن يـرد الـثمن إلـى المشـتري .
المنقــوالت حجــزًا اســتحقاقيًا أو وقعــه بعــد انقضــاء ميعــاد الثالثــين يومــًا ، وفــي هــذا الفــرض تخلــص للمشــتري ملكيــة 
                                                                                                                                                                    

، إذ المفروض أن حيازته مستمرة ر م اإليجار ، فإذا باع المالك العين أو انتهت يده ألي سبب ضاعت حيازته ، ومن ثم يضع حقه 
االمتياز لمؤجر إال إذا كانت اإلجارة حقيقية ، أما إذا صورية أو باطلة فال يترتةب عليهةا أي أثةر كحةق  في االمتياز . وال يعطي حق
 ( . 232ص  1المحاماة  1821مارس سنة  1االمتياز وخالفه ) كفر الشيخ 

لمةؤجرة ، ألن ( وللمؤجر أن يستأنف حكماً صةدر ضةد المسةتأجر بعةدم ملكيةة هةذا األخيةر للمحصةوالت الموجةودة بةالعين ا 19239) 
المؤجر صالحاً في ذلك إذ له حق امتياز على هذه المحصوالت ، أي أن المؤجر يتدخل خصماً ثالثةاً فةي االسةتئناف أو يسةلك طريقةا 

(  141ص  123رقم  19جازيت  11829فبراير سنة  12اعتراض الخار  عن الخصومة على الحكم الصادر ) استئناف مختلط 
. 
منقةةوالت التةةي أخرجةةت مةةن العةةين المةةؤجرة خلسةةة أو بةةالر م مةةن معارضةةة المةةؤجر تكةةون فةةي حكةةم  ( ويعلةةل ذلةةك بةةأن ال 19238) 

  "الحيةازة فةي المنقةول سةند الملكيةة "، ومن المعروف أن قاعدة  vol de gageالمنقوالت المسروقة ، وهذا ما يسمى بسرقة الرهن 

 ال محل للتمسك بها في حالة المنقوالت المسروقة .



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

المنقوالت خاليـة مـن حـا االمتيـاز ، وقياسـًا علـى مـا تقـدم ، إذا أخـرج المسـتأجر منقوالتـه م العـين المـؤجرة خلسـة ا 
المؤجر ، ووضع ا في عين أخـرى اسـتأجرها كـذلك ، ووقـع المـؤجر اهنول الحجـز االسـتحقاقي بالغرم من معارضة 

المنقـوالت فـي خـالل ثالثـين يومـًا مـن نقل ـا ، فـإن حـا امتيـازه يتقـدم علـى حـا امتيـاز المـؤجر الثـاني  102على $
 . ( 10210) ولو كان هذا اهنخيرة حسن النية

 متياز في الجزء الخاص بالتأمينات .وتفصيل كل ذلك يأتي عند الكالم في حقوق اال

 منقوالت موجودة بالين المؤجرة ولكنها غير مملوكة للمستأجر :  -361
مــــدني علــــى مــــا يــــأتي : " و قــــع االمتيــــاز أيضــــًا علــــى المنقــــوالت  1119وتــــنص الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 

ة عدم اإليجار من الباطن . فـإذا لـم والمحصوالت المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراح
يشترط ذلك فال يثبت االمتياز إال للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر اهنصلي في ذمة المستأجر من الباطن في 
الوقت الذي ينذره فيـه المـؤجر"  . ونـرى مـن هـذا الـنص أن المسـتأجر اهنصـلي إمـا أن يكـون ممنوعـًا صـراح ة مـن 

كنـه أجـر مـع ذلـك مـن باطنـه ، وفـي هـذه الحالـة يكـون للمـؤجر حـا امتيـاز علـى منقـوالت اإليجار مـن البـاطن ، ول
المستأجر من الباطن بمقـدار مـا للمـؤجر فـي ذمـة المسـتأجر اهنصـلي ، ولـو كـان هـذا المقـدار أكثـر ممـا للمسـتأجر 

عما  109ة ز ادة $اهنصلي في ذمة المستأجر من الباطن ، ول ذا اهنخير الرجوع على المستأجر اهنصلي بما دفع
. وإما أن يكون المستأجر اهنصلي غير ممنوع صراحة من اإليجار من البـاطن ، وفـي  ( 10211) هو ثابت في ذمته

هذه الحالة يكـن للمـؤجر حـا امتيـاز علـى منقـوالت المسـتأجر مـن البـاطن ولكـن بمقـدار مـا للمسـتأجر اهنصـلي فـي 

                                                 

ثمةةن محصةةوالت السةةنة التةةي لةةم تةةزل مملوكةةة  "مةةدني قةةديم تجعةةل حةةق المةةؤجر ممتةةازاً علةةى  191/222المةةادة ( وكانةةت  19219) 
. وأساس هذا االمتياز ليس مبنياً على فكرة وجود الرهن الضمني ، بل   "للمستأجر ولو كانت موضوعة بخار  األراضي المستأجر

محصةوالت  "ت وجعلتهةا فةي ملةك المسةتأجر . وال يفهةم مةن ذكةر على فكرة أن األرض المؤجرة هي التي أوجةدت هةذه المحصةوال
أنه لم يكن للمؤجر حق امتياز على محصوالت السنين السابقة ، فإن حق االمتياز موجود على هذه المحصوالت على أساس   "السنة

اقي عليها خالل ثالثين يوماً افتراض الرهن الضمني ما دامت موجودة في العين المؤجرة أو خرجت من العين ووقع الحجز االستحق
( . أمةا محصةوالت  123دي هلةتس فقةرة  – 119التأمينةات فقةرة  2من نقلها ، شأنها في ذلك شأن المنقوالت اآلخةر ) جرانمةوالن 

السنة فإنه ال يشترط في حفظ المؤجر لحق امتيازه عليهةا ولةو لةم يوقةع هةذا الحجةز مةا دامةت ال تةزال ملةك المسةتأجر ) اإلسةكندرية 
( . فلو نقلت إلى أرض مؤجرة أخرى ، بقي امتيةاز المةؤجر األولةى  34رقم  32المجموعة الرسمية  1831يناير سنة  22الوطنية 

قائما؟ً ولو كان المؤجر الثاني حسةن النيةة ال يعلةم بامتيةاز المةؤجر األول . وكةان االمتيةاز علةى محصةول السةنة ال يضةمن إال أجةرة 
 ( . 342ص  442ل ) اإليجار للمؤلف فقرة السنة التي نتج فيها المحصو

وقد استغنى التقنين المدني الجديد عن تقرير هذا االمتياز بتعميم امتياز المؤجر المبني على فكرة الرهن الضةمني ) سةليمان مةرقص 
 وما بعدها ( . 418فقرة  1811في التأمينات العينية سنة 

ديسةةمبر سةةةنة  4 – 241ص  2م  1989فبرايةةر سةةنة  24 – 113ص  1 م 1998مةةارس سةةنة  22( اسةةتئناف مخةةتلط  19211) 

ويعد المؤجر فةي هةذا الفةرض مجيةزاً لإلجةارة م البةاطن إجةازة ضةمنية ر مةا مةن وجةود شةرط مةانع مةن  – 23ص  21م  1814
 32سمية المجموعة الر 1831مارس سنة  11( . استئناف مصر  232ص  1المحاماة  1821مارس سنة  1اإليجار ) كفر الشيخ 

 . 149رقم  31المجموعة الرسمية  1849نوفمبر سنة  29إيتاي البارود  – 181رقم 
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المــؤجر ، ولــو كــان هــذا المقــدار أقــل ممــا للمــؤجر فــي ذمــة ذمــة المســتأجر مــن البــاطن فــي الوقــت الــذي ينــذره فيــه 
 .  ( 10212) المستأجر اهنصلي

مـدني علــى مـا يـأتي : " و ثبــت االمتيـاز ولـو كانــت المنقـوالت مملوكــة  1119وتـنص الفقـرة الثانيــة م المـادة 
لمـؤجرة بوجـود لزوجة المستأجر ، أو كنت مملوكة للغيـر ولـم يثبـت أن المـؤجر كـان يعلـم وقـت وضـع ا فـي العـين ا

حا للغير علي ا ، وذلك دون إخالل باهنحكام المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو الضائعة"  . و ؤخذ من هـذا الـنص 
أن المنقـــوالت التـــي توجـــد فـــي العـــين المـــؤجرة ، وتكـــون غيـــر مملوكـــة للمســـتأجر ، إمـــا أن تكـــون مملوكـــة لزوجـــة 

 الزوجة وغير المستأجر من الباطن الذي تقدمه حكمه .المستأجر ، وإما أن تكون مملوكة للغير أي  غير 

فإن كانت المنقوالت مملوكة لزوجة المستأجر ، ف ناك قر نة علـى أن الزوجـة عنـدما رضـيت بوضـع  $101
منقــوالت مملوكــة ل ــا فــي عــين اســتأجرها زوج ــا قــد قبلــت ضــمنًا أن تكــون هــذه المنقــوالت ضــامنة لألجــرة ، فيكــون 

علي ا . أما إذا لم ترد الزوجة ذلك ، فعلي ا أن تنفي هذه القر نة بإعالن ا للمؤجر أن المنقوالت للمؤجر حا امتياز 
الموجـدة بـالعين المـؤجرة ملك ـا وأن ـا ال تر ـد بوضـع ا فـي العـين أن تكـون ضـامنة لألجـرة ، حتـى ال يعـول المــؤجر 

. وهذا كله على فرض اهنخذ  ( 10219) جرةعلي ا وحتى يطالب المستأجر ) الزج ( بوضع منقوالت أخرى ضمانًا لأل
بقر نة أن الج از ملك المرأة المسلمة ، فـإذا اسـتطاعت أن تسـترد أثـاث المنـزل بفضـل هـذه القر نـة تجـد نفسـ ا أمـام 

                                                 

مرافعةات ) قةديم ( صةريح  129( ومع ذل فقد قضت محكمة استئناف أسيوط في عهد التقنين المدني القديم بأن نص المادة  19212) 
نص فةي عقةد اإليجةار علةى اإلذن للمسةتأجر األصةلي بالتةأجير في أن فقدان المؤجر لحق االمتياز عند الوفاء ال يكون إال في حالة الة

ممةدني ) قةديم ( التةي تجهيةز  411من باطنه للغير . وهذا النص واجب االحترام . فال يصح الرجوع إلى مةا نةص عليةه فةي المةادة 
ص صةريح ، فةال يكةون دفةع لمستأجر األصلي أن يةؤجر م باطنةه لغيةره إال إذا فةي العقةد علةى منعةه باعتبةار أن هةذا مةن البةاطن بةن

 1828أكتةوبر سةنة  49المستأجر من البةاطن األجةرة للمسةتأجر األصةلي مسةقطاً لحةق االمتيةاز الممنةوح للمالةك ) اسةتئناف أسةيوط 
ص  323رقةم  11المحامةاة  1841ينةاير سةنة  1وانظر أيضاً في هذا المعنى استئناف مصةر  –(  119ص  92رقم  19المحاماة 

 . 23ص  21م  1814ديسمبر سنة  4 – 91ص  23م  1812يناير سنة  19تلط استئناف مخ – 833
وقضت محكمة النقض أخيراً بأنةه إذا كةان الحجةز الةذي أوقعةه المةؤجر علةى مةا بةالعين المةؤجرة هةو حجةز تحفظةي علةى منقةوالت 

ل يةد المسةتأجر األصةلي عةن مطالبةة للمستأجر من الباطن تم في ظل قانون المرافعات القديم ، فإنه ليس من شأن هةذا الحجةز أن يغة
(  119ص  13ر   9مجموعة أحكام النقض  1812يناير سنة  41المستأجر من الباطن باألجرة المستحقة في ذمته ) نقض مدني 

. 
( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المرأة المسلمة المتزوجة ال تستطيع أن تمنع المؤجر من استعمال حق امتيةازه  19214) 

لى مفروشات العين المؤجرة حتةى لةو أثبتةت أن هةذه المفروشةات ملكهةا ، ألن للمةؤجر أن يعتقةد بحسةن نيةة ، مادامةت الزوجةة لةم ع
تةتحفظ بالنسةبة إلةى هةذه المفروشةةات قبةل دخولهةا العةين ، أن الةزوجين قةةد أرادا باحضةارهاما هةذه المفروشةات للمنةزل أن يجعالهةةا 

 – 111ص  49م  1821ينةاير سةن  1وقرب  – 11ص  28م  1811أكتوبر سن  23مختلط خاضعة المتياز المؤجر ) استئناف 
 311رقةم  12المحامةاة  1842مةارس سةنة  22شةبين الةوم الجزئيةة  – 122ص  1المحامةاة  1821ماس سنة  23وانظر السنطة 

مالها الخاص ) استئناف مخةتلط وقضت أيضاً بأن على الزوجة أن تثبت أن مفروشات المنزل مملوك لها وقد اشترتها ب – 849ص 
( . وانظر عكس ذلك في عهد التقنين المدني القديم ، ولم يكن هذا التقنين يشتمل على نةص  293ص  11م  1848مارس سنة  13

مدني ، المنصورة الكلية الوطنية وقد قضت بأن المؤجر يعتبر عالماً بأن الجهاز مملوكة للزوجة فلي له أن يةدعي  1134/2يقابل م 
سةبتمبر سةنة  24بأن له حق االمتياز على منقوالت الزوجة الساكنة مع زوجها في البيت المؤجر للزو  ) المنصورة الكلية الوطنية 

وانظةر فةي ذلةك  –(  4121ص  12المحةاكم  1891فبراير سنة  19وانظر أيضاً استئناف وطني  – 442ص  1المحاماة  1823
 . 2هامل  343ص  449اإليجار للمؤلف فقرة 
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قر نة أخرى هي رضاؤها الضمني بأن يكون اهنثاث ضامنًا لألجرة ، فتبقى المنقوالت مثقلة بحـا امتيـاز المـؤجر . 
لمين فليست هناك قر نـة مـا علـى أن الج ـاز ملـك للزوجـة ، ولـذلك يسـتعمل المـؤجر حـا امتيـازه أما عند غير المس

 . ( 10211) على المنقوالت باعتبارها ملكًا للمستأجر نفسه

يعتقد المؤجر بحسن نيـة  101وإن كانت المنقوالت مملوكة للغير ف نا يجب التمييز بين فرضين : إما أن $
) المــؤجرة أن ــا مملوكـة للمســتأجر ، وفـي هــذه الحالــة يثبـت لــه علي ـا حــا االمتيــازوقـت وضــع المنقـوالت فــي العـين 

وإال ثبت للمالك الحقيقي الحا في استردادها في مدى ثالث  ( 10216) . بشرط أال تكون مسروقة أو ضائعة ( 10211
وافر حسن سنوات من وقت السرقة أو الضياع . وحسن النية مفترض حتى يقوم الدليل على العكس ، و كفي أن يت

. وإمــا أن يثبــت الغيــر أن المــؤجر كــان يعلــم وقــت وضــع  ( 10214) النيــة وقــت دخــول المنقــوالت فــي العــين المــؤجرة
) أن ـا غيـر مملوكـة للمسـتأجر ، وفـي هـذه الحالـة ال يكـون للمـؤجر حـا امتيـاز علي ـا المنقوالت فـي العـين المـؤجرة 

المســـتأجر صــانعًا أو مـــديرًا لفنــدق أو بائعـــًا بـــالمزاد ،  . وقــد يســـتفاد علمــه هـــذا مــن القـــرائن ، كمـــا إذا كــان ( 10218
فظــاهر أن المصــنوعات الموجــودة بــالعين المــؤجرة أو أمتعــة النــازلين فــي الفنــدق أو البضــائع المعروضــة فــي المــزاد 

. أمــــا إذا كــــان المســــتأجر تــــاجرًا عنــــده بضــــائع يبيع ــــا  ( 10211) ليســــت ملكــــًا للمســــتأجر وإنمــــا هــــي ملــــك عمالئــــه

                                                 

( وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن المتعارف عادة لدى الطوائف المسحية ه أن تكةون منقةوالت المنةزل ملكةاً للةزو  ال  19213) 

 ( . 324ص  3االستغالل  1891مايو سن  4لزوجته ، وعلى من يدعي شيئا خالف ذك أن يثبته ) مصر الوطنية استئنافي 
وهذا مبني على أن أساس امتياز المؤجر هو رهن ضمني ، وفي  – 21ص  12 م 1831فبراير سنة  2( استئناف مختلط  19211) 

الحالة التي نحن بصددها يعد المؤجر حائزاً بحسن نية المنقوالت  ير المملوكة للمسةتأجر مادامةت قةد أدخلةت فةي العةين المةؤجرة ، 
 ( . 139ص  29الحقو   1811يو سنة ما 41فيثبت له عليها حق الرهن أي حق االمتياز المبني على هذا الرهن ) عابدين 

 . 231ص  19الحقو   1894يناير سنة 29( الموسكي  19211) 
بني سويف  – 19ص  19الحقو   1892ديسمبر سن  28 – 22ص  2القضاء  1983نوفمبر سنة  14( مصر الوطنية  19212) 

المؤجر يحفظ حق امتيةازه علةى  ويترتب على ذلك أن – 129ص  292رقم  22المجموعة الرسمية  1821يناير سن  11الجزئية 
المنقةةوالت حتةةى لضةةمان األجةةرة التةةي اسةةتحقت بعةةد علمةةه بةةأن هةةذه المنقةةوالت مملوكةةة للغيةةر ، مةةادام حسةةن نيتةةه ثابتةةاً وقةةت دخةةول 

 المنقوالت في العين المؤجرة .
 . 111ص  12م  1839فبراير سن  22( استئناف مختلط  19219) 
( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا استدل الحكم على علم مالك األرض بأن الحاصالت المحجوزة ليست مملوكة للمستأجر  19218) 

أو المستأجر من الباطن بأن العين المؤجرة جرن  ال تنتج محصوالت وإنما هيئت لينقل إليها سكان العزبة محصوالتهم لدرسها فيهةا 
 –(  211ص  18رقةم  1مجموعة أحكام الةنقض  1819يناير سنة  21اً سائغاً ) نقض في ، فإن يكون قد استخلص ذلك استخالص

وقضت محكمة المنصورة الكلية الوطنية بأنه متى كان المؤجر عالماً حقيقة أو حكماً بأن المنقةوالت الموجةودة بةالعين مملوكةة للغيةر 
هةي الوديعةة التةي قضةت بهةا الضةرورة الملجئةة ، أو صةناعة وأن حيازة المستأجر لها علة أخةرى  يةر الملكيةة ، كةأن كانةت العلةة 

المستأجر كوجةود المالبةس لةدى التةرزي أو السةاعات لةدى السةاعاتي إلصةالحها ، أو سةرقة األشةياء أو ضةياعها ، فةإن حةق امتيةاز 
الةوايلي بأنةه إذا . وقضةت محكمةة  4428ص  1المحامةاة  1823سةبتمبر سةن  24المؤجر ال يتناولهةا ) المنصةورة الكليةة الوطنيةة 

كانت صناعة المستأجر تدل من  ير شك على أن المنقوالت الموجودة عنده هي ملك الغير ، كأن كةان مةديراً لفنةد  أو  سةاالت أو 
وانظةر اسةتئناف  –(  189ص  1المحامةاة  1821مةايو سةنة  41مكوجياً ، فإن امتياز المؤجر ال يتنةاول هةذه المنقةوالت ) الةوايلي 

 – 41ص  14مةن  1899ديسمبر سنة  1 – 14ص  1م  1984ديسمبر سنة  29 – 299ص  3م  1982نيه سنة يو 11مختلط 
 ( . 314ص  23م  1812يونيه سنة  18
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، فبمجرد بيع ا تتقل ملكيت ا إلى المشتري و زول عن ا حا امتياز المؤجر ولو قبل التسـليم  ( 10260) هلحساب$106
، هنن هنـاك نـزوال ضـمنيًا مـن جانـب المـؤجر عـن حــا امتيـازه يسـتفاد مـن الظـروف ، ولكـن يبقـى المسـتأجر ملزمــًا 

اهنجرة . و حتفظ المؤجر بحا امتيازه بوضع بضائع غير التي باع ا إذا كانت البضائع الباقية غير كافية لضمان 
على ثمـن مـا بيـع مـن البضـائع أو اهنمتعـة اهنخـرى إذا حـافظ علـى هـذا االمتيـاز بـاإلجراءات وفـي المواعيـد المقـررة 

، و ستعمل حا امتيازه كذلك على ما هو في حكم الثمن من تأمين أو تعو ض بدفع للمستأجر عنـد  ( 10261) قانوناً 
 . ( 10262) لمواشي أو نحو ذلكتلف اهنمتعة أو هالك ا

 وتفصيل كل ذلك يأتي عند الكالم في حقوق االمتياز في الجزء الخاص بالتأمينات .

 ) ج ( حبس المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة

 نصوص قانونية : -360

 من التقنين المدني على ما يأتي :  181تنص المادة  

بمقتضـى عقـد اإليجـار ، أن يحـبس جميـع المنقـوالت القابلـة يكون للمؤجر ، ضمانًا لكل حا يثبت له  -1" 
للحجــز الموجــودة فــي العــين المــؤجرة مــا دامــت مثقلــة بامتيــاز المــؤجر ، ولــو لــم تكــن مملوكــة للمســتأجر .وللمــؤجر 

فـإذا نقلـت رغـم معارضـته أو دون علمـه ، كـان لـه الحـا فـي اسـتردادها مـن  104الحا في أن يمانع في نقل ا ، $
  ا ولو كان حسن النية ، مع عدم اإلخالل بما يكون ل ذا الحائز من حقوق"  .الحائز ل

ولــيس للمــؤجر أن يســتعمل حقــه فــي الحــبس أو فــي االســترداد إذا كــان نقــل هــذه اهنشــياء أمــرًا اقتضــته  -2" 
تــي تــم حرفــة المســتأجر أو المــألوف مــن شــؤون الحيــاة ، أو كانــت المنقــوالت التــي تركــت فــي العــين المــؤجرة أو ال

 . ( 10269) استردادها تفي بضمان اهنجرة وفاء تامًا" 

                                                 

 29( وقد قضت محكمة االسةتئناف المختلطةة بةأن امتيةاز المةؤجر يتنةاول البضةائع الموجةودة فةي متجةر ) اسةتئناف مخةتلط  19219) 

 ( . 83ص  1م  1998أبريل سنة  3عكس ذلك استئناف مختلط انظر  – 12ص  2م  1989مارس سن 
ويجوز للمؤجر أن يلجأ في ذلك إلى قاضي األمةور المسةتعجلة )  – 322ص  28م  1812مايو سنة 41( استئناف مختلط  19211) 

 ( . 249ص  21م  1813فبراير سنة  19 – 138ص  24م  1811استئناف مختلط أول فبراير سنة 
يونيةه  9عكةس ذلةك اسةتئناف مخةتلط  – 14ص  11المجموعةة الرسةمية المختلطةة  1991ماس سةنة  4ط ( استئناف مختل 19212) 

) ويقضةةي الحكةةم بةةأن امتيةةاز المةةؤجر ال يتنةةاول التعةةويض الةةذي يعطةةي  19ص  12المجموعةةة الرسةةمية المختلطةةة  1992سةةنة 
 للمستأجر بسبب ضياع محصوالته أو نهبها ( .

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استر عليه في التقنين المةدني  298نص في المادة : ورد هذا ال تاريخ النص(  19214) 

ويكةون اسةتردادها بتوقيةع حجةز تحفظةي  "الجديد ، فيما عدا أن الفقرة األولى في المشروع التمهيةدي كانةت تنتهةي بالعبةارة اآلتيةة : 
. وفةةي لجنةةة المراجعةةة أدخلةةت بعةةض   "يومةةاً تبةةدأ مةةن وقةةت علمةةه بنقلهةةاعليهةةا ، وفقةةاً ألحكةةام قةةانون المرافعةةات ، فةةي مةةدة ثالثةةين 

مةدني ( ،  239تحويرات لفظية طفيفة ، وحةذفت العبةارة األخيةرة م الفقةرة األولةى اكتفةاء بةالنص العةام الةوارد فةي حةق الحةبس ) م 
لمشةروع النهةائي .ووافةق عليةه مجلةس فةي ا 119فأصبح النص مطابقةاً لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وصةار رقمةه 
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 . ( 10261) وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدين القديم

وفــي التقنــين المــدني  – 116و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 - 141و قابل في تقنين الموجبات والعقود اللبنـاني م  –وال مقابل له في التقنين المدني العراقي  0 188الليبي م 

141 (10261 ) . 

 تمشي الحق في الحبس مع حق االمتياز :  -362

و تمشـــى حـــا المـــؤجر فـــي الحـــبس مـــع حـــا االمتيـــاز المقـــرر لـــه ، مـــن حثـــي الحـــا المضـــمون ومـــن حيـــث 
 المنقوالت التي يستعمل علي ا لحا .

الممتــاز هــو نــس الحــا المضــمون بــالحبس . فــاجرة المبــاني  فمــن حيــث الحــا المضــمون ، يالحــظ أن الحــا
واهنراضــي الزراعيــة وفوائــدها والمصــروفات وكــل مــا يســتحا للمــؤجر بموجــب عقــد اإليجــار ، هــذه كل ــا هــي الحــا 

                                                                                                                                                                    

 ( . 138ص  – 139ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  198، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  112النواب تحت رقم 
مرافعةات قةديم تةنص علةى مةا  212/  122( ولكن ورد في تقنين المرافعات القديم نص في نفس المعنى ، فقد كانت المادة  19213) 

ن المالك والمستأجر األصلي أن يضع الحجز التحفظي على المنقوالت واألثمار التي صار نقلهةا مةن المحةالت يجوز لكل م "يأتي : 
 .  "المؤجرة بدون رضاه بشرط أن يضع الحجز في ظرف ثالثين يوماً من نقلها

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  19211) 

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 199 التقنين المدني الليبي م 
من هذا التقنين وهي التي تنص على امتياز المؤجر تتضمن نفس المعنةى فةي  1423ولكن المادة  –ال مقابل التقنين المدني العراقي 

 .  849القرة الثالثة منها . انظر عباس حسن الصراف فقرة 
للمةؤجر أن يحةبس األثةا  وسةائر المنقةوالت الموجةودة فةي المحةل المةأجور سةواء : يحةق  121م تقنين الموجبةات والعقةود اللبنةاني 

أكانت ملكاً للمستأجر أم لمةن تنةازل لةه عةن اإليجةار ، ويحةق لةه حبسةها أيضةاً وإن كانةت لشةخص ثالة  ، لتةأمين األجةرة المسةتحقة 
قل تلك األشياء ، وإذا نقلت بغير علم منه أو بةالر م وأجرة السنة الجارية . كذلك يلحق له أن يلجأ إلى السلطة ذات الصالحية لمنع ن

من اعترضاه فلةه أن يطالةب بهةا إلرجاعهةا إلةى حية  كانةت أو لوضةعها فةي مسةتودع آخةر . علةى أنةه ال يسةتطيع أن يسةتعمل حةق 
في المكةان المةأجور كافةة لصةون الحبس أو المطالبة إال بقدر القيمة الالزمة لتأمينه ، ال يحق له تتبع ما نقل إذا كانت األشياء الباقية 

 حقوقه .
 : ال يجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً تبتدل من اليوم الذي علم فيه المؤجر بنقل األشياء . 122م 
منقوالت في األشياء التي ال يمكن أن تكون موضوع التنفةذ المخةتص بةال –: ال يجوز استعمال حق الحس أو المطالبة : أوال  124م 

في األشياء التةي يملكهةا شةخص ثالة  إذا كةان المةؤجر عالمةاً وقةت إدخالهةا فةي  –في األشياء المسروقة أو المفقودة . ثالثاً  –. ثانيا 
 المأجور أنها ملك له .

ن الحقو  على : إن حق المؤجر في الحبس يمتد إلى ما يدخله المستأجر الثاني في المأجور بقدر ما يكون للمستأجر األول م 123م 
المستأجر الثاني . وال يحق له أن يحتج بما دفعه مقدماً إلى المستأجر األصلي ، وإنمةا يجةب أن تراعةى اوجةه االسةتثناء المنصةوص 

 . 192عليها في المادة 
لمضةمونة فةي التقنةين ( األجةرة ا 1) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري فيما عدا فروقةاً ثالثةة : ) 

( مةدة الحجةز االسةتحقاقي فةي  2اللبناني هي األجرة المسةتحقة وأجةرة السةنة الجاريةة ، أمةا فةي التقنةين المصةري فةاجرة سةنتين . ) 
( منقةوالت المسةتأجر مةن البةاطن تضةمن كةل األجةرة  4التقنين اللبناني خمسة عشر يوماً ، وفي التقنةين المصةري ثالثةون يومةا . ) 

 قة للمؤجر في التقنين اللبناني ، أما التقنين المصري فيميز به حالتين على الوجه الذي سبق بيانه ( .المستح
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. ولكن حا االمتيـاز  ( 10266) المضمون باالمتياز وبالحبس معًا ، وقد سبا بيان ذلك عند الكالم في حا االمتياز
) جرة إال إذا كانت مستحقة ، ولو عن مدة أكثر من سنتين ما دامت لم تسقط بالتقادم كما سـبا القـولال يضمن اهن

. أما الحا في الحبس فيضمن فوق ذلك أيضًا اهنجرة التي ستستحا لمدة سنتين . فإذا كـان اإليجـار لمـدة  ( 10264
المستحقة  101ا يفي بأجرة السنة $خمس سنوات مثال ، واستحقت أجرة سنة ، فللمؤجر أن يحبس من المنقوالت م

وبــأجرة الســنتين التــاليتين اللتــين لــم تســتحقا ، و قــف عنــد ذلــك ؛ فيســتطيع المســتأجر أن ينقــل مــا زاد مــن المنقــوالت 
على هذا ، ولو كان ما بقي من المنقوالت في العين المؤجرة ال يفي بأجرة السنتين اهنخيرتين ما دام أنه يفي باجرة 

ة والســنتين التــاليتين . وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا المعنــى : " مــن بــين الســنة المســتحق
ضمانات اهنجرة  . . . حا المؤجر يف حبس هذه المنقوالت في حدود ما يفي من ا بأجرة السنتين ، وما زاد على 

 . ( 10268) ذلك فال حبس" 

حــــظ أن ــــا هــــي هــــي فــــي االمتيــــاز وفــــي الحــــبس . ومــــن حيــــث المنقــــوالت التــــي يســــتعمل علي ــــا الحــــا ، يال
 181فالمنقوالت المثقلة بامتياز المؤجر هي نفس ا المنقوالت التي يجوز للمؤجر حبس ا ، والفقرة اهنولى من المادة 

مدني صر حة في هذا المعنى فقد رأيناها تقول : " يكون للمؤجر  . . . أن يحـبس جميـع المنقـوالت القابلـة للحجـز 
فـــي لعـــين المـــؤجرة مـــا دامـــت مثقلـــة بامتيـــاز المـــؤجر"  . ومـــن ثـــم يكـــون للمســـتأجر أن ينقـــل مـــا زاد مـــن الموجـــودة 

المنقوالت ما دام الباقي من ا ، أو الباقي مع ما استرده المؤجر من المنقوالت التي أخرجـت ، كافيـًا لضـمان اهنجـرة 
أن ينقل ما تقتضـيه حرفتـه كالبضـائع التـي  والحقوق اهنخرى التي للمؤجر بموجب عقد اإليجار ، وللمستأجر أيضاً 

يبيع ا لحسابه ، أو ما يقتضيه المألوف من شـؤون الحيـاة كالحقائـب التـي تشـتمل علـى المالبـس التـي يحتـاج إلي ـا 
مــدني ( . وفــي هــذا المعنــى تقــول المــذكرة اإليضــاحية  181/2فــي الســفر وكالســيارة التــي يســتعمل ا للركــوب ) م 

"  . . . إال إذا كان النقل أمرا اقتضته حرفة المستأجر كالبضائع في الحانوت ، أو اسـتلزمته  للمشروع التم يدي :
. و ستعمل حا الحبس على المنقوالت الموجودة في العين المـؤجرة  ( 10261) مقتضيات الحياة كالسيارة في المنزل" 

لزوجـة أو للغيـر ، وذلـك فـي الحـدود ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، بأن كانـت مملوكـة للمسـتأجر مـن البـاطن أو ل
. فـإذا أخرجـت هـذه المنقـوالت بـالرغم  ( 10240) التي يتناول في ا حا االمتياز هـذه المنقـوالت ، وقـد بيناهـا فيمـا تقـدم

مــن معارضــة المــؤجر  أو دون علمــه ، وانتقلــت إلــى حــائز حســن النيــة ، فــإن الحــا فــي الحــبس ال يخــل بحــا هــذا 

                                                 

 . 412( انظر آنفاً فقرة  19211) 
 . 412( انظر آنفاً فقرة  19212) 
 . 1هامل  428ص  241وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 139ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19219) 
 . 139ص  3ة األعمال التحضيرية ( مجموع 19218) 
 . 419( انظر آنفاً فقرة  19229) 
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علـى النحـو الـذي  ( 10241) حجزًا استرداديًا على المنقوالت في مدة ثالثين يوماً  110جر $الحائز ، إال إذا وقع المؤ 
 سنبينه فيما يلي .

 اإلجراءات التي يتبعها المؤجر الستعمال حقه في الحبس :  -363

وسبيل المؤجر الستعمال حقه في الحبس أن يوقع حجزًا تحفظيًا على المنقـوالت إذا كانـت ال تـزال باقيـة فـي 
، وأن يوقع حجزًا اسـترداديًا علـى هـذه المنقـوالت إذا كانـت قـد أخرجـت بـالرغم مـن معارضـته  ( 10242) ين المؤجرةالع

 أو دون علمه . وسيأتي بيان كل من هذين الحجز ن فيما يلي .

مـدني كانـت تنت ـي بالعبـارة اآلتيـة : " و كـون  181و الحظ أن المشـروع التم يـدي للفقـرة اهنولـى مـن المـادة 
اســتردادها ) المنقــوالت ( بتوقيــع حجــز تحفظــي علي اـــ وفقــًا هنحكــام قــانون المرافعــات فــي مــدة ثالثــين يومــًا تبــدأ مــن 

 ( 10249) ة " اكتفاء بالنص العام الوارد في حا الحبس" وقت علمه بنقل ا"  . ثم حذت هذه العبارة في لجنة المراجع
 -1، وتجــري علــى الوجــه اآلتــي : "  218. والــنص العــام الــوارد فــي حــا الحــبس فــي التقنــين المــدني هــو المــادة

ومـع ذلـك يجـوز لحـابس الشـيء ، إذا خـرج  -2ينقضي الحا في الحبس بخروج الشيء مـن يـد حـائزه أو محـرزه . 
فية أو بالرغم من معارضته ، أن يطلب استرداده ، إذا هو قـام ب ـذا الطلـب خـالل ثالثـين من يده خ 111الشيء $

يومًا من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده ، وقبل انقضاء سنة من خروجه"  . وهذا النص يتعارض مع 
مرافعـات تـنص  602مـن المـادة  الميعاد المقرر في تقنين المرافعات لتوقيع الحجز االسـتردادي ، فـإن الفقـرة الثانيـة

على ما يأتي : " و جـوز لـه ) للمـؤجر ( ذلـك ) توقيـع الحجـز التحفظـي ( أيضـًا إذا كانـت تلـك المنقـوالت والثمـرات 
والمحصوالت قد نقلت بدون رضائه من العـين المـؤجرة ، مـا لـم يكـن قـد مضـي علـى نقل ـا ثالثـون يومـًا"  . فميعـاد 

االســـتردادي فـــي التقنـــين المـــدني يســـري مـــن الوقـــت الـــذي علـــم فيـــه المـــؤجر بخـــروج  الثالثـــين يومـــًا لتوقيـــع الحجـــز

                                                 

وحق المؤجر في حبس ثابةت حتةى لةو كانةت المنقةوالت  "( وفي هذا الصدد تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  19221) 
شةخص حسةن النيةة ، جةاز   ير مملوكة للمستأجر مادامت مثقلة بحق االمتياز فةإن نقلةت دون إذن المةؤجر ، ولةو دخلةت فةي حيةازة

) مجموعةةة األعمةةال   "للمةةؤجر أن يوقةةع حجةةزاً تحفظيةةاً عليهةةا فةةي مةةدة ثالثةةين يومةةاً مةةن وقةةت علمةةه بنقلهةةا  ، تمهيةةداً السةةتردادها
 ( . 139ص  3التحضيرية 

سو  عام أو في مزاد علني هذا وإذا كان الحائز ، في حالة توقيع الحجز االستردادي في الميعاد القانوني ، قد اشترى المنقوالت في 
أو ممن يتجر في مثلها ، كان له حق استرداد الثمن الذي دفعه قبل أن يتخلى عن المنقةوالت للمةؤجر لحبسةها . فيعةارض حةق حةبس 

 ( . 419ص  291المشتري ) حتى يسترد المن ( حق حبس المؤجر ، ويتقدم الحق األول على الحق الثاني ) سليمان مرقس فقرة 
قةةل المسةةتأجر ملكيةة المنقةةوالت إلةةى شةةخص سةيء النيةةة ، أو نقلهةةا إلةةى مكةان آخةةر مةةع بقائهةةا علةى ملكةةه ، فةةإن للمةةؤجر أن أمةا إذا ن

 يستردها دون أن يتقيد في ذلك بتوقيع حجز استردادي .
ا األخيةر أن ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلط بأنه إذا استعمل المؤجر حقه في حبس منقوالت المستأجر ، لم يجز لهةذ 19222) 

(  14ص  39م  1841ديسمبر سةنة  19يحتج بذلك وأنه قد تعذر عليه إخالء العين فال يكون ملزماً بدفع األجرة ) استئناف مختلط 
. 
 في الهامل . 411( انظر آنفاً فقرة  19224) 
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المنقــوالت مــن العــين المــؤجرة"  . و ســري فــي تقنــين المرافعــات مــن اليــوم الــذي أخرجــت فيــه المنقــوالت مــن العــين 
. ونـرى تطبيـا  المؤجرة . و رجع هذا الفرق ما بين التقنينين إلـى عـدم التنسـيا مـا بـين النصـوص فـي هـذه المسـألة

نصوص تقنين المرافعات فيما يتعلا بالحجز االستردادي الذي يوقعه المؤجر هنن ا نصوص جاءت خاصة بحجـز 
معين ، أما نصوص التقنين المدني ف ي عامة تسري على كـل حـائز بطلـب اسـترداد الشـيء الـذي خـرج مـن يـده ، 

 . ( 10241) والخاص يقيد العام

 ) د ( توقيع الحجز التحفظي

 فائدة الحجز التحفظي ونوعاه : -364

لم يكتف المشروع بإعطاء المؤجر حا امتياز على منقوالت المستأجر وحقًا في حبس هذه المنقوالت ، بـل  
. وبفضـل هـذا الحجـز  ( 10241) دعم هذين الحقين بحا ثالـث هـو حـا توقيـع الحجـز التحفظـي علـى هـذه المنقـوالت

ًا ، إذ يمنع به المستأجر من إخراج منقوالته مـن العـين المـؤجرة أو يستطيع المؤجر أن يجعل حقه في الحبس منتج
يستردها إذا أخرجت . وبفضله أيضًا يستطيع المؤجر أن يجعل حا االمتياز منتجًا ، إذ لـواله السـتطاع المسـتأجر 

لحجـز فـال أن يتصرف في المنقوالت لحائز حسن النية فيتملك ا و ضيع بذلك على المؤجر حا امتيـازه ، أمـا بعـد ا
 يجوز للحائز حسن النية أن يحتج بحقه على المؤجر .

وأهميــة الحجــز التحفظــي أن المــؤجر يســتطيع توقيعــه دون أن يكــون لديــه ســند تنفيــذي ، و كفيــه أن  $112
يقدم عقد اإليجار لقاضي اهنمور الوقتيـة ليحصـل منـه علـى أمـر بـالحجز . فـإذا وقـع الحجـز تعـين حـارس قضـائي 

، وامتنع بذلك أن تنتقل إلى يد الغير ، وإال كانت هناك مسئولية جنائية على الحارس القضـائي أو  على المنقوالت
المستأجر حسب اهنحوال ، فضال عـن أن حـا االمتيـاز ال يضـيع متـى وقـع الحجـز التحفظـي فـي ميعـاده حتـى لـو 

 انتقلت حيازة المنقوالت إلى مشتر حسن النية كما سبا القول .

طيع المــؤجر أن يوقعــه علــى المنقــوالت ، ســواء أكانــت موجــودة فــي العــين المــؤجرة وهــذا مــا وهــذا الحجــز يســت
( أم كانـت قـد نقلـت مـن العـين المـؤجرة  saisie – gagerieيسـمى بحجـز منقـوالت المسـتأجر أو بحجـز الـرهن ) 

ـــالحجز االســـتحقاقي أو  الحجـــز بشـــرط أن يوقـــع الحجـــز فـــي ظـــرف ثالثـــين يومـــاص مـــن نقل ـــا وهـــذا مـــا يســـمى ب
مـن تقنـين المرافعـات فـي هـذا الصـدد علـى مـا  602( . وتنص المادة  saisie – revendicationاالستردادي ) 

                                                 

تقنةين بعةد صةدور ) ويةذهب إلةى أن نةص تقنةين المرافعةات ، وقةد صةدر هةذا ال 1هةامل  421ص  291( انظر آنفاً فقةرة  19223) 
 التقنين المدني ، ينسخ نص التقنين المدني ( .

( وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن توقيع الحجز التحفظي إجراء ضروري لتمسك المؤجر بحق امتيازه ) اسةتئناف  19221) 

 ( . 83ص  1م  1998أبريل سنة  3وانظر أيضاً استئناف مختلط  – 23ص  12رقم  2المحاماة  1821فبراير سنة  13وطني 
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يأتي : " لمؤجر العقار أن يوقـع فـي مواج ـة المسـتأجر أو المسـتأجر مـن البـاطن الحجـز التحفظـي علـى المنقـوالت 
لحا االمتياز المقرر فـي القـانون المـدني . و جـوز  والثمرات والمحصوالت الموجودة بالعين المؤجرة ، وذلك ضماناً 

له ذلك أيضًا إذا كانت تلك المنقوالت والثمرات والمحصوالت قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ، ما لم يكن 
 . ( 10246) قد مضي على نقل ا ثالثون يوما" 

 :من يستطيع توقيع الحجز وعلى أي المنقوالت وألي دين يجوز توقيعه  -365

و تبين من نص تقين المرافعات المتقدم الذكر أن الذي يستطيع توقيع الحجز هو مؤجر العقـار ، ولـو كـان  
مسـتأجرًا أصــليًا وأجــر مـن البــاطن ، أو كــان مالكـًا لحــا االنتفــاع دون الرقبـة . ومــا قيــل عـن الــدائن صــاحب الحــا 

 . ( 10244) الذي يستطيع توقيع الحجز التحفظيالممتاز عند الكالم في حا امتياز المؤجر يقال هنا عن الدائن 

والمنقوالت التي يجوز توقيع الحجز علي ا هي نفس المنقوالت التي تعتبـر محـال المتيـاز المـؤجر ولحقـه فـي 
الحبس ، وقد سبا الكالم في ذلك . فيتبع هنا ما ورد من التفصيالت هناك ، مـن حيـث جـواز توقيـع الحجـز علـى 

موجـــودة بـــالعين المـــؤجرة وكانـــت مملوكـــة للمســـتأجر ، ومـــن حيـــث جـــواز الحجـــز علـــى  119المنقـــوالت إذا كـــان $
المنقوالت ولو خرجت هذه المنقوالت من العين بشرط أن يوقع الحجـز علي ـا فـي ظـرف ثالثـين يومـًا مـن نقل ـا ومـا 

ومــن حيــث ورد فـي ذلــك مــن التفصــيل فيمـا إذا كســب شــخص حقــًا عينيـًا علــى هــذه المنقــوالت قبـل توقيــع الحجــز ، 
) جواز الحجز على المنقوالت الموجودة في العين وإن كان غير مملوكة للمسـتأجر علـى التفصـيل الـذي سـبا بيانـه

 . ( 10241) ، فإن حا توقيع الحجز التحفظي مقترن بحا االمتياز وبالحا في الحبس في كل هذه المسائل ( 10248

تــاز ، فيشــمل اهنجــرة المســتحقة كل ــا وكــذلك الحــا الــذي يجــوز توقيــع الحجــز مــن أجلــه هــو نــس الحــا المم
، وفوائـد اهنجـرة ، والمصـروفات ، ومـا قـد يكـون المسـتأجر ملزمـًا بـه  ( 10280) والتي تسـتحا إلـى يـوم بيـع المنقـوالت

 . ( 10281) من التعو ضات للمؤجر هني سبب يستند إلى عقد اإليجار ، وقد تقدم ذكر ذلك
                                                 

 . 431( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19221) 
 . 412( انظر آنفاً فقرة  19222) 
 . 412وفقرة  419فقرة  – 419( انظر آنفاً فقرة  19229) 
( وال يجوز حجز الثمةار المتصةلة وال المزروعةات القائمةة قبةل نضةجها بةأكثر مةن خمسةة وخمسةي يومةاً ، إال كةان الحجةز  19228) 

 مرافعات ( . 388باطال ) م 
 . 432وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 

( وال يجوز توقيع الحجز التحفظي ألجرة لم تستحق ولو كان هناك اتفا  بين المتعاقةدين علةى ذلةك ، ألن إجةراءات الحجةز  19299) 
 1المحامةاة  1823سةنة  سةبتمبر 18عابةدين  – 441ص  14م  1891مايو سةنة  22والبيع تعد من النظام العام ) استئناف مختلط 

هةةذا وال يوجةةد مةةا يمنةةع مةةن توقيةةع الحجةةز التحفظةةي للتةةأمين علةةى أداء ديةةن معتةةرف بأصةةل وجةةوده ولكةةن  –(  134ص  149رقةم 
متنازع في مقداره ، وفي هذه الحال يكون للمحكمة المطروح أمامها طلب الحكم بصحة الحجز أن تؤجل البت في هةذا الطلةب حتةى 

 ( . 123ص  1المحاماة  1821يوليه سن  41ر الدين ) نقض فرنسي يصفي الحساب أو يقد
أبريةل سةنة  28ويجوز توقيع الحجز التحفظي ولو كانت األجرة يضمنها كفيةل ) اسةتئناف مخةتلط  – 412( انظر آنفاً فقرة  19291) 
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 إجراءات الحجز التحفظي :  -366

ظي بأمر من قاضي اهنمور الوقتية بالمحكمـة التـابع ل ـا مـوطن المسـتأجر ، ومـع ذلـك ال يوقع الحجز التحف
حاجة إلى هذا اهنمـر إذا كـان بـين الـدائن حكـم غيـر واجـب النفـاذ .و طلـب اهنمـر بعر ضـة مسـببة ، وللقاضـي قبـل 

ن يكون أمره بتوقيع الحجـز إصدار أمره أن يجري تحقيقًا مختصرًا إذا لم تكفه المستندات المؤ دة للطلب ، و جوز أ
 .  ( 10282)  مرافعات ( 601بعد م لة للمستأجر ال تز د على ثالثة أيام من تار خ هذا اهنمر ) م 

و جب أن يعلن المؤجر إلى المسـتأجر محضـر الحجـز واهنمـر الصـادر بـه فـي ظـرف ثمانيـة أيـام مـن تـار خ 
ور أمام المحكمة في المواعيد المعتادة لسماع توقيعه ، و شتمل إعالن محضر الحجز على تكيف المستأجر الحض

الحكم بثبوت الحا وصحة الحجز ، ومع ذلك ال يلزم رفع دعوى صحة الحجز إذا كان قد وقع بنـاء علـى حكـم لـم 
 مرافعات ( . 601يصبح بعد قابال للتنفيذ ) م 

                                                                                                                                                                    

القةانون إذا كةان قةد منةع ( . وقد قضي بأنه يجوز للمةؤجر توقيةع الحجةز التحفظةي ولةو أفلةس التةاجر ، ألن  421ص  21م  1898
المؤجر من اتخاذ اإلجراءات التنفيذية على منقوالت المستأجر المفلس المعدة إلدارة تجارته في خةالل الثالثةين يومةاً التاليةة لصةدور 

ضةمون تجاري ( ، فإنه لم يمنع اتخاذ المؤجر اإلجراءات التحفظية في خالل هذه المةدة ، ألن ديةن األجةرة م 212حكم اإلفالس ) م 
. وانظةر اسةتئناف  448ص  143رقةم  48المجموعةة الرسةمية  1849أبريةل سةنة  4بامتياز على هذه المنقوالت ) المنيةا الجزئيةة 

 ( . 13ص  19م  1891نوفمبر سنة  11مختلط 
 . 432وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 

جرة قد حلت ونقل المستأجر المنقوالت فأضةعف التأمينةات ، ( وال يجوز ألمر بالحجز إال لحق حاال األداء . وإذا لم تكن األ 19292) 

 ( . 141ص  29المجموعة الرسمية  1834أبريل سنة  21فإن األجرة تحل بسقوط األجل إلضعاف التأمينات ) قنا الجزئية 
ل ذلةةك بطريقةةة وقبةةل صةةدور أمةةر القاضةةي بةةالحجز ال يجةةوز للمةةؤجر منةةع المسةةتأجر مةةن نقةةل أمتعتةةه مةةن العةةين المةةؤجرة ، فةةإذا فعةة

استبدادية وبدون استصدار أمر من القاضي ، كان مسئوال عن تعويض الضرر األدبي والضرر المةادي اللةذين يلحقةان بالمسةتأجر ) 
وانظر التعليق الوارد على هذا الحكم في مجلة المحامةاة  – 229ص  2المحاماة  1823نوفمبر سن  14محكمة شارانتون الفرنسية 

قد حد  في مصر أن بعض المالك أراد منع المستأجرين من نقل مفروشاتهم بالقوة ، فتدخلت الشةرطة ونصةرت  ، وقد جاء فيه أنه
المستأجر على المؤجر بناء على عدم وجود حق للمؤجر في حبس مفروشات المستأجر بةالقوة وبةدون أمةر قضةائي : انظةر اإليجةار 

الةةوارد فةةي يعقةةد اإليجةةار الخةةاص بحةةق المةةؤجر فةةي حةةبس  ومةةع ذلةةك يصةةلح الشةةرط –(  4هةةامل  331ص  434للمؤلةةف فقةةرة 
المحصول ونقله في يشونة عند تأخر المستأجر في سداد األجةرة أو المبةالغ الناشةئة عةن عقةد اإليجةار ، ويجةب علةى قاضةي األمةور 

رقةم  11المحامةاة  1843سنة  ديسمبر 12المستعجلة تنفيذ هذا الشرط لعدم مخالفته للقانون أو النظام العام أو اآلداب ) مصر الكلية 
( . وقد رأينا أنه يجوز إعطاء المحصول للمالك ضماناً لألجرة مةع توكيلةه فةي يبيعةه واسةتيفاء األجةرة مةن الةثمن )  429ص  142

 183فبرايةر سةنة  12اسةتئناف وطنةي  –فةي الهةامل  431وانظةر آنفةاً فقةرة  192ص  22م  1891يناير سنة  1استئناف مختلط 
في الهامل ( . ومع ذلك قد قضي بأن الشرط الةوارد فةي عقةد اإليجةار والقاضةي بإنابةة  438وانظر آنفاً فقرة  228ص  1الشرائع 

عةة المجمو 1831يناير سنة  22المستأجر للمؤجر في بيع المنقوالت دون إتباع إجراءات الحجز شرط باطل ) اإلسكندرية الوطنية 
ولعل الفر  بين اإلنابة في بيع المحصوالت واإلنابةة فةي بيةع المنقةوالت أن المحصةوالت معةدة بطبيعتهةا  –(  34رقم  32الرسمية 

للبيع فاإلنابة في بيعهةا تتفةق مةع طبيعتهةا ، أمةا المنقةوالت فليسةت معةدة للبيةع فةي األصةل فاإلنابةة فةي بيعهةا تنطةوي علةى مظنةة أن 
إجراءات الحجز . ويبدو أن األمر مرده تبين نية المتعاقدين ، فإن ظهر أنهمةا قصةدا تفةادي إجةراءات الحجةز  المؤجر قد أراد تفادي

 فالشرط باطل .
 . 219ص  21م  1898أبريل سنة  13انظر في طلب المؤجر لتثمين المنقوالت المحجوز عليها بواسطة خبير استئناف مختلط 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

)  مرافعــات ( 604) م وإذا حكــم بصــحة الحجــز ، اتبعــت اإلجــراءات المقــررة قانونــًا لبيــع المنقــوالت  $111

، فإن إعالن الحجز ل ذا المستأجر  ( 10281) . وإذا وقع المؤجر الحجز على منقوالت المستأجر من الباطن ( 10289
يعتبر أيضًا بمثابة حجز تحت يده على اهنجرة ، وإذا كان المستأجر اهنصلي غير ممنوع مـن التـأجير مـن البـاطن 

لـى منقوالتـه مـع بقـاء الحجـز تحـت يـده علـى اهنجـرة بشـرط إتبـاع صح للمستأجر م الباطن أن يطلب رفع الحجز ع
 مرافعات ( . 608اإلجراءات اهنخرى المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير ) م 

 وال نفيض هنا في بيان إجراءات الحجز ، فإن هذا موضعه قانون المرافعات .

 استعمال العين المؤجرة بحسب ما أعدت له . -المبحث الثاني

 يفية استعمال العين وعدم إحداث تغيرات بها :ك -367

يلتــزم المســتأجر بــأن يســتعمل العــين فيمــا أعــدت لــه ، وبــأال يحــدث ب ــا تغييــرات ضــارة . فنــتكلم فــي هــاتين  
 المسألتين .

 كيفية استعمال العين المؤجرة المطلب األول

 نصوص قانونية : -368

 :من التقنين المدني على ما يأتي  141تنص المادة  

" يلتــزم المســتأجر بــأن يســتعمل العــين المــؤجرة علــى النحــو المتفــا عليــه ، فــإن لــم يكــن هنــاك اتفــاق  $116
 . ( 10281) التزم أن يستعمل العين بحسب ما أعدت له" 

 . ( 10286) 162 - 161/  944 – 946و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادتين 

                                                 

( وإذا  حكم ببطالن احجز التحفظي أو بإلغائه النعدام أساسه ، جاز الحكم على المؤجر بغرامة ال تزيد على عشرين جنيهةاً  19294) 

 مرافعات ( . 198فضال عن التضمينات للمستأجر ) م 
رسةمياً ومشةترطاً فيةه ( ويجوز كذلك حجز منقوالت المستأجر من الباطن حجزاً تنفيذياً إذا كان عقد اإليجةار األصةلي عقةداً  19293) 

 . 112ص  94رقم  13المجموعة الرسمية  1814مارس سنة  1عدم التأجير م الباطن ) استئناف وطني 
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عيه في التقنين المدني  228: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  19291) 

الت لفظية فأصبح النص مطابقاً لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وصةار رقمةه الجديد ،وفي لجنة المراجعة أدخلت تعدي
ص  3) مجموعة األعمال التحضةيرية  128في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  199
121 -  122 . ) 
 جر أن يستعمل الشيء الذي استأجره فيما هو معدله  . . .: على المستأ 311/  421م  التقنين المدني القديم(  19291) 

 : ال يجوز للمستأجر أن يستعمل الشيء الذي استأجره في أمر  ير ما هو مشروط في سند العقد . 312/  422م 
 ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .
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وفــي التقنــين المــدني  – 114اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م  و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة
وفي تقنين الموجبات والعقـود اللبنـاني  – 462و  461/1و  460وفي التقنين المدني العراقي م  – 148الليبي م 

 . ( 10284) 168م 

لمتفـا عليـه و خلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بأن يستعمل العين المؤجرة إمـا علـى النحـو ا $114
إذا كان هناك اتفاق ، وإما بحسب طبيعة العين وطبقًا لما أعدت له إذا لـم يكـن هنـاك اتفـاق . وهـو علـى كـل حـال 
ملــزم بــأن يســتعمل العــين فــال يترك ــا دون اســتعمال علــى نحــو يضــر ب ــا . فــإذا أخــل بمــا التــزم بــه ، جــاز للمــؤجر 

 لتين إذا كان له مقتض .طلب التنفيذ العيني أو الفسخ مع التعو ض في الحا

( اسـتعمال  2( استعمال العين إذا كان االسـتعمال مبنيـًا فـي العقـد . )  1فنتكلم إذن في المسائل اآلتية : ) 
(  1( التــزم المســتأجر بعــدم تــرك العــين دون اســتعمال . )  9العــين إذا كــان االســتعمال غيــر مبــين فــي العقــد . ) 

 . ( 10288) جزاء اإلخالل بااللتزام

 استعمال العين إذا كان االستعمال مبينا في العقد : -369

قــد يكــون اســتعمال العــين مبينــًا فــي العقــد ، كــأن يــنص صــراحة علــى أن المنــزل قــد أوجــر للســكنى ، أو أن  
اهنرض قد أوجرت للزراعة أو لتشييد مصنع علي ا ، أو أن العين قد ورجـت لتسـتعمل مق ـى أو مطعمـًا ، ففـي هـذه 

 باع نص العقد .الحالة يجب إت

وعلــى ذلــك ال يجــوز للمســتأجر ، إذا كــان عقــد اإليجــار قــد بــي ن فــي أي شــيء تســتمل العــين المــؤجرة ، أن 
. فــإذا بــين العقــد أن العــين تســتعمل مق ــى أو مشــربًا ، لــم يجــز اســتعمال ا  ( 10281) يســتعمل العــين فــي شــيء آخــر

                                                 

 خرى  :التقنينات المدنية العربية األ(  19292) 
 ) مطابق ( . 132التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 129 التقنين المدني الليبي م 
: م استحق منفعة معينة بعقد اإلجةارة ، فلةه أن يسةتوفي عينهةا أو مثلهةا أو دونهةا ، ولكةن لةيس لةه أن  219م التقنين المدني العراقي 

 يستوفي ما فوقها .
 اإلجارة ، وساء اختلف االنتفاع باختالف المستعملين أم لم يختلف .: يعتبر التقييد في  1: 211م 
: أياً كان المأجور يجب على المستأجر أن يستعمله على النحو المعين في عقد اإليجار . فةإن سةكت بالعقةد ، وجةب عليةه أن  212م 

 يستعمله بحسب ما أعد له ووفقاً لما يقتضيه العرف .
 ( . 822فقرة  – 811انظر عباس حسن الصراف فقرة  –ق مع أحكام التقنين المصري ) وأحكام التقنين العراقي تتف

( المحافظةةة علةةى  2( أداء بةةدل اإليجةةار . )  1: علةةى المسةةتأجر واجبةةان أساسةةيان : )  119م تقنةةين الموجبةةات والعقةةود اللبنةةاني 
 مع اجتناب اإلفراط وسوء االستعمال .المأجور واستعماله بحسب الغرض الذي أعد له أو الغرض الذي عين في العقد 

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .
يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة عليها ما يبذله الشةخص  "( هذا إلى أنه  19299) 

اد الواجب على المسةتأجر بةذلها مطلوبةة منةه فةي اسةتعمال العةين المةؤجرة كمةا مدني ( . فعناية الشخص المعت 194/1) م   "المعتاد
 هي مطلوبة منه في المحافظة على العين . وسنتناول هذا االلتزام عند الكالم في محافظة المستأجر على العين المؤجرة .
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ى ، لم يجز استعمال ا للتجـارة . وإذا عـين نـوع التجـارة التـي مسرحًا غنائيًا أو مطعمًا . وإذا بين أن ا تستعمل للسكن
تباشر في العين المؤجرة لم تجز مباشرة تجارة غيرها كما إذا استبدل المستأجر بتجارة الحبـوب إدارة محـل للبقالـة . 

ال يجـاوز وإذا أوجرت اهنرض للزراعة واشترط المؤجر على المستأجر أن يتبع نظامًا خاصًا في زراعة اهنرض ، كأ
ثلث ـا فـي زراعــة القطـن وأن يكـون الثلــث المـزروع قطنـًا غيــر الثلـث الـذي زرع فــي العـام السـابا والعــام الـذي قبلــه ، 

فـي زراعـة القطـن أو زراعتـه جـزءًا مـن  118فإن المستأجر ملزم بإتباع هـذا النظـام فـي الزراعـة ، ومجازتـه الثلـث $
 . ( 10210) ين بعد كل من ما مخالفة اللتزامهاهنرض قطنًا سبقت زراعته في العامين السابق

على أنه ال يجوز التشدد في مراعاة هذه القاعـدة فـالعرف قـد يعـدل في ـا ، و جيـز لمـن اسـتأجر عينـًا لمباشـرة 
تجارة معينة أن يضيف إلي ا تجارة أخرى جري العرف بإضافت ا ، أو كانت تشـبه التجـارة المشـروطة ، أو تعـد مـن 

. كـــذلك يكـــون المـــؤجر متعســـفًا  ( 10211) العـــين المـــؤجرة ال يصـــيب ا ضـــرر مـــن هـــذا التعـــديلمكمالت ـــا ، مـــا دامـــت 
في استعمال حقه في منع المستأجر من مباشرة م نة أخرى غير المشروطة في العقد إذا ثبت أنه لم يلحا  $111

 . ( 10212 )به أي ضرر من استعمال المستأجر ل ذه الم نة ، وأنه إنما يستعمل حقه للنكاية بالمستأجر

                                                                                                                                                                    

أوبةةري ورو  – 212قةةرة ف 1بةةودري وفةةال  – 182فقةةرة  2جيةةوار  – 499فقةةرة  19هيةةك  – 211فقةةرة  21( لةةوران  19298) 

 . 112فقرة  19بالنيول وريبير  – 242ص  412فقرة  1وإسمان 
 – 392ص  13المحاماة  1844مارس سنة  18استئناف مصر  – 131ص  2م  1981يناير سنة  23( استئناف مختلط  19289) 

 11زراعتها قطناً ) استئناف مخةتلط وقضي بأن المستأجر ملتزم دون شطر أن يراعى أحكام القانون في مقدار السماحة التي تجوز 
( . وقضي بأنه إذا اشترط المؤجر أال يزرع المستأجر في األرض محصوال يجاوز ميعاد حصده  291ص  31م  1844مايو سنة 

م  1841نةوفمبر سةن  22وقت انتهاء اإليجار ، لم يجز للمستأجر طلب امتداد اإليجار إلى حين حصد المحصول ) استئناف مختلط 
وقضي بأن من يستأجر مكتباً في الدور الرابع ال يجةوز أن يحولةه إلةى حةانوت لبيةع البضةائع بالتجزئةة ) اسةتئناف  –(  42 ص 39

( . وال يجوز لمن استأجر مسةكناً السةتغالله  رفةاً مفروشةة فيكةون للمةؤجر الحةق فةي  192ص  19م  1831أبريل سنة  8مختلط 
أن يحوله إلى مسكن خاص به فال يكةون للمةؤجر حةق إال فةي زيةادة تتةراوح  1831نة % من أجرة أبريل س29زيادة األجرة بنسبة 

( . وإذا رخةةص  1249ص  129رقةةم  28المحامةةاة  1838ديسةةمبر سةةنة  1فقةةط ) مصةةر الكليةةة دائةةرة اإليجةةارات  13و  19بةةين 
أجر أن ) يضع الفتة كمبرة إلى حد أنهةا المؤجر للمستأجر أن يضع الفتة تحمل اسمه على شرفة العقار المؤجر ، فإنه ال يحق للمست

 21تستلزم إجراء أعمال ضارة بالعقار ، ويجوز في هذه الحالة لقاضي األمور المستعجلة أن يأمر بنةزع الالفتةة ) اسةتئناف مخةتلط 
ن لبيع البةرانيط ( . ومن استأجر مكاناً الستعماله مشرباً ) بار ( ال يجوز له أن يحوله إلى مكا 191ص  321م  1843فبراير سنة 

 ( . 19ص  11م  1838فبراير سن  22) استئناف مختلط 
) محةةل بقالةةة يبيةةع عةةدا أنةةاف البقالةةة  14ص  1899المونيتةةور القضةةائي  1988أبريةةل سةةنة  19( محكمةةة ليةةل الفرنسةةية  19281) 

) محل تجارة فحم ينش  مكاناً  182 – 2 – 1899داللوز  1899يناير سنة  18خضاراً وسمكماً ولبناً وطيوراً ( . السين الفرنسية 
 22جازيةت دي تريينةو  1899يوليةه سةنة  29حكةم آخةر مةن السةين  –في نفس المحل لتصلح األحذية مما يتفق مع عرف الجهةة ( 

انظةر أيضةاً : بةاريس  –يبيع إلى جانب ذلك عاز البترول والبنةزين للسةيارات (  ") محل لبيع األدوات المنزلية  1899نوفمبر سنة 
 392 – 2 – 1841حازيةت دي باليةه  1841يوليه سةنة  2نانسي  – 321 – 1 – 1823جازيت دي باليه  1823يناير سنة  11
)  23ص  12 م 1831اسةةتئناف مخةةتلط أو فبرايةةر سةةنة  – 29 -1 – 1814جازيةةت دي باليةةه  1812نةةوفمبر سةةنة  18السةةين  –

فقةرة  1استثمار مخزن للسيارات القديمة ال يمنع من إيداع أشياء قديمة أخرى ال تعود بضةرر علةى المالةك ( . ونظةر بةودري وفةال 
 . 112فقرة  19بالنيول وريبير  – 244ص  412فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 212
ص  299سةليمان مةرقس فقةرة  – 221للمؤلةف فقةرة  اإليجةار – 212فقةرة  1بةودري وفةال  – 23فقةرة  12( وبرانتون  19282) 

عبةد المةنعم البةدراوي  – 221ص  111محمد علي إمةام فقةرة  – 421ص  – 423ص  182عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 423
فقةرة  2ولكةن ذهةب كثيةر مةن الفقهةاء إلةى عكةس هةذا الةرأي ) ترولةون  – 212ص  138عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 28ص 
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هذا وال يكفي أن تبين م نة المستأجر في العقد حتى يف م من ذلك أن العين المؤجرة ال يصح استعمال ا في 
 . ( 10219) غير هذه الم نة ، وإنما يكن هذا مجرد قر نة على ذلك يصبح إثبات عكس ا

 استعمال العين إذا كان االستعمال غير مبين في العقد : -371

ل غيــر مبــين فــي العقــد ، التــزام المســتأجر أن يســتعمل العــين بحســب مــا أعــدت لــه . أمــا إذا كــان االســتعما 
والظروف وقرائن اهنحوال هـي التـي تـدل علـى كيفيـة االسـتعمال . و رجـع فـي ذلـك إلـى م نـة المسـتأجر السـيما إذا 

اد العـين المـؤجرة ، والـى كيفيـة إعـد ( 10211) بينت هذه الم نة في العقد ، والى ما كان الشيء مستعمال فيه مـن قبـل
فقــد تــدل طر قــة إعــدادها علــى أن ــا تســتعمل لغــرض خــاص كمق ــى أو مســرح أو مخبــز ، والــى مــا نشــر عنــه مــن 

 ( 10216) ، والى الناحية الموجود ب ا العين المؤجرة ، والى العرف والعادات المحليـة ( 10211) اإلعالنات قبل اإليجار
. وقاضــي الموضــوع هــو  ( 10214) المتعاقــدين 120لمحتملــة $، والــى غيــر ذلــك مــن القــرائن التــي تــدل علــى النيــة ا

 .  ( 10218) الذي يبت في تحديد الغرض الذي أعدت له العين المؤجرة

فـــإذا كانـــت العـــين المـــؤجرة فـــي ج ـــة صـــناعية وكانـــت معـــدة هنن تكـــون مصـــنعًا ، لـــم يســـتطع المســـتأجر أن 
معتاد . وكذلك الحال فيما لو كان المؤجر يستعمل ا لغرض آخر ، بل يجب عليه أال يقف سير المصنع وقفًا غير 

. كـذلك ال يجـوز للمسـتأجر ، إذا كـان المنـزل الـذي  ( 10211) معدًا ال يكـون مطعمـًا أو فنـدقًا أو مق ـى أو غيـر ذلـك
استأجره فـي حـي تسـكن فيـه الطبقـة العليـا مـن النـاس ، أن يعمـد إلـى تحو لـه ناديـًا تـأوي إليـه الغوغـاء . وقـد قضـي 

ل المــؤجر مــن محــل ســكن إلــى فنــدق فيــه تغييــر لموضــوع عقــد اإليجــار ، فــإذا حصــل هــذا التغييــر بــأن تغييــر المحــ
. وقضـي أيضـًا بـأن مباشـرة م نـة الطـل مباحـة حتـى فـي  ( 10900) بغير رضـاء المـؤجر كـان ل ـذا حـا طلـب الفسـخ

فيــه نوعــًا محــل الســكن بشــرط أن يكــون ذلــك بشــكل معتــاد ، ولكــن الطبيــب الــذي يباشــر م نتــه فــي منــزل يســتقبل 
خاصــًا مــن المرضــى ، و جتلــب م بطر ــا النشــر فــي الصــحف ، و عــودهم مجانــًا بحيــث يصــبح دخــول المنــزل فــي 

                                                                                                                                                                    

 . 291فقرة  2جيوار  – 411فقرة  19هيك  – 214وفقرة  219فقرة  21لوران  – 499
 . 221( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19284) 
 . 298ص  112فقرة  19بالنيول وريبير  – 1هامل  241ص  412فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  19283) 
 . 498فقرة  19( هيك  19281) 
وقد قضي بأن استعمال المستأجر لسطح المنزل ال يعد خروجاً  – 298ص  11م  1893( استئناف مختلط أول يوليه سنة  19281) 

عن الغرض من التأجير وال زيادة في االنتفاع ، ألن العرف يجيز للمستأجرين اسةتعمال السةطح وهةو مةا يعةد مةن مكمةالت االنتفةاع 
نةوفمبر  22لم تتعطل له مصلحة مشروعة ) شةبرا باسكن ما دامت العين المؤجرة ال يصبها ضرر من هذا االنتفاع وما دام المؤجر 

 ( . 1192ص  492رقم  42المحاماة  1811سنة 
 . 112فقرة  19( بالنيول وريبير  19282) 
 . 428فقرة   Louageلفظ  4( أنسيكلوبيدي داللوز  19289) 
 . 212ص  12م  1899مايو سنة  12( قارن استئناف مختلط  19288) 
 . 229ص  2المحاماة  1821مايو سنة  28( نقض فرنسي  19499) 
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 10901) ساعات معينة مباحًا للجميع ، يكون مسئوال لدى المؤجر إذا كان قد استأجر المكان ليكون سكنًا له وهنسرته

) . 

 التزام المستأجر بعدم ترك العين دون استعمال :  -370

وكمــا ال يجــوز للمســتأجر أن يســتعمل العــين المــؤجرة فــي غيــر مــا أعــدت لــه ، كــذلك ال يجــوز لــه أن يتــرك 
. وإذا كـــان اســـتعمال  ( 10902) العـــين دون اســـتعمال أصـــال إذا كـــان مـــن وراء عـــدم االســـتعمال ضـــرر يلحـــا بـــالعين

 العين المؤجرة حقًا للمستأجر ، ف و أيضًا واجب عليه .

بالصـيانة ، يكـون مسـئوال  121منزال استأجره للسكنى ، وال يترك من يتع د المنـزل $فالمستأجر الذي ي جر 
) عــن تعــو ض مــا قــد يحدثــه تركــه للمنــزل مــن تخــرب أو تلــف لعــدم ســكناه ، أو مــن ضــرر لعــدم النظافــة أو الت و ــة

م يتع ـده بالصـيانة . ولكن من استأجر منزال الستعماله مصيفًا ال يكون ملزمًا بسكناه طـول السـنة ، ومـا دا ( 10909
. ومـن اسـتأجر حانوتـًا للتجـارة ال يكـون ملزمـًا بمباشـرة  ( 10901) فال مسئولية عليه من عدم سكناه في غير الصـيف

. ومن استأجر أرضـًا للزراعـة يجبـان يزرع ـا ، وإال  ( 10901) التجارة بنفسه ، بل له أن يفوض عنه وكيال لمباشرت ا
مدني في هـذا  619/1بسبب ترك ا غير مزروعة . وقد نصت المادة كمان مسئوال عما يصيب اهنرض من التلف 

الصــدد علــى أنــه " يجــب أن يكــون اســتغالل المســتأجر لــألرض الزراعيــة موافقــًا لمقتضــيات االســتغالل المــألوف ، 
. ومــن اســتأجر مصــنعًا  ( 10906) وعلــى المســتأجر بوجــه خــاص أن يعمــل علــى أن تبقــى اهنرض صــالحة لإلنتــاج" 

                                                 

 – 198ص  11م  1893وقارن استئناف مختلط أول يونيه سةنة  – 23ص  9م  1981ديسمبر سنة  3( استئناف مختلط  19491) 

 . 222وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 
( ويجوز للمستأجر أن يستعمل العين عن طريةق نائةب عنةه ، كوكيةل أو مسةتأجر مةن البةاطن أو متنةازل لةه عةن اإليجةار )  19492) 

 . 181عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 219. سليمان مرقس فقرة   214فقرة  1بودري وفال 
 1بةودري وفةال  – 499فقةر  19هيك  – 342فقرة  1ديفرجييه  – 281ص  29م  1811مايو سن  3( استئناف مختلط  19494) 

ومةن اسةتأجر دارا مفروشةة وجةب عليةه اسةتعمالها محافظةة علةى المفروشةات مةن  – 111فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 214فقرة 
 ( . 231 – 2 – 1819جازيت القضاء  1819يوليه سنة  19التلف أو السرقة ) نقض فرنسي 

بعدم استعمال العين مدة معينة كل سنة ، ويقع ذلةك فةي المصةانع تغلةق مةدة  وقد يقضي العرف كذلك 221فقرة  2( جيوار  19493) 
منصةور مصةطفى  – 181عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 219وجيزة لتفقد اآلالت ، وفي المتةاجر للجةرد ) سةليمان مةرقس فقةرة 

عمال لقوة قاهرة ، كما كةان المنةزل ( . وقد تترك العين دون است 213ص  111عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 188منصور فقرة 
آيال للسقوط أو شغلته جهة اإلدارة على سبيل االستيالء الموقت أو اضطر المستأجر إلى تةرك العةين بسةبب احةتالل جيةول األعةداء 

سةليمان مةرقس فقةرة  – 211فقةرة  1بةودري وفةال  – 481فقةرة  2أو اضطراره لعدم زراعة األرض بسبب تعذر ريهةا ) جيةوار 
 213ص  111عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 222ص  112محمد علي إمام فقرة  – 181عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 219
ص  41المجموعةةة الرسةةمية  1843أكتةةوبر سةةنة  22مصةةر الوطنيةةة  – 289ص  31م  1842مةةايو سةةنة  49اسةةتئناف مخةةتلط  –

129 . ) 
 . 214فقرة  1( بودري وفال  19491) 
 مدني فرنسي . 1281( انظر أيضاً م  19491) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

يقـــف العمـــل فيـــه . وإال كـــان مســـئوال عـــن وقـــف العمـــل كـــالتلف الـــذي يصـــيب اآلالت وكانصـــراف  يجـــب عليـــه أال
 العمالء عن المصنع .

( يجـب عليـه أن يـداوم فيـه العمـل حتـى  fonds de commerceهـاذ ووضـاح أن مـن اسـتأجر متجـرًا ) 
للمحــل ، وإن كــن لــه أن يضــيف  يحــتفظ بقيمتــه التجار ــة و ســتبقي العمــالء ، وال يجــوز لــه أن يغيــر االســم التجــاري 

. ولمســتأجر المتجــر أن يباشــر نفــس الم نــة فــي  ( 10904) أال يضــر ذلــك بــالمتجر 122عليــه اســمًا جديــدًا بشــرط $
مكــان آخــر ، ولكــن بشــرط أن يباشــر العمــل فــي المحــل المــؤجر ، و شــرط أال يكــون المحــل اآلخــر موجــودًا بجــوار 

يستأجر محل مزاحمة بغـرض وقفـه وإبعـاد العمـالء عنـه حتـى يصـبح المحل المؤجر لمزاحمته فقد يتفا أن شخصًا 
بــال مــزاحم فمثــل هــذا العمــل يتنــافى مــع التــزام المســتأجر الــذي نحــن بصــدده . أمــا إذا كــان المســتأجر لــم يســتأجر 
المتجر نفسه بل اقتصر على استئجار المكـان ثـم أنشـأ المتجـر فيـه ، فلـه أن يتصـرف فـي تجارتـه كمـا يشـاء هنن ـا 

كه ، وكذلك الحال يما إذا استأجر المحل واشترى التجارة ، سواء اشـتراها مـن مالـك المحـل نفسـه أو مـن الغيـر ، مل
فإنه يصبح مالكًا للتجارة وله حا التصرف في ا ، و جوز له أن يقفل المحل المؤجر الذي يباشر فيه التجارة و نقل 

طو لـة قبـل انت ـاء اإليجـار حتـى يتعـود العمـالء االتجــاه تجارتـه إلـى محـل آخـر ، و بقـى المحـل المـؤجر مقفـال مـدة 
 . ( 10908) إلى المحل الجديد

 جزاء اإلخالل بااللتزام :  -372

وإذا أخل المستأجر بالتزامه من استعمال العين المؤجرة فـيم أعـدت لـه علـى التفصـيل التقـدم ، فللمـؤجر طبقـًا 
م عينًا ، فيلزمه بأن يستعمل العين كما ينبغي ، أو بأال يترك ا للقواعد العامة أن يطالب المستأجر بتنفيذ هذا االلتزا

دون استعمال . و ستطيع أن يلجأ في ذلك إلى طر ا الت ديد المالي ، بل يجوز له عند االقتضاء أن يطلب وضع 
 العين تحت الحراسة إلدارت ا على الوجه الواجب .

عامــة لعــدم قيــام المســتأجر بتنفيــذ التزاماتــه ، وليســت وللمــؤجر أيضــًا أن يطلــب فســخ اإليجــار طبقــًا للقواعــد ال
المحكمــة ملزمــة حتمــا بإجابــة هــذا الطلــب ، وقــد تكتفــي بــالحكم علــى المســتأجر باســتعمال العــين االســتعمال العــين 

                                                 

 . 121 – 1891سريه  1988( نقض فرنسي أول مارس سنة  19492) 
وإذا تةةرك المسةةتأجر العةةين دون اسةةتعمال جةةاز للمةةؤجر ، إذا كةةان عةةدم  – 223( انظةةر فةةي ذلةةك اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  19499) 

ق التهديةةد المةةالي ، أو أن يطلةةب تعيةةين حةةارس إلدارتهةةا االسةةتعمال ضةةاراً بةةالعين ، أن يطلةةب إلةةزام المسةةتأجر باسةةتعمالها عةةن طريةة
 188منصور مصطفى منصور فقرة  – 219لحساب المستأجر ، وهذا عدا حقه في طلب الفسخ كما سيجيء ) سليمان مرقس فقرة 

. ) 
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ــه . وكــذلك يســتطيع المســتأجر أن يتالفــى  االســتعمال المشــروع وبتعــو ض الضــرر الــذي أصــاب المــؤجر مــن عمل
 . ( 10901) إذا رجع من نفسه عما أوجب مسئوليتهالحكم بفسخ العقد 

وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو الفسخ ، فإن له في الحالتين أن يطلب التعو ض عـن الضـرر  $129
 الذي أصابه من جرءا إخالل المستأجر بالتزامه .

تطبيـا هـذه القواعـد ولم ير المشرع حاجة إلى النص على شيء مما تقدم اكتفاء بالقواعد العامة ، فلـيس فـي 
 . ( 10910) أي خفاء يستوجب النص

هــذا وللمــؤجر الحــا فــي التأكــد مــن أن المســتأجر قــائم بالتزامــه ،ولــه أن يلجــأ فــي ذلــك إلــى قاضــي اهنمــور 
المســتعجلة ، كمــا إذا اشــترط فــي اإليجــار أن تراعــى فــي زراعــة اهنرض شــروط معينــة وارد التثبــت مــن ا المســتأجر 

 . ( 10911) يراعى فعال هذه الشروط

 إحداث المستأجر لتغييرات في العين المؤجرة -المطلب األول

 نصوص قانونية : -373

 على ما يأتي : من التقنين المدني 180تنص المادة  

ال يجــوز للمســتأجر ن يحــدث بــالعين المــؤجرة تغييــرًا بــدون إذن المــؤجر ، إال إذا كــان هــذا التغييــر ال  -1" 
 ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر"  .

فإذا احدث المستأجر تغييرًا في العين المؤجرة مجاوزًا في ذلـك حـدود االلتـزام الـواردة فـي الفقـرة السـابقة  -2" 
 . ( 10912) ، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت علي ا ، وبالتعو ض إن كان له مقتض" 

 . ( 10919 )161/  946و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة  $121
                                                 

د وقةة – 119فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 241ص  412فقةةرة  1أوبةةري ورو وإسةةمان  – 223فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19498) 
قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز للمؤجر فسخ اإليجار إذا أساء المستأجر استعمال العين بةأن أعةدها لتكةون محةال سةريا 

 12للدعارة ، وفي هذه الحالة يجوز للمؤجر أن يلجةأ إلةى قاضةي األمةور المسةتعجلة لطةرد المسةتأجر مةن العةين ) اسةتئناف مخةتلط 
 ( . 248ص  13م  1832يونيه سنة 

 . 212( قارن سليمان مرقس فقرة  19419) 
 . 222وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 191ص  11م  1894نوفمبر سة 19( استئناف مختلط  19411) 
مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  299: ورد هةذا الةنص فةي المةادة  تاريخ النص(  19412) 

جنة المراجعة أدخلت تحويرات لفظية بسيطة فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديةد ، المدني الجديد . وفي ل
)  199، ثةةم مجلةةس الشةةيوخ تحةةت رقةةم  199فةةي المشةةروع النهةةائي . ووافةةق عليةةه مجلةةس النةةواب تحةةت رقةةم  198وصةةار رقمةةه 

 ( . 149ص  – 129ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 
:  . . . وال يجوز له ) للمستأجر ( أن يحد  فيه ) الشيء المؤجر ( تغييراً بدون إذن  311 -421م نين المدني القديم التق(  19414) 
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وفــي التقنــين المــدني  – 118و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 . ( 10911) وال مقابل له في التقنين المدني العراقي وال في تقنين الموجبات والعقود اللبناني – 141الليبي م 

 عدم جواز إحداث تغييرات ضارة إال بإذن المؤجر : -374

و خلص من النص المتقدم الذكر أن المستأجر يلتزم بـأال يحـدث تغييـرًا ضـارًا فـي العـين المـؤجرة بـدون إذن  
 . ( 10911) المالك

والمراد بالتغيير هنا أن يكون تغييرًا ماديًا ، ال مجرد تغييـر اسـتعمال العـين فقـد سـبا بيـان الحكـم فـي ذلـك . 
جديدة ، أو سد نوافذ موجودة ، أو غير في ترتيب غرف المنـزل تغييـرا فإذا فتح المستأجر في المكان المؤجر نوافذ 

، أو قسم حانوتًا كبيرًا إلى حانوتين صغير ن ولو كان هذا التقسيم مفيدًا لـه ، أو هـدم سـور المنـزل ،  ( 10916) مادياً 
) المتجـر أو سد بعـض المـراوي أو المصـارف فـي اهنرض الزراعيـة ، أو انتـزع بعـض آالت المصـنع ، أو غيـر اسـم

المؤجرة ، فإنه يكون مخال بالتزامـه إذا ترتـب علـى هـذا  121، أو احدث أي تغيير مادي آخر في العين $ ( 10914
 التغيير ضرر للمؤجر وكان التغيير دون إذنه .

أمــا إذا لــم يترتــب علــى التغييــر المــادي ضــرر للمــؤجر ، فــإن للمســتأجر أن يحدثــه ولــو بغيــر إذن المــؤجر ، 
. فـإذا غيـر المسـتأجر فـي  ( 10918) لعين إلى أصل ا عند ن ايـة اإليجـار إذا طلـب المـؤجر منـه ذلـكبشرط أن يعيد ا

تنســيا حديقــة المنــزل المــؤجر دون أن يقتلــع شــيئًا مــن أشــجارها ، أو حجــب نوافــذ المكــان المخصــص لنســاء ، أو 

                                                                                                                                                                    

المالك . ومع ذلك إذا احد  المستأجر تغييرات فال يكلف بإعادة الشيء إلى حالته األصةلية إال إذا حصةل مةن تلةك التغييةرات ضةرر 
 للمالك .

 ي القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .) وأحكام التقنين المدن
 التقنينات المدنية العربية األخرى  :(  19413) 

 ) مطابق ( . 139 التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 128التقنين المدني الليبي م 
 ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في العرا  . –ال مقابل  التقنين المدني العراقي 

 ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري حكمه في لبنان . -ال مقابل  تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
 121/1جر بهةا ) م ( ويقابل التزام المستأجر هذا التزام المؤجر بأال يحد  بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بانتفاع المستأ 19411) 

 ( . 211مدني وانظر آنفاً فقرة 
( كأن قسم الحجرة الواحدة إلى حجرتين ال بمجرد حاجز خشبي ، أو أدخل حجرة في أخرى عةن طريةق هةدم الحةائط . أمةا  19411) 

يجعةل للنةوم إذا كان التغيير  ير مادي ، فإن المستأجر حر فةي تغييةر ترتيةب  ةرف المنةزل مةن حية  النظةام الةذي يةرى أتباعةه ، ف
 ( . 221 رفة كانت من قبل لألكل وفيها ما يدل على ذلك ما دام ال يحد  في هذه الغرفة تغييراً مادياً ) اإليجار للمؤلف فقرة 

( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا كان لفند  اسم معروف وظل الفند  يستغل مدة طويلةة تحةت هةذا االسةم ،  19412) 
لم يجز للمستأجر أن يغير هذا االسم دون إذن صةاحب الفنةد  ، وإال جةاز إجبةاره علةى االحتفةاظ باالسةم القةديم ) ثم آجره صاحبه ، 
 ( . 212ص  12م  1899مايو سنة  12استئناف مختلط 

ص  – 412فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 248فقرة  – 249فقرة  1بودري وفال  – 281وفقرة  298فقرة  1( جيوار  19419) 

 . 119ص  41المحاماة  1819فبراير سنة  1مصر الوطنية  – 121فقرة  19النيول وريبير ب – 244
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حولــه حــواجز لينتفــع بــه إذا  حجــب شــرفة المنــزل لينتفــع ب ــا انتفاعــًا أكمــل ، أو اقتطــع مــن ســطح المنــزل جــزءًا أقــام
، أو أقـام سـورًا حـول المنـزل  ( 10911) كانت منفعـة السـطح مقصـورة عليـه ، أو أقـام حـاجزًا خشـبيًا ليقسـم قاعـة كبيـرة

، فا مثل هذه اهنعمـال ال تكـون  ( 10920) يستره عن الرؤ ة من الخارج ، أو حول مستودعًا للغالل إلى مخزن للفحم
. والمستأجر هو الذي يحمل عبء  ( 10921)  ا ولو لم يحصل على إذن من المؤجرضارة و جوز للمستأجر القيام ب

. والمســتأجر هــو الــذي يحمــل عــبء إثبــات أن التغييــر غيــر  ( 10922) عــبء إثبــات أن التغييــر غيــر ضــار بــالمؤجر
ضار بالمؤجر . على أنه إذا كان قـد اشـترط علـى المسـتأجر أال يحـدث أي تغييـر بـالعين المـؤجرة ، فإنـه ال يجـوز 

لمستأجر أن يحدث أي تغيير ولو كان غير ضار إال بإذن من المؤجر . وقد قضـي بأنـه إذا نـص فـي عقـد إجـارة ل
علــى أنــه ال يجــوز للمســتأجر أن يغيــر مــن معــالم العــين المــؤجرة ، وال أن يبــدل فــي غرفت ــا ، وال أن يحــدث مبــاني 

إلجراء أي تغيير أو تبديل أو بنـاء ، ولـو  جديدة ، بدون إذن صر ح مكتوب من المؤجر ، كان هذا اإلذن ضرور اً 
ــي أن يميــز بــين العمــل الــذي $ ال  126ثبــت أن العمــل الجديــد لــم يثــر فــي متانــة العــين المــؤجرة ، وال يجــوز للقاض 

 . ( 10929) يتطلب إذنًا من المالك واهنعمال التي تتطلب إذنًا منه ما دام نص عقد اإليجار جاء عامًا بغير تمييز

يـر ضــارًا ، لـم يجــز للمسـتأجر إجــراؤه كمـا ســبا القـول . ومــع ذلـك يجــوز للمسـتأجر إجــراء أي وإذا كـان التغي
. وقـد يكـون اإلذن صـر حًا ، كمـا إذا كـان  ( 10921) تغيير ولو كان ضارًا إذا حصل في ذلـك علـى إذن مـن المـؤجر

. وقد  ( 10921) ء اإليجارهناك شرط يقضي بأن التغييرات التي يحدث ا المستأجر في العين تكون للمؤجر عند انت ا

                                                 

 (  19418.)  211سليمان مرقس فقرة 
 . 248فقرة  1( بودري وفال  19429) 
( وقد قضي بأن من استأجر دكانةاً لصةناعة األحذيةة ال يكةون قةد أجةرى تغييةر ضةاراً بةالعين المةؤجرة إذا هةو أقةام صةندرة  19421) 

 ( . 129 28المحاماة  1819فبراير سنة  1علوية داخل الدكان ليباشر العمال عملهم اليومي فيها ) مصر الوطنية 
 (19422  ) 
مةةارس سةةنة  12وانظةةر أيضةةاً نقةةض فرنسةةي  – 283ص  3المحامةةاة  1823مةةارس سةةنة  1( محكمةةة الةةنقض البلجيكيةةة  19424) 

وال يجوز التوسع في تفسةير مثةل هةذا االتفةا  ، وعنةد الشةك  9 119فقرة  3دي با   – 213ص  1823داللوز األسبوعي  1823
 ( . 413 -1 – 1831حجازيت القضاء  1831فبراير سنة  21يفسر لمصلحة المستأجر ) نانت 

( وإذا أجرى المستأجر  تغييراً بإذن المؤجر أو تغييراً ال ينشأن عنه أي ضرر ، لم يكن للمؤجر أن يطلةب إعةادة العةي إلةى  19423) 

أصلها أثناء مدة اإليجار فإذا انتهي اإليجار جاز للمؤجر أن يطلب رد العين إلى الحالة التي كانت عليها وقت أن تسلمها المستأجر ، 
( . وكةذلك  119ص  19المحامةاة  1822أبريل سةنة  22ر دون أن يطالب المؤجر بتعويض ) استئناف مصر فيزيل هذا أثر التغيي

ص  41المحامةاة  1819نةوفمبر سةنة  8إذا استبقى المؤجر التغيير برضاء المستأجر ، لم يلتةزم بةدفع تعةويض عنةه ) طنطةا الكليةة 
مدني وسةيأتي بيةان  182فيرجع المستأجر بتعويض وفقاً ألحكام المادة ( ، إال إذا كان التغيير ينطوي على تحسين في العين  1232

ذلك . وللمستأجر على كل حال أن يزيل التغيير الذي أحدثه ويعيد العين إلى أصلها ، حتةى لةو عراضةه المةؤجر فةي ذلةك ) بةودري 
 – 192ص  131مرسةي فقةرة محمةد كامةل  – 4هةامل  429ص  299وقارن عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 231فقرة  1وفال 
 ( . 194ص 

وإذا تسبب عن التغيير الذي أحدثه المستأجر بالعين بإذن المؤجر أن زاد مقدار القسط الذي يدفعه المؤجر لشركة التأمين في حالة ما 
وف أن قصةةد ( ، إال إذا ظهةةر مةةن الظةةر 243فقةةرة  1إذا كةةان مؤمنةةاً علةةى العةةين ، فههةةذ الزيةةادة يتحملهةةا المةةؤجر ) بةةودري وفةةال 

 ( . 3391 -1 – 1891داللوز  1891أبريل سنة  4المتعاقدين  ير ذلك ) نقض فرنسي 
 . 212فقرة  1( بودري وفال  19421) 
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يكون اإلذن ضمنيًا ، كما إذا أجر شخص منزال آلخر وأذن له في إيجاره من الباطن غرفا مفروشة فإن هذا يعتبـر 
 . ( 10926) إذنًا ضمنيًا للمستأجر في إدخال التعديالت الالزمة للتمكن من تحقيا هذا الغرض

 جزءا اإلخالل بهذا االلتزام :  -375

المســتأجر تغييــرًا ماديــًا فــي العــين المــؤجرة دون إذن المــؤجر ، وكــان هــذا التغييــر ضــارًا أو كــان فــإذا أدخــل 
مـدني تقضـي ، كمـا رأينـا  180مخالفًا لما اشترطه المؤجر من عدم إجراء أي تغيير ، فإن الفقرة الثانية من المـادة 

كانت علي ا وبالتعو ض إن كان له مقتض . وال ، بأنه يجوز للمؤجر إلزام المستأجر بإعادة العين إلى الحالة التي 
يقصد من هذا النص إال تطبيا القواعد العامة ، فيجوز طبقًا ل ـذه القواعـد أن يطلـب المـؤجر التنفيـذ العينـي وإعـادة 
العين إلى أصل ا أو سخ اإليجار مع التعو ض ، هنن هذا هو الجزاء الطبيعي إلخالل المستأجر بالتزامه . و تحتم 

) لقاضي إجابة المؤجر إليه إذا طبه ، وهذا ال يمنع المؤجر بداهة من طلب الفسخ إذا كان هناك مبـرر لـذلكعلى ا

10924 ) . 

ـــة التغييـــرات التـــي أحـــدث ا المســـتأجر وإعـــادة العـــين إلـــى أصـــل ا ، مـــع  ـــالمؤجر يطلـــب إذن فـــي العـــادة إزال ف
لــب ذلــك فــي أي وقــت ، ولــو قبــل ن ايــة التعـو ض عــن الضــرر الــذي أصــابه مــن جــراء هــذه التغييــرات . ولــه أن يط

التحسينات التي يوجدها المستأجر في العين المؤجرة من بناء أو غـرس أو  128. وهذا بخالف $ ( 10928) اإليجار
 112غير ذلـك ، ف ـذه تبقـى إلـى ن ايـة اإليجـار ، وال يجـري فـي شـأن ا حسـاب إال عنـد رد العـين إلـى المـؤجر ) م 

جر في طلب إزالة التغييرات يستطيع أن يحصل على إذن من القضاء بغزالت ا علـى مدني وسيأتي ذكرها ( . والمؤ 
 مدني ( . 219مدني ( ، كما يستطيع أن يلزم المستأجر بدفع غرامة ت ديدية ) م  201/1نفقة المستأجر ) م 

                                                 

ويعتبر المةؤجر قةد أذن إذنةا ضةمنيا فةي إجةراء  129فقرة  19بالنيول وريبير  – 233وفقرة  229فقرة  1( بودري وفال  19421) 
أجلةه أوجةةرت العةين . فمةةن اسةتأجر مصةةنعاً ، جةاز أن يةةدخل فيةه اآلالت الالزمةةة . ومةةن  التغييةر الةةذي يسةتلزمه الغةةرض الةذي مةةن

استأجر داراً للسكنى ، جاز له أن يعلق الصور و يرهةا وأن يةد  المسةامير فةي الحةائط لهةذا الغةرض . ومةن اسةتأجر مكانةاً ليباشةر 
ص  11م  1839هنته ) استئناف مختلط أول ديسمبر سنة مهنته ، جاز له أن يضع الفته على مدخل أو جدرانه تشير الىس اسمه وم

 ( . 1هامل  429ص  188عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 24
وال يجوز التوسع في تفسير اإلذن الضمني ، فال تعتبر مطالبةة المةؤجر للمسةتأجر بةاألجرة وقبضةها منةه إذنةاً ضةمنياً فةي التغييةرات 

 21نقةض فرنسةي  – 219ص  219رقةم  22المحامةاة  1832أكتةوبر سةنة  28تعجل التي أجراها المستأجر ) مصةر الوطنيةة مسة
 ( . 488ص  1848داللوز األسبوعي  1848أبريل سنة 

ويةذهب بعةض الفقهةاء إلةى احتمةال أن  – 449ص  299عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  – 212( قارن سليمان مرقس فقرة  19422) 
سخ اإلشارة إلى أن المؤجر يجب أن ينتظر إلةى نهايةة اإليجةار حتةى يطالةب بالتنفيةذ يكون المشرع قد قصد من إ فال النص على الف

عبةد  – 112ص  291العيني ، فإذا هو انتظر إلى نهاية اإليجار لم يعد هناك محل لطلب الفسخ ) منصور مصةطفى منصةور فقةرة 
لنهاية اإليجار وذلك تطبقاً للقواعد العامةة ، ولةو ( . وسنرى حاالت أن المؤجر ال يجب على االنتظار  111المنعم فر  الصدة فقرة 

 أراد المشرع أن يقرر حكماً مخالفاً لهذه القواعد لنص على ذلك بعبارة أصرح .
 – 222ص  121محمد علةي إمةام فقةرة  – 194ص  131محمد كامل مرسي فقرة  – 299( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19429) 

 1وقةرب أوبةري ورو وإسةمان  – 219ص  111عبد المنعم فر  الصةدة فقةرة  – 112ص  291منصور مصطفى منصور فقرة 
 . 1232ص  41المحاماة  1819نوفمبر سنة  8طنطا الكلية  – 221وقارن اإليجار للمؤلف فقرة  – 241ص  412فقرة 
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منـه  وقد ينزل المؤجر عن حقـه فـي طلـب إزالـة التغييـرات أو الفسـخ وعـن حقـه فـي التعـو ض ، و عتبـر هـذا 
إجازة الحقة إلجراء التغييرات تكون بمثابة اإلذن السابا . وقد يكون النزول ضـمنيًا ، و عـد نـزوال ضـمنيًا أن يجـدد 

 . ( 10921) المؤجر اإليجار للمستأجر دون أن يعترض على ما أحدثه في العين من تغييرات

 نص قانوني : –وضع المستأجر أجهزة حديثة في العين المؤجرة  -376

 من التقنين المدني على ما يأتي : 181لمادة تنص ا 

يجـــوز للمســـتأجر أن يضـــع بـــالعين المـــؤجرة أج ـــزة لتوصـــيل الميـــاه والنـــور الك ربـــائي والغـــاز والتلفـــون  -1" 
والراديــو ومــا إلــى ذلــك مــا دامــت الطر قــة التــي توضــع ب ــا هــذه اهنج ــزة ال تخــالف اهنصــول المرعيــة ، وذلــك مــا لــم 

 ذه اهنج زة ي دد سالمة العقار"  .يثبت المؤجر أن وضع ه

فإذا كان تـدخل المـؤجر الزمـًا إلتمـام شـيء مـن ذلـك ، جـاز للمسـتأجر أن يقتضـي منـه هـذا التـدخل ،  -2" 
 .  ( 10990) على أن يتكفل بما ينفقه المؤجر" 

سـبة ونرى من الـنص المتقـدم أن المشـرع قـد خـص نوعـًا مـن التغييـرات بالمـذكرة ، نظـرًا هنهميت ـا بالن $121
إلـــى المســـاكن الحديثـــة . فأجـــاز للمســـتأجر أن يضـــع فـــي العـــين المـــؤجرة اهنج ـــزة الالزمـــة ، مـــن مواســـير وأنابيـــب 
وأسالك وأحواض وأج زة للغاز وللك رباء وغير ذلك من اهنج زة ، لتوصيل المياه والنور الك ربائي والغاز والتلفون 

افعــة ، والكثيــر من ــا قــد أصــبح اآلن ضــرور ًا فــي المســاكن والراديــو والتلفز ــون ومــا إلــى ذلــك مــن المســتحدثات الن
. وال يجوز للمـؤجر أن يعـارض فـي إدخـال هـذه التغييـرات فـي العـين المـؤجرة ، بـل يجـب عليـه أن  ( 10991) الحديثة

                                                 

 . 221( اإليجار للمؤلف فقرة  19428) 
مهيةدي علةى وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين مةن المشةروع الت 291ورد هةذا الةنص فةي المةادة تاريخ النص : (  19449) 

المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخل تحةوير لفظةي طفيةف فأصةبح الةنص مطابقةاً لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، 
األعمةةال  ) مجموعةةة 191فةةي المشةةروع النهةةائي ووافةةق عليةةه مجلةةس النةةواب ، ثةةم مجلةةس الشةةيوخ تحةةت رقةةم  119وصةةار رقمةةه 
 . 142ص  149ص  3التحضيرية 

 وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكنه تطبيق للقواعد العام .
 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 ) مطابق ( . 139 التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 199 التقنين المدني الليبي م 

 ولكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسيري في العرا  . –ال مقابل ي العراقي التقنين المدن
 وكن النص تطبيق للقواعد العامة فيسري في لبنان . –ال مقابل تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

، مةادام ال يترتةب ( وقد قضي بأن للمستأجر أن ينتفع بسطح العين المؤجرة بوضع أسالك تلفونية أو عةدة تلغةراف السةلكي  19441) 

 8على ذلك أي أذي للعين المؤجرة ولم يشك باقي المستأجرين م هذا العمل ولم تتعطل لهم أية مصلحة ) محكمة بوركسل البلجيكيةة 
 – 492فقةرة  19( . وللمستأجر أيضاً أن يةدخل التلفةون فةي المنةزل الةذي اسةتأجره ) هيةك  123ص  9المحاماة  1821مايو سنة 
 – 492فقةرة  19هيةك  – 213فقةرة  21( . وانظر أيضاً : لةوران  232فقرة  1بودري وفال  – 284وفقرة  289فقرة  1جيوار 

من القانون الفرنسي الصةادر فةي أول أبريةل سةنة  13وانظر المادة  – 122فقرة  19بالنيول وريبير  – 229فقرة  1بودري وفال 
ضةي بأنةه  ال يجةوز للمةؤجر أن يعةارض فةي إدخةال األجهةزة التةي ال ( ، وهةي تق 1828يوليةه سةنة  18) والمعدل بقةانون  1821
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يعاون المستأجر في إدخال ا إذا كان هذا التعاون الزمـًا . فـإذا كانـت حيطـان المنـزل تحتـاج إلـى تقو ـة للـتمكن مـن 
ال هــذه اهنج ــزة ، وجـــب علــى المــؤجر أن يقو  ـــا أو أن يتــرك المســتأجر يقــوم ب ـــذا العمــل . وإذا كــان ســـطح إدخــ

المنـــزل يحتـــاج إلـــى تـــرميم ، وجـــب عليـــه أن يرممـــه أو أن يتـــرك المســـتأجر يقـــوم ب ـــذا التـــرميم . وإذا كـــان إدخـــال 
مـؤجر أن يقـوم ب ـذا التوصـيل أو أن الك رباء يقتضي توصيل المنزل بخط من الخطـوط الك ربائيـة ، وجـب علـى ال

يتــرك المســتأجر يقــوم بــه . وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد : " و ز ــد المشــروع أن 
الالزمــة لتوصــيل الميــاه والنــور الك ربــائي والغــاز والتلفــون والراديــو ومــا  190للمســتأجر أن يضــع بــالعين اهنج ــزة $

حديثـة ، بشـرط أال يخـالف اهنصـول المرعيـة وأال ي ـدد سـالمة العقـار . وإذا اقتضـى اهنمـر إلى ذلـك مـن الوسـائل ال
تدخل المؤجر ، كأن يطلب منه تقو ة الحيطان ، جاز أن يطلب تدخله على أن يرد له ما أنفقه من المصروفات : 

)  تقنين الحالي ) السـابا (وال نظير ل ا في ال 2فقرة  981من المشروع وقد أخذت عن التقنين البولوني م  481م 

10992 ) . 

 1ولكن يجب إلدخال هذه التغييرات دون إذن المؤجر ، كما هو واضح من النص ، توافر شروط ثالثة : ) 
( أال يكون وضع هذه اهنج زة الحديثة في العين المؤجرة من شأنه أن ي دد سالمة العقار ، كأن يكون البناء قديمًا 

المياه فيه . والمؤجر هو الذي يقع عليـه عـبء اإلثبـات ، فعليـه إذا أراد منـع إدخـال يخشى عليه من إدخال أنابيب 
( أن يراعى المستأجر في إدخال هـذه  2هذه اهنج زة أن يثبت أن إدخال ا يترتب عليه اإلخالل بسالمة العقار . ) 

تغييرات تستوجب ا المقتضيات اهنج زة اهنصول المرعية ، فال يز د على القدر الواجب إلدخال اهنج زة من أعمال و 
الفنية . و قع هنا أيضًا على المؤجر عبء إثبـات أن المسـتأجر جـاوز اهنصـول المرعيـة ، فـإذا اثبـت ذلـك جـاز لـه 

( أن يقـوم المسـتأجر بـرد النفقـات التـي  09الرجوع بتعو ض على المستأجر مع إجباره علـى التـزام هـذه اهنصـول . 
تدخل هذا اهنخير لمعاونة المستأجر ، كالنفقات التـي يصـرف ا المـؤجر فـي تقو ـة صرف ا المؤجر إذا اقتضى اهنمر 

. وغنـي  ( 10999) الحيطان أو في ترميم السطح ، هذا مـا لـم يكـن المسـتأجر قـد قـام نفسـه ب ـذه اهنعمـال علـى نفقتـه
الطـرفين علـى اهنج زة تكون على المستأجر ، ما لم يكن هنـاك اتفـاق مـن  191عن البيان أن نفقات إدخال هذه $

                                                                                                                                                                    

تنقص من قيمة العين المؤجرة ، كأجهزة الغاز والكهرباء والتلفون والماء ، ويدخلها المستأجر على نفقته ، ويكةون بةاطال كةل اتفةا  
م  22.وتقضةي المةادة  1841وبر سةنة أكتة 49مةن قةانون  33على خالف ذلك . وانظةر كةذلك فيمةا يتعلةق بإدخةال الكهربةاء المةادة 

بالترخيص للمستأجر في إدخال الماء والغاز والكهرباء والتلفون ، وتلزم المؤجر برد نفقات كل ذلةك  1839قانون أول سبتمبر سنة 
ات ، وبعةد % من هذه النفقات عن كل سةنة منةذ إدخةال هةذه التحسةين1) فيما عدا التلفون ( للمستأجر عند نهاية اإليجار ، بعد خصم 

 ( . 392فقرة   Louageلفظ  4استنزال المصروفات الكمالية ) أنسيكلوبيدي داللوز 
 . 141ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19442) 
( وقد قضي بأنه إذا جاز لمستأجر منزل أن يدخل على نفقته الكهبراء في المنزل الذي استأجره وبةدون احتيةا  إلةى رضةاء  19444) 

المالكن إال أنه ال يحق له إجبار المالك على تحمل النفقات الالزمة لتوصيل المنزل المؤجر لقرب خط من خطوط شركة الكهربةاء ) 
هذا ويمكن اعتبار هذه األجهزة من قبل التحسينات ، فيجوز حسابها بين المةؤجر  –(  121ص  9ة محكمة تورنيه البلجيكية المحاما

 وما بعدها ( . 349مدني ، وسيأتي بيان ذلك ) انظر ما يلي فقرة  182والمستأجر عند نهاية اإليجار ، وفقا ألحكام المادة 
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 أن يتحمل ا المؤجر ، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر أيضًا نفقات تدخله لمعاونة المستأجر .

 المحافظة على العين المؤجرة -المبحث الثالث

 العناية الواجب على المستأجر بذلها ومسئوليته عن حريق العين المؤجرة : -377

يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة أثناء مدة اإليجار ، وبأن يبذل من العناية في ذلـك مـا يبـذل  
الرجـل المعتـاد . وتشـتد مسـئوليته إذا احترقــت العـين المـؤجرة ، فل ـذه المسـئولية أحكــام خاصـة تميزهـا عـن مســئولية 

 المستأجر في غير الحر ا .

 2عناية الواجب على المستأجر بذل ا في المحافظة علـى العـين المـؤجرة . ) ( ال 1فنبحث إذن مسألتين : ) 
 ( مسئولية المستأجر عن حر ا العين المؤجرة .

 العناية الواجب على المستأجر بذلها في المحافظة على العين المؤجرة - المطلب األولى

 الترميمات الضرورية : مسئولية المستأجر عن سالمة العين المؤجرة والتزامه بإجراء  -378

والعناية الواجبة على المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة تقتضي أن يكون مسئوال عن سالمة العين 
تجــاه المــؤجر . و تفــرع علــى ذلــك أن يلتــزم المســتأجر بــإجراء الترميمــات التأجير ــة التــي يقضــي ب ــا العــرف ، ف ــي 

 ل العين المؤجرة . فنبحث كال من هذين النوعين .تدخل في العناية الواجب بذل ا في استعما
 مسئولية المستأجر عن سالمة العين المؤجرة – 0

 نصوص قانونية :  -379

 م التقنين المدني على ما يأتي :  189تنص المادة 

يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفـي المحافظـة علي ـا ومـا يبذلـه  -1" 
 خص المعتاد"  .الش

وهـــو مســـئول عمــــا يصـــيب العــــين أثنـــاء انتفاعــــه  ب ـــا مـــن تلــــف أو هـــالك غيــــر ناشـــئ عــــن  -2"  $192
 . ( 10991)  استعمال ا استعماال مألوفًا :

                                                 

التمهيةدي علةى وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين مةن المشةروع  294ورد هةذا الةنص فةي المةادة  تاريخ النص :(  19443) 

ويعفى المستأجر من المسئولية إذا أثبت أن التلف  "المدني الجديد ، فيما عدا ا الفقرة األولى كانت تتضمن في آخرها العبارة اآلتية : 
،  181ة اكتفةاء بةالحكم الةواردة فةي المةادة . وفي لجنة المراجعة حذفت هذه العبار  "أو الهالك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه
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 . ( 10991) 161/  946و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 

وفــي التقنــين المـــدني  – 11المــدني الســوري م و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين 
) 180و م  168وفي تقنين الموجبـات والعقـود اللبنـاني م  – 461وفي التقنين المدني العراقي م  – 182الليبي م 

10996 ) . 

$و خلــص مــن هــذا الــنص أنــه يجــب عــل المســتأجر بــذل عنايــة اشــخص المعتــاد فــي المحافظــة علــى العــين 
هو مسئول في ذلك عن أعمال تابعية . وتقضي عناية اشخص المعتـاد التـي يبـذل ا فـي المؤجرة وفي استعمال ا ، و 

 المحافظة على العين أن يبادر بإخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله .

( وجــوب  2( عنايــة الشــخص المعتــاد فــي المحافظــة علــى العــين . )  1ومــن ثــم نبحــث المســائل اآلتيــة : ) 
( مســئولية  1( عنايــة الشــخص المعتــاد فــي اســتعمال العــين . )  9تدخلــه . )  إخطــار المــؤجر بكــل أمــر يســتوجب
( عـــبء إثبـــات اإلخـــالل  6( جـــواز االتفـــاق علـــى تعـــدي أحكـــام االلتـــزام . )  1المســـتأجر عـــن أعمـــال تابعيـــه . ) 

 ( جزءا اإلخالء بااللتزام . 4بااللتزام . ) 
                                                                                                                                                                    

فةي المشةروع  112وأدخلت تحويرات لفظية طفيفة ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصةار رقمةه 
ص  3) مجموعةة األعمةال التحضةيرية  194، ثةم مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم  111النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحةت رقةم 

 ( . 141ص  – 143
:  . . على المستأجر أن يسةتعمل الشةيء اسةتأجره فيمةا هةو معةد لةه ، وأن يعتنةي بةه  311/  421م  التقنين المدني القديم(  19441) 

 مثل اعتنائه بملكه . .
التقنةين  وبالر م من أن المعيار الةوارد فةي الةنص هةو معيةار شخصةي ، ال معيةار موضةوعي كمعيةار الشةخص المعتةاد الةواردة فةي

المدني الجديد ، إال أن الفقه والقضاء في مصر في عهد التقنين المةدني القةديم كانةا يةذهبان إلةى وجةوب تطبيةق المعيةار الموضةوعي 
ينةاير سةنة  19مصةر المختلطةة  299اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 424جرانمةوالن فةي العقةود فقةرة  –وهو معيار الشخص المعتاد ( 

( فةةال يكةون هنةةاك إذن فةر  فةةي الحكةم بةةين  123ص  – 124ص  2عكةس ذلةةك هةالتون  – 14ص  22رقةةم  11جازيةت  1821
 194، وقةارن المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي للمةادة  493ص  213التقنينين القديم والجديد : انظر سةليمان مةرقس فقةرة 

بالعناية اعتناءه بملكه ، فالمعيةار فةي هةذا التقنةين شخصةي فيلزم المستأجر  421/311أما التقنين الحالي ) القديم ( م  "حي  تقول : 
 ( . 141ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "ال مادي

 التقنينات المدنية العربية األخرى  :(  19441) 

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 192 التقنين المدني الليبي م 
واسةتعمال المسةتأجر المةأجور علةى خةالف المعتةاد تعةد ،  -2المأجور أمانة في يةد المسةتأجر .  -1 : 213م التقنين المدني العراقي 

 فيضمن الضرر المتولد عنه .
ولكةن قةارن فقةرة  821فقرة  – 824انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري 

838 . ) 
المحافظةة علةى المةأجور واسةتعماله بحسةب  -2: على المسةتأجر واجبةان أساسةيان :  . . .  119م اللبناني تقنين الموجبات والعقود 

 الغرض الذي أعد له أو الغرض الذي عين في العقد مع اجتناب اإلفراد وسوء االستعمال .
جور استعماال عاديةاً مألوفةاً مةع مراعةاة عن استعمال المأ –: ال يكون المستأجر مسئوال عن الهالك أو التعيب الناش  : أوال  199م 

عةن القةوة القةاهرة إذا لةم تكةن معةزوة إلةى خطةأ .  –األحكام السابقة المختصة باإلصالحات الصغرى المطلوبة من المستأجر . ثانياً 
 عن قدم عهد البناء أو عيب فيه أو عدم إجراء اإلصالحات المطلوبة من المؤجر . –ثالثاً 

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( . 
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 عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين :  -381

مــدني ، كمــا رأينــا ، بــأن يبــذل المســتأجر فــي المحافظــة علــى العــين  189تقضــي الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
مــدني ، إذ تقــول : "  211المــؤجرة عنايــة الشــخص المعتــاد . ولــيس هــذا الحكــم إال تطبيقــًا لمبــدأ عــام قررتــه المــادة 

بـااللتزام إذا بـذل فـي تنفيـذه مـن العنايـة كـل مـا في االلتزام بعمل ، إذا كان المطلوب من المدين يكون قد وفـي  -1
يبذله الشخص العادي ، ولو لـم يتحقـا الغـرض المقصـود . هـذا مـا لـم يـنص القـانون أو االتفـاق علـى غيـر ذلـك . 

وفـي كـل حالـة يبقــى المـدين مسـئوال عمــا يأتيـه مـن غـش أو خطــأ جسـيم"  . فـالمطلوب مــن المـدين ، وهـو هنــا  -2
افظ على الشيء المؤجر ، فيكون قد وفي بالتزامه هذا إذا بذل في تنفيذه مـن العنايـة كـل مـا المستأجر ، هو أن يح

يبذله الشخص العادي . فالمعيار هنا موضوعي ، والمطلوب من المستأجر هو عناية الرجل المعتاد ال عنايته هو 
شـؤون نفسـه ، وإذا  191ي $في شؤون نفسه . فـإذا كـان شـديد الحـرص نزلـت العنايـة المطلوبـة منـه عـن عنايتـه فـ

كان مت اونًا مفرطـًا ارتفعـت العنايـة المطلوبـة عـن عنايتـه فـي شـؤون نفسـه . والتزامـه هـذا هـو التـزام ببـذل عنايـة ال 
التزام بتحقيا غاية ، ومن ثم يكون قد وفى بالتزامه متى بذل العناية المطلوبة منه ولو لم يتحقا الغرض المقصود 

مة العين المـؤجرة . فقـد تتلـف أو ت لـك ، فـال يكـون مسـئوال عـن التلـف أو ال ـالك إذا بـذل من هذه العناية وهو سال
 في المحافظة علي ا عناية الرجل المعتاد ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي .

و ترتــب علــى مــا تقــدم أنــه إذا اســتأجر شــخص منــزال ، وجــب عليــه أن يتخــذ االحتياطــات الالزمــة التــي تتخــذ 
. وقد قضي بأن المستأجر مسئول عما يحدث في المنزل من التخرب بسبب غيابه عنه ، حتى عادة حتى  تخرب 

لو كان سبب هذا الغياب رغبة المستأجر  في الفرار من وجه العدو ما دام لم يوجد خطر جدي داهم يستدعي هـذا 
حتـى ال ينشـأ عن ـا ضـرر  . و لتزم المستأجر بأن يتع د اهندوات الصحية الموجودة بـالمنزل المـؤجر ( 10994) الفرار
. وعلى المستأجر أن يط ر العين من مكروبات اهنمراض المعدية إذا تلوثت ب ا أثناء مدة اإليجار  ( 10998) للمنزل

، وقــد قضــي بــأن مــن ينــزل فــي فنــدق وهــو مصــاب بمــرض معــد يلتــزم بمصــروفات تط يــر الفنــدق مــن مكروبــا هــذا 
راعية ، وجب على المستأجر أن ينزع من ا الحشائش الضارة ، . وإذا كانت العين المؤجرة أرضا ز  ( 10991) المرض

وأن يط ر المساقي والمصارف . وإذا كانت العين المؤجرة سيارة ، وجب أن يتع دها بالصيانة المعتادة من تشحيم 
وتز يـــت وتنظيـــف وإصـــالح . وإذا كانـــت العـــين المـــؤجرة مصـــنعًا ، وجـــب أن يتع ـــد اآلالت بالصـــيانة وأال يجعل ـــا 

 وقف عن العمل مدة طو لة حتى ال تتلف .تت

                                                 

 . 311فقر  21لوران  – 481فقر  1جيوار  – 242 – 2 – 92سيريه  1921يوليه سنة  13( محكمة أورليان الفرنسة  19442) 
 . 421ص  31م  1841يونيه سن  2 – 111ص  48م  1822يونيه سن  24( استئناف مختلط  19449) 
 – 81داللةوز  1981بةاريس ول فبرايةر سةنة  – 41 – 2 – 83البانةدكت  1984يونيه سنة  49( محكمة السين الفرنسية  19448) 

2 – 439 . 
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و لتــزم المســتأجر أيضــًا بالمحافظــة علــى ملحقــات العــين المــؤجرة ، الجــراج والحديقــة واآلالت الزراعيــة وغيــر 
ذلــك . أمــا المحقــات المشــتركة بــين المســتأجر ن جميعــًا ، كالمصــعد واآلالت الرافعــة لميــاه وأج ــزة التكييــف العامــة 

. و قيم علي ا عـادة شخصـًا مـن قبلـه  ( 10910) والسلم ، فالملتزم بالمحافظة علي ا هو المؤجر 191والمدخل العام $
 يتولى حراست ا وصيانت ا كالبواب .

ومــن أهــم مــا يلتــزم بــه المســتأجر ، فــي ســبيل العنايــة بالمحافظــة علــى العــين المــؤجرة ، إخطــار المــؤجر بكــل 
 أمر يستوجب تدخله ، وهذا ما ننتقل اآلن إليه .

 نص قانوني :  –إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله  -981

 من التقنين المدني على ما يأتي : 181تنص المادة 

" يجــب علــى المســتأجر  أن يبــادر إلــى إخطــار المــؤجر بكــل أمــر يســتوجب تدخلــه ، كــأن تحتــاج العــين إلــى 
أجنبي بالتعرض ل ا ، أو بإحداث ترميمات مستعجلة ، أو ينكشف عيب ب ا ، أو يقع اغتصاب علي ا ، أو يعتدي 

 . ( 10911) ضرر ب ا" 

فالمستأجر يلتزم بإخطار المؤجر بكل أمر من شأنه أن ي دد سـالم العـين أو يصـيب ا بضـرر . و شـترط فـي 
المسـتأجر بحيـث ال يسـتطيع المـؤجر أن يعلـم بـالخطر الـذي  196( أن تكـون العـين فـي حفـظ $ 1ذلك أمـران : ) 

 ( أن يعلم المستأجر أو يستطيع أن يعلم ب ذا الخطر . 2. )  ( 10912) يت دد العين

                                                 

( وقد قضي بأنه إذا أوجرت شقة  رفاً ألشخاص مستقلين الستعمالها مكاتب ، وكان المطبخ مشتركاً بينهم ، فةإن المحافظةة  19439) 
خصص ألحد من المستأجرين يقع على عاتق المؤجر ، فإذا سالت منه ميةاه أتلفةت بضةائع  حةانوت على المطبخ الذي لم يؤجر ولم ي

يقع في الطبقة السفلى ، فإن المؤجر هو المسئول نحو مستأجر الحانوت ، وله أن يرجع على أي مستأجر يثبت أنه تسبب بخطأه فةي 
 . ( 288ص  31م  1843مايو سنة  23 سالة المياه ) استئناف مختلط 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  291: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  19431) 
، ثم مجلةس الشةيوخ  114فالمشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  113الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 139ص  3ل التحضيرية ) مجموعة األعما 191تحت رقم 
 وال مقابل في التقنين المدني القديم ، ولكن النص تطبيق للقواعد العامة .

 ويقابل التقنينات المدنية العربية األخرى  :
 ) مطابق ( . 114التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 193  التقنين المدني الليبي م 
 ن النص تطبيق للقواعد العامة ، فيسري في العرا  .ولك –ال مقابل التقنين المدني العراقي 

: يجب على المستأجر أن ينبه المالك بال إبطاء إلةى جميةع األعمةال التةي تسةتوجب تدخلةه ،  121م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
أو بحق عيني أو بضرر كإصالحات مستعجلة أو اكتشاف عيوب  ير متوقعة أو اعتداء على حقو  أو اعتراضات مختصة بالملكية 
 أحدثه شخص ثال  ، وإال كان مسئوال مدنياً . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

ألزم المشةروع المسةتأجر أن يبةادر إلةى إخطةار المةؤجر  "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  19432) 

ن مما ال يستطيع أن يعلمه من تلقاء نفسه ، كان تحتا  العين إلى ترميمةات مسةتعجلة أو أن ينكشةف عيةب بكل شيء يهدد سالمة العي
 ( . 148ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية   "فيها أو أن يقع ا تصاب عليها
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فإذا كانت العـين المـؤجرة دارًا للسـكنى ، وكشـف المسـتأجر أو كـان يسـتطيع أن يكشـف أن الـدار تحتـاج إلـى 
. وإذا اعتـــدى  ( 10919) ترميمـــات مســـتعجلة ، أو أن ب ـــا عيبـــًا ، وجـــب عليـــه أن يبـــادر إلـــى إخطـــار المـــؤجر بـــذلك

شــخص علــى الــدار بالتخر ــب أو اإلتــالف أو االغتصــاب ، كــان لــه أن يــدفع هــذا التعــدي باعتبــاره تعرضــًا ماديــًا ، 
ولكن يجب عليه في الوقت ذاته أن يبادر إلى إخطـار المـؤجر ، فـإن التعـدي واقـع علـى المسـتأجر والمـؤجر معـًا ، 

جنبي مدعيًا حقًا على العين المؤجر أو اغتصب ا مدعيًا ملكيت ـا ، هذا في ملكيته وذلك في انتفاعه . وإذا تعرض أ
فإن هذا تعرض مبني على سبب قانوني صادر من الغير ، فيجب على المستأجر إخطار المؤجر به ، ال فحسـب 

مـــدني التـــي تقضـــي  142مـــدني التـــي نحـــن بصـــددها ، بـــل أيضـــًا طبقـــًا هنحكـــام المـــادة  181طبقـــًا هنحكـــام المـــادة 
 . ( 10911) إخطار المؤجر بكل تعرض مبني على سبب قانوني صادر م الغير وقد تقدم بيان ذلكبوجوب 

ولكن واجب اإلخطار ال يقوم إذا كان المؤجر يعلم أو كان يستطيع أن يعلـم بمـا ي ـدد العـين مـن خطـر عـن 
د العين مـن خطـر . طر ا غير طر ا المستأجر ، أو إذا كان المستأجر لم يعلم ولم يكن يستطيع أن يعلم بما ي د

فإذا أخذت إجراءات نزع ملكية العقار المؤجر ، لم يكن المستأجر ملزمًا بإخطـار المـؤجر بـذل هنن هـذه اإلجـراءات 
. وإذا كــان بــالعين المــؤجرة عيــب خفــي لــم  ( 10911) توجــه عــادة إلــى المــؤجر فــيعلم ب ــا عــن غيــر طر ــا المســتأجر

                                                 

الميةاه تتجمةع  ( وقد قضي بأنه إذا لم يخطر المسةتأجر المةؤجر بتسةرب الميةاه مةن المواسةير مةن وقةت ظهةور ذلةك ، وتةرك 19434) 
 422ص  44م  1821مةايو سةنة  11فتتلف مفروشات المستأجر ، فإنه يشارك المؤجر في المسئولية عن التلف ) استئناف مخةتلط 

 ( . 481ص  49م  1821مايو سنة  1( ، وال يكون المؤجر مسئوال إذا اشترط ذلك ) استئناف مختلط 
 . 191فقرة  19بير وانظر بالنيول وري – 218( انظر آنفاً فقرة  19433) 
وإذا كانت العين أو األجزاء المشتركة في رعايةة المةؤجر ، لةم يلتةزم المسةتأجر باإلخطةار )  – 212( سليمان مرقس فقرة  19431) 

( . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثابت مةن عقةد اإليجةار أن المركةب المةؤجر تكةون فةي  221عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
مؤجر هم الذين عليهم دون المستأجر تنبيه المةؤجر إلةى مةا يطةرأ رعاية رجال المؤجر ال في رعاية رجال المستأجر ، وأن رجال ال

 13على المركب من خلل ، فهذا وده يكفي ألن يقةام عليةه القضةاء بعةدم مسةئولية المسةتأجر عةن  ةر  هةذه المركةب ) نقةض مةدني 
 (  . 231ص  199رقم  1مجموعة عمر  1831نوفمبر سنة 

ا كان الحكم المطعون فيه ، إذا قضيب برفض دعوى التعويض التي رفعها الطاعنان وقارن حكماً آخر لمحكمة النقض يقضي بأنه إذ
لتلةف أثاثهمةا وضةياع بعةةض أمتعتهمةا بسةبب  ةر  العائمةةة التةي اسةتأجرتها أوالهمةا  مةةن المطعةون عليهةا ، قةد أعمةةل حةم بنةد عقةةد 

ات في العائمة ، فإن لم تقةم بهةا هةذه األخيةرة كةان لهةا اإليجار الذي يلزم المستأجر بإخبار المالكة بما قد تراه ضرورياً من اإلصالح
حق االلتجاء إلى القضاء لتحقيق مةا يجةب إجةراؤه . كمةا اسةتند ، ضةمن مةا اسةتند عليةه ، إلةى أن المسةتأجرة شةعرت بالخلةل المنةذر 

دي منةه ، وأنةه لةم يقةم دليةل علةى بقرب  ر  العائمة ، ولم تتخذ ما كان يجب عليها من اإلجراءات لمالفاته ، ولم تخير المالكة للتفةا
علم المالكة بالخلل قبل وقوع الكارثة . فإن الحكم بإعمال البند سالف الذكر في صدد نفي المسئولية عن المالكة لم يخر  عن ظةاهر 

اجةة بعةد نصوصه . كذلك يكون قد أقام قضاءه في نفي المسئولية التقصيرية عن المالكة على أسباب تكفي لحملةه ، وال يكةون فةي ح
إلى بح  وجه المسئولية المؤسةس علةى إهمةال تابعهةا وهةو رئةيس العائمةة المنةوط بةه مالحظتهةا ، ألن كةل مةا كةان يطلةب مةن هةذا 
األخير هو إبالت المالكةة بالخلةل إلصةالحه فةي الوقةت المناسةب ، وهةو مةا كشةفته نفةس المسةتأجرة ، وأهملةت مالقاتةه . ومةن ثةم فةا 

ق القانون استناداً إلى أنه اعتبر مسئولية المالكة عن نتةائج  ةر  العائمةة ال تعةدو كونهةا مسةئولية تعاقديةة الطعن فيه بالخطأ في تطبي
هةذا الطعةن يكةون  يةر  –ناشئة عن عقد اإليجار ، فضال عن أنه أ فل بح  المسئولية التقصيرية المترتبة على إهمةال تةابع لمالكةه 

ويظهةر مةن هةذا الحكةم أن المحكمةة لةم  – 229ص  12رقةم  2أحكام النقض  مجموعة 1811يناير سنة  21صحيح ) نقض مدني 
تكن تبح  مسئولية المستأجر عن عدم إطار المةؤجر ، إذ كةان مةن المسةلم أال مسةئولية علةى المسةتأجر فقةد كانةت العائمةة فةي حفةظ 

تاع المستأجرة بسبب  ر  العائمة ، لةم رئيسها وهو نائب عن المالكة . وإنما كانت تبح  مسئولية المؤجر عن التلف الذي أصاب م
 تجعل المؤجر مسئوال عن ذلك ألن المستأجر أهمل في تفادي الضرر . وهذا شيء آخر .
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أو كانـت العـين تحتـاج إلـى ترميمـات ولكـن المسـتأجر لـم  194يستطع المستأجر كشـفه ولـم يكـن يسـتطيع ذلـك ، $
يكــن يســتطيع أن يتبــين ذلــك بــالفحص العــادي ال بفحــص خبيــر متخصــص ، فــإن االلتــزام باإلخطــار ال يقــوم فــي 
جانب المستأجر . وقد قضي بان المستأجر ال يكـون مسـئوال عـن عـدم إخطـار المـؤجر بخطـر انقضـاض عالمـات 

 . ( 10916) واضحة تنذر بوقوعه

ولـم يحـدد القـانون ميعـادًا لإلخطـار ، ولكـن ذكـر وجـوب مبـادرة المسـتأجر إليـه ، فيجـب إذن علـى المسـتأجر 
وأصـاب المـؤجر ضـرر مـن  –والقاضـي هـو الـذي يقـدر ذلـك  –إخطار المؤجر في اقرب وقت ممكن . فـإن تباطـأ 

دد القــانون كــذلك شــكال معينــًا . ولــم يحــ ( 10914) مســئوال عــن تعــو ض هــذا الضــرر 198تبــاطؤه ، كــان المســتأجر $
، و قــع عــبء  ( 10918) لإلخطــار ، فيجــوز أن يكــون بكتــاب مســجل أو غيــر مســجل ، كمــا يجــوز أن يكــون شــفو اً 

 . ( 10911) إثبات أن اإلخطار قد تم على عاتا المستأجر

 عناية الشخص المعتاد في استعمال العين : -382

المحافظـة علـى العـين فحسـب ، بـل أيضـًا يلتـزم ب ـذه العنايـة وال يلتزم المستأجر بعناية الشخص المعتاد فـي 
ذات ا في استعمال العين . يجب على المستأجر أن يستعمل العين استعماال مألوفًا ، فإن استعمال ا اسـتعماال غيـر 

.  ( 10910) مألوف ونشأ عن ذلك هالك العين أو تلف ـا أو إصـابت ا بـأي ضـرر ، كـان مسـئوال عـن تعـو ض المـؤجر
الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان االستعمال مألوفًا ، و نظـر فـي ذلـك إلـى طبيعـة العـين والشـروط التـي  وقاضي

 . ( 10911) يتضمن ا عقد اإليجار وما جري به العرف

فالمستأجر لدار يجب عليه في سـكناه للـدار أن يحتـاط فـال يفعـل شـيئًا مـن شـأنه أن يـوهن حـوائط الغـرف أو 
ـــه مـــثال أن يجعـــل المـــاء يتســـرب مـــن اهنســـقف أو اهنبـــواب ، أو  مـــن شـــأنه أن يخـــل بـــدورات الميـــاه . فـــال يجـــوز ل

                                                 

 . 329ص  21م  1813يونيه سنة  12( استئناف مختلط  19431) 
جةب ، وأصةب المةؤجر فةإن لةم يقةم المسةتأجر بهةذا الوا "( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فةي هةذا الصةدد :  19432) 

وانظةر بالنيةول  –(  139ص  – 148ص  3) مجموعةة األعمةال التحضةيرية   "بضرر مةن جةراء ذلةك ، كةان المسةتأجر مسةئوال
 . 291منصور مصطفى منصور فقرة  – 191فقرة  19وريبير 

ر أن يرفةةع دعةةوى ، ولةةي لزامةةاً علةةى المسةةتأج – 48رقةةم  31المجموعةةة الرسةةمية  1833مةةايو سةةنة  21( سةةوها  الكليةةة  19439) 

 191بإثبات حالة العين المؤجرة إذا احتاجت إلى ترميمات مسةتعجلة أو انكشةف بهةا عيةب . وقةد قضةت محكمةة الةنقض بةأن المةادة 
مدني جديد وإن أوجبت على المستأجر أن يبةادر إلةى إخطةار المةؤجر بكةل أمةر يسةتوجب تدخلةه ، كةأن تحتةا  العةين إلةى ترميمةات 

ها عيب ، فليس مؤدي هذا النص أن يكون لزاماً على المستأجر أن يرفةع دعةوى إلثبةات حالةة العةين المةؤجرة مستعجلة أو ينكشف ب
 ( . 949ص  198رقم  1مجموعة أحكام النقض  1811مارس سن  12قبل قيامه باإلصالحات ) نقض مدني 

 . 921ص  191فقرة  19( بالنيول وريبير  19438) 
ألوفاً ، فإنه يلتزم مع ذلك بالقيام بالترميمات التأجيريةة الناشةئة عةن االسةتعمال المةألوف كمةا ( وحتى لو استعملها استعماال م 19419) 

 وما بعدها ( . 492سيأتي ) انظر ما يلي فقرة 
 . 129فقرة  19فقرة  19( بالنيول وريبير  19411) 
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أو أن ي مل صيانة أج زة الغاز والتكييف والك رباء فينجم عن  191، $ ( 10912) الصنابير على وجه يضر بالعين
قلــي هــذا اإلهمــال ضــرر بــاهنج زة أو بــالعين ذاتــه . وال يجــوز لــه أن يحــتفظ فــي الــدار بشــخص مصــاب بمــرض ع

.  ( 10911) ، أو بامرأة ذات سمعة سيئة ، أو بحيوانات يكون المؤجر قد اشترط عليه أال يدخل ا الدار ( 10919) خطر
 10911) وإذا مرض المستأجر أو أحد من ذو ه بمرض معد ، وجب عليه أن يط ر الدار من مكروبات هـذا المـرض

. كذلك ال يجوز للمستأجر أن يقلـا راحـة الجيـران السـمتأجر ن مـن نفـس المـؤجر ، إذ امـؤجر مسـوئل عـن عملـه  (
. فـال يجـوزان يحـدث ضوضـاء متكـررة مزعجـة للجيـران ، سـواء  ( 10916) مسئولية عن عمل أتباعه كمـا سـبا القـول

ذياع فـي اهنوقـات التـي تخلــد أو المــ ( 10914) مـن طر ـا حفـالت صـاخبة تجــاوز المـألوف ، أو مـن طر ـا الموسـيقى
الناس في ا عادة للراحة والسكون . وال يجـوز أن يجعـل مـن دار السـكنى مـأوى لصـوص أو للمتـآمر ن علـى سـالمة 

. وال يجـوز أن  ( 10918) البالد أو لل اربين ن العدالة . كما  ال يجوز أن يجعـل مـن الـدار مكانـًا للمقـامرة أو للـدعارة
 .  ( 10911) العادي بدال من استعمال سلم الخدميسمح لخدمه باستعمال السلم 

والمســتأجر هنرض زراعيـــة يجــب عليـــه أن يزرع ــا وفقـــًا لألصـــول المألوفــة فـــي الزراعــة ، فـــال ين ـــك اهنرض 
 . ( 10960) بزراعة محصول واحد مرات متكررة ، وعليه أن يقوم بتسميدها ، وأن يتع د اهنشجار بالصيانة

ال يجـوز لـه ا يسـتخرج مـن منتجاتـه أكثـر مـن المقـدار  –العقـد إيجـارًا إذا عـد  –المستأجر لمنجم أو لمحجـر 
 . ( 10961) المألوف ، حتى ال يسرع إليه النفاذ

والمستأجر لسيارة يجـب أال ين ك ـا باالسـتعمال ، وأن يسـير علـى اهنصـول المألوفـة فـي اسـتعمال ا ،  $110
 لسرقة أو الضياع .وال يترك ا في طرقات م جورة من شأن ا أن تعرض السيارة لخطر ا

والمستأجر لمتجـر أو مصـنع يجـب عليـه أن يراعـى المـألوف فـي اسـتغالل المتجـر أو المصـنع ، فـال يرتكـب 
                                                 

ء فأضةر بالطةابق السةفلى ، كةان ( وإذا لم يحافظ على األدوات الصحية في دورات المياه وترتةب علةى ذلةك أن تسةرب المةا 19412) 
 ( . 43ص  11م  1834يناير سنة  21المستأجر مسئوال عن هذا الضرر ) استئناف مختلط 

 . 121فقرة  19بالنيول وريبير  – 218فقرة  1( بودري وفال  19414) 
 . 211ص  412فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  19413) 
 . 121رة فق 19بالنيول وريبير  – 249فقرة  1( بودري وفال  19411) 
 . 211( انظر آنفاً فقرة  19411) 
 . 121فقرة  19( بالنيول وريبير  19412) 
 . 1921ص  319رقم  19المحاماة  1829أبريل سنة  2( مصر الوطنية مستعجل  19419) 
قد قضت محكم االستئناف المختلطة بمسئولية المستأجر إذا وضع في أعلى البناء الفتةة  – 121فقرة  19( بالنيول وريبير  19418) 

 . 191ص  31م  1843فبراير سنة  21ضخمة واقتضى ذلك ا نيجري أعماال ضارة بالبناء ) استئناف مختلط 
يجةةب أن يكةةون  "ن مةةدني بةةأ 114/1وتقضةةي المةةادة  – 122فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 219فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19419) 

استغالل المستأجر لألرض الزراعية موافقاً لمقتضيات االستغالل المألوف ، وعلةى المسةتأجر بوجةه خةاص أن يعمةل علةى أن تبقةى 
  "األرض صالحة لإلنتا 

 . 219فقرة  1( بودري وفال  19411) 
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 عمال من شأنه أن ينفر منه العمالء أو ينقص من قيمة المستغل .

لقضــاء وإذا أسـاء المســتأجر اســتعمال العــين المـؤجرة إلــى حــد أن تفــاقم الخطــر ، جـاز للمــؤجر أن يلجــأ إلــى ا
 . ( 10962) المستعجل

 مسئولية المستأجر عن أعمال تابعية : -383

وكمــا ال تقتصــر مســئولية المــؤجر عــن التعــرض علــى اهنعمــال الصــادرة منــه شخصــيًا بــل تمتــد أيضــًا  إلــى  
اهنعمـــال الصـــادر مـــن أتباعـــه ، كـــذلك ال تقتصـــر مســـئولية المســـتأجر فـــي المحافظـــة علـــى العـــين وفـــي اســـتعمال ا 

جـب التوسـع هنـا أيضـًا فـي تفسـير االستعمال المألوف على أعماله الشخصية بل تمتد أيضًا إلى أعمال تابعية . و 
معنــى التــابع ، ف ــو ال يقتصــر علــى التــابع الــذي يســأل عنــه المتبــوع مســئولية تقصــير ة ، بــل يمتــد إلــى ل شــخص 

. فكــون مــن أتبــاع المســتأجر أهــل بيتــه  ( 10969) تكــون صــلته بالمســتأجر هــي التــي مكنــت لــه مــن اإلضــرار بــالعين
ــــه ،  ( 10961) ، وضــــيوفه وأصــــدقاؤهمــــن زوجــــة وأوالد وأقــــارب يســــكنون معــــه  $111 . وخدمــــه ومســــتخدموه وعمال

مدني قديم تقول إنه  169/  948والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن اإليجار . وفي هذا المعنى كانت المادة 
" يجـب علــى المســتأجر حــين انت ــاء اإليجــار أن يــرد مــا اسـتأجره بالحالــة التــي هــو علي ــا ، بغيــر تلــف حاصــل مــن 

مــن فعــل مســتخدميه أو مــن فعــل مــن كــان ســاكنًا معــه أو مــن فعــل المســتأجر الثــاني ، إال إن وجــد شــرط  فعلــه أو
 . ( 10961) يخالف ذلك" 

ومســئولية المســتأجر عــن أتباعــه مســئولية عقديــة ال مســئولية تقصــير ة ، وهــي أوســع مــن مســئولية المتبــوع 
                                                 

سير القضاء العادي بط  ، وقد يترتب ( وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأنه قد تعرض أحوال يتعين فيها االستعجال ألن  19412) 

على تأخير الفصل فيها مضار .ومن ذلةك حالةة المالةك الةذي يةؤجر ملكةه فسةيء المسةتأجر اسةتعمال حقةه ويسةتعمل العةين المةؤجرة 
للدعارة ، فيجوز للمؤجر طلب الفسخ . ولكن قبل الوصول إلةى هةذا الحةد يسةتهدف المةؤجر لمضةار جسةيمة  يةر قابلةة لإلصةالح ، 

رار باقي المسةتأجرين وانحطةاط قيمةة العةين . ال  ةرو أن الطةرد فةي مثةل هةذه الحالةة تةدعو إليةه الضةرورة ، فةيحكم بةه القضةاء كق
المستعجل . ولهذا الطرد واإلخالء سند آخر من القانون ، وهو أن العين إذا أوجرت لعمةل مخةالف لةآلداب كالقمةار أو الةدعارة كةان 

لحكم بصحته وال بطالنه ، وحق للمؤجر أن يقاضي المستأجر السترداد العين المؤجرة على أسةاس العقد  ير جائزة ال يصح طلب ا
( . وقضةت  1921ص  319رقةم  19المحامةاة  1849أبريةل سةنة  4أن المستأجر واضح اليد بال سبب ) مصر الوطنية مسةتعجل 

عةدها لتكةون محةال سةرياً للةدعارة ، فإنةه يجةوز للمةؤجر فةي محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا أساء المستأجر استعمال العين بأن أ
وقد سبقت اإلشارة إلةى هةذا  248ص  13م  1832يونيه سنة  12هذه الحالة طلب طرده أمام القضاء المستعجل ) استئناف مختلط 

 في الهامل . 422الحكم انظر آنفا في فقرة 
 . 211( انظر آنفاً فقرة  19414) 
 . 131ص  11م  1834و سنة ماي 9( استئناف مختلط  19413) 
ويعفةى المسةتأجر مةن هةذه المسةئولية  "يتضمن العبارة اآلتية في آخر الفقرة األولى  194( وكان المشروع التمهيدي للمادة  19411) 

ر ، . فحذفت منه هذه العبارة في لجنة المراجعة اكتفاء بنص آخ  "إذا اثبت أن التلف أو الهالك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه
فةي الهةامل ( . فيكةون المسةتأجر إذن مسةئوال إال إذا اثبةت أن  411ولم يقصد حذف الحكم الذي تتضمنه العبةارة ) انظةر آنفةاً فقةرة 

مةدني  1241وانظةر أيضةاً م  –الهالك لم ينشأ عن خطأه أو عن خطأ تابعيه ، ومقتضةى ذلةك أنةه يكةون مسةئوال عةن أعمةال تابعيةه 
 يسال عن التلف والهالك اللذين يقعان بفعل أفراد منزله أو بفعل المستأجر من الباطن . فرنسي وتقضي بأن المستأجر
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ابع هنا أوسع من معناه في المسـئولية التقصـير ة التقصير ة عن أعمال تابعة من ناحيتين : من ناحية أن معنى الت
كما سبا القول فال يلزم أن يكون خاضـعًا لرقابـة المـؤجر ، ومـن ناحيـة أن العمـل الضـار الـذي يأتيـه التـابع ال يـزم 

. فكـل مـا يأتيـه اهنتبـاع بـالمعنى الواسـع الـذي قـدمناه مـن أعمــال  ( 10966) أن يكـون قـد وقـع منـه أثنـاء تأديـة وظيفتـه
بالعين يكون المستأجر مسئوال عن ا مسئولية عقدية ، وال تنتفي هذه المسئولة إال إذا اثبت السبب اهنجنبي . ضارة 

ال  112وال يكفي أن يثبت أنه قد بذل العناية الواجبة في رقابـة هـؤالء اهنتبـاع ، فالتزامـه هنـا التـزام بتحقيـا غايـة $
( يكون المستأجر بموجبه مسـئوال بمجـرد تحقـا سـبب  garantie، وهو التزام بضمان )  ( 10964) التزام ببذل عناية

 . ( 10968) الضمان

ورجـــوع المـــؤجر علـــى المســـتأجر  ال يمنـــع مـــن روعـــه علـــى الغيـــر الـــذي أضـــر بـــالعين ، بموجـــب المســـئولية 
 .  ( 10961) التقصير ة

 جواز االتفاق على تعديل أحكام االلتزام : -384

المحافظـة علـى العـين المـؤجرة وفـي اسـتعمال ا ، ومـا يسـتتبع ذلـك  والتزام المستأجر بعناية الرجل العتـاد فـي 
مــن مســئوليته عــن أعمــال تابعيــه ، لــيس مــن النظــام العــام ، فيجــوز االتفــاق علــى تشــديد هــذا االلتــزام وعلــى تخفيفــه 

مـدني صـراحة علــى ذلكـن ، أن قضـت بــأن االلتـزام بالمحافظـة علــى  211وعلـى اإلعفـاء منــه . وقـد نصـت المــادة 
. . . . هـذا مـا   -1شيء يكون المدين قد وفي به إذا بذل في تنفيذه كل مـا يبذلـه الشـخص العـادي ، فقاتـل : " ال

وف يكل حالة يبقى المـدين مسـئوال عمـا يأتيـه مـن غـش أو خطـأ  -2لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك . 
 جسيم"  .

المستأجر مثال أن يبذل في المحافظـة علـى العـين  فيجوز إذن التشديد من المسئولية . فيتشرط المؤجر على
عنايتــه فــي المحافظــة علــى ملكــه ، دون أن ينــزل فــي ذلــك عــن عنايــة الشــخص المعتــاد . كمــا يجــوز أن يشــترط 
المؤجر مسئولية المستأجر عن تلف العين أو هالك ا ما لم يثبت أن التلف أو ال الك ال يرجع إلى سبب أجنبـي ، 

المستأجر م التزام ببذل عناية إلى التزام بتحقيا غاية . بل يستطيع أن يشدد فـي المسـئولية إلـى فيحول بذلك التزام 
                                                 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بةأن المسةتأجر يكةون مسةئوال عةن سةرقة  – 2211فقرة  2( بالنيول وريبير وبوالنجيه  19411) 

المرتكةب لهةذه السةرقة خليلةة آواهةا المسةتأجر عنةده )  األشياء المملوكة للمؤجر والمودعة في مكان مخصص لهذا األخير ، إذا كةان
 ( . 88 – 1 – 199داللوز  1822ديسمبر سن  14نقض فرنسي 

ويكون المستأجر مسئوال عن تقصير خدمة حتى لو كان هذا التقصير قد حصل في  ير تأدية الخدمة المنوطة بهم ) اإليجار للمؤلف 
 . 291ص  124محمد علي إمام فقرة  – 293لباقي فقرة عبد الفتاح عبد ا – 1هامل  439ص  299فقرة 
 . 211( سليمان مرقس فقرة  19412) 
( وبذلك ال يتحمل المؤجر عبء إثبات يتعذر عليه أن ينهض به من جهة ، ومن جهة أخرى يكون في ذلك حية  للمسةتأجر  19419) 

 ( . 992ص  – 991ص 124فقرة  19على اليقظة واالنتباه حتى يحول دون إضرار أتباعه بالعين المؤجرة ) بالنيول وريبير 
 . 992ص  124فقرة  19( بالنيول وريبير  19418) 
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 . ( 10940) حد أن يجعل المستأجر مسئوال حتى عن السبب اهنجنبي ، و كون هذا ضربًا من التأمين

العنايــة التــي و جــوز كــذلك التخفيــف مــن المســئولية ، أو اإلعفــاء من ــا . فيشــترط المســتأجر مــثال أن تكــون 
يبــذل ا هــي عنايتــه فــي المحافظــة علــى ملكــه ، دون أن يز ــد فــي ذلــك علــى عنايــة الشــخص المعتــاد . وقــد يتشــرط 

العين أو هالك ا حتى لو كان التلف أو ال ـالك راجعـًا ال خطـأه ، ا يشـترط  119إعفاءه من المسئولية عن تلف $
مسئوال في كل حال عن فعله العمد وعن خطأه الجسيم ، فال  إعفاءه من المسئولية عن أعمال تابعيه . ولكنه يبقى

يســـتطيع أن يعفـــي نفســـه بشـــرط خـــاص مـــن المســـئولية عن مـــا ، مـــا لـــم تكـــون المســـئولية مترتبـــة علـــى فعـــل تابعيـــه 
 فيستطيع أن يعفى نفسه من المسئولية عن فعل م ولو كان عمدًا .وليس في كل هذا تطبيا للقواعد العامة .

. ولكــن ال يجــوز التوســع فــي تفســيره ، و فســر عنــد  ( 10941) االتفــاق علــى كــل ذلــك ضــمنيا و جــوز أن يكــون 
الشك في مصلحة الطرف الذي جاء االتفاق مقيدًا م حقوقه ، فيفسـر فـي مصـلحة المسـتأجر عنـد تشـديد المسـئولية 

 . ( 10942) ، وفي مصلحة المؤجر عند تخفيف المسئولية أو اإلعفاء من ا

 ل بااللتزام : عبء إثبات اإلخال  -385 

مـدني يجـري ، كمـا رأينـا علـى الوجـه اآلتـي : " وهـو )  189كان المشروع التم يدي للفقر الثانية مـن المـادة 
المستأجر ( مسئول عما يصيب العين من تلـف أو هـالك أثنـاء انتفاعـه ب ـا إذا لـم يكـن ذلـك قـد نشـأ عـن اسـتعمال 

ه المسـئولية إذا أثبـت أن التلـف أو ال ـالك لـم ينشـأ عـن خطـأه أو العين استعماال مألوفًا ، و عفى المسـتأجر مـن هـذ
عـن خطــأ تابعيــه"  و كفــي فــي ذلــك أن يثبـت أنــه قــام بالعنايــة المطلوبــة منــه . فـإن كــان التلــف يرجــع إلــى اســتعمال 

 .  ( 10949) الشيء استعماال مألوفًا فال يكون مسئوال عنه" 

ضــي بأنــه إذا أصــاب العــين تلــف أو هــالك ، وقــع علــى فــالنص إذن ، قبــل حــذف العبــارة اهنخيــرة ، كــان يق
المســـتأجر عـــبء اإلثبـــات . فـــإذا اثبـــت أنـــه اســـتعمل العـــين اســـتعماال مألوفـــًا وأنـــه بـــذلك فـــي المحافظـــة علي ـــا وفـــي 
) استعمال ا عناية الشخص المعتاد ، لم يكن مسئوال ، هنن التزامه إنما هو التزام ببـذل عنايـة ال التـزام بتحقيـا غايـة

10941 ) . 
                                                 

 . 121ص  339فقرة  1( الوسيط  19429) 
 . 231ص  199رقم  1مجموعة عمر  1831نوفمبر سنة  13( نقض مدني  19421) 
 .  211سليمان مرقس فقرة  – 319ص  43م  1822يونيه سنة  1( استئناف مختلط  19422) 
 . 141ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19424) 
هةو الةذي يحمةل عةةبء اإلثبةات ، وعليةه أن يثبةةت أن  –أي المةةؤجر  –( وكةان األصةل فةي إثبةةات الخطةأ العقةدي أن الةدائن  19423) 

( . ولكةن الةنص نقةل عةبء  328فقةرة  1المدين لم ينفذ التزامه ، أي يثبت أن المستأجر لم يبذلك عناية الشةخص المعتةاد ) الوسةيط 
اد أن يتخلص من المسئولية . والسبب في اإلثبات إلى المستأجر ، فأوجبت عليه هو أن يثبت أنه بذلك عناية الشخص المعتاد وأنه أر

ذلك واضح ، فإن العين المؤجرة في حفظ المستأجر ، وهو أدرى بما يتهدد العين من خطر وأقدر على مالفاته إذا كان ذلك ممكنةاً ، 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

مدني ، فقـد حـذفت هـذه العبـارة  189ولم يتغير هذا الحكم بحذف العبارة اهنخيرة من الفقرة الثانية من المادة 
. فلـم يكـن المقصـود  ( 10941) مـدني"  111، كما جاء في اهنعمال التحضير ة ، " اكتفـاء بـالحكم الـوارد فـي المـادة 

تكلــف المســتأجر أن يثبــت أنــه بــذل عنايــة الشــخص إذن مـن حــذف العبــارة العــدول عــن الحكــم الــذي يتضــمن ا وهـو 
 10946) مدني كاف  في تقر ر هـذا الحكـم 111المعتاد ، وإنما كان المقصود أن ما جاء في الفقرة اهنولى من المادة 

. لــذلك قلنــا إن الحكــم لــم يتغيــر بحــذف هــذه العبــارة ، والمســتأجر إذن بعــد هــذا الحــذف ال يــزال هــو الــذي يحمــل  (
وعليه أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتـاد ، بأنـه اسـتعمل العـين اسـتعماال مألوفـًا وبأنـه اتخـذ  عبء اإلثبات .

االحتياطــات المعتــادة فــي المحافظــة علي ــا . فــإذا أثبــت ذلــك ، يكــون قــد اثبــت أنــه نفــذ التزامــه مــن المحافظــة علــى 
تطع إثبــات ذلــك ، أو أثبــت المــؤجر أن العــين ، فــال يكــون مســئوال عمــا أصــاب ا م تلــف أو هــالك . أمــا إذا لــم يســ

المستأجر لـم يبـذل عنايـة الشـخص المعتـاد بـل قصـر فـي اتخـاذ االحتياطـات المعـادة ، فإنـه يبقـى للمسـتأجر طر ـا 
آخر للتخلص من المسئولية ، وذلك بأن يثبت أنه بالرغم مـن عـدم بذلـه عنايـة الشـخص المعتـاد ، فـإن تلـف العـين 

 . ( 10944) بب أجنبيأو هالك ا إنما يرجع إلى س

 جزاء اإلخالل بااللتزام :  -386

فإذا تحققت مسئولية المستأجر ، بـأن لـم يسـتطع إثبـات أنـه بـذلك عنايـة الشـخص المعتـاد ، ولـم يسـتطع مـن 
ج ة أخرى إثبات أن التلف أو ال الك بالرغم من عدم بذله هذه العناية إنما يرجع إلى سبب أجنبي ، وجب تطبيا 

 .القواعد العامة 

وتقضي هذه القواعد بأن المؤجر يرجـع بتعـو ض علـى المسـتأجر عمـا وقـع لـه مـن الضـرر ، ولـو قبـل ن ايـة 

                                                                                                                                                                    

ت إلةى المسةتأجر ، وال يتيسر للمؤجر عند حدو  التلف أن يتبين سببه ليثبت أنه راجع إلى خطأ المستأجر . ومن ثم نقل عبء اإلثبا
وأصبح هو المكلف بإثبات أنه بذل عناية الشخص المعتاد ، فإن هذا أيسر مما لو كلف المؤجر بإثبات العكس ) سليمان مةرقص فقةر 

 ( . 1هامل  391ص  221ة
 في الهامل . 411وانظر آنفاً فقرة  – 141ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19421) 
علةةى المسةتأجر أن يةةرد العةين المةةؤجرة بالحالةة التةةي  "مةةدني تجةر يعلةةى الوجةه اآلتةي :  181دة ( والفقةرة األولةى مةةن المةا 19421) 

. وسنرى عند بح  هذا النص أنه  ير كةاف فةي   "تسلمها عليها ، إال ما يكون قد أصاب العين من هالك أو تلف لسبب ال يد له فيه
جر بإثبةةات السةةبب األجنبةةي دون أن يبةةين متةةى يكةةون ذلةةك . ولكةةن الواقةةع لتقريةةر الحكةةم المتقةةدم . فهةةو يقتصةةر علةةى تكليةةف المسةةتأ

المستأجر ال يكلف بإثبات السبب األجنبي ، كما سنرى ، إال إذا عجز عن إثبات  أنه  بذلك عناية الشخص المعتةاد  . فعةبء اإلثبةات 
 يقع في الحالتين عليه .

)  284ص  121محمد علي إمام فقةرة  – 433ص  211 عبد الفتاح عبد الباقي فقرة – 111ص  328فقرة  1( الوسيط  19422) 

عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 129ص  – 122ص  292منصور مصطفى منصةور فقةرة  –(  291ص  122ومع ذلك انظر فقرة 
وانظةر عكةس ذلةك وأن المةؤجر هةو الةذي يقةع عليةه عةبء  – 221وقرب سةليمان مةرقس فقةرة  222ص  – 221ص  111فقرة 

اإلثبات فيجب أن يثبت أن المستأجر قد نزل في المحافظة على العين ورعايتها عن مسةتوى الشةخص المعتةاد عبةد المةنعم البةداروي 
بةةذل عنايةةة  حيةة  يقةةول فةةي المسةةئولية عةةن التلةةف أو اإلهةةالك إن المسةةتأجر هةةو الةةذي يثبةةت أنةةه 94) ومةةع ذلةةك انظةةر ص  92ص 

 الشخص المعتاد ( .
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 الفهرس العام

.  وله أيضًا أن يطلـب إصـالح الضـرر عينـًا فيكلـف المسـتأجر بإصـالح التلـف وإعـادة العـين إلـى  ( 10948) اإليجار
قـوم هـو بإصـالح التلـف علـى نفقـة أصل ا إذا كان هذا ممكنًا ، بل له أن يحصل على ترخيص من المحكمـة بـأن ي

المســتأجر . وللمــؤجر عنــد الضــرورة أن يلجــأ إلــى القضــاء المســتعجل لمنــع المســتأجر مــن االسترســال فــي إســاءة 
 . ( 10941) استعمال العين المؤجرة

وللمؤجر كذلك أن يطلب فسخ اإليجار مع التعو ض ، والمحكمة تقـدر هـذا الطلـب . فل ـا أن تجيبـه  $116
أن هنـــاك مـــن اهنســـباب مـــا يبـــرر ذلـــك فتقضـــي بالفســـخ وبـــالتعو ض ، ول ـــا أن تـــرفض طلـــب الفســـخ  إليـــه إذا رأت

 وتقتصر على الحكم بالتعو ض أو بإصالح التلف إذ كان هذا ممكنًا .

 قيام المستأجر بالترميمات التأجيرية -2

 نصوص قانونية :  -387

مــن التقنــين المــدني علــى مــا يــأتي : " يلتــزم المســتأجر بــإجراء الترميمــات التأجير ــة التــي  182تــنص المــادة 

                                                 

 .  299عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 389ص  – 399ص  222( سليمان مرقس فقرة  19429) 
وهناك خةالف فةي فرنسةا فيمةا إذا كةان يحةق للمةؤجر أن يطلةب التعةويض أثنةاء مةدة اإليجةار بمجةرد وقةوع العمةل الةذي تسةبب عنةه 

ويرد المستأجر العين له ، فيرى وقتئذ إن كان المؤجر لةم يةزل الضةرر الةذي أحدثةه  الضرر ، أو يجب االنتظار حتى ينتهي اإليجار
فيطالبه بالتعويض . والذين يقولون بالرأي الثاني يفرقون بين ما إذا كةان الضةرر ممةا تمكةن إزالتةه فيقضةي بانتظةار المةؤجر لنهايةة 

 141 -1 – 18داللوز  1919ديسمبر سنة  29نقض فرنسي اإليجار الحتمال أن المستأجر يزيله فال يكون هناك محل للتعويض ) 
فقةرة  19هيةك  – 212فقةرة  – 211فقةرة  21لةوران  – 348 -2 – 1892 –داللةوز  2\1891يوليةه سةنة  21بو االسةتئنافية  –

 19بالنيةول وريبيةر  – 241ص  412فقةرة  1أوبري ورو وإسمان  – 122فقرة  2و  291فقرة  – 294فقرة  1جيوار  – 411
( ، وبين ما إذا كان الضرر مما ال تمكن إزالته ، أو كان مما تمكن إزالته ولكن يخشةى بسةبب طةول مةدة العقةد أن يعسةر  121فقرة 

المستأجر فال يستطيع دفع التعويض إذا ما أجل المؤجر مطالبته به حتى تنقضي المدة ، فال يكون هناك محل ألن ينتظر المؤجر إلى 
 – 348 -2 – 1892داللةوز  1892يوليةه سةنة  21ن يطلب تعويضاً بمجرد وقوع الضةرر ) بةو االسةتئنافية نهاية اإليجار بلى له أ

بالنيةول  – 241ص  412فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 122فقةر  2و  291فقةرة  1جيةوار  –وهو الحكم السابق اإلشارة إليه 
 ( . 121فقرة  19وريبير 

رقةون يةن مةا إذا كةان الضةرر ممةا ال تمكةن إزالتةه أو ممةا تمكةن فيةه هةذه اإلزالةة ، ففةي جميةع أما الذين يقولون بالرأي األول فال يف
األحوال يكون للمؤجر طلب التعويض بمجرد وقوع العمل الذي تسبب عنه الضرر ، وال يجبر على االنتظار إلى نهاية مدة اإليجار 

 . 292( . وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  221فقرة  1) بودري وفال 
( أنةه إذا أسةاء المسةتأجر اسةتعمال  419وقد رأينا فيما تقدم ) انظر آنفا فقرة  – 919ص  121فقرة  19( بالنيول وريبير  19428) 

و  339فقةرة  1العين المؤجرة إلى حد أن تفاقم الخطر ، جاز للمؤجر أن يلجا إلى القضاء المستعجل ) انظر في هذا المعنى جيةوار 
قضاء الفرنسي على هذا المبدأ ، فقد قضةي بأنةه يجةوز لقاضةي األمةور المسةتعجلة أن يخةر  ولةو بةالقوة ( . ويجري ال 312فقرة  2

( . ولةه كةذلك  231 – 2 – 1814داللةوز  1812مةايو سةنة  8نساء سيئات السلوك من المكان المؤجر ) السين القضاء المستعجل 
داللةوز  1829يناير سنة  11عنه اضطرابات أو فضائح ) باريس  أن يخر  المستأجر نفسه إذا كان وجود في العين المؤجر تتسبب

( ، أو أتى أعماال  1812أكتوبر سنة  24جازيت دي تريبينو  1812أكتوبر سنة  22السين القضاء المستعجل  – 199 – 2 – 29
جازيةت دي تريبينةو أو  1812نوفمبر سنة  19من شأنها إزعا  الجيران كأن يقلق راحتهم بأصوات الفوتغراف أو البيانو ) باريس 

 ( . 1814فبراير سنة 
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 . ( 10980) يقضي ب ا العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك" 

وال مقابــل ل ــذا الــنص فــي التقنــين المــدني القــديم ، ولكــن الحكــم كــان معــوال بــه دون نــص بنــاء علــى العــادة 
، وبناء على التزام المستأجر بالمحافظة على الشيء محافظة المالك على ملكه والترميمات التأجير ة يقوم والعرف 

ب ا المالك عادة في ملكه وبعدها من أعمال الصيانة الواجبة عليـه . وقـد جـري الفقـه والقضـاء علـى هـذا المبـدأ فـي 
 . ( 10981) ع د التقنين المدني القديم

وفــي  – 110قنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م و قابــل الــنص فــي الت $114
وفــي تقنــين الموجبــات والعقــود اللبنــاني م  469/2وفــي التقنــين المــدني العراقــي م  0 181التقنــين المــدني الليبــي م 

118 - 111 (10982 ) . 

يقضــي ب ــا العــرف . فنبحــث  و خلــص مــن هــذا الــنص أن المســتأجر يلتــزم بــإجراء الترميمــات التأجير ــة التــي
كيــف يكــون تحديــد هــذه الترميمــات التأجير ــة ، وعلــى أي أســاس يقــوم التــزام المســتأجر بإجرائ ــا ، والجــزاء المترتــب 

 على إخالل المستأجر ب ذا االلتزام .

 تحديد الترميمات التأجيرية :  -388

تعمال العـــي المـــؤجرة اســـتعماال مألوفـــًا . المـــراد بالترميمـــات التأجير ـــة الترميمـــات البســـيطة التـــي يقتضـــي ا اســـ
                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  292: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  19499) 
، ثةم مجلةس  119فةي المشةروع النهةائي . ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت رقةم  111الجديد . وأقرته لجنة المراجعةة تحةت رقةم 

 ( . 143ص  – 142ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  192الشيوخ تحت رقم 
ينةاير سةنة  28اسةتئناف مخةتلط  – 298اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 111ص  2هةالتون  – 13اإليجار فقةرة  2( دي هلتس  19491) 

 149ص  22م  1811يناير سنة  49 – 8ص  22م  1898نوفمبر سنة  19 – 121ص  1المجموعة الرسمية المختلطة  1999
 يذهب إلى أن المستأجر ال يلتزم بالترميمات التأجيرية إال إذا ثبت خطأه ( . ) و 1وهامل  421م  1811يونيه سنة  29 –
 التقنينات المدنية العربية األخرى  :(  19492) 

 ويقصد بها الترميمات التأجيرية ( .  "الترميمات الكمالية "وقد ورد  –) مطابق  119 التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 191 التقنين المدني الليبي م 
 : وعلى المستأجر إجراء الترميمات الطفيفة التي يقضي بها العرف . 214/2/ التقنين المدني العراقي 

 ( . 821انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري 
ر أن يقةوم باإلصةالحات والترميمةات الصةغرى فةي المةأجور ، إال إذا : علةى مسةتأجر العقةا 139م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

وإصةالح  –كان العقد أو العرف يعيانه منها . أما اإلصالحات المشار إليها فيه : إصةالح بةالط الغةرف إذا كةان بعضةه فقةط مكسةراً 
وإصةالح  –ال يعةزي إلةى خطةأ المسةتأجر زجا  النوافذ ما لم يكن السبب في كسرها البرد أو طارئاً  يةر عةادي أو قةوة قةاهرة ممةا 

أمةا تكلةيس جةدران الغةرف وتجديةد  –األبواب والنوافذ المشبكة وأخشةاب الحةواجز ومغةالق الةدكاكين والمفصةالت والةزلج واألقفةال 
 التلوين واستبدال األورا  وترميم السطوح فنفقتها على المؤجر وإن كانت مقصورة على أشغال بسيطة من تكليس أو ترميم .

: ال يلزم المستأجر بشيء من اإلصالحات الصغرى إذا كان السبب فيها قدم العهةد أو قةوة قةاهرة أو عيبةاً فةي البنةاء أو فعةال  138م 
 أتاه المؤجر .

) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين الفرنسي ، وتختلف عن أحكةام التقنةين المصةري فةي أن أسةاس التةزام المسةتأجر فةي 
 التقنين اللبناني يقوم على خطأ مفترض في جانبه ( .
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مـدني سـالفة الـذكر . فـإذا لـم  182و رجع في تحديد هذه الترميمات إلـى العـرف ، كمـا يقضـي صـر ح نـص المـادة 
اســـتعمال العـــين االســـتعمال  118يوجـــد عـــرف ، عـــدت الترميمـــات تأجير ـــة إذا كانـــت الضـــرورة إلي ـــا تنشـــأ مـــن $

ن هـذه الترميمـات التأجير ـة وهـي علـى المسـتأجر ، والترميمـات الضـرور ة لالنتفـاع المألوفة . وقد سـبا أن ميزنـا بـ
بــالعين وهــي علــى المــؤجر ، والترميمــات الضــرورة لحفــظ العــين وهــي علــى المــؤجر ومــن حقــه فــي الوقــت ذاتــه أن 

ـــر علي ـــا المســـتأجر ـــزم ب ـــا المســـت ( 10989) يجب أجر أو . وإذا قـــام شـــك هـــل تعـــد الترميمـــات ترميمـــات تأجير ـــة فيلت
ترميمات ضرور ة لالنتفاع بالعين فيلتزم ب ا المؤجر ، فإن هذا الشـك يفسـر لمصـلحة المسـتأجر ، هنن هـو الملتـزم 
، وهنن اهنصل هـو أن يقـوم المـؤجر بالترميمـات يمـا عـدا الترميمـات التأجير ـة البسـيطة فتكـون الترميمـات التأجير ـة 

 . ( 10981) استثناء واالستثناء ال يتوسع فيه

منن الترميمات التأجير ة ، تأسيسًا على مـا قـدمناه ، إصـالح النوافـذ واهنبـواب ، و ـدخل فـي ذلـك ألـواح  و عد
الزجاج واهنقفال والمفاتيح . و عد كذلك من الترميمات التأجير ة إصالح البالط إذا كان التلف ناشئًا من االستعمال 

كلـه مكسـورًا فيفتـرض أن الكسـر قـد حصـل مـن عيـب فـي المألوف . و فا القانون الفرنسي بـين مـا إذا كـان الـبالط 
الــبالط نفســه و كــون اإلصــالح علــى المــؤجر إال إذا أثبــت أن الكســر قــد حصــل بخطــأ المســتأجر فيكــون اإلصــالح 
عليـــه ، ومـــا إذا كـــان المكســـور هـــو بعـــض الـــبالط فقـــط فيفتـــرض أن الكســـر قـــد حصـــل بخطـــأ المســـتأجر و كـــون 

. و مكن اهنخذ ب ذا التفر ـا  ( 10981) خطأ في جانبه فيكون اإلصالح على المؤجر اإلصالح عليه إال إذا اثبت أال
فــي مصــر ، فيمــا عــدا أن يكــون المكســور هــو بعــض الــبالط فــال يكفــي ليكــون اإلصــالح علــى المــؤجر أن يثبــت 

جع إلـى المستأجر انعدام الخطأ من جانبه ، بل يجب أن يثبت أن الكسر ال يرجع إلى االستعمال المألوف وإنما ير 
عيب في البالط أو إلى قوة قاهرة . و عد م الترميمات التأجير ة الترميمات البسيطة الالزمة لألسقف ، وللحيطان ، 
وللمرايــــا المثبتــــة فــــي المنــــزل ، ولصــــنابير الميــــاه ومواســــيرها ودورات الميــــاه والمياز ــــب ، وأج ــــزة الك ربــــاء والغــــاز 

فإن ـــا تكـــون علـــى  ( 10986) الالزمـــة لشـــيء ممـــا تقـــدم ترميمـــات كبيـــرةالترميمـــات  111والتكييـــف . أمـــا إذا كانـــت $
، إال إذا أثبت أن ا حصلت بخطأ من المستأجر أو أحد تابعيه . أما بيـاض الغـرف وتجديـد ألوان ـا  ( 10984) المؤجر

                                                 

 . 211فقرة  – 214( انظر آنفاً فقرة  19494) 
وإذا قورنةةت  – 192ص  133محمةةد كامةةل مرسةةي فقةةرة  – 293اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 993فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19493) 

مدين (  898أعمال الصيانة التي يلتزم بها المنتفع ) انظر م  الترميمات التأجيرية التي يلتزم بها المستأجر بالتكاليف المعتادة ونفقات
 ، تبين أن ما يلتزم به المنتفع أوسع نطاقاً مما يلتزم به المستأجر ، ويرجع ذلك إلى أن المنتفع له حق عينين يف العةين المنتفةع بهةا ،

 أما المستأجر فليس له إال حق شخصي بالنسبة إلى العين المؤجرة .
 . 4هامل  313ص  991فقرة  1وفال  ( بودري 19491) 
نةوفمبر  19( ويعتبر هدم الحائط وإعادة بنائه من الترميمةات الكبيةرة التةي ال تقةع علةى عةاتق المسةتأجر ) اسةتئناف مخةتلط  19491) 

 ( . أما إصةالح األجةراس الكهربائيةة وأجهةزة النةور الكهربةائي فيةه مةن الترميمةات التأجيريةة وتقةع علةى 8ص   22م  1898سنة 
 ( . 128ص  22م  1811يناير سنة  29عاتق المستأجر ) استئناف مختلط 

 . 211( انظر آنفاً فقرة  19492) 
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مــدني تــنص علــى إلــزام المــؤجر ب ــا ، ثــم حــذف هــذا الــنص فــي مجلــس  164، فقــد كانــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
اب وأصبح اهنمر موكوال إلى العرف ، فإن كان عرف البلد يقضي يجعل هـذه الترميمـات علـى أي مـن المـؤجر النو 

) ، وإال ف ــي علــى المســتأجر إذا أراد القيــام ب ــا ولكنــه ال يجبــر علي ــا ( 10988) أو المســتأجر وجــب عليــه القيــام ب ــا

و ــدخل أيضــًا فــي الترميمــات التأجير ــة الترميمــات البســيطة الالزمــة لألراضــي الزراعيــة ، كتط يــر الــزرع  . ( 10981
والمســاقي والمــراوي والمصــارف وصــيانت ا ، والقيــام بأعمــال الصــيانة المعتــادة للطــرق والجســور والقنــاطر واهنســوار 

لبسـيطة التـي يقتضـي ا االسـتعمال المـألوف . وجز الحشيش ونـزع اهنعشـاب الضـارة ، والترميمـات ا ( 10910) واآلبار
بالنسبة إلى ملحقات اهنرض الزراعية كزرابي المواشي والمخازن وبيوت الفالحين . وإذا كانت العين المـؤجرة سـيارة 
، فترميمات ــا التأجير ــة هــي الترميمــات البســيطة الالزمــة هنبــواب الســيارة ومقاعــدها وعجالت ــا وأج زت ــا الميكانيكيــة 

ائية ، إذا كان هذه الترميمات ناشئة عن االستعمال المألوف للسيارة . أما الترميمات الكبيرة لشيء مما تقدم والك رب
 ف ي على المؤجر ، ما لم يثبت أن ا نشأت بسبب خطأ المستأجر أو أحد تابعيه .

عمال بيـــن م ، وإذا تعـــدد المســـتأجرون ، فالترميمـــات التأجير ـــة الالزمـــة لألجـــزاء المشـــتركة فـــي االســـت $110
كالباب الخارجي والسلم والفناء والسطح ، تكون في رأي على المستأجر ن تقسم فيما بين م بنسبة استعمال كل منـه 

علـى المـؤجر ، إذا ال أحـد مـن  –وهو الرأي الذي نفضـله  –. وتكون في رأي آخر  ( 10911) ل ذه اهنجزاء المشتركة
، يمكن أن تكون هـذه الترميمـات قـد تسـبب في ـا أجنبـي ال  ( 10912 )المستأجر ن يسيطر على هذه اهنجزاء المشتركة

. ومع ذلك يجوز جعل ا على المستأجر ن إذا اشترط المـؤجر ذلـك علـي م ، أو قضـي  ( 10919) صلة للمستأجر ن به
العرف به . وإذا ثبت ا أحدًا بالذات من المستأجر ن هو الذي تسبب في هذه الترميمات بخطأه ، فإن ا تكـون عليـه 

 . ( 10911) دهوح

                                                 

 . 124ص  291منصور مصطفى منصور فقرة  – 298ص  121( محمد علي إمام فقرة  19499) 
لمسةتأجر ، فةال يسةتطيع ويذهب بعض الفقهاء إلى أن العةرف ال يلةزم بهةا المةؤجر ال ا –في الهامل  211( انظر آنفاً فقرة  19498) 

عبةد المةنعم فةر   – 224عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 482ص  219أحد الطرفين أن يجبر اآلخر عليها ) سليمان مرقس فقرة 
 ( . 119الصدة فقرة 

التةي  على المستأجر أن يقوم بةإجراء اإلصةالحات "مدني إذ تقول : 113( وتنص على ذلك صراحة الفقرة األولى م المادة  19489) 
يقتضيها االنتفاع المألوف باألرض المؤجرة ، ويلتزم بوجه خاص بتطهير وصيانة الترع والمساقي والمراوي والمصارف ، وكذلك 
القيام بأعمال الصيانة المعتادة للطر  والجسور والقناطر واألسوار واآلبار والمبةاني المعةدة للسةكنى أو لالسةتغالل ، كةل هةذا مةا لةم 

 .  "العرف بغيره يقضي االتفا  أو
 . 281وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 113فقر  3دي با   – 913فقرة  – 914فقرة  1( بودري وفال  19481) 
 ( .  499( والذي يسيطر عليها عادة هو المؤجر عن طريق البواب ) انظر آنفاً فقرة  19482) 
كةةةوالن  – 194فقةةةرة  19بالنيةةةول وريبيةةةر  – 292ص  429فقةةةرة  1أوبةةةري ورو وإسةةةمان  – 393فقةةةرة  1( جيةةةوار  19484) 

 . 1921فقرة  2وكابيتان ودي المور انديير 
( ويذهب بعض الفقهاء في مصر إلى أن هذه الترميمات ال تلزم المستأجرين إال إذا ثبت أحةداً مةنهم بالةذات قةد حةد  التلةف  19483) 

تعاقةدين هةو تةرك حفةظ األشةياء المشةتركة علةى عةاتق بخطأه فيلزم هو بإصةالحه ، وفيمةا عةدا هةذه الحالةة يغلةب أن يكةون قصةد الم
المؤجر ، وقد جري العرف في مصر على ذلك فيكون المؤجر هةو الملتةزم بةإجراء الترميمةات التأجيريةة ، وهةذا الةرأي قريةب ممةا 
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. والمـراحيض ومصـار ف  ( 10911) أما إجراء اهنعمال الالزمـة للسـطح مـن تجصـيص وبيـاض ، ونـزح اآلبـار
الميــاه ، وإصــالح المصــعد ، وإجــراء الترميمــات الكبيــرة فــي الســلم وفــي دورات الميــاه ، فقــد قــدمنا أن ــا تكــون علــى 

 أحد تابعيه .، ما لم يثب هذا أن ا حصلت بخطأ من المستأجر أو  ( 10916) المؤجر

 األساس الذي يقوم عليه التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية : -389

مــن التقنــين المــدني الفرنســي بــأن المســتأجر ال يلتــزم بــإجراء الترميمــات التأجير ــة إذا  1411تقضــي المــادة  
أو عـــن قـــوة قـــاهرة  . فالمســـتأجر فـــي القـــانون الفرنســـي ال يلتـــزم بـــإجراء  ( vetusteكانـــت قـــد نشـــأت عـــن الًقـــَدم ) 

الترميمــات التأجير ــة إذا نتجــت عــن االســتعمال المــألوف للعــين فبليــت مــن االســتعمال وكــان القــدم هــو الــذي تســبب 
لمـؤجرة . فـإذا في ا ، أو إذا كانت هذه الترميمات قـد نشـأت عـن قـوة قـاهرة ، و عـدل القـوة القـاهرة العيـب فـي العـين ا

كان المستأجر ال يلتزم ب ذه الترميمات متى كانت نتيجة لقوة قاهرة أو للعيب أو للقـدم ، أي لسـبب ال تمكـن نسـبته 
إلـــى خطـــأ المســـتأجر ، فـــال بـــد أن يكـــون اهنســـاس الـــذي يقـــوم عليـــه التـــزام المســـتأجر ب ـــذه الترميمـــات فـــي القـــانون 

ه لـو تمكـن مـن نفـي هـذا الخطـأ ، بـأن أثبـت أن الترميمـات ترجـع الفرنسي هـو خطـأ مفتـرض فـي جانبـه ، بحيـث أنـ
 . ( 10914) إلى قوة قاهرة أو إلى قدم العين المؤجرة أو إلى عيب في ا ، فإنه ال يكون ملتزمًا بإجراء هذه الترميمات

نسـي أما في التقنين المدني المصري فاهنساس يختلف  . ذل أن هذا التقنين لم ينقـل مـن التقنـين المـدني الفر 
منه ، فلم يبا إال الرجـوع إلـى القواعـد العامـة فـي هـذا الصـدد . وهـذه القواعـد قضـي  1411الحكم الوارد في المادة 

أو إلى  ( 10918) بأن المستأجر يستطيع ا يتخلص من االلتزام إذا اثبت أن الترميمات التأجير ة ترجع إلى قوة قاهرة 
للمستأجر فيه وال يمكن أن يكون مسئوال عنه . ولكنه ال يستطيع عيب في العين المؤجرة ، ف ذا سبب أجنبي ال يد 

أن يــتخلص مــن التزامــه إذا اثبــت أن الترميمــات ترجــع إلــى القــدم ، أو إلــى االســتعمال المــألوف للعــين ، فــإن هــذا 
قنين الحكم يحتاج في تقر ره إلى نص خاص وجد في التقنين الفرنسي ولم يوجد في التقنين المصري . وقد تعمد الت

المصري أن يغفل هذا النص ، هننه أقام التـزام المسـتأجر بـإجراء الترميمـات التأجير ـة ، ال علـى خطـأ مفتـرض فـي 
                                                                                                                                                                    

منصةةور مصةةطفى  – 298ص  121محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 4هةةامل  413ص  222تقةةول بةةه ) عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة 
 149ص  22م  1811يناير سنة  29وانظر استئناف مختلط  – 119عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 124ل  291نصور فقرة م

 ( . 482ص  219ب بعض آخر إلى أن هذه الترميمات ال تلزم  المستأجرين وال تلزم المؤجر ) سليمان مرقس فقرة 8( . ويذه
ال يوجةد عةرف مسةتقر فةي جهةة الرمةل يقضةي بةأن يكةون نةزع اآلبةار علةى ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطةة بأنةه  19481) 

 ( . 149ص  22م  1811يناير سن  29المستأجر دون المؤجر ) استئناف مختلط 
 . 211( انظر آنفاً فقرة  19481) 
 918ص  192فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 41هامل  412فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 849فقرة  1( بودري وفال  19482) 

 . 291وفقرة  294. وانظر اإليجار للمؤلف فقرة 
عبد الفتاح عبةد  – 481ص  219( ككسر ألواح الزجا  بسبب انفجار قنبلة أو هبوب عاصفة شديدة ) سليمان مرقس فقرة  19489) 

منصةور مصةطفى منصةور  - 299ص  121محمد علي إمام فقرة  – 192ص  133محمد كامل مرسي فقرة  – 222الباقي فقرة 
 ( . 224ص  119ع عبد المنعم فر  الصدة فقرة  123ص  291 فقرة



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

هذه الترميمات اقتضاها االستعمال المألوف للعين المؤجرة ،  112جانبه كما فعل التقنين الفرنسي ، بل على أن $
كرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي صــر حة فــي هــذا المعنــى ، وهــذا أيســر فــي التطبيــا مــن الناحيــة العمليــة . والمــذ

( على إلزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجير ة التي يقضي ب ـا العـرف  482ف ي تقول : " ينص المشروع ) م 
 مما يفترض فيه أن خطأ المستأجر أو أن االستعمال المعتاد للعين قد اقتضاه . وهـذا بخـالف التقنـين الفرنسـي ) م

( فإنه يقضي بأن الترميمات التأجير ة ال تكون علـى المسـتأجر إذا أن السـبب في ـا هـو قـدم العـين المـؤجرة  1411
( وعن تقنين االلتزامات السو سـري )  2فقرة  949.وقد نقل المشروع الحكم الذي أخذ به عن التقنين البولوني ) م 

 . ( 10911) لعملية" ( ، وهو حكم أيسر تطبيقًا من الناحية ا 2فقرة  269م 

فيكـون المسـتأجر إذن ، فـي التقنـين المصـري ، ملزمـًا بـإجراء الترميمـات التأجير ـة حتـى لـو اثبـت أن ـا ترجــع 
إلــى قــدم العــين المــؤجرة أو إلــى االســتعمال المــألوف . ولكنــه يــتخلص مــن هــذا االلتــزام إذا هــو اثبــت أن الترميمــات 

مؤجرة ، فعند ذلك تكون الترميمات على المؤجر و لتزم بإجرائ ا هنن ا ترجع إلى قوة قاهرة أو إلى عيب في العين ال
ضــرور ة لالنتفــاع بــالعين . وعلــى المــؤجر أن يثبــت ، بجميــع طــرق اإلثبــات هنن اهنمــر يتعلــا بواقعــة ماديــة ، أن 

ثبـت أن ـا العين حصل في ا ما يستلزم إجراء ترميمـات ضـرور ة . فتكـون هـذه الترميمـات علـى المسـتأجر ، إال إذا ا
 . ( 10100) إنما نشأت من عيب في العين المؤجرة أو من قوة قاهرة فتكون على المؤجر

االتفاق علـى تشـديد هـذا  119والتزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجير ة ليس من النظام العام ، فيجوز $
 182العبارة اهنخيرة من المادة  االلتزام وعلى تخفيفه وعلى اإلعفاء منه . والنص صر ح في هذا المعنى ، إذ تقول

مــدني : " مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق علــى غيــر ذلــك"  . ومــن ثــم يجــوز للمــؤجر أن يتشــرط علــى المســتأجر أن يقــوم 
. كـذلك يجـوز  ( 10101) بجميع الترميمات التأجير ة ولو كانت ناشئة عن عيب فـي العـين المـؤجرة أو عـن قـوة قـاهرة

يقـــوم بالترميمـــات التأجير ـــة إذا كانـــت ترجـــع إلـــى القـــدم أو إلـــى االســـتعمال  للمســـتأجر أن يتشـــرط علـــى المـــؤجر أال
المألوف ، أو أال يقوم ب ا أصال حتى لو نشـأت عـن خطـأه ، مـا لـم تكـن ناشـئة عـن خطـأه الجسـيم ، أو عـن فعلـه 

يم أو عن العمد .ولكن يجوز للمستأجر أن يشترط إعفاءه من االلتزام حتى لو كانت الترميمات ناشئة عن خطأ جس

                                                 

وهذا هو أيضةاً األسةاس الةذي كةان التةزام المسةتأجر يقةوم عليةه فةي التقنةين  – 144ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19488) 
اص بين األساس الذي بني عليةه ويظهر لنا أن هناك فرق "المدني القديم . وقد كتبنا ، في عهد هذا التقنين ، في هذا الصدد ما يأتي : 

التزام المستأجر بالتصليحات في القانون المصري واألساس الةذي بةين عليةه نفةس االلتةزام فةي القةانون الفرنسةي . ففةي هةذا القةانون 
فةي سبق أن رأينا أن أساس االلتزام هو تقصير مفروض في جانب المستأجر ال يتخلص من تبعتةه إال إذا اثبةت أنةه ال يوجةد تقصةير 

جانبه . أما األساس في القانون المصري فهو التةزام المسةتأجر بالعنايةة بالشةيء المةؤجر عنايةة الرجةل الحةازم الرشةيد ) اقةرأ عنايةة 
 298) اإليجةار للمؤلةف فقةرة   "221ص  2الرجل المعتاد ( ، وهذا ال يعني أن هناك تقصيراً مفروضاً فةي جانبةه : انظةر هةالتون 

 . 1وهامل رقم  421وقارن جرانموالن في العقود فقرة  – 13اإليجار فقرة  2ظر أيضاً دي هلتس وان –(  2هامل  418ص 
 . 291اإليجار للمؤلف فقرة  – 849مكررة ثالثاً وفقرة  828فقرة  1( بودري وفال  19399) 
 . 481ص  49م  1821مايو سنة  1( قرب استئناف مختلط  19391) 
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 الفهرس العام

فعل عمد صادر من أحد تابعيه . وليس في هذا كله إال تطبيا للقواعد العامـة . وال يجـوز التوسـع فـي تفسـير هـذه 
الشروط الخاصة ، وعند الشك تفسر ضد من وجد الشرط لمصلحته . فإذا اشترط المؤجر على المسـتأجر أن يقـوم 

ت التأجير ة دون غيرها ، وكان الشرط مجرد تأكيد للقواعد بالترميمات ولم يحدد نوع ا ، انصرف ذلك إلى الترميما
. والشــرط القاضــي علــى المســتأجر بالقيــام بجميــع الترميمــات التأجير ــة ال يتضــمن الترميمــات التــي  ( 10102) العامــة

. والشــرط القاضــي بــأال يقــوم  ( 10109) ترجــع إلــى عيــب فــي العــين المــؤجرة ، إال إذا ذكــر ذلــك صــراحة فــي الشــرط
بالترميمــات التأجير ــة ال يعفيــه مــن القيــام ب ــذه الترميمــات إذا نشــأت عــن خطــأه ، مــا لــم يشــترط صــراحة المســتأجر 

 . ( 10101) إعفاءه من ذلك

 الجزاء المترتب على إخالل المستأجر بااللتزام :  -391

ه بالتنفيذ وإذا ثبت أن هناك ترميمات تأجير ة يلتزم ب ا المستأجر على الوجه الذي قدمناه ، فللمؤجر أن يلزم
وال يجوز للمستأجر ، إذا  111. $ ( 10101) عنيًا فيجبره على إجراء هذه الترميمات ولو كان ذلك أثناء مدة اإليجار

                                                 

م  1898نةوفمبر سةنة  19استئناف مخةتلط  – 991فقرة  1. بودري وفال  318فقرة  2جيوار  – 328فقرة  21( لوران  19392) 
 . 8ص  22
 . 991فقرة  1( بودري وفال  19394) 
 . 192فقرة  19( بالنيول وريبير  19393) 
( ولكةةن كثيةةراً مةةن الفقهةةاء الفرنسةةيين ال يعطةةي للمةةؤجر هةةذا الحةةق إال بعةةد نهايةةة اإليجةةار مةةا دامةةت التميمةةات ال تسةةتوجب  19391) 

فقةرة  1االستعجال وال ينشأ من إرجائها خطر على العين ، الحتمال أن المستأجر يقوم بها من تلقاء نفسةه أثنةاء اإليجةار ) ديفرجييةه 
لفةةظ  4أنسةةيكلوبيدي داللةةوز  – 924ص  193فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 411فقةةرة  19يةةك ه – 298فقةةرة  1جيةةوار  – 339

Louage   بل هناك من الفقهاء من يقول بعدم إعطاء المؤجر هذا الحق مطلقاً إال في نهاية اإليجةار ، ألن المفةروض  921فقرة . )

ى العين ، وألن في إعطاء المؤجر الحق في مطالبة المسةتأجر أن الترميمات التأجيرية بسيطة ال يمكن أن ينشأ من إرجائها خطر عل
 ( . 2211فقرة  2القيام بها أثناء مدة اإليجار فتحاً لباب نزاع مستمر ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 

ة إلةى ترميمةات والصحيح من الناحية القانونية أن للمؤجر هذا الحق ولو قبل نهاية اإليجار متى قام سببه ، فإذا كانت العين في حاجة
تأجيرية فليس في القانون ما يجبر المؤجر على االنتظةار إلةى نهايةة اإليجةار حتةى يطالةب المسةتأجر بإجرائهةا ، بةل هةو يسةتطيع أن 

ص  482ص  219سةليمان مةرقس فقةرة  – 292اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 911فقةرة  1يطلب إجراءها في الحال ) بودري وفال 
 119عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 123ص  291منصور مصطفى منصور فقرة  – 223باقي فقرة عبد الفتاح عبد ال – 484
( ،  421( . شأن الترميمات التأجيرية في ذلك شأن إزالة التغييرات التةي أحةدثها المسةتأجر فةي العةين ) انظةر آنفةاً فقةرة  223ص 

( .  يةر أن  491لتزامه من المحافظة عيها ) انظر آنفاً فقرة وشأن إصالح الضرر الذي أصاب العين من جراء إخالل المستأجر با
المؤجر هنا ، من الناحية العملية ، ال يتعقب المستأجر في كل وقت ليةرى إذا كانةت العةين فةي حاجةة إلةى ترميمةات تأجيريةة فيلزمةه 

ادة حاجة العين إلى الترميمات التأجيرية فةي القيام بها ، ولو فعل ذلك لتجشم من العناء ما هو في  ير حاجة إليه . وإنما هو يتبين ع
 نهاية اإليجار ، عندما يرد له المستأجر العين ، فعندئذ يطالبه بإجراء هذه الترميمات .

فةةإن كةةان التلةةف يرجةةع إلةةى  "وقةد ورد فةةي المةةذكرة اإليضةةاحية للمشةةروع التمهيةةدي فةةي خصةةوص الترميمةةات التأجيريةةة مةةا يةةأتي : 
مألوفاً فال يكون مسئوال عنةه ، وهةذا ال يمنةع مةن أن يقةوم بالترميمةات التأجيريةة التةي اقتضةاها االسةتعمال  استعمال الشيء استعماال

) مجموعةةة األعمةةال   "المةةألوف للشةةيء ، فهةةي عليةةه كمةةا تقةةدم ، فةةإذا لةةم يقةةم بهةةا فإنةةه ال يجبةةر عيهةةا ، ولكةةن ال يلتةةزم بهةةا المةةؤجر
أن المسةةتأجر ال يجبةةر علةةى إجةةراء   "فإنةةه ال يجبةةر عليهةةا "د مةةن عبةةارة ( . ويصةةح أن يكةةون المقصةةو 141ص  3التحضةةيرية 

الترميمةةات الضةةرورية أثنةةاء مةةدة اإليجةةار ، وإنةةا يجبةةر عليهةةا علةةى إجرائهةةا عنةةد رد العةةين إلةةى المةةؤجر . والصةةحيح ، مةةن الناحيةةة 
هايةة اإليجةار فسةحب ، بةل أيضةاً أثنةاء مةدة القانونية كمةا قةدمنا ، أن المسةتأجر يجبةر علةى إجةراء الترميمةات الضةرورية ، ال عنةد ن

 . 122ص  291منصور مصطفى منصور فقرة  – 1هامل  222انظر في هذه المسألة عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –اإليجار 
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طلب المؤجر التنفيذ عينـًا ، أن يقتصـر علـى التقنـين المـدني العراقـي تعـو ض عـن الضـرر . بـل للمـؤجر أن يلزمـه 
أن بالتصليح عينًا ولو تحت طائلة الت ديد المالي ، وله أن يقوم ب ذا العمل على نفقته بإذن من القضاء . كما أنه 

يطلب من المستأجر إعطاءه المصـروفات الالزمـة للقيـام بالتصـليح بنفسـه ، إذا أراد المسـتأجر ال يجوز للمؤجر أن 
أن يقــوم بــه هــو . هــذا مــا لــم يكــن عقــد اإليجــار قــد انت ــى ، ففــي هــذه الحالــة ال يجــوز للمســتأجر أن يطلــب القيــام 

 . ( 10106) بنفسه بالترميمات لن العين بعد ن اية اإليجار لم تصبح في حيازته

وللمؤجر ، إذا لم يختر التنفيذ العيني ، أن يطلب فسخ اإليجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه ، وذلـك  $111
طبقـــًا للقواعـــد العامـــة ، والمحكمـــة تقـــدر هـــذا الطلـــب .و نـــدر جـــدًا أن تجيـــب إليـــه ، هنن فـــي عـــدم قيـــام المســـتأجر 

إليجــار ، والضــرر عائــد فــي الغالــب علــى بالترميمــات التأجير ــة مــاال يســتوجب عــادة ضــررًا للمــؤجر يبــرر فســخ ا
المســـتأجر نفســـه هننـــه ال ينتفـــع بـــالعين انتفاعـــًا كـــامال إذا لـــم يقـــم ب ـــذه الترميمـــات . وتكتفـــي المحكمـــة غالبـــًا بـــإلزام 
المسـتأجر بالتنفيـذ العينــي أو تحكـم عليــه بـالتعو ض . وعلــى كـل حـال إذا قــام المسـتأجر بالترميمــات التأجير ـة قبــل 

 . ( 10104) م ، فالمحكمة ال تقضي بالفسخ وهذا تطبيا للقواعد العامةالنطا بالحك

وسواء طلب المؤجر التنفيذ العيني أو طلب فسخ اإليجار ، فله في الحالتين أن يطلب تعو ضًا عن الضـرر 
الذي أصابه . و دخل في التعو ض ، إذا لم يقم المسـتأجر بالترميمـات بنفسـه ، المصـروفات التـي تقـدرها المحكمـة 
إلجــراء هــذه الترميمــات ، وكــذلك التعــو ض عــن خلــو المنــزل مــدة إجرائ ــا بعــد ن ايــة اإليجــار بشــرط أن تكــون مــدة 
معقولة ومصروفات الدعوى وأتعاب الخبراء ، وكذلك ما قد يصيب العين المؤجرة من الضرر الناش مـن عـدم قيـام 

ر أن يســترد التعــو ض مــن المــؤجر أو أن . وال يجــوز للمســتأج ( 10108) المســتأجر بالترميمــات فــي الوقــت المناســب
يمتنع عن دفعه له ، حتى لو ثبت أن المؤجر لم يستعمل مبلغ التعو ض في ترميم العين بعد ن ايـة اإليجـار ، فقـد 
ال تكـون بــه حاجــة إلــى ذلــك ، كــأن تنــزع منــه ملكيــة العــين ، أو أن يؤجرهــا آلخــر وال يتطلــب هــذا أن يقــوم المــؤجر 

 . ( 10110) ، أو يستبقي ا لنفسه دون أن يجري الترميم ( 10101) ابالترميم ، أو يبيع 

عقـد اإليجـار قـد انت ـى  116وقد يف م من سكوت المؤجر عن الرجوع علـى المسـتأجر ، ال سـيما إذا كـان $

                                                 

 . 911فقرة  1( بودري وفال  19391) 
 . 1هامل  412ص  292( اإليجار للمؤلف فقرة  19392) 
( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المستأجر إذا لم يقم بإجراء الترميمات التأجيريةة وتةرك المكةان المةؤجر نهايةة  19399) 

اإليجةار يكةون ملزمةاً بقيمةةة اإليجةار فةي المةةدة الالزمةة إلثبةات الحالةة وإجةةراء هةذه الترميمةات ونفقةةات الترميمةات ورسةوم الةةدعوى 
 ( . 318ص  231رقم  14المحاماة  1841نوفمبر سنة  23وأتعاب الخبراء ) استئناف مختلط  المستعجلة ودعوى إثبات الحالة

( وإذا باع المؤجر العين ، لم ينتقل حقه قبل المستأجر في الترميمات الضرورية إلى المشتري ، إال إذا نزل له المؤجر عن  19398) 
 ( . 923فقرة   Louageلفظ  4هذا الحق ) أنسيكلوبيدي داللوز 

 919فقرة  1( بودري وفال  19319 )
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. و ف م هذا النزول الضمني بوجه خـاص  ( 10111) ومضت على انت ائه مدة طو لة ، أنه قد نزل عن حقه في ذلك
لعــين مــن المســتأجر ولــم يبــد أيــة مالحظــة تــدل علــى أن هنــاك تلفــًا يجــب علــى المســتأجر القيــام إذا تســلم المــؤجر ا

. ولكــن إذا كــان ال يف ــم مــن هــذا الســكوت نــزول المــؤجر عــن حقــه ، ف ــذا الحــا ال يســقط إال  ( 10112) بإصــالحه
 . ( 10119) بالتقادم الطو ل ، ومدته خمس عشر سنة

 ق العين المؤجرةمسئولية المستأجر عن حري -المطلب الثاني

 االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد :  -390

لـم يـرد فـي التقنــين المـدني القـديم نـص خــاص بمسـئولية المسـتأجر عـن حر ــا العـين المـؤجرة ، علـى خــالف 
التقنين المـدني الفرنسـي فقـد وردت فيـه نصـوص خاصـة ب ـذه المسـئولية ، فكـان مـن المتعـين إذن فـي ع ـد التقنـين 

دني القديم تطبيا القواعـد العامـة فـي تحديـد مسـئولية المسـتأجر إذا احترقـت العـين المـؤجرة . أمـا التقنـين المـدني الم
الجديــد فقــد جــاري التقنــين المــدني الفرنســي ، فــأورد نصــًا خاصــًا بمســئولية المســتأجر عــن الحر ــا خــرج فيــه علــى 

لــى أن حر ــا العــين المــؤجرة أمــر خطيــر ال يدانيــه فــي القواعــد العامــة كمــا فعــل التقنــين الفرنســي ، ونظــر فــي ذلــك إ
خطورته تلف العين أو هالك ا بسبب آخر غير الحر ا ، فشدد مـن مسـئولية المسـتأجر عـن الحر ـا إلـى حـد بعيـد 

 حتى يواجه بذلك ما ينطوي عليه الحر ا من خطورة بالغة .

القديم ال تتلف في شيء عـن مسـئوليته ونرى من ذلك أن مسئولية المستأجر عن الحر ا في التقنين المدني 
عـن هــالك العـين بســبب آخـر غيــر الحر ـا . أمــا فـي التقنــين المـدني الجديــد فمسـئولية المســتأجر عـن الحر ــا أشــد 

 بكثير من مسئوليته العادية هن هالك العين .

با القـول ، كمـا سـ 114ولما كان كثيـر مـن عقـود اإليجـار ال تـزال خاضـعة هنحكـام التقنـين المـدني القـديم $
 وجب أن نبين أوال أحكام هذا التقنين ، ثم ننتقل إلى بيان أحكام التقنين المدني الجديد .

 مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني القديم – 0

 عبء اإلثبات على المؤجر في الحالتين : –عدم اختالف حالة الحريق عن حالة الهالك بغير الحريق  -392

لمــا كــان التقنــين المــدني القــديم ال يشــتمل ، كمــا قــدمنا ، علــى نــص خــاص بحالــة الحر ــا ، فقــد كــان الــرأي  
                                                 

 . 113فقرة  1جيوار  – 311فقرة  1( ديفرجييه  19311) 
 . 921فقرة  1( بودري وفال  19312) 
وانظر فةي ذلةك اإليجةار للمؤلةف  – 923ص  – 924ص  193فقرة  19بالنيول وريبير  – 929فقرة  1( بودري وفال  19314) 

 . 292فقرة 
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الــراجح فــي هــذا التقنــين أن تكــون حالــة هــالك العــين بــالحرق كحالــة هالك ــا بغيــر الحر ــا ، و ســري علــى الحــالتين 
لمسـتأجر حـين انت ـاء اإليجـار أن يـرد و جري على الوجه اآلتي : " و جب على ا 169/  948جميعًا نص المادة 

ما استأجره بالحالة التي هو علي ا ، بغير تلف حاصل من فعلـه أو منفعـل مسـتخدميه أو مـن فعـل مـن كـان سـاكنًا 
 معه أو منفعل المستأجر الثاني ، إال أن وجد شرط يخالف ذلك"  .

ردها ولو كانت فـي حالـة تلـف فـي ذلـك ورد المستأجر للعين في الحالة التي هي علي ا وقت الرد معناه أنه ي
الوقت ، ف و قد قام بالتزامه إذا ردها ولو ب ذه الحالـة . وإنمـا يجـب أال يكـون التلـف حاصـال مـن فعلـه أو مـن فعـل 
مسـتخدميه أو مــن فعــل مــن كـان ســاكنًا معــه أو مــن فعـل المســتأجر مــن البــاطن . وكـان الــرأي الغالــب فــي القضــاء 

مـن فعـل المسـتأجر أو مـن فعـل مـن هـو مسـئول عنـه ال يفتـرض ، وال يجـب علـى  المصري هـو أن حصـول التلـف
المسـتأجر أن يثبــت العكــس ، بــل المــؤجر هــو الــذي يثبـت أن التلــف إنمــا حصــل مــن المســتأجر أو منفعــل تابعيــه . 

عـن فعبء اإلثبات يحمله المؤجر ال المسـتأجر ، فـإذا لـم يسـتطع المـؤجر إثبـات ذلـك كـان المسـتأجر غيـر مسـئول 
 التلف وتحمله المؤجر .

و تفرع على ذلك أنه إذا احترقت العين ، كان على المـؤجر أن يثبـت أن الحر ـا هـو مـن فعـل المسـتأجر أو 
 من فعل تابعيه ، وإال انتفت مسئولية المستأجر .

ولعـــل الســـبب فـــي اهنخـــذ ب ـــاذ الـــرأي فـــي حالـــة الحر ـــا وفـــي حالـــة التلـــف هني ســـبب آخـــر هـــو عـــين الفكـــرة 
شية في عقد اإليجار من حيث التزامات المـؤجر ، ومـا يوجـد فـي ذلـك مـن الفـرق بـين التقنـين القـديم مـن ج ـة المتم

 118وبين التقنين الجديد والتقنيني الفرنسي من ج ة أخرى . فقد تقـدم أن المـؤجر فـي التقنينـين اهنخيـر ن يلتـزم $ 
 يلتـزم بتسـليم العـين إال فـي الحالـة التـي هـي علي ـا فـي بتسليم العين في حالة حسنة ، أما في التقنين القديم فإنـه ال

الوقــت المعــين لبــدء االنتفــاع ، فســاق ذلــك إلــى تقر ــر أن المســتأجر ال يــرد العــين إال بالحالــة التــي هــي علي ــا وقــت 
نـه لـم الرد . فإذا كانت تالفة في هذا الوقت ردها بحالت ا هذه ، و كون قد وفي بالتزامه . فـإذا كـان المـؤجر يـدعي أ

يـوف ب ــذا االلتــزام هنن التلــف الموجــود بـالعين قــد حصــل مــن فعلــه أو منفعـل تابعيــه ، فعلــى المــؤجر أن يثبــت هــذه 
الدعوى . وقد اسـتنتج مـن ذلـك أن التقنـين القـديم أراد مخالفـة التقنينـي الفرنسـي فـي حـالتي التلـف والحر ـا ، فجعـل 

 1499و  1492عاه أال ينقـل نصـوص التقنـين الفرنسـي ) م عبء اإلثبات على المؤجر في الحالتين ، وهذا ما د
مــدني فرنســي ( التــي تجعــل عــبء اإلثبــات فــي التلــف وفــي الحر ــا علــى المســتأجر . وقــد أخــذ ب ــاذ الــرأي أكثــر 

احترقــت  111. وعلــى هــذا يكــون الــرأي الــراجح فــي التقنــين المــدني القــديم أنــه إذا $ ( 10111) المحـاكم وأكثــر الفق ــاء
                                                 

مدني فرنسي  1242لقانون المصري لم يقرر القاعدة المنصوص عليها في المادة ( فقضت محكمة االستئناف الوطنية بأن ا 19313) 

، وعلى ذلك فألجل معرفةة مةن المسةئول عةن حريةق العةين المةؤجرة يجةب الرجةوع إلةى قواعةد اإلثبةات العاديةة ، ومنهةا يتضةح أن 
لحريةق وقعةت بإهمةال المسةتأجر المةذكور أو المستأجر ال يلةزم بقيمةة الضةرر الةذي ينشةا عةن الحريةق إال إذا اثبةت المالةك أن هةذه ا
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، أو مـن  ( 10111) نشـأ مـن فعلـه 160تأجر غيـر مسـئول عـن ذلـك ، مـا لـم يثبـت المـؤجر أن الحر ـا $العين فالمس

                                                                                                                                                                    

 93رقةم  2الشةرائع  1813نوفمبر سةنة  8بإهمال  األشخاص الذين يسأل عن عملهم مثل الخادم أو الولد القاصر ) استئناف وطني 
فعلةه أو ( . وقضت أيضاً بأن المستأجر  ير ملزم بتعويض التلف الحاصل في العين المؤجر إال إذا كان التلف حاصال من  99ص 

من فعل مستخدميه ا من فعل من كان ساكناً معه أو من فعل المستأجر الثاني ، إال إن وجد شرط يخالف ذلك ، فذا حصل حريق فةي 
مبان مؤجرة فال يمكن إلقاء مسئولية الحريق على المستأجر جزافاً ، ويجب إثبات أن الحريق من فعله أو من فعل المستأجر الثاني ، 

يخالف ذلك ، فإذا حصل حريق في مبان مؤجرة فال يمكن إلقاء مسةئولية الحريةق علةى المسةتأجر جزافةاً ، ويجةب  إال إن وجد شرط
 12رقةم  1المحامةاة  1824ينةاير سةنة  41إثبات أن الحريق من فعله أو من فعل األشخاص الذين ذكرتهم المادة ) اسةتئناف وطنةي 

رقةم  21المجموعةة الرسةمية  1829يناير سنة  12يضاً استئناف وطني ( . وانظر أ 221ص  293رقم  1المحاماة  – 1824ص 
 1999ينةةاير سةةنة  28 – 118ص  3المجموعةةة الرسةةمية المختلطةةة  1928فبرايةةر سةةنة  22اسةةتئناف مخةةتلط  – 119ص  12

 – 112ص  1م  1984مةةارس سةةنة  8 – 3 – 314بةةويللي  1999مةةايو سةةنة  22 – 121ص  1المجموعةةة الرسةةمية المختلطةةة 
مايو  11 – 211ص  22م  1811ماس سنة  41 – 249ص  21م  1813فبراير سنة  19 – 298ص  11م  1893أول يونيه 

 . 129ص  32م  1841يناير سنة  22 – 112ص  32م  1849يونيه سنة  12 – 418ص  39م  1829سنة 
أحمةةد فتحةةي  – 142ص  2هةةالتون  – 118اإليجةةار فقةةرة  2دي هلةةتس  – 484وفقةةرة  482وانظةةر جرانمةةوالن فةةي العقةةود فقةةرة 

ويكتفةةي أكثةةر هةةؤالء الفقهةةاء بتقريةر مةةا سةةار عليةةه القضةةاء المصةري مةةن أن مسةةئولية المسةةتأجر عةةن الحريةةق  – 229ز لةول ص 
مسئولية تقصةيرية ، فيقةع علةى المةؤجر عةبء اإلثبةات . وقةد أشةار األسةتاذ هةالتون إلةى إمكةان تفسةير نصةوص التقنينةين المصةري 

   يكون الحكم واحداً فيمهما ، ويكون عبء اإلثبات إلى المستأجر في كليهما . والفرنسي بحي
وقد كمنا في عهد التقنين المدني القديم نخالف الفقه والقضاء فيما سلف ذكره ، ونذهب إلى أن مسئولية المستأجر عن رد العين بغير 

عبء اإلثبات على عةاتق المةؤجر ، فهةو لةم يصةرح بةذلكن  أن يجعل 314/  429تلف مسئولية عقدية ، ولم يرد المشرع في المادة 
بل ترك مسألة اإلثبات دون ا يشير إليها . فأمام هةذا الغمةوض يجةب تفسةير النصةوص بمةا يجعلهةا تتفةق مةع القواعةد العامةة . وهةذه 

ه أو مةن فعةل تابعيةه . تقضي بأن المستأجر مسئول عن رد العين مسئولية عقدية ، فعيةه هةو إثبةات أن التلةف الحاصةل لةيس مةن فعلة
ولما كان المستأجر قد تسلم العين المؤجرة ولةم تكةن قةد احترقةت ، فإنةه يجةب عليةه أن يردهةا  يةر محترقةة ، فةإذا احترقةت بعةد أن 
تسلمها وجب عليه إثبات أن الحريق لم تقع بخطأه أو بخطأ أحةد مةن تابعيةه ، ويكفةي فةي ذلةك أن يثبةت أنةه اتخةذ جميةع االحتياطةات 

 1244ولة للمحافظة على العي ، وليس عليه أن يثبت أن الحريق وقعت بسبب أجنبي على الوجه المنصةوص عليةه فةي المةادة المعق
ويةذهب إلةى  241وانظر أيضاً سةليمان مةرقس فقةرة  – 2هامل  492ص  499وفقرة  288مدني فرنسي ) اإليجار للمؤلف فقرة 

 ي عهد التقنين المدني القديم إال بإثبات السبب األجنبي .أن المستأجر ال يتخلص من المسئولية عن الحريق ف
وقد أخذت بعض المحاكم في عهد التقنين المدني القديم بمبدأ أن عبء اإلثبات يقع على المستأجر ، فعليه هو أن يثبت أن الحريق قد 

ص  39م  1829مةايو سةنة  11 – 431ص  48م  1822مةارس سةنة  24وقعت بقوة قاهرة أو بغير خطأ منه ) استئناف مخةتلط 
رم  4المحامةاة  1821نةوفمبر سةنة  24 – 21ص  24رقةم  4المجموعة الرسمية  1891مارس سنة  21استئناف وطني  – 418
وحي  إن المستأجر مكلف بالعناية بما يسةتأجر والمحافظةة عليةه كمحافظتةه  "وقد جاء في حيثيات هذا الحكم ما يأتي :  23ص  34

يحصل بالمحل المؤجر على المستأجر إثبات أال يد له فيه كإهمال أو  ره . وليس في هذا التكليف ما يخةر  على ماله ، فكل ضرر 
عن حد الطاقة ، إذ أن المحل تحت يده ، ويسهل عليه القيام بمثل هذا اإلثبات وذلك بخالف المؤجر ، فهو بعيةد عةن المحةل ، ولةيس 

تقاء ما يقع من مثل حواد  الحريةق ، والوقةوف علةى كيفيةة حدوثةه لجعةل اإلثبةات علةى لديه ما يسمح له بمراقبته ، والعناية به ، وا
 .  "عاتقه

ثم قضت بعد ذلك محكمة النقض في عهد التقنين المدني القديم بأن القانون المدني قد أورد في أحكام اإلجارة  حكما خاًص بمسئولية 
يقضةي بمسةئوليته عةن التلةف الحاصةل بفعلةه أو بفعةل مسةتخدميه أو  . وقةد 429المستأجر عن الشيء المؤجر جري به نص المةادة 

بفعل من كان ساكناً معه أو بفعل المستأجر الثاني . وهةذا الةنص يرتةب علةى المسةتأجر مسةئولية خاصةة عةن فعةل الغيةر ليسةت هةي 
المسةتأجر فةي حةدود المةادتين  ، بل تختلةف عنهةا فةي مةداها وشةرائطها ، فحصةر مسةئولية 112المسئولية العامة المقررة في المادة 

وحدهما يكون مخالفاً للقانون ، وإذا كةان الحريةق نوعةاً مةن التلةف ، فةإن المسةتأجر يكةون مسةئوال عنةه متةى تةوافرت  112و  111
 ( . 119ص  449رقم  1مجموعة عمر  1839نوفمبر سنة  19السابق الذكر ) نقض مدني  429شروط المادة 

ناف المختلطة بأن مجرد وجود مةواد قابلةة لاللتهةاب فةي المكةان الةذي يشةغله المسةتأجر ال يكةون ( وقد قضت محكمة االستئ 19311) 

سبباً في مسئوليته ، ما دامت هذه المواد لم تكن السبب المباشر فةي الحريةق ، وال يعةد وضةعها فةي المكةان المةؤجر خطةأ مةن جانةب 
 .(  191ص  29م  1811المستأجر ) استئناف مختلط أول مارس سنة 
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، أو من فعل المستأجر من الباطن أو المتنـازل  ( 10114) ، أو من فعل من كان ساكنًا معه ( 10116) فعل مستخدميه
 . ( 10118) له عن اإليجار ،  إال أن وجد شرط يخالف ذلك

 يق في التقنين المدني القديم مسئولية تقصيرية :مسئولية المستأجر عن الحر  -393

القـديم ليسـت مسـئولية عقديـة  161ومن هذا نـرى أن مسـئولية المسـتأجر عـن الحر ـا فـي التقنـين المـدني $ 
. و ترتـب  ( 10111) كما هي في التقنينـي المـدني الفرنسـي وفـي التقنـين المـدني الجديـد ، بـل هـي مسـئولية تقصـير ة 

المسـتأجر أن يعـوض المـؤجر جميـع اإلضـرار المباشـرة التـي أصـابته مـن جـراء الحر ـا ،  على ذلك أنه يجب علـى
سواء كانت هذه اإلضرار متوقعة أو غير متوقعة ، بخالف مـا إذا كانـت المسـئولية مسـئولية عقديـة فـإن المسـتأجر 

ومســئوليته مســئولية  فــي هــذه المســئولية ال يعــوض إال اهنضــرار المباشــرة المتوقعــة . فيجــب أذن علــى المســتأجر ،
) تقصير ة ، أن يدفع تعو ضًا للمؤجر عن إعادة بناء المنزل المحترق وال يقتصر في ذلك على الجزء الذي استأجره

، وكذلك يدفع تعو ضًا عما فات المؤجر من اسـتثمار العـين فـي المـدة التـي يعـاد في ـا البنـاء ، وعـن أمتعـة  ( 10120
ل واحترقــت معــه ، وباإلجمــال يعــوض عــن جميــع اإلضــرار التــي أصــابت  المــؤجر التــي د تكــون موجــودة فــي المنــز 

 المؤجر من جراء الحر ا ولو كان سبب ا السعي في إطفاء الحر ا أو منع ا من االنتشار .
                                                 

( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه في حالة حةدو  حريةق فةي عقةار ، إذا ثبةت أن المسةتأجر ، وهةو ممنةوع فةي  19311) 
عقد اإليجار من استعمال العين المؤجرة لغير السكن ، قد خالف ذلك وحول المكان إلى مشغل وضع فيه مةادة قابلةة لاللتهةاب ، فهةو 

يل علةى أن النةار بةدأت فةي المكةان الةذي يشةغله ، وأن السةبب فيهةا رعونةة مةن أحةد العمةال الةذين مسئول عن الحريق ، إذا قةام الةدل
 ( . 298ص  11م  1893يعملون عنده وقد أهمل في مراقبته ) استئناف مختلط أول يونيه سنة 

ية بأن مةن اسةتأجر محةال ( ويعد صاحب الفند  مسئوال عن إهمال النازلين في الفند  . وقد قضت محكمة االستئناف الوطن 19312) 

بصد جعله فندقاً ، فهلك الفند  بحريق ناشئة عن إهمال أحد النازلين فيه ، كان المستأجر مسئول قبل المالك عن هالك العين ،  يةر 
ينةاير  12أن له أن يدخل من تسبب في الحريق ضامناً في الدعوى ليعوضه ما قد يحكم بةه عليةه مةن التضةمينات ) اسةتئناف وطنةي 

 ( . 119ص  12رقم  21المجموعة الرسمية  1829ة سن
( فيجوز أن يشترط المؤجر إعفاءه من المسئولية ، ولكنه يبقى مسئوال عن فعله العمد وخطأه الجسيم . واأل لب أن يشةترط  19319) 

الحريةق وقعةت بسةبب المؤجر أن يكون المستأجر مسئوال عن الحريق مسئولية عقدية وأنه ال يتخلص من المسةئولية إال إذا أثبةت أن 
أجنبي كما هو األمر في التقنين المةدني الفرنسةي وفةي التقنةين المةدني الجديةد ، فهةذا الشةرط صةحيح ويجةب العمةل بةه . وقةد قضةت 
محكمة االستئناف المختلطة بأن المستأجر الذي قبل أن يعامل بأحكام القانون الفرنسي في مسئوليته عن الحريق يكةون مسةئوال عنهةا 

ا اثبت أنها قد وقعت بالقضاء والقدر أو بقوة قارة أو بعيب في البناء أو أن النار امتدت من منزل مجةاور ،وال ينفةي مسةئولية ، إال إذ
ص  29 1811المستأجر في هذه الحالة أن المؤجر قد أمةن علةى العقةار المةؤجر ضةد الحريةق ) اسةتئناف مخةتلط أول مةارس سةنة 

 22 – 119ص  32م  1849يونيةه سةنة  12 – 243ص  32م  1849ينةاير سةنة  29 ص وانظر أيضاً : استئناف مخةتلط 199
( . ويالحةظ أن  412ص  131رقةم  14المحامةاة  1841يناير سنة  12مصر الكلية الوطنية  – 129ص  32م  1841يناير سنة 

مستأجر آخر عن الضرر الذي يصةيب  قبول المستأجر معاملته طبقاً للقانون الفرنسي في مسئوليته عن الحريق ال يجعله مسئوال قبل
هذا األخير من الحريق ، بل يجب إثبات تقصير في جانبه ألن مسئولية المستأجر قبةل مسةتأجر آخةر ليسةت مسةئولية عقديةة بةل هةي 

 وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( . 199ص  29م  1811مسئولية تقصيرية ) استئناف مختلط أول مارس سنة 
الةةرأي يقتضةةي القبةةول بةةأن المسةةئولية العقديةةة كانةةت ، فةةي عهةةد التقنةةين المةةدني القةةديم ، ال تجةةب المسةةئولية  ( واألخةةذ بهةةذا 19318) 

 التقصيرية ، إذ المستأجر وعالقته بالمؤجر ينظمها عقد اإليجار مسئول نحو المؤجر مسئولية تقصيرية .
سئوال بالعقد إال عةن رد الجةزء الةذي اسةتأجره دون سةائر ( أما لو كانت مسئولية المستأجر مسئولية عقدية ، فإنه ال يكون م 19329) 

 األجزاء .
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هذا و الحظ أنه وإن كانت مسئولية المستأجر عن الحر ا في التقنين المدني القديم مسـئولية تقصـير ة ، إال 
مدني وهـي تشـترط أن السـيد ال يلتـزم بتعـو ض  211/  112فعل تابعيه ، ال بموجب المادة  أنه يكون مسئوال عن

 948الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه إال متى كان واقعًا من م في حالة تأدية وظائف م ، بـل بموجـب المـادة 
 . ( 10121) وهي ال توجب هذا الشرط 169/ 

 نين المدني القديم : تأمين المستأجر على مسئوليته في التق -394

ولــيس للمســتأجر فــي التقنــين المــدني القــديم نفــس الصــالح الــذي للمســتأجر فــي التقنــين المــدني الجديــد وفــي 
التقنين المدني الفرنسي من التـأمين علـى مسـئوليته عـن الحر ـا ، فـإن مسـئولية المسـتأجر فـي التقنـين اهنول أخـف 

ك إذا امـــن المســـتأجر فـــي التقنـــين المـــدني القـــديم علـــى مســـئوليته ، بكثيـــر من ـــا فـــي التقنينـــين اهنخيـــر ن . ومـــع ذلـــ
وتحققت هذه المسئولية بأن اثبت المؤجر في جانبه تقصيرا ، وأراد المؤجر أن يرجع على شركة التأمين ، فلـس لـه 

مستأجر الرجوع علي ا بدعوى مباشرة ، وليس له حا امتياز على مبلغ التأمين المستحا دفعه منن شركة التأمين لل
. بل ليس له إال أن يرجع بدعوى غير مباشرة باسم مدينه المستأجر علـى شـركة التـأمين ، وفـي هـذه الحالـة يقتسـم 

 . ( 10122) سائر دائني المستأجر مع المؤجر مبلغ التأمين

وســنرى أن الحكــم لــم يتغيــر فــي التقنــين المــدني الجديــد ، فــال يســتطيع المــؤجر أن يرجــع علــى شــركة التــأمين 

                                                 

( فكأن مسئولية المستأجر عن فعل الخدم في التقنةين المةدني القةديم أشةد مةن مسةئوليته لةو لةم يكةن مسةتأجراً ، ألنةه فةي هةذه  19321) 
الشاذة  ير موجودة  التقنين المدني الفرنسي وال الحالة األخيرة ال يسأل إال عن فعل الخدم الحاصل أثناء تأدية الخدمة . وهذه الحالة 

 في التقنين المدني الجديد ، إذ ا المستأجر في هذين التقنينين ال يسأل عن فعل التابع في  ير تأدية وظيفته إال مسئولية عقديةة ، فعةدم
ا عقديةة ال يلتةزم فيهةا المسةتأجر إال بتعةويض تقييد مسئوليته بكون الفعل يقع اثنا تأدية الوظيفة يقابله تخفيف في هذه المسئولية يجعله

الضرر المباشر  ير المتوقع . أما في التقنين المدني القديم فقيد وقوع الفعل أثناء تأدية الوظيفةة  يةر موجةود ، والمسةئولية مةع ذلةك 
 491ص   491للمؤلف فقرة مسئولية تقصيرية يلتزم فيها المستأجر بتعويض الضرر المباشر متوقعا كان أو  ير متوقع ) اإليجار 

 ( . 1هامل  312ص  241قارن سليمان مرقس فقرة  – 1هامل 
ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المضةرور فةي حةاد  أو خلفةاءه  – 394( جرانموالن في العقود فقرة  19322) 

يستطيعون الرجوع مباشرة على المؤمن للشخص المسئول عن هذا الحاد  ، ويترتب على ذلك أنه عندما يثبةت خطةأ المسةئول عةن 
يحةدود مبلةغ التعةويض المتفةق عليةه فةي يعقةد الحاد  ثبوتاً صحيحاُ ، فال تستطيع شةركة التةأمين أن تةدفع دعةوى المضةرور إال فةي 

وانظر أيضاً استئناف مخةتلط  – 192ص  11م  1848مارس سنة  9التامين وهي الحدود المرسومة لمسئوليتها ) استئناف مختلط 
 ( . 22ص  18م  1831يونيه سنة  14 – 191ص  19م  1849يناير سنة  18 – 212ص  32م  1841أبريل سنة  19

مضرور دعوى مباشرة قبل شركة التةأمين دون نةص ال يمكةن تخريجةه وفقةاً للقواعةد العامةة إال عةن طريةق االشةتراط والقول بأن لل
لمصلحة الغير ، فيقال إن المستأجر عندما تعاقد مةع شةركة التةأمين اشةترط لمصةلحة المةؤجر ، فصةار لهةذا حةق مباشةرة قةل شةركة 

ص  112فقةرة  1يمكةن أن يسةتخلص مةن نصوصةها هةذا االشةتراط ) الوسةطي التأمين ، ويرجع في ذلك لوثيقةة التةأمين لنظةر هةل 
على أنه ال يزال من الممكن ، إذا لم يستخلص االشتراط لمصلحة المؤجر من نصوص عقد التامين ، أن يتفةاهم  –(  1هامل  893

بشةرط أن ينةزل عةن حةق رجوعةه المؤجر مع شركة التامين مباشرة على أن تعطيه مبلغاً أقةل مةن التعةويض المسةتحق للمسةتأجر ، 
فقةرة  2بالنيةول وريبيةر وبوالنجيةه  – 494على المستأجر هةو الشةرط األساسةي لرجةوع المسةتأجر عليهةا ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

 ( . 1هامل  933ص  2231
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. ولــم نعــط هــذه الــدعوى المباشــرة إال للعامــل قبــل شــركة التــأمين فــي شــأن إصــابات العمــل  ( 10129) بــدعوى مباشــرة
 . ( 10121) 1110لسنة  81بموجب القانون رقم 

 حالة تعدد المستأجرين في التقنين المدني القديم :  -395

قــديم ال تــزال مســئولية تقصــير ة وإذا تعــدد المســتأجرون يــف عقــار واحــد ، فمســئوليت م  فــي التقنــين المــدني ال
على الرأي الراجح ، أي أن م ال يكونون مسئولين عن شيء إال إذا اثبت المؤجر تقصيرا فـي جـانب م أو فـي جانـب 
بعض م . وال يكفي أن يثبت أن النار قد بدأت عند أحدهم حتى يكون هذا مسئوال ، بل ال بـد مـن إثبـات تقصـيره ، 

 تقصير دون غيره هو المسئول عن جميع ما احترق ، ما استأجره وما لم يستأجره .وحينئذ يكون من ثبت عليه ال

 – 110ولمـــا كانـــت المســـئولية هنـــا مســـئولية تقصـــير ة ، فالمســـتأجرون متضـــامنون فـــي هـــذه المســـئولية ) م 
. ولكــــن م فيمــــا يــــن م يتقاســــمون مــــا يدفعونــــه مــــن التعــــو ض للمــــؤجر  ( 10121)  مــــدني قــــديم ( 211 204/  119
ساوي ال بنسبة بأجرة المثل ، هنن هذا هو المنطبا على القواعد العامة ما دام ال يوجد نص خـاص . وإذا كـان بالت

 أحد المسئولين معسرًا ، تحمل الباقون نتيجة إعساره .

وإذا ســكن المــؤجر مــع المســتأجر ن فــي عقــار واحــد ، لــم يســتطع الرجــوع إال علــى مــن يثبــت تقصــيرة طبقــا 
. فإذا استطاع إثبات تقصيرهم أو تقصير بعضـ م ، ولكـن م أثبتـوا هـم أيضـًا تقصـيره مع ـم ، كـان للقواعد المتقدمة 

المقصــرون كل ــم مســئولين ، و رجـــع المــؤجر علــى المســـتأجر ن المقصــر ن بتعــو ض مــا أصـــابه مــن الضــرر بعـــد 
ون بالتضـامن . أمـا استنزال نصيبه هو في ذلك باعتباره مقصرا مع م ، ومـا بقـي يسـأل عنـه المسـتأجرون المقصـر 

إذا لــم يســتطع المــؤجر إثبــات أي تقصــير فــي جانــب المســتأجر ن ، فإنــه ال يرجــع علــى أحــد مــن م . وهــم كــذلك ال 
 . ( 10126) يستطيعون الروع عليه بتعو ض ما أصاب م من الضرر بسبب الحر ا إال إذا أثبتوا تقصيره

 مسئولية المستأجر عن الحريق في التقنين المدني الجديد -2

 نصوص قانونية : -396

 من التقنين المدني على ما يأتي :  181تنص المادة  

 المستأجر مسئول عن حر ا العين المؤجرة ، إال إذا اثبت أن الحر ا نشأ عن سبب ال يد له فيه"  . -1" 

                                                 

 . 112فقرة  1الوسيط  – 392( انظر ما يلي فقرة  19324) 
 . 494( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19323) 
 . 481( جرانموالن في العقود فقرة  19321) 
 . 492وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 481( جرانموالن في العقود فقرة  19321) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فــإذا تعــدد المســتأجرون لعقــار واحــد ، كــان كــل مــن م مســئوال عــن الحر ــا بنســبة الجــزء الــذي  -2"  $161
يشغله ، و تناول ذلك المؤجر إن كان مقيمـا فـي العقـار . هـذا مـا لـم يثبـت أن النـار ابتـداء شـبوب ا فـي الجـزء الـذي 

 . ( 10124) يشغله أحد المستأجر ن فيكون وحده مسئوال عن الحر ا" 

 مقابل ل ذا النص في التقنين المدني القديم ، وقد بينا أحكام هذا التقنين فيما تقدم .وال 

وفــي التقنــين  – 122وقابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
موجبـات العقـود اللبنــاني م و قابـل تقنــين ال –وال مقابـل للــنص فـي التقنـين المــدني العراقـي  – 189المـدين الليبـي م 

166 - 164 (10128 ) . 

و تبـين مـن الـنص المتقـدم الـذكر أن المسـتأجر هني عــين ، ولـو كانـت منقـوالت ، يكـون مسـئوال عــن  $161
الحر ــا مســئولية عقديــة . و عــرض الــنص بعــد ذلــك لحالــة مــا إذا تعــد المســتأجرون لعقــار واحــد كــل مــن م اســتأجر 

قواعــد المســئولية العقديــة ، والــنص هنــا مقصــور علــى مســتأجري العقــار هنن تعــدد  جــزءًا مــن العقــار ، فيطبــا عليــه
 المستأجر ن هنجزاء مختلفة من العين المؤجرة ال يتأتي عادة إال في العقار .

. ) ب ( حالـة مـا إذا  ( 10121) فنبحث إذن مسألتين : ) أ ( حالة مـا إذا كـان المسـتأجر للعـين شخصـًا واحـداً 

                                                 

مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  293ورد هةذا الةنص فةي المةادة تاريخ النص : (  19322) 
إال إذا أثبةت  "لى من المشروع التمهيدي في عبارتها األخيرة كانت تجري على الوجه اآلتةي المدني الجديد ، فيما عدا أن الفقرة األو

 "، بالد من العبارة التي استقرت في التقنةين المةدني الجديةد وهةي :   ") المستأجر ( أن الحريق لم تنشأ عن خطأه أو ع نخطأ تابعيه
  "الحكةم أد  وأوضةح "لجنة المراجعة عدلت الفقرة االوى ن النص ليكةون . وف   "إال إذا اثبت أن الحريق نشأ عن سبب ال يد فيه 

فةي المشةروع  114فأصبحت مطابقة لما اسةتقرت عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وأقةرت اللجنةة الةنص بهةذا التعةديل تحةت رقةم 
ص  3عةة األعمةال التحضةيرية ) مجمو 193، ثةم مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم  112النهائي . ورافق عليه مجلس النواب تحت رقةم 

 ( . 149ص  – 141
 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  19329) 

 ) مطابق ( . 122التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 194التقنين المدني الليبي م 
ويمكةن أن يسةتخلص مةن نصةوص هةذا التقنةين أن المسةتأجر يلتةزم بعنايةة الشةخص المعتةاد ) م  –ال مقابةل  التقنين المدني العراقي 

مدني عراقي ( ، فيسري هذا أيضاً فةي حالةة الحريةق ، ويكةون المسةتأجر مسةئوال عةن حريةق العةين إال إذا أثبةت أنةه بةذلك  213/2
 . 819دني عراقي قارن عباس حسن الصراف فقرة م 222/1عناية الشخص المعتاد ، أو أثبت السبب األجنبي وفقاً للمادة 

: المسةتأجر مسةئول عةن الحريةق ، مةا لةم يثبةت أنةه حةد  بقةوة قةاهرة أو عيةب فةي البنةاء أو  111تقنين الموجبات والعقود اللبنةاني 
 اندالع اللهب من بيت مجاور .

بنسبة قيمة الجزء الذي يحتله ، إال إذا أثبتوا أن  : إذا كان هناك عدة مستأجرين فكل مستأجر منهم يكون مسئوال عن الحريق 112م 
النار ابتدأ شبوبها في منزل أحدهم فعندئذ يكون هو وحده مسئوال ، أو أثبةت بعضةهم أنةه لةم يكةن شةبوب النةار ممكنةاً عنةدهم فهةؤالء 

 يكونون  ير مسئولين .
وعها مع أحكام التقنين الفرنسي يما عدا ما يوجد مةن خةالف ) وأحكام التقنين اللبناني تطابق أحكام التقنين الفرنسي ، وتتفق في مجم

 بين التقنين المصري والتقنين الفرنسي وسيأتي بيانه ( .
( ويلحق بهذا الفرض حالة ما إذا كان المستأجر للعين أشخاص متعددي ، ولكن استأجروها على الشةيوع ال أجةزاء متفرقةة  19328) 

 ( . 242) سليمان مرقس فقرة 
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 ء العقار المختلفة أشخاصًا متعددين .كان المستأجر هنجزا

 المستأجر للعين شخص واحد – 0

 الفرق بين مسئولية المستأجر عن الهالك بالحريق ومسئوليته عن الهالك بسبب غير الحريق :  -397

قدمنا أن التقنين المدني الجديد لم يغفل النص على مسئولية المستأجر عن الحر ا كما فعل التقنـين المـدني 
القــديم . والــنص الــذي أتــي بــه فــي هــذا الخصــوص يجعــل الحكــم فــي التقنــين الجديــد يختلــف كثيــرًا عــن الحكــم فــي 
التقنين القديم . فالنص ال يقتصر على نقـل عـبء اإلثبـات إلـى المسـتأجر ، بـل هـو فـوق ذلـك ال يجعـل المسـتأجر 

 ج التقنين المدني الفرنسي كما سنرى .يتخلص من المسئولية إال بإثبات السبب اهنجنبي ، وقد ن ج في ذلك ن 

ومــن ثــم جعــل التقنــين الجديــد مســئولية المســتأجر عــن هــالك العــين بســبب الحر ــا أشــد مــن مســئوليته عــن 
هالك ــا بســبب آخــر ، وذلــك نظــرًا لخطــورة الحر ــا ، ف ــو إذا عــدت أســباب هــالك العــين يعــد أخطرهــا ســببًا . ففــي 

رأينـــا ، علـــى أنـــه " يجـــب علـــى المســـتأجر أن يبـــذل مـــن العنايـــة فـــي مـــدني كمـــا  189غيـــر الحر ـــا نصـــت المـــادة 
اســتعمال العــين المــؤجرة وفــي المحافظــة لعي ــا مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد ، وهــو مســئول عمــا يصــيب العــين أثنــاء 
انتفاعــه ب ــا مــن تلــف أو هــالك غيــر ناشــئ عــن اســتعمال ا اســتعماال مألوفــا"  . فــالتزام المســتأجر بالمحافظــة علــى 

عــين مــن ال ــالك بســبب يغــر الحر ــا التــزام يبــذل عنايــة كمــا قــدمنا ، و كــون قــد وفــاه إذا هــو أثبــت أنــه بــذل عنايــة ال
، أمــا فــي هــالك العــين بســبب الحر ــا فقــد نصــت الفقــر اهنولــى مــن  ( 10190) الشــخص المعتــاد علــى مــا ســبا القــول

مدني ، كمـا رأينـا ، علـى أن " المسـتأجر مسـئول عـن حر ـا العـين المـؤجرة ، إال إذا أثبـت أن  181 166المادة $
بـذلك  الحر ا قد نشأ عن سبب ال يد له فيه"  . فالتزام المسـتأجر هنـا التـزام بتحقيـا غايـة ، وال يكفـي أن يثبـت أنـه

عناية الشخص المعتاد لتوقي الحر ا ، بل يجب أن يثبت أن الحر ا قد نشأ عن سـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه . فـال 
يكفي مثال أن يثبت أنه ترك المنزل لقضاء مدة فـي الخـارج ، وقبـل أن يتركـه أحكـم إغـالق اهنبـواب والنوافـذ وأج ـزة 

لــه إنمــا يثبــت أنــه بــذل عنايــة الرجــل المعتــاد ، وال يكفــي . بــل الك ربــاء والغــاز وأقــام علــى حراســته شخصــًا ، ف ــذا ك
يجب أن يثبت سبب الحر ا بالذات وأنه سبب أجنبي ال يد له فيه ، فإذا بقي سبب الحر ا مج وال كان المسـتأجر 

 . ( 10191) هو المسئول

" المســتأجر مــدني يجــري علــى الوجــه اآلتــي :  181وقــد كــان المشــروع التم يــدي للفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
مسئول عن حر ا العـين المـؤجرة ، إال إذا أثبـت أن الحر ـا لـم تنشـأ عـن خطـأه أو عـن خطـأ تابعيـه"  . فكـان هـذا 

                                                 

 . 499آنفاً فقرة ( انظر  19349) 
 في الهامل . 489( انظر ما يلي فقرة  19341) 
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النص مب مًا فيما يجب على المستأجر إثباته . ف و يحتمـل أن يكـون المسـتأجر مطالبـًا بإثبـات أن الحر ـا قـد نشـأ 
وهـذا هـو  –ن خطـأ أو عـن خطـأ تابعيـه . وهـو يحتمـل أيضـًا عن سبب أجنبي ، حتى يجوز القول بأنه لـم ينشـأ عـ

أن يكون المستأجر غير مطالـب إال بنفـي الخطـأ ، و كفـي فـي نفيـه أن يثبـت المسـتأجر أنـه قـد بـذل فـي  –اهنرجح 
. ولمــا كــان المعنــى الثــاني يجعــل مســئولية المســتأجر عــن الحر ــا  ( 10192) تــوقي الحر ــا عنايــة الشــخص المعتــاد

ه عن أي سبب آخر ل الك العين ، وكان المقصود أن تجعل مسئولية المستأجر عن الحر ا اشد كمسئوليت $164
، فقد استبدلت بعبارة " إال إذا أثبت أن الحر ا لم تنشا عن خطأه أو خطأ تابعيه"  عبارة " إال إذا أثبت أن الحر ا 

نص ب ــذا التعــدي لقاطعــًا فــي أن . فأصــبح الــ ( 10199) نشــأ عــن ســبب ال يــد لــه فيــه"  ليكــون " الحكــم أدق وأوضــح
التــزام المســتأجر فــي الحر ــا أشــد مــن التزامــه فــي غيــر الحر ــا ، ف ــو فــي ال ــالك بــالحر ا التــزام بتحقيــا غايــة ال 
ينتفــي إال بإثبــات الســبب اهنجنبــي ، هــو فــي ال ــالك بغيــر الحر ــا التــزام ببــذل عنايــة يكفــي فــي الوفــاء بــه أن يثبــت 

 لشخص المعتاد ، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك .المستأجر أنه بذل عناية ا

 كيف يكون اإلثبات :  –المستأجر في الحريق يحمل عبء إثبات السبب األجنبي  -398

فالمســتأجر إذن هــو الــذي يحمــل عــبء اإلثبــات فــي الحر ــا هنن مســئوليته عقديــة ، بخــالف التقنــين المــدني 
اإلثبــات هنن مســئولية المســتأجر مســئولية تقصــير ة . وفــي  القــديم فقــد رأينــا فيــه أن المــؤجر هــو الــذي يحمــل عــبء

حمـــل المســـتأجر عـــبء اإلثبـــات ال يختلـــف ال ـــالك بـــالحر ا عـــن ال ـــالك بغيـــر الحر ـــا ، ففـــي كلي مـــا يقـــع عـــبء 
اإلثبات على المستأجر . وإنما تخلفان ، كما قدمنا ، في أن المستأجر في ال الك بغير الحر ـا يكتفـي بإثبـات أنـه 

يــة الشــخص المعتــاد ، أمــا فــي ال ــالك بــالحر ا فــال يجــوز أن يكتفــي بإثبــات ذلــك بــل يجــب أن يثبــت أن بــذلك عنا
                                                 

( ويدل على أن هذا هو المعنى الذي قصد إليه المشروع التمهيدي ما ورد في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع قبل تعديلةه  19342) 
د جاء في هذا الخصوص ما يةأتي في لجنة المراجعة من أن المطلوب من المستأجر في حالة الحريق هو عناية الشخص المعتاد ، فق

طبق المشروع عناية الشخص المعتاد على مسئولية المستأجر في حالة الحريق ، فجعله مسئوال إال إذا أثبت أن الحريةق لةم ينشةأ  ": 
 3يرية ) مجموعةة األعمةال التحضة  "بخطاه أو خطأ تابعيه . فإذا لم يستطع إثبات ذلك ، كان مسئوال عن التعويض مسئولية تعاقديةة

 ( . 142ص 
انظر أيضاً في أن هذا المعنى الذي قصد إليه المروع التمهيدي وأن التعديل قد قصد به العدول عن هذا المعنى إلى المعنةى اآلخةر : 

محمد كامل مرسي فقةرة  – 411ص  – 419ص  212عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  -1هامل  311ص  244سليمان مرقس فقرة 
عبةد المةنعم فةر   – 141ص  149ص  299منصور مصطفى منصةور فقةرة  – 93لمنعم البدراوي ص عبد ا – 181ص  119

وانظر في أن التعديل لم يقصد به للعدول عن هذا المعنى إلى المعنى اآلخر . محمةد علةي إمةام فقةرة  – 249ص  111الصدة فقرة 
جاء صريحاً في أن المطلةوب مةن المسةتأجر  193) ويستند في ذلك إلى أن المشروع التمهيدي للمادة  499ص  – 492ص  141

هو أن يثبةت أنةه بةذل عنايةة الشةخص المعتةاد ، وعنةدما عةدل المشةروع التمهيةدي فةي لجنةة المراجعةة لةم تةذكر اللجنةة أنهةا قصةدت 
ي يتضمنها وهي تقضي بأن المستأجر يكفيه أن يثبت أنه بذل عناية الشخص الخرو  على القواعد العامة التي كان المشروع التمهيد
. وإذا جاز القول بأن هذه العبةارة مةن تقريةر   "تجعل الحكم أد  وأوضح "المعتاد ، بل كل ما قالته هو أنها قصدت إدخال تعديالت 

بأن هذا الرأي يكتنفه الغموض والشك ، ومن الواجةب لجنة المراجعة تدل على اتجاه رأيها إلى حل آخر ، فإنه يجب التسليم مع ذلك 
 إذن تفسيره لصالح الملتزم وهو المستأجر ( .

 في الهامل . 481وانظر آنفاً فقرة  – 149ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19344) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 . ( 10191) الحر ا نشأ عن سبب أجنبي ال بد فيه

وقـــد نحـــا التقنـــين المـــدني الجديـــد فـــي ذلـــك منحـــى التقنـــين المـــدني الفرنســـي كمـــا قـــدمنا ، فـــإن المـــادة  $168
على ما يـأتي : " وهـو ) المسـتأجر ( مسـئول عـن الحر ـا ، إال إذا ثبـت  من التقنين المدني الفرنسي تنص 1499

أنه قد حدث قضاء وقدرًا أو بقوة قاهرة أو بسبب عيب في البناء أو أن النار امتدت من منزل مجاور"  . وقـد كـان 
ر ، بـل لـم تـذكر علـى سـبيل احصـ 1499هناك رأي فـي الفقـه الفرنسـي يـذهب إلـى أن اهنسـباب المبينـة فـي المـادة 
ولكــن هـذا الـرأي لـم يسـد . والــرأي  ( 10191) يكفـي أن يثبـت المسـتأجر أنـه اتخــذ االحتياطـات المعقولـة لتـوقي الحر ـا

. وهـــذه اهنســـباب  ( 10196) الـــذي ســـاد فـــي الفقـــه والقضـــاء الفرنســـيين أن هـــذه اهنســـباب مـــذكورة علـــى ســـبيل الحصـــر
                                                 

عناية الشةخص المعتةاد ،  ( ويتبين الفر  بين الحالتين فيما إذا كان السبب في الهالك  ير معروف وأثبت المستأجر أنه بذل 19343) 

ففي حالة الهالك بغير الحريق يكون هذا كافياً لدفع المسئولية عن المسةتأجر ، وفةي حالةة الهةالك بةالحريق ال يكفةي هةذا اإلثبةات بةل 
 244سةليمان مةرقس فقةرة  – 482يجب على المستأجر إثبات سبب الحريق بالذات وأنه سبب أجنبي البد لةه فيةه ) انظةر آنفةاً فقةرة 

 2241فقةرة  2وقارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 114ورسالته في نظرية دفع المسئولية المدنية فقرة  – 311ص  – 311ص 
. ) 
 2و  1مكةررة  128فقةرة  2ديمانةت وكولميةه دي سةانتير  – 218فقةرة  1ديمولومب فةي العقةود  – 1139( الرومبيير م  19341) 

 وما بعدها . 492فقرة  1ترولون 
فقةةرة  – 112فقةةرة  11بيةةدان  – 829فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 1243 – 1244ماركاديةةه م  – 111فقةةرة  11لييةةه ( تو 19341) 

فقةةرة  2جوسةةران  – 1949فقةةرة  2كةةوالن وكابيتةةان ودي المةةور انةةديير  – 248ص  412فقةةرة  1. أوبةةري ورو وإسةةمان  118
 3 – 214 – 1 – 94داللةوز  1992 سةطس سةنة أ 11وانظةر : نقةض فرنسةي  – 111فقةرة  19وقرب بالنيول وريبير  1293

 9و  1818فبرايةر سةنة  19 – 221 -1 – 1812داللةوز  1811أكتوبر سةنة  21 – 24 – 1 – 1899داللوز  1891مايو سنة 
أبريةل سةنة  14 – 284 -1 – 1829سةيريه  1849فبراير سةنة  12 – 184 – 1 – 1821) حكمان ( داللوز  1829يونيه سنة 
 1813داللةوز  1813مايو سةنة  J . C . P . 1813 – 3 – 8 – 29 1814ديسمبر سنة  9 – 129 -1 – 1843سيريه  1843

 . J . C . P . 1813 – 3 – 8 – 191 1813مايو سنة  41 – 149 –

، وال يتخلص المسةتأجر مةن هةذه  وقد بني المشرع الفرنسي مسئولية المستأجر عن الحريق على خطأ مفترض ال يقبل إثبات العكس
 incendia plarumqe) المسئولية إال بإثبات السبب األجنبي أي بنفي عالقة السببية . واتبع في ذلك القاعدة الرومانية المعروفة . 

funt culpa inhabitantium )  ة كانةت ومعنا أن الحريق يحد  في أ لب األحيان من خطأ السكان . ولكن هذه القاعدة الرومانية
 2مقصورة على لوائح البوليس ، فتوسع فيها المشرع الفرنسي وطبقها على العالقات المدنية ) كةوالن وكابيتةان ودي المةور انةديير 

بالنيةول  – 21هةامل  248ص  412فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 2241فقةرة  2بالنيةول وريبيةر وبوالنجيةه  – 1928فقرة 
 ( . 183بوتييه في اإليجار فقرة  – Dig . I . 15 – 3 § 1نظر وا – 921ص  114فقرة  19وريبير 

فقةرة  3دي بةا   – 1943فقةرة  2انظر في انتقاد هذا التشدد في مسئولية المستأجر عن الحريق كوالن وكابيتان ودي المور انديير 
خفيف من مسئولية المستأجر عن وقد عدلت بعض التشريعات الحديثة عن هذا التشدد ، وأ ر  بعضها في الت – 291فقرة  – 294

خاصاً بعقد التأمين ، ويقضي بأال يكون للمؤجر حق الرجوع إلةى المسةتأجر  1899مايو سنة  49الحريق . ففي ألمانيا صدر قانون 
مةن في حالة الحريق إال إذا أثبت خطأ جسيماً في جانبه ، وبذلك تكون مسئولية المستأجر عن الحريةق فةي هةذا القةانون اخةف بكثيةر 

مسةئوليته فةي القةانون الفرنسةي وفةي القةانون المصةري . أمةا المشةروع الفرنسةي االيطةالي فقةد اتخةذ سةبيال وسةطاً إذ جعةل مسةئولية 
المستأجر عن هالك العةين بةالحريق مماثلةة لمسةئوليته عةن هةالك العةين بغيةر الحريةق ، وتنةدفع مسةئوليته فةي الحةالتين إذا أثبةت أن 

من المشروع الفرنسي االيطالي (ز ثم قضةي هةذا المشةروع المةؤجر مةن شةركة التةأمين ، وفةي  344) م  الهالك قد وقع بغير خطأه
 هذه الحالة ترجع شركة التأمين على المستأجر إذا هي أثبتت أن الحريق قد وقع بخطأه .

نتشةار عةادة التةامين فةي العصةر والذين ينتقدون تشدد المشرع الفرنسي في مسئولية المستأجر عن الحريةق يسةتند فةي انتقةادهم إلةى ا
الحاضر ، والى أن المؤجر يؤمن عادة العين المؤجرة ضد الحريق ، فإذا احترقت رجع على شةركة التةأمين ولةم تبةق لةه حاجةة فةي 

 – 1943فقةرة  2الرجوع على المستأجر ، والذي يستفيد من الرجوع إنما هو شركة التامين ) كةوالن وكابيتةان ودي المةور انةديير 
وانظر أعما للجنة تنقيح التقنين المةدني الفرنسةي جةزء أول  – 1299فقرة  2جوسران  – 2231فقرة  2نيول وريبير وبوالنجيه بال
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في البناء وامتدت النار من منزل مجاور هما سـبب إلى السبب اهنجنبي ، فالعيب  161اهنربعة تؤول في الن اية $
. فـــالتقنين المـــدني الفرنســـي ،  ( 10194) أجنبـــي بمثابـــة القـــوة القـــاهرة ، والقضـــاء والقـــدر والقـــوة القـــاهرة بمنزلـــة ســـواء

 جر لتخلص من المسئولية عن الحر ا أن يثبت السبب اهنجنبي .كالتقنين المدني الجديد ، يوجب على المستأ

يثب المسـتأجر أن سـبب الحر ـا مج ـول ، أو أن هنـاك قـرائن قاطعـة علـى أن الحر ـا قـد وقـع  وال يكفي أن
 . ( 10198) بخطاه ، بل يجب أن يثبت سبب الحر ا بالذات وأنه سبب أجنبي ال يد له فيه

ذلك بجميـع الطـرق ، ومنـه  140فيثبت مثال أن الحر ا قد وقع قضاء وقدرًا أو بقوة قاهرة . و جوز إثبات $
البينة القرائن . وتجوز االستعانة بمحاضر البوليس أو النيابـة أو الحكمـة إذا اتخـذت إجـراءات جنائيـة ضـد شـخص 
ات ـم فـي إحـداث الحر ـا وحفظــت اهنوراق أو حكـم القضـاء ببراءتـه . وال يكفـي أن يثبــت المسـتأجر أنـه عنـد شــبوب 

ذا ال ينفي شبه اإلهمـال . إذ يجـوز أن يكـون قـد تـرك النار لم يكن أحد في المنزل ، ال هو وال أحد تابعيه ، فإن ه
في المنزل بعض المواد القابلة لاللت اب ولم يحتط ل ا فالت بت في غيابه ، بل إن غيابه بالذات عن المنـزل وتركـه 

. وقد قضت محكم الـنقض الفرنسـية بـأن اشـتراط المـؤجر أال يوجـد المسـتأجر  ( 10191) دون مراقبة فيه شبه اإلهمال
الليل في الحانوت المؤجر ، وأن يسلم أحد المفتاحين للبـواب المعـين مـن قبـل المـؤجر لحراسـة الحـانوت وبقـى  أثناء

معه المفتاح اآلخر ، ال يخلي مسئوليته عن الحر ا ما دام يستطيع أن يقوم على حراسة العين المؤجرة وحفظ ـا ، 
تأجر عــن الحر ــا إال إذا كــان معفــى مــن مراقبــة ، وال تخلــو مسـئولية المســ ( 10110) ولـم يعفــه عقــد اإليجــار مــن ذلــك

العـين والقيــام علــى حراســت ا . وتقضـي المحــاكم الفرنســية بأنــه إذا كـان مــن أشــعل النــار فـي المنــزل شخصــًا مصــابا 

                                                                                                                                                                    

( . وال نخال أن عادة التأمين من الحريق قد انتشرت في يمصر إلى حد أن يقةال إن المةؤجر يةؤمن عةادة علةى العةين المةؤجرة ضةد 
فس الرعايةة التةي تةولي لطبقةة وهمةا الطبقتةان الجةديرتان بةن –الحريق ، بل إن المؤجرين مةن الطبقةة الوسةطى ومةن الطبقةة الفقيةرة 

 ال يقومون عادة بالتأمين ضد الحريق ، فال يزالون في حاجة إلى حماية القانون . –المستأجرين 
ومن ثةم تةؤول هةذه األسةباب  – 999ص  111فقرة  19بالنيول وريبير  – 321ص  – 329ص  118فقرة  11( بيدان  19342) 

ة القاهرة والقضاء والقدر وفعل المؤجر ) قرب العيب في البناء ( وفعل الغيةر ) قةرب األربعة إلى السبب األجنبي ، ويتركز في القو
 . 2243فقرة  2امتداد النار من منزل مجاور ( : بالنيول وريبير وبوالنجيه 

 . 991ص  – 991ص  111فقرة  19( بالنيول وريبير  19349) 
 – 239ص  412فقةةرة  1أوبةةري ورو وإسةةمان  – 221فقةةرة  1جيةةوار  411فقةةرة  19هيةةك  – 291فقةةرة  21( لةةوران  19348) 

وال يةتخلص المسةتأجر مةن المسةئولية حتةى لةو كةان  – 321 – 1 – 1848جازيةت دي باليةه  1848ينةاير سةنة  12نقض فرنسي 
المنزل الذي استأجره ، يحسب الغرض الذي أعد له ، ال يسكمه في الوقت الذي حد  يه الحريق ، كمةا لةو كةان منةزال للتصةييف ال 

سةةكنه المسةةتأجر إال أثنةةاء الصةةيف ويتركةةه بقيةةة العةةام فحةةد  احريةةق فةةي الوقةةت الةةذي ال يسةةكنه فيةةه .وف هةةذه الحالةةة ال يةةتخلص ي
دي  992ص  – 991ص  111فقةرة  19المستأجر من المسئولية إال إذا أثبت أن الحريق قد حد  بسب أجنبةي ) بالنيةول وريبيةر 

: وقةد  111 – 1813داللةوز  1813مةايو سةنة  11وقةارن نقةض فرنسةي  – 221فقةرة  1عكس ذلةك جيةوار  – 299فقرة  3با  
أعفت المحكمة المستأجر من المسئولية بعد أن أثبت أنه أجبر على ترك المنزل المؤجر بناء علةى أوامةر مشةددة مةن المصةلحة التةي 

نظر أيضاً في أن هذا الحكم ال يقرر وا – J . C . p . 181  .2 – 9219انظر في خصوص هذا الحكم تعليق إسمان  –يعمل فيها 
 ( . 991ص  – 993ص  111فقرة  19مبدأ وإنما الظروف هي التي أملته بالنيول وريبير 

 . 298 -1 – 93داللوز  1993مايو سنة  21( نقض فرنسي  19339) 
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. هـذا و كـون  ( 10111) بالجنون فيكون الحر ا قد حصل بقوة قاهرة ، حتى لو كان هذا اشخص هو نفس المستأجر
أو بقـوة قـاهرة ، إذا كـان قـد سـبا ذلـك قضـاء وقـدرًا  141لحر ا ، حتى لو كـان قـد حـدث $المستأجر مسئوال عن ا

إهمال منه ، كما ول أحدث الحر ا طفل غر ب عن المنزل أهمـل المسـتأجر فـي مراقبتـه ، أو كـان شخصـًا مصـابًا 
ا قضـاء وقـدرا ، إذا . و كون المستأجر مسئوال أيضًا ، حتـى لـو حـدث الحر ـ ( 10112) بالجنون ولم يراقبه المستأجر

أهمــل فــي اتخــاذ مــا كــان يمكــن اتخــاذه مــن االحتياطــات لمنــع خطــر الحر ــا بعــد أن شــبت النــار ، كــان أهمــل فــي 
ـــى آخـــر ( 10119) إطفائ ـــا ـــار مـــن محـــل إل ـــع انـــدالع الن ـــم يتخـــذ االحتياطـــات الالزمـــة لمن . ولكـــن ال  ( 10111) . أو ل

أجنبيـًا عنـه ، ولـو كـان قـد فعـل ذلـك نكايـة فيـه لعـداوة مسئولية علـى المسـتأجر إذا كـان مـن أشـغل الحر ـا شخصـًا 
، حتــى لــو كانــت هــذه العــداوة ســبب ا خطــأ مــن المســتأجر هنن هــذا الخطــأ لــم يكــن الســبب المباشــر  ( 10111) بين مــا
. ولكن إذا حدث بفعل أحد من تابعي المستأجر ، كخادم أو أحد من أفراد اهنسـرة المقيمـين معـه ،  ( 10116) للحر ا

، وال يستطيع أن يدفع مسئوليته بأن الحر ا بفعل الغير فيكون قد حدث بسـبب أجنبـي ، هنن التـابع ال كان مسئوال 
يعتبـــر أجنبيـــا . ولـــيس مـــن الضـــروري أن يكـــون الحر ـــا قـــد حـــدث بفعـــل التـــابع أثنـــاء تأديـــة عملـــه ، هنن مســـئولية 

د ، بل هي مسئولية عقدية من شان ا المستأجر عن فعل تابعه هنا ليست مسئولية تقصير ة حتى يرد عل ا هذا القي
 . ( 10114) أن تجعل المستأجر مسئوال عن فعل تابعه ولو أحدث الحر ا في غير أثناء تأدية خدمته

وإثبات المستأجر أن الحر ا قد حدث لعيب في البناء يخليـه مـن المسـئولية أيضـًا ، ولكـن بشـرط أال  $142
لعيـب فـي اهنســالك الك ربائيـة وكـان ه الــذي قـام بإدخال ـا فــي يكـون هـو المسـئول عــن هـذا العيـب ، كمــا إذا كـان ا

                                                 

أكتةوبر سةنة  21قةارن نقةض فرنسةي  – 11 – 1 – 1891داللةوز  1893مةايو سةنة  21( محكمة سةان دنجلةي االبتدائيةة  19331) 
 . 123 – 1 – 1891داللوز  1891

( ولكةن ال مسةئولية إذا لةم يكةةن هنةاك إهمةال مةةن المسةتأجر وبةالر م مةةن ذلكةدخل الطفةل الغريةةب وأحةد  الحريةق ) نقةةض  19332) 

( ، أو أحد  الحريق مستخدم عند المستأجر أصيب بالجنون دون أن يعلةم  182 – 1 – 1821داللوز  1829يونيه سنة  9فرنسي 
 ( . 213 – 1812داللوز  1812داللوز  1812أبريل سنة  29المستأجر بذلك ) محكمة إكس الفرنسية 

 . 923فقرة  21( لوران  19334) 
ق قد حد  بسبب أجنبي ، بل يجةب أيضةاً فال يكفي إذن أن يثبت المستأجر أن الحري – 492وفقرة  491فقرة  1( ترولون  19333) 

ا يثبت أنه عندما شب الحريق لم يقصر في اتخاذ االحتياطات المعتادة لحصر نطا  الحريق في أضيق الحدود وتقي أضرارها بقةدر 
ظةة علةى اإلمكان ، وإال كان مسئوال عن األضرار التي وقعت بسبب هةذا التقصةير . وهةذا الواجةب إنمةا يتفةرع عةن التزامةه بالمحاف

العين ، وهو التزام ببذل عناية كما قدمنا ، فالمطلوب من المستأجر هنةا هةو أن عنايةة الشةخص المعتةاد فةي تةوقي أضةرار الحةر  ) 
 ( . 241ص  111عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 413ص  – 414ص  212عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

 . 18 – 2 – 1811للوز دا 1898يونيه سنة  24( بيزانسون االستئنافية  19331) 
 . 331فقرة  1( ديفرجييه  19331) 
يناير سةنة  23( ويكون المستأجر مسئوال كذلك عن الحريق الذي يحدثه خدمه حتى لو كان ذلك تعمداً منهم ) نقض فرنسي  19332) 

وريبيةر بالنيةول  – 1141فقةرة  1بةودري وفةال  – 221فقةرة  1جيةوار  – 428فقةرة  19هيك  – 114 -1 – 94داللوز  1994
( . ولكن ال يكون المستأجر مسئوال عن حريق أحةدثها عمةداً أحةد مةن خدمةة أو مةن أفةراد أسةرته إذا كةان  929ص  113فقرة  19

محةةد  الحريةةق قةةد دخةةل المكةةان مبا تةةة أو بةةالر م مةةن إرادة المسةةتأجر فةةي وقةةت لةةم يكةةن فيةةه معةةدوداً م أتباعةةه بةةالمنزل ) محكمةةة 
 – 2 – 1811داللوز  1898يونيه سنة  24حكم آخر في  – 193 – 2 – 88داللوز  1989بر سنة ديسم 29يزانسون االستئنافية 

 وقد سبقت اإلشارة إليه . 28
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المنزل ولو كـان ذلـك بـإذن المـؤجر ، أو كـان العيـب ناشـئًا عـن عـدم قيـام المسـتأجر بالتزامـه مـن القيـام بالترميمـات 
يـب كـان التأجير ة . وال يكفي أن يثبت المستأجر أن بالمنزل عيبا في البناء ، بل يجـب أن يثبـت أيضـًا أن هـذا الع

. وقدم البناء يعد في حكم العيب ، فلو كان الحر ا ناشـئًا عـن قـدم المنـزل  ( 10118) هو السبب المباشر في الحر ا
لم يكن المستأجر مسئوال عن ذلك . هذا و الحظ أنه في حال ما يكون سبب الحر ا عيبًا في البناء فالمسـتأجر ال 

مـؤجر بتعـو ض عمـا أصـابه مـن الضـرر بسـبب الحر ـا ، يتخلص من المسئولية فحسب ، بـل يرجـع أيضـًا علـى ال
 . ( 10111) ( مدني 144/2إال إذا أثبت المؤجر أنه كان يج ل وجود العيب ) م 

وكــذلك أثبــت المســتأجر أن النــار امتــدت مــن بنــاء مجــاور تخلــص مــن المســئولية ، حتــى لــو كــان هــذا البنــاء 
الحالة أن يثبت أن هناك خطأ في يجانـب المسـتأجر تسـبب المجاور ملكا للمستأجر نفسه ، وعلى المؤجر في هذه 

 . ( 10110) عنه نشوب الحر ا في البناء المجاور الذي هو ملك المستأجر

 نطاق تطبيق مسئولية المستأجر عن الحريق : -399

والنطـــاق الـــذي تـــدور فيـــه مســـئولية المســـتأجر العقديـــة عـــن الحر ـــا هـــو قيـــام عقـــد إيجـــار يـــربط المســـتأجر  
 .  ( 10111) واهنصل في هذه المسئولية أن تقع على عاتا المستأجر تجاه المؤجر بالمؤجر ،

ـــاع فقـــط ، وتقتصـــر مســـئولية  ـــه حـــا االنتف و ســـتوي أن يكـــون المـــؤجر مالكـــًا للعـــين المـــؤجرة أو أن يكـــون ل
ة اهنخيـرة المستأجر في هذه الحالة اهنخيرة على قيمة حا االنتفاع ، أمـا الرقابـة فمسـئولية المسـتأجر فـي هـذه الحالـ

علـى قيمـة حــا االنتفـاع ، أمــا الرقبـة فمسـئولية المســتأجر عن ـا مســئولية تقصـير ة كمـا ســيجيء . وكـذلك ال تتغيــر 

                                                 

 – 1899داللةوز  1899ينةاير سةنة  11ليةون االسةتئنافية  – 211 – 1 – 29داللوز  1929يناير سنة  11( نقض فرنس  19339) 

 . 294فقرة  21لوران  – 411 – 1823داللوز األسبوعي  1823فبراير سنة  29باريس  – 33 – 1
( كذلك لو أثبةت المسةتأجر ا الحريةق قةد وقةع بخطةأ مةن المةؤجر أو مةن أحةد تابعيةه كةالبواب ، فةإن المسةتأجر يةتخلص مةن  19338) 

مةن ضةرر فةي شخصةه أو فةي مالةه ، كمةا إذا المسئولية ، ويكون المسئول هةو المةؤجر نفسةه ، ويرجةع عليةه المسةتأجر بمةا أصةابه 
 احتر  أثا  المنزل الذي أستأجره .

. وإذا أخذ بالرأي القائل بجواز الخبرة بني المسئولية العقدية والمسئولية  4هامل رقم  822فقرة  1فقرة  1( بودري وفال  19319) 
صيرية حتى لو كان البناء المجاور الذي بدأ فيه الحريق التقصيرية ، تكون المسئولية هنا أيضاً مسئولة تقصيرية . وتبقى مسئولية تق

ليس ملكاً للمستأجر بل كان هذا مستأجراً له ، ووصل بين المكانين ، مادام كل مهما مستقال عةن اآلخةر والنةار لةم تمتةد مةن الطريةق 
( . أمةا إذا وصةل المسةتأجر  29 – 2 – 1813سةبريه  1812يونيةه سةنة  19الموصل بةين المكةانين ) محكمةة بواتييةه االسةتئنافية 

بينهما وجعلهما مكاناً واحداً من حي  االستعمال ، وامتدت النار من أحةدهما إلةى اآلخةر ، كانةت مسةئولية المسةتأجر مسةئولية عقديةة 
 ( . 212 – 1 – 92داللوز  1991نوفمبر سنة  29فقط ) نقض فرنسي 

ون األول مسةئوال قبةل الثةاني عةن الضةرر الةذي يحةد  لهةذا األخيةر ( فال تقع على عاتق المةؤجر تجةاه المسةتأجر ، وال يكة 19311) 

بةودري  – 211 – 1 – 1819داللةوز  1898يونيةه سةنة  11بسبب رحيق العةين المةؤجرة إال مسةئولية تقصةيرية ) نقةض فرنسةي 
وإذا ثبتةت  هةذا –(  411ص  144محمد علي إمام فقرة  – 1921وفقرة  1911وفقرة  1914مكررة وفقرة  1992فقرة  1وفال 

مسئولية المستأجر العقدية عن الحريق تجاه المؤجر ، فال يمنع ذلك من أن يكون المؤجر نفسه مسئوال تجاه الجار إذا احد  الحريق 
 ( . 1911فقرة  1بودري وفال  429فقرة  19ضرراً لهذا األخيرة ، ولكن مسئولية المؤجر هذه تكون مسئولية تقصيرية ) هيك 
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مسئولية المستأجر ولـو كـان المـؤجر ال يملـك إال حصـة فـي الشـيوع فـي العـين المـؤجرة ، ولكـن المسـتأجر ال يسـأل 
عـن حصـة شـر كه فـي الشـيوع فمسـئولية المسـتأجر مسـئولية  هنا أيضًا مسئولية عقدية إال عن حصة المؤجر ، أما

 تقصير ة .

كذلك يستوي أن يكون المستأجر مسـتأجرا أصـليا أو مسـتأجرا مـن البـاطن . فـإذا احترقـت العـين وهـي مـؤجرة 
مــن البــاطن ، كــان المســتأجر مــن البــاطن مســئوال قبــل المســتأجر اهنصــلي ، وكــان المســتأجر اهنصــلي مســئوال قبــل 

. و ستطيع المؤجر أيضًا أن يرجع على المستأجر من الباطن إمـا بالـدعوى غيـر المباشـرة باسـم المسـتأجر المؤجر 
مـدني  114اهنصلي ، وإما بدعوى مباشرة إذا كان قد صدر منه قبول صر ح أو ضـمني لإليجـار مـن البـاطن ) م 

.  ( 10119) ذا رجـع عليـه المـؤجرعلـى المسـتأجر مـن البـاطن إال إ 141. وال يرجع المستأجر اهنصـلي $ ( 10112)  (
أمـــا فـــي حالـــة التنـــازل عـــن اإليجـــار ، فـــإن المتنـــازل لـــه عـــن اإليجـــار يكـــون مســـوال مباشـــرة قبـــل المـــؤجر ، و كـــون 

 مدني ( . 111المستأجر ضامنًا له في هذه المسئولية ) م 

المؤجرة ، فتكون وتكون مسئولية المستأجر عن الحر ا ثابتة ولو كان هو نسه شر كًا على الشيوع في لعين 
 . ( 10111) مسئوليته قبل شركائه مسئولية عقدية بمقدار حصص م

. ف ــي ال تقــوم بــين مالــك  ( 10111) أمــا إذا لــم يكــن هنــاك عقــد إيجــار ، فــإن هــذه المســئولية العقديــة ال تقــوم
 . وال تقـــوم ( 10116) الرقبـــة وصـــاحب حـــا االنتفـــاع ، وال بـــين مالـــك الرقبـــة والمســـتأجر مـــن صـــاحب حـــا االنتفـــاع

المسئولية العقديـة بـين شـر ك فـي الشـيوع قبـل شـركيه اآلخـر أو قبـل المسـتأجر مـن هـذا الشـر ك ، كمـا ال تقـوم بـين 
. وإذا كان عقاران متجاوران مملوكين لشخص واحد ، وامتدت  ( 10114) الجيران أو بين المستأجر ن من مؤجر واحد

يســتطيع أن يرجــع بالمســئولية العقديــة علــى مســتأجر  النــار مــن أحــد العقــار ن إلــى العقــار فأحرقتــه ، فــإن المالــك ال
. وال يرجع المـؤجر بالمسـئولية العقديـة علـى غيـر المسـتأجر  ( 10118) العقار الذي امتدت منه النار ولكنه لم يحترق 

                                                 

ينةاير  21 441 -1 – 81داللةوز  – 1981يوليه سنة  3 – 198 – 1 – 82داللوز  1982يناير سنة  14( نقض فرنس  19312) 

 922ص  113فقةرة  19بالنيول وريبير  1991 -1 – 1843جازيت دي باليه  1843أبريل سنة  14 – 128 -1 – 1822سنة 
 .  413ص  144محمد علي إمام فقرة  –
 . 1128فقرة  1( بودري وفال  19314) 
 . 283( اإليجار للمؤلف فقرة  19313) 
( وهذا ال يمنع من قيام المسئولية التقصيرية إذا أثبت المالك خطأ في جانب من تسبب في الحريق ، وال يعتبر مجرد امتةداد  19311) 

ص  113فقةرة  19النار من منزل مجاور خطأ تقصيرياً فةي جانةب مةن كةان هةذا المنةزل المجةاور فةي حراسةته ) بالنيةول وريبيةر 
928 . ) 
  929ص  113فقرة  19بالنيول وريبير  – 43 -1 – 1838نوفمبر  11( نقض فرنسي  19311) 
 – 1841جازيت دي باليه  1841يناير سنة  2باريس  – 192 -1 – 1894داللوز  1894يوليه سنة  14( نقض فرنسي  19312) 
 . 233ص  412فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 311 -1
 . 112 – 1 – 1892داللوز  1892نة فبراير س 111( نقض فرنسي  19319) 
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، وإنمـا  ( 10111) منه ، فال يرجع ب ذه المسئولية علـى ذوي المسـتأجر وخدمـه والسـاكنين معـه والضـيف النـازل عنـده
 . ( 10160) يرجع بالمسئولية العقدية في هذه اهنحوال على المستأجر نفسه

وإذا قـــام عقـــد آخـــر غيـــر عقـــد اإليجـــار يلـــزم المـــدين بـــرد العـــين واحترقـــت قبـــل الـــرد ، فـــإن مســـئولية  $141
مسـتعير ، وال المستأجر العقدية عن الحر ا ال تقوم . فال تقوم هـذه المسـئولية جانـب المـرت ن رهـن حيـازة ، و ال ال

 المودع عنه ، وال الوكيل ، وال المقاول ، وال البائع إذا كان قد استبقى حيازة المبيع .

ونــرى ممـــا تقـــدم أن المســـئولية العقديـــة عـــن الحر ـــا ال تقــوم إال بـــين المـــؤجر والشـــخص الـــذي يســـكن العـــين 
 . ( 10161) عين بوصف أنه مستأجرو كون ملتزمًا نحوه بطر ا مباشر أو بطر ا غير مباشر ، بالمحافظة على ال

 جزاء مسئولية المستأجر عن الحريق : – 411

وإذا قامــت مســئولية المســتأجر العقديــة ، بــأن كــان هــذا لــم يســتطع إثبــات الســبب اهنجنبــي ، كــان عليــه أن  
يعــوض المــؤجر عــن اإلضــرار التــي أصــابته بســبب الحر ــا . ولمــا كانــت المســئولية عقديــة ، فإنــه ال يعــوض إال 

 ضرار المتوقعة الحصول وقت التعاقد .اهن

فيجب أن يدفع للمؤجر نفقـات إعـادة العـين إلـى أصـل ا ، فـإذا كانـت العـين بنـاء وجـب أن يـدفع نفقـات إعـادة 
. وتقـدر النفقـات وقـت  ( 10162) البناء مع خصم الفرق في القيمة بين البناء الجديد المعاد والبناء القديم قبـل الحر ـا

حصول الحر ا ن حتى ال يتحمل المؤجر غلو اهنسعار ما بين الوقتين وال يفيد من ال وقت و  146النطا بالحكم $
ب ـا مالـك العـين  . و جب أيضـًا تخصـم قيمـة اهنبنيـة واهننقـاض التـي بقيـت بعـد الحر ـا والتـي انتفـع ( 10169) نزول ا

                                                 

 . 49 -1 -  1891داللوز  1892يوليه سنة  11( نقض فرنسي  19318) 
( وإذا احترقت العين المؤجرة بعد انتهاء اإليجار وقبل الرد ، فإن المستأجر ال يزال ملتزماً برد العين بموجب عقد اإليجةار  19319) 

ل صفة المستأجر ، فإن هذا األخير تبقى مسئوليته عن الحريق مسئولية عقدية وال ، فإذا احترقت ولو بعد انتهاء اإليجار أي بعد زوا
داللوز  1988نوفمبر سنة  11بوردو االستئنافية  –مكررة  1922فقرة  1يتخلص إال إذا أثبت السبب األجنبي ) قارن بودري وفال 

يجار إذا كان للمستأجر الحق في البقاء في جزء من ( . وتبقى مسئولية المستأجر عقدية حتى لو انقض عقد اإل 342 – 2 – 1899
 883فقةرة  1بودري وفةال  – 223فقرة  1جيوار  – 429فقرة  19العين المؤجرة طبقاً لعقد اإليجار أو إتباعا لعرف ثابت ) هيك 

. ) 
 . 928ص  113فقرة  19( بالنيول وريبير  19311) 
هيةك  – 189 – 2 – 19داللةوز  1919ينةاير سةنة  4باريس  – 24 – 1813داللوز  1814يويه سنة  2( نقض فرنسي  19312) 
 – 112فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 234ص  412فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 893فقرة  1بودري وفال  – 422فقر  19

ي المنةزل وبةدأت ويكون المستأجر مسئوال عن إعادة بناء كل المنزل حتى لو كان ال يشغل إال جزءاً منه ما دام هو الساكن الوحيد فة
 – 139فقةةرة   Louageلفةةظ  4أنسةةيكلوبيدي داللةةوز  – 921ص  114فقةةرة  19النةار فةةي الجةةزء الةةذي يسةةكنه ) بالنيةةول وريبيةةر 

ص  144محمد علي إمةام فقةرة  – 321وص  319ص  243سليمان مرقس فقرة  – 422ص  281وقارن اإليجار للمؤلف فقرة 
المستأجرون ألجزاء المنزل وثبت أن النار بدأت في الجزء الذي يسكنه ، فسنرى أنه يكةون  ( ، شأنه في ذلك شأن ما إذا تعدد 411

 ( . 391مسئوال وحده عن إعادة بناء كل المنزل ) ) انظر ما يلي فقرة 
 2 – 1813جازيت دي باليةه  1813أكتوبر سنة  J . C . P . 1813 3 – 8 – 2 1814ديسمبر سنة  9( نقض فرنسي  19314) 

 1819ديسةمبر سةنة  21وقارن نقض فرنسي  – 24 – 1813داللوز  1814يوليه سنة  19وانظر أيضاً نقض فرنسي  – 441 –
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ليـه بالنفقـات ، إال إذا طلـب .  وال يجبر المستأجر على إعـادة البنـاء بنفسـه ، بـل يكتفـي بـالحكم ع ( 10161) المحرقة
، وحتـى لـو كـان مشـترطًا فـي عقـد اإليجـار رد  ( 10161) هو أن يقوم بذلك ، حتـى لـو أثبـت المـؤجر خطـأ فـي جانبـه

. و جــــب أيضــــًا علــــى المســــتأجر أن يــــدفع للمــــؤجر قيمــــة العقــــارات  ( 10166) العــــين علــــى الحالــــة التــــي ســــلمت ب ــــا
كــن ال يــدفع قيمــة المنقــوالت التــي يكــون المــؤجر قــد ترك ــا فــي بالتخصــيص التــي تكــون قــد احترقــت مــع العقــار . ول

العــين المــؤجرة دون أن يشــمل ا اإليجــار أو أودع ــا الغيــر في ــا ، هنن هــذه أضــرار غيــر متوقعــة ال يكــون المســتأجر 
) مســئوال عن ــا إال بموجــب المســئولية التقصــير ة ، أو بموجــب المســئولية العقديــة فــي حالــة العمــد أو الخطــأ الجســيم

. و دفع المستأجر أيضًا اهنجرة التي فاتت على المؤجر في المدة الالزمة إلعادة العين المؤجرة إلى أصل ا  ( 10164
 .  ( 10168) ، وكذلك اهنجرة عن المدة التي تبقى في ا العين خالية بعد إعادت ا إلى أصل ا إلى أن تؤجر

مسئولية عقدية . وقد تكـون مسـئوليته  وقد فرضنا في كل ما تقدم أن مسئولية المستأجر عن الحر ا $144
تقصــير ة عنــد مــن يقولــون باجتمــاع المســئوليتين العقديــة والتقصــير ة والخيــرة بين مــا ، وذلــك بــأن يثبــت المــؤجر فــي 
جانــب المســتأجر خطــأ يكــون هــو الســبب فــي الحر ــا"  . واهنصــل أن االنتقــال إلــى المســئولية العقديــة عــن الحر ــا 

رفة المتسـبب فيـه ، فعندئـذ ال يكـون أمـام المـؤجر سـبيل لمسـائلة شـخص بالـذات وال يبقـى تكون عادة إذا تعذرت مع
أمامــه إال المســتأجر يرجــع عليــه بالمســئولية العقديــة علــى الوجــه الــذي بينــاه . أمــا إذا أمكنــت معرفــة المتســبب فــي 

قولــون بـــالخيرة بـــين الحر ــا واثبـــت المــؤجر خطـــأ فــي جانبـــه ، ســواء كـــان هــذا المتســـبب هــو المســـتأجر عنــد مـــن ي
، فـإن مـن يثبـت فـي جانبـه  ( 10141) . أو كـان شخصـا أجنبيـا ( 10140) . أو كان أحدًا من ذو ـه ( 10161) المسئوليتين

                                                                                                                                                                    

وإذا كان هناك تأخير في تقدير النفقات ، ويرجع ذلك إلى شركة التأمين ، وعلت األسعار ، فإن شركة  – 42 – 1 – 1812سيريه 
يوليةه  19التأمين تكون مسئولة عن هذا العلو . أما إذا كان التأخير راجعاً إلى المؤجر ، فإنه هو الةذي يتحمةل ذلةك ) نقةض فرنسةي 

 1839نوفمبر سنة  49محكمة فونتنبلو االبتدائية الفرنسية  –ت اإلشارة إليه وهو الحكم الذي سبق 24 – 1813داللوز  1814سنة 
 ( . 122فقرة  19بالنيول وريبير  – 121 -1 – 1838جازيت دي باليه 

 .  241 – 1 -99داللوز  1928نوفمبر سنة  23( نقض فرنسي  19313) 
يوليةه سةنة  19 – 12 – 3 – 1811سةنة ديسةمبر  4 – 418 – 1 – 23داللةوز  11928نوفمبر سنة  8( نقض فرنسي  19311) 

فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 234ص  412فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 291فقرة  21لوران  – 24 – 1813داللوز  1814
 . 1291فقرة  2جوسران  – 112
 . 138فقرة   Louageلفظ  4( أنسيكلوبيدي داللوز  19311) 
 – 234ص  412فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 82 – 2 – 93اللةوز د 1993مةارس سةنة  11( محكمة نيم الفرنسية  19312) 

 . 112فقرة  19بالنيول وريبير 
 21 – 491 – 1 – 99داللوز  1928نوفمبر سنة  23 – 214 – 1 -  29داللوز  1918نوفمبر سنة  8( نقض فرنسي  19319) 

 1843أبريةل سةنة  14 – 284 – 1 – 1849سةيريه  1849فبرايةر سةنة  12 – 221 – 1 – 1812داللوز  1811أكتوبر سنة 
وإذا كةان التلةف الةذي سةببه الحريةق تلفةاً  – 112فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 422فقةرة  19هيك  – 129 – 1 – 1843سيريه 

ر جزئياً وأصلحه المستأجر ، بقي هذا األخير في العين إلى نهاية اإليجار ، وذلك ما لم يكن المؤجر قد اثبت خطأ في جانب المسةتأج
 ( . 119فقرة   Louageلفظ  4من شأنه أن يبرر فسخ اإليجار ) أنسيكلوبيدي داللوز 

و ني عن البيان أنه إذا كانت العين المؤجرة منقوال واحتر  ، وتحققت مسئولية المستأجر العقدية ، كةان علةى هةذا األخيةر أن يةدفع 
 أصابته وفقا للقواعد العامة .للمؤجر قيمة العين وأن يعوضه عن األضرار األخرى التي تكون قد 

( ويكون المستأجر حينئذ مسئوال مسئولية تقصيرية عن الحريةق ال باعتبةاره مسةتأجراً ، بةل باعتبةاره شخصةاً ارتكةب خطةا  19318) 
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الخطــأ يكــون هــو المســئول عــن الحر ــا ، وتكــون مســئوليته مســئولية تقصــير ة . ومــن ثــم يجــب عليــه أن يعــوض 
 ــا ، ســواء كانــت أضــرارًا متوقعــة أو كانــت أضــرارًا المــؤجر عــن جميــع اهنضــرار المباشــرة التــي أصــابته بســبب الحر 
ال فحسب عن إعادة بناء المنزل المحترق وعن  148غير متوقعة . وعلى ذلك يدفع المسئول تعو ضًا للمؤجر ، $

أجرة المنزل مدة البناء والمدة التي يبقى في ا خاليًا بعد البناء إلى أن يؤجر وعـن العقـارات بالتخصـيص التـي تكـون 
ترقــت وهــذه هــي اهنضــرار المتوقعــة ، بــل يــدفع أيضــًا تعو ضــًا عــن اهنضــرار غيــر المتوقعــة . فلــو كــان فــي قــد اح

المنــزل المحتــرق أمتعــة للمــؤجر ال يشــمل ا عقــد اإليجــار واحترقــت هــي أيضــًا ، فعلــى المســتأجر أن يــدفع تعــو ًض 
مـن ذلـك قبـل أن تحتـرق وأصـبح ملزمـا  عن ا باعتبار قيمت ا وقت الحر ا ، وإذا كان المؤجر قـد باع ـا بـثمن أعلـى

برد هذا الثمن بعد أن احترقت فعلـى المسـتأجر أن يـدفع الـثمن الـذي بيعـت بـه ال قيمت ـا الحقيقيـة . وكـذلك يعـرض 
المســتأجر علــى المــؤجر جميــع مــا حــدث مــن التلــف ، ولــو كــان مســببا عــن ســعيه فــي إطفــاء النــار أو فيمنع ــا مــن 

توقع يلتـزم المسـتأجر بتعو ضـه ، كمـا إذا جـد مشـروع تنظـيم يقضـي بفـتح شـارع االنتشار . وأي ضرر آخر غير م
جديــد و ســتوجب نــزع ملكيــة المنــزل ، فــاغتنمن ج ــة اإلدارة فرصــة الحر ــا ولــم تــرخص للمــؤجر فــي إعــادة البنــاء ، 

بل أيضـًا  ونزع منه ملكية اهنرض باعتبارها أرضًا فضاء ، فالمستأجر يعوض المؤجر ال عن قيمة البناء فحسب ،
عما فات المؤجر من الربح من وراء استثمار المنزل لو لم يحترق المدة التي كانت ج ة اإلدارة تنتظرها عادة حتى 

 .  ( 10142) يتخرب المنزل من تلقاء نفسه أو حتى يحين الوقت لتنفيذ مشروع التنظيم وفتح الشراع الجديد

 الحريق :االتفاق على تعديل أحكام مسئولية المستأجر عن  -410

وليسـت أحكــام مســئولية المسـتأجر العقديــة عــن الحر ــا علـى النحــو الــذي قــدمناه مـن النظــام العــام ، فيجــوز  
 االتفاق على تعديل هذه اهنحكام .

و صــعب تصــور تشــديد هــذه المســئولية ، ف ــي فــي ذات ــا علــى جانــب كبيــر مــن الشــدة إلــى حــد أن ــا كانــت 
ذلـــك أن يتشـــرط المـــؤجر علـــى المســـتأجر أن يكـــون هـــذا مســـئوال عـــن  . ولكـــن يجـــوز مـــع ( 10149) موضـــعًا لالنتقـــاد

                                                                                                                                                                    

 فيسأل عن تعويض الضرر الناجم عنه .
( ولن إذا ثبت خطأ في جانب أحد من ذوي المستأجر ، فإن مسئوليته التقصةيرية ال تجةب مسةئولية المسةتأجر العقديةة ، فقةد  19329) 

قدمنا أن المستأجر مسئول مسئولية عقدية عن خطأ ذويه . ويجوز للمؤجر في هذه الحالة الرجوع بالمسئولية العقدية على المستأجر 
ى من ثبت في جانبه الخطأ . وإذا رجع بالمسئولية العقدية على المستأجر ، جاز لهذا األخير أن يرجةع ، أو بالمسئولية التقصيرية عل

 بدوره على من ثبت في جانبه الخطأ .
( وإذا ثبت خطأ الشخص األجنبي ، لم يكن المستأجر مسئوال مسئولية عقدية إذ يستطيع حينئذ أن يثبت أن الحريق قد حةد   19321) 

 خطأ شخص أجنبي عنه وليس من أتباعه .بسبب أجنبي ، هو 
 . 281( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19322) 
فةي  489وانظةر آنفةاً فقةرة  – 291فقةرة  – 294فقةرة  3دي بةا   – 1943فقةرة  2( كوالن وكابيتان ودي المور انديير  19324) 

 الهامل .
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المسـتأجر . و جـوز  141الحر ا ولو أثبت السبب اهنجنبي ، فيكون هذا االتفاق بمثابة تأمين للمـؤجر عقـده مـع $
أيضًا أن يشترط المؤجر على المستأجر ، في حالة تحقا المسئولية العقديـة ، تعـو ض جميـع اهنضـرار حتـى غيـر 

 توقعة .الم

تخفيــف هــذه المســئولية . فيشــترط المســتأجر مــثال أال  –وهــذا هــو اهنغلــب  –و جــوز علــى العكــس مــن ذلــك 
يكون مسئوال عن الحر ا إذا هو أثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد في المحافظة على العين ، فتكون مسئوليته 

هــالك العــين بغيــر الحر ــا . و جــوز أن يشــترط عــن هــالك العــين بــالحر ا فــي هــذه الحالــة مماثلــة لمســئوليته عــن 
 المستأجر عدم مسئوليته عن أعمال تابعيه .

كمــا يجــوز للمســتأجر أن يشــترط إعفــاءه مــن المســئولية ، فــال يكــون مســئوال أصــال عــن الحر ــا حتــى لــو لــم 
الخطـأ لـيس عمـدًا يستطع أن يثبت عناية الشخص المعتاد ، بل حتى لو أثبت المؤجر خطأ فـي جانبـه مـا دام هـذا 

أو خطأ جسيما صادرًا منه شخصيًا ، إذ يجوز أن يتشـرط إعفـاءه مـن المسـئولية عـن خطـأ تابعـه العمـد أو خطـأهم 
 الجسيم .

وال يجوز التوسع في تفسير هذه االتفاقات ، وتفسر عند الشك ضد من وجد االتفاق لمصلحته . فإذا اشترط 
فـــي جميـــع اهنحـــوال ، فســـر الشـــرط بأنـــه مجـــرد تأكيـــد لمســـئولية  المـــؤجر علـــى المســـتأجر مســـئوليته عـــن الحر ـــا

المســـتأجر العقديـــة ، وجـــاز لـــه بـــالرغم مـــن هـــذا الشـــرط أن يـــتخلص مـــن المســـئولية فـــي حالـــة مـــا إذا أثبـــت الســـبب 
اهنجنبي . وال يعتبر اتفاقًا ضمنيًا علـى إعفـاء المسـتأجر مـن المسـئولية مجـرد أن أمـن المـؤجر علـى العـين المـؤجرة 

. إذ يجــوز أن يجمــع المــؤجر  ( 10141) الحر ــا ، حتــى لــو اشــترط علــى المســتأجر أن يقــوم بــدفع أقســاط التــأمينمـن 
بين مسئولية المستأجر عـن الحر ـا وبـين التـأمين مـن الحر ـا ، وبأقسـاط يـدفع ا المسـتأجر . أمـا إذا أمـن المـؤجر 

ى المســتأجر ، فــإن هــذا  يعتبــر نــزوال علــى العــين المــؤجرة مــن الحر ــا واشــترط علــى شــركة التــأمين أال ترجــع علــ
 . ( 10141) ضمنيًا من المؤجر عن حقه في الرجوع على المستأجر إذا احترقت العين المؤجرة

 تأمين المستأجر على مسئولية عن الحريق :  -412

و تبين مما تقدم أن مسئولية المستأجر عن الحر ـا فـي التقنـين المـدني الجديـد مسـئولية جسـيمة ، فتكـون لـه 
. فــإذا  ( 10146) لحة جديــة ، أكثــر ممــا كــان هــل فــي ع ــد التقنــين المــدين القــديم ، فــي أن يــؤمن علــى مســئوليتهمصــ
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أمــن علــى هــذه المســئولية وتحققــت ، بــأن لــم يســتطع إثبــات الســبب اهنجنبــي ، وأراد المــؤجر أن يرجــع علــى شــركة 
طيع الرجوع علي ا بـدعوى مباشـرة ، ولـيس لـه التأمين ، فال يزال ، كما كان في ع د التقنين المدني القديم ، ال يست

حا امتياز على مبلغ التأمين المسـتحا دفعـه مـن شـركة التـأمين للمسـتأجر . بـل لـيس لـه إال أن يرفـع دعـوى غيـر 
مباشرة باسم مدينه المستأجر على شركة التأمين ، وفي هذه الحالة يقتسم سائر دائنـي المسـتأجر مـع المـؤجر مبلـغ 

كـــن أن يكـــون للمـــؤجر حـــا الرجـــوع مباشـــرة علـــى شـــركة التـــأمين إال إذا أمكـــن أن يســـتخلص مـــن التـــأمين . وال يم
نصــوص عقــد التــأمين أن المســتأجر فــي تعاقــده مــع شــركة التــأمين قــد اشــترط لمصــلحة المــؤجر ، فيكــون ل ــذا حــا 

دني الجديـد يـنص فـي . وقد كان المشروع التم يدي للتقنين الم ( 10144) مباشر وفقًا لقواعد االشتراط لمصلحة الغير
منــه علــى مــا يــأتي : " ال يجــوز للمــؤمن أن يــدفع لغيــر المصــاب مبلــغ التــأمين المتفــا عليــه كملــه أو  892المــادة 

) بعضه ما دام المصاب لم يعـوض بمـا ال يجـوز هـذا المبلـغ عـن اهنضـرار التـي نشـأت عن ـا مسـئولية المـؤمن لـه" 

شركة التأمين ، إذا كان يلزم ا أال تـدفع لغيـر   181ة قبل $. فكان هذا النص يجعل للمؤجر دعوى مباشر  ( 10148
المؤجر مبلغ التأمين ما دام المؤجر لم يعوض . ومؤدي هذا أن المؤجر الـذي لـم يتقـاض التعـو ض مـن المسـتأجر 
يسـتطيع أن يتقاضـاه  مباشــرة مـن شــركة التـأمين فــي حـدود مبلـغ التــأمين ، دون أن يشـترك معــه دائنـو المســتأجر ، 

ه يرجع على شركة التأمين بالدعوى المباشرة ال بدعوى المستأجر . ولكن هذا النص قد حذف في لجنـة مجلـس هنن
. وحتــى يصــدر هــذا القــانون ال يمكــن القــول بــأن  ( 10141) الشــيوخ ، وتــرك اهنمــر لقــانون خــاص يصــدر فيمــا بعــد

للعامـل قبـل شـركة التـأمين فـي شـأن  للمؤجر دعوى مباشرة قبل شـركة التـأمين . ولـم تعـط هـذه الـدعوى المباشـرة إال
 . ( 10180) 1110لسنة  81إصابات العمل بموجب القانون رقم 

                                                 

 في الهامل . 429( انظر آنفاً فقرة  19322) 
الصادر في فرنسا ، وقد نقلت هذه المادة إلى  1998فبراير سنة  18من قانون  91( وهذا النص يتفق في أساسه مع المادة  19329) 

اء الفرنسةي إلةى أن هةذا الةنص يعطةي ( . ويذهب القضة 14و م  42) م  1849يوليه سنة  14قانون التأمين الصادر في فرنسا في 
أكتةوبر  سةنة  23 – 91 – 1 – 1812داللةوز  1811يوليةه سةنة  12للمؤجر دعةوى مباشةرة قبةل شةركة التةأمين ) نقةض فرنسةي 

 1811يوليةه سةنة  12بةاريس   -  114 – 1843داللةوز األسةبوعي  1843أكتوبر سنة  23 – 14 – 1 – 1844سيريه  1842
بالنيول وريبيةر  – 119فقرة  19بالنيول وريبير  – 233ص  412فقرة  1وانظر أوبري ورو وإسمان  – 123 – 1811داللوز 

 ( .  1211فقرة  2جوسران  – 1941فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 2231فقرة  2وبوالنجيه 
إذا أفلس المؤمن له ، كان  "منه بأنه  119، وتقضي المادة  1899مايو سنة  49وقد صدر في ألمانيا قانون خاص بعقد التأمين في 

. فيكةون للمةؤجر حةق امتيةاز علةى مبلةغ التةأمين   "للغير أن يستوفي التعويض المستحق له باالمتياز على من عداه من مبلةغ التةأمين
 المستحق للمستأجر .

 . 392ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19328) 
( أن محكمة االستئناف المختلطة قد قضت في أحكام عديةدة  4833ومع ذلك فقد رأينا ) آنفاً فقرة  – 483( انظر آنفا فقرة  19399) 

خةتلط بأن المضرور في يحاد  أو خلفاءه يستطيعون الرجوع مباشرة على المؤمن للشخص المسةئول عةن هةذا الحةد  ) اسةتئناف م
 14 – 192ص  11م  1848مةارس سةنة  9 – 191ص  19م  1849يناير سةنة  18 – 212ص  32م  1841أبريل سنة  19

 . 429ص  141وانظر محمد علي إمام فقرة  22ص  18م  1831يونيه سنة 
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. أنه يتسنى للمؤجر ، دون أن تكون له دعوى مباشرة قبل شـركة التـأمين ودون أن يكـون  ( 10181) وقد قدمنا
يســتطيع الرجــوع علــى لــه حــا امتيــاز ، أن يتفــاهم مــع شــركة التــأمين دون وســاطة المســتأجر ، فــإن هــذا اهنخيــر ال 

الشــركة إال إذا رجــع لعيــه المــؤجر . فمــن الممكــن أن يتفــا المــؤجر مــع شــركة التــأمين أن تــدفع لــه مبلغــًا أقــل ممــا 
كانت تدفعه للمستأجر لو رجع علي ـا ، وفـي نظـر ذلـك ينـزل عـن حـا رجوعـه علـى المسـتأجر فتـتخلص بـذلك مـن 

د منــه الشــركة هننــه يكلف ــا أقــل ممــا كــان يكلف ــا رجــوع المســتأجر مســئوليت ا . وهــذا االتفــاق مفيــد للطــرفين : تســتفي
) علي ا ، و ستفيد منه المؤجر هننه يستخلص لنفسه ما تدفعه الشـركة لـه دون أن يشـاركه أحـد مـن دائنـي المسـتأجر

10182 ) . 

لـت وقد يؤمن المؤجر على العين المؤجرة من الحر ا ، فإذا احترقت العين ، رجـع علـى شـركة التـأمين ، وح
مدني التي تنص علـى أن " يحـل المـؤمن قانونـًا  441هذه الشركة محله في الرجوع على المستأجر بموجب المادة 

الحر ــا فــي الــدعاوي التــي تكــون للمــؤمن لــه قبــل مــن تســبب بفعلــه فــي الضــرر  182بمــا دفعــه مــن تعــو ض عــن $
و ص رًا للمؤن له ممن يكونـون معـه فـي الذي تجمعت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قر بًا أ

معيشــة واحــدة ، أو شخصــًا يكــون المــؤمن لــه مســئوال عــن أفعالــه" , فــإذا كــان المســتأجر قــد أمــن هــو أيضــًا علــى 
مسئوليته ، فإن شركة تأمين المؤجر ال تستطيع الرجوع على شركة تأمين المستأجر إال في الحدود التي يرجع في ا 

. ولكن تستطيع شركة تأمين  ( 10189) أمين المستأجر ، أي بدعوى غير مباشرة كما ر ناالمؤجر نفسه على شركة ت
المؤجر أن تتفاهم مع شركة تأمين المستأجر على أن تدفع ل ا مبلغًا أقل مما كانت تدفعه للمستأجر لو رجع علي ا 

 الذي بيناه فيما تقدم .، وفي نظير نزول شركة تأمين المؤجر عن حق ا في الرجوع على المستأجر على النحو 

 ) ب ( المستأجر ألجزاء العقار المختلفة أشخاص متعددون 

 وضع المسألة : -413

 . ( 10181) المفروض هنا أن العـين المـؤجرة عقـار ، وأن أجـزاء العقـار المختلفـة مـؤجرة لمسـتأجر ن متعـددين 
                                                 

 في الهامل . 483( انظر آنفاً فقرة  19391) 
 . 289اإليجار للمؤلف فقرة  – 1هامل  933ص  2231فقرة  2( بالنيول وريبير وبوالنجيه  19392) 
تستطيع شركة تأمين المؤجر ، وقد حلت محل المةؤجر فةي حقوقةه ) م  1849يوليه سنة  14( أما في فرنسا فبمو  بقانون  19394) 
 399 – 1831داللوز  1831مايو سنة  14من هذا القانون ( ، أن ترجع بدعوى مباشرة على شركة تأمين المستأجر ) باريس  41
 ( . 119فقرة  19وريبير بالنيول  –
( والنص هنا مقصور على العقار دون المنقول ، ألن تعدد المستأجرين ألجزاء مختلفة من العين المؤجرة ال يتأتي عادة إال  19393) 

(  419ص  229عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 319ص  243سليمان مرقس فقرة  – 422في العقار ) انظر آنفاً فقرة 
. 

روض أن يقع الحريق في عقار واحد ، أي يف وحدة عقارية واحةدة . ويعتبةر البنةاء المكةون مةن عةدة طبقةات وحةدة عقاريةة ، والمف
مادام البناء كله مملوكاً لمالك واحد أو لمالك على الشيوع . فإذا كانت الطبقات مملوكة لمالك مختلفين ، كل منهم يملك طبقة مفةرزة 
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ونـون فـي حكـم المسـتأجر الواحـد ، وتسـري أما إذا أن العقار مؤجرًا لعدة مستأجر ن على الشيوع ، ف ـؤالء جميعـًا يك
. وإذا كان  ( 10181) في هذه الحالة اهنحكام التي قدمناها في حالة ما إذا كان المستأجر للعي شخصًا واحداً  $189

المستأجر للعقار شخصًا واحـدًا وأجـر مـن البـاطن جـزءا مـن العقـار ، وقبـل المـؤجر صـراحة أو ضـمنا اإليجـار مـن 
،  ( 10186)  مــدني ( 114ر مــن البــاطن يكــون مســئوال مباشــرة قبــل المــؤجر عــن الحر ــا ) البــاطن ، فــإن المســتأج

و كــون هــو والمســتأجر اهنصــلي كــل م مــا مســتأجر لجــزء مــن العقــار ، فيســري علــى هــذا الفــرض مــا يســري علــى 
 . ( 10184) فرض تعدد المستأجر ، هنجزاء مختلفة من العقار وهو الفرض الذي نبحثه هنا

مـدني تواجـه هـذا الفـرض الـذي نبحثـه اآلن فتقـول : " فـإذا تعـدد  1181رة الثانية مـن المـادة رأينا أن الفقوقد 
المستأجرون لعقار واحد ، كان كل من م مسـئوال عـن الحر ـا بنسـبة الجـزء الـذي يشـغله ، و تنـاول ذلـك المـؤجر إن 

يشــغله أحــد المســتأجر ن ، فيكــون كــان مقيمــا فــي العقــار . هــذا مــا لــم يثبــت أن النــار ابتــدأ شــبوب ا فــي الجــزء الــذي 
 وحده مسئوال عن الحر ا" ,

فنبحث إذن : ) أوال ( كيف تتوزع المسئولية العقدية عن الحر ا على المستأجر ن المتعادين . ) ثانيا ( كـي 
 تتوزع هذه المسئولية على المستأجر ن المتعدد إذا كان مقيما مع م في العقار . ) ثالثًا ( كيـف يمكـن الـتخلص مـن

 هذه المسئولية .

 كيف تتنوع المسئولية العقدية عن الحريق على المستأجرين المتعددين : -414

فإذا تعدد المستأجرون هنجزاء عقار واحد على النحو الذي حددناه فيما تقدم ، واحترق العقـار ، كـان جميـع  
 10188) ار أو احتـرق بعضـ ا فقـطالمستأجر ن مسئولين عن الحر ا مسئولية عقدية ، سواء احترق جميع أجزاء العقـ

                                                                                                                                                                    

كية الطبقات فةإن الوحةدة العقاريةة فةي هةذه  الحالةة تكةون الطبقةة أو الطبقةات التةي يملكهةا مالةك واجةد . أو أكثر ، وهذا ما يسمى بمل
ويتعةدد المسةتأجرون فةي هةذه الحالةة إذا اسةتأجر الشةقق التةي تشةمل عليهةا الطبقةة مسةتأجرون مختلفةون ، أو اسةتأجر الطبقةات التةي 

مارات أو الفيالت المتجاورة أو المتالصقة و حدة عقارية ، ولو كانةت مملوكةة يملكها مالك واحد مستأجرون مختلون . وال تعتبر الع
فقةرة  1لمالك واحد مادام كل منها محتفظاً  بذاتيتةه ، وتعتبةر كةل عمةارة أو فةيال وحةدة عقاريةة قائمةة بةذاتها ) أوبةري ورو وإسةمان 

منصةةور مصةةطفى  – 321ص  243قةةرة سةةليمان مةةرقس ف – 221عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 232ص  – 231ص  412
 . 141ص  299منصور فقرة 

 في الهامل . 481( انظر آنفاً فقرة  19391) 
 . 488( انظر آنفاً فقرة  19391) 
 2هةامل  983ص  122فقرة  19بالنيول وريبير  – 298 – 2 – 94داللوز  1992ديسمبر سنة  21( ليون االستئنافية  19392) 
. 
( والمفةروض أن تمةةس النةار جميةةع أجةزاء العقةةار ، فتحتةر  هةةذه األجةةزاء كلهةا أو بعهةةا . أمةا إذا لةةم تمةس النةةار إال بعةةض  19399) 

األجزاء ، فإن المسئولية تنحصر في مستأجري هذه األجزاء دون مستأجري األجزاء التي لم تسةمها النةار . فةإذا كةان العقةار يشةتمل 
ن منهةةا فاحترقتةةا احتةةراً  كليةةاً أو احتراقةةاً جزئيةةاً ، ولةةم تسةةم النةةار الطبقةةة الثالثةةة ، انحصةةرت علةةى ثةةال  طبقةةات ، مسةةت النةةار اثنةةي

المسئولية العقدية في مستأجري الطبقتين اللتين مستهما النار ، وال محل لمساءلة مسةتأجر الطبقةة الةت لةم تمسةها النةار إذ هةو أجنبةي 
ذا أثبت المؤجر أو أحد المسةتأجرين اآلخةرين خطةأ فةي جانبةه ، لتكةون مسةئوليته عن الحريق . وال يكون هذا المستأجر مسئوال إال إ
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)  . 

) والمسئولية هنا تقع على كل مستأجر بالنسبة إلى جميـع اهنجـزاء المحترقـة ، ف ـي مسـئولية جماعيـة $181

. ومــن ثــم إذا احتــرق جميــع أجــزاء العقــار ، وقعــت المســئولية علــى كــل مســتأجر بالنســبة إلــى العقــار كلــه .  ( 10181
وتقــع المســئولية علــى هــذا النحــو فــي العالقــة مــا بــين المــؤجر والمســتأجر ن ، أمــا فــي عالقــة المســتأجر ن بعضــ م 

للمؤجر أو بقيمة أمتعته التي احترقت ، فال ببعض ، كما إذا أراد أي من م الرجوع على اآلخر ن بما دفعه تعو ضًا 
تكون المسئولية إال تقصير ة يجب في ا على المستأجر الذي ير د الرجوع أن يثبت خطأ في جانب من ير د الرجوع 

 عليه .

وإذا قامت المسـئولية العقديـة للمسـتأجر ن المتعـددين علـى هـذا الوجـه ، لـم يكونـوا مسـئولين بالتضـامن ، هنن 
العقدية ال يقوم التضامن في ا إال بنص أو اتفقا . وتقول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا  المسئولية

 ( 10110) الصد : " فإذا تعدد المستأجرون ، كان كل من م مسئوال  . . . وال تضامن بيـن م هنن المسـئولية تعاقديـة" 
مــن التقنــين المــدني  181ة للفقــرة الثانيــة مــن المــادة مــن التقنــين المــدني الفرنســي المقابلـ 1491. وقـد كانــت المــادة 

المصري تنص على أن يكون المستأجرون المتعددون متضـامنين فـي هـذه المسـئولية العقديـة ، ولكـن صـدر قـانون 
 و رفع التضامن عن المستأجر . 1419يعد المادة   1889يناير سنة  1في فرنسا في 

بـين المشـرع كيـف تتـوزع المسـئولية علـي م ، فقضـي بـأن يكـون ولما كان المستأجرون غيـر متضـامين ، فقـد 
كل من م " مسئوال بنسبة الجزء الذي يشغله"  . ولم يبين المشرع وال المـذكرة اإليضـاحية  مـا هـو المقصـود بعبـارة " 

 كمـا 181للجـزء الـذي شـغله المسـتأجر $ ( valeur locativeالجـزء الـذي يشـغله"  ، هـل هـو القيمـة اإليجار ـة ) 
مـــدني فرنســي ، أو هــو اهنجـــرة الفعليــة التــي يـــدفع ا  1419نــص علــى ذلـــك صــراحة المشــرع الفرنســـي فــي المــادة 

المستأجر عن الجزء الذي يشغله ، أو هو مساحة هـذا الجـزء ، أو هـو قيمـةال  ونـرى بـادئ ذي بـدء اسـتبعاد القيمـة 
ذين لــذكره صـــراحة كمــا فعـــل المشــرع الفرنســـي اإليجار ــة واهنجــرة الفعليـــة ، هنن المشــرع المصـــر لــو أراد شـــيئًا م هــ

عنــدما صــرح بالقيمــة اإليجار ــة . بقــي إذن مســاحة الجــزء وقيمتــه . ونــرى أن اهنخــذ بمســاحة الجــزء ، كمــا يــذهب 
، ال يخلــــو مــــن الغرابــــة ، إذ ال عالقــــة بــــين مســــاحة الجــــزء الــــذي يشــــغله المســــتأجر وبــــين  ( 10111) بعــــض الفق ــــاء

                                                                                                                                                                    

 1ص هامل  411ص  211في هذه الحالة مسئولية تقصيري ال مسئولية عقدية ) انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 ( . 124ص  199منصور مصطفى منصور فقرة  – 319ص  243وقارن : سليمان مرقس فقرة  –
( وأن مقتضى تطبيق القواعد العامة أن يكون المستأجر مسئوال مسئولية عقدية عةن الجةزء الةذي يشةغله فقةط دون األجةزاء  19398) 

األخرى التي احترقت ، وال تكون مسئوليته عن هذه األجزاء األخرى إال مسئولية تقصيرية يجب فيها إثبات الخطأ في جانبةه ) عبةد 
 ( .  242ص  111المنعم فر  الصدة فقرة 

 . 149ص  – 142ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19389) 
محمةد كامةل مرسةي  – 319ص  243سليمان مةرقس فقةرة  – 412ص  – 211ص   211( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19381) 

 .  243ص  111عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 299ص  119فقرة 
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. ولــيس دقيقــًا ا يقــال إن االعتــداد بمســاحة الجــزء " يتفــا مــع الغايــة التــي يقصــدها مســئوليته العقديــة عــن الحر ــا 
، فإنـه مـن الصـعب  ( 10112) الشارع ، وهي توز ع المسئولية بنسبة درجة احتمال بدء شبوب الحر ا فـي كـل جـزء" 

القـة الجديـة بـين تصور قيام عالقة جدية بني مساحة الجزء ودرجة احتال بدء شبوب الحر ـا فيـه . وإنمـا توجـد الع
قيمة الجزء ودرجة احتمال بدء شبوب الحري فيـه وإنمـا توجـد العالقـة الديـة بـين قيمـة الجـزء الـذي يشـغله المسـتأجر 
ومسئوليته العقدية عن الحر ا ، ف و مسئول مسئولية عقدية عن الجزء الذي يشغله و جب عيه أن يرده سالمًا من 

سئوال عن قيمته ، وإذا اشترط في المسئولية مع المسـتأجر ن اآلخـر ن كـان الحر ا إلى المؤجر . فإذا احترق كان م
 . ( 10119) مسئوال بنسبة قيمة هذا الجزء

لــذلك  نــرى أن العبــرة بقيمــة الجــزء الــذي يشــغله المســتأجر ، وعنــد الخــالف يعــين خبيــر لتقــدير هــذه القيمــة . 
ســتأجره اهنول ألفــًا ، وقيمــة الجــزء الــذي اســتأجره فــإذا فــرض أن العقــار يســتأجره ثالثــة ، وكانــت قيمــة الجــزء الــذي ا

الثاني ألفين ، وقيمة الجزء الذي استأجره الثالث ثالثة آالف ، واحترق العقار كله ، فإن كال من م يدفع قيمة الجزء 
مـن الذي استأجره . أما إذا احترق الجزء اهنول كله ونصف الجزء الثاني وثلث الجزء الثالث ، فإن قيمة مـا احتـرق 

العقــار تكــون ثالثــة آالف ، تتــوزع علــى الثالثــة بنســبة قيمــة الجــزء الــذي يشــغله كــل مــن م . فيــدفع مســتأجر الجــزء 
وخمسـمائة ، وبـذلك يكـون  186اهنول خمسمائة ، و دفع مستأجر الثاني ألفًا ، و ـدفع مسـتأجر الجـزء الثالـث ألفـًا $

احترق ما اسـتأجره كلـه ، هنن قيمـة الجـزء الـذي احتـرق غرم من لم يحترق إال بعض ما استأجره أكبر من غرم من 
 بعضه أكبر من قيمة الجزء الذي احترق كله .

و ترتب على أن المسئولية تتوزع على المستأجر ن كل بنسبة قيمة الجزء الذي استأجره أنه لـو أعسـر احـدهم 
ن فــإن إعســار احــدهم يتحملــه ، فــإن المــؤجر هــو الــذي يتحمــل إعســاره ، بخــالف مــا لــو كــان المســتأجرون متضــامني

البـــاقون . ففـــي المثـــل الـــذي قـــدمناه لـــو أعســـر مســـتأجر الجـــزء الثالـــث تحمـــل المـــؤجر إعســـاره ، واقتصـــر علـــى أن 
يتقاضــى مــن مســـتأجر الجــزء اهنول خمســمائة ومـــن مســتأجر الجــزء الثـــاني ألفــًا ، وتحمــل هـــو اهنلــف والخمســـمائة 

 سر .الباقية وهي نصيب مستأجر الجزء الثالث المع

 كيف تتوزع المسئولية على المستأجرين المتعددين إذا كان المؤجر مقيمًا معهم في العقار المؤجر :  -415

و تفــا أن يكــون المــؤجر شــاغال لطبقــة فــي العقــار المــؤجر . فيكــون شــانه فــي المســئولية شــان المســتأجر ن 
مدني كما  181ل الفقرة الثانية من المادة الشاغلين للطبقات اهنخرى ، ونص القانون صر ح في هذا المعنى إذ تقو 

                                                 

 . 412ص  211( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19382) 
 – 144ص  299وقارن منصور مصطفى منصور فقرة  – 4419ص  143( انظر في هذا المعنى محمد علي إمام فقرة  19384) 

 143ص 
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رأينا : " فإذا تعدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل من م مسئوال عن الحر ا بنسبة الجزء الذي يشغله ، و تناول 
ذلك المؤجر إن كان مقيما في العقار"  . فإذا كـان العقـار يشـتمل علـى خمـس طبقـات متسـاو ة فـي القيمـة ، وكـان 

إحــدى هــذه الطبقــات ، واحتــرق العقــار كلــه ، فــإن المــؤجر يرجــع علــى مســتأجري الطبقــات اهنربــع  المــؤجر يشــغل
بأربعــة أخمــاس قيمــة العقــار بعــد أن يســتنزل الخمــس هــو نصــيبه فــي المســئولية ، و ــوزع البــاقي علــى المســتأجر ن 

 . طبقًا للقاعدة التي سبا بيان ا . ( 10111) فيرجع على كل مستأجر بخمس قيمة العقار

و تشــرط فــي ذلــك أن يكــون المــؤجر شــاغال فعــال لطبقــة مــن العقــار بحيــث يحتمــل أن يكــون الحر ــا  $184
ناشئًا عن خطأه . وال يشترط أن يكـون المـؤجر سـاكنًا فـي الطبقـة التـي يشـغل ا ، بـل يكفـي أن يكـون محتجـزًا ل ـان 

. أو أن يكون أحد تابعيه كالبواب  ( 10111) ر ، أو أن يكون واضعًا في ا بعض أمتعته×يتردد علي ا من وقت إلى آ
. ولكـن ال يكفــي العتبـار المـؤجر شـاغال لطبقــة مـن العقـار أن تكـون هــذه الطبقـة خاليـة ، ولــو  ( 10116) سـاكنًا في ـا

. كذلك ال  ( 10114) كانت مفاتيح ا في يد المؤجر يحتفظ ب ا لترميم هذه الطبقة أو يعاين ا من يرغب في استئجارها
ة فــي العقـار ، كالســلم واهنروقــة والمـدخل الخــارجي واهنمكنـة التــي يوجـد في ــا اآلالت الرافعــة تعتبـر اهنجــزاء المشـترك

للمياه أو أج زة الك رباء ونحوها والجراج إذا كان معدًا الستعمال المستأجر ن جميعًا ، أجزاء يشغل ا المؤجر بحيث 

                                                 

( وليس في التقنين المدني الفرنسي النص الصريح الموجود في التقنةين المةدني المصةري ، والقاضةي بةأن المةؤجر إذا كةان  19383) 
ة المستأجرين المسئولية بنسبة قيمة الجزء الذي يشغله ويرجع بالباقي على المستأجرين . يشغل جزءاً من العقار يقتصر على مشارك

لذلك استقر القضاء الفرنسي من قديم على أنه في حالة ما إذا كان المؤجر يشغل جزءاً من العقار ، فةإن الخطةأ المفتةرض الةذي يفةع 
ترض في جانبه ، فال يستطيع أن يرجع على المستأجرين بالمسةئولية على عاتق المستأجرين يتناوله هو أيضاً ، فيكون هناك خطأ مف

العقدية إال إذا دفع هذا الخطأ المفترض عن نفسه أوال ، بأن يثبت خطأ في جانب أحد المستأجرين ، أو يثبت أن النار قد بةدأ شةبوبها 
شبوبها في الجزء الذي يشغله . فإذا لم يسةتطع دفةع  في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين بالذات ، أو أنها ال يمكن أن تكون قد بدأ

نةوفمبر  29الخطأ المفترض عن نفسه ، تحمل وحده تبعة الحريق ،ولم يستطع الرجوع علةى أحةد مةن المسةتأجرين ) نقةض فرنسةي 
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مة الموضـوع مـن الظـروف مـا إذا . وتستخلص محك ( 10118) عن الحر ا 188يشارك المستأجر ن في المسئولية $
. و قـع علـى المسـتأجر عـبء إثبـات أن المـؤجر شـاغل لجـزء  ( 10111) كان المؤجر  يعتب شاغال لجـزء مـن العقـار
 . ( 10100) من العقار فيشارك في المسئولية عن الحر ا

 كيف يمكن التخلص من هذه المسئولية :  -416

 حدى الوسائل اآلتية : و مكن للمستأجر ن أن يتخلصوا من هذه المسئولية بإ

بــأن يثبــت أحــدهم خطــأ فــي جانــب مســتأجر بالــذات يكــون هــو الســبب فــي الحر ــا . فعنــد ذلــك يكــون  –أوال 
المستأجر الذي ثبت في جانبه الخطأ هو المسئول وحده نحو المـؤجر ونحـو سـائر المسـتأجر ن عمـا ألحقـه الحر ـا 

المستأجر ن ، وتكـون مسـئولية تقصـير ة أيضـًا بالنسـبة إلـى  من الضرر . ومسئوليته مسئولية تقصير ة بالنسبة إلى
المؤجر فـي رأي مـن يقـول باجتمـاع المسـئوليتين العقديـة والتقصـير ة وجـواز الخيـرة بين مـا . وإذا تعـدد المسـتأجرون 

أ . و جـوز إثبـات الخطـ ( 10101) الذين يثبت في جانب م الخطأ ، كانوا مسئولين بالتضامن في مسئوليت م التقصـير ة
فـــي جانـــب المـــؤجر نفســـه ، أو فـــي جانـــب أحـــد تابعيـــه كـــالبواب ، وفـــي هـــذه الحالـــة يـــتخلص كـــل المســـتأجر ن مـــن 

 المسئولية ، و صبح المؤجر هو المسئول نحوهم عما ألحقه الحر ا ب م من الضرر . 

و لعيـب فـي بأن يثبت أحد المستأجر ن أن الحر ا قد وقع بسبب أجني ، بقوة قـاهرة أو بفعـل الغيـر أ –ثانيا 
. وفقـا  ( 10102) البناء أو المتداد النار من منزل مجاور .وفي هذه الحالة ترتفع المسئولية  العقدية عـن المسـتأجر ن

لمــا ســبا بيانــه . و تحمــل المــؤجر تبعــة الحر ــا ، إال إذا كــان قــد ثبــت خطــأ فــي جانــب الغيــر فيكــون هــذا مســوال 
 مسئولية تقصير ة نحو الجميع .

مسـتأجر بالــذات .  181ت أحـد المسـتأجر ن أن النـار ابتــدأ شـبوب ا فـي الجـزء الـذي يشـغله $بـأن يثبـ –ثالثـا 
، و كون المستأجر الذي ابتدأ شـبوب النـار  ( 10109) وفي هذه الحالة ترتفع المسئولية العقدية عن سائر المستأجر ن

 عـن نصـيبه بنسـبة الجـزء في الجزء الذي يشـغله هـو وحـده المسـئول عـن جميـع اهنضـرار التـي أحـدث ا الحر ـا ، ال

                                                 

 . 234ص  412فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  19389) 
 – 89 – 1 – 1891داللةةوز  1893مةةايو سةةنة  19 233 -1 – 1894داللةةوز  1894ينةةاير سةةنة  14( نقةةض فرنسةةي  19388) 

 . 121فقرة  19بالنيول وريبير 
 . 122فقرة  19بالنيول وريبير  – 11 -1 – 1841سيريه  1849يوليه سنة  2( نقض فرنسي  19199) 
 . 129فقرة  19بالنيول وريبير  – 882فقرة  1بودري وفال  – 222فقرة  1( جيوار  19191) 
 . 1942فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 129فقرة  19بالنيول وريبير  – 899فقرة  1( .بودري وفال  19192) 
قيهةةا لةةو اتخةةذوا ( وذلةةك فيمةةا عةةدا مسةةئوليتهم العقديةةة عةةن األضةةرار التةةي ال يسةةتطيعون أن يثبتةةوا أنةةه لةةم يكةةن يمكةةنهم تو 19194) 

منصةةور  – 421ص  211االحتياطةات المعتةادة فةي حصةر الحريةق فةةي أضةيق نطةا  وفةي إطفائةه ) عبةةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
 ( . 244ص  111عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 144ص  299مصطفى منصور فقرة 
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، ومســــئوليته مســـئولية عقديــــة . و ســـتطيع أن يــــدفع هـــذه المســــئولية بإثبـــات الســــبب  ( 10101) الـــذي يشــــغله فحســـب
اهنجنبي على النحو الذي بيناه فيما تقدم . أما إذا ثبت أن النار بـدأ شـبوب ا فـي الجـزء الـذي يشـغله المـؤجر أو فـي 

ــــى ح ــــة إل راســــته كالســــلم أو اهنورقــــة ، فــــإن المســــئولية العقديــــة ترتفــــع كــــذلك عــــن أحــــد اهنجــــزاء المشــــتركة الموكول
ـــدمنا أن  110، ولكـــن المـــؤجر $ ( 10101) المســـتأجر ن ـــد ق ـــة فق ال يصـــبح مســـئوال نحـــو المســـتأجر ن مســـئولية عقدي

. وإذا أراد  ( 10106) المسئولية العقدية إنما تقوم في ذمة المسـتأجر نحـو المـؤجر ال فـي ذمـة المـؤجر نحـو المسـتأجر
المستأجرون أن يرجعوا على المؤجر بتعـو ض عمـا أصـاب م مـن ضـرر بسـبب الحر ـا ، وجـب علـي م إثبـات خطـأ 

 . ( 10104) في جانبه فيصبح مسئوال نحوهم مسئولية تقصير ة

منه وسـيلة رابعـة للـتخلص مـن المسـئولية ، وذلـك بـأن  1419وقد تضمن التقنين المدني الفرنسي في المادة 
النار ال يمكن أن يكون قد بـدأ شـبوب ا فـي الجـزء الـذي يشـغله ، فـتخلص م المسـئولية العقديـة ، يثبت مستأجر بأن 

وتنحصــر هــذه المســئولية عــن كــل الضــرر الــذي تســبب فيــه الحر ــا فــي المســتأجر ن البــاقين ، وتتــوزع علــي م كــل 
. ولكـن هـذه الوسـيلة  ( 10101) . فيمـا قـدمناه ( 10108) بنسبة قيمة الجزء الذي يشغله ، فال يتحمـل المـؤجر مـن أعسـر

الرابعة قد أغفل ا التقنين المدني المصري ، فال يتخلص المسـتأجر مـن المسـئولية العقديـة لمجـرد أن يثبـت أن النـار 
                                                 

أوبةري  – 411 -1 – 89داللوز  – 1998يونيه سنة  3 – 428 – 1 – 92داللوز  1992أبريل سنة  1( نقض فرنسي  19193) 

ص  119محمد كامل مرسي فقرة  9 411ص  211عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 329ص  231ص  412فقرة  1ورو وإسمان 
ص  111عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 144ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  – 91عبد المنعم البدراوي ص  -  299
244 . 

بالنيةةول وريبيةةر  – 1942فقةةرة  11بيةةدان  – 23هةةامل  412فقةةرة  1ده بعةةض الفقهةةاء : أوبةةري ورو وإسةةمان وهةةذا الحةةل ينتقةة
) ومةع ذلةك يسةر األسةاتذة كةوالن وكابيتةان ودي  1942فقةرة  2كةوالن وكابيتةان ودي المةور انةديير  - - 2231فقرة  2وبوالنجيه 

دون أن تقتصةر علةى الجةزء الةذي يشةغله بةأن مسةئولية المسةتأجر وهةي  المور انديير امتداد مسئولية المستأجر إلى جميع اإلضةرار
مسئولية عقدية تلزمه بتعويض األضرار المباشةرة المتوقعةة الحصةول ، وال شةك اان امتةداد الحةر  إلةى أجةزاء أخةرى  يةر الجةزء 

( .  1هةامل  194ص  1942رة فقة 2الذي يشغله المستأجر إنما يحد  أضراراً مباشرة متوقعة الحصول فيسأل عنها المسةتأجر : 
 1بودري وفال  – 222فقرة  1ويذهب بعض الفقهاء إلى عكس ، فال يكون المستأجر مسئوال إال بنسب الجزء الذي يشغله ) جيوار 

 ( .  898فقرة 
فقةرة  2بالنيةول وريبيةر وبوالنجيةه  – 129فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 889مكررة وفقرة  881فقرة  1( بودري وفال  19191) 

منصةةور مصةةطفى  – 219عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 2هةةامل  318ص  243فقةةرة  243سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 2233
 .  142ص  299منصور فقرة 

المسةتأجر ال  وإذا كان مستأجر العقار المحتر  مستأجراً فةي الوقةت ذاتةه لعقةار مالصةق مملةوك لغيةر مالةك العقةار المحتةر  ، فةإن
يستطيع التخلص من المسئولية عن الحريق بإثباته أن النةار بةدأ شةبوبها فةي العقةار المالصةق إال إذا أثبةت أن المنةافع المشةتركة بةين 

 ( . 239ص  412فقرة  1العقارين لم يكن لها أثر في إحدا  الحر  ) أوبري ورو وإسمان 
 في الهامل . 488( انظر آنفاً فقرة  19191) 
 . 2233فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه (  19192) 
 – 231ص  412فقةةرة فقةةرة  1أوبةةري ورو وإسةةمان  – 411 – 1 – 89دللةةوز  1998يونيةةه سةةنة  3( نقةةض فرنسةةي  19199) 

فقةرة  11بيةدان  – 23هةامل  412فقةرة  1وينتقد بعض الفقهاء هذا الحل : أوبري ورو وإسمان  – 121فقرة  19بالنيول وريبير 
 1بعض الفقهاء إلى عكس ، فال يكون المسةتأجرون البةاقون مسةئوين إال فةي حةدود الجةزاء التةي يشةغلونها ) جيةوار  . ويذهب 129
 ( . 892فقرة  1بودري وفال  – 422فقرة  19هيك  – 222فقرة 
 في آخرها . 393( انظر آنفاً فقرة  19198) 
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ال يمكن أن يكون قد بدأ شبوب ا في الجزء الذي يشغله ، هننه إنما يقتصر على نفي الخطأ عن نفسه وقد قدمنا أن 
 . ( 10110) لسبب اهنجنبيهذا ال يكفي بل يجب إثبات ا

 رد العين المؤجرة -المبحث الرابع

 التفريق بين فرضين : -417

( إذا  2لم يزد المستأجر شيئًا على العـين المـؤجرة . )  111( إذا $ 1يحسن التفر ا هنا بين فرضين : )  
 زاد المستأجر شيئًا ، كأن انفا مصروفات على العين المؤجرة أو بن في ا أو غرس .

 العين المؤجرة لم تزد شيئاً  -األول المطلب

رد المســتأجر العــين المــؤجرة عنــد ن ايــة اإليجــار إلــى المــؤجر يقابــل تســليم المــؤجر ترتيــب البحــث :  -108
العين المؤجرة عند بداية اإليجار إلى المستأجر . لذلك نرتب بحثنا فـي رد العـين المـؤجرة علـى النحـو الـذي اتبعنـاه 

( علـى أيـة حالـة يجـب أن يـرد  2( ما الذي يجـب أن يـرد . )  1، فنتكلم في مسائل أربع : )  ( 10111) في تسليم ا
 ( جزاء اإلخالل بالتزام الرد . 1( كيف ومتى وأين يكون الرد . )  9. ) 

 ما الذي يجب أن يرد – 0

 نصوص قانونية : -419

 من التقنين المدني على ما يأتي :  110تنص المادة  

ستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انت اء اإليجار ، فإذا أبقاها تحت يده دون حا كان ملزمًا " يجب على الم
 . ( 10112) أن يدفع للمؤجر تعو ضًا يراعى في تقديره القيمة اإليجار ة للعين وما أصاب المؤجر من ضرر" 

 . ( 10119) 169/  948و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 

وفــي التقنــين المــدين  – 114لتقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م و قابــل فــي ا
                                                 

 . 142 ص 299منصور مصطفى منصور فقرة  – 318ص  243( سليمان مرقس فقرة  19119) 
 . 113( انظر آنفاً فقرة  19111) 
من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه فةي التقنةين المةدني  289: ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص(  19112) 

لةس ، ثم مج 119في المشروع النهائي .ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  118الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 
 ( . 111ص  – 138ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  189الشيوخ تحت رقم 

ك يجب على المسةتأجر حةين انتهةاء اإليجةار أن يةرد مةا اسةتأجره . . ) وحكةم التقنةين 314/  429م التقنين المدني القديم (  19114) 

 المدني القديم مع حكم التقنين المدني الجديد ( .
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 . ( 10111) 146وفي تقنين الموجبات العقود اللبناني م  – 441وفي التقنين المدني العراقي م  – 181الليبي م 

 رد العين المؤجرة وملحقاتها : 401

جر يلتزم عند انت اء اإليجار برد العين المؤجرة التي تسلم ا عند و تبين من المص المتقدم الذكر أن المستأ 
بدء اإليجار . و جب على المستأجر أن يرد نفس العين المؤجرة التـي تسـلم ا ، فـال يجـوز لـه أن يـرد للمـؤجر دون 

بأكمل ـا  . و جب على المستأجر أن يرد العين المـؤجرة ( 10111) رضاه شيئًا آخر ، ولو كان خيرًا من العين المؤجرة
، فإذا حصل عجز في المساحة أو في مقدار العين المؤجرة كان مسئوال عنه ، ما لم يثبت السبب اهنجنبـي أو أنـه 

 . ( 10116) ال خطأ في جانبه على الوجه الذي سنبينه فيما يلي

 . ( 10114) كذلك يجب على المستأجر أن رد ما تسلمه من ملحقات العي ، وقد تقدم الكالم في ذلك

 اإلثبات : -400

وإذا وقـع خــالف بـين المــؤجر والمسـتأجر فــي أن العـين التــي يردهـا المســتأجر هـي العــين المـؤجرة ، أو وقــع  
خـــالف فـــي الملحقـــات التـــي تـــرد ، وجـــب الرجـــوع علـــى محضـــر الجـــرد إذا أن هـــذا المحضـــر قـــد حـــرر عنـــد بدايـــة 

                                                 

 العربية األخرى :التقنينات المدنية (  19113) 
 ) مطابق ( . 112التقنين المدني السوري م 
 ) مطابق ( . 198التقنين المدني الليبي م 
إذا انقضى عقد اإليجار وجب على المستأجر أن يخلي المةأجور للمةؤجر فةي المكةان الةذي تسةلمه  -1:  221التقنين المدني العراقي 

فةإذا أبقةى المسةتأجر المةأجور تحةت يةده دون حةق ، كةان ملزمةاً أن يةدفع للمةؤجر  -2. فيه إذا لم يحدد االتفا  أو العرف مكانةاً آخةر 
أمةةا إن أبقةةي المسةةتأجر المةةأجور تحةةت يةةده  -4تعويضةةاً يراعةةى فةةي تقةةديره أجةةرة الثمةةل ومةةا أصةةاب المةةؤجر مةةن أضةةرار أخةةرى . 

 اضطراراً أو بسبب ال يد له فيه ، كان ملزماً أن يدفع للمؤجر أجرة المثل .
 ( . 834انظر عباس حسن الصراف فقرة  –أحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) و

: على المستأجر أن يعيد المأجور في نهاية المدة المعينة ، فإذا مةا أبقةاه إلةى مةا بعةد نهايتهةا  121م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
وع يدل علةى عةدم رضةا المةؤجر ، كةان ملزمةاً بتأديةة عةوض لةه . ويعةين مبلةغ هةذا بالر م من طلب التخلية أو أي عمل من هذا الن

 العوض على نسبة القيمة اإليجارية مع مراعاة الضرر الذي أصاب المؤجر .
 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 – 232فقةرة  1( كذل ال يجوز للمستأجر أن يرد بدال م العين المةؤجرة قيمتهةا ، ولةو كانةت هةذه القيمةة قةد زادت ) جيةوار  19111) 

( . وال يجةوز للمسةتأجر إذا رد العةين المةؤجرة أن يطلةب  191فقرة  19بالنيول وريبير  – 811وفقرة  821فقرة  1بودري وفال 
 – 414 – 1 – 18داللةز  1918تكن هذه الزيادة من فعلةه ) نقةض فرنسةي أول أ سةطس سةنة تعويضاً عما زاد في قيمتها ، ما لم 

 ( . 191فقرة  19بالنيول وريبير 
ويجوز في ايجار المصنع أن يتفق الطرفان على قيمة اآلالت والمهمةات وقةت بةدء اإليجةار ، علةى أن يعةوض المسةتأجر عنةد نهايةة 

) جيةوار  ( bailg a la prisee) ما زاد . ويعرف هذا النوع من اإليجار في فرنسةا باسةم  االيجار ما نقص في هذه القيمة وأن يترد
 ( . 191فقرة  19بالنيول وريبير  – 822فقرة  1بودري وفال  – 391فقرة  2
 . 318( انظر ما يلي فقرة  19111) 
مدني أوجبت على المستأجر  189هذا وقد قضت محكمة بورسعيد الكلية بأن المادة  – 121فقرة  – 129( انظر آنفا فقرة  19112) 

 أن يرد العين المؤجرة عند نهايةااليجار . وتعتبر زوجة المستأجر خلفاً له ، ينتفقل إليها االلتزام بةرد العةين المؤرجةة للمةؤجر ، فةإذا
 ( . 181ص  419رقم  31المحاماة  1818ة نوفمبر سن 8تخلفت تكون مسئولة عن التعويض ) بورسعيد الكلية 
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 .  ( 10118) اإليجار

ين التــي تــرد ليســت هــي العــين المــؤجرة أو أن ب ــا فــإذا لــم يكــن هنــاك محضــر جــرد ، وادعــى المــؤجر أن العــ
عجزًا في المساحة أو أن ل ا ملحقـات لـم تـرد ، كـان عـبء إثبـات ذلـك عليـه . فلـه أن يثبـت ، بجميـع الطـرق ، أن 
بالعين المؤجرة عجزًا ، فإذا ثبت العجز لـم يجـز للمسـتأجر أن يعطـي المـؤجر عوضـًا عنـه أرضـًا مجـاورة اغتصـب ا 

حتـــى لـــو تبـــين أن المســـتأجر قـــد وضـــع يـــده علـــى هـــذه اهنرض المغتصـــبة اســـم المـــؤجر فكســـب ا لـــه مــن الجيـــران ، 
 . ( 10111) بالتقادم

 على أية حالة يجب رج العين المؤجرة -2

 االختالف ما بين التقنينين القديم والجديد : -402

حكــام التقنــين القــديم إذا ال يختلــف التقنــين القــديم عــن التقنــين الجديــد يــف هــذه المســألة ال امــة . فنــورد أوال أ 
 تزال هذه اهنحكام سار ة على طائفة كبيرة من عقود اإليجار ، ثم نورد أحكام التقنين الجديد .

واالختالف يرجع إلى ما سبا بيانه من أن المؤجر يلتزم في التقنين القديم بتسليم العين في الحالة التي هـي 
حسـنة أي فـي حالـة صـالحة للوفـاء بـالغرض الـذي  111لعين في حالة $علي ا ، وفي التقنين الجديد يلتزم بتسليم ا

. فاستتبع ذلك أن تكون الحالة التي ترد علي ا العـين مختلفـة فـي التقنـين القـديم عن ـا فـي  ( 10120) أوجرت من أجله
يم وإيجابيـة التقنين الجديد . وهذا اثر آخر م آثار ما ألف إطالقه على التزامات المـؤجر مـن سـلبية فـي التقنـين القـد

 . ( 10121) في التقنين الجديد

 ) أ ( التقين المدني القديم

 رد العين بالحالة التي هي عليها : -403

مــدني قــديم علــى أنــه " يجــب علــى المســتأجر حــين انت ــاء اإليجــار أن يــرد مــا  169/  948تــنص المــادة  
تخدميه أو مـن فعـل مـن كـان سـاكنًا استأجره بالحالة التي هو علي ا ، بغيـر تلـف حاصـل مـن فعلـه أو مـن فعـل مسـ

معه أو م فعل المستأجر الثاني ، إال إن وجد شـرط يخـالف ذلـك"  . فكمـا أن المـؤجر يلتـزم بتسـليم المعـين المـؤجرة 

                                                 

 . 218( سليمان مرقس فقرة  19119) 
 312فقرة   Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 234فقرة  1جيوار  – 412فقرة  19هيك  – 218فقرة  21( لوران  19118) 
 . 432فقرة  – 431انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  –
 ا .وما بعده 122( انظر آنفاً فقرة  19129) 
 . 229( سليمان مرقس فقرة  19121) 
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مـدني قـديم ( ، كـذلك  112/  961بالحالة التي تكـون علي ـا فـي الوقـت المعـين البتـداء انتفـاع المسـتأجر ب ـا ) م 
 . ( 10122) العين بالحالة التي تكون علي ا وقت الرد يلتزم المستأجر بأ يرد

وهــذا يخــالف كــال مــن التقنينــي المــدني الجديــد والتقنــين المــدني الفرنســي . ففــي التقنــين المــدني الجديــد يلتــزم 
المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقات ا في حالـة تصـلح مع ـا هنن تفـي بمـا أعـدت لـه مـن المنفعـة ) م 

( ، وكــذلك فــي التقنــين المــدني الفرنســي يلتــزم المــؤجر بتســليم الشــيء فــي حالــة حســنة مــن التــرميم مــن مــدني  161
مـدني فرنسـي ( . ولـذلك يلتـزم المسـتأجر بـدوره ، فـي التقنـين المـدين الجديـد وفـي التقنـين  1420جميع الوجـوه ) م 

ر محضـر تسـليم فـالرد يكـون طبقـا ل ـذا المدني الفرنسي كمـا سـنرى ، أن يـرد العـين كمـا تسـلم ا . فـإن كـان قـد حـر 
المحضر ، وإن لم يحرر محضر تسليم فـالمفروض ، مـا لـم يقـم دليـل علـى العكـس ، أن المسـتأجر قـد تسـلم العـين 

 في حالة حسنة ، و جب أن يردها على هذه الحالة كذلك .

التي هي علي ا ، ف ذا ال يمنع وإذا كان المستأجر في التقنين المدني القديم ملتزمًا برد العين بالحالة  $111
. فللمؤجر أن يشـترط رد  ( 10129) من أن التعاقدين يشترطان خالف ذلك ، هنن هذه القاعدة ليست من النظام العام

. وقـد  ( 10121) العين المؤجرة في حالة حسنة وله كذلك اشتراط الرد في الحالة التي سلم ب ا العين في بـدء اإليجـار
يكون هذا الشرط ضمنيًا ، كما إذا تسليم المستأجر العين المؤجرة بمحضر تسليم مبين فيه حالت ا فيجب الرد علـى 

 . ( 10121) الحالة المبينة في محضر التسليم إال ما هلك باالستعمال المعتاد أو بالقوة القاهرة

 :عبء اإلثبات على المؤجر في حالة حصول تلف بالعين المؤجرة  -404

ورد المستأجر العين في الحالة التي هي علي ا وقت الرد عناه أنه يردها ولو كانت في حالـة تلـف فـي ذلـك  
الوقت ، ف و قد قام بالتزامه إذا ردها بحالت ا . وإنما يبج أال يكون التلف حاصال مـن فعلـه أو مـن فعـل مسـتخدميه 

 طن .أو من فعل من كان ساكنا معه أو من فعل المستأجر من البا

والـــرأي الـــذي ســـاد فـــي القضـــاء المصـــري فـــي ع ـــد التقنـــين المـــدني القـــديم هـــو أن حصـــول التلـــف مـــن فعـــل 
المستأجر أو مـن فعـل مـن هـو مسـئول عنـه ال يفتـرض ، وال يجـب علـى المسـتأجر أن يثبـت العكـس ، بـل المـؤجر 

ه ، فعــبء اإلثبـات يحملــه هـو الـذي يجــب عليـه أن يثبـت أن التلــف إنمـا حصــل مـن فعـل المســتأجر أو م فعـل تابعـ
                                                 

ص  1م  1983مارس سنة  29 – 33ص  1المجموعة الرسمية المختلطة  1928ديسمبر سنة  3( قارن استئناف مختلط  19122) 

 411ص  14م  1891يناير سنة  1 – 129ص  12م  1899يناير سنة  11 – 113ص  11م  1988ديسمبر سنة  21 – 292
 . 89رقم  1891المجموعة الرسمية  1891ة أبريل سن 4استئناف وطني  –
 مدني قديم . 314/  429( انظر الفقرة ألخيرة من المادة  19124) 
( وفي هذه الحالة ال يكون المستأجر مسئوال عن التلف الذي أحدثه المستأجر السابق وكان موجوداً بالعين وقةت تسةليمها لةه  19123) 

 ( . 312ص  28 م 18مايو سنة  8في بدء اإليجار استئناف مختلط 
 . 439( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19121) 
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المؤجر ال المستأجر . فإذا لم يستطع المؤجر إثبات ذلك ، كان المستأجر غير مسئول عن التلف وتحمله المؤجر 
. وقــد كانــت القواعــد العامــة تقضــي بــأن المســتأجر هــو الــذي يحمــل عــبء اإلثبــات ، هنن التزامــه يــرد العــين التــزام 

 عقدي .

اهنخـذ ب ـذا المبـدأ إلـى أن التـزام المسـتأجر بـالرد لـم يـرد بصـفة مطلقـة ، بـل  وقد اسـتند القضـاء المصـري فـي
نـص المشـرع فـي التقنـين المــدني القـديم صـراحة علـى أن رد العــين يكـون بالحالـة التـي هــي علي ـا وقـت الـرد . فــإذا 

 إذا ثبـت أن التلـف كانت العين تالفـة فـي ذلـك الوقـت وردهـا المسـتأجر فـي هـذه الحالـة ، فـال يعـد مخـال بالتزامـه إال
إلــى قــوة قــاهرة ، بــل هــو قــد قــام بالتزامــه بمجــرد رده العــين فــي الحالــة التــي هــي علي ــا . فــإذا كــان  116يرجــع $

. وال  ( 10126) المؤجر يدعي أن التلف الموجود بالعين من فعل المستأجر أو م فعل أحد تابعيه ، فعليه إثبات دعوه
مــن هــذا التقــين تــنص صــراحة علــى أن المســتأجر  1492ي ، فــإن المــادة محــل لالستشــ اد بــالتقنين المــدني الفرنســ

مسئول عن التلف وال الك الذي يحصل أثناء انتفاعه إال إذا اثبت أنه حصل بدون تقصـير منـه ، فـالتقنين المـدين 
بـل  الفرنسي صر ح في جعل عبء اإلثبات على المستأجر .ولـم ينقـل التقنـين المـدين القـديم هـذا الـنص الفرنسـي ،

السـالفة الــذكر ، فكأنـه أراد التعـديل فـي الحكــم الـذي أخـذ بــه  169/  948أورد مقـابال لـه هـو الــنص الـوارد بالمـادة 
 التقنين المدني الفرنسي بأن جعل عبء اإلثبات على المؤجر .

ا بيـان وقد تقدمت اإلشارة إلى هذا في حالة احتراق العين المؤجرة وحكم ـا فـي التقنـين المـدين القـديم ، وسـب
 ( 10124) أن المؤجر هو الذي يحمل عبء اإلثبات ، فيجب عليه أن يثبت أن الحر ا قـد وقـع بخطـأ مـن المسـتأجر

. والحكم في الحرق إنما هـو متفـرع ع الحكـم الـذي نـذكره اآلن ، فالخسـارة المتسـببة عـن الحر ـا إنمـا هـي نـوع مـن 
 . ( 10128) أواع التلف الذي يسأل عنه المستأجر

                                                 

 1928فبرايةةر سةةنة  22اسةةتئناف مخةةتلط  – 221ص  293رقةةم  1المحامةةاة  1824ينةةاير سةةنة  41( اسةةتئناف وطنةةي  19121) 
سةنة فبرايةر  11 – 121ص  1المجموعة الرسمية المختلطةة  1999يناير سنة  28 – 113ص  31المجموعة الرسمية المختلطة 

 3 – 22ص  13م  1892ينةةاير سةةنة  8 – 21ص  2 1981ينةةاير سةةنة  8 – 23ص  9المجموعةةة الرسةةمية المختلطةةة  1994
 .   198ص  12م  1831مارس سنة  21 – 312ص  28م  1812مايو سنة  8 – 291ص  18م  1892أبريل سنة 

 .  482( أنظر آنفا فقرة  19122) 
في الهامل  ( نقول هنا إن مسئولية المستأجر عةن رد العةين بغيةر تلةف فةي  482فقرة  ( وكما قلنا في الحريق )  أنظر آنفا 19129) 

التقنين المدني القديم مسئولية عقدية  ، تستوجب أن يقع عبء اإلثبات فيها على المستأجر ال على المؤجر  . وقد كان هةذا هةو رأينةا 
صري في ذلك العهد سار على نهج ال يتفق مةع القواعةد العامةة  . وال في عهد التقنين المدني القديم  ، وكنا نذهب إلى أن القضاء الم
 312/  429فرنسي  ، وال أنه يمكةن أن يسةتخلص مةن المةادة  1242يبرره أن يكون التقنين المدني القديم قد أ فل نقل نص المادة 

: ) )  نحةن ال نةرى أن مةا ا سةتند عليةه  مدني قديم أن عبء اإلثبات يقع على عةاتق المةؤجر  . وقةد كتبنةا فةي هةذا الصةدد مةا يةأتي 
القضاء المصري في األخذ بهذا المبدأ ممةا ال يمكةن دحضةه  ، أل ، المشةرع عودنةا أال نسةتنتج بسةهولة مةن مجةرد إ فالةه لةنص فةي 

العامةة  ، فكثيةرا مةا القانون الفرنسي أنه ال يريد األخذ بالحكم الوارد في هذا النص  ، ال سيما إذا كان هذا الحكةم متفقةا مةع المبةادل 
تقضةيان بجعةل عةبء اإلثبةات علةى  312/  429يعتمد على هذه المبادل ويكتفي بها دون نقةل الةنص  . أمةا القةول  . بةأن المةادتين 

المؤجر فدعوى تفتقر إلى دليل  ، ألن المشرع المصري وإن كان قد نص على أن المستأجر يةرد العةين بالحالةة التةي هةي عليهةا إال 
ذلك باشتراط عدم حصول تلف فيها بفعل المستأجر أو بفعل أشخاص آخرين عينهم  ، فإذا حصل فيها تلف بفعةل أحةد مةن  أنه أعقب
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المســتأجر مســئوال عمــا يحصــل مــن التلــف بســبب قــدم العــين المــؤجرة أو بســبب اســتعمال ا  وال يكــون  $114
 االستعمال المألوف ، بمعنى أن المؤجر إذا أثبت شيئًا من ذلك لم يكن المستأجر مسئوال عنه .

 وليس المؤجر ملزمًا أن ينتظر إلى ن ايـة اإليجـار إلثبـات أن التلـف قـد حصـل بخطـأ المسـتأجر ، بـل لـه أن
يثبت ذلك بمجرد حصول التلـف ، إذا لـو أجبـر علـى انتظـار ن ايـة اإليجـار  فقـد يصـبح اإلثبـات متعـذرًا عيـه وقـت 

 ذلك .

فإذا لم يتمكن المؤجر من إثبات أن التف قد حصل بخطأ من المستأجر ، لـم يكـن المسـتأجر مسـئوال عنـه ، 
جر مـن أن يقـوم هـو بإثبـات أن  التلـف قـد حصــل وتحمـل المـؤجر تبعـة هـذا التلـف . هـذا وال يوجـد مـا يمنـع المسـتأ

 . ( 10190) وإن كان غير ملزم بإثبات ذلك كما تقدم 118، $ ( 10121) بقوة قاهرة أو بفعل أجنبي

 مسئولية المستأجر عن فعل تابعيه :  -4005

لحالـة وإذ تقرر أن المؤجر يحمل عبء اإلثبات في التقنين المدني القديم ، وأن المستأجر يلتـزم بـرد العـين با
التي هي علي ا وقت الرد ولو كانت تالفة ، فإن المؤجر هـو الـذي يثبـت أن التلـف قـد حصـل بخطـأ المسـتأجر كمـا 
سبا القول . كذلك للمـؤجر أن يثبـت أن التلـف قـد حصـل بخطـأ مـن كـان سـاكنًا مـع المسـتأجر مـن أفـراد أسـرته أو 
                                                                                                                                                                    

للفصل في مسألة من يحمل عبء اإلثبات  ، فترك المشةرع  312/  429هؤالء كان المستأجر مسئوال عنه  ، ولم تتعرض المادتان 
ه أراد األخذ فيها بالمبادل العامة  ، وهذه تقضي بجعةل عةبء اإلثبةات علةى المسةتأجر هذه المسألة دون أن يتعرض لها دليل على أن

ما دام التزامه برد الشيء التزاما ناشئا عةن عقةد  . وقةد أخةذت بعةض المحةاكم المصةرية فعةال بهةذا المبةدأ  ، فقضةت محكمةة مصةر 
ليه قانونا أن يرد الشةيء المةؤجر كمةا اسةتلمه  ، وهةذا بأن المستأجر يجب ع 1891مايو سنة  12االستئنافية في حكمها الصادر في 

الواجب ال يبرأ منه إال في حالة ما إذا تلف الشيء المؤجر بقوة قاهرة  ، ولما كان إثبات براءة الذمة على من يدعيها فالمستأجر هو 
وقةد سةبقت  112ص  1م  1984ة مةارس سةن 8الملتزم بإثبات القوة القهرية )  أنظةر أيضةا حكةم محكمةة االسةتئناف المختلطةة فةي 

اإلشارة إليه  (  . هذا والظاهر أن القضاء المصري أخذ بالمبدأ الذي ذهب إليه لضرورة عملية  ، وذلك أنةه لمةا كةان المةؤجر لةيس 
سةليم  ، ملتزما في مبدأ األمر أن يسلم العين في حالة حسنة بل بالحالة التي هي عليهةا  ، فيجةوز إذن أن يكةون بةالعين تلةف وقةت الت

فليس من العدالة عند رد المستأجر للعين أن يحمل مسئولية هذا التلف أو أن يلزم بإثبات أنه لم يحصل بفعله وقةد يتعةذر عليةه إثبةات 
قريةب سةليمان مةرقس فقةرة  –(   1هةامل  312ص  438ذلك إذا لم يحتط لهذا وقت أن استلم العين  ( ( )  اإليجار للمؤلف فقةرة 

222  . 
ذا كان المتسبب في التلف عدواً للمستأجر  ، لم يكن هذا األخير مسئوال عن ذلك  ، ولو كان الذي تسبب في التلف فعةل ( وإ 19128) 

( ولكن المستأجر يكون مسةئوال عةن   849فقرة  1بودري وقال  – 232فقرة  1جيوار  – 349فقرة  1ذلك نكاية به )  ديفر جييه 
ا سبق ذلك تقصير منه  ، كما إذا علم أن العين مهددة بالغر  ولم يتخذ االحتياطات الكافيةة التلف  ، حتى لو حد  قضاء وقدرا  ، إذ

 1بةودري وفةال  – 119فقةرة  2ترولةون  – 342فقةرة  1لدرء الخطر أو لم يخبر المؤجر بةذلك فةي الوقةت المناسةب )  يدفرجييةه 
 (  .  841وفقرة  849فقرة 

في نهاية مةدة اإلجةارة بةرد الشةيء المةؤجر بالحالةة التةي يكةون عليهةا وقةت الةرد دون  وقد قضت محكمة النقض بأن المستأجر ملزم
تلف ناش  عن فعله أو فعل من يخدمونه أو يسكنون معه الشيء المؤجر إال إذا وجد اتفا  على  ير ذلك  ، والطاعنة تسلم بأن تلف 

تأجر محله احتياطاً لما توقعه من قيام المظةاهرات ولمةا خشةيه المعزفين إنما نشأ من فعل المتظاهرين في الوقت الذي أ لق فيه المس
أبريل سةنة  11من عي  المتظاهرين  ، فلم ينشأ التلف عن فعله هو أن عن فعل خدمه  ، فال محل بعد ذلك لمساءلته )  نقض مدني 

 (  .  314ص  32رقم  9مجموعة أحكام النقض  1822
 .  419فقرة  – 438( أنظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19149) 
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و بخطـــأ ضــيوفه ولــو كـــانوا نــازلين عليــه لمـــدة غيــرهم ممــن يعاشـــرونه ، أو بخطــأ مســتخدميه مـــن خطــأ وأتبــاع ، أ
) ، أو بخطأ المستأجر من الباطن . فإذا أثبت المؤجر ذلك ، كان المستأجر مسئوال عن هـذا التلـف ( 10191) قصيرة

. ومســئوليته عــن فعــل تابعيــه فــي أثنــاء تأديــة عمل ــم ، ففــي الحالــة اهنولــى ال يشــترط أن يكــون التلــف قــد  ( 10192
 أحدثه أتباع المستأجر في أثناء تأدية العمل المنوط ب م ، وهذا الشرط ضروري في الحالة الثانية .

 ) ب ( التقنين المدني الجديد

 نصوص قانونية : -406

 قنين المدني على ما يأتي :من الت 111تنص المادة  

علــى المســتأجر أن يــرد العــين المــؤجرة بالحالــة التــي تســلم ا علي ــا ، إال مــا يكــون قــد أصــاب  -1"  $111
 العين من هالك أو تلف لسبب ال يد له فيه"  .

فإذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ، افتـرض  -2" 
 . ( 10199) حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسليم العين في حالة حسنة" ، 

 . ( 10191) من التقنين المدني القديم التي تقابل هذا النص 169/  948وقد سبا شرح المادة 

وفــي التقنــين  – 118و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 144وفـي تقنـين الموجبـات العقـود اللبنـاني  999 – 442وفي التقنـين المـدني العراقـي م  – 110دين الليبي م الم
- 180 (10191 ) . 

و خلص من هذا النص أن المستأجر يلتزم بموجب عقد اإليجار أن يرد العين المـؤجرة بالحالـة التـي  $600
عـن حالت ـا وقـت التسـليم ، فإمـا أن يكـون ذلـك بسـبب أن تسلم ا علي ا . فإذا تين أن حالة العين عند الـرد تختلـف 

                                                 

 (  .  843فقرة  1( حتى لو كان ملزماً بقبول هؤالء الضيوف  ، كما لو كانوا جنوداً ألزم بإنزالهم عنده )  بودري وفال  19141) 
 – 428فقةرة  19( ويكون المستأجر مسئوال عن فعل العمةال الةذين يقومةون بعمةل تصةليحات فةي المنةزل لحسةابه )  هيةك  19142) 

(  . ويكةون المسةتأجر مسةئوال أيضةا عةن فعةل خليلتةه   842فقةرة  1بودري وفةال  – 232فقرة  1. جيوار   221فقرة  21لوران 
التي شمح لها باإلقامة معه في مسكن مفةرول اسةتأجره لإلقامةة فيةه شخصةيا  ، كمةا إذا سةرقت هةذه الخليلةة بعةض المنقةوالت التةي 

 (  .  88 – 1 – 1822داللوز  1822ديسمبر سنة  14بالعين المؤجرة )  نقض فرنسي 
 .  419( أنظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  19144) 
مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  282( تاريخ النص  : ورد هذا النص فةي المةادة  19143) 

ين المدني الجديد  ، المدني الجديد  . وفي لجنة المراجعة أدخلت تحويرات لفظية طفيفة فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه في التقن
)   181، ثةم مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم   118فةي المشةروع النهةائي  . ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت رقةم  129وصار رقمةه 

 (  .  113ص  – 112ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 
 وما بعدها  .  314( أنظر آنفا فقرة  19141) 
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العــين قــد تلفــت أو هلكــت ، وإمــا أن يكــون ذلــك بســبب آخــر كــأن يكــون هنــاك عجــز فــي مســاحت ا أو نقــص فــي 
 ملحقات ا أو أن تكون العين قد ضاعت كل ا أو بعض ا . ولكل من هاتين الحالتين حكمة .

( تغيـــر حالـــة العـــين بســـبب ال ـــالك أو  2رد علي ـــا العــين . ) ( الحالـــة التـــي يجـــب أن تـــ 1فنبحــث إذن : ) 
 ( تغير حالة العين بسبب آخر غير ال الك أو التلف . 9التلف . ) 

 الحالة التي يجب أن ترد عليها العين : -407

مــدني بــأن المســتأجر يلتــزم بــرد العــين المــؤجرة بالحالــة التــي تســلم ا  111تقضــي الفقــرة اهنولــى مــن المــادة  
 ا . فإذا اختلفت حالت ا وقت الـرد عـن حالت ـا وقـت التسـليم ، اعتبـر المسـتأجر مخـال بالتزامـه إذا لـم يعـد العـين علي

إلى حالت ا وقت التسليم . وهذا بخالف التقنين المدني القديم ، فقد رأينا المستأجر فـي هـذا التقنـين يلتـزم بـرد العـين 
ت حالت ا وقت الرد عـن حالت ـا وقـت التسـليم ، ولـم يثبـت المـؤجر أن بالحالة التي هي علي ا وقت الرد . فإذا اختلف

 هذا االختالف  يرجع إلى خطأ المستأجر ، اعتبر المستأجر موفيًا بالتزامه إذا هو رد العين بحالت ا وقت الرد .

فيجــب إذن ، فــي التقنــين المــدني الجديــد ، أن تعــرف حالــة العــين وقــت التســلم حتــى تكــون هــذه الحالــة هــي 
. كمـا يتبـين مـن الفقـرة الثانيـة مـن  ( 10196) الحالة التي يجب رد العين علي ا . وعبء اإلثبـات هنـا علـى المسـتأجر

                                                 

 :   التقنينات المدنية العربية األخرى(  19141) 

 )  مطابق  (  .  119تقنين المدني السوري م ال 
 )  مطابق  (  .  189التقنين المدني الليبي م  
 .  838قارن عباس حسن الصراف فقرة  –)  مطابق  (  222التقنين المدني العراقي م  

: يبقى المأجور أمانة في يد المستأجر عند انقضاء اإلجارة كما كان أثناءها  . فإذا اسةتعمله المسةتأجر بعةد انقضةاء اإلجةارة   224م 
وتلف ضمن  . وكذلك لو طلبه المةؤجر عنةد انقضةاء اإلجةارة مةن المسةتأجر فأمسةكه دون حةق ثةم تلةف ضةمن  . )  ويعتبةر التقنةين 

العين المؤجرة بعد انقضاء اإليجةار أو إمسةاكها دون حةق بعةد طلةب المةؤجر لهةا تعةديا يجعةل المسةتأجر  العراقي استعمال المستأجر
 (  .  833أنظر عباس الصراف فقرة  –مسئوال عن التلف  ، وهذا الحكم ال يخالف القواعد العامة 

المةؤجر والمسةتأجر  ، وجةب علةى هةذا أن  : إذا وضع بيةان أو وصةف للمةأجور فيمةا بةين  122تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 
 يعيد المأجور كما استلمه  . 

: إذا لم يوضع بيان أو وصف للمأجور  ، فيقدر أن المستأجر استلم المأجور في حالة حسنه  ، ويجب عليه رده وهةو علةى   129م 
 تلك الحالة  .

اشئا عن فعله  . ويكون مستأجر الفند  أو  يره من المحال : يكون المستأجر مسئوال عن هالك المأجور أو تعيبه إذا كان ن  128م 
 المفتوحة للجمهور مسئوال عن فعل المسافرين أو النزالء الذين يستقبلهم في المحل  . 

 : ال يكون المستأجر مسئوال عن الهالك أو التغيب الناش   :   199م 

مراعاة األحكام السابقة المختصة باإلصةالحات الصةغرى المطلوبةة مةن عن استعمال المأجور استعماال عاديا مألوفا  ، مع  -أوالً  : 
 المستأجر

 عن القوة القاهرة إذا لم تكن معزوة إلى خطأ -ثانياً  :

 عن قدم عهد البناء أو عيب فيه أو عدم إجراء اإلصالحات المطلوبة من المؤجرة  . -ثالثاً  :

 ها مع أحكام التقنين المصري  ()  وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموع       
 .  224( سليمان مقرس فقرة  3) 
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مدني . فالمستأجر هوهو يرد العين يجب عليه أن يثبت أن حالت ا وقت الرد هي حالت ا وقت التسـليم  111المادة 
. 

حــررا محضــرًا بــين حالــة العــين وأوصــاف ا ومــا تشــتمل وخيــر ســبيل إلثبــات ذلــك أن يكــون الطرفــان وقــت التســلم قــد 
. فــإذا كــان هــذا  ( 10194) عليــه مــن ملحقــات ، وهــذا هــو محضــر الجــرد أو محضــر التســلم الــذي ســبقت اإلشــارة إليــه

المحضر قد حرر وقت تسليم العين المؤجرة إلى المستأجر ، أو كان هناك بيان مكتوب بأوصـاف العـين أثبـت فـي 
عقــد اإليجــار ذاتــه أو حــرر أثنــاء اإليجــار ، فــإن التحقــا مــن مطابقــة حالــة العــين وقــت الــرد لحالت ــا وقــت التســلم 

لعـين وقـت الـرد للتثبـت مـن أن حالت ـا مطابقـة لمـا ورد فـي محضـر يصـبح أمـًرا ميسـورًا ، وال يقتضـي إال مضـاهاة ا
 التسلم أو في البيان المكتوب بأوصاف العين .

( مـدني تـنص ، كمـا  111أما إذا لم يوجد محضر تسليم أو بيان بأوصاف العين ، فإن الفقرة الثانية من المـادة ) 
قد تم ون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين رأينا ، على ما يأتي : " فإذا كان تسليم العين للمستأجر 

، افترض ، حتى يقوم الدليل على العكس ، أن المستأجر قد تسلم العين في حالة حسنة" . فالمشرع إذن قـد وضـع 
ب ذا النص قر نة قانونية تقضي بأن المستأجر قد تسـلم العـين فـي حالـة حسـنة . وبـرر وضـع هـذه القر نـة مـا سـبا 

ه من أن المؤجر يلتزم ."أن يسـلم المسـتأجر العـين المـؤجرة وملحقات ـا فـي حالـة تصـلح مع ـا هنن تفـي بمـا أنم قررنا
مدني ( فإذا كـان المسـتأجر قـد تسـلم  161أعدت له من المنفعة ، وفقًا لما تم عليه االتفاق أو لطبيعة العين" ، ) م

يثبت حالة العين وقت تسلم ا في محضر تسليم أو العين في حالة دون هذه الحالة ، فقد كان من الس ل عليه أن 
في بيان يضمنه عقد اإليجار أو يكتبه بعد ذلك ، أما ولم يفعل ، فإن هذه قر نة معقولة تـدل علـى أنـه تسـلم العـين 

                                                 

 ( في الهامل 193( انظر آنفاً فقرة )  19142) 

المسئولية عن نفسه ، فإنه لن يستطيع ذلك من طريق إثبات أنه قةد بةذل مةن العنايةة مةا يبلةه الشةخص المعتةاد ، بةل هةو مضةطر إلةى 
 ل الغير الذي كان سبباً في الهالك أو التلف" .إثبات السبب األجنبي أي القوة القاهرة أو فع

وفي القانون الفرنسي يذهب بعض الفقهاء إلى أن المستأجر ال يتلخص من المسئولية عن الهالك أو التلف إال بإثبات السبب األجنبةي 
وريبيةةر  بالنيةةول – 129فقةةرة  3دي بةةا   -مكةةرر ثانيةةا 18وهةةامل  249ص 412) إسةةمان فةةي أوبةةرى ورو وإسةةمان ، فقةةرة 

( ويذهب فريق ثةان إلةى أنةه يكفةي أن يثبةت المسةتأجر أنةه بةذل  1212وفقرة  1189فقرة  2جوسران  – 2232فقرة  2وبوالنجيه 
مكةرر ثانيةا جيةوار فقةرة  18امةل  249ص 412عناية الشخص المعتاد ) انظر رأي أوبرى ورو في أوبرى وروو إسمان ، فقةرة 

( ويذهب فريق ثال  إلى أن المطلةوب مةن المسةتأجر أن يثبةت أن الهةالك  812فقرة  – 811فقرة  1بوردي وفال   -242 – 241
أو التلف لم يحصل بخطأ منه أو بخطأ أحد تابعيه ، ولكنه ال يصةل إلةى إثبةات ذلةك عمليةاً بمجةرد أن يثبةت أنةه بةذل عنايةة للشةخص 

يرجةع إمةا إلةى قةدم العةين وإمةا إلةى واقعةة لةم تكةن عنايةة المعتاد ، بل يجب أن يثبت سبب الهالك أو التلةف بالةذات وأن هةذا السةبب 
 ( 198فقرة  19الشخص المعتاد تكفي للتغلب عليها ) بالنيول وريبير 
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في حالة حسنة تصلح مع ا هنن تفي بما أعدت له من المنفعـة ، و ترتـب علـى ذلـك أن المسـتأجر يلتـزم بـرد العـين 
 سنة ، ما دام قد تسلم ا في هذه الحالة بموجب القر نة القانونية السالفة الذكر .في حالة ح

على أن هذه القر نة قابلة إلثبـات العكـس كمـا هـو صـر ح الـنص ، فيجـوز للمسـتأجر أن يثبـت ، بـالرغم مـن انـه ال 
ة ، وأنــه رضــى يوجــد محضــر تســليم أو بيــان بأوصــاف العــين ، أن العــين وقــت أن تســلم ا لــم تكــن فــي حالــة حســن

بحالت ا كما هي ، وأن حالة العين وهو يردها مطابقة للحالة التي تسلم ا علي ا ، و ستطيع أن يثبت أن تز ـد سـببًا 
آخر لتخلص المستأجر من المسـئولية ، هـو أن يثبـت أن ال ـالك أو التلـف يرجـع إلـى سـبب أجنبـي ال يـد لـه فيـه ، 

فإنـه إذا لـم يسـتطع المسـتأجر إثبـات أنـه بـذل عنايـة الشـخص المعتـاد أو وليس في هذا إال تطبيا للقواعد العامـة ، 
أال خطــا فــي جانبــه هنن ال ــالك أو التلــف يرجــع إلــى اســتعمال الشــيء االســتعمال المــألوف ، أو أثبــت المــؤجر أن 

خـر المستأجر لم يبذل عنايـة الشـخص المعتـاد بـل قصـر فـي اتخـاذ االحتياطـات المعتـادة ، بقـى للمسـتأجر طر ـا آ
للتخلص من المسئولية ، وذلك بـأن يثبـت أنـه بـالرغم مـن عـدم بذلـه عنايـة الشـخص المعتـاد ، فـإن هـالك العـين أو 

، و خلص من ذلك أن التزام المستأجر بالمحافظة علـى العـين مـن ال ـالك أو  ( 10198) تلف ا يرجع إلى سبب أجنبي
ع ذلك أن يكون التزامه بـرد العـين خاليـة مـن ال ـالك أو التلف هو التزام ببذل عناية ال التزام بتحقيا غاية ، و ستتب

 . ( 10191) التلف هو أيضًا التزام ببذل عناية ال التزام بتحقيا غاية

وهناك صورة خاصة من صور ال الك أو التلف ، هـي أن يكـون ال ـالك أو التلـف سـببه حر ـا العـين فقـد 
المســتأجر بالمحافظــة علــى العــين مــن ال ــالك بســبب  قــدمنا أنــه نظــرًا لخطــورة هــذا الســبب ، قــد جعــل المشــرع التــزام

الحر ا التزاما بتحقيا غاية ال التزاما ببذل عناية ، ف و مسئول عن الحر ا مـا لـم يثبـت السـبب اهنجنبـي وال يكفـي 
، بـــل إن مـــدى مســـئولية المســـتأجر عـــن الحر ـــا تجـــاوز مـــدى  ( 10110) أن يثبـــت أنـــه بـــذل عنايـــة الشـــخص المعتـــاد

لعين حتى في الحاالت التي يكون في ا التزام المستأجر بالرد التزاما بتحقيا غاية والتي سنذكرها مسئوليته عن رد ا

                                                 

   . 491، وانظر آنفاً فقرة  111ص 328فقرة  1( انظر الوسيط  19149) 

( وفي عهد التقنين المدني الجديد ، كما كان األمر في عهد التقنين المدني القديم ، ال يجبر المؤجر ، إذا حصةل بةالعين تلةف  19148) 
، أن ينظر إلى نهاية اإليجار ، بل له أن يرجع على المستأجر بمجرد حصول التلف ، وال يستطيع المستأجر التخلص من المسةئولية 

عبةد   - 222سةليمان مةرقص فقةرة  – 489للشةخص المعتةاد أو بإثبةات السةبب األجنبةي ) انظةر آنفةاً فقةرة  إال بإثبات أنه بذل عناية
   ( 234وفقرة  219الفتاح عبد الباقي فقرة 

   482( انظر آنفا فقرة  19139) 
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، ف و في هذه الحاالت اهنخيرة تنحصر مسئوليته في الجزء الذي استأجره وال تجـاوزه إلـى غيـره ،  ( 10111) فيما يلي
أما فـي الحر ـا فقـد رأينـا أنـه يكـون مسـئواًل ال  فيكون مسئواًل عن رد هذا الجزء وحده إال إذا أثبت السبب اهنجنبي .

عـن الجــزء الــذي يشــغله فحســب ، بـل أيضــا عــن اهنجــزاء اهنخــرى مــن العقـار إذا احترقــت مــع الجــزء الــذي يشــغله ، 
) سواء كان هو السـاكن الوحيـد فـي المنـزل وال يشـغل إال جـزءًا منـه مـا دامـت النـار قـد بـدأت فـي الجـزء الـذي يسـكنه

 . ( 10119) معه مستأجرون آخرون يسكنون اهنجزاء اهنخرى من العقار. أو كان  ( 10112

 تغير حالة العين بسبب آخر غير الهالك أو التلف : -409

فإذا استبعدنا حالة ال الك أو التلف ، على التفصيل الذي قدمناه ، لورود نصوص خاصة ب ا يجب التوفيا بين ا  
 111،  110أن التــزام المســتأجر بــرد العــين طبقــًا للمــادتين مــدني ( فإنــه يجــب القــول بــ 111وبــين نــص المــادة ) 

مـدني هــو التــزام بتحقيــا غايــة ال التــزام ببــذل عنايــة ، كــالتزام المــؤجر بتســلم العــين وككــل التــزام بالتســليم أو بــالرد ، 
 وذلك حتى ترجع إلى حكم القواعد العامة فيما لم يرد فيه نص خاص .

لمستأجر برد العين بالحالة التي تسلم ا علي ا ، والتزامه هذا هو التزام ومن ثم يكون اهنصل هو أن يلتزم ا
بتحقيا غاية ال التزام ببذل عناية ، فال يستطيع أن يـتخلص مـن المسـئولية إال بإثبـات السـبب اهنجنبـي ، وال يكفـي 

دني ، فـإن هـذا الـنص مـ 111أن يثبت عناية الشخص المعتاد . وال يستند هذا الحكم إلى الفقرة اهنولى مـن المـادة 
إنمــا يــتكلم عــن الســبب اهنجنبــي فــي صــدد هــالك العــين أو تلف ــا وقــد رأينــا أن المســتأجر يســتطيع أن نــتخلص مــن 
المسئولية في هذه الحالة ، ليس فحسب بإثبـات السـبب اهنجنبـي بـل أيضـًا بإثبـات أنـه بـذل عنايـة الشـخص المعتـاد 

تحقيا غاية وإنما يستند الحكم إلى القواعد العامة كما قدمنا ، فإن كل التزام هنن التزامه التزام ببذل عناية ال التزام ب
 بالرد أو بالتسليم هو التزام بتحقيا غاية ال التزام ببذل عناية .

                                                 

   ( 318( انظر الفقرة التالية ) فقرة  19131) 

   في الهامل 399( انظر آنفا فقرة  19132) 

   . 393ة ( انظر آنفا فقر 19134) 
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) فإذا تغيرت حالة العين بسبب آخـر غيـر ال ـالك أو التلـف ، بـأن تبـين مـثال أن هنـاك عجـزا فـي مسـاحت ا

يرجــع إلــى التلــف أو تبــين أن ملحقــات العــين ناقصــة ، أو كانــت العــين منقــواًل  ، أو فــي مقــدارها لســبب ال ( 10111
فضاعت ولم يـتمكن المسـتأجر مـن ردهـا ، فـإن المسـتأجر ال يسـتطيع الـتخلص مـن المسـئولية عـن الـرد إال بإثبـات 

عمااًل مألوفـا ، وال يكفي أن يثبت أنه بذل عناية الشخص المعتاد أو أنه استعمل العين اسـت ( 10111) السبب اهنجنبي
، وبالرغم من ذلك قد وقع العجـز فـي المسـاحة أو الـنقص فـي الملحقـات أو ضـاعت العـين . بـل الواجـب أن يثبـت 
مــثال أن العجــز فــي المســاحة يرجــع إلــى قــوة قــاهرة كأكــل البحــر ، أو أن الــنقص فــي الملحقــات يرجــع إلــى اســتيالء 

 يرجع إلى غارة عدو مفاجئة اضطرته لترك العين فضاعت . ج ة اإلدارة لسبب ال يد له فيه ، أو أن ضياع العين

وظاهر أن هناك فرقا بين حالة هـالك العـين أو تلف ـا وبـين الحـاالت التـي نحـن بصـددها ففـي حالـة هـالك 
العين أو تلف ا تكون العين باقية إما في صورة متغيرة إذا كانت قد تلفت . أما في الحاالت التي نحن بصددها فإن 

 بعضا من ا يكون قد زال دون أن يترك أي أثر . العين أو

وهذا هو الذي يبرر االخـتالف فـي الحكـم . و جعـل االلتـزام فـي حالـة ال ـالك أو التلـف التزامـا يبـذل عنايـة 
يكفي للتخلص منه أن يثبت المستأجر أنـه بـذل عنايـة الشـخص المعتـاد ، إذ يتيسـر للمـؤجر والعـين باقيـة أن يثبـت 

جر لم يبذل في المحافظة علي ا العنايـة المطلوبـة فـال يتحلـل المسـتأجر مـن المسـئولية عندئـذ إال العكس وأن المستأ
بإثبــات الســبب اهنجنبــي و جعــل االلتــزام فــي الحــاالت اهنخــرى التزامــا بتحقيــا غايــة ال يــتخلص منــه المســتأجر إال 

ضـياع ا ومـدى نسـبة هـذا السـبب  بإثبات السبب اهنجنبي ، إذ ال يتيسر للمؤجر والعين قد ضـاعت أن يثبـت سـبب

                                                 

وقد قدمنا أن المستأجر ال يستطيع أن يعوض العجز في مساحة أرض زراعية بما يكةون  -191فقرة  19( بالنيول وريبير  19133) 
   ( 311قد ا تصبه من أرض مجاورة ، ولو كان قد كسب بالتقادم لحساب المؤجر هذا المقدار المغتصب ) انظر آنفاً فقرة 

وقةةرب أيضةةاً سةةليمان  – 199عبةةد المةةنعم فةةر  الصةةدة فقةةرة  – 139ص  212فقةةرة ( قةةرب منصةةور مصةةطفى منصةةور  19131) 
) ويبدو أنه يميز بين تلف العنةي وهالكهةا ، ففةي  332ص – 331ص 299وكتابه في التأمينات العينية فقرة  – 222مرقص فقرة 

التلةف أن يثبةت أنةه بةذل عنايةة الشةخص  حالة التلف يستطيع المستأجر أن يرد العين تالفة ، وعليه حتى يةتخلص مةن المسةئولية عةن
المعتاد . أما في حالة الهالك فإن المستأجر ال يستطيع رد العين أصال ، فيخل بالتزامه بالرد وهو التزام بتحقيق  اية ، فةال يةتخلص 

ا والفر  بينهما واضح فو  أنه يجعل الهالك والضياع شيئاً واحد –المسئولية إال بإثبات السبب األجنبي . ويعترض على هذا الرأي 
أو فةي المةادة  194بأن المشرع جعل حكم الهالك هو نفس حكم التلف ، إذ جمع االثنين معا وجعل حكمها واحد سةواء فةي المةادة  –

   فالتميز بينهما على الوجه السالف الذكر فيه مخالفة صريحة لنصوص القانون ( .  181
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إلـى المسـتأجر ، فـإذا لـم يثبـت هـذا اهنخيـر السـبب اهنجنبـي تحققـت مسـئوليته ورجـع عليـه المـؤجر بـالتعو ض علـى 
 . ( 10116) النحو الذي سنبينه فيما يلي

ونظيــر ذلــك أن يتــأخر المســتأجر فــي رد العــين ، فــإن التزامــه هنــا أيضــا يبقــى التزامــا بتحقيــا غايــة ، وال 
 . ( 10114) يستطيع التخلص من المسئولية عن التأخر في الرد إال بإثبات السبب اهنجنبي كما سيجيء

 كيف ومتى وأين يكون رد العين المؤجرة : -3

 كيف يكون الرد :  -421

يكون رد العين المؤجرة بوضع ا تحت تصرف المؤجر بحيث يتمكن هذا اهنخير من وضـع يـده علي ـا دون مـانع ، 
، وهذا هو الرد الفعلي من المستأجر  ( 10118) لم المؤجر بذلك ولو لم يستول على العين استيالء مادياً و كفي أن يع

. و ختلف الرد الفعلي باختالف طبيعة العين  ( 10111) لمؤجر يقابل التسلم الفعلي من المؤجر للمستأجر فيما قدمناه
ممـا عسـى أن يكـون فيـه مـن أثـاث للمسـتأجر ورد المؤجرة كما بينا فـي التسـليم الفعلـي . فـرد المنـزل يكـون بإخالئـه 

المفاتيح للمؤجر ورد اهنرض الزراعية يكون بإخالئ ا مما عسى أن يكون في ا مـن آالت ومـواش وزراعـة للمسـتأجر 
ووضع ا تحت تصرف المؤجر ورد المنقول يكون غالبا بمناولته للمجر يدا بيد وقـد يحصـل بتسـليم المـؤجر مفـاتيح 

صــندوق أو أي مكــان آخــر يحتــوي هــذا المنقــول وقــد ســبا أن أوردنــا تطبيقــات مختلفــة للتســليم منــزل أو مخــزن أو 
 .  ( 10110) الفعلي وهي تصلح أيضا أن تكونت تطبيقات للرد الفعلي

                                                 

   323( انظر ما يلي فقرة  19131) 

   . 323ا يلي فقرة ( انظر م 19132) 

( والرد يكون للمؤجر أو نائبه أو خلفه ، وقد يكون لمستأجر الحق ، ولكن ال يجوز للمستأجر الالحةق أن يطالةب المسةتأجر  19139) 
السابق برد العين إليه ، ألن حقه إنما هو حق شخصي في ذمةة المةؤجر وال توجةد عالقةة مباشةرة تربطةه بالمسةتأجر السةابق ) دشةنا 

ص  191رقةم  12المحامةاة  1841أكتةوبر سةنة  14قنةا الكليةة  – 11ص  44رقةم  24المجموعة الرسةمية  1829سنة يوليه  28
( ولكن يجوز للمستأجر الالحق أن يرفةع علةى المسةتأجر  114ص  189رقم  29المحاماة  1848نوفمبر سنة  29قويسنا  -1999

   العين .السابق دعوى  ير مباشرة باسم المؤجر يطالبه فيها بتسليم 

   . 194( أنظر آنفاً فقرة  19138) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المسةتأجر ، عنةدما عةرض السةيارة المةؤجرة عرضةا رسةميا  -193( أنظر أنفاً فقرة  19119) 
على المؤجر عند انتهاء مدة العقد ورفض المؤجر تسلمها ، قام بإيداعها جراجاً معيناً وأنذر المؤجر بذلك على يةد محضةر ورخةص 

ب على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا اإلجراء وهل يعتبر ممةاثال لإليةداع فةي حكةم المةادة له في تسلمها يعتبر فيه وال شرط ، فيج
مدني ، وهل هو يؤكد سمة العرض ويتوافر فيه موجب اإلبداع من تخل المدين وصالحية مكان اإليداع إذا كانت المحكمةة قةد  448

ة اإلجراء الذي اتخذه المستأجر وتطلبت منةه أن يكةون قةد اعتبرت أن عرض السيارة في هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبح  صح
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 الفهرس العام

وقــد يكــون الــرد حكميــا كمــا فــي التســليم الحكمــي ، و قــوم مقــام الــرد الفعلــي . وللــرد الحكمــي ، كمــا للتســليم 
صورة اهنولى ( أن تكون العين المـؤجرة فـي حيـازة المـؤجر قـل ن ايـة اإليجـار كمسـتأجر الحكمي صور ثالث : ) ال

من الباطن مثال وتظل كذلك حتى ن اية اإليجار فيستمر في وضع يده كمالك ال كمسـتأجر فتتغيـر نيتـه فـي حيـازة 
لك يــتم قيــام المســتأجر المســتأجر بعــد اإليجــار ولكــن ال كمســتأجر ، بــل علــى ســبيل العار ــة أو الوديعــة مــثال ، وبــذ

) بالتزامــه مــن رد العــين كمســتأجر ، والــرد هنــا يكــون ردًا حكميــا ، و بقــى التزامــه بردهــا كمســتعير أو كمــودع عنــده

10111 ) . 

) الصــورة الثالثــة ( أن يــؤجر المــؤجر العــين لمســـتأجر آخــر بعــد ن ايــة اإليجــار ، و ســلم المســتأجر اهنول 
المســتأجر الثــاني للعــين تســلما فعليــا بالنســبة إلــى عقــد اإليجــار الثــاني ، وردا العــين للمســتأجر الثــاني ، فيعــد قــبض 
 . ( 10112) حكميا بالنسبة إلى عقد اإليجار اهنول

 متى يكون الرد : -420

ـــرد عنـــد انت ـــاء اإليجـــار ، وتقضـــي بـــذلك صـــراحة المـــادة   ـــى  110و كـــون ال ـــاه تقـــول : "يجـــب عل مـــدني فقـــد رأين
. و نتــه اإليجــار بانقضــاء المــدة التــي حــددها  ( 10119)  رة عنــد انت ــاء اإليجــار . . ."المســتأجر أن يــرد العــين المــؤج

المتعاقــدان أو قــام بتحديــدها القــانون ، أو بــأن يفســخ اإليجــار قبــل انقضــاء المــدة ، أو بــأي ســبب آخــر مــن أســباب 
 د .انت اء اإليجار وسنرى فيما يلي هذه اهنسباب ، فإذا انت ى اإليجار بسبب من ا وجب الر 

ومع ذلك قد يستولى المؤجر على العين المؤجرة قل انت اء اإليجار إذا هجرها المستأجر تاركـا إياهـا بحيـث يخشـى 
علي ــا أو يخشــى من ــا وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز للمســتأجر أن يعــد المــؤجر مســئوال عــن اســتيالئه علــى العــين قبــل 

العين مرة ثانيـة حتـى يسـتوفي المنفعـة فيفـي المـدة الباقيةــ ، مـال انت اء اإليجار ،ـ ولكن يجوز له أن يطالبه بتسليم 

                                                                                                                                                                    

حصل مبدئا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا اإلجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة اإلجةراء 
داء من القضاء في صورة دعةوى المماثل لإليداع الذي يجب أن يعقب العرض فكما يجوز أن يكون هذا اإلجراء المماثل قد طلب ابت

حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع في دعوى المطالبة باألجرة ليقول فيه كلمته من حية  اسةتيفاء الشةروط السةابق بيانهةا ) 
   (  1922ص  131رقم  2مجموعة أحكام النقض  1811ديسمبر سنة  22نقض مدني 

   لتزامه بالرد يصبح التزاما قبل نفسه ، فينقضي باتحاد الذمة .( ولو اشترى المستأجر العين المؤجرة ، فإن ا 19111) 

  . 411وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 191( انظر في هذه الصور الثال  آنفا فقرة  19112) 

   398( انظر آنفا فقرة  19114) 
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 الفهرس العام

لم يطلب المؤجر فسـخ اإليجـار لعـدم قيـام المسـتأجر بالتزامـه مـن المحافظـة علـى العـين وتجبـه المحكمـة إلـى طلبـه 
 هذا .

لمبـادئ العامـة وكما يجوز للمؤجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي ما اشترط دفعه مقدما من اهنجرة تطبيقًا ل
، كذلك يجوز للمستأجر أن يحبس العين عند انت اء اإليجار ال يردها  ( 10111) 1في الحبس وفي الدفع بعدم التنفيذ

حتـــى يســـتوفي مـــا ترتـــب فـــي ذمـــة المـــؤجر مـــن التزامـــات بموجـــب عقـــد اإليجـــار ، كـــالتعو ض عـــن إخـــالل المـــؤجر 
استحدثه المستأجر في العين المـؤجرة مـن بنـاء أو غـراس بالتزامه من إجراء الترميمات الضرور ة وكالتعو ض عما 

مــدني ( علــى الوجــه الــذي ســنبينه فيمــا يلــي ، وكــالتعو ض الــذي يســتحقه  112أو غيــر ذلــك مــن التحســينات ) م 
 مدني ( كما سنرى .601/2المستأجر بسبب إن اء إيجار قبل انقضاء مدته لبيع العين المؤجرة ) م

إذ يقـول : "يحـا للمسـتأجر أن  182والعقود اللبناني على هذا الحكم صـراحة فـي المـادة وقد نص تقنين الموجبات 
 يحبس المأجور من أجل الديون المترتبة له على المؤجر والمختصة بالمأجور" .

 أبين يكون الرد : -422

يجري على  من هذا المشروع ، وكان 411كان المشروع التم يدي يتضمن نصا في هذه المسألة هو نص المادة  
 الوجه اآلتي :

"يكون رد العين المؤجرة في المكان الذي سلمت فيه للمستأجر ، ما لم يقض االتفاق أو العرف بغير ذلـك"  
. وتقضـي هـذه القواعـد بأنـه" إذا كـان  ( 10111) . فحذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيـا القواعـد العامـة

وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء االلتـزام ، مـا لـم يوجـد محل االلتزام شيئًا معينًا بالذات ، 
أما في االلتزامات اهنخرى ، فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن  -2اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك . 

علقـا ب ـذه اآلمـال" . ) المدين وقـت الوفـاء ، أو فـي المكـان الـذي يوجـد فيـه مركـز أعمـال المـدين إذا كـان االلتـزام مت
 مدني ( . 914من

                                                 

   199( انظر آنفا فقرة  19113) 

   . 119ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية ،  19111) 
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ات ، وجـب ردهـا فـي المكـان الـذي كانــت 1و خلـص مـن ذلـك أنـه إذا كـان الشـيء المـؤجر عينـا معينـة بالـذ
موجــودة فيــه وقــت نشــوء االلتــزام بــالرد ، أي وقــت إبــرام عقــد اإليجــار فــإذا كانــت عقــار وجــب رده فــي مكــان العقــار 

وال معينــا بالــذات ، وعــين مكــان وجــوده فــي عقــد اإليجــار ، وجــب رده فــي هــذا ذا كانــت العــين منقــ‘وهــذا بــدي ي وإ
المكــان ، مــا لــم يتفــا المتعاقــدان علــى مكــان آخــر وقــد يكــون المنقــول المعــين بالــذات لــم يعــين مكــان وجــوده وقــت 

ذا ‘ه إاإليجار فالمفروض أن يتبع المستأجر حيث يوجد و كون مكان رده في موطن المستأجر أو فـي مركـز أعمالـ
كان اإليجار المتعلا ب ذه اهنعمال ما لم يتفا المتعاقدان على مكان آخر أما إذا كانت الشيء المؤجر غير معين 
بالــذات بــل معينــا بنوعــه وهــذا نــادر فــإن الــرد يكــون فــي مــوطن المســتأجر أو فــي مركــز أعمالــه إذا كــان اإليجــار 

 لى مكان آخر، ما لم يتفا المتعاقد ع ( 10116) المتعلا ب ذه اهنعمال

وهــذه اهنحكــام هــي نفــس اهنحكــام التــي قررناهــا فــي تحديــد مكــان تســليم الــدين المــؤجرة فيســرى علــى مكــان الــرد مــا 
 . ( 10114) يسرى على مكان التسليم

 مصروفات الرد :  -423

ت ولم يرد نص يبين من يتحمل مصروفات الرد ، فوجب الرجوع إلـى القواعـد العامـة, وهـذه تقضـي بـأن "تكـون نفقـا
الوفاء على المدين ، إال إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك" والمدين بالرد هو المسـتأجر ، ف ـو الـذي يتحمـل 

مــن تقنــين الموجبــات  181وتــنص المــادة  ( 10118) إذن مصــروفات الــرد ، مــا لــم يتفــا المتعاقــدان علــى غيــر ذلــك
د الشيء المأجور في محل العقد ، وتكـون نفقـات والعقود اللبناني على هذا الحكم صراحة إذ تقوال :  :يجب أن يعا
 إعادته على المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف مخالف" .

أما مصروفات تسلم المؤجر للعين ، بعـد أن يضـع ا المسـتأجر تحـت تصـرفه و خطـره بـذلك ، ف ـي عـل المـؤجر ، 
 . ( 10111) إذ أن هذا التسلم التزام في ذمته

                                                 

   . 131، ص 211ر مصطفى منصور فقرة ( منصو 19111) 

مةن تقنةين الموجبةات والعقةود اللبنةاني  191وتقضةي المةادة  – 414وقارن اإليجار للمؤلف فقةرة  – 198( انظر آنفا فقرة  19112) 
   بأنه "يجب أن يعاد الشيء المأجور في محل العقد" .

   . 182( انظر آنفا فقرة  19119) 

   . 413. وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  391ص  223( سليمان مرقص فقرة  19118) 
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 بالتزامه من رد العين المؤجرة .جزاء إخالل المستأجر  -4

 المطالبة بتعويض :  -424

إذا أخــل المســتأجر بالتزامــه مــن رد العــين ، ســواء كــان ذلــك بعــدم ردهــا أصــال ، أو بالتــأخر فــي ردهــا ، أو بردهــا 
لـرد ناقصة ، أو بردها تالفة أو هالكة ، أو بردها في غير المكان الذي يجب فيه الرد ، أو بعدم اسـتيفاء مـا يجـب ل

من إجراءات كأن أخالها ولكنه لم يضع ا تحت تصـرف المـؤجر علـى الوجـه الـذي بينـاه ، كـان للمـؤجر أن يطلـب 
. هـذا  ( 10160) تعو ضا عما أصابه من الضرر بسبب عدم قيام المستأجر بالتزامه على الوجه الذي يتطلبه القانون 

بي ، فيما عدا حالـة ال ـالك أو التلـف حيـث يكفـي ما لم يثبت المستأجر أن عدم قيامه بالتزامه يرجع إلى سبب أجن
 أن يثبت المستأجر أنه بذل عناية الشخص المعتاد على الوجه الذي بيناه فيما تقدم .

و قدر التعو ض بمقدار الضرر الـذي أصـاب المـؤجر طبقـا للقواعـد العامـة : ففـي حالـة هـالك العـين أو تلف ـا يقـدر 
ي حالة رد العين ناقصة يقدر تعو ض عن النقص وهكذا وقد ورد نص ، وف ( 10161) تعو ض عن ال الك أو التلف

مدني كمـا رأينـا علـى أنـه "يجـب علـى المسـتأجر أن يـرد العـين  110خاص بحالة التأخر عن الرد إذ نصت المادة 
ره المؤجرة عند انت اء اإليجار فإذا أبقاها تحـت يـده دون حـا كـان ملزمـا أن يـدفع أللمـؤجر تعو ضـا يراعـي فـي تقـدي

. فـالتعو ض عـن التـأخر فــي رد العـين يتكـون مــن  ( 10162) القيمـة اإليجار ـة للعـين ومــا أصـاب المـؤجر مـن ضــرر"
 شقين : 

. عن المدة التي تأخر في ا المسترد عن رد العـين ، وقـد يكـون أعلـى مـن اهنجـرة الفعليـة  ( 10169) ( أجر المثل 1) 
و لـيس بـأجرة ل ـا امتيـاز المـؤجر وحقـه فـي الحـبس وحقـه أو أدنى من ا وهذا اهنجر يدفع على سبيل التعو ض ، ف 

( تعو ض إضافي عما عسى أن يكون قد أصاب المؤجر مـن ضـرر كـأن يثبـت  2في توقيع الحجز التحفظي . ) 
                                                 

م 1899يناير سنة  11 – 113ص 11م 1988ديسمبر سنة  21 – 292ص 1م 1983مارس سنة  29( استئناف مختلط  19119) 
   . 89رقم  1891المجموعة الرسمية  1891إبريل سنة  4استئناف وطني  – 411ص 14م 1891يناير سنة  1 – 99ص 12

( ويبقى التزام المستأجر عن هذا التعويض حتى لو هدمت العين قبل إصالح ما حد  فيها من التلف ، أو نزعةت ملكيتهةا ،  19111) 
 411أو بيعت ، أو أجرت لمستأجر آخر وتعهد هذا المستأجر أن يقوم بإصالح التلف بمصروفات من عنده ) اإليجار للمؤلةف فقةرة 

  ( 328لفظ فقرة  4انسيكلوبيدي داللوز  -2هامل  312ص 

   398( انظر آنفا فقرة  19112) 

 1842أبريةةل سةةنة  21اإلسةةكندرية الوطنيةةة  429ص  193رقةةم  1الشةةرائع  1814ديسةةمبر سةةنة  11( اسةةتئناف وطنةةي  19114) 
   . 239ص411رقم  19المحاماة 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

أن شخصا كان يرغب في استئجار العين بأجرة أعلـى مـن أجـرة المثـل أو كـان يرغـب فـي شـرائ ا بـثمن عـال ففـوت 
 . ( 10161) رد العين هذه الصفقة الرابحة ، فيرجع المؤجر على المستأجر بما فاته من الربحعليه المستأجر بتأخيره 

 التنفيذ العيني : -425

إذا بقى المستأجر في العين بعـد ‘و جوز للمؤجر أن يطلب تنفيذ المستأجر اللتزامه عينا إذا كان ذلك مكنا ، كما  
ــم يردهــا ، فللمــؤجر أن يطلــب الحكــم ــم يتجــدد تجــددا  انت ــاء اإليجــار ول بــإخراج المســتأجر ق ــرا إذا كــان اإليجــار ل

ضمنيًا ، مع التعو ض على الوجه الذي بيناه و جوز للمؤجر أن يلجأ إلى قاضـي اهنمـور المسـتعجلة لطلـب إخـالء 
، ولكـــن قاضـــي اهنمـــور المســـتعجلة غيـــر مخـــتص بـــالحكم بطـــرد  ( 10161) العـــين وطـــرد المســـتأجر فـــي هـــذه الحالـــة

ســتعجلة وإخــالء العــين إذا قــام نــزاع جــدي  فــي صــحة اإلخــالء ، هنن اهنحكــام التــي تصــدر مــن المســتأجر بصــفة م
 . ( 01566) قاضي اهنمور المستعجلة ال يجوز أن تمس اصل الدعوى 

 المسئولية الجنائية عن التبديد :  -426

العـين ، هنن المفـروض أن هذا وال يتصور هنا أن يطلب المؤجر فسخ اإليجار لعدم قيام المستأجر بالتزامه من رد 
 العين ال ترد إال عند انت اء اإليجار فال معنى لطلب الفسخ .

ولكن يوجد بـدل هـذا الجـزاء جـزاء آخـر خـاص بإيجـار المنقـوالت ، فـإن المسـتأجر إذا لـم يـرد منقـواًل تسـلمه 
،  ( 01567) قـول المـؤجر عمـًدابعقد إيجار في الميعاد المحدد للرد ، جـاز أن يعـد هـذا تبديـًدا أن يعـدم المسـتأجر المن

 . ( 01568) وكذلك يعد تبديًدا أن يبيع المستأجر المنقول المؤجر أن يرهنه
                                                 

لعةين فةي الوقةت ذاتةه ، كةان ( وإذا كان التأخر في رد العين ناشئاً عن فعل المستأجر وعن فعل شةخص يطالةب باسةتحقا  ا 19113) 
( وكثيةرا مةا يشةترط المةؤجر إلةزام  99ص 12م 1899ينةاير سةنة  11للمؤجر أن يرفع دعواه على االثنين معةا ) اسةتئناف مخةتلط 

المستأجر برد العين المؤجرة وما عليها من زراعة لتكون تعويضا عن عةدم رد األطيةان المةؤجرة وإبقائهةا تحةت يةد المسةتأجر دون 
 341، وسنرى أنه يحسن اعتبار هذا الشرط شرطا جزائيا تجري عليه أحكامه ومنها جواز التخفيض ) انظر ما يلي فقرة وجه حق 

 في الهامل ( . 214في الهامل وفقرة 

   . 411وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 

إخةرا  المسةتأجر التةي تكةون مةدة إجارتةه ( وقد قضت محكمة بنى سويف الجزئية بأنه من المبادل المقررة قانونا أن حالةة  19111) 
وأنةذر بطلةةب اإلخةةالء فةةي نهايةةة المةةدة مةن األمةةور المسةةتعجلة التةةي يخةةتص بةةالحكم فيهةا قاضةةي األمةةور المسةةتعجلة ، ألن وضةةع يةةد 

 3المحامةاة  1824نةوفمبر  12المستأجر يعتبر بةال مسةوت شةرعي فيجةوز إخراجةه قهةرا بةدعوى مسةتعجلة ) بنةي سةويف الجزئيةة 
 – 414ص 144رقةةم 29المحامةةاة  1848مةةارس سةةنة  1( انظةةر أيضةةا فةةي هةةذا المعنةةى : مصةةر الوطنيةةة ) مسةةتعجل (  841ص

 431ص 12م 1891يونيةة سةنة  21 – 24ص 21م 1892ديسمبر سنة  4 – 81ص 11م 1988يناير سنة  19استئناف مختلط 
 . 39ص 29م 1899يناير سنة  1 – 41ص 18م 1891ديسمبر سنة  18 –

 . 411انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة (  19111) 

 1811يونيةةه سةةنة  24محكمةةة جةةنح السةةين  – 421 – 2 – 1811داللةةوز  1819يونيةةه سةةنة  49( محكمةةة جةةنح نةةيس  19112) 
 . 1811أ سطس سنة  2جازيت دي تربيبينو 
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وعلى ذلك قد يكون للمـؤجر ضـد المسـتأجر دعـاوى ثـالث إلجبـراه علـى رد العـين المـؤجرة : اهنولـى دعـوى 
والثانية دعوى اإلخـالء بصـفته مـؤجًرا استحقاق باعتباره مالًكا للعين المؤجرة إذا كان مالًكا ل ا وهذه دعوى عينية ، 

وهذه الدعوى شخصـية يسـتمدها مـن عقـد اإليجـار سـواء كـان مالًكـا أو لـم يكـن ، والثالثـة دعـوى جنائيـة هـي دعـوى 
 . ( 01569) التبديد يقيم ا على المستأجر إذا كانت العين المؤجرة منقواًل وبددها هذا اهنخير

 غير قابل لالنقسام  : التزام المستأجر برد العين المؤجرة  -427

هذا و الحظ أن التزام المستأجر بالرد كالتزام المؤجر بالتسليم غير قابل لالنقسام ف!ا استأجر العين عدة أشخاص 
، أو مات المستأجر وترك ورثـة متعـددين ، فـالمؤجر أن يطالـب أي واحـد مـن م بـرد العـين بأكمل ـا ، ال باالقتصـار 

جـع علـي البـاقين . أمـا حـا المـؤجر فـي التعـو ض فينقسـم ، و رجـع المـؤجر علـي علي رد رخصته من ـا ، ول ـذا ير 
كل  بمقدار نصـيبه فـي التعـو ض ، ولـو كـان مـن يرجـع عليـه مسـتعدًا لـرد حصـته فـي العـين المـؤجرة لمـا تقـدم مـن 

قــد ســبا االلتـزام بــالرد ال ينقســم . ولمــن كــان مسـتعدًا أن يــرد حصــته أن يرجــع علــي مــن كـان مقصــورا فــي ذلــك . و 
 .  ( 10140) بيان مثل ذلك . وقد سبا بيان مثل هذا عند الكالم في التزام بتسليم العين

 العين المؤجرة زادت شيئاً  -المطلب الثاني

 أنواع المصروفات التي ينفقها المستأجر  :  -428

و قــــد ينفــــا المســــتأجر مصــــروفات علــــي العــــين المــــؤجرة ، وهــــذه المصــــروفات إمــــا تكــــون مصــــروفات ضــــرور ة أ
 مصروفات نافعة أو مصروفات كمالية . 

ولم ينص المشـرع فـي عقـد اإليجـار علـي حكـم خـاص بالمصـروفات الضـرور ة  وبالمصـروفات الكماليـة ، 
 فتسري بالنسبة إلي ا القواعد العامة . أما المصروفات النافعة فقد أورد في شأن ا نصًا خاصًا سنبحثه فيما يلي . 

                                                                                                                                                                    

مةايو سةنة  3محكمةة كةان االسةتئنافية  – 1892ديسمبر سنة  2جازيت دي باليه  1892نوفمبر سنة  2( محكم جنح ليل  19119) 
 . 13ص 1811مجموعة أحكام كان  1819

( وذهب رأي إلى أنه يجوز كذلك للمؤجر أن يرفع دعوى استرداد الحيازة علةى المسةتأجر إذا  يةر هةذا حيازتةه فوضةع  19118) 
باعتبار أن المستأجر كةان يحةوز العةين يده على لعين المؤجرة ال كمستأجر بل كمالك العين ، فيرفع المؤجر دعوى استرداد الحيازة 

 ( . 812فقرة  1نيابة عنه ) بودري وفال 

 . 418فقرة  – 412انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 
  411وانظر في ذلك اإليجار المؤلف فقرة  – 299أنظر أنفاً فقرة  ( 19129) 
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 والمصروفات الكمالية  : المصروفات الضرورية  -429

فإذا أنفا المستأجر مصروفات ضرور ة لحفظ العين ، وجب تطبيا القواعد العامة كما قدمن ا ، وهذه تقضي بأن" 
 1/ 11810علي المالك الذي يرد إليه ملكه أن يؤدي إلي الحائز جميع مـا أنفقـه مـن المصـروفات الضـرور ة ) م 

ور ة لحفظ العين يلتزم ب ا المؤجر ، و جوز أن يقوم المستأجر و رجع ب ا مدني ( وقد قدمنا أن المصروفات الضر 
. وللمستأجر  ( 10141) مدني 180علي المؤجر تطبيقا للقواعد العامة المنصوص علي ا في الفقرة اهنولى من المادة 

ي / مـــدني ( ، كمـــا أن لـــه حـــا االمتيـــاز علـــ216حـــا حـــبس العـــين المـــؤجرة حتـــى يســـتوفي هـــذه المصـــروفات ) م 
مــدني أمــا العقــار ( فاالمتيــاز عليــه للمقــاول أو الم نــدس اللــذين قامــا باهنعمــال الالزمــة 1110المنقــول المــؤجر ) م 

 مدني (  1118لحفظ العين ) م 

أم المصـروفات الكماليــة التــي ينفق ـا المســتأجر فــي زخرفـة العــين وتز ن ــا ، كزخرفـة أســقف الغــرف وتكســية 
ش اهنرض بالمشــمع أو تغيــر خشــب اهنرضــية بخشــب باركيــه وزراعــة الحديقــة بمــا الحيطــان بــالورق أو تلو ن ــا وفــر 

يستلزم ذلك مـن أسـمدة وتقـاوي وشـجيرات ، ف ـذه أيضـَا تسـري فـي شـأن ا القواعـد العامـة ، وتـنص الفقـرة الثالثـة مـن 
يطالـب بشـيء مدني في هذا الصدد علي ما يأتي  :" فإذا كانت المصروفات كمالية فلـيس للحـائز أن  180المادة 

من ا ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما استحدثه من منشآت علي أن يعيد الشيء إلـي حالتـه اهنولـي ، إال إذا أختـار 
المالك أن يستبقي ا مقابل دفع قيمت ا مستحقة لإلزالة" وقد قـدمناه أ ، المـؤجر ال يلتـزم ب ـذه المصـروفات الكماليـة ، 

يطالبـه ب ـا ، وإذا تـرك مـا اسـتحدثه مـن منشـآت كماليـة كمـا لـم يجـز لـه أن  فليس له عند رد العين إلـي المـؤجر أن
يطالب المؤجر بـأي تعـو ض عن ـا . ولكـن لـه أن ينوع ـا مـن العـين المـؤجرة ، وفـي هـذه الحلـة يلتـزم بإعـادة العـين 

 زالة إلي أصل ا بعد أن ينزع المنشآت و جوز للمؤجر أن يمنعه من نزع ا إذا دفع له قيمت ا مستحقة لإل

وإذا وجب علي المؤجر أن يرد للمستأجر ما أنفقه من مصروفات ضرور ة لحفـظ العـين ، أوجـب عليـه أن 
يدفع قيمة المنشآت الكمالية مستحقة اإلزالة علي الوجه الذي بيناه ، فإن له أن يطلب من القاضي أن يقرر ما يراه 

مــدني" أن يقضــي بــأن يكــون الوفــاء علــي أقســاط دور ــة  182مناســبًا للوفــاء ب ــذا االلتــزام ، وللقاضــي طبقــًا للمــادة 
بشـــرط تقـــديم الضـــمانات الالزمـــة . وللمالـــك أن يتحلـــل مـــن هـــذا االلتـــزام إذا هـــو عجـــل مبلغـــًا يـــوازي قيمـــة اهنقســـاط 
مخصوما من ا فوائدها بالسـعر القـانوني لغايـة مواعيـد اسـتحقاق ا" و غلـب فـي المصـروفات الضـرور ة والمصـروفات 

 ال تكون من الجسامة بحيث تبرر أن يتقدم المؤجر للقاضي ب ذا الطلب . الكمالية أ

                                                 
 221أنظر أنفاً فقرة  ( 19121) 
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 المصروفات النافعة  :  -431

نـص قـانوني  : وقـد ينفـا المسـتأجر علــي العـين المـؤجرة مصـروفات نافعـة وهــذه قـد تكـون مصـروفات ينفق ـا علــي 
فــال  ( 10142) لتــزم بــإجراء هــذه الترميمــاتالترميمــات التأجير ــة الالزمــة للعــين المــؤجرة ، وقــد قــدمناه أن المســتأجر ي

 يرجع بشيء مما صرفه في هذا الشأن علي المؤجر . 

وقد تكون هذه المصروفات أنفق ا المستأجر للقيام بترميمات ضرور ة لالنتفاع بالعين المؤجرة ،وهذه يرجع 
العـين المـؤجرة بنـاء  وقد تكـون مصـروفات أوجـد ب ـا المسـتأجر فـي ( 10149) ب ا علي المؤجر بالشروط التي قدمناها

أو غرســًا ، ا, غيــر ذلــك مــن التحســينات ممــا يز ــد فــي قيمــة العقــار المــؤجر ، كــأن أدخــل الميــاه والنــور والغــاز فــي 
العين المؤجرة ، أو أكثر من مرافـا العـين وحسـن مـن اسـتغالل ا ، أو شـا مصـرفًا أو ترعـة فـي اهنرض الزراعيـة . 

مـن التقنـين المـدني علـي مـا يـأتي   112اإليجـار ، إذا تـنص المـادة  وقد ورد في هذه المصروفات نص خـاص بعـد
 : 

إذا وجـد المسـتأجر فــي العـين المــؤجرة بنـاء أو غرســًا أو غيـر ذلـك مــن التحسـينات ممــا يز ـد فــي قيمـة العقــار ،  -1
عقـار ، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء اإليجار ما أنفقـه فـي هـذه التحسـينات أو مـا زاد فـي قيمـة ال

 ما لم يكن هناك اتفاق بغير ذلك" 

فــإذا كانــت تلــك التحســينات قــد اســتحدثت دون علــم المــؤجر أو رغــم معارضــته ، كــان لــه أيضــا أن يطلــب مــن  -2
المستأجر إزالت ا . وله أن يطلب فوق ذلك تعو ضا عـن الضـرر الـذي يصـيب العقـار مـن هـذه اإلزالـة إن كـان 

 التعو ض مقتض" 

ؤجر أن يحتفظ ب ذه التحسينات مقابل رد إحدى القيمتين ذكرهما ، جـاز للمحكمـة أن تنظـره فإذا كان اختار الم -9
وهذا النص يورد أحكامًا تخالف قليال اهنحكام التي تقررها القواعـد العامـة فـي شـأن  ( 10141) إلي أجل الوفاء ب ا

                                                 
 وما بعدها  492أنظر أنفاً فقرة  ( 19122) 
  229أنظر أنفاً فقرة  ( 19124) 
من المشروع التمهيدي علي وجه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  284تاريخ النص  : ورد في هذا النص في المادة  ( 19123) 

ة المدني الجديد ، فيما عدا الفقرة الثانية من المشرع التمهيدي كانت تشترط إذا طلب المؤجر إزالة التحسينات ال تعود عليه بأيةة فائةد
وفي لجنة المراجعة حذف الحكم الخاص بضرورة إثبات عدم فائدة التحسينات من الفقرة الثانية ، وأدخلت بعض التعةديالت لفظيةة ، 

 "في المشروع النهائي . وفي اللجنةة التشةريعية لمجلةس النةواب أدخلةت تعةديالت لفظيةة أخةري 121وأقرت اللجنة النص تحت رقم 
ي أن المؤجر يكون له الحق عند انقضاء اإليجار في استيفاء ما استحدثه المستأجر مةن التحسةينات حتى يكون معني النص واضحاً ف

في مقابل رد إحدى القيمتين ما أنفقه المسةتأجر فةي التحسةينات أو مةا زاد فةي قيمةة العقةار حتةى لةو كةان المسةتأجر قةد اسةتحد  هةذه 
 3) مجموعة األعمال التحضيرية  182ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 129، رقم  "التحسينات دون علم المؤجر أو ر م معارضته

 (  112ص  -113ص 
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ان المسـتأجر أوجـد مدني ( كما سنري وهي تميز بين ما إذا كـ 121-121و2/ 180المصروفات النافعة ) م 
البناء أو الغرس أو التحسينات اهنخري بعلم المؤجر دون معارضته ، أو أوجدها دون علمـه أو رغـم معارضـته 
. فنتكلم في كل هذين الفرضين ، ثم فيما للمستأجر من حا المجلس وفيما للمؤجر من حا في أن ينظر إلي 

يجــار يكــون للمــؤجر فــي أن يســتبقي التحســينات بقيمت ــا أجــل وفــيمن تكــون لــه ملكيــة المبــاني والغــراس أثنــاء اإل
حســب تقــو م الخبــراء مســتحقة البقــاء أو مســتحقة اإلزالــة بحســب االتفــاق . وقــد يكــون االتفــاق علــي أنــه لــيس 

وقد يتفا علي أن المستأجر يقوم بتحسينات  ( 10141) للمستأجر أن يستحدث المؤجر ما استحدث دون تعو ض

                                                                                                                                                                    

من استأجر أرضا زراعية و رس فيهةا أشةجارا ، فلفةا يجةوز لةه قلعهةا إال إذا كانةت  483/391ويقابل النص في التقنين القديم  : م 
نه وإلزام المسةتأجر بمصةاريف النقةل وبةين إبقائهةا ودفةع شجيرات معدة للنقل ، وللمؤجر الخيار بين قلع األشجار المغروسة بدون إذ

 قيمتها للمستأجر حسب التقويم . 
 وفي حالة ما إذا أراد قلعها ، لزمه أن ينتظر الزمن الذي يوافق نقلها فيه عادة  – 481/392م 

 وسنورد في المتن ما يوجد خالف بين أحكام التقنين القديم وأحكام التقنين المدني الجديد ( 
 ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى  : 

) مطابق فيما عدا أن التقنين السوري يميز إذا كانت التحسينات بموافقة المؤجر أو كانةت بغيةر موافقتةه 118 التقنين المدني السوري
وال  –بدون علمةه أو  ةم معارضةته  ، أما التقنين المصري فيميز بين ما إذا كانت التحسينات بعلم المؤجر ودون معارضته أو كانت

فر  في الحكم ، فإن التحسينات إذا استحدثت إذا استحدثت بعلم المؤجر ودن معارضته كان هذا موافقةة ضةمنية منةه تعةدل الموافقةة 
 الصريحة ، وإذا استحدثت ر م معارضته أو بغير علمه فإنه يكون  ير موافق فعال أو حكماً ( 

 ) مطابق (  181م  :  التقنين المدني الليبي
: إذا انقضةةت اإلجةةازة وكةان المسةةتأجر قةةد بنةي فةةي المةأجور بنةةاء أو  ةةرس فيةه أو أشةةجارا أو قةةام  223:   التقنةين المةةدني العراقةي

بتحسينات أخري مما يزيد في قيمته ، وكان ذلك علي الر م من معارضته المؤجر أو دون علمه ، ألزم المسةتأجر بهةدم البنةاء وقلةع 
 وإزالة التحسينات فإذا كان ذلك يضر بالمأجور ، جاز للمؤجر أن يمتلك ما أستحدثه المستأجر بقيمته مستحقاً للقلع .  األشجار

أما إذا أحد  المستأجر األقل شيئاً من ذلك بعلم المؤجر دون اعتراض منه ، فإن المةؤجر يلتةزم بةأن يةرد المسةتأجر األقةل ممةا أ  -2
 جور ، مل لم يكن هناك اتفا  خاص يقضي بغير ذلك . نفقه أن ما زاد في قيمة المأ

فإذا أحد  المستأجر شيئاً من ذلك بأمر المؤجر ، فإن المؤجر يلتزم بةأن يةرد للمسةتأجر مةا أنفقةه بالقةدر المعةروف ، مةا لةم يكةن  -4
 هناك اتفا  يقضي بغير ذلك . 

( اسةتحدا  التحسةينات بةأمر المةؤجر  : فيةرد للمسةتأجر  1) ) والتقنين العراقي يميز بين فروض ثالثة ويجعل لكل فرض حكمه  : 
استحدا  التحسينات بعلم المؤجر ودون معارضته  : فيرد للمستأجر األقةل ممةا أنفقةه أو مةا  -2ما أنفقه بحي  ال تزيد علي المألوف 

دا  التحسةينات دون علةم المةؤجر أو اسةتح -4زاد في قيمة العين وفي هذا تتفق أحكام التقنةين العراقةي مةع أحكةام التقنةين المصةري 
أنظر  –ر م معارضته  : فيلزم المستأجر باإلزالة إال كانت اإلزالة تضر بالعين فيستبقي المؤجر التحسينات بقيمتها مستحقة اإلزالة 

 (  839فقرة  – 831عباس حسن الصراف فقرة 
تأجر بنايات أو أ راساً أو  يرهةا مةن التحسةينات التةي زادت فةي : إذا ،أنشأ المس  194م تقنين الموجبات والعقود اللبناني المستأجر

قيمة المأجور ، وجب علي المؤجر أن يعيد إليةه فةي نهايةة اإلجةازة إمةا قيمةة النفقةات وإمةا قيمةة التحسةين علةي شةرط أن تكةون تلةك 
أن تلةك التحسةينات ال تعةود عليةه  التحسينات قد أجريت مع علمه وبةدون معارضةته . وإال فيحقةق للمةؤجر بعةد إقامتةه البرهةان علةي

أما إذا أثةر المةؤجر أن  1بفائدة ما ، أن يطلب من المستأجر نزعها وتعويضه عند االقتضاء عن اإلضرار التي تصيب العقار من هذ
 يحتفظ بالتحسينات ويدفع أحدي القيمتين المتقدم ذكرهما ، فيجوز للقاضي أن يعين له مهال ألدائها . 

اللبناني مع أحكةام التقنةين المصةري ، فيمةا عةدا أن التقنةين اللبنةاني ، كالمشةروع التمهيةدي المصةري ، يشةترط ، إذا  ) أحكام التقنين
 طلب المستأجر إزالة التحسينات التي أجريت بغير علمه أو ر م معارضته ، أن يثبت أن هذه التحسينات ال تعود عليه بفائدة ( 

  198ص  48م 1822مايو سنة  23وقرب  – 191ص  14م 1891يناير سنة  8استئناف مختلط  ( 19121) 
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وهكـذا يتنـوع اتفـاق المتعاقـدين ، و نفـذ مـا  ( 10146) لكًا للمؤجر عند االنت اء اإليجـارفي العين المؤجرة وتكون م
  ( 10144) اتفقا عليه ما دام غير مخالف لآلداب وال النظام العام

فإذا لم يوجد اتفاق ، واقتصر المـؤجر علـي الموافقـة الصـر حة أو الضـمنية بـأن يعلـم ولـم يعـارض ، فـإن الفقـرة  -1
مدني تقتضـي بـأن يسـتبقي المـؤجر البنـاء أو الغـراس أو التحسـينات اهنخـرى هننـه كـان  112اهنولي من المادة 

موافقًا علي استحداث ا ، و رد للمستأجر عند ن اية اإليجار أقـل القيمتـين ، مـا أنفقـه فـي هـذه التحسـينات أو مـا 
أرض مملوكـة لغيـره وهذا الحكم يتفا مع القواعـد العامـة فـي حالـة مـن يقـيم منشـآت علـى  ( 10148) زاد في قيمته

مـدني  180/2وتحيـل علي ـا المـادة  –مـدني  121وهو يعتقد بحسن نية أن له الحا في إقامت ـا  .فـإن المـادة 
تقضي بأال يكون لصاحب اهنرض أن يطلب اإلزالة  . و رد لصاحب المنشآت أقل القيمتين  ، ما أنفا فـي  –

مــدني تجيــز لصــاحب  121يمــة اهنرض . ولكــن المــادة المنشــآت ) قيمــة المــواد وأجــرة العمــل ( أو مــا زاد فــي ق
مدني ذلك . فـال يجـوز إذن للمسـتأجر أن  112المنشآت نزع ا مع إعادة العين إلى أصل ا  ، وال تجيز المادة 

يطلــب نــزع التحســينات إذا أراد المــؤجر اســتبقاءها  ، خالفــًا لمـــا تقضــي بــه القواعــد العامــة ، و جــب عليـــه أن 
مـدني تفـرض أن العـين المـؤجرة عقـار  ، ففـي  112ين المتقـدم ذكرهمـا  . ولمـا كانـت المـادة يكتفي بأقل القيمت

المنقول ) كما إذا كانت العين المؤجرة سيارة واستحدث في ا المستأجر تحسينات  (يجب تطبيـا القواعـد العامـة 
خــذ أقــل القيمتــين . أمــا المتقــدم ذكرهــا  ، فيجــوز لمســتأجر الســيارة أن يطلــب نــزع التحســينات إذا لــم يرضــى بأ

التقنين المدني القديم فأحكامه تختلف  ، و جـب التمييـز فـي ع ـد هـذا التقنـين بـين المصـروفات النافعـة والبنـاء 
 والغراس .

فإذا قام المستأجر بمصروفات نافعة للعين ، فقد كانت القواعد العامة تقضى بأن للمستأجر أن يرجع على المؤجر 
أنفقه أو ما زاد في قيمة العين  ، و كون للمستأجر أن يحـبس العـين حتـى يسـتوفى مـا يسـتحقه بأقل القيمتين  ، ما 

                                                 
وقد قضت محكمةة الةنقض بأنةه متةي كةان العقةد اإليجةار  – 144ص  12جازيت  1822مارس سنة  29استئناف مختلط  ( 19121) 

المةؤجر منصوصاً فيه علي أن كل ما يحدثه المستأجر في األعيان المؤجرة من إصالحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمةؤجر ، ثةم بةاع 
هذه األعيان ، فكل الحقو  التي كسبها المةؤجر قبةل المسةتأجر مةن هةذا العقةد تعتبةر مةن ملحقةات المبيةع ، فتنتقةل بحكةم القةانون إلةي 
المشتري . وتبعاً لذلك يكون المشتري حق المطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله  ير المشروع بتلك األعيةان ) نقةص 

 (  94ص  11رقم  4ة مجموعة أحكام النقض نوفبر سن 22مدني 
  131فقرة  – 111أنظر في تنوع هذه االتفاقيات بودري وقال فقرة  ( 19122) 
مةدني ( وال يكفةي  191وهذا يشةمل إدخةال معةدات الميةاه والنةور الكهربةائي والغةاز والتليفةون والراديةو ومةا إلةي ذلةك ) م ( 19129) 

مةدني ( بتةرك المسةتأجر  191عةدات أن يكةون ملزمةاً بموجةب نةص القةانون ) المسةتأجر ليعتبر المؤجر موافقةاً علةي إدخةال هةذه الم
يدخلها في العبن المؤجرة ، فقد يكون مع ذلك  ير موافق عليها ، ال بمعني أن يكون لةه الحةق فةي منةع المسةتأجر مةن إدخالهةا ، بةل 

ي أحكام التحسينات التي تدخل العين المؤجر بغيةر موافقةة بمعني أن يكون له الحق في نهاية اإليجار في طلب إزالتها ، وعندئذ تسر
وانظر عكس ذلك وأن التزام المؤجر بترك المستأجر يدخل هذه التحسينات يقةوم مقةام الموافقةة  – 342المؤجر ) انظر ما يلي فقرة 

القةانون الفرنسةي الصةادر  مةن 22( هذا وتقضي المةادة  413ص  112عليها فال يجوز للمؤجر طلب اإلزالة محمد علي إمام فقرة 
 بالترخيص للمستأجر في إدخال المياه والكهرباء والغاز  1839سنة  رفي أول سبتمب
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فقرة ثانية مدني قديم (  . ولكن القضاء المصري جـرى بـأن المسـتأجر ال يرجـع بشـيء  491فقرة ثانية / 601) م 
بدعوى أن المستأجر ملـزم بـرد العـين بالحالـة  ( 1) على المؤجر بسبب المصروفات النافعة التي ينفق ا على العين .

،وهنن  ( 1) التي هي علي ا وقت الرد فال يسترد ما زاد في ا وال يعوض ما نقص من ا إال إذا كان التلف بتقصير منه
المصـروفات النافعـة التـي أنفق ـا المسـتأجر إنمـا أراد ب ـا فائدتـه هـو ال فائـدة المـؤجر حتـى يسـتكمل االنتفـاع بــالعين 

، وكذلك ال يسطيع الرجوع بدعوى اإلثراء بال سبب هنن هذه الـدعوى فـي   ( 2)  يستطيع الرجوع بدعوى الفضالةفال
التقنين المدني القديم كانت دعوى احتياطية ال يجوز االلتجاء إلي ا إذا كان هناك عقد يحدد العالقات بين الطرفين  

جرة مــن تحســينات  ، بشــرط أن يعيــد العــين الــى حالت ــا .ولكــن يســتطيع المســتأجر نــزع مــا أوجــده فــي العــين المــؤ 
  ( 9) اهنصلية .

مــن  61وإذا أقــام المســتأجر بنــاء فــي العــين المــؤجرة  ، وجــب تطبيــا القواعــد العامــة فــي التقنــين المــدني القــديم ) م 
ئـه  . فـإن طلـب ، وهـذه تقضـى بـأن يكـون للمـؤجر الخيـار بـين طلـب إزالـة البنـاء وطلـب إبقا  ( 1) التقنين الوطني (

إزالتـه فعلــى المســتأجر أن يقــوم بــذلك عــل نفقتــه  ، وعليــه أن يــرد العــين إلــى أصــل ا أو يــدفع تعو ضــًا للمــؤجر عمــا 
أحدثه من الخسارة بسبب إزالة البناء  .وإن طلب المؤجر إبقـاء البنـاء . فعليـه أن يـدفع للمسـتأجر تعو ضـًا هـو أقـل 

. وهنـاك رأي يـذهب إلـى أن علـم المـؤجر  ( 1) وما زاد في العـين بسـبب البنـاء القيمتين  ، قيمة البناء مستحا ال دم
بالبنــاء وســكوته عليــه يعــد رضــاء ضــمنيًا بــه  ، فيلتــزم بــدفع مــا زاد فــي قيمــة العــين بســبب البنــاء إذا أراد إبقــاءه  . 

لـى ذلـك ال يعـدل مـن ولكن الـرأي الـراجح أن مجـرد علـم المـؤجر بـأن المسـتأجر بينـي فـي العـين المـؤجرة وسـكوته ع
حقه  ، بل يبقي له حا الخيار المتقدم  ، هذا ما لم يتبـين جليـًا مـن الظـروف أن المـؤجر أراد بسـكوته النـزول عـن 

،وإذا طلـب إخـالء العـين  ( 9) .وال يتقيد المؤجر بميعـاد معـين فـي اسـتعمال حـا خيـاره  ( 2) حقه في الخيار المذكور
معناه أنه يطلب إزالة البناء من اهنرض وتسليم ا له خالية بعـد إعادت ـا إلـى أصـل ا المؤجرة وتسليم ا إليه كان هذا 

ن وتكـون المحكمــة المختصــة بـالحكم بــإخالء العــين مختصـة بإزالــة م مــا بلغـت قيمتــه هنن طلــب إزالـة البنــاء يتفــرع 
 . ( 1) عن الطلب االصلى وهو إخالء العين

رة  ، فقد ورد في هذا الشأن نصوص خاصة في التقنين المدني القديم وإذا غرس المستأجر أشجارًا في العين المؤج
 ( 2) 182 – 911/181-911هي نصوص المادتين 

و تبــين مــن هــذه النصــوص أنــه يجــب التفر ــا بــين حــالتين  : إذا كــان مــا غرســه المســتأجر شــجيرات معــدة للنقــل 
Pepinieres  ففــي الحالــة  ( 9) مسـتأجر دون إذن المــؤجر، أو كـان مــا غرســه أشـجارًا مثبتــه فــي االرض غرســ ا ال

 االولى يكون للمستأجر قلع ما غرسه من الشجيرات
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. أمــا فــي الحالــة الثانيــة فيكــون   ( 1) هنن ــا بطبيعت ــا معــدة للنقــل مــن مكــان الــى آخــر وليســت مثبتــه فــي اهنرض 
دة اهنرض إلى أصل ا  ، ولكنـه المؤجر بالخيار بين أن يطلب من المستأجر قلع اهنشجار المغروسة بدون إنه وإعا

يجب إذا اختـار ذلـك أن ينظـر الـزمن الـذي يوافـا فـي النقـل فـال يصـلح أن يطلـب مـن المسـتأجر نقـل اهنشـجار فـي 
وبــين أن يطلــب مــن  –وإلــى هنــا يتفــا الحكــم فــي حــالتي البنــاء والغــرس  –وقــت إذا فعــل فيــه ذلــك ماتــت اهنشــجار 

ن يدفع له تعو ضًا هو قيمة الشجر مستحا البناء  ، وهنا يختلف حكـم المستأجر إبقاء الشجر في اهنرض بشرط أ
الغراس عن حكم البناء فقد تقـدم أن المـؤجر فـي الحالـة اهنخيـرة يـدفع أدنـى القيمتـين قيمـة البنـاء مسـتحا ال ـدم ومـا 

ي يغـرس أشـجارًا زاد في قيمة اهنرض بسبب البناء  . ومن ذلك نرى أن التقنين المـدني القـديم يعامـل المسـتأجر الـذ
معاملة أفضل مـن معاملـة المسـتأجر الـذي يقـيم بنـاء  . ولـيس هنـاك مسـوأ للتفر ـا بـين المعـاملين  ، ولـذلك سـوى 

 ( 2) التقنين المدني الجديد بين ما كما رأينا .
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 المستأجر أوجد البناء أو الغرس أو التحسينات األخرى دون علم المؤجر أو رغم معارضته : -432

ك أن المؤجر يكون غير موافا فعاًل على التحسينات التي استحدث ا المستأجر إذا تمت رغم معارضته ، ومعنى ذل
مـدني بـأال  112أو غير موافا علي ا حكمًا إذا تمـت دون علمـه . ومـن أجـل ذلـك تقضـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

كان يجبر في حالة موافقته ، بـل يكـون لـه  يجبر المؤجر على استبقاء البناء أو الغراس أو التحسينات اهنخرى كما
وجــب علــى المســتأجر أن ينزع ــا مــن العــين  ( 1) الخيــار بــين أن يطلــب إزالت ــا أو اســتبقاءها  . فــإن طلــب إزالت ــا 

المـــؤجرة وان يعيـــد العـــين إلـــى أصـــل ا  ، وللمـــؤجر أن يطلـــب تعو ضـــًا عـــن الضـــرر الـــذي يصـــيب العقـــار أن كـــان 
طلــــب اســــتبقاءها  ، فعليــــه أن يــــرد للمســــتأجر أدنــــى القيمتــــين  ،مــــا انفقــــه فــــي هــــذه  . وأن ( 2) للتعــــو ض مقــــتض

التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار  ، كما كان يفعل في حالة موافقته على التحسينات  . وهذا الحكـم ال يختلـف 
و يعلــم ذلــك  ، دون إال قلــيال عــن حكــم القواعــد العامــة فــي حالــة مــن يقــيم منشــآت علــى أرض مملوكــة لغيــره  ، وهــ

تقضـــي بـــأن يكـــون  –مـــدني  2/ 180وحليـــل علي ـــا المـــادة  -مـــدني 121رضـــاء صـــاحب اهنرض  . فـــإن المـــادة 
لصاحب اهنرض طلب ازالة المنشآت على نفقة من أقام ـا مـع التعـو ض إن كـان لـه وجـه  ، وإلـى هنـا يفـا الحكـم 

شـآت  ، وجـب أن يـدفع قيمت ـا مسـتحقة اإلزالـة أو مـا زاد في اإليجار مع القواعد العامـة  . فـإذا اختـار اسـتبقاء المن
في قيمة اهنرض بسبب ا  ،وهنا يختف الحكم في اإليجار هنن المـؤجر يـرد مـا أنفـا فـي التحسـينات ) ولـيس قيمت ـا 

 ( 1) مستحقة اإلزالة (

 لمن تكون ملكية المباني والغراسأثناء اإليجار  : –حقوق المستأجر والمؤجر 

، كــان   ( 2) المــؤجر أن يــدفع للمســتأجر تعو ضــًا عــن التحســينات وفقــًا لألحكــام التــي تقــدم ذكرهــا وإذا وجــب علــى
 للمستأجر أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفى هذا التعو ض .

مدنى  ، كما رأينا بأن للمؤجر أن يطلب من القاضي منحـه أجـاًل للوفـاء بمـا  112وتقضى الفقرة الثالثة من المادة 
مـدني  ، وهـي تقضـى كمـا  182لمستأجر من التعو ض  . وليس هـذا إال تطبيقـًا لمـا نصـت عليـه المـادة يستحقه ا

بــأن للقاضــي " أن يقــرر مــا يــراه مناســبًا للوفــاء  . . ولــه أن يقضــى بــأن يكــون الوفــاء علــى أقســاط دور ــة  ( 9) رأينــا
إذا هـــو عجـــل مبلغـــًا يـــوازي قيمـــة هـــذه  بشـــرط تقـــديمك الضـــمانات الالزمـــة  . وللمالـــك أن يتحلـــل مـــن هـــذا االلتـــزام

خالفًا للمصروفات الضـرور ة  –اهنقساط مخصومًا من ا فوائدها بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاق ا "  . وهنا 
 يجوز أن تصل المبالغ الي يجب على المؤجر في منحه م لة للوفاء . – ( 1) والمصروفات الكمالية

( إمـا  1يوجده المستأجر في العين المؤجرة ال يخلـو أمـره مـن إحـدى حـاالت ثـالث  : ) هذا البناء أو الغرس الذي 
أن يكون مصيره حتما أن يبقي في اهنرض ملكًا للمؤجر في مقابل تعو ض ن أو بال تعو ض كأن يشترط المـؤجر 
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ذ المستأجر أنقاضه ( وإما أن يكون مصيره حتمًا أن يزال من اهنرض المؤجرة  ، وبأخ 2ذلك على المستأجر  . ) 
( وإما أن يكون مصيره معلقًا على مشيئة  9بعد إعادة اهنرض إلى أصل ا  ، إذا اشترط المؤجر والمستأجر ذلك ) 

المــؤجر إن أراد اســتبقاه وإن أراد طلــب إزالتــه  ،كمــا قــد يكــون هــذا المصــير معلقــًا علــى مشــيئة المســتأجر إذا كــان 
 هناك اتفاق على ذلك .

يكــون هــذا البنــاء أو الغــراس ملكــًا  –البنــاء أو الغــرس يبقــى حتمــا فــي اهنرض ملكــا للمــؤجر  –ولــى ففــي الحالــة اال
للمــؤجر مــن وقــت إنشــائه  ، وال يكــون المســتأجر بالنســبة إليــه إال حــا شخصــي يخولــه االنتفــاع بــه انتفاعــه بــالعين 

لشــخص واحــد هــو المــؤجر  ، فلــه أن  المــؤجرة نفســه  . و كــون البنــاء أو الغــراس مــع االرض عقــارًا واحــدا مملوكــاً 
يرهنـــه رهنـــًا رســـميًا  ، وإذا باعـــه وجـــب التســـجيل  ، وإذا توقـــع عليـــه حجـــز كـــان حجـــزًا عقار ـــًا ال حجـــز منقـــول  ، 

 . ( 2) والمؤجر هو الي يدفع الضر بة المفروضة عليه

ا البناء أو الغراس ملكـًا للمسـتأجر  يكون هذ –البناء أو الغراس يزال حتما عند انت اء اإليجار  –وفي الحالة الثانية 
، وهــو عقــار مــدة اســتقراره علــى اهنرض المــؤجرة  ، ثــم ينقلــب منقــوال بعــد هدمــه وصــيرورته أنقاضــًا  . و ســتطيع 
المســتأجر أن يرهنــه رهنــا رســميًا  ، وإذا بيــع وجــب التســجيل فــي المــدة التــي يعــد في ــا عقــارًا حتــى إذا صــار منقــواًل 

ًٍ أو حجـــز منقـــول بالتفصـــيل المتقـــدم  ، ســـرت عليـــه احكـــام المن قـــول ن وإذا توقـــع عليـــه حجـــز كـــان حجـــزًا عقار ـــًا
.ولكـن ال يصـح للمسـتأجر أن يتمسـك باهنخـذ بالشـفعة إذا  ( 9) والمستأجر هو الـذي يـدفع الضـر بة المفروضـة عليـه

 ( 1) باع المؤجر اهنرض أثناء مدة اإليجار وقبل هدم البناء .

يعيــد البنــاء أو الغــراس مملوكــًا للمــؤجر ملكيــة معلقــة علــى  –مصــير البنــاء أو الغــراس معلــا  –وفــي الحالــة الثالثــة 
شرط واقف هو ظ ور رغبة المؤجر في استبقاء البناء أو الغـراس إذا كـان مصـيره معلقـًا علـى مشـيئته  (  . و أخـذ 

، فيرهنه رسميًا و كون الرهن معلقًا البناء أو الغراس بالنسبة إلى المؤجر حكم العقار المملوك له تحت هذا الشرط  
على الشرط الواقف  ، وإذا بيـع سـجل البيـع  ، وإذا توقـع عليـه حجـز كـان حجـزًا عقار ـًا أمـا بالنسـبة إلـى المسـتأجر 
يعــد البنــاء أو الغــراس مملوكــًا لــه تحــت شــرط فاســخ هــو ظ ــور رغبــة المــؤجر فــي اســتبقاء البنــاء أو الغــراس ) أو 

فـي تـرك البنـاء أو الغـراس إذا كـان مصـيره معلقـًا علـى مشـيئته ( . و عـد عقـارًا مـدة اسـتقراره ظ ور رغبة المسـتأجر 
في اهنرض  ،وهـو مسـتقر حتـى يتحقـا الشـرط الفاسـخ  ، فيرهنـه المسـتأجر رهنـاً  رسـميًا و كـون الـرهن معلقـًا علـى 

 ــًا  ، والمســتأجر هــو الــذي يــدفع الشــرط الفاســخ  . وإذا بيــع ســجل البيــع  ، وإذا توقــع عليــه حجــز كــان حجــزًا عقار 
الضــر بة المفروضــة عليــه و تقاضــى التعــو ض مــن شــركة التــأمين إذا تحقــا الشــرط الفاســخ يعــد المســتأجر كأنــه لــم 
يكن مالكًا للبناء أصـال  ، وتسـقط جميـع تصـرفاته فيـه كبيـع أو رهـن  ، و عـد المـؤجر كأنـه مالكـًا للبنـاء أو الغـراس 
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أي تتقـرر إزالتـه البنـاء أو الغـراس فيـزال  –فيه ن ائية  . وإذا لم يتحقا الشرط الفاسخ  منذ إنشائه وتصبح تصرفاته
  ( 1) ينقلب منقواًل  ، و عد المستأجر مالكًا له من أول االمر بصفته عقارًا ثم بصفته منقواًل . –



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 طبيعة حق المستأجر والتصرف في هذا الحق -الفرع الثالث

 جر حق يجوز له التصرف فيه  :يقابل التزامات المستأ -434

بعد أ فرغنا من بحا التزامات المستأجر  .وجبأن نبين أن هذه اإللتزامات يقابل ا حا للمستأجر  . وما هذا الحا  
إال مجمــوع االتزامــات التــي ترتــب فــي ذمــة المــؤجر نحــوه  ، فــإذا أر ــد اســتخالص الحــا مــن هــذه االلتزامــات كــان 

مــؤجرة واســتغالل ا بــالقيود التــي تتضــمن ا التزامالــت المســتأجر  . التزامــات المســتأجر إجمــاال حــا اســتعمال العــين ال
 . ( 1) قيود ترد على هذا الحا  ، ومن هنا يأتي االرتباط بين التزامات المستأجر وحقه

ــا هــو أن نبــين أنــه حــا شخصــي ولــيس يوجــد حــا عينــي إلــي جانبــه  ، وأن  ــا مــن حــا المســتأجر هن والــذي يعنين
 ر أن يتنازل عن هذا الحا وأن يؤجره من الباطن .للمستأج

 ( جواز التنازل عن هذا الحا للغير وإيجاره من الباطن . 2( شخصية حا المستأجر  . )  1فنبحث إذن  : ) 
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  ( ) حق المستأجر حق شخصي  -المبحث األول

 ليس للمستأجر حق عيني بجانب حقه الشخصي  : -435

شخصـيًا قبـل المـؤجر يخولـه المطالبـة بالتزامـات هـذا اهنخيـر نحـوه مـن تسـليم العـين  ال شك فـي أن للمسـتأجر حقـاً  
وتع دها بالصيانة وضمان التعرض والعيوب الخفية  . وهذا الحا الشخصي ال ينازع ولـم ينـازع فيـه أحـد  . ولكـن 

 هل للمستأجر  ، إلى جانب حقه الشخصي قبل المؤجر  ، حا عيني في الشيء المؤجر نفسهال

. وكــان هــذا الــرأي شــاذًا  ، ثــم أخــذ يتقــوى عنــدما أخــذ اهنســتا   ( 1) هبــت بعــض المحــاكم الفرنســية قــديمًا إلــى ذلــكذ
. ولكـن   ( 1) وطائفـة مـن المحـاكم(  9) ، وجمع حوله نفرًا من الفق ـاء   ( 2) ترولون على نفسه الدفاع عن هذا الرأي

محكمة النقض الفرنسية  . وكان اهنستاذ ترولون نفسه رئيسًا ل ـا فـي ذلـك الع ـد  ، قضـت علـى نظر ـة الـرئيس  ، 
أن لـيس للمسـتأجر إال حـا شخصـي  ، ولـيس لـه أي حـا عينـي   ( 2) وفي الفقه  ( 1) وأصبح اآلن ثابتًا في القضاء

 . 

، ثـــم نـــذكر مـــا يترتـــب مـــن النتـــائج علـــى شخصـــية حـــا   ونبـــدأ بإثبـــات أن المســـتأجر لـــيس لـــه إال  حـــا شخصـــي
 ( 1) المستأجر  ، ونبحث بعد ذلك هل من المرغوب فيه أن يكون للمستأجر حا عيني إلى جانب حقـه الشخصـي 

. 
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 إثبات شخصية حق المستأجر -المطلب األول 

نصار الحا العيني من اهندلة تفسير أدلة الحا العيني وإثبات الحا الشخصي : نفذ أو ال ما يقدمه عادة أ -196
 على صحة مذهب م ، ثم نقيم الدليل على أن المستأجر ليس له إال حا شخصي  . 

 تنفيذ أدلة أنصار الحق العيني  :  -0

 حق المستأجر في التتبع  :  -437

من التقنين المدني الفرنسي ، وتقابل ـا المـادة  1419أهم حجة يقدم ا أنصار الحا العيني هي االستناد إلى المادة 
 من التقنين المدني المصري القديم (  .  981/141من التقنين المدني المصري ) والمادة  601

إن اإليجـار يسـر فـي حقـه إذا كـان ثابـت وتقضي هذه النصوص بأنه إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى الغير ، فـ
التار خ قبل انتقال الملكية ، و قاس علـى ذلـك أيضـا انتقـال حـا عينـي إلـى الغيـر دون حـا الملكيـة ، كحـا انتفـاع 
أو رهن حيازة ، فإن اإليجار ثابت التار خ قبل انتقال الحا العيني يسري في حا المنتفع أو في حا المرت ن رهن 

، إذ أنــه   droit de suitreار الحــا العينــي إن هــذا دليــل علــى أن للمســتأجر حــا التتبــع حيــازة ، و قــول أنصــ
يستطيع أن يحتج بحقه كمستأجر على كل من انتقلت إليه ملكية العين المـؤجرة أو مـن انتقـل إليـه حـا عينـي في ـا  

وشـأن الـدائن المـرت ن ،  ( 10180) ، وشأن المستأجر في ذلك هو شأن المنتفـع  ( 10141) ، وهذا هو حا التتبع بعينه

                                                 

( وإذا اشترط في عقد اإليجار أن المشتري إخرا  المستأجر من العين ولو كةان عقةده سةابقا علةى عقةد البيةع ، ولةم يعةرض  19128) 
عقد اإليجار لما إذا كان المستأجر يتقاضى تعويضا ، فللمستأجر أن يطلب تعويضا ويبقى في العين حتى يستوفي هةذا التعةويض مةن 

مةدني قةةديم (  ، وهةذا حةةق  489/322مةةدني جديةد وم  191وانظةةر أيضةا م  –ي فرنسةي مةدن 1238المةؤجر أو مةن المشةةتري ) م 
 حبس يثبت للمستأجر على العين المؤجرة  .

( وقد كان التمييز بين حق المستأجر وحق المنتفع ، كما يقةول أنصةار الحةق العينةي  ، مفهومةا فةي القةانون الرومةاني ، فقةد  19199) 
مستأجر عقد اإلجار  ، والعقد في القانون الرومةاني ال يولةد إال حقوقةا شخصةية ، ومةن ثةم كةان كان هذا القانون يجعل مصدر حق ال

( أمةا حةةق المنتفةع فةةي القةانون الرومةةاني فقةد كةةان مصةةدره   actio conducteحةق المسةةتأجر حقةا شخصةةيا تحيةة دعةةوى شةخية ) 
ية ، ومن ثم كان حق المنتفع حقا عينيا تحميه دعوى تنقل الحقو  العين per vindicationemالوصية ، والوصية وبخاصة الوصية

(  ، وانتقلت هذه التقاليد إلى القةانون  822وص  122وص  428( ) جيرار الطبعة الخامسة ص  action confessioneعينية ) 

 ين المدني الفرنسي  . ( ومن هذا القانون نتقلت إلى التقن  299وفقرة  291وفقرة  222الفرنسي القديم ) بوتييه في اإليجار فقرة 
وهكذا بقيت تقاليد القانون الروماني بعد أن زالت مبرراتها  ، في القانون الحدي  ينقل العقد الحق العيني كما ينلء الحق الشخصةي  

ومةاني ، ، وحق االنتفاع نفسه يجوز إنشاؤه بالعقةد كمةا يجةوز إنشةاؤه بالوصةية ، فلةم يعةد هنةاك مبةرر للبقةاء علةى تقاليةد القةانون الر
وأصبح اآلن ممكنا أن ينش  عقد اإليجار حقا عينيا للمستأجر كما ينش  عقد ترتيب حق االنتفاع هذا الحق للمنتفع ، يضاف إلى ذلك 
أنه لما كان حق المستأجر في القانون الرومةاني حقةا شخصةيا  ، لةم يكةن يحةتج بهةذا الحةق علةى المشةتري العةين المةؤجرة إال بتعهةد 

للمستأجر  ، وقد أصبح يحتج به في القانون الحدي  بدون هذا التعهد ، مما يشعر بتطور الحق من شخصي فةي  خاص من المشتري
كوالن وكابيتان ودي ألمور أنةديير  – 199ص  134وفقرة  142فقرة  11القانون الروماني إلى عيني في القانون الحدي  ) بيدان 

 (  .  1991فقرة  2
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فكل من هؤالء يستطيع بموجب حا التتبع أن يحتج بحقه على الغير ، وإذا لم يكن هناك شك في أن حا كل من 
 المنتفع والدائن المرت ن هو حا عيني ، فلماذا يقوم الشك في عينيه حا المستأجرَ ! 

مدني فرنسـي ) وهـي اهنصـل  1419لتار خي للمادة وهذه الحجة ال يجوز أن يقام ل ا وزن إذا رجعنا إلى التفسير ا
فــي نصــوص التقنــين المصــري ( ثــم إذا نظرنــا إلــى طبيعــة عقــد اإليجــار باعتبــاره مــن عقــود اإلدارة بــل هــو العقــد 

 الرئيسي في ا ، ثم إذا طبقنا نظر ة االستخالف على الحقوق فيما يتعلا بالخلف الخاص  . 

ي فرنسي يتلخص في أن حا المستأجر فـي القـانون الرومـاني كـان دون شـك مدن 1149فالتفسير التار خي للمادة 
حقــا شخصــيا ، ومــن ثــم كــان ال يحــتج بــه كقاعــدة عامــة علــى المشــتري ، ولــم تتغيــر طبيعتــه فــي القــانون الفرنســي 
 القــديم ، ولكــن مــع ذلــك كــان يســمح للمســتأجر إذا كانــت مــدة إجراتــه طو لــة أن يبقــى فــي العــين المــؤجرة طــول مــدة
اإليجار ولو يبعث العين قبل انقضاء هذهالمادة  ، ولم يكن ذلك في مصلحة المستأجر وحده ، بل كان أيضـا فـي 
مصلحة المالك نفسـه ، هنن المسـتأجر ال يقـدم علـى اسـتئجار عـين لمـدة طو لـة و نفـا مصـروفات باهظـة لتحسـين 

الـة مـا إذا باع ـا المـؤجر ، فجـرت العـادة أن اهنرض واستغالل ا إذا علم أنه م دد في كل وقت بإخالء العين في ح
يشــترط المســـتأجر علـــى المــؤجر أن بيـــع العـــين المـــؤجرة ال يفســخ اإليجـــار ، وأصـــبح هـــذا الشــرط عامـــا حتـــى كـــان 
يفترض وجوده ولو لم يذكر  ، وأصبح ثابتا في تقاليد القانون الفرنسي القديم أن اهنجازات المعقـودة لمـدة طو لـة ال 

 . وفي ع د (  10181) يفسخ ا البيع

يقضــي بـأن إيجــار اهنرض الزراعيـة إذا كانــت  1411أكتـوبر سـنة  6 –ســبتمبر  28الثـورة الفرنسـية صــدر قـانون  
مدته ال تز د على ست سنوات ينفذ في حـا المشـتري إطالقـا ، وإذا كانـت مدتـه تز ـد علـى سـت سـنوات ينفـذ أيضـا 

اهنرض بنفسه ونبه على المستأجر بـاإلخالء فـي ميعـاد سـنة  في حا المشتري  ، إال إذا كان هذا قد ت د بأن يزرع
ولما وضع تقنين نابليون (  10182) وعوضه عما كان يجنبه من ربح لو أنه استمر يستغل اهنرض إلى ن اية اإليجار

، لم يتنبه واضعوه إلى أن بقاء المسـتأجر فـي العـين المـؤجرة بعـد بيع ـا إنمـا كـان مقصـورا علـى اهنراضـي الزراعيـة 
، وهــو اســتثناء مــن القواعــد العامــة هنســباب عمليــة محضــة  ، فعممــوا هــذا الحكــم وجعلــوه  1411قــا لقــانون ســنة طب

شامال لكل إيجـار ، ومـن هنـا أتـى الـنص الـذي يتمسـك بـه أنصـار الحـا العينـي ، ولـيس معنـاه أن المشـرع أراد أن 

                                                 

بةل إن اإليجةار فةي القةانون الفرنسةي القةديم إذا زادت مدتةه علةى تسةع سةنوات  –وما بعدها  282ة ( بوتييه في اإليجار فقر 19191) 
فقةرة  1بودري وقةال  – 3( ) بوتييه في اإليجار فقرة   bail a renteيعطي للمستأجر حقا عينيا وكان يسمى باإليجار ذي الدخل ) 

192  .  ) 
 .   2هامل  842ص  139فقرة  19بالنيول وربير  – 241ص  1221 فقرة 1بودري وقال  – 134فقرة  11( بيدان  19192) 
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لصر حة ، بل هو نتيجة رغبة المشرع يغير منم طبيعة حا المستأجر وهو حا شخصي طبقا للتقاليد والنصوص ا
 .   ( 10189) هنسباب عملية في االحتفاظ بقاعدة قديمة مع تعميم ا كما تقدم

على أن بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد بيع ا ، بصرف النظر عن التفسـير التـار خي الـذي تقـدم ذكـره ، هـو 
رة ، ذلك أن القواعد العامة تقضي بأن عقود اإلدارة ، الحل الذي يتفا معه طبيعة عقد اإليجار وأنه من عقود اإلدا

وعلى رأس ا عقد اإليجار ، تبقى سار ة حتـى بعـد زوال الملكيـة عـن المـؤجر ، فالمالـك ، فـي سـبيل إدارتـه لملكـه ، 
وحتـــى تســـتقر أعمـــال اإلدارة وهـــذا أمـــر يســـتوجبه اســـتقرار التعامـــل ، يجـــب أن تكـــون عقـــود اإليجـــار الصـــادرة منـــه 

وسـار ة فـي حـا مـن يخلفـه علـى العـين المـؤجرة ، وفـي القـانون تطبيقـات عديـدة ل ـذا المبـدأ  ، نـذكر من ــا  محترمـة
المالـك تحــت شـرط فاســخ ) والمشــتري وفـاء فــي التقنــين المـدني القــديم ( يبقــى عقـد اإليجــار الصــادر منـه حتــى بعــد 

لــك الحقيقـي  ، فلـيس بـدعا أن يبقـى عقــد فسـخ حـا ملكيتـه ، والمالـك الظـاهر يبقــى عقـد إيجـاره سـار ا فـي حـا الما
ســار ا فــي حــا المشــتري للعــين المــؤجرة ، ولــيس فــي هــذا إال تطبيــا للمبــدأ العــام  –اإليجــار الصــادر مــن المالــك 

 .   ( 10181) المتقدم الذكر

يضاف إلى ذلك أن سـر ان اإليجـار فـي حـا المشـتري للعـين المـؤجرة لـيس إال تطبيقـا تشـر عيا لمبـدأ عـام آخـر هـو 
، وفي هذا ما يقطع بـأن لـيس للمسـتأجر إال حـا شخصـي ، فقـد  ( 10181) بدأ االستخالف على الحقوق الشخصيةم

مــدني علــى أنــه " إذا أنشــأ العقــد التزامــات وحقوقــا شخصــية تتصــل بشــيء انتقــل بعــد ذلــك إلــى  116نصــت المــادة 
ينتقـل فيـه الشـيء ، إذا كانـت  خلف خاص ، فـإن هـذه االلتزامـات والحقـوق تنتقـل إلـى هـذا الخلـف فـي الوقـت الـذي

مــن مســتلزماته وكــان الخلــف الخــاص بعلــم ب ــا وقــت انتقــال الشــيء إليــه ( فعقــد اإليجــار الصــادر مــن المالــك أنشــأ 
، كمــا يمكــن  ( 10186) التزامــات وحقوقــا شخصــية تتصــل بــالعين المــؤجرة ، و مكــن اعتبــار االلتزامــات محــددة للعــين

قلت ملكية العين بعد ذلك إلى المشتري ، فإن هعذه االلتزامات والحقوق الناشـئة اعتبار الحقوق مكملة ل ا ، فإذا انت
عــن عقــد اإليجــار تنتقــل مــع العــين إليــه  ، أي أن عقــد اإليجــار يصــبح ســار ا فــي حقــه ، وكــل مــا اســتحدثته المــادة 
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مةدني إذ تقةول  : ) ويالحةظ  193( وقد ورد ذكر ذلك صراحة في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المةادة  19191) 
 3لخلف الخاص يتأثر بالعقد الذي لم يكةن طرفةا فيةه  ( ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية أن هذا تطبيق تشريعي للمبدأ القاضي بأن ا

 (  .  184ص 

 .   414فقرة  1( قارن الوسيط  19191) 
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 الفهرس العام

اإليجـار يسـري مدني في هذا الصدد أن عا أغفلت شرط وجوب علم المشتري باإليجار وقت الشراء ، فجعلت  601
 في حقه ولو لم يكن عالما به ما دام ثابت التار خ وسابقا على البيع  . 

راعــي المشــرع فيــه (  10184) مــدني 116مــدني  ، ف ــي تطبيــا تشــر عي للمــادة  601ومــن أجــل ذلــك وجــدت المــادة 
يــتم ل ــذا العقــد  اعتبــارات عمليــة تتعلــا بوجــوب اســتقرار عقــود اإلدارة  ، فأغفــل شــرط علــم المشــتري باإليجــار حتــى

استقراره ، فال يحتج المشتري على المستأجر بأنه كان يج ل وقت الشراء وجود عقد اإليجار ، والمشرع ، إذا عمـد 
إلى تطبيا تشر عي لمبدأ عام سبا أن قرره ، إنمـا يعمـد إلـى ذلـك لحكمـك يتوخاهـا ، قـد تكـون تجليـة لخفـاء يحـيط 

طبيا  ، وقد تكـون تحـو را للمبـدأ العـام العتبـار بيـرر هـذا التحـو ر كمـا فعـل بالمسألة ، وقد تكون تنو  ا بأهمية الت
 في إغفال شرط علم المشتري باإليجار : وقد تكون ل ذا كله أو لغيره من االعتبارات  . 

 من المستأجر في التقدم  : -438

،  droit de prelerenceو قـدم أنصـار الحـا العينـي حجـة أخـرى  ، فيقـولنن إن للمسـتأجر كـذلك حـا التقـدم  
مرافعــات مصــري جديــد و م  621مــن تقنــين المرافعــات الفرنســي ) و قابل ــا م  681و ستخلصــون ذلــك مــن المــادة 

مــدني مصــري جديــد ( وتقضــي هــذه النصــوص بــأن  1011مرافعــات مصــري قــديم ، وانظــر أيضــا م  119/612
راءات نــزع ملكيــة العقــار يســري فــي حــا الــدائنين اإليجــار الثابــت التــار خ قبــل تســجيل التنبيــه بنــزع الملكيــة فــي إجــ

الحاجز ن والراسي عليه المزاد  ، ومعنى ذلك أن هؤالء الدائنين يجب علي م احتـرام حـا المسـتأجر فـي هـذه الحالـة 
، ف و مفضل علي م وال يدخل مع م دائنا عاديا يقسم بين م ثمـن العقـا وقسـمة غرمـاء ، فكـأن لـه حـا التقـدم علـي م  

 . 

،  (  10188) مرافعـات فرنسـي مـأخوذة مـن القـانون الفرنسـي القـديم 681الحجة أيضا ال وزن ل ا  ، فـإن المـادة  وهذه
وقد كان هذا الحكم موجودا فيه ولم يقل أحد مع ذلك إن للمستأجر شـيئا مـن الثابـت يـتمكن بـه مـن اسـتغالل العـين 

 .   ( 10181) المؤجرة كما ينبغي

                                                 

محمةد علةى إمةام فقةرة  -411عبةد الفتةاح عةب البةاقي فقةرة  -229فقةرة  -221( انظر في هذا المعنى سليمان مةرقس فقةرة  19192) 
عبةد المةنعم فةر   –(  2هةامل  111ص  229) ولكن قةارن فقةرة  111منصور مصطفى منصور فقرة  – 421-429ص  113

وقارن عبةد المةنعم  –وما بعدها  143وانظر ما يلي فقرة  – 299ص  219وفقرة  292ص  299وفقرة  23ص  12الصدة فقرة 
 .   42البدراوي ص 

 .   493( بوتييه في اإليجار فقرة  19199) 

بةل إن عقةود اإليجةار  يةر ثابتةة التةاريخ قبةل تسةجيل التنبيةه فنفةذ فةي حةق الةدائنين إذا كانةت مةن  – 132قرة ف 11( بيدان  19198) 
مدني جديةد ( وهةذا يةدل علةى أن الغةرض  1931مرافعات قديم و م  133/141مرافعات جديد و م 121أعمال اإلدارة الحسنة ) م 

التنبيه فيكون للمستأجر حق التقدم ، بل باعتباره من عقود اإلدارة التي يجةب  هو حماية عقد اإليجار ، ال باعتباره سابقا على تسجيل
 أن يتوافر لها الثبات واالستقرار  . 
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مــدني فرنســي  ، ذلــك أن  1419مرافعــات فرنســي بأن ــا مجــرد تطبيــا للمــادة  681ومــن الجــائز أن تفســر المــادة 
تفضيل المستأجر على الدائنين الحاجز ن إنما أتى من أن هؤالء الدائنين إذا باعوا العقار في المزاد العلني وانتلقت 

اع المـدين المنفـذ ضـده ملكيته إلى من رسا عليه المزاد ، نفذ في حا هذا المشتري كل إيجار ثابت التار خ ، ولو ب
العقـار قبـل إجـراءات نـزع الملكيـة ومــن غيـر مـاد علنـي ، فـإن اإليجـار الثابــت التـار خ والسـابا علـى البيـع ينفـذ فــي 

مرافعات فرنسي ما هي إال مجرد تطبيا للمادة  681سالفة الذكر ، فكأن المادة  1419حتى المشتري طبقا للمادة 
 .   ( 10110) مدني فرنسي 1419

الواقع من اهنمر أن نفاذ اإليجار في حا الدائنين ليبس آتيـا مـن ناحيـة أن للمسـتأجر حـا التقـدم علـي م ،  على أن
بل هو آت مـن طبيعـة مركـز المسـتأجر ، فـإن لـه حـا االنتفـاع بـالعين المـؤجرة ، وهـو دائـن فـي التـزام بعمـل ، فـال 

يمكن تصورها ، فال بـد إذن أن يخلـص أه االنتفـاع يخضع لمزاحمة الدائنين بمبالغ من النقود هنن هذه المزاحمة ال 
بالعين المؤجرة وال يزاحمه في ذلك الدائنون اآلخرون ، شأنه في ذلك شأن الدائن في االلتزام باالمتناع عن عمل ، 
إذ لــو التــزم تــاجر بعــدم منافســة تــاجر آخــر وأفلــس التــاجر اهنول ، الخلــص للتــاجر اآلخــر كــل االلتــزام وتعــين علــى 

التفليســة أو يمتنعــوا عــن منافســته ، ونــرى مــن ذلــك أن طبيعــة االلتــزام بعمــل أو االلتــزام باالمتنــاع عــن عمــل  دائنــي
تقضي بأن يخلص للدائن كل حقه دون أن يتحمل مزاحمة الدائنين اآلخر ن ، وال يرجع ذلك إلى أن له حـا التقـدم 

لك أنه لو تحول حا المستأجر إلـى مبلـغ مـن النقـود علي م ، بل يرجع لطبيعة االلتزام ذاته كما قدمنا ، يدل على ذ
، بأن رجع على المؤجر بتعو ض ، فإن المستأجر في هذه الحالـة ، وقـد أصـبحت طبيعـة حقـه تسـمح بالمزاحمـة ، 

 .   ( 10111) يدخل مع الدائنين اآلخر ن في قسمة الغرماء

 حجج أخرى ألنصار الحق العيني  :  -439

 ا أخرى أقل أهمية مما تقدم  ، نذكر من ا ما يأتي  : و سوق أنصار الحا العيني حجج

يعــزز أنصــار الحــا العينــي رأي ــم باالســتناد إلــى القاعــدة التــي تقضــي بوجــوب تســجيل عقــد اإليجــار إذا زادت مدتــه 
( حتـى يسـري  ( 10112) على حد معين ) تسـع سـنوات فـي القـانون المصـري واثنتـي عشـرة سـنة فـي القـانون الفرنسـي

ول مــدة اإليجـــار ، و تخـــذون مـــن هــذا التســـجيل دلـــيال علـــى أن حــا المســـتأجر حـــا عينـــي هنن فــي حـــا الغيـــر طـــ
الحقــوق العينيــة وحــدها هــي التــي تســجل  ، ولــيس هــذا صــحيحا ، هنن بعــض الحقــوق الشخصــية تســجيل أيضــا ، 

                                                 

ومةا قيةل فةي نصةوص القةانون  – 2112فقةرة  2بالنيةول وربيةر وبوالنجيةه  – 211ص  432فقةرة  19( بالنيول وربير  19189) 
 (  .  422اإليجار للمؤلف فقرة الفرنسي ينطبق كذلك على نصوص القانون المصري ) 

 .   1218فقرة  2جوسران  –مكررة ثالثا  1991فقرة  2( كوالن وكابيتان ودي ألمور أندير  19181) 

، ثم انقض هذا الحةد إلةى اثنتةي عشةرة سةنة  1911مارس سنة  24( وكان حد المدة في فرنسا ثماني عشرة سنة في قانون  19182) 
 .   1811يناير سنة  3بدكريتو 
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ا لمـدة فالنزول عن اهنجرة مقدما صحيحا ، هنن بعض الحقوق الشخصية تسجل أيضـا ، فـالنزول عـن اهنجـرة مقـدم
تز د على ثالث سنوات يجب تسجيله حتى يسري فلي حا الغير ، وال شك في أن حا المؤجرة في اسـتبقاء اهنجـرة 

 .  ( 10119) من المستأجر إنما هو حا شخصي فالنزول عنه آلخر يعد تصرفا في حا شخصي

،  ( 10111) حـا الغيـروكذلك المخالصة باهنجرة مقدما لمدة تز د على ثالث سـنوات يجـب تسـجيل ا حتـى تسـري فـي 
على أنه لو صح أن عقد اإليجار يجب تسجيله هنن للمستأجر حقا عينيا ، لوجب تسجيل جميع عقود اإليجـار أيـا 

 كانت مدة العقد  ، ولو لم تزد هذه المدة على تسع سنوات  . 

ل من سبا مـن م مدني من أنه إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فض 149و ستند أنصار الحا العيني إلى المادة 
إلى وضع يده دون غش ، فإذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع مستأجر آخر يده 
على العقار المؤجرة أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره فإنه هو الذي يفضل ، فيقولون إن تفضيل المسـتأجر الـذي سـبا 

قــوق العينيــة هــي التــي تتفاضــل بالســبا إلــى التســجيل ، إلــى تســجيل عقــده دليــل علــى أن حقــه حــا عينــي ، إذ الح
 ولكن هذا القول يس ل رده  . 

مدني ، فيما يتعلا بالمنقول ، ليس إال تطبيقا لقاعدة شخصية حا المستأجر ، وال  149فقد قدمنا أن نص المادة 
 دخل للتسجيل . ولكن هذا القول يس ل رده . 

ا يتعلا بالمنقول ، ليس إال تطبيقا لقاعدة شخصية حا المستأجر ، وال مدني ، فيم 149فقد قدمنا أن نص المادة 
أمـــا فـــي العقـــار فالتســـجيل لـــيس هـــو وحـــده المحـــور الـــذي ترتكـــز عليـــه ،  ( 10111) دخـــل للتســـجيل فـــي هـــذه الحالـــة

 المفاضلة فيما بين المستأجر ن المتـزاحمين ، وقـد كـان هـذا هـو الواجـب لـو أن حـا المسـتأجر كـان حقـا عينيـا ، إذ
يوجــد إلــى جانــب التســجيل وضــع اليــد ، فمــن ســبا مــن المســتأجر ن إلــى وضــع يــده علــى العقــار المــؤجر قبــل أن 

 149وهــذا ال يتفــا فــي شــيء مــع عينيــه حــا المســتأجر ، فالمــادة (  10116) يســجل اآلخــر عقــده كــان هــو المفضــل
ية حـا المسـتأجر ، وهـي مدني هي إذن ، في شطر من ـا فيمـا يتعلـا بـالمنقول ، ليسـت إال تطبيقـا محضـا لشخصـ

في الشطر اآلخـر ، فيمـا يتعلـا بالعقـار ، ال يمكـن أن تكـون تطبقـا لعينيـه حـا المسـتأجر ، وإنمـا هـي قـد وضـعت 

                                                 

 .   428( اإليجار للمؤلف فقرة  19184) 

الفرنسي الخاص بالتسجيل ، والقاضي بتسجيل اإليجار إذا زادت مدتةه علةى  1911مارس سنة  24( وقد قال مقرر قانون  19183) 
ثماني عشر سنة ، صراحة ما يأتي  : ) كان البد أن يخضع للتسجيل كان التصرفات التةي  ، دون أن تنشة  حقوقةا عينيةة ، تفةرض 

 debelleymeك على الملكية تكاليف من شأنها أن تغير من قيمتها تغييةرا محسوسةا ، وذلةك كاإليجةار لمةدة طويلةة ( ) تقريةر مع ذل

 (   2112فقرة  2بالنيول وربير وبوالنجية  – 199ص  491فقرة  1بودري وقال  -22فقرة  49-3-11في داللوز 
 .   289( انظر آنفا فقرة  19181) 
 .   289( انظر آنفا فقرة  19181) 
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قواعـــد لتفصـــيل أحـــد المســـتأجر ن المتـــزاحمين علـــى المســـتأجر اآلخـــر ، وبنـــت هـــذه القواعـــد علـــى اعتبـــارات عمليـــة 
 حا عيني  . محضة ال يستخلص من ا إطالق أن حا المستأجر 

وقد يستند أنصار الحا العيني أخيرا إلى ما تقرر من أن للمستأجر أن يرفع جميع دعـاوى الحيـازة علـى المتعـرض 
لـــه ، ســـواء كـــان التعـــرض ماديـــا أو كـــان تعرضـــا مبنيـــا علـــى ســـبب قـــانوني  ، وقـــد ورد نـــص صـــر ح فيمـــا يتعلـــا 

 10114) المادي التعرض المبني على سبب قانونيمدني (  ، و قاس على التعرض  1/ 141بالتعرض المادي ) م 

، فيقولــون إنــه إذا كــان للمســتأجر أن يرفــع جميــع دعــاوى الحيــازة ، فمــا ذلــك إال هنن لــه حقــا عينيــا تحميــه هــذه  (
الدعاوى ، وهذه الحجة غير مقبولة ، فقد سبا أن بينا أن المستأجر إذا لم يكن له حا عيني في العـين المـؤجرة ، 

ة في ــا ، و ســتطيع أن يحمــي حيازتــه هــذه بجميــع دعــاوى الحيــازة  ، وقــد كــان ال يعتــرف فــي التقنــين فــإن لــه الحيــاز 
المدني القديم للمستأجر إال بدعوى استرداد الحيازة هنن الحيازة في هـذا التنقنـين كـان نطاق ـا ضـيقا ، وكانـت حيـازة 

نين المدني الجديد فقد وسع من نطاق الحيازة عارضة كحيازة المستأجر ال تعطي للحائز إال هذه الدعوى ، أما التق
،   ( 10118) ، وأجـاز حيــازة أي حـا ولــو كـان حقــا شخصـيا ، فأصــبح المسـتأجر حــائزا تحميـه جميــع دعـاوى الحيــازة

فــدعاوى الحيــازة إذن ، فــي التقنــين المــدني الجديــد ، تحمــي الحــا الشخصــي كمــا تحمــي الحــا العينــي ، وإعطاؤهــا 
 .   ( 10111) للمستأجر ال يدل إطالقا على أن له حقا عينيا

                                                 

 .   221( انظر آنفا فقرة  19182) 
 .  221( انظر آنفا فقرة  19189) 
( ومن الحجج الثانوية التي يستدل بها أنصار الحق العيني أيضا على صحة رأيهم أن المؤجر ال يضمن للمستأجر التعرض  19188) 

تعةرض مباشةرة وباسةمه الشخصةي ، ويقولةون إن هةذا يةدل المادي الصادر من الغير ، بل يترك للمسةتأجر الحةق فةي أن يقاضةي الم
على أن للمستأجر حقا عينيا في الشيء المؤجر ألنةه يسةتطيع أن يةدفع تعةرض الغيةر لةه فةي هةذا الشةيء بةدون رجةوع إلةى المةؤجر 

جر حةر فةي دفةع وبدون إدخاله في الدعوى ، ويسهل الرد على هذه الحجة بأن دفع التعرض المادي ليس من شأن المؤجر ، والمستأ
ص  191فقةرة  1كل تعد عليه بالوسائل التي يعطيها إياه القانون دون أن يكون له حق عينةي علةى الشةيء المةؤجر ) بةودري وقةال 

فدفع المستأجر تعدي المتعرض له تعرضا ماديا هو من حقه ، ال بصفته مسةتأجرا  –(  292فقرة  – 291وانظر آنفا فقرة  – 491
ي الغير عليه وهو يدفع عنه هذا التعدي كما كان يدفعه لو لم تكةن لةه صةفة المسةتأجر ، أمةا إن كةان التعةدي ، بل بصفته شخصا تعد

موجها إليه بصفته مستأجرا ، كما هو األمر في التعدي المبني على سبب قانوني ، فالبد من وساطة المؤجر ) اإليجار للمؤلف فقةرة 
429  .  ) 

التقنةةين المةةدني القةةديم مةةن الحجةةج الثانويةةة التةةي يمكةةن أن يسةةتند إليهةةا أنصةةار الحةةق العينةةي ،  وقةةد كانةةت سةةلبية التةةزام المةةؤجر فةةي
التزاما سلبيا ، فهو ال يلتزم يجعل المستأجر ينتفع  –تبعا للتعبير المألوف  –فالمعروف أن التقنيين المدني القديم جعل التزام المؤجر 

مدني قديم ( وقد ترتب على ذاك كثير من األحكام سبقت اإلشارة  331/  412عين ) مبالعين ، ل يقتصر التزامه على تركه ينتفع بال
إليها ، وهي أحكام تتالقى في بعض النواحي مع أحكام حق المنتفع ، فإن مالك الرقبة كالمؤجر ليس ملتزما بالتزام إيجابي وما عليةه 

(  ، ولكن مهما قيل عن الصبغة السةلبية  114ص  2القانون ) هالتون إال أن يترك المنتفع وشأنه ينتفع بالعين في الحدود التي بينها 
التي تستند عادة إلى التزام المؤجر في التقنين المدني القديم ، فإن هةذه السةلبية وحةدها ال تكفةي لتغييةر طبيعةة حةق المسةتأجر وجعلةه 

لةيس  –وهةو فةي مقةام المةؤجر  -ذلةك فالمعةاييرحقا عينيا ، فال نزاع في أن حق المستعير في العارية حق شخصةي ال عينةي ، ومةع 
(  ، وإذا كانةت هةذه الحجةة ال تقةوم فةي  499ملتزما بأكثر مما يلتزم بةه المةؤجر فةي التقنةين المةدني القةديم ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

عةن هةذه الصةبغة السةلبية وجعةل التقنين المدني القديم ، فأولى أال تقوم في التقنةين المةدني الجديةد ، فةإن هةذا التقنةين كمةا رأينةا عةدل 
 المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة  . 
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 المستأجر ليس له إال حق شخصي  -3

 التقاليد  :  -441

هندلــة التــي تثبــت بجــالء أن المســتأجر لــيس لــه إال حــا بعــد أن فنــدنا أدلــة أنصــار الحــا العينــي ، يبقــى أن نــدلى با
 شخصي  . 

وللتقاليــد حكم ــا فــي مثــل هــذا الموضــوع ، فــإذا رجعنــا إلي ــا تبــين أن القــانون الرومــاني والقــانون الفرنســي القــديم لــم 
عـن هـذه  يعطيا للمستأجر إال حقا شخصيا ، وعن ما أخذ التقنين الفرنسـي ولـيس فيـه مـا يـدل علـى أنـه أراد العـدول
  ( 10600) التقاليد ، وقد ساير التقنين المصري القديم ، ومن بعده التقنين المصري الجديد ، التقنين الفرنسي فـي ذلـك

 . 

 النصوص الصريحة  :  -440

على أن النصوص متضافرة في صراحت ا بأن المستأجر ليس له إال حـا شخصـي ، ففـي تعر ـف اإليجـار نفسـه ، 
أن ) اإليجــار عقــد يلتــزم المـؤجر بمقتضــاه أن يمكــن المســتأجر مــن االنتفــاع بشــيء  مــدني علــى 118تـنص المــادة 

مـن  962/111معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ( وقد ورد في التقنين المدني القديم ، ما يقابل ذلك ، فإن المـادة 
بـــالعين المـــؤجرة ( بانتفـــاع المســـتأجر  s'oblige, s'engageهـــذا التقنـــين كانـــت تقضـــي بـــأن المـــؤجر يلتـــزم ) 

فالمستأجر إذن ، طبقا للتعر فين المتقـدمي الـذكر ، لـيس لـه إال حـا شخصـي فـي ذمـة المـؤجر  ، ولـم يـرد فـي أي 
مــن التعــر فين مــا يشــعر إطالقــا بــأن للمســتأجر حقــا فــي نفــس العــين المــؤجرة ، بــل إن المســتأجر ال يتصــل بــالعين 

ارنـا هـذا بمـا ورد فـي تعر ـف حـا االنتفـاع فـي التقنـين المـدني مباشرة وإنما يتضل ب ا عن طر ـا المـؤجر  ، ولـو ق
 لوجدنا الفرق واضحا  .  –ولم يرد تعر ف ل ذا الحا في التقنين المدني الجديد  –القديم 

مـــن التقنـــين المـــدني القـــديم حـــا االنتفـــاع بأنـــه حـــا للمنتفـــع فـــي اســـتعمال ملـــك غيـــره  19/21فقـــد عرفـــت المـــادة 
ى أن المشرع يصرح بأن حا المنتفع يقع على الشـيء نفسـه ، أمـا حـا المسـتأجر فيتعلـا واستغالله ، ومن ذلك نر 

 ، وهذا صر ح في أن حا اهنول عيني وحا الثاني شخصي  .  ( 10601) بمجرد التزام في ذمة المؤجر

                                                                                                                                                                    

ويستند أنصار الحق العيني أخيرا إلى اعتبارات اقتصادية ترجع عندهم إعطاء المستأجر حقا عينيا يكون لةه مةن الثبةات واالسةتقرار 
للمسةتأجر بوجةه خةاص أن يةرهن حقةه رهنةا رسةميا ) انظةر فةي هةذه  كوسيلة من وسائل االئتمان ما ليس للحةق الشخصةي ، فيجةوز

( ولكن هذه االعتبارات االقتصادية إن صحت في فرنسا ، فإنها ال تصح في مصر ، إذ ال يبةدو أن  148فقرة  11االعتبارت بيدان 
 . (   319هناك حاجة إلى تمكين المستأجر من رهن حقه رهنا رسميا كما سيجيء ) انظر حايل فقرة 

 .    491( اإليجار المؤلف فقرة  19199) 
 142فقةرة  11( ومالك الرقبة ال يلتزم بشيء نحو المنتفع ، أما المؤجر فيلتزم بتمكين المستأجر من االنتفاع بالعين ) بيدان  19191) 

 .  ) 
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مدني أنه ) إذا ادعى أجنبي حقـا يتعـارض مـع مـا للمسـتأجر مـن حقـوق بمقتضـى عقـد  142/1وقد ورد في المادة 
إليجــار ، وجــب علــى المســتأجر أن يبــادر إلــى إخطــار المــؤجر بــذلك وكــان لــه أن يخــرج مــن الــدعوى ، وفــي هــذه ا

الحالة ال توجه اإلجراءات إال إلى المؤجر ( ، وقد سبا أن قررنا أنه يتعين على المؤجر في هذه الحالة أن يتدخل 
من الـدعوى و بقـى المـؤجر في ـا وحـده هننـه هـو  فورا في الدعوى بمجرد إخطاره ب ا ، وللمستأجر أن يطلب إخراجه

، وهذا معناه أن المستأجر ليس له حـا عينـي  ( 10602) الخصم الحقيقي ، والحكم الذي يصدر يسري في المستأجر
 .   ( 10609) في الشيء المؤجر ، وال الستطاع وحده أن يقاضي المتعرض دون إدخال المؤجر في الدعوى 

لـم  1/11لقـديم ، لمـا ذكـر المشـرع الحقـوق العينيـة علـى سـبيل الحصـر فـي المـادة هذا إلى أنه في التقنين المـدني ا
مـدني قـديم ، ولكنـه  1/11يذكر من بين ا حا المستأجر ، أما التقنين المدني الجديد فليس فيه نـص مقابـل للمـادة 

 .   ( 10601) لما عرض في القسم الثاني للحقوق العينية بسط ا جميعا ولم يشر في ا إلى حا للمستأجر

 ما يترتب من النتائج عن شخصية حق المستأجر -المطلب الثاني

ناجيتاف : يترتب على أن ليس للمستأجر إال حا شخصي نتائج عدة ، يمكن النظر في ا من ناحيتين : )  -112
 .   ( 10601) أوال ( من حيث صفة الحا هل هو عقار أو منقول ) ثانيا ( من حيث عالقة المستأجر بالغير

 هل هو عقار أو منقول  –حق المستأجر من حيث صفته شخصية 

 من المستأجر منقول دائما : -443

إذا كـــان الشـــيء المـــؤجر منقـــوال ، فـــال شـــك فـــي أن حـــا المســـتأجر يكـــون منقـــوال أيضـــا ، ســـواء اعتبرنـــا أن لـــيس  
 لين بذلك . للمستأجر إال حا شخصي كما هو الصحيح ، أو اعتبرنا أن للمستأجر حقا عينيا على رأي القائ

                                                 

 .    229( انظر آنفا فقرة  19192) 
 – 1221فقةرة  2جوسةران  -2112فقةرة  2نجيةه بالنيةول وريبيةر وبوال – 2هةامل  411فقرة  1( أو بري ورووإسمان  19194) 

وينتقذ األستاذان بةودري وقةال هةذه الحجةة ، ويريةان أنهةا وحةدها ال تكفةي للتةدليل علةى أنةه لةيس للمسةتأجر إال حةق شخصةي ، فةإن 
، أن يخيةر  يجب عليه ، إذا ا تصبت العين أو حصل تعد على حقو  مالك الرقبة بأي شكل آخر -وله حق عيني بال نزاع –المنتفع 

 492ص  191فقةرة  1مدني مصري ( ) بودري وقال  881مدني فرنسي ، وانظر أيضا في نفس المعنى م  113المالك بذلك ) م 
( ، ولكن هذا االنتقاد  ير مقنع ، فإن هناك فرقا بين التزام المستأجر بإدخال المةؤجر ضةمانا فةي الةدعوى عنةد حصةول تعةرض لةه 

ن المستأجر ليس له حةق عينةي فةال يسةتطيع التقاضةي باسةمه الشخصةي ، ومةن التةزام المنتفةع بإخبةار مالةك مما ال يمكن تعليله إال بأ
الرقبة بحصول تعد على حقو  هذا األخير ، فالتعدي الذي يحصل عنه اإلخبار ليس تعديا واقعا علةى حةق االنتفةاع نفسةه ، وإال لمةا 

فع يدفع هذا االعتداء بنفسه ، بل هةو تعةد واقةع علةى حقةو  مالةك الرقبةة ولةذلك كانت هناك حاجةإلخبار مالك الرقبة به بل كان المنت
 ( .  1هامل 399ص  492وجب إخباره به ) اإليجار للمؤلف فقرة 

 .  492( انظر في ذلك اإليجار المؤلف فقرة  19193) 
دارة إال من أعمال المتصةرف ( ويترتب أيضا على أن حق المستأجر شخصي ال عيني أن عقد اإليجار يعتبر من أعمال اإل 19191) 

 ، ولهذا أهمية كبيرة وبخاصة فيما يتعلق باألهمية ، وقد سبق بيان األهلية الواجبة في عقد اإليجار  . 
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أما إذا كان الشيء المؤجر عقارا ، فعلى رأي القائلين بأن للمستأجر ن حقا عينيا يكون هذا الحا عقارا دون شك ، 
ونظير ذلك حا المنتفع فـي العقـار ، ولكـن الـرأي الصـحيح كمـا قـدمنا هـو أن حـا المسـتأجر شخصـي ، ولـيس لـه 

وال ولــو تعلــا بعقــار ، وهنــاك رأي يــذهب إلــى أن حــا حــا عينــي فــي الشــيء المــؤجر ، ومــن ثــم يكــون حقــه منقــ
المستأجر ، وإن كان شخصيا ، إال أنه يكون عقارا إذا كان الشيء المـؤجر عقـارا ، هنن هـذا الحـا الشخصـي إنمـا 
يرمي إلى تسليم عقار للمستأجر و مكن تنفيذ التزام المسـتأجر بالتسـليم تنفيـذا عينيـا فيحصـل المسـتأجر علـى عقـار 

، ولكن الرأي الصحيح أن الحقوق الشخصية إذا تعلقت بعقـار ال  ( 10606) ه ولذلك يكون هذا الحا عقارابفضل حق
تعد عقارا إال إذا كانت تلزم المدين بنقل ملكية هـذا العقـار ، كمـا فـي البيـع غيـر المسـجل فـإن حـا المشـتري لعقـار 

ن بنقل الملكية ، بل يقتصر على إلزامـه بعمـل بعقد غير مسجل يكون حقا عقار ا ، أما إذا كان الحا ال يلزم المدي
ومــن  ( 10604) أو باالمتنــاع عــن عمــل ، فــإن الحــا يكــون منقــوال ولــو تعلــا بعقــار ، وهــذه هــي حالــة حــا المســتأجر

 ذلك نرى أن حا المستأجر يكون دائما منقوال ، سواء أكان الشيء المؤجر منقوال أم عقاًرا  . 

 منقول :ما يترتب على أن حق المستأجر  -444

 ومن النتائج التي تترتب على اعتبار حا المستأجر منقوال ما يأتي  :  

ال يجوز للمستأجر أن يرهن حقه رهنا رسميا ، هنن هذا الحا منقول والـرهن الرسـمي ال يـرد فـي اهنصـل إال  –أوال 
عنـدها أنصـار الحـا على عقار ، وهذه النتيجة المترتبة على أن حا المستأجر شخصي فيكـون منقـوال دائمـا يقـف 

العينــي ، و تخــذون من ــا حجــة علــى وجــوب أن يكــون للمســتأجر حــا عينــي حتــى يــتمكن مــن رهنــه رهنــا رســميا ، 
 .  (  10608) فينفتح أمامه باب لالئتمان إذا احتاج إلى مال الستغالل العقار المؤجر ، وسنعود إلى ذلك فيما يلي
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 – 1221فقةرة  2جوسةران  –مكةررة ثالثةا  1991فقةرة  2كوالن وكبيتةان ودي المةور انةديير  – 2129فقرة  2وربير وبوالنجيه 

عبةد الفتةاح عبةد  – 349ص  249سةليمان مةرقس فقةرة  – 489، اإليجار للمؤلف فقرة  111فقرة Louag  4أنسيكلوبيدي داللوز 

عبةةد المةةنعم  – 429ص  – 422ص  112محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 89ص  91محمةةد كامةةل مرسةةي فقةةرة  – 212البةةاقي فقةةرة 
عبةةد الحةةي  21ص  13عبةةد المةةنعم فةةر  الصةةدة فقةةرة  – 112ص  219منصةةور مصةةطفى منصةةور فقةةرة  – 191البةةدراوي ص 
 .   29ص  31حجازي فقرة 

منقول ويبقى حق المستأجر منقوال حتى لو أقام المستأجر على األرض المؤجرة بناء ليكون ملكه ، ويجب تمييز حقه كمستأجر وهو 
 (  .  198فقرة  1عن حقه كما لك للبناء وهو عقار ) بودري وقال 

 .    319( انظر ما يلي فقرة  19199) 
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 الفهرس العام

، ولكــن هــذا  ( 10601) هنن الــرهن الحيــازي جــائز فــي المنقــوليجــوز للمســتأجر أن يــرهن حقــه رهــن حيــازة ،  –ثانيــا 
الرهن ال يفيد منه المستأجر عمليا ، إذ هو مضطر للتخلي عن استغالل العين المؤجرة للدائن المرت ن رهـن حيـازة 
، فــإن هــذا مــن حقــه أن يســتوفى غلــة العــين باســتثمارها اســتثمارا كــامال ، علــى أن يخصــم مــا يســتولي عليــه مـــن 

مدني ( وال يكفي أن يجوز  1126وم 1101ت ثم من الفوائد ثم من أصل المدين المضمون بالرهن ) م المصروفا
مـدني ( ،  2/ 1129الدائن المرت ن سند اإليجار ، فإن هذه الحيازة إنما هي شرط لنفاذ الرهن في حـا الغيـر ) م 

 .   ( 10610) على الغلة وال تغني عن أن يتولى الدائن المرت ن استغالل العين بنفسه حتى يستولى

الحجز على حا المستأجر يكون حجزا علـى منقـول ال حجـزا عقار ـا ، وهنـاك فـرق فـي القواعـد واإلجـراءات  –ثالثا 
 .  ( 10611) بين الحجز ن

إذا تنــازل المسـتأجر عــن حقـه للغيــر ، فإنمـا يتصــرف فــي منقـول ال فــي عقـار ، ومــن ثـم ال يســجل التنــازل  –رابعـا 
فيـه القواعـد المقـررة فـي حوالـة الحـا مـن حيـث قبـول المـؤجر للتنـازل أو إعالنـه بـه ، وسـيأتي  عن اإليجـار ، وتتبـع

 .   ( 10612) بيان ذلك عند الكالم في التنازل عن اإليجار

) المحكمة المختصة بنظر قضايا اإليجار ليست محكمـة العقـار المـؤجر ، بـل هـي محكمـة المـدعي عليـه –خامسا 

، ســواء كــان المــؤجر أو المســتأجر ، هنن الحــا المتنــازع عليــه حــا شخصــي منقــول ، فــإذا طالــب المــؤجر  ( 10619
، أو رفـــع دعـــوى بـــإخالء العـــين المـــؤجرة ، أو رفـــع دعـــوى يطلـــب تعو ضـــا عمـــا أحدثـــه  ( 10611) المســـتأجر بـــاهنجرة

وى ترفع في جميع هذه اهنحوال المستأجر من التلف بالعين المؤجرة ، أو رفع دعوى بفسخ عقد اإليجار ، فإن الدع
أمــام المحكمــة التــي يقــع فــي دائرت ــا مــوطن المســتأجر ، وإذا طالــب المســتأجر المــؤجر بتســليم العــين ، أو بــإجراء 
الترميمات الضرور ة ، أو بدفع التعرض ، أو بضمان العيوب الخفيـة ، فـإن الـدعوى ترفـع أمـام المحكمـة التـي يقـع 

مــن تقنــين المرافعــات صــر حة فــي هــذا المعنــى ، إذ تقــول ) فــي دعــاوى  11لمــادة فــي دائرت ــا مــوطن المــؤجر ، وا
الحقوق الشخصـية أو المنقولـة يكـون االختصـاص للمحكمـة التـي يقـع فـي دائرت ـا مـوطن المـدعي عليـه . . . (  ، 

                                                 

 .   189فقرة  1( بودري وقال  19198) 
وقةارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي  – 423ص  111محمةد علةي إمةام فقةرة  -1هةامل  341ص  249( سليمان مرقس فقرة  19119) 

 2هامل  391ص  212فقرة 
يكةون حجةز مةا للمةدين لةدى الغيةر ،  -وهةو ديةن فةي ذمةة المةؤجر –( وكان المنطق يقضي بأن الحجز على حق المستأجر  19111) 

ولكن العمل جرى على اتباع إجراءات حجز المنقول  ، فيدخل حق المسةتأجر ضةمن المنقةوالت الةواردة فةي محضةر الحجةز والتةي 
 مكررة ثالثا (  .  1991فقرة  2أنذيير تباع بالمزاد العلني ) كوالن وكابيتان ودي المور 

 .   314( انظر ما يلي فقرة  19112) 
( أي المحكمة الجزئية أو المحكمةة الكليةة بحسةب قواعةد االختصةاص النةوعي ، وبالنسةبة إلةى قةانون إيجةار األمةاكن تكةون  19114) 

 (  .  1832لسنة  121من قانون إيجار األماكن رقم  11المحكمة الكيلة هي المختصة دائما وحكمها ال يكون قابال ألي طعن ) م 
تقضي بأن يكون االختصاص ، في المنازعات المتعلقة بأحد المساكن ، للمحكمة التي في مرافعات  14( ويالحظ أن المادة  19113) 

 دائرتها تم االتفا  أو نفذ متى كان فيها موطن أحد الخصوم  . 
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االختصـاص مرافعات تقضـي ، فـي الـدعاوى الشخصـية العقـاري, بـأن يكـون  16وإذا كانت الفقرة الثانية من المادة 
للمحكمـــة التـــي يقـــع فـــي دائرت ـــا العقـــار أو مـــوطن المـــدعي عليـــه  ، فـــإن المقصـــود بالـــدعاوى الشخصـــية العقار ـــة 
الدعاوى التي يطالب في ا المدعي بحـا شخصـي يلـزم المـدين بنقـل ملكيـة عقـار كمـا فـي دعـوى صـحة التعاقـد فـي 

منقولـــة كمـــا ســـبا القلـــو ، وكـــذلك دعـــوى  بيـــع العقـــار ، أمـــا دعـــوى المســـتأجر علـــى المـــؤجر ف ـــي دعـــوى شخصـــية
 .  ( 10611) المؤجر على المستأجر

 شخصية حق المستأجر من حيث عالقة المستأجر بالغير  -2

 الفروض المتنوعة لعالقة المستأجر بالغير : -445

 بقا . قد يكون هذا الغير مشتر ا للعين المؤجرة ، أو مستجرا مزاحما ، أو متعرضا للمستأجر ، أو مستأجًرا سا 

عند الكالم في انت اء اإليجار بانتقـال ملكيـة  –إذا كان الغير مشتر ا للعين المؤجرة  –وسيأتي بحث الفرض اهنول 
عنـد الكـالم فـي  –إذا كـان الغيـر مسـتأجرا مزاحمـا  –العين المؤجرة إلى شخص آخر ، وسبا بحث الفـرض الثـاني 

، و بقــى الكــالم فــي الفرضــين اآلخيــر ن : الغيــر  ( 10616) متعــدد المســتأجر ن لعــين واحــدة مــن مــؤجر واحــد وتــزاحم 
 .   ( 10614) شخص متعرض للمستأجر ، والغير مستأجر سابا

 الغير شخص معرض للمستأجر  : -446

إذا كــان الغيــر شخصــا متعرضــا للمســتأجر ، فقــد قــدمنا أنــه يجــب التمييــز بــين مــا إذا كــان التعــرض ماديــا أو كــان  
 مبنيا على سبب قانوني  . 

                                                 

وقارن سةليمان  – 243ص 249فقرة  1812( انظر في هذا المعنى أحمد مسلم في التنظيم الفضائي ونظرية الدعوى سنة  19111) 
 .   481فقرة  – 499وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 349ص  249مرقس فقرة 

 وما بعدها  .  299( انظر آنفا فقرة  19111) 
( وقد كان التقنين المدني القديم ال يعتبر التعرض  ير المستند إلى حق عيني تعرضا مبنيا على سبب قانوني يضةمنه البةائع  19112) 

ثم كان ال يعتبر تمسةك المسةتأجر بحقةه قبةل المشةتري للعةين المةؤجرة تعرضةا مبنيةا علةى سةبب قةانوني ، ألن حةق  للمشتري ، ومن
رقةم  44المجموعةة الرسةمية  1841نةوفمبر سةنة 1المستأجر شخصي فهو ال يستند إلى حةق عينةي فةي تعرضةه ) اسةتئناف أسةيوط 

على ضمان البائع لفعل أجنبي يكون له وقت البيع حةق علةى  348مادة (  ، أما التقنين المدني الجديد فقد نص في ال 241ص  121
البيع يحتج يده على المشتري ، فلم يفر  بين أن يكةون الحةق عينيةا أو شخصةيا ، ومةن ثةم يكةون تمسةك المسةتأجر بحقةه فةي التقنةين 

 (  .  431فقرة  3المدني الجديد تعرضا مبنيا على سبب قانوني يضمنه البائع ) الوسيط 
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 الفهرس العام

إذا كان التعرض ماديا ، فالمستأجر حر فـي دفـع التعـرض عـن نفسـه بجميـع الوسـائل التـي يخولـه إياهـا القـانون ، ف
ودفــع التعــرض المــادي هــو مــن حقــه ، ال بصــفته مســتأجًرا ، بــل بصــفته شخصــا تعــدي الغيــر عليــه وهــو يــدفع عــن 

  . ( 10618) نفسه هذا االعتداء كما كان يدفعه لو لم تكن له صفة المستأجر

وإذا كــان التعــرض مبنيــا علــى ســبب قــانوني ، فقــد قــدمنا أنــه يتعــين علــى المــؤجر فــي هــذه الحالــة أن يتــدخل ، هنن 
المســتأجر لــيس لــه حــا عينــي فــي الشــيء المــؤجر ، فــال تكــون لــه صــفة فــي دفــع التعــرض بنفســه ، و تعــين عليــه 

بــالعين المــؤجرة ، وال بــد مــن تدخلــه ليــدفع توســيط المــؤجر ، فــالمؤجر هــو المــدين بتمكــين المســتأجر مــن االنتفــاع 
 .   ( 10611) التعرض عن المستأجر

وسـواء كــان التعــرض ماديـا أو كــان مبنيــا علـى ســبب قــانوني  ، يسـتطيع المســتأجر أن يرفــع ضـد المتعــرض جميــع 
وأجــاز دعــاوى الحيــازة ولــو أن حقــه شخصــي ، فقــد قــدمنا أن التقنــين المــدني الجديــد قــد وســع مــن نطــاق الحيــازة ، 

 .   ( 10620) حيازة الحا الشخصي ، ومن ثم جاز للمستأجر أن يحمي حيازة حقه الشخصي بجميع دعاوى الحيازة

 الغير مستأجر سابق  : -447

وإذا كــان الغيــر مســتأجرا ســابقا لــم يخــل العــين المــؤجرة ، فليــبس للمســتأجر الحــالي أن يرفــع عليــه دعــوى مباشــرة  
ونيـة المباشـرة بـين المسـتأجر السـابا والمسـتأجر الالحـا غيـر موجـودة ، والبـد مـن بـإخالء العـين ، هنن الصـلة القان

وساطة المؤجر بين ما ، إذ أن كال من ما ال تربطه صلة مباشرة إال بـالمؤجر لشخصـية حقـه ، وعلـى ذلـك ال يبقـى 
خصـــية بـــذلك علـــى أمـــام المســـتأجر الالحـــا ، إذا أراد إخـــالء العـــين مـــن المســـتأجر الســـابا  ، إال أن يرفـــع دعـــوى 

المؤجر نفسه  ، وهذا هو الذي يطلب من المستأجر السابا إخالء العـين ، وقـد قضـى بـأن المسـتأجر الجديـد لـيس 
له أن يقيم على المستأجر السابا دعوى بطلب تسليم العين المؤجرة ، بل يجب أن يرفع دعواه على المالك مباشـرة 

 .   ( 10621) هنن حقه حا شخصي محض

                                                 

 في الهامل  .  348وفقرة  292فقرة  – 291( انظر آنفا فقرة  19119 )
 .   331وفقرة  229( انظر آنفا فقرة  19118) 
وقد قضت محكمة النقض بأنه متى ثبتت الحيازة المستأجر في مواجهة المتعرضين له  – 348وفرة  221( انظر آنفا فقرة  19129) 

 1834فبراير سةنة  21ي وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجرة ) نقص مدني وردت إليه بحكم نهائي ، فإن المؤجر يعتبر مستمرا ف
 (  .  19ص  41مجموعة عمر رقم 

 .   483وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 
 4المحامدة  1821سبتمبر سنة  12الزقازيق الكلية  -11ص  44رقم  24المجموعة الرسمية  1829يوله سنة  28( دشنا  19121) 

وال يجةةوز للمسةةتأجر الجديةةد مطالبةةة المسةةتأجر  – 228ص  33م  1842أبريةةل سةةنة  29اسةةتئناف مخةةتلط  – 123ص  123رقةةم 
 1841نةةوفمبر سةةنة  1الجديةةد مطالبةةة المسةةتأجر القةةديم مباشةةرة بةةاألجرة وبةةالتعويض إذا لةةم يكةةن االنتفةةاع بةةالعين ) اسةةتئناف مصةةر 

 (  .   241ص  121رقم  44المجموعة الرسمية 
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 الفهرس العام

ه إذا كانت العـين المـؤجرة  ، مبـدأ اإليجـار تحـت يـد المسـتأجر السـابا الـذي انت ـت مـدة إجارتـه ، وقضى أيضا بأن
ورفعت عليه دعوى مـن المالـك بطلـب تسـليم تلـك العـين ، فلـيس للمسـتأجر الجديـد الـدخول فـي هـذه الـدعوى بصـفة 

، وبمـا أن المسـتأجر دائـن خصم ثالث ومطالبـة المـدعي عليـه بتعو ضـات بسـبب منعـه مـن تسـلم اهنعيـان المـؤجرة 
 .   ( 10622) للمؤجر فقط فله الرجوع عليه وحده

 هل من المرغوب فيه أن يكون للمستأجر حق عيني إلى جانب حقه الشخصي  - المطلب الثالث

 رأى لنا قديم  : -448

يـأتي  كتبنا قديما تحت عنوان " من المرغوب فيه أن يكـون للمسـتأجر حـا عينـي إلـى جانـب حقـه الشخصـي ( مـا  
 : 

                                                 

المجموعةةة  1899أول ديسةةمبر سةةنة  -113ص  21رقةةم  2المجموعةةة الرسةةمية  1892ينةةاير سةةنة  11ف وطنةةي ( اسةةتئنا 19122) 
 9 – 118ص  8م  1982فبرايةر سةنة  19-229ص  9م 1981مةايو سةنة  2استئناف مختلط  – 131ص  11رقم  19الرسمية 

 11 -14ص  12م  1988ة ديسةةةمبر سةةةن 29 – 49ص  11م  1988ديسةةةمبر سةةةنة  29 – 49ص  11م  1989ديسةةةمبر سةةةنة 
 1829فبراير سنة  21اإلسكندرية المختلطة مستعجل  -222ص  49م  1819فبراير سنة  13-31ص  13م  1891ديسمبر سنة 

 .   121ص  111رقم  19جازيت 
الةذي عةدد  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا دفع المستأجر الجديد على المؤجر دعوى إلثبات حالة األطيان المؤجرة وتقديم الضرر

عليه من بقاء األرض مشغولة بما عليها من زراعة المستأجر السابق ، ثم رفع بعد ذلك دعوى الموضوع ضةد المةؤجر يطالبةه فيهةا 
بمبلغ التعويض الذي قدره ، فأدخل المؤجر المستأجر السابق ضامنا لةه للحكةم عليةه مباشةرة بمةا يحكةم بةه المةدعي ، واحتياطيةا ألن 

اه يحكم به المدعي قبله ، ثم دفع الضامن بأنه لم يكن ممثال في دعوى إثبات الحالة وأنه لةذلك ال يصةح االحتجةا  يحكم عليه بما عس
عليه بتقرير الخبير المعين بها ، فردت المحكمة على ذلك بقولها إنه ال سبيل لندب خبير آخر ألن المعةالم قةد زالةت ، فضةال عةن أن 

ر ، فذلك فيه ما يكفي الرد على هذا الدفع ، إذ أن مسئولية الضامن قبل المؤجر هةي مسةئولية الطاعن كان ممثال في الدعوى بالمؤج
ضمان ، وكان المؤجر أال يرفع عليه دعةوى الضةمان إال بصةفة أصةلية بعةد انتهةاء النةزاع بينةه وبةين المسةتأجر الجديةد ، وحينئةذ ال 

تهاون المؤجر وتقصيره في دفع الدعوى التي رفعةت عليةه  ، ممةا  يكون في مقدور المستأجر السابق إال أن يضع دفاعه على أساس
مقتضاه أن العبرة ليست بتدخل الضامن في دعةوى إثبةات الحالةة ، بةل باالعتراضةات التةي توجةه إلةى الةدليل المسةتمد منهةا ) فقةض 

مةت الةدعوى األصةلية ( وقضت أيضا في نفةس الحكةم بأنةه مةا دا 143ص  198رقم  3مجموعة عمر  1831يناير سنة  19مدني 
المرفوعة من المستأجر الجديد بطلب تعويض عن عدم تمكينةه مةن االنتفةاع بةالعين المةؤجرة لةم توجةه إال إلةى المةؤجر وقضةى فيهةا 
استقالال ، فإنه ال يكون بين هذا المستأجر والمستأجر السابق الذي أدخله المؤجر في الةدعوى ايةه عالقةة قانونيةة تسةمح لهةذا األخيةر 

يه طعنه إليه ألنه لم يكن خصما في دعواه ، فإذا كان المؤجر قد رضةى بةالحكم ونفةذه ولةم يطعةن فيةه  ، فةالطعن المرفةوع مةن بتوج
 المستأجر السابق يتعين عدم قبوله بالنسبة إلى المستأجر الجديد ) نفس الحكم (  .
 –ص  13م 1891ديسةمبر سةنة  11اف مخةتلط وال يجوز للمستأجر رفع دعةوى اإلخةالء علةى مةن يشةغل العةين دون سةند ) اسةتنئ

( أو مطالبته بتسليمه إياها ) استئناف وطنةي أول ديسةمبر   891ص  381رقم  11المحاماة  1849ديسمبر سنة  41األقصر  -31
 – 492ص  293رقةم  9المحامةاة  1821أكتوبر سنة  19جرجا الجزئية  -131ص  11رقم  19المجموعة الرسمية  1899سنة 

عكةس ذلةك مصةر الوطنيةة بهيئةة  -31ص 13م  1891ديسمبر سنة  11 – 118ص  8م  1982فبراير سنة  11مختلط استئناف 
فبرايةةر سةةنة  19( ، أو مطالبتةةه بأجرتهةةا ) اسةةتئناف مخةةتلط  114ص  494رقةةم  19المحامةةاة  1849مةةارس سةةنة  12اسةةتئنافية
مجموعة  1841ديسمبر سنة  19اته أو فسخه ) نقض مدني (  ، أو طلب أبطال العقد الصادر له من المالك ذ 118ص  8م 1982
 (  .   999ص  222رقم  29المحاماة  1832أكتوبر سنة  18استئناف مصر  -21ص  18رقم  1عمر 

ديسةةمبر سةةنة  19اسةةتئناف مصةةر  -189ص  11رقةةم  1مجموعةةة أحكةةام الةةنقض  1819ينةةاير سةةنة  18انظةةر أيضةةا نقةةض مةةدني 
يونيةه  12استئناف مختلط  -14ص  29المحاماة  1848نوفمبر سنة  19قويسنا مستعجل  -29قم ر 49المجموعة الرسمية  1841
 .    481( وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  341ص  41م  1823سنة 
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" إذا بحثنا عن السبب الذي قضى بجعـل حـا المسـتأجر شخصـيا وحـا المنتفـع عينيـا مـع أنـه ال فـرق فـي الجـوهر 
بـين الحقـين ، وجــدنا أ ، هـذا الســبب يرجـع إلــى القـانون الرومــاني لمـا كانــت العقـود ال تنشــئ حقوقـا عينيــة بـل تولــد 

وقـد كـان فـي القـانون الرومـاني عقـدا  -ن عقد اإليجـارمجرد التزامات شخصية في أحوال خاصة ، فلم يكن من شأ
 أن يعطي للمستأجر إال حقا شخصيا .  -من العقود الرضائية اهنربعة

أمــا حــا االنتفــاع فقــد كــان يعطــي بوصــية ، والوصــية فــي القــانون الرومــاني تنشــئ حقوقــا عينيــة  ، ومــن هنــا نشــأ 
نتقل هذا التمييز إلى القانون الفرنسي القديم ، وأصـبح مـن الفرق بين حا المستأجر الشخصي المنتفع العيني  . وا

التقاليــد القانونيــة المحترمــة التــي أخــذ ب ــا المشــرع الحــديث ، مــع الفــوارق الموجــودة بــين القــانونين القــديم والحــديث ، 
عقـود مـن ومع زوال العلة التي اقتضت هذا التمييز ، ففي القـانون الحـديث لـم يعـد مـن سـبيل لتميـز الوصـايا عـن ال

حيث إنشاء الحقوق العينيـة ، فالعقـد كالوصـية ينقـل الحـا العينـي كمـا فـي البيـع وال بـة ، وعلـى ذلـك لـم يعـد هنـاك 
 من سبب قانوني للتفر ا بين حا المنتفع وحا المستأجر ( . 

عتبـــارات " وكمـــا أن االعتبـــارات القانونيـــة المحضـــة ال تجعـــل هنـــاك داعيـــا للتفر ـــا بـــين الحقـــين ، كـــذلك تقضـــي اال
ـــك مـــن شـــأن أن يكســـب حقـــوق  ـــى جانـــب حقـــه الشخصـــي ، فـــإن ذل ـــا إل االقتصـــادية بإعطـــاء المســـتأجر حقـــا عيني
المسـتأجر ثباتـا واسـتقرارا يكــون مـن ورائ مـا أن يسـتطيع اســتغالل العـين المـؤجرة علـى الوجــه اهنكمـل ، ذلـك أنــه إذا 

إذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ، وال يخفى تقرر للمستأجر حا عيني استطاع أن برهنه رهنا رسميا ال سيما 
أن كثيرا من الفالحين يستأجرون مساحات واسعة من اهنرض فيستطيعون لو تقرر ل ـم حـا عينـي أن يرهنـوه رهنـا 
رسميا دون أن تنزع اهنرض من أيدي م كما يكون اهنمر في رهن الحيازة ، وبذلك بتوافر ل م وجه كبير اهنهمية من 

ـــة وجـــوه االئت مـــان فيقترضـــون مـــن المـــال مـــا يحتـــاجون إليـــه فـــي زراعـــت م و قـــدمون ضـــمانا للقـــرض حقـــوق م العيني
 كمستأجر ن . 

ولقد قضت بعض التشر عات الحديثـة بإعطـاء المسـتأجر حقـا عينيـا ، وخالفـت بـذلك التقاليـد العتيقـة ) انظـر المـادة 
هــذا  –حقــا عينيــا إذا ســجل عقــد اإليجــار مــن القــانون المــدني النمســاوي وهــي تقضــي بإعطــاء المســتأجر  1011

و الحظ أنه في جميع التشر عات تقر با دعـت الحاجـة إلـى االعتـراف بعقـود إيجـار اسـتثنائية تعطـي للمسـتأجر حقـا 
عينيــا كــالحكر واهنمفتيــوز وغيرهمــا ، وهــذا ممــا يــدعو إلــى االعتقــاد بــأن ضــرورة تقو ــة حــا المســتأجر فــي بعــض 

 الشرائع على سدها بخلا أنواع من اإليجار يعطي في ا المستأجر حقا عينيا (  . الفروض حاجة طبيعية عملت 

و حسن إذا أر د تقر ر حا عيني للمستأجر أن يؤخذ بعض الحيطة في ذلك ، فـال يقـرر هـذا الحـا لكـل مسـتأجر »
ت وجـــب ، بـــل يقتصـــر ذلـــك علـــى المســـتأجر ن لمـــدد طو لـــة ، ونـــرى أن اإليجـــار إذا زادت مدتـــه علـــى ثـــالث ســـنوا

اعتبــاره خارجــا عــن نطــاق اإلدارة المعتــادة ، ومــن ثــم وجــب إعطــاء المســتأجر حقــا عينيــا ، وال نــذهب مــع المشــرع 
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المصــري الــذي ال يوجــب تســجيل اإليجــار ليســري علــى الغيــر إال إذا زادت مدتــه علــى تســع ســنوات  . . .  ، فإنــه 
أعمــال اإلدارة المعتــادة حتــى يخــرج اإليجــار مــن هــذه يكفــي أن تز ــد المــدة علــى مــا جــرت العــادة باعتبــاره فــي دائــرة 

 «  . الدائرة إلى عمل من طبيعة أخرى فيكون من ضمن أعمال التصرفات

وســنرى فيمــا يلــي فــي إعطــاء المســتأجر فيمــا يلــي أن فــي إعطــاء المســتأجر حًقــا عينًيــا حــاًل لكثيــر مـــن »
التشر ع الحاضر وبين وجوب حماية المستأجر حتى المشاكل القانونية التي نشأت من التناقض الموجود بين حالة 

يتمكن من اسـتغالل العـين اسـتغالاًل كـاماًل . فمـن ذلـك أنـه يسـتطيع أن يحمـي حيازتـه بجميـع دعـاوى وضـع اليـد ، 
وسنرى أنه محروم في التشر ع الحالي من بعـض هـذه الـدعاوى لعـدم ثبـوت حـا عينـي لـه . ومـن ذلـك أن حقـه إذا 

عــين المــؤجرة لــم يكــن فــي هــذا خــروج علــى القواعــد القانونيــة والمبــادئ العامــة . وكــذلك علــى ســرى علــى المشــتري لل
سبب قانوني يستطيع المسـتأجر بفضـل حقـه العينـي أن يـدفع عـن نفسـه التعـرض دون حاجـة أو وسـاطة المـؤجر . 

عــين ، أو مســتأجًرا كــذلك يكــون لــه أن يقاضــي باســمه الشخصــي مســتأجًرا ســابًقا قــد انت ــت مدتــه و طالبــه بــإخالء ال
ينازعه في أفضلية عقده دون أن يدخل المؤجر في الدعوى . وفي كل هـذا مزايـا واضـحة للمسـتأجر ، وتبسـيط فـي 

 . ( 10629) «اإلجراءات ، وتوفيا بين القواعد العامة وأحكام اإليجار

 تطور اإليجار في فرنسا وفي مصر يؤيد ما سبق أن كتبناه :  -449

وتطور اإليجار في فرنسـا وفـي مصـر يز ـد معنـاه تأكيـًدا ، و لـح فـي  – 1121في سنة  –ر ومنذ كتبنا هذه السطو 
أن يكون للمستأجر حا عيني إلى جانب حقه الشخصي . فقد توالت التشر عات االستثنائية والدائمـة ، وفـي فرنسـا 

مــع خصــائص الحــا  وفــي مصــر ، وكل ــا تــوقي مــن حــا المســتأجر وتكســبه مــن الثبــات واالســتقرار مــا ال يتفــا إال
ــا متنوعــة ، وبخاصــة الحــا فــي تجديــد  العينــي . وقــد أصــبح المســتأجر ، بعــد أن خولــت لــه هــذه التشــر عات حقوًق
اإليجار بحكم القانون رضي المؤجر أو أبى ، يكـاد يكـون شـر ك المـؤجر فـي ملكـه ، وحتـى أصـبح حـا المسـتأجر 

( .  propriété commerciale« ) يــة التجار ــةحــا الملك»للمكــان الــذي يســتغل فيــه متجــره فــي فرنســا يــدعى 
و تبين أثر ذلك في وضوح فيما يكتبه الفق اء فـي فرنسـا وفـي مصـر فـي الوقـت الحاضـر ، ونـورد أمثلـة ممـا يكتـب 

 في هذا الصدد .

ومع ذلك فإن العوامل السياسـية واالقتصـادية تتجـه لمصـلحة النظر ـة القائلـة »من ذلك ما جاء في بيدان : 
العينــي ، وهـــي النظر ــة التــي يبـــدو أن ــا ســـتتغلب فــي الن ايــة . وإذا كانـــت هــذه النظر ــة ال أســـاس ل ــا مـــن بــالحا 

                                                 

 . 491فقرة  – 494( فقرة  1828( اإليجار للمؤلف ) سنة )  19124) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

الناحية القانونية المحضة ، فإن نتيجة من نتائج ا يمكن اهنخذ ب ا في التشر ع ، بل لعل اهنخذ ب ا هو اهنفضل ، 
 . ( 10621) «عقارً ا يجوز رهنه رهًنا رسمًيا فسيعتبر حا المستأجر للعقار ، عاجاًل أو آجاًل ، حًقا عينًيا

قــد يكـون مــن المناســب ، لــو أ ، القــانون يعــاد ســنه ، الخــروج »وجـاء فــي موضــع آخــر مــن نفــس الكتــاب : 
على التقاليد وإعطاء مسـتأجر حًقـا عينًيـا ، فـإن هـذا ينطـوي علـى طائفـة مـن المزايـا تتـوافر بوجـه خـاص فـي إيجـار 

 . ( 10621) «اهنراضي الزراعية

ومع ذلك فإن التطورات الحديثة لعقد اإليجار طرحت المسألة ) عينية »اء في بالنبول ور بير وت سْنك : وج
حا المستأجر ( على بساط البحث من جديد ، وبخاصة فيما يتعلا بحا مستأجر اهنرض الزراعيـة . فلـيس هنـاك 

ر ، أوجـدت المسـتأجر فـي وضـع قر ـب شك في أن نظام إيجار اهنراضي الزراعية ، بز ادته في مزايا حـا المسـتأج
جًدا من وضع المستأجر بعقد اهنمفتيوز . فحـا المسـتأجر هنرض زراعيـة يتجـه نحـو التأييـد بفضـل امتـداد اإليجـار 
بحكم القانون . ول ذا الحا كثير من المزايـا تميـل بـه إلـى أ ، يكـون حًقـا عينًيـا ال مجـرد حـا شخصـي : فمسـتأجر 

ي إجراء تغييرات في العين ، وحا في التحسـينات الزراعيـة التـي يسـتحدث ا ، ولـه بوجـه اهنرض الزراعية له الحا ف
خــاص حــا اهنخــذ بالشــفعة . ومــا قيــل عــن إيجــار اهنرض الزراعيــة يقــال أيًضــا عــن اإليجــار التجــاري ، وإذا كانــت 

وال فـي دكر تـو  1126نة يونيـه سـ 90ال تتفا مع الحقيقـة القانونيـة ، ال فـي تشـر ع « حا الملكية التجار ة»عبارة 
، فإن ا مع ذلـك تشـعر باالتجـاه الحـديث . فـإن تقييـد حـا المـؤجر لمكـان يسـتأجر للتجـارة  1119سبتمبر سنة  90

ديسـمبر  91في استرداد ملكه عنـد ن ايـة اإليجـار دون أن يـدفع تعو ًضـا ، هـذا التقييـد الشـديد الـذي أتـى بـه قـانون 
، ونقلتـه عـن  1111مـايو سـنة  21الغ القـوة . كـذلك مـا قضـى بـه قـانون ، يدعم حـا التـاجر دعًمـا بـ 1119سنة 

، مــن التــرخيص فــي التنــازل عــن اإليجــار لمشــتري المتجــر ولــو وجــد شـــرط  1119مــن نــدكر تو ســنة  91المــادة 
مخــالف ، يكفــل الحــا المســتأجر اســتقالال يكــاد يكــون كــاماًل بالنســبة إلــى حــا المالــك . والتطــور أقــل وضــوًحا فيمــا 

علا بإيجار المساكن وإيجار أماكن الم ن الحـرة ، ومـع ذلـك فامتـداد اإليجـار بحكـم القـانون يكفـل للمسـتأجر حـا يت
للمستأجر حقوًقا معينة في التحسينات المستحدثة في العـين المـؤجرة  1118البقاء شبه الدائم ، و عطي قانون سنة 

عطــاء المســتأجر مركــًزا مســتقاًل ، وفــي هــذه إحيــاء . ونــرى مــن ذلــك أن جميــع هــذه التشــر عات الخاصــة تتجــه إلــى إ 
لصــالح المســتأجر يقــوم إلــى جانــب الملكيــة القانونيــة أو  domaine utileلضــرب مــن ضــروب الملكيــة الفعليــة 

للمؤجر . و تجه القانون إلى قصر هذه الملكية اهنخيرة على الحا في اهنجرة  domaine eminentالملكية العليا 
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ك في تقييده التشـر ع والقضـاء إلـى حـد بعيـد . وفـي هـذا كلـه مـا يفسـر اتجـاه جانـب مـن الفقـه ، وهو حا تدخل كذل
 . ( 10626) «الحديث إلى التحدث من جديد عن الحا العيني للمستأجر

 وفي مصر يردد الفق اء هذا الصدى :

رأينــا حــا المســتأجر هــو دون شــك مجــرد حــا شخصــي . »مــن ذلــك أن كتــب اهنســتاذ محمــد علــي إمــام : 
لى أن ذلك ال يمنعنـا مـن التسـليم بـأن تقر ـر حـا عينـي للمسـتأجر إلـى جانـب حقـه الشخصـي يـوفر لـه كثيـًرا مـن ع

المزايا ال امة . . . و مكننا أن نلخص أهم هذه المزايا في أنه لو اعتبر حا المستأجر عينًيا هنمكنه أن يستفيد منه 
ان موضوعه عقاًرا . . وهو ال يستلزم التخلـي عـن حيـازة على أكمل وجه ، وذلك عن طر ا رهنه رهًنا رسمًيا إذا ك

المال المرهون كما هو الحال في الرهن الحيازي . . . و ترتب على منح المستأجر حًقا عينًيا أنه يستطيع أن يدفع 
تعرض الغير القانوني بنفسه دون حاجة إلى وساطة من جانب المؤجر . فيستطيع فـي هـذه الحالـة أن يـدفع بنفسـه 

اشرة التعرض القانوني ، سواء صدر من المستأجر السابا الذي يمنعه مـن وضـع اليـد علـى العـين المـؤجرة ، أو مب
من مستأجر مزاحم ينازعه في أفضليته عليه ، أو حتى من الغير . وهو ال يستطيع ذلك طالما أن حقه مجرد حا 

 . ( 10624) «شخصي ، إذ البد له من وساطة المؤجر

مصطفى منصور إلى تغليب عنصر انتفاع المستأجر بالشيء مباشرة مما يقتضي  و ميل اهنستاذ منصور
القول بأن للمستأجر حًقا عينًيا ، وإن كان يسلم أن المشرع المصري قد غلب عنصر تمكين المؤجر للمستأجر فـي 

مسـتأجر سـلطة الشـك أن لل»االنتفاع بالشيء مما ال يجعل للمسـتأجر إال حًقـا شخصـًيا ، فيقـول فـي هـذا المعنـى : 
قانونيـة فـي االنتفـاع بالشـيء ممـا يسـمح بـالقول إن تعر ـف الحــا العينـي يصـدق عليـه . ولكـن لـه فـي الوقـت نفســه 
عدة حقوق شخصية قبل المؤجر ترمي في مجموع ا إلى تمكينه من االنتفاع بالشـيء ، ومـن هنـا تظ ـر الصـعوبة 

االنتفــاع وحــدة قائمــة بــذات ا فيجــب إلحاقــه بإحــدى فــي تكييــف حــا المســتأجر . . . ولمــا كــان حــا المســتأجر فــي 
الطائفتين من الحقوق المالية ، و كون اإللحاق على أساس العنصر الغالب . و بدو لنا أن المنطا يقضي باعتبار 
حا المستأجر في االنتفاع بالشيء مباشرة هـو العنصـر الغالـب ، ف ـو الغـرض المقصـود وليسـت التزامـات المـؤجر 

مكين المستأجر من االنتفـاع علـى الوجـه الكامـل . ومـع هـذا فيجـب التسـليم وفًقـا لمـا رأينـاه مـن قبـل أن إال وسيلة لت
المشرع إذ يجعل حا المستأجر حًقا شخصًيا ، ف و يغلب التزامات المؤجر ، وعندئذ يعتبر انتفاع المستأجر نتيجة 

 . ( 01628) «لقيام المؤجر بتنفيذ التزاماته
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والواقـع أن رأي مـن يعتبـرون حـا المسـتأجر حًقـا عينًيـا ال يخلـو »المـنعم فـرج الصـدة : و قول اهنستاذ عبد 
مــن قــدر مــن الصــواب . إذ الحقيقــة أن حــا المســتأجر يقــف فــي مرحلــة وســط بــين الحــا الشخصــي العــادي والحــا 

فـــي  العينـــي . وقـــد يســـفر المســـتقبل عـــن تطـــور جديـــد فـــي خصـــوص هـــذا الحـــا ، فيجعـــل منـــه الشـــارع حًقـــا عينًيـــا
 . ( 01629) «اإليجارات التي تجاوز مدت ا حًدا معيًنا

 األسباب التي دعته إلى ذلك : –ومع ذلك لم يعط التقنين المدني الجديد للمستأجر حًقا عينًيا -451

وبالرغم من وضوح تطـور حـا المسـتأجر نحـو العينيـة كمـا يظ ـر فـي جـالء مـن اهنقـوال التـي نقلناهـا فيمـا تقـدم ،  
فرصة تنقيح التقنين المدني ، استبقى التقنين المدني الجديد كمـا رأينـا حـا المسـتأجر حًقـا شخصـًيا  فإنه لما أتيحت

. وهذا الموقف المنطوي على التحفظ دعت إليه أسباب يمكن تلخيصـ ا فيمـا  ( 01631) دون أن يقترن به حا عيني
 يأتي :

ة في التطو ر التدر جي للمبادئ القانونيـة دون أن تمشي التقنين المدني الجديد مع سياسته التشر عية المألوف –أواًل 
يسبا الزمن . فاكتفى ، مـع اسـتيفاء حـا المسـتأجر حًقـا شخصـًيا ، بـأن يعطـي هـذا الحـا جميـع المزايـا المقصـودة 
من إعطاء المستأجر حًقا عينًيا . فاإليجار يسري في حـا مـن انتقلـت إليـه ملكيـة العـين المـؤجرة ، ال بموجـب حـا 

ذي هو من خصائص الحا العيني ، بل بموجب نظر ة االستخالف على الحقـوق واعتبـار المشـتري للعـين التتبع ال
ــا خاًصــا تنتقــل إليــه الحقــوق وااللتزامــات المتولــدة مــن عقــد اإليجــار . وجعــل اإليجــار ســارً ا فــي حــا  المــؤجرة خلًق

، بـــل مطاوعـــة لطبيعـــة حـــا  الـــدائنين الحـــاجز ن ، ال بموجـــب حـــا التقـــدم الـــذي هـــو مـــن خصـــائص الحـــا العينـــي
المســتأجر التــي تــأبى مزاحمــة الــدائنين اآلخــر ن ، ونتيجــة ضــرور ة لســر ان اإليجــار فــي حــا الراســي عليــه المــزاد . 
وأعطى للمستأجر دعاوى الحيازة جميًعا ، ال لن حقه عينـي ، بـل هنن دعـاوى الحيـازة أصـبحت فـي التقنـين المـدني 

الحا العيني ، واستبقى وجوب تسجيل اإليجار إذا زادت مدته على تسع  الجديد تحمي الحا الشخصي كما تحمي
سنوات ، فإن التسجيل يـرد علـى الحقـوق الشخصـية كمـا يـرد علـى الحقـوق العينيـة . ومـن ثـم جعـل التسـجيل وجً ـا 
مـــن وجـــوه تفضـــيل أحـــد المســـتأجر ن المتـــزاحمين علـــى المســـتأجر اآلخـــر ، فلـــيس التســـجيل مقصـــوًرا علـــى الحقـــوق 

 عينية كما قدمنا ، كما أنه ليس هو الوجه الوحيد للتفضيل بل يوجد إلى جانبه وجه آخر هو وضع اليد .ال
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) بعــد أن وفــر التقنــين المــدني الجديــد لحــا المســتأجر جميــع هــذه المزايــا ، لــم تعــد هنــاك حاجــة فــي مصــر –ثانًيصصا 

قـي هـذا الحـا شخصـًيا ، وال ضـير لتعديل طبيعـة حـا المسـتأجر . فب –على اهنقل في الوقت الحاضر  – ( 01630
مــن قبــول جميــع النتــائج التــي تترتــب علــى هــذه الصــفة . وأهــم هــذه النتــائج ، وهــي التــي تتــردد كثيــًرا فــي أقــوال مــن 
ينتصــرون إلعطــاء المســتأجر حًقــا عينًيــا ، عــدم جــواز رهــن حــا المســتأجر رهًنــا رســمًيا . وال نخــال هــذا اهنمــر جــد 

فرنسا ينعون هذا العيب على حا المستأجر الشخصي فألن ـم ألفـوا هـذه الوسـيلة مـن  خطير ، وإذا كان الفق اء في
، أما فـي مصـر فينـدر أن يفكـر المسـتأجر لعقـار فـي أن يـرهن حقـه أًيـا كـان هـذا الـرهن ،  ( 01632) وسائل االئتمان

عـــوى دفـــع رســـمًيا كـــان أو حيازً ـــا . وإذا كـــان مـــن مقتضـــيات الحـــا الشخصـــي أن يـــدخل المســـتأجر المـــؤجر فـــي د
التعـرض المبنـي علـى ســبب قـانوني ، فـإن هــذا احتيـاط حكـيم ينبغــي أال  يفـوت المسـتأجر ، غــذ المـؤجر أولـى بــدفع 
هذا التعرض ، وهو أدرى بمبلغ صحة ادعاء المتعرض . ودخـول المـؤجر فـي الـدعوى لـه فـوق ذلـك مز ـة أخـرى ، 

يمــا إذا كــان المتعــرض علــى حــا فــي ادعائــه . إذ يســتطيع المســتأجر أن يرجــع عليــه بالضــمان فــي نفــس الــدعوى ف
. وتبقى بعد ذلك نتائج  ( 01633) وقل مثل ذلك في ضرورة إدخال المؤجر في دعوى المستأجر على مستأجر سابا

لشخصية حـا المسـتأجر ال يوجـد أي حـرج فـي قبول ـا ، وإال فمـا الحـرج فـي أن يكـون الحجـز علـى حـا المسـتأجر 
ال  يسجل تنازل المسـتأجر عـن حقـه للغيـر و كتفـي بإتبـاع قواعـد حوالـة الحـا ، حجز منقول ال حجز عقار ، وفي أ

 وفي أن تكون المحكمة المختصة بنظر قضايا اإليجار هي محكمة المدعى عليه!

ثــم إن فــي الوقـوف عنــد هــذا الحــد فــي خصــوص حــا المسـتأجر ، واالكتفــاء بــأن تــوفر لــه المزايــا المرغــوب  –ثالًثصصا 
ًقـا شخصـًيا ، مــز تين ، إحـداهما نظر ــة واهنخـرى عمليـة . أمــا المز ـة النظر ـة ف ــي عـدم تجزئــة ف يـا مـع اســتبقائه ح

الملكيـة فـي غيـر مقــتض ، فـإن إعطـاء المســتأجر حًقـا عينًيـا فـي العــين المـؤجرة مـن شــأنه تفكيـك ملكيـة العــين دون 
يل عقــد اإليجــار الــذي ال تز ــد . والمز ــة العمليــة هــي أال  يكــون المســتأجر مضــطًرا لتســج ( 01634) مســوأ يبــرر ذلــك

                                                 

ا في فرنسا فيبدو أن حق المستأجر قد بلغ من التطور مبلغًةا يصةح معةه التفكيةر فةي أن تسةبغ عليةه صةفة العينيةة فةي ( أم 19141) 
 بعض أنواعه ، وبخاصة فيما يتعلق بحق مستأجر األرض الزراعية .

ا رسميًا . بل يجب فةو  ( وحتى لو أعطى المستأجر حقًا عينيًا في القانون الفرنسي ، لما كان هذا كافيًا لجواز رهنه رهنً  19142) 
مدني فرنسي التي ال تجيز الرهن الرسمي إال ف ي حةق الملكيةة العقاريةة وحةق االنتفةاع العقةاري ) بيةدان  2119ذلك تعديل المادة 

 ( . 213ص  131فقرة  19بالنيول وريبير  – 148فقرة  11

فغيةر ضةروري كمةا قةدمنا ) انظةر آنفًةا فقةرة ( أما إدخال المؤجر في دعوى المسةتأجر المرفوعةة علةى مسةتأجر مةزاحم  19144) 
( . كذلك إدخال المؤجر خصًما في الدعوى بين المستأجر والمشتري للعين المؤجرة  يةر ضةروري ) انظةر آنفًةا  282وفقرة  221
 ( . 221فقرة 

( يضاف إلى ذلك ، من الناحية النظرية ، أننا لو قلنا إن للمستأجر حقًا عينيًا لوجب التسليم بجواز أن يملك المستأجر هذا  19143) 
الحق ، ال يعقد اإليجار فحسب ، بل أيًضا بالتقادم المكسب كمةا هةو األمةر فةي حةق االنتفةاع ، ويعسةر قبةول ذلةك ) انظةر عبةد الحةي 

م إذا سةةلمنا بةةأن للمسةةتأجر حقًةةا عينيًةةا ، فهةةل نسةةتطيع أن نقةةف عنةةد هةةذا الحةةد ، ولةةم ال يكةةون حةةق ( . ثةة 81ص  12حجةةازي فقةةرة 
 المستعير هو أيًضا حقًا عينيًا ، وال فر  بين حق المستعير وحق المستأجر إال في أن األول يعطي تبرًعا واآلخر يعطي معاوضة .
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مدتــه علــى تســع ســنوات ، وال تســجيل التنــازل عــن هــذا اإليجــار للغيــر ، واإليجــارات التــي ال تز ــد مــدت ا علــى تســع 
سنوات تربى بكثير على اإليجارات التي تز د مدت ا على هذا القدر . وفـي اضـطرار المسـتأجر للتسـجيل ، فيمـا لـو 

لمـؤجر ، تعقيــد فـي اإلجـراءات ال يحتملـه التعامـل المـألوف . و كفـي أن نتصــور كـان لـه حـا عينـي ف ي العقـار ا
العدد الكبير من عقود اإليجـار الـذي يبـرم كـل يـوم لنـدرك إلـى أي مـدى تـزدحم ب ـذه العقـود مكاتـب الشـ ر العقـاري 

العينــي علــى  فيمــا لــو أوجبنــا تســجيل ا ، هــذا إلــى مــا يقتضــيه التســجيل مــن نفقــات ووقــت . وحتــى لــو قصــرنا الحــا
ــا فــي هــذا العــدد مــن اإليجــارات دون  اإليجــارات التــي تز ــد مــدت ا علــى ثــالث ســنوات مــثاًل ، فــال يــزال التعقيــد باقًي
مقــتض ، فضــاًل عــن أنــه مــن غيــر المستســاأ أن تتغيــر طبيعــة حــا المســتأجر بتغييــر مــدة اإليجــار . فمــا دام حــا 

ه . وقد بقى كذلك فعاًل في التشـر ع القـائم ، حتـى لـو زادت مـدة المستأجر شخصًيا ، فإنه يبقى كذلك أًيا كانت مدت
. يضــاف إلــى ذلــك أن عــدم إعطــاء المســتأجر حًقــا عينًيــا  ( 01635) اإليجــار علــى تســع ســنوات فوجــب تســجيل العقــد

يستبقي عقد اإليجار بين عقود اإلدارة ، فال يصبح من عقود التصرف ، وال يقتضـي أهليـة التصـرف بـل تكفـي فـي 
اإلدارة . وفــي ذلــك تيســير كبيــر للتعامــل ، فــال يحتــاج اإليجــار إلــى توكيــل خــاص ، وال يســتوجب اإلجــراءات أهليــة 

 المعقدة التي تستوجب ا أعمال التصرف في أموال ناقصي اهنهلية وفاقدي ا .

 الخاصية التي تميز حق المستأجر : -450

زه . ف ـو حـا فـي االنتفـاع بـالعين المـؤجرة ، على أن لحا المستأجر ، بالرغم من أنه حا شخصي ، خاصية تمي 
ومن ثم يتصـل اتصـااًل وثيًقـا ب ـذه العـين . وهـذا االتصـال هـو الـذي يفسـر كيـف يحـتج ب ـذا الحـا علـى مـا انتقلـت 
إليـه ملكيــة العــين ، وعلــى الــدائنين المـوقعين حجــًرا علــى العــين . وإذا كــان بعـض الحقــوق الشخصــية يقتصــر أثرهــا 

دائن والمــدين ، فــإن بعًضــا آخــر يمتــد أثــره إلــى الغيــر ومــن بين ــا حــا المســتأجر . وإذا كنــا قــد علـى طرفــي الحــا الــ
ورثنا عن القانون الروماني أن الحا الشخصي ال يمتد أثره إلى الغير ، فقـد حـان الوقـت لتمحـيص ذلـك ، والتسـليم 

 بأن من الحقوق الشخصية ما يقترب من الحقوق العينية في هذه الناحية .

ذي يجب أ ن يعاد النظر فيه ليس هو حا المستأجر وفيما إذا كان يبقى حًقـا شخصـًيا ، بـل هـو الحـا وال
الشخصي ذاته وفيما إذا كان يبقى حًقا موحًدا أو ينبغي التمييز بـين حـا شخصـي وحـا شخصـي . والـذي نـراه أن 

ين بالــذات موجــودة قبــل وجــود الحــا الشخصــي إذا كــان محلــه عمــاًل ، فإمــا أن يكــون هــذا العمــل متصــاًل بعــين معــ

                                                 

( وال يصح االلتفات إلى القاعدة الغربية التي قررها التقنين المدني النمساوي من أن حق المستأجر الشخصي يصبح حقًا  19141) 
عينيًا بشهره . فإن الشهر ، حتى في نظام التسجيل العيني ، ليست له هذه القوة السحرية . فهو في نظام السةجل العقةاري ينقةل الحةق 

مع ذلك ال يستطيع أن يغير من طبيعة الحق ، فيكون الحق شخصةيًا قبةل الشةهر حتةى إذا مةا شةهر انقلةب العيني بقوته وحده ، ولكنه 
 حقًا عينيًا .
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الحــا كمــا هــو اهنمــر فــي حــا المســتأجر ، وإمــا أن يكــون غيــر ذلــك كمــا هــو اهنمــر فــي حــا رب العمــل فــي عقــد 
 المقاولة وفي عقد العمل .

ونقف عند الحا الشخصي إذا كان محلـه عمـاًل متصـاًل بعـين معينـة بالـذات كحـا المسـتأجر . هـذا الحـا 
قــوق الشخصــية ، و رجــع ذلــك إلــى أنــه ال يتصــور اســتعماله إال مرتبًطــا ب ــذه العــين يتميــز بطبيعتــه عــن ســائر الح

المعينة بالذات . وإذا قلنا إن المستأجر دائن للمؤجر ، ف و دائن له في تسليم العين ، وفي تع د العين بالصيانة ، 
مســتأجر علــى المــؤجر وفــي ضــمان التعــرض فــي العــين ، وفــي ضــمان العيــوب الخفيــة فــي العــين . فالــدين الــذي لل

 يتركز دائًما في العين المؤجرة .

هــذا االرتبــاط الكامــل بــين الحــا الشخصــي والعــين يترتــب عليــه ، بحكــم طبــائع اهنشــياء ، نتــائج قانونيــة ال 
مفر من ا . فالحا يقع على العين ، وهو من هذه الناحية يشبه الحا العيني ، فيجب أن يكون له نفاذ بالنسبة إلى 

ما يتعلا بالعين . فإذا انتقلت العين إلى ملك شخص آخر ، وجب أن تنتقل مثقلـة ب ـذا الحـا ، وهـذه هـي الغير في
نظر ة الخالفة الخاصة . و سـتوفى الـدائن حقـه مـن العـين دون أن تحتمـل طبيعـة مركـزه أن يشـاركه فـي ذلـك دائـن 

. وإذا اتســـعت دعـــاوى الحيـــازة آخـــر ، فـــيخلص للمســـتأجر حقـــه دون ســـائر الغرمـــاء وفـــي موج ـــة مســـتأجر مـــزاحم 
لحمايــة الحــا الشخصــي ، ف ــذا هــو الحــا الــذي تســمح طبيعتــه أن تحميــه دعــاوى الحيــازة . وهنن الحــا يقــع علــى 

 العين فيثقل ا ، وجب إًذا بلغ حًدا يستوجب تنبيه الغير إليه أن يش ر عن طر ا التسجيل .

في بعض خصائصه من حيث سر انه فـي  ومن هذا نرى أن هذا الحا الشخصي يشترك مع الحا العيني
 . ( 01636) حا الغير . وال يرجع ذلك إلى أنه حا عيني ، بل يرجع إلى طبائع اهنشياء ذات ا

                                                 

 ( وننقل هنا بعض ما يتردد في الفقه الفرنسي وفي الفقه المصري في هذا الصدد :  19141) 

حقًةا شخصةيًا محلةه مبلةغ مةن  ن هذا الحةق يماثةلر ال يعني إطالقًا أجإن صفة الحق الشخصي المعطاة لحق المستأ»جاء في بيدان : 
( . وجةاء فةي موضةع آخةر :  191ص  131فقرة  11بيدان « ) النقود ، ويجب على العكس من ذلك االعتداد بطبيعة محل االلتزام

طبيعةة إن القةانون يعتةد ب»( . وجةاء فةي موضةع آخةر :  191ص 131فقةرة  11بيةدان « ) إن القانون يعتد بطبيعةة محةل االلتةزام»
محل االلتزام ، فااللتزام الذي يكون محله االنتفاع بشيء معين ال يماثل من جميع الوجوه التزاًما محله مبلغ مةن النقةود . وعلةى هةذا 

 ( . 111ص  131فقرة  11بيدان (« ) األساس تفسر جميع أحكام القانون ) المتعلقة بشخصية حق المستأجر 

بين منطقة الحق العيني ونفةاذه فةي مواجهةة الغيةر نفةاذ مطلةق ، ومنطقةة الحةق الشخصةي وال  ما»وجاء في بالنيول وريبير وتنك : 
ينفذ إال في مواجهة شخص واحد ، توجد مناطق وسطى . وإذا سلمنا بأن حق المستأجر ، وهو في ذاته متنةوع تبعًةا لطبيعةة اإليجةار 

هةذا الحةق ، بمالةه مةن نفةاذ فةي مواجهةة الغيةر وبمةا ينطةوي والغرض المقصود منه ، حق شخصي ، فإنه يجب مع ذلك التسليم بأن 
عليه من مكنات يعطيها للمستأجر على الشيء المؤجر ، يتالقى مع الحق العينةي فةي وجةوه مةن الموافقةات ال يمكةن إال أن تزيةد مةع 

بالنسبة إلى حقو  المالك أي  ( domaine utile) اتجاه القانون المعاصر إلى الزيادة من حقو  المستأجر أي حقو  الملكية الفعلية 
 ( . 218مكررة ص  132فقرة  19) بالنيول وريبير  ( domaine éminent) حقو  الملكية القانونية أو الملكية العليا 

إن حق المستأجر ال ينفذ في مواجهة المؤجر فحسةب ، بةل يتعةدى أثةره إلةى طوائةف أخةرى »وجاء في بالنيول وريبير وبوالنجيه : 
خاص . فليس هنالك بين الحق العيني والحق الشخصي هذا التباين الجوهري الذي تقول به النظرية التقليدية ، والحقو  إنما من األش

تتميز بدرجة نفاذها في مواجهة الغير . وبين الحق العيني ونفاذه في مواجهةة الغيةر نفةاذ مطلةق ، والحةق الشخصةي وال ينفةذ إال فةي 
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 التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن -المبحث الثاني

 تصرف المستأجر في حقه الشخصي :  – 452

يســتطيع التصــرف فــي هــذا الحــا بــالبيع وال بــة  تقــرر أنــه لــيس للمســتأجر إال حــا شخصــي قبــل المــؤجر . ولكنــه
وغيرهما من التصرفات ، وله أيًضا أن يرهنه رهًنا حيازً ا وأن يؤجره وأن يعيره ، وما هذا إال تطبيا للقواعـد العامـة 
التـــي تجيـــز التصـــرف فـــي الحقـــوق الشخصـــية كمـــا تجيـــز التصـــرف فـــي اهنعيـــان . والمســـتأجر فـــي كـــل ذلـــك إنمـــا 

 له في ذمة المؤجر . يتصرف في حا شخصي

هـذا مـن الناحيـة القانونيـة . أمـا مـن الناحيـة العمليـة فـإن التصـرفات التـي يجر  ـا المسـتأجر عـادة فـي حقــه 
هي التنازل عن هذا الحا وإيجاره من الباطن . فنبحث في مطلبـين متعـاقبين : ) أواًل ( متـى يثبـت للمسـتأجر حـا 

اطن . ) ثانًيا ( اآلثار التي تترتـب علـى اسـتعماله أحـد هـذين الحقـين . التنازل عن اإليجار أو حا اإليجار من الب
 ونبين قبل ذلك ما هو الفرق بين التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن .

                                                                                                                                                                    

« طقة متوسطة طائفة من الحقو  تنفذ في مواجهة الغير نفاذًا مقيًدا ، ومن هةذه الحقةو  حةق المسةتأجرمواجهة المدين ، توجد في من
 ( . 2119فقرة  2) بالنيول وريبير وبوالنجيه 

هةةذا الحةق ) حةق المسةتأجر ( يختلةةف عةن  يةره مةةن الحقةو  الشخصةية ، ألن مزاولتةةه »ويقةول األسةتاذ عبةد المةةنعم فةر  الصةدة : 
ن للمستأجر سلطة على الشيء حتى يستطيع أن يفيد منه ، فهو في هذا أشبه ما يكون بحق االنتفاع . وقد اقتضى هةذا تقتضي أن يكو

من المشرع ، بحكم طبيعةة األشةياء ومراعةاة العتبةارات عمليةة لهةا قيمتهةا التةي ال تنكةر ، أن يعامةل حةق المسةتأجر معاملةة خاصةة 
 ( . 11بد المنعم فر  الصدة فقرة ع« ) يختلف فيها عن بقية الحقو  الشخصية

إن حةق المسةتأجر يعتبةر منطقةة  Gierkeومن ثم ال نجد حًرا في أن نقةول مةع الفقيةه األلمةاني »ويقول األستاذ عبد الحي حجازي : 

سةمين : ا بةين منطقةة الحةق الشخصةي ومنطقةة الحةق العينةي . . . الحقيقةة أنةه يمكةن أن تقسةم العالقةات الماليةة إلةى قوسًطا أو جسةرً 
عالقات عينية وعالقات شخصية . وتنقسم العالقات الشخصية بدورها إلى حقو  انتفةاع شخصةية ومجةرد حقةو  شخصةية ) حقةو  
الدائنية ( . وتدخل عالقات اإليجار في طائفة حقو  االنتفاع الشخصية ، وليس في طائفة مجرد الحقو  الشخصية . والمقصةود مةن 

عبةد الحةي حجةازي فقةرة « ) فاع بما هو محل للحق ، وليس المقصود هةو مجةرد ارتقةاب أداء المةدينهو مكنة االنت« حقوقًا»كونها 
هذه المكنة ال تعتبر حقًا شخصيًا بعد استالم المستأجر الشةيء المةؤجر . حقيقةة »( . ويقول في موضع آخر :  81وص 83ص  12

 12عبةد الحةي حجةازي فقةرة « ) ال يكون دائنًا باالنتفاع بعد تسلمه الشةيءأنه كان دائنًا ) باستالم الشيء ( بعد انعقاد العقد ، إال أنه 
( قوله أن المستأجر ال يكون دائنًا باالنتفاع بعد تسلمه الشيء فيه  1( . لكنا نأخذ على األستاذ عبد الحي حجازي أمرين : )  81ص 

نتفاع ، ال يتركه ينتفع فحسةب . وقةد وصةل هةذا اإل ةرا  إ را  ال يتفق مع المسلم به من أن المؤجر يلتزم بتمكين المستأجر من اال
ويدل هذا على أن المؤجر ، إذ يسةلم الشةيء المةؤجر وملحقاتةه فةي حالةة يصةلح معهةا ألن يفةي بمةا أعةد لةه مةن »إلى حد أن يقول : 

لشيء المؤجر ، في حين يتخةذ المسةتأجر المنفعة ، يعتبر أنه قد نفذ التزامه ، ثم يتخذ بعد ذلك موقفًا سلبيًا هو تركه المستأجر ينتفع با
« موقف من تكون له مكنة االنتفاع ، تلك المكنة التي تخلص له من العقد . وهو وحده الذي يحققها دون أي تدخل من جانب المؤجر

 ( قوله في موضع آخر إن للمستأجر أن يحمي حيازته ضد المؤجر نفسه 2( . )  81ص  – 83ص  12) عبد الحي حجازي فقرة 
( ، والمسلم أن دعاوى الحيازة إنما تكون للمستأجر فةي مواجهةة  81ص 12بدعوى منع ا لتعرض ودعوى استرداد الحيازة ) فقرة 

 الغير ال في مواجهة المؤجر نفسه ، إذ العالقة بين المؤجر والمستأجر ينظمها عقد اإليجار وال دخل لدعاوى الحيازة فيها .
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 الفرق بني التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن :  -453

واإليجار من الباطن من حيث طبيعة العمل  لم يكن هناك في القانون الفرنسي القديم فرق بين التنازل عن اإليجار
نفســه ، وإنمــا كــان الفــرق موجــوًدا مــن حيــث المقــدار الــذي يقــع عليــه العمــل . فكــان يعــد إيجــاًرا مــن البــاطن إيجــار 
المستأجر لجزء من العين المؤجرة ، أما إذا أجـر كـل العـين عـد هـذا تنـازاًل عـن اإليجـار . وعلـى ذلـك كـان كـل مـن 

فـي الواقـع ، ولكنـه كـان يسـمى إيجـاًرا مـن البـاطن أو تنـازاًل عـن اإليجـار علـى حسـب مـا إذا اقتصـر  العملين إيجاًرا
 . ( 01637) هذا اإليجار على جزء من العين أو شمل ا جميًعا

فالتنازل عن اإليجار يعد بيًعا  –وتبعه في ذلك التقنين المدني المصري  –أما في التقنين المدني الفرنسي 
، واإليجـار مـن البـاطن هـو  ( 01638) أجر تبًعا لما إذا كان هذا التنازل قد تم بـثمن أو بـدون ثمـنأو هبة لحا المست

. فـــالفرق إذن بـــين العملـــين فــرق جـــوهري يرجـــع إلـــى طبيعـــة العمــل نفســـه . ففـــي التنـــازل عـــن  ( 01639) عقــد إيجـــار
حقوقه والتزاماته الناشئة من اإليجار ال يوجد إال عقد اإليجار اهنصلي بين المؤجر والمستأجر ، و حول المستأجر 

هذا العقد إلى المتنازل له . أما في اإليجار من البـاطن فيوجـد عقـد إيجـار أصـلي مـا بـين المـؤجر والمسـتأجر ، ثـم 
 . ( 01641) عقد إيجار من الباطن ما بين المستأجر اهنصلي والمستأجر من الباطن

                                                 

 . 1911فقرة  1( بودري وفال  19142) 

 14( وقد يكون التنازل عن اإليجار علةى سةبيل المقايضةة ، أو علةى سةبيل الوصةية ) انظةر فةي الوصةية نقةض فرنسةي  19149) 
 119فقرة  19بالنيول وريبير  – 313 – 1811داللوز  1811مارس  21 – 398 – 1842داللوز األسبوعي  1842يوليه سنة 

 ( . 119فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 4هامل  212ص 

جازيةت دي باليةه سةنة  1841نةوفمبر سةنة  3وقد يتنازل المستأجر عن اإليجار لشركة ليكةون ذلةك حصةة لةه فيهةا ) نقةض فرنسةي 
أوبري  – 112 – 1814داللوز  1812نوفمبر سنة  14 – 442 – 1838داللوز  1838ديسمبر سنة  13 – 89 – 1 – 1842

أنسةةيكلوبيدي  – 4هةةامل  213ص  111فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  –مكةةرًرا  4وهةةانل  412ص  419فقةةرة  1ورو وإسةةمان 
 ( . 111فقرة  Louageلفظ  4داللوز 

،   erlin ( Répertoire V Sous-location )والذي بدأ في  قامة هةذه التفرقةة هةو  –( يقع على حق المستأجر ذاته  19148) 

 ( . 2هامل  929ص  2191فقرة  2في نف س المقال إلى تقاليد القانون الفرنسي القديم ) بالنيول وريبير وبوالنجيه ولكنه رجع 

( وأصبح اآلن مقدار الجزء المؤجر ال أهمية له ، فقد يقع اإليجار من الباطن على كل العين ) وهذا ما كان يةدعى قةديًما  19139) 
ء منها ، وفي الحالتين يبقى العقد في طبيعته إيجاًرا . كذلك ال يوجد مةا يمنةع مةن أن يتنةازل بالتنازل عن اإليجار ( كما يقع على جز

المستأجر عن إيجار جزء من العين ، كما يستطيع أن يتنازل عن إيجار العةين كلهةا . وقةد نةص التقنةين المةدني المصةري علةى ذلةك 
إليجةار أو اإليجةار مةن البةاطن وذلةك عةن كةل مةا اسةتأجره أو للمسةتأجر حةق التنةازل عةن ا»حي  يقةول :  184صراحة في المادة 

وللمسةتأجر أيًضةا أن يةؤجر مةن البةاطن العةين المةؤجرة طةول مةدة اإليجةار أو بعةض هةذه « . بعضه ، ما لم يقض االتفا  بغير ذلك
 المدة ، كما له أن يتنازل عن اإليجار طول المدة أو بعضها .

فرنسي لم يرد أن يخالف التقاليد الفرنسية القديمة ، فال يزال إيجار المستأجر لجزء من العين ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المشرع ال
يعد إيجاًرا من الباطن وإيجار العين كلها يعد تنازالً عن اإليجار ، ويرون أن النظرية الحديثة التي تجعل الفةر  بةين العملةين راجعًةا 

قانونيةة ، وقةل أن يفهةم المتعاقةدان الفةر  الةدقيق بةين العملةين مةن حية  طبيعتهمةا ) إلى طبيعة كل عمل إنما هي تعقيد للمعةامالت ال
فقةرة  2ديمانةت وكولميةه دي سةانتير  –ومةا بعةدها  192فقةرة  2ديمانةت وكولميةه دي سةانتير  –ومةا بعةدها  192فقةرة  21لوران 
( عةن هةذا التمييةز  318الفرنسةي اإليطةالي ) م ( . وقد عدل المشروع  22191فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  –مكررة  114
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 الفهرس العام

 من ا :، نذكر  ( 01640) و رتب الفقه عادة على هذا الفرق نتائج عديدة

( التنــازل عــن اإليجــار هــو حوالــة حــا بالنســبة إلــى حقــوق المســتأجر ، وحوالــة ديــن بالنســبة إلــى التزاماتــه .  1) 
فيجب بوجه عام إتباع اإلجراءات التي تخضع ل ا حوالة الحا وحوالة الدين . ولما كانـت حوالـة الحـا ال تنفـذ فـي 

، وال تنفذ في حا الغير إال من تار خ اإلعالن الرسـمي أو التـار خ حا المدين إال بإعالنه بالحوالة أو بقبوله إياها 
مـــدني ( ، وكـــان المفـــروض أن المـــؤجر ) أي المـــدين ( قـــد قبـــل التنـــازل مـــا دام لـــم  901الثابـــت لقبـــول المـــدين ) م

ه . يشترط في عقد اإليجار عـدم جـواز التنـازل كمـا سـيأتي ، فإنـه إذا عـرض التنـازل علـى المـؤجر تعـين عليـه قبولـ
ولـذلك يمكــن اعتبــار التنــازل عــن اإليجـار ، كحوالــة حــا ، ســارً ا فــي حــا المـؤجر مــن وقــت إخطــاره بالتنــازل حتــى 
يفي بالتزاماته للمتنازل له دون المستأجر ، وال حاجة إلى قبوله أو إعالنه رسمًيا . على أن الرأي السائد فـي فرنسـا 

، ال ينفـذ فـي حـا المـؤجر إال مـن وقـت إعالنـه بالتنـازل أو وفي مصر هـو أن التنـازل عـن اإليجـار ، كحوالـة حـا 
مــدني ( ،  916/1. ولمــا كانــت حوالــة الــدين ال تنفــذ فــي حــا الــدائن إال إذا أقرهــا ) م ( 01642) مــن وقــت قبولــه بــه

وكــان المفــروض أن المــؤجر قــد قبــل التنــازل كمــا قــدمنا ، فــال حاجــة إذن إلقــرار المــؤج ر لحوالــة الــدين علــى الوجــه 
 . ( 01643) مدني ، و كون التنازل سارً ا في حقه من وقت صدوره 916رر في الفقرة الثانية من المادة المق

أما اإليجار من الباطن فيخضع هنحكام القانون عقد اإليجـار ، ومـن ثـم ال حاجـة إلعالنـه و كفـي لسـر انه 
. بل إن ثبوت التار خ ال يشترط في سر ان اإليجـار مـن البـاطن فـي  ( 01644) في حا الغير أن يكون ثابت التار خ

 . ( 01645) حا المؤجر
                                                                                                                                                                    

 بين التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن ، وجعل االثنين معًا إيجاًرا من الباطن ، فرجع بذلك إلى تقاليد القةانون الفرنسةي القةديم
. 

 . 418فقرة  – 419فقرة  1( انظر بوجه خاص جيوار  19131) 

 Rev . Loyers 1813ينةاير سةنة  29 – 131 – 1 – 1821مةان ( داللةوز ) حك 1821مايو سةنة  3( نقض فرنسي  19132) 
سةليمان  – 211ص  111فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 1914ف قةرة  1بودري وفةال  – 411فقرة  1جيوار  – 299 – 1813

 131 ص 418عكس ذلك أوبري ورو فقرة  1وهامل  399ص  219عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 341ص  239مرقس فقرة 
 مكرر . 21هامل 

وإذا أخذنا بالرأي السائد ، فإنه يترتب على عدم سريان التنازل عن اإليجار في حق المؤجر ، لعدم إعالنه به أو لعدم عرضةه عليةه 
لقبوله ، أن تبقى العالقة قائمة ما بةين المةؤجر والمسةتأجر ، ويسةتطيع المةؤجر أن يتجاهةل وجةود المتنةازل لةه عةن اإليجةار ) نقةض 

 J .C .P . 1814 – 3 – 34 – 29 1812أكتةوبر سةنة  Rev . Loyers 1819 – 22 – 22 1838أكتةوبر سةنة  18رنسةي ف
( . فال يستطيع المتنازل له أن يتمسك بتجديد اإليجةار تجديةًدا ضةمنيًا إذا بقةى  J .C .P . 1813 – 2 – 32 – 9 1813يناير سنة 

في العين بعد انتهاء اإليجار الصلي ، وال أن يتمسك بامتداد اإليجار بحكةم القةانون ألحكةام التشةريعات االسةتثنائية ) عبةد الفتةاح عبةد 
 ( . 1هامل  399صـ  219الباقي فقرة 

 . 321ة ( انظر ما يلي فقر 19134) 

الةذي قةدمناه أنةه إذا تنةازل المسةتأجر  ه( ويترتب على التمييز بين التنازل عةن اإليجةار واإليجةار مةن البةاطن علةى الوجة 19133) 
ألشخاص متعددين ، فضل مةنهم مةن سةبق إلةى إعةالن المةؤجر بالتنةازل الصةادر لمصةلحته ، وال اعتةداد بوضةع اليةد . أمةا إذا آجةر 

مةدني )  124ن البةاطن ، فضةل مةن سةبق إلةى وضةع يةده أو إلةى تسةجيل عقةده طبقًةا ألحكةام المةادة المستأجر ألشخاص متعةددين مة
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( في التنازل عن اإليجار يتصرف المستأجر في حقه فيجب أن تتوافر فيـه أهليـة التصـرف ، أمـا فـي اإليجـار  2) 
 . ( 01646) من الباطن فإنه يقوم بعمل من أعمال اإلدارة فتكفي فيه أهلية اإلدارة

في التنازل عن اإليجار تكون الشروط واحدة فيما بين المؤجر والمستأجر وفيما بين المسـتأجر والمتنـازل لـه (  9) 
عن اإليجار ، أما في اإليجار من الباطن فقد تختلـف شـروط اإليجـار فيمـا بـين المـؤجر المسـتأجر والمسـتأجر مـن 

 . ( 01647) الباطن

متيـاز علـى مـا يوجـد فـي العـين المـؤجرة مـن منقـوالت المتنـازل ( في التنازل عن اإليجار ليس للمستأجر حـا ا 1) 
لــه ، ولــه حــا امتيــاز فــي اإليجــار مــن البــاطن علــى منقــوالت المســتأجر مــن البــاطن علــى منقــوالت المســتأجر مــن 

 . ( 01648) الباطن الموجودة بالعين المؤجرة

                                                                                                                                                                    

وانظر في تنةازع المتنةازل لةه  -1هامل  399ص  219عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 1193فقرة  – 1192فقرة  1بودري وفال 
 ( . 1191فقرة  1عن اإليجار مع المستأجر من الباطن بودري وفال 

 . 341ص  239قارن سليمان مرقس فقرة  – 49ص  9م 1981ديسمبر سنة  1( استئناف مختلط  19131) 

 . 1919فقرة  1( بودري وفال  19131) 

 . 1223فقرة  2جوسران  – 211ص  111فقرة  19بالنيول وريبير  – 192فقرة  11( بيدان  19132) 

بالنيةةول  – 212ص  419فقةةرة  1ان أوبةةري ورو وإسةةم – 192فقةةرة  11بيةةدان  – 1914فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19139) 
 . 488وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 211ص  111فقرة  19وريبير 

( ال يسةتطيع المتنةازل لةه عةن اإليجةار أن يطلةب مةن المسةتأجر إجةراء  1وهناك نتائج أخرى أقل أهميةة ممةا تقةدم ، نةذكر منهةا : ) 
طن طلب ذلةك مةن المسةتأجر األصةلي . ) ب ( للمسةتأجر مةن البةاطن أن يطلةب الترميمات الضرورية ، ويستطيع المستأجر من البا

من المستأجر األصلي في حالة إيجار األراضي الزراعية إسقاط األجرة أو إنقاصها إذا هلك الزرع كله أو بعضه قبل حصاده بسبب 
كلةه أو أكثةره وكةان ذلةك بسةبب قةوة قةاهرة ) قوة قاهرة ، وكذلك إذا امتنع مةن تهيئةة األرض للزراعةة أو مةن بةذرها أو هلةك البةذر 

مدني ( ، أما المتنازل له عن اإليجار فال يجوز له طلب شةيء مةن ذلةك فةي عالقتةه مةع المسةتأجر األصةلي . )   (  111 – 111م
ي التقنةين المةدني التنازل عن اإليجةار يثبةت طبقًةا للقواعةد العامةة . أمةا اإليجةار مةن البةاطن ، ففةي التقنةين المةدني القةديم ) وكةذلك فة

الفرنسي ( ال يجوز إثباته إال طبقًةا لقواعةد خاصةة سةبق بيانهةا ، هةذا إذا كةان المةراد إثبةات اإليجةار مةن البةاطن فيمةا بةين المسةتأجر 
كما إذا كان المؤجر مثالً يريد إثبات اإليجار من الباطن قبل المستأجر األصلي  –األصلي والمستأجر من الباطن . أما فيما عدا ذلك 

فيجوز إثبات اإليجار من الباطن بطر  اإلثبات كافة )  –الممنوع من هاذ اإليجار حتى يتوصل بذلك إلى فسخ عقد اإليجار األصلي 
أن يةؤجر العةين مةن البةاطن للمةؤجر نفسةه ، أمةا إذا  ( . ) د ( يجةوز للمسةتأجر 1912فقةرة  1بودري وفال  – 299فقرة  19هيك 

 ( . 812تنازل له عن اإليجار فإن هذا يعد تقابالً من اإليجار األصلي ) عباس حسن الصراف فقرة 

والفصل فيما إذا كان المستأجر األصلي قد أجر من الباطن أو تنازل عن اإليجار خاضةع للتقةدير محكمةة الموضةوع . ومةن القةرائن 
المستأجر قد تنازل عن اإليجار أن يكون قد تقاضى ثمةن هةذا التنةازل دفعةة واحةدة ) خلةو رجةل ( ال علةى أقسةاط ، أمةا فةي  على أن

يصحبه عةادة تنةازل عةن اإليجةار ال  ( fonds de commerce) اإليجار من الباطن فاألجرة تدفع في العادة أقساًطا . وبيع المتجر 
كةةوالن  – 211ص  111فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 193فقةةرة  11بيةةدان  – 1912رة فقةة 1إيجةةار م البةةاطن ) بةةودري وفةةال 

( . وعند الشك يفسر التصرف بأنه إيجار من الباطن ال تنازل عن اإليجار ، ألن هذا هو  1942فقرة  2وكابيتان ودي المورانديير 
 4أنسيكلوبيدي داللةوز  – 229فقرة  3دي با   – 1912فقرة  1بودري وفال  – 418األقرب لتفسير نية المتعاقدين ) جيوار فقرة 

 243ص  192محمد كامل مرسي فقرة  211عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 231سليمان مرقس فقرة  – 189فقرة  Louageلفظ 

 – 113ص  221منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 191عبةد المةنعم البةدراوي ص  – 489ص  114محمد علي إمام فقةرة  –
 ( . 212ص  199عم فر  الصدة فقرة عبد المن
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 باطنمتى يثبت للمستأجر حق التنازل عن اإليجار واإليجار من ال -المطلب األول

 نصوص قانونية : -454

 من التقنين المدني على ما يأتي : 119تنص المادة  

للمستأجر حا التنازل عن اإليجار أو اإليجار من الباطن ، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم »
 . ( 01649) «يقض االتفاق بغير ذلك

 . ( 01651) 966/111و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 

وفــي التقنــين المــدني  – 160و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م
 ( 01650) 1و 181/1وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م – 441وفي التقنين المدني العراقي م – 112الليبي م

. 
وفـي  ( 01652) ازل عـن اإليجـار للغيـرو خلص مـن الـنص المتقـدم الـذكر أن كـل مسـتأجر لـه الحـا فـي التنـ

، فنتكلم في هذا الشرط المانع ، ونبحثه من الوجوه  ( 01653) اإليجار من الباطن ، ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك
                                                 

للمسةتأجر حةق التنةازل  -1»من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  283ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص :(  19138) 
  عن اإليجار أو اإليجار من الباطن ، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقةض االتفةا  بغيةر ذلةك . وقةد يسةتفاد هةذا االتفةا

فإذا اشترط أن التنازل عن اإليجار أو اإليجار من الباطن ال يكون إال بموافقة المؤجر ، فال يجةوز لهةذا أن يمتنةع  -2من الظروف . 
في المشروع النهةائي . ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت  122وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم « . عن الموافقة إال لسبب مشروع

وقد يستفاد هةذا االتفةا  »، وحذفت عبارة « حتى ال تفتح بابًا للمنازعات»س الشيوخ حذفت الفقرة الثانية . وفي لجنة مجل 121رقم 
، فأصبح النص مطابقًا لما اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، « اكتفاء بالقواعد العامة»من آخر الفقرة األولى « من الظروف
 ( . 119ص  – 119ص  3كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية . ووافق عليه مجلس الشيوخ  184وصار رقمه 

: يجةوز للمسةتأجر أن يةؤجر مةا اسةتأجره كلةه أو بعضةه أو يسةقط حقةه فةي اإليجةار  411/338م التقنين المةدني القةديم(  19119) 
 لغيره ، إال إذا وجد شرط يخالف ذلك .

 ين المدني الجديد ( .) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقن

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  19111) 

 ) مطابق ( 119م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 182م التقنين المدني الليبي

للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه ، بعد قبضه أو قبله ، فةي العقةار وفةي المنقةول ، ولةه  -1:  221م التقنين المدني العراقي
فةإذا اشةترط أن إيجةار المسةتأجر أو  -2كذلك أن يتنازل لغير المؤجر عن اإلجارة ، كل هذا ما لم يقةض االتفةا  أو العةرف بغيةره . 

 جر ، فال يجوز لهذا أن يمتنع عن الموافقة إال لسبب مشروع . تنازله عن اإليجار ال يكون إال بموافقة المؤ

 وما بعدها ( 812انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري 

ن اإلجةارة لغيةره ، يحق للمستأجر أ يؤجر كل المأجور أو جزًء منه وأن يتنةازل عة -1:  1و 19/1تقنين الموجبات والعقود اللبناني 
وإذا  -1ما لم يكن قد نص في العقد على منعه من اإليجار أو التنازل ، أو كةان هةذا المنةع مسةتفاًدا مةن ماهيةة الشةيء المةأجور . . . 

 شرط أن للمستأجر حق اإليجار أو التنازل أو برضا المؤجر ، فليس للمؤجر أن يرفض اإليجار أو التنازل لغير سبب مشروع .

 ام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .) وأحك



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

( مـن حيـث  9( مـن حيـث مـا يـدخل فيـه مـن التحـو رات . )  2( من حيث تفسيره ومدى تطبيقه . )  1اآلتية : ) 
 الجزاء الذي يترتب عليه .

 

 الشرط المانع من حيث تفسيره ومدى تطبيقه -0

 الشرط المانع الضمني :  -455

ال يتحــتم أن يكــون الشــرط المــانع مــذكوًرا صــراحة فــي عقــد اإليجــار ، بــل يجــوز استخالصــه ضــمًنا مــن الظــروف 
مــدني يتضــمن عبــارة فــي هــذا المعنــى تجــري علــى الوجــه  119نفســ ا . وقــد كــان المشــروع التم يــدي لــنص المــادة 

اكتفــاء بالقواعــد »، فحــذفت هــذه العبــارة فــي لجنــة مجلــس الشــيوخ « وقــد يســتفاد هــذا االتفــاق مــن الظــروف»آلتــي : ا
 . ( 01654) «العامة

                                                                                                                                                                    

( وكما يجوز التنازل عن اإليجار ، كذلك يجوز التنازل عن الوعد باإليجار مةن الموعةود لةه ، كةأن يتنةازل الموعةود لةه  19112) 
(  194فقةرة  Louageفظ ل 4أنسيكلوبيدي داللوز  – 1918فقرة  1باإليجار أو باالستئجار عن حقه لمشتري العين ) بودري وفال 

. 

( ذلةةك أن اإليجةةار فةةي األصةةل ال يعتبةةر متصةةالً بشةةخص المسةةتأجر ، والتنةةازل عةةن اإليجةةار واإليجةةار مةةن البةةاطن إنمةةا  19114) 
فقةرة  1يضيفان إلى التزام المستأجر األصلي باألجرة التزام المتنازل له عن اإليجار والتةزام المسةتأجر مةن البةاطن ) بةودري وفةال 

والتقنينات الالتينية تجعل التنازل عن اإليجار أو اإليجار من الباطن جائًزا مةا لةم يوجةد شةرط مةانع . أمةا التقنةين المةدني  ( . 1912
بةةإذن مةةن  بأنةةه ال يجةةوز للمسةةتأجر األصةةلي أن يتنةةازل عةةن اإليجةةار أو أن يةةؤجر مةةن البةةاطن إال 138األلمةةاني فيقضةةي فةةي المةةادة 
ر مةن إعطةاء اإلذن دون أن يكةون لديةه سةبب خطيةر يرجةع إلةى شةخص المتنةازل لةه عةن اإليجةار أو المؤجر ، فإذا امتنع هذا األخي

 المستأجر من الباطن ، جاز للمستأجر األصلي أن يطلب فسخ اإليجار بينه وبين المؤجر بعد التنبيه عليه في المواعيد القانونية .

لر م من ذلك أن يسيء استعمال حقةه فةي التنةازل عةن اإليجةار أو فةي هذا وحتى لو لم يوجد شرط مانع ، فإنه ال يجوز للمستأجر با
اإليجار من الباطن ، فيعطيا لعين مثالً لمن ينتفع بها فةي  يةر مةا أعةدت لةه ، وإال كةان مخةالً بالتزاماتةه كمةا لةو كةان الشةرط المةانع 

وفي كةل حةال ال يجةوز »للبناني على ما يأتي : من تقنين الموجبات والعقود ا 191( . وتنص المادة  421فقرة  1ا ) جيوار موجودً 
للمستأجر أن يتنازل أو يؤجر الشيء الستعمال يختلف عن االسةتعمال المعةين فةي العقةد أو المسةتفاد مةن ماهيةة الشةيء أو السةتعمال 

فهنةاك رأي يقةول أما إذا كةان هنةاك إذن مةن المةؤجر للمسةتأجر األصةلي فةي أن يةؤجر مةن البةاطن لمةن يشةاء ، « . يكون أثقل عبئًا
( ، ورأي آخر يذهب إلى عةدم جةواز  482فقرة  4بجواز اإليجار من الباطن لشخص ينتفع بالعين في  ير ما أعدت له ) ديفرجييه 

ذلك وأن المقصود بإباحة اإليجار من الباطن لمن يشاؤه المستأجر هو عدم تقييده بموافقة المؤجر على الشخص الذي يجوز اإليجةار 
( . ونةرى األخةذ بةالرأي الثةاني ألنةه أقةرب إلةى تفسةير نيةة  1923فقةرة  1بةودري وفةال  – 122فقةرة  1ن ) ترولةون له من البةاط
 المتعاقدين .

هذا وقد قلب قانون إيجار األماكن الوضع ، فجعل األصل في إيجةار األمةاكن أنةه ال يجةوز للمسةتأجر أن يتنةازل عةن اإليجةار أو أن 
ز هو االستثناء ، ال يكون إال بترخيص خاص من المؤجر وقت التنازل أو التأجير مةن البةاطن ، مةا يؤجر من الباطن ، وجعل الجوا

فيكةون التنةازل عةن اإليجةار أو اإليجةار مةن البةاطن جةائًزا بمجةرد  1834لم يكن عقد اإليجار األصلي مبرًما بعد آخر ديسمبر سةنة 
ن اإلصةالح الزراعةي بعةدم جةواز التنةازل عةن اإليجةار أو اإليجةار مةن الترخيص فيه ترخيًصا عاًما في عقد اإليجار . ويةنص قةانو

 الباطن في إيجار األراضي الزراعية . وسيأتي بح  ذلك تفصيالً عند الكالم في إيجار األماكن وفي إيجار األراضي الزراعية .

 .في الهامل  313وانظر آنفًا فقرة  – 119ص  – 119ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19113) 
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فإذا أجر المؤجر العين للمستأجر العتبار شخصي فيه ، فال يجـوز ل ـذا اهنخيـر أن يـؤجر مـن البـاطن أو 
. وكذلك في المزارعة ال  ( 01655) على المنع في العقد أن يتنازل عن اإليجار ، حتى لو لم يكن منصوًصا صراحة

مـدني ( ، هنن المزارعـة  621يجوز للمستأجر التنازل عـن اإليجـار أو اإليجـار مـن البـاطن إال برضـاء المـؤجر ) م
 . ( 01656) قد نظر في ا إلى شخص المزارع

 عدم التوسع في تفسير الشرط المانع :  -456

ضمنًيا ، فالقاعدة أ ن هذا المنع اسـتثنائي فـال يجـوز التوسـع فـي تفسـيره ، وال  وسواء كان الشرط المانع صر ًحا أو
. و ترتـب  ( 01657) تقيد حر ة المستأجر في التنازل عن اإليجـار مـن البـاطن إال بالقـدر المنصـوص عليـه فـي العقـد

 على ذلك ما يأتي :

ه شـركاء فـي اسـتغالل العـين المـؤجرة مـا ) أواًل ( يجوز للمستأجر ، بالرغم من وجـود الشـرط المـانع ، أن يـدخل معـ
.  ( 01659) ، ولــه كــذلك أن يســكن معــه صــديًقا دون أن يكــون مســتأجًرا ( 01658) دامــوا غيــر مســتأجر ن مــن البــاطن
                                                 

 . 1894فقرة  1( بودري وفال  19111) 

وانظةةر فةةي ذلةةك اإليجةةار  – 112ص  3( المةةذكرة اإليضةةاحية للمشةةروع التمهيةةدي فةةي مجموعةةة األعمةةال التحضةةيرية  19111) 
وال يعةد اإليجةار مبرًمةا العتبةار شخصةي لةو أوجةرت العةين مفروشةة ، فيجةوز لمسةتأجر العةين المفروشةة أن  – 391للمؤلف فقرة 

فقةرة  1أوبةري ورو وإسةمان  – 1913فقةرة  1يتنازل عن اإليجار أو أن يؤجر من الباطن ما لم يوجد شةرط مةانع ) بةودري وفةال 
وانظةر  – 313ص  214قارن عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 191فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 212ص  419

( . كةذلك ال يسةتخلص الشةرط المةانع  191عكس ذلك وأن تأجير الغرف المفروشة يتضمن الشرط المانع عبد المنعم البدراوي ص 
ان عقةد اإليجةار ذاتةه الضمني من أن اإليصال باألجرة يتضمن شرًطا مطبوًعا يقضي بالمنع ويتسلمه المستأجر دون اعتراض إذا كة

جازيةت دي باليةه  1989يوليةه سةنة  19تولةوز  – 19فقةرة  1819سنة  1212 ( . Jur . Cl . Cis) جاء خلًوا من الشرط المانع 

 ( . 231ص  191محمد كامل مرسي فقرة  – 4هامل  313ص  214عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 188 – 2 – 89

نع ، فعنةد الشةك يعتبةر  يةر موجةود ، والمةؤجر هةو الةذي يحمةل عةبء إثبةات وجةوده ) ( وال يفترض وجود الشرط الما 19112) 
 ( . 214عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 112 – 1 – 1821سيريه  1821مارس سنة  4نقض فرنسي 

جارتةه ا عليةه فةي عقةد اإليجةار أال يتنةازل عةن إ( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا استأجر شخص محالً وكان مشروطً  19119) 
ألحد أو يؤجره من باطنه آلخر إذا بإذن المؤجر ، وأشرك المستأجر شخًصا آخر معه في التجارة وأودعا بضاعتهما في المحل ، ثم 
تهدم المحل وتلفت البضاعة بفعل المالك وإهماله ، فال مخالفة للقانون في أن تقضي المحكمة لمالكي البضاعة التالفة بقيمة التعويض 

وقضةت محكمةة االسةتئناف الوطنيةة بةأن  –(  111ص  222رقةم  1مجموعةة  1841ينةاير سةنة  23) نقةض مةدني  المستحق لهما
الشرط المنصوص عنه في عقةد اإلجةارة بمنةع التةأجير مةن البةاطن أو التنةازل عةن اإلجةارة ال يجةوز التوسةع فيةه بحية  يشةمل منةع 

رقةم  24المجموعة الرسمية  1821نوفمبر سنة  13تئناف وطني المستأجر من إشراك الغير معه في زراعة األرض المؤجرة ) اس
( . وقضت محكمة بني سويف الكلية بأنه إذا نص في عقد إجارة زراعية على عدم جواز اإليجار من الباطن ، فإن  119ص  119

المجموعةة  1821ة ينةاير سةن 21ذلك ال يمنع المستأجر من إدخال شةركاء معةه فةي زراعةة األرض المةؤجرة ) بنةي سةويف الكليةة 
( . وقضت محكمة مصر المختلطة الجزئية بأنه ال يعد إخالالً بالشرط المانع أن يشترك مع ورثة  242ص  131رقم  22الرسمية 

رقةم  12جازيةت  1822يناير سنة  2المستأجر من يساعدهم على االستمرار في استغالل العين المؤجرة ) مصر المختلطة الجزئية 
اسةتئناف  – 92ص  114رقةم  14جازيةت  1824مةارس سةنة  2ا في هةذا المعنةى اسةتئناف مخةتلط ر أيضً انظ –(  194ص  29

 . 242ص  412رقم  19المحاماة  1842ديسمبر سنة  22مصر 

سةليمان  – 392اإليجار للمؤلف فقرة  – 1892فقرة  1بودري وفال  – 429فقرة  1جيوار  – 221فقرة  21( لوران  19118) 
 . 211عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 332ص  233مرقس فقرة 
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وللمستأجر أيًضا أن يعير العين المؤجرة ، هنن اإلعارة ليست إيجـاًرا مـن البـاطن وال تنـازاًل عـن اإليجـار ، علـى أال  
تستغرق مـدة اإلعـارة مـدة اإليجـار اهنصـلي ، وعلـى أال  ينـزل المسـتعير عـن اسـتعمال العـين للغيـر ولـو علـى سـبيل 

فــة للشــرط المــانع أن يقــيم مســتأجر المتجــر مــديًرا إلدارة المتجــر . وال يعــد مخال ( 01661) مــدني ( 691/1التبــرع ) م
، وال أن يع ــد المســتأجر بــالعين المــؤجرة إلــى خــادم أو حــارس يتــولى  ( 01660) بشــرط أن يخضــع لــه فــي تصــرفاته

 01662) حراست ا والعناية ب ا أثناء غيابه ، بل وال أن يسكن في ا خادمه أو أحًدا من أتباعه بداًل من أن يسكن ا هـو

. كذلك ال بعد مخالفة للشرط المانع أن تنزل شركة عن اإليجار لشركة تخلف ا إذا كانت الشركة الثانية ليست إال  (
استمرار للشركة اهنولى ، وال تمنع ز ادة رأس المـال أو إنقاصـه أو مـد أجـل الشـركة أو تغييـر مركـز إدارت ـا مـن أن 

لــت محــل الشــركة شــركة أخــرى لــم يــدخل في ــا أعضــاء جــدد . وقــد قضــى بأنــه إذا ح ( 01663) تعتبــر الشــركة مســتمرة
واقتصرت على بعض أعضاء الشركة اهنولى ، فإن حاول الشركة الجديدة محل الشركة القديمة في اإليجار ال يعـد 

. ومــع ذلـك فقــد قضـى بأنــه يعــد إخـالاًل بالشــرط المـانع أن تحــل شـركة جديــدة محــل  ( 01664) إخـالاًل بالشــرط المـانع
. فالمسـألة  ( 01665) ي اإليجـار ، ولـو كـان أكثـر أعضـاء الشـركة الجديـدة مـن أعضـاء الشـركة اهنولـىشركة قديمة ف

إذن من مسائل الواقع ، وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كانت الشركة الجديدة ليسـت إال اسـتمراًرا للشـركة 
 . ( 01666) القديمة أو أن ا شركة أخرى مستقلة
                                                 

 1أوبةةري ورو وإسةةمان  – 141فقةةرة  1ترولةةون  – 11 – 1 – 1834سةةبريه  1834فبرايةةر سةةنة  4( نقةةض فرنسةةي  19119) 
عبةد  – 332ص  233سةليمان مةرقس فقةرة  – 218ص  112فقرة  19بالنيول وريبير  – 12وهامل رقم  211ص  419فقرة 

منصةةور  – 199عبةةد المةةنعم البةةدراوي ص  – 393ص  111محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 319ص  211الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة 
مةةن تقنةةين الموجبةةات  193/3وقةةارن م – 219ص  181عبةةد المةةنعم فةةر  الصةةدة فقةةرة  129ص  224مصةةطفى منصةةور فقةةرة 

إليجار يجب أن يفهم بمعناه المطلةق ، فهةو يسةتلزم منعةه حتةى لةو كةان ومنع المستأجر من ا»والعقود اللبناني وتنص على ما يأتي : 
 « .مختًصا بجزء من المأجور أو كان الغرض منه إحالل شخص آخر ولو مجانًا

 332ص  233سليمان مرقس فقرة  – 1هامل  193ص  392اإليجار للمؤلف فقرة  – 1191فقرة  1( بودري وفال  19111) 
 . 334ص  –

بالنيةةول  – 211ص  419فقةةرة  1أوبةةري ورو إسةةمان  – 1988فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 411رة فقةة 1( ديفرجييةةه  19112) 
 .  334ص  233سليمان مرقس فقرة  – 218ص  112فقرة  19وريبير 

 . 1983فقرة  1( بودري وفال  19114) 

 . 114 – 1 – 19داللوز  1919مارس سنة  14( نقض فرنسي  19113) 

 . 211ص  419فقرة  1أوبري ورووإسمان  – 118 – 1 – 91للوز دا 1991يناير سنة  19( نقض فرنسي  19111) 

وال يعد إخالالً بالشرط المانع أن ينزل أحةد الشةركاء عةن حصةته لشةريك آخةر ويةدخل  – 1983فقرة  1( بودري وفال  19111) 
 1999فقرة  1) بودري وفال  ذلك حقه في اإليجار ، ما لم يتبين أن هذا مخالف للمعنى الذي قصد إليه المتعاقدان من الشرط المانع

( . ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا باع أحد الشريكين في شركة واقعية حصته للشريك  4هامل  334ص  233سليمان مرقس فقرة  –
التشريع  1811يناير سنة  9اآلخر وتنازل له عن حصته في اإلجارة ، كان هذا التنازل إخالالً بالشرط المانع ) اإلسكندرية الوطنية 

ويعمل القضةاء المصةري فةي بعةض أحكامةه  –(  4هامل  134ص  233ليمان مرقس فقرة س – 191ص  111رقم  4والقضاء 
 1821فبرايةر سةنة  2مصةر المختلطةة الجزئيةة  – 398ص  44م 1821يونيه سةنة  28الشرط المانع المطبوع ) استئناف مختلط 

 249رقةم  19جازيةت  1829 إبريةل سةنة 29( ، وفي أحكام أخةرى ال يعملةه ) اسةتئناف مخةتلط  112ص  213رقم  11جازيت 
 4( . وقةارن اسةتئناف مخةتلط  199ص  12رقةم  34المجموعة الرسةمية  1834سبتمبر سنة  11. اإلسكندرية الوطنية  114ص 
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ي التمسك بالشرط المانع ، فإذا تعذر على المستأجر االنتفاع بالعين المؤجرة بنفسه ، ) ثانًيا ( وال يجوز التعسف ف
واضطر إلى إيجارها من الباطن أو التنازل عن إيجارها للغير ، فال يجوز للمؤجر أن يتمسك بالشرط المانع إذا لـم 

ي فرنسـا يؤخـذ ب ـذا المبـدأ إًذا لـم تكن له أية مصلحة في تنفيـذه ، وإال كـان هـذا منـه تعسـًفا فـي اسـتعمال حقـه . وفـ
يجيء الشرط المانع مطلًقا بل دخلت عليه تحو رات على النحـو الـذي سـنراه فيمـا يلـي . أمـا إذا جـاء الشـرط المـانع 
مطلًقا ، فالكثرة من الفق اء والمحاكم فـي فرنسـا يلزمـون بـه المسـتأجر حتـى لـو لـم يكـن للمـؤجر صـالح فـي تنفيـذه ، 

مـن  1414. والسـبب فـي ذلـك أن المـادة  ( 01667) ه إلى تعذر انتفاع المسـتأجر بـالعين المـؤجرةوحتى لو أدى تنفيذ
التقنين المدني الفرنسي ، عندما أباحت للمستأجر اإليجار من الباطن والتنـازل عـن اإليجـار عنـد عـدم وجـود شـرط 

 cette clause est torjours de rigueurيمنع من ذلك ، أضـافت أن هـذا الشـرط المـانع يجـب تنفيـذه بدقـة ) 
، والرأي الصحيح الذي يؤ ده التار خ يقضي بأن معنى تنفيذ الشرط  ( 01668) ( . وقد اختلف في تفسير هذه العبارة

المانع بدقة هو أنه ينفذ في جميع اهنحوال ولو لم يكن للمؤجر صالح في تنفيذه . فقـد كـان القـانون الفرنسـي القـديم 
، فـإذا أجـر المسـتأجر العـين مـن البـاطن أو تنـازل عـن  ( 01669) تم العمـل بـه بدقـةيقضي بأن الشـرط المـانع ال يتحـ

اإليجار للغير بالرغم من وجود الشرط المانع ، وكان ذلـك الضـطراره إلـى تـرك العـين المـؤجرة ، ولـم يكـن هنـاك مـا 
تأجر اهنصـلي ، فـإن يدعو المؤجر إلى عدم قبول المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن اإليجار بدياًل من المس

المؤجر ال يستطيع إذا لم يزد الموافقة إال أن يفسخ العقد . وال يجوز له طلب إبقاء العقـد مـع إخـراج المسـتأجر مـن 
. وقــد كــان مشــروع  ( 01671) البــاطن أو المتنــازل لــه عــن اإليجــار ، وإلــزام المســتأجر اهنصــلي أن يبقــى فــي العــين

ا بإيجــار المنــازل علــى هــذا الحكــم الــذي كــان متبًعــا فــي القــانون الفرنســي التقنــين المــدني الفرنســي يــنص فيمــا يتعلــ
القديم ، أمـا فـي إيجـار اهنراضـي الزراعيـة والمصـانع فقـد كـان يـنص علـى أن الشـرط المـانع ينفـذ بدقـة . ولكـن عنـد 

ــم يــرد واضــعوه تمييــز حالــة عــن أخــ رى ، وضــع التقنــين المــدني الفرنســي بصــفة ن ائيــة عــدل عــن هــذا الــرأي ، ول
                                                                                                                                                                    

) وتتساءل المحكمة هل يعمل بالشرط المةانع المطبةوع أمةام رضةاء ضةمني مةن المةؤجر باإليجةار  23ص 21م 1812ديسمبر سنة 
العين المؤجرة تحتوي على طبقات متعددة ودكاكين ال يستطيع المستأجر وحده أن يشغلها ، ولم يفصةل  من الباطن مستخلص من أن

 الحكم في المسألة ( .

) ويعد إخالالً بالشرط المانع أن يؤجر المستأجر من باطنه  رفة مفروشة في العين المؤجرة أو أن يؤوي نزالء يعيشون ويطعمةون 
pensionnaires )  ( . 1991فقرة  – 1991فقرة  1بوردي وفال  – 429رة فق 1) جيوار 

 – 19 – 2 – 98جازيةت دي باليةه  1998ينةاير سةنة  8ديجةون  – . S . chr 1912مةايو سةنة  12( نقةض فرنسةي  19112) 

 . 1992فقرة  1بودري وفال  – 442وفقرة  421فقرة  1جيوار  – 229فقرة  21لوران  – 413فقرة  1ديفرجييه 

يذهب إلى أن المراد بها أن تفسير الشرط المانع ال يجوز التوسع فيه ، بةل يجةب أن ينفةذ كمةا هةو بكةل دقةة  ( فهناك رأي 19119) 
دون مجاوزة لحدوده ، والقائلون بهذا الرأي يرتبون عليه أن المنع من اإليجار ال يشةمل المنةع مةن التنةازل وكةذلك العكةس . وهنةاك 

المستأجر ال يمنع من اإليجار أو من التنازل إال إذا كان المنع منصوًصا عليه صراحة رأي ثان يذهب في تفسير هذه العبارة إلى أن 
 ( . 391. ولكن الصحيح هو الرأي الذي يستند إلى التقاليد التاريخية على النحو المبسوط في المتن ) اإليجار للمؤلف فقرة 

 . 1992فقرة  1( بودري وفال  19118) 

 . 294( بوتييه في اإليجار فقرة  19129) 
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مـــدني فرنســـي بـــأن الشـــرط المـــانع يجـــب تنفيـــذه بدقـــة ، دون تمييـــز بـــين المنـــازل واهنراضـــي  1414فقضـــت المـــادة 
بعــد أن  –. ول ــذا جــرى العمــل فــي فرنســا علــى أن الشــرط المــانع  ( 01670) الزراعيــة والمصــانع وغيرهــا مــن اهنشــياء

فذ بدقـة فـي دائـرة هـذه الحـدود ، فـال ينظـر هـل ين –يراعى عدم التوسع في تفسيره فال يطبا إال في حدوده الضيقة 
للمؤجر مبرر معقول للتمسك به بل يجب تنفيذه حتى لو لم يكن للمـؤجر صـالح فـي تنفيـذه ، وحتـى لـو أدى تنفيـذه 
إلى تعذر انتفاع المستأجر اهنصلي بالعين المؤجرة ، فال يجوز ل ذا عند وجود الشرط المانع أن يؤجر مـن البـاطن 

. على أن بعض الفق ـاء فـي  ( 01672) اإليجار ولو أدى ذلك إلى تركه المنزل مقفاًل دون االنتفاع به أو يتنازل عن
فرنسا يذهبون إلى غير ذلـك ، و قولـون بـأن الشـرط المـانع المطلـا ، كالشـرط المـانع المقيـد فيمـا سـنرى ، ال يجـوز 
التعسف في التمسك به . وإنما يجـب علـى المسـتأجر أن يطلـب مـن المـؤجر الموافقـة علـى اإليجـار مـن البـاطن أو 

ضـطرته إلـى ذلـك ولــم تكـن هنـاك مصـلحة للمــؤجر فـي الـرفض ، فـإذا رفــض لتنـازل عـن اإليجـار إذا جـدت حاجــة ا
ــا أو رغبــة منــه فــي ابتــزاز أجــرة أعلــى ، كــان للمســتأجر أن يرفــع اهنمــر إلــى القضــاء ليــرخص لــه فــي  المــؤجر تعنًت

 . ( 01673) اإليجار من الباطن أو التنازل عن اإليجار

وجــد مــن  –بوجــوب تنفيــذ الشــرط المــانع بدقــة وفــي تقنين ــا المــدني الــنص القاضــي  –فــإذا كــان فــي فرنســا 
ولــيس فــي تقنين ــا نــص يضــاهي الــنص  –يقــول بعــدم جــواز التعســف فــي التمســك بالشــرط المــانع ، فــأولى بمصــر 

أن تطبــا القواعــد العامــة فــي نظر ــة التعســف فــي اســتعمال الحــا ، وقــد أخــذ المشــرع المصــري صــراحة  –الفرنســي 
قنين المدني . فإذا وجد الشرط المانع ، وجدت للمسـتأجر حاجـة إلـى اإليجـار مـن من الت 1ب ذه النظر ة في المادة 

البــاطن أو التنــازل عــن اإليجــار ، وجــب عليــه أواًل أن يطلــب مــن المــؤجر الموافقــة علــى ذلــك . فــإن امتنــع المــؤجر 
أيـة مصـلحة فـي  وتمسك بالشرط المانع ، كان للمسـتأجر أن يرفـع اهنمـر للقضـاء ، فـإذا ثبـت أن المـؤجر ليسـت لـه

التمسك بالشرط المانع ، وأنه إنما يتمسك به تعنًتا ، كان للقضاء أن يمنـع المـؤجر مـن التعسـف فـي اسـتعمال حقـه 
 . ( 01674) ، وأن يرخص للمستأجر في اإليجار من الباطن أو في التنازل عن اإليجار

                                                 

بالنيةةةول وريبيةةةر  – 1992فقةةةرة  1بةةةودري وفةةةال  – 442وفقةةةرة  421فقةةةرة  1جيةةةوار  – 229فقةةةرة  21( لةةةوران  19121) 
 . 2183فقرة  2وبوالنجيه 

 1جيةوار  – 291 – 1 – 1824داللوز  1822أكتوبر سنة  41 – 131 – 1 – 1819فبراير سنة  2( نقض فرنسي  19122) 
 . 219ص  112فقرة  19بالنيول وريبير  – 1994فقرة  1بودري وفال  – 429فقرة 

 . 19وهامل  211ص  419فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  19124) 

 – 191عبةد المةنعم البةدراوي ص  – 333ص  – 334ص  233سليمان مرقس فقةرة  – 391( اإليجار للمؤلف فقرة  19123) 
سةبتمبر  11اإلسةكندرية الوطنيةة  – 199ص  111رقم  22المجموعة الرسمية  1829مبر سنة نوف 29بني سويف الكلية  – 192
وللقضةاء أن  – 489ص  121رقةم  23المحاماة  1833إبريل سنة  29 – 199ص  12رقم  34المجموعة الرسمية  1834سنة 

ديسةمبر  22استئناف مصر  – 113ص  49م 1812ديسمبر سنة  41يرفض طلب الفسخ الذي يتقدم به المؤجر ) استئناف مختلط 
 . 329ص  192رقم  18المحاماة  1849أكتوبر سنة  12قليوب  – 199ص  12رقم  34المجموعة الرسمية  1834سنة 
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انع وفـي حـدود عـدم جـواز التعسـف فـي حتى في حدود عدم التوسع فـي تفسـير الشـرط المـ –) ثالًثا ( و جوز أخيًرا 
أن يتنازل المؤجر عن الشرط ، سواء كـان مطلًقـا أو مقيـًدا ، فيتحلـل منـه المسـتأجر و كـون لـه الحـا  –التمسك به 

في اإليجار من الباطن أو التنازل عن اإليجار . وكما يكون تنـازل المـؤجر عـن الشـرط المـانع صـر ًحا ، كـذلك قـد 
أو يطالبـه ب ـا  ( 01675) اهنجرة من المستأجر من الباطن أو من ا لمتنازل له عن اإليجاريكون ضمنًيا كأن يقبض 

. وقد قضى بأن سكوت المؤجر مدة طو لة عن االعتراض علـى المسـتأجر إليجـاره العـين مـن البـاطن ، رغًمـا مـن 
فسـخ اإلجـارة ل ــذا وجـود شـرط يحظـر عليـه ذلـك ، يجـب اعتبـاره تنـازاًل ضــمنًيا ، فلـيس للمـؤجر بعـد ذلـك أن يطلـب 

. أما علم وكيل المؤجر باإليجار من الباطن فال يعد تنازاًل ضمنيصا من ج ة المؤجر عن الشـرط  ( 01676) السبب
. ذلك  ( 01678) . و جوز أن يكون التنازل ضمنًيا ، حتى لو اشترط المؤجر أن يكون النازل بالكتابة ( 01677) المانع

                                                                                                                                                                    

بةأن المةؤجر أسةاء اسةتعمال حقةه »ومن الفقهاء في مصر من يستبعد تطبيق نظرية التعسف في استعمال الحةق ألنةه ال يسةوت القةول 
، ولكنه يطبق نظريات أخرى تصل به إلى نفس النتيجة ) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي « ادة من شرط ارتضاه  ريمهلمجرد أنه أراد اإلف

( . ومنهم مةن يفةر  بةين الشةرط المةانع المطلةق وال يجيةز فيةه تطبيةق نظريةة التعسةف فةي اسةتعمال  2هامل  329ص  212فقرة 
 – 392ص  – 391وص 391ص  111ريةة ) محمةد علةي إمةام فقةرة الحق ، والشةرط المةانع المقيةد ويجيةز فيةه تطبيةق هةذه النظ

 ( . 214ص  212ص  182عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 122وص  129ص  224منصور مصطفى منصور فقرة 

 422فقةرة  1جيةوار  – 224فقةرة  – 242فقرة  21لوران  -14-1-18داللوز  1919ديسمبر سنة  29(نقض فرنسي  19121) 
جازيةت  1829إبريةل سةنة  29اسةتئناف مخةتلط  – 113فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 1112فقةرة  1فال بودري و – 241وفقرة 
 . 392اإليجار للمؤلف فقرة  – 29اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 491ص  39م 1841يونيه سنة  8 – 114ص  249رقم  19

المجموعةة الرسةمية  1821نةاير سةنة ي 21بنةي سةويف الكليةة  – 491ص  39م 1841يونيه سنة  8( استئناف مختلط  19121) 
نةوفمبر سةنة  29إيتةاي البةارود  – 232ص  338رقم  1المحاماة رقم  1821مارس سنة  1كفر الشيخ  – 242ص 131رقم  22

وذلك ما لم يتبين من الظروف أن سكوت المؤجر ال يسةتخلص منةه التنةازل الضةمني )  – 182ص  231رقم  18المحاماة  1849
وفةي حكةم لمحكمةة االسةتئناف المختلطةة تتسةاءل المحكمةة هةل يمكةن أن يعتبةر المةؤجر قةد تنةازل  –(  1119ة فقةر 1بودري وفال 

تنةةازالً ضةةمنيًا عةةن الشةةرط المةةانع المطبةةوع ، إذا ثبةةت أن العةةين المةةؤجرة مكونةةة مةةن عةةدة طبقةةات ودكةةاكين وأن المسةةتأجر الًلةةي ال 
وقةد سةبقت اإلشةارة إلةى هةذا الحكةم انظةر  23ص  21م 1812 ديسمبر سنة 4يستطيع أن يشغل بنفسه كل العين ) استئناف مختلط 

 في الهامل ( . 311آنفًا فقرة 

 . 241ص  2م 1989فبراير سنة  14( استئناف مختلط  19122) 

( فقد يشترط المؤجر في عقد اإليجار أن تنازله عن الشرط المانع ال يكون إال كتابةة وال يصةح أن يكةون ضةمنيًا . انظةر  19129) 
وال يجوز االحتجا  على »ا كانت وزارة األوقاف تعده إليجار األطيان ، وقد جاء في المادة التاسعة منه ما يأتي : بوعً عقًدا مط مثالً 

الوزارة بقبولها االستئجار من الباطن أو التنازل للغير إال بعقد كتابي خةاص صةادر منهةا بةذلك يبةين فيةه شةروط قبولهةا التةأجير مةن 
. ولهذا قد اتفق الطرفان صةراحة علةى أن كةل طلةب مقةدم للةوزارة ، سةواء كةان مةن المسةتأجر أو مةن  الباطن أو التنازل عنه للغير

 يره ، بالتصريح بالتأجير من الباطن أو بالتنازل عنه للغير . ولهةذا قةد اتفةق الطرفةان صةراحة علةى أن كةل طلةب مقةدم للةوزارة ، 
ن البةاطن أو بالتنةازل ، وعلةى أن عةدم رًدا لةوزارة علةى هةذا الطلةب ، سواء كان من المستأجر أو من  يره ، بالتصريح بالتأجير م

وعلى أن إجراء مكاتبات منها بخصوص النظر في هذا الطلب : اتفقا على أن كةل ذلةك ال يعتبةر قبةوالً مةن الةوزارة لهةذا التنةازل أو 
اعتباره ابتداء ثبةوت بالكفايةة بقبولهةا هةذا ، إذ التأجير من الباطن ، ولو مع قبولها األجرة من أشخاص آخرين خالفه ، كما ال يجوز 

وظةاهر أن اشةتراط وزارة « . أن الدليل الوحيةد علةى هةذه الةوزارة فةي هةذا الشةأن هةو العقةد الكتةابي الصةريح بةذلك كمةا تقةدم بيانةه
ى قبةول صةريح اشةتراط األوقاف عدم جواز استنتا  التنازل الضمني عن الشرط المانع من مجرد مكاتبات في هذا الشأن لةم تنتةه إلة
ا عةن الشةرط المةانع ر ًمةا معقول ، أما أنها تقبض األجرة مثالً من المستأجر من الباطن دون تحفظ فيعد على ما نرى تنةازالً ضةمنيً 

في عقد اإليجار يقضي بأن التنازل عن الشرط المانع ال يكون إال كتابةة ، ألن اشةتراط وجةود كتابةة إلثباتةه التنةازل  طمن وجود شر
اسةتئناف  – 1هةامل  191ص  392عن الشرط المانع إنمةا هةو فةي صةالح الةوزارة ولهةا أن تتنةازل عنةه ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 
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نــازل ال لصــحته ، فــإذا تنــازل المــؤجر تنــازاًل ضــمنًيا بــدون كتابــة كــان أن الكتابــة إنمــا اشــترط ا المــؤجر إلثبــات الت
التنازل صحيًحا ، وعلى المستأجر أن يثبت هذا التنازل الضمني بإثبات الوقائع المادية التي يستخلص من ا ، ولـه 

كتابـة كمـا اشـترط أن يثبت هذه الوقائع المادية بجميع طـرق اإلثبـات أمـا التنـازل الصـر ح فيجـب أن يكـون إثباتـه بال
 . ( 01679) المؤجر ، أو بما يقوم مقام الكتابة من يمين أو إقرار

ــا أو يكــون تنــازاًل فــي خصــوص تصــرف بالــذات أو فــي  وقــد يكــون التنــازل عــن الشــرط المــانع تنــازاًل مطلًق
 خصــوص شــخص بالــذات تنــازل لــه المســتأجر عــن اإليجــار أو أجــر لــه مــن البــاطن ، وفــي هــذه الحالــة اهنخيــرة ال
يجوز للمستأجر أن يعـود إلـى التنـازل أو اإليجـار مـن البـاطن فـي تصـرف آخـر أو لشـخص آخـر . والمفـروض أن 
التنازل يكون مقيًدا بتصرف أو بشخص ال مطلًقا ، هنن التنازل ال يجوز التوسع في تفسيره ، وذلك ما لم يتبين أن 

 . ( 01681) المؤجر قد قصد أن يكون تنازله مطلًقا

ؤجر عن الشرط المـانع ، لـم يجـز لـه الرجـوع بعـد ذلـك فـي تنازلـه ، سـواء حصـل التنـازل قبـل وإذا تنازل الم
 . ( 01680) مخالفة المستأجر للشرط المانع أو بعد مخالفته إياه

 نص قانوني : –بيع المصنع أو المتجر وإبقاء اإليجار للمشتري  -457

ومع ذلك إذا كان اهنمر خاًصا بإيجار »على ما يأتي : من التقنين المدني  111وقد نصت الفقرة الثانية م المادة  
عقــار أنشــئ بــه مصــنع أو متجــر ، واقتضــت الضــرورة أن يبيــع المســتأجر هــذا المصــنع أو المتجــر ، جــاز للحكمــة 
بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء اإلبحار إذا قدم المشتري ضماًنا كافًيـا ولـم يلحـا المـؤجر مـن ذلـك 

. ف نــا يبــيح القــانون للمســتأجر أن يتنــازل عــن اإلبحــار لغيــره ، بــالرغم مــن وجــود الشــرط  ( 01682) «ضــرر محقــا

                                                                                                                                                                    

 211ص  419فقةةرة  1أوبةةري ورووإسةةمان  – 1112فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 211ص  32م 1841إبريةةل سةةنة  11مخةةتلط 
 ( . 119ص  1م 1998نيه سنة يو 1وانظر عكس ذلك استئناف مختلط  – 2مكرر  19وهامل رقم 

سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 241ص 2م 1989فبرايةةر سةةنة  14 – 119ص  1م 1998يونيةةه سةةنة  1( اسةةتئناف مخةةتلط  19128) 
 . 218عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 339ص  232

لفتةاح عبةد ا – 4هةامل  332ص  232سةليمان مةرقس فقةرة  – 1129فقةرة  1بودري وفةال  – 241فقرة  1( جيوار  19199) 
 . 183عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 121ص  224منصور مصطفى منصور فقرة  – 218عبد البالقي فقرة 

 121ص  224منصور مصطفى مصور فقرة  – 339ص  232سليمان مرقس فقرة  – 1118فقرة  1( بودري فوال  19191) 
 . 183عبد المنعم فر  الصدة فقرة  –

من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ما استقر عليه  281الفقرة الثانية من المادة  ( تاريخ النص : ورد هذا النص في 19192) 
) مجموعةة األعمةال  183/2، ثةم مجلةس الشةيوخ تحةت رقةم  124/2في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنةة المراجعةة تحةت رقةم 

 ( . 112ص -119ص  3التحضيرية 

إنمةا إذا كةان »:  ي، وكانةت تجةرى علةى الوجةه اآلتة 412/319الفقةرة الثانيةة مةن المةادة  ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم
جدك جعله معداً للتجارة أو للصناعة ، ودع ضرورة األحوال على بيع الجدك المذكور ، جاز للمحكمةة مةع  رموجوداً بالمكان المؤج
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المانع ، وبالرغم من عدم تنازل المؤجر عن هذا الشرط صراحة أو ضمًنا . إذ المفروض أن هناك عقاًرا أنشـئ بـه 
 –من التقنين المدني القديم  964/110بحسب تعبير الفقرة الثانية من المادة  ( 01683) أو جدك –مصنع أو متجر 

                                                                                                                                                                    

وجود المنع من التأير إبقاء اإليجار لمشتري الجدك بعد النظر في التأمينات التي يقدمها ذلك المشتري ما لم يحصل للمالك من إبقائه 
 لقديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجددي ( .وأ ؛كام التقنين المدني ا« . ) ضرر حقيقي

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 111/2مالتقنين المدني الصوري 

 ) مطابق ( . 184/2مالتقنين المدني الليبي 

نع أو متجةر ، وأراد المسةتأجر أن يبيةع الشةيء . . . على أنه إذا كان المأجور عقاًرا أنش  فيه مصة 211/2مالتقنين المدني العراقي 
المنشأ ، جاز للمحكمة بالر م من وجود القيد المانع أن تحكم بإبقاء اإليجار إذا قدم المشتري ضمانًا كافيًا ولم يلحق المؤجر من ذلةك 

 ضرر محقق .

التقنين العراقي ال يشترط أن يكةون المسةتأجر  ) وتتفق أحكام التقنين العراقي في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن
 ( . 822وفقرة  821انظر عباس حسن الصراف فقرة  –مضطًرا على بيع المصنع أو المتجر ، ويشترط التقنين المصري ذلك 

التعسةةف فةةي ولكةةن الحكةم الةةوارد فةي التقنةةين المصةري يمكةةن اعتبةاره تطبيقًةةا لنظريةة  –ال مقابةل تقنةين الموجبةةات والعقةود اللبنةةاني 
 استعمال الحق ، فيكون متفًق مع القواعد العامة ، ويجوز العمل به في لبنان .

) ترجمتةةةه فةةةي الةةةنص الفرنسةةةي  –مةةةدني قةةةديم  412/319كمةةةا ورد فةةةي  –( والجةةةدك المعةةةد للتجةةةارة أو للصةةةناعة  19194) 
établissement de commerce ou d'industrie ) لمربةة فةي الحةانوت أو األ ةال  وأصةل اللفةظ فارسةي ، ومعنةاه الرفةوف ا

من كتاب مرشد الحيوان أن الكداك ) بالكاف ( يطلق علةى  291( . وقد ورد في المادة  394ص  4على وجه القرار ) أين عابدين 
، علةى وجةه القةرار كالبنةاء أوالً علةى وجةه القةرار كةاآلالت الصةناعية المركبةة بةه  تالمملوكةة للمسةتأجر المتصةلة بالحةانو ناألعيا

ويطلق أيًضا على الكرادر في األراضي كالبناء والغراس فيها . وقد قضت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بةأن الكةدك يطلةق علةى مةا 
يبنيه مستأجر أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن المتولي ، سواء جعل بناء حانوتًا للتجارة أو للصناعة ، ويكون الكةدك علةى األرض 

فبرايةر سةنة  2له كدًكا على أرض انطوى تحةت دعةواه إقةرار منةه بةأن األرض وقةف ) اسةتئناف مخةتلط الموقوفة ، فمن ادعى بأن 
( . ولةن محكمةة الةنقض قضةت بةأن المتجةر أو  111قضاء المحاكم في مسائل األوقاف لعزيز خةانكي ص – 139ص 14م 1891

 établissement duمةدني قةديم وبعبةارة  412ادة فةي المة« بالجدك المعد للتجارة أو للصناعة»المصنع ، الذي عبر عنه الشارع 

commerce ou d'industrie  الةةدعوى ، يشةةمل جميةةع عناصةةر المتجةةر أو  ةمةةدني مخةةتلط المنطقيةةة علةةى واقعةة 319فةةي المةةادة
يس المصنع من ثابت ومنقول ومن مقومات مادية و ير مادية ، وال يهةم أن يكةون قائًمةا علةى أرض موقوفةة أو  يةر موقوفةة ، إذ لة

ثمة ما يوجب التقييد في هذا الخصوص بتفسير فقهاء الشريعة اإلسالمية لمعنى الجدك متى كان قد وضح من عبارة النصين السالف 
، وأن تقرير الحكم المطعةون فيةه أن موضةوع العقةد فةي الةدعوى هةو بيةع مصةنع فةي معنةى  رذكرهما أن الشارع قصد به معنى آخ

صحيح ، إذ يبين من عقد البيع المقدم ضمن أورا  الدعوى والذي أشار إليه الحكةم فةي أسةبابه أنةه مدني قديم هو تقرير  412المادة 
ميكانيكية بكافة محتوياتها مع التنازل للمشتري عن إجارة المكان المعد الستغاللها ، وأنه وإن كان االسةم التجةاري  ةوقاع على ورش

الةنص عليةه فةي العقةد كعنصةر  معلةى عةد ببةالزم أن يشةمله البيةع ، فةال يترتة هو من المقومات  ير المادية للمصنع ، إال أنةه لةيس
للمصنع ، إال أنه ليس بالزم أن يشمل جميع عناصر المتجر أو المصنع من ثابت ومنقول ومةن مقومةات ماديةة و يةر ماديةة كاالسةم 

فةي المؤسسةة كاالسةم التجةاري والعمةالء . وإذن  التجاري والعمالء . وإذن فمتى أن الحكم قد أثبت أن البيع شمل ما أقامه المسةتأجر
 رمةةن آالت وأدوات كمةةا شةةمل اسةةم الةةدا« دار للسةةينما»فمتةى كةةان الحكةةم قةةد أثبةةت أن البيةةع شةةمل مةةا أقامةةه المسةةتأجر فةةي المؤسسةةة 

يكةون قةد أخطةأ )  التجاري وعمالئها ومنقوالتها ، وبين الضرورة الملجئة للبيع ، ونفي الضةرر عةن مالةك العةين المةؤجرة ، فإنةه ال
( . ومن هةذا نةرى أن المةراد بالجةدك المنصةوص  889ص 129رقم  1مجموعة أحكام النقض  1811إبريل سنة  13نقض مدني 

مدني قديم هو المعدات التي يضعها المستأجر في المحل المؤجر لمباشرة تجارة أو صناعة ، سةواء كةان  412/319عليه في المادة 
أو رفوفًا ودواليب أو  يةر ذلةك مةا تقتضةيه المهنةة التةي يباشةرها . وبعبةارة أخةرى يكةون المةراد بالجةدك ذلك بناء أو آالت صناعية 

المحةل التجةاري أو »المحل التجاري أو الصناعي الذي يؤسسه المستأجر في عين هو مستأجر لها ال مالك ، ويجةب أن تفهةم عبةارة 
) اإليجةار  ( fonds de commerce) الء وتقابةل فةي الفرنسةية عبةارة بمعناهةا الواسةع ، فتشةمل االسةم التةاري والعمة« الصةناعي

اإلسةندرية الوطنيةة  – 282ص  214رقم  1التشريع والقضاء  1839إبريل سنة  4وانظر استئناف مصر  –(  394للمؤلف فقرة 
 . 191ص  111رقم  4التشريع والقضاء  1811يناير سنة  9
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وكان مستأجر العقار يملك المصنع أو المتجر ، وقضت الضرورة عليه ببيعه ، فإنه ال يجد فـي العـادة مشـترً ا إال 
جـر دون بقائـه فـي إذا ضمن هذا المشتري أن يحـل محـل المسـتأجر فـي إيجـار العقـار ، هنن شـراء المصـنع أو المت

العقــار الــذي أنشــئ فيــه يعــرض المشــتري لخســارة كثيــر مــن عمــالء المصــنع أو المتجــر . والمفــروض أيًضــا أن فــي 
عقـد إيجـار العقــار شـرًطا مانًعــا مـن التنـازل عــن اإليجـار . فأجــاز القـانون التجـاوز عــن هـذا الشــرط المـانع ، وأبــاح 

خالف الشرط ، إذا لـم يلحـا المـؤجر مـن ذلـك ضـرر محقـا وقـدم  للمستأجر أن يتنازل عن اإليجار للمشتري على
المشــتري ضــمانا كافيــا . و بــين مــن ذلــك أن هــذه الحالــة يمكــن اعتبارهــا تطبيًقــا لمــا ســبا أن قــدمناه مــن عــدم جــواز 

، فمـــا دامـــت الضــرورة قـــد قضــت علـــى المســتأجر ببيـــع المصـــنع أو  ( 01684) التعســف فـــي التمســك بالشـــرط المــانع
ا دام المؤجر ال يلحقـه ضـرر محقـا مـن التنـازل عـن اإليجـار للمشـتري فليسـت لـه إذن مصـلحة جديـة المتجر ، وم

في التمسك بالشرط المانع ، ومادام المشتري يقـدم للمـؤجر ضـماًنا كافًيـا للوفـاء بحقوقـه الناشـئة مـن عقـد اإليجـار ، 
يـزه القـانون . وتقـول المـذكرة اإليضـاحية فإن تمسك المـؤجر بـالرغم مـن كـل ذلـك بالشـرط المـانع يعتبـر تعسـًفا ال يج

وضــح المشــروع الغــرض الــذي عــرض لــه التقنــين الحــالي ) القــديم ( بشــأن »للمشــروع التم يــدي فــي هــذا المعنــى : 
العقار الذي أنشئ به مصنع أو متجر وكان إيجاره مقترًنا بالشرط المانع ، ثم اقتضت الظروف أن يبيع المسـتأجر 

نه يجوز بالرغم من وجود الشرط المانع أن يبقى اإليجار للمشتري إذا قدم ضماًنا كافًيا ولم المصنع أو المتجر ، فإ
يلحا المؤجر من ذلك ضرر محقا ، وإال كان في امتناع المؤجر عن الموافقة في بقاء اإليجار للمشتري في هـذه 

 . ( 01685) «الظروف تعسف ال مبرر له

 مدني : 111/2توافرها للعمل بنص المادة و خلص مما تقدم أن هناك شروًطا أربعة يجب 
مملوك لشخص ومقام على عقار مملـوك لشـخص آخـر ، و كـون مالـك المتجـر  ( 01686) أن يكون هناك متجر -1

مسـتأجًرا ل ــذا القـار ، وممنوًعــا فـي عقــد اإليجـار مــن اإليجـار مــن البـاطن أو مــن النـازل عــن اإليجـار . ولــيس مــن 
الذي أنشأه بنفسه على العقار ، وإن كان هـذا هـو الغالـب . فيجـوز أن يكـون  الضروري أن يكون مالك المتجر هو

مالك العقار هو الذي أقام المتجر ثم باعه لشخص وأجر له العقار إيجاًرا مقترًنا بالشرط المانع ، أو يكون شخص 
بموافقة المالـك ومنـع أقام المتجر على عقار استأجره من مالكه وباع المتجر لشخص آخر انتقل إليه إيجار العقار 

فــي الوقــت ذاتــه مــن اإليجــار مــن البــاطن ومــن التنــازل عــن اإليجــار . ففــي جميــع هــذه اهنحــوال يكــون هنــاك متجــر 
مملوك لشخص ومقام على عقار مملوك لشخص آخـر ، ومالـك المتجـر مسـتأجر للعقـار وممنـوع مـن اإليجـار مـن 

 الباطن ومن النازل عن اإليجار .
                                                 

 . 311( انظر آنفًا فقرة  19193) 

 . 112ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19191) 

 ، فيشمل المتجر والمصنع . fonds de commeree( والمقصود بالمتجر  19191) 
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قتضي أن يبيع مالك المتجر متجره . مثل ذلك أن يعجز عن العمل أو يتقاعد فيضطر على أن تقوم ضرورة ت -2
بيــع المتجــر ، أو يمــوت وتعجــز الورثــة عــن إدارة المتجــر فيضــطرون إلــى بيعــه . وقــد يحــول مــانع آخــر دون أن 

ترط فيمن يدير يستمر مالك المتجر في عمله ، كأن تكسد التجارة فيضطر على بيع المتجر ، أو يصدر قانون يش
. و عد إفالس مالك لمتجر ضرورة تبيح لسنديك التفليسـة  ( 01687) المتجر ) صيدلية مثاًل ( مؤهاًل لم يحصل عليه

. وال يعتبـــر ضـــرورة أن يكـــون مالـــك  ( 01688) عنـــد بيـــع المتجـــر للوفـــاء بالـــديون أن يتنـــازل عـــن اإليجـــار للمشـــتري 
ود بعد ذلك إلـى نفـس التجـارة ، بـل يجـب أن تقـوم ضـرورة تضـع المتجر راغًبا في بيع متجره ابتغاء للكسب ، ثم يع

حًدا لنوع النشاط الذي ان مالك المتجر يمارسه في متجره ، فيكـون بيـع المتجـر هـو آخـر عمـل يقـوم بـه فـي ميـدان 
ة هذا النشاط . وقد قضى بأنه إذا كان أحد الشـر كين وهـو المسـتأجر لـدكان التجـارة لـم يعتـزل هـذا النـوع مـن التجـار 

ولكنه باع حصته في المتجر لشر كه ، لم تكن هنا ضـرورة تبـرر أن يتنـازل عـن إيجـار الـدكان لشـر كه بـالرغم مـن 
. وقاضــي الموضــوع هــو الــذي يقــدر مــا إذا كانــت هنــاك ضــرورة تبــرر بيــع المتجــر  ( 01689) وجــود الشــرط المــانع

 فتسوأ التنازل عن اإليجار بالرغم من الشرط المانع .

ري المتجر ضماًنا كافًيا للمـؤجر للقيـام بالتزاماتـه الناشـئة مـن عقـد افيجـار الـذي انتقـل إليـه . وهـذا أن يقدم مشت -9
الضمان يجب أن يكون ضماًنا إضافًيا للضمان الذي للمؤجر في المنقوالت التي يشتمل علي ا المتجر والتـي توجـد 

تكـون معـدة للبيـع فـال تكفـي لضـمان حقـوق  في العـين المـؤجرة ، ف ـذه للمـؤجر علي ـا حـا امتيـاز ، ولكـن يغلـب أن
المؤجر ، ومن ثم وجب على المشتري أن يقدم ضماًنا آخر ، كرهن أو كفالة . وقد يكون المشتري أكثر مالءة من 

                                                 

( وقد قضةى بأنةه إذا اسةتأجر شةخص عينًةا أنشةأ فيهةا صةيدلية ، ومةرض صةاحب الصةيدلية فاضةطر إلةى بيعهةا حتةى ال  19192) 
الخةاص بالصةيدليات ، فةإن هةذا يعتبةر  1828لسنة  13ا يحرمه قانون رقم يتركها بدون إدارة صيدلي مدة تجاوز ثمانية أيام وهو م

المحامةاة  1819ديسةمبر سةنة  13ضرورة تجيز التنازل عن اإليجار لمشتري الصيدلية بةر م وجةود الشةرط المةانع ) طنطةا الكليةة 
لةذي يضةطره إلةى بيةع بةأن مةرض المسةتأجر ا –وهةذا محةل للنرظةر  –( . ولكن قضى من جهة أخةرى  1312ص  392رقم  21

 1838المحل التجاري ال يعتبر ضرورة تجيز التنازل عةن اإليجةار ر ةم وجةود الشةرط المةانع ) اسةتئناف مخةتلط أول مةارس سةنة 
 2( ، وال كساد تجارة الطرابيل أو اضطرار المستأجر إلى قصر نشاطه على إدارة متجر آخر يملكه ) مصةر الكليةة  19ص  11م

 ( . 2هامل  198ص  19سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  – 1812سنة  221في قضية رقم  3رة دائ 1812نوفمبر سنة 

المتجةر سةببه إعسةار صةاحبه ، أو اسةتحكام  ع( وال يشترط في الضرورة أن ترقى إلى حةد القةوة القةاهرة ، فقةد يكةون بية 19199) 
ص  14رقةم  1التشةريع والقضةاء  1814يونيةه سةنة  22مصةر الخالف بينه وبين شركائه ، أو قيام منافسين أقويةاء لةه ) اسةتئناف 

( . وقد قضى بأنه إذا كانت ظروف المستأجر تدل على أنه أصبح على شفا اإلفالس ، فهذه هةي الضةرورة التةي أشةارت إليةه  214
ل يكفي أن تطمئن المحكمة مدني ، وليس مهماً بعد ذلك أن يكون البيع لسبب السفر إلى الخار  أو اإلفالس الفعلي ، ب 183/2المادة 

سةنة  2988قضةي رقةم 12دائةرة  1811ينةاير سةنة  24إلى قيام شبح الخطر ليكون مبةرًرا لتحقةق حالةة الضةرورة ) مصةر الكليةة 
ص  19سةليمان مةرقس فةي إيجةار فقةرة  – 1813سنة  814قضية رقم  12دائرة  1813ديسمبر سنة  18وانظر أيًضا  – 1811
 ( . 2هامل  198

وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليةه  191ص  111رقم  4التشريع والقضاء  1811يناير سنة  9سكندرية الوطنية ( اإل 19198) 
 في الهامل . 311انظر آنفًا فقرة 
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المستأجر ، فال تكون هناك حاجة إلـى ضـمان خـاص . وقاضـي الموضـوع هـو الـذي يقـدر ضـرورة تقـديم الضـمان 
 الخاص وكفاية هذا الضمان .

أال  يلحا المؤجر من تنازل المستأجر عن اإليجار للمشتري ضرر محقا . فإذا كان المؤجر إنما أجـر العقـار  -1
للمستأجر مراعًيا في ذلك اعتبارات شخصية في تجعله يطمـئن إليـه ، وتنـازل المسـتأجر عـن اإليجـار لمشـتر سـيء 

أجر ، فـإن المـؤجر يلقـه فـي هـذه الحالـة مـن التنـازل السمعة ال تتوافر فيه االعتبارات التي راعاها المؤجر في المست
، والمــؤجر هــو الــذي يكلــف بإثبــات أن ضــرًرا محقًقــا يلحقــه مــن  ( 01691) عــن اإليجــار ل ــذا المشــتري ضــرر محقــا

 التنازل عن اإليجار ، وقاضي الموضوع هوا لذي يقدر الضرر .

إليجــار للمشــتري بــالرغم مــن وجــود فــإذا تــوافرت هــذه الشــروط اهنربعــة ، جــاز للمســتأجر أن يتنــازل عــن ا
الشرط المانع . ولكن يجب عليه أواًل أن يستأذن المؤجر في التنازل ، فإن رفض هذا الموافقة على التنازل ، وجب 

.  ( 01690) على المستأجر أن يلجأ إلـى القضـاء للحصـول علـى حكـم يـرخص لـه فـي التنـازل عـن اإليجـار للمشـتري 
المستأجر المتنازل عن اإليجار ، فإذا كـان ال يجـوز ل ـذا اهنخيـر أن يباشـر فـي وال يكون للمشتري إال نفس حقوق 

 . ( 01692) المكان المؤجر تجارة أخرى التزم المشتري ب ذا القيد

                                                 

( ويكفي لتوافر الشرط الرابع ، فيعتبر الضرر منتفيًا ، أن يحصةل المةؤجر مةن مشةتري المتجةر علةى األجةرة التةي كةان  19189) 
يتقاضاها من المستأجر وأال يناله ضرر من منافسة ولو كانت مشروعة أو نحو ذلك من األسباب التي ينجم عنهةا الضةرر المحقةق . 

عليه يرجع إلى مشروعات مستقبلة الفائدة منها  يةر محققةة ) سةليمان مةرقس فةي إيجةار  وال يعتد بما يدعيه المؤجر من فوات كسب
 ( . 214ص 14رقم  19األماكن فقرة 

جةاز »( وللمحكمة أن ترخص في التنازل عن اإليجار أو ال تةرخص ، فلهةا سةلطة تقديريةة فةي ذلةك ، إذ الةنص يقةول :  19181) 
الخةاص بإيجةار  1832لسةنة  121وسنرى أن القانون رقم  –(  123ص 2224منصور مصطفى منصور فقرة .« ) للمحكمة . . 

األمان يقضي في مادته الثانية بأنه ال يجوز للمؤجر أن يطلب إخالء المكان بعد انتهاء مةدة اإليجةار إال فةي حةاالت معينةة ، منهةا أن 
ر هةذا التشةريع االسةتثنائي معطةالً لحةق المسةتأجر يكون المستأجر قد أجر من الباطن المكان المؤجر بغير إذن من المالك . وال يعتبة

الذي يبيع متجره في أن يتنازل عن اإليجار للمشتري دون إذن مةن المالةك ، بةل وبةالر م مةن وجةود الشةرط المةانع ، متةى تةوافرت 
ء الرخصةة المخولةة ال تفيةد صةراحة أو ضةمنًا إلغةا 1832لسةنة  121الشروط األربعة المتقدم ذكرها . ذلك ألن أحكام القانون رقم 

للمحكمة بموجب التقنين المدني والتي تجيز لها بالشروط الواجبة قانونًا إبقاء اإليجار لمشتري المتجر ر م وجود شةرط صةريح فةي 
تشةريع اسةتثنائي ، فةال يجةوز  1832لسةنة  121يحرم التأجير من البةاطن أو التنةازل عةن اإليجةار ، فةإن القةانون رقةم  رعقد اإليجا
ي تفسير نصوصه لتعطيل الرخصة التي خولها التقنين المةدني للمحكمةة خروًجةا علةى اتفةا  التعاقةدين الصةريح العتبةارات لتوسع ف

 1812مةارس سةنة  1تتصل بمصلحة عامة ، هي ر بة المشرع في اإلبقاء على الروا  المةالي التجةاري فةي الةبالد ) نقةض مةدني 
رقةم  1مجموعةة أحكةام الةنقض  1811إبريةل سةنة  13ا نقةض مةدني أيًضةوانظةر  – 129ص 199رقةم  4مجموعة أحكام النقض 

 واألحكام والمراجع الفقهية المشار إليها في هذه الفقرة ( . 138وانظر ما يلي فقرة  – 889ص 129

 321ص  229عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةةرة  – 418ص  Jداللةوز  1811فبرايةر سةنة  1( محكمةة شةامبري الفرنسةية  19182) 
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 نص قانوني : –المنع من اإليجار من الباطن يقتضي المنع من التنازل وكذلك العكس  -458

الشرط المانع كما رأينا ، إال أن هناك حالة يجب في ا التوسـع  هذا وإذا كان ال يجوز بوجه عام التوسع في تفسير 
من التقنين المدني وتنص علـى مـا يـأتي :  111في التفسير ، وهي الحالة التي وردت في الفقرة اهنولى من المادة 

 . ( 01693) «منع المستأجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن اإليجار ، وكذلك العكس»

مـن مقتضـى مبـدأ عـدم التوسـع فـي تفسـير الشــرط المـانع أنـه إذا اقتصـر هـذا الشـرط علـى المنـع مــن وكـان 
اإليجـار مــن البـاطن لــم يقــتض ذلـك المنــع مــن التنـازل عــن اإليجــار ، وبـالعكس إذا اقتصــر الشــرط علـى المنــع مــن 

) لـراجح فـي فرنسـا قضـاًء وفق ـاً التنازل عن اإليجار لم يقتض ذلك المنع من اإليجار من الباطن . وهذا هو الـرأي ا

، هننه ال يوجـد فـي التقنـين المـدني الفرنسـي نـص يضـاهي نـص التقنـين المـدني المصـري السـالف الـذكر ،  ( 01694

                                                 

من المشةروع التمهيةدي علةى وجةه مطةابق لمةا اسةتقر  281: ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  تاريخ النص(  19184) 
في المشروع النهةائي . ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت  124/1عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 112ص  – 119ص 3) مجموعة األعمال التحضيرية  183/1م ، ثم مجلس الشيوخ تحت رق 122/1رقم 

منةع المسةتأجر مةن »، وكانةت تجةري لةى الوجةه اآلتةي :  412/319ويقابل النص في التقنين المدني القديم الفقرة األولى من المةادة 
وأحكةام التقنةين القةديم تتفةق مةع « . ) التأجير يقتضي منعه من اإلسقاط لغيره ، وكةذلك منعةه مةن افسةقاط يقتضةي منعةه مةن التةأجير

 أحكام التقنين الجديد ( .

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( 111/1م التقنين المدني السوري :

 ) مطابق ( . 184/1م التقنين المدني الليبي :

منعةه مةن التنةازل عةن اإليجةار ، وكةذلك العكةس . . )  : منع المستأجر من أن يؤجر للغيةر يقتضةي 211/2م التقنين المدني العراقي
وقةارن سةليمان  – 823وفقةرة  829انظةر عبةاس حسةن الصةراف فقةرة  –وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصةري 

 ( . 2هامل  331ص  231مرقس فقرة 

جةارة ال يفيةد مةع المسةتأجر مةن اإليجةار ، مةا لةم يكةن إن منةع التنةازل عةن اإل -2:  3و4و193/2م تقنين الموجبات والعقود اللبناني
ومنةع  -3على أن منع المستأجر من اإليجار يفيد منعه من التنازل لغيره ولو مجانًةا ، وإن لةم يصةرح بهةذا المنةع .  -4مصرًحا به . 

ًصا بجةزء مةن المةأجور ، أو كةان المستأجر من اإليجار يجب أن يفهم بمعناه المطلق ، فهو يستلزم منعه من اإليجار حتى لو ان مخت
 الغرض منه إحالل شخص آخر ولو مجانًا .

يقضي بأن المنع من  –سنذكره فيما يلي في نفس الفقرة في الهامل  –رأي في الفقه الفرنسي  ى) والتقنين اللبناني كما نرى سار عل
ازل عن اإليجةار ال يفيةد المنةع مةن اإليجةار مةن البةاطن . اإليجار من الباطن يفيد المنع من التنازل من اإليجار ، ولكن المنع من التن

ذلك ألن المنع من اإليجار من الباطن في نظر التقنين اللبناني أخف من المنع من التنازل عن اإليجةار ، والمنةع مةن األخةف يقتضةي 
بةأن المنةع مةن الكةل يفيةد المنةع مةن ويصةرح التقنةين اللبنةاني  –المنع من األشد ، أما المنع من األشد فال يقتضةي المنةع مةن األخةف 

الجزء ، وهذا يتفق مع تفسير أحكام التقنين المصري على ما سنرى . كما يصرح بأن الشرط المانع يقتضي منع إجالل شخص آخر 
فةي  311ولو مجانًا فتدخل في ذلةك اإلعةارة ، وهةذا هةو عكةس مةا ذهبنةا إليةه فةي تفسةير أحكةام التقنةين المصةري : انظةر آنفًةا فقةرة 

 الهامل ( .

 – 311 – 1814داللةوز  1812فبرايةر سةنة  22 – 299 – 1 – 1828سيريه  1821مايو سنة  19( نقض فرنسي  19183) 
جازيةةت دي باليةةه  1821نةةوفمبر سةةنة  18مونبليةةه  –مةةع تعليةةق بالنيةول  121 – 2 – 82داللةةوز  1982مةةارس سةةنة  19بةاريس 
نةوفمبر  13محكمةة ليةل االبتدائيةة  – 139 -1 – 1822يةت دي باليةه جاز 1822مارس سةنة  21باريس  – 112 – 1 – 1822
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مدني فرنسي ( كما رأينا ، ومن أحد  1114بل يوجد بالعكس نص يقتضي بأن الشرط المانع يجب تنفيذه بدقة ) م
 . ( 01695) ا الشرط المانعتفسيراته أنه ال يجوز التوسع في تطبي

مــن التقنــين المــدني المصــري صــر ح ، كمــا رأينــا ، فــي أن منــع  111ولكــن نــص الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
المستأجر من كـان يـؤجر مـن البـاطن يقتضـي منعـه مـن التنـازل عـن اإليجـار ، وكـذلك العكـس . ف ـذه حالـة فسـرنا 

اإليجـــار مـــن البـــاطن أو لتنـــازل عـــن  –إال هنحـــد العملـــين في ـــا الشـــرط المـــانع بتوســـع ، إذ جعلنـــاه وهـــو ال يعـــرض 
يمتــد إلـى العمــل اآلخــر . والسـبب فــي ذلــك أن المتعاقـدين ال يــدركان عـادة مــا بــين اإليجـار مــن البــاطن  –اإليجـار 

والتنازل عن اإليجار من الفروق الدقيقـة ، فـإذا وجـد شـرط يمنـع مـن أحـد العملـين فـالمفروض أن المتعاقـدين قصـًدا 
يمنع الشـرط مـن العملـين مًعـا . و ترتـب علـى ذلـك أنـه ال يوجـد مـا يمنـع مـن أن يتفـا المتعاقـدان صـراحة علـى أن 

المنع من أحد العملين دون اآلخر ، فيسري ما اتفقا عليه ، و منع المستأجر من التنازل عن اإليجار دون أن يمنع 
أن يمنــع مــن النــازل عــن اإليجــار . أمــا مجــال مــن اإليجــار مــن البــاطن ، أو يمنــع مــن اإليجــار مــن البــاطن دون 

مدني فيكون في حالة ما إذا اقتصر الشرط على المنع من أحد العملـين  111تطبيا نص الفقرة اهنولى من المادة 
فإذا وجـد »دون أن يتعرض للعمل اآلخر . وهذا ما تقرره المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي صراحة إذ تقول : 

ن لتنازل ، فإنه يقتضي المنع من اإليجار من الباطن ، وكذلك العكس . ولسي هناك مـا يمنـع مـن الشرط المانع م
 . ( 01696) «ظ ور نية صر حة في المنع من أحد الشيئين دون اآلخر

هذا ولم يتعرض النص للبت فيما إذا كان الشرط المانع من اإليجار من البـاطن يتضـمن المنـع مـن إيجـار 
زل عن إيجار جزء ، وكذلك فيما إذا كان المنـع مـن التنـازل عـن اإليجـار يقتضـي المنـع مـن جزء من العين أو التنا

التنازل عن إيجار جزء من العين أو إيجار جزء من الباطن ، ونحن نرى أن الحكم في هذه المسائل يرجع إلى نية 
                                                                                                                                                                    

نةوفبمر سةنة  18 – 12 – 1823داللةوز  1823فبرايةر سةنة  19أريد به المنع من العمل اآلخر وجب التزام ذلةك ) نقةض فرنسةي 
داللوز األسبوعي  1829ديسمبر سنة  23 – 299 -1 – 1821سيريه  1821مايو سنة  19 – 149 -1 – 1821داللوز  1823
فقةرة  2جوسةران  – 1931فقرة  2كوالن وكابيتان ودي الموراندير  – 219ص  112فقرة  19بالنيول وريبير  – 12 – 1828
1241 . 

ي المنع من األشد وهو التنازل عةن يقتض –وهو األخف  – نعلى أن هناك في فرنسا رأياً يذهب إلى أن المنع من اإليجار من الباط
اإليجار . أما المنع من التنازل فال يقتضي المنع من اإليجار من الباطن ، ألن المنع من األشد ال يقتضي المنع من األخف ) بالنيول 

 Uoirinوقةارن تعليةق  – 191  - 1841داللةوز األسةبوعي  1849ديسةمبر سةنة  11بةاريس  – 2184فقرة  2وريبير وبوالنجيه 

 ( . 1 -2 – 1828في داللوز 

 1المصةري ) جيةوار  يوهناك رأي ثال  يذهب إلى المنع من أحد العملين يقتضي المنع من العمل اآلخر كما هو نص التقنةين المةدن
داللةةوز  1822يوليةةه سةةنة  18رن  – 212ص  419فقةةرة  1أوبةةري وروووإسةةمان  – 1982فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 423فقةرة 

 ( . 138 – 1822األسبوعي 

 في الهامل . 311( انظر آنفًا فقرة  19181) 

 211عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 331ص  231سليمان مرقس فقرة  – 111ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19181) 
 . 118ص  224منصور مصطفى منصور فقرة  –
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ة علــى أن مــا قصــدا أحــد المتعاقــدين ، وقاضــي الموضــوع هــو الــذي يفســر هــذه النيــة . فــإذا نــص المتعاقــدان صــراح
. أمـا إذا كـان  ( 01697) المعنيين ، أو تبين ذلك في وضوح تام من الظروف ، وجب التزام ما قصد إليـه المتعاقـدان

هناك شك في نية المتعاقدين ، فـالمفروض أن مـا قصـدا بالشـرط المـانع أن يكـون اإليجـار مقصـورا علـى المسـتأجر 
انع مــن الكــل مانًعــا مــن الجــزء كــذلك . هــذا إلــى أن القــول بغيــر ذلــك العتبــارات شخصــية فيــه ، فيكــون الشــرط المــ

يمكن المستأجر أن يتحايل على الشـرط المـانع مـن الكـل ، بـأن يـؤجر أو يتنـازل عـن أجـزاء متفرقـة بحيـث تسـتغرق 
 . ( 01698) هذه اهنجزاء كل العين

 الشرط المانع من حيث ما يدخل فيه من التحويرات -2

 ل في الشرط المانع من التحويرات :أمثلة على ما يدخ -459

من النادر فـي العمـل أن يكـون الشـرط المـانع مطلًقـا مـن كـل قيـد ، فكثيـًرا مـا يـدخل فيـه مـن التحـو رات والقيـود مـا  
يجعله غير مطلا . فمثاًل يشـترط المـؤجر علـى المسـتأجر أال  يـؤجر مـن البـاطن أو يتنـازل عـن اإليجـار إال بشـرط 

مـــن اهنجـــرة المتفـــا علي ـــا طـــول مـــدة اإليجـــار مـــن البـــاطن أو التنـــازل عـــن اإليجـــار ، أو أن أن يـــدفع أجـــرة أعلـــى 
المستأجر ممنوع من التنازل أو اإليجار من الباطن في أوقات معينة ، أو هنشخاص معينين ، أو لمن يباشر م نة 

مانع ينفذ بالقيود المحيطة به أو صناعة ينافس ب ا المؤجر أو المستأجر ن الجيران . وغني عن البيان أن الشرط ال
 ، ما دام ذلك غير مخالف لآلداب وال للنظام العام .

وهنــاك تحــو ر كثيــر الشــيوع نتنــاول الكــالم فيــه تفصــياًل ، يشــترط فيــه المــؤجر علــى المســتأجر عــدم جــواز 
ال لشـخص يرضـى بـه التنازل أو اإليجار من الباطن إال بموافقته ، أو أنه ال يجوز للمستأجر أن يؤجر أو يتنـازل إ

 . ( 01699) المؤجر
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 – 211عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 332ص  231سليمان مرقس فقةرة  – 12 – 1828داللوز األسبوعي  829ديسمبر سنة 

عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 129ص  224منصور مصةطفى منصةور فقةرة  231ص  – 239ص  191محمد كامل مرسي فقرة 
وانظر في هذا المعنةى أيًضةا  – 24ص  192رقم  11جازيت  1821يناير سنة  21اإلسكندرية المختلطة  – 219ص  181فقرة 

وانظر عكس ذلةك وأن الشةرط المةانع مةن الكةل  –من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ) آنفًا في نفس الفقرة في الهامل (  193/3م
 . 393ص  111محمد علي إمام فقرة  – 1931فقرة  2ال يقتضي المنع من الجزء كوالن وكابيتان وديالموراندير 

 .  393في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  وانظر

 . 391( اإليجار للمؤلف فقرة  19188) 
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 عدم جواز التنازل أو اإليجار من الباطن إال بموافقته المؤجر أو إال لشخص يرضى به المؤجر : -461

فإذا لم يجز للمستأجر التنازل عن اإليجـار أو اإليجـار مـن البـاطن إال بموافقـة المـؤجر أو إال لشـخص يرضـى بـه  
عين على المستأجر الحصول على موافقة المؤجر أو على رضائه بالشخص المؤجر ، وجب إتباع هذا الشرط ، وت

 . ( 01711) الذي يقدمه

وقــد ذهــب رأي فــي فرنســا إلــى أنــه ال فــرق بــين الشــرط المــانع الــوارد عليــه هــذا القيــد وبــين الشــرط المــانع 
اإليجـار إال إذا حصـل المطلا من كل قيد ، ففي الحالتين ال يجوز للمستأجر أن يؤجر من البـاطن أو يتنـازل عـن 

على إذن في ذلك من المؤجر ، و كون اإلذن في الحالة اهنولى نـزواًل علـى الشـرط ، وفـي الحالـة الثانيـة نـزواًل عـن 
الشــرط . فــإذا امتنــع المــؤجر عــن اإلذن ، ولــو لــم يكــن لــه صــالح فــي االمتنــاع ، لــم يجــز للمســتأجر أن يــؤجر مــن 

. ولكــن الــرأي الســائد فــي فرنســا  ( 01712) وقــد تقــدمت اإلشــارة إلــى ذلــك،  ( 01710) البــاطن أو يتنــازل عــن اإليجــار
، ففـي الحالـة اهنخيـرة ال يجـوز  ( 01713) يذهب إلى أن هنـاك فرًقـا بـين الشـرط المـانع المطلـا والشـرط المـانع المقيـد

تــي للمــؤجر أن يمتنــع عــن إعطــاء اإلذن عســًفا إذا لــم يكــن لــه صــالح فــي ذلــك ، وللقضــاء تقديروجاهــة اهنســباب ال
 . ( 01714) يمتنع المؤجر من أجل ا عن إعطاء اإلذن

                                                 

( وقد يكون الشرط ال يتطلب موافقة المؤجر أو رضاءه بالشخص المقدم له ، وإنما يقتصةر علةى أال يجيةز للمسةتأجر أن  19299) 
نازل . والمقصود مةن هةذا الشةرط أن يكةون يؤجر من الباطن أو يتنازل عن اإليجار إال بتدخل المؤجر في اإليجار من الباطن أو الت

مةارس سةنة  29نانسةي  – 411 -1 – 1812جازيةت دي باليةه  1811مةايو سةنة  18ذلكك بعلم المؤجر فيكفي إخطةاره ) بةاريس 
 ( . 229ص  114فقرة  19بالنيول وريبير  – 1 – 2 – 1812جازيت دي باليه  1812

 . 1191فقرة  – 1193فقرة  1بودري وفال  – 421فقرة  1جيوار  – 219فقرة  21( لوران  19291) 

 ثانيًا 311( انظر آنفًا فقرة  19292) 

ا مسألة واقع يبةت فيهةا قاضةي الموضةوع دون رقابةة عليةه مةن محكمةة ( والبت فيما إذا كان الشرط المانع مطلقًا أو مقيدً  19294) 
 – 291 -1 – 1824داللةوز  1822 أكتةوبر سةنة 41نقةض فرنسةي  – 1241فقةرة  2جوسران  – 191فقرة  11النقض ) بيدان 

 . 12 – 1828داللوز األسبوعي  1829ديسمبر سنة  23 – 12 -1 – 1823داللوز  1823فبراير سنة  19

 – 114فقةةرة  19. بالنيةةول وريبيةةر  211ص  – 214ص  419أوبةةري ورووإسةةمان فقةرة  – 191فقةةرة  11( بيةدان  19293) 
 . 1231فقرة  2جوسران  – 1931فقرة  2ن وكابيتان ودىالموراندير كوال – 2183فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه 

وقد مر القضاء الفرنسي في هذه المسألة على مراحل ثال  . ففي الجزء األكبر مةن القةرن التاسةع عشةر كةان يقضةي بأنةه ال يجةوز 
 بريةل سةةنة  12كولمةار  – 123 – 2 – 32دللةةوز  1932أ سةطس سةنة  1للمةؤجر أن يمتنةع عةةن إعطةاء اإلذن تعسةفًا ) بةةاريس 

( . ثم تحول عن هذا االتجةاه فةي أواخةر  33 – 2 – 12سيريه  1911أ سطس سنة  2جريتول  – 42 – 2 – 11داللوز  1913
داللةوز  1999ينةاير سةنة  1لقرن التاسع عشر ، وصار يقضي بأن للمؤجر الحق المطلةق فةي االمتنةاع عةن إعطةاء اإلذن ) بةاريس 

 – 429 – 1 – 93داللةوز  1991ديسةمبر سةنة  2، دويةه  23 – 2 – 92داللوز  1991مايو سنة  29جرينويل  – 99 2 – 91
األول بعةد العحةرب العالميةة األولةى ، تحةت ضةغط  ه( . ثةم رجةع إلةى اتجاهة 113 – 1 – 99داللوز  1992يونيه سن  11نانسي 

مة المساكن ، فأصبح يقضي بةأن المةؤجر ال يجةوز لةه أن يمتنةع الظروف االقتصادية التي تخلفت عن الحرب وما أعقب ذلك من أز
عن إعطاء اإلذن إال إذا كان هناك سبب مشروع لالمتناع ، كأن يكوون المتنازل له عةن اإليجةار أو المسةتأجر مةن البةاطن ذا سةمعة 

ر عن إعطاء اإلذن تعنتًا لإلضرار سيئة أو  ير مليء أو يباشر مهنة تضر بالجيران ، فإذا لم يكن هناك سبب مشروع وامتنع المؤج
ورن  1822والهةافر أول يوليةه سةنة  1821يناير سةنة  28بالمستأجر  أو ليبتز منه أجرة أعلى ، كان هذا تعسفًا ال يجوز ) باريس 

وانظةةر فةي هةةذه المراحةةل  –ليةق جوسةةران 9مةع تةةع 118 – 2 – 1824داللةةوز  1824ينةةاير  12ونانسةي  1822ديسةمبر سةةنة  1
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أمــا فــي مصــر فقــد رأينــا ، فــي شــأن الشــرط المــانع المطلــا ، أنــه يجــب تطبيــا القواعــد العامــة فــي نظر ــة 
التعسف في استعمال الحا . فإذا وجد الشرط المانع المطلا ، وجّدت للمستأجر حاجة إلى اإليجار من الباطن أو 

، لــم يجــز للمــؤجر أن يمتنــع عــن اإلذن للمســتأجر فــي ذلــك مــا دام لــيس لــه أي صــالح فــي  التنــازل عــن اإليجــار
. فإذا كان هذا هو شأن الشرط المانع المطلا ، وجب أن يكون هذا هو أيًضـا مـن  ( 01715) التمسك بالشرط المانع

ع عـن اإلذن للمسـتأجر باب أولى حكم الشرط المانع المقيد ، وبالرغم من وجود هذا الشرط ال يجو للمؤجر أن يمتن
في اإليجار من اباطن أو في التنازل عن اإليجار ، ما دام الشخص الذي يقدمـه المسـتأجر لـه مـن السـمعة الطيبـة 
وعنـــده مـــن اليســـار مـــا يضـــاهي بـــه المســـتأجر ، ومـــا دام هـــذا الشـــخص يقـــدم للمـــؤجر نفـــس الضـــمان الـــذي يقدمـــه 

المؤجر لغير سبب مشروع عن إعطاء اإلذن للمستأجر تعنًتا  المستأجر من حسن معاملة وطيب جوار . وإذا امتنع
منه ، أو لحمل المستأجر على أن يدفع له ثمن موافقتـه فـي صـورة أجـرة أعلـى أو فـي أيـة صـورة أخـرى ، كـان هـذا 

 119مــن جانــب المــؤجر تعســًفا فــي اســتعمال الحــا يخضــع لرقابــة القضــاء . وقــد كــان المشــروع التم يــدي للمــادة 
فــإذا اشــترط أن التنــازل عــن اإليجــار أو اإليجــار مــن »ل علــى فقــرة ثانيــة تجــري علــى الوجــه اآلتــي : مــدني يشــتم

فحـذفت هـذه الفقـرة « . الباطن ال يون إال بموافقة المؤجر ، فال يجوز ل ذا أن يمتنع عن الموافقة إال لسبب مشـروع
ذف هـذا الـنص ، أًيـا كـان السـبب فـي . ولكـن حـ ( 01716) «حتـى ال تفـتح باًبـا للمنازعـات»في لجنـة مجلـس الشـيوخ 

، إنمــا يعــود بنــا إل تطبيــا القواعــد العامــة فــي هــذه المســألة . وقــد رأينــا أن  تطبيق ــا فــي شــأن  ( 01717) هــذا الحــذف

                                                                                                                                                                    

 1822أكتةوبر سةنة  41( . وقد اسقتر قضاء محكمة النقض الفرنسية على هةذا المبةدأ ) نقةض فرنسةي  191فقرة  11بيدان الثال  
داللةوز  1823نةوفمبر سةنة  18 -212 – 1 – 1821سةيريه  1823فبراير سنة  9 –مع تعليق إسمان  12 – 1 – 1823سيريه 
 – 1 – 1821سةةيريه  1821يونيةةه سةةنة  8 – 299 – 1 – 1821سةةيريه سةةيريه  1821مةةايو سةةنة  19 – 149 – 1 – 1821
 29 – 829 – 2 – 1843جازيت دي باليه  1843نوفمبر سنة  22 – 91 – 1 – 1841جازيت دي باليه  1849يناير سنة  21

 . Rev . Loyers 1831 – 141 1831مايو سنة  J .C .P . 1839 – 2 – 1134 – 8 1839مايو سنة 

 . 311( انظر آنفًا فقرة  19291) 

 في الهامل . 313وانظر آنفًا فقرة  – 119ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19291) 

ورؤى حةذف ) القيةد ( . . الخةاص بعةدم »( فقد ذكرت أسباب أخرى للحذف ، إذ جاء في مضر لجنةة مجلةس الشةيوخ :  19292) 
امتناع المؤجر من الموافقة على التنازل أو اإليجار من الباطن إال لسبب مشروع إذا كانت هذه الموافقة مشروطة في عقد اإليجةار ، 

 3مجموعةة األعمةال التحضةيرية « ) وترك األمر لتقدير المحةاكم»ء في قرار اللجنة : ، وجا« هذا ولو أن للقضاء يجري على ذلك
( . فكةون القضةةاء يجةري علةةى مقتضةةى الةنص المحةةذوف ، ثةةم تةرك األمةةر التقةةدير المحةاكم ، معنةةاه التسةةليم  119ص  – 118ص 

الحق . يعارض ذلةك مةا جةاء فةي تقريةر اللجنةة برقابة القضاء على امتناع المؤجر عن الموافقة ومنعه من التعسف في استعمال هذا 
( مما يشعر بةأن الحةذف  119ص  3مجموعة األعمال التحضيرية « ) حتى ال تفتح بابًا للمنازعات»من أن حذف الفقرة إنما تقرر 

 يبةين مةن قصد به العدول عن الحكم الوارد في النص المحذوف لسد باب المنازعات . فهذه كلها أسباب متعارضة لحذف النص ، ال
 224األعمال التحضيرية أيها هو السبب في الحذف ، فوجب تركها جميعًا والرجوع إلى القواعةد العامةة ) منصةور مصةطفى فقةرة 

 ( . 212ص  182عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 122ص  – 121ص 

قيةد مةن حية  جةواز التعسةف فةي اسةتعمال ولعل حذف النص جاء مؤكًدا لعدم التفريق بين الشرط المانع المطلةق والشةرط المةانع الم
( . فلو  311الحق ، فقد قدمنا أنه إذا جاء الشرط المانع مطلقًا جاز مع ذلك أن يتعسف المؤجر في التمسك بالشرط ) انظر آنفًا فقرة 

حةالتين لةورود نةص بالنسبة إلى الشرط المانع المطلق ، لوجد من يقول بوجوب التفرقة بةين ال فأن النص القاضي بعدم جواز التعس
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، فــأولى أن يكــون هــذا هــو  ( 01718) الشــرط المــانع المطلــا يقضــي بعــدم جــواز تعســف المــؤجر فــي التمســك بــالمنع
 . كما سبا القول . ( 01719) أيًضا حكم الشرط المانع المقيد

، أن  ( 01701) على أنه يجب في الشرط المانع المقيد ، كما يجب فـي الشـرط المـانع المطلـا علـى مـا رأينـا
يبدأ المستأجر بالسعي الحصول على موافقة المؤجر أو على رضاه بالشخص الـذي يقدمـه المسـتأجر . فـإن رفـض 

القضـاء ، وهـو الـذي يقـدر مـا إذا كـان هـذا الـرفض لـه سـب المؤجر ذلك ، كان على المستأجر أن يرفع اهنمر إلى 
مشــروع فيقــره ، أو أه غيــر مبنــي علــى ســبب مشــروع بــل كــان رفًضــا تعســفًيا فيــرخص للمســتأجر فــي أن يــؤجر مــن 
البـــاطن أو أن يتنـــازل عـــن اإليجـــار بـــالرغم مـــن هـــذا الـــرفض . وبـــذلك يحصـــل المســـتأجر مـــن القضـــاء ، ال علـــى 

. والــذي ال يجــوز هــو أن يعمــد المســتأجر إلــى اإليجــار مــن  ( 01700) نفيــذ عينــي للشــرطتعــو ض نقــدي ، بــل علــى ت
الباطن أو التنازل عن اإليجار قبل أن يسعى للحصول عل موافقة المؤجر ، أو قل أن يرفع اهنمر إلى القضاء في 

فـإن وضـع حالة رفض المؤجر ، وول كان على حا في دعواه من أن رفض المؤجر ال يقوم على سبب مشـروع . 
المـــؤجر أمـــام اهنمـــر الواقـــع علـــى هـــذا النحـــو يعـــد إخـــالاًل بالشـــرط يســـوأ للمحكمـــة أن تفســـخ عقـــد اإليجـــار لصـــالح 

 . ( 01702) المؤجر

هذا وكثيًرا ما يشـترط المـؤجر أن يكـون اإلذن كتابـة . وقـد اتفـا القضـاء والفقـه فـي فرنسـا علـى أنـه بـالرغم 
. وتعليل ذلك أن الكتابـة غنمـا اشـترطت لإلثبـات ،  ( 01703) كتابةمن هذا الشرط يجوز الحصول على اإلذن بغير 

                                                                                                                                                                    

في الحالة األخيرة مع سكوت المشرع في الحالة األولى . أما وقد حذف النص ، ولم يعد هناك فر  من هةذه الناحيةة بةين الحةالتين ، 
 فإنه يجب عدم التفريق بينهما وتطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق في كل منهما ، ألن هذا هو ما تقضي به القواعد العامة .

 . 311انظر آنفًا فقرة  ( 19299) 

منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 392ص  – 391ص  111محمةد علةي إمةام فقةرة  – 231( سليمان مرقس فقةرة  19298) 
فةي الهةامل ( . وانظةر  313مةدني لبنةاني ) آنفًةا فقةرة  193/1مةدني عراقةي وم 221/2. وانظر في نفس المعنةى  122ص  224

 311ص  213الموافقة وال رقابة عليه من القضاء في ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  عكس ذلك وأنه يجوز للمؤجر أن يمتنع عن
 – 214ص  182عبد المنعم فر  الصةدة فقةرة  – 192عبد المنعم البدراوي ص  – 198محمد كامل مرسي فقرة  – 312ص  –

 . 428محمد لبيب شنب فقرة 

إذا تةوافرت أن يةوافر المةؤجر علةى اإليجةار مةن البةاطن ، كمةا إذا كةان  وقد يكون للعرف أثر فةي تحديةد الشةروط التةي يتحةتم معهةا
المكان المؤجر مكانًا للتصييف فقةد جةرت العةادة بأنةه ال يجةوز للمةؤجر االمتنةاع عةن الموافقةة علةى اإليجةار مةن البةاطن إذا أشةركه 

 12م 1833ديسةمبر سةنة  29تئناف مخةتلط المستأجر األصلي في جزء ال يعود عليه من الربح مةن وراء التةأجير مةن البةاطن ) اسة
 ( . 28ص

 . 311( انظر آنفًا فقرة  19219) 

 . 12441فقرة  2جورسان  – 311ص  191فقرة  11( بيدان  19211) 

 9 – 11 – 1 – 1829داللةةوز  1822نةةوفمبر سةنة  11نقةض فرنسةي  – 229ص  114فقةةرة  19( بالنيةول وريبيةر  19212) 
نةوفمبر سةنة  2ليةون  – Rev . Loyers 1831 – 141 1831نةوفمبر سةنة  8 -21 – 1 – 1841سةيريه  1849ديسةمبر سةنة 

1838 Mon . Jud . Lyon 22  1819أ سطس سنة . 

 – 332 – 1 – 19سةةيريه  1918يونيةةه سةةنة  29 – 312 – 1 – 48سةيريه  1948يونيةةه سةةنة  18( نقةض فرنسةةي  19214) 
 – 2 – 1814سةةيريه  1811أكتةةوبر سةةنة  13نانسةةي  – 231 – 1 – 1843 – 294 – 1 – 29سةةيريه  1929مةةايو سةةنة  24
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 الفهرس العام

وأن اشتراط ا إنما هو لمصلحة المؤجر فل ذا أن يتنازل عن حقه و عطي اإلذن دون كتابة ولو كـان إذًنـا ضـمنًيا . 
ية جاز ونرى أن يتبع هنا ما سبا أن قررناه في صدد التنازل عن الشرط المانع المطلا ، فإذا كانت الموافقة ضمن

) للمســتأجر أن يثبت ــا بجميــع طــرق اإلثبــات ، وذلــك بإثبــات الوقــائع الماديــة التــي نســتخلص من ــا الموافقــة الضــمنية

 . ( 01705) . أما الموافقة الصر حة فيجب أن يكون إثبات ا بالكتابة أو بما يقوم مقام ا كما اشترط المؤجر ( 01704

المقيد اهنحكام اهنخرى التي قررناها في شأن الشرط المانع وإلى جانب ما قدمناه تسري على الشرط المانع 
المطلــا . فــال يجــوز التوســع فــي تفســير الشــرط المــانع المقيــد ، و جــوز التنــازل عنــه صــراحة أو ضــمًنا ، وإذا كــان 
مدرًجا في إيجار عقـار أقـيم عليـه متجـر واقتضـت الضـرورة بيـع المتجـر سـرت اهنحكـام التـي سـبا تقر رهـا فـي هـذا 

امتــد إلــى  –اإليجــار مــن البــاطن أو التنــازل عــن اإليجــار  –دد ، وإذا لــم يعــرض الشــرط إال هنحــد التصــرفين الصــ
 . ( 01706) التصرف اآلخر

 الشرط المانع من حيث الجزاء الذي يترتب عليه  -3

 تطبيق القواعد العامة : -460

علـى المسـتأجر مراعاتـه علـى النحـو الـذي إذا وجد الشرط المانع فـي عقـد اإليجـار ، مطلًقـا كـان أو مقيـًدا ، وجـب  
قــدمناه ، وإال كــان معرًضــا للجــزاء الــذي تقضــي بــه القواعــد العامــة . فيجــوز حينئــذ للمــؤجر أن يطلــب م المســتأجر 
تنفيذ التزامه عيًنا ، وله أن يطلب فسخ عقد اإليجار ، وفي الحالتين له أن يطلب تعو ًضا عما عسى أن يكـون قـد 

 . ( 01707) ب مخالفة المستأجر اللتزامهناله من الضرر بسب

 التنفيذ العيني : -462

والمـــؤجر يســـتطيع أن يطلـــب مـــن المســـتأجر تنفيـــذ التزامـــه عيًنـــا . فـــإذا كـــان الشـــرط المـــانع مقيـــًدا ، كمـــا إذا كـــان  
ق مشترًطا دفـع أجـرة أعلـى عنـد اإليجـار مـن البـاطن أو التنـازل عـن اإليجـار ، فللمـؤجر أن يطالـب المسـتأجر بـالفر 

                                                                                                                                                                    

 1بةودري وفةةال  – 422فقةرة  1جيةوار  – 242فقةرة  21لةةوران  – 13 -2 – 1814سةيريه  181ينةاير سةنة  2بةاريس  – 129
 . 211ص  419فقرة  1أوبري ورووإسمان  – 1112فقرة 

انظةةر عكةةس ذلةةك  – 211ص 32م 1841إبريةل سةةنة  11 – 289ص 42م 1829إبريةةل سةةنة  29( اسةتئناف مخةةتلط  19213) 
 . 183ص  32م 1841مارس سن  12استئناف مختلط 

 – 311وانظر آنفًا فقةرة  – 241ص 2م 1989فبراير سنة  14 – 119ص 1م 1998يونيه سنة  1( استئناف مختلط  19211) 
 . 399فقرة  – 392وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 

 . 319فقرة  – 311( انظر آنفًا فقرة  19211) 

 . 398( اإليجار للمؤلف فقرة  19212) 
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 الفهرس العام

بــين اهنجــرتين ، ولــه فــي المطالبــة بــذلك جميــع الضــمانات التــي لــه بالنســبة إلــى اهنجــرة نفســ ا مــن امتيــاز وحــبس 
 وحجز تحفظي .

أما إذا كان الشرط المانع مطلًقـا أو مقيـًدا بموافقـة المـؤجر أو برضـاه بالشـخص الـذي يقدمـه المسـتأجر ولـم 
لعيني يكون بأن يخلـي المـؤجر العـين مـن المسـتأجر مـن البـاطن يصدر من المؤجر الموافقة أو الرضاء ، فالتنفيذ ا

أو المتنــازل لــه عــن اإليجــار ، و عامل مــا ذلــك معاملــة المغتصــب الــذي لــيس لديــه عقــد ، هنن العقــد الصــادر مــن 
.  ( 01709) ، ولقاضـي اهنمـور المسـتعجلة أن يـأمر بـاإلخالء ( 01708) المستأجر اهنصلي ال يسـري فـي حـا المـؤجر

المســتأجر مــن البــاطن أو المتنــازل لــه عــن اإليجــار العــين المــؤجرة ، طلــب المــؤجر مــن المســتأجر  فــإذا مــا أخلــى
اهنصلي أن يضع منقوالت من عنده لضمان اهنجرة طبًقا لاللتزام الخاص بذلك ، وفي هذا إلزام للمستأجر اهنصلي 

 . ( 01721) بالرجوع إلى العين كمستأجر

 فسخ اإليجار :  -463

ــم يقــم  و جــوز للمــؤجر أالّ  ــا ، بــل يطلــب فســخ عقــد اإليجــار اهنصــلي بنــاء علــى أن المســتأجر ل يطلــب التنفيــذ عيًن
بـل ل ـا  ( 01722) . وليست المحكمة ملزمة تمصا بإجابة المؤجر إلى ما يطلبـه مـن فسـخ اإليجـار ( 01720) بالتزاماته

                                                 

سةةيريه  1819فبرايةةر سةةنة  2نقةةض فرنسةةي  – 229ص  123رقةةم  8المحامةةاة  1829مةةايو سةةنة  1( اسةةتئناف مصةةر  19219) 
هةةذا وللمةةؤجر    – 113فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 213 – 1 – 1829سةةيريه  1812مةةايو سةةنة  2 – 494 – 1 – 1812

مةارس سةنة  22ن البةاطن بمقةدار مةا للمةؤجر مةن فةي ذمةة المسةتأجر األصةلي ) اسةتئناف مخةتلط امتياز على منقوالت المسةتأجر مة
( ، بخالف ما إذا لم يكةن هنةاك شةرط مةانع إذا ال يثبةت االمتيةاز فةي هةذه  119ص 1م 1998يونيه سنة  1 – 113ص 1م 1998

 ( . 419وانظر آنفًا فقرة  –مدني  1134/4الحالة إال بمقدار ما للمستأجر في ذمة المستأجر من الباطن ) انظر م

 . 28ص 12م 1833ديسمبر سنة  29 – 114ص 33م 1842يناير  14( استئناف مختلط  19218) 

من الباطن أو المتنةازل عةن اإليجةار ، فعنةد ذلةك يجةوز  ر( وقد يكون التنفيذ العيني مرهقًا للمستأجر األصلي أو للمستأج 19229) 
سةليمان مةرقس فقةرة  –مدني  294/2دي إذا كان ذلك ال يلحق بالمؤجر ضرًر جسيًما ) مأن يقتصر القاضي على الحكم بتعويض نق

عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 121ص 223منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 212عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 319ص 238
 ( . 181فقرة 

 . 319انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 

ر في طلب الفسخ ، فال يجوز للمستأجر أن يعتمد على أنه خالف الشرط المانع فيطلب فسةخ ( والمؤجر هو الذي له الخيا 19221) 
ا استعداده لدفع التعويض الالزم ، ألن المؤجر يستطيع أن يطالب بالتنفيذ العينةي ويبقةى المسةتأجر األصةلي فةي العةين اإليجار مظهرً 

 – 484ص 41م 1823مةايو سةنة  22إليجةار ) اسةتئناف مخةتلط المؤجرة بعد إخةرا  المسةتأجر مةن البةاطن أو المتنةازل لةه عةن ا
( . كذلك ال يجوز للمستأجر األصلي أن يحتج بالشرط المانع في عقد  319 –اإليجار  . J .G 1912فبراير سنة  21نقض فرنسي 

 ( . 129ص  18م 1832يناير سنة  24استئجاره األصلي ليطلب إخالء المستأجر من الباطن ) اإلسكندرية المختلطة 

جار من العين المةؤجرة ، ألنهمةا هذا وطلب الفسخ ال يمنع المؤجر من أن يطلب إخرا  المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن اإلي
في حكم المغتصب بال عقد كما قدمنا . وال يجوز للمستأجر إذا ما أخلى المؤجر العين من المستأجر من البةاطن أو المتنةازل لةه عةن 

ألولى ترفةع اإليجار أن يدفع دعوى الفسخ بأنها  ير مقبولة بعد إخالء العين ، ألن دعوى الفسخ مستقلة عن دعوى إخالء العين ، فا
( . ولةن  314ص 219على المستأجر واألخرى ترفع على المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن اإليجار ) سليمان مرقس فقةرة 
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 الفهرس العام

لـه عـن اإليجـار وتحكـم  أن ترفض هذا الطلب وتكتفي بالحكم بإخالء العين مـن المسـتأجر مـن البـاطن او المتنـازل
. وال تقضــي المحكمــة عــادة بفســخ اإليجــار إذا كــان  ( 01723) علــى المســتأجر اهنصــلي بتعــو ض إن كــان لــه محــل

المســتأجر مــن البــاطن أو المتنــازل لــه عــن اإليجــار قــد أخلــى العــين قبــل النطــا بــالحم ، وكــذلك ال تعتبــر المحكمــة 
عادة أن المستأجر قد خالف التزامه مخالفة تستحا فسخ عقد اإليجار إذا كان قد اقتصر على اإليجار من الباطن 

 . ( 01724) ثم عدل عن ذلك ولم ينفذه أو لتنازل

ولكن قد يشترط المؤجر في قد اإليجار أنه في حالة مخالفة المستأجر اللتزامـه المبنـي علـى الشـرط المـانع 
يعــد العقــد مفســوًخا حتًمــا دون حاجــة لاللتجــاء إلــى القضــاء ، وفــي هــذه الحالــة يجــب بــالرغم مــن ذلــك الرجــوع إلــى 

الف التزامــه وأن العقــد قــد أصــبح مفســوًخا ، ولكــن يجــب علــى المحكمــة هنــا أن القضــاء ليقــرر أن المســتأجر قــد خــ
أال  تجيب المؤجر إلى طلب الفسخ وأن تكتفـي بـالحكم  –كما في الحالة اهنولى  –تقرر تًما هذا الفسخ ، وليس ل ا 

 . ( 01725) بالتعو ض

                                                                                                                                                                    

من الناحية العملية يرفع المؤجر دعوى الفسةخ علةى المسةتأجر ، فةإذا مةا حصةل علةى حكةم بالفسةخ اسةترد لعةين دون اعتةراض مةن 
 تنازل له ألن حكم الفسخ يسري في حقهما كما سيجيء .المستأجر من الباطن أو الم

( وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا خالف المستأجر الشرط القاضي بمنع اإليجار من البةاطن فةال يعتبةر ذلةك  19222) 
وف فةي كةل حالةة ، وأن كافيًا للحكم بفسخ العقد ، بل للمحاكم الحق المطلق عند  نظر دعاوى فسخ عقود اإليجار فةي أن تقةدر الظةر
 1821نوفمبر سةنة  13تبح  عن األخص فيما إذا قال المؤجر ضرر بكير من مخالفة أي شرط من شروط العقد ) استئناف وطني 

وتعليةق مجلةة المحامةاة علةى الحكةم ( .  24ص  4المحامةاة  1821نوفمبر سةنة  13قارن باريس  – 24الص  32رقم  4المحاماة 
 – 442فقةرة  1المحكمة المؤجر إلى الفسخ ، وتعتبر مخالفة الشرط المةانع إخةالالً بالعقةد يبةرر ذلةك ) جيةوار ولكن كثيًرا ما تجيب 

 ( . 113فقرة  19بالنيول وريبير  – 1199فقرة  1بودري وفال 

 13اسةتئناف وطنةي  – 291فقةرة  19هيةك   442فقةرة  1جيوار  – 228فقرة  21لوران  – 91فقرة  12( ديرانتون  19224) 
 1829نةةوفمبر سةةنة  29ع بنةةي سةةويف -وقةةد سةةبقت اإلشةةارة إلةةى هةةذا الحكةةم  24ص  32رقةةم  4المحامةةاة  1821وفمبر سةةنة نةة

 12مصر المختلطة الجزئية  -113ص 49م 1812ديسمبر سنة  41استئناف مختلط  -199ص  111رقم  22المجموعة الرسمية 
 41رقةم  11جازيةت  1829أ سةطس سةنة  41طةة الجزئيةة إسةكندرية المختل -119ص  112رقةم  11جازيةت  1829يوينه سنة 

ومةع ذلةك قةارن  – 42ص  11رقةم  11جازيةت  1829ديسةمبر سةنة  13مصر المختلطةة ) هيئةة اسةتئنافية (  – 29ص  41ص 
مةايو  21اإلسكندرية المختلطة الجزئيةة  – 112ص 298رقم  19جازيت  1829مايو سنة  21اإلسكندرية المختلطة ) مستعجل ( 

 . 29ص 24رقم  11جازيت  1829سنة 

 بريةل  19السةيدة زينةب  – 11هةامل  211ص  419فقةرة  1أوبةري ورووإسةمان  – 1199فقةرة  1( بودري وفةال  19223) 
 . 88ص 18رقم  22المجموعة الرسمية  1829سنة 

ص  419فقةةرة  1أوبةةري ورووإسةةمان  – 442فقةةرة  1جيةةوار  – 249فقةةرة  21لةةوران  – 429فقةةرة  4( ديفرجييةةه   19221) 
 – 219عبةد الفتةا عبةد البةاقي فقةرة  – 311ص  219سليمان مرقس فقرة  – 113فقرة  19بالنيول وريبير  – 212ص  – 211

 1829نوفمبر سةنة  29بني سويف  -21ص  18م 1831نوفمبر سنة  29 – 114ص 33م 1842يناير سنة  14استئناف مختلط 
 . 199ص 111رقم  22المجموعة الرسمية 

نون إيجار األماكن بأن التأجير من الباطن دون ترخيص من المؤجر سبب لفسخ العقد ، ويتعين على المحكمة القضاء هذا ويقضي قا
 بالفسخ ، وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في إيجار األماكن .
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أو للمتنازل له عن اإليجـار  وإذا اختار المؤجر الفسخ وقضت به المحكمة ، لم يجز للمستأجر من الباطن
أن يعتــرض تنفيــذ الحكــم القاضــي بــرد العــين المــؤجرة إلــى المــؤجر . ولقاضــي اهنمــور المســتعجلة ، إذا حصــل هــذا 

. ذلـــك أن المســـتأجر اهنصـــلي يعـــد ممـــثاًل للمســـتأجر مـــن  ( 01726) التعـــرض ، أن يـــأمر باســـتمرار إجـــراءات التنفيـــذ
 . ( 01727) لدعوى المرفوعة عليه من المؤجرالباطن أو للمتنازل له عن اإليجار في ا

 التعويض : -464

وللمؤجر ، سواء طلب التنفيذ العيني أو طلب الفسخ ، أن يطلب تعو ًضا من المستأجر إذا كان قد أصابه ضـرر  
. فله أن يطلب التعو ض مـع طلـب الفسـخ ، إذا فسـخ اإليجـار قبـل انت ـاء المـدة المحـددة بسـبب مخالفـة المسـتأجر 

المــانع ، فيطلــب أجــرة المــدة الالزمــة إلعــادة التــأجير والفــرق بــين اهنجــرة القديمــة واهنجــرة الجديــدة عــن بــاقي للشــرط 
المدة . كذلك له أن يطلب التعو ض مع طلب التنفيذ العيني ، كما إذا ترتب على اإليجار مـن البـاطن أو المتنـازل 

خالء العين من المستأجر من الباطن أو المتنازل عن اإليجار ضرر مادي أو أدبي لحا العين ، فيطلب المؤجر إ
 له عن اإليجار و طلب تعو ًضا في الوقت ذاته .

هـو المسـتأجر اهنصــلي ، ال  –حالـة الفســخ وحالـة التنفيـذ العينـي  –والمسـئول عـن التعـو ض فـي الحـالتين 
كـان ممنوًعـا مـن أن يـؤجر  المستأجر من الباطن وال المتنـازل لـه عـن اإليجـار . فـإذا فـرض أن المسـتأجر اهنصـلي

من الباطن لشخص يباشر م نة ينافس ب ا م نة مستأجر آخر اشترط عدم المنافسـة ، وخـالف المسـتأجر اهنصـلي 
الشــرط المــانع ، ورجــع المســتأجر الــذي اشــترط عــدم المنافســة علــى المــؤجر بــالتعو ض ، فــإن المــؤجر يرجــع ب ــذا 

 .  ( 01728) ر من الباطنلتعو ض على المستأجر اهنصلي ال على المستأج

 رجوع المستأجر من الباطن والمتنازل له عن اإليجار على المستأجر األصلي : -465

هذا و الحظ أن المستأجر اهنصلي إذا خالف الشرط المانع ، وتعرض المـؤجر للمسـتأجر مـن البـاطن أو المتنـازل  
االسـتحقاق إذا كانـا ال يعلمـان بوجـود  له عن اإليجـار ، فل ـذين أن يرجعـا علـى المسـتأجر اهنصـلي بـدعوى ضـمان

. أمــا قبــل تعــرض  ( 01729) الشــرط المــانع . أمــا إذا كانــا يعلمــان بــذلك ، فــال رجــوع ل مــا هنن مــا يكونــان مخــاطر ن
                                                 

وانظةر مةا يلةي فقةرة  – 31ص 41م 1822نةوفمبر سةنة  22 – 42ص 21م 1899ديسةمبر سةنة  2( استئناف مختلط  19221) 
329 . 

 311وانظر اإليجار للمؤلةف فقةرة  – 111ص 81رقم  4مجموعة أحكام النقض  1812فبراير سنة  29( نقض مدني  19222) 
. 

 211سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 442فقةةرة  1جيةةوار  – 41 – 1 – 11داللةةوز  1911يونيةةه سةةنة  19( نقةةض فرنسةةي  19229) 
 . 312وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 313ص

 . 211سليمان مرقس فقرة  – 1113فقرة  1( بودري وفال  19228) 
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المــؤجر وطلبــه إخــالء العــين ، فــال يرجعــان علــى المســتأجر اهنصــلي ولــو كانــا جــاهلين وقــت التعاقــد بوجــود الشــرط 
 . ( 01731) المانع وعلًما به بعد ذلك

 اآلثار التي تترتب على التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن -المطلب الثاني

 قيام عالقات متنوعة :  -466

 ( 01730) بعد أن بينا أ المستأجر يحا له التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن ما لم يوجد شرط يمنعه من ذلك
، نفرض اآلن أن المستأجر استعمل هذا الحا وتنازل عن اإليجار أو أجـر مـن البـاطن ، سـواء هنن الشـرط المـانع 

 لم يوجد أو وجد ولكن المؤجر نزل عنه ، فما هي اآلثار التي تترتب على ذلكال

يجــار يمكــن القــول ، بــادئ ذي بــدء ، عــن المســتأجر فــي هــذه الحالــة تقــوم بينــه وبــين المتنــازل لــه عــن اإل
عالقــة محيــل بمحــال لــه فيمــا يتعلــا بحقوقــه وعالقــة محيــل بمحــال عليــه فيمــا يتعلــا بالتزاماتــه ، وتقــوم بينــه وبــين 
المسـتأجر مـن البـاطن عالقــة مـؤجر بمسـتأجر بموجـب اإليجــار مـن البـاطن . أمـا عالقتــه بـالمؤجر فـي فـي التنــازل 

يــل بمحــال لــه فــي االلتزامــات ، وفــي اإليجــار مــن عــن اإليجــار عالقــة محيــل بمحــال عليــه فــي الحقــوق وعالقــة مح
الباطن عالقة مستأجر بمؤجر بموجب اإليجار اهنصلي . وتقوم عالقة بين المؤجر والمتنازل له عـن اإليجـار هـي 
عالقة المحال له بالمحال عليه أو عالقة المحال عليه بالمحال لـه ، كمـا تقـوم عالقـة بـين المـؤجر والمسـتأجر مـن 

قــة غيــر مباشــرة إذ يتوســط بين مــا المســتأجر وتكــون عالقــة مباشــرة فــي اهنحــوال التــي نــص علي ــا البــاطن هــي عال
 القانون .

( عالقة المستأجر بالمتنازل له عن اإليجار وبالمسـتأجر مـن  1ونفصل اآلن ما أجملناه ، فنستعرض : ) 
( عالقـة  9يجـار مـن البـاطن . ) ( عالقـة المسـتأجر بـالمؤجر فـي كـل مـن التنـازل عـن اإليجـار واإل 2الباطن . ) 

 المؤجر بالمتنازل له عن اإليجار وبالمستأجر من الباطن .

                                                 

 . 314( انظر اإليجار للمؤلف فقرة  19249) 

( ويبقى له هذا الحق مادام اإليجار األصلي قائًما ، تى لةو رفةع المةؤجر دعةوى بفسةخه لعةدم قيةام المسةتأجر بالتزاماتةه ،  19241) 
فمادام لم يصدر حكم نهائي بالفسخ ، فإنه يجوز للمستأجر أن يتنازل عن اإليجار أو يؤجر من الباطن ، وبخاصة إذا رض المتنةازل 

فقةرة  Louageلفةظ  4أنسةيكلوبيدي داللةوز »يقوم بتنفيذ االلتزامات التي أخل بهةا المسةتأجر األصةلي له أو المستأجر من الباطن أن 

، وحتى لو أرسل المؤجر له تنبيًها باإلخالء وفي هذه الحالة يكةون حةق المتنةازل لةه أو المسةتأجر مةن البةاطن محةدوًدا يحةق « 194
تأجر األصلي انتهى تبًع له حق المتنازل له أو حق المستأجر من البةاطن . أمةا المستأجر األصلي فإذا أنهى التنبيه باإلخالء حق المس

إذا كان التنبيه باإلخالء صادًرا من المستأجر إلى المؤجر ، ومع ذلك أجر المستأجر من البةاطن أو تنةازل عةن اإليجةار ، فقةد يحمةل 
يقضي اإليجار األصلي قبل أن ينقضةي اإليجةار مةن البةاطن أو  ذلك على أنه نزل عن التنبيه باإلخالء إذا أن هذا التنبيه من شأنه أن

 ( . 1هامل  314وص 212التنازل عن اإليجار ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
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 عالقة المستأجر بالمتازل له عن اإليجار واالمستأجر من الباطن -0

 ) أ ( عالقة المستأجر بالمتنازل له عن اإليجار

 تحديدها بعالقة الحوالة :  -467

ن اإليجـار عقـد الحوالـة الصـادر مـن اهنول إلـى الثـاني . فالمسـتأجر قـد نـزل يحدد عالقة المستأجر بالمتنـازل لـه عـ
 عن اإليجار كله أو بعضه للمتنازل له في مقابل ثمن او بغير ثمن . 

وهــو إن نــزل عــن اإليجــار كلــه ، كمــا هــو الغالــب ، حــل محلــه المتنــازل لــه فــي جميــع الحقــوق وااللتزامــات 
المــؤجرة وطــوال مــدة اإليجــار . وقــد ينــزل المســتأجر عــن إيجــار جــزء مــن  الناشــئة عــن عقــد اإليجــار فــي كــل العــين

العين ، فيحل محله المتنازل له في هذا الجـزء وحـده . كـذلك قـد ينـزل المسـتأجر عـن إيجـار كـل العـين لـبعض مـدة 
لمــدة اإليجــار ، فتكــون المــدة فــي اإليجــار اهنصــلي أطــول مــن المــدة فــي التنــازل عــن اإليجــار ، وإذا انقضــت هــذه ا

اهنخيرة انت ى التنازل وعاد اإليجار اهنصـلي للمسـتأجر آلًيـا مـن مدتـه . ولكـن ال يجـوز أن تكـون المـدة فـي التنـازل 
 ( 01732) أطول من المدة في اإليجار اهنصلي ، و نت ي التنازل في هذه الحالـة حتًمـا بانت ـاء مـدة اإليجـار اهنصـلي

ــبع ض مــدة اإليجــار ، فيكــون التنــازل جزئًيــا مــن حيــث العــين . وقــد ينــزل المســتأجر عــن إيجــار جــزء مــن العــين ل
 المؤجرة ومن حيث مدة اإليجار .

و صح أن يكون التنازل عن اإليجار في مقابل ثمن يدفعه المتنازل له عن اإليجار للمستأجر ، وهو غيـر 
لـه للمـؤجر هـي نفـس اهنجـرة اهنجرة التي سنرى أن المتنازل له يلتزم بدفع ا للمؤجر . فاهنجرة التي يـدفع ا المتنـازل 

التي كان المستأجر ملتزًما بدفع ا ، وهي فـي العـادة تـدفع أقسـاًطا ، ثـم هـي مضـمونة بامتيـاز المـؤجر . أمـا الـثمن 
الذي يدفعه المتنازل له للمسـتأجر فمبلـغ يتفـا عليـه فيمـا بين مـا و جـوز أن يكـون اقـل مـن اهنجـرة أو أكثـر من ـا أو 

 01733) الب يدفع جملة ال على أقساط ، ثم هو مضمون بامتياز البـائع ال بامتيـاز المـؤجرمعاداًل ل ا ، وهو في الغ

. ونـــرى مـــن ذلـــك أن المتنـــازل لـــه عـــن اإليجـــار يلتـــزم بشـــيئين ، بـــثمن التنـــازل بدفعـــه للمســـتأجر جملـــة واحـــدة ،  (

                                                 

( ومع ذلك فقد قضى بأن التنازل عن اإليجار يوجد عالقةة مباشةرة بةين المةؤجر والمتنةازل لةه عةن اإليجةار ، ولةذلك إذا  19242) 
يونيةه سةنة  24بةاريس 9لي وأراد المةؤجر إخةرا  المتنةازل لةه عةن اإليجةار وجةب التنبيةه عليةه بةالخرو  انتهى عقد اإليجةار األصة

 ( . 421 – 2 – 1894داللوز  1892مايو سنة  22انظر كس هذا ليون  – 2 – 2 -81داللوز  1983

العين المةؤجرة السةتيفاء ثمةن ( فليس للمستأجر حق امتياز المةؤجر علةى منقةوالت المتنةازل لةه عةن اإليجةار الموجةودة بة 19244) 
(  311اإليجار للمؤلف فقةرة  – 294ص 119فقرة  19بالنيول وريبير  – 413فقرة  1جيوار  – 141فقرة  21التنازل ) لوران 

عبةد  – 323ص  212. وإنما يكون له حق امتياز بائع المنقول على حقه في اإليجار الذي باعه للمتنازل له ) سليمان مةرقس فقةرة 
منصةةور  – 119عبةةد المةةنعم البةةدراوي ص  – 314ص  129محمةةد علةةي إمةةام فقةةرة  – 32ص  224ح عبةةد البةةاقي فقةةرة الفتةةا

 ( . 129ص 221مصطفى منصور فقرة 
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و قـع ذلـك بوجـه خـاص  وباهنجرة يدفع ا للمؤجر أقساًطا . كذلك يصح أن يكون التنازل عن اإليجار بغير مقابـل ،
إذا باع المستأجر متجًرا أنشأه على العقار المؤجر وتنازل في الوقت ذاته عـن اإليجـار لمشـتري المتجـر ، فإنـه فـي 
هــذه الحالــة ال يتقاضــى ثمًنــا محــدًدا عــن التنــازل عــن اإليجــار ، أو هــو عــن تقاضــى ثمًنــا فإنــه يــدخل فــي جملــة مــا 

 يدفعه المشتري ثمًنا للمتجر .

القة التي تقـوم بـين المسـتأجر والمتنـازل لـه عـن اإليجـار هـي عالقـة حوالـة وليسـت عالقـة إيجـار ، وال فالع
 . ( 01734) يعتبر المستأجر مؤجًرا للمتنازل له ، فال يلتزم نحوه بالتزامات المؤجر وال تكون له حقوق المؤجر قبله

، وهـي حوالـة حتـى بالنسـبة إلـى  ومن ثم تكون هنا حوالـة صـدرت مـن المسـتأجر للمتنـازل لـه عـن اإليجـار
حقوق المستأجر قبل المؤجر ، وهي حوالة دين بالنسبة إلـى التزامـات المسـتأجر نحـو المـؤجر . ذلـك أن المسـتأجر 
إنمــا يتنــازل عــن حقوقــه والتزاماتــه المســتمدة مــن عقــد اإليجــار اهنصــلي . ف ــذا العقــد نفســه هــو الــذي يتحــول إلــى 

عليــه مــن أركـان وحقــوق والتزامــات وشــروط دون أي تحــو ر في ــا ، و حــل المتنــازل  المتنـازل إليــه بجميــع مــا يشــتمل
.  ( 01735) إليه محل المستأجر في كل ذلك ، و صبح هو المستأجر في عقـد اإليجـار بـداًل مـن المسـتأجر اهنصـلي

وه اآلتـي : مدني ، كما سنرى ، يؤكد هذا المعنى ، إذ كـان يجـري علـى الـ 111وقد كان المشروع التم يدي للمادة 
في حالة التنـازل عـن اإليجـار يحـل المتنـازل إليـه ، فـي عالقتـه مـع المـؤجر ، محـل المسـتأجر فـي جميـع الحقـوق »

.  ( 01736) «وااللتزامــات الناشــئة عــن عقــد اإليجــار . ومــع ذلــك المســتأجر ضــامًنا للمتنــازل إليــه فــي تنفيــذ التزاماتــه
ففي التنازل عن اإليجار يحل المتنازل إليه محل المستأجر : » وجاء في المذكرة اإليضاحية في المشروع التم يدي

في جميع الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد اإليجار . و كون هذا بمثابة الحوالة في  الحقوق والـديون فـي وقـت 
العامـة اكتفـاء بتطبيـا القواعـد »وقد حذف الحكم الخـاص بعالقـة المتنـازل لـه بـالمؤجر فـي لجنـة المراجعـة « . واحد

. فالتنازل عن اإليجار إذن هو حوالة حـا وحوالـة ديـن فـي وقـت واحـد ، ونسـتعرض كـاًل  ( 01737) «وأحكام الحوالة
 من الحوالتين .

                                                 

 . 322ص  224( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19243) 

( ويترتب على ذلك أن األسباب لمتعلقة بالمستأجر ويكون من شأنها إنهاء عقد اإليجةار أو فسةخه ، كةالموت أو اإلعسةار  19241) 
 أو اإلفالس أو اإلخالل بااللتزام ، يرجع فيها ال إلى المستأجر ، بل إلى المتنازل له عن اإليجار .

فةي حالةة التنةازل عةن اإليجةار يحةل »حكةم مطةابق إذ تقةول :  من التقنين المدني العراقةي علةى 222( وقد نصت المادة  19241) 
المتنازل إليه محل المستأجر في جميع الحقو  والتزامات الناشئة عن عقد اإليجار . ومع ذلةك يبقةى المسةتأجر ضةامنًا للمتنةازل إليةه 

إن التنةةازل عةن اإليجةةار »ا يةأتي : مةةن تقنةين الموجبةةات والعقةود اللبنةةاني علةى مةة 198وكةذلك نصةةت المةادة « . فةي تنفيةذ التزاماتةةه
يخضع لألحكام المختصة بالتنازل عن دين الدائن ، ويكون من الزمه أن يقوم المتنازل له مقةام المتنةازل فةي الحقةو  عةن العقةد مةع 

 (« .) الخاصة بضمان المستأجر للمتنازل له  191مراعاة المادة 

 في الهامل . 322وانظر ما يلي فقرة  – 111ص  – 114ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  19242) 
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 حوالة الحق :  -468

فينتقـــل بالتنـــازل عـــن اإليجـــار مـــن المســـتأجر إلـــى المتنـــازل لـــه جميـــع الحقـــوق التـــي يســـتمدها المســـتأجر مـــن عقـــد 
. وتتلخص هذه الحقوق فياالنتفاع بالعين المؤجرة . فيسلم المستأجر للمتنـازل لـه العـين المـؤجرة ،  ( 01738) اإليجار

ولكن ال كمؤجر كما في اإليجار من الباطن ، بل كمحيل . و ترتب على ذلك أنه يسلمه العين المؤجرة فـي الحالـة 
جًرا مـن البـاطن فسـنرى أنـه يسـلم العـين ، ولو كان المسـتأجر مـؤ  ( 01739) التي هي علي ا وقت التنازل عن اإليجار

 مدني ( . 161المؤجرة إلى المستأجر من الباطن في حالة صالحة ) م 

والحقوق التي تنتقل إلى المتنازل له هي ، كما قدمنا ، الحقـوق التـي يسـتمدها المسـتأجر مـن عقـد اإليجـار 
لـم يسـلم ا بعـد إلـى المسـتأجر . و نتقـل إليـه . فينتقل إليه حا المستأجر فـي تسـلم العـين مـن المـؤجر إذا كـان هـذا 

 كذلك حا المستأجر في أن يتع د المؤجر العين بالصيانة ، وفي أن يضمن المؤجر التعرض والعيوب الخفية .

وال يضــمن المســتأجر ، كمحيــل ، إال وجــود هــذه الحقــوق فــي ذمــة المــؤجر وقــت الحوالــة إذا كــان التنــازل 
ان عقد اإليجار اهنصلي الذي تتولد منه هذه الحقـوق بـاطاًل أو قـاباًل لإلبطـال مدني ( . فإذا ك 908/1بعوض ) م

وأبطل ، ضمن المستأجر . أما إذا كان عقد اإليجار صحيًحا فقد وفى المستأجر التزامه بالضمان ، إذ أن الحقوق 
فانت ــت بانت ائــه  . فلــو انت ــى اإليجــار اهنصــلي بعــد ذلــك ( 01741) التــي حول ــا للمتنــازل لــه موجــودة وقــت التنــازل

الحقوق التي انتقلت إلى المتنازل له ، لم يكن المستأجر ضامًنا . مثل ذلـك أن يكـون اإليجـار اهنصـلي غيـر ثابـت 
. وال يضـمن  ( 01740) التار خ و بيع المؤجر العين المؤجرة ، فينت ي اإليجار بالبيع وتنت ي معـه حقـوق المتنـازل لـه

كما إذا أصبح المـؤجر مـديًنا بـالتعو ض للمتنـازل لـه بسـبب تعـرض أو عيـب  المستأجر للمتنازل له يسار المؤجر ،
خفـــي أو عـــدم تع ـــد العـــين بالصـــيانة أو غيـــر ذلـــك مـــن اهنســـباب ولـــم يســـتطع الوفـــاء بـــالتعو ض . وإنمـــا يضـــمن 
 المستأجر يسار المؤجر إذا وجد اتفاق خاص بينه وبين المتنازل له على هذا الضـمان ، وإذا ضـمن يسـار المـؤجر

                                                 

 – 443فقبةةة  1جيةةوار  – 183فقةةرة  21( ويكةةون عقةةد اإليجةةار هةةذا هةةو الةةذي يحةةدد الحقةةو  المتنةةازل عنهةةا ) لةةوران  19249) 
( . ويكةون التنةازل  323ص  – 124ص  212سليمان مرقس فقةرة  – 311اإليجار للمؤلف فقرة  – 1149فقرة  1بودري وفال 
 ( . 314وانظر آنفًا فقرة  –مدني  491لمؤجر من وقت إعالنه به ) منافذًا في حق ا

 . 322ص 224( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19248) 

( فال يضمن المستأجر التعرض الذي يحصةل للمتنةازل لةه عةن اإليجةار وال يكةون سةببه ادعةاء المتعةرض أن المسةتأجر  19239) 
فبرايةر سةنة  1اسةتئناف مخةتلط  – 292ص 21الحقةو   1891سةنة  ليةإبر 11األصلي ليس لةه حةق كمسةتأجر ) اسةتئناف وطنةي 

( . أما لو كان المستأجر قد أجةر مةن باطنةه ، فإنةه يلتةزم نحةو المسةتأجر مةن البةاطن بضةمان التعةرض علةى  211ص 49م 1819
 النحو الذي يلتزم به المؤجر العادي ما سنرى .

رجةوع المتنةازل لةه ، ال علةى المسةتأجر ، بةل علةى المةؤجر  وهةذا ال يمنةع مةن – 321ص 212( سليمان مرقس فقةرة  19231) 
هذا ولو كان المستأجر أجر من باطنه لضمن هو نفسه للتعرض للمستأجر من البةاطن ) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي  –بضمان التعرض 

 ( . 329ص  224فقرة 
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مـدني ( .  901فال ينصرف هذا الضمان إال إلى اليسار وقت التنازل عن اإليجار ما لم يتفـا علـى غيـر ذلـك ) م
وإذا تحقا ضمان المستأجر على الوجه الذي قدمناه ، لم يلتزم نحو المتنازل له إال برد ما استولى عليه مـن الـثمن 

مـــدني ( . أمـــا إذا كــان التنـــازل عـــن اإليجـــار بغيـــر  910مــع الفوائـــد والمصـــروفات ولـــو وجـــد اتفــاق بغيـــر ذلـــك ) م
مدني  908/2عوض ، فإن المستأجر ال يكون ضامًنا للمتنازل له حتى وجود الحقوق التي انتقلت ل ذا اهنخير ) م

( . فلو كان عقد اإليجار اهنصلي باطاًل أو قـاباًل لإلبطـال وأبطـل ، وكـان التنـازل عـن اإليجـار بغيـر عـوض ، لـم 
ازل لــه أن يرجــع علــى المســتأجر بالضــمان ، إال إذا وجــد اتفــاق علــى ذلــك . ومــن هــذا نــرى أن ضــمان يكــن للمتنــ

 . ( 01742) المستأجر للحقوق التي حول ا إلى المتنازل له يخضع للقواعد العامة المقررة في حوالة الحا

 حوالة الدين : -469

له جميع االلتزامات التي تترتـب فـي ذمـة المسـتأجر وتنتقل أيًضا بالتنازل عن اإليجار من المستأجر إلى المتنازل  
بموجب عقد اإليجار ، و تم هذا االنتقال بمجرد االتفـاق علـى التنـازل ، فيصـبح المتنـازل لـه عـن اإليجـار مـن ذلـك 

 الوقت هو المدين للمؤجر ب ذه االلتزامات كما سنرى .

جــرة ، وااللتــزام باســتعمال العــين بحســب مــا وااللتزامــات التــي تنتقــل إلــى المتنــازل لــه هــي االلتــزام بــدفع اهن
أعدت له ، وااللتزام بالمحافظة على العين وما يتضمنه هذا االلتزام من القيـام بالترميمـات التأجير ـة المسـئولية عـن 

ى الحر ا ، وااللتزام برد لعين إلى المؤجر عند ن اية اإليجار . وااللتزام اهنخير بـرد العـين إلـى المـؤجر ال ينتقـل إلـ
المتنازل له عن اإليجار إال إذا كانت مدة التنازل تسـتغرق مـدة اإليجـار اهنصـلي ، فـإن كانـت مـدة التنـازل تنقضـي 
قبــل انقضــاء مــدة اإليجــار اهنصــلي وجــب علــى المتنــازل لــه رد العــين إلــى المســتأجر بموجــب قــد التنــازل ال بمــوب 

إلـى المـؤجر عنـد ن ايـة اإليجـار بموجـب عقـد اإليجـار  حوالة الدين ، وكان على المستأجر بـدوره رد العـين المـؤجرة
 اهنصلي .

وتنتقل مع هذه االلتزامات الضمانات التي تكفل ا ، وبوجه خاص امتياز المؤجر على منقوالت المتنازل له 
 918/1عن اإليجار الموجودة بالعين المؤجرة ، والحا فـي حبسـ ا ، والحـا فـي توقيـع الحجـز التحفظـي علي ـا ) م

 ( .مدني 

يضـمن المـدين اهنصـلي »والقاعدة في ضمان المدين اهنصلي للمحال عليه في حوالة الـدين تقضـي بـأن : 
مــدني ( . ولكــن  911م« ) أن يكـون المحــال عليـه موســًرا وقــت إقـرار الــدائن للحوالــة ، مـا لــم يتفـا علــى غيــر ذلـك

                                                 

عبةةد  – 119فقةةرة  19ول وريبيةةر بالنيةة – 18 – 184داللةةوز األسةةبوعي  1841أكتةةوبر سةةنة  21( كولمةةار الفرنسةةية  19232) 
 . 322ص 224الفتاح عبد الباقي فقرة 
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فـي »مدني بأنه  111ر ، إذ قضى في المادة القانون خرج على هذه القاعدة العامة فيما يتعلا بالتنازل عن اإليجا
وسـيأتي بيـان ذلـك عنـد الكـالم « . حالة التنازل عن اإليجار يبقى المسـتأجر ضـامًنا للمتنـازل لـه فـي تنفيـذ التزاماتـه

 . ( 01743) في عالقة المستأجر المتنازل عن اإليجار بالمؤجر

 ) ب ( عالقة المستأجر األصلي بالمستأجر من الباطن

 مؤجر بمستأجر : عالقة -471

أما عالقة المستأجر اهنصلي بالمستأجر من الباطن فليست عالقة حوالـة كمـا فـي التنـازل عـن اإليجـار ، بـل هـي  
عالقة إيجار كما سبا القول . فالمسـتأجر بإيجـاره مـن البـاطن أجـر حقـه فـي اإليجـار للمسـتأجر مـن البـاطن ، فـي 

د أصبح فيه المسـتأجر اهنصـلي مـؤجًرا كمـا صـار المسـتأجر مـن عقد إيجار مستقل عن عقد اإليجار اهنصلي ، وق
الباطن مستأجًرا . ومن ثم يوجد عقد إيجار : عقد اإليجار اهنصلي بحكم العالقة بين المؤجر والمسـتأجر اهنصـلي 

 . ( 01744) ، وقد اإليجار من الباطن يحكم العالقة بين المستأجر اهنصلي والمستأجر من الباطن

بــين المســتأجر اهنصــلي والمســتأجر مــن البــاطن عقــد اإليجــار مــن البــاطن ، وذلــك دون  و حــدد العالقــة مــا
. ذلك أنه يجـوز أن يكـون العقـدان مختلفـين مـن وجـوه كثيـرة ، كمـدة اإليجـار  ( 01745) مراعاة لعقد اإليجار اهنصلي

                                                 

 . 322( انظر ما يلي فقرة  19234) 

في اإليجار من الباطن تبقى العالقةة مةا »( وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى ما يأتي :  19233) 
األصةلي ، فيطالةب كةل منهمةا اآلخةر بحقوقةه بمقتضةى هةذا العقةد . أمةا  بين المؤجر والمستأجر األصلي خاضعة ألحكام قةد اإليجةار

العالقة ما بين المستأجر األصلي والمستأجر من الباطن فتسري عليها أحكام اإليجار من الباطن ، ويكون المستأجر األصلي بالنسةبة 
 118ص  3ًرا ) مجموعة األعمال التحضيرية ا والمستأجر من الباطن بالنسبة للمستأجر األصلي مستأجللمستأجر من الباطن مؤجرً 

مةن هةذا المشةروع ، وكانةت  282وقد ان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص في هذا المعنى هةو المةادة  –( 
فةي حالةة اإليجةار مةن البةاطن تبقةى العالقةة مةا بةين المةؤجر والمسةتأجر األصةلي خاضةعة ألحكةام عقةد »تجرى علةى وجةه اآلتةي : 

فةي »فةي الهةامل ( . وجةاء فةي المةذكرة اإليضةاحية لهةذا الةنص :  114ص  3تحضيرية اإليجار من الباطن _مجموعة األعمال ال
من الباطن تبقى العالقة ما بين المؤجر والمستأجر األصلي خاضعة ألحكام هذا اإليجار األصلي ، فيطالب كل منهمةا اآلخةر  اإليجار

تأجر من الباطن فتسري عليهةا أحكةام اإليجةار مةن البةاطن ، بحقوقه بمقتضى هذا العقد . أما العالقة ما بين المستأجر األصلي والمس
« ) ويكةةون المسةةتأجر األصةةلي بالنسةةبة للمسةةتأجر مةةن البةةاطن مةةؤجًرا والمسةةتأجر مةةن البةةاطن بالنسةةبة للمسةةتأجر األصةةلي مسةةتأجًرا

) مجموعةة األعمةال  «اكتفةاء بالقواعةد العامةة»( . وقد حذف النص في لجنةة المراجعةة  118ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 
في حالة إيجار المستأجر »مدني راقي ، وتجري على الوجه اآلتي :  221/1انظر أيًضا م –في الهامل (  113ص  3التحضيرية 

المأجور تبقى العالقة مةا بةين المةؤجر والمسةتأجر األول خاضةعة ألحكةام عقةد اإليجةار األول . أمةا العالقةة مةا بةين المسةتأجر األول 
الثاني فتسري عليها أحام عقةد اإليجةار الثةاني ، فيكةون المسةتأجر األول ملزًمةا بةاألجرة للمةؤجر ولةيس لهةذا قبضةها مةن والمستأجر 

 وما بعدها . 899انظر عباس حسن الصراف فقرة  -« المستأجر الثاني إال إذا أحاله المستأجر األول بها أو وكله بقبضها منه

المسةةتأجر مةةن البةةاطن يحكمهةةا عقةةد اإليجةةار مةةن البةةاطن ال عقةةد اإليجةةار األصةةلي ، أن ويترتةةب علةةى أن العالقةةة بةةين المسةةتأجر و
 – 443المستأجر من الباطن ال ترتب في ذمته االلتزامات الناشئة من عقد اإليجار األصلي إال بموجب اتفا  خةاص ) جيةوار فقةرة 

 ( . 119فقرة  19بالنيول وريبير 

طن على خالف شرط مةانع موجةود فةي عقةد اإليجةار األصةلي ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة ( حتى لو تم عقد اإليجار من البا 19231) 
 ( . 319ص 213سليمان مرقس فقرة  – 129ص 311
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. فقد يذكر في عقد اإليجار اهنصلي مثاًل أن المستأجر ليس له أن يؤجر من  ( 01746) ومقدار هنجرة وشروط العقد
البــاطن دون موافقــة المــؤجر ، و ــؤجر المســتأجر بموافقــة هــذا اهنخيــر دون أن يشــترط علــى المســتأجر مــن البــاطن 

موافقــة غيــر ضــرورة الحصــول علــى موافقتــه إذا أراد اإليجــار مــن البــاطن بــدوره : فللمســتأجر اهنصــلي ، هنن هــذه ال
. وكـذلك لـو اشـترط  ( 01747) مشـترطة فـي عقـد اإليجـار مـن البـاطن وإن كانـت مشـترطة فـي عقـد اإليجـار اهنصـلي

المستأجر اهنصلي على المـؤجر القيـام بالترميمـات التأجير ـة فلـه أن يطالـب بـذلك ، ولـيس للمسـتأجر مـن البـاطن أ 
ترط ا في عقد اإليجار من البـاطن ، فيكـون للمسـتأجر يطالب المستأجر اهنصلي ب ذه الترميمات إن لم يكن قد اش

اهنصــلي فــي هــذه الحالــة مـــدينان بالترميمــات التأجير ــة : المــؤجر بموجــب عقـــد اإليجــار اهنصــلي والمســتأجر مـــن 
 الباطن بموجب عقد اإليجار من الباطن .

 من ما عن اآلخر ، هذا و الحظ أنه وإن كان عقد اإليجار اهنصلي وقعد اإليجار من الباطن مستقلين كالً 
 ( 01748) إال أن مدة عقد اإليجار من الباطن ال يجوز أن تز د على مدة عقد اإليجار اهنصلي بدون رضاء المؤجر

، وأنه إذا انت ى عقد اإليجار اهنصلي هني سبب انت ى حتًمـا معـه عقـد اإليجـار مـن البـاطن ولـو كـان فـي اهنصـل 

                                                 

( ولكن لما كان المستأجر يؤجر حقه المستمد من اإليجار األصلي ، وهذا الحق مقيد باستعمال العين فيما أعدت لةه ، فةن  19231) 
بالنيةول  – 443فقةرة  1عن اإليجار يكون مقيًد بنفس القيد الوارد في اإليجةار األصةلي ) جيةوار  المستأجر من الباطن كالمتنازل له

 ( . 294ص  119فقرة  19وريبير 

اإليجةار للمؤلةف  – 2هةامل  131ص  1121فقةرة  1بودري وفال  – 443فقرة  1جيوار  – 183فقرة  21( لوران  19232) 
ا وافق على اإليجار من الباطن وافق ضمنًا على أن المستأجر من البةاطن يجةوز والمفروض في ذلك أن المؤجر عندم – 311فقرة 

له بدوره أن يؤجر من الباطن . أمةا إذا كانةت موافقةة المةؤجر علةى اإليجةار مةن البةاطن مقصةورة علةى هةذا اإليجةار وحةده ، فلةيس 
ر األصةلي وإخةالء العةين مةن كةل مةن المسةتأجر للمستأجر من الباطن أن يؤجر من باطنه ، وإال جاز للمؤجر أن يطلب فسخ اإليجةا

 –(  1هةةامل  343ص 222األصةلي والمسةةتأجر مةةن البةةاطن األول والمسةةتأجر مةةن البةةاطن الثةاني ) عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة 
تطيع أن يةدر  وبديهي أنه إذا كان اإليجار األصلي ال يشتمل لى الشرط المانع ، فآجر المستأجر األصلي العين من الباطن ، فإنه يس

محمةد علةي إمةام  – 343ص 229الشرط المانع في اإليجار من الباطن على خالف اإليجار األصلي ) عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة 
 ( . 311ص 129فقرة 

( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ال يجوز أن تكون مدة اإليجار من الباطن أطول من مدة اإليجار األصلي ،  19239) 
(  24ص 29م 1892نةوفمبر سةنة  29ال عد المستأجر من الباطن باقيًا في العين بال عقد فيما زاد على المدة ) استئناف مخةتلط و 

. وقضت أيضصا بأه إذا انت مدة اإلجارة من الباطن أطول من الباقي من مدة اإلجارة األصلية ، فإن اإلجارة من الباطن ال تنفذ في 
إبريةل سةنة  29دة اإلجةارة األصةلية  ةال إذا أقةر المةؤجر اإلجةارة عةن المةدة الزائةدة ) اسةتئناف مخةتلط   المؤجر فيمةا زاد علةى مة

( وتعتبر اإلجارة عن المدة الزائدة التي أقرها المؤجر إجارة مستقلة عن اإلجارة من البةاطن انعقةدت مباشةرة  228ص 33م 1842
 211ص  219فقةرة  1لباطن فيها مستأجًرا أصةليًا ) أوبةري ورووإسةمان بين المؤجر والمستأجر من الباطن فيكون المستأجر من ا

محمةد كامةل  – 2هةامل 343ص  222عبد الفتاح عبةد البةاقي فقةرة  – 3هامل  319ص  213سليمان مرقس فقرة  212ص  –
( . ومةع ذلةك فقةد قضةت محكمةة االسةتئناف المختلطةة بةأن فسةخ اإليجةار  311ص 129محمد علي إمام فقرة  – 218مرسي فقرة 

األصلي ال يقطع العالقة فيما بةين المسةتأجر األصةلي والمسةتأجر مةن البةاطن فيمةا ال يتعةارض مةع فسةخ اإليجةار األصةلي ، فيجةوز 
دفةع األجةرة وبخاصةة إذا انضةم المةؤجر إلةى هةذا الطلةب ) اسةتئناف  للمستأجر األصلي طلب طرد المستأجر من الباطن  للتأخر في

مةن البةةاطن  ر. ويؤخةذ علةى هةةذا الحكةم أن المةؤجر كةةان يسةتطيع طلةب طةةرد المسةتأج 449ص 33م 1842مةايو سةةنة  19مخةتلط 
 1م 1982نةوفمبر سةنة  12انظر أيًضةا اسةتئناف مخةتلط  –مباشرة منذ فسخ اإليجار األصلي وسقوط اإليجار من الباطن تبعًا لذلك 

 ( . 21ص
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، وللمؤجر أن يلجأ لقاضي اهنمور المستعجلة إلخـالء العـين  ( 01749 )ال ينت ي بموجب الشروط التي يشتمل علي ا
. أمـا العكـس فلـيس بصـحيح ، فقـد ينت ـي عقـد اإليجـار مـن البـاطن قبـل انت ـاء  ( 01751) من المستأجر مـن البـاطن

 عقد اإليجار اهنصلي ، كأن تكون مدة اهنول أقل من مدة الثاني ، أو أن يكون قد وجد ما يدعو لفسخ العقد اهنول
مــع بقــاء العقــد الثــاني . وقــد قــدمنا مثــل ذلــك فــي التنــازل عــن اإليجــار . والســبب فــي انت ــاء اإليجــار مــن البــاطن 
بانت اء اإليجار اهنصلي أن المستأجر اهنصلي غنما أجر حقه المستمد من اإليجار اهنصلي للمستأجر من الباطن 

مثابــة هــالك الشــيء المــؤجر فــي عقــد اإليجــار مــن ، فــإذا انت ــى اإليجــار اهنصــلي انعــدم هــذا الحــا ، وكــان ذلــك ب
مـدني ( ، ومـن ثـم ينفسـخ عقـد اإليجـار  161/1الباطن ، وإذا هلك الشيء المؤجر انفسخ العقد من تلقاء نفسه ) م

. وقد ذهـب بعـض الفق ـاء إلـى غيـر هـذا الـرأي ، وعنـدهم أن اإليجـار مـن البـاطن يبقـى بحكـم  ( 01750) من الباطن
وال مدته ولو انت ى اإليجار اهنصلي قبل انقضاء هذه المدة . ولكن م يستدركون فيقـررون أن العالقة بين طرفيه ط

بقاء اإليجار من الباطن فيما بين طرفيه بعد انت اء اإليجار اهنصلي ال يجعله نافًذا قبل المـؤجر إال إذا أقـره هـذا ، 
                                                 

 1أوبةري ورووإسةمان  – 1491فقرة  1بودري وفال  –وما بعدها  133فقرة  2ترولون  – 118فقرة  12( ديرانتون  19238) 
محمةد  – 234وفقةرة  112فقةرة  Louageلفةظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 11وهامل  218ص  418وفقرة  211ص  419فقرة 

طنطةا  – 228ص  33م 1842 بريل سنة  29استئناف مختلط  – 311ص 129لي إمام فقرة محمد ع – 218كامل مرسي فقرة 
فإذا فسخ عقد اإليجار األصلي مةثالً إلخةالل المسةتأجر األصةلي  – 1212ص  192رقم  12المحاماة  1842إبريل سنة  12الكلية 

ين المؤجرة إلى مشتر ال يسري في حقةه إليجةار األصةلي ، بالتزاماته ، أو أبطل إذا كان قابالً لإلبطال ، أو انقضى بانتقال ملكية الع
مدني ( ، أو فسةخ إلعسةار المسةتأجر األصةلي . وإذا كةان اإليجةار  191أو أنهى لموت المستأجر األصلي بناء على طلب ورثته ) م

طن ولو لم يكن ثابت التةاريخ فاألصل ثابت التاريخ قبل بيع العين المؤجرة ، سرى حق المشتري ، وسرى تبعًا لذلك اإليجار من البا
 1هةامل 341ص  229عبد الفتاح عبدا لبةاقي فقةرة  – 242فقرة  3ألن اإليجار من الباطن محمول على اإليجار األصلي ) دىبا  

ة ( . وسنرى أنه إذا قبل المؤجر اإليجار منالباطن صراحة أو ضمنًا ، فإن العالقة بينه وبين المستأجر من الباطن تصب القة مباشر
. ولكن ليس معنى هاذ أن اإليجار األصلي يزول ، بل يبقى قائًما ، ويترتب علةى قيامةه أن شخصةية المسةتأجر األصةلي تبقةى معتةًدا 

سةليمان  – 4هةامل  341ص 229بها في حالة الموت أو اإلعسةار أو اإلفةالس أو نحةو ذلةك ) قةارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
 .(  1هامل  319ص 213مرقس فقرة 

 – 129ص 311اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة   - 291فقةةرة  19هيةةك  – 431فقةةرة  1جيةةوار  – 491فقةةرة  21( لةةوران  19219) 
 413ص 41م 1824إبريل سنة  11 – 31ص 41 1822نوفمبر سنة  22 – 21ص 1م 1982نوفمبر سنة  12استئناف مختلط 

 . 112ص 49م 1821يناير سنة  1 – 312ص 41م 1823يونيه سنة  12 –

فذ حكم اإلخالء الصادر ضد المستأجر األصلي في حق المستأجر من الباطن ، وال يحول وجود هةذا األخيةر فةي العةين المةؤجرة وين
دون تنفيذ حكم اإلخالء ولو لم يكن هذا الحكم قد صدر في مواجهته ، وال يشترط أن ينبه عليةه بةاإلخالء لكةي يسةري فةي حقةه حكةم 

 81رقةم  4مجموعةة أحكةام الةنقض  1812فبرايةر سةنة  29عتبر في هذه من الغير ) نقض مدني فسخ اإليجار األصلي ، إذ هو ال ي
 ( . 241ص 21م 1898مارس سنة  4 – 42ص 21م 1899ديسمبر سنة  2. وانظر أيًضا استئناف مختلط  111ص

ء مدة اإليجةار مةن البةاطن ، فلةيس هذا وإذا انتهى عقد اإليجار األصلي ، وأخر  المستأجر من الباطن من العين المؤجرة قبل القضا
له حق في الرجوع علةى المسةتأجر األصةلي مةادام قةد كةان عالًمةا بجةواز انتهةاء اإليجةار األصةلي قبةل انتهةاء اإليجةار مةن البةاطن ) 

اإليجةار األصةلي راجعًةا إلةى خطةأ المسةتأجر األصةلي  خ( ، وذلك ما لم يكن فسة 284ص 1م 1984مايو سنة  19استئناف مختلط 
فقةرة  Louageلفةظ  4وانظةر أنسةيكلوبيدي داللةوز  – 112ص 49م 1821يناير سةنة  1أخره في دفع األجرة ) استئناف مختلط كت

 – 1 -23داللةوز  1924يوليةه سةنة  21( . ولسي للمستأجر من الباطن الرجوع علةى المةؤجر بتعةويض مةا ) نقةض فرنسةي  113
23 . ) 

 183محمةد كامةل مرسةي فقةرة  – 343ص 222عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 129ص  311( اإليجار للمؤلف فقرة  19211) 
 . 211ص
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سند و صح طرده دون حاجة إلى التنبيه عليه ومن ثم يعتبر المستأجر من الباطن إزاء المؤجر شاغاًل للعين بدون 
. ونحن نؤثر القول بأن اإليجار من الباطن ينت ي بانت اء اإليجار اهنصلي . ال أنه يبقى ولكنـه  ( 01752) باإلخالء

يكــون غيــر نافــذ فــي حــا المــؤجر ، وإن كانــت النتيجــة تكــاد تكــون واحــدة مــن الناحيــة العمليــة . إال أن فــي القــول 
ب إليه من أن المستأجر اهنصلي ال يؤجر من الباطن لعين 1ر من الباطن تمشًيا مع المبدأ الذي نذهبانت اء اإليجا

. ومــا دام اإليجــار مــن البــاطن إنمــا يقــع علــى حــا المســتأجر  ( 01753) المــؤجرة ذات ــا ، بــل يــؤجر حقــه كمســتأجر
فإن اإليجار من الباطن ينفسخ من المستمد من اإليجار اهنصلي ، وقد انعدم هذا الحا بانت اء اإليجار اهنصلي ، 

تلقاء نفسه ل الك محله كما سـبا القـول . وهـذا التحليـل هـو الـذي ذهبـت إليـه محكمـة الـنقض ، فقـد جـاء فـي حكـم 
ــا»ل ــا  بانقضــاء عقــد اإليجــار اهنصــلي ولــو كــان قــائًم بحســب  ( 01754) أن عقــد اإليجــار مــن البــاطن ينقضــي حتًم

يلــزم لســر ان حكــم فســخ عقــد المســتأجر اهنصــلي علــى عقــد المســتأجر مــن الشــروط التــي اشــتمل علي ــا ، وأنــه ال 
البــاطن أن تقــام الــدعوى علــى هــذا اهنخيــر . وال ي ــم فــي هــذه الحالــة أن يكــون عقــد المســتأجر مــن البــاطن ثابــت 
لم التار خ قبل رفع دعوى الفسخ أو بعد رفع ا ، كما ال ي م أن يكون عالًم بسبب الفسـخ وقـت اسـتئجار أو غيـر عـا

به . وال يشترط ذلك أن ينبه عليه باإلخالء لي يسري عليه حكم فسخ عقد اإليجار اهنصلي ، إذ هـو ال يعتبـر فـي 
هــذه الحالــة فــي حكــم الغيــر ، كمــا أن حيازتــه العرضــية لألطيــان المــؤجرة ال تخولــه حــا تملــك الثمــار بعــد انقضــاء 

 . ( 01755) « سندعقده تبًعا لفسخ عقد المستأجر اهنصلي إذ يصبح حائًزا بال

وما دامت عالقة المستأجر اهنصلي بالمستأجر من الباطن هي عالقة مؤجر بمسـتأجر كمـا سـبا القـول ، 
فإنه يترتب على ذلك أن المستأجر اهنصلي يون ملتزًما نحو المستأجر من البـاطن بجميـع التزامـات المـؤجر ، وأن 

                                                 

عبد المةنعم فةر   – 128ص 221منصور مصطفى منصور فقرة  – 312ص – 311ص 213( سليمان مرقس فقرة  19212) 
 . 433ص – 434ص 42محمد لبيب شنب فقرة  – 221ص  291الصدة فقرة 

 . 192( انظر آنفًا فقرة  19214) 

أنةه يصةبح  يةر نافةذ فةي حةق المةؤجر »بعبةارة « يقتضةي حتًمةا»هب األستاذ سةليمان مةرقس إلةى تصةويب عبةارة ( ويذ 19213) 
( . و ني عن البيان أن االنقضاء شيء وعدم النفاذ شيء آخر ، فإذا اختارت  3مل 312ص 213سليمان مرقس فقرة 9« األصلي

 به . «عدم النفاذ»فال محل الستبدال « االنقضاء»محكمة النقض لفظ 

) وانظةر فةي العبةارات التةي نقلناهةا  111ص 81رقةم  4مجموعةة أحكةام الةنقض  1812فبراير سنة  29( نقض مدني  19211) 
( . وفي نفس المعنى قضت محكمة طنطا الكلية بأن عقد اإليجار من الباطن ينقضي حتًما بانقضاء عقد اإليجار األصةلي ،  118ص

العقد األول إنما قام على العقد الثاني فال يتسنى له البقاء بعد زواله دوناتفا  حتى لو كان ال ينقضي بمتقضى شروطه الخاصة ، ألن 
جديد مع المالك . وال يؤثر في هذه القاعدة أن يكون التأجير من الباطن مأذونًا به من المالةك ، أوأن يكةون المسةتأجر مةن البةاطن قةد 

الطالبة بفسخ اإلجارة األصلية إذا مةا وقةع إخةالل بةاه ، وبفسةخها تفسةخ  وفى جميع التزاماته لمن أر له ، فهذا كله ال يمنع المالك من
 ( . 1212ص 192رقم  12المحاماة  1842إبريل سنة  12اإلجارة من الباطن تبعًا لها ) طنطا الكلية 

جبةات مةن تقنةين المو 191وقةد قضةت المةادة  – 42ص 21م 1899ديسةمبر سةنة  2وانظر أيًضا في نفس المعنى استئناف مخةتلط 
إن فسخ اإلجارة األصلية يؤدي حتًما إلى فسخ اإلارة الثانية التي عقدها المستأجر فيما خال األحوال »والعقود اللبناني على ما يأتي : 

) استيفاء المؤجر األجرة مباشرة من المستأجر الثاني أو من المتنةازل  191المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من المادة 
 (« .ورضاء المؤجر صراحة باإليجار الثاني أو بالتنازل  له ،
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ـــا نحـــو المســـتأجر اهنصـــلي  ـــاطن يكـــون ملتزًم ـــع التزامـــات  المســـتأجر ، فنســـتعرض التزامـــا المســـتأجر مـــن الب بجمي
 المستأجر اهنصلي نحو المستأجر من الباطن ، ثم التزامات المستأجر من الباطن نحو المستأجر اهنصلي .

 التزامات المستأجر األصلي نحو المستأجر من الباطن : -470

فيلتــزم إذن نحــو المســتأجر مــن البــاطن  قــدمنا أن المســتأجر اهنصــلي يكــون مــؤجًرا فــي عقــد اإليجــار مــن البــاطن ، 
عـدت لـه مـن المنفعـة ، ‘بجميع التزامات المؤجر : يلتزم بتسـليم العـين المـؤجرة فـي حالـة صـلح مع ـا هنن تفـي بمـا 

وبأن يتع ـد العـين المـؤجرة بالصـيانة ، وبضـمانالتعرض ، وبضـمان العيـوب الخفيـة . وذلـك كلـه طبًقـا لشـروط عقـد 
لشــروط عقـد اإليجــار اهنصــلي ، وقــد قـدمنا أنشــرط كــل مــن العقـدين قــد تختلــف عــن شــروط اإليجـار مــن البــاطن ال 

 العقد اآلخر .

و الحـظ هنـا أن المسـتأجر اهنصـلي يلتـزم بتسـليم العـين فــي حالـة تصـلح مع ـا هنن تفـي بمـا أعـدت لـه مــن 
 بالحالة التي هي علي ا وقت التنازل .المنفعة كما سبا القول ، أما المتنازل عن اإليجار فقد قدمنا أنه يسلم العين 

وسنرى أنه إذا قبل المؤجر اإليجار من الباطن صراحة أو ضمًنا ، فـإن التزامـات المسـتأجر اهنصـلي نحـو 
المســتأجر مــن البــاطن طبًقــا لشــروط عقــد اإليجــار مــن البــاطن تنتقــل عــن طر ــا حوالــة الــدين مــن ذمــة المســتأجر 

 ا هو الملتزم مباشرة نحو المستأجر من الباطن بااللتزامات المتقدمة الذكر .اهنصلي إلى ذمة المؤجر ، فيصبح هذ

 التزامات المستأجر من الباطن نحو المستأجر األصلي :  -472

كذلك يلتزم المستأجر من الباطن نحو المستأجر اهنصلي بجميع التزامات المستأجر طبًقا لشروط عقد اإليجار من 
اهنصلي . فيلتزم بأن يستعمل العين فيما أعدت له ، وبالمحافظة علي ا و ـدخل فـي  الباطن ال لشروط عقد اإليجار

، وبردهـــا إلـــى المســـتأجر اهنصـــلي عنـــد ن ايـــة  ( 01756) ذلـــك إجـــراء الترميمـــات التأجير ـــة والمســـئولية عـــن الحر ـــا
تــي يــدفع ا هــي اإليجــار مــن البــاطن . و لتــزم بوجــه خــاص بــأن يــدفع اهنجــرة إلــى المســتأجر اهنصــلي ، ، واهنجــرة ال

اهنجــرة المتفــا علي ــا فــي عقــد اإليجــار مــن البــاطن ال اهنرة المتفــا علي ــا فــي عقــد اإليجــار اهنصــلي ، فقــد تكــون 
اهنولــى أكثــر مــن اهنخــرى أو أقــل كمــا ســبا القــول . وال يجــوز للمســتأجر مــن البــاطن أن يتمســك ضــد المســتأجر 

                                                 

( وإذا أخل المستأجر من الباطن بالتزاماته المتعلقة باستعمال العين فيما أعدت له والمحافظةة عليهةا ، وترتةب علةى ذلةك  19211) 
اطن ( وحكم للمةؤجر بتعةيض أن أصبح المستأجر األصلي مسئوالً نحو المؤجر ) إذ هو مسئول مسئولية عقدية عن المستأجر من الب

على المستأجر األصلي ، كان لهذا األخير أن يرجع بهذا التعويض عن المستأجر من الباطن بناء على إخالله بالتزاماته الناشئة عةن 
 ( . 291ص 31م 1844مايو سنة  11 – 42ص 21م 1899ديسمبر سنة  2اإليجار من الباطن ) استئناف مختلط 
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خيــر فــي اإليجــار مــن البــاطن ، ومــن بــاب أولــى ال يحكــم اهنصــلي فــي دعــوى المطالبــة بــاهنجرة بــأال  حــا ل ــذا اهن
 . ( 01757) القاضي من نفسه بعدم قبول الدعوى بناء على هذا السبب

وللمسـتأجر اهنصــلي حــا امتيــاز المــؤجر علــى منقـوالت المســتأجر مــن البــاطن الموجــودة بــالعين المــؤجرة ، 
. ولـه أ يحـبس هـذه المنقـوالت ، وأن يوقـع الحجـز التحفظـي علي ـا ، شـأنه فـي  ( 01758) للوفـاء بكـل هـذه االلتزامـات

ـــى منقـــوالت  ـــع الحجـــز التحفظـــي عل ـــاز وحـــا توقي ـــه أيًضـــا ق االمتي ـــدم أن المـــؤجر ل ـــد تق ذلـــك شـــأنأي مـــؤجر ، وق
ر المستأجر من البـاطن بمقـدار مـا هـو مسـتحا لـه قبـل المسـتأجر اهنصـلي إذا كـان المـؤجر قـد اشـترط عـدم اإليجـا

مــدني ( .  1119/9مــن البــاطن ، فــإن لــم يوجــد هــذا الشــرط فبمقــدار مــا يكــون مســتحًقا للمســتأجر مــن البــاطن ) م
وســنرى أن المســتأجر مــن البــاطن يكــون أيًضــا ملزًمــا بــأن يــؤدي للمــؤجر مباشــرة مــا يكــون ثابًتــا مــن المــرة فــي ذمتــه 

 مدني ( . 116/1للمستأجر اهنصلي من وقت أن ينذره المؤجر ) م

وسنرى هنا أيًضـا ، أنـه إذا قبـل المـؤجر اإليجـار مـن البـاطن صـراحة أو ضـمًنا ، فـإن التزامـات المسـتأجر 
مــن البــاطن نحــو المســتأجر اهنصــلي طبًقــا لشــروط عقــد اإليجــار مــن البــاطن تبقــى فــي ذمــة المســتأجر مــن البــاطن 

صـبح المـؤجر هـو الـدائن مباشـرة ولكن نحو المؤجر ال نحـو المسـتأجر اهنصـلي وذلـك عـن طر ـا حوالـة الحـا ، في
للمستأجر من الباطن ب ذه االلتزامات ، و ستطيع أن يرجع عليه مباشرة باهنجرة المتفا علي ا في عقد اإليجار مـن 
الباطن وبالتعو ض عن الحر ـا إذا تحققـت مسـئولية المسـتأجر مـن البـاطن عنـه بموجـب عقـد اإليجـار مـن البـاطن 

 يرتب ا عقد اإليجار من الباطن في ذمة المستأجر من الباطن . وبغير ذلك من االلتزامات التي

أهم الفروق بين التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن من حيث عالقة المستأجر بالتنازل له  -473
 واالمستأجر من الباطن : 

الذي قـدمناه ، أن  و خلص من استعراض عالقة المستأجر بالمتنازل له وعالقته بالمستأجر من الباطن على النحو
هناك فروًقا بين التنازل عن اإليجار واإليجار من البـاطن ، ترجـع جميًعـا إلـى أن العالقـة فـي التنـازل عـن اإليجـار 

 عالقة حوالة ، وهي عالقة إيجار في اإليجار من الباطن . ونذكر من هذه الفروق ما يأتي :

المستأجر إلى المتنازل له عن اإليجار . أما في اإليجار في التنازل عن اإليجار ينتقل نفس عقد اإليجار من  -1
مـن البـاطن ف نــاك عقـدان كـل من مــا مسـتقل عـن اآلخــر ، عقـد اإليجـار اهنصــلي وعقـد اإليجـار مــن البـاطن ، وقــد 

 يختلف أحدهما عن اآلخر وهذا ما يقع غالًبا .
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إليجار الذي انتقل إلى المتنازل له . أما في التنازل عن اإليجار يكون للمستأجر حا امتياز البائع على حا ا -2
فــي اإليجــار مــن البــاطن فيكــون للمســتأجر حــا امتيــاز المــؤجر علــى منقــوالت المســتأجر مــن البــاطن الموجــودة فــي 

 العين المؤجرة .

فــي التنــازل عــن اإليجــار ال يضــمن المســتأجر إال وجــود الحــا المتنــازل عنــه . أمــا فــي اإليجــار مــن البــاطن  -9
 مستأجر التعرض الحاصل للمستأجر من الباطن في الحدود المقررة في القانون .فيضمن ال

فــي التنــازل عــن اإليجــار يلــم المســتأجر العــين للمتنــازل لــه فــي الحالــة التــي هــي علي ــا وقــت التنــازل . أمــا فــي  -1
بمـا أعـدت لـه مـن اإليجار من الباطن فيسلم المستأجر العين للمستأجر من الباطن في حالة تصلح مع ا هنن تفـي 

 المنفعة .

 عالقة المستأجر بالمؤجر -2

 ( عالقة المستأجر بالمؤجر في حالة التنازل عن اإليجار 0) 

 حقوق المستأجر قبل المؤجر والتزاماته نحوه تنتقل كلها بالتنازل : -474 

ول حقوقـه قبـل المـؤجر قدمنا أن التنازل عن اإليجـار يتضـمن حوالـة حـا وحوالـة ديـن . فالمسـتأجر بالتنـازل قـد حـ 
إلــى المتنــازل لــه عــن اإليجــار ، فلــم يصــبح لــه حــا قبــل المــؤجر . ولمــا كانــت حقــوق المســتأجر قبــل المــؤجر هيــا 
التزامــات المـــؤجر نحـــوه ، فـــإن المــؤجر لـــم يعـــد منـــذ التنــازل مـــديًنا للمســـتأجر . كـــذلك المســتأجر بالتنـــازل قـــد حـــول 

اإليجـار ، فلـم يصـبح فـي ذمتـه التـزام نحـو المـؤجر . ونـرى مـن ذلـك أن  التزاماته نحو المؤجر إلى المتنازل له عن
المسـتأجر لــم يعــد ، بعــد أن تنــازل عــن اإليجــار ، دائًنــا للمــؤجر وال مــديًنا لــه ، فاختفــت بــذلك وســاطته بــين المــؤجر 

أية عالقة بين  والمتنازل له عن اإليجار وأصبحت العالقة بني هذين اهنخير ن عالقة مباشرة كما سنرى . وال تقوم
المســتأجر والمــؤجر تســتند إلــى عقــد اإليجــار ، فقــد تنــازل المســتأجر عــن هــذا العقــد بمــا يشــتمل عليــه مــن حقــوق 
والتزامات . وإنما يكون المستأجر ، بحكم القانون بحكم عقد اإليجار كما سـنرى ، ضـامًنا للمـؤجر تنفيـذ االلتزامـات 

 جار .التي انتقلت إلى ذمة المتنازل له عن اإلي

ــا ( التزامــات  ونفصــل اآلن مــا أجملنــاه ، مستعرضــين : ) أواًل ( التزامــات المــؤجر نحــو المســتأجر . ) ثانًي
 المستأجر نحو المؤجر
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ار ، بالتنـازل عن ـا إلـى المتنـازل لـه عـن اإليجـ –أي حقوقـه قبـل المـؤجر  –ينقل المسـتأجر التزامـات المـؤجر نحـوه 
وذلــك عــن طر ــا حوالــة الحــا . فــال يصــبح المســتأجر دائًنــا للمــؤجر ال بتســلم العــين ، وال بتع ــدها بالصــيانة ، وال 

 ( 01759) بضمان التعرض ، وال بضـمان العيـوب الخفيـة . و صـبح الـدائن فـي ل ذلـك هـو المتنـازل لـه عـن اإليجـار
كما سيجيء . وبالنسبة إلى تسليم العين ، إذ كان المؤجر قد سلم ا إلى المسـتأجر قبـل التنـازل فقـد وفـى بالتزاماتـه 
بالتسليم ولم يعد مطالًبا بتسليم العين إلى المتنازل له عن اإليجار ، بل المستأجر هوا لذي يلتزم بتسليم ا إلـى هـذا 

 اهنخير .

مؤجر تنتقل بموجب حوالة الحا ما قـدمنا ، وكانـت حوالـة الحـا تصـبح ولما كانت حقوق المستأجر قبل ال
نافذة في حا المؤجر من وقت إعالن ا لـه ، فـإن انتقـال هـذه الحقـوق ال يكـون نافـًذا فـي حـا المـؤجر إال مـن وقـت 

سـتأجر إعالن التنازل إليه ، إمـا مـن المسـتأجر وإمـا مـن المتنـازل لـه عـن اإليجـار . ومـن ذلـك الوقـت ال يصـبح الم
 كما سبا القول . ( 01761) دائًنا للمؤجر ، بل يصبح الدائن هو المتنازل له عن اإليجار

 التزامات المستأجر نحو المؤجر : -476

و نقل المستأجر أيًضا التزاماته نحو المؤجر إلى المتنازل له عـن اإليجـار ، عـن طر ـا حوالـة الـدين . فـال يصـب  
هنجرة وال باستعمال العـين فيمـا أعـدت لـه ، وال بالمحافظـة علي ـا ومـا يـدخل فـي المستأجر مديًنا للمؤجر ، ال بدفع ا

ذلك من القيام بالترميمات التأجير ة والمسئولية عن الحر ا ، وال برد العين . و صبح المدين بكل ذلك هو المتنازل 
عـين إلـى المـؤجر إذا كانـت له عن اإليجار كما سـنرى . و كـون المتنـازل لـه عـن اإليجـار هـو المـدين مباشـرة بـرد ال

                                                 

له في مطالبة المةؤجر بالتزاماتةه ، فهةو  يةر مسةئول عنهةا نحةو المتنةازل لةه عةن  ة( وفو  ذلك فإن المستأجر ال مصلح 19218) 
 319وانظر اإليجار للمؤلف فقةرة  – 319اإليجار ، بل هو ال يضمن إال وجودها في ذمة المؤجر كما سبق القول ) انظر آنفًا فقرة 

 ( . 311ص 121محمد علي إمام فقرة  –

( أن حوالةة الحةق تكةون نافةذة أيًضةا فةي حقةا  314لسائد . وقةد قةدمنا ) انظةر آنفًةا فقةرة ( وقد سرنا في هذا على الرأي ا 19219) 
لمدين ) أي المؤجر ( من وقت قبوله إياها . ولما كان المفروض أن المؤجر قد قبل التنةازل مةادام لةم يشةترط فةي عقةد اإليجةار عةدم 

حةق ، سةاريًا فةي حةق المةؤجر مةن وقةت إخطةاره بةه  مةادام أن  جواز التنةازل ، لةذلك يمكةن اعتبةار التنةازل عةن اإليجةار ، كحوالةة
 113ص 3المؤجر قد قبله مقدًما قبةوالً ضةمنيًا ) انظةر المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي فةي مجموعةة األعمةال التحضةيرية 

وقةت اإلخطةار مةن الوفةاء ( . وقد اشترطنا إخطار المؤجر بالتنازل ليكون نافذًا في حقةه ، وذلةك حتةى يمتنةع المةؤجر مةن  111ص
بالتزاماته للمستأجر ، ويفي بها للمتنازل وحده . وليس من الضروري أن يكون هةذا اإلخطةار إعالنًةا رسةميًا أو حتةى إخطةاًرا ثابةت 

ازل قبوله الضةمني السةابق بالتنة رالتاريخ ، إذ أن اإلخطار ليس إال إلعالم المؤجر بالتنازل . وهو في الوقت ذاته يسجل على المؤج
، ولةيس مةن الضةةروري أن يكةون هةذا القبةةول ثابةت التةةاريخ ليسةري التنةازل فةةي حةق المةةؤجر ، وإنمةا يشةترط ثبةةوت تةاريخ القبةةول 

مدني وطني قديم ( . أما أن يكون القبول بالكتابةة ، فقةد كةان ذلةك مةا  438لسريان الحوالة في حق الغير ال في حق المحال عليه ) م
قةارن فةي  –مةدني جديةد (  491مدني قديم ( ، ولم يعد مشترًطا في التقنين المدني الجديةد ) م 438قديم ) ميشترطه التقنين المدني ال
 . 1هامل 311ص 211ذلك سليمان مرقس فقرة 
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مدة التنازل تستغرق مدة اإليجـار ، أو بردهـا إلـى المسـتأجر إذا كانـت مـدة اإليجـار أطـول فينتفـع المسـتأجر بـالعين 
 المدة الباقية ثم يقوم بردها غل المؤجر بموجب عقد اإليجار اهنصلي .

فــاذ تبــرأ ذمــة المســتأجر مـــن وهنــا تعــرض مســألة نفــاذ حوالــة الــدين فــي حــا المــؤجر ، فمــن وقــت هــذا الن
التزاماته نحو المؤجر و صبح المدين ب ا هو المتنازل له عـن اإليجـار وحـده . ولـم تكـن هـذه المسـألة ذات بـال فـي 
حوالة حقوق المستأجر قبل المؤجر ، إذ حوالـة الحـا تصـبح نافـذة فـي حـا المـؤجر مـن وقـت إعالنـه بـه كمـا سـبا 

 916/1اعــدة العامــة أن الحوالـة ال تكــون نافــذة فــي حــا الــدائن إال إذا أقرهــا ) مالقـول . أمــا فــي حوالــة الــدين ، فالق
مدني ( . ف ل تطبا هنا هذه القاعدة العامـة ، وال تبـرأ ذمـة المسـتأجر مـن التزاماتـه نحـو المـؤجر و صـبح المتنـازل 

ذه المســألة ، إذ أن هــذا لــه هــو المــدين ب ــا إال مــن وقــت أن يقــر المــؤجر التنــازلال ال يعيننــا القــول الفرنســي فــي هــ
القانون ال يعرف حوالة الدين . وقد رتب الفقه والقضاء في فرنسا على ذلك أن المستأجر فـي التنـازل عـن اإليجـار 
يبقى هو المدين نحو المؤجر وال يصبح المتنازل له مديًنا ل ذا اهنخير ، فالمستأجر إذ ان يسـتطيع أن ينقـل حقوقـه 

 01762) . وقد كان هذا التقنين كالتقنين المدني الفرنسي ال يعرف حوالة الـدين ( 01760) تهال يستطيع أن ينقل التزاما

. أمـا التقنـين المـدني المصـري الجديـد فيعـرف حوالـة الـدين كمـا يعـرف حوالـة الحـا ، ومـن ثـم أمكـن أن نقـرر أن  (
ه . و بقـى أن نعـرف متـى يـتم المستأجر تبرأ ذمته من التزاماته نحـو المـؤجر وتنتقـل هـذه االلتزامـات إلـى المتنـازل لـ

هذا االنتقال ، وهل تطبا في هذه المسألة القاعدة العامة في حوالـة الـدين فـال تبـرأ ذمـة المسـتأجر مـن التزاماتـه إال 
 من وقت أن يقر المؤجر التنازلال

يجيب الفقـه المصـري علـى هـذا السـؤال باإليجـاب ، و ـذهب إلـى تطبيـا القاعـدة العامـة فـي حوالـة الـدين ، 
فـــال تبـــرأ ذمـــة المســـتأجر مـــن التزاماتـــه نحـــو المـــؤجر إال مـــن وقـــت أن يقـــر المـــؤجر التنـــازل . أمـــا قبـــل ذلـــك ، فـــإن 
المتنازل له ال يكـون ملزًمـا مباشـرة نحـو المـؤجر ، بـل يكـون ملزًمـا نحـو المسـتأجر بالوفـاء ب ـذه االلتزامـات للمـؤجر 

ولكــن المســتأجر يبقــى ملتزًمــا نحــو »يمان مــرقس : مــدني ( . فيقــول اهنســتاذ ســل 914/1فــي الوقــت المناســب ) م
. و قــول فــي  ( 01763) «المــؤجر بااللتزامــات التــي يفرضــ ا عليــه عقــد اإليجــار مــا دام المــؤجر لــم يقبــل حوالــة الــدين

                                                 

بالنيةةول  – 1141فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 441فقةةرة  1جيةةوار  – 121فقةةرة  1ترولةةون  – 481فقةةرة  4( ديفرجيةةه  19211) 
)  . D .A 1839ديسةمبر سةنة  12 – 493 – 1 – 1849سةيريه  1849يونيةه سةنة  23ض فرنسي نق – 112فقرة  19وريبير 

 . 18 – 99داللوز  1992يونيه سنة  49ليون  – 14 – 1839داللوز التحليل ( 

ولذلك كان يجوز للمؤجر أن يطالب المستأجر بالتزاماته بةالر م مةن التنةازل ) اسةتئناف  – 312( اإليجار للمؤلف فقرة  19212) 
 ( . 411ص 12م 1839يونيه سنة  19مختلط 

 . 321ص 219( سليمان مرقس فقرة  19214) 
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( ، وال  916أما حوالة الديون فال تكون نافـذة فـي حـا المـؤجر إال مـن وقـت قبولـه إياهـا ) المـادة »موضع آخر : 
 . ( 01764) «دعوى مباشرة قبل المتنازل له إال من وقت هذا القبولتخول المؤجر 

والــذي يشــككنا فــي هــذا الــرأي ، بــالرغم مــن إجمــاع الفقــه المصــري عليــه ، هــو أن حوالــة ديــن المســتأجر 
تختلف عن حوالة الدين بوجه عام في شيء هام . ففي حوالة الدين بوجه عام لم يكن الدائن قد اقر الحوالة مقـدًما 

الدائن حر في إقرار الحوالة أو رفض ا . . وال شيء يجبـر »صول ا ، ولذلك صح أن يقال في هذا الصدد : قبل ح
الدائن على إقرار الحوالة ، م ما يكن المحال عليه مليًئا ، حتى لو كان أكثر مالءة من المدين اهنصلي . . فليس 

رجع تقديره إليه هو ، وإذا رفض إقرار الحوالة فال بد الدائن ملزًما أ يغير مدينه حتى إلى مدين أفضل ، ف ذا أمر ي
أن يكون لديـه مـن اهنسـباب مـا يبـرر فـي نظـره الـرفض ، وهـذا كـاف  وال تعقيـب عليـه فـي تقـديره ، بـل هـو ال يسـأل 

. ف ل هذا القول ينطبا علـى المـؤجر فـي حالـة تنـازل المسـتأجر عـن اإليجـارال ألـيس  ( 01765) «عن أسباب رفضه
مــؤجر ، مــا دام لــم يمنــع المســتأجر مــن التنــازل بموجــب الشــرط المــانع ، قــد قبــل مقــدًما أن يتنــازل المفــروض أن ال

ال ففيم إذن نوجب إقرار المؤجر للتنازل ( 01766) المستأجر عن اإليجار والتزم ب ذا القول بموجب عقد اإليجار نفسه
ن أنـه قـد صـدر فعـاًل مـن المـؤجر منـذ أن حتى يكون نافًذا في قه ، وهذا اإلقرار أمر مفروأ منه وقد افتـرض القـانو 

أبرم عقد اإليجار ولم يدرج فيـه الشـرط المـانعال وإذا نحـن أوجبنـا عـرض التنـازل عـن المـؤجر فيقـره ، أيملـك هـذا أال  
يفعل وهو ملزم بأن يقره كما سبا القولال أليس من العبث أن نتقدم إلى المؤجر في إقرار التنازل ونحن نعلم أنه ال 

أن يقــرهال لــذلك نــرى اعتبــار التنــازل عــن اإليجــار نافــًذا فــي حــا المــؤجر دون حاجــة إلــى إقــراره ، فــإن هــذا  يملــك إال
اإلقرار قد صدر منه مقدًما منذ صدور عقد اإليجار . وتبرأ ذمة المستأجر من التزاماته بمجـرد التنـازل ، ومـن هـذا 

. ومن أجل هذا أراد المشـرع ، بعـد أن  ( 01767) لمؤجرالوقت أيًضا يصبح المتنازل له هو المدين ب ذه االلتزامات ل

                                                 

) ومةع  329ص 424وانظر أيًضا في هذا المعنى عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 321ص 212( سليمان مرقس فقرة  19213) 
محمةد  – 239ص – 232ص  184محمد كامةل مرسةي فقةرة  –وسنعود إليها فيما يلي (  1هامل  392ص 218انظر فقرة  ذلك

 111عبد المنعم البةدراوي ص – 311ص – 311ص 121محمد علي إمام فقرة  – 239ص – 232ص 184كامل مرسي فقرة 
 . 222ص 292فقرة  عبد المنعم فر  الصدة – 199ص 221منصور مصطفى منصور فقرة  – 112ص  –

 . 121ص 421فقرة  4( الوسيط  19211) 

علةى أن حوالةة المةدين التةي يتضةمنها التنةازل عةن اإليجةار »( ويقرب من ذلك ما يقوله األستاذ عبد الفتاح عبد البةاقي :  19211) 
ولكةن ال يلةزم لسةريان ( .  411هي حوالة من نوع خاص . فاألصل فةي حوالةة الةدين أنهةا ال تنفةذ فةي حةق الةدائن إال إذا أقرهةا ) م

التنازل عن اإليجار في حق المؤجر أن يرتضيه ، حتى بالنسبة إلى ما يعتبر منه حوالة للةدين . ولعةل المشةرع رأي فةي عةدم حظةر 
التنازل على المستأجر نزوالً من المؤجر عن اشتراط رضائه لكي يسري في مواجهته مةا قةد يجريةه المسةتأجر مةن حوالةة لديونةه ) 

وقةد سةبقت اإلشةارة  329ص 224ومةع ذلةك انظةر فقةرة  – 1هةامل 392ص 218جر ( ) عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة حقو  المؤ
 إليها في نفس الفقرة في هامل سابق ( .

( يبقى أن المؤجر قد ال يعلم بالتنازل عن اإليجار ، ولكن هذا ليست له أهمية عملية . فالمؤجر ، إذا أن ال يعلةم بالتنةازل  19212) 
الب المستأجر بالتزاماته ، وعند ذلك يخطره المسةتأجر بالتنةازل . فةإذا شةاء المةؤجر الةتحفظ ، أخطةر المسةتأجر بأنةه سةيرجع ، سيط

 دعلى المتنازل له ولكن دون أن يخل ذمة المستأجر من الضمان . وإذا لم يتحفظ المؤجر علةى هةذا النحةو يكةون قةد قبةل التنةازل بعة
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استغنى عن إقرار المؤجر للتنازل بعد حصوله مكتفًيا باإلقرار الضمني الصادر قبل التنازل ، أال  يحرم المؤجر من 
تـــأمين تكميلـــي ، فجعـــل المســـتأجر ضـــامًنا للتنـــازل لـــه فـــي تنفيـــذ التزاماتـــه مـــا ســـنرى . وأبقـــى هـــذا الضـــمان مقترًنـــا 

إلقرار الضمني الصادر قبل التنـازل ، حتـى إذا صـدر مـن المـؤجر إقـرار الحـا للمتنـازل فـإن ذمـة المسـتأجر تبـرأ با
مــن هــذا الضــمان . وعلــى ذلــك يكــون التنــازل وحــده كافًيــا لحلــول المتنــازل لــه محــل المســتأجر فــي جميــع الحقــوق 

ستأجر ، وتبرأ ذمته من االلتزامات ، ولكنه يبقى وااللتزامات الناشئة عن عقد اإليجار ، فتنتقل الحقوق من ذمة الم
ضامًنا للمتنازل له في تنفيذ االلتزامات . فإذا ما قبل المؤجر التنـازل بعـد حصـوله ، برئـت ذمـة المسـتأجر مـن هـذا 

ففـي التنـازل عـن »الضمان . وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشـروع التم يـدي مـا يؤ ـد هـذا المعنـى ، إذ تقـول : 
يجار يحل المتنـازل إليـه محـل المسـتأجر فـي جميـع الحقـوق وااللتزامـات الناشـئة مـن عقـد اإليجـار . و كـون هـذا اإل

بمثابــة الحوالــة فــي الحقــوق والــديون فــي وقــت واحــد . و ترتــب علــى ذلــك أن المــؤجر يطالــب المتنــازل إليــه بجميــع 
دت له ودفع اهنجرة ورد العـين ، و كـون هـذا كلـه التزامات المستأجر ، من المحافظة على العين واستعمال ا فيما أع

بطر ا الدعوى المباشرة . ومع ذلك يبقـى المسـتأجر اهنصـلي ضـامًنا للمتنـازل إليـه فـي تنفيـذ كـل هـذه االلتزامـات ، 
وال يســقط هــذا الضــمان إال إذا صــدر مــن المــؤجر قبــول صــر ح بالتنــازل عــن اإليجــار بعــد صــدوره دون أي تحفــظ 

 . ( 01768) «المستأجر اهنصلي أو إال إذا استوفى اهنجرة من المتنازل إليه دون أي تحفظبشأن حقوقه قبل 

و ؤكــد مــا ذهبنــا إليــه أن القــانون جعــل المســتأجر ضــامًنا للمتنــازل لــه قــل قبــول المــؤجر للتنــازل ، و ســقط 
ا اهنخيـر هـو المـدين الضمان عن المستأجر ب ـذا القبـول . والمسـتأجر ال يكـون ضـامًنا للمتنـازل لـه إال إذا كـان هـذ

اهنصـلي للمــؤجر . ومعنــى ذلــك أن المتنــازل لــه يصــبح مـديًنا أصــلًيا للمــؤجر قبــل قبــول هــذا اهنخيــر للتنــازل . وإذن 
يكـون التنــازل قـد ســرى فـي حــا المـؤجر وجعلــه دائًنـا للمتنــازل لـه قبــل قبولـه للتنــازل ، فـال يكــون إذن قبـول المــؤجر 

 التنازل يسري قبل هذا القبول .شرًطا لسر ان التنازل في حقه هنن 

 نصوص قانونية :  –ضمان المستأجر للمتنازل له ومتى يسقط هذا الضمان  -477

و خلــص ممــا قــدمناه أن المســـتأجر تبــرأ ذمتــه مــن التزاماتـــه نحــو المــؤجر بمجــرد تنازلـــه عــن اإليجــار . ولمــا كـــان 
قد اقتصر على عدم منع المستأجر مـن التنـازل ، فقـد المؤجر لم يقبل التنازل إال قبواًل ضمنًيا وقبل حصوله إذ هو 

أراد المشرع أال  يخلي ذمة المسـتأجر إخـالء تاًمـا فـي هـذه المرحلـة ، فأبقـاه كمـا قـدمنا ضـامًنا للمتنـازل لـه فـي تنفيـذ 

                                                                                                                                                                    

. ومن ذلك نرى أن التنازل ينفذ أثره في حةق المةؤجر مةن وقةت  يالمستأجر من الضمان كما سيأت ةمحصوله قبوالً ضمنيًا ، فتبرأ ذ
 حصوله ، أما إخطار المؤجر به فالمقصود منه أن يعلم هذا أن المتنازل له قد أصبح هو المدين له .

 . 111ص – 113ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  19219) 
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قـول من التقنـين المـدني علـى هـذا الحكـم إذ ت 111االلتزامات التي انتقلت منه إلى هذا اهنخير . وقد نصت المادة 
 . ( 01769) «في حالة التنازل عن اإليجار يبقى المستأجر ضامًنا للمتنازل له في تنفيذ التزامات: »

فالمتنــازل لــه ، بعــد أن انتقلــت إليــه بالتنــازل التزامــات المســتأجر ، أصــبح مــديًنا للمــؤجر ب ــذه االلتزامــات . 
العامـة تقضـي بـأن يضـمن المحيـل فـي حوالـة  ولما كان محااًل عليه ب ا والمحيل هو المستأجر ، فقد كانت القواعـد

ـــدين أن يكـــون المحـــال عليـــه موســـًرا وقـــت إقـــرار الـــدائن للحوالـــة ) م مـــدني ( . ولكـــن المشـــرع شـــدد ، فـــي  911ال
ســالفة الــذكر ، هــذا االلتــزام بالضــمان . فلــم يتــف بــأن يضــمن  111خصـوص التنــازل عــن اإليجــار بموجــب المــادة 

ت التنــازل ، بــل جعلــه يضــمن يســار المتنــازل لــه وقــت مطالبــة المــؤجر إيــاه بتنفيــذ المســتأجر يســار المتنــازل لــه وقــ
التزاماتــه ، فيكــون فــي هــذه الحالــة بالنســبة إلــى المتنــازل لــه فــي موقــف يشــبه موقــف الكفيــل . فــإذا طالــب المــؤجر 

رة أو بتعــو ض عــن تلــف المتنــازل لــه بتنفيــذ التــزام مــن االلتزامــات التــي انتقلــت إلــى ذمتــه ، كــأن طالبــه مــثاًل بــاهنج
العين أو بتعو ض عن الحر ا ، ووجده معسًرا ، رجع بالضمان على المستأجر . وهو فـي رجوعـه عليـه بالضـمان 
ال يرجع بنفس االلتزام الـذي أن فـي ذمتـه بموجـب قـد اإليجـار ، فـإن هـذا االلتـزام قـد انتقـل ن ائًيـا بالتنـازل إلـى ذمـة 

جديــد لــم ينشــأ مــن عقــد اإليجــار بــل مــن عقــد التنــازل ، وهــو عقــد يرتــب فــي ذمــة  المتنــازل لــه . وإنمــا يرجــع بــالتزام
المستأجر التزاًما بضمان يسار المتنازل له وقت المطالبة . وال يرجع المؤجر على المستأجر بالضمان غـال بـع أن 

طلـب منـه البـدء بتجر ـد يرع أواًل على المتنازل له فيجده معسًرا . فإن رجع مباشـرة علـى المسـتأجر ، كـان ل ـذا أن ي

                                                 

فةي حالةة التنةازل عةن »مةن المشةروع التمهيةدي علةى الوجةه اآلتةي :  281: ورد هذا النص فةي المةادة   تاريخ النص(  19218) 
اإليجار ، يحل المتنازل  ليه ، في عالقته مع المؤجر ، محل المستأجر في جميةع الحقةو  وااللتزامةات الناشةئة عةن عقةد اإليجةار . 

وفةي لجنةة المراجعةة حةذف الحكةم الخةاص بعالقةة المتنةازل لةه « . ذ التزاماتةهومع ذلك يبقى المستأجر ضامنًا للمتنازل إليه في تنفية
، وأصبح النص بعد هذا الحذف مطابقًا لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني « اكتفاء بتطبيق القواعد العامة وأحكام الحوالة»بالمؤجر 

)  181، ثم مجلس الشةيوخ تحةت رقةم  124حت رقم في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب ت 123الجديد ، وصار رقمه 
 ( . 111ص  – 114ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 

يضةةمن المسةةتأجر األصةةلي »، وكانةةت تجةةرى علةةى الوجةةه اآلتةةي :  419/311ويقابةةل هةةذا الةةنص فةةي التقنةةين المةةدني القةةديم المةةادة 
 تفق حكم التقنين المدني القديم مع حكم التقنين المدني الجديد .وي.« . للمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط  ليه حق اإليجار . . 

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 112م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 183م التقنين المدني الليبي

يةه محةل المسةتأجر فةي جميةع الحقةو  وااللتزامةات : فةي حالةة التنةازل عةن اإليجةار يحةل المتنةازل إل 222م التقنين المدني العراقةي
الناشئة عن عقد اإليجار . ومع ذلك يبقى المستأجر ضامنصا للمتننازل إليه في تنفيذ التزاماتةه . ) وأحكةام التقنةين العراقةي تتفةق مةع 

متنازل له فيكةون مةدينًا بهةا : ويذهب إلى أن االلتزامات تنتقل إلى ال 882انظر باس حسن الصراف فقرة  –أحكام التقنين المصري 
 للمؤجر ، إال أن المستأجر يبقى هو اآلخر مدينًا بها للمؤجر ، فيكون للمؤجر مدينان ، ال مدين وضامن ( .

: يكفل المستأجر األصلي من يؤجره أو يتنازل له عن اإلجارة ، ويبقى ملزًما تجاه المةؤجر  191/1م تقنين الموبات والعقود اللبناني
ويبدو أن التقنين اللبناني يجعل المستأجر األصلي في حالة التنازل عةن اإليجةار مةدينًا للمةؤجر »جبات الناشئة عن العقد . بجمع المو

 ال مدين وضامن ( . –المستأجر والمتنازل له  –بنفس االلتزامات الناشئة عن عقد اإليجار ، فيكون للمؤجر مدينان 
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المتنازل له ، وال يكلف بأ ، يدل المؤجر على مال للمتنازل له يستوفي منه المؤجر حقه كمـا يكلـف الكفيـل بـذلك ، 
) فإن المستأجرال يكوون مسئواًل بموجب الضمان إال إذا أثبت أن المؤجر أه رجـع علـى المتـازل لـه أواًل فوجـده معسـًرا

01771 ) . 

 . ( 01770) ى المستأجر بالضمان ، فإن ل ذا اهنخير أن يرع على المتنازل له بما وفاهوإذا رجع المؤجر عل

ومــن هــذا نــرى أن المســتأجر فــي التزامــه بالضــمان ال يعتبــر مــديًنا أصــلًيا ينضــم إلــى التنــازل لــه فيصــبح 
بعــض ، وال هــو كفيــل للمتنــازل لــه كمــا يــذهب  ( 01772) للمــؤجر مــدينان فــي نفــس الــدين كمــا يــذهب بعــض الفق ــاء

 ، وقد رسم القانون دود هذا الضمان . ( 01774) . وإنما هو ضامن للمتنازل له ( 01773) آخر

والضــمان يبقـــى فـــي ذمــة المســـتأجر علـــى النحـــو المتقــدم الـــذر ، مـــا دام مقتصـــًرا علــى قبـــول التنـــازل قبـــواًل 
في هـذه الحالـة قـد قبـل ضمنًيا ، فإن هذا القبول الالحا للتنازل يبرئ ذمة المستأجر من الضمان . فيكون المؤجر 

التنـــازل مـــرتين . المـــرة اهنولـــى كـــان قبولـــه ســـابًقا علـــى التنـــازل ، وهـــو قبـــول ضـــمني مســـتخلص مـــن أنـــه لـــم يمنـــع 
المســـتأجر فـــي عقـــد اإليجـــار مـــن التنـــازل ، وهـــذا القبـــول يكفـــي إلبـــراء ذمـــة المســـتأجر مـــن التزاماتـــه إذ تنتقـــل هـــذه 

ال يكفــي إلبــراء ذمــة المســتأجر مــن ضـــمان المتنــازل لــه فــي تنفيــذ هـــذه االلتزامــات إلــى ذمــة المتنــازل لــه ، ولكنـــه 
االلتزامـات . والمــرة الثانيــة كـان قبــول المــؤجر الحًقـا للتنــازل ، وهــو قبـول صــر ح أو ضــمني ، وبمجـرد صــدوره تبــرأ 

تي : مـن التقنـين المـدني ، إذ تـنص علـى مـا يـأ 114ذمة المستأجر حتى من الضمان . وهذا ما تقضي به المادة 
تبرأ ذمة المستأجر اهنصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلا بضمانه للمتنازل له في حالة التنازل عـن اإليجـار أو »

فيمــا يتلــا بمــا يفرضــه عقــد اإليجــار اهنصــلي مــن التزامــات فــي حالــة اإليجــار مــن البــاطن : ) أواًل ( إذا صــدر مــن 
ر مـن البـاطن . ) ثانًيـا ( إذا اسـتوفى المـؤجر اهنجـرة مباشــرة المـؤجر قبـول صـر ح بالتنـازل عـن اإليجـار أو باإليجـا

) «مــن المتنــازل لــه أو مــن المســتأجر مــن البــاطن دون أن يبــدي أي تحفــظ فــي شــأن حقوقــه قبــل المســتأجر اهنصــل

01775 ) . 
                                                 

 . 198ص 439فقرة  439فقرة  4( الوسيط  19229) 

 . 222ص 291( عبد المنعم فر  الصدرة فقرة  19221) 

منصةور مصةطفى منصةور  – 311ص -311ص 121محمةد علةي إمةام فقةرة  – 313ص 211( سليمان مرقس فقرة  19222) 
 . 199ص 221فقرة 

 . 328ص 223( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19224) 

ؤجر التعةرض واالسةتحقا  والعيةوب الخفيةة . ففةي هةذه ( فهو يضمن تنفيذ التزامات المتنازل له كمةا يضةمن البةائع والمة 19223) 
لفعةل معةين . وهنةاك فةر  بةين  ( garant) األحوال ال نقول إن البائع أ المؤجر كفيل للمشتري أو المستأجر ، بل نقةول إنةه ضةامن 

 . ( cautionnement) والكفالة  ( garantie) الضمان 

مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يطةابق مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  288: ورد هذا النص فةي المةادة  اريخ النص( ت 19221) 
دون أن يبدي أي تحفظ بشأن حقوقه »المدني الجديد ، فيما عدا أن الفقرة ) أوالً ( في المشروع التمهيدي كانت تنتهي بالعبارة اآلتية 
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و تبين من النص المتقدم الذر أن قبول المـؤجر للتنـازل عـن اإليجـار هـو قبـول آخـر الحـا للتنـازل ، غيـر 
الضمني السابا على التنازل كما سبا القول . وهذا القبول اآلخر معناه أن المؤجر قـد قبـل المتنـازل لـه عـن قبوله 

اإليجــار بالــذات بعــد أن عرفــه ، وقــد كــان ال يعرفــه وقــت قبولــه الســابا علــى التنــازل إذ لــم يكــن موجــوًدا فــي ذلــك 
مديًنا ، فـإن القـانون يفتـرض أن المـؤجر قـد أراد الوقت . وما دام المؤجر بعد أن عرف شخص المتنازل له قد قبله 

بذلك إبراء ذمة المستأجر إبراء تاًما ن ائًيا ، ال مـن التزاماتـه فحسـب بـل أيًضـا مـن ضـمانه ، وقبـول المتنـازل وحـده 
.  مديًنا . وفي هذه الحالة ال يكون المستأجر ضـامًنا ليسـار المتنـازل لـه ، ال عنـد المطالبـة وال ع نـد قبـول المـؤجر

فإذا كان المتنازل له معسًرا وقت قبول المؤجر ، لم يكـن المسـتأجر ضـامًنا . ولـو أعسـر المتنـازل لـه عنـد المطالبـة 
وكان موسًرا قبل ذلك ، لم يكن المستأجر ضامًنا كذلك . فالمستأجر إذن قد برئت ذمته ن ائًيا من كـل التـزام ؛ ولـم 

 يعد للمؤجر غير مدين واحد هو المتنازل له . 

 114وقبــول المــؤجر الالحــا للتنــازل قــد يكــون كمــا قــدمنا قبــواًل صــر ًحا أو قبــواًل ضــمنًيا . وإذا انــت المــادة 
مدني سالفة الـذكر اقتصـرت علـى القبـول الصـر ح واسـتيفاء اهنجـرة مباشـرة مـن المتنـازل لـه دون أي تحفـظ ، فلـيس 

قبواًل ضمنًيا مستخلًصا من استيفاء اهنجرة مباشرة مـن هذا معناه أن القبول ال يجوز أن يكون غال قبواًل صر ًحا أو 
المتنازل له . بل أي قبول ضمني يكفي . وإنما خص المشرع استيفاء اهنجـرة مباشـرة مـن المتنـازل لـه بالـذكر ، لـن 
هــذه هــي الصــورة الغالبــة للقبــول الضــمني . ذلــك أن المــؤجر ، عنــدما يقبــل مــن المتنــازل لــه اهنجــرة وال يبــدي عنــد 

،  يكون قد دل بذلك عل أنه إنما اسـتوفى اهنجـرة مـن المتنـازل  ( 01776) يفائ ا أنه يحتفظ بحقوقه قبل المستأجراست
                                                                                                                                                                    

قت هذه العبارة ، فأصبح النص مطابقًا لما اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد وفي لجنة المراجعة حذ« . قبل المستأجر األصلي
)  182، ثةةم مجلةةس الشةةيوخ تحةةت رقةةم  121فةةي المشةةروع النهةةائي . ووافةةق عليةةه مجلةةس النةةواب تحةةت رقةةم  121وصةةار رقمةةه 

 ( . 121ص  -119ص 3مجموعة األعمال التحضيرية 

يضةةمن المسةةتأجر األصةةلي »، وكانةةت تجةةرى علةةى الوجةةه اآلتةةي :  419/311القةةديم المةةادة ويقابةةل هةةذا الةةنص فةةي التقنةةين المةةدني 
المؤجر األجرة مباشرة من المستأجر الثاني أو من المسقط  ليةه  ضللمؤجر المستأجر الثاني أو المسقط إليه حق اإليجار ، إال إذا قب
حكم التقنين المدني القديم يتفق مع حكم التقنةين المةدني الجديةد ( و« . ) بدون شرط احتياطي ، أو رضي باإليجار الثاني أو باإلسقاط

. 

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 113م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 181م التقنين المدني الليبي

 . ( 882انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) موافق  229م التقنين المدني العراقي

إذا اسةتوفى  –: ويةزول هةذا اإللةزام ) لتةزم المسةتأجر األصةلي نحةو المةؤجر ( : أوالً  391/2م تقنينات الموجبةات والعقةود اللبنةاني
أي حفظ في شةأن حقةه علةى المسةتأجر األصةلي .  يالمؤجر مباشرة بدل اإليجار من يد المستأجر الثاني أو المتنازل له بدون أن يبد

مؤجر صراحة بإيجار المستأجر لشخص آخر أو بتنازله عن اإلجارة له بةدون أن يبةدي أي تحفةظ فةي شةأن حقةه إذا رضي ال –ثانيًا 
 على المستأجر األصلي . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( . 

لةه أو عنةد قبولةه التنةازل قبةوالً  ( فإن احتفظ المةؤجر بحقوقةه قبةل المسةتأجر ، سةواء عنةد اسةتيفائه األجةرة مةن المتنةازل 19221) 
 ( . 411ص 11م 1839يونيه سنة  19صريًحا ضمنيًا ، ظل المستأجر ضامنًا للمتنازل له ) استئناف مختلط 
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) له باعتباره هو المدين ب ا وحده دون أن يكون أحد ضامًنا له ، فيكون بذل قد أخلى ذمة المستأجر مـن كـل التـزام

ذل أن يطالــب المــؤجر المتنــازل لــه بــدفع  ، وقــد يســتخلص القبــول الضــمني مــن أيــة ظــروف أخــرى . مثــل ( 01777
اهنجرة دون أن يستوفي ا ، أو يطالبه بااللتزامـات اهنخـرى كالقيـام بالترميمـات الضـرور ة أو دفـع تعـو ض عـن تلـف 
أصــاب العــين أو عــن حر ــا ، ســواء كانــت المطالبــة مطالبــة وديــة أو مطالبــة قضــائية ، مــا دام المــؤجر لــم يــتحفظ 

ه فيذر في وضوح أنـه فـي مطالبتـه هـذه لـم يتخـل عـن ضـمان المسـتأجر وال يـزال يعتبـر هـذا وهو يطالب المتنازل ل
 اهنخير ضامًنا للمتنازل في الوفاء بالتزامه .

والقبــول الالحــا للتنــازل لــيس لــه شــكل خــاص ، فقــد يكــون ضــمنيا مــا رأينــا ، وإذا كــان صــر ًحا فقــد يكــون 
قـد يكـون شـفوً ا . ولكـن عـبء اإلثبـات يقـع علـى المسـتأجر بإعالن رسمي أو بكتاب مسجل أو غيـر مسـجل ، بـل 

 الذي يدعي براءة ذمته من الضمان .

 وليس للقبول الالحا للتنازل ميعاد خاص ، في أي وقت بعد التنازل يجوز أن يصدر هذا القبول .

 ) ب ( عالقة المستأجر األصلي بالمؤجر في حالة اإليجار من الباطن

 األصلي بحكم عالقة المستأجر األصلي بالمؤجر :بقاء عقد اإليجار  -478

اإليجار من الباطن ، على خالف التنازل على اإليجار ، ال أثر له في اإليجار اهنصلي ، وال يتـول هـذا اإليجـار  
من المسـتأجر اهنصـلي كمـا يتـول فـي التنـازل . بـل يبقـى بحكـم العالقـة مـا بـين المسـتأجر اهنصـلي والمـؤجر ، وقـد 

 . ( 01778) رة إلى ذلكسبقت اإلشا

فيبقى المستأجر اهنصلي إذن قائًما يتوسط بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، وال يختفي كما اختفى في 
التنازل عن اإليجار . و كون دائًنا للمؤجر بجميـع االلتزامـات التـي يرتب ـا اإليجـار اهنصـلي فـي ذمـة هـذا اهنخيـر ، 

ا اإليجار اهنصـلي فـي ذمتـه نحـو المـؤجر . غيـر أن ذمتـه تبـرأ مـن التزاماتـه ومديًنا له بجميع االلتزامات التي يرتب 
 نحو المؤجر إذا قبل هذا اهنخير صراحة أو ضمًنا اإليجار من الباطن .

 فنستعرض هذه المسائل المختلفة كما استعرضناها في التنازل عن اإليجار .

                                                 

محمد علي إمةام فقةرة  – 349ص – 328ص 223عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 211ص 211( سليمان مرقس فقرة  19222) 
 . 224ص 292عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 221ة منصور مصطفى منصور فقر – 311ص 121

 . 329( انظر آنفًا فقرة  19229) 
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 التزامات المؤجر نحو المستأجر األصلي : -479

ر اهنصلي كما قدمنا يرب في ذمـة المـؤجر التزاماتـه نحـو المسـتأجر اهنصـلي . فيكـون المـؤجر ملتزًمـا يبقى اإليجا 
بتسليم العين للمستأجر اهنصلي ال للمستأجر من الباطن ، وملتزًما نحو المستأجر اهنصـلي ال نحـو المسـتأجر مـن 

. وللمســتأجر مــن البــاطن أن  ( 01779) البــاطن بتع ــد العــين بالصــيانة وبضــمان التعــرض وبضــمان العيــوب الخفيــة
ــا لعقــد اإليجــار مــن البــاطن . فيبقــى المســتأجر اهنصــلي مــا قــدمنا  يطالــب بــدوره المســتأجر اهنصــلي بالتزاماتــه طبًق

 وسيًطا بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، يطالب اهنول و طالبه الثاني .

 التزامات المستأجر األصلي نحو المؤجر :  – 481

الب المستأجر اهنصلي بالتزاماته الناشئة من عقد اإليجار اهنصلي . فله أن يطالبه باهنجرة المتفـا وللمؤجر أن يط
علي ا في عقد اإليجار اهنصلي ، كما له أن يطالبه بجميع االلتزامات اهنخرى من استعمال العين فيما أعـدت لـه ، 

، ومــن رد العــين عنــد  ( 01781) عــن الحر ــا ومــن المحافظــة علي ــا و ــدخل فــي ذلــك الترميمــات التأجير ــة المســئولية
ن اية اإليجار . و كون المستأجر اهنصلي مسئواًل نحو المؤجر عن أعمال المسـتأجر مـن البـاطن هننـه لـيس أجنبًيـا 

، وبــذلك تــزداد مســئولية المســتأجر اهنصــلي غــذ يصــبح مســئواًل ال عــن أعمالــه فحســب بــل أيًضــا عــن  ( 01780) عنــه
فإذا تلفت العين بخطأه هو أو بخطأ المستأجر من الباطن ، تحققـت مسـئوليته نحـو  أعمال المستأجر من الباطن .

 . ( 01782) المؤجر

والمستأجر من الباطن يكون مسئواًل بدوره نحو المستأجر اهنصلي عـن التزاماتـه الناشـئة عـن عقـد اإليجـار 
البــاطن ، يطالبــه اهنول  . فيبقــى المســتأجر اهنصــلي هنــا وســيًطا بــين المــؤجر والمســتأجر مــن ( 01783) مــن البــاطن

 و طالب الثاني .
                                                 

 112فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 1143فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 299فقةةرة  21لةةوران  – 441فقةةرة  1( جيةةوار  19228) 
عبةد الفتةاح عبةدا لبةاقي  – 314ص 211سةليمان مةرقس فقةرة  – 319اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 244فقرة  3دي با   – 292ص
منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 113عبةد المةنعم البةدراوي ص – 313ص 121محمد علي إمةام فقةرة  – 341ص 228فقرة 
 . 291عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 191ص 221

لتعةويض كلةه ، ( حتى لو حد  الحريق بفعل المستأجر من الباطن ، ويكون المستأجر األصلي مسئوالً نحو المؤجر عن  19299) 
وال يجوز له أن يطلب مقاسمة المستأجر من الباطن إياه باعتباره مستأجًرا معةه ، فالقسةمة ال تكةون  ةال بةين مسةتأجرين مةن مةؤجر 

فقةرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 291ص 112فقرة  19واحد ، ال بين مستأجر أصلي ومستأجر من الباطن ) بالنيول وريبير 
2192 . ) 

مةن التقنةين المةدني القةديم تشةير حةين قالةت :  419/311وإلى هذه المسةئولية عةن المسةتأجر مةن البةاطن كانةت المةادة (  19291) 
 .« . يضمن المستأجر األصلي للمؤجر المستأجر من الباطن . »

 – 312افيجةار للمؤلةف فقةرة  – 112فقةرة  19بالنيول وريبير  – 1141فقرة  1بودري وفال  -441فقرة  1( جيوار  19292) 
 . 324ص 31م 1828يونيه سنة  3استئناف مختلط  – 228عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 314ص 211سليمان مرقس فقرة 

 . 291ص 31م 1844مايو سنة  11( استئناف مختلط  19294) 
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 براءة ذمة المستأجر األصلي من التزاماته نحو المؤجر :  -480

مــن التقنــين المــدني تقضــي بــأن تبــرأ ذمــة المســتأجر اهنصــلي قبــل المــؤجر فيمــا يتعلــا بمــا  114قــدمنا أن المــادة 
ؤجر قبول صر ح باإليجار من الباطن . ثانًيا إذا صدر من الم –يفرضه عقد اإليجار اهنصلي من التزامات : أواًل 

إذا اســـتوفى المـــؤجر اهنجـــرة مباشـــرة مـــن المســـتأجر مـــن البـــاطن دون أن يبـــدي أي تحفـــظ فـــي شـــأن حقوقـــه قبـــل  –
 . ( 01784) المستأجر اهنصلي

وقبــول المــؤجر لإليجــار مــن البــاطن ، كقبولــه للتنــازل عــن اإليجــار ، هــو قبــول آخــر الحــا لإليجــار مــن 
ر قبولــه الضــمني الســابا علــى اإليجــار مــن البــاطن . وهــذا القبــول اآلخــر معنــاه أنــه قبــل المســتأجر مــن البــاطن غيــ

الباطن بالذات مديًنا له بعد أن عرفه ، وقـد ان ال يعرفـه وقـت قبولـه الضـمني السـابا علـى اإليجـار مـن البـاطن إذ 
. ومــا دام المــؤجر بعــد أن عــرف شــخص المســتأ ر مــن البــاطن قــد قبلــه  ( 01785) لــم يكــن موجــوًدا فــي ذلــك الوقــت

مديًنا ، فيمكن تحليل ذلك على الوجه اآلتي : المؤجر وهو دائن المستأجر اهنصلي اتفا مباشرة مع المستأجر من 
ه البــاطن علــى حوالــة االلتزامــات التــي فــي ذمــة المســتأجر اهنصــلي إلــى ذمــة المســتأجر مــن البــاطن ، فتتحــول هــذ

االلتزامــات مــن ذمــة المســتأجر اهنصــلي و بــرأ من ــا ، و حــل محلــه في ــا المســتأجر مــن البــاطن طبًقــا هنحكــام حوالــة 
يجوز أيًضـا أن تـتم حوالـة الـدين باتفـاق بـين الـدائن والمحـال عليـه »مدني على أنه  921الدين ، فقد نصت المادة 

. ولكـن حوالـة الـدين هـذه تتحـدد بمقـدار مـا فـي  ( 01786) «يتقرر فيه أن هذا يحل محل المدين اهنصـلي فـي التزامـه
ذمـــة المســـتأجر مـــن البـــاطن للمســـتأجر اهنصـــلي . فـــإذا كانـــت اهنجـــرة فـــي اإليجـــار اهنصـــلي أكثـــر مـــن اهنجـــرة فـــي 

،  ( 01787) اإليجار من الباطن ، رجع المؤجر على المسـتأجر مـن البـاطن بـاهنجرة المقـررة فـي اإليجـار مـن البـاطن

                                                 

أن يخلةي فإذا تبين من الظروف أن المةؤجر بقبضةه األجةرة مةن المسةتأجر مةن البةاطن لةم يةرد  – 322( انظر آنفًا فقرة  19293) 
مسئولية المستأجر األصلي ، بقي هذا ملتزًمةا . وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف الوطنيةة بةأن قبةول المةؤجر قةبض بعةض األجةرة مةن 
باطن مستأجره ال يخلي المستأجر األصلي من الضمان ، السةيما أنةه لةم يةزل يةدفع بعةض األجةرة ويةأمر المسةتأجر مةن باطنةه بةدفع 

 ( . 121ص 21الحقو   1819براير سنة ف 19الباقي ) استئناف وطني 

 . 322( انظر آنفًا فقرة  19291) 

) حية  يجعةل  334ص  292وقارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 311ص – 311ص 211( سليمان مرقس فقرة  19291) 
لمدني الفرنسةي ) وال ولما كانت حوالة الدين  ير معروفة في التقنين ا –اإلذابة أساًس لرجوع المؤجر على المستأجر من الباطن ( 

في التقنين المدني المصري القديم ( ، فإن الفقه الفرنسي يقيم براءة ذمة المستأجر  األصلي من التزاماته نحةو المةؤجر علةى اإلبةراء 
.ذلك أن المؤجر في القانون الفرنسي دعوة مباشةرة علةى المسةتأجر مةن البةاطن كمةا سةنرى ، وهةو فةي الوقةت ذاتةه دائةن للمسةتأجر 

فقةرة  19بالنيول وريبيةر  – 1142فقرة  1صلي فيبرئه من الدين ، ويستبقى المستأجر من الباطن وحده مدينًا له ) بودري وفال األ
( . وهنةةاك رأي آخةةر فةةي الفقةةه الفرنسةةي يةةذهب إلةةى أن المسةةتأجر األصةةلي أنةةاب المسةةتأجر مةةن البةةاطن فةةي الوفةةاء  292ص 112

 ( . 441فقرة  1زاماته المستأجر األصلي بتغيير المدين ) جيوار بالتزاماته إنابة كاملة ، فتجددت الت

( وتبرأ ذمة المستأجر من الباطن نحو المستأجر األصلي من األجرة المقررة فةي اإليجةار مةن البةاطن ، إذ أن المسةتأجر  19292) 
 211لةدينين ) سةليمان مةرقس فقةرة ا نمن الباطن يكون قد وفى مقدار هذه األجرة للمؤجر عن المستأجر األصلي ، فتقع المقاصة بي

 ( . 312ص
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المستأجر اهنصلي إذ أن هذا لم تبرأ ذمته من اهنجرة عن طر ا حوالة الـدين إال بمقـدار اهنجـرة ورجع بالز ادة على 
المستحقة له في ذمة المستأجر من الباطن . أما إذا كانت اهنجرة في اإليجار اهنصلي أقل من اهنجرة في اإليجـار 

ـــاهنجرة المقـــررة ـــى المســـتأجر مـــن البـــاطن ب ـــاطن ، فـــإن المـــؤجر يرجـــع عل فـــي اإليجـــار اهنصـــلي ، و رجـــع  مـــن الب
. وإذا كانــت اهنجــرة فــي اإليجــار اهنصــلي معادلــة  ( 01788) المســتأجر اهنصــلي بالز ــادة علــى المســتأجر مــن البــاطن

لألجــرة فــي اإليجــار مــن البــاطن ، رجــع ب ــا المــؤجر علــى المســتأجر مــن البــاطن ، وال يرجــع المســتأجر اهنصــلي 
. وقـــس علـــى اهنجـــرة ســـائر التزامـــات المســـتأجر  ( 01789) ر بشـــيءوالمســـتأجر مـــن البـــاطن كـــل من مـــا علـــى اآلخـــ

ــة الــدين إلــى ذمــة المســتأجر مــن البــاطن بمقــدار مــا فــي ذمــة هــذا اهنخيــر  اهنصــلي ، ف ــي تنتقــل عــن طر ــا حوال
 . ( 01791) للمستأجر اهنصلي

ة أو و خلص من ذل أن المستأجر اهنصلي برأ ذمته من التزاماته نحو المؤجر إذا قبـل هـذا اهنخيـر صـراح
ضـمًنا اإليجــار مــن البــاطن بعــد حصــوله . ومـا قلنــاه فــي شــأ هــذا القبــول ، مـن حيــث جــواز استخالصــه ضــمًنا مــن 
اســتيفاء المــؤجر اهنجــرة مباشــرة مــن المســتأجر مــن البــاطن دون تحفــظ ومــن غيــر ذلــك مــن الظــروف التــي يمكــن 

 . ( 01790) هنا أيًضااستخالص القبول الضمني من ا ، ومن حيث شكل القبول وميعاده ، ينطبا 

 أهم الفروق بين التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن من حيث عالقة المستأجر المؤجر : -482

و خلص من استعراض عالقة المستأجر بالمؤجر في حالة التنازل عن اإليجار واإليجار من الباطن ، علـى النحـو 
واإليجار من الباطن ، ترجع هـي أيًضـا إلـى أن العالقـة فـي الذي قدمناه ، أن هناك فروًقا بين التنازل عن اإليجار 

التنازل عن اإليجار هـي عالقـة حوالـة ، وهـي عالقـة إيجـار فـي اإليجـار مـن البـاطن . ونـذكر مـن هـذه الفـروق مـا 
 يأتي :

يبقــى فـي التنـازل عــن اإليجـار المسـتأجر ال يكــون دائًنـا للمــؤجر ، أمـا فـي اإليجــار مـن البـاطن فــإن المسـتأجر  -1
 دائًنا للمؤجر بجميع االلتزامات الناشئة من عقد اإليجار اهنصلي .

                                                 

( وذلك ألن ذمة المستأجر من الباطن لمتبرأ من األجرة نحو المستأجر األصلي إال بمقةدار مةا دفعةه للمةؤجر ، وهةو أقةل  19299) 
مما عليه للمستأجر األصلي ، فتقع المقاصة بمقدار األقل من الدينين ، ويرجع المستأجر األصلي بالزيادة على المستأجر من البةاطن 

. 

ما دفعه المستأجر من الباطن للمؤجر وبين ما في ذمة المستأجر األصلي ، والمقداران متعادالن  ( وهنا تقع المقاصة بين 19298) 
 ، فتستغر  المقاصة كالً من الدينين .

( وتنتقةةل كةةذلك حقةةو  المسةةتأجر األصةةلي إلةةى المسةةتأجر مةةن البةةاطن ، فيسةةتطيع هةةذا األخيةةر أن يرجةةع علةةى المةةؤجر  19289) 
 ( . 222ص 23م 1812مارس سنة  21بب عيب خفي في العين المؤجرة ) استئناف مختلط بالتعويض عما أصابه من أضرار بس

 في آخرها . 322( انظر آنفًا فقرة  19281) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

فــي التنــازل عــن اإليجــار المســتأجر ال يكــون مــديًنا للمــؤجر إال بالضــمان ، أمــا فــي اإليجــار مــن البــاطن فــإن  -2
 المستأجر يبقى مدينا للمؤجر بجميع االلتزامات الناشئة من عقد اإليجار اهنصلي .

ختفــي المســتأجر فــي التنــازل عــن اإليجــار كوســيط بــين المــؤجر والمتنــازل لــه عــن اإليجــار إال فيمــا وبالجملــة ي -9
 يتعلا بالضمان ، أما في اإليجار من الباطن فيبقى المستأجر وسيًطا بين االثنين .

 عالقة المؤجر بالمتنازل عن اإليجار واالمستأجر من الباطن -3

 اإليجار) أ ( عالقة المؤجر بالمتنازل له عن 

 قيام عالقة مباشرة ما بين المؤجر والمتنازل له عن اإليجار : – 483

لما كان المتنازل عن اإليجار حوالة حا وحوالة دين كما قدمنا ، فإن المتنـازل لـه عـن اإليجـار تنتقـل إليـه بحوالـة  
يـه بحوالـة الـدين التزامـات الحا حقوق المستأجر اهنصلي قبل المـؤجر فيجـوز لـه أن يطالبـه ب ـا مباشـرة ، وتنتقـل إل

 المستأجر اهنصلي نحو المؤجر فيجوز ل ذا أن يطالب ب ا المتنازل له مباشرة . 

ومن ثم تقوم عالقة مباشـرة بـين المـؤجر والمتنـازل لـه عـن اإليجـار ، بموجب ـا يسـتطيع المـؤجر أن يطالـب 
له عن اإليجـار أن يطالـب المـؤجر بجميـع  المتنازل له عن اإليجار بجميع التزامات المستأجر ، و ستطيع المتنازل

 حقوق المستأجر . فيكون لكل من ما أن يرفع دعوى مباشرة على اآلخر . و ختفي من بين ما المستأجر كوسيط .

 للمتنازل له عن اإليجار رفع دعوى مباشرة على المؤجر :  -484

بالتزاماته ، كأن يطالبه بتسليم العين المؤجرة فللمتنازل له عن اإليجار رفع دعوى مباشرة على المؤجر يطالبه في ا 
) إذا كانــت ال تــزال تحــت يــده ، أو القيــام بالترميمــات الضــرور ة ، أو ضــمان التعــرض ، أو ضــمان العيــوب الخفيــة

01792 ) . 

وقد سبا أن بينا السبب في ذلك ، فالمستأجر اهنصلي ، وهو دائن للمؤجر بالتزامـات هـذا اهنخيـر ، حـول 
) لــه عـن اإليجـار ، فحــل هـذا محلـه وأصــبح الـدائن المباشـر للمــؤجر ، وهـذا طبًقـا لقواعــد حوالـة الحــاحقـه للمتنـازل 

. و ترتـــب علـــى ذلـــك أن للمـــؤجر أن يتمســـك قبـــل المتنـــازل لـــه بالـــدفوع التـــي كـــان لـــه أن يتمســـك ب ـــا قبـــل  ( 01793
                                                 

 . 19ص 14م 1899نوفمبر سنة  14( استئناف مختلط  19282) 

فقرة  11بيدان  – 1148فقرة  1بودري وفال  – 292فقرة  19هيك  – 442فقرة  1جيوار  – 219فقرة  21( لوران  19284) 
 – 321اإليجةار للمؤلةف فقةرة  – 118فقرة  19بالنيول وريبير  – 219ص 419فقرة  1أوبري ورووإسمان  – 311ص 1994

عبد المنعم فةر   – 192ص 222منصور مصطفى منصور فقرة  – 221عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 218سليمان مرقس فقرة 
 . 19ص 14م 1899 نوفمبر سنة 14استئناف مختلط  – 294الصدة فقرة 
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مـدني (  912ن عقد التنازل ) مالمستأجر وقت نفاذ التنازل في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة م
. ومن ثم يجوز للمـؤجر أنيـدفع رجـوع المتنـازل لـه عليـه بـأن عقـد التنـازل باطـل ، أو بـأن هـذا العقـد غيـر سـار فـي 
حقـه هننــه أخـل بشــرط مـانع فــي عقــد اإليجـار اهنصــلي ذاتـه باطــل أو قابــل لإلبطـال و طلــب إبطالـه أو قابــل للفســخ 

رجــع عليــه المتنــازل لــه بتعــو ض عــن عيــب خفــي فــي العــين المــؤجرة بمقاصــة  و طلــب فســخه ، ولــه أن يحــتج  إذا
 . ( 01794) قضائية تقع بين هذا التعو ض وبين ما تأخر في ذمة المستأجر اهنصلي من اهنجرة

 للمؤجر رفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن اإليجار : -485

يجـــار يطالبـــه في ـــا بالتزامـــات المســـتأجر نحـــوه ، كــذلك للمـــؤجر أن يرفـــع دعـــوى مباشـــرة علـــى المتنـــازل لـــه عـــن اإل 
فيطالبه مباشرة بدفع اهنجرة ، وباستعمال العين فيما أعدت له ، وبالمحافظة علي ا و دخل في ذل القيام بالترميمات 

 . ( 01795) التأجير ة والمسئولية عن الحر ا ، وبرد العين

                                                 

وينبنةي علةى مةا تقةدم أن المتنةازل عةن اإليجةار ال يرجةع بطريةق  – 1948فقةرة  2( كوالن وكابيتةان ودي المورانةدير  19283) 
الدعوى المباشرة على المؤجر في حق ال يكون هذا األخير قةد تعهةد بةه فةي اإليجةار األصةلي . وقةد قضةت محكمةة الةنقض فةي هةذا 

التةي يرفعهةا مطالبًةا بحقةو  اإلجةارة التةي حصةل لةه  يرة التي يجوز للمتنازل له رفعهةا علةى المةؤجر هةالمعنى بأن الدعوى المباش
فيهةا  ىاإلجةارة قةد قضة تالتنازل عنها ، من مثل تسليم العين المؤجرة و ير ذلك من التزامات المؤجر . أمةا فةي صةورة مةا إذا كانة

ل له ، وأعيدت األرض إلى المؤجر ، ورجع المتنازل له عن المتنازل بمةا كةان للمؤجر نهائيًا بالفسخ في مواجهة المستأجر والمتناز
 1841إبريةل سةنة  11دفعه فعالً من اإليجار بما استحقه بسةبب الفسةخ ، فةال يجةوز للمتنةازل لةه أن يضةمن المةؤجر ) نقةض مةدني 

هةامل  341ص 221اقي فقةرة عبد الفتاح عبةد البة – 329ص 218سليمان مرقس فقرة  – 1981ص 438رقم  1مجموعة عمر 
1 . ) 

، فةي نفةس  ة( فيلتزم المتنازل له نحو المؤجر بنفس االلتزامات التي كةان المسةتأجر يلتةزم بهةا ، فيةدفع مةثالً نفةس األجةر 19281) 
المواعيةةد ، ويسةةتعمل العةةين فةةي نفةةس الغةةرض ، ويردهةةا عنةةد نهايةةة اإليجةةار األصةةلي إذا كانةةت مةةدة التنةةازل تسةةتغر  مةةدة اإليجةةار 

ألصلي . على أن األسباب المتعلقة بشخص المستأجر والتي من شأنها أن تنهي اإليجار ، كاإلعسةار واإلفةالس والوفةاة ، يعتةد فيهةا ا
بشخص المتنازل له ال بشخص المستأجر ، ألن المتنازل له قد أصبح بالتنةازل هةو المسةتأجر وانقطعةت صةفة المسةتأجر المتنةازل ) 

فةي  312وانظةر آنفًةا فقةرة  – 2هةامل  428ص 218سةليمان مةرقس فقةرة  – 4هةامل 341ل 221 عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة
 الهامل ( .

أكتةوبر سةنة  11وينتقل اإليجار إلى المتنازل له خاضعًا للقانون الذي كان ساريًا وقت إبرام هذا اإليجار . فإذا كةان هةذا الوقةت قبةل 
وتنازل المستأجر عنه بعد ذل ، فإن المةؤجر ال يلتةزم نحةو المتنةازل لةه بةإجراء الترميمةات الضةرورية طبقًةا للتقنةين المةدني  1838

 ( . 399ص – 328ص 218ال يلتزم بذلك نحو المستأجر المتنازل ) سليمان مرقس فقرة  القديم ، كما كان

ولما كان المتنازل له يحل محل المستأجر ، فإن المؤجر إذا رجع بالدعوى المباشرة على المتنازل له السةتيفاء األجةرة مةثالً ، وكةان 
المتنازل له كما كان ينفةذ  لرة بموجب هذا السند الرسمي على أموااإليجار األصلي ثابتًا في سند رسمي ، جاز للمؤجر أن ينفذ مباش

 419فقةرة  1بموجب هذا السند على أموال المستأجر ، حتى لو كان عقد التنازل  ير ثابت فةي سةند رسةمي ) أوبةري ورووإسةمان 
المباشرة على المستأجر مةن  ( . وهذا بخالف اإليجار من الباطن ، فإن المؤجر لو رجع بالدعوى 283فقرة  4الوسيط  – 219ص

الباطن ال يستطيع أن ينفذ بموجب السند الرسمي الثابت فيه عقد اإليجار األصلي إذا لم يكةن عقةد اإليجةار مةن البةاطن ثابتًةا فةي سةند 
 ( . 2هامل  333ص 294رسمي ) انظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
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وهـو مـدين للمـؤجر بالتزاماتـه نحـوه ، حـول وقد سبا أن بينا السبب في ذل أيًضـا ، فالمسـتأجر اهنصـلي ، 
هذه االلتزامات للمتنازل له عن اإليجار ، فحل هذا محله وأصبح المدين المباشر للمؤجر ،وهذا طبًقا لقواعـد حوالـة 

 .  ( 01796) الدين

وهذا التحليل مسلم به في التقنين المدني الجديـد ، هنن هـذا التقنـين يعـرف حوالـة المـدين كمـا يعـرف حوالـة 
. ولكن التقنين المدني الفرنسـي ولتقنـين المـدني المصـري القـديم ال يعرفـان حوالـة الـدين كمـا قـدمنا .  ( 01797) لحاا

ومع ذلك فإن للمؤجر في التقنين المصري القديم أن يرفع دعوى مباشرة على المتنازل له عن اإليجار . و علـل ذل 
ا مـع المتنـازل لـه عـن اإليجـار علـى أن يقـوم هـو ب ـذه بأن المستأجر اهنصـلي حـين تنـازل عـن التزاماتـه إنمـا اتفـ»

( ، وغنــي عــن البيــان أن المشــترط  Stiulation pour autruiااللتزامــات ، وهــذا اشــتراط لمصــلحة المــؤجر ) 
( متـى  promettant( قبـل المتع ـد )  droit proper( يكـون لـه حـا مباشـر )  benéficiaireلفائدته التع ـد ) 
التع ـد ، ورجـوع المـؤجر علـى المتنـازل لـه عـن اإليجـار يعـد قبـواًل ضـمنًيا لمـا اشـترطه المسـتأجر  قبل االنتفاع ب ـذا

 . ( 01798) «( لفائدته stipulantاهنصلي ) 

أما في فرنسا فإنه من المسلم به أنه يجوز للمـؤجر أن يرفـع علـى المتنـازل لـه الـدعوى غيـر المباشـرة باسـم 
الوقت ذاته للمتنازل له ، فقد نزل له عـن حقوقـه فـي مقابـل تع ـد المتنـازل لـه ، مدينه المستأجر الذي هو دائن في 

. و سلمون كذلك  ( 01799) فقد نزل له عن حقوقه في مقابل تع د المتنازل له أن يفي للمؤجر بااللتزامات المستأجر
تــدخل المــؤجر فــي فرنســا بــأن للمــؤجر أن يرجــع بــدعوى مباشــرة علــى المتنــازل لــه عــن اإليجــار ، إمــا عــن طر ــا 

وقبوله إنابة المستأجر للمتنازل له في الوفاء بالتزاماته إنابة كاملة تنطوي على تجديـد بتغييـر المـدين أو إنابـة غيـر 

                                                 

( وال يرجع المةؤجر علةى المتنةازل لةه بالةدعوى المباشةرة إال بمةا ترتةب مةن االلتزامةات بعةد التنةازل ، فةال يرجةع عليةه  19281) 
( . ومع ذلك فقد قضى بأن المتنازل لةه يكةون  119فقرة  19بالنيول وريبير 9باألجرة التي استحقت في ذمة المستأجر قبل التنازل 

ف بالعين المؤجرة ، وال يستطيع أن يتخلص من المسئولية بإثبات أن هةذا التلةف كةان موجةوًدا قبةل مسئوالً في نهاية اإليجار عن التل
 19بالنيةول وريبيةر  – Bail 19 – 18انظةر  T 21 – 1814جازيةت دي باليةه  1814أكتةوبر سةنة  21التنازل ) نقض فرنسي 

التلةف الةذي أحدثةه المسةتأجر بةالعين قبةل التنةازل  وانظر عكةس ذلةك وأن المتنةازل لةه ال يكةون مسةئوالً عةن – 292ص 119فقرة 
 مكررة ( . 1131فقرة  1بودري وفال 

 – 192ص 222منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 221عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 218( سليمان مرقس فقرة  19282) 
بالةدفوع المسةتمدة مةن عقةد التنةازل )  ويترتب على ذلك أن المتنازل له عن اإليجار أن يتمسةك – 294عبد المنعم فر  الصدة فقرة 

مةةدني ( فيسةةتطيع أن يحةةتج بةةأن عقةةد التنةةازل باطةةل أو بأنةةه قابةةل لإلبطةةال أو قابةةل للفسةةخ ، كمةةا يسةةتطيع أن ينةةتج إذا طولةةب  429م
العين  باألجرة بمقاصة قضائية بين األجرة وبين تعويض يستحقه المستأجر األصلي قبل المؤجر بسبب ترميمات ضرورة قام بها في

( . وللمتنازل له أن  393والمؤجر ملتزم بها . وقد قدمنا مثل هذا في رجوع المؤجر على المتنازل له عن اإليجار ) انظر آنفًا فقرة 
 ( . 19ص 14م 1899نوفمبر سنة  13يتمسك بإنقاض األجرة لعجز في مساحة العين المؤجرة ) استئناف مخلط 

 . 322( اإليجار للمؤلف فقرة  19289) 

 . 291ص 119فقرة  19بالنيول وريبير  – 1139فقرة  1بودري وفال  – 442فقرة  1( جيوار  19288 )
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، وإما عن طر ا اشتراط المستأجر على المتنازل له  ( 01811) كاملة تستبقي المستأجر مديًنا إلى جانب المتنازل له
.  ( 01810) ذا اشتراًطا لمصلحة الغيـر أسـب المـؤجر حًقـا مباشـًرا قبـل المتنـازل لـهأن يفي بالتزاماته للمؤجر فيكون ه

وفي غير هاتين الحالتين يحول دون التسليم بالدعوى المباشرة من الناحية القانونيـة المحضـة أن حوالـة الـدين غيـر 
فـالمؤجر لـيس طرًفـا فيــه  ، وأن التنـازل إنمـا ابـرم بـين المسـتأجر والمتنـازل لـه ( 01812) معروفـة فـي القـانون الفرنسـي

. ولكـن االعتبـارات العمليـة تغلبـت  ( 01813) ( وال يكسب منه حًقا مباشـًرا res inter aliosفال يتعدى إليه أثره ) 
، وسلم القضاء الفرنسي ومعه كثير من الفق اء بأن يكون للمؤجر دعوى مباشرة يطالـب ب ـا المتنـازل لـه بالتزامـات 

قد انتقلت إليه حقوق المستأجر فمما يبسط اهنمور أن تنتقل إليه أيًضا التزاماته ، ولن المستأجر ، فإن المتنازل له 
المتنــازل لــه هــو الــذي يجــوز العــين المــؤجرة ف ــو الــذي يســتطيع عملًيــا أن يقــوم بالتزامــات المســتأجر مــن اســتعمال 

 . ( 01814) العين فيما أعدت له ومن المحافظة علي ا ومن ردها

 لهم عن اإليجار :تعاقب المتنازل  -486

وقد يتعاقب المتنازل ل م عن اإليجار ، فيتنازل المستأجر عن اإليجار ) أ ( ، ثم يتنازل ) أ ( إلى ) ب ( . وفي  
هذه الحالة يكون للمؤجر دعوى مباشـرة علـى ) ب ( المتنـازل لـه الثـاني بموجـب حوالـة الـدين التـي تمـت بـين ) أ ( 

ل لـــه الثـــاني ، و كـــون ) أ ( ضـــامًنا لــــ) ب ( فـــي الوفـــاء بااللتزامـــات للمـــؤجر ، المتنـــازل لـــه اهنول و) ب ( المتنـــاز 
 و تحلل من الضمان إذا قبل المؤجر دون تحفظ التنازل الثاني بعد حصوله .

وغنـي عـن البيـان أن ) ب ( المتنـازل لـه الثـاني يكـون لــه أيًضـا دعـوى مباشـرة قبـل المـؤجر بموجـب حوالــة 
 . ( 01815) المتنازل له هنول و) ب ( المتنازل له الثانيالحا التي تمت بين ) أ ( 

                                                 

كةةةةوالن وكابيتةةةةةان  – 2199فقةةةةرة  2بالنيةةةةول وريبيةةةةر وبالنجيةةةةه  – 291ص 119فقةةةةرة  19( بالنيةةةةول وريبيةةةةر  19999) 
 . 1948فقرة  2ودىالمورانديير 

 . 21 – 2 – 81داللوز  1983نيه سنة يو 22باريس  – 291ص 119فقرة  19( بالنيول وريبير  19991) 

 . 1221فقرة  2( وسران  19992) 

 . 211فقرة  21( لوران  19994) 

باريس  – 88 – 1 – 22داللوز  1929مايو سنة  24 – 49 – 1 – 13داللوز  1914نوفمبر سنة  3( نقض فرنسي  19993) 
ديسةةمبر سةةنة  1ليةةون  – 111 – 2 – 82داللةةوز  1981ديسةةمبر سةةنة  41 – 292 – 1 – 22داللةةوز  1924فبرايةةر سةةنة  21

 194فقةةةرة  11بيةةةدان  – 1139فقةةةرة  1بةةةودري وفةةةال  – 439فقةةةرة  1جيةةةوار  – Som 13 1848داللةةةوز األسةةةبوعي  1849
 Louageلفةظ  4أنسةيكلوبيدي داللةوز  – 219ص 419فقةرة  1أوبري ورووإسمان  – 119فقرة  19بالنيول وريبير  – 311ص

) ويةذهبون إلةى أن التنةازل  1948فقةرة  2كةوالن وكابيتةان ودي المورانةديير  – 1221فقةرة  2جوسران  –وما بعدها  143فقرة 
 عن اإليجار يتضمن في ذاته اشتراًطا لمصلحة المؤجر ، ما لم يتبين من التنازل  ير ذلك ( .

ون لةه الحةق فةي الرجةوع علةى ( ولما كان ) أ ( المتنازل له األول قد حول حقوقه إلى ) ب ( المتنازل له الثاني ، فال يك 19991) 
وانظةر المسةألة فةي عهةد التقنةين المةدني القةديم فةي اإليجةار  – 221انظر عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  –المؤجر بالدعوى المباشرة 

 19بالنيول وريبيةر  – 1113فقرة  – 1119فقرة  1وفي القانون الفرنسي بودري وفال  – 2هامل  141ص  322للمؤلف فقرة 
 . 112فقرة 
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 ) ب ( عالقة المؤجر بالمستأجر من الباطن

 عالقة غير مباشرة ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن : -487
، فالمؤجر لم يؤجر إال للمستأجر اهنصـلي  ( 01816) أما لمؤجر والمستأجر من الباطن فال تربط ما عالقة مباشرة  

ــم يســتأجر إال مــن  وعقــد اإليجــار اهنصــلي هــو الــذي يحكــم العالقــة فيمــا بين مــا ، وكــذلك المســتأجر مــن البــاطن ل
، وقـد تقـدم بيـان ذلـك .  ( 01817) المستأجر اهنصلي وعقـد اإليجـار مـن البـاطن هـو الـذي يحكـم العالقـة فيمـا بين مـا

ط إذن كقاعــدة عامــة مــا بــين المــؤجر والمســتأجر مــن البــاطن . فــال يجــوز للمســتأجر مــن فالمســتأجر اهنصــلي يتوســ
البـــاطن أن يطالـــب مباشـــرة المـــؤجر بالتزاماتـــه ، كمـــا ال يجـــوز للمـــؤجر أن يطالـــب مباشـــرة المســـتأجر مـــن البـــاطن 

 بالتزاماته إال في حاالت معينة حددها القانون . ونتناول اًل من هاتين المسألتين .

 ال يجوز للمستأجر من الباطن أن يطالب مباشرة المؤجر بالتزاماته :  -488

ـــه أن يطالـــب المســـتأجر اهنصـــلي   المســـتأجر مـــن البـــاطن مســـتأجر مـــن المســـتأجر اهنصـــلي ال مـــن المـــؤجر ، فل
كـن بالتزامات المؤجر كما تقدم ، ولكن ليس له أن يطالب المؤجر بذل . فال يجوز أن يطالبه بتسليم العين إذا لـم ي

قد تسلم ا وكانت ال تزال في يد المـؤجر ، وال يجـوز أن يطالبـه بـإجراء الترميمـات الضـرور ة ، وال يجـوز أن يرجـع 
عليه مباشرة بدعوى الضمان للتعرض أو للعيوب الخفية . والمستأجر اهنصلي هو الذي يجوز له ذلك قبل المؤجر 

اهنصــلي ب ــذه االلتزامــات ، أن يســتعمل دعــوى هــذا  . وإنمــا يجــوز للمســتأجر مــن البــاطن ، وهــو دائــن للمســتأجر
 . ( 01818) اهنخير فيرجع على المؤجر بالدعوى غير المباشرة

                                                 

 . 193ص 284رقم  1مجموعة عمر  1839مارس سنة  21( نقض مدني  19991) 

( ولكن اإليجار من الباطن يكون نافذًًحا في حق المؤجر ولو لم يكن ثابت التاريخ ، فال يجوز للمةؤجر أن يطلةب إخةرا   19992) 
 1998يونيه سةنة  1المستأجر من الباطن من العين إال إذا كان المستأجر األصلي ممنوًعا من اإليجار من الباطن ) استئناف مختلط 

 ( . 49ص 9م 1981ديسمبر سنة  1 – 119ص 1م

عبد  – 342ص 291عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 319ص 211سليمان مرقس فقرة  – 329( اإليجار للمؤلف فقرة  19999) 
هيةك  – 292ص 292عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 194ص 222منصور مصطفى منصور فقرة  – 111المنعم البدراوي ص

 1939فقةرة  2كوالن وكابيتةان ودىالمورانةدير  – 118فقرة  19وريبير بالنيول  – 1134فقرة  1بودري وفال  – 298فقرة  19
) ويذهبون إلى أنه لما كان التزام المؤجر هو التزام بعمل يتعلق بشيء معةين ، فةإن هةذا االلتةزام يتةأتى بطبيعتةه عةن مزاحمةة سةائر 

المزايا التي للةدعوى المباشةرة . أمةا إذا رجةع  دائني المستأجر األصلي ، بذل تكفل الدعوى  ير المباشرة للمستأجر من الباطن نفس
المستأجر من الباطن على المؤجر بمبلغ من النقود ، كما إذا رجع بتعويض عن عيب خفةي فةي العةين المةؤجرة ، فهنةا يظهةر الفةر  

(  311ا فقرة ر آنفً انظ –بين الدعوى  ير المباشرة حي  يتحمل المستأجر من الباطن المزاحمة والدعوى المباشرة حي  ال يتحملها 
. 
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علـى أن هنـاك رأًيـا مرجوًحـا فـي الفقـه الفرنسـي يعطـي للمسـتأجر مـن البـاطن دعـوى مباشـرة قبـل المــؤجر ، 
من ذل يكون ممثاًل للمؤجر فيلزمه على أساس أن المستأجر اهنصلي وهو يؤجر من باطنه دون أن يمنعه المؤجر 

. ولكــن مجــرد عــدم منــع المــؤجر للمســتأجر اهنصــلي مــن أن يــؤجر مــن  ( 01819) بموجــب عقــد اإليجــار مــن البــاطن
الباطن ، بـل وترخيصـه الصـر ح لـه فـي ذلـك ، ال يعنـي إطالًقـا أن المسـتأجر اهنصـلي بمثـل المـؤجر ، وهـو يـؤجر 

هنصـلي فـي تمثيلـه هـذا ، ولـم يكـن طرًفـا فـي عقـد اإليجـار مـن البـاطن ، من باطنه . فالمؤجر لـم يـأذن للمسـتأجر ا
 . ( 01801) فمن حقه أن يتجاهل المستأجر من الباطن ، وال يعترف إال بمن تعاقد معه وهو المستأجر اهنصلي

وال يمكن أن توجد عالقة مباشـرة بـين المسـتأجر مـن البـاطن والمـؤجر ، فيرجـع اهنول بـدعوى مباشـرة علـى 
، غــال إذا قبــل المــؤجر صــراحة أو ضــمًنا اإليجــار مــن البــاطن بعــد حصــوله ، وعندئــذ يكــون للمــؤجر أيًضــا الثــاني 

دعوى مباشرة قبل المستأجر من الباطن ، وسـنعود إلـى هـذه المسـالة فيمـا يلـي . و مكـن أيًضـا أن يرجـع المسـتأجر 
ألحـا ضـرًرا بالمسـتأجر مـن البـاطن ،  من الباطن بدعوى مباشرة على المؤجر إذا ارتكـب هـذا أو أحـد تابعيـه خطـأ

 . ( 01800) فعندئذ يرجع هذا اهنخير على المؤجر بدعوى المسئولية العقدية

 واألصل أنه ال يجوز للمؤجر أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته : -489

جر من البـاطن بالتزاماتـه وكذلك ال يجوز للمؤجر في القانون المصري ، كقاعدة عامة ، أن يطالب مباشرة المستأ 
. فــإذا أراد المطالبــة بــاهنجرة ، أو باســتعمال العــين فيمــا أعــدت لــه ، أو بالمحافظــة علي ــا و ــدخل فــي ذل المطالبــة 
بالترميمات التأجير ة وبالمسئولية عن الحر ا ، أو برد العين عن انت اء اإليجار ، فإنما يطالب المستأجر اهنصلي 

 . ( 01802) مباشرة ب ذه االلتزامات بموجب عقد اإليجار اهنصليبذلك لنه هو المدين له 

وإنما يطالب المستأجر من الباطن المؤجر بطر ا الـدعوى غيـر المباشـرة وباسـم مدينـه المسـتأجر اهنصـلي 
، فإن هذا دائن للمستأجر من الباطن بموجب عقد اإليجار من الباطن ، والمؤجر يستعمل دعوى مدينـه المسـتأجر 

( إذا لــم يجــد  1. وتترتــب علــى ذلــك النتــائج اآلتيــة : )  ( 01803) مــدين مدينــه المســتأجر مــن البــاطن اهنصــلي قبــل
المــؤجر غيــر دعــوى المســتأجر اهنصــلي يســتعمل ا ضــد المســتأجر مــن البــاطن ، فمــا يحكــم بــه علــى هــذا اهنخيــر 

                                                 

 . 218ص 419فقرة  1أوبري ورووإسمان  – 448فقرة  1( جيوار  19998) 

.  118فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 1134فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 298فقةةرة  19هيةةك  – 111فقةةرة  21( لةةوران  19919) 
 . 349ص 291عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 329ص  – 318ص 211سليمان مرقس فقرة 

 1هةامل  348ص 291عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 118فقرة  19بالنيول وريبير  – 1134فقرة  1( بودري وفال  19911) 
 . 214ص 181محمد كامل مرسي فقرة 

 . 324ص 31م 1828يونيه سنة  3( استئناف مختلط  19912) 

 291عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 318ص  – 319ص 211سةليمان مةرقس فقةرة  – 321( اإليجار للمؤلف فقرة  19914) 
 . 229ص 292عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 194ص 222منصور مصطفى منصور فقرة  – 342ص
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مـن المـؤجر والمسـتأجر  ( إذا طالـب كـل 2يشترك فيـه المـؤجر وبقيـة دائنـي المسـتأجر اهنصـلي شـركة الغرمـاء . ) 
ـــر دفع ـــا للمســـتأجر اهنصـــلي دون المـــؤجر . )  ـــى اهنخي ـــاهنجرة ، تعـــين عل ـــاطن ب (  9اهنصـــلي المســـتأجر مـــن الب

للمستأجر من الباطن أن يدفع دعوى المؤجر بكل الدفوع التي كان يستطيع أن يدفع ب ا دعوى المسـتأجر اهنصـلي 
(  1نمـا يطالــب المسـتأجر مـن البـاطن باسـم المسـتأجر اهنصــلي . ) ، كالمقاصـة واإلبـراء والتجديـد ، هنن المـؤجر إ

مــا دام المــؤجر لــيس لــه الرجــوع مباشــرة علــى المســتأجر مــن البــاطن ، فلــيس لــدائني المــؤجر أن يحجــزوا حجــز مــا 
 . ( 01804) للمدين لدى الغير تحت يد المستأجر من الباطن

لباطن إال بطر ا الدعوى غيـر المباشـرة أنـه وكان مقتضى أ المؤجر ال يستطيع أن يطالب المستأجر من ا
ال يستطيع أن يطالبه مباشرة باهنجرة . ولكن سرى أن هناك نًصا خاًصا في التقنين المـدني الجديـد يعطـي للمـؤجر 
الحا في مطالبة المستأجر مباشرة باهنجرة بشروط معينة . كذلك للمؤجر حا امتياز علـى منقـوالت المسـتأجر مـن 

ا استحا من اهنجـرة علـى هـذا اهنخيـر للمسـتأجر اهنصـلي إًذا المسـتأجر اهنصـلي غيـر ممنـوع مـن الباطن بمقدار م
، وبمقدار ما يستحقه من الجرة قبل المستأجر اهنصلي إذا كـان هنـاك شـرط مـانع مـن  ( 01805) اإليجار من الباطن

مـؤجر يسـتطيع أن يتقـدم . ومـن مقتضـى حـا االمتيـاز هـذا أن ال ( 01806) اإليجار من الباطن ، وقد تقدم بيان ذلك
على بقية دائني المسـتأجر مـن البـاطن فـي اسـتيفاء اهنجـرة المسـتحقة لـه قبـل المسـتأجر اهنصـلي مـن ثمـن منقـوالت 

 . ( 01807) المستأجر من الباطن الموجودة بالعين المؤجرة

ا مرجوًحـا أما في القانون الفرنسي ، فإذا كان رجوع المستأجر مـن البـاطن بـدعوى مباشـرة علـى المـؤجر رأًيـ
.  ( 01809) ، فــإن رجــوع المــؤجر علــى المســتأجر مــن البــاطن بــدعوى مباشــرة هــو الــرأي الــراجح ( 01808) كمــا رأينــا

                                                 

ويقال عادة إن من النتائج التي تترتب على  – 111فقرة  2الوسيط  – 323( انظر في هذه النتائج اإليجار للمؤلف فقرة  19913) 
المؤجر سند واجب التنفيذ ضد المستأجر األصلي ، لةم يسةتطع أن ينفةذ بةه ضةد المسةتأجر مةن  الدعوى  ير المباشرة أنه إذا ان لدى

 1811نةوفمبر سةنة  29اسةتئناف مخةتلط  – 318ص 211الباطن ما دام ليس له الحق في مطالبته مباشةرة ) سةليمان مةرقس فقةرة 
كةوالن وكابيتةان  – 1129فقةرة  1بةودري وفةال  – 432فقةرة  1ا في الفقه والقضاء الفرنسيين جيةوار وانظر أيضً  – 22ص 28م

( . ويةرد علةى هةذا أنةه لةو  41 – 1 – 14داللةوز  1914نوفمبر سنة  3نقض فرنسي  – 198ص 1939فقرة  2ودىالمورانديير 
إذا أن ينفذ على أمواله بسند اإليجةار األصةلي  –هنا أيضصا  –كان للمؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجر من الباطن ، لما استطاع 

ان هذا السةند رسةميًا . ذلةك أن المةؤجر يسةتمد الةدعوى المباشةرة فةي هةذه الحالةة مةن عقةد اإليجةار مةن البةاطن ال مةن عقةد اإليجةار 
األصلي ، فإذا كةان عقةد اإليجةار مةن البةاطن فةي سةند عرفةي لةم يسةتطع المةؤجر أن ينفةذ علةى أمةوال المسةتأجر مةن البةاطن بالسةند 

 294عبةدا لفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 111قةرة 1ف 2الوسةيط  –في الهامل  391ا فقرة ي ) انظر آنفً الرسمي لعقد اإليجار األصل
 ( . 2هامل  333ص

( سواء نص في عقد اإليجار من الباطن على الترخيص في اإليجار مةن البةاطن أو لةم يةنص علةى ذل ) انظةر آنفًةا فقةرة  19911) 
419 . ) 

 . 419( انظر آنفًا فقرة  19911) 

 . 321يجار للمؤلف فقرة ( اإل 19912) 

 . 399( انظر آنفًا فقرة  19919) 
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مـدني فرنسـي ، وهـي تقضـي بـأن المسـتأجر مـن البـاطن غيـر ملـزم قبـل  1419و ستند هذا الـرأي إلـى نـص المـادة 
الحجــز وال يســري علــى المالــك دفعــه لألجــرة  المالــك إال بمقــدار مــا تبقــى عليــه مــن اهنجــرة للمســتأجر اهنصــلي وقــت

مقدًما ، ومع ذلك فال يعد الدفع مقـدًما إذا كـان بموجـب شـرط فـي عقـد اإليجـار أو طبًقـا للعـرف . و سـتنتج أنصـار 
هــذا الــرأي مــن أن للمــؤجر الحــا فــي مطالبــة المســتأجر مــن البــاطن بــاهنجرة إلــى حــد مــا تبقــى علــى هــذا اهنخيــر 

) ه أن يرفــع بــذلك دعــوى مباشــرة علــى المســتأجر مــن البــاطن بموجــب هــذا الــنص الصــر حللمســتأجر اهنصــلي أن لــ

. وقــــد توســــعوا فــــي النظر ــــة فلــــم يقصــــروها علــــى اهنجــــرة ، بــــل عمموهــــا علــــى بقيــــة التزامــــات المســــتأجر  ( 01821
 كــالتعو ض الــذي يجــب دفعــه فــي حالــة حر ــا العــين المــؤجرة ، فــذهبوا إلــى أن للمــؤجر حــا الرجــوع مباشــرة علــى

. ومــع ذلــك ف نــا أحكــام مــن القضــاء الفرنســي تقضــي بــالعكس وال  ( 01820) المســتأجر مــن البــاطن ب ــذا التعــو ض
تعطــي للمــؤجر الحــا فــي رفــع دعــوى مباشــرة علــى المســتأجر مــن البــاطن حتــى الســتيفاء اهنجــرة ، وتقتصــر علــى 

) . و ؤ د هـذا الـرأي كثيـر مـن الفق ـاء ( 01822) إعطائه الحا في رفع الدعوى غير المباشرة باسم المستأجر اهنصلي

مدني فرنسي تفسيًرا تار خًيا معقواًل . فقد كان القانون الفرنسي القديم يقضي بأن  1419، و فسرون المادة  ( 01823
وهو المسـتأجر مـن البـاطن لكـل العـين المـؤجرة بحسـب القـانون الفرنسـي القـديم  –منقوالت المتنازل له عن اإليجار 

                                                                                                                                                                    

 41 – 312 – 1 – 24داللةوز  1924يوليةه سةنة  2 – 421 – 1 – 14سيريه  1914يناير سنة  43( نقض فرنسي  19918) 
 - - 82داللةوز  1982يناير سةنة  14 – 491 – 1 – 94داللوز  1992نوفمبر سنة  9- 22 – 1 – 91سيريه  1929يوليه سنة 

فقةرة  1جيةوار  – 233 – 1 – 1841سةيريه  1841مةايو سةنة  1 – 128 – 1 – 1822سةيريه  1822يناير سةنة  21 – 198
وفةةي تقنةةين  – 1229فقةةرة  – 1222فقةةرة  2جوسةةران  – 218ص 419فقةةرة  12ديرانتةةون  – 118فقةةرة  11تولييةةه  – 448

نص صريح يعطي للمةؤجر دعةوى مباشةرة علةى المسةتأجر مةن البةاطن والمتنةازل لةه مةن اإليجةار ، فقةد الموجبات والعقود اللبناني 
للمؤجر ، فةي جميةع األحةوال التةي يحةق لةه فيهةا مقاضةاة المسةتأجر األصةلي ، أن يقةيم »من هذا التقنين على أن  199نصت المادة 

ا حقه في مقاضاة المستأجر األصلي . ويحق للمستأجر األصلي دائًمة الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني لى المتنازل له ، مع بقاء
 « .أن يتدخل في الدعوى

( واستند أصحاب هذا الرأي كذلك إلى فكرة الوكالة الضمنية التي سبقت اإلشارة إليها فةي إعطةاء المسةتأجر مةن البةاطن  19929) 
لي يمثل المؤجر في اإليجار من البةاطن ، ومةن ثةم تنصةرف ( . فالمستأجر األص 399دعوى مباشرة ضد المؤجر ) انظر آنفًا فقرة 

 ( . 1131فقرة  1الحقو  وااللتزامات الناشئة من هذا العقد إلى المؤجر باعتباره ممثالً فيه ) انظر في انتقاد الفكرة بودري وفال 

فقةرة  1و سةمان أوبةري ورو – 448فقةرة  1جيةوار  – 198 – 1 – 82داللةوز  1982ينةاير سةنة  14( نقض مةدني  19921) 
 . 1228فقرة  2جوسران  – 218ص  419

سةيريه  1999فبةاير سةنة  2تولةوز االسةتئنافية  – 298 – 2 – 94داللةوز  1992ديسةمبر سةنة  21( ليون االسةتئنافية  19922) 
 . 444 – 2 – 82داللوز  1981أ سطس سنة  4باريس  – 191 – 2 – 99

 – 1131فقةرة  1بةودري وفةال  – 438وفقةرة  421فقرة  – 294فقرة  19هيك  –وما بعدها  299فقرة  21( لوران  19924) 
) مةع التسةليم بةأن القضةاء الفرنسةي قةد اسةتقر علةى إعطةاء المةؤجر دعةوى  111فقةرة  19بالنيول وريبير  – 192فقرة  11بيدان 

الفقهةةاء ) كةةوالن وكابيتةةان  ويةةذهب بعةةض – 2198فقةةرة  2بالنيةةول وريبيةةر وبوالنجيةةه  –مباشةةرة ضةةد المسةةتأجر مةةن البةةاطن ( 
( إلى أنه ال حاجةة إلةى إعطةاء المةؤجر دعةوى مباشةرة ضةد المسةتأجر مةن البةاطن ، وأنةه  198ص 1939فقرة  2ودىالمورانديير 

يجب قبول النتائج التي تترتب على الدعوى  ير المباشرة ، فيما عدا نتيجة واحدة هي مزاحمةة دائنةي المسةتأجر األصةلي للمةؤجر . 
لنتيجة يمكن توقيها واستبعاد هذه المزاحمة بأن يجعل للمةؤجر حةق امتيةاز علةى مةا فةي ذمةة المسةتأجر مةن البةاطن للمسةتأجر وهذه ا

 389األصلي ، ويمكن الوصول إلى تقرير حق االمتياز هذا عن طريق نظرية البيه المعروفة وسنعرض لها فيما يلي ) انظر فقةرة 
 في الهامل ( .
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الموجــودة فــي العــين المــؤجرة تضــمن كــل الجــرة المســتحقة للمــؤجر فــي ذمــة المســتأجر  – ( 01824) لمــا أســلفنا القــو 
.  ( 01825) اهنصلي . وكان هـذا الحكـم قاسـًيا علـى المسـتأجر مـن البـاطن ، أي المسـتأجر لجـزء مـن العـين المـؤجرة

ال تضـمن  ( علـى أن منقـوالت المسـتأجر مـن البـاطن Coutume de Parisفنصـت مجموعـة عـادات بـار س ) 
مدني فرنسـي هـذا الحكـم ، وال  1419اهنجرة إال بمقدار المستحا من ا للمستأجر اهنصلي . وقد نقلت عن ا المادة 

تقصد به إعطاء المؤجر دعوى شخصية مباشرة ضد المستأجر من الباطن ، بل أرادت قصر امتياز المؤجر ، في 
أجر مــن البــاطن للمســتأجر اهنصــلي . ولــو لــم تكــن المــادة دعــواه العينيــة ال الشخصــية بالنســبة إلــى منقــوالت المســت

مــدني فرنســي موجــودة ، لكانــت هــذه المنقــوالت ضــامنة لكــل اهنجــرة المســتحقة فــي ذمــة المســتأجر اهنصــلي  1419
للمؤجر ، ف ذه المادة إنما جاءت لتضـييا حقـوق المـؤجر بتحديـد دعـواه العينيـة ، ال لتوسـيع هـذه الحقـوق بإعطائـه 

 . ( 01826) مباشرة دعوى شخصية

، قـد أعطـى للمـؤجر  ( 01827) على التقنين المدني المصري الجديد ، خالًفـا للتقنـين المـدني المصـري القـديم
مــدني ( دعــوى مباشــرة لمطالبــة المســتأجر مــن البــاطن بــاهنجرة . وغلــى جانــب هــذا  116بموجــب نــص خــاص ) م

مــدني ، كمــا رأينــا ، ببــراءة ذمــة  114المــادة  الحكــم االســتثنائي الــذي خــرج بــه المشــرع علــى القواعــد العامــة قضــت
المسـتأجر اهنصـلي مــن التزاماتـه بموجــب اإليجـار اهنصــلي إذا قبـل المـؤجر صــراحة أو ضـمًنا اإليجــار مـن البــاطن 

                                                 

 . 314( انظر آنفًا فقرة  19923) 

 . 314( انظر آنفًا فقرة  19921) 

كةوالن وكابيتةان  – 2198فقةرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 299ص – 292ص 111فقرة  19( بالنيول وريبير  19921) 
 . 198ص 1939فقرة  2ودىالمورانديير 

األصةلي للمةؤجر المسةتأجر الثةاني أو المسةقط  من التقنين المدني القديم بأن يضمن المسةتأجر 419/311( تقضي المادة  19922) 
 ليه حق اإليجار ، إال إذا قبض المؤجر األجرة مباشرة من المسةتأجر الثةاني أو مةن المسةقط  ليةه بةدون شةرط احتيةاطي أو رضةى 

جر ولةيس المسةتأجر باإليجار الثاني أو باإلسقاط . وقد يوهم هذا النص أن المستأجر عن الباطن هو المدين األصلي بالنسبة إلى المؤ
األصلي إال ضامنًا ، ويترتب على هذا التفسير أن للمؤجر أن يرفع دعوى مباشرة على المستأجر من البةاطن . ولكةن هةذا الةرأي لةم 

فتحةةي  – 319جرانمةةوالن فةةي العقةةود فقةةرة  – 81 – 142ص  2يأخةةذ بةةه الفقةةه وال القضةةاء فةةي عهةةد التقنةةين القةةديم ) دي هلةةتس 
( . ويفسةةر دي  192ص 12الحقةةو   1982إبريةةل سةةنة  28محكمةةة االسةةتئناف الوطنيةةة  – 142ص 2تون هةةال  291ز لةةول ص

هلتس ضمان المستأجر األصلي للمستأجر من الباطن الوارد ذره في النص المتقدم الذر بأن األول يضمن الثاني في أن ينتفع بةالعين 
بالتزامةه هةذا كةان مسةئوالً وكةان المسةتأجر األصةلي مسةئوالً معةه ) دي  المؤجرة االنتفاع القانوني ، فإذا أخل المسةتأجر مةن البةاطن

( . فالتقنين القديم ال يوجد عالقة مباشرة بين المةؤجر  1هامل  311قارن جرانموالن في العقود فقرة  – 81اإليجار فقرة  2هلتس 
بالتزامةات المسةتأجر ، وال لألخيةر أن يرفةع  والمستأجر من الباطن ، فليس لألول أن يرفع على األخير دعةوى مباشةرة يطالةب فيهةا
( . وتقول المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع  322دعوى مباشرة لى األول يطالبه فيها بالتزامات المؤجر ) انظر اإليجار للمؤلف فقرة 

« ) أن يقررهةا ءلقضةاويالحةظ أن التقنةين الحةالي ) القةديم ( ال يةنص علةى هةذه العالقةة المباشةرة . ولةذلك لةم يسةتطع ا»التمهيدي : 
)  1231ص 132رقةم  14المحامةاة  1842سبتمبر سةنة  22انظر مع ذلك أسيوط  –(  129ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 

من الباطن ، ويكون المستأجر األصلي ضةامنًا للمسةتأجر  روقد ذهبت المحكمة إلى أن المؤجر أن يرفع دعوى مباشرة على المستأج
 من الباطن ( .
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بعد حصوله ، فجعلت بذلك العالقة ما بين المؤجر والمستأجر من البـاطن عالقـة مباشـرة . فنسـتعرض اآلن هـذين 
 ين على القاعدة التي تقضي بأنه ال يجوز أن يطالب مباشرة المستأجر من الباطن بالتزاماته .االستثنائين الوارد

 نص قانوني : –جواز مطالبة المؤجر للمستأجر من الباطن باألجرة مباشرة  – 491

خيـــر رأينـــا فيمـــا تقـــدم أن للمـــؤجر امتيـــاًزا علـــى منقـــوالت المســـتأجر مـــن البـــاطن بـــاهنجرة الثابتـــة فـــي ذمـــة هـــذا اهن 
للمستأجر اهنصلي إذا لم يكن هذا ممنوًعا من اإليجار من الباطن ، فإن كـان ممنوًعـا فبكـل اهنجـرة الثابتـة للمـؤجر 
فـي ذمــة المسـتأجر اهنصــلي . ولكـن هــذه الـدعوى هــي دعــوى عينيـة مقصــورة علـى منقــوالت المسـتأجر مــن البــاطن 

الباطن فال يوجد علي ا حا امتياز للمؤجر ، وإذا رجع  الموجودة في العين المؤجرة . أما باقي أموال المستأجر من
هــذا علــى المســتأجر مــن البــاطن فــي هــذه اهنمــوال فإنمــا يرجــع كمــا رأينــا بالــدعوى غيــر المباشــرة باســم المســتأجر 

. فيشترك دائنو هذا اهنخير مـع المـؤجر شـركة الغرمـاء ، وفـي هـذا مـن التحيـف بحـا المـؤجر مـا  ( 01828) اهنصلي
لفرنســي علــى مــا رأينــا أن يعطــي للمــؤجر دعــوى مباشــرة بــاهنجرة ضــد المســتأجر مــن البــاطن ، ومــا جمــل القضــاء ا

، ومــا حمــل فقي ــًا  ( 01829) حمــل بعــض التشــر عات الحديثــة علــى إعطــاء هــذه الــدعوى المباشــرة بنصــوص خاصــة
 . ( 01831) ت المماثلةفرنسًيا معروًفا هو اهنستاذ البيه أن يصوأ نظر ة فق ية خاصة لمواج ة هذه الحالة والحاال

وقد واجه التقنين الجديد هذه الحالة بنص تشر عي خاص يعطـي للمـؤجر دعـوى مباشـرة فـي مطالبـة المسـتأجر مـن 
يكون المستأجر من الباطن ملزًمـا بـأن  -1»من هذا التقنين على ما يأتي :  116الباطن باهنجرة ، فنصت المادة 

وال يجـوز للمسـتأجر  -2للمستأجر اهنصـلي وقـت أن ينـذره المـؤجر .  يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابًتا في ذمته
من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكـون قـد عجلـه مـن اهنجـرة للمسـتأجر اهنصـلي ، مـا لـم يكـن ذل قـد تـم قبـل 

 فـالمؤجر لـه إذن ، إلـى جانـب دعـوى « . ( 01830) اإلنذار وفًقا للعرف أو إلنفاق ثابت تم وقـت اإليجـار مـن البـاطن
                                                 

و يوكله المستأجر األصلي في قبضها مةن المسةتأجر مةن البةاطن أو نحةو ذلةك ، وقةد نصةت الفقةرة األولةى مةن المةادة ( أ 19929) 
يكون المستأجر األول ملزًما باألجرة للمؤجر ، وليس لهذا قبضةها مةن المسةتأجر » . . مدني عراقي في هذا الصدد ما يأتي :  221

 « .أو وكله بقبضها منه الثاني إال إذا أحاله المستأجر األول عليه

 .  114، والتقنين المدني الياباني م 213( انظر مثالً تقنين االلتزامات السويسري  19928) 

( وتقضي نظرية البيه بأن يكون للدائن حق امتياز على دين يثبت لمدينه ويون سببه فائةدة قةدمها لهةذا المةدين أو خسةارة  19949) 
تحملها عنه . وبتطبيق هذه النظرية على حالتنا هذه نرى أن المؤجر يكون له امتياز علةى مةا للمسةتأجر األصةلي فةي ذمةة المسةتأجر 

فائدة قدمها للمستأجر األصلي وهةي إيجةاره العةين لةه . وبةذل يثبةت للمةؤجر حةق امتيةاز علةى ديةن من الباطن ، ألن سبب هذا الدين 
األجرة المستحق للمستأجر األصلي على المستأجر منا لباطن ، يجعله يتقةدم فةي اسةتيفاء حقةه مةن ديةن األجةرة هةذا علةى بقيةة دائنةي 

ومةا  121ص 1921 – 1في المجلةة االنتقاديةة فةي التشةريع والقضةاء المستأجر األصلي ) البيه : االمتيازات الخاصة على الديون 
علةى التعةويض المسةتحق فةي ذمةة  زا تطبيقًا لهةذه النظريةة فةي إعطةاء المةؤجر حةق امتيةاوانظر أيضً  –وما بعدها  111بعدها وص

 ( . 321فقرة شركة التأمين للمستأجر ( . وعيب هذه النظرية أنها تخلق حق امتياز بدون نص ) اإليجار للمؤلف 

ومةةع ذلةةك يكةةون  -1»مةةن المشةةروع التمهيةةدي علةةى الوجةةه اآلتةةي :  289: ورد هةةذا الةةنص فةةي المةةادة  تةةاريخ الةةنص(  19941) 
وال يجةوز  -2المستأجر الباطن ملزًما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر األصلي وقت أن ينةذره المةؤجر . 

مسك قبل المؤجر بما يكون عجله من األجرة للمستأجر األصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم وفقًا للعرف وبسةند للمستأجر من اباطن أن يت
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االمتيــاز العينيــة علــى منقــوالت المســتأجر مــن البــاطن الموجــودة فــي العــين المــؤجرة ، دعــوى شخصــية مباشــرة ضــد 
المستأجر من الباطن يرجع ب ا عليه في جميع أمواله ولو لم تكن موجودة في العين المؤجرة ، دون أن يشاركه في 

 ذلك دائنو المستأجر اهنصلي مشاركة الغرماء .
. أمـا  ( 01832) ية المباشرة خاصة باهنجرة دون غيرها مـن التزامـات المسـتأجر مـن البـاطنوالدعوى الشخص

فإن المؤجر ال يستطيع ، كمـا قـدمنا  –استعمال العين فيما أعدت له والمحافظة علي ا وردها  –االلتزامات اهنخرى 
                                                                                                                                                                    

فةي  121فةي ابتةداء الفقةرة األولةى ، وصةار رقمةه « ومةع ذلةك»وفي لجنة المراجعة أقر الةنص بعةد اسةتبعاد بةارة « . ثابت التاريخ
. وفي لجنة مجلس الشةيوخ دارت مناقشةة حةول مفهةوم الفقةرة األولةى التةي  123المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 

تقضي بأن المستأجر من الباطن يؤدي مباشرة للمؤجر ما في ذمته للمستأجر األصلي وقت أن ينذره المؤجر ، فسئل هل ينسةب هةذا 
الحكومة أن محل تطبيق هذا الحكم هو مةا الحكم على ما يستحق في ذمة المستأجر من الباطن بعد اإلنذار ، فكان الجواب من جانب 

استحق من األجرة وقت اإلنذار فقط . وقد اتجه الرأي  إلى النص على أن اإلنذار يكون بمثابة حجز تحت يد المستأجر من الباطن ، 
الةذي يجةوز للمسةتأجر مةن  فلم تقبله اللجنة ، أما بالنسبة إلى الفقرة الثانية فقد رؤى تعديلها بحي  يتحدد المقةدار المعجةل مةن األجةرة

الباطن أن يتمسك به قبل المؤجر ، فاشترط أن يكون المعجةل قةد تةم قبةل اإلنةذار وفقًةا للعةرف أو التفةا  ثابةت تةم وقةت اإليجةار مةن 
ه فةي الباطن . وترك موضوع إثبات التاريخ ومقتضياته للقواعد العامة في اإلثبات . وأصبح النص بعد التعديل مطابقًا لما استقر علي

 3. ووافةةق عليةةه مجلةةس الشةةيوخ كمةةا عدلتةةه لجنتةةه ) مجموعةةة األعمةةال التحضةةيرية  181التقنةةين المةةدني الجديةةد ، وصةةار رقمةةه 
 ( . 119ص -111ص

وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولم يكن للمؤجر في هذا التقنين دعوى شخصية مباشرة باألجرة ضةد المسةتأجر مةن 
كةان مقصةوًرا علةى دعةوى االمتيةاز العينيةة فيمةا يتعلةق بمنقةوالت للمسةتأجر مةن البةاطن الموجةودة فةي العةين المةؤجرة . الباطن ، و

سرت أحكام التقنةين القةديم ، و ةال فتسةري أحكةام التقنةين  1838أكتوبر سنة  11والعبرة بتاريخ اإليجار من الباطن ، فإن كان قبل 
 الجديد .

 المدنية العربية األخرى : ويقابل النص في التقنينات

 ) مطابق ( . 112مالتقنين المدني السوري 

 ) مطابق ( . 181م التقنين المدني الليبي

: ومع ذلك يكون المستأجر الثاني ملزًما بأن يؤدي للمؤجر مباشةرة يكةون ثابتًةا فةي ذمتةه للمسةتأجر  221/2م التقنين المدني العراقي
يجوز له أن يتسمك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من األجرة للمستأجر األول ما لم يكن تعجيةل األول وقت أن ينذره المؤجر ، وال 

األجرة متمشيًا مع العةرف ومةدونًا بسةند ثابةت التةاريخ . ) وأحكةام التقنةين العراقةي تتفةق مةع أحكةام التقنةين المصةري فةي مشةروعه 
 ( . 891التمهيدي : انظر عباس حسن الصراف فقرة 

ا مباشرة تجةاه المةؤجر بقةدر مةا : إن المستأجر الثاني أو المتنازل له عن اإلجارة يكون ملزمً  192م وجبات والعقود اللبنانيتقنين الم
يكون للمستأجر األصلي في ذمته من الدين وقت اإلنذار المرسل  ليه . وال يمكنه أن يحتج بما دفعه مقدًما للمستأجر األصلي إال في 

 الحالتين اآلتيتين :

 إذا كان مثبتًا بسند ذي تاريخ صحيح . –إذا كان الدفع منطبقًا على العرف المحلي . ثانيًا  -والً أ

 ) وأحكام التقنين  اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين اللبناني يعتد بالةدفع المعجةل للمسةتأجر
الملي ولةو لةم يكةن ثابةت التةاريخ ، أو كةان ثابةت التةاريخ ولةو لةم يكةن هنةاك عةرف ، أمةا  األصلي إذا كان الدفع منطقيًا على العرف

المحلي أو بموجب اتفا  ثابت التاريخ ثم وقةت  فالتقنين المصري فال يتد بالدفع المعجل إال إذا كان ثابت التاريخ ومنطقيًا على العر
مل المتنازل له عناإليجار في هذه المسألة معاملة المستأجر من الباطن ، أمةا اإليجار من الباطن . هذا ويالحظ أن التقنين اللبناني يعا

 فيفر  بينهما على النحو الذي بيناه ( . يالتقنين المصر

وتوجد عالقة مباشرة ما بين المةؤجر والمسةتأجر مةن »( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  19942) 
، فتبقةى العالقةة  يةر مباشةرة مةا بةين المةؤجر  ةالمستأجر ،  ير دفع األجر تاألجرة . . أما سائر التزاماالباطن في شيء واحد هو 

هذا ونةص الفقةرة األولةى  –(  129ص 3مجموعة األعمال التحضيرية « ) والمستأجر من الباطن يتوسط بينهما المستأجر األصلي
فيه من التعميم ما يتسةع لشةمول جميةع  -« ابتًا في ذمته للمستأجر األصلييؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ث» -مدني  181من المادة 
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 يطالـب ب ـا مباشـرة إال . وال ( 01833) ، أن يطالب ب ـا المسـتأجر مـن البـاطن إال عـن طر ـا الـدعوى غيـر المباشـرة
المستأجر اهنصلي ، هذا ما لم يقبل صراحة أو ضمًنا اإليجار مـن البـاطن بعـد حصـوله فلـه عندئـذ أن يطالـب ب ـا 

 مباشرة المستأجر من الباطن كما سيأتي .

والدعوى الشخصية المباشرة مقصورة على اهنجرة الثابتة في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر اهنصـلي 
أن ينــذر المــؤجر المســتأجر مــن البــاطن . فــإذا أراد المــؤجر اســتعمال هــذه الــدعوى المباشــرة ، وجــب عليــه أن  وقــت
المستأجر من الباطن بأال  يدفع اهنجرة مـن وقـت وصـول اإلنـذار إليـه إال للمـؤجر . فيتعـين إذن علـى  ( 01834) ينذر

ذار ولـم يكـن قـد دفـع ، وكـذلك اهنجـرة التـي المستأجر من الباطن أن يدفع مـا اسـتحا مـن اهنجـرة وقـت وصـول اإلنـ
. وإذا دفــع شــيًئا  ( 01835) تســتحا بعــد ذلــك فــي المــدد التاليــة إلــى ن ايــة اإليجــار ، للمــؤجر دون المســتأجر اهنصــلي

من ذلك للمستأجر اهنصلي كان الدفع غير مبرئ لذمته ، ووجب أن يدفع مرة ثانية للمؤجر ، و رجع لى المستأجر 
و خصــم المــؤجر مــا اســتوفاه مــن المســتأجر مــن البــاطن ممــا هــو مســتحا فــي ذمــة المســتأجر  اهنصــلي بمــا دفعــه .

.  أمـا إذا كـان الثابـت فـي ذمـة المسـتأجر  ( 01836) اهنصلي ، فإن بقـي لـه شـيء رجـع بـه علـى المسـتأجر اهنصـلي
                                                                                                                                                                    

 2التزامات المستأجر من الباطن . وهذا ما أخذنا به عند الكالم فةي الةدعوى المباشةرة فةي النظريةة العامةة لاللتةزام ) انظةر الوسةيط 
جعلةةه مقصةةوًرا علةةى األجةةرة ، ثةةم إن المةةذكرة مةةدني تخصةةص هةةذا لتعمةةيم وت 181( . ولكةةن الفقةةرة الثانيةةة مةةن المةةادة  11فقةةرة 

اإليضاحية للمشروع التمهيدي ، مكةا رأينةا قاطعةة فةي صةراحتها فةي أن الةدعوى المباشةرة مقصةورة علةى األجةرة دون  يرهةا مةن 
 التزامات المستأجر من الباطن .

 181محمةةد امةةل مرسةةي فقةةرة  – 331ص 291عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 324ص 211( سةةليمان مةةرقس فقةةرة  19944) 
عبد المنعم فر  الصةدة  – 193ص 222منصور مصطفى منصور فقرة  – 111عبد المنعم البدراوي ص – 219ص – 212ص
 . 418ص 439محمد لبيب شنب فقرة  – 299ص 292فقرة 

معنى أن يكون على يد يتضمن « اإلنذار»( ولم يصرح القانون بما يجب أن يكون عليه شل اإلنذار . ولكن يبدو أن لفظ  19943) 
 مدني ( ، فيكون إنذار المؤجر من الباطن إنذاًرا رسميًا على يد محضر . 218محضر ) نظر 

فيكون المستأجر من الباطن ملزًمةا بةأن يةؤدي المةؤجر مباشةرة مةا يكةون »( ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة اإليضاحية :  19941) 
مجموعةة األعمةال التحضةيرية « ) إنذار المؤجر له عن المدة التي تلي هذا اإلنذار ثابتًا في ذمته للمستأجر األصلي من األجرة وقت

أن محل تطبيق هذا الحكم هو ما استحق مةن »( . وأما ما جاء على لسان مندوب الحكومة أمام لجن مجلس الشيوخ من  129ص 3
يكةون المسةتأجر »مع صراحة النص الذي يقضةي بةأن  انظر آنفًا نفس الفقرة في الهامل ( ، فال يستقيم« ) األجرة وقت اإلنذار فقط

مدني ( .  181/1م« ) من الباطن ملزًما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتًا في ذمته للمستأجر األصلي وقت أن ينذره المؤجر
سةتحق مةن األجةرة وقةت و ني عن البيان أن الثابت في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر األصلي وقت أن أنذره المؤجر هو مةا ا

اإلنذار وما يستحق بعد ذل عن المدة التي تلي هذا اإلنذار ، كما تقةول المةذكرة اإليضةاحية فيمةا قةدمنا ، لةه أن ل هةذا ثابةت فةي ذمةة 
بما ذهب إليه مندوب الحكومة ، وإال وجب  لالمستأجر من الباطن ، وقد يكون بعضه مستحقًا وبعضه  ير مستحق ، وال يجوز القو

ى المؤجر أ ، يحدد إنذار المستأجر من الباطن عند استحقا  كل قسط من أقساط األجرة ، وفي هذا مةن العنةت مةا ال يخفةى . هةذا عل
تفترض أن قسًطا من األجرة لم يحل وأن تعجيل المستأجر من الباطن به ال يكون نافذًا في حةق  181إلى أن الفقرة الثانية من المادة 

ة ، فةإذا لةم تتةوافر هةذه الشةروط كةان التعجيةل  يةر نافةذ ووجةب دفةع هةذا القسةط للمةؤجر ، وهةذا معنةاه أن المؤجر إال بشروط معين
 211اإلنةةذار ينةةتج أثةةره فةةي قسةةط مةةن األجةةرة لةةم يحةةل أي لةةم يسةةتحق ، وال يقتصةةر علةةى القسةةط الةةذي حةةل ) سةةليمان مةةرقس فقةةرة 

محمةد لبيةب  – 228ص 292عم فر  الصدة فقةرة عبد المن – 193ص 222منصور مصطفى منصور فقرة  – 1هامل  322ص
 ( .  1هامل  339ص 291وقارن عبد التفاح عبد الباقي فقرة  – 2هامل  418ص 439شنب فقرة 

( و ني عن البيان أن الدعوى المباشرة التي للمؤجر على المسةتأجر مةن البةاطن ال تمنةع مةن قيةام دعةوى المةؤجر علةى  19941) 
( ، فيكون للمؤجر مدينان باألجرة : المستأجر األصلي بموجب عقد  219ص 419فقرة  1سمان المستأجر األصلي ) أوبري ورووإ
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ن غيــر مــن البــاطن أثــر ممــا هــو مســتحا لــه فــي ذمــة المســتأجر اهنصــلي ، فــال يســتوفي مــن المســتأجر مــن البــاط
 المستحا له في ذمة المستأجر اهنصلي ، و رجع هذا بالباقي على المستأجر من الباطن .

علــى أنــه يجــوز ، وقــت وصــول اإلنــذار إلــى المســتأجر مــن البــاطن ، أن يكــون هــذا لــم يقتصــر علــى دفــع 
هــذه الحالــة  اهنجــرة المســتحقة فــي ذمتــه للمســتأجر اهنصــلي ، بــل عجــل لــه فــوق ذلــك اهنجــرة عــن مــدة قادمــة . ففــي

مـــدني ، كمـــا رأينـــا ، بأنـــه ال يجـــوز للمســـتأجر مـــن البـــاطن أن يتمســـك قبـــل  116تقضـــي الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة 
المــؤجر بمــا يكــون قــد عجلــه مــن اهنجــرة للمســتأجر اهنصــلي ، مــا لــم يكــن ذلــك قــد تــم قبــل اإلنــذار وفًقــا للعــرف أو 

طن . وهـذا احتيـاط مـن المشـرع يتفـادى بـه تواطـؤ المسـتأجر تم وقت اإليجـار مـن البـا ( 01837) التفاق ثابت التار خ
من الباطن مع المستأجر اهنصلي ، إذ يصح أن يعمد اهنول عند وصول اإلنذار إليه إلى تعجيل اهنجرة للمستأجر 
اهنصلي عن مدة قادمة حتى ال يستوفي ا منه المؤجر . لذلك اشترط القانون أن تكون اهنجرة المعجلة قـد تـم دفع ـا 

بل اإلنذار ، أي أن يكون الدفع ثابت التار خ وسابًقا على تار خ اإلنذار تطبيًقا لما تقضي به القواعـد العامـة . وال ق
يكفي ذلك ، بل يجـب أيًضـا أن يكـون تعجيـل اهنجـرة متفًقـا مـع مـا يقضـي بـه العـرف ، فـإن لـم يوجـد عـرف يقضـي 

بـت التـار خ بـين المسـتأجر اهنصـلي والمسـتأجر مـن البـاطن بتعجيل اهنجرة وجب أن يكون التعجيل تنفيـًذا التفـاق ثا
. فـإن لـم يسـتوف التعجيـل هـذه الشـروط ، بـأن كـان قـد تـم بعـد اإلنـذار أو  ( 01838) قد تم وقت اإليجار عن الباطن

قبــل اإلنــذار دون أن يقضــي بــه العــرف أو االتفــاق ، فإنــه ال يحــتج بــه علــى المــؤجر ، و جــب علــى المســتأجر مــن 
 دفع ما عجله للمستأجر اهنصلي مرة ثانية للمؤجر ، ورجع على المستأجر اهنصلي بما دفع .الباطن أن ي

                                                                                                                                                                    

، ال بالتضةامن ،  ( in solidum) اإليجار األصلي ، والمسةتأجر مةن البةاطن بموجةب الةدعوى المباشةرة . وهمةا مةدينان بالتضةامم 

كم صراحة في اإليجةار مةن البةاطن وفةي التنةازل عةن اإليجةار من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على هذا الح 199وتنص المادة 
للمؤجر ، في جميةع األحةوال التةي يحةق لةه فيهةا مقاضةاة المسةتأجر األصةلي ، أن »معًا ) بالر م من وجوب التمييز بينها ( فتقول : 

األصلي . ويحق للمستأجر األصةلي  يقيم الدعوى مباشرة على المستأجر الثاني وعلى المتنازل له مع بقاء حقه في مقاضاة المستأجر
 في الهامل ( . 398انظر آنفًا فقرة « ) دائًما أن يتدخل في الدعوى

مةا لةم يكةن ذلةك قةد تةم قبةل اإلنةذار وفقًةا للعةرف أو التفةا  ثابةت تةم وقةت » . . . ( والنص يجةري علةى الوجةه اآلتةي :  19942) 
، وأن كلمةةة « الثابةةت التةةاريخ»هةةو االتفةةا  « باالتفةةا  الثابةةت»ود مةةدني ( . والظةةاهر أن المقصةة 181/2م« ) اإليجةةار مةةن البةةاطن

عبةد الفتةاح  – 1هةامل 324ص 211قد سقطت سهًوا ) سليمان مرقس فقةرة « ثابت»التي كان يجب ورودها بعد كلمة « التاريخ»
 292فقةرة عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 191ص 222منصور مصطفى منصةور فقةرة  – 2هامل  339ص 291عبد الباقي فقرة 

 ( . 299ص

وقارن سليمان مةرقس  – 191ص 222منصور مصطفى منصور فقرة  – 331ص 291( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  19949) 
ما لم »مدني في آخرها يجري على الوجه اآلتي :  181وقد كان المشروع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة  – 324ص 211فقرة 

وانظر آنفًا نفس الفقةرة فةي الهةامل  – 111ص 3مجموعة األعمال التحضيرية « ) سند ثابت التاريخيكن ذلك قد تم وفقًا للعرف وب
فإن ان قد عجل منها شةيئًا قبةل اإلنةذار ، فةال يكةون هةذا »( . ولذل جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : 

 3مجموعةة األعمةال التحضةةيرية « ) ثابةت التةةاريخ وسةابق علةى اإلنةةذار حجةة علةى المةؤجر إال إذا كةةان قةد تةم وفقًةةا للعةرف وبسةند
ما لم يكن قد تم قبل اإلنذار وفقًةا للعةرف »( . ولكن لجنة مجلس الشيوخ عدلت النص ، فأصبح يجري على الوجه اآلتي :  129ص

وانظةر آنفًةا نفةس الفقةرة فةي  119ص – 112ص 3مجموعةة األعمةال التحضةيرية « ) أو التفا  ثابت ثم وقت اإليجار مةن البةاطن
 الهامل ( .
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وغنــي عــن البيــان أن مــا يجــب علــى المســتأجر مــن البــاطن أن يدفعــه للمــؤجر بموجــب الــدعوى الشخصــية 
جـوز الحجـز المباشرة مضمون بامتيـاز المـؤجر علـى منقـوالت المسـتأجر مـن البـاطن الموجـودة بـالعين المـؤجرة ، و 

 . ( 01839) على هذه المنقوالت حجًزا تحفظًيا ، كما يجوز حبس ا

 قبول المؤجر اإليجار من الباطن بعد حصوله : -490

قدمنا أنه إذا قبل المؤجر اإليجـار مـن البـاطن بعـد حصـوله ، فـإن ذمـة المسـتأجر اهنصـلي تبـرأ مـن التزاماتـه نحـو  
ـــول قـــد يكـــون صـــر ًحا ،  وقـــد يكـــون ضـــمنًيا كمـــا إذا اســـتوفى المـــؤجر اهنجـــرة مباشـــرة مـــن المـــؤجر ، وأن هـــذا القب

.  ( 01841) مـدني ( 114المستأجر من الباطن دون أن يبدي أي تحفظ في شـأن حقوقـه قبـل المسـتأجر اهنصـلي) م
ـــراءة تقـــوم علـــى أن المـــؤجر وهـــو دائـــن  ـــراءة ذمـــة المســـتأجر اهنصـــلي ، ف ـــذه الب وبينـــا أيًضـــا التكييـــف القـــانوني لب
المستأجر اهنصلي اتفا مباشرة مع المستأجر من الباطن علـى حوالـة االلتزامـات التـي فـي ذمـة المسـتأجر اهنصـلي 

و حـل محلـه  ( 01840) ات مـن ذمـة المسـتأجر اهنصـلياتفا مباشرة مع المستأجر من الباطن ، فتتحول هـذه االلتزامـ
. وتتحدد حوالة الدين هذه بمقـدار مـا  ( 01842) مدني ( 921في ا المستأجر من الباطن طبًقا هنحام حوالة الدين ) م

 . ( 01843) في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر اهنصلي

                                                 

 12 – 22ص 28م 1811نةةوفمبر سةةنة  29وقةةرب اسةةتئناف مخةةتلط  – 331ص 291( عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  19948) 
. فإذا كان المسةتأجر األصةلي ممنوًعةا مةن اإليجةار مةن البةاطن ، فةإن اسةتعمال المةؤجر للةدعوى  223ص 49م 1819مارس سنة 

فةي الهةامل ( . ويكةون للمةؤجر فةي هةذه الحالةة امتيةاز علةى  419المباشرة ضده يعتبر تنازالً عن الشرط المةانع ) انظةر آنفًةا فقةرة 
لموجودة في العين المؤجرة بمقدار المستحق للمؤجر من األجرة في ذمةة المسةتأجر األصةلي ) انظةر منقوالت المستأجر من الباطن ا

( ، وهذه هي دعوى االمتياز العينية . أما الدعوى الشخصية المباشرة ، وتتناول كل أموال المستأجر من الباطن ولو  419آنفًا فقرة 
 في ذمة المستأجر من الباطن للمستأجر األصلي . لم تكن موجودة في العين المؤجرة ، فتكون بمقدار ما

وإذا كان المستأجر األصلي ممنوًعا من اإليجار من الباطن ، وتمسك المؤجر بالشرط المانع فطرد المستأجر من  البةاطن مةن العةين 
أنكةر لةى المسةتأجر مةن المؤجرة ، فإن المؤجر ال يكون له في هذه الحالةة ال دعةوى شخصةية مباشةرة وال دعةوة امتيةاز عينيةة ألنةه 

مةن البةاطن  رالباطن صفته ، وإنما يكون لهذا األخير ، بل باعتبارها داخلة ضمن منقوالت المستأجر األصلي ، ما لم يثبةت المسةتأج
فةةي  312أن المةؤجر كةان عالًمةا وقةت دخةول المنقةوالت فةي العةين المةؤجرة أنهةا ليسةت ملةك المسةتأجر األصةلي ) انظةر آنفًةا فقةرة 

 ( . ويضمن االمتياز جميع ما في ذمة المستأجر األصلي للمؤجر . الهامل

 . 322( انظر آنفًا فقرة  19939) 

، « اإليجار»( أما في التقنين المدني القديم ، وهو ال يعرف حوالة الدين ، فقد كان التكييف القانوني ، كما جاء في كتابنا  19931) 
طن األجةرة مباشةرة للمةؤجر أنةه قبةل أن تكةن القتةه مباشةرة بةالمؤجر ، فيكةون يفهم من دافع المستأجر من البةا»على الوجه اآلتي : 

مسئوالً قبله مباشرة . وهو في الوقت ذاته مسئول قبل المستأجر األصلي . وال تنتفي هذه المسئولية إال إذا رضي هذا األخير بذلك ، 
صلي بهذا التجديد فيبقى دائنًا للمستأجر من الباطن ، وإذا قةام فيكون هنا تجديد دين بتغيير المدين . . . أما إذا لم يرض المستأجر األ

هذا األخير بالتزاماته قبل المؤجر مباشرة ) كأ ، دفع له األجرة ( ، فيخلص مةن التزاماتةه قبةل المسةتأجر األصةلي بقةدر مةا أدى مةن 
محكمةة االسةتئناف  493ص 2القضةاء  1981ينةاير سةنة  11انظر حكةم محكمةة االسةتئناف األهليةة فةي  –هذه االلتزامات للمؤجر 

 ( . 1هامل  129ص 321اإليجار للمؤلف فقرة « ) 11ص 2م 1998نوفمبر سنة  29المختلطة في 

 . 391( انظر آنفًا فقرة  19932) 

 . 391( انظر آنفًا فقرة  19934) 
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بعد حصـوله ، يصـبح هـو الـدائن ونرى من ذلك أنه إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمًنا اإليجار من الباطن 
 01844) المباشر للمستأجر من الباطن بجميع التزامات المستأجر اهنصلي في حدود التزامات المستأجر مـن البـاطن

. ومــن ثــم يســتطيع المــؤجر أن يرجــع مباشــرة علــى المســتأجر مــن البــاطن بــاهنجرة ، ولكــن فــي حــدود مــا فــي ذمــة  (
كمــا يســتطيع أن يرجــع عليــه مباشــرة فــي هــذه الحــدود بســائر التزامــات  المســتأجر مــن البــاطن للمســتأجر اهنصــلي ،

 المستأجر اهنصلي .

ولما كانت التزامات المستأجر اهنصلي قد انتقلت على النحو المتقدم إلى المستأجر من الباطن عن طر ا 
قـل حقـوق المســتأجر االتفـاق المباشـر بـين المـؤجر والمسـتأجر مـن البـاطن ، فــإن هـذا االتفـاق يتضـمن أيًضـا أن تنت

اهنصــــلي قبــــل المــــؤجر إلــــى المســــتأجر مــــن البــــاطن ، فيســــتطيع هــــذا اهنخيــــر أن يطالــــب المــــؤجر مباشــــرة بحقــــوق 
المستأجر اهنصلي في حدود حقوقه هو قبـل المسـتأجر اهنصـلي . ولـيس هـذا عـن طر ـا حوالـة الحـا ، فـإن حولـة 

فـاق الـذي تـم بـين المـؤجر والمسـتأجر مـن البـاطن الحا تقتضي رضاء الـدائن وهـو المسـتأجر اهنصـلي . ولكـن االت
على نقل حقوق المستأجر اهنصلي إلى المستأجر من الباطن يكون سارً ا في حـا المسـتأجر اهنصـلي علـى الوجـه 
اآلتي : لم تعد للمستأجر اهنصلي أية مصلحة في مطالبة المؤجر بحقوقه قبله ، فإن المستأجر اهنصلي إذا طالب 

وق فلكي يؤدي ا إلى المستأجر من الباطن ، وقـد قبـل المسـتأجر مـن البـاطن أن يسـتوفي ا مباشـرة المؤجر ب ذه الحق
من المؤجر . ومن ثم تقوم ، بقبول المؤجر اإليجار من الباطن بعد حصوله ، عالقة مباشـرة بينـه وبـين المسـتأجر 

ر ، وذل لــه فــي حــدود التزامــات مــن البــاطن ، فيطالبــه بالتزامــات المســتأجر اهنصــلي و ــؤدي لــه حقــوق هــذا اهنخيــ
المستأجر من الباطن وحقوقه ، وفيما زاد على هذه الحدود تبقى العالقة قائمة مابين المؤجر والمستأجر اهنصلي . 
وهكذا يختفي المستأجر اهنصلي ، وال يعود متوسًطا ما بين المؤجر والمستأجر من الباطن ، فـي حـدود االلتزامـات 

اإليجار من الباطن . وهذا مـا عنتـه المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي حـين تقـول :  والحقوق الناشئة من عقد
أمــا ســائر التزامــات المســتأجر ، غيــر دفــع اهنجــرة ، فتبقــى العالقــة غيــر مباشــرة مــا بــين المــؤجر والمســتأجر مــن »

د صــدوره دون تحفــظ ، أو البــاطن يتوســط بين مــا المســتأجر اهنصــلي ، إال إذا قبــل المــؤجر اإليجــار مــن البــاطن بعــ
استوفى اهنجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ ، فعندئذ يختفي المسـتأجر اهنصـلي ، وتصـبح عالقـة المـؤجر 
) بالمســتأجر مــن البــاطن عالقــة مــؤجر بمســتأجر ، لكــل من مــا أن يطالــب اآلخــر بحقوقــه بطر ــا الــدعوى المباشــرة

01845 ). » 

                                                 

( وال مانع من أن يتفق الطرفان على أن العقد الذي يحكم العالقة فيما بينهما هو عقد اإليجار األصلي ) محمد لبيب شنب  19933) 
 ( . 411فقرة 

 . 129ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  19931) 
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يجار واإليجار من الباطن من حيث عالقة المؤجر بالتنازل له أهم الفروق بين التنازل عن اإل -492
 واالمستأجر من الباطن :

و خلص ، من استعراض عالقـة المـؤجر بالمتنـازل لـه وعالقتـه بالمسـتأجر مـن البـاطن علـى النحـو الـذي قـدمناه ،  
يجـار مـن البـاطن . ونـذر أن هناك فروًقا بين التنازل عن اإليجار عالقة مباشرة ، وهي عالقة غيـر مباشـرة فـي اإل

 من هذه الفروق ما يأتي :

في التنازل عن اإليجار يرجع المتنازل له على المؤجر بدعوى مباشرة يطالبه في ا بالتزامات المؤجر ، أما فـي  -1
اإليجار من الباطن فال يجـوز للمسـتأجر مـن البـاطن أن يطالـب مباشـرة المـؤجر بالتزاماتـه ، وكـل مـا يسـتطيعه هـو 

 البه ب ا باسم المستأجر اهنصلي بطر ا الدعوى غير المباشرة .أن يط

في التنازل عن اإليجار يرجع  المؤجر على المتنازل له بدعوى مباشرة يطالبه في ـا بالتزامـات المسـتأجر . أمـا  -2
فــي اإليجــار مــن البــاطن فاهنصــل أنــه ال يجــوز للمــؤجر أن يطالــب المســتأجر مــن البــاطن فاهنصــل أنــه ال يجــوز 
للمؤجر أن يطالب المستأجر من الباطن مباشرة بالتزاماته ، وإنما يجوز له ذلك عن طر ا الدعوى غير المباشرة ، 
وهذا فيما عدا االلتزام باهنجرة فإنه يجوز للمؤجر أن يرجع به مباشرة على المسـتأجر مـن البـاطن فـي حـدود مـا فـي 

لإليجـــار م البـــاطن بعـــد حصــوله فـــإن لكـــل م المـــؤجر  هــذا اهنخيـــر للمســـتأجر اهنصــلي ، وفيمـــا عـــدا قبـــول المــؤجر
 والمستأجر من الباطن في هذه الحالة أن يرجع كل من ما مباشرة على اآلخر .

وبالجملــة تقــوم ، فــي التنــازل عــن اإليجــار ، عالقــة مباشــرة بــين المــؤجر والمتنــازل لــه . أمــا فــي اإليجــار مــن  -9
لبـاطن عالقـة غيـر مباشـرة ، إال فـي حـالتين عين مـا القـانون تقـوم فـي الباطن فالعالقة بين المؤجر والمستأجر من ا

 . ( 01846) عالقة مباشرة بين االثنين

                                                 

صةةلي لمسةةتأجر مةةن ( وقةةد يتعاقةةب المسةةتأجر م البةةاطن ، كمةةا يتعاقةةب المتنةةازل لهةةم عةةن اإليجةةار ، فيةةؤجر المسةةتأجر األ 19931) 
البةاطن  نمباشةرة بةين المةؤجر والمسةتأجر مة رالباطن ، ثم يؤجر المستأجر من الباطن بدوره لمستأجر من باطنه .فتكون العالقة  ي

 الثاني ، وال تقوم عالقة مباشرة إال فيما يتعلق بالتزام األجرة وإال في حالة ما إذا قبل المؤجر صراحة أو ضمنًا اإليجار مةن البةاطن
الثاني بعد حصوله . أما في تعاقب المتنازل لهم عن اإليجار فتقوم القة مباشرة ما بين المةؤجر والمتنةازل لةه الثةاني ، قةد سةبق بيةان 

بالنيةةول  – 1191فقةةرة  – 1111فقةةرة  1وانظةةر فةةي تعاقةةب المسةةتأجر مةةن البةةاطن بةةودري وفةةال  – 391ا فقةةرة ذلةةك ) انظةةر آنفًةة
 ( . 114فقرة  19وريبير 
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 انتهاء اإليجار -الفصل الثالث

 أسباب زوال العقد بوجه عام :  -493

( أو  extinction( يكــون باالنقضــاء )  disparitionأن زوال العقــد )  ( 01847) بينــا فــي الجــزء اهنول مــن الوســيط
 ( . annulation( أو باإلبطال )  dissolutionباالنحالل ) 

وإبطال عقد اإليجار يخضع للقواعد العامة ، حتى في أن يكون له أثر رجعي بخالف الفسخ ، وقد سـبقت 
 . فال شأن لنابه هنا . ( 01848) اإلشارة إلى ذلك

 اء عقد اإليجار ، ولذل نستبقيه لبحثـه بقي ا النقضاء واالنحالل . أما االنقضاء ف و السبب المألوف النت
) ( résiliation conventionnelleتفصـياًل فيمـا يلـي . واالنحـالل قـد يكـون باتفـاق الطـرفين وهـذا هـو التقابـل ) 

 ( . résolution، أو هنسباب أخرى يقررها القانون وأهم ا الفسخ )  ( 01849

ن اء اإليجار قبل انقضاء مدته . والشك في جـواز فالتقابل في عقد اإليجار يكون باتفاق المتعاقدين على إ
) ذلك ، لن ما ما استطاعا باتفاق ما أن يتع دا بالتزامات ، يجوز ل ما باتفاق ما كذلك أن يتحلال مـن هـذه االلتزامـات

. و كــون رضــاء كــل مــن  ( 01850) . واهنهليــة الالزمــة للتقابــل هــي نفــس اهنهليــة التــي تلــزم النعقــاد اإليجــار ( 01851
، وبعــد رضــاء ضــمنًيا أ يخلــي المســتأجر العــين المــؤجرة قبــل انقضــاء  ( 01852) ن بالتقابــل صــر ًحا أو ضــمنياً الطــرفي

. وإذا رفع أحد المتعاقدين دعوى بفسـخ اإليجـار كـان هـذا إيجابـا  ( 01853) مدة اإليجار فيتسلم ا المؤجر دون تحفظ
                                                 

 وما بعدها . 311( فقرة  19932) 

 في الهامل . 19( انظر آنفًا فقرة  19939) 

، فيكةون ألحةد المتعاقةدين أو لكةل مهمةا  ( résil ation unilatérate) بإلغاء العقد بةإرادة منفةردة  ل( وقد يكون االنحال 19938) 
الحق في أن يستقل بإلغاء العقد . ويقع ذل في عقد اإليجار الذي لم تحدد له مةدة ، فيجةوز لكةل مةن المتعاقةدين أن يسةتقل بإلغائةه بعةد 

 ، وقد سبق بيان ذلك . ةالتنبيه على اآلخر في مدة معين

اإليجار كما هو في إيجار األراضي الزراعية حي  ال يجوز أن تقل المةدة التشريع حًدا أدنى لمدة  ض( وذلك حتى لو فر 19919) 
عن ثال  سنوات ، أو أوجب امتداد اإليجار بعد انقضاء مدته ، فإن التقابل يجوز حتى قبل انقضاء الحد األدنى الذي فرضه القةانون 

 ( . 122فقرة  19، وحتى في أثناء امتداد اإليجار المفروض بحكم القانون ) بالنيول وريبير 

 . 222فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 124فقرة  19( بالنيول وريبير  19911) 

ومثل التقابةل  – 124فقرة  19بالنيول وريبير  – 1419فقرة  1412 –فقرة  1وبدري وفال  – 492فقرة  1( جيوار  19912) 
صةيب بةاقي شةركائه فةي األطيةان المشةتركة ، فإنةه ال تثريةب الصريح ما قضت به محكمة النقض من أنه إذا استأجر أحد الشةركاء ن

على الحكم إذا استخلص عدول هؤالء الشركاء عن العالقة التأجيرية مةن عريضةة دعةوى يطةالبون فيهةا شةريكهم المسةتأجر بإيجةار 
ة هةذا النصةيب ، نصيبهم في األطيةان فةي سةنة معينةة وبريعهةا فةي السةنوات التاليةة ومةن عريضةة دعةوى أخةرى يطلبةون فيهةا قسةم

 12واستخلص قبول المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه في إحدى الدعويين بأنهن وكيل عن شركائه في الشيوع ) نقض مدني 
 ( . 218ص 21رقم  9مجموعة أحكام النقض  1812أكتوبر سنة 

 . 224ص 418فقرة  1( أوبري ورووإسمان  19914) 
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لــدعوى أن يقبــل هــذا اإليجــاب فيــتم التفاســخ صــر ًحا مــن ج تــه بإن ــاء اإليجــار ، فيجــوز للمتعاقــد اآلخــر عنــد رفــع ا
بالتراضــي ، وال يمــس هــذا مــا للمــدعي مــن الحــا فــي التعــو ض ، وإنمــا يتحــتم علــى المحكمــة النطــا بالفســخ هننــه 

) . وتتبع القواعد العامة في إثبات اتفاق المتعاقـدين علـى التقابـل ( 01854) مبني على التراضي ال على حكم القضاء

تقابل إن اء عقد اإليجار فيمـا يتعلـا بالمسـتقبل دون أثـر رجعـي ، فـإن كـان المسـتأجر قـد . و ترتب على ال ( 01855
) عجل اهنجرة عن مدة تلي التقابل استردها ، وإذا كان للمؤجر أجرة مستحقة عن مـدة سـابقة علـى التقابـل اسـتوفاها

01856 ) . 

فـي تطبيقاتـه المختلفـة عنـد الكـالم  أما الفسخ فيكون لعدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزاماتـه ، وقـد استعرضـناه
. وقـد كـان المشـروع التم يـدي للتقنـين المـدني الجديـد يتضـمن نًصـا عاًمـا  ( 01857) في التزامات كل مـن المتعاقـدين

إذا أخـل أحـد الطـرفين بااللتزامـات »مـن المشـروع ، وكانـت تجـري علـى الوجـه اآلتـي :  809في الفسخ هـو المـادة 
تض . التي يفرض ا عليه عقد اإليجـار ، كـان للطـرف اآلخـر أن يطلـب فسـخ العقـد ، مـع التعـو ض إذا كـان لـه مقـ

فإن كان المؤجر هو الذي طلب الفسخ ، شمل التعو ض اهنجرة عن المـدة الالزمـة إليجـار العـين ثانيـة ومـا يـنقص 
. وقـد ورد فـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي  ( 01858) «من اهنجرة في المدة الباقية من اإليجـار اهنول

لقواعـد العامـة فـي فسـخ العقـود الملزمـة للجـانبين ، ولكـن ليس هـذا الـنص إال تطبيًقـا ل» صدد هذا النص ما يأتي : 

                                                 

. وكما يحصل التفاسخ باإليجةاب والقبةول ، كةذلك  141ص 89رقم  1المحاماة  1821يونيه سنة  28( استئناف وطني  19913) 
يحصل التنازل عن فسخ اإليجار بحكةم أو بافتةا  ، بإيجةاب وقبةول أيًضةا ويكةون هةذا عقةًدا جديةًدا . وقةد قضةى بةأ ، تنةازل المةؤجر 

المحامةاة  1823نوفمبر سنة  21صلي ) أبو حمص للمستأجر عن فسخ اإلجارة المحكوم به يعتبر عقًدا جديًدا يبرل ذمة الضامن األ
 ( . 121ص 9

 – 124فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 224ص 418فقةةرة  1أوبةةري ورووإسةةمان  – 1418فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19911) 
يقةول . وهناك رأي في القانون الفرنسي وفي عهةد التقنةين المةدني المصةري القةديم  221فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز 

( ، وقد كانت محكمة النقض الفرنسةية تأخةذ بهةذا الةرأي )  491فقرة  1بوجوب إتباع القواعد الخاصة بإثبات عقد اإليجار ) جيوار 
ينةاير سةةنة  3(, ثةم عةدلت عنةه إلةى الةرأي األول ) نقةض فرنسةي  121 – 1 – 12داللةوز  1911نةوفمبر سةنة  19نقةض فرنسةي 

 ( . 12 – 1 – 92سيريه  1992

 . 384وانظر في التقابل اإليجار للمؤلف فقرة  – 289( سليمان مرقس فقرة  19911) 

( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا لم يف المؤجر بما تعهد به من سداد الديون التي رهنت العةين المةؤجرة  19912) 
 ( . 232ص 12م 1839مايو سنة  2رهنًا رسميًا لضمان سدادها ، جاز للمستأجر أن يفسخ عقد اإليجار ) استئناف مختلط 

من التقنين المدني القديم ،  499/324الهامل . ويقابل هذا النص المادة في  129ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  19919) 
يفسخ اإليجار بعدم وفاء أحد المتعاقدين بما التزم به لآلخر أو بعةدم قيامةه بالواجبةات المبينةة فةي »وكانت تجري على الوجه اآلتي : 

ؤجر عبارة ع األجرة المقابلة لزمن الخلو بين الفسخ والتأجير المواد السابقة بغير إخالل بالتضمنيات التي هي بالنسبة لما يستحقه الم
وتتفق أحكام هذا النص مع أحكةام نةص المشةروع « . وعما ينقص من األجرة في المدة الباقية من اإليجار األول عما كانت عليه فيه

 12وانظةر اسةتئناف مخةتلط  –(  فةي الهةامل 128ص  3التمهيدي ، كما تتفق مع القواعد العامة ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية 
مةةايو سةةنة  14 – 381ص 41م 1824يونيةةه سةنة  1 – 413ص 41م 1824إبريةل سةةنة  12 – 441ص 44م 1821مةايو سةةنة 
 29ص 38م 1841أول ديسةمبر سةنة  – 483ص 39م 1829يونيه سنة  1 49م 1821يناير سنة  19 – 411ص  41م 1823

. 
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( قدر التعو ض بالنسبة للمؤجر بمقدار اهنجرة عن المـدة الالزمـة إليجـار العـين ومـا يـنقص  1يالحظ ما يأتي : ) 
 مـن اهنجـرة فـي المـدة الباقيـة مــن اإليجـار اهنول ، وال يمكـن تقـدير ذلـك إال إذا عــرف متـى تـؤجر العـين ثانيـة وبــأي

، أو أجـل الحكـم حتـى  ( 01859) أجرة . فـإن لـم يكـن هـذا معروًفـا وقـت صـدور الحكـم قـدره  القاضـي تقـديًرا اجت ادًيـا
( إن فســخ اإليجــار وهــو عقــد  2تــؤجر العــين ثانيــة أو حتــى تنت ــي مــدة اإليجــار اهنول إذا طلــب المــؤجر ذلــك . ) 

المــدة انتفــع ب ــا المســتأجر بــالعين قبــل الفســخ  مســتمر ال يز ــل مــا ترتــب عليــه مــن اآلثــار فــي الماضــي ، هنن التــي
. وقد أشير في المذكرة اإليضاحية إلى أنه ال مانع من حذف هـاذ الـنص مـن  ( 01861) «يقابل ا ما دفعه من اهنجرة

.  ( 01860) المشــروع إذا أن حكمــه يســتخلص مــن القواعــد العامــة ، وقــد حــذف فعــاًل ل ــذا الســبب فــي لجنــة المراجعــة
أن للمحكمــة أن  –وهــو الســبب الغالــب لطلــب الفســخ  –م فــي فســخ اإليجــار لعــدم دفــع اهنجــرة وقــد قــدمنا عنــد الكــال

تقدر أسباب الفسخ فتفسخ اإليجار أو ال تفسخه ، وقد يوجد شرط في العقد يحتم الفسخ على درجات متفاوتة وبينـا 
، وهــذا يرجــع لطبيعــة  ، كمـا تقــول المــذكرة اإليضـاحية ( 01863) . ولـيس للفســخ أثــر رجعــي ( 01862) أثـر هــذا الشــرط

                                                 

 199فقةرة  1أو االتفا  الصريح مع استئناس بمواعيد اإلخالء القانونيةة ) جيةوار  ( ويراعى في تقدير مدة الخلو العرف 19918) 
وإذا قدر التعويض تقديًرا اجتهاديًا لم يةرد منةه شةيء للمسةتأجر  –(  141فقرة  19بالنيول وريبير  – 432فقرة  1بودري وفال  –

ا ، والتي كان تقديرها فرضيًا مةن أول األمةر ، وحتةى لةو حتى لو أجرت العين قبل انقضاء مدة الخلو التي أخذ عنها المؤجر تعويضً 
فقةرة  1بةودري وفةال  – 198فقةرة  1جيةوار  – 322لم تنقص األجرة الجديدة عةن األجةرة القديمةة ) جرانمةوالن فةي العقةود فقةرة 

ئي بةالتعويض مقةدًرا ( . على أنه إذا لةم يصةدر حكةم نهةا 218فقرة  Louageالفظ  4انظر عكس ذلك أنسيكلوبيدي داللوز  – 439
على هذا األساس ، فإنه يجوز للمستأجر أن يثبت أن المؤجر لم يلحقه أي ضرر ، كأن أجر العين بعد الفسةخ فةوًرا بةأجرة أعلةى فةال 

ا أقةل كةأن أجةر العةين بةأجرة ( ، أألو أنةه يسةتحق تعويًضة 22ص 13م 1892ينةاير سةنة  8يستحق أي تعويض ) اسةتئناف مخةتلط 
رة أقل يسيًرا وكانت مدة الخلو أقل من المتوقع فيستحق تعويًضا أقل . ولكن عبء اإلثبات في هذا يقع علةى المسةأجر مساوية أو بأج

جازيةت  1831مايو سةنة  21نقض فرنسي  – 218فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 141فقرة  19) بالنيول وريبير 

 31م 1829نةوفمبر سةنة  1يؤجر العين لرا ب في استئجارها ) اسةتئناف مخةتلط ( ، أو أنه تعنت فلم  29 – 2 – 1831دى باليه 
 ( . 12ص 18م 1832يناير سنة  29( ، أو أن المؤجر استعمل العين فيستنزل ما يقابل هذا االنتفاع ) استئناف مختلط  18ص

رة ، فيسةتطيع بةذلك تحديةد التعةويض الةالزم . وقد يلجأ المؤجر إلى طريقة عملية ، وهي إيجار العين بالمزاد العلني مهما قلةت األجة
ويالحظ أن المؤجر  ير ملزم بطلب الفسخ إذا لم يقم المستأجر بالتزاماتةه ، بةل يجةوز أن يطلةب التنفيةذ العينةي فيبقةى المسةتأجر فةي 

 32م 1841يناير سنة  1تلط العين ، ويطالبه بتنفيذ طلب األجرة عن مدة الخلو والفر  بين األجرتين في المدة الباقية ) استئناف مخ
 ( . 388وانظر اإليجار للمؤلف  – 82ص

 في الهامل . 228ص – 129ص 1( مجموعة األعمال التحضيرية  19919) 

وقد ورد في التقنين المدني العراقي نص يقابةل الفقةرة األولةى  –في الهامل  128ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  19911) 
إذا أخةل أحةد الطةرفين »مةدني عراقةي ويجةري علةى الوجةه اآلتةي :  292وهو نص المادة  من النص المحذوف وفي نفس المعنى ،

بااللتزامات التي يفرضها عليه عقد اإليجار ، كان للطرف اآلخر أن يطلةب فسةخ العقةد مةع التعةويض إن كةان لةه محةل ، وذلةك مةن 
مةةؤجر مةةع االحتفةةاظ لةةه ببةةدل العطةةل والضةةرر عنةةد تفسةةخ اإلجةةارة لمصةةلحة ال»تقنةةين الموجبةةات والعقةةود اللبنةةاني علةةى مةةا يةةأتي : 

 –ثانيًةا  –إذا استعمل المستأجر الشيء المأجور لمنفعة  ير التي أعد ألجلهةا بحسةب ماهيتةه أو بمقتضةى االتفةا   –االقتضاء : أوالً 
وأحكام « . ) إذا لم يدفع ما استحق من بدل اإليجار –إذا أهمل المستأجر المأجور على وجه يفضي إلى  إلحا  ضرر هام به . ثالثًا 

 التقنين اللبناني هذه تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

فةةإذا كةةان الشةةرط الفاسةةخ الصةةريح ال يعنةةي مةةن اإلطةةار ، وبةةج علةةى مةةن يطلةةب الفسةةخ مةةن  – 419( انظةةر آنفًةةا فقةةرة  19912) 
مةدني ( . وانظةر فةي وجةوب اإلعةذار فةي عهةد التقنةين المةدني القةديم   119مالمتعاقدين أن يعذر المتعاقد اآلخر قبل رفع الةدعوى ) 

 1989رقةةم  29المحامةةاة  1824يونيةةه سةةنة  21عكةةس ذلةةك بنةةي مةةزار  – 441ص 44م 1821مةةايو سةةنة  12اسةةتئناف مخةةتلط 
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. و ترتــب علــى ذلــك ، كمــا قــدمنا فــي  ( 01864) عقــد اإليجــار ف ــو عقــد زمنــي ، ومــا نفــذ منــه ال يمكــن الرجــوع فيــه
التقابل ، أن المستأجر إذا كان قد عجل اهنجرة عن مدة تلي فسخ اإليجار استردها بعد حكـم مـا قـد يحكـم بـه عليـه 

خالء العين ، وإذا كان للمؤجر أجرة مستحقة عن مـدة سـابقة علـى من تعو ض بسبب الفسخ أو بسبب التأخر في إ
 . ( 01865) الفسخ استوفاها

. وفقـد  ( 01866) وقد يكون هالك العين المؤجرة هو سـبب انفسـاخ العقـد ، وقـد سـبا بيـان حكـم هـذا ال ـالك
انتقـال ملكتي ـا ، يفسـخ  المؤجر لملكية العين المؤجرة سواء كان الفقد مادًيا كما في هالك العـين أو قانونًيـا كمـا فـي

بوجه عام عقد اإليجار . وانتقال ملكية العين من أهم أسباب انت اء اإليجـار ، فنسـتبقيه لبحثـه تفصـياًل فيمـا يلـي . 
ــا لــذلك . ومــن أهــم أســباب فقــد  وقــد يفقــد المــؤجر ملكيــة العــين المــؤجرة هنســباب أخــرى ، فيفســخ عقــد اإليجــار تبًع

 الملكية للمنفعة العامة ، وفسخ العقد الذي يملك المؤجر بموجبه العين المؤجرة . المؤجر لملكية العين نزع هذه

فإذا نزعت ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة عدت في حكم ال الكة هالًكا كلًيا ، وال الك هنا ليس مادًيا 
و ترتـب علـى ذلـك أن  ، و كون له حكم ال ـالك المـادي بسـبب أجنبـي ., ( 01867) كما قدمنا ، بل هو هالك قانوني

                                                                                                                                                                    

 49م 1821سةنة ديسةمبر  4وانظر في إمكان طرد المستأجر بعد الفسخ عن طريق القضاء المستعجل اسةتئناف مخةتلط  – 112ص
 . 221ص 49م 1821مارس سنة  3 – 91ص

 – 242عبةد البةاقي فقةرة  حعبد الفتا – 191اإليجار للمؤلف فقرة  – 211فقرة  Louageلفظ  4( أنسيكلوبيدي داللوز  19914) 

ثةر رجعةي ، وهناك رأي يذهب إلى أن  اإليجار يفسخ حتى بالنسبة إلى ماضةي فيكةون للفسةخ أ – 244عبد المنعم فر  الصدة فقرة 
ولكن ال يرد المؤجر األجرة عن المدة التي انتفع بها المستأجر بةالعين ألنهةا أصةبحت مسةتحقة لةه ، ال بنةاء علةى عقةد اإليجةار الةذي 
فسخ ، بل بناء على أنها تعةويض عةن انتفةاع المسةتأجر بةالعين . وهةذا مةا قررتةه محكمةة االسةتئناف الوطنيةة ، فقةد قضةت بأنةه مةن 

ة  في مواد اإليجار أن فسخ عقد اإليجار يترتب عليه إلغةاؤه وإعةادة الحالةة إلةى مةا كانةت عليةه قةبالً ، وتسةري نتةائج المبادل المقرر
الفسخ من وقت حصوله على المدة الالحقة عليه ، فال يلزم المستأجر بدفع األجرة عن هذه المدة بحية  إذا دفعةت أجةرة عنهةا وجةب 

اإليجار فإن األجرة ال تكون مسةتحقة للمةؤجر إال باعتبةار أنةه انتفةع  دللمدة السابقة على فسخ عقعلى المؤجر أن يردها . أما بالنسبة 
بالعين المؤجرة عن هذه المدة بحي  إذا دفعت أجرة عنها وجب على المةؤجر أن يردهةا . أمةا بالنسةبة للمةدة السةابقة علةى فسةخ عقةد 

ر أنةةه انتفةةع بةةالعين المةةؤجرة ، وال يلةةزم المسةةتأجر بشةةيء منهةةا إال بمقةةدار اإليجةةار فةةإن األجةةرة ال تكةةون مسةةتحقة للمةةؤجر إال باعتبةةا
وانظر أيًضا في هذا المعنى سليمان مرقس  – 141ص  89رقم  1المحاماة  1821يونيه سنة  28انتفاعه بالعين ) استئناف وطني 

أو أجةرة يتبةين فةي أن األجةرة مضةمونة ( . وقد قدمنا أن الفةر  مةا بةين اعتبةار األجةرة عةن الماضةي تعويًضةا  391ص 219فقرة 
بامتياز وحبس وحجز تحفظي والتعويض  ير مضمون بشيء من ذلك ، ولكن التعويض من جهة أخرى ال يتقادم إال بخمةس عشةرة 

 ( . 22وانظر آنفًا فقرة  – 1هامل  391ص 219سنة أما األجرة فتتقادم بخمس سنوات فقط ) سليمان مرقس فقرة 

كةةوالن وكابيتةةان ودى  – 143فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 142فقةةرة  11بيةةدان  – 1481فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19913) 
هذا وقد يفسخ عقد اإليجار ومع ذلك يبقى المستأجر في العةين بعةد الفسةخ  – 1249فقرة  2جوسران  – 1931فقرة  2المورانديير 

ر قد تجدد تجدًدا ضمنيًا على النحةو الةذي سةنراه عنةد الكةالم بعلم المؤجر ودون معارضة منه ، فيجوز أن يحمل ذلك على أن اإليجا
 ( . 414ص 144رقم  298المحاماة  1848مارس سنة  1في ا لتجديد الضمني ) مصر الوطنية مستعجل 

 . 143فقرة  19( بالنيول وريبير  19911) 

 وما بعدها . 241( انظر آنفًا  19911) 

 . 241( انظر آنفًا فقرة  19912) 
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عقــد اإليجــار ينفســخ ، وال يجــوز للمســتأجر أن يطالــب المــؤجر بتعــو ض ، ولكــن لــه أن يأخــذ تعو ًضــا مســتقاًل مــن 
 . ( 01868) نازع الملكية طبًقا هنحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة

، كتحقـا شـرط فاسـخ وإذا فسخ العقد الـذي يملـك المـؤجر بموجبـه العـين المـؤجرة لسـبب مـن أسـباب الفسـخ 
علقت عليه ملكية المؤجر ، أو عدم قيام المؤجر بااللتزامات الناشـئة مـن عقـد تملكـه وفسـخ هـذا العقـد تبًعـا لـذلك ، 
أصــبح المــؤجر غيــر مالــك للعــين ، وجــاز للمســتأجر أن يطلــب فســخ عقــد اإليجــار لعــدم تمكــن المــؤجر مــن القيــام 

فـًذا فـي حـا مـن آلـت إليـه الملكيـة ، إذا كـان ثابـت التـار خ قبـل زوال . على أن اإليجار يكـون نا ( 01869) بالتزاماته
. وفـي  ( 01871) سبب ملكية المؤجر ولم يكن هناك تواطؤ بين المؤجر والمستأجر على النحو الـذي بينـاه فيمـا تقـدم

ن المسـتأجر هذه الحالة ال يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ اإليجار ، بل يبقى العقد قائًما إلى انقضاء مدته فيما بي
 . ( 01870) ومن آلت إليه ملكية العين المؤجرة
                                                 

مةن قةانون  2وقد قضت محكمةة الةنقض بةأن المسةتأجر يسةتحق تعويًضةا بموجةب المةادة  – 389( اإليجار للمؤلف فقرة  19919) 
، حتى لو كانت مدة اإليجار األصةلية قةد انقضةت قبةل نةزع الملكيةة وكةان اإليجةار  1891ديسمبر سنة  23نزع الملكية الصادر في 

( . وقضةت أيًضةا بةأن  113ص 29رقةم  19مجموعة أحكام النقض  1818يونيه سنة  21ممتًدا تلقائيًا بحكم القانون ) نقض مدني 
نزع الملكيةة للمنفعةة العامةة كمةا يكةون بطريةق مباشةر بإتبةاع القواعةد واإلجةراءات التةي قررهةا قةانون نةزع الملكيةة للمنفعةة العامةة 

ن أيًضةةا بطريةةق  يةةر مباشةةر : إمةةا تنفيةةذًا ، يمكةةن أن يكةةو 1841يونيةةه سةةنة  19والمعةةدل فةةي  1892إبريةةل سةةنة  23الصةةادر فةةي 
للمرسوم الصادر باعتماد خط التنظيم قبل صدور مرسوم نزع الملكية وذلك باتفا  الحكومة مباشرة مع أصحاب الشأن ، وإما بضةم 

يةة المةذكور . وذلةك الحكومة إلى المال العام عقاًرا مملوًكا ألحد األفراد دون أن تتخذ اإلجةراءات المنةوه عنهةا فةي قةانون نةزع الملك
ألن االستيالء في هذه الحاالت األخيرة يستتبع نزع ملكية العقار بالفعل ونقل الحيازة من المالةك األصةلي إلةى الدولةة ، فيتحقةق بهةذا 

ألولةي حكمه تماًما . وإذن فيتولد عنه ، أسوة بنزع الملكية بالطريق العادي ، جميع الحقو  المنصوص عنها في القانون المشار إليه 
الشأن من مالك ومستأجرين وأصحاب حق المنفعة و يرهم . وال يؤثر في ذلك أن نزع الملكيةة لةم يصةدر بةه مرسةوم ، ألن الةنص 
الوارد بالمادة الخامسة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، حةين أشةار إلةى هةذا المرسةوم وإلةى نشةره فةي الجريةدة الرسةمية ، لةم 

حكم نقل العقار المنزوعة ملكيته إلى ملك الدولة وإضافته إلى المنافع العمومية من يوم نشر المرسةوم ، بغةض يقصد بذلك إال تقرير 
ال النظر عن دفع المقابل بعد االتفا  عليه أو تقديره . فإذا لم تر الدولةة داعيًةا لهةذا المرسةوم ، واكتفةت باالتفةا  وديًةا مةع المالةك ، فة

ا في عدم تطبيق قانون نزع الملكية وإسقاط حقو  المستأجرين وأصحاب المنفعة التي رعاها القةانون يمكن أن يكون هذا االتفا  سببً 
المذكور ونظمها قبل هذا المالك . فإذا سارع المالك في هذه الحالة إلى االتفا  على الثمن دون أن يدعو المستأجرين للجلسة المحددة 

الذي لحق بهم مباشرة من نةزع الملكيةة ، فةإن المسةتأجر لةه أن يرجةع علةى المالةك لذلك ليطالبوا بحقوقهم في التعويض عن الضرر 
 32رقةةم  3مجموعةةة عمةةر  1834إبريةةل سةةنة  11المةةؤجر بةةالتعويض عمةةا لحقةةه مةةن الضةةرر بسةةبب نةةزع الملكيةةة ) نقةةض مةةدني 

 ( . 123ص

يس هو عما فاته مةن منفعةة العةين المةؤجرة وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن التعويض المستحق للمستأجر عن نزع الملكية ل
 8في المدة الباقية من اإليجار ، بل عما لم يستطع تجنبه من خسارة بانتقاله من العةين المةؤجرة إلةى عةين أخةرى ) اسةتئناف مخةتلط 

اف وانظةةر فةةي اسةةتحقا  المسةةتأجر لتعةةويض مسةةتقل بسةةبب نةةزع ملكيةةة العةةين المةةؤجرة اسةةتئن –(  229ص 31م 1844مةةايو سةةنة 
 . 43ص 13م 1832يناير سنة  1مختلط 

 ( . 283ص 24م 1811مايو سنة  4( ولكن ال ينتهي اإليجار من تلقاء نفسه ) استئناف مختلط  19918) 

 . 43( انظر آنفًا فقرة  19929) 

. أما إذا أبطل عقد تملك المؤجر فإنه يصبح  يةر مالةك للعةين  381سليمان مرقس فقرة  – 381( اإليجار للمؤلف فقرة  19921) 
المؤجرة بأثر رجعي ، ويكون حكم اإليجار الصادر منه قبل اإلبطال هةو حكةم اإليجةار الصةادر مةن الحةائز للعةين . فيكةون اإليجةار 

ين بعد اإلبطال متى كان المستأجر حسن النية ) انظر آنفًةا فقةرة وهو من آلت إليه ملكية الع –صحيًحا ونافذًا في حق المالك الحقيقي 
14 . ) 
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 أسباب أخرى لزوال العقد بسبب زوال االلتزام : -494

 وهناك أسباب أخرى لزوال العقد تترتب على زوال االلتزام . ونذكر من هذه اهنسباب ثالثة :

رد االلتـزام إلـى الحـد المعقـول  صيرورة االلتزام في عقد اإليجار مرهًقا بسبب حادث طارئ ، و ترتب على ذلـك -1
ممــا قــد يســتتبع إن ــاء عقــد اإليجــار ، وهــذا مــا يســمى بفســخ اإليجــار للعــذر ، وهنهميــة هــذا الســبب تســتبقيه لبحثــه 

 تفصياًل فيما يلي .

تحقا شرط فاسخ علا عليه التزام المؤجر أو التزام المستأجر : وقد سـبا أن بينـا أنـه يجـوز أن يعلـا المـؤجر  -2
ر علــى شــرط فاســخ كــأن يشــترط فســخ اإليجــار إذا تــزوج ابنــه حتــى يســتطيع هــذا ســكنى العــين ، و جــوز أن اإليجــا

يعلا المستأجر استئجاره للمنزل على شرط أال  يشتري منـزاًل آخـر يسـعى لشـرائه . ف ـذا شـرط ف اسـخ ، قـد يتحقـا 
،  ( 01872) اإليجـار قبـل انقضـاء مدتـهو تزوج ابن المؤجر أو يشتري المسـتأجر المنـزل الـذي يسـعى لشـرائه فينفسـخ 

،  ( 01873) وقد ال يتحقا فيبقى اإليجار سارً ا إلى ن اية المدة . والشرط الفاسخ في اإليجار ال يكون له أثر رجعـي
) كمــا هــو اهنمــر فــي فســخ عقــد اإليجــار ولــنفس الســبب . فاإليجــار عقــد زمنــي ، ومــا نفــذ منــه ال يمكــن الرجــوع فيــه

01874 ) . 

                                                                                                                                                                    

وكذلك الحكم فيما لو استحقت العين المؤجرة ، فإن اإليجار يكون صادًرا من حائز للعين  ير مالك . وقةد ورد فةي تقنةين الموجبةات 
إذا نزعةت ملكيةة »مةن هةذا التقنةين بأنةه  188ة والعقود اللبناني نةص فةي هةذه المسةألة يقضةي بخةالف هةذا الحكةم ، إذ تقضةي المةاد

إلجةارات الجاريةة أو أن يفسةخ العقةد ، وإنمةا يلزمةه فةي الحالةة بدعوى االستحقا  ، فالمستحق يكةون مخيةًرا بةين أن يبقةى االمأجور 
بطلةةب األجةةرة  الثانيةةة إعطةةاء المهلةةة المقةةررة إذا كةةان المسةةتأجر حسةةن النيةةة . وال يحةةق للمسةةتأجر أن يرجةةع علةةى  يةةر المةةؤجر

 « .والتعويضات الواجبة له عند االقتضاء

( وإذا تحقق الشرط الفاسخ ، فاألصل أن ينفسخ اإليجار بمجرد تحقق الشرط دون حاجة إلى التنبيه باإلخالء في مواعيةد  19922) 
مةن أن يتفقةا علةى وجةوب  معينة ، وهذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة في تحقيق اشةرط الفاسةخ . ولكةن هةذا ال يمنةع المتعاقةدين

مةدني أن المتعاقةدين إذا اتفقةا علةى شةرط فاسةخ يقضةي  192التنبيه باإلخالء في مواعيد يحددانها ، وقد افتةرض القةانون فةي المةادة 
بانفساخ اإليجار إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين ، إنما أرادا عند تحقق الشرط أن ينبةه المةؤجر علةى المسةتأجر بةاإلخالء فةي 

مدني . وهذا مجرد افتراض يجةوز للمتعاقةدين اسةتبعاده والرجةوع إلةى تطبيةق القواعةد العامةة ، وذلةك  114لمواعيد المبينة بالمادة ا
بأن يتفقا على عدم وجوب التنبيه باإلخالء عند تحقق الشرط الفاسةخ . فةإذا لةم يوجةد نةص خةاص فةي القةانون ، وجةب الرجةوع إلةى 

انفسةاخ اإليجةةار بمجةةرد تحقةةق الشةةرط الفاسةخ دون حاجةةة إلةةى التنبيةةه بةاإلخالء ، وذلةةك مةةا لةةم يتفةةق القواعةد العامةةة ، وهةةي تقضةةي ب
وانظةر  – 281المتعاقدان على وجوب التنبيه باإلخالء في المواعيد التي يحددانها ) انظر قريبًا من هذا المعنى سليمان مرقس فقةرة 

مدني عند تحقق الشرط الفاسةخ عبةد الفتةاح عبةد البةاقي  114عيد المبينة بالمادة عكس ذكل وأنه يجب دائًما التنبيه باإلخالء في الموا
 ( . 111ص 442فقرة 

 . 243فقرة  Louageلفظ  4( انسيكلوبيدي داللوز  19924) 

 . 19( انظر في ذلك آنفًا فقرة  19923) 
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. فــإذا ورث المســتأجر  ( 01875) وقــد ينت ــي اإليجــار أيًضــا بــأن يــزول االلتــزام فيــه باتحــاد الذمــةاتحــاد الذمــة :  -9
المؤجر ، أو ورث المؤجر المستأجر ، أو اشترى المستأجر العين المؤجرة فحل محل المؤجر ، انت ى اإليجار قبل 

ثر رجعـي ، كمـا إذا اشـترى المسـتأجر انقضاء مدته باتحاد الذمة . وإذا كـان السـبب فـي اتحـاد الذمـة قـد زال أثـره بـأ
العين المؤجرة ثم فسخ البيع لعدم دفع الثمن ، اعتبر اإليجار كأنه لم ينته أصاًل ، ووجـب علـى المسـتأجر أن يـدفع 

. أمـا إذا  ( 01876) اهنجرة التي لم يدفع ا عن المـدة الماضـية وأن يـوفي بالتزاماتـه كمسـتأجر إلـى ن ايـة مـدة اإليجـار
الذمة قد زال بدون أثر رجعي ، كمـا إذا اشـترى المسـتأجر العـين ثـم باع ـا بعـد ذلـك ، فـإن هـذا ال كان سبب اتحاد 

 . ( 01877) يؤثر في انت اء اإليجار باتحاد الذمة

 ما استبقى من أسباب اإليجار :  -495

العــين المــؤجرة هــذا وقــد اســتبقينا أهــم أســباب اإليجــار لبحث ــا بالتفصــيل ، وهــي انقضــاء مــدة اإليجــار وانتقــال ملكيــة 
مــــوت المســــتأجر ، وإعســــاره ، وتغييــــر  –كتطبيقــــات خاصــــة  –والعــــذر الطــــارئ . و نطــــوي تحــــت العــــذر الطــــارئ 

الموظف أو المستخدم محل إقامته . أما إذا وجدت للمؤجر حاجة شخصية للعـين فـال يعتبـر هـذا عـذًرا طارًئـا ، وال 
 . ( 01878) كيجوز انت اء اإليجار ل ذا السبب إال إذا اتفا على ذل

ونقســم هــذه اهنســباب قســمين . نضــع فــي القســم اهنول من مــا انقضــاء المــدة وهــو الســبب المــألوف النت ــاء 
اإليجـار . ونضــع فــي القســم الثــاني الســببين اآلخــر ن اللــذين ينت ـي ب مــا اإليجــار قبــل انقضــاء مدتــه ، وهمــا انتقــال 

انت ـاء اإليجـار بانقضـاء مدتـه . ) ثانًيـا ( انت ـاء اإليجـار ملكية العين المـؤجرة والعـذر الطـارئ . فنبحـث : ) أواًل ( 
 قبل انقضاء مدته .

                                                 

الةذي تسةتند إليةه الطاعنةة  ( وقد قضت محكمة النقض بأنه كان الحكم قد خلةص فةي قضةائه إلةى اعتبةار أن عقةد اإليجةار 19921) 
صار ال وجود له بشراء المستأجر للعين المؤجرة إليه ، ومن ثم تكون دعوى اإلخالء على  ير أساس ، فإن هةذا الةذي قةدره الحكةم 

جةة ال خطأ فيه . ذلك أنه بعد أن أقامت المحكمة قضاءها على انتهاء عقد اإليجار يكون في  ير محله اعتمادها على هةذا العقةد ، بح
نوفمبر سنة  29أن للمؤجر حتى لو كان  ير مالك الحق في طلب إخالء المستأجر إذا تأخر في دفع األجرة المستحقة ) نقض مدني 

 ( . 121ص 29رقم  3مجموعة أحكام النقض  1812

 . 1431فقرة  1( بودري وفال  19921) 

 . 383وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  – 1231فقرة  1( بودري وفال  19922) 

انتهةاء اإليجةار ألهميتهةا ، وتةرك مةا عةداها مةن »( وهذه هي األسةباب التةي ذكرهةا التقنةين المةدني الجديةد تحةت عنةوان  19929) 
 األسباب للقواعد العامة . ولم يراع التقنين المدني الجديد ، فيما أورده من أسباب انتهةاء اإليجةار ، ترتيبًةا خاًصةا . بةل هةو أورد أوالً 

التةةي أوردهةةا التقنةةين المةةدني القةةديم ، فةةذكر انقضةةاء المةةدة ، ثةةم ذكةةر األسةةباب المتعلقةةة بالمسةةتأجر وهةةي موتةةه وإعسةةاره ،  باألسةةبا
فاألسباب المتعلقة بالعين المةؤجرة وهةي انتقةال ملكيتهةا . ثةم أورد بعةد ذلةك مةا اسةتحدثه مةن األسةباب ، فةذكر العةذر الطةارل بةد أن 

ر حاجة شخصية للعين ، ثم ذكر تطبيقًا خاًصا للعذر الطارل هو تغييةر الموظةف أو المسةتخدم محةل استبعد من نطاقه أن تجد للمؤج
 إقامته .
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 انتهاء اإليجار بانقضاء مدته -الفرع األول

، فالبـد مـن أن ينت ـي إذا انقضـت مدتـه . وقـد ينت ـي  ( 01879) اإليجـار كمـا قـدمنا عقـد مؤقـتمسألتان :  – 496
اإليجار ، سـواء بانقضـاء مدتـه أو بـأي سـبب آخـر ، ومـع ذلـك يبقـى المسـتأجر فـي العـين المـؤجرة برضـاء المـؤجر 

 فيجدد اإليجار تجديًدا ضمنًيا .

 لإليجار .( التجديد الضمني  2( كيف ينت ي اإليجار بانقضاء مدته . )  1فنبحث إذن مسألتين : ) 

 كيف ينتهي اإليجار بانقضاء مدته-المبحث األول

قــدمنا أن المتعاقــدين فــي اإليجــار إمــا أن يتفقــا علــى تحديــد مــدة معينــة ، وإمــا أن يعقــدا اإليجــار فرضصصان :  -497
 . ( 01881) لمدة غير معينة أو يسكتا عن تحديد المدة أو ينعذر إثبات المدة التي يدعي ا أي من ما

 المتعاقدان اتفقا على تحديد مدة معينة -المطلب األول

 الطرق المختلفة لتحديد المدة : -498

( يحددان مـدة  2( يحددان مدة ينت ي بانقضائ ا العقد . )  1يحدد المتعاقدان المدة عادة بإحدى طرق ثالث : )  
(  9بأجـــل محـــدد . ) ينت ـــي بانقضـــائ ا العقـــد بشـــرط أن ينبـــه أحـــدهما علـــى اآلخـــر بـــاإلخالء قبـــل انقضـــاء المـــدة 

يحددان مدة مقسمة إلى آجال معينة . و جـوز لكـل مـن المتعاقـدين أن ينبـه علـى اآلخـر بـاإلخالء قبـل انقضـاء أي 
 أجل من هذه اآلجال .

                                                 

 . 113( انظر آنفًا فقرة  19928) 

مةن هةذا  999( وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد يشتمل على نص ينتظم هذين الفرضةين فكانةت المةادة  19999) 
ينتهي اإليجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ، دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء ، ما لةم يكةن  -1»اآلتي : المشروع تجري على الوجه 

مشترًطا في العقد أن اإليجار يمتةد مةدة أخةرى ، محةددة  يةر محةددة ، عنةد عةدم التنبيةه بةاإلخالء فةي ميعةاد معةين قبةل انقضةاء مةدة 
وقد حذف الجزء « . هي التي تسري 211و كان العقد لمدة  ير محددة ، فإن أحكام المادة فإذا لم تحدد مدة اإليجار ، أ -2اإليجار . 

مةدني (  411مةن المشةروع ) يقابلهةا م 211األخير من الفقرة األولى والفقرة الثانية كلها في لجنة المراجعة ، اكتفاء بتطبيةق المةادة 
وانظةةر  –(  122ص 3قةةد اإليجةار ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية وبتطبيةق القواعةد العامةة فةي طةةر  تحديةد المةدة المعينةة فةي ع

 التالي .  لالهام

هذا ويالحظ أن كل ما سنذكره في انتهاء ا إليجار بانقضاء المدة إنما يكةون حية  ال يتعةارض ذلةك مةع التشةريعات االسةتثنائية التةي 
فمةا دامةت هةذه التشةريعات قائمةة ، وجةب إتباعهةا دون  تقضي فةي أحةوال كثيةرة بامتةداد اإليجةار بحكةم القةانون بعةد انقضةاء مدتةه .

 األحكام التي سيأتي ذكرها هنا . وسنتناول هذه التشريعات االستثنائية عند الكالم في إيجار األماكن وفي إيجار األراضي الزراعية .
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 تحديد مدة ينتهي بانقضائها العقد -0

 نصوص قانونية :  -499

انت ـاء المـدة المعينـة فـي العقـد دون حاجـة ينت ـي اإليجـار ب»من التقنين المدني على ما يـأتي :  118تنص المادة 
 ( 01882) 981/140و 982/164. و قابل النص في التقنين المدني القـديم المـادتين  ( 01880) «إلى تنبيه باإلخالء

. 

وفــي التقنــين المــدني  – 161و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م
 . ( 01883) 110وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م – 441المدني العراقي م وفي التقنين – 114الليبي 

 انتهاء اإليجار بمجرد انقضاء المدة دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء : -511

و خلص من النص السـالف الـذكر أن المتعاقـدين إذا اتفقـا علـى تحديـد مـدة فـي العقـد ينت ـي بانقضـائ ا اإليجـار ،  
. فــال حاجــة إذن  ( 01884) بــذلك أن العقــد ينت ــي بمجــرد انقضــاء المــدة المحــددة دون أي إجــراء آخــرفإنمــا ير ــدان 

 . ( 01885) للتنبيه باإلخالء ، ما دام التنبيه ليس مشترًطا في العقد
                                                 

ينتهي اإليجةار بانتهةاء  -1»من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  999: ورد هذا النص في المادة   تاريخ النص(  19991) 
المدة المحددة في العقد ، دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء ، ما لم يكن مشترًطا فةي العقةد أن اإليجةار يمتةد إلةى مةدة أخةرى ، محةددة أو 

كةان العقةد لمةدة  فإذا لم تحةدد مةدة اإليجةار ، أو -2 ير محددة ، عند عدم التنبيه باإلخالء في ميعاد معين قبل انقضاء مدة اإليجار . 
وفي لجنة المراجعة حذف الجزء األخير مةن الفقةرة األولةى والفقةرة الثانيةة « . هي التي تسري 211 ير محددة ، فإن أحكام المادة 

من المشروع ، وأصبح النص بعةد هةذا الحةذف مطابقًةا لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ،  211كلها اكتفاء بتطبيق المادة 
)  189، ثةةم مجلةةس الشةةيوخ تحةةت رقةةم  121فةةي المشةةروع النهةةائي . ووافةةق عليةةه مجلةةس النةةواب تحةةت رقةةم  122رقمةةه وصةةار 

 ( . 124ص – 121ص 3مجموعة األعمال التحضيرية 

 : ال احتيا  للتنبيه بإخالء 491/329: ينتهي اإليجار بانقضاء المدة المتفق عليها . م 492/312م التقنين المدني القديم(  19992) 
 المحل إذا كانت مدة اإليجار معينة في العقد .

 ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .

 التقنينات المدنية العربية األخرى :(  19994) 

 ) مطابق ( . 111م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 182م التقنين المدني الليبي

ينتهي اإليجار بانتهاء المدة المحددة في العقد دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء ، ما لم يكن مشةترًطا  -1:  228م التقنين المدني العراقي
ف ي القد أن اإليجار يمتد إلى مدة أخرى محددة أو  ير محددة عند عدم التنبيه باإلخالء في ميعاد معين قبل انقضاء مةدة اإليجةار . 

 . 231ان العقد لمدة  ير محددة ، طبقت أحكام المادة فإذا لم تحدد مدة اإليجار أو ك -2

 –وأحكةام التقنينةين متفقةة  –) ونص التقنين العراقي يطابق نص المشروع التمهيدي للتقنين المصري وهو النص الذي أسةلفنا ذكةره 
 وما بعدها ( . 881انظر عباس حسن الصراف فقرة 

ة األشياء تنتهي حتًما عند حلول األجل المتفق عليه بين المتعاقدين بدون حاجة إلى : إن إجار 189متقنين الموجبات والعقود اللبناني 
 طلب التخلية ، مع مراعاة االتفا  المخالف إذا وجد ومراعاة األحكام المختصة بإيجار األراضي الزراعية .

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .
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فإذا انقضت المدة المحددة وانت ى عقد اإليجار بانقضـائ ا علـى النحـو المتقـدم ، وبقـي المسـتأجر مـع ذلـك 
ة دون رضــاء المــؤجر ، فإنــه ال يعــد مســتأجًرا بــل مغتصــًبا ، إذ ال ســند لــه فــي البقــاء فــي العــين ) فــي العــين المــؤجر 

ocaupant sans tire و جــب أن يكــون الحكــم مشــمواًل بالنفــاذ  ( 01886) ( ، و جــوز الحكــم عليــه بــاإلخالء ،
كـون التعـو ض عـادة ، و  ( 01888) . كما يجوز الحكـم عليـه بـالتعو ض ( 01887) مرافعات 161المعجل طبًقا للمادة 

 . ( 01889) أجرة المثل عن المدة التي بقي في ا المستأجر في العين بعد انت اء اإليجار

                                                                                                                                                                    

. وينتهي اإليجار بانقضاء مدته حتى لو  22ص 4المجموعة الرسمية المختلطة  1929يناير سنة  23( استئناف مختلط  19993) 
كانت العين المؤجرة دكانًا أقام فيه المستأجر تجارته ، وليس لهةذا أن يحةتج بحقةه المعنةوي فةي المتجةر السةتيفاء اإليجةار ) اسةتئناف 

( ، وذلةك مةع مراعةاة مةا يقضةي بةه قةانون إيجةار األمةاكن مةن امتةداد اإليجةار بحكةم  412ص 49م 1821مةارس سةنة  49مختلط 
 القانون . 

مةارس سةنة  22اسةتئناف مخةتلط  – 89ص 28رقةم  1مجموعةة أحكةام الةنقض  1838ديسةمبر سةنة  11( نقض مدني  19991) 
الحقةو   1893سةبتمبر سةنة  18الزقةازيق  – 192ص 1الحقو   1981مايو سنة  1المنصورة الجزئية  – 229ص 13م 1892
 241رقم  14المحاماة  1842ديسمبر سنة  2دمياط  – 899ص 384رقم  8المحاماة  1829نوفمبر سنة  12منوف  – 2ص 22
ويستوي أن يقتصر المتعاقدان على تحديد مدة معينة ، أو يحدداها ويذكرا أن العقد ينتهي بانقضائها ، أو يذكرا أ ن العقد  – 313ص

ائها دون تنبيةةه ، فكةل هةةذه الصةةور حكمهةا واحةةد وهةةو انتهةةاء العقةد بمجةةرد انقضةةاء المةدة المعينةةة ) منصةةور مصةةطفى ينتهةي بانقضةة
 ( . 282ص 229عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 192ص 249منصور فقرة 

دة اإليجةار أن ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا ذكر ف عقد اإليجار بةأن علةى المسةتأجر عنةد انقضةاء مة 19991) 
يخطر المؤجر بنيته في تجديد اإليجار أو في إنهائه ، ولم يقم المستأجر بإخطار المؤجر بنيته ، اعتبر اإليجار منتهيًا بمجرد انقضةاء 

هةذا  –(  11ص 39م 1841ديسمبر سنة  24مدته ، واعتبر المستأجر شا الً للعين دون سند بعد انتهاء اإليجار ) استئناف مختلط 
على المؤجر أن يلجأ إلى القضاء ، وال يجوز له استعمال القوة إلخرا  المستأجر من العين ، كان يقطع عنه النور أو الماء )  ويجب

 ( . 219سليمان مرقس فقرة  – 1482فقرة  1بودري وفال 

ين قبةل الميعةاد المنتظةر فاسةتطاع وقد تنقضي المادة في ميعاد متقدم على الميعاد المتفةق عليةه ، كمةا إذا أخلةى المسةتأجر السةابق العة
المستأجر الالحق أن يشغل العين قبل الميعاد الذي اتفق عليه مع المؤجر ، ففي هةذه الحالةة تحسةب المةدة مةن الوقةت الةذي تسةلم فيةه 

رقةم  11زيةت جا 1821المستأجر العين بالفعل ولو كان هذا الوقت متقدًما على ميعاد بدء اإلجارة ) استئناف مختلط أول يناير سةنة 
( . وعلى كل حال يجب على المستأجر إخالء العين المؤجرة بمجرد انقضاء المدة المحددة ، وال يجوز له االحتجا   134ص 181

في البقاء بأنه طلب أخذ العين بالشفعة ، إذ يجب أن يخلي العين أوالً ثم ينتظر الحكم بالشفعة ، فإن حكم له أخذ العين بنةاء علةى هةذا 
 ( . 22ص 19م 1831يناير سنة  11استئناف مختلط الحكم ) 

 . 3ص 11م 1989نوفمبر سنة  8( استئناف مختلط  19992) 

وقةد قضةى بأنةه يجةوز الحكةم بتعةويض علةى المسةتأجر المماطةل الةةذي  – 221ص 418فقةرة  1( أوبةري ورووإسةمان  19999) 
 ( . 22ص 193رقم  11جازيت  1821فبراير سنة  13يسوف في إخالء العين بعد انقضاء المدة ) مصر المختلطة 

إبريةل سةنة  21اإلسةكندرية الوطنيةة  – 193ص 89رقةم  2المجموعة الرسةمية  1891إبريل سنة  4( استئناف وطني  19998) 
 1892فبرايةر سةنة  11 – 11 – 1 – 81داللةوز  1983 ةنوفمبر سن 2نقض فرنسي  – 239ص 411رقم  19المحاماة  1842
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد قضى باستحقا  المؤجر التعويض مقابل حرمانه من  – 482 – 1 – 1819داللوز 

ناًدا إلى استمرار المستأجر في االنتفاع بهةذه األرض بغيةر رضةاء المةؤجر ، األمةر منفعة أرضه في المدة التالية النتهاء اإلجارة است
الذي يعد  صبًا ، فال يصح النعي عليه بأنه قد قضى بالتعويض دون تكليةف رسةمي ، إذ هةذه مسةئولية تقصةيرية ال يلةزم السةتحقا  

قامةت أسةبابه ، ولةم يكةن فةي القةانون نةص ملةزم بإتبةاع يلزم الستحقا  التعويض عنها التكليةف بالوفةاء . وإن تقةدير التعةويض متةى 
معايير معينة في خصوصه ، هو من سلطة قاضي الموضوع ، فإذا كان الحكم ، في تقةديره التعةويض الةذي قضةى بةه لمةؤجر علةى 

مرسةوم مستأجر استمر فةي وضةع يةده علةى األرض المةؤجرة دون رضةاء المةؤجر ، قةد اسةتهدى بفئةات اإليجةار السةنوية المقةررة ب
بقانون معلوم لكافة الناس لنشره في الجريدة الرسمية ، وبالعلم العام بارتفاع أجور األطيةان للحالةة االقتصةادية السةائدة فةي السةنوات 
المعاصرة والالحقة لعقد المستأجر ، وبقبول المستأجر لفئة اإليجار بواقع كذا جنيًها للفدان إذا استمر وضةع يةده علةى العةين برضةاء 
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. وحكـم قاضـي اهنمـور  ( 01891) بل يجوز للمؤجر أن يلجأ في إخالء العين إلى قاضي اهنمـور المسـتعجلة
ين المؤجرة بعـد انقضـاء المـدة ، فإذا ادعى المستأجر أن بقاءه في الع ( 01890) المستعجلة يجب أال  يمس الموضوع

لــه ســند ، كــأن ادعــى تجديــد اإليجــار تجديــًدا ضــمنًيا وكانــت الظــروف تجعــل دعــوى المســتأجر قابلــة للتصــديا بــأن 
يفي مثاًل في العين مدة طو لة بعد انقضـاء مـدة اإليجـار اهنول ، فقاضـي اهنمـور المسـتعجلة غيـر مخـتص بـالحكم 

ـــة هننـــه يتعـــر  ـــاك تجديـــد ضـــمني أم ال وهـــذا يمـــس بـــاإلخالء فـــي هـــذه الحال ـــى الحكـــم فيمـــا إذا كـــان هن ض بـــذلك إل
. وإنمــا يجــوز لقاضــي اهنمــور المســتعجلة أن يضــع العــين تحــت الحراســة القضــائية حتــى تبــت  ( 01892) الموضــوع

، وتــراد  ( 01894) . أمـا إذا ظ ــر أن دعــوى المســتأجر تجديـد العقــد غيــر جديــة ( 01893) محكمـة الموضــوع فــي النــزاع

                                                                                                                                                                    

ر ، فال يصح أن ينعي عليه أنه  أخل بحق المستأجر في الدفاع إذا اعتبر ضمن ما اعتبر به في تقدير التعويض بفئات اإليجار المؤج
ديسةمبر  11السنوي الواردة بذلك المرسوم بقانون الذي لم يكن بين أورا  الدعوى ولم يتمسك بةه أحةد مةن الخصةوم ) نقةض مةدني 

ا بأنه لما كان الواقع في الدعوى هو أن المستأجر قةد اسةتمر ( . وقضت أيضً  89ص 28رقم  1مجموعة أحكام النقض  1838سنة 
واضعًا يده على العين بعد انتهاء مدة اإلجارة ر م معارضة المؤجر ، ممةا يترتةب عليةه وجةوب اعتبةار وضةع يةده بغيةر سةند ، لمةا 

للمؤجر عن المدة الالحقة لنهاية عقد اإليجار هو األجةرة المتفةق  كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه ، إذ اعتبر أن ما يتعين القضاء به
مجموعةة  1811نةوفمبر سةنة  23عليها في العقد ، يكون قد أعمل حكم هذا العقد خالفًا للقانون الذي يقضةي بانتهائةه ) نقةض مةدني 

 ( . 1111ص 292رقم  1أحكام النقض 

نتفةاع بةالعين لقةوة قةاهرة ، إذ هةو مغتصةب والمغتصةب يضةمن ) سةليمان ويقضي على المستأجر بالتعويض حتى لةو تعةذر عليةه اال
 ( . 3هامل  381ص 219مرقس فقرة 

وقد يشترط المؤجر تعويًضا أكبر من أجرة المثل واألجرة المتفق عليها عن المدة التي يتأخر فيها المستأجر في رد العين ، ويعد هذا 
ومةع ذلةك انظةر  – 428ص 48م 1822مةايو سةنة  12غًةا فيةه ) اسةتئناف مخةتلط شرًطا جزائيًا للقاضي حق تخفيضةه إذا كةان مبال

ينةاير  11ا ) استئناف مخةتلط ( . وال يصح الحكم بهذا التعويض وبأجرة المثل معً  292ص 1م 1981مارس سنة  29استئناف في 
ا مةن أن المسةتأجر زرع ناشةئً ( . وقد يكون التةأخر فةي رد األرض المةؤجرة والتةي كانةت مزروعةة قطنًةا  99ص 12م 1899سنة 

أكثر من ثل  الزمام في األوقات التي يكون فيها هذا محظوًرا ، فالجزاء الذي يوقع على المستأجر لزرعه أكثر من ثل  الزمام قطنًا 
 ( . 113ص 2م 1981يناير سنة  21يكون جابًا للتعويض عن التأخر في رد العين ) استئناف مختلط 

 1ال يكون مضمونًا بامتياز المؤجر وال بالحبس وال يجوز الحجز من أجله حجًزا تحفظيًةا ) بةودري وفةال ليس بأجرة ، ف ضوالتعوي
 ( . 381ص 219سليمان مرقس فقرة  342. اإليجار للمؤلف فقرة  1319وفقرة  1482فقرة 

خالء ، واسةتمر المسةتأجر مةع ذلةك إذا نبه أحد الطرفين اآلخةر بةاإل»مدني عراقي على أنه  291هذا وتنص الفقرة األول من المادة 
منتفعًا بالمأجور بعد انتهاء اإليجةار ، فةال يفتةرض أن اإليجةار قةد تجةدد مةا لةم يقةم الةدليل علةى عكةس ذلةك ، ويجيةر المسةتأجر علةى 

 « .اإلخالء ويلزمه أجر المثل عن المدة التي بقي فيها منتفعًا بالمأجور مع التعويض إن كان له محل

 1829مةةايو سةةنة  1 – 431ص 12م 1899يونيةةه سةةنة  21 – 81ص 11م 1988ينةةاير سةةنة  19خةةتلط ( اسةةتئناف م 19989) 
 19ص 42م 1823ديسمبر سنة  11 – 392ص 43م 1822مايو سنة  12 – 1ص 44م 1829نوفمبر سنة  1 – 499ص 42م
ديسمبر  22 – 81ص 48م 1821ديسمبر سنة  11 – 3ص 48م 1821نوفمبر سنة  4 – 91ص 49م 1821ديسمبر سنة  4 –

وانظر عكس ذلك وأن قاضي األمور المستعجلة ال يكون مختًصا  – 121ص 14م 1831مارس سنة  1 – 42ص 9م 1841سنة 
 29م  1899يناير سنة  1 – 24ص 11م 1892ديسمبر سنة  4بالحكم باإلخالء إال إذا كان هذا مشترًطا في العقد استئناف مختلط 

 . 211ص 24م 1811إبريل سنة  14 – 112ص 24م 1811فبراير سنة  24 – 39ص

 . 41ص 18م 1891ديسمبر سنة  14( استئناف مختلط  19981) 

 . 192ص 29رقم  19المحاماة  1842فبراير سنة  3( اإلسكندرية الوطنية مستعجل  19982) 

 . 211ص 13م 1892إبريل سنة  24( استئناف مختلط  19984) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

ب ا المماطلة حتى يبقى في العين ، فإنه يجوز لقاضي اهنمور المستعجلة الحكم باإلخالء بـالرغم مـن هـذه الـدعوى 
. وحكمه ال يمس الموضوع على كل حال ، فإذا قضت محكمة الموضوع بأن هناك تجديًدا ضمنًيا رجع المستأجر 

ور المسـتعجلة قبـل انقضـاء مـدة اإليجـار ، ولـو كـان ميعـاد . وال يجوز االلتجاء إلى قضايا اهنمـ ( 01895) إلى العين
. وإذا انقضــت المــدة ولجــأ المــؤجر إلــى قاضــي اهنمــور المســتعجلة ،  ( 01896) الجلســة يقــع بعــد انقضــاء هــذه المــدة

. و جـوز لقاضـي  ( 01897) فل ذا أن يحكم باإلخالء ولو كان بالعين مستأجر من الباطن أو متنازل له عن اإليجـار
 . ( 01898) ستعجلة أن يعطي المستأجر م لة معقولة إلخالء العيناهنمور الم

وهــذا كلــه ، كمــا قــدمنا ، مــا لــم يكــن بقــاء المســتأجر فــي العــين المــؤجرة بعــد انقضــاء مــدة اإليجــار برضــاء 
 المؤجر ، إذ يجدد اإليجار في هذه الحالة تجديًدا ضمنًيا على النحو الذي سنبينه فيما يلي .

 إلى التنبيه باإلخالء ألغراض عملية : قد يلجأ المؤجر  -510

علــى أن المــؤجر ، وإن لــم يكــن واجًبــا عليــه التنبيــه علــى المســتأجر بــاإلخالء مــا دام هــذا التنبيــه غيــر مشــترط ، قــد 
 يلجأ في بعض اهنحوال إلى هذا اإلجراء هنغراض عملية .

                                                                                                                                                                    

ديسةمبر سةةنة  21أو ضةمنيًا علةى البقةةاء فةي العةين ) اسةةتئناف مخةتلط  ( حتةى لةو ادعةى المسةةتأجر أن هنةاك اتفاقًةا شةةفويًا 19983) 
 ( . 21ص 11م 1849

. وقةةد قضةةت محكمةةة الةةنقض بأنةةه متةةى كةةان قاضةةي األمةةور  29ص 22م 1898( اسةةتئناف مخةةتلط أول ديسةةمبر سةةنة  19981) 
هذه الحالة هةو مجةرد إجةراء وقتةي  المستعجلة قد قضى بطرد المستأجر الذي انتهى عقده من العين المؤجرة ، وكان حكم الطرد في

يضع به حًدا لحالة تهدد بالخطر صاحب الحق الظاهر ، وكان المستأجر قد أثار منازعة قوامها االدعاء بأنه قةد اسةتأجر العةين بعقةد 
ن يةده جديد من وكيل المالك ، فرأى القاضي وهو بسبيل تقرير اختصاصه بالنظر في دعوى الطرد أن هةذه المنازعةة  يةر جديةة وأ

ليست إال يد  اصب لما ظهر له من أن عقد اإليجار الذي يستند إليه قد صدر من شخص ليست له صفة الوكالة عن المالةك ، وكةان 
قاضي األمور المستعجلة  ير ممنوع من أن يتناول مؤقتًا ولحاجة الدعوى المستعجلة بح  ظاهر مسةتندات الطةرفين لتبريةر حكمةه 

هذا اإلجراء ليس من شأنه المساس بحقو  الخصم التي تظل كما هي يتناضل عليها أربابها لدى محكمة  في اإلجراء المؤقت ، وكان
الموضوع ، لما كان ذلك فإن النص على الحكم بأنه مس الحق بالفصل في نزاع موضوعي بحت ال والية له بالبةت فيةه يكةون علةى 

( . وقضت محكمة االستئناف المختلطة  111ص 13رقم  1قض مجموعة أحكام الن 1811يناير سنة  29 ير أساس ) نقض مدني 
بأن قاضي األمور المستعجلة يتعين عليه الحكم بطرد المستأجر عند انقضاء مةدة اإليجةار ، ولةيس لةه أن يبحة  مةا إذا كةان المةؤجر 

إبريل  19استئناف مختلط يس  استعمال حقه في طرد المستأجر ، فهذه مسألة موضوعية تدفع بها الدعوى أمام قاضي الموضوع ) 
( ، كما أنه ليس له أن يبح  صحة ادعاء المستأجر بأن اإليجار قةد تجةدد مةا دام الظةاهر أن اإليجةار قةد  242ص 32م 1841سنة 

 ( . 42ص 39م 1841نوفمبر سنة  22انتهى باقتضاء مدته دون حاجة إلى تنبيه باإلخالء ) استئناف مختلط 

ومةع ذلةةك فقةد قضةةت محكمةةة  – 18ص 14رقةةم  19جازيةةت  1818ديسةةمبر سةنة  4سةتعجل ( اإلسةكندرية المختلطةةة م 19981) 
االستئناف المختلطة بأنه يجوز الحصول على حكم باإلخالء مةن القضةاء المسةتعجل قبةل انقضةاء مةدة اإليجةار حتةى يتهيةأ للمسةتأجر 

نةد انقضةاء مةدة اإليجةار ) اسةتئناف مخةتلط الالحق في أرض زراعية أن يدخل العين المؤجرة دون إبطاء على أن يكةون اإلخةالء ع
 ( . 111ص 11م 1848فبراير سنة  11

 . 241ص 21م 1898مارس سنة  4( استئناف مختلط  19982) 

 . 344وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 1199فقرة  1( بودري وفال  19989) 
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يجـار تجديـًدا ضـمنًيا بعـد انت ائـه ) فقد يقصد من التنبيه باإلخالء أن يظ ر نيته فـي أنـه ال ير ـد تجديـد اإل
 . ( 01899) ( ، وسيأتي بيان ذلك 600م

وقد يقصد منه أن يبين أنه يقبل تجديد اإليجار على أن ترفع اهنجرة إلى مبلغ معين يذكر في التنبيه ، أو 
عــد علــى أن تعــدل بعــض شــروط العقــد بطر قــة توضــح فــي التنبيــه . فــإذا ســكت المســتأجر وبقــي بــالعين المــؤجرة ب

) انقضاء مدة اإليجار ، أمكن تأو ل ذلك بأن اإليجـار قـد جـدد تجديـًدا ضـمنًيا بـاهنجرة الجديـدة أو بالشـروط الجديـدة

. وقد قضى بأنه من المقرر في القانون أنـه مـا دام لإليجـار مـدة محـددة ف ـو ينت ـي بانقضـاء هـذه المـدة ،  ( 01911
ايـة إجارتـه أو يكـون ملزًمـا بـدفع خمسـة جني ـات سـنوً ا عـن فإذا أنذكر المؤجر المستأجر بأن يسـلم اهنرض عنـد ن 

كل فدان عدا اهنموال ، ثم سكت المستأجر وبقي في اهنرض بعد انقضاء المـدة ، عـد سـكوته قبـواًل لألجـرة الجديـدة 
. وقـد نصـت الفقـرة  ( 01910) ، ومن ثم يجب على المستأجر إما اإلخالء عند انت ـاء المـدة أو قبـول شـروط المـؤجر

أمــا إذا طلــب المــؤجر بعــد انقضــاء المــدة مــن »مــدني عراقــي علــى هــذا الحكــم صــراحة إذ تقــول :  481لمــادة مــن ا
المســتأجر ز ــادة علــى اهنجــر المســمى وعــين تلــك الز ــادة وطلــب منــه قبول ــا أو اإلخــالء ، فســكت المســتأجر ، فــإن 

 . ( 01912) «جارة اهنولىسكوته يعتبر رضا وقبواًل للز ادة من أول المدة التي أْعقبت انت اء اإل
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 . 4 – 118( انظر ما يلي فقرة  19988) 

 ) انظر أسباب الحكم ( . 218ص 12رقم  9مجموعة أحكام النقض  1812أكتوبر سنة  12( نقض مدني  19899) 

في عقةد اإليجةار ال فةي   -ويجوز أن يشترط المؤجر  – 223ص 3االستقالل  1891فبراير سنة  11( استئناف وطني  19891) 
ة في العقد إذا تأخر المستأجر عةن اإلخةالء . وقةد قضةى بأنةه ف بأن األجرة تزيد إلى كذا بعد انقضاء المدة المعين –التنبيه باإلخالء 

ي هذه الحالة إذا جدد اإليجار تجديًدا ضمنيًا ، فإن تجديده يكةون علةى األجةرة األولةى ، إال إذا أنةذر المةؤجر المسةتأجر رسةميًا بةدفع 
وانظةر  – 219ص  13الحقةو   1988يةه يون 12األجرة الثانية كما هةي الحةال فةي تنفيةذ الشةرط الجزائةي ) بنةي سةويف الجزئيةة 

( . والظةةاهر مةةن هةةذه األحكةةام أنهةةا  328ص 48م 1822مةةايو سةةنة  12 – 221ص 19م 1891مةةايو سةةنة  11اسةةتئناف مخةةتلط 
اعتبرت أن الشرط الوارد في عقد اإليجةار بزيةادة األجةرة إذا بقةي المسةتأجر فةي العةين بعةد انقضةاء المةدة إنمةا هةو شةرط جزائةي ، 

ه أحكةةام هةذا الشةةرط . ولكةن إذا تبةةين أن نيةة المتعاقةةدين قةد انصةرفت إلةةى أن تجديةد اإليجةةار تجديةًدا ضةةمنيًا إنمةا يكةةون فةأجرى علية
 باألجرة الزائدة دون حاجة إلى أن ينذر المؤجر المستأجر بذلك قبل التجديد .

ا ، فعندئذ تسري أحكام هذا الشرط . شرًطا جزائيً وقد تبين في وضوح أن نية ا لمؤجر عند التنبيه باإلخالء هو أن يضمن هذا التنبيه 
وقد قضى بأن تنبيه المؤجر على المستأجر بأن يخلي العين في نهاية مدة اإلجارة ، وأنه في حالةة التةأخر تحسةب األجةرة بواقةع كةذا 

 1819ينةةاير سةةنة  22عةةن كةةل يةةوم ، لةةيس ملزًمةةا للمسةةتأجر وللمحكمةةة أن تخفةةض تقةةدير المةةؤجر إلةةى الحةةد المناسةةب ) العطةةارين 
 ( . 492ص 11رقم  1الشرائع 

 . 344( انظر اإليجار للمؤلف فقرة  19892) 
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 تحديد مدة ينتهي بانقضائها العقد بشرط التنبيه مقدًما -2

 وجوب التنبيه باإلخالء : -512

قدمنا أن المتعاقدين قد يحددن مدة لإليجار ولكن يشترطان أن العقد ال ينت ي بانقضاء هذه المـدة إال إذا نبـه أحـد  
اإليجــار لمــدة أخــرى . وهــذا هــو « تجــدد»المــدة بأجــل معــين ، وإال  المتعاقــدين علــى اآلخــر بــاإلخالء قبــل انقضــاء

 الذي يقع غالًبا في عقود اإليجار .

وعلى ذلـك ال يتوقـف انت ـاء اإليجـار علـى مجـرد انقضـاء المـدة المحـددة كمـا فـي الحالـة اهنولـى ، بـل البـد 
إذا حصل التنبيه ، انت ى اإليجـار . ف ( 01913) من التنبيه من أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء في اهنجل المحدد

. وإذا بقي المستأجر بعد ذلك في العين برضاء المـؤجر ، عـد هـذا تجديـًدا ضـمنًيا لإليجـار  ( 01914) بانقضاء المدة
 ال امتداًدا له كما سيأتي .

$461 

وإذا صـــدر التنبيـــه مـــن المـــؤجر أمكـــن المســـتأجر أن يتمســـك بـــه ، وكـــذلك إذا صـــدر مـــن المســـتأجر أمكـــن 
 . ( 01915) ك به من المؤجرالتمس

                                                 

( فإذا لم يعين أجل محدد للتنبيه ، وجب الرجوع إلى نية المتعاقةدين . فةإن قصةدا الرجةوع إلةى مواعيةد اإلخةالء المقةررة  19894) 
وإال وجب إتباع ما قصداه . فإن  م قصدهما ، لم يكةن هنةاك مدني ، وهذا هو الغالب ، وجب التزام هذه المواعيد ،  114في المادة 

( . ويةذهب  312ص 281أجل محدد التنبيه ، وجاز توجيهه في أي وقت قبةل انقضةاء مةدة اإليجةار ) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
 224ي ) سةليمان مةرقس فقةرة مةدن 114بعض الفقهاء إلةى أه إذا لةم يعةين أجةل للتنبيةه ، وجةب التةزام المواعيةد المقةررة فةي المةادة 

 ( . 289عبد المنعم فر  الصدة فقرة ص – 19ص 249منصور مصطفى منصور فقرة  – 1هامل  199ص

أكتةوبر سةنة  11هذا وإذا قصد المتعاقدان التزام المواعيد المقررة  في القانون ، وكةان اإليجةار معقةوًدا فةي تةاريخ  يةر سةابق علةى 
، فالمواعيد  1838أكتوبر سنة  11مدني جديد . أما إذا كان اإليجار معقوًدا مقبل  114المادة  ، سرت المواعيد المقررة في 1838

سةبتمبر  2مدني قديم . وقةد قضةى بأنةه إذا عقةد إيجةار أرض زراعيةة فةي  494/319التي تسري هي المواعيد المقررة في المواد  
لطرفين اآلخر في المواعيد القانونية ، وكان التقنةين المةدني القةديم يجعةل لمدة سنة واحدة قابلة لالمتداد إال إذا أنذر أحد ا 1838سنة 

 ميعاد التنبيه في اإليجارات الزراعية ستة أشهر والتقنين الجديد يجعله ثالثة أشهر ، فإن االمتداد يتم إذا لةم يحصةل التنبيةه فةي ميعةاد
 ( . 113ص 191رقم  41المحاماة  1819أكتوبر سنة  12ل الستة األشهر التي نص عليها التقنين القديم ) مصر الوطنية مستعق

( وقةةد يكةةون فةةي تنبيةةه المةةؤجر عةةل المسةةتأجر بةةاإلخالء تعسةةف فةةي اسةةتعمال حقةةه ، كمةةا لةةو كةةان المتفةةق عليةةه أن يقةةيم  19893) 
مبةاني بمةا يتناسةب المستأجر مباني في األرض المؤجرة ، فالمفروض أن اإليجار يبقى مدة من الزمن تكفي النتفاع المستأجر بهذه ال

مع قيمتها . وال يعد تعسةفًا مةن المةؤجر ، حتةى فةي هةذه الحالةة ، أن يطلةب فسةخ اإليجةار بسةبب تةأخر المسةتأجر فةي دفةع األجةرة ) 
( . وال يفترض التعسف ، واألصل أن يكون للمةؤجر الحةق فةي  التنبيةه علةى  189ص 38م 1842إبريل سنة  14استئناف مختلط 

 ( . 121ص 12م 1831إبريل سنة  2في الميعاد المتفق عليه ) استئناف مختلط المستأجر باإلخالء 

وقد يجعل أمر إنهاء اإليجار بالتنبيه موكوالً إلى أحد المتعاقدين دون اآلخر ، فيكون اإليجار مةثالً لسةنة تمتةد إلةى سةنة أخةرى إذا لةم 
ر لمدة سنة أو لمدة سنتين بحسب إرادة المستأجر ، أو إذا لةم ينبةه ينبه المستأجر على المؤجر باإلخالء . ففي هذه الحالة يكون اإليجا

 المؤجر على المستأجر باإلخالء فيكون اإليجار في هذه الحالة لمدة سنة أو لمدة سنتين بحسب إرادة المؤجر .

 . 198( انظر ما يلي فقرة  19891) 
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$466 

وسنبين فيما يلي شكل التنبيه باإلخالء ومشتمالته وطر قـة إثباتـه وكيفيـة الطعـن فيـه ، ومـا سـيرد فـي ذلـك 
 يسري على كل تنبيه باإلخالء .

 امتداد اإليجار إذا لم يحصل تنبيه باإلخالء في الميعاد : -513

 –، فاإليجـار يمتـد  ( 01917) ، أو حصـل بعـد فـوات اهنجـل المحـدد ( 01916) وإذا لم يحصل التنبيـه بـاإلخالء أصـالً  
إلى المدة اهنخرى التي حددها المتعاقـدان . وهـذه المـدة الثانيـة تكـون فـي الغالـب معادلـة للمـدة  – ( 01918) ال يتجدد

ة اهنولــى ، وإن كــان هــذا غيــر محــتم فللمتعاقــدين أن يتفقــا علــى أن تكــون المــدة الثانيــة أقصــر أو أطــول مــن المــد
، فيكون اإليجار مثاًل لثالث سنوات وإذا لم يحصل تنبيه امتد سنة أخرى ، أو يكون اإليجار لمـدة  ( 01919) اهنولى

الصـــيف وإذا لـــم يحصـــل تنبيـــه امتـــد ســـنة كاملـــة حتـــى يشـــمل الصـــيف التـــالي . فـــإذا انقضـــت المـــدة الثانيـــة أيًضـــا 
جر بعـد ذلـك فـي العـين برضـاء المـؤجر يعـد تجديـًدا فاإليجار ينت ي دون حاجـة إلـى تنبيـه بـاإلخالء ، وبقـاء المسـتأ

ضمنًيا ال امتداد لإليجـار . ومـدة التجديـد الضـمني ليسـت هـي مـدة االمتـداد بـل مـدة دفـع اهنجـرة مـع وجـوب التنبيـه 
 كما سيأتي .  ( 01901) باإلخالء في المواعيد القانونية

بعد انقضاء المدة اهنولى  –ال تتجدد  –تمتد « يتحدد إلى مدة أخرى »والعقود التي تذكر عادة أن اإليجار 
إلى مدة ثانية تعادل المدة اهنولى إذا لم يحصل التنبيه في اهنجل المحدد كما رأينا . فإذا انقضت المدة الثانية ، لم 
. يمتد اإليجار إلى مدة ثالثة فرابعة ، هنن المتعاقدين ال ير دان أن يمتد العقد إال إلى مدة أخرى ال إلى مدد أخرى 

                                                 

  سنوات إذا لم يحصل تنبيه باإلخالء فةي أجةل معةين ( وقد قضى بأنه إذا كان عقد اإليجار مشترًطا فيه أن يمتد إلى ثال 19891) 
، فال يعد تنبيًها باإلخالء أن يرسل المؤجر كتابًا إلى المستأجر يسأله فيه عةن نيتةه مةن حية  إخةالء العةين المةؤجرة أن البقةاء فيهةا ، 

كمةا هةو مشةترط فةي العقةد ) اسةتئناف وإذا لم يجب المستأجر على هذا الكتاب فال يفقده ذلك حقه في أن يمتةد اإليجةار ثةال  سةنوات 
 ( . 12ص 48م 1821نوفمبر سنة  19مختلط 

( وقد قضى بأنه إذا تأخر المستأجر عن التنبيه باإلخالء في األجل المحدد بدعوى أنةه كةان  ائبًةا عةن مصةر ولةم يةتمكن  19892) 
فبرايةر  1عتبار اإليجار ممتًدا ) اسةتئناف مخةتلط من إبداء ر بته للمالك ، فالغيبة عن مصر ال تعفي من التنبيه ، والمالك محق في ا

 ( . 291ص 41م 1824سنة 

هذا وإذا صدر التنبيه باإلخالء بعد الميعاد كان باطالً ، ويتمسك ببطالنه كل من المتعاقةدين بعةد الميعةاد ، فةأراد المةؤجر التمسةك بةه 
التنبيه الةذي صةدر منةه ، فللمسةتأجر أن يتمسةك بةبطالن هةذا بالغرم من بطالنه وطلب من المستأجر إخالء العين المؤجرة بناء على 

 1هةامل  111ص 331التنبيه بالر م من كونه صادًرا منه ، وله أن يبقى في العين محتًجا بامتداد اإليجار ) اإليجار للمؤلف فقةرة 
. ) 

لةم يحصةل النبيةه ، كمةا أنهةم ( وإن كان جمهور الناس وبعض المحاكم يذكرون خطةأ أن اإليجةار يتجةدد لمةدة أخةرى إذا  19899) 
 1 – 428ص 28م 1812مةارس سةنة  29يذكرون خطأ كذلك أن اإليجار يمتد عند التجديد الضمني ) انظر مثالً اسةتئناف مخةتلط 

 ( . 111ص 412رقم  12المحاماة  1841نوفمبر سنة  24استئناف مصر  – 92ص 11رقم  14جازيت  1824فبراير سنة 

 . 1232ص 113رقم  11المحاماة  1842إبريل سنة  9( ببا  19898) 

 . 111ص 412رقم  12المحاماة  1841نوفمبر سنة  24( استئناف مصر  19819) 
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، كمـا أسـلفنا .  ( 01900) وعلى ذلك ينت ي اإليجار بانقضاء المدة الثانية ، و جوز أن يجدد تجديًدا ضمنًيا بعد ذلـك
ال  –، فالعقـد يمتـد « يتجـدد لمـدة أخـرى وهكـذا»أما إذا ذكر في العقد أنه يمتد إلى مدد أخرى ، أو كما يقـال عـادة 

) وهكذا ، وال ينت ي إال بحصول التنبيه باإلخالء في الميعاد المحـدد في هذا الحالة مدة ثانية فثالثة فرابعة –يتجدد 

01902 ) . 

وقد تكون المدة التي يمتد إلي ا اإليجار غير محددة ، كأن يكون العقد لمدة سنة تمتـد إذا لـم يحصـل تنبيـه 
الحالة يبقى العقد مدة سـنة باإلخالء دون أن يذكر المتعاقدان مقدار المدة اهنخرى التي يمتد إلي ا العقد . ففي هذه 

، فإذا حصل التنبيه الميعاد انت ى ، وإذا لم يحصل تنبيه في الميعاد امتد العقد وأصبح معقـوًدا لمـدة غيـر معينـة . 
مــدني ، فيمتــد اإليجــار للفتــرة المعينــة لــدفع اهنجــرة ، و نت ــي بانقضــاء هــذه الفتــرة بنــاء  169ومــن ثــم تســري المــادة 
ســالفة  169دين إذا هــو نبـه علــى المتعاقـد اآلخـر بــاإلخالء فـي المواعيــد المبنيـة فــي المـادة علـى طلـب أحــد المتعاقـ

 الذكر .

مــدني ، إذا كانــت الفقــرة اهنولــى منــه  118ومـا قــدمناه كــان منصوًصــا عليــه فــي المشــروع التم يـدي للمــادة 
بيـــه بـــاإلخالء ، مـــا لـــم يكـــن ينت ـــي اإليجـــار بانت ـــاء المـــدة المحـــددة فـــي العقـــد دون حاجـــة إلـــى تن»تـــنص علـــى أن 

مشترًطا في العقد أن اإليجار يمتد إلى مدة أخرى ، محددة أو غيـر محـددة ، عنـد عـدم التنبيـه بـاإلخالء فـي ميعـاد 
وقـد حـذف الجـزء اهنخيـر مـن هـذه الفقـرة فـي لجنـة المراجعـة ، فتـرك اهنمـر فـي ذلـك « . معين قبل انقضاء اإليجـار

 . ( 01903) دمناللقواعد العامة وهي تقضي بما ق

                                                 

( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا تجدد ) امتد ( عقد اإليجار لمدة ثانية طبقًا لما جاء فيه ، وظل المستأجر بعةد  19811) 
تداد ( واضعًا يده على العين ، فإن يده مال جاء فيه ، وظل المستأجر بعد انقضاء مدة التجديةد ) االمتةداد ( انقضاء مدة التجديد ) االم

 واضعًا يده على العين ، فإن يده ال تبقى باعتبار أن العقد تجدد ) امتد ( لمدة ثالثة بحكم شروط العقد ، بل يعتبةر أنةه تجةدد لمةدة سةنة
مةدني ، إال إذا انصةرفت نيةةة الطةرفين إلةى تجديةةد ) امتةداد ( العقةد بشةةروطه لمةدة ثالثةة انصةةرافًا  491زراعيةة واحةدة بحكةم المةةادة 

صحيحاً تدل عليه أورا  قاطعة . وعلى ذلك فإن كان العقد األصلي يتضمن نًصا يقضي بجعل االختصاص للقضاء الجزئي نهائيًا ، 
بح حالتهةا خاضةعة لألحكةام العاديةة بالنسةبة إلةى االختصةاص ) فال يسةري هةذا الةنص علةى الةدعوى الخاصةة بالسةنة األخيةرة وتصة

أنه خالفًا لما ذهب إليه الحكم  142سنرى فيما يلي فقرة  – 111ص 412رقم  12المحاماة  1841نوفمبر سنة  24استئناف مصر 
 . إذا كان هناك اتفا  على اختصاص محكمة معينة ، كانت هذه المحكمة مختصة حتى في التجديد الضمني (

 . 23ص 38م 1841نوفمبر سنة  21وقارن استئناف مختلط  – 4هامل  111ص 331( قارن اإليجار للمؤلف فقرة  19812) 

فإذا كان أمر إنهاء اإليجار بالتنبيه موكوالً إلى أحد المتعاقدين دون اآلخر ، فيكون اإليجةار لسةنة مةثالً تمتةد إلةى مةدد أخةرى إلةى أن 
هه إلى المؤجر ، أو إلى أن يريدها المؤجر العقد تبينه يوجهه إلى المستأجر ، فإن اإليجار يدوم المدة ينهي المستأجر العقد بتنبيه يوج

التي يريدها المستأجر ، أو التي يريدها المةؤجر ، إلةى أن ينتهةي بالتنبيةه . فةإذا لةم يحصةل تنبيةه ممةن جعةل إليةه هةذا الحةق ، انتهةى 
 ( . 111ي جميع ا ألحوال أال تزيد مدة اإليجار على ستين سنة ) انظر آنفًا فقرة اإليجار حينما يموت هذا األخير ، ويشترط ف

وكون إنهاء اإليجار بالتنبيه موكوالً إلى أحد المتعاقدين دون اآلخر يجب أن يكون واضًحا فةي عقةد اإليجةار ، فةإذا لةم يشةترط قصةر 
 ( . 339ص 298قي فقرة هذا الحق على أحد المتعاقدين ثبت لكليهما ) عبد الفتاح عبد البا

 . 331وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  –في الهامل  388وانظر آنفًا فقرة  – 122ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  19814) 
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 الفرق بين امتداد اإليجار والتجديد الضمني : -514

 prolongationوامتداد اإليجار على النحو الذي قدمناه شيء غير التجديد الضـمني لإليجـار . فامتـد اإليجـار )  
وتكـون ( هو استمرار للعقد ذاته بنفس شروطه وبما يكفله من تأمينات عينية أو شخصية ، لمدة تعين فـي العقـد ، 

عادة مماثلة للمدة اهنصلية ، فإن لم تعين مدة في العقد فلمدة دفع اهنجرة مع وجوب التنبيه في المواعيد القانونية . 
( فعقــد جديــد يعقــب العقــد الســابا ، ولكنــه مســتقل عنــه ولــيس  tacite reconductionأمــا التجديــد الضــمني ) 

كفـياًل فـي العقـد الجديـد ، وتكـون مـدة العقـد الجديـد هـي دائًمـا مـدة  استمراًرا له ، فـال يكـون الكفيـل فـي العقـد السـابا
دفع اهنجرة مع وجوب التنبيه في المواعيد القانونية . وسنبين بالتفصيل ، عند الكالم في التجديد الضمني ، النتائج 

 . ( 01904) دالتي تترتب على أن التجديد الضمني  هو عقد جديد في حين أن االمتداد هو استمرار لنفس العق

ولكن االمتداد والتجديد الضمني يتفقان فـي أن شـروط كـل من مـا ، مـن حيـث اهنجـرة والتزامـات المتعاقـدين 
وغيــر ذلــك ، هــي نفــس شــروط العقــد اهنصــلي ، فيمــا عــدا المــدة فقــد تقــدم أن ــا تختلــف عــادة فــي االمتــداد عن ــا فــي 

 . ( 01905) التجديد الضمني

 تحديد مدة مقسمة إلى آجال معينة -2

 كيفية تحديد المدة بهذه الطريقة : -515

قد يحدد المتعاقدان مثاًل مدة تسع سنوات مقسمة إلى مدد متساو ة كل مدة ثالث سنوات ، و شترطان أن اإليجار  
ينت ـــي حتًمـــا بانقضـــاء مجمـــوع هـــذه المـــدد ، وكـــذلك ينت ـــي بانقضـــاء أيـــة مـــدة مـــن المـــدتين  اهنوليـــين إذا نبـــه أحـــد 

اآلخر باإلخالء قبل انقضاء هذه المدة بأجل معين . وقد يعطـي حـا إن ـاء اإليجـار بالتنبيـه هنحـد المتعاقدين على 
) المتعاقدين دون اآلخر ، فإذا لم يقصر حا إن اء اإليجار بالتنبيه على أحـد المتعاقـدين كـان لكـل م مـا هـذا الحـا

01906 ) . 

 كيف ينتهي اإليجار الذي تحدد مدته بهذه الطريقة :  -516

اإليجــار الــذي تحــدد مدتــه علــى هــذا النحــو إيجــار محــدد المــدة ، و نت ــي حتًمــا بانقضــاء تســع الســنوات دون  وبعــد
أو المتعاقـد الـذي  –حاجة لتنبيه باإلخالء . ولكنـه يعـد أيًضـا معلًقـا علـى شـرط ناسـخ هـو أن يقـوم أحـد المتعاقـدين 

                                                 

 . 122( انظر ما يلي فقرة  19813) 

 . 331( انظر اإليجار للمؤلف فقرة  19811) 

 – 121فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 933 – 2 – 1843جازيةةت دي باليةةه  1843أكتةةوبر سةةنة  49( نقةةض فرنسةةي  19811) 
 . 332وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 899ص
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.  ( 01907) دتين اهنوليـين باهنجـل المحـدد فـي العقـدبالتنبيه باإلخالء قبـل انقضـاء مـدة مـن المـ –يثبت له هذا الحا 
اإليجــار إلــى المــدة الثانيــة ، وإذا لــم يتحقــا فــي المــدة  ( 01908) فــإذا لــم يتحقــا الشــرط الفاســخ فــي المــدة اهنولــى امتــد

الثانيــة امتــد إلــى المــدة الثالثــة ، وعنــد انقضــاء هــذه المــدة اهنخيــرة ينت ــي اإليجــار حتًمــا كمــا ســبا القــول . وال يعــد 
متــداد اإليجــار مــن المــدة اهنولــى إلــى المــدة الثانيــة فالمــدة الثالثــة إيجــاًرا جديــًدا ، بــل هــو نفــس اإليجــار يســتمر فــي ا

 سر انه . و ترتب على ذلك من النتائج ما يترتب على امتداد اإليجار ، ال ما يترتب على التجديد الضمني .

$440 

الء فــي الميعــاد القــانوني ، وترتــب علــى ذلــك انت ــاء أمــا إذا تحقــا الشــرط الفاســخ ، وصــدر التنبيــه بــاإلخ
اإليجار بانقضاء مدة من مدتيه اهنوليين ، فإن بقـاء المسـتأجر بـالرغم مـن ذلـك فـي العـين المـؤجرة برضـاء المـؤجر 

. ومدة هذا التجديـد يحـددها ميعـاد دفـع اهنجـرة مـع وجـوب التنبيـه  ( 01909) يعد تجديًدا ضمنًيا لإليجار ال امتداًدا له
 اإلخالء في المواعيد القانونية شأن كل تجديد ضمني .ب

وإذا امتد اإليجار حتى استنفد جميع المدد المحددة ، وبقـي المسـتأجر فـي العـين المـؤجرة بعـد انقضـاء هـذه 
المدد برضاء المؤجر ، فإن هـذا يعـد تجديـًدا ضـمنًيا لإليجـار اهنول . وال تحـدد مـدة هـذا التجديـد بتسـع سـنوات كمـا 

لمــدة فــي اإليجــار القــديم ، أو بــثالث وهــي أحــد اآلجــال التــي انقســمت إلي ــا مــدة اإليجــار القــديم ، بــل يحــدد كانــت ا
 . ( 01921) المدة ميعاد دفع اهنجرة مع وجوب التنبيه باإلخالء في المواعيد القانونية كما في كل تجديد ضمني

 المتعاقدان لم يتفقا على تحديد مدة معينة -المطلب الثاني

 إحالة : –ديد مدة اإليجار بالفترة المعينة لدفع األجرة تح -517

إذا عقــد اإليجــار دون اتفــاق علــى مــدة ، أو عقــد لمــدة غيــر معينــة ، أو »مــدني تقضــي بأنــه  169تقــدم أن المــادة  
 « .تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر اإليجار منعقًدا للفترة المعينة لدفع اهنجرة

                                                 

مةدني إذا كةان هةذا هةو قصةد المتعاقةدين ، وإال جةاز  114( فإذا لم يحد أجل للتنبيه ، سةرت المواعيةد المبينةة فةي المةادة  19812) 
 مل ( .في الها 194التنبيه في أي وقت قبل انقضاء المدة السارية ) انظر آنفًا فقرة 

ألنه ال فر  بين امتداد العقةد وبةين سةريان مدتةه األصةلية مةن أي وجةه ، ويةؤثر بعةض الفقهةاء أن يقةول « امتد»( نقول  19819) 
 ( . 222عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 221سرى العقد لمدته األصلية ) سليمان مرقس فقرة 

 . 1212فقرة  1( بودري وفال  19818) 

 . 338فقرة  – 339فقرة ( انظر اإليجار للمؤلف  19829) 
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لثالثة التي يسـري علي ـا هـذا الـنص : إذا لـم يعـرض المتعاقـدان للمـدة أصـاًل ، وقد سبا أن بينا الفروض ا
 . ( 01920) أو عرضا ل ا ولكن ما لم يعيناها ، أو عيناها ولكن لم يستطع أي ما إثبات ما اتفقا عليه

ففــي هــذه الفــروض الثالثــة تكــون مــدة اإليجــار هــي المــدة المحــددة لــدفع اهنجــرة ، فــإن اتفــا علــى أن تــدفع 
جرة كل سنة كانت مدة اإليجار سنة قابلة لالمتداد ، وإن اتفا على دفع اهنجرة كل ش ر كانت المدة ش ًرا قاباًل اهن

 . ( 01922) لالمتداد ، وهكذا . وقد سبا تفصيل ذلك ، فنحيل في هذا إلى ما قدمناه

 وجوب التنبيه باإلخالء :  –كيف ينتهي ا إليجار  -518

انقضــاء المــدة المحــددة لــدفع اهنجــرة ، بــل البــد مــن أن ينبــه أحــد المتعاقــدين علــى ولكــن اإليجــار ال ينت ــي بمجــرد 
اآلخــر بــاإلخالء فــي أجــل معــين . فــإن حصــل التنبيــه فــي هــذا اهنجــل انت ــى اإليجــار بانقضــاء المــدة المحــددة لــدفع 

 . ( 01923) اهنجرة ، وإال امتد إلى مدة أخرى ، وهكذا ، حتى يحصل التنبيه في اهنجل المعين

مــدني بالنســبة إلــى اهننــواع المختلفــة  169د ســبا أن بينــا مواعيــد التنبيــه بــاإلخالء كمــا حــددت ا المــادة وقــ
للشيء المأجور . ف ي في اهنراضي ثالثة أش ر ، وفي اهنماكن غير المؤثثة شـ ران ، وفـي غيـر ذلـك شـ ر واحـد 

 . ( 01924) ، بحيث ال تز د في أي حال على نصف مدة دفع اهنجرة

نبحــث ، فــي التنبيــه بــاإلخالء ، مــا هــو عــام  فــي كــل تنبيــه ، ســواء حصــل النبيــه إلن ــاء اإليجــار بقــي أن 
غير معين المدة كما هي الحال هنا ، أو حصل إلن اء اإليجار معين المدة ا لواجب فيه التنبيه حتى ال يمتد ، أو 

إليجــار معــين المــدة حتــى يمنــع حصــل إلن ــاء اإليجــار الــذي قســمت فيــه المــدة إلــى آجــال محــددة ، أو حصــل فــي ا
( ممن يصدر التنبيه باإلخالء ولمن يصدر  1. فنبحث في هذا الصدد مسائل ثالًثا : )  ( 01925) التجديد الضمني

 ( كيفية الطعن في التنبيه . 2( شكل التنبيه ومشتمالته وتكييفه وإثباته . )  2. ) 

                                                 

 . 118( انظر آنفًا فقرة  19821) 

 . 129( انظر آنفًا فقرة  19822) 

 . 129( انظر آنفًا فقرة  19824) 

 . 129( انظر آنفًا فقرة  19823) 

وال يقتصر التنبيه باإلخالء على هذه األحوال ، بل يحصةل فةي  يرهةا ، كمةا إذا مةات  – 4 – 118( انظر ما يلي فقرة  19821) 
مةدني ( ، وكمةا إذا انتقلةت ملكيةة العةين المةؤجرة إلةى  191/2المستأجر وأصةبحت أعبةاء العقةد أثقةل ممةا تتحملةه مةوارد الورثةة ) م

مؤجر حاجة شخصةية للعةين إذا اتفةق علةى أن يكةون هةذا مدني ( ، وكما إذا جدت لل 191/1شخص آخر ال ينفذ في حقه اإليجار ) م
مةدني ( ، وكمةا إذا اقتضةى عمةل الموظةف أو  199مدني ( ، وكما إذا انتهى اإليجةار بالعةذر الطةارل ) م 192سببًا إلنهاء العقد ) م

تنبيةه بةاإلخالء ، تسةري مدني ( . ففي جميع هذه األحوال وفي كل حالة أخرى يحصةل فيهةا  198المستخدم أن يغير محل إقامته ) م
 األحكام التي سيأتي بيانها .
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 ممن يصدر التنبيه باإلخالء ولمن يصدر -0

 التنبيه باإلخالء : ممن يصدر -519

يصدر التنبيه من المؤجر أو من المستأجر ، أو ممن ينوب عن أي من ما كوكيل أو ولـي أو وصـي أو قـيم ، أو  
ممن يحل محل أي من ما ، من خلف عام كالورثة ، أو خلف خاص كمشـتري العـين المـؤجرة بالنسـبة إلـى المـؤجر 

. وال يجوز صدور التنبيه من شخص ثالث ال عالقة له  ( 01926) روكالمتنازل له عن اإليجار بالنسبة إلى المستأج
بالمتعاقدين ، كشخص يدعي ملكية العين المؤجرة و ر د إخالءها من المستأجر ، ف ذا يجب عليـه أن يرفـع دعـوى 
اســـتحقاق علـــى المـــؤجر ، ومتـــى حكـــم لـــه باســـتحقاق العـــين أمكنـــه إخالؤهـــا مـــن المســـتأجر دون حاجـــة إلـــى تنبيـــه 

 . ( 01927 )باإلخالء

كــانوا أو غيـر متضــامنين ، أو تعــدد ورثــة أحــد  ( 01928) وإذا تعـدد المــؤجرون أو المســتأجرون ، متضــامنين
. ومــع ذلــك يجــوز هنحــدهم أن يعطــي تنبيً ــا بــاإلخالء  ( 01929) الطــرفين ، فاهنصــل أن يصــدر التنبيــه مــن م جميًعــا

 . ( 01931) جازوا التنبيه في الميعاد القانونيينفذ في حا الباقي ، إذا كان موكاًل عن م في ذلك ، أو كانوا قد أ

، فإنــه يجــوز هنغلبيــة الشــركاء فــي  ( 01930) علــى أنــه لمــا كــان التنبيــه بــاإلخالء يعتبــر مــن أعمــال اإلدارة
الشيوع للعين المؤجرة ، على أساس قيمـة اهننصـباء ، توجيـه تنبيـه بـاإلخالء ، و سـري هـذا التنبيـه فـي حـا الجميـع 

مدني . فإذا أجر المالك في الشيوع العين المملوكة ل م ، جاز أن يعقـد اإليجـار بأغلبيـة  828طبًقا هنحكام المادة 

                                                 

 1891داللةوز  1899ديسةمبر سةنة  14( وإعطاء التنبيه حق شخصي ال يجوز للدائنين استعماله باسم  مدينهم ) باريس  19821) 
 ( . 929فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 1231فقرة  1بودري وفال  – 392 – 2 –

سةةليمان  – 4هةةامل  111ص 319اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  – 344فقةةرة  1جيةةوار  – 1231فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19822) 
 . 491ص 221عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 282عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 3هامل  398ص 211مرقس فقرة 

بهةذا جةاز لهةم ذلةك ، ألن المةؤجر أو  ( فإذا كانوا متضامنين ، ووجه التنبيه باإلخالء مةن أحةدهم ، وأراد البةاقي التمسةك 19829) 
المستأجر المتضامن  يجوز له أن يفيد بعملةه سةائر المتضةامنين معةه . ولكةن يجةوز لهةم أن يةدفعوا بعةدم نفةاذه فةي حقهةم ألن العمةل 

 1يةوار وقةارن ج – 1234فقةرة  1الصادر من أحد المتضامنين ال يضر بالباقي ، وذلك كله طبقًا لقواعد التضةامن ) بةودري وفةال 
سليمان مرقس فقةرة  – 113مكررة ص 142فقرة  19بالنيول وريبير  – 221ص 418فقرة  1أوبري ورووإسمان  – 344فقرة 
 ( .  1هامل  381ص 211

أنسةيكلوبيدي داللةوز  –مكةررة  142فقةرة  19بالنيول وريبير  – 1232فقرة  1بودري وفال   - 344فقرة  1( جيوار  19828) 
وإذا كان المستأجر هو أحد شركاء العةين المةؤجرة فةي الشةيوع ،  – 244اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 944فقرة  Louageلفظ  4

أوبةري  – 1232فقةرة  1فالتنبيه الصادر من المؤجرين يكون من الشركاء اآلخرين وال يشترك هو معهةم فةي ذلةك ) بةودري وفةال 
فيمةا يتعلةق بحصةته الشةائعة ال يعتبةر مةؤجًرا لنفسةه ، بةل هةو ينتفةع بهةا  ( ( ، ألنه 1مكرر )  22هامل  418فقرة  1ورووإسمان 

 ( . 4هامل  311ص 281كمالك ال كمستأجر ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

 . 112 – 2 – 1988الباندكت  1989مارس سنة  19( تولوز االستئنافية الفرنسية  19849) 

عبةد  – 381ص 211سةليمان مةرقس فقةرة  –مكةررة  142فقرة  19بالنيول وريبير  – 1233فقرة  1( بودري وفال  19841) 
 . 311ص 281الفتاح عبد الباقي فقرة 
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ة اهننصـــباء ، وكـــذلك جـــاز هنغلبيـــة الشـــركاء بحســـب قيمـــة اهننصـــباء توجيـــه تنبيـــه بـــاإلخالء الشـــركاء بحســـب قيمـــ
للمستأجر . وليس من الضروري أن تكون اهنغلبيـة التـي عقـدت اإليجـار هـي نفـس اهنغلبيـة التـي وج ـت التنبيـه . 

شـر كان الثـاني والثالـث ، وهـذا فقد يعقـد اإليجـار الشـر كان اهنول والثـاني مـن بـين ثالثـة الشـركاء ، و وجـه التنبيـه ال
ـــا  ( 01932) يفـــرض أن أنصـــبة الشـــركاء الثالثـــة متســـاو ة . كـــذلك يجـــوز هنحـــد الشـــركاء فـــي الشـــيوع أن يوجـــه تنبيً 

باإلخالء فيسري في حا الباقين إذا لم يعترضوا ، إذ يعـد الشـر ك الـذي وجـه التنبيـه فـي هـذه الحالـة وكـياًل عـن م ) 
 مدني ( . 828/9م

المســتأجرون للعنــي الواحــدة ، فــإن التنبيــه بــاإلخالء يجــب أن يصــدر مــن م جيمًعــا أصــالة أو  أمــا إذا تعــدد
بالتوكيــل كمــا ســبا القــول ، إذ أن أحكــام الشــيوع ال يمكــن تطبيق ــا هنــا ، فــإن المســتأجر حقــه شخصــي والشــيوع ال 

 . ( 01933) يكون إال في حا عيني

أن يتمسـك بـه . فـال يحتـاج هنن ينبـه بـدوره بـاإلخالء وإذا صدر التنبيه من أحد المتعاقـدين ، أمكـن اآلخـر 
علــى المتعاقــد معــه إذا كــان ير ــد هــو اآلخــر إن ــاء اإليجــار . بــل لــه أن يكتفــي بالتنبيــه الصــادر مــن الطــرف اهنول 
حتى لو نزل هذا عن تنبي ه وأراد استبقاء عقد اإليجار ، وحتى لو كان حا توجيه التنبيه مقصوًرا على مـن وج ـه 

علـــا حـــا اآلخـــر بالتنبيـــه الـــذي وجـــه . ونســـتند فـــي هـــذا الـــرأي إلـــى أمـــر ن : ) أواًل ( أن عقـــد اإليجـــار ينت ـــي إذ يت
باجتمــاع شــيئين همــا انقضــاء المــدة وإعطــاء تنبيــه فــي الميعــاد القــانوني ، فــإذا انقضــت المــدة واقتــرن هــذا بإعطــاء 

كان التنبيه قد صدر من طرف أو من آخـر . ) ثانًيـا التنبيه وجب أن نقول بانت اء عقد اإليجار ، وال عبرة بما إذا 
( هننه إذا صدر التنبيه من طرف ، وكان في نية الطرف الثاني أن ينبه هو اآلخر باإلخالء حتى ين ي اإليجار ، 
ف ـذا الطــرف الثــاني عنــد تســلمه التنبيــه بــاإلخالء مــن الطـرف اهنول مــن حقــه أن يعتمــد عليــه باعتبــاره كافًيــا إلن ــاء 

يجار فال يكلف نفسه مؤونة القيام بدوره بالتنبيـه ، فيكـون قـد كسـب حًقـا ال يصـح أن يفقـده بنـزول الطـرف اهنول اإل
 . ( 01934) عن التنبيه الذي صدر منه

                                                 

 . 311ص 281عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 381ص 211( سليمان مرقس فقرة  19842) 

هةذا إذا كةان  – 311ص 281وقةارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 184ص 242( منصور مصطفى منصور فقرة  19844) 
 يراد إخالء العين كلها ، أما إذا أراد أحد المستأجرين إخالء نصيبه فيصدر للتنبيه منه هو ، ويبقى اإليجار ممتًدا بالنسبة إلةى أنصةبة

تنبيه  الباقين ، وذلك ما لم ينبه عليهم المؤجر باإلخالء . ونرى من ذلك أن المستأجر الذي لم يصدر منه تنبيه للمؤجر ولم يوجه إليه
 من المؤجر ، يبقى اإليجار ممتًدا بالنسبة إلى نصيبه .

ويذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى أنه في حالة تعدد المؤجرين أو المستأجرين أو تعدد ورثة أحدهما ، يكفي أن واحةًدا مةنهم يوجةه 
 ( . 221ص 418فقرة  1التنبيه حتى يسري ذلك في حق الباقين ) أوبري ورووإسمان 

ومما يؤيد هذا الرأي ما قرره بوتييه من أنه إذا صدر التنبيه من طرف ، لةم يجةز لةه النةزول عنةه إال برضةاء الطةرف (  19843) 
اإليجار للمؤلف  – 929فقرة  Louageلفظ  4( . وانظر في هذا المعنى أنسيكلوبيدي داللوز  429اآلخر ) بوتييه في اإليجار فقرة 

( . وإذا كةان مةن صةدر منةه التنبيةه  283عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة  – 211فقرة سليمان مرقس  – 4هامل  112ص 319فقرة 
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 لمن يصدر التنبيه : -501

أو ولي أو وصي أو  ( 01935) وإذا صدر ا لتنبيه من طرف ، فتوجي ه يكون للطرف اآلخر أو لمن يمثله ، كوكيل 
. و حـــل محـــل المـــؤجر أو المســـتأجر ، فـــي أن يوجـــه إليـــه التنبيـــه ، الخلـــف العـــام كالورثـــة ، والخلـــف الخـــاص قـــيم 

 .  ( 01936) كمشتري العين المؤجرة وهو خلف للمؤجر والمتنازل له عن اإليجار وهو خلف للمستأجر

$441 

، حتــــى لـــو كــــانوا  فـــإذا تعـــدد الطــــرف اآلخـــر ، ابتــــداء أو بســـبب الميــــراث ، وجـــب توجيـــه التنبيــــه للجميـــع
 . ( 01937) متضامنين هننه ال تمثيل في التضامن فيما يضر

أما وجوب أن يتلقى التنبيه جميع المستأجر ن فظاهر ، إذ كما يجـب أن يصـدر التنبيـه مـن م جميًعـا يجـب 
 . ( 01938) كذلك أن يوجه إلي م جميًعا

خالف ما إذا كان التنبيه موجً ا من م وأما وجوب أن يتلقى التنبيه جميع المؤجر ن للعين الشائعة بين م ، ب
فقــد رأينــا أنــه يكفــي أن يوجــه مــن اهنغلبيــة بحســب اهننصــبة ، فــإن ذلــك يرجــع إلــى أن تلقــي التنبيــه غيــر توجي ــه . 
فتوجيه التنبيه تصرف قانوني من أعمال اإلدارة ، فجاز هنغلبية الشركاء بحسب اهننصبة أن تقـوم ب ـذا العمـل هنن 

حا اإلدارة . أما تلقي التنبيه فليس بتصرف قانوني ، بل هو عمل مادي ، وهو ضروري حتـى  هذه اهنغلبية تملك
 . ( 01939) يتم التنبيه ، فيجب أن يتلقى التنبيه جميع الشركاء هنن اهنغلبية في هذا العمل ال تمثل اهنقلية

                                                                                                                                                                    

 123فقةرة  2جعله موقوفًا على معرفة رأي الطرف اآلخر ، جاز له العدول عن تنبيهه ما دام الطرف اآلخر لم يبد رأيه ) ترولةون 
. ) 

إذا كان مفوًضا في ذلك . وقد يستخلص هذا التفويض مةن  –فيصبح توجيه التنبيه إليه  –( ويعتبر البواب ممثالً للمؤجر  19841) 
سةليمان مةرقس  – 941فقةرة  Louageلفةظ  4أنسةيكلوبيدي داللةوز  – 1213فقةرة  1تفويضه في تحصيل األجرة ) بةودري وفةال 

( .  21هامل  418فقرة  1وقارن أوبري ورووإسمان  – 313ص 283عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –هامل  389ص 211فقرة 
 ( . 1213فقرة  1ويجوز توجيه التنبيه إلى البواب إذا كان المستأجر يجهل عنوان المؤجر ) بودري وفال 

( وال يجوز توجيه التنبيه إلى أجنبي ، كما إذا وجه من أحد المتعاقدين إلى شخص يعتقد خطأ أنه وار  المتعاقد اآلخر )  19841) 
 ( . 491ص 221عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 283عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 3هامل  398ص 211سليمان مرقس فقرة 

ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا كان المؤجر ال يعرف جميع ورثة المستأجر ) وقياًسا علةى  – 1234فقرة  1( بودري وفال  19842) 
دون اآلخةرين بةاإلخالء يجةوز أن تعتبةره  ذكل لو كان المسةتأجر ال يعةرف جميةع ورثةة المةؤجر (* ، فتنبيهةه علةى مةن يعرفةه مةنهم
المجموعةة الرسةمية  1829يونيه سةنة  11المحكمة ، بحسب ظروف الدعوى ، تنبيًها صحيًحا بالنسبة إلى جميع الورثة ) الموسكي 

 ( . 412ص 22

توجيةه التنبيةه إلةى  ( وهناك رأي في الفقه الفرنسي يذهب إلى أ نه إذا تعدد المسةتأجرون وكةانوا متضةامنين ، فإنةه يكفةي 19849) 
 19بالنيةول وريبيةر  – 344فقةرة  1جيةوار  – 442فقةرة  19هيةك  – 228فقةرة  21واحد منهم ليسري في حق الجميع ) لةوران 

( . ولكن يالحظ أنه ال توجد في القةانون الفرنسةي ، كمةا توجةد فةي القةانون المصةري ، قاعةدة صةريحة  813مكررة ص 142فقرة 
 تضامن ال يكون فيما يضر .تقضي بأن التمثيل في ال

منصةور مصةطفى منصةور  – 381ص 211سليمان مةرقس فقةرة  – 944فقرة  Louageلفظ  4( أنسيكلوبيدي داللوز  19848) 

 . 311خصوًصا ص 281وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 492ص 221عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 182ص 242فقرة 
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 شكل التنبيه ومشتمالته وتكييفه وإثباته -2

 شكل التنبيه :  -500

للتنبيه شكل خاص ، فيجوز أن يكون بإنـذار علـى يـد محضـر ، أو بكتـاب مسـجل ، أو بكتـاب عـادي ، بـل وليس 
 . ولكن من صدر منه التنبيه يحمل عبء إثباته . ( 01941) يجوز أيًضا أن يكون شفوً ا

، كمــا يجــوز توجي ــه فــي برقيــة إذا تبــين جيــًدا مــن  ( 01940) و جــوز إعطــاء التنبيــه علــى المخالصــة بــاهنجرة
. و كـون التنبيـه بـاإلخالء صـحيًحا ،  ( 01943) ، فـإذا لـم يتبـين ذلـك كـان التنبيـه بـاطالً  ( 01942) برقية اسـم المرسـلال

 . ( 01944) حتى لو كان اإلنذار الرسمي الذي تضمن هذا التنبيه باطاًل لعيب في الشكل مثالً 

ون التنبيه على يد محضر وهذا ال يمنع المتعاقدين من أن يشترطا شكاًل خاًصا للتنبيه ، كأن يحتما أن يك
أو بكتاب مسجل . و رجع إلى نية المتعاقدين في معرفـة مـا إذا كانـا قـد أرادا ب ـذا الشـكل الخـاص أال  يكـون للتنبيـه 

. وفي الحالة اهنخيرة يكون التنبيه موجوًدا ولو لم  ( 01945) وجود قانوني بدونه ، أو أن ما أراداه لمجرد إثبات التنبيه
) ترط ، إال أن إثباتــه ال يكـون إال بـاإلقرار أو بــاليمين عنـد عـدم حصــوله بالشـكل المتفـا عليــهيحصـل بالشـكل المشـ

01946 ) . 

                                                 

هامل  418فقرة  1أوبري ورووإسمان  – 1212فقرة  1بودري وفال  – 349فقرة جيوار  – 422فقرة  21( لوران  19839) 
فبرايةةر سةةنة  21 – 121ص 44م 1821ينةةاير سةةنة  1اسةةتئناف مخةةتلط  – 811ص 142فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 21 21

 1838سةنة  ينةاير 41الجماليةة  – 421ص 113رقةم  18المحاماة  1849يناير سنة  24استئناف مصر  – 181ص 43م 1822
 . 294ص 22رقم  42المحاماة 

فقةةرة  2بالنيةةول وريبيةةر وبوالنجيةةه  – 1212فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 341فقةةرة  1جيةةوار  – 442فقةةرة  19( هيةةك  19831) 
 ) إذ المستأجر مضطر أن يبرز اإليصال إلثبات دفع األجرة ( . 932ص 2211

 . 3 – 1 – 1892داللوز  1891أ سطس سنة  8( تولوز االبتدائية  19832) 

 . 3 – 1 – 1891داللوز  1891مايو سنة  12( السين  19834) 

 . 218ص 1212فقرة  1بودري وفال  – 328 – 1 – 11داللوز  1913مايو سنة  4( نقض فرنسي  19833) 

 . 482 – 1 – 1819داللوز  1892فبراير سنة  11( نقض فرنسي  19831) 

على شكل خاص للتنبيه ، ولم يتبين هل قصدا أن يكةون هةذا الشةكل وإذا اتفق المتعاقدان  – 318( اإليجار للمؤلف فقرة  19831) 
لالنعقاد أو لإلثبات ، اعتبر الشكل المتفق عليه لإلثبات ال لالنعقاد ، ألن األصل في العقود والتصرفات القانونية أن تكون رضائية ) 

 221عم فةةر  الصةةدة فقةةرة عبةةد المةن – 181ص 242منصةةور مصةطفى منصةةور فقةةرة  – 1هةةامل  111ص 39فقةةرة  1الوسةيط 
 ( . 12ومؤلفه في اإلثبات فقرة  499ص
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 مشتمالت التنبيه :  -502

و جب أن يشتمل التنبيه على البيانات الالزمة لمعرفة ممن صدر ، ولمـن يصـدر ، مـع تحديـد عقـد اإليجـار المـراد 
. فـــال يعــد تنبيً ـــا بـــاإلخالء  ( 01947) وح أنـــه ير ــد إخـــالء العــينإن ــاؤه . و جـــب أن يــذكر صـــاحب التنبيــه فـــي وضــ

اإلشــارة فــي المخالصــة بــاهنجرة إلــى أن اهنجــرة ســتز د ابتــداء مــن وقــت معــين ، دون أن يقتــرن ذلــك بطلــب اإلخــالء 
. وكــذلك ال يعــد تنبيً ــا بــاإلخالء إعــالن المســتأجر ن عــن عــزم م علــى طلــب فســخ  ( 01948) عنــد عــدم قبــول الز ــادة

ـــا مـــن العـــين المـــؤجرةاإليجـــ . وال يعـــد تنبيً ـــا بـــاإلخالء طلـــب فســـخ  ( 01949) ار إذا لـــم يخـــرج المـــؤجر شخًصـــا معيًن
 . ( 01951) اإليجار إذا رفضته المحكمة

وليس من الضروري أن يذكر في التنبيه السبب الذي دعـا المتعاقـد إلـى طلـب اإلخـالء ، فـإن مـن حقـه أن 
. كـــذلك لـــيس مـــن الضـــروري أن يـــذكر فـــي التنبيـــه ميعـــاد  ( 01950) ين ـــي اإليجـــار بالتنبيـــه لمجـــرد رغبتـــه فـــي ذلـــك

لإلخالء ، فإن ميعاد اإلخالء إذا لـم يـذكر فـي التنبيـه ينصـرف إلـى أقـرب مـدة يعـد التنبيـه بالنسـبة إلي ـا صـادًرا فـي 
 . ( 01952) الميعاد القانوني
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( ولكن ال يشترط في ذلك ألفاظ خاصةة . وقةد قضةت محكمةة اسةتئناف مصةر بةأن التنبيةه بةاإلخالء ال يشةترط فيةه قانونًةا  19832) 
ي أن يتضمن من العبارات ما ألفاظ خاصة ، فليس بالزم أن ينص فيه صراحة على إخالء العين المؤجرة في نهاية العقد ، وإنما يكف

(  882ص 388رقم  12المحاماة  1842يناير سنة  1يفيد أن المستأجر ال ير ب في  االستئجار بعد انتهاء العقد ) استئناف مصر 
سةكت  . ولكن ال يعةد تنبيًهةا بةاإلخالء أن يكتةب المةؤجر للمسةتأجر يةذكره بميعةاد انتهةاء اإليجةار ويسةأله إذا كةان يريةد تجديةده ، فةإذا

المستأجر ولم يجب ، وبقي مع ذلك فةي العةين ، فبقةاؤه يعةد تجديةًدا ضةمنيًا ، وال يعةد كتةاب المةؤجر تنبيًهةا بةاإلخالء يمنةع التجديةد ) 
 ( . 12ص 48م 1821نوفمبر سنة  19استئناف مختلط 

 . 2هامل  218ص 1212فقرة  1( بودري وفال  19839) 

 suppl – 1 - 84جازيت دي باليةه  1982نوفمبر سنة  12السين  – 2هامل  218ص 1212فقرة  1( بودري وفال  19838) 

. 21 . 

انظةةر عكةةس ذلةةك وأن طلةةب الفسةةخ المرفةةوض يعةةد تنبيًهةةا بةةاإلخالء  – 1هةةامل  212ص 1212( بةةودري وفةةال فقةةرة  19819) 
 . 2هامل  391ص 213سليمان مرقس فقرة  – 44 – 2 – 81باسيكريزي  1981إبريل سنة  22محكمة بروكسل 

عبد الفتاح عبد  – 399ص 213سليمان مرقس فقرة  – 119 – 1819داللوز  1838ديسمبر سنة  29( نقض فرنسي  19811) 
ويترتب على ذلك  – 491ص 221عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 181ص 242منصور مصطفى منصور فقرة 289الباقي فقرة 

داللوز  1838ديسمبر سنة  29من أجل ذلك باطالً ) نقض فرنسي أنه لو ذكر في اإلخالء سبب  ير السبب الحقيقي ال يكون التنبيه 
 ( . 811ص – 819ص 142فقرة  19بالنيول وريبير  –وهو الحكم السابق اإلشارة إليه  119 – 1819

 – 289عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 399ص – 392ص 213سليمان مرقس فقرة  – 319( اإليجار للمؤلف فقرة  19812) 
 . 129وانظر آنفًا فقرة  – 491ص 221عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 181ص 244صور فقرة منصور مصطفى من
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 تكييف التنبيه : -503

) (  ، فــال يشــترط أن يقبلــه الطــرف اآلخــر acte unilateralوالتنبيــه تصــرف قــانوني صــادر مــن جانــب واحــد )  

. ولكــن التنبيــه ، كتعبيــر عــن اإلرادة ، ال ينــتج أثــره إال فــي الوقــت الــذي يتصــل فيــه بعلــم مــن وجــه إليــه ،  ( 01953
 . ( 01954) مدني ( 11و عتبر وصوله إلى الطرف اآلخر قر نة على العلم به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك ) م
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 ثبات التنبيه : إ -504

وإذا أر ــد إثبــات التنبيــه ، وكــان المتعاقــدان قــد اتفقــا علــى طر قــة خاصــة إلثباتــه ككتابــة أو كإنــذار رســمي علــى يــد 
محضـر ، وجــب التــزام مــا اتفقــا عليــه ، مــع مراعــاة مــا سـبا تقر ــره مــن أن اإلثبــات فــي هــذه الحالــة يجــوز أيًضــا أن 

 . ( 01955) يكون باإلقرار أو باليمين

                                                 

 1بةودري وفةال  – 442فقةرة  19هيةك  – 329فقةرة  1جيوان  – 421فقرة  21لوران  – 384فقرة  1( ديفر جييف  19814) 
جرانمةوالن  – 819ص 142فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 221ص – 223ص 418فقةرة  1أوبري ورووإسمان  – 1214فقرة 

 – 284عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 399ص 213سليمان مةرقس فقةرة  – 319اإليجار للمؤلف فقرة  – 311في العقود فقرة 
 . 499ص 223عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 189ص 242منصور مصطفى منصور فقرة  – 118عبد المنعم البدراوي ص

المختلطة بأن وصول الكتاب المسةجل المتضةمن التنبيةه بةاإلخالء إلةى مكتةب المسةتأجر ، ( وقد قضت محكمة االستئناف  19813) 
وتسلم مستخدم لدى المستأجر لهةذا الكتةاب ، يعةد إثباتًةا كافيًةا للتنبيةه بةاإلخالء ، حتةى لةو أنكةر المسةتأجر علةى المسةتخدم الةذي تسةلم 

( . اإلسةكندرية المختلطةة  192ص 123رقةم  12جازيت  1822فبراير سنة  21الكتاب حقه في تسلم كتب عنه ) استئناف مختلط 
عبةد  – 399ص 213سليمان مرقس فقةرة  – 1هامل 118ص 319اإليجار للمؤلف فقرة  – 211ص 18م 1892مايو سنة  19

 . 499ص 223المنعم فر  الصدة فقرة 

: وهو يذهب إلى أن التنبيه ينتج  1هامل  314ص 284وفقرة  2هامل  129ص 21انظر عكس ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
أثره ولو لم يعلم الطرف اآلخر به مادامت االحتياطات العادية قد اتخذت لضمان وصوله إليه ، فالوصول فةي ذاتةه إذن يكفةي ولةيس 

( والصحيح فةي  189ص 242هو مجرد قرينة على العلم تقبل إثبات العكس ) قرب من هذا الرأي منصور مصطفى منصور فقرة 
مدني تسري على كل تعبير عن اإلرادة ، سواء كان هذا التعبيةر فةي دائةرة العقةد أو كةان مجةرد إرادة منفةردة .  81رنا أن المادة نظ

واالستناد إلى الوعد بالجائز  ير مجد ، إذ هو تعبير عن اإلرادة  ير واجب التسلم ، ولذلك ال يشترط العلم به ، بخالف التعبير عن 
جب التسلم فيجب العلم به ويعتبر الوصول قرينة على هذا العلم قابلة إلثبات العكس ) انظر عبد الحي حجازي في اإلرادة إذا كان وا

( . ولما كان التنبيه تعبيًرا عن اإلرادة واجب التسلم ، فإن وصوله إلى من وجه إليه يكةون مجةرد  48ص 2النظرية العامة لاللتزام 
ثبات العكس . وإذا قيل إن التنبيه ينتج أثةره ولةو رفةض مةن وجةه إليةه التنبيةه تسةلمه ، فةذلك ال قرينة على العلم ، وهي قرين قابلة إل

يرجع إلى أن العلم بالتنبيه  ير ضروري ، بل إلى أن من وجه إليه التنبيه هو الةذي تسةبب بخطةأه بةل بتعمةده فةي أال يعلةم بالتنبيةه ، 
أن يتضمن هذا الكتةاب تنبيًهةا بةاإلخالء لمةا أنةتج التنبيةه أثةره ) انظةر فةي هةذا ولو فرض أنه عندما رفض تسلم الكتاب لم يكن يتوقع 

( . وقد قضت محكمةة الصةلح بةديجون بأنةه ال يجةوز إثبةات التنبيةه بةاإلخالء بواسةطة  218ص 1212فقرة  1المعنى بودري وفال 
ى الغالف ، ألن هذه العبارة قد تنصرف إلى عل ( letter conge) لم يتسلمه الطرف الذي أرسل إليه مع وجود عبارة  لكتاب مسج

 ( . 221 – 1891داللوز  1893نوفمبر سنة  19أي شيء آخر  ير التنبيه باإلخالء ) ديجون محكمة الصلح 

 . 111( انظر آنفًا فقرة  19811) 
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 الفهرس العام

لم يكن هناك اتفاق على شيء من ذلك ، وجب تطبيا القواعد العامة . فيجوز إثبات التنبيه بالبينة وإذا 
أو بالقرائن إذا كانت قيمة اإليجار ال تز د ع عشرة جني ات ، وإال وجب اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقام ا . 

يذهب إلى وجوب إتباع قواعد اإلثبات الخاصة  وهناك رأي ، في ع د التقنين المدني القديم في القانون الفرنسي ،
.  ( 01956) بعقد اإليجار ، فال يجوز إثبات التنبيه بالبينة أو بالقرائن ولو لم تزد قيمة اإليجار على عشرة جني ات

ولكن هذا الرأي ينقضه أن طرق اإلثبات الخاصة بعقد اإليجار ، في التقنين المدني القديم وفي القانون الفرنسي ، 
دون  480هي طرق استثنائية فال يجوز التوسع في ا ، بل يجب قصرها على إثبات عقد اإليجار نفسه $  إنما

. وم ما يكن من أمر فإن إثبات التنبيه في ع د التقنين المدني الجديد يكون وفًقا للقواعد  ( 01957) إثبات التنبيه
،  1111أكتوبر سنة  11رم عقد إيجار قبل العامة هنن إثبات عقد اإليجار نفسه يخضع ل ذه القواعد . فإذا أب

، فإن أحكام التقنين  1111أكتوبر سنة  11وصدر تنبيه باإلخالء في صدد هذا العقد في تار خ غير سابا على 
المدني الجديد هي التي تسري في إثبات هذا التنبيه ، هنن التنبيه تصرف قانوني مستقل عن عقد اإليجار 

 . ( 01958) ري وقت حصولهو خضع هنحكام القانون السا

 كيفية الطعن في التنبيه -3

 الطعن في التنبيه ممن وجه إليه  :  -505

وإذا وقع خالف بين المتعاقدين في صحة التنبيه من أي وجه ، سواء كان ذلك من حيث الميعاد أو من حيث 
يرفع دعوى بذلك بمجرد الشكل أو هني سبب آخر ، فالطرف الذي وجه إليه التنبيه و راه غير صحيح يستطيع أن 

وصول التنبيه إليه . وال ضرورة النتظار ن اية اإليجار حتى ينازع في صحة التنبيه ، فقد يؤول سكوته بأنه إقرار 
                                                 

وفقرة  491فقرة  1جيوار  – 114ص 14م 1891يناير سنة  11استئناف مختلط  – 242اإليجار فقرة  2( دي هلتس  19811) 
 11االسةةتئنافية  ( Caen) محكمةةة كةةان  – 223ص 418فقةةرة  1أوبةةري ورووإسةةمان  – 321ص 322فقةةرة  11بيةةدان  – 341

 . 399 9- 1 – 1892داللوز  1891ديسمبر سنة  29منشور تحت حكم محكمة النقض الفرنسي  1894يونيه سنة 

 142فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 1211فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 442فقةةرة  19هعيةةك  – 422فقةةرة  21( لةةوران  19812) 
يوليةه سةنة  22 ( Droit) مجلةة القةانون  1989يوليةه سةنة  2بةاريس  – 312جرانموالن فةي العقةود فةي العقةود فقةرة  – 811ص

 . 119 – 2 – 84سيريه  1984مارس سنة  21بو االستئنافية  – 1989

التنبيةه اإليصةال بالتسةلم ، جةاز اعتبةار هةذا اإليصةال مبةدأ ثبةوت بالكتابةة  فإذا أرسل التنبيه في كتاب مسجل ، وأمضى من وجه إليه
( . وقةد قضةى بةأن  Som . 11 1813داللةوز  1814أكتةوبر سةنة  11يكمل بالبينة أو بالقرائن أو باليمين المتممة ) نقض فرنسةي 

( . وقضةى أيًضةا بأنةه  24 – 1 – 1831يةه جازيت دي بال 1831أكتوبر سنة  22تسليم المستأجر مفتاح العين باإلخالء ) باريس 
 إذا اشترط أن يكون التنبيه بكتاب مسجل ، وزأقر من وجه إليه التنبيه بأنه تسلم كتابًا مسجالً بالفعل ولكنه كان متعلقًةا بمسةألة أخةرى

لمحكمةة ولم يبرز الكتاب أو أبرزه وكان مجرد  الف ال يحتوي على شةيء ، جةاز اعتبةار ذلةك إقةراًرا بحصةول التنبيةه متةى تبةين ل
 21هةامل  418فقةرة  1أوبةري ورووإسةمان  – 218 – 1 – 1842إبريل سةنة  19سوء نية من وجه إليه التنبيه ) نقض فرنسي 

 ( 812ص 142فقرة  19بالنيول وريبير  –

وانظةر اإليجةار للمؤلةف فقةرة   – 491ص 221عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 398ص 213( سليمان مةرقس فقةرة  19819) 
311 . 
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للتنبيه ، أو دليل على توافر نية اإلضرار لديه بمن صدر منه التنبيه حتى ال يستطيع هذا اهنخير إعادة التنبيه في 
 . ( 01959) الوقت المناسب
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فإذا صدر حكم بصحة التنبيه وجاء ميعاد اإلخالء ، أمكن صاحب التنبيه أن ينفذ اإلخالء بموجب الحكم 
 . ( 01961) الصادر بصحة التنبيه دون احتياج إلى حكم آخر

 طلب الحكم بصحة التنبيه ممن صدر منه  : -506

يه إليه ليطلب الحكم ببطالنه ، كذلك وكما أن من وجه إليه التنبيه يجوز له أن يرفع دعوى بمجرد وصول التنب 
يجوز لصاحب التنبيه إذا خشي منازعة من الطرف اآلخر أن يرفع دعوى يطلب في ا الحكم بصحة التنبيه دون 
أن ينتظر ميعاد اإلخالء ، فيحصل بذلك على حكم يخوله التنفيذ بإخالء العين بمجرد حلول الميعاد دون حاجة 

 . ( 01960) إلى استصدار حكم آخر بذلك

أما إذا كان التنبيه قد قبله الطرف الذي وجه إليه دون منازعة ، فلم تكن هناك حاجة الستصدار حكم 
بصحته ، ثم جاء ميعاد اإلخالء ولم ينفذه من قبل التنبيه ، جاز للطرف اآلخر أن يلجأ إلى قاضي اهنمور 

باإلخالء من قاضي اهنمور المستعجلة . و نفذ الحكم الصادر  ( 01962) المتسعجلة وأن يطلب إخالء العين فوًرا
تنفيًذا مؤقًتا ، حتى يبت قاضي الموضوع في وجوب اإلخالء ن ائًيا . و شترط أال  يتعرض قاضي اهنمور 

 .  ( 01963) المستعجلة للموضوع ، فال يحكم باإلخالء إال إذا كانت صحة التنبيه واضحة
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 – 221ص 418فقةةةةةرة  1أوبةةةةةري ورووإسةةةةةمان  – 184 – 2 – 81داللةةةةةوز  1981ديسةةةةةمبر سةةةةةنة  11( بةةةةةاريس  19818) 
 939فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللو 

 . 312( اإليجار للمؤلف فقرة  19819) 

 . 1814أ سطس سنة  49مونيتور ليون القضائي  1814مايو سنة  11( نانت محكمة الصلح  19811) 

 . 933فقرة  Louageلفظ  4اللوز ( أنسيكلوبيدي د 19812) 

 . 312وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 244ص 24م 1811مارس سنة  22( استئناف مختلط  19814) 
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 التجديد الضمني لإليجار -المبحث الثاني

 نصوص قانونية  :  -507

إذا انت ى عقد اإليجار وبقي المستأجر منتفًعا بالعين  -1»من التقنين المدني على ما يأتي  :  111تنص المادة 
المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ، اعتبر اإليجار قد تجدد بشروطه اهنولى ولكن لمدة غير معينة ، 

 « .169أحكام المادة  وتسري على اإليجار إذا تجدد على هذا الوجه

و عتبر هذا التجديد الضمني إيجاًرا جديًدا ال مجرد امتداد لإليجار اهنصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى  -2»
اإليجار جديًدا ال مجرد امتداد لإليجار قدم ا في اإليجار القديم مع مراعاة قواعد الش ر العقاري . أما الكفالة 

 . ( 01964) «ى إليجار الجديد إال إذا رضى الكفيل بذلكشخصية كانت أو عينية ، فال تنتقل إل

 . ( 01965) 986/141و قابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 

وفي التقنين المدني  – 166و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى  : في التقنين المدني السوري م
 ( 01966) 111وم 112ي تقنين الموجبات والعقود اللبناني موف 480وفي التقنين المدني العراقي م – 118الليبي م

. 

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  991: ورد هذا النص في المادة   تاريخ النص(  19813) 
في المشروع النهائي . ووافق عليةه  129ت بعض تعديالت لفظية ، وأقر النص تحت رقم المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخل

ومع ذلةك ». وفي لجنة مجلس الشيوخ تقدم اقتراح من بعض مستشاري محكمة النقض بحذف عبارة  122مجلس النواب تحت رقم 
من الفقرة الثانية ألن فةي إبقائهةا إضةراًرا « إليجار القديمتنتقل إلى اإليجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها في ا

بحقو  الغير ممن يحصلون على حقو  عينية على العقةار ، فلةم تةر اللجنةة األخةذ بهةذا االقتةراح ، وقةررت إبقةاء الةنص مةع إضةافة 
الغير ، فأصبح النص مطابقًةا لمةا في نهاية الفقرة لتنتقي كل شبهة في احتمال اإلضرار بحقو  « مع مراعاة قواعد الشهر العقاري»

. ووافةةق مجلةةس الشةةيوخ عليةةه كمةةا عدتةةه لجنتةةه ) مجموعةةة األعمةةال  188اسةةتقر عليةةه فةةي التقنةةين المةةدني الجديةةد ، وصةةار رقمةةه 
 ( . 122ص 124ص 3التحضيرية 

منتفعًا بالشيء المؤجر برضا : ومع ذلك إذا استمر المستأجر بعد انتهاء مدة اإليجار   491/321م التقنين المدني القديم(  19811) 
،  المؤجر ، اعتبر ذلك تجديًدا لإليجار بعين الشروط السابقة بالمدد المعتادة . ) وأحكام التقنين القةديم تتفةق مةع أحكةام التقنةين الجديةد

ين الجديةد ، وال تنتقةل إال فيما عدا انتقال التأمينات العينية التةي قةدمها المسةتأجر إلةى التجديةد ، فهةي تنتقةل مةن تلقةاء نفسةها فةي التقنة
 باتفا  جديد في التقنين القديم ( .

 التقنين المدنية العربية األخرى  :(  19811) 

، ولةم يصةرح « تجةدد»بدالً من كلمةة « تمدد»وإن كان نص التقنين السوري وضع كلمة  –) موافق  111م التقنين المدني السوري
في صدر الفقرة الثانية بأن التجديد الضمني يعتبر إيجاًرا جديًدا ال مجرد امتداد لإليجار األصلي ، مما يجعل النص  ير صريح فةي 

 أن التجديد الضمني إيجار جديد ( .

 مطابق ( . ) 189م التقنين المدني الليبي

 ( . 1991فقرة  – 888انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) موافق  299مالتقنين المدني العراقي 
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 $489 

و خلص من النص المتقدم الذكر أن عقد اإليجار إذا انت ى ، أًيا كان سبب انت ائه ، وبقي المستأجر مع 
(  tacite recondctionذلك في العين المؤجرة برضاء المؤجر ، جاز تأو ل ذلك بأنه تجديد ضمني لإليجار ) 

. 

( وكيف  9( وما هي اآلثار التي تترتب عليه . )  2( كيف ينعقد التجديد الضمني . )  1فنبحث  : ) 
 . ( 01967) ينت ي

 $481 

 كيف ينعقد التجديد الضمني -0

 إيجاب وقبول ضمنيان  :  -508

لمستأجر إذا انت ى عقد اإليجار وبقي ا»مدني ، كما رأينا ، أنه  111جاء في صدر الفقرة اهنولى من المدة 
فالتجديد الضمني إذن يفترض أن هناك عقد .« . منتفًعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه . . 

إيجار سابًقا قد انت ى ليعقبه التجديد الضمني . وال أهمية لسبب انت اء اإليجار السابا . فقد ينت ي النقضاء مدته 
. وقد ينت ي النقضاء أجل من آجاله بسبب  ( 01968) هذا االمتدادالقابلة لالمتداد لحصول تنبيه باإلخالء منع 

التنبيه باإلخالء ، أو النقضاء جميع آجاله . وقد ينت ي بالتنبيه باإلخالء في الميعاد القانوني إذا كانت مدة 
. بل قد ينت ي قبل انقضاء مدته ، بالفسخ أو بتحقا شرط فاسخ أو بالتقابل أو يبيع  ( 01969) اإليجار غير معينة

                                                                                                                                                                    

: إذا انتهةى عقةد اإليجةار وبقةى المسةتأجر واضةعًا يةده علةى المةأجور ، عةد اإليجةار مجةدًدا   182م تقنين الموجبات والعقود اللبنةاني
معقوًدا لمدة معينة . وإذا لم تكن المدة معينة ، حق لكل من المتعاقدين أن يفسخ العقةد ،  بالشروط عينها وللمدة نفسها إذا كان اإليجار

  ير أنه يحق للمستأجر أن يستفيد من المهلة المعينة بمقتضى العرف المحلي إلخالء المكان .

إلةى الموجبةات الناشةئة عةن تجديةد  ال يمتد حكم الكفةاالت المعطةاة للعقةد األول 182: في الحالة المنصوص عليها في المادة   183م
 العقد الضمني ، أما الرهون و يرها من وجوه التأمين فتظل قائمة .

) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا مدة التجديد الضمني ، فهي في التقنين المصري مدة  ير معةين 
اللبناني نفس مدة اإليجار األصلي إن كان هذا اإليجار معقوًدا لمدة معينة ، وإال فالمهلة  فيحددها ميعاد دفع األجرة ، وهي في التقنين

 التي يقررها اعرف ( .

( ويالحظ أال محل للتجديد الضمني حية  تسةري التشةريعات االسةتثنائية التةي تفةرض امتةداد اإليجةار بعةد انقضةاء مدتةه  19812) 
ن اإليجار يمتد ال يتجدد ، وبحم القانون ، فإذا ما ألغيةت هةذه التشةريعات وانقطةع امتةداد األصلية ، فما دامت هذه التشريعات قائمة فإ

ا إذا بقي المستأجر في العين المؤجرة بنية التجديد دون اعتةراض مةن المةؤجر ) اإليجار ، جاز عند ذلك تجديد اإليجار تجديًدا ضمنيً 
 ( . 2هامل  389ص 229سليمان مرقس فقرة  – 392ص 414رقم  9المحاماة  1822نوفمبر سنة  49استئناف مصر 

 . 491ص 139رقم  11المحاماة  1844ديسمبر سنة  29( استئناف مختلط  19819) 

 894ص 122فقرة  19بالنيول وريبير  – 443فقرة  19هيك  – 241فقرة  21لوران  – 191فقرة  2( قارن جيوار  19818) 
 . 211فقرة  Louageلفظ  4بيدي داللوز أنسيكلو – 2219فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  –
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 ( 01971) العين المؤجرة أو بغير ذلك من اهنسباب . ففي جميع هذه اهنحوال يكون هناك عقد إيجار سابا قد انت ى
 . ( 01970) ، ومن ثم يجوز أن يعقبه تجديد ضمني

المستأجر منتفًعا »مدني فيما رأينا ، ببقاء  111ة اهنولى من المادة والتجديد الضمني ينعقد ، كما تقول الفقر 
فبقاء المستأجر في العين المؤجرة منتفًعا ب ا هو اإليجاب « . بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه

 ،  ومن هنا كان التجديد الضمني ( 01972) الضمني ، وعلم المؤجر بذلك دون أن يعترض هو القبول الضمني
 . ( 01973) ينعقد بإيجاب وقبول ضمنين

و جب أن يكون اإليجاب الضمني قاطًعا ، فال يكفي أن يبقى المستأجر في العين ، بل يجب فوق ذلك 
، أو لصعوبة في  ( 01974) أن تكون نيته قد انصرفت إلى تجديد اإليجاب . فإذا بقي المستأجر  في العين لمرض

ة في التجديد ، لم يكن هناك تجديد ضمني . كذلك إذا أخلى المستأجر االنتقال طارئة ، أو لسبب آخر غير الرغب
العين فبي ن بذلك أن نيته لم تنصرف إلى التجديد ، لم يكن هناك تجديد ولو استبقى المستأجر مفتاح المنزل في 

تفًعا .  فيجب إذن أن يبقى المستأجر في العين المؤجرة من ( 01975) يده حتى يصفي الحساب بينه وبين المؤجر

                                                 

( ولكن الغالب أن يج  التجديد الضمني عقب إيجار سابق معين المدة وانتهى بانقضاء مدته دون تنبيه باإلخالء . أما في  19829) 
م األحوال األخرى التي ينتهي فيها اإليجار بانقضاء مدته مع تنبيه باإلخالء ، فالتنبيه باإلخالء ينفي افتراض أن اإليجار قد تجدد ما ل

كس كما سنرى ، من األسباب ، قام سةبب انتهةاء اإليجةار متعارًضةا مةع افتةراض التجديةد الضةمني ، فةال يفتةرض يقم الدليل على الع
إذن هذا التجديد إال إذا قام الدليل على العكس . وقد قضى بأنه إذا كان المسةتأجر قةد أنكةر وضةع يةده علةى األطيةان المةؤجرة وأنةذر 

عليها وعدم انتفاعه بها ، فإنه يمتنع عليةه أن يةدعي تجديةد اإلجةارة ضةمنيًا ) نقةض المؤجر بفسخ عقد اإليجار بسبب عدم وضع يده 
 ( .  219ص 49رقم  4مجموعة أحكام النقض  1811ديسمبر سنة  14مدني 

 421ص 113رقةم  18المحامةاة  1849ينةاير سةنة  24استئناف مصر  – 1399وفقرة  1391فقرة  1( بودري وفال  19821) 
 1843ديسةةمبر سةةنة  28الزقازيةةة الكليةةة  – 424ص 139رقةةم  14المحامةةاة  1842فبرايةةر سةةنة  23ي مصةةر الوطنيةةة اسةةتئناف –

 . 111ص 218رقم  11المحاماة 

 12المحامةاة  1842أبريةل سةنة  21اإلسةكندرية الوطنيةة  – 198ص 34م 1849ديسةمبر سةنة  49( استئناف مخةتلط  19822) 
 . 192ص 19رقم  21المحاماة  1848 سبتمبر سنة 49مصر الوطنية مستعجل  – 239ص 411رقم 

( أما إذا كان المستأجر ، بعد انتهاء اإليجار ، قد عمد إلةى إبةرام إيجةار جديةد مةع المةؤجر باإليجةاب وقبةول صةريحين ،  19824) 
ريح  فةي فليس هذا تجديًدا ضمنيًا ، بل هو إيجار صريح ال عالقة له باإليجار السابق . ويتفق التجديد الضمني مع هذا اإليجةار الصة

أن كالً منهما إيجار جديد . ولكنهما يختلفان فيما يأتي  : التجديد الضمني يتصل أوثق الصةلة باإليجةار السةابق ، فشةروطه هةي نفةس 
شروط اإليجار السابق ، وله نفس التأمينات ، وإن كانت المدة تختلف كما سيأتي . أما اإليجار الصريح فقد ينعقد السابق ، ولةه نفةس 

ت ، وإن كانت المدة تختلف كمنا سيأتي . أما اإليجار الصريح فقد ينعقد ، ال بمدة تختلةف عةن مةدة اإليجةار السةابق فحسةب ، التأمينا
بل أيًضا بشروط وتأمينات تختلف عن شروط اإليجار السابق وتأميناتةه . هةذا إلةى أن التجديةد الضةمني يعقةب اإليجةار السةابق فةوًرا 

 ديد الصريح فال يتم إال عند تالقي القبول باإليجاب ومن ثم قد ال يعقب مباشرة اإليجار السابق .دون أي فاصل زمني ، أما التج

 . 239ص 411رقم  19المحاماة  1842إبريل سنة  29( اإلسكندرية الوطنية  19823) 

مةؤجر علةى أن يعاينةا معًةا ( وقد قضى بأن استبقاء  المستأجر المفاتيح في يده ثالثة أيام أو أربعة ، إذا كان قد اتفق مع ال 19821) 
 – 83مجموعة بةودو  1983إبريل سنة  11العين المؤجرة بعد انتهاء اإليجار ، ال يعد بقاء في العين بنية التجيد ) بوردو االبتدائية 

 ( . 1319فقرة  1بودري وفال  – 81 – 2
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. وبقاء المستأجر  ( 01976) ب ا بنية تجديد اإليجار ، ولو كان هذا االنتفاع إيجاًرا من الباطن أو تنازاًل عن اإليجار
) ، ما لم يثبت هو عكس ذلك ( 01978) كاف الفتراض أن نيته قد انصرفت إلى التجديد الضمني ( 01977) في العين

01979 ) . 

لضـــمني ، إذ يجـــب أن يكـــون المـــؤجر عالًمـــا ببقـــاء وأدق مـــن إيجـــاب المســـتأجر الضـــمني قبـــول المـــؤجر ا
. وتقول محكمـة  ( 01981) المستأجر في العين بنية التجديد ، وأن يكون غير معترض على ذلك بل راضًيا بالتجديد

و جب من ج ة أخرى أن يكون قصد كل من طرفي العقد معلوًما للطرف اآلخر . . إذ ال »االستئناف الوطنية  : 
) «ود تبادل الرضاء والقبول من الطرفين الذي هو من الشروط الالزمة لكل اتفاق بين متعاقدينيتأتى بدون ذلك وج

. بل إنه ال يوجد ما يمنع ، في التجديـد ا لضـمني ، مـن أن يكـون قبـول المـؤجر صـر ًحا ، مـا دام إيجـاب  ( 01980
لم المؤجر ببقاء المستأجر في العين علـى المستأجر إيجاًبا ضمنًيا ببقائه في العين منتفًعا ب ا بنية التجديد . فقد يع

هـذا الوجــه ، فيرسـل لــه قبـواًل صــر ًحا بـذلك ، فيكــون هنـاك تجديــد ضـمني ال تجديــد صـر ح . إذ ينعقــد هـذا التجديــد 
الضـمني بـنفس شـروط اإليجــار السـابا ، وبـنفس تأميناتــه ، و عقبـه فـوًرا . وال هكـذا التجديــد الصـر ح ، فقـد تختلــف 

                                                 

أجةر مةن البةاطن أو تنةازل عةن اإليجةار ،  ( وكما يجوز أن يستدل على انتفةاع المسةتأجر بةالعين بعةد نهايةة اإليجةار بأنةه 19821) 
كذلك يجوز أن يستدل على بقاء المستأجر  في العين بعد نهاية اإليجار ببقةاء المسةتأجر مةن البةاطن الةذي يكةون اسةتأجر مةن البةاطن 

بةاطن بعةد نهايةة قبل نهاية اإليجار وبقي في العين بعةد نهايتةه ، وذلةك مةا لةم يتبةين مةن الظةروف أن المةؤجر يعتبةر المسةتأجر مةن ال
 ( . 1319فقرة  1اإليجار مستأجًرا منه مباشرة ) بودري وفال 

( وعبء إثبات بقاء المسةتأجر فةي العةين يقةع علةى مةن يتمسةك بالتجديةد الضةمني . وقةد قضةى بأنةه إذا كةان مةن يتمسةك  19822) 
دليل على أنه ترك متاًعا له في العين المؤجرة بالتجديد الضمني هو المؤجر ، فال يكفي حتى يثبت بقاء المستأجر في العين أن يقيم ال

 ( . 1398فقرة  1بودري وفال  – 12 – 4 – 1892مجموعة بوردو  1891ديسمبر سنة  19) بوردو االبتدائية 

( وقد ال يرضى المؤجر بالتجديد بأجرة أعلى أو لمدة معينة فيعلن المستأجر بذلك نهاية اإليجار ، فيعد بقاء المستأجر في  19829) 
لعين دون اعتراض بعد نهاية اإليجار قبوالً منه باألجرة األعلى أو بالمدة المعينةة . وقةد قضةت محكمةة االسةتئناف الوطنيةة بأنةه إذا ا

أنذر المؤجر المستأجر بأن يسلم األرض عند نهاية إجارته أو يكون ملزًما بدفع خمسة جنيهات سنويًا عةن كةل فةدان  يةر األمةوال ، 
وانظةر  – 223ص  3االسةتقالل  1891فبراير سنة  11سكوته قبوالً لفئة اإلجارة الجديدة ) استئناف وطني  ثم سكت المستأجر عد

( . وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنةه إذا أعلةن المةؤجر المسةتأجر أنةه ال  21ص 18م 1832يناير سنة  13استئناف مختلط 
 لهذه المدة ، وليس للمسةتأجر إال أن يقبةل التجديةد بهةذا الشةرط أو أن يخلةي العةين يقبل التجديد إال لمدة معينة ، فال يتجدد اإليجار إال

 ( . 219ص 31م 1844مايو سنة  2عند انقضاء المدة األصلية ) استئناف مختلط 

منصةةور مصةةطفى  – 389ص 229سةةل يمةةان مةةرقس فقةةرة  – 211فقةةرة  Louageلفةةظ  4( أنسةةيكلوبيدي  داللةةوز  19828) 
ويقةةوم الةةدليل علةى انتفةةاء التجديةةد إذا كانةةت هنةةاك  – 491ص 228عبةةد المةةنعم فةر  الصةةدة فقةةرة  – 191ص 243منصةور فقةةرة 

مفاوضات في شأن التجديد فبقي المستأجر في العين أثناء هذه المفاوضات ، ثم لةم تسةتفر المفاوضةات عةن اتفةا  ) اسةتئناف مخةتلط 
ذلك فةي العةين ، فةال  ( . فإذا كان المستأجر رجالً وزوجته وانتهى اإليجار ، وبقيا بالر م من 32ص 14م 1839ديسمبر سنة  41

يتجدد اإليجار إال بالنسبة إلى الزو  دون الزوجة ولو كان االثنان متضامنين في اإليجار األول ، ألن بقاء الزوجة في العين ال يفهةم 
 314رة فقة 1منه حتًما رضاؤها بالتجديد إذ يجوز أن يكون ذلك راجعًا إلى القيام بواجبها كامرأة متزوجة تقيم مةع زوجهةا ) جيةوار 

 ( Droit) مجلةة القةانون  1894ديسةمبر سةنة  11عكس ذلك محكمة ريمةس االبتدائيةة  – 924ص 1329فقرة  1بودري وفال  –

 ( . 1893يناير سنة  18

 ( وقد قدمنا أن المؤجر قد ال يرضى بالتجديد إال بأجرة أعلى أو لمدة معينة ) انظر آنفًا نفس الفقرة في الهامل ( . 19899) 

 . 212ص 492رقم  4االستقالل  1893يونيه سنة  11( استئناف وطني  19891) 
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عن شروط اإليجار السابا وتأميناته ، وال ينعقد إال من وقـت تالقـي القبـول باإليجـاب فـال يعقـب  شروطه وتأميناته
اإليجار السابا فوًرا . ولكن الغالب أن يكون قبول المؤجر ضمنًيا ، فـيعلم ببقـاء المسـتأجر فـي العـين بنيـة التجديـد 

. أمــا مجــرد ســكوت المــؤجر فــال يســتخلص منــه حتًمــا  ( 01983) راضــًيا ب ــذا التجديــد ( 01982) وال يعتــرض علــى ذلــك
، فقد يكون سكوته هننه لم يعلم أن المستأجر باق  في العـين ، أو علـم أنـه بـاق  ولكـن تركـه  ( 01984) قبوله الضمني

، أو علــم أنــه بــاق فــي  ( 01985) فــي العــين مــدة قصــيرة حتــى تت يــأ لــه أســباب االنتقــال وذلــك تســاهاًل منــه وتســامًحا
ا لتجديد ولكنه أظ ر نيته في عدم القبول بأن عمد مثاًل إلى إيجار العين لمستأجر آخر أو طرح العـين العين بنية 

فـي المزايــدة إليجارهــا . وقـد قضــى بــأن بقـاء العــين المــؤجرة زمًنـا يســيًرا تحــت يـد المســتأجر القــديم بعـد انقضــاء مــدة 
ًذا إليجـار جديـد قبلـه المالـك مـع معارضـته فـي تجديـد اإليجار قد يكون تسامًحا من المالـك ، فـال يمكـن اعتبـاره تنفيـ

. وقضــى أيًضــا بأنــه ال يعــد تجديــد اإلجــارة وتــأجير العــين  ( 01986) اإلجــارة وتــأجير العــين فعــاًل إلــى مســتأجر آخــر
. وقضــى أيًضــا بأنــه ال يعــد تجديــًدا لإليجــار ســكوت المــؤجر بعــد انقضــاء مــدة  ( 01987) فعــاًل إلــى مســتأجر آخــر

في عمل مزايدة لتـأجير اهنرض لمـدة أخـرى ، وخصوًصـا إذا دخـل المزايـدة نفـس المسـتأجر مـدعي  اإلجارة إذا شرع
. وقضــى كــذلك بــأن ســكوت المــؤجر بعــد انقضــاء مــدة اإليجــار إلــى أن ينضــج زرع المســتأجر ال  ( 01988) التجديــد

                                                 

( وليس لالعتراض شكل خاص ، فيجوز حصوله بإنذار رسمي ، أو بكتاب مسجل أو  ير مسةجل ، أو شةفويًا ، أو بةأي  19892) 
الذي يقع عليةه عةبء تصرف يفيد عدم قبول المؤجر للتجديد كأن يعرض العين لإليجار أو يؤجرها إلى شخص آخر . والمؤجر هو 

إثبات هذا االعتراض . وهو واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطر  . وليس لالعتراض ميعاد معين ، فيجوز أن يحصل قبل انتهةاء 
 388ص 229سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 893ص  – 894ص 122فقةةرة  19اإليجةةار األصةةلي أو عقةةب انتهائةةه ) بالنيةةول وريبيةةر 

 ( . 491ص 228عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 192ص 243منصور فقرة منصور مصطفى  – 1وهامل 

 29الحقةو   1893مةايو سةنة  19مصةر الوطنيةة  – 219ص 13الحقو   1988يونيه سنة  12( بني سويف الجزئية  19894) 
فقةرة اإليجار  2دي هلتس  – 129ص 2هالتون  – 82رقم  1المجموعة الرسمية  1891مارس سنة  13طنطا الكلية  – 149ص
 . 318جرانموالن في العقود فقرة  – 291

 . 29ص 38م 1841( استئناف مختلط أول ديسمبر سنة  19893) 

( وبخاصةةة إذا كةةان المةةؤجر قةةد حصةةل علةةى حكةةم بةةاإلخالء ، ثةةم تةةرك المسةةتأجر فةةي العةةين فتةةرة مةةن الةةزمن تسةةامًحا )  19891) 
 ( . 21ص 11م 1849ديسمبر سنة  21استئناف مختلط 

 13م 1892مةارس سةنة  22وانظةر اسةتئناف مخةتلط  – 33ص 11الحقةو   1899نوفمبر سةنة  28ني ( استئناف وط 19891) 
لالسةتحمام مةدة الصةيف إذ انقضةى الصةيف وبقةي المسةتأجر فةي العةين مةدة الشةتاء « كةابين»وقد قضى بأنه فةي إيجةار  – 229ص

شا الً للعةين فةي وقةت ال ينتفةع فيةه بهةا تسةاهالً منةه )  التالي ، فإن سكوت المؤجر ال يعتبر قوبالً ضمنيًا ، فقد يكون ترك المستأجر
 ( . 221ص 19م 1891مايو سنة  11استئناف مختلط 

وقد قضةت محكمةة الةنقض فةي هةذا المعنةى بأنةه ال يوجةد  – 92ص 21الحقو   1891مارس سنة  2( استئناف وطني  19892) 
ة اإليجار األول ، ودخل المستأجر القديم فةي المزايةدة ولكةن تجديد ضمني إذا كان المؤجر قد شهر مزاد تأجير األرض قبل نهاية مد

المؤجر رفض التأجير له وقبل عطاء شخص آخر ، ثم رفةض هةذا العطةاء وقبةل التةأجير للمسةتأجر القةديم . وفةي هةذه الحالةة يكةون 
إبريل سةنة  3السابق ) نقض مدني هناك تجديد صريح لإليجار يبدأ من يوم االتفا  عليه ، ال تجديد ضمني يبدأ عقب انتهاء اإليجار 

 ( . 111ص 39رقم  4مجموعة عمر  1839

ديسةمبر سةنة  21وانظر أيًضا استئناف وطنةي  – 212ص 492االستقالل رقم  1893يونيه سنة  11( استئناف وطني  19899) 
مصةةر الوطنيةةة  – 299ص 2االسةةتقالل  1894نةةوفمبر سةةنة  2مصةةر الوطنيةةة  – 19ص 2رقةةم   12المجموعةة الرسةةمية  1813

 11 – 229ص 13م 1892مةارس سةنة  22استئناف مخةتلط  – 192ص 19رقم  21المحاماة  1848ديسمبر سنة  49مستعجل 
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ع بمـا زرعـه مقابـل يؤخذ منه قبـول ضـمني بالتجديـد ، إذ يجـوز أن يكـون قصـد المالـك هـو أن يتـرك المسـتأجر ينتفـ
تعو ض عن مدة التأخر في تسليم اهنرض ، وكان يمكن اتخاذ سكوت المؤجر بمثابة إشارة تدل علـى قصـده قبـول 

. وم مــا يكــن مــن  ( 01989) التجديــد لــو كــان قــد ســمح للمســتأجر بعــد ن ايــة إجارتــه بــزرع زرعــة جديــدة بــال معارضــة
لمســتأجر فــي العــين بعــد انقضــاء مــدة اإليجــار يفتــرض أمــر ، فــإن ســكوت المــؤجر دون معارضــة مــع علمــه ببقــاء ا

 . ( 01990) ، ما لم يثبت هو عكس ذلك ( 01991) معه أن المؤجر قد قبل التجديد قبواًل ضمنًيا

فإذا ما انعقد التجديد الضمني بإيجاب وقبول ضمنين على الوجه الذي قدمناه ، اعتبر اإليجار الجديد 
عقب ن اية اإليجار السابا مباشرة بحيث ال يوجد فاصل زمني بين الذي ينطوي عليه التجديد الضمني قد بدأ 

اإليجار ن . وإذا كان في هذا خروج على القاعدة العامة التي تقضي بأن العقد ال يتم إال من وقت علم الموجب 
مدني ( ، وكان مقتضى ذلك أن التجديد الضمني ال يبدأ إال من وقت علم المستأجر بالقبول  11بالقبول ) م

الضمني للمؤجر ، إال أن نية المتعاقدين الواضحة وطبيعة التعامل ذاته يقضيان بأن يعقب التجديد الضمني 
 اإليجار السابا فوًرا بمجرد انت اء هذا اإليجار اهنخير .

                                                                                                                                                                    

) بقةي المسةتأجر  32ص 14م 1839ديسةمبر سةنة  41 – 88ص 21م 1814فبراير سةنة  21 – 229ص 19م 1891مايو سنة 
لةوران  –ا ولم تنته المفاوضات نتيجة ، وقد سبقت اإلشارة إلى هةذا الحكةم ( في العين أثناء مفاوضات لتجديد اإليجار تجديًدا صريحً 

 . 1311فقرة  1بودري وفال  – 319فقرة  1جيوار  – 433فقرة  21

ومع ذلك فقد قضى بأن مجرد بذر المستأجر البرسيم قبل انقضاء مدة العقد بعلم المؤجر ال يعد رضا من هذا األخير باستمرار العقةد 
(  899ص 382المحامةاة رقةم  1829نوفمبر سةنة  12عبرة في التجديد ببقاء المستأجر فعالً بعد انقضاء مدة العقد ) منوف ، ألن ال

. 

 (19898  ) 

( وقد يسكت المؤجر فال ينبه باإلخالء على مستأجر المنزل ، وتنقضي المدة ويبقى المسةتأجر مةع ذلةك فةي العةين ، فهةل  19889) 
ا البقاء تجديًدا ضمنيًا لإليجار ، أو هو امتداد لإليجةار فرضةه قةانون إيجةار األمةاكن كمةا سةنرى؟ يعد بقاؤه وسكوت المؤجر على هذ

الظاهر أنه امتداد لإليجار مفروض بحكم القانون ، وسكوت المؤجر أقرب إلى أن يكةون إذعانًةا ألحكةام القةانون مةن أن يكةون قبةوالً 
 مكررة ( . 122فقرة  19كس ذلك ) انظر في هذا المعنى بالنيول وريبير ضمنيًا لتجديد اإليجار ، إال إذا قام الدليل على ع

( كذلك على المستأجر أن يثبت أن بقاءه فةي العةين لةم يكةن بنيةة التجديةد كمةا سةبق القةول . واإلثبةات فةي الحةالتين يكةون  19881) 
ف ي تقةدير ذلةك ، إذ أن مسةألة التجديةد بجميع الطر  ألن األمر يتعلق بإثبات واقعةة ماديةة ، ولقاضةي الموضةوع السةلطة المطلقةة 
رقةم  4مجموعةة عمةر  1839إبريل سنة  3الضمني برضا الطرفين مسألة موضوعية ال رقابة لمحكمة النقض عليها ) نقض مدني 

 – 311وفقةرة  311فقةرة  1جيةوار  – 198 – 2 -1831جازيةت دي باليةه  1831يوليةه سةنة  29نقض فرنسي  – 111ص 39
لفةظ  4أنسةيكلوبيدي داللةوز  – 893ص 122فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 222ص – 221ص 418فقةرة  1 أوبري ورووإسمان

Louage  وقد قضت محكمة النقض بأن ثبوت تجديةد اإلجةارة تجديةًدا ضةمنيًا  –(  199ص 229سليمان مرقس فقرة  – 219فقرة

الموضوع ، وال رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ،  برضاء الطرفين هو من المسائل الموضوعية  التي يترك الفصل فيها لقاضي
مادام قد أقام قضاءه على دليل مقبول مستمد من واقع الدعوى وأوراقها . فإذا كانت المحكمة قد استخلصت ، مةن مناقشةة المسةتأجر 

ردتهةا ، أن تحةت يةد المسةتأجر بالجلسة مةن أنةه دفةع للمةؤجر مبلغًةا مةن إيجةار السةنة التاليةة باإلضةافة إلةى القةرائن األخةرى التةي أو
وصوالً بهذا المبلغ ، وأن في امتناعه عةن تقديمةه مةا يجعةل واقعةة تجديةد عقةد اإليجةار المةدعي بهةا قريبةة االحتمةال بمةا يجةوز معةه 

ة لالعتةراف ، إثباتها بكافة الطر  القانونية بما فيها القرائن ، فإن هذا الذي ذهبت إليه المحكمة وأقامت عليه قضاءها ال يعتبر تجزئة
 ( . 422ص 39رقم  1مجموعة أحكام النقض  1813ديسمبر سنة  11ومن ثم ال تكون قد أخطأت في القانون ) نقض مدني 
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أمــا إذا لــم ينعقــد التجديــد الضــمني ، بــأن لــم تنصــرف نيــة المســتأجر فــي بقائــه فــي العــين المــؤجرة إلــى هــذا 
لم يستخلص من سكوت المؤجر قبول ضمني للتجديد على النحو الذي قدمناه ، فإن بقاء المستأجر في  التجديد أو

العـــين المـــدة التـــي يبقاهـــا ال يكـــون بموجـــب عقـــد إيجـــار ، بـــل يكـــون بـــال ســـند . وللمـــؤجر أن يطلـــب تعو ًضـــا مـــن 
هذه الحالـة اهنخيـرة عـن حالـة . وتختلف  ( 01992) المستأجر عن هذه المدة ، وهذا التعو ض يكون عادة أجرة المثل

( المدة هنا هي التي بقي ا المستأجر بالفعل في العـين المـؤجرة ، ال المـدة التـي  1التجديد الضمني في أمر ن  : ) 
( التعو ض الـذي يلتـزم المسـتأجر بدفعـه لـيس مضـموًنا  2تحددها مواعيد دفع اهنجرة كما في التجديد الضمني . ) 

جــوز الحجــز مــن أجلـه حجــًزا تحفظًيــا ، أمــا فــي التجديـد الضــمني فــاهنجرة مضــمونة بامتيــاز بامتيـاز وال بحــبس وال ي
 . ( 01993) المؤجر وبالحبس و جوز توقيع الحجز التحفظي من أجل ا

 بعض فروض ال يتحقق فيها التجديد الضمني  : -509

بعد ذلك في العين أن يعد بقاء  و بين مما تقدم أنه ليس من المحتم  أنه إذا انت ى عقد اإليجار وبقي المستأجر 
المستأجر هذا تجديًدا ضمنًيا لعقد اإليجار ، فقد توجد ظروف يتعارض وجودها مع افتراض هذا التجديد . ونأتي 

 بطائفة من هذه الظروف على سبيل التمثيل  :

يجب إذا كان اإليجار يستلزم إجراءات معينة ، كما إذا استأجر الوصي مال القاصر لنفسه فإن  -1
الحصول على إذن من المحكمة . فإذا أذنت المحكمة في االستئجار لمدة معينة ، وانقضت هذه المدة ، وبقي 

الوصي في العين المؤجرة بعد انقضائ ا ، فال يمكن افتراض التجديد الضمني . ذلك أن رضاء المستأجر ورضاء 
 جديد من المحكمة . المؤجر الضمينين ال يكفيان هنا ، بل البد من الحصول على إذن 

قد يشترط المتعاقدان  في عقد اإليجار ذي المدة المعينة أنه عند انقضاء المدة ينت ي اإليجار وال  -2
يحدد تجديًدا ضمنًيا حتى لو بقي المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء المدة . فيتبع هذا الشرط . إال أنه قد 

دين قد نزال عن هذا الشرط وأن ما رضيا ضمنًيا بتجديد اإليجار ، فال تجد ظروف بعد ذلك يف م من ا أن المتعاق
 . ( 01994) يحول الشرط في هذه الحالة دون التجديد الضمني

                                                 

داللةوز  1983نةوفمبر سةنة  2نقةض فرنسةي  – 193ص 2المجموعةة الرسةمية  1891إبريل سةنة  4( استئناف وطني  19882) 
المجلةةة  1842ينةةاير سةةنة  1وقةةارن اسةةتئناف مصةةر  – 482 – 1 – 1819داللةةوز  1892نةةوفمبر سةةنة  11 – 11 – 1 – 81

) وقد قضت المحكمة بأن المؤجر يتقاضى األجرة المعينة  في العقد المنتهي عةن المةدة التةي بقيهةا المسةتأجر   11ص 148القضائية 
 في العين بعد انتهاء العقد ( . 

 – 1319وفقةرة  1482فقةرة  1بودري وفال  – 321فقرة  1جيوار  – 441فقرة  19هيك  – 431فقرة  21( لوران  19884) 
 . 342وانظر اإليجار للمؤلف فقرة 

 – 122فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 22هةةامل  418فقةةرة  1أوبةةري ورووإسةةمان  – 1312فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  19883) 
مةايو  12اسةتئناف مخةتلط  – 494باقي فقةرة عبد الفتاح عبد ال – 191ص 229سليمان مرقس فقرة  – 349اإليجار للمؤلف فقرة 
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إذا نبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء ، واستمر »من التقنين المدني على أنه  600نصت المادة  -9
اإليجار ، فال يفترض أن اإليجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على المستأجر مع ذلك منتفًعا بالعين بعد انت اء 

. والتنبيه باإلخالء قد يكون ضرورً ا إلن اء اإليجار ، وقد يكون غير ضروري . ف و  ( 01995) «عكس ذلك
ضروري إذا كان مشترًطا ليمنع امتداد اإليجار ، أو كان اإليجار غير معين المدة فال ينت ي إال بالتنبيه في 

واعيد القانونية . وهو يغر ضروري إذا كان اإليجار معين المدة و نت ي بانقضائ ا دون أن يقبل االمتداد . الم
( ، وليس له ميعاد  congé avertissement ) « التنبيه اإلخباري »و عرف التنبيه في هذه الحالة اهنخيرة باسم 

تلف في ذلك عن التنبيه باإلخالء الضروري ) . وهو يخ ( 01996) محدد ما دام قد أعلن قبل انقضاء مدة اإليجار
congé  فإن هذا التنبيه اهنخير له مواعيد يعين ا االتفاق أو القانون . وسواء كان التنبيه باإلخالء ضرورً ا أو ، )

من المؤجر إلى المستأجر أو من المستأجر إلى  –غير ضروري ، فإنه إذا وجه من أحد المتعاقدين إلى اآلخر 
منع من افتراض التجديد الضمني لو بقي المستأجر في العين بد انت اء اإليجار . ف و قر نة على أن  –المؤجر 

. ولكنه قر نة قابلة إلثبات العكس ، إذ  ( 01997) نية المتعاقد الذي وجه التنبيه ال تنصرف إلى التجديد الضمني
وح إلى التجديد الضمني ، وقبل يجوز أن يكون من صدر منه التنبيه عدل بعد ذلك ، وانصرفت نيته في وض

                                                                                                                                                                    

ويقةع عةبء إثبةات النةزول عةن هةذا  – 183ص 32م 1841مارس سةنة  12وقارن استئناف مختلط  – 392ص 43م 1822سنة 
 ( . 192ص 229الشرط على من يدعيه ) سليمان مرقس فقرة 

وجةه مطةابق لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  من المشروع التمهيةدي علةى 992ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص  :(  19881) 
، ثم  129في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  128المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 199ص – 122ص 3) مجموعة األعمال التحضيرية  199مجلس الشيوخ تحت رقم 

 ني القديم ، ولكن حكمه يتفق مع القواعد العامة .وال مقابل لهذا النص في التقنين المد

 ) مطابق ( . 112 التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 188م التقنين المدني الليبي

ا بالمةأجور بعةد انتهةاء إذا نبه أحد الطرفين اآلخر بةاإلخالء ، واسةتمر المسةتأجر مةع ذلةك منتفعًة -1:   291م التقنين المدني العراقي
فال يفترض أن اإليجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . ويجبر المستأجر على اإلخالء ، ويلزمه أجر المثل عةن اإليجار ، 

أما إذا طلب المؤجر بعد انقضةاء المةدة مةن المسةتأجر زيةادة  -2المدة التي بقي فيها منتفعًا بالمأجور مع التعويض إن كان له محل . 
الزيادة وطلب منه قبولها أو اإلخالء ، فسكت المستأجر ، فإن سكوته يعتبر رضا وقبةوالً للزيةادة مةن على األجر المسمى وعين تلك 

 أول المدة التي أعقبت انتهاء اإلجارة األولى .

 ( . 191وانظر فقرة  – 1991انظر عباس حسن الصراف فقرة  –وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري 

 ال مقابل ) ولكن حكم النص يتفق مع القواعد العامة فيمكن تطبيقه في لبنان ( . الموجبات والعقود اللبنانيتقنين 

بةودري  – 199فقةرة  1( أو حتى بعد انقضائها ولكن قبل مضي الوقت الكافي الذي تستخلص منه نية التجديد ) جيةوار  19881) 
كةةوالن وكابيتةةان  – 893ص 122فقةةرة  19بالنيةةول وريبيةةر  – 222ص 418فقةةرة  1أوبةةري ورووإسةةمان  1311فقةةرة  1وفةةال 

( . وال يعتبةةر مةةن وجةةه هةةذا التنبيةةه بعةةد انقضةةاء مةةدة اإليجةةار متعسةةفًا فةةي اسةةتعمال حقةةه )  122ص 1911فقةةرة  2دىالمورانةةديير 
الباقي فقرة عبد الفتاح عبد  – 2هامل  191ص 229سليمان مرقس فقرة  – 121ص 12م 1831إبريل سنة  12استئناف مختلط 

 ( . 3هامل  311ص 492

 492وقةةارن عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 4هةةامل  191ص 229( انظةةر فةةي هةةذا المعنةةى سةةليمان مةةرقس فقةةرة  19882) 
 . 422ص 42م 1829مايو سنة  18استئناف مختلط  – 312ص
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. و قع  ( 01998) المتعاقد اآلخر منه ذلك ، وانصرفت نيته في وضوح إلى التجديد الضمني بالرغم من هذا التنبيه
) عبء إثبات العكس على عاتا من يدعيه ، سواء كان هذا هو الذي وجه التنبيه أو كان هو الذي وجه إليه

عرض المشروع لقر نة عملية تحول »روع التم يدي في هذه الصدد  : . وتقول المذكرة اإليضاحية للمش ( 01999
دون افتراض التجديد الضمني ، فقرر أنه إذا نبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء ، سواء كان اإليجار محدد 

دة ، فال المدة ولم يكن التنبيه ضرورً ا ، أو كان التنبيه مشترًطا ، أو كان ضرورً ا هنن اإليجار غير محدد الم
يفترض أن اإليجار قد تجدد . ولكن هذه القر نة قابلة إلثبات العكس ، فمن المحتمل أن يكون من صادر منه 

 . ( 00111) «التنبيه باإلخالء عدل بعد ذلك ، وارتضى التجديد الضمني

                                                 

، حي  ال يوجد نص . فةرأي يةذهب إلةى ( وهذه المسألة خالفيه في القانون الفرنسي وفي التقنين المدني المصري القديم  19889) 
 – 1313فقرة  1أنه إذا صدر التنبيه باإلخالء من أحد المتعاقدين ، لم يجز العدول عنه وامتنع التجديد الضمني بتاتًا ) بودري وفال 

ضةمني بةالر م مةن ( . ولكن الرأي الراجح أنه يجوز العدول عن التنبيه ، فيعتقد التجديةد ال 893ص 122فقرة  19بالنيول وريبير 
أوبةةري  – 199فقةةرة  2و 312فقةةرة  1جيةةوار  – 434فقةةرة  – 432فقةةرة  21لةةوران  – 193فقةةرة  1سةةبق صةةدوره ) ديفرجييةةه 

 1819داللةوز  1838ديسمبر سنة  29نقض فرنسي  – 212فقرة  Louageلفظ  4داللوز  - 22هامل  418فقرة  1ورووإسمان 
 1841إبريل سةنة  19 – 114ص 32م 1841يناير سنة  11 – 92ص 31م 1844ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  – 189 –
( . أما في التقنين المدني المصري الجديد ، فالنص صريح في جواز العدول عن التنبيه وتجديةد اإليجةار تجديةًدا ض  242ص 32م

 مدني ( . 199منيًا ) م

لمؤجرة بالر م من ذلك دون اعتراض من المؤجر ، ثم أراد ( فإذا صدر التنبيه من المؤجر ، وبقي المستأجر في العين ا 19888) 
المستأجر اإلخالء مدعيًا أن التنبيه قد منع التجديد الضمني ، فعلى المؤجر أن يثبت أنه بالر م من صةدور التنبيةه منةه فإنةه قةد عةدل 

دل  عةن التنبيةه فوقةع التجديةد الضةمني ، عنه وقبل التجديد الضمني ، وإذا أراد المسةتأجر البقةاء فةي العةين مةدعيًا أن المةؤجر قةد عة
فالمستأجر هو الذي يحمةل عةبء إثبةات عةدول المةؤجر عةن التنبيةه . كةذلك إذا صةدر التنبيةه عةن المسةتأجر ، وبقةي فةي العةين دون 

مةؤجر أن ا أنه قد عدل من هذه أنه با  على تنبيهه ولم يعةدل عنةه فةامتنع التجديةد الضةمني ، وادعةى الاعتراض من المؤجر ، مدعيً 
 المستأجر قد عدل عن التنبيه فوقع التجديد ، فالمؤجر هو الذي يحمل عبء إثبات عدول المستأجر عن التنبيه .

ومن األدلة على العدول عن التنبيه بعد صدوره أن يستمر المؤجر يقبض األجرة من المستأجر بعد انتهاء اإليجار ) استئناف مخةتلط 
عبةد  – 312ص 492عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 191ص 229سليمان مرقس فقرة  – 289ص 42م 1829إبريل سنة  29

 – 2 – 1831جازيةت دي باليةه  1831يوليةه سةنة  29انظر عكةس ذلةك نقةض فرنسةي  – 491ص 228المنعم فر  الصدة فقرة 
 122فقةةرة  19 بالنيةةول وريبيةةر – 1814 – 3 - 221 ( . Bul . Cass) مجموعةةة الةةنقض  1812نةةوفمبر سةةنة  2 – 198

( . كذلك قد يعتبر استمرار المستأجر شا الً للعين المؤجرة بعد الميعاد الذي عينه فةي التنبيةه النتهةاء اإليجةار بمةدة طويلةة  893ص
 32م 1841ينةاير سةنة  11تكفي الستخالص نية العدول عن التنبيه رضاء ضةمنيًا بالتجديةد وعةدوالً عةن التنبيةه ) اسةتئناف مخةتلط 

 492عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 191ص 229. سةةليمان مةةرقس فقةةرة  242ص 39م 1841إبريةةل سةةنة  19 – 114ص
وقارن منصور مصطفى منصور فقةرة  – 491ص 228عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 129عبد المنعم البدراوي ص – 321ص
 ( .  193ص – 194ص 243

وقد تكةون نيةة عةدم التجديةد يتضةمنها ، لةيس التنبيةه بةاإلخالء ، بةل عقةد  – 128ص  3( مجموعة األعمال التحضيرية  11999) 
اإليجار ذاته ، فيذكر في العقد أنه ال يتجدد حتى لو بقي المستأجر في العين بعةد انتهةاء اإليجةار . وهةذا الشةرط أيًضةا يجةوز العةدول 

منها أنه باقي بنية التجديد ولم يعتةرض المةؤجر علةى ذلةك  عنه ، فإذا بقي المستأجر في العين بعد انتهاء افيجار مدة كافية ليستخلص
بعد علمه به ، فإن هذا يستخلص منه أوالً عدول عةن الشةرط المةانع مةن التجديةد الضةمني ، وثانيًةا وقةوع التجديةد الضةمني بالفعةل ) 

فقةرة  19ول وريبيةر بالنية – 22هةامل  418فقةرة  1أوبةري ورووإسةمان  – 1312فقةرة  1بودري وفال  – 311فقرة  1جيوار 
( . وعلةةى مةةن يةةدعي  492ص 228عبةةد المةةنعم فةةر  الصةةدة فقةةرة  – 349اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة   - 891ص – 893ص 122

 ( . 121العدول عن الشرط المانع من التجديد عبء إثبات ذلك ) عبد المنعم البدراوي ص
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م من وغني عن البيان أنه إذا امتنع التجديد الضمني في الفروض المتقدم ذكرها ، وبقي المستأجر بالرغ
ذلك شاغاًل للعين المؤجرة ، فإنه ال يعد مستأجًرا بل مغتصًبا ، و جوز الحكم عليه باإلخالء وبالتعو ض ، كما 

 . ( 00110) يجوز االلتجاء إلى قاضي اهنمور المستعجلة للحكم بطرده

 من يكون طرًفا في التجديد الضمني  : -521

ين ، وهذا الذي يحصل عادة . وقد يتم كذلك أحدهما ومن هذا وقد يتم التجديد الضمني بين المتعاقدين اهنصلي 
يحل محل اآلخر ، كما إذا باع المؤجر العين المؤجرة وكان عقد اإليجار نافًذا في حا المشتري ، فيحل هذا 

اهنخير محل المؤجر ، و حدد اإليجار تجديًدا ضمنًيا بينه وبين المستأجر إذا كان هناك محل لذلك . كذلك قد 
قد اإليجار بين المؤجر والمستأجر من الباطن أو المتنازل له عن اإليجار لو بقي أحد من هذين في يتجدد ع

اهنصلي ، غير أنه في حالة المستأجر من الباطن يتجدد عقد اإليجار اهنصلي وعقد اإليجار من الباطن مًعا . 
ما أن تجدد بين ورثة المؤجر وورثة وقد يتم التجديد الضمني بين من يحل محل كل من المتعاقدين اهنصليين ، ك

 المستأجر وقد حل ورثة كل من ما محل مورث م .

وإذا تعدد المؤجرون ، بأن كانت اإلجارة صادرة من عدة شركاء على الشيوع أو ورث المؤجر عدة ورثة ، 
 828ي الجديد ) فالبد في التجديد الضمني  من قبول من يملك من م أغلبية اهننصبة ، وهذا وفًقا للتقنين المدن

تجديد عقد »مدني ( . أما ف ع د التقنين المدني القديم فالبد من قبول م جميًعا ، وقد قضى في ذلك الع د بأن 
اإلجارة هو مثل إنشائه يجب أن تتوافر فيه كل الشروط الالزمة لصحة العقد ، وعليه فليس للمستأجر أن يتمسك 

لى رضاء بعض الشركاء دون رضاء اآلخر ن ، هنن الشر ك على المشاع بتجديد العقد واستمرار حيازته اعتماًدا ع
ال يملك أن ينفرد بتأجير العين المشتركة إال برضاء باقي شركائه صراحة أو ضمًنا ، وكذلك ال يملك تجديد عقد 

 اإلجارة برضائه الضمني متى أبدى باقي شركائه عدم موافقت م سيما إذا كانت حصت م مشاعة غير مفرزة ال
. والعبرة بتار خ التجديد المضني ال بتار خ العقد اهنصلي ، فإذا انعقد التجديد  ( 00112) «يمكن إخالؤها وحدها

في اهنحوال التي ال تفرض في ا التشر عات  – 1111أكتوبر سنة  11الضمني في  تار خ غير سابا على 
هننصبة حتى لو فالتقنين الجديد هو الذي يسري وتكفي أغلبيته ا –االستثنائية امتداد اإليجار بعد انقضاء مدته 

، وإال فالتقنين القديم هو الذي يسري و جب قبول  1111أكتوبر سنة  11كان تار خ اإليجار اهنصلي سابًقا على 
 جميع الشركاء .

                                                 

 . 349وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  –الهاشم مدني في نفس الفقرة في  291/1ولفظ م – 199( انظر آنفًا فقرة  11991) 

وانظةةر أيًضةةا مصةةر  – 12ص 23رقةةم  28المجموعةةة الرسةةمية  1822أ سةةطس سةةنة  22( مصةةر الوطنيةةة اسةةتئنافي  11992) 
وهةذا  – 1هةامل  488ص 229سليمان مةرقس فقةرة  – 194ص 289رقم  14المحاماة  1842سبتمبر سنة  1الوطنية مستعجل 

 ( . 813مكررة ص 142فقرة  19انون المدني الفرنسي ) بالنيول وريبير هو الحكم أيًضا في الق
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وإذا تعدد المستأجرون ، أو ورث المستأجر عدة ورثة ، فالبد في التجديد الضمني من بقائ م في العين 
. فإذا تخلف  ( 00114) يكون ى لو كان المستأجرون المتعددون متضامنين. وكذلك  ( 00113) جميًعا بنية التجديد

بعض المستأجر ن عن البقاء في العين واستمر الباقون ، جاز اعتبار التجديد واقًعا بين المؤجر ومن استمر من 
 )المستأجر ن في شغل العين إذا ثبت أن هؤالء قد قصدوا استئجار العين كل ا ولم يعترض المؤجر على ذلك

، بخالف ما  ( 00116) . و كون التجديد الضمني لمن بقي من المستأجر ن في العين بالتساوي بين م جميًعا ( 00115
 ( 00117) إذا بقى جميع المستأجر ن في العين فتكون أنصبت م في التجديد هي نفس أنصبت م في اإليجار اهنصلي

. 

 اآلثار التي تترتب على التجديد الضمني -2

 :   بيان لهذه اآلثار -520

اعتبر اإليجار قد تجدد بشروطه اهنولى »مدني تقضي بأنه إذا جدد اإليجار تجديًدا ضمنًيا  111قدمنا أن المادة 
. و عتبر هذا التجديد  169، ولكن لمدة غير معينة ، وتسري على اإليجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 

اهنصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى اإليجار الجديد التأمينات العينية الضمني إيجاًرا جديًدا ال مجرد امتداد لإليجار 
التي كان المستأجر قدم ا في اإليجار القديم مع مراعاة قواعد الش ر العقاري . أما الكفالة ، شخصية كانت أو 

 « .عينية ، فال تنتقل إلى اإليجار الجديد إال إذا رضي الكفيل بذلك

( يعد هذا التجديد إيجاًرا جديًدا ال مجرد  1الضمني آثاًرا أربعة  : ) و تبين من هذا النص أن للتجديد 
( وتنتقل  9( و كون هذا اإليجار الجديد منعقًدا بنفس شروط اإليجار السابا . )  2امتداد لإليجار السابا . ) 

أو عينية ما لم يرض  إليه التأمينات العينية التي قدم ا المستأجر في اإليجار القديم ، دون الكفالة شخصية كانت
( أما المدة في التجديد الضمني فليست مدة اإليجار السابا ، بل هي مدة غير معينة تسري  1الكفيل بذلك . ) 

 مدني . 169علي ا أحكام المادة 
                                                 

 . 189 – 1 – 88داللوز  1988إبريل سنة  14( نقض فرنسي  11994) 

 . 1329فقرة  1بودري وفال  – 314فقرة  1جيوار  – 443فغقرة  19هيك  – 441فقرة  21( لوران  11993) 

رقةم  12المجموعة الرسةمية  1811مايو سنة  9استئناف وطني  – 348اإليجار للمؤلف فقرة  – 443فقرة  19( هيك  11991) 
رقةم  9المحامةاة  1822أ سطس سةنة  22مصر الوطنية  – 211رقم  2المحاماة  1821أكتوبر سنة  49جرجا  – 228ص 111
 . 11ص 43

 – 29اإليجةار فقةرة  2دي هلةتس  – 1321فقةرة  1بةودري وفةال  – 322وفقةرة  313فقةرة  – 314فقرة  1( جيوار  11991) 
 . 199ص 229سليمان مرقس فقرة  – 331اإليجار للمؤلف فقرة 

وانظر عكةس ذلةك وأن األنصةبة تكةون لتسةاوي  – 199ص 229سليمان مرقس فقرة  – 1321فقرة  1( بودري وفال  11992) 
 . 348مؤلف فقرة . وانظر اإليجار لل 29اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 313فقرة  – 414جيوار فقرة 
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 ونفصل اآلن ما أجملناه من هذه اآلثار اهنربعة .

 التجديد الضمني إيجار جديد  :  -522

متميًزا عن اإليجار السابا ، وليس مجرد امتداد له ، كما يقول  ( 00118) ر إيجاًرا جديًدايعد التجديد الضمني لإليجا
 النص . وتترتب على ذلك نتائج نذكر من ا  :

في التجديد الضمني يجب أن تكون اهنهلية الالزمة لعقد اإليجار متوافرة في كل من المتعاقدين وقـت التجديـد  -1
اد اإليجــار الســابا إذا كانــت قــد زالــت عنــد التجديــد . فــإذا حجــر مــثاًل ، وال يكفــي أن تكــون متــوافرة وقــت انعقــ

على المؤجر أو على المستأجر بعد انعقاد اإليجار السابا ، فإن زوال أهلية المحجور عليه يمنع من التجديد 
 . أمـــا فــي امتـــداد اإليجـــار فيكفــي أن تتـــوافر اهنهليــة فـــي المتعاقـــدين وقــت  انعقـــاد اإليجـــار ( 00119) الضــمني

 اهنصلي ، ولو زالت هذه اهنهلية عند بدء االمتداد .

في التجديد الضمني إذا كان عقد اإليجار السابا بسند رسمي ، لم ينتقل هذا السند إلى اإليجار الجديد ، فال  -2
يجوز التنفيذ به هننه مقصور علـى اإليجـار  السـابا الـذي انت ـى . أمـا فـي امتـداد اإليجـار فإنـه إذا كـان عقـد 

ر اهنصــلي بســـند رســمي ، جــاز التنفيـــذ بــه بعــد االمتـــداد ، هنن اإليجــار اهنصــلي واالمتـــداد عقــد واحـــد اإليجــا
 . ( 00101) فالسند الرسمي يشمل ما جميعا

ــم يكــن التجديــد الضــمني ثابــت التــار خ  -9 فــي التجديــد الضــمني إذا كــان عقــد اإليجــار الســابا ثابــت التــار خ ، ل
وإنما يجوز أن يكون التجديد الضمني ثابت التار خ لسبب مستقل ، كما لمجرد ثبوت تار خ اإليجار السابا ، 

إذا مــات المــؤجر أو المســتأجر بعــد ثبــوت قيــام التجديــد الضــمني فيكــون هــذا التجديــد ثابــت التــار خ مــن وقــت 
 المـوت . أمـا فـي امتــداد اإليجـار فـإن اإليجـار اهنصــلي إذا كـان ثابـت التـار خ ، بقــي كـذلك بالنسـبة إلـى المــدة

 . ( 00100) اهنصلية وبالنسبة إلى امتداد هذه المدة هنن العقد واحد بالنسبة إلى المدتين

                                                 

 . 198ص 34م 1849ديسمبر سنة  49( استئناف مختلط  11999) 

بالنيةةول  – 1324فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 312فقةةرة  1جيةةوار  – 443فقةةرة  19هيةةك  – 441فقةةرة  21( لةةوران  11998) 
ويتفةرع  – 293اإليجار فقةرة  2دي هلتس  – 124ص 1911فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المورانديير  – 129فقرة  19وريبير 

على ذلك أنه إذا استأجر الوصي مال القاصر لنفسه بإذن المحكمة ، لم يجز تجديد اإليجار تجديةًدا ضةمنيًا عنةد انتهائةه ، إذ البةد مةن 
حصول الوصي على إذن جديد من المحكمة التجديد اإليجار ، وهةذا مةن شةأنه أن يمنةع التجديةد الضةمني ، ويكةون التجديةد فةي هةذه 

 ( . 1-118ديًدا صريًحا ) انظر آنفًا فقرة الحالة تج

 1911فقةرة  2كةوالن وكابيتةان ودىالمورانةديير  – 129فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 322ص 329فقرة  11( بيدان  11919) 
 . 189ص 491رقم  14المحاماة  1842أكتوبر سنة  11بندر طنطا الجزئية  – 122ص

 . 4هامل  391ص 491( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  11911) 
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في التجديد الضمني إذا كان اإليجار السابا معقوًدا لعدة مستأجر ن وبقي بعض م دون بعض في العـين بعـد  -1
د فـإن اإليجـار يمتـد انت اء هذا اإليجار ، تجدد اإليجار بالنسبة إلـى مـن بقـي دون مـن خـرج . أمـا فـي االمتـدا

 00103) .  وكذلك لحكم إذا تعدد ورثة المسـتأجر ( 00102) بالنسبة إلى الجميع ، و رجع من خرج على من بقي

) . 

في التجديد الضمني ال تنتقل الكفالة ، شخصية كانت أو عينية ، لضـمان اإليجـار الجديـد إال برضـاء الكفيـل  -1
 . ( 00104 ). وتنتقل في االمتداد دون حاجة إلى رضاء الكفيل

إذا تضمن اإليجـار اتفاًقـا مسـتقاًل عنـه كالوعـد بـالبيع ، وجـدد تجديـًدا ضـمنًيا ، فـإن هـذا االتفـاق ال ينتقـل إلـى  -6
 . ( 00105) اإليجار الجديد إال باتفاق جديد . و نتقل دون اتفاق إذا امتد اإليجار

كــام هــذا القــانون ، اآلمــرة فــي التجديــد الضــمني إذا صــدر قــانون جديــد قبــل انت ــاء اإليجــار الســابا ، ســرت أح -4
من ــا والمكملــة ، علــى اإليجــار الجديــد ، إذ يخضــع هــذا اإليجــار للقــانون الــذي يكــون نافــًذا وقــت إبرامــه . أمــا  
في االمتداد فيبقـى اإليجـار ، حتـى فيمـا امتـد منـه ، خاضـًعا للقـانون القـديم الـذي كـان نافـًذا وقـت إبرامـه ، وال 

حكامه اآلمرة بأثر فوري من وقت صدور القانون . وسب سر ان القانون الجديد يسري القانون الجديد إال في أ
فــي أحكامــه المكملــة علــى اإليجــار الجديــد فــي التجديــد الضــمني أن هــذه اهنحكــام المكملــة قصــد ب ــا المشــرع 

حة كانـت تنظيم العقد فيما أغفل المتعاقدان تنظيمه ، ال باعتبار أن هـذه اهنحكـام تفسـر إرادة المتعاقـدين صـر 
) هـذه اإلرادة أو ضـمنية ، بــل باعتبـار أن ــا أحكـام قانونيــة ملزمـة تسـري إذا لــم يتفـا المتعاقــدان علـى مخالفت ــا

. ولذلك كان غير دقيا أن تسمي هذه اهنحكام أحكاًما مفسرة ، واهندق أن تسمى أحكاًمـا مكملـة ، إذ  ( 00106

                                                 

والمفروض أن من خر  لم يصدر منةه تنبيةه بةاإلخالء فامتةد اإليجةار بالنسةبة إليةه ،  – 129فقرة  19( بالنيول وريبير  11912) 
كوي في حاجة إلى الرجةوع في الهامل ( ، فال ي 198أما لو صدر منه تنبيه فإن اإليجار ينتهي بالنسبة إلى نصيبه ) انظر آنفًا فقرة 

 على بقية المستأجرين . 

 . 29هامل  418فقرة  1( أوبري ورووإسمان  11914) 

 . 428م ص1812مارس سنة  29 – 241ص 4م 1981مارس سنة  12( استئناف مختلط  11913) 

االبتدائيةة محكمةة ليلةي  – 1981ديسةمبر سةنة  29جريدة المحةاكم الجزائريةة  1981فبراير سنة  22( محكمة الجزائر  11911) 
مجلةةة القةةانون  – 982ص 3المحامةةاة  1822يونيةةه سةةنة  14محكمةةة ليةةبج  – Nord Jad . 89 – 212 1989فبرايةةر سةةنة  23

وانظر عكس ذلك وأن الوعد بالبيع ينتقل إلةى التجديةد  – 499ص 241عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 893ص 21المدني الفصلية 
 . 193ص – 194ص 221سليمان مرقس فقرة  – 1349فقرة  1الضمني بودري وفال 

إلةى إرادة المتعاقةدين  –كمةا يةرى بعةض الفقهةاء  –وليس يسةتند اإللةزام »( ويقول األستاذ حسن كيرة في هذا المعنى  :  11911) 
وم إلزامهةا الضمنية . . فقد يجهالن وجود هذه القواعد وال ينتفي ر م ذلك إلزامها لهم في حالة عدم االتفا  علةى عكسةها . وإنمةا يقة

على أساس قوتها الذاتية كقاعةدة قانونيةة تخضةع لحكمهةا الملةزم الةروابط التةي ال يحكمهةا اتفةا  مخةالف ، وتتوجةه بالخطةاب الملةزم 
وانظةر المراجةع التةي أشةار  – 18ص 21حسن كيرة في أصول القانون الطبعة الثانية فقرة « ) كذلك إلى من ال يخالفها من األفراد

 إليها ( . 
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. و ترتــب علــى ذلــك أن الــذي ينتقــل مــن  ( 00107) هــي تســتكمل تنظــيم مــا فــات المتعاقــدين تنظيمــه بإرادت مــا
شـــروط اإليجـــار القـــديم إلـــى اإليجـــار الجديـــد فـــي التجديـــد الضـــمني إنمـــا هـــي الشـــرط التـــي اتج ـــت ل ـــا إرادة 
المتعاقدين اتجاًها حقيقًيا . أما ما ينظمه القانون فيمـا أغفـل المتعاقـدان تنظيمـه فلـيس وليـد إرادت مـا كمـا سـبا 

ل في شروط العقد التي تنتقل إلى اإليجـار الجديـد . ذلـك أن المتعاقـدين ، عنـدما قـبال القول ، ومن ثم ال يدخ
التجديــد الضــمني ، إنمــا أرادا أن تنتقــل إلــى اإليجــار الجديــد الشــروط التــي اتج ــت إلي ــا إرادت مــا الحقيقيــة فــي 

الذي يكون سارً ا وقت إبرام اإليجار القديم . وفيما عدا ذلك ، فالمفروض أن ما أرادا الخضوع هنحكام القانون 
 . ( 00108) العقد الجديد ، ما داما لم يتفقا على خالف هذه اهنحكام

االدعــاء بحصــول التجديــد الضــمني يعتبــر ادعــاء بحصــول عقــد جديــد ، ومــن ثــم يعتبــر ســبًبا جديــًدا ال يجــوز  -8
ر فال يعتبر سبًبا جديـًدا ، . أما االدعاء بامتداد اإليجا ( 00109) التمسك به هنول مرة أمام المحكمة االستئنافية

 . ( 00121) ومن ثم يجوز التمسك به هنول مرة أمام المحكمة االستئنافية

                                                 

حسن كيرة في اصول القانون الطبعة الثانية فقرة  – 89فقرة  1في شرح القانون المدني  Marty et Rayusud( انظر  11912) 
محمود جمال الدين زكي دروس في نظريةة القاعةدة  – 83محمد علي عرفة في مبادل العلوم القانونية ص – 1هامل  12ص  29

 . 92القانونية فقرة 

لمةا كةان التجديةد الضةمني إيجةاًرا جديةًدا ، فةإن لتعةديالت التشةريعية »( ويقول األستاذان بودري وفال في هذا المعنى  :  11919) 
مايو سةنة  Tiqeu 13التي تتم بعد إبرام اإليجار ) القديم ( تسري على التجديد الضمني الذي ينعقد بعد نفاذ هذه التعديالت ) محكمة 

( . وتسري هذه التعديالت ، ليس فحسب فيما يعتبر منهةا مةن النظةام العةام ، بةل أيًضةا فيمةا يكةون  121 – 2 – 89باندكت  1982
منها مستنًدا إلى تفسير جديد إلرادة المتعاقدين ، ذلةك ألن المفةروض أن نيةة المتعاقةدين هةي النيةة التةي ينسةبها إليهمةا التشةريع الةذي 

وانظةةر أيًضةةا فقةةرة  919ص  – 998ص 1399فقةةرة  1بةةودري وفةةال « ) ضةةمنيًا يكةةون نافةةذًا وقةةت أن تعاقةةًدا صةةريًحا أو تعاقةةداً 
 ( .  331وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 1928

، فخضةع ألحكةام التقنةين المةدني القةديم ومنهةا أن المةؤجر ال  1838ونأتي بمثال يوضح ما تقدم  : إيجار عقد فةي أول أكتةوبر سةنة 
. فيخضةع اإليجةار الجديةد ألحكةام التقنةين  1819ا اإليجةار تجديةًدا ضةمنيًا فةي أول أكتةوبر سةنة يلتزم بإجراء اية مرمة ، ثم جدد هذ

المدني الجديد ومنها أن المؤجر يلتزم بإجراء الترميمات الضرورية . وال ضير على المةؤجر فةي ذلةك . فهةو إذا كةان وقةت التجديةد 
ءات الترميمات الضرورية خالفًا لما كان عليه األمر في اإليجار القديم ، فما الضمني عالًما بأحكام التقنين الجديد وبأنها تلزمه بإجرا

عليه إال أن ينبه على المستأجر أنه ال يقبل التجديد إال بشرط أال يلتزم بإجراء أية مرمة ، وسكوته عن هذا التنبيه دليل على رضةائه 
أحكام التقنين الجديد ، فإنه في هذه الحالة يجةوز لةه أن يطعةن فةي اإليجةار بأحكام التقنين الجديد . أما إذا لم يكن عالًما وقت التجديد ب

 الجديد بالغلط في القانون وفقًا للقواعد العامة .

وانظر عكةس ذلةك عبةد  – 11ص 34رقم  43المحاماة  1811أ سطس سنة  21انظر في هذا المعنى الذي تقول به محكمة إمبابة 
 243منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 193ص 221سةليمان مةرقس فقةرة  – 2امل هة 322ص 491الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 

: ويةذهبون إلةى أن األحكةام القانونيةة المكملةة ، لمجةرد عةدم االتفةا  علةى   498ص 241عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 191ص
اء ، ومن ثم تنتقل هذا األحكام المكملة التةي مخالفتها ، تعتبر أنها تقرر شروًطا للعقد كالشروط التي يتفق عليها المتعاقدان سواء بسو

كان اإليجار القديم يخضع لها إلى اإليجار الجديد ، وال يعتد بالتعديالت التي تدخل على هذه األحكةام التةي كةان اإليجةار القةديم وقبةل 
 انعقاد اإليجار الجديد .

 . 194ص 221ليمان مرقس فقرة س – 212ص 492رقم  4االستقالل  1893يونية سنة  11( استئناف وطني  11918) 

 . 331وانظر في هذه النتائج اإليجار للمؤلف فقرة  – 122( عبد المنعم البدراوي ص 11929) 
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 شروط التجديد الضمني هي نفس شروط اإليجار السابق  : -523

وإذا كان التجديد الضمني يعد إيجاًرا جديًدا متميًزا عن اإليجار السابا ، إال أنه يتصل به أوثا الصلة ، ف و  
. فيكون  ( 00122) ، فيما عدا المدة وسيأتي بيان ا ( 00120) بنفس الشروط التي انعقد ب ا اإليجار الساباينعقد 

، وبكيفية دفع ا ، وبزمان الدفع ، ومكانه ،  ( 00123) التجديد بنفس مقدار اهنجرة المقرر في اإليجار السابا
اإليجار السابا والتي ال تعد اتفاًقا  وبالتزامات كل من المؤجر والمستأجر ، وكذلك بسائر الشروط المتصلة بعقد

مستقاًل عن هذا العقد . فإذا كان مشترًطا في عقد اإليجار السابا دفع عربون ، وجب دفعه أيًضا في التجديد 
. وإذا كان في اإليجار السابا شرط يبيح أو يحرم اإليجار من الباطن أو التنازل عن اإليجار ،  ( 00124) الضمني

 00126) . وإذا كان المستأجرون متضامنين في عقد اإليجار السابا ( 00125) التجديد الضمني انتقل هذا الشرط إلى

. وإذا كان اإليجار السابا معلًقا على شرط فاسخ أو  ( 00127) ، كانوا أيًضا متضامنين في التجديد الضمني (
ان هناك اتفاق . وكذلك اهنمر إذا ك ( 00128) تضمن أسباًبا خاصة للفسخ ، انتقل كل ذلك إلى التجديد الضمني

) في اإليجار السابا على اختصاص محكمة معينة ، فتكون هذه المحكمة مختصة حتى في التجديد الضمني

                                                 

 329جرانموالن فةي العقةود فقةرة  – 292اإليجار فقرة  2دي هلتس  – 318فقرة  1جيوار  – 431فقرة  21( لوران  11921) 
 . 128ص 2هالتون  –

 . 123( انظر ما يلي فقرة  11922) 

( ولو كان اإليجار الجديد ليس تجديًدا ضمنيًا إليجار سابق ، بل إيجار مبتدأ لم تعين فيه األجرة ، لكانت األجرة فةي هةذه  11924) 
 . 122ص 1911فقرة  2مدني (  : كوالن وكابيتان ودىالمورانديير  112الحالة هي أجرة المثل ) م

جر باإلخالء إال إذا قبةل زيةادة األجةرة إلةى مبلةغ معةين ، فبقةاء المسةتأجر فةي على أنه يجوز ، كما قدمنا أن ينبه المؤجر على المستأ
العين دون اعتراض على الزيادة قد يفيد أ ن اإليجار قد جدد تجديًدا ضمنيًا باألجرة الزائدة ال باألجرة المشترطة في العقةد السةابق ) 

( . وكةةذلك الحةةال لةةو نبةةه المسةةتأجر علةةى المةةؤجر  191وانظةةر آنفًةةا فقةةرة  – 21ص 18م 1832ينةةاير سةةنة  13اسةةتئناف مخةةتلط 
باإلخالء قبل انتهاء اإليجار إذا لم يقبل إنقاص األجرة إلى مبلغ معين ، وبقي المستأجر في العين بعد انتهاء اإليجةار دون ا عتةراض 

المحامةاة  1842إبريل سةنة  11لجزئية من المؤجر ، فإن ذلك قد يفيد أن اإليجار جدد تجديًدا ضمنيًا باألجرة الناقصة ) بندر طنطا ا
وانظر في حالة ما إذا كان شرًطا زيادة األجرة يتضمنه عقةد اإليجةار األصةلي ذاتةه ال التنبيةه بةاإلخالء  –(  189ص 491رقم  14

 في الهامل . 191آنفًا فقرة 

 . 1328وفقرة  189فقرة  1بودري وفال  – 318فقرة  1( جيوار  11923) 

 . 129فقرة  19( بالنيول وريبير  11921) 

( ويكفي في وجود التضامن بين المستأجرين أن يسةتأجروا العةين جميعًةا ويتعهةد كةل مةنهم يةدفع كةل األجةرة ، وال لةزوم  11921) 
 ( . 1822مايو سنة  11الشتراط التضامن بلفظه ) استئناف مختلط 

بالنيةةول  – 24هةةامل  418فقةةرة  1ورووإمسةةان أوبةةري  – 1322فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 322فقةةرة  1( جيةةوار  11922) 
عبةةد المةةنعم فةةر   – 321ص 492عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 193ص 221سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 129فقةةرة  19وريبيةةر 

ولةو بقةي بعةض المسةتأجرين المتضةامنين دون  – 441فقةرة  19هيةك  – 432فقرة  21هذا لوران   – 499ص 241الصدة فقرة 
وانظةر آنفًةا  – 1322فقةرة  1يجار يتجدد بالنسبة إلى من بقي ، ويبقى التضامن قائًما فيما بين هؤالء ) بودري وفال بعض ، فإن اإل

 ( . 129فقرة 

 . 194ص 221( سليمان مرقس فقرة  11929) 
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. أما إذا تضمن اإليجار السابا اتفاًقا مستقاًل عن العقد ، كالوعد بالبيع ، فقد قدمنا أن هذا االتفاق ال  ( 00129
 . ( 00131) ينتقل إلى التجديد الضمني

شروط اإليجار الجديد عن شروط اإليجار السابا ، فإن هذا يعد تجديًدا صر ًحا ال  هذا وإذا اختلفت
 . ( 00130) تجديًدا ضمنًيا

 انتقال التأمينات العينية التي قدمها المستأجر دون التأمينات التي قدمها الغير  :  -524

الضمني التأمينات العينية التي  مدني تقضي بأن تنتقل إلى التجديد 111وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة 
كان المستأجر قدم ا في اإليجار السابا مع مراعاة قواعد الش ر العقاري ، أما الكفالة ، شخصية كانت أو عينية 

 ، فال تنتقل إال إذا رضي الكفيل بذلك .

الناشئة من  فإذا كان المستأجر قد قدم في اإليجار السابا رهًنا رسمًيا أو رهن حيازة لضمان التزاماته
العقد ، فإن هذه التأمينات العينية تنتقل إلى التجديد الضمني دون حاجة  إلى اتفاق جديد على ذلك . ذلك أن 

بقاء المستأجر في العين المؤجرة بنية تجديد اإليجار يمكن أن يفسر بأنه قد رضي أن ينتقل ما قدمه من التأمينات 
 وبأن المؤجر لم يقبل التجديد إال على هذا الشرط . في اإليجار السابا إلى اإليجار الجديد ،

أما إذا كان الغير هو الذي قدم التأمين ، بأن كان كفياًل شخصًيا أو كفياًل عينًيا ، فإن هذا التأمين ال 
ينتقل إلى التجديد الضمني إال إذا قبل الكفيل  انتقاله . ذلك أن الغير لم يكن طرًفا في التجديد الضمني ، ولم 

يكن هذا التجديد من عمله ، فال يحتج به عليه . وإذا كان قد قبل كفالة اإليجار السابا ، فليس هذا معناه أنه قبل 
 . ( 00133) لكفالة هذا اإليجار اهنخير ( 00132) أيًضا كفالة اإليجار الجديد ، بل البد أن يصدر منه قبول جديد

                                                 

 491عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 1هةةامل  193ص 221سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 332( اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  11928) 
عكةس ذلةك اسةتئناف  – 499ص 243عبد المنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 191ص 243منصور مصطفى منصور فقرة  – 324ص

 . 111ص 412رقم  12المحاماة  1841نوفمبر سنة  24مصر 

 . 122( انظر آنفًا فقرة  11949) 

ن الطةرفين . أمةا إذا وهذا اتفق على الشروط اتفاقًا صريًحا بي – 32ص 19م 1982ديسمبر سنة  11( استئناف مختلط  11941) 
نبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء إذا لم يقبل تعديل شروط اإليجار األول تعديالً يبينه في التنبيه ، ولم يعترض الطرف اآلخةر ، 

ان اإليجةار وبقي المستأجر في العين بعد نهاية اإليجار األول ، كان هذا تجديًدا ضمنيًا بالشروط المعدلة ال بالشروط األصلية التي كة
 ( .  191األول يتضمنها ) انظر آنفًا فقرة 

( وإذا كان من صدر منه القبول الجديد كفيالً عينينًا قدم رهنًا رسميًا ، وجب أن يكون قبوله الجديد في ورقة رسمية وأن  11942) 
الجديد ، فالبد من عقةد رهةن جديةد ومةن يكون وقت القبول متوافًرا على أهلية الرهن ، ألنه يعقد رهنًا رسميًا جديًدا لضمان اإليجار 

قيد جديد لهذا العقد . وهذا بخالف ما إذا كان الذي قدم الرهن الرسمي هو المستأجر ، فالتجديد الضمني يستخلص منه قبول ضةمني 
مةن قيةد جديةد لهةذا بأن يكون الرهن الذي قدمه في اإليجار القديم ضامنًا اللتزاماته في اإليجار الجديد ، فالبد مةن عقةد رهةن جديةد و

العقد . وهذا بخالف ما إذا كان الذي قدم الرهن الرسمي هةو المسةتأجر ، فالتجديةد الضةمني يسةتخلص منةه قبةول ضةمني بةأن يكةون 
الرهن الذي قدمه في اإليجار القديم ضامنًا اللتزاماته في اإليجار الجديد . فال يشترط أن يكون قبول هةذا فةي ورقةة رسةمية جديةدة ، 
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اهنحكام السالفة الذكر في الفقرة الثانية من المادة على أنه لوال أن التقنين المدني قد نص صراحة على 
كما رأينا ، كان الواجب تطبيا القواعد العامة . وهذه تقضي بعدم انتقال التأمينات ، حتى تلك التي قدم ا  111

المستأجر في عقد اإليجار السابا ، إلى اإليجار الجديد إال باتفاق جديد . ذلك أن التجديد الضمني هو إيجار 
يد مستقل عن اإليجار السابا ، فال تنتقل إليه تأمينات اإليجار السابا من تلقاء نفس ا ، بل البد من انتقال ا جد

من اتفاق جديد . وقد كان هذا هو الحكم  في ع د التقنين المدني القديم ، حيث لم يكن يوجد في هذا التقني نص 
 . ( 00134) المدني الجديد يقضي بانتقال التأمينات كما وجد هذا النص في التقنين

فــالتقنين المــدني الجديــد قــد نقــل بــنص صــر ح التأمينــات التــي قــدم ا المســتأجر فــي اإليجــار الســابا إلــى 
اإليجار الجديد ، فانتقلت بحكم القانون ال بحكم االتفاق . ومن ثـم ال يشـترط فـي انتقـال الـرهن الرسـمي الـذي قدمـه 
                                                                                                                                                                    

يشترط أن يكون وقت التجديد الضمني متوافًرا على أهل ية الرهن ، وإن كان يشةترط إجةراء قيةد جديةد حمايةة لحقةو  الغيةر  كما ال
 كما سنرى .

بين المشروع أحكام التجديد الضمني لإليجةار »( وقد ورد  في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  :  11944) 
لتي كانت لإليجار القديم ، فنص على انتقال التأمينات العينية إلى اإليجةار الجديةد . أمةا الكفالةة ، شخصةية من حي  انتقال التأمينات ا

كانت أو عينية ، فال تنتقل إال برضا الكفيل . وهذا مفهوم من طبيعة الموقف ، فإن بقاء المسةتأجر فةي العةين المةؤجرة بمةا يفهةم منةه 
تأجر قد رضي أن ينتقل منا قدمه مةن تةأمين فةي اإليجةار السةابق إلةى اإليجةار الجديةد ، وبةأ ، تجديد اإليجار يمكن أن يفسر بأن المس

المؤجر لم يقبل التجديد إال على هذا الشرط . أما إذا كان مةن قةدم التةأمين شخًصةا  يةر المسةتأجر ، فةال يمكةن أن يحةتج عليةه بعمةل 
مجموعة األعمال التحضيرية « ) نتقال التأمين إلى اإليجار الجديدصدر من المستأجر ولم يصدر منه هو ، ولذلك اشترط رضاؤه ال

 ( . 121ص 3

 1893سبتمبر سنة  18( وكان القضاء في عهد التقنين المدني القديم يأخذ في أكثر أحكامه بهذا المبدأ  : الزقازيق الكلية  11943) 
ديسةةمبر سةةنة  21اسةةتئناف وطنةةي  – 89ص 32رقةةم  2المجموعةةة الرسةةمية  1891أكتةةوبر سةةنة  21منةةوف  – 2ص 22الحقةةو  
 – 12ص 231رقةةم  28المجموعةةة الرسةةمية  1822أ سةةطس سةةنة  22مصةةر الوطنيةةة  – 2رقةةم  12المجموعةة الرسةةمية  1813

 1842فبرايةةر سةةنة  23نيةةة مصةةر  الوط – 489ص 189رقةةم  42المجموعةةة الرسةةمية  1841نةةوفمبر سةةنة  24اسةةتئناف مصةةر 
المجموعة  1843مارس سنة  13 – 313ص 241المحاماة رقم  1842ديسمبر سنة  2دمياط  – 421ص 139رقم  14المحاماة 
 13إيتةاي البةارود  – 338ص 291رقةم  11المحامةاة  1843ديسةمبر سةنة  12اسةتئناف مصةر  – 121ص 19رقم  41الرسمية 

 2المجموعةةة الرسةةمية المختلطةةة  1992فبرايةةر سةةنة  8اسةةتئناف مخةةتلط  – 198ص 248رقةةم  18المحامةةاة  1849نةةوفمبر سةةنة 
) وفةي هةذه القضةية قضةت المحكمةة بانتقةال  299ص 1م 1983إبريل سةنة  21 – 241ص 4م 1981مارس سنة  12 – 91ص

إقامتةه  فةي العةين المةؤجرة (  التأمينات في التجديد الضمني ألن هناك شرًطا في العقد يقضي بأن الكفيل يضمن المستأجر طول مةدة
وقد صدرت أحكام أخرى قليلة تقضي  – 1111رقم  92جازيت  1824فبراير سنة  1 – 428ص 28م 1812مارس سنة  29 –

) ويستند هذا الحكةم إلةى أن التقنةين المةدني  12ص 21الحقو   1891يناير سنة  11بعكس هذا المبدأ وبانتقال التأمينات  : السنطة 
ي صةةراحة بعةةدم انتقةةال التأمينةةات إلةةى التجديةةد الضةةمني ، ولمةةا كةةان ال يوجةةد مقابةةل لهةةذا الةةنص فةةي التقنةةين المةةدني الفرنسةةي يقضةة

 291رقم  11المحاماة  1843ديسمبر سنة  12مصر الوطنية مستعجل  –المصري وجب عدم األخذ به والحكم بانتقال التأمينات ( 
المجموعة  1832فبراير سنة  19المنشية  – 111ص 218رقم  11لمحاماة ا 1843ديسمبر سنة  28الزقازيق الكلية  – 338ص

وانظةةر  – 299ص 1م 1981إبريةةل سةةنة  21 – 211ص 1م 1983مةةارس سةةنة  9اسةةتئناف مخةةتلط  – 132رقةةم  34الرسةةمية 
 . 2هامل 138ص 331اإليجار للمؤلف فقرة 

ة إلى التجديةد الضةمني ، ويقةيس الفقةه والقضةاء فةي فرنسةا علةى بعدم انتقال الكفال 1239وفي التقنين المدني الفرنسي تقضي المادة 
 321فقةرة  1عدم انتقال الكفالة عدم انتقال التأمينات التي قدمها المستأجر في اإليجار السابق ، وبخاصة الةرهن الرسةمي  : جيةوار 

بالنيةول وريبيةر  – 224ص 418فقةرة  1أوبري ورووإسةمان  – 322ص 329فقرة  11بيدان  – 1341فقرة  1بودري وفال  –
 1محكمة السين  – 1241فقرة  2جوسران  – 124ص 1911فقرة  2كوالن وكابيتان ودىالمورانديير  – 891ص 129فقرة  19

 .  1811 – 481 ( Rev . Loyers) مجلة اإليجارات  1811إبريل سنة 
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جديـدة ، بـل ينتقـل الـرهن الرسـمي بسـنده الرسـمي اهنصـلي إلـى اإليجـار المستأجر في اإليجار السابا ورقـة رسـمية 
الجديد . كذلك ال يشترط أن تتوافر في المستأجر وقت التجديد الضـمني أهليـة الـرهن ، فـإن القـانون ال االتفـاق هـو 

 . ( 00135) الذي نقل الرهن من اإليجار السابا إلى اإليجار الجديد

يجــب قيــده و أخــذ مرتبتــه مــن وقــت القيــد ، فــإن انتقــال هــذا الــرهن إلــى ولمــا كــان الــرهن الواقــع علــى عقــار 
اإليجار الجديد بحكم القانون كان يقتضي أن يكون بنفس المرتبة التي للرهن وقت انعقاده لضمان اإليجـار السـابا 

رتبتـه مـن أول . فلو أن الرهن قيد في أول يناير ، ثـم انتقـل إلـى اإليجـار الجديـد فـي أول يوليـه ، لوجـب أن تبقـى م
يناير لضمان اإليجار الجديد . فإذا فرض أن دائًنا آخر غير المؤجر أخذ رهًنا ثانًيا على نفس العقار المرهون فـي 
أول مـــارس ، أو أن المســـتأجر بـــاع العقـــار المرهـــون وســـجل المشـــتري البيـــع فـــي أول مـــارس ، لكـــان الـــرهن اهنول 

زال ضـــامًنا بمرتبتـــه اهنصـــلية لإليجـــار الجديـــد ، متقـــدًما علـــى حـــا المـــأخوذ ضـــماًنا لإليجـــار الســـابا ، والـــذي ال يـــ
المرت ن الثاني أو على حا المشتري ، ال في ضمان اإليجار السابا فحسب بل أيًضا في ضمان اإليجار السابا 
فحسب بـل أيًضـا فـي ضـمان اإليجـار الجديـد . إذ أن مرتبتـه بالنسـبة إلـى ضـمان كـل مـن اإليجـار ن واحـدة ، ف ـي 

أول يناير ، وتسبا قيد الرهن الثاني كما تسبا تسجيل البيع . وواضح أن هذا يضر بـالغير ، وهـو هنـا الـدائن  في
المـرت ن الثـاني أو المشـتري . وهـذا هـو السـبب الـذي تقـدم مـن أجلـه اقتـراح إلـى لجنـة مجلـس الشـيوخ ، عنـد نظرهــا 

ل التأمينات التي قدم ا المستأجر ، بحذف هذه الفقـرة مدني ، وهي التي تقضي بانتقا 111للفقرة الثانية من المادة 
فلـم تـر اللجنـة اهنخـذ ب ـذا « . هنن في إبقائ ا إضراًرا بحقوق الغير ممن يحصلون على حقوق عينيـة علـى العقـار»

لتنتفـي كـل شـب ة فـي احتمـال « مـع مراعـاة قواعـد الشـ ر العقـاري »االقتراح ، وقررت إبقاء النص مـع إضـافة عبـارة 
                                                 

ويبةر انتقةال التأمينةات  – 192ص – 191ص 221سةليمان مةرقس فقةرة  – 492( قارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  11941) 
المسةتأجر قةد رضةي أن ينتقةل مةا قدمةه نةم تةأمين ف ي »بحكم القانون أن هذا يتفق مع إرادة المتعاقدين المفترضة ، فالمفروض أن 

(  121ص 3مجموعة األعمةال التحضةيرية « ) اإليجار السابق إلى اإليجار الجديد وأن المؤجر لم يقبل التجديد إال على هذا الشرط
. ولكن هذه اإلرادة المفترضة عاجزة عن أن تنقل التأمينات نفسها مةن اإليجةار السةابق إلةى اإليجةار الجديةد ، ألن هةذه التأمينةات قةد 
انتهت بانتهةاء اإليجةار السةابق . وال تملةك اإلرادة  ةال أن تجةدد هةذه التأمينةات ، فتكةون التأمينةات التةي انتقلةت إلةى اإليجةار الجديةد 

جديدة تقتضي توافر أهلية الرهن وقت انعقاد اإليجار الجديد ، وتقتضي في الرهن الرسمي ورقة رسةمية جديةدة ألن الةرهن  تأمينات
الرسمي ال يصح إنشاؤه بإرادة مفترضة إذ الرسمية ركن شكل ي فيه . ولم يتطلب القانون شيئًا من ذلك ، بل آثر تيسيًرا للتعامل أن 

ذاتها التي قةدمت فةي اإليجةار السةابق إلةى اإليجةار الجديةد ، مةع حمايةة حقةو  الغيةر وفقًةا لقواعةد الشةهر  يتكفل بنفسه بنقل التأمينات
 العقاري على ما سنرى . فيكون انتقال التأمينات ، من الناحية الفنية ، قد وقع بحكم القانون ال بحكم االتفا  .

تبةر هةذا التجديةد الضةمني إيجةاًرا جديةًدا ، ال مجةرد امتةداد لإليجةار يع»وقد استعمل المشرع عبارات تشعر بهذا المعنى  ذ يقول  : 
األصلي ، ومع ذلك تنتقل إلى اإليجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قدمها  في اإليجار القديم مع مراعاة قواعد الشةهر 

قتضى ذلك أن التأمينات ال تنتقةل إلةى اإليجةار الجديةد وكان م –فالنص عندما قرر  أن التجديد الضمني هو إيجار جديد « . العقاري
ومع ذلةك تنتقةل إلةى اإليجةار الجديةد التأمينةات »عدل في هذا الحكم بما له من سلطان فقال  :  –بعد أن انتهت بانتهاء اإليجار القديم 

، إنمةا وقةع بحكةم القةانون . ولةو كانةت فانتقال التأمينات ، على خالف مقتضى تكييةف التجديةد الضةمني بأنةه إيجةار جديةد « . العينية
التأمينات قد تجددت مع اإليجار ، كمةا هةو مقتضةى تكييةف التجديةد الضةمني ، لمةا جعةل الةنص انتقالهةا اسةتثناء كمةا هةو مفهةوم مةن 

يجار األصلي ويعتبر هذا التجديد الضمني إيجاًرا جديًدا ال مجرد امتداد لإل»، ولجاء النص على الوجه اآلتي  : « ومع ذلك»عبارة 
 « .، وتتجدد كذلك التأمنيات العينية التي كان المستأجر قدمها في اإليجار القديم
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. والمعنــى المقصــود مــن مراعــاة قواعـد الشــ ر العقــاري هــو أنــه يجــب ، حتــى يكفــل  ( 00136) ار بحقــوق الغيــراإلضـر 
الرهن اإليجار الجديد ، أن يقيد قيًدا جديًدا يأخذ مرتبته من وقت هذا القيد . فـإذا طبقنـا هـذا علـى المثـال المتقـدم ، 

الجديـد مرتبتـه مـن هـذا التـار خ . ولمـا كـان الـدائن المـرت ن لوجب قيد الرهن قيًدا جديًدا في أول يوليه ، فيأخذ القيد 
الثـاني أو المشــتري قــد شــ ر حقــه فــي أول مــارس أي فــي تــار خ ســابا ، فإنــه ال يضــار بانتقــال الــرهن مــن اإليجــار 

 السابا إلى اإليجار الجديد .

 المدة في التجديد الضمني هي مدة غير معينة  : -525

لمدة غير معينة ، وتسري »مدني كما رأينا ، بأن التجديد الضمني ينعقد  111مادة وتقضي الفقرة اهنولى من ال 
وهذا نص صر ح في أن التجديد الضمني إيجار « . 169على اإليجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 

رى لعقد اإليجار غير معين المدة ، فليست مدته هي مدة اإليجار السابا كما هو اهنمر في اهنركان والشروط اهنخ
على ما رأينا . والقانون هنا إنما يفسر نية المتعاقدين ، إذا هما عقًدا تجديًدا ضمنًيا ، بأن هذه النية لم تنصرف 

إلى أن يكون لإليجار الجديد نفس المدة التي كانت لإليجار السابا ، بل لم تنصرف إلى أن يكون لإليجار 
مدني . أما  169إليجار الجديد غير معين المدة فتسري عليه أحكام المادة الجديد أية مدة معينة ، ومن ثم كان ا

إذا ثبت أن المتعاقدين قد أرادا أن يكون للتجديد الضمني مدة معينة ، كأن نبه المؤجر على المستأجر بأنه إذا 
لمدة أطول أو أقصر بقي في العين المؤجرة بعد ن اية اإليجار تجدد هذا اإليجار لمدة معادلة للمدة السابقة أو 

يحددها في التنبيه ، ولم يعترض المستأجر على ذلك بل بقي في العين المؤجرة بعد ن اية اإليجار بنية التجديد ، 
 . ( 00137) فإن اإليجار يتجدد للمدة التي حددت في التنبيه

ادة ببقاء ولكن الغالب أن  المتعاقدين ال يعرضان لمدة التجديد الضمني ، فإن هذا التجديد ينعقد ع
المستأجر في العين المؤجرة بعد ن اية اإليجار وسكوت المؤجر وهو عالم بذلك ، دون أن يرسل أي من ما لآلخر 

تنبيً ا أو إخطاًرا . فينعقد التجديد الضمني إذن في الكثرة الغالبة من اهنحوال لمدة غير معينة ، وتسري عليه 
يد الضمني منعقًدا للفقرة المعينة لدفع اهنجرة . فإذا كان اإليجار مدني . ومن ثم يعتبر التجد 169أحكام المادة 

) السابا قد انعقد لمدة سنة وكانت اهنجرة فيه تدفع كل ش ر ، صار التجديد إيجاًرا بنفس اهنجرة لمدة ش ر واحد

                                                 

 في الهامل . 112وانظر آنفًا فقرة  – 122ص – 121ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11941) 

 . 249ص 13المحاماة  1844مايو سنة  2( قارن استئناف مختلط  11942) 
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 ائه أن . ولكن التجديد ، ككل إيجار غير معين المدة ، ال ينت ي حتًما بانقضاء الش ر ، بل يجب إلن ( 00138
 مدني . 169ينبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء في المواعيد المقررة في المادة 

وكان التقنين المدني القديم أقل صراحة في هذه المسألة من التقنين المدني الجديد ، فقد كانت المادة 
السابقة بالمدد المعتادة ) بنفس الشروط »من التقنين المدني القديم تقضي بأن ينعقد التجديد الضمني  986/141

terms d'usage ) (00139 )  فذهب فر ا إلى أن ا هي المدد « . المدد المعتادة». وقد اختلفت في تفسير عبارة
، وذهب فر ا آخر إلى أن المدد المعتادة هي المدد التي يقرها القانون لعقد  ( 00141) التي يعين ا عرف الج ة

) اإليجار غير معين المدة هنن التجديد الضمني يعد إيجاًرا من هذا النوع ، فتحدد المدة بحسب مواعيد دفع اهنجرة

ي ع د التقنين المدني كما هو اهنمر في التقنين المدني الجديد على ما رأينا . وكان القضاء المصري ، ف ( 00140
، فتكون أحكام التقنين المدني القديم مطابقة في هذه المسألة  ( 00142) القديم ، يميل إلى تأييد هذا الرأي اهنخير

 هنحكام التقنين المدني الجديد .
                                                 

ناف المختلطة بأنه إذا أجرت أرض لزراعة الخضروات لمدة ثال  سنوات ، وحددت األجرة ( وقد قضت محكمة االستئ 11949) 
بكذا عن كل سنة ، فإن اإليجار يتجدد لمدة سنة ، وهي فترة دفع الجرة ، ولو كان متفقًا على أن تدفع هذه األجرة السنوية على أربةع 

 ( . 119ص 34م 1849ة ديسمبر سن 49دفعات كل دفعة في ثالثة أشهر ) استئناف مختلط 

 في الهامل . 112( انظر آنفًا فقرة  11948) 

 . 292فتحي ز لول ص – 298فقرة  – 299اإليجار فقرة  2( دي هلتس  11939) 

 . 129ص 2هالتون  – 239( جرانموالن في العقود فقرني  11931) 

 13الحقةو   1988سةنة يونيةه  12بني سةويف الجزئيةة  – 192ص 1الحقو   1981مايو سنة  1( المنصور الجزئية  11932) 
رقةم  14المحامةاة  1842فبرايةر سةنة  23مصةر الوطنيةة  -9 22ص 4مجلة كلية الحقو   1829إبريل سنة  8ملوي  – 219ص
 1992فبرايةر سةنة  2استئناف مخةتلط  – 198ص 248رقم  18المحاماة  1849نوفمبر سنة  13إيتاي البارود  – 421ص 139

 – 119ص 34م 1849ديسةةمبر سةةنة  49 – 338ص 43م 1822فبرايةةر سةةنة  11 – 91ص 2المجموعةةة الرسةةمية المختلطةةة 
 . 111ص 412رقم  12المحاماة  1841نوفمبر سنة  24وقرب استئناف مصر 

ومع ذلك فقد قضى بأنه في حالة انتهاء عقد إيجار له مدة معينة ، واستمر المستأجر واضعًا يده على العين المةؤجرة برضةاء المالةك 
 1843ديسةمبر سةنة  28تجديًدا ضمنيًا للعقد بجميع شروطه ، ما عدا مدته فإنها تعتبر طبقًا للعةرف ) الزقةازيق الكليةة ، اعتبر ذلك 

مدني تقةول بأنةه فةي حالةة التجديةد الضةمني الحاصةل  491( . وقضى أيًضا بأنه وإن كانت المادة  111ص 218رقم  11المحاماة 
شروط السابقة المتفق عليها في العقد المكتوب عدا المدة فإنها تكون طبقًا للمدد المعتادة ، فإن بعقد إيجار محدد المدة يكون التأجير بال

بعةةض المحةةاكم ، بةةالر م مةةن عةةدم تحديةةد أو تبيةةين ماهيةةة المةةدة المةةذكورة ، وجاراهةةا فريةةق مةةن الشةةراح ، يقةةول بأنهةةا هةةي المةةدة 
عةين المةدة . إال أن الةرأي الةراجح والمالئةم للصةواب وروح القةانون مدني في حالة العقةد  يةر الم 494المنصوص عليها في المادة 

يقول بتةرك ذلةك لقاضةي الموضةوع يقةدر المةدة المحةددة طبقًةا للمقتضةيات الخاصةة بالتةأجير وظةروف وأحةوال كةل دعةوى وطبيعةة 
المةدة المحةددة أصةالً فةي  وموقع العقار المؤجر وظروف العرف التجاري والصناعي أو المعمةاري المحةيط بهةا ، بشةرط أال تتعةدى

العقةةد المكتةةوب ) مصةةر الوطنيةةة المختلطةةة  فةةي هةةذا المعنةةى األخيةةر بةةأن المةةدد المعتةةادة تتعلةةق بةةاألحوال الخاصةةة بصةةفة العقةةارات 
( . وانظةةر أيًضةةا  92ص 31م 1844ديسةةمبر سةةنة  29المةةؤجرة وموقعهةةا ، وأمةةر تقةةديرها متةةروك للقاضةةي ) اسةةتئناف مخةةتلط 

 . 421ص 113رقم  18المحاماة  1849يناير سنة  24استئناف مصر 

، « المدد المعتادة»وقد كتبنا في صدد الرأيين السابق ذكرهما في تفسير عبارة  – 334وانظر في هذه المسألة اإليجار للمؤلف فقرة 
اعيةد دفةع األجةرة ، مةا يةأتي  : وهما الرأي الذي يقول بأنها المدد التي يحددها العرف والرأي الذي يقول بأنها المدد التي تحددها مو

 termes d'usage) من نص القانون المصري ، فقد ذكةر المةدد المعتةادة  رونحن نرى أنه وإن كان الرأي األول هو الرأي الظاه»

وهذه تنصرف إلى العرف ، إال أن الرأي الثاني هو الرأي الذي يرجح أن يكون المشرع المصري قد قصد إليه . فقد نقل المادتين  (



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 كيف ينتهي التجديد الضمني -3

 وجوب التنبيه باإلخالء في المواعيد القانونية  : -526

مدني صر ًحا ، كما رأينا ، في أن التجديد الضمني ينعقد لمدة غير  111اهنولى من المادة ولما كان نص الفقرة  
، فإن أحكام هذه المادة تسري في كيفية  169معينة وستري على اإليجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المادة 

. فال ينت ي التجديد الضمني إذن انت اء التجديد الضمني كما سرت في تحديد مدته بالفترة المعينة لدفع اهنجرة 
بمجرد انقضاء الفترة المعينة لدفع اهنجرة ، ش ر أكانت أو سنة أو أكثر أو أقل ، بل يجب إلن ائه أن ينبه أيًضا 

مدني وقد سبا بيان ا . وهي إجمااًل  169أحد المتعاقدين على اآلخر باإلخالء في المواعيد المقررة في المادة 
اضي ، وش ران في اهنماكن غير المؤثثة ، وش ر واحد فيما عدا ذلك ، على أال  يز د الميعاد ثالثة أش ر في اهنر 

 في جميع هذه اهنحوال على نصف الفترة المعينة لدفع اهنجرة .

فإذا انعقد إيجار أرض لمدة ثالث سنوات على أن تدفع اهنجرة كل سنة ، وانت ى اإليجار بانقضاء ثالث 
أجر في اهنرض بعد ذلك وانعقد التجديد الضمني ، فإنه ينعقد ، مع مراعاة أحكام السنوات ، وبقي المست

التشر عات االستثنائية ، لمدة سنة واحدة وهي الفترة المعينة لدفع اهنجرة . ولكنه ال ينت ي بمجرد انقضاء السنة ، 
اء السنة ، وإال امتد اإليجار بل يجب أن ينبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء في ميعاد ثالثة أش ر قبل انقض

سنة ثانية فثالثة وهكذا حتى ينبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء في الميعاد السالف الذكر . وإذا انعقد إيجار 
منزل لمدة سنة واحدة على أن تدفع اهنجرة كل ثالث ش ور ، وانت ى اإليجار بانقضاء السنة ، وبقي المستأجر 

ديد الضمني ، فإنه ينعقد لمدة ثالثة ش ور وهي الفترة المعينة لدفع اهنجرة . ولكنه ال في المنزل بعد ذلك التج
ينت ي بمجرد انقضاء ثالثة الش ور ، بل يجب أن ينبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء في ميعاد ش ر ونصف 

ينبه أحد الطرفين على اآلخر  قبل انقضاء ثالثة الش ور ، وإال امتد اإليجار ثالثة ش ور فثالثة أخرى وهكذا حتى
 . ( 00143) باإلخالء في الميعاد السالف الذكر

                                                                                                                                                                    

من القانون المدني الفرنسي ، وهذه تجعل المدة في التجديةد الضةمني كالمةدة فةي اإليجةار  يةر محةددة  1249عن المادة  491/321
( ، فقةةد أثبةةت المشةةرع المصةةري ذلةةك فةةي  1241األخيةةرة يحةةددها العةةرف فةةي القةةانون الفرنسةةي ) م المةةدة . ولمةةا كانةةت هةةذه المةةدة

نصوصه ، ساهيًا على ما يظهر عن أنه خالف القانون الفرنسي في هذه المسألة وجعل تحديد مدة اإليجةار الةذي لةم يحةدد المتعاقةدان 
لمشرع المصري إتباع القانون الفرنسي من حي  توحيد الحكم في مدته حسب مواعيد دفع األجرة ال حسب العرف . فإذا كان قصد ا

تحديد مدة التجديد الضمني واإليجار  ير محدد المدة ، وكانت مدة اإليجار في الحالة األخيةرة تحةددها مواعيةد دفةع األجةرة ، وجةب 
صةوص القةانون المصةري  موًضةا كةان القول كذلك إن مةدة التجديةد الضةمني يحةددها ميعةاد دفةع األجةرة . ولكننةا ال ننكةر أن فةي ن

 ( . 2هامل  114ص 334اإليجار للمؤلف فقرة « ) األجدر تجنبه

 . 333( اإليجار للمؤلف فقرة  11934) 
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وإذا انت ى التجديد الضمني بالتنبيه باإلخالء في الميعاد القانوني على النحو الذي قدمناه ، فإنه يجوز أن يبقى  
في العين المؤجرة بعد ن اية التجديد الضمني بنية تجديد اإليجار تجديًدا ضمنًيا  المستأجر بالرغم من هذا التنبيه

آخر . وفي هذه الحالة ال يوجد ما يمنع من أن ينعقد تجديد ضمني جديد يعقب التجديد الضمني اهنول ، شأن 
 كل إيجار غير معين المدة ينت ي بالتنبيه و عقبه تجديد ضمني .

يكون في هذه الحالة تجديًدا للتجديد الضمني اهنول ال لإليجار اهنصلي ، بحيث والتجديد الضمني الثاني 
إنه لو اختلفت بعض شروط التجديد الضمني اهنول عن شروط اإليجار اهنصلي كما يتفا ذلك في بعض اهنحوال 

اهنصلي .  فيما قدمنا ، فإن التجديد الضمني الثاني ينعقد بشروط التجديد الضمني اهنول ال بشروط اإليجار
و نعقد التجديد الضمني الثاني للفترة المعينة لدفع اهنجرة كما هو اهنمر في التجديد الضمني اهنول ، ال للمدة 

المعينة في اإليجار اهنصلي . وتسري عليه أحكام التجديد الضمني التي أسلفناها ، ومن ثم تنتقل إليه التأمينات 
 .دون الكفالة على الوجه الذي سبا تفصيله 

وقد يعقب التجديد الضمني الثاني عند انت ائه بالتنبيه تجديد ضمني ثالث ، فتجديد ضمني رابع ، وهكذا 
. و كون التجديد الضمني الثالث تجديًدا للتجديد الضمني الثاني ال للتجديد الضمني اهنول وال لإليجار اهنصلي ، 

الثالث ال للتجديدين الضمينين السابقين على هذا كما يكون التجديد الضمني الرابع تجديًدا للتجديد الضمني 
 التجديد الثالث وال لإليجار اهنصلي ، وهكذا .

 انتهاء اإليجار قبل انقضاء مدته -الفرع الثاني

 انتقال ملكية العين المؤجرة والعذر الطارئ  : -528

.  ( 00145) أو العذر الطارئ  ( 00144) قدمنا أن اإليجار قد ينت ي قبل انقضاء مدته بانتقال ملكية العين المؤجرة 
 فنتناول هذين السببين في مبحثين متعاقبين .

                                                 

( وسنرى أن انتقال ملكية العين المؤجرة يجعل اإليجار ال ينصرف أثره إلى المالك الجديد إذا كان  ير ذي تةاريخ ثابةت  11933) 
مكية ، ومن ثم يجوز لهةذا األخيةر طلةب إخةالء العةين مةن المسةتأجر بشةروط معينةة . ومةن هنةا يجةيء سابق على التصرف الناقل لل

انتهاء اإليجار ، فهو وإن كان ال ينتهي بانتقال ملكية العين ، إال أن المسةتأجر يرجةع علةى المةؤجر بضةمان االسةتحقا  فيفسةخ العقةد 
لمشرع عندما وضع االنتقال ملكية العين المؤجرة بين النصوص الخاصة بانتهاء كما سيأتي . هذه الناحية العملية هي التي اعتد بها ا

اإليجار . وقد انتقةد بعةض الفقهةاء هةذا الوضةع ، متمسةكين بةأن انتقةال ملكيةة ا لعةين لةيس فةي ذاتةه سةببًا النتهةاء اإليجةار ) منصةور 
 .(  299عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 1هامل  488ص 111مصطفى منصور فقرة 

 . 381( انظر آنفًا فقرة  11931) 
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 انتهاء اإليجار بانتقال ملكية العين المؤجرة-المبحث األول

( وجود اتفاق يعين مصير اإليجار في حالة  1يجب التفر ا بين فرضين  : ) التفريق بين فرضين  :  -529
 م وجود هذا االتفاق .( عد 2انتقال ملكية العين المؤجرة . ) 

 حالة ما إذا كان المستأجر هو الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة  :  -531

وقبل أن نبحث كال من هذين الفرضين تحسن اإلشارة إلى حالة ليس من النادر حصول ا . ذلك  أن المستأجر قد 
مثاًل من المؤجر . ففي هذه الحالة ينت ي يكون هو نفسه الذي تنتقل إليه ملكية العين المؤجرة ، كأن يشتر  ا 

اإليجار بمجرد وقوع البيع ، سواء كان اإليجار ثابت التار خ أو غير ثابت ، وسواء كان تار خه متقدًما على تار خ 
البيع أو غير متقدم ، وذلك هنن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت فيه صفتا المستأجر والمؤجر 

 . ( 00146) لتزام باتحاد الذمة و نت ي اإليجار، فينقضي اال

وغني عن البيان أن المستأجر المشتري إذا كان قد دفع اهنجرة مقدًما للمؤجر البائع ، فله الرجوع عليه بما 
دفعه مقدًما دون أن يستوفي منفعة في مقابله ، سواء كانت المخالصة من اهنجرة المدفوعة مقدًما مسجلة أو غير 

ء كانت اهنجرة التي دفعت مقدًما هي أجرة مدة تز د على ثالث سنين أو ال تز د ، هنن تسجيل مسجلة ، وسوا
المخالصة عن اهنجرة التي تدفع مقدًما عن مدة  تز د على ثالث سنين إنما يجب لسر ان المخالصة في حا 

 الغير ال فيما بين المتعاقدين . 

ن اية اإليجار ، ولكن له الحا من ج ة أخرى في  ولما كان المستأجر ملزًما من ج ة برد العين عند
تسلم ا بصفته مشترً ا ، كان من ذلك أن يبقى المستأجر في العين ، و عد أنه قد ردها رًدا حكيًما بصفته مستأجًرا 

 . ( 00147) ، وتسلم ا تسلًما حكمًيا كذلك بصفته مشترً ا

 ل ملكية العين المؤجرةوجود اتفاق يعين مصير اإليجار في حالة انتقا-المطلب األول

 االتفاق بين المؤجر والمستأجر  :  -530

قد يكون االتفاق بين المؤجر والمستأجر ؛ كأن يشترط اهنول في عقد اإليجار أو في اتفاق الحا أن له الحا  في 
وسابًقا بيع العين المؤجر وأنه يجب على المستأجر عند البيع إخالء العين ولو كان عقد اإليجار ثابت التار خ 

                                                 

 . 383( انظر آنفًا فقرة  11931) 

( وكذلك ينقضي التزام المستأجر بترميم العين إذا كان قد أصابها تلف هةو مسةئول عنةه ، ألنةه كمشةتر أصةبح دائنًةا بهةذا  11932) 
 ( . 313رة االلتزام ، فصار دائنًا ومدينًا به ، وبذلك ينقضي الدين باتحاد الذمة ) اإليجار للمؤلف فق
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على البيع . ففي هذه الحالة يعمل ب ذا االتفاق ، وللمشتري أن يتمسك به ، و نت ي اإليجار ببيع العين حتى لو 
. ولكن يجب على المشتري أن ينبه  ( 00148) لم يذكر ذلك في عقد اإليجار بموجب قواعد االشتراط لمصلحة الغير

، وقد  ( 00149) مدني ( 601/1مدني ) انظر م 169على المستأجر باإلخالء في المواعيد المقررة في المادة 
قضى بأنه إذا اشترط في عقد اإلجارة أن المستأجر ملزم بتسليم العين المؤجرة إلى المشتري إذا باع ا المؤجر في 

) مدني  989مشتري من وجوب إعطاء المستأجر المدة المحددة في القانون بالمادة مدة اإلجارة فذلك ال يعفي ال
. وإذا نبه المشتري على المستأجر باإلخالء قبل ن اية  ( 00151) مدني جديد ( لإلخالء 169قديم و قابل ا م

يجبر  . وال ( 00150) اإليجار ، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعو ًضا ، ما لم يتفا على غير ذلك
المستأجر على اإلخالء إال بعد أن يتقاضى التعو ض من المؤجر أو من المشتري نيابة عن المؤجر ، أو إال بعد 

 ، وسيأتي تفصيل ذلك . ( 00152) مدني ( 601/2أن يحصل على تأمين كاف للوفاء ب ذا التعو ض ) م

                                                 

 1بةةودري وفةةال  – 433فقةةرة  19هيةةك  – 421فقةةرة  1جيةةوار  – 481فقةةرة  21لةةوران  – 134فقةةرة  1( ديفرجييةةه  11939) 
 . 111فقرة  19بالنيول وريبير  – 1282فقرة 

( هذا ما لم يقبل المستأجر في عقد اإليجار أو في اتفا  الحق النزول عن مواعيد اإلخالء ، ولكن يجةوز فةي هةذه الحالةة  11938) 
 – 291مةةدني ) نظةةرة الميسةةرة ( ) سةةليمان مةةرقس فقةةرة  431/2للقاضةةي أن يمةةنح المسةةتأجر مهلةةة معقولةةة لإلخةةالء تطبيقًةةا للمةةادة 

 ( . 281ص 212عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 1هامل  382ص 418عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 129ص

 1821مةةايو سةةنة  21انظةةر أيًضةةا أجةةا  – 341ص 141رقةةم  3الشةةرائع  1812ينةةاير سةةنة  22( اإلسةةكندرية الوطنيةةة  11919) 
جةار يقةل أما إذا كان الباقي من مةدة اإلي – 299ص 48م 1822استئناف مختلط أول مارس سنة  – 142ص 412رقم  1المحاماة 

مدني ، فالميعاد األقل هو الذي يراعي في التنبيه باإلخالء ، علةى أسةاس أن المشةتري يتمسةك  114عن الميعاد المقرر ف ي المادة 
 ( . 131فقرة  – 133باإليجار إلى نهاية مدته إذ أن له هذا الحق كما سنرى ) انظر ما يلي فقرة 

ه أن ينتهي اإليجار من تلقاء نفسه بمجرد بيع العين المؤجرة ، إذ يجةوز للمشةتري هذا وحق المشتري في إخرا  المستأجر ليس معنا
أال يستعمل هذا الحق وأن ينزل عنه فيسةتبقي المسةتأجر إلةى نهايةة اإليجةار . ويعتبةر قةبض المشةتري لألجةرة مةن المسةتأجر مةرات 

أوبةري  – 1499فقةرة  – 1288فقةرة  1بةودري وفةال  – 421فقةرة  1متعددة دون تحفةظ نةزوالً ضةمنيًا عةن هةذا الحةق ) جيةوار 
( . وإذا سةكت المشةتري عةن اسةتعمال الحةق دون أن  111فقةرة  19بالنيول وريبير  –مكرر  43هاشم  418فقرة  1ورووإسمان 

 – 421فقةرة  1يتبين من الظةروف أنةه قةد نةزل عنةه ، جةاز للمسةتأجر أن يعةذره ليفصةح عةن نيتةه فةي ميعةاد يعينةه لةذلك ) جيةوار 
 ( . 111فقرة  19مكرر . بالنيول وريبير  43هامل  488فقرة  1أوبري ورووإسمان  – 1288فقرة  1بودري وفال 

( فقد يتفق المؤجر مع المستأجر على أنه إذا تصرف في العين المؤجرة انتهى اإليجار مةن تلقةاء نفسةه ولةو قبةل انقضةاء  11911) 
إلى المالك الجديد بمجرد مطالبته بذلك ودون تعويض . فيصح هةذا االتفةا  ، وللمالةك  مدته ، وأنه يتعين على المستأجر تسليم العين

ديسةمبر  13الجديد إخرا  المستأجر من العين دون ميعاد لإلخالء ، ودون أن يرجع المستأجر على المؤجر بتعويض ) نقض مدني 
إال في حالة تصرف المؤجر فةي العةين المةؤجرة  ( . ولكن هذا االتفا  ال يعمل به 321ص 119رقم  3مجموعة عمر  1833سنة 

، وال يدخل في ذلك أن ينتزع المالك الحقيقي العين مةن يةد المسةتأجر ، إذ يجةوز فةي هةذه الحالةة األخيةرة أن يرجةع المسةتأجر علةى 
 ( . 23ص 11رقم  12المجموعة الرسمية  1811مارس سنة  2المؤجر بتعويض بالر م من هذا االتفا  ) استئناف وطني 

مدني فرنسي بأنه إذا أخر  المشتري المستأجر ، كةان لهةذا أن يرجةع بتعةويض علةى المةؤجر ،  1233( وتقضي المادة  11912) 
مةدني فرنسةي ( ،  1238وله أن يحبس العين المؤجرة حتى يستوفي هذا التعويض مةن المةؤجر أو مةن المشةتري مكةان المةؤجر ) م

مةدني  1231عةويض فةي التقنةين المةدني الفرنسةي يقةدر بطريقةة خاصةة ، فتقضةي المةادة وذلك ما لم يوجةد اتفةا  يخالفةه . ولكةن الت
ا أو حانوتًا فالتعويض يكون مبلغًا مساويًا ألجرة المحل المؤجر في مةدة المهلةة التةي فرنسي بأنه إذا كان المحل المؤجر بيتًا أو مسكنً 

ي بأنةةه إذا كةةان الشةةيء المةةؤجر أرًضةةا زراعيةةة فمبلةةغ مةةدني فرنسةة 1231تعطةةى للمسةةتأجر حسةةب عةةرف الجهةةة ، وتقضةةي المةةادة 
مدني فرنسي بأنه إذا كان الشةيء المةؤجر مصةنعًا فأهةل  1232التعويض يكون ثل  أجرة المدة الباقية من اإليجار ، وتقضي المادة 
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ع العين المؤجرة ال ينت ي به وقد يكون اهنمر على العكس من ذلك ، فيتفا المؤجر والمستأجر على أن بي
. وفي هذه الحالة يجب على المؤجر إذا  ( 00153) اإليجار ، بل يبقى عقد اإليجار سارً ا في حا المشتري الجديد

باع العين أن يشترط على المشتري احترام اإليجار ، فإذا لم يفعل فليس المشتري ملزًما باحترامه إال إذا كان ثابت 
د البيع . أما إذا كان اإليجار غير ذي تار خ ثابت سابا على البيع ، ولم يتع د المشتري التار خ وسابًقا على عق

باحترام هذا اإليجار ، كان له أن يلزم المستأجر باإلخالء بعد التنبيه عليه في الميعاد القانوني ، وذلك بالرغم من 
تري في حالة بيع العين المؤجرة ، هنن وجود االتفاق بين المؤجر المستأجر على وجوب سر ان اإليجار على المش

المشتري لم يكن طرًفا في هذا االتفاق فال يلزم باحترامه . و كون للمستأجر الحا في الرجوع بتعو ض على 
 ، وسيأتي بيان ذلك . ( 00154) المؤجر ، وله أن يبقى في العين حتى يستوفي هذا التعو ض

 االتفاق بني المؤجر والمشتري  :  -532

االتفاق بين المؤجر والمشتري ، كأن يشترط اهنول على الثاني في عقد البيع احترام اإليجار . و كون  وقد يكون 
هذا اشتراًطا لمصلحة الغير وهو المستأجر ، فيستطيع هذا اهنخير أن يلزم المشتري باحترام اإليجار ولو لم يكن 

اإليجار »ترامه تعييًنا كافًيا ، واكتفى مثاًل بذكر ثابت التار خ . ولكن إذا لم يعين المؤجر اإليجار الذي يراد اح
، فال يلتزم المشتري باحترام كل إيجار ، بل يجب أن يكون هذا اإليجار ثابت التار خ وسابًقا على البيع « الموجود

لم يكن موجوًدا في الواقع قبل البيع بل وجد بعده بتواطؤ بين « اإليجار الموجود»حتى تنتفي بذلك شب ة أن 
لمؤجر والمستأجر . و كون مركز المستأجر في هذه الحالة اهنخيرة كمركزه لو لم يشترط المؤجر على المشتري ا

 في عقد البيع احترام اإليجار .

وقد يكون اهنمر على العكس من ذلك ، فيشترط المشتري على البائع إخراج المستأجر ولو كان بيده عقد 
ذه الحالة ال يسري هذا الشرط على المستأجر إذا كان عقده ثابت التار خ ثابت التار خ وسابا على البيع . ففي ه

وسابًقا على البيع ، هننه لم يكن طرًفا في عقد البيع ، وله البقاء في العين إلى ن اية اإليجار ، و كون للمشتري 
 . ( 00155) حا الرجوع على البائع

                                                                                                                                                                    

نحةو ال يتفةق مةع القواعةد الخبرة تقدر التعويض . ولم ينقل التقنين المدني المصري لهذه النصوص التي تجعل تقدير التعويض علةى 
 العامة ، فيجب إذن تطبيق هذه القواعد في تقدير التعويض في مصر .

( وقد يشترط المستأجر على المؤجر أنه ال يجةوز لهةذا األخيةر أن يبيةع العةين المةؤجرة طةول مةدة اإليجةار . وال يترتةب  11914) 
رجع على المةؤجر بةالتعويض ، ويجةوز لةه أيًضةا المطالبةة بفسةخ على هذا الشرط أن يكون البيع باطالً ، وإنما يجوز للمستأجر أن ي

 ( . 1433فقرة  – 1434فقرة  1اإليجار لمخالفة المؤجر الشرط وللمحكمة تقدير طلب الفسخ ) بودري وفال 

 . 311وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  – 128ص 291( سليمان مرقس فقرة  11913) 

 . 418عبد الباقي فقرة  – 128ص – 129ص 291( سليمان مرقس فقرة  11911) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 ة انتقال ملكية العين المؤجرةعدم وجود اتفاق يعين مصير اإليجار في حال -المطلب الثاني

 التفريق بين حالتين  :  -533

(  2( إذا كان  لإليجار تار خ ثابت سابا على التصرف الناقل للملكية . )  1هنا يجب التفر ا بين حالتين  : ) 
 إذا لم يكن لإليجار تار خ ثابت سابا على التصرف الناقل للملكية .

 ونستعرض كال من هاتين الحالتين  :

 لإليجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية -0

 تطبيق تشريعي النصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص  :  – 534

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوًقا شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف »مدني على أنه  116تنص المادة 
الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من خاص ، فإن هذه االلتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا 

 « .مستلزماته ، وكان الخلف الخاص يعلم ب ا وقت انتقال الشيء إليه

و خلص من هذا النص أنه إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص ، واعتبرنا أن االلتزامات 
جرة ، فإن هذه االلتزامات والحقوق تنتقل مع العين والحقوق التي تنشأ من عقد اإليجار من مستلزمات العين المؤ 

المؤجرة إلى ما انتقلت إليه ملكية هذا العين ، فيصبح اإليجار نافًذا في حقه ، و حل محل المؤجر في مواج ة 
 المستأجر .

) ولكن اعتبار االلتزامات والحقوق التي تنشأ من عقد اإليجار من مستلزمات العين المؤجرة محل للنظر

. ومن ثم أورد المشرع نصوًصا خاصة طبا في ا نظر ة انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص تطبيًقا  ( 00156
 تشر عًيا على عقد اإليجار .

فنبحث فيما يأتي  : ) أ ( متى تنتقل االلتزامات والحقوق الناشئة من عقد اإليجار إلى الخلف الخاص . 
 إلى الخلف الخاص .) ب ( ما يترتب من اآلثار على انتقال اإليجار 

                                                 

 . 414فقرة  1( انظر الوسيط  11911) 
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 ) أ ( متى تنتقل االلتزامات والحقوق الناشئة من عقد اإليجار إلى الخلف الخاص

 نصوص قانونية  : -535

 من التقنين  المدني على ما يأتي  : 601تنص الفقرة اهنولى من المادة  

اإليجار نافًذا في حا إذا ما انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياًرا أو جبًرا إلى شخص آخر ، فال يكون »
 . ( 00157) «هذا الشخص إذا لم يكن له تار خ ثابت سابا على التصرف الذي نقل الملكية

 . ( 00158) من التقنين المدني القديم 981/141و قابل هذا النص المادة 

ني وفي التقنين المد – 141/1و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى  : في التقنين المدني السوري م
 ( 00159) 114وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م – 486/1وفي التقنين المدني العراقي م – 609/1الليبي م

. 

وبمف وم المخالفة من هذا النص ، يكون اإليجار نافًذا في حا من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة إذا 
 . ( 00161) كان له تار خ ثابت سابا على التصرف الذي نقل الملكية

                                                 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  992/1: ورد هذا النص في المادة    تاريخ النص(  11912) 
، ثةم  142/1اب تحت رقم في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النو 144/1المدني الجديد ، وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( .  198ص – 192ص 3) مجموعة األعمال التحضيرية  193/1مجلس الشيوخ تحت رقم 

: يفسخ اإليجار ببيةع الشةيء المسةتأجر إذا لةم يكةن لسةند اإليجةار تةاريخ ثابةت بوجةه   498/323م التقنين المدني القديم(  11919) 
 رسمي سابق على تاريخ البيع الثابت رسميًا .

ويالحةظ أن صةيا ة نةص التقنةين المةدني القةديم معيبةة مةن  –م التقنين المدني القةديم تتفةق مةع أحكةام التقنةين المةدني الجديةد ) وأحكا
كما  –يفسخ ببيع العين المؤجرة ، والصحيح »( ذكر التقنين المدني القديم أن اإليجار  1وجهين تداركهما التقنين المدني الجديد  : ) 

( اقتصةر التقنةين المةدني القةديم علةى  2أن اإليجار يكون  ير نافذ في حق مةن انتقلةت إليةه الملكيةة . )  –ذكر التقنين المدني الجديد 
ذكر البيع سببًا النتقال الملكية ، أما التقنين المدني الجديد فقةد عمةم السةبب الةذي ينقةل ملكيةة العةين المةؤجرة فةأي سةبب ينقةل الملكيةة 

النحو الذي سنراه فيما يلي . وبالر م من اقتصار التقنين المدني القديم على ذكةر البيةع ، فةإن أي سةبب لنقةل الملكيةة كةان يكفي على 
ومن ثم يكون حكمه في هذه المسألة متفقًا مع حكم التقنين المدني الجديد .  – 222يكفي في عهد هذا التقنين  : اإليجار للمؤلف فقرة 

 ( . 141فقرة  11مدني فرنسي بالر م من اقتصارها هي أيًضا عن ذكر البيع  : بيدان  1234وقد عمم نص المادة 

 التقنينات المدنية العربية األخرى  :(  11918) 

 ) مطابق ( . 121/1م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 194/1م التقنين المدني الليبي

أجور إلى شخص آخر ، فال يكون اإليجار نافذًا في حقه إذا لم يكن لةه تةاريخ : إذا انتقلت ملكية الم  291/1م التقنين المدني العراقي
 ثابت سابق على التصرف الذي ترتب عليه انتقال الملكية .

 وما بعدها ( . 1939انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري 

: ال يفسخ عقد اإليجار بةالتفرت عةن المةأجور ، سةواء أكةان التفةرت اختياريةاً أم إجباريًةا .   282م يتقنينات الموجبات والعقود اللبنان
ويقوم المالك الجديد مقام المتفرت في جميع حقوقه وواجباته الناشئة عن اإلجارات والعقود التةي لةم تحةل آجالهةا إذا كانةت خاليةة مةن 

 وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .الغل وذات تاريخ صحيح  سابق لوقت التفرت . ) 
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 شروط انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص  :  -536

ونستعرض أواًل ، في إيجاز ، الشروط الواجب توافرها النصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، حتى نتبين مبلغ 
 انطباق ا على الحالة التي نحن بصددها ، حالة انصراف أثر عقد اإليجار إلى خلف المؤجر الخاص .

 العقد إلى الخلف الخاص توافر الشروط اآلتية  :يجب النصراف أثر 

أن يكــون هنــاك خلــف خــاص ، والخلــف الخــاص هــو مــن يتلقــى مــن ســلفه ملكيــة شــيء معــين بالــذات أو حًقــا  -1
 عينًيا في هذا الشيء .

أن يكون هناك عقد أبرم  في شأن الشيء المستخلف فيه ، وأنشـأ التزامـات وحقوًقـا تعتبـر مـن مسـتلزمات هـذا  -2
 الشيء .

أن يكــون هــذا العقــد قــد أبــرم قبــل انتقــال الشــيء المســتخلف فيــه للخلــف الخــاص ، فيجــب إذن بوجــه عــام أن  -9
 يكون العقد ثابت التار خ وسابًقا على تار خ التصرف الذي انتقل به الشيء إلى الخلف .

 أن يعلم الخلف بااللتزامات والحقوق التي تنتقل إليه وقت انتقال ا . -1

مدى تنطبا هذه الشروط فيما يتعلا بانصراف أثر اإليجار إلى خلف المؤجر فننظر اآلن إلى أي 
 الخاص .

 وجود خلف خاص  : –الشرط األول  -537

والمفروض في هذا الشرط أ ن تكون هناك عين مؤجرة انتقلت ملكيت ا إلى خلف خاص . ف ذا الشرط إذن  
 منطبا .

التقنين المدني الجديد ، كنصوص التقنين المدني و ستوي أن تكون العين عقاًرا أو منقواًل ، فنصوص 
. وذهب بعض الفق اء إلى أنه يشترط أن تكون العين  ( 00160) القديم ، عامة لم تخصص العقار دون المنقول

مدني فرنسي ، وهي المقابلة لنصوص التقنين المدني المصري ، مقصورة  1419المؤجرة عقاًرا ، هنن نص المادة 
وبحكم وضع ا في التقنين المدني الفرنسي حيث جاءت  ( 00162) قول بحكم أصل ا التار خيعلى العقار دون المن

بين النصوص المتعلقة بإيجار المنازل واهنراضي الزراعية ، كما أن نصوص التقنين المصري ، القديم والجديد ، 
                                                                                                                                                                    

 وما بعدها . 419فقرة  1(انظر الوسيط  11919) 

 222محمد كامةل مرسةي فقةرة  – 384وص 389ص 411عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 328( اإليجار للمؤلف فقرة  11911) 
 . 294ص 298المنعم فر  الصدة فقرة عبد  – 394ص 111منصور فقرة  – 49عبد المنعم البدراوي ص – 491ص

 في الهامل . 342( انظر آنفًا فقرة  11912) 
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يران إنما يصدقان على وهذان التعب« باإلخالء»وعن التنبيه عليه « بالخروج»تتكلم عن التنبيه على المستأجر 
مدني  1419. وقياس نصوص التقنين المصري على نص المادة  ( 00163) إيجار العقار ال على إيجار المنقول

فرنسي قياس مع الفارق ، فنصوص التقنين المصري كما قدمنا عامة لم تخصص . واالحتجاج بورود لفظ 
ى إيجار العقار دون إيجار المنقول ال يستقيم في نصوص التقنين المصري وبأن هذا اللفظ يصدق عل« اإلخالء»

ف ي اإليجار سواء وقع على عقار أو  على « اإلخالء»، فقد ورد في كثير من نصوص التقنين المصري لفظ 
 601و 600و 118و 169منقول وال يقصد ب ذا اللفظ إال ترك العين المؤجرة ) انظر على سبيل المثال المواد 

 . ( 00164) ( 608و 604و

أن تنتقل ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص . والمقصود بالخلف الخاص هو من يتلقى من  و جب
 . ( 00165) المؤجر المالك ملكية العين المؤجرة أو حًقا عينًيا  في ا بأي سبب

وأكثر اهنسباب شيوًعا لنقل ملكية العين المؤجرة هو عقد البيع ، ولذلك يمثل هذا العقد عادة  في الخاطر 
، أو أن  ( 00166) الم في انتقال ملكية العين المؤجرة . و ستوي أن يكون البيع اختيارً ا كما هو الغالبعند الك

                                                 

. علةى أن  1223وفقةرة  1221فقةرة  1وانظر في الفقه الفرنسي بودري وفال  – 111ص 222( سليمان مرقس فقرة  11914) 
هامل  418وبري ورووإسمان فقرة مدني فرنسي تشمل العقار والمنقول معًا ) أ 1234هناك من الفقهاء في فرنسا من يجعل المادة 

 ( . 2121فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 41

ومقتضةةى رأي مةةن يقصةةر رأي مةةن يقصةةر الةةنص علةةى العقةةار أن إيجةةار المنقةةول ال ينفةةذ فةةي حةةق المةةال الجديةةد إال طبقًةةا للقواعةةد 
 اإليجار وقت انتقال الملكية إليه .انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، فيشترط إذن علم المالك الجديد بوجود 

 . 1هامل  394ص 111منصور مصطفى منصور فقرة  – 1هامل  384ص 411( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  11913) 

( وقد ال يكون المؤجر مالًكا ، بل مستأجًرا أصليًا أجر من البةاطن ثةم تنةازل عةن اإليجةار . وإذا كةان وضةعه يقةرب مةن  11911) 
 193لذي باع العين المؤجرة ، مةن حية  إن كةالً نمهمةا قةد أجةر حقةه ثةم باعةه ، إال أنةه يبةدو أن نةص المةادة وضع المؤجر المالك ا

مةدني .  193مدني ال يتسع لهذا الفرض . فيجةب إذن تطبيةق القواعةد العامةة ، وهةي تقةرب كثيةًرا مةن األحكةام التةي قررتهةا المةادة 
( ،  132ص 419فقةرة  1ؤجر مةن البةاطن أي المسةتأجر األصةلي ) انظةر الوسةيط فالمتنازل له عن اإليجار يعتبر خلفًا خاًصةا للمة

فينصرف إليه اثر اإليجار من الباطن ألنه عقد أبةرم فةي شةأن الشةيء المسةتخلف فيةه وهةو حةق المةؤجر ، مةا دام القةانون قةد اعتبةر 
ط إذن النصراف أثر اإليجار مةن البةاطن إلةى الحقو  وااللتزامات الناشئة من عقود اإليجار من مستلزمات الشيء المؤجر . ويشتر

المتنازل له عن اإليجار أن يكةون اإليجةار مةن البةاطن ثابةت التةاريخ وسةابقًا علةى التنةازل ، وأن يكةون المتنةازل لةه عالًمةا بةه وقةت 
مةدني . أمةا فةي  131 التنازل . وهذا هو مقتضى تطبيق القواعد العامة في شأن انصراف أثر العقد إلى الخلةف الخةاص وفقًةا للمةادة

، فالفقه الفرنسي يطبق القواعد العامة في الفرض الذي نحن بصدده  131القانون الفرنسي ، حي  ال يوجد نص يضاهي نص المادة 
على الوجه اآلتي  : ال ينصرف أثر اإليجار من الباطن إلى المتنازل له عن اإليجار حتى لو كان اإليجةار مةن البةاطن ثابةت التةاريخ 

فقةرة  19ا على التنازل ، ألن المتنازل له وهو خلف خاص ال تنتقل إليه التزامات سلفه بغير نص أو اتفا  ) بالنيةول وريبيةر قً وساب
حتةى لةو لةم يكةن  ر( . أ/ا القضاء الفرنسي فيصرف أثر اإليجار من الباطن إلى المتنازل لةه عةن اإليجةا 831ص – 839ص 138

مدني فرنسي التي تسمح للمشتري بةأن يحةتج علةى المسةتأجر بعةدم ثبةوت  1234بحجة أن المادة  اإليجار من الباطن ثابت التاريخ ،
تاريخه نص استثنائي ال يجوز التوسع فيه ، فال ينطبق في الفرض الذي نحن بصدده ، ومن ثم ال يستطيع المتنةازل لةه عةن اإليجةار 

 39 -2 – 1819جازيةت دي باليةه  1819فبرايةر سةنة  13ي أن يحتج على المستأجر من الباطن بعدم ثبوت تاريخه ) نقض فرنس
 ( . . Som 1 – 2 – 1819جازيت دي باليه  1819إبريل سنة  29محكمة السين  –

( وال نفر  بين مشتر ومشتر ، فالمشتري لجزء من العين ينفذ في حقه اإليجار كالمشتري لكل العين ، فإذا كان اإليجةار  11911) 
فةذ وكةان للمشةتري إخةرا  المسةتأجر مةن الجةزء المبيةع ، وللمسةتأجر أن يرجةع علةى المةؤجر بالفسةخ أو  ير سابق على البيةع لةم ين
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يكون إجبارً ا كما يقع  في التنفيذ الجبري على المنقول وفي نزع ملكية العقار ، فالراسي عليه المزاد ال ينصرف 
المزاد . و في العقار يكون للراسي عليه المزاد فوق  إل ي أثر اإليجار إال إذا كان ثابت التار خ وسابًقا على رسو

ذلك أن يتمسك بعدم انصراف أثر اإليجار إليه ، إال إذا كان له تار خ ثابت سابا على تسجيل التنبيه بنزع 
 . ( 00167) مرافعات ( 621الملكية ما لم يكن من أعمال اإلدارة الحسنة ) م

ل ملكية العين المؤجرة بالمقايضة ، أو بال بة ، أو بالشركة وكالبيع كل عقد آخر ناقل للملكية ، فقد تنتق
إذا انتقلت للشركة ملكية العين المؤجرة باعتبارها حصة أحد الشركاء . فينصرف أثر اإليجار ، إذا استوفى شرط 

 ا حكم اهنسبقية ، إلى المتقايض والموهوب له والشركة . أما العقود الكاشفة عن الملكية ، كالصلح والقسمة ، فل
آخر يتالقى من الناحية العملية مع حكم العقود الناقلة للملكية . ذلك  أن المتصالح مثاًل إذا خلص له بموجب 

الصلح عين متنازع علي ا وكانت هذه العين قد أجرها للتصالح اآلخر ، وجب على المتصالح اهنول احترام 
 . ( 00168) ئز لمستأجر حسن النيةاإليجار ال هننه خلف خاص ، بل هنن اإليجار قد صدر من حا

وكالعقد الناقل للملكية أي تصرف آخر ناقل للملكية ولو كان صادًرا من جانب واحد . فقد تنتقل ملكية 
العين المؤجرة بالوصية ؛ فينصرف إلى الموصى له أثر اإليجار الصادر من الموصي ، واإليجار في هذه الحالة 

، والموت طر قة من طرق إثبات التار خ ، و كون كذلك بالضرورة  يكون ثابت التار خ ضرورة بموت الموصي
سابًقا على انتقال ملكية لعين إلى الموصى له . أما انتقال ملكية العين المؤجرة بالميراث فليس له حكم انتقال ا 

                                                                                                                                                                    

كالراسةي عليةه المةزاد  –( . والمشةتري تحةت شةرط فاسةخ  388ص 421بإنقاص األجرة فيما بقةي ) عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
ا علةى ينفةذ فةي حقةه اإليجةار كةذلك إذا كةان ثابةت التةاريخ وسةابقً  – الخاضع لزيادة العشر وكالمشتري وفاء في التقنين المدني القةديم

( . فةإذا لةم يسةتوف اإليجةار  1831إبريل سنة  14مدني فرنسي فيما يتعلق بالمشتري وفاء وقد ألغيت بقانون  1211البيع ) قارن م
خرا  معلقًا علةى الشةرط الفاسةخ فيعةود هذا الشرط ، جاز للمشتري تحت شرط فاسخ إخرا  المستأجر من العين ، وال يكون هذا اإل

 المستأجر للعين إذا تحقق هذا الشرط ، بل يكون إخراًجا نهائيًا ألن اإليجار وما يتعلق به يعتبر من أعمال اإلدارة ، وهذه إذا باشرها
وز لةه بعةد أن ( . هةذا إلةى أن المشةتري تحةت شةرط فاسةخ يجة 1422فقةرة  1المالك تحت شرط فاسخ تكون نهائية ) بودري وفةال 

( ، فةإذا تحقةق الشةرط الفاسةخ  43يخر  المستأجر من العين أن يؤجرها اآلخر ويكون إيجاره نافذًا إلى نهاية مدته ) انظر آنفًا فقرة 
قبةةل انتهةةاء هةةذا اإليجةةار األخيةةر ، وقلنةةا برجةةوع المسةةتأجر السةةابق ، تعةةارض هةةذا مةةع نفةةاذ اإليجةةار السةةاري . أضةةف إلةةى ذلةةك أن 

الذي أخرجه المشتري تحت شرط فاسخ ال يعول في العادة على حقه في الرجةوع إلةى العةين عنةد تحقةق الشةرط الفاسةخ ، المستأجر 
 1ألن هذا  ير محقق ، فهون يستأجر عينًا أخرى وليس من صالحه الرجوع إلى العةين األولةى فةي أ لةب األحيةان ) بةودري وفةال 

إخرا  المستأجر قبل ذلك صحيًحا ، ألن المشتري يعد مالًكا من وقت البيةع ال  ( . أما المشتري تحت شرط واقف فليس 1422فقرة 
 ( . 1428فقرة  1من وقت تحقق الشرط بفضل األثر الرجعي ) بودري وفال 

 . 1هامل 122ص 319وانظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة 

 . 293ص 298عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 1هامل 111ص 222( سليمان مرقس فقرة  11912) 

 . 14( انظر آنفًا فقرة  11919) 
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ترام بالوصية ، ذلك أن الوارث بخالف الموصى له ليس خلًفا خاًصا للمورث بل هو خلف عام ، فوجب عليه اح
 . ( 00169) اإليجار الصادر من المورث ولو لم يكن ثابت التار خ

وكالمتصرف الناقل لملكية أي سبب آخر ناقل للملكية . فقد تنتقل ملكية ال عين  المؤجرة بالشفعة ، 
عة فينصرف إلى الشفيع أثر اإليجار الصادر من البائع إذا كان ثابت التار خ وسابًقا على البيع المأخوذ فيه بالشف
، بل ينصرف إلى الشفيع أثر اإليجار الصادر من المشتري إذا كان ثابت التار خ وسابًقا على تسجيل إعالن 
الرغبة في الشفعة ، إذ البيع الصادر من المشتري إذا كان ثابت التار خ وسابًقا على ستجيل إعالن الرغبة في 

مدني  114غبة في الشفعة يسري في حا الشفيع ) مالشفعة ، إذ البيع الصادر من المشتري قبل تسجيل إعالن الر 
( ، فأولى أن يسري اإليجار ., أما إذا كان اإليجار صادًرا بعد تسجيل إعالن الرغبة في الشفعة ، فالظاهر أن 
أثره ال ينصرف إلى الشفيع إال إذا كان من أعمال اإلدارة الحسنة قياًسا على المنزوع ملكيته إذا أجر بعد تسجيل 

 . ( 00171) مرافعات ( 621نزع الملكية ) م تنبيه

عمم المشروع السبب الذي »والمذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي صر حة في كل ما قدمناه إذ تقول  : 
ينقل ملكية العين المؤجرة من المؤجر . فأي سبب ، وليس البيع وحده ، يكفي . فإذا انتقلت ملكية ا لعين المؤجرة 

ة أو شفعة أو غير ذلك من أسباب نقل الملكية ، كان هذا حكمه حكم البيع . بل إن ب بة أو مقايضة أو شرك
البيع نفسه قد يكون اختيارً ا كما هو الغالب وقد يكون جبرً ا ، والحكم واحد في الحالتين . إال نقل الملكية 

تزمة باإليجار الذي عقده بالميراث له حكم آخر ، فسيأتي أن اإليجار ال ينقضي بموت المؤجر ، بل تظل ورثته مل
 . ( 00170) «مورث م

وقد ال ينتقل إلى الخلف حا ملكية العين المؤجرة ، بل ينتقل حا عيني في العين المؤجرة غير حا 
. فإذا كان اإليجار ثابت التار خ وسابًقا على سبب  ( 00172) الملكية كحا االنتفاع وحا السكنى وحقوق االرتفاق

                                                 

( على أن اإليجار إذا كان صادًرا من المور  نفسه يكون ثابت التاريخ بموته . ولكن قةد يصةدر اإليجةار مةن نائةب عةن  11918) 
 المور  كوكيل ، وعندئذ قد ال يكون ثابت التاريخ .

( ويمكن أن نتصور انتقال ملكية العين المةؤجرة بالتقةادم ، كةأن يبيةع شةخص عقةاًرا  يةر مملةوك لةه ، ويضةع المشةتري  11929) 
حسن النية يده على العقار خمس سنوات فيتملكه بالتقادم ، ويؤجر المالك الحقيقي العقار قبل أن يتم التقادم . فةإذا كةان اإليجةار ثابةت 

 تقادم ، ولو أن المشتري يعبر مالًكا  العين من وقت وضع اليد .ا على تمام الالتاريخ وسابقً 

 . 182ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11921) 

( وكذلك حق الوقف . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الجهة الوقف حقًةا عينيصةا فةي العةين الموقوفةة مةا دام  11922) 
مةةن التقنةةين  234و 232و 231الوقةةف قةةد قيةةد بصةةفة قانونيةةة فةةي سةةجالت المحكمةةة الشةةرعية . فلهةةا إذن أن تتمسةةك بأحكةةام المةةواد 

ألن الوقةف ال يمكةن تشةبيهه  233علةى تسةع سةنوات ، وال يعتةرض عليهةا بحكةم المةادة المدني فةي حالةة انعقةاد اإلجةارة لمةدة تزيةد 
 1المحامةاة  1821ينةاير سةنة  24بالموهوب له أو بالموصى له وألن حق انتفاع المستأجر ليس بحق قابل للرهن ) استئناف مختلط 

 ( . 894ص
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من انتقلت إلي م الحقوق أن يحترموا اإليجار . ذلك أن من انتقلت إليه الملكية انتقال هذه الحقوق ، وجب على 
كاملة يجب عليه احترام اإليجار في هذا الفرض ، فأولى أن يحترمه من انتقل إليه حا هو أضيا نطاًقا من حا 

ر في نطاق . و كون احترام أصحاب هذه الحقوق لإليجار آتًيا من طر ا حلول م محل المؤج ( 00173) الملكية
حقوق م . فصاحب حا االنتفاع أو حا السكنى أو حا االستعمال يكون ملتزًما بتمكين المستأجر من االستمرار 

في االنتفاع بالعين ، وله أن يتقاضى اهنجرة ما دام حقه قائًما . وصاحب حا االرتفاق يكون ملتزًما بعدم 
لعين ، و تقاضى من اهنجرة ما يتناسب مع قيمة حقه ما استعمال حا ارتفاقه الذي ينقص من انتفاع المستأجر با

 . ( 00174) دام هذا الحا قائًما

 وجود عقد أنشأ التزامات وحقوًقا تعتبر من مستلزمات العين  : –الشرط الثاني  -538

. فقد فرض المشرع أن عقد اإليجار ينشئ حقوًقا للمؤجر تعتبر  ( 00175) وهذا العقد هو عقد اإليجار بالذات 
للعين المؤجرة ، و نشئ التزامات في ذمته تعتبر محددة ل ذه العين ، فيكون كل من الحقوق وااللتزامات من  مكملة

                                                 

 . 1441فقرة  1( بودري وفال  11924) 

 . 319ؤلف فقرة ( انظر في ذلك اإليجار للم 11923) 

أما أصحاب الحقو  العينية التبعية فيجب التفريق بين من كان حقةه مةنهم يوليةه فةي االنتفةاع بةالعين كالةدائن المةرتهن رهةن حيةازة ، 
 –ومن كةان حقةه ال يوليةه ذلةك كالةدائن المةرتهن رهنًةا رسةميًا وصةاحب حةق االختصةاص وصةاحب حةق االمتيةاز . فةالفريق األول 

يلتةةزم بةةاحترام اإليجةةار الثابةةت التةةاريخ والسةةابق علةةى تةةاريخ رهةةن الحيةةازة ، فةةيمكن المسةةتأجر مةةن  –رهةةن حيةةازة  الةةدائن المةةرتهن
االنتفاع بالعين إلى نهاية اإليجار ويتقاضى األجرة ما دام قه قائًما ، مثله في ذلك مثل صاحب حةق االنتفةاع أو حقةن السةكنى أو حةق 

عبةد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 199ص 421وفقرة  381ص 419الفتاح عبد الباقي فقرة االستعمال ) انظر في هذا المعنى عبد 
ال شةأن باإليجةار ، ألن  –الدائن المرتهن رهنًا رسميًا وصاحب حق االختصاص وصاحب حق االمتياز  –( . والفريق الثاني  298

ا شخصيًا ، ينفذ في حقةه اإليجةار ائن آخر ، ولو كان دائنً حقه ال يخوله االنتفاع بالعين فال يتعارض مع حق المستأجر . ولكنه كأي د
الصادر من الراهن إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكيةة . فةإذا لةم يكةن اإليجةار ثابةت التةاريخ علةى هةذا الوجةه ، فةال 

مةدني ( . ولةيس هةذا إال نتيجةة  1931/1نة ) ميكون نافذًا إال إذا لم تعجل فيه األجرة وأمكن اعتباره داخالً فةي أعمةال اإلدارة الحسة
اإليجةار  – 1441فقةرة  1مرافعةات ( . قةارن بةودري وفةال  121مترتبة على عدم نفةاذ اإليجةار فةي حةق الراسةي عليةه المةزاد ) م

 . 3هامل 129ص 319للمؤلف فقرة 

كةن المشةتري أن يتمسةك بصةوريته ول كةان ( ويشترط بداهة أن يكون عقد اإليجار عقًدا جديًا ، فلو كان عقًدا صوريًا أم 11921) 
 – 41هةامل  418فقةرة  1أوبةري ورووإسةمان  – 1282وفقةرة  1294فقةرة  1ثابت التةاريخ وسةابقًا علةى البيةع ) بةودري وفةال 

سةليمان مةرقس فقةرة  – 182وفقةرة  121فقةرة  Louageلفةظ  4أنسةيكلوبيدي داللةوز  – 849ص 139فقةرة  19بالنيول وريبيةر 
عبةد  – 493ص 222محمد كامل مرسي فقرة  – 2هامل  384ص 411عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 2امل ه 118ص  228

( . وللمشتري أن يثبت الصورية بجميع الطر  ألنه من الغير . ويجةوز أيًضةا للمشةتري أن  291ص 219المنعم فر  الصدة فقرة 
 – 1831جازيةت دي باليةه  1831فبرايةر سةنة  21ض فرنسي يتمسك قبل المستأجر بورقة ضد تعدل من شروط عقد اإليجار ) نق

 ( . 849ص 139فقرة  19بالنيول وريبير  – 191 – 1

ومجرد الوعد باإليجار ليس بإيجار ، فال ينصرف أثره إلى متلقي الملكية حتةى لةو كةان ثابةت التةاريخ وسةابقًا علةى التصةرف الناقةل 
فقةرة  1بقبول الموعود له الوعد قبل صدور التصرف الناقل للملكيةة ) بةودري وفةال  للملكية ، ما دام لم يتحول إلى عقد إيجار كامل

 – 291فقةرة  Louageلفةظ  4أنسةيكلوبيدي داللةوز  – 1هةامل  112ل 1994كوالن وكابيتان ودىالمورانةدير ، فقةرة  – 1228

 ( . 429عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 1هامل  142ص 228سليمان مرقس فقرة 
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مستلزمات العين المؤجرة ، ومن ثم تنتقل مع العين إلى الخلف الخاص ، وفًقا للقواعد العامة المقررة في المادة 
 . ( 00176) مدني 116

والتزاماته تلتصا بالعين المؤجرة إلى حد أن تعتبر من  وقد يقوم شك فيما إذا كانت حقوق المؤجر
، وااللتزامات ليست مما يكيف  ( 00177) مستلزمات ا ، فالحقوق ليست مما يحظ العين و قو  ا أو يدرأ ضرًرا عن ا

. ولكن هذا الشك يزول أمام النص الصر ح  ( 00178) استعمال العين أو يغل يد المالك عن استعمال حا الملك
أثر  –أي الخلف الخاص  –مدني ، ف و يصرف إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة  601الوارد في المادة 

 . ( 00179) اإليجار من حقوق والتزامات . فال شك إذن في توافر هذا الشرط الثاني بحكم القانون 

ابت التاريخ وسابق على التصرف الذي نقل ملكية العين المؤجرة إلى عقد اإليجار ث –الشرط الثالث  -539
 الخلف الخاص  :

مدني ، وهي التي تقرر القاعدة العامة في انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، شرط  116لم تورد المادة  
الخاص قد جاء بعد إبرام ثبوت تار خ هذا العقد . وكل ما تطلبته هو أ ن يكون انتقال ملكية الشيء إلى الخلف 

إذا أنشأ العقد التزامات وحقوًقا شخصية تتصل بشيء انتقل »العقد الذي ينصرف أثره إلى هذا الخلف ، فقالت  : 
وترتب على ذلك ، تطبيًقا لقواعد اإلثبات فيما يختص بحجية الورقة العرفية .« . بعد ذلك إلى خلف خاص . . 

يكون العقد الذي أبرزم قبل انتقال الشيء إلى الخلف الخاص ثابت التار خ على الغير ، أن اشترط الفق اء أن 
، حتى يمكن االحتجاج بتار خ العقد العرفي على  ( 00181) وسابًقا على التار خ الذي انتقل فيه الشيء إلى الخلف

اص مدني اشترطت ، من ج ة أخرى ، أن يكون الخلف الخ 116الخلف الخاص وهو من الغير . ولكن المادة 
أحدهما من  –ثبوت التار خ والعلم بالعقد  –عالًما بالعقد وقت انتقال الشيء إليه . وإذا قربنا هذين الشرطين 

اآلخر ، تبين أن العلم بالعقد يغني عن ثبوت التار خ . ذلك أن ثبوت علم الغير بالورقة العرفية يجعل ل ا تار ًخا 
الورقة ، إذ أن طرق إثبات التار خ ليست مذكورة على سبيل ثابًتا له حجيته على هذا الغير من وقت علمه ب

الحصر في التقنين المدني المصري ، فأمكن أن يقال أن العلم بالورقة العرفية يجعل ل ا تار ًخا ثابًتا من وقت هذا 

                                                 

 . 414فقرة  – 411فقرة  1( الوسيط  11921) 

 . 412فقرة  1( الوسيط  11922) 

 . 414فقرة  1( الوسيط  11929) 

 . 412فقرة  1( قارن الوسيط  11928) 

 . 139ص 419فقرة  1( الوسيط  11999) 
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نا . و ترتب على ذلك أنه ال يشترط ثبوت تار خ العقد الذي ينصرف أثره إلى الخلف الخاص ما دم ( 00180) العلم
قد اشترطنا علم الخلف ب ذا العقد وقت انتقال الشيء إليه ، فمن وقت هذا العلم يصبح للعقد تار خ ثابت و كون 

 أسبا على انتقال الشيء إلى الخلف الخاص .

وقد حور المشرع هذه القاعدة العامة عند تطبيق ا تطبيًقا تشر عًيا على حالة انصراف أثر اإليجار إلى من 
أن يكون  –عن طر ا الداللة العكسية  –مدني  601لكية العين المؤجرة . ف و قد اشترط في المادة انتقلت إليه م

لإليجار تار خ ثابت سابا على التصرف الذي نقل الملكية ، ولم يشترط علم من انتقلت إليه الملكية وقت انتقال ا 
يكون لإليجار تار خ ثابت عن طر ا آخر ،  ب ذا اإليجار . فعلينا إذن أن نواجه فرضين  : ) الفرض اهنول ( أال

يعلم باإليجار وقت الشراء . وفي هذا الفرض يكون لإليجار  –وتفرضه مشترً ا  –ولكن من انتقلت إليه الملكية 
. ) والفرض  ( 00183) ، فينصرف أثره إلى المشتري  ( 00182) تار خ ثابت من وقت العلم وهو سابا على البيع

ابت التار خ وسابًقا على البيع ، ولكن المشتري ال يعلم به وقت الشراء ، وفي هذا الثاني ( أن يكون اإليجار ث
ينصرف أثر اإليجار إلى المشتري . و خلص من ذلك أن شرط ثبوت  –وهو الفرض المألوف  –الفرض أيًضا 

ق اهنخرى التار خ هو شرط شكلي البد من توافره ، إما عن طر ا علم الخلف الخاص باإليجار أو عن أحد الطر 
. وإذا قورن انصراف أثر اإليجار إلى الخلف الخاص بانصراف أثر أي  ( 00184) التي ذكرها القانون لثبوت التار خ

                                                 

أمةةا فةةي فرنسةةا  – 493ص 422عكةةس ذلةةك محمةةد كامةةل مرسةةي فقةةرة  – 2هةةامل  234ص 121فقةةرة  2( الوسةةيط  11991) 
بوت علم الغير بالورقة العرفية ال يجعل لها تاريًخا ثابتًا ، ألن طر  إثبات التةاريخ فةي التقنةين المةدني الفرنسةي فالرأي الراجح أن ث

 384ص 141فقةرة  11بيةدان  – 414فقةرة  1جيةوار  – 191فقرة  21مذكورة على سبيل الحصر وليس العلم من بينها ) لوران 
جازيةت دي  1838مايو سنة  24أميان  – 2121فقرة  2وريبير وبوالنجيه  بالنيول – 848ص 138فقرة  19بالنيول وريبير  –

 1انظةر عكةس ذلةك أوبةري ورووإمسةان  – Som . 11 1819داللةوز  1838نةوفمبر سةنة  8ريةوم  – 121 – 2 – 1838باليه 
 ( . Bull . Cass . 1838 – 411 1838مارس سنة  41نقض فرنسي  – 41وهامل  299ص 418فقرة 

ي التقنةين المةدني القةديم ، حية  كانةت طةر  إثبةات التةاريخ مةذكورة علةى سةبيل الحصةر كمةا فةي التقنةين المةدني ( أما ف 11992) 
الفرنسي ، وليس العلم من بين هذه الطةر  ، فقةد كةان علةم المشةتري بةأن الشةيء مةؤجر ال يقةوم مقةام ثبةوت التةاريخ وال يجعةل أثةر 

 ( . 19ص 8رقم  3المجموعة الرسمية  1892إبريل سنة  8بني سويف 9اإليجار ينصرف إليه 

( ويمكن الوصول إلى هذه النتيجة من طريق آخر حتى لةو قلنةا بةأن العلةم ال يجعةل الورقةة ثابتةة التةاريخ . فالمشةتري ال  11994) 
م ثبةوت يستطيع أن يتمسك بعدم ثبوت اإليجار في الفرض الذي نحن بصدده إال إذا كا حسن النية ، إذ يشترط في الغير  للتمسك بعةد

( . فإذا كان عالًمةا باإليجةار وقةت الشةراء كةان سةي  النيةة ، فةال يمكنةه التمسةك  244ص 123فقرة  1التاريخ حسن النية ) الوسيط 
 229وفقةرة  121بعدم ثبوت التاريخ ، ومةن ثةم ينصةرف إليةه اثةر اإليجةار بةالر م مةن عةدم ثبةوت تاريخةه ) سةليمان مةرقس فقةرة 

 ( . 381ص – 383ص 411عبد الباقي فقرة  عبد الفتاح – 2هامل  112ص

( وال يعبر طريقًا من طر  إثبات التاريخ ، وال يقوم مقامه ، أن يكون المستأجر قد وضةع يةده علةى العةين المةؤجرة منةذ  11993) 
عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 383ص 411عبد الفتاح عبد الباقي فقةرة  – 2هامل  112ص 229مدة طويلة ) سليمان مرقس فقرة 

 ( . 292ص 219فقرة 

أما إثبات تاريخ المخالصة باألجرة فال يجعل في فرنسا لإليجةار تاريًخةا ثابتًةا ، ألن طةر  إثبةات التةاريخ هنةاك مةذكورة علةى سةبيل 
 J 1839 إبريةل سةنة 18ونانسةي  1839إبريةل سةنة  12مدني فرنسي ( وليس هذا الطريق من بينها ) بةاريس  1429الحصر ) م

.C .P . 1839 – 2 – 3321 –  فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 229 – 2 – 1838جازيةت دي باليةه  1838يوليةه سةنة  22نةيم

مةدني مصةري ولةم تةذكر طةر  إثبةات التةاريخ علةى سةيبل  481( . أما  في مصر فةاألمر يختلةف ، ذلةك أن المةادة  848ص 138
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عقد آخر إليه تبين ما يأتي  : إذا كان الخلف الخاص يعلم باإليجار انصرف أثره إليه ، وكذلك الحكم إذا علم 
ثابت  –إيجاًرا كان أو أي عقد آخر  –لتين يكون العقد الخلف الخاص بأي عقد آخر غير اإليجار ، ففي الحا

التار خ . أما إذا كان الخلف ا لخاص ال يعلم باإليجار فإن أثره ينصرف مع ذلك إليه إذا كان ثابت التار خ من 
طر ا غير العلم ، بخالف العقد اآلخر فإنه إذا لم يعلم به الخلف الخاص لم ينصرف أثره إليه حتى لو كان له 

ر خ ثابت . وهذا هو معنى قولنا إن ثبوت التار خ في اإليجار شرط شكلي ، إذ هو شرط ضروري وهو في تا
الوقت نفسه كاف في ذاته يغني عن العلم . أما ثبوت التار خ في العقود اهنخرى غير اإليجار فليس بشرط شكلي 

العلم غير الزم في اإليجار و غني  . فإذا كان ( 00185) ، بل هو شرط موضوعي يراد به التحقا من أسبقية العقد
عنه ثبوت التار خ بطر ا آخر ، فذلك هنن ثبوت التار خ شرط شكلي كما قدمنا ، يكفي وحده دون حاجة إلى العلم 

باإليجار كافًيا ، فليس ذلك هنن العلم يغني عن ثبوت التار خ ، بل هنن العلم هو ذاته طر ا من طرق إثبات 
ذلك أيًضا أنه إذا كان اإليجار غير محرر في ورقة ، فإنه ال ينصرف أثره إلى  . و بين من ( 00186) التار خ

 . ( 00187) الخلف الخاص ، إذ ليس له تار خ ثابت

فثبوت تار خ اإليجار إذن شرط شكلي البد من توافره . والبد أن يكون تار خ اإليجار الثابت سابًقا على 
مدني عن طر ا  601ينصرف أثر اإليجار إلى السلف ) م التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف الخاص ، حتى

الداللة العكسية ( . فإذا فرضنا أن التصرف الذي نقل الملكية إلى الخلف الخاص هو عقد بيع ، وجب أن يكون 
لإليجار تار خ ثابت سابا على تار خ البيع . وال صعوبة إذا كان كل من اإليجار والبيع ثابت التار خ ، فمقارنة 

ر خين أحدهما باآلخر تبين أن العقدين اسبا ، فإن كان العقد اهنسبا هو اإليجار انصرف أثره إلى المشتري ، التا
إن كان هو البيع لم ينصرف أثر اإليجار إلى المشتري وبقي قائًما فيما بين المؤجر والمستأجر . وإذا كان أحد 

هو الثابت التار خ انصرف أثره إلى المشتري . بقي العقدين هو الثابت التار خ دون اآلخر ، فإن كان اإليجار 
) فرضان  : أن يكون كل من اإليجار والبيع غير ثابت التار خ ، أو أن يكون كل من ما ثابت التار خ في يوم واحد

                                                                                                                                                                    

العرفية يثبت تاريخها من يوم أن يثبت مضمونها في ورقة أخرى ثابتةة التةاريخ الحصر ، وهي فو  ذلك ذكرت صراحة أن الورقة 
. فإذا كانت المخالصة باألجرة الثابتة التاريخ مذكوًرا فيها مضمون عقد اإليجار ، فإن هذا العقد يعتبةر ثابةت التةاريخ مةن يةوم ثبةوت 

 تاريخ المخالصة .

، وجب إلثبات أسبقية العقد أن تكون الورقة ذات تةاريخ ثابةت . أمةا إذا كةان ( فإذا ما كان العقد محرًرا في ورقة عرفية  11991) 
العقد  ير محرر في ورقة ، فإنةه يجةوز إثبةات أسةبقيته بجميةع طةر  اإلثبةات لينصةرف أثةره إلةى الخلةف الخةاص . فشةرط التةاريخ 

 الثابت هنا ليس شرًطا مقصوًدا لذاته ، بل هو مقصود لداللته على أسبقية العقد .

( فالعلم إذا أ نى عن ثبوت التاريخ . فألنه هو ذاته طريق إلثبات التاريخ ، ومن هنا جةاز القةول بةأن العلةم ال يغنةي عةن  11991) 
 ثبوت التاريخ . ولكن ثبوت التاريخ من طريق آخر  ير العلم يغني عن العلم .

 – 291وفقةرة  291دة فقرة عبد المنعم فر  الص – 394ص – 392ص 111( قارن منصور مصطفى منصور فقرة  11992) 
 . 218عبد الحي حجازي في عقد المدة 
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. في هذين الفرضين يجب استظ ار أن ثبوت التار خ في اإليجار شرط شكلي البد من توافره كما قدمنا ،  ( 00188
ن أن يثبت المستأجر توافر هذا الشرط ، والبد إذا أراد أن يتمسك باإليجار على المشتري أن يقدم عقد فيتعين إذ

إيجار ثابت التار خ وهو ما ال يستطيعه في الفرض اهنول ، وأن يكون هذا التار خ ثابت سابًقا على تار خ البيع 
ر ، في كل من الفرضين المتقدمي الذكر ، أن وهو ما لم يتحقا  في الفرض الثاني . ومن ثم ال يستطيع المستأج

يثبت توافر الشرط الواجب ، فال ينصرف أثر اإليجار إلى المشتري . وفي هذا المعنى تقول المذكرة اإليضاحية 
فال يسري اإليجار على خلف المؤجر إال إذا كان ثابت التار خ وسابًقا على سبب نقل »للمشروع التم يدي  : 

ن السبب الذي نقل الملكية هو عقد البيع مثاًل ، وكان كل من البيع واإليجار غير ثابت التار خ ، الملكية . فإذا كا
أو كانا ثابتي التار خ في يوم واحد ، فإن اإليجار ال يسري في حا المشتري حتى لو كان عقد البيع غير 

 . ( 00189) «مسجل

البيع على النحو الذي قدمناه ، فال يكفي إذن وإذا وجب أن يكون تار خ اإليجار الثابت سابًقا على تار خ 
أن يكون سابًقا على تسجيل بيع المؤجر إذا كان غير سابا على تار خ البيع نفسه . فإذا كان البيع ثابت التار خ 

في أول يناير وكان اإليجار ثابت التار خ في أول فبراير ، ولم يسجل البيع إال في أول مارس ، فإن اإليجار 
تأخر عن تار خ البيع ال ينصرف أثره إلى المشتري ، بالرغم من أن تار خه متقدم على تار خ التسجيل . وتار خه م

إذا لم يكن له ) لإليجار ( تار خ ثابت على »مدني صر ح  في هذا المعنى إذ يقول  :  601/1ونص المادة 
والتصرف الذي نقل « قل الملكيةسابا على تسجيل التصرف الذي ن»، ولم يقل  : « التصرف الذي نقل الملكية

الملكية هو البيع ، نقل ا وهو مسجل ، ولكنه حتى قبل التسجيل يوصف بأنه التصرف الذي نقل الملكية ، إذ 
. ولو أخذنا بالرأي الذي يقول  ( 00191) الملكية تنتقل بالبيع ال بالتسجيل ، وإن كانت ال تنتقل إال إذا سجل البيع

                                                 

( ويغلب ، في أن كال من اإلكيجار والبيع يكون ثابت التاريخ في يوم واحد ، أن يتحقق ذلةك علةى الوجةه اآلتةي  : يكةون  11999) 
قةت ذاتةه ، فيصةبح كةل مةن اإليجةار كل من اإليجار والبيع في مبدأ األمر  ير ثابت التاريخ ، ثةم يمةوت المةؤجر وهةو البةائع فةي الو

فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 41هةامل  418فقةرة  1والبيع ثابت التاريخ من وقت الموت أي في يوم واحد ) أوبري ورووإسةمان 
 ( . 1هامل 384ص 411عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 148ص 138

فقةةرة  2ترولةةون  – 193فقةةرة  28ى ديمولومةةب وانظةةر فةةي هةةذا المعنةة – 184ص  3( مجموعةةة األعمةةال التحضةةيرية  11998) 
 19بالنيةول وريبيةر  – 41هةامل  418فقةرة  1أوبةري وإسةمان  – 1292فقةرة  1بةودري وفةال  – 412فقةرة  1جيوار  – 194
وانظر  – 493ص – 494ص 222محمد كامل مرسي فقرة  – 384ص 411عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 112ص  229فقرة 

 111عكس ذلك وأنه يجوز لكل من المستأجر والمشتري أن يثبت بجميع الطر  أسبقية تاريخ عقده منصور مصطفى منصور فقرة 
 . 291 – 291ص 219عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 393ص

ال »السةابق علةى البيةع ( ويؤيد ذلك ما جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيمةا قةدمناه مةن أن اإليجةار  يةر  11989) 
( . فةالمفهوم مةن هةذه  184ص 3مجموعةة األعمةال التحضةيرية « ) يسري في حق المشتري حتى لةو كةان عقةد البيةع  يةر مسةجل

 العبارة أن هناك عقد بيع  ير مسجل ، ومعه إيجار  ير سابق على البيع ، أي  ير سابق على تاريخ البيع ال على تاريخ التسجيل .

منصور مصطفى منصور  – 41عبد المنعم البدراوي ص – 119ص – 112ص 229المعنى سليمان مرقس فقرة وانظر في هذا 
وانظر عكس ذلةك وأنةه يكفةي أن يكةون تةاريخ اإليجةار سةابقًا  – 291ص 219عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 391ص 111فقرة 

نفاذ اإليجار في حق المتصرف إليه أن تكون الملكيةة قةد  مدني جعلت مناط عدم 193على تسجيل التصرف الناقل للملكية لن المادة 
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، لما كان  ( 00190) يما بين المتعاقدين والخلف العام ، وهو الرأي الذي نذهب إليهبأن التسجيل له أثر رجعي ف
هناك فرق بين رأي من يقول بوجوب أسبقية اإليجار على تسجيل البيع ورأي من يقول بوجوب أسبقية اإليجار 

كية العين المؤجرة ، على البيع نفسه . ذلك أن من يقول بالرأي اهنول يقصد أن يكون اإليجار سابًقا على انتقال مل
ولذلك اشترط أن يكون اإليجار سابًقا على تسجيل البيع لتنفيذ الملكية تنتقل بالتسجيل فيكون اإليجار سابًقا على 
انتقال الملكية . وفي المثل المتقدم إذا قام المشتري بتسجيل عقده في أول مارس ، انتقلت إليه ملكية العين بأثر 

البيع ، وذلك بالنسبة إلى البائع ودائنيه  الشخصيين ومن م المستأجر . فيعد المشتري رجعي من أول يناير تار خ 
مالًكا من أول يناير ، أي في تار خ سابا على  تار خ اإليجار في أول فبراير ، فال ينصرف إليه أثر اإليجار . 

البيع ال على انتقال الملكية ، وهذا هو نفس ما يقول به الرأي اآلخر الذي يذهب إلى وجوب أسبقية اإليجار على 
 على النحو الذي قدمناه . ( 00192) إذ أن تار خ البيع هو نفس تار خ انتقال الملكية يفضل اهنثر الرجعي للتسجيل

هو الذي  –ال انتقال الملكية  –( صر ًحا في أن البيع  981/141وقد كان التقنين المدني القديم ) م
ال ينصرف أثره إلى المشتري . أما التقنين المدني الجديد فيقول في المادة  يجعل اإليجار غير السابا على البيع

، ف و يشترط لعدم نفاذ اإليجار أن « إذا انتقلت ملكية العين . . . فال يكون اإليجار نافًذا»مدني  :  601/1
سجل عقده في . ومن ثم يختلف موقف المشتري قبل أن ي ( 00193) تنتقل ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص

ع د التقنين القديم عنه في ع د التقنين الجديد . ففي التقنين القديم يجوز للمشتري قبل أن يسجل عقده أن يطلب 
.  ( 00194) من المستأجر ، ما لم يكن إيجاره سابًقا على البيع ، إخالء العين بعد التنبيه عليه في الميعاد القانوني

. فإذا ما سجل عقده ، وانتقلت ملكية  ( 00195) شتري ذلك قبل أن يسجل عقدهأما في التقنين الجديد فال يجوز للم

                                                                                                                                                                    

انتقلت إلهي فعةالً مةن المةؤجر ، وألنةه تشةترط أسةبقية اإليجةار علةى التصةرف الةذي نقةل الملكيةة لةيس هةو مجةرد البيةع ولكنةه البيةع 
 13ناف مخةتلط وانظةر اسةتئ – 491ص 222محمةد كامةل مرسةي فقةرة  – 382ص 411المسجل  : عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 

 . 21ص 39م 1841يناير سنة 

 . 291فقرة  – 292فقرة  3( انظر الوسيط  11981) 

أما إذا كانت العين المؤجرة منقوالً ، فال خالف في وجوب أن يكون اإليجار سةابقًا  – 399( انظر اإليجار للمؤلف فقرة  11982) 
 على البيع ، إذ أن بيع المنقول ال يسجل ، وهو ينقل ملكية المنقول في الحال ، فيكون اإليجار السابق على البيع سابقًا في الوقت ذاته

 ( . 394ص 111منصور مصطفى منصور فقرة  – 389ص 411على انتقال الملكية . ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

( والمنصرف إليه ال يكون خلقًا خاًصا  ال إذا انتقلةت الملكيةة إليةه فعةالً ، فوجةب إذن أن يسةجل عقةده حتةى يسةتطيع أن  11984) 
ذلةةك شةأن المسةةتأجر ) يحةتج علةى المسةةتأجر بعةدم أسةبقية تةةاريخ عقةد اإليجةةار . وقبةل التسةجيل ال يكةةون إال دائنًةا عاديًةةا ، شةأنه فةي 

 ( . 391ص 111منصور مصطفى منصور فقرة 

 . 399( اإليجار للمؤلف فقرة  11983) 

( والمفاضلة بين المشتري بعقد  ير مسجل والمستأجر وكالهما دائن شخصي للمةؤجر ، تكةون فةي عهةد التقنةين المةدني  11981) 
ى من المؤجر حقه من تسلم العقار ، وال يسةتطيع اآلخةر أن الجديد موضع اليد ، فمن سبق إلى وضع يده على العقار يكون قد استوف

سةليمان  – 44مةدني (  : انظةر آنفًةا فقةرة  232/2يطعن في هذا االستيفاء إال إذا كان هناك تواطؤ بين المؤجر ومن تسلم العقةار ) م
 . 318ص 118منصور مصطفى منصور فقرة  – 24ص 11عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 191ص 21مرقس فقرة 
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العين المؤجرة إليه ، جاز له أن يطلب إخالء العين من المستأجر ، ما لم يكن اإليجار سابًقا على البيع ، وال 
 . ( 00196) يكفي أن يكون اإليجار سابًقا على تسجيل البيع إذ الحكم هنا واحد في التقنين القديم والجديد

على أن ثبوت التار خ وحده ال يكفي إذا كانت مدة إيجار العقار تز د على تسع سنوات . بل البد من 
من قانون الش ر العقاري ، فإذا لم يسجل  11تسجيل عقد اإليجار قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية وفًقا للمادة 

لمدة تسع سنوات فقط ، بشرط أن يكون اإليجار ثابت لم ينصرف أثر اإليجار للمالك الجديد الذي سجل عقده إال 
التار خ وسابًقا على التصرف الناقل للملكية كما سبا القول . وقد قدمنا أن تسع السنوات هذه تبدأ من وقت بدء 
مدة االنتفاع ال من وقت تسجيل عقد البيع . فإذا استأجر شخص عقاًرا لمدة اثنتي عشرة سنة بعقد ثابت التار خ 

، ثم اشترى العقار شخص آخر بعقد مسجل في أول سنة  1116مسجل ، وكانت المدة تبدأ في أول سنة غير 
، أي  1161إلى آخر سنة  1116، انصرف أثر اإليجار إلى المشتري لمدة تسع سنوات من أول سنة  1160

 . ( 00197) لمدة خمس سنوات فقط من وقت تسجيل البيع

للملكية ، على النحو الذي بيناه ، ينصرف أثره إلى من انتقلت إليه واإليجار السابا على التصرف الناقل 
الملكية ولو كانت مدة اإليجار ال تبدأ إال بعد تار خ صدور التصرف ، ما دام عقد اإليجار نفسه قد أبرم قبل إبرام 

يجار ، ولكنه التصرف . فلو أجر شخص منزاًل آلخر بعقد ثابت التار خ لمدة تبدأ بعد ش ر ن من صدور عقد اإل
باع المنزل قبل انقضاء هذين الش ر ن ، فإن أثر اإليجار ينصرف إلى المشتري ولو لم تكن مدته قد بدأت وقت 

 . ( 00198) الشراء . ومن ذلك ترى أن العبرة بتار خ صدور عقد اإليجار ، ال بتار خ ابتداء مدة اإلجارة

ملكية إلى من انتقلت له الملكية ولو لم يضع وكذلك ينصرف أثر اإليجار السابا على التصرف الناقل لل
المستأجر يده على العين المؤجرة . وذهب بعض الفق اء في فرنسا إلى أن اهنخذ ب ذا الرأي حرًجا على من 

                                                                                                                                                                    

، فأحكام التقنةين المةدني القةديم هةي التةي تسةري ، وإال  1838أكتوبر سنة  11والعبرة بتاريخ صدور البيع ، فإذا كان قد صدر قبل 
 سرت أحكام التقنين المدني الجديد .

محمد لبيب شنب  – 392ص – 391ص 111منصور مصطفى منصور فقرة  – 119ص 229( سليمان مرقس فقرة  11981) 
وانظر عكس ذلك وأن المشتري  في التقنين المدني الجديد يستطيع أن يتمسك بعدم نفاذ اإليجار  يةر السةابق  – 141ص 199فقرة 

على البيع في حقه حتى قبل تسجيل عقد البيع ، لن البيع  ير المسجل تترتب عليه كل آثار البيع عدا نقةل الملكيةة ، ولةن المشةرع لةم 
مةدني أن يجعةل انتقةال الملكيةة شةرًطا النطبةا  حكةم هةذه المةادة ،  193الواردة في صةدر المةادة  «إذا انتقلت الملكية»يقصد بعبارة 

 . 292ص 219وإنما أراد بهذه العبارة أن يعمم سبب انتقال الملكية ليشمل البيع ويغره ، عبد المنعم فر  الصدة فقرة 

 . 2هامل 191ص 322اإليجار للمؤلف فقرة  – 112( انظر آنفًا فقرة  11982) 

 22رقةم  2المجموعة الرسمية  1891يناير سنة  19 – 8ص 1رقم  3الحقو   1998يناير سنة  49( استئناف وطني  11989) 
 21م 1813مايو سنة  1 – 232ص 12م 1892مايو سنة  8 – 149ص 1م 1984استئناف مختلط أول مارس سنة  – 119ص
عبةد الفتةاح عبةد  – 129ص 228وفقةرة  1هةامل  111ص 229سةليمان مةرقس فقةرة  – 329اإليجار للمؤلف فقةرة  – 421ص

عبةد المةنعم فةر   – 392ص 111منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 41عبد المةنعم البةدراوي ص – 383ص 411الباقي فقرة 
 . 299- 292ص 219الصدة فقرة 
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انتقلت إليه الملكية ، واحتج بأن المشرع الفرنسي لم يفكر في تقديم المستأجر على المشتري إال في حالة ما يكون 
ا يده على العين المؤجرة فيكون ذلك مشعر للمشتري بوجود عقد اإليجار ، وقد ورد في المادة المستأجر واضعً 

« إخراج»( ندما قررت هذه المادة أن المشتري ال يستطيع  expulsion« ) اإلخراج»مدني فرنسي كلمة  1419
الفرض قد وضع يده على  المستأجر الذي بيده عقد رسمي أو ثابت التار خ مما يف م منه أن المستأجر في هذه

. وهذه الحجة المستمدة من نصوص التقنين المدني الفرنسي نجدها أيًضا في نصوص  ( 00199) العين المؤجرة
-981/141، وورد في المادة « اإلخالء»مدني جديد كلمة  601التقنين المدني المصري ، فقد ورد في المادة 

هذه الحجة اللفظية مقنعة ، فإن المشرع إذا كان قد افترض  ولكننا ال نرى أن« . الخروج»مدني قديم كلمة  141
عند المفاضلة بين من انتقلت إليه الملكية والمستأجر أن هذا اهنخير قد وضع يده على العين فذلك هنن هذا هو 
الفرض اهنكثر تحقًقا في العمل ، ولم يقصد بذلك أن يخرج من حكمه الفرض اآلخر ، هنن العلة في الحكم ترجع 

لى الرغبة في إعطاء حا المستأجر شيًئا من الثبات واالستقرار ، والمستأجر في حاجة إلى ذلك سواء وضع يده إ
ال يقصد به مدلوله اللفظي ، وإنما يراد به « الخروج»أو « اإلخالء»على العين أو لم يضع . هذا إلى أن لفظ 

أيًضا مع ما سبا تقر ره من أن من انتقلت إليه  إنزال المستأجر ع ن حقه المستمد من عقد اإليجار . وهذا يتفا
الملكية يحترم اإليجار السابا على التصرف الناقل للملكية حتى لو لم تبدأ مدته إال بعد تار خ صدور التصرف ، 
فإنه ظاهر في هذا الفرض أن المستأجر لم يضع يده على العين قبل التصرف الناقل للملكية إذ أن مدة اإليجار 

 .  ( 00011) د بدأت ، ومع ذلك فاإليجار ينصرف أثره إلى من انتقلت إليه الملكيةلم تكن ق

 علم الخلف الخاص بااللتزامات والحقوق التي تنتقل إليه وقت انتقالها  :  –الشرط الرابع  -541

وقد مدني .  116وهذا الشرط يجب توافره كما أسلفنا حتى ينصرف أثر العقد إلى الخلف الخاص طبًقا للمادة 
قدمنا أن هذا الشرط أغفله المشرع في انصراف أثر اإليجار إلى الخلف الخاص ، فلم تذكره النصوص التي 

 مدني . 116عرضت ل ذه المسألة كما ذكرته المادة 

                                                 

ومةع ذلةك  124ص – 122ص 2ن وكابيتةان كةوال – 148فقرة  12ديارنتون  – 131وفقرة  291فقرة  1( ديفرجييه  11988) 
حي  رجعوا عن هذا الرأي إلى الرأي العكسي مع التنبيه إلةى مةا فةي الةرأي  1993فقرة  2قارن كوالن وكابيتان ودي المورانديير 

ر العالنيةة العكسي من حر  على من انتقلت إليه الملكية  ذ يفاجأ بإيجار خفةي كةل مةا فيةه أنةه ثابةت التةاريخ وثبةوت التةاريخ ال يةوف
من التقنين المدني األلماني تشترط وضع يد المستأجر حتةى ينصةرف أثةر  121وإنما هو لمنع التواطؤ ، ومع اإلشارة إلى أن المادة 

 اإليجار إلى من انتقلت إليه الملكية .

 – 381ص 141فقةةرة  11بيةةدان  – 1412فقةةرة  1بةةودري وفةةال  – 412فقةةرة  1جيةةوار  – 484فقةةرة  21( لةةوران  11199) 
عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 129ص 228فقرة  19بالنيول وريبير  – 44وهامل  228ص 418فقرة  1أوبري ورووإسمان 

منصور مصطفى منصور  – 41عبد المنعم البدراوي ص – 492ص 222محمد كامل مرسي فقرة  – 383ص – 384ص 411
المجموعةة  1891يناير سنة  19استئناف وطني  – 299ص – 292ص 219عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 392ص 111فقرة 

 . 119ص 22رقم  2الرسمية 
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وقد استخلصنا من ذلك أن علم الخلف الخاص بعقد اإليجار ، حتى ينصرف أثر هذا العقد إليه ، ال 
. وإذا كان علم الخلف الخاص بعقد اإليجار محل  ( 00010) د اإليجار ثابت التار خيشترط . و كفي أن يكون عق

اعتبار ، فال يكون ذلك للعلم  في ذاته ، بل هنن هذا العلم يجعل لعقد اإليجار تار ًخا ثابًتا من وقت هذا العلم . 
العقود اهنخرى غير اإليجار ف و فيكون العلم إذن تابًعا لثبوت التار خ أ و هو أداة من أدواته ، بخالف العلم في 

 . ( 00012) اهنصل وثبوت التار خ تباع له . وقد سبا بيان ذلك تفصياًل فيما تقدم

 $891 

 ) ب ( ما يترتب من اآلثار على انتقال اإليجار إلى الخلف الخاص

 حلول الخلف الخاص محل المؤجر في عقد اإليجار  :  -540

، حل هذا الخلف في مواج ة  ( 00013) اص بالشروط التي بيناهافإذا انصرف أثر اإليجار إلى الخلف الخ
) المستأجر محل المؤجر . وليس في هذا إال تطبيا للقاعدة العامة في انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص

00014 ) . 

و قال عادة إن حقوق المؤجر تنتقل إلى الخلف الخاص عن طر ا حوالة الحا ، كما تنتقل التزاماته عن 
ة الدين . وقد كان التقنين المدني القديم ال يعرف حوالة الدين ، ولم يكن فيه نص عام يقضي طر ا حوال

                                                 

 421وفقةرة  384ص 411وفقةرة  399ص 411عبد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 118ص 229( سليمان مرقس فقرة  11191) 
صةدة عبةد المةنعم فةرد ال  - 392ص 111منصور مصطفى منصةور فقةرة  – 42عبد المنعم البدراوي ص – 198ص – 199ص
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 . 148( انظر آنفًا فقرة  11192) 

( أو  142( وكذلك إذا كان الخلف الخاص قد تعهد باحترام اإليجار ولو لم يكن ثابت التاريخ كما قدمنا ) انظر آنفًا فقةرة  11194) 
 131مدني كما سيأتي ) انظر مةا يلةي فقةرة  193/2تمسك بعقد اإليجار ولو لم يكن نافذًا في حقه ألنه  ير ثابت التاريخ وفقًا للمادة 

. ) 

خلف الخاص يجبر على احترام اإليجار ، كذلك المستأجر يجبر على البقاء حتى نهايةة اإليجةار ، فةال يجةوز ( وكما أن ال 11193) 
( . ومةن ثةم ال يجةوز ألي مةن الطةرفين أن يسةتقل وحةده  318له أن ينتهز فرصة بيةع العةين فيخةر  منهةا ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

وسنرى أن المستأجر يجبر أيًضا على البقاء حتى نهايةة اإليجةار ، حتةى لةو كةان  –بإنهاء اإليجار ، وإنما يجوز باتفا  بينهما إنهاؤه 
اإليجار ليس له تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقل للملكية ، إذا تمسك متلقي الملكية بعقد اإليجار بالر م من عدم نفاذه في حقةه 

إذا كان اإليجار نافذًا في حق متلقي الملكية ، كان هو والمستأجر  والفر  بين الحالتين أنه في حالة ما –(  131) انظر ما يلي فقرة 
ا مجبرين على احترام اإليجار ، وال يستطيعان التحلل منه إال باتفا  بينهمةا كمةا سةبق ا لقةول . أمةا فةي حالةة مةا إذا كةان اإليجةار معً 

أجر وحده ، أما متلقي الملكية فةال يجبةر ويسةتطيع دون  ير نافذ في حق متلقي الملكية ،  فالذي يجبر على احترام اإليجار هو المست
 اتفا  مع المستأجر أن يطلب إخالء العين .

وإذا تمسك الخلف الخاص باإليجار ، سواء كان اإليجار نافذًا فةي حقةه أو  يةر نافةذ ، لةم يجةز للمسةتأجر أن يتفةق مةع المةؤجر علةى 
ؤجر ولم يعد لهذا األخير صفة في التقابل ، وصاحب الصةفة فةي هةذا العقةد التقابل من اإليجار ، ألن الخلف الخاص قد حل محل الم

 ( . 1418فقرة  1هو الخلف الخاص ) بودري وفال 
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بانصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، ومن ثم كانت هناك مشقة في انتقال التزامات المؤجر إلى من انتقلت 
مؤجر اشترط على من انتقلت إليه إل ي الملكية . فلجأ الفقه إلى قاعدة االشتراط لمصلحة الغير ، مصوًرا أن ال

. أما في التقنين المدني الجديد فال حاجة بنا إلى هذا  ( 00015) الملكية أن يقوم بالتزاماته لمصلحة المستأجر
 601و 116التصو ر بعد أن اعترف هذا التقنين بحوالة الدين ونظم ا في نصوصه . بل إن نصوص المواد 

نصراف أثر اإليجار إلى الخلف الخاص ، وتكون الخالفة ها قد تمت أصبحت اآلن تكفي وحدها سنًدا ال 606و
 . ( 00016) بحكم القانون ، دون حاجة إلقرار المستأجر أ و لرضاء الخلف الخاص أو حتى لعلم أي من ما

و ترتب على ذلك أن من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يحل محل المؤجر في جميع حقوقه قبل 
. وقد كان المشروع التم يدي للتقنين المدني يتضمن نًصا صر ًحا  ( 00017) التزاماته نحوهالمستأجر ، وفي جميع 

إذا كان اإليجار »من هذا المشروع تنص على ما يأتي  :  801في هذا المعنى ، فكانت الفقرة اهنولى من المادة 
نه يحل محل المؤجر في جميع ما نافًذا في حا من انتقلت إليه الملكية ، أو لم يكن نافًذا ولكن تمسك هو به ، فإ

. وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد  ( 00018) «ينشأ عن عقد اإليجار من حقوق والتزامات

                                                 

 . 1هامل 231( نظرية العقد للمؤلف ص 11191) 
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بل إن هذا كان هو الحكم حتى في عهد التقنين المدني القديم الذي ال يعرف حوالة الةدين . وقةد قضةت محكمةة الةنقض بةأن اسةتمرار 
مسةةتأجر ينقةةل ذمةةة المةةؤجر البةةائع بمةةا شةةغلت بةةه مةةن واجبةةات للمسةةتأجر إلةةى عقةةد اإلجةةارة الثابةةت تاريخةةه رسةةميًا بةةين المشةةتري وال

المشتري منه ، فيقوم هذا المشتري مقام المؤجر في حقو  اإلجارة وواجباتها ، وإن خالفة المشتري للبائع على الحقةو  والواجبةات 
قفة على علم المستأجر ، فال يجري على هذا الخالفةة المتولدة من عقد اإلجارة تحد  بحكم القانون نفسه وبتمام عقد البيع ،  ير متو
 292رقةةم  1مجموعةةة عمةةر  1843نةةوفمبر سةةنة  22حكةةم حوالةةة الةةديون وال حكةةم الحلةةول محةةل الةةدائن بالوفةةاء لةةه ) نقةةض مةةدني 

 ( . 113ص 43رقم  1مجموعة أحكام النقض  1838ديسمبر سنة  22ا وانظر أيضً  – 381ص

من انتقلت إليةه الملكيةة ، وهةي العبةارة التةي اسةتعملها المشةرع فةي « النفاذ في حق»بعبارة  ( وهذا هو المعنى المقصود 11192) 
ولكن يالحظ أن انصراف أثر العقد إلى شةخص يختلةف عةن نفةاذه فةي حةق هةذا الشةخص . فانصةراف أثةر  – 191و 193المادتين 

، ويصبح طرفًا فيه ، كما فةي الحالةة التةي نحةن بصةددها . العقد إلى الشخص ينقل إليه الحقو  وااللتزامات التي تنشأ عن هذا العقد 
أما نفاذ العقد في حق شخص فال ينقل إلى هذا الشخص الحقو  وااللتزامات التي تنشأ من العقد ، وال يصبح هةذا طرفًةا فيةه . ولكةن 

ا الشةخص ) انظةر منصةور بمعنةى انصةراف أثةر العقةد إلةى هةذ« النفةاذ فةي حةق شةخص»كثيًرا ما يسةتعمل الفقةه والتشةريع عبةارة 
 ( . وستعود في المتن إلى التمييز بين هذين الوضعين . 1هامل 399ص 111مصطفى منصور فقرة 

وقةد ورد فةي المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي فةي هةذا الصةدد  :  – 182ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11199) 
ي حالة ما إذا بقي اإليجار قائًما ، سةواء لنفةاذه فةي حةق الخلةف أو لتمسةك حدد المشروع العالقة ما بين المستأجر وخلف المؤجر ف»

الخلف به ر م عدم نفاذه . فذكر  أن خلف المؤجر يحل محل المؤجر في جميةع مةا ينشةأ عةن عقةد اإليجةار مةن حقةو  والتزامةات ، 
لقاضي بأن الخلف الخاص يتأثر بالعقد الذي لم كما هو األمر في حوالة الحق وحوالة الدين . ويالحظ أن هاذ تطبيق تشريعي للمبدأ ا

فةةي  134عراقةةي ) فيمةةا يلةةي فقةةرة  299/1وانظةةر م –(  184ص – 182ص 3يكةةن طرفًةةا فيةةه ) مجموعةةة األعمةةال التحضةةيرية 
( صراحة على حلول المشةتري محةل المةؤجر فةي حقوقةه والتزاماتةه ، وكةذلك  121االمل ( . وقد نص التقنين المدني األلماني ) م

 ( . 218فعل تقنين االلتزامات السويسري ) م
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. وهذه القواعد تقضي بنفس الحكم الذي تضمنه النص المحذوف . فال محل إذن للقول ، كما  ( 00019) العامة
ذهب بعض الفق اء في فرنسا ، بأن اهنمر يقتصر على سر ان اإليجار في حا من انتقلت إليه الملكية . ذلك أن 

ي حقوقه والتزاماته ، أما هناك فرًقا بين انصراف أثر اإليجار إلى الخلف الخاص يحل هذا الخلف محل السلف ف
في حالة سر ان اإليجار في حا الخلف الخاص فإن هذا الخلف ال يحل محل السلف في الحقوق وااللتزامات بل 
يبقى اإليجار قائًما بين المؤجر والمستأجر يرجع كل من ما على اآلخر بحقوقه ، أما السلف فال يلتزم إال باحترام 

. وهذا الوضع  اهنخير لم يقصد إليه المشرع ، بل قصد إلى الوضع  ( 00001) اإليجار وعدم إخراج المستأجر
 . ( 00000) اهنول وهو حاول الخلف الخاص محل المؤجر في حقوقه والتزاماته

وإذا انصرف أثر اإليجار إلى من انتقلت إليه الملكية ، رجع هذا بالضمان على المؤجر . فلو انصرف 
. وكذلك للمشتري أن  ( 00002) أن يرجع على البائع بضمان االستحقاقأثر اإليجار إلى مشتر مثاًل ، كان له 

                                                 

 في الهامل . 134وانظر ما يلي فقرة  – 184ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11198) 

) ومةع ذلةك قةارن  42هةامل  411ص – 419ص 418فقةرة  1(انظر في هذا المعنى أوبةري وروو الطبعةة الخامسةة  11119) 
مكةررة ) ومةع ذلةك انظةر بيةدان  141فقةرة  11بيةدان  –(  42هامل  229ص 418فقرة  1أوبري وروو إسمان الطبعة السادسة 

( . وقد كان يتعين القول بهذا الوضع األخير لو أن حق المستأجر كان حقًا عينيًا ، فكان يسري في حق المالك الجديد  131فقرة  11
ذا المعنى المحدود ، فال تكةون هنةاك عالقةة شخصةية مةا بةين المالةك الجديةد والمسةتأجر . ولكةن لمةا كةان لةيس للمسةتأجر إال حةق به

شخصي ، أمكن القول بالوضع األول ، فال يصبح حق المستأجر نافذًا قبةل المالةك الجديةد فحسةب ، بةل يسةتطيع المسةتأجر أيًضةا أن 
 ( . 2123فقرة  2بالنيول وريبير وبالنجيه  – 131فقرة  11قو  المستأجر ) بيدان يرجع على المالك الجديد بجميع ح

مجموعةة أحكةام  1838ديسمبر سةنة  22 – 381ص 292رقم  1مجموعة عمر  1843نوفمبر سنة  22( نقض مدني  11111) 
إبريةل  21ي نقض فرنسة – 33ص 22رقم  1829جازيت  1829نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  – 113ص 43رقم  1النقض 
 – 433وفقةةرة  432فقةةرة  19هيةةك  – 213 – 1 – 82داللةةوز  1982مةةارس سةةنة  41 – 292 – 1 – 84داللةةوز  1984سةةنة 

فقةرة  19بالنيةول وريبيةر  – 131فقةرة  11بيةدان  – 1414فقرة  1بودري وفال  – 418فقرة  1جيوار  – 482فقرة  21لوران 
سةليمان مةرقس  – 1993فقةرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  – 2123رة فق 2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 849ص 139
منصور مصطفى منصور فقرة  – 42عبد المنعم البدراوي ص – 119ص 422عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 129ص 228فقرة 
 . 299ص 211عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 392ص 111

الةدين ، وكةذلك فةي القةانون المصةري القةديم ، هنةاك رأي يةذهب إلةى أنةه إذا جةاز لمةن وفي القانون الفرنسي وهو ال يعةرف حوالةة 
انتقلت إليه الملكية ) المشتري مثالً ( أن يحل محل المؤجر في حقوقه باعتبار أن هذا األخير قد حولها له فال يصبح أ مام المسةتأجر 

وهو المةؤجر هنةا  –التزاماته يصح االعتراض عليه بأ ، المدين إال دائن واحد هو المشتري ، فإن حلول المشتري محل المؤجر في 
ال يجوز أن ينزل عن دين عليه إال برضاء الدائن ، وهو هنا المستأجر ، ويكون هذا تجديًدا للدين . فإذا لم يتم ذلك ، بقي المؤجر  –

أمةا مديونيةة المشةتري  –(  1419فقرة  1وفال ملتزًما قبل المستأجر ، ويكون لهذا األخير مدينان هما المؤجر والمشتري ) بودري 
للمستأجر بالر م من عدم وجود عقد بينهما ، فقد قدمنا أنه يمكن تعل يلها بقاعةدة االشةتراط لمصةلحة الغيةر ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

د تمةام عقةد هذا وقد قدمنا أن محكمة النقض قضت بخالفةه المشةتري للمسةتأجر بحكةم القةانون وبمجةر –(  1وهامل 194ص 322
البيع  ير متوقفة على علم المستأجر ، فال تجري على هةذه الخالفةة حكةم حوالةة الةديون وال حكةم الحلةول محةل الةدائن بالوفةاء لةه ) 

 ( . 381ص 292رقم  1مجموعة عمر  843فبراير سنة  22نقض مدني 

شتري أن يطلب فسخ البيع مع التعةويض ، ولةيس هةذا ( وهذا في التقنين المدني الجديد . أما في التقنين المدني القديم فللم 11112) 
مةدني  499/423ضمان استحقا  لن ضمان االستحقا  في هذا التقنين ال يكون إال حي  يثبت للغير حق عيني في الشيء المبيع ) م

 قديم ( ، وليس حق المستأجر بحق عيني كما قدمنا . 
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يطلب إبطال البيع إذا كان هناك غلط من جانبه نشأ من أنه كان يعتقد أن العين غير مؤجرة ، وذلك إذا توافرت 
 . ( 00003) شروط الغلط

محل المؤجر في و تبين ما قدمناه أن من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة يحل في مواج ة المستأجر 
. فنستعرض كيف يحل في التزامات ،  ( 00005) ، وذلك من وقت التصرف الناقل للملكية ( 00004) التزاماته وحقوقه

 ثم كيف يحل في الحقوق .

 حلول الخلف الخاص محل المؤجر في التزاماته  :  -542

جرة بجميع التزامات المؤجر . يكون للمستأجر الحا في مطالبة الخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤ 
ف له أن يطالبه بتسليم العين إذا لم يكن قد تسلم ا قبل ذلك من المؤجر ، وقد قدمنا أنه ال يشترط  في انصراف 

أثر اإليجار إلى الخلف الخاص أن يكون المستأجر قد وضع يده على العين . وله أيًضا أن يطالبه بإجراء 
لمؤجرة ولو كان التلف قد حصل قبل التصرف ، وبضمان التعرض واالستحقاق الترميمات الضرور ة  في العين ا

، وبضمان العيوب الخفية ولو كانت هذه العيوب موجودة  ( 00006) ولو كان سبب الضمان موجوًدا قبل التصرف
 . ( 00007) قبل التصرف

مع ذلك ال . و  ( 00008) و جب على متلقي الملكية احترام جميع شروط اإليجار ، كما لو كان هو المؤجر
، وال تنتقل هذه  ( 00009) يجبر  على احترام االتفاقات الملحقة بعقد اإليجار إذا كانت مستقلة عنه كالوعد بالبيع

                                                 

إيجاره بقي ساريًا في حق المشتري ، وذلك حتى لو كةان قةد اشةترط ( أما المستأجر فال يرجع بشيء على المؤجر ، ألن  11114) 
 ( .  22ص 29م 1892نوفمبر سنة  29التعويض في عقد اإليجار ، فالتعويض ال يكون إال عن ضرر ) استئناف مختلط 

ه مستأجًرا جديةًدا ، ( وتمكن المقابلة بين هذا الوضع والتنازل عن اإليجار . ففي التنازل عن اإليجار يحل المستأجر محل 11113) 
أما هنا فالمؤجر هو الذي يحل محله مؤجًرا جديًدا . ولكن الحكم واحد ، إذ تقوم عالقة مباشرة ، ف الحالتين ، بين المستأجر الجديةد 

 والمؤجر أو بين المؤجر الجديد والمستأجر ، هي عالقة المؤجر بالمستأجر .

المؤجر والتزاماته إلى المشتري من وقت البيع ، ال مةن وقةت تسةجيل البيةع  ( فلو كان هذا التصرف بيعًا ، انتقلت حقو  11111) 
فحسب . على أن المشتري بد تسجيل البيع يصبح مالًكا ، بالنسبة إلى البائع ودائنه الشخصي المسةتأجر ، مةن وقةت البيةع فةي الةرأي 

 وتنتقل إليه من هذا الوقت حقو  المؤجر والتزاماته . الذي نذهب إليه . ومن ثم يكون من وقت البيع مشتريًا ومالًكا في وقت واحد ،

وقرب استئناف  -213-1-82داللوز  1982مارس سنة  41-292-1-84داللوز  1984إبريل سنة  21( نقض فرنسي  11111) 
 . 114ص 1993فقرة  2وقارن كوالن وكابيتان ودىالمورانديير  – 222ص 49م 1819فبراير سنة  13مختلط 

وانظةر  فيمةا تقةدم اإليجةار للمؤلةف  – 39ص 1892مجموعةة أحكةام روان  1892فبراير سةنة  11( روان االستئنافية  11112) 
 . 192ص  – 191ص 322فقرة 

-92داللةوز  1991مةايو سةنة  12نقض فرنسي  – 1411وفقرة  1491فقرة  1بودري وفال  – 411فقرة  1( جيوار  11119) 
1-424 . 

 . 28ص 32رقم  9المحاماة  1822فبراير سنة  12األزبكية  – 491فقرة  1ودري وفال ب – 411فقرة  1( جيوار  11118) 



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

االتفاقات إلى متلقي الملكية إال طبًقا للقواعد المقررة في انصراف أثر العقد للخلف الخاص ، فيجب أن تكون من 
 . ( 00021) ية إليهمستلزمات العين وأن يعلم ب ا متلقي الملك

ومتى انتقلت التزامات المؤجر إلى الخلف الخاص ، فإن المؤجر تبرأ ذمته من ا فال يجوز للمستأجر 
 مطالبه ب ا .

 نص قانوني  : –حلول الخلف الخاص محل المؤجر في حقوقه  -543

المستأجر بجميع حقوق وكذلك يكون للخلف الخاص الذي انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة الحا في مطالبة  
.  ( 00020) المؤجر ، ومتى انتقلت هذه الحقوق إلى الخلف الخاص لم يعد للمؤجر الحا في مطالبة المستأجر ب ا

فيجوز للخلف الخاص أن يطالب المستأجر باهنجرة ، وتكون مضمونة بامتياز المؤجر على منقوالت المستأجر 
توقيع الحجز التحفظي . و جوز أيًضا أن يطالبه باستعمال  الموجودة بالعين المؤجرة وبالحا في الحبس وبحا

، وبالمحافظة علي ا ، وبالترميمات التأجير ة ، وبرد العين عند انت اء اإليجار ،  ( 00022) العين فيما أعدت له
 . ولمتلقي الملكية أن ( 00023) و كون المستأجر مسئواًل أمامه عن الحر ا ، طبًقا لألحكام المقررة في هذا الشأن

يطلب فسخ اإليجار لعدم قيام المستأجر بالتزاماته ، طبًقا للقواعد العامة . وله أن يطالب المستأجر بما اشترطه 
. وقد قضت محكمة  ( 00024) المؤجر لصالحه في عقد اإليجار ، إال إذا كان هذا مراعى فيه شخصية المؤجر

ثه المستأجر في اهنعيان المؤجرة من النقض بأنه متى كان عقد اإليجار منصوًصا فيه على أن كل ما يحد
إصالحات وإنشاءات يكون ملًكا للمؤجر ، ثم باع المؤجر هذه اهنعيان ، فكل الحقوق التي كسب ا المؤجر قبل 

                                                 

 – 44عبةد المةنعم البةدراوي ص – 421عبد الفتاح عةب البةاقي فقةرة  – 2هامل  199ص 228( سليمان مرقس فقرة  11129) 
 . 289ص 211عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 399ص 111منصور مصطفى منصور فقرة  – 43ص

 . 112فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  ( 11121) 

فبرايةر سةنة  12( ويكون  ير ملزم بما كان من تسةامح المةؤجر األصةلي فةي شةأن اسةتعمال العةين المةؤجرة ) األزبكيةة  11122) 
 – 411-1-4داللةوز  1984إبريةل سةنة  19( ، كالتساهل فةي اسةتعمال الميةاه ) نقةض فرنسةي  28ص 32رقم  9المحاماة  1822

 ( . 129فقرة  Louageلفظ  4أنسيكلوبيدي داللوز  – 1493فقرة  1ودري وفال ب

( ومع ذلك فقد قضى بأن المالةك الجديةد ال يرجةع علةى المسةتأجر إذا كةان إخةالل هةذا بالتزاماتةه قةد وقةع قبةل التصةرف  11124) 
يتعارض مةع مةا قةدمناه مةن أن المالةك ( . وهذا  232 – 1 – 1813جازيت دى باليه  1813مارس سنة  1الناقل للملكية ) المبين 

العيوب الخفية . . .إلخ ( موجوًدا قبل التصرف  –االستحقا   –الجديد يكون مسئوالً قبل المستأجر ولو كان سبب المسئولية ) التلف 
ه الحقةةو  الناقةةل للملكيةةة . هةةذا إلةةى أن مقتضةةى حلةةول المالةةك الجديةةد علةةى المةةؤجر فةةي جميةةع حقوقةةه والتزامةةاه هةةو أن تنتقةةل هةةذ

وااللتزامات من المؤجر إلى المالك الجديد ولو كان سببها سابقًا على التصرف ، بل لعلةم هةذه الحقةو  وااللتزامةات هةي التةي تنتقةل 
فعالً وقت التصرف ألنها كانت موجودة في ذلك الوقت ، أما الحقو  وااللتزامات التي تنشأ بعد ذلك فهي تنشأ ابتداء في ذمة المالةك 

 بموجب اإليجار الذي أصبح فيه المالك الجديد هو المؤجر .الجديد 

فقرة  19هيك  -114-1-89داللوز  1989أكتوبر سنة  41 – 199-1-83داللوز  1983مارس سنة  1( نقض فرنسي  11123) 
 . 1411وفقرة  1491فقرة  1بودري وفال  – 432



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات المبيع ، فتنتقل بحكم القانون إلى المشتري ، وتبًعا لذلك يكون للمشتري 
 . ( 00025) بتعو ض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك اهنعيان حا مطالبة المستأجر

و خلص مما قدمناه أن المستأجر من وقت علمه بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى الخلف الخاص ال 
) يجوز له أن يوفي للمؤجر باهنجرة التي تستحا ابتداء من هذا العلم ، بل يجب أن يوفي ب ا للخلف الخاص

، فإذا أثبت المستأجر كان يعلم وقت الدفع بانتقال  ( 00027) . و قع عبء إثبات العلم على الخلف الخاص ( 00026
، كان دفع اهنجرة عن المدة التي تلت هذا العلم غير  ( 00028) الملكية أو كان من المفروض حتًما أن يعلم بذلك

أن يرجع على المؤجر بما دفعه له طبًقا سار في حقه ، وله أن يستوفي اهنجرة مرة ثانية من المستأجر . ول ذا 
لقواعد اإلثراء بال سبب ، فقد جنب المؤجر بدفعه اهنجرة مرة ثانية لمتلقي الملكية من أن يرجع هذا ب ا على 

المؤجر . أما إذا عجز متلقي الملكية عن اإلثبات المتقدم الذكر ، فإن دفع المستأجر اهنجرة للمؤجر يكون وفاء 
، ول ذا أن يرجع على المؤجر بما استوفاه من اهنجرة من وقت  ( 00029) ي حا متلقي الملكيةصحيًحا سارً ا ف

                                                 

وقةةد قضةةت محكمةةة االسةةتئناف  – 94ص 11رقةةم  4مجموعةةة أحكةةام الةةنقض  1811نةةوفمبر سةةنة  22( نقةةض مةةدني  11121) 
المختلطةة بةأ ، الشةرط القاضةةي بفسةخ اإليجةار فةي حالةةة مةا إذا أراد المةؤجر إعةةادة بنةاء العةين المةؤجرة ينتقةةل إلةى مشةتري العةةين ) 

 ( . 242ص 12م 1839إبريل سنة  11استئناف مختلط 

وول كةةان مسةةتأجًرا ، ال مةةن البةةائع ، بةةل مةةن متقاسةةم مهايةةأة مةةع البةةائع . وقةةد قضةةت محكمةةة الةةنقض بةةا ،ه متةةى علةةم (  11121) 
المستأجر بانتقةال ملكيةة العةين إلةى مشةتر جديةد ، فةإذا ذمتةه ال تبةرأ مةن أجرتهةا إال بالوفةاء إلةى هةذا المشةتري . ويسةتوي أن يكةون 

ي باعها أو استأجرها من شخص آخر تلقى عن المالةك البةائع حةق ا تاللهةا بمقتضةى عقةد مستأجر العين قد استأجرها من مالكها الذ
قسمة مهايأة . ذلك أن هذا العقد ال يولةد إال حقوقًةا شخصةية ، ومةن ثةم ال يسةري بغيةر نةص فةي حةق  المشةتري الةذي سةجل عقةده . 

 22األجةرة إال بالوفةاء بةه إلةى المشةتري ) نقةض مةدني  ويترتب على ذلك أن ذمة المستأجرين من المتقاسم مهايأة ، ال تبرأ من دين
 ( . 113ص 43رقم  1مجموعة أحكام النقض  1838ديسمبر سنة 

( واإلثبات هنا يتعلق بواقعة مادية فيجوز بجميع الطر  ، ويدخل في ذلةك البينةة والقةرائن ، وال يشةترط التنبيةه الرسةمي  11122) 
المستأجر بانتقال ملكيةة العقةار المةؤجر إلةى مشةتر جديةد واقعةة يمكةن إثباتهةا بكةل  على المستأجر وقد قضت محكمة النقض بأن علم

طر  اإلثبات لالستدالل بها على سوء نية المستأجر في وفائه بةاألجرة للبةائع بعةد العلةم بةالبيع ، وال محةل لقصةر هةذا اإلثبةات علةى 
وانظةر أيًضةا  – 381ص 292رقم  1مجموعة عمر  1843نوفمبر سنة  22تنبيه رسمي يوجهه المشتري للمستأجر ) نقض مدني 

 111منصور مصطفى منصور فقةرة  – 191ص 421عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 2هامل  122ص 228سليمان مرقس فقرة 
 ( . 298ص 211عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 399ص

كية إليه ، ومن وقت هذا اإلخطار ال يكون ال يكون ( وأيسر سبيل لذلك هو أن يخطر متلقي الملكية المستأجر بانتقال المل 11129) 
الوفاء باألجرة المستحقة عن المدة التي تلي اإلخطار صحيًحا إال إذا كان الوفاء لمتلقي الملكية . وهذا ما لم يكن المسةتأجر قةد عجةل 

ب أن تكةون المخالصةة بةاألجرة األجرة للمؤجر قبل اإلخطةار عةن مةدة تلةي اإلخطةار ، أو تنةازل المةؤجر عةن األجةرة مقةدًما ، ويجة
 المعجلة لمدة تزيد على ثال  سنوات أو الحوالة بها مسجلة قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية كما سيج  .

واإلخطار الذي يرسله متلقي الملكية للمستأجر ليس له شكل خاص ، فقةد يكةون بإنةذار علةى يةد محضةر أو بكتةاب مسةجل أو بكتةاب 
وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليةه ( ،  381ص 292رقم  1مجموعة عمر  1843نوفمبر سنة  22مدني عادي أو شفويًا ) نقض 

وعبء اإلثبات يقع على متلقي الملكية . وليس لإلخطار ميعاد خاص ، فمن الوقت الذي يخطر فيةه متلقةي الملكيةة المسةتأجر بانتقةال 
 لملكية دون المؤجر األصلي .الملكية إليه يلتزم المستأجر بأن يفي باألجرة لمتلقي ا

 . 3ص 2م 1983نوفمبر سنة  2( استئناف مختلط  11128) 
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 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

التصرف الناقل للملكية . وال يصبح المستأجر ملتزًما بدفع اهنجرة إلى متلقي الملكية إال منذ علمه أو وجوب علمه 
 بانتقال الملكية على الوجه الذي قدمناه .

ت متلقي الملكية أنه يعلم أو من المفروض أن يعلم بانتقال الملكية ، أن بل إن للمستأجر ، ما دام لم يثب
يعجل ، دون غش أو تواطؤ مع المؤجر ، اهنجرة عن مدة الحقة حتى لو كانت هذه المدة تلي الوقت الذي علم 

انتقلت ملكية  فيه بانتقال الملكية ، ما دام تعجيل اهنجرة كان سابًقا على هذا العلم . ونورد مثاًل يوضح ذلك  :
العين المؤجرة ف ي أول يناير ، وعجل المستأجر اهنجرة للمؤجر اهنصلي قبل أن يعلم بانتقال الملكية لمدة ثالث 
سنوات تبدأ من أول يناير ، ثم علم بعد ذلك بانتقال الملكية في أول فبراير . ففي هذه الحالة يكون تعجيل اهنجرة 

ا متلقي الملكية ، ولو أن اهنجرة عجلت عن مدة تلي علمه بانتقال الملكية للمؤجر اهنصلي صحيًحا وسارً ا في ح
. ولما كان متلقي الملكية يستحا اهنجرة منذ  ( 00031) ، هننه وقت أن عجل اهنجرة لم يكن يعلم بانتقال الملكية

. ولكن إذا زاد التصرف الناقل للملكية ، فإنه يرجع على المؤجر بما عجله له المستأجر من أجرة الثالث سنوات 
ما عجل من اهنجرة على ثالث سنوات ، وجب أن تسجل المخالصة باهنجرة قبل تسجيل التصرف الناقل للملكية 
طبًقا لقانون الش ر العقاري حتى يكون الوفاء المعجل سارً ا في حا متلقي الملكية . فإذا لم تسجل المخالصة ، 

 لمدة ثالث سنوات . وحكم الحوالة باهنجرة مقدًما هو نفس حكم لم يسر الوفاء المعجل في حا متلقي الملكية غال
 . ( 00032) ، على النحو الذي أسلفناه ( 00030) الوفاء باهنجرة المعجلة

من هذا التقنين  606وما قدمناه من اهنحكام ورد فيه نص صر ح في التقنين المدني ، إذ تنص المادة 
عجله من اهنجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن ال يجوز للمستأجر أن يتمسك بما »على ما يأتي  : 

المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتمًا أن يعلم . فإذا عجز من انتقلت إليه 
 . ( 00033) «الملكية عن اإلثبات ، فال يكون له إال الرجوع على المؤجر

                                                 

 وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليه . 181ص 292رقم  1مجموعة عمر  1843نوفمبر سنة  22( نقض مدني  11149) 

كيةة ، كانةت الحوالةة نافةذة ( فإذا رضي المستأجر بحوالة األجرة مقدًما وكان رضاؤه ف ي وقت ال يعلةم فيةه بانتقةال المل 11141) 
( . ومةع ذلةك فقةد قضةت  421عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 4هامل  121ص 228في حق متلقي الملكية ) سليمان مرقس فقرة 

محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان المالك قد نزل إلى آخر عن أجرة مدة لم تحل ، وقةل المسةتأجر هةذا النةزول وتعهةد بةدفع األجةرة 
تنازل إليه ، ثم حكم في خالل ذلك بنزع ملكيةة المالةك مةن عقةاره وصةدر حكةم بمرسةى المةزاد ، فةإن حةق المتنةازل إليةه فةي إلى الم

قبض األجرة يزول بصدور هذا الحكم ، ألنه مادام المالك األصلي ال يحةق لةه أن يطالةب بةاألجرة بعةد تةاريخ حكةم مرسةى المةزاد ، 
 ( . 892ص 382رقم  12المحاماة  1841ديسمبر سنة  49اف مصر فكذلك من تلقى الحق عنه فيها ) استئن

 . 194ص – 192ص 324( انظر في كل ما تقدم اإليجار للمؤلف فقرة  11142) 

إذا كان اإليجار نافذًا  -1»من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي  :  998: ورد هذا النص في المادة    تاريخ النص(  11144) 
لكية ، أو لم يكن نافذًا ولكن تمسك هو به ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن عقد اإليجةار مةن في حق من انتقلت إليه الم

ومع ذلك ال يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من األجرة قبةل مةن انتقلةت إليةه الملكيةة ، إذا أثبةت هةذا أن  -2حقو  والتزامات . 
ة أو كان يستطيع العلم بذلك . فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عةن اإلثبةات ، فةال يكةون المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكي

. وفي لجن المراجعة حةذفت الفقةرة األولةى اكتفةاء بتطبيةق القواعةد العامةة ، وأصةبح الةنص مقصةوًرا  «له إال الرجوع على المؤجر
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 ى التصرف الناقل للملكيةليس لإليجار تاريخ ثابت سابق عل -2

 نصوص قانونية  :  -544

 من التقنين المدني على ما يأتي  : 601تنص الفقرة الثانية م المادة 

ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد اإليجار ، ولو كان هذا العقد غير نافذ في »
 . ( 00034) «حقه

قديم ولكن حكمه كان معمواًل به هننه يتفا مع القواعد العامة وليس ل ذا النص مقابل في التقنين المدني ال
 . ( 00035) ، ولم يزد التقنين المدنين الجديد على أن بين صراحة حكًما يمكن استخالصه من هذه القواعد

وفي التقنين  – 141/2و قابل النص في التقنينات المدنية العربية اهنخرى  : في التقنين المدني السوري م
وال مقابل للنص في تقنين الموجبات والعقود  – 486/2وفي التقنين المدني العراقي م – 609/2ليبي مالمدني ال
 . ( 00036) اللبناني

                                                                                                                                                                    

. وأدخلةت  143لنهةائي . ووافةق عليةه مجلةس النةواب تحةت رقةم فةي المشةروع ا 141على الفقرة الثانية ، واقرته اللجنة تحت رقةم 
، تمشيًا مع التعبير « يستطيع العلم بذلك»بعبارة « من المفروض حتًما أن يعلم»عليه لجنة مجلس الشيوخ تعديالً إذا استبدلت عبارة 

فةي التقنةين المةدني الجديةد صةار رقمةه  الذي استعمل  في النصوص الخاصة بنظرية االلتزام ، فأصبح النص مطابقًا لما استقر عليه
 ( . 183ص – 181ص 3. وأقره مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  191

 وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن حكمه كان معموالً به دون نص التفاقه مع القواعد العامة .

 العربية األخرى  :ويقابل النص في التقنينات المدنية 

 ) مطابق ( . 124م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 191م التقنين المدني الليبي

إذا كان اإليجار نافذًا في حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافةذًا ولكةن تمسةك هةو بةه ، فإنةه  -1:   299م التقنين المدني العراقي
ومع ذلك ال يجةوز للمسةتأجر أن يتمسةك بمةا عجلةه  -2عقد اإليجار من حقو  والتزامات . يحل محل المؤجر في جميع ما ينشأ عن 

من األجرة على من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقةال الملكيةة أو كةان يسةتطيع أن يعلةم بةه . 
 رجوع على المؤجر .فإذا عجز متلقي الملكية عن اإلثبات ، فال يكون له إال ال

انظةر عبةاس حسةن  –) والنص العراقي يطابق النص المصري في مشروعه التمهيدي ، وأحكامه تتفق مع أحكام التقنةين المصةري 
 ( . 1919الصراف فقرة 

 ال مقابل ، ولكن النص يتفق مع القواعد العامة فيمكن تطبيقه في لبنان .تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

من المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه ف ي  992/2: ورد هذا النص في المادة    يخ النصتار(  11143) 
التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة بعد تعديل لفظي جعله مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصةار رقمةه 

) مجموعةة األعمةال  193/2، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  142مجلس النواب تحت رقم في المشروع النهائي . ووافق عليه  144
 ( . 198ص-192ص 3التحضيرية 

مةايو سةنة  1اسةتئناف مخةتلط  – 182ص 3( المذكرة افيضاحية للمشروع التمهيدي فةي مجموعةة األعمةال التحضةيرية  11141) 
 . 421ص 21م 1813

 :التقنينات المدنية العربية األخرى  (  11141) 

 ) مطابق ( . 121/2م التقنين المدني السوري
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و تبين من النص المتقدم الذكر أن اإليجار إذا كان أثره ال ينصرف إلى متلقي الملكية ، إما هننه ليس له 
ن هل هذا التار خ الثابت ولكن المستأجر اتفا مع المؤجر تار خ ثابت سابا على التصرف الناقل للملكية ، وإما هن

، فإن متلقي الملكية يكون بالخيار بين أن  ( 00037) على إخالء العين المؤجرة إذا انتقلت ملكيت ا إلى شخص آخر
 يتمسك بعقد اإليجار بالرغم من عدم نفاذه في حقه فيجبر المستأجر على البقاء ، أو أن يتمسك بعدم نفاذ اإليجار

 . ( 00038) في حقه فيجبر المستأجر على اإلخالء

 ونتناول كاًل من هذين اهنمر ن .

 ) أ ( متلقي الملكية يتمسك بعقد اإليجار بالرغم من عدم نفاذه في حقه

 متى نكون لمتلقي الملكية مصلحة في التمسك بعقد اإليجار بالغرم من عدم نفاذه في حقه  :  -545

 ين ي اإليجار فيما بين المؤجر والمستأجر ، وعدم انصراف أثر اإليجار إلى متلقي انتقال ملكية العين المؤجرة ال
الملكية إذا لم يكن هذا اإليجار نافًذا في حقه إنما هو حا له ال واجب عليه . فيستطيع أن ينزل عن حقه ، وأن 

 . ( 00039) المستأجريتمسك بعقد اإليجار القائم وقد حل محل المؤجر اهنصلي ، وذلك دون حاجة إلى رضاء 

وقد يكون لمتلقي الملكية مصلحة في التمسك باإليجار . ومن الفروض التي يمكن في ا تصور هذه 
 المصلحة الفرضان اآلتيان  :

                                                                                                                                                                    

 ) مطابق ( . 192/2م التقنين المدني الليبي

 ( . 1932انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) موافق  291/2م التقنين المدني العراقي

 بنان .: ال مقابل . ولكن النص يتفق مع القواعد العامة  فيمكن تطبيقه في ل  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . 141( انظر آنفًا فقرة  11142) 

( وليس هناك ميعاد محدد الستعمال متلقي الملكية خيةاره . ولكةن األصةل هةو أن يخلةي المسةتأجر العةين ، مةا لةم يتمسةك  11149) 
ته عةن متلقي الملكية بعقد اإليجار ، فمن مصلحة متلقي الملكية أن يبادر إلى استعمال حقه في التمسةك باإليجةار حتةى ال يحمةل سةكو

( . ويستطيع المسةتأجر  189ص 19م 1849مارس سنة  49ذلك مدة طويلة على أنه نزول عن هذا الحق ) قارن استئناف مختلط 
أ ن ينذر متلقي الملكية ويحةدد لةه ميعةاًدا السةتعمال خيةاره ، فةإذا سةكت وإن يتمسةك باإليجةار فةي هةذا الميعةاد عةد متنةازالً عةن حةق 

عبةد  – 121ص 299سةليمان مةرقس فقةرة  –مكةرر  3هامل  418أوبري ورووإسمان فقرة  – 421فقرة  1التمسك به ) جيوار 
منصةةور مصةةطفى  – 41عبةةد المةةنعم البةةدراوي ص – 4هةةامل  381وص 418وفقةةرة  191ص 422الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة 

مةةن قةةانون  12هةةذا وتقضةةي المةةادة  –(  283ص 214عبةةد المةةنعم فةةر  الصةةدة فقةرة  – 319ص – 398ص 111منصةور فقةةرة 
 498استثناء مةن أحكةام المةادتين »إيجار األماكن بتعطيل حق متلقي الملكية في التمسك بعدم نفاذ اإليجار في حقه ، فتنص على أنه 

لةم يكةن لسةند من القانون المدني المختلط تسري األحكام المتقدمة علةى المالةك الجديةد للعقةار ولةو  323من القانون المدني الوطني و
 وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في إيجار األماكن .« . اإليجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ البيع

 . 121ص – 123ص 299( سليمان مرقس فقرة  11148) 
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يــرى متلقــي الملكيــة أن اإليجــار بشــروطه التــي يتضــمن ا صــفقة رابحــة ، وأنــه لــن يجــد مســتأجًرا آخــر بشــروط  -1
 أفضل ، فيتمسك باإليجار .

المــدة الباقيــة النت ــاء اإليجــار أقــل مــن مــدة التنبيــه بــاإلخالء الــذي يتعــين علــى متلقــي الملكيــة توجي ــه تكــون  -2
للمستأجر إذا ما أراد إخالء العين ، فيفضل أن يتمسك باإليجار هننه ينت ي في مدة أقل من المدة التي يخلى 

ًعـا علـى أرض زراعيـة وكانـت مدتـه سـنة ، في ا العين لو أنه تمسك بعـدم نفـاذ اإليجـار . فلـو كـان اإليجـار واق
وبيعـــت اهنرض بعـــد عشـــرة أشـــ ر فلـــم يبـــا لن ايـــة اإليجـــار غيـــر شـــ ر ن ، فـــإن المشـــتري يفضـــل أن يتمســـك 
باإليجار فينت ي بعد شـ ر ن ، مـن أن يتمسـك بعـدم نفـاذه فيتعـين عليـه أن ينبـه علـى المسـتأجر بـاإلخالء فـي 

 . ( 00041) مدة ثالثة أش ر

 ار وحلول متلقي الملكية محل المؤجر  :بقاء اإليج -546

ومتى اختار متلقي الملكية التمسك باإليجار ، فإن اإليجار يبقى على ما كان عليه إلى ن اية مدته . و حل  
متلقي الملكية محل المؤجر في حقوقه والتزاماته على النحو الذي رأيناه في حالة ما إذا كان لإليجار تار خ ثابت 

 . ( 00040) الناقل للملكية سابا على التصرف

 ) ب ( متلقي الملكية يتمسك بعدم نفاذ اإليجار في حقه

 التمييز بين عالقة متلقي الملكية بالمستأجر وعالقة المؤجر األصلي بالمستأجر  : -547

قائًما قدمنا أن انتقال ملكية العين المؤجرة ال ين ي اإليجار فيما بين المؤجر والمستأجر ، بل يبقى هذا اإليجار  
ينتج جميع آثاره . ولكن إذا كان اإليجار ال ينصرف أثره إلى متلقي الملكية ، جاز ل ذا أن يطلب من المستأجر 

إخالء العين المؤجرة . فوجب إذن التمييز بين عالقة متلقي الملكية بالمستأجر وعالقة المؤجر اهنصلي بالمستأجر 
. 

 قانوني  :نص  –عالقة متلقي الملكية بالمستأجر  -548

ال يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين »من التقنين المدني على ما يأتي  :  601تنص الفقرة اهنولى من المادة  
المؤجرة ولم يكن اإليجار نافًذا في حقه أن يجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد 

 . ( 00042) «169المبينة في المادة 
                                                 

 في الهامل . 141( انظر آنفًا فقرة  11139) 

 . 134فقرة  – 131( انظر آنفًا فقرة  11131) 
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ذلك أن المستأجر ، ولو كان اإليجار غير نافذ في حا متلقي الملكية ، أعطى ضماًنا كافًيا ونرى من 
مدني . فال يجوز لمتلقي   169قبل هذا اهنخير ، بأن ألزمه أن ينبه عليه باإلخالء في المواعيد المبينة في المادة 

.  ( 00043) العين فوًرا دون تنبيه باإلخالء الملكية ، بالرغم من عدم نفاذ اإليجار في حقه ، أن يخرج المستأجر من
 وسنرى أن القانون أعطى المستأجر أيًضا ضمانات أخرى قبل المؤجر .

، أن نيبه المالك الجديد على المستأجر باإلخالء في المواعيد  ( 00044) فالواجب إذن ، بصر ح النص
مدني . فإذا كان اإليجار معين المدة ، ففي اهنراضي يجب التنبيه باإلخالء في ميعاد  169المقررة في المادة 

                                                                                                                                                                    

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  999/1ذا النص في المادة : ورد ه   تاريخ النص(  11132) 
، ثةم  141/1في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  141/1المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 189ص 198ص 3) مجموعة األعمال التحضيرية  191/1مجلس الشيوخ تحت رقم 

ومةةع ذلةةك لةةيس للمشةةتري أن يخةةر  »، وكانةةت تجةةري علةةى الوجةةه اآلتةةي  :  498/321ويقابةةل الةةنص فةةي التقنةةين المةةدني القةةديم م
وحكم التقنين المدني القديم يتفق مع حم التقنين المدني الجديد « . ) المستأجر إال بعد التنبيه عليه بالخرو  في المواعيد المذكورة آنفًا

. ) 

 بل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى  :ويقا

 ) مطابق ( . 222/1م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 193/1م التقنين المدني الليبي

 ( . 1939انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) موافق  292/1م التقنين المدني العراقي

ناك عقد خطي ذو تاريخ صةحيح ، فيحةق للمالةك الجديةد أن يخةر  المسةتأجر : إذا لم يكن ه  189م تقنين الموجبات والعقود اللبناني
من المأجور ، وإنما يجب عليه أن يمنحه المهلة المقررة عرفًا . ) وحكم التقنين المةدني يتفةق مةع حكةم التقنةين المصةري ، فيمةا عةدا 

 لعرف في التقنين اللبناني ( .ويتحدد وفقًا ل – 114م –ميعاد التنبيه فهو مقرر قانونًا في التقنين المصري 

 . 142ص 412رقم  1المحاماة  1821مايو سنة  21( أجا  11134) 

( أما التقنين المدني الفرنسي فليس فيه نص صريح يوجب على المالك الجديد التنبيةه بةاإلخالء فةي ميعةاد معةين ، إال فةي  11133) 
مدني فرنسةي ( . أمةا المةادة  1239ين عند بيع العين المؤجرة ) محالة ما إذا اشترط المؤجر على المستأجر فيعقد اإليجار إخالء الع

مدني فرنسي ، وهي التي تعرض لحالة ما إذا كان ليس لإليجار تاريخ ثابت سابق على التصرف الناقةل للملكيةة ، فةال تةذكر  1219
ي إلةى أنةه يجةوز للمالةك الجديةد أن وجوب التنبيه باإلخالء على المستأجر في ميعاد معين إلخراجةه مةن العةين المةؤجرة . فةذهب رأ

يطلةب مةن المسةتأجر إخةالء العةين فةوًرا دون تنبيةه بةاإلخالء فةي ميعةاد مةيعن ، وإن كةان للقاضةي أن يمةنح المسةتأجر مهلةة معقولةة 
: ويرفضةان أن يمةنح   1284فقةرة  1بودري وفةال  – 839ص 138فقرة  19بالنيول وريبير  – 498فقرة  21لإلخالء ) لوران 

مةدني  1239تأجر مهلة معقولة ( . وذهةب رأي آخةر إلةى وجةوب التنبيةه فةي الميعةاد الةذي يحةدده العةرف ، قياسةاً علةى المةادة المس
فرنسي التي تشترط التنبيه في حالة وجود شرط في اإليجار يخول للمالك الجديد حق إخرا  المسةتأجر كمةا سةبق القةول ) ديرانتةون  

أوبةري  – 383ص 141فقةرة  11بيةدان  – 433فقةرة  19هيةك  – 411فقةرة  1جيوار  – 131فقرة  1ديفرجييه  133فقرة  12
 ( . 1192فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  – 41وهامل  299ص 418فقرة  1وروإسمان 

وهذا الخالف ال محل له في التقنين المدني المصري ، فالنص صريح ، سواء في التقنةين الجديةد أو فةي التقنةين القةديم ، فةي وجةوب 
التنبيه على المستأجر باإلخالء . ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر الوطنية بأن كون البيع يفسخ اإليجار الذي ال يكون ثابت التةاريخ 

 ير ملزم باحترام عقد اإلجارة ، وبالتالي ال يكون ملزًما باحترام أي شرط من شروطه بما فةي ذلةك شةرط  معناه أن يكون المشتري
 494إعطاء الميعاد لطلب اإلخالء ، سواء كان ميعاد طلب اإلخالء منصوًصا عليه في عقةد اإلجةارة أو منصوًصةا عليةه فةي المةادة 

أكتوبر سةنة  14المستأجر من العين المؤجرة بدعوى مستعجلة ) مصر الوطنية مدني ) قديم ( ويحق بناء على ذلك البائع أن يخر  
مةةدني  1234( . وقةةد اسةةتندت المحكمةةة فةةي حكمهةةا هةةذا علةةى تعليقةةات داللةةوز علةةى المةةادة  224ص 119رقةةم  2المحامةةاة  1821

. والغريةب أن المحكمةة لةم  11 فقةرة – 11فقةرة  8مدني فرنسةي فقةرة  1219والتعليقات على المادة  22فقرة  – 24فرنسي فقرة 
مةةدني قةةديم ( ، وهةةو يقضةةي صةةراحة بوجةةوب إعطةةاء ميعةةاد  321 – 498/323تنظةةر الةةنص الصةةريح  فةةي التقنةةين المصةةري ) م
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ء ثالثة أش ر ، وفي اهنماكن غير المؤثثة يجب التنبيه باإلخالء في ميعاد ش ر ن ، وفي غير ذلك من اهنشيا
يجب التنبيه باإلخالء في ميعاد ش ر والحد ، بحيث ال تز د مدة التنبيه باإلخالء في جميع اهنحوال على نصف 

المدة المعينة في عقد اإليجار . فإذا كان اإليجار واقًعا على أرض زراعية مثاًل وكانت مدته سنة ، وبيعت 
تأجر باإلخالء في ثالثة أش ر ، فيكون قد اهنرض بعد ش ر ن ، فإن المشتري يجب عليه أن ينبه على المس

. وقد قدما  أنه لو بيعت  ( 00045) انقضت خمسة أش ر من المدة اهنصلية لإليجار عندما يخلي المستأجر اهنرض
اهنرض بعد عشرة أش ر ، كان من مصلحة المالك الجديد أن يتمسك باإليجار ، فيخلي المستأجر اهنرض بعد 

 . ( 00046) ش ر ن بداًل من ثالثة أش ر

وإذا كان اإليجار غير معين المدة ، وكانت اهنجرة تدفع كل ش ر ، فإن مدة اإليجار تكون ش ًرا فش ر 
إلى أن ينبه أحد الطرفين على اآلخر باإلخالء في ميعاد نصف ش ر . فلو بدأ اإليجار في أول سبتمبر ، وبيعت 

المستأجر باإلخالء في ميعاد نصف ش ر .  من سبتمبر ، وجب على المالك الجديد أن ينبه على 20العين في 
من أكتوبر . ولو أن  1من سبتمبر ، كان على المستأجر أن يخلي العين في  20فإذا نبه عليه باإلخالء في 

سبتمبر ، لكان على المستأجر أن  20العين لم تبع ، وكان المؤجر هو الذي نبه على المستأجر باإلخالء في 
من سبتمبر ال يعتبر صالًحا إلن اء  20منه ؛ هنن التنبيه الحاصل في  1ال في يخلي العين في آخر أكتوبر 

اإليجار إال في آخر الش ر التالي أي في آخر أكتوبر ، إذ يكون اإليجار قد امتد طوال ش ر أكتوبر ما دام 
 . ( 00047) منه 20سبتمبر بل حصل في  11التنبيه لم يحصل في 

لعين ، وهي المدة المحددة بميعاد اإلخالء على النحو الذي بيناه فيما وفي المدة التي يبقاها المستأجر با
تقدم ، يكون اإليجار سارً ا بأجرته وشروطه فيما بين المالك الجديد والمستأجر . ذلك أن تقييد القانون للمالك 

                                                                                                                                                                    

لإلخالء إذا أراد المشتري إخرا  المستأجر ، بل طبقت التقنين الفرنسي وليس فيه هذا النص ، مع الفر  الظاهر بين التقنةين ، ومةع 
 321تقنين الفرنسي نفسه من يقول بوجوب إعطاء ميعاد لإلخالء في هذه الحالةة كمةا أسةلفنا القةول ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة أن في ال

 ( . 2هامل  191ص

( ويشترط أال يكون هناك محصول قائم  في األرض لم يحصد ، وإال فللمستأجر الحق في البقةاء إلةى حةين انتهةاء حصةد  11131) 
 ( . 294ص 44م 1821إبريل سنة  21 – 239ص 19م 1989إبريل سنة  13 المحصول ) استئناف مختلط

 . 131( انظر آنفًا فقرة  11131) 

اإليجةار  2دي هلةتس  – 2132ص 12م 1892مةايو سةنة  8 – 89ص 8م 1981ديسةمبر سةنة  49( استئناف مختلط  11132) 
جرة ، بأن كانت مدة اإليجار لم تبدأ أو بأن كانت وإذا كان المستأجر لم يشغل العين المؤ – 321اإليجار للمؤلف فقرة  – 211فقرة 

قةد بةدأت ولكةن المسةتأجر لةم يضةع يةده علةى العةين ، فقةد ال يكةون هنةاك معنةى إلعطةاء المسةتأجر ميعةاًدا لإلخةالء ، مادامةت العةةين 
هةذه الحالةة بةاإلخالء ( . فإذا نبه المالةك الجديةد علةى المسةتأجر فةي  1هامل 191ص 321فقرة  11المؤجرة خالية بالفعل ) بيدان 

فوًرا ، ولم تكن هناك مصلحة جدية للمستأجر في أن يمنح ميعاًدا لإلخالء كان التنبيه صحيًحا . ومن ثم يجوز للمستأجر أن يعترض 
ثةم على اإلخالء الفوري ، إذا كان الميعاد الذي يمنحه إياه القانون لإلخالء طويالً بحي  تكون له مصلحة جديةة فةي أن يشةغل العةين 

سةليمان  – 2هةامل 111ص 428يخليها بعد انقضاء هذه المدة ، وهذا نادر الوقوع في العمل ) قارن عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة 
 ( . 284ص 213عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 41عبد المنعم البدراوي ص – 121ص 299مرقس فقرة 
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الجديد محل المؤجر في الجديد بميعاد التنبيه باإلخالء معناه استبقاء اإليجار طول هذا الميعاد ، مع حلول المالك 
حقوقه والتزاماته على الوجه الذي بيناه من قبل . وال تختلف الحالة هنا عن حالة ما إذا كان اإليجار ينصرف أثره 
إلى المالك الجديد ، فيجب على هذا اهنخير احترامه و حل محل المؤجر فيه ، إال في شيء واحد هو مدة اإليجار 

ي اإليجار إال بعد انقضاء مدته اهنصلية ، أما في الحالة التي نحن بصددها فينت ي . ففي الحالة اهنخيرة ال ينت 
اإليجار بانقضاء ميعاد التنبيه باإلخالء . ولذلك أمكن أن يقال إن اإليجار في الحالة التي نحن بصددها يصبح 

اص أن اهنجرة التي . و ترتب على ذلك بوجه خ ( 00048) إيجاًرا غير معين المدة بالنسبة إلى المالك الجديد
تستحا على المستأجر في ميعاد اإلخالء تكون مضمونة بامتياز المؤجر بالحا في الحبس وبحا توقيع الحجز 

 . ( 00049) التحفظي

 نص قانوني  : –عالقة المؤجر بالمستأجر األصلي  -549

انتقلت إليه ملكية العين  فإذا نبه ) من»من التقنين المدني على ما يأتي  601تنص الفقرة الثانية من المادة  
المؤجرة ( على المستأجر باإلخالء قبل انقضاء اإليجار ، فإن المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعو ًضا ما لم 

يتفا على غير ذلك . وال يجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد أن يتقاضى التعو ض من المؤجر أو ممن انتقلت 
 . ( 00051) «و بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء ب ذا التعو ضإليه الملكية نيابة عن المؤجر أ

                                                 

نسي ، ففيه اإليجار  ير معين المدة ينتهي بالتنبيةه بةاإلخالء ويصد  هذا القانون الفر – 383ص 141فقرة  11( بيدان  11139) 
 مدني فرنسي . 1241في الميعاد الذي يحدده العرف ، وال تتحدد المدة بفترة دفع األجرة كما في التقنين المصري  : ا نظر م

بطريةق الشةراء مةن شةخص إلةى  ( ومع ذلك فقد قضى ، في عهد التقنين المدني القديم ، بأن انتقال ملكية العين المةؤجرة 11138) 
آخر يفسخ اإلجارة بالنظر للمالك الجديد ، على أن ذلك ال يمنعه من المطالبة باألجرة المسةتحقة السةابقة ، ولكنةه مةن جهةة أخةرى ال 

 1891سبتمبر سنة  21يخول له حق إيقاع الحجز التحفظي من أجل المبلغ المطالب به ما دام اإليجار قد صار مفسوًخا ) الموسكي 
 ( . 49ص 12الحقو  

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنةين  999/2: ورد هذا النص في المادة   تاريخ النص(  11119) 
المدني الجديد . وأدخلت عليه لجنة المراجعة تعديالت لفظية فأصبح مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصةار رقمةه 

) مجموعةةة  191/2، مجلةةس الشةةيوخ تحةةت رقةةم  141/2فةةي المشةةروع النهةةائي . ووافةةق عليةةه مجلةةس النةةواب تحةةت رقةةم  141/2
 ( . 181ص – 198ص 3األعمال التحضيرية 

وفةةي الحالةةة المةةذكورة »، وكانةةت تجةةري علةةى الوجةةه اآلتةةي  :  322 – 489/321ويقابةةل هةةذا الةةنص فةةي التقنةةين المةةدني القةةديم 
ن يكلفون بالخرو  مع وجود سندات اإليجار بأيديهم يستحقون أخذ التضمينات الالزمة مةن المةؤجر إال إذا وجةد شةرط للمستأجر الذي

يخالف ذلك . وال يجوز إخرا  المستأجر إال بعد إعطائه التضمنيات الالزمة من المؤجر أو مةن المشةتري عةن المةؤجر المةذكور أو 
 ام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .وأحك« . ) إعطائه ك فيالً بها يكون كفؤاً 

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى  :

 ) مطابق ( . 122/2م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 193/2م التقنين المدني الليبي

 ( . 1939انظر عباس حسن الصراف فقرة  –: ) موافق   292/2م التقنين المدني العراقي

 ال مقابل ، فتسري القواعد العامة .  تقنينات الموجبات والعقود اللبناني
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إلى جانب الضمان الذي أعطاه إياه قبل متلقي  –و تبين من هذا النص أن القانون أعطى للمستأجر 
( التزام  1ضمانين آخر ن قبل المؤجر ، وهما  : )  –الملكية من وجوب التنبيه باإلخالء في الميعاد القانوني 

 ( حا المستأجر في حبس العين حتى يتقاضى هذا التعو ض . 2يدفع له تعو ًضا . )  المؤجر بأن

وإذا كان الضمان اهنول قبل متلقي الملكية ال يستخلص في يسر من القواعد العامة ، فإن الضمانين 
الشك فعاًل اآلخر ن قبل المؤجر يمكن استخالص ما من هذه القواعد . ولكن النص جاء ليز ل الشك ، وقد قام هذا 

في التقنين المدني الفرنسي حيث ال يوجد نص يواجه حالة عدم نفاذ اإليجار في حا متلقي الملكية ، غذ 
مدني فرنسي إنما تواجه حالة اشتراط المؤجر على المستأجر في عقد اإليجار  1411 – 1411نصوص المواد 

 . ( 00050) الخروج من العين إذا هي بيعت

ير إلي ا ، والتي يمكن استخالص الضمانين اآلخر ن من ا ، هي القواعد المتعلقة والقواعد العامة التي نش
مدني ( . فقد قدمنا أن  216/1مدني ( وبالحا في الحبس ) م 142/2بضمان االستحقاق في عقد اإليجار ) م

ار قائًما ينتج جميع انتقال ملكية العين المؤجرة ال ين ي اإليجار فيما بين المؤجر والمستأجر ، بل يبقى هذا اإليج
 . ( 00052) آثاره في عالقة أحدهما اآلخر

ولما كان متلقي الملكية ينزع العين المؤجرة من المستأجر قبل انقضاء مدة اإليجار ، إذ هو ال يلتزم 
بإبقاء المستأجر في العين إال في ميعاد التنبيه باإلخالء كما قدمنا و نقضي هذا الميعاد عادة قبل انقضاء مدة 

يجار ، فإن المستأجر ليس أمامه إال أن يرجع بضمان االستحقاق على المؤجر بموجب عقد اإليجار ذاته الذي اإل
مدني ، جزاء لضمان االستحقاق ، بأنه  142/2. وتقضي المادة  ( 00053) ال يزال قائًما بين ما ومنتًجا لجميع آثاره

                                                 

من التقنين المدني الفرنسي ، وهةي التةي تواجةه حالةة مةا إذا كةان لةيس لإليجةار تةاريخ ثابةت  1219( ولم تعرض المادة  11111) 
لذي يستحق للمستأجر علةى المةؤجر ، واقتصةرت علةى ذكةر أن المسةتأجر ال يرجةع سابق على التصرف الناقل للملكية ، للتعويض ا

 – 1283فقةرة  1على متلقي الملكية بتعويض ما . فذهب رأي إلةى أن المسةتأجر ال يرجةع بتعةويض علةى المةؤجر ) بةودري وفةال 
الرأي بالراجح ، إلى رجوع ( . وذهب رأي آخر ، وهو  839ص 138فقرة  19بالنيول وريبير  – 383ص 141فقرة  11بيدان 

 418فقةرة  1أوبةري ورووإسةمان  – 431فقةرة  19هيةك  – 424وفقةرة  411فقرة  1المستأجر على المؤجر بالتعويض ) جيوار 
( . والقةةائلون  189فقةةرة  Louageلفةةظ  4أنسةةيكلوبيدي داللةةوز  – 1992فقةةرة  2كةةوالن وكابيتةةان ودىالمورانةةديير  – 299ص

مةدني  1232 – 1231لمؤجرة بالتعويض يطبقون القواعد العامة في تقدير التعويض ، وال يطبقون المةواد برجوع المستأجر على ا
فرنسي التي تقدر التعويض بطر  خاصة في حالة وجود شةرط يقضةي علةى المسةتأجر بةإخالء العةين عنةد بيعهةا . وهةؤالء يقولةون 

مةدني التةي تقةرر هةذا الحةق  1238واعةد العامةة ، وقياًسةا علةى المةادة أيًضا بحبس المسةتأجر للعةين السةتيفاء التعةويض ، تطبيقًةا للق
 ( . 423فقرة  1صراحة في حالة وجود شرط يقضي على المستأجر بإخالء العين عند بيعها ) عكس ذلك جيوار 

 . 132وفقرة  131( انظر آنفًا فقرة  11112) 

المالك الجديد ، ونفرضه مشتريًا ، رجع هةذا علةى المةؤجر ويالحظ أنه إذا نفذ اإليجار في حق  – 222( انظر آنفًا فقرة  11114) 
( . وإذا لةم ينفةذ اإليجةار فةي حةق المالةك الجديةد ، رجةع المسةتأجر  131بضان استحقا  المبيع كما رأينا فيما تقدم ) انظر آنفًا فقةرة 

لنفسه ، إما في عقد اإليجةار باشةتراطه على المؤجر بضمان استحقا  العين المؤجرة كما نرى هنا . فاألولى إذن بالمؤجر أن يحتاط 
 على المستأجر الخرو  من العين إذا بيعت ، وإما في عقد البيع باشتراطه على المشتري نفاذ اإليجار في حقه .
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حرم المستأجر فعاًل من االنتفاع الذي له بموجب عقد اإليجار ، جاز له تبًعا للظروف أن يطلب الفسخ أو »إذا 
 والمستأجر هنا قد حرم من االنتفاع بالعين المؤجرة فيما بقي« . إنقاص اهنجرة مع التعو ض إن كان له مقتض

، مع التعو ض عن حرمانه من االنتفاع بالعين هذه  ( 00054) من مدة اإليجار ، فيتعين في هذه الحالة فسخ العقد
المدة . وهذا ما لم يوجد اتفاق بين المؤجر والمستأجر ، في عقد اإليجار أو في اتفاق الحا ، على أال  يلتزم 

) لمستأجر من العين المؤجرة قبل انقضاء مدة اإليجاراهنول بدفع تعو ض للثاني في حالة إخراج المالك الجديد ل

. فإذا لم يوجد هذا االتفاق ، وجب التعو ض . ومسئولية المؤجر عن التعو ض مسئولية عقدية سبب ا عقد  ( 00055
اإليجار القائم بينه وبين المستأجر . و قدر التعو ض مسئولية عقدية سبب ا عقد اإليجار القائم بينه وبين 

و قدر التعو ض وفًقا للقواعد العامة ، فيعوض المؤجر المستأجر عن اهنضرار التي لحقت به ، كما  المستأجر .
إذا اضطر أن يستأجر عيًنا  في المدة الباقية بأجرة أكبر ، وكما إذا كان يباشر تجارة أو م نة في العين المؤجرة 

نتقال إلى ج ة ذات صقع أقل بالنسبة إلى فتوقف عن مباشرت ا مدة بسبب انتقاله من العين ، أو اضطر إلى اال
التجارة أو الم نة التي يباشرها . وللمستأجر الحا في طلب تعو ض من المؤجر ، سواء أكان هذا اهنخير سيئ 

. وال تأثير لسوء نيته إال في  ( 00056) النية أي يعلم مقدًما أنه سيتخلي عن ملكية العين المؤجرة أم كان حسن النية
، فإنه إذا كان سيئ النية يكون مسئواًل عن تعو ض جميع اهنضرار المباشرة ولو كانت غير  مقدار التعو ض

متوقعة الحصول ، فيتقاضى تعو ًضا عما يصيب بضاعته من تلف عند نقل ا ، وما يتسبب عن تلف البضاعة 
اهنضرار المباشرة غير من عدم استطاعته الوفاء بالتزاماته لعمالئه فيرجعون عليه بالتعو ض ، وما إلى ذلك من 

 . ( 00057) المتوقعة الحصول

                                                 

 . 222( انظر آنفًا فقرة  11113) 

أ عةن المسةتأجر أنةه بةاع ( ويقع هذا االتفا  باطالً إذا كان المؤجر قد باع العين قبةل أن يؤجرهةا ، ثةم أجرهةا وأخفةى نشة 11111) 
 ( . 223مدني وانظر آنفًا فقرة  129العين ) م

( وقد يصل حسن النية بالمؤجر إلى حد أنه عندما يعرض لةه أن بيةع العةين المةؤجرة يبةادر إلةى إخطةار المسةتأجر حتةى  11111) 
ون بيده . فإذا قصر المستأجر ، بالر م مةن يجعل اإليجار ثابت التاريخ ، هذا إذا لم يقم هو بإثبات تاريخ اإليجار في النسخة التي تك

أن المؤجر أخطره بعزمه على بيع العةين المةؤجرة ، فةي إثبةات تةاريخ اإليجةار ، جةب تقصةيره مسةئولية المةؤجر ، فةال يرجةع علةى 
ذا عقده  ير المؤجر بتعويض إذا بيعت العين وأخرجه المشتري منها . أما إذا باع المؤجر العين دون أن يخطر المستأجر ، وكان ه

ثابت التاريخ ، فال يعتبر في األصل أن عدم إثباته لتاريخ عقده مع تمكنةه مةن ذلةك تقصةير يجةبو مسةئولية المةؤجر عةن التعةويض ) 
عبةد المةنعم فةر  الصةدة  – 311ص 111منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 2هامل  114ص 449عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

 42هةامل  418فقةرة  1أوبري ورووإسمان  – 839ص 138فقرة  19ك بالنيول وريبير وانظر عكس ذل – 281ص 214فقرة 
أنسةيكلوبيدي  – 1992فقةرة  2كوالن وكابيتةان ودىالمورانةديير  – 1هامل  923ص 2122فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  –

( . على أنه قامت ظروف تجعل المستأجر يتوقع أن يبيةع  123ص 299سليمان مرقس فقرة  – 189فقرة  Louageلفظ  4داللوز 

المؤجر العين ، ولم يحتط بالر م من ذلك فيثبت تاريخ عقد  اإليجار ، جاز أن يعتبر هذا منةه تقصةيًرا يخفةف مةن مسةئولية المةؤجر 
 عن التعويض أو يمحوها .

 . 218وفقرة  222( انظر آنفًا فقرة  11112) 
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ولما كان التعو ض المستحا للمستأجر على النحو الذي قدمناه ديًنا في ذمة المؤجر بسبب فسخ اإليجار 
قبل انت اء مدته ، وكان المستأجر من ج ة أخرى ملتزًما بأن يرد العين المؤجرة إلى المؤجر أو إلى خلفه المالك 

اإليجار كذلك ، ف ناك إذن التزامان متقابالن ، مرتبطان فيما بين ما إذ كل من ما نشأ عن  الجديد بسبب فسخ
فسخ اإليجار ، وقد ترتب أحدهما على اآلخر إذ أن التزام المؤجر بالتعو ض قد ترتب على التزام المستأجر بالرد 

، حتى يستوفي من المؤجر التزامه م  . فيجوز إذن للمستأجر أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين ، فيحبس ا
مدني فيما قدمنا  601/2. ومن هنا جاء حا الحبس الذي نصت عليه المادة  ( 00058) المؤجر التزامه بالتعو ض

ال يجبر المستأجر على اإلخالء إال بعد أن يتقاضى التعو ض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه »، إذا قضت بأنه 
وليس هذا النص إال تطبيًقا « . بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء ب ذا التعو ضالملكية نيابة عن المؤجر أو 

لكل من »مدني ، وتنص على أن  216تشر عًيا للقاعدة العامة في الحبس التي وردت في الفقرة اهنولى من المادة 
تب عليه بسبب التزام المدين التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام متر 

وهذا الحا في الحبس ليس نافًذا « . ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقدم بتقديم تأمين كاف  للوفاء بالتزامه هذا
فحسب في حا المؤجر ، بل هو نافذ أيًضا في حا الخلف الخاص للمؤجر وهو المالك الجديد . والقاعدة العامة  

حتج به على الخلف الخاص إذا كان حا هذا الخلف قد ثبت على العين قبل ثبوت الحا في الحبس تقضي بأال  ي
. وهنا ثبت للمالك الجديد ، وهو الخلف الخاص للمؤجر ، حقه في العين المؤجرة قبل ثبوت  ( 00059) في الحبس

تقال ملكية الحا في الحبس ، هنن حا المستأجر في التعو ض فالحبس لم يثبت إال بعد فسخ اإليجار بسبب ان
العين المؤجرة ، فحا المالك الجديد في العين الثابت بالتصرف الناقل للملكية سابا على حا المستأجر في 

مدني ، كما رأينا ،  601/2الحبس على المالك الجديد ، وإنما يحتج به على المؤجر وحده . ولكن نص المادة 
لجديد حتى يؤدي الغرض منه ، فيكون هذا النص في جعل لحا في الحبس هنا نافًذا استثناء في حا المالك ا

هذه الناحية وحدها ليس تطبيًقا للقواعد العامة بل هو استثناء من ا ، أما في جميع النواحي اهنخرى فالنص كما 
 . ( 00061) قدمنا ليس إال تطبيًقا للقواعد العامة

العين المؤجرة عن المؤجر  مدني ، فيما قدمنا ، أن حا المستأجر في حبس 601/2و تبين من المادة 
وعن المالك الجديد ينقضي ، و جب على المستأجر إخالء العين فوًرا وتسليم ا للمالك الجديد بعد انقضاء الميعاد 

( إذا دفع المؤجر للمستأجر  1المعطى في التنبيه على النحو الذي بيناه ، في اهنحوال الثالث اآلتية  : ) 
                                                 

 . 138فقرة  2وقارن الوسيط  –مدني  231/1( انظر م 11119 )

 . 123فقرة  2( الوسيط  11118) 

( إلى أن الحق فةي الحةبس يجةوز االحتجةا  بةه علةى الخلةف الخةاص  1318فقرة  2( ويذهب بعض الفقهاء ) جورسان  11119) 
ين المةؤجرة علةى المالةك الجديةد مجةرد ولو كان حقه متقدًما على الحق في الحبس ، ومن ثم يجعل نفاذ حق المسةتأجر فةي حةبس العة

 ( . 1وهامل  1111ص 138فقرة  2تطبيق لهذه القاعدة ال استثناء منها ) انظر  في ذلك الوسيط 
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دفع المالك الجديد للمستأجر التعو ض المستحا ، وفي هذه الحالة يرجع المالك ( إذا  2التعو ض المستحا . ) 
(  9الجديد على المؤجر بما دفعه للمستأجر وفًقا لقواعد اإلثراء بال سبب ، إذ أنه وفي عنه ديًنا مستحًقا عليه . ) 

) يفاء التعو ض المستحاإذا حصل المستأجر على تأمين كاف  من المؤجر أو من المالك الجديد ، يكفل له است

. والتأمين قد يكون كفالة أو رهًنا أو نحو ذلك ، القاضي هو الذي يبت فيما إذا كان التأمين المقدم كافًيا  ( 00060
 .  ( 00062) عند الخالف في ذلك

والظاهر أ المستأجر يدفع اهنجرة التي كان يدفع ا قباًل عن المدة التي يبقى في ا بالعين حابًسا ل ا 
التعو ض ما دام ينتفع ب ا ، وإن كان هناك وجه للقول بأنه في هذه المدة يعد باقًيا في العين بال عقد  الستيفاء

 . ( 00063) هنن اإليجار قد فسخ و جب عليه إذن دفع أجرة المثل

 انتهاء اإليجار بالعذر الطارئ  -المبحث الثاني

 المبدأ العام وتطبيقاته التشريعية  : -551

مبدأ عاًما في انت اء اإليجار بالعذر الطارئ ، وطبا هذا المبدأ تطبيًقا  608في المادة  وضع التقنين المدني 
تشر عًيا في بعض حاالت خاصة . على أن المبدأ العام ذاته الذي قرره المشرع في عقد اإليجار هو بدوره تطبيا 

دني في النظر ة العامة للعقد ، كما م 114/2تشر عي للمبدأ اهنعم في نظر ة الحوادث الطارئة التي قررت ا المادة 
 سنرى .

ونبحث  : ) أواًل ( المبدأ العام في انت اء اإليجار بالعذر الطارئ . ) ثانًيا ( التطبيقات التشر عية المختلفة 
 التي أوردها المشرع ل ذا المبدأ العام .

 

                                                 

 . 121ص 19رقم  41المجموعة الرسمية  1843مارس سنة  13( دمياط الجزئية  11111) 

 . 194فقرة  2( الوسيط  11112) 

 . 321( انظر في ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  11114) 
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 المبدأ العام في انتهاء اإليجار بالعذر الطارئ  -المطلب األول

 قانونية  : نصوص  -550

العقد قبل انقضاء مدته إذا جدت ظروف خطيرة غير  -1»من التقنين المدني على ما يأتي  :  608تنص المادة 
متوقعة من شأن ا أن تجعل تنفيذ اإليجار من مبدأ اهنمر وفي أثناء سر انه مرهًقا ، على أ ن يراعى من يطلب 

 « .، وعلى أن يعرض الطرف اآلخر تعو ًضا عادالً  169مادة إن اء العقد مواعيد التنبيه باإلخالء المبينة بال

فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إن اء العقد ، فال يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى  -2»
 . ( 00064) «يستوفي التعو ض أو يحصل على تأمين كاف  

قرر حكًما جديًدا فإنه ال يسري إال وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولما كان النص مستحدًثا ي
، أما العقود التي أبرمت قبل ذلك فتسري علي ا  1111أكتوبر سنة  11على عقود اإليجار المبرمة ابتداء من 

 أحكام التقنين المدني القديم حيث ال يجيز العذر الطارئ بوجه عام إن اء اإليجار قبل انقضاء مدته .

وفي التقنين  – 141ية العربية اهنخرى  : في التقنين المدني السوري مو قابل النص في التقنينات المدن
وال مقابل له في تقنين الموجبات  – 412و 410وفي التقنين المدني العراقي المادتين  – 604المدني الليبي م
 . ( 00065) والعقود اللبناني

                                                 

مةن المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يقةارب مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  912: ورد هذا النص في المادة   تاريخ النص(  11113) 
ألن هةذا هةو « اإلنهةاء»الةذي كةان وارًدا فةي المشةروع التمهيةدي لفةظ « الفسةخ»المدني الجديد . وفي لجنة المراجعةة اسةتبدل بلفةظ 

فةةي الفقةةرة األولةةى اسةةتكماالً للشةةروط « ظةةروف خطيةةرة»بعةةد عبةةارة «  يةةر متوقعةةة»عبةةارة  المعنةةى المقصةةود بالفسةةخ ، وأضةةيفت
الواجبة ، ال زيادة في اإليضاح فحسب كما هو مذكور في مجموعة األعمال التحضيرية ، وأدخلت بعض تعةديالت لفظيةة ، فأصةبح 

فةي المشةروع النهةائي . ووافةق عليةه مجلةس  142رقمةه النص بعد ذلك مطابقًا لما استقر عليه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وصةار 
 ( . 199ص 182ص 3) مجموعة األعمال التحضيرية  199ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  141النواب تحت رقم 

 التقنينات المدنية العربية األخرى  :(  11111) 

 ) مطابق ( . 121م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 192م التقنين المدني الليبي

: من استأجر حانوتًا ، ثم عرض للبيع والشراء كساد ، فليس له أن يفسخ العقد أو أن يمتنةع عةن دفةع   289م لتقنين المدني العراقيا
 األجرة .

إذا كان اإليجار محدد المدة ، جاز لكل من المتعاقةدين أن يطلةب فسةخ العقةد قبةل انقضةاء مدتةه إذا حةدثت ظةروف مةن  -1:   282م
تنفيذ اإليجار من مبدأ األمر أو في أثناء سريانه مرهقًا ، علةى أن يراعةى مةن يطلةب الفسةخ مواعيةد التنبيةه بةاإلخالء شأنها أن تجعل 
فةةإذا كةةان المةةؤجر هةةو الةةذي يطلةةب الفسةةخ ، فةةال يجبةةر  -2وعلةةى أن يعةةوض الطةةرف اآلخةةر تعويًضةةا عةةادالً .  231المبينةةة بالمةةادة 

 تعويض أو حتى يحصل على تأمين كاف .المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي ا ل

 ( . 1922فقرة  – 1911انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري 

إن : ال مقابل ، فتطبق القواعد العامة ، وهذه تقضةي بعةدم جةواز إنهةاء اإليجةار للعةذر الطةارل ، فة  تقنين الموجبات والعقود اللبناني
 هذا سبب النتهاء اإليجار البد في تقريره من نص . 
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ه المادة مبدأ خطيًرا هـو وضعت هذ»وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في صدد هذا النص  : 
فسخ اإليجار بالعذر وهو مبدأ مأخوذ م الشر عة اإلسالمية ، وهو في الوقـت ذاتـه تطبيـا هـام لمبـدأ الحـوادث غيـر 

. وما تقوله المذكرة اإليضاحية في هذا الشأن صحيح ، فـالنص الـذي نحـن بصـدده هـو تطبيـا  ( 00066) «المتوقعة
مــدني فــي النظر ــة  114ث الطارئــة التــي قررت ــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة تشــر عي فــي عقــد اإليجــار لنظر ــة الحــواد

ومع ذلك إذا طرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة لـم يكـن فـي الوسـع توقع ـا وترتـب »العامة للعقد في العبارات اآلتية  : 
ي دده بخسـارة فادحـة على حدوث ا أن تنفيذ االلتزام التعاقدي ، وإن لم يصبح مستحياًل ، صار مرهًقا للمدين بحيث 

، جاز للقاضي تبًعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد االلتزام المرها إلى الحد المعقـول . و قـع 
. واخــــتالف هــــذا لــــنص العــــام عـــن تطبيقــــه التشــــر عي فــــي بعــــض  ( 00067) «بـــاطاًل كــــل اتفــــاق علــــى خــــالف ذلـــك

د فـي عقـد اإليجـار تطبيًقـا تشـر عًيا للـنص العـام . فـاالختالف التفصيالت ال يمنع إطالًقا من أن يكـون الـنص الـوار 
محصور في مسألتين  : لم يشترط النص الوارد في عقد اإليجار بخالف النص العام أن يكون الحادث االستثنائي 
عاًمــا ، وأجــاز الــنص بخــالف الــنص العــام أيًضــا إن ــاء اإليجــار ولــم يقتصــر  علــى رد االلتــزام المرهــا إلــى الحــد 

لمعقــول . فــالنص الــوارد فــي عقــد اإليجــار قــد وســع مــن نظر ــة الحــوادث الطارئــة ، ولــذلك كــان تطبيًقــا تشــر عًيا لــم ا
يلتـزم حــدود المبــدأ المطبـا . ولــيس بــدًعا أن يخـرج التطبيــا التشــر عي علـى المبــدأ العــام  فـي بعــض التفصــيالت ، 

اإليجار إلى المالك الجديد ، فقد انعقد اإلجمـاع علـى أ  وقد رأينا ذلك في انتقال ملكية العين المؤجرة وانصراف أثر
ن هذا الحكم ليس إال تطبيًقا تشر عًيا النصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص ، ولم يمنع من ذلك أن هذا التطبيا 
التشر عي لمبدأ سبا للمشرع أن قرره مبـدأ عاًمـا قـد يكـون الغـرض منـه بالضـبط هـو إدخـال بعـض التعـديالت علـى 

مبدأ العام ، ومن أجل ذلك يعمد المشـرع بمـا لـه مـن سـلطان إلـى تطبيـا المبـدأ تطبيًقـا تشـر عًيا وال يتركـه لتطبيـا ال
الفقــه والقضــاء . علــى أن المســألتين اللتــين يخــالف في مــا الــنص الــوارد فــي عقــد اإليجــار الــنص العــام فــي نظر ــة 

را مـن طبيعـة النظر ـة العامـة حادثًـا عاًمـا ، مسـألة الحوادث الطارئة ليست بذات خطـر ، ولـيس مـن شـأن ما أن يغيـ
                                                 

وقد ورد في تقنةين االلتزامةات السويسةري نصةان يجيةزان إنهةاء اإليجةار  – 189ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11111) 
سةتلهم الفقةه بالعذر الطارل قريبان من نص التقنين المصري ، ومنهما اقتبس هذا النص مةن ناحيةة الصةيا ة ، وإن كةان الةنص قةد ا

إذا عينت مدة إيجار العقار ، جاز لكل من المتعاقدين فسخ اإليجار  218اإلسالمي من ناحية المبدأ . والنصان المشار إلهيما هما  : م
تجعةل تنفيةذ اإليجةار مةن مبةدأ األمةر أو فةي أثنةاء  ( circonstances graves) قبةل انقضةاء هةذه المةدة إذا جةدت ظةروف خطيةرة 

، هةةذا مةةع مراعةةاة أن يعطةةي الطةةرف الةةذي يريةةد الفسةةخ للطةةرف اآلخةةر المواعيةةد القانونيةةة  ( intolerable) محتمةةل سةةريانه  يةةر 
سةنة أو أكثةر ، فةالتعويض الةذي يعطيةه المسةتأجر للمةؤجر أو  رالالزمة لإلخالء وأن يعوضه تعويًضا كامالً . وإذا كانت مدة اإليجةا

ستة أشهر . وال يجبر المستأجر علةى إخةالء العةين إال إذا اسةتوفى التعةويض المسةتحق المؤجر للمستأجر ال يجوز أن يقل عن أجرة 
وعةدلت طريقةة اسةتغاللها بسةبب  ( reunion parcellaire) إذا كانةت األراضةي المةؤجرة مجموعةة أجةزاء متفرقةة  – 281له . م

هايةة السةنة الجاريةة ، ويةتم الفسةخ دون تعةويض . انظةر ، فلكل من المتعاقدين أن يفسخ اإليجةار عنةد ن ( notable) ذلك تعديالً بينًا 

 من هذا التقنين فيما يتعلق بإيجار االستغالل . 281ا المادة أيضً 

) ولكةن انظةر  412ص 242عبد المنعم فر  الصدة فقةرة  – 149ص 292( انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة  11112) 
 . 239منصور مصطفى منصور فقرة  – 121عبد المنعم البدراوي ص – 444 وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة –(  418فقرة 
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مدني خالًي من هذا الشرط ، وجاء التقنينان  114/2يختلف في ا النظر . فقد كان المشروع التم يدي لنص المادة 
خــاليين  –وهمــا التقنينــان اللــذان ســبقا التقنــين المصــري فــي تقر ــر نظر ــة الحــوادث الطارئــة  –البولــوني واإليطــالي 

ا من هذا الشرط . وقد أضيف الشرط  في التقنين المصري في لجنة المراجعة ، تضـييًقا مـن نطـاق النظر ـة . أيًض 
فليس الشرط إذن من مستلزمات نظر ة الحوادث الطارئة ، وإذا كان المشرع المصري قد أغفله عند تطبيا النظر ـة 

د المشـرع ف ـي أن الصـواب فـي هـذا الرجـوع . على عقد اإليجار فليس ذلك إال رجوًعا هنصـل النظر ـة فـي عقـد وجـ
والمسألة الثانية ، وهي االقتصار في النظر ة العامة على رد االلتزام المرهـا إلـى الحـد المعقـول دون إن ـاء العقـد ، 
هي أيًضا محل للنظر ، إذ أن كـاًل مـن التقنـين البولـوني والتقنـين اإليطـالي يجيـز فسـخ العقـد فـي النظر ـة العامـة ، 

. علـى أن القـول بـأن الـنص الـوارد  ( 00068) المسألة هي أيًضا ليست مـن مسـتلزمات نظر ـة الحـوادث الطارئـة ف ذه
ف ي عقـد اإليجــار يجيـز ، خالًفــا للنظر ـة العامــة ، إن ـاء اإليجــار وال يقتصـر علــى رد االلتـزام المرهــا إلـى الحــا 

لمرهـا أن يتحلـل مـن العقـد دون أن يتحمـل المعقول ، ليس صحيًحا . فالمشرع فـي عقـد اإليجـار لـم يجـز للطـرف ا
نصــيبه مــن الخســارة ، إذ هــو أوجــب علــى هــذا الطــرف أن يراعــي المواعيــد القانونيــة للتنبيــه بــاإلخالء وأن يعــوض 
الطــرف اآلخــر تعو ًضــا  عــاداًل . ففــي مراعــاة المواعيــد القانونيــة للتنبيــه بــاإلخالء إبقــاء لعقــد اإليجــار فــي جــزء مــن 

وما انقضـى مـن المـدة قبـل طـروء العـذر إلـى أن يسـتغرق مـن المـدة اهنصـلية نسـبة كبيـرة ، وفـي مدته قد يصل هو 
اإللزام بالتعو ض العادل استكمال لتحميل الطرف المرها نصيبه من الخسارة . فيكون الجزاء الذي وضعه المشرع 

د االلتـزام ا لمرهـا إلـى الحـد في النص الوارد في عقد اإليجار هو نفس الجزاء الـذي وضـعه  فـي الـنص العـام  : ر 
 المعقول ، وتحميل كل من الطرفين نصيبه العادل من لخسارة .

وليس النص الوارد في عقد اإليجار هو التطبيا التشر عي الوحيد للنظر ة العامة ، بل ورد في التقنين 
 . ( 00069) العامةالمدني تطبيقات تشر عية أخرى ، أدخلت هي أيًضا بعض تعديالت تفصيلية على النظر ة 

مدني السالف الذكر أن هناك شروًطا يجب توافرها النطباق النص ، وأن  608و خلص من نص المادة 
 هناك جزاء يترتب إذا ما توافرت هذه الشروط . فنبحث كاًل من هذين اهنمر ن .

                                                 

 وما بعدها . 313فقرة  1( انظر في كل ذلك الوسيط  11119) 

واسةتحد  القةانون الجديةد نصوًصةا أخةرى ، سةبقت »( وقد كتبنا في الجزر األول من الوسيط في هذا الصدد ما يأتي  :  11118) 
 191وم 198وم 199اإلشةارة إليهةةا ، وهةةي تطبيقةةات صةةريحة لنظريةةة الظةةروف الطارئةة . مةةن ذلةةك مةةا نةةراه فةةي عقةةد اإليجةةار ) م

( . وهةةةذه  1928وم  1921وم  1923وم  1924/2ي حةةةق االرتفةةةا  ) م ( ، وفةةة 119/3( ، وفةةةي عقةةةد المقاولةةةة ) م 111/2وم
الحاالت الخاصةة يجةب أن تخضةع للنصةوص التشةريعية التةي وردت  فةي شةأنها ، حتةى لةو خرجةت هةذه النصةوص علةى ا لقواعةد 

حادثًةا عاًمةا ، بةل المقررة في نظرية الظروف ا لطارئة . من ذلةك أنةه ال يشةترط فةي أكثةر هةذه الحةاالت أن يكةون الحةد  الطةارل 
فقةرة  1الوسةيط « ) يجوز أن يكون حادثًا شخصيًا . ومن ذلك أيًضا أن الجزاء في أكثر هةذه الحةاالت قةد يصةل إلةى حةد فسةخ العقةد

322 . ) 
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 الشروط الواجب توافرها لقيام العذر الطارئ  -0

 لعامة ومدى انطباقها هنا  :الشروط الواجب توافرها في النظرية ا -552

 أن لنظر ة الحوادث شروًطا أربعة  : ( 00071) قدمنا 

أن يكون العقد الذي تثار النظر ة في شأنه  متراخًيا . وهذا الشرط يقابل في عقد اإليجار أ ن يكون  –أواًل 
 مدني ( . 608/1اإليجار معين المدة ) 

عامة . وهذا الشرط يقابله في عقد اإليجار أن تجد بعد إبرام  أن يجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية –ثانًيا 
مدني ( ، وال يشترط هنا أن تكون هذه الظروف الخطيرة عامة ، بل يصح أن  608/1اإليجار ظروف خطيرة ) م

 تكون خاصة بأحد المتعاقدين . 

واجب أيًضا  في عقد اإليجار ، أن تكون هذه الحوادث االستثنائية ليس في الوسع توقع ا . وهذا الشرط  –ثالًثا 
 « .إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة»مدني  :  1608/1إذ تقول المادة 

أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ االلتزام مرهًقا ال مستحياًل . وهذا الشرط واجب أيًضا في عقد اإليجار ، إذ  –رابًعا 
من شأن ا أن تجعل تنفيذ اإليجار »أن يكون  مدني  في الظروف الخطيرة غير المتوقعة  608/1تشترط المادة 

 « .من مبدأ اهنمر أو في أثناء سر انه مرهًقا

 مدني الخاصة بعقد اإليجار . 608/1فنستعرض اآلن هذه الشروط اهنربعة كما وردت في المادة 

 أن يكون اإليجار معين المدة  : –الشرط األول  -553

راخ بطبيعته ، ومن ثم يكون من العقود التي تصلح صالحية واضحة واإليجار في ذاته عقد زمني ، ف و عقد مت 
. على أن المشرع قد اشترط أ يكون اإليجار معين المدة ،  ( 00070) لتكون ميدانًا لتطبيا نظر ة الحوادث الطارئة

مدة  سواء وقع على عقار أو على منقول . ف و قد رأى أن العذر الطارئ إنما يثقل كاهل الطرف المرها إذا كانت
اإليجار معينة ، إذ ال مناص في هذه الحالة من أن ينتظر انقضاء هذه المدة وقد تكون طو لة فيطول إرهاقه . 

فأجاز له أن ين ي العقد بعد انقضاء المواعيد القانونية للتنبيه باإلخالء ، ولم لم تنقض مدة اإليجار ، وب ذا يتحلل 
من التزاماته المرهقة . أما إذا كان اإليجار غير معين المدة ، فلم من اإليجار قبل انقضاء مدته ، و تخفف بذلك 

ير المشرع مقتضًيا لن يلتجئ الطرف المرها إلى التمسك بالعذر الطارئ إذ هو يستطيع دون أن يتمسك ب ذا 
                                                 

 وما بعدها . 329فقرة  1( الوسيط  11129) 

 . 134ص – 132ص 329فقرة  1( الوسيط  11121) 
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وع التم يدي العذر أن ين ي اإليجار بعد التنبيه باإلخالء في المواعيد القانونية . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشر 
كل هذا إذا كان ا إليجار محدد المدة . أما إذا كانت مدته غير محددة ، فيكفي أن يلجأ »في هذا المعنى  : 

) من  461الطرف الذي يحس إرهاًقا إلى حقه في تنبيه الطرف اآلخر باإلخالء في المواعيد المبينة بالمادة 
يالحظ أنه إذا كان اإليجار غير معين المدة ، فإنه ال  . ولكن ( 00072) («مدني  169المشروع و قابل ا المادة 

ينت ي بمجرد انقضاء الميعاد القانوني للتنبيه باإلخالء ، بل البد أواًل من انت اء الفترة التي يحددها ميعاد دفع 
مدة في اهنجرة باإلضافة إلى التنبيه باإلخالء في الميعاد القانوني . فيكون الطرف المرها في اإليجار ميعن ال

حالة أفضل منه في اإليجار غير ميعن المدة . ولتوضيح ذلك نفرض عقدين ، أحدهما معين المدة ومدته سنة ، 
واآلخر يغر معين المدة وتدفع اهنجرة فيه كل سنة . فالطرف المرها في العقد اهنول ، وهو العقد معين المدة ، لو 

تحلل منه إذا نبه على الطرف اآلخر باإلخالء في ميعاد ثالثة فوجئ بالعذر الطارئ منذ بدء اإليجار ، أمكنه أن ي
أش ر بفرض أن الشيء المؤجر أرض . أما في العقد الثاني يغر معين المدة فال يستطيع أن يتحلل من اإليجار 
إال بعد انقضاء السنة وبشرط أن ينبه على الطرف اآلخر باإلخالء قبل انقضاء السنة بثالثة أش ر . فكون في 

 عقد اهنول لم يتحمل اإلرهاق إلى ثالثة أش ر ، وتحمله في العقد الثاني سنة كاملة .ال

 أن يجد بعد إبرام اإليجار ظروف خطيرة  : –الشرط الثاني  -554

وال يشترط ، كما قدمنا ، أن تكون هذه الظروف عادة تشمل كل الناس كما هو اهنمر في النظر ة العامة  
بالعذر الطارئ حتى لو كان عذًرا شخصًيا مقصوًرا على طرف العقد دون غيره  للظروف الطارئة ، بل يعتد

منالناس . وليس من الضروري أن يجد العذر الطارئ بعد مضي فترة من تنفيذ عقد اإليجار وإن كان هذا هو 
بعد إبرام  الغالب ، بل يصح أن يقع العذر منذ مبدأ تنفيذ العقد ، والم م أن يكون هذا العذر قد جد ، أي حدث

إذا جدت ظروف خطيرة غير متوقعة من شأن ا أن تجعل تنفيذ اإليجار »عقد اإليجار . وفي هذا يقول النص  : 
 مدني ( . 608/1م« ) من مبدأ اهنمر أوفي أثناء سر انه مرهًقا

 أن يكون  –كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي  –وقد يقوم العذر بالمستأجر . مثل ذلك 
محامًيا استأجر مكتًبا ثم اضطر إلى ترك م نته لسبب البد له فيه ، وما إعسار المستأجر وموته ونقله إلى بلد »

 . ( 00073) «آخر إذا كان موظًفا إال أمثلة لألعذار الطارئة التي تبرر إن اء اإليجار

                                                 

 . 188ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11122) 

ويجوز  أن يكون عذًرا طارئًا يقوم بمستأجر لطابق مرتفع ليس له مصعد  – 188ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11124) 
أن يطرأ على المستأجر بعد إبرام اإليجار مرض قلبي يجعل الصعود إلى الطابق المرتفع خطًرا على صحته . وكةذلك الحةال لةو أن 

 يجار ولكن المستأجر كان يجهله .المرض  القلبي ك ان موجوًدا قبل إبرام اإل
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الحاجة إلى ذلك بعد إبرام وقد يقوم العذر بالمؤجر ، كأن تحتاج العين إلى ترميمات ضرور ة ، وقد جدت 
عقد اإليجار ، وتكون نفقات هذه الترميمات فادحة مرهقة للمؤجر . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي 

كذلك قد يكون  تنفيذ اإليجار  أو االستمرار في تنفيذه مرهًقا للمؤجر نفسه ، كما إذا كان قد  »في هذا الصدد  : 
 ( 00074) «لعين المؤجرة ، ثم جدت ظروف غير متوقعة تجعل القيام بالبناء مرهًقا للمؤجرتع د بإقامة بناء يكمل ا

. 

 أن تكون هذه الظروف الخطيرة غير متوقعة  :  –الشرط الثالث  -555

فإن كانت متوقعة ، أو كان يمكن توقع ا ، فال يعتد ب ا كعذر طارئ . وعلى ذلك ال يكون هناك عذر طارئ إذا 
منذ إبرام  اإليجار أنه قد يضطر إلى ترك م نة المحاماة أو م نة الطب فال يعود في حاجة إلى توقع المستأجر 

المكتب أو العيادة التي استأجرها . كذلك إذا ترك م نته مختاًرا ، لتولي وظيفة أو أي عمل آخر أو متقاعًدا ، 
ن أيًضا ال يستطاع دفع ا ، فإن . و تفرع عن أن الظرف ال يمكن توقع ا أن تكو  ( 00075) فليس هذا بعذر طارئ 

 . ( 00076) الحادث الذي يستطاع دفعه يستوي في شأنه أن يكون متوقًعا أو غير متوقع

 أن تجعل هذه الظروف تنفيذ اإليجار مرهًقا  : –الشرط الرابع  -556

ا ال مستحياًل ، أما وهنا يتبين الفرق بين العذر الطارئ والقوة القاهرة . فالعذر الطارئ يجعل تنفيذ اإليجار مرهقً  
القوة القاهرة فتجعل  تنفيذ اإليجار مستحياًل . فإذا احتاجت العين إلى ترميمات ضرور ة ذات نفقات فادحة ، كان 

                                                 

وقةةد رفضةةت محكمةةة الةةنقض نظريةةة العةةذر الطةةارل فةةي إيجةةار مطحةةن  – 188ص 3( مجموعةةة األعمةةال التحضةةيرية  11123) 
قرًشا . وألزمةت  19قرًشا عن طحن كل أردب ، ثم رفعت وزارة التموين أجرة طحن األردب إلى  12اشترط فيه أن تكون األجرة 

مجموعةة  1812ينةاير سةنة  23قرًشةا فقةط ) نقةض مةدني  12جاء في العقد وبأن يتقاضى عن طحن كةل أردب المؤجرة بالتزام ما 
 ( . 89ص 11رقم  9أحكام النقض 

 . 148ص 292( سليمان مرقس فقرة  11121) 

ى خطةأه أو إلةى ا إلة( فإذا لم يتمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة ، أو كان انتفاعه بها ناقًصا ، وكان ذلةك راجعًة 11121) 
أمر يتعلق بشخصه ويستطيع أن يدفعه ، فإنه يبقى ملزًما باإليجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من االلتزامةات مةا دام المةؤجر قةد 

مةةن المشةةروع التمهيةةدي فةةي مجموعةةة األعمةةال  911/1وضةةع العةةين تحةةت تصةةرفه فةةي حالةةة صةةالحة لالنتفةةاع المتفةةق عليةةه ) م
 (ز 111ي الهامل ، وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلي  : انظر فقرة ف 181ص 3التحضيرية 

وقاضي الموضوع هو الذي يقدر مةا إذا كةان الحةاد  يسةتطاع دفعةه والتغلةب عليةه . فمةن اسةتأجر منةزالً للتصةييف ، ثةم مةرض أو 
ر إنهاء اإليجار . أمةا إذا مةات عزيةز لديةه ألغيت إجازته ، جاز له أن يعتبر هذا الحاد  مما ال يستطاع دفعه فيكون عذًرا طارئًا يبر

فامتنع عن التصييف ، فلةيس هةذا بعةذر طةارل ، ويبقةى المسةتأجر ملزًمةا باإليجةار مةا دام المةؤجر قةد وضةع العةين تحةت تصةرفه ، 
لعةين فةي ويخصم المؤجر من األجرة ما اقتصده من وراء عدم انتفةاع المسةتأجر بةالعين وقيمةة م حققةه مةن نفةع مةن وراء اسةتعمال ا

( . وكذلك ال يعد عذًرا طارئًةا  119ص 443وقارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –من المشروع التمهيدي  911أ راض أخرى ) م
، بل عدم تمكن من االنتفاع بالعين المؤجرة ، أن يترك الطبيب عيادته ليحصل على بدل العيادة أو المحامي مكتبه لوظيفة يتوالهةا ) 

 112ص 239منصور مصطفى منصور فقةرة  – 118ص 443عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 148ص 292ة سليمان مرقس فقر
 ( . 418ص – 419ص 242عبد المنعم فر  الصدة فقرة   -
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هذا عذًرا طارًئا يقوم بالمؤجر و جيز له أن ين ي اإليجار بعد انقضاء مواعيد التنبيه القانونية مع إعطاء المستأجر 
إذا هلكت العين لسبب البد للمؤجر فيه ، كان هذا ال الك قوة قاهرة و نفسخ اإليجار فوًرا التعو ض العادل . أما 

 دون أي تعو ض .

واإلرهاق الذي يقع فيه أحد الطرفين م تقع به خسارة فادحة لو أنه استمر في تنفيذ اإليجار إلى ن اية 
مرض جعله عاجًزا عن العمل طول مدة اإليجار مدته . فلو أن طبيًبا استأجر مكاًنا ليجعله عيادة له ، ثم أصيب ب

، فالخسارة هنا فادحة هننه يلتزم بدفع أجرة المكان مدة اإليجار كل ا دون أن ينتفع به ، فجاز له أن ينبه على 
المؤجر باإلخالء في الميعاد القانوني ، فيدفع أجرة المكان مدة الميعاد و دفع معه تعو ًضا عاداًل ، و تحلل بذلك 

نفقات ا فادحة وال تتناسب مع اهنجرة « قد اإليجار . ولو أن المكان المؤجر احتاج إلى ترميمات ضرور ةمن ع
التي يتقاضاها من المستأجر لجاز له إن اء اإليجار بالعذر الطارئ بعد التنبيه على المستأجر باإلخالء في 

ر إلى نفس النتيجة من الناحية العملية عندما الميعاد القانوني وإعطائه التعو ض العادل . وقد وصلنا في مكان آخ
قررنا أنه إذا كانت نفقات الترميمات باهظة ال تتناسب مع اهنجرة ، أعفى المؤجر من التنفيذ العيني واقتصر اهنمر 

 . ( 00077) على الفسخ أو إنقاص اهنجرة مع التعو ض إن كان له مقتض

 . ( 00078) يبرر إن اء اإليجار وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كان هناك إرهاق

                                                 

هذا وقد جاء في المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي ، كمةا رأينةا ، أن مبةدأ إنهةاء اإليجةار  – 229( انظر آنفًا فقرة  11122) 
( . وفي الفقه الحنفي ينفسخ اإليجار بالعذر ، ألنةه لةو لةزم  111ارل مبدأ مأخوذ من الشريعة اإلسالمية ) انظر آنفًا فقرة بالعذر الط

 3العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد ، فكةان الفسةخ فةي الحقيقةة امتناًعةا عةن التةزام الضةرر ) البةدائع 
فقه اإلسالمي أمثلة على العذر الطارل الذي يجعل تنفيذ اإليجار مرهقًا . فالعةذر إمةا أن يرجةع للعةين وجاء في كتب ال –(  182ص

( ، وإما  314ص 3المؤجرة كمن استأجر حماًما في قرية مدة معلومة فنفر الناس ووقع الجالء فال تجب األجرة ) الفتاوى الهندسية 
ءه إال مةن ثمةن العةين المةؤجرة فيجعةل الةدين عةذًرا فةي فسةخ اإلجةارة ) الفتةاوى أن يرجع للمؤجر كأن يلحقه دين فادح ال يجةد قضةا

وما بعدها ( ، وإما أن يرجع للمستأجر نحو أن يفلس فيقةوم مةن السةو  أو يريةد سةفًرا أو ينتقةل مةن الحرفةة إلةى  318ص 3الهندية 
والحاصةل أن »( . وجاء في ابن عابدين  :  182ص 3الزراعة أو من الزراعة إلى التجارة أو ينتقل من حرفة إلى حرفة ) البدائع 

 ( . 21ص 1ابن عابدين « ) كل عذر ال يمكن معه استبقاء المعقود عليه إال بضرر يلحقه في نفسه أو ماله يثبت له حق الفسخ

نهةاء اإليجةار بالعةذر ويالحظ مما قدمناه من األمثلة فةي الفقةه اإلسةالمي أن بعضةها ال يمكةن اعتبةاره مرهقًةا إلةى الحةد الةذي يسةوت إ
مةن اسةتأجرها »علةى أن  289الطارل . وقد احتاط التقنين المدني العراقي في حالة معينةة لةم يعتةد فيهةا بالعةذر ، فةنص فةي المةادة 

 في الهامل 111انظر آنفًا فقرة « ) حانوتًا ، ثم عرض للبيع والشراء كساد ، فليس له أن يفسخ العقد أ و أن يمتنع عن دفع ا ألجرة
. ) 

 . 112ص 239منصور مصطفى منصور فقرة  – 119ص 43( عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  11129) 
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 الجزاء المترتب على قيام العذر الطارئ  -2

 ضمانات الطرف اآلخر  : –إنهاء اإليجار قبل انقضاء مدته  -557

فإذا توافرت الشروط اهنربعة التي تقدم ذكرها ، قام عذر طارئ بالطرف المرها يجيز له أن ين ي اإليجار قبل  
 . ( 00079) ، وقد قدمنا أن اإليجار البد أن يكون معين المدةانقضاء مدته المعينة في العقد 

على أن اإليجار ال ينت ي من تلقاء نفسه بمجرد قيام العذر الطارئ ، بل إن القانون أعطى للطرف اآلخر 
 ( تقاضى تعو ض عادل . 2( التنبيه عليه باإلخالء في المواعيد القانونية . )  1ضمانين أساسيين  : ) 

أن الطرف اآلخر ال يتحمل وحده كل الخسارة التي نجمت عن إن اء اإليجار قبل انقضاء ومن هنا نرى 
مدته ، بلى يتقاسم ا مع الطرف اآلخر و تحمل كل من ما نصيبه في ا . لذلك يكون الجزاء المترتب على قيام 

 . ( 00081) الطارئةالعذر ا لطارئ متفًقا ، كما قدمنا ، مع القواعد المقررة في النظر ة العامة للحوادث 

 التنبيه على الطرف اآلخر باإلخالء في المواعيد القانونية  :  -558

يطلب إن اء العقد مواعيد التنبيه »مدني بأن يراعي الطرف المرها الذي  608تقضي الفقرة اهنولى من المادة 
الطارئ أن ينبه على الطرف فيجب إذن على من يطلب إن اء ا إليجار للعذر « . 169باإلخالء المبينة بالمادة 

اآلخر باإلخالء في ميعاد ثالثة أش ر بالنسبة إلى اهنراضي ، وش رن في اهنماكن غير المؤثثة ، وش ر واحد في 
 غير ما تقدم ، بحيث ال يجاوز هذا الميعاد نصف مدة اإليجار المعينة في العقد .

قام بالمستأجر عذر طارئ يسوأ له  فإذا أوجرت أرض زراعية لمدة ثالث سنوات ، وبعد انقضاء سنة
إن اء اإليجار ، فإن عليه أن ينبه على المؤجر باإلخالء في ميعاد ثالثة أش ر ، فينت ي اإليجار بعد انقضاء سنة 

وثالثة أش ر من مدته اهنصلية . وإذا قام العذر الطارئ منذ بداية اإليجار ، فالتنبيه باإلخالء يكون أيًضا في 
 ر ، فينت ي اإليجار بعد انقضاء ثالثة أش ر فقط من مدته اهنصلية .ميعاد ثالثة أش 

وإذا أوجر منزل لمدة سنة ، وقام عذر طارئ بالمؤجر بعد انقضاء ش ر ن ، فعليه أن ينبه على المستأجر 
 باإلخالء في ميعاد ش ر ن ، ومن ثم ينت ي اإليجار بعد انقضاء أربعة أش ر من مدته اهنصلية .

زل مؤثث للتصييف لمدة ثالثة أش ر ، وقام عذر طارئ بالمستأجر بعد انقضاء ش ر واحد ، وإذا أوجر من
فعليه أن ينبه على المؤجر باإلخالء في ميعاد ش ر ، فينت ي بعد انقضاء ش ر ن من مدته اهنصلية . وإذا قام 

                                                 

 . 114( انظر آنفًا فقرة  11128) 

 . 111( انظر آنفًا فقرة  11199) 
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 –تصييف فألغيت هذه اإلجازة كأن كان المستأجر موظًفا واعتمد على إجازة لل –العذر الطارئ منذ بداية اإليجار 
فالتنبيه باإلخالء يكون أيًضا في ميعاد ش ر ، و نت ي اإليجار بعد انقضاء ش ر واحد من مدته اهنصلية . فإذا 
كان منزل التصييف غير مؤثث ، وقام العذر الطارئ بالمستأجر منذ بداية اإليجار ، فميعاد التنبيه باإلخالء في 

 صًفا ، و نت ي اإليجار بعد انقضاء ش ر ونصف من مدته اهنصلية .هذه الحالة يكون ش ًرا ون

وغني عن البيان أن مدة ميعاد التنبيه باإلخالء ، التي يبقاها المستأجر في العين المؤجرة حتى ينت ي 
بانقضائ ا اإليجار ، يسري علي ا عقد اإليجار بشروطه وبأجرته المضمونة باالمتياز والحبس والحجز التحفظي ، 

 و عتبر اإليجار قائًما طول هذه المدة إلى أن ينت ي بانقضائ ا .

 الحبس  : –تقاضي تعويض عدل  -559

مدني كذلك بأن الطرف الذي ين ي اإليجار للعذر الطارئ عليه أيًضا أن  608وتقضي الفقرة اهنولى من المادة  
دته . وفي هذا يختلف النص المصري يعوض الطرف اآلخر تعو ًضا عاداًل عند انت اء اإليجار قبل انقضاء م

. فإن النص السو سري  ( 00080) من تقنين االلتزامات السو سري  261عن اهنصل الذي اقتبس منه وهو المادة 
يقضي بأن يكون التعو ض تعو ًضا كاماًل ، وبأال  يقل عن أجرة ستة أش ر إذا كانت مدة اإليجار سنة أو أكثر . 

ي ف و تعو ض عادل ، ال تعو ض كامل ، وليس له حد أدنى . والتعو ض العادل أما التعو ض في التقنين المصر 
ال يكون بالضرورة تعو ًضا كاماًل ، وإنما هو تعو ض يقدره القاضي ، و راعي في تقديره أن يقسم الخسارة الناجمة 

كل حالة . ففي  عن انت اء اإليجار قبل انقضاء مدته قسمة عادلة بين الطرفين ، و ختلف ذلك باختالف ظروف
اهنمثلة التي تقدم ذكرها ، إذا كان اإليجار ينت ي بالعذر الطارئ قبل انقضاء مدته اهنصلية بسنة وتسعة أش ر 

ا كان ينت ي قبل انقضاء مدته اهنصلية بش ر واحد جاز 1جاز أن يقدر القاضي التعو ض بأجرة ستة أش ر ، وإذ
 تقدير التعو ض بأجرة نصف ش ر .

مستأجر هو الذي قام به العذر الطارئ فأن ى اإليجار ووجب عليه التعو ض ، فإن هذا وإذا كان ال
التعو ض مصدره عقد اإليجار ، ومن ثم يكون التعو ض ، فإن هذا التعو ض مصدره عقد اإليجار ، ومن ثم 

 يكون مضموًنا بامتياز المؤجر و حبس المنقوالت وبالحجر التحفظي .

ذي قام به العذر الطارئ فأن ى اإليجار ووجب عليه التعو ض ، فإن الفقرة أما إذا كان المؤجر هو ال
فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إن اء العقد »مدني تقول ، كما رأينا ، في هذا الصدد  :  608الثانية من المادة 

. ذلك أن « ، فال يجبر المستأجر على رد العين المؤجرة حتى يستوفي التعو ض أو يحصل على تأمين كاف  
                                                 

 في الهامل . 111( انظر آنفًا فقرة  11191) 
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المؤجر مدين للمستأجر بالتعو ض بموجب عقد اإليجار ، ودائن له برد العين المؤجرة بموجب عقد اإليجار أيًضا 
، فيكون هناك التزامان متقالبالن مرتبطان فيما بين ما إذ أن كاًل من ما قد نشأ عن عقد اإليجار ، وقد ترتب 

ض قد ترتب على التزام المستأجر بالرد . فيجوز إذن للمستأجر أن أحدهما على اآلخر إذ أن التزام المؤجر بالتعو 
يمتنع عن الوفاء بالتزامه برد العين فيحبس ا ، حتى يستوفي من المؤجر التزامه بالتعو ض ، وذلك تطبيًقا للنظر ة 

هنا جاء  . ومن ( 00082) مدني ( 161( وتطبيًقا لنظر ة الدفع بعدم تنفيذ العقد ) م 216/1العامة في الحبس ) م
مدني ، فليس هذا النص إال تطبيًقا تشر عًيا للقاعدة  608حا الجبس الذي تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 

مدني . و نقضي حا المستأجر في حبس العين  216العامة في الحبس التي وردت في الفقرة اهنولى من المادة 
التعو ض وبين اهنجرة في ميعاد اإلخالء الواجب على  المؤجرة إذا هو استوفى التعو ض ، وقد تقع مقاصة بين

المستأجر دفع ا للمؤجر ، فينقضي الدينان بقدر اهنقل من ما . و نقضي حا المستأجر في الحبس أيًضا إذا 
حصل من المؤجر على تأمين كاف ، و كون التأمين كفالة أو رهًنا أو نحو ذلك ، والقاضي هو الذي يبت فيما 

 ن المقدم كافًيا عند الخالف في ذلك .إذا كان التأمي

 

 تطبيقات تشريعية مختلفة النتهاء اإليجار بالعذر الطارئ -المطلب الثاني

 عرض عام  :  -561

لم يقتصر التقنين المدني على تقر ر المبدأ القاضي بانت اء اإليجار بالعذر الطارئ على النحو الذي رأيناه فيما 
 تطبيقات تشر عية مختلفة ل ذا المبدأ .تقدم ، بل عمد إلى إيراد 

( وبسبب  2مدني ( . )  602و 601( بسبب موت المستأجر ) م 1فعرض لجواز انت اء اإليجار  : ) 
 مدني ( . 601( وبسبب تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامته ) م 9مدني ( . )  609إعساره ) م

مدني ( .  604لعين إال إذا وجد اتفاق على ذلك ) م( بأن تجد للمؤجر حاجة شخصية ل 1ولم يعتد  : ) 
من المشروع التم يدي وقد حذفت في لجنة  811( وال بأال  يتمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة ) م 2) 

 المراجعة ( .

 ف ذه أحوال خمس نبحث ا بالتعاقب .

                                                 

فةي حةبس المسةتأجر للعةين المنقةول ملكيتهةا حتةى يسةتوفي التعةويض مةن المةؤجر أو مةن المالةك  138( قةارن آنفًةا فقةرة  11192) 
 الجديد .
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 نصوص قانونية  : –موت المستأجر  -560

 ين المدني على ما يأتي  :من التقن 601تنص المادة  

 « .ال ينت ي اإليجار بموت المؤجر وال بموت المستأجر -1»

ومع ذلك إذا مات المستأجر ، جاز لورثته أن يطلبوا إن اء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورث م  -2»
. وفي هذه الحالة  أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحمل ا مواردهم ، أو أصبح اإليجار مجاوًزا حدود حاجت م

، وأن يكون طلب إن اء العقد في مدة ستة أش ر  169يجب أن تراعى مواعيد التنبيه باإلخالء المبينة في المادة 
 « .على اهنكثر من وقت موت المستأجر

 من التقنين المدني على ما يأتي  : 602وتنص المادة 

ارات أخرى تتعلا بشخصه ، ثم مات ، جاز وإذا لم يعقد اإليجار إال بسبب حرفة المستأجر أو العتب»
 . ( 00083) «لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إن اء العقد

                                                 

 :  تاريخ النصوص(  11194) 

من المشةروع التمهيةدي علةى وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد .  993: ورد هذا النص في المادة   191م 
فةي  149يةه لجنةة المراجعةة تعةديالت لفظيةة فأصةبح مطابقًةا لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وصةار رقمةه وأدخلت عل

) مجموعةة األعمةال التحضةيرية  191، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  128المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 
 ( . 194ص – 199ص  3

ال ينفسخ اإليجار بموت المةؤجر وال يمةوت »وتجري على الوجه اآلتي  :  481/329لمدني القديم ا لمادة ويقابل النص في التقنين ا
مةدني جديةد .  191وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد في الفقرة األولى من المادة .« ) المستأجر . . 

أكتةوبر سةنة  11استحدثها التقنين المدني الجديد ، وال تسري على عقود اإليجار التي أبرمت قبل أما الفقرة الثانية من هذه المادة فقد 
1838 . ) 

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى  :

 ) مطابق ( . 119م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 199م التقنين المدني الليبي

 ( . 1912فقرة  – 1998انظر عباس حسن الصراف فقرة  – ) موافق 294م التقنين المدني العراقي

: ال ينفسةخ عقةد اإليجةار بمةوت المسةتأجر وال بمةوت المةؤجر . ) وحكةم التقنةين اللبنةاني   199: م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني
كًمةا جديةًدا ال يتقةرر إال بةنص ، ح 191يتفق مع حكم التقنين المصري ولكن التقنين المصري استحد  فةي الفقةرة الثةاني مةن المةادة 

 وهذا النص  ير موجود في التقنين اللبناني فال يسري هذا الحكم في لبنان ( .

من المشروع التمهيدي على وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد .  991: ورد هذا النص  في المادة   192م 
فةي المشةروع  141مطابقًةا لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وصةار رقمةه  وأدخلت عليه لجنة المراجعة تعديالً فأصةبح

. وفةي لجنةة مجلةس الشةيوخ سةأل أحةد األعضةاء هةل يسةري هةذا الحكةم علةى  149النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحةت رقةم 
علةى األشةخاص الةذين يزاولةون الزراعةة ولةو  محترفي الزراعة ، فأجيب باإليجاب على أ ، يكون مفهوًما أن هذا الحكةم ال ينسةحب

 3، ثم وافق عليةه مجلةس الشةيوخ ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية  192أنها ليست حرفتهم ، ووافقت اللجنة على النص تحت رقم 
 ( . 193ص – 194ص
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و تبين من هذه النصوص أن اهنصل أن موت أحد المتعاقدين في عقد اإليجار ال ين ي العقد ، بل تنتقل 
بارات شخصية ، بخالف عقد الحقوق وااللتزامات الناشئة عنه إلى الورثة . ذلك أن عقد اإليجار ال يبرم عادة العت

 . ( 00084) الشركة مثاًل أو عقد الوكالة ، فيبقى بعد موت أحد المتعاقدين أو كلي ما إلى أن ينت ي

. و بقى المستأجر ملتزًما نحو الورثة ، و ؤدي اهنجرة ل م  ( 00085) فال ينت ي اإليجار إذن بموت المؤجر
يراث ، إال إذا كان تضامن م مشروًطا ، وكذلك اهنمر في . وتنقسم اهنجرة على الورثة كل بمقدار نصيبه في الم

الحقوق اهنخرى القابلة لالنقسام كالتعو ض بسبب الحر ا . و صبح الورثة ملتزمين بجميع التزامات المؤجر ، في 
حدود التركة . و نقسم من ا علي م ما هو قابل لالنقسام كل بمقدار نصيبه في الميراث ، كالتعو ض الناشئ عن 

 ضمان . و بقى غير منقسم ما هو غير قابل لالنقسام ، كااللتزام بالتسليم وااللتزام بضمان التعرض .ال
. و كون ورثته ملتزمين نحو المؤجر  ( 00086) كذلك ال ينت ي اإليجار ، كقاعدة عامة ، بموت المستأجر 

، إال إذا  ( 00087) في الميراث  و ؤدون له اهنجرة  في  حدود التركة ، وتنقسم اهنجرة علي م كل بمقدار نصيبه 
كان تضامن م مشروًطا . وكذلك اهنمر في االلتزامات اهنخرى القابلة لالنقسام ، كالتعو ض عن الرحيا . وللورثة 

 . ( 00088) تقاضي حقوق المستأجر من المؤجر ، كل بمقدار نصيبه في الميراث ، إال فيما هو غير قابل لالنقسام
                                                                                                                                                                    

جار بموت المؤجر ، وال بموت ال ينفسخ اإلي»وتجري على الوجه اآلتي  :  481/329ويقابل النص في التقنين المدني القديم المادة 
وأحكام التقنين المدني القةديم تتفةق مةع أحكةام « . ) المستأجر ما لم يكن اإليجار حاصالً للمستأجر بسبب حرفته أو مهارته الشخصية

 التقنين المدني الجديد ( .

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى  :

 ) مطابق ( .118م التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 191م التقنين المدني الليبي

 ( . 1914انظر عباس حسن الصراف فقرة  –) موافق  293م التقنين المدني العراقي

ولكن النص تطبيق للقواعد العامة ، فيمكن األخةذ بةه فةي لبنةان مةع مالحظةة الخةالف  –: ال مقابل   تقنين الموجبات والعقود اللبناني
 مدني فرنسي ، وسيرد بيان ذلك في نفس هذه الفقرة في الهامل . 1232القائم في الفقه الفرنسي في تفسير المادة 

 – 199و 111 – 113تأجر ) م( وهةةذا بخةةالف اإليجةةار فةةي الشةةريعة اإلسةةالمية ، فإنةةه ينتهةةي بمةةوت المةةؤجر أو المسةة 11193) 
وتعليل ذلك أن االلتزام في الشةريعة اإلسةالمية ال يةور  بةل ينقضةي بمةوت الملتةزم . وقةد قضةت محكمةة  –مرشد الحيوان (  291

االستئناف الوطنية بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية على عقود اإليجار المبرمةة قبةل لعمةل بةالتقنين المةدني القةديم ، ومةن ثةم قضةت 
سةليمان مةرقس فقةرة  – 28مجموعةة عباشةي األولةى رقةم  1891براير سةنة ف 13بفسخ اإليجار بموت المستأجر ) استئناف وطني 

 ( . 1هامل 141ص 293

 . 241ص 331رقم  1المحاماة  1821( بني سويف أول يونيه سنة  11191) 

 . 113ص 22الحقو   1812يناير سنة  8( استئناف وطني  11191) 

ق امتيةاز للمةؤجر علةى المنقةوالت الموجةودة بةالعين ( ومما يخفف من اثر انقسام التزام المستأجر  على ورثتةه وجةود حة 11192) 
المؤجرة ، فللمؤجر بفضل هذا االمتياز الذي ال يقبةل االنقسةام أن يسةتوفي األجةرة مةن ثمةن هةذه المنقةوالت ) اإليجةار للمؤلةف فقةرة 

 ( . 1هامل 192ص 194

لمشةروع التمهيةدي فةي هةذا الصةدد  : وتقةول المةذكرة اإليضةاحية ل – 194فقةرة  – 192( انظر اإليجةار للمؤلةف فقةرة  11199) 
وإذا  –األصل أن اإليجار ال ينتهي بموت المؤجر وال بموت المستأجر فإذا مات المؤجر ، بقةي المسةتأجر يؤديهةا بةاألجرة لورثتةه »
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 موت المؤجر ، فإنه قد ينت ي بموت المستأجر وذلك في الحالتين اآلتيتين  :وإذا كان اإليجار ال ينت ي ب

) الحالة اهنولى ( إذا لم يعقد اإليجار إال بسبب حرفة المستأجر أو العتبارات أخرى تتعلا بشخصه ) 
، فإن  مدني ( . فإذا مكان ليكون مكتًبا لمحام أو  عيادة لطبيب أو مخزوًنا لألدو ة او مرسًما لفنان 602م

اإليجار هنا لم يعقد إال بسبب حرفة المستأجر . فإذا مات هذا ، لم يجز للمؤجر أن يطالب الورثة بالبقاء في 
، فيجوز ل م أن يطلبوا  ( 00089) العين المؤجرة ، هنن مباشرة م نة المورث تقتضي كفاية فنية قد ال تتوافر في م

) ، دون حاجة إلى ميعاد للتنبيه باإلخالء ( 00091) ذا للمؤجرإن اء اإليجار قبل انقضاء مدته ، و علنون طلب م ه

. ولكن قد يرى القاضي إعطاء المؤجر م لة معقولة قبل إن اء اإليجار ، ليتمكن من العثور على  ( 00090
مستأجر جديد . وإذا كان من بين  الورثة من له حرفة المورث ، و ر د االستمرار في مزاولة الحرفة في المكان 

إن ذلك يكون بعقد إيجار جديد بينه وبين المؤجر . على أن إن اء اإليجار في هذه الحالة هو رخصة المؤجر . ف
 . ( 00092) الورثة . فل م أال  يستعملوا هذه الرخصة ، وأن يتمسكوا بعقد اإليجار إلى ن اية موته

، كما في وعلى العكس مما تقدم إذا كان المؤجر لم يؤجر العين للمستأجر إال العتبار خاص به 
، ومات المستأجر  ( 00094) أو كما في إيجار أرض زراعية لم ندس زراعي ماهر يقوم بإصالح ا ( 00093) المزارعة

                                                                                                                                                                    

ل مجموعةة األعمةةا« ) مةات  المسةتأجر ، كةان علةةى ورثتةه أن يةؤدوا الجةةرة للمةؤجر فةي حةدود التركةةة التةي ورثوهةا مةةن المسةتأجر
 ( . 191ص 3التحضيرية 

( وال يكفي أ ن نذكر مهنة المستأجر ف ي  عقد اإليجار ، بل يجب أن يثبةت أن اإليجةار قةد حصةل بسةبب هةذه المهنةة )  11198) 
 ( . 194ص 129رقم  12جازيت  1822يناير سنة  2مصر المختلطة الجزئية 

أشةهر فةي حالةة مةوت المسةتأجر وصةيرورة اإليجةار مرهقًةا  ( ولم يعين القانون ميعاًدا لهذا الطلب ، كما عين ميعاد سةتة 11189) 
للورثة . ولكن يجب ع لى الورثة أال يتأخروا فةي الطلةب دون مبةرر ، حتةى ال يحمةل تةأخرهم علةى أنةه نةزول مةنهم عةن حقهةم فةي 

مةنعم فةر  عبةد ا ل  - 113ص 249منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 121ص 449إنهاء اإليجار ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 
 ( . 413ص 243الصدة فقرة 

منصةور مصةطفى منصةور فقةرة  – 121ص 449عبد الفتاح عبد البةاقي فقةرة  – 143ص 293( سليمان مرقس فقرة  11181) 
وقةد ورد فةي المةذكرة اإليضةاحية للمشةروع التمهيةدي فةي صةدد  – 413ص 243عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة   - 113ص 249
(« مةدني  114) م 211واألولى أن يكون ذلك بعد التنبيه باإلخالء في المواعيد المبنية بالمادة »آلتية  : مدني  العبارة ا 192المادة 

( . ولكةن الهيئةات المختلفةة ا لتةي مةر بهةا المشةروع لةم تةدخل تعةديالً علةى  192ص – 191ص 3) مجموعة األعمال التحضيرية 
 النص بهذا المعنى .

 449عبةةد الفتةةاح عبةةد البةةاقي فقةةرة  – 142ص 293سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 198ص 193( اإليجةةار للمؤلةةف فقةةرة  11182) 
 243عبد المةنعم فةر  الصةدة فقةرة  – 114ص 249منصور مصطفى منصور فقرة  – 123عبد المنعم البدراوي ص – 123ص
 .  228ص 214رقم  41المحاماة  1819فبراير سنة  13عابدين  – 413ص

ال تنقضي المزارعة بموت المؤجر ، ولكنهةا تنقضةي »خصوص المزارعة على أنه   مدني في 121( وقد نصت المادة  11184) 
ويالحظ أن هذا النص يجعل الزراعة بموت المستأجر تنتهي بحكةم القةانون ، وهةذا بخةالف األمةر فةي األحةوال « . بموت المستأجر

 111ص 249ؤه ) منصةور مصةطفى منصةور فقةرة األخرى فاإليجار فيها ال ينتهي بحكم القانون وإنما يجوز ألحد المتعاقةدين إنهةا
 . 219وفقرة  112وص 1هامل 

( أو شخص يحترف الزراعة ويتقن حرفته ، أما من يزاولون الزراعة وليست حرفتهم فال يكون اإليجار معقوًدا العتبار  11183) 
مهةا يسةري  علةى محترفةي مةدني عمةا إذا كةان حك 192شخصي فيها . وقد سأل أحد أعضاء لجنة مجلس الشةيوخ فةي صةدد المةادة 
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، فالمؤجر هو الذي يجو له إن اء اإليجار بإعالن لورثة المستأجر ، وبعد إعطائ م م لة معقولة إذا رأى القاضي 
 . ( 00096) جار إذا لم تتوافر في م الم ارة المطلوبة. و جوز للورثة أيًضا أن يطلبوا إن اء اإلي ( 00095) ذلك

وموت المستأجر في الفروض التي قدمناها يمكن اعتباره عذًرا طارًئا يسوأ إن اء اإليجار على النحو 
 . ( 00097) السالف الذكر 

) الحالة الثانية ( إذا لم يلحظ في اإليجار ال حرفة المستأجر وال اعتبار شخصي فيه ، ومع ذلك أثبتت 
أن العقد مرها ل م ، أو أنه » -كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي  –رثة المستأجر بعد موته و 

مجاوز لحدود حاجت م ، كما إذا كان المورث قد استأجر منزاًل ال بأجرة عالية نظًرا لمكانته االجتماعية ثم مات ، 
بعد أن انقطع عن م كسب مورث م ، السيما إذا كانت  فلم يبا للورثة حاجة للمنزل ، وال طاقة ل م بدفع أجرته

                                                                                                                                                                    

فأجيب باإليجاب ، على أـن يكون مفهوًما أن هذا الحكم ال ينسحب على األشةخاص الةذين يزاولةون الزراعةة ولةو أ ،هةا »الزراعة ، 
 وانظر آنفًا نفس الفقرة في الهامل ( . – 193ص 3مجموعة األعمال التحضيرية « ) ليست حرفتهم

رقم  3المحاماة  1823يناير سنة  18مصر الوطنية  – 291ص 119رقم  4المحاماة  1821ديسمبر سنة  13( العياط  11181) 
 1841يناير سنة  21استئناف مختلط  – 241ص 331رقم  1المحاماة  1821بني سويف الكلية أول يونيه سنة  – 919ص 141

 . 92ص 39م

إذا كان اإليجةار قةد عقةد العتبةار شخصةي فةي المسةتأجر ، كمةا إذا أجةرت العةين : »وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  
لتكون مكتبًا لمحام أو  عيادة لطبيب وكما في عقد المزارعة ، فيجوز لورثة المستأجر ) كما في مكتب المحامي وعيةادة الطبيةب ( ، 

( . وقد قضى  191ص 3مجموعة األعمال التحضيرية « ) ويجوز للمؤجر نفسه ) كما في عقد المزارعة ( ، أن يطلبوا إنهاء العقد
بأنه إذا كان اإليجار قد  عقد العتبار شخصي في المستأجر ، كما إذا أجرت العةين لتكةون مكتبًةا لمحةام أو عيةادة لطبيةب أو كمةا فةي 

فلةم يرتةب الشةارع  فةي مثةل هةذه  عقد الزراعة ، ثم مات المستأجر ، فيجوز لورثته كما يجوز للمؤجر نفسه أن يطلبوا إنهاء العقد ،
الحالة فسخ العقد من تلقاء نفسه . ومتى تبين أن المؤجر قد سكت عن طلب إنهاء العقد منذ وفةاة المسةتأجر ، ولةم يطلبةه كةذلك ورثةة 

ر صةفة المستأجر بل خولوا محاميًةا آخةر يتةولى مباشةرة القضةايا ويتةولى تصةفيتها بةإذن مةن النقابةة ، فقةد زالةت عةن ورثةة المسةتأج
 111رقةةم  42المحامةةاة  1811أكتةةوبر سةةنة  11الغصةةب التةةي اسةةتند إليهةةا الحكةةم المسةةتأنف فةةي قضةةائه بةةالطرد ) محكمةةة مصةةر 

 ( .  148ص

عبةد الفتةاح عبةد البةاقي فقةرة  – 4هةامل  142ص 293سليمان مةرقس فقةرة  – 198ص 193( اإليجار للمؤلف فقرة  11181) 
 243عبةد المةةنعم فةر  الصةةدة فقةةرة  – 114ص 249ور مصةطفى منصةةور فقةةرة منصةة – 123عبةد المةةنعم البةدراوي ص – 449
 . 413ص

مةدني فرنسةي ، وهةي التةي تةنص علةى عةدم انتهةاء اإليجةار بمةوت المةؤجر أو المسةتأجر ، لةم تةذكر  1232هذا ويالحةظ أن المةادة 
يجةار بسةبب حرفةة هةذا األخيةر أو مهارتةه . االستثناء الذي أورده التقني المصري وهو انتهةاء اإليجةار بمةوت المسةتأجر إذا كةان اإل

( . ولكةةن أكثةر الفقهةةاء  418فقةرة  21ولةذلك اختلةف الفقهةةاء فةي فرنسةةا ، ففريةق يةرى أن اإليجةةار ينتهةي فةةي هةذه الحالةة ) لةةوران 
أوبةةةري  – 1214فقةةةرة  1بةةةودري وفةةةال  – 439فقةةةرة  19هيةةةك  – 411فقةةةرة  1يةةةذهبون إلةةةى أن اإليجةةةار ال ينتهةةةي ) جيةةةوار 

( . وقةةد صةةدرت بعةةد ذلةةك  212فقةةرة  Louageلفةةظ  4أنسةةيكلوبيدي  داللةةوز  – 1مكةةرر  29هةةامل  418فقةةرة  1وإسةةمان ورو

تشريعات  في فرنسا تعطي الحق في إنهاء اإليجار عند موت المستأجر لورثته أو للمؤجر ، سواء فةي إيجةار الراضةي الزراعيةة أو 
 ( . 128فقرة  19نيول وريبير ف ي إيجار محال السكنى ، في حاالت معينة ) بال

( ويالحظ أنه ال يشترط هنا في العذر الطارل ال تنبيه بةاإلخالء وال تعةويض عةادل ويعتةد بالعةذر حتةى لةو كةان اإليجةار  11182) 
 يغر معين المدة .

لمسةتأجر مةن ويرد المؤجر لورثة المستأجر ما أنفقه المستأجر على المحصول الذي لم يةتم نضةجه مةع تعةويض عةادل عمةا قةام بةه ا
ينةاير سةنة  21مدني في خصوص الزراعةة ) انظةر فةي هةذا المعنةى اسةتئناف مخةتلط  122/1العمل قياًسا على ما تقضي به المادة 

 ( . 92ص 39م 1841
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 الفهرس العام

اهنجرة تستنفد جزًء كبيًرا مما ورثوه . لذلك أجاز المشروع ، وهو مجدد في هذه المسألة ، للورثة أن يطلبوا إن اء 
. و الحظ أنه يكفي أن يكون العقد مرهًقا للورثة أو أنه يجاوز حدود حاجت م ، وليس من  ( 00098) «العقد

 أن يجتمع اهنمران مًعا . و قع علي م عبء اإلثبات .الضروري 

( أن يطلبوا إلى المؤجر إن اء  1وحتى تستطيع الوراثة إن اء العقد يجب علي م أن يقوموا بأمر ن  : ) 
العقد في ستة أش ر على اهنكثر من وقت موت المستأجر . وهذه المدة أعطاها القانون للورثة ليتدبروا أم م في ا ، 

وزوها ولم يطلبوا إن اء العقد ، بقي العقد قائًما إلى انت اء مدته ، وانتقلت إلي م حقوق المستأجر والتزاماته فإذا جا
على النحو الذي بيناه . وإذا اختار بعض الورثة إن اء العقد دون بعض ، فالظاهر أن العقد ينت ي بالنسبة إلى 

مؤجر في هذه الحالة أن يطلب فسخ اإليجار إذا لم يرض ب ذه من اختار إن اءه ، و بقى بالنسبة إلى الباقين . ولل
التجزئة ، كما يجوز لباقي الورثة أن يبرموا عقد إيجار جديد مع المؤجر يتناول كل العين أو بعض ا على الوجه 

. مدني  169( أن ينب وا على المؤجر باإلخالء في المواعيد المبينة في المادة  2. )  ( 00099) الذي يتفقون عليه
و ستوي في ذلك أن يون إليجار معين المدة أو غير معين المدة . فإذا كان معين المدة ، وكانت المدة سنة مثاًل 

واإليجار يقع على منزل ومات المستأجر بعد ش ر واد ، كان على الورثة أن ينب وا على المؤجر باإلخالء في مدة 
ية بتسعة أش ر . وإذا كان اإليجار غير معين المدة ، ش ر ن ، ومن ثم يخلو المنزل قبل انقضاء المدة اهنصل

وتدفع اهنجرة كل ستة أش ر مثاًل واإليجار كما في الفرض السابا يقع على منزل ومات المستأجر بعد ش ر واد ، 
كان على الورثة أن ينب وا على المؤر باإلخالء في مدة ش ر ن ، ومن ثم يخلو المنزل قبل انقضاء المدة اهنصلية 

الثة أش ر . ولو لم تن رخصة إن اء اإليجار معطاة للورثة في اإليجار غير معين المدة ، واعتمد على حق م بث
اهنصلي في إن اء اإليجار بالتنبيه باإلخالء في الميعاد القانوني ، ولجب علي م أن يبقوا في المنزل إلى ن اية 

عاد ش ر ن ، أما الرخصة فقد علت م يخلون المنزل الستة اهنش ر وبشرط أن ينب وا باإلخالء على المؤجر في مي
قبل انقضاء الستة أش ر بثالثة اش ر كما قدمنا . فتكون الرخصة إذن ذات فائدة ، سواء كان اإليجار معين المدة 

 أو كان غير معين المدة .

أصبح اإليجار  وظاهر أن هذه الحالة الثانية ليست إال تطبيقا لمبدأ إن اء اإليجار بالعذر الطارئ ، فقد
بعد موت المستأجر مرهًقا للورثة ، أو زائًدا على حاجت م وهذا ضرب من اإلرهاق ، فجاز ل م إن اؤه في ميعاد 

معين بعد التنبيه باإلخالء في الميعاد القانوني . ولكن في الحالة التي نحن بصددها يعتد بالعذر الطارئ حتى لو 

                                                 

 . 192ص 3( مجموعة األعمال التحضيرية  11189) 

المةؤجر أن  عنهم يستطيعون ذلك ، وال يستطي( أما إذا اختار كل الورثة البقاء في العين إلى نهاية مدة اإليجار ، فبديهي أ 11188) 
عبةد  – 143ص 293) سةليمان مةرقس فقةرة  ا، ألن اإلخالء رخصة لهم هم دون المؤجر ، ولهم أال يستعملوه ءيبرهم على اإلخال

 ( . 414ص 243عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 122ص 448الفتاح عبد الباقي فقرة 
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فع تعو ض عادل ، وقد رأينا أن القاعدة العامة في العذر الطارئ أال  يعتد كان اإليجار غير معين المدة وال مل لد
 به إال إذا كان اإليجار معين المدة والبد من دفع تعو ض عادل .

وفي غير الحالتين المتقدمتي الذكر ، يبقى اإليجار ، ولو مات المؤجر أو مات المستأجر أو مات 
يس من النظام العام ، فيجوز االتفاق على أن اإليجار ينت ي بموت كالهما ما أسلفنا . غير أن هذا الحكم ل

 .  ( 00211) المؤجر ، أو بموت المستأجر ، أو بموت أي من ما

 نص قانوني  : –إعسار المستأجر  -562

 من التقنين المدني على ما يأتي  : 609تنص المادة  

 « .ال يترتب على إعسار المستأجر أن تحل أجرة لم تستا -1»

ومع ذل يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ اإليجار إذا لم تقدم له في ميعاد مناسب تأمينات تفل الوفاء باهنجرة  -2»
التي لم تحل ، وكذل يجوز للمستأجر إذا لم يرخص له في التنازل على اإليجار أوفي اإليجار من الباطن أن 

 . ( 00210) «يطلب الفسخ على أن يدفع تعو ًضا عادالً 

أن يقال ، إذا ش ر إعسار المستأجر ، أن أقساط اهنجرة التي لم تستحا تحل جميع ا وكان من الممكن 
كما تقول  –ولكن القانون  ( 11202) مدني ( 249و م  1/  211تطبيقًا للقواعد العامة ، إذ هي دين مؤجل ) م 

الحكم من باب  . و سري هذا ( 11209) «عطل هذا اهنثر رأفة بالمستأجر» –المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي 
                                                 

وقةةد قضةةي بأنةةه إذا اشةةترط انتهةةاء اإليجةةار نةةد انتقةةال  – 191يجةةار للمؤلةةف فقةةرة اإل – 1211فقةةرة  1( بةةودري وفةةال  11299) 
مجلةة فرنسةا  1899يوليةه سةنة  21المستأجر إلى بلد آخر ، فإن هذا ال يستفاد منه أن اإليجار ينتهي أيًضا بموت المسةتأجر ) إكةس 

 ( . France Jdiciaire 1891 – 2 – 48القضائية 

من المشةروع التمهيةدي علةى وجةه مطةابق لمةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  991: ورد هذا لنص في المادة   تاريخ النص(  11291) 
، ثم  141في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  142المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 192ص – 191ص 3) مجموعة األعمال التحضيرية  194مجلس الشيوخ تحت رقم 

 العامة . دوال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، ولكن األحكام التي يقررها ال تخر  على القواع

 ويقابل النص في التقنينات المدني العربية األخرى  :

 ) مطابق ( . 129م التقنين المدني السوري

، يجوز لمأمور التفليسة أن يطلب ل عقد اإليجار مع دفةع تعةويض مالئةم .  رتأج: في حالة إفالس المس  192مالتقنين المدني الليبي 
 ) النص يعرض إلفالس المستأجر ال إلعساره ( .

 ( .  1913انظر عباس سن الصراف فقرة  –) مطبق  291م التقنين المدني العراقي

 ولكن األحكام التي يقررها النص ال تخر  علي القواعد العامة . –ال مقابل  تقنين الموجبات والمقود اللبناني
وهذا هو الحكم في القانون الفرنسي حي  ال يوجد نص ينظم حالة اإلعسار من حي  أثره فةي عقةد  – 448انظر آنفاً فقرة  ( 11292) 

 ( . 1218فقرة  1اإليجار ) بودري وقال 
 . 191ص  3مجموعة األعمال التحضيرية  ( 11294) 
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أولي إذا كان المستأجر معسرًا فعاًل دون أن يش ر إعساره . ولكن نظرًا إلعسار المستأجر واحتمال أن يعجز عن 
دفع اهنجرة ، أجاز القانون لكل من المؤجر والمستأجر أن يطلب فسخ اإليجار قبل انقضاء مدته ، دون حاجة 

ا يعتبر عذرًا طارئًا يسوأ هذا الحكم . و ستوي أن يكون اإليجار . واإلعسار هن ( 11201) لمواعيد التنبيه باإلخالء
 معين المدة أو غير معين المدة .

إذا دفع المستأجر اهنجرة في مواعيدها برضاء »فيجوز للمؤجر أن يطلب فسخ اإليجار . و متنع عليه الفسخ 
شر عمله ، حتى يتمكن من إيفاء ما دائنيه ، إذ قد تكون ل م مصلحة في أن يبقي مدين م في العين المؤجرة يبا

. و متنع عليه الفسخ أيضًا إذا قدم له المستأجر أو دائنوه ، في وقت مناسب ، تأمينات  ( 11201) «عليه من الديون 
. والقاضي هو الذي يقدر ما هو الوقت المناسب ، و بت  ( 11206) ككفالة أو رهن تكفل الوفاء باهنجرة التي لم تحل

 فيما إذا كانت التأمينات كافية .

وإذا لم يطلب المؤجر الفسخ ونزل عن طلب التأمينات ، فإن هذا ال يمنع المستأجر نفسه من أن يطلب هو فسخ 
. فإذا كان  ( 11204) الباطن اإليجار . و شترط في ذلك أال يكون محواًل حا التنازل عن اإليجار أو اإليجار من

 مخواًل ذلك ، 

بأن أذنه المؤجر وفقًا لألحكام المقررة في هذا الشأن ، لم يجز له أن يطلب فسخ اإليجار ، إذ يستطيع أن يؤجر 
من الباطن أو يتنازل عن اإليجار فيتمكن من الوفاء باهنجرة للمؤجر اهنصلي . أما إذا لم يكن مخواًل ، بحكم 

ب امتناع المؤجر عن اهنذن وفقًا لألحكام المقررة ، جاز له ، كما قدمنا أن يطلب فسخ اإليجار القانون أو بسب
و كون للمؤجر  ( 11208) قبل انقضاء مدته ، " مع دفع تعو ض عادل يقدره القاضي ، مراعيًا إعسار المستأجر "

في حبس ا وفي توقيع الحجز  ب ذا التعو ض امتياز علي منقوالت المستأجر الموجودة بالعين المؤجر وله الحا
 التحفظي علي ا .

                                                 
عبد المنعم فر  الصدة  – 111ص  241ولكن للقاضي أن يعطي مهلة معقولة لإلخالء ) منصور مصطفي منصور فقرة  ( 11293) 

 ( . 411ص  241
 . 191ص  3المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  ( 11291) 
بكفالة األجرة نظراً إلعسةار المسةتأجر ، وهةذه المنقةوالت إذ قد تكون المنقوالت الموجودة بالعين المؤجرة أصبحت ال تفي  ( 11291) 

 علي كل حال ال تكفل األجرة إال لمدة سنتين فقد تقصر عن كفالة األجرة طول مدة اإليجار .
وسنري أن قانون إيجار األماكن ال يجيز للمستأجر من أن يؤجر الباطن أو أن يتنازل عن اإليجار إال إذا كان عقد اإليجار  ( 11292) 
يجب إذن كتابي صريح مةن المالةك وقةت التةأجير  1833تضمن ترخيصاً عاماً في ذلك ، وفي العقود التي تمت قبل أول يناير سنة ي

اإليجار من البةاطن أو التنةازل عةن اإليجةار فةي إيجةار   من الباطن أو التنازل ، وسنري كذلك أن قانون اإلصالح الزراعي ال يجيز
 األراضي الزراعية .

 .  191ص  3مذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية ال ( 11299) 
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إذ نحن بصدد مسألة من مسائل القانون التجاري  –وإلفالس المستأجر حكم قر ب من حكم إعساره . ونكتفي هنا 
من التقنين التجاري التي تتضمن هذا الحكم ، ف ي تقول   : " أجرة اهنماكن التي  222بإيراد نص المادة  –

دة اإليجار ال تعتبر مستحقة الطلب حااًل بناء علي صدور حكم بإش ار اإلفالس ، متي تستحا إلي انقضاء م
كان مرخصًا للمفلس أن يؤجر من باطنه أو أن يتنازل عن إيجاره لغيره . فإن لم يكن للمفلس حا اإليجار من 

الذي يبتدئ فيه الفسخ الباطن وال حا التنازل عن اإليجار للغير ، تحكم المحكمة بفسخ اإليجار وتعيين الوقت 
المذكور ، وتقدر التعو ض أيضًا . وتكون المفروشات ونحوها الموجودة باهنماكن المستأجرة ضامنة لألجرة 

 ( 11201) والتعو ض "

 تغيير الموظف أو المستخدم لمحل إقامة  – 563

 نص قانوني   :  –

 من التقنين المدني علي ما يأتي   : 601تنص المادة 

أو المستخدم ، إذا اقتضي عمله أن يغير محل إقامته ، أن يطلب إن اء إيجار مسكنه إذا كان يجوز للموظف » 
، و قع باطال كل اتفاق علي غير  169هذا اإليجار معين المدة ، علي أن يراعي المواعيد المبينة في المادة 

 . ( 11210) ذلك"

                                                 
وقد صدرت في فرنسا تشريعات تكمل أحكام القانون التجاري ، وتعين أثر إفالس المستأجر من حي  إنهاء عقد اإليجةار )  ( 11298) 

 ( . 141فقرة  19بالنيول وريبير  – 219ص  418فقرة  1أو بري ورووإسمان  –وما بعدها  1219فقرة  1بودري وقال 
مةن المشةروع التمهيةدي علةي وجةه يتفةق مةع مةا اسةتقر عليةه فةي التقنةين  914تاريخ النص   : ورد هذا النص فةي المةادة  ( 11219) 

 149المدني الجديد . وأدخلت عليه لجنة المراجعة تعديالت جعلته مطابقاً لما استقر عليه في التقنةين المةدني الجديةد ، وصةار رقمةه 
) مجموعةةة األعمةةال  198، ثةةم مجلةةس الشةةيوخ تحةةت رقةةم  142فةةي المشةةروع النهةةائي . ووافةةق علةةه مجلةةس النةةواب تحةةت رقةةم 

 ( . 191ص  – 199ص  3التحضيرية 
أكتةوبر سةنة  11وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وهو نص مستحد  ، فال يسةري علةي عقةود اإليجةار المبرمةة قبةل 

 ما سيأتي .ك 1838
 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى   :

 ) مطابق ( 121م التقنين المدني السوري 
 ) مطابق ( 199م  التقنين المدني الليبي

: يجوز للمستأجر إذا كان موظفاً أو مستخدماً أو اقتضي عمله أن يغير موكله أن يطلب فسخ إيجار    284م  التقنين المدني العراقي
 . 231مسكنه إذا كان هذا اإليجار محدد المدة ، علي أن يراعي المواعيد المبينة في المادة 
 ً وفيما عدا  –الواو بدالً من أو  –واقتضي عمله  ) وقد وقع خطأ مادي في النص ، وصحته أن المستأجر إذا كان موظفاً أو مستخدما

ذلك يتفق حكم التقنين العراقي مع حكم التقنةين المصةري . إال أن التقنةين المصةري بصةرح بعةدم جةواز االتفةا  علةي مخالفةة الحكةم 
ظةر عبةاس حسةن الصةراف ان –الوارد بالنص ، ولم يصرح التقنين العراقي بذلك فالظاهر أنه يجوز فيه االتفا  علي مخالفته الحكم 

 ( . 1941فقرة  – 1929فقرة 
 فال يسري الحكم في لبنان ، ألن النص يستحد  حكماً ال يستخلص من القواعد العامة . –تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل 
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عمل الموظف أو المستخدم تغيير محل إقامته وهذا نص استحدثه التقنين المدني الجديد ، واعتبر فيه أن اقتضاء 
،  1111أكتوبر سنة  11عذر طارئ يسوأ إن اء اإليجار . فال يسري هذا النص علي عقود اإليجار المبرمة قبل 

 . ( 11211) إذ أن هذه العقود تسري علي ا أحكام التقنين المدني القديم

. ذلك أن إيجار المسكن لمدة غير معينة تدفع فيه و شترط النص أن يكون اإليجار واقعًا علي مسكن لمدة معينة 
اهنجرة عادة مشاهرة فتكون مدته ش رًا واحدًا ، و جوز إن اء اإليجار وفقًا للقواعد العامة بعد انقضاء أحد الش ور 
التي امتد إلي ا اإليجار إذا نبه المستأجر علي المؤجر باإلخالء في ميعاد نصف ش ر فأقصي ما يتعرض له 

أو المستخدم في هذه الحالة هو أن يبقي في المسكن ش رًا آخر إذا فاته أن ينبه باإلخالء قبل انقضاء  الموظف
نصف الش ر الجاري ، وليس في هذا كبير ضرر علي الموظف أو المستخدم ، ومن ثم لم يحتج أن تمتد إليه 

وفي هذا تطبيا دقيا لمبدأ العذر حماية هذا النص الجديد . فالواجب إذن أن يكون إيجار المسكن لمدة معينة 
 الطارئ الذي يسوأ إن اء اإليجار .

) و جب أن يكون المستأجر موظفًا أو مستخدمًا ، و ستوي أن يكون في ج ة حكومية أو في ج ة غير حكومية

ما دام يعمل لمخدوم له حا نقله من ج ة إلي أخري . ولذلك ذكر النص لفظ " مستخدم" بعد لفظ "موظف (  11212
"ليكون النص عامًا يشمل كل من يستخدم  في عمل و جوز نقله . و دخل في  ذلك" المستخدم "في إصطالح 

الوظائف الحكومية ، حيث يوجد " موظفون " ومستخدمون " . و جب أيضًا ، حتى يستكمل العذر الطارئ 
بلد آخر ، فيضطر إلي ترك  مقوماته ، أن يقتضي عمل الموظف أو المستخدم نقله من البلد الذي فيه مسكنه إلي

مسكنه ، ومن ثم أجيز له إن اء اإليجار . و صبح . في مدينة كبيرة كالقاهرة ، أن يكون النقل من حي إلي حي 
مسوغًا إلن اء اإليجار ، إذ المسافة بين الحين قد تكون أبعد  –من حلوان إلي مصر الجديدة مثاًل  –آخر بعيد 

 ( 11219) فال يمنع من اهنخذ ب ذا الرأي –" يغير محل إقامته "  –جاء النص عامًا  من المسافة بين بلد وبلد . وقد
. كذلك إذا  ( 11211) . و جب أن يكون النقل يقتضيه العمل ، فإذا تم بناء علي طلب المستأجر لم يكن هذا عذراً 

                                                 
ذلةك فقةةد قضةت محكمةةة وهةذه األحكةام تقضةةي بعةدم جةةواز إنهةاء الموظةةف اإليجةار ، إال إذا اشةةترط ذلةك فةةي العقةد . ومةةع  ( 11211) 

االستئناف المختلطة بأنه حتى إذا لم يوجد شرط في عقد اإليجار يقضي بحق المستأجر في إنهاء العقد فةي حالةة نقلةه ، فةإن مةوظفي 
السلك السياسي والعسكري ال يتقيدون في فسخ إيجار مساكنهم بضرورة التنبيه علي المؤجر في المواعيد القانونية متي صدرت لهةم 

 ( . 188ص  19م  1831يونيه سنة  19بنقل مجال إقامتهم ) استئناف مختلط  أوامر
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي   : " إذا اقتضي عمل الموظف أو المستخدم ، سواء كان يعمل في المصالح  ( 11212) 

مةدني ألمةاني ،  129قةارن م  –(  199ص  3الحكومية أو في  يرها ، أن يغير محةل إقامتةه . . ) مجموعةة األعمةال التحضةيرية 
 وتقتصر الحق علي الموظفين العسكريين والملكيين ورجال الدين والقائمين بالتدريس في معاهد التعليم العامة .

 141ص  291وقةةارن سةةليمان مةةرقس فقةةرة  – 118ص  231أنظةةر فةةي هةةذا المعنةةي منصةةور مصةةطفي منصةةور فقةةرة  ( 11214) 
 411ص  241عبد المنعم فر  الصدة فقرة  – 149ص  434باقي فقرة عبد الفتاح عبد ال – 2هامل 

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي   : " بشرط أال يكةون النقةل بنةاء علةي طلةب المسةتخدم أو نتيجةة لخطةأه " )  ( 11213) 
حكةم تةأديبي لةم يكةن نقلةه عةذراً  ( . ويفهم من عبارة " أو نتيجة لخطاه " إذا نقل بموجب 191ص  3مجموعة األعمال التحضيرية 

 ( . 129ص  – 118ص  231يسوت إنهاء اإليجار ) قارن منصور مصطفي منصور فقرة 
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لم يكن هذا النقل  –فة ابتداء أو بعد شغل الوظي –لم يكن المستأجر موظفًا ثم تقدم إلي وظيفة عمل الوظيفة نقله 
 .  ( 11211) عذراً 

و جب أخيرًا ، تطبيقًا لمبدأ العذر الطارئ في اإليجار ، أن ينبه المستأجر علي المؤجر باإلخالء في المواعيد 
 القانونية ، وقد تقدم بيان ذلك في مواضع كثيرة .

المستأجر للمؤجر تعو ضًا عاداًل ،  وكان من الواجب ، تطبيقًا أيضًا لمبدأ العذر الطارئ في اإليجار ، أن يدفع
وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في خصوص هذا النص اقتراح ب ذا المعني ، إذ جاء في ا ما 

.  ( 11216) يأتي   : "اهنولي أن يكون هناك محل للتعو ض العادل في هذا الفرض كما في الفروض اهنخرى "
ا المشروع لم تدخل هذا التعديل ، ومن ثم يكتفي في هذا الفرض بميعاد التنبيه ولكن الج ات المختلفة التي مر ب 

 .  ( 11214) باإلخالء

وجاء في العبارة اهنخير من النص   : " و قع باطاًل كل اتفاق علي غير ذلك " ، فالحكم إذن من النظام العام ال 
المالك من أن يؤجروه مسكنًا يؤو ه ، بعد يجوز االتفاق علي ما يخالفه . وقد ينقلب هذا ضد الموظف ، فيمتنع 

أن أصبحوا ال يستطيعون بموجب اإلنفاق توقي ما ي ددهم من إن اء اإليجار قبل انقضاء مدته ، وقد ورد في 
المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي اقتراح بحذف هذه العبارة اهنخيرة ، إذ جاء في ا ما يأتي   : " اهنولي . . 

ع علي بطالن كل اتفاق يخالف ذلك حتى يتسنى للموظف أن يرفع عن نفسه الحرج في إيجار أال ينص المشرو 
منزل لسكناه إذا رضي أن يتنازل عن حقه في إن اء اإليجار عند النقل " . ولكن الج ات  المختلفة التي مر ب ا 

 المشروع لم تدخل هذا التعديل .

                                                                                                                                                                    

هذا ويكفي أن يكون النقل قد اقتضاه عمل الموظف حتى يكون عذراً طارئةاً ، ولةيس مةن الضةروري أن يكةون  يةر متوقةع كمةا هةو 
شرط العذر الطارل في مبدأه العام . وذلك أن يجعله عذراً طارئاً بهذا النص الخاص . وهةذا بخةالف مةا إذا كةان النقةل أمةراً مقةرراً 

عبد الفتةاح  – 4هامل  141ص  291فال يكون في هذه الحالة عذراً طارئاً ) سليمان مرقس فقرة  وعرفه الموظف وقت اإليجار ،
عبةد المةةنعم فةر  الصةدة فقةةرة  – 118ص  231منصةور مصةطفي منصةةور فقةرة  – 141وص  128ص  434عبةد البةاقي فقةةرة 

 ( . 412ص  – 411ص  241
 . 228نقل آنفاً فقرة وانظر في إمكان قياس المستأجر إذا جند علي الموظف إذا 

 . 111وأنظر آنفاً فقرة  ( 11211) 
 في الهامل . 191ص  3مجموعة األعمال التحضيرية  ( 11211) 
ولما كان إنهاء اإليجار رخصة أعطاها القانون للموظف ، فإن للموظف أال يستعملها وأن يبقي بالعين المؤجرة بالر م من  ( 11212) 

( . وال يجةوز  121ص  – 129ص  231منصةور مصةطفي منصةور فقةرة  – 121نقله إلي بلد آخر ) عبد المةنعم البةدراوي ص 
 من قانون إيجار األماكن ، وتجري علي الوجه اآلتي  8ها الفقرة الثانية من المادة إجباره علي اإلخالء إال في الحالة التي نصت علي

" وعلي كل حال يجب علي الموظف المنقول إلي بلد آخر أن يخلي السكن الذي كان يشغله بمجرد حصوله علي سكن آخر في البلةد 
ص  – 121ص  231منصةور مصةطفي منصةور فقةرة  المنقول إليه ، إال إذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من إخالء سكنه " ) قةارن

 ( . 198وسنعود إلي هذه المسائلة عند الكالم في قانون إيجار األماكن   : انظر ما يلي فقرة  – 122
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 نص قانوني   :  –حاجة المؤجر للعين  – 564

 من التقنين المدني علي ما يأتي   :  604المادة تنص 

" إذا اتفا علي أنه يجوز للمؤجر أن ين ي العقد إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، وجب عليه في استعمال هذا 
  ( 11218) ، ما لم يقض االتفاق بغير ذلك " 169الحا أن ينبه علي المستأجر باإلخالء في المواعيد المبينة بالمادة 

ن هذا النص أنه إذا جدت للمؤجر حاجة شخصية للعين ، كأن احتاج إلي ا لسكناه أو الستعماله و ف م م
الشخصي ، فإن هذا ال يكون عذرًا طارئًا يسوأ إن اء اإليجار . وهذا بخالف ما إذا امتد اإليجار بحكم قانون 

ضع حد ل ذا االمتداد ، بشروط من هذا القانون تجعل للمؤجر الحا في و  9إيجار اهنماكن ، فسنري أن المادة 
معينة ، إذا كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده . وهذا أيضًا بخالف العار ة ، إذ تقضي 

مدني بأنه و جوز للمعير أن يطلب في أي وقت إن اء العار ة إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم  61المادة 
كام أن العار ة في الحالة الثانية بغير أجر ، فجاز في الحالتين إن اء العقد للحاجة تكن متوقعة . و برر هذه اهنح

 الشخصية .

أما في اإليجار غير الممتد بحكم القانون ، سواء كان معين المدة أو غير معين المدة ، فال تكون الحاجة 
 كما سبا القول . ( 11211) الشخصية عذرًا يسوأ إن اء اإليجار

                                                 
ال يجةوز للمةؤجر أن  – 1من المشروع التمهيدي علي الوجه اآلتةي   : "  991تاريخ النص   : ورد هذا النص في المادة  ( 11219) 

جار قبل انقضاء مدته ، حتى لو أعلن أنه يريد سكني العين المؤجرة بنفسةه ، أو يريةدها السةتعماله الشخصةي . حتةى يطلب فسخ اإلي
فةإذا  – 2لو أعلن أنه يريد سكني العين المؤجرة بنفسه ، أو يريدها الستعماله الشخصي . هذا ما لم يوجد اتفةا  يقضةي بغيةر ذلةك . 

لعقةد إذا جةدت لةه حاجةة شخصةية للعةين ، وجةب عليةه فةي اسةتعمال هةذا الحةق أن ينبةه علةي اتفق علي أنه يجوز للمؤجر أن يفسخ ا
ما لم يقض االتفةا  بغيةر ذلةك " . وفةي لجنةة المراجعةة حةذفت الفقةرة األولةي ،  211المستأجر باإلخالء في المواعيد المبينة بالمادة 

بته في استعمال العين لسكنه الخاص ما لم يكن متفقاً علةي ذلةك ، علي أن يكون مفهوماً ضمناً أنه ليس للمؤجر إنهاء العقد بسبب ر 
فةي المشةروع النهةائي . ووافةق عليةه مجلةس  141وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليةه فةي التقنةين المةدني الجديةد ، وصةار رقمةه 

 ( . 182ص  – 183ص  3) مجموعة األعمال التحضيرية  192، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  141النواب تحت رقم 
 وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

 ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى   :
 ) مطابق ( 123م  التقنين المدني السوري
 ) مطابق ( 191م  التقنين المدني الليبي

ال يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ اإليجار قبل انقضةاه مدتةه ، حتةى لةو أعلةن أنةه يريةد سةكني  – 1:    298م  التقنين المدني العراقي
فةإذا اتفةق علةي أنةه يجةوز للمةؤجر أن يفسةخ  – 2المأجور بنفسه أو يريده الستعماله الشخصي ، مالم يوجد اتفا  يقضةي بغيةر ذلةك 

ق أن ينبه المسةتأجر بةاإلخالء فةي المواعيةد المبينةة بالمةادة العقد إذا جدت حاجة شخصية للمأجور ، وجب عليه في استعمال هذا الح
ما لم يقض االتفا  بغير ذلك . ) والنص يتفق مع المشروع التمهيدي لنص التقنةين المصةري ، ويتفةق فةي الحكةم مةع التقنةين  2331

 ( . 1911انظر عباس حسن الصراف فقرة  –المصري 
ال يجوز للمؤجر فسخ اإلجارة بحجة أنه يريد احتالل البيةت المةأجور بنفسةه . ) والحكةم :    181تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 
 يتفق مع حكم التقنين المصري ( .

مةدني ، وكانةت تجةري علةي الوجةه  192وقد ورد هذا الكم صراحة في الفقرة األولي من المشروع التمهيدي لنص المةادة  ( 11218) 
الغيار قبل انقضاء مدته ، حتى لو أعلن أنه يريد سكني العين المؤجرة بنفسه ، أو يريدها اآلتي ع " ال يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ 
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ليس من النظام العام ، فيجوز االتفاق علي ما يخالفه . ومن ثم يجوز أن يشترط المؤجر علي ولكن هذا الحكم 
، وهو الذي  ( 11220) المستأجر أن له أن ين ي اال يجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين . فيعمل ب ذا االتفاق

ما إذا اتفا مع المستأجر يعين الشروط التي يستطيع ب ا المؤجر أن ين ي اإليجار لحاجته الشخصية للعين ، ك
علي أن يعطيه تعو ضًا وعلي أن ينبه عليه باإلخالء في ميعاد معين ، كما إذا اتفا مع المستأجر علي أن 

يعطيه تعو ضًا وعلي أن ينبه عليه باإلخالء في ميعاد معين ، كما يجوز االتفاق علي عدم الحاجة إلي التنبيه 
مدني ، كما رأينا ، علي المؤجر أن ينبه  604المسألة ، قد أوجبت المادة باإلخالء . فإذا سكت االتفاق عن هذه 

 مدني . 169علي المستأجر باإلخالء في المواعيد القانونية المبينة بالمادة 

 المستأجر من االنتفاع بالعين   : تمكن م دع – 565

يجري علي  –ن هذا المشروع م 811م  –وقد كان المشروع التم يدي للتقنين المدني الجديد يشتمل علي نص 
إذا لم يتمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة ، أو ان انتفاعه ب ا ناقصًا ، وكان  – 1الوجه اآلتي   : " 

ذلك راجعًا إلي خطأه أو إلي أمر يتعلا بشخصه ، فإنه يبقي ملزمًا باإليجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من 
وفي هذه الحالة  – 2مؤجر قد وضع العين تحت تصرفه في حالة صالحة لالنتفاع ب ا . االلتزامات ، ما دام ال

يجب علي المؤجر أن يخصم من اهنجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم انتفاع المستأجر بالعين ، وقيمة ما حققه 
، وهو أن عدم . و قرر هذا النص أمرًا واضحًا  ( 11221) من نفع من وراء استعماله للعين في أغراض أخري" 

                                                                                                                                                                    

الستعماله الشخصي ، هذا ما لم يوجد اتفا  يقضي بغير ذلك " . وقد حةذف هةذا الةنص فةي لجنةة المراجعةة ، علةي أن يكةون حكمةة 
 ظر آنفاً نفس الفقرة في الهامل ( .وان – 181ص  – 181ص  3مفهوماً ضمناً ) مجموعة األعمال التحضيرية 

( يجيةةز  LOI AEDEوقةد كةةان القةانون الرومةاني )  – 1221فقةرة  1انظةر فةي القةانون الفرنسةي فةي هةةذا المعنةي بةودري وقةال 

ن للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخالء المنزل المؤجر إذا أراد المؤجر أن يسكنه بنفسةه أو أن يعيةد بنةاءه . وسةار علةي ذلةك القةانو
الفرنسي القديم . ولكن هذا كان من شأنه أن يجعل المستأجر مهدداً في كل ذلك بإخالء العين قبل انقضاء مدة اإليجار . فنص التقنين 

بأنةه ال يجةوز للمةؤجر أن يفسةخ اإليجةار ولةو أراد سةكني  1211المدني الفرنسي علي إبقاء هذا الحكم صةراحة ، قضةي فةي المةادة 
بأنةه إذا وجةد اتفةا  علةي أن للمةؤجر فسةخ اإليجةار  1212ما لم يوجد اتفا  علي عكس ذلك . وقضت المةادة المنزل المؤجر بنفسه 

 ليسكن بنفسه في المنزل المؤجر فعليه أن ينبه علي المستأجر باإلخالء في الميعاد الذي يحدده عرف الجهة .
جة ماسةة إلةي العةين وقةت طلةب اإلخةالء ، وال يكفةي أن ويجب علي المؤجر إذا أراد استعمال هذا الحق أن يثبت أن به حا ( 11229) 

يحتج بحاجته إلي العين في المستقبل أو علي سبيل االحتمال . وقاضي الموضوع هو الةذي يبةت عنةد الخةالف فيمةا إذا كةان للمةؤجر 
قةد اإليجةار ( . وقد قضي بأنه ال يجوز للحكومة أن تنهةي ع 124ص  232حاجة شخصية للعين ) منصور مصطفي منصور فقرة 

بدعوى أنها ستحتا  للعين المؤجرة بسبب مشروع طريق عام ال يزال في حين التصةميم ، قةد ينفةذ وقةد ال ينفةذ ، وإذا نفةذ قةد يتةأخر 
والحق شخصي للمؤجر ، فال يجوز لدائنيه اسةتعماله  –(  12ص  9م  1981يناير سنة  9تنفيذه إلي وقت طويل ) استئناف مختلط 

 1هةامل  189ص  392اإليجار للمؤلةف فقةرة  – 1213فقرة  1بودري وقال  – 413فقرة  19ر  عنه ) هيك باسمه ، ولكنه يو
. ) 
 
إذا لةم  – 1من هذا التقنين وتجري علةي الوجةه اآلتةي   : "  281وفي التقنين المدني نص يتفق مع هذا النص ، هو المادة  ( 11221) 

إال انتفاعاً ناقصاً ، وكان ذلك راجعاً إلةي خطةأه أو إلةي أمةر يتعلةق بشخصةه ، فإنةه  يباشر المستأجر االنتفاع بالمأجور أو لم ينتفع به
يبقي ملزماً باإليجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من االلتزامات مادام المؤجر قد وضع المأجور تحت تصةرفه فةي حالةة صةالحة 

م من األجرة قيمة ما اقتصده مةن وراء عةدم انتفةاع المسةتأجر وفي هذه الحالة يجب علي المؤجر أن يخص – 2لالنتفاع المتفق عليه 
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تمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة لخطأ منه أو هنمر يتعلا بشخصه ال يكون عذرًا طارئًا يسوأ له إن اء 
اإليجار . وقد رأينا أنه إذا ترك المحامي مكتبه ليتولى وظيفة ، أو إذا نقل الموظف إلي بلد آخر بناء علي طلبه 

ن عذرًا طارئًا يبرر للمحامي إن اء إيجار مكتبه ، أو للموظف إن اء إيجار أو جزاء علي خطأه ، فإن هذا ال يكو 
مسكنه . وإذا استأجر شخص منزاًل للتصييف ، ثم عدل عن التصييف لموت عز ز لديه أو لسبب آخر غير 
ملجئ ، لم يكن هذا عذرًا إلن اء اإليجار . أما إذا كان عدول الموظف عن التصييف سببه المرض أو إلغاء 

 . ( 11222) اهنجازة ، فقد رأينا أن هذا يعتبر عذرا

هنا بإيراد المذكرة اإليضاحية ل ذا النص ففي ا الغناء   : " تعرض هذه المادة لفض عملي آخر هو عدم ونجتزئ 
تمكن المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة انتفاعًا كاماًل لسبب يرجع إليه ، كما إذا استأجر منزاًل للتصييف وطرأ 

ليه ما جعله يعدل عن الذهاب إليه . ففي هذه الحالة يبقي ملزمًا باإليجار ما دام المؤجر قد وضع العين تحت ع
تصرفه في حالة صالحة لالنتفاع المتفا عليه . غير أن المؤجر يخصم من اهنجرة قيمة ما اقتصده من وراء عدم 

فلم يفعل بعد عدول المستأجر . وكذلك يخصم قيمة  انتفاع المستأجر بالعين ، كما إذا كان قد تع د بفرش المنزل
ما حققه من نفع من وراء استعماله للعين في أغراض أخري ، كما لو أقام بالعين المؤجرة ولم يخل ا بعد أن عدل 

 المستأجر عن اإلقامة في ا " 

 .( 11229) وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة " الستخالص حكم ا من القواعد العامة  "

                                                                                                                                                                    

وهذا  – 1911بالمأجور وقيمة ما حققه من نفع من وراء استعماله للمأجور في أ راض أخري " انظر عباس حسن الصراف فقرة 
 ( . 222ص  418فقرة  1هو الحكم أيضاً في القانون الفرنسي ) أوبري ورو وإسمان 

 في الهامل . 111فقرة انظر آنفا  ( 11222) 
في الهامل . وقد قضت محكمة النقض . تطبيقاً  181ص  – 181ص  3انظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية  ( 11224) 

ين للقواعد العامة ، بأن األجرة تستحق متي كان المؤجر قد قام من جانبه بتنفيذ عقد اإليجار ، ويعتبر أن العقد قد تم تنفيذه بالنخليةة بة
ستأجر والعين المؤجرة بحي  يتمكن من وضع يده عليها واالنتفاع بها في المدة المتفق عليها . وإذن فمتي كةان الثابةت فةي الحكةم الم

أن المةةؤجرة ) شةةركة أسةةتوديو األهةةرام ( قةةد قامةةت بوفةةاء مةةا التزمةةت بةةه بةةأن وضةةعت العقةةار المةةؤجر ) االسةةتديو ( تحةةت تصةةرف 
ولم يكن ثمة ما يمنعه من االنتفةاع بةه وفقةاً لعقةد اإليجةار ، فإنةه يكةون ملزمةاً بةدفع األجةرة المتفةق المستأجر ، وأنها أخطرته بذلك ، 

عليها ولو لم يتسلم العقار المؤجر بالفعل بسةبب عجةز عةن إسةتغالله لظةروف خاصةة بةه وال شةأن للمةؤجرة بهةا ) نقةض مةدني سةنة 
 ( . 114ص  4مجموعة أحكام النقض  1812
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 176............................................ دعوى استرداد ما دفع من اهنرجة زائدا على الحد اهنقصى : -621

 176........................................................... األحكام املتعلقة بانتهاء اإلجيار -املبحث الثاني
 176............................................... تأثر أسباب انت اء اإليجار بأحكام قانون إيجار اهنماكن : -621

 117......................................................................... أسباب انتهاء ألغيت -املطلب األول
 117........................................................................................... انقضاء مدة اإليجار -1

 117............................................................................ امتداد اإليجار بحكم القانون : -624



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 112...................................................................................... مدة امتداد اإليجار : -628
 118................................................................... اهنثر الذي يترتب على موت المستأجر -621
 116.......................................................... امتداد اإليجار بنفس شروط اإليجار اهنصلي : -690
 116............................................................. القانون الواجب التطبيا في امتداد اإليجار : -691

 111.................................................................................... انتقال ملكية العين المؤجر -2
انه في حا المالك الجديدعدم اشتراط أن يكون لإليجار تار خ ثابت سابا على سند انتقال الملكية لسر  - 692

 .....................................................................................................................111 
 111................................... سر ان اإليجار على المالك الجديد من حيث االمتداد بحكم القانون : -699
 116.................................... سر ان اإليجار على المالك الجديد من حيث الجد اهنقصى لألجرة : -691

 116...................................... أسباب انتهاء حورت وأسباب انتهاء استحدثت -املطلب الثاني
 116............................................ اهنسباب التي ينت ي ب ا اإليجار مذكورة على سبيل الحصر -691
 116.......................................................... حصر أسباب االنت اء يعتبر من النظام العام : -696
 116............................................................... تقسيم أسباب االنت اء الستة إلى طائفتين : -694

 127............................................ أسباب انت اء ترد على اإليجار حتى قبل انقضاء مدته اهنصلية -1
 127................................................................................... عدم وفاء المستأجر باهنجرة -1

 127............................................................................................. النص القانوني -698
 127........................................................................ تأخر المستأجر عن الوفاء باهنجرة -691
 128................................................................... مراحل ثالثة -إجراءات طلب اإلخالء  -610
 126............................................................. تكليف المستأجر بالوفاء : -المرحلة اهنولى  -611
 126............................. وفاء :القضاء خمسة عشر يومًا من وقت التكليف دون  -المرحلة الثانية  -612
 126................................................................... رفع دعوى اإلخالء : -المرحلة الثالثة  -619

 182................................................................ إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن -2
 182............................................................................................. النص القانوني -611
 186...................................................................................... شروط طلب اإلخالء -611
 186....................................................................... التأجير من الباطن -الشرط اهنول  -616



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 186..................................................................... بغير إذن من المالك -الشرط الثاني  -614
 186.......................................................................... إجارة الوقف -الحالة االستثنائية اهنولى 

 161.................................................... بيع المصنع أو المتجر : -الحالة االستثنائية الثانية  -611
 168........................................................................... ب . إجراءات طلب اإلخالء : - 610

 166................ استعمال المكان المؤجر بطر قة تنافي شروط اإليجار المعقول أو تضر بمصلحة المالك - 9
 166............................................................................................. النص القانوني -611
 166................................. استعمال المكان بطر قة تنافي شروط اإليجار المعقولة -السبب اهنول  -612
 166...................................... استعمال المكان بطر قة تضر بمصلحة المالك : -السبب الثاني  -619
 166.................................................................................. إجراءات طلب اإلخالء : -611

 167.......................................................................................... أيلولة المكان للسقوط -1
 167............................................................................................. النص القانوني -611
 167................................................. من هدمهالمكان ال يقبل الترميم وال بد  -الفرض اهنول  -616
 161................................................ المكان يقبل الترميم وال ضرورة لل دم : -الفرض الثاني  -614

 168................... اهنصلية وامتداده بحكم القانون  أسباب انت اء ال ترد على اإليجار إال بعد انقضاء مدته -2
 168..................................................................... رغبة المالك في هدم المكان إلعادة بنائه -1

 168............................................................................................. النص القانوني -618
 168.................................................................................. شروط طلب اإلخالء أ . -611
 166............................................................ انقضاء مدة اإليجار اهنصلية -الشرط اهنول  -660
 166........................................... المكان لم يؤجر بقصد استعماله لدور التعليم -الشرط الثاني  -661
 166............................................. : )  (موافقة لجنة توجيه أعمال البناء وال دم -الشرط الثالث  -662
 112................................................................ إعادة البناء بشكل أوسع : -الشرط الرابع  -669
 116........................................................................... ب  . إجراءات طلب اإلخالء : -661
 116....................................................... جـ  . واجبات المالك بعد اإلخالء الجزاء علي ا : - 661

 167.............................................. قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده - 2
 167............................................................................................. النص القانوني -666
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 161................................................................................. أ  . شروط طلب اإلخالء -664
 161............................................................ انقضاء مدة اإليجار اهنصلية -الشرط اهنول  -668
 168.................................................................. المكان مؤجر للسكنى : -الشرط الثاني  -661
المكان غير مؤجر لشخص معنوي عام أو بقصد استعماله مدرسة ا مستشفى ا ملجأ أو  -الشرط الثالث  -640

 166.................................................................................................... مؤسسة خير ة :
 166........................قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده : -الشرط الرابع  -641
 166................................................................................ ) أ ( قيام ضرورة ملجئة : -642
 166................................................................................. ما يعتبر ضرورة ملجئة : -649
 161................................................................................ماال يعتبر ضرورة ملجئة : -641
 166.......................................................................... الضرورة الملجئة تقوم بالمؤجر : -641
 161........................................................ ( شغل المؤجر المكان بنفسه أو بأحد أوالده 9)  -646
 166........................................................ ( جواز نزول المؤجر مقدمًا عن هذا الحا : 1)  -644
 166............................................................................ ب . إجراءات طلب اإلخالء : -648
 166..................................................... التنبيه على المستأجر باإلخالء : -المرحلة اهنولى  -641
 161......................................................... انقضاء م لة معينة لإلخالء : -المرحلة الثانية  -680
 166.................................................... رفع دعوى اإلخالء أو دعوى الطرد -المرحلة الثالثة  -681
 166.......................................................................................... دعوى اإلخالء : - 682
 272............................................................................................. دعوى الطرد : -689
 278....................................................... جـ . واجبات المؤجر بعد اإلخالء والجزاء علي ا : -681

 276......................... قيود مفروضة على املؤجر وأخرى مفروضة على املستأجر -املبحث الثالث
 276...................................................................................... ال دف من هذه القيود -681

 271................................................................... قيود مفروضة على املؤجر -املطلب األول
 271................................................................................................ قيود ثالثة : -686
 276................................................. عدم ترك المسكن خاليا مدة تز د على ثالثة أش ر : 1 -684
 276.......................................................................... . اهنولو ة للموظف المنقول : 2 -688
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 217............................................. . تحر م احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد : 9 -681
 212.............................................................. قيود مفروضة على املستأجر -املطلب الثاني

 212..................................................................................................... قيدان : -610
 212............................................. . تحر م استئجار أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد : 1 -611
 216................................................... . إلزام الموظف المنقول من بلد بإخالء مسكنه فيه 2 -612

 216........................................................................ اهنحكام االستثنائية اإلجرائية -الفرع الثاني
 216................................................................................ الغرض من هذه اهنحكام : -619

 211................................................................ األحكام املتعلقة باالختصاص -املبحث األول
 211...................... المنازعات الناشئة عن تطبيا أحكام التشر ع االستثنائي وقواعد االختصاص في ا -611

 216............................................ تحديد المنازعات الناشئة عن تطبيا أحكام التشر ع االستثنائي - 1
 216..................................................................أهمية تحديد هذه المنازعات وكيف تحدد -611
 216........................................... أ . المنازعات الناشئة عن تطبيا أحكام التشر ع االستثنائي : -616
 216.......................................................... دعاوي اهنجرة : -( الحد اهنقصى لألجرة  1)  -614
 227............................................................... دعاوي اإلخالء : -( انت اء اإليجار  2)  -618

دعاوي التأجير على المؤجر ودعاوي إخراج  -( القيود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر  9)  611
 221.......................................................................... المستأجر لتعدد مسكنه أو لنقله من البلد

 222.................................... ب . المنازعات غير الناشئة عن تطبيا أحكام التشر ع االستثنائي - 400
 226............................ عن تطبيا أحكام التشر ع االستثنائيقواعد االختصاص في المنازعات الناشئة  -2

 226............................................................... االختصاص النوعي واالختصاص المحلي -401
 226................................................................................... ا . االختصاص النوعي -402
 226................................... مسائل اإليجار بحسب أحكام القواعد العامةاالختصاص النوعي في  -409
 287............................................................................... ب . االختصاص المحلي : -401

 281................................................................ األحكام املتعلقة باإلجراءات -املبحث الثاني
 281......................................................................... إجراءات مبسطة وإجراءات عادية -406

 282........................................................................................... اإلجراءات المبسطة -1
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 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 282.................................................................................... طائفتان من اإلجراءات -404
 282...................................................................... ا . اإلجراءات المتعلقة برفع الدعوى  -408
 286..................................................... ب . وجوب الفصل في النزاع على وجه االستعجال -401

 281............................................................................................. اإلجراءات العادية -2
 281...................................................... سر ان اإلجراءات العادية على المنازعات اإليجار ة -410
 281.................................................................................. حضور الخصوم وغياب م -411
 281.................................................................................. الدفوع وإجراءات اإلثبات -412
 286.................................................................................. اتساع نطاق الخصومة : -419
 286................................................................................. انقضاء الدعوى دون حكم -411
 267............................................................................ الحكم الذي يصدر في الدعوى  -411
 261.................................................................................................... التنفيذ : -416

 261.................................... الحكم الصادر في منازعة إيجار ة ن ائي ال يقبل أي طعن -المبحث الثاني
 261............................................................................. ما يشترط في الحكم ليكون ن ائياً  -1

 262............................................... أن يكون الحكم صادرًا من محكمة كلية : -الشرط اهنول  -411
 262....................................................................... الحكم الصادر من محكمة جزئية : -420
 268.................................................................... الحكم الصادر من محكمة استئناف : -421
 266............................................أن يكون الحكم صادرًا في منازعة إيجار ة : -الشرط الثاني  -422

 261................................................................................... عدم قابلية الحكم هني طعن -2
 261........................................................................ الوجوه المختلفة لمراجعة اهنحكام : -429
 261................................................................................. أ . وجوه الطعن العادية : -421
 266.......................................................................... ب . وجوه الطعن غير العادية : -421
 267............................................................................. حـ . دعوى  البطالن المبتدأة  - 426
 268............................................................................. د . تصحيح الحكم وتفسيره : -424
 266.................................................................... هـ . اعتراض الخارج عن الخصومة : -428

 266.......................................................................... إيجار اهنراضي الزراعية -الفصل الثاني
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 الفهرس العام

 266...................................................................... طر قتان إليجار اهنراضي الزراعية : -421
 217.................................................................. اإليجار العادي لألراضي الزراعية -الفرع اهنول

 217....................... النصوص التي تنطبا على إيجار اهنراضي الزراعية وما تتناوله هذه النصوص -490
 211................................................................. اهنحكام المتعلقة بأركان اإليجار -المبحث اهنول

 211.................................................................................. ما تتناوله هذه اهنحكام : -491
 212......................................................................................... انعقاد اإليجار بالكتابة -1

 212......................................................................................... النصوص القانونية -492
 212.............................................................................. الكتابة لالنعقاد ال لإلثبات : -499
 218................................................................................ الشكل المطلوب وحكمته : -491
 218................................................................................... جزاء اإلخالل بالشكل : -491

 216.............................................................................................. الحد اهندنى للمدة -2
 216......................................................................................... النصوص القانونية -496
 211................................................................. الحد اهندنى للمدة ثالث سنوات زراعية : -494
 216......................................................................... المتعاقدان اتفقا على مدة معينة : -498
 216......................................................................... المتعاقدان لم يعينا مدة لإليجار : -491

 267.......................................................................................... الحد اهنقصى لألجرة -9
 267......................................................................................... النصوص القانونية -410
 261...................................................... الحد اهنقصى لألجرة سبعة أمثال الضر بة اهنصلية -411
 266.................................................................... جزاء اإلخالل بالحد اهنقصى لألجرة : -419

 266.................................................................. اهنحكام المتعلقة بآثار اإليجار -المبحث الثاني
 266..................................................................... التزامات المؤجر والتزامات المستأجر -411

 261............................................................... اهنحكام المتعلقة بالتزامات المؤجر -المطلب اهنول
 261............................ التزامات المؤجر اهنساسي هو تمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة -411

 261.......................................................... اهنحكام المتعلقة بتسليم اهنرض المؤجرة وبصيانت ا -1
 261........................................... المواشي واهندوات الزراعية -اهنحكام المتعلقة بتسليم اهنرض  -416
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 الفهرس العام

 266................................................................. المؤجرةاهنحكام المتعلقة بصيانة اهنرض  -414
 267................................................... اهنحكام المتعلقة بتعذر انتفاع المستأجر باهنرض المؤجرة -2

 267............................................................................................... فروض ثالثة -418
 261................................... اعة أو بذرها أو هالك البذرتعذر ت يئة اهنرض للزر  -الفرض اهنول  -411
 268.......................................................... هالك المحصول قبل حصاده -الفرض الثاني  -410
 266........................................................ هالك المحصول بعد حصاده : -الفرض الثالث  -411

 261............................................................ اهنحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر -المطلب الثاني
 261.................................................................................... طائفتان من االلتزامات -419

 261................... اهنحكام المتعلقة بالتزام المستأجر بالمحافظة على العين واستعمال ا االستعمال المألوف -1
 261................................. االلتزام باستغالل اهنرض االستغالل المألوف وبإبقائ ا صالحة لإلنتاج -419
 261.................. جزءا إخالل المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العين واستعمال ا االستعمال المألوف -411
 266............................................................ باإلصالحات التأجير ةالتزام المستأجر بالقيام  -416
اهنحكام المتعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر اهنرض بنفسه وبوجوب أال يجمع في حيازته أكثر من مقدار  -2
 266................................................................................................................ معين
 266......................................................................... التكييف الصحيح ل ذا الوجوب : -414
 266............................................................. أ . وجوب أن يزرع المستأجر اهنرض بنفسه -418
 872...................................... ب . وجوب أال يجمع المستأجر في حيازته أكثر من مقدار معين -411

 876................................................................ اهنحكام المتعلقة بانت اء اإليجار -المبحث الثالث
 876.................................................................................. ما تتناوله هذه اهنحكام : -460

 876.............................................................. اهنحكام المتعلقة بامتداد اإليجار بحكم القانون  - 1
 876....................................................... تتابع التشر عات الموفتة لمد اإليجار بحكم القانون  -461
 876.................................................................................... أحكام امتداد اإليجار : -462
اهنحكام المتعلقة بحا المستأجر في البقاء إلى أن تنضج الغلة وبواجبه في السماح لخلفه بت يئة اهنرض  - 2

 817............................................................................................................... وبذرها
 817............................................................. البقاء إلى أن تتضج الغلةحا المستأجر في  -469



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 812.................................. واجب المستأجر في السماح لخلفه بت يئة اهنرض وبذرها نص قانوني -461
 816............................................................................................. المزارعة -الفرع الثاني

 816.................................................................................. تعر ف المزارعة وتكييف ا -461
 811........................................................................ ما يسري على المزارعة من أحكام -466

 816................................................................ اهنحكام المتعلقة بأركان المزارعة -المبحث اهنول
 816.................................................................................................... التراضي -464
 816............................................................................................ العين المؤجرة : -468
 816.................................................................................... نص قانوني : -المدة  -461
 827..................................................................................... نص قانوني -اهنجرة  -440

 826.................................................................. اهنحكام المتعلقة بآثار المزارعة -المبحث الثاني
 826........................................................................... اهنحكام المتعلقة بالتزامات المؤجر - 1

 826..................................................... المواشي واهندوات الزراعية -تسليم اهنرض المؤجرة  -441
 826..........................................................................تع د اهنرض المؤجرة بالصيانة : -442

 826........................................................................ اهنحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر - 2
 826....................................................... العناية بالزراعة والمحافظة على اهنرض وملحقات ا -449
 881.............................................................................. القيام باإلصالحات التأجير ة -441
 881.................................................... عدم جواز لتنازل عن اإليجار و اإليجار من الباطن -441
 888.................................... إحالة -وجوب أال يجمع المزارع في حيازته أكثر من خمسين فدانا  -446

 886................................................................ اهنحكام المتعلقة بانت اء المزارعة -المبحث الثالث
 886.....................................................................إحالة -امتداد المزارعة بحكم القانون  -444
 886 إحالة : -حا المزارع في البقاء إلى أن تنضج الغلة وواجبه في السماح لخلفه بت يئة اهنرض وبذرها  -448
 886...........................................................................انت اء المزارعة بموت المستأجر -441
 881........................................................ ما يترتب على انت اء المزارعة قبل انقضاء مدت ا -480

 886........................................... االنتفاعإيجار الوقف وعقود الحكر واإلجارتين وخلو  -الفصل الثالث
 886......................................................................................... إيجار الوقف -الفرع اهنول
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 886....................................................... أحكام إيجار الوقف مصدرها الشر عة اإلسالمية : -481
 867......................................................................... نطاق تطبيا أحكام إيجار الوقف -482

 861............................................................................... من له الحا في إيجار الوقف - 1
 861......................................................................................... والية إيجار الوقف -489
 868......................................................................................... والية قبض اهنجرة -481

 866.............................................................................. من له الحا في استئجار الوقف -2
 866........................................................................... أي مستأجر يتعاقد معه الناظر -481
 866.......................................................... اهنحكام الخاصة بناظر الوقف وأصوله وفروعه -481

 866.................................................................................................... أجرة الوقف -9
 866............................................................................................نصوص قانونية -484
 866................................................................. وز أن يكون في اهنجرة غبن فاحشال يج -488
 867.......................................... يقدر أجر المثل وقت العقد وال يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك -481

 861.............................................................................................. مدة إيجار الوقف -1
 861................................................... ال يجوز أن تز د مدة إيجار الوقف على ثالثة سنوات -410
 868..................................................... حكم إيجار الوقف إذا زادت مدته على ثالث سنوات -411
 866....................................... على ثالث سنواتاستثناءان يجوز في ما إيجار الوقف لمدة تز د  -412
 861............................................. العبرة في هذه القيود بأن تكون العين وقفًا عند إبرام اإليجار -419

 866............................................................. عقود الحكر واإلجارتين وخلو االنتفاع -الفرع الثاني
 866..................................................................................... اإليجارات طو لة المدة -411
 866..................................منشأ اإلجارات طو لة المدة في مصر وفي البالد اإلسالمية اهنخرى : -411
 811................................................................... حا القرار في مشروع التقنين المدني : -416
 812................................................................. حقوق الحكر واإلجارتين وخلو االنتفاع : -414

 816........................................................................................ عقد الحكر -المبحث اهنول
 816.............................................................................................. أركان عقد الحكر -1

 816............................................................................................... أركان أربعة : -418
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 816.................................................................................. ( التراضي في الحكر 1)  -411
 811...................................................................................... ( العين المحتكرة 2)  -800
 816.................................................................................... ( المدة في الحكر 9)  -801
 862.............................................................. نصوص قانونية -( اهنجرة في الحكر  1)  -802

 866.................................................................................... طر قة تصقيع الحكر -8409
 867.................................................................................................... آثار الحكر -2

 867.................................................................................. تكر والتزاماتهحقوق المح -801
 867.............................................................................. حا الحكر في اهنرض المحتكرة -801
 868............................................................................ حا الملكية في البناء والغراس -806
 861......................................................... التزام المحتكر بجعل اهنرض صالحة لالستغالل -808

 866................................................................................................... انت اء الحكر -9
 866..................................................................................... أسباب انت اء الحكر : -801

 866............................................................................... ( انت اء الحكر بانقضاء اهنجل 1) 
 866................................................ اهنحكار الجديدة المنشأة منذ العلم بالتقنين المدني الجديد -810
 866............................................... اهنحكار القديمة المنشأة قبل العمل بالتقنين المدني الجديد -811

 866........................................................................... ) ب ( انت اء الحكر هنسباب خاصة به
 866............................................................. ( موت المحتكر قبل أن يبني أو يغرس 1)  -812
 866........................................................... ( زوال صفة الوقف عن اهنرض المحتكرة 2)  -819
 867........................................................ تسو ة حساب البناء أو الغراس عند انت اء الحكر -811

 867..................................................................................................... نص قانوني -
 861......................................... ( صدور قرار إداري بإن اء الحكر القائم على وقف خيري  9)  -811

 866............................................................ ) ج ( انت اء الحكر هنسباب ترجع إلى القواعد العامة
 866......................................................................................... ( اتحاد الذمة 1)  -816
 866........................................................... ( عالم اهنرض  المحتكرة أو نزع ملكيت ا 2)  -814
 861.................................................................. نص قانوني : -( عدم االستعمال  9)  -818



 

 

 أجزاء ( 10)  الوسيط يف شرح القانون املدني - السنهوري

 

 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الفهرس العام

 866............................................................... عقد اإلجارتين وعقد خلو االنتفاع -المبحث الثاني
 866................................................................................................. عقد اإلجارتين -1

 866.................................................................................... خاصية عقد اإلجارتين -811
 866..................................................................................................... نص قانوني -

 866................................................................ اهنحكام التي تسري على عقد اإلجارتين : -820
 866.............................................................................................. عقد خلو االنتفاع -2

 866................................................................................. خاصية عقد خلو االنتفاع -821
 677............................................................... اهنحكام التي تسري على عقد خلو االنتفاع -822

 672......................................................................................................... عقــد العار ة
 678.......................................................................................................... )  (تم يــــد 
 678.................................................................... نص قانوني : -التعرف بعقد العار ة  -829
 678................................................................................... خصائص عقد العار ة : -821
 676......................................................... تمييز العار ة عن بعض ما تلتبس به من العقود -821
 676............................................................................. التنظيم التشر عي لعقد العار ة -826
 676................................ أهم الفروق بين التقنين المدني الجديد والتقنين المدني القديم في العار ة -824

 676...................................................................................... أركان العار ة -الفصل اهنول
 676........................................................................... التراضي في عقد العار ة -الفرع اهنول 

 676......................................................................... شروط االنعقاد وشروط الصحة : -890
 676.................................................................................... شروط االنعقاد -المبحث اهنول

 676............................................................. توافا اإليجاب والقبول كاف في عقد العار ة -891
 617............................................................................................... إثبات العار ة -892

 617................................................................................... شروط الصحة -المبحث الثاني
 617.................................................................................... اهنهلية في عقد العار ة -899
 611............................................................................. عيوب اإلرادة في عقد العار ة -891

 611..................................................................... المحل والسبب في عقد العار ة -الفرع الثاني
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 611................................................................ الشروط الواجب توافرها في الشيء المعار -891
 618................................................................................ اهنشياء التي تجوز إعارت ا -896
 618.....................................................................................السبب في عقد العار ة -894

 616....................................................................................... آثار العار ة -الفصل الثاني
 616...................................................................................... التزامات المعير -الفرع اهنول

 616............................................................................................ التسليم -المبحث اهنول
 616.............................................................................. التسليم التزام في ذمة المعير -811
 611................................................................................. تبعة هالك الشيء المعار -812
 611.................................................... التزام المعير بترك الشيء للمستعير طول مدة العار ة -819

 616................................................................................... رد المصروفات -المبحث الثاني
 616............................................................................................... نص قانوني - 811
 616............................................................ لمصروفات التي يقوم المستعير بإنفاق اأنواع ا -811
 616......................................................... المصروفات الضرور ة لحفظ الشيء من ال الك -816
 616........................................................................................ المصروفات النافعة -814
 627................................................................................................ حا الحبس -818

 621.............................................................. ضمان االستحقاق والعيوب الخفية -المبحث الثالث
 621................................................................................................ نص قانوني -811
 621.................................................. اهنصل عدم ضمان المعير لالستحقاق وللعيوب الخفية -810
 622..................................... حالتان استثنائيتان يضمن في ما المعير االستحقاق والعيوب الخفية -811
 628............................................................................................... حا الحبس: -812

 626................................................................................... التزامات المستعير -الفرع الثاني
 626........................................................................................... التزامات ثالثة : -819

 626..................................................... استعمال الشيء المعار على الوجه الواجب -المبحث اهنول
 621........................................................................... كيفية استعمال الشيء المعار : -811
 621............................................................ مصروفات االستعمال ومصروفات الصيانة : -816
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 626................................................................ عدم جواز النزول عن االستعمال للغير : -814
 626................................................................... المحافظة على الشيء المعار -المبحث الثاني

 626................................................ التزام المستعير بالمحافظة على الشيء التزام ببذل عناية -811
 626...................................................... الجمع في العار ة بين المعيار ن الشخصي والمادي -860
 681........................................................................................... حالة القوة القاهرة -861
 682....................................................................... االتفاق على تعديل قواعد المسئولية -862

 682................................................................................ رد الشيء المعار -المبحث الثالث
 688.................................................................................... تطبيا القواعد العامة : -861
 688..................................................................................... متى وأين يكون الرد : -861
 686........................................................................... دعاوي المعير السترداد العار ة -866

 686.................................................................................... انت اء العار ة -الفصل الثالث 
 686.....................................................................العار ة ال تلزم المستعير وتلزم المعير -864

 686....................................................................... انت اء العار ة بانقضاء اهنجل -الفرع اهنول
 681........................................................................... فروض ثالثة النقضاء اهنجل : -861

 686................................. انت اء العار ة قبل انقضاء اهنجل )سقوط اهنجل وفسخ العار ة(  -الفرع الثاني
 686............................................................................... انت اء العار ة بسقوط اهنجل -841
 686.................................................................................... انت اء العار ة بالفسخ : -842
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 بعض أنواع اإليجار -الثانيالباب 

إيجار األماكن - الفصل األول
 (* )

 

 تمهيد

 التشريعات االستثنائية الخاصة بإيجار األماكن – 1

 : عجالة تاريخية في التشريعات االستثنائية الخاصة بإيجار األماكن -566

الســكنى وغيرهــا مــن عمــد المشــرع المصــري ، كســائر المشــرعين فــي بــالد العــالم ، إلــى مواج ــة أزمــة أمــاكن 
اهنماكن ، بتشر عات استثنائية موقتة ، خرج في ا على القواعد العامة في عقد اإليجار ، وهي القواعد التي أوردناها 
فيما تقدم . ودعا إلـى ذلـك حربـان عالميتـان لـم يشـ د تـار خ اإلنسـانية ل مـا نظيـرًا ، تعاقبتـا حربـًا بعـد اهنخـرى  ولـم 

أكثر من عشر ن عامًا . فركدت حركة البناء طوال مـا يقـرب مـن نصـف قـرن ، باسـتثناء يفصل اهنولى عن الثانية 
، نضـبت المـواد اهنوليـة للبنـاء ، وزاد عـدد  1111فترات من النشاط متقطعة . فمنذ بدأت الحـرب اهنولـى فـي سـنة 

الصــناعة ، فشــحت ســكان المــدن المصــر ة ، الز ــادة الطبيعيــة وفوق ــا مــن نــزح مــن القــرى إلــى المــدن بســبب نشــاط 
 المساكن وارتفعت أجورها ارتفاعًا فاحشًا .

 11وقــد تــدخل المشــرع المصــري أول مــا تــدخل فــي أعقــاب الحــرب العالميــة اهنولــى ، فأصــدرت قــانون رقــم 
قيــد بــه أجــور اهنمــاكن كل ــا ، ثــم  1121لســنة  1قيــد بــه أجــور المســاكن ، ثــم أصــدرت قــانون رقــم  1120لســنة 

لسـنة  16، فقـانون رقـم  1122لسـنة  26قـانون رق  –يمـد ب ـا العمـل ب ـذا القـانون اهنخيـر  اصدر قـوانين متعاقبـة
. وقد نظم الرجوع إلـى  1121إلى أن انت ى العمل به في أول يوليو سنة  – 1121لسنة  2، فقانون رقم  1129

 . ( 1)  1121يونية سنة  19أحكام القانون العام مرسوم بقانون صدر في 

                                                 

 (
2
 : ب اإليجار للمؤلف بيان لهذه التشريعات على الوجه اآلتيجاء في كتا  ( 

بميا أن الحيرب قيد جعليت )  : وقد جاء في ديباجة هذا القانون ما ييأتي  . لتقييد أجور المساكن 2519سنة  22"أما في مصر فقد صدر أوال قانون نمرة 

وبميا أنيه كيان مين نتيائج االحتكيار  ، نظراً الرتفاع أثمان المواد ولصعوبة الحصول عليها ، تشييد المساكن في البالد المصرية في حيز المتعذر منذ سنوات كثيرة

وبميا أن المصيلحة العامية تقضيي بالتعجييل فيي تقيييد هيذا االرتفياع  ، الفعلي الذي نشأ عن هذه الحالة أن ارتفعت أجور المساكن في بعض األحوال ارتفاعاً فاحشا

لتقيييد األجير بالنسيبة للمسياكن  2512سينة  5ثيم صيدر بعيد ذليك قيانون نميرة  ( . عودة إلى حرية التعامل على قاعدة العرض والطلبتقييداً مؤقتاً إلى أن تتيسر ال

حة وبميا أن المصيل ، الخاص بتقيييد أجير المسياكن 2519سنة  22بعد االطالع على القانون نمرة )  : وجاء في ديباجة هذا القانون ما يأتي ، ولغيرها من األمكنة

كور آنفياً بالنسيبة العامة تقضي بالتعجيل في اتخاذ تحوطات بالنسبة لألمكنة المستعملة ألي غرض آخر غير السكنى التحوطات التي نصر عليها فيي القيانون الميذ

لقيانون يسيرى عليى األجانيب بفضيل وقيد جعيل هيذا ا ( . 2519سنة  22وبما أنه من المفيد في الوقت نفسه إدخال تعديالت متنوعة على القانون نمرة  ، للمساكن

مهميا  ، فيميا يخيتص بجمييع سيكان القطير المصيري 2512سينة  5إعالن القائد العام لجيوش جاللة ملك اإلنجليز بمصر القاضي أن يكيون ألحكيام القيانون نميرة 

 19الميادة األوليى مين القيانون الميذكور أنيه اعتبياراً مين وجياء فيي  . نفس القيوة والنتيائج التيي لإلعالنيات الصيادرة بمقتضيى األحكيام العسيكرية ، كانت جنسيتهم

وجياء  . %99مضيافاً إليهيا  2525ال تزيد أجر المساكن غير المفروشة عن األجر المعينة في عقود اإليجار السيارية فيي أول أغسيطس سينة  2519فبراير سنة 

يكييون  ، أجييرة بقيميية تتجيياوز الحييد األقصييى  المسييوح بييه 2519فبراييير سيينة  19خ فييي المييادة الثالثيية أنييه فييي جميييع األحييوال التييي تكييون قييد دفعييت فيهييا ميين تيياري

وجياء فيي الميادة  . حتى لو كانت قد دفيع باختيياره ، للمستأجر الحق في أن يقاضي المؤجر لمطالبته برد الزيادة أو خصمها من أية أجرة استحقت أو تستحق عليه

 . "2511يونيه سنة  99نون إال لغاية الخامسة والثالثين أنه ال يسرى مفعول هذا القا

 . وليم يحيدد بعيد ذليك ، 2515سينة  1ونميرة  2519سنة  21ونمرة  2511سنة  11بقوانين نمرة  ، "هذا وقد جدد العمل بهذا القانون من سنة إلى سنة

 إذا طليب الميؤجر اإلخيالء ، إعطاء مهلة للمسيتأجر يعطى للمحكمة الحق في 2519يونيه سنة  29وصدر قانون في  . 2519فانهى العمل به في أول يوليه سنة 

 99أن العميل يسيتمر بهيذا القيانون األخيير حتيى  2519يونييه سينة  29وقد جاء في المادة الرابعية مين قيانون  . 2512سنة  5بعد أن انتهى العمل بقانون نمرة  ،

 . "2519يونيه سنة 
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وكف المشرع المصري عن التدخل إلى أن نشبت الحـرب العالميـة الثانيـة ، وأعلنـت أهنحكـام العرفيـة  $884
. وأدخلــت  1112لســنة  911، ثــم اســتبدل بــه اهنمــر العســكر رقــم  1111لســنة  111. فصـدر أمــر عســكري رقــم 

ل هــذا اهنمــر اهنخيـــر ، وعـــد 1111لســنة  118علــى هــذا اهنمـــر تعــديالت عــدة ، إلـــى أن اســتبدل بــه اهنمـــر رقــم 
. وت ــدف هــذه اهنوامــر  1111لســنة  601، وعــدل هــذا اهنمــر اهنخيــر بــاهنمر رقــم  1111ســنة  601بــاهنمر رقــم 

 العسكر ة المتعاقبة إلى أمر ن : 

 ( منع ز ادة أدور اهنماكن إال في حدود ضيقة عينت ا هذه اهنوامر . 1) 

بحكم القانون ، فال يستطيع المؤجر أن يطلب إخالء العين ( امتداد عقود اإليجار بعد انقضاء مدت ا ،  2) 
 ، بل يبقى المستأجر بنفس اهنجرة والشروط متى أراد ذلك .

) المعــدل بــاهنمر  1111لســنة  118وعنــدما ألغيــت اهنحكــام العرفيــة ، اســتمر العمــل بــاهنمر العســكري رقــم 
مرســـوم بقـــانون علـــى البرلمـــان إلقـــراره ، . وعـــرض هـــذا ال 1111( ، لمـــدة ســـنة  1111لســـنة  601العســكري رقـــم 

فأبديت عليه بعض المالحظـات عنـد عرضـه علـى لجنتـي العـدل والداخليـة بمجلـس الشـيوخ . ورأت الحكومـة ، وقـد 
أوشكت مدة نفاذه على االنت اء ، أن تعيد النظر في أحكامـه مسـت دية بالمالحظـات التـي أبـديت وبتقـار ر المحـاكم 

 1116لسـنة  110المـالك أو المسـتأجر ن ، وانت ـت إلـى إصـدار المرسـوم بقـانون رقـم  وبالشكاوى التي تقدمت من
لســنة  14ميعــاد انت ــاء العمــل بالمرســوم بقــانون رقــم  1116أكتــوبر ســنة  1، أي قبــل  1116أكتــوبر ســنة  2فــي 

1111  . 

 عية لمجلــس علــى البرلمــان إلقــراره ، فمالــت اللجنــة التشــر  1116لســنة  110وعــرض المرســوم بقــانون رقــم 
النواب إلى تقر ر عدم دستور ته . ولكن ـا لـم تصـدر قـرارًا بـذلك خشـية أن يسـقط المرسـوم بقـانون فترجـع العالقـة مـا 
بـين المــالك والمســتأجر ن خاضــعة هنحكــام القـانون العــام ، فيضــار المســتأجرون مــن جـراء ذلــك . فقــدم أحــد النــواب 

، وأقـره البرلمـان بعـد تعـديالت  1116لسـنة  110المرسـوم بقـانون رقـم اقتراحًا بقانون يقترب كثيرًا فـي أحكامـه مـن 
وهـو المعـروف بقـانون إيجـار  1114لسـنة  121، القـانون رقـم  1114يوليـه سـنة  11يسيرة ، وصدر به ، فـي ي

ن اهنماكن . ولم تحدد مدة لنفاذ هـذا القـانون ، بـل تـرك اهنمـر للحكومـة تتقـدم بمشـروع قـانون إلبطـال العمـل بـه حـي
لسنة  110منه على أنه "يبقى المرسوم بقانون رقم  14ترجع اهنمور إلى حالت ا العادية . ونص القانون في المادة 

نافذًا حتى صدور هذا القانون ) قانون إيجار اهنماكن ( والعمل به ( . فاتصلت بذلك حلقات التشر ع حلقة  1116
، وهـو القـانون الـذي ال يـزال معمـوال بـه إلـى اليـوم فـي  1114لسـنة  121بعد حلقة ، حتى انت ت إلى القانون رقم 

 إيجار اهنماكن دستوًر ينظم العالقات ما بين المؤجر ن والمستأجر ن .

                                                                                                                                                                    
 ( . 279ص  – 272ص  297اإليجار للمؤلف فقرة ) 
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 بعد صور التقنين المدني الجديد : 1947لسنة  12العمل بقانون إيجار األماكن رقم  – 567

، ذهـب رأي إلـى أن هـذا التقنينـي قـد  1111 أكتـوبر سـنة 11ولما أصبح التقنين المدني الجديد نافـذا فـي   
، إذ نظـم عقـد اإليجـار تنظيمـا جديـد شـامال ، فـألغى بـذلك أحكـام  1114لسنة  12نسخ قانون إيجار اهنماكن رقم 

لسـنة  121عقد اإليجار التي قررها التفنين المدني القديم وما تبع هذه اهنحكام من استثناءات تضمن ا القانون رقم 
ــًا للمــادة الثانيــة مــن التقنــين الجديــد وهــي تــنص علــى أنــه "ال يجــوز إلغــاء نــص تشــر عي إال  ، وذلــك  1114 طبق

. ولكــن  ( 1) بتشــر ع الحــا . . . يــنظم مــن جديــد الموضــوع الــذي ســبا أن قــرر قواعــده ذلــك التشــر ع ) القــديم ( 
الـــذي تلغـــى فيـــه أحكـــام  اهنعمـــال التحضـــير ة للتقنـــين المـــدني الجديـــد صـــر حة فـــي أن المشـــرع قصـــد ، فـــي الوقـــت

التقنينـي المــدني القـديم ، اســتبقاء القـوانين الخاصــة الـت جــاءت بأحكـام مكملــة أو أحكـام اســتثنائية  ، ف ـذه القــوانين 
من التقنين المدني القديم وال تابعة له حتى تسقط بسقوطه . فقد كان مشروع المادة  881$الخاصة ال تعتبر جزءًا 

تقنــين المــدني الجديــد تــنص علــى مــا يــأتي : "يلغــى القــانون المــدني المعمــول بــه أمــام اهنولــى مــن قــانون إصــدار ال
المحـاكم الوطنيــة والقـانون المــدني المعمـول بــه أمـام المحــاكم المختلطـة ، و ســتعاض عن مـا بــالنون المـدني المرافــا 

ن" . فـاقترح فـي لجنـة مجلـس ل ذا القانون . وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدني المرافا ل ـذا القـانو 
الشــيوخ أن تضــاف العبــارة اآلتيــة : "يســتمر العمــل بــالقوانين الخاصــة المعمــول ب ــا اآلن والتــي وضــعت معدلــة أو 

ونصـ ا :  –مكملة لبعض أحكام هذين القانونين" . وقيل فـي توجيـه هـذا االقتـراح "إن الفقـرة الثانيـة مـن هـذه المـادة 
تتنــافى مـع القـوانين الخاصـة المكملــة  –م القـانون المــدني المرافـا ل ـذا القـانون وكـذلك يلغـى كـل نــص يخـالف أحكـا

وقــــانون تنظــــيم العالقــــة بــــين المــــؤجر ن  1112لســــنة  19هنحكــــام القــــانون المــــدني كقــــانون تجزئــــة الضــــمان رقــــم 
ذه المـادة . وقـد والمستأجر ن" . وقال صاحب االقتراح إنه إذا لم يؤخـذ باقتراحـه ، فيجـب حـذف الفقـرة الثانيـة مـن هـ

، ووافـا البرلمـان علـى  ( 2) قررت اللجنة فعال حذف الفقرة الثانية ، حتى تظـل القـوانين الخاصـة قائمـة ومعمـواًل ب ـا
 هذا التعديل ، وصدر قانون االصدار محذوفا منه هذه الفقرة .

لسنة  121اء قانون رقم فالثابت إذن من كل ما تقدم أن المشرع لم يقصد بإصدار التقنين المدني الجديد إلغ
الذي ينظم العالقة بين المؤجر ن والمستأجر ن . ومن أجل ذلك حذفت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة اهنولـى مـن  1114

                                                 

 (
2
أكتيوبر سينة  19انظير محميد عبيد العزييز يوسيف فهميي فيي عيدد األهيرام الصيادر فيي ) وقد اقتصر أصحاب هذا الرأي على نشره في الصحف   ( 

 ( . 2555أكتوبر سنة  19و  19محمود زكي سالم في عدد األهرام الصادر في  -2555

 (
1
"رؤى حيذف الفقيرة الثانيية مين الميادة األوليى  : نية مجليس الشييوخوجاء في تقريير لج – 219ص  – 217ص  2مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

ألن ثمة تشريعات خاصية كيالقوانين المقيررة  ، وقد أقرت اللجنة هذا االقتراح –وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المدني المرافق لهذا القانون  : ونصها

 ، بمينح تيسيير للوفياء باليديون العقاريية  المفترضية 2551لسينة  29ن تجزئة الضمان وهيو القيانون رقيم ومن أمثلتها قانو ، الستثناءات من قواعد القانون المدني

 . وقد خيف أن يكون في عموم عبارة الفقيرة التيي تقيرر حيذفها ميدخل للشيك فيي بقياء مثيل هيذه التشيريعات . وقانون تنظيم العالقات بين المؤجرين والمستأجرين

لى من هذه المادة مطلقة النص في إحالل نصوص المشروع محل نصوص القانون المدني القائم فيي خيارج حيدود النطياق اليذي قصيد وعلى ذلك تبقى الفقرة األو

 ( . 219ص  2مجموعة األعمال التحضيرية ) من وراء حذف الفقرة المتقدم ذكرها إلى إبقائه بمعزل عن متناول اإللغاء" 

حييذف الفقييرة الثانييية ميين الميادة األولييى ميين مشييروع قييانون  ، لثيية والسييتين مين جلسييات لجنيية مجلييس الشييوخفييي الجلسيية الثا ، وكيان قييد اقتييرح قبييل ذليك

فوافقتيه اللجنية عليى حيذف هيذه  . ألن المراد أن يحل التقنيين الجدييد محيل التقنيين القيديم عليى أن يبقيى مكميال بيالقوانين الخاصية ، اإلصدار المشار إليها فيما تقدم

ً  ، الفقرة دائمية أو  "على أن يكون معلوماً أن المقصود  بهذا الحذف هو اإلبقاء على التشريعات الخاصة التي صدرت اسيتثناء مين القيانون الميدني منشيئة أوضياعا

 – 217ص  2 مجموعية األعميال التحضييرية) األمر اليذي ال ييدخل فيي قصيد المشيرع"  ، حتى ال ينصرف النص في عمومة إلى إلغاء هذه األوضاع ، موقوتة

 ( . 215ص 
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قــانون اإلصــدار التــي كانــت تثيــر الشــك فــي أن المشــرع قصــد هــذا اإللغــاء فأصــبح مــن المحقــا أن قــانون إيجــار 
، وال يـزال كمـا قـدمنا معمـوال بـه  ( 1) عد صدور التقنين المـدني الجديـد قانون قائم ب 1114لسنة  121اهنماكن رقم 
 حتى اليوم .

 :   1947لسنة  12التشريعات المعدلة ألحكام قانون إيجار األماكن رقم  – 568

، وأدمــج  1114لســنة  121وقــد صــدرت بعــد ذلــك تشــر عات عــدلت مــن أحكــام قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم 
 ن ، نذكرها بترتيب صدورها فيما يلي  :أكثرها في هذا القانو 

، بشأن اهنماكن المؤجرة بصد استعمال ا لدور التعليم الحرة أو الحكومية ،  1114لسنة  41قانون رقم  – 1
 الستثنائ ا من اإلخالء بسبب ال دم وإعادة البناء .

المؤجر لمخالفة بعض بشأن العقوبة الجنائية التي توقع على  1111لسنة  1114لسنة  84قانون رقم  – 2
 أحكام القانون .

 1111بشـأن تخفــيض أجــور اهنمـاكن التــي أنشــئت منـذ أول ينــاير ســنة  1112لســنة  111قـانون رقــم  – 9
 % . 11بنسبة 

 بشأن المستأجر للوقف إذا تنازل عن اإليجار أو أجر من الباطن . 1119لسنة  614قانون رقم  -1

اســـــتثناء المســـــاكن الملحقـــــة بـــــالمرافا والمنشـــــآت الحكوميـــــة بشـــــأن  1111لســـــنة  161قـــــانون رقـــــم  $811
 المخصصة لسكنى موظفي هذه المرافا وعمال ا .

لســـنة  911بشـــأن وجـــوب موافقـــة اللجنـــة المشـــار إلي ـــا فـــي قـــانون رقـــم  1116لســـنة  919قـــانون رقـــم  – 6
 إلمكان إخالء المكان بسبب هدمه وإعادة بنائه . 1116

 1112سـبتمبر ســنة  18بشــأن تخفـيض أجـور المسـاكن التــي أنشـئت منـذ  1118لسـنة  11قـانون رقـم  -4
 % .20بنسبة 

 1118يونيــه ســنة  2بشــأن تخفــيض أجــور اهنمــاكن التــي أنشــئت منــذ ذ 1161لســنة  168قــانون رقــم  -8
 % .20بنسبة 

                                                 

 (
2
 212"إن القيانون  ، وقد جاء في هيذا الحكيم – 152ص  599رقم  15المحاماة  2555نوفمبر سنة  9انظر في هذا المعنى محكمة مصر الكلية   ( 

 . ء القيانون الميدني اليذي يتبعيه وجيوداً وعيدماً حتى يقال إنه قد ألغى بإلغا ، ليس قانوناً ملحقاً بالقانون المدني الذي ألغى وال معدال لنصوصه ومواده 2551لسنة 

اسيتثناء مين نصيوص القيانون الميدني التيي  –اقتضتها حالة الحيرب وشيدة أزمية المسياكن  –إنما هو قانون خاص نص على حاالت خاصة حدد لها أحكام خاصة 

 ً وانظير أيضياً مصير  . "2551لسينة  212ك فيما عدا ميا نيص علييه القيانون بل ظلت قائمة تحكم العالقة بين المستأجرين والمال ، بقيت على حالها ولم تلغ نهائيا

 – 5فقيرة  2595وانظير سيليمان ميرقس فيي قيانون إيجيار األمياكن الطبعية الثالثية سينة  – 2599سينة  1951قضية رقم  29دائرة  2595أبريل سنة  17الكلية 

  . 951محمد كامل مرسي فقرة 
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بشأن اإلعفاء من الضر بية على بعض العقارات المبنية وتخفـيض أجـور  1161لسنة  161قانون رقم  -1
 ذه العقارات بمقدار هذا اإلعفاء .ه

بنسبة  1161نوفمبر سنة  1بشأن تحديد أجور اهنماكن التي أنشئت منذ  1162لسنة  16قانون رقم  -10
 مئو ة من قيمة اهنرض والمباني .

 1114لســنة  121طبيعــة أحكــام هــذه التشــر عات االســتثنائية : وأحكــام قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم  -161
المعدلــة لــه هــي كل ــا أحكــام مؤقتــة ، المفــروض أن ــا تلغــى بمجــرد زوال أســباب صــدورها . ولكــن أزمــة والتشــر عات 

المساكن والمباني ال تزال قائمة  ، و قدر أن تبقى لمدة طو لة بحيث ال يتوقع إلغاء هذه التشر عات االستثنائية في 
لدائمة لعقد اإليجار ، إذ أن ا من الناحية العملية وقت قر ب . ومن ثم وجب بحث ا باعتبارها جزءًا ملحقًا باهنحكام ا

أحكــام كثيــرة التطبيــا وقــد طغــت علــى كثيــر مــن هــذه اهنحكــام الدائمــة . ولمــا كانــت هــذه التشــر عات المؤقتــة هــي 
تشر عات استثنائية وردت على خالف اهنحكام العامة المقررة في عقد اإليجار والتي أوردناها فيمـا تقـدم ، فإنـه مـن 

 . ( 1) ب عدم التوسع في تفسيم ا شأن ا في ذلك شأن كل تشر ع استثنائيالواج

، فـال  ( 2) النظـام العـام 812$على أن هـذه التشـر عات ، وإن كانـت تشـر عات اسـتثنائية مؤقتـة ، تعتبـر مـن 
تـي تعـين مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن ، فيمـا يتعلـا باهنحكـام ال 6يجوز االتفاق على ما يخالف ا . وقد نصـت المـادة 

الحد اهنقصى لألجرة ، على أن "يقع باطال كل شرط مخالف لألحكـام المتقدمـة ، و حكـم بـرد مـا حصـل زائـدًا علـى 
اهنجــرة المســتحقة قانونــا أو باســتقطاعه مــن اهنجــرة التــي يســتحا دفع ــا ، كمــا يحكــم بــرد أي مبلــغ إضــافي يكــون 

ط فـــي اإليجـــار" . وال يجـــوز االتفـــاق علـــى نـــزول المـــؤجر قـــد اقتضـــاه مـــن المســـتأجر مباشـــرة أو عـــن طر ـــا الوســـي
. وتســرى هــذه التشــر عات  ( 9) المســتأجر عــن حقــه فــي امتــداد اإليجــار بحكــم القــانون بعــد انقضــاء مدتــه اهنصــلية

االسـتثنائية بـأثر فــوري أو مباشـر ، مــن تـار خ العمـل ب ــا ، علـى جميــع اآلثـار التـي تترتــب علـى عقــد اإليجـار ولــو 
برمــًا قبــل العمــل ب ــذه التشــر عات . ذلــك أن اهنصــل أن يكــون للقــانون الجديــد أثــر مباشــر تخضــع كــان هــذا العقــد م

لسلطانه اآلثار المستقبلة للمراكز القانونية الماضية ، إال في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمـت فـي ظلـه ، 
.  ( 1) لـى اآلثـار التـي تترتـب علـى هـذه العقـودما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشـر ع

ولما كانت التشر عات االستثنائية التي نحن بصددها تعتبر مـن النظـام العـام كمـا قـدمنا ، فإن ـا تسـري بـأثر مباشـر 
مـن تـار خ العمـل ب ـا علـى جميـع اآلثــار التـي تترتـب علـى عقـود اإليجـار ولــو كانـت هـذه العقـود مبرمـة قبـل العمــل 

                                                 

 (
2
 2التشيريع والقضياء  2557أبرييل سينة  5اسيتئناف مصير  – 297ص  99رقيم  1مجموعة أحكام الينقض  2599ديسمبر سنة  25نقض مدني   ( 

ص  291رقيم  11المحامياة  2555أكتوبر سينة  21 – 979ص  152رقم  19المحاماة  2559مايو سنة  1اإلسكندرية الكلية مستعجل  – 151ص  129رقم 

 . 2925ص  911رقم  19المحاماة  2599مارس سنة  19بنها الكلية  – 117

 (
1
 . 21ص  19م  2551أبريل سنة  15اإلسكندرية المختلطة  – 121ص  275رقم  92المحاماة  2599أكتوبر سنة  99مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 2591سنة  995قضية رقم  2591يناير سنة  19مصر الكلية مستعجل   ( 

 (
5
 . 191هذا المعنى حسن كيرة في أصول القانون فقرة انظر في   ( 
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. مثــل ذلــك المادتــان الثانيــة والثالثــة مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ، وهمــا يقضــيان بامتــداد عقــد  ( 1)  عاتب ــذه التشــر 
اإليجــار بحكــم القــانون بعــد انقضــاء مدتــه ، وال يجيــزان اإلخــالء إال هنســباب معينــة مــذكورة علــى ســبيل الحصــر . 

ت العمل بقـانون إيجـار اهنمـاكن ولـو كانـت أحكام هاتين المادتين على كل عقود اإليجار القائمة وق 819$فتسرى 
 .  ( 2) هذه العقود قد أبرمت قبل العمل به

 نطاق تطبيق التشريعات االستثنائية الخاصة بإيجار األماكن – 2

 ما يخرج من هذا النطاق وما يدخل فيه -571

نبدأ بتحديد نطاق تطبيا التشر عات الخاصة بإيجار اهنماكن ، ف ي تشر عات استثنائية ل ا نطـاق محـدد  : 
 . 

وأول ما يسترعى النظر أن المشرع اختار في تحديد هذا النطاق لفظ "اهنماكن" . والمكان ، إذا أطلا ، كان 
، أمكن أن يقال إنـه كـل مسـتقر ثابـت ، فيكـاد مقابال للزمان . وإذا أسبغ عليه قدر من التخصيص في لغة القانون 

 مدني ( . 82أن يكون مرادفًا للعقار ) انظر 

فــــإذا اتخــــذنا نقطــــة ابتــــداء أن يكــــون المكــــان هــــو العقــــار ، وجــــب إذن أن نســــتبعد مــــن نطــــاق تطبيــــا هــــذه 
دمنا أن مـا يقـع مـن التشر عات االستثنائية المنقول . ووجب أن نستبعد بعد ذل العقارات التي هي ملك عام ، فقد قـ

انتفــاع اهنفــراد بــبعض اهنمــاكن العامــة ، كاهنمــاكن فــي اهنســواق العامــة وفــي المــواني والحمامــات والكابينــات وعلــى 
شواطئ البحار واهنن ـار ومـا إلـى ذلـك ، ال يكـون بموجـب عقـد إيجـار مـدني ، بـل بموجـب عقـد إداري تجـرى عليـه 

تفاع ليس أجرة بل رسومًا تـدفع فـي مقابـل رخصـة يحصـل علي ـا المنتفـع أحكام القانون اإلداري ، و كون مقابل االن
للحـد اهنقصــى الــذي فرضـه قــانون إيجــار اهنمـاكن ، وال يجــوز للمنتفــع أن يتمسـك بأحكــام هــذا  811 $فـال تخضــع 

القــانون مـــن امتــداد العقـــد بعــد انقضـــاء مدتـــه بــل يجـــوز للج ــة اإلدار ـــة المرخصـــة إخراجــه فـــي أي وقــت ولـــو قبـــل 
. ثـم نسـتبعد بعـد ذلـك مـن العقـار الراضـي  ( 9) قضاء مدة الترخيص اهنصلية متى اقتضـت المصـلحة العامـة ذلـكان

الفضاء بنص القانون ذاتـه ) المـادة اهنولـى نـم قـانون إيجـار اهنمـاكن ( ، و سـتوي أن تكـون اهنرض الفضـاء أرضـًا 

                                                 

 (
2
أميا فيميا عيدا ذليك فتسيرى أحكيام القيانون  ، وتكاد تنحصير فيي تحدييد األجيرة وامتيداد اإليجيار ، وذلك فيما عرضت له هذه التشريعات من أحكام  ( 

 ولكنه تعلق بتقديم المياه الساخنة والتدفئية المركزيية ، يد األجرة أو بامتداد اإليجاروقد قضت محكمة االستئناف المختلسة بأنه إذا لم يكن النزاع متعلقاً بتحد . العام

 ( . 11ص  91م  2555فبراير سن  11استئناف مختلط ) وتسرى عليه أحكام التقنيني المدني  ، فإن النزاع يخرج من نطاق التشريع االستثنائي ،

 (
1
استئناف  – 121ص  – 275رقم  92المحاماة  2599أكتوبر سنة  99مصر الكلية  972ص  91المحاماة  2555مايو سنة  1استئناف مصر   ( 

 . 21ص  19م  2551أبريل سنة  15اإلسكندرية المختلطة  – 15ص  97م  2551مارس سنة  21 – 51ص  91م  2559فبراير سنة  1مختلط 

فإنه ال يسرى على عقد إيجار أبرم قبل صدوره إال إذا كانت الواقعة المعينة قد حدثت  ، تب نتيجة على حدوث واقعة معينةوإذا كان القانون الجديد يتر

الذي جعل التأجير من الباطن سبباً من أسباب  ، 2551لسنة  259وقد قضت محكمة مصر الكلية في هذا المعنى بأن المرسوم بقانون رقم  . بعد صدوره

ال يخول المؤجر هذا الحق أو ذاك إذا كان التأجير من الباطن قد سمح  ، % إذا أوجر المكان من الباطن مفروشاً 19عله سبباً لزيادة األجرة بمقدار اإلخالء كما ج

 ( . 2592سنة  5912قضية رقم  2599أبريل سنة  9مصر الكية ) به قبل صدور هذا المرسوم بقانون 

 (
9
 . 291انظر آنفاً فقرة   ( 
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مــاكن تســتبعد بعـد ذلــك اهنمــاكن الموجــودة فــي . ثــم إن نصـوص قــانون إيجــار اهن ( 1) زراعيـة أو أرضــًا غيــر زراعيــة
مــدن أو ج ــات أو أحيــاء غيــر مبينــة فــي الجــدول المرافــا ل ــذا القــانون ، وهــذا فيمــا عــدا بعــض اســتثناءات ســيأتي 

المســاكن الملحقــة بــالمرافا والمنشــآت الحكوميــة  1111لســنة  161ذكرهــا . وأخيــرًا تســتبعد نصــوص القــانون رقــم 
 هذه المرافا وعمال ا .المخصصة لسكني موظفي 

، اهنمـــاكن المـــؤجرة الموجـــودة فـــي المـــدن  ( 2) فيبقـــى بعـــد ذلـــك ، ليـــدخل فـــي تطبيـــا التشـــر عات االســـتثنائية
والج ات واهنحياء المبينة في الجـدول المرافـا لقـانون إيجـار اهنمـاكن ، وكـذلك اهنمـاكن الموجـودة فـي منـاطا غيـر 

مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ( . و ــدخل أخيــرًا أمــاكن  11عــام ) م  مبينــة بالجــدول مــا دامــت مــؤجرة لشــخص معنــوي 
غير مؤجرة ، ولو كانت موجودة في مناطا غير مبينـة بالـدول ، إذا كـان قـد صـدر فـي شـأن ا قـرارات اسـتيالء ) م 

مـن  8من قانون إيجار اهنماكن ( ، أو كانت ملكيت ـا قـد نزعـت إذا كـان المالـك المنـزوع ملكيتـه شـاغال ل ـا ) م  4
 قانون إيجار اهنماكن ( .

 ونفصل اآلن ما أجملناه .

 ما يخرج من نطاق تطبيا التشر عات االستثنائية

 ما سبق استبعاده ليخرج من نطاق تطبيق التشريعات االستثنائية -571

( العقــار  2)  816$.  ( 9) ( المنقــول 1: قــدمنا انــه يخــرج مــن نطــاق تطبيــا التشــر عات االســتثنائية : )  
( اهنمـــاكن  1( اهنراضـــي الفضـــاء ) غيـــر الزراعيـــة ( . )  1( اهنراضـــي الزراعيـــة . )  9ي هـــو ملـــك عـــام . ) الـــذ

                                                 

 (
2
وأن المشرع كيان يسيتطيع  ، أن ما يبقى من العقار بعد ذلك هو المباني ، بعد استبعاد األراضي الزراعية واألراضي الفضاء ، ويتبادر إلى الذهن  ( 

 ً قيد قصيد إليى هيذا  وأن المشيرع ، ولكين سينرى أن لفيظ "األمياكن" أوسيع مين لفيظ "المبياني" . أن يستعمل هذا اللفظ بدال من لفظ "األماكن" إذ هو أكثر وضيوحا

 . والفظ األول ليس إال ترجمة للفظ الثاني ، بالفرنسية "Locaux"ويقابل لفظ "األماكن" بالعربية لفظ  . لتوسع

 (
1
فيكفييي أن تسييرى بعييض هييذه  ، وال يتشييرط للييدخول فييي نطيياق تطبيييق التشييريعات االسييتثنائية أن تسييرى كييل أحكييام هييذه التشييريعات علييى المكييان  ( 

كاألماكن المستولى عليها واألماكن التي يفرشيها الماليك فيؤجرهيا  ، وسنرى أن بعض األماكن . مكان ليكون داخال في نطاق تطبيق هذه التشريعات األحكام على

 . تسرى عليها التشريعات االستثنائية في األحكام التي قررتها فيما عدا ما يتعلق منها بتحديد األجرة ، مفروشة

 (
9
 ( . 919انظر ما يلي فقرة ) من المنقول العوامات والذهبيات إذ هي أماكن كثيرا ما تستعمل للسكنى  ومع ذلك يستثنى  ( 

) يعتبير إيجيار منقيول  ( universalite) باعتبارهيا مجموعياً مين الميال  ( fonds de commerce) وقد قدمنا أن إيجيار المتياجر والمصيانع 

فيال تخضيع األجيرة فييه للحيد األقصيى المفيروض  ، وعلى ذلك يخيرج هيذا اإليجيار مين نطياق تطبييق التشيريعات االسيتثنائية ( . في الهامش 229انظر آنفاً فقرة 

وقد قضيت محكمية  . وال تسري عليه األحكام االستثنائية الخاصة بإجراءات التقاضي ، وال يمتد اإليجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته ، بموجب هذه التشريعات

وأجاز على هذا االعتبار استئناف الحكم الصيادر فيهيا اسيتناداً إليى قواعيد  ( ، جدك) أنه إذا كان الحكم قد كيف الدعوى بأنها نزاع على بيع محل تجاري النقض ب

ينياير  21نقيض ميدني ) ون فإنه ال يكون قيد أخطيأ فيي تطبييق القيان ، الخاص بإيجار األماكن 2551لسنة  259المرافعات العامة ولم يطبق المرسوم بقانون رقم 

وكيان الميؤجر مسيئوال عين  ، وقضى أيضاً بأنه إذا أوجيرت مدبغية جليود بهيا عيدد وآالت ميكانيكيية ( . 275ص  99رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599سنة 

بل المنشيأة بميا لهيا مين سيمعة تجاريية  ، د ذاتهفإن الغرض األول من اإلجارة هنا ليس هو المكان المبني في ح ، إدارتها بالكهرباء وعن العوايد ورسوم الرخصة

ومين ثيم ال يسيري قيانون إيجيار األمياكن عليى النيزاع  ، وما اشتملت عليه من أدوات وماكينات التي بيدونها ال يكيون للمكيان المبنيي أيية قيمية فيي نظير المسيتأجر

 ( . 2512سنة  2259دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512سبتمبر سنة  99مصر الكلية ) المطروح 

بحييث يكيون كيل منهميا منفصيال عين اآلخير  ، فإيجار وابور حليج أو وابور طحين ال يعتبر إيجاراً للمكان الموجود فيه الوابيور وإيجياراً آلالت الوابيور

ويفنيى هيذا  . إيجار المكان إال أحد عناصيره بل هو إيجار المتجر وليس ، فتسري التشريعات االستثنائية على اإليجار األول الخاص بالمكان الموجود فيه الوابور

 ، فيي هيذا المجميوع اليذي هيو محيل عقيد اإليجيار –اآلالت واالسم التجاري والعمالء والصقع التجاري وغير ذلك من العناصر  –العنصر مع العناصر األخرى 

وقيد  . وال يقيع عليى عقيار بيل عليى منقيول ، ن بل عليى مجميوع مين الميالإذ هو إيجار ال يقع على مكا ، ومن ثم ال يدخل في نطاق تطبيق التشريعات االستثنائية

إال أنيه ال  ، القاضي بتقييد أجور األمكنة المؤجرة للسكنى يطبق على األمكنة المؤجرة الستعمال آخير غيير السيكنى 2512لسنة  5قضى بأنه وإن كان القانون قم 

طنطيا ) إذ أن الغرض األصلي من اإليجارة في هذه الحالة هو آلة الحليج نفسها ال المكيان الموضيوعة فييه  ، يجوز مع ذلك تطبيقه على إجارة وابور لحلج القطن
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(  6الموجودة في مناطا غير مبينـة فـي الجـدول المرافـا لقـانون إيجـار اهنمـاكن فيمـا عـدا بعـض االسـتثناءات . ) 
شـــغولة بغيـــر عقـــد إيجـــار فيمـــا عـــدا اهنمـــاكن ( اهنمـــاكن الم 4المســـاكن الملحقـــة بـــالمرافا والمنشـــآت الحكوميـــة . ) 

 المستولي علي ا واهنماكن المنزوع ملكيت ا .

أمــا المنقــول والعقــار الــذي هــو ملــك عــام واهنراضــي الزراعيــة فأمرهــا واضــح ، فــال ســتوقفنا . وأمــا اهنمــاكن 
ي منــاطا مبينــة الموجــودة فــي منــاطا غيــر مبينــة بالجــدول فسيتضــح أمرهــا عنــد الكــالم فــي اهنمــاكن الموجــودة فــ

 بالدول ، وهي اهنماكن التي تدخل في نطاق تطبيا التشر عات االستثنائية .

( المســاكن  2( اهنراضــي الفضــاء ) غيــر الزراعيــة ( . )  1و بقــى أن نتنــاول فــي شــيء مــن التفصــيل : ) 
 ( اهنماكن المشغولة بغير عقد إيجار . 9الملحقة بالمرافا والمنشآت الحكومية . ) 

 األراضي الفضاء   -572

) :   قضت المادة اهنولى من قانون إيجار اهنماكن باستثناء اهنراضي الفضاء من نطاق تطبيا هـذا القـانون 

. أو إلقامـة سـرك أو  ( 2) لضـرب الطـوب –. فإذا أوجرت أرض فضاء غير زراعية هني غرض مـن اهنغـراض  ( 1
فـإن اإليجـار يخضـع للقـانون العـام وال  –و غيـر ذلـك أ ( 9) ملعب أو سوق أو جـراج أو بيـت مـن خشـب لالسـتحمام

تسري عليه التشر عات االسـتثنائية . ومـن ثـم ال تخضـع اهنجـرة  للحـد اهنقصـى الـذي تفرضـه هـذه التشـر عات ، وال 

                                                                                                                                                                    
وال عليى مصينع للحليوى ألن الغيرض الرئيسيي هيو اسيتغالل رخصية صيرف  ( ، 212ص  221رقيم  19المجموعية الرسيمية  2511مارس سنة  17الجزئية 

 ( locaux) وقضييى أيضيياً بييأن المقصييود بلفييظ األمكنيية  ( . 117ص  297رقييم  99المجموعيية الرسييمية  2599مييارس سيينة  21كفيير الشيييخ الكييية ) السييكر 

فالمنازعة التي تقع بين مستأجر وابور طحين وبيين الميؤجر ليه حيول  ، هو األماكن المبنية دون غيرها 2559لسنة  957من األمر رقم  25الواردة بنص المادة 

وليو ثبيت أن الوابيور يتبعيه بعيض مخيازن أو  ، من األمر الميذكور ال تنطبيق عليهيا نصيوص هيذا األمير 9باالستناد إلى نص المادة  قانونية اإليجار المتعاقد عليه

عقيد بيدونها بل المقصود هو ما اشتمل عليه البناء من أدوات الوابور وآالته والتي ال يعتبير ال ، مكاتب من البناء إذ أنها لم تكن مقصودة حال التعاقد وتقويم األجرة

وقضى كذلك بأنيه إذا  ( . 155ص  119رقم  11المحاماة  2559أكتوبر سنة  19مصر الكلية ) منصباً على وابور طحين الذين هو الغرض األول من اإلجارة 

ن الغيرض األول منيه اسيتغالل بيل كيا ، ثبت من نصوص عقد اإليجار ومن ظروفه ومالبساته أن الغرض األول من اإليجارة لم يكن المكان المبنيي فيي حيد ذاتيه

فيإن اليدعوى التيي  ، االسم التجاري للمحل وزبائنه وما يحققه المستأجر من أربياح مين وراء ذليك واالسيتفادة أيضياً مين موقعيه التجياري ورواج تجارتيه مين قبيل

تكون غير مقبولية فيي حكيم األمير  2552ده في أبريل سنة يرفعها المستأجر بطلب تخفيض األجرة المتعاقد عليها في مثل هذه الصورة إلى أجر المثل للمبنى وح

 – 291ص  19م   2557وانظر أيضياً اسيتئناف مخيتلط أول يونييه سينة  ( . 159ص  111رقم  11المحاماة  2559نوفمبر سنة  22مصر الكلية )  957رقم 

جيالل العيدوي  – 29ص  – 5ص  22لبيبيي شينب فقيرة  محميد – 991ص  259منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  – 5سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

األماكن التي يراعيى عنيد تأجيرهيا عواميل ماديية )  257ص  55رقم  1التشريع والقضاء  2595فبراير سنة  29وانظر عكس ذلك استئناف أسيوط  – 25ص 

إذ لم يستثن هذا القانون مين تطبيقيه غيير األراضيي  ، 2551لسنة  212ومعنوية عالوة على شغل المكان المؤجر تعد من األماكن التي يسرى عليها القانون رقم 

 . 92فقرة  9فقرة  2597لسنة  99وانظر عكس ذلك أيضاً عصام الدين حواش في شرح قانون رقم  ( . الفضاء

فعنيد ذليك تسيري  ، رة عليى حيدهوقيد عيين لكيل مين المكيان والمتجير أجي ، أما إذا كان إيجار المكان اليذي فييه المتجير منفصيال عين إيجيار المتجير نفسيه

جنيهيا للمتجير  17منهيا  ، جنيهاً فيي الشيهر 59األجرة  :  21ص  19م  2551أبريل سنة  15اإلسكندرية المختلطة ) التشريعات االستثنائية على إيجار المكان 

 – 29ص  22محميد لبييب شينب فقيرة  – 5سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  – 295ص  91م  2555مايو سنة  1استئناف مختلط  –جنيها للمكان  21و 

 ( . 22ص 

 (
2
وكيان أول  – 2551لسينة  259والميادة األوليى مين المرسيوم بقيانون رقيم  ، 2559لسينة  957مين األمير العسيكري رقيم  25انظر أيضاً المادة   ( 

ثيم صيدر األمير   . مقتصراً عليى األمياكن المخصصية للسيكن أو للتجيارة – 2552لسنة  292عسكري رقم األمر ال –تشريع استثنائي منذ الحرب العالمية الثانية 

ولكين التشيريعات  . عاماً تشمل أحكامه األمانة المؤجرة للسكن أو لالستغالل التجاري أو الصناعي أو لغير ذلك مين األغيراض 2551لسنة  929العسكري رقم 

اسيتثنت جميعهيا  – 2511لسينة  212وقانون إيجيار األمياكن رقيم   2551لسنة  259والمرسوم بقانون رقم  2559لسنة  957األمر العسكري رقم  –التي تلت 

 . صراحة من أحكامها األراضي الفضاء

 (
1
هيا غرفية وقد قضى بأن تخرج من نطاق تطبيق التشريعات االستثنائية األرض الفضاء المؤجرة لضرب الطوب ولو ثبيت أنهيا مسيورة ومقيام علي  ( 

 ( . 155ص  115رقم  11المحاماة  2559أكتوبر سنة  25مصر الكلية ) إليواء خفير المضرب 

 (
9
 ز115ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  21نقض مدني   ( 
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يمتد اإليجار بحكم القانون إذا انقضت مدته اهنصلية ، تخضع إجراءات التقاضي في شأنه لألحكام العامـة لقـانون 
 . ( 1) ات ال هنحكام التشر عات االستثنائيةالمرافع

و كون الحكم كذلك حتى لو أوجرت اهنرض إلقامة بناء علي ا ، وحتى لو اشترط أن تؤول ملكية البنـاء إلـى 
 ( 2) المؤجر عند انت اء اإليجار ، إذ العبرة بحالة اهنرض عند التعاقد ف ذه الحالة التي نظـر إلي ـا فـي عقـد اإليجـار

. 

في استثناء اهنراضي الفضاء أن التشر عات االستثنائية إنما صدرت لتواجه أزمة المسـاكن والمبـاني والحكمة 
 ، وال تمتد هذه اهنزمة إلى اهنرض الفضاء .

. ولكــن محكمــة الــنقض قضــت منــذ  ( 9) وقــد ذهبــت بعــض اهنحكــام فــي ظــل اهنوامــر علــى أهنرض الفضــاء
تشـر عات االسـتثنائية ، ولـو أقـام المسـتأجر علي ـا منشـآت وكـان ذلـك البداية بأن اهنرض الفضـاء ال تسـري علي ـا ال

فـــي تـــار خ ســـابا علـــى عقـــد اإليجـــار ، متـــى كـــان اإليجـــار مقصـــورا علـــى اهنرض الفضـــاء دون المبـــاني المملوكـــة 
 . ( 1) للمستأجر ، واستقرت أحكام ا على ذلك

                                                 

 (
2
وهذا بخالف ما لو سرت التشيريعات االسيتثنائية فيال يجيوز ذليك بغيير  ، إذا لم يكن هناك شرط مانع ، وكذلك يجوز للمستأجر اإليجار من الباطن  ( 

 ( . 2599سنة  2199قضية رقم  2595يناير سنة  21مصر الكية ) إذن كتابي من المال 

 (
1
 )   ً ال فحسيب بالنسيبة  ، ةفكان ينبغي أن تسري التشريعات االسيتثنائي ، وقد يبدو أنه بعد أن آل البناء إلى صاحب األرض أصبح الشيء المؤجر مكانا

وييرد عليى ذليك بيأن مين يسيتأجر أرضياً فضياء  . بل أيضا بالنسبة إلى من استأجرها أرضاً فضاء وأقيام عليهيا البنياء ، البناءإلى من يستأجر األرض مقاماً عليها 

وبحسيبه  . ض علييه ميا أنقيه مين المصيروفات فيي إقامية البنياءيستأجرها عادة بأجرة زهيدة ولمدة طويلة حتى يتمكن من استغاللها استغالال يعو ، ليقيم عليها بناء

وقد قضت محكمة استئناف مصر في هذا المعنى بأنه يجيب  . وال حاجة به إلى حماية التشريعات االستثنائية بعد أن جني من المال الذي صرف ثمرة كافية ، ذلك

حتيى فيي حالية ميا إذا كيان الغيرض مين اإليجيار إقامية مبياني عليى األرض  2551لسينة  212أن يستبعد إجارة األراضي الفضاء من تطبيق أحكيام القيانون رقيم 

إذ أن مستأجر األرض في هذه الحالة يستثمر ما لديه من رأس مال في مشروع تجاري الغيرض منيه  ، الفضاء ولو اتفق على أن تؤول ملكية المباني إلى المؤجر

فليس له بعد نهايته استغالل المنشيأة ألجيل يتجياوز تقيدير الطيرفين مميا يضيفي عليى المسيتأجر مين  . ين في التعاقداستغالل تلك المنشأة التي يقوم ببنائها ألجل مع

) وينييزل بيالمؤجر خسيارة تيأبى العدالية أو القيانون أن يتحملهيا وال تبررهيا الظيروف االسيتثنائية الطارئيية  ، األربياح فيي هيذا العميل التجياري فيوق ميا كيان يؤمليه

انظير انتقيياداً لهييذا الوضييع مييع التسيليم بييأن هييذا هييو الحكييم القيانوني الصييحيح و لكيين ينبغييي تعييدي  – 792ص  91المحاميياة  2555مييايو سيينة  7 اسيتئناف مصيير

 ( . 2هامش  12ص  7التشريعات االستثنائية حتى تسري في هذه الحالة سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 (
9
يسيري  2512لسينة  5وقضيى قبيل ذليك بيأن القيانون رقيم  – 979ص  152رقيم  99المحاماة  2559مايو سنة  1اإلسكندرية الوطنية مستعجل   ( 

 ييه بيإذن الميؤجرعلى المباني المملوكة لصاحب األرض والمؤجرة للمستأجر كما يسري على المباني التي يكون المستأجر نفسه قد أقامها في األرض الميؤجرة إل

نه بنفسيه أسيوة ألن السبب الذي حدا بالشارع إلى سن هذا القانون وهو تعذر إنشاء المساكن وغيرها وارتفاع أجورها يقضيي بحمايية المسيتأجر اليذي أنشيأ مسيك ،

 1المحامياة  2512سينة أبرييل  17انظر عكس ذلك اللبيان  – 512ص  999رقم  5المحاماة  2519ديسمبر سنة  5األزبكية ) بالمستأجر الذي يشغل بناء غيره 

 ( . 529ص  292رقم 

 (
5
 – 117ص  219رقيم  9مجموعية عمير  2551ديسمبر سنة  21 – 925ص  272رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  17نقض مدني   ( 

 25رقيم  9م الينقض مجموعية أحكيا 2599مجموعية أحكيام الينقض   2599يونييه سينة  27 – 297رقم ص  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  25

مجموعية  2599ميايو سينة  21 – ( إيجار أرض فضاء مع الترخيص للمستأجر في إقامة دار للسينما تصبح مبانيها مملوكة للميؤجر بمجيرد إنشيائها)  229ص 

وعيية أحكييام مجم 2595أبريييل سيينة  19 – 119ص  91رقييم  1مجموعيية أحكييام اليينقض  2591أول مييارس سيينة  – 22159ص  257رق  1أحكييام اليينقض 

 . 915ص  91رقم  29النقض 

وكانيت إقامية المسيتأجر منشيآت عليى هيذه  ، وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه لما كان الثابيت مين عقيد اإليجيار أن العيين الميؤجرة هيي ارض فضياء

وكيان ال يغيير مين هيذا النظير  ، 2551لسينة  2122األرض إلمكان االنتفاع بها ال يغير من وصف العين المؤجرة بأنها ارض فضاء ال يسري عليها القانون قم 

ألن كل ذلك ال يدل على أن عقيد اإليجيار الجدييد تنياول تيأجير مبنيى  ، رتعديل مبلغ اإليجار في العقد وإرفاق رسم به موضح فيه معالم النادي الذي أقامه المستأج

لميا كيان ذليك فيإن  ، النادي أسوة باألرض التي أقيم عليها متى كان لم يذكر في أي نص من نصوص العقد أن اإليجار الجديد يشمل األرض وما عليها مين مبياني

يكيون قيد  2551لسينة  212ى أن العيين الميؤجرة هيي مين األمياكن التيي يسيرى عليهيا القيانون قيم الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب اإلخيالء تأسيسيا علي

 ( . 591ص  19رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  9نقض مدني ) خالف القانون 

انتفياع المسيتأجر بيالعين الميؤجرة وال  وقضى كذلك بأن إقامة جراج أو مبان أو خالفها على قطعة أرض فضاء بعد تأجيرها إنميا هيو أمير خياص يكيفيه

ول كان متفقا بين الطيرفين عليى أن للميؤجر الحيق عنيد انتهياء اإليجيار  ، غير سار في هذه الحالة 2551لسنة  212ومن ثم يبقى القانون رقم  ، شأن فيه للمؤجر
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ه للمؤجر عنـد انت ـاء اإليجـار ، وأقـام هذا وإذا استأجر شخص أرضًا فضاء إلقامة بناء على أن تؤول ملكيت
البنـاء وانت ـت إجارتــه فملـك المــؤجر البنـاء ، ثــم جـدد المسـتأجر اإليجــار فـي اهنرض والبنــاء معـا ، كــان هـذا إيجــارا 

 . ( 1) جديدا واقعا على مكان ال على أرض فضاء ، ومن ثم تسري على اإليجار التشر عات االستثنائية

 مرافق والمنشآت الحكومية : المساكن الملحقة بال -573

ــــم  ــــانون رق ــــد صــــدر الق ــــالمرافا والمنشــــآت الحكوميــــة  1111لســــنة  161وق ــــة ب فــــي شــــأن المســــاكن الملحق
المخصصة لسكني مـوظفي هـذه المرافـا وعمال ـا ، ليسـتثني ا مـن سـر ان التشـر عات السـتثنائية . فـنص فـي المـادة 

بشـأن إيجـارات اهنمــاكن وتنظـيم العالقـة بــين  1114لسـنة  121اهنولـى منـه علـى أنــه "ال تسـري أحكـام القـانون قــم 
المؤجر ن والمستأجر ن على المساكن الملحقة بـالمرافا والمنشـآت العامـة والمخصصـة لسـكنى مـوظفي وعمـال هـذه 
المرافــا ( . وكــان مــن الممكــن اعتبــار تخصــيص  هــذه المســاكن لســكنى المــوظفين والعمــال غيــر داخــل فــي نطــاق 

ت االستثنائية دون حاجة الستصدار تشر ع خـاص بـذلك ، هنن المـوظفين والعمـال ال يشـغلون هـذه تطبيا التشر عا
المساكن بموجب عقد إيجـار حتـى تسـري عليـه هـذه التشـر عات ، بـل بموجـب عقـد إداري خاضـع لنظـام التـراخيص 

ا أكثـر مـا ينطبـا علـى اإلدار ة . ولكن التشر ع المشار إليه قد صدر دفعا لكل شك أو خالف فـي اهنمـر . و نطبـ
ما  تنشئه وزارة اهنشغال من مساكن لموظفي ا وعمال ا الذين يعملون في المنشآت التي تقيم ا ، ولكنه يسري علـى 
جميع المساكن الملحقة بالمرافا والمنشآت الحكومية سواء كانت تابعة لوزارة اهنشغال أو لغيرها من ال يئات العامة 

قـة بالمـدارس والمعاهـد والمصـالح الحكوميـة لسـكنى نظـار المـدارس ومـديري المعاهـد . فينطبا على المسـاكن الملح
 والمصالح في مقابل نسبة معينة تقتطع من مرتبات م .

ونجتزئ في شأ  هذا التشر ع بما ورد في مذكرته اإليضاحية ، ففي ا بيان واف  . وقد جاء في هذه المذكرة : 
، كالمحطات والطلبات الك ربائية وغيرها ، بقصد التيسير علي م وحتـى تـوفر  "لما كانت وزارة اهنشغال التي تقيم ا

ل م قسطا من االطمئنـان فـي معيشـت م يمكـن م مـن أداء اهنعمـال والواجبـات المنـوط ب ـم تحقيقـا علـى أكمـل وجـه . 
لســنة  121قــم ونظــرًا إلــى أن فــي إخضــاع العالقــات التــي تقــوم بــين الــوزارة وموظفي ــا فــي هــذه المســاكن للقــانون ر 

الخاص بإيجارات اهنماكن ما يفوت الحكمة في إنشائ ا ، إذ يترتب على أحكـام القـانون اهنخيـر أن يتمسـك  1114
بعض الموظفين أو العمال بالبقاء في هذه المساكن حتى بعد نقل م مـن عمل ـم الـذي مـن أجلـه صـرح ل ـم باإلقامـة 

السباب ، اهنمر الذي ينجم عنه صـعوبة إيجـاد مسـاكن لمـن  في هذه المساكن أو بعد انت اء الخدمة هني سبب من
الموظفين أو العمال . هذا عالوة على االختالف البـين بـين العالقـة التـي تقـوم بـين الـوزارة  101$يحل محل م من 

                                                                                                                                                                    
وانظير  – ( 121ص  279رقيم  92المحامياة  2599أكتيوبر سينة  15يية مصر الكل) مدني  519و  515في استبقاء المباني لنفسه في الحدود الواردة بالمادتين 

ديسييمبر سيينة  21 – 121ص  279رقييم  92المحاميياة  2599أكتييوبر سيينة  15 – 155ص  919رقييم  11المحاميياة  2559أكتييوبر سيينة  1أيضييا مصيير الكلييية 

 إال على الجراجات وحيدها 2551لسنة  212ينطبق قانون رقم  أجرة لألرض الفضاء وأجرة أخرى للجراجات فال)  2577ص  959رقم  91المحاماة  2592

 .  2599سنة  2229قضية رقم  2599مارس سنة  29 – 2591سنة  1159قضية رقم  2599أكتوبر سنة  7 – (

 (
2
 . في آخره 2هامش  12ص  7سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 
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وموظفي ا في شأن هذه المساكن وتلك التي تقوم بين اهنفراد مؤجر ن ومستأجر ن ، إذ الغرض من تلك اهنخيرة هو 
تنظمــي العالقــة بــين المســتأجر ن والمــؤجر ن بمــا يكفــل حمايــة حقــوق كــل مــن م نظــرا للحالــة التــي نشــأت عــن أزمــة 
المساكن ، أما الغرض من إنشاء المساكن الحكومية المذكورة ف و توفير السكن للموظفين الذين يعملـون بالمنشـآت 

لمقصـود فـي الحـالتين أن تكـون عالقـة الحكومـة الحكومية المختلفـة . ومـن شـأن هـذا التبـاين الواضـح فـي الغـرض ا
بموظفي ــا بمنجــاة عــن خضــوع ا لألحكــام االســتثنائية التــي تضــمن ا قــانون إيجــارات اهنمــاكن . وتحقيقــًا لمــا تقــدم ، 
ودفعــا لكــل شــك أو خــالف فــي اهنمــر ، أعــد مشــروع القــانون المرافــا ، والــذي يــنص فــي مادتــه اهنولــى علــى عــدم 

بشــأن إيجــارات اهنمــاكن علــى العالقــة التــي تقــوم بــين الحكومــة وموظفي ــا  1114لســنة  121ســر ان القــانون رقــم 
وعمال ا في شأن المساكن الملحقة بالمنشآت والمرافا التابعة ل ـا . و ـنص فـي مادتـه الثانيـة علـى أن يكـون تنظـيم 

الثالثــة علــى جــواز إخــراج  انتفـاع المــوظفين والعمــال ب ــذه المســاكن بقــرار مــن الــوز ر المخــتص . و ــنص فــي المــادة
المنتفع من المسكن بالطر ا اإلداري ولو كان شـغله سـابقًا علـى العمـل ب ـذا القـانون ، وذلـك إذا زال الغـرض الـذي 
مــن أجلــه أعطــى الســكن ، كــل هــذا حتــى يتســنى إخضــاع هــذه العالقــة لقواعــد التــراخيص اإلدار ــة لمــا فــي ذلــك مــن 

 مالءمته الغرض المقصود من ا"

 ألماكن المشغولة بغير عقد إيجار ا -574

: والتشــر عات االســتثنائية إنــا تســري فــي اهنصــل علــى اهنمــاكن المــؤجرة ، أي التــي تكــون محــال لعقــد إيجــار 
فإذا لم يوجد عقـد  102$.  ( 1)  ( 1114لسنة  121أبرم في شأن ا ) المادة اهنولى من قانون إيجار اهنماكن رقم 

بــاطال أو قــابال لإلبطــال ، أو وجــد عقــد آخــر غيــر عقــد اإليجــار ، فقــد خرجنــا عــن إيجــار أصــال ، أو وجــد وكــان 
 . ( 2) نطاق تطبيا التشر عات االستثنائية

                                                 

 (
2
فمتيى انطبيق هيذا  ( . مدني 997م ) واإليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من االنتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم   ( 

نقيض ) ت االستثنائية أو وصفاه بأنه شغل مؤقت للعين تفاديا من سريان أحكام التشريعا ، ولو سماه المتعاقدان باسم عقد آخر ، التعريف على عقد فهو عقد إيجار

محميد لبييب شينب  – 119ص  2599دالليوز األسيبوعي  2599ميارس سينة  11السيين  – 259ص  2599داللوز األسيبوعي  2557ديسمبر سنة  19فرنسي 

 ، خير المكيان مين البياطنومتى كان العقد إيجارا فيستوي أن يكون المؤجر هو المالك أو صاحب حق االنتفاع أو المستأجر األصلي آ ( . 29 – 21ص  29فقرة 

محميد لبييب شينب فقيرة  – 21ص  7فقيرة  2597لسينة  99عصام الدين حواس في شرح القانون رقم ) بل حتى لو كان مجرد حائز ولو عن طريق االغتصاب 

 ( . 29ص  29

 2591ديسيمبر  15مصير الكليية ) ما معيا إذ أن عقيد اإليجيار قيد تيم لصيالحه ، وقد يكون عقد اإليجار محيررا باسيم الزوجية كمسيتأجرة فيسيتفيد اليزوج

فيإذا عيدلت الزوجية عين هيذا التسيامح أصيبحت إقامتيه فيي مسيكنها  ، ز ولكن إقامة الزوج في منزل زوجته يعد من قبيل التسامح( 2591سنة  5999قضية رقم 

في كتاب المرجيع فيي قيانون إيجيار األمياكن لألسيتاذ  95رقم  95مصر استئنافي مستعجل المحاماة ) وأصبح غاصباً يصح طرده من المسكن  ، دون سند قانوني

 ( . 25كامل محمد بدوي ص 

 (
1
ص  91م  2555ديسيمبر سينة  12مصير المختلطية ) لم يدخل ذلك في نطاق تطبيق التشريعات االستثنائية  ، فإذا شغل شخص مكاناً بعقد عارية  ( 

فدفع المدعي عليه بعدم وجود عالقة إيجاريية بينيه  ، إنه استأجر منها العين وتأخر في سداد األجرةوفي قضية طلبت المؤجرة إخالء المدعي عليه بمقولة  ( . 12

ثيم  ، بالسيكن  فيي العيين ( الميدعي علييه) وأنه إنما شغل العيين عليى أسياس أنيه تيزوج بابنية المدعيية فتبرعيت هيذه األخييرة البنتهيا وزوج ابنتهيا  ، وبين المدعية

ال تسيري إال  2551لسينة  212وقيد قضيت المحكمية بيأن أحكيام القيانون رقيم  ، . عليه دعوى اإلخالء بحجة التأخر فيي سيداد األجيرة حصل بينهما نزاع فرفعت

وعليى ذليك ال يطبيق عليى األمياكن المشيغولة دون سيد  . فإذا انتفت العالقية اإليجاريية فيال سيبيل إلعميال هيذا القيانون ، على األماكن المؤجرة بموجب عقد إيجار

 ، م  919ج و  57ولميا كانيت األجيرة السينوية المدعيية هيي  . فيكون هذا التداعي خارجاً عن اختصاص المحكمة ، أصال أو بموجب عقد آخر غير عقد اإليجار

 ( . 2519سنة  5919دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512يناير سنة  1مصر الكلية ) فتكون الدعوى من اختصاص القاضي الجزئي 
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وشــغل الشــخص المكــان دون عقــد إيجــار أصــال ودون ســند إذا كــان مغتصــبًا ، أو حــائزًا كــالوارث الظــاهر ، 
يكــون هنــاك سـند لمــن يشــغل المكــان ، و جــو االلتجــاء . ففــي جميـع هــذه اهنحــوال ال  ( 1) حـائزًا بعقــد إيجــار صــوري 

لقاضــي اهنمــور المســتعجلة لطــرده ، ولــيس لــه أن يتمســك بالبقــاء اســتنادًا إلــى التشــر عات االســتثنائية ، أو التمســك 
يكــون الحكـــم ، و عتبــر الشـــخص  109$. وكـــذلك  ( 2) باختصــاص المحكمـــة التــي خولـــت تطبيــا هـــذه التشــر عات

سند ، حتى لو كان شغله في مبدأ اهنمر بموجب عقد إيجـار صـحيح ، ولكـن اإليجـار انقضـت شاغال للمكان دون 
لــم  – 1111لسـنة  111اهنمـر العسـكري رقـم  –مدتـه قبـل صـدور أول تشـر ع اسـتثنائي ، يقضـي بامتــداد اإليجـار 

 . ( 9) يجدد ، أو كان إيجارًا وقع التقايل فيه بين الطرفين

ب سند لـيس بعقـد إيجـار ، فـإن التشـر عات االسـتثنائية هنـا أيضـًا ال تسـر . وإذا شغل الشخص المكان بموج
وقد رأينا مثال لذلك في المساكن الملحقة بالمرافا العامـة والمنشـآت الحكوميـة ، فـالموظفون والعمـال الـذين يشـغلون 

ال المكـان بموجـب . كـذلك يعتبـر شـاغ ( 1) هذه اهنماكن يسـكنون ا بموجـب عقـد إداري ال بموجـب عقـد إيجـار مـدني
عقــــد إداري ، فــــال تســــري عليــــه التشــــر عات االســــتثنائية ، الشــــخص الــــذي يســــتغل المقاصــــف الموجــــودة بالج ــــات 

. والعامــل أو المســتخدم الــذي يكفــل لــه رب العمــل ســكنًا أثنــاء  ( 1) الحكوميــة كالمــدرس ومحطــات الســكك الحديديــة
. أمـا إذا  ( 6) العمل ، ال يستفيد من التشر عات االسـتثنائيةباعتبار ذلك مز ة إضافية من مزايا عقد  101$خدمته 

 4) أجرت شركة مساكنا لمديرها بصفة مستقلة عن عقد العمل ، ف ذا عقد إيجار تسري عليه التشـر عات االسـتثنائية

                                                 

 (
2
ويتحقيق ذك إذا أجير شيخص  . فيسري قانون إيجار األمياكن ، أصبح هذا العقد حقيقياً بالنسبة إليه ، فإذا جاز للغير التمسك بعقد اإليجار الصوري  ( 

ً  ، عيناً آلخر إيجاراً صوريا إليجيار األصيلي وهيو صيوري فإن للمستأجر من البياطن فيي هيذه الحالية أن يعتبير ا ، ثم أجر المستأجر العين من باطنه إيجاراً حقيقيا

 ً  ( . 25جالل العدوي ص ) ويتمسك بقانون إيجار األماكن بالنسبة إلى عقد اإليجار من الباطن  ، إيجاراً حقيقيا

 (
1
مصير  – 295ص  12م  2555يونيه سينة  11 – 51ص  19م 2557يناير سنة  11 – 115ص  95م  2551مايو سنة  11استئناف مختلط   ( 

وقد قضى بأنه إذا قام نزاع في صحة اإليجار أو في قيمة األجرة المتفق عيها أو كانت األماكن المتنازع عليهيا  – 11ص  91م 2559المختلطة أول فبراير سنة 

اليية اليدعوى عليى المحكميية وقييع قضيت المحكمية بح . فييإن أحكيام قيانون إيجييار األمياكن ال تسيري ، مشيغولة دون سيند أو بموجييب سيند آخير خييالف عقيد اإليجيار

سينة  952دائرة أولى إيجارات قضيية رقيم  2512مارس سنة  1مصر الكلية )  ، الجزئية المختصة لدخول قيمة األجرة المدعي بها في نصاب المحكمة الجزئية

2512 . ) 

 (
9
 . 2ش هام 99ص  21في كتاب األماكن لألستاذ سليمان مرقس فقرة  2519أغسطس سنة  99مصر مستعجل   ( 

 (
5
 . 291ص  99رقم  9 – 5التشريع والقضاء  2599يناير سنة  19طنطا االستئنافية   ( 

 (
9
 . 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
قد قضيت محكمية الينقض بيأن  . سواء كان ذلك سكناً مجانياً أو كان بموجب عقد إيجار – 12ص  91م  2555ديسمبر سنة  12مصر المختلطة   ( 

هييو ومييا سييبقه ميين تشييريعات اسييتثنائية سييوى حماييية المسييتأجرين ميين عسييف المييالك الييذين أرادوا اسييتغالل  2551لسيينة  212المشييرع لييم يقصييد بالقييانون رقييم 

ومين هيذا القبييل أن  . فكيرة المضياربة واالسيتغالل وال مجال لتطبيق أحكام تلك التشريعات االستثنائية كلما انتفيت ، الظروف االستثنائية الناشئة عن حالة الحرب

 بتخصيص المؤسسة مساكن لموظفيها وعمالها وحدهم رغبة منها فيي انتظيام العميل بهيا ، يكون أساس التأجير والباعث عليه تنظيم عالقات خاصة لصالح العمل

وعلى ذلك فمتى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقناة السيويس البحريية قيد  . وتأجيرها المساكن لهؤالء الموظفين والعمال لمدة تنقضي بانقضاء رابطتهم بها ،

واتفق في العقد على أنه يعتبر مفسوخاً في حالة وفاة المستأجر وفي حالة ما إذا لم يعيد  ، وقع على عقد إيجار المسكن المؤجر له من الشركة باعتباره عامال لديها

فيإن  ، ثم أقامت الشركة بعد إحالته إليى المعياش دعيوى لمطليب إخيالء ذليك المسيكن ، عن خدماته أو ترك خدمتها برغبته من مستخدمي الشركة بسبب االستغناء

رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597يناير سنة  19نقض مدني ) على وقاعة الدعوى  2551لسنة  212الحكم يكون قد أخطأ إذ قرر سريان أحكام القانون رقم 

وتأجيرهيا  ، محكمة بور سعيد الكلية بأن شركة قنال السويس المؤممة إذ أنشأت مساكن لسكني موظفيها رغبية منهيا فيي انتظيام العميل بهيا وقضت ( . 77ص  1

لسيريان أحكيام وال محيل  ، فيإن هيذا االتفياق تنطبيق بشيأنه القواعيد العامية اليواردة بالقيانون الميدني ، لهؤالء الموظفين والعمال لمدة تنقضي بانقضاء رابطتهم بها

 . 9وانظر آنفاً فقرة  – ( 152ص  997رقم  52المحاماة  2595سنة  2595نوفمبر سنة  7مصر الكلية )  2551لسنة  212القانون رقم 

 (
1
 ، أما حق السكنى الذي يعطيه البنيك لميديره كجيزء مين مقابيل مكافيأة الميدير عليى عمليه – 11ص  91م 2559مصر المختلطة أول فبراير سنة   ( 

وإال اعتبير غاصيبًا وحيق  ، ووجيب علييه إخيالء المكيان، فيإذا انتهيت ميدة خدمية الميدير سيقط حيق انتفاعيه بالمسيكن . فال ييدخل فيي نطياق التشيريعات االسيتثنائية

 ( . 915رقم  9المحاماة  2515يونيه سنة  21استئناف مختلط ) لقاضي األمور المستعجلة الحكم بإخراجه 
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(  contrat d'hotellerieتسري عليه التشر عات االستثنائية عقد النزول في الفندق )  101$. وال يعتبر إيجارًا  (
. وال حاجــة ، الســتبعاد تطبيــا التشــر عات االســتثنائية ،  ( 1) وال اســتغالل مقصــف أحــد اهننديــة أو "إحــدى المــدارس

 . ( 2) إلى تكييف العقد ، و كفي أن تنفي المحكمة أنه عقد إيجار

كــون ملكيتــه قــد و تسـنى ممــا تقــدم أن يكــون المكــان مســتولي عليــه لمصـلحة إحــدى الج ــات الحكوميــة ، أو ت
نزعت وبقى المنزوع ملكيته شاغال المكان ، ففي هاتين الحالتين يكون الشـخص شـاغال المكـان بموجـب سـند لـيس 

 . ( 9) بعقد إيجار ، مع ذلك تسري عليه التشر عات االستثنائية ، وسيأتي بيان ذلك

 ) ب ( ما يدخل في نطاق تطبيق التشريعات االستثنائية 

 جرة الموجودة في المناطق المبينة في الجدول المرافق لقانون إيجار األماكن األماكن المؤ -575

. طوائــف  ( 1) : وننتقــل اآلن إلــى مــا يــدخل فــي نطــاق تطبيــا التشــر عات االســتثنائية ،وقــد عــددناه فيمــا تقــدم
خل فــي نطــاق ثالثــا ، وهــذه هــي الطائفــة اهنولــى من ــا ، وهــي أهم ــا جميعــًا وتشــتمل علــى الكثــرة الســاحقة ممــا يــد

 تطبيا التشر عات االستثنائية .

، إذ تنص المادة اهنولى من هـذا القـانون  1114لسنة  121وقد وردت في صدر قانون إيجار اهنماكن رقم 
علــى مــا يــأتي : "تســري أحكــام هــذا القــانون ، فيمــا عــدا اهنراضــي الفضــاء ، علــى اهنمــاكن وأجــزاء اهنمــاكن علــى 

للســكنى أو لغيــر ذلــك مــن اهنغــراض ، ســواء أكــان مفروشــة أم غيــر مفروشــة ،  106 $اخــتالف أنواع ــا المــؤجرة 
مســتأجرة مــن المالــك أم مــن مســتأجر ل ــا ، وذلــك فــي المــدن والج ــات واهنحيــاء المبينــة فــي الجــدول المرافــا ل ــذا 

 القانون . و جوز لوز ر الداخلية بقرار منه تعديل  هذا الجدول بطر ا الحذف أو اإلضافة" .

ين مــن هــذا الــنص أن قــانون إيجــار اهنمــاكن يســري علــى جميــع اهنمــاكن الموجــودة فــي منــاطا معينــة و تبــ
( أن يكون هناك مكـان . )  1وتكون مؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من اهنغراض . فيشترط إذن سر ان القانون : ) 

 ( و كون مؤجرًا . 9( موجود في منطقة من المناطا المعينة . )  2

، بـل كــل  ( 1) بالمكـان فـي قـانون إيجـار اهنمـاكن لـيس كـل مسـتقر ثابـت فيكـون مرادفـًا للعقـاروالمقصـود  -1
حيز مغلا بحيث يكون حرزًا . وبذل تخرج اهنرض الفضاء ، زراعة كانت أو غير زراعيـة ، وقـد تقـدم بيـان ذلـك . 

شـقا فـي العمـارات أجـزاء مـن مكـان . والغالب أن يكون المكان بناء أو جزءًا من بناء . فالفيال مكان . واهندوار وال

                                                 

 (
2
 . 2599سنة  5795قضية رقم  2595فبراير سنة  29مصر الكلية  – 91ص  19م 2551ديسمبر سنة  15 استئناف مختلط  ( 

 (
1
ص  91رقيم  5مجموعية أحكيام الينقض  2599ينياير سينة  5 – 11ص  19رقيم  2مجموعية أحكيام الينقض  2555ديسمبر سينة  7نقض مدني   ( 

959 . 

 (
9
 . 911انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
5
 . 919فقرة انظر آنفاً   ( 

 (
9
 . 919أنظر آنفاً فقرة   ( 
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والسطح جزء من مكان ، هننـه جـزء مـن المبنـى يقـع فـي أعـاله كمـا تقـوم محكمـة الـنقض ، وقـد يـؤجر لوضـع الفتـه 
.  ( 2) . ومثــل الســطح واج ــة المبنــى وحيطانــه ، إذ هــي أجــزءا مــن المبنــى وقــد تــؤجر لإلعــالن ( 1) تحمــل إعالنــاً 

والجــراج مكــان أو جــزء مــن مكــان ، وكــذلك الحــانوت ، والبــدروم ، واهنمكنــة التــي تقــام في ــا المغســل ، الحمامــات ، 
 المصانع ، والمطاحن ، المخابز ، والمحالج ، والمعاصر ، كل هذه أمكنة يسري علي ا قانون إيجار اهنماكن .

.  ( 9) ( كمـا سـبا القـول batimentلمبنـى ) ( أوسـع مـن مـدلول لفـظ ا localعلى أن مدلول لفظ المكان ) 
 local ferme entoure d'une clotureفالمكان قد يكون غير مبني ، و كفي أن يكون مغلقـا محاطـا بسـور ) 

، أو يكـون كمـا قـدمنا حيـزًا مغلقــًا بحيـث يكـون حـرزًا . فشـونة القطــن  ( 1) ( كمـا تقـول محكمـة االسـتئناف المختلطــة
ول التقر ر اهنول للجنة الشؤون التشر عية بمجلس النواب في صدد قانون إيجار اهنماكن رقم مكان ، كما يق $104

. والعوامــة مكــان وكــذلك الذهبيــة ،  ( 6) . وزر بــة المواشــي مكــان ، وكشــك االســتحمام كــان ( 1) 1114لســنة  121
 . ( 4) فإن كال من ما وإن لم يكن بناء إال أنه مكان معد للسكنى في العادة

و جــب أن يكـــون المكـــان موجـــودًا فــي منطقـــة مـــن المنـــاطا المبينـــة فــي الجـــدول المرافـــا لقـــانون إيجـــار  -2
. ذلك أن هذه التشر عات االستثنائية إنمـا صـدرت لمواج ـة أزمـة المسـاكن وغيرهـا  1114لسنة  121اهنماكن رقم 

يرة السكان دون القرى والبالد الصغيرة . من اهنماكن ، وهذه اهنزمة محسوسة في المدن الكبيرة والبنادر والمراكز كث
جدول ذكرت فيه المدن والج ات واهنحياء التـي يسـري  1114لسنة  121ومن ثم أرفا بقانون إيجار اهنماكن رقم 

 –القانون على اهنمـاكن الموجـودة في ـا . و شـمل الجـدول القـاهرة واإلسـكندر ة وجميـع عواصـم المحافظـات اهنخـرى 
وعـــددًا كبيـــرًا مـــن المراكـــز اآلهلـــة  –قـــبال بالمحافظـــات وكـــان أكثـــره يســـمى بالمـــدير ات  أي مـــا كـــان بعضـــه يســـمى

الداخليــة بقــرار منــه تعــديل هــذا الجــدول بطر ــا الحــذف أو اإلضــافة ، و عمــل  108$. و جــوز لــوز ر  ( 8) بالســكان

                                                 

 (
2
 . 519ص  292رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  1نقض مدني   ( 

 (
1
ويعتبير هيذا الحكيم واجهيات المبياني فيي حكيم األراضيي الفضياء فيال  : 192ص  95م 2551أبرييل سينة  11انظر عكيس ذليك اسيتئناف مخيتلط   ( 

 . يخضع إيجارها للتشريعات االستثنائية

 (
9
 . في الهامش 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 192ص  95م 2551أبريل سنة  11 – 295ص  91م  2555أبريل سنة  19استئناف مختلط   ( 

 (
9
الخاصية بالمحييال الميؤجرة ألغييراض  ( مين قييانون إيجيار األميياكن 5مين المييادة ) "ييدخل تحييت الفقيرة األولييى  –كمييا يقيول التقرييير  –وتأجيرهيا   ( 

 . "( من قانون إيجار األماكن) وال تعد بالتالي من األراضي الفضاء التي استثنيت من حكم المادة األولى   ، تجارية

 (
1
ومين ثيم ال يسيري قيانون  ، فالشيء المؤجر هو األرض الفضياء ال كشيك االسيتحمام ، اولكن إذا أوجرت أرض فضاء إلقامة كشك استحمام عليه  ( 

وقييد قضييت محكميية اليينقض بأنييه إذا كييان عقييد اإليجييار صييريحاً  فييي أن المسييتأجر إنمييا اسييتأجر قطعيية أرض فضيياء ليقيييم عليهييا بيتيياً ميين خشييب  . إيجييار األميياكن

آخيذاً   ، 2551لسينة  929المؤجرة هي من قبيل المكان المسكون المنصوص عليه في األمر العسكري رقم  فاعتبر الحكم أن العين ، ألغراض االستحمام ال غير

نقض فيي ) فهذا الحكم يكون قد خالف القانون  ، في حين أنه إذا فعل كان مخالفا لعقده ، في ذلك برأي أجنبي عن العقد وبأن المستأجر قد اتخذ من العين مسكناً له

بيأن كشيك االسيتحمام ال يخضيع للتشيريعات االسيتئنافية  2551لسينة  212_قد قضي الحكم قبل قانون إيجار األماكن رقم  55ص  97م 2551ديسمبر سنة  21

 ( . ألنه ليس معداً للسكن

 (
1
 22بييب شينب فقيرة محميد ل) وهناك رأي يذهب إلى أن المكان يجيب أن يكيون مبنيًيا  . 29جالل العدوي ص  –في الهامش  912انظر آنفاً فقرة   ( 

محميد ) ويذهب مع ذلك إلى أن العوامة مكان إذ يعتبرها مكاناً مبنياً من الخشيب  ( ، 2599سنة  5795قضية رقم  2595فبراير سنة  29مصر الكلية  – 1ص 

 ( . 7ص  22لبيب شنب فقرة 

 (
7
شيمل الجيدول اليبالد  – ( وبيور توفييق) واإلسيماعيلية والسيويس  ( وبيور فيؤاد) القاهرة واإلسكندرية وبورسيعيد  –فإلى جانب المحافظة القديمة   ( 

 : اآلتية 
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القـوانين االسـتثنائية علـى  سـرت 101$. فإذا أضيفت منطقة جديدة ،  ( 1) بالقرار من تار خ نشره بالجر دة الرسمية
اهنمـــاكن المـــؤجرة في ـــا ولـــو كـــان اإليجـــار مبرمـــًا قبـــل العمـــل بقـــرار اإلضـــافة . وإذا حـــذفت منطقـــة ، بطـــل العمـــل 
بالتشر عات االستثنائية في اهنماكن المؤجرة في ـا ولـو كـان اإليجـار مبرمـًا قبـل العمـل بقـرار الحـذف ، و قـف امتـداد 

بحكم القانون و جوز للمؤجر أن ينبه على المستأجر باإلخالء في المواعيـد القانونيـة ، اإليجارات التي تكون ممتدة 
كما يجوز االنفاق مـع المسـتأجر علـى ز ـادة اهنجـرة دنـون حـد أقصـى ، وتكـون المنازعـات مـن اختصـاص المحـاكم 

 المختصة بموجب أحكام قانون المرافعات العامة .

علـى أمـاكن مـؤجرة فـي غيـر المنـاطا المبينـة بالجـدول ، إذا كانـت وسنرى أن التشـر عات االسـتثنائية تسـري 
مــؤجرة لشــخص معنــوي عــام أو كــان مســتولي علي ــا أو كانــت ملكيت ــا منزوعــة . ومــن ذلــك يتبــين أن التشــر عات 
االستثنائية ال تسري على اهنماكن الموجـودة فـي غيـر المنـاطا المبينـة بالجـدول ، بشـرط أال تكـون مـؤجرة لشـخص 

 عام ا مستولي علي ا أو منزوعًا ملكيت ا .معنوي 

و جب أخيرًا أن يكون المكان مؤجرًا ، و ستوي أن يكون اإليجار لغرض السكنى أو لغير ذلك من اهنغراض 
. ونبادر إلى القول بأن اهنماكن المستولي علي ا أو المنزوع ملكيت ا الموجودة في المنـاطا المبينـة بالجـدول تسـري 

. أمـا مـا عـداها مـن اهنمـاكن فيجـب أن  ( 2) االستثنائية ولو أن ـا غيـر مـؤجرة ، وسـيأتي بيـان ذلـكعلي ا التشر عات 

                                                                                                                                                                    
أبو  –إدكو  –الرحمانية  –أبو حمص  –كوم حمادة  –المحمودية  –شبراخيت  –إيتاي البارود  –كفر الدوار  –رشيد  –دمنهور  : ةالبحير - الوجه البحري ( أ ) 

 . قير

 . منشاة السنطة –بلقاس  –شربين  –طلخا  –سمنود  –زفتى  –المحلة الكبرى  –كفر الزيات  –طنطا  : الغربية 

 . بيال –فوة  –دسوق  –كفر الشيخ  : كفر الشيخ 

 . تال –سرسنا  –ميت شهالة  –الشهداء  –بركة السبع  –منوف  –شبين الكوم  : المنوفية 

 . فارسكور –دمياط  –أجا  –السنبالوين  –دكرنس  –المطرية  –المنزلة  –كوم النور  –ميت غمر  –المنصورة   : الدقهلية ودمياط 

 ( . بقرار وزاري) أبو كبير  –بلبيس  –منشأة صبري  –أشمون  –نيا القمح  –فاقوس  –اإلبراهيمية  –ههيا  –الزقازيق  : الشرقية  

 . شبرا الخيمية –شبلنجة  –المرج  –شبين القناطر  –طوخ  –قليوب  –القناطر الخيرية  –بنها  : القليوبية 

كفير صيقر  –البياجور  –قويسينا المحطية  –أبو حماد  –الدلنجات  : وقد أضيفت بقرارات وزارية إلى مدن الوجه البحري البالد اآلتية  

 . شبرا بخوم –القنطرة شرق  –

 . البدرشين –الحوامدية  –إمبابة  - : الجيزة - الوجه القبلي ( ب) 

 . الوسطى –المدينة الفكرية  –ببا  –بني سويف  : بني سويف 

 . سنورس –الفيوم  :  الفيوم 

 . الفشن –مغاغة  –معصرة سمالوط  –بني مزار  –بوش  –المنيا  : المنيا 

 . الروضة –القوصية  –ملوي  –النخيلة  –أبنوب  –البداري  –أبو تيج  –منفلوط  –ديروط  –أسيوط  : أسيوط 

 . طما –طهطا  –أخميم  –البلينا  –جرجا  –سوهاج  : جرجا 

 . األقصر –قوص  –نجع حمادي  –دشنا  –أرمنت  –إسنا  –قنا  : قنا 

 أسوان : أسوان 

إدفيو  –نقيادة  –المراغية  –جزييرة شيندويل  –المنشأة  –ديرمواس  –سمالوط  –إبشواي  –العياط  : وقد أضيفت بقرار وزارية إلى مدن الوجه القبلي البدل اآلتية

 . كوم أمبو –

 (
2
كفير  – 2599نيوفمبر سينة  25اليدلنجات بقيرار فيي  – 2557يولييو سينة  9الباجور بقيرار فيي  : ومن البالد التي أضيفت بقرار وزارة الداخلية  ( 

فبرايير  1أبو حماد بقرار فيي  – 2599يناير سنة  29كوم أمبو بقرار في  – 2592أكتوبر سنة  29العياط بقرار في  – 2592سبتمبر سنة  15صقر بقرار في 

 . 2599سبتمبر  15القنطرة شرق بقرار في  – 2599سنة 

محميد 9كان ينبغي أن يكون الوزير المختص باإلضافة أو بالحذف هو وزير اإلسيكان والميراق ال وزيير الداخليية  ، منذ إنشاء وزارة اإلسكان والمرافق

 ( . 9هامش  22ص  21 شنب فقرة

 (
1
 . 911انظر ما يلي فقرة   ( 
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. واإليجار قد يصدر من المالك كما هو الغالب ، وقـد يكـون إيجـارًا مـن  ( 1) يكون مؤجرًا بعقد إيجار جدي صحيح
على كل من اإليجار اهنصلي واإليجـار  الباطن صادرًا من المستأجر اهنصلي . فتسري التشر عات االستثنائية إذن

اهنجـرة ، و متـد اإليجـار مـن  110$من الباطن ، فيتقيد المسـتأجر اهنصـلي كمـا يتقيـد المـؤجر بالحـد اهنقصـى مـن 
الباطن بحكم القـانون كمـا يمتـد اإليجـار اهنصـلي ، وتخضـع المنازعـات المتعلقـة باإليجـار مـن البـاطن الختصـاص 

نازعات المتعلقة باإليجار اهنصـلي . أمـا إذا تنـازل المسـتأجر عـن اإليجـار ، فقـد قـدمنا المحاكم المختصة بنظر الم
أنه ال يوجد في هذه الحالة إال إيجار واحد حل فيه المتنازل لـه محـل المسـتأجر ، وهـذا اإليجـار تسـري عليـه بداهـة 

التشر عات االستثنائية إنما تسري في  التشر عات االستثنائية بعد التنازل كما كانت سار ة قبل التنازل . و الحظ أن
العالقة ما بين المؤجر والمستأجر ، فإذا كـان المكـان المـؤجر فنـدقًا مـثال سـرت التشـر عات االسـتثنائية علـى إيجـار 
المكان الذي يفيه الفندق ، ولكن ا ال تسـري علـى العالقـة مـا بـين مسـتغل الفنـدق والنز ـل إذ العقـد بين مـا لـيس بعقـد 

 . ( 2) إيجار

و صــح أن يكــون إيجــار المكــان لغــرض الســكنى ، كمــا يقــع فــي كثــر مــن اهنحيــان . وقــد يكــون اإليجــار كمــا 
قــــدمنا لغــــرض آخــــر غيــــر الســــكنى ، كــــأن يكــــون لالســــتغالل التجــــاري كمــــا هــــو اهنمــــر فــــي حوانيــــت التجــــارة ، أو 

ا ، أو لمزاولـــة الم ـــن الحـــرة لالســـتغالل الصـــناعي كمـــا هـــو اهنمـــر فـــي اهنمـــاكن التـــي تقـــام فيـــه المصـــانع ومـــا إلي ـــ
كاهنماكن التي تؤجر للمحامين واهنطباء والم ندسين والمحاسبين وغيرهم من أصحاب الم ن الحـرة لمزاولـة م نـت م 
في ا ، أو لغير ذلك من اهنغراض كاهنماكن التي تؤجر للنـوادي الفنـادق والمطـاعم والمقـاهي والمالهـي وغيرهـا مـن 

لمــؤجرة للمالجــئ والمستشــفيات والمستوصــفات . وهنــاك أغــراض هــي بطبيعت ــا مؤقتــة المحــالت العامــة واهنمــاكن ا
تنت ي في وقت محدد ، فإذا أوجـر منـزل للتصـييف مـدة الصـيف أو مكـان فـي معـرض مـدة العـرض ، فالظـاهر أن 
 منــزل التصـــييف يخضـــع للتشــر عات االســـتثنائية مـــن حيـــث الحــد اهنقصـــى لألجـــرة مـــا لــم يكـــن مفروشـــًا . ولكنـــه ال

، والظاهر أيضًا أن المكان الـذي  ( 9) يخضع ل ا من حيث االمتداد بحكم القانون بل ينت ي اإليجار بانقضاء مدته
هنجــرة وال مــن حيــث االمتــداد  111$فــي المعــرض ال يخضــع للتشــر عات االســتثنائية ال مــن حيــث الحــد اهنقصــى 

 نت اء المعرض .بحكم القانون فتحدد اهنجرة بموجب االنفاق و نت ي اإليجار با

                                                 

 (
2
 . 915انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 915انظر آنفاً فقرة  – ( contrat d'hotellerie) بل هو عقد مختلط   ( 

 (
9
وأنيه ليم يقصيد بإيجيار الشيقة غيير تيدبير  ، وقد قضي بان تأجير شقة للتصييف مدة الصيف يفهيم منيه أن للمسيتأجر مسيكناً أصيلياً غيير هيذه الشيقة  ( 

) ميين قييانون إيجييار األميياكن  1فينتهييي اإليجييار بانقضياء فصييل الصيييف وال يمتييد بحكييم القييانون إلييى مييا بعيد ذلييك وفقيياً للمييادة  ، مسيكن مؤقييت مييدة فصييل الصيييف

 ( . 95ص  95م 2551نوفمبر سنة  17اإلسكندرية المختلطة 
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و ستوي أن يؤجر المكان غير مفروش كمـا هـو الغالـب ، أو مفروشـًا كمـا يقـع فـي بعـض اهنحيـان . وسـنرى 
أن المكان المفروش ال يخضع للحـد اهنقصـى الـذي فرضـته التشـر عات االسـتثنائية لألجـرة ، سـواء فرشـه المسـتأجر 

 . ( 1) أو أجره من الباطن مفروشاً 

 ة لشخص معنوي عام األماكن المؤجر -576

علــى أن "تســري  1114لســنة  121مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم  11: وتــنص الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
أحكام هذا القانون على اهنماكن وأجزاء اهنماكن غير الواقعـة فـي المنـاطا المبينـة بالجـدول المشـار إليـه فـي المـادة 

أو لمجـالس المــدير ات أو المجـالس البلديــة والقرو ـة" . و تبــين  اهنولـى إذا كانــت مـؤجرة لمصــالح الحكومـة وفروع ــا
من هذا النص أن اهنماكن الواقعة في غير المناطا المبينة بالجدول ، إذا كانت في اهنصل ال تخضـع للتشـر عات 
 االستثنائية ، فإن ا تخضع ل ـا متـى كـان المسـتأجر إحـدى مصـالح الحكومـة أو فروع ـا أو أحـد مجـالس المـدير ات
أو المجــالس البلديــة والقرو ــة . وذلــك حتــى يتيســر القيــام بــالمرافا العامــة المع ــودة إلــى هــذه اهنشــخاص المعنو ــة 
العامــة ، بتــدبير أمــاكن ل ــا بــأجور مناســبة ، مراعــاة للصــالح العــام . والظــاهر أن اهنشــخاص المعنيــة مــذكورة فــي 

.  ( 2) س المـدير ات والمجـالس البلديـة والقرو ـةالنص على سبيل الحصـر ، ف ـي مصـالح الحكومـة وفروع ـا ومجـال
فـــال تـــدخل اهنشـــخاص المعنو ـــة اهنخـــرى ، كالمؤسســـات العامـــة واهنزهـــر ووزارة اهنوقـــاف ، وقـــل أن تعـــرض ل ـــذه 

 اهنشخاص حاجة هنماكن في مناطا غير مبينة بالجدول .

المـدير ات ) المحافظـات (  وعلى ذلك يكون إيجار اهنماكن التي تشغل ا مصالح الحكومة وفروع ا ومجالس
والمجــالس البلديــة ) مجــالس المــدن ( والقرو ــة فــي المنــاطا غيــر المبينــة بالجــدول ، كالــدور التــي تشــغل ا المحــاكم 

اهنقصـى  112$والمدارس والمستشفيات والمستوصفات ، خاضعة للتشر عات االستثنائية و راعى فـي أجورهـا الحـد 
مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ،  11س مــذكور فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الــذي تفرضــه هــذه التشــر عات علــى أســا

 .  ( 9) وسيأتي بيان ذلك

أما إيجار اهنماكن التي تشغل ا اهنشخاص المعنو ة العامة في المناطا المبينة بالجدول فبدي ي أن ا تخضع 
منــه .  11إيجـار اهنمـاكن ال طبقـًا للمـادة هـي أيضـًا للتشـر عات االسـتثنائية ، ولكــن طبقـًا للمـادة اهنولـى مـن قــانون 

( ال نتقيد هنا باهنشخاص المعنو ة العامة المذكورة على بسـبيل الحصـر فـي المـادة  1و ترتب على ذلك أمران : ) 
( اهنسـاس الـذي تحسـب اهنجـرة علـى مقتضـاه هنـا يختلـف عـن اهنسـاس  2، بل اإليجـار هني إيجـار آخـر . )  11

 .  ( 1) من قانون إيجار اهنماكن ، وسيأتي بيان ذلك 11نية من المادة المذكور في الفقرة الثا

                                                 

 (
2
 . 971انظر  ما يلي فقرة   ( 

 (
1
 . وقد حل محل مجلس المديرية والمجلس البلدي والمجلس القروي مجلس المحافظة ومجلس المدينة ومجلس القرية  ( 

 (
9
 . 195انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
5
 . 975انظر ما يلي فقرة   ( 
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 األماكن المستولي عليها واألماكن المنزوع ملكيتها -577

علـى أن "اهنمـاكن الصـادرة فـي شـأن ا  1114لسـنة  121ممن قانون إيجار اهنمـاكن رقـم  4تنص المادة  : 
ذا القانون مؤجرة إلى الج ات التي تم االستيالء لصالح ا"ز وهنا قرارات استيالء تعتبر فيما يتعلا بتطبيا أحكام ه

نجــد أن التشــر عات الســتثنائية تســري علــى أمــاكن غيــر مــؤجرة ، و قــوم قــرار االســتيالء مقــام عقــد اإليجــار ، وقــد 
قعـة فـي . و تبين من إطالق النص أنه ال يشترط أن تكون اهنماكن المسـتولي علي ـا وا ( 1) تقدمت اإلشارة إلى ذلك

المناطا المبينة بالجدل ، فحتى لو كانت واقعة في مناطا أخرى فإن التشر عات االستثنائية تسـري علي ـا . و قـوم 
باالستيالء شخص معنوي عام يخوله القانون هذا الحـا هنغـراض تتعلـا بالمصـلحة العامـة ، وذلـك كاسـتيالء وزارة 

استيالء وزارة التمو ن على المباني والمنشآت الالزمة هنغراض ا . التربية والتعليم على الدور الالزمة للمدارس ، وك
و كون االستيالء بـأمر إداري مـن الج ـة المختصـة ، والنظـر فـي صـحة هـذا اهنمـر وطلـب إلغائـه لمخالفتـه للقـانون 
هو من اختصاص القضاء اإلداري ، شأن كل أمر إداري آخر . ولكن بعد صدور أمر االستيالء صحيحًا ووضـع 

قـــد اســـتنفد أغراضـــه ، وأصـــبحت العالقـــة بعـــد ذلـــك بـــين الج ـــة  119$يـــد علـــى العقـــار ، يكـــون أمـــر االســـتيالء ال
المســــتولية ومالــــك العقــــار المســــتولي عليــــه عالقــــة تأجير ــــة تخضــــع للتشــــر عات االســــتثنائية ، و كــــون النظــــر فــــي 

 .  ( 2) المنازعات المتعلقة ب ا من اختصاص المحكمة المختصة طبقًا ل ذه التشر عات

وإذا كان إيجار اهنماكن المستولي علي ا يخضع للتشر عات االسـتثنائية ، فإنـه فيمـا يتعلـا بتحديـد اهنجـرة قـد 
تتضـــمن القـــوانين التـــي تخـــول حـــا االســـتيالء أسســـًا لتقـــديرها ، وعنـــد ذلـــك يجـــب التقيـــد ب ـــذه اهنســـس وال تســـري 

وضــع أسســًا لتقــدير  1111لســنة  11وم بقــانون رقــم التشــر عات االســتثنائية فــي هــذا الصــدد . مــن ذلــك أن المرســ
التعــو ض عــن االنتفــاع بالمبــاني والمنشــآت التــي تســتولي علي ــا وزارة التمــو ن ، فيقــدر هــذا التعــو ض علــى أســاس 
فائــدة رأس المــال المســتثمر وفقــًا للســعر الجــاري فــي الســوق فــي تــار خ حصــول االســتيالء و ضــاف إلــى هــذه الفائــدة 

وقد تقرر  – 1114لسنة  46الك والصيانة للمباني والمنشآت . ومن ذلك أيضًا أن القانون رقم مصروفات االست 
قضــى بإتبــاع اهنســس المتقــدم ذكرهــا فــي  – 1118يوليــه ســنة  11اســتمرار العمــل بــه بموجــب مرســوم صــدر فــي 

دير اهنجـر لألمـاكن المسـتولي تقدير التعو ض عن االنتفاع باهنماكن التي تستولي علي ا وزارة التربية والتعليم . فتقـ
علي ا في هذه اهنحوال يكون بموجب هذه اهنسس ، وال تسري التشر عات االستثنائية التي تقضي في تحديد اهنجـرة 

 . ( 9) بأسس أخرى 

                                                 

 (
2
 . 919وفقرة  915انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 2599سنة  595قضية رقم  2599مايو سنة  15مصر الكلية   ( 

 (
9
وقد ذكر أن إحدى محاكم اإلسكندرية الجزئية قضت بأن مقابل االنتفاع الذي تحدده لجيان التعيويض  – 25سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

وال يسيري علييه القيانون  ، 2552وال يحدد على أساس أجرة المثل فيي ابرييل سينة  ، عن األماكن المستولي عليها لمصلحة وزارة التربية والتعليم ال يعتبر أجرة

حكييم ) % 29بنسيبة  2555والقاضيي بتخفييض أجييرة األمياكن التيي أنشيئت بعيد أول ينياير سينة  2551لسينة  212المعيدل للقيانون رقيم  2591لسينة  255رقيم 

فيإذا امتنعيت وزارة  ( . 59ص  25سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  – 295ص  59رقيم  1مجلية التشيريع والقضياء  2599سبتمبر سينة  1صادر في 

 ، جاز الحكم بإخالئه اللعيين التيي تشيغلها بموجيب قيرار اسيتيالء ، 2559لسنة  29التربية والتعليم عن دفع األجرة المستحقة والمقدرة طبقاً للمرسوم بقانون رقم 
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على أن "يعـد فـي حكـم المسـتأجر  1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  8وتنص المادة  $111
هذا القانون مالك العقار المنزوعة "يعد في حكم المستأجر فيما يتعلا بتطبيا أحكام هذا  فيما يتعلا بتطبيا أحكام

القـانون مالـك العقــار المنزوعـة ملكيتــه إذا كـان شــاغاًل ل ـذا العقــار" . والمفـروض هنــا أن دائنـي مالــك العقـار نزعــوا 
قـار المنـزوع ملكيتـه مشـغوال بمسـتأجر لـه ملكية عقاره القتضاء حقوق م من ثمنه ، وحكم برسو المزاد . فإذا كـن الع

، كــان نــزع الملكيــة بمثابــة بيــع العقــار ، ولكنــه مــع ذلــك ال ينت ــي اإليجــار ولــو لــم يكــن لســند اإليجــار تــار خ ثابــت 
.  ( 1) مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن ، وسـيأتي بيـان ذلـك 12سابا على تار خ رسو المزاد ، وذلك طبقًا هنحكام المادة 

جر في العقار ، وتبقى أحكام التشر عات االستثنائية سار ة . أما إذا كان العقار مشغوال بالمالـك نفسـه فيبقى المستأ
، فــال يمكــن القــول بأنــه يوجــد هنــا عقــد إيجــار تســري عليــه التشــر عات االســتثنائية . وكــان مقتضــى ذلــك أن يكــون 

مــن قــانون  8لمســتعجلة . ولكــن المــادة المالــك شــاغال للعقــار دون ســند ، فيصــبح طــرده بحكــم مــن قاضــى اهنمــور ا
إيجار اهنماكن قضت ، كما رأينا ، بأن المالك يبقى في العقار و عتبر مستأجرًا مكن الراسي عليـه المـزاد ، وتسـري 
عليـــه التشـــر عات االســـتثنائية ، مـــن حيـــث تقـــدير اهنجـــرة وقيـــام إيجـــار ممتـــد بحكـــم القـــانون واختصـــاص المحكمـــة 

ت االســتثنائية فــي نظــر المنازعــات المتعلقــة ب ــذا الشــأن . وظــاهر انــه فــي هــذه الحالــة المختصــة بموجــب التشــر عا
. و بـرر  ( 2) أيضًا قد سرت التشر عات االستثنائية بالرغم من عدم وجود عقد إيجار ، وقد سـبقت اإلشـارة إلـى ذلـك

فإذا نزع دائنـوه ملكيـة هـذا العقـار هذا الحكم أن المالك الذي يكون شاغال لعقاره قد اطمأن إلى أن له سكنًا يؤوي ، 
فآل إلى شخص أجنبي ، وجب إبقاء المالك في العقار الـذي يسـكنه حتـى ال يحـرم منـه فـي وقـت اشـتدت فيـه أزمـة 

 المساكن ، و عتبر الراسي عليه مزاد العقار في حكم المشتري والمالك في حكم المستأجر من هذا المشتري .

ًا ، فيسرى على كل عقار نزعـت ملكيتـه ، سـواء كـان هـذا العقـار موجـودًا عامًا مطلق 8وقد جاء نص المادة 
 في منطقة من المناطا المبينة بالجدول أو موجودا في منطقة أخرى غير هذه المناطا .

  األحكام االستثنائية التي تخضع لها األماكن الداخلة في نطاق تطبيق التشريعات االستثنائية -578

مـــا يـــدخل فـــي ينطقـــا تطبيـــا التشـــر عات االســـتثنائية ، ننظـــر مـــا هـــي هـــذه اهنحكـــام : واآلن بعـــد أن حـــددنا 
 االستثنائية التي تخرج على القواعد العامة لعقد اإليجار ، والتي تقضي بسر ان ا هذه التشر عات .

                                                                                                                                                                    
 – 2599سينة  1515قضيية رقيم  2591أبرييل سينة  25مصر الكليية )  2551لسنة  212وذلك بناء على المادة الثانية فقرة أولى من قانون إيجار األماكن رقم 

 ( . 2هامش  59ص  25سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 2559لسينة  29ا وزارة التربيية والتعلييم مقيدرة طبقياً للمرسيوم بقيانون رقيم وقد ذهبت محكمة اإلسكندرية المختلطة إلى أن األجرة التي يجب أن تدفعه

وذلك ألن نظام االستيالء وهو نظام إذ ال يجوز أن يؤدي إلى خفض األجيرة التيي  ، يجب في جميع األحوال أال تقل عن األجر المقرر طبقاً للتشريعات االستثنائية

 ( . 11ص  19م  2551يونيه سنة  1اإلسكندرية المختلطة ) التشريعات االستثنائية  يحق للمالك أن يتقاضاها عن ملكه طبقاً لهذه

 (
2
 . وما بعدها 191انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
 . 919وفقرة  915انظر آنفاً فقرة   ( 
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 وهـذا القـانون مـع مـا –والتشـر عات المعدلـة لـه  1114لسـنة  121إذا رجعنا إلى قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم 
رأينــا أن اهنحكــام االســتثنائية التــي  –يعدلــه مــن التشــر عات هــو الــذي جر نــا علــى تســميته بالتشــر عات االســتثنائية 

 يقررها هذا القانون يمكن أن ترد إلى نوعين :

) النوع اهنول ( أحكام موضوعية تخرج على القواعد العامة لعقد اإليجـار . وهـذه اهنحكـام االسـتثنائية تتعلـا 
ا بتحديد اهنجرة ، وتتعلا طائفة ثانية بانت اء اإليجار ، وتتعلا طائفة ثالثة بقيود متفرقـة بعضـ ا يفـرض طائفة من 

 على المؤجر وبعض ا يفرض على المستأجر .

) النـوع الثــاني ( أحكـام إجرائيــة تخـرج علــى القواعـد العامــة فــي إجـراءات التقاضــي كمـا هــي مقـررة فــي تقنــين 
ا باالختصاص ، ومن ـا مـا يتعلـا بـإجراءات رفـع الـدعوى ونظرهـا ، ومن ـا يتعلـا بـالحكم المرافعات ، من ا ما يتعل

 الصادر في النزاع وعدم جوازات الطعن فيه .

 فنستعرض اآلن هذه اهنحكام االستثنائية وفقًا ل ذا الترتيب .
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 الفرع األول 

 األحكام االستثنائية الموضوعية

 المبحث األول

 األجر األحكام المتعلقة بتحديد

 الحد األقصى لألجرة والجزاء المترتب على مجاوزة هذا الحد : -579

فرضــت التشــر عات االســتثنائية ، أول مــا فرضــت ، حــدًا أقصــى لألجــرة التــي يجــوز للمــؤجر تقاضــي ا مــن  
 المستأجر . ورتبت على مجاوزة هذا الحد عقوبة جنائية وجزاء مدنيًا .

( الجـزاء المترتـب علـى مخالفـة أحكـام تحديـد اهنجـرة  2حدد اهنجرة . ) ( كيفية ت 1فنبحث إذن مسألتين : ) 
. 

 المطلب األول كيفية تحديد األجرة

 وجوب تقسيم األماكن لتحديد األجرة :  -581

ــم تســر التشــر عات االســتثنائية علــى وتيــرة واحــدة فــي تحديــد أجــور اهنمــاكن . فقــد كــان أول مــا شــغل بــال  ل
مــاكن التــي تــم إنشــاؤها لغايــة تــار خ معــين ، و تــرك مــا ينشــأ بعــد هــذا التــار خ حــرًا ال المشــرع هــو أن يحــدد أجــرة اهن

يخضع فيه اتفاق المتعاقدين هننـي قيـد ، وذلـك حتـى يشـجع اسـتثمار اهنمـوال فـي حركـة البنـاء إذ تقبـل النـاس علـى 
ق مـع المسـتأجر ن علـى اهنجـرة التـي تشييد اهنبنية بعد التار خ المعين الذي حدده القانون مـا دامـوا أحـرارًا فـي االتفـا

يعتبرون ــا مجز ــة . وقــد ســار المشــرع فــي هــذا الطر ــا علــى مراحــل ، تعاقبــت مرحلــة بعــد أخــرى ، يصــدر فــي كــل 
مرحلة تشر عًا يعين بـه الحـد اهنقصـى هنجـرة اهنمـاكن التـي أنشـئت إلـى يـوم معـين . وتوالـت هـذه التشـر عات ، يقيـد 

مــاكن التــي ترك ــا حــرة التشــر ع الــذي ســبقه . فواجــه المشــرع ب ــذه السياســة أزمــة كــل تشــر ع تحديــد اهنجــرة فــي اهن
اهنماكن عن طر قين ، ف و من ج ة يقيد أجرة اهنماكن التي تم إنشـاؤها وأصـبحت بـذلك حقيقـة واقعـة ، ومـن ج ـة 

 . ( 1 )أخرى يشجع على إنشاء أماكن جديدة لم تنشأ بعد بإطالق اهنجرة بالنسبة إلي ا حرة من كل قيد

وفي الع د اهنخير اختط المشرع خطة أخرى إلى جانب الخطة اهنولى . فقد نظر إلـى اهنمـاكن ، ال بحسـب 
تــار خ إنشــائ ا كمــا فعــل مــن قبــل ، بــل بحســب مقــدرا أجرت ــا . فــاختص اهنمــاكن التــي ال تز ــد أجرت ــا علــى مقــدار 

 معين بتخفيض جديد في اهنجرة يضاف إلى التخفيض اهنول .

                                                 

 (
2
وسييأتي ذكير  ، لتيي تنشيأ فيي المسيتقبلوبعد كتابة هذه الكلمات أصدر المشرع تشريعا نهائياً يفرض حداً أقصى لألجيرة ويتنياول جمييع األمياكن ا  ( 

 . ذلك تفصيال فيما يلي
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متدخلين أحدهما في اآلخر  114$ن ، لبحث كيفية تحديد أجور اهنماكن ، أن نستعرض تقسيمين فوجب إذ
 : تقسيما بحسب تار خ إنشاء المكان ، وتقسيما بحسب مقدار أجرته .

 تقسيم األماكن بحسب تاريخ إنشائها – 1

 أقسام خمسة : -581

 تقسم التشر عات االستثنائية اهنماكن بحسب تار خ إنشائ ا أقسامًا خمسة : 

، وهـذه  1111وأبرم إيجارها منذ أول مايو سنة  1111اهنماكن التي أنشئت قبل أو يناير سنة  القسم اهنول
الســابا ، علــى أســاس أجــرة الشــ ر  1114لســنة  121تحــدد أجورهــا المــادة الرابعــة مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم 

 . 1111وهو ش ر أبر ل سنة  1111على أول مايو سنة 

سـبتمبر  18وكان البدء في إنشائ ا سابقًا على  1111اهنماكن التي أنشئت منذ أو ليناير سنة  القسم الثاني
% ، فاختط بذلك خطة أخرى في 11أجورها بنسبة  1112لسنة  111، وهذه خفض المرسوم بقانون رقم  1112

 .تحديد اهنجرة 

يونيه  12وكان البدء في إنشائ ا سابقًا على  1112سبتمبر سنة  18اهنماكن التي أنشت منذ  القسم الثالث
% على أساس آخـر غيـر اهنسـاس الـذي 20أجورها بنسبة  1118لسنة  11، وهذه خفض القانون رقم  111سنة 

 اتخذه التشر ع السابا كما سيجيء .

نـوفمبر  1وكـان البـدء فـي إنشـائ ا سـابقًا علـى  1118يونيـه سـنة  12 اهنماكن التي أنشئت منـذ القسم الرابع
% علــى نفــس اهنســاس الــذي 20أجورهــا بنســبة  1161لســنة  168، هــذه خفــض القــرار بقــانون رقــم  1161ســنة 

 اتخذه التشر ع السابا . 

أجورهـا حـرة ، ، وهـذه بـدأ المشـرع يتـرك  1161نوفمبر سنة  1اهنماكن التي بدأ إنشاؤها منذ  القسم الخامس
 . ( 1) يقيد أجورها على أساس نسبة مئو ة من قيمة اهنرض والمباني 1162لسنة  16ثم صدر القرار بقانون رقم 

 1944األماكن التي أنشئت قبل أول يناير سنة  –القسم األول 

 تحديد أماكن القسم األول : -582

على أنه "ال يجوز أن تز ـد اهنجـرة المتفـا  1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  1تنص المادة  
أو أجـرة المثـل  1111علـى أجـرة شـ ر أبر ـل سـنة  1111علي ا في عقود اإليجار التي أبرمت منذ أول مايو سنة 

ى المبـــاني المنشـــأة منـــذ أول ينـــاير ســـنة لـــذلك الشـــ ر إال بمقـــدار مـــا يـــأتي  . . . وال تســـري أحكـــام هـــذه المـــادة علـــ
                                                 

 (
2
فكيل  . وجيزء آخير أنشيئ فيي تياريخ يجعليه داخيال فيي قسيم آخير ، وإذا كان جزء من المباني قد أنشئ في تاريخ يجعله داخال في أحد هذه األقسيام  ( 

 ( . 2599سنة  519قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  11مصر الكلية ) جزء تحدد أجرته بحسب القسم الذي يدخل فيه 
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(  1" . و تبين من هذا النص أن اهنماكن التي يشتمل علي ا القسم اهنول يجب أن يتوافر في ا شـرطان : ) 1111
 . 1111( أن يكون عقد ايجراها قد أبرم منذ أول مايو سنة  2. )  1111أن تكون منشأة قبل أول يناير سنة 

، فإن ذلك يخرج اهنماكن التي أنشئت منـذ أول  1111منشأة قبل أول يناير سنة أما أن تكون اهنماكن  -1
ف ـــذه تســـري فـــي تحديـــد أجورهـــا قواعـــد أمـــاكن اهنقســـام اهنخـــرى التـــي ســـيأتي بيان ـــا . واهنمـــاكن  1111ينـــاير ســـنة 

ومعظم ــا أبنيــة  ، ( 1) تمثــل اهنكثر ــة الكبــرى مــن اهنمــاكن الموجــودة فــي الــبالد 1111المنشــأة قبــل أول ينــاير ســنة 
قديمــة يرجــع بعضــ ا إلــى أكثــر مــن خمســين عامــًا ، وأجورهــا رخيصــة منــذ فرضــت التشــر عات االســتثنائية حــدودها 

 القصوى ، ولذلك يطلا الجم ور علي ا عادة أبنية ) اإليجار القديم ( .

.  1111سـنة  وحتى يدخل المكان في هذا القسـم اهنول يجـب أن يكـون منشـأ ، كمـا قـدمنا ، قبـل أول ينـاير
ومعنــى أنــه "يكــون منشــأ" هــو أن يكــون قــد تــم إنشــاؤه . فــإذا تــم إنشــاء المكــان وأصــبح قــابال لإليجــار ولــو لــم يــؤجر 

، ولـو بـدأ إنشـاؤه قبـل  1111بالفعل ، فإنه يـدخل فـي القسـم اهنول . أمـا إذا لـم يـتم إنشـاؤه إال منـذ أول ينـاير سـنة 
 . ( 2) القسم اهنول بل يدخل في القسم الثاني كما سنرى ، فإنه ال يدخل في  1111أول يناير سنة 

بإصـــالحات أو  111$، فـــإن مجـــرد القيـــام  1111وإذا ثبــت أن المكـــان قـــد تـــم إنشـــاؤه قبـــل أول ينــاير ســـنة 
ال يخرجـــه مـــن أمـــاكن القســـم اهنول ، وكـــل مـــا للمالـــك هـــو أن يطالـــب  1111تجديـــدات فيـــه منـــذ أول ينـــاير ســـنة 

اهنسـاس فـي مقابـل تكـاليف اإلصـالح والتجديـد . والقـول بغيـر ذلـك يـؤدي إلـى أن المـالك  بإضافة ز ـادة علـى أجـره
. ولكـن  ( 9) يقومون بإصالحات أو تجديدات في مباني م بنفقات قليلة لتكـون بمنـأى عمـا فرضـه القـانون مـن القيـود

مسـتغل فـي التجـارة ، فـإن إذا كان التحو ل يغير من طبيعة الشيء ، كما إذا حولت غرفـة بشـقة سـكنية إلـى دكـان 
فـإن الـدكان يخـرج مـن أمـاكن القسـم اهنول إلـى  1111هذا التحو ل يعتبر إنشاء ، فـإذا حـدثت منـذ أول ينـاير سـنة 
) معتبر من أماكن القسم اهنول –ما عدا هذا الدكان  –أماكن القسم الثاني ، وال يقدح في هذا الرأي أن المنزل كله 

1 ) . 

، بـل يجـب أيضـًا أن يكـون عقـد إيجـاره قـد  1111المكان منشأ قبل أول يناير سنة  وال يكفي أن يكون  – 2
، إذ بدأت أجـور اهنمـاكن منـذ هـذا التـار خ فـي االرتفـاع . فـإذا كـان عقـد إيجـار  ( 1) 1111أبرم منذ أول مايو سنة 

                                                 

 (
2
 . ما لم يثبت المؤجر أنه أنشئ بعد ذلك ، 2555ومن ثم يعتبر األصل في المبنى أنه منشأ قبل أول يناير سنة   ( 

 (
1
 . 957انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
9
 . 212ص  259كامل محمد بدوي فقرة   ( 

 (
5
 . 2599سنة  771قضية رقم  29دائرة  29ة دائر 2599أبريل سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
9
فيال  ، فإذا لم يكن هنياك عقيد إيجيار – ( 292ص  99م  2559مايو سنة  29استئناف مختلط ) والعبرة بتاريخ إبرام العقد ال بتاريخ بدء االنتفاع   ( 

وقد قضى  بأنه إذا كانت األجرة المتفق عليها بين البائع والمشتري الثابتية فيي صيلب عقيد البييع ليم يكين ملحوظياً فيهيا  . محل لتطبيق أحكام التشريعات االستثنائية

فيإن هيذا الشيرط لييس مين شيأنه أن  ، أنها في مقابل أجرة المكان أكثر من أنها شرط جزائي وضعه المشتري حتى يلزم البائع بالتعجيل في إخالء المكان وتسيليمه

بيل يعتبير شياغال العيين  ، وعلى ذلك فمتى انتهت الميدة المتفيق عليهيا ال يجيوز للبيائع أن يتمسيك بامتيدادها . من طبيعة عقد البيع وأن يضيف إليه عقد إيجاريغير 

وى المقامية منيه بطليب وتكيون اليدع ، كذلك ال يكيون للبيائع الحيق فيي طليب تخفييض األجيرة ، دون سند ويمكن طلب اإلخالء بحكم من قاضي األمور المستعجلة

 51ص  95مين  2551فبراير سنة  21استئناف مختلط ) ذلك هي من قبيل التحايل على التخلص من التزام تعاقدي شرطة عقد البيع وأبرمت الصفقة على أساه 
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حاجـة إلـى حمايـة  ، فالمفروض فيـه أن المسـتأجر قـد أصـبح فـي 1111أول مايو سنة  120$المكان قد أبرم منذ 
،  1111القـانون ، ومــن ثــم تسـري التشــر عات االســتثنائية . أمــا إذا كـان عقــد اإليجــار قــد أبـرم قبــل أول مــايو ســنة 

فــإن التشــر عات االســتثنائية ال تســري مــن حيــث تحــددي اهنجــرة . واهنجــرة التــي اتفــا علي ــا المتعاقــدان تبقــى دون 
هنصلية ، ولو كان انقضاء المدة في وقت غير سابا علـى أول مـايو تخفيض أو ز ادة حتى تنقضي مدة اإليجار ا

قـد أوجـر بعقـد تار خـه أول ينـاير  1111. ولتوضـيح ذلـك نفـرض أن مكانـًا منشـأ قبـل أول ينـاير سـنة  1111سنة 
، بـأجرة تز ـد علـى الحـد اهنقصـى الـذي فرضـه قـانون  1111لمدة سنة تنقضي في آخر ديسمبر سـنة  1111سنة 

، بـاهنجرة المتفـا  1111مـاكن . فـإن هـذا اإليجـار يبقـى سـار ا إلـى انقضـاء مدتـه فـي آخـر ديسـمبر سـنة إيجار اهن
، أو امتــد بحكــم  1111علي ــا ولــو أن ــا تز ــد علــى الحــد اهنقصــى . فــإذا جــدد هــذا العقــد بعــد آخــر ديســمبر ســنة 

، و جــب تخفيضــ ا إلــى مقــدار ال القــانون بعــد هــذا التــار خ ، فــإن اهنجــرة تصــبح خاضــعة للتشــر عات االســتثنائية 
 . ( 1) يجاوز الحد اهنقصى الذي فرضه القانون 

 الحد األقصى ألجور أماكن القسم األول :  -583

فـي  1114لسـنة  121في تعيين الحد اهنقصى هنحد أماكن القسـم اهنول ، اتخـذ قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم 
. وأجــاز أن تضـــاف إلــى هـــذه اهنجــرة مـــا يقابـــل  1111ســـنة مادتــه الرابعـــة أساســًا ل ـــذا التعيــين أجـــرة شــ ر أبر ـــل 

التزامات جديدة فرضت على المؤجر ، أو ما يقابل عناصر يجب تقو م ا لتدخل فـي تقـدير أجـرة اهنسـاس . ثـم زاد 
، بعـد اإلضـافة المتقدمـة الـذكر ، بنسـبة معينـة ، وجعـل هـذه اهنجـرة الزائـدة هـي الحـد  1111أجرة ش ر أبر ل سنة 

 هنجور أماكن القسم اهنول . ف ذه مسائل ثالث ، نبحث ا على التوالي .اهنقصى 

 هي أجرة األساس :  1941أجرة شهر أبريل سنة  -584

كما سبا القول ، فقد اتخذ القانون  1111لما كان متشرطا أن يكون عقد اإليجار مبرمًا منذ أول مايو سنة 
، ليجعـــل مـــن أجرتـــه أساســـًا  فـــي تعيـــين الحـــد  1111ة الشـــ ر الســـابا علـــى هـــذا التـــار خ ، وهـــو شـــ ر أبر ـــل ســـن

يجــب أاّل تز ــد عــن أجــور شــ ر أبر ــل ســنة  1111اهنقصــى لألجــرة . فــأجور اهنمــاكن المنشــأة قبــل أول ينــاير ســنة 
هـي اهنجـور المعتدلـة التـي لـم تتـأثر  1111إال بنسبة معينة ، إذ فرض القانون أن أجور شـ ر أبر ـل سـنة  1111

، فاهنجور المتفـا علي ـا  1111ئ عن أزمة اهنماكن . فإذا كانت العين مؤجرة في ش ر أبر ل سنة باالرتفاع الناش
. أمـا إذا لـم تكـون العـين مـؤجرة  ( 1) ، وسـنرى فيمـا يلـي كيـف يكـون إثبات ـا ( 2) في عقد اإليجار هي أجـرة اهنسـاس

                                                                                                                                                                    
 521المحامياة رقيم  2555اير يني 29 – 155ش  115رقيم  11المحامياة  2559ديسمبر سنة  9مصر الكلية الوطنية  – 215ص  95م 2551أبريل سنة  7 –

أبريييل سيينة  15وانظيير عكييس ذلييك اإلسييكندرية الكلييية الوطنييية  – 2192ص  912رقييم  15المحاميياة  2555ديسييمبر سيينة  25وقييرب مصيير الكلييية الوطنييية  –

 ( . 79ص  – 75ص  91وانظر سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  – 999ص  251رقم  9التشريع والقضاء  2599

 (
2
وكيان بيدء الفتيرة الثانيية بعيد أول  ، ولكن إذا كانت مدة اإليجار مقسمة إلى فترتين ويمتد اإليجار إليى  الفتيرة الثانيية إذا ليم يحصيل تنبييه بياإلخالء  ( 

اسيتئناف ) ائية القائمية فيي ذليك الوقيت وجبت زيادة األجرة في الفترة الثانية طبقاً للتشريعات االستثن ، وقد امتد إليها اإليجار لعدم حصول التنبيه 2552مايو سنة 

 ( . 295ص  99م  2559أبريل سنة  15مختلط 

 (
1
التشيريع  2599أكتيوبر سينة  19اإلسيكندرية ) وال يصلح أساسا لتعييين األجيرة المتفيق عليهيا تقيديرات البلديية للعواييد التيي تفيرض عليى العقيار   ( 

وقد تكون األجرة المتفق عليها بعضيها  – ( 2599سنة  2251قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  5وانظر أيضاً مصر  – 991ص  299رقم  9والقضاء 
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تـار خ ، أو ترك ـا خاليـة ، أو كانـت ن بأن كان المالك هـو الـذي شـغل العـين فـي هـذا ال1111في ش ر أبر ل سنة 
، أو تعــذر  1119إلــى آخــر ديســمبر  1111العــين لــم تنشــأ إال بعــد هــذا التــار خ فــي الفتــرة مــا بــين أول مــايو ســنة 

. وأجــرة  ( 2) 1111، فــأجرة اهنســاس تكــون أجــرة المثــل فــي شــ ر أبر ــل ســنة  1111إثبــات أجــرة شــ ر أبر ــل ســنة 
 ( 9) 1111جميـع الوجـوه بقـدر اإلمكـان للمكـان محـل النـزاع فـي شـ ر أبر ـل سـنة المثل هي أجـرة مكـان مماثـل مـن 

، وكان في نفس المنزل طبقة مماثلة مؤجرة فـي شـ ر أبر ـل  1111.فإذا استحدثت طبقة في منزل بعد أبر ل سنة 
. فـإذا لـم توجـد  ( 1) ، فأجرة هذه الطبقة المماثلة في هذا الشـ ر هـي أجـرة المثـل للطبقـة التـي اسـتحدثت1111سنة 

 1111طبقة مماثلـة فـي نفـس المنـزل ، بحـث عـن طبقـة مماثلـة فـي منـزل آخـر تكـون مـؤجرة فـي شـ ر أبر ـل سـنة 
. وإذا تعـذر وجـود طبقـة مماثلـة كـل المماثلـة ، بحـث  ( 1) لنفس الغرض الـذي أوجـرت مـن أجلـه الطبقـة محـل النـزاع

 .  ( 4) ، وروعيت الفروق بين الطبقتين بالنقص أو بالز ادة ( 6) عن أكثر طبقة شب ًا للطبقة محل النزاع

                                                                                                                                                                    
 . إصيالح الحديقية –توريد ما يلزميه مين شييء معيين  –معالجة أسرته  –التدريس ألوالد المؤجر  –حراسة المنزل ) كعمل يقوم به المستأجر للمؤجر  ، غير نقد

) ومجميوع ذليك يكيون هيو األجيرة المتفيق عليهيا  ، فيقوم هذا الجزء مين األجيرة ويضياف إليى الجيزء النقيدي ( ، الترميمات بالعين المؤجرة إلخ إلخ القيام ببعض

 ( . 55ص  25سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 29مصير الكليية ) تختلف عن أجرة المثل زيادة أو نقصياً  ، ةلظروف خاص ، وقد قضي بأنه ال يعتد باألجرة المتفق عليها إذا ثبت أن هذه األجرة كانت

وكيان ذليك يرجيع ميثال العتبيارات  ( ، 91ص  12وانظير سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  2591سينة  5271قضية رقيم  29دائرة  2599يونيه سنة 

المسيتأجرة السيابقة اميرأة فقييرة تعييش مين  : 2591سينة  9115قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  19مصر الكلية ) إنسانية التسامح نظراً لفقر المستأجر 

 ً  ( . 11ص  91سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) أو لمجاملة قريب أو صديق  ( ، تأجير الكتب التي ترسلها لها الناس مجانا

 (
2
 . 125انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
األصيل  2552وقد قضى بأن القانون يجعل من األجرة المتفق عليهيا شيهر أبرييل سينة  ، جرة المتفق عليهاوال يصار إلى أجرة المثل إذا ثبتت األ  ( 

 ( . 2599سيينة  2259قضيية رقيم  29دائيرة  2599ديسيمبر سينة  21مصير الكلييية ) وال يبحيث عين أجيرة المثييل إال عنيد فقيدان هيذا األصيل  ، الواجيب اإلتبياع

وقيد قضيى فيي هيذا المعنيى  . فإذا لم تكن كذلك ليم يعتيد بهيا واعتبيرت أجيرة المثيل ، هي "أجرة" بالتكييف القانوني الصحيح ويجب أن تكون األجرة المتفق عليها

وقيد وصيف هيذا  ، نبأنه إذا اتفق بائع العقار مع مشتريه على أن يبقى البيائع شياغال العقيار بعيد البييع لميدة شيعر سينوات فيي مقابيل مبليغ جزافيي يخصيم مين اليثم

مصير الكليية ) فليس من حق المشتري بعد انتهاء عشرة السنوات أن يتخذ هذا المقابل أساسا لتحديد األجرة فيي تعاقيد آخير ميع مسيتأجر جدييد  ، بل بأنه أجرةالمقا

    ( . 2192ص  912رقم  15المحاماة  2555ديسمبر سنة  25

 (
9
ً فإذا آجر صاحب الفندق جزءاً من المكان الذي يشغله الفندق ال  (  فال يجوز اعتبار أجرة النزول في الفندق هيي أجيرة  ، ستعمال هذا الجزء كناً عاديا

 ( . 2599سنة  111قضية رقم  21دائرة  2599يناير سن  5مصر الكلية ) المثل بالنسبة إلى الجزء المؤجر سكناً عادياً 

 (
5
 . 2591سنة  5199قضية رقم  2599سبتمبر سنة  99مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 2117ص  915رقم  15المحاماة  2555نوفمبر سنة  1مصر الكلية   ( 

 (
1
ففيي هيذه الحالية تسيري  ، بحيث ال يكون له مثل ومن ثم ال تكون له أجرة مثيل ، وقد يكون المكان محل النزاع يمتاز عن غيره بمميزات واضحة  ( 

وقد قضي فيي هيذا المعنيى  . جرة بحيث ال تزيد على أجرة المثل إال بالنسبة القانونيةاألجرة المتفق عليها دون تخفيض إذا ال يوجد أساس تخفض على مقتضاه األ

وهي مزودة بالبانوهات والمدافئ ونافورات الميياه واألعميدة الرخاميية وميا إليى ذليك مين أعميال  ، بأنه إذا كانت فيال النزاع على درجة رفيعة من الفن المعماري

التي استشهد بها الخبير في تقريره هي عبارة عن منازل مبانيها عادية تقل عن مستوى فيال النزاع التي هي فريدة فيي بنائهيا  وكانت الفيالت ، الزخرفة والتجميل

وال  . نعيدمفإن عناصر الموازنة والمقارنة التي يمكن اتخاذها أساسا سيليماً لتقيدير أجيرة المثيل ت ، وتنسيقها وجمالها وال وجه للمقارنة بينها وبين الفيالت األخرى

 ً وال يجوز في المنطق القيانوني االنحيراف عين  ، يغيب عن البال أن المثل لغة هو الشبه الذي يقضي أن تتوافر لشيئين معالم وخصائص تجعل التمييز بينهما دقيقا

التقيدير يكيون عليى هيذا المنياط كلميا تيوافرت بيل جعيل فيي حسيابه أن  ، هذا المعنيى اللغيوي ألن المشيرع حيين أوجيب التقيدير بيأجرة المثيل ليم يشيأ أن يظليم أحيداً 

فإنهيا تكيون  ، أما الحاالت النادرة التيي يقيل فيهيا النظيير وتتعيذر المقارنية لعيدم تيوافر عناصيرها الماديية أو مييل المسيتأجر إليى التيرف . عناصره العادلة السليمة

ألنه ليس من العيدل فيي شييء أن تقياس أجيرة عقيار منفيرد أو ممتياز عليى أجيور  . محكومة بضوابط أقل تزمتا وهي األدلة والقرائن المستمدة من ظروف النزاع

 ً عليى  ( شيهرية) ثيم قيدر أجيرة  ، ولما كان الخبير قد أوضح في تقريره انعدام التماثل . عقارات تقل عن مستواه بدرجة كبيرة ولو كانت أكثر اتساعاً وأوفر غرفا

ً  999سنوية المتفق عليها لفيال النزاع األجرة ال) جنيهاً  19أساس المقارنة بمبلغ  وبيذلك تكيون  ، فإن هذا التقدير يعتبر جزافيا ينبغي عيدم التعوييل علييه ( ، جنيها

وقد قضي في المعنى نفسه بأنه إذا عجز طرفيا النيزاع  ( . 2599سنة  1177قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة  21مصر الكلية ) الدعوى خليقة بالرفض 

كيان المسيتأجر بيذلك قيد عجيز عين إثبيات أن القيمية االيجاريية المتفيق عليهيا تزييد عليى  ، عن تقديم أماكن مشابهة للعين المؤجرة لتقدير أجرة المثل عليى ضيوئها

دائيرة أوليى إيجيارات قضيية رقيم  2512ميارس سينة  5مصير الكليية ) التخفييض  فتيرفض دعيوى ، رغم إتاحة الفرصة له 2552أجرة المثل لها في أبريل سنة 

 ( . 2591سنة  1922

 (
1
الغرفة محل النزاع تمتاز كمحل تجاري بوجودها بالطابق األرضي  :  2599سنة  519قضية رقم  21دائرة  2599يناير سنة  21مصر الكلية   ( 

 . وء واالتساعولها باب مستقل عن باقي غرف الشقة وتتمتع بالض
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أساسـًا كمـا قـدمنا . ولكـن القـانون راعـى ظروفـًا خاصـة فـي  1111واهنصل هو اتخاذ أجرة ش ر أبر ـل سـنة 
للغارات الجو ة فـي سـنة  ( 1) حالتين : ) الحالة اهنولى ( حالة مدينة اإلسكندر ة ، فقد كانت أشد عرضة من غيرها

أجــرة  121$أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة ، ف جرهــا ســكان ا ، ونزلــت أجــور المســاكن تبعــًا لــذلك . فاتخــاذ  1111
أساســًا فــي حالــة ك ــذه قــد تلحــا غبنــًا كبيــرًا بــالمؤجر ، إذ كانــت أجــور المســاكن قــد نزلــت  1111شــ ر أبر ــل ســنة 

ا يتعلــا بمديــة اإلســكندر ة بــين شــ ر أبر ــل ســنة نــزوال كبيــرًا فــي هــذه اآلونــة . ومــن ثــم خيــر القــانون المــؤجر فيمــ
، ف ـذا الشـ ر اهنخيـر هـو الشـ ر السـابا مباشـرة علـى إعـالن الحـرب وكانـت  1191وش ر أغسـطس سـنة  1111

 121مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم  9/1أجــور المســاكن فيــه عاديــة ال مرتفعــة وال منخفضــة . وقــد نصــت المــادة 
مـا يـأتي : "علـى أنـه فيمـا يتعلـا بمدينـة اإلسـكندر ة يكـون المـؤجر بالخيـار بـين  في هذا المعنـى علـى 1114لسنة 

. ) الحالــة  ( 2) ، أو بــأجرة المثــل هني مــا" 1111أو شــ ر أبر ــل ســنة  1191المطالبــة بــأجرة شــ ر أغســطس ســنة 
ذا كانت مؤجرة لمصـالح الثانية ( اهنماكن غير الواقعة في المناطا المبينة بالجدول المرفا بقانون إيجار اهنماكن إ

الحكومة أو فروع ا أو لمجلس المحافظات أو المجالس المدن أو لمجالس القرى ، فقد اتخذ المشرع ش رًا آخر بعد 
بمــدة طو لــة أساســًا لتعيــين اهنجــرة ، وراعــي فــي يــذلك أن المــؤجر لغيــر هــذه اهنشــخاص  1111شــ ر أبر ــل ســنة 

د اهنقصى المقرر في اهنحوال اهنخـرى ، وعلـى ذلـك جعـل شـ ر اهنسـاس المعنو ة ال يتقيد في اهنجرة أعلى من الح
مــن قــانون إيجــار  11. ممــن ثــم نصــت المــادة  1111شــ رًا اهنجــور فيــه أكثــر ارتفاعــًا من ــا فــي شــ ر أبر ــل ســنة 

علـى أن "ال تسـري أحكـام هـذا القـانون علـى اهنمـاكن وأجـزاء اإلمكـان غيـر الواقعـة  1114لسنة  121اهنماكن رقم 
ي المناطا المبينة بالجدول المشار إليه في المادة اهنولى إذا كانت مؤجرة لمصالح الحكومة وفروع ا أو لمجالس ف

 1119المــدير ات أو للمجــالس البلديــة والقرو ــة . و كــون احتســاب اهنجــرة علــى أســاس أجــرة شــ ر أغســطس ســنة 
بالنسـبة إلـى اهنمـاكن المـؤجرة  1111طس سـنة بالنسبة إلى اهنماكن المؤجرة لمجالس المدير ات ، وأجرة ش ر أغسـ

بالنسبة إلى اهنماكن المـؤجرة إلـى المجـالس  1111سنة  121$إلى مصالح الحكومة وفروع ا ، وأجرة ش ر يوليه 
البلدية والقرو ة ، أو أجرة المثل في تلك الش ور ، مضافًا إلى اهنجرة النسـبة المئو ـة المبينـة فـي المـادة الرابعـة مـن 

                                                                                                                                                                    
وييذهب  . 2551حيث كانت تكاليف البناء تزيد كثيراً عن تكياليف قبيل سينة  2559أو في سنة  2551وقد تكون الطبقة محل النزاع لم تنشأ إال في سنة 

 ، ون مماثلية للطبقية محيل النيزاعفيبحث عن طبقة أنشيئت فيي هيذا الشيهر وتكي ، 2552القضاء في هذه الحالة إلى الوقوف عند تكاليف البناء في شهر أبريل سنة 

وال يعتيد بيالفرق فيي تكياليف البنياء بيين هيذه الطبقية والطبقية محيل النيزاع فهيذا الفيرق تقابليه النسيبة  ، هي أجيرة المثيل 2552فتجعل أجرتها في شهر أبريل سنة 

 19كانيت أجيرة المثيل هيي  ، جنيهياً فيي الشيهر 27ت أجرة هذه الطبقة فلو كان . اعتد بهذا الفرق ، 2552المئوية التي يضيفها القانون إلى أجرة شهر أبريل سنة 

 9199قضيايا رقيم  2599نوفمبر سنة  19مصر الكلية ) ثم تضاف إلى أجرة المثل النسبة المئوية التي يفرضها القانون  . جنيهاً حتى تراعى النسبة في التكاليف

  ( . 2هامش  99ص  19سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  –كلي مصر  9197و  9199و  9195ة 

 (
2
كالميدن السياحلية األخيرى ومنطقية مصير  ، وينبه بعض الفقهاء إلى أن هناك مناطق أخرى غير اإلسكندرية كانت عرضة مثلها للغيارات الجويية  ( 

ص  25سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة ) ق معاملية مدينية اإلسيكندرية فكان من اإلنصاف معاملة هذه المناط ، الجديدة بسبب قربها من مطارين كبيرين

وليم ييرد أن يتوسيع  ، ولعل المشرع خص مدين اإلسكندرية بهذه المعاملة ألنها دون غيرها انفردت بأشد الغارات وطيأة حتيى هجرهيا الكثيير مين سيكانها ( . 57

 . في هذه المعاملة المستثناة

 (
1
يختليف فيي شيروطه وفيي ميدة اإليجيار وفيي  2595إلسكندرية المختلطة بأنيه إذا كيان عقيد اإليجيار عين شيهر أغسيطس سينة وقد قضت محكمة ا  ( 

ويجيب الرجيوع  ، فيإن العقيدين يتهياتران ، 2552مساحة العين المؤجرة وفي حق اإليجار من الباطن وفي غر ذلك من الشروط عن عقد إيجار شهر أبريل سينة 

 ( . 217ص  95م 2551أبريل سنة  21اإلسكندرية المختلطة ) من هذين الشهرين إلى أجر المثل في كل 
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. وقد قدمنا أن هذه اهنشخاص المعنو ة ذات ا لو استأجرت أمكنة في المناطا المبينة في الجـدول  ( 1) انون"هذا الق
 .  ( 2) كما هو اهنمر بالنسبة إلى سائر المستأجر ن 1111، لكان ش ر اهنساس هو ش ر أبر ل سنة 

 عناصر يجب تقويمها لتدخل في تقرير أجرة األساس -585

علـــى مـــا يـــأتي :  1114لســـنة  121مـــن قـــانون إيجـــار اهنمـــاكن رقـــم  1نيـــة مـــن المـــادة : نصـــت الفقـــرة الثا 
"و ــدخل فــي تقــدير اهنجــرة المتفــا علي ــا أو أجــرة المثــل تقــو م كــل شــرط أو التــزام جديــد لــم يكــن واردًا فــي العقــود 

فـإذا فرضـت علـى أو لم يجر العرف في هذا التار خ بفرضـه علـى المسـتأجر" .  1111المبرمة قبل أول مايو سنة 
المستأجر التزامات جديدة بموجب القانون أو االتفاق أو العرف ، ولم تكن هذه االلتزامات مفروضة عليه في شـ ر 
اهنساس ، وجب تقو م ا الستنزال ا من أجرة ش ر اهنسـاس . ولتوضـيح ذلكـن فـرض أن المسـتأجر اسـتأجر المكـان 

لحر ا خاضعة هنحكـام التقنـين المـدني الجديـد وفـرض عليـه ، فأصبحت مسئوليته عن ا 1110في أول يناير سنة 
. فيدخل عندئذ ، في تقدير أجرة ش ر اهنساس ، أي  1111بذلك التزام جديد لم يكن موجودًا في ش ر أبر ل سنة 

سواء اهنجرة المتفا علي ا أو أجرة المثل ، تقو م هذه االلتزامات الجديدة التي فرضت  1111أجرة ش ر أبر ل سنة 
لــى المســتأجر ، فتقــوم المســئولية عــن الحر ــا مــثال بقيمــة أقســاط التــأمين الواجــب علــى المســتأجر دفع ــا إذا أراد ع

تأمين مسئوليته ، و قوم االلتزام بدفع العوايد أو بدفع ثمن المياه بمقـدار العوايـد أو بمقـدار ثمـن الميـاه . فـإذا فـرض 
بمبلـغ مقـداره ثالثـة جني ـا فـي الشـ ر ، وكانـت  1111بر ـل سـنة أن هذه االلتزامات الجديدة قومت في تـار خ أول أ

جني ا دون أن يكـون المسـتأجر مفروضـًا عليـه االلتزامـات سـابقة  11مقدارها  1111 126$أجرة ش ر أبر ل سنة 
جني ـا  12الذكر ، فإن المستأجر لو كـان ملتزمـًا ب ـا فـي ذلـك الوقـت السـتنزال قيمت ـا مـن اهنجـرة ، ولـدفع للمـؤجر 

جني ات في الش ر يكون قيمة هـذه االلتزامـات المفروضـة عليـه . ونكـون بـذلك  9جني ا ، الفرق وهو  11بدال من 
قــد أدخلنــا فــي تقــدير أجــرة اهنســاس تقــو م كــل شــرط أو التــزام جديــد لــم يكــن واردًا فــي عقــد إيجــار شــ ر أبر ــل ســنة 

جني ـًا ،  11جني ـًا ال  12س فـي مثلنـا هـذا هـي والتزام به المستأجر بعد ذلـك . ومـن ثـم تكـون أجـرة اهنسـا 1111
 . ( 9) فإذا ز دت بالنسبة المئو ة التي فرض ا القانون كان هذا هو الحد اهنقصى للجرة

وعلى العكس من ذلك ، إذا فرضت على المؤجر التزامات جديدة ، بموجـب القـانون أو االتفـاق أو العـرف ، 
) أو فــي أي شــ ر آخــر اعتبــره القــانون شــ ر اهنســاس ( ،   1111لــم تكــن مفروضــة عليــه فــي شــ ر أبر ــل ســنة 

قومت هذه االلتزامات بفرض أن ا كانـت موجـودة فـي شـ ر اهنسـاس ، وأضـيفت قيمت ـا فـي هـذا التـار خ إلـى اهنجـرة 
المتفا علي ـا أو أجـرة المثـل ، و كـون مجمـوع ذلـك هـو أجـرة اهنسـاس ، ثـم تـزاد أجـرة اهنسـاس هـذه بالنسـبة المئو ـة 

                                                 

 (
2
إال  ، "ثم إن الحكمة غير واضحة في اختالف األشهر المتخذة قياساً بياختالف جهيات الحكومية : ويقول األستاذ كامل محمد بدوي في هذا الصدد   ( 

 ( . 291ص  219محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة  كامل) أن يكون القصد إيقاع القارئ في حيرة من األمر" 

 (
1
 . 911انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 291ص  219انظر في هذا لمعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 
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ثبــت أن أجرتــه فــي شــ ر  1111فرضــ ا القــانون . ولتوضــيح ذلــك نفــرض أن منــزال منشــأ قبــل أو ينــاير ســنة  التــي
تـار خ العمـل  1111أكتـوبر سـنة  11جني ًا ، و راد تحديد أجرته في إيجار أبـرم فـي  20كانت  1111أبر ل سنة 

ن المــدني الجديــد مــن التــزام المــؤجر بــالتقنين المــدني الجديــد . ففــي هــذا الفــرض يجــب أن يقــوم مــا اســتحدثه التقنــي
طبقًا للتقنين  1111بإجراء الترميمات الضرور ة لالنتفاع بالعين ولم يكن هذا االلتزام مفروضًا عليه في أبر ل سنة 

. وتقــوم أيضــًا االلتزامــات الجديــدة المفروضــة علــى المــؤجر بموجــب االتفــاق أو العــرف كالتزامــه  ( 1) المــدني القــديم
التدفئــة أو التبر ــد أو بإدخــال مصــعد يقــوم هــو بــدفع  124$اه أو الك ربــاء أو بتور ــده الميــاه الســاخنة بتوصــيل الميــ

. وتقـوم  1111نفقاته أو يدفع أجرة الخفر أو بغير ذلك من االلتزامات التي لم تكن مفروضة عليه فـي أبر ـل سـنة 
ملتزمــًا ب ــا فــي هــذا التــار خ ، فــإذا بلغــت بفــرض أن المــؤجر كــان  1111هــذه االلتزامــات بقيمت ــا فــي أبر ــل ســنة 

جني ــات فــي الشــ ر مــثاًل ، أضــيفت هــذه القيمــة إلــى العشــر ن جني ــًا أجــرة المنــزل فــي شــ ر أبر ــل ســنة  1قيمت ــا 
% ، 11جني ــًا . تضــاف إلي ــا النســبة المئو ــة التــي فرضــ ا القــانون وهــي  21، فتكــون أجــرة اهنســاس هــي  1111

جني ًا في الش ر . وإذا قدر المتعاقدان قيمة االلتزامات الجديدة  1. 28هذا المنزل هو فيكون الحد اهنقصى هنجرة 
بموجب اتفاق بين ما أو في عقد اإليجار ذاته ، احتـرم القاضـي هـذا التقـدير مـا لـم يثبـت المسـتأجر أنـه تقـدير غيـر 

غيـر جـدي وقـد قصـد بـه التحايـل جدي وقد قصد بـه احتـرام القاضـي هـذا التقـدير مـا لـم يثبـت المسـتأجر أنـه تقـدير 
 على أحكام القانون ، فيقوم القاضي في هذه الحالة بالتقدير وله أن يستعين بخبير .

وكما تقوم االلتزامات الجديدة التي تفرض على المؤجر ، كذلك تقوم اإلصـالحات والتحسـينات الجديـدة التـي 
. فإذا استحدث المؤجر قبـل  ( 2) 1111أبر ل سنة  يدخل ا المؤجر في العين المؤجرة ولو لم تكن موجودة في ش ر

في المكان المؤجر جراجـًا جديـدًا أو غرفـة جديـدة أو حمامـًا جديـدًا أو مصـعدا أو ج ـاز لتكييـف ال ـواء  ( 9) اإليجار
                                                 

 (
2
القييانون بميا يقابيل التزامييه الجدييد مين إجييراء انظير ميا قيدمناه فييي هيذا الصيدد ميين أن الميؤجر يجيوز لييه أن يزييد األجيرة عليى الحييد اليذي فرضيه   ( 

 . في الهامش 119آنفا فقرة  : الترميمات الضرورية

فيإن الميؤجر ال يكيون ملتزمياً بصييانة العيين الميؤجرة وفقياً  –أي قبل العمل بالتقنين المدني الجدييد  – 2555أكتوبر سنة  29وإذا أبرم عقد اإليجار قبل 

وإذا امتد اإليجار بعد ذلك بحكيم القيانون بقيي الميؤجر غيير ملتيزم بصييانة  . فال محل لتقويم هذا االلتزام إلضافته إلى أجرة األساس ، ألحكام التقنين المدني القديم

ً  ، العين المؤجرة ألن أحكام التقنين المدني القديم هي التي تسري في هذه الحالة طوال مدة امتداد اإليجار للميؤجر أن يتفيق ميع  ولكن يجوز . فال تزاد األجرة شيئا

في مقابل زيادة فيي األجيرة تتناسيب  ( كترميم أو استحداث غرف أو مرافق أو إدخال مصعد أو إصالحه) المستأجر على أن يقوم بإصالحات في العين المؤجرة 

اإليجيار فإنهيا تقيوم وتضياف إليى األجيرة كميا قياسياً عليى التحسيينات التيي اسيتحدثت قبيل  ، مع هذه اإلصالحات وال يكون في ذلك مجاوزة للحد األقصى لألجيرة

 ( . 2هامش 19ص  19سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) سنرى 

 (
1
قضيية رقيم  2599ديسيمبر سينة  21مصر الكليية ) فال تقوم وال تجوز زياد األجرة من أجلها  ، 2552أما إذا كانت موجودة في شهر أبريل سنة   ( 

 ( . 2599سنة  2771

 (
9
حتييى ال يتخييذ المييؤجر ميين تحسييينات يييدخلها دون موافقيية  ، أمييا التحسييينات التييي يييدخلها المييؤجر بعييد اإليجييار فالبييد ميين موافقيية المسييتأجر عليهييا  ( 

) فع ميا يقابلهيا كيان علييه أن ييد ، فإن ليم يوافيق المسيتأجر عليى التحسيينات ولكنيه قبيل بعيد ذليك أن ينتفيع بهيا . المستأجر ذريعة لزيادة األجرة على الحد األقصى

وهذا كله ما لم تكون هذه التحسينات قد نجميت عين إصيالحات ضيرورية قيام بهيا  ( . 2599سنة  2951قضية رقم  5دائرة  2595مارس سنة  29مصر الكلية 

فيإن عيادت عليى  . ئها للمحافظة على العينفقد كان مضطراً إلى إجرا ، فهذه ال ترقى إليها شبهة أن المؤجر اتخذ منها ذريعة لزيادة األجرة ، المؤجر لحفظ العين

 125رقيم  15المحامياة  2555يونييه سينة  99مصير الكليية ) استحق المؤجر زيادة لها في األجيرة وليو أجراهيا دون موافقية المسيتأجر  ، المستأجر ينفع ملحوظ

فيال تيزداد األجيرة فيي  ، اقتصيرت عليى حفيظ العيين كميا هييوإن لم تعد المستأجر بنفع بل  ( . 2599سنة  9191قضية رقم  2595يناير سنة  25 – 599ص 

وميع ذك فقيد قضيي بأنيه وإن كيان األصيل فيي اإلصيالحات الضيرورية  ( . 2591لسينة  5995قضيية رقيم  29دائرة  2597يناير سن  1مصر الكلية ) مقابلها 

أليزم المسيتأجر تحقيقهيا للعدالية  2552إال أنه إذا زادت هذه التكياليف كثييراً عميا كانيت علييه فيي شيهر أبرييل سينة  ، لحفظ العين أنها تقع على عاتق المالك وحده

 5195قضيية رقيم  25دائيرة  2591نوفمبر سنة  9محكمة مصر )  2552بقيمة الفرق بين تكاليف هذه اإلصالحات وقت إجرائها وقيمة تكاليفها في أبريل سنة 

 ( . 2599سنة 
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أو أوصل المكان المؤجر بالمجـاري العامـة أو قـام بغيـر ذلـك مـن التحسـينات ، قومـت هـذه التحسـينات علـى النحـو 
. ولكــن القضــاء قــد جــرى فــي هــذه الحالــة علــى اهنخــذ بمــا اتفــا عليــه المتعاقــدان مــن ز ــادة فــي  ( 1) الــذكر الســالف

، إال إذا أثبــــت المســــتأجر أن التقــــدير كــــان مبالغــــًا فيــــه وقــــد قصــــد اتخــــاذ  ( 2) اهنجــــرة فــــي مقابــــل هــــذه التحســــينات
 . ( 9) التحسينات ذر عة للتحايل على أحكام القانون 

.  1111التحسينات ل ميزة جديدة يولي ا المؤجر للمستأجر لم تكن موجودة في أبر ل سـنة  و عتبر في حكم
فــي اإليجــار مــن البــاطن ، فقــد أواله ب ــذا  1112فــإذا رخــص المــؤجر لمســتأجر بإيجــار الحــا آلخــر ديســمبر ســنة 

كـان ممنوعـًا  1111 الترخيص العام ميزة كان محرومًا من ا . و ستوي في ذلك أن المستأجر فـي شـ ر أبر ـل سـنة
من اإليجار من الباطن بموجب شرط مانع ، أو كان ال يوجد هذا الشرط المانع ، أو كان مرخصـًا لـه فـي اإليجـار 

أن يـؤجر  1111من الباطن بشرط صر ح . ففي جميع هذه اهنحوال كان ال يجوز للمستأجر في ش ر أبر ـل سـنة 
د اإليجــار إال إذا كــان هــذا العقــد الحقــًا آلخــر ديســمبر ســنة مــن البــاطن ، إذ ال يعمــل بــالترخيص الصــر ح فــي عقــ

قانون إيجار اهنماكن ( . و تبين من ذلك أن ترخيص المؤجر للمستأجر في اإليجار من الباطن في  2) م  1119
يعتبــر ميــزة جديــدة أوالهــا المــؤجر للمســتأجر ، فوجــب إذن تقــو م  ( 1) 1119عقــد إيجــار الحــا آلخــر ديســمبر ســنة 

ورخـص  1111لميزة على النحو الذي تقوم به التحسينات . فلو أجر شخص طبقة آلخر في أول يناير سـنة هذه ا
جني ا ، وجب  11 1111له في عقد اإليجار أن يؤجر من الباطن ، وكانت أجرة هذه الطبقة في ش ر أبر ل سنة 

ير الخبيــر . فــإذا قــوم الخبيــر أن يضــاف إلــى هــذه اهنجــرة مــا يقابــل التــرخيص فــي اإليجــار مــن البــاطن بحســب تقــد
                                                 

 (
2
 9وانظير أيضياً مصير الكليية  – ( أوصل المؤجر المنزل بالمجاري العامة)  2599سنة  9759قضية رقم  2599ديسمبر سنة  99مصر الكلية   ( 

قضيية رقيم  2599يونييه سينة  59 – 2591سينة  9555قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  11 – 2591سنة  1959قضية  5دائرة  2595ديسمبر سنة 

 2599ينياير سينة  25 – 2595سينة  191قضيية رقيم  2599ينياير سينة  21 – 2599سينة  2919قضية رقيم  2599ديسمبر سنة  29 – 2591سنة  5272

  . 2595سنة  2999قضية رقم  2599أبريل سنة  5 – 2591سنة  9192قضية رقم 

 (
1
دائيرة  2599ينياير سينة  217مصير الكليية ) هيذا األسياس  فتزاد األجرة على ، وقد جرت العادة على توزيع قيمة التحسينات على خمس سنوات  ( 

 . 2591سنة  9992قضية رقم  5دائرة  2597مارس سنة  15 – 191قضية رقم  21

ولكين  –جنيهاً في الشيهر  29إذ أن أجرة الشقة كلها  –جنيهات في الشهر  1وقد قضي بأنه إذا كانت أجرة غرفتين في شقة مكونة من خمس غرف هي 

ً  21مقيدارها  المستأجر من الباطن حصل على حق استعمال التلفون واستهالك الكهرباء والمياه واستخدام الفراش والبواب فقبل أن يدفع في الغرفتين أجيره  جنيهيا

وال تملك المحكمة أن تتدخل في تقيدير هيذه  ، ويجب على المستأجر احترام التقدير الذي ارتضاه . فإن هذه الزيادة هي مقابل ما حصل عليه المستأجر من مزايا ،

مصير ) وللطرفين المتعاقدين كامل الحرية في تقويم هذه الزيادة وتحدييد مقابيل لهيا وال ييدخل ألحيد فيي ذليك  ، المزايا التي كان من الممكن استئجار العين بدونها

 ( . 2599سنة  255قضية رقم  21دائرة  2599فبراير سنة  19الكلية 

 (
9
نيوفمبر سينة  99 – 2599سينة  5122قضيية رقيم  2591أبرييل سين  25 – 2599سنة  1959قضية رقم  2599ديسمبر سنة  9ر الكلية مص  ( 

 . 2591سنة  5122قضية رقم  2597أبريل سنة  25 – 2591سنة  9951قضية رقم  2591

فقيد يحميل سيكوته هيذا عليى انيه  ، دفعيه زائيداً عليى الحيد األقصيىوسكن المستأجر مدة طويلة عن المطالبية باسيترداد ميا  ، وإذا ثبت أن االتفاق صوري

فيإن الزييادة  ، وأدعى المستأجر أن المؤجر لم يقم بالتزامه ، أما إذا ثبت أن االتفاق جدي وأن المؤجر ألزم حقيقة بإجراء تحسينات . نزول عن حقه في االسترداد

) بإجراء التحسيينات عليى الوجيه المتفيق علييه  –ال قضاء اإليجارات  –وليس للمستأجر إال مطالبة المؤجر أمام القضاء العادي  ، المتفق عليها تكون واجبة الدفع

قضيية  2591ميارس سينة  21 – 2599سينة  9959قضيية رقيم  2595ينياير سينة  1 – 2995ص  919رقيم  99المحاماة  2599مارس سنة  5مصر الكلية 

 ( . 2595سنة  5911رقم 

فاألصل أن المسيتأجر ينتفيع بهيذه التحسيينات دون زييادة فيي األجيرة  ، بإذن المؤجر أو بغير إذنه ، أما إذا كان الذي أدخل التحسينات هو المستأجر نفسه

ميؤجر والمسيتأجر عليى وذليك ميا ليم يكين هنياك اتفياق بيين ال ( . 995ص  919رقيم  99المحامياة  2599مارس سنة  5مصر الكلية ) ألنه هو الذي قام بنفقاتها 

 29مصير الكليية ) وال يجوز للمستأجر أن يطالب تخفييض األجيرة بعيد أن رضيي بالزييادة  ، فيعمل بهذا االتفاق ، زيادة في األجر مقابل االنتفاع بهذه التحسينات

 ( . 2595سنة  2119قضية رقم  29دائرة  2591يناير سنة 

 (
5
أو كيان  2559إليجار من الباطن في حالية ميا إذا كيان اإليجيار األصيلي غيير الحيق آلخير ديسيمبر سينة وكذلك إذن المؤجر الكتابي الخاص في ا  ( 

 ( . فقرة ب من قانون إيجار األماكن 1م ) الحقاً ولكنه ال يتضمن ترخيصاً صريحاً 
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فيكـــون  1111، أضـــيف هـــذا المقـــدار إلـــى أجـــرة شـــ ر أبر ـــل ســـنة  ( 1) جني ـــات مـــثال 1التـــرخيص بمبلـــغ  $190
% ، فيكـــون الحـــد 11جني ـــا هـــي أجـــرة اهنســـاس ، تـــزاد بالنســـبة المئو ـــة التـــي فرضـــ ا القـــانون وهـــي  20المجمـــوع 

جني ا . ومتى قدرت اهنجرة على هذا النحو فغن ا ال  8. 22هو  1111اهنقصى هنجرة الطبقة في أول يناير سنة 
تتغير ، حتى لـو ثبـت أن المسـتأجر قـد أجـر مـن البـاطن بـأجرة أقـل ، بـل حتـى لـو ثبـت أن المسـتأجر قـد أجـر مـن 
البــاطن بــأجرة أقــل . بــل حتــى لــو ثبــت انــه لــم يــؤجر مــن البــاطن إطالقــًا ، فاإلضــافة التــي ضــمنت إلــى أجــرة شــ ر 

. وإذا  ( 2) إنما كانت في مقابل الترخيص في اإليجار من الباطن سوء انتفع به المستأجر و لم ينتفع 1111أبر ل 
أجـر المسـتأجر فعــال الطبقـة مـن البــاطن ، فـإن عقــد اإليجـار مـن البــاطن تسـري عليـه التشــر عات االسـتثنائية ، فقــد 

قـــانون  1ك أو مــن المســتأجر اهنصــلي ) م قــدمنا أن هــذه التشــر عات تســري علــى اإليجــار ســواء صــدر مــن المالــ
إيجــار اهنمــاكن ( . و ترتــب علــى ذلــك أن أجــرة اهنســاس تكــون بالنســبة إلــى اإليجــار مــن البــاطن هــي بعين ــا أجــرة 

. و ضاف إلي ا بالنسبة إلى اإليجار من  1111اهنساس بالنسبة إلى اإليجار اهنصلي ، أي أجرة ش ر أبر ل سنة 
جني ــا ، تــزاد بالنســبة  20ســبة إلــى اإليجــار اهنصــلي ، مــا قــوم بــه التــرخيص ، فتصــبح البــاطن ، كمــا أضــيف بالن

المئو ة التي أجازها القانون فيكون الحد اهنقصى لألجرة في اإليجار من الباطن هو نفس الحد اهنقصى لألجرة في 
ترخيص له في اإليجـار جني ا . وبذلك ال يتمكن المستأجر اهنصلي من استغالل ال 8. 22اإليجار اهنصلي ، أي 

.  ( 9) اهنقصــى 191 $مــن البــاطن ليكــون مصــدر كســب ، مــا لــم تكــن اهنجــرة التــي يــدفع ا المالــك أقــل مــن الحــد 
و شترط في كـل مـا تقـدم ، بداهـة ، أن يكـون التـرخيص فـي اإليجـار مـن البـاطن جـديًا . فـإذا كـان صـور ا ، وأثبـت 

القــانون وتمكنــين المــؤجر مــن مجــاوزة الحــد اهنقصــى لألجــرة ، المســتأجر أن الغــرض منــه هــو التحايــل علــى أحكــم 
وجب عدم االعتداد ب ذا التـرخيص . فـال يقـوم لتضـاف قيمتـه إلـى أجـرة اهنسـاس ، وتكـون أجـرة اهنسـاس هـي أجـرة 

جني ا ، تزاد بالنسبة المئو ة  11دون أن يضاف إلي ا شيء ، أي تكون في المثل المتقدم  1111ش ر أبر ل سنة 
جني ـا  8. 22% جني ا بدال من 1. 14% . فيكون الحد اهنقصى هنجرة الطبقة هو 11أجازها القانون وهي التي 

 ، وذلك بالرغم من الترخيص في اإليجار من الباطن بعد أن ثبت انه صوري .

                                                 

 (
2
% 19البياطن مفروشية ال يجيوز أن تزييد عليى  ولما كانت النسبة المئوية التي تضاف إلى أجرة األساس في حالة الترخيص في إيجيار العيين مين  ( 

وعليى كيل حيال ال يجيوز أن  ، % 19فإن الترخيص في إيجار العين من البياطن غيير مفروشية يجيب أن يقيوم بأقيل مين  ( ، 971انظر ما يلي فقرة ) كما يجيء 

 ( . 17ص  19سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) يزيد التقويم على ذلك 

 (
1
يونييه  25 – 2971ص  919رقيم  91المحامياة  2595نيوفمبر سينة  11 – 2599سنة  2751قضية رقم  2599أكتوبر سنة  11مصر الكلية   ( 

قضية رقيم  5دائرة  2591أبريل سنة  12 – 2599قضية سنة  2799قضية رقم  25دائرة  2591يناير سنة  29 – 2591سنة  1751قضية رقم  2599سنة 

نظر عكس ذلك وأن المؤجر ال يتقاضى مقابال للترخيص في التأجير من الباطن ألن هذا الترخيص ال يعتبر من المزايا التي تقوم مصير وا – 2599سنة  1579

عصيام اليدين حيواس فيي  – 2595سينة  1512رقيم  29دائيرة  2599نوفمبر سينة  19 – 25999سنة  119قضية رقم  21دائرة  2599يناير سنة  21الكلية 

 . 95فقرة  2597لسنة  99قم شرح قانون ر

 (
9
 ويذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للمستأجر األصلي أن يتقاضى من المستأجر من الباطن أجرة تزيد على األجرة التي ييدفعها هيو للميؤجر وليو  ( 

سارة يتكبدها فيميا ليو ليم تيتح ليه فرصية اسيتعمال وذلك بالقدر الذي يكفي لتعويض المستأجر األصلي من احتمال خ ، كانت هذه األجرة األخيرة هي الحد األقصى

 ( . 17ص  19سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) الترخيص في اإليجار من الباطن 
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و عتبر في حكم التحسينات أيضًا تحسين الصقع . فإذا كان المكان المؤجر قد تحسن صقعه كثيرًا عما كان 
، حســـب هـــذا التحســـين فـــي الصـــقع ميـــزة للمســـتأجر يجـــب تقو م ـــا كمـــا تقـــوم  1111ليـــه فـــي شـــ ر أبر ـــل ســـنة ع

فيكـون المجمـوع هـو أجـرة اهنسـاس  1111التحسينات والمزايا اهنخرى . وتضاف قيمت ا إلى أجرة ش ر أبر ـل سـنة 
ين الصـقع ميـزة ال يصـح أن ينفـرد ب ـا ، ثم تزاد أجرة اهنسـاس بالنسـبة المئو ـة التـي أجازهـا القـانون . ذلـك أن تحسـ

المستأجر ، بل يجب أن تقوم حتى يشارك في ا المؤجر ، كما هو اهنمر في تصقيع الحكر ، وقد يتحمل المال في 
بعض اهنحيان ضر بة إضافية على تحسين الصقع تسمى بضـر بية التحسـين ، فـإذا تحمـل الغـرم وجـب أن يشـارك 

وكــان صــقعه التجــاري  192$فــي شــارع ضــيا  1111كــان فــي شــ ر أبر ــل ســنة  . فلــو أن حانوتــاً  ( 1) فــي الغــنم
جني ات مثال . ثم وسع الشارع فتحسن الصقع تحسـنا كبيـرًا ، فإنـه يجـب  9محدودًا ، فكانت أجرته في هذا الش ر 

تكـون جني ـات ف 10، وقد يبلغ ذلك  1111تقو م هذا التحسن في الصقع وإضافة قيمته إلى أجرة ش ر أبر ل سنة 
% فيصـــبح الحـــد اهنقصـــى هنجـــرة 60هـــذه هـــي أجـــرة اهنســـاس ، تـــزاد بالنســـبة المئو ـــة التـــي أجازهـــا القـــانون وهـــي 

. وعكـس ذلـك صـحيح أيضـًا . فلـو أن هـذا الحـانوت كـان فـي شـ ر أبر ـل سـنة  ( 2) جني ا في الشـ ر 16الحانوت 
 ، فــإن أجــره اهنساســي هــذه تــزاد جني ــات مــثال 10ذا صــقع تجــاري حســن ، وكانــت أجرتــه فــي هــذا الشــ ر  1111

جني ا في الش ر . فإذا طرأ بعد ذلك ما يخفض من  16بالنسبة المئو ة التي أجازها القانون فتصبح أجرة الحانوت 
الصقع ، كأن ينشأ شارع جديد تتحول إليه التجارة من الشارع الـذي فيـه الحـانوت ، بحيـث تقـدر أجـرة الحـانوت فـي 

جني ـا فقـط ، وجبـت إعـادة النظـر فـي أجـرة الحـانوت ،  9بمبلـغ  1111 ر أبر ل سنة هذا الصقع المنخفض في ش
% ، 11أجــرة أســاس تــزاد بالنســبة المئو ــة التــي أجازهــا القــانون هــي  –جني ــات  9 –واتخــاذ هــذه اهنجــرة اهنخيــرة 

 .  ( 9) جني ا 16جني ات بدال من  91. 1فتصبح أجرة الحانوت 

لـــه حـــا اســـتخدام  199$أمـــا إذا أعطـــي المـــؤجر المســـتأجر مزايـــا مســـتقلة عـــن العـــين المـــؤجرة ، كـــأن خـــول 
البواب ، أو تع د له بتور د الك رباء ، أو التزم بنقله كل يوم إلى محل عمله وبإرجاعه إلى مسـكنه ، ف ـذه مزايـا ال 

عقــد العمــل بالنســبة إلــى اســتخدام البــواب تــدخل فــي عقــد اإليجــار وليســت جــزءًا منــه ، بــل هــي محــل لعقــود أخــرى ك

                                                 

 (
2
 15اسيتئناف رقيم  2591ديسمبر سينة  19وقارن محكمة استئناف المنصورة  – 11انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

وقد ألغت المحكمة أحكاماً ابتدائية صادرة من محكمة بور سعيد الكلية وترفض هذه األحكيام االبتدائيية زييادة األجيرة بميا يقابيل  –قضائية المنصورة  7مدني سنة 

د اسييتؤنفت أمهامهييا هييذه األحكييام ألنهييا فصييلت فييي مسييائل ليسييت كلهييا ممييا يعتبيير ناشييئاً عيين تطبيييق وقيي –ولكيين محكميية اسييتئناف المنصييورة  ، تحسييين الصيينع

ألغت هذه األحكام مستندة إلى أن سكوت المستأجر عن المطالبة باسترداد ما دفعه زيادة في األجرة في أوقات الرواج التيي ميرت بمدينية  –التشريعات االستئنافية 

 –كل هيذا يقطيع بعيدم جديية منازعية المسيتأجر فيي قانونيية األجيرة  ، تخفيض األجرة إلى الحد القانوني عند انتهاء أوقات الرواج هذه اإلسماعيلية وقبول المؤجر

يقضيي وأنه كان األولى بمحكمة استئناف المنصورة أن تبنيي حكمهيا عليى المبيدأ اليذي  ، ويرى األستاذ سليمان مرقس بحق أن هذه األسباب ال تصلح لبناء الحكم

 ( . 2هامش  12ص  11سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) بجواز زيادة األجرة في مقابل تحسين الصقع 

 (
1
فيإن الميؤجر ليم  ، ومع ذلك فقد قضي بأن توسيع شارع الخليج الذي يقع فيه مكان النزاع ال يعتبر تحسيناً يسيتحق عنيه الميؤجر زييادة فيي األجيرة  ( 

 ( . 2595سنة  2999قضية رقم  29دائرة  2599مارس سنة  21مصر الكلية ) هي التي قامت بتوسيع الشارع على نفقتها  يتكلف شيئاً والحكومة

 (
9
جنيهياً فيي  21) فال ترهقه األجرة العاليية  ، وال يعترض على هذا الرأي بأن المستأجر أن يخلي الحانوت بعد التنبيه باإلخالء في الميعاد القانوني  ( 

فيإذا بقيي وجيب  ، ذلك أن المستأجر قد يرى من مصلحته البقاء في الحيانوت بيالرغم مين انخفياض صيقعه . إذ يستطيع أن يتحلل منها بإخالء الحانوت ،  ( الشهر

 ً  99. 5فيإن الميؤجر ال يسيتطيع إيجياره لغييره بيأجرة تزييد عليى  ، هذا إلى أنيه بفيرض أن المسيتأجر أخليى الحيانوت . أال يدفع أجرة تزيد على الحد المقرر قانونا

 . فأولى أن يبقى المستأجر القديم في الحانوت بنفس األجرة ، 2552جنيهات على أساس أجرة مثله في صقعه المنخفض شهر أبريل سنة 
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وعقد التور د بالنسبة إلى الك رباء وعقد النقل بالنسبة إلى استخدام البواب وعقـد التور ـد بالنسـبة إلـى الك ربـاء وعقـد 
النقــل بالنســبة إلــى نقــل المســتأجر . ومــن ثــم يكــون المقابــل ل ــذه المزايــا حــرًا ال يخضــع للتشــر عات االســتثنائية فــي 

 . ( 1) ده ، وللمؤجر أن يتقاضى من المستأجر المقابل الذي يتفقان عليهتحدي

 زيادة أجرة األسس بنسبة مئوية معينة :  -586

. بعـد  ( 2) 1111فإذا تحددت أجرة اهنسـاس علـى النحـو السـالف الـذكر ، فوقفنـا عنـد أجـرة شـ ر أبر ـل سـنة 
 ( 9) على المؤجر ومن تحسينات ومزايا وما إلى ذلك أن يضاف إلي ا ما يجب تقو مه من التزامات جديدة مفروضة

أن تزاد أجرة اهنسـاس هـذه بنسـب  1111، وجب لتعيين الحد اهنقصى هنجور اهنماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 
هــذه  191$. وقــد جعــل القــانون  ( 1) مئو ــة تختلــف بــاختالف وجــوه اســتعمال اهنمــاكن والطر قــة التــي تســتغل ب ــا

أربعــا : أمــاكن للم ــن التجار ــة والصــناعية ،وثانيــة للم ــن الحــرة ، وثالثــة لألمــاكن المــؤجرة للمصــالح  اهنمكنــة فئــات
 الحكومية والمعاهد العلمية ، ورابعة هنماكن السكني .

كــال مــن هــذه الفئــات  1114لســنة  121مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم  1وتبــين الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
 النسبة المئو ة لكل فئة ، فتنص على ما يأتي :اهنربع على وجه دقيا و 

أو أجـرة المثـل  1111"ال يجوز أن تز د اهنجرة المتفـا علي ـا فـي عقـود اإليجـار التـي أبرمـت منـذ أول مـايو 
 لذلك الش ر إال بمقدار ما يأتي :"

ذا كانـــت % إ11فيمـــا يتعلـــا بالمحـــال المـــؤجرة هنغـــراض تجار ـــة أو صـــناعية أو المحـــال العامـــة :  -"أوال 
 % فيما زاد على ذلك"60 -اهنجرة المتفا علي ا أو أجرة المثل ال تتجاوز خمسة جني ات ش ر ًا 

                                                 

 (
2
ولكين المسيتأجر مين البياطن حصيل  ، هيات فيي الشيهرجني 1وقد قدمنا أنه قضى بأنه إذا كانت أجرة غرفتين في شقة مكنة مين خميس غيرف هيي   ( 

وجيب عليى المسيتأجر  ، جنيهياً فيي الشيهر 9. 21على حق استعمال التلفون واسيتهالك الكهربياء والميياه واسيتخدام الفيراش والبيواب فقبيل أن ييدفع فيي الغيرفتين 

 2599فبرايير سينة  19مصير الكليية ) ا ألنها ليست الصقة بذات العين الميؤجرة وال تملك المحكمة أن تتدخل في تقدير هذه المزاي ، احترام التقدير الذي ارتضاه

 ( . 11سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 115وانظر عصام الدين حواس ص  -وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش  - 2599سنة  255رقم  21دائرة 

 (
1
 2559أو يوليييه سيينة  2555أو أغسييطس سيينة  2559أو أجييرة أغسييطس سيينة  ، كندريةبالنسييبة إلييى مدينيية اإلسيي 2595أو أجييرة أغسييطس سيينة   ( 

مين قيانون  25غيير المبينية بالجيدول طبقياً للميادة  -بالنسبة إلى األماكن المؤجرة لمصالح الحكومة أو فروعها ولمجالس المحافظات والمدن والقرى في المنياطق 

 . إيجار األماكن

 (
9
هيذا ويجيوز  . التزامات مفروضة على المستأجر أو ما يقابل انخفاض الصقع وما إلى ذلك على الوجه الذي بيناه فيما تقدمأو بعد أن يستنزل منها   ( 

سيليمان ميرقس فيي إيجيار ) ويطلب المقابل من مستأجر آخير سيابق أو الحيق  ، للمؤجر أال يطلب من مستأجر معين مقابال للمزايا فتحدد األجرة دون هذا المقابل

 ( . 11ص  92محمد لبيب شنب فقرة  - 919ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  - 15ص  15ن فقرة األماك

 (
5
فالتشيريع االسيتثنائي إنميا يحميي   ، ولييس فيي ذليك مخالفية للنظيام العيام . ومن ثيم يجيوز التعاقيد عليى أجيرة أقيل ، وهذا هو الحد األقصى لألجرة  ( 

وقيد قضيي بيأن القيانون ليم يحيتم تثبييت األجير  . وال يحمي المؤجر من أن يقبل أجيرة تقيل عين هيذا الحيد ، المستأجر من أن يلتزم بدفع أجرة تجاوز الحد األقصى

وميؤدي ذليك بداهية  . لى األجرة في ذلك التاريخ أو أجيرة المثيل فييهبل كل ما ورد فيه هو حظر التعاقد بالزيادة ع ، 2552التعاقدية على أساس أجرة أبريل سنة 

فيال تكيون مقبولية اليدعوى التيي يقيمهيا عليى المسيتأجر لطليب رفيع اإليجيار  ، ومثل هيذا التعاقيد يكيون ملزمياً للميؤجر ، جواز التعاقد على ما يقل عن تلك األجرة

ويشيير إليى حكيم منشيور فيي  ، 215ص  - 219ص  255محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة  كامل) التعاقدي إلى مستوى أجرة المكان في ذلك التاريخ 

جيياز للمييؤجر طلييب رفييع األجييرة المتفييق عليهييا إلييى الحييد  ، وامتييد اإليجييار بحكييم القييانون ، ولكيين إذا انقضييت المييدة األصييلية لإليجييار ( . 111رقييم  11المحاميياة 

 ً فإنها تسري أيضاً على المشيتري للعيين الميؤجرة  ، رت األجرة التي تقل عن الحد األقصى على المؤجر مدة اإليجار األصليةوإذا س . األقصى المسموح به قانونا

كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن ) فإذا انقضت جاز عند ذلك للمشتري طلب رفع األجرة إلى الحد األقصيى  ، مادامت مدة اإليجار األصلية لم تنقض

 ( . 591رقم  92ويشير إلى حكم منشور في المحاماة  15\27ص  192فقرة 



 

38 

 

 الفهرس

فيمــا يتعلــا بعيــادات اهنطبــاء ومكاتــب المحــامين والم ندســين ومــن إلــي م مــن أصــحاب الم ــن غيــر  -"ثانيــًا 
 % من اهنجرة المستحقة" .90التجار ة : 

المحـــاكم واهننديـــة المستشـــفيات وجميـــع اهنمـــاكن اهنخـــرى المـــؤجرة للمصـــالح فيمـــا يتعلـــا بالمـــدارس و  -"ثالثـــًا 
 % من اهنجرة المستحقة" .21الحكومية أو المعاهد العلمية : 

% إذا كانت اهنجرة المتفا علي ا أو أجرة المثل ال تتجاوز أربعة 10فيما يتعلا باهنماكن اهنخرى :  -"رابعًا 
% 11 -رة المتفـا علي ـا أو أجـرة المثـل ال تتجـاوز عشـرة جني ـات شـ ر ًا % إذا كانـت اهنجـ12 -جني ات شـ ر ًا 

 فيما زاد على ذلك" .

"على أنه إذا كانت هذه اهنماكن مؤجرة بقصد استغالل ا مفروشة ، أو أوجرت مفروشة ، جازت ز ادة اهنجرة 
 % من اهنجرة المتفا علي ا أو أجرة المثل".40إلى 

 الذكر ، ما يأتي : ونالحظ ، في صدد النص المتقدم

وقـانون  1116لسـنة  110كانت النسب المئو ة في اهنوامر العسكر ة التي سـبقت المرسـوم بقـانون رقـم  -1
أقـل مـن النسـب المئو ـة التـي تقـررت بعـد ذلـك فـي كـل مـن هـذين القـانونين  1114لسـنة  121إيجار اهنمـاكن رقـم 

% و 91رة هنغــراض تجار ــة أو صــناعية أو المحــال العامــة اهنخيــر ن . فقــد كانــت قــبال فيمــا يتعلــا بالمحــال المــؤج
% . وكانـت بالنسـبة إلـى أصـحاب الم ـن غيـر التجار ـة معادلـة للنسـب 60% و 11% فارتفعت بعد ذلك إلـى 10

وهــي النســب المئو ــة التــي كانــت مقــررة فــي  -% 12% و 10% و 8المئو ــة الخاصــة بالمســاكن ، فارتفعــت مــن 
% . وكانـــت بالنســـبة إلــى المـــدارس والمحـــاكم واهننديــة الـــخ معادلـــة للنســـب 90إلــى  -ن اهنوامــر العســـكر ة للمســـاك

% و 10% و 8% . وكانــت بالنســـبة إلــى المســـاكن 21% إلــى 12% و 10% و 8المئو ــة الخاصــة بالمســـاكن 
. وكانــت بالنســبة إلــى اهنمــاكن المــؤجرة بقصــد اســتغالل ا مفروشــة  $11% و 12% و 10% ، فارتفعــت إلــى 12
% .وهـــذا االرتفـــاع فـــي النســـب المئو ـــة اســـتوجب أن يـــنص القـــانون كيـــف يســـري هـــذا 40، فارتفعـــت إلـــى  60%

 االرتفاع على المستأجر ، وسيأتي بيان ذلك فيما يلي .

 نستعرض الفئات األربع من األماكن لنالحظ في شأنها ما يأتي : -2

والمحـــال العامــة : يـــدخل فــي هـــذه الفئـــة فيمــا يتعلـــا بالمحــال المـــؤجرة هنغــراض تجار ـــة أو صــناعية  -أوال 
،  ( 1) اهنمــاكن المــؤجرة للمصــارف والبيــوت الماليــة وشــركات التــأمين ، والمكتبــات ودور النشــر والمطــابع ، والشــون 

آخــر  196$والحوانيــت المــؤجرة هنغــراض تجار ــة ســواء كانــت قائمــة بــذات ا أو كانــت جــزءًا مــن مبنــى معــد لغــرض 
الطبقـة اهنرضـية مـن المسـاكن . وتـدخل اهنمـاكن المـؤجرة هنغـراض صـناعية ، و ضـمن كالحوانيت التي تكـون فـي 

                                                 

 (
2
 919انظير آنفياً فقيرة )  2551لسنة  212كما جاء في التقرير األول للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب في صدد قانون إيجار األماكن رقم   ( 

. ) 
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ذلـــك المصـــانع والمطـــاحن والمخـــابز والمحـــالج والمعاصـــر والمغاســـل . وتـــدخل اهنمـــاكن المـــؤجرة للمحـــال العامـــة ، 
هـــــي المختلفـــــة . واهننديـــــة الليليـــــة والمالعـــــب والمـــــراقص ودور الســـــينما والمســـــارع والمال ( 1) كالمطـــــاعم والمقـــــاهي

 والحمامات .

فيمــا يتعلــا بعيــادات اهنطبــاء ومكاتــب المحــامين والم ندســين ومــن إلــي م مــن أصــحاب الم ــن غيــر  -ثانيــًا 
التجار ة : يدخل في هذه اهنماكن غير ما يخص بالذكر مكاتب المحاسبين والخبراء والرسـامين والفنـانين والمـؤلفين 

ن علـــى اهنلعـــاب الر اضـــية وعيـــادات المعـــالجين النفســـيين . أمـــا الصـــيدليات . والمـــدلكين والمـــدربي ( 2) والصـــحفيين
. وإذا استؤجر مكـان لممارسـة م نـة حـرة  ( 9) فتدخل في اهنماكن المؤجرة هنغراض تجار ة ، وكذلك مخازن اهندو ة

 نــة الحــرة ، كالطــب أو المحامــاة واســتعمل جــزء منــه للســك ، اعتبــر الســكن ثانو ــًا واعتــد باهنصــل وهــو ممارســة الم
و عتبــر المكــان مــؤجرًا كلــه لممارســة م نــة حــرة وال محــل لتوز ــع الز ــادة بــين الجــزء المخصــص للم نــة الحــرة والجــزء 

والظاهر كذلك أنه إذا استؤجر مكـان  194$.  ( 1) المخصص للسكن وتحميل كل جزء نصيبه في الز ادة القانونية
فاســتقبل كطبيــب بعــض المرضــى مــن وقــت إلــى آخــر أو  للســكن ومــارس فيــه المســتأجر م نتــه بصــفة عارضــة ،

استقبل كمحـام بعـض المـوكلين للقضـايا أو الستشـارات قانونيـة ، فـإن ممارسـة الم نـة فـي هـذه الحالـة تعتبـر ثانو ـة 
 و عتد باهنصل وهو السكن ،و دفع المستأجر عالوة السكن دون عالوة الم نة الحرة .

حــاكم واهننديــة والمستشــفيات وجميــع اهنمــاكن اهنخــرى المــؤجرة للمصــالح فيمــا يتعلــا بالمــدارس والم -وثالثــًا 
الحكومية أو المعاهد العلمية : يدخل في هذه اهنماكن جميع المدارس سواء كانت مـدارس حكوميـة أو مـدارس حـرة 

حــاكم ومــا ، وكــل مكــان مــؤجر لمع ــد علمــي ســواء كــان مع ــدًا حكوميــًا أو مع ــدًا دوليــًا أو مع ــدًا حــرًا . وتــدخل الم
يلحــا ب ــا مــن اســتراحات ، هنن ــا مــؤجرة للحكومــة . وتــدخل اهننديــة ، والمــراد ب ــا اهننديــة الخاصــة المقصــورة علــى 
أعضــائ ا وزوارهــم ، أمــا اهننديــة العامــة المفتوحــة اهنبــواب لجم ــور النــاس فتــدخل فــي المحــال العامــة وتكــون مــن 

ات والمصــحات ، ســواء كانــت حكوميــة أو غيــر حكوميــة . أمــاكن الفئــة اهنولــى . وتــدخل المستشــفيات والمستوصــف
                                                 

 (
2
 . %19مكان أوجر بقصد استغالله مفروشاً وأن نسبته المئوية هي أما المكان المؤجر ليكون فندقاً أو بنسيوناً فسنرى أنه   ( 

 (
1
) ويكيون مين أمياكن الفئية األوليى  ، أما المكيان الميؤجر إلدارة مجلية وليكيون مقيراً لمطبعية فيي الوقيت ذاتيه فهيو مكيان ميؤجر ألغيراض تجاريية  ( 

 ( . 2551سنة  9299صادر من محكمة مصر الكلية في القضية رقم ويثير إلى حكم  - 1هامش  91ص  11سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 (
9
ألن هيذا البنيك مؤسسية مدنيية بيالرغم مين اتخياذ الشيكل  ، واألعيان المؤجرة لبنك التسليف الزراعي المصري ال تعتبر مؤجرة ألغراض تجاريية  ( 

ا يكييون حكييم هييذه األعيييان هييو حكييم األعيييان المييؤجرة كمكاتييب للمحييامين وعيييادات وإنميي ، التجيياري إذ يقييوم بييأداء خدميية عاميية للجمعيييات التعاونييية والمييزارعين

ويشير إلى حكيم محكمية مصير الكليية قضيية  - 1هامش  91ص  11سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) لألطباء وغيرهم من أصحاب المهن غير التجارية 

 ( . 2551سنة  599وإلى حكم آخر من نفس المحكمة قضية رقم  2551سنة  599رقم 

 (
5
سينة  2255رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سينة  9وانظر أيضاً مصر الكلية  - 151ص  179رقم  11المحاماة  2551يناير سنة  1مصر الكلية   ( 

ا خيالف المسيتأجر الشيرط وإذ - ( % باعتبيار أن الشيقة ميؤجرة للحياكية19فزييدت األجيرة  ، رخص للمستأجر باستعمال الشقة مسكناً ومشيغال للحياكية)  2595

جاز للمؤجر أن يطالب بعالوة المكتيب  ، ولو في جزء من المكان فقط ، الذي يمنعه من استعمال السكن مكتباً تجارياً أو من استغالله مفروشاً وإيجاره من الباطن

وتبقيى العيالوة  . لمخالفية تتنياول كيل المكيان أو جيزًءا منيه فقيطألنه غير مكلف بالتحري عميا إذا كانيت ا ، التجاري أو استغالل المكان مفروشاً عن كامل األجرة

المحامياة  2559أكتوبر سنة  22مصر الكلية ) وتنتهي بانتهائها وترجع عالوة مسكن بعد إخطار المستأجر المؤجر بذلك  ، الجديدة سارية مادامت المخالفة قائمة

وال  ، فإنه يجب زيادة األجرة بالنسيبة التيي حيددها القيانون للغيرض المتفيق علييه ، ض غير السكنىأما إذا استأجر شخص مكاناً الستعماله لغر - ( 151رقم  11

كاميل محميد بيدوي فيي قيانون ) تخفض النسبة لتنزل إلى النسبة التي حددها القانون للسكن لو استعمل المستأجر المكان للسكن مخالفاً بيذلك الغيرض المتفيق علييه 

 ( . 295ص  211إيجار األماكن فقرة 
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ـــوزارات ومصـــالح الحكومـــة وفروع ـــا ، كـــوزارة التمـــو ن . ومصـــلحة الشـــ ر  ( 1) و ـــدخل جميـــع اهنمـــاكن المـــؤجرة لل
 العقاري ومصلحة البر د والبرق ومصلحة التلفونات .

ل فــي ذلــك المســاكن ، ولــو كانــت فيمــا يتعلــا باهنمــاكن اهنخــرى غيــر مــا تقــدم ذكــره : أهــم مــا يــدخ -رابعــًا 
) للتصييف غير أن مساكن التصييف ال يسري علي ا االمتداد بحكم القانون هنن ا أوجـرت لغـرض مؤقـت كمـا قـدمنا

يســـري علي ـــا الحـــد اهنقصـــى لألجـــرة . وتـــدخل الجراجـــات والعوامـــات والـــذهبيات وأكشـــاك  198$. ، وإن كـــان  ( 2
شيئًا من هـذه ال يـدخل فـي إحـدى الفئـات السـابقة فـال يبقـى إال إدخال ـا فـي االستحمام والحمامات والمالجئ ، هنن 

، فـــإذا أوجـــرت لإلعـــالن  ( 9) هـــذه الفئـــة الرابعـــة . وقـــد قـــدمنا أن ســـطح البنـــاء وواج تـــه وحوائطـــه تعتبـــر أجـــزاء منـــه
 ( 1) ه الفئـة الرابعـةفالظاهر أن ا تكون قد أوجرت هنغراض تجار ة فيدفع المستأجر عالوة الفئة اهنولـى ال عـالوة هـذ

. 

تقول العبارة اهنخيرة من النص المتقدم الذكر : "على أنه إذا كانت هذه اهنماكن مؤجرة بقصد اسـتغالل ا  -9
 من اهنجرة المتفا علي ا أو من أجرة المثل" . 40مفروشة ، أو أوجرت مفروشة ، جازت ز ادة اهنجرة إلى 

فئات ا اهنربع ، ال على أماكن الفئـة الرابعـة وحـدها . فقـد يـؤجر وهذه العبارة تنسحب على جميع اهنماكن في 
ــًا لمحــام أو لخبيــر ، فــإذا قصــد المســتأجر أن يفــرض المكــان مكتبــًا لمحــام أو لخبيــر ، فيســتغله  مكــان ليكــون مكتب

صـد % وهـي عـالوة المكـان الـذي يـؤجر بق40بإجاره من الباطن مفروشـًا هنحـد المحـامين أو الخبـراء كانـت العـالوة 
% وهـــي عــــالوة مكاتـــب المحــــامين أو الخبـــراء . وكــــذلك الحكـــم فــــي المحـــال العامــــة ، 90اســـتغالله مفروشــــًا ، ال 

% مــن اهنجــرة إذا كانــت العــين قــد 40كالمســارح ودور الســينما والمقــاهي . وقــد قضــي بــأن الــنص الخــاص بز ــادة 
هنمــاكن المــؤجرة علــى اخــتالف أجــرت بقصــد اســتغالل ا مفروشــة أو أجــرت مفروشــة هــو نــص عــام يشــمل جميــع ا

. وكــذلك إذا  ( 1) أنواع ــا ، ولــيس خاصــًا باهنمــاكن المــؤجرة للســكنى التــي يقــوم مســتأجروها بتأجيرهــا مفروشــة للغيــر
أو بنســيونًا ، فإنــه يكــون قــد أوجــر بقصــد اســتغالله مفروشــًا ،وتكــون العــالوة  191$أوجــر مكــان الســتعماله فنــدقًا 

 . ( 6) عامة% وليست عالوة المحال ال40
                                                 

 (
2
فيال تخضيع  ، وقد قدمنا أن األماكن المستولي عليها من وزارة التموين ووزارة التربية والتعليم وضع القانون لها أسسياً لتقيدير مقابيل االنتفياع بهيا  ( 

 ( . 911انظر آنفاً فقرة ) للتشريعات االستثنائية من حيث الحد األقصى لألجرة 

 (
1
 . 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
فيدخل فيي فالفئية الثانيية باعتبياره  ، كأن يؤجر مكان ليكون عيادة لطبيب ومستشفى خاصاً له ، فإذا دخل المكان في أكر من فئة من الفئات األربع  ( 

% باعتبيار 99وتكون النسبة في هذه الحالية  ، ة بالفئة األعلىفالعبر ، %19ويدخل في الفئة الثالثة باعتباره مستشفى وتكون النسبة  ، %99عيادة وتكون النسبة 

 ( . 215انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة ) المكان مؤجراً كعيادة 

 (
9
منصيور  - 2هيامش  91ص  11سليمان مرقس في إيجار األمياكن فقيرة  - 521ص  121رقم  15المحاماة  2555أبريل سنة  15مصر الكلية   ( 

 . 17ص  92محمد لبيب شنب فقرة  - 915ص  - 299مصطفى منصور فقرة 

 (
1
ويشيير إليى حكيم  219ص  275كامل محمد بدوي في قانون إيجيار األمياكن فقيرة  - 99ص  95م  2551ديسمبر سنة  9اإلسكندرية المختلطة   ( 

أنه قصد الترخيص للمستأجر في إيجيار المكيان مين البياطن  ، قدير زيادة في األجرة على حدةكت ، وقد يستخلص من القرائن - 121رقم  95منشور في المحاماة 

 ( . 2595سنة  1512رقم  29دائرة  2599نوفمبر سنة  19مصر الكلية ) مفروشاً 
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والمكــان يــؤجر بقصــد اســتغالله مفروشــًا ، إذا كــان هنــاك اتفــاق بــين المــؤجر والمســتأجر علــى أن المســتأجر 
يستأجر المكان خاليًا من الفراش ليفرشه بنفسه حتى يستغله مفروشًا بطر ا إيجاره من الباطن . فإذا لم يكن هنـاك 

جره من الباطن مفروشًا ، فإن المكان في هذه الحالة يكون قد اتفاق على ذلك ، ومع هذا فرش المستأجر المكان وأ
أوجــر مــن البــاطن مفروشــًا . وفــي الحــالتين ، أي ســواء أوجــر المكــان بقصــد اســتغالله مفروشــًا أو أوجــر مفروشــًا 

 م قــانون إيجــار اهنمــاكن كمــا رأينــا ، ومــا كــان 1. وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة  ( 1) %40بالفعــل ،  تكــون العــالوة 
. أمــا التشــر عات الســابقة علــى هــذين القــانونين فكانــت  1116لســنة  110يــنص عليــه أيضــًا المرســوم بقــانون رقــم 

تـــنص علـــى حالـــة واحـــدة فقـــط ، هـــي حالـــة إيجـــار المكـــان بقصـــد اســـتغالله مفروشـــًا . والظـــاهر أن عبـــارة "أوجـــرت 
لســنة  121وفــي القـانون رقـم  1116 110$لسـنة  110مفروشـة" إنمـا أضـيفت بعــد ذلـك فـي المرســوم بقـانون رقـم 

) قانون إيجار اهنماكن ( لمواج ة الحالة اهنخرى ، وهي حالة ما إذا لم يكن هناك اتفـاق فـي عقـد اإليجـار  1114
اهنصــلي علــى أن المكــان قــد أوجــر بصــد اســتغالله مفروشــًا ، ثــم بــدأ بعــد ذلــك للمســتأجر أن يســتغله بتــأجيره مــن 

ذن صـــر ح مـــن المـــؤجر أو بموجـــب إذن عـــام فـــي إيجـــار الحـــا لشـــ ر ديســـمبر ســـنة . إمـــا بـــإ ( 2) البـــاطن مفروشـــاً 
. أو بغير إذن إطالقًا . ففي حالتي اإلذن الصر ح واإلذن العام يتقاضى المؤجر مـن المسـتأجر عـالوة  ( 9) 1119

أو أن  %40% ، وفــي حالــة مــا إذا لــم يكــن هنــاك إذن إطالقــًا يكــون المــؤجر بالخيــار إمــا أن يتقاضــى عــالوة 40
. أمــا إذا فــرش المــؤجر المكــان  ( 1) مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن كمــا ســيجيء 2يطلــب اإلخــالء وفقــًا هنحكــام المــادة 

بنفسه وأجره مفروشًا ، فإن اهنجرة التي يدفع ا المستأجر للمؤجر في الحالة اهنولى ، أو التي يدفع ا المستأجر من 
، إذ نكـون قـد خرجنـا عـن نطـاق المـادة  ( 6) ، ال تتقيـد بحـد أقصـى ( 1 )الباطن للمستأجر اهنصلي في الحالة الثانيـة

مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن . ف ــذه المــادة ال تعــرض إال لمكــان أجــرة صــاحبه خاليــًا مــن الفــرش بقصــد أن يســتغله  1

                                                 

 (
2
 )   ً أو ليم  ، ليك واسيتعمل المكيان لسيكناهحتى ليو عيدل عين ذ ، وتكون هذه العالوة مستحقة مادام المستأجر قد استأجر المكان بقصد استغالله مفروشا

 ً  ، ذلك أن القانون قد خول  للمؤجر الحق في تقاضي هذه العالوة في مقابل تيأجيره العيين بقصيد اسيتغاللها مفروشية . يجد من يؤجر له المكان من الباطن مفروشا

ص  11سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة ) مؤجر من وراء ذليك فإن هو لم ينتفع بها فال يصح أن في ضار ال ، والمستأجر حر في االنتفاع بهذه الرخصة

فيي  2599ميارس سينة  22واآلخير بتياريخ  2555سينة  9197ويشيير إليى حكميين صيادين مين محكمية مصير الكليية أحيدهما فيي القضيية رقيم  - 2هامش  97

 ( . 11ص  92فقرة  محمد لبيب شنب - 915ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  - 2592سنة  2955القضية رقم 

ً  ، أما إذا كان المستأجر قد استأجر المكان كسينك خياص فيإن حيق الميؤجر فيي اقتضياء  ، ثيم اتفيق بعيد ذليك ميع الميؤجر عليى أن يسيتغل المكيان مفروشيا

بحييث إذا اسيتمر الميؤجر رقيم هيذا  ، ه بيذلك% في هذه الحالة يقوم بقيام هذا االستغالل للمكان مفروشاً وينتهي بانتهائه وبعد إخطار المستأجر ل19العالوة بنسبة 

 97ص  11سليمان مرقس في إيجار األماكن فقيرة ) وجاز للمستأجر استردادها منه  ، اإلخطار في اقتضاء العالوة بالنسبة المذكورة اعتبر قبضه لها بغير سبب

 ( . 2555سنة  9197ويشير إلى القضية رقم  - 2هامش 

 (
1
 ، وإنما يقوم الترخيص في التأجير من الباطن وتضاف قيمته إليى أجيرة األسياس ، %19الباطن غير مفروش فال تستحق عالوة أما إذا آجره من   ( 

 ( 979انظر آنفا فقرة ) قد سبق بيان ذلك 

 (
9
انظير ) األسياس كميا سيبق القيول  ويكون قد تقوم وأضيفت قيمته إلى أجيرة ، وهذا اإلذن العام يكون إذناً في تأجير العين من الباطن غير مفروشة  ( 

وخصم ما سبق أن أضيف إليها من قيمة التيرخيص فيي  ، وجبت إعادة النظر في أجرة األساس ، فإذا أجر المستأجر العين من الباطن مفروشة ( . 979آنفاً فقرة 

 . من الباطن مفروشة% في مقابل الترخيص في تأجير العين 19ثم إضافة عالوة  ، اإليجار من الباطن إيجاراً عادياً 

 (
5
 . وما بعدها 155انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
9
فهيو ملتيزم بيدفع هيذه  ، لكيان مغبونياً كيل الغيبن ، %19ولو تقيد المستأجر األصلي في األجيرة التيي يتقاضياها مين المسيتأجر مين البياطن بعيالوة   ( 

ً العالوة نفسها إلى المؤجر باعتبار انه استأجر مكاناً خالياً بقصد  فإذا اقتصر على أخذ العالوة من المستأجر من البياطن يكيون قيد اقتصير عليى  ، استغالله مفروشا

 . ويكون األثاث الذي فرش به المكان قد أعطي للمستأجر من الباطن حق االنتفاع به دون مقابل ، استرداد ما دفعه هو للمؤجر

 (
1
 . % كما سبق القول19فتتقيد بعالوة أما األجرة التي يدفعها المستأجر األصلي للمؤجر   ( 



 

42 

 

 الفهرس

ف مـا إذا المستأجر مفروشًا ، أو بغير هذا القصد ولكـن المسـتأجر اسـتغله بالفعـل مفروشـًا كمـا سـبا القـول . بخـال
فــرش المــؤجر ، أو المســتأجر اهنصــلي ، المكــان وأجــره مفروشــًا ، ف ــو ال يــؤجر فــي هــذه الحالــة المكــان وحــده بــل 

% ، فكيف ال 40يؤجر معه الفرش . وهو لو أجره بغير فرش بقصد أن يستغله المستأجر مفروشًا الستحا عالوة 
. وقد جـرى القضـاء علـى هـذا المبـدأ فقضـت محكمـة  ( 1 )يستحا إال هذه العالوة وحدها إذا أجر مع المكان الفرش

مصــر الكليــة بأنــه "واضــح مــن نــص المــادة الرابعــة  ( مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ( أن ــا إنمــا تحــدد أجــرة اهنمــاكن 
الخاليــة فقـــط وال تحكــم أجـــرة اهنمــاكن المفروشـــة ، ذلــك أن ـــا بعــد أن حـــددت أجــرة اهنمـــاكن ونســب الز ـــادة في ــا قـــد 

%  إذا كانت هذه اهنماكن مؤجرة بقصد استغالل ا مفروشة ، ما يقطع بـأن مـا 40ترفع هذه النسبة إلى استطردت ل
نصت عليه إنما هو بصدد اهنماكن الخالية التي ال تقـاس علي ـا اهنمـاكن المفروشـة ، هنن تحـددي اهنجـرة بالقـانون 

أن المادة نفس ا ، وهـي ترفـع نسـبة الز ـادة استثناء فال يجوز التوسع فيه . يؤكد هذا النظر  1114لسنة  121رقم 
% فــي الحالــة المــذكورة ،إنمــا تفتــرض أن مســتأجرها قــد يســتغل ا مفروشــة و حقــا مــن ذك ربحــًا 40فــي اهنجــرة إلــى 

ربما ال يتحقا إال بإطالق يده في تأجيرهـا . وشـاء الشـارع أن يسـاهم المالـك فـي هـذا الـربح برفـع نسـبة الز ـادة إلـى 
مشـروعية هــذا الـربح ، وإال فـإن تلــك المسـاهمة ب ـذه الز ــادة تكـون غيـر مف ومــة  112$ممــا يؤكـد  الحـد المـذكور ،

وغير عادة إن كان المستأجر الـذي يـؤجر العـين مفروشـة بفـرش مـن عنـده مقيـدًا بـالقيود العاديـة فـي تـأجير المكـان 
% 40تقـدم فـأجرى حكـم الز ـادة إلـى مفروشًا . وال يغيـر مـن وجـه الـرأي شـيئًا أن المشـرع قـد اسـتطرد فـي الـنص الم

على مـا عبـر عنـه باهنمـاكن التـي أجـرت مفروشـة . إذ ال يحمـل هـذا التعبيـر علـى أن المقصـود منـه اهنمـاكن التـي 
إذ لـــو كـــان هــذا هـــو قصـــد الشـــارع هنضــاف هـــذه العبـــارة قبـــل وصـــف  -يؤجرهــا مالك ـــا مفروشـــة بأثـــاث مــن عنـــده 
روشـــة ، إذ أن مـــا يـــؤجر مفروشـــًا أولـــى بالتقـــديم علـــى مـــا يـــؤجر بقصـــد اهنمـــاكن بأن ـــا مـــؤجرة بصـــد اســـتغالل ا مف

استغالله مفروشًا . فالمقصود من هذه اهنماكن هو اهنماكن التي تؤجر خالية ثـم يؤجرهـا المسـتأجر مـن باطنـه بعـد 
اهنجـرة تأثيث ا ، شـأن ا فـي ذلـك شـأن اهنمـاكن  المـؤجرة بقصـد اسـتغالل ا مفروشـة ، فكالهمـا يخضـع لقواعـد تحديـد 

% ، هذا في العالقة بين مالك ا ومستأجرها اهنصـلي . أمـا فـي العالقـة بـين المسـتأجر اهنصـلي 40مع ز ادة نسبة 
الذي قام بتأثيث ا والمسـتأجر مـن البـاطن ، فـال تخضـع اهنجـرة هني تحديـد . وعلـى ذلـك فلنتيجـة التـي تخلـص إلي ـا 

أو مـن مسـتأجرها اهنصـلي ال يخضـع فـي تحديـد أجرت ـا  هذه المحكمة هي أن تأجير اهنمـاكن مفروشـة مـن مالك ـا

                                                 

 (
2
 )   ً سواء كان الميؤجر ه الماليك أو كيان هيو المسيتأجر األصيلي  ، وعندما رأى المشرع فيما مضى أن يواجه حالة ما إذا آجر المؤجر المكان مفروشا

فيي  - 2551لسينة  919فقيد صيدر أمير عسيكري رقيم  . مكيانبل جعل له أجرة على حدة فيوق أجيرة ال ، فإنه لم يغفل أجرة الفرش ، في حالة اإليجار من الباطن

 : يينص فيي الميادة األوليى منيه عليى ميا ييأتي -هو القانون الذي ينظم عالقة المؤجرين بالمستأجرين  2551لسنة  929الوقت الذي كان فيه األمر العسكري رقم 

فقيرة أوليى مين  5المشيار إليهيا فيي الميادة  ، 2552أجيرة المثيل فيي شيهر أبرييل سينة يراعى في تقدير  ، "فيما يتعلق باألماكن المعدة للسكنى والمؤجرة مفروشة

ً ) أن تكون مساوية ألجرة المكان في ذلك الشهر خالياً من المفروشات مضافاً إليها النسبة المئوية المبينة في  ، 929األمر رقم  المتقيدم ذكرهيا  5من الميادة  ( ثانيا

 ، وال يسري الحكم المبين في الفقرة السابقة على الفنيادق والبنسييونات . نتفاع باألثاث واألدوات الموجودة في المكان المؤجروكذلك مبلغ شهري يوازي مقابل اال

وألغيى  ، 2551لسينة  929ألغيي األمير رقيم  ، 2559لسينة  957ولميا صيدر األمير رقيم  . من األمر المذكر" 5بل تظل خاضعة لحكم الفقرة الرابعة من المادة 

فيدل  ، وال فيميا تياله مين التشيريعات إليى إيجيار األمكنية المفروشية 2559لسينة  957ولم يعرض المشرع في األمر رقم  2551لسنة  919عاً لذلك األمر رقم تب

فيخيرج إيجيار  ، إذ أن األثاث عنصير هيام فيي المكيان المفيروش ، ذلك على انصراف نيته عن تحديد أجور هذه األماكن وتركها خاضعة لقانون العرض والطلب

  ( . 91ص  29انظر سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) هذا المكان عن أن يكون مجرد إيجار لمكان 
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،  وأن مرجع ا إرادة المتعاقدين هنن النص ال يشمل ا على ما سبا شرحه ، وهنن الجزء اهنكبر من  1لنص المادة 
أجرت ــا يقابــل منفعــة اهنثــاث واســت الكه  ، فيغلــب أهنكثــر علــى اهنقــل ، وتأخــذ اهنجــرة كل ــا حكــم أجــرة المنقــوالت ال 

أجــرة اهنمــاكن . علــى انــه يتشــرط بداهــة أال يكــون تــأجير العــين مفروشــة صــور ًا ، بوضــع أثــاث تافــه للتحايــل  حكــم
 .  ( 1) على القانون والتخلص من قيود اهنجرة"

وواضح من العبارة اهنخيرة التي جاءت في الحكم انه حتى يمكن في إيجار اهنماكن المفروشـة الـتخلص مـن 
يكون الغرض من فرش المكان التحايل على القانون . فقد يعمد المؤجر إلـى فـرش المكـان قيود اهنجرة ، فيجب أال 

يسقط المتاع حتى يبرر بذلك مجاوزته للحد اهنقصـى الـذي فرضـه القـانون لألجـرة ، فـإذا كشـفت المحكمـة عـن هـذا 
أنـه "مـن المسـتقر القصد ردته علـى صـاحبه ، قوضـت بـالتزام الحـد اهنقصـى لألجـرة . وقـد قضـي فـي هـذا المعنـى ب

فق ًا وقضاء أنه يشترط لعدم خضوع أجرة العـين المـؤجرة مفروشـة بأثـاث مـن عنـد مؤجرهـا للتحديـد القـانوني الـواردة 
أال يكون تأجيرها مفروشة صور ًا . ودلل الشراح على الصور ة بأن يضع  1114سنة  121من القانون  1بالمادة 

 . ( 2) القانون والتخلص من قيود اهنجرة"المؤجر أثاثًا تاف ًا بقصد التحايل على 

 متى تسري الزيادة لتصل األجرة إلى الحد األقصى الذي سمح به القانون : -587

علــى مــا يـــأتي :  1114لســنة  121مــن قــانون  إيجــار اهنمــاكن رقــم  1تــنص الفقــرة الخامســة مــن المــادة  
"وتسري الز ـادة المـذكورة بابتـداء مـن أول الشـ ر التـالي إلخطـار المـؤجر المسـتأجر بطلـب الز ـادة ، إال فيمـا يتعلـا 

والتـي ال تـزال مــدت ا سـار ة فـإن الز ــادة  1111بعقـود اإليجـار المبرمــة أو التـي صـار امتــدادها قبـل أول مـايو ســنة 
بالنسبة إلي ا تبتدئ من تار خ المطالبة ب ا بعد انت اء اإلجارة المذكورة" . و فترض هذا النص أن هناك عقد إيجار 
اهنجرة فيه لم تصل إلى الحد اهنقصى الذي سمح به القانون ، فيجيـز للمـؤجر أن يتخـذ إجـراء للوصـل بـاهنجرة إلـى 

قصــى ، بشــرط أن تكــون مــدة العقــد قــد انقضــت وامتــد العقــد بحكــم القــانون . فــالمفروض إذن ، حتــى يكــون الحــد اهن
هناك محل التخاذ إجراء للوصول بـاهنجرة إلـى الحـد أهنقصـى ، بشـرط أن تكـون مـدة العقـد قـد انقضـت وامتـد العقـد 

بـاهنجرة إلـى الحـد اهنقصـى ، أن بحكم القانون . فـالمفروض إذن ، حتـى يكـون هنـاك محـل التخـاذ إجـراء للوصـول 
( أن تكـون مـدة العقـد قـد  2( أن تكـون اهنجـرة فيـه دون الحـد اهنقصـى . )  1يتوافر في عقد اإليجـار شـرطان : ) 

 انت ت فامتد العقد بحكم القانون .

                                                 

 (
2
 21دائييرة  2591يونيييه سيينة  29وانظيير أيضيياً مصيير الكلييية  - 2591سيينة  1995قضييية رقييم  25دائييرة  2591نييوفمبر سيينة  29مصيير الكلييية   ( 

ص  95م 2551ديسيمبر سينة  9محكمية اإلسيكندرية المختلطية  - 251ص  97م  2551ميايو سينة  17كمة مصر المختلط مح - 2592سنة  1591قضية رقم 

 . 17ص  - 11ص  92محمد لبيب شنب فقرة  915ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  - 29سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 99

فيي مقيدار األجيرة ال  ، فإنيه  يترتيب عليى ذليك أن المنازعية ، حيث األجرة للتشريع االسيتثنائي وإذا خلص أن المكان الذي يؤجر مفروشاً ال يخضع من

فيمتيد  ، ولكن إيجار المكان المفروش يبقيى خاضيعاً للتشيريع االسيتثنائي فيميا عيدا األجيرة . ويكون نظرها من اختصاص القضاء العادي ، تكون منازعة إيجارية

 . الئه من اختصاص دائرة اإليجارات بالمحكمة الكليةبحكم القانون وتكون الدعوى بإخ

 (
1
 . 2591سنة  2717قضية رقم  29دائرة  2597يناير سنة  5مصر الكلية   ( 
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أمــا أن تكــون اهنجــرة فــي العقــد دون الحــد اهنقصــى فــذلك ظــاهر . فــاهنجرة إذا كانــت قــد وصــلت إلــى الحــد 
صى ، فال محل لطلب وصول ا إلى هذا الحد . وإذا جاوزت الحد اهنقصى ، كان الواجب تخفيض ا ال ز ادت ـا اهنق

 ، وسنبين ذلك عند الكالم في إجراء المترتب على مخالفة أحكام تحديد اهنجرة . ( 1) ، إلنزال ا إلى الحد اهنقصى

، فذلك هننه إذا لم تكن مدة العقد قد انقضت ،  وأما أن تكون مدة العقد قد انقضت فامتد العقد بحكم القانون 
والمفروض أن اهنجرة دون الحد اهنقصى ، وجب أن تبقى كذلك ، وال يجوز للمؤجر طلب ز ادت ا لتصل إلى الحـد 

. فــإذا انقضــت المــدة ، وامتــد العقــد  ( 2) اهنقصــى مــا دام قــد ارتضــاها ، فيبقــى ملتزمــًا بمــا ارتضــاه طــول مــدة العقــد
نون ، فإن المؤجر ال يمكن أن يعتبر راضيًا ب ذه اهنجرة بعد انقضـاء المـدة التـي ارتـبط ب ـا . وفـي مقابـل بحكم القا

إجباره على استبقاء المستأجر في العين بعد انقضاء مدة اإليجار ، جعل القانون له الحا في طلب إيصال اهنجرة 
م رضائه . ولتوضيح ذلك نفرض أن عقد إيجـار أبـرم إلى الحد اهنقصى ما دام اإليجار ممتدًا بحكم القانون ال بحك

بأجرة معينة ، ف ذه اهنجرة تكون حتما دون الحد اهنقصى هنن هذا الحد يز د على  1111في أول ش ر أبر ل سنة 
أجرة شـ ر أبر ـل بنسـبة معينـة . ولـذلك يغلـب أن تكـون عقـود اإليجـار التـي في ـا اهنجـرة دون الحـد اهنقصـى مبرمـة 

، أو صار تجديـدها تجديـدًا صـر حًا أو تجديـدًا ضـمنيًا أو صـار امتـدادها بحكـم االتفـاق  1111و سنة قبل أول ماي
. ونفــرض أن عقــد اإليجــار المتقــدم الــذكر أبــرم لمــدة ســنة واحــدة تنقضــي فــي  ( 9) ال بحكــم القــانون قبــل هــذا التــار خ

علي ـا المتعاقـدان ، وال يجـوز للمـؤجر . ففي هذه السنة تكون اهنجـرة هـي التـي اتفـا  1112آخر ش ر مارس سنة 
أن يز ـــدها بـــالرغم مـــن أن ـــا دون الحـــد اهنقصـــى . فـــإذا انقضـــت الســـنة ، وامتـــد عقـــد اإليجـــار بعـــد انقضـــائ ا بحكـــم 
اهنوامر العسكر ة التي كانـت قائمـة وقـت ذاك ثـم بحكـم التشـر عات التـي تلت ـا  ، جـاز للمـؤجر أن يز ـد اهنجـرة إلـى 

لتكــون أجرتــه دون  1111إذا كــان الغالــب أن يكــون عقــد اإليجــار مبرمــًا قبــل أول مــايو ســنة . و  ( 1) الحــد اهنقصــى
                                                 

 (
2
جياز للمسيتأجر تخفيضيها إليى الحيد األقصيى مين وقيت  ، تزييد عليى الحيد األقصيى ، في أي عقد إيجار أيا كيان تياريخ إبراميه ، فإذا كانت األجرة  ( 

ويسيتوي فيي ذليك أن تكيون ميدة  . إليى الوقيت اليذي تلغيي فييه هيذه التشيريعات ، 292أي من وقت سيريان األمير العسيكري رقيم  ، التشريعات االستثنائيةسريان 

 . أو كانت قد انقضت فامتد اإليجار بحكم القانون ، اإليجار المتفق عليها لم تنقض

ففي الحالة األولى يجوز للمستأجر أن يخفض األجيرة إليى الحيد  ، الحد األقصى أو تقل عن هذا الحدوهنا يتبين الفرق بين ما إذا كانت األجرة تزيد على 

وفيي الحالية الثانيية ال يجيو للميؤجر أن يزييد األجيرة إليى الحيد األقصيى ماداميت ميدة اإليجيار المتفيق  ، األقصى حتى لو كانت مدة اإليجار المتفق عليها لم تينقض

وتعليل هذا الفرق أن عدم جيواز زييادة األجيرة عليى الحيد األقصيى يعتبير مين النظيام  . انقضت وامتد اإليجار بحكم القانون جاز له ذلك فإذا هي ، عليها لم تنقض

اق عليى ميا ألنيه ال يجيوز االتفي ، فإذا زادت األجرة على هذا الحج جاز للمستأجر أن يطلب تخفيضها ولو كانت مدة اإليجيار المتفيق عليهيا ال تيزال سيارية ، العام

فيإذا نقصيت األجيرة عين هيذا الحيد تقييد الميؤجر بياألجرة المتفيق عليهيا  ، أما نقص األجرة عن الحيد األقصيى فيال يعتبير مخالفياً للنظيام العيام . يخالف النظام العام

 . ت مدة اإليجار وامتد اإليجار بعد ذلك بحكم القانونوال يجوز للمؤجر زيادتها إلى الحد األقصى إال إذا انقض ، مادامت مدة اإليجار المتفق عليها ال تزال سارية

 (
1
 . 27ص  19م 2551مايو سنة  29اإلسكندرية المختلطة   ( 

 (
9
ويغليب أن يكيون المتعاقيد قيد اتفقيا عليى أجيرة هيي الحيد  ، فيإن التشيريعات االسيتثنائية تكيون قيد أدركتهيا ، أما إذا أبرمت العقيود بعيد هيذا التياريخ  ( 

والقيانون رقيم  2551لسينة  259ولما كان الحد األقصى قد ارتفع في المرسوم بقانون رقيم  . يسمح به التشريع االستثنائي المعمول به وقت االتفاق األقصى الذي

م فيي ظيل األوامير فإنيه يترتيب عليى ذليك أن عقيد اإليجيار اليذي ابير ،  ( 971انظير آنفياً فقيرة ) عما كان عليه في األوامر العسيكرية السيابقة  2551لسنة  212

 ، 2551لسينة  212ثم القانون رقيم  2551لسنة  259بعد صدور المرسوم بقانون رقم  ، العسكرية بالحد األقصى المفروض بموجب هذه األوامر تصير أجرته

 . دون الحد األقصى الجديد الذي ارتفع بموجب هذين التشريعين األخيرين

 (
5
وال يوجيد ميا يمنيع مين أن يحيددا ميدة إذا ليم ينبيه احيد  . المتعاقدين حددا مدة معينية ينتهيي بانقضيائها اإليجيار وقد فرضنا في المثل الذي قدمناه أن  ( 

ألن تنبيهياً  ، فإذا بقي اإليجيار يمتيد فيي هيذا الغيرض بحكيم االتفياق . المتعاقدين على اآلخر باإلخالء قبل انقضائها بوقت معين امتد اإليجار إلى مدة أخرى وهكذا

فمهما طال هذا االمتداد االتفاقي ال يستطيع المؤجر أن يزييد األجيرة المتفيق عليهيا بيالرغم مين أنهيا دون الحيد   ، الء لم يصدر من أحد المتعاقدين إلى اآلخرباإلخ

جر عندئيذ أن يزييد األجيرة إليى الحيد جياز للميؤ ، وامتيد اإليجيار بعيد ذليك بحكيم القيانون ، فإذا نبه احد المتعاقدين بياإلخالء عليى اآلخير فانقضيت الميدة . األقصى

 . األقصى
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الحد اهنقصى ، فليس هناك ما يمنع من أن يبرم العقد بعد ذلك وتكون أجرته مع هذه دون الحد اهنقصى . فيجوز 
،  1111 ر أبر ــل ســنة لمــدة تســع ســنوات بــاجرة تعــادل أجــرة شــ 1112مــثال أن يبــرم اإليجــار فــي أول ينــاير ســنة 

. وفـــي هـــذه الحالـــة يبقـــى العقـــد ب ـــذه اهنجـــرة طـــوال مـــدة التســـع ســـنوات ، دون أن  ( 1) فتكـــون دون الحـــد اهنقصـــى
. فإذا ما انقضت التسع السنوات ، وامتد العقد  ( 2) يستطيع المؤجر ز ادة اهنجرة بالرغم من أن ا دون الحد اهنقصى

 . ( 9) ، جاز للمؤجر أن يز د اهنجرة لتصل إلى الحد اهنقصى 1111سنة  بحكم القانون ابتداء من أول يناير

وإذا أراد المــؤجر ز ــادة اهنجــر علــى النحــو الــذي قــدمناه ، أي عنــدما تنقضــي المــدة اهنصــلية و متــد اإليجــار 
ن : ) الفـرض . وهنـا يجـب التمييـز بـين فرضـي ( 1) بحكم القانون ، فإن اهنجرة ال تز د  إال إذا طلب المـؤجر الز ـادة

 1114لسـنة  121اهنول ( أن تكون مدة اإليجار المتفا علي ا قد انقضـت قبـل العمـل بقـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم 
لمدة ست سنوات ، فانقضت  1111وامتد اإليجار بحكم القانون ، كما لو كان اإليجار قد أبرم في أول يناير سنة 

، ثــم صــدر قــانون إيجــار  1114انون منــذ أول ينــاير ســنة ، وامتــد بحكــم القــ 1116مدتــه فــي آخــر ديســمبر ســنة 
وأصبح واجبًا العمل به وعقد اإليجار هذا ال يزال ممتـدًا . وفـي هـذا الفـرض يجـب  1114لسنة  121اهنماكن رقم 

أن يخطر المؤجر المستأجر بطلب الز ادة ، وليس لإلخطار شكل خاص فيجوز أن يكون بـإعالن رسـمي علـى يـد 
ز أن يكـون بكتـاب مسـجل أو غيـر مسـجل ، بـل يجـوز أن يكـون شـفو ًا ، ولكـن عـبء اإلثبـات محضـر ، كمـا يجـو 

يقع على المؤجر . وتسري الز ادة ابتداء من أول الش ر التالي لوصـول اإلخطـار إلـى المسـتأجر ، فـإذا وصـل هـذا 

                                                                                                                                                                    
وفي هذا الفرض تنقضي مدة اإليجار بانقضياء أيية فتيرة مين فتيرات دفيع األجيرة  ، كذلك ال يوجد ما يمنع من أن يبرم المتعاقدان اإليجار دون تعيين مدة

إليى أن  ، يحصل هذا التنبيه امتد اإليجيار مين فتيرة إليى الفتيرة التيي تليهيا وهكيذا فإذا لم . بشرط أن ينبه احد المتعاقدين على اآلخر باإلخالء في المواعيد القانونية

فيإذا  . فيإن الميؤجر ال يسيتطيع أن يزييد األجيرة بيالرغم مين أنهيا دون الحيد األقصيى ، ومادام اإليجار ممتداً عليى هيذا النحيو لعيدم حصيول التنبييه . يحصل التنبيه

 . وعندئذ يستطيع المؤجر أن يزيد األجرة إلى الحد األقصى ، يجار بحكم القانونامتد اإل ، انقضت المدة بحصول التنبيه

 (
2
بالحد األقصى من األجرة الذي كان سمح به األمر العسكري المعميول بيه  ، لمدة تسع سنوات 2551أو يجوز أن يبرم اإليجار في أول يناير سنة   ( 

والحيد األقصيى لألجيرة فييه أعليى مين  ( قيانون إيجيار األمياكن)  2551لسنة  212يمتد اإليجار بحكم قانون رقم  ، فعند انقضاء التسع السنوات . في هذا التاريخ

 . . ومن ثم يجوز للمؤجر أن يزيد األجرة إلى أن تبلغ الحد األقصى الجديد ، الحد األقصى لألجرة في األوامر العسكرية

بياجرة دون  2552ن قانون إيجار األماكن لفرض ميا إذا كيان اإليجيار مبرمياً منيذ أول ميايو سينة م 5ولم يعرض المشرع في الفقرة الخامسة من المادة 

مين حييث جعيل الزييادة تسيري مين تيياريخ  ، 2552الحيد األقصيى كميا عيرض لفيرض ميا إذا كيان اإليجيار مبرمياً بيأجرة دون الحيد األقصيى قبيل أول ميايو سينة 

 -وهيي أن تبقيى األجيرة دون الحيد األقصيى وال تجيوز زيادتهيا ماداميت الميدة المتفيق عليهيا سيارية  -كمة في الفرضين ولكن اتحاد الح . المطالبة بها في الحالتين

وإنما اقتصر المشرع على ذكر الفرض الثاني ألنه هو الفيرض الغاليب كميا سيبق  . يقتضي أن يقاس الفرض األول على الفرض الثاني ويكون الحكم فيهما واحداً 

 ( . 17ص  - 11ص  11ص  15ي هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة انظر ف) القول 

 (
1
ويتقييد بهييذه  - 2599سينة  1921قضيية رقيم  2599أبرييل سينة  29 - 159ص  111رقيم  11المحامياة  2559سيبتمبر سينة  11مصير الكيية   ( 

 ( . 2529ص  591رقم  92المحاماة  2592فبراير سنة  27مصر الكلية ) ة األجرة التي هي دون الحد األقصى المالك الجديد إذا بيعت العين المؤجر

 (
9
ولميا كيان الميؤجر ال يسيتطيع أن يزييد األجيرة لتصيل إليى الحيد األقصيى إال إذا كيان  - 51ص  97م 2559نوفمبر سنة  7اإلسكندرية المختلطة   ( 

ً فهو ال يستطيع إذن ذلك إذا كان  ، اإليجار قد امتد بحكم القانون  . إذ أنه يتجدد بنفس األجرة المتفق عليها وهي دون الحد األقصيى ، اإليجار قد جدد تجديداً ضمنيا

دييد الضيمني فتبقيى لذلك يكون من المهم معرفة ما إذا كان بقاء المستأجر في العين المؤجرة بعد انقضاء مدة اإليجار وسكوت المؤجر عليى ذليك قيد قصيد بيه التج

أو أن المستأجر قد قصد ببقائه في العين االنتفاع بحكم القانون في امتداد اإليجار وأن المؤجر إنميا قصيد  ، وال يستطيع المؤجر زيادتها األجرة دون الحد األقصى

يكيون إذعانياً  ى أنبسكوته اإلذعان لحكم القانون في ذلك فيجوز للمؤجر في هذه الحالة أن يزيد األجرة إلى الحد األقصيى وقيد قيدمنا أن سيكوت الميؤجر اقيرب إلي

قطعاً لكيل  ، ز على أنه يحسن بالمؤجر( الهامش 927انظر آنفاً فقرة ) إال إذا قام الدليل على عكس ذلك  ، لحكم القانون من أن يكون قبوال ضمنياً لتجديد اإليجار

وعند ذليك ييتمحض بقياء المسيتأجر  ، أن ينبه على المستأجر باإلخالء حتى يقضي بذلك مدة اإليجار المتفق عليها ، إذا أراد زيادة األجرة إلى الحد األقصى ، شك

) ومين ثيم يسيتطيع الميؤجر أن يزييد األجيرة إليى الحيد األقصيى  ، في العين المؤجرة بالرغم من التنبيه عليه باإلخالء انتفاعاً منه بحكم القانون في امتيداد اإليجيار

 ( 2هامش  19ص  17ي هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة انظر ف

 (
5
 ، فإن القانون منيع الميؤجر مين تقاضيي أجيرة تزييد عليى الحيد األقصيى ، ويكون نزوله هذا ملزماً له ، ويجوز للمؤجر أن ينزل عن طلب الزيادة  ( 

 . 2599سنة  1921قضية رم  21دائرة  2599ابريل سنة  9 مصر الكلية) ولكن لم يمنعه من تقاضي أجرة تقل عن الحد األقصى 
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الحد اهنقصى  فإن ز ادة اهنجرة إلى 1114أغسطس سنة  11أو في  1114اإلخطار مثال في أول أغسطس سنة 
. ومـــن هـــذا التـــار خ يلتـــزم المســـتأجر بـــدفع الحـــد  1114تســـري مـــن أول الشـــ ر التـــالي أي مـــن أول ســـبتمبر ســـنة 

لألجــرة علــى النحــو الــذي ســبا بيانــه ، وذلــك دون حاجــة إلــى  1114لســنة  121اهنقصــى الــذي عينــه قــانون رقــم 
المســـتأجر عليــه حقـــه ، وعنــد ذلـــك يلــزم الحكـــم  مطالبــة قضـــائية . وإنمــا يحتـــاج المــؤجر إلـــى رفــع دعـــوى إذا أنكــر

ال ابتـــداء مـــن يـــوم رفـــع الـــدعوى . )  1114المســـتأجر بـــدفع الحـــد اهنقصـــى لألجـــرة ابتـــداء مـــن أول ســـبتمبر ســـنة 
 121والفرض الثاني ( أن تكون مدة اإليجار المتفا علي ـا ال تـزال سـار ة وقـت العمـل بقـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم 

كما نصت على ذلك صـراحة الفقـرة الخامسـة  1111ان اإليجار قد أبرم قبل أول مايو سنة ، سواء ك 1141لسنة 
مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن فيمــا رأينــا ، أو أبــرم بعــد ذلــك كمــا يقــع فــي بعــض اهنحيــان . مثــل ذلــك أن  1مــن المــادة 

لمدة ثالث  1111ير سنة لمدة سبع سنوات ، أو أبرم في أول ينا 1111يكون اإليجار قد أبرم في أول يناير سنة 
وصـار واجبـًا العمـل بـه أثنـاء سـر ان مـدة اإليجـار  1114لسنة  121سنوات ، ثم صدر قانون إيجار اهنماكن رقم 

 ( 1) المتفا علي ا . في هذا الفرض يجب أيضًا أن يخطر المؤجر المستأجر بطلب الز ادة كمـا فـي الفـرض السـابا
ر إلــى المســتأجر بعــد انت ــاء مــدة اإليجــار المتفــا علي ــا . فــإذا وصــل ، وتســري الز ــادة مــن تــار خ وصــول اإلخطــا

أي قبـــل انقضــاء مـــدة  1114اإلخطــار إلــى المســـتأجر ، فــي المثـــل الــذي نحـــن بصــدده ، فــي أول أغســـطس ســنة 
. وإذا وصـــل اإلخطـــار إلـــى  1118اإليجـــار ، ســـرت الز ـــادة بمجـــرد انقضـــاء هـــذه المـــدة أي فـــي أول ينـــاير ســـنة 

أي بعد انقضاء مدة اإليجار ، سرت الز ادة من يوم وصول اإلخطار أي في  1118يناير سنة  11المستأجر في 
. وتســري الز ــادة دون حاجــة إلـــى مطالبــة قضــائية ، علــى النحــو الــذي بســطناه فـــي  1118ينــاير ســنة  11نفــس 

وصـول اإلخطـار ، دون الفرض السابقة . و بدو أن المشـرع أراد فـي هـذا الفـرض الثـاني أن تسـري الز ـادة مـن يـوم 
أن يتأخر سر ان ا إلى أول الش ر التالي كما هو الحكم في الفرض اهنول ،هنن المستأجر الذي ال تزال مـدة إيجـاره 
سار ة وقت العمل بقانون إيجار اهنماكن يجد أمامه فسحة من الوقت يدبر في ا أمر الز ادة في اهنجـرة إذ ال تسـري 

ضـاء مـدة اإليجـار أو بعـد ذلـك إذا وصـل اإلخطـار إليـه بعـد انقضـاء هـذه المـدة ، أي عليه هذه الز ادة  إال عند انق
. أمـا المسـتأجر الـذي تكـون مـدة إيجـاره قــد  ( 2) بعـد أن يكـون قـد انتفـع علـى اهنقـل بالوقـت البـاقي مــن مـدة اإليجـار

ع به في تدبير أمر الز ادة انقضت وقت العمل بقانون إيجار اهنماكن ، فليس لديه من مدة اإليجار وقت باقي لينتف
 ، فأم له القانون إلى أول الش ر التالي من وصول اإلخطار إليه حتى يدبر أمره .

                                                 

 (
2
مين  5/9انظير م) وهذا بالرغم من أن نص القانون استعمل في هذا الفرض الثاني لفظ "المطالبية" واسيتعمل فيي الفيرض األول لفيظ "اإلخطيار"   ( 

فييال يبقييى إال تفسييير المطالبيية علييى أنهييا هييي نفييس  ، ولكيين الظيياهر أن المشييرع لييم يييرد بالمطالبيية المطالبيية القضييائية وإال لصييرح بييذلك ( . قييانون إيجييار األميياكن

 . ( 15ص  15سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) السيما أنه ال يوجد مقتض للتفريق بين الفرضين في هذه الناحية  ، اإلخطار المشترط في الفرض األول

 (
1
فقيد ال  ، فيما إذا كانت مدة اإليجارة تنقضي عقب العمل بالقيانون إيجيار األمياكن ، على أن هذا الوقت الباقي من مدة اإليجار قد يكون قصيراً جداً   ( 

بيل نظير إليى أن الغاليب هيو أن يكيون الوقيت البياقي مين ميدة  ، ولكين القيانون ليم يقيف عنيد هيذا الفيرض النيادرة . يجد المستأجر أمامه إال يوماً واحداً لتدبير أمره

 . اإليجار كافياً ليدبر المستأجر أمره
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 خيار المستأجر بين قبول الزيادة وبين إنهاء اإليجار: -588

ومال كانت ز ادة اهنجرة إلـى الحـد اهنقصـى ال تسـري إال فـي يوقـت يكـون اإليجـار فيـه ممتـدًا بحكـم القـانون  
صــلحة المســتأجر كمــا ســبا القــول، فــإن المســتأجر يســتطيع بداهــة أن ينــزل عــن حــا تقــرر لمصــلحته ، فين ــي لم

اإليجار إذا وصل إليـه إخطـار المـؤجر بالز ـادة ، وبـذلك ال يجبـر علـى البقـاء فـي العـين ودفـع الز ـادة فـي اهنجـرة . 
ي اهنجـرة ، وبـين إن ـاء اإليجـار وإخـالء العـين وبذلك يكون المسـتأجر بالخيـار بـين البقـاء فـي العـين ودفـع الز ـادة فـ

 121من قانون إيجار اهنمـاكن رقـم  1فال يكون بذلك مجبرًا على دفع الز ادة . وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 
صــراحة علـى هــذا الحكــم إذ تقـول/ "و كــون المســتأجر فـي جميــع اهنحــوال سـالفة الــذكر ) أي اهنحــوال  1114لسـنة 

 ا للمؤجر المطالبة بالحد اهنقصى لألجرة ( بالخيار بين قبول الز ادة وبين فسـخ العقـد ) اهندق إن ـاء التي يجوز في
 العقد (" .

ولــم يبــين الــنص شــكال معينــا للخيــار الــذي يســتعمله المســتأجر ، فيجــب إذن تطبيــا القواعــد العامــة . وهــذه 
ة إلى الحد اهنقصى ، واختار البقاء فـي العـين ، تقضي بأن المستأجر ، إذا وصله إخطار من المؤجر بز ادة اهنجر 

فإنه يلتزم بدفع الحد اهنقصى لألجرة من الوقت الذي عينه القـانون لـذلك علـى النحـو الـذي أسـلفناه . أمـا إذا اختـار 
إن اء العقد ، فنه يكفي في ذلك أن يخطر بدوره المؤجر أنه ين ي العقد ، وليس ل ذا اإلخطار شكل خاص فيصـح 

مـن قـانون  19ن شفو ا و قع عليه عبء إثباته . و بدو أنـه ال محـل فـي هـذه الحالـة اهنخيـرة لتطبيـا المـادة أن يكو 
والتنبيـه بـاإلخالء علــى المـؤجر فـي المواعيـد القانونيــة ، وإال لمـا كـان نــص  1114لســنة  121إيجـار اهنمـاكن رقـم 

 ذا النص اهنخير ينشئ للمستأجر حقًا فـي إن ـاء العقـد من القانون المذكور أية فائدة . ف 1الفقرة الرابعة من المادة 
إذا لــم يقبــل ز ــادة اهنجــرة وهــذا غيــر حقــه فــي إن ــاء العقــد بعــد التنبيــه علــى المــؤجر بــاإلخالء فــي المواعيــد القانونيــة 

 سالفة الذكر ، وهو حا له أن يستعمله في أي وقـت حتـى لـو قبـل ز ـادة اهنجـرة . ولـو وجـب عليـه 19طبقًا للمادة 
في استعمال الحـا اهنول التنبيـه علـى المـؤجر بـاإلخالء فـي المواعيـد القانونيـة ، الخـتلط الحقـان وصـارا حقـًا واحـدا 

. و ترتـب  1، ولما كان هناك أي مقتض إليراد نص الفقـرة الرابعـة مـن المـادة  19هو المنصوص عليه في المادة 
ى ال يلتـزم بـدفع الز ـادة فـي اهنرجـة ، وجـب عليـه أن يخلـي على ما قدمناه انه إذا اختـار المسـتأجر إن ـاء العقـد حتـ

العين فورًا أو بعد م لة قصيرة هي الوقت الالزمة لإلخـالء . فـإذا لـم يفعـل التـزم بـدفع الز ـادة فـي اهنجـرة ، ولـه فـي 
ســالفة  19 أي وقـت بعـد ذلـك أن ين ـي العقـد بعـد التنبيـه علــى المـؤجر بـاإلخالء فـي المواعيـد القانونيـة طبقـًا للمـادة

 الذكر .
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سبتمبر سنة  18وكان البدء في إنشائها سابقاً على  1944األماكن التي أنشئت من أول يناير سنة  -القسم الثاني 

1952 

 تحديد أماكن القسم الثاني  -589

حـرة ال  1111اهنماكن التي أنشـئت مـن أول ينـاير سـنة  1114لسنة  121ترك قانون إيجار اهنماكن رقم  
تخضــع هني قيــد قــانوني فــي تحديــد أجورهــا ، وذلــك تشــجيعًا لحركــة البنــاء كمــا ســبا القــول . فارتفعــت أجــور هــذه 

. ثــم صــدر قــانون اإلصــالح  1111ينــاير المبــاني ارتفاعــًا كبيــرًا بالنســبة إلــى أجــور المبــاني التــي أنشــئت قبــل أول 
، و قضــي بتخفــيض أجــور اهنراضــي الزراعيــة بحيــث ال تز ــد هــذه اهنجــور علــى  1112الزراعــي فــي ســبتمبر ســنة 

مرتفعـة ارتفاعـًا فاحشـًا ، ال 1111سبعة أمثال الضر بة . فأصبحت أجور المباني التي أنشئت منذ أول يناير سـنة 
، بل أيضًا بالنسـبة إلـى أجـور اهنراضـي  1111ي التي أنشئت قبل أول يناير سنة فحسب بالنسبة إلى أجور المبان

الزراعية ، وانعدم التوازن بـين اسـتغالل رؤوس اهنمـوال فـي البنـاء واسـتغالل ا فـي الزراعـة . فصـدر ، عقـب صـدور 
ســبتمبر  18مــن ، يعمــل بــه ابتــداء  1112لســنة  111المرســوم بقــانون اإلصــالح الزراعــي ، المرســوم بقــانون رقــم 

( و  1مكـررا )  1مـواد ثالثـا هـي المـواد  1114لسنة  121، و ضيف إلى قانون إيجار اهنماكن رقم  1112سنة 
 ( ، وتجري هذه النصوص على الوجه اآلتي : 9مكررا )  1( و  2( مكررا )  1) 

 1111ينـاير سـنة % اهنجور الحالية لالماكن التـي أنشـئت منـذ أول 11( : "تخفض بنسبة  1مكررا )  1م 
 " .1112، وذلك ابتداء من اهنجرة المستحقة عن ش ر أكتوبر سنة 

( : "تكون اهنجرة بالسبة لألماكن المذكورة في المادة السـابقة ، إذا لـم يكـن قـد سـبا تأجيرهـا  2مكررا )  1م 
 %" .11، على أساس أجرة المثل عند العمل ب ذا القانون مخفضة بنسبة 

المبــاني  -"ال يســري الخفــض المشــار إليــه فــي المــادتين الســابقتين علــى مــا يــأتي : أوال  ( : 9مكــررا )  1م 
 التي يبدأ في إنشائ ا بعد العمل ب ذا القانون .

 عقود اإليجار المبرمة لمدة تز د على عشر سنوات", -ثانيًا 

و تبين من هذه النصـوص أن اهنمـاكن التـي تـدخل فـي هـذا القسـم الثـاني هـي اهنمـاكن التـي أنشـئت مـن منـذ 
تار خ العمل ب ـذه النصـوص . ذلـك  1112سبتمبر سنة  18وكان البدء في إنشائ ا سابقا على  1111أول يناير 
، المبـاني التـي يبـدأ فـي إنشـائ ا  ( قد أخرجت من نطاق تطبيا هذه النصوص ، كمـا رأينـا 9مكررا )  1أن المادة 

، فمف وم المخالفة يدخل في نطاق تطبيا هذه النصوص المباني التي كان البدء في  1112سبتمبر سنة  18منذ 
 .  1112سبتمبر سنة  18إنشائ ا سابقا على 
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كن القســم تــدخل فــي أمــا 1111. أن المبــاني التــي تــم إنشــاؤها قبــل أول ينــاير ســنة  ( 1) وقــد بينــا فيمــا تقــدم
ولـو بـدأ إنشـاؤها قبـل ذلـك فإن ـا تـدخل فـي أمـاكن  1111اهنول ، أما المباني التي تم إنشـاؤها منـذ أول ينـاير سـنة 

مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن التـي تسـري أحكام ـا علـى  1القسم الثاني . وهذا واضح مـن عبـارة الفقـرة اهنخيـرة للمـادة 
بعبـارة "المبـاني المنشـأة" فـي هـذا الـنص هـو المبـاني التـي تـم إنشـاؤها أماكن القسم اهنول ، ف ي تقول : "والمقصود 

. ف ــذه خارجــة عــن نطــاق القســم اهنول ، بــدليل أن المشــرع أدخل ــا فــي نطــاق القســم  1111منــذ أول ينــاير ســنة 
ذ أول ( كما رأينا بأن يـدخل فـي نطـاق القسـم الثـاني "اهنمـاكن التـي أنشـئت منـ 1مكررا )  1الثاني إذ قضت المادة 

 " .1111يناير سنة 

، ولـو بـدأ إنشـاؤه قبـل هـذا التـار خ ، يـدخل إذن فـي أمـاكن  1111فكل مكان تـم إنشـاؤه منـذ أول ينـاير سـنة 
مــن ذلــك أن العبــرة هنــا بتــار خ تمــام اإلنشــاء ال بتــار خ البــدء فيــه  119$كمــا ســبا القــول . ونــرى  ( 2) القســم الثــاني

أو بعد ذلـك ،  1111، ولم يتم إنشاؤه إال في أول يناير سنة  1119مارس سنة .فلو أن مكانا بدأ إنشاؤه في أول 
 .  ( 9) فإن هذا المكان يدخل في القسم الثاني ال في القسم اهنول

                                                 

 (
2
 . 971انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 2599سينة  9151قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  19 - 2599سنة  1119قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  11مصر الكلية   ( 

. 

ً  والمراد بإنشاء فلو أن عميارة كانيت موجيودة قبيل أول ينياير سينة  . حتى لو كان تابعاً لمكان موجود وقت انعدامه ، المكان أن يوجد بعد أن كان مدعوما

ي العميارة ن فيإن هيذا المكيان األخيير يكيون مين أمياكن القسيم الثياني وليو أن بياق2555ولم يتم إنشاء مكان فيها أعد ليكون مقهى إال فيي أول ينياير سينة  ، 2555

دائرة  2595ديسمبر سنة  11وانظر أيضاً مصر الكلية  - 2971ص  912رقم  91المحاماة  595ديسمبر سنة  27مصر الكلية ) تعتبر من أماكن القسم األول 

القسيم الثياني ميع بقياء سيائر اعتبير اليدكان مين أمياكن  ، 2555وإذا حولت غرفة بشقة سكنية إلى دكيان بعيد أول ينياير سينة  ( . 2599سنة  519قضية رقم  29

ويكفي أن يكون المكان قد تم إنشاؤه وأعيد للسيكن  ( . 2599سنة  771قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  29العمارة من أماكن القسم األول _مصر الكلية 

قضيية  29دائيرة  2591أكتيوبر سينة  25مصير الكليية ) ن بغض النظر عما إذا كانت هناك أماكن أخرى كائنة بالمنزل الذي يقيع فييه المكيان األول ليم تهييأ للسيك

 ( . 2599سنة  1759رقم 

فيإذا تميت التعيديالت بعيد  ، فإنيه يمكين اعتبيار هيذه التعيديالت إنشياء جدييداً  ، 2555وإذا أدخلت تعديالت جوهرية في عين موجودة قبل أول يناير سينة 

وللمحكمة اعتبارها كذلك ولو ليم يطليب الخصيوم هيذا ألنهيا غيير ملمية بتطبييق قيانون معيين يطليب  ، ياعتبرت العين من أماكن القسم الثان 2555أول يناير سنة 

زادت  : 2592سينة  9191قضيية رقيم  21دائرة  2599أبريل سنة  29مصر الكلية ) الخصوم إذا رأت من ظروف الدعوى أن الحالة ينطبق عليها قانون آخر 

ً  11م إلى 199ج و  7قيمة العين بعد التعديالت ثالثة أضعاف وارتفعت العوايد من  وقد قضي بأنه إذا أدخليت تعيديالت جوهريية عليى جيزء مين مبنيى  - ( جنيها

كيان  2551ميت منيذ أول ينياير سينة فيإذا ت ، فإن هذا التعديل الجوهري يعتبير إنشياء جدييداً  ، كتحويل جراج أو بدروم أو غرفة في يدور أرضي إلى دكان ، قديم

 2599مييايو سيينة  29 -قضييائية  12سيينة  199اسييتئناف رقييم  2595ديسييمبر سيينة  17اسييتئناف مصيير ) هييذا الجييزء ميين المبنييى داخييال فييي أميياكن القسييم الثيياني 

قضيية رقيم  21دائيرة  2599رييل سينة أب 29 - 2591سينة  199قضيية رقيم  5دائيرة  2595ينياير سينة  5مصير الكيية  -قضيائية  12سينة  112استئناف رقيم 

أمييا  ( . 2591سيينة  9271قضييية رقييم  25دائييرة  2591يونيييه سيينة  1 - 2599سيين  771قضييية رقييم  21دائييرة  2599أبريييل سيين  29 - 2592سيينة  9191

 2599ينياير سين  25مصر الكلية ) نشاء جديداً فال تعتبر إ ، كالدهان والطالء والتوصيل إلى المجاري وترميم المبنى وإعادة تقسيمه ، التعديالت غير الجوهرية

وقضي أيضاً في نفس المعنى بأنه إذا أدخلت تعيديالت جوهريية عليى جيزء مين مبنيى قيديم غييرت فيي طبيعتيه وفيي  - ( 2591سنة  9192قضية رقم  21دائرة 

ً  ، طريقة استعماله كالدهان والطيالء والتوصييل إليى المجياري فيال تخيرج البنياء عين أحكيام  أما التعديالت البسيطة ، أمكن اعتبار هذا الجزء في حكم المنشأ حديثا

 ، بفعيل الميدعي شيقتين منفصيلتين 2591فأصبحت في أواخر سينة  ، ولما كان البناء موضوع النزاع أصال شقة واحدة مكونة من خمس حجرات . تحديد األجرة

 ، 2591فهذه تعتبر تعديالت جوهرية تجعل العين المؤجرة في حكم المنشأة حديثاً في سينة  ، وأدخل في األولى بعض تعديالت من فتح أبواب وسد أبواب ونوافذ

 . 2595سنة  9972دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512يناير سنة  99مصر الكلية )  2597لسنة  99وتسري عليها أحكام القانون رقم 

 99مصير الكليية ) رة ال تعتبير تعيديالت تجعلهيا فيي حكيم المبياني المنشيأة حيديثاً وقضي بيأن إقامية حيائط يفصيل شيقة النيزاع وتحوييل المطيبخ إليى حجي

 ( . 2512سنة  95دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512سبتمبر سنة 

فليو  . تأجروكون المكان يدخل في أماكن قسم معين أو يدخل في أماكن قسم آخر غيره إنما هو وصف قانوني للمكان ال يتقييد فييه القاضيي بطلبيات المسي

وإن كانيت ال تمليك تغييير سيبب  ، فإن المحكمية، ولكن ثبت للمحكمة انه من أماكن القسم األول ، أن المستأجر طلب اعتبار المكان المؤجر من أماكن القسم الثاني

 2595أكتيوبر سينة  19مصير الكليية ) ن وأن تضفي عليها الوصف المقرر لهيا فيي القيانو ، لها أن تكيف المنازعة على حسب الغرض المقصود منها ، الدعوى

كلك للمدعي أن يعدل طلباته األصيلية ويطليب اعتبيار المكيان الميؤجر مين أمياكن القسيم األول بيدال مين اعتبياره مين أمياكن  ( . 591ص  559رقم  91المحاماة 

 ( . 2599سنة  1999رقم  29دائرة  2595أبريل سنة  29مصر الكية ) القسم الثاني كما ذكر ذلك في طلبه األصلي 

 (
9
 . 5هامش  915ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  - 225ص  229ص  52سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 
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ال  1112سـنة  111تار خ العمل بالمرسـوم بقـانون رقـم  1112سبتمبر سنة  18وكل مكان بدأ إنشاؤه منذ 
بل يدخل في أماكن القسم الثاني كما سـنرى . ومـن ثـم يـدخل فـي أمـاكن القسـم  ، ( 1) يدخل في أماكن القسم الثاني

، ولـو تـم إنشـاؤه بعـد هـذا التـار خ . فلـو أن مكانـا بـدأ  1112سـبتمبر سـنة  18الثاني المكان الـذي بـدأ إنشـاؤه قبـل 
مكـان يـدخل فـي ، فـإن هـذا ال 1119، ولـم يـتم إنشـاؤه إال فـي آخـر مـايو سـنة  1112سبتمبر سنة  10إنشاؤه في 

القسم الثاني . ونرى مـن ذلـك أن العبـرة هنـا بتـار خ البـدء فـي اإلنشـاء ال بتـار خ تمامـه ، علـى عكـس مـا قـدمنا فـي 
. وكان اهنولى ا يتسا التشر ع ، فتكون العبرة في جميـع اهنحـوال  1111اهنماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 
ه . ولــو اتســقت التشــر عات علــى هــذا النحــو ، لوجــب أن يخــرج مــن أمــاكن بتــار خ تمــام اإلنشــاء ال بتــار خ البــدء فيــ

 1112سنة  111$سبتمبر  18القسم الثاني ، ليدخل في أماكن القسم الثالث ، المكان الذي لم يتم إنشاؤه إال منذ 
نــا ، فــإن القســم الثــاني بصــر ح الــنص رأي 111$. أمــا هــذا المكــان يــدخل فــي أمــاكن  ( 2) ولــو بــدأ إنشــاؤه قبــل ذلــك

نقطـــة البدايـــة فـــي أمـــاكن القســـم الثـــاني تختلـــف عـــن نقطـــة الن ايـــة . و ز ـــد فـــي التعقيـــد المترتـــب علـــى عـــدم اتســـاق 
التشــر عات أن التشــر ع الــذي يتنــاول أمــاكن القســم الثالــث أدخــل فــي هــذه اهنمــاكن بصــر ح الــنص ، كمــا ســنرى ، 

أو بعـده" . و ترتـب علـى  1112سـبتمبر سـنة  18تـار خ "اهنمكنة التي انت ى البناء في ـا وأعـدت للسـكنى فعـال فـي 
ولـو بـدأ إنشـاؤه قبـل ذلـك ، كمـا يـدخل بصـر ح الـنص  1112سبتمبر سـنة  18ذلك أن المكان الذي تم إنشاؤه منذ 

فــي أمــاكن القســم الثــاني ، يــدخل أيضــًا بصــر ح الــنص فــي أمــاكن القســم الثالــث . وقــد اضــطر القضــاء ، أمــام هــذه 
                                                 

 (
2
كميا وقيع فعيال  ، فيبقى من حيث األجرة حرا ال يخضع ألن قيد قانوني إلى حين صدور تشريع جديد يقيد من أجرته من وقت العمل بهيذا التشيريع  ( 

وترك المشرع هذه األماكن حرة من حيث أجورها إلى حين صدور تشريع جدييد قصيد بيه إليى تشيجيع حركية  . وسيأتي بيان ذلك 2597عند صدور تشريع سنة 

"وقيد رأى  : فيي هيذا الصيدد 2591ة وتقيول الميذكرة اإليضياحية لتشيريع سين . فإن الناس تحجم عن إقامة المباني إذا علمت أن أجورها مقيدة منيذ قيامهيا ، البناء

وذليك تمشيياً ميع سياسية  ، على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهيذا المرسيوم بقيانون -األولى  : أ ال يسيري هذا الخفض في الحالتين اآلتيتين . . المشرع 

 . تشجيع المالك على إقامة مباني جديدة"

 (
1
بيل عليى انيه هيو اليرأي  ، ال على انه هو الرأي الذي كيان ينبغيي أن يأخيذ بيه المشيرع ، ألستاذ كامل محمد بدويوهذا هو الرأي الذي ذهب إليه ا  ( 

وبعيد  2591سيبتمبر سينة  27ال يسيري إال عليى المبياني التيي تيم إنشياؤها قبيل  2591لسينة  255"والرأي أن القانون  : ويقول في تأييد ذلك . الذي أخذ به فعال

األجور الحالية لالمياكن التيي أنشيئت منيذ أول ينياير سينة  299تخفيض بنسبة  : جرى على هذا النحو ( 2) مكرراً  9ذلك أن نص المادة  . 2555أول يناير سنة 

فيإن شيرط ذليك أال يصيطدم  ، فإذا صح في حكم القواعد العامة ا يؤخذ بمفهوم المخالفة . 2591وذلك ابتداء من األجرة المستحقة عن شهر أكتوبر سنة  ، 2555

ومفياد  2555تفصح بوضيوح أن التخفييض يجيرى عليى األمياكن التيي أنشيئت منيذ أول ينياير سينة  ( ا) مكرراً  9فإذا كانت المادة  -المفهوم المخالف بنص آخر 

يسيري  2591لسينة  255أن القانون  ( 9) مكرراً  9ادة فإنه ال يجوز أن يؤخذ بمفهوم المخالفة من نص الفقرة أوال من الم ، كلمة أنشئت أن يكون قد تم إنشاؤها

يتنياول تخفييض األجيور  ( 2) مكيرراً  9ثم إن نص المادة  . ولو لم يتم إنشاؤها إال بعد ذلك التاريخ 2591سبتمبر سنة  27على المباني التي بدء في إنشائها قبل 

بالنسيبة  ( 2) مكيرراً  9تكميل حكيم الميادة  ( 9) مكيرراً  9فيإذا جياءت الميادة  . شاؤه أجيرة سياريةفكيف يكون للبناء الذي لم يتم إن ، السارية وقت العمل بالقانون

فإنه ال يكيون ثمية غميوض أو إبهيام فيي قصيد الشيارع مين أن حكيم القيانون يسيري عليى  ، لألماكن التي لم يسبق تأجيرها من األماكن المذكورة في المادة السابقة

أو أجيرة  2591سيبتمبر سينة  27وأن التخفيض يجري على أجرتها السيارية فيي  ، 2591سبتمبر سنة  27وقبل  2555ول يناير سنة األماكن المنشأة فعال بعد أ

وانظير أيضياً فيي  - 299ص  - 255ص  219كامل محمد بدوي في قانون إيجيار األمياكن فقيرة ) إن لم يكن قد سبق تأجيرها"  2591الثمل لشهر سبتمبر سنة 

(  2599سينة  9799قضيية رقيم  21دائيرة  2595ديسمبر سنة  29 - 2599سنة  1579قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  25ر الكلية هذا المعنى مص

. 

ميادام التشيريع يسيري عليى األمياكن التيي تيم إنشياؤها قبيل أول ينياير سينة  ( 2)  : والحجج التي يستند إليها األستاذ كامل محمد بدوي تتلخص في ثيالث

وهذه الحجة إنما تستقيم إذا قصد بها ما كان ينبغي أن يقوله المشيرع حتيى  : 2591سبتمبر  27فال بد أن يسري على المباني التي تم إنشاؤها كذلك قبل  ، 2555

وكيان الواجيب أن  ، 2591 سيبتمبر 27ال يسري على المباني التي يبدأ فيي إنشيائها بعيد  2591ولكن الذي قاله المشرع فعال هو أن تشريع سنة  ، يتسق التشريع

أجيرة  2591سيبتمبر سينة  27كييف يكيون للبنياء اليذي ليم ييتم إنشياؤه  قبيل  ( 1)  . ال يسري على المباني التي يتم إنشاؤها ال المباني التي يبدأ في إنشائها : يقول

 27ثيل عنيد العميل بهيذا القيانون ويجيوز أن يكيون لبنياء تيم بعيد بيل قيال أجيرة الم ، ليم يقيل أجيرة سيارية ( 9) مكيرراً  9سارية؟ والجواب أن المشرع فيي الميادة 

ويكفي في ذلك أن يبحث عن بناء مماثل يكون موجوداً في هيذا التياريخ فتكيون أجيرة هيذا البنياء هيي  ، 2591سبتمبر سنة  27أجرة مثل في  2591سبتمبر سنة 

فالمكيان إذا كيان موجيوداً  ، أنه لم يسبق تأجيره في هذا التاريخ؟ والجواب أن هذا جائز 2591سبتمبر سنة  27كيف يقال عن بناء ليم يتم في  ( 9)  . أجرة المثل

فهو قطعاً ليم يسيبق تيأجيره  2591سبتمبر سنة  27أما المكان الذي لم يوجد إال بعد  ، قد يكون سبق تأجيره أو يكون لم يسبق تأجيره 2591سبتمبر سنة  27في 

 . في هذا التاريخ
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% إلـى آخـر 11ة ، أن يجعل هذا المكان خاضعًا هنحكام القسم الثاني فـتخفض اهنجـرة بنسـبة النصوص المتضارب
% مـن أول يوليـه سـنة 20، ثم يجعله خاضعًا هنحكام القسم الثالث فتخفض اهنجرة بنسبة  1118ش ر يونيه سنة 

أن يخـرج مـن نطـاق  كما سنرى عند الكالم في أماكن القسم الثالث . وكان يكفي فـي تجنـب هـذا التضـارب 1118
يبـــدأ بعـــد العمــل ب ــذا القـــانون" ، بــدال مــن أن يقـــال "المبــاني التــي  المبــاني التـــي يــتم إنشــاؤها" 1112تشــر ع ســنة 

ســبتمبر  18. فكــان الـذي يــتم إنشـاؤه منــذ  1112بعــد العمـل ب ــذا القـانون" كمــا قيـل فعــال فـي تشــر ع سـنة  إنشـاؤها
ن ولـو بـدأ إنشـاؤه قبــل هـذا التـار خ ، ال يـدخل فــي أمـاكن القسـم الثـاني ، وإنمــا يـدخل فـي أمـاكن القســم 1112سـنة 

 الثالث .

ال  1111بـدأ إنشـاؤه قبـل أول ينـاير سـنة وم ما يكن من أمر فإن النصوص صر حة فـي أن المكـان الـذي ي
ســبتمبر ســنة  18يــدخل فــي أمــاكن القســم اهنول إذا تــم إنشــاؤه منــذ هــذا التــار خ . أمــا المكــان الــذي بــدأ إنشــاؤه قبــل 

فعلى العكس من ذلك يدخل في أماكن القسم الثاني ولو تم إنشاؤه منذ هذا التار خ . فأماكن القسم الثاني ،  1112
إذا تــم إنشــاؤها منــذ هــذا التــار خ ، تنــتظم كــذلك  1111مــاكن التــي يبــدأ إنشــاؤها قبــل أول ينــاير ســنة كمــا تنــتظم اهن

 . ( 1) ولو تم إنشاؤها منذ هذا التار خ 1112سبتمبر  181اهنماكن التي يبدأ إنشاؤها قبل 

 الحد األقصى ألجور أماكن القسم الثاني : -591

% ، ابتـداء مـن 11ور الحالية هنمـاكن القسـم الثـاني بنسـبة يقضي بخفض اهنج 1112تقدم أن تشر ع سن  
. فيجب إذن ، في تحديـد أجـور أمـاكن القسـم الثـاني ، التمييـز بـين  1112اهنجرة المستحقة عن ش ر أكتوبر سنة 

 . 1112واهنجور المستحقة ابتداء من أول أكتوبر سنة  1112اهنجور المستحقة لغاية ش ر سبتمبر سنة 

 : 1952لمستحق لغاية آخر شهر سبتمبر سنة األجور ا -591

كانت أجور أماكن القسم الثاني حرة من أي قيد قانوني ، ولم تكن خاضعة  1112قبل صدور تشر ع سنة  
لم يقيد هذا التشر ع أجور هـذه اهنمـاكن  1112إال لقانون العرض والطل كما سبا القول . ولما صدر تشر ع سنة 

كمـا رأينـا . فـيخلص مـن ذلـك أن أجـرة أي مكـان مـن  1119حقة عن ش ر أكتوبر سنة إال ابتداء من اهنجرة المست
. حـــرة مـــن كـــل قيـــد . ومـــا اتفـــا عليـــه المـــؤجر  1112أمـــاكن القســـم الثـــاني ، منـــذ إنشـــائه إلـــى آخـــر ســـبتمبر ســـن 

أول يناير سنة  والمستأجر من تحديد مقدار هذه اهنجرة يري علي ما دون ز ادة أو نقص . فلو أن منزاًل تم بناؤه في
أو بعد ذلك فأوجر لمدة ثالث سنوات مثال ، فإن للمتعاقدين الحر ة الكاملة في االتفـاق علـى مقـدار اهنجـرة  1111

                                                 

 (
2
 - 2599سينة  9151قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  19 - 2599سنة  519قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  11الكلية مصر   ( 

عصام اليدين حيواس فيي  - 229ص  - 221ص  52سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 2591سنة  9191قضية رقم  25دائرة  2591ديسمبر سنة  15

تحييد ليه حكمتيه  ، "وال شك أن تحديد المشرع للمباني التي تخرج من تطبيق القانون بتلك التي يبدأ بإنشائها بعد القيانون فقيط : ويقول 155قضاء اإليجارات ص 

أنيه يبعيد بنياء مين فهو معيار مطاط ال يمكن تحديده فضال عين  ، أما لو جعلنا المعيار هو إتمام المبنى للسكن في ظل القانون أو تهيئته لذلك . وهي سهولة التمييز

ففي كثيير مين األحيوال يكيون االنتهياء مين اإلنشياء أيسير  ، والقول بأن تمييز البدء في اإلنشاء أسهل من تمييز االنتهاء منه محل للنظر . النص الصريح للقانون"

 . ء منهفقد رأينا تارة يأخذ بالبدء في اإلنشاء وطوراً باالنتها ، والقانون لم يلتزم خطة واحدة . تمييزاً 
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، وتبقـى اهنجـرة المتفـا علي ـا سـار ة طـول مـدة اإليجـار . فـإذا انقضـت المـدة ، جـاز للمـؤجر أن يـؤجر المنـزل مـن 
ة تعادل اهنجـرة اهنولـى أو بـاجرة أكثـر أو بـأجرة أقـل . أمـا إذا انقضـت جديد لنفس المستأجر أو لمستأجر آخر بأجر 

اهنجــرة  114$. فــإن  ( 1) المــدة وجــدد اإليجــار تجديــدًا ضــمنيًا ، أو امتــد بحســب االتفــاق ، أو امتــد بحكــم القــانون 
دد اإليجـار تجديـدًا . ال هنن هناك قيودًا على تحديد اهنجـرة بـل هنن هـذا هـو الحكـم إذا مـا جـ ( 2) هنولى تبقى سار ة

ضــمنيًا أو امتــد . فــإذا انت ــى اإليجــار بعــد التجديــد الضــمني أو االمتــداد ، اســتطاع المــؤجر أن يــؤجر المنــزل مــن 
. كما سبا القول . وهكـذا يبقـى المـؤجر حـرًا فـي  ( 9) جديد باجرة معادلة لألجرة اهنولى أو بأجرة أكثر أو باجرة أقل

 . ( 1) 1112علي ا مع المستأجر إلى آخر ش ر سبتمبر سنة تأجير المنزل بأية أجرة يتفا 

  1952األجور المستحقة من أول أكتوبر سنة  -592

إلــى أجــرة أي شــ ر يــأتي بعــد ذلــك ، يقضــي  1112: وابتــداء مــن اهنجــرة المســتحقة عــن شــ ر أكتــوبر ســنة 
أمـاكن القسـم الثـاني التـي حـددها % . فقـد رأى المشـرع أن أجـور 11بأن تخفض اهنجرة بنسـبة  1112تشر ع سنة 

قــانون العــرض والطلــب كانــت مرتفعــة بســبب قلــة المبــاني وكثــرة الســكان ، أي قلــة العــرض وكثــرة الطلــب ، فقضــى 
جني ــًا فــي  20مــؤجرًا بمبلــغ  1112بخفضــ ا ب ــذه النســبة رعايــة للمســتأجر . فلــو أن منــزال كــان فــي ســبتمبر ســنة 

 ( 1) تنزل من تلقاء نفس ا دون حاجة هني إجـراء 1112ء من ش ر أكتوبر سنة الش ر ، فإن أجره هذا المنزل ابتدا
كــذلك طــول مــدة اإليجــار الســاري . فــإذا انقضــت مــدة هــذا اإليجــار ،  118$جني ــًا فــي الشــ ر ، وتبقــى   14إلــى 

انون وقـت صـدور وأراد المستأجر البقاء في العين فامتـد اإليجـار بحكـم القـانون ،  أو كـان اإليجـار ممتـدًا بحكـم القـ
جني ـًا فــي الشــ ر طــول مــدة االمتـداد . فــإذا أخلــى المســتأجر العــين ، وأراد  14، بقيــت اهنجــرة  1112تشـر ع ســنة 

                                                 

 (
2
إذ اإليجار يمتد بحكيم التشيريعات االسيتثنائية فيبقيى بينفس األجيرة لطيول ميدة  ، ذلك أن للمستأجر الحق في البقاء في العين بعد انقضا مدة اإليجار  ( 

فإن امتداد اإليجيار بحكيم  ، د ذلك بأجرة أكثرليتمكن من إيجارها بع ، وليس للمؤجر أن يتفق مع المستأجر مقدماً على إخالء العين بمجرد انقضاء المدة . االمتداد

 . وال يجوز االتفاق على ما يخالفه ، القانون من النظام العام

 (
1
 . 2599سنة  119قضية رقم  5دائرة  2595فبراير سنة  11مصر الكية   ( 

 (
9
 .  2595سنة  191قضية رقم  29دائرة  2595أبريل سنة  19مصر الكلية   ( 

 (
5
لكانيت األجيرة  - 2591تاريخ العميل بتشيريع سينة  - 2591سبتمبر سنة  27الناحية القانونية المحضة القول بأن المنزل لو أوجر في ويمكن من   ( 

إليى آخير  2591سيبتمبر سينة  27لكانت األجرة حرة من كل قيد في الفترة القصيرة ما بيين  - 2591سبتمبر سنة  27حرة من كل قيد في الفترة القصيرة ما بين 

فيفرض المؤجر على المستأجر أجرة تزيد كثيراً عليى  ، وقد يغري ذلك على التحايل . % كما سيجيء29ثم تخفض األجرة بعد ذلك بنسبة  ، 2591سبتمبر سنة 

 عتد باألجرة المتفق عليهيالم ي ، فإذا كشف القاضي عن هذا التحايل . % بقيت أعلى من أجرة المثل29بنسبة  2591سبتمبر سنة  27أجرة المثل في المدة ما بين 

 . وأخذ بأجرة المثل ،

 (
9
وهذا  - 2595سنة  2125رقم  21دائرة  2599ابريل سنة  22 - 2595سنة  5155قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  19مصر الكلية   ( 

أميا هنيا فيال  . ي إال بإخطيار مين الميؤجر للمسيتأجر بطليب الزييادةفقد رأينيا أن الزييادة ال تسير ، بخالف سريان الزيادة في األجرة بالنسبة إلى أماكن القسم األول

جنيهياً فيي الشيهر  19بحييث ليو بقيي المسيتأجر بيدفع  ، بل تنخفض األجرة من تلقاء نفسها كما سبق القول ، يحتاج المستأجر إلى إخطار المؤجر بتخفيض األجرة

حتيى ليو كانيت  ، أي تسيعة جنيهيات فيي هيذا المثيل ، يسترد ما دفعيه زائيداً عليى األجيرة القانونييةفان له أن  ، دون أن يطلب تخفيض األجرة مدة ثالثة أشهر مثال

 21دائيرة  2599أبريل سنة  22 - 2599سنة  119قضية رقم  5دائرة  2595فبراير سنة  11مصر الكلية )  2591األجرة قد عجلت قبل صدور تشريع سنة 

 ، وليو كيان المنيزل مين أمياكن القسيم األول واسيتحقت زييادة األجيرة ( . 2599سينة  1151قضيية رقيم  2591مارس سنة  29 - 2595سنة  2125قضية رقم 

ثيم أخطير المسيتأجر بطلبيه الزييادة فسيرت ابتيداء مين الشيهر  ، ولكن المؤجر لم يخطر المستأجر بطلب الزيادة وظل يقبض األجرة األصلية مدة ثالثة أشيهر ميثال

وتعليل الفرق بين اتفاق ضمني مع المستأجر على بقاء األجرة كما هيي  -ضى من المستأجر زيادة األجرة عن ثالثة األشهر السابقة فليس للمؤجر أن يتقا ، الرابع

ً  ، هذه المدة فيال يمكين تفسييره بأنيه اتفقيا ضيمني عليى بقياء األجيرة دون تخفييض  ، أما سكوت المستأجر عن طلب تخفيض األجرة ثالث أشهر . وهذا جائز قانونا

 ولكن سنرى أنه إذا لم يجز للمستأجر أن يتفق مع المؤجر على عيدم تخفييض األجيرة . فإن التخفيض من النظام العام وال يمكن االتفاق على ما يخالفه ، هذه المدة

ً فإنه يجوز له بعد أن كسب الحق في تخفيض األجرة أن ي ، ولكن يجب أن يكون المستأجر قد سيكت عين المطالبية  ، نزل عن حقه في استرداد الفرق نزوال ضمنيا

 . باسترداد الفرق مدة أطول بكثير من ذلك حتى يؤول سكوته بأنه نزول ضمني
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جني ــًا فــي الشــ ر ، فقــد تحــددت  14المــؤجر إيجارهــا مــن جديــد ، فإنــه ال يســتطيع هنــا أيضــًا أن يز ــد اهنجــرة علــى 
، وال تجوز الز ادة عليه ال بالنسـبة إلـى نفـس المسـتأجر وال  1112ة أجرة المنزل ب ذا المقدار منذ ش ر أكتوبر سن

يقضــي بخفــض اهنجــور الحاليــة بنســبة  1112بالنســبة إلــى أي مســتأجر آخــر يــأتي بعــده . وإذا كــان تشــر ع ســنة 
.  ( 1) 1112% ، فالمقصود باهنجور الحالية اهنجور التي كانت سار ة وقت صـدور هـذا التشـر ع فـي سـبتمبر 11
 1111هي أجرة اهنساس بالنسـبة إلـى أمـاكن القسـم الثـاني ، كمـا أن أجـرة شـ ر أبر ـل  1112رة ش ر سبتمبر فأج

تخفـض أمـا أجـرة شـ ر  1112هي أجرة اهنساس بالنسبة إلـى أمـاكن القسـم اهنول . ولكـن أجـرة شـ ر سـبتمبر سـنة 
% بينمـا 11ميـع اهنمـاكن هـي بنسـبة واحـدة لج 1112فترفـع ، وتخـف أجـرة شـ ر سـبتمبر سـنة  1111أبر ـل سـنة 

بنســبة مختلفــة تبعــًا لفئــة كــل مكــان . فــإذا كــان المكــان ال أجــرة لــه فــي شــ ر  1111ترفــع أجــرة شــ ر أبر ــل ســنة 
، بــأن كــان لــم يــتم إنشــاؤه ، أو تــم إنشــاؤه ولــم يســبا تــأجيره ، أو ســبا تــأجيره لكنــه أخلــى فــي  1112ســبتمبر ســنة 

يقضــي بــأن اهنجــرة  1112ر يســكنه ثــم أراد تــأجيره ، فــإن تشــر ع ســنة ، أو كــان المــؤج 1112شــ ر ســبتمبر ســنة 
مخفضـة بنسـبة  - 1112أي أجـرة المثـل فـي شـ ر سـبتمبر سـنة  -تكون هي أجرة المثل عند العمل ب ذا التشـر ع 

، فــدخل هــذا المنــزل فــي  1112ســبتمبر  18% . و خلــص ممــا تقــدم أنــه لــو بــدأ شــخص فــي بنــاء منــزل قبــل 11
الثاني كامل محمد بدوي في قانون إيجار اهنماكن سبا القول ، ولم ينته مـن بنائـه إال فـي شـ ر مـايو أماكن القسم 

ال فـي شـ ر  - 1112، فأجره في هذا الش ر ، كانـت أجرتـه هـي أجـرة المثـل فـي شـ ر سـبتمبر سـنة  1119سنة 
 % .11مخفضة بنسبة  - 1119مايو سنة 

% يــتم بحكــم القــانون دون حاجــة هني إجــراء كمــا ســبا 11بنســبة  1112وتخفــض أجــرة شــ ر ســبتمبر ســنة 
، فـإذا  ( 2) القول . وقد يحتاج المستأجر مع ذلك إلى رفع دعوى على المـؤجر إذا نازعـه هـذا فـي وجـوب التخفـيض

                                                 

 (
2
% 29جنيهياً تخفييض بنسيبة  59وهيي جنيهياً فيي الشيهر ميثالن فأجرتيه الحاليية  59بمبليغ  2591فإذا كان المنزل مؤجراً في شهر سيبتمبر سينة   ( 

فيإن الميؤجر ال يسيتطيع  ، ميثال 2599فإذا أخلى المستأجر العين فيي شيهر ينياير سينة  . 2591جنيهاً في الشهر ابتداء من أجرة شهر أكتوبر سنة  95فتنزل إلى 

إنميا قضيي بخفيض األجيور  الحاليية  2591بيأن تشيريع سينة  وال يصيح ليه أن يحيتج . جنيهاً في الشهر كما سيبق القيول 95أن يؤجر إلى مستأجر آخر بأكثر من 

 ، 2599حتيى انتهييى اإليجييار فيي ينيياير سيينة  2591وقييد خفضيت أجييرة المنييزل فعيال فييي شييهر أكتيوبر سيينة  2591وقيت صييدوره أي أجيور شييهر أكتييوبر سينة 

ولييس هنياك نيص آخير يقضيي بتخفييض هيذه  ، رد عليهيا التخفييضالتي يي 2591ليست هي األجرة الحالية في سبتمبر سنة  2599واألجرة الجديد في يناير سنة 

قصيد أن تخفيض  2591فإن تشيريع سينة  ، ال يصح للمؤجر أن يحتج بذلك  . ومن ثم يكون المؤجر حراً في االتفاق على مقدارها مع المستأجر ، األجرة الجديدة

وليو  2591يبقى هذا التخفيض سارياً في جميع الشهور التي تلي شهر أكتوبر سنة وأن  ، %29بنسبة  2591أجرة المنزل عما كانت عليه في شهر سبتمبر سنة 

 ، كميا سينرى ، فإنه يعتد ، 2599وأوجر ألول مرة في شهر يناير سنة  2591يدل على ذلك أن المنزل لو لم يكن مؤجراً في شهر سبتمبر سنة  . تغير المستأجر

فأولى أن يعتيد  ، 2591فإذا كان المنزل مؤجراً فعال في شهر سبتمبر سنة  . 2599الثمل في شهر يناير سنة ال بأجرة  2591بأجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 

أبرييل  21 - 2595سينة  5151قضية رقيم  29دائرة  2599يونيه سنة  19مصر الكلية )  2599بهذه األجرة الفعلية إذا أعيد تأجير المنزل في شهر يناير سنة 

إذا أعياد  ، ونرى من ذلك انيه كميا ال يصيح للميؤجر ( . 225ص  59سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 2591سنة  791رقم  قضية 5دائرة  2597سنة 

كيذلك ال يصيح ليه أن يتمسيك بيأجرة المثيل فيي شيهر  ، أن يتمسك بأنه حر في االتفاق مع المستأجر على مقدار األجرة ، 2599تأجير المنزل في شهر يناير سنة 

 . %29مخفضة بنسبة  2591فإن القانون يلزمه أن يؤجر بأجرة شهر سبتمبر سنة  ، %29حتى بعد تخفيضها بنسبة  2599يناير سنة 

 (
1
رفيع فيي الوقيت ذاتيه دعيوى التخفييض وي ، فيعارض المستأجر في هذا األمر ، إذ يجوز للمؤجر أن يستصدر باألجرة كلها دون تخفيض أمر أداء  ( 

إذ أن قاضيي  ، ويطلب في المعارضة في أمر األداء وقف النظر فيها إلى أن يفصل فيي دعيوى التخفييض مين المحكمية المختصية ، أمام المحكمة الكلية المختصة

 ( . 215ص  55سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) المعارضة في أمر األداء غير مختص بنظر تخفيض األجرة 

جياز ليه أن يعيرض عليى الميؤجر األجيرة  ، 2591وإذا كان بيد المستأجر عقد إيجار مكتوب مبرم بينه وبين المؤجر وشامل ألجيرة شيهر سيبتمبر سينة 

أو كيان عقيد إيجياره  ، أميا إذا ليم يكيون لدييه المسيتأجر عقيد إيجيار مكتيوب . فإذا رفضيها الميؤجر عرضيها علييه عرضياً حقيقيياً عليى ييد محضير ، بعد التخفيض

وال يغيير مين ذليك أن يكيون  . فليس أمامه إال أن يدفع األجرة المتفق عليها في العقيد ويرفيع دعيوى التخفييض ، 2591المكتوب ال يشمل أجرة شهر سبتمبر سنة 

بات مصلحته يقدمه للمحكمة في دعوى التخفييض فهذا إنما يكون دليل إث ، 2591بيد المستأجر عقد إيجار مكتوب لمستأجر سابق ويشمل أجرة شهر سبتمبر سنة 
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ال مـن وقـت رفـع الـدعوى . وإذا لـم يكـن  1112قضي للمستأجر بالتخفيض كـان ذلـك ابتـداء مـن أول أكتـوبر سـنة 
في دعواه وقضى برفض التخفيض ، بأن كان المؤجر مـثاًل قـد أجـرى التخفـيض فعـال عنـدما سـمي المستأجر محقًا 

اهنجرة في العقد ولكن المستأجر نازعه بعد ذلك بدعوى أن التخفيض الـذي أجـري غيـر كـاف فقضـي بـرفض دعـواه 
دفع هذه اهنجرة مدة  ، وجب على المستأجر أن يدفع اهنجرة المسماة في العقد دون تخفيض . وقد يكون تأخره عن

خمسة عشر يومًا من التنبيه عليـه بالفـاء سـببًا فـي الحكـم عليـه أيضـًا بـاإلخالء ، إذا ثبـت للمحكمـة أن منازعتـه لـم 
 . ( 1) تكن جدية وأنه إنما كان ينبغي من ورائ ا تأخير دفع اهنجرة

 :  استثناء األماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض األجرة -593

اإليجار الواقعة على أماكن  161$( يقضي باستثناء عقود  9مكررًا  1) م  1112وقد رأينا أن تشر ع سنة 
% إذا كانت هذه العقود مبرمة لمـدة تز ـد علـى 11بنسبة  1112القسم الثاني من تخفيض أجرة ش ر سبتمبر سنة 

لشـخص ليجعـل منـه مصـنعًا أو مدرسـة أو  أوجـر 1111عشر سنوات . فلو أن بناء تم إنشاؤه في أول ينـاير سـنة 
مستشفى ، وكانت مدة اإليجار عشر ن سنة مـثاًل بـأجرة مقـدراها خمسـون جني ـًا فـي الشـ ر ، التـزم المسـتأجر بـدفع 

، بل أيضًا لغاية آخر شـ ر ينت ـي  1112اهنجرة المسماة دون تخفيض ، ال فحسب لغاية أجرة ش ر سبتمبر سنة 
 يدفع اهنجرة المسماة طوال مدة العشر ن سنة المتفا علي ا في العقد . به عقد اإليجار ، أي انه

والسبب في عدم تخفيض اهنجرة أن المشرع رأى أن عقد اإليجار الذي يبرم لمدة تز د على عشر سـنوات قـد 
خفضــت فيــه اهنجــرة فعــال نظــرا لطــول المــدة ، فــال حاجــة للمســتأجر بتخفــيض جديــد . هــذا إلــى أن هنــاك مؤسســات 

نــاء تقــيم المبــاني وتؤجرهــا لمــدد طو لــة تجــاوز عــادة عشــر ســنوات علــى أن تصــبح ملكــًا للمســتأجر ن عنــد ن ايــة للب
اإليجار ، فتخفيض اهنجرة في هذه الحالة قد يترتب عليه بالنسبة إلـى هـذه المؤسسـات إخـالل بـالتوازن االقتصـادي 

في هذا الصدد : "وقد رأي المشرع .  1112ر ع سنة لعمليات البناء التي تقوم ب ا . وتقول المذكرة اإليضاحية لتش
عقــود  إيجــار اهنمــاكن المبرمــة لمــدة تز ــد  -. أال يســري هــذا الخفــض فــي الحــالتين اآلتيتــين : اهنولــى  . . الثانيــة 

على عشر سنوات . إذ أنه روعي في تعيين هذه اإليجارات  طول المدة ، فضـال عـن أن خفـض اإليجـار فـي هـذه 
رتــب عليــه بالنســبة للمؤسســات الماليــة ل ــذه المبــاني إخــالل فــي التــوازن االقتصــادي لعمليــة البنــاء التــي الحالــة قــد يت

قامت ب ا هذه المؤسسات" . و مكن القول أيضًا إن مدة اإليجار الطو لة روعـي في ـا أن المسـتأجر سيسـتغل العـين 

                                                                                                                                                                    
ص  - 959ص  195وقيرب منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  - 52فقيرة  - 97فقرة  2597لسن  99انظر في ذلك عصام الدين حواس في شرح قانون رقم ) 

952 . ) 

تلقياء نفسيه وعيرض األجيرة مخفضية عليى % وأجيرى ذا التخفييض مين 19وفي قضية حديثة ادعى المستأجر أن اإليجيار يسيري علييه تخفييض بواقيع 

فقضيت المحكمية  . ثيم رفيع دعيوى اإلخيالء ، فامتنع هذا  عن تسليم األجرة المخفضة وأنذر المستأجر بسداد األجرة المتفق عليها خالل المهلية القانونيية ، المؤجر

ثيم  ، متربصاً صدور الحكم بالتخفيض في دعيوى تخفييض األجيرة التيي رفعهيا ، باإلخالء على أساس أنه كان يتعين على المستأجر أن يفي باألجرة المتفق عليها

ومين حييث إن الميدعي علييه ليم  : ثم قاليت المحكمية بعيد ذليك . والقول بغير ذلك يجعل تطبيق القانون موكوال لألفراد دون القضاء ، يعود بعد ذلك بما دفعه زائداً 

 21مصير الكليية ) ويتعيين الحكيم بياإلخالء  ، فإن دعوى اإلخالء تكون قد استقامت لها مقوماتهيا ، لوفاء الكامليوف األجرة كاملة ومضت المهلة القانونية دون ا

 ( . 2519سنة  1599دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512يونيه سنة 

 (
2
 . 227ص  59سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 
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متقــدم حصــل المســتأجر علــى مز ــة محسوســة اســتغالال كافيــًا يجتــزئ بــه عــن تخفــي اهنجــرة المســماة . ففــي المثــل ال
باسـتئجاره المبنــى لمـدة عشــر ن سـنة ، وهــي مــدة يـأمن مع ــا أن يقـيم مصــنعًا و ســتغله مـدة كافيــة . فلـم يــر المشــرع 
مقتضــيًا هنن يجمــع المســتأجر فــي هــذه الحالــة بــين هــذه المز ــة وبــين مز ــة تخفــيض اهنجــرة . وقــد يقــال كــذلك أن 

لمدة تز د على عشر سنوات أراد أن يحتاط لنفسه بضمان أجرة معينة ل ذه المدة الطو لة  المؤجر عندما أجر البناء
حتــى يواجــه بــذلك تكــاليف البنــاء المرتفعــة ، فلــم يــر المشــرع أن يضــيع عليــه مــا اصــطنعه مــن حيطــة هنمــره . أمــا 

تشـر عات ، فـال يكـون وال 162$المؤجر الذي قبل اإليجار لمدة أقل ، فقد رضي بأن يعرض نفسه لتقلب الظروف 
 . ( 1) في أخذه بتخفيض اهنجرة إخالل بثقته المشروعة أو ضياع لحيطة هو نفسه لم يفكر في اتخاذها

أو  1112هــذا و ســتوي أن يكــون اإليجــار لمــدة تز ــد علــى عشــر ســنوات قــد صــدر قبــل صــدور تشــر ع ســنة 
وسـكنه صـاحبه إلـى أول ينـاير سـنة  1110صدر بعد صدور هذا التشر ع . فلو أن بناء أنشئ في أول يناير سنة 

لمدة تز د على عشر سـنوات ، لكـان للمـؤجر أن يتقاضـى اهنجـرة  1112، ثم أجره بعد صدور تشر ع سنة  1119
المســماة كاملــة دون تخفــيض طـــوال مــدة اإليجــار ولـــو زادت هــذه اهنجــرة عـــن أجــرة المثــل فـــي شــ ر ســبتمبر ســـنة 

1112 (2 ) . 

انقضــت مــدة اإليجــار الطو لــة التــي تز ــد علــى عشــر ســنوات ، والتــي تقاضــي في ــا  وغنـي عــن البيــان أنــه إذا
المــؤجر اهنجــرة المســماة كاملــة دون تخفــيض ، وامتــد اإليجــار بعــد ذلــك بحكــم القــانون ، خفضــت اهنرجــة طــول مــدة 

ق القاعـدة . % ، إذ تكون بانقضاء مدة اإليجار قـد خرجنـا مـن نطـاق االسـتثناء ودخلنـا فـي نطـا11االمتداد بنسبة 
وكذلك إذا أخلى المستأجر المكان ، وأجره المؤجر لمستأجر آخر لمدة ال تز د على عشـر سـنوات ، وجـب أال تز ـد 

% . أمـا إذا أجـره المـؤجر لمسـتأجر 11مخفضـة بنسـبة  1112اهنجرة في هذه الحالة عن أجرة ش ر سـبتمبر سـنة 
تفـاق مـع المسـتأجر علـى مقـدار اهنجـرة دون أن يتقيـد فـي آخر لمدة تز د على عشر سنوات ، فإنه يكن حـرًا فـي اال

حتــى دون تخفــيض ، بــل يجــوز لــه أن يتفــا مــع المســتأجر علــى أجــرة تز ــد  1112ذلــك بــأجرة شــ ر ســبتمبر ســنة 
 .  ( 9) على أجرة هذا الش ر

                                                 

 (
2
 . 212ص  59قس في إيجار األماكن فقرة انظر في هذا لمعنى األخير سليمان مر  ( 

 (
1
 . 292ص  219قارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
9
وأجره من الباطن هذا المكان أو جيزءاً منيه لميدة ال تزييد  ، وإذا استأجر شخص مكاناً لمدة تزيد على عشر سوات فلم يكن له حق تخفيض األجرة  ( 

 -ال فيي اإليجيار األصيلي  -ن المستأجر من الباطن يكون له الحق في تخفيض األجرة المتفق عليها أو أجرة المثل فيي اإليجيار مين البياطن فإ ، على عشر سنوات

 . بالنسبة القانونية
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يونيه سنة  12على وكان البدء في إنشائها سابقا  1952سبتمبر سنة  18األماكن التي أنشئت منذ  -القسم الثالث 

1958  

 تحديد أماكن القسم الثالث  -594

قـد أطلـا مـن قيـوده فـي اهنجـرة اهنمـاكن التـي بـدأ  1112لسـنة  169$ 111: رأينا أن المرسوم بقـانون رقـم 
أو بعد ذلـك ، وهـذا تشـجيعًا لحركـة البنـاء كمـا فعـل التشـر ع الـذي قبلـه . فلـم تكـن  1112إنشاؤها في سبتمبر سنة 

ه المباني خاضعة لغير قانون العـرض والطلـب ، فارتفعـت ارتفاعـًا كبيـرًا ، وجـاء الوقـت الـذي تخفـض فيـه أجور هذ
 . 1111كما خفضت أجور المباني التي أنشئت منذ أول يناير سنة 

، وهـو  1118يونيـه سـنة  12، و عمل بـه ابتـداء مـن  1118لسنة  11وقد صدر ل ذا الغرض القانون رقم 
( ، وتجــري علــى  1مكــررًا )  1مـادة واحــدة هــي المـادة  1114لســنة  121يجـار اهنمــاكن رقــم يضـيف إلــى قــانون إ

 الوجه اآلتي :

، وذلـك ابتـداء مـن  1112سبتمبر سنة  18% اهنجور الحالية لألماكن التي أنشئت منذ 20"تخفض بنسبة 
 " . 1118اهنجرة المستحقة عن ش ر يوليه سنة 

كام هذه المادة ، اهنجرة التي كان يدفع ا المستأجر خالل سنة سـابقة علـى "والمقصود باهنجرة الحالية في أح
 تار خ العمل ب ذا القانون أو اهنجرة الواردة في عقد اإليجار أي ما أقل" .

"وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبا تأجيره ، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة علـى أسـاس أجـرة المثـل 
 القانون" . عند العمل بأحكام هذا

"وتعتبر اهنماكن منشأة في التار خ المشار إليه في هذه المـادة إذا كـان قـد انت ـي البنـاء في ـا وأعـدت للسـكنى 
 أو بعده" . 1112سبتمبر سنة  18فعال في تار خ 

بعـد  "وال يسري التخفيض المشار إليه فيما تقدم بالنسبة إلى ما يأتي : ) أوال ( المباني التي يبـدأ فـي إنشـائ ا
 العمل بأحكام هذا القانون . ) ثانيًا ( عقود اإليجار المبرمة لمدة تز د على عشر سنوات" .

و تبين من النصوص المتقدمة الذكر أن اهنماكن التي تدخل في هذا القسم الثالث هي اهنماكن التـي أنشـئت 
 خ العمل ب ذه النصوص . ذلك تار  1118يونيه سنة  12وكان البدء في إنشائ ا سابقًا على  1112سنة  18منذ 

 1118يونيـه سـنة  12أن هذه النصوص تخرج من نطاق تطبيق ا ، كما رأينا ، المباني التي يبدأ في إنشـائ ا منـذ 
 1118يونيـه سـنة  12، فبمف وم المخالفة يدخل في نطاق تطبيق ا المباني التي كان البدء في إنشائ ا سابقًا على 

"إذا كــان قــد انت ــي البنــاء في ــا وأعــدت  1112ســبتمبر ســنة  18 161$هــذا التــار خ ولــو لــم يــتم اإلنشــاء إال مــن 
أو بعـده" . و خلـص مـن ذلـك أن المكـان الـذي يكـون قـد انت ـي إنشـاؤه  1112سـبتمبر  18للسكنى فعاًل في تـار خ 
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لتــار خ . وقــد يــدخل فــي أمــاكن القســم الثالــث ، ولــو كــان إنشــاؤه قــد بــدأ قبــل هــذا ا ( 1) 1112ســبتمبر ســن  18منــذ 
يــدخل فــي أمــاكن القســم الثــاني ولــو كــان  1112ســبتمبر  18أن المكــان الــذي بــدأ إنشــاؤه قبــل  ( 2) رأينــا فيمــا تقــدم

. فيكون هـذا المكـان داخـال إذن فـي وقـت واحـد فـي أمـاكن القسـم  1112سبتمبر سنة  18إنشاؤه لمن ينته إال منذ 
أن أشــرنا إلــى عــدم اتســاق التشــر ع فــي هــذه المســألة ، والــى أن  . وقــد ســبا ( 9) الثــاني وف أمــاكن القســم الثالــث

، ثـم  1118% لغايـة آخـر يونيـه سـنة 11القضاء أخضع هذا المكان هنحكـام القسـم الثـاني فـتخفض اهنجـرة بنسـبة 
 . ( 1) 1118% ابتداء من أول يوليه سنة 20أخضعه هنحكام القسم الثالث فتخفض اهنجرة بنسبة 

                                                 

 (
2
انظير انتقيادا لعبيارة الينص فيي سيليمان  . أو بعيده" اليواردة فيي الينص 2591سيبتمبر سينة  27وهذا ما قصد إليه المشرع من عبارة "فيي تياريخ   ( 

سيبتمبر  27فيي تياريخ  . . "إذا كيان قيد انتهيي البنياء فيهيا : فهيي تقيول ، ويبدو أن عبارة النص واضيحة . 2هامش  215ص  51مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 . فإذا انتهي البناء قبل هذا التاريخ لم يدخل في نطاق النص ، أو بعده" 2591سنه 

 (
1
 . 975انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
وليو ليم  ، فإنه ييدخل فيي أمياكن القسيم الثياني وحيدها دون أمياكن القسيم الثاليث ، 2591سبتمبر سنة  27أما إذا تم إنشاء المكان وأعد للسكنى قبل   ( 

وال تزييد نسيبة التخفييض  ، 2597ونييه سينة % حتيى بعيد آخير ي29فيكون تخفيض أجرتيه بنسيبة  ، أو بعد ذلك 2591سبتمبر سنة  27يشرع في تأجيره إال في 

ولكن لم يشرع فيي تأجيرهيا  2591سبتمبر سنة  27وقد قضيب بأن العمارة التي تم إنشاؤها وأعدت للسكن قبل  . % ألنه لم يدخل في أماكن القسم الثالث19إلى 

مصير ) % فقيط 29ويكون تخفيض األجرة بنسيبة  ، 2591لسنة  255نون والذي يسري هو القا ، 2597لسنة  99ال يسري عليها القانون  ، إال بعد هذا التاريخ

 ( . 2519سنة  5299دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512يناير سنة  11الكلية 

 (
5
أي إزاء وقيوع هيذه الفئية مين  ، "وإزاء ازدواج النصوص : وهذا الرأي هو الذي ذهب إليه األستاذ سليمان مرقس إذ يقول - 975انظر آنفاً فقرة   ( 

% ويفيرض الثياني عليهيا 29اللذين يفرض أولهما على هذه الفئية مين األمياكن تخفيضياً بنسيبة  2597وسنة  2591األماكن تحت مدلول نص كل من قانون سنة 

 . القيول بوجيود تعيارض بيين القيانونين يتعيين ، ولضيرورة إعميال قصيد المشيرع مين حييث عيدم إخضياع أي مبنيى إال ألحيد التخفيضيين ، %19تخفيضاً بنسيبة 

وهي تقضي بأنه إذا تعارض قانون جديد وقانون سابق فيإن الجدييد ينسيخ السيابق نسيخاً ضيمنياً  ، ويقتضي رفع هذا التعارض تطبيق القواعد العامة في هذا الشأن

ا كان يقضي به هذا األخير من سريان حكمة على المبياني التيي بيدئ فيي فيم 2591ناسخاً قانون سنة  2597وبناء على ذلك يعتبر قانون سنة  . فيما تعارضاً فيه

ويسيري  ، عليى هيذه المبياني 2591سيريان قيانون سينة  2597يونييه سينة  21فيقف ابتداء مين  . ولم تتم إال بعد هذا التاريخ 2591سبتمبر سنة  27إنشائها قبل 

سيليمان ميرقس فيي ) %" 29% بيدال مين التخفييض اليذي كيان سيارياً عليهيا بنسيبة 19تها تخفض بنسيبة أي أن أجر ، عليها ابتداء من هذا التاريخ القانون الجديد

وقرب عصيام اليدين حيواس فيي شيرح قيانون  - 11ص  99وانظر أيضاً في هذا المعن محمد لبيب شنب فقرة  ( . 211ص  - 219ص  51إيجار األماكن فقرة 

المضيافة  ( 5) مكيرراً  9فضت محكمة مصر الكلية فيي عيدد مين القضيايا بيان الميادة   . ذ القضاء بهذا الرأيوقد أخ . 21فقرة  - 22فقرة  2597لسنة  99رقم 

كميا نصيت الفقيرة الرابعية مين  ، 2591سيبتمبر سينة  27% األجيور الحاليية للمياكن التيي أنشيئت منيذ 19نصت على أن تخفض بنسيبة  2597سنة  99بالقانون 

فعرفتها بأنها المباني التيي يكيون "قيد انتهيي البنياء فيهيا وأعيدت للسيكن فعيال فيي تياريخ  2591سبتمبر سن  27ن التي أنشئت منذ المادة ذاتها على تعريف األماك

سيبتمبر سينة  27عليى جمييع األمياكن التيي تيم إنشياؤها منيذ  2597سينة  99وطبقاً لهذه النصيوص الواضيحة ينطبيق القيانون  . أو بعده" 2591سبتمبر سنة  27

سينة  212المضيافة للقيانون  ( 2) مكيرراً  9قيد نيص فيي الميادة  2591سينة  255إال انه لميا كيان القيانون  . و كان قد بدئ في إنشائها قبل هذا التاريخول 2591

أكتيوبر سينة  وذليك ابتيداء مين األجيرة المسيتحقة مين شيهر 2555% األجور الحالية لألماكن التي أنشيئت منيذ أول ينياير سينة 29على أن "تخفض بنسبة  2551

المبياني التيي يبيدأ فيي إنشيائها بعيد العميل  -أوال  : على أن "ال يسري الخفض المشار إليه في الميادتين السيابقتين عليى ميا ييأتي ( 9) كما نصت المادة  ، "2591

سيبتمبر سينة  27يسيري عليى المبياني التيي بيدئ فيي إنشيائها قبيل  ( 2) مكيرراً  9ويؤخذ من النص األخير بطريق مفهوم المخالفة أن حكم المادة  . بهذا القانون"

ولم ييتم إنشياؤها إال بعيد هيذا التياريخ يشيملها  2591سبتمبر سنة  27ويبين مما تقدم أن المباني التي بدئ في إنشائها قبل  . ولو لم يتم إنشاؤها إال بعد ذلك 2591

وتنفرد بذلك هذه المباني ومها عمارة المدعي علييه بتخفييض  . ويسري عليها كال التخفيضين ، 2597سنة  99و  2591سنة  255في الظاهر كل من القانونين 

واضحة في أنيه ليم يصيد بيالتخفيض إال منيع المغياالة فيي يطليب األجيور المرتفعية  2597لسنة  99مع أن إرادة الشارع في المذكرة اإليضاحية للقانون  ، مزدوج

ها متروكاً إلرادة المالك وحدهم ولوحظ فيها المغاالة التي جاوزت حد التخفيض الذي سبق إقراره بالنسبة للمباني التيي خضيعت من األماكن التي بقي تقدير أجرت

إليى تطبييق أحكاميه عليى المبياني التيي تكيون قيد خضيعت  2597سينة  99ومين ثيم فيإن المشيرع ليم يقصيد بإصيداره القيانون  . 2591سينة  255ألحكام القانون 

وترتيباً على ميا تقيدم يتعيين الرجيوع إليى القواعيد الخاصية بالتعيارض بيين القيوانين فيميا يتفيق بهيذه الطائفية مين  . 2591سنة  255ذي قرره القانون للتخفيض ال

ً  . وتقضي هذه القواعد بأن األصل في نسخ التشريع أن يتم بنص صريح يتضمنه تشريع الحق . األماكن  : ني صيورتانوللنسيخ الضيم ، وقد يكيون النسيخ ضيمنيا

وفيي هيذه الحالية يقتصير النسيخ عليى الحيدود التيي يتحقيق فيهيا  ، فإما أن يصدر تشريع جيد يشتمل على نص يتعارض تعارضاً تماماً مع نص في التشيريع القيديم

يعتبير التشيريع السيابق منسيوخاً جملية وفي هذه الحالية  ، وإما أن يصدر تشريع جديد ينظم تنظيماً كامال واضعا من األوضاع تعرض له تشريع سابق . التعارض

مجموعيية األعمييال التحضيييرية للقييانون المييدني الجييزء األول مييذكرة ) وتفصيييال ولييو انتفييى التعييارض بييين نصييوص هييذا التشييريع ونصييوص التشييريع الييذي تيياله 

ن أن يطبق على هيذه الطائفية مين األمياكن التخفييض بنسيبة وبمقتضى تطبيق القواعد سالفة الذكر يتعي ( . 251من القانون المدني ص  1المشروع التمهيد للمادة 

وذليك عين األجيرة المتفيق عليهيا فيي العقيد أو أجير  2597ويكون التخفييض الجدييد ابتيداء مين يولييه سينة  ، %19ثم بنسبة  ، 2597% حتى آخر يونيه سنة 29

 ، 2591النزاع موضوع هذه الدعاوي لم يكن قد سبق تأجيرها فيي أكتيوبر سينة  وحيث إن أماكن . إذا لم يكن قد سبق تأجير المكان 2591المثل في أكتوبر سنة 

ومخفضيا  ، 2597% حتيى آخير يونييه سينة 29مخفضياً بنسيبة  2599ومن ثم يتعين للفصل في النزاع المطروح تقرير أجر المثل لهذه األماكن في أكتوبر سينة 

(  2595سينة  9191و  9251و  1919و  1251و   2555قضايا رقم  92دائرة  2519سنة مايو  19مصر الكلية )  2597% من أول يوليه سنة 19بنسبة 

 . 2519سنة  2195قضية رقم  99دائرة  2519ديسمبر سنة  15وانظر أيضاً في المعنى نفسه مصر الكلية  .
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وتــم  1112ســبتمبر ســنة  18الثالــث  إذن فئتــان : ) الفئــة اهنولــى ( بــدأ إنشــاؤها قبــل فأمــاكن القســم  $168
فـتخفض أجورهـا بنسـبة  1118اإلنشاء منذ هذا التار خ ، وهذه تخضع هنحكـام القسـم الثـاني حتـى آخـر يونيـه سـنة 

) والفئة الثانية % . 20فتخفض أجرت ا بنسبة  1118% ، ثم تخضع هنحكام القسم الثالث منذ أول يوليه سنة 11
 12، ولــو كــان إنشــاؤها لــم يــتم إال منــذ  1118يونيــه ســنة  12وقبــل  1112ســبتمبر ســنة  18( بــدأ إنشــاؤها منــذ 

، وهذه ال تخضع إال هنحكام القسم الثالث . ومـن ثـم تكـون أجورهـا حـرة مـن كـل قيـد لغايـة آخـر  1118يونيه سنة 
 لي  :، وسنرى تفصيل ذلك فيما ي ( 1) 1118يونيه سنة 

                                                                                                                                                                    
وليم ييتم اإلنشياء إال منيذ هيذا التياريخ  2591نة سيبتمبر سي 27أحدهما ييذهب إليى أن المكيان اليذي بيدأ إنشياؤه قبيل  . وهناك رأيان معارضان لهذا الرأي

% ابتيداء مين أول يولييه 19ثيم تخفيض بنسيبة  2597فتبقى األجرة فيه دون تخفيض إليى آخير يونييه سينة  ، يدخل في أماكن القسم الثالث دون أماكن القسم الثاني

 - 2599سينة  9799قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  21-2599سنة  1579قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  25مصر الكلية )  2597سنة 

 والرأي الثياني ييذهب ( . في الهامش 975وانظر آنفاً فقرة  - 299ص  - 255ص  219وانظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة 

% دون أن تزييد نسيبة 29فيتخفض األجيرة فييه بنسيبة  ، ثياني دون أمياكن القسيم الثاليثإليى أن المكيان ييدخل فيي أمياكن القسيم ال ، على العكس من الرأي األول ،

 - ( أسيباب الحكيم)  1117قضيية رقيم  5دائيرة  2597ديسمبر سنة  29مصر الكلية ) % 29بل تبقى كما كانت  2597% من أول يوليه سنة 19التخفيض إلى 

لسينة  255فيي تفسيير نصيوص القيانونين  ، وقيد جياء فيي هيذا الحكيم األخيير أن الفقيه قيد ذهيب : 2597سنة  9159قضية رقم  25دائرة  2595أبريل سنة  11

إلى القول بأنه إزاء وقوع هيذه الفئية مين  ، ولم تتم إال بعد ذلك 2591سبتمبر سنة  27في خصوص األماكن التي بدئ في إنشائها قبل  2597لسنة  99و  2591

 ( 9) مكيرراً  9واللذين يفرض أولهما على هذه الفئة من األماكن بطرييق مفهيوم المخالفية مين نيص الميادة  ، شار إليهمااألماكن تحت مدلول كل من القانونين الم

أن هذا الحكم يسري على المباني التيي بيدئ فيي إنشيائها دون أن تيتم قبيل  2591سبتمبر سنة  27التي تقضي بأنه ال يسري على المباني التي يبدأ في إنشائها بعد 

مبنييى إال ألحييد  ولضييرورة إعمييال قصييد المشييرع ميين حيييث عييدم إخضيياع أي ، %19ويفييرض الثيياني عليهييا تخفيضيياً  ، %29تخفيضيياً بنسييبة  -هييذا التيياريخ 

 21حتيى  2591لسينة  55ويقضي رفع هذا التعارض بإخضاع هيذه الفئية مين األمياكن إليى القيانون رقيم  ، التخفيضين يتعين القول بوجود تعارض بين القانونين

ويسري عليهيا ابتيداء مين هيذا  ، نسبة إليهافيقف إعمال القانون األول في التاريخ المذكور بال ، 2597لسنة  99وهو تاريخ سريان القانون رقم  2597يونيه سنة 

 والمحكمة تقرر بيداءة أنهيا ال تسياير هيذا اليرأي . %29% بدال من التخفيض الذي كان سارياً عليها بنسبة 19التاريخ القانون الجديد أي أن أجرته تخفض بنسبة 

على المبياني التيي يبيدأ فيي إنشيائها  . . لى أنه ال يسري الخفض المشار إليهقد نصت ع 2591لسنة  2555من المرسوم بقانون رقم  ( 9) مكرراً  9فإن المادة  ،

ولم تتم نهائياً إال بعيد هيذا  2591سبتمبر سنة  27ويؤخذ من هذا النص بطريق مفهوم المخالفة أن المباني التي بدئ  في إنشائها قبل  2591سبتمبر سنة  27بعد 

ولما كان ذك وكانت هذه الفئة من األماكن قد خضعت فعيال ألحكيام  . % يسري عليها29ن الخض المقرر فيه بنسبة بمعنى أ ، التاريخ تخضع ألحكام هذا القانون

عبرت عن األماكن التي يسري على أجوهرا الخفيض  ( 5) مكرراً  9من المادة  5وال يغير من األمر شيئاً أن الفقرة  -دون سواه  2591لسنة  255القانون رقم 

ألنيه  ، أو بعيده 2591سيبتمبر سينة  27أنها األماكن التي انتهى البناء فيها وأعدت للسكن فعال فيي تياريخ  2591سبتمبر سنة  27أنشئت منذ  % والتي19بنسبة 

يعيد للسيكن فعيال وأن ينتهي هذا البناء و 2591سبتمبر سنة  27ليس من المقصود عقالً أن يكون المشرع قد قصد من العبارات المشار إليها أن يبدأ في البناء في 

 ، يتعيين إعميال القواعيد العامية فيي التفسيير ، وإزاء ما اعترى هذا النص من غموض وما شيابه مين ليبس . أي أن يتم ذلك في يوم واحد ، في ذات اليوم المذكور

 . ي يهدف إليها المشرع من هذا الينص الغيامضوالتي تقي بالرجوع إلى األعمال التحضيرية والمذكرات اإليضاحية والتفسيرية للكشف عن الحكمة التشريعية الت

وكيان عقيار النيزاع قيد خضيع فعيالً ألحكيام  ، 2599لسنة  255وكان ما قصده المشرع هو تنظيم أجور األماكن التي لم يشملها تنظيم القانون رقم  ، لما كان ذلك

مخالفية قصيده اليذي أبانتيه الميذكرة اإليضياحية  ( 5) مين الميادة مكيرراً  5الفقيرة  ومن ثم ال يكون المشرع قد أراد من العبارات المنوه عنها في ، القانون األخير

هيي أن أجيرة هيذه األمياكن ستخضيع أوال  ، والذي يؤكد هذا النظر أن الرأي اآلخر يؤدي إلى نتائج خطيرة . للقانون الجديد وإخضاع عقار النزاع للقانون األخير

انون الجديد ستكون األجرة التي يدفعها المستأجر خالل سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أقل من األجيرة وعند إعمال نصوص الق ، %29للخفض بنسبة 

مين القيانون  1% من األجرة التي يدفعها المستأجر خالل المدة المذكورة وفقيا لميا نصيت علييه الفقيرة 19ولذلك يحتسب الخفض بنسبة  ، الواردة في عقد اإليجار

انظير أيضياً فيي نفيس  -وهو ما ليم يقصيده المشيرع إطالقياً لميا فييه مين إرهياق كبيير لميالك هيذه األمياكن  ، 99مؤدى ذلك أجرة العقار ستخفض بنسبة و . الجديد

 . 2595سنة  595قضية رقم  91دائرة  2559مارس سنة  21 - 2595سنة  2122قضية رقم  91دائرة  2595ديسمبر سنة  5المعنى مصر الكلية 

بيدخل قطعياً فيي أمياكن القسيم الثياني  2591سيبتمبر سينة  27إذ المكان الذي بدأ إنشياؤه قبيل  ، األول من هذين الرأيين يهدر صراحة النصوصوالرأي 

 27اؤه قبيل ال يعتيد إال بيأن المكيان قيد بيدأ إنشي ، عليى العكيس مين ذليك ، واليرأي الثياني . ولو لم يتم إنشاؤه إال منيذ هيذا التياريخ 2591بصريح نص تشريع سنة 

سيبتمبر سينة  27فميا دام المكيان قيد بيدأ إنشياؤه قبيل  ، والواجيب االعتيداد بكيل مين التياريخين . مما يسيتوجب إدخاليه فيي أمياكن القسيم الثاليث 2591سبتمبر سنة 

وإذا كيان  . فهيو ييدخل قطعياً كيذلك فيي أمياكن القسيم الثاليث ، 2591سيبتمبر  27وما دام لم يتم إنشياؤه إال منيذ  . فهو يدخل قطعاً في أماكن القسم الثاني ، 2591

 ، لم يبق إال أن نطبق علييه أحكيام القسيم الثياني ميادام داخيال فيي هيذا القسيم وحيده ، وكذلك يدخل قطعاً في أماكن القسم الثالث ، يدخل قطعاً في أماكن القسم الثاني

 . القسم دون أحكام القسم الثاني ألن األحكام األولى تنسخ األحكام األخيرةحتى إذا ما دخل في القسم الثالث طبقت عليه أحكام هذا 

 (
2
فيي  2597لسينة  99وتقيول الميذكرة اإليضياحية للقيانون رقيم  . بالرغم من أن أجورها مخفضة أصال ، وتدخل في هذه األماكن المساكن الشعبية  ( 

فقيد رؤى أيضيا  ، لهيئيات العامية والتيي تحيدد لهيا ايجياراً مخفضياً يبعيد عين شيبهة االسيتغالل والمغياالة"ومع سياسة المساكن الشعبية التي تقوم بها ا : هذا الصدد

 . وتحقيقاً ألهداف الحكومة في تحقيق الوسائل الالزمة لخفض تكاليف المعيشة ، سريان أحكام هذا القانون بالتخفيض عليها مراعاة لحالة ساكنيها
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% ابتــداء مــن اهنجــرة 20يقضــي بتخفــيض أجــور أمــاكن القســم الثالــث بنســبة  1118: تقــدم أن قــانون ســنة 
. فيجــب إذن فــي تحديــد أجــور أمــاكن القســم الثالــث التمييــز بــين اهنجــور  1118المســتحقة عــن شــ ر يوليــه ســنة 

 . 1118واهنجور المستحقة ابتداء من أول ش ر يوليه سنة  1118يونيه سنة المستحقة لغاية آخر ش ر 

  1958األجور المستحقة لغاية آخر شهر يونيه سنة  -596

كانـــت أجـــور أمـــاكن القســـم الثالـــث ال قيـــد علي ـــا ، وال تخضـــع إال لقـــانون  1118: قبـــل صـــدر قـــانون ســـنة 
وتم اإلنشاء بعـد ذلـك ،  1112سبتمبر سنة  18اؤها قبل العرض الطلب . و ستثنى من ذلك اهنماكن التي بدأ إنش

 1112% مـن أجـرة شـ ر سـبتمبر سـنة 11ف ذه كانت تدخل أيضًا في أماكن القسم الثاني وتخفض أجورها بنسـبة 
، وقـد سـبا بيـان ذلـك . وفيمـا عـدا هـذا االسـتثناء تكـون  1112ابتداء من اهنجرة المستحقة عن ش ر أكتـوبر سـنة 

قســم الثالــث حــرة مــن كــل قيــد ، ومــا اتفــا عليــه المــؤجر والمســتأجر مــن تحديــد لمقــدار اهنجــرة يســري أجــور أمــاكن ال
أو بعد ذلك ، وأجر بعد  1112سبتمبر سنة  18أو نقص . فلو أن منزال بدأ إنشاؤه في  161$علي ما دون ز ادة 

علـى مقـدار الجـرة ، وتبقـى اهنجـرة المتفـا إتمام اإلنشاء لمدة سنة مثاًل ، فإن للمتعاقدين الحر ـة التامـة فـي االتفـاق 
علي ا سار ة طول مد اإليجار . فإذا انقضت المدة ، جاز للمؤجر أن يؤجر المنزل من جديد ، لنفس المستأجر أو 
لمستأجر آخر ، بأجرة تعادل اهنجرة اهنولى أو تز د أو تنقص . أما إذا انقضت المدة وجدد اإليجار تجديدًا ضمنيًا 

بحســب االتفــاق ، أو امتــد بحكــم التشــر عات االســتثنائية ، فــإن اهنجــرة اهنولــى تبقــى ســار ة ، ال بموجــب ، أو امتــد  
أحكام التشر عات االستثنائية ، فإن اهنجرة اهنولى تبقـى سـار ة ، ال بموجـب أحكـام التشـر عات االسـتثنائية فـإن هـذه 

عامـة ف ـي تقضـي بـأن اهنجـرة تبقـى كمـا هـي فــي ال تضـع قيـودًا علـى اهنجـرة كمـا قـدمنا ، ولكـن بموجـب اهنحكـام ال
حالــة التجديــد الضــمني وفــي حالـــة االمتــداد . و الحــظ بوجــه خــاص أن المســـتأجر يســتطيع البقــاء فــي العــين بعـــد 
انقضــاء المــدة ، هنن اإليجــار يمتــد بحكــم التشــر عات االســتثنائية ، وال يســتطيع المــؤجر أن يز ــد اهنجــرة أثنــاء هــذا 

تـداد اإليجـار ، سـواء كـان امتـدادًا اتفاقيـًا أو كـان امتـدادًا بحكـم القـانون ، يكـون بـنفس اهنجـرة كمـا االمتداد ، هنن ام
سبا القول . هذا إلى أنه لو أجزنا للمؤجر أن يز د اهنجرة مدة االمتداد بحكـم القـانون ، السـتطاع عـن طر ـا غيـر 

. فـإذا أخلـى المسـتأجر العـين ، جـاز للمـؤجر عنـد  ( 1) مباشر إخراج المستأجر من العين بالمبالغة في ز ادة اهنجرة
ذلك أن يؤجرها لمستأجر جديد بأجرة أعلى كما قدمنا . وهكذا يبقـى المـؤجر حـرًا فـي تـأجير المنـزل بأيـة أجـرة يتفـا 

 .  1118علي ا مع المستأجر إلى آخر ش ر يونيه سنة 

                                                 

 (
2
 . 211ص  57ماكن فقرة سليمان مرقس في إيجار األ  ( 
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ســبتمبر وتــم اإلنشــاء منــذ هــذا التــار خ ،  18ب التمييــز بــين اهنمــاكن التــي بــدأ إنشـاؤها قبــل : هنـا أيضــًا يجــ 
 . 1112سبتمبر سنة  18واهنماكن التي ليم يبدأ إنشاؤها إال منذ 

بنســـبة  1112فبالنســبة إلــى اهنمــاكن اهنولــى تقــدم القــول إن أجورهــا تخفــض ابتــداء مــن شــ ر أكتــوبر ســنة 
.  1118، و بقـــى هـــذا التخفـــيض ســـار ًا إلــى آخـــر شـــ ر يونيـــه ســـنة  1112ســنة % مــن أجـــرة شـــ ر ســـبتمبر 11

بــدال مــن  1112% مــن أجــرة شــ ر ســبتمبر ســنة 20يكــون التخفــيض بنســبة  1118وابتــداء مــن شــ ر يوليــه ســنة 
11. % 

 وبقيـت أجورهـا حـرة 1112سـبتمبر سـنة  18أما بالنسبة إلى اهنماكن اهنخرى التي ليم يبدأ إنشـاؤها إال منـذ 
يجب تخفيض ا  1118كما سبا القول ، فإن أجورها ابتداء من ش ر يوليه سنة  1118إلى آخر ش ر يونيه سنة 

ـــنص ، هـــي "اهنجـــرة التـــي كـــان يـــدفع ا 0\21بنســـبة  ـــا ، كمـــا يقـــول ال % مـــن أجـــرة اهنســـاس . وأجـــرة اهنســـاس هن
( أو اهنجـرة الـواردة فـي  1118سـنة ل 11المستأجر خالل سنة سابقة على تـار خ العمـل ب ـذا القـانون ) قـانون رقـم 

عقــد اإليجــار أي مــا أقــل" . وقــد غــاير المشــرع أجــرة اهنســاس هنــا عمــا هــي فــي التشــر عين الســابقين ، ففــي هــذين 
وشــ ر ســبتمبر  1114فــي تشــر ع ســنة  1111التشــر عين أجــرة اهنســاس هــي أجــرة شــ ر معــين ، شــ ر أبر ــل ســنة 

الــذي نحــن بصــدده ، فلــو جعــل المشــرع أجــرة  1118شــر ع ســن . أمــا فــي ت 1112فــي تشــر ع ســنة  1112ســنة 
. وهنخذ باهنجرة الواردة فـي عقـود اإليجـار عـن هـذا  118اهنساس هي أجرة ش ر معين لكان أجرة ش ر يونيه سنة 

الش ر ، حتى لـو ثبـت أن هـذه اهنجـرة مبـالغ في ـا وقـد اصـطنع ا المـؤجرون وفرضـوا علـى المسـتأجر ن كتابت ـا فـي 
ال مرســـوم بقـــانون  -فـــي طر قــه إلـــى الصـــدور ، وهـــو قـــانون  1118جـــار عنـــدما أحســـوا أن قـــانون ســـنة عقــود اإلي

اقتضـــى إعـــداده ومـــروره علـــى مراحلـــه التشـــر عية وقتـــا ذاع فيـــه خبـــره فاســـتعد  -الســـابا عليـــه  1112كتشـــر ع ســـنة 
القـانون" ، والمقصـود ب ـذه  المؤجرون لتالفـي نتائجـه . لـذلك رجـع المشـرع إلـى "سـنة سـابقة علـى تـار خ العمـل ب ـذا

. فإذا كانت اهنجرة الواردة فـي عقـد اإليجـار أكبـر مـن اهنجـرة  ( 1) 1118يونيه سنة  12العبارة السنة السابقة على 
يونيــه  11تنت ــي فـي  1114يونيـه سـنة  12التـي كـان المســتأجر يـدفع ا فـي أي شــ ر خـالل الســنة التـي تبـدأ مــن 

،  ( 2) جني ــا فــي الشــ ر 20. فلــو ثبــت أن اهنجــرة الــواردة فــي عقــد اإليجــار هــي ، أخــذ بــاهنجرة اهنقــل  1118ســنة 
 18هـي  1118وأن اهنجرة التي كان يدفع ا هذا المستأجر ، أو مستأجر آخر قبله ، في ش ر ينـاير سـنة  $141

 1114جني ـا فـي الشـ ر ، اعتـد بـأجره شـ ر يوليـه سـنة  11هـي  1118جني ا في الش ر ، وفي ش ر يوليـه سـنة 
                                                 

 (
2
يونييه  21ألن العبارة األخيرة تيوهم أن المقصيود هيو أيية سينة سيابقة عليى  ، بدال من "سنة سابقة" ( السنة السابقة) كان األولى أن يقوم المشرع   ( 

وقد ورد في الميذكرة اإليضياحية للقيانون الميذكور فيي هيذا  ، ولكن يبعد أن يكون المشرع قد قصد إلى ذلك . وما قبلها 2591فنصل بذلك إلى سنة  ، 2597سنة 

فالسينة يجيب إذن أن تكيون مين  . "والمقصود باألجرة الحالية األجرة التي كان يدفعها المستأجر للمالك خالل سنة سيابقة مين تياريخ العميل بهياذ القيانون" : اصدد

 . أي تسبق مباشرة هذا التاريخ ، تاريخ العمل بالقانون

 (
1
وال  ، عليى المسيتأجر كتابتهيا توقعياً لصيدور القيانون رفيرض الميؤج ، ويقع كثيراً أن تكون هيذه األجيرة اليواردة فيي عقيد اإليجيار أجيرة صيورية  ( 

 . وإنما يقصد أن يكون التخفيض على أساسها عند صدور القانون ، يقصد أن يتقاضاها فعال من المستأجر
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. . ولو ثبت  ( 1) %20جني ًا في الش ر هنن ا اهنجرة اهنقل ، واعتبرت هي أجرة اهنساس فتخفض بنسبة  11وهي 
إلـى آخـر فبرايـر سـنة  1114يونيـه سـنة  12على العكس من ذلك أن المستأجر كان يدفع للمالـك طـول المـدة مـن 

 1118لـك عقـد إيجـار مـن أول مـارس سـنة جني ا في الش ر ، ثم حرر هو أو مسـتأجر جديـد مـع الما 20 1118
جني ا في الش ر ، فإن اهنجرة التي يعتد ب ا هي اهنجرة اهنقل الـواردة فـي عقـد اإليجـار  18بأجرة مخفضة مقدارها 

 . ( 2) %20جني ا في الش ر ، وتكون هي أجرة اهنساس تخفض بنسبة  188وهي 

بمــدة وجيــزة  1118أنشــئ قبـل صــدور قــانون سـنة  وإذا كـان المكــان المـؤجر لــم يســبا تـأجيره ، كــأن كــان قـد
ولــم يــتم اإلنشــاء إال منــذ هــذا التــار خ ، أو كــان  1118يونيــه ســنة  11بقــي فــي أثنائ ــا خاليــا ، أو بــدأ إنشــاؤه قبــل 

منشـأ مــن مــدة طو لــة ولكـن المــؤجر كــان يشــغله طــول هـذه المــدة ولــم يعرضــه لإليجـار إال بعــد صــدور تشــر ع ســنة 
ون يقول في هـذا الصـدد مـا يـأتي : "وإذا كـان المكـان المـؤجر مـن يكـن قـد سـبا تـأجيره ، يكـون ، فإن القان 1118

التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون" . فتكون أجـرة اهنسـاس إذن هـي 
مـؤجر قـد سـبا تـأجيره بعضـا % . فإذا كان المكـان ال20، وتخفض بنسبة  1118أجرة المثل في ش ر يونيه سنة 

مثال ، ثم خال وبقى خاليا إلى وقت  1118، إلى آخر ش ر مارس  1118يونيه سنة  12من السنة السابقة على 
 1118فيبدو أن أجرة اهنساس تكون في هذه الحالة هي أجرة المثل في ش ر يونيه سنة  142 $صدور القانون ، 

% . وكـذلك يكـون الحكـم لـو كـان 20( أي مـا أقـل ، وتخفـض بنسـبة  1118أو اهنجـرة السـابقة ) أجـرة مـارس سـنة 
مثال ثم أوجرة بعد ذلك ، فتكون أجرة اهنساس في هذه الحالة أجـرة  1118المكان خاليًا إلى آخر ش ر مارس سنة 

أو أجـر المثـل فـي أي شـه كـان المنـزل فيـه خاليـًا مـن شـ ور السـنة السـابقة ، أي مـا أقـل ،  1118ش ر يونيـه سـنة 
هــي اهنجــرة الفعليــة أو أجــرة  1118% . و خلــص مــن ذلــك أن أجــرة اهنســاس فــي قــانون ســنة 20وتخفــض بنســبة 

تكـون اهنجـرة فيـه هـي اهنجـرة اهنقـل فـي كـل  1118يونيـه سـنة  12المثل هني ش ر من ش ور السنة السابقة على 
 . ( 9) هذه الش ور

                                                 

 (
2
وقيد قضيت بأنيه ال )  ، وانظير عكيس ذليك مصير الكليية - 291ص  211وي فيي قيانون إيجيار األمياكن فقيرة انظر في هذا المعنى كمل محمد بد  ( 

بحييث تصيبح مقياسياً  ، يعدل عن األجيرة المسيماة فيي العقيد الحيالي الموجيود وقيت العميل بالقيانون إال إذا كانيت األجيرة اسيتقرت سينة كاملية قبيل صيدور القيانون

فإذا لم تكن األجرة المدعاة قبل التعاقد أجرة سنة كاملية فيال  ، فيرجع بينهما على أساس أيهما أقل  ، لمسماة في العقد موضوع النزاعللمفاضلة بينها وبين األجرة ا

وانظيير فييي هييذا المعنييى الييذي قضييت بييه  ( . 525ص  91رقييم  5المحاميياة  2597ديسييمبر سيينة  15مصيير الكلييية ) تصييلح لهييذه المفاضييلة أمييام صييراحة اليينص 

 . 12ص  99مة محمد لبيب شنب فقرة المحك

 (
1
وأن الميؤجر قيد قبيل بعيد ميدة مين إبيرام  ، حيث يثبيت أن األجيرة السيابقة كانيت أجيرة حقيقيية ، ويذهب بعض الفقهاء إلى انه كان جديراً بالمشرع  ( 

 ( . 299ص  55فقرة سليمان مرقس إيجار األماكن ) أن يعتد باألجرة السابقة ال باألجرة المخفضة  ، العقد تخفيضها

 (
9
ويعتبير هيذا  ، وفي دعوى تخفيض إيجار استند المستأجر إلى أن المنزل كانيت وزارة الحربيية قيد اسيتولت علييه وقيدرت تعويضياً عين االسيتيالء  ( 

 ً أنه ال يوجد فيي أوراق اليدعوى عقيد  والمحكمة رأت . وطلب تقدير األجرة على هذا األساس ، التعويض هو أجرة الثمل ولم تحصل المعارضة فيه وأصبح نهائيا

وال  . كما ال توجد أجرة كان يدفعها مستأجر خالل السنة السيابقة عليى تياريخ العميل بالقيانون ، إيجار عن شقة النزاع عن المدة السابقة على تاريخ العمل بالقانون

ألنيه قيد روعيي فيي هيذا التعيويض عيدة  ، ذي يقاس عليه فيي حسياب أجيرة الشيقةيمكن القول بأن مقابل االستيالء يعتبر أجرة أي أن التعويض يعتبر أجر المثل ال

والتعيويض ليم ييدخل  ، ألن المبنيى كيان مسيتولي علييه كوحيدة لجمييع شيققه ، عوامل واعتبارات تخرجه عن القياس وتباعد بينه وبين التقدير الحقيقي ألجر المثل

كمييا أن اسييتعمال الييوزارة المبنييى يقييوم علييى أسيياس أوقييات العمييل الرسييمية خالفيياً  . نعييا األفييراد عنييد التييأجيرفيييه تقييدير األدوات الحديثيية والكمالييية التييي يسييتفيد م

ليذلك عينيت  ، جياز إثبيات األجيرة والتكياليف اإلضيافية بجمييع طيرق اإلثبيات ، وحيث إنيه إذا ليم توجيد عقيود كتابيية أو تعيذر الحصيول عليهيا . الستعمال األفراد

 2595سنة  759دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512سبتمبر سنة  99مصر الكلية ) دير أجر المثل لشقة النزاع وحكمة على أساس تقديره المحكمة خبيراً لتق

. ) 
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، كمـا هـو اهنمـر  1118ة شـ ر يوليـه سـنة % يـتم بحكـم القـانون منـذ أجـر 20وتخفيض أجر اهنساس بنسـبة 
. وقــد يحتــاج المســتأجر مــع ذلــك إلــى رفــع دعــوى علــى المــؤجر إذا نازعــه هــذا فــي وجــوب  1112فــي تشــر ع ســنة 

ال من وقـت رفـع الـدعوى  1118التخفيض ، فإذا قضي للمستأجر بالتخفيض كان ذلك ابتداء من ش ر يوليه سنة 
 1118. فلـو أن منـزال كـان فـي شـ ر يونيـه سـنة  ( 1) 1112تشـر ع سـنة  ، وقد سـبا تفصـيل ذلـك عنـد الكـالم فـي

هذه هي اهنجرة اهنقل في كل ش ور السنة السـابقة ، فـإن أجـرة  149$جني ا في الش ر ، وكانت  21مؤجرا بمبلغ 
 جني ــا فــي الشــ ر ابتــداء مــن شــ ر يوليــه ســنة 20هــذا المنــزل تنــزل مــن تلقــاء نفســ ا دون حاجــة هني إجــراء إلــى 

، وتبقى كذلك طول مدة اإليجار الساري . فإذا انقضت مدة هذا اإليجار ، وأراد المستأجر البقاء في العين  1118
، بقيـت اهنجـرة  1118فامتد اإليجار بحكم القانون ، أو كان اإليجار ممتدا بحكم القانون وقت صدور تشر ع سـنة 

أجر العـين ، وأراد المــؤجر إيجارهـا مــن جديـد ، فإنــه ال جني ـا فـي الشــ ر طـول مــدة االمتـداد . فــإذا أخلـى المســت20
جني ــا فــي الشــ ر ، فقــد تحــددت أجــرة العــين ب ــذا المقــدار منــذ شــ ر يوليــه ســنة  20يســتطيع أن يز ــد اهنجــرة علــى 

، وال تجــوز الز ــادة عليــه ، ال بالنســبة إلــى نفــس المســتأجر وال بالنســبة إلــى أي مســتأجر آخــر يــأتي بعــده .  1118
 . ( 2) ، واهنحكام واحدة في الحالتين 1112ا بيان كل هذا في صدد تشر ع سنة وقد سب

 استثناء األماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر سنوات من تخفيض األجرة : -598

واهنحكام واحدة أيضًا في التشر عين فيما يتعلا باستثناء اهنماكن المؤجرة لمدة تز د علـى عشـر سـنوات مـن  
، يقضــي بــأال يســري التخفــيض بالنســبة إلــى عقــود  1112، كتشــر ع ســنة  1118فتشــر ع ســنة تخفــيض اهنجــرة . 

وأجرتـه  1119اإليجار المبرمة لمدة تز د على عشر سنوات . فلو أن شركة بناء أقامـت مبنـى فـي أول ينـاير سـنة 
ة آخر ديسمبر سنة لمدة عشر ن سنة ، فإن اهنجرة تبقى سار ة كما هي دون تخفيض طول مدة اإليجار ، أي لغاي

كمــا كانــت تخفــض لــو أن اإليجــار كــان لمــدة ال تز ــد علــى  1118؛ وال تخفــض ابتــداء مــن أول يوليــه ســنة 1142
 . ( 9) 1112عشر سنوات . وقد بينا اهنسباب التي دعت المشرع إلى هذا االستثناء عند الكالم في تشر ع سنة 

أو بعــد  1118قــد صــدر قبــل صــدور تشــر ع ســنة و ســتوي أن يكــون اإليجــار لمــدة تز ــد علــى عشــر ســنوات 
صــدوره . كــذلك إذا انقضــت مــدة اإليجــار الطو لــة التــي تز ــد علــى عشــر ســنوات  ، وامتــد اإليجــار بعــد ذلــك بحكــم 

% إذ نكــون بانقضــاء مــدة اإليجــار قــد خرجنــا مــن 20اهنجــرة طــول مــدة االمتــداد بنســبة  141$القــانون ، خفضــت 
اق القاعدة . وكلك إذا أجر المؤجر المكان لمسـتأجر جديـد لمـدة ال تز ـد علـى عشـر نطاق االستثناء ودخلنا في نط

                                                 

 (
2
 . 951انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 951انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 959انظر آنفاً فقرة   ( 
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% ، أمــا إذا أجــره لمــدة تز ــد علــى عشــر ســنوات مــرة ثانيــة فإنــه ال 20ســنوات ، فإنــه يجــب تخفــيض اهنجــرة بنســبة 
 . ( 1) 1112يتقيد في تحديد اهنجرة بأي قيد . وقد سبا بيان كل ذلك عند الكالم في تشر ع سنة 

 1961نوفمبر سنة  5وكان البدء في إنشائها سابقا على  1958يونيه سنة  12األماكن التي أنشئت منذ  -القسم الرابع 

 تحديد أماكن القسم الرابع :  -599

من قيود  1118يونيه سنة  12قد أطلا المباني التي بدأ إنشاؤها في  1118لسنة  11رأينا أن القانون رقم 
كــة البنـاء ، كمــا فعلـت التشـر عات الســابقة . فكـان طبيعيــًا أن ترتفـع أجـور هــذه المبـاني ، وكــان اهنجـرة تشـجيعًا لحر 

ًٍ  أن يصدر بعد فترة من الوقت تشر ع يخفض أجورها . وقد صدر هذا التشر ع ، وهو القرار بقانون  طبيعيًا أيضًا
تــار خ 1161نــوفمبر ســنة  1، و عمــل بــه ابتــداء مــن  1161نــوفمبر ســنة  2ن صــدر فــي 1161لســنة  168رقــم 

وتشـر ع سـنة  1114نشره في الجر دة الرسمية . وصدر بعـد فتـرة أقصـر مـن الفتـرة التـي مـرت مـا بـين تشـر ع سـنة 
. و كـــاد يكـــون مطابقـــا لتشـــر ع ســـنة  1118وتشـــر ع ســـنة  1112والفتـــرة التـــي مـــرت مـــا بـــين تشـــر ع ســـنة  1112
 1114لسنة  121دة جديدة إلى قانون إيجار اهنماكن رقم حتى في ألفاظه . فالمادة اهنولى منه تضيف ما 1118

 ( ، وتجري على الوجه اآلتي : 1مكررا )  1، هي المادة 

 ( 2) 1118لســنة  11% اهنجـور الحاليــة لألمـاكن التــي أنشــئت بعـد العمــل بالقـانون رقــم 20"تخفـيض بنســبة 
 . ( 9) ار خ العمل ب ذا القانون"المشار إليه وذلك ابتداء من اهنجرة المستحقة عن الش ر التالي لت

والمقصود باهنجرة الحالية في أحكام المادة اهنجرة التي كان يـدفع ا المسـتأجر خـالل سـنة سـابقة علـى تـار خ 
 العمل ب ذا القانون أو اهنجرة الواردة في عقد اإليجار أيت ما أقل" .

بالنسبة المتقدمة علـى أسـاس أجـرة المثـل "وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبا تأجيره ، يكون التخفيض 
 عند العمل بأحكام هذا القانون" .

"و عتبر اهنماكن منشأة في التار خ المشار إليه في هذه المـادة إذا كـان قـد انت ـي البنـاء في ـا وأعـدت للسـكنى 
 المشار إليه" . 1118لسنة  11فعاًل بعد العمل بالقانون رقم 

فيما تقدم بالنسبة إلى ما يـأتي : ) أوال ( المبـاني التـي يبـدأ فـي إنشـائ ا بعـد وال يسري التخفيض المشار إليه 
 العمل بأحكام هذا القانون . ) ثانيا ( عقود اإليجار المبرمة لمدة تز د على عشر سنوات" .

 على ما يأتي :  1161لسنة  168ثم نصت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 

                                                 

 (
2
 959انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 2597يونيه سنة  21هو يوم  2597لسنة  99العمل بالقانون رقم تاريخ   ( 

 (
9
 . 2512هو شهر ديسمبر سنة  - 2512سنة  217أي قانون رقم  -الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون   ( 
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على ثالثة أش ر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى العقوبتين كـل مـؤجر  "يعاقب بالحبس مدة ال تز د
 . ( 1) خالف أحكام المادة السابقة"

و تبين من النصوص المتقدمة الذكر أن اهنماكن التي تدخل في القسم الرابـع هـي اهنمـاكن التـي أنشـئت منـذ 
. فتـدخل إذن اهنمـاكن التـي تــم  1161نـوفمبر سـنة  1وكـان البـدء فـي إنشـائ ا ســابقًا علـى  1118يونيـه سـنة  12

، ولو كان إنشاؤها قد بدأ قبل هذا التار خ . وقد رأينا فيما تقـدم أن المكـان الـذي يبـدأ  1118سنة  12إنشاؤها منذ 
يونيـــه ســـنة  12يــدخل فـــي أمــاكن القســـم الثالـــث ، ولــو لـــم يــتم إنشـــاؤه إال منــذ  1118يونيــه ســـنة  12إنشــاؤه قبـــل 

ولم يتم اإلنشاء إال منذ هذا التار خ  1118يونيه سنة  12. ومن ثم يكون المكان الذي بدأ إنشاؤه قبل  ( 2) 1118
% ، ال فحسـب ابتـداء مـن 20 146$داخال في أماكن كل من القسم الثالث والقسم الرابع ، فتخفض أجرتـه بنسـبة 

 1118ك ابتــداء مــن شــ ر يوليــه ســنة باعتبــاره مــن أمــاكن القســم الرابــع ، بــل قبــل ذلــ 1161شــ ر ديســمبر ســنة 
 1112سـبتمبر سـنة  18باعتباره من أماكن القسم الثالث . وقد رأينـا نظيـرًا لـذلك أن المكـان الـذي يبـدأ إنشـاؤه قبـل 

ولم يتم اإلنشاء إال منـذ هـذا التـار خ يـدخل فـي أمـاكن كـل مـن القسـم الثـاني والقسـم الثالـث ، فـتخفض أجرتـه بنسـبة 
% باعتبـاره مــن أمـاكن القســم الثالـث . أمــا هنـا فــالتخفيض 20مــاكن القسـم الثــاني ، ثـم بنســبة % باعتبـاره مـن أ11

% ، سواء باعتبار المكان من القسم الثالث أو باعتباره من القسـم الرابـع ، إذ ل تتغيـر 20يكون بنسبة واحدة وهي 
 الثاني عن ا في القسم الثالث .نسبة التخفيض في القسم الرابع عن ا في القسم الثالث كما تغيرت في القسم 

فأماكن القسم الرابع إذن فئتان على النحو الذي رأيناه في أماكن القسم الثالث : ) الفئة اهنولى ( بدأ إنشاؤها 
وقبل  1118يونيه سنة  12وتم اإلنشاء منذ هذا التار خ . ) والفئة الثانية ( بدأ إنشاؤها منذ  1118يونيه  12قبل 
 . ( 9) 1161نوفمبر سنة  1ولو تم إنشاؤها منذ  1161نوفمبر سنة  1

 الحد األقصى ألجور أماكن القسم الرابع -611

% ابتــداء 20يقضــي بتخفــيض أجـور أمــاكن القســم الرابـع بنســبة  1161لسـنة  168: رأينـا أن القــانون رقــم  
نــي اهنجــور المســتحقة . فيجــب إذن فــي تحديــد أجــور أمــاكن القســم الرابــع التمييــز ب 1161مــن شــ ر ديســمبر ســنة 

، كمــا فعلنــا بالنســبة  1161واهنجــور المســتحقة مــن أول شــ ر ديســمبر ســنة  1161لغايــة آخــر شــ ر نــوفمبر ســنة 
 إلى التشر عات السابقة .

                                                 

 (
2
 . 2597لسينة  99عدلية بالقيانون رقيم والم 2551لسينة  212من قيانون إيجيار األمياكن رقيم  21ويالحظ أن نص هذه المادة مطابق لنص المادة   ( 

ً  21فكان يكفي تعديل نص المادة   ( 9) مكيرراً  9بإضيافة الميادة  ، 2597لسينة  99كالتعديل السابق الذي أجرى عند صيدور قيانون رقيم  ، المذكورة تعديال ثانيا

 . إلى المواد التي تستوجب مخالفة أحكامها توقيع العقوبة على المؤجر

 (
1
 . 955آنفاً فقرة انظر   ( 

 (
9
فييدخل فيي نطياق  ، 2512نيوفمبر سينة  9لم يخرج من نطاق تطبيقه إال المبياني التيي بيدأ إنشياؤها منيذ  2512لسنة  217وذلك ألن القانون رقم   ( 

 . أو بعد ذلك 2512بر سنة نوفم 9ولو تم إنشاؤها في  2512نوفمبر سنة  9تطبيق القانون بداللة مفهوم المخالفة المباني التي بدأ إنشاؤها قبل 
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 1961األجور المستحقة لغاية آخر شهر نوفمبر سنة  -611

ال تخضع إال لقانون العرض كان أجور أماكن القسم الرابع غير مقيدة ، و  1161: قبل صدور تشر ع سنة  
والطلــب . فمــا اتفــا عليــه المــؤجر والمســتأجر مــن تحديــد لمقــدار اهنجــرة يســري دون ز ــادة أو نقــص . فــإذا انقضــت 

فــي العــين فامتــد اإليجــار بحكــم القــانون ، بقيــت اهنجــرة كمــا هــي طــول مــدة  144$مـدة اإليجــار ، وبقــي المســتأجر 
ين جـاز للمـؤجر أن يؤجرهـا لمسـتأجر جديـد بـاهنجرة التـي يتفـا معـه علي ـا ، االمتداد . وإذا خرج المستأجر من العـ

ولــو زادت أو نقصــت عــن اهنجــرة اهنولــى . وهكــذا يبقــى المــؤجر حــرًا فــي تــأجير العــين بأيــة أجــرة يتفــا علي ــا مــع 
لثالث ، فما . وقد تقدم بيان نظير هذه اهنحكام في أماكن القسم ا ( 1) 1161المستأجر إلى آخر ش ر نوفمبر سنة 

 . ( 2) قلناه هناك يقال هنا

ولـم يـتم اإلنشـاء إال  1118يونيـه سـنة  12و سـتثنى مـن أمـاكن القسـم الرابـع اهنمـاكن التـي بـدأ إنشـاؤها قبـل 
منـذ هـذا التـار خ ، وهـي أمــاكن الفئـة اهنولـى التـي تقـدم ذكرهــا . ف ـذه ال تكـون أجورهـا حـرة فــي الفتـرة مـا بـين شــ ر 

، إذ هـي تعتبـر فـي هـذه الفتـرة مـن أمـاكن القسـم الثالـث كمـا قـدمنا .  1161ش ر نوفمبر سـنة و  1118يوليه سنة 
% طــوال هــذه الفتــرة باعتبارهــا مــن أمــاكن القســم الثالــث ، و ســتمر التخفــيض 20ومــن ثــم تخفــض أجورهــا بنســبة 

د سبقت اإلشارة إلـى ذلـك باعتبارها من أماكن القسم الرابع . وق 1161بالنسبة عين ا ابتداء من ش ر ديسمبر سنة 
 . ( 9) ، وتقدم أن ل ذه اهنماكن نظيرًا في أماكن القسم الثالث تسري علي ا أيضًا أحكام القسم الثاني

  1961األجور المستحق من أول ديسمبر سن  -612

لتـار خ ولـم يـتم اإلنشـاء إال منـذ هـذا ا 1118يونيه سنة  12: أما بالنسبة إلى اهنماكن التي بدأ إنشاؤها قبل 
إلـى  1118% من أجـرة اهنسـاس هنمـاكن القسـم الثالـث ابتـداء مـن أول يوليـه سـنة 20، فإن أجورها تخفض بنسبة 

% مـن أجـرة 20أي بنسـبة  -كمـا سـبا القـول . و سـتمر التخفـيض سـار ًا بالنسـبة نفسـ ا  1161آخر نوفمبر سنة 
 كما أسلفنا . 1161ابتداء من أول ديسمبر سنة  - ( 1) اهنساس ذات ا

وبقيـت أجورهـا حـرة إلـى شـ ر  1118يونيـه سـنة  12وأما بالنسبة إلى اهنماكن التي لم يبدأ إنشـاؤها إال منـذ 
% مـــت أجـــرة 20تخفـــض بنســـبة  1161، فـــإن أجورهـــا ابتـــداء مـــن أول شـــ ر ديســـمبر ســـنة  1161نـــوفمبر ســـنة 

كما هي في أماكن القسـم الثالـث ، "اهنجـرة التـي كـان يـدفع ا المسـتأجر خـالل سـنة  اهنساس . وأجرة اهنساس هنا ،
( أو اهنجـرة الـواردة فـي عقـد اإليجـار أيت مـا  1161سابقة على تار خ العمل ب ذا القانون ) أي العمل بتشر ع سـنة 

                                                 

 (
2
ً  19واسيتأجر الميدعي بيأجرة شيهرية قيدرها  ، 2519وقد قضي بأنه لما كان الدكان موضوع النزاع أنشئ في سنة   (  وكيان الميؤجر طليقياً  ، جنيهيا

ً  19فال يجوز تخفيض األجرة المتفق عليها وهي  ، من أي قيد قانوني يحدد على مقتضاه األجرة % 19وبنسيبة  2512داء مين شيهر ديسيمبر سينة إال ابتي ، جنيهيا

 ( . 2512سنة  5951دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512ديسمبر سنة  15مصر الكلية )  2512لسنة  217طبقاً للقانون رقم 

 (
1
 . 951انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 951انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . إذ األجرة لم تتغير ، لرابعوهي ال تختلف عن أجرة األساس ألماكن القسم ا  ( 
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دمـة علـى أسـاس أجـرة المثـل اقل . وإذا كان المكان المؤجر لم يكن قد سبا تأجيره ، يكـون التخفـيض بالنسـبة المتق
(" . فــأجرة اهنســاس إذن هــي أجــرة شــ ر نــوفمبر  1161عنــد العمــل بأحكــام هــذا القــانون ) أي العمــل بتشــر ع ســنة 

تكـون أقـل مـن أجـرة  1161نـوفمبر سـنة  1الواردة في العقد أو أجرة أي ش ر في السنة السـابقة علـى  1161سنة 
ي ذكرناهـا فـي تحـددي أجـرة اهنسـاس بالنسـبة إلـى أمـاكن القسـم الثالـث ش ر نوفمبر المذكور . وكل التفصيالت التـ

.  ومن ثم تكون أجـرة اهنسـاس هـي اهنجـرة الفعليـة أو أجـرة الثمـل هني شـ ر  ( 1) تنطبا هنا في أماكن القسم الرابع
ور . فإذا تكون اهنجرة فيه هي اهنجرة اهنقل في كل هذه الش  1161نوفمبر سنة  1من ش ور السنة السابقة على 

 % لنصل إلى الحد اهنقصى لألجرة .20ما حددت أجرة اهنساس على هذا النحو ، خفضت بنسبة 

جني ـًا  90هـي  1161وتطبيقًا لما تقدم ، لو ثبت أن اهنجرة الواردة في عقد اإليجار عن ش ر نوفمبر سنة 
هــي  1161فـي شـ ر مــارس سـنة  فـي الشـ ر ، وأن اهنجــرة التـي كــان يـدفع ا المسـتأجر ، أو مســتأجر آخـر قبلــه ،

جني ـًا وهـي  21جني ًا في الش ر ، كانت أجرة اهنساس هـي  24هي  1160جني ًا ، وفي ش ر ديسمبر سنة  21
% . ولـو فـرض أن المكـان كـان خاليـًا أو مشـغوال بـالمؤجر أو لـم يـتم إنشـاؤه إال 20اهنجرة اهنقل ، وتخفض بنسـبة 

. فــإذا كــان  1161اهنســاس هــي أجــرة المثــل فــي شــ ر نــوفمبر ســنة ، كانــت أجــرة  1161بعــد صــدور تشــر ع ســنة 
المكان خاليًا في بعض هذه المـدة ومـؤجرًا فـي باقي ـا ، كانـت أجـرة اهنسـاس هـي أقـل اهنجـر ن ، اهنجـرة الفعليـة فـي 

فـي أمـاكن الوقت الذي كان فيه مؤجرًا وأجرة المثل في الوقت الذي كان فيه خاليًا ، وقد تقدم بيان ذلك عنـد الكـالم 
 . ( 2) القسم الثالث

% يـــتم بحكـــم القـــانون دون حاجـــة هني إجـــراء ، منـــذ أول ديســـمبر ســـنة 20وتخفـــيض أجـــرة اهنســـاس بنســـبة 
ن كمــا هــو اهنمــر فــي التشــر عات الســابقة . فــإذا انقضــت مــدة اإليجــار ، وبقــي المســتأجر فــي العــين فامتــد 1161

، بقيت اهنجرة مخفضـة  1161كم القانون وقت صدور تشر ع سنة اإليجار بحكم القانون ، أو كان العقد ممتدًا بح
. فإذا أخلى المستأجر العين ، وأجرهـا المـؤجر لمسـتأجر جديـد ، لـم يسـتطع أن يز ـد علـى هـذه اهنجـرة المخفضـة . 

 . ( 9)  وقد سبا بيان كل هذه في صدد التشر عات السابقة

 نوات من تخفيض األجرة  : استثناء األماكن المؤجرة لمدة تزيد على عشر س -613

، كمــا اســتثنت التشــر عات الســابقة ، اهنمــاكن التــي تكــون مــؤجرة لمــدة تز ــد  1161وقــد اســتثنى تشــر ع ســن 
 . ( 1) على عشر سنوات من تخفيض اهنجرة ، لنفس اهنسباب التي سبا ذكرها في صدد التشر عات السابقة

                                                 

 (
2
 . 951انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 951انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 951وفقرة  951انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 957وفقرة  959انظر آنفاً فقرة   ( 
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ر ة طـول مـدة اإليجـار ، فـإذا انقضـت المـدة ، وبقـي فال تخفض اهنجور في هذه الحالة ، وتبقى كما هي سـا
% طـــول مـــدة االمتـــداد . وكـــذلك إذا أجـــر المـــؤجر 20المســـتأجر فـــي العـــين فامتـــد العقـــد ، خفضـــت اهنجـــرة بنســـبة 

% . أمـا إذا أجـره لمـدة 20المكان لمستأجر جديد لمدة ال تز د على عشر سنوات فإنه يجب تخفيض اهنجرة بنسبة 
ت مــرة ثانيــة ، فإنــه ال يتقيــد فــي تحديــد اهنجــرة بــأي قيــد . وقــد ســبا بيــان كــل ذلــك فــي صــدد تز ــد علــى عشــر ســنوا

 . ( 1) التشر عات السابقة

 1961نوفمبر سنة  5األماكن التي أنشئت أو تنشأ منذ  -القسم الخامس 

  1962لسنة  46القرار بالقانون رقم  -صدور تشريع جديد وهو التشريع األخيرة  -614

مــن نطــاق تطبيقــه ، كمــا رأينــا ، "المبــاني التــي يبــدأ فــي إنشــائ ا بعــد العمــل  1161تشــر ع ســنة : اســتثنى 
ال تـدخل  1161نـوفمبر سـنة  1بأحكـام هـذا القـانون" . فـيف م مـن ذلـك أن المبـاني التـي بـدأ إنشـاؤها أو سـيبدأ منـذ 

 في أماكن القسم الرابع ، ومن ثم تكون قسما جديدًا هو القسم الخامس .

 16قد فرغنا من بحث اإليجار اهنماكن جميعه قبل أن يصدر التشر ع اهنخير ، وهو القرار بقانون رقم  وكنا
 . ولذلك كتبنا عن أماكن هذا القسم الخامس ، قبل صدور هذا التشر ع ، العبارة اآلتية : 1162لسنة 

، فــإن أجــور  1161 "ولمــا كانــت أمــاكن القســم الخــامس ال يجــري علي ــا التخفــيض الــذي فرضــه تشــر ع ســنة
هــذه اهنمــاكن تبقــى حــرة ال قيــد علي ــا ، وال تخضــع إال لقــانون العــرض والطلــب . . . وال تتقيــد هــذه اهنجــور إال إذا 
صــدر تشــر ع جديــد يقيــدها ، علــى النحــو الــذي ألفنــاه فــي التشــر عات الســابقة . وهنــا يصــح التســاؤل هــل سيســتمر 

تشر ع ، يقيد التشر ع الالحـا مـا تركـه التشـر ع السـابا دون تقييـد .  المشرع على هذا الن ج من إصدار تشر ع تلو
و بدو أن الوقت قد حـان إلعـادة النظـر فـي السياسـة التشـر عية التـي اختط ـا المشـرع حتـى اليـوم فـي تحـددي أجـور 

شـرع المباني . ف ذه السياسـة قـد أصـبحت غيـر مجديـة ، ولـم تعـد تـؤتي نتـائج حاسـمة بعـد أن عـرف المـالك أن الم
 -وهــي اهنمــاكن التــي تركــت أجورهــا حــرة دون قيــد  -يتــربص ب ــم فــي كــل حــين . ومــالك أمــاكن القســم الخــامس 

يتوقعون جميعًا صدور تشر ع في المستقبل يقيد من أجور هذه اهنماكن . وهم توقعـا ل ـذا الحـدث المنتظـر يـدبرون 
بـالغون في ـا ، حتـى إذا جـاء وقـت التخفـيض أمرهم ، وكثير من م يلجأ إلى فرض أجور صور ة على المسـتأجر ن ي

خفضت هذه اهنجور الصور ة فتنزل إلى اهنجـور الحقيقيـة التـي يتقاضـون ا فعـاًل قبـل صـدور التشـر ع الـذي يفـرض 
التخفيض . وهذا هـو مصـير التشـر عات التـي ال تواجـه المشـاكل االقتصـادية إال بسـلطان القـانون دون أن تأبـه لمـا 

اكل مــن حقــائا ال يجــوز إغفال ــا . فــالواقع أن هنــاك أزمــة حقيقيــة فــي المبــاني ، والواجــب تنطــوي عليــه هــذه المشــ
تشجيع أصحاب رؤوس اهنمـوال علـى اسـتغالل أمـوال م فـي حركـة البنـاء . والواقـع كـذلك أن تـرك اهنجـور حـرة دون 

اهنجـور ارتفاعـًا فاحشـًا قيد يكون من شأه ، على اهنقل إلى مدة طو لة حتى يتوازن العرض مع الطلـب ، أن ترتفـع 
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يضيا به المستأجرون . والمشرع ، حتى اليوم ، لجـأ فـي التوفيـا مـا بـين هـذين الـواقعين المتعارضـين إلـى سياسـة 
 181$تعاقــب التشـــر عات يقيـــد الالحـــا من ـــا مـــا للـــم يقيـــد الســـابا . وإذا كانـــت هـــذه السياســـة قـــد نجحـــت فـــي أول 

ك يتوقعون ما سوف يصدر من تشر عات و أخذون أهبت م ل ا . هـذا إلـى ع دها ، ف ي اآلن اقل نجاحًا ، إذ المال
ما في توالي التشر عات مـن تعقيـد مربـك للمتعـاملين وللقضـاء نفسـه . أفـال يجـوز التفكيـر فـي مواج ـة المشـكلة مـن 

تشـــر ع أساســـ اال فتشـــجيع حركـــة البنـــاء واجـــب ال شـــك فيـــه . ولـــن يقبـــل النـــاس علـــى البنـــاء إال إذا أمنـــت تقلبـــات ال
وطمأنــت إلــى مركــز مســتقر ثابــت ، أو إال إذا اعتمــدت علــى وجــوه مــن الحيــل أشــرنا إلــى بعضــ ا . والخيــر فــي أن 
تطمئن الناس إلى مصيرها ، فيقبل أصحاب رؤوس اهنموال على استثمار أموال م في البنـاء مـا دام هـذا االسـتثمار 

مــن يســتثمر مالــه فــي البنــاء ، وتحــدد اهنجــور ال مجز ــًا و صــدر التشــر ع المقبــل علــى أســاس ضــمان ربــح معقــول ل
علــى أســاس تخفــيض اهنجــور الحاليــة ، بــل علــى أســاس نســبة مئو ــة معقولــة مــن تكــاليف اهنرض والبنــاء ال يجــوز 
للمالك أن يز د علي ا في تحديد اهنجور . و جب أن تكون هـذه النسـبة المئو ـة مجز ـة ، وأن يراعـى في ـا مـا يتكلفـه 

متنوعــة ومــن مصــروفات للصــيانة ومقابــل لالســت الك . فــإذا خلــص للمالــك بعــد كــل ذلــك ربــح  المالــك مــن ضــرائب
صاف قرب من الربح الذي يجنيه في الوجوه اهنخرى الستثمار المال ، وأمن غوائل التشر ع أن تفاجئه من آن إلى 

س علـى اسـتثمار أمـوال م آخر فتفجعه فيما اطمأن إليه من مركز مستقر ثابت ، لمـا كـان هنـاك شـك فـي إقبـال النـا
في البنـاء كمـا يسـتثمرون ا فـي الوجـوه اهنخـرى . وعنـد ذلـك تتـوافر بالتـدر ج اهنمـاكن التـي يحتـاج إلي ـا النـاس ، وال 
تكون ثمة حاجة إلصدار تشر عات تتـوالى علـى النحـو الـذي رأينـاه ، بـل يقتضـي اهنمـر إصـدار تشـر ع واحـد يحـدد 

يف التي يصح للمالك أن يقتضوها من المستأجر ن ، مع التنظيم الالزم لذلك من النسبة المئو ة القصوى من التكال
رقابــة دقيقــة علــى صــحة تقــدير التكــاليف وتوز ــع عــادل ل ــذه النســبة المئو ــة بــين أجــزاء المبنــى المختلفــة ووحداتــه 

مــدة مــن الــزمن  الســكنية . بــل إن هــذا التشــر ع نفســه قــد نصــبح فــي غيــر حاجــة إليــه إذا مــا تــوافرت اهنمــاكن بعــد
وأصــبح العــرض كافيــًا لمواج ــة الطلــب مــع االحتفــاظ بــاهنجور المعتدلــة . وعنــد ذلــك يلغــى هــذا التشــر ع ، و تــرك 

 لقانون العرض والطلب أن ينتج أثره في غير غبن على المالك وفي غير خشية على المستأجر ن" .

قبـل أن نقـدم هـذا الكتـاب  182$اه سيصـدر كتبنا هذه الكلمات ولم نكـن نتوقـع أن هـذا التشـر ع الـذي اقترحنـ
، فتمكنـــا بـــذلك أن نســـتكمل فـــي هـــذا الكتـــاب سلســـلة هـــذه  ( 1) للطبـــع . ومـــن حـــن التوفيـــا أن صـــدر هـــذا التشـــر ع

التشر عات المتعاقبة . والمقدر أن يكون هذا التشر ع هو آخر حلقة في السلسلة ، إذ هو ي دف إلـى تنظـيم العالقـة 
بين المـؤجر والمسـتأجر علـى وجـه مسـتقر دائـم ، وإلـى تشـجيع أصـحاب رؤوس اهنمـوال علـى اسـتثمار أمـوال م فـي 

مساكن التي ال يزال البلد في حاجة ملحة إلي ا . وأرفا التشـر ع بمـذكرة إيضـاحية جـاء في ـا مـا يـأتي : "أن تشييد ال
إطالق يد المالك في تحديد اإليجـارات أمـر ترتـب عليـه مغـاالة أصـحاب العمـارات فـي تقـدير اهنجـرة والتحايـل علـى 
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خفيض ، ممــا ي ـــدد العالقــة بـــين المســـتأجر القــانون بشـــتى الطــرق ، لتـــوقع م صــدور التشـــر عات التـــي تقضــي بـــالت
والمؤجر بعدم االستقرار المستمر . وتنظيما للعالقة ين المؤجر والمستأجر بصفة دائمة ، رؤى وضع تشر ع يحقا 
ذلك ، و  دف إلى تشجيع المواطنين على استثمار أموال م في البناء استثمارًا عادال ومجز ًا في نفـس الوقـت . . . 

حقا في نفس الوقت خدمة محدودي الدخل من المستأجر ن بما يضمن استقرار تلك العالقة ، و غني وإن القانون ي
 عن صدور التشر عات المتعاقبة" .

( علـــى مـــا يـــأتي : "تحـــدد  1162لســـنة  16وتـــنص المـــادة اهنولـــى مـــن هـــذا التشـــر ع ) القـــرار بالقـــانون رقـــم 
 1161لسنة  168غراض والتي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم إيجارات اهنماكن المعدة للسكنى أو لغير ذلك من اهن

ـــه ، وفقـــًا لمـــا يـــأتي : ) أ ( صـــافي فائـــدة اســـتثمار العقـــار بواقـــع  1161لســـنة  % مـــن قيمـــة اهنرض 1المشـــار إلي
 -% من قيمة المباني مقابل است الك رأس المال ومصروفات اإلصالحات والصيانة واإلدارة 9والمباني . ) ب ( 

المشـار إليـه يضـاف إلـى القيمـة اإليجار ـة المحـددة  1161لسـنة  116اة اإلعفاءات المقررة بالقانون رقـم ومع مراع
وتسري أحكـام هـذا القـانون علـى  -وفقًا لما تقدم ، ما يخص ا من الضرائب العقار ة اهنصلية واإلضافية المستحقة 

المشـار إليـه" . ف ـذه  1161لسـنة  168نون رقـم المباني التي لم تؤجر أو تشغل هنول مـرة حتـى تـار خ العمـل بالقـا
 المادة تحدد أماكن القسم الخامس واهنخير ، وتعين في الوقت ذات الحد اهنقصى هنجور هذه اهنماكن .

 تحديد أماكن القسم الخامس  -615

نـــوفمبر ســـنة  1، ول تـــم اإلنشـــاء منـــذ  1161نـــوفمبر ســـنة  1: قـــدمنا أن اهنمـــاكن التـــي بـــدأ إنشـــاؤها قبـــل 
نـوفمبر سـنة  1. و ترتـب علـى ذلـك أن اهنمـاكن التـي بـدأ إنشـاؤها منـذ  ( 1) ، تدخل في أمـاكن القسـم الرابـع 1161
تخرج من أماكن القسم الرابـع ، فتـدخل إذن فـي أمـاكن القسـم الخـامس دون شـك . ولكـن المـادة اهنولـى مـن  1161

تحدد أمـاكن القسـم الخـامس تقـول كمـا رأينـا :  التي أسلفنا ذكرها ال تكتفي بذلك ، ف ي في صدد 1162تشيع سنة 
لسـن  168بعـد العمـل بالقـانون رقـم  والتـي تنشـأ"تحدد إيجارات اهنماكن المعـدة للسـكن أو ليغـر ذلـك مـن اهنغـراض 

نوفمبر  1. ." . والتفسير المألوف لعبارة "التي تنشأ" هو "التي تم إنشاؤها" . فاهنماكن التي تم إنشاؤها منذ  1161
 1تدخل في أماكن القسم الخامس ولو بـدأ اإلنشـاء قبـل  - 1161لسنة  168تار خ العمل بالقانون رقم  - 1161

. ومعنى ذلك أن هذه اهنماكن ، وقد دخلت في أماكن القسم الرابع كما رأينا ، تدخل أيضًا في  1161نوفمبر سنة 
) حيث يدخل المكان الواحد في قسمين متعـاقبينأماكن القسم الخامس ، على النحو الذي رأيناه في اهنقسام السابقة 

2 ) . 
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وهناك فئة أخرى من اهنماكن تسري علي ا أحكام القسـم الخـامس ، إذ تقـول الفقـرة أهنخيـرة مـن المـادة اهنولـى 
كما رأينا : "وتسري أحكام هذا القانون على المباني التي لم تؤجر أو تشغل هنول  1162لسنة  16من القانون رقم 

المشـار إليـه" . فاهنمـاكن التـي تسـري علي ـا أحكـام القـانون  1161لسـنة  168تـار خ العمـل بالقـانون رقـم  مرة حتى
 هي إذن فئتان :  1162لسنة  16رقم 

 1161نــوفمبر ســنة  1، ســواء بــدأ إنشــاؤها قبــل  1161نــوفمبر  1) الفئــة اهنولــى ( أمــاكن تــم إنشــاؤها منــذ 
 1، أو بــدأ إنشــاؤها منــذ  1162القســم الخــامس عنــد صــدور تشــر ع ســنة فــدخلت فــي القســم الرابــع ثــم انتقلــت إلــى 

نـوفمبر  1فـدخلت ابتـداء فـي القسـم الخـامس . ومـن هـذه اهنمـاكن مـا يكـون قـد بـدأ إنشـاؤه قبـل  1161نوفمبر سنة 
وتـم اإلنشـاء فـي آخـر نـوفمبر  1161نـوفمبر سـنة  1بوقت طو ـل ، بحيـث يكـون اإلنشـاء قـدتم فـي ي 1161سنة 
كـــان يـــدخل فـــي القســـم الرابـــع . فـــإذا أوجـــز فـــي أول  1162، ف ـــذا المكـــان قبـــل صـــدور تشـــر ع ســـنة  1161ســـنة 

سري عليه تشر ع القسم الرابع ، وكان الحد اهنقصى هنجرته هو أجرة المثل فـي شـ ر نـوفمبر  1161ديسمبر سنة 
قسم الخامس . فيجب ، فأدخل هذا المكان في ال 1162% . ثم صدر تشر ع سنة 20مخفضة بنسبة  1161سنة 

فبراير  1علي ا ، ومنذ العمل ب ذا التشيع في  1162في هذه الحالة إعادة النظر في اهنجرة ، وتطبيا تشر ع سنة 
تقدر أجرة هذا المكان على أساس قيمة اهنرض والمباني ، ال علـى أسـاس تخفـيض أجـرة المثـل بنسـبة  1162سنة 
20. % 

، فـدخلت دون شـك فـي القسـم الرابـع وحـده ،  1161نـوفمبر سـنة  1إنشـاؤها قبـل ) الفئة الثانية ( أمـاكن تـم 
ــم تشــغل حتــى يــوم  لســنة  168تــار خ العمــل بالقــانون رقــم  1161نــوفمبر ســنة  1لكن ــا بقيــت خاليــة لــم تــؤجر ول

 1161نـوفمبر سـنة  1. ف ذا أيضًا  تسري علي ا أحكام القسم الخامس ، وعندما تـؤجر هنول مـرة فـي يـوم  1161
% حتى تار خ العمل بتشر ع 20على أساس التخفيض بنسبة  1161أو بعد ذلك تقدر أجرت ا بموجب تشر ع سنة 

تقــدر أجرت ــا علــى أســاس قيمــة اهنرض والمبــاني . أمــا لــو أوجــرت هــذه اهنمــاكن ، أو شــغلت بمالك ــا  1162ســنة 
الرابع وال يسري علي ا تشـر ع القسـم الخـامس  ، فإن ا تستقر ن ائيًا في القسم 1161نوفمبر سنة  1مثاًل ، قبل يوم 

، ومــن ثــم ال يعــاد النظــر فــي أجرت ــا ، وتبقــى هــذه اهنجــرة دائمــا هــي اهنجــرة المخفضــة التــي يفرضــ ا تشــر ع ســنة 
1161 . 

ال تقيـد بالجـدل المرفـا  181$ 1162) المالحظة اهنولى ( هي أن اهنماكن التي يسري علي ـا تشـر ع سـنة 
، فسواء وجد المكان في منطقة مدرجة فـي هـذا الجـدول أو وجـد فـي  1114لسنة  121اكن رقم بقانون إيجار اهنم

تقــدر أجرتــه علــى أســاس قيمــة اهنرض والمبــاني . و رجــع  1162منطقــة غيــر مدرجــة ، فإنــه يخضــع لتشــر ع ســنة 

                                                                                                                                                                    
وكلين الفقيرة  ، فهيذه المبياني دخليت فيي القسيم الرابيع وحيده ، أميا فيي التفسيير اآلخير . قيبدخلت في القسم الرابيع ثيم فيي القسيم الخيامس عليى التعا، الذي نقول به

فالنتيجية واحيدة فيي  . أحكيام القسيم الخيامس ، هيي وأمياكن أخيرى  مين القسيم الرابيع ، أجيرت عليهيا 2511لسينة  51األخيرة من المادة األولى مين القيانون رقيم 

 . ام القسم الخامس في كليهماإذ تخضع هذه المباني ألحك ، التفسيرين



 

71 

 

 الفهرس

 1114لسـنة  121لـم يـدمج فـي قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم  1162لسـنة  16السـبب فـي ذلـك إلـى أن القـانون رقـم 
كما أدمجت التشر عات السابقة ، وتقيـد اهنمـاكن بمنـاطا معينـة إنمـا ورد فـي هـذا القـانون اهنخيـر ، فـال يسـري هـذا 

إذ هـو قـانون مسـتقل عـن قـانون إيجـار  1162لسنة  16التقييد على اهنماكن التي تسري علي ا أحكام القانون رقم 
جة قد قصد إلي ا المشـرع أو جـاءت عرضـًا ، فلـيس هنـاك بـأس مـن اهنماكن ولم يدمج فيه . وسواء كانت هذه النتي

جميــع المنــاطا ، إذ هــو القــانون المســتقر الــذي يحــدد ن ائيــًا اهنجــور  1162لســنة  16أن تعــم أحكــام القــانون رقــم 
 القصوى لألماكن منذ تار خ العمل به .

التشر عات السابقة عليه ، من قيـد لم يستثن ، كما استثنت  1162) المالحظة الثانية ( هي أن تشر ع سنة 
الحـد اهنقصـى لألجــرة اهنمـاكن التـي تــؤجر لمـدة تز ـد علــى عشـر سـنوات . وعلــى ذلـك فاهنمـاكن التــي يسـري علي ــا 

يبقى الحد اهنقصى هنجورها محسوبًا على أساس قيمة اهنرض والبناء ، حتـى لـو أوجـر المكـان  1162تشر ع سنة 
ا ،ه تجـب مراعـاة مـا جـرت بـه العـادة مـن أن بعـض شـركات البنـاء وشـركات لمدة تز د على عشـر سـنوات . علـى 

بــأجرة يالحــظ في ــا اســترداد  -عشــر ن سـنة مــثال  0-التـأمين تشــيد مبنــى لحســاب شــخص وتـؤجره إيــاه لمــدة طو لــة 
ن هـذا رأس المال مع فائدة سـنو ة معينـة ، و صـبح المبنـى ملكـًا للمسـتأجر بعـد انقضـاء مـدة اإليجـار . وفـي رأينـا أ

العقــد يخــرج عــن نطــاق تطبيــا القــانون ، ف ــو لــيس بإيجــار محــض ، بــل هــو إيجــار مخــتلط ببيــع ، ال بــل هــو بيــع 
، ومـن ثـم  1162سمي إيجارًا . واهنجرة التي تدفع إنما هي قسط من أقساط الثمن ، فال يسري علي ـا تشـر ع سـنة 

والبنـاء التـي حـددها القـانون ، وال تخضـع الفائـدة يصح أن تكون اهنجـرة أكثـر مـن النسـبة المئو ـة مـن قيمـة اهنرض 
% . وحتــى لــو أدخلنــا هــذا العقــد فــي نطــاق تطبيــا 4هنــا إال للحــد اهنقصــى المقــرر لســعر الفائــدة بوجــه عــام وهــو 

، لوجبــت ز ــادة اهنجــرة علــى الحــد اهنقصــى الــذي فرضــه هــذا التشــر ع بمــا يقابــل الميــزة التــي  1162تشــر ع ســنة 
 انتقال ملكية العين إلى المستأجر عند انقضاء مدة اإليجار . تضمن ا العقد  وهي

 الحد األقصى ألجور أماكن القسم الخامس : -616

وقد عين القانون ، كما رأينا ، الحد اهنقصـى هنجـور أمـاكن القسـم الخـامس ، سـواء كانـت مـن الفئـة اهنولـى  
% مـن قيمـة اهنرض والمبـاني . 1ثمار العقار بواقـع صافي فائدة است -أو من الفئة الثانية ، على الوجه اآلتي : "أ

% من قيمـة المبـاني مقابـل اسـت الك رأس المـال ومصـروفات اإلصـالحات والصـيانة واإلدارة . ومـع مراعـاة 9 -ب
المشار إليه يضاف إلى القيمة اإليجار ة المحددة وفقـًا لمـا تقـدم  1161لسنة  161اإلعفاءات المقررة بالقانون رقم 

 ا مـــن الضـــرائب العقار ـــة اهنصـــلية واإلضـــافية المســـتحقة" . وقـــد حـــرص القـــانون علـــى بيـــان اهنســـاس ، مـــا يخصـــ
االقتصادي الذي بني عليه تعيين الحد اهنقصى لألجرة . فمالك المبنى ، من الناحيـة االقتصـادية ، ممـول يسـتثمر 

% ، وهـو ربـح "عـادل ومجـز فـي نفـس 1 ماله في البناء . فكفل له القانون ربحًا صـافيًا للمـال الـذي يسـتثمره بسـعر
الوقت" كما تقول المذكرة اإليضاحية للقـانون . و صـعب ، فـي الظـروف االقتصـادية الحاليـة ، اسـتثمار رأس المـال 
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على وجه مأمون مستقر فـي نـواح  أخـرى مـن النشـاط االقتصـادي بـربح أكبـر . ولمـا كـن مالـك المبنـى يواجـه أعبـاء 
، إذ عليه إصالح المبنى وصيانته ، وعليه نفقات إدارته ، وقد يستخدم بوابـًا للعمـارة  أخرى في سبيل استثمار ماله

، و ؤمن علي ا من الحر ا ، و زودها بمصعد وبآلة ترفع المياه إلى اهندوار العليا مما يسـتلزم مصـروفات للصـيانة 
ات المعروفة للمباني . وإلى جانب هذا ، و نير السلم واهنجزاء المشتركة اهنخرى من البناء ، وما إلى ذلك من النفق

، عليــه أن يخصــم نســبة مئو ــة معقولــة الســت الك المبنــى . كــل ذلــك حســب القــانون حســابه ، فأضــاف إلــى الــربح 
% من قيمـة البنـاء 9% من تكاليف اهنرض والبناء نسبة مئو ة أخرى لمواج ة هذه التكاليف هي 1الصافي بسعر 

نحو نصـف ا السـت الك المبنـى .ونحـو النصـف اآلخـر لمصـروفات اإلصـالح ، وهي نسبة معقولة يمكن تخصيص 
والصيانة واإلدارة . أما الضر بة على المبنى فال تـدخل فـي هـذا الحسـاب ، ف ـي إمـا أن تكـون قـد سـقطت عـن كـل 

مـؤجر من المالك والمستأجر ، وإما أن تكون قد بقيت كل ا أو بعض ا وفي هذه الحالة يتحمل ا المستأجرون دون ال
 ، وكل ذلك على الوجه الذي سنبينه فيما يلي :

 و بن من هذا التحليل االقتصادي أن اهنجرة تتكون من عناصر ثالثة :

% . ذلـك أن قيمـة المبـاني تـدخل فـي أوال باإلضـافة 8) العنصر اهنول ( نسبة مئو ـة مـن قيمـة المبنـى هـي 
% مــن قيمت ــا . ثــم تــدخل مبعــد ذلــك 1ك بمقــدار إلــى قيمــة اهنرض فــي حســاب الــربح الصــافي لــرأس المــال ، وذلــ

% مـــن قيمت ـــا . فيكـــون 9وحـــدها فـــي حســـاب تكـــاليف االســـت الك واإلصـــالح  والصـــيانة واإلدارة ، وذلـــك بمقـــدار 
% من قيمة المباني . ولما كانت قيمة المباني ال تقل في المألوف من اهنحـوال عـن ثالثـة أضـعاف 8مجموع ذلك 

ر من اهنحوال إلى نسـبة أكبـر ، فـإن النسـبة المئو ـة مـن قيمـة المبـاني تمثـل العنصـر قيمة اهنرض ، وتصل في كث
 اهنكبر من اهنجرة .

% والنســبة المئو ــة مــن قيمــة اهنرض ال تــدخل إال 1) العنصــر الثــاني ( نســبة مئو ــة مــن قيمــة اهنرض هــي 
الغالــب بعــد البنــاء علي ــا إلــى فــي حســاب الــربح الصــافي لــرأس المــال ، هنن اهنرض ال تســت لك ، وال تحتــاج فــي 

إصالح أو صيانة أو إدارة . ومن ثم لم تكن هناك حاجة إلدخال قيمة اهنرض إال في حساب الربح الصافي لرأس 
 % .1المال وبنسبة معقولة هي 

 - 1161لسـنة  161القـرار بالقـانون رقـم  -) العنصر الثالث ( الضر بة على المبنى . وسـنرى أن تشـر عًا 
مـن أداء الضـر بة علـى العقـارات المبنيـة والضـرائب اإلضـافية اهنخـرى المتعلقـة ب ـا ، اهنمـاكن التـي ال  صدر يعفى

يز ــد متوســط اإليجــار الشــ ري للحجــرة بالوحــدة الســكنية في ــا علــى ثالثــة جني ــات . كمــا يعفــى مــن أداء الضــر بة 
لشـ ري للحجـة بالوحـدة السـكنية في ـا علـى اهنصلية دون الضرائب اإلضافية ، اهنماكن التي يز ـد متوسـط اإليجـار ا

% مـن قيمـة المبـاني 8و حسب اإليجار على الوجـه الـذي قـدمناه أي  -ثالثة جني ات و ال يجاوز خمسة جني ات 
% من قيمة اهنرض فيكون المجموع هو اإليجار السنوي ومنه تعرف قيمة اإليجار الشـ ري وتـوزع هـذه القيمـة 1و 
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معفــى مـن الر بــة اهنصـلية والضــر بة  -ي ــا المبنـى ثــم علـى الحجــرات فـي كــل وحـدة علـى الوحـدات التــي يشـتمل عل
اإلضافية ، فال يضاف إذن على مسـتأجر هـذا المكـان مبلـغ يقابـل الضـر بة ، وتبقـى اهنجـرة مكونـة مـن العنصـر ن 

ار الشـ ري % من قيمـة اهنرض . والمكـان الـذي يز ـد متوسـط اإليجـ1% من قيمة المباني و 8السابقين وحدهما : 
للحجـــرة فيـــه علـــى ثالثـــة جني ـــات وال يز ـــد علـــى خمســـة جني ـــات يعفـــى مـــن الضـــر بة اهنصـــلية ال مـــن الضـــرائب 

% من القيمة اإليجار ة بعد 10اإلضافية ، وسنرى في ا يلي حصر هذه الضرائب اإلضافية وهي إجمااًل تقرب من 
هذا المكان ،إلى جانـب العصـر ن السـابقين % من هذه القيمة في مقابل الصيانة فيضاف على مستأجر 20خصم 
% مـن قيمـة اهنرض ، مبلـغ يعـادل الضـرائب اإلضـافية ، هنن هـذه الرائـب يـدفع ا 1% من قيمة المبـاني و 1وهما 

% 8المالك للدولة على أن يرجع ب ا على المستأجر فيضيف ا علـى اهنجـرة . ومـن ثـم يضـاف أوال إلـى عنصـر أل 
% ) مقابــل الصــيانة (  مــن 20ن الضــرائب اإلضــافية . ولتقــدير ذلــك نبــأ باســتنزال مــن قيمــة المبــاني مــا يخصــه مــ

% ، 10% وهو الذي تفرض عليه الضر بة اإلضافية بواقع نحو 1. 6% ، فيكون الباقي 8القيمة اإليجار ة وهي 
 -ول % كـان مجمـوع العنصـر اهن8%  ، إذا أضـيفت إلـى 61. 0وتكون الضر بة اإلضافية على هذا النحـو هـي 

% مـن قيمـة البـاقي . و ضـاف ثانيـًا إلـى عنصـر 61. 8بعـد اإلضـافة هـو  -وهو النسبة المئو ة من قيمة المباني 
% من قيمة اهنرض ما يخص هو أيضًا من الضرائب اإلضـافية ، وتقـدر هـذه الضـرائب علـى النحـو السـالف 1أل 

% وهـــو الـــذي 1% فيكـــون البـــاقي 1ة وهـــي % ) مقابـــل الصـــيانة ( مـــن القيمـــة اإليجار ـــ20الـــذكر ، أي باســـتنزال 
% ، إذا 10. 0% ، وتكون الضر بة اإلضافية على هذا النحو هي 10تفرض عليه الضر بة اإلضافية بواقع نحو 

 1بعـــد اإلضـــافة هـــو  -وهـــو النســـبة المئو ـــة مـــن قيمـــة اهنرض  -% كـــان مجمـــوع النصـــر الثـــاني 1أضـــيفت إلـــى 
% من 10. 1من قيمة المباني +  61. 8صى هنجرة هذا المكان هو % من قيمة اهنرض . و كون الحد اهنق10.

قيمة اهنرض ، وذلك كله على وجه التقر ب . والمكان الذي يز د متوسط اإليجار الش ري للحجـرة فيـه علـى خمسـة 
جني ـــات ال يعفـــى مـــن الر بـــة اهنصـــلية وال مـــن الضـــرائب اإلضـــافية . فيضـــاف مجمـــوع كـــل هـــذه الضـــرائب علـــى 

% إذا كان 20المكان . ولما كانت الضر بة اهنصلية تختلف باختالف اإليجار الش ري للحدة ، ف ي  مستأجر هذا
جني ات ، و  8% إذا كان اإليجار الش ري ال يز د على 90جني ات ، و  8اإليجار الش ري للحجرة ال يز د على 

% كمـا سـبا القـول 10مًا تقرب مـن % فيما زاد على ذلك ، وكانت الضرائب اإلضافية ثابتة ال تتغير وهي دائ10
، فبإضافة مجموع هذه الضرائب إلى العنصر ن السابقين على النحو الذي سلف بيان يكـون الحـد اهنقصـى هنجـور 
هذه اهنمكنة على الوجه اآلتي : أقصى ما يدفعه مسـتأجر المكـان الـذي ال يز ـد اإليجـار الشـ ري للحجـرة فيـه علـى 

اهنرض . وأقصــى مــا يدفعــه مســتأجر  181$% مــن قيمــة 20. 6لمبــاني + % مــن قيمــة ا12. 1جني ــات هــو  8
 6% مـــن قيمـــة المبـــاني + 16. 10جني ـــات هـــو  10المكـــان الـــذي ال يز ـــد اإليجـــار الشـــ ري للحجـــرة فيـــه علـــى 

 10% مــن قيمــة اهنرض . وأقصــى مــا يدفعــه مســتأجر المكــان الــذي يز ــد اإليجــار الشــ ري للحجــرة فيــه علــى 60.
% من قيمة اهنرض . وهذا كله على وجه التقر ب . وتقول المذكرة 4% من قيمة المباني + 20. 11جني ات هو 



 

74 

 

 الفهرس

فــي هـذا المعنـى مـا يــأتي : "إن  - 1162لسـنة  16القـرار بالقـانون رقـم  -اإليضـاحية للتشـر ع الـذي نحـن بصــدده 
قتضـي التميـز بـين الفـروض إعمال نـص المـادة اهنولـى مـن المشـروع وتحديـد كيفيـة تطبيق ـا وبيـان المقصـود من ـا ي

مـن المشـروع للقيمـة  1إذا اتضـح بعـد اعتمـاد لجـان التقـدير المنصـوص علي ـا فـي المـادة  -اآلتية : الفرض اهنول 
اإليجار ة المحددة وفقا للبندين ) أ ( و ) ب ( من المادة اهنولى مـن المشـروع وتوز ع ـا علـى الوحـدات السـكنية أن 

جني ـات ، أعفيـت تلـك الوحـدة السـكنية مـن الضـر بة  9بالوحـدة السـكنية ال يجـاوز متوسط اإليجار الش ري للحجرة 
لسـنة  161اهنصلية على العقارات المبنية والرائب اإلضافية المتعلقـة ب ـا إعفـاء كـامال ، عمـال بأحكـام القـانون رقـم 

قــرار التقــدير أيــة . ومــن ثــم ال تضــاف إلــى القيمــة اإليجار ــة التــي خصــت تلــك الوحــدة الســكنية بمقتضــى  1161
إذا تبـين ، بعـد تحديـد القيمـة اإليجار ـة وتوز ع ـا وفقـًا لمـا تقـدم ، أن  -ضرائب أصلية أو إضافية . الفرض الثاني 

جني ـات ، فـإن تلـك الوحـدة تعفـى مـن  1جني ـات وال يجـاوز  9متوسط اإليجار الش ري للوحـدة السـكنية يز ـد علـى 
ضــاف إلــى القيمــة اإليجار ــة التــي ســبا أن اعتمــدت ا لجــان التقــدير إال مــا الضــرائب اهنصــلية إعفــاء كــامال ، وال ي

إذا تبـين ، بعـد تحديـد القيمـة اإليجار ـة  -يخص تلك الوحـدة مـن الضـرائب اإلضـافية دون غيرهـا . الفـرض الثالـث 
،  فــال جني ــات  1وتوز ع ــا علــى وحــدات العقــار ، أن متوســط اإليجــار الشــ ري للحجــرة بالوحــدة الســكنية تجــاوز 

، و ضاف إلى القيمة اإليجار ة المعتمدة  1161لسنة  161تتمتع تلك الوحدة بأي إعفاء عمال بأحكام القانون رقم 
 ل ا ما يخص ا من الضرائب اهنصلية واإلضافية على السواء" .

تــــوزع علــــى  -% مــــن قيمــــة اهنرض 1% مــــن قيمــــة المبــــاني و 8وهــــي  -وقــــد قــــدمنا أن القيمــــة اإليجار ــــة 
ات التي يشتمل علي ا المبنى . و تولى هذا التوز ع لجنة تقدير القيمة اإليجار ة التي سيأتي بيان ا في ا يلي . الوحد

وحدات مختلفة ، ف و أدوار عليا وأدوار سفلى ، وكل دور قد يكون شقة واحدة أو  110$و تكون المبنى عادة من 
أو جراجـات . فيجـب توز ـع القيمـة اإليجار ـة علـى هـذه أكثر ، والدور اهنرضي قد يكون للسـكن وقـد يكـون دكـاكين 

 -الشقا العليا وغرف السطوح والشقا السفلى والدور اهنرضي والبـدروم والـدكاكين الجراجـات  -الوحدات المختلفة 
على أساس نسبة مساحت ا إلى المساحة الكلية ل ذه الوحدات ، ومع مراعاة ظروف وصقع كل وحـدة والغـرض مـن 

. فالـدكان ، كوحـدة مـن وحــدات  1162لسـنة  16مــن القـانون رقـم  6مـا تقـول الفقـرة الثانيـة مـن المـادة اسـتعماله" ك
المبنى ، يكون إيجاره في العادة أعلى من إيجار الحجـرة الواحـدة فـي الشـقة ، بـل مـن إيجـار الشـقة كل ـا فـي بعـض 

وقـع وعــدد اهنبـواب . وكـذلك إيجــار اهنحـوال . و ختلـف إيجـار دكــان عـن إيجـار دكـان آخــر ، بحسـب المسـاحة والم
الجراج يز د عادة على إيجار الحجرة فـي الشـقة ، و ختلـف إيجـار جـراج عـن إيجـار جـراج آخـر بحسـب المسـاحة . 
وإيجار الشقا المتوسطة في االرتفاع يكون عادة أعلى من إيجار الشقا السـفلى أو الشـقا العليـا . و ختلـف إيجـار 

اتســاع الشــقة ، وعــدد حجرات ــا ، وموقع ــا مــن الشــارع الرئيســي أو مــن شــارع شــقة عــن إيجــار شــقة أخــرى بحســب 
جانبي أو من المنور ، وعدد النوافذ ، وقوة الضوء وحسن الت و ة ، وطر قة االستغالل فالشقة التي تستغل بنسـيونًا 

للســكن الخــاص . أو مكتبــًا أو عيــادة أو نحــو ذلــك يكــون إيجارهــا فــي العــادة أعلــى مــن إيجــار الشــقة التــي تســتغل 
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و تقدم المالك للجنة التقدير "بمقترحاته عن كيفية توز ع اإليجار علـى وحـدات البنـاء" كمـا تقـول العبـارة اهنخيـرة مـن 
وهــذه المقترحــات ليســت ملزمــة للجنــة التقــدير بطبيعــة  1162لســنة  16مــن قــانون رقــم  1الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 التقدير.الحال ، ولكن للجنة تستأنس ب ا عند 

ولما كانت لجان التقدير تستغرق وقتًا في إنجاز عمل ا ، وبخاصة عند بداية تنفيذ القانون حيث يوجـد كثيـر 
من المباني في حاجة إلى التقدير في وقـت واحـد فتـراكم العمـل فـي هـذه اللجـان ، فقـد وضـع المشـرع قاعـدة حكيمـة 

وتوز عـه ، أن يـؤجر المبنـى كلـه أو بعضـه ،علـى أن يسـري وأجاز للمالك "قبل صدور قرار اللجنة بتحديـد اإليجـار 
(  1162لسـنة  16الفقرة اهنخيرة مـن القـانون رقـم  1القرار المار إليه بأثر رجعي من وقت إبرام عقد اإليجار" )  م

 . فيجــوز إذن للمالــك ، بعــد إتمــام مبنــاه وإعــداده للســكنى ، أال ينتظــر حتــى تفــرأ لجنــة التقــدير مــن عمل ــا  ، وقــد
انتظاره حتى يأتي دور المبنى . فيعمد إلى إيجار الوحدات كل ا أو بعض ا ،و عين إيجار كـل وحـدة  111$يطول 

تعيينًا مؤقتًا . فإذا أتمت لجنة التقدير عمل ا ، وعينت إيجار الوحدة عيينًا ن ائيًا ، كان هذا اإليجار هـو المعتبـر . 
يجــار ، أو رد إليــه مــا زاد عليــه . و ســتطيع المالــك أن يــذكر واســتوفى المالــك مــن المســتأجر مــا نقــص عــن هــذا اإل

 فيعقد اإليجار أن مقدار اهنجرة هو المقدار المسموح به طبقًا هنحكام القانون ، وهذا كاف  في تعيين اهنجرة .

نه وبعد أن تعين لجنة التقدير لكل وحدة من وحدات المبنى المختلفة قيمت ا اإليجار ة على النحو السالف بيا
، تكون هذه القيمة هي الحد اهنقصـى هنجـرة هـذه الوحـدة . فـال يجـوز للمالـك أن يتقاضـى مـن المسـتأجر أجـرة تز ـد 
على هذا الحد ، سواء أثناء مدة اإليجار اهنصلية أو أثناء امتداد اإليجار بحكم القانون بعد انقضاء المدة اهنصـلية 

جديد ، وجب التزام هذا الحد اهنقصى لألجـرة . و جـوز للمالـك ،  . وإذا خلت هذه الوحدة ، وأعيد تأجيرها لمستأجر
في جميع اهنحوال ، أن ينزل عن هذا الحد اهنقصى ، فيلتزم بما ارتضاه أجرة للوحدة اقل من الحد اهنقصـى طـوال 

ة إلى الحـد مدة اإليجار اهنصلية . فإذا انقضت هذه المدة ، وامتد اإليجار بحكم القانون جاز للمالك أن يرفع اهنجر 
 اهنقصى ، فإذا أراد المستأجر البقاء وجب أن يدفع الز ادة ، وإال كان عليه أن يخلى العين .

 كيفية تقدير قيمة األرض وقيمة المباني -617

بكيفية تقـدير قيمـة اهنرض وقيمـة المبـاني  1162لسنة  16: تكلفت المادتان الثانية والثالثة من القانون قم  
ولــى مــن المــادة الثانيــة علــى أن "تقــدر قيمــة اهنرض وفقــًا لــثمن الثمــل وقــت البنــاء . وتقــدر قيمــة . فنصــت الفقــرة اهن

المباني وفقًا لسعر السوق لمواد البناء وقت اإلنشاء" . فـالعبرة إذن ، بالنسـبة إلـى قيمـة اهنرض ، بـثمن المثـل وقـت 
اشترى اهنرض منذ مدة طو لة ، فارتفع ثمن مثل ـا  البناء ، ال بالثمن الحقيقي الذي دفعه المالك . فقد يكون المالك

عندما شرع في البناء ، فليس من العدل أن يحاسب على الثمن المنخفض الذي اشترى به . وقد يكون اهنمر على 
العكس من ذلك ، وانخفض ثمن الثمل ، أو يكون المالك قـد اشـترى اهنرض بـثمن أعلـى مـن ثمـن المثـل وشـرع فـي 

يكــون قــد كســب ملكيــة اهنرض بســبب غيــر البيــع كــالميراث أو الوصــية أو ال بــة أو التقــادم ، ففــي  البنــاء فــورًا ، أو
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إغفال الثمن الذي اشترى به المالك بتاتـًا ،  112$جميع هذه اهنحوال تكون العبرة بمثن المثل . على أنه ال يجوز 
فــالعبرة بســعر الســوق لمــواد البنــاء وقــت بــل يســتأنس بــه عنــد تقــدير ثمــن المثــل . أمــا بالنســبة إلــى قيمــة المبــاني ، 

اإلنشــاء ، و ضــاف إليــه بداهــة أجــرة العمــل بالســعر المــألوف و ــدخل فــي ذلــك أجــر المقــاول والم نــدس المعمــاري . 
و جوز للمالك أن يقدم للجنة التقدير الفواتير والمسـتندات التـي يثبـت ب ـا مـا كلفتـه المبـاني فعـال مـن النفقـات ، كمـا 

م ل ــا عقــد المقاولــة الــذي أبــرم بينــه وبــين المقــاول ، وتســتأنس اللجنــة بــالفواتير والمســتندات وعقــد يجــوز لــه أن يقــد
 المقاولة في تقديرها لقيمة المباني .

علــى أن القــانون قــد اشــترط ، لحســاب قيمــة اهنرض كاملــة وقيمــة المبــاني كاملــة بمــا فــي ذلــك مــن أساســات 
المالــك علــى كــل المســاحة المســموح بالبنــاء علي ــا وان يســتوفي كــل  وتوصــيالت خارجيــة للمرافــا العامــة ، أن يبنــي

االرتفاع المسموح به طبقًا للوائح والقوانين . فإذا كان البناء ال يشغل غير جزء مـن اهنرض المسـموح بالبنـاء علي ـا 
اهنرض  ، بأن كان مسموحًا للمالك أن يبني على ثلث مساحة اهنرض مثال فبني على السدس فال يحسب من قيمة

إال قيمة المقدار المخصص لمنفعة البناء فقط ، ومن ثم ال يحسب في الحالـة التـي نحـن بصـددها إال قيمـة نصـف 
ـــاء التـــام علـــى ســـدس اهنرض . و حـــدد نصـــف مســـاحة اهنرض  ـــدار المخصـــص لمنفعـــة البن اهنرض ف ـــذا هـــو المق

أو نحـو ذلـك ، حتـى يظ ـر بعالمـات  المخصصة لمنفعة البنـاء علـى هـذا النحـو بفواصـل ثابتـة ، كسـور أو أسـالك
مادية تخصيص تلك المساحة من اهنرض لمنفعة البناء ، وإال فال يحسب سوى قيمة المساحة المبني علي ا بالفعل 
وهي سدس مساحة اهنرض . وإذا كـان البنـاء علـى كـل المسـاحة المسـموح بالبنـاء علي ـا ولكـن لـم يسـتوف االرتفـاع 

قوانين ، انتقص مـن قيمـة اهنرض واهنساسـات والتوصـيالت الخارجيـة للمرافـا بنسـبة مـا المسموح به طبقًا للوائح وال
انتقص من االرتفاع المسموح به . فإذا فرضنا أرضًا مسموحًا أن يبني على ثلث ـا ، وأن يرتفـع بالبنـاء ثمانيـة أدوار 

هنرض وارتفــاع بالبنــاء أي بمقــدار عــرض الشــارع مــرة ونصــًف بحســب لــوائح التنظــيم ، فبنــي المالــك علــى ســدس ا
أربعــة أدوار فقـــط ، فــإن قيمـــة اهنرض وقيمــة المبـــاني تنــتقص علـــى الوجــه اآلتـــي : تنــتقص قيمـــة اهنرض أوال إلـــى 
النصــف ، هننــه يكفــي تخصــيص نصــف اهنرض لمنفعــة البنــاء القــائم علــى سدســ ا ، و حــدد هــذا النصــف بفواصــل 

المالـك  119$رتفـاع بالبنـاء في ـا إلـى ثمانيـة أدوار ولـم يبـين ثابتة ، ثـم لمـا كانـت المسـاحة المبنـي علي ـا يجـوز اال
غيــر أربعــة ، ف ــو لــم يســتنفد مــن اهنرض إال نصــف طاقت ــا مــن حيــث ارتفــاع البنــاء ، كمــا لــم يســتنفد إال نصــف 
طاقت ا من حيث اتساع رقعته . ومن ثم ال يحسب مـن قيمـة اهنرض إال نصـف النصـف ، وتقـدر اهنرض فـي هـذه 

قيمت ا . وتحسب قيمة مباني اهندوار اهنربعة ، إال انه فيمـا يتعلـا باهنساسـات وبالتوصـيالت الخارجيـة  الحالة بربع
ال يحســب إال نصــف قيمت ــا ، إذ أنــه يمكــن اســتخدام ا  -كتوصــيالت المجــاري والميــاه والنــور  -للمرافــا العامــة 

اهندوار إال بمقـدار النصـف . ونـرى مـن ذلـك أن لثمانية أدوار بدال من أربعة فال يستفيد من ا المسـتأجرون لألربعـة 
المشــرع هــدف ب ــذه القواعــد إلــى غرضــين : ) الغــرض اهنول ( أن ينصــف المســتأجر ، فــال يحســب عليــه قيمــة ال 
ينتفع ب ا . ف ـو ال يحسـب عليـه فـي المثـل المتقـدم إال ربـع قيمـة اهنرض وإال نصـف قيمـة اهنساسـات والتوصـيالت 
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عليه كـل قيمـة اهنرض وكـل قيمـة اهنساسـات والتوصـيالت الخارجيـة ، لكـان فيمـا حسـبه  الخارجية . ولو انه حسب
قيمة ال ينتفع ب ا . ثم لو أن المالك استكمل اهندوار الثمانية ، لوجبت إعادة تقدير إيجار اهندوار اهنربعة اهنولـى ، 

ية ثمانية أدوار بـدال مـن أربعـة . وهننقص هذا اإليجار بعد أن يتحمل قيمة اهنرض واهنساسات والتوصيالت الخارج
فأراد المشرع إنصاف المستأجر من ج ة ، وتثبيت تقدير اإليجار من ج ة أخرى فـال يتغيـر هـذا التقـدير مـن وقـت 
آلخر بحسب ما يستحدثه المالك من أدوار جديـدة . ) الغـرض الثـاني ( أن يسـتحث المالـك علـى اسـتكمال المبـاني 

احة المســموح لــه ب ــا و رتفــع بالبنــاء كــل االرتفــاع المســموح لــه بــه ، حتــى يســتطيع الناقصــة ، فيبنــي علــى كــل المســ
حســاب كامــل قيمــة اهنرض وكامــل قيمــة اهنساســات والتوصــيالت الخارجيــة وتــدخل كــل هــذه القــيم فــي رأس المــال 

 البالد .المستثمر بعد أن كانت خارجة عنه . وفي هذا تشجيع لحركة البناء ، حتى تنشط النشاط الذي تتطلبه 

ومع ذلك فقد جعل القـانون ل ـذه القواعـد اسـتثنائين : ) أوال ( أبـاح فـي بعـض المنـاطا فـي حالـة البنـاء علـى 
كــل المســاحة المســموح ب ــا مــع عــدم االرتفــاع بالبنــاء االرتفــاع المســموح بــه ، أن تحســب قيمــة اهنرض واهنساســات 

حسبما تراه لجان التقدير والمراجعة التي سيأتي بيان ـا . والتوصيالت الخارجية بنسبة أكبر بما يتفا وصقع الموقع 
فــإذا فرضــنا أرضــًا فــي شــارع تجــاري رئيســي ، وكــان مســموحًا للمالــك أن يبنــي علي ــا كل ــا ففعــل ذلــك ، وأن يرتفــع 

الموقــع وارتفــاع اهنجــور فيــه ، أن تحســب لــه  111$بالبنــاء عشــرة أدوار فلــم يبنــي إال خمســة ، جــاز ، نظــرا لصــقع 
ة أربــاع قيمــة اهنرض واهنساســات والتوصــيالت الخارجيــة بــدال مــن النصــف . ) ثانيــا ( إذا كــان المبنــى مســكنًا ثالثــ

مســتقاًل ولــيس عمــارة تشــتمل علــى عــدة مســاكن ، أو كــان ذا صــبغة خاصــة كــالفيالت ، فــإن المفــروض فــي هــذه 
ى المسـتقل هــو منــزل أعــد ليكــون ســكنًا المبـاني أن ــا أعــدت لتكــون علــى الحالـة التــي أنشــئت ب ــا دون ز ــادة . فــالمبن

هنسرة واحدة تستأجره "من بابه" كما جرت بـذلك لغـة العامـة ، وأغلـب المبـاني القديمـة التـي كـان يسـكن ا عليـة القـوم 
كانت على هذا النمط . والفيال أعدت ، بما تقوم عليه من أرض ومـا يحيط ـا مـن حـدائا ، لتكـون سـكنًا ذا صـبغة 

ن يز د المالك فـي المبنـى المسـتقل أو فـي الفـيال ،  ال فـي رقعـة البنـاء وال فـي ارتفاعـه . ومـن خاصة . وال ينتظر أ
ثم يحسب كامل قيمة اهنرض واهنساسات والتوصيالت الخارجية ، أيا كانت المساحة المبنية وأيا كان ارتفاع البناء 

ثال إلـى عمـارة ذا مسـاكن متعـددة ، فعنـد . فإذا غيـر المالـك فـي وضـع المبنـى المسـتقل أو الفـيال ، فحـول المبنـى مـ
 ذلك يعاد تقدير اهنرض واهنساسات والتوصيالت الخارجية بما يتناسب مع الوضع الجديد .

علــى  1162ســنة  16وهــذه القواعــد التــي أســلفناها نجــدها جميعــًا مقــدرة فــي المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم 
مثل وقت البناء ، وتقدر قيمة المباني وفقًا لسعر السوق لمـواد البنـاء الوجه اآلتي : "تقدر قيمة اهنرض وفقًا لثمن ال

وتحسـب كامـل قيمـة اهنرض والمبـاني واهنساسـات والتوصـيالت الخارجيـة للمرافـا العامـة فـي حالـة  -وقت اإلنشاء 
ضـة علـى المنطقـة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء علي ا واستيفاء االرتفاع المسموح به طبقًا للقيود المفرو 

أمـا فـي حالـة البنـاء علـى كـل المسـاحة المسـموح بالبنـاء  -وأحكام قوانين تنظيم البناء وغيرهـا مـن اللـوائح والقـوانين 
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علي ا مع عدم استكمال البناء إلى الحد اهنقصى المسموح به فتحسب كل قيمة المباني المنشأة ، كما تحسب قيمـة 
يـة للمرافـا بنسـبة مـا يقـام فعـال مـن أدوار إلـى العـدد الكلـي لـألدوار الكاملـة اهنرض واهنساسات والتوصيالت الخارج

و جوز في بعض المناطا تعديل هذه النسبة بما يتفا وصقع الموقـع  -التي تسمح ب ا قيود االرتفاع المشار إلي ا 
بناء ال يشغل غير جزء وإذا كان ال -، وذلك حسبما تراه لجان التقدير والمراجعة المنصوص علي ا في هذا القانون 

من اهنرض المسموح بالبناء علي ا ، فال يحتسب في تقدير اإليجار من قيمة اهنرض إال بالقدر المخصص لمنفعـة 
تحديد هذا القدر بفواصـل ثابتـة ، وإال فـال تحتسـب سـوى المسـاحة المبنـي علي ـا بالفعـل  111$البناء فقط ، بشرط 

اني ذات الصــبغة الخاصــة كــالفيالت فيؤخــذ فــي االعتبــار عنــد تحديــد قيمــة وفــي حالــة المســاكن المســتقلة أو المبــ -
قيمة اهنرض واهنساسات والتوصيالت الخارجية للمرافا بأكمل ا ،  -عالوة على قيمة المباني  -إيجار هذه اهنبنية 

الـذي بنـي وبصرف النظر عن الحد اهنقصى المسـموح بـه الرتفـاع البنـاء . علـى أنـه إذا جـد أي تغييـر فـي الوضـع 
 التقدير على أساسه ، فيعاد التقدير وفقًا للوضع الجديد" .

ونفرض اآلن ، بعد ما قدمناه ، أن المالك بني على كل المساحة المسموح به ، وارتفع بالبناء ثالثـة أدوار ، 
ــم تــبن علــى فــرض أن المســموح بــه ســتة أدوار . ففــي هــذه الحالــة ، وفقــًا للقوا  عــد التــي وقيــت أدوار ثالثــة أخــرى ل

قــدمناها ، يحســب لــه نصــف قيمــة اهنرض واهنساســات والتوصــيالت الخارجيــة . فــإذا علــي  البنــاء دورًا واحــدًا بعــد 
انقضاء سنتين مثال على تمام إنشاء اهندوار الثالثة أهنولى ، فإن إيجار هذا الدور الجديد يحـس علـى أسـاس قيمـة 

لخارجية ، وسـدس قيمـة اهنرض بحسـب تقـديرها اهنول دون أن مبانيه كل ا ، وسدس قيمة اهنساسات والتوصيالت ا
يعـاد التقــدير ولـو تحســن صـقع اهنرض . فــإذا بنـي الــدور ن اهنخيـر ن بعــد انقضـاء خمســة سـنوات علــى اهنقـل علــى 
تمام إنشاء اهندوار الثالثة أهنولـى ، فـإن إيجـار هـذين الـدور ن الجديـدين يحسـب علـى أسـاس قيمـة مباني مـا كل ـا ، 

قمة اهنساسات والتوصيالت الخارجيـة ، وثلـث قيمـة اهنرض ولكـن بعـد أن يعـاد تقـدير هـذه القيمـة دون التـزام وثلث 
بالتقــدير اهنول . وكــذلك الحكــم لــو بنــي الــدور الرابــع أو الــدور ن اهنخيــر ن قبــل انقضــاء خمــس ســنوات علــى إتمــام 

بســبب المنــافع العامــة يســتوجب فــرض ضــر بة  إنشــاء اهندوار الثالثــة اهنولــى ولكــن بعــد أن طــرأ علــى العقــار تحســن
وهــي تفــرض نصــف قيمــة هــذا التحســين الناشــئ مــن القيــام  1111لســنة  222ًا هنحكــام القــانون رقــم 1عليــه وفــا

بأعمال المنافع العامة ضر بة فـي مقابلـه . فـاهنرض إذن تبقـى علـى تقـديرها اهنول ، وهـذا ممـا يسـاعد علـى تثبيـت 
( إذا انقضــت خمــس ســنوات علــى  1، وال يعــاد التقــدير إال فــي إحــدى حــالتين : )  أثمــان اهنرض وعــدم ارتفاع ــا

اهنقـل مــن وقـت إتمــام إنشــاء المبـاني اهنصــلية . وف هـذه الحالــة يعــاد التقـدير الحتمــال أن يكـون صــقع اهنرض قــد 
د انقضــاء خمــس تحســن أو ســاء ، وال يعــاد التقــدير قبــل انقضــاء هــذه المــدة إذ ال يؤبــه لتغيــر حالــة الصــقع إال بعــ

ذلك إذا بني المالك ، في الفرض الذي قدمناه ، الدور الرابع  116$سنوات على اهنقل من التقدير السابا . وعلى 
بعــد انقضــاء خمــس ســنوات مــن إنشــاء اهندوار الثالثــة اهنولــى ، أعيــد تقــدير اهنرض ثانيــة لتقــدير إيجــار هــذا الــدور 

التي يبقى التقدير اهنول إليجارها ثابتًا ال يتغيـر . فـإذا بنـي المالـك الـدور ن الرابع وحده دون اهندوار الثالثة اهنولى 
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اهنخيـر ن بعــد انقضـاء خمــس سـنوات علــى إنشـاء الــدور الرابـع . أعيــد تقـدير اهنرض مــرة ثالثـة لتقــدير إيجـار هــذين 
( إذا لـــم  2ًا ال يتغيـــر . ) الـــدور ن اهنخيـــر ن دون اهندوار اهنربعـــة اهنولـــى التـــي يبقـــى التقـــدير اهنول إليجارهـــا ثابتـــ

تــنقض خمــس ســنوات مــن وقــت تمــام إنشــاء المبــاني اهنصــلية ولكــن طــرأ علــى صــقع اهنرض تحســين بســبب إجــراء 
. وفـي  1111لسنة  222أعمال من المنافع العامة يستوجب فرض ضر بة على اهنرض طبقًا هنحكام القانون رقم 

ة تتم يعـد طـروء التحسـين وال يتـأثر مـن ارتفـاع قيمـة اهنرض بسـبب هذه الحالة يعاد تقدير اهنرض بمناسبة أية تعلي
التحسين إال اهندوار التي تستحدث بعده ، أما اهندوار التي قدر إيجارها قبل التحسين فيبقى إيجارها  ثابتًا ال يتغير 

 بالرغم من تحسين صقع اهنرض .

علـى الوجـه اآلتـي : "يعـاد تقـدير قيمـة  1162لسـنة  16وهذه اهنحكام قررت ـا المـادة الثالثـة مـن القـانون رقـم 
اهنرض عند تحديد اإليجار في حالة تعلية البناء ، وذلك إذا تمت التعلية بعد خمـس سـنوات علـى اهنقـل مـن تـار خ 

 1111لسـنة  222إنشاء المباني اهنصلية ، أو في حالة مـا إذا طـرأ علـى العقـار مـا يسـتوجب تطبيـا القـانون رقـم 
 ي هذه اهنحوال تكون إعادة تقدير قيمة اهنرض بقصد تحديد إيجار المباني المستجدة فقط" .المشار إليه . وف

 الهيئات التي تقوم بتقدير قيمة األرض قيمة والمباني وتوزيع مجموع القيمتين على الوحدات المختلفة للمبنى :  -618

اني وبتوز ــع مجموعــة القيمتــين علــى وقــد قــدمنا أن هنــاك لجانــًا إدار ــة تقــوم بتقــدير قيمــة اهنرض وقيمــة المبــ
الوحــدات المخلفــة للمبنــى . وهــذه اللجــان هــي نفــس اللجــان اإلدار ــة التــي تتــولى تقــدير القيمــة اإليجار ــة للعقــارات 
المبنيــة لتكــون أساســًا لفــرض الضــر بة علــى هــذه العقــارات ، بعــد تعــديل فــي تشــكيل ا ســنذكره فيمــا يلــي .ونــورد أوال 

الخاص بالضر بة على العقارات المبنية وهو يبـين كيفيـة تشـكيل  1111لسنة  16انون رقم من الق 19نص المادة 
رقـم  114$اللجان اإلدار ة التي تتولى تقدير القيمة اإليجار ة لحساب الضر بة ، و جرى النص ) المعدل بالقـانون 

نة أو محافظة لجان مكونة من ( على الوجه اآلتي : "يتولى تقدير القيمة اإليجار ة في كل مدي 1111لسنة  111
أربعة أعضاء ، اثنان من م من موظفي الحكومة أو من موظفي المجلس البلـدي متـى كـان ل ـذا المجلـس حـا ربـط 
وتحصيل الضـر بة وتكـون الر اسـة هنحـدهما ، واثنـان مـن بـين مـالكي العقـارات المبنيـة بالمدينـة أو القسـم أو البنـدر 

سـنو ًا وز ـر الماليـة واالقتصـاد أو وز ـر الشـؤون البلديـة والقرو ـة كـل فيمـا يخصـه أو التي يـتم في ـا التقـدير يعين مـا 
من ينيبه عنه في ذلك . وإذا امتنع أحد العضو ن المعينين من المالك عن الحضور ثالث مرات متوالية مـن غيـر 

هني سـبب ، عـين فيــه  عـذر تقبلـه اللجنـة ، اعتبـر مسـتقيال . وعنـد خلـو مركــز احـد اهنعضـاء مـن المـالك المعينـين
وز ر المالية واالقتصاد أو من ينيبه عنه وذلك للمدة الباقية أحد المالك ممن تتوافر فيه الشروط . و شـترط لصـحة 
انعقاد اللجنة حضور ثالثة من أعضائ ا ، وتصدر قرارات ا باهنغلبية المطلقة وعند التساوي يرجع الرأي الذي يؤ ده 

( الذي نحن بصدده فنص فـي الفقـرة اهنولـى  1162لسنة  16) القانون رقم  1162 الرئيس" . ثم جاء تشر ع سنة
مـن القـانون رقـم  19منه على أن "تختص لجان تقدير القيمة اإليجار ـة المنصـوص علي ـا فـي المـادة  1من المادة 
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ت ، علــى أن المشــار إليــه بتحديــد إيجــار المبــاني الخاضــعة ل ــذا القــانون وتوز ع ــا علــى الوحــدا 1111لســنة  16
يعدل تشكيل ا بأن يضم إلى عضو ت ا اثنان من م ندسي اإلدارات ال ندسية المحلية بالمحافظة يصـدر باختيارهمـا 
قــرار مــن المحــافظ ، وتكــون رئاســة اللجنــة للموظــف اهنعلــى درجــة مــن اهنعضــاء أو اهنقــدم عنــد تســاوي الدرجــة" . 

الوارد في المادة سالفة الذكر ، تتألف من ستة أعضـاء ، اثنـين  فلجنة التقدير إذن ، بعد تعديل تشكيل ا على النحو
من موظفي الحكومة أو المجلس البلدي ، واثنين من المالك ، واثنين من الم ندسين . و بدو ، بعد هـذا التعـديل ، 
رة أنــه يشــترط لصــحة انعقــاد اللجنــة حضــور أربعــة مــن أعضــائ ا حتــى تتــوافر اهنغلبيــة المطلقــة التــي كانــت متــواف

ســالفة الــذكر فتقــول : "و جــب  1بحضــور ثالثــة أعضــاء فــي التشــكيل اهنصــلي . وتمضــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
على مالك العقار قبيل إعداده لالستعمال أن يخطر اللجنة التي يقع في دائرت ـا العقـار بـذلك لتقـوم بتحديـد اإليجـار 

ثبتة لقيمة اهنرض والمباني لتستعين ب ـا اللجنـة عنـد التقر ـر ، وتوز عه ، وللمالك أن يقدم إلى اللجنة المستندات الم
 كما له أن يتقدم إلي ا بمقترحاته عن كيفية توز ع اإليجار على وحدات البناء" .

ومتى تمت اللجنة عمل ا وقدرت اإليجار طبقًا لألسس المتقدم ذكرها ، أخطـر المالـك بقرارهـا فـي هـذا الشـأن 
ات المبنــى إن كانــت الوحــدة مــؤجرة وقــت صــدور القــرار . و كــون إخطــار كلمــن هــو ومســتأجر كــل وحــدة مــن وحــد

 16من القانون ) رقـم  1المالك والمستأجر بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . وتنص الفقرة اهنولى من المادة 
ـــدير أمـــام مجلـــس المراجعـــة 1162لســـنة  ـــة التق ـــتظلم مـــن قـــرار لجن ـــك أو المســـتأجر أن ي ـــه "يجـــوز للمال ـــى أن  ( عل

المشــار إليــه ، علــى أن يعــدل تشــكيله بحيــث  1111لســنة  16مــن القــانون رقــم  16المنصــوص عليــه فــي المــادة 
يكــون برئاســة قــاض يندبــه رئـــيس المحكمــة االبتدائيــة بــدائرة المحافظــة ، و ضـــم إلــى عضــو ة المجلــس اثنــان مـــن 

محـافظ" . وهـذا  مـا تـنص عليـه المـادة م ندسي اإلدارات ال ندسية المحلية بالمحافظـة يصـدر بتعيين مـا قـرار مـن ال
، الخـاص بالضـر بة علـى العقـارات المبنيـة ، فيمـا يتعلـا بالتشـكيل اهنصـلي  1111لسـنة  16من القانون رقم  16

لمجلس المراجعة : "يشكل في كل مدير ة أو محافظة أو مجلس مراجعة يؤلـف مـن ثالثـة مـن مـوظفي الحكومـة أو 
ن ل ذا المجلس حا ربط  وتحصيل الضر بة يعين م وز ر المالية واالقتصاد أو من موظفي المجلس البلدي متى كا

وز ـر الشـؤون البلــدة والقرو ـة كــل فيمـا يخصـه أو مــن ينيبـه كــل من مـا عنــه فـي ذلـك ، ومــن ثالثـة مــن كبـار مــالك 
قتصــاد أو وز ــر المبــاني بالمدينــة أو البلــد الــذي ينظــر المجلــس فــي التظلمــات الخاصــة بــه يعيــن م وز ــر الماليــة واال

الشــؤون البلديــة والقرو ــة كــل فيمــا يخصــه أو مــن ينيبــه كــل من مــا عنــه لمــدة ســنتين . وتكــون الرئاســة لعضــو مــن 
الموظفين . وإذا امتنع أحد اهنعضاء المعينين مـن المـالك عـن الحضـور ثـالث مـرات متواليـة مـن غيـر عـذر يقبلـه 

عضـــاء مـــن المــالك المعينـــين هني ســـبب ، عــين فيـــه وز ـــر المجلــس ، اعتبـــر مســـتقيال ، وعنــد خلـــو مركـــز أحــد اهن
المالية واالقتصاد أو وز ر الشـئون البلديـة والقرو ـة كـل فيمـا يخصـه أو مـن ينيبـه كـل من مـا عنـه فـي ذاك ، وذلـك 
للمـدة الباقيــة ، احـد المــالك ممــن تتـوافر فــي م الشــروط المنصـوص علي ــا فـي الفقــرة اهنولــى . وال يجـوز الجمــع بــين 

على أنـه "يشـترط  1111لسنة  16من القانون رقم  18لجنة التقدير ومجلس المراجعة" . . وتنص المادة  عضو ة



 

81 

 

 الفهرس

لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة من أعضائه ، وتصدر قراراته باهنغلبية المطلقـة ، وعنـد التسـاوي يرجـع الـرأي 
ليكــون رئيســًا للمجلــس  111$ة قــاض الــذي يؤ ــده الــرئيس" . و بــدو ، بعــد تعــديل تشــكيل مجلــس المراجعــة بإضــاف

وعضــو ن جديــدين مــن الم ندســين ، أنــه يشــترط لصــحة انعقــاد المجلــس حضــور خمســة مــن أعضــائه حتــى تتــوافر 
اهنغلبية المطلقة التي كانت متوافرة بحضـور أربعـة أعضـاء فـي التشـكيل اهنصـلي . والـتظلم الـذي يرفـع مـن المالـك 

لمبنى ، فقد يتظلم المالك من أن لجنة التقدير لم تعتد كما ينبغي بالمستندات أو المستأجر قد يتعلا بتقدير إيجار ا
التي قدم ا ل ا دالة على مقدار تكاليف البناء أو ثمن اهنرض فنزلت في التقدير عن حقيقته ، وقد يتظلم المستأجر 

مـة اهنساسـات والتوصـيالت من أن لجنة التقدير بالغت في التقدير أو خالفت القانون في إدخال قيمـة اهنرض أو قي
الخارجيــة بنســبة أكبــر ممــا نــص عليــه القــانون ، وقــد يتعلــا الــتظلم بتوز ــع مجمــوع اإليجــار علــى وحــدات المبنــى 
المختلفة ، فيشكو المستأجر من أن التوز ـع غيـر عـادل بالنسـبة إلـى الوحـدة التـي يسـتأجرها ، أو يشـكو المالـك مـن 

يجارهــا ، ومصــلحته فــي ذلــك تظ ــر عنــد إعــادة تــأجير هــذه الوحــدة أو عنــد وحــدة معينــة بالغــت اللجنــة فــي تقــدير إ
تأجيرهـا إذا كانــت خاليــة وقــت التقــدير فقــد يتعــذر عليــه أن يجـد ل ــا مســتأجرًا ب ــذا اإليجــار المبــالغ فيــه . وال يترتــب 

 فيؤ ده أو يعدله .على التظلم من قرار التقدير وقف تنفيذ هذا القرار ، بل ينفذ حتى يصدر قرار مجلس المراجعة 

و جـب تقـديم الــتظلم إلـى مجلـس المراجعــة خـالل ســتين يومـًا ، تسـري بالنســبة إلـى المالـك مــن تـار خ إخطــاره 
بقــرار اللجنــة بالكتــاب المســجل المصــحوب بعلــم الوصــول ، وبالنســبة إلــى المســتأجر إذا كــان موجــودا وقــت صــدور 

ل ، فـإذا كانـت الوحـدة التـي قـدر إيجارهـا خاليـة وقـت التقـدير القرار من تار خ إخطاره بالكتاب المسجل بعلم الوصو 
جــاز للشــخص الــذي يســتأجرها بعــد ذلــك أن يــتظلم مــن قــرار لجنــة التقــدير خــالل ســتين يومــًا مــن تــار خ إبــرام عقــد 
اإليجار حيث يعلم في هـذا التـار خ باإليجـار المقـدر للوحـدة . وقـرارات مجلـس المراجعـة غيـر قابلـة هني طر ـا مـن 

ق الطعن ، فال يجوز الطعن في ا أمام القضـاء اإلداري ، كمـا ال يجـوز طلـب إعـادة النظـر في ـا أمـام القضـاء . طر 
وإذا أصبح تقدير إيجار الوحدة ن ائيًا ، إما بصدور قرار مجلس المراجعة وإمـا بفـوات ميعـاد الطعـن فـي قـرار لجنـة 

الحـا للمسـتأجر الـذي كـان يحـا لـه الـتظلم المنازعـة  التقدير دون أن يطعن في هذا القرار ، لم يجز هني مسـتأجر
مـن القـانون )  1و  9و  1/2في هذا التقدير ، بل يسري التقدير الن ائي على كل مستأجر الحا . وتنص المـادة 

( على هذه اهنحكام إذ تقول : "و جـب تقـديم الـتظلم إلـى المجلـس خـالل سـتين يومـًا ، تسـري  1162لسنة  16رقم 
لك من تار خ إخطاره بقرار اللجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وبالنسبة للمستأجر من تار خ بالنسبة للما

و كـون قـرار المجلـس غيـر  -إخطاره على النحو السابا أو مـن تـار خ إبـرام عقـد اإليجـار بالنسـبة للمسـتأجر اهنول 
وال يجـــوز هني  -قـــف تنفيـــذها قابـــل هني طر ـــا مـــن طـــرق الطعـــن ، وال يترتـــب علـــى الطعـــن فـــي قـــرارات اللجـــان و 

مــن نفــس القــانون  6مســتأجر آخــر المنازعــة فــي أجــرة الوحــدة الســكنية متــى صــار تحديــدها ن ائيــا" . وتــنص المــادة 
أعمال ا فيما يتعلا بتنفيذ أحكـام هـذا القـانون ،  1و  1على أن "تباشر اللجان والمجالس المشار إلي ا في المادتين 

وتقـــوم هـــذه اللجـــان بتوز ـــع القـــيم  -يصـــدر ب ـــا قـــرار مـــن وز ـــر اإلســـكان والمرافـــا  وفقـــا للشـــروط واهنوضـــاع التـــي
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المحسوبة وفقًا للمادتين الثانية والثالثة ، على وحدات المبنـى المختلفـة ، علـى أسـاس نسـبة مسـاحت ا إلـى المسـاحة 
 ا بيان ذلك .الكلية ل ذه الوحدات ، ومع مراعاة ظروف وصقع كل وحدة والغرض من استعماله" . وقد سب

، كالمنازعـات التـي تنشـأ عـن  1162و بقى أن نشير إلى أن المنازعـات التـي تنشـأ عـن تطبيـا تشـر ع سـنة 
تطبيا التشر ع القاضي باإلعفاء من الضرائب الستنزال ا من اهنجرة فيما سنرى ، ال تعتبـر منازعـات إيجار ـة ، مـا 

 -اس قيمة اهنرض والمباني وتشر ع اإلعفاء من الضـرائب تشر ع تقدير اإليجار على أس -دام كل من التشر عين 
، واقتصـر اهنمـر فـي التشـر ع اهنول علـى مجـرد اإلشـارة  1114لسـنة  121لم يدمج في قانون إيجار اهنماكن رقم 

 إلى هذا القانون اهنخير في ديباجة التشر ع . ومن ثم ال تقدم هذه المنازعـات إلـى دوائـر اإليجـارات ، وال تتبـع في ـا
اإلجــراءات المبســطة المرســومة للمنازعــات اإليجار ــة ، و كــون الحكــم في ــا قــابال للطعــن بــالطرق المقــررة فــي قــانون 

، لتوحــدت اإلجــراءات بالنســبة إلــى جميــع  1114لســنة  121المرافعــات . ولــو انــدمج التشــر عات فــي القــانون رقــم 
ب فــي تشــر عات صــدرت كل ــا فــي شــأن واحــد . وقــد المنازعــات المتعلقــة بإيجــار اهنمــاكن ، ولتحقــا التنســيا الواجــ

يخفــف مــن اهنثــر المترتــب علــى عــدم إدمــاج تشــر ع تقــدير اإليجــار علــى أســاس قيمــة اهنرض والمبــاني أن تقــدير 
تتكفــل بــه لجــان التقــدير ومجــالس المراجعــة ، و صــدر فيــه قــرار مــن مجلــس    1001$اإليجــار فــي هــذا التشــر ع 

فتقل بذلك المنازعات التي ترفع أمام القضاء في هذا الشأن . ولكن يمكن مع هذا  المراجعة غير قابل هني طعن .
أن نتصور قيام منازعات تقتضي تطبيا هذا التشر ع اهنخيرة ، كمنازعـة تتعلـا بمـا إذا كـان المكـان المـؤجر يـدخل 

 في اهنماكن التي تخضع ل ذا التشر ع ، وعند ذلك تتضح مضار عدم التنسيا .

( نـــص يعاقـــب المـــؤجر الـــذي يخـــالف أحكـــام ن  1162لســـنة  16م نصـــوص القـــانون ) رقـــم هـــاذ وفـــي ختـــا
مـن هـذا القـانون بـان "يعاقـب المــؤجر الـذي يخـالف قـرار تحديـد اإليجـار وتوز عـه بـالحبس مــدة ال  4فتقضـي المـادة 

 تز د على ثالثة أش ر وبغرامة ال تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين" .

 تقسيم األماكن بحسب مقدار أجورها -  2

:  لــم يكتــف المشــرع بتخفــيض أجــور المبــاني وتعيــين حــد أقصــى ل ــذه اهنجــور علــى  أقسصصام ثالثصصة -619
درجات تتفاوت بحسب تار خ إنشاء المباني ، بل عمد أخيرًا إلى نوع مبتكر في تخفيض اهنجور يضاف إلى النـوع 

شـائ ا كمـا كــان التقليـدي السـابا . وفـي هـذا النـوع الجديـد مـن التخفـيض قسـم المشـرع المبـاني ، ال بحسـب تـار خ إن
يفعل من قبل ، بـل بحسـب مقـدار أجورهـا . وجعـل عـبء هـذا التخفـيض الجديـد ، ال علـى عـاتا المـالك كمـا كـان 
يفعــل مــن قبــل ، بــل علــى عــاتا الدولــة تتحملــه الخز نــة العامــة فــي صــورة إعفــاء المــالك مــن الضــرائب فــي مقابــل 

 تخفيض اهنجرة بما يعادل هذا اإلعفاء .
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) ونشـر فـي الجر ـدة  1161نـوفمبر سـنة  2فـي  1161لسـنة  161القرار بالقانون رقم  فصدر ل ذا الغرض
من القانون ( . وتنص  6) م  1162( ، و عمل به اعتبارا من أول يناير سنة  1161نوفمبر سنة  1الرسمية في 

 المادة اهنولى منه على ما يأتي : 

اإلضافية اهنخـرى المتعلقـة ب ـا ، المسـاكن التـي ال  "تعفى من أداء الضر بة على العقارات المبنية والضرائب
 تز د متوسط اإليجار الش ري للحجرة بالوحدة السكنية في ا على ثالث جني ات" .

الشـ ري للحجـرة بالوحــدة  1002$"كمـا تعفـى مـن أداء الضـر بة وحـدها المسـاكن التـي يز ـد متوسـط اإليجـار 
 جني ات" . السكنية في ا على ثالث جني ات وال يجاوز خمسة

"وعلــى المالــك فــي كلتــا الحــالتين أن يخفــض قيمــة اإليجــار للســاكن بمــا يعــادل مــا خــص الوحــدة الســكنية مــن 
 اإلعفاء" .

ـــاني المنشـــأة أصـــال  ـــى المب ـــاء والخفـــض المنصـــوص علي مـــا فـــي الفقـــرات الســـابقة بالنســـبة إل "و ســـري اإلعف
 هنغراض خالف السكن وذلك في الحدود سالفة الذكر" .

، مـن حيـث اإلعفـاء مـن الضـرائب وتخفـيض اهنجـرة  ( 1) مـن النصـوص المتقدمـة الـذكر أن اهنمـاكنو خص 
 بما يعادل هذا اإلعفاء ، قد قسمت أقسامًا ثالثة بحسب مقدار أجورها :

) القســم اهنول ( اهنمــاكن التــي ال يز ــد متوســط اإليجــار الشــ ري للحجــرة بالوحــدة الســكنية في ــا علــى ثــالث 
 جني ات .

لقســـم الثـــاني ( اهنمـــاكن التـــي يز ـــد متوســـط اإليجـــار الشـــ ري للحجـــرة بالوحـــدة الســـكنية في ـــا علـــى ثـــالث ) ا
 جني ات وال يجاوز خمسة جني ات .

) القســـم الثالـــث ( اهنمـــاكن التـــي يز ـــد متوســـط اإليجـــار الشـــ ري للحـــدة بالوحـــدة الســـكنية في ـــا علـــى خمســـة 
 جني ات ، م ما بلغ هذا المتوسط .

م الجديـــد يتـــدخل فـــي التقســـيم الســـابا . فاهنمـــاكن التـــي ال تز ـــد أجـــرة الحجـــرة في ـــا علـــى ثـــالث وهـــذا التقســـي
بحسـب التقسـيم السـابا ، وقـد تكـون  1111جني ات قد تكون مـن أمـاكن القسـم اهنول المنشـأة قبـل أول ينـاير سـنة 

. وهذا يصدق أيضًا على القسمين  من أماكن القسم الثاني ، أو القسم الثالث ، أو القسم الرابع ، أو القسم الخامس

                                                 

 (
2
 . لعيدم إدمياج قيانون اإلعفياء مين الضيرائب فيي هيذا القيانون 2551لسينة  212األماكن هنا ال تتقيد بالجدول المرفق بقيانون إيجيار األمياكن رقيم   ( 

مثلهيا فيي ذلييك مثيل المنازعيات المتعلقيية  ، جاريييةمنازعيات إي 2511لسين  51ويترتيب عليى عيدم اإلدميياج أيضيا عيدم اعتبييار المنازعيات المتعلقية بالقييانون رقيم 

 ( . 197انظر آنفاً فقرة )  2512لسنة  215بالقانون رقم 
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الثاني والثالث في هذا التقسيم الجديد ، فكـل قسـم من مـا يكـون مـن أمـاكن أي مـن اهنقسـام الخمسـة بحسـب التقسـيم 
 السابا .

 ونستعرض اآلن هذه اهنقسام الثالثة .

 الحجرة فيها على ثالث جنيهات في الشهر األماكن التي ال تزيد أجرة -القسم األول 

 تحديد أماكن القسم األول :  -611

حدد القانون أماكن هذا القسم اهنول ، كما رأينا ، بأن ا"المسكن التي ال يز د متوسط اإليجار الش ري للحجرة 
بالوحدة السكنية في ا على ثالث جني ـات"من وكـذلك "المبـاني المنشـأة أصـال هنغـراض خـالف السـكنى ، وذلـك فـي 

 ا لم يزد  متوسط اإليجار الش ري للوحدة في ا على ثالثة جني ات .الحدود سالفة الذكر" أي إذ

و قصــد باإليجــار الشــ ري اإليجــار المــدون بــدفاتر الحصــر والتقــدير بمصــلحة اهنمــوال المقــررة ، والــذي اتخــذ 
،  ( 1 )% مقابل المصروفات التي يتكبدها المالك20أساسًا لفرض الضر بة على العقارات المبنية ، قبل استبعاد الـ 

 . ( 2)  تفسير تشر عي (0وذلك لحساب متوسط إيجار الحجرة في الوحدة السكنية 

ومتى عرف اإليجار الشـ ري للوحـدة السـكنية مـن واقـع دفـاتر الحصـر والتقـدير علـى النحـو السـالف الـذكر ، 
 يبقى أن يحصر عدد الحجرات التي تشتمل علي ا الوحدة السكنية . ومما يراعى في هذا الصدد :

( مـن أنـه "فـي حسـاب متوسـط اإليجـار  1161لسـنة  161مـن القـانون ) رقـم  2ما نصت عليـه المـادة  -1
حجرات ا حجر واحـدة إذا اشـتملت تلـك الوحـدة علـى صـالة أو  1001$الش ري للحجرة بالوحدة السكنية ، يزاد عدد 

 ير .أكثر" . و عتبر المدخل صالة إذا دخل في وصف الشقة في دفاتر الحصر والتقد

تعتبر الفيال وحدة سكنية أو أكثر طبقًا للوصف الوارد في دفاتر الحصر والتقدير ، و حدد عدد حجـرات  -2
 الفيال طبقًا ل ذا الوصف ) تفسير تشر عي ( . 

تعامـــل الغـــرف المخصصـــة للخـــدم فـــي البـــدرومات أو بـــأعلى المبـــاني طبقـــًا للوصـــف الـــواردة فـــي دفـــاتر  -9
انت هـذه الغـرف محـددة القيمـة اإليجار ـة ول ـا عوائـد مسـتقلة عوملـت علـى أسـاس مـا هـو الحصر والتقدير ، فإذا ك

 مربوط ل ا من عوائد ) تفسير تشر عي ( .

                                                 

 (
2
ويمكيين لكييل مسييتأجر الحصييول علييى كشييف رسييمي ميين دفيياتر الحصيير والتقييدير بالبيانييات المتعلقيية بالمكييان الييذي يسييتأجره ميين أجهييزة تحصيييل   ( 

 . للوقف على قيمة الضريبة العقارية المربوطة على العقار الذي يشغله وقيمته اإليجارية ، الضرائب العقارية بالمحافظات

 (
1
على أن "تشكل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهوريية ووزيير  ( 2512لسنة  215قانون رقم ) من القانون الذي نحن بصدده  9نصت المادة   ( 

خيتص ومستشيار الدولية ليوزارة الخزانية وميدير عيام مصيلحة األميوال المقيررة يكيون لهيا تفسيير أحكيام هيذا الخزانة وعضيوية كيل مين وكييل وزارة الخزانية الم

"ولميا  : وجاء في المذكرة اإليضاحية للقانون فيي صيدد هيذا الينص . وتعتبر قراراتها في هذا الشأن تفسيراً تشريعياً ملزماً وتنشر في الجريدة الرسمية" ، القانون

تخيتص  . . فقيد نيص فيي المشيروع عليى تشيكيل لجنية علييا ، كنية غير متماثلة مما قيد يسيتتبع بعيض الصيعوبات عنيد تنفييذ أحكيام هيذا القيانونكانت الوحدات الس

ً  ، بتفسيير أحكيام القييانون بمييا ال  ، نوبييذلك يكفيل المشيروع وحييدة الجهية المختصية بتفسييير أحكيام القيانو . وتعتبير قراراتهيا فييي هيذا الشيأن تفسيييراً تشيريعياً ملزميا

 . يعرضه الختالف اآلراء باختالف الجهات"
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عنــد تقــدير عــدد حجــرات الوحــدة الســكنية ، ال يــدخل فــي الحســاب الفرانــدات إذا كانــت مفتوحــة مكشــوفة  -1
لقــة فيعتــد فــي اعتبارهــا حجــرات بالوصــف الــوارد فــي دفــاتر هنن ــا فــي هــذه الحالــة تعتبــر مطــال ، أمــا الفرانــدات المغ

 الحصر والتقدير .

بالنسبة إلى العقارات التي تحيط ب ا حدائا ، يحسب متوسط إيجار الحجرة الش ري علـى أسـاس القيمـة  -1
ة السـكنية اإليجار ة الكلية المسجلة بدفاتر الحصر والتقدير للوحـدة السـكنية نفسـ ا بالقيـاس إلـى عـدد حجـرات الوحـد

 فقط ، وال تحسب قيمة إيجار ة خاصة للحديقة .

عند النظر في حالة الدكاكين ، يرجع إلى ما ورد فـي دفـاتر الحصـر والتقـدير ، فـإن كـان العقـار معتبـرا  -6
فــي هــذه الــدفاتر دكانــا واحــدا فإنــه يعتبــر كــذلك عنــد تطبيــا أحكــام القــانون ، وال يعتــد فــي هــذه الحالــة بعــدد أبــواب 

 اكين .الدك

فــإذا مــا حصــرت حجــرات الوحــدة ، وعــرف إيجارهــا الشــ ري مــن واقــع دفــاتر الحصــر والتقــدير دون اســتبعاد 
% مقابــل المصــروفات التــي يتكبــدها المالــك كمــا أســلفنا ، فإنــه يمكــن عنــد ذلــك تحديــد مــا يخــص الحجــرة 20التــي 

ثــة جني ــات ، فالوحــدة تعتبــر مــن أمــاكن الواحــدة مــن هــذه اهنجــرة الشــ ر ة . فــإن كــان مــا يخصــ ا ال يز ــد علــى ثال
 القسم اهنول .

 مقدار تخفيض أجور أماكن القسم األول :  -611

يعفــــي مــــالك أمــــاكن القســــم اهنول "مــــن أداء الضــــر بة علــــى  1161لســــنة  161وقــــد رأينــــا أن القــــانون رقــــم 
ض أجرة الوحدة من هذه اهنماكن العقارات المبنية والضرائب اإلضافية اهنخرى المتعلقة ب ا" . وعلى المالك أن يخف

 بما يعادل ما خص ا من اإلعفاء .

فتخفض أجرة المكان إذن بمقدار الضر بة اهنصلية المفروضـة علـى هـذا المكـان وكـذلك الضـرائب اإلضـافية 
 . والذي يتحمل هذا التخفيض هو الدولة كما قدمنا ال المالك ، فإن المالك في مقابل تخفيضـه اهنجـرة ب ـذا المقـدار
يعفي مـن دفعـة كضـر بة ، فمـا أعطـاه للمسـتأجر فـي صـورة تخفـيض لألجـرة أخـذه مـن الدولـة فـي صـورة إعفـاء مـن 

. كــذلك لــم يجــن شــيئًا مــن وراء إعفائــه مــن الضــر بة ،  ( 1) الضــر بة ، ف ــو إذن لــم يتحمــل شــيئًا فــي هــذا التخفــيض
 . ( 2) فاإلعفاء قد قصد به أن يكون لصالح المستأجر ال لصالحه

                                                 

 (
2
فيي حالية ميا إذا كانيت األجيرة تيدفع  ، أصيبح اآلن ، وكل ما وقع هو أنه بدال من أن يدفع الضريبة للدولة في كل سنة على قسطين كما هيي العيادة  ( 

 . سطاً في صورة تخفيض لألجرةيدفع  في كل شهر ق ، يجزئها على اثنى عشر شهراً أقساطاً متساوية ، كل شهر

 (
1
وإنميا   ، "وليس المقصود من هذا اإلعفاء التخفييف عين كاهيل الميالك : في هذا الصدد 2512لسنة  215وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون رقم   ( 

وبيذلك  . ولذلك نص المشروع على خفيض قيمية اإليجيار للمسياكن بميا يعيادل ميا خيص الوحيدة السيكنية مين اإلعفياء . القصد منه التخفيف عن كاهل المستأجرين

ويستفيد كيذلك مين هيذا اإلعفياء صيغار المسيتأجرين لمبيان يسيتعملونها فيي  . تكون الدولة قد نزلت على الضريبة المستحقة لها لصالح المستأجر الفقير والمتوسط

 . بذات الحدود المذكورة"أغراض غير سكنية و
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. أمـا الضـر بة اهنصـلية   ( 1) اهنجرة إذن تخفض بمقدار الضر بة اهنصلية والضرائب اإلضـافية المتعلقـة ب ـاف
، بالنسبة إلى أماكن هذا القسم اهنول ، فقد بقيت كما كانت ،ولم تزد كما زادت بالنسبة إلى أمـاكن القسـمين الثـاني 

% مــن القيمــة اإليجار ــة بحســب 10الــذي ســيأتي ذكــره . وهــي   1161لســنة  121والثالــث بموجــب القــانون رقــم 
% من هـذه القيمـة فـي مقابـل مـا يتكبـده المالـك مـن مصـروفات 20بعد استبعاد الوارد في دفاتر الحصر والتقدير ، 

% مــن صــافي القيمــة 2 2/9الصــيانة واالســت الك . أمــا الضــرائب اإلضــافية ف ــي مجموعــة رســوم البلديــة وقيمت ــا 
لين % مــن صــافي القيمــة اإليجار ــة ، والرســم اإليجــاري علــى الشــاغ1. 2اإليجار ــة ، ورســوم ضــر بة الــدفاع وهــي 

واإلســــكندر ة وحــــدهما وعبــــؤه علــــى  ( 2) % مــــن صــــافي القيمــــة اإليجار ــــة و حصــــل فــــي محــــافظتي القــــاهرة2وهــــو 
% مــن صــافي القيمــة اإليجار ــة . فمجمــوع هــذه 1. 2وضــر بة الخفــر وهــي  1006$المســتأجر ال علــى المــال ، 

 اد يساوي قيمة هذه الضر بة .من قيمة الضر بة اهنصلية ، ف و يك 16 2/9الرسوم والضرائب اإلضافية يساوي 

% مـن صــافي 20ونـرى مـن ذلــك أن مقـدار الضــرائب التـي تخفـض بــه أجـور أمــاكن القسـم اهنول يبلـغ نحــو 
 . ( 1) ، نصفه ضر بة أصلية والنصف الباقي ضرائب إضافية ( 9) القيمة اإليجار ة

ن الحد اهنقصـى هنجرتـه هـو أجـرة فإذا كان المكان داخال في أماكن القسم اهنول بحسب التقسيم السباق ، كا
% علــى التفصــيل الــذي بينــاه فيمــا تقــدم . 40% وأكثرهــا 10مــع ز ــادة نســبة مئو ــة أقل ــا  1111شــ ر أبر ــل ســنة 

واهنجرة ، حتى مع هذه الز ادة ، تكون عادة أجرة زهيدة . ومع كون ا زهيدة ، فقد أتي التشر ع الجديد يخفض من ـا 
 صافي القيمة اإليجار ة . % من 20ما يبلغ مقداره نحو 

وإذا كان المكان داخال في أماكن القسم الثاني بحسب التقسيم السابا ، كان الحد اهنقصى هنجرته هـو أجـرة 
% كما سبا القول . وقد أتى التشر ع الجديد يز د هذا التخفيض بنحو 11بعد تخفيض ا  1112ش ر سبتمبر سنة 

% 91% من القيمة اإليجار ـة ، فيكـون مجمـوع التخفـيض نحـو 16و % من صافي القيمة اإليجار ة ، أي بنح20
.  

                                                 

 (
2
 . فالمالك الذي يشغل المبنى أو أجزءا منه بنفسه يعفى هو أيضا من الضريبة ، وال يشترط أن يكون المبني مؤجراً   ( 

 (
1
 . %1 1/9في محافظة القاهرة زيدت هذه الضريبة أخيرا إلى   ( 

 (
9
وصيافي القيمية  ، والتقيدير باعتبارهيا األجيرة الفعليية المقيدرة للمكيان رفيي دفياتر الحصيويجب التمييز بين القيمية اإليجاريية وهيي القيمية اليواردة   ( 

وتحصيل الضيريبة ال عليى  . % لمواجهية ميا يتكلفيه الماليك عيادة مين مصيروفات الصييانة واالسيتهالك19اإليجارية وهي القيمة اإليجارية بعيد تخفيضيها بنسيبة 

حسيبت هيذه  ، % ميثال29فإذا كانيت الضيريبة  . ومن ثم يكون صافي القيمة اإليجارية هو األجرة الضرائبية ، بل على صافي القيمة اإليجارية ، القيمة اإليجارية

 ، أو أكثيرثالثية جنيهيات أو خمسية  ىمين حييث مقيدار أجيرة الحجيرة فييه وهيل يزييد علي ، أما تصنيف المكان . النسبة المئوية على أساس صافي القيمة اإليجارية

 . فالعبرة فه بالقيمة اإليجارية ال بصافي القيمة اإليجارية

 ، جنيهيات 1كيأن يسيتأجر شيخص مكانياً بمبليغ  ، ويقع في بعض األحيان أن يكون صافي القيمة اإليجارية أكبر من األجرة التيي ييدفعها المسيتأجر فعيال

 7فتحسب الضريبة في هيذه الحالية عليى أسياس  . جنيهات 7من ثم يكون صافي قيمته اإليجارية جنيهات و 29وتكون قيمته اإليجارية في دفاتر الحصر والتقدير 

 . جنيهات فقط 1ومن حق المستأجر أن يعفى منها محسوبة على هذا األساس وإن كانت األجرة التي يدفعها هي  ، جنيهات

 (
5
 . ظير استعمال المياه أو الكهرباء أو المصعد أو نحو ذلكوال يتناول التخفيض األجور اإلضافية التي يتحملها المستأجر في ن  ( 
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بحسـب التقسـيم السـابا ، كـان  ( 1) وإذا كان المكان داخال في أماكن القسم الثاني أو فـي أمـاكن القسـم الرابـع
 % . وقـد أتـى التشـر ع الجديـد يز ـد هـذا التخفـيض20الحد اهنقصى هنجرته هو أجرة اهنساس بعد تخفيض ا بنسبة 

% مـن القيمـة اإليجار ـة ، فيكـون مجمـوع التخفـيض نحـو 16% من صـافي القيمـة اإليجار ـة ، أي بنحـو 20بنحو 
96. % 

وإذا كــان المكــان داخــال فــي أمــاكن القســم الخــامس بحســب التقســيم الســابا ، فأجرتــه تقــدر علــى أســاس قيمــة 
ضـــافية إذ المكـــان معفـــى مـــن هـــذه اهنرض والمبـــاني ، دون أن يضـــاف شـــيء للضـــر بة اهنصـــلية أو الضـــرائب اإل

 . ( 2) الضرائب جميعًا ، وقد سبا بيان ذلك

وتخفــض اهنجــور علــى النحــو الســالف الــذكر يجــرى بحكــم القــانون ، دون حاجــة هني إجــراء . ولــيس علــى 
المســتأجر إال أن يحصــل علــى كشــف رســمي مــن دفــاتر الحصــر والتقــدير ، ليقــف علــى قيمــة الضــرائب المربوطــة 

 . ( 9) المؤجر ، و ستنزل من اهنجرة المستحقة عليه مقدار هذه الضرائب على المكان

 جنيهات في الشهر وال تجاوز خمسة جنيهات القسم الثاني : األماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على ثالثة

 تحديد أماكن القسم الثاني : -612

حــدد القــانون أمـــاكن هــذه القســم الثـــاني ، كمــا رأينــا ، بأن ـــا "المســاكن التــي يز ـــد متوســط اإليجــار الشـــ ري  
للحجـــرة بالوحـــدة الســـكنية في ـــا علـــى ثالثـــة جني ـــات وال يجـــاوز خمســـة جني ـــات" ، وكـــذلك "المبـــاني المنشـــأة أصـــال 

ط اإليجار الش ري للوحدة في ا على ثالثة هنغراض خالف السكنى وذلك في الحدود سالفة الذكر" أي إذا زاد متوس
 جني ات ولم يجاوز خمسة جني ات .

                                                 

 (
2
ثيم  ، 2512لسينة  217بموجب القيانون رقيم  2512% ابتداء من أول ديسمبر سنة 19ويالحظ أن أماكن القسم الرابع قد صادفها تخفيض بنسبة   ( 

وهييي تجميييع بييين  ، 2512لسيينة  215بموجييب القييانون رقييم  2511% ميين صييافي القيميية اإليجارييية ابتييداء ميين أول ينيياير سيينة 19تخفيييض آخيير بنسييبة نحييو 

 . التخفيضين

إال  ، ر الضيريبةفيي تقيدي ، ال ييدخل فيي الحسياب 2512% ابتداء من أول ديسيمبر سينة 19على أنه يالحظ أن تخفيض أجور أماكن القسم الرابع بنسبة 

ذليك أن إعفياء هيذا القسيم الرابيع مين  . 2515أي إليى سينة  ، بعد نهاية العشر السنوات التي تستمر فيها التقديرات الواردة في دفاتر الحصر والتقيدير معميوال بهيا

اتر الحصر والتقدير وهي التقيديرات التيي يسيتمر العميل سيكون تنفيذه على أساس التقديرات الحالية الواردة في دف ، وما يتبع هذا من تخفيض األجرة ، الضرائب

أميا القسيم  ، إذ أن هذه األقسيام أعييد تقيديرها عليى أسياس األجيرة المخفضية ، وهذا خاص بأماكن القسم الرابع دون األقسام الثالثة األولى . بها لمدة عشر سنوات

لتوضييح ذليك مكانياً مين  ، ونفرض . كما سبق القول 2515ساس األجرة قبل التخفيض إلى سنة الرابع فقد أعيد تقديره قبل أن تخفض أجرته فيبقى التقدير على أ

جنيهياً مين أول ديسيمبر سينة  21فهذا المكان تنزل أجرته إلى  . 2512% ابتداء من أول ديسمبر سنة 19جنيهاً في الشهر قبل تخفيض الـ  29حجرات أجرته  5

ً  21جنيهاً ألنها هي القيمة اإليجارية الواردة في دفاتر الحصر والتقدير وال تنيزل إليى  29ضريبة تبقى األجرة ولن حساب أجرة الحجرة لتقدير ال . 2512  جنيهيا

وليو نزليت األجيرة  . جنيهات فتدخل في أماكن القسم الثاني بحسب التقسيم الذي نحن فيه اآلن وتعفى من الضريبة األصلية وحيدها 19. 9وتكون أجرة الحجرة  ،

ً  21إلى   . وأعفيت من الضريبة األصلية والضرائب اإلضافية جميعا ، فدخلت في أماكن القسم األول ، جنيهات 9لكانت أجرة الحجرة  ، جنيها

 ، حجيرات 5فالمكان الذي يتيألف مين  . حتى ولو خفض المالك األجرة ، وتفريعا على ما تقدم ال تمكن إعادة ربط الضرائب على المباني التي تم رطلها

حتيى ليو خفيض  ، ويبقى األمر كيذلك . ويعفى من الضريبة األصلية دون الضرائب اإلضافية ، جنيهات 5تكون أجرة الحجرة فيه  ، جنيهاً في الشهر 21جرته وأ

جية أن أجيرة الحجيرة وال يعفيى المكيان فيي هيذه الحالية مين الضيرائب اإلضيافية بح ، 5جنيهات بيدال مين  9جنيهاً فأصبحت أجرة الحجرة  21المالك األجرة إلى 

 . جنيهات 9أصبحت بعد التخفيض 

وتتسياوى بيذلك ميع أمياكن  ، فسيتربط عوائيدها عليى أسياس األجيرة المخفضية ، %19أما أماكن القسم الرابع التي لم يتم ربط عوائيدها قبيل تخفييض اليـ 

 . األقسام األخرى

 (
1
 191انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
قرشاً فأقل في السنة العقارات التي كانيت شيرك  279كالمساكن التي قدرت الضريبية العقارية عليها بمبلغ  ، الضرائبوهناك عقارات معفاة من   ( 

 . فهذه ال تخفض أجورها ألنها في األصل معفاة من الضرائب ، والمساكن الشعبية فمصر الجديدة تملكها قبل التأمين وعمارات األوقا
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وقد رأينا عنـد الكـالم فـي أمـاكن القسـم اهنول مـا هـو المقصـود باإليجـار الشـ ري ، ومـا هـي الوحـدة ، وكيـف 
 . ( 1) يحسب عدد الحجرات في ا ، وغير ذلك من التفصيالت ، فما قلناه هناك ينطبا هنا

جرة الوحدة ، وعرفت القيمة اإليجار ة للوحدة من واقع دفـاتر الحصـر والتقـدير قبـل اسـتبعاد ال فإذا حددت ح
% مقابل مصروفات الصيانة ، فإنه يمكن عندئذ تحديد ما يخص الحجـرة الواحـدة مـن أجـرة شـ ر ة . فـإن كـان 20

 كن القسم الثاني .ما يخص ا يز د على ثالثة جني ات وال يجاوز خمسة جني ات فالوحدة تعتبر من أما

 مقدار تخفيض أجور أماكن القسم الثاني :  -613

وقد رأينا أن القانون يعفي مالك أماكن هذا القسم الثاني من أداء الضر بة اهنصـلية دون الرائـب اإلضـافية . 
لـك أن فتخفض أجرة المكان إذن بمقدار الضر بة اهنصـلية ، والـذي يتحمـل هـذا التخفـيض هـو الدولـة ال المالـك . ذ

المالــك يعفــى مــن أداء الضــر بة اهنصــلية فــي نظيــر تخفــيض اهنجــرة ب ــذا المقــدار ، ف ــو ال يتحمــل شــيئًا فــي هــذا 
التخفــيض كمــا ســبا القــول . ولكــن الضــرائب اإلضــافية تبقــى كمــا هــي ، علــى المالــك أو علــى المســتأجر بحســب 

 .  ( 2) اهنحوال

ي التــي يعفــى من ــا المالــك وتخفــض بمقــدارها أجــور هــذه والضــر بة اهنصــلية علــى أمــاكن القســم الثــاني ، وهــ
% 10مـن  1161لسـنة  121% من صافي القيمـة اإليجار ـة ، فقـد زادت بموجـب القـانون رقـم 11اهنماكن ، هي 

. و ستثنى مـن ذلـك المبـاني المنشـأة أصـال هنغـراض خـالف السـكن ، كالـدكاكين والجراجـات ، فـإن  ( 9) %11إلى 
                                                 

 (
2
فالماليك اليذي يشيغل المبنيى أو جيزءاً منيه بنفسيه يسيتفيد مين اإلعفياء مين الضيرائب األصيلية دون  ، يكون المبنى مؤجراً وال يشترط هنا أيضاً أن   ( 

 . الضرائب اإلضافية

 (
1
 وذليك فيميا عيدا الرسيم ، أن تكيون عليى الماليك - ( 122انظير فقيرة ) وهي الضرائب التي عددناها فيميا تقيدم  -واألصل في الضرائب اإلضافية   ( 

وفيميا عيدا ضيريبة اليدفاع فقيد جعلهيا المشيرع فيي األصيل عليى الماليك إال فيي  ، اإليجاري على الشاغلين فهو على المستأجر يدفعه عنيه الماليك ويرجيع بيه علييه

نظيراً النخفياض أجيور هيذه فهيي عليى المسيتأجر  ، 2555أي األمياكن المنشيأة قبيل أول ينياير سينة  ، األماكن التي تدخل فيي القسيم األول بحسيب التقسييم السيابق

فقيد رأينيا أن الضيرائب  ، وهي األماكن التي تقدر أجورها بنسبة مئوية مين قيمية األرض والمبياني ، أما في أماكن القسم الخامس بحسب التقسيم السابق . األماكن

ومين ثيم يتحميل المسيتأجر الرائيب اإلضيافية إذا كانيت أجيرة الحجيرة تزييد عليى ثالثية جنيهيات وال تجياوز خمسية  ، التي ال يعفى منهيا الماليك يتحملهيا المسيتأجر

 ؟( 191انظر آنفاً فقرة ) ويتحمل كال من الضريبية األصلية والضرائب اإلضافية إذا زادت أجرة الحجرة على خمس جنيهات  ، جنيهات

 (
9
 . 2512يوليه سنة  19الصادر في  2512لسنة  215وهذا هو نص القرار بالقانون رقم   ( 

 : يكون سعر الضريبة كاآلتي : المشار إليه النص اآلتي  2595لسنة  91من القانون رقم  21تستبدل بالمادة  : 2م 

 ، وحيدة السيكنية ثيالث جنيهيات% من القيمة اإليجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي ال يتجاوز فيها متوسيط اإليجيار الشيهري للحجيرة بال29 -أوال 

 . وكذا بالنسبة إلى المباني المستعملة في أغراض خالف السكن

وال % من القيمة اإليجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط اإليجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية عليى ثيالث جنيهيات 29 -ثانيا 

 . يتجاوز خمسة جنيهات

من القيمة اإليجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزييد فيهيا متوسيط اإليجيار الشيهري للحجيرة بالوحيدة السيكنية عليى خمسية جنيهيات  %19 -ثالثاً 

 . وال يتجاوز ثمانية جنيهات

الوحيدة السيكنية عليى ثمانيية جنيهيات % من القيمة اإليجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط اإليجيار الشيهري للحجيرة ب99 -رابعاً 

 . وال يتجاوز عشرة جنيهات

 % من القيمة اإليجارية السنوية بالنسبة إلى المساكن التي يزيد فيها متوسط اإليجار الشهري للحجرة بالوحيدة السيكنية عليى عشيرة جنيهيات59 -خامساً 

. 

 . ع المصروفات التي يتكبدها المالك بما فيها مصاريف الصيانة% من قيمة اإليجار السنوي مقابل جمي19وفي جميع األحوال يستبعد 

وليوزير الخزانية إصيدار القيرارات  . 2511ويعمل بيه فيي اإلقلييم الجنيوبي اعتبياراً مين أول ينياير سينة  ، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية :  1م 

 . المنفذة له

دون  ، % دائمياً 29فيأبقى سيعر الضيريبة بالنسيبة إليهيا  ، اسيتثنى المبياني المسيتعملة فيي أغيراض خيالف السيكن ( أوال - 2م ) هذا ويالحظ أن القيانون 

المعنيى المقصيود بعبيارة "المبياني المسيتعملة فيي أغيراض خيالف  2512لسينة  215وقد حدد القانون رقيم  . الزيادة التصاعدية التي قررها بالنسبة إلى المساكن
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% ،ولــم يخضــع للتصــاعد فــي ســعر الضــر بة كمــا خضــعت المبــاني المنشــأة 10إلي ــا بقــي  ســعر الضــر بة بالنســبة
% 11% إلـى 10، ف ذه يتصاعد سـعر الر بـة بالنسـبة إلي ـا مـن  ( 1) أصال لتكون سكنًا ولو استعملت لغير السكن

 . ( 2) % بحسب مقدار اهنجرة الش ر ة للحجرة الواحدة10% إلى 90% إلى 20إلى 

الذي يز د فيه متوسط اإليجار الشـ ري للحجـرة علـى ثالثـة جني ـات وال يجـاوز خمسـة جني ـات فأجرة السكن 
% مـــن صـــافي القيمـــة اإليجار ـــة ، وهـــذا المقـــدار يعـــادل 11تخفـــض إذن بمقـــدار الضـــر بة اهنصـــلية ، أي بمقـــدار 

 % من القيمة اإليجار ة . 12

 % .12م السابا ، خفضت أجرته بنسبة فإذا كان المسكن داخال في أماكن القسم اهنول بحسب التقسي

% ، إلـى 12وإذا كان المسكن داخال في أماكن القسم الثاني بحسب القسيم السابا ، خفضـت أجرتـه بنسـبة 
 % .24، فيكون مجموع التخفيض  1112لسنة  111% طبقًا هنحكام القانون رقم 11جانب التخفيض بنسبة 

                                                                                                                                                                    
 ، أمييا المبيياني المنشييأة أصييال لتكييون سييكناً ولييو اسييتعملت لغييير السييكن . كالييدكاكين والجراجييات ، ني المنشيياة أصييال ألغييراض خييالف السييكنبأنهييا المبييا ( السييكن

 : فيي هيذا الصيدد عليى ميا ييأتي 2512لسينة  215مين القيانون رقيم  9وقيد نصيت الميادة  . فتعتبر مساكن تسري عليها الزييادة التصياعدية ، كالمكاتب والعيادات

المشيار إلييه عليى المبياني وأجزائهيا وملحقاتهيا  2595لسينة  91مين القيانون قيم  21مين الميادة  9و  5و  9و  1و  2"تسري أسعار الضيريبة المبينية فيي البنيود 

ري عليهيا السيعر المبيين فيي أما المبياني وأجزاؤهيا وملحقاتهيا المنشيأة أصيال ألغيراض خيالف السيكن فيسي -المنشأة أصال لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن 

"وقيد انتهيزت اليوزارة فرصية إعيداد هيذا المشيروع فضيمنته  : وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للقانون في هذا الشأن ما ييأتي . كورة"2من المادة الم ( 2) البند 

ً  2512لسنة  215بعض أحكام رأتها كفيلة بحسن تطبيق القانون رقم  ضيى المشيروع بيأن التصياعد فيي سيعر الضيريبة إنميا يتنياول فق . المشار إليه نصياً وروحيا

أما ما عداها من المباني التي أنشئت أصال ألغراض خالف السكن فيبقى سعر الضريبة عليها ثابتياً  . المباني المنشأة أصال لتكون سكناً ولو استعملت لغير السكن

 . %29% ال بمقدار 29ي التي أنشئت أصال ألغراض خلف السكن بمقدار وعلى ذلك تخفض أجور المبان . % من القيمة اإليجارية"29بمقدار 

وعنيد  ، قيد يحولهيا مالكهيا فيسيتعملها للسيكن ، والتي ال تخضيع للتصياعد فيي سيعر الضيريبة ، ولما كانت المباني المنشأة أصال ألغراض خالف السكن

نى عند تحويله على هذا النحو أن يخطر الجهة المختصة عن هذا التحوييل حتيى تعيدل فقد أوجب القانون على مالك المب ، ذلك تخضع للتصاعد في سعر الضريبة

 -تم التغيير خاللهيا  هذه الجهة سعر الضريبة على المبنى باعتباره سكناً يخضع للتصاعد في سعر الضريبة عن هذا التغيير قبل نهاية شهر ديسمبر من السنة التي

ويليزم ماليك المبنيى اليذي ليم يقيم  -جدييد اعتبياراً مين أول شيهر ينياير التيالي لتياريخ اسيتعمال المبنيى ألغيراض السيكن ويعدل سعر الضيريبة للمبنيى طبقيا للغير ال

وتقيول الميذكرة  . بغرامية تعيادل مثيل الضيريبة التيي تقيرر عليى المبنيى عين سينة كاملية" ، أو قدمه متضمناً بيانيات غيير صيحيحة ، باإلخطار في الميعاد المحدد

فقيد أليزم المشيروع الماليك  ، "ونظراً الختالف السعر باختالف الغيرض اليذي أنشيئ ليه المبنيى أصيال : في هذا الصدد 2512لسنة  215لقانون رقم اإليضاحية ل

يبة وإال وقعيت علييه غرامية تعيادل مثيل الضير ، عند تغيير استعمال المبنى من غرض غير سكني إلى غرض سكني  أن يخطر الجهة المختصة عن هيذا التغييير

 . التي تقرر على المبنى عن سنة كاملة باعتباره مخصصاً للسكن"

 : ميا ييأتي 2512لسينة  215بمناسبة صدور هذا القانون بعد صدور القانون رقيم  ، 2512لسنة  215هذا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 

 ، بشيأن الضيريبة عليى العقيارات المبنيية 2595لسينة  91بعض أحكيام القيانون رقيم  بتعديل 2512لسنة  215صدر القانون رقم  2512يوليه سنة  19"بتاريخ 

فروعيي فييه تصياعد  ، وقيد تيدرج هيذا السيعر حسيب ذليك المتوسيط . وبمقتضاه حدد سعر الضريبة على أساس متوسط القيمة اإليجارية للحجرة بالوحيدة السيكنية

ولقيد كيان الهيدف مين إصيدار ذليك القيانون الحيد مين إقامية المسياكن الفياخرة وتشيجيع إنشياء المسياكن االقتصيادية  . سعر الضريبة بتصاعد متوسط إيجار الغرفية

 ، ومسيايرة لسياسيية الحكوميية االشييتراكية . حتييى تتييوافر ألصيحاب الييدخول المحييدودة والمتوسيطة المسيياكن ذات اإليجييار المناسيب الييذي ال يييرهقهم ، والمتوسيطة

فأعيدت مشيروع القيانون  ، رأت اليوزارة أن تتبيع الخطيوة األوليى بخطيوة أخيرى ، المعيشة عن أصحاب اليدخول المحيدودة والمتوسيطة ورغبة في تخفيف أعباء

ات مين الضيريبة المعروض الذي قضت المادة األولى منه بإعفاء المساكن التي ال يزييد متوسيط اإليجيار الشيهري للحجيرة بالوحيدة السيكنية فيهيا عين ثالثية جنيهي

وإعفاء المسياكن التيي يزييد متوسيط اإليجيار الشيهري للحجية بالوحيدة السيكنية فيهيا عين ثالثية جنيهيات وال  ، العقارات المبينة والضرائب اإلضافية األخرىعلى 

 . يجاوز خمسة جنيهات من الضريبة على العقارات المبينة فقط"

 (
2
 . ن مكاتب المحامين والمهندسين والمحاسبين وعيادات األطباءومثل المباني المنشأة أصال لتكون سكناً وتستعمل لغير السك  ( 

 (
1
 . وهي التي تبين األحكام المقررة في هذا الشأن ( ، انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش)  2512لسنة  215وقد أوردنا نصوص القانون رقم   ( 

وال تخضيع  ، إذ المباني األولى تخضع للتصاعد في سعر الضريبة ، ية مسألة هامةويتبين مما قدمناه أن التمييز بين المباني السكنية والمباني غير السكن

فإن كانت أنشئت أصال لتكون سكناً فهي مبان سيكنية وليو اسيتعملت  ، وقد أسلفنا أن العبرة بالغرض الذي أنشئت له المباني أصال . لهذا التصاعد المباني األخرى

 ( . 2512لسنة  215من القانون رقم  9م ) ) غراض غير السكن فهي مبان غير سكنية وإن كانت قد أنشئت أصال أل ، لغير السكن

وتعامييل المسياكن المسييتعملة "بنسيييونات" معامليية  ، وتعتبير المبيياني المنشييأة أصيال لتكييون فنييادق مبياني غييير سييكنية ماداميت مسييتعملة فييي هيذا الغييرض

 ( . تفسير تشريعي) الوحدات السكنية 

إذا كانت معدة لراحة هؤالء جميعياً طبقياً  ، إلقامة الموظفين والعمال بالمستشفيات والمستوصفات والنوادي والمصانع وما إلى ذلكوالغرف المخصصة 

ت ومين ثيم ال تعتبير مين الوحيدا ، تعتبر جزءاً من هيذه المستشيفيات والمستوصيفات والنيوادي والمصيانع ، ألنظمة العمل بداخلها وكان يقتضيها حسن سير العمل

 . فهذه تعتبر وحدات سكنية ، أما مجموعات المساكن المخصصة للموظفين والعمال وأسرهم خراج المصانع والهيئات . السكنية
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الــث و أمــاكن القســم الرابــع بحســب التقســيم الســابا ، خفضــت وإذا كــان المســكن داخــال فــي أمــاكن القســم الث
أو القانون رقم  1118لسنة  11% طبقًا هنحكام القانون رقم 20% ، إلى جانب التخفيض بنسبة 12أجرته بنسبة 

 . ( 1) %92، فيكون مجموع التخفيض  1161لسنة  168

ســابا ، فغــن أجرتــه تقــدر علــى أســاس وإذا كــان المســكن داخــال فــي أمــاكن القســم الخــامس بحســب التقســيم ال
 . ( 2) قيمة اهنرض والمباني مع إضافة الضرائب اإلضافية دون الضر بة اهنصلية ، وقد سبا بيان ذلك

وتخفض اهنجـور علـى النحـو السـالف الـذكر يجـري بحكـم القـانون ، دون حاجـة هني إجـراء ، علـى  $1019
 . ( 9) اهنولالوجه الذي بيناه عند الكالم في أماكن القسم 

 األماكن التي تزيد أجرة الحجرة فيها على خمسة -القسم الثالث 

 جنيهات في الشهر

 عدم تخفيض أجور هذه األماكن عن طريق اإلعفاء الضرائبي : -614

وأماكن القسم الثالث هي اهنماكن التي تز د أجرة الحجرة في ـا علـى خمسـة جني ـات ، وتحديـد هـذه اهنمـاكن  
 و الذي بيناه في أماكن القسم اهنول وأماكن القسم الثاني .يكون على النح

وال تخفض أجور هذه اهنماكن عن طر ا اإلعفاء الضرائبي . فالمالك لمكان من ـا لـم يعـف ال مـن الضـر بة 
 وال من الضرائب اإلضافية ، فال محل إذن لتخفيض اهنجرة عن طر ا اإلعفاء من الضرائب . ( 1) اهنصلية

التي تدخل في هذا القسم على أجورها الحالية دون تخفيض ، أيا كان القسم الذي تـدخل فيـه  وتبقى اهنماكن
بحســب التقســيم الســابا . فــإذا كانــت تــدخل فــي احــد اهنقســام اهنربعــة اهنولــى بحســب التقســيم الســابا ، فــإن أجورهــا 

مس بحسب التقسيم السـابا ، تبقى محددة على التفصيل الذي بيناه دون تخفيض آخر . وإذا دخلت في القسم الخا
% 10% أو 90% أو 20فإن أجورها تقدر على أساس قيمة اهنرض والمباني ، مع إضافة الر بة اهنصلية بسعر 

 . ( 6) . وكذلك الضرائب اإلضافية ، وقد سبا بيان ذلك ( 1) بحسب شر حة المكان

                                                 

 (
2
فاإلعفاء الضرائبي بنسيبة  . كما سبق القول 2515% في حساب الضريبة لغاية سنة 19ويالحظ أن أماكن القسم الرابع ال تخفض أجورها بنسبة   ( 

% فيي حسياب الضيريبة كميا 19% ألن أجيور هيذه األمياكن ال تخفيض بنسيبة 21والتخفيض إلى  ، % كما هي29القيمة اإليجارية تبقى نسبته  % من صافي29

 . %91% بدال م 99هو  2515فيكون مجموع التخفيض لغاية سنة  ، %21% ال 29% بالنسبة إلى هذه األماكن هو 19فالذي يضاف إلى تخفيض الـ  . أسلفنا

 (
1
 191انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 122انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
% بحسيب شيريحة 59% و 99% و 19إلى  ، كما رأينا ، 2512لسنة  215فقد زادت بموجب القانون رقم  ، بل هو يدفعها مضاعفة عما كانت  ( 

% أييا كانيت األجيرة 29وذلك فيما عدا المباني المنشأة أصال ألغراض غير السكن كالدكاكين والجراجات فقد بقي سعر الضريبة األصيلية بالنسيبة إليهيا  ، المكان

 . الشهرية

 (
9
 . % كما سبق القول29أما إذا كان المبنى غير سكنى فالضريبة األصلية تبقى   ( 

 (
1
 . 191انظر آنفاً فقرة   ( 
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 الجزاء المترتب على مخالفة أحكام تحديد األجرة -المطلب الثاني

 مجاوزة احد األقصى للجرة والجزاء المترتب على ذلك  -615

: بينا فيما تقدم أن هناك حدًا أقصى لألجرة فرضه القانون في أحوال مختلفة ، و جب التزامه في جميع هذه 
 اهنحوال .

وحتى يلزم المستأجر المؤجر ب ذا الحد اهنقصى ، يجب عليـه أوال أن يثبـت أن اهنجـرة قـد جـاوزت هـذا الحـد 
فإذا ما أثبت ذلك وأن المؤجر قد خالف أحكام القانون في هذا الشأن ، فقد رتب القانون على هذه المخالفة جزاء . 

 جنائيًا وجزاء مدنيًا .

فنذكر أوال كيف يثبت المستأجر أن اهنجرة قد جاوزت الحد اهنقصى ، ثم نبين ما يترتب على ذلك من جزءا 
 جنائي وجزاء مدني .

 األجرة للحد األقصى إثبات مجاوزة - 1

 ما الذي يجب إثباته : -616

 تكون اهنجرة مجاوزة للحد اهنقصى من أحد ج تين : 

) الوجــه اهنول ( أال يخفــض المــؤجر اهنجــرة بمقــدار اإلعفــاء الضــرائبي الــذي بينــاه فيمــا تقــدم . وإثبــات ذلــك 
الحصـر والتقـدير مـن الج ـات اإلدار ـة يسير على المستأجر . فإنه يستطيع الحصول علـى بيـان رسـمي مـن دفـاتر 

المختصــة بمقــدار الضــر بة اهنصــلية المربوطــة علــى المكــان المــؤجر ، وكــذلك بمقــدار الضــرائب اإلضــافية . فمتــى 
حصــل علــى هــذا البيــان ، وظ ــر أن المــؤجر لــم يخفــض اهنجــرة بمقــدار اإلعفــاء الضــرائبي علــى الوجــه الــذي قــرره 

 على الوجه الذي سنبينه فيما يلي : القانون ، فقد وجب ترتيب الجزاء

) الوجه الثاني ( أن يز د المـؤجر اهنجـرة بنسـبة مئو ـة أكبـر ممـا يسـمح بـه القـانون فـي اهنمـاكن المنشـأة قبـل 
المئو ة التي يفرض ا القانون في اهنماكن التي  1011$. أو أال يخفض اهنجرة بالنسبة  ( 1) 1111أول يناير سنة 

و يتقاضـى أكثـر مـن النسـبة المئو ـة مـن قيمـة اهنرض والمبـاني مـع إضـافة الضـرائب فـي يجب تخفيض أجورهـا ، أ
اهنماكن التي حدد القانون أجورها على هذا النحو . وفي هذه الحالة اهنخيرة رأينا أن القانون قـد رسـم الطر ـا الـذي 

الحالتـان اهنوليـان فيقتضـيان مـن  تحدد به قيمة اهنرض والمباني ، فيتيسر بذلك على المستأجر إثبات الز ادة . أمـا
المستأجر أن يثبت أجرة اهنساس التي ال تجوز ز ادت ـا إال بنسـبة معينـة ، أو التـي يجـب تخفيضـ ا بنسـبة معينـة . 

                                                 

 (
2
ثميين  ، عييدا أجييرة المقهييى المييؤجر إليييه وثميين المييياه المسييتهلكة فيييه ، وقييد قضييي بأنييه إذا تضييمن عقييد اإليجييار التييزام المسييتأجر أن يييدفع للمييؤجر  ( 

الصيورة يربيي عليى  وثبت أن مجميوع ميا يؤدييه المسيتأجر عليى تليك ، استهالك المياه التي يستهلكها أيضاً باقي المستأجرين في العمارة التي يقع بأسفلها المقهى

اعتبيار  957فإنيه يتعيين عميال بالميادة الثالثية مين األمير  ، مضافاً إليها العالوة العسكرية وثمن ما يخصه في الميياه المسيتهلكة 2552أجرة المكان في أبريل سنة 

رقيم  11المحامياة  2559أكتيوبر سينة  29الكليية الوطنيية  مصير) مثل هذا الشرط ساتراً ألجرة غير قانونية والقضاء ببطالنه وإنزال األجرة إليى الحيد القيانوني 

 ( . 155ش  111
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فإذا ما اثبت هذه اهنجرة ، جاز للمـؤجر أن يثبـت أن هنـاك شـروطًا أو التزامـات جديـدة أو تحسـينات يجـب تقو م ـا 
ــا إلــى إثبــات  1111اس فيمــا يتعلــا باهنمــاكن المنشــأة قبــل أول ينــاير ســنة وإضــافت ا إلــى أجــرة اهنســ . فــإذا انت ين

المقــدار الــذي ال تجــوز ز ادتــه إال بنســبة معينــة أو الــذي يجــب تخفيضــه بنســبة معينــة ، فقــد عرفنــا الحــد اهنقصــى 
قصـى بـان يتقاضـى فـوق لألجرة عن طر ا إعمال الز ادة أو التخفيض . وقد يتحايل المؤجر علـى مجـاوزة الحـد اهن

اهنجرة مبلًغ إضافيًا من المستأجر مباشرة أو عن طر ا الوسيط في اإليجار . ف ذه مسائل ثـالث ، نبحث ـا قبـل أن 
 ننتقل إلى الجزاء الذي يترتب على مجاوزة الحد اهنقصى لألجرة .

 إثبات أجرة األساس :  -617

ر خ إنشـاء المكـان . ف ـي فـي اهنمـاكن المنشـأة قبـل أول رأينا فيما تقدم أن أجرة اهنسـاس تختلـف بـاختالف تـا
. وهــي فــي اهنمــاكن  ( 1) أو أجــرة المثــل فــي هــذا الشــ ر 1111اهنجــرة الفعليــة لشــ ر أبر ــل ســنة  1111ينــاير ســنة

أو أجــرة الثمــل فــي هــذا الشــ ر .  1112اهنجــرة الفعليــة لشــ ر ســبتمبر ســنة  1112ســبتمبر ســنة  18المنشــأة قبــل 
اهنجــرة الفعليـة أو أجـرة المثــل فـي أحـد شــ ور السـنة الســابقة  1118يونيــه سـنة  12كن المنشـأة قبـل وهـي فـي اهنمــا

اهنجـرة  1161نـوفمبر سـنة  1وهو الشـ ر اهنقـل أجـرة . وهـي فـي اهنمـاكن المنشـأة قبـل  1016$على هذا التار خ 
  ر اهنقل أجرة .الفعلية أو أجرة المثل في احد ش ور السنة السابقة على هذا التار خ وهو الش

، فكيـــف يســـتطيع  ( 2) فيتعــين إذن علـــى المســتأجر أن يثبـــت اهنجــرة الفعليـــة أو أجــرة المثـــل فــي شـــ ر معــين
علـى ذلـك بمـا يـأتي : "إذا لـم توجـد عقـود  1114لسـنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  1إثباتهال تجيب المادة 

عاقد واهنجرة المتفا علي ا والتكاليف اإلضافية المشار إلي ـا كتابية أو تعذر الحصول علي ا ، جاز إثبات شروط الت
فيمــا تقــدم بجميــع طــرق اإلثبــات م مــا كانــت قيمــة النــزاع" . ونالحــظ بــادئ ذي بــدء أن مكــان هــذه المــادة كمــا هــي 

 ، هنن ــا 1111موضــوعة فــي قــانون إيجــار اهنمــاكن يــوهم أن ــا ال نتنــاول إال اهنمــاكن المنشــأة قبــل أول ينــاير ســنة 
مكررة وهي التي تتناول اهنماكن اهنخرى . ولكن اهنحكام التي تضمنت ا هـذه المـادة ليسـت إال  1جاءت قبل المواد 

تطبيقًا للقواعد العامـة فتسـري علـى جميـع اهنمـاكن أيـا كـان تـار خ إنشـائ ا ، و عمـل بأحكام ـا فـي إثبـات أجـرة شـ ر 
غيرهما من ش ور اهنساس . و بدو انه كان اهنولـى ،  ا أجرة 1112أو أجرة ش ر سبتمبر سنة  1111أبر ل سنة 

 1مكــررة بــدال مــن المــواد  1مكــررة إلــى قــانون إيجــار اهنمــاكن ، أن يجعل ــا المــواد  1عنــدما أضــاف المشــرع المــواد 
كمــا  6بعــد ذلــك منســحبة علــى جميــع اهنمــاكن ، ومتصــلة اتصــاال مباشــرًا بالمــادة  1مكــررة ، حتــى تجــيء المــادة 

 . ( 9) كان اهنمر قبل إضافة المواد المكررةينبغي وكما 
                                                 

 (
2
أو  2559أو شيهر أغسيطس سينة  ( ، 2552باالختيار بينه وبين شهر أبرييل سينة ) بالنسبة إلى مدينة اإلسكندرية  2595أو شهر أغسطس سنة   ( 

 . بالنسبة إلى األماكن المؤجرة لشخص معنوي عام 2559أو شهر يوليه سنة  2555شهر أغسطس سنة 

 (
1
 . لو أدعي أن األجرة تقل عما يسمح به القانون وطلب الزيادة ، وقد يكون المؤجر هو الذي يكلف بإثبات ذلك  ( 

 (
9
وال تتناول التعاقد الحالي فيإن هيذا التعاقيد  ، أو أي شهر أساس آخر 2552ما تتناول التعاقد عن شهر ابريل سنة سالفة الذكر إن 9ونرى أن المادة   ( 

 19وقارن سليمان ميرقس إيجيار األمياكن فقيرة  - 915ص  191رقم  19المحاماة  2559يناير سنة  21مصر الكلية الوطنية ) يخضع للقواعد العامة في إثباته 
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ســالفة الــذكر أن أجــرة اهنســاس تثبــت أوال بالعقــد المكتــوب . فــإذا كــان هنــاك عقــد  1وتقــرر المــادة  $1014
.  ( 1) مكتوب يتضمن بيان مقدار أجرة اهنساس ولم يتعذر الحصول عليه ، كان هو الدليل على مقدار هذه اهنجرة

د إيجار مكتوبًا صادرًا من المؤجر لنفس المستأجر أو لمستأجر سابا و تناول أجـرة اهنسـاس فإذا قدم المستأجر عق
، احــتج ب ــذا العقــد علــى المــؤجر ولــو لــم يكــن لــه تــار خ ثابــت ، ولــم يجــز للمــؤجر إثبــات خــالف مــا جــاء فــي العقــد 

الـك السـابا ، إذ يحـتج بـه علـى المكتوب إال بالكتابة . وكذلك الحكم لو كان عقـد اإليجـار المكتـوب صـادرًا مـن الم
. أما إذا كـان المـؤجر هـو  ( 2) من قانون اهنماكن 12المالك الجديد ولو لم يكن له تار خ ثابت طبقًا هنحكام المادة 

الذي قدم عقد اإليجار المكتوب المتناول هنجرة اهنساس ، إلثبـات أن اهنجـرة ال تز ـد علـى الحـد اهنقصـى أو لطلـب 
ن اهنجرة تقل عن هذا الحد ، فإذا كان العقد صادرًا لنفس المستأجر كان حجة عليه ولو لـم يكـن الز ادة إذا أدعي أ

. أمــا إذا كــان هــذا العقــد صــادرًا لمســتأجر ســابا ،  ( 9) ثابــت التــار خ ، وال يجــوز لــه إثبــات مــا يخالفــه إال بالكتابــة
يحــتج بــه علــى المســتأجر الحــالي ،  حتــى -فــي تــار خ شــ ر اهنســاس أو قبلــه  -فيجــب أن يكــون لــه تــار خ ثابــت 

و جوز ل ذا اهنخير أن يثبت ما يخالفه بجميع طرق اإلثبات هننه لم يكن طرفًا فيه . فإن لم يكن للعقد تار خ ثابـت 
ولكنه يصلح أن يكون قر نة قضائية إذا تعززت مثال بمطابقة  1018$،  ( 1) ، لم يحتج به على المستأجر الحالي

 . ( 1) اهنماكن المماثلة في نفس المبنى جاز أن يكون هذا دلياًل كامالً اهنجرة هنجور باقي 

فــإذا لــم يكــن هنــاك عقــد إيجــار مكتــوب ، أو كــان وتعــذر الحصــول عليــه ، فإنــه يجــوز إثبــات أجــرة اهنســاس 
انون مـن قـ 1بجميع الطرق ، و دخل في ذلك البينة والقرائن ، م ما كانـت قيمـة النـزاع . وهـذا مـا تصـرح بـه المـادة 

إيجار اهنماكن فيما رأينا ، وهو لـيس إال تطبيقـًا للقواعـد العامـة كمـا سـبا القـول . ذلـك أن أجـرة اهنسـاس فيمـا نحـن 
                                                                                                                                                                    

 ، سيالفة اليذكر 9ال استناداً إليى الميادة  ، فله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، المستأجر أن يثبت انه يدفع في التعاقد الحالي أجرة تجاوز الحد األقصى أما إذا أراد ( .

 . لطرقبل استناداً إلى القواعد العامة وهي تقضي بأن دفع أجرة تزيد على الحد األقصى تحايال وغشاً ضد القانون يجوز إثباته بجميع ا

فإن هيذا يخضيع فيي إثباتيه للقواعيد العامية كميا يخضيع التعاقيد  ، في ذاته -أي التعاقد الذي يتناول شهر األساس  -التعاقد السابق  9كذلك ال تتناول المادة 

 2599ينياير سينة  19يية بهيئية اسيتئنافية طنطيا الكل) وإنما تتناول مقدار أجرة األساس وشروط التعاقد التي يجب تقويمهيا إلضيافتها إليى أجيرة األسياس  . الحالي

وانظير سيليمان ميرقس فيي  - 2591سينة  1972قضية رقيم  29دائرة  2597فبراير سنة  29وقرب مصر الكلية  - 291ص  99رقم  9 - 5التشريع والقضاء 

 ( . 2هامش  77ص  99إيجار األماكن فقرة 

 (
2
فإنيه ال يصيلح  ، فيإذا وجيد عقيد إيجيار أو إيصيال ال ييدخل فييه شيهر األسياس . األجيرة وكعقد اإليجار المكتوب إيصال صادر من المؤجر بقيبض  ( 

 . ولكن يجوز اتخاذه قرينة قضائية ( ، 92ص  97م  2551يناير سنة  21اإلسكندرية المختلطة ) دليال كامال 

 (
1
 . 2591سنة  5271قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
9
ذلك إذا أدعي المستأجر أن األجيرة اليواردة فيي العقيد تزييد عليى األجيرة الفعليية وأن الميؤجر اسيتكتبه هيذه األجيرة الصيورية توقعياً لصيدور ومع   ( 

ة هنيا قيد ألن الصيوري ، وله أن يثبت زيادة األجيرة المكتوبية عليى األجيرة الفعليية بجمييع الطيرق . كان على المستأجر عبء إثبات ذلك ، تشريع بتخفيض األجرة

فإذا كانت األجرة المكتوبة تزيد كثيراً على أجرة الثمل دون مقيتض يبيرر  ، ومن القرائن المضاهاة على أجرة المثل ، فله أن يثبت الزيادة بالقرائن . داخلها الغش

 . كان في هذا قرينة على أن األجرة المكتوبة أجرة صورية ، ذلك

 (
5
ر أن أجيرة العيين الميؤجرة وقيت العميل بالقيانون كانيت عشيرين جنيهياً وان الميدعي أقير بيذلك عنيدما اسيتأجر وقد قضي بأنه لما كان المؤجر يقر  ( 

لميا  ، طنعه خدمة للمدعىالعين المذكورة على حين أن المدعي يدفع بأن هذا اإلقرار ال يطابق الواقع وأن العقد الصادر للمستأجر السابق للعين المذكورة إنما اص

ً  2591لسنة  255تعين على المؤجر إثبات أنه كان للعين المؤجرة وقت صدور المرسوم بقانون كان ذلك فإنه ي بحييث  ، أجرة معينية هيي عشيرون جنيهياً شيهريا

 ( . 2595سنة  5151قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  19مصر الكلية ) إذا عجز عن ذلك يجري تحديد األجرة وفقاً ألجرة المثل 

 (
9
وقد قضت محكمة اإلسيكندرية الكليية المختلطية بأنيه إذا قيدم أحيد الطيرفين  - 997ص  111رقم  99المحاماة  2599مارس سنة  1الكلية مصر   ( 

د وقدم اآلخر عقداً صادراً من المستأجر األصلي إليى مسيتأجر مين البياطن ييدخل فييه شيهر األسياس بيأجرة تختليف عميا جياء فيي العقي ، عقداً مثبتاً ألجرة األساس

ويذهب بعض الفقهاء إليى  ( . 217ص  95م  2551أبريل سنة  21اإلسكندرية الكلية المختلطة ) ويتعين إثبات األجرة بغيرهما  ، فإن العقدين يتهاتران ، األول

مسيتأجر مين البياطن يثبيت األجيرة والعقد الصادر من المستأجر األصلي إلى  ، أن العقد الصادر من المؤجر إلى المستأجر األصلي يثبت األجرة في إيجار أصلي

  ( . 99ص  12سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) في إيجار من الباطن 
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بصــدده تعتبــر واقعــة ماديــة اســتند إلي ــا القــانون فــي تعيــين الحــد اهنقصــى لألجــرة ، والوقــائع الماديــة يجــوز إثبات ــا 
 بجميع الطرق .

خالل ش ر اهنساس فوجب أن يصار إلى أجر المثل ، فقد قدمنا أن أجرة المثل أما إذا لم تكن العين مؤجرة 
هي أجرة مكان مماثل من جميع الوجوه بقدر اإلمكان للمكان محل النزاع في ش ر اهنساس . مثل ذلـك أجـرة طبقـة 

ة ، بحــث عــن مماثلـة لطبقــة النــزاع فــي نفـس المبنــى أو فــي مبنــى آخــر . فـإذا تعــذر وجــود طبقــة مماثلـة كــل المماثلــ
. و ســتعان بأهــل  ( 1) أكثــر طبقــة شــب ا للطبقــة محــل النــزاع ، وروعيــت الفــروق بــين الطبقتــين بــالنقص أو بالز ــادة

اهنمالك المبنية المربوطة علـى المكـان المـؤجر فـي تـار خ شـ ر  1011$الخبرة في كل ذلك . و جوز اتخاذ عوايد 
 . ( 2) اهنساس قر نة على مقدار أجرة المثل

 إثبات ما يجب تقويمه ليضاف إلى أجرة األساس :  -618

وقـــد قـــدمنا انـــه يجـــب أن يضـــاف إلـــى أجـــرة اهنســـاس ، بالنســـبة إلـــى اهنمـــاكن المنشـــأة قبـــل أول  ينـــاير ســـنة 
، جميــع الشــروط وااللتزامــات الجديــدة المفروضــة علــى المــؤجر ، وكــذلك جميــع التحســينات التــي اســتحدث ا  1111

كما يضاف أيضًا إلى أجـرة اهنسـاس بعـد تقو مـه الجـزء غيـر النقـدي مـن اهنجـرة الـذي كـان  . ( 9) في العين المؤجرة
 . ( 1) المستأجر ملتزمًا به ، كالتدر س لألوالد ومعالجة اهنسرة

فكـل مــا يقــوم مـن ذلــك ليضــاف إلــى أجـرة اهنســاس يقــع علـى المــؤجر عــبء إثباتــه . فـإذا أثبتــه وأضــيف إلــى 
أو خفــض بالنســبة التــي نــص علي ــا القــانون ، ومــا ينــتج عــن ذلــك يكــون هــو الحــد أجــرة اهنســاس ، ز ــد المجمــوع 

 اهنقصى لألجرة ، إذا جاوزها المؤجر حا عليه الجزاء .

 تحايل المؤجر بتقاضي مبلغ إضافي فوق األجرة ) خلو الرجل ( : -619

مسـتتر فـوق اهنجـرة و قع أن يتحايل المؤجر فيجاوز الحد اهنقصى لألجرة عن طر ا تقاضي مبلـغ إضـافي  
وجب أن يضاف هذا المبلغ إلى اهنجرة التي قبض ا المؤجر ليحاسـب علـى  ( 1) الظاهرة ، فإذا أثبت المستأجر ذلك

 1020$مجمــوع مــا قبضــه ، فــإذا جــاوز الحــد اهنقصــى وجــب الجــزاء . وفــي هــذا الصــدد تقــول العبــارة اهنخيــرة مــن 

                                                 

 (
2
 . 975انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
مجموعية أحكيام  2595ينياير سينة  11 - 195ص  211رقيم  7مجموعة أحكام مجلس الدولية  2599ديسمبر سنة  21محكمة القضاء اإلداري   ( 

انظير آنفياً ) وقد تقدم ذكير ذليك  ، ولكن العوايد ال تصلح أساساً لتعيين األجرة المتفق عليها وإن صلحت لتعيين أجرة المثل - 955ص  119رقم  7لة مجلس الدو

 ( في الهامش 975فقرة 

 (
9
 . 979انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . في الهامش 975انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
وقيد قضيت محكمية مصير الكليية بيأن فيي اقتضياء مبليغ  . ألن واقعة خليو الرجيل مخالفية للنظيام العيام ، اليمين الحاسمةوال يجوز اإلثبات بتوجيه   ( 

ومن ثم ال يجوز للميدعي  ، وال يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام ، مقابل التأجير أو ما يطلق عليه "خلو رجل" أمراً مخالًف للنظام العام

سينة  5751قضيية رقيم  29دائيرة  2595فبراير سنة  25مصر الكلية ) يوجه اليمني الحاسمة للمدعي عليه بأنه لم يقبض المبلغ المطالب به مقابل خلو رجل  أن

2591 . )  
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بــرد أي مبلــغ إضــافي يكــون المــؤجر قــد اقتضــاه مــن المســتأجر  مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن : "كمــا يحكــم 6المــادة 
 مباشرة أو عن طر ا الوسيط في اإليجار" .

وهذا المبلغ اإلضافي يكون عادة مبلغًا مقطوعًا يدفع جملة واحدة للمؤجر في نظير تمكينه المستأجر من أن 
ذا المبلــغ جاوزتــه . وقــد جــرت العــادة يســتأجر المكــان ، وال تجــاوز اهنجــرة الحــد اهنقصــى ولكــن إذا أضــيف إلي ــا هــ

 بتسمية هذا المبلغ "خلو الرجل" .

ودفــع خلــو الرجــل عــادة قديمــة ، وجــدت منــذ مــدة طو لــة قبــل التشــر عات االســتثنائية ، وكانــت مشــروعة قبــل 
جر صدور هذه التشر عات . وكانت أكثر ما تمارس فـي اهنمـاكن المـؤجرة للتجـارة ، فيـدفع المسـتأجر الجديـد للمسـتأ

مبلغًا حتى يخلي له المكان فيستأجره هو من المـؤجر . وقـد يـدفع المبلـغ فـي نظيـر أن يحـل  -ال المؤجر  -القديم 
محل المستأجر القديم فـي نفـس اإليجـار ، و كـون هـذا مـن المسـتأجر القـديم تنـازال عـن اإليجـار الـثمن فيـه هـو هـذا 

علـى أثـر التشـر عات االسـتثنائية منـذ صـدور اهنمـر العسـكري المبلغ اإلضافي . ولكن هذه العـادة فشـت فشـوًا كبيـرًا 
، وساعد على انتشارها أن هذا اهنمر العسكري تضمن نظام االستيالء والتمكين ، إذ جعل  1111لسنة  111رقم 

التـأجير ال يصـدر مـن المالــك مباشـرة إلـى المسـتأجر ، بــل يكـون بموجـب أمـر تمكــين يصـدر مـن الحـاكم العســكري 
متقــدمين الســتئجار المكــان الــذي خــال . فــنجم عــن ذلــك أن المســتأجر القــديم كــان يســ ل عليــه أن يجــد إلــى أول ال

الشخص الذي ير د استئجار المكان بعده ، فيمكنه من ذلـك بـان يخبـره بعزمـه علـى إخـالء المكـان حتـى يبـادر إلـى 
تأجر الجديــد فــي مقابــل هــذه الخدمــة التقـدم الســتئجاره فيكــون أول المتقــدمين . و تقاضــى المســتأجر القــديم مـن المســ

 110خلو الرجل ، فخلو الرجل هنا كان يدفع إلى المستأجر القديم ال إلى المالك . وقـد عـدل المرسـوم بقـانون رقـم 
عـــن نظـــام االســـتيالء والتمكـــين ، ورد للمالـــك حر تـــه فـــي التـــأجير لمـــن يشـــاء بشـــرط أال يجـــاوز الحـــد  1116لســـنة 

الرجـل مـن المسـتأجر القـديم إلـى المالـك نفسـه ، وأصـبح المسـتأجر الجديـد يـدفع هـذا  اهنقصى لألجرة . فتحول خلو
المبلغ اإلضافي إلى المالك حتى يرضى هذا أن يؤجر له المكان ، ولكن جزءًا منه كان يدفع إلى المسـتأجر القـديم 

صـدور التشـر عات اهنخيـرة حتى يرضى هذا بدوره أن يخلي العين بعد أن امتـد اإليجـار بحكـم القـانون . واآلن بعـد 
جديـدا عـن طر ـا اإلعفـاء الضـرائبي ، وهـبط الحـد اهنقصـى لألجـرة هبوطـًا  1021$التي خفضت اهنجرة تخفيضـًا 

محسوسًا على النحو الذي رأيناه فيما تقدم ، أقبل الناس إقباال شديدًا على دفع خلو الرجل في نظير الحصول على 
وكـان مـن الممكـن اعتبـار دفـع خلـو الرجـل جر مـة ضـمن الجـرائم المعاقـب مكـان قـد هبطـت أجرتـه إلـى هـذا الحـد . 

مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن ، إذ هـو طر ـا لتقاضـي أجـرة تز ـد علـى الحـد اهنقصـى المفـروض  16علي ا فـي المـادة 
ه ( ، ومخالفـــة أحكـــام هـــذ 1مكـــررًا )  1( و  1مكـــررًا )  1( و  2مكـــررًا )  1( و  1مكـــررًا )  1و  1فـــي المـــواد 

. وقضــت بــه بعــض  ( 1) ســالفة الــذكر ، وهــذا مــا ذهــب إليــه بعــض الفق ــاء 16المــواد جر مــة تعاقــب علي ــا المــادة 

                                                 

 (
2
 . 1هامش  79ص  91سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 
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. ولكن يبدو أنه كان المف وم من العقوبة على اهنجرة الزائدة على الحد اهنقصـى أن تكـون هـذه اهنجـرة  ( 1) المحاكم
ينــاير ســنة  1داخــل نطــاق عقــد اإليجــار ، وخلــو الرجــل يؤخــذ خــارج هــذا النطــاق . فصــدر أخيــرًا قــرار بقــانون فــي 

علـى الوجـه اآلتـي : "يعاقـب بالعقوبـة  من قانون إيجار اهنماكن ، وتجـري  16يضيف فقرة ثانية إلى المادة  1162
المشار إلي ا في الفقرة اهنولى كل مؤجر يتقاضى أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقـد اإليجـار ، كخلـو الرجـل أو مـا 
يماثلــه ، مــن المســتأجر مباشــرة أو عــن طر ــا وســيط فــي اإليجــار ، وفــي الحالــة اهنخيــرة تطبــا العقوبــة ذات ــا علــى 

رجل ، أو اتفـاق يماثلـه كـأن يسـمى المبلـغ اإلضـافي تعو ضـًا عـن تحسـينات مسـتحدثة أو الوسيط" . فأصبح خلو ال
نحو ذلك ، معاقبًا عليه صراحة بالحبس مدة ال تز د على ثالثة أش ر وبغرامة ال تز د على مائتي جنيه أو بإحدى 

ي دفــع خلــو الرجــل . أمــا هــاتين العقــوبتين . والــذي يعاقــب هــو المــؤجر والوســيط فــي اإليجــار ، دون المســتأجر الــذ
المستأجر القديم فإنـه إذا تقاضـى مـن المسـتأجر الجديـد خلـو الرجـل ، فـال عقوبـة عليـه ، بـل ال يسـتطيع المسـتأجر 

 1022$، وذلـك مـا لـم يكـن المسـتأجر القـديم وسـيطًا دفـع المسـتأجر الجديــد  ( 2) الجديـد أن يسـترد منـه مـا دفعـه لـه
إلـــى المـــؤجر ، فعنـــد ذلـــك يعاقـــب المســـتأجر القـــديم كوســـيط . وإذا كـــان عـــن طر قـــة خلـــو الرجـــل كلـــه أو بعضـــه 

المستأجر القديم لجأ إلى طر ا اإليجار مـن البـاطن ، فـأجر العـين مـن باطنـه إلـى المسـتأجر الجديـد وتقاضـى منـه 
 9) العقابفوق اهنجرة القانونية خلو الرجل ، فإنه يكون في هذه الحالة مؤجرًا تقاضى خلو الرجل و قع تحت طائلة 

) . 

مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن تقضــي بــرد أي مبلــغ  6بقيــت الناحيــة المدنيــة فــي خلــو الرجــل ، وقــد رأينــا المــادة 
. والمســتأجر هــو  ( 1) إضــافي يكــون المــؤجر قــد تقاضــاه مــن المســتأجر مباشــرة أو عــن طر ــا الوســيط فــي اإليجــار

اد به اهنجرة على الحد اهنقصى ، إما بدفعه المبلـغ مباشـرة الذي يحمل عبء إثبات أنه دفع للمؤجر مبلغًا إضافيًا ز 
للمؤجر أو بدفعه عن طر ا سمسار أو أي وسيط آخر كالمستأجر القديم . وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ، ولو 

ت . فـإذا مـا أثبـت ذلـك فقـد أثبـ ( 1) بالبينة أو القرائن ، م ما بلغ مقـدار خلـو الرجـل ، هنن الـدفع عمـل غيـر مشـروع
 مجاوزة اهنجرة للحد اهنقصى ، فوجب الجزاء كما قدمنا ، وهذا ما ننتقل اآلن إليه .

                                                 

 (
2
 ، 2551لسينة  212من قانون إيجار األماكن رقم  11وجب إلزامه برد ما أخذه طبقاً للمادة  ، الءفقد قضى بأنه إذا أخذ المالك أو المؤجر بدل إخ  ( 

 ( . 529ص  559رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99مصر الكلية ) من نفس القانون  21واستحق العقوبة المنصوص عليها في المادة 

 (
1
فيميا  -الميدني والجنيائي  -بيأن المسيتأجر القيديم ال يقيع تحيت أي الجيزائين  ، فيي نفيس المعنيى ، 2511يناير سنة  5وقد قضي قبل صدور قانون   ( 

رقيم  91المحامياة  2595أكتيوبر سينة  99مصير الكليية ) صريحتان في سيريان حكمهميا عليى الميؤجر دون سيواه  21و  1ألن المادتين  ، أخذه من بدل اإليجار

 ( . كموقد سبقت اإلشارة إلى هذا الح 529ص  559

 (
9
 ( . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم)  529ص  559رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99مصر الكلية   ( 

 (
5
 . 992ص  299رقم  9التشريع والقضاء  2599يوليه سنة  9اإلسكندرية الكلية   ( 

 (
9
ال  ، وتسيقط المطالبية بيالرد بيثالث سينوات أو بخميس عشير سينة - 2591سينة  2591قضيية رقيم  5دائيرة  2591نوفمبر سنة  99مصر الكلية   ( 

 ( ، 2591سنة  1111قضية رقم  29دائرة  2591يناير سنة  21مصر الكلية ) مدني الخاصة بالعمل غير المشروع كما ذهب بعض األحكام  211طبقاً للمادة 

ن ذلييك عنيد الكييالم فييي تقييادم دعيوى اسييترداد المسييتأجر مييا دفعيه زائييداً علييى الحييد وسيييأتي بيييا ، مييدني الخاصية باسييترداد مييا دفييع دون حيق 271بيل طبقيياً للمييادة 

 ( . 115انظر ما يلي فقرة ) المسموح به قانونا 



 

97 

 

 الفهرس

 الجزاء على مجاوزة األجرة للحد األقصى - 2

 الجزاء الجنائي :  -621

علـى أن "يعاقـب بـالحبس مـدة  1114لسنة  121فقرة أولى من قانون إيجار اهنماكن رقم  16تنص المادة  
ال  تز ــد علــى ثــالث أشــ ر وبغرامــة ال تتجــاوز مــائتي جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين كــل مــؤجر خــالف أحكــام 

و  11و  10و  1و  1029$(  1) مكـــررًا  1( و  2مكـــررًا )  1( و  1مكـــررًا )  1و  1فقـــرة أخيـــرة و  9المـــواد 
. والذي يعنينا هنا ، من المواد التي تعتبر مخالفة أحكام ـا جر مـة يعاقـب علي ـا بـالحبس  ( 1) من هذا القانون" 11

 مدة ال تز د على ثالث أش ر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، هو :

 . 1111اهنماكن المنشأة قبل أول يناير سنة ، هي تفرض الحد اهنقصى هنجور   1م  -1

 18(  ، وهما يفرضان الحد اهنقصى هنجور اهنماكن المنشأة قبل  2مكررًا )  1( و م  1مكررًا )  1م  -2
 . 1112سبتمبر سنة 

 . 1118يونيه سنة  12( ، وهي تفرض الحد اهنقصى هنجور اهنماكن المنشأة قبل  1مكررًا )  1م  -9

تــنص علــى أن "يعاقــب بــالحبس مــدة ال  1161لســنة  168مــن القــانون رقــم  2أن المــادة يضــاف إلــى ذلــك 
تز ـد علــى ثــالث أشــ ر وبغرامــة ال تجـاوز مــائتي جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقـوبتين كــل مــؤجر خــالف أحكــام المــادة 

 . 1161ر سنة نوفمب 1السابقة" . والمادة السابقة هي التي تعين الحد اهنقصى هنطور اهنماكن المنشأة قبل 

تعاقــب المــؤجر الــذي يجــاوز الحــد  1162لســنة  16مــن القــانون رم  4و ضــاف إلــى ذلــك أيضــًا أن المــادة 
 بنفس العقوبات المتقدمة الذكر . 1161نوفمبر سنة  1اهنقصى هنجور اهنماكن المنشاة منذ 

تعاقـب بنفـي العقوبـات فقـرة جديـدة  16قـد أضـاف إلـى المـادة  1162ينـاير سـنة  1و ضاف أخيرًا أن قانون 
المتقدمة الذكر "كل مؤجر يتقاضى أي مبلغ إضـافي خـارج نطـاق عقـد اإليجـار ، كخلـو الرجـل أو مـا يماثلـه ، مـن 

 المستأجر مباشرة أو عن طر ا وسيط في اإليجار ، وفي الحالة اهنخيرة تطبا العقوبة ذات ا على الوسيط" .
                                                 

 (
2
"يعاقييب بغرامية ال تقييل عين عشييرين جنيهيياً وال  : يجييري عليى الوجييه اآلتيي 2551لسيينة  212مين القييانون رقيم  21كيان اليينص األصيلي للمييادة   ( 

 2555لسينة  71ثيم أضياف القيانون رقيم  . "29وكل مين خيالف الميادة  25و  22و  5و  5الفقرة األخيرة و  9نيه كل مؤجر خالف أحكام المواد تتجاوز مائة ج

انظير  )الفقيرة هيـ"  1"ويعاقب بغرامة من خمسين جنيهاً إلى خمسيمائة جنييه كيل ميؤجر خيالف حكيم الميادة  : إلى هذا النص فقرة جديدة تجري على الوجه اآلتي

يضييف إليى الميواد التيي يعاقيب عليى مخالفية أحكيام  591لسينة  255ثيم صيدر القيانون رقيم  - ( في الهيامش 119المذكرة اإليضاحية لهذا القانون فيما يلي فقرة 

ويشيدد العقوبية   ( ، 5) مكيرراً  9يضيف إليى الميواد سيالفة اليذكر الميادة  2597لسنة  99ثم صدر القانون رقم  - ( 1) مكرراً  9والمادة  ( 2) مكرراً  9المادة 

عليى الميؤجر دون المسيتأجر  29ويقصير عقوبية مين يخيالف الميادة  ، فيرفعها إلى الحبس مدة ال تزيد على ثالث أشهر والغرامة التيي ال تزييد عليى ميائتي جنييه

 . فأصبح النص بعد هذه التعديالت على الوجه الذي نراه في المتن ، فقرة هـ 1ويغفل دون سبب ظاهرة عقوبة من يخالف المادة  ، تأسوة بسائر الحاال

وبيدال مين تضيمين هيذه الميادة  ( ، 9) مكيرراً  9الميادة  2551لسينة  212يضييف إليى القيانون رقيم  2512لسينة  217ثم صدر بعيد ذليك القيانون رقيم 

فينص فيي نفيس قيانون سينة  ، اتبيع المشيرع خطية أخيرى ، لتشملها عقوبات هذه المادة األخيرة كما كيان األمير بالنسيبة إليى التشيريعات السيابقة 21ادة الجديدة للم

اد التيي يعاقيب مين بيذلك غيير شياملة لجمييع الميو 21فأصبحت الميادة  . في المادة الثانية منه على توقيع نفس العقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون 2512

 ( . 9) مكرراً  9إذ ينقصها أن تتضمن المادة  ، يخالف أحكامها

منه بنفس العقوبيات الميؤجرة اليذي يخيالف أحكيام هيذا القيانون مين حييث تحدييد األجيرة  1يعاقب في المادة  2511لسنة  51ثم صدر أخيراً القانون رقم 

 . 21مستقال لم تتضمنه المادة  2512لسنة  217كقانون وبقي هذا القانون  ، على أساس قيمة األرض والمباني

 . للعقاب على خلو الرجل ، كما رأينا 2511يناير سنة  5أضيفت إليها فقرة جديدة بقانون  21ولكن المادة 
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جرة جر مة يعاقب علي ـا القـانون بالعقوبـات السـابا ذكرهـا فيخلص من كل ذلك أن مجاوزة الحد اهنقصى لأل
. و شــترط أن يكــون المــؤجر أو الوســيط عالمــا انــه يجــاوز الحــد اهنقصــى الــذي فرضــه القــانون لألجــرة حتــى يتــوافر 
ركـن النيـة ، وللكـن ال يشــترط أن يكـون عالمـا أن القــانون يعاقـب علـى هــذا العمـل فالج ـل بالقــانون لـيس بعـذر فــي 

 . ( 1) ئل الجنائيةالمسا

 الجزاء المدني : -621

، وهـي تجـري  1114لسـنة  121مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم  6ليه المادة سأما الجزاء المدني فتنص ع 
بــاطاًل كــل شــرط مخــالف لألحكــام المتقدمــة ، و حكــم بــرد مــا حصــل زائــدا علــى اهنجــرة  "يقــع علــى الوجــه اآلتــي :

من اهنجرة التـي يسـتحا دفع ـا ، كمـا يحكـم بـرد أي مبلـغ إضـافي يكـون المـؤجر قـد  المستحقة قانونًا أو باستقطاعه
 اقتضاه من المستأجر مباشرة أو عن طر ا الوسيط في اإليجار" .

 و بين من النص المتقدم الذكر ما يأتي :

زت فيـه االتفاق علـى مجـاوزة الحـد اهنقصـى لألجـرة باطـل لمخالفتـه النظـام العـام ، وذلـك بمقـدار مـا جـاو  -1
 اهنجرة الحد اهنقصى .

 للمستأجر أن يرفع دعوى بتخفيض اهنجرة حتى تنزل إلى الحد اهنقصى . -2

 وله أن يسترد ما سبا أن دفعه للمؤجر زائدا على الحد اهنقصى . -9

 ونتناول هذه المسائل الثالث على التعاقب .

 جرة على هذا الحد :بطالن االتفاق على مجاوزة الحد األقصى فيما زادت فيه األ -622

مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن فــي صــدورها كمــا رأينــا : "يقــع بــاطال كــل شــرط مخــالف لألحكــام  6تقــول المــادة  
. ولـيس معنـى الـبطالن  ( 2) المتقدمة . ." . فاالتفـاق علـى أجـرة تجـاوز الحـد اهنقصـى باطـل لمخالفتـه للنظـام العـام

ــاه  انــه يتنــاول مــا زاد مــن اهنجــرة علــى الحــد اهنقصــى فيبطــل ، وتــنقص هنــا أال ينــتج االتفــاق أي أثــر ، ولكــن معن
،  ( 9) مــدني 119اهنجــرة إلــى هــذا الحــد . وهــذا ضــرب مــن ضــروب انتقــاص العقــد المنصــوص عليــه فــي المــادة 

                                                 

 (
2
ولييس  ، القصيد الجنيائي العياموقد قضت محكمة النقض بأن القصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في جريمة تأجير محل بأكثر من أجرة المثيل هيو   ( 

 ( . 912ص  255رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  5نقض جنائي ) بالزم أن تتحدث عنه المحكمة صراحة في الحكم 

يتوقيف عليهيا  من قانون اإلجراءات الجنائية بالفصل في جمييع المسيائل التيي 112وقضت أيضاً بأنه لما كانت المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 

أو تعليق قضياءها عليى ميا عسياه أن يصيدر  ، دون أن تتقيد باألحكام المدنية التي صدرت ، الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خالف ذلك

يزييد عليى أجير المثيل والزييادة المقيررة قانونياً  إذا أدانت المتهم في جريمة تأجير بإيجار ، فإن المحكمة ، من أحكام بشأن نزاع مدني قائم على موضوع الجريمة

 ( . نفس الحكم السابق) ال تكون قد خالفت القانون  ، دون انتظار الفصل في الدعوى المدنية المرفوعة بشأن تخفيض األجرة

 (
1
إن مثل هذا االتفاق ينبغي إهيداره وااللتفيات ف ، وقد قضي بأنه إذا تم الصلح بين المؤجر والمستأجر على تحديد إيجار الشقة المتنازع على أجرتها  ( 

 91دائيرة  2519ينياير سينة  19مصير الكليية ) هي أحكيام متعلقية بالنظيام العيام  2551لسنة  212ألن أحكام تحديد األجرة المنصوص عليها في القانون  ، عنه

 ( . 2597سنة  5757قضية رقم 

 (
9
 . 2هامش  75ص  95سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 
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ونظيــره تخفــيض الفوائــد التــي تز ــد علــى الحــد اهنقصــى إلــى هــذا الحــد . وقــد قضــي فــي هــذا المعنــى بــان تخفــيض 
حــد اهنقصــى المســموح بــه قانونــًا "تصــحيح إجبــاري ال اختيــاري ، يجــري بانتقــاص جــزء مــن االتفــاق ، اهنجــرة إلــى ال

و ترتـــب عليـــه رد اهنجـــرة الزائـــدة إلـــى الحـــد القـــانوني مـــع بقـــاء العقـــد نافـــذا ب ـــذا التصـــحيح منـــذ نشـــوئه ال مـــن وقـــت 
ووجــه  1026$تجــاوز الحــد المقــرر ،  تصـحيحه ، وإن االتفــاق علــى اهنجــرة الزائــدة يشــبه تمامــًا االتفــاق علــى فائــدة

المشــاب ة أن الفوائــد تعتبــر مــن وج ــة التكيــف القــانون أجــرة للقــرض؛ وإن التأمــل فــي النصــوص الخاصــة بــبطالن 
االتفاق ورد الزائد في الحالتين يالحظ ما بين ما مـن تماثـل فـي المبنـى وفـي المعنـى علـى صـورة يمكـن مع ـا القـول 

اهنمـاكن عـن أحكـام فوائـد الـديون ، ومـن المعـروف فـي عـالم القـانون أن االتفـاق علـى بأن المشرع نقل أحكام أجـرة 
 . ( 1) الفوائد الزائدة ال تصححه اإلجازة وال الصلح وال اإلقرار ، كما أن نية الطرفين ال تأثير ل ا فيه"

ة إلـــى الحـــد ومعنــى أن نيـــة الطــرفين ال تـــأثير ل ـــا أنــه ال يمنـــع مــن بطـــالن االتفـــاق ووجــوب تخفـــيض اهنجــر 
المسموح به قانونًا أن يكون المؤجر غير عالم بأن هناك حدًا أقصـى لألجـرة يفرضـه القـانون ، أو أن يكـون معتقـدًا 
أن اهنجرة المتفا علي ا ال تجاوز هذا الحد اهنقصى ، ففـي الحـالتين يجـب تخفـيض اهنجـرة ، وإن كـان المـؤجر فـي 

ائي النعــدام ركــن النيــة كمــا ســبا القــول . وال يمنــع كــذلك مــن بطــالن الحالــة الثانيــة ال يكــون معرضــًا للجــزاء الجنــ
، أو  ( 2) االتفاق ووجوب  تخفيض اهنجرة أن يكون المستأجر عالمًا بأن اهنجرة المتفا علي ا تجاوز الحد اهنقصـى
ها بـاهنجرة أنه لم يكن مضطرًا إلى استئجار هذا المكان إذ كانت أمامـه أمـاكن أخـرى خاليـة وكـان يسـتطيع اسـتئجار 

 .  ( 9) القانونية

و ســتوي أن يكــون االتفــاق علــى مــا يجــاوز الحــد اهنقصــى مــن اهنجــرة واقعــًا بــين المالــك والمســتأجر أو بــين 
المســتأجر اهنصــلي والمســتأجر مــن البــاطن ، ففــي الحــالتين يكــون االتفــاق بــاطال و جــب تخفــيض اهنجــرة إلــى الحــد 

 . ( 1) المسموح به قانوناً 

                                                 

 (
2
 522ص  551رقم  91المحاماة  2595نوفمبر سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
1
 . 155ص  591رقم  15المحاماة  2555نوفمبر سنة  29مصر الكلية   ( 

أنييه ال يمنييع أيضيياً ميين  ( 119انظيير مييا يلييي فقييرة ) وسينرى  - 2591سيينة  5959قضييية رقييم  21دائييرة  2599أكتييوبر سيينة  25مصير الكلييية   ( 9) 

 . متيع بحمايية القيانونبطالن االتفاق ووجوب تخفيض األجرة أن يكون المستأجر قد قبل هذا االتفاق بعد أن أبرم عقد اإليجيار بياألجرة القانونيية وشيغل المكيان وت

) فإن االتفياق يكيون بياطال وتكيون األجيرة واجبية التخفييض  ، دومن باب أولى لو قبل المستأجر االتفاق عند إبرام عقد اإليجار ولكن بعد أن شغل المكان دون عق

 2557قضيية رقيم  29دائرة  2599سبتمبر سنة  21 -وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم  155ص  591رقم  15المحاماة  2555نوفمبر سنة  29مصر الكلية 

 ( . 2599سنة 

 (
5
فليه أن يتقاضيى مين  ، أما لو نزل المسيتأجر األصيلي عين اإليجيار - 2591سنة  1751قضية رقم  25دائرة  2599يونيه سنة  25مصر الكلية   ( 

ومين ثيم يجيوز أن يلتيزم  . والمبلغ الذي يتقاضياه المسيتأجر األصيلي مين المتنيازل ليه ثمين ال أجيرة . إذ العقد بينهما حوالة ال إيجار ، المتنازل له ثمن هذا التنازل

 2595أكتيوبر سينة  99مصير الكليية ) فيكون مجموع ميا يدفعيه زائيداً عليى الحيد األقصيى  ، ة إلى األجرة التي يدفعها المالكالمتنازل له بدفع هذا المبلغ باإلضاف

 ( . 97محمد لبيب شنب فقرة  - 529ص  559رقم  91المحاماة 
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 خفيض األجرة : دعوى ت -623

و خلص مما تقدم للمستأجر الحا في مطالبة المؤجر بتخفيض اهنجرة إلى الحد المسموح به قانونًا ، فإن لم 
يجبـه المـؤجر إلـى ذلـك كـان للمسـتأجر أن يرفـع دعـوى بتخفـيض اهنجـرة . و رفع ـا علـى المـؤجر ، أو علـى المالــك 

 . ( 1) ذي أجر من الباطن ، بحسب اهنحوالالجديد الذي حل محله ، أو على المستأجر اهنصلي ال

ودعــوى تخفــيض اهنجــرة ترفــع أمــام المحكمــة الكليــة المختصــة بنظــر المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــا قــانون 
إيجار اهنمـاكن ، كمـا ترفـع أمـام هـذه المحاكمـة أيضـًا دعـوى اسـترداد مـا دفـع زائـدًا علـى الحـد المسـموح بـه ، وذلـك 

 . ( 2) ال تجاوز نصاب القاضي الجزئيحتى لو كانت قيمة النزاع 

وترفع دعوى تخفيض اهنجرة فـي أي وقـت ، أثنـاء قيـام العالقـة التأجير ـة م مـا طالـت ، أو حتـى بعـد انت ـاء 
. ذلك أن سكوت المستأجر عن رفع ا مدة من الزمن ال يستخلص منه نزوله عن ا نزوال ضـمنيًا ،  ( 9) هذه العالقة

 فإنه يكون باطال ال يعتد به . وبفرض استخالص هذا النزول

فدعوى تخفيض اهنجرة مبنية على بطالن االتفاق على أجرة تز د على الحد اهنقصى ، والبطالن هنا بطالن 
 مطلا لتعلقه بالنظام العام ، فال يجوز النزول عن الدعوى ال نزوال ضمنيًا وال نزوال صر حًا .

ب ـذا المبـدأ الصـحيح  1028$وقد اضطربت أحكام القضاء في هـذه المسـألة اضـطرابًا بينـًا . فبعضـ ا يأخـذ 
دعــوى تخفــيض اهنجــرة ، والــى أن ســكوت  1021$. وبعــض آخــر يــذهب إلــى جــواز النــزول عــن  ( 1) الــذي نقــرره

                                                 

 (
2
 21ص  19م  2551أبرييل سينة  15اإلسكندرية المختلطية ) يجوز ذلك أيضاً بطريق الدفع  ، وكما يجوز طلب تخفيض األجرة بطريق الدعوى  ( 

) جاز للمستأجر أن يدفع الدعوى بأن  المبلغ المطلوب أكبر من المستحق في ذمتيه  ، فإذا رفع المؤجر على المستأجر دعوى يطالبه فيها باألجرة المتفق عليها ( .

 ( . 52ص  95سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 (
1
 . 2591سنة  9191قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  22 - 2592سنة  1259قضية رقم  5دائرة  2599يونيه سنة  11الكلية مصر   ( 

 (
9
 . 97سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
5
جرة يعتبير بمثابية قرينية قاطعية من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن القول بأن سكوت المؤجر مدة طويلة عن رفع دعوى تخفيض األ  ( 

من إبطال كل شرط مخالف للمادة الرابعة من ذلك القيانون  2551لسنة  212على رضائه باألجرة الحالية مردود بما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 

 ف ذلك ألن الحظر الوارد بالمادتين الرابعة والسادسة من النظام العياموأنه ال يجوز لألفراد االتفاق على خال ، التي تضع حداً أعلى لألجرة الجائزة االتفاق عليها

دائيرة  2595ينياير سينة  25مصير الكليية ) ويؤيد ذلك أن المادة السادسة عشرة من القانون المذكور تعاقب المؤجر الذي يجياوز حيدود األجيرة المقيررة قانونياً  ،

لدفع بسقوط حق المدعي في طلب التخفيض لسكوته عن ذلك ميدة طويلية ميردود علييه بميا اسيتقر علييه وقضت أيضاً بأن ا ( . 2599سنة  9191قضية رقم  29

فيي دفيع دعيوى التخفييض لتعليق أحكيام  ، سواء كان صريحاً بشرط أو ضمناً بالسيكوت ، قضاء هذه المحكمة من أن الرضاء بزيادة األجرة ال يجوز االستناد إليه

فهيي تفتيرض إمكيان الشيرط  ، التي تنص على بطالن كل شرط مخيالف 2551لسنة  212من القانون رقم  1ؤكد هذا النص المادة ي ، تحديد األجرة بالنظام العام

وإنه لما يتعارض مع هذا النظيام العيام القيول بإمكيان مخالفتيه والتنيازل  ، وهو بطالن مطلق يجوز التمسك به في أي وقت لمخالفته النظام العام ، المخالف فتبطله

وقضت أيضاً بأنه ال جيدوى مين القيول بسيقوط حيق الميدعي  ( . 2599سنة  2799قضية رقم  25دائرة  2591يناير سنة  29مصر الكلية ) عن حق متعلق به 

إذ أن قضياء هيذه المحكمية قيد اسيتقر عليى أن الرضياء بزييادة األجيرة ال يجيوز  ، لسينواتفيي المطالبية بتخفييض األجيرة لقعيوده عين ذليك ميدة تقيرب مين السيت ا

ويؤكد ذلك ما نصيت علييه الميادة  ، وذلك لتعلق أحكام تحديد األجرة بالنظام العام ، االستناد إليه سواء أكان صريحاً أم ضمنياً بالسكوت عن رفع دعوى التخفيض

والبطالن هنا مطلق يجوز التمسك به في أي وقيت لمخالفية النظيام  ، من بطالن كل شرط مخالف لهذه األحكام 2551لسنة  212من قانون إيجار األماكن رقم  1

وقضيت أيضياً بأنيه لميا كيان االتفياق عليى أجيرة زائيدة عليى الحيد القيانوني  ( . 2595سينة  151قضية رقيم  91دائرة  2519مصر الكلية أول يناير سنة ) العام 

ويعتبير االتفياق عليى  ، وتحدييد األجيرة عليى هيذا الوضيع مين النظيام العيام ، ستمرة ال تسقط الدعوى بشأنها إال من وقيت انقطياع حالية االسيتمراريعتبر جريمة م

 ً مسيقطاً لحقيه مهميا  وال يمكن أن يعتبر سكوت المستأجر عن طلب تخفيض األجرة إليى الحيد القيانوني . األجرة الزائدة ميتا منذ نشأته وال شيء بعد ذلك يبعثه حيا

والحكم بالتخفيض يعتبير مقيرراً لحقيوق  . ألن القول بغير ذلك غريب على الفكرة القانوني إذ أنه يقدم على ابتكار نوع من التقادم ال يعرفه القانون ، طال أمد ذلك

 ( . 2519سنة  5559ثانية إيجارات قضية رقم دائرة  2512مايو سنة  15مصر الكلية ) إذ هو يكشف عن حقيقة األجرة من بدء التعاقد  ، المدعية

 29دائييرة  2599سيبتمبر سينة  21 - 2592سينة  2955قضيية رقيم  21دائيرة  2599ميارس سينة  21مصير الكليية  : وانظير أيضياً فيي نفيس المعنيى

سيينة  5529قضييية رقييم  29ئييرة دا 2599أكتييوبر سيينة  21 - 2599سيينة  191قضييية رقييم  29دائييرة  2599أكتييوبر سيينة  7 - 2599سيينة  2557قضييية رقييم 

ديسيمبر  29 - 2591سينة  5192قضيية رقيم  29دائيرة  2599ديسيمبر سينة  29 - 2599سينة  9112قضية رقيم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  29 - 2599
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. بــل ذهــب بعــض اهنحكــام إلــى صــحة  ( 1) المســتأجر عــن رفــع الــدعوى مــدة طو لــة قــد يســتخلص منــه هــذا النــزول
االتفــاق علــى مجــاوزة الحــد اهنقصــى لألجــرة إذا قبــل المســتأجر ذلــك دون إكــراه أو ضــغط بعــد إبرامــه عقــد اإليجــار 
                                                                                                                                                                    

قضيية  29دائيرة  2595ديسيمبر سينة  5 - 2591سينة  5592قضيية رقيم  29دائيرة  2599ديسمبر سنة  21 - 2599سنة  2919رقم   29دائرة  2599سنة 

 1 - 2595سنة  9559قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  9ذ - 2595سنة  5955قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  5 - 2595سنة  952رقم 

 21دائيرة  2591أبرييل سينة  21 - 2599سينة  119قضيية رقيم  29دائيرة  2599يونييه سينة  5 - 2599سينة  9955قضيية رقيم  21دائرة  2599مايو سنة 

دائرة ثانيية إيجيارات قضيية رقيم  2512مايو سنة  15 - 2591سنة  9915دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512مايو سنة  15 - 2591سنة  119قضية رقم 

 . 2512سنة  2195دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512يونيه سنة  9 - 2519سنة  1591

عصام الدين حواس في تعليقيه المسيتفيض فيي قضياء اإليجيارات ص  - 911ص  - 912ص  299فقرة وانظر نفي المعنى منصور مصطفى منصور 

كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن  -مكيررة  11فقيرة  - 19فقرة  - 19فقرة  2597لسنة  99في مؤلفه اآلخر في شرح قانون رقم  119ص  - 195

محمد أبو الحسن حمودة في رأي ليه منشيور  - 2595سنة  2125قضية رقم  21مصر الكلية دائرة إلى حكم لمحكمة  271ويشير في ص  219ص  279فقرة 

 . في قوانين تنظيم العالقات اإليجارية مجموعة محمود عاصم

 (
2
عتبر مين النظيام وإذا كان القانون الذي يحمي هذا الحق ي ، من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن لصاحب الحق أن يتنازل عنه بمشيئته  ( 

أن يلجيأ إليى  ، لكيال يؤخذ عليه أن تنازل عن حقه ، وتطبيقاً لهذه األسس يتعين على المستأجر . العام فإن التنازل عن الحق جائز إذا كان من قبيل المسائل المالية

ميؤجر والقضياء أن القاضي في فترة معقولة تخضع لتقدير القضاء تمسكاً ومطالباً بما شرع القانون لصالحه بحيث إذا تراخى فيي ذليك دون أسيباب مقبولية كيان لل

غيير ذليك يحيدث رجية اقتصيادية شيديدة بياألفراد والقيول ب . . يعتبره بحق أنه تنازل عن استخدامه هذا الحق وأن ممارسته إياه بعد ذلك عليى سيبيل الكييد والتعنيت

 ويقلب األوضاع بأن يجعل المؤجر تحت رحمة المستأجر يستعمل ضده سالح التخفيض في أي وقت شاء ويطالبه برد الزييادة مين تياريخ سيكنه ، وبالتالي بالبالد

مصير الكليية ) وحاشا للمشرع أن يهدف إلى ذليك  ، فة فيختل الميزان االقتصاديوقد يبلغ ذلك مبلغاً كبيراً قد يؤدي إلى إعسار المؤجر وينزل به هزة مالية عني ،

ص  915رقييم  15المحامياة  2555نيوفمبر سينة  1مصير الكليية  : وانظير فيي نفيس المعنيى ( . 2591سينة  115قضيية رقيم  21دائيرة  2599ديسيمبر سينة  1

 2599ديسيمبر سينة  29 - 2591سينة  9995قضيية رقيم  5دائيرة  2599ه سينة يوني 11 - 2995ص  919رقم  99المحاماة  2599مارس سنة  5 - 2117

 199قضيية رقيم  5دائيرة  2595ينياير سينة  5 - 2599سينة  1191قضيية رقيم  21دائيرة  2599ديسمبر سينة  12 - 2599سنة  9911قضية رقم  21دائرة 

ينياير سينة  15 - 2599سينة  1519قضية رقيم  21دائرة  2595اير سنة ين 27 - 2599سنة  9119قضية رقم  21دائرة  2595يناير سنة  22 - 2591سنة 

قضية رقيم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  1 - 2599سنة  2991قضية رقم  21دائرة  2595فبراير سنة  7 - 2599سنة  2951قضية رقم  21دائرة  2595

 - 2925ص  911رقيم  99المحامياة  2599ميارس سينة  19هيا الكليية بن - 2599سنة  5122قضية رقم  5دائرة  2591أبريل سنة  25 - 2595سنة  1119

وإنما يجب أن تقوم لدى المحكمة قرائن أخرى تفيد رضياء المسيتأجر بياألجرة  ، ومن األحكام ما اعتبرت أن السكوت وحده ال يكفي الستخالص النزول الضمني

 2591سينة  2115قضيية رقيم  29دائرة  2599يونيه سنة  21مصر الكلية  : ك بتخفيضهاالتعاقدية مع علمه بمجاوزتها للحد األقصى وأنه نزل بذلك عن التمس

 2599ينياير سينة  25 - 2599سينة  1592قضيية رقيم  21دائيرة  2595ميارس سينة  19 - 2599سينة  599قضيية رقيم  21دائيرة  2599ديسيمبر سينة  1 -

 5757قضيية رقيم  5دائيرة  2591نيوفمبر سينة  9 - 2599سينة  119قضيية رقيم  21دائيرة  2599ينياير سينة  19 - 2591سنة  9192قضية رقم  21دائرة 

نوفمبر سينة  29 - 2599سنة  1111قضية رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  29 - 2591سنة  9951قضية رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  9 - 2599سنة 

2591 . 

ففيي الحيالتين تسيلم هيذه األحكيام بيأن النيزول  ، وجب أن تقوم إلى جانبه قرائن أخرى وسواء اعتبر السكوت وحدة كافياً الستخالص النزول الضمني أو

فقيرة  - 95محميد لبييب شينب فقيرة  - 975محمد كامل مرسي فقيرة   - 91انظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  : صحيح ويعمل به

قبول المستأجر للزيادة إنما تم  تحيت تيأثير إكيراه ميادي أو معنيوي أو تحيت تهدييد الميؤجر ليه باسيتعمال حقيه فيي "على أنه إذا ثبت أن  : وهو يتحفظ فيقول)  19

 ( . 19ص  95محمد لبيب شنب فقرة  : فهذا القبول ال يمنعه من طلب التخفيض واسترداد ما دفعه زائداً على األجرة القانونية ، إخالء العين المؤجرة

أميا القيول بأنيه إذا كيان القيانون اليذي يحميي الحيق يعتبير مين النظيام  . مسلم به من أنه ال يجوز النزول عن حق متعلق بالنظام العياموهذا يخالف المبدأ ال

ن حيق ميالي خياص وإن كيان يترتيب عليى حيق يعتبير مي ( 2)  : ففييه خليط واضيح بيين حقيين ، العام فإن التنازل عن الحق جائز إذا كان من قبيل المسائل المالية

 1) فيجوز التنازل عن الحق األول دون الحيق الثياني  ، كحق الميراث المترتب على حق النسب وحق التعويض المترتب على حق العقوبة الجنائية ، النظام العام

)  ً الربويية وحيق المسيتأجر فيي تخفييض كحق المقترض في تخفييض الفوائيد  ، وحق مالي هو ذاته يعتبر من النظام العام فال يجوز النزول عنه وإن كان حقاً ماليا

 وقد يترتب على هذا الحق المالي المعتبر من النظام العام حق مالي خاص يجيوز النيزول عنيه . األجرة التي تزيد على الحد األقصى وهو الحق الذي نحن بصدده

 . على الحد األقصى كحق استرداد ما دفع من الفوائد زائداً على الحد المسموح به أو ما دفع من األجرة زائداً  ،

ن طائلية ويبدو أن الذي دفع القضاء في األحكيام المتقدمية إليى الخيروج عليى المبيادئ المسيلم بهيا إشيفاقه عليى الميؤجر مين أن يطاليب بيرد مبيالغ قيد تكيو

وهيي ال ترهيق  ، لعام وال يجيوز النيزول عنهياويتم هذا عن عدم التمييز بين دعوى تخفيض األجرة ودعوى استرداد الزيادة فاألولى تتعلق بالنظام ا . فيرهقه ذلك

وهذه هي التيي ترهيق الميؤجر فيإن موضيوعها هيو  ، والثانية ال تتعلق بالنظام العام . المؤجر فإن موضوعها تخفيض األجرة التي لم يقبضها ال رد ما قبضه منها

ً وسنرى أنه يجيوز النيزول عين هيذه ا ، رد ما قبض من الجرة وقد يكون مبلغاً كبيراً  وأنهيا عليى كيل حيال تسيقط بالتقيادم بمضيي ميدة  ، ليدعوى صيراحة أو ضيمنا

 ، وهو يطالب بتعديل التشريع في هذا المعنيى ، 195قارن تعليق األستاذ عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات ) ومن ثم تتجرد عن معنى اإلرهاق  ، قصيرة

 ( . والواقع أن التشريع هو في هذا المعنى دون حاجة إلى أي تعديل

فقيررت أن سيكوت  ، وعالجيت المسيألة مين ناحيية الواقيع ال مين ناحيية القيانون ، فلم تخرج على المبادئ المقيررة ، وقد نهجت بعض األحكام نهجاً أسلم

ولكنه يعتبر قرينة قوية على عدم جدية النزاع وعليى أن  ، عوى ألنها متعلقة بالنظام العامالمستأجر مدة طويلة عن رفع دعوى التخفيض ال يسقط حقه في هذه الد

من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية مين أن قعيود المسيتأجر عين طليب تخفييض األجيرة والمطالبية بيالفرق زمنياً  . األجرة التعاقدية هي نفس األجرة القانونية

ودلييال عليى أن األجيرة التعاقديية هيي نفيس  ، نه إن طال أمده وتضياءلت مبرراتيه يعتبير قرينية قويية عليى عيدم جديية النيزاعولك . طويال ال يسقط حقه في الطلب

ليق فيإن إبطياءه ال ينشيئ للميؤجر حقياً فيي اليدفع بسيقوط المطالبية لتع ، ولم يبرر ذلك بمبرر مقبول ، فإذا أبطأ المستأجر في المطالبة سنين عدداً  . األجرة القانونية

) وتفييد أنيه اسيتأجر المكيان بيأجرة المثيل منيذ البدايية  ، ولكن السكوت يحسب عليى المسيتأجر كقرينية موضيوعية تضيعف موقفيه فيي النيزاع . األمر بالنظام العام

 - 2595سينة  5911رقيم  5دائيرة  2591وانظير أيضياً مصير الكليية ميارس سينة  - ( 2975ص  919رقيم  91المحاماة  2595نوفمبر سنة  11مصر الكلية 

إذ أنيه يقيوم عليى ابتكيار نيوع مين التقيادم  ، وقضي أيضاً في نفس المعنى بأن القول بأن السقوط الطويل مسقط للحق أو للطب هو قول غريب على الفكر القانوني



 

102 

 

 الفهرس

بــاهنجرة القانونيــة وتمتعــه بحمايــة القــانون ، ففــي هــذه الحالــة ال يكــون لــه حــا تخفــيض اهنجــرة وال اســترداد مــا دفعــه 
 . ( 1 )زائدًا على الحد اهنقصى

                                                                                                                                                                    
وذهب بعضهم إلى تحديد الميدة بيثالث سينين قياسياً  ، ضاءولقد ذهب القائلون بالسقوط إلى أن المدة الالزمة له هي المدة المعقولة التي يراها الق . ال يعرفه القانون

ألن الرأي األول يقحم على القضاء مهمة التشريع أو يدعوه إلى انتهاج خطة مائعية ييس لهيا ضيابط  ، وكال الرأيين ال يتقبله المنطق القانوني . على حاالت أخرى

وال يبيرر إسيقاط الحيق أن المطالبية المتيأخرة قيد  . ليت فييه الفيوارق المانعية مين المقابلية والقيياسأما الرأي الثاني فإنه ينادي بتحديد تحكمي أو قياسيي أغف ، معين

ذلك أن اقتضاء األجرة الزائدة طوال هيذه اليزمن يعيد مخبثية منيه يجيب أن  . تنزل بالمؤجر هزة مالية عنيفة عند إلزامه برد مجموع فرق األجرة عن زمن طويل

 إن السكوت الطويل عين المطالبية . . . وال تصح إفادته من سكوته حتى لو كان المستأجر قد أسهم فيه على مضض واضطرار . ايتحمل عقباها وأن يلقى جزاءه

فيعتبير شياهد عنيت وكييد أو دلييال  ، قد ينهض قرينة قويية عليى عيدم جديية النيزاع الخياص بيالتخفيض واليرد ، ولو أنه ال يسقط الحق وال يعتبر تنازال أو إجازة ،

وإذن فالقرينية المسيتمدة مين طيول  . ى أن األجر الواكس الذي يطلب المستأجر اعتماده ليس هو أجر المثل الحقيقي الذي يتمثل هنا في ذات األجر المتفق علييهعل

قرينيية قضييائية ذات أثيير  ويترتييب علييى ذلييك أن السييكوت الطويييل يمكيين اعتبيياره . وإنمييا هييي قرينيية إثبييات واقتنيياع ، السييكوت ليسيين قرينيية سييقوط واجبيية اإلتبيياع

ً  ، والتقدير موكيول إليى القاضيي . موضوعي في أمر يجوز اإلثبات والنفي فيه بجميع الطرق وقيد تتعيدد  ، فقيد يكتفيي بقرينية السيكوت ليرفض اليدعوى موضيوعا

د دخوليه العيين الميؤجرة وإقامتيه فيهيا متمتعياً بحمايية وإذا قبيل المسيتأجر باختيياره زييادة األجيرة بعي . القرائن ومنها السكوت وهي جميعاً ال تصل إلى حد اإلقناع

وإنميا هيو إعميال لقرينية  ، أو أخيذا بفكيرة التنيازل واإلجيازة ، وال يعيد ذليك خروجياً عليى نظريية اليبطالن . لزمته الزيادة وامتنع علييه التخفييض واليرد ، القانون

 - ( 522ص  551رقيم  91المحامياة  2595نيوفمبر سينة  29مصير الكليية ) قضائية مؤداها أن سلوك المستأجر يفيد صحة األرجية التيي حصيل عليهيا االتفياق 

ن يقدم سبباً معقوال يكون قد حال بينيه وبيين وقضي في حكم صدر حديثاً في نفس المعنى بأن سكوت المدعي عن المنازعة  في القيمة اإليجارية مدة طويلة دون أ

إال أنه يعتبر قرينة قضائية قويية فيي جانيب الميؤجر عليى عيدم جديية المنازعية التيي يثيرهيا  ، وإن كان ال يسقط حقه في طلب خفض األجرة ، استعمال هذا الحق

 . 2512 سنة 2595دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512يونيه سنة  9مصر الكلية ) بعد ذلك 

 (
2
سيواء أبرميت بعيد صيدور  ، من ذلك ما قضت به محكمة مصر الكلية من أن المشرع إنما يهتم باألجرة التي يتفق عليها وقيت إبيرام عقيد اإلجيارة  ( 

التي يريد اسيتئجارها فيي هيذه  ألن المستأجر قبل دخوله العين ، وقصر االهتمام على وقت انعقاد اإلجارة أمر طبيعي . 2552القانون أو قبل ذلك حتى مايو سنة 

أميا بعيد انعقياد العقيد فيي حيدود الشيروط  . ويكيون مضيطراً لقبولهيا مهميا كانيت قاسيية ، الظروف العسيرة يكون تحت رحمة المالك فيما يفرضه عليه من شروط

فيما يختص بضمان بقائه بالعين المؤجرة دون تعرض ليه فيي  إال ، فال يكون المستأجر في حاجة لتلك الحماية ، القانونية وتحت ظل الحماية التي فرضها القانون

قضيية  5دائيرة  2599يونييه سينة  11مصير الكليية ) االنتفاع مادام قد قام بما فرض عليه من التزامات مشروعة وهو ما فعله المشرع بالمادة الثانية من القانون 

 قدمها المدعيان أنهما كانا يقبالن طواعية واختياراً زيادة األجرة دون أدنى إكراه عليهميا وقضت أيضاً بأنه واضح من تسلسل العقود التي ( . 2591سنة  9995

وليم يكونيا تحيت ضيغط أو إكيراه ناشيئين عين حاجتهميا لهيا حتيى يمكين القيول بيأن رضياءهما بهيذه الجيرة  ، إذ أنهما كانا يشغالن العين وقت تحرير هذه العقيود ،

وفي  ( . 2599سنة  5191قضية برقم  21دائرة  2595فبراير سنة  29مصر الكلية ) هما للتعاقد عليها حتى يظفرا بالعين المرتفعة كان معيباً بسبب اضطرار

ً  21قضية حديثة تبين أن المستأجر كان قد استأجر الشقة بمبلغ  ولكنيه قبيل بعيد ذليك تحريير  ، جنيهيات 1وطلب تخفيضها بعد أن تأكد أن أجرة المثل هي  ، جنيها

والمحكمية رفضيت اليدعوى وقاليت  . ثم عاد ورفع الدعوى يطليب تخفييض اإليجيار إليى أجير المثيل ، جنيهات وتعهد بالكف عن أية منازعة 29يجار بمبلغ عقد إ

حيث إن المحكمة ترى أن يجوز للمستأجر أن ينزل عن حقه في طلب تخفيض األجرة ورد الزيادة بإرادته الصيريحة التيي تصيدر منيه بعيد إبيرام  : في هذا الشأن

التفياق عليى أجيرة ألن الرضاء بالزيادة في هذه الحالة ال تتوافر فه الحكمة التيي مين أجلهيا قيرر التشيريع االسيتثنائي بطيالن ا ، عقد اإليجار وتسلم العين المؤجرة

بيل إن الرضياء فيي هيذه الظيروف يكيون دلييال عليى شيعور المسيتأجر بيالغبن الواقيع عليى الميؤجر بحكيم القيانون ورغبتيه فيي إنصياف  . زائدة عن الحيد القيانوني

ً  . . فيتعين إعمال إرادته بذلك وعدم إبطالهيا ، المؤجر نوعا ما بقبوله هذه الزيادة رغيم علميه وإقيراره بياألجرة القانونيية  ، مختياراً  وميا دام الميدعي قيد قبيل طائعيا

دائيرة ثانيية إيجيارات قضيية  2512نوفمبر سنة  19مصر الكلية ) فال يمكن القول بأن التشريع االستثنائي يحميه  ، زيادة األجرة عن الحد القانوني ، لشقة النزاع

وتبين أنيه هيو اليذي قبيل طائعياً مختياراً زييادة األجيرة دون أن  ، طلب تخفيض األجرةوفي قضية حديثة أخرى أقام المدعي الدعوى ب ( . 2512سنة  5925رقم 

وليم يتخيذ الميؤجر معيه أي إجيراء  ، وتبينت المحكمة أن اليدافع عليى ذليك هيو صيلة القربيى وأن المسيتأجر ليم يكين مكرهياً عليى ذليك ، يطلب منه المؤجر الزيادة

وقيررت المحكمية أنهيا  . الوضع بمحض اختياره إلى أن رفعت عليه دعوى إخالء للضرورة فرفع دعوى التخفييضوظل راضياً بهذا  ، يحمله على زيادة األجرة

لزمتيه الزييادة وامتنيع علييه  ، أن المدعي إذا قبل اختيياراً بيالرغم مين الحمايية التيي يقررهيا ليه القيانون زييادة األجيرة ، خالفاً لما ذهبت إليه بعض األحكام ، ترى

ويعتبير متنيازال عين  ، وأن حكمة التشريع في إبطال االتفاقات التي تجياوز الحيد القيانوني تنعيدم بالنسيبة إلييه ، نه لم يكن واقعاً تحت ضغط أو إكراهأل ، التخفيض

امر العسكرية قضي وفي عهد األو ( . 2512سنة  5159دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512ديسمبر سنة  21مصر الكلية ) الحماية التي قررها له المشرع 

فال تكون ثمة أيية حكمية  ، أن يزيد األجرة على الحد القانوني ، وهو محصن بحماية األوامر العسكرية الخاصة باإليجار ، بأنه إذا قبل المستأجر عن طيب خاطر

صاحب الحق الذي كسبه فعال تحيت ظيل القيانون أن ينيزل ألن ل ، ويصبح النظام العام وال شأن له بهذا الموضوع ، لتدخل الشارع أو المحاكم في أمر هذه الزيادة

المجموعية  2555مصير الكليية أول ميايو سينة ) متى كان من قبيل المصالح المالية ولو كيان القيانون اليذي كسيب تحيت ظليه مين النظيام العيام  ، عن حقه إذا شاء

 ( . 19رقم  55الرسمية 

 919رقيم  99المحامياة  2599ميارس سينة  59 - 2915ص  555رقيم  17المحاماة  2557سنةأكتوبر  11مصر الكلية  : انظر أيضاً في هذا المعنى

وانظير سيليمان  - 2599سنة  2751قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  11 - 2591سنة  9995قضية رقم  5دائرة  2599يونيه سنة  11 - 2995ص 

 . 99مرقس في إيجار األماكن فقرة 

أو تحيت تهدييد  ، ولكنيه قبلهيا تحيت تيأثير إكيراه واعتيداء ميادي ، يادة أثناء إقامتيه بيالعين الميؤجرة بعقيد يكفيل ليه حمايية القيانونأما إذا قبل المستأجر الز

لتنظييم بيأن المؤجر باستعمال حقه في طلب إخالء العيين ألي سيبب يجييزه التشيريع االسيتثنائي كحاجية الميؤجر للعيين ليزواج ابنيه أو صيدور قيرار مين مصيلحة ا

دائيرة  2599ديسيمبر سينة  21مصير الكليية ) فإن االتفاق يكون باطال ويجوز للمستأجر طلب تخفييض األجيرة  ، عين أصبحت آيلة للسقوط فال يرممها المؤجرال

سينة  1759قضيية رقيم  29دائيرة  2591نوفمبر سنة  7 - 2599سنة  5159قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة  21 - 2591سنة  2191قضية رقم  29

 . 99وانظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - ( 2591

تفرييق ال يتفيق  ، وبيين قبوليه للزييادة تحيت تهدييد الميؤجر ، والتفريق بين قبول المستأجر للزيادة بعد تمتعه بحماية القانون طواعية واختياراً دون إكيراه

والصيحيح ميا قييل فيي هيذا الصيدد مين أنيه "إذا كيان القيانون قيد  . فيكيون بياطال ، ففي الحالتين قبول المستأجر للزييادة مخيالف للنظيام العيام . مع القواعد المسلمة

ه تبطيل وفقياً فإنه لم يستهدف إبطال الشروط الواقعة تحت إكراه ألن هيذ ، مكرراً منه 9و  5قضيب ببطالن كل شرط مخالف ألحكام األجرة الواردة في المادتين 
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 الفهرس

ونـــرى أن فـــي هـــذا خروجـــًا ظـــاهرًا علـــى النصـــوص الصـــر حة للقـــانون ، فالمـــادة السادســـة مـــن قـــانون إيجـــار 
اهنماكن تقول في صدرها كما رأينا : "يقع باطال كـل شـرط مخـالف لألحكـام المتقدمـة ، و حكـم بـرد مـا حصـل زائـدًا 

حا دفع ــا" . ولــم يميــز الــنص بــين مــا إذا كــان علــى اهنجــرة المســتحقة قانونــًا أو باســتقطاعه مــن اهنجــرة التــي يســت
الشرط ادمج في عقد اإليجار أو تم االتفاق عليه بعد ذلك وبعد أن تمتع المستأجر بحماية القـانون ، ففـي الحـالتين 
يكــون الشــرط بــاطال بطالنــًا مطلقــًا لمخالفتــه للنظــام العــام ، والــبطالن المطلــا ال يجــوز النــزول عنــه وال تــرد عليــه 

ة و جوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفس ا ، والحماية التي أضفاها القانون علـى المسـتأجر ال يسـتطيع اإلجاز 
 هذا أن ينزل عن ا سواء قبل أن يتمتع ب ا أو بعد أن تمتع .

والقائلون بالرأي الذي نعارضه ال يميزون فيمـا يبـدو تميـزًا واضـحًا يـن دعـوى تخفـيض اهنجـرة وهـذه ال يجـوز 
عن ا ال تتقادم إال بخمس عشرة سنة كما سـنرى ، وبـين دعـوى اسـترداد مـا دفـع مـن اهنجـرة زائـدًا علـى الحـد النزول 

اهنقصى وهذه دعوى ال تتعلا بالنظام العام فيجوز النزول عن ا صراحة أو ضمنا وهي كسـائر دعـاوي اسـترداد مـا 
 . ( 1) دفع دون حا تتقادم بثالث سنوات كما سيأتي

تخفـــيض اهنجـــرة ال يجـــوز النـــزول عن ـــا ال صـــراحة وال ضـــمنا ، فـــإن الســـكوت عن ـــا مـــدة وإذا كانـــت دعـــوى 
طو لة ال يسقط ا كما قدمنا ولو استخلص مـن هـذا السـكوت نـزول ضـمني عن ـا . ولكن ـا كسـائر دعـاوي الـبطالن 

. ولكن يبدو أن .  ( 2) مدني 111المطلا تسقط بمضي خمس عشرة سنة ، تطبيقًا هنحكام الفقرة الثانية من المادة 
مــدة التقــادم هنــا ال تســري مــن وقــت العقــد ، هنن اإليجــار عقــد زمنــي مســتمر فــال تســري مــدة التقــادم إال مــن وقــت 

. وإذا كانـت دعـوى تخفـيض اهنجـرة تسـقط بالتقـادم بمضـي خمسـة عشـر سـنة علـى النحـو الـذي  ( 9) انت اء اإليجـار
                                                                                                                                                                    

فإنميا قيد اسييتهدف تليك الشيروط التيي ال يسيعف القيانون العيام فييي  ، مكيررا منيه 9و  5فكونيه قيد عنيي بيالنص عليى بطييالن ميا يخيالف الميادتين  . للقواعيد العامية

تزييد عليى الحيد األقصيى باالتفياق عليى  وما دام الفضاء يشيبه االتفياق عليى أجيرة ( . 219ص  279كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة ) إبطالها" 

أفهل يجوز للمدين بعد إبرام عقد القيرض بفوائيد ال تزييد عليى الحيد القيانوني أن يقبيل  ، فوائد تزيد على الحد القانوني في أن كال منهما باطل لمخالفته للنظام العام

وكذلك ال يجوز للمستأجر أن يقبل أجرة تزيد على احد األقصيى وليو كيان ذليك  ، يجوزوهو متمتع بحماية القانون فوائد تزيد على هذا الحد؟ ال شك في أن هذا ال 

 . أثناء تمتعه بحماية القانون

 (
2
 . 115انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
سيتة اقتيرح أحيد الشييوخ أن تسيقط دعيوى تخفييض األجيرة بانقضياء  ، 2551لسينة  212وعند مناقشة مجل الشييوخ لقيانون إيجيار األمياكن رقيم   ( 

"وعلى أية حال يسقط حق المستأجر في المطالبية بتخفييض األجيرة  : تجري على الوجه اآلتي 1وذلك بإضافة فقرة جديدة في آخر المادة  ، أشهر من تاريخ العقد

فمين  . ه أن يمنيع كثييراً مين القضيايامين شيأن ، وقال في تبرير اقتراحه إن النص "بعد إدخال هذه اإلضافة علييه . التعاقدية بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العقد"

وينتهي األمر إلى رفيع اليدعاوي عليى  ، وأنه ال يستطيع الدفع ، المالحظ أنه بعد مضي سنة أو أكثر يدعي المستأجر أن قيمة اإليجار تزيد على ما يجب أن يدفعه

أرى الينص عليى أن يسيقط حيق المسيتأجر فيي  ، وتالفيا للقضايا التيي ال مبيرر لهيا . وإما ألنه يتعذر تقديم اإلثبات ، إما ألسباب ليست جدية ، أساس غير صحيح

وبذلك تمنع هذه القضايا التيي هيي إليى الكييد أقيرب  ، وأظن هذا القول معقوالً  ، المطالبة بتخفيض األجرة بعد مضي مدة ال تزيد على ستة أشهر من تاريخ التعاقد

نية العيدل بمجليس الشييوخ مقترحياً أن يضياف إليى دعيوى تخفييض األجيرة دعيوى اسيترداد ميا دفيع زائيداً عليى الحيد فعقيب رئييس لج . منها إليى المطالبية الحيق"

ً  . فيسقط كل من الدعويين بانقضاء ستة أشهر ، األقصى إذ أنهيا تحميل كيل ماليك  ، "أعارض في هذه اإلضيافة : وقال ، فرد أحد الشيوخ معارضاً االقتراحين معا

أقيرأ أن يسترضيي ) عليى أنيه قيد ييرى مين مصيلحته أن يسيتبقي السياكن وسترضييه  ، على يعجل بالمطالبة بالزيادة حتى ال يسقط حقيه فيهيا ( اقرأ كل مستأجر) 

اقيرأ ) جر فلييس فيهيا مصيلحة للمسيتأ ، دفعا إلى التعجيل بهذه المطالبة حتى ال يسيقط حقهيم فيهيا ( اقرأ المستأجرين) والنصر المقترح يدفع المؤجرين  ( . المالك

ومعنيى ذليك أن دعيوى التخفييض  . عليى حالتهيا 1وبقييت الميادة  ، وقيد رفيض المجليس االقتيراح . ومن الواجب التريث والتفكير قبيل إقيرار الينص" ( ، المؤجر

 . ال بستة أشهر كما كان المقترح ، تسقط بخمس عشرة سنة

 (
9
وهي ال تسيقط طيوال انتفياع  . فيجوز رفعها في أي وقت طالما أنها لم تسقط بالتقادم ، وقد قضي بأن المشرع لم يحدد أجال لرفع دعوى التخفيض  ( 

ذلك ألن االتفاق على أجيرة تزييد عليى الحيد القيانوني يعتبير جريمية مسيتمرة ال تسيقط اليدعوى بشيأنها إال مين وقيت  ، المستأجر بالعين المؤجرة مهما طالت المدة

مصير ) مدعي بشأن سقوط حق المدعي عليه في المطالبية بحقيه فيي التخفييض وهيو ال ييزال بيالعين الميؤجرة غيير سيديد فيكون دفاع ال ، انقطاع حالة االستمرار

دائيرة أوليى  2512ينياير سينة  19وانظير أيضياً فيي نفيس المعنيى مصير الكليية  ( . 2591سينة  552دئرة أوليى إيجيارات قضيية رقيم 2512يناير سنة  1الكلية 
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 ( 1) بالتقادم ، شأنه في ذلك شان كل دفـع بـالبطالن المطلـا قدمناه ، فإن الدفع بتخفيض اهنجرة ال يسقط $1096
. 

ونحن فيما قدمناه إنما نفرض أن اهنجرة لم تدفع للمؤجر ، ولذلك قصرنا كالمنا على دعوى تخفـيض اهنجـرة 
. أمــا إذا كانــت اهنجــرة أو أقســاط من ــا قــد دفعــت المــؤجر ، فإنــه يقــوم إلــى جانــب دعــوى تخفــيض اهنجــرة دعــوى 

 ما دفع من اهنجرة زائدًا على الحد اهنقصى ، وهذا ما ننتقل اآلن إليه .استرداد 

 دعوى استرداد ما دفع من األرجة زائدا على الحد األقصى :  -624

من قانون إيجار اهنماكن تقول : " . . . و حكم برد ما حصل زائدًا على اهنجرة المسـتحقة  6رأينا أن المادة 
ة التــي يســتحا دفع ــا ، كمــا يحكــم بــرد أي مبلــغ إضــافي يكــون المــؤجر قــد اقتضــاه قانونــا أو باســتقطاعه مــن اهنجــر 

 مباشرة من المستأجر أو عن طر ا الوسيط في اإليجار" .

ونالحظ بـادئ ذي بـدء أن دعـوى اسـترداد الزائـد مـن اهنجـرة قـد ترفـع مسـتقلة ، ولكـن الغالـب أن ـا تنـدمج فـي 
علـى المـؤجر يطالـب في ـا بتخفـيض اهنجـرة إلـى الحـد المسـموح بـه دعوى تخفيض اهنجرة ، فيرفع المسـتأجر دعـوى 

قانونًا ، و طالبه في الوقت ذاته برد ما دفعه له زائدا على هـذا الحـد . وسـواء رفعـت مسـتقلة أو رفعـت مندمجـة فـي 
يمــة دعـوى تخفـيض اهنجـرة ، فإن ـا ترفــع أمـام المحكمـة الكليـة المختصــة بنظـر قضـايا إيجـار اهنمــاكن ولـو لـم تـزد ق

من قانون إيجار اهنماكن هنن ا مـن المنازعـات الناشـئة  11النزاع على نصاب القاضي الجزئي ، وذلك طبقًا للمادة 
 . ( 2) عن تطبيا هذا القانون ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك

أما من حيث استقالل دعوى االسترداد عن دعوى التخفيض أو اندماج ا في ـا ، ف نـاك فرضـان : ) الفـرض 
ول ( أال يكــون المســتأجر قــد دفــع للمــؤجر أي قســط مــن أقســاط اهنجــرة ، فعنــد ذلــك ال يكــون هنــاك محــل لرفــع اهن

دعــوى االســترداد ، وال يبقــى إال رفــع دعــوى التخفــيض ، فــإذا مــا قضــي بتخفــيض اهنجــرة دفع ــا المســتأجر مخفضــة 
لمؤجر قسطًا أو أكثر من أقسـاط اهنجـرة من وقت ابتداء اإليجار . ) والفرض الثاني ( أن يكون المستأجر قد دفع ل

الحد اهنقصى . وهنا يممن أن نتصور أن المستأجر يبدأ برفع دعوى تخفيض اهنجرة ، فـإذا   1094$الزائدة على 

                                                                                                                                                                    
فيجوز للمستأجر رفعها في أي وقيت  ، وقضى بأن القانون لم يحدد أجال لرفع دعوى تخفيض األجرة إلى الحد القانوني - 2597نة س 1179إيجارات قضية رقم 

دائيرة أوليى إيجيارات قضيية  2512ميارس سينة  5مصر الكلية ) وبأن ترك المستأجر للعين ال يسقط حقه في رفع دعوى التخفيض  ، طالما أنها لم تسقط بالتقادم

 ( . 2591سنة  1922 رقم

بيل قاليت فيي  ، وميع ذليك ليم تقيض المحكمية بتقيادم دعيوى تخفييض الجيرة ، وفي قضية كان قد مضى قرابة عشرين سينة مين وقيت إبيرام عقيد اإليجيار

وإن كيان ال يسيقط حقيه  ، باً مقبوال"وحيث إنه مما المراء فيه أن سكوت المستأجر عن المنازعة في القيمة اإليجارية مدة طويلة دون أن يقدم سب : حكمها ما يأتي

 . يعتبر قرينة قضائية قوية في جانب الميؤجر عليى نزوليه عين هيذا الحيق بعيد نشيئوه وعليى عيدم جديية المنازعية التيي يثيرهيا بعيد ذليك ، في طلب خفض األجرة

يكون قد حال بينه وبين استعمال حقه في التخفييض قرابية عشيرين ولم يقدم سبباً مقبوال  ، وحيث إن المدعي لم يقدم أي دليل ال يرقى إليه الشك على صحة دعواه

دائيرة أوليى إيجيارات  2519ديسيمبر سينة  92مصر الكلية ) وأنه غير جاد في دعواه  ، مما تعتبر معه المحكمة أنه نزل عن حقه في التخفيض بعد نشوئه ، سنة

يستطيع االقتصار على القول بأن السكوت هذه المدة الطويلية قرينية قويية عليى عيدم جديية والذي يؤخذ على هذا الحكم أنه كان  ( . 2519سنة  1911قضية رقم 

 . فقد قدمنا أنه ال يجوز النزول عن هذا الحق ، وال يجاوز ذلك إلى القول بأنه قرين على نزول المدعي عن حقه ، النزاع

 (
2
 . 919 فقرة - 925فقرة  925انظر في هذه المسألة الوسيط جزء أول فقرة   ( 

 (
1
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 
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ما قضـي بتخفيضـ ا دفع ـا مخفـض عـن المسـتقبل ، ثـم يرفـع بعـد ذك دعـوى أخـرى مسـتقلة باسـترداد مـا دفعـه عـن 
،و ستند في ذلك إلى الحكم الصادر له في دعوى تخفيض اهنجرة .ولكـن الغالـب  الماضي زائدا على الحد اهنقصى

أن يرفع المستأجر الدعو ين معًا مندمجين في دعوى واحدة كما سبا القول ، فيطلـب تخفـيض اهنجـرة واسـترداد مـا 
كـل مـن الـدعو ين دفع زائدًا . وسواء اندمج الدعو ان في دعوى واحدة أو رفعت كل من ما مستقلة عن اهنخرى ، فل

 حكمة الذي ينفرد به ، وبخاصة من ناحية جواز النزول عن الدعوى ومدة التقادم .

ســالفة  6وموضــوع دعــوى االســترداد ، ســواء انــدمجت فــي دعــوى التخفــيض أو اســتقلت ، كمــا تقــول المــادة 
في يكـون المـؤجر قـد اقتضـاه الذكر ، "ردا ما حصل زائدًا على اهنجرة المستحقة قانونـًا . . ) و ( رد أي مبلـغ إضـا

مــن المســتأجر مباشــرة أو عــن طر ــا الوســيط فــي اإليجــار" . أمــا مــا حصــله المــؤجر زائــدًا علــى اهنجــرة المســتحقة 
. وإذا  ( 1) قانونًا ، فيمكن حسابه من معرفة اهنجرة المستحقة قانونـًا واهنجـرة المدفوعـة فعـال واسـتنزال تلـك  مـن هـذه

قد انتقل إلى مالك جديد ، فالمالك القديم يلزم برد ما حصله زائـدًا ، وتقتصـر مطالبـة  1098$كان المكان المؤجر 
. كـذلك يسـترد المسـتأجر أي بملـغ إضـافي يكـون المـؤجر قـد  ( 2) المالك الجديد على ما يحصله هـو زائـدا بعـد ذلـك

 9) سبا بحث هذه المسـألة تقاضاه منه مباشرة أو عن طر ا الوسيط في اإليجار ، وهذا ما يعرف بخلو الرجل وقد

. فيسترد المستأجر كل مبلغ دفعه زائدا على الحد اهنقصى لألجرة ، سواء كان ذلـك فـي صـورة خلـو رجـل أو فـي  (
أية صورة أخرى كمقابل لتحسينات صـور ة أو تعـو ض أو نحـو ذلكـم مـن الطـرق المختلفـة التـي يلجـأ إلي ـا المـؤجر 

ى الحد اهنقصى و ستوي أن يكون المستأجر قـد دفـع هـذا المبلـغ اإلضـافي عادة للتحايل على تقاضي أجرة تز د عل
مباشرة إلى المؤجر ، أو دفعه عن طر ا وسيط كسمسار ، أو عن طر ا المسـتأجر القـديم كمـا هـو الغالـب . ففـي 

                                                 

 (
2
في عهد األمر العسكري رقيم  ، وقد كانت بعض المحاكم تقضي . فيسترد المستأجر بذلك كل ما دفعه زائداً على الحد األقصى منذ أول قسط دفعه  ( 

 957فقضيى فيي األمير العسيكري رقيم  ، وقد تأثر المشرع بيذلك . بأن المستأجر ال يسترد ما دفعه زائداً إال من  وقت رفع دعوى االسترداد ، 2551لسنة  929

اإلسكندرية المختلطية ) فلم يسع القضاء إال تطبق النص  ، بأن "يحكم برد المبالغ المتحصلة بغير وجه حق من تاريخ المطالبة أمام القضاء" ( 1م )  2559لسنة 

(  199ص  97م 2551يونيه سنة  27 - 211ص  97م 2551أبريل سنة  19 - 15ص  97م 2551مارس سنة  21 - 97ص  97م 2551فبراير سنة  12

فقد يقتضيه البحث عن مستندات يثبيت بهيا أن األجيرة تزييد عليى الحيد  ، وهو في الوقت ذاته مجحف بحق المستأجر ، ولما كان هذا الحكم مخالفاً للقواعد العامة .

ومين بعيد  ، 2551لسينة  259فقد أغفيل المرسيوم بقيانون رقيم  ، اً فيضيع ما دفعه زائداً قبل رفع الدعوىاألقصى وقتاً طويال فال يستطيع رفع الدعوى إال متأخر

وهيي تقضيي باسيترداد ميا دفيع  ، فوجيب الرجيوع إليى القواعيد العامية . عبارة "من تياريخ المطالبية أميام القضياء" ، 2551لسنة  212قانون إيجار األماكن رقم 

فهيذا تسيري علييه  ، زائداً على األجرة القانونية 2551لسنة  259أما ما دفعه المستأجر قبل نفاذ المرسوم بقانون رقم  . ل رفع الدعوىزائداً منذ أول قسط ولو قب

ثال مين فيإذا رفيع دعيوى االسيترداد بعيد ثالثية أشيهر مي . فال يسترد منه إال ما دفع من وقت رفع دعوى االسترداد ، 2559لسنة  975أحكام األمر العسكري رقم 

فإنيه يسيترد الزييادة عين  ، وكان المستأجر قد دفع أقساط األجرة الزائدة على الحد القانوني عين ميدة سيتة أشيهر ميثال ، 2551لسنة  259نفاذ الرسوم بقانون رقم 

وال يسترد الزييادة عين أقسياط الثالثية األشيهر السيابقة  ، ولو أن هذه الزيادة قد دفعت قبل رفع الدعوى 2551األشهر التي يسري عليها تشريع سنة  ةأقساط الثالث

وقيد جياء فيي الميذكرة اإليضياحية  . فيال يسيترد ميا دفيع زائيداً قبيل رفيع اليدعوى 2559لسينة  957على ذلك إذ أن هذه تسري عليها أحكام األمير العسيكري رقيم 

"كذلك لم يجعل النص الجديد حق المسيتأجر فيي اسيترداد ميا دفعيه بيدون وجيه  : إذ تقول ، إشارة صريحة في هذا المعنى 2551لسنة  259للمرسوم بقانون رقم 

عليى أنيه مميا يقتضيي التنوييه أن هيذا الحكيم ال ينفيذ إال مين تياريخ العميل بهيذا المرسيوم  -حق من تاريخ المطالبة به أمام القضاء كما كان الحال في الينص القيديم 

 ( . 1هامش  75ص  95ذه المسألة سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة انظر في ه) فال يسري على الماضي"  ، بقانون

 (
1
وقد قضي بأن للمستأجر أن يطالب المالك الجديد بتخفيض األجرة إليى الحيد القيانوني  - 92ص  97م 2551يناير سنة  21اإلسكندرية المختلطة   ( 

قضيية رقيم  21دائيرة  2599فبرايير سينة  11مصير الكليية ) ن قيد حيرر عقيد جدييد بينهميا وليو ليم يكي ، ويرد الفرق الذي حصله هو من يوم تملك لعين المؤجرة

وقد قضي بأنه إذا رفعت على المالك السيباق دعيوى  . 2599سنة  9519رقم  21دائرة  2599مارس سنة  17وانظر أيضاً مصر الكلية  - ( 2599سنة  791

لم يكن ثمية محيل لطليب الميدعي علييه إدخيال المشيتري فيي اليدعوى ألن المشيتري ال  ، ة على تاريخ بيعهقضائية برد الزيادة في حدود ما حصله في المدة السابق

 ( . 2591سنة  9127قضية رقم  2599ديسمبر سنة  21مصر الكلية ) شأن له بالفرق المطلوب رده 

 (
9
 . 125انظر آنفاً فقرة   ( 
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سـيط جميع هذه اهنحوال يسترد المستأجر كل المبلغ اإلضافي الذي دفعه للمـؤجر ، ولـو كـان المـؤجر قـد أعطـي الو 
في بعض اهنحيان  1091$. أما إذا كان المستأجر قد دفع خلو الرجل للمستأجر القديم كما يحصل  ( 1) جزءًا منه

، فيبـــدو أنـــه ال يســـتطيع أن يســـترده منـــه ، هنن المســـتأجر القـــديم قـــد تقاضـــى هـــذا المبلـــغ فـــي نظيـــر خدمـــة أداهـــا 
لك من استئجارها . ولم يجعل القـانون حتـى اليـوم هـذه للمستأجر الجديد بأن أخلى العين فمكن المستأجر الجديد بذ

الخدمــة غيــر مشــروعة ، وقــد صــدر قــانون خلــو الرجــل أخيــرًا يعاقــب المــؤجر والوســيط دون أن يعاقــب المســتأجر 
. لكــن إذا شــارك المــؤجر المســتأجر القــديم فــي المبلــغ اإلضــافي الــذي دفعــه المســتأجر الجديــد  ( 2) القــديم كمــا رأينــا

القديم كما يحصل عادة ، وأثبت المستأجر الجديد ذلك ، كان ل ذا اهنخير أن يسـترد مـا تقاضـاه المـؤجر للمستأجر 
من هذا المبلغ اإلضافي . وفي جميع اهنحوال يستطيع المستأجر ، عند مطالبته المؤجر برد ما حصـله زائـدا علـى 

فوائـد القانونيـة علـى كـل هـذه المبـالغ مـن وقـت اهنجرة القانونية وما تقاضـاه مـن مبلـغ إضـافي ، أن يطالبـه أيضـًا بال
 . ( 9) رفع الدعوى طبقًا للقواعد العامة

و قــول الـــنص : "يحكــم بـــرد مــا حصـــل زائــدًا علـــى اهنجــرة المســـتحقة قانونــًا أو باســـتقطاعه مــن اهنجـــرة التـــي 
ضــي باســتقطاع مــا يســتحا دفع ــا" . والقاضــي هــو الــذي يبــت فــي ذلــك ، فلــه أن يقضــي بــالرد فــورًا ، كمــا لــه أن يق

. وله كذلك أن يجري المقاصة ين المحكوم لـه بـه وبـين  ( 1) حصل زائدًا من اهنجرة المستقبلة التي سيستحا دفع ا
. أما المبلغ اإلضافي الذي يكون المؤجر قد تقاضاه من المستأجر مباشرة أو عن  ( 1) المتأخر من اهنجرة في ذمته

ه جملـة واحـدة أو بمقاصـة فـي اهنجـرة التـي اسـتحقت ، وال يجـوز للقاضـي طر ا الوسيط في اإليجار ، فيقضـي بـرد
أن يحكــم باســتقطاعه مــن اهنجــرة التــي ستســتحا فــي المســتقبل ، فــإن االســتقطاع مقصــور علــى مــا دفــع زائــدًا مــن 

مــن الــنص . و رجــع ذلــك إلــى أن  1010$اهنجــرة ، وال ينســحب علــى المبلــغ اإلضــافي ، كمــا يتبــين فــي وضــوح 
اإلضافي قد دفع جملة واحدة فيسترد جملة واحدة كما دفع ، أما ما دفع زائدًا من اهنجـرة فقـد دفـع مـع اهنجـرة المبلغ 

على أقسـاط فيجـوز الحكـم بـرده مسـتقطعًا مـن اهنجـرة علـى أقسـاط كـذلك . ولكـن يجـوز علـى كـل حـال للقاضـي أن 
ستدعت حالته ذلك ولم يلحا المسـتأجر مـن ينظر المستأجر في رد المبلغ اإلضافي إلى أجل معقول أو آجال إذا ا

 . ( 6) مدني 916/2هذا التأجيل ضرر جسيم ، وذلك عمال بأحكام المادة 

                                                 

 (
2
 . 212ص  279كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
1
 . 125انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
ألن االتفاق على أجرة زائدة على األجيرة القانونيية مخيالف  ، وقد قضي بأن رد فروق األجرة الزائدة يحكم به على المجرين إذا تعددوا بالتضامن  ( 

 ( . 2597سنة  2211قضية رقم  29دائرة  2595مارس سنة  9مصر الكلية ) فيكون الرد ناشئاً عن عمل غير مشروع  ، للنظام العام

 (
5
ومع ذلك فقيد قضيي بيأن  . 211ص  272كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة  - 59ص  95سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 2599ميارس سينة  17مصير الكليية ) ختار االسترداد فوراً فال يجوز فرض االستقطاع لعيه إذا ا ، الخيار للمستأجر بين االسترداد فوراً واالستقطاع من األجرة

 ( . 2599سنة  9519قضية رقم  21دائرة 

 (
9
 . 19ص  91م 2555ديسمبر سنة  1مصر المختلطة   ( 

 (
1
 . 219ص  - 211ص  272انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 
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و ستطيع المستأجر أن يرفع دعوى االسترداد في أي وقت ، ولـو بعـد انقضـاء العالقـة التأجير ـة ، مـا دامـت 
يـدفع الـدعوى بـزوال صـفة المسـتأجر ، فـإن هـذا  لم تسقط بالتقادم علـى الوجـه الـذي سـنبينه . وال يجـوز للمـؤجر أن

 . ( 1) اهنخير يطالب باالسترداد عن مدة كانت له في ا هذه الصفة

ولما كان استرداد ما دفع زائدًا حقًا ماليًا للمستأجر ال يتعلا بالنظام العام ، بعكس الحا في تخفيض اهنجرة 
د نـزوال صـر حًا أو نـزوال ضـمنيًا ، وكـل عمـل يسـتخلص على مـا رأينـا ، فـإن للمسـتأجر أن ينـزل عـن حـا االسـتردا

نزوال عن هذا الحا وإذا كنا قد قررنا أن للمستأجر أن يطالب باالسـترداد  1011$منه هذا النزول يعتد به و عتبر 
في أي وقت ولو بعد انقضـاء العالقـة التأجير ـة ، فإنـه يجـب أن يالحـظ مـع ذلـك أن سـكوت المسـتأجر مـدة طو لـة 

البــة باالســترداد ، وبخاصــة ســكوته عــن المطالبــة طــوال مــدة قيــام العالقــة التأجير ــة ، قــد يحمــل علــى أنــه عــن المط
نزول ضمني عن هذا الحا . ولكن النزول عن الحـا ال يجـوز التوسـع فـي تفسـيره ، فـال بـد أن يكـون واضـحًا مـن 

لـو لمـدة طو لـة ، ولـو إلـى مـا بعـد تصرف المستأجر أنه قصد النزول عـن حقـه فـي االسـترداد . فـإذا كـان سـكوته و 
انقضــاء العالقــة التأجير ــة ، يمكــن تفســيره بغيــر النــزول عــن الحــا ، كــأن يكــون المســتأجر لــم يعلــم بمجــاوزة اهنجــرة 
للحد اهنقصى إال متأخرًا ،أو كأن يكون قد تعذر عليه جمع المستندات التي تثبت مجاوزة اهنجرة للحد اهنقصى ولم 

ًا ، فإن السكوت فـي مثـل هـذه الظـروف ال يجـوز أن يسـتخلص منـه أن المسـتأجر قـد نـزل عـن يعثر علي ا إال أخير 
 حقه ، و كون له الحا في االسترداد ما لم يكن هذا الحا قد سقط بالتقادم .

و سقط حا االسترداد بالتقادم بمضي ثالثة سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المسـتأجر بحقـه فـي االسـترداد ، 
يع اهنحوال بمضي خمسة عشر سنة من يوم الدفع . وهـذا تطبيـا لحكـم التقـادم فـي دعـاوي اسـترداد و سقط في جم

مدني ( ، إذ أن دعوى االسترداد هنا ليست إال دعـوى اسـترداد مـا دفـع دون حـا  184ما دفع دون حا ) انظر م 
غيـر مسـتحا فـي ذمتـه ، هننـه  . وال يعترض على ذلك بأن المستأجر قد يكون عالمًا وقـت الـدفع أن مـا دفعـه زائـداً 

من المقرر في أحكام دعوى استرداد ما دفع دون حا أنه إذا كان الدين الذي دفع مصدره عقـد باطـل لسـبب يرجـع 
إلى النظام العام ، كما في حالتنا هذه ، استطاع الدافع أن يسترد ما دفـع بـالرغم مـن علمـه وقـت الـدفع بـالبطالن ، 

مـدني  224/1مدني استرداد دين القمـار وتجيـز المـادة  491/2ئد ربو ة فتجيز المادة كما إذا دع دين قمار أو فوا

                                                 

 (
2
 - 2599سينة  511قضيية رقيم  2599مصر الكلية أول أكتيوبر سينة  - 295ص  97وفقرة  52ص  95سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

)  2591سينة  2759قضية رقيم  5دائرة  2597وانظر عكس ذلك مصر الكلية أول مارس سنة  - 2599سنة  1579قضية رقم  5دارة  2591أبريل سنة  12

فيال يجيب علييه اليرد إال مين تياريخ  ، إال أنه يجعل المؤجر فيي منزلية مين يقيبض الثميرة بحسين نيية ، سكوت المستأجر وإن كان ال يسقط حقه وتقول المحكمة إن

 واجيب التخفييضفالمؤجر قبض األجرة الزائدة على احد القانوني بموجب عقد  ، وهذا التعليل ال يخلو من الغرابة . المنازعة القضائية والتي ينتهي بها حسن نيته

هذا إلى أن المؤجر في الغالبية العظمى من األحوال يعلم أن األجرة التيي يقبضيها تزييد عليى الحيد  . فال يمكن قياسه على حائز حسن النية في عالقته مع المالك ،

عدم جواز استرداد المستأجر ما دفعه زائداً إال مين  كان ينص على 2559لسنة  957وقد قدمنا أن األمر العسكر رقم  . فال يمن وصفه بأنه حسن النية ، القانوني

فأصييبح  ، 2551لسيينة  212وقييانون إيجييار األميياكن رقييم  2551لسيينة  259وقييد عييدل عيين ذلييك كييل ميين المرسييوم بقييانون رقييم  ، تيياريخ المطالبيية أمييام القضيياء

فيال يجييز للمسيتأجر االسيترداد إال مين  2559لسينة  957ألمر العسكري رقم وها نحن أمام حم يرجعنا إلى ا . المستأجر يسترد ما دفعه زائداً منذ أول قسط دفعه

وانظير أيضياً عكيس ذليك وأن الميؤجر يكيون فيي منزلية مين  ( . بالرغم من أن أحكام هذا األمر قد ألغتها التشريعات التي صدرت بعده ، تاريخ المطالبة القضائية

أشيار إلييه األسيتاذ كاميل محميد بيدوي فيي قيانون  275رقيم  92ريخ المطالبية القضيائية حكمياً فيي المحامياة يقبض الثمرة بحسن نية فال يجب عليه الرد إال مين تيا

 . 279ص  - 275إيجار األماكن فقرة ص 
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قسـطًا أو  1012$. فـإذا دفـع المسـتأجر  ( 1) استرداد الفوائد الربو ة ، هنن هذا هو الحل الذي يقتضيه النظام العـام
الز ـادة غيـر قانونيـة ، وسـكت عـن أكثر من أقساط اهنجرة الزائدة على الحـد القـانوني ، وكـان يعلـم وقـت الـدفع بـأن 

طلب االسترداد مدة ثالث سنوات من وقت الدفع ، سـقط حقـه فـي اسـترداد الز ـادة عـن أي قسـط مضـي علـى دفعـه 
قانونيـة ، فـإن التقـادم يـتم  1019$. أما إذا كـان المسـتأجر ال يعلـم وقـت الـدفع بـأن الز ـادة غيـر  ( 2) ثالث سنوات

علـم بـذلك ، أو بمضـي خمـس عشـر سـنة مـن وقـت الـدفع ، وذلـك طبقـًا للقواعـد بمضي ثالث سنوات من وقـت أن ي
 العامة.

 

 األحكام المتعلقة بانتهاء اإليجار -المبحث الثاني

 تأثر أسباب انتهاء اإليجار بأحكام قانون إيجار األماكن : -625

ل واالنحالل واالنقضـاء قدمنا أن عقد اإليجار ينت ي بسبب من أسباب زوال العقد بوجه عام ، وهي اإلبطا 
. فأما اإلبطال فإنه لم يتأثر بأحكام قانون إيجار اهنماكن ، فعقد إيجار اهنماكن ، إذا كان باطال أو قابال لإلبطـال 
، تسري عليه القواعد العامة وال يختلف في ذاك عن عقود اإليجـار اهنخـرى ، وأمـا االنحـالل باتفـاق الطـرفين ، أي 

ذلك ، و جوز للطرفين في عقد إيجار اهنماكن أن يتقابال عقد اإليجار قبل انقضاء مدته . أما التقابل ، فلم يتأثر ك
إذا امتـد العقـد بحكـم القـانون ، فالمســتأجر يبقـى العـين مـا شــاء البقـاء ، ولـه أن يخلـي العــين فـي الوقـت الـذي ير ــده 

                                                 

 (
2
مدني من وفي بدين مصدره عقد باطل أيا كان سبب اليبطالن  271و  272وقد قضي بأنه طبقا لألم المادتين  - 2259ص  719فقرة  2الوسيط   ( 

وبميا أن المسيتأجر أقير فيي صيحيفة دعيواه أنيه دفيع لميورث الميدعي علييهم  . يسقط حقه في استرداده بمضي ثالث سينوات مين تياريخ علميه بحقيه فيي االسيترداد

 ، 2551 لسيينة 212وهييو أميير محظييور االتفيياق عليييه بيينص المييادة السادسيية ميين القييانون رقييم  ، جنيهيياً كخلييو رجييل 1991مبلييغ  2595يونيييه سيينة  11بتيياريخ 

فقيط  ، أي بعد مضي أكثر من ثالث سنوات من تاريخ الوفياء بيه 2595أكتوبر سنة  1ولم يرفع الدعوى باسترداد هذا المبلغ إال في  ، ومفروض علم الطرفين به

 ( . 2595سنة  1291 دائرة أولى إيجارات قضية رقم 2512مصر الكلية أول أبريل سنة )  ، سقط حق المستأجر في المطالبة برد المبلغ المذكور

وقد قضت بعض المحياكم بيأن قبيول المسيتأجر أن ييدفع للميؤجر مبلغياً يزييد عليى الحيد األقصيى للجيرة قبيول مشيوب بيإكراه اقتصيادي ناشيئ مين أزمية 

محمييد لبيييب  - 2995ص  919رقييم  99المحاميياة  2599خ مييارس سينة  - 155ص  591رقييم  15المحاميياة  2555نييوفمبر سينة  29مصيير الكلييية ) المسياكن 

 ( . 95شنب فقرة 

 (
1
 ، ومع ذلك فقد قضت محكمة مصر الكلية بان القول بأن سكوت المدعي أربع سنوات من المطالبة بيالتخفيض مسيقط لحقيه قيول بعييد عين الرشياد  ( 

وليم تبيين  ( . 2591سينة  9199رقيم  21رة دائي 2599فبراير سنة  157مصر الكلية ) ألنه لم يظهر من األوراق ما يفيد تنازل المدعي الصريح عن هذا الحق 

ى منهيا إذا مضيي عليهيا المحكمة ما إذا كان المدعي يعلم أنه يدفع أكثر من المستحق فسكوته أربع سنوات يسقط حقه في المطالبة بميا دفعيه زائيداً فيي السينة األولي

 حقه ال يسقط إال بثالث سنوات من وقت العلم أو بخمس عشرة سنة من وقت اليدفعأو كان ال يعلم أنه يدفع أكثر من المستحق ف ، ثالث سنوات فقسط الحق بالتقادم

 . ومن ثم يكون له الحق في استرداد  ما دفعه زائداً على مدة األربع سنوات ،

 ، ولية التيي يراهيا القضياءوقيد هيب القيائلون بالسيقوط إليى أن الميدة الالزمية هيي الميدة المعق ، وفي حكم آخر قضي بأن المطالبية بيالرد ال تسيقط بالتقيادم

ألن اليرأي األول يقحيم عليى القضياء مهمية  . وكيال اليرأيين ال يتقبليه المنطيق القيانوني -وذهب بعضهم إلى تحديد المدة بيثالث سينوات قياسياً عليى حياالت أخيرى 

د تحكمي أو قياسي أغفليت فييه الفيوارق المائعية مين المقابلية أو أما الرأي الثاني فإنه ينادي بتحدي ، التشريع أو يدعوه إلى انتهاج خطة مائعة ليس لها ضابط معين

ق األجيرة ومن جهة أخرى فإنه ال يبرر إسقاط الحق في طلب الرد أن المطالبة المتأخرة قد تنزل بالمؤجر هزة مالية عنيفة عند إلزامه بيرد مجميوع فير -القياس  

وال تصح إفادته من سكوت حتى ليو  ، يجب أن يتحمل عقباها ويلقي جزاءها ، من يعد مخالفة للقانونذلك ألن انتفاء األجر الزائد طوال هذا الز ، عن زمن طويل

ليم يكين عابثياً حيين  ، وقيرر تجيريم الميؤجر ومعاقبتيه ، والمشرع الذي أبطل االتفاق وأوجب التخفييض واليرد . كان المستأجر أسهم فيه على مضض واضطرار

مصير ) ولعليه قصيد أن ثقيل كياهلهم جيزاء عليى ميا اقترفيوا  ، ولم يغب عن فطنته ما قد يتعرض له بعيض الميؤجرين مين متاعيب ، جعل لألمر  كل هذه األهمية

والذي يؤخذ على هذا الحكم أنيه ليم يبيين كييف أن تحدييد ميدة التقيادم بيثالث  ( . 2597سنة  1551دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512سبتمبر سنة  99الكلية 

 -مع أن المقيرر فيي دعياوي اسيترداد ميا دفيع دون حيق  ، تحديد تحكمي أو قياس أغفلت فيه الفوارق المانعة من المقابلة أو القياس على ما يقول الحكم سنوات هو

 . أنها تتقادم بثالث سنوات أو بخمسة عشر سنة على حسب األحوال -وهذه الدعوى منها 
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. واالنحالل هنسباب يقررهـا القـانون  ( 1) دون حاجة لرضاء المؤجر بشرط التنبيه على الوجه الذي سنبينه فيما يلي
لــم يتــأثر هــو كــذلك فــي أكثــر أســبابه ، ف ــالك العــين المــؤجرة ســبب فــي انفســاخ عقــد إيجــار اهنمــاكن ، ونــزع ملكيــة 
العين المؤجرة للمنفعة العامة يكون له حكم ال الك المادي في إيجار اهنماكن ، ونزع ملكيـة العـين المـؤجرة للمنفعـة 

ن له حكم ال الك المادي في إيجار اهنماكن كما فـي أي إيجـار آخـر ، وفسـخ العقـد الـذي يملـك المـؤجر العامة يكو 
.  ( 2) بموجبه العين بقى إيجار اهنماكن نافذًا في حا من آلت إليه الملكية كما هو اهنمـر فـي سـائر عقـود اإليجـار

يـــرًا بأحكـــام قـــانون إيجـــار اهنمـــاكن فلحقتـــه غيـــر أن هنـــاك ســـببًا النحـــالل العقـــد ، هـــو فســـخ اإليجـــار ، قـــد تـــأثر كث
 . ( 9) تحو رات جوهر ة

بأحكـام قـانون إيجـار اهنمـاكن .  1011$واهنسباب اهنخرى لزوال العقد بسبب زوال االلتزام تتأثر بوجه عام 
 فاتحاد الذمة ينت ي به إيجار اهنمـاكن كمـا تن ـي بـه عقـود اإليجـار اهنخـرى . وكـذلك الحكـم فـي تحقـا شـرط فاسـخ
علــا عليــه التــزام المســتأجر أو التــزام المــؤجر ، إال إذا قصــد بتعليــا التــزام المــؤجر علــى شــرط فاســخ التحايــل علــى 
القانون فعند ذلك يكون حكم تحققه هو حكم فسخ العقد . وأحكام العذر الطارئ ، في المبدأ وفي تطبيقاتـه كمـا فـي 

انون إيجـار اهنمـاكن ، وذلـك فيمـا عـدا نقـل الموظـف إلـى موت المستأجر وإعساره ، لم تتأثر هي اهنخرى بأحكـام قـ
بلد آخر فسنرى أن الموظف المنقول إذا كان له حا إن اء اإليجار فإنه في عقـد إيجـار اهنمـاكن يجـب عليـه أيضـًا 

 . ( 1) اإلخالء

ذلك بقــي االنقضــاء وهــو اســبب المــألوف النت ــاء عقــد اإليجــار ، فينت ــي هــذا العقــد بانقضــاء مدتــه . وبقــي كــ
انت اء اإليجار بانتقال ملكية العين المؤجرة إلى غير المؤجر . وهذان السببان ، وهما أهم أسباب انت اء اإليجـار ، 

 تأثرا بأحكام قانون إيجار اهنماكن إلى أبعد حد ، فقد ألغاهما هذا القانون من بين أسباب انت اء اإليجار .

ًا جديدة إلن اء اإليجـار ، أو بعبـارة أدق لوضـع حـد المتـداد هذا إلى أن قانون إيجار اهنماكن استحدث أسباب
 اإليجار بحكم القانون .

و خلـص مــن كــل ذلــك مــن أســباب انت ــاء اإليجــار بعضـ ا لــم يتــأثر بأحكــام قــانون إيجــار اهنمــاكن ، ف ــذه ال 
اب انت ـاء حـورت شأن لنا ب ـا هنـا . وهنـاك أسـباب انت ـاء ألغيـت ، وهـذه نعالج ـا فـي المطلـب اهنول . وهنـاك أسـب

 وأسباب انت اء استحدثت وهذه نعالج ا في المطلب الثاني .

                                                 

 (
2
 . 117انظر فقرة   ( 

 (
1
 . 9559رة انظر آنفاً فق  ( 

 (
9
مدتيه إال لسيبب  ءوسنرى من استعراض دعاوي اإلخالء المذكورة عليى سيبيل الحصير أنيه ال يجيوز للميؤجر أن يطليب فسيخ اإليجيار قبيل انقضيا  ( 

 ( . 199انظر ما يلي فقرة ) يجيز رفع دعوى اإلخالء 

 (
5
 . 555زام آنفا  فقرة وانظر في أسباب زوال العقد بسبب زوال االلت - 115انظر ما يلي فقرة   ( 



 

110 

 

 الفهرس

 أسباب انتهاء ألغيت -المطلب األول

سببان : قدمنا أن هناك سببين هما أهم أسباب انت اء اإليجار ألغاهما قانون إيجـار اهنمـاكن ، وهمـا  -626
 المؤجرة . فنتناول ما بالبحث متعاقبين .انت اء اإليجار بانقضاء مدته وانت اؤه بانتقال ملكية العين 

 انقضاء مدة اإليجار -1

 امتداد اإليجار بحكم القانون :  -627

في صدرها علـى أنـه "ال يجـوز للمـؤجر أن  1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  2تنص المادة 
إال هنحــد اهنســباب اآلتيــة . ." . فعقــد يطلــب إخــالء المكــان المــؤجر ولــو عنــد انت ــاء المــدة المتفــا علي ــا فــي العقــد 

اإليجــار هنــا ال ينت ـــي إذن بانقضــاء المــدة المتفـــا علي ــا كمــا تنت ـــي عقــود اإليجــار اهنخـــرى ، ولكنــه يمتــد بحكـــم 
 القانون بعد انقضاء مدته .

ى فـإذا كـان المتعاقـدان قــد اتفقـا علـى مـدة معينــة وعلـى أن اإليجـار ينت ـي بانقضــاء هـذه المـدة دون حاجـة إلــ
تنبيه باإلخالء ، فانقضت المدة ، فـإن اإليجـار ال ينت ـي بانقضـاءها ، بـل يمتـد بحكـم القـانون كمـا قـدمنا . وامتـداد 

. وبقــاء  ( 1) اإليجـار غيــر تجديــده ، وقـد بينــا الفــروق بـين االمتــداد والتجديــد فـي صــدر الكــالم فـي التجديــد الضــمني
ذلك ، كانا يفسران قبل التشر عات االسـتثنائية بأن مـا إيجـاب  المستأجر في المكان المؤجر ، وسكوت المؤجر على

وقبول ضمنيان لتجديد ضمني ، فكان اإليجار يجدد تجديدا ضمنيا طبقًا للقواعد المقررة في ذلك . أما بعد صـدور 
ا منـه التشر عات االستثنائية ، فاهنقرب إلـى الواقـع أن يكـون سـكوت المـؤجر علـى بقـاء المسـتأجر فـي المكـان إذعانـ

هنحكام القانون وهي تجيز للمستأجر البقاء وتمد اإليجار . وقـد تكـون هنـاك مصـلحة للمـؤجر فـي أن يـؤول سـكوته 
علــى هــذا النحــو ، و تحقــا ذلــك إذا كانــت اهنجــرة أقــل مــن الحــد اهنقصــى المســموح بــه قانونــًا ، فــإذا جــدد اإليجــار 

بحكم القانون فإن للمـؤجر أن يز ـد اهنجـرة إلـى الحـد اهنقصـى تجديدًا ضمنيا بقيت اهنجرة على حال ا ، أما إذا امتد 
. لذلك قد يرى المؤجر من الحوط أن ينبه على المستأجر باإلخالء حتى تتضح نيته جلية في  ( 2) في مدة االمتداد

تـى لـو أنه ال ير د التجديد الضمني ، فال يعود هناك مجال للشك في أ اإليجار قد امتد بحكم القانون . على أنـه ح
لم ينبه المؤجر على المستأجر باإلخالء ، فإن المفروض كما قدمنا أن المؤجر بسكوته إنما أذعـن هنحكـام القـانون 

 . ( 9) فيمتد اإليجار وال يتجدد ، إال إذا قام الدليل على عكس ذلك

                                                 

 (
2
 . 911انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
ال يجيوز ذليك إذا كيان اإليجيار قيد  ، كذلك في طلب اإلخالء لهدم المكان المؤجر إلعادة بنائه بشكل أوسع أو في يطلب اإلخالء للضرورة الملجئة  ( 

 ً  ( . 117وفقرة  119انظر ما يلي فقرة ) ويجوز إذا كان اإليجار قد امتد بحكم القانون  ، جدد تجديداً ضمنيا

 (
9
وانظير فيي  - 159ص  5922رقيم  15المحامياة  2555نيوفمبر سينة  29وانظر في هذا المعنى مصر الكلية  -في الهامش  927انظر آنفاً فقرة   ( 

رقيم  7المحامياة  2511نيوفمبر سينة  99ئناف مصير الذي كان قد صدر عقب الحرب العالمية األولى لتنظيم إيجار األمياكن اسيت 2512لسنة  5عهد القانون رقم 

 . 997ص  171رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة 25وقارن مصر الكلية  - 571ص  929



 

111 

 

 الفهرس

إذا نبـــه احـــد وإذا كـــان المتعاقـــدان قـــد اتفقـــا علـــى مـــدة معينـــة وعلـــى أن اإليجـــار ينت ـــي بانقضـــاء هـــذه المـــدة 
الطرفين علـى اهنخـر بـإخالء فـي ميعـاد معـين ، فـإن اإليجـار يمتـد امتـدادا اتفاقيـا إذا لـم يحصـل التنبيـه بـاإلخالء . 
فإذا ما حصل التنبيه فانقضت المدة ، امتـد اإليجـار ، ال امتـدادا اتفاقيـًا كمـا وقـع ذلـك مـن قبـل ، بـل امتـدادا بحكـم 

 . ( 1) القانون 

غير معين المدة ، فإن المدة تتحدد بمواعيد دفع اهنجرة ، وال ينت ي اإليجار إال بعد التنبيه وإذا كان اإليجار 
باإلخالء في مواعيد عين ا القانون ، وقد سبا بيان ذلك . فما دام التنبيه باإلخالء لـم يحصـل ، فـإن اإليجـار يمتـد 

 يجار بعد ذلك بحكم القانون .امتدادا اتفاقيًا ، فإذا ما حصل وانقضت فترة دفع اهنجرة امتد اإل

و خلـص ممــا تقــدم أن اإليجــار يمتــد بحكــم القــانون بعــد انقضـاء مدتــه ، أيــا كانــت طر قــة تعيــين هــذه المــدة ، 
 . ( 2) وسواء كان التنبيه باإلخالء ضرور ا إلن اء اإليجار أو كان غير ضروري 

                                                 

 (
2
م ألنيه أثنياء االمتيداد بحكي ، وللمؤجر مصلحة في أن ينبه على المستأجر باإلخالء حتى تنقضي المدة ويمتد اإليجار بحكم القيانون ال بحكيم االتفياق  ( 

ويستطيع أن يطلب اإلخالء لهدم المكان وإعادة بنائيه بشيكل أوسيع وللضيرورة  ، القانون يستطيع أن يرفع األجرة إلى الحد األقصى إذا كانت في األصل دون ذلك

 . وال يستطيع شيئاً من ذلك أثناء االمتداد بحكم االتفاق كما ال يستطيعه أثناء التجديد الضمني ، الملجئة

 (
1
 .  ( convention d'occupation precsire) سيتثنى القضياء الفرنسيي مين ذليك ميا يسيميه باالتفياق عليى الشيغل المؤقيت للعيين وقد ا  ( 

 19نقيض فرنسيي ) أو أن تكون حاجة المستأجر مؤقتة بطبيعتهيا  ، ويقصد به أن يقوم بالمؤجر سبب جدي مشروع يقتضيه عدم االرتباط باإليجار بعد مدة معينة

 22أمييان  -مختصيرات  19 - 2599دالليوز  2591فبراير سنة  21ليون  - 191 - 2599داللوز  2599مايو سنة  5 91 - 2591داللوز  2592سنة أكتوبر 

داللييوز  2599ينياير سينة  21بياريس  -مختصيرات  51 - 2599دالليوز  2591ديسيمبر سينة  21بيوم  -مختصيرات  51 - 2599دالليوز  2591ديسيمبر سينة 

كيأن يسيافر  ، مثل السبب الجدي المشروع أن يضيطر شيخص إليى مغيادرة مسيكنه لميدة مؤقتية ( . 129 - 2595داللوز  2595يناير سنة  19 - 119 - 2599

 ، بييعأو يقصد المالك بيع المسكن غير مشغول فيؤجره على أن يخليه المستأجر عنيد ال ، في بعثة أو في مهمة فيؤجر المسكن على أن يخليه المستأجر عند عودته

ومثيل حاجية المسيتأجر المؤقتية بطبيعتهيا أن يسيتأجر شيخص  . أو يقصد المالك هدم البناء بعد مدة معينة فيؤجره على أن يخلييه المسيتأجر عنيد حليول وقيت الهيدم

 ، ر بانقضاء مدتهن و ال يمتد بحكم القيانونففي جميع هذه األحوال ينتهي اإليجا . فحاجته إليه مؤقتة بطبيعتها مدة الصيف أو مدة الشتاء ، مسكناً مصيفاً أو مشتى

ضيده بامتيداد وذلك بشرط أال يكون هناك تحايل على القانون فيتذرع المؤجر بسبب صوري يصف به اإليجار بأنه غل مؤقت للعين حتى يتفادى تمسك المستأجر 

ميارس سينة  91السيين  - 129 - 2595دالليوز  2595ناير سينة ي 19باريس  - 259 - 2599داللوز  2555ديسمبر  29نقض فرنسي ) اإليجار بحكم القانون 

 599ص  - 955ص   919انظر في كل ذلك محمد لبيب شنب فقيرة ) والمؤجر هو الذي يكلف بإثبات الصفة المؤقتة للتأجير  ( . 119 - 2599داللوز  2599

 . ( 219ص  2599وفي داللوز  219ص  2595في داللوز  desire - 27جالل العدوي ص  -

أقيير القضياء المصييري الصييورة الثانييية هييي أن تكييون حاجيية المسييتأجر للعييين مؤقتيية  ، ومين الصييورتين اللتييين أقرهمييا القضيياء الفرنسييي للشييغل المؤقييت

ل إذ تيدل وهي الصيورة الواضيحة التيي يتعيذر فيهيا التحايي ( . 59ص  95م 2551نوفمبر سنة  17اإلسكندرية المختلطة ) بطبيعتها كاستئجار مصيف أو مشتى 

وال مين حييث الحيد األقصيى  ، ومن ثم يكون إيجيار منيزل للتصيييف غيير خاضيع للتشيريع االسيتثنائي مين حيي االمتيداد بحكيم القيانون . على ديتها طبائع األشياء

 ً ً  ، أما إذا أوجر غير مفروش فيعتد بأجر المثل  . لألجرة إذا أوجر مفروشا انظير فيي جيواز ) بل منزال يؤجر للتصييف  والمثل هنا ليس منزال يؤجر إيجاراً عاديا

 ( . 159اإليجار من الباطن للتصييف ما يلي فقرة 
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 مدة امتداد اإليجار :  -628

. و بقى المستأجر في العين ما شـاء البقـاء مـا  ( 1) إنه يمتد مدة غير معينةوإذا امتد اإليجار بحكم القانون ف
. فــال يســتطيع المــؤجر أن يضــع حــدا ل ــذا االمتــداد ، وال  ( 2) دام موفيــا بالتزاماتــه علــى الوجــه الــذي فرضــه القــانون 

الحصــر والتــي ســيتي يمكــن إخــراج المســتأجر بغيــر إرادتــه إال لســبب مــن اهنســباب التــي ذكرهــا القــانون علــى ســبيل 
. فـأهم مـز تين ل ـذه التشـر عات بالنسـبة إلـى  ( 9) تفصيل ا فيما يلي ، وذلك ما دامت التشر عات االستثنائية . قائمة

المستأجر هما وضع حد أقصى لألجـرة علـى النحـو الـذي بينـاه ، وامتـداد اإليجـار بحمـم القـانون بعـد انقضـاء مدتـه 
 على النحو الذي نراه .

المستأجر يحا له البقاء في المكان المؤجر بعد انقضـاء مـدة اإليجـار فـإن هـذا بداهـة لـيس بواجـب وإذا كان 
عليه بـل هـو حـا لـه . فيسـتطيع ، بعـد انقضـاء المـدة المتفـا علي ـا ، أن يخلـي العـين فـورًا ، و سـتطيع البقـاء في ـا 

يستطيع إخالء العين قبل المدة المتفا علي ـا . ولكنه ال  ( 1) المدة التي يراها و خرج بعد ذلك في الوقت الذي يشاء
 ، ف و مقيد ب ذه المدة ، إال إذا انت ى اإليجار قبل انقضاء مدته بسبب من أسباب االنت اء .

وإذا بقي المستأجر في العين بعد انقضاء المدة المتفا علي ا فترة من الزمن ، ثم أراد إخالء المكـان المـؤجر 
ينبـه علـى المـؤجر بـذلك فـي المواعيـد التـي عين ـا القـانون بالنسـبة إلـى اإليجـار غيـر ، وجب عليه قبـل اإلخـالء أن 
مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن فــي هــذا الصــدد علــى أنــه "يجــب علــى المســتأجر أو  19معــين المــدة . وتــنص المــادة 

فـي المـادتين  المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخـالء المكـان المـؤجر مراعـاة مواعيـد التنبيـه المنصـوص علي ـا
من القانون المدني المختلط" . هذا إذا كان عقد اإليجار الممتد خاضـعًا  168من القانون المدني الوطني و  989

أكتــوبر ســنة  11هنحكــام التقنــين المــدني القــديم ، و كــون خاضــعًا ل ــذه اهنحكــام كمــا ســنرى إذا كــان قــد أبــرم قبــل 
عـد ذلـك . أمـا إذا كـان عقـد اإليجـار خاضـعًا هنحكـام التقنـين المـدني ولو لم تنقض المدة المتفا علي ـا إال ب 1111

، فــإن مواعيــد التنبيــه بــاإلخالء التــي يجــب علــى المســتأجر  1111أكتــوبر ســنة  11الجديــد ، بــأن كــان مبرمــًا منــذ 

                                                 

 (
2
إال  ، ال يجوز إنهاؤه إال من جانب المسيتأجر وحيده بعيد مراعياة مواعييد التنبييه ، خالفاً لإليجار الذي تكون مدته غير معينة بحكم االتفاق ، ولكنه  ( 

  . لسبب من أسباب اإلخالء التي سيأتي بيانها

واليذي يسيتبقي رابطية اإليجيار لييس هيو العقيد بعيد أن انتهيى  ، فالعقد يكون قد انتهي بانقضياء مدتيه ، ويذهب الفقه إلى أنه إذا امتد اإليجار بحكم القانون

انظير رسيالة غيير مطبوعية لليدكتور جيالل ) مين العقيد وإنميا يسيتمد مين نيص القيانون  فحق المستأجر في البقياء فيي العيين الميؤجرة ال يسيتمد ، وإنما هو القانون

وقييد أشييار إلييى  957ص  919وانظيير محمييد لبيييب شيينب فقييرة  - 559ص  521وفقييرة  295ص  259العييدوي فييي اإلجبييار القييانوني علييى المعاوضيية فقييرة 

Desire  لقانونية لحق المستأجر في البقاء في العين بعد انقضاء مدة عقدهمن قسم الفقه في بيان الطبيعة ا 219ص  2595في داللوز سنة . ) 

 (
1
 592ص  15المحامياة  2555نيوفمبر سينة  29مصر الكلية  - 925ص  17رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يونيه سنة  19نقض مدني   ( 

. 

 (
9
 . االمتداد بحكم القانون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بمرسوم منه يجعل مدة 21في المادة  2551لسنة  259وكان المرسوم بقانون رقم   ( 

 (
5
وال نرتيب عليى ذليك أنيه ميا دام البقياء فيي العيين حقياً  . وهذا هو المعنى الذي نقصد إلييه مين أن البقياء فيي العيين حيق  للمسيتأجر  ال واجيب علييه  ( 

فكما أن النص في عقد اإليجار عليى أن  . بأن يتعهد مثال للمؤجر بالخروج من العين بعد مدة معينة ، فإن هذا يستطيع أن ينزل عن التمسك بهذا الحق ، للمستأجر

انظر عكيس ذليك وأنيه إذا ليم يجيز الينص فيي ) كالهما مخالف للنظام العام كما سنرى  ، ليس للمستأجر التمسك بالبقاء بعد انقضاء مدة اإليجار يكون تعهداً باطال

 ، بعد إبرام عقد اإليجار وتمتع المستأجر بحمايية قيانون إيجيار األمياكن ، فإنه يجوز ، يس للمستأجر التمسك بالبقاء بعد انقضاء مدة اإليجارعقد اإليجار على أن ل

 ( . 957ص  919أن يتعهد بعدم التمسك بهذه الحماية محمد لبيب شنب فقرة 
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 ( 1) 169مراعات ا قبل الخروج من المكان المؤجر هي المواعيد التي نـص علي ـا التقنـين المـدني الجديـد فـي المـادة 
. 

وامتداد اإليجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته أمر يتعلا بالنظام العام ، فال يجوز االتفاق على ما يخالفـه 
. وعلى ذلك إذا اتفا المؤجر مع المستأجر في عقد اإليجار على أن اإليجار ينت ي بمجرد انقضاء مدتـه وال يمتـد 

متد اإليجار بحكم القانون بعد انقضاء مدته بالرغم من ذلك . كذلك إذا بحكم القانون ، كان هذا االتفاق باطال ، وا
اتفــا الطرفــان بعــد إبــرام عقــد اإليجــار ، بــل بعــد امتــداد اإليجــار بحكــم القــانون ، علــى أن يخلــي المســتأجر المكــان 

احترامـه ، و جـوز  المؤجر فورًا أو بعد مدة معينة ، فإن هذا االتفاق يكـون أيضـًا بـاطال ، وال يجبـر المسـتأجر علـى
له البقاء في العين ما شاء البقاء على النحو الذي قدمناه بالرغم من وجود ها االتفاق ، ما لم يقم سبب من أسباب 

 . ( 2) اإلخالء التي قررها القانون 

 األثر الذي يترتب على موت المستأجر  -629

 : ( 9) : وإذا مات المستأجر فنرى أنه يجب التمييز بين فرضين

) الفرض اهنول ( أن يموت المستأجر قبل انقضاء المدة المتفا علي ا في عقد اإليجار . وفي هذا الفرض  
تسري القواعد العامة المقررة في موتت المستأجر ، دون أن يكون هنحكـام قـانون إيجـار اهنمـاكن تـأثيرا في ـا . ومـن 

لمؤجر و ؤدون لـه اهنجـر فـي حـدود التركـة ، و جـوز ثم يبقى اإليجار قائمًا ، و كون ورثة المستأجر ملتزمين نحو ا
لورثة المستأجر أن يطلبوا إن اء العقد قبل انقضاء مدته ، إذا أثبتوا أن م بسبب موت مـورث م أصـبحت أعبـاء العقـد 
أثقل من أن تتحمل ا مـواردهم أو أصـبح اإليجـار مجـاوزًا حـدود حـاجت م . وفـي هـذه الحالـة يجـب أن تراعـى مواعيـد 

ه باإلخالء ، وان يكون طلب إن اء العقد في مدة ستة أش ر على اهنكثـر مـن وقـت مـوت المسـتأجر . وإذا لـم التنبي
يعقـد اإليجــار إال بسـبب حوفــة المســتأجر أو العتبـارات أخــرى تتعلـا بشخصــه ، جــاز لورثتـه أو للمــؤجر أن يطلبــوا 

العتبــارات شخصــية فــي المســتأجر قبــل انقضــاء . وإذا كــان للمــؤجر أن ين ــي عقــد اإليجــار المبــرم  ( 1) إن ــاء العقــد

                                                 

 (
2
أما إذا قام النزاع فيي صيحة التنبييه  . زاع في االختصاص االستثنائي لقضايا إيجار األماكنوقع هذا الن ، وإذا قام نزاع في وجوب التنبيه باإلخالء  ( 

كاميل محميد بيدوي فيي ) فهذا يخرج عن نطاق المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون إيجار  األماكن ويكون االختصاص فيه بحسب قواعد القانون العام  ، في ذاته

 ( . 19ص  17قانون إيجار األماكن فقرة 

 (
1
ص  919ومحميد لبييب شينب فقيرة  95وقارن سليمان مرقس إيجار األمياكن فقيرة  - 95ص  95م 2551نوفمبر سنة  17اإلسكندرية المختلطة   ( 

 . وقد سبقت اإلشارة إليه 957

سبباً من األسباب السيتة التيي أجياز القيانون أما إذا كان نزول المستأجر عن حقه في امتداد إيجار بحكم القانون إنما هو في الواقع اعتراف منه بان هناك 

ومن ثم يكون صحيحاً ويكون تعهد المستأجر باإلخالء بعيد ميدة معينية  ، فهذا النزول ليس في حقيقته إال إذعاناً من المستأجر لحكم القانون ، من أجله إخالء العين

يونييه سيينة  21اسيتئناف مخييتلط ) ويجييوز طيرده بحكييم مين قاضييي األميور المسييتعجلة  ، فييإذا انقضيت المييدة أصيبح المسييتأجر شياغالً للغييين دون سيند . ملزمياً ليه

(  2111ص  922رقيم  92المحاماة  2592أبريل سنة  19مصر الكلية  - 91ص  97م 2551فبراير سنة  12اإلسكندرية المختلطة  - 257ص  19م 2557

. 

 (
9
ً  ، فان عقد اإليجار يبقى مع ورثته ، أما إذا مات المؤجر  (   . وإذا انقضت مدة العقد امتد بحكم القانون كما لو كان المؤجر حيا

 (
5
 . 912انظر آنفاً فقرة   ( 
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) مدته ، فأولى أن يكون له هذا الحا إذا مات المستأجر بعد انقضاء المدة وفي أثناء امتداد اإليجار بحكـم القـانون 

1 ) . 

) الفــرض الثــاني ( أن يمــوت المســتأجر بعــد انقضــاء المــدة المتفــا علي ــا وفــي أثنــاء امتــداد اإليجــار بحكــم 
في هذا الفرض ال ينت ي اإليجار بموت المستأجر ، بل يبقى ممتدًا بحكم القانون ، ولكن لمصلحة مـن القانون . و 

كانوا مقيمين مع المستأجر في المكـان المـؤجر سـواء كـانوا مـن ورثتـه أو لـم يكونـوا . فغيـر المقيمـين مـع المسـتأجر 
مين مع المستأجر ال شأن ل م ب ذا االمتداد ولـو في المكان المؤجر سواء كانوا من ورثته أو لم يكونوا . فغير المقي

. وهـذا الحـل تمليـه المبـادئ العامـة  ( 2) كانوا من ورثته ، والمقيمون يستفيدون من االمتداد ولو لم يكونوا من الورثة
ضاء االستثنائية ، ف ذه أر د ب ا أن تستبقى المكان لمن يقيم فيه حتى بعد انق 1011$التي تقوم علي ا التشر عات 

المــدة اهنصــلية لإليجــار مــا دام قائمــًا بااللتزامــات التــي فوضــ ا القــانون ، وذلــك تفر جــًا هنزمــة اهنمــاكن . وكــان مــن 
 . ( 9) الخير أن يرد نص صر ح في هذا المعنى ، كما ورد في بعض التشر عات اهنجنبية

 امتداد اإليجار بنفس شروط اإليجار األصلي :  -631

بحكم القانون بعد انقضاء مدته ، فإنه طبقًا للقواعد المقـررة فـي امتـداد اإليجـار يمتـد بـنفس وإذا امتد اإليجار 
شروط اإليجار اهنصلي . فتكون التزامات المؤجر هـي نفسـ ا التزاماتـه السـابقة مـا كـان من ـا ناشـئًا عـن القـانون أو 

تأمينـات العينيـة والشخصـية التـي كانـت تكفـل . وتبقـى ال ( 1) مترتبًا على االتفاق ، وكذلك تكون التزامات المسـتأجر
شخصـيًا  -التزامات المستأجر في اإليجار اهنصـلي كافلـة ل ـذه االلتزامـات بعـد أن امتـد اإليجـار . غيـر أن الكفيـل 

الذي كفل مستأجرًا قبل صـدور التشـر عات االسـتثنائية التـي تقضـي بامتـداد اإليجـار بحكـم القـانون  -كان أو عينيًا 
فالته اللتزامات المستأجر عند امتداد اإليجار إال إذا قبل ذلـك ، فإنـه وقـت أن كفـل المسـتأجر كـان يقصـد ال تمتد ك

كفالته في المدة المتفا علي ا في اإليجار ، ولم يدخل في حسابه أن هذه المدة ستمتد بحكم القـانون . أمـا إذا كـان 
فالتــه اللتزامــات المســتأجر تمتــد بامتــداد اإليجــار إذ قــد كفــل المســتأجر بعــد صــدور التشــر عات االســتثنائية ، فــإن ك

                                                 

 (
2
سيليمان ) ألنهيا لسيت ناشيئة عين تطييق أحكيام التشيريعات االسيتثنائية  ، وتكون المنازعات في هذه المسيائل خاضيعة لقواعيد االختصياص العاديية  ( 

 ( . 259 ص 99مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 (
1
, وأصيبح بعيد وفاتهيا 2559وقد قضي بأنه إذا ثبت أن المستأجر كان يقيم مع عمته في شقة النزاع منذ سينة  ، ومن باب أولى لو كانوا من الورثة  ( 

 ، اء هذه اإلجارة الممتدة بحكم القيانونفال حق للمدعي في طلب إنه ، يشغلها بصفته وارثاً لها ال باعتباره غاصباً وال مستأجراً من الباطن 2592في أكتوبر سنة 

سينة  1515قضيية رقيم  21دائيرة  2599يناير سينة  9مصر الكلية ) وال في طلب إخالء العين المؤجرة إال ألحد األسباب المبنية في القانون على سبيل الحصر 

 . 592ص  - 599ص  919وانظر محمد لبيب شنب فقرة  ( . 2591

 (
9
يبقيى الحيق فيي امتيداد  ، فيي فرنسيا عليى أنيه فيي حالية هجير المسيتأجر لموطنيه أو موتيه 2511مين قيانون أول أبرييل سينة  99فقد نصت الميادة   ( 

وانظير فيي أن المسيتأجر يعتبير مسيتأجراً لينفس والمقيميين  . سواء كانوا من أفراد أسرته أو كانوا ممين يعيول ، اإليجار لألشخاص الذين كانون يقيمون عادة معه

 2595ميايو سينة  21ويشير إلى محكمة مصر الكليية  ، 99نائباً نيابة قانونية عن المقيمين معه في االستئجار سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة معه ويكون 

 . 2599سنة  9159قضية رقم  21دائرة 

 (
5
 11كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن فقيرة  )جاز للمؤجر أن ينفذ بهذا السند خالل ميدة االمتيداد  ، وإذا كان عقد اإليجار بسند رسمي  ( 

 ( . 11ص 
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دخل في حسابه وقت الكفالة أن اإليجار يمتد بحكم القانون ، وذلك ما لـم يشـترط عنـدما كفـل المسـتأجر أن كفالتـه 
 . ( 1) مقصورة على المدة المتفا علي ا في اإليجار

ه تجـب مالحظـة أمـر ن : ) اهنمـر اهنول ( ومع أن اهنصل أن يمتد اإليجار  بنفس شروطه السـابقة ، إال أنـ
أن اإليجار يمتد لمـدة غيـر معينـة مـا سـبا القـول ، فـال يقتصـر امتـداده علـى مـدة معادلـة لمـدة اإليجـار اهنصـلية . 
كما أن الذي يلتزم باالمتداد هو المؤجر دون المستأجر ، بخالف االمتداد االتفاق فإن كال من الطرفين يلتـزم بـه . 

اني ( أن اهنجر خالل االمتداد القانوني يجوز للمؤجر ز ادت ا إلى الحـد اهنقصـى إذا كانـت فـي اإليجـار ) اهنمر الث
 اهنصلي اقل من هذا الحد ، أما في االمتداد االتفاقي فال يجوز له ذلك .

 القانون الواجب التطبيق في امتداد اإليجار :  -631

التقنين المدني القديم وامتدت بعد صدور التقنين المدني  و الحظ أن كثيرًا من عقود اإليجار أبرمت في ع د
الجديـد ، أو أدرك ـا هـذا التقنـين وهـي ممتـدة . ف ـذه العقـود تبقـى ، بعـد امتـدادها ، خاضـعة هنحكـام التقنـين المــدني 

دي ي أنـه ، فبـ 1111أكتـوبر  11القديم ، بالرغم من نفاذ التقنين المدني الجديد . أما عقـد اإليجـار الـذي أبـرم منـذ 
 يخضع في مدته اهنصلية وفي امتداده هنحكام التقنين المدني الجديد . 

وعلى ذلك فإن كثيـرًا مـن عقـود اإليجـار الممتـدة بحكـم القـانون فـي الوقـت الحاضـر ال تـزال خاضـعة هنحكـام 
تقنــين المــدني التقنــين المــدني القــديم . وقــد عنينــا أن نبــرز هــذه اهنحكــام ، وبخاصــة مــا اختلــف من ــا مــع أحكــام ال

العيبـو 1019$وبضـمان  ( 2) الجديد كـالتزام المـؤجر بتسـليم العـين فـي حالـة صـالحة والتزامـه بالترميمـات الضـرور ة
الخفية وكمسـئولية المسـتأجر عـن الحر ـا ، هنن أحكـام التقنـين المـدني القـديم فـي هـذه المسـائل ال تـزال معمـوال ب ـا 

 قد سبقت اإلشارة إلى ذلك في كثر من المناسبات .حتى اليوم في كثير من عقود اإليجار . و 

                                                 

 (
2
 . 2هامش  291ص  99سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
1
فيإذا احتاجيت  . غير ملزم بإجراء أيية مرمية ، وامتد بحكم القانون إلى ما بعد هذا التاريخ ، 2555أكتوبر  29فيكون المؤجر في إيجار مبرم قبل   ( 

فقد تقدم أن المؤجر يحيق ليه  ، كأن كانت العين آيلة للسقوط ، ال إلى ترميمات ضرورية النتفاع المستأجر ، ين إلى ترميمات ضرورية لحفظ العين من الهالكالع

وقد يستدعي األمر أن يخلي المستأجر العين مؤقتاً حتى يقيوم الميؤجر بترميمهيا ثيم يعيود المسيتأجر إليى  ، أن يقوم بهذه الترميمات ولو عارض المستأجر في ذلك

ال يلزم بالقييام  ، وإن أن من حقه القيام بهذه الترميمات الضرورية لحفظ العين ، ولكن المؤجر . وفي هذا ال يوجد خالف بين التقنينين الجديد والقديم . شغل العين

وفيي هيذا أيضياً يتفيق التقنيين  . وفي هذه الحالة ال يبقيى أميام المسيتأجر إال أن يطليب فسيخ اإليجيار وإخيالء العيين إذا خشيي أن يصييبه ضيرر . يرد ذلك بها إذا لم

ولميا كانيت الترميميات  ، تفياع بيالعينإال أن التقنين الجديد يخالف التقنين القديم فيي أنيه يليزم الميؤجر بالقييام بالترميميات الضيرورية لالن . الجديد مع التقنين القديم

 . ويجيوز للمسيتأجر أن يقيوم بهيا عليى نفقية الميؤجر ، فإن التقنين الجديد يليزم بهيا الميؤجر ، الضرورية لحفظ العين هي في الوقت ذاته ضرورية لالنتفاع بالعين

جر أن يقوم بالترميمات الضرورية لحفظ العين ويرجع بما انفق في ذليك عليى إذ يجوز في هذا التقنين للمستأ ، ويمكن الوصول إلى نفس النتيجة في التقنين القديم

 . 111انظر آنفاً فقرة ) شأن كل حائز يرجع على المالك بجميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية  ، المؤجر بدعوى اإلبراء بال سبب

أن يقيوم بترميمهيا عليى نفقية الميؤجر إذا كانيت  ، التقنينيين القيديم والجدييد فيي ، فإنيه يجيوز للمسيتأجر ، ويخلص من ذلك أن العين إذا كانت آيلة للسقوط

غيير أنيه فيي ميدة االمتيداد القانونيية يكيون ملزمياً بيدفع عيالوة عليى األجيرة تناسيب ميا  ، ويبقى في العين المدة المتفق عليها ومدة االمتيداد القانونيية ، قابلة للترميم

أما إذا كانت العين غيير قابلية للتيرميم وال بيد  ( . 297ص  99انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  )تكلفته العين من مصروفات الترميم 

وسينعد إليى هيذه  ( . 199انظير آنفياً فقيرة ) وال يكون للمستأجر حق الرجوع إليى العيين ليو أعياد الميؤجر بناءهيا  ، فإن اإليجار في هذه الحالة ينفسخ ، من هدمها

 ( . 195فقرة  - 199انظر ما يلي فقرة ) المسألة عند الكالم في جواز طلب اإلخالء بسبب أيلولة العين إلى السقوط 

 . 297ص  - 291ص  99قارن فيما قدمنا سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 
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 انتقال ملكية العين المؤجر -2

 عدم اشتراط أن يكون لإليجار تاريخ ثابت سابق على سند انتقال الملكية لسريانه في حق المالك الجديد - 632

لم يكن لسند مدني قديم تنص على أن "يفسخ اإليجار بيع الشيء المستأجر إذا  981/141: كانت المادة  
مـدني جديـد تـنص  601اإليجار تار خ ثابت بوجه رسمي سـابا علـى تـار خ البيـع الثابـت رسـميًا" . وجـاءت المـادة 

على نفس الحكم فـي عبـارة أعـم علـى الوجـه اآلتـي : "إذا انتقلـت ملكيـة العـين المـؤجرة اختيـارا أو جبـرًا إلـى شـخص 
إذا لــم يكــن لــه تــار خ ثابــت ســابا علــى التصــرف الــذي نقــل  آخــر ، فــال يكــون اإليجــار نافــذًا فــي حــا هــذا اشــخص

الملكية" . و تبين مـن هـذه النصـوص أن اإليجـار ال ينفـذ فـي حـا المالـك الجديـد إال إذا كـان لـه تـار خ سـابا علـى 
 التصرف الذي نقل الملكية ، وقد سبا بيان ذلك تفصيال .

يكون لإليجار تار خ ثابت سابا على التصرف والذي استحدثه قانون إيجار اهنماكن هو أنه حذف شرط أن 
الناقل للملكية ، جعل إيجار المكـان ينفـذ فـي حـا المالـك الجديـد حتـى لـو لـم يكـن لـه هـذا التـار خ الثابـت . فنصـت 

 981من أحكام المادتين  1011$على أنه "استثناء  1114لسنة  121من القانون إيجار اهنماكن رقم  12المادة 
مـدني جديـد ( تسـري اهنحكـام المتقدمـة  601من القـانون المـدني المخـتلط ) م  141ي الوطني و من القانون المدن

علــى المالــك الجديــد للعقــار ولــو لــم يكــن لســند اإليجــار تــار خ ثابــت بوجــه رســمي ســابا علــى تــار خ البيــع" . وأهــم 
بحكم القانون وتعيين حد أقصى  اهنحكام التي تسري على المالك الجديد ، و شير إلي ا النص ، هي امتداد اإليجار

 . ( 1) لألجرة

 سريان اإليجار على المالك الجديد من حيث االمتداد بحكم القانون :  -633

و خلــص ممــا تقــدم أن اإليجــار ، إذا كانــت المــدة المتفــا علي ــا ال تــزال ســار ة وقــت إبــرام التصــرف الناقــل 
يكـن لـه تـار خ ثابـت سـابا علـى هـذا التصـرف . فـإذا انقضـت للملكية ، يكون سار ًا في حا المالك الجديد ولـو لـم 

المــدة المتفــا علي ــا ، امتــد اإليجــار بحكــم القــانون فــي حــا المالــك الجديــد ، كمــا كــان يمتــد لــو أن العــين بقيــت فــي 
 ملكية المالك القديم .

                                                 

 (
2
إذا اثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعليم بانتقيال الملكيية أو وال يجوز للمستأجر أن يتمسك بما  عجله من األجرة قبل من انتقلت إليه الملكية   ( 

وإذا تيم صيلح بيين  ( . ميدني ( 191م ) فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عين اإلثبيات فيال يكيون ليه إال الرجيوع عليى الميؤجر  ، كان من المفروض حتما أن يعلم

فإن هذا الصلح يسري في حق المالك الجديد حتى لو لم يكن للصلح تاريخ ثابت سيابق عليى التصيرف الناقيل  ، المستأجر والمالك القديم على األجرة الواجبة الدفع

 ( . 2591سنة  5271قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  29مصر الكلية ) للملكية 

ً  وبديهي أنه يشترط لسريان اإليجار في حق المالك الجديد أن يكون اإليجار عقداً جدياً ال عقداً  وعلى المالك الجديد يقيع عيبء إثبيات الصيورية  ، صوريا

ً  ، كذل يجوز للمالك الجديد ( . 191ص  192كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة )  أن يثبيت أن تاريخيه العرفيي  ، حتيى ليو كيان عقيد اإليجيار جيديا

وال يكفيي قييام عالقية قرابية  . فال يسري اإليجار فيي حيق الماليك الجدييد ، قل للملكيةوأن اإليجار صادر من المالك القديم بعد صدور التصرف النا ، غير صحيح

فإذا كان المستأجر هيو ابين للمالكية القديمية فهيذه القرابية ال تمنيع مين أن يكيون عقيد  ، بين المالك القديم والمستأجر إلثبات الصورية أو التواطؤ على تقديم التاريخ

ً اإليجار جدياً وان يكون تاري سينة  791قضيية رقيم  21دائيرة  25799فبراير سينة  11مصر الكلية ) ومن ثم يسري في حق المالك الجديد  ، خه العرفي صحيحا

2599 . ) 
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ناقـل للملكيـة ، ثـم أما إذا كانت المدة المتفا علي ـا قـد انقضـت وامتـد اإليجـار بحكـم القـانون قبـل التصـرف ال
انتقلت ملكية العين إلى مالك جديد ، فإن اإليجار يبقى ممتدًا بحكـم القـانون فـي حـا المالـك الجديـد ، ولـو لـم يكـن 
لــه تــار خ ثابــت ســابا علــى التصــرف الناقــل للملكيــة ، كمــا كــان يبقــى ممتــدا لــو أن العــين بقيــت فــي ملكيــة المالــك 

 القديم .

لجديــد محــل المالــك القــديم تجــاه المســتأجر فــي جميــع الحقــوق وااللتزامــات علــى وفــي الحــالتين يحــل المالــك ا
النحو الذي فصلناه فيمـا تقـدم ، سـواء كـان ذك أثنـاء سـر ان المـدة المتفـا علي ـا أو بعـد انقضـاء هـذه المـدة وامتـداد 

 .  ( 1) اإليجار بحكم القانون 

 األقصى لألجرة :سريان اإليجار على المالك الجديد من حيث الجد  -634

و سري اإليجار ، ولو لم يكن له تار خ ثابت سابا علـى التصـرف الناقـل للملكيـة ، فـي حـا المالـك الجديـد  
مـن حيـث الحـد اهنقصـى لألجـرة . فـإذا امتـد اإليجـار بحكــم القـانون ، جـاز للمالـك الجديـد ، كمـا كـان يجـوز للمالــك 

حد اهنقصى . وجاز أيضًا للمستأجر أن يطالب المالك الجديـد ، كمـا القديم ، أن يطلب ز ادة اهنجرة إلى أن تبلغ ال
 كان يجوز له أن يطالب المالك القديم ، بأن يخفض اهنجرة إلى أن تنزل إلى الحد اهنقصى .

أما إذا كانت المدة المتفا علي ا ال تزال سار ة ، فإن اهنجرة المتفا علي ا بين المستأجر والمالك القـديم هـي 
، ولكــن  ( 2) فــي حــا المالــك الجديــد ، فــال يجــوز ل ــذا أن يطلــب ز ادت ــا إذا كانــت دون الحــد اهنقصــى التــي تســري 

يجوز للمستأجر أن يطلب تخفيض ا إذا كانت تز د على الحد اهنقصى . هذا هو نفـس الحكـم الـذي كـان يسـري لـو 
 أن العين بقيت على ملكية المالك القديم .

 رت وأسباب انتهاء استحدثتأسباب انتهاء حو -المطلب الثاني

 األسباب التي ينتهي بها اإليجار مذكورة على سبيل الحصر  -635

اهنسباب  التي مـن اجل ـا يجـوز  1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  9و  2: عددت المادتان 
(  2مســـتحقة . ) ( عـــدم وفـــاء المســـتأجر بـــاهنجرة ال 1للمـــؤجر أن يطلـــب إخـــالء المكـــان المـــؤجر ، وهـــذه هـــي : ) 

( اســتعمال المكــان المــؤجر بطر قــة تنــافي شــروط اإليجــار  9إيجــار المســتأجر المكــان مــن البــاطن بغيــر إذن . ) 

                                                 

 (
2
 فإن هيذا يسيري فيي حيق الماليك الجدييد اليذي ال ، وقد قضي بأنه إذا اقر المالك السابق اإليجار من الباطن وتسلم األجرة من المستأجر من الباطن  ( 

 ( . 2599سنة  9515رم  21دائرة  2595يناير سنة  21مصر الكلية ) يجوز له أن يغير وضعاً ارتضاه المالك السابق 

 (
1
ثيم  ، إليهياوقد قضي بأنه إذا كان المالك السابق للعقار قد ارتضى في عقد اإليجار أجرة تقل عن أجرة المثل أو عنها بعيد إضيافة الزييادة القانونيية   ( 

فليس للمشتري المنازعة في شأن األجرة وال طلب رفعهيا إليى أجيرة المثيل أو طليب إضيافة الزييادة القانونيية إليهيا  ، باع العقار في أثناء مدة اإليجار المتفق عليها

 ( . 2529ص  591قم ر 92المحاماة  2592فبراير سنة  27مصر الكلية ) ولو كان عقد اإليجار ليس له تاريخ ثابت بوجه رسمي قبل البيع 
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( رغبــة المالــك فــي هــدم المكــان إلعــادة  1( أيلولــة المكــان للســقوط . )  1المعقولــة أو تضــر بمصــلحة المالــك . ) 
 . ( 1) جر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده( قيام ضرورة تلجئ المؤ  6بنائه بشكل أوسع . ) 

وهذه اهنسباب الستة مذكورة على سبيل الحصر ، فال يجوز للمؤجر أن يطلب من المسـتأجر إخـالء المكـان 
المــؤجر إال إذا اثبــت قيــام ســبب من ــا . ولــيس مــن بــين هــذه اهنســباب انقضــاء مــدة اإليجــار وال انتقــال ملكيــة العــين 

ســببين قــد ألغيـا كمــا قـدمنا ، ولــيس مــن بين ـا فســخ اإليجـار إال إذا كــان هــذا الفسـخ يرجــع إلــى المـؤجرة فــإن هـذين ال
سبب وارد في هذه اهنسباب الستة ومن هنا كان الفسخ سببًا محورًا ، ومن بين هذه اهنسـباب السـتة سـببان جديـدان 

 رة ملجئة .استحدث ما التشر عات االستثنائية وهما هدم المكان إلعادة بنائه وقيام ضرو 

فامتـدد اإليجـار بحكـم القـانون بعـد انقضـاء مدتـه وعــدم جـواز إخـراج المسـتأجر مـن المكـان المـؤجر إال هنحــد 
أسباب ستة مذكورة على سـبيل الحصـر حتـى لـو انتقلـت ملكيـة المكـان إلـى مالـك جديـد ، هـذه هـي إحـدى الميـزتين 

جر ، والميـزة اهنخـرى هـي تعيــين حـد أقصـى لألجـرة ، وقــد الجـوهر تين اللتـين أولت مـا التشـر عات االســتثنائية للمسـتأ
 سبقت اإلشارة إلى ذلك .

وإذا صــح أن المــؤجر ال يســتطيع إن ــاء اإليجــار إال هنحــد هــذه اهنســباب الســتة علــى خــالف القواعــد العامــة 
المقـررة  المقررة في اإليجار ، فإن المستأجر على العكس من ذلـك يسـتطيع إن ـاء اإليجـار هني سـبب مـن اهنسـباب

في القواعد العامة إذ هنا تستعيد هذه القواعد سلطان ا . ذلك أن التشر عات االسـتثنائية إنمـا أتـت لحمايـة المسـتأجر 
ولتكفل له استمرار بقائه في العين المؤجرة باجرة غير باهظة ، فأوصدت في وجه المؤجر باب إخراج المسـتأجر ، 

دم ذكرها . ومن ثم لم تكن هناك حاجة للتضـييا علـى المسـتأجر نفسـه ولم تترك فيه إال فتحات ضيقة هي التي تق
في إن اء اإليجار ، فبقيت القواعد العامة سار ة في هذه الناحية . وعلى ذلك يستطيع المستأجر الخروج من العـين 

يسـتطيع فسـخ بمجرد انقضاء المدة اهنصلية لإليجار ، وفي أي وقت يشاء بعد امتداد اإليجار بحكم القانون . كمـا 
اإليجار حتى قبل انقضاء مدته اهنصلية هني سبب من اهنسباب التـي يقررهـا القـانون ، فيسـتطيع أن يطلـب الفسـخ 
إذا أخل المؤجر بالتزاماته من تسليم العين في حالة حسنة ومن إجـراء الترميمـات الضـرور ة ومـن ضـمان التعـرض 

 والعيوب الخفية .

 من النظام العام : حصر أسباب االنتهاء يعتبر  -636

وحصر أسباب إن اء اإليجار من جانب المؤجر في أسباب ستة يعتبر من النظام العام . فال يجوز للمـؤجر 
أن يتفـا مـع المسـتأجر علـى إضـافة سـبب آخـر إلي ـا يخـول لــه حـا إن ـاء اإليجـار ، ولـو كـان ذلـك بعـد إبـرام عقــد 

                                                 

 (
2
دون حاجية إليى تحقييق  ، اكتفت بذلك وقضيت بياإلخالء ، وثبت للمحكمة صحة سبب منها ، وإذا أسست دعوى اإلخالء على أكثر من سبب واحد  ( 

ص  - 255ص  91 سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة - 2599سينة  9959قضيية رقيم  21دائيرة  2599مارس سنة  9مصر الكلية ) األسباب األخرى 

259 . ) 
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كــون االتفــاق بـاطال لمخالفتــه للنظـام العــام وال يجـوز النــزول عــن . و  ( 1) اإليجـار وتمتــع المسـتأجر بحمايــة القـانون 
 التمسك بالبطالن ، و صح للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفس ا في أية حالة كانت علي ا الدعوى .

ولكن يجوز للمؤجر ، على العكس من ذلك ، أن ينزل عن التمسك ب ذه اهنسباب أو ببعض ا . فيجوز مثال 
بــــأال يطلــــب فســــخ اإليجــــار إذا تــــأخر المســــتأجر عــــن الوفــــاء بــــاهنجرة ، كمــــا يجــــوز أن يشــــترط أن يتع ــــد المــــؤجر 

أو ل ـدم العـين بقصـد إعـادة بنائ ـا  ( 2) المستأجر أال يكون للمؤجر طلب اإلخالء لشغل العين بنفسه أو بأحـد أوالده
 . ( 9) رة عالوة تقابله. و بدو أن للمؤجر في هذه الحالة تقو م ما نزل عنه من حا حتى يضيف إلى اهنج

 تقسيم أسباب االنتهاء الستة إلى طائفتين : -637

 و مكن تقسيم اهنسباب الستة النت اء اإليجار التي تقدم ذكرها إلى طائفتين : 

، هنن ــا  ( 1) اهنصــلية 1018$) الطائفـة اهنولــى ( أســباب انت ـاء تــرد علــى اإليجـار حتــى قبــل انقضـاء مدتــه 
أســباب مســتمدة مــن القواعــد العامــة ولكن ــا حــورت لتــتالءم مــع طبيعــة التشــر عات االســتثنائية . وهــذه هــي اهنســباب 

( إيجــار المســتأجر المكــان مــن البــاطن بغيــر إذن .  2( عــدم وفــاء المســتأجر بــاهنجرة . )  1اهنربعــة  اهنولــى : ) 
( أيلولــة  1إليجــار المعقولــة أو تضــر بمصــلحة المالــك . ) ( اســتعمال المكــان المــؤجر بطر قــة تنــافي شــروط ا 09

، ولكن ــا هنــا حــورت مــن نــاحيتين .  ( 1) المكــان للســقوط . ف ــذه كل ــا أســباب لفســخ اإليجــار طبقــًا للقواعــد العامــة
الناحيــة اهنولــى أن التشــر عات االســتثنائية أدخلــت علي ــا فــي بعــض التفصــيالت تعــديالت تتمشــى م مــع الغايــة مــن 

التشــر عات . والناحيــة الثانيــة أن هــذه اهنسـباب اهنربعــة وحــدها هــي التــي يجـوز للمــؤجر مــن أجل ــا طلــب فســخ هـذه 
اإليجار ، فال يجوز له طلب الفسخ هني سبب آخر مقرر في القواعد العامة . فال يجوز لـه مـثال أن يطلـب الفسـخ 

. ، أو هننه لم يقم بالترميمات التأجير ة  ( 6) ةهنن المستأجر لم يضع في العين منقوالت تكفي لضمان الوفاء باهنجر 
 ، أو هننه لم يخطر المؤجر بأمر يستوجب تدخله و  دد سالمة العين .

) الطائفة الثانية ( أسباب انت اء ال ترد على اإليجار إال بعد انقضاء مدته اهنصلية امتـداده بحكـم القـانون . 
لعامـــة ، بـــل هـــي أســـباب اســـتحدثت ا التشـــر عات االســـتثنائية ، ذلـــك هنن هـــذه اهنســـباب غيـــر مســـتمدة مـــن القواعـــد ا

وجعلت ـا تنصــب علـى اإليجــار بعــد أن يمتـد بحكــم القــانون لتخفـف مــن وطــأة هـذا االمتــداد . فــال تـرد علــى اإليجــار 

                                                 

 (
2
 ، وعليى أال يكيون للمسيتأجر الحيق فيي التمسيك بامتيداد اإليجيار بحكيم القيانون ، ومن هنا كان االتفاق على أن ينتهي اإليجار بمجرد انقضاء مدته  ( 

 ( . 119نفاً فقرة انظر آ) اتفاقاً باطالن حتى لو عقد هذا االتفاق بعد إبرام عقد اإليجار وتمتع المستأجر بحماية بقانون 

 (
1
 . 2111ص  922رقم  92المحاماة  2592أبريل سنة  19مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 17انظر في هذه المسألة كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
5
 . القانونومن باب أولى ترد هذه األسباب على اإليجار بعد انقضاء مدته األصلية أثناء مدة امتداده بحكم   ( 

 (
9
وهيذه االلتزاميات هيي الوفياء بياألجرة والمحافظية عليى العيين واسيتعمالها فيميا  ، وهي تكاد تستغرق أسباب الفسخ لعيدم قييام المسيتأجر بالتزاماتيه  ( 

كين سينرى أن الفسيخ لعيدم قييام المسيتأجر ول ( . 511انظير آنفياً فقيرة ) فال محل فييه لطليب الفسيخ كميا سيبق القيول  ، أما رد العين عند انتهاء اإليجار . أعدت له

 . هذا إلى أنه ال تزال هناك مواضع ال يجوز فيها للمؤجر طلب الفسخ لعدم قيام المستأجر بالتزام فرض عليه ، بالتزاماته قد تحور هنا في بعض تفصيالته

 (
1
 . 1هامش  12ص  11كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 
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 أثناء سر ان مدته اهنصلية ، هنن ا أسباب مستحدثة كما قدمنا ولم يرد المشرع أن ين ي اإليجـار قبـل انقضـاء مدتـه
اهنصلية بأسباب مستحدثة ، وإال لكانت التشر عات االستثنائية موسعة في حا المـؤجر فـي إخـراج المسـتأجر وهـي 

مـن اهنسـباب السـتة :  1011 $إنما جاءت لتضيا هذا الحا . وهذه اهنسباب المستحدثة هما السببان اهنخيرة أن 
( قيــام ضــرورة تلجــئ المــؤجر لشــغل المكــان  2) ( رغبــة المالــك فــي هــدم المكــان إلعــادة بنائــه بشــكل أوســع .  1) 

 . ( 1) بنفسه أو بأحد أوالده

 ونستعرض اآلن هاتين الطائفتين من اهنسباب لبحث ما تفصيال

 أسباب انتهاء ترد على اإليجار حتى قبل انقضاء مدته األصلية -1

 عدم وفاء المستأجر باألجرة -1

 النص القانوني  -638

علـــى مـــا يـــأتي : "ال يجـــوز  1114لســـنة  121مـــن قـــانون إيجـــار اهنمـــاكن رقـــم  ) فقـــرة ا ( 2تـــنص المـــادة 
للمؤجر أن يطلب إخالء المكان المؤجر ، ولو عند انت اء المدة المتفا علي ا فـي العقـد ، إال هنحـد اهنسـباب اآلتيـة 

ة عشــر يومــًا مــن ( إذا لــم يقــم المســتأجر بوفــاء اهنجــرة المســتحقة طبقــا هنحكــام هــذا القــانون فــي خــالل خمســ 1: ) 
 تار خ تكليفه بذلك بإعالن على يد محضر أو بكتاب مسجل يسلم له بإيصال" .

و ؤخذ من هذا النص أنه يجـوز للمـؤجر أن يطلـب فسـخ اإليجـار وإخـالء العـين المـؤجرة إذا تـأخر المسـتأجر 
دها الــنص . فنتنــاول عـن الوفــاء بــاهنجرة فــي ميعــاده . و جــب عليــه للوصــول إلــى ذلــك أن يتبــع إجــراءات معينــة حــد

 بالبحث تأخر المستأجر عن الوفاء باهنجرة ، ثم اإلجراءات الواجبة اإلتباع إلخالء العين المؤجرة .

 تأخر المستأجر عن الوفاء باألجرة  -639

: فيجب إذن للحصول على حكم بإخالء العين المؤجرة أن يكون المستأجر قد تأخر عـن الوفـاء بـاهنجرة فـي 
ب الوفاء ب ا فيه . وقد بينا فيما تقدم أن ميعاد دفع اهنجرة يعينه االتفاق ، فإن لم يوجد اتفـاق فـالعرف الميعاد الواج

 . ( 2) ، فإن لم يوجد عرف دفعت اهنجرة مؤخرا ال مقدما وعن كل مدة من مدد االنتفاع عند انقضائ ا

مســتحقة طبقــًا هنحكــام قــانون إيجــار واهنجــرة التــي يتــأخر المســتأجر عــن الوفــاء ب ــا فــي الميعــاد هــي اهنجــرة ال
. فقــد تختلــف اهنجــرة اهنولــى عــن اهنجــرة اهنخيــرة ز ــادة أو نقصــًا . فــإذا  ( 9) اهنمــاكن ، ال اهنجــرة المســماة فــي العقــد

                                                 

 (
2
فال يترك اإليجيار غيير معيين الميدة اعتمياداً عليى أنيه يمتيد  ، من ذلك أن للمستأجر مصلحة في االتفاق مع المؤجر على تعيين مدة لإليجار ويتبين  ( 

وليو تيم  . ألحيد هيذين السيببين المسيتحدثين ، يستطيع أن ينهيه بتنبيه باإلخالء فيي الميعياد القيانوني ، عند عدم تعيين مدة لإليجار ، ذلك أن المؤجر . بحكم القانون

 . لما استطاع المؤجر خالل هذه المدة أن يطلب اإلخالء ألحد هذين السببين ، االتفاق على تعيين مدة لإليجار

 (
1
 . 959انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
دون األجيرة التيي تكيون قييد  ، تيى تياريخ التنبييهوقيد قضيي بيأن األجيرة المسيتحقة هيي األجيرة التييي تكيون قيد اسيتحقت فعيال فيي ذمية المسييتأجر ح  ( 

ص  991وانظر محمد كاميل مرسيي فقيرة  ( . 191ص  191رقم  11المحاماة  2559يونيه سنة  1مصر الكلية ) استجدت بعده إلى وقت نظر دعوى اإلخالء 

 ( . في الهامش 152انظر ما يلي فقرة ) ء ولكن يجوز مع أن يجعل المؤجر التكليف شامال لما سيستحق من األجرة حتى تاريخ الوفا . 595
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وامتــد  1111كانــت اهنجــرة القانونيــة أز ــد مــن اهنجــرة المســماة فــي العقــد ، كــأن كــان العقــد مبرمــًا قبــل أو مــايو ســنة 
منذ هـذا التـار خ فوجبـت ز ـادة اهنجـرة بالنسـبة المئو ـة المنصـوص علي ـا فـي القـانون ، فـإن الز ـادة ال  بحكم القانون 

. وقبــل حصــول هــذا اإلخطــار ال  ( 1) تســري إال بإخطــار المــؤجر المســتأجر بطلــب الز ــادة وفقــًا لمــا بينــاه فيمــا تقــدم
تسري الز ـادة وتكـون اهنجـرة القانونيـة هـي نفـس اهنجـرة المسـماة فـي العقـد ، فـإن امتنـع المسـتأجر ع دفـع الز ـادة لـم 
يعتبر امتناعه هذا تأخيرا ع الوفاء باهنجرة . أما إذا حصل اإلخطار وسرت الز ادة ، فإنه يجب على المستأجر أال 

ة المسـماة فـي العقـد مضـافًا إلي ـا الز ـادة ، وال يكفـي أن يـدفع اهنجـرة المسـماة فـي العقـد . وإذا يتأخر عن دفـع اهنجـر 
كانت اهنجرة القانونية اقل من اهنجرة المسماة في العقد ، كأن كان المكان المـؤجر مـن اهنمـاكن التـي ينطبـا علي ـا 

، فيجـب تخفـيض اهنجـرة  1162نة أو تشـر ع سـ 1161أو تشـر ع سـنة  1118أو تشـر ع سـنة  1112تشر ع سنة 
% أو حتى تصل إلى النسبة المئو ة القانونية من قيمة اهنرض والمباني بحسـب اهنحـوال ، أو 20% أو 11بنسبة 

كــان المكــان المــؤجر مــن اهنمــاكن المعفــاة مــن الضــر بة فيجــب تخفــيض اهنجــرة المســماة بمقــدار هــذا اإلعفــاء ، فــإن 
بحكـم القــانون دون حاجـة هني إجـراء كمـا ســبا القـول . فـإذا دفـع المســتأجر  تخفـيض اهنجـرة يجـرى مــن تلقـاء نفسـه

اهنجـرة بعــد تخفيضـ ا بالمقــدار المنصـوص عليــه قانونـًا ، فــإن عـدم دفعــه المقـار الــذي خفضـت بــه اهنجـرة ال يعتبــر 
مسـتأجر بـاهنجرة تأخرا في دفع اهنجرة المستحقة طبقـًا هنحكـام القـانون . و ترتـب علـى ذلـك أنـه إذا طالـب المـؤجر ال

المخفضـــة ، فـــإذا دفع ـــا أو عرضـــ ا  1061$المســـماة دون تخفـــيض ، لـــم يجـــب علـــى المســـتأجر إال دفـــع اهنجـــرة 
عرضًا حقيقيًا على المؤجر برئت ذمتـه مـن اهنجـرة ، ولـيس عليـه أن يرفـع دعـوى مسـتقلة بتخفـيض اهنجـرة فقـد وقـع 

وى اإلخـالء أمـام المحكمـة الكليـة المختصـة طبقـًا هنحكـام التخفيض بحكم القانون كما قـدمنا . فـإذا رفـع المـؤجر دعـ
قانون إيجار اهنماكن ، جاز للمستأجر أن يدفع هذه الـدعوى بأنـه قـام بوفـاء اهنجـرة المسـتحقة طبقـًا هنحكـام القـانون 

 . ( 2) ومن ثم ال يكون هناك محل لطلب اإلخالء

لمســتأجر ملتزمــا مــثال بــدفع ثمــن الميــاه أو أجــرة و ــدخل فــي اهنجــرة المســتحقة قانونــًا ملحقات ــا . فــإذا كــان ا
البواب أو تكـاليف المصـعد ، وجـب عليـه الوفـاء بـذلك ، وإال عـد متـأخرا عـن دفـع اهنجـرة . كـذلك يـدخل فـي اهنجـرة 
المستحقة قانونًا ما يلتزم المستأجر بدفعه من ضرائب للمؤجر ليؤدي ا عنه إلى الخزانة العامـة ، كضـر بة الشـاغلين 

                                                 

 (
2
 . 971انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
وانظر عكس ذلك وأن المستأجر ملزم بدفع األجرة دون تخفييض إليى  . 92انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

 2599نيوفمبر سينة  99الحكم األجيرة كاملية دون تخفييض حكيم علييه بياإلخالء مصير الكليية أن يحصل على حكم بالتخفيض فإن لم يدفع قبل الحصول على هذا 

ص  97سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  - 2595سنة  9599قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  1 - 2599سنة  17551قضية رقم  21دائرة 

ا إذا كيان ليدى المسيتأجر عقيد إيجيار مكتيوب مبيرم بينيه وبيين الميؤجر وشيامل لجيرة شيهر األسياس على أن األمر من الناحية العلميية يختليف بياختالف مي - 251

انظير ) أو ليس لديه ذلك فيجب عليه دفع األجرة دون تخفيض ويرفع في الوقت ذاته دعوى التخفيض واسترداد ما دفع زائيداً  ، فيجرى المستأجر التخفيض بنفسه

 ( . في الهامش 951آنفاً فقرة 
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% من اهنجرة ( بالنسبة إلى اهنمـاكن المنشـأة قبـل أول 1. 2ن اهنجرة للمجلس البلدي ( وضر بة الدفاع ) % م2) 
 . ( 1) . فإذا لم يدفع شيئًا مما حل من هذه الضرائب عد متأخرا في دفع اهنجرة 1111يناير سنة 

و بموجـــب حكـــم اتفـــاق أ 1062$و جـــب أن تكـــون اهنجـــرة معروفـــة للمســـتأجر ، بـــأن تكـــون معينـــة بموجـــب 
مــدني ، وجــب أن يــتم  162قضــائي . فــإذا كانــت اهنجــرة غيــر معينــة ، وحــددت بــأجرة المثــل طبقــًا هنحكــام المــادة 

اتفــاق بــين المــؤجر والمســتأجر علــى مقــدار اهنجــرة محــددة علــى هــذا الوجــه مــع مراعــاة الحــد اهنقصــى الــذي فرضــه 
حصول على حكم قضائي بتعيين مقدار اهنجرة . فإذا لـم القانون . فإذا وقع خالف بين الطرفين في ذلك ، وجب ال

يعين مقدار اهنجرة ال باتفاق وال بحكم قضائي ، وامتنع المستأجر عـن الـدفع حتـى يعـين المقـدار ، فإنـه ال يعـد فـي 
 . ( 2) هذه الحالة متأخرا في دفع اهنجرة

مســتأجر مــثال فـي النســبة المئو ــة التــي . فـإذا نــازع ال ( 9) و جـب أخيــرًا أال يكــون هنــاك نـزاع جــدي فــي اهنجــرة
تجب إضافت ا إلى أجرة اهنساس ، وكانت المنازعـة جديـة كـأن بنيـت علـى خـالف فـي تفسـير نـص قـانوني ، وجـب 
على المستأجر في هذه الحالة أن يـدفع اهنجـرة التـي يعتبرهـا مسـتحقة فـي ذمتـه ، إلـى أن يبـت القضـاء فـي المقـدار 

خالف واقعًا مثال فيما إذا كـان إصـدار جر ـدة يعـد عمـال تجار ـًا أو عمـال مـدنيا حتـى الذي يجب دفعه . فإذا كان ال
، أو واقعًا فيما إذا كان المكـان يـدخل فـي أمـاكن قسـم أو آخـر أو  ( 1) تعرف النسبة المئو ة للعالوة المستحقة قانوناً 

، ولكـن ال يجـوز للمسـتأجر أن  ( 1) ياً يدخل في أماكن قسمين متعاقبين ، فإن النزاع في هـذه الحالـة يكـون نزاعـا جـد
يمتنع عن دفع اهنجرة أصال ، بل يجب عليه أن يدفع أو يعرض عرضًا حقيقيا اهنجرة التي يعتقد أن ا مسـتحقة فـي 

الزمن فسقط مـن اهنجـرة مـا  1069$ذمته . وإذا ادعي المستأجر أنه لم يمكن من االنتفاع بالعين المؤجرة مدة من 
 228/2ادعــي أنــه اجــري ترميمــات ضــرور ة وخصــم مــن اهنجــرة مــن مــا أنفقــه طبقــًا هنحكــام المــادة  ، أو ( 6) يقابل ــا
، أو ادعي أن مقاصة وقعت بـين المسـتحا مـن اهنجـرة وبـين أجـرة زائـدة علـى الحـد القـانوني سـبا لـه أن  ( 4) مدني

                                                 

 (
2
حكيم )  191ص  97م 2551ميايو سينة  19اإلسيكندرية المختلطية  - 251ص  97انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقيرة   ( 

حكيم بيأن ضيريبة )  2591سينة  59قضيية رقيم  21دائيرة  2551أبرييل سينة  15مصير الكليية  - ( باإلخالء المتناع المستأجر عن دفع الجعيل الشيهري للبيواب

وتأخر المستأجر في أدائها للميؤجر يعتبير فيي حكيم  ، وتعتبر من ملحقات األجرة ، اغلين والدفاع تقع على شاغل العين سواء كان مالك العين أو المستأجر لهاالش

يز الحكم بياإلخالء كاميل محميد انظر عكس ذلك وان ضريبية الدفاع ال تعتبر من ملحقات الجرة وأن تأخر المستأجر في دفعها ال يج - ( التخلف عن سداد األجرة

 . 91بدوي فقرة 

 (
1
قضيية  29دائيرة  2591نيوفمبر سينة  11مصر الكليية  - 257ص  - 251ص   97انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

مارس  9 - 2591سنة  199قضية رقم  5ائرة د 2595يناير سنة  5 - 2599سنة  9557قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة  9 - 2591سنة  9115رقم 

 . 2597سنة  2715قضية رقم  29دائرة  2595سنة 

 (
9
وقيد  - 2972ص  597رقيم  91المحامياة  2595أكتوبر سينة  99 - 2599سنة  9557قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة  9مصر الكلية   ( 

ومن ثم ال يقبل طليب اإلخيالء  ، جرة فيها نزاع جدي وإال لما احتاج مؤجر إلى رفع دعوى بهاقضي بأن مجرد رفع دعوى موضوعية باألجرة قرينة على أن األ

 79\21رقيم  92المحامياة  2599أكتيوبر سينة  29مصير الكليية ) المبني على عدم دفع األجرة المرفوع بها دعوى موضوعية إال بعيد الفصيل فيي هيذه اليدعوى 

 ( . 122ص 

 (
5
 . 2111ص  912رقم  15المحاماة  2555سنة نوفمبر  1مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 2559سنة  2125قضية رقم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
1
 . 257ص  97سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
1
 . 2525ص  599رقم  92المحاماة  2592يناير سنة  25مصر الكلية   ( 
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) زاماته من إجـراء الترميمـات الالزمـة. ، أو ادعي أنه حابس لألجرة حتى يقوم المؤجر بالت ( 1) دفع ا في فترة سابقة

، أو ادعـي غيـر ذلـك  ( 9) . أو بالتزامه من دفع التعرض ، أو ادعـي انت ـاء عقـد اإليجـار لشـرائه العـين المـؤجرة ( 2
عليـه فـي جميـع هـذه  1061$، وجـب  ( 1) من اهنمور التي يكون من شان ا إعفاؤه من دفع اهنجرة كل ـا أو بعضـ ا

عرضًا حقيقيًا على المؤجر ما يقدره هو مستحقًا في ذمته من اهنجرة . فإذا رفـع المـؤجر دعـوى اهنحوال أن يعرض 
اإلخــالء بتــت المحكمــة أوال فــي جديــة النــزاع . فــإن قضــت بعــدم جديتــه ، اعتبــرت المســتأجر متــأخرًا فــي دفــع اهنجــرة 

نــزاع المحكمــة المختصــة ) م وقضــت عليــه بــاإلخالء . وإن قضــت بجديــة النــزاع ، وقفــت الــدعوى حتــى تبــت فــي ال
مرافعات ( ، ثم تستأنف الدعوى سيرها بقوة القـانون مـن النقطـة التـي وقفـت عنـدها ، فـإذا كـان قـد قضـي فـي  219

النزاع لمصلحة المستأجر ، أو قضي ضده ودفع ما قضي به عليه الحكم ، رفضت المحكمـة طلـب اإلخـالء ، وإال 
 . ( 1) قضت بإجابته

 مراحل ثالثة  -اإلخالء إجراءات طلب  -641

: فإذا ما قدر المؤجر أن المستأجر قد تأخر عن الوفاء باهنجرة على النحو الـذي فصـلناه فيمـا تقـدم ، وجـب 
فقــرة أ مــن  2كمــا رأينــا ) م  تخــذ إجــراءات معينــة حــددها القــانون عليــه حتــى يحصــل علــى حكــم بــإخالء العــين أن ي

مر على مراحل ثالث : ) المرحلة اهنولى ( تكيف المستأجر بالوفاء . ) قانون إيجار اهنماكن ( . هذه اإلجراءات ت

                                                 

 (
2
لسينة  957وقد قضي الحكيم بعيدم جديية النيزاع طبقياً ألحكيام األمير العسيكري رقيم )  97ص  97م 2551فبراير سنة  12اإلسكندرية المختلطة   ( 

 2597سينة  أبريل 11مصر الكلية  - ( وهذه تقضي خالفاً للتشريع الحالي بأنه ال يجوز للمستأجر استرداد ما دفعه زائداً إال منذ رفعه دعوى االسترداد ، 2559

 . 2591سنة  959قضية رقم  5دائرة 

 (
1
ولميا  ، احتج المستأجر بعدم قيام المؤجر باإلصالحات الواجبة علييه)  2591سنة  9922قضية رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  5مصر الكلية   ( 

 ( . كان التزام المؤجر بهذه اإلصالحات محل شك فقد قضت المحكمة باإلخالء

 (
9
وقد قضي الحكم بأن رفض دعوى اإلخيالء ال يعتبير فيي هيذه )  219ص  19رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591نوفمبر سنة  19ي نقض مدن  ( 

 ( . فيكون الحكم الصادر بذلك قابال قطعن فيه بالنقض ، بل هو تطبيق للقواعد العامة ، 2551لسنة  212الحالة تطبيقاً ألحكام القانون رقم 

 (
5
تبييين أن المسييتأجر كييان )  191ص  199رقييم  11المحاميياة  ( حكمييان)  2559نييوفمبر سيينة  7و  2559نييوفمبر سيينة  9مصيير الكييية الوطنييية   ( 

دا أو كان ملزماً بدفع عوائد المبياني عي -وكان يدفع للمؤجر مبالغ دون أن يخصص دين األجرة الذي يستنزل منه كل مبلغ  ، يستأجر أكثر من مكان بعقود مختلفة

وقد قضي بأنه إليى حيين تصيفية الحسياب بالتراضيي أو بالتقاضيي تكيون دعيوى اإلخيالء للتيأخر فيي  -األجرة التي في ذمته واألجرة التي حل محل مستأجر فيها 

ن المسيتأجر امتنيع قضيت بياإلخالء أل)  2599سينة  1115قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  11وانظر أيضاً مصر الكلية  - ( دفع األجرة غير مقبولة

قضيية رقيم  5دائرة  2595فبراير سنة  11مصر الكلية  - ( بينما أثبتت المدعية وراثتها ، عن دفع األجرة بدعوى وراثته للمؤجر األصلي ولم يستطع إثبات ذلك

قيد أودع المسيتأجر حصيته فيي األجيرة خزانية و ، رفضت المحكمة طليب اإلخيالء بعيد أن ثبيت لهيا أن الميدعي لييس إال شيريكاً فيي العيين الميؤجرة) سنة  5959

)  2599سينة  9719قضيية رقيم  5دائيرة  2591أبرييل سينة  12مصير الكليية  - ( المحكمة بعد أن رفض المدعي تسليمها وأصر على تحصيل األجيرة بأكملهيا

فقضيت  ، م ما دفعه زائداً من األجرة التي استحقت فيي ذمتيهثم أراد خص ، وقد حصل المستأجر على حكم بتخفيض األجرة ولكنه لم يطلب استرداد ما دفعه زائداً 

 ( . أما ولم يفعل فقد قضت باإلخالء ، المحكمة بأنه كان على المستأجر أن يستصدر حكما برد الزيادة أو بخصمها من األجرة المستقبلة

 (
9
وإن كيان ينيزل  ، وبعد مطالبة المؤجر بهيا 2551لسنة  212ن رقم وقد قضي بأن امتناع المستأجر عن أداء العالوة المستحقة طبقاً ألحكام القانو  ( 

إال أن  ، ر بحكيم قضيائيمنزلة التوقف عن أداء األجرة في ذاتها بعد استحقاقها وبعد التنبيه بالوفاء في حكم هذا القانون بحيث يسوغ للمؤجر طلب إخالء المسيتأج

وبخاصة إذا كان هذا التوقف مبناه خيالف فيي تفسيير  ، روف ومالبسات التوقف عن األداء في كل دعوىهذا الطلب يظل مع ذلك خاضعاً لتقدير المحكمة تبعاً لظ

ى نتيجتيه يتوقيف  نص قانوني ومدى انطباقه على حالة ما فتئت محل خالف بيين الفقهياء كحالية ميا إذا كيان إصيدار جرييدة يعيد عميال تجارييا  أو عميال ميدنياً وعلي

ديسيمبر سينة  29وانظير أيضياً مصير الكليية  ( . 2111ص  912رقيم  15المحامياة  2555نيوفمبر سينة  1مصير  الكليية ) ة قانونياً تحديد نسبة العالوة المستحق

 . 2599سنة  2125قضية رقم  29دائرة  2599

فيإذا ليم ييدفعها قوضيي فيي النيزاع  ، هذا ويبدو مع ذلك أن هناك اتجاهاً إليى القيول بيأن عليى المسيتأجر أن ييدفع األجيرة حتيى ليو كيان هنياك نيزاع جيدي

انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األمياكن ) فإن المحكمة المرفوع أمامها دعوى اإلخالء تقضي به وذلك بالرغم من جدية النزاع  ، لمصلحة المؤجر

ومهما يكن  ( . 99ص  95يجار األماكن فقرة كامل محمد بدوي في قانون إ - 952ص  195منصور مصطفى منصور فقرة  - 292ص  - 257ص  97فقرة 

أن يودع الباقي وهو المقدار المتنازع عليه خزانة المحكمية عليى ذمية  ، بعد عرض ما يقدر أنه مستحق للمؤجر من األجرة ، من أمر فالظاهر أن للمستأجر الحق

 . المماطلة في دفع األجرةوذلك تدليال منه على حسن نيته وعلى أنه لم يقصد بالمنازعة  ، الفصل في النزاع
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المرحلة الثانية ( انقضاء خمسة عشر يومًا من وقت التكيـف دون أن يقـوم المسـتأجر بالوفـاء . ) المرحلـة الثالثـة ( 
 رفع دعوى اإلخالء .

 تكليف المستأجر بالوفاء : -المرحلة األولى  -641

ات طلب اإلخالء هي تكليف المؤجر المستأجر بالوفاء . و عتبر هـذا التكليـف شـرطًا وأول مرحلة في إجراء 
 ( 2) . و ترتب على ذلك أنـه لـو كـان التكيـف بـاطال ( 1) أساسيًا لقبول دعوى اإلخالء ، وإال حكم بعدم قبول الدعوى 

،  ( 1) لمـؤجر 1066$زل عنـه ، أو نـ ( 1) ، أو كان عـن أجـرة مـدة سـابقة ( 9) ، أو استنفد أغراضه في دعوى أخرى 
. وتكون العبرة بالتنبيه الجديد ، إذا كان صـحيحًا  ( 6) بطل مفعوله ووجبت إعادته ، وإال كانت الدعوى غير مقبولة

 ، في سر ان ميعاد الخمسة عشر يومًا .

يسـلم  وقد عين القانون طر قة التكليف بالوفاء ، فقـال إنـه يكـون "بـإعالن علـى يـد محضـر أو بكتـاب مسـجل
فقــرة أ مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ( . واإلعــالن علــى يــد محضــر ال يــدع ســبيال  2لــه ) للمســتأجر ( بإيصــال" ) م 

للشــك فــي حصــول التكيــف . أمــا الكتــاب المســجل فقــد قضــي بأنــه يجــب أن يســلم إلــى المســتأجر شخصــيًا بإيصــال 
لســنة  110رقــم  1064$قــد كــان المرســوم ، ومــن تــار خ هــذا اإليصــال يســري مفعــول التكليــف . و  ( 4) يمضــيه هــو

                                                 

 (
2
 - 2595سينة  1999قضيية رقيم  29دائيرة  2595أول ديسيمبر سينة  - 2972ص  997رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99مصر الكلية   ( 

ليية التيي عينهيا التشييع وال يصح القول بأن عدم حصول التكلييف ال يترتيب علييه سيوى جعيل المحكمية الك - 2591سنة  2199قضية رقم  2591أكتوبر سنة  7

أي  ، وتكيون مين اختصياص المحكمية الجزئيية ، فتصبح هيذه اليدعوى دعيوى فسيخ عاديية وفقياً ألحكيام القيانون العيام ، االستثنائي  غير مختصة بدعوى اإلخالء

ي ذكرها على سبيل احصر وفقاً لإلجراءات التي رسيمها لن التشريع االستثنائي منع إنهاء اإليجار إال لألسباب الت ، ال يصح القول بذلك . تحول إلى هذه المحكمة

 7( . 292ص  55رقم  9 - 5التشريع والقضاء  2599ديسمبر  99منوف ) 

 (
1
فإن اليدعوى تكيون غيير مقبولية وال يغيير مين ذليك أن  ، فحضر نائب المدعي ودفع ببطالن التكليف ، فإذا رفع التكليف باطال لتوجيهه إلى قاصر  ( 

قضيية رقيم  5دائيرة  2597أبرييل سينة  25مصير الكليية ) ألن هذا التوجييه لميي سيبقه تكلييف صيحيح بالوفياء  ، طلباته إلى المدعي عليه الحاضر يوجه المدعي

 ( . 2599سنة  1119

 (
9
ورفعيت اليدعوى فعيال أميام هيذا القضياء  ، قد قضي بأنه إذا ذكر في التكليف انه في حالة عدم الوفاء ترفع دعوى اإلخالء أمام القضياء المسيتعجل  ( 

لم يجز االستناد إلى نفس التكليف  في دعوى اإلخالء التي ترفع إلى المحكمة الكلية ذات االختصياص االسيتثنائي ألن التكلييف اسيتنفد  ، ولم يحكم بطلبات المدعي

فهيو قيد يطميع  ، ماداً على ما تتسم بيه اإلجيراءات العاديية مين طيابع التيسييرثم إن مقاضاة المستأجر بالطريق العادي جعلت له مندوحة في التأخير اعت . أغراضه

دائياً بإخالئيه وهيذه في نظرة الميسيرة وفيي إمكانيه تفيادي اإلخيالء بيدفع األجيرة قبيل الحكيم نهائيياً كميا انيه قيد يعقيد األميل عليى الطعين فيي الحكيم اليذي يصيدر ابتي

حكمة التكليف المنصوص عليه في التشريع االستثنائي هي تنبيه المستأجر إلى أن تيأخره فيي دفيع األجيرة خيالل ألن  ، اعتبارات ذات شأن وخطر في هذا النزاع

وال يشفع له في اتقاء هذا المصير إقباله على دفع األجيرة المسيتحقة  ، مدة معينة سوف يؤدي حتما إلى إخراجه من العين بحكم نهائي غير قابل للطعن بأي طريق

 ( . 2972ص  597رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99مصر الكلية ) د المقرر بعد فوات الموع

 (
5
) بيل تجيب إعيادة التكلييف فيي خصيوص هيذه األجيرة  ، لم يجز االستناد إلى نفس التكليف في أجيرة تاليية ، فإذا كلف المستأجر بوفاء أجرة فوفاها  ( 

ولكين يجيوز للميؤجر أن يجعيل  ( . 2591سينة  1199قضيية رقيم  2599مارس سنة  11 - 2591سنة  9191قضية رقم  2599مارس سنة  25مصر الكلية 

) فيتعيين فيي هيذه الحالية الوفياء بكيل األجيرة المسيتحقة ييوم الوفياء  ، التكليف شامال لما استحق من األجرة حتى تاريخ التكليف وما سيستحق منها إليى ييوم الوفياء

 ( . 2599سنة  9177قضية رقم  2591أبريل سنة  12 - 2599سنة  1191قضية رقم  5رة دائ  2591أبريل سنة  25قرب مصر الكلية 

 (
9
 )   ً ومين قبييل التنيازل الضيمني أن يعلين الميؤجر عيدم  ، وقد قضي بأن التكليف بالوفاء يصبح حابط األثر إذا تنيازل عنيه الميؤجر صيراحة أو ضيمنا

 ( . 2972ص  597رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99مصر الكلية ) تمسكه بعقد اإليجار الذي على أساسه حصل اإلعذار 

 ( . 2591سنة  9551رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  7مصر الكلية ) فإن الصلح يبطل مفعول التكليف  ، كذلك إذا وقع صلح بعد التكليف

 (
1
 . اإلشارة إلى هذا الحكموقد سبقت  2972ص  597رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99مصر الكلية   ( 

 (
1
بيل أوجيب القيانون تسيليمه إليى  ، فتقيول إن التكييف ال يكيون صيحيحاً بمجيرد إرسيال الكتياب ، وتستظهر المحكمة عبارة النص "يسلم له بإيصيال  ( 

الكتياب للمسيتأجر شخصيياً فيان التكلييف ال يكيون قيد حصيل فإذا لم يسيلم  . وعندئذ تبدأ المهلة القانونية التي يكون الوفاء خاللها مانعاً لإلخالء ، المستأجر بإيصال

ويالحيظ الفيرق فيي  .  ( 2599سينة  5159قضيية رقيم  5دائيرة  1ابرييل س 25مصير الكليية ) ومن ثم يتعين عدم قبيول دعيوى اإلخيالء  ، على الوجه القانوني

فقيد جياء فيي هيذه  ، إلخالء لضرورة تلجيئ الميؤجر لشيغل المكيان بنسيبه أو بأحيد أوالدهالتعبير هنا والتعبير في المادة الثالثة من قانون إيجار األماكن التي تجيز ا

ولم ييذكر الينص أن الكتياب المسيجل المرسيل إليى المسيتأجر "يسيلم ليه بإيصيال"  ، المادة األخيرة "ويجوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول"

ويبدو أن التكليف بوفاء األجرة اشترط فييه أن يسيلم إليى المسيتأجر  ( . 2هامش  292ص  95يجار األماكن فقرة سليمان مرقس في إ) كما ذكر في المادة الثانية 
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يــنص فــي المــادة الثانيــة منــه علــى اعتبــار المطالبــة بــاهنجرة قضــاء كــاإلعالن علــى يــد محضــر وكالكتــاب  1116
المسجل ، وقالت مذكرته اإليضاحي في هذا الصـدد : "ولعـل اهنمـر فـي هـذا الشـأن لـم يكـن فـي حاجـة إلـى نـص ، 

ص القــديم مــن أن رفــع الــدعوى بــاهنجرة ال يســوأ طلــب اإلخــالء مــا لــم تســبقه لــوال مــا ذهــب إليــه الــبعض تفســرًا للــن
. ونقل هذا النص في مشروع قانون إيجار اهنمـاكن  ( 1) المطالبة بالجرة بإعالن على يد محضر أو بكتاب مسجل"

هنجـرة ، ولكـن لجنـة العـدل بمجلـس الشـيوخ حذفتـه علـى اعتبـار أن تكليـف المسـتأجر بـدفع ا 1114لسـنة  121رقم 
يشــمل المطالبــة ب ــا أمــام القضــاء فــال حاجــة لــذكر المطالبــة القضــائية ، وقالــت فــي تقر رهــا فــي هــذا المعنــى : "رأت 
اللجنــة أن تكليــف المســتأجرة بــدفع اهنجــرة يشــمل المطالبــة ب ــا أمــام القضــاء ، ولــذلك اكتفــت بــه" . وعلــى ذل تكــون 

ف بالوفـاء تغنـي عـن الكتـاب المسـجل وعـن اإلعـالن علـى يـد المطالبة بـاهنجرة أمـام القضـاء طر قـة صـحيحة للتكليـ
محضر . فإذا رفع المؤجر دعوى يطالب في ا المستأجر باهنجرة المتأخرة ، جاز له أن يعتبر صحيفة هـذه الـدعوى 
رة تكيفًا للمستأجر بالوفاء ، فيرفع دعوى اإلخالء بعد انقضاء خمسة عشر يومًا إذا لم يدفع المستأجر اهنجرة المتأخ

. و جـوز للمـؤجر أن يطلـب صـدور أمـر أداء ، فيكـون هـذا الطلـب تكليفـًا للمسـتأجر بالوفـاء ،  ( 2) خـالل هـذه المـدة
و غني عن الكتاب المسجل وعن اإلعالن على يد محضر . كما يجوز لـه أن يستصـدر أمـرًا علـى عر ضـة بتوقيـع 

                                                                                                                                                                    
فتسيليم التكلييف بالوفياء إليى  ، شخصياً ألن الميعاد المحدد فيه وهو خمسة عشر يوماً قصير بالنسبة إلى الميعاد المحدد في المادة الثالثة وهو ستة أشهر على األقل

فيال  ، قيد قضيي بأنيه إذا ليم يرفيق إيصيال الكتياب المسيجل بياألوراق -جر شخصياً يؤكد علمه به فيدبر أمره لدفع األجرة المتأخرة فيي هيذا الميعياد القصيير المستأ

 ( . 2599سينة  1955قضيية رقيم  5دائيرة  2599أكتيوبر سينة  29مصير الكليية ) تغني عنه شهادة مصلحة البريد ألنها جهلت شيخص المتسيلم ومكيان التسيليم 

فإنيه يتضيح مين ذليك أن  ، وقضي بأنه إذا تبين من مطابقة إيصال تسلم الكتاب المسجل أنه غير موقع عليه من المرسل إليه وأن شخصياً آخير غييره تسيلم الكتياب

ويتعيين الحكيم بعيدم  ، التكلف بالوفاء لم يثبت في الدعوى بالشكل الواجب قانوناً وهو تسيليمه لشيخص المرسيل إلييه أو أن األخيير رفيض تسيلمه دون علية ظياهرة

 2595فبرايير سينة  11ر أيضياً مصير الكليية وانظي ( . 2512سينة  1955دائرة ثانيية إيجيارات قضيية رقيم  2512يونيه سنة   11مصر الكلية ) قبول الدعوى 

سينة  597قضيية رقيم  29دائيرة  2595أبرييل سينة  21 . 2595سينة  115قضيية رقيم  29دائيرة  2595مارس سينة  21 - 2597سنة  9997رقم  29دائرة 

رفض المستأجر تسيلم )  2595سنة  917قضية رقم  91دائرة  2519أبريل سنة  29 - 2595سنة  157قضية رقم  29دائرة  2595أبريل سنة  19 - 2595

وقضي بأنه ما دام االستعالم من مصلحة البرييد ليم يفصيح عين اسيم الشيخص اليذي تسيلم الكتياب المسيجل حتيى تراقيب المحكمية  ( . التنبيه يعتبر في مقام المستلم

وانظر فيي  - 2519سنة  9255دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512فبراير سنة  27مصر الكلية ) فإنه ال يعول عليه ويكن التنبيه غير قائم  ، صحة اإلجراء

وقضي بأنه إذا طعن المسيتأجر عليى عليم الوصيول بيالتزوير وثبيت أن  ( . 2519سنة  9275دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512أبريل سنة  9نفس المعنى 

كون المؤجرة قد عجزت عن إثبات أنها كلفت المستأجر بالوفياء وتكيون اليدعوى غيير فباطراح الورقة المطعون عليها بالتزوير ت ، التوقيع الوارد به غير صحيح

وقضيي بيأن مفياد الينص القاضيي بجيواز أن يحصيل التكلييف  - ( 2595سينة  175دائيرة أوليى إيجيارات قضيية رقيم  2512ينياير سينة  1مصر الكليية ) مقبولة 

فيإذا ليم يتحقيق هيذا الشيرط فيال يتيوافر اإلنيذار كميا عنياه  ، يم إلييه هيو وأن يصيدر اإليصيال منيه هيوبالوفاء بكتاب مسجل يسلم للمستأجر بإيصال أن يحصل التسل

ويزييد هيذا المعنيى  . وال تلتفت المحكمة إلى القول بأن من تسلم الخطاب شخص آخر من المقيمين معه أو من أقربائيه ألن الينص ال يحتميل هيذه العبيارة . القانون

إذ ال  ، التيي نصيت عليى جيواز أن يكيون التنبييه بكتياب مسيجل مصيحوب بعليم وصيول 2551لسينة  212بالمادة الثالثة من القانون رقيم  توكيداً مقابلة هذا النص

وال  . أن يكون هذا اإلثبات على وجيه قطعيي -والمقام مقام إثبات التأخير في دفع األجرة  -معنى الستعمال المشرع تعبرين متغايرين في المعنى إال إذا كان يريد 

وقيد  ، هممحل لقياس هذه الحالة على أوراق المحضرين إذ يقوم بإعالنها موظف مختص عليه أن يتوثق من صافت األشخاص الذين يجري اإلعيالن فيي ميواجهت

أبريل سينة  11مصر الكلية ) ها نظم القانون اإلعالن بواسطة المحضرين بما ال يجوز القياس عليه ألن قواعد اإلجراءات من القواعد الوضعية التي ال يقاس علي

 ، ولكن قضي من جهة أخرى بأن تسليم التنبيه بدفع األجرة إلى زوجة المستأجر المقيمة معه قرينة على العلم بالتنبييه ( . 525ص  99رقم  59المحاماة  2595

 ( . 2512سنة  5921دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512نوفمبر سنة  19مصر الكلية ) وقضت المحكمة باإلخالء 

 (
2
 ومما يؤيد أن رفع الدعوى باألجرة بالطريق العادي ال يغني عن التنبيه ما سبق أن قضي بيه مين أن "مقاضياة المسيتأجر بيالطريق العيادي جعليت  ( 

 ، إذ فيي إمكيان المسيتأجر طبقياً لهيذه اإلجيراءات العاديية الطعين فيي الحكيم . له مندوحة في التأخير اعتماداً على ما تتسم به اإلجراءات العادية من طابع التيسير"

وقد سبقت اإلشارة لهذا الحكيم فيي نفيس الفقيرة فيي  2972ص  597رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99انظر مصر الكلية ) ودفع األجرة قبل الحكم نهائياً 

 ( . الهامش

 (
1
ألن هيذا الطليب يجيب أن  ، لم يجيز ليه أن يضيمن هيذه اليدعوى طليب اإلخيالء ، رة ولم يسبق ذلك تكليف بالوفاءأما إذا رفع دعوى المطالبة باألج  ( 

وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً دفع المؤجر دعيوى  ، فإذا حصل تكليف بالوفاء . يسبقه تكليف بالوفاء وان تنقضي مدة خمسة عشر يوماً قبل التقدم به إلى القضاء

 ، فإن بتت في أنها متأخرة في ذمة المستأجر قضت بهيا للميؤجر ، وقضت المحكمة أوال في المطالبة باألجرة ، صح ذك ، ضمنها طلب اإلخالءمطالبة باألجرة و

 . ثم قضت بإخالء العين



 

126 

 

 الفهرس

 1) كتاب المسجل وعن اإلعالن على يد محضرالحجز على منقوالت المستأجر ، فيغني كذلك توقيع الحجز عن ال

) . 

و صدر التكليف بالوفاء من المؤجر ، و وجه إلى المستأجر . فصدر من المؤجر ، ولو لم يكن مالكًا للعين 
. وال يكفـي صـدوره مـن المالـك  ( 2) المؤجرة ، كأن يكون صاحب حا انتفاع أو مستأجرًا أصـليًا ا مـؤجرًا لملـك غيـره

. فإذا كان المؤجر عدة شركات على الشيوع ، فإنه يكفي أن يصدر التكليف ممن يملك  ( 9) المؤجر إذا لم يكن هو
. و وجــه التكليــف بالوفــاء إلــى المســتأجر ، فــإذا  ( 1) مــن م أغلبيــة اهننصــبة ولــو لــم يكــن فــي م مــن أجــر مــن الشــركاء

ــم  . و وجــه التكليــف ( 1) التكليــف إلــى جميــع ورثتــه 1040$مــات تعــين توجيــه  ــو ل إلــى المقيمــين مــع المســتأجر ول
 . ( 6) يكونوا من ورثته ، وذلك في حالة امتداد اإليجار بحكم القانون لمصلحت م

ولــم يــذكر القــانون البيانــات التــي يجــب أن تــذكر فــي التكليــف بالوفــاء . ولكــن المف ــوم مــن ســياق الــنص أن 
اهنجرة . فيـذكر إذن اسـم كـل مـن المـؤجر والمسـتأجر ، يتضمن التكيف تنبي ًا للمستأجر بالوفاء بالمتأخر عليه من 

، و طلـــب مـــن المســـتأجر الوفـــاء ب ـــذا المقـــدار فـــي مـــدة خمســـة عشـــر  ( 4) و ـــذكر مقـــدار الجـــرة الواجـــب الوفـــاء بـــه

                                                 

 (
2
 - 2595ة سين 1999قضيية رقيم  29دائيرة  2595أول ديسيمبر سينة  - 197ص  195رقيم  11المحامياة  2559أكتيوبر سينة  17مصر الكلية   ( 

وقيد قضيي بيأن توقييع  - 2591سينة  199قضية رقيم  5دائرة  2595يناير سنة  5عكس ذلك  - 2591سنة  1919قضية رقم  5دائرة  2591ديسمبر سنة  25

 5مصير الكليية ) جل الحجز التحفظي على منقوالت المستأجر يقوم مقام التكليف بالوفاء ألن هذا اإلجراء أقوى مين اإلعيالن عليى ييد محضير ومين الكتياب المسي

وقضي بأنه إذا كان الحجز يقوم مقام التكليف بالوفاء ألنيه أقيوى مين اإلعيالن عليى  ( . 2519سنة  555\97دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512فبراير سنة 

ليو رفعيت اليدعوى بعيد الحيج ولكين قبيل انتهياء وكيذل  ، إال أن احجز المتوقع بعد رفع الدعوى يجعل الدعوى مقامة قبل أوانهيا ، يد محضر ومن الكتاب المسجل

 ( . 2512سنة  9195دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512ديسمبر سنة  5مصر الكلية ) خمسة عشري يوماً 

 (
1
تيولى أو وصيي أو قييم أو حيارس  ، وقد يكون نائباً عن الممالك - 197ص  191رقم  11المحاماة  2559سبتمبر سنة  19مصر الكلية الوطنية   ( 

 ( . 597فقرة  597محمد كامل مرسي فقرة  - 291ص  95سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) قضائي له حق قبض األجرة 

 (
9
 2599ميارس سينة  9 - 191ص  199رقيم  11المحامياة  ( حكميان)  2559أكتيوبر سينة  27و  2559سيبتمبر سينة  29مصر الكلية الوطنية   ( 

 5مصير الكيية ) لكن إذا بيعت العين الميؤجرة كيان للماليك الجدييد جمييع حقيوق الميؤجر فيجيوز أن يصيدر منيه التكلييف بالوفياء  - 2599سنة  9959ضية رقم ق

 ( . 2519سنة  9515دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512يناير سنة 

 (
5
تعين أن يصدر التكليف بالوفاء مين  ، ومؤجرة من بعضهم دون بعض ، على الشيوعومع ذلك فقد قضي بأنه إذا كانت العين مملوكة لعدة شركاء   ( 

وهذا الحكم يصيبح  ( . 2599سنة  51قضية رقم  21دائرة  2599مصر الكلية أول نوفمبر سنة ) وال يكفي صدوره من الشريك غير المؤجر  ، الشرك المؤجر

وعليى ذليك  ، لجديد فقد جعل الشركاء الذين يملكون أغلبية األنصبة حق اإلدارة وييدخل فيي ذليك طليب اإلخيالءأما التقنين المدني ا ، في عهد التقنين المدني القديم

 ، فيالتكليف الصيادر مين األخيير وحيده إذا ليم يكين هيو الميؤجر ال يكفيي ، إذا المالك للعين المؤجرة شريكين في الشيوع وكان أحدهما يمليك الثلثيين واآلخير الثليث

وقد قضيي بأنيه ال يكفيي  ( . 295ص  - 299ص  95انظر سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) لصادر من األول وحده ولو لم يكن مؤجراً ويكفي التكليف ا

مينهم يمليك فيجيوز ألي فيرد  ، وتثبت صف المؤجر لجميع الشركاء ، توجيه التكليف بالوفاء من المالك غير المؤجر إذا لم يكن نائباً في اإلجارة عن باقي شركائه

أن يستعمل حقوق المؤجر في إنهاء العقد أو طلب فسخه ولو ليم يكين مين بيينهم احيد ممين قياموا  ، أو أحدهم دون اعتراض ممن يملكن األغلبية ، أغلبية األنصباء

ً  . بإبرام العقد ولييس بياألوراق ميا يفييد أنيه نائيب عين شيريكيه فيي  ، ولما كان الثابت من عقد البيع الذي استشهد به المدعي أنه ال يملك فيي العقيار إال ثلثيه شييوعا

وليم يقيدم فيي اليدعوى ميا يقطيع بعيدم منازعتهميا ليه فيي  ، كما أنه لم يدلهما في الدعوى حتيى تسيمع المحكمية كلمتهميا فيي الخصيومة ، الملك في إدارة هذا العقار

ينياير  17مصير الكليية ) فيكون التكلييف غيير كياف وال ينيتج أثيره  ، العين في نصيبه كما أنه لم تحصل قسمة العقار وتقع هذه ، وليس هو المؤجر للعين ، دعواه

 ( . 2519سنة  5997دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512سنة 

 (
9
  . 2591سنة  2579قضية رقم  29دائرة  2591نوفمبر سنة  17مصر الكلية  ( 

 (
1
 . 299ص  95سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
1
 9مصير الكليية ) وذلك حتى يتبين المسيتأجر المقيدار اليذي يطالبيه الميؤجر بيه  ، وبخاصة إذا كان هذا المقدار محل نزاع بين المؤجر والمستأجر  ( 

اكن فقيرة سليمان مرقس في إيجار األم - 2591سنة  199قضية رقم  5دائرة  2595يناير سنة  5 - 2599سنة  9557قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة 

إذ عليى المسيتأجر أن يفيي بياألجرة  ، وانظر عكس ذلك وأنه يكفي أن يكلف المؤجر المستأجر بالوفاء باألجرة المستحقة دون أن يذكر مقدارها ( . 295ص  95

أبرييل  17مصير  الكليية  - 99ص  95 المستحقة عليه طبقاً ألحكام القانون وعلم الكافة بالقانون أمر مفروض كامل محمد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن فقيرة

كيأن  ، فال أقل من أن يذكر المؤجر في التكليف عناصر تقدير األجيرة إذا ليم يقيدرها ، ومهما يكن من أمر . 2595سنة  5525قضية رقم  21دائرة  2599سنة 

 . يذكر مثال أن المطلوب هو األجرة المستحقة عن شهر كذا أو شهور كذا
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يومًا من وصول التكليف إليـه . ولـيس مـن الضـروري أن يـذكر تكليـف بـاإلخالء ، وال أن دعـوى اإلخـالء  $1041
 . ( 1) قم المستأجر بالوفاءسترفع ، إذا لم ي

 القضاء خمسة عشر يوماً من وقت التكليف دون وفاء : -المرحلة الثانية  -642

وبعـد أن يــتم التكليــف بالوفــاء تـدخل إجــراءات اإلخــالء مرحلت ــا الثانيــة . وهـذه المرحلــة هــي انقضــاء خمســة  
وفــاء . وال يجــوز الــدخول فــي المرحلــة عشــر يومــًا مــن وقــت وصــول التكليــف إلــى المســتأجر دون أن يقــوم هــذا بال

الثالثــة قبــل انت ــاء المرحلــة الثانيــة ، أي ال يجــوز رفــع دعــوى اإلخــالء قبــل انقضــاء مــد الخمســة عشــر يومــًا م وقــت 
 التكليف بالوفاء ، وإال كانت الدعوى غير مقبولة لرفع ا قبل اهنوان .

إلـى المسـتأجر ، علـى أيـة طر قـة حصـل  وتحسب مدة الخمسة عشر يومًا من وقت وصـول التكليـف بالوفـاء
. وال يحسب يوم وصول التكليف إلى المستأجر . وتضاف مواعيد المسافة إذا كان الوفـاء بـاهنجرة  ( 2) هذا التكليف

فـإذا  1042$.  ( 1)  مرافعـات ( 20. و نقضي الميعاد بانقضاء اليوم اهنخيـر منـه ) م ( 9) واجبًا في موطن المؤجر
بـاهنجرة المتــأخرة حتــى انقضـاء الميعــاد محســوبًا علــى هـذا النحــو ، فعنــد ذلـك يجــوز للمــؤجر رفــع  لـم يــف المســتأجر

 كما سبا القول . ( 1) دعوى اإلخالء

                                                                                                                                                                    
ً ونرى أنه ذكر المؤجر  حتيى ليو ثبيت بعيد ذليك أن المقيدار  ، فيي التكلييف مقيدار الجيرة اليذي يعتقيد أن ذمية المسيتأجر مشيغولة بيه كيان التكلييف صيحيحا

ثيم تبيت  . المقيدار اليذي يعتقيد هيو أنيه مسيتحق فيي ذمتيه ، كميا قيدمنا ، وفيي هيذه الحالية يعيرض المسيتأجر . الواجب دفعه أقيل مين المقيدار الميذكور فيي التكلييف

وحكميت بياإلخالء إذا تبيين لهيا أن منازعية المسيتأجر فيي هيذا المقيدار  ، فإن رأت أن المقدار الواجب دفعه هو ما ذكره المؤجر قضت له به ، مة في النزاعالمحك

رفضيت  ، المسيتأجروإن رأت أن المقيدار الواجيب دفعيه هيو ميا ذكيره  . وهذا على حسب الرأي اليذي نيذهب إلييه ، وإال فضت دعوى اإلخالء ، كانت غير جدية

ومع ذليك فقيد قضيي بأنيه إذا  . وإال رفضتها من حيث الشكل ، دعوى اإلخالء في موضوعها ال في شكلها إذا ثبت أن منازعة المؤجر في هذا المقدار كانت جدية

قرشياً  299تضمن تكليفاً بوفياء األجيرة عليى أسياس أنهيا فالتنبيه الم ، قرشاً بما في ذلك الزيادة القانونية 299كان الثابت من عقد اإليجار أن األجرة الشهرية هي 

 ( . 2591سنة  9759قضية رقم  29دائرة  2591ديسمبر سنة  19مصر الكلية ) يقع باطال 

 (
2
وقد قضيي  . 291ص  95سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 2595سنة  5525قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  17مصر الكلية   ( 

دائيرة  2512فبراير سينة  19مصر الكلية ) وال يشترطان يتضمن التنبيه تكليفاً باإلخالء أو تحديد مدة للسداد  ، ال يشترط إال بيان األجرة المتأخرة المستحقةبأنه 

 . 2512سنة  271أولى إيجارات قضية رقم 

 (
1
وتكييون هييي وحيدها محييل االعتبييار عنيد حسيياب مييدة  ، فتنسييخ هيذه مييا قبلهيا ، لييم يعتييد إال بالورقية األخيييرة ، وإذا تعيددت أوراق التكليييف بالوفياء   ( 

ويترتيب  ( . 297ص  19سيليمان ميرقس إيجيار األمياكن فقيرة  - 2591سينة 2955قضية رقم  5دائرة  2591مايو سنة  11مصر الكلية ) الخمسة عشر يوماً 

ليو بعيد انقضياء خمسية عشير يومياً مين  ، فلو رفعت قبل ذليك ، وقت التكليف األخير على ذلك أن دعوى اإلخالء يجب أن ترفع بعد انقضاء خمسة عشر يوما من

) الن المستأجر اعتمد على ميدة التكلييف األخيير بعيد أن نسيخ هيذا التكلييف التكلييف اليذي سيبقه  ، كانت غير مقبولة ، وقت تكليف سابق على هذا التكليف األخير

سليمان ميرقس إيجيار  - 2972ص  995رقم  91المحاماة  2595نوفمبر سنة  11 - 2599سنة  2979ة رقم قضي 21دائرة  2599يونيه سنة  1مصر الكلية 

 ( . 297ص  19األماكن فقرة 

 (
9
 . 91كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
5
وذليك ميا ليم يثبيت أن اليدائن  . ادف آخير ييوم فييه ييوم عطليةفإنيه ال يمتيد إن صي ، ولما كان الميعاد ميعاد وفاء وليس ميعاداً التخاذ إجراء قيانوني  ( 

 ً فيمتيد الميعياد إليى أول ييوم عميل يمكين فييه العيرض  ، امتنع عين قيبض األجيرة فيي هيذا الييوم األخيير وتعييين عليى المسيتأجر أن يعيرض األجيرة عرضياً حقيقييا

 ( . 91كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة ) واإليداع 

 (
9
 -  ( 997ص  117رقيم  99المحامياة  2599فبرايير سينة  25مصير الكليي ) حتى لو لم تكن مدة اإليجار األصلية  قد انقضيت كميا سيبق القيول   ( 

ثية اليذين كميا إذا ميات الميؤجر وليم ييتمكن المسيتأجر مين معرفية الور ، هذا وقد يتعذر عليى المسيتأجر الوفياء بياألجرة المتيأخرة فيي الميعياد القيانوني لقيوة قياهرة

 2597ينياير سينة  5مصر الكلية ) فعند ذلك يوفي المستأجر باألجرة بمجرد علمه بالورثة ولو بعد انقضاء الميعاد القانوني  ، انحصر إرثه فيهم وصيب كل منهم

 ( . 297ص  19م  - 2591سنة  1119قضية رقم  5دائرة 



 

128 

 

 الفهرس

و خلــص مــن ذلــك أن طلــب اإلخــالء ال يكــون مقبــوال إذا وفــي المســتأجر اهنجــرة المتــأخرة فــي أي يــوم حتــى 
واجبـة الـدفع فـي مـوطن المسـتأجر ، فيبـدو أن علـى المـؤجر بعـد  . فإذا كانت اهنجـرة ( 1) ن اية اليوم الخامس عشر

إرسال التكليف بالوفاء أن يسعى إلى المستأجر ، فيبدو أن على المؤجر بعد إرسال التكليف بالوفاء أن يسـعى إلـى 
المســتأجر ، بنفســه أو بوكيــل عنــه يفوضــه فــي قــبض اهنجــرة كبــواب العمــارة مــثال ، و كفــي فــي ذلــك أن يمــر علــى 

مرة واحدة قبل غروب الشمس اليوم الخـامس  -والغالب أن يكون هو نفس المكان المؤجر  -مستأجر في موطنه ال
عشــر . فــإذا لــم يجــد اهنجــرة حاضــرة أشــ د علــى ذلــك مــن يحضــره ل ــذا الغــرض حتــى يســتطيع إثبــات عــدم وفـــاء 

رة و جــوز للمــؤجر أن يرفــع دعــوى المســتأجر بــاهنجرة فــي الميعــاد ، وعنــد ذلــك يعــد المســتأجر متخلفــًا عــن دفــع اهنجــ
. أما إذا كانت اهنجرة واجبة الدفع في مـوطن المـؤجر ، أو رأى المسـتأجر أن يـدفع ا فـي هـذا المـوطن  ( 2) اإلخالء

، فإنه يجوز دفع ا بتسليم ا إلى المؤجر أو إلى من له صفة في قبض ا عنه ، فإن امتنع هذا من تسلم ا عرضـ ا 
يـد محضـر ثـم تـودع خزانـة المحكمـة . و جـوز كـذلك للمسـتأجر أن يرسـل اهنجـرة للمـؤجر عليه عرضـًا حقيقيـًا علـى 

دفع اهنجرة في هذه الحالـة أن يبـرر المسـتأجر كعـب الحوالـة  1049$، ولكن ال يكفي في إثبات  ( 9) بحوالة بر دية
الحوالة قد صرفت إلى المؤجر البر دية إذا أنكر المؤجر قبض اهنجرة ، بل يتعين على المستأجر أن يثبت أن قيمة 

 . ( 1) وذلك عن طر ا ش ادة رسمية بذلك من مصلحة البر د

و الحظ أنه إذا كان التكليف بالوفاء شـاماْل لمـا اسـتحا مـن اهنجـرة حتـى تـار خ التكليـف ومـا سيسـتحا من ـا 
 . ( 1) فاءإلى يوم الوفاء ، تعين في هذه الحالة أن يوفي المستأجر اهنجرة المستحقة إلى يوم الو 

                                                 

 (
2
فيإن  ، ولكين المحضير ليم يعرضيها عليى الميؤجر إال بعيد فيوات هيذا الميعياد ، ميعاد القانونيوإذا قام المستأجر بدفع األجرة لقلم المحضرين في ال  ( 

 ( . 2591سنة  1191قضية رقم  5دائرة  2597فبراير سنة  29مصر الكلية ) المستأجر يعتبر قد وفي باألجرة المتأخرة 

 (
1
فيإن الميؤجر يعتبير متعنتياً إذا ميا أحجيم دون مبيرر  ، فيي ميوطن المسيتأجروقد قضي بأنه لما كيان مين المقيرر قانونياً أن الوفياء بياألجرة يحصيل   ( 

مصير ) ويكيون للمسيتأجر عيذر واضيح فيي حيبس األجيرة المسيتحقة إليى أن يطلبهيا الميؤجر فيي موطنيه  ، مقبول عن صرف األجرة المرسلة إليه بحوالة بريدية

 ( . 2599سنة  1955رقم  25دائرة  2599أكتوبر سنة  29الكلية 

 (
9
أبرييل  19 - 2597سينة  9959رقيم  29دائيرة  2595فبراير سينة  11 - 2599سنة  795رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  12مصر الكلية   ( 

وق قضييي بأنييه "وإن كيان الوفيياء بطريييق الحييواالت  - 291ص  19سيليمان مييرقس فييي إيجييار األمياكن فقييرة  - 2597سيينة  1917رقييم  29دائييرة  2595سينة 

وهيي بسيبيل الفصيل فيي هيذه اليدعوى وهيي دعيوى  ، إال أن المحكمية ،  يقوم مقام العرض القانوني واإليداع الذي جعله القانون طريقاً للوفاء واإلبيراءالبريدية ال

هيذا فضيال عين أن القيانون أجياز اإلعيالن بطرييق البرييد فيي بعيض  . إنما تستوحي هيدف المشيرع وحسين النيية فيي المعيامالت ، أخالء للتأخير في سداد األجرة

كل ذلك رغبة من المشرع في التسيهيل والتيسيير عليى المتقاضيين ميا دام الهيدف هيو وصيول صياحب الحيق  ، الحاالت وجعله يقوم مقام اإلعالن على يد محضر

وهيي طريقية متعيارف  ، 2591مدعية الثانية باألجرة المستحقة لها عن شهر فبراير سنة لما كان ذلك وكان المدعي عليه قد أرسل حوالة بريدية إلى ال . إلى حقه

بيل هيو  ، فإنه يكون قد ظهر من جانبه على األقل أنه ال يبغي بالمؤجر عسيفاً وال يرييد حيبس الحيق عين صياحبه ، عليها بين الناس توفيراً للجهود والمال والوقت

وقضيي كيذلك بأنيه إذا اثبيت المسيتأجر أنيه  ( . 2591سينة  115قضيية رقيم  5دائيرة  2597ميارس سينة  29ر الكليية مصي) لجأ إلى طريق سريع إلبراء ذمته" 

مصير ) فال يمكن القول بأن المدعي عليه قد تأخر فيي سيداد األجيرة  ، أرسل إلى المدعي األجرة المستحقة بحوالة بريدية قبل التنبيه عليه ورفض المدعي تسلمها

وانظر عكس ذلك وأن الوفاء بطريق الحوالة البريدية ال يعتيد بيه إذ أن القيانون قيد رسيم  ( . 2591سنة  9911قضية رقم  5دائرة  2597سنة مارس  15الكلية 

سينة  1557قضيية رقيم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  1طريقاً قانونياً إلبراء الذمة في حالة رفض الدائن تسلم الدين وهو لعرض الرسمي واإليداع مصر الكلية 

 . 2591سنة  1919قضية رقم  5دائرة  2591ديسمبر سنة  25 - 2595

 (
5
فيإن الوفياء بطرييق شييك أو  ، هذا هو الذي يتفق ميع القواعيد العامية . 2591سنة  9951قضية رقم  5دائرة  2591فبراير سنة  21مصر الكية   ( 

ا تسلم الدائن فعال المستحق له نم المصرف أو من مصلحة البريد أو حوليت القمية لحسيابه الجياري حوالة بريدية أو تحويل لحساب جار ال يكون مبرئاً الذمة إال إذ

وذليك مييا ليم يثبيت المسييتأجر أن الميؤجر قيد امتنييع عين تسييلم  ( . 59ص  21م 2599ينياير سيينة  27 - 215ص  1م 2755فبراييير سينة  29اسيتئناف مخيتلط ) 

 ( . ر الهامش السابقانظ) الحوالة أو عن صرفها دون مبرر معقول 

 (
9
فإنييه ال يتعييين علييى  ، أمييا إذا كييان التكليييف بالوفيياء ال يشييمل إال مييا اسييتحق ميين األجييرة حتييى تيياريخ التكليييف -فييي الهييامش  197انظيير آنفييا فقييرة   ( 

 فإذا كانت األجرة تدفع مقيدما فيي أول كيل شيهر ( . 191ص  191رقم  11المحاماة  2559يونيه سنة  1مصر الكلية الوطنية ) المستأجر إال الوفاء بذلك وحده 
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 رفع دعوى اإلخالء : -المرحلة الثالثة  -643

فــإذا انقضــى اليــوم اهنخيــر مــن الميعــاد القــانوني دون أن يــوفي المســتأجر بــاهنجرة المتــأخرة ، جــاز للمــؤجر  
، حتــى لــو عــرض المســتأجر الــدفع قبــل رفــع  ( 1) ابتــداء مــن اليــوم التــالي النقضــاء الميعــاد أن يرفــع دعــوى اإلخــالء

. ومــن بــاب أولــى لــو عــرض المســتأجر  ( 2) مــا دام العــرض لــم يحصــل إال بعــد انقضــاء الميعــاد القــانوني الــدعوى 

                                                                                                                                                                    
وإذا شيمل  . وجب على المسيتأجر أن ييوفي بيأجره شيهر ينياير كليه ألن هيذه األجيرة مسيتحقة وقيت التكلييف بالوفياء ، يناير مثال 21وحصل التكيف بالوفاء في  ،

جرة شهر يناير كله بفرض أن المستأجر قد وفي األجرة في آخر يوم مين الميعياد أي لم يجب هنا أيضاً إال الوفاء با ، التكليف األجرة التي ستستحق إلى يوم الوفاء

وكان يشمل األجيرة التيي ستسيتحق   ، 21يناير مثال بدال من  19ولو كان التكليف حصل في  . ألن هذه هي األجرة المستحقة حتى يوم الوفاء ، يناير 92في يوم 

وجب على المستأجر أن يوفي أجرة شيهر ينياير وأجيرة شيهر فبرايير كياملتين ألن هيذا هيو المسيتحق علييه ييوم  ، ر مثالفبراي 9وكان الوفاء يوم  ، إلى يوم الوفاء

 . الوفاء

 (
2
وليم يحيدد القيانون  - ( 2599سينة  1115قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  11مصر الكليية ) وال يشترط أن يسبق ذلك تنبيه باإلخالء   ( 

إذ أن  ، لكن سكوت المؤجر عن رفعها مدة طويلة قد يحمل على أنه نزول ضمني عن حقيه فيي طليب اإلخيالء . وى ال يجوز رفعها بعد انقضائهميعادا لرفع الدع

 ً أو أثنياء  ويعتبر نزوال ضمنياً أيضاً عن هيذا الحيق قبيول الميؤجر األجيرة بعيد انقضياء الميعياد القيانوني . هذا الطلب حق له يجوز أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا

 . إذ هو لم يحتفظ بحقه في اإلخالء عند قبول األجرة ، نظر دعوى اإلخالء

 (
1
"كميا رأت  : فقيد جياء فييه ، 2551لسينة  212ويقطع في ذلك ما ورد فيي التقريير األول للجنية العيدل بمجليس الشييوخ عنيد نظرهيا القيانون رقيم   ( 

 أن النص صريح في وجوب أال يقبل الوفاء باألجرة بعد الخمسة عشر يوماً المنصيوص عليهيا فيهيا" ( ، 1م ) دة من هذه الما 1منعاً للبس بالنسبة للفقرة  ، اللجنة

وميع ذليك  ، يوماً مين تياريخ التكييف بالوفياء فتسيلمها الميؤجر 29وفي قضية إخالء للتأخير في سداد األجرة عرض المستأجر األجرة على المؤجر بعد انقضاء  .

ينياير  19مصير الكليية ) وحكمية بياإلخالء  ، قضت المحكمة بأنه ال عبرة بهذا العرض طالما أنه تم بعد انقضاء الخمسة عشر يوماً التاليية للتكلييف بوفياء األجيرة

مصير  - 291ص  97م 2551سينة  أبرييل 21وانظر أيضاً في هذا المعنى مصر المختلطة  ( . 2519سنة  9175دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512سنة 

قضيية رقيم  2599ميارس سينة  19 - 2595سينة  5152قضيية رقيم  2599يناير سينة  99 - 2972ص  592رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  99الكلية 

يونيييه سيينة  21 - 2595سيينة  917قضييية رقييم  91دائييرة  2519فبراييير سيينة  21 - 2591سيينة  1919قضييية رقييم  2597أبريييل سيينة  9 - 2599سيينة  111

وقد قضي في نفس المعنى بأن مهلة الخمسة عشر يوماً الممنوحة للمستأجر من تياريخ تكليفيه بالفياء  - 2512سنة  1297دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512

قضيية  91دائيرة  2595نوفمبر سينة  5لية مصر الك) فمتى انقضت فقد نشأ حق المؤجر في طلب اإلخالء ولو وفى المستأجر األجرة بعد ذلك  ، هي مهلة حتمية

 ، جنيهاً في إصالحات ويحق له خصمها من األجرة فال يكون إذن متيأخراً فيي دفيع األجيرة 79وذلك حتى لو ادعي المستأجر أنه فع  ( ، 2595سنة  1172رقم 

أو عليى األقيل يلتيزم نيص الميادة  ، ر بقيمة اإلصيالحات التيي أجراهياوقد قالت المحكمة إنه كان يتعين على المستأجر دفع األجرة المستحقة عليه ثم يطالب المؤج

وليس ليه قانونياً أن يقيوم بخصيم قيمية اإلصيالح مين ، مدني فينذر المؤجر بالقيام باإلصالحات فإذا تأخرت حصل على ترخيص من القضاء بإجرائها بنفسه 917

 : وقضيي فيي نفيس المعنيى ولكين فيي الظيروف اآلتيية ( . 2595سينة  1922قضية رقيم  91 دائرة 2595نوفمبر سنة  19مصر الكلية ) األجرة من تلقاء نفسه 

مين الحكيم  عرض المستأجر األجرة عرضاً قانونياً فيي الييوم التيالي مباشيرة النتهياء مهلية الخمسية عشير يومياً فقضيت المحكمية بيان هيذا العيرض صيحيح ويمنيع

ً  ، باإلخالء فلميا تخليف عين  ، لمحامي المجر يخطره فيه بأن المؤجر كان قد تعود الحضور أو إرسال وكيليه لتسيلم األجيرة ألنه تبين أن المستأجر قد أرسل خاطبا

ثم عيرض األجيرة علييه  ، ذلك ,أرسل إنذاراً للمستأجر بالسداد رد عليه المستأجر باستعداده للدفع وطلب من محامي المؤجر إخطاره عن لعنوان الحقيقي للمؤجر

ومع مراعاة أن العيرض تيم عليى ييد محضير مين محكمية  ، فأودعها خزانة المحكمة ، فامتنعت زوجته عن تسلمها ، اليوم التالي النتهاء المهلة عرضاً قانونياً في

 .(  2595سينة  9151رقيم  91دائيرة  2595نيوفمبر سينة  19مصير الكليية ) نظيراً إلقامية الميؤجر فيي دائرتهيا  ( محكمية قلييوب) بعيدة عن موطن المستأجر 

"على أنه ليس يمتنع على المؤجر أن يستوفي األجرة بعيد  : ويقول بحق ، 52 - 59وانظر أيضاً في هذا المعنى كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة 

وقيد  . مسة عشر يوماً الميذكورة"وله رغم ذلك طلب إخالء المستأجر لتخلفه عن الوفاء في خالل الخ ، فوات الخمسة عشر يوماً لما في امتناعه من مضيعة لحقه

حتيى ال ييؤول قبوليه للقيبض دون هيذا اليتحفظ بأنيه  ، قدمنا أن على المؤجر أن يحتاط عند قبضه لألجرة بعد انتهاء المهلية فيحيتفظ عنيد القيبض بحقيه فيي اإلخيالء

 ( . انظر آنفاً فقرة في الهامش) نزول ضمني عن دعوى اإلخالء 

بيل يسيتطيع  ، مستأجر أن ييوفي األجيرة المتيأخرة حتيى بعيد انقضياء الميعياد القيانوني ميا داميت دعيوى اإلخيالء ليم ترفيعوانظر عكس ذلك وأنه يجوز لل

دائيرة  2599سبتمبر سينة  21مصر الكلية  : أما بعد إعالن هذا الطلب فال يكون الوفاء باألجرة المتأخرة مانعاً من اإلخالء ، الوفاء إلى يوم إعالن طلب اإلخالء

سينة  9515قضيية رقيم  29دائيرة  2591نوفمبر سنة  19 - 2599سنة  1191قضية رقم  5دائرة  2591أبريل سنة  25 - 2599سنة  15592ية رقم قض 5

أبرييل سينة  19 - 2597سينة 1591قضيية رقيم  29دائيرة  2595ميارس سينة  25 - 2597سينة 9959قضية رقيم  29دائرة  2595فبراير سنة  11 . 2591

فيجيوز ذليك  ، وقد قضيب في نفيس هيذا المعنيى العكيس بيأن المشيرع ليم يحيدد ميعياداً يتعيين فييه تقيديم طليب اإلخيالء . 2597سنة  9955رقم  29دائرة  2595

وتيأخر  . ةرة المستحقللمؤجر في أي وقت ابتداء من اليوم السادس عشر من تاريخ تكليف المستأجر باألداء على أن يقدم الطلب قبل أن يقوم المستأجر بوفاء األج

فيإذا انتهيز المسيتأجر فرصية هيذا التيأخر فيوفى  . المؤجر في إقامة الدعوى يعتبر قبوال منه بإمهيال المسيتأجر طيوال الميدة التيي تنقضيي إليى حيين إقامية اليدعوى

ذليك ألن حيق اإلخيالء للتيأخر فيي األجيرة هيو مين الحقيوق  . األجرة سقط حق المؤجر في طلب اإلخالء استناداً إلى انقضاء الخمسة عشر يوماً من تاريخ اإلنيذار

ً  ، الشخصية للمؤجر غير المعلقة بالنظام العام وال بيأس عليى المسيتأجر إذا  . وله أن ينزل عن هيذا الحيق وأن يميد فيي إمهيال المسيتأجر للوفياء صيراحة أو ضيمنا

وهيذا العليم ال يؤكيده إال إعالنيه بطليب  ، فيه علما حقيقياً أو رسمياً بانقضاء المهلية الممتيدة اطمأن إلى هذا اإلمهال الضمني فتأخر عن الوفاء إلى الوقت الذي يعلم

ً  . اإلخالء نتيجية  وقد استقر قضاء هذه الدائرة على أن الوفاء الحاصل يوم إعالن صحيفة الدعوى يعتبر حاصال في حدود المهلة التي منحت للميدعي علييه ضيمنا

فيإن اثير هيذا اإلنهياء ال يسيري  ، ن تقديم الطلب إلى قلم الكتاب مشفوعاً بالرسم المقرر يعد دليال على إنهاء المؤجر لإلمهال الضمنيوإن كا . لتأخر رفع الدعوى

رة ثانيية دائي 2512يونييه سينة 15مصير الكليية ) ولهذا يكون بمنجاة عن اإلخيالء إذا سيدد األجيرة قبيل إعالنيه باليدعوى  ، في حق المستأجر إال من وقت العلم به

وأعلنيت دعيوى اإلخيالء السياعة الثانيية بعيد  ، فيي هيذه القضيية عيرض المسيتأجر األجيرة السياعة الثانيية عشير ظهيراً  : 2512سينة  2751إيجارات قضية رقيم 

نفس هيذا المعنيى العكيس سيليمان وانظر في  ( . وأعلنت دعوى اإلخالء الساعة الثانية بعد ظهر نفس اليوم ، عرض المستأجر األجرة الساعة الثانية عشرة ظهراً 

 . 195محمد لبيب شنب فقرة  - 951ص  195منصور مصطفى منصور فقرة  - 212ص  - 295ص  12مرقس في إيجار األماكن فقرة 
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. وال يجوز للمؤجر رفع دعـوى اإلخـالء قبـل انقضـاء الميعـاد القـانوني ،  ( 1) اهنجرة في الجلسة ال يقبل هذا العرض
وتقضي المحكمـة بعـدم القبـول مـن تلقـاء نفسـ ا  وإال كانت الدعوى غير مقبولة لرفع ا قبل اهنوان كما سبا القول ،

فــي أيـــة حالـــة كانـــت علي ـــا الــدعوى . والعبـــرة فـــي ذلـــك بتـــار خ تقــديم الطلـــب ال بتـــار خ إعالنـــه إلـــى الخصـــم ، هنن 
. فلـو قـدم المـؤجر طلـب اإلخـالء قبـل انقضـاء الميعـاد القـانوني ،  ( 2) الدعوى تعتبر قـد تـم رفع ـا منـذ تقـديم الطلـب

ى غير مقبولة ، حتى لو كانت الجلسة المعينة لنظـر الطلـب أو كـان إعـالن المسـتأجر بـه بعـد انقضـاء كانت الدعو 
 .  ( 9) الميعاد

والمجر الذي صدر منه التكليف بالوفاء هو الذي يرفع دعوى اإلخـالء ، وقـد قـدمنا أنـه قـد يكـون غيـر مالـك 
ًا لملـك غيـره . وقـدمنا أيضـًا أنـه إذا كـان المـؤجر للعين كأن يكـون صـاحب حـا انتفـاع أو مسـتأجرًا أصـليًا أو مـؤجر 

. و صـح  ( 1) عدة شركاء فـي الشـيوع ، فـإن مـن يملـك مـن م أغلبيـة اهننصـبة يصـح أن يصـدر منـه التكليـف بالوفـاء
. و  ( 1) اهننصـبة لـم تكـن الـدعوى مقبولـة 1044$كذلك أن يرفع دعـوى اإلخـالء ، فـإذا رفع ـا مـن ال يملـك أغلبيـة 

من صدر منه التكليـف بالوفـاء رفـع دعـوى اإلخـالء ، كـذلك يجـوز رفـع هـذه الـدعوى ممـن يخلـف ، مـن كما يجوز ل
 . ( 6) خلف عام كوارث أو خلف خاص كمشتر للعين المؤجرة

، ال إلى المحكمة  ( 4) وترفع دعوى اإلخالء إلى المحكمة الكلية المختصة بموجب أحكام التشر ع االستثنائي
المختصة بحسب أحكام القانون العام و غلب أن تكون هي المحكمة الجزئية أو محكمة اهنمور المسـتعجلة . وترفـع 

                                                 

 (
2
 . 2512سنة  1919دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512يونيه سنة  11مصر الكلية   ( 

 21مصير الكليية ) وقبيول الميؤجرة الخطياب والشييك اليذي يتضيمنه ال يسيقط حقهيا فيي طليب اإلخيالء ود قضي بأن إرسيال األجيرة بعيد إقامية اليدعوى 

 ( . 2512سنة  1112دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512سبتمبر سنة 

 (
1
 . 2591سنة  2955قضية رقم  5دائرة  2591مايو سنة  11مصر الكلية   ( 

 (
9
 )   ً انظر كامل محمد بدوي فيي قيانون إيجيار ) عن الدفع إلى ما بعد انقضاء الميعاد وإلى ما بعد رفع الدعوى  وحتى لو ثبت أن المستأجر بقي متخلفا

 ( . 519رقم  91إلى حكم من محكمة مصر الكلية منشور في المحاماة  97ص  - 91األماكن حيث يشير في ص 

 (
5
 . 197انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 2591سنة  2112قضية رقم  5دائرة  2597مارس سنة  11 - 2591سنة  115قضية رقم  2591مارس سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
1
انظيير عكييس ذلييك وأن المشييتري للعييين المييؤجرة يكييون محيياال لييه بيياألجر المتييأخرة للبييائع وليييس مييؤجراً فييال يحييق لييه طلييب اإلخييالء اإلسييكندرية   ( 

 ويبدو أن المشتري للعين المؤجرة محال ليه . 211ص  - 212ص  12إيجار األماكن فقرة  سليمان مرقس في - 91ص  97م 2551فبراير سنة  12المختلطة 

 ، ومين هيذه الضيمانات طليب اإلخيالء ، وهو قد حل محل المؤجر في األجرة المتأخرة وفيي ضيماناتها . بل أيضاً بدعوى اإلخالء ، ال باألجرة المتأخرة فسحب ،

ً  ، اءحتى لو أن العين بيعت بعد التكليف بالوف فإن المشتري يحل محل البائع ويسيتفيد مين  التكلييف  ، أو بعد انقضائه ، سواء قبل انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوما

جياز للمسيتأجر أن ييوفي األجيرة  ، ويخليص مين ذليك أنيه إذا كيان ميعياد الخمسية عشير يومياً ليم يينقض . الذي صدر منه ويستطيع أن يؤسس عليه طليب اإلخيالء

 . شتري ال للبائعالمتأخرة للم

 (
1
مين أن يسيلك الطيرق العيادي  ، إذا تيأخر المسيتأجر عين دفيع األجيرة ، قبل انقضياء ميدة اإليجيار األصيلية ، والظاهر أنه ال يوجد ما يمنع المؤجر  ( 

كأن يرفعها أمام القضاء المستعجل إذا وجد فيي عقيد اإليجيار شيرط فاسيخ وجعيل الفسيخ مين  ، ويرفع دعوى الفسخ أمام المحكمة المختصة بحسب القواعد العامة

سيليمان ميرقس فيي إيجيار  - 2591سينة  995قضيية رقيم  2591ينياير سينة  19انظير فيي هيذا المعنيى مصير مسيتعجل ) اختصاص قاضي األميور المسيتعجلة 

أثنياء سيريان ميدة  ، ويخليص مين ذليك أن للميؤجر . حالية قيابال للطعين فييه وفقياً للقواعيد العاميةويكيون الحكيم فيي هيذه ال ( . 2هامش 212ص  12األماكن فقرة 

والطرييق العيادي اليذي  ، الطرييق االسيتثنائي اليذي رسيمته التشيريعات االسيتثنائية : طريقين لفسيخ العقيد إذا تيأخر المسيتأجر عين دفيع األجيرة ، اإليجار األصلية

 . فال يوجد أمام المؤجر إال الطرق االستثنائي وحده ، عد أن يمتد اإليجار بحكم القانونأما ب . قررته القواعد العامة
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، وسـيأتي  ( 1) وفقًا لإلجراءات الخاصة التـي رسـم ا التشـر ع االسـتثنائي ، و كـون الحكـم في ـا غيـر قابـل هني طعـن
 تفصيل كل ذلك فيما يلي .

المحكمة أن تقضي باإلخالء متى ثبت ل ا أن المستأجر لـم يـوف بـاهنجرة المتـأخرة فـي الميعـاد و تعين على 
الذي عينه القانون ، ما دامت هذه اهنجرة لم تكن محل نزاع جدي وما دام لم يثبت ل ا أن المستأجر عرض اهنجـرة 

للمحكمـة تجيـب المـؤجر إليـه أو  . وال يجوز أن يكون طلـب اإلخـالء محـل تقـدير ( 2) على المؤجر ولو عرضا وديا
ال تجيب ، فإن هذه السلطة التقدير ة قد منحت للقاضـي فـي دعـوى الفسـخ التـي تسـتند إلـى القواعـد العامـة ، ال فـي 
دعـــوى اإلخـــالء التـــي تســـتند إلـــى أحكـــام التشـــر ع االســـتثنائي . والســـبب فـــي ذلـــك أن التشـــر ع االســـتثنائي قـــد مـــنح 

له البقاء في العين المـؤجرة بعـد انقضـاء مـدة اإليجـار اهنصـلية وال المـدة التـي ير ـدها للمستأجر مزايا عدة ، وأجاز 
بأجرة مخفضة ، ومنحه في الوفاء بـاهنجرة ميعـاد خمسـة عشـر يومـًا مـن وقـت التكليـف بالوفـاء وهـي م لـة تشـر عية 

خذه ب ا حتى ال يضار المـؤجر تقوم مقام الم لة القضائية . وفي مقابل هذه المزايا فرض عليه التزامات تشدد في أ
بــأكثر ممــا قصــد إليــه المشــرع ، وعلــى رأس هــذه االلتزامــات االلتــزام بــدفع اهنجــرة فــي الميعــاد القــانوني . فــإذا أخــل 
المســتأجر ب ــذا االلتــزام لــم يســع القاضــي ، وهــو فــي صــدد تطبيــا تشــر ع اســتثنائي وازن موازنــة دقيقــة بــين حقــوق 

ن يحكم بفسخ اإليجار وبأخالء العين المؤجرة ، دون أن تكون له أية سـلطة تقدير ـة فـي المستأجر والتزاماته ، إال أ
 . ( 9) ذلك

                                                 

 (
2
كميا إذا أثبيت  ، وإذا صد حكم برفض دعوى اإلخالء بنياء عليى سيبب ال يسيتند إليى حكيم وارد فيي التشيريعات االسيتثنائية بيل إليى القواعيد العامية  ( 

نيوفمبر سينة  19نقيض ميدني ) جياز الطعين فيي الحكيم وفقياً للقواعيد العامية  ، اإليجار وأصيبحت األجيرة غيير مسيتحقةالمستأجر أنه تملك العين المؤجرة فانتهى 

 ( . 1هامش  212ص  12وانظر سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  ( . 2959ص  559رقم  95المحاماة  2591

 (
1
% طبقياً لتشيريع سينة 29كيان بسيبب وجيود خيالف حيول تخفييض األجيرة بنسيبة وقد رفض طلب اإلخالء ألن تأخر المستأجر فيي سيداد األجيرة   ( 

فقيد كيان عليى المسيتأجر أن يسيدد  ، ويبيدو أن جديية النيزاع هنيا غيير كافيية ( . 2599سينة  2125رقيم  29دارة  2599ديسيمبر سينة 29مصر الكلية )  2591

 2595ديسيمبر سينة  1انظير فيي هيذا المعنيى مصير الكليية ) وباسترداد ما دفيع منهيا زائيداً  األجرة المتفق عليها في عقد اإليجار ثم يرفع دعوى بتخفيض األجرة

وانظير عصيام اليدين حيواس فيي قضياء  - 2519سينة  1599دائرة ثانية إيجيارات قضيية رقيم  2512يونيه سنة  21 - 2595سنة  9599قضية رقم  21دائرة 

مصير ) ليم يعيد للمسيتأجر بعيد ذليك أن يسيتند إليى هيذا النيزاع للتيأخر فيي اليدفع  ، وإذا كان النزاع على األجرة قيد صيفى بحكيم ( . 25ص  - 21اإليجارات ص 

وال يحق للمستأجر أن يمتنع عين دفيع األجيرة التيي كيان ييدفعها للميورث بحجية أن اليوارث  ( . 2599سنة  9129رقم  29دائرة  2595الكلية أول ديسمبر سنة 

 ( . 2595سنة  5525رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  17مصر الكلية ) جرة أزيد يطالب بأ

إذا عيرض المسيتأجر األجيرة فيي الميعياد القيانوني وليو عرضياً وديياً  ( أوال)  : ويتبين مما قدمناه أننا نخالف ما ذهب إلييه كثيير مين المحياكم فيي أميرين

ً )  . ض الرسميوال ضرورة العر ، وأثبت ذلك لم يحكم عليه باإلخالء إذا قام نزاع جدي على األجرة وكان هذا النزع هو السيبب فيي تيأخر المسيتأجر عين  ( ثانيا

ويحسين أيضياً أن ييودع المقيدار المتنيازع فييه خزانية المحكمية لحيين البيت فيي  ، لم يحكم باإلخالء بشرط أن يعرض المستأجر المقدار الذي ال ينازع فييه ، دفعها

 . سن نيتهالنزاع تدليال على ح

 (
9
 - 2599سين  1191قضيية رقيم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  29 - 2599سنة  19قضية رقم  29دائرة  2599مارس سنة  21مصر الكلية   ( 

 21دائيرة  5299ينياير سينة  99 - 2972ص  592رقيم  91المحامياة  2595أكتيوبر سينة  99 - 2599سينة  9199قضيية رقيم  5دائيرة  2595يناير سينة  5

 - 2599سينة  55قضية رقيم  21دائرة  2599فبراير سنة  11 - 2599سنة  51قضية رقم  21دائرة  2599فبراير سنة  25 - 2595سنة  5152ية رقم قض

حفلت المؤجرة اليمني الحاسمة على أنهيا )  2599سنة  559قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  22 - 2599سنة  111قضية رقم  2599مارس سنة  19

 9 - 2599سينة  2151قضيية رقيم  5دائيرة  2599يونييه سينة  19 - ( ولكن المحكمة قضت بياإلخالء ، فعرض المستأجر األجرة عقب ذلك ، تقبض األجرة لم

قضيية  5دائيرة  2597أبرييل سينة  9 - 91\251سينة  9591قضية رقيم  - 2591ديسمبر سنة  1 - 2599سنة  1551قضية رقم  5دائرة  2599سبتمبر سنة 

 - 11وانظير أيضياً فيي هيذا المعنيى سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  - 291ص  97م 2551أبريل سنة  21مصر المختلطة  - 2591سنة  1919قم ر

 . 59كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة  - 595ص  991محمد كامل مرسي فقرة 
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وإنما تكون له السلطة التقدير ة في مـنح أجـل للمسـتأجر فـي تنفيـذ الحكـم بـاإلخالء ، فيجـوز للقاضـي تطبيقـًا 
خالء ، إذا اسـتدعت حالتـه ذلـك ولـم مدنين أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول ينفذ فيـه الحكـم بـاإل 916/2للمادة 

 .  ( 1) يلحا المؤجر من هذا التأجيل ضرر جسيم

والحكم باإلخالء يتضـمن تسـليم العـين هنن التسـليم نتيجـة حتميـة لإلخـالء ، لـذلك تقضـي المحكمـة بـاإلخالء 
 . ( 2) والتسليم

 إيجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن -2

 النص القانوني  -644

 على ما يأتي : 1114لسنة  121) فقرة ب ( من قانون إيجار اهنماكن رقم  2تنص المادة : 

ال يجوز للمؤجر أن يطلب إخالء المكان المؤجر ، ولو عند انت اء المدة المتفا علي ا فـي العقـد ، إال هنحـد 
يـر إذن كتـابي صـر ح مـن اهنسباب اآلتية :  . . ) ب ( إذا كـان المسـتأجر قـد أجـر مـن البـاطن المكـان المـؤجر بغ

المالــك فــي تــار خ التــأجير ، وال يعمــل بالتصــر ح العــام فــي العقــد اهنصــلي بالتــأجير مــن البــاطن إال إذا كــان الحقــا 
. وفي إجارة الوقف إذا تنـازل المسـتأجر عـن اإليجـار أو أجـر المكـان كلـه أو بعضـه  ( 9) 1119آلخر ديسمبر سنة

كـان لنـاظر الوقـف أن يطلـب اإلخـالء أو أن يتمسـك بالعقـد لجديـد ،  -ذلـك  ولـو كـان مأذونـًا لـه فـي -من البـاطن 
مـن تـار خ  1081$فإذا اختار التمسك بـه قامـت العالقـة مباشـرة بينـه وبـين المتنـازل إليـه أو المسـتأجر مـن البـاطن 

 " .( 1) نشوء هذا العقد . وتسري أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة

الـنص أن التـأجير مـن البـاطن بغيـر إذن المالـك يخـول ل ـذا اهنخيـر الحـا فـي فسـخ اإليجـار و تبين من هذا 
وطلب إخالء العين ، سواء حصل التـأجير مـن البـاطن بعـد امتـداد اإليجـار اهنصـلي بحكـم القـانون أو أثنـاء سـر ان 

جـار مـن البـاطن ، وذلـك عـن المدة اهنصلية ل ذا اإليجار . واهنصل أن للمستأجر حا التنازل عـن اإليجـار أو اإلي

                                                 

 (
2
ويستند إلى أن المشرع لم يقصد بالتشريع االسيتثنائي أن  ، 211ص  - 219ص  11ماكن فقرة انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األ  ( 

 . ميدني فيظيل معميوال بيه 951/1أما ما عدا ذلك من أحكام ومنها حكم الميادة  ، يعطل من أحكام القانون العام سوى ما نص التشريع االستثنائي عليه من األحكام

إنميا يرجيع إليى  رغبية  ، دون الينص عليى مهلية فيي غيير هيذا الموضيع ، من قانون إيجار األماكن من إعطياء مهلية للمسيتأجر فيي اإلخيالء 9وما ورد في المادة 

ا وال إخييالؤه قبييل المشيرع فييي ميينح المسييتأجر فييي حاليية الحكييم بإخالئييه بسييبب الضييرورة الملجئيية مهلية محييددة مييدنها بيينص القييانون بحيييث ال يجييوز حرمانييه منهيي

حيث اكتفى المشرع في شيانها بتيرك األمير لتقيدير المحكمية تسيتعمل فييه سيلطتها  1وذلك خالفاً لحاالت اإلخالء األخرى المنصوص عليها في المادة  ، اقتضائها

ًً في هذا المعنى مصير الكليية الوطنيية  . مدني أو ال تستعملها 951/1المقررة بالمادة  ً )  195ص  191رقيم  91المحامياة  2559ر سينة أكتيوب 22وانظر أيضا

بعيد تكلييف المسيتأجر بإييداع أجيرة هيذه  ، 2559لسينة  957وقد قضي الحكم بجواز إعطاء مهلة للمستأجر في تنفذ حكم اإلخالء فيي عهيد األمير العسيكري رقيم 

وهيو يتيردد بيين عيدم جيواز )  59ي قانون إيجار األماكن فقيرة كامل محمد بدوي ف - 595ص  991محمد كامل مرسي فقرة  - ( المهلة مقدماً على ذمة المؤجر

 ( . والظاهر أنه يرجح الرأي الثاني ، أعطاء مهلة لإلخالء وجواز إعطاء المهلة

 (
1
 . 2512سنة  9255دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512سبتمبر سنة  21مصر الكلية   ( 

 (
9
"أضييف  : ميا ييأتي -وكان احد النواب هيو اليذي قيدم القيانون  - 2551لسنة  212بقانون إيجار األماكن رقم جاء في المذكرة التفسيرية لالقتراح   ( 

والصحيح أن هيذا  . وهو إيجاره هذا المكان من الباطن دون أن يكون له الحق في ذلك" ، إلى األسباب التي تجيز إخراج المستأجر من المكان المؤجر سبب جديد

 ، ليم يسيتحدث هيذا السيبب 2551لسينة  212فقيانون إيجيار األمياكن رقيم  ، كميا سينرى 2551لسينة  259بل ذلك في المرسوم بقانون رقم السبب كان موجوداً ق

 . ولكنه وسع فيه كما سيأتي

 (
5
 . 2599لسنة  191" بالمرسوم بقانون رقم . . أضيفت  العبارة األخيرة التي تبدأ من "وفي إجارة الوقف  ( 



 

133 

 

 الفهرس

مدني ( . وتقضي تطبيا هـذه القاعـدة العامـة  119كل ما استأجره أو بعضه ، ما لم يقض االتفاق بغير ذلك ) م 
هو أال يكون للمالك حا فسخ اإليجار بسبب تأجير المستأجر العين من الباطن إال إذا كـان هنـاك شـرط مـانع مـن 

تقدير ـة فـي إجابـة المالـك إلـى طلبـه أو عـدم إجابتـه . أمـا الـنص الـوارد فـي التأجير مـن البـاطن ، وللمحكمـة سـلطة 
فقرة ب ( فيخول للمالـك حـا الفسـخ ، دون أن تكـون للمحكمـة سـلطة تقدير ـة فـي ذلـك ،  2التشر ع االستثنائي ) م 

اإليجـار  إذا أجر المستأجر العين من الباطن ولو لم يكن هنـاك شـرط مـانع ، بـل ولـو كـان هنـاك تـرخيص عـام فـي
مـا لـم يكـن هنـاك إذن كتـابي خـاص وقـت التـأجير  1111من الباطن وراد في عقد إيجار مبرم قبل أول يناير سنة 

من الباطن . والعلة في هذا النص االستثنائي أن المشرع ، بعد أن خول المستأجر المزايا التي سبقت اإلشارة إلي ا 
ة بعـد انقضـاء مـدة اإليجـار ، وجـد مـن الواجـب "أن تلقـي علـى وتتلخص في البقاء بأجرة مخفضة فـي العـين المـؤجر 

المســتأجر واجبــات شــديدة تضــمن مــن ج ــة قيامــه بســداد هــذه اهنجــرة المخفضــة فــي ميعادهــا ، ومــن ج ــة أخــرى 
المحافظــة علــى أن يكــون شـــغله للمحــل ب ــذه اهنجـــرة ناشــئًا عــن ضــرورة حقيقيـــة دون أن يتخــذه وســيلة لالســـتغالل 

ه مــن باطنــه . والغالـب أن يكــون هــذا التــأجير بإيجــار مرتفــع ارتفاعـا فاحشــًا يثــري بــه علــى حســاب والـربح بــأن يــؤجر 
. ومــن ثــم  ( 1) المالــك ، وإلخفــاء هــذه الز ــادة يكتــب العقــد بالقيمــة القانونيــة و أخــذ الفــرق نقــدًا مــن المســتأجر الثــاني"

إال بإذن كتابي من المالك  1082$من باطنه  قضي التشر ع االستثنائي بأنه "ال يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان
وقت التأجير من الباطن ، وال عبرة بما يكون قد نـص عليـه فـي العقـد اهنصـلي مـن تخو ـل المسـتأجر حـا التـأجير 

والتي صارت تتجدد من نفسـ ا بـدون إرادة المالـك  1110من الباطن ، هنن أغلب العقود القديمة السابقة على سنة 
على تخو ل المستأجر حا التأجير من البـاطن . ومـا كـان فـي ذلـك ضـرر علـى المالـك ، هنن  كان منصوصًا في ا

المحــالت كانــت تــؤجر بقيمت ــا الحقيقيــة ســواء مــن اهنصــل أو مــن البــاطن . ومــن ج ــة أخــرى فــإن قيــام المســتأجر 
هـو العلـة فـي كـل بتأجير المحل مـن باطنـه دليـل علـى أنـه غيـر محتـاج إليـه ، احتيـاج المسـتأجر إلـى شـغل المحـل 

 "( 2) القيود الواردة في قانون اإليجارات

، ثـم توســع في ــا  ( 9) 110وظ ـرت هــذه القيــود علـى التــأجير مــن البـاطن هنول مــرة فــي المرسـوم بقــانون رقــم 
. ومن ثم ال تسري هذه القيود بأثر رجعي على وقائع  ( 1) 1114لسنة  121المشرع في قانون إيجار اهنماكن رقم 

 . ( 1) ر من الباطن التي تمت قبل العمل ب ذه التشر عاتاإليجا

                                                 

 (
2
 . 2551لسنة  212التقرير الثاني للجنة العدل بمجلس الشيوخ في خصوص قانون إيجار األماكن رقم من   ( 

 (
1
 . من نفس التقرير الثاني للجنة العدل بمجلس الشيوخ  ( 

 (
9
 المكان الميؤجر سيبب جدييد"أضيف إلى األسباب التي تجيز إخراج المستأجر من  : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المرسوم بقانون ما يأتي  ( 

وهيذا الحكيم مطليق تقيع نتيجتيه  . أي إذا كان ممنوعاً من اإليجار من الباطن بشرط في العقيد ، وهو إيجاره هذه المكان من الباطن دون أن يكن له الحق في ذلك ،

من الباطن أو أنه يعتبير متعسيفاً فيي اسيتعمال حقيه حيين يطليب  فليس يجدي في تفاديه أو عدم تطبيقه االدعاء بأن المؤجر لم يصبه ضرر من اإليجار ، بقيام سببه

 . اإلخالء لهذا السبب"

 (
5
فحسيب إذا كيان المسيتأجر ممنوعياً مين اإليجيار مين  سلي ، قد توسع فأجاز طلب اإلخالء 2551لسنة  212وسنرى أن قانون إيجار األماكن رقم   ( 

 2555بل ولو كان مرخصاً للمسيتأجر باإليجيار مين البياطن فيي عقيد مبيرم قبيل أول ينياير سينة  ، المانع طبل حتى لو لم يوحد هذا الشر ، الباطن بشرط في العقد

 . وذلك ما لم يحصل على إذن كتابي خاصة وقت التأجير من الباطن



 

134 

 

 الفهرس

ونبحث اآلن الشروط الواجب توافرها حتى يكون للمالك حا اإلخالء لسبب التأجير مـن البـاطن ، ثـم نبحـث 
 إجراءات هذا الطلب .

 شروط طلب اإلخالء -645

أوال ( أن يقــوم المســتأجر  : هنــاك شــرطان يتطلب مــا القــانون حتــى يجــوز للمالــك طلــب اإلخــالء ، همــا : ) 
 بتأجير المكان المؤجر من باطنه . ) ثانيا ( أن يكون التأجير من الباطن بغير إذن من المالك .

وهناك حالتان استثنائيتان : ) إحداهما ( يكتفي في ا بالشرط اهنول ، وهي إجارة الوقف . ) واهنخرى ( علـى 
الشرطان ، وهي حالة اإليجار من الباطن أو التنازل عن اإليجار  العكس من ذلك ال يجوز في ا اإلخالء ولو توافر

 عند بيع المصنع أو المتجر .

 فنبحث كل من الشرطين السالف ذكرهما ، ثم كال من الحالتين االستثنائيتين :

 التأجير من الباطن  -الشرط األول  -646

جر" . فيجـب إذن لجـواز طلـب اإلخـالء : يقول النص : "إذا كان المستأجر قد أجر مـن البـاطن المكـان المـؤ 
.  ( 9) ، وقـد سـبا تفصـيل مـا هـو اإليجـار مـن البـاطن ( 2) أن يكون قد صدر من المستأجر عقد إيجار من البـاطن

                                                                                                                                                                    

 (
2
سيرت القواعيد العامية وليو امتيد هيذا  ، 2551لسينة  259قيانون رقيم فإذا أبرم اإليجار من الباطن بالرغم من الشرط المانع قبل العمل بالمرسوم ب  ( 

وقضيت  ( 55ص  97م 2551ينياير سينة  29 - 15ص  91م 2555ديسيمبر سينة  19اسيتئناف مخيتلط ) اإليجار من الباطن إلى ما بعيد هيذا المرسيوم بقيانون 

بأن المؤجر الذي يبدأ بمطالبة المسيتأجر بزييادة فيي األجيرة  ، 2551لسنة  259 محكمة مصر المختلطة في إيجار من الباطن تم قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم

م 2559 2يونييه سينة 1مصير المختلطية ) بسبب قيامه بالتأجير من باطنه ال يقبل منه بعد ذلك طلب اإلخالء المبني على قيام المستأجر بهيذا التيأجير مين البياطن 

بالرغم نم النص في العقد عليى حظير التيأجير  ، سامح في تأجير المستأجر من باطنه جزءاً من العين المؤجرةوقضت أيضاً بأن المؤجر الذي ت ( . 211ص  91

يونييه سينة  12مصير المختلطية ) ال يقبل منه التمسك بشرط الحظر المذكور للمطالبة بيإخالء المسيتأجر الجدييد اليذي حيل محيل المسيتأجر األصيلي  ، من الباطن

 ( . 275ص  91م 2559

قيد حصيرا األسيباب التيي يمكين مين اجلهيا طليب إخيالء األمياكن  591و  929د قضت محكمة مصر الكليية الوطنيية بيان األميرين العسيكريين رقميي وق

باسيتعمال  وإذن فيال يصيح أن يكيون هيذا اإليجيار سيبباً لإلخيالء إال إذا اقتيرن ، وليس منها اإليجار من الباطن ولو كان مخالفًا لشرط صريح فيي العقيد ، المؤجرة

وال يمكين القيول بيأن اإليجيار  . 929للمكان المؤجر يتنافى مع شروط العقد المعقولة أو يضر بمصلحة المالك كنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من األمر رقم 

ألن االسيتعمال شييء ميادي  ، ضير بمصيلحة الماليكاستعمال للمكان يتنيافى ميع شيروط العقيد المعقولية أو ي ، مجرداً عن أي اعتبار آخر ، من الباطن هو في ذاته

مصر الكلية الوطنيية ) كما أن تغيير شخص الساكن ال يمكن أن يعد وحدة تغييراً في طريقة االنتفاع بالمكان  ، يحدث في العين المؤجرة وليس فعال قانونياً نظرياً 

مستحدثاً  2551يوليه سنة  5قد صدر في  2551لسنة  212وقضت أيضاً بأنه لما كان القانون رقم  ( . 19رقم  59المجموعة الرسمية  2559نوفمبر سنة  15

وطبقياً لقاعيدة عيدم رجعيية القيانون ال يسيري هيذا الحكيم  ، في مادته الثانية سبب اإلخالء للتأجير من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك في تياريخ التيأجير

وهيو القيانون الميدني القيديم اليذي كيان الفقيه  ، بل تبقيى هيذه الوقيائع محكومية بالقيانون السياري وقيت حصيولها ، ر من الباطن التي سبقتالجديد على وقائع التأجي

يفيت وقاعية فيإذا ميا ك . والقضاء في عهده يكتفيان بالموافقة الضمنية على التيأجير مين البياطن أخيذاً بمبيدأ عيدم التوسيع فيي تفسيير الشيرط الميانع مين هيذا التيأجير

فإن هذا التكييف ال يؤدي حتما إلى اإلخيالء طالميا أن الواقعية سيبقت قيانون إيجيار األمياكن واتصيلت بهيا موافقية ضيمنية مسيتمدة مين  ، النزاع بأنها إجارة باطنية

وقضت أيضاً بان التأجير مين  ( . 2591سنة  191قضية رقم  5دائرة  2591أبريل سنة  17مصر الكلية ) سكوت المؤجر الطويل وعدم اعتراضه سنين عدداً 

وبأنيه ال يقيدح فيي هيذا النظير تحيري عقيد  ، ال يصلح سبباً لطليب اإلخيالء وفقياً لهيذا المرسيوم بقيانون 2551لسنة  259الباطن الذي تم قبل المرسوم بقانون رقم 

أن حق األخير في البقاء بالعين يسيتمده مين ممارسية األول للتيأجير  إذ ، باسم المستأجر األصلي وحده دون ذكر للمستأجر من الباطن 2551إيجار جديد في سنة 

وال أثر للتعاقد الجديد على هذا الوضع الذي يظل كميا هيو إليى أن ينتهيي بغيل ييد المسيتأجر األصيلي  ، من الباطن في ظل قانون لم يكن يجعله من أسباب اإلخالء

فبرايير  29وانظر أيضاً في هذا المعنى مصير الكليية  ( . 2595سنة  5111قضية رقم  21دائرة  2599مار سنة  25مصر الكلية ) عن العين موضوع النزاع 

 21دائيرة  2599ميارس سينة  19 - 2595سينة  5599قضيية رقيم  21دائيرة  2599ميارس سينة  21 - 2591سينة  9911قضية رقيم  21دائرة  2595سنة 

)  2599سيينة  2192رقييم  21دائييرة  2599يوليييه سيينة  1 - 2595سيينة  5157ية رقييم قضيي 21دائييرة  2599أبريييل سيينة  9 - 2595سيينة  2191قضييية رقييم 

ذكيرت  -في قضاء اإليجارات المشيار إلييه  99إلى  57وأرقامها  -وانظر تعليق األستاذ عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات من أن األحكام الثالثة األخيرة 

والظياهر أن هيذه األحكيام قيد قصيدت أن المرسيوم بقيانون رقيم  - 551لسينة  259في عهد المرسوم بقانون رقيم  خطأ أن التأجير من الباطن لم يكن سبباً لإلخالء

 . لم يجعل اإليجار من الباطن سبباً لإلخالء إال إذا كان هناك شرط مانع 2551لسنة  259

 (
1
 . 2595سنة  259قضية رقم  21دائرة  599\27أبريل سنة  22 - 591ص  591رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  21مصر الكلية   ( 

 (
9
 . وما بعدها 599انظر آنفاً فقرة   ( 
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ولــم يــذكر المشــرع هنــا التنــازل عــن اإليجــار إلــى جانــب اإليجــار مــن البــاطن ، ومــن عادتــه أن يــذكر االثنــين معــًا ، 
ســالفة الـذكر بموجـب المرســوم  2الخـاص بإجـارة الوقــف إلـى الفقـرة ) ب ( م المـادة  حتـى إنـه عنـدما أضــاف الـنص

لم يغفل التنازل عن اإليجار وذكره إلى جانـب اإليجـار مـن البـاطن . و حمـل إغفـال  1119لسنة  614بقانون رقم 
أراد المشــرع  علــى أنــه غيــر مقصــود ، وقــد 1114لســنة  121التنــازل عــن اإليجــار فــي قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم 

بعبــارة "أجــر مــن البــاطن" أن تشــمل اإليجــار مــن البــاطن والتنــازل عــن اإليجــار معــًا . ولــو قيــل بغيــر ذلــك ، وبــأن 
اإليجار من الباطن وحـده هـو الممنـوع دون التنـازل عـن اإليجـار ، لسـ ل التحايـل علـى القـانون ، ولعمـد المسـتأجر 

الباطن ، فيصل بذلك إلى نفس النتيجة وهي استغالل حماية القانون إلى التنازل عن اإليجار بدال من اإليجار من 
إياه في اإليجار الصادر له من المالك ، وهـذا مـا أراد القـانون منعـه . هـذا إلـى أن المشـرع ذكـر بصـر ح الـنص أن 

منعــه  مــن التنــازل عــن اإليجــار وكــذلك العكــس" ) م  1081$"منــع المســتأجر مــن أن يــؤجر مــن البــاطن يقتضــي 
مــدني ( ، فــيمكن قيــاس المنــع التشــر عي علــى المنــع االتفــاقي ، و كــون المشــرع عنــدما منــع اإليجــار مــن  111/1

. و خلص  ( 1) الباطن ورتب عليه جواز اإلخالء  منع في الوقت ذاته التنازل عن اإليجار ورتب عليه نفس النتيجة
من ذلك أنه يستوي أن يصدر من المستأجر إيجار من الباطن أو تنازل عن اإليجار ، ففي الحالتين يتوافر الشرط 
اهنول من شرطي جواز طلب اإلخالء . و ستوي كذلك أن يكون اإليجار من البـاطن أو التنـازل عـن اإليجـار واقعـًا 

 . ( 2) على كل المكان المؤجر أو على بعضه

منا أنه ال يعتبر إيجارًا من الباطن وال تنازال عن اإليجار أن يدخل المستأجر معـه شـركاء فـي المتجـر وقد قد
يســكن العــين خادمــه أو أحــد مــن أتباعــه بــدال مــن أن  1086$، وال  ( 9) أو المصــنع الــذي أقامــه فــي العــين المــؤجرة

ــــــة وال أن يســــــ .  ( 1) كن معــــــه أقــــــارب أو أصــــــدقاءيســــــكن ا هــــــو ، وال أن يســــــتنزل ضــــــيوفًا لمــــــدة قصــــــيرة أو طو ل
                                                 

 (
2
رقيم  9التشيريع والقضياء  2592ينياير سينة  7اإلسيكندرية  الكليية  - 215ص  15انظر في هذا لمعنى سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة   ( 

سينة  5199دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512يونيه سنة  9 - 2599سنة  511قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة  11مصر الكلية  - 999ص  299

)  12وانظر عكس ذلك وأن النص مقصور على اإليجار من الباطن وحده دون التنازل عن اإليجار كامل محمد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن فقيرة  - 2519

وأن المشيرع عنيدما أراد تنياول الحقيين معياً فيي إجيارة الوقيف نيص عليى ذليك صيراحة  ، طبيعة كيل حيق وأثيره ويستند إلى الفارق القانوني بين الحقين من حيث

وإذا خشيي مين أن األفيراد ال يمييزون بيين العمليين فجعيل  ، فاقتصاره في إجارة غير الوقف على اإليجار من الباطن معناه أن ذلك ال يشيمل التنيازل عين اإليجيار

ً المنع من أحدهما منعاً من اآلخر فليس هذا شأن المشرع إذ هو يميز بداهة بين العلمين فإذا ذكر أحدهما دون اآلخر لم يجز القول إنه قص غيير أن  . د العلميين معيا

من اإليجار من البياطن فعنيد ذليك يتنياول الشيرط الميانع التنيازل عين اإليجيار أيضياً إعمياال لينص  األستاذ كامل محمد بدوي يميز بني ما إذا كان هناك شرط مانع

من قانون إيجار األماكن مقصوراً على  1من المادة  ( ب) وبين ما إذا سكت المتعاقدان عن المنع فعند ذلك يكون الحظر الوارد في الفقرة  ، مدني 955/2المادة 

 ( . اً لهذا النص االستثنائي في أضيق الحدودالتأجير من الباطن تفسير

 (
1
 ، وقد أراد المشرع في هذا النص أن يتدارك ما أغفله في النص الوارد في قانون إيجار األمياكن . وقد صرح بذلك النص الوارد في إجارة الوقف  ( 

 فتناول كما نرى اإليجار من الباطن والتنيازل عين اإليجيار ، ضه من الباطن""وفي إجارة الوقف إذا تنازل المستأجر من اإليجار أو أجر المكان كله أو بع : فقال

 215ص  15انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  . كما جعل للتصرف الذي يقع على بعض المكان حكم التصرف الذي يقع على كله ،

 . 2595سنة  529قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  22 - 2599سنة  9959رقم قضية  29دائرة  2599أكتوبر سنة  25مصر الكلية  - 219ص  -

 (
9
 5مصير الكليية ) وقد قضي بأن إشراك المستأجر شخصاً معه في المتجر أو المصنع الذي أقامه فيي العيين الميؤجرة ال يعتبير تيأجيراً مين البياطن   ( 

 29دائييرة  595ديسييمبر سيينة  19 - 591ص  591رقييم  91المحاميياة  2595أكتييوبر سيينة  21 - 2591سيينة  5992قضييية رقييم  29دائييرة  2599يونيييه سيينة 

قضيية رقيم  21دائرة  2599سبتمبر سنة  17 - 999ص  299رقم  9التشريع والقضاء  2592يناير سنة  7وقرب مصر الكلية  . 2595سنة  217قضية رقم 

 ( . 2599سنة  179

 (
5
قربيى فيي العيين الميؤجرة هيي بحسيب األصيل مين قبييل المسياكنة التيي ال تحقيق التيأجير مين البياطن بمعنياه وقد قضي بيأن إقامية اإلخيوة وذوي ال  ( 

المحامياة  2595أكتيوبر سينة  99مصير الكليية ) ولو اقترنت بفكرة التخصيص المكاني الذي ينبني عليه استقالل كل فرد أو عائلة بجزء معيين لسيكناه  ، القانوني

ومين الطبيعيي أن  ، فهؤالء هم أسرته التي هو عائلهيا وكبيرهيا ، وقضي أيضاً بأنه إذا ساكن المستأجر زوجته وابنه وبنته زوج بنته ( . 529ص  555رقم  91
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ال يعتبــر إيجــارا مــن البــاطن وال تنــازال عــن اإليجــار أن تنــزل شــركة عــن اإليجــار لشــركة تخلف ــا إذا  1084$كــذلك
ز ادة رأس المال أو إنقاصه أو مد أجـل  1088$كانت الشركة الثانية ليست إال استمرارًا للشركة اهنولى ، وال تمنع 

 . ( 1) دارت ا من أن تعتبر الشركة متسمرةلشركة أو تغيير مركز إ

كذلك ال يعـد إيجـارًا مـن البـاطن بـالمعنى المقصـود فـي الشـرط الـذي نحـن بصـدده أن يكـون المنـزل فـي ج ـة 
تعتبر مصيفًا أو مشتى و ؤجره المستأجر من باطنه مدة الصيف أو مدة الشتاء . ذلك أنه روعي في إيجار المنزل 

اعتبـار عنـد تقـدير اهنجـرة ، فاسـتغالل المسـتأجر للمنـزل علـى هـذا النحـو يعتبـر اسـتغالال هذه الميزة ، وكانت محل 
 2) %40مألوفًا يتوقعه المالك وقد تقاضى ثمنه في اهنجرة اهنصلية أوال ثم في العالوة التي يسمح ب ا القانون وهي 

مســوغًا لإلخــالء ، حتــى لــو كــان . ولكــن إذا أجــر المســتأجر العــين مــن البــاطن ال لمــدة فصــل معــين ، كــان هــذا  (
                                                                                                                                                                    

بر سينة أكتيو 27مصر الكليية ) يكون عقد اإليجار قد حرر بسمه إذ من غير المعقول أن المستأجر في عقد اإليجار يذكر أسماء أفراد أسرته أجمعين وقت التعاقد 

 ، ولو كان هذا الضيف يدفع نصيبه في تكياليف المعيشية ، وقضي أيضاً بأن قبول المستأجر ضيفاً ينزل عنده ( . 2599سنة  5195قضية رقم  21دائرة  2599

لسينة  212في فقه القانون رقم  وقضي بأن قوام التأجير من الباطن ( . 51ص  95م 2551ديسمبر سنة  21مصر الكلية المختلطة ) ال يعتبر إيجاراً من الباطن 

فيإذا انعيدم  ، ال يثبت في حق المستأجر األصلي إال إذا كان هناك اتفاق بينه وبين آخر يخيول لهيذا حيق االنتفياع بيالعين الميؤجرة كلهيا ا بعضيها لقياء جعيل 2551

وعليى ذليك ال  . نتفاع أو قام في أميره شيك انتفيى التيأجير مين البياطنالدليل على وجود هذا االتفاق في العالقة بين المستأجر األصلي وبين من يشترك معه في اال

بيل يعتبير  ، أو أصدقائه في العين المؤجرة في حكم التأجير من الباطن الذي يجيز إخالءها ( شقيقته وزوجها) يكون إيواء المستأجر بعض أفراد أسرته أو أقاربه 

سينة  559دائرة أولى إيجارات قضيية رقيم  2512مايو سنة  12مصر الكلية ) ي في األجرة أو لم يسهموا سواء أسهموا مع المستأجر األصل ، من قبيل المساكنة

 ، أجروقضي بأنه ال يدخل في نطاق التأجير من الباطن من استأجر مسكناً ليقيم فيه هو وإخوته أو مين هيم تحيت رعايتيه وليو صيدر العقيد باسيم المسيت ( . 2512

شاركة السكنية المشروعة وأن اإلجارة مقصودة منيذ البدايية لصيالح الجمييع وقيد نياب مين تحيرر العقيد باسيمه عين إخوتيه وذوييه نيابية ألن ذلك يعتبر من قبيل الم

وإن قييل  ، وال يمكن القول بأن مغادرة من حرر العقيد باسيمه الشيقة تسيتتبع مغيادرة مشياركيه فيي السيكن . فعلية لها سند صحيح مما جرى به العرف االجتماعي

العقيد حيرر  بغير ذلك فالعدل يأبى أن يحرر العقد باسم شخص لصالحه وآخرين ويتعلق مصير من لم يحرر العقيد باسيمهم بمصيير مين حيرر العقيد باسيمه ميا دام

 ( . 2512سنة  1122دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512سبتمبر سنة  27مصر الكية ) لصالح الجميع منذ البداية 

قضيية رقيم  21دائيرة  2599مارس سينة  11 - 2591سنة  5729قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  11مصر الكلية  : نىوانظر في نفس المع

قضية  29دائرة  2599يونيه  سنة  5 - ( يقيم مع المستأجر ابن زوجته)  2591سنة  1721قضية رقم  29دائرة  2599مارس سنة  15 - 2591سنة  9991

 - 2591سينة  5111قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  1 - 2591سينة  1992قضية رقيم  29دائرة  2599ونيه سنة ي 29 - 2591سنة  5992رقم 

المحمياة  2595أكتيوبر سينة  21 - 2599سينة  9979قضية رقيم  29دائرة  2595مايو سنة  9 - 2599سنة  591قضية رقم  21دائرة  2595يناير سنة  29

 - 2595سينة  217قضيية رقيم  29دائيرة  2595ديسيمبر سينة  19 - 2595سينة  991قضية رقيم  29دائرة  2595سنة ديسمبر  7 - 591ص  591رقم  91

يقيم معه شيقيقه ثيم انتقيل أحيد األخيوين إليى مسيكن آخير ألن اإلجيارة تعتبير معقيودة لهميا مين بيادئ )  2979ص  919رقم  91المحاماة  2599فبراير سنة  21

أبرييل سينة  22 - 2595سينة  1521قضيية رقيم  21دائيرة  2599مارس سينة  11=  2595سنة  5192قضية رقم  21ائرة د 2599مارس سنة  1 - ( األمر

تيرك المسيتأجر العيين البين أختيه فقاليت المحكمية )  2595سنة  15قضية رقم  5دائرة  2591مارس سنة  29 - 2595سنة  529قضية رقم  21دائرة  2599

 - 2591سينة  191قضيية رقيم  5دائيرة  2591أبرييل سينة  17 - 2599سينة  9921قضية رقيم  2591مارس سنة  92 - ( طنإن هذا ال يعتبر تأجيرا من البا

وانظر عكس ذلك وأن ترك المستأجر األصلي العين وتخليه عنها لمين كيان يقيميون معيه يعتبير  - 2591سنة  2199قضية رقم  29دائرة  2597يناير سنة  19

 2595سينة  5915قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  1 - 2599سنة  511قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة  11لكلية مصر ا : إيجارا من الباطن

وانظر تعليقاً في معنى أنه ال يكون هناك إيجار من الباطن في هيذه الحالية ألن المقصيود بعبيارة  - 2591سنة  597قضية رقم  5دائرة  2597مارس سنة  29 -

والظياهر أن هنياك محيال للتميييز بيين ميا إذا كيان  - 11ص  - 12لباطن هيو أن ييؤجر لالسيتغالل كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن ص التأجير من ا

وبيين ميا إذا كيان  ، نمن الباطأقارب المستأجر قد ساكنوه منذ بداية اإليجار فيكون قد تعاقد نيابة عنهم فيجوز له التخلي لهم عن العين المؤجرة وال يعتبر إيجاراً  

 ين بعده إيجاراً من البياطنالمستأجر قد آوى أقاربه بعد اإليجار فيبقون في العين ما بقي هو وإن خرج خرجوا معه ألنه لم يتعاقد نيابة عنهم ويعتبر بقاؤهم في الع

ا اليذي حصيل هيو أنيه آوى معيه واليده اليذي طعين فيي السين وإنمي ، وقد قضي في هذا المعنى في دعيوى دفيع المسيتأجر فيهيا بأنيه ليم يحصيل تيأجير مين البياطن .

فأحيليت القضيية إليى التحقييق وثبيت منيه أن المسيتأجر ال يقييم  . كما أن عالقته بالعين لم تنقطع فال ييزال يشيغلها ميع واليده ، واحتاج إلى رعايته وذلك دون مقابل

فيإن ذليك يعتبير منيه نيزوال  ، ؤجرة إلى والديه اللذين لمي يكونيا يقيميان معيه عنيد بيدء اإليجياروقضت المحكمة بأنه إذا ترك المستأجر األصلي العين الم ، بالعين

وثبت من المعاينية أن المسيتأجر تيرك العيين لميؤجرة وأقيام  ، ولما كان الثابت أن والد المستأجر لم يكن مقيماً معه عند بدء اإليجار وإنما آواه أخيراً  . عن اإلجارة

وقد أمهلت المحكمية المسيتأجر  : 2519سنة  2915دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512مايو سنة  19مصر الكلية ) ين الحكم باإلخالء فيتع ، في مسكن آخر

 ( . /مدني951شهرين لتنفيذ الحكم باإلخالء عمال بالمادة 

 (
2
 . 591انظر في كل ذلك آنفاً فقرة   ( 

 (
1
وتقول هذه )  91ص  97م 2551فبراير سنة  12- 95ص  97م 2551فبراير سنة  1 - 95ص  97م 2551يناير سنة  9اإلسكندرية المختلطة ( 

 - ( وإن القول بغير هذا الرأي يشمل حركة االصيطياف بمدينية اإلسيكندرية ، األحكام الثالثة إن منقوال المستأجر األصلي هي العنصر األساسي في تقدير األجرة

وانظير انتقيادا لهيذه األحكيام فيي عصيام  . 11رقيم  59المجموعية الرسيمية  2559سيبتمبر سينة  21وانظر أيضاً في معنى القضاء المختلط اإلسيكندرية الوطنيية 

 . 51  - 95الدين حواس في قضاء اإليجارات ص 
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المستأجر قد فرش العين و زودها بأدوات ذات قيمة ، وال يقبل منه القول بأنه يستغل اهنثاث أو اهندوات أكثـر ممـا 
 1) يستغل العين نفس ا ما دام المستأجر من الباطن ال يستطيع االنتفاع باهنثاث أو اهندوات إال مع االنتفـاع بـالعين

) . 

يجار من الباطن ، فإن الـذي يطلـب اإلخـالء هـو المالـك ال المسـتأجر ، والـنص صـر ح فـي هـذا وإذا وقع اإل
المعنــى إذ يقــول : "إذا كــان المســتأجر قــد أجــر مــن البــاطن المكــان المــؤجر بغيــر إذن كتــابي صــر ح مــن المالــك" . 

يـر هـو المسـتغل . ومـن ثـم ال وهذا بدي ي هنن االستغالل واقع على المالك ال على المستأجر اهنصلي ، وهذا اهنخ
. كذلك ال يجوز له ، إذا حصل على إذن  ( 2) يجوز للمستأجر اهنصلي أن يطلب هو إخالء المستأجر من الباطن

بـدوره إلـى مسـتأجر ثـان  مـن البـاطن  1081$كتابي من المالك وأجر من البـاطن ، ثـم أجـر المسـتأجر مـن البـاطن 
 ( 9) إلخالء من المستأجر من الباطن اهنول ا المستأجر من الباطن الثـانيدون إذن كتابي من المالك ، أن يطلب ا

. 

 بغير إذن من المالك -الشرط الثاني  -647

: و شــترط فــي اإليجــار مــن البــاطن أو التنــازل عــن اإليجــار مــن البــاطن أو التنــازل عــن اإليجــار أن يكــون  
"بغير إذن كتابي صر ح من المالك في تار خ التأجير ، وال يعمـل بالتصـر ح العـام فـي العقـد اهنصـلي بالتـأجير مـن 

نص أنــه يجــب التفر ــا بــين فرضــين : ) " . و خلــص مــن هــذا الــ1119البــاطن إال إذا كــان الحقــًا آلخــر ديســمبر 
أي  1119ديســمبر ســنة  91الفــرض اهنول ( أن يكــون عقــد اإليجــار اهنصــلي قــد تــم فــي تــار خ غيــر متــأخر عــن 

. وفـــي هـــذا الفـــرض ال يجـــوز للمســـتأجر أن يـــؤجر مـــن البـــاطن أو أن يتنـــازل عـــن  1111ســـابا علـــى أول ينـــاير 
، سـواء كـن عقـد اإليجـار اهنصـلي يتضـمن  ( 1) التـأجير أو التنـازل اإليجار إال بإذن كتابي صر ح من المالـك وقـت

شرطًا مانعًا من اإليجار من الباطن أو من التنازل عن اإليجار ، أو كان هذا العقد مسكوتًا فيه عن ذلك ، أو كـن 
ة إذنــا يتضــمن ترخيصــًا صــر حًا فــي اإليجــار مــن البــاطن وفــي التنــازل عــن اإليجــار . فالشــرط المــانع يقتضــي بداهــ

كتابيًا صـر حًا بنسـخة . وسـكوت عقـد اإليجـار اهنصـلي ، بـل تضـمنه ترخيصـًا عامـا فـي اإليجـار مـن البـاطن وفـي 
التنازل عن اإليجار ، وإن كان هذا أو ذاك كافيًا لتخو ل المستأجر الحا في اإليجار من الباطن وفي التنـازل عـن 

لـم يكتــف بـذلك بـل اقتضـى الحصـول علـى إذن كتـابي صــر ح اإليجـار بحسـب القواعـد العامـة ، إال أن المشـرع هنـا 
                                                 

 (
2
 . 2591سنة  9911قضية رقم  29دائرة  2591بر سنة نوفم 11مصر الكلية  - 15ص  97م 2551مارس سنة  21اإلسكندرية المختلطة   ( 

 (
1
 . 219ص  95م 2551يناير سنة  19اإلسكندرية المختلطة   ( 

 (
9
ن وقد قضي بأنه ال يجوز للمستأجر األصلي الذي أجر من باطنه بناء على إذن كتابي من المالك أن يطلب مين الماليك إخيالء المسيتأجر مين البياط  ( 

أبرييل سينة  19 - 2591سينة  1991رقيم  29دائيرة  2595فبرايير سينة  11مصير الكليية ) أجير من باطنه دون إذن كتابي صريح من المالك إذا ما قام هذا بالت

وانظير سيليمان ميرقس  - 2599سنة  175قضية رقم  21دائرة  2595وانظر أيضاً مصر الكلية أول مارس سنة  ( . 2597سنة  9191رقم  29دائرة  2595

  . 519ص  - 511ص  999محمد كامل مرسي فقرة  - 271ص  - 272ص  11ماكن فقرة في إيجار األ

 (
5
سييبتمبر سيينة  15 - 2917ص  551رقييم  17المحاميياة  2557أكتييوبر سيينة  21مصيير الكلييية الوطنيية ) وال يكفيي اإلذن وقييت اإليجييار األصييلي   ( 

كاميل  - 511ص  999محميد كاميل مرسيي فقيرة  - 217ص  19األمياكن فقيرة سليمان ميرقس فيي إيجيار  - 2591سنة  5997قضية رقم  29دائرة  25999

 . 995ص  927محمد لبيب شنب فقرة  - 92ص  11محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة 
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التنازل عن اإليجار . وتقول لجنة العـدل بمجلـس الشـيوخ ،  1010$خاص من المال وقت التأجير من الباطن أو 
، في تقر رها الثاني في تعليل ذلك ما يأتي : "وال عبرة بما يكون قد نص عليـه فـي العقـد اهنصـلي مـن  ( 1) كنا رأينا

والتـي كانـت تتجـدد  1110ل المستأجر حا التأجير من الباطن ، هنن أغلب العقود القديمة السابقة على سنة تخو 
من نفسـ ا بـدون إرادة المالـك كـان منصوصـًا في ـا علـى تخو ـل المسـتأجر حـا التـأجير مـن البـاطن ، ومـا كـان فـي 

ن اهنصـل أو مـن البـاطن" . ) والفـرض ذلك ضـرر مـن المالـك هنن المحـالت كانـت تـؤجر بقيمت ـا الحقيقيـة سـواء مـ
، أي منـذ أول ينـاير  1119ديسمبر سـنة  91الثاني ( أن يكون عقد اإليجار اهنصلي قد تم في تار خ متأخر عن 

. وفي هذا الفرض ال يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو أن يتنازل عن اإليجار إال بإذن كتابي  1111سنة 
مــن البــاطن أو التنــازل عــن اإليجــار ، ســواء كــان عقــد اإليجــار اهنصــلي يتضــمن  صــر ح مــن المالــك وقــت التــأجير

شرطًا مانعًا من اإليجار من الباطن أو من التنازل عن اإليجار ، أو كان هـذا العقـد سـكوتا فيـه عـن ذلـك . أمـا إذا 
التـرخيص العـام وقـت  كان العقد يتمن ترخيصًا عامًا فـي اإليجـار مـن البـاطن وفـي التنـازل عـن اإليجـار ، فـإن هـذا

.  ونـرى  ( 2) اإليجار اهنصـلي يغنـي عـن اإلذن الكتـابي الخـاص وقـت التـأجير مـن البـاطن أو التنـازل عـن اإليجـار
من ذلك أن المشرع في الفرض الثاني أو جب اإلذن الكتـابي الخـاص حتـى لـو سـكت اإليجـار اهنصـلي ، وقـد كـان 

والتنــازل عــن اإليجــار بحســب القواعــد العامــة ، وفــي هــذا يتفــا  هــذا الســكوت يخــول المســتأجر اإليجــار مــن البــاطن
الفـرض الثـاني يختلـف عـن الفـرض اهنول فيمـا إذا كـان اإليجـار  1011$الفرض الثاني مع الفـرض اهنول . ولكـن 

اهنصــلي تضــمن ترخيصــًا عامــًان ف ــذا التــرخيص العــام يغنــي عــن اإلذن الكتــابي الخــاص فــي الفــرض الثــاني ، وال 
في الفـرض اهنول . والسـبب فـي ذلـك أن اإليجـار اهنصـلي فـي الفـرض الثـاني قـد أبـرم فـي تـار خ متـأخر  يغني عنه

، أي في وقت اشتدت فيه أزمة المساكن ، فإن رخص المالك صراحة للمستأجر فـي  1119ديسمبر سنة  91عن 
 و في القليل أن يسكت .اإليجار من الباطن فقد قبل ذلك وهو على بينة من أمره ، وكان يستطيع أال يقبل أ

و خلص مما قدمناه أن المستأجر اهنصلي ، حتى ال يدع للمالك سبيال إلى طلـب اإلخـالء ، يجـب عليـه أن 
يحصل منه على إذن كتابي خاص وقـت التـأجير مـن البـاطن إذا كـان عقـد اإليجـار اهنصـلي مبرمـًا قبـل أول ينـاير 

مـا لـم يكـن اإليجـار اهنصـلي  ( 9) ب الحصول على اإلذن الكتابي، فإذا كان مبرمًا منذ هذا التار خ وج 1111سنة 
                                                 

 (
2
 . 155انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
ليم يجيز  ، وراً على إيجار جزء من العيين مين البياطنفإذا كان الترخيص العام مقص . ويجب أن يقع اإليجار من الباطن في حدود الترخيص العام  ( 

انظر عكس ذلك وأنه إذا رخص المالك في تأجير جزء من العين مين البياطن  - 279ص  19سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) للمستأجر إيجار كل العين 

وتكيون مخالفية المسيتأجر لشيروط  ، ن كلهيا يكيون هيذا قيد تيم بتيرخيص مين الماليكفإذا آجر المستأجر العي ، يكون قد وافق على مبدأ  التأجير من الباطن في ذاته

 2599سينة  2959قضية رقيم  5دائرة  2595فبراير سنة  11مصر الكلية  : الترخيص سبباً في مسئوليته وفقاً للقواعد العامة ال وفقاً ألحكام التشريع االستثنائي

فإن ذلك ال يخول المستأجر أن يؤجر العين غيير مفروشية  ، %19ر العين مفروشة في مقابل العالوة القانونية وهي وإذا كان الترخيص العام وارداً على إيجا ( .

 21دائيرة  2599أكتيوبر سينة  9مصير الكليية ) وذلك ما لم يقر المؤجر بعد ذليك إيجيار العيين مين البياطن غيير مفروشية  ، فال يحصل المؤجر على هذه العالوة

 . 2591 سنة 9229قضية رقم 

 (
9
بل يجب أن يكون ذليك بيإذن كتيابي صيريح مين  ، وقد قضي بأن قبول المالك تنازل المستأجر للغير عن عقد اإليجار ال يستفاد من قرائن األحوال  ( 

ازل إلييه وإقامتيه بيالعين بيدليل ولذلك ال يجوز للمسيتأجر االحتجياج بيأن الماليك قيد ارتضيى وجيود المتني ، فقرة ب من القانون 1المالك على ما نصت عليه المادة 

أكتوبر سينة  25وانظر مصر الكلية  ( . 2595سنة  5117رقم  91دائرة  2519مارس سنة  21مصر الكلية ) سكوته على ذلك أو قبوله إيصال التلفون باسمه 

 ( . فغلب الترخيص المكتوب ، ترخيص مكتوب يتعارض مع شرط مانع مطبوع)  2591سنة  519قضية رقم  29دائرة  2599
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. ، بـل هـي مطلوبـة لإلثبـات ،  ( 2) . والكتابة في اإلذن الخاص ليست ركنا شكليًا فيه ( 1) قد تضمن ترخيصًا عاماً 
المــؤجر بتســلمه  إثباتــا كتابيــًا كافيــًا اإليصــال الصــادر مــن 1012$. وال يعتبــر  ( 9) فيقــوم مقام ــا اإلقــرار أو اليمــين

، أمـا إذا قبـل المـؤجر قـبض اهنجـرة مـن المسـتأجر م  ( 1) اهنجرة من المستأجر اهنصلي ومن المسـتأجر مـن البـاطن
. وال يغنـي علــم المـؤجر باإليجـار مـن البــاطن  ( 1) البـاطن دون تحفـظ فإنـه يكــون بـذلك قـد أقـر اإليجــار مـن البـاطن

 . ( 6) وسكوته عن ذلك عن اإلذن الكتابي الخاص

وقــد قــدمنا أن هــذا اإلذن الكتــابي الخــاص ، وكــذلك التــرخيص العــام الــوارد فــي عقــد إيجــار أصــلي مبــرم بعــد 
) ، مما يجوز تقو مه وتضاف قيمته إلى  أجرة اهنساس عنـد تقـدير الحـد اهنقصـى لألجـرة 1119آخر ديسمبر سنة 

4 ) . 

يتضـــمن اإليجـــار اهنصــلي المبـــرم بعـــد آخـــر فــإذا لـــم يحصـــل المســتأجر علـــى اإلذن الكتـــابي الخـــاص ، ولــم 
 على النحو الذي سنراه فيما يلي : ( 8) على ترخيص عام ، جاز للمالك أن يطلب اإلخالء 1119ديسمبر سنة 

 إجارة الوقف  -الحالة االستثنائية األولى 

قـانون إيجـار أضـاف إلـى الفقـرة ب مـن المـادة الثانيـة مـن  1119لسـنة  614: رأينا أن المرسوم بقانون رقم 
النص اآلتي : "وفي إيجار الوقف إذا تنازل المستأجر عن اإليجار أو أجر المكان  1114لسنة  121اهنماكن رقم 

كـان لنـاظر الوقـف أن يطلـب اإلخـالء أو أن يتمسـك  -ولـو كـان مأذونـا لـه فـي ذلـك   -كله ا وبعضه مـن البـاطن 
ة مباشـرة بينـه وبـين المتنـازل إليـه أو المسـتأجر مـن البـاطن مـن بالعقد الجديد ، فإذا اختار التمسـك بـه قامـت العالقـ

 تار خ نشوء هذا العقد ، وتسري أحكام هذه الفقرة على كافة العقود القائمة" .
                                                 

 (
2
فليس للمستأجر من الباطن أن يؤجر بدوره مين باطنيه إال بيإذن مين الماليك أيضياً ال مين  ، فإذا أعطي المالك إذناً للمستأجر في اإليجار من الباطن  ( 

 ( . 19كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة ) المستأجر األصلي 

 (
1
 ( . ويبدو أنه يجعل الكتابة شرطاً شكلياً في اإلذن ال يصح بغيرها)  11بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة قارن كامل محمد   ( 

 (
9
 - ( أقر المالك في صحيفة دعواه أنه إذن في اإليجار مين البياطن)  2591سنة  9117قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  25مصر الكلية   ( 

فبرايير سينة  11مصر الكليية ) ولكن ال تقبل البينة وال القرائن  - ( 995ص  927محمد لبيب شنب فقرة  - 279ص  19سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 929م رقي 29دائيرة  2599ديسيمبر سينة  21 - 2591سينة  5997قضيية رقيم  29دائيرة  2599سيبتمبر سينة  15 - 929ص  115رقم  99المحاماة  2599

وقد استدلت المحكمة على اإلذن في اإليجار مين البياطن )  2595سنة  5599رقم  21دائرة  2599مارس سنة  21انظر عكس ذلك مصر الكلية  - 2599سنة 

 ( . 99ص  - 55ص  انظر تعلين األستاذ عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات -بقرينة زيادة في األجرة معاصرة إلقامة المستأجر من الباطن في العين 

 (
5
 . 2591سنة  9121قضية رقم  5دائرة  2591فبراير سنة  21مصر الكلية   ( 

 (
9
يونييه سينة  1وقد قضي بأن مطالبة المؤجر بزييادة األجيرة بسيبب اإليجيار مين البياطن يسيقط حقيه فيي طليب اإلخيالء بعيد ذليك "مصير المختلطية   ( 

 ( . 275ص  91م 2559يونيه سنة  12وانظر أيضاً مصر المختلطة  ( . 211ص  91م 2559

 (
1
 . 2599سنة  929قضية رقم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  21مصر الكلية    ( 

 (
1
 . 979انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
7
ال  ، فقيد يقيع أن ييؤجر الماليك العيين . ؤجرإذا كان متواطئا مع المي ، حتى لو آجر المستأجر العين من الباطن دون إذن ، وال يجاب طلب اإلخالء  ( 

ويييؤجر هييذا الشيخص العييين ميين البيياطن  ، بيل لشييخص يتواطييأ معيه ، للمسيتأجر مباشييرة فيكييون لهيذا األخييير أن يبقييى فيي العييين بحكييم االمتيداد القييانوني لإليجييار

دعيوى اإلخيالء عليى المسيتأجر األصيلي اليذي تواطيأ معيه محتجياً علييه إذا هيو رفيع  ، للمستأجر الحقيقي فيستطيع المالك متى شاء إخراج هيذا المسيتأجر األخيير

وقد قضي بأنه إذا أقامت المدعية دعواهيا طالبية فيهيا إخيالء الميدعي علييهم مين العيين الميؤجرة ألن الميدعي علييه األول قيد  قيام باسيتئجار  . باإليجار من الباطن

واتضيح للمحكمية أن الميدعي علييه األول وهيو زوج المدعيية قيد تواطيأ  ، ن ترخيص كتابي من المدعييةالمنزل منها وآجره من باطنه إلى باقي المدعي عليهم دو

فيإن دعيوى اإلخيالء تكيون مبنيية عليى  ، وال سيما أنه يعمل كاتباً لمحام وال يعقل أن يستأجر منزال بأكمليه السيتعماله الشخصيي ، معها نكاية بباقي المدعي عليهم

 ( . 2599سنة  171رقم  21دائرة  2599سبتمبر سنة  12مصر الكلية ) لرفض أساس غير سليم وخليقة با
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و تبين من هذا النص أنه إذا كان المكان المؤجر عينـا موقوفـة فقـد ألغـي المشـرع بالنسـبة إليـه الشـرط الثـاني 
يكفي إذن أن يؤجر المستأجر اهنصلي المكان الموقف من الباطن كله أو بعضه أو واقتصر على الشرط اهنول . ف

يتنـازل عــن اإليجــار حتــى يكـون لنــاظر الوقــف طلــب اإلخـالء أو الحلــول ، ولــو كــان المسـتأجر اهنصــلي قــد حصــل 
سـمبر على إذن كتابي خاص من نفس ناظر الوقف أو من ناظر سابا ، أو كان اإليجـار اهنصـلي الحقـًا آلخـر دي

وتضمن ترخيصًا عاما . فيستطيع ناظر الوقف إذن أال  يعتد بإذن صـادر مـن نـاظر سـابا ، أو حتـى  1119سنة 
بــاإلذن الصــادر منــه هــو ، و ســري هــذا الحكــم بــأثر رجعــي علــى عقــود اإليجــار مــن البــاطن أو عقــود التنــازل التــي 

نــت المــذكرة اإليضــاحية ل ــذا المرســوم بقــانون . وقــد بي 1119لســنة  614أبرمــت قبــل العمــل بالمرســوم بقــانون رقــم 
اهنسباب التـي دعـت المشـرع إلـى سـن هـذه اهنحكـام الشـديدة والـى جعل ـا تسـري بـأثر رجعـي ، وأوردت أمثلـة عمليـة 
صارخة لتبـرر هـذا المسـلك االسـتثنائي ، فقالـت : "كـان بعـض القـائمين علـى أمـر اهنوقـاف فـي وزارة اهنوقـاف وفـي 

كــانوا يتخــذون مــن اهنوقــاف وعلــى حســاب ا وســائل دعايــة للــنفس أو  -تــي خضــعت لنظرهــا غيرهــا مــن الج ــات ال
مجاملة للصداقة أو إرضاء للحزبية ، فلم يكونوا ينظرون إلى اهنعيـان الموقوفـة التـي هـي أمانـة فـي أيـدي م نظـرت م 

ذين كـانوا يسـتأجرون هـذه إلى ممتلكات م الخاصة . وهو أمر نشـأ عنـه هبـوط القـيم اإليجار ـة مـع وجـود الوسـطاء الـ
اهنعيان ، ثم يستغلون ا استغالال فاحشًا في بعض اهنحيان . فمن أمثلة ذلك أن يستأجر رجل ملئ مكانا في شـارع 
رئيس من شوارع القاهرة بسـتة عشـر جني ـًا شـ ر ًا ثـم يـؤجره مـن باطنـه بسـتين جني ـا شـ ر ًا ، وهـذا الشـخص نفسـه 

خــر بأحــد عشــر جني ــا شــ ر ًا ثــم يــؤجره مــن البــاطن بخمســة وعشــر ن جني ــا يســتأجر مكانــا آخــر فــي شــارع رئــيس آ
ش ر ًا . ومثل آخر يستأجر رجل قطعة أرض فضاء باثني عشـر جني ـا شـ ر ًا ، و جـري في ـا إصـالحات طفيفـة ، 

ن ال بـد ثم يؤجرها بعد ذلك من باطنه بمائيتي جنيه ش ر ًا ، إلى غير ذلك من اهنمثلة الكثيرة الصارخة . ول ـذا كـا
من العمل على تدارك هذه اهنخطار بإصدار تشر ع يجيز فسخ عقود اإليجار الصادرة من اهنوقاف والتي وقـع ف ـا 
تنازل أو إيجار من الباطن منعًا الستغالل المـواطنين مـن الوسـطاء الـذين مكنـت م مـن التـأثير علـى بعـض القـائمين 

اعوا بــذلك أن يحصــلوا علــى مبــالغ طائلــة بغيــر ج ــد بــأمر اهنوقــاف صــداقات شخصــية أو صــالت حزبيــة ، فاســتط
مبــذول . ل ــذا رؤى وضــع مشــروع القــانون المرافــا . . . وحتــى يكــون ل ــذا التشــر ع اهنثــر المرجــو ، فقــد نــص فيــه 
على سر انه على العقود القائمة . و الحظ أن هذا التشـيع ال يتنـاول عقـود اإليجـار التـي تـتم بـين اهنفـراد ، والسـبب 

أن العنايـة بشـؤون اهنوقـاف لـم تكـن تبلـغ مـدى عنايـة اهنفـراد بـأموال م الخاصـة . كمـا لـوحظ فـي الـنص أن في ذلك 
يكون مرنا فال يوجب فسخ كل عقد حصل فيه تنازل أو تأجير من الباطن ليبيح فسخ بعض العقود التي يبدو في ـا 

ن كتابيــًا هنن الــذين يقومــون علــى إدارة هــذه االســتغالل بشــعًا فاحشــًا ، كمــا لــوحظ فيــه عــدم االعتبــار بــاإلذن ولــو كــا
 اهنوقاف كانوا يتأثرون في إعطائ م هذا اإلذن بمعان  هي أبعد شيء عن الصالح العام" .

و ستوي أن تكون العين الموقوفة تحت نظارة وزارة اهنوقاف أو تحت نظارة غيرها ، وتنطبا اهنحكام السالفة 
إلغــاء الوقــف اهنهلــي . أمــا غيــر الوقــف فــال يخضــع ل ــذه اهنحكــام ، الــذكر بوجــه خــاص علــى الوقــف الخيــري بعــد 
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والسـبب فـي ذلـك كمـا تقـول المـذكرة  -أي اإليجار من الباطن وبغير إذن المالـك  -و جب فيه توافر الشرطين معًا 
 اإليضاحية : "أن العناية بشؤون اهنوقاف لم تكن تبلغ مدى عناية اهنفراد بأموال م الخاصة" .

المستأجر لمكان موقوف العين كل ا أو بعض ا من الباطن ، أو تنازل عن اإليجـار كلـه أو بعضـه فإذا أجر 
، كان لناظر الوقف ، حتى  لو كان هو ا ناظر سابا أعطي إذنًا في ذلك للمستأجر ، أن يتخذ أحد مواقـف ثالثـة 

لبــاطن ، وذلــك إذا رأى نــاظر : ) أ ( إمــا أن يســتبقي الوضــع كمــا هــو فيبقــى المســتأجر اهنصــلي والمســتأجر مــن ا
الوقــف أنــه لــم يلحـــا الوقــف مــن هــذه الصـــفقة خســارة محسوســة . ) ب ( وإمــا أن يطلـــب مــن المســتأجر اهنصـــلي 
اإلخالء فينت ي كل من اإليجار اهنصلي واإليجار من الباطن ، وذلك إذا رأى نـاظر الوقـف أنـه خيـر للوقـف إن ـاء 

حتــى مــن اهنجــرة التــي تقاضــاها المســتأجر اهنصــلي مــن المســتأجر مــن اإليجــار وإعــادة تــأجير العــين بــأجرة أعلــى 
الباطن ، أو إذا كان المستأجر اهنصلي قد احتاط لنفسـه فأخـذ مـن المسـتأجر مـن البـاطن مقـدمًا مـا كـان يبغيـه مـن 
كســب وكتــب فــي عقــد اإليجــار مــن البــاطن أجــرة غيــر عاليــة وفــي هــذه الحالــة يرجــع المســتأجر مــن البــاطن علــى 

أجر اهنصلي بما دفعه . ) جـ ( وإما أن يتمسك باإليجار من الباطن أو بالتنـازل ، فتقـوم العالقـة مباشـرة بينـه المست
وبين المستأجر من الباطن أو المتنازل له علـى أسـاس عقـد اإليجـار مـن البـاطن ا عقـد التنـازل ، وذلـك إذا رأى أن 

 لغ كبير يكسبه للوقف بفضل هذه العالقة المباشرة .اهنجرة في اإليجار من الباطن أو المقابل في التنازل مب

 بيع المصنع أو المتجر : -الحالة االستثنائية الثانية  -649

مــدني تــنص علــى مــا يــأتي : "ومــع ذلــك إذا كــان اهنمــر خاصــًا بإيجــار عقــار  111/2وقــد رأينــا أن المــادة  
لمصـنع أو المتجـر ، جـاز للمحكمـة بـالرغم أنشئ به مصنع أو متجر ، واقتضت الضرورة أن يبيـع المسـتأجر هـذا ا

من وجود الشرط المانع أن تقضي بإبقاء اإليجار إذا قدم المشتري ضـمانًا كافيـًا ولـم يلحـا المـؤجر مـن ذلـك ضـرر 
و شـمل المصــنع والمتجــر ( ،  fonds de commerceمحقـا" . فــإذا اسـتأجر شــخص مكانــًا أقـام فيــه متجــرًا ) 

ة قامـت ، فتنـازل عـن اإليجـار لمشـتري المتجـر أو أجـر لـه مـن البـاطن بـالرغم مـن واضطر إلى بيع المتجر لضرور 
وجــود شــرط مــانع ، جــاز للمحكمــة أن تقضــي بإبقــاء اإليجــار إذا قــدم المســتأجر للمــؤجر ضــمانًا كافيــًا ولــم يلحــا 

 . ( 1) المؤجر من ذلك ضرر محقا . وقد  تقدم تفصيل كل ذلك

دم ، أنه ال بد من إذن كتابي خاص من المؤجر عند التنازل أو اإليجار ولكن رأينا من ج ة أخرى ، فيما تق
من الباطن ، حتى لو لم يكن إيجـار المكـان الـذي أقـيم فيـه المتجـر قـد ورد فيـه شـرط مـانع ، بـل حتـى لـو كـان هـذا 

 1016$. ف ــل هــذا الحكــم  1119اإليجــار قــد تضــمن ترخيصــًا عامــًا مــا لــم يكــن مبرمــًا بعــد آخــر ديســمبر ســنة 
االستثنائي قد نسخ أحكام القانون العـام ، وأصـبح المسـتأجر للمكـان الـذي أقـيم فيـه المتجـر ال يسـتطيع التنـازل عـن 
اإليجار أو اإليجار من الباطن إال بعد الحصول على إذن المؤجر ، وذلك سواء ورد في اإليجار شرط مـانع أو لـم 

                                                 

 (
2
 . 591انظر آنفاً فقرة   ( 
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ال تجيــب محكمــة 1119يجـار الحقــًا آلخــر ديسـمبر ســنة يـرد ، أو إال بعــد الحصــول علـى تــرخيص عــام إذا كــان اإل
الــنقض بــأن التشــر ع االســتثنائي لــم ينســخ أحكــام القـــانون العــام ، وبأنــه ال يــزال المســتأجر المكــان الــذي أقــيم فيـــه 

أن يتنازل عن اإليجار أو يؤجر من الباطن ، حتى لـو وجـد شـرط مـانع ، متـى  -إذا رأت المحكمة ذلك  -المتجر 
روط الواجبــة ، وذلــك دون حاجــة للحصــول علــى إذن كتــابي خــاص مــن المــؤجر وقــت التنــازل أو وقــت تــوافرت الشــ

اإليجــار مــن البــاطن . وال يجــوز للمــؤجر فــي هــذه الحالــة أن يطلــب إخــالء المكــان ، بحجــة أن المســتأجر قــد تنــازل 
تثنائي . وتقول محكمة النقض ، عن اإليجار أو أجر من الباطن دون إذن كتابي ، استنادًا إلى أحكام التشر ع االس

فـــي تعليـــل ذلـــك ، إن أحكـــام هـــذا القـــانون االســـتثنائي ال تفيـــد صـــراحة أو ضـــمنا إلغـــاء الرخصـــة المخولـــة للمحكمـــة 
بموجـب التقنــين المـدني ، والتــي تجيـز ل ــا بالشـروط الواجبــة قانونـًا إبقــاء اإليجـار لمشــتري المتجـر رغــم وجـود شــرط 

لســنة  121لتــأجير مــن البــاطن أو التنــازل عــن اإليجــار . ذلــك هنن القــانون رقــم صــر ح فــي عقــد اإليجــار يحــرم ا
هو تشر ع استثنائي ، فال يجوز التوسـع فـي تفسـير نصوصـه لتعطيـل الرخصـة التـي خول ـا التقنـين المـدني  1114

اإلبقـاء للمحكمة خروجًا على اتفاق المتعاقـدين الصـر ح ، العتبـارات تتصـل بمصـلحة عامـة هـي رغبـة المشـرع فـي 
 .  ( 1) على الرواج المالي والتجاري في البالد

، لـم يكـن للمـؤجر  ( 2) و خلص من ذلك أنه إذا أقام المسـتأجر متجـرًا فـي المكـان المـؤجر واضـطر إلـى بيعـه
طلــب اإلخــالء تطبيقــًا هنحكــام التشــر ع االســتثنائي ، حتــى لــو تــوافر الشــرطان اللــذان يتطلب مــا هــذا التشــر ع فتنــازل 

 . ( 1) دون إذن من المالك( 9) تأجر عن اإليجار لمشتري المتجر أو أجر له من الباطنالمس
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للمتنازل إليه بما في ذلك عقيد اإليجيار ويصيبح مسيتأجراً  وقد قضت محكمة النقض بأن بيع الجدك الصادر من المستأجر من شأنه أن ينقل حقوقه  ( 
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 ( . 559ص  217رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  25نقض مدني ) المؤجرة 

 (
5
فيجيوز للمسيتأجر  أن يتنيازل عين إيجيار  ، كيان حكيم هيذا اإليجيار هيو حكيم بييع المتجير ، وقد قضي بأنه إذا اضطر المستأجر إلى إيجار المتجير  ( 

حائيك اسيتأجر دكانياً  : 2599سينة  559قضيية رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سينة  9مصير الكليية ) المكان أو أن يؤجره من الباطن بدون إذن كتابي من الماليك 

ولما مات اضطرت زوجته إلى إيجار محل الحياكة إلى أحد العمال الذين كان زوجها يستخدمهم وآجيرت ليه المكيان مين البياطن دون إذن كتيابي  ، وأعده للحياكة

ويجيب قصيره عليى  ، ال يجيوز التوسيع فيي تفسييره ميدني نيص اسيتثنائي 955/1وتذهب إلى أن نيص الميادة  ، ولكن أكثر األحكام على عكس ذلك ( . من المالك

وهذه الحكمة منعدمية إذا ظيل  ، باعتبار أن المستأجر األصلي في حالة البيع مضطر إلى قطع صلته بالمتجر فينبغي تيسير البيع له ، حالة بيع المتجر دون إيجاره

 29دائيرة  2599ديسمبر سينة  21مصر الكلية  - 252ص  - 259ص  17كن فقرة سليمان مرقس في إيجار األما) المستأجر محتفظاً بالمتجر واكتفى بتأجيره 

 1 - 2595سينة  1157قضيية رقيم  21دائيرة  2599ينياير سينة  19 - 2599سينة  9599قضيية رقيم  2599ديسمبر سينة  21 - 2599سنة  519قضية رقم 

وقيد قضيي أخييراً بيأن الميادة  ( . 2591سينة  291قضيية رقيم  21دائيرة  2591ديسيمبر سينة  21 - 2599سينة  1929قضية رقم  5دائرة  2591فبراير سنة 

وألن الشييارع رمييي إلييى مجييرد تسييهيل البيييع االضييطراري للجييدك  ، ألن نصييها اسييتثنائي ال يجييوز التوسييع فيييه ، مييدني ال تنسييحب إلييى حاليية إيجييار الجييدك 955
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 ب . إجراءات طلب اإلخالء : - 651

فـإذا تــوافر الشــرطان اللــذان تقــدم ذكرهمــا ، وأجــر المسـتأجر العــين مــن البــاطن أو تنــازل عــن اإليجــار بــدون  
إذن من المالك ، جاز ل ذا اهنخير أن يطلب فسخ اإليجار وإخالء المكان المؤجر ، ولو قبل انقضاء مـدة اإليجـار 

 ن أو التنازل عن اإليجار .اهنصلية ، فينت ي اإليجار اهنصلي و نت ي معه اإليجار م الباط

وال داعي هنا ، في اإلجراءات التي يتخذها المالك في طلب اإلخالء ، هنن يمر بالمراحل الثالث التي رأيناه 
يمر ب ا في طلب اإلخالء لعـدم الوفـاء بـاهنجرة . ففـي هـذا الطلـب اهنخيـر يجـب علـى المـؤجر أن يكلـف المسـتأجر 

دون أن يوفي المستأجر باهنجرة ، وبعد ذك يرفع المؤجر دعوى اإلخالء .  بالوفاء ، وأن يمضي خمسة عشر يوماً 
أما هنا ، فقد وقعت المخالفة بمجرد أن يؤجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن إيجـاره دون إذن 

ا إال أن يرفـع المالـك من المالك ، وال سبيل إلى تدارك ا ال بالتنبيه على المسـتأجر وال يمضـي مـدة معينـة . فلـم يبـ
 . ( 1) دعوى اإلخالء في أي وقت يشاء بعد وقوع المخالفة ، ولو أثناء سر ان المدة اهنصلية لإليجار

. وترفـع علـى المسـتأجر  ( 2) وقد قـدمنا أن الـدعوى ترفـع مـن المالـك ، و جـوز رفع ـا مـن المسـتأجر اهنصـلي
و فسـخ اإليجـار اهنصـلي ولـيس اإليجـار مـن البـاطن ، اهنصلي ال على المسـتأجر مـن البـاطن ، الن موضـوع ا هـ
. و جــوز مــع ذلــك للمالــك أن يــدخل المســتأجر مــن  ( 9) وإنمــا ينت ــي اإليجــار مــن البــاطن بانت ــاء اإليجــار اهنصــلي

الباطن في الـدعوى ، وإن كـان ذلـك غيـر ضـروري هنن الحكـم الصـادر ضـد المسـتأجر اهنصـلي يجـوز تنفيـذه علـى 
 . ( 1) ولو لم يختصم في الدعوى  المستأجر م الباطن

وترفــــع الــــدعوى وفقــــًا لإلجــــراءات الخاصــــة التــــي رســــم ا التشــــر ع االســــتثنائي ، والــــى المحكمــــة الكليــــة ذات 
 االختصاص طبقًا هنحكام هذا التشر ع ، و كون الحكم غير قابل للطعن فيه بأي وجه .

بــإخالء المكــان وليســت ل ــا أيــة ســلطة وإذا رفعــت الــدعوى تحــتم علــى المحكمــة أن تقضــي بفســخ اإليجــار و 
تقدير ة في ذلك ، وتنحصر سلطت ا في التثبت من أن المسـتأجر قـد أجـر مـن البـاطن أو تنـازل عـن اإليجـار بغيـر 
إذن المالك . وال يستطيع المستأجر أن يتفادى الحكم باإلخالء إذا هو بادر إلى فسخ اإليجار من الباطن ا التنـازل 

كمـا  -هو أثبت أن هذا اإليجار أو التنازل لم يعد بـأي ضـرر علـى المالـك ، فـالحكم بالفسـخ  عن اإليجار ، أو إذا
"مطلا تقع نتيجته بقيام سببه ، فليس يجدي في  - 1116لسنة  110تقول المذكرة اإليضاحية للرسوم بقانون رقم 

                                                                                                                                                                    
وهذه الحكمة منعدمة في حالية المسيتأجر اليذي يظيل   ، مؤسسة التي أنشأها بالعين المؤجرةباعتبار أن المستأجر األصلي في هذه الحالة مضطر إلى قطع صلته بال

 ( . 2519سنة  1195دائرة أولى إيجارات رقم  2512فبراير سنة  11مصر الكلية ) محتفظاً  بالجدك الذي أنشأه ويكتفي فقط بتأجيره للغير 

 (
2
 . 2599سنة  5195قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  27 - 997ص  117قم ر 99المحاماة  2599فبراير سنة  25مصر الكلية   ( 

 (
1
 . 2599سنة  5195قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  27مصر الكية  - 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 2591سنة  592قضية رقم  25دائرة  2591مصر الكلية أول ديسمبر سنة   ( 

 (
5
وال يليزم لسيريان الحكيم الصيادر بفسيخ اإليجيار  ، وقد قضت محكمة النقض بأن عقد اإليجار من الباطن ينتهي حتما بانتهاء عقد اإليجيار األصيلي ( 

ى الفسيخ أو بعيد وال يهم أن يكون عقد المستأجر من الباطن ثابت التاريخ قبيل رفيع دعيو ، األصلي في حق المستأجر من الباطن أن تقام الدعوى على هذا األخير

وال يشترط كذلك أن ينبيه علييه بياإلخالء لكيي يسيري علييه  ، كما ال يهم أن يكون المستأجر من الباطن عالما بسبب الفسخ وقت استئجاره أو غير عالم به ، رفعها

 ( . 2525ص  117رقم  99المحاماة  2591فبراير سنة 17نقض مدني ) إذ هو ال يعتبر في هذه الحالة في حكم الغير  ، حكم فسخ عقد اإليجار األصلي
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و أنـــه يعتبـــر متعســـفًا فـــي تفاديـــه أو عـــدم تطبيقـــه االدعـــاء بـــأن المـــؤجر لـــم يصـــبه ضـــرر مـــن اإليجـــار م البـــاطن أ
. وقــد قــدمنا مثــل ذلــك فــي طلــب اإلخــالء بســبب عــدم وفــاء  ( 1) اســتعمال حقــه حــين يطلــب اإلخــالء ل ــذا الســبب"

 . ( 2) المستأجر باهنجرة

وكمــا فــي طلــب اإلخــالء بســبب عــدم وفــاء المســتأجر بــاهنجرة أيضــًا ، يجــوز للقاضــي أن ينظــر المســتأجر 
إلى أجل معقول لتنفيذ حكم اإلخـالء ، إذا اسـتدعت الحالـة ذلـك ولـم يلحـا المـؤجر  اهنصلي والمستأجر من الباطن

 . ( 9) مدني 916/2من هذا التأجيل ضرر جسيم ، عمال بأحكام المادة 

 أو تضر بمصلحة المالك استعمال المكان المؤجر بطريقة تنافي شروط اإليجار المعقول - 3

 النص القانوني -651

علـى مـا يـأتي : "ال يجـوز  1114لسـنة  121قـرة جــ ( مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم ) ف 2: تنص المادة  
للمؤجر أن يطلب إخالء المكان المؤجر ، ولو عند انت اء المدة المتفا علي ا في العقـد ، إال هنحـد اهنسـباب اآلتيـة 

في شـروط اإليجـار المعقولــة :  . . . ) جــ ( إذا اسـتعمل المســتأجر المكـان المـؤجر أو ســمح باسـتعماله بطر قـة تنــا
 أو تضر بمصلحة المالك" .

و تنــاول هــذا الــنص التــزامين مــن التزامــات المســتأجر ، همــا التــزام باســتعمال العــين فيمــا أعــدت لــه والتزامــه 
بالمحافظــة علي ــا وببــذل العنايــة الواجبــة فــي اســتعمال ا .  فجعــل ســببا إلخــالء العــين ، ولــو أثنــاء ســر ان اإليجــار 

، استعمال المكان المؤجر بطر قة تنافي شروط اإليجار المعقولة ، وسببًا آخر استعماله بطر قة تضر  ( 1) اهنصلية
بمصلحة المالك . ف ذا سببان نتكلم في كل من ما ، ثم نبحث إجراءات طلب اإلخالء الذي يترتب علـى أي من مـا 

. 

 اإليجار المعقولة استعمال المكان بطريقة تنافي شروط  -السبب األول  -652

وهـــو  - 1116لســـنة  110: عنـــدما ناقشـــت الجمعيـــة العامـــة لمجـــس الدولـــة مشـــروع المرســـوم بقـــانون رقـــم 
رأى احد اهنعضاء أن يستبدل بكلمة "أو"  - 1114لسنة  121المصدر الذي اشتا منه قانون إيجار اهنماكن رقم 

اسـتند فـي ذلـك إلـى أن المقصـود هنـا لـيس المغـايرة التي تسبا عبارة "تضر بمصلحة المالـك" كلمـة واو العطـف ، و 
بــين العبــارتين اللتــين تتوســط ما كلمــة "أو" إذ ال شــك فــي أن مــا يضــر بمصــلحة المالــك داخــل فعمــوم عبــارة "تنــافي 

                                                 

 (
2
أبرييل سيينة  11 - ( ووجيوب التسيليم أثير حتمييي للحكيم بياإلخالء)  2591سيينة  9175قضيية رقيم  5دائيرة  2591ديسيمبر سيينة  1مصير الكليية   ( 

ال يتحيتم الحكيم بالفسيخ بيل تكيون وانظير عكيس ذليك وأنيه  - 279ص  11سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  - 2591سنة  1111قضية  5دائرة  2597

وقد قضي بأنه ال يجاب طلب تمكين المستأجر من العودة إلى العيين التيي أجبير عليى إخالئهيا إال  - 997ص  911للمحكمة سلطة تقديرية محمد لبيب شنب فقرة 

فيإن دعيوى  -كالتيأجير البياطني  -ط اإلخالء سبباً آخر غيير هيذين فإذا كان منا ، إذا كان اإلخالء في األصل بسبب الضرورة الملجئة أو بسبب الهدم وإعادة البناء

 ( . 2979ص  911رقم  91المحاماة  2595ديسمبر سنة  27مصر الكلية ) التمكين تكون على غير أساس من القانون 

 (
1
 . 159انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 159انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
 . 997ص  117رقم  99اة المحام 2599مصر الكلية فبراير سنة   ( 
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شروط عقـد اإليجـار المعقولـة" ، وإنمـا المقصـود هـو التخصـيص بعـد التعمـيم ، فاسـتعمال كلمـة واو العطـف أدق . 
ر : "أرى اســتبقاء كلمــة "أو" ، فــإن ثمــة صــورا يتحقــا في ــا الضــرر دون أن تكــون منطو ــة علــى فأجابــه عضــو آخــ

مخالفة لشروط اإليجار" . وقد وافقت الجمعية العامة لمجلس الدولة علـى هـذا النظـر . و خلـص مـن ذلـك أنـه كـان 
بًا مســتقال عــن اســتعمال مقصــودًا أن  يجعــل اســتعمال المكــان المــؤجر بطر ــة تنــافي شــروط اإليجــار المعقولــة ســب

 . ( 1) المكان بطر قة تضر بمصلحة المالك

وشروط اإليجار المعقولة تفترض أن هناك شروطًا متفقًا علي ا بين المـؤجر والمسـتأجر ، وخـالف المسـتأجر 
المعقــول مــن هــذه الشــروط . أمــا مخالفــة المســتأجر اللتزامــه مــن اســتعمال العــين فيمــا أعــدت لــه إذا لــم تكــن هنــاك 

روط اتفاقية في هذا الصدد ، ومخالفته اللتزامه مـن المحافظـة علـى العـين وبـذل العنايـة الواجبـة فـي اسـتعمال ا ، ش
فال شـأن لنـا ب ـذا هنـا ، وهـو يـدخل فـي السـبب الثـاني المتعلـا باسـتعمال المكـان بطر قـة تضـر بمصـلحة المالـك . 

 تعلقة باستعمال المكان المؤجر.فتقتصر إذن ، في السبب اهنول ، على الشروط االنفاقية الم

وتقضــي القواعــد العامــة فــي هــذا الصــدد بأنــه إذا كــان اســتعمال العــين مينــا فــي العقــد ، وجــب التــزام مــا اتفــا 
عليه المتعاقدان . فال يجـوز للمسـتأجر ، إذا كـان عقـد اإليجـار قـد بـين فـي أي شـيء تسـتعمل العـين المـؤجرة ، أن 

ا اشترط العقد أن العين تستعمل كمق ـى أو كمشـرب لـم يجـز اسـتعمال ا كمسـرح يستعمل العين في شيء آخر . فإذ
وإذا اشترط نـوع التجـارة لـم  1102$غنائي أو كمطعم ، وإذا اشترط استعمال ا للسكنى لم يجز استعمال ا للتجارة ، 

للمسـتأجر أن يخـالف . على أن هذه اهنحكام تخفف من حدت ا فـي القواعـد العامـة أن  ( 2) تجز مباشرة تجارة غيرها
هذه الشروط االتفاقية إذا لم يكـن فـي مخالفت ـا ضـرر يلحـا المـؤجر . فـإذا حـول المسـتأجر المكـان مـن مق ـى إلـى 
مطعــم ، أو مــن التجــارة المشــروطة إلــى تجــارة أخــرى ، جــاز ذلــك مــا دام هــذا التحــول ال يــنجم عنــه ضــرر بــالعين 

لتشر ع االستثنائي ، في مقابل المزايا التي منح ا المستأجر والتي . و بدو أن ا ( 9) المؤجرة ا ضرر يصيب المؤجر
ســبقت اإلشــارة إلي ــا فــي كثيــر مــن المناســبات ، أراد أن يتشــدد فــي بعــض التزاماتــه ، وقــد رأينــاه يتشــدد فــي التزامــه 

                                                 

 (
2
فيكيون  ، وانظير عكيس ذليك وأن المشيرع قصيد اجتمياع الشيرطين - 17نظر في هذا المعنى كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن فقيرة   ( 

ال بحييرف اسيتعمال المكيان المييؤجر بطريقية تنييافي الشيروط المعقولية وتضيير بمصيلحة المالييك فيي وقيت معيياً بيالرغم ميين أن الينص ورد فييه العطييف بكلمية "أو" 

 . 121محمد لبيب شنب فقرة  - 929ص  199منصور مصطفى منصور فقرة  - 257ص  12"الواو" سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

وأراد أال يكيون اإلخيالء إال إذا اسيتعمل المكيان الميؤجر بطريقية تنيافي شيروط اإليجيار المعقولية وتضير  ، صح أن المشرع قصد اجتماع الشرطين ولو

 ً ليك ال يكيون ولوجب القول بأن استعمال المكان المؤجر بطريقة تضير بمصيلحة الما ، لوجب استبعاد السبب الثاني كسبب لإلخالء ، بمصلحة المالك في وقت معا

أن "ثمية صيوراً يتحقيق فيهيا الضيرر  ، كما قييل فيي الجمعيية العامية لمجليس الدولية ، وظاهر . سبباً لإلخالء إذا لم تكن هناك شروط اتفاقية تحظر هذا االستعمال

ال يمكين أن يكيون قيد  ، ليى سيبيل الحصيروهو في صدد تعداد أسباب اإلخيالء ع ، وال شك في أن المشرع . دون أن تكون منطوية على مخالفة لشروط اإليجار"

وجد أن النص ضيق ال يتسع للحاالت التي ال توجد فيهيا شيروط اتفاقيية  ، فهو عند ما ذكر استعمال المكان بطريقة تنافي شروط اإليجار المعقولة . قصد إلى ذلك

 . حاطة بهذه الحاالتفأضاف عبارة "أو تضر بمصلحة المالك" لإل ، ومع ذلك يسيء المستأجر استعمال المكان

 (
1
ثم جعل من إحدى غرفها مصنعاً لعمل الكسكسيي وأنشيأ فيهيا فرنياً  ، وفي قضية استأجر المدعي عليه العين لسكنه الخاص - 915انظر آنفاً فقرة   ( 

فقضيت المحكمية  ، ي يسيتعملها فيي توزييع الكسكسييوأزال الباب العام للمنزل حتى يتسع المدخل إلدخيال العربية التي ، وموقداً كبيراً الستعمالها في هذه الصناعة

وفي قضية أخرى أدار المسيتأجر العيين كمقهيى بليدي رقيم وجيود شيرط فيي  - ( 2597سنة  9192رقم  91دائرة  2519يناير سنة  11مصر الكلية ) باإلخالء 

ألن في وجود المقهيى بالعميارة إقالقياً لراحية السيكان ومضيايقة لهيم  ، فقضت المحكمة بان في هذا التصرف إضراراً بالمدعين ، العقد يحرم عليه إدارتها كمقهى

 ( . 2519سنة  259دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512يناير سنة  99مصر الكلية ) في الدخول والخروج 

 (
9
 . 915انظر آنفاً فقرة   ( 
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مخالفـة الشــروط  بالوفـاء بـالجرة وفــي التزامـه بعــدم اإليجـار مــن البـاطن ، وهــا نحـن نـراه يتشــدد هنـا فــي التزامـه بعــدم
االتفاقية المتعلقة باستعمال المكان المؤجر . فيجب على المسـتأجر مراعـاة هـذه الشـروط االتفاقيـة بدقـة تامـة ، وإذا 

، ودون حاجـــة هنن يثبـــت  ( 1) خالف ـــا جـــاز للمـــؤجر إخـــالء العـــين دون أن تكـــون للمحكمـــة فـــي هـــذا ســـلطة تقدير ـــة
ذه الشـروط . فالمتعاقـدان قـد اتفقـا علـى شـروط معينـة فـي خصـوص المـؤجر أن هنـاك ضـررًا أصـابه مـن مخالفـة هـ

اســـتعمال المكـــان المـــؤجر ، واالتفــــاق قـــانوني المتعاقـــدين ، ومــــن ثـــم ال يجـــوز للقاضـــي عنــــدما تثبـــت لـــه مخالفــــة 
المستأجر ل ذه الشروط أن يبحث هل نجم عن ذلك ضـرر للمـؤجر أو لـم يـنجم ، بـل يكفـي أن يكـون المسـتأجر قـد 

. فــال يجــوز إذن أن يخــالف  ( 2) تفــا عليــه مــع المــؤجر ليكــون ذلــك ســببًا للحكــم بــإخالء المكــان المــؤجرخــالف مــا ا
المستأجر االتفـاق ،  و حـول المكـان مـن مق ـى إلـى مطعـم ، أو مـن التجـارة المشـروطة إلـى تجـارة أخـرى ، أو مـن 

مـا بـإخالء المكـان المـؤجر . ولمـا كـان . فإذا فعل ، حكم القاضي حت ( 9) سكن إلى تجارة ، أو من تجارة إلى سكن
ذلـــك ال يخلـــو مـــن قســـوة علـــى المســـتأجر ، فقـــد أراد المشـــرع أن يخفـــف مـــن حـــدة هـــذه القســـوة ، فتطلـــب أن تكـــون 

.  ( 1) . فإذا كانـت الشـروط غيـر معقولـة ( 1) الشروط التي إذا خالف ا المستأجر حكم عليه باإلخالء شروطًا معقولة

                                                 

 (
2
 . 259ص  99م 2559يونيه سنة  21 - 221ص  99م 2559مارس سنة  19استئناف مختلط   ( 

 (
1
فهيذه األحكيام إنميا تعيرض لتعسيف الميؤجر فيي  ، وإذا كانت هناك احكم تذهب إليى اشيتراط حصيول ضيرر للميؤجر حتيى يمكين الحكيم بياإلخالء  ( 

فقيد ال  ، والتعسيف شييء وعيدم وقعيد ضيرر للميؤجر شييء آخير ، التمسك بحرفية الشرط الوارد بعقد اإليجار دون أن تكون له مصلحة محققة مشروعة في ذلك

أو إذا  ، وإنما يعتبر المؤجر متعسفاً في طلب اإلخيالء إذا ليم يقصيد بيه سيوى اإلضيرار بالمسيتأجر . يقع ضرر للمؤجر ومع ذلك ال يكن متعسفاً في استعمال حقه

أو إذا كانيت المصيالح  ، جر مين ضيرر بسيببهاكانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها من وراء اإلخالء قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة ميع ميا يصييب المسيتأ

وليييس فييي هييذه الصييورة الييثالث صييور الييثالث صييورة مييا إذا كييان المييؤجر ل يصييبه ضييرر ميين مخالفيية  ( . مييدني 9م ) التييي يرمييي إلييى تحققهييا غييير مشييروعة 

المشرع لم ينص صراحة على شرط الضرر عند مخالفة  وعلى هذا النحو يمكن تبرير ما قضت به محكمة مصر الكية من أنه وإن كان . المستأجر لشروط العقد

إال أن ذلك ال يمنع القضاء من بحث ما إذا كانيت للميؤجر مصيلحة محققية ومشيروعة مين التمسيك بحرفيية الشيرط اليوارد  ، المستأجر ألحد شرائط العقد المعقولة

, وأكثير األحكيام ( 195ص  191رقيم  11المحامياة  2559أكتيوبر سينة  22يية مصير الكليية الوطن) أخذاً بنظرية االعتسياف فيي اسيتعمال الحيق  ، بعقد اإليجار

بل فيي إسياءته السيتعمال المكيان الميؤجر حييث  ، ال في مخالفة المستأجر للشروط االتفاقية ، األخرى التي يشار إليها لتأييد الرأي المخالف إنما هي أحكام وردت

 . وسنشير إلى هذه األحكام عند الكالم في السبب الثاني المتعلق باستعمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك ، يجب دون شك أن يقع ضرر للمالك

 - 2592سينة  5919قضيية رقيم  2599أبرييل سينة  21مصير الكليية  : وعلى أن هذا ال ينفي أن أحكاماً صدرت في معنى اليرأي المخيالف نيذكر منهيا

دائيرة  2595فبرايير سينة  7 - 2591سينة  5921قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  7 - 2599سنة  755ة رقم قضي 29دائرة  2599يونيه سنة  27

وفيي هيذه القضيية ليم يحكيم بياإلخالء ألن المخالفية ليم يينجم )  2595سنة  177قضية رقم  29دائرة  2595أبريل سنة  29 - 2595سنة  1515قضية رقم  21

 5 - 2595سينة  1112قضيية رقيم  21دائيرة    2599أبرييل سينة  22 - ( أحدثت ضرراً ليعن مجياورة مملوكية للميؤجر نفسيهعنها ضرر للعين المؤجرة وإن 

 . 2591سنة  9529قضية رقم  5دائرة  2597مايو سنة  9 - 2591سنة  9159قضية رقم  29دائرة  2591أبريل سنة  22 - 2599يونيه سنة 

 (
9
 2595ينياير سينة  99مصير الكليية ) ليم يجيز تحويليه إليى مقهيى  ، محل ألبان أو محيال لكيي المالبيس أو كبوفييه فإذا أوجر مكان بقصد استعماله  ( 

سينة  9529قضية رقيم  5دائرة  2597مايو سنة  9 - 2595سنة  5191قضية رقم  21دائرة  2599فبراير سنة  11 - 2591سنة  9221قضية رقم  5دائرة 

 ( . 97ص  12م 2555فبراير سنة  11استئناف مختلط ) لم يجز تحويله إلى محل ليع الخردوات  ، المشروبات الروحيةوإذا أوجر مكان لتقديم  ( . 2591

 1551قضيية رقيم  5دائيرة  2599أكتيوبر سينة  7مصير الكليية ) وقضي بأن تأجير مكان إلى جمعية خيرية ال يمنع من استعمالها إياه ناديياً ألعضيائها 

وبيأن وجيود  ( ، 2599سينة  9951قضيية رقيم  21دائيرة  2599ينياير سينة  9مصير الكليية ) وال يمنع من إلقاء ميواعظ عليى األطفيال فيي فنائيه  ، 2599سنة 

 21دائيرة  2599ميارس سينة  25مصير الكليية ) بعض آالت وأدوات صغيرة مما تستلزمه حرفة المستأجر في المكان المعد لسيكناه ال يعيد تغيييراً فيي اسيتعماله 

) وبأن وجود ماكينة خياطة تحيك بها المستأجرة مالبس األطفال لمحالت عمر أفنيدي ال يعيد كيذلك تغيييراً فيي اسيتعمال دار السيكنى  ( ، 2595سنة  1517رقم 

  ( . 2591سنة  1171قضية رقم  21دائرة  2599ماس سنة  1مصر الكلية 

 (
5
والشيرط اليذي ينطيوي عليى  . ر باشيتراط أن تكيون الشيروط االتفاقيية شيروطاً معقوليةوقد اسيتعاض المشيرع عين اشيتراط وقيوع الضيرر للميؤج  ( 

 ، ونرى من ذلك أنه ال يجوز للمؤجر مين جهية أن يتمسيك بشيرط تعسيفي . وتمسك المؤجر به يعتبر تمسكاً بشرط غير معقول ، تعسف يعتبر شرطاً غير معقول

 . وال يجوز له من جهة أخرى أن يتعسف في استعمال شرط غير تعسفي

 9529قضيية رقيم  5دائيرة  2597ميايو سينة  9مصير الكليية ) والقاضي هو الذي يقدر ما إذا كانت شروط اإليجار شروطاً تعسفية أو شروطاً معقولية 

الشيرط اليذي يحيرم عليى المسيتأجر أن يتجير فيي نيوع معيين مين السيلع يقيوم  ، خيالءتجيز مخالفته طليب اإل ، وقد قضي بأنه يعتبر شرطاً معقوال ( . 2591سنة 

وبأن مجرد وضع المسيتأجر أشيياء يتجير فيهيا أو أدوات يعميل  ( ، 159ص  515رقم  15المحاماة  2555نوفمبر سنة  99مصر الكلية ) المؤجر باالتجار فيه 

 2599ميارس سينة  1 - 2599سينة  5155قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  29مصير الكليية ) بها بمسكنه ال يعتبر منافياً لشيروط اإليجيار المعقولية 

ولكين شيرط منيع المسيتأجر مين اسيتعمال نيوع معيين مين  ( . 2595سينة  1517قضيية رقيم  21دائيرة  2599مارس سنة  25 - 2599سنة  1171قضية رقم 
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ى المستأجر أال يز د من يسكن معه من أوالده على عدد معين ، أو أال يز د خدمـه علـى كما لو اشترط المؤجر عل
عدد معين ، أو أال يقيم كالبـا لحراسـة الـدار وهـي فـي مكـان قصـي بمعـزل عـن العمـران ، أو أن يبقـي النوافـذ التـي 

وط غيــر المعقولــة ، وال تطـل علــى حديقــة أو دار للمـؤجر مغلقــة دائمــًا ، فالمســتأجر فـي حــل مــن محالفــة هـذه الشــر 
 يترتب على مخالفت ا أن يحكم عليه باإلخالء .

يؤ د ما نذهب إليه في هذا الشأن المناقشات التي دارت في مجلس الشـيوخ فـي خصـوص الـنص الـذي نحـن 
بصدده . فإنه يتبين من هذه المناقشات أن بعض اهنعضاء حاولوا حذف كلمة ) المعقولـة ( بحجـة أن هـذه الكلمـة 

تجعــل للشــروط المتفــا علي ــا بــين المتعاقــدين قيمــة ، والقاعــدة القانونيــة تقــول إن االتفــاق قــانون المتعاقــدين" .  " ال
فأصـر المجلـس علـى اســتبقاء الكلمـة حتـى يســتبعد غيـر المعقـول مــن الشـروط ، وسـيتبقى فــي الوقـت ذاتـه المعقــول 

 . ( 2) جممن ا بصرف النظر عما إذا كان ينجم عن مخالفت ا ضرر أو ال ين

 استعمال المكان بطريقة تضر بمصلحة المالك :  -السبب الثاني  -653

وهــذا اســبب متصــل بــأكثر التزامــات المســتأجر المتعلقــة باســتعمال العــين وبالمحافظــة علي ــا ، أمــا مــا يتعلــا 
 بااللتزام بعدم مخالفة الشروط االتفاقية ف و خاص بالسبب اهنول الذي تقدم بيانه .

، بحســـب القواعـــد العامـــة ، ملتزمـــة باســـتعمال العـــين بحســـب مـــا أعـــدت لـــه ، والظـــروف وقـــرائن والمســـتأجر 
. وهــو ملتــزم بعــد تــرك العــين دون اســتعمال ، إذا كــان مــن وراء  ( 9) اهنحــوال هــي التــي تــدل علــى كيفيــة االســتعمال

رًا بـدون إذن المـؤجر ، إال إذا . وهو ملتزم بـاال يحـدث بـالعين المـؤجرة تغييـ ( 1) عدم االستعمال ضرر يلحا بالعين
                                                                                                                                                                    

سينة  2511قضيية رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سينة  22مصير الكليية ) توجب مخالفتيه الحكيم بياإلخالء الوقود بالمخبز يعتبر شرطاً تعسفياً غير معقول وال تسي

2591 . ) 

 (
2
 . ويغلب أن تكون شروطاً مطبوعة تنطوي على التعسف  ( 

 (
1
 : من المناقشات في هذا الصدد ، 2551أبريل سنة  11بجلسة  ، وننقل هنا ما دار في مجلس الشيوخ  ( 

وإنني أرى أن كلمة "المعقولة" هنا ال تجعل للشروط المتفيق  . عبارة "بطريقة تنافي شروط اإليجار المعقولة" ( ج) ذكر تحت حرف  : "أحد األعضاء

فلو وضعت كلمية "المعقولية" فإننيا نهيدم  ، لنفرض أن الطرفين اتفقا على مر ما . والقاعدة القانونية تقول إن االتفاق قانون المتعاقدين . عليها بين المتعاقدين قيمة

فلميياذا يتييدخل القضيياء فييي هييذه االتفاقييات المعقوليية أو غييير  ، إذا اتفقييت مييع زيييد ميين النيياس علييى شيييء . ونتخطييى القاعييدة القانونييية المعروفيية ، جميييع االتفاقييات

 . المعقولة؟ ولذلك فإني أرى حذف هذه الكلمة"

فيإذا كيان الماليك يتمسيك عليى  ، فيجب أن نتيرك لقضياء تقيدير أسيباب الخصيومة بيين الطيرفين ، ترم ال محل لهاإن مالحظة حرة الشيخ المح : "المقرر

وعلى ذليك يجيب أن يتيرك  . فال يصح أن يكون تحت رحمة المال ، المستأجر بشروط شكلية من الشروط الواردة في عقود مطبوعة يمليها المالك على المستأجر

 . عقولة"للقضاء تقدير الشروط الم

 . وال داعي للنص عليه" ، إن القاضي يستعمل حقه الطبيعي : "العضو

 . فال يصح مطلقاً أن نتخطى هذه القاعدة ألنها قاعدة معقولة" ، هذا التعبير ورد في كثير من مواد القانون المدني : "المقرر

ألنهيا  ، تفاق عرضة لتقدير القضاء متى وضعت الشيروط وقبلهيا الطرفيانفال يصح أن نجعل هذا اال ، إن االتفاق أصال قانون المتعاقدين : "عضو آخر

وقيد  ، فعندما تعرض الشروط المطبوعة على القاضيي فقيد يقيول إنهيا غيير معقولية ، وحضرة المقرر يقول إن هناك شروطاً مطبوعة . تكون بمثابة حجة عليهما

 . ك ال يستطيع أن يبين أنها غير معقولة"يرى القاضي ويقتنع أن هذه الشروط قد قبلها الطرفان ومع ذل

 وإذا كانت غير مستساغة؟ : "المقرر

 . أعطني مثال" : "العضو اآلخر

 فهل يكون هذا الشرط معقوال؟" ، افرض أن هناك مالكاً اشترط على المستأجر أال يكثر من خدمه في المنزل إال بموافقته : "المقرر

 ط في حياتك القضائية سرى عله هذا المثل الذي ضربته اآلن!"وهل رأيت أنت واحدا فق : "العضو اآلخر

 . وهناك شروط تعسفية يجب أن نحتاط لها" ، إن هذا يحدث : "المقر

 (
9
 . 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 912انظر آنفاً فقرة   ( 
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. و جب على المستأجر أخيرًا أن يبذل م العنايـة فـي اسـتعمال  ( 1) كان هذا التغيير ال ينشأ عنه أي ضرر للمؤجر
. ف ذه كل ا التزامـات تتعلـا باسـتعمال المسـتأجر  ( 2) العين المؤجرة وفي المحافظة علي ا ما يبذله الشخص المعتاد

شــر ع االســتثنائي بأنــه إذا اســتعمل المســتأجر المكــان المــؤجر بطر قــة تضــر بمصــلحة المالــك ، للعــين ، و قضــي الت
وجــب علــى القاضــي أن يحكــم بــاإلخالء . واســتعمال المكــان بطر قــة تضــر بمصــلحة المالــك يــؤول فــي الن ايــة إلــى 

ون المسـتأجر قـد اسـتعمل إخالء المستأجر بأي من االلتزامـات سـالفة الـذكر ، فـإن اإلخـالل بـأي من ـا معنـاه أن يكـ
 -ال فـي السـبب اهنول  -العين بطر قة تضر بمصـلحة المالـك ، وفـي هـذا إسـاءة السـتعمال العـين المـؤجرة . وهنـا 

 . ( 9) يجب على المؤجر حتى يحكم له باإلخالء أن يثبت أن إساءة استعمال المستأجر للعين ألحقت به ضرراً 

                                                 

 (
2
 . 919فقرة  - 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . وما بعدها 915انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
وأكثير األحكيام التيي تسياق فيي صيدد مخالفية المسيتأجر لشيروط اإليجيار المعقوليية إنميا تيأتي هنيا فيي مكانهيا الصيحيح فيي صيدد إسياءة المسييتأجر   ( 

 ( في الهامش 191انظر آنفاً فقرة ) وقد سبقت اإلشارة  إلى ذلك  ، الستعمال المكان المؤجر

من أنه إذا ثبت أن كل ما أحدثه المستأجر في العين المؤجرة هو إحداث فجوة فيي حيائط مشيترك بيين ومن هذه األحكام ما قضت به محكمة مصر الكلية 

فيإن هيذا ال يعيد إسياءة لالسيتعمال  ، ولم ينشيأ عين ذليك ضيرر لسيالمة المبنيى ، مكانين يستأجرهما من مؤجر واحد ويقصد تسهيل وصوله من أحدهما إلى اآلخر

وميا قضيت بيه مين أن  .  ( 2599سينة  9155قضيية رقيم  29دائيرة  2595أبرييل سينة  25مصر الكلية ) إخالء المستأجر عل وجه ضار بالمالك يبرر الحكم ب

دائيرة أوليى  2512ينياير سينة  99مصير الكليية ) هدم المستأجر لحائط مملوك للغير ال للمؤجر دون أن يترتب على ذلك ضرر بالمؤجر ال يجييز طليب اإلخيالء 

) وما قضت به من أن إعداد المحل لبيع أجهيزة الرادييو بيدال مين الحياكية ال يسيبب ضيرراً للميؤجر وال يجييز اإلخيالء  ( . 2597سنة  291إيجارات قضية رقم 

وما قضت به من أن قيام المستأجر بإنشاء غرفة كبيرة لتربية الحمام بها وتفريخه عميل  ( . 2591سنة  2592رقم  29دائرة  2595ماس سنة  11مصر الكلية 

 11مصير الكليية ) ضر بالصحة العامة ومقلق للراحة وتتولد عنه حشرات وتنبعث منه روائح كريهة ويعتبير إسياءة السيتعمال العيين الميؤجرة موجبية لإلخيالء م

مالك ضيرراً أدبيياً ما قضت به من أن استعمال العين المؤجرة إلخفاء المخدرات بها يضر بالعين وبمصلحة ال ( . 2591سنة  159قضية رقم  2591أبريل سنة 

ومييا قضييت بييه ميين أن اإلضييرار األدبييية تكفييي فييي بعييض  ( . 2599سيينة  1199قضييية رقييم  25دائييرة  2599أكتييوبر سيينة  5مصيير الكلييية ) ويسييوغ اإلخييالء 

فاغتصيب االبين إحيدى حجيرات  ، جرةوأنه إذا كان المستأجر قد أسكن ابنيه فيي العيين الميؤ ، الحاالت لتبرير الطلب بإخالء المكان المؤجر بسبب إساءة استعماله

فيإن هيذه األفعيال كلهيا  ، ودأب على مضايقة السكان بتصرفاته وحماقاته حتى هدد بضيعهم بياإلخالء إيثياراً للعافيية ، المنزل وأدخل تغييراً في بعض معالم العقار

فبرايير  11مصير الكليية ) ول أفعال اإلسياءة مقيميا فيي جهية أخيرى وال يعفيه من ذلك أن يكون وقت حص ، تعد إساءة استعمال مبررة إلخالء المستأجر األصلي

وما قضت به من أنه يجب أن يكون الضرر األدبي مما يعد إساءة مين المسيتأجر السيتعمال حقيه فيي االنتفياع  ( . 2979ص  911رقم  91المحاماة  2599سنة 

وعلييه فمجيرد وقيوع شيجار بيين المسيتأجر وبيين  ، ت باقي السيكان ا توجيب مضيايقتهمبالمكان المؤجر على وجه تنشأ عنه فضيحة أو تأذ لناموس وكرامة عائال

ً   ، أحد سكان المنزل المحامياة  2551ينياير سينة  27مصير الكليية الوطنيية ) ال يرتفع إلى رتبة االستعمال الضار في القانون  ، مستأجراً كان هذا اآلخر  أو مالكا

نه إذا كانت التعديالت التي أجراها المستأجر في العين المؤجرة ال تتعيدى إقامية حياجز مين الخشيب والزجياج فيي وما قضت به من أ ( . 157ص  171رقم  11

 29مصير الكليية ) فإن هذا التعديل ال يلحيق أي ضيرر بيالمؤجر وال يخيول طليب اإلخيالء  ، شرفة الشقة التي يشغلها المدعي عليه ليتسنى له االنتفاع بها كحجرة

وميا قضيت بيه مين أن إقامية المسيتأجر صيندرة علويية داخيل دكيان بقصيد اسيتعمالها ورشية أحذيية لكيي  ( . 129ص  215رقم  92المحاماة  2599أكتوبر سنة 

وميا  ( . 2197ص  919رقيم  15لمحامياة  2599فبرايير سينة  1مصير الكليية ) يزاول العمال صناعة عملهم اليومي فيها ال ينطوي عليى تغييير ضيار بالماليك 

 ، يهيامن أنه إذا أزال المستأجر بعض أجزاء مما يقوم بين حجرات الشقة مين فواصيل تسيهيال لمباشيرة العميل التجياري اليذي أوجيرت الشيقة لمزاولتيه فقضت به 

قضيت بيه  وميا ( . 2591سينة  2119قضيية رقيم  2599مياس سينة  11مصير الكليية ) فإن ذلك ال يعتبر إساءة استعمال للعين المؤجرة وال يبرر طلب اإلخالء 

دائيرة  2559ينياير سينة  19مصير الكليية ) من أن المعيار الذي يبين ما إذا كان المستأجر مقصراً في واجب الرعاية هو معييار ميادي مجيرد ال معييار شخصيي 

 ( . 2595سنة  251قضية رقم  21

من أقارب أو أتباع أو ضيوف أو مسيتأجرين مين البياطن أو ويستوي أن تكون المخالفة قد وقعت من المستأجر نفسه أو ممن يشاركه في االنتفاع بالعين 

 ( . 2979ص  511رقم  91المحاماة  2599فبراير سنة  11مصر الكلية ) نحو ذلك 

مثيل ذليك أن يرجيع الضيرر إليى اسيتعمال الشييء  . ليم يجيز للميؤجر طليب اإلخيالء ، وإذا أصاب العين ضرر ولم يكن ذلك راجاً إليى إسياءة االسيتعمال

ولكين ثبيت للمحكمية أن  ، اضطرار المؤجر إلى كسح العين مرة في الشيهر : 2591سنة  9111قضية رقم  2595مارس سنة  5مصر الكلية ) ال مألوفاً استعما

تقليق راحية  يقيم المستأجر في العين أذكاًر دينية : 2591سنة  1721قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  15 -المستأجر يستعمل العين االستعمال المألوف 

ً  ، الجيران وليم تليق بياال إليى  ، ويبدو أن المحكمة تأثرت بنوع االستعمال وأنه عبادة . ولكن المحكمة قضت بان عباد هللا في المكان المؤجر يعتبر استعماال مألوفا

 191ص  12انظر في هذا المعنى سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  : أنه حتى العبادة تكون استعماال غير مألوف إذا كان من شأنها إقالق راحة الجيران

) أو إليى رطوبتهيا  ( ، 2595سينة  955قضية رقم  21دائرة  2599يناير سنة  99مصر الكلية ) ومثل ذلك أيضاً أن يرجع الضرر إلى قدم العين  ( . 1هامش 

 ( . 2591سنة  9111قضية رقم  2599مارس سنة  25مصر الكلية 

) رفض طلب اإلخالء إلساءة استعمال العين ألن المؤجر عجيز عين إثبيات أن العيين الميؤجرة اسيتعملت لليدعارة بعيد اسيتبعاد محضير قضيى ببطالنيه و

) أو ألن الضيرر اليذي أصياب العيين كيان بسييطاً ول يكين بإهميال المسيتأجر  ( ، 2599سينة  9159قضيية رقيم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  21مصر الكلية 

 ( . 2591سنة  2511قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  22 - 2599قضية رقم  21دائرة  2595يناير سنة  19مصر الكلية 
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المتقدم ، وكنا في نطاق التشر ع االستثنائي ، لم تسر القواعد العامة فإذا أخل المستأجر بأي من االلتزامات 
، بــل تســري أحكــام هــذا التشــر ع . ومــن هنــا يــأتي التشــديد فــي معاملــة المســتأجر ، فمــدى االلتزامــات فــي القواعــد 

ذه العامـــة ال يختلـــف عــــن مـــداها فـــي التشــــر ع االســـتثنائي ، والـــذي يختلــــف هـــو الجـــزاء المترتــــب علـــى مخالفـــة هــــ
االلتزامـــات . وســـنرى أنـــه طبقـــًا هنحكـــام التشـــر ع االســـتثنائي يجـــب حتمـــا علـــى القاضـــي أن يحكـــم بفســـخ اإليجـــار 
وبإخالء المكان المؤجر إذا خالف المستأجر أيا من االلتزامـات سـالفة الـذكر ، والحكـم الـذي يصـدر بـاإلخالء حكـم 

 ن ائي ال يقبل الطعن بأي وجه .

طلــب اإلخــالء المترتــب علــى أحــد الســببين المتقــدمي الــذكر ، نالحــظ أن هنــاك وقبــل أن نتقــل إلــى إجــراءات 
التزامات أخرى تقع على عاتا المستأجر وتتعلـا بالمحافظـة علـى العـين المـؤجرة لـم يتناول ـا التشـر ع االسـتثنائي . 

بالترميمــات ، ومــن ذلــك أيضــًا قيــام المســتأجر  ( 1) مــن ذلــك إخطــار المســتأجر المــؤجر بكــل أمــر يســتوجب تدخلــه
. ف ذه التزامات جزاؤها في القواعد العامة جواز فسخ  اإليجار مـع اسـتبقاء السـلطة التقدير ـة للقاضـي  ( 2) التأجير ة

. ولكـــن التشـــر ع االســـتثنائي لـــم يجعل ـــا مـــن بـــين أســـباب فســـخ اإليجـــار وإخـــالء المكـــان لمـــؤجر ، ومـــن ثـــم يجـــب 
 تكــون ســببًا للحكــم بــاإلخالء . وتكــون أحكــام الفســخ القائمــة علــى اســتبعادها مــا دمنــا فــي نطــاق هــذا التشــر ع ، فــال

 القواعد العامة قد عطلت ا أحكام التشر ع االستثنائي .

 إجراءات طلب اإلخالء : -654

وهنا أيضـًا ، كمـا فـي اإليجـار مـن البـاطن ، ال توجـد إال مرحلـة واحـدة هـي رفـع دعـوى اإلخـالء ، فـال يلـزم  
 أجر وال انقضاء مدة معينة ، إذ بمجرد وقوع المخالفة يثبت للمؤجر الحا في اإلخالء .إنذار من المؤجر للمست

وترفع دعوى اإلخالء أمام المحكمة الكلية المختصة طبقًا هنحكام التشر ع االستثنائي ، وبموجـب اإلجـراءات 
 . ( 9) وجهالتي رسم ا هذا التشر ع ، والحكم الذي يصدر بكون ن ائيًا غير قابل للطعن فيه بأي 

وإذا رفــع دعـــوى اإلخــالء ، وثبـــت للمحكمــة أن المســـتأجر قــد خـــالف شــروط اإليجـــار المعقولــة أو أنـــه أســـاء 
استعمال العين فألحا ضررًا بمصلحة المـؤجر ، تحـتم علـى المحكمـة أن تقضـي بفسـخ اإليجـار وبـإخالء المكـان ، 

يتفـادى الحكـم بـاإلخالء إذا ه بـادر إلـى االمتنـاع ولست ل ا أية سلطة تقدير ة في ذلك . وال يستطيع لمسـتأجر أن 
عــن المخالفــة والــى محــو أثرهــا ، وال إذا هــو عــرض علــى المــؤجر أن يعوضــه عن ــا التعــو ض الكــافي مــا لــم يقبــل 

                                                 

 (
2
 . 972انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . وما بعدها 971انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 97ص  12م 2555فبراير سنة  11 - 91ص  95م 2551ديسمبر سنة  15استئناف مختلط   ( 
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المـــؤجر منـــه ذلـــك . وقـــد قضـــي بأنـــه يجـــوز للمـــؤجر بعـــد وقـــوع المخالفـــة أن ينـــزل عـــن حقـــه فـــي طلـــب اإلخـــالء ، 
 . ( 1) قاضيه من المستأجر تعو ضًا عن المخالفة دون تحفظو ستخلص هذا النزول من ت

وإذا قضي باإلخالء ، جاز للقاضي أن ينظر المستأجر إلى أجل معقول لتنفيذ حكم اإلخالء ، إذا اسـتدعت 
مــدني . وقــد  916/2الحالـة ذلــك ، ولـم يلحــا المـؤجر مــن هـذا التأجيــل ضــرر جسـيم ، وذلــك عمـال بأحكــام المـادة 

 . ( 2) في الحالتين السابقتين على هذه الحالة الثالثة تقدم مثل ذلك

 أيلولة المكان للسقوط -4

 النص القانوني  -655

علــى مــا يــأتي : "ال يجــوز  1114لســنة  121) فقــرة د ( مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم  2: تــنص المــادة 
ا في العقـد ، إال هنحـد اهنسـباب اآلتيـة للمؤجر أن يطلب إخالء المكان المؤجر ، ولو عند انت اء المدة المتفا علي 

 . ( 9) :  . . ) د ( إذا ثبت أن المكان المؤجر أصبح آيال للسقوط و خشى منه على سالمة السكان"

و تبين من هذا النص أن للمؤجر أن يطلـب فسـخ اإليجـار وإخـالء المكـان ، حتـى أثنـاء سـر ان مـدة اإليجـار 
ح آيـال للسـقوط بحيـث يخشـى منـه علـى سـالمة المقيمـين فيـه وعلـى سـالمة ، إذا ثبت أن المكـان أصـب ( 1) اهنصلية
 المارة .

ونفرق هنا بين فرضين : ) الفرض اهنولـى ( أن يكـون المكـان ال يقبـل التـرميم وال بـد مـن هدمـة . ) الفـرض 
 الثاني ( أن يكون المكان قابال للترميم وال ضرورة لل دم .

 الترميم وال بد من هدمه المكان ال يقبل  -الفرض األول  -656

: إذا ثبــت أن المكــان آيــل للســقوط وال يقبــل التــرميم بــل ال بــد م هدمــه ، كــان المكــان ، وإن لــم ي لــك فعــال ، 
هالكًا حكمًا . و ثبت ذلك بتقر ر فني ، و غلب أن يكون تقر رًا من الم ندس المختص بمصلحة التنظيم ، وللمؤجر 

يجــار وأخــالء المكــان المــؤجر حتــى يــدرأ مســئوليته فيمــا لــو ســقط المكــان علــى فــي هــذه الحالــة أن يطلــب فســخ ، اإل
المقيمين فيه ا على المارة . وللمستأجر كذلك أن يطلب الفسخ لعدم تمكنـه مـن االنتفـاع بعـد أن أصـبح المكـان فـي 

                                                 

 (
2
وقد قضي بأن اتفاق الطرفين في عقد اإليجيار عليى ميا يتعيين عمليه  - 2599سنة  9529قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  9مصر الكلية   ( 

ألن المتعاقدين قد اتفقا سلفاً على أن يقوم المستأجر بإصالح ما يصييب العيين  ، في حالة اإلتالف وعدم ترتيب الفسخ على  ذلك يجعل دعوى اإلخالء غير مقبولة

رقيم  29دائيرة  2595أبرييل سينة  17مصير الكليية ) فإذا توانى المستأجر عن تنفيذ ذلك حق للمؤجر أن يقوم بإصالح اإلتالف على نفقة المسيتأجر  ، من إتالف

فإنيه إذا أقير الميؤجر الوضيع الجدييد  ، روط العقد تحرم البناء في العين وبني المستأجر مخالفاً لشروط العقيدوقضي أيضاً بأنه إذا كانت ش ( . 2599سنة  1951

أبرييل سينة  9مصير الكليية ) كيل هيذا يسيقط حيق الميؤجر فيي اإلخيالء  ، بعد إقامة البناء وحصل غرامة فيي مقابيل إنشيائه وفيرض إيجياراً جدييداً مقابيل ميا أنشيئ

 ( . 2599سنة  9529رقم  21دائرة  2599

 (
1
 . 199وفقرة  159انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
"حيددت الميادة الثانيية أحيوال  : ما ييأتي 2551لسنة  212جاء في التقرير األول للجنة العدل بمجلس الشيوخ عند نظر قانون إيجار األماكن رقم   ( 

 ، عليى حالية المنيزل اآلييل للسيقوط إذا كيان يخشيى منيه عليى سيالمة السيكان ( د) جدييدة ورأت اللجنة إضافة حالة جديدة لإلخالء بيان يينص فيي فقيرة  ، اإلخالء

 . حرصاً على حياتهم وتمكيناً للمالك من ترميم منزله أو إعادة بنائه بحيث يكون صالحاً للسكنى" ، وجواز اإلخالء لهذا السبب

 (
5
 . 997ص  117رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  25مصر الكلية   ( 



 

151 

 

 الفهرس

هالك حكمًا كمـا هذه الحالة . بل إنه يمكن القول بأن المكان أصبح في حكم غير الموجود إذ ال بد من هدمه ف و 
 قدمنا ، و ترتب على ذلك أن اإليجار ينفسخ كما كان ينفسخ لو أن المكان قد هلك فعال .

وهذه اهنحكام تقررها القواعد العامة ، وكانـت تسـري حتـى لـو لـم تـرد فـي التشـر ع االسـتثنائي . ولكـن وردوهـا 
ون العام . ومـن ثـم يقـدم طلـب اإلخـالء إلـى في هذا التشر ع يجعل إجراءاته  هي التي تسري وليست إجراءات القان

المحكمة الكلية المختصة بموجب التشر ع االستثنائي ، وطبقًا لإلجـراءات التـي رسـم ا هـذا التشـر ع ، و تحـتم علـى 
المحكمــة أن تقضــي بــاإلخالء ، والحكــم الــذي يصــدر حكــم ن ــائي ال يقبــل الطعــن بــأي وجــه . والــذي يقــدم طلــب 

. ومـا دام قـد ثبـت أن المكـان آيـل للسـقوط  ( 1) نه هـو الـذي يعنيـه أمـر إزالـة البنـاء أو دعمـهاإلخالء ه المالك ، هن
السكن وال بد من هدمه ، فإن المحكمة تقضي في الغالب باإلخالء فورًا إذ أن اهنمـر ال  1112$وأنه ي دد سالمة 
 . ( 2) يحتمل اإلهمال

يجـز للمســتأجر أن يطلـب الرجــوع إلـى شــغله ،ولـم يجــز  وإذا أخلـى المكـان وهدمــه المالـك ثــم أعـاد بنــاءه ، لـم
للمــؤجر أن يطلــب مــن المســتأجر ذلــك ، هنن اإليجــار قــد انفســخ أو فســخ فــزال علــى كــل حــال ، وال بــد فــي شــغل 

 . ( 9) المكان من عقد إيجار جديد

 المكان يقبل الترميم وال ضرورة للهدم : -الفرض الثاني  -657

وإذا ثبت للمحكمة أن المكان يقبل الترميم وال ضرورة ل دمه ، وأراد المؤجر أن يقوم بترميمه ، كان له ذلـك  
، فقد قدمنا أن للمـؤجر حـا إجـراء الترميمـات المسـتعجلة التـي تكـون ضـرور ة لحفـظ العـين المـؤجرة ، علـى أنـه إذا 

عين جاز للمسـتأجر أن يطلـب تبعـًا للظـروف إمـا فسـخ ترتب على هذه الترميمات إخالء كلي أو جزئي باالنتفاع بال
 . ( 1)  مدني ( 140اإليجار وإما إنقاص اهنجرة ) م 

أما إذا لم يرد المؤجر أن يقوم بترميمه ، وأصر على فسخ اإليجار وإخالء العين ، فيس للمستأجر أن يجبره 
ال الك هـو فـي الوقـت ذاتـه تـرميم ضـروري  على الترميم إال على اعتبار أن هذا الترميم الضروري لحفظ العين من

                                                 

 (
2
أحيد الشيركاء رفيع دعيوى اإلخيالء لصيدور قيرار مصيلحة التنظييم )  2591سينة  5959قضية رقيم  5دارة  2595فبراير سنة  11مصر الكلية   ( 

ويؤخذ على هذا الحكم أنه إذا كيان قيد ثبيت للمحكمية أن  . فرفضت المحكمة الدعوى ، ولما ادخل شريكيه في الدعوى لم يوافقاه على طلب اإلخالء ، بهدم المنزل

فيإن رفيض طليب اإلخيالء بحجية أن بعيض الشيركاء ليم  ، المكان آيل للسقوط فعال وانه يهيدد سيالمة السيكان وأن أحيد الشيركاء قيد طليب اإلخيالء درءاً لمسيئوليته

 ، ناحية القانونية يمكن القيول بيأن اإليجيار ينفسيخ بسيبب الهيالك الحكميي كميا قيدمناومن ال . يوافق على هذا الطلب ينطوي على خطر واضح من الناحية الواقعية

وهيذا مين حيق كيل ذي مصيلحة ومين حيق المسيتأجر نفسيه كميا  ، بل هيو تقريير االنفسياخ ، فالذي يتقدم به الشريك ليس هو الفسخ حتى يحتاج إلى موافقة شركائه

ولكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشييء  ، عتبار الترميم من أعمال الحفظوهناك تعليل معقول آخر يتلخص في ا . سبق القول

فلطب اإلخالء أليلولة المكان المؤجر للسقوط واحتياجه إليى التيرميم يعتبير مين أعميال الحفيظ التيي يجيوز  ( ، مدني 799م ) ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء 

 ( . من نفس الصفحة 9والمراجع التي أشار إليها في الهامش  559ص  597محمد لبيب شنب فقرة  : بالقيام بها للشريك أن ينفرد

وانظر عكس ذلك وأن المؤجر هو اليذي يطليب  - 191ص  19وانظر في أن الذي يقدم طلب اإلخالء هو المالك سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 551ص  597لبيب شنب فقرة  اإلخالء ولو لم يكن مالكاً محمد

 (
1
 . 2595سنة  2971قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  5مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 199انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . وما بعدها 115انظر آنفاً فقرة   ( 
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. ولكــن يشــترط فــي ذلــك أال تكــون نفقــات التــرميم  ( 1) لالنتفــاع بــالعين ، فيكــون المــؤجر ملتزمــًا بــه نحــو المســتأجر
. فإذا توافر هذا الشرط ، جاز للمستأجر أن يقوم هو نفسه بالترميم وأن يرجع بما  ( 2) باهظة ال تتناسب مع اهنجرة

، وال ي فسخ عقد اإليجار ( 1) يبقى في العين 1119$. وفي هذه الحالة  ( 9) المؤجر أنفقه على
. والدعوى التي  ( 1) 

ترفع في هذا الشأن ليست مبنية على أحكـام التشـر ع االسـتثنائي ، بـل هـي مؤسسـة علـى القواعـد العامـة ، ومـن ثـم 
ع اإلجـراءات المعتـادة ، و كـون الحكـم قـابال للطعـن ترفع أمام المحكمة المختصة بحسب قواعد القانون العام ، وتتبـ

 بحسب اهنحوال.

و الحظ أن التقنين المدني القديم ال يلزم المؤجر بالقيام بالترميمات الضرور ة لالنتفاع بالعين .و ترتب على 
دني القديم ، وكان بذلك خاضعًا لحكام التقنين الم 1111أكتوبر سنة  11ذلك أنه إذا كان عقد اإليجار مبرمًا قبل 

فــإن المســتأجر ال يســتطيع إجبــار المــؤجر علــى التــرميم ، ال باعتبــاره ترميمــا ضــرور ًا لحفــظ العــين ف ــذا مــن حــا 
فــالمؤجر غيــر ملتــزم بــذلك بحســب  1111$المــؤجر ال مــن واجبــه ، وال باعتبــاره ترميمــا ضــرور ًا لالنتفــاع بــالعين 

علـى اإلخـالء العـين ، كـان لـه ذلـك . غيـر أنـه إذا قـام المسـتأجر  أحكام التقنين المدني القديم . فـإذا أصـر المـؤجر
بترميم العين لحفظ ا من ال الك ، جاز له أن يرجـع علـى المالـك بمـا أنفقـه ، شـأنه فـي ذلـك شـأن كـل حـائز يرجـع 

مـدني ( . وفـي هـذه الحالـة يبقـى المسـتأجر فـي  180على المالك بجميع ما أنفقه مـن المصـروفات الضـرور ة ) م 
، و صل ب ذا الطر ا إلى نفس النتيجـة التـي صـل إلي ـا عـن طر ـا أحكـام  ( 6) لعين بعد ترميمي ا على هذا النحوا

 . ( 4) التقنين الجديد فيما قدمناه

                                                 

 (
2
 . 111انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . في الهامش 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 111انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
ويذهب إلى أنه إذا جاز للماليك طليب اإلخيالء المؤقيت تجياوزا عين حقيه فيي  : 79ص  52قارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

مين  ( د) بينص الفقيرة فإنه ال يصح إجباره على ذلك "في حالة ما إذا طلب اإلخالء ولم يرغب في توقيته اسيتعماال للرخصية المخولية ليه  ، طلب اإلخالء النهائي

رك المكيان إذ قد يكون في صورة ما راغباً عن الترميم أو راغباً في التخلي عن المكان وتركه لينهدم إما لعجزه مالياً وإما مراعاة مصلحة له في تي ، المادة الثانية

ثيم  ، ضي بإخالء العيين مؤقتياً إليى أن ييتم ترميمهيا فيي ميدة معينيةوهناك رأي على العكس من ذلك يذهب إلى أنه يجوز للمحكمة أن تق  -لينهدم حتى يعيد بناءه" 

وهيذا فيي  ( . 15سليمان مرقس في إيجيار األمياكن فقيرة ) يعود المستأجر إلى شغلها بالشروط السابقة مع زيادة في األجرة تتناسب وما أنفقه المؤجر في الترميم 

لى طلب اإلخالء النهائي فال مندوحة للمستأجر لتفادي هذا الطليب مين أن يقيوم هيو نفسيه بيإجراء التيرميم أما إذا أصر ع ، رأينا ال يصح إال إذا طلب المؤجر ذلك

والقضاء الذي يستند إليه هذا الرأي إنما  صدر فيي  . على نفقة المؤجر باعتبار أنه ترميم ضروري لالنتفاع بالعين ال ترميم ضروري لحفظ العين كما تقدم القول

فقضيت ليه المحكمية بيذلك عليى أن يكيون للمسيتأجر حيق العيودة إليى العيين  ، مؤجر إخالء العين مؤقتاً مدة شهرين حتى يجيري التيرميم اليالزمقضية طلب فيها ال

رقيم  9والقضياء التشيريع  2599أبريل سنة  9اإلسكندرية الكلية ) فالذي طلب اإلخالء لمؤقت في هذه القضية هو المؤجر ال المستأجر  ، بمجرد انتهاء هذه المدة

 فلم يقم من جانب هذا األخير ما يدل على رغبته في لتمسك بيالعودة ، وفي هذه الحالة إذا أتم المؤجر الترميم وعرض على المستأجر أن يعود ( . 999ص  251

ولكين إذا أراد المسيتأجر  ( . 992ص  255م رقي 9التشيريع والقضياء  2599يونييه سينة  21اإلسكندرية الكلية )  . كان المالك في حل من تأجير المكان للغير ،

بيل هيي دعيوى  ، وتكون الدعوى فيي هيذه الحالية ليسيت دعيوى اسيترداد حييازة مبنيية عليى مجيرد الحييازة والغصيب ، العودة وجب على المؤجر تمكينه من ذلك

 2551نقيض ميدني أول ميايو سينة ) اليذي خوليه إيياه عقيد اإليجيار  شخصية يرفعها المستأجر على المؤجر لتمكينه من االنتفاع بالعين المؤجرة استناداً إلى الحيق

 ( . 591ص  251رقم  9مجموعة عمر 

 (
9
فيي  192انظر آنفياً فقيرة ) جاز إلزام المستأجر بدفع عالوة تناسب ما تكلفته العين من مصروفات الترميم  ، وإذا كان اإليجار ممتداً بحكم القانون  ( 

 ( . الهامش

 (
1
فيي  192انظير آنفياً فقيرة ) جاز إلزامه بيدفع عيالوة تتناسيب ميع ميا تكلفتيه العيين مين مصيروفات التيرميم  ، اإليجار ممتداً بحكم القانون وإذا كان  ( 

 ( . الهامش

 (
1
 . في الهامش 192انظر في هذه المسألة آنفاً فقرة   ( 
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 األصلية وامتداده بحكم القانون أسباب انتهاء ال ترد على اإليجار إال بعد انقضاء مدته -2

 بنائهرغبة المالك في هدم المكان إلعادة  -1

 النص القانوني  -658

علـى مـا يـأتي : " ال يجـوز  1114لسـنة  121) فقـرة هــ ( مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم  2: تنص المـادة 
للمؤجر أن يطلب إخالء المكان المؤجر ، ولو عند انت اء المدة المتفا عل ا في العقد ، إال هنحد اهنسباب اآلتية :  

دم المكان المؤجر إلعادة بنائه بشكل أوسع يشـتمل علـى عـدة مسـاكن أو عـدة محـال . . . ) هـ ( إذا أراد المالك ه
، بشــرط أن يشــرع فــي ال ــدم فــي بحــر شــ ر مــن تــار خ اإلخــالء و بــدأ فــي البنــاء فــورًا ، وإال كــان للمســتأجر الحــا 

هنمـــاكن ذلـــك ا 1111$. و ســـتثنى مـــن  ( 1) للعـــودة إلـــى إشـــغال المحـــل ، فضـــال عـــن مطالبـــة المـــؤجر بـــالتعو ض
. وال يجــوز الحكــم بــاإلخالء إال بعــد الحصــول علــى  ( 2) المــؤجرة بقصــد اســتعمال ا لــدور التعلــيم الحــرة أو الحكوميــة

في اهنحوال التـي يتطلـب القـانون  1116لسنة  911م القانون رقم  1و  1موافقة اللجنة المشار إلي ا في المادتين 
 . ( 9) المذكور الحصول في ا على موافقة اللجنة"

و تبن من الـنص المتقـدم الـذكر أن هنـاك شـروطًا لطلـب إخـالء المكـان المـؤجر بقصـد هدمـه إلعـادة بنائـه . 
كذلك لطلب اإلخالء إجراءات هي التي رسم ا التشر ع االستثنائي . وعلى المالك الذي حصل على حكم باإلخالء 

 ي هذه المسائل الثالث .واجبات معينة ردت في النص هي والجزاء المترتب علي ا . فنتكلم ف

 أ . شروط طلب اإلخالء  -659

: يتطلب القانون شروطًا أربعة يجب توافرها حتى يكون للمالك الحا في طلب إخالء المكان المؤجر ل دمه 
( أال يكـون المكـان مـؤجرا بقصـد اسـتعماله  2( أن تكون مدة اإليجـار اهنصـلية قـد انقضـت . )  1وإعادة بنائه : ) 

                                                 

 (
2
ولم يكن الينص األصيلي  . ثم أضيف إليه نصان بقانونين متتاليين ، 2551لسنة  212إلى هنا ينتهي النص كما ورد في قانون إيجار األماكن رقم   ( 

فيذكرت اللجنية فيي تقريرهيا األول فيي هيذا الصيدد ميا  ، نفسه وارداً في مشروع قانون إيجار األماكن حتى عرض هذا المشرع على لجنة العيدل بمجليس الشييوخ

فقرة مؤداها أنيه يجيوز اإلخيالء إذا رغيب الماليك هيدم المكيان الميؤجر إلعيادة بنائيه  ( 1م ) ه المادة "كما اقترح أحد حضرات األعضاء أن تضاف إلى هذ : يأتي

عليى  ، على أن ينص على وجوب البدء بالبناء خيالل سيتة أشيهر مين تياريخ اإلخيالء ، كأن يهدم منزال ليشيد محله عمارة أو أكثر ، واستغالله على طريقة أوسع

ن المادة الثالثة في حالة عدم البيدء بالبنياء وهيي الخاصية بتعيويض المسيتأجر إذا ليم يشيغل الميؤجر المكيان لغيير عيذر مقبيول فيي ميعياد أن تطبق الفقرة األخيرة م

حيل فيإن بنياء عميارة أو عميارات م ، والغرض من ذليك التعيديل تفيريج أزمية المسياكن . شهر من تاريخ اإلخالء أو لم يستمر شاغال له مدة ستة أشهر على األقل

ألنه يؤدي إليى صيعوبات عمليية"ز ولميا أحييل مشيروع القيانون عليى لجنية العيدل  ، غير أن اللجنة لم تأخذ بهذا االقتراح . منزل ال شك أنه يساهم في حل األزمة

ومين  ، يسياعد عليى تفيريج أزمية المبياني "والذي يبني اآلن بناء جدييداً إنميا : وقالت في تقريرها الثاني في هذا الصدد ، أضافت النص ، مرة ثانية لزيادة دراسته

ولهذا السبب أيضاً جعل للمالك الحق في طلب إخالء ملكيه الميؤجر للغيير إذا أراد أن يحوليه إليى عميارة تشيتمل  . المصلحة تشجيع الناس على البناء بكل الوسائل

 ، إليى مجليس النيواب بعيد موافقية مجليس الشييوخ علييه بتعيديالت أدخلهياولما أعيد المشروع  . على عدة مساكن أو عدة محال تساعد على تفريج أزمة المساكن"

) فعيدل الفقيرة  ، "ادخل مجلس الشيوخ تعديالت هامة عليى الميادة الثانيية مين مشيروع القيانون : قالت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في تقريرها الثاني ما يأتي

على أنه يجيوز طليب اإلخيالء إذا ثبيت أن المكيان الميؤجر أصيبح  ( د) وتنص األولى منهما  ( . هـ) و  ( ، د) كما أضاف إلى المادة فقرتين جديتين هما  ( . . ب

فتجييز طليب اإلخيالء إذا أراد الماليك هيدم المكيان إلعيادة بنائيه بشيكل أوسيع يشيتمل عليى عيدة  ( هيـ) وأميا الفقيرة  . آيال للسقوط ويخشى منه على سيالمة السيكان

وغال كيان للمسيتأجر الحيق فيي العيودة إليى إشيغال المحيل  ، مساكن أو عدة محال بشرط أن يشرع في الهدم في بحر شهر من تاريخ اإلخالء ويبدأ في البناء فوراً 

 . وهذه التعديالت تدعو إليها الضرورة العملية" -فضال عن  مطالبة المؤجر بالتعويض 

 (
1
 . 2595لسنة  12أضيفت هذه العبارة بالقانون رقم   ( 

 (
9
 . 2591لسنة  999أضيفت هذه العبارة بالقانون رقم   ( 
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) على موافقة لجنـة توجيـه أعمـال البنـاء وال ـدم 1116$( أن يحصل المالك  9لدور التعليم الحرة أو الحكومية . ) 

 ( أن يكون إعادة البناء بشكل أوسع . 1. )  ( 1

 انقضاء مدة اإليجار األصلية  -الشرط األول  -661

: هذا الشرط يستخلص من المبادئ العامة ، وإن كان ظاهر النص ينفيه . وظاهر النص ينفيه إذ جـاء فـي 
ولو عند انت اء المدة المتفا علي ـا يجوز للمؤجر أن يطلب إخالء المكان المؤجر ،  كما رأينا . "ال 2صدر المادة 

، إال هنحد اهنسباب اآلتية :  . ." .  ثم تـأتي اهنسـباب اهنربعـة اهنولـى التـي سـبا بيان ـا ، و لي ـا السـبب  في العقد
عنـد انت ـاء  ولـوالخامس الذي نحن بصدده . والنص يقول إن هذه اهنسباب الخمسة يمكن للمـؤجر أن يتمسـك ب ـا 

ك ب ا قبل انت اء المدة المتفا علي ا في العقد ، المدة المتفا علي ا في العقد ، فيستخلص من ذلك أنه يمكن التمس
أي أثناء سر ان المـدة اهنصـلية . وقـد رأينـا فعـال أن اهنسـباب اهنربعـة اهنولـى يمكـن التمسـك ب ـا أثنـاء سـر ان المـدة 
اهنصلية ، فيسر نفس الحكم على السبب الخامس هنن النص يشمل ا جميعًا .  يضاف إلى ذلك أن المشرع عندما 

د أســباب اإلخــالء ال يســر إال بعــد انقضــاء المــدة اهنصــلية ، وهــو الســبب الخــاص بالضــرورة التــي تلجــئ جعــل أحــ
المؤجر لشغل  المكن بنفسه أو بأحد أوالده ، فصل هذا السبب عن اهنسـباب التـي يجـوز التمسـك ب ـا أثنـاء سـر ان 

فـي صـدر هـذا السـبب علـى أن المـؤجر  المدة اهنصلية ، وأفراد له مـادة مسـتقلة هـي المـادة الثالثـة ، ونـص صـراحة
 " ، أي أنه ال يمكن التمسك به إال بعد انقضاء المدة اهنصلية .في ن اية المدة"ينبه على المستأجر باإلخالء 

هذا هو ظاهر النص ، وقد أخذ بذلك كثير مـن اهنحكـام ، ذاهبـة إلـى أن المشـرع قـد تعمـد أن يجيـز التمسـك 
دة اهنصلية ، إذ قصد بذلك المصلحة العامة واإلسراع في إقامـة مبـان جديـدة تفـرج بالسبب الخامس أثناء سر ان الم

أزمة المساكن ولو على حساب المستأجر ن الذين لم تنقض مدد عقودهم اهنصلية ، فضحى بمصلحة اهنقل ليحقا 
 . ( 2) مصلحة اهنكثر

ائي فــي جميــع أحكامــه ، ف ــو فــي ولكــن القــول ب ــذا الــرأي يصــدم مــع المبــادئ التــي احترم ــا التشــر ع االســتثن
اهنصل ال يجيز اإلخالء قبل انقضاء المدة اهنصلية لإليجار . وإذا كان قد سمح بذلك في اهنسباب اهنربعة اهنولى 
، فــألن هــذه اهنســباب تســمح بفســخ اإليجــار قبــل انقضــاء مدتــه طبقــًا للقواعــد العامــة ذات ــا ، فتــأخر المســتأجر عــن 

من الباطن مخالفًا في ذلك أحكام العقد ، وإخالله بالتزاماته في استعمال المكان المـؤجر ، اهنجرة ، وإيجاره المكان 
وأيلولة المكان للسقوط فيكون في حكم المعدوم ، كـل هـذه أسـباب تجيـز للمـؤجر ، طبقـًا للقواعـد العامـة ، أن يفسـخ 

                                                 

 (
2
األميياكن علييى مقتضيياه بموجييب ميين قييانون إيجييار  ( فقييرة هييـ)  1وهييو القييانون الييذي عييدلت المييادة  - 2591لسيينة  955وسيينرى أن القييانون رقييم   ( 

 ( . 111انظر فقرة ) وسنتبين فيما يلي أثر هذا اإللغاء في هذا الشرط الثالث  ، 2512لسنة  217قد ألغاه القانون رقم  - 2591لسنة  999القانون رقم 

 (
1
ميع تعلييق )  59ص  19رقيم  1التشيريع والقضياء  2599أبرييل سينة  1 - 2591سينة  2522قضيية رقيم  2599ميارس سينة  11مصر الكلية   ( 

يونييه  17 - 2591سينة  5999قضيية رقيم  2599ميايو سينة  12 - 2591سنة  5199قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  11 - ( األستاذ سليمان مرقص

 2595سينة  2729ة رقيم قضيي 2599يونيه سنة  1 - 2599سنة  255قضية رقم  25دائرة  2599أبريل سنة  15 - 2599سنة  259قضية رقم  2599سنة 

. 
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فــال يســيغ إطالقــًا للمــؤجر أن يطلــب  اإليجــار قبــل انقضــاء مدتــه . أمــا رغبــة المالــك فــي هــدم المكــان إلعــادة بنائــه
إخالءه قبل انقضاء مدة اإليجـار المتفـا علي ـا ، والواجـب أن يتـربص حتـى تنقضـي هـذه المـدة ، كمـا يفعـل عنـدما 
تلجئه الضرورة لشغل المكان بنفسه ا بأحد أوالده . والقول بغير ذلك يوقع المشرع في تناقض غير مستساأ ، ف و 

بقاءه في المكان المؤجر حتى بعد انقضاء المدة اهنصلية إلى غير حد ،وال يجيز إخراجه ، ير د رعاية المستأجر وإ
ال بعد انقضاء هذه المدة ، وال قبل انقضـائ ا مـن بـاب أولـى ، إال هنسـباب هـي فـي ذات ـا تصـلح فـي القـانون العـام 

ن العام أن يكون سببًا لإلخالء إال سببًا لإلخالء قبل انقضاء المدة اهنصلية . فكيف يأتي سبب ال يصلح في القانو 
بعد انقضاء المدة المتفـا علي ـا ، فيجعلـه فـي تشـر عه االسـتثنائي سـببًا لإلخـالء قبـل انقضـاء هـذه المـدة ، و ضـيا 
على المستأجر حيث يوسـع عليـه القـانون العـام ، فينـاقض الغايـة التـي مـن أجل ـا سـن التشـر ع االسـتثنائي! ال شـك 

ســار علي ــا المشــرع فــي تشــر عه االســتثنائي تــأبى ذلــك ، وال ك فــي أنــه ال يجــوز للمــؤجر أن فــي أن المبــادئ التــي 
 يتمسك برغبته في هدم المكان  إلعادة بنائه إال بعد انقضاء المدة اهنصلية لإليجار .

بقي أن نفسر كيف أقحم المشـرع هـذا السـب الخـامس فـي المـادة الثانيـة ، وجعلـه بـذلك منـدمجا فـي اهنسـباب 
العلــة فــي ذلــك ترجــع إلــى تــار خ النصــوص . فقــد قــدم  1118$ي تجيــز اإلخــالء قبــل انقضــاء المــدة اهنصــلية . التــ

للبرلمـان وال تـذكر المـادة الثانيـة فيـه مـن أسـباب اإلخـالء إال  1114لسـنة  121مشروع قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم 
ن مــن البــاطن ، وكــان المرســوم بقــانون رقــم ( إيجــار المكــا 2)  -( تــأخر المســتأجر فــي دفــع اهنجــرة  1ثالثــة : ) 

( إســـاءة  9)  - ( 1) قـــد اســـتحدث هـــذا الســـبب فأبقـــاه قـــانون إيجـــار اهنمـــاكن بعـــد أن وســـع فيـــه 1116لســـنة  110
المسـتأجر اسـتعمال المكـان المـؤجر . وكـل هـذه اهنسـباب الثالثــة تجيـز إخـراج المسـتأجر مـن العـين ، طبقـًا للقواعــد 

اء المدة المتفا علي ا . ولذلك جاء في صدر المادة الثانية في صدد هذه اهنسـباب الثالثـة العامة ، حتى قبل انقض
العبــارة التــي ســبا ذكرهــا ، : "ال يجــوز للمــؤجر أن يطلــب إخــالء المكــان المــؤجر ، ولــو عنــد انت ــاء المــدة المتفــا 

 ا اهنصلي ، كـان صـحيحة ، تصـدق علي ا في العقد ، إال هنحد اهنسباب اآلتية :  . ." . وهذه العبارة ، في وضع
علــى اهنســباب الثالثــة التــي ذكرت ــا المــادة الثانيــة . فقــد أراد المشــرع أن يضــع مبــدأ عامــًا ، وهــو عــدم جــواز إخــراج 
المستأجر من العين المؤجرة ولو عبد انت اء المدة المتفا علي ا في العقد . ثم أجـاز اسـتثناء ، هني سـبب مـن هـذه 

خراج المستأجر ولو بعد انت اء المدة المتفا علي ـا ، فأجـاز بـذلك اقتضـاء إخراجـه قبـل انقضـاء اهنسباب الثالثة ، إ
هذه المدة . وأورد بعد ذلك سببًا منفصال عن هذه اهنسباب الثالثة ، أفرد له مادة مسـتقلة هـي المـادة الثالثـة ، وهـو 

الفصــل بــين هــذا الســبب واهنســباب الثالثــة  قيــام ضــرورة تلجــئ المــؤجر لشــغل المكــان بنفســه أو بأحــد أوالده . وكــان
اهنولى واجبًا ،فإنه يتميز عن ا ، ال فحسب في أنه ال يجوز التمسك به إال بعد انقضاء المدة اهنصـلية ، بـل أيضـًا 
فــي أنــه خــاص بأمــاكن الســكنى دون غيرهــا فــي حــين أن اهنســباب الثالثــة اهنولــى تعــم جميــع اهنمــاكن . وجــرى بعــد 

                                                 

 (
2
 . في الهامش 155انظر آنفاً فقرة   ( 
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ل بمجلــس الشــيوخ أضــافت ســببين جديــدين إلــى اهنســباب الثالثــة الــواردة بالمــادة الثانيــة ، ووافــا ذلــك أن لجنــة العــد
علي ما البرلمان . أول ما أيلولة المكان المـؤجر للسـقوط ، وهـو سـبب يتسـا مـع اهنسـباب التـي أضـيف إلي ـا إذ هـو 

و هــدم المكـان إلعــادة بنائـه ، وهــو مثل ـا يصـح التمســك بـه قبــل انقضـاء المـدة اهنصــلية . والسـبب الثــاني الجديـد هـ
السبب الذي نحن بصدده ، ولم تتنبه اللجنة إلى أن إقحام هذا السبب بين اهنسباب التي أضيف إلي ا يخل باتساق 

المــدة اهنصــلية ، ومــع ذلــك حشــر فــي  1111$التشــر ع ، ف ــو دون ــا جميعــًا ال يصــح التمســك بــه إال بعــد انقضــاء 
تمسك بالسبب قبـل انقضـاء هـذه المـدة . واختفـت بـذلك علـة فصـل السـبب المتعلـا مادة ينص صدرها على جواز ال

بالضرورة الملجئة لشغل المكان في مادة مستقلة ، ولم يعد صحيحًا القول بأن هذه العلة ترجـع إلـى أن هـذا السـبب 
ن اهنســـباب وحـــده ال يصـــح التمســـك بـــه إال بعـــد انقضـــاء المـــدة اهنصـــلية فوجـــب إفـــراده بـــنص مســـتقل ، إذ وجـــد بـــي

المذكورة في المادة الثانية سبب ال يصح التمسك به هو أيضـًا إال يعـد انقضـاء المـدة اهنصـلية ، وهـو السـبب الـذي 
نحن بصدده ، ومع ذلك لم يفر بنص مستقل . ولم يبا اآلن لتعلي إفراد سـبب الضـرورة الملجئـة بـنص مسـتقل إال 

دون غيرهــا ، فــي حــين أن اهنســباب الخمســة المــذكورة فــي أن يقــال إن هــذا الســبب وحــده خــاص بأمــاكن الســكنى  
 المادة الثانية تعم جميع اهنماكن .

،  ( 2) على أن هدم المكان إلعادة بنائه ال يجيز اإلخالء إال بعد انقضاء المدة اهنصـلية ( 1) وقد استقر الفقه
هب بحا إلى أنه إذا تعدد المستأجرون إن القضاء قد ذ 1120$. بل  ( 9) وب ذا المبدأ أخذ أيضًا كثرا من اهنحكام

                                                 

 (
2
ص  199منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  - 512وص  997ص  991محمد كاميل مرسيي فقيرة  - 15سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

محميد لبييب شينب فقيرة  - 79ص  51إيجيار األمياكن فقيرة كامل محميد بيدوي فيي قيانون  - 57ص  - 51عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات ص  - 951

521 . 

 (
1
 . 117انظر في تحديد ما هو المقصود بالمدة األصلية لإليجار ما يلي فقرة   ( 

 (
9
اليك وإن كيان ليم يينص عليى إمهيال المسيتأجر عنيد الحكيم بإخالئيه لرغبية الم ، فقضت محكمة مصير الكليية بيأن "التشيريع االسيتثنائي لإليجيارات  ( 

إال أن هذا اإلغفال من جانبه قد قصد به الرجوع إلى القواعد المقررة في باب إجيارة األشيياء  ، المؤجر في هدم المكان المؤجر إلعادة بنائه من جديد بشكل أوسع

 . جر فيي الفسيخ اسيتناداً عليى السيبب المشيار إلييهبالقانون  العام بصدد مراعاة مواعيد التنبيه المتفق عليهيا تعاقيدياً أو القانونيية حسيب األحيوال إذا ميا رغيب الميؤ

وهيو ميا يتجيافى وروح التشيريع ذاتيه والتيي  ، والقول بغير ذلك يوصل إلى أن هذا التشريع يعطي للمؤجر حقوقاً أوسع ميدى مميا كيان يخوليه إياهيا القيانون العيام

القانون من احترام االلتزام التبادلية كالتعاقد باإليجار وحظير العبيث بهيا مين جانيب فضال عن تعارض ذلك لما يوجبه هذا  ، مبناها تغليب وجهة الرأفة بالمستأجر

مستنداً إلى اعتبيارات قيدرها المشيرع ورآهيا وسييلة ناجعية فيي المسياهمة فيي  ، وحق المال في إخالء مستأجره للرغبة في الهدم وإعادة البناء بشكل أوسع . واحد

ن يشفع للمؤجر في التحلل من مراعاة مواعيد التنبيه وعليى وجيه يصيبح معيه المسيتأجرون بيين عشيية وضيحاها مشيردين ليس من شأنه أ ، تفريج ضائقة المباني

ومين حقهيم  . لما يؤدي ذلك من استفحال األزمة خالفياً لميا قصيده المشيرع ، وعائالتهم في الطرقات بال مأوى قبل أن تتاح لهم فرصة كافية لتدبير مساكن تأويهم

وإنميا ميرده شيهوة اسيتثمار قاميت مين  ، طالما أن الطرد مرجعه سبب ال يد لهم فيه وال حيلة لديهم فيي دفعيه ، طالبوا بإمهالهم المدة الباقية من عقودهمباألقل أن ي

عنيد التشيييد الجدييد  انتهازاً لسماحة نصيوص التشيريع لمصيلحتهم بيإطالق أييديهم فيي تحدييد األجيور ، جانب أصحاب رؤوس األموال من مالك العقارات المبنية

 -ارتكانا إلى االستثناء الذي أوردته الفقرة األخيرة من الميادة الرابعية مين التشيريع سيالف اليذكر  -بالقيم التي يفرضونها وبمنأى عن كل تدخل من جانب المشرع 

ممين ال تتسيع ميواردهم الماليية لتيدبير مسياكن أخيرى لهيم  وتمكين هؤالء المستأجرين وجعلهم من سواد الشعب من ذوي الدخول المحيدودة ، لمراقبة ذلك التحديد

وقضت أيضاً بأنه "وإن كان التشريع االسيتثنائي ليم يعليق صيراحة  ( . 997ص  117رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  25مصر الكلية ) في البناء الجديد" 

إال أن هذا اإلغفال مقصود به االكتفاء بالقواعد العامة  في صدد مواعييد التنبييه التعاقديية أو  ، طلب اإلخالء للهدم وإعادة البناء على انتهاء المدة المجددة في العقد

وخصوصياً  . إذ ال يعقل أن يكون هذا التشريع الذي أجزل الحماية للمستأجر قد أراد في الوقت نفسه حرمانه من الحقيوق المقيررة ليه فيي القيانون العيام ، القانونية

وهييذه رخصيية كبيييرة الفائييدة أجييب المشييرع مراعاتهييا فييي  ، ة مواعيييد التنبيييه هييي تهيئيية الفرصيية أمييام المسييتأجر للبحييث عيين مسييكن آخييروأن الحكميية ميين مراعييا

 ، هي أولى بالمراعاة فيي الظيروف االسيتثنائية التيي اشيتدت فيهيا أزمية المسياكن واسيتحكمت حلقاتهيا ، الظروف العادية التي ال يتعذر فيها البحث عن سكن جديد

وينبني على ذلك أن رغبة الماليك فيي الهيدم وإعيادة البنياء ال تشيفع ليه فيي اإلخيالل بمواعييد  . مما دعا المشرع إلى التدخل الحميد حماية للمستأجرين من التشريد

) أطول مدة باقية في عقيود المسيتأجرين  اآلخيرين وأن يستفيد من  ، أن يطلب إمهاله المدة الباقية من عقده -باألقل  -وأن للمستأجر  ، التنبيه التعاقدية أو القانونية

ً  - ( 2592سنة  1919قضية رقم  5دائرة  2599نوفمبر سنة  17مصر الكلية  ص  592رقيم  17المحامياة  2557نيوفمبر سينة  9مصير الكليية  : وانظر أيضا

اإلسيكندرية  - 2599سينة  2599قضيية رقيم  25ئيرة دا 2591فبرايير سينة  11 - 2599سينة  9159قضيية رقيم  29دائيرة  2599ديسمبر سنة  29 - 2971

وفي قضية باع شخص مبنى واشيترط أن يبقيى شياغال للشيقة التيي يسيكنها إليى ميا بعيد  - 999ص  295رقم  9التشريع والقضاء  2599ديسمبر سنة  22الكلية 
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في عقـار واحـد ، كـل مـن م يسـتأجر جـزءًا مسـتقال مـن العقـار ، وجـب انتظـار انقضـاء مـددهم اهنصـلية جميعـًا قبـل 
يستفيدون من أطـول مـدة هني ـم ، و تعـين  1121$إخالء المكان ل دمه وإعادة بنائه . ومعنى ذلك أن المستأجر ن 

 . ( 1) في العقار حتى تنقضي هذه المدة اهنطول على المؤجر ترك م جميعاً 

علــى أنــه يجــوز للمــؤجر ، حتــى قبــل انقضــاء المــدة اهنصــلية ، أن يرفــع دعــوى اإلخــالء ، وتكــون الــدعوى 
. أما إذا رفعـت دعـوى اإلخـالء قبـل  ( 2) مقبولة ولكن القاضي يعين ميعادًا لإلخالء يقع بعد انقضاء المدة اهنصلية

انقضــاء المــدة اهنصــلية بوقــت طو ــل يحتمــل أن تتغيــر الظــروف أثنــاءه ، فــإن القاضــي يحكــم بعــدم قبــول الــدعوى 
 . ( 9) لعرف ا قبل اهنوان

 المكان لم يؤجر بقصد استعماله لدور التعليم  -الشرط الثاني  -661

، أن تنقضي مـدة اإليجـار اهنصـلية ، بـل يجـب أيضـًا أن يكـون : وال يكفي ، لقيام حا المؤجر في اإلخالء 
المكــان لــم يــؤجر بقصــد اســتعماله للتعلــيم . فــإذا كــان المكــان مــؤجرًا للتعلــيم ، لــم يجــز للمــؤجر طلــب إخالئــه ل دمــه 

لتعلـيم وإعادة بنائه حتى بعد انقضاء مدة اإليجار اهنصلية . و ستوي أن يكـون المكـان مـؤجرًا للتعلـيم الحكـومي أو ل
الحـر كمـا هـو صـر ح الـنص ، و سـتوي أن يكـون التعلـيم فـي أي نـوع مـن أنواعـه وفـي أيـة درجـة مـن درجاتـه ، فقـد 
يكون تعليما عامًا أو تعليما فنيًا كما قد يكون تعليما ابتدائيًا أو ثانو ـًا أو عاليـًا أو جامعيـًا . وقـد كـان قـانون إيجـار 

                                                                                                                                                                    
فقضيت المحكمية بيأن العقيد إيجيار  ، دعيوى اإلخيالء للهيدم وإعيادة البنياءثم رفيع المشيتري  . جنيهاً في الشهر 22انتهاء قوانين المساكن بمدة سنة بأجرة مقدارها 

وبقياء  . لوقيوعغير معين المدة ألن الوقت الذي تلغي فيه التشريعات االستثنائية غير معروف فهيو أمير غيير محقيق الوقيوع واألجيل يجيب أن يكيون أميراً محقيق 

فتخرج المنازعية عين أن تكيون منازعية إيجاريية وتكيون المحكمية غيير  ، ذا شرط أساسي في البيعه ، البائع في العين يتضمن نزول المشتري عن طلب اإلخالء

ونرى أن العقد إيجار مدته قابلة للتعيين وهي المدة التيي تبقيى فيهيا التشيريعات  ( . 2591سنة  2191رقم  5دائرة  2599أكتوبر سنة  7مصر الكلية ) مختصة 

ً  ، ولكن وقت حصوله غير معروف ، ها وهذا اإللغاء أمر محققاالستثنائية قائمة وسنة بعد إلغائ فميا داميت التشيريعات  . وهذا ال يمنع من أن يكون أجيال صيحيحا

ذه وعلى ذلك تكون المحكمة مختصة في نظرنيا بهي . ومن ثم ال يجوز للمجر طلب اإلخالء للهدم وإعادة البناء . فمدة اإليجار األصلية لم تنقض ، االستثنائية قائمة

 . وتقضي فيها برفض طلب اإلخالء ألن المدة األصلية لإليجار لم تنقض ، المنازعة اإليجارية

 (
2
فبراير  11 - 2592سنة  1919قضية رقم  5دائرة  2599نوفمبر سنة  17 - 997ص  117رقم  99المحاماة  2599فبراير  25مصر الكلية   ( 

 . 2599سنة  115قضية رقم  2591مارس سنة  29 - 2599سنة  2599قضية رقم  25دائرة  2591سنة 

 (
1
وفقيط أوجيب إمهيال المسيتأجر الميدة  ، بل أجاز رفعهيا ، وقد قضت محكمة مصر الكلية بأن القانون لم يمنع رفع الدعوى قبل نهاية المدة األصلية  ( 

 5دائيرة  2591ميارس سينة  29 - 2591سنة  2522قضية رقم  21 دائرة 2599أبريل سن  1مصر الكية ) الباقية من اإلجارة السارية أو التي صار امتدادها 

 . 2595سنة  9117قضية رقم 

لعيدم تنبييه الميؤجر عليى المسيتأجر  2599لميدة سيتة أشيهر أخيرى تنتهيي فيي آخير يونييه سينة  2599وفي قضية امتد فيها اإليجيار مين أول ينياير سينة 

عياة البنياء فيي رفيع الماليك دعيوى اإلخيالء للهيدم مرا ( ، 2591أي قبيل أول نيوفمبر سينة ) باإلخالء قبل انقضاء المدة السابقة بالوقت المتفق علييه وهيو شيهران 

فقضيت المحكمية بيأن التنبييه بياإلخالء  . 2599فدفع المستأجر الدعوى بأنها مرفوعة قبل انتهاء مدة اإليجار في آخر يونيه سنة  . 2591خالل شهر نوفمبر سنة 

بيل قبليت اليدعوى وقضيت  ، وى لرفعهيا قبيل األوانوليم تحكيم بعيدم قبيول اليدع ، 2599للهدم وإعادة البناء يتضمن التنبيه بعدم امتداد العقيد بعيد آخير يونييه سينة 

أي أنها منحت المستأجر فوق المدة الباقيية مين العقيد ثمانيية أشيهر  ، بثمانية أشهر 2599وعينت له موعداً يقع بعد انتهاء مدة العقد في آخر يونيه سنة  ، باإلخالء

 ً سينة  9799قضيية رقيم  2599ديسيمبر سينة  99مصير الكليية )  951/1أجر تطبيقياً للميادة وهذه مهلة معقولة منحتهيا المحكيم للمسيت ، أخرى يدبر له فيها مسكنا

وجيب  ، وقضي بأنه إذا كان العقد مشاهرة ونبه المؤجر على المستأجر بإخالء المحل المؤجر في النصف الثاني من الشهر بسيبب الهيدم إلعيادة البنياء - 25915

ً أن يستخلص من هذا السبب أن المؤجر قد انصرف وبذلك يكيون التنبييه منتجياً ألثيره بالنسيبة إليى  ، ت نيته إلى إخالء المكان المؤجر في أية مدة تكون جائزة قانونا

ويلية لباقيية طولما كان يجوز إقامة دعوى اإلخالء للهدم أثناء مدة العقد على أن يكون القضاء باإلخالء بعد انقضا هذه المدة وبشرط أال تكون الميدة ا . المدة التالية

حتيى ال يضيار  ، ميدني 951/1وأمهليت المسيتأجر ميدة معقولية عميالً بالميادة  ، وقضيت بياإلخالء ، فقد اعتدت المحكمة بهذا التنبيه ، يحتمل معها تغير الظروف

 2215إيجييارات قضييية رقييم  دائييرة ثانييية 2512ديسييمبر سيينة 21مصيير الكلييية ) وحتييى يسييتطيع أن يجييد محييال آخيير لتجارتييه  ، بهييذا اإلخييالء الييذي ال يييد لييه فيييه

 ( . 2512سنة

 (
9
وقيد رفعيت دعيوى اإلخيالء  ، 25وقد أشار إلى حكم صدر من محكمة مصر الكلية دائرة )  199ص  79سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

فقضيت المحكمية بأنيه ال محيل للحكيم بياإلخالء ميادام الميؤجر ال يمكنيه الهيدم وإعيادة  ، 2512وعقد أحد المستأجرين ال ينتهي قبيل أبرييل سينة  ، 2599في سنة 

 ( . 2512البناء مع بقاء المستأجر الذي يمتد عقده إلى سنة 
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خاليـًا مـن هـذا الحكـم ، فكـان يجـوز للمالـك أن يطلـب إخـالء المكـان وقـت صـدوره  1114لسـنة  121اهنماكن رقم 
الذي أجره ليكون مدرسة حـرة أو مدرسـة حكوميـة ، بعـد انقضـاء مـدة اإليجـار ، مسـتندًا فـي ذلـك إلـى أنـه ير ـد هـدم 

ور علـى المكان إلعادة بنائه . فكان التعليم يقاس من ذلك شدة كبيرة في وقت اشتدت فيه أزمة البناء وصـعب العثـ
أمكنة كافية للتعليم ، فإذا ما عثر على مكان بشا اهننفس جاز طلب إخالئه بعد انقضاء مدة اإليجار بحجة رغبة 
مالكــه فــي هدمــه وإعــادة بنائــه . وهــذا فــي الوقــت الــذي يقضــي فيــه قــانون إيجــار اهنمــاكن فــي المــادة الثانيــة بأنــه ال 

.  ( 1) ة إذا كـان هـذا المكـان قـد أوجـر بقصـد اسـتعماله مدرسـةيجوز للمؤجر أن يطلب إخالء المكان لضرورة ملجئـ
فكان التشر ع غيـر متسـا ، إذ ترعـى حرمـة التعلـيم أمـام الضـرورة التـي تلجـئ المـؤجر لشـغل المكـان فـال يسـمح لـه 
بطلب اإلخالء ، وال ترعى هذه الحرمة أمام رغبة المالك في أن يتوسع في استغالل ملكه عن طر ا هدمه إلعـادة 

 . ( 2) نائه ، وكان الواجب رعاية التعليم في الحالتين ، بل هو أولى بالرعاية في الحالة الثانيةب

، يسـتثنى مـن جـواز اإلخـالء بسـبب هـدم المكـان وإعـادة  1111لسـنة  41ومن أجل ذلك صدر القانون رقـم 
في المذكرة اإليضاحية ل ذا القانون  بنائه "اهنماكن المؤجرة بقصد استعمال ا لدور التعليم الحرة أو الحكومة" . وجاء

علــى أنــه يجــوز للمــؤجر إخــالء المكــان  1114لســنة  121مــن القــانون رقــم  2: "تــنص الفقــرة ) هـــ ( مــن المــادة 
المؤجر إذا أراد هدمه إلعادة بنائه بشكل أوسع . . وقد عمت الشكوى من سوء استعمال ل ذا الحـا بمعرفـة بعـض 

عليم ، مما ترتب عليه هدم بعض المدارس الحكومية والحرة ، وبالتالي تضييا سـبل المؤجر ن لدور تستعمل في الت
التعلـــيم وتشـــر د أبنــــاء الشـــعب . ولمــــا كـــان مــــن سياســـة الحكومــــة تيســـير تحصــــيل العلـــم واإلكثــــار مـــن دوره ج ــــد 

ل حـا المالـك المستطاع ، فإن مشروع القانون المرافا يبتغي هذه الغاية و  دف إلـى تحقيق ـا بوضـع حـد  السـتعما
ولـيس هـذا االسـتثناء بغر ـب علـى القـانون رقـم  -في هدم اهنماكن المؤجرة بقصد استعمال ا مدارس حكوميـة أ حـرة 

، ففي المادة الثالثة منه نص مماثل يمنع المؤجر هنمـاكن تسـتعمل للسـكنى أن يطلـب إخالءهـا  1114لسنة  121
أوالده إذا كانـــت تلـــك اهنمكنـــة مـــؤجرة بقصـــد اســـتعمال ا  بحجـــة وجـــود ضـــرورة تلجئـــه لشـــغل المكـــان بنفســـه أو بأحـــد

 مدارس أو مستشفيات أو مالجئ أو مؤسسات خير ة" .

موافقة لجنة توجيه أعمال البناء والهدم -الشرط الثالث  -662
 (3 )

 : 

فإذا انقضت مدة اإليجار اهنصلية ، وكان المكـان غيـر مـؤجر بقصـد اسـتعماله للتعلـيم ، وجـب أيضـًا حتـى  
ا للمؤجر طلـب اإلخـالء ل ـدم المكـان وإعـادة بنائـه ، أن يحصـل علـى موافقـة لجنـة إدار ـة . وهـذه اللجنـة كانـت يح

                                                 

 (
2
 . 119انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
فلييس مستسياغاً أن  ( . 911انظير آنفياً فقيرة  : 2557وفوق ذلك قد أباح القيانون ليوزارة التربيية والتعلييم أن تسيتولي عليى األمياكن الخاليية سينة   ( 

 . ثم يمكن القانون المالك بعد ذلك من طلب اإلخالء بحجة الهدم وإعادة البناء ، يمكن القانون لهذه الوزارة من االستيالء على مكان خال ولو بغير رضا مالكه

 (
9
 . لجنة لتوجيه أعمال الهدم دون أعمال البناء ، كما سنرى 2512لسنة  217بعد القانون رقم  ، أصبحت هذه اللجنة  ( 
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، ثـم أصـبحت بموجـب القـانون رقـم  1116لسـنة  911لجنة لتوجيه أعمـال البنـاء وال ـدم طبقـًا هنحكـام القـانون رقـم 
 نستعرض كال من هذين القانونين .لجنة لتوجيه أعمال ال دم دون أعمال البناء . و  1161لسنة  148

يـنظم أعمــال ال ــدم والبنـاء . وتقضــي المـادة اهنولــى منـه بأنــه "يحظــر  1116لســنة  911صـدر القــانون رقـم 
فــي أيــة ج ــة مــن الجم ور ــة داخــل حــدود المــدن أو خارج ــا إقامــة أي مبنــى أو تعــديل مبنــى قــائم أو ترميمــه متــى 

جنيـه إال بعـد الحصـول علـى موافقـة لجنـة يصـدر بتشـكيل ا  100 ـد علـى كانت قيمة اهنعمال المطلوب إجراؤهـا تز 
وإجراءات ا قرار من وز ـر الشـؤون البلـدة والقرو ـة . وعلـى راغـب البنـاء أو التعـديل أو التـرميم ف ـذه الحالـة أن يتقـدم 

جراؤهــا والغــرض بطلــب إلــى اللجنــة المــذكورة للموافقــة علــى إجــراء العمــل المطلــوبين فيــه موقــع اهنعمــال المطلــوب إ
من ا . و رفا بالطلـب شـ ادة موقعـة منـه ومـن م نـدس نقـابي متضـمنة البيانـات اهنخـرى التـي يحـددها قـرار يصـدر 
من وز ر الشؤون البلدية والقرو ة . و كون الطالـب والم نـد الموقـع منـه الشـ ادة مسـئولين عـن صـحة هـذه البيانـات 

يفيد سداد رسـم نظـر مقـداره خمسـة جني ـات . و جـوز للجنـة المشـار .وال يجوز نظر طلب الموافقة ما لم يقترن بما 
إلي ا في هذه المادة أن تحدد للطالب عند الموافقـة علـى الطلـب مـواد البنـاء المحليـة أو المسـتوردة حسـبما تـراه . وال 

تــرخيص  يجــوز للســلطة القائمــة علــى أعمــال التنظــيم فــي المجــالس البلديــة ، فــي هــذه الحالــة ، النظــر فــي طلــب أي
مــن هــذا القــانون بأنــه "ال  1بالبنــاء إال بعــد قيــام طالــب التــرخيص بتقــديم موافقــة اللجنــة المــذكورة" . وتقضــي المــادة 

يجوز هدم المنشآت غير اآليلة للسـقوط الواقعـة فـي حـدود المجـالس البلديـة إال بعـد موافقـة اللجنـة المشـار إلي ـا فـي 
عامـًا علـى اهنقـل ،  10ن تكـون قـد مضـت علـى إقامـة هـذه المبـاني مـدة المادة اهنولى مـن هـذا القـانون ، وبشـرط أ

وذلك ما لم تر اللجنة الموافقة على ال دم العتبارات تتعلا بالصالح العام وال يكون قرارها ن ائيًا في هـذا الشـأن إال 
رة بطلـب الموافقـة علـى بعد موافقـة وز ـر الشـؤون البلديـة والقرو ـة . وعلـى طالـب ال ـدم أن يتقـدم إلـى اللجنـة المـذكو 

ال ــدم يبــين فيــه موقــع المبنــى المطلــوب هدمــه مصــحوبًا بشــ ادة موقعــة منــه ومــن م نــدس نقــابي متضــمنة البيانــات 
التــي يحــددها قــرار يصــدر م وز ــر الشــؤون البلديــة والقرو ــة . و كــون الطالــب والم نــدس الموقــع معــه علــى الشــ ادة 

النظر في طلب الموافقة ما لم يكن مصـحوبًا برسـم نظـر قـدره خمسـة  مسئولين عن صحة هذه البيانات ، وال يجوز
جني ات . و حظر على السلطة القائمة على أعمال التنظيم النظر في طلب الترخيص بال ـدم إال بعـد قيـام الطالـب 

ل م في ا  بتقديم موافقة اللجنة المذكورة . وتعتبر تراخيص ال دم التي لم يشرع أصحاب ا في تنفيذ اهنعمال المرخص
المــادة  1121$قبـل صـدور هــذا القـانون ملغـاة ، و جــوز هنصـحاب ا أن يتقـدموا مــن جديـد إلـى اللجنــة المـذكورة فـي 

 . ( 1) اهنولى بطلب الموافقة على ال دم في الحدود واهنوضاع المبينة في هذه المادة"

                                                 

 (
2
ميين هييذا القييانون بييأن "يعتبيير انقضيياء سييتة أشييهر علييى تيياريخ تقييديم الطلييب بالبنيياء أو التعييديل أو التييرميم أو الهييدم إلييى اللجنيية  1وتقضييي المييادة   ( 

وال يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعيادة النظير فيي طلبيه  . الموافقة على الطلبالمنصوص عليها في المادة األولى دون صدور قرار في شأنه بمثابة قرار بعدم 

عليى عقوبية الغرامية  7كما تنص الميادة  ، من هذا القانون على عقوبة الغرامة توقع على من يخالف أحكاماً معينة فيه 1وتنص المادة  . إال بعد مضي هذه المدة"

 . وافقة اللجنةللمقاول الذي يتولى عمال لم تصدر في شأنه م
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ســلكه المشــرع عنــد وضــع  والــذي يســترعي النظــر فــي هــذا القــانون أنــه يعمــل فــي طر ــا مضــاد للطر ــا الــذي
التشر عات االستثنائية الخاصة بإيجار اهنماكن . فقد أراد المشرع في هذه التشر عات تشجيع حركة البناء لتخفيض 
أزمــة اهنمــاكن ، فلمــا نشــطت هــذه الحركــة ، عمــل المشــرع مــن ج ــة أخــرى علــى الحــد مــنن نشــاط ا ب ــذه القيــود 

بنــاء . وقصــد مــن ذلــك إلــى تشــجيع حركــة التصــنيع وتصــر ف المــواد الجديــدة التــي وضــع ا علــى أعمــال ال ــدم وال
 . ( 1) والخامات المحلية ، وذلك قبل أن تصل حركة البناء إلى الغاية المنشودة من ا فتوفر اهنماكن الالزمة

اهنمـاكن وم ما يكن من أمر ، فإن هذه القيود الجديدة على أعمال ال دم والبناء ارتد أثرها إلـى قـانون إيجـار 
من هذا القانون اهنخيـر  2يقضي بإضافة نص إلى الفقرة ) هـ) من المادة  1116سنة  919، فصدر القانون رقم 

، و جــرى كمــا رأينــا علــى الوجــه اآلتــي : "وال يجــوز الحكــم بــاإلخالء إال بعــد الحصــول علــى موافقــة اللجنــة المشــار 
فـي اهنحـوال التـي يتطلـب القـانون المـذكور الحصـول  1116لسـنة  911من القانون رقم  1و  1إلي ا في المادتين 

في ا على موافقة اللجنة" . واهنحوال التي يتطلب في ا القانون الحصـول علـى موافقـة اللجنـة هـي أعمـال البنـاء التـي 
جنيـه ، كمــا يظ ــر مــن نصـوص القــانون فيمــا قــدمنا . فيجـب إذن أن يحصــل المالــك علــى  100تز ـد قيمت ــا علــى 

جنة توجيه أعمال البناء وال دم بالموافقة على هدم المكان المؤجر وبالموافقة على إعادة بنائه على الوجه قرار من ل
 9) ،  حتى يتمكن من الحصول على حكم بـاإلخالء ( 2) الذي صممه ، وهذا مع رخصة البناء الصادرة من التنظيم

 121في هذا المعنى : "ولما كمان القانون رقم  1116لسنة  919. وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للقانون رقم  (
الحصــول علــى طلــب إخــالء المكــان المــؤجر إذا أراد  2الفقــرة ) هـــ ( مــن المــادة   قــد أجــاز للمــال فــي 1114لســنة 

                                                 

 (
2
نشيط االسيتثمار فيي مشيروعات  ، "منذ وضعت الحر العالمية األخيرة أو زارها : وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للقانون في هذا الصدد ما يأتي  ( 

إال أنيه قيد ليوحظ أن هيذا  . المسياكن المباني السكنية والمرتفعة التكاليف منها على وجيه الخصيوص بميا يسيد الحاجية التيي كانيت ماسية فيي ذليك الوقيت لمثيل هيذه

حتى تحيول الكثيير مين رؤوس األميوال إليى االسيتغالل فيي مشيروعات البنياء نظيراً لحريية اإليجيارات بالنسيبة إليى هيذه المبياني  ، النشاط استمر بصورة متزايدة

اني الحديثية نسيبياً بيالرغم مين أنهيا ميا زاليت صيالحة لالسيتعمال فيي مميا شيجع الكثييرين عليى هيدم المبي ، الجديدة ووفرة األرباح التي تدرها بسبب اإلقبيال عليهيا

وكانيت الحكومية آخيذة  ، ولميا كيان هيذا االتجياه ال يتفيق ميع الصيالح العيام . رغبة في إقامة مبان جديدة مكانها أكبر غلة وأوفر فائيدة  ، األغراض التي أعدت لها

والحيد مين  ، والتدبير في تشيد الجديد منهيا ، األمر الذي يتطلب القصد في هدم المباني القائمة ، اإلنتاجيةبسبيل تصنيع البالد وتشجيع االستغالل في المشروعات 

ليذلك  . والمحافظية عليى التيوازن اليالزم فيي وجيود االسيتغالل المختلفية ، صرف العمالت األجنبية ليتسنى استخدامها فيما يعود عليى الثيروة القوميية بفائيدة أكبير

والحيد مين إزالية مبيان لهيا قيمتهيا   ، يكفل اإلشراف على نشاط أعمال البناء فيي اليبالد ومراقبية اسيتعمال الميواد والخاميات المحليية ا المسيتوردة رؤى وضع نظام

عيل الحصيول عليى وقيد رؤى ج . . ومن المفهيوم أن يكيون هيذا النظيام مؤقتياً يلغيي بعيد تحقييق األغيراض التيي صيدر مين أجلهيا . تعتبر جزءاً من الثروة القومية

وذليك تيوفيراً للجهيد اليذي  ، يموافقة اللجنة سابقاً والزماً قبل التقدم إلى السلطة القائمة على أعمال التنظيم بالنظر في طلب التيرخيص العيادي طبقياً لقيانون المبيان

 . على التصريح باألعمال المطلوبة"يبذل في القيام باإلجراءات الالزمة للحصول على الترخيص دون التأكد من موافقة اللجنة المختصة 

"وإذا صيح القيول بأنيه يجيب تقيييد المبياني  : ما ييأتي ، الذي سيأتي بيانه 2512لسنة  217وذلك قبل صدور القانون رقم  ، وقد كتبنا تعقيباً على ما تقدم

 . فتقييد المباني المتواضعة والمباني المتوسطة يتعيارض دون شيك ميع سياسية تشيجيع البنياء لسيد الحاجية إليى هيذه المسياكن ، الفخمة التي ال يسكنها إال المترفون

بيل إن مبليًغ يعيادل عشيرة أضيعاف هيذا المبليغ ال ييزال دون  ، جنيه إلعفياء أعميال البنياء مين القييود يقصير كثييراً عين الوفياء بيالغرض 999والوقوف عند مبلغ 

 . الالزم لبناء كثير من المساكن التي تعد لسكنى السواد من الناس"المقدار 

 ، فيألغى كميا سينرى وجيوب التيرخيص بالبنياء وأبقيى وجيوب التيرخيص بالهيدم ، 2512لسينة  217وقبل أن نقدم هذا الكتاب للطبع صدر القانون رقيم 

 . فكان موفقاً كل التوفيق في كل من األمين

 (
1
) وال يجيوز للمسيتأجر أن ييدفع بتعيذر تنفييذ المشيروع  ، صية واعتمياده للرسيومات يقطيع بإمكيان البنياء عليى النحيو المعتميدوإعطاء التنظيم الرخ  ( 

ميارس  12 - 2595سينة  5197قضيية رقيم  21دائيرة  2599ميارس سينة  1 - 2591سينة  9159قضية رقيم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  21مصر الكلية 

 ( . 2599سنة  112قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  9 - 2595سنة  1297 قضية رقم 21دائرة  2599سنة 

 (
9
وتقضي المحكمية بياإلخالء متيى ثبيت لهيا صيدور قيرار مين اللجنية  - 2591سنة  2955قضية رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  9مصر الكلية    ( 

فيان قيرار اللجنية  ، ودون حاجة إلى انتظار نتيجة هذا الطعن ، قد طعن فيه أمام القضاء اإلداريحتى لو كان هذا القرار  ، بالموافقة على الهدم وعلى إعادة البناء

 2591سينة  2759قضيية رقيم  5دائرة  2591ديسمبر سنة  25مصر الكلية ) يبقى قائماً وواجب التنفيذ ما لم يصدر قرار من الجهة  المختصة بإلغائه أو بوقفه 

. ) 
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هدم المكان المؤجر إلعادة بنائه بشكل أوسع يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال ، وقد أصبحت هذه الرخصة 
بضرورة  الحصـول مقـدمًا علـى موافقـة هـذه اللجنـة  1116لسنة  911دة بعد صدر القانون رقم المخولة للمالك مقي

من القانون اهنخيـر اللتـين يتطلـب في مـا ذلـك القـانون الحصـول علـى موافقـة هـذه  1و  1المشار إلي ا في المادتين 
 1114لســـنة  121القـــانون رقـــم اللجنـــة ، لـــذلك رؤى إضـــافة هـــذا القيـــد علـــى الفقـــرة ) هــــ ( مـــن المـــادة الثانيـــة مـــن 

 بضرورة الحصول على موافقة اللجنة مقدمًا قبل الحكم باإلخالء ، حتى تتسا النصوص في القانون" .

، و حـل محلـه لتنظـيم  1116سـنة  911يلغـي القـانون رقـم  1161لسـنة  148صدر بعـد ذلـك القـانون رقـم 
 911ضاحية : "تضمنت المذكرة اإليضاحية للقانون رقـم أعمال ال دم دون أعمال البناء . وقد جاء في مذكرته اإلي

في شـأن تنظـيم وتوحيـد أعمـال البنـاء وال ـدم أن العمـل بـه موقـوت بتحقيـا اهنغـراض التـي صـدر مـن  1116لسنة 
اجل ا ، وهي الحد من اسـتثمار رؤوس اهنمـوال فـي البنـاء وتشـجيع اسـتثمارها فـي المشـروعات اإلنتاجيـة . وبمـا أن 

االقتصــادية واالجتماعيـة قــد حـددت االسـتثمارات فــي قطـاع البنــاء وأنـه مـن غيــر المنتظـر أن يتجــاوز  خطـة التنميـة
القطاعات الخـاص والعـام مـا خصـص ل مـا مـن اسـتثمارات فـي هـذا القطـاع ، لـذلك تكـون قـد زالـت ضـرورة اإلبقـاء 

ن اء العمل بأحكامه في هـذا الشـا على قيود توجيه أعمال البناء التي فرضت بالقانون المشار إليه ، مما يقتضي إ
. أما الغرض من تنظيم الرقابة على أعمال هـدم المبـاني فـال يـزال قائمـًا ، تمشـيًا مـع سياسـة الدولـة فـي اإلسـكان ، 
ومنعًا من إساءة استعمال حا ال دم لمجرد الرغبة في ز ادة االسـتغالل . ونظـرًا لتـداخل أحكـام تنظـيم البنـاء وال ـدم 

المشار إليه مما يتعذر معه تعديل أحكامه لقصرها علـى أعمـال ال ـدم  1116لسنة  911ون رقم في نصوص القان
وحــدها ، لــذلك فقــد أعــد مشــروع القــانون المرافــا متضــمنًا الحكــام الخاصــة بالرقابــة علــى هــدم المبــاني غيــر اآليلــة 

 ي الواقعة داخل حدود المدن" .للسقوط ، واإلجراءات والشروط الواجب توافرها للحصول على تصار ح ب دم المبان

، للحصول على موافقـة هنعمـال البنـاء  1161لسنة  148فلم تصبح هناك حاجة ، بعد صدور القانون رقم 
علـى رخصـة بـه مـن لجنـة إدار ـة ضـرور ًا  1128$غير رخصة التنظيم العادية بالبناء . أما ال دم فبقي الحصول 

. فقـد  1161لسنة  148 دم ، وهذا ما تقضي به أحكام القانون رقم قبل الحصول على رخصة التنظيم العادية بال
نصت المادة اهنولـى مـن هـذا القـانون علـى أن يحظـر داخـل حـدود المـدن هـدم المبـاني غيـر اآليلـة للسـقوط ، وهـي 

المشــار إليــه ، إال بعــد الحصــول علــى تصــر ح بال ــدم وفقــًا  1111لســنة  601التــي ال يســري علي ــا القــانون رقــم 
حكام هذا القانون" . وتنص المادة الثانية على أن "تشكل فـي كـل محافظـة لجنـة علـى الوجـه اآلتـي : ممثـل وزارة هن

عضــو مــن مجلــس المحافظــة ينتخبــه المجلــس لمــدة ســنة قابلــة  -اإلســكان والمرافــا فــي مجلــس المحافظــة رئيســًا 
عضــو ن . . . وتخــتص كــل  -المحــافظ  للتجديــد ، أحــد الم ندســين المختصــين بالمحافظــة يصــدر باختيــاره قــرار م

لجنــة بــالنظر فــي طلبــات التصــر ح ب ــدم المبــاني الواقعــة داخــل حــدود المــدن فــي نطــاق المحافظــة ، وتصــدر في ــا 
قرارات بالقبول أو التعديل أو الرفض ، وال تكون قرارات ا نافذة إال بعد اعتمادها من المحافظ ، وفـي حالـة اعتراضـه 
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علـى أن  9هنمر على وز ر اإلسكان المرافا و كـون قـراره فـي ذلـك ن ائيـًا" . وتـنص المـادة علي ا يعرض المحافظ ا
"يشترط للموافقة على طلـب لتصـر ح بال ـدم أن يكـون قـد مضـي علـى إقامـة المبنـى أربعـون عامـًا علـى اهنقـل ، إال 

علــى أن "يقــدم طلــب  1مــادة إذا رأت اللجنـة التجــاوز عــن هــذا الشــرط العتبــارات تتعلــا بالصــالح العــام" . وتــنص ال
التصر ح بال دم إلى اللجنة المختصة من مالك البناء موقعًا عليه منه ومن م ندس نقـابي . و تضـمن الطلـب بيـان 
موقع المبنى والبيانات اهنخرى التي يصدر ب ا قرار م وز ر اإلسكان والمرافا . و ؤدي عن الطلب رسم نظـر قـدره 

علـى أن "يحظـر علـى السـلطة القائمـة علـى أعمـال التنظـيم إعطـاء رخصـة هـدم  1خمسة جني ات" . وتنص المادة 
ــًا ل ــذا القــانون" . وتــنص  1111لســنة  616طبقــًا للقــانون رقــم  المشــار إليــه إال بعــد صــدور التصــر ح بال ــدم طبق

 . ( 1) المشار إليه" 1116لسنة  911على أن "يلغي القانون رقم  10المادة 

حكـم بـاإلخالء ، ل ـدم المكـان وإعـادة بنائـه ، أن يقـدم المالـك رخصـة بال ـدم  وعلى ذلك يجب للحصول على
،و قــدم مــع هــذه الرخصــة رخصــة  1161لســنة  148مــن اللجنــة المشــار إلي ــا فــي المــادة الثانيــة مــن القــانون رقــم 

 148بالقانون رقـم التنظيم العادية بال دم وكذلك رخصة التنظيم العادية بالبناء . ولم تعد هناك حاجة ، منذ العمل 
 . ( 2) ، لتقديم رخصة خاصة بالبناء مع رخصة التنظيم العادية 1161لسنة 

 إعادة البناء بشكل أوسع :  -الشرط الرابع  -663

و شــترط أخيــرًا ، للحصــول علــى حكــم بــاإلخالء ، أن يكــون "هــدم المكــان المــؤجر إلعــادة بنائــه بشــكل أوســع 
، كما يقول النص . و خلص من ذلك أن هـذا الشـرط ينطـوي علـى أمـر ن يشتمل على عدة مساكن أو عدة محال" 

 ( و كون ذلك عن طر ا هدمه وإعادة بنائه . 2( توسيع المكان بحيث يز د عدد مساكنه أو محاله . )  1: ) 

وتوســـيع المكـــان بحيـــث يز ـــد عـــدد مســـاكنه أو محالـــه يكـــون فـــي الغالـــب بتوســـيع رقعـــة البنـــاء أو بز ـــادة  -1
.في ــدم المالــك البنــاء القــديم ، و قــيم مكــان بنــاء جديــدًا أوســع فــي رقعتــه ، أو أعلــى فــي ارتفاعــه ، أو يكــون ارتفاعــه 

االثنين معًا . ولكن ذلك غير ضروري ، فقد يقيم البناء الجديد معادال في الرفعة واالرتفاع للبنـاء القـديم ، هنن هـذا 
تمنعـه مـن ز ـادة العلـو . وقـد يكـون السـبب ال هـذا وال ذاك ، البناء كان يشـغل كـل اهنرض ، أو هنن لـوائح التنظـيم 

. والضـروري هـو أن يز ـد ، فـي  ( 9) بل إنه ير د االقتصار على نفس الرقعة ونفـس االرتفـاع لسـبب هـو الـذي يقـدره
                                                 

 (
2
المشار إليه يعاقيب ماليك العقيار  2595لسنة  191"مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم  : ما يأتي على 1وتنص المادة   ( 

ييد ويجيوز باإلضيافة إليى الغرامية توقييع عقوبية الحيس ميدة ال تز . عند مخالفة أحكام المادة األولى من هذا القانون بغرامة تعادل ثالثة أمثال قيمة المبنيى المهيدوم

على أن "تعتبير قائمية طلبيات التصيريح بالهيدم السيابق تقيديمها  5وتنص المادة  . كما يعاقب المقاول الذي يقوم بالهدم بغرامة تعادل نصف قيمة المبنى . عن سنة

 5في  2512لسنة  217ر القانون رقم وقد صد . كما تظل سارية تصاريح الهدم التي صدرت طبقاً له" ، المشار إليه 2591لسنة  955وفقاً ألحكام القانون رقم 

 9519ص  2512وملحيق أكتيوبر سينة  2512انظر النشرة التشريعية نوفمبر سينة )  2512نوفمبر سنة  27ونشر بالجريدة الرسمية في  ، 2512نوفمبر سنة 

 ( . وما بعدها

 (
1
محله ا تعدل العبارة األخيرة مين الفقيرة هيـ مين الميادة  2512لسنة  217وإحالل القانون رقم  2591لسنة  955وكان مقتضى إلغاء القانون رقم   ( 

 955وإلغياء القيانون رقيم  2512لسينة  217ويمكن اعتبار هذا التعديل قد تيم ضيمناً بصيدور القيانون رقيم  . الثانية من قانون إيجار األماكن بما يتفق مع كل ذلك

 . 2591لسنة 

 (
9
وقد ذهب كثيير مين األحكيام  - 551ص  - 559ص  529محمد لبيب شنب فقرة  - 71ص  51فقرة  كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن  ( 

 فإذا أراد المالك أن يبني على نفس السماحة وبذات االرتفاع فال يحيق ليه طليب اإلخيالء ، فاشترطت إما الزيادة فالرقعة وإما الزيادة في االرتفاع ، إلى عكس ذلك
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. ولـيس يلـزم أن يز ـد مـن عـدد المسـاكن ومـن عـدد المحـال  ( 1) جميع اهنحوال ، من عدد المساكن أو عدد المحـال
ي وقــت معــًا ، وال أن يز ــد مــن عــدد المســاكن لتحــل محــل مســاكن قديمــة أو مــن عــدد المحــال لتحــل محــل محــال فــ

قديمة . فقد ي دم دكاكين قديمة ، و قـيم مكان ـا مبنـى سـكنيًا مـن أدوار وشـقا متعـددة دون أن يكـون فيـه دكـاكين . 
. ولو قدم المالـك  ( 2) دون أن يكون في ا مسكن واحد وقد ي دم مسكنًا قديمًا ، و قيم مكانه عددًا كبيرًا من الدكاكين

للمحكمة مشروعًا يز د في رقعة البناء وفي ارتفاعه ، ولكن عدد المساكن والمحال يقل أو يبقى كما كان ، لـم يكـن 
هــذا كافيــًا للحصــول علــى حكــم بــاإلخالء ، إذ أن المشــرع قــد قصــد إلــى ز ــادة عــدد اهنمــاكن ال إلــى ز ــادة الرحابــة 

 الرفاهية .

عن طر ـا هـدم المكـان وإعـادة بنائـه .  فلـو قصـد المالـك أن يبقـى المكـان دون و جب أن يكون التوسع  -2
هدم ، وان يقتصر على إدخال تعديالت فيه تز د في عـدد المسـاكن أو المحـال ، كـأن يقسـم طبقـة إلـى شـقتين يقـيم 

ين صــغير ن ، حائطـًا بين مـا دون أن ي ـدم المكـان ، أو كـأن يقـيم حـاجزًا فـي منتصـر دكـان كبيـر فيقسـمه إلـى دكـان
. ولكـن ال ـدم وإعـادة البنـاء ال  ( 9) فيس هذا هدمًا وال إعادة بناء ، ومن ثم ال يكون للمالك الحا في طلب اإلخـالء

                                                                                                                                                                    
وقيد قضيت محكمية مصير الكليية بأنيه إذا كيان المسيكن المزميع  . قديمة المفرط في االتساع واالرتفاع إلى شقق حديثة أكثير عيدداً حتى لو قصد تحويل األدوار ال ،

ها بكثيير عين إنشاؤه يتكون من عدة شقق سكنية تزيد فيي عيددها عليى الشيقة الكائنية بيالمنزل الحيالي إال أنهيا تينقص عنهيا فيي عيدد الحجيرات وتضييق فيي اتسياع

كان هدف المالك من طليب اإلخيالء هيو إخيراج المسيتأجر لهيدم  ، مما يمكن القول معه إن التوسعة التي يدعيها المالك وهمية أكثر منها حقيقية ، ها بالمنزلمثيالت

أكتيوبر سينة  7مصير الكليية ) ع البناء وإعادة بنائه بقصد االستفادة من تأجير الشقق الجديدة بإيجار مرتفيع مميا ال يكيون فييه تحقييق مصيلحة تتفيق وحكمية التشيري

أبرييل سينة  1 - 2911ص  559رقيم  17المحامياة  2557سيبتمبر سينة  11وانظر أيضاً هذا المعنيى مصير الكليية  ( . 2595سنة  921رقم  29دائرة  2599

ص  595رقيم  91المحامياة  2595أكتيوبر سينة  19 - 2595سينة  2199رقيم  29دائيرة  2595ميايو سينة  1 - 59ص  19رقيم  1التشريع والقضياء  2599

 . 951ص  199فقرة  199وقرب منصور مصطفى منصور فقرة  - 125ص  11سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 591

ج أزمية ومع ذلك فقد جاء في حكم المحكمة مصر الكلية "أن نية المشرع وقت إجازة هذا الحق لم تنصرف إال إلى إشراك المالك في المساهمة في تفيري

والتي تربي السماحة غير المبنيية الملحقية بهيا كاألقبيية واألحيواش  ، المباني عن طريق وحيد هو معاونتهم على التخلص من المنازل المشيدة على الطراز العتيق

أو مين األراضيي الفضياء المقيام عيهيا محيل أو  ، والتي تحتوي عادة على طابق أو أكثر فسيح الجنبات قلييل الحجيرات، والحدائق على ما هو مشغول منها بالبناء

نيوفمبر سينة  1مصير الكليية ) دون غييره مين الحياالت"  ، أكثر كالجراجات العمومية والوكائل ودور السينما الخ مميا يتيسير معيه هيدمها وتشيييد عميارة أو أكثير

 ( . 2111ص  911رق  15المحاماة  2555

 (
2
والمبنيى  ، المبني المراد هدمه فيال ينتفع بسكانها مسيتأجر واحيد)  175ص  517رقم  15المحاماة  2555أكتوبر سنة  21مصر الكلية الوطنية   ( 

البنياء القيديم )  959ص  219رقم  9التشريع والقضاء  2599يولي سنة  11اإلسكندرية الكلية  - ( المراد إقامته مكانها مسكن واحد أيضاً فرفض طلب اإلخالء

أكتيوبر سينة  11مصير الكليية  ( . فأجييب طليب اإلخيالء ، دكاناً وفوقه أدوار علويية للسيكن 19ويراد تحويله إلى عمارة الدور السفلى به دكاناً  21دور واحد به 

 - 2595سينة  192قضيية رقيم  21دائرة  2595مايو سنة  1 - 2591سنة  9799قضية رقم  2599ديسمبر سنة  99 - 2591سنة  9927قضية رقم  2599

أي إلحيالل مسيكن متسيع  ، وقضي بأنه ال يجوز إخالء نصف شقة مؤجرة لمجرد إنشاء شقة كاملية - 2595سنة  9159رقم  29دائرة  2595نة ديسمبر س 29

 2599ميارس سينة  22اإلسيكندرية  الكليية ) وإنما العبيرة بزييادة عيدد المسياكن  ، فليست العبرة باتساع المسكن وتجميله ، محل مسن ضيق مع بقاء العدد واحدا

ومن باب أولى ال يجوز إخالء دور علوي لهدم سقفه الخشبي وتشييد سقف مين االسيمنت المسيلح يحتميل إقامية دور  ( . 917ص  299رقم  9التشريع والقضاء 

لمشيروع بنياء دور جدييد فيوق فيجيب أن يتضيمن ا ، بيل الزييادة احتماليية فيي المسيتقبل ، فذلك هدم وإعادة بناء ولكنه ال يزييد فيي عيدد المسياكن فيوراً  ، آخر فوقه

 ( . 2591سنة  5197رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  29مصر الكلية ) السقف 

 (
1
 ويذهب األستاذ كامل محمد بدوي إليى أنيه "ال يقبيل طليب اإلخيالء إن أراد الماليك هيدم منيزل يضيم أسيرتين ليقييم مصينعاً كبييرا يضيم الكثيير مين  ( 

 فلم تنفرج لهيم أزمية سيكنية ، ذلك أن المصنع الكبير ال يسهم في تفريج أزمة المساكن أو المحال ألنه مصنع لفرد  واحد يستخدم فيه عماال قلوا أو كثروا ، العمال

ص  - 71ص  51كن فقيرة كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األميا) أما لو أقام مكانه عدة محال إلمكان تأجيرها إلى عدة صناع فإن غرض الشارع يتحقق  .

79 . ) 

وإنميا القصيد الجيوهر  ، وقد قضت محكمة اإلسكندرية الكلية على العكس من ذلك بأنه ال يلزم أن يكون كل محل من المحال الجديدة تابعاً لشخص معين

ابيت أن المصينع المزميع إنشياؤه سيضيم ميا يربيي عليى فيإذا كيان الث . أن تضم هذه المحال اكبر عدد ممكن من األفراد ولو شغل هذه األماكن العديدة مستأجر احد

) فإن حكمية التشيريع تكيون محققية فيي هيذه الحالية إذ أن الميروع ليم يشيترط أن تكيون إعيادة البنياء لغيرض السيكن  ، خمسمائة عامل ولو أنهم لن يسكنوا المصنع

 . وظاهر أن المحكمة توسعت في تفسير النص العتبارات عملية ( . 999ص  295رقم  9التشريع والقضاء  2599ديسمبر سنة  22اإلسكندرية الكلية 

 (
9
وقد قضت محكمة مصر الكليية بيأن إجيراء تعيديالت فيي البنياء بهيدم بعيض جدرانيه وإنشياء فتحيات وإضيافات ال تتحقيق فييه حكمية التشيريع وليو   ( 

قضيية  29دائيرة  2591فبرايير سينة  17مصير الكليية ) ن إليى أربيع شيقق كتحويل طابق يحتوي على شقتي ، انطوى ذلك على زيادة في عدد المساكن أو المحال
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إلـى سـطح اهنرض وإعــادة بنائـه كلـه . بـل يكفــي أن ي ـدم المالـك جــزءًا  1192$يسـتلزمان هـدم المكـان مــن أساسـه 
ي عــدد المسـاكن أو المحــال . فــإذا شــرع المالــك فــي بنــاء عمــارة كبيــرة مـن المكــان و عيــد بنــاءه ، بحيــث يز ــد ذلــك فــ

وأنجــز من ــا أدواًر أربعــة مــثال علــى أن يــتم اهندوار اهنربعــة اهنخــرى فيمــا بعــد ، وعمــد إلــى بنــاء غــرف صــغيرة فــي 
وكــذلك  ، ( 1) ســطح الــدور الرابــع وأجرهــا ، فإنــه يســتطيع إخــالء هــذه الغــرف ل ــدم ا وبنــاء الــدور الخــامس مكان ــا

اهندوار الباقية إن شاء . وليس م المعقول أن يطلب منه هدم اهندوار اهنربعة اهنولى وإعادة بنائ ا حتى يتمكن مـن 
. كـذلك إذا كـان المكـان مبنـي قـديمًا متـين اهنسـاس والـدور السـفلي فيـه يتكـون مـن  ( 2) بناء اهندوار اهنربعـة اهنخيـرة

دكاكين وان يخلـي اهندوار العلو ـة القديمـة ل ـدم ا وإعـادة بنائ ـا شـققًا حديثـة دكاكين ، فإنه يجوز للمالك أن يبقي الـ
بحيــث يز ــد مــن عــدد المســاكن . وإذا كــان المكــان شــونة كبيــرة أو جراجــًا كبيــرًا ، جــاز للمالــك أن يقتطــع جــزءًا مــن 

لبنائــه دكــاكين أو  المكـان لبنائــه دكــاكين بحيــث  يز ــد مــن عـدد المحــال ، ومــن بــاب أولــى يجــوز لـه هــد كــل المكــان
 . ( 9) جراجات صغيرة أو عمارة سكنية

وإذا تقدم المالك بمشروع ال ـدم والبنـاء إلـى المحكمـة ، فلـيس للقاضـي التـدخل وإلـزام المالـك بتعـديل المشـروع 
 ، كأن يلزمه اإلبقاء علـى البنـاء القـديم أو علـى بعضـه واالقتصـار علـى أن يبنـي فوقـه حتـى ال يخلـي ( 1) أو تغييره

، بل تقتصر م مة القاضي على التثبت من  أن المشـروع الـذي يقدمـه المالـك  ( 1) اهنمكنة المؤجرة كل ا أو بعض ا

                                                                                                                                                                    
ً  ( . 2591سنة  2911رقم  قضيية  5دائيرة  2599نوفمبر سنة  1 - 2591سنة  5197قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  29مصر الكلية  : وانظر أيضا

  . 2599سنة  2919قضية رقم  5دائرة  2591مارس سنة  9 - 2595سنة  9159قضية رقم  2595ديسمبر سنة  29 - 2599سنة  922رقم 

 (
2
وقد ورد في أسيباب الحكيم أنيه ال يكفيي تحوييل )  2595سنة  9159قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  29انظر عكس ذلك مصر الكلية   ( 

 ( . غير لتشييد طابق جديد محلهاأو هدم غرف بسطح العقار مؤجرة لسكنى ال ، طابق يحتوي على شقة واحدة إلى شقتين أو أكثر

 (
1
وقيد قضييب  - 559ص  - 555ص  529محميد لبييب شينب فقيرة  - 55انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن فقيرة   ( 

وبنت المحكمة حكمهيا عليى أن القيانون  ، الغرفةبإخالء مستأجر لغرفة واحدة فوق سطح البناء لتمكين المالك من إقامة ثالثة أدوار فوق ذلك السطح بعد هدم تلك 

 ً أباحيت لماليك العقيار أن يطليب  2551لسينة  212من القيانون  1وأن الفقرة هـ من المادة  ، لم يشترط في حالة الهدم إلعادة البناء بشكل أوسع أن يكون الهدم كليا

ولييس مين المتصيور عقيال أن  . ال يكليف إال بهيدم المكيان الميؤجر وهيو هنيا غرفية السيطحومفهوم هيذا أن الماليك  ، إخالءه إذا أراد هدمه إلعادة بنائه بشكل اسع

 ز( 2599سنة  2979قضية رقم  25دائرة  2599أكتوبر سنة  5مصر الكلية ) يكلف المستأجر بهدم الدورين الحاليين ثم يعيد بناءهما ويبني فوقهما بعد ذلك 

ناء المكان المؤجر يسيتلم أن يكيون المشيروع الجدييد هيو هيدم العقيار هيدماً كليياً لينشيأ مكانيه مبيان جدييدة ومن ذلك فقد قضي  بأن طلب اإلخالء إلعادة ب

وانظير أيضياً فيي أن  ( . 291ص  292رقيم  9التشيريع والقضياء  2599يونييه سينة  11اإلسيكندرية الكليية ) تزيد في عدد مساكنها أو محالها على البناء القديم 

ً الهدم يجب أن يكون هيد سينة  9921قضيية رقيم  21دائيرة  2599يونييه سينة  17 - 2591سينة  5522قضيية رقيم  2599أبرييل سينة  1مصير الكليية  : ماً كلييا

 . 2599سنة  922قضية رقم  5دائرة  2599نوفمبر سنة  1 - 2591

انظير فيي هيذا المعنيى سيليمان ) مين البنياء القيديم  ويجوز هدم جزء من بناء قديم إذا كان ذلك يسمح بإقامة بناء مكون من عدة مسياكن إليى جانيب البياقي

 . 127ص  11مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 (
9
"أن اإلنشياءات الحديثية تجيدي لمظهير القياهرة مميا يتمشيى ميع السياسية التيي  ، لدعم حجة المالك في طلب اإلخيالء ، وقد ورد في بعض األحكام  ( 

وقيد أخيذ  ( . 2599سينة  979قضيية رقيم  21دائيرة  2599مصر الكلية أول مايو سنة ) ذلك يتعين الحكم باإلخالء" وب ، رسمتها ونفذتها وزارة الشؤون البلدية

الحصير سيبباً األستاذ عصام الدين حواس بحق في مؤلفه قضاء اإليجارات على هيذه األحكيام أنهيا تضييف إليى أسيباب اإلخيالء الميذكورة فيي القيانون عليى سيبيل 

عصيام اليدين حيواس فيي قضيياء ) فيهيا وهيو "تجدييد مظهير القياهرة مميا يتمشيى مييع السياسية التيي رسيمتها ونفيذتها وزارة الشيؤون البلديية" جدييداً لييس ميذكوراً 

 . 2595ص  - 75اإليجارات ص 

 (
5
سيينة  5917قضييية رقييم  29دائييرة  2595ديسييمبر سيينة  19 - 2595سيينة  2111قضييية رقييم  21دائييرة  22595ديسييمبر سيينة  9مصيير الكلييية  ( 

2595 .  

 (
9
ميا داميت  ، وقد قضي بأنه ال يصح إجبار المالك على ترك مبان قديمة وإقامة مبان جديدة فوقها تختلف عنها في المواصفات واألوضاع الهندسية  ( 

 2599ديسيمبر سينة  21 - 2591سينة  5192قضيية رقيم  29دائيرة  2599يونييه سينة  19مصير الكليية ) نية المالك قد انصرفت إلى هدم المباني القديمة كلها 

قضيية  29دائيرة  2599سيبتمبر سينة  5 - 2591سنة  1911قضية رقم  29دائرة  2591أكتوبر سنة  7وانظر مصر الكلية  ( . 2599سنة  9155قضية رقم 

)  2595سينة  2992ية رقم قض 29دائرة  2595ديسمبر سنة  11 - 2595سنة  2111قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  9 - 2599سنة  1591رقم 

 ( . رفض طلب اإلخالء ألن تقدير الخبير أثبت عدم تحمل المباني القديمة إقامة مبان جديدة فوقها
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من شأنه إذا نفذ أن يز د في عدد المساكن والمحال عن طر ا هدم قديم وبناء جديد ، وهـذه مسـألة واقـع يبـت في ـا 
 . ( 1) قاضي الموضوع

إلى المحكمة لـيس هـو التقيـد بـه تقيـدًا تامـًا بحيـث ال يجـوز لـه االنحـراف والغرض من تقديم المالك المشروع 
من تقديم المشروع مع الترخيصات الالزمـة ، مـن  1191$عنه إذا هو حصل على حكم باإلخالء . وإنما الغرض 

دليل موافقـة لجنــة أعمـال ال ــدم ومـن رخصــة التنظـيم ومــن موافقـة المحكمــة فـي حالــة الوقـف ومــا إلـى ذلــك ، هـو التــ
على جدية ما انتواه المالك من ال دم والبناء ، فإنه في الغالب ال يكلـف نفسـه هـذا الج ـد وهـذه النفقـات إال إذا كـان 
قد اعتزم حقيقة تنفيذ المشروع . ولكن يجـوز لـه ، بعـد الحصـول علـى الحكـم بـاإلخالء وتنفيـذه ، أن يـدخل مـا يعـن 

ل عنه إلى مشروع آخر . والم م هو أن يقـوم فـي المواعيـد المقـررة له من التعديالت على المشروع ، بل له أن يعد
. فــإذا كــان  ( 2) قانونــًا ب ــدم المكــان القــديم وإعــادة بنائــه بحيــث يحقــا ز ــادة فــي عــدد المســاكن أو فــي عــدد المحــال

مشـروع  المشروع اهنصلي هو بناء فن ، جاز له أن يعدل عن ذلـك إلـى بنـاء عمـارة سـكنية ، أو العكـس . وإذا قـدم
عمارة في أسـفل ا دكـاكين ، جـاز لـه أن يعـدل ذلـك و جعـل الـدور السـفلي جراجـات بـدال مـن دكـاكين كمـا أن لـه أن 
يقتصـر علـى بنــاء أربعـة أدوار مــثال بـدال مـن خمســة ، مـا دام قــد زاد فـي عـدد المســاكن والمحـال علــى النحـو الــذي 

مـن سـتة أدوار أو أكثـر ولـو كانـت العمـارة فـي المشـروع  يتطلبه القانون . و جوز له من بـاب أولـى أن بنـي العمـارة
 اهنصلي ال تشمل إال على أدوار خمسة .

 ب  . إجراءات طلب اإلخالء : -664

وإجراءات طلب اإلخالء هنا مرحلة واحدة ، ولم يشترط القانون تكليفًا ومضـى مـدة معينـة بعـد هـذا التكليـف  
. ففي أي وقـت ، بعـد انقضـاء مـدة اإليجـار اهنصـلية ، يعـن  ( 9) كما فعل في اإلخالء سبب التأخر في دفع اهنجرة

بيانه ، يجوز له طلب اإلخالء . بـل يجـوز لـه هـذا  للمالك أن ي دم المكان المؤجر إلعادة بنائه على النحو السابا
الطلب حتى قبل انقضاء المدة اهنصلية ، بشرط أن يعين الحكم لإلخالء ميعادًا يلي انقضاء هذه المدة ، وقد سبا 

. و سبا طلب اإلخالء في العادة مفاوضات بين المالك والمستأجر ، بل قد يرسل المالك إنذارًا على  ( 1) بيان ذلك
يد محضر للمستأجر يكلفه فيه باإلخالء حتى يتبين المستأجر جدية الطلب و تدبر أمره ، فإذا رفـض اإلخـالء رفـع 

 المالك الدعوى ليحكم على المستأجر باإلخالء وبالمصروفات .

                                                 

 (
2
فهييذا الييدفع مييردود بمييا تكفييل القييانون بييإيراده ميين ضييمانات  ، وال يسييمع ميين المسييتأجر دفعييه بييأن المالييك غييير جيياد فييي دعييوى الهييدم إعييادة البنيياء  ( 

مصير الكليية ) وأخصيها العيودة إليى العيين الميؤجرة والتعيويض  ، ذا ما قضيب بإخالئه من العين المؤجرة بناء على طلب المالك لهدميه وإعيادة بنائهياللمستأجر إ

 ( . 2599سنة  9112قضية رقم  5دائرة  2599أول أكتوبر سنة 

 (
1
 . 591ص  595رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  19مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 2599سنة  5112قضية رقم  5دائرة  ( حكمان)  2591أبريل سنة  12مصر الكية   ( 

 (
5
 . في آخرها 119انظر آنفاً فقرة   ( 
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طلب اإلخالء هو المالك نفسه ، كم هـو اهنمـر فـي اإلخـالء هنيلولـة البنـاء للسـقوط ، هنن المالـك هـو والذي ي
وحـده صــاحب الشــأن فــي هـدم المكــان المــؤجر وإعــادة بنائـه . فــال يجــوز طلــب اإلخـالء مــن المــؤجر غيــر المالــك ، 

ى الشــيوع ، وجــب فــي اهنصــل أن . وإذا كــان المكــان مملوكــًا لعــدة مــالك علــ ( 1) و جــوز مــن المالــك غيــر المــؤجر
مـدني بــأن "للشـركاء الـذين يملكـون علــى  821. ومـع ذلـك فقــد قضـت المـادة  ( 2) يتقـدم طلـب اإلخـالء مــن م جميعـاً 

اهنقل ثالثة أرباع المال الشائع ، أن يقرروا في سبيل تحسين االنتفاع ب ذا المال مـن التغييـرات اهنساسـية والتعـديل 
ا يخـرج عـن حـدود اإلدارة المعتـادة ، علـى أن يعلنـوا قـرارات م إلـى بـاقي الشـركاء ، ولمـن في الغرض الذي أعد لـه مـ

خـالف مــن هــؤالء حــا الرجــوع إلــى المحكمــة خــالل شـ ر ن مــن وقــت اإلعــالن . وللمحكمــة عنــد الرجــوع إلي ــا ، إذا 
بوجـه خـاص أن تـأمر بإعطـاء  وافقت على قرار تلك اهنغلبية ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبًا من التـدابير . ول ـا

المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بمـا قـد يسـتحا مـن التعو ضـات" . و عتبـر هـدم المكـان وإعـادة بنائـه فـي 
. ومن ثم يجوز لألغلبية المبينـة فـي الـنص أن تقـدم طلـب  ( 9) سبيل تحسين االنتفاع به من أعمال اإلدارة المعتادة

مــدني ســالفة  821بنائــه ، مصــحوبًا بموافقــة المحكمــة علــى الوجــه المبــين فــي المــادة  اإلخــالء ل ــدم المكــان وإعــادة
الــذكر . وإذا كمــان المالــك للمكــان المــؤجر جمعيــة أو مؤسســة أو شــركة أو أي شــخص معنــوي آخــر ، قــدم ممثل ــا 

ذا كـــان المكـــان . وإ ( 1) طلــب اإلخـــالء ، حتــى قبـــل أن تــتم اإلجـــراءات الالزمــة لثبـــوت الشخصــية المعنو ـــة للمالــك
المـــؤجر عينـــًا موقوفـــة ، قـــدم نـــاظر الوقـــف طلـــب اإلخـــالء مصـــحوبًا بـــإذن المحكمـــة المختصـــة لـــه فـــي هـــدم العـــين 

 . ( 1) الموقوفة وإعادة بنائ ا

و قــدم طلــب اإلخــالء إلــى المحكمــة الكليــة المختصــة بحســب أحكــام التشــر ع االســتثنائي ، وطبقــًا لإلجــراءات 
والحكــم الــذي يصــدر يكــون ن ائيــًا ال يقبــل الطعــن بــأي وجــه . و جــب أن يرفــا المالــك  التــي رســم ا هــذا التشــر ع .

بطلــب اإلخــالء مشــروع إعــادة البنــاء الـــذي انتــوى القيــام بــه . ومعــه مــا يجـــب تقديمــه مــن المســتندات . وأهــم هـــذه 
فـي الشـيوع علـى الوجـه ، وموافقة المحكمة علـى قـرار أغلبيـة المـالك  ( 6) المستندات هي سند ملكية المكان المؤجر

                                                 

 (
2
فيجوز طلب اإلخالء من مشيتري العيين الميؤجرة وليو ليم يكين هيو اليذي  - 2599سنة  9771رقم  29دائرة  2595أبريل سنة  12مصر الكلية   ( 

 . ومن المستحق في الوقت بعد أن أصبح مالكاً ولو كان ناظر الوقف هو الذي آجر العين عندما كانت موقوفة ، آجرها

 (
1
 - 2599سينة  5221قضيية رقيم  21دائيرة  2595أبرييل سينة  21 - 2591سنة  9951قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  9مصر الكلية   ( 

 . 2591سنة  9591قضية رقم  2595ديسمبر سنة  5

 (
9
"وإذا كييان األميير متعلقياً بأعمييال اإلدارة الخارجية عيين األعمييال  : ميدني 715جياء فييي الميذكرة اإليضيياحية للمشيروع التمهيييدي فييي صيدد المييادة   ( 

اء منييزل لجعلييه أصييلح وذلييك كتحويييل مطعييم إلييى مقهييى أو إعييادة بنيي ، كإدخييال تغييييرات أساسييية فييي الغييرض الييذي أعييد لييه المييال لتحسييين االنتفيياع بييه ، المعتييادة

وانظير فيي هيذا المعنيى عبيد المينعم  ( . 77ص  1مجموعية األعميال التحضييرية ) وقراراها نافذ على األقلية"  ، فلألغلبية أن تقرر ما تراه في ذلك ، لالستغالل

 . 551ص  522محمد لبيب شنب فقرة  - 297ص  11إسماعيل غانم في الحقوق العينية األصلية فقرة  - 219ص  211فرج الصدة في حق الملكية فقرة 

 (
5
قبليت دعيوى اإلخيالء مين ممثليي النقابية العامية لميوظفي وعميال )  2591سنة  9159قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  25مصر الكلية   ( 

 ( . الدريسة بسكك حديد الحكومة المصرة قبل إتمام اإلجراءات الخاصة بالشخصية المعنوية لهذه النقابة

 (
9
وفيما يتعلق بالوقف األهلي يجب تقديم طلب اإلخالء من المستحقين بعد أن أصيبحوا مالكياً وذليك بعيد شيهر حيل  . هذا فيما يتعلق بالوقف الخيري  ( 

دائيرة  2599سينة يونييه  9مصير الكليية  - 17سليمان مرقس في إيجيار األمياكن فقيرة ) ويغني عن ذلك صدور إذن سابق من المحكمة الشرعية بالهدم  ، الوقف

 ( . 2591سنة  9951رقم  29

 (
1
مصير الكليية ) فإن تخلف عن ذلك بيرغم إمهاليه كانيت دعيواه غيير مقبولية  ، بأنه يجب أن يقدم المالك دليل ملكيتهوقد قضت محكمة مصر الكلية   ( 

ء لرفعهيا مين غيير ذي صيفه بعيد أن ثبيت أن المسيتندات وقد قضيب بعدم قبول دعيوى اإلخيال ( . 2591سنة  1599قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  29
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الذي بيناه فيما تقـدم ، وموافقـة اللجنـة اإلدار ـة علـى ال ـدم ، ورخصـة ال ـدم وإعـادة البنـاء مـن السـلطة القائمـة علـى 
 . ( 2) ، وإذن المحكمة المختصة في حالة ما إذا كان عنيًا موقوفة ( 1) أعمال التنظيم

ذي قدمــه المالــك ال يحقــا التوســيع الــذي يتطلبــه وإذا رفضــت المحكمــة طلــب اإلخــالء بســبب أن المشــروع الــ
القانون ، فإن ذلك ال يمنع المالك مـن أن يجـدد طلبـه علـى أن يقـدم مشـرعًا آخـر غيـر المشـروع الـذي سـبا رفضـه 

 . ( 9) يحقا التوسيع المطلوب

فإنـه يتحـتم  أما إذا تحققت المحكمة من أن المشروع الذي قدمه المالك يحقا التوسيع الذي يتطلبه القـانون ،
علي ا أن تقضي باإلخالء دون أن تكون ل ا سلطة تقدير ـة فـي ذلـك ، شـأن طلـب اإلخـالء لل ـدم وإعـادة البنـاء فـي 
ذلــك شــأن ســائر أســباب اإلخــالء . ولكــن يجــوز للقاضــي ، هنــا أيضــًا كمــا فــي ســائر أســباب اإلخــالء ، أن ينظــر 

تدعت الحالة ذلك ولم يلحا المؤجر من هذا التأجيل ضرر المستأجر إلى اجل معقول لتنفيذ حكم اإلخالء ، إذا اس
 . ( 1)  مدني ( 916/2جسيم ) م 

بــل إن إم ــال المســتأجر فــي تنفيــذ حكــم اإلخــالء هنــا أوجــب ، ف ــو غيــر مقصــر كمــا فــي أحــوال  $1198
العجلـة كمـا فـي التأخر في دفع اهنجرة والتأجير من الباطن وإساءة استعمال العين المؤجرة ، واإلخالء ال يسـتوجب 

حتــى ال يتســنى لــه  ( 1) حالــة أيلولــة العــين للســقوط ، فوجــب إم الــه مــدة كافيــة بعــد انقضــاء مــدة اإليجــار اهنصــلية

                                                                                                                                                                    
إذ ال يمكين التمسيك فيي هيذا الشيأن برخصيتي الهيدم وإعيادة  ، المقدمة من المدعين ال تؤدي بحسب ظاهرا إلى ملكتهم للعقارين المطليوب هيدمهما وإعيادة بنائهميا

ال سييما أن الميدعين قيد تنيازلوا عين التمسيك بيالحكم الصيادر بنيدب  ، وال بعقدي اإليجيار ، وال بقسائم عوائد المالك ، البناء وصدورهما باسم النائب عن المدعين

 ( . 2592سنة  9191قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة  25مصر الكلية ) الخبير المهندس الذي نيط به تحقيق الملكية 

 (
2
مة مصر الكلية بأن انتهاء المدة المحددة في رخصية البنياء ال يسيقط حيق وقد قضت محك -بشأن تنظيم المباني  2557لسنة  59انظر القانون رقم   ( 

(  2591سينة  5919قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  7مصر الكلية ) إذ يمكن تجدي الرخصة بعد مضي سنة من صدورها  ، المالك في طلب اإلخالء

. 

 (
1
"ومن حي إن المدعي قيدم للتيدليل عليى جديية الطليب واعتزاميه المسيارعة  : الوجه اآلتيوتعدد األحكام القضائية المستندات المطلوبة عامة على   ( 

ورخصية مصيرحاً بهيا ببنياة منيزل  ، في الهدم والبناء بمجرد اإلخالء رخصية صيادرة مين التنظييم مرخصياً فيهيا بهيدم منيزل النيزاع جميعيه لغايية سيطح األرض

كامل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار ) عقد مقاولة بين المدعي وآخر لبناء المنزل الجديد"  ، ورسما مصادقاً عليه ، ورخصة خط التنظيم ، مكون من ثالثة أدوار

 ( . 275رقم  17ويشير إلى حكم منشور بالمحاماة  77ص  - 71األماكن  ص 

 (
9
استند إلى أن المالك قيد  ، الدعوى لسبق الفصل فيها إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر ، وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كان الحكم  ( 

وقد رفضت المحكمة الدعوى ألن إعادة البنياء كميا كيان  ، قد طلب في الدعوى السابقة اإلخالء لهدم المنزل وإقامة طابقين جديدين مكان الطابقين المزمع هدمهما

فيإذا عياد الميال  اآلن وطليب  ، اإلخالء للهدم وإعادة البناء وهي التوسيعة فيي األمياكنوعلى نفس المساحة وبذات االرتفاع ال يتحقق معه قصد الشارع من إجازة 

وكيان  ، فقد اختلف السبب في الدعويين لتحقق غرض الشارع في هذه الدعوى بحصيول التوسيعة بالفعيل ، الهدم إلعادة البناء بحيث يحتوي على أكثر من دورين

ميارس سينة  11نقيض ميدني ) فيإن الينص علييه بمخالفية القيانون يكيون عليى غيير أسياس  ، السيبب فيي اليدعويين هذا الذي جاء بأسيباب الحكيم مسيوغا الخيتالف

وقضت محكمة مصر الكلية بأنه إذا بني الحكم السيابق عليى أن التوسيعة التيي اسيتند إليهيا الماليك وهيي  ( . 172ص  229رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599

ً بناء ثالثة أدوار ال تحقق السع فيإن سيب اليدعويين يكيون مختلفياً ويتعيين  ، بينما أن موضوع اليدعوى الحاليية هيو مشيروع بنياء خمسية أدوار ، ة المشروطة قانونا

 ( . 2591سنة  1991قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  19مصر الكلية ) رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها 

 (
5
ليم تمينح للمسيتأجر مهلية فيي حالية  2551لسينة  212وقيد قضيي بأنيه وإن كانيت أحكيام القيانون  - 195وفقيرة  199قيرة وف 195انظر آنفاً فقرة   ( 

ميدني إمهيال المسيتأجر فيي تنفييذ حكيم اإلخيالء نظيراً  951/1إال أن حيق المحكمية بنياء عليى الميادة  ، الحكم بإخالئه بسبب هدم المكان إلعيادة بنائيه بشيكل أوسيع

وانظر أيضياً  - ( 9919رقم  21دائر ة  2519فبراير سنة  15مصر الكلية )  ( ال العين محال تجارياً يصعب العثور على مثله في وقت قصيراستعم) لظروفه 

 ( . مهلة ثالثة أشهر)  2597سنة  5792رقم  29دائرة  2595فبراير سنة  21مصر الكلية 

 (
9
وجيب عليى الماليك أن ينبيه بياإلخالء وينتظير  ، التنبيه باإلخالء على المسيتأجر فيي ميعياد معيين فإذا كانت مدة االيجارة األصلة ال تنقضي إال بعد  ( 

 . ثم يمنح القاضي أيضاً بعد ذلك للمستأجر وقتاً إضافياً لتدبير مكان جديد ، انقضاء الوقت الواجب بعد هذا التنبيه فتنقضي مدة اإليجار األصلية
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العثـور علــى مكــان صــالح . وقــد رأينـا بعــض اهنحكــام يمــنح المســتأجر م لــة لتنفيـذ حكــم اإلخــالء ثمانيــة أشــ ر بعــد 
 . ( 1) انقضاء المدة اهنصلية

 واجبات المالك بعد اإلخالء الجزاء عليها : جـ  .  - 665

مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن توجــب علــى المالــك ، بعــد إخــالء  2وقــد رأينــا أن نــص الفقــرة ) هـــ ( مــن المــادة 
المستأجر للمكان المؤجر ، "أن يشرع في ال دم في بحر شـ ر مـن تـار خ اإلخـالء و بـدأ فـي البنـاء فـورًا ، وإال كـان 

ودة إلــى إشــغال المحــل ، فضــال عــن مطالبــة المــؤجر بــالتعو ض" . ونــرى مــن ذلــك أن القــانون للمســتأجر الحــا للعــ
أعطي للمالك للشروع في هدم المكان مدة شـ ر واحـد ، فـال يجـوز أن يتـأخر عـن الشـروع فـي ال ـدم أكثـر مـن هـذه 

فــإذا تــم ال ــدم ، وجــب أن . وال يجــوز أن يتلكــأ فــي ال ــدم ، بــل يجــب أن يمضــي فيــه بالســرعة المألوفــة .  ( 2) المــدة
يبدأ فورًا في البناء ، إذ ليس ثمة مـا يعوقـه عـن ذلـك فجميـع اإلجـراءات قـد أتم ـا عنـدما رفـع دعـوى اإلخـالء . فقـد 
حصل من اللجنة اإلدار ة على ترخيص بال دم ، ومن الج ة المختصة بأعمال التنظيم على رخصتي ال دم وإعادة 

خرى الالزمة . و جب أيضًا أال يتلكأ في أعمال البناء ، بل يمضي فيـه علـى البناء ، وحصل على الترخيصات اهن
الوجـه المـألوف وبالسـرعة المعتـادة . فـإذا فـرأ مـن كـل ذلـك ، فقـد أخلـى مسـئوليته قبـل المسـتأجر ، ولـم يعـد ملتزمــًا 

ًا هنحكـام القـانون . و ـس قبله بأي التزام . وهو بعد ذلك حـر فـي اسـتغالل البنـاء الجديـد بالطر قـة التـي يراهـا ، طبقـ
للمســتأجر أن يطلــب العــودة إلــى المكــان الجديــد أو إلــى احــد أجزائــه ، ولــو بــاهنجرة التــي عــرض ب ــا المالــك المكــان 

 لإليجار ، وإذا أراد ذلك وجب أن يتفا مع المالك عليه وأن يبرم معه عقد إيجار جديد .

إلخالء ، فإنـه يجـوز للمسـتأجر أن يطلـب العـودة إلـى أما إذا لم يشرع المالك في ال دم خالل ش ر م تار خ ا
. ، فيبقــى فيــه بموجــب ســنده الســابا وهــو عقــد إيجــاره الــذي كــان قــد امتــد بحكــم القــانون  ( 9) شــغل المكــان المــؤجر

وبــنفس اهنجــرة والشــروط الســابقة . ولــه فــوق ذلــك أن يطلــب تعو ضــًا مــن المالــك عــن اإلضــرار التــي لحقتــه بســبب 
وما تكبده من نفقات في اإلخالء ، وفي شغل مكـان آخـر قـد يكـون أعلـى أجـرة ، ثـم فـي العـودة إلـى  إخالئه المكان

 .  ( 1) شغل المكان اهنول
                                                 

 (
2
ميع تعلييق األسيتاذ )  59ص  19رقيم  1التشيريع والقضياء  2599أبريل سينة  21مصر الكلية  - ( في الهامش) ا في آخره 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 2597مايو سينة  9 - 2591سنة  9799قضية رقم  2599ديسمبر سنة  99 - 2599سنة  559قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  19 - ( سليمان مرقس

 . 955ص  - 957ص  199منصور مصطفى منصور فقرة  - 71سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 2591سنة  1512قضية رقم  5دائرة 

 (
1
فإنيه ال يعتبير مكانياً خاليياً يجيوز ليوزير المعيارف االسيتيالء علييه  ، وقد قضت محكمة القضاء اإلداري بأنه متى أخلى البنياء لهدميه وإعيادة بنائيه  ( 

رقيم  9مجموعية أحكيام مجليس الدولية ) ألن هذا الخلو إنهيا هيو للهيدم وإعيادة البنياء ال للسيكنى  ، 2551لسنة  11ن القانون رقم لدور التعليم وفقاً للمادة األولى م

929  2999 . ) 

 (
9
 . 2979ص  911رقم  91المحاماة  2595ديسمبر سنة  27مصر الكلية   ( 

 (
5
كميا أنيه اقتطيع منيه  ، وأنيه عميد إليى تقويتيه وإجيراء إصيالحات فييه ، القيائم وإزالتيهوقد قضيي بأنيه "إذا اتضيح أن الماليك أحجيم عين هيدم البنياء   ( 

 وهذه مخبثة تكشف عن سيوء نيتيه وتعرضيه للجيزاءات المدنيية والجنائيية ، فإن تلك التصرفات تفيد عدوله عن فكرة الهدم والبناء ، غرفتين وأحالهما إلى دكاكين

 ، وميا تكبيده مين نفقيات النقيل وغيرهيا ، واإلخيالل بطمأنينتيه واسيتقراره ، جر مين مسيكن كيان يسيتأجره بيأجر وكيسويراعى في تقدير التعويض تشيريد المسيتأ.

ص  91المحامياة  2595ديسيمبر سينة  19مصير الكليية ) ويكون التقدير بصفة عامة عين الخسيارة الماديية واألدبيية طبقياً للقواعيد المقيررة فيي القيانون الميدني" 

2979 . )  ً  عندما يسكت المالك عن الهدم في خالل شهر من تاريخ اإلخيالء ( 2)  : بأن "حق المستأجر في العودة إلى محله القديم ثابت في حالتين وقضي أيضا

ويتعيين اعتبيار  وهذه الحالة ال تخرج عن كونهيا سيكوتاً عين الهيدم الكليي الواجيب فيي مثيل هيذه الحالية ، وعندما يقوم بالتعديل الجزئي في المباني القديمة ( 1)  .
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وإذا شرع المالك في ال دم خالل ش ر من تار خ اإلخالء ، ولكنه تلكأ دون موجب في أعمـال ال ـدم ، أو لـم 
أعمال البناء ، أو أتم البناء ولكن بعد تعديل أدخله على المشروع  يشرع في البناء فورًا بعد تمام ال دم ، أو تلكأ في

، جاز للمسـتأجر فـي  ( 1) الذي كان قد قدمه للمحكمة فصار البناء الجديد ال يحقا التوسعة التي يستوجب ا القانون 
ب تعو ضًا عن جميع هذه اهنحوال ، ليس أن يطلب العودة فإن المكان القديم قد هدم أو شرع في دمه ، بل أن يطل

اهنضرار التي لحقته م جراء اإلخالء ،وما تكبده من نفقـات بسـبب النقـل إلـى مكـان آخـر ، ومـا عسـى أن يكـون قـد 
وتكون المنازعات التي تقوم بن  1111$.  ( 9) . وتقدر المحكمة التعو ض المناسب ( 2) التزم بدفعه من أجرة أعلى

يامـه ب ـا أو عـدم قيامـه ، ومـا يترتـب علـى عـدم قيامـه ب ـا مـن طلـب المالك والمستأجر في شأن واجبـات المالـك وق
المسـتأجر العــودة إلــى المكــان القــديم ، ومــا يطلبــه مــن تعــو ض علــى النحــو الــذي بينــاه فيمــا تقــدم ، مــن اختصــاص 

و كـون المحكمة الكليـة التـي عين ـا التشـر ع االسـتثنائي ، و نظـر في ـا طبقـًا لإلجـراءات التـي رسـم ا هـذا التشـر ع ، 
الحكــم الصــادر فــي شــأن ا حكمــًا ن ائيــًا ال يقبــل الطعــن بــأي وجــه ، هنن هــذه المنازعــات تعتبــر ناشــئة مــن تطبيــا 

 .  ( 1) أحكام التشر ع االستثنائي

                                                                                                                                                                    
ألن عدم قيام المالك بالهدم تنفيذاً لما تعهد به وعدم إعادته البناء بشكل أوسع اكتفاء بيإجراء بعيض تعيديالت يفييدان أن اسيتعمل  ، الهدم الجزئي في حكم عدم الهدم

ميا يجيب  ، لحميايتهم 2551لسينة  212اء القيانون رقيم طرقاً احتيالية وارتكب غشاً تمكن بسببهما من الحصول دون حق على حكم بإخالء المسيتأجرين اليذين جي

فضيال عين التعيويض  ، وفي هذه الحالية يكيون للمسيتأجر العيودة إليى مسيكنه األصيلي ( . هـ) معه رد قصده عليه وتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الفقرة 

 5522قضيية رقيم  2599أبرييل سينة  1مصر الكليية ) بها المؤجر في حقه" المناسب عن األضرار التي لحقته من جراء هذه األعمال غير المشروعة التي ارتك

 . 2599سنة  9192قضية رقم  21دائرة  2599ديسمبر سنة  1انظر أيضاً مصر الكية  - ( 2591سنة 

 (
2
بيل يجيب أن ييتم الهيدم الكليي فيي يوقيت ال يجياوز ميا تقتضييه  ، وقد قضي بأنه ال يكفي أن يشرع المالك في الهدم قبيل انقضياء شيهر مين اإلخيالء  ( 

مع مراعاة اشيتمال المبنيى الجدييد عليى عيدد مين األمياكن والمحيال أكثير مميا كيان  ، وإتمامه في وقت معقول ، ومتى تم ذلك وجب البدء في البناء فوراً  ، طبيعته

ليم  ، وإذا اسيتأجر المسيتأجر جيزءاً مين المكيان الجدييد - ( 2979ص  919رقيم  91محامياة ال 2595ديسيمبر سينة  19مصر الكليية ) يشتمل عليه المبنى القديم 

 ( . 199ص  79سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) إال إذا تبين من الظروف أنه بتصرفه هذا قصد النزول عن هذا الحق  ، يسقط حقه في التعويض

 (
1
التي كانت المدعية تسكنها قد تحوليت إليى شيقتين وهيذا ميانع مين العيودة التيي ال يصيح تقريرهيا إال إذا وقد قضي بأن تقدير الخبير أثبت أن الشقة   ( 

وبأنه في تقدير التعويض يعتد بنوع االستعمال المتفق عليه بغض النظر عما كانت العين تسيتعمل فييه  ، كان المحل المؤجر باقياً لم يحصل فيه أي تغيير جوهري

فيإن تسياهل الماليك وعيدم طليب اإلخيالء أو زييادة األجيرة  ، تعمال المتفق عليه هو السكن وكان االستعمال الفعلي اتخاذ المكيان عييادة لطبييبفإذا كان االس ، فعال

مانيه مين ويجيب قصير التعيويض عليى الضيرر الناشيئ عين حر ، وال تصح إفادة المستأجر من مخالفتيه ، لهذا التغيير في االستعمال ال يصح أن ينقلب وباال عليه

 ( . 2595سنة  791\95رقم  5دائرة  2599يونيه سنة  19مصر الكلية ) المسكن 

 (
9
فبعضها قضي للمستأجر بالفرق بين األجرة التي كيان ييدفعها فيي يسيكنه القيديم واألجيرة التيي  ، واختلت األحكام في تقدير هذا التعويض المناسب  ( 

وبعضيها قضيي للمسيتأجر  ( . 2591سينة  2911قضية رقم  29دائرة  2591فبراير سنة  17مصر الكلية ) ن اضطر أن يستأجر بها مثل ذلك السكن لمدة سنتي

واألمير متيروك لتقيدير المحكمية  ، وال يوجيد حيد مقيدر ( . 2599سنة  2919قضية رقم  5دائرة  2591مارس سنة  29مصر الكلية ) بالفرق لمدة ثالث سنين 

ووصيل بيه إليى مرحلية تحقيق معنيى التوسيعة النسيبية ولكنهيا ال تبليغ مبليغ  ، وقد قضي بأنه إذا كان المالك قد بدأ البناء على الفور . تراعى فيه ظروف كل قضية

يبيرر  فإنه ال يقع تحت طائلة الجزاءات المدنيية الجنائيية متيى كيان هنياك ميا ، التصميمات التي وضعت في البداية وكانت تحت نظر المحكمة عند الحكم باإلخالء

ثيم عاقتيه  ، أن يكيون قيد التيزم جيادة القيانون، كي ينأى عن التظنين والتضيمين ، وحسبه ، كأن يعوزه المال أو يعجزه المرض ، موقفه وال شكك في صدق نواياه

نا أن المالك ال يتقيد بالمشيروع وقد قدم ( 591ش  595رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  19مصر الكلية ) عن المضي في طريقه اعتبارات خليقة بالتقدير 

سيواء قيام بالماليك  ، ولو كان هذا البناء دون المشروع األصيلي ، ويكفي أن يكون قد حقق في البناء الجديد التوسعة التي يتطلبها القانون ، الذي قدمه إلى المحكمة

 ( . في آخرها 119انظر آنفاً فقرة) عذر في عدم إتمام المشروع األصلي أو لم يقم 

فيإذا قبيل المسيتأجر اإلخيالء  ، وذهب بعض األحكام إلى أنه يشترط في وجوب الجزاء على المالك أن يكون إخيالء العيين قيد تيم بنياء عليى حكيم قضيائي

ولكين  ( . 2599سينة  9192قضيية رقيم  21دائيرة  2599ديسيمبر سينة  1مصر الكليية) دون حكم لم يكن له حق قبل المؤجر إذا لم يقم هذا بالهدم وإعادة البناء 

فإن حقه في التعويض يكون ثابتاً إذا أخل الماليك بواجباتيه مين الهيدم وإعيادة  ، سواء أخلى المستأجر العين بناء على حكم قضائي أو أخالها مختاراً  ، الواضح أنه

 79سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  - 2979ص  919ص رقيم  91المحامياة  2595ديسمبر سنة  19مصر الكلية ) البناء في المواعيد المقررة قانوناً 

 . 191ص 

 (
5
 . 2591سنة  9921قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  17مصر الكية   ( 
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مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن تجــري علــى  16أضــاف فقــرة إلــى المــادة  1111لســنة  84وقــد كــان القــانون رقــم 
الفقـرة هـــ" . فكــان  2جنيــه كــل مـؤجر خــالف حكـم المــادة  100جني ــًا إلـى  10مـن الوجـه اآلتــي : "و عاقـب بغرامــة 

المالــك الــذي يخــالف اهنحكــام المتقدمــة ، فــال يشــرع فــي ال ــدم فــي خــالل شــ ر مــن تــار خ اإلخــالء  أو ال يبــدأ فــي 
ن ، مسئوال مسئولية جنائية البناء فورًا عقب أن يتم ال دم ، أو يقيم بناء جديدًا ال يحقا التوسعة التي يتطلب ا القانو 

 11إلـى جانـب مسـئوليته المدنيـة ، فيعاقـب بغرامـة أقل ـا خمســون جني ـا وأكثرهـا خمسـمائة . ثـم صـدر القـانون رقــم 
مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن ، وفـي هـذا التعـديل لـم يـنص علـى عقوبـة مـن  16المـادة  1112 $يعـدل  1118لسنة 

، فأصـــبحت مخالفــة هــذه اهنحكــام ال عقوبـــة علي ــا . وبقيــت المســـئولية   2يخــالف أحكــام الفقــرة ) هــــ ( مــن المــادة 
. ومـا دامـت العقوبـة قـد ألغيـت ، فـإن المخالفـات السـابقة التـي  ( 1) المدنية وحدها قائمة ، على النحو الـذي فصـلناه

ارتكب ا المالك قبل إلغاء العقوبة ، ولو كان قد حكم في ا ن ائيًا ، يعتبر غير معاقب علي ا ، تطبيقًا هنحكام المـادة 
 ( 2) أصـلح للمـت م من التقنين الجنائي التي تنص عليه سر ان القانون الجديد على الوقائع السابقة متى كان هـذا 1
. 

 أو بأحد أوالده قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه - 2

 النص القانوني  -666

 على ما يأتي :  1114لسنة  121م قانون إيجار اهنماكن رقم  9: تنص المادة 

ا م يكـون من ـا "استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز للمؤجر ، فيما يتعلا باهنماكن المؤجرة للسـكنى ، عـد
مــــؤجرًا لمصــــالح حكوميــــة أو لمجــــالس المــــدير ات أو المجــــالس البلــــدة أن القرو ــــة أو بقصــــد اســــتعماله مــــدارس أو 
مستشـــفيات أو مالجـــئ أو مؤسســـات خير ـــة ، أو ينبـــه علـــى المســـتأجر بـــاإلخالء فـــي ن ايـــة المـــدة إذا كانـــت هنـــاك 

                                                 

 (
2
"لم يكن من شأن الجزاء الذي رتبه القانون على عدم إعادة البناء بشكل أوسيع أن  : 2555لسنة  71وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للقانون رقم   ( 

بعيد أن باعيد حكيم اإلخيالء بيينهم  ، إذ قل ا يستعمل المسيتأجرون حقهيم فيي العيودة إليى إشيغال البنياء أو المطالبية بيالتعويض . يمنع المالك من استعمال هذا الحق

وإذا كانيت سياسية هيذا القيانون قيد اقتضيت الينص عليى معاقبية مين يخيالف بعيض  ، وماال ليس في مكنية الكثييرين مينهم ألن التقاضي يتطلب جهداً  ، وبين المالك

ولما كان تصرف المؤجر الذي يهيدم مكانياً إلعيادة بنائيه بشيكل أوسيع ثيم يتخليف  . ألزم وأوجب ( هـ) فقرة  1فإن تقرير عقوبة على مخالفة حكم المادة  ، أحكامه

ً  عن ذلك أشد فإن العدل يقضيي بتغلييظ  ، إيالماً للنفس وأبعد عن روح القانون ممن يطلب إخالء المكان الحتياجه له ثم يؤجره للغير بأجرة تزيد عن المقرر قانونا

يعيدل الميادة  2597سينة ل 99وهذه األسباب كانيت تقتضيي عنيد صيدور القيانون رقيم  . العقوبة على مثله ويجعلها الغرامة من خمسين جنيهاً إلى خمسمائة جنيه"

معاقبياً عليهيا بينفس العقوبية عليى مخالفيات األحكيام األخيرى  ( هيـ) أن تبقى مخالفة أحكام الفقرة  ، من قانون إيجار األماكن ويشدد العقبة ويدخل فيها الحبس 21

 ولم يظهر في المذكرة اإليضاحية السبب في هيذا اإلغفيال ، اقب عليهافلم يع ( هـ) أغفل هذا القانون مخالفة أحكام الفقرة  ، والغريب أنه بدال من ذلك . على األقل

 . ولعل األمر كان نتيجة سهو من المشرع .

تعتبير جريمية  -امتناع المالك عن الهيدم أو امتناعيه عين إعيادة البنياء  - 2555لسنة  71وقت قيام القانون رقم  ( هـ) هذا وقد كانت مخالفة أحكام الفقرة 

وترتيب عليى ذليك  . فكانت محاكمة المالك جائزة طوال الوقت الذي لم يقم فيه بالهدم أو بإعادة البنياء ، تقادمها إال من وقت انقطاع االستمرار فيها مستمرة ال يبدأ

 17وانظير مصير الكليية  -ميدني  211/1م ) أنه كان ال يجوز التمسك بالتقادم في دعوى التعويض الناشئة عن هذه الجريمية ميا داميت اليدعوى العامية ليم تتقيادم 

لم تعد هنياك جريمية  ، 2597لسنة  99ولكن بعد أن ألغيت العقوبة الجنائية بصدور القانون رقم  ( . 2591سنة  2911قضية رقم  29دائرة  2591فبراير سنة 

اليذي عليم فييه المضيرور بحيدوث  تتقيادم بيثالث سينوات مين الييوم -وهيي دعيوى تعيويض عين عميل غيير مشيروع  -وبقيت دعوى التعيويض وحيدها  ، مستمرة

انظير فيي هيذه المسيألة  ( . ميدني 211/2م ) وفيي كيل حيال بانقضياء خميس عشيرة سينة مين ييوم وقيوع العميل غيير المشيروع  ، الضرر بالشخص المسئول عنه

 . 75سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 (
1
 . 9هامش  195ص  79سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 
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ز أن يكون التنبيه بكتـاب مسـجل مصـحوب بعلـم وصـول" ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده . و جو 
. 

"و عطي المستأجر في هذه الحالة م لة ستة أش ر أو يم ل المدة الباقية مـن اإلجـارة السـار ة أو التـي صـار 
 امتدادها أي ما أطول" .

رفـع  "فإذا عارض المستأجر في اإلخالء ، أو انقضى على التنبيه خمسة عشر يومًا دون رد ، جاز للمـؤجر
اهنمــر إلــى القضــاء فــي خــالل المــدة المعينــة فــي القــرة الســابقة للحصــول علــى حكــم بــاإلخالء ، علــى أال ينفــذ قبــل 
مضي ش ين على اهنقل من تار خ النطا به حضور ًا أو من تار خ إعالنه إلـى شـخص المسـتأجر أو محـل إقامتـه 

 إذا كان غيابيًا وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر" .

لة قبول المستأجر اإلخالء وامتناعه عن التنفيذ عند ن اية المدة المذكورة ، يجوز للمؤجر استصدار "وفي حا
 حكم بإخراجه فورًا" .

"وإذا كــان المــؤجر لغيــر عــذر مقبــول لــم يشــغل المكــان فــي ميعــاد شــ ر مــن تــار خ اإلخــالء ، أو لــم يســتمر 
بجميع التعو ضات الناشئة عن اإلخالء ، كما يجوز له شاغال له مدة سنة على اهنقل ، جاز للمستأجر أن يطالبه 

 شغل المكامن من جديد" .

 -كما رأينا في السبب السابا المتعلا باإلخالء ل دم المكان وإعادة بنائه  -و تبين من النص المتقدم الذكر 
إجـراءات معينــة ، أن هنـاك شـروطًا لطلــب إخـالء المكــان المـؤجرة للضــرورة الملجئـة لشـغله ، كــذلك لطلـب اإلخــالء 

وعلى المؤجر الذي حصل على حكم باإلخالء واجبات معينة وجزاء مترتب علي ا . فنتكلم في هذه المسائل الثالثة 
. 

 أ  . شروط طلب اإلخالء  -667

: يتطلــب القـــانون ، هنـــا أيضــًا ، شـــروطًا أربعـــة يجـــب توافرهــا حتـــى يكـــون للمـــؤجر الحــا فـــي طلـــب إخـــالء 
( أن يكـون  2( أن تكون مدة اإليجـار اهنصـلية قـد انقضـت . )  1بنفسه أو بأحد أوالده : ) المكان المؤجر لشغله 

( أال يكون المكان مؤجرًا لشخص معنوي عام أو بقصد استعماله مدرسة أو مستشفى  9المكان مؤجرًا للسكنى . ) 
 أو بأحد أوالده . ( أن تقوم ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه 1أو ملجأ أو مؤسسة خير ة . ) 

 انقضاء مدة اإليجار األصلية  -الشرط األول  -668

: نص القانون صراحة هنا على أن اإلخالء بسبب الضرورة الملجئـة ال يكـون إال بعـد انقضـاء مـدة اإليجـار 
دة . ." اهنصلية ، فقد جاء في النص كما رأينا : "يجوز للمؤجر . . أن ينبه على المستأجر باإلخالء في ن اية الم

. والبحــث الــذي أجر نــاه ، فــي حالــة اإلخــالء بســبب هــدم المكــان وإعــادة بنائــه فيمــا يتعلــا ب ــذه المســألة لغمــوض 
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الــنص وإقحامــه فــي غيــر مكانــه ، ال حاجــة لنــا بـــه هنــا لوضــوح الــنص وصــراحته . و وجــه ضــرورة انقضــاء مـــدة 
بموجــب القواعــد العامــة أن يطلــب إخــالء العــين اإليجــار اهنصــلية أن المــؤجر أثنــاء ســر ان هــذه المــدة لــيس لــه حــا 

لحاجته الشخصية إل ا ، فال يجوز أن يكون له في التشر ع االستثنائي حقوق أوسع مما لـه بموجـب القواعـد العامـة 
. وما دام المؤجر قد ارتبط بموجب عقد اإليجار بمدة معينة ، فقد وجب عليه أن ينفـذ مـا ارتضـاه التزامـًا فـي ذمتـه 

 . ( 1) ربص إلى ن اية هذه المدة ، ثم يطلب اإلخالء بعد ذلك لحاجته للعين، وأن يت

وقد قدمنا أنه أثناء سر ان مدة اإليجـار اهنصـلية ، إذا جـدت للمسـتأجر حاجـة شخصـية للعـين ، كـأن احتـاج 
عين . وليس هذا إلي ا لسكناه أو الستعماله الشخصي ، فإن هذا ال يكون عذرًا طارئًا يسوأ إن اء اإليجار وإخالء ال

الحكم من النظام العام ، فيجوز االتفاق على ما يخالفه . ومن ثم يجـوز للمـؤجر أن يشـترط علـى المسـتأجر أن لـه 
أن ين ي اإليجار إذا جدت له حاجة شخصية للعين ، فيعمل ب ذا االتفاق ، وهو الذي يعين الشروط التي يستطيع 

د بـدفع تعـو ض للمسـتأجر أو التـزم بوجـوب التنبيـه بـاإلخالء فـي ميعـاد ب ا المؤجر أن ين ي اإليجار ، كما إذا تع ـ
مـدني علــى المـؤجر أن ينبــه  604معـين . وإذا ســكت المتعاقـدان عــن مسـألة التنبيــه بـاإلخالء ، فقــد أوجبـت المــادة 

 . ( 2) مدني 169على المستأجر باإلخالء في المواعيد القانونية المبينة بالمادة 

ن المـــدة اهنصـــلية لإليجـــار . والمقصـــود بالمـــدة اهنصـــلية لإليجـــار ، عنـــد اســـتعمال هـــذا كـــل هـــذا أثنـــاء ســـر ا
، المــدة الموقوتــة أصــال للعقــد ، دون المــدة التــي يمتــد إلي ــا العقــد بحكــم  ( 9) التعبيــر فــي خصــوص إيجــار اهنمــاكن

المـدة اهنصـلية ، وال يجـوز  القانون . فقد يعين المتعاقـدان مـدة محـددة ينت ـي بانقضـائ ا اإليجـار ، فتكـون هـذه هـي
اإلخالء للضرورة الملجئـة أثنـاء سـر ان هـذه المـدة دون اتفـاق . فـإذا جـدد اإليجـار تجديـدًا ضـمنيًا بعـد انقضـاء هـذه 
المدة ، لم يجز أيضًا اإلخـالء أثنـاء سـران مـدة التجديـد اضـمني ، وتعتبـر هـذه المـدة أيضـًا مـدة أصـلية . وإذا عـين 

إلن اء اإليجار على وجوب التنبيه قبل انقضاء هذه المدة بوقت معين وإال امتد العقد لمدة أو  المتعاقدان مدة واتفقا
لمدد أخرى ، لم يجز اإلخالء ال أثناء سر ان المدة اهنولى وال خالل المدد اهنخرى التـي يمتـد إلي ـا اإليجـار ، ف ـذه 

فتــرة دفــع اهنجــرة بشــرط التنبيــه بــاإلخالء فــي  ك ــال مــدد أصــلية . وإذا لــم يعــين المتعاقــدان مــدة ، كانــت المــدة هــي
المواعيـد القانونيـة ، وال يجـوز اإلخـالء مـا دام هـذا التنبيـه لـم يحصـل ، إذا مـا حصـل وجـب أن تنقضـي الفتـرة التـي 

 حصل في ا ، و كون كل ذلك مدة أصلية .

فإذا ما انقضت المدة اهنصلية على التفصيل الذي قدمناه ، امتد اإليجار بحكم القانون إلـى مـدة غيـر معينـة 
كمــا ســبا القــول . ففــي أثنــاء ســر ان مــدة االمتــداد هــذه ، ال قبــل ذلــك أثنــاء ســر ان المــدة اهنصــلية ، يجــوز إخــالء 

                                                 

 (
2
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 915انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 ( . 119انظير آنفياً فقيرة ) أن اإلخيالء ال يكيون إال بعيد انقضياء الميدة األصيلية لإليجيار  ، في اإلخالء بسبب هدم المكان إلعادة بنائيه ، وقد قدمنا  ( 

 . فيسري هناك ما نقوله هنا في صدد تحديد ما هو المقصود بالمدة األصلية لإليجار
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لعلـة فـي ذلـك واضـحة . فقـد مـد القـانون بسـلطانه ، المكان لضرورة تلجئ المـؤجر لشـغله بنفسـه أو بأحـد أوالده . وا
وبــالغرم مــن إرادة المــؤجر ، عقــد اإليجــار لمــدة غيــر معينــة رعايــة لحــا المســتأجر نظــرًا هنزمــة اهنمــاكن . فــإذا كــان 
المؤجر هو أيضًا في حاجة إلى مثل هذه الرعاية ، وقد قامت به ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده 

تسـاوي  1116$ت الموازنة بين هاتين الضـرورتين المتعارضـتين . و كـون المـؤجر هـا أولـى بالرعايـة ، هننـه ، وجب
مع المستأجر الضرورة وزاد عليه في أنـه هـو صـاحب االنتفـاع بالمكـان فـي اهنصـل . "والمالـك أولـى بملكـه" ، كمـا 

المؤجر على المستأجر عند تعارضه الضرورتين ، قيل أثناء مناقشة قانون إيجار اهنماكن في البرلمان . لذلك قدم 
وأجيز لألول أن يطلب اإلخالء من الثاني بعد أن يتبع في ذلـك إجـراءات مفصـلة وضـعت لحمايـة المسـتأجر حتـى 

 ال يباغته الحكم باإلخالء .

 المكان مؤجر للسكنى :  -الشرط الثاني  -669

تعلــا باهنمــاكن المــؤجر للســكنى ، عــدا مــا يكــون من ــا يقــول الــنص كمــا رأينــا : " . . يجــوز للمــؤجر ، فيمــا ي
مـــؤجرًا لمصـــالح حكوميـــة أو لمجـــالس المـــدير ات أو المجــــالس البلديـــة أو القرو ـــة أو بقصـــد اســـتعماله مــــدارس أو 
مستشــفيات أو مالجــئ أو مؤسســات خيــرة . ." . و بــدو هنول وهلــة أن هنــاك تناقضــًا فــي الــنص ، فقــد اثنتــي مــن 

للســكنى" أمــاكن مــؤجرة لغيــر الســكنى كالمــدارس والمستشــفيات . فــال بــد إذن مــن أن يكــون لعبــارة "اهنمــاكن المــؤجرة 
"اهنمــاكن المــؤجرة للســكنى" معنــى آخــر . و تضــح هــذا المعنــى فعــال بــالرجوع إلــى التشــر عات االســتثنائية الســابقة . 

يتعلــا اهنمــاكن المخصصــة أجيــز "فيمــا  1111لســنة  118ورقــم  1112لســنة  911ففــي اهنمــر ن العســكر ين رقــم 
( طلب اإلخالء بسبب الضرورة . ." . وقد نقلـت هـذه العبـارة فـي المرسـوم  destines a l'habitationللسكنى ) 
محـورة علـى الوجـه الـذي رأينـاه ،  1114لسنة  121وفي قانون إيجار اهنماكن رقم  1116لسنة  110بقانون رقم 

رد شـــيء فـــي اهنعمـــال التحضـــير ة يـــدل علـــى أن المشـــرع قصـــد ب ـــذا فجـــاءت "اهنمـــاكن المـــؤجرة للســـكنى" . ولـــم يـــ
التحو ر أن يغير المعنى ، والمسلم به أن التشر عات االستثنائية المتعاقبة في هذه النقطة بالذات لم تتغير . فوجب 

ز ، . وعلـــى ذلـــك يجــــو  ( 1) إذن أن تف ـــم عبـــارة "اهنمـــاكن المــــؤجرة للســـكنى" بأن ـــا "اهنمـــاكن المخصصــــة للســـكنى"
للضرورة الملجئة ، إخالء المكان المخصص للسكنى ، أي المكان الذي هيئ ليكون سكنًا وأعد لذلك بطبيعته وقت 
البناء ، حتى لو استعمل في غرض آخر غير السكن . فالمكان الـذي يصـلح بطبيعتـه هنن يكـون سـكنًا يصـلح فـي 

و ملجـأ أو مؤسسـة خير ـة ، و صـلح أيضـًا أو مستشـفى أ 1114$الوقت ذاته هنغراض أخرى ، كأن يكون مدرسة 
ــًا لمحــام أو عيــادة لطبيــب ، و صــلح كــذلك أن يكــون مكتبــًا إلحــدى المصــالح الحكوميــة أو إلحــدى  أن يكــون مكتب
اإلدارات المحليــة . ومــن هنــا جــاء اســتثناء اهنمــاكن المــؤجرة "لمصــالح حكوميــة أو لمجــالس المــدير ات أو المجــالس 

قصــد اســتعماله مــدارس أو مستشــفيات أو مالجــئ أو مؤسســات خير ــة" ، ف ــذا االســتثناء ال البلديــة أو القرو ــة أو ب
                                                 

 (
2
ص  199منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  - 911محمد كاميل مرسيي فقيرة  - 292نظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 . 521محمد لبيب شنب فقرة  - 221كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة  - 959ص  955
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يستقيم إال إذا كان استثناء من اهنماكن المخصصة للسـكنى ولـو اسـتعملت فـي غـرض آخـر كمـا سـبا القـول . أمـا 
اجــات والمخــازن والشــون اهنمــاكن التــي لــم ت يــأ لتكــون ســكنًا ولــم تعــد بطبيعت ــا لــذلك وقــت البنــاء ، كالــدكاكين والجر 

والمطــاحن والمكــابس والمحــالج ، ف ــذه ال يجــوز إخالؤهــا للضــرورة الملجئــة ، هنن الــنص اشــترط فــي اإلخــالء ل ــذا 
. وقــد قضــي بــان العبــرة فــي التخصــيص أن يكــون وقــت البنــاء ،  ( 1) الســبب أن يكــون المكــان مخصصــا للســكنى

ن إدخــال تعــديالت هامــة علــى طبيعتــه ، ولــو اتفــا فــي عقــد بحيــث يكــون المكــان عنــد إخالئــه صــالحًا للســكن بــدو 
. مـا إذا كـان مـن الـالزم ، فـي  ( 9) . وسنرى فيما يلي ( 2) اإليجار على تخصيص المكان لغرض آخر غير السكن

إخالء المكان للسكنى ، أن يكون المؤجر قد ألجأته الضرورة لشغله بقصد السكنى أيضـًا ا أنـه يجـوز لـه أن يشـغله 
 آخر غير السكنى .لغرض 

المكان غير مؤجر لشخص معنوي عام أو بقصد استعماله مدرسة ا مستشفى ا ملجأ أو مؤسسة  -الشرط الثالث  -671

 خيرية :

 1118$وقد رأينا النص يستثنى من اهنماكن المخصصة للسكنى "مـا يكـون من ـا مـؤجرًا لمصـالح حكوميـة  
لقرو ــــة أو بصــــد اســــتعماله مــــدارس أو مستشــــفيات أو مالجــــئ أو أو لمجــــالس المــــدير ات أو المجــــالس البلــــدة أو ا

مؤسسات خير ة" . ف ذه كل ا أغراض تمت بأوثا الصلة للمصـلحة للعامـة ، فتقـدم المصـلحة العامـة علـى مصـلحة 
 المؤجر الخاصة لو قام به ضرورة ملجئة .

كـل اإلدارات المركز ـة والمحليـة والمقصود بالمصالح الحكومية ومجالس المدير ات والمجالس البلدة والقرو ـة 
. وقد حل اآلن محل مجالس المدير ات مجالس المحافظات ، ومحل مجالس البلديـة والقرو ـة مجـال المـدن والقـرى 

. 

والمدارس والمستشفيات والمالجئ والمؤسسات الخير ة مذكورة على سبيل الحصر . فيشترط في المدرسة أن 
يـــه فصـــول يغشـــاها التالميـــذ والطلبـــة ، فالمكـــان الـــذي يســـكن فيـــه المدرســـون يكـــون المكـــان معـــدًا فعـــال للتـــدر س وف

. أمــا إذا  ( 1) واهنســاتذة الــذين تســتقدم م المدرســة مــن خــارج الــبالد لــيس مدرســة ، و جــوز إخــالؤه للضــرورة الملجئــة
نــه ال يجــوز أيضــًا كــان المكــان مــؤجرًا ليكــون مدرســة ، فــال يجــوز إخــالؤه للضــرورة الملجئــة ، وقــد رأينــا فيمــا تقــدم أ

) . . والمؤسسات الخيرة ال تشمل إال ما كان منشأ هنعمال الخير كالجمعيات الخير ة ( 1) إخالؤه ل دمه وإعادة بنائه

                                                 

 (
2
وقيد قضيي بأنيه "إذا كيان المكيان محيل اليدعوى جراجياً ييراد إخيالؤه  - 2591سينة  2229قضية رقيم  5دائرة  2591يونيه سنة  1مصر الكلية   ( 

من هذا الوضع قول صاحب الجيراج إنيه يعتبير وال يغير  ، 9فإنه بهذا الوصف يخرج من عداد اإلمكان التي عينتها المادة  ، وليس مؤجراً للسكن أو مخصصاً له

إذ في استطاعته أن يضع سيارته فيي جيراج عيام عليى مقربية مين مسيكنه فيال يينقص ذليك مين االنتفياع  ، مرفقا من مرافق مسكنه والزماً له الستكمال االنتفاع به

 ( . 955ص  215رم  9التشريع والقضاء  2599مايو سنة  29اإلسكندرية الكلية ) الكامل بمسكنه" 

 (
1
مصير  2559سينة  1955ويشيير إليى حكيم فيي هيذا المعنيى فيي القضيية رقيم )  2هامش  175ص  292سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 ( . الكلية

 (
9
 . 111فقرة   ( 

 (
5
 . 2591سنة  5511قضية رقم  21دائرة  2599مايو سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 112انظر آنفاً فقرة   ( 
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. والمبـــرات وجمعيـــات التعلـــيم . أمـــا الجمعيـــات اهنخـــرى ولـــو كانـــت جمعيـــات تعـــاون ، والمؤسســـات والشـــركات  ( 1
والنقابات ، فال تدخل و جوز إخالؤها للضرورة الملجئة . وقد قضي بأن النقابات ال تعتبر مـن المؤسسـات الخير ـة 

. وتشـمل  ( 2) لـى شـغل ا بنفسـه أو بأحـد أوالدهإخالؤها مـن العـين المـؤجرة إلي ـا لحاجتـه إ 1111$، و وجز للمالك 
المستشـفيات الحكوميـة والمستشـفيات الخاصـة ، هنن الفـظ ورد عامـا مطلقـًا فـال يجـوز تخصيصـه دون مخصــص ، 
و بدو أنه من الممكن أن يلحا بالمستشفيات المستوصفات والمصحات هنن كال من ا يعتبر نوعًا خاصـًا مـن أنـواع 

 المستشفيات .

 قيام ضرورة تلجئ المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده :  -شرط الرابع ال -671

رأينا أن النص يقضي بأنه "يجـوز للمـؤجر  . . أن ينبـه علـى المسـتأجر بـاإلخالء فـي ن ايـة المـدة إذا كانـت 
تقــون  هنــاك ضــرورة تلجئــه لشــغل المكــان بنفســه أو بأحــد أوالده" . و خــص مــن هــذا الــنص أنــه يجــب لإلخــالء أن

المؤجر ضرورة تلجئه لشغل المكان . ولما كان اإلخالء هنا حقًا منحه القانون للمؤجر ، فل ذا أن ينزل عنه مقـدما 
مسائل أربع نبحث ـا علـى التـوالي :  -وقد وردت أكثر أحكام القضاء متعلقة به  -. فيندرج تحت هذا الشرط الرابع 

( جـــواز نـــزول  1( لشـــغل المكـــان بنفســـه أو بأحـــد أوالده . )  9 ( بـــالمؤجر . ) 2( قيـــام ضـــرورة ملجئـــة . )  1) 
 المؤجر مقدمًا عن هذا الحا .

 ) أ ( قيام ضرورة ملجئة : -672

الضـرورة الملجئـة . وقـد كانـت التشـر عات االسـتثنائية  1114لسـنة  121اشترط قانون إيجار اإلمكـان رقـم  
صدد . فأكثرها تسـاهال فـي جانـب المالـك كـان اهنمـر العسـكري السابقة تتفاوت في التعبير الذي تستعمله في هذا ال

منــه أن تقــوم بالمالــك حاجــة حقيقيــة الســتعمال المكــان المــؤجر  9، وقــد تطلــب فــي المــادة  1112لســنة  911رقــم 
(  9) م  1119لسـنة  102بنفسه أو بأحد والديه أو أوالده . وأشدها التشر عات اللـذان تليـا ، اهنمـر العسـكري رقـم 

 -( ، وقد اشترط كالهمـا قيـام ضـرورة قصـوى تلجـئ المالـك وحـده  2) م  1111لسنة  118هنمر العسكري رقم وا
(  9) م 1116لسـنة  110إلى شغل المكان بنفسه . وتوسط بعد ذلك المرسوم بقانون رقم  -دون والديه أو أوالده 

لديــه أو أوالده . فانتقــل مــن ) الضــرورة ، فاشــترط قيــام ضــرورة تلجــئ المــؤجر إلــى شــغل المكــان بنفســه أو بأحــد وا
الملجئة" ، وشمل المـؤجر ) ال المالـك ( والديـه وأوالده ، ومـن هنـا كـان تسـاهله .  1110$القصوى" إلى "الضرورة 

ــا كــان  1112لســنة  911ولكنــه اشــترط "الضــرورة الملجئــة" ال "الحاجــة الحقيقيــة" كمــا فعــل اهنمــر رقــم  ، ومــن هن

                                                 

 (
2
 . . ، وقد قضي بأنه تبين من شهادة وزارة الشؤون االجتماعية التي تضيمنت أن جمعيية قبيلية بين دوالب اليديوان بالقياهرة قيد شيهرت تحيت رقيم   ( 

إعانية المحتياجين ومن صورة نام الجمعية المعتمد من وزارة الشؤون االجتماعيية واليذي يتضيح منيه أن الغيرض مين هيذه الجمعيية رعايية مصيالح أفيراد القبيلية ب

ا األعضياء بيدون مقابيل منهم وحل مشاكلهم الخاصة وإيجاد روح التعاون واإلخاء بينهم في شتى النواحي االجتماعيية وإعيداد دار ألبنياء القبيلية بالقياهرة ليسيتغله

مصيروفات فيي دفين الميوتى ومصياريف الجنيازة بيدار ومين كشيف بييان ال ، في مناسبات األفراح والمآتم وفي الحاالت األخيرة تتكفل الرابطة بمصاريف األفراد

 29دائيرة  2595ديسيمبر سينة  5مصير الكليية ) أن هذه الجمعية ال تخرج عن كونها مؤسسية خيريية  ، 2595-9-25حتى  2599-9-21الجمعية في المدة من 

 ( . 211منشور في قضاء اإليجارات األستاذ عصام الدين حواس ص  2595سنة  2792رقم 

 (
1
 . 2591سنة  9715قضية رقم  5دائرة  2597أبريل سنة  21مصر الكلية   ( 
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منــه قيــام ضــرورة تلجــئ  9، فاشــترط فــي المــادة  1114لســنة  121إيجــار اهنمــاكن رقــم  تشــدده . ثــم جــاء قــانون 
المؤجر لشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده ، فتشدد قليال عن التشر ع الذي سبقه بـأن أغفـل الوالـدين واقتصـر علـى 

قصـوى إلـى الضـرورة الملجئـة اهنوالد . وقد دل العمل على أن اختالف التعبير من الحاجة الحقيقية إلى الضرورة ال
لـيس لـه كبيــر أثـر عنــد التطبيـا ، وأن القضــاء يتطلـب فــي جميـع اهنحـوال ضــرورة الملجئـة لــيس لـه كبيــر أثـر عنــد 
التطبيـا ، وأن القضـاء يتطلــب فـي جميــع اهنحـوال ضــرورة ملجئـة ، دون أن يــدعوه تعبيـر "الضــرورة القصـوى" إلــى 

. وإنمـا ظ ـر أثـر اخـتالف التشـر عات فـي االنتقـال مـن المالـك  ( 1) التسـاهل التشدد أو تعبير "الحاجة الحقيقية" إلى
إلى المـؤجر ، وفـي شـمول الوالـدين واهنوالد أو االقتصـار علـى اهنوالد دون الوالـدين ا االقتصـار علـى المالـك وحـده 

 دون أقاربه .

مــن  - 1114لســنة  121 قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم -والــذي نقــف عنــده هنــا هــو مــا قــرره التشــر ع القــائم 
أوالده . والمـــؤجر هـــو الــذي يقـــع عليـــه عــبء إثبـــات قيـــام الضـــرورة  1111$اشــتراط قيـــام ملجئـــة بــالمجر أو بأحـــد 

الملجئــة . فــإذا ادعــى مــثال أن المســكن الــذي يقــيم فيــه قــد نزعــت ملكيتــه للمنفعــة العامــة ، أو أن صــاحبه قــد طلــب 
اج فــي حياتــه الزوجيــة الجديــدة إلــى مســكن أوســع مــن المســكن الــذي إخــالءه لســبب قــانوني ، أو أنــه قــد تــزوج و حتــ

اتخــذه وهــو أعــزب ، أو غيــر ذلــك مــن الضــرورات الملجئــة التــي سنســتعرض أمثلــة كثيــرة من ــا فيمــا يلــي ، فعليــه أن 
أجر يثبت ذلك .و ستطيع اإلثبات بجميع الطرق ، و دخل في ذلك البينة والقرائن ، هننه يثبت واقعة مادية . وللمست

 .  ( 2) بدوره أن يدحض أدلة المؤجر بكل الطرق ، وفي ا البينة والقرائن

و جب على المؤجر أن يثبت أن ضرورة ملجئة قد قامت به هو ، فال يكفي أن يثبت أن المستأجر ليس في 
لمسـتأجر أن . فإذا ما أثبت قيام هذه الضـرورة ، فـال يكفـي لـدفع دعـوى اإلخـالء أن يثبـت ا ( 9) حاجة حقيقية للعين

                                                 

 (
2
فقد ذكر المقرر في الجمعية العامية لمجليس الدولية عنيد  ، 2551لسنة  259وقد كانت هي هذه أيضاً وجهة النظر عند بحث المرسوم بقانون رقم   ( 

وهي وصف آخير لحاجية  ( تلجئه) وقد حدا على حذفها أن في لفظة  ، ك إلى شغل المكاننظر هذا التشريع أنه "حذفت لفظة "قصوى" الموصوفة بها حاجة المال

 . وأنه قد رؤى من المستحسن على كل حال  أن يترك تقدير كون الحاجة ملجئة أو غير ملجئة إلى المحاكم" ، المالك ما يغني

"يجيوز  : مشيرع الميادة الثالثية مين هيذا القيانون يينص عليى ميا يتيأتي في مجلس الشييوخ كيان 2551لسنة  212وعند مناقشة قانون إيجار األماكن رقم 

 . " فياقترح احيد الشييوخ أن تسيتبدل بعبيارة "إذا أراد" عبيارة "إذا اضيطر". . أن ينبه عليى المسيتأجر بياإلخالء فيي نهايية الميدة إذا أراد شيغل المكيان . . للمؤجر

% مينهم مين 55إذ أن  ، "ال شيك فيي أن المسيتأجرين جميعياً هيم طائفية الفقيراء : جاء فيها على لسان احد الشيوخ ، ودارت مناقشة طويلة حادة حول هذه المسألة

إن الفكير األساسيية هيي أال نلقيي  . . فإذا رددتم األمر إلى اإلرادة المطلقة هيدمتم المشيروع مين أساسيه ، ونحن ال نزال أمام الضرورة الملجئة ، أواسط الموظفين

وقيد فسيرتها  . ذاتهيا واسيعة الميدى ، ثم إن الضرورة الملجئية . والنصوص السابقة في جميع التشريعات تدل على هذا ، في الشارع إال لظروف قاسية بالمستأجر

هنياك ضيرورة تلجئيه  ثيم اقتيرح تغييير عبيارة "إذا أراد شيغل المكيان" وجعلهيا "إذا كانيت . ا المرتبطة بالراحة وسعة المكان" ، المحاكم بأنها الضرورة الصحية

 . كما رأينا 9واستقر هذا التعديل في النص النهائي للمادة  ، وفي الجلسة التالية وافق مجلس الشيوخ على هذا االقتراح . لشغل المكان"

 (
1
نهيا وهيو اآلن يقييم إقامية اعدي الميؤجر أن الشيقة التيي كيان يسيكنها قيد حكيم بإخالئيه م : ففي قضية دحض المستأجر دليل المؤجر بالقرائن اآلتية  ( 

 ، ثم رفع دعوى يطالب باإلخالء ليشغل العيين بنفسيه فرفضيت ، فأثبت المستأجر أن المؤجر سبق أن أرسل إليه يطلب اإلخالء إلسكان ابنه ، مؤقتة مع صديق له

ً  ، ثم أرسل إليه بطلب اإلخالء إلسكان ابنته في السكن مع صديق له ورغب هذا الصيديق فيي أن يتيرك  فم أرسل مرة أخرى يطلب اإلخالء بسبب أنه كان مشتركا

ً  ، فرأت المحكمة من هذه القرائن . ثم رفع هذه الدعوى األخيرة ، الشقة  ، ومما دأب عليه المؤجر من التنبيه باإلخالء متعلال بأسباب مختلفة ينقض بعضيها بعضيا

وفي قضية أخرى تمسكت فيها الميؤجرة  ( . 2599سنة  9979قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  22مصر الكلية ) أن دعواه غير جدية ويتعين رفضها 

وبقيت مع أخيها إلى وقت رفع اليدعوى فيي  2599ثبت للمحكمة أن المؤجرة طلقت في سنة  ، بأنها طلقت من زوجها وبأنها تقيم مع أوالدها السبعة طرف أخيها

 29مصير الكليية ) واستخلصت من هذا السكون الطويل أن المؤجر قد دبرت لنفسها إقامة مسيتقرة تنتفيي بهيا حالية الضيرورة الناشيئة عين الطيالق  ، 2599سنة 

 ( . 5299سنة  9559قضية رقم  5دائرة  95\255فبراير سنة 

 (
9
 . 55ص  97م 2551يناير سنة  29استئناف مختلط   ( 
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يطلب إخالءه  1112$، وال أن هناك مستأجرًا آخر يستطيع المؤجر أن  ( 1) حاجته للعين أمس من حاجة المؤجر
 . ( 2) وال يتضرر من اإلخالء كما يتضرر هو

واسـتمرار قيام ـا إلـى وقـت النطـا  ( 9) و جب على المؤجر أن يثبت قيام الضرورة من وقـت التنبيـه بـاإلخالء
فإذا كانت الضرورة قد قامت وقت التنبيه باإلخالء ، ثم انقطعت وقت النطا بالحكم ، قضـت المحكمـة  ( 1) بالحكم

. وإذا كانت الضرورة لم تقم وقت التنبيـه بـاإلخالء ، إنمـا قامـت بعـد ذلـك عنـد النطـا بـالحكم ،  ( 1) برفض الدعوى 
هننــه يشــترط فــي صــحة التنبيــه بــاإلخالء كمــا  ، ( 6) قضــت المحكمــة بعــدم قبــول الــدعوى لــبطالن التنبيــه بــاإلخالء

 . ( 4) سنرى أن تكون الضرورة قائمة وقت إجرائه

وإذا قضــي فــي دعــوى اإلخــالء برفضــ ا النعــدام الضــرورة ، فــإن هــذا ال يمنــع مــن تجيــد الــدعوى إذا جــدت 
الـدعوى اهنولــى ضـرورة أخـرى ، وال تــدفع هـذه الــدعوى الجديـدة بســبا الفصـل في ــا ، هنن سـبب ا يختلــف عـن ســبب 

التي رفضت . فـإذا رفعـت دعـوى اإلخـالء مؤسسـة علـى قيـام الخطبـة وعلـى أن المـؤجر فـي حاجـة إلـى العـين عنـد 
الزواج ، فرفضت بحجة أن الخطبة وحدها ال تكفي لثبوت قيام الضرورة ، فإن رفض الدعوى ال يمنع المؤجر مـن 

فــع دعــوى اإلخــالء الجديــدة بعــدم جــواز ســماع ا لســبا رفــع دعــوى إخــالء أخــرى عنــد انعقــاد الــزواج . وال يجــوز د

                                                 

 (
2
سينة  5925قضيية رقيم  21دائيرة  2595فبرايير سينة  11 - 152ص  115رقيم  11المحامياة  2559ديسيمبر سينة  959مصر الكلية الوطنية   ( 

ميع )  2595سينة  1717رق  21دائيرة  2595انظر عكس ذلك وأنيه تجيب الموازنية بيين حاجية المجير وحاجية المسيتأجر مصير الكليية ديسيمبر سينة  - 2599

وفيي رأينيا أنيه يكفيي ليدفع دعيوى اإلخيالء أن يثبيت المسيتأجر أن الميؤجر ليه  ( . 259ص  - 255اإليجيارات ص  تعليق األستاذ عصام الدين حواس فيي قضياء

 . في حين أن المستأجر قد اتخذ العين سكناً دائماً له ، سكن دائم وأنه  يريد العين إال للتصييف

 (
1
فإذا اختار طليب إخيالء  ، انون ما يقيده بطلب إخالء مسكن دون مسكن آخرفليس في الق ، وقد قضي بأنه متى أثبت المؤجر قام الضرورة الملجئة  ( 

إذ أن هيذا االعتيراض محتميل أن يثيير أي مسيتأجر آخير ييق  ، مسكن معين فليس لمستأجره أن يعترض بأن هناك مسكناً آخير يسيتطيع الميؤجر أن يطليب إخيالءه

وقضي أيضاً بأن القانون لم يضيع عليى حريية الميؤجر اليذي  ( . 2599سنة  9195قضية رقم  29دائرة  5295مايو سنة  9مصر الكلية ) عليه اختيار المدعي 

أكتيوبر سينة  29مصير الكليية ) إال ميا تقتضييه القواعيد العامية مين دفيع الضيرورة بقيدرها  ، تقوم ليه حاجة ملجئية قييوداً فيي اختييار المسيكن اليذي يطليب إخيالءه

وبيأن  ، وبيأن هنياك مين السيكان مين هيم أقيل عيدداً منيه ، وقضي كذلك بأن دفيع المسيتأجر بيأن أسيرته كبييرة ( . 2599سنة  5991قضية رقم  29دائرة  2599

ميردود بيأن القيانون تيرك الحريية للماليك وليم يقييده  ، رغبة المؤجر في إخالئه هو بالذات ترجع ل إلى أن القيمة اإليجارية للشقة التي يسكنها أقل من بياقي الشيقق

وانظير أيضياً مصير  - ( 2591سينة  5151رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سينة  25مصر الكليية ) وال رقابة للمحكمة على هذا االختيار  ، في إخالء ساكن معين

دائيرة  2595مياس سينة  21 - 2595سنة  9159قضية رقم  21رة دائ 2599يناير سنة  99 - 121ص  271رقم  92المحاماة  2599أكتوبر سنة  11الكلية 

  . 2595سنة  25قضية رقم  29

 (
9
 . فيإن اليدعوى تكيون غيير مقبولية ، ثم انقطعت بحيث أنها لم تكن قائمة قوت التنبييه بياإلخالء ، فإذا كانت الضرورة قد قامت قبل التنبيه باإلخالء  ( 

فيثبت للمحكمة أن الطالق قد وقع منذ ثالث أعوام وليم ترفيع الميؤجرة  ، زوجها فاحتاجت إلى السكن مع أوالدها السبعة مثل ذلك أن يتمسك المجر بأنه طلقت من

مصير الكليية ) بل سكنت عند أخيها وأقامت ثالثة أعوام ثم رفعيت اليدعوى فيي وقيت انقطعيت فييه الضيرورة  ، دعوى اإلخالء في ذلك الوقت عند قيام الضرورة

 ( . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم 2599سنة  9559قضية رقم  5دائرة  2595ة فبراير سن 29

 (
5
 . 2599سنة  2295قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  1 - 2599سنة  1571قضية رقم  29دائرة  2599نوفمبر سنة  7مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 229ص  99م 2559ماس سنة  19استئناف مختلط   ( 

 (
1
وقيد  - 2991ص  915رقيم  99المحامياة  2599مارس سينة  1 - 151ص  172رقم  11المحاماة  2551يناير سنة  21لكلية الوطنية مصر ا  ( 

وتكيون  ، ال يكفيي لقييام الضيرورة وقيت التنبييه ، إذا ليم يثبيت وقيت إجيراء التنبييه أنيه تميت الخطبية عليى األقيل ، قضي بأن مجرد رغبة المدعي فيي تيزويج ابنيه

ولكين إذا كيان الخطبية قيد تميت وقيت  ( . 2595سينة  9217قضيية رقيم  29دائيرة  2595ديسمبر سنة  7مصر الكلية ) الدعوى غير مقبولة لرفعها قبل األوان 

 9997قضيية رقيم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  12مصر الكلية ) فإن الضرورة تعتبر قائمة بشرط أن يتم الزواج قبل النطق بحكم اإلخالء كما سيجئ  ، التنبيه

 ( . 2599سنة 

فيإن التنبييه يكيون  ، وقد قضي الحكم بأنه إذا سبق التنبييه قييام الضيرورة)  51ص  95م 2551ديسمبر سنة  21انظر عكس ذلك اإلسكندرية المختلطة 

  ( . م الضرورة فقطمع ذلك كافياً لجعل الدعوى مقبولة على أال تحسب مهلة المستأجر من وقت التنبيه بل من وقت قيا

 (
1
 . 115انظر ما يلي فقرة   ( 



 

178 

 

 الفهرس

الفصل في ا ، فإن الذي سبا الفصل فيه هو دعوى إخالء يختلف سبب ا عن دعوى اإلخـالء القائمـة ، فقـد أسسـت 
 . ( 1) الدعوى اهنولى على قيام الضرورة للخطبة ، أما الدعوة الثانية فمؤسسة على قيام الضرورة للزواج

ؤجر أن يطلب إخالء العين للضرورة الملجئة ، فإنه ال يجـوز لـه أن يتعسـف فـي اسـتعمال وإذا كان يحا للم
هــذا الحــا . فــإذا رفــع دعــوى اإلخــالء متمســكًا بأنــه فــي حاجــة إلــى العــين لمرضــه إذ العــين التــي يقــيم في ــا وهــي 

رفـــض المـــؤجر ال تالئـــم حالتـــه الصـــحية ، فعـــرض المســـتأجر أن يتبـــادل معـــه الســـكن ، فـــإن  1111$مملوكـــة لـــه 
. كــذلك إذا تبــين  ( 2) للتبــادل وإصــراره علــى إخــالء العــين يكــون تعســفًا فــي اســتعمال الحــا و تعــين رفــض الطلــب

للمحكمـة أن المـؤجر ، قبــل أن ينبـه علـى المســتأجر بـاإلخالء ، قـد خلــت شـقة بعمارتـه وكانــت الضـرورة وقـت ذلــك 
ى المستأجر باإلخالء لقيام الضرورة ، أن هـذا يكـون تعسـفًا قائمة ، فامتنع عن شغل ا وآجرها ، ثم نبه بعد ذلك عل

منه في استعمال حقه ، فقد كان يستطيع أن يشغل الشقة التي خلت ، ولكنه آجرها معتمدًا على إخالء شقة أخرى 
 . ( 9) قد تكون قيمت ا اإليجار ة قيمة بخسة فآثر لذلك إخالءها

                                                 

 (
2
فيدفعت اليدعوى بعيد جيواز  ، وفي قضية طلب اإلخالء لحاجة االبن إلى العين كمسكن شيرعي يجيب تيوفيره للحكيم عليى زوجتيه الناشير بالطاعية  ( 

وقد قضت المحكمية بيرفض اليدفع بعيدم جيواز سيماع  . بن فرفضتسماعها لسبق الفصل فيها ذا رفع دعوى إخالء قبل ذلك أسست على قيام الضرورة لزواج اال

والضيرورة  ، ألن السيبب هيو الضيرورة الملجئية ، "وحيث إنه تبن للمحكمة أن السبب يختليف فيي كيل دعيوى عين األخيرى : وقالت في أسباب حكمها ، الدعوى

فيال  ، لضيرورة هيي الميرض وقيد يكيون هيذا الميرض لييس مين الخطيورة بمكيانفقيد تكيون ا . تقاس بمعاييرها وتتغير بتغير الظروف والمالبسات التي تصاحبها

فلييس هنياك ميا يمنيع مين رفيع اليدعوى مؤييدة بالسيبب  ، وقد تشتد العلة ويصبح المرض ضيرورة واقعيية . يصح السبب وتنتفي الضرورة فيحكم برفض الدعوى

والسيبب فيي اليدعوى الماثلية هيو  . وفيي هيذه الحالية تفقيد قرينية الشييء المقضيي بيه ركنياً مين أركانهيا وهيو اتحياد السيبب . الجديد وهيي حالية الميرض فيي شيدته

إذ سبق أن رفع الزوج دعوى طاعية ضيد زوجتيه فرفضيت ألن السيكن المعيد ليم يكين شيرعياً إذ أنيه كيان  ، الضرورة التي تقوم على زواج االبن ونشوز الزوجة

وبمعنى آخر فإن معييار الضيرورة قيد  . فهو حال الضرورة القائمة على الزواج فحسب 2591سنة  5991أما السبب في الدعوى رقم  . حدةيتكون من حجرة وا

ً  ، اختلف في الدعويين وبحسب ظاهر األمور  فإن المدعي لم يختلق الضرورة القائمية بيل خلفتهيا األوضياع الشيرعية التيي قاليت بيأن المسيكن اليذي اعتبير صيالحا

وال شيك أن  . لصاحب الحاجة وزوجته من وجهة النظر المدنية ليس بصالح من الناحية الشرعية ألن يكون مسكناً شرعياً يجب عليى الزوجية إطاعية زوجهيا فييه

فيهيا فيي غيير محليه متعينياً  ومن ثم يكون اليدفع بعيدم جيواز نظير اليدعوى لسيابقة الفصيل ، القول في هذا ما قالته المحكمة الشرعية صاحبة الوالية في هذا الشأن

رقييم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  11وانظير أيضياً مصير الكلييية  ( . 2599سيينة  9551قضيية رقيم  5دائيرة  2599ديسيمبر سيينة  21مصير الكليية ) رفضيه 

 ( . الدعوى السابقة مؤسسة على زواج أخ للمدعي والدعوى الحالية مؤسسة على زواج المدعي نفسه)  2599سنة  1577

فرفضيت هيذه اليدعوى حييث ثبيت للمحكمية أن شيقة أخيرى بمنيزل  ، أما إذا رفع المالك دعوى اإلخيالء تأسيسياً عليى الضيرورة الناشيئة مين زواج ابنتيه

د دعيوى اإلخيالء فإنيه ال يجيوز للماليك تجديي ، النزاع قد خلت بعد قيام الضرورة وفي أثناء سير الدعوى ويستطيع المدعي أن يسد بها حاجة ابنتيه ولكنيه ليم يفعيل

فال يجوز له بعد ذليك أن يحيتج بشيغلها وهيو أمير راجيع إليى  ، ذلك أن المالك هو الذي ترك الشقة الخالية حتى شغلت . بحجة أن الشقة التي كانت خالية قد شغلت

 . *9هامش  197ص  75قارن م ) فيكون هو الذي خلق الضرورة بعمله  ، خطأه

وتأجير المالك هذه الشقة للغيير يجعيل دعيواه بياإلخالء لقييام حالية  ، لذي به العين المؤجرة تفي بالضرورة بعد قيامهاوقد قضي بأن خلو شقة في العقار ا

 9555دائييرة أولييى إيجييارات قضييية رقييم  2512فبراييير سيينة  22مصيير الكلييية  : دعييوى إخييالء للضييرورة لييزواج بنييت المييؤجر) الضييرورة واجبيية الييرفض 

وقد زالت حالة الضرورة في هذه اليدعوى بزفياف صياحبة  ، أن زوال حالة الضرورة قبل صدور الحكم يستوجب رفض الدعوىوقضي أيضاً ب ( . 25295سنة

 22مصر الكليية ) الضرورة إلى زوجها وانتقالها لإلقامة معه بصفة دائمة في شقة بمنزل آخر بها عدد من الحجرات مماثل لعدد حجرات الشقة موضوع النزاع 

فيإذا ليم يقيم الميؤجر  ، وقضييب بيأن خليو شيقة بعيد نشيوء الضيرورة يزييل حالية الضيرورة ( . 2519سينة  5199دائيرة أوليى إيجيارات رقيم  2512فبراير سنة 

 ( . 2597سينة  195قضيية رقيم  2595ميارس سينة  25مصير الكليية ) بشغلها فإن دعوى اإلخالء المرفوعة منه على أساس الضيرورة تكيون متعينية اليرفض 

) فيإن خليو هيذه الشيقة ال يزييل حالية الضيرورة  ، في نصيب صاحب الضرورة بل في نصيب شيريكه ، طبقاً لقسمة مهاباة ، نت الشقة التي خلت ال تقعلكن إذا كا

 ( . 2591سنة  9591قضية رقم  29دائرة  2595أبريل سنة  15مصر الكلية 

 (
1
 . 2111ص  929رقم  92المحاماة  2592مارس سنة  11مصر الكية   ( 

 (
9
ودفيع  ، وقد قضي فيي دعيوى إخيالء بسيبب اليزواج . في الهامش 171وانظر ما يلي فقرة  -انظر األحكام السابقة ذكرها في الهامش قبل السابق   ( 

 ، حالية ضيرورة بيأن الخطبية عنيد المسيلمين ال تخليق ، فيها المستأجر بأن شقة خلت بالمنزل في وقت معاصر للخطبة فآجرها المدعي مما ينفيي حالية الضيرورة

 2519سينة  9151دائرة أوليى إيجيارات قضيية رقيم  2512يناير سنة  1مصر الكلية ) فتأجير شقة في المنزل في وقت معاصر للخطة ال يسقط دعوى المؤجر 

. ) 

فإنيه ال يكيون متعسيفاً إذا هيو آجرهيا وطليب بعيد ذليك إخيالء شيقة أخيرى تصيلح  ، أما إذا ثبت أن الشقة الخالية التي آجرها المؤجر لم تكن تصلح لسكناه

ثبيت للمحكمية أن الشيقة التيي كانيت خاليية ليسيت إال حجيرة فيي السيطح  : 2591سينة  1759قضيية رقيم  29دائرة  2599مارس سنة  21مصر الكلية ) لسكناه 

لكن إذا ثبت أن المؤجر قد أقام بعد قييام الضيرورة بمسيكن مؤقيت انتظيارا إلخيالء  ( . المؤجرةولم تكن تصلح لسكنى ابنة  ، تشترك في مرافقها مع سكان آخرين

 2599مياس سينة  21مصير الكليية ) فال يحتج عليه بهذا المسكن المؤقت الذي يشترك فيه مع بعيض أقاربيه للقيول بيزوال الضيرورة  ، العين التي طلب إخالءها
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الملجئـــة ، بعـــض حـــاالت رأي القضـــاء في ـــا أن الضـــرورة ونســـتعر اآلن ، ز ـــادة فتوضـــيح معنـــى الضـــرورة  
الملجئـة قائمــة ، وبعــض حــاالت أخــرى لـم يجــد القضــاء في ــا قيــام الضــرورة ، فتتعـرف ب ــذا علــى مــا يعتبــر ضــرورة 

 ملجئة وما ال يعتبر كذلك .

 ما يعتبر ضرورة ملجئة :  -673

، فيصــبح فــي حاجــة إلــى مســكن آخــر  يعتبــر ضــرورة ملجئــة أن ينتــزع مــن المــؤجر المســكن الــذي يقــيم فيــه
 9) ، أو كان آيال للسقوط وال بد من هدمه ( 2) . و تحقا ذلك إذا نزعت ملكية هذا المسكن للمنفعة العامة ( 1) يؤو ه

. وحتــى لــو كــان المــؤجر  ( 1) ، أو كــان المــؤجر مســتأجرًا إيــاه وطلــب صــاحبه اإلخــالء لســبب ال يــد للمــؤجر فيــه (
 . ( 1) طرد منه غصبا ، ف ذه أيضًا حالة ضرورة هننه تبين من طرده أنه ال سكن له1114$يملك سكنه ، ولكنه 

                                                                                                                                                                    
 5975قضيية رقيم  21دائيرة  2599يناير سنة  29 - 2599سنة  9771قضية رقم  29دارة  2595أبريل سنة  12 - 2592سنة  9191قضية رقم  29دائرة 

 ( . 2595سنة 

فإنيه يقضيي ميع ذليك  ، وأدعي المستأجر أن المؤجر إنميا ينبغيي مين وراء طليب اإلخيالء إجبياره عليى زييادة األجيرة ، وإذا أثبت المؤجر قيام الضرورة

ً باإلخالء وال يعتبر ال وقد أعطيي القيانون للمسيتأجر الحيق فيي التعيويض وفيي العيودة إليى شيغل العيين إذا ليم يشيغلها الميؤجر فيي خيالل شيهر مين  ، مؤجر متعسفا

وقيارن كاميل محميد بيدوي فيي قيانون  ( . 555ص  255رقيم  9التشيريع والقضياء  2599ميارس سينة  19اإلسيكندرية الكليية ) اإلخالء ولم يقم بهيا سينة كاملية 

 . 219األماكن فقرة  إيجار

 (
2
رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سينة  21مصير الكليية ) ويكفي إلثبات الضرورة أن يقدم المؤجر عقد صلح تعهد فيه المستأجر باإلخالء مدة معينة   ( 

 ( . 2599سنة  191

 (
1
 19اإلسيكندرية الكليية ) وقت تنبيه اإلدارة على الشخص بوجوب إخالء مسكنه ولو فيم يكين مرسيوم نيزع الملكيية قيد صيدر  وتقوم الضرورة من  ( 

وتقيوم الضيرورة  ( . 2599سينة  9192قضية رقم  5دارة  2591مارس سنة  21مصر الكلية  - 951صن  211رقم  9التشريع والقضاء  2599نوفمبر سنة 

استيالء المنطقية التعليميية عليى منيزل  : 2595سنة  5599قضية رقم  21دائرة  2599يناير سنة  21مصر الكلية ) الء على المسكن أيضاً إذا صدر قرار استي

 ( . المؤجر

 (
9
يونييه  5 - 2591سينة  5151قضيية رقيم  21دائيرة  2599أبريل سنة  25مصر الكلية ) وتقوم الضرورة من وقت صدور قرار التنظيم بالهدم   ( 

 ( . 2595سنة  9917قضية رقم  21دائرة  2599ديسمبر سنة  29 - 2599سنة  951قضية رقم  29دائرة  2599سنة 

 (
5
وتعتبر الضرورة قائمة من وقت رفع دعوى اإلخالء على الميؤجر  - 2599سنة  9271قضية رقم  5دائرة  2591مارس سنة  21مصر الكلية   ( 

وتعتبر الضيرورة قائمية أيضياً حتيى ليو سيلم الميؤجر  ( . 2591سنة  1119قضية رقم  5دارة  2597أبريل سنة  21مصر الكلية ) دون انتظار الحكم باإلخالء 

سينة  199قضيية رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سينة  21مصير الكليية ) بصحة اإلخالء وتعهد به لمن آجر ليه ميا دام المسيتأجر ليم ينيازع ييف صيحة هيذا التعهيد 

قضيية  29دائيرة  2599ديسيمبر سينة  29مصير الكليية ) قائمة من باب أولى إذا صدر حكم اإلخالء حتى قبل أن ينفذ هذا الحكم  كما تعتبر الضرورة ( ، 2599

 2599أبرييل سينة  15انظر عكس ذلك وأن الضرورة ال تقوم إال إذا صدر حكم اإلخالء وأعلن به المؤجر أو قدم للتنفيذ مصير الكليية  - 2599سنة  9991رقم 

الضيرورة قائمية حتيى قبيل )  2599سينة  9957قضيية رقيم  29دائيرة  2599ديسمبر سنة  19وانظر مصر الكية  ( . 2599سنة  5912قضية رقم  21دائرة 

 ، الميؤجر كيان يقييم ميع صيهره وغيادر صيهره القياهرة)  2599سينة  191رقيم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  7 - ( تنفيذ حكم اإلخالء ألن المؤجر يهدد بتنفيذه

 ( . فاضطر إلى إخالء المسكن مع صهره واإلقامة مؤقتاً في أحد الفنادق

وبأنيه ال يجيوز لهيا قبيل  ، وقد قضي بأنه "ال يصح االعتراض بأن المدعية ال تقوم لديها الضرورة إال بعد أن يحكم ضده باإلخالء في اليدعوى األخيرى

إذ ال يعقل أن تلزم بأن تظل ساكنة ال تتحرك وال تتدبر أمرهيا إليى أن يحكيم ضيدها بياإلخالء لتبيدأ  ، ذلك التنبيه باإلخالء على مستأجريها وال رفع الدعوى عليهم

وإذن  . وهيهات أن تسعفها هذه اإلجراءات  قبل أن يحل ميعاد تنفيذ اإلخالء ضدها فيلقيى بهيا وبأسيرتها فيي عيرض الطرييق ، باتخاذ اإلجراءات ضد مستأجريها

ويكيون قيامهيا معلقياً عليى شيرط صيدور الحكيم  ، لحاجات العلمية أن تعتبر الضرورة قائمة ليديها بمجيرد رفيع دعيوى اإلخيالء ضيدهافاألصوب والذي يتفق مع ا

وكانيت  ، اعتبرت الضرورة قائمة بأثر رجعي وقت إرسال التنبيه فيي اليدعوى األوليى وصيح بيذلك التنبييه فيي اليدعوى الثانيية ، فإذا تحقق ذلك . ضدها باإلخالء

فقيد انعيدمت الضيرورة التيي تسيتند إليهيا فيي اليدعوى  ، أميا إذا رفضيت اليدعوى األوليى . ه الدعوى جائزة القبول إذا توافرت فيها بقيية الشيروط الالزمية ليذلكهذ

سينة  9797قضيية رقيم  21ة دائير 2599ينياير سينة  21مصير الكليية ) وكانت الدعوى الثانية نفسيها غيير مقبولية  . الثانية بأثر رجعي وبطل التنبيه الخاص بها

ولكن قضي على العكس نم ذلك بأنه إذا كان قد صدر ضد الميدعي  ( . 2599سنة  2917رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  7وانظر في نفس المعنى  - 2595

وبذلك تكون اليدعوى الحاليية قيد رفعيت  ، ائم ومتيقنةفإن الضرورة ال يتكون ق ، لكن هذا الحكم ينفذ ولم يعلن ، في دعوى سابقة حكم باإلخالء للهدم وإعادة البناء

 ( . 2599سنة  5912رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  15مصر الكلية ) قبل تحقق الضرورة 

 (
9
 . 2559سنة  9159قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  11انظر عكس ذلك مصر الكلية   ( 
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و عتبر ضـرورة ملجئـة كـذلك أن يصـاب المـؤجر أو احـد ممـن يعـول م بمـرض يجعـل المسـكن الـذي يقـيم فيـه 
.  ( 1) ذه الناحيـةغير مالئم من الناحية الصحية ، وتكون العين التي ير د إخالءها ، في الوقت ذاته مالئمة مـن هـ

أما إذا ثبت أن مالءمة العين التي يقيم في ا ال تقل عن مالءمة العين التـي ير ـد إخالءهـا ، فـإن الضـرورة الملجئـة 
. وقضــي كــذلك بــأن المــرض إذا كــان مزمنــا ، ولــم يكــن حــديثًا مفاجئــًا ، فــال  ( 2) ال تعتبــر قائمــة فــي هــذه الحالــة

ضـي أيضـًا بـان مـرض السـكر لـيس مـن اهنمـراض التـي تحتـاج لمنـاخ خـاص ، . وق ( 9) ضرورة تقوم من أجل ذلـك
 . ( 1) فاحتجاج المؤجر ب ذا المرض وبان العين التي ير د إخالءها هي التي تالئم حالته الصحية ال يعتد به

و جوز أن يكون الزواج ضرورة تلجئ المؤجر إلى شـغل العـين ، فيحـا لـه إخالءهـا هنن المسـكن الـذي كـان 
قبل الزواج لم يعد صالحًا بعد أن تزوج . وقد قضي بأن الزواج في حد ذاته يعتبـر قر نـة قو ـة علـى قيـام حالـة فيه 

 ( 1) الضرورة ، هنن  العرف والتقاليد في مصر توجب استقالل العروسين بمسكن يتوافر ل ما فيه ال دوء واالستقرار
وثيقة الزواج ، بـل إن المحكمـة تجـري تحقيقـًا للوقـوف  . وليس معنى ذلك أن يجاب المؤجر إلى طلبه بمجرد تقديم

على مقدار ما تولد لديه مـن جـراء هـذا الظـرف مـن حاجـة ، وللتثبـت مـن أنـه ال يسـتطاع دفـع الضـرورة إال بطر ـا 
، و وضع  ( 6) وحيد هو إخالء العين وتشر د المستأجر من مسكنه . و نظر في كل دعوى إلى ظروف ا ومالبسات ا

.  ( 4) يه العرف والتقاليد المرعية بين اهنسـر المصـر ة مـن اسـتقالل العروسـين بمسـكن موضـع االعتبـارما جرى عل
وليس للمحكمة أن تبحث في حصة عقد الزواج المقدم ل ا  وثيقته ، هنن العقد ينـتج آثـاره مـا دام لـم يتقـرر بطالنـه 

هو الزوج كما يقع عادة ، أو الزوجة  1111$. و ستوي أن يكون المؤجر طالب اإلخالء  ( 8) من الج ة المختصة
كما يقع أحيانا فإن الزوجة إذا كانت مالكة لعين مؤجرة ولم تجد مسكنا يليا ب ا تصبح هي أيضًا في حالة ضرورة 

                                                 

 (
2
ً المؤجر بمرض  وقد قضي بأنه إذا أصيبت زوجة  (   ، رئوي يستوجب مسكناً جافاً كالمسكن الذي يطلب المؤجر إخالءه وكان مسيكن الميؤجر رطبيا

وانظير أيضياً اإلسيكندرية  ( . 2599سينة  2599قضيية رقيم  5دائيرة  2599دائيرة  2599ديسيمبر سينة  9مصر الكلية ) فإن المؤجر يجاب إلى الطب اإلخالء 

  . 992ص  257رقم  9التشريع والقضاء  2599مايو سنة  29الكلية 

 (
1
سيينة  5511قضييية رقييم  2599مييايو سيينة  29مصير الكلييية  - 151ص  111رقييم  11المحاميياة  2559سييبتمبر سيينة  29مصير الكلييية الوطنييية   ( 

يسكن إال اليدور األول نظيراً  كأن كان في الدور الثاني والمؤجر ال يستطيع أن ، كذلك إذا ثبت أن المكان المراد إخالؤه هو أيضاً ال يالئم صحة المؤجر - 2599

 ( . 2599سنة  1597رقم  29دائرة  2599سبتمبر سنة  21مصر الكلية ) فإنه ال يجوز الحكم باإلخالء  ، لحالته الصحية

 (
9
 . 2599سنة  5511قضية رقم  21دائرة  2599مايو سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
5
 . 151ص  117رقم  11ة المحاما 2559أكتوبر سنة  12مصر الكلية الوطنية   ( 

 (
9
 . 2595سنة  1717قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  9مصر الكلية   ( 

 (
1
أحاليت المحكمية اليدعوى إليى التحقييق لثبيت الميؤجر بكيل )  99ص  21رقيم  9-5التشيريع والقضياء  2555ديسمبر سنة  19اإلسكندرية الكلية   ( 

وكيان الميؤجر قيد طليب نيدب طبييب شيرعي للكشيف عليى زوجتيه إلثبيات أنهيا ال  ، لي ال يصلح لليدخول فييه بزوجتيهالطرق أنه لم يدخل بعروسه وأن سكنه الحا

الميؤجر يسيكن )  99ص  29رقيم   9 - 5التشيريع والقضياء  2599أبرييل سين  5اإلسيكندرية الكليية  - ( تزال بكراً لم يستطع الدخول بها لعدم صيالحية مسيكنه

أخليى المسيتأجرين حجيرة )  2595سينة  5225رقيم  29دائيرة  2595ديسيمبر  19مصر الكلية  - ( ال تصلح للدخول فيها بزوجتهشقة مكونة من حجرة واحدة 

 ( . واحدة وهي ال تكفي ويريد المؤجر اإلخالء من باق المستأجرين

 (
1
 . 2199ص  915رقم  15المحاماة  2555ديسمبر سن  11مصر الكلية   ( 

 (
7
وفي دعوى  إخالء للضرورة مؤسسية عليى زواج ابنية المدعيية دفيع  - 2591سنة  9595قضية رقم  25دائرة  2597ير سنة ينا 9مصر الكلية   ( 

وأنيه قيدم شيكوى للنائيب العيام بتزويير قسييمة  ، سينة 21سينة وقيد ثبيت فييه أن سينها  21المدعي عليه الدعوى بأن عقد الزواج مزور ألن سن العروس أقيل مين 

ولذلك قضت باإلخالء بعد أن تحققيت مين أن هيذا اليزواج  ، قررت أن ما جاء بشهادة الميالد ال يمنع صحة الزواج وال يؤثر في قيام الزوجيةوالمحكمة  . الزواج

ي وتتعارض ظروفه مع المعيشة المشتركة مع أهل زوجته فيي المسيكن اليذ ، يولج حالة الضرورة ألن مركز الزوج يقتضي أن ينفرد مع عروسه بمسكن مستقل

 2512سيبتمبر سينة  99مصير الكليية ) وبعد أن اتضح للمحكمة أن السيدة التي رفعت الدعوى شريكة فيي المليك وقيد انضيم إليهيا أصيحاب األغلبيية  ، يقيمون به

  ( . 2512سنة  1199دائرة ثانية إيجارات قضية رقم 
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. و سـتوي ، إذا كـان المـؤجر هـو الـزوج ، أن يكـون زواجـه مـن زوجـة أولـى أو مـن زوجـة  ( 1) ملجئة إلخالء العـين
ا يجـــوز إخـــالء العـــين لـــزواج المـــؤجر أو المـــؤجرة ، كـــذلك يجـــوز إخالؤهـــا لـــزواج ولـــد المـــؤجر أو . وكمـــ ( 2) أخـــرى 
أو يعيش  1160$، وسواء كان الولد يعيش في كنف والده أو والدته  ( 1) ، سواء كان الولد ابنا أو بنتاً  ( 9) المؤجرة

، هنن النص عام لم يفرق . وتقدر المحكمة ، كما قدمنا في حالة ما إذا كان المـؤجر هـو الـزوج  ( 1) مستقال عن ما
، أو أنــه ال يقتضــي  ( 6) ، مــا إذا كــان الــزواج يقتضــي أن يعــيش ولــد المــؤجر فــي مســكن مســتقل فتقضــي بــاإلخالء

وتنظـر فـي ذلـك إلـى  1161$،  ( 4) ذلك و ستطيع أن يعيش مع والديه أو مع والدي الزوج اآلخر فترفض الـدعوى 

                                                 

 (
2
 - 2599سينة  971قضية رقيم  29دائرة  2599مايو سنة  11 - 2917ص  551رقم  17المحاماة  2557أكتوبر سنة  5مصر الكلية الوطنية   ( 

 . 99ص  97م 2551يناير سنة  21استئناف مختلط  - 2595سنة  175قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  21

 (
1
 19 - 2591سيينة  5251قضييية رقييم  29دائييرة  2599ديسييمبر  21 - 2599سيينة  9979قضييية رقييم  2599ديسييمبر سيينة  21مصيير الكلييية   ( 

كيان يقضيي قبيل ذليك  - 229ص  217وقارن كامل محمد بدوي في قانون إيجيار األمياكن فقيرة  - 2591سنة  9979قضية رقم  29دائرة  2591ديسمبر سنة 

ما ليم يكين اليزواج بالثانيية واقعياً  ( ، 151ص  115رقم  11المحاماة  2559سبتمبر سنة  19مصر الكلية ) بأن الضرورة ال تقوم إذا كان الزواج بزوجة ثانية 

اإلخالء وليو كيان اليزواج  ، كما رأينا ، ولكن القضاء أجاز بعد ذلك ( . 2591سنة  551قضية  5دائرة  2591مارس سنة  21مصر الكلية ) بعد طالق األولى 

) إذ ال يجييز عليى إسيكان هيذه الزوجية ميع زوجية أخيرى ليه  ، وقضي أيضاً بأن تهدم المنزل الذي تقيم به إحدى زوجات المؤجر يعتبر ضرورة ملجئة ، بأخرى

 ( . 2591سنة  2279قضية رقم  25دائرة  2597يناير سنة  21مصر الكلية 

 (
9
 11 - 2599سينة  9995قضيية  29دائيرة  2599ديسمبر سنة  21 - 2599سنة  9921قضية رقم  29دائرة  2599ديسمبر  21مصر الكلية   ( 

 29دائيرة  2595ديسمبر سنة  5 - 2595سنة  155قضية رقم  29دائرة  2595ابريل سنة  29 - 2599سنة  5925قضية رقم  21ة دائر 2595فبراير سنة 

 . 2597سنة  12قضية رقم  5دائرة  2597ابريل سنة  9 - 2599سنة  959قضية رقم  21دائرة  2599ابريل سنة  9 - 2595سنة  1259قضية رقم 

 (
5
 19 - 2595سيينة  11قضييية رقييم  29دائييرة  2599مييايو سيينة  117 - 929ص  179رقييم  99المحاميياة  2599ر سيينة فبراييي 9مصيير الكلييية   ( 

ويجيوز  - 999ص  921رقيم  9التشيريع والقضياء  2599أبرييل سينة  29اإلسيكندرية الكليية  - 2599سينة  5929قضيية رقيم  29دائيرة  2595ديسمبر سينة 

ديسيمبر  21مصير الكليية ) ان ابنتها ولو كانت والدة الزوج تؤجر مساكن ال تريد إخالء أحيدها إلسيكان ابنهيا وزوجتيه لوالدة الزوجة أن تخل مسكناً تؤجره إلسك

وكان القضاء قبل ذلك عليى أن زواج البنيت ال يعتبير ضيرورة تلجيئ أحيد واليديها إليى إخيالء مسين لهيا  - ( 2591سنة  9111قضية رقم  29دائرة  2591سنة 

 111رقيم  17المحاماة  2557سبتمبر سنة  27مصر الكلية الوطنية ) ت بمجرد زواجها تصبح في كنف زوجها وهو المكلف بإيجاد المسكن ألن البن ، ولزوجها

وقضيي بيأن زواج البنيت ال يعتبير ضيرورة إال متيى تحقيق عجيز اليزوجين عين إيجياد  ( . 2917ص  551رقيم  17المحاماة  2557أكتوبر سنة  5 - 722ص 

قضيية  5دائرة  2595يناير سنة  19مصر الكلية ) إذا أمكن الزوج العثور على مسكن ولو بشيء من البذل والمشقة لم يكن الزواج ضرورة ملجئة ف ، سكن لهما

 ( . 2599سنة  112رقم 

 (
9
 . 2591سنة  9975قضية رقم  29دائرة  2591ديسمبر سنة  19مصر الكلية   ( 

 (
1
أبيو الزوجية )  117ص  - 111ص  51والحكم منشور في سليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  5دائرة  2591يونيه سنة  19مصر الكلية   ( 

االبين المتيزوج )  2591سينة  5991قضيية رقيم  29دائيرة  2591فبرايير سينة  12 - ( من كبيار الممثليين وال يسيمح مركيزه أن تشياركه ابنتيه وزوجهيا مسيكنه

المدعي عليه يقييم فيي )  2512سنة  195دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512مايو سنة  15 - ( يقتضي مركزه االستقالل بسكن خاص هو وزوجتهمهندس ف

وقيد قضيت المحكمية بياإلخالء ميع مينح  ، شقة مكونة من ثالث حجيرات فيأظهر اسيتعداده أن يخليي حجيرتين البين الميدعي وزوجتيه ويقييم هيو فيي حجيرة واحيدة

دائيرة أوليى إيجيارات  2512يونييه سينة  9 - ( لمستأجر مهلة شرهين ألنه ليس من المقبول إجبيار صياحب الضيرورة عليى أن يشيرك معيه مين سيواه فيي الشيقةا

تحاييل قرشياً بقصيد ال 99_دفع الميدعي علييه بيأن المدعيية عميدت إليى تيزويج ابنهيا القاصير مين سييدة مطلقية مقابيل صيداق ضيئيل  2512سنة  721قضية رقم 

والمحكمية قضيت بياإلخالء ألنيه مين غيير المقبيول  ، وتمسك بصورية عقد الزواج وبأن شقة المدعية وتشتمل على ست حجرات تتسع لنجلهيا وزوجتيه ، لإلخالء

دائيرة  2599يو سينة ميا 11وانظير أيضياً مصير الكليية  - ( ولم تتعرض المحكمة لبحث صورية الزواج ، إلزام صاحب الضرورة أن يسكن مع والدته أو غيرها

أبرييل  29 - 2599سينة  9951قضية رقيم  2599ديسمبر سنة  19 - 2599سنة  9121قضية رقم  2599ديسمبر سنة  21 - 2591سنة  11قضية رقم  29

سينة  5271قضيية رقيم  29دائيرة  2591ديسمبر سن  25 - 2599سنة  5929قضية رقم  2595ديسمبر سنة  19 - 2595سنة  155قضية رقم  2595سنة 

 . 2591سنة  121قضية رقم  5دائرة  2597أبريل سنة  21 - 2591

 (
1
يونييه سينة  9 - 2599سينة  129قضية رقم  291دائرة  2599مايو سنة  17 - 2591سنة  759قضية رقم  2599ماس سنة  11مصر الكلية   ( 

 27 - ( متزوج ولو أنها من حجرة واحيدة إال أنهيا غيير مناسيبة لوسيطهخلت شقة في الدور األرضي تصلح لسكن االبن ال)  2599سنة  511قضية رقم  2599

يمكين لالبين المتيزوج اليدخول )  2599سينة  1979قضيية رقيم  21دائيرة  2599نيوفمبر سينة  99 - 2599سينة  195قضية رقيم  29دائرة  2599يونيه سنة 

 21دائيرة  2595ديسيمبر سين  29 - 2599سينة  9192قضية رقم  21دائرة  2599ديسمبر سنة  1 - ( بزوجته في شقة والده وال يأبى وسطه االجتماعي ذلك

 . 2599سنة  2291قضية رقم  21دائرة  2599ابريل سنة  5 - 2595سنة  9912قضية رقم 
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. وفي جميع اهنحـوال ال يكـون الـزواج سـببًا لإلخـالء إال إذا  ( 1) ظروف كل قضية والى البيئة االجتماعية للزوجين
 . ( 2) كان الزوج يتعين عليه أن يقيم بالج ة التي توجد في ا العين المراد إخالؤها

ضرورة ملجئة ، والضرورة هي الزواج نفسـه . ولكـن لمـا أما الخطبة ، وتتقدم الزواج ، ف ي ليست في ذات ا 
كانــت الخطبــة يتلوهــا الــزواج عــادة ، وكــان إعــداد المســكن يقتضــي وقتــا ، فقــد جــرى القضــاء علــى اعتبــار الخطبــة 

فيجـوز إذن  1169$.  ( 9) ملجئة ، بشرط أن يتلوها الزواج فعال وبين نفس الخاطـب والمخطوبـة 1162$ضرورة 

                                                 

 (
2
وقييد قضييي فييي بعييض الييدعاوي بييأن حجييرة واحييدة تكفييي لصيياحب  - 597ص  552رقييم  91المحاميياة  2595أكتييوبر سيينة  19مصيير الكلييية   ( 

دائيرة  2599ديسمبر سينة  29 - 2599سنة  9521قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  12مصر الكلية ) ضرورة مادامت بيئته االجتماعية تسمح بذلك ال

 299سينة  192قضية رقم  21دائرة  2599فبراير سنة  29 - 2599سنة  9921رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  19 - 2599سنة  2551قضية رقم  29

وقضيي فييي دعيياوي أخيرى بييأن حجية واحييدة ال تكفيي نظييراً للمركيز االجتميياعي لصيياحب  - ( 2599سيينة  2291قضييية رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سيينة  5 -

 ( . 2599سنة  5915قضية رقم  2599ديسمبر سنة  17 - 2599سنة  2291قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  1مصر الكلية ) الضرورة 

فيإن هيذا  ، مادامت ابنة المؤجر قد دخلت بزوجها وأقامت معه بشقة مستقلة وفي نفس الحي الذي يقيم هو فيه وهي ميزودة بالمياء والنيور وقد قضي بأنه

ة فييال داعييي إطالقيياً إلخييالء المييدعي عليييه ميين المسييكن المييؤجر وتشييريده بحجيية عييدم اتصييال هييذه الشييق ، يعتبيير كافييياً لسييد حاجيية الضييرورة الناشييئة عيين الييزواج

ألنيه متيى  ، إذ أن هذه كلها تعديالت يجيب أال يقيام لهيا أي وزن أو اعتبيار عنيد تقيدير حالية الضيرورة الطارئية ، بالمجاري أو أن وسطها غير الئق بمقام كريمته

ألن القيانون فيي الواقيع يحميي  ، فإن حالة الضرورة تكيون منتفيية وال تقيوم لهيا قائمية فيي اليدعوى ، وجد صاحب الحاجة المسكن المناسب ولو بشيء من الضيق

قضيية رقيم  29دائيرة  2599ميايو سينة 19مصير الكليية ) المستأجرين من مثل هذه المعاذير التي ينتحلها المؤجرون للوصول إلى إخالئهم من مساكنهم بال حق 

 ( . 599 2سنة 2195

 (
1
وقيد  - 2599سينة  1515قضيية رقيم  2599كتيوبر سينة أ 12 - 2591سينة  9991قضيية رقيم  21دائيرة  2599مارس سنة  11مصر الكلية   ( 

فإذا كان ليزوج يعميل فيي  ، هقضي بأن الزواج ال يعتبر مسوغاً لطلب اإلخالء إال إذا كان متعيناً على الزواج أن يقيم في الجهة التي يقع فيها المنزل المارد إخالؤ

فال يكون طلبه مقبوال ولو ادعي أن زوجته ستظل مقيمة بالجهة األخييرة  ، زل في جهة أخرىوطلب بمناسبة زواجه إخالء من ، جهة يتوافر فيها اإلقامة الزوجية

وال يمكن القول بأن تردد ابن المؤجر على القاهرة أربعة أيام  ، ونسد الحاجة بأن تسعى الزوجة وراء زوجها حيث مقر عمله . وأنه سيتردد عليها من حين آلخر

دائيرة ثانيية إيجيارات قضيية  2512سيبتمبر سينة  27مصير الكليية ) بل إن عمله هناك يعتبر على سبيل الديمومة  ، إقامة مؤقتة في الشهر يجعل إقامته بجهة فايد

 ( . 2512سنة  9975رقم

 (
9
 ، فيوراً  ( لاإلكليي) إذ جيرى العيرف عنيدهم أن اليدخول بالزوجية يعقيب عقيد اليزواج  ، ولم كانت الخطبة عند الطوائف المسيحية لها أهمية كبييرة  ( 

فقيد  ، وللخطبة عنيدهم مراسيم خاصية ويغليب أن تسيجل ليدى الجهيات الدينيية ، فتكون الخطبة مقدمة ضرورية لعقد الزواج يعد الخطيبان أثناءها معدات الزوجية

رقيم  92المحامياة  2599أكتيوبر سينة  11مصير الكليية ) جرى القضاء منذ البداية على اعتبار الخطبة عند المسييحيين ضيرورة ملجئية بشيرط ا تنتهيي بيالزواج 

مييارس سيينة  15 - 2599سيينة  9295رقييم  5دائييرة  2595ينيياير سيينة  1 - 2591سيينة  1722قضييية رقييم  29دائييرة  2599ميياس سيينة  21 - 122ص  272

ثيم إن  ، ا من القوة ما لهيا عنيد المسيحيينولكن ليس له ، أما فيما يتعلق بالمسلمين فالخطبة تتقدم الزواج عادة ( . 2591سنة  5572قضية رقم  21دائرة  2595

وال ضيير أن ينتظير العروسيان بعيد اليزواج فتيرة  ، فسهل تعليق الضرورة على عقد اليزواج نفسيه ، الدخول بالزوجة عند المسلمين قد ال يعقب عقد الزواج فوراً 

لييل مين أحكاميه يقضيي بيأن الخطبية عنيد المسيلمين ال تقيوم بهيا الضيرورة فق ، ومين ثيم تيردد القضياء. إذ أن هيذا ال يخيالف العيرف ، من الوقت حتى يتم اإلخالء

ولكين أكثير األحكيام تقضيي بأنيه   ( . 2599سنة  2597قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  5مصر الكلية ) الملجئة وال تقوم هذه الضرورة إال بعقد الزواج 

فإن الضرورة تقوم بها بشرط أن تنتهيي الخطبية بيالزواج وال يحكيم بياإلخالء  ، موعد لعقد القرانكأن كانت مصحوبة بشبكة وبضرب  ، إذا ثبت أن الخطبة جدية

سيينة  1552قضييية رقييم  29دارة  2599مييارس سيينة  9 - 2991ص  915رقييم  99المحاميياة  2599ميياس سيينة  1مصيير الكلييية ) ا ال بعييد أن يييتم عقييد القييران 

أكتييوبر سيينة  19 - 2595سيينة  719قضييية رقييم  29دائييرة  2595مييايو سيينة  1 - 2591سيينة  5572قضييية رقييم  21دائييرة  2599مييارس سيينة  15 - 2591

 ( . 2595سنة  5912قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  29 - 597ص  552رقم  91المحاماة  2595

وليس يغير من طبيعته هذه أن يكون تماميه بكيل كنسيي كميا هيو الحيال عنيد  ، ومع ذلك فقد قضي بأن عقد الخطبة في ذاته ال ينشئ حالة ضرورة ملجئة

وال تيرى المحكمية  ، ألن شيكل عقيد الخطبية ال ييؤثر فيي أنيه هيو وحيده غيير منشيئ لحالية الضيرورة ، طائفة األقباط أو أن يتم عرفيياً كميا يحصيل عنيد المسيلمين

ألن فيي هيذا  ، ة الجديية عنيد المسيلمين وعقيد الخطبية كنسيياً عنيد المسييحيين ينشيئ حالية ضيرورةمسايرة القضاء أو رأى الشراح الذي جري على أن عقد الخطبي

كما أن هذه المحكمة ترى أن ما جيرى علييه بعيض القضياء وشيايعه فيي بعيض الشيراح مين أنيه  ، تحميال لعقد الخطبة آثاراً ال يمكن أن يحتملها معناه أو مقصوده

وأن ميا قيد يكيون منشيئاً  ، بأثر رجعي منذ عقد الخطبة هو في ذاته دليل على التسليم بأن عقد الخطبة ليس ينشئ حاجية ملجئية بتمام الزواج تعتبر الضرورة قائمة

مصيير الكلييية أول ) ألن الضييرورة حالية تثبييت إذا بيرزت مقومييات وجودهيا  ، وال محيل للقييول برجعيية أثيير الضيرورة إلييى تيياريخ الخطبية ، لهيا هييو عقيد الييزواج

دائيرة  2591ديسيمبر سينة  15 - 2591سينة  5527قضية رقيم  5دائرة  2591ديسمبر سنة  29 - 2591سنة  9157قضية رقم  5دائرة  2591ة ديسمبر سن

 - ( 2591سينة  9191قضيية رقيم  5دارة  2597فبراير سينة  15 - 2591سنة  1957قضية  5دائرة  2591يناير سنة  9 - 2591سنة  5191قضية رقم  5

وإذا كيان يصيح فيي النظير الفقهيي اعتبيار  . وهيذا ال يتيأتى إال إذا تحقيق اليزواج فعيال ، هذا المعنى بأنه يجب أن تكون الظروف حالة ال محتملية وقضي أيضاً في

سيواء كانيت خطبية  ، لخطبيةفإنه يصعب اعتبار الزواج الفعلي متحققاً بمجرد ا ، انعقاد الزواج محققاً لمعنى الزواج الفعلي مع أنهما قد يتالزمان وقد ال يتالزمان

إذ أن الخطبتين وإن اختلفتا في قيوة االرتبياط إال أن كيال منهميا ال تنعقيد بهيا عقيد النكياح قانونياً فضيال عين تحقيق اليزواج  ، بين المسلمين أو خطبة بين المسيحيين

مصير ) فإنه يتعين الحكيم بيرفض اليدعوى  ، ى عقد خطبة ابنهوكان المدعي قد أسس حالة الضرورة عل ، ومتى كان ذلك . الفعلي الذي به تصبح الضرورة حالة

 19وانظير أيضياً اسيتئناف مخيتلط  ( . 519ص  95رقيم  59المحامياة  2595ميايو سينة  1 - 2971ص  959رقيم  95المحاماة  2597أكتوبر سنة  25الكلية 

 . 2591سنة  2551قضية رقم  2591مايو سنة  11مصر الكلية  - 55ص  97م 2559ديسمبر سنة 
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ء منــذ قيــام الخطبــة علــى إال يصــدر الحكــم بــاإلخالء إال عنــد تمــام عقــد الــزواج ، فتصــبح الخطبــة التنبيــه بــاإلخال
. وبـذلك يســتنفد الزوجـان م لــة اإلخــالء  ( 1) بتحقـا الشــرط ضـرورة ملجئــة منــذ قيام ـا بفضــل اهنثـر الرجعــي للشــرط

، فإذا تم الـزواج أمكـن إخـالء العـين فـورًا التي يمنح ا القانون للمستأجر في الفترة ما بين قيام الخطبة وعقد الزواج 
أو في وقت قر ب ، وأمكن الزوجين أن يأو ا إلى مسكن ما الجديد دون أن يتربصا وقتا طـو ال حتـى تنقضـي م لـة 

وحـدة  1161$اإلخالء . ولكن ال يجوز الحكـم بـاإلخالء إال إذا اسـتوثا القاضـي مـن تمـام عقـد الـزواج ، إذ بـذلك 
. وللقاضي أن يؤجل نظر دعـوى اإلخـالء ، وأن يضـرب للمـؤجر  ( 2) الخطبة ضرورة ملجئة يتحقا شرط أن تكون 
. والقول بأن ليس على المستأجر من بأس إذا ما حكم القاضي باإلخالء قبـل عقـد الـزواج  ( 9) أجال يتم فيه الزواج

جـــاز للمســـتأجر أن يطلـــب  إذ أنـــه إذا لـــم يـــتم العقـــد ولـــم يشـــغل الزوجـــان العـــين فـــي مـــدة شـــ ر مـــن تـــار خ اإلخـــالء
، القول ب ـذا غيـر مقنـع . ذلـك أن إخـالء المسـتأجر العـين قبـل تحقيـا شـرط  ( 1) التعو ض والعودة إلى شغل العين

الزواج ، وتشر ده من مسكنه ولو على أن يعود إليه إذا لم يتحقا الشرط ، فيه من المشقة عليه ، ومن الكلفة على 
م يحكــم المــؤجر نفســه الــذي يصــبح مســئوال عــن التعــو ض ، مــا كــان االثنــان فــي غنــي عنــه لــو تر ــث القاضــي ولــ

 . ( 1) باإلخالء إال بعد تحقا سببه
                                                                                                                                                                    

أويهما ولكن في قضية حديثة قررت المحكمة أن الخطبة عند المسيحيين إيذان لكل من الخطيبين بأن يعد معدات الزواج وفيي مقيدمتها المسيكن اليذي سيي

ألن العرف جرى عند المسيحيين عند إتمام اإلكلييل عليى أن ييدخل اليزوج بزوجتيه  ، ولذلك تتوفر بها الضرورة كعقد الزواج عند المسلمين . بمجرد عقد الزواج

 ومن ثم ال يتيسر إتمام الزواج والدخول إال بإعداد المسكن الالزم للزوجية قبل إتميام العقيد ، وال يؤخر الدخول إلى أجل يحدد بعد ذلك ، بمنزل الزوجية ليلة العقد

فضال عين أن المشيرع قيد احتياط ليذوي  ، بة يصدق على الزواج عند المسلمين ألنه قابل لالنتهاء في أي وقت بمشيئة الزوجوإن القول بجواز العدول عن الخط .

قل يجيوز الحكيم األغراض السيئة فنص على أن المؤجر الذي ال يشغل المكان بغير عذر مقبول في ميعاد شهر من اإلخالء ولم يستمر شاغال له مدة سنة على األ

 1171دارة ثانيية إيجيارات قضيية رقيم  2512أكتيوبر سينة  99مصير الكليية ) تعويض للمستأجر فضال عن عودة المستأجر للمكان السيابق إخيالؤه منيه عليه بال

 ( . 2512سنة 

 (
2
 . 2591سنة  999قضية رقم  5دائرة  2591يونيه سنة  1مصر الكلية   ( 

 (
1
ينياير  22 - 597ص  552رقيم  91المحامياة  2595أكتيوبر سينة  19 - 2991ص  915 رقيم 99المحاماة  2599مارس سنة  1مصر الكلية   ( 

 . 2591سنة 9121قضية رقم  29دائرة  2591سنة 

 (
9
وليذلك أحاليت المحكمية  ، بل قضي بأنه يشترط إلجابة صاحب الضرورة لطلب اإلخالء أن تظل الضرورة قائمية منيذ قيامهيا حتيى النطيق بيالحكم  ( 

ثيم وجهيت اليميين الحاسيمة عين هيذه الواقعية بنياء عليى طليب  ، قيق إلثبات أن المدعية الثانية دخلت بعريسها وأقامت معه في منزل آخير مسيتقلالدعوى إلى التح

ة رقيم دارة ثانيية إيجيارات قضيي 2512سيبتمبر سينة  99مصير الكيية ) وانتهت إلى الحكم باإلخالء بعد حليف اليميين ميع إمهيال المسيتأجر شيهين  ، المدعي عليه

 . بل طلبت أيضا إثبات الدخول بالعروس ، فالمحكمة لم تكتف بأن يعقد الزواج ( . 2512سنة  2152

 (
5
 . 157ص  291انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
9
إذ أن تعليق صدور الحكيم  ، الخطبة عند المسلمينوهذا يصح على إطالقه في  - 222ص  215كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

ويمكن إرجاء الدخول حتى يتم اإلخالء وهذا ال يتعارض مع العرف إذ الدخول بالزوجية عنيد المسيلمين ال يتحيتم أن يتليو عقيد  ، باإلخالء على عقد الزواج ممكن

فوجيب إذن  ، يعقبيه اليدخول فيوراً  ( عقيد اليزواج) ف عنيدهم كميا قيدمنا أن اإلكلييل إذ جيرى العير ، أما عند الطوائف المسيحية فيإن األمير يختليف . الزواج فوراً 

وجاز للمحكمة نزوال عند هذا العرف أن تصدر الحكم باإلخالء قبل قعد الزواج متى تأكيدت مين جديية  ، إخالء المنزل قبل عقد الزواج حتى تمكن تهيئته للدخول

ألنه وإن كيان يصيح العيدول عين الخطبية باختييار احيد  ، حيين تتوافر به حالة الضرورة كعقد الزواج عند المسلمينوقد قضي بان عقد الخطبة عند المس . الخطبة

 وال يؤخر الدخول إلى أجل يحيدد بعيد ذليك ، الطرفين فإن العرف جري عند المسيحيين على أنه عند إتمام اإلكليل يدخل الزوج بزوجته بمنزل الزوجية ليلة العقد

ألن عقيد اليزواج عنيد  ، والقيول بغيير ذليك ال يسيتقيم ميع المنطيق . يتيسر إتمام الزواج والدخول إال بإعداد المسكن المالئم للزوجيين قبيل إتميام العقيد ومن ثم ال ،

عليى أن اليزواج مين  . لمينفما قد يقال عليى عقيد الخطبية عنيد المسييحيين يقيال عليى عقيد اليزواج عنيد المسي ، المسلمين قابل لالنتهاء في أي وقت بمشيئته الزوج

 . ويستبعد أن تتواطأ فتاة وأسرتها مع مالك بقصد إخراج المستأجر ثم فسخ الخطبة بعد ذليك ، الروابط المقدسة التي ال يمكن أن تتخذ ستاراً ألغراض مادية تافهة

نه إذا كان المؤجر بغير عذر مقبول لم يشغل المكان في ميعياد شيهر ونص في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على أ ، هذا فضال عن أن المشرع قد احتاط لألمر

جاز للمسيتأجر أن يطالبيه بجمييع التعويضيات الناشيئة عين اإلخيالء كميا يجيوز ليه شيغل المكيان مين  ، من تاريخ اإلخالء ولم يستمر شاغال له مدة سنة على األقل

مصير ) ذلك يكيون قيد كفيل جمييع الضيمانات للمسيتأجر فيي حالية ميا إذا تبيين عيدم جديية الميؤجر بي . . على عقاب المؤجر بغرامة 21كما نص في المادة  ، جديد

قضيية رقيم  2599ديسيمبر سينة  5 - 2599ميايو سينة  19وانظر أيضاً مصر الكلية  - ( 2599سنة  1925قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  25الكلية 

المنييا  - 2591سينة  2712قضية رقم  2591نوفمبر سنة  5 - 2591نوفمبر  5 - 2591سنة  1912قضية رقم  2591أكتوبر سنة  11 - 2599سنة  9129

  ( . 221الحكم منشور في كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن ص )  2599سنة  199الكلية قضية رقم 
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وقد يكون الطالق ، كالزواج ، ضرورة ملجئة ، ال سيما بالنسبة إلى المرأة . فالزوجـة تعـيش عـادة فـي منـزل 
) زوج ا ، فإذا طلقت اضطرت أن تغادره ، وجاز ل ا عندئذ طلب إخالء العين التي أجرت ا وذلك للضـرورة الملجئـة

د مضي على الطالق مدة طو لة واسـتقرت المطلقـة فـي مسـكن طـوال هـذه المـدة ، فلـيس ل ـا بعـد ، ما لم يكن ق ( 1
.  و نـدر أن يكـون الطـالق ضـرورة ملجئـة  ( 2) ذلك أن تتخذ من الطالق تكئة إلخالء العين بعد أن زالت الضرورة

ت عليـه أو طلقتـه عنـدما يجـوز بالنسبة إلى الرجل ، فالزوج يعيش عادة مع زوجتـه فـي منزلـه ، فـإذا طلق ـا أو طلقـ
ل ا ذلك بقي فـي منزلـه كمـا كـان . غيـر أنـه يجـوز أن يكـون سـاكنًا مـع زوجتـه فـي منزل ـا هـي ، فـالطالق يضـطره 
إلى مغادرة المسكن ، ومن هنا تنشأ الضرورة فيجـوز لـه عندئـذ طلـب إخـالء العـين التـي أجرهـا للضـرورة الملجئـة . 

الضـرورة بعملـه ، حتـى لـو كـان هـو الـذي طلـا زوجتـه ، فـإن االعتبـارات التـي وال يحتج عليـه بأنـه هـو الـذي خلـا 
تدفعه للطالق أكبر خطرًا من االعتبارات التي تدفعه إلى طلب إخالء المنزل ، فال يجوز أن يت م بأنه أخضع تلك 

عــد الطــالق إلــى . أمــا طــالق ولــد المــؤجر فــال يكــون عــادة ضــرورة ملجئــة ، فــإن الولــد يرجــع فــي الغالــب ب ( 9) ل ــذه
منزل والده أو والدته ، ال سيما إذا كان الولد هو الزوجة المطلقة ، فال تقوم ضرورة ملجئة إلى إخالء عـين لسـكناه 
. ومع ذلك قد يتفا أن تكون الزوجة المطلقـة ذات أوالد وال يالئم ـا أن تعـود إلـى السـكنى مـع والـدي ا ، كمـا يجـوز 

اضــطر بــالطالق أن يغــادر منــزل مطلقتــه الــذي كــان يعــيش مع ــا فيــه أثنــاء  أن يكــون الولــد الــذي طلــا زوجتــه قــد
الزواج ، ففي مثل هذه اهنحوال تقوم ضـرورة تلجـئ احـد الوالـدين إلـى طلـب إخـالء العـين التـي أجرهـا إلسـكان ولـده 

 . ( 1) ف يا بعد الطالق

 1) لك أن ينمو عـدد أفـراد اهنسـرةوقد يكنون في التغييرات التي تطرأ على حياة اهنسرة ضرورة ملجئة . مثل ذ

،  و كــون رب البيــت قــد أقــام مــع زوجتــه فــي منــزل صــغير يتســع ل مــا وحــدهما ، ثــم ينجــب أوالدًا يز ــد عــددهم  (
. أو  ( 6) بالتدر ج حتى يضيا به المسكن ، ف ذه ضرورة تلجئه إلى طلب إخالء مسكن أوسع يكون قد أجـره للغيـر

                                                 

 (
2
 . 2591سنة  519قضية رقم  29دائرة  2597فبراير سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
1
 . 2599سنة  9559قضية رقم  5دارة  2597فبراير سنة  29مصر الكلية   ( 

 (
9
ألن اليزوج ال يجبير عليى البقياء فيي معيشية  ، وقد قضي بأن دفع المستأجر بأن المؤجر قد خلق حالة الضرورة بتطليق زوجته قيول غيير مقبيول   ( 

وقد ثبت للمحكمة من مستندات المؤجر أن الشقة التيي كيان يقييم فيهيا ميؤجرة  ، الضرر وقد شرعت الشرائع السماوية الطالق لحكمة دفع ، غير هادئة مع زوجته

والحكيم منشيور فيي كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار  5999قضيية رقيم  21مصر الكلية دائرة ) فال مناص من أن يترك الشقة  2592باسم مطلقته منذ سنة 

 . 227األماكن ص 

 (
5
 . 57ماكن فقرة سليمان مرقس في إيجار األ  ( 

 (
9
 . 219ص  99م 2559أبريل سنة  11استئناف مختلط   ( 

 (
1
ميارس سينة  17 - 2591سنة 9951قضية رقم  2599مارس سنة  21مصر الكلية  - 12ص  19م 2551مايو سنة  11اإلسكندرية المختلطة   ( 

وال يعتبر سكوت المؤجر على زييادة  - 2519سنة  729دائرة أولى إيجارات قضية رقم  2512أبريل سنة  29 - 2595سنة  191قضية رقم  21دائرة 2599

 55سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة ) ة نزوال منه عن حقه في طلب اإلخالء إال إذا كان وقت هذا الطلب قد تناقصت حاجته عن ذي قبيل عياله مدة طويل

 ( . 171ص  - 175ص 

الييد وقيدمت  أضيفت كثرة العييال بخيط)  2599سنة  1597قضية رقم  29دائرة  2599سبتمبر سنة  21مصر الكلية  : وانظر في عدم قيام الضرورة

يقييم ميع حماتيه )  2599سنة  9512قضية رقم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  29 - ( بطاقة تموين مما يجعل هذا السبب قد أدخل في آخر لحظة لخدمة القضية

قضيية  21دائيرة  2599ة أبرييل سين 19 - ( أوالده ليم يشيبوا عين الطيوق)  2595سنة 21975قضية رقم  29دائرة 2595ديسمبر سنة  5 - ( منذ سبع سنوات

 ( . المدعي أقام مع أخته إقامة مستمرة في مسكن من ست حجرات)  2595سنة  9171رقم 
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، وتصـبح حجـرات المسـكن القليلـة ال تتسـع إليـوائ م جميعـًا بعـد أن تغيـرت حــالت م  تكـون اهنوالد صـغارًا ، فيكبـرون 
 1164$.  ( 1) من أطفال إلى صبية وشباب ، ف ذه أيضًا ضرورة تلجئ رب البيـت أن يطلـب إخـالء مسـكن أوسـع

توجــب ومثـل ذلــك أيضــًا أن يعــيش القاصـر مــع وصــيه حتــى يبلـغ ســن الرشــد ، فيــرى أن يسـتقل فــي معيشــته ، وقــد 
، فيعمــد إلــى طلــب إخــالء مســكن أجــره للغيــر وذلــك للضــرورة الملجئــة ، ومثــل ذلــك  ( 2) عليـه حرفتــه هــذا االســتقالل

أيضًا أن تعيش اهنسرة بعائل ا مع احد أقرباء العائل ، ثم يموت العائـل وال تجـد اهنسـرة مناصـًا مـن مغـادرة المسـكن 
يمـوت العائـل وتجـد اهنسـرة أن المنـزل الـذي يسـكنونه مـع عـائل م . أو  ( 9) إلى مسكن آخر تخليـه للضـرورة الملجئـة

أكبر مما تتطلبه حاجت م بعد موت عائل م وقد أصـبحت مـواردهم ال تحتمـل أعبـاءه ، فيجـوز إخـالء مسـكن أصـغر 
 . ( 1) ل ذه الضرورة الملجئة

ن لسـكناه . وسـنرى ونقل الموظف إلى ج ة له في ا مكان أجـره يجيـز بوجـه عـام أن يطلـب إخـالء هـذا المكـا
علــى غيــره فــي اســتئجار المســكن الــذي كــان يشــغله  1168$أن الموظــف المنقــول إلــى بلــد يكــون لــه حــا اهنولو ــة 

. فإذا كان أمام الموظف المنقول في الج ة التي نقـل إلي ـا  ( 1)  من قانون إيجار اهنماكن ( 1/1موظف آخر ) م 
مســكن خــال يملكــه وهــو مــؤجر للغيــر ومســكن خــال كــان يشــغله موظــف آخــر ، فــإن لــه اهنولو ــة فــي اســتئجار هــذا 

، فــإن لــه فــي هــذه الحالــة أن  ( 6) المســكن اهنخيــر كمــا قــدمنا ، ومــن ثــم ال تقــوم بــه ضــرورة تلجئــه هــو أيضــًا لشــغله
. ولكــي يكــون نقــل الموظــف ضــرورة ملجئــة علــى  ( 4) خــالء المســكن الــذي أجــره ، وذلــك للضــرورة الملجئــةيطلــب إ

                                                 

 (
2
 وقد قضي بأن زواج المالك ثانية بعيد وفياة زوجتيه األوليى وكبير سين أوالده مين زوجتيه المتوفياة بحييث يتعيذر إسيكانهم ميع زوجية أبييهم الجدييدة  ( 

انظر أيضياً مصير الكليية  - ( 2599سنة  5592قضية رقم  25دائرة  2591ماس سنة  25مصر الكلية ) إلسكان األوالد وحدهم يعتبر ضرورة تسوغ اإلخالء 

 . 2595سنة  9155قضية رقم  21دائرة 2595ديسمبر سنة  29 - 2599سنة  519قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  19

 (
1
وال تتوافر ليه فييه حجيرة اسيتقبال  ، ن منزل ال يمكن الوصول إليه إال عن طريق دور تحته مسكونوقد قضي بان المحامي الذي يسكن في دور م ( 

  ( . 999ص  259رقم  9التشريع والقضاء  2599اإلسكندرية الكلية أول ابريل سنة ) يعتبر في حاجة ملجئة إلى تغيير هذا المسكن  ، أو حجرة لمكتبته

 (
9
فيإن وفياة  ، المورث وابنه منها يقيمان مع مورثهما في شقة واحدة يستأجرها ابن آخير للميورث مين زوجية أخيرىوقد قضي بأنه إذا كانت زوجة   ( 

مصير ) إذ ال يمكين إجبيار االبين مسيتأجر الشيقة عليى أن تقييم معيه زوجية أبييه أو أخيوه ألبييه  ، المورث تنشئ حالة ضرورة لتلك الزوجة وولدها تبيرر اإلخيالء

سينة  175قضيية رقيم  29دائيرة  2591ديسيمبر سينة  9وانظير أيضياً مصير الكليية  ( . 2591سينة  2955قضيية رقيم  29دائرة  2591 الكلية أول نوفمبر سن

2591 . 

 (
5
فيان ذليك  ، ولم تكن تستطيع االسيتمرار فيي السيكن اليذي كانيت تقييم فييه ميع زوجهيا ، وقد قضي بأنه إذا توفي زوج البنت وترك لها ثالث أطفال  ( 

قضيية  5دائيرة  2599سيبتمبر سينة  19مصر الكلية ) رورة تلجئ أحد والديها لطلب إخالء مستأجر أي عين من األعيان التي يملكها إلسكان ابنته فيها يعتبر ض

جهيا لتربيي وقضي بأن وفاة الزوج واضطرار الزوجة إلى الرحيل هي وأوالدها إلى القاهرة التي هي مسقط رأسها ومسقط رأس زو ( . 2599سنة  2227رقم 

وقضيي بيأن صياحبه  - ( 2595سينة 5959قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  11مصر الكلية ) أوالدها قريباً من محيط أسرتيهما يعتبر ضرورة ملجئة 

 ( . 2595سنة  25قم قضية ر 29دائرة  2595مارس سنة  21مصر الكلية ) الضرورة قد تكون في حاجة إلى سكن مستقل إذا ضاقت بها الحياة عند خالتها 

 (
9
 . 177انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
 . 177انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
 2599سنة  2292قضية رقم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  21 - 2591سنة  5115قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  21مصر الكلية   ( 

 . 2599سنة  9771قضية رقم  29دائرة  2595فبراير سنة  12 -

إلقامية وقد قضي بأن نقل الموظف من مدينة القاهرة إلى ضواحيها كحلوان مثال ال يقوم ضرورة قصوى متى ثبيت أن الليوائح الحكوميية ال تحيتم علييه ا

أكتيوبر سينة  275نيية مصر الكليية الوط) وأن طرق الوصول إليها موفورة ميسرة ولو كان في السفر والعودة يومياً بعض المشقة عليه  ، في الجهة المنقول إليها

وقد رأينا أن نقل الموظف من حي في المدينة إلى حي آخر بعيد قد يكون عذراً طارئاً يجير ليه فسيخ إيجيار المسيكن  ( . 159ص  112رقم  11المحاماة  2559

 ( . 919انظر آنفاً فقرة ) الموجود في الحي المنقول إليه 

 ً وذكر أنه ال يزال مقيماً طنطيا ميع مضيي أكثير مين سيتة أشيهر  ، إخالء المستأجر من شقة يملكها بالقاهرة وقضي أيضاً بأنه إذا أقام المدعي دعواه طالبا

وأن عمله هذا يقتضي تنقليه بيين القياهرة  ، ثم ثبت للمحكمة أن يقوم بوظيفة التوزيع لشركة معينة ، على نقله منها إلى القاهرة وذلك لعدم وجود مسكن له بالقاهرة
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الضـرورة ، بـأن كـان النقـل بنـاء علـى  1161$النحو الذي قدمناه ، يجب أال يكون هو نفسه الذي تولى خلا هـذه 
قد طلب النقل بسبب مرضه أو مرض ، ما لم يكن هناك أسباب ق ر ة دعته إلى هذا الطلب كما لو كان  ( 1) طلبه

 .  ( 2) زوجته أو أوالده

وقد قضي بأنه إذا أحيل الموظف إلى المعاش بسب إصابته بمرض ، وكانت حالته الصحية تقتضي إقامته 
بالقاهرة ليكون على مقربة من أطبائه المعالجين ، فإن هذا يعتبر ضـرورة تلجئـه إلـى طلـب إخـالء مسـكن أجـره فـي 

. وقضي بأن الضرورة ال تعتبـر قائمـة إال وقـت اإلحالـة إلـى المعـاش ، فـال يصـح التنبيـه بـاإلخالء قبـل  ( 9) القاهرة
. أما إذا لم تكن هناك ضرورة تلجئ الموظف المحال إلى المعاش إلى التزوج من البلد الذي أقام فيـه إلـى  ( 1) ذلك

 . ( 1) إلخالءالبلد الذي ير د أن يخلي فيه المسكن ، فإنه ال يجوز له طلب ا

 ماال يعتبر ضرورة ملجئة :  -674

ال يعتبـر ضــرورة ملجئــة أن يبيـع المالــك مســكنه فيلتــزم بتسـليمه إلــى المشــتري ، و تخــذ مـن ذلــك ســببًا يطلــب 
من أجله إخالء مسكن آخر يؤجره .  ذلك أنه إذا وجد في حالة ضرورة للسكن ، فإنه هو الذي خلا هذه الضرورة 

 . ( 6) مختاراً  لنفسه ببيعه مسكنه

فإن المشتري ال يستطيع إخراجه كمـا  -ال البائع نفسه  -أما إذا كان في المسكن المبيع مستأجر من البائع 
يستطيع إخراج البائع ، لما قدمنا مـن أن اإليجـار يسـري فـي حـا المشـتري ولـو لـم يكـن ذا تـار خ ثابـت سـابا علـى 

                                                                                                                                                                    
فيإن ذليك مميا  ، على أن الصلة بهذه المدينة األخييرة قائمية غيير منقطعية وأن عمليه الحيالي ال يحيتم علييه االسيتقرار فيي القياهرة وعيدم مغادرتهيا وطنطا مما يدل

 ( . 2591سنة  9751قضية رقم  29دائرة  2599مارس سنة  29مصر الكلية ) يجعل إقامته في طنطا محققة للغاية المقصودة من السكن 

 1مصير الكليية ) بأن حضور الزوجة إلى القاهرة ال يجيز للزوج إخالء مسكن آجره ما دام له مسكن آخر يمكين أن يقييم فييه زوجتيه معيه  وقضي كذلك

ر ومجرد رغبية الزوجية فيي اإلقامية بالقياهرة ميع بقياء زوجهيا موظفياً بعييداً عين القياهرة ال يعتبي ( . 2591سنة  1557قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة 

 ( . 2599سنة  2991قضية رقم  29دائرة  2591سبتمبر سنة  21مصر الكلية ) ضرورة ملجئة 

 (
2
ميارس  11 - 129ص  217رقيم  92المحامياة  2599أكتوبر سينة  7 - 152ص  119رقم  11المحاماة  2559أكتوبر سنة  15مصر الكلية    ( 

وانظير عكيس ذليك وأن نقيل الموظيف  - 2595سينة  1791قضية رقيم  29دائرة  2595ة ديسمبر سن 1 - 2591سنة  9999قضية رقم  21دائرة  2599سنة 

 11مصير الكليية  : بناء على طلبه يكون ضرورة ملجئة ألن المفيروض فيي نقيل الموظيف أن يكيون لمقتضييات المصيلحة العامية وليو كيان النقيل بنياء عليى طلبيه

ميادام الموظيف ليم يقيدم  ، حتيى ليو تيم بنياء عليى توصيية ، بأن النقل يكون ضرورة ملجئيةوقضي  - 2591سنة  5591قضية رقم  29دائرة  2599مارس سنة 

  . 2591سنة  5115قضية رقم  21دائرة  2599ابريل سنة  29مصر الكلية ) طلباً به 

 (
1
 . 2599سنة  9251قضية رقم  5دائرة  2591مايو سنة  25 - 2595سنة  5151قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  1مصر الكلية   ( 

 (
9
 . 2هامش  912ص  59والحكم منشور في سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  2591يونيه سنة  19مصر الكلية   ( 

 (
5
وانظير عكيس ذليك  - 59سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة  - 2599سينة  291قضيية رقيم  21دائيرة  2599يناير سينة  19مصر الكلية   ( 

 ( . 257عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات فقرة تعليق األستاذ 

 (
9
وقضيي بأنيه إذا طليب الموظيف إحالتيه إليى المعياش قبيل بلوغيه  - 152ص  119رقم  11المحاماة  2559أكتوبر سنة  29مصر الكلية الوطنية   ( 

ء الفيرق بيين المرتيب والمعياش مشياهرة لميوظفي الحكومية اليذين سنة الستين ليستفيد من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن ضم مدة ال تجاوز سنتين مع أدا

 1751قضيية رقيم  25دائيرة  2599ميارس سينة  1مصير الكليية ) فإن إحالته إلى المعاش ال تعتبر ضرورة ألنه هو الذي خلقهيا  ، يقدمون طلباً باعتزال الخدمة

 . 2595سنة  525قضية رقم  29دائرة  2595مايو سنة  25وانظر عكس ذلك مصر الكلية  ( . 2595سنة 

 (
1
 - 2119ص  997رقيم  92المحامياة  2592فبرايير سينة  11 - 151ص  111رقيم  11المحامياة  2559أكتوبر سنة  17مصر الكلية الوطنية   ( 

فيإذا طليق شيخص  ، خيالءوقضي بأن الحاجة التي تيدخلت إرادة طاليب اإلخيالء فيي نشيئوها ال تبيرر اإل - 257ص  91م 2559أبريل سنة  11مصر المختلطة 

 ، فتركه باختياره مسكنه بعد الطالق لمطلقتيه هيو عميل إرادي مين فعيل الميدعي نفسيه ، ثم تزوج بامرأة ثانية ، زوجته وترك لها الشقة التي كان يستأجرها أصال

 19مصير الكليية ) الظيروف مبيرراً إلخيالء المسيتأجر  وال تيرى المحكمية ميع قييام هيذه ، فيكون هو بذاته الذي خلق حاجته إلى سكن يقيم فيه مع زوجته الجدييدة

 ( . 2595سنة  2159قضية رقم  91دائرة  2519يناير سنة 
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ى المنـزل لكنـاه ، فمجـرد شـراء المنـزل والرغبـة فـي سـكناه ال يصـلح البيع . وال يجوز للمشتري أن يتمسك بأنـه اشـتر 
ـــة إذا كـــان للمشـــتري ســـكن آخـــر يفـــي بحاجتـــه ـــاك ضـــرورة قائمـــة  ( 1) أن يكـــون ضـــرورة ملجئ . لكـــن إذا كانـــت هن

بالمشــتري غيــر مجــرد الرغبــة فــي ســكنى المنــزل باعتبــاره المالــك لــه ، أوجــدت ضــرورة بعــد الشــراء ، فإنــه يجــوز لــه 
 طلب اإلخالء ، ولكن ال بسبب شرائه للمنزل بل بسبب هذه الضرورة .

لـى أوالده الملتحقـين بالجامعـة بعـد أن وقد قضي بأن مجرد رغبة المالك في االنتقـال إلـى القـاهرة لإلشـراف ع
. وكذلك ال تعتبر ضرورة ملجئة رغبة المالك في إرسال أحفاده  ( 2) التحقوا ب ا بمدة طو لة ال يعتبر ضرورة ملجئة

 . ( 9) الذين ليسوا مضمومين إليه إلى إحدى مدارس اإلسكندر ة واإلقامة مع م لإلشراف علي م

ورة ملجئة رغبـة المالـك فـي أن يسـكن بعيـدًا عـن أسـرته الكثيـرة العـدد لينشـد وقضي أيضًا بأنه ال تعتبر ضر  
 . ( 1) ال دوء والراحة ، وليبتعد عن ضوضاء اهنوالد وجلبت م

وجـــرى القضـــاء علـــى أن اضـــطرار المالـــك أن يتخـــذ مســـكنًا بـــأجرة مرتفعـــة ال تتناســـب مـــع مـــوارده ال يعتبـــر 
آجره بأجرة بخسـة . ففـي قضـية كـان المالـك يقـيم مـع صـ ره ودب ضرورة تلجئه إلى طلب إخالء مسكن مملوك له 

 11جني ـات ، ، وهـو مبلـغ ال يحتملـه مرتبـه ومقـداره  1. 8الخالف بين ما ،فاتخذ سكنًا مؤقتـًا بـاجرة شـ ر ة قـدرها 
جـرة جني ًا ، ومع ذلك رفضت المحكمة طلبه إخـالء شـقة مملوكـة لـه ليسـكن ا بـدال م الشـقة التـي اسـتأجرها ب ـذه اهن

المرتفعة ، وقالت إن المدعي قد عمل إزالة الضرورة بسكناه حاليًا فـي شـقة أخـرى ، وهـو ال ينعـي علـى هـذه الشـقة 
عدم صالحيت ا الستمرار اإلقامة في ا ، وإنما كل ما نعاه علي ا أن أجرت ا عالية وأن هذه اهنجرة ال تستطيع حالته 

ليس ضرورة من واجب القضـاء العمـل علـى إزالت ـا ، إذ أن غـرض  المالية تحمل ا ، وترى المحكمة أن هذا السبب
هـو تـوفير السـكن لمـن ضـاقت بـه السـبل ، ولـيس العمـل علـى  1114لسـنة  121المشرع مـن إصـدار القـانون رقـم 
المعــاش ولــو أنــه  1142$. وفــي قضــية أخــرى حكــم بــأن إحالــة الموظــف إلــى  ( 1) تخفيــف النفقــات واالقتصــاد في ــا

                                                 

 (
2
ثيم أخيالءه باختيياره وأقيام مؤقتياً عنيد أحيد أقاربيه اعتمياداً عليى أنيه أصيبح مالكياً للعيين  ، وقد قضي بأنه إذا ثبت أنيه كيان للمشيتري مسيكن يؤوييه  ( 

 111رقيم  11المحامياة  2559سيبتمبر سينة  29مصر الكلية الوطنية ) فإن تلك اإلقامة ال تصلح أساساً لضرورة ملجئة  ، المشتراة وأن من حقه السكن في ملكه

 ( . 151ص 

 (
1
 . 159ص  119رقم  11المحاماة  2559أكتوبر سنة  25ية مصر الكلية الوطن  ( 

 (
9
وقضي كذلك بأنه ال تعتبر ضرورة ملجئة أن يرييد الماليك إخيالء شيقة فيي منزليه سيكان  - 55ص  97م 2559ديسمبر سنة  19استئناف مختلط   ( 

 15وانظير أيضياً مصير الكليية  ( . 2599سينة  9591رقيم  قضيية 29دائيرة  2595ميايو سينة  9مصير الكليية ) ابنه الكبيير حتيى يشيرف عليى إخوتيه الصيغار 

 . 2599سنة  119قضية رقم  29دائرة  2599مارس سنة 

وهيذا الظيرف ييدعو إليى وجيوب تخصييص  ، وفي قضية ذكر المؤجر أنه يتردد عليه أناس كثييرون مين بلدتيه وتقضيي تقالييدهم بضيرورة إقيامتهم لدييه

فيال يقبيل مين الميدعي أن يطليب  ، وقالت إن "االسيتثناء ال يتوسيع فييه ويكيون بقيدره ، كمة طلب اإلخالء لهذا السببوقد رفضت المح ، مسكن  المستأجر مضيفة

وألن تخصيص مسكن للضيف وإن قصيد بيه التوسيعة فإنيه ليم يقصيد  ، ألن الضيف غير المؤجر والولد ، إلزام المدعي عليه بإخالء مسكنه لكي يخصصه لضيفه

وهيي القضيية  2599سينة  9591قضيية رقيم  29دارة  2595ميايو سينة  9مصير الكليية ) وبالتالي ال تكيون هنياك ضيرورة ملجئية  ، قبه إلى دفع حرج أو ضي

فيإذا كيان الميدعي سيعودي الجنسيية  ، وقضي في نفس المعنى بأن استضافة الضيوف ليسيت ضيرورة تبييح اإلخيالء ( . السابق اإلشارة إليها في نفس هذا الهامش

ميارس سينة  9مصير الكليية ) فإن هذا ال يعتبر ضيرورة تجييز طليب اإلخيالء  ، يراً من السعوديين الزائرين للبالد وقد ضاقت شقته عن استضافتهمويستضيف كث

  ( . 2597سنة  5115قضية رقم  29دائرة  2595

 (
5
 . 2599سنة  9915قضية رقم  21دائرة  2599نوفمبر سنة  99مصر الكلية   ( 

 (
9
ص  99م 2559ميارس سينة  22وانظير أيضياً اسيتئناف مخيتلط  - 2599سينة  2599قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  22 مصر الكية  ( 

299 . 
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نقصًا قد يجعل عبء اهنجرة التي يسكن ب ا ثقيل الوطأة عليه ، فإنه ال يعتبر ضرورة تتيح له طلب ينقص موارده 
هـي تـوفير السـكن لمـن  1114لسـنة  121إخالء ملكه ، هنن الحكمة التي توخاها المشرع من إصدار القانون رقم 
ذا القضــاء محــل للنظــر ، إذ مــن . وهــ ( 1) ضــاقت بــه الســبل ، ولــيس العمــل علــى تخفيــف النفقــات واالقتصــاد في ــا

الواضح أن الظروف التي تطرأ على المالك و كون من شأن ا أن تجعل اهنجرة التي يدفع ا في مسكنه الحالي أثقل 
م أن تتحمل ا موارده هي ظروف ضرور ة ، يكون محقًا مع ا إذا هـو عمـد إلـى طلـب إخـالء مسـكن مملـوك لـه وال 

مدني من أنه إذا مات المسـتأجر ،  601/2ه . ونظير ذلك ما قضت به المادة يدر عليه إال أجرة بخسة ليسكن في
جـاز لورثتـه أن يطلبـوا إن ــاء العقـد ، إذا أثبتـوا أنــه بسـبب مـوت مــورث م أصـبحت أعبـاء العقــد أثقـل مـن أن تتحمل ــا 

فسـخ اإليجـار قبـل  مواردهم . فإذا كان قصور موارد الشخص عن تحمل اهنجرة قد اعتبره المشرع عذرًا طارئًا يجيز
) انقضاء مدته ، فما أولى بالقضاء أن يعتبره كذلك ضرورة ملجئة تجيز اإلخـالء وإن ـاء اإليجـار بعـد انقضـاء مدتـه

2 ) . 

 الضرورة الملجئة تقوم بالمؤجر : -675

ـــا أن اهنوامـــر العســـكر ة   تقضـــي بـــأن  1111لســـنة  118و  1119لســـنة  102و  1112لســـنة  911رأين
، طبقًا ل ذه التشر عات ، هـو الـذي كـان يحـا لـه طلـب اإلخـالء  ( 9) جئة تقوم بالمالك . فالمالك وحدهالضرورة المل

. وعلــى  ( 6) العــين المطلــوب إخالؤهــا 1149$ ( 1) ، ولــو لــم يكــن المــؤجر ( 1) للضــرورة الملجئــة التــي تقــوم بــه هــو
 . ( 4) العكس من ذلك لم يكن للمؤجر طلب اإلخالء إذا لم يكن هو المالك للعين

                                                 

 (
2
 9955قضية رقم  2595يناير سنة  21وانظر أيضاً مصر الكلية  - 2591سنة  1991قضية رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  29مصر الكلية   ( 

قضيية  2599ينياير سينة  15 - 2595سينة  1271قضيية رقيم  2595ديسيمبر سينة  21 - 2599سينة  9121قضية رقم  2595نة فبراير س 11 - 2591سنة 

 . 191ص  - 192ص  75سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  - 2595سنة  1711قضية رقم  2599مارس سنة  29 - 2595سنة  5927رقم 

 (
1
 221ص  297كامل محمد بدوي في قانون إيجيار األمياكن فقيرة  - 212ص  91م 2555يناير سنة  19ة انظر هذا المعنى اإلسكندرية المختلط  ( 

 . 291ص  - 295عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات ص 

 (
9
 ( . 91ص  97م 2551فبراير سنة  12اإلسكندرية المختلطة ) بل انتقلت إليه الملكية بعد ذلك  ، ولو لم يكن مالكاً وقت صدور األمر العسكري  ( 

 (
5
 29 - 275ص  91م 2559يونيييه سيينة  12 - 11ص  91م 2559أول فبراييير سيينة  - 19ص  91م 2555ديسييمبر سيينة  1مصيير المختلطيية   ( 

 . 51ص  97م 2559نوفمبر سنة 

 (
9
 ( . 91ص  97م 2551فبراير سنة  12استئناف مختلط ) فيجوز لمشتري العين المؤجرة طلب اإلخالء   ( 

 (
1
انضمام بياقي  ، قبل العمل بالتقنين المدني الجديد ، اشترط لقبول دعوى اإلخالء التي ترفع من أحدهم ، فإذا كان ملكية العين شائعة بين عدة مالك  ( 

مصير ) هيو الميؤجر جاز لهذا رفع دعوى اإلخالء ولو لم يكن  ، أما إذا حصلت قسمة مهايأة واختص أحدهم بالعين . باقي الشركاء له وإقراراهم إياه على السكن

 ( . 159ص  119رقم  11المحاماة  2559أكتوبر سن  29الكلية الوطنية 

 (
1
أبرييل  5 - 295ص  99م 2559ميارس سينة  22اسيتئناف مخيتلط ) فلم يكن يجوز طلب اإلخالء من المستأجر األصلي اليذي أجير مين البياطن   ( 

ص  91م 2559يونييه سينة  12 - 11ص  91م 2559أول فبرايير سينة  - 19ص  91م 2555ديسيمبر سينة  1مصير المختلطية  - 299ص  97م 2551سن 

 . 95ص  97م 2551فبراير سنة  17استئناف مختلط  : وانظر عكس ذلك وأنه يجوز للمستأجر األصلي الذي أجر من الباطن طلب اإلخالء ( . 275

ألن كيال مين  ، أن يطليب إخيالء العيين الموقوفية ليسيكنها هيو أو يسيكنها احيد المسيتحقين ، وليو بانضيمام كيل المسيتحقين ، ولم يكين يجيوز لنياظر الوقيف

أربعية  - 2551ينياير سينة  25و  2559نيوفمبر سين  29و  2559نيوفمبر سينة  5و  2559أكتوبر سن  5مصر الكلي الوطنية ) الناظر والمستحق ليس بمالك 

ولم يكن يجوز للحارس القضائي أو الوكيل عين الماليك فيي  ( . 22ص  19م 2551أبريل سنة  11لط استئناف مخت - 195ص  197رقم  11المحاماة  -أحكام 

األحكام األربعة السابقة اإلشيارة إليهيا والمنشيورة فيي ) ألن كال من الحارس والوكيل ليس بمالك وإن كان هو المؤجر  ، اإلدارة طلب إخالء العين ليسكنها المالك

 ( . 195ص  197رقم  11المحاماة 
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،  1114لســنة  121، وتــاله قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم  1116لســنة  110ثــم صــدر المرســوم بقــانون رقــم 
جر وحــده و قضــي كــال التشــر عين بــأن الضــرورة الملجئــة تقــوم بــالمؤجر . ولــيس المقصــود مــن ذلــك أن يجــاز للمــؤ 

طلب اإلخالء ، بل إن هذا جائز أيضا للمالك كامل محمد بدوي في قانون إيجار اهنماكن هو جائز للمؤجر . وقد 
،  ( 1) كــان هــذا الحــا قبــل ذلــك مقصــورًا علــى المالــك وحــده كمــا رأينــا ، فــأجيز بالتشــر عين اهنخيــر ن للمــؤجر أيضــاً 

اإلخـــالء ، ومـــن بـــاب أولـــى  1141$طلـــب  ( 9) يـــر المـــؤجروللمالـــك غ ( 2) وأصـــبح لكـــل مـــن المـــؤجر غيـــر المالـــك
 . ( 1) للمؤجر المالك

. فإن كان طالب اإلخـالء  ( 1) والم م أن يكون أي من المؤجر أو المالك يملك التصرف في االنتفاع بالعين
الب اإلخالء هو المؤجر ، وجب أن يملك االنتفاع بالعين كأن يكون مستأجرًا أصليًا آجر من الباطن . وإن كان ط

هو المالك ، وجب أيضًا أن يملـك االنتفـاع بـالعين كـأن يكـون مشـتر ا للعـين المـؤجرة . وعلـى ذلـك إذا كانـت العـين 
المطلــوب إخالؤهـــا مملوكـــة لعــدة مـــالك علـــى الشـــيوع ، فالــذين يملكـــون حـــا التصـــرف فــي االنتفـــاع ب ـــا ، أي فـــي 

                                                 

 (
2
وقيد  -"عدلت المادة الثالثة فأجيز للميؤجر  : إذ تقول ، ما يؤيد هذا النظر 2551لسنة  259وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمرسوم بقانون رقم   ( 

ذا التعيديل اإلفسياح ليه والتوسيعة وعلية هي . أن يطلب إخراج المستأجر إذا قامت ضرورة ملجئية إليى شيغل المكيان بنفسيه -كان النص القديم مقصوراً على المالك 

أرجيو أن  : "احيد المستشيارين : وقد نوقشت هذه المسألة في الجمعية العامة لمجلس الدولية عليى الوجيه اآلتيي . عليه في ظروف قد يشعر فيها بالحرج والضيق"

فيبعض  ، وكيان هيذا الينص مثياراً لخيالف فيي دوائير القضياء ، رإذ أجازت طلب اإلخالء قد نصت على المالك دون المؤج ( 9م ) أوجه النظر إلى أن هذه المادة 

 . . فرفعييا لهييذا التخييالف أرى أن يحييدد المييراد صييراحة . هييا تكييون أيضيياً للمييؤجر ميين البيياطن، وبعييض رأى أ ، رأى أن هييذه اإلجييازة هييي رخصيية للمالييك وحييده

وما دام األمر كذلك فإن حرمان المؤجر من الباطن هو صاحب حق المنفعة طول ميدة  ، إن إجازة اإلخراج ترتبط بحق المنفعة وال ترتبط بالملكية : مستشار آخر

) وليذلك رأت أن يسيتعاض عين لفظية  ، وقد ارتأت الجمعية أن هذه اإلجازة تكون للمالك وللمؤجر مين البياطن -اإلجارة من هذه اإلجازة يكون تحكماً ال محل له 

 . لتشمل االثنين" ( المؤجر) بلفظة  ( المالك

 (
1
فيجيوز طليب  - 2595سنة  25رقم  29دائرة  2595مارس سنة  21 - 2595سنة  1572رقم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  29مصر الكلية   ( 

ذليك وانظير عكيس  -انظير الهيامش السيابق ) وقد نص على ذلك صراحة في األعمال التحضيرية كما رأينا  ، اإلخالء من المستأجر األصلي إذا آجر  من الباطن

ويجيوز  ( . 2599سين  9257قضيية رقيم  29دائيرة  2599يونييه سينة  217وأنه ال يجوز للمستأجر األصلية طلب إخيالء المسيتأجر مين البياطن مصير الكليية 

لميؤجر غيير الماليك حيق ألن القيانون إنميا أجياز ل ، أن يطلب اإلخالء الجته الشخصية إذا كان هو المستحق الوحييد ، قبل حل الوقف األهلي ، كذلك لناظر الوقف

فحتى يجوز لناظر الوقف أن يطليب اإلخيالء يجيب أن يكيون ه  ، اإلخالء إذا كان هو صاحب حق المنفعة كما هو الحال في المستأجر األصلي إذا آجر من الباطن

خيالء لحاجية هيؤالء المسيتحقين أو لحاجية جياز لنياظر الوقيف طليب اإل ، فيإذا كيان للوقيف مسيتحقون متعيددون . صاحب حق المنفعة بأن يكيون المسيتحق الوحييد

أميا المسيتحق نفسيه فيال يجيوز ليه رفيع دعيوة اإلخيالء وإن كيان هيو  ( . 1هيامش  152قارن سليمان مرقس في إيجيار األمياكن فقيرة ) أحدهم إذا اتفقوا على ذلك 

انظير فيي هيذا ) يرفيع دعيوى اإلخيالء وللنياظر تقيدير هيذا الطليب ولكن يجيوز ليه أن يطليب مين نياظر الوقيف أن  ، ألنه ليس بمؤجر وال مالك ، المستحق الوحيد

 ( . 22ص  19م 2551أبريل سنة  11وقارن مصر المختلطة  - 1هامش  152ص  71المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

 (
9
 - 2599سنة  191قضية رقم  29دائرة  2599أكتوبر سنة  7 - 2917ص  557رقم  17المحاماة  2557أكتوبر سنة  5مصر الكلية الوطنية   ( 

أو مسيتحقاً فيي وقيف أهليي حيل بحكيم  ، وقد يكون المالك غيير الميؤجر مشيترياً للعيين الميؤجرة - 2591سنة  2192قضية رقم  29دائرة  2591يونيه سنة  11

 5952قضيية رقيم  21دائيرة  2595الكليية أول ميارس سين مصير ) ويجوز للمشتري للعين المؤجرة أن يطلب اإلخالء حتى قبل أن يسجل عقد شرائه  . القانون

(  2591سينة  1511قضيية رقيم  5دائرة  2599يونيه سنة  11مصر الكلية ) كما يجوز للمستحق في الوقف ذلك حتى قبل أن يشهر حل الوقف  ( . 2599سن 

لحكيم منشيور فيي كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن ص وا 2591سينة  11قضيية رقيم  21مصر الكلية دائرة ) وللشفيع قبل أن يسجل حكم الشفعة  ،

بخيالف الماليك فيي هييدم العيين إلعيادة بنائهيا فيجيب أن يكيون لييه التصيرف فيي المليك وليذلك وجييب  ، ذليك ألن هيؤالء جميعياً لهيم التصيرف فييي المنفعية ( . 219

 ( . في الهامش 115انظر آنفاً فقرة ) التسجيل 

ويجيوز للحيارس طليب اإلخيالء بنياء عليى  ، فيإن الماليك ال يجيوز ليه طليب اإلخيالء إال بموافقية الحيارس ، عة تحت الحراسيةأما إذا كانت العين موضو

ويصبح الحيارس مطليق التصيرف فيي طريقية اسيتغاللها حسيبما حيدده ليه  . . وقد قضي في هذا المعنى "الحراسة تسلب المالك حق إدارة أمالكهم . حاجة المالك

فملكيتهم محيدودة ينقصيها  ، وليس للمالك حق سكناها أو االنتفاع بها أو تأجيرها أو استئجارها إال بموافقة الحارس ، نا تقتضيه نصوص القانونحكم الحراسة وك

هم كمنتفعيين للعيين عليى قبيول . . فليس للميالك أن يجبيروا الحيارس . . حق االنتفاع الذي سلب منهم ووضع في يد الحارس ليستعمله تحت رقابتهم ورقابة القانون

ص  591رقيم  17المحامياة  2557ديسيمبر سينة  19مصير الكليية الوطنيية ) شأنهم في ذلك شأن األجانب عن الملك سواء بسيواء"  ، الموضوعة تحت الحراسة

2975 . ) 

 (
5
فهيذا حقهيا قبيل  ، ن إيجياد مسيكن لهياوال يصح االعتراض عليها بأن زوجهيا هيو المسيئول شيرعاً عي ، حتى لو كان المؤجر المالك امرأة متزوجة  ( 

(  2599سينة  9521قضية رقم  21دائرة  2599ديسمبر سنة  1مصر الكلية ) ولها أن تخلي مكاناً لسكناها مع زوجها فيه  ، زوجها لها أن تطالبه به إن شاءت

 ( . 299ص  99م 2559مارس سنة  22مختلط استئناف ) كذلك يجوز للمؤجر المالك طلب إخالء المستأجر من الباطن للضرورة الملجئة  .

 (
9
 . 591ص  521قرب محمد لبيب شنب فقرة   ( 
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مــدني ( .  828/1بحســب أحكــام التقنــين المــدني الجديــد ) م  إدارت ــا ، هــم الشــركاء الــذين يملكــون أغلبيــة اهننصــبة
لحـاجت م أو حاجـة  -هنن هذا الطلب يعتبـر مـن أعمـال اإلدارة  -وهؤالء هم أيضًا الذين يستطيعون طلب اإلخالء 

م أحدهم لشغل العين ، سواء كان المؤجر هم جميعًا أو  أغلبيت م أو واحد من م فقط . فإذا كـان المـؤجر واحـدًا مـن 
، جـاز لـه طلــب اإلخـالء لحاجتـه أو لحاجــة غيـره مــن الشـركاء أو لحـاجت م جميعــًا . أمـا إذا كـان المــؤجر عـدة مــن 
الشركاء ، لم يجز هنحد من م طلب اإلخالء إال إذا كان يملك أغلبية اهننصبة أو بموافقة عدد من الشـركاء يملكـون 

 1146$. وإذا  ( 1) غيره من الشركاء أو لحاجت م جميعاً معه أغلبية اهننصبة ، و طلب اإلخالء لحاجته أو لحاجة 
لم يطلب هو اإلخالء ، جاز لغيره من الشركاء إذا كانوا يملكون أغلبية اهننصبة طلب اإلخالء لحاجة أي مـن م أو 
لحــاجت م جميعــًا . وإذا كــان المــؤجر هــم جميــع الشــركاء ، جــاز مــع ذلــك لعــدد مــن م يملكــن أغلبيــة اهننصــبة طلــب 

الء ، هنن هذه اهنغلبية تكفي في أعمال اإلدارة وطلب اإلخالء يدخل في هذه اهنعمال . و سـتوي فـي ذلـك أن اإلخ
يكون عقد اإليجار المطلوب إن اؤه صـادرًا فـي ع ـد التقنـين المـدني الجديـد أو فـي ع ـد التقنـين المـدني القـديم ، مـا 

أن أحكام هذا التقنين هي التي تسري على الطلب في  دام طلب اإلخالء قد وجه في ع د التقنين المدني الجديد إذ
 .  ( 2) هذه الحالة

                                                 

 (
2
غيير أنيه  ، قد جعل رخصة اإلخالء بسبب الضرورة الملجئة مقصورة على مالك المكيان المعيد للسيكنى 957وقد قضي بأن األمر العسكري رقم   ( 

والمشيرع  . فلم تعد مقصورة على المالك بل أصبحت جيائزة لكيل ميؤجر ، لمشرع في منح هذه الرخصةتوسع ا ، لما انتهت الحرب وعاودت حركة البناء سيرها

 . بيل ليضييف أيضياً الميؤجر غيير الماليك كالشيريك اليذي ييؤجر الميال الشيائع كليه ، ال ليحيرم الماليك منيه ، عدل عن إسناد هذا الحق للمالك وأسينده إليى الميؤجر

وبيذلك  . األمر اليذي يخيالف روح التشيريع وقصيد المشيرع ، ذا الحق من المال واالعتراف به للمستأجر الذي يؤجر من باطنهوالقول غير ذلك يؤدي إلى سلب ه

أو أن يستعمله أي شريك للمؤجر بموافقية الميؤجر وحيده  ، فإنه يجوز للشريك على الشيوع أن يستعمل وحده هذه الرخصة إذا كان عقد اإليجار صادراً منه وحده

 . مدني للشركاء الذين يملكون أغلبية األنصبة إبرام أعميال اإلدارة دون موافقية مالييك األقليية 717وقد أحازت المادة  ، جة إلى موافقة غيره من الشركاءدون حا

ضيرورة دون أن يشيترك معهيا فليس لهيا الحيق فيي إقامية اليدعوى بطيل اإلخيالء لل ، ولما كانت المدعية ليست مؤجرة لكامل عين النزع وال تملك أغلبية األنصبة

وفيي دعيوى إخيالء للضيرورة أقامهيا ماليك مشيتاع  - ( 2512سنة  1519دائرة ثانية إيجارات قضية رقم  2512يونيه سنة  25مصر الكلية ) فيها باقي المالك 

 ولم يكن هيو الميؤجر ، له األغلبية في المكان المؤجرحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من مالك ليس  ، قراريط في العقار واختصم فيها باقي المالك 5له 

ويتعيين  ، وال يغير من هذا الرأي إقامة الدعوى على باقي المالك ألنهم مدعي عليهم ليسوا مدعين . كما أن أصحاب األغلبية لم يكونوا مدعين معه في الدعوى ،

 . وال يتغير وجه الرأي إذا قدم المدعي  إقراراً من بياقي الميالك بميوافقتهم عليى اإلخيالء ، لقبول الدعوى أن تقام من المؤجر صاحب الضرورة أو أغلبية المالك

سينة  5192دائيرة ثانيية إيجيارات قضيية رقيم  2512ديسيمبر سينة  22مصير الكليية ) ولهذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعهيا مين غيير ذي كاميل صيفة

بيل تتطلييب أن تكيون األغلبييية ممثليين فييي دعيوى اإلخييالء بصييفتهم  ، قرار بقييية الميالك بمييوافقتهم عليى اإلخييالءويالحيظ أن المحكميية هنيا ال تكتفييي بيإ - ( 2512

ومتيى ثبيت أن دعيوى اإلخيالء للضيرورة المرفوعية مين الحيارس القضيائي قيد رفعيت مين ماليك عليى الشييوع يمليك نصييباً يزييد عليى  -مدعين ال مدعي علييهم 

فيإن التنبييه بياإلخالء يكيون قيد صيدر ممين يملكيه  ، ميدني 717/2فيكيون ليه حيق إدارة الميال الشيائع طبقياً للميادة  ( القضيائيوهو الحيارس ) النصف في المنزل 

وقيد قضيي أيضياً بأنيه لييس للماليك عليى  ( . 2595سينة  2917رقيم  91دائيرة  2595ديسيمبر سينة  5مصير الكليية ) وتكيون اليدعوى قيد رفعيت مين ذي صيفة 

بل يتعين أن يطلب ذلك كيل الميالك أو عليى  ، جراً أن ينفرد بطلب اإلخالء للضرورة مادام ال يملك أغلبية حصص المكان المطلوب إخالؤهالشيوع إن لم يكن مؤ

رقيم  29دائيرة  2595فبرايير سينة  11 - 2597سينة  2125قضيية رقيم 29دائيرة  2595فبرايير سينة  21مصير الكليية ) أقل تقدير أصحاب غالبيية الحصيص 

 ( . 2597 سنة 1515

 (
1
للشيركاء اليذين  717فأجيازت الميادة  ، بميا فيي ذليك تيأجيرهوقد قضي بأن التقنين المدني الجديد قد وضع نظاماً جديداً لتسهيل إدارة المال الشيائع   ( 

إدارة الميال الشيائع وعليى ذليك فلطيب اإلخيالء وحكمة التشريع في هذا النظيام هيو تسيهيل  ، يملكون أغلبية األنصبة إبرام أعمال اإلدارة دون موافقة ماليك األقلية

وال يعتيرض عليى ذليك بيأن التشيريع  . للضرورة وفقاً للتشريع االستثنائي يجب أن يكتفي فيه أيضاً برضاء عدد من الشركاء يملكون وقت تقديمه أغلبيية األنصيبة

إذ أن هيذا  ، مليك الشيائع إال لمجميوع الشيركاء فالبيد مين اجتمياعهم السيتعمالهوأن هيذه الصيفة ال تثبيت فيي تيأجير ال ، االستثنائي إنما خول هذه الرخصة للميؤجر

وبالتيالي فيي اسيتعمال حقيوق  ، فإن التقنين المدني قيد أنياب فيي إدارة الميال الشيائع ، االعتراض مردود بأنه وإن كانت صفة المؤجر ثابتة حتى لمجموع الشركاء

فال محل لتوقف استعمال رخصة اإلخالء للضرورة على رضاء جميع الشركاء ما دامت هنياك أغلبيية  ، األقليةالشركاء ذوي أغلبية األنصبة عن ذوي  ، المؤجر

 ، وال يختلف هذا الحكم حتى بالنسبة إلى عقود اإليجار التيي صيدرت مين جمييع الشيركاء سيواء فيي ظيل التقنيين المغليي أو الجدييد . تطلب استعمال هذه الرخصة

مادام التقنين الجديد قد أقام ذوي أغلبيية األنصيبة نيائبين  ، ألن إبرام العقد من الجميع ال يستلزم أن يكون تجديد أو إنهاؤه ا فسخه في ظل التقنين الجديد من الجميع

 5دائيرة  2591فبرايير سينة  5ة وانظير أيضياً مصير الكليي ( . 2591سين  1212قضيية رقيم  29دائيرة 2591ميارس سينة  25مصير الكليية ) عن ذوي األقلية 

 . 2591سن  1177قضية رقم  5دائرة  2597أبريل سن  9 - 2591سنة  2915قضية رقم  21دائرة  2591يونيه سنة  21 - 2599سنة  5599قضية رقم 
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 ( شغل المؤجر المكان بنفسه أو بأحد أوالده  3)  -676

: يقــول الــنص كمــا رأينــا : " . . يجــوز للمــؤجر . . أن ينبــه علــى المســتأجر بــاإلخالء فــي ن ايــة المــدة إذا 
بأحد أوالده . ." . وقد رأينا أن التشر عات االستثنائية قـد تفاوتـت كانت هناك ضرورة تلجئه لشغل المكان بنفسه أو 

في تعيين من ، غير المؤجر ، تقوم به الضرورة الملجئة . فأكثرها تساهال بالنسبة إلى المالك كان اهنمر العسكري 
ذلــك اهنمــران  ، إذ نــص علــى الحاجــة الحقيقيــة التــي تقــوم بالمالــك ووالديــه وأوالده . ثــم تلــي 1112لســن  911رقــم 

فكانـــا أكثـــر التشـــر عات تشـــددا ، إذ قصـــرا الضـــرورة  1111لســـنة  118ورقـــم  1119لســـنة  102العســـكر ان رقـــم 
فعـــاد بالنســـبة إلـــى المـــؤجر إلـــى  1116لســـنة  110القصـــوى علـــى المالـــك وحـــده . ثـــم جـــاء المرســـوم بقـــانون رقـــم 

وأوالده . وتوسـط قـانون إيجـار  1141$ووالديـه التساهل اهنول ، ونص على الضرورة الملجئة التـي تقـوم بـالمؤجر 
. واســتقر التشــر ع  ( 1) ، فــنص علــى الضــرورة الملجئــة التــي تقــوم بــالمؤجر وأوالده 1114لســنة  121اهنمــاكن رقــم 

                                                                                                                                                                    
كي عليى الشييوع يجيب وقيد قضيت بيأن الشير : 99ص  21رقيم  9 - 5التشريع والقضياء  2599ديسمبر سنة  99وانظر عكس ذلك اإلسكندرية الكلية 

ميدني ألن  717وال يؤثر في هذا ما نصيت علييه الميادة  ، عليه إشراك بقية الشركاء في رفع دعوى اإلخالء وإال كانت الدعوى مرفوعة من غير ذي كامل صفة

أنييه إذا تييولى أحييد الشييركاء اإلدارة دون مييدني بنصييها علييى  717ميين المييادة  9وبفييرض أنييه منهييا فييإن الفقييرة  ، طلييب اإلخييالء ليييس ميين أعمييال اإلدارة المعتييادة

أو من أحدهم على أي عمل نم أعميال اإلدارة ال يعتبير الشيريك  . اعتراض من الباقين عد وكيال عنهم أفادت بمفهوم المخالفة أنه إذا حصل اعتراض من الشركاء

اضيح أن طليب اإلخيالء عميل مين أعميال اإلدارة المعتيادة بالمقابلية ألعميال ويؤخذ على هذا الحكم أنه مين الو . أو الشركاء الذين قاموا به وكالء عن المعترضين

وأنه من الواضح أيضاً أن محل اعتراض بقية الشيركاء إنميا يكيون إذا تيولى احيد الشيركاء اإلدارة  ، مدني 715اإلدارة غير المعتادة المنصوص عليها في المادة 

فأعمييال اإلدارة التييي  تصييدر منييه أو ميينهم تكييون ملزميية لألقلييية  ، ك هييذه األغلبييية أو تييولى اإلدارة ميين يملكهيياأمييا إذا مليي ، دون أن يكييون مالكيياً ألغلبييية األنصييبة

ولكن إذا اختصم احيد  ( . 2هامش  151ص  71انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) مدني  717بصريح نص الفقرة األولى من المادة 

قضيية رقيم  21دائرة 2599أبريل سنة  21مصر الكلية ) قبلت عوى اإلخالء  ، وتغيب هذا ولم يصدر منه  ما يدل على عدم الموافقة ، رالشريكين الشريك اآلخ

 ( . 2599سنة  191

فإنيه إذا صيدرت  ، حيث كان ال يوجد نص على أن الشيركاء اليذين يملكيون أغلبيية األنصيبة لهيم حيق اإلدارة المعتيادة ، أما في عهد التقنين المدني القديم

التشيريع والقضياء  2599ديسيمبر سينة  99اإلسيكندرية الكليية ) اإلجارة من جميع الشركاء لم يجز طلب اإلخالء إال منهم جميعاً ولو كان السكن مطلوباً ألحدهم 

جيياز  ، بعييض الشييركاء دون بعييض فييإذا طلييب اإلخييالء ( 2521ص  591رقييم  92المحاميياة  2592فبراييير سيينة  27مصيير الكلييية   - 99ص  21رقييم  1 - 5

ميارس سينة  19اإلسيكندرية الكيية ) فإذا نزل عن هذا الدفع ليم يعد يجوز له أن يعود إلييه  ، للمستأجر أن يدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة

ميا ليم يأخيذ بياقي  ، ن يعطل اإلجماع على طلب اإلخيالءويستطيع المستأجر إذا اشترى حصة احد الشركاء أ ( . 555ص  255رقم  9التشريع والقضاء  2599

ومجرد صدور الحكم النهائي بالشفعة ضد المستأجر المشتري لحصة أحد الشركاء يسلبه صفة المالك الشريك ولو ليم يكين الشيفيع  . الشركاء الحصة منه بالشفعة

سين  11قضيية رقيم  2599ميايو سينة  11مصير الكليية ) لشيركاء عليى طليب اإلخيالء فال يملك المستأجر في هذه الحالة أن يمنع إجمياع ا . قد سجل حكم الشفعة

 ، فإنهم في عهد التقنين المدني القديم ال يستطيعون طلب اإلخالء حتى لو كيانوا يملكيون أغلبيية األنصيبة ، أما إذا صدرت اإلجارة من بعض الشركاء  ( . 2591

 2551عتيرض عليى هيذا اليرأي بيأن الميؤجر مين هيؤالء الشيركاء يسيتطيع طليب اإلخيالء ألن تشيريعي سينة و ي . بل يجب أن يجمع الشركاء على طلب اإلخيالء

وال يمليك  ، فقد قدمنا أن الميؤجر اليذي يسيتطيع طليب اإلخيالء هيو الميؤجر اليذي يسيتطيع التصيرف فيي االنتفياع بيالعين ، أجازا للمؤجر هذا الطلب 2551وسنة 

وإذا كان احد الشركاء هو الذي انفرد باإليجار فإن هذا اإليجار ليم يسير فيي  ، كام التقنين المدني القديم إال الشركاء مجتمعينالتصرف في االنتفاع بالعين بحس أح

قضيية رقيم  29دائيرة  2599يونييه سينة  19مصير الكليية  - 155ص  71انظير عكيس ذليك سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة ) حق الباقي إال بموافقتهم 

فإنيه إذا اخيتص احيد الشيركاء فيي الشييوع بالمكيان  ، ومها يكن مين أمير ( . 2595سنة  5591قضية رقم  25دائرة  2599ماس سنة  11 - 2591 سن 5597

د وفيي عهيد وهذا فيي عهيد التقنيين الميدني الجديي ، جاز له وحده طلب اإلخالء لحاجته إلى المكان ولو لم يكن يملك أغلبية األنصبة ، المؤجر بموجب قسمة مهايأة

فجياز ليه أن يسيتقل  ، ذلك أن الشريك المؤجر فيي هيذا الفيرض يمليك حيق التصيرف فيي االنتفياع بالمكيان بحكيم قسيمة المهاييأة . التقنين المدني القديم على السواء

 . بطلب اإلخالء

 (
2
ولكين  ( . للجنة الشؤون التشريعية بمجلس النيوابانظر التقرير األول ) وقد كان مجلس النواب يريد قصر الضرورة الملجئة على المؤجر وحده   ( 

"إذا قامت ضرورة تلجئه إليى شيغل المكيان بنفسيه أو بأحيد أوالده فيي حالية اليزواج يعيد صيدور هيذا  : لجنة العدل بمجلس الشيوخ عدلت النص على الوجه اآلتي

عليى جيواز اإلخيالء إذا قاميت ضيرورة للميؤجر  2551لسينة  259م بقيانون رقيم "تنص المادة الثالثة مين المرسيو : وقالت في تقريرها األول ما يأتي . القانون"

غيير أن اللجنية رأت أن مين  ، وقد رأى مجلس النواب أن يقصر هذا الحق على المالك فقط دون أصيوله أو فروعيه . لشغل المكان بنفسه أو بأحد والديه أو أوالده

وأجيازت ليه طليب اإلخيالء إذا  ، أال تخفف عنه بعض هيذه القييود -قيود كما تحمل كثيراً خالل السنوات الماضية وقد قيده القانون بعدة  -الظلم الفادح على المالك 

ً  ، وال شك أنه تعديل عادل . أراد أن يشغل المكان بنفسه أو بأحد أوالده في حالة الزواج  ، ألن كثييراً مين الميالك يزوجيون أبنياءهم وال يجيدون لهيم مسيكناً مناسيبا

المفهيوم  : "أحيد الشييوخ : وفي مجلس الشيوخ دارت المناقشة حيول هيذا الينص عليى الوجيه اآلتيي . ن من اجل ذلك تضحيات مادية وأدبية ال مبرر لها"ويتحملو

زوج قبيل صيدور فليم قييدت بيالزواج بعيد صيدور القيانون؟ يعنيي أن اليذي تي ، فال تعتبر ضرورة إال حيث يرييد احيد األوالد اليزواج ، من هذا أن األماكن شحيحة

والمفروض في أساس هيذا القيانون أن المنيازل شيحيحة  ، والذي تزو بعد صدور القانون في إمكانه ذلك؟ أنا أفهم ، القانون ال يستطيع أن يأخذ مسكناً في ملك أبيه

 حتى يسري القانون بروح واحيدة 2559فيجب أن يكون هذا القانون متمشياً مع ما كان متبعاً بعد سنة  ، وقد وقفت حركة البناء منذ هذا التاريخ ، 2559من سنة 

فلنفيرض أن شخصياً زوج ابنيه وكيان يحتمليه  . ال يكفيي 2559حتيى شيرط بعيد سينة  : شييخ آخير - 2559بعد أن شحت المساكن أو بعد سينة  : ويكون الشرط ،

إن المناقشية  : شييخ آخير . . أو تيزوج بيأخرى : شييخ آخير -أو نفرض أنه اختلف مع أبييه  : يسكن في شقة بمفرده؟ الشيخ األولفلم ال  ، ثم أنجب أوالدا ، بمفرده
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، وأن يكــون اإلخــالء بســبب زواجــه أو بــأي ســبب  ( 1) االســتثنائي علــى ذلــك . و ســتوي أن يكــون الولــد ابنــا أو بنتــا
آخــر كــأن يكـــون الولــد دخـــل الجامعــة مـــثال بعيــدا عـــن والديــه وأراد أبــوه أو أمـــه إخــالء شـــقة فــي المدينـــة التــي ب ـــا 
الجامعة ليسكن ا . يستوي كذلك أن يكون الولد في كنف والديـه أو يعـيش مسـتقال عن مـا ، وقـد سـبقت اإلشـارة إلـى 

كــن الــنص مقصــور علــى "اهنوالد" فــال يجــوز أن يمتــد إلــى غيــرهم . ومــن ثــم ال يجــوز أن يمتــد إلـــى . ول ( 2) ذلــك
الوالــدين ، وال إلــى اهنحفــاد ، وال إلــى اإلخــوة واهنخــوات ، وال إلــى غيــرهم مــن اهنقــارب .و بــدو أنــه إذا ثبــت أن للولــد 

حـد الوالـدين أن يخلـي مكانـا مملوكـًا لـه لشـغله ملكًا خاصًا يستطيع إخالءه للضرورة الملجئة القائمة به ، لم يجـز هن
بولـده ، فـإن الضـرورة القائمـة بالولـد يسـتطاع سـدها بـإخالء ملكـه هـو ، ومتـى أمكـن سـدها علـى هـذا الوجـه لـم تعــد 

 . ( 9) هناك ضرورة تقوم بالوالدين

بشــغل  و شــترط الــنص أن نلجــئ الضــرورة المــؤجر "لشــغل المكــان" . وقــد جــرى القضــاء علــى أن المقصــود
المكان سـكناه ، فيجـب أن تقـوم الضـرورة إلـى السـكن دون غيـره مـن اهنغـراض . فـال تقبـل دعـوى اإلخـالء إذا كـان 
الغرض من ا إخالء المستأجر من مسكنه الستعماله مكتبًا للمحاماة ، أو إلدارة عقارات المالـك ، أو عيـادة طبيـة ، 

ائدة على الحاجة ، أو الستعماله هني غرض آخـر غيـر السـكنى أو مخزنا لوضع البضائع أو المنقوالت المنزلية الز 
. وقد قضي بأنه "ظاهر من روح قـانون إيجـار اهنمـاكن ومـن المـذكرة التفسـير ة الملحقـة بـه أن المقصـود باإلشـغال 
في هذا المقام هو اسكن ، بمعنى أنه إذا كان المقصود بطلب اإلخـالء إنشـاء مكتـب تجـاري أو عيـادة طبيـة أو مـا 

اكل ما ، فــإن مثــل هــذا الطلــب يكــون مجافيــًا لــروج القــانون ولمــا قصــده المشــرع مــن قصــر طلــب اإلخــالء علــى شــ
هـذا القضـاء  1181$. ولكـن  ( 1) الحاالت التي يضطر في ا المؤجر ل ذا الطلـب لحاجتـه إلـى السـكنى الشخصـية"

، وشغل المكان كما يكون بسكناه يكون  محل للنظر ، وال تسعفه عبارة النص ، ف ي تقول كما رأينا "شغل المكان"
كذلك باستعماله هني غرض آخر غير السكنى . وإذا ساأ لنا أن نفسر عبارة "اهنمـاكن المـؤجرة للسـكنى" فـي نفـس 

. وذلــك مــع تقييــد الــنص ، فيكيــف ال يســوأ لنــا مــع  ( 1) المــادة الثالثــة بأن ــا أمــاكن قــد تكــون مــؤجرة لغيــر الســكنى
                                                                                                                                                                    

ال بيد، ولكن لجنية العيدل ، وأعيد المشروع إلى لجنة العدل لبحثه من جديد ، وأجلت الجلسة . في هذا القانون غير مجدية اآلن ألننا في وسط كله من طائفة المالك

فيكيون  ، "رأت اللجنة أن المالك أولى بملكه من الغرييب : وقالت في تقريرها النهائي ، توسعت فيه على الوجه الذي استقر في النص النهائي ، من أن تقيد النص

بشيرط أن يشيغل المحيل فيي بحير  ، حيد أوالدهله أن يخرج المستأجر في نهاية المدة المتفق عليها في العقيد أو الميدة المجيددة إذا أراد أن يشيغل المحيل بنفسيه أو بأ

 . وذلك منعاً من التحايل على إخراج المستأجر بصد  استغالل المحل" ، ويستمر ساكناً به مدة سنة على األقل ، شهر من تاريخ اإلخالء

 (
2
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 219انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
ويذهب إليى أنيه يجيوز اإلخيالء "وليو كيان الوليد ليه مليك خياص يسيتطيع  : 199ص  75إيجار األماكن فقرة انظر عكس ذلك سليمان مرقس في   ( 

وقيد ذكير أن  ، 2595سينة  9159قضية رقيم  21دائرة  2599يناير سنة  99ويستشهد بالحكم الصادر من محكمة مصر الكلية  . طلب إخالئه غير ملك والده" 

فهيذا  ، ه المدعي عليه من أنه كان خليقاً بأم صاحب الضرورة أن تخلي البنها شقة في ملكها الخياص بيدال مين المليك المشيتركهذا الحكم جاء فيه "أن ما ذهب إلي

يجعيل ليألم حيق إخيالء  ، على هيذا الوجيه الميذكور ، والحكم . ولم يتدخل المشرع في حرية المالك في اختيار أي شقة يملكها أو بعضها" ، ما ال شأن للمحكمة به

 ولم يعرض لملك خاص بالولد" ، لكها المشترك بدال من ملكها الخاصم

 (
5
 2551نييوفمبر سيينة  5وانظيير أيضييا فييي هييذا المعنييى مصيير الكلييية  - 2525ص  595رقييم  92المحاميياة  2592ينيياير سيينة  12مصيير الكلييية   ( 

فبرايير  29مصير الكليية  - 291ص  99رقيم  9 - 5التشريع والقضياء  2599يناير سنة  19 ( بهيئة استئنافية) طنطا الكية  - 159ص  111رقم  11المحاماة 

ص  75سليمان مرقس إيجيار األمياكن فقيرة  - 2591سنة  2229قضية رقم  5دائرة  2591يونيه سنة  1 - 2599سنة  571قضية رقم  21دائرة  2599سنة 

 . 219ص  257وفقرة  51ص  222ر األماكن فقرة كامل محمد بدوي في قانون إيجا - 959ص  199منصور مصطفى منصور فقرة  - 192

 (
9
 . 115انظر آنفاً فقرة   ( 
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"شـغل المكـان" يجـوز أن يكـون شـغله لغيـر السـكنى! ولـم يـرد فـي اهنعمـال التحضـير ة ، ال إطالق النص أن نفسر 
في المذكرة التفسير ة وال في غيرها من تقار ر اللجان البرلمانية ومناقشات البرلمان ، على خالف ما يقول الحكم ، 

مكتبـًا لمحـام مـثال ، فمـن المسـلم إال عبارة "شغل المكـان" دون تخصـيص بالسـكن . وإذا كـان المكـان مـؤجرًا ليكـون 
أنه يجوز للمؤجر إخالؤه لسكناه . فلم ال يجـوز لـه إخـالؤه ليكـون مكتبـا لـه إذا لـم يجـد مكانـا آخـر ، وليسـت حاجـة 
المستأجر إلى المكتب أشد من حاجة المؤجر له ، وكالهما ير ده مكتباال وإذا جاز للمؤجر أن يخلي المكان ليتخـذه 

جئة ، فلـم ال يجـوز لـه أن يخلـي هـذا المكـان سـواء كـان مـؤجرا السـتعماله مكتبـا أو كـان مـؤجرًا مكتبًا له لضرورة مل
ال أن يعيــد تــأجيره لمســتأجر آخــر  -بالســكنى أو بغيرهــا  -للســكنىال والم ــم هــو أن يخلــي المــؤجر المكــان ليشــغله 

أن يكـون المـؤجر مع ـدًا أو  بقصد استغالله . وقد عرض مجلس الشيوخ ، أثناء نظر النص ، لحالـة مماثلـة ، هـي
مؤسسة خير ة وتلجئه الضرورة إلى استعمال المكان المؤجر في خدمة منشآته الخاصة ، أي في غرض آخر غير 
السـكن . فـاقترح احــد الشـيوخ إضـافة فقــرة ب ـذا المعنـى إلــى المـادة الثانيـة مــن القـانون ، وقـال فــي تبر ـر اقتراحــه إن 

ل ا مبـان ومنـازل وأمكنـة مـؤجرة هنشـخاص ، وهـي تحتـاج فـي كثيـر مـن اهنحيـان  "المعتاد أن هناك جمعيات خير ة
إلـى التوســع فـي منشــئات ا ، كـأن تكــون هنــاك مبـان مملوكــة ل ـا إلــى جــوار مستشـفاها وتر ــد ضـم ا إليــه لتوســيعه ، 

خـــاص ب ـــا وكـــأن يـــراد جعـــل المكـــان ملجـــأ خير ـــًا ، وتـــرى هـــذه ال يئـــة أنـــه مـــن المالئـــم أن تســـتولي علـــى المكـــان ال
الستعماله في هذا الغرض" . فأجاب رئـيس لجنـة العـدل بمجلـس الشـيوخ : "هـذه الحالـة تنطبـا علي ـا أحكـام المـادة 
الثالثة التي تسـمح للمالـك بـأن ينبـه علـى المسـتأجر بـاإلخالء إذ أراد شـغل المكـان بنفسـه . فـإذا جـاز هـذا لألفـراد ، 

فة ، والجمعيــة الخير ــة تعتبــر شخصــية معنو ــة" . فــرد الشــيخ فإنــه يجــوز للشــخص المعنــوي هننــه مالــك ب ــذه الصــ
صــاحب االقتــراح : "أوافــا علــى هــذا التفســير علــى أن يثبــت فــي المضــبطة" . فواضــح إذن مــن هــذه المناقشــة أن 

 1189$،  ( 1) يجــوز إخــالء مكــان الســتعماله لغــرض آخــر غيــر الســكنى . وقــد قضــي بــذلك فعــال بعــض المحــاكم
 . ( 1) اءوأخذ به بعض الفق 

                                                 

 (
2
ليم يشيترط لطليب اإلخيالء أن تكيون  2551لسينة  212فقد قضت محكمة بنها الكلية بأن "نيص الفقيرة األوليى مين الميادة الثالثية مين القيانون رقيم   ( 

ألن المشرع ليو اتجيه قصيده إليى السيكن وحيده لعجيل الينص مقصيوراً علييه صيراحة  ، األغراضالضرورة الملجئة هي حاجة المؤجر إلى السكن دون غيره من 

بيل تعنيي أن  ، السيكن وحيده ، سيواء مين الناحيية اللغويية أو مين الناحيية القانونيية ، فعبارة "شغل المكان بنفسه" الواردة في الفقرة المذكورة ال تعنيي . دون غيره

أال يكيون  ، حسبما يبين مين المناقشيات البرلمانيية وحكمية التشيريع ، والمهم في هذا الصدد . يشغل المكان على نحو أو غيرهيكون المؤجر هو دون غيره الذي س

وهيو ميا يهيدف  ، إذ تنهض في هذه الحالة شبهة االستغالل أو الكيد للمسيتأجر فيي جانيب الميؤجر ، قصد المؤجر متجهاً إلى إعادة تأجير المكان إلى مستأجر آخر

تأسيساً على ما تقضيي بيه  ، في الوقت الذي يسلم فيه دائماً بتغليب مصلحة المؤجر على مصلحة المستأجر إذا ما تعارضت المصلحتان ، تشريع إلى حمايته منهال

 ، ن ييرفض طليب الميؤجر اإلخيالءوعلى ذلك فليس حتما دائمياً أ . العدالة من أن المالك أولى بملكه من الغريب إذا ثبتت حاجته القصوى ألن يشغل المكان بنفسه

وإنميا األمير كليه يرجيع إليى تقيدير المحكمية  . إذا كان يرمي إلى تخصيص المكان المطلوب إخالؤه لمكتب تجاري أو عيادة طبية و مكتيب محيام وميا شياكل ذليك

الضرورة التي تلجئه إلى طلب شغل المكان بنفسيه عليى على أن يدخل إلى اعتبارها مدى حاجة  المؤجر إلى هذا المكان ومدى قيام  ، لظروف كل حالة على حدة

حتيى حيين أشيار صيراحة فيي صيدر الميادة الثالثية إليى األمياكن الميؤجرة للسيكنى  ، وليس أدل على سالمة هذا التخيريج مين أن المشيرع . التخصيص الذي يبغيه

فاسيتثنى منهيا أمياكن معينية  ، ليم يحترميا لداللية الواضيحة لهيذا الفيظ ، رةوحدها على هذا النحو الواضح وهو بصدد تعييين األمياكن التيي يجيوز إخالؤهيا للضيرو

وقيد كيان المشيرع فيي  . وهي تلك التيي تشيغلها مصيالح حكوميية ا مجيالس الميديريات أو المجيالس البلديية أو القرويية ، مفروضاً بداهة أنها ليست مؤجرة للسكنى

وهيذا ميا حيدا بكيل باحيث إليى تقريير أن األمياكن التيي يجيوز  . عنى الظاهر لعبارة األماكن المعدة للسكنىغنى عن هذا البيان لو كان يقصد الوقوف عند حدود الم

ً  ، طلب إخالئها بسبب الضرورة الملجئة ليست قاصرة على األماكن المؤجرة للسكنى فيإذا  . بل يصح أن تشيمل عييادة طبييب أو مكتيب محيام أو متجيراً أو مخزنيا

اً التسوية في الحكم في هذا الصدد بيين الغيرض المخصيص ليه المكيان المطليوب إخيالؤه وبيين الغيرض الجدييد اليذي يرييد الميؤجر أن أصبح الزم ، ما تقرر ذلك

إذ من غيير المستسياغ عقيال إباحية التوسيع فيي التفسيير عليى اليرغم  . يخصصه له بعد إخالئه وعندما يتم له شغله بنفسه من حيث عدم قصره على غرض السكن
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 ( جواز نزول المؤجر مقدماً عن هذا الحق : 4)  -677

وظاهر أنه إذا قامت الضرورة الملجئة وجاز للمؤجر طلب اإلخالء ، كان له أن يسـتعمل هـذا الحـا أو أال  
يســتعمله ، ف ــو حــا لــه يســتطيع النــزول عنــه إذ شــاء . ولــيس جــواز النــزول عــن الحــا مقصــورًا علــى مــا بعــد قيــام 

ة وثبوت الحـا ، بـل يجـوز أيضـًا للمـؤجر ، قبـل قيـام الضـرورة وقبـل ثبـوت الحـا لـه ، أن ينـزل مقـدمًا عـن الضرور 
طلـب اإلخـالء فــي حالـة قيــام الضـرورة الملجئــة . و كـون نزولــه هـذا صــحيحًا ملزمـًا لــه ، فـال يجــوز بعـد النــزول أن 

أحكام التشر ع االستثنائي من النظـام العـام يطلب اإلخالء إذا قامت به ضرورة ملجئة . وال يصح له أن يحتج بأن 
ال يجوز االتفاق على ما يخالف ا ، وأن حكمًا من هذه اهنحكام هو جواز طلب اإلخالء للضرورة الملجئة فال يجوز 
االتفاق على مـا يخالفـه . ال يجـوز لـه أن يحـتج بـذلك ، هنن أحكـام التشـر ع االسـتثنائي التـي هـي مـن النظـام العـام 

م التي ت دف إلى حماية المستأجر . أما تلك التي ت دف إلى حماية المؤجر ، وطلب اإلخالء للضرورة هي اهنحكا
واحدة من ا ، فليست من النظام العام . وقد أعطي المشرع هذا الحا للمؤجر للتوسعة عليه ، في  1181$الملجئة 

راد النـزول عـن هـذه التوسـعة ، ف ـذا شـأنه . مقابل القيود الكثيرة التي فرض ا عليـه لمصـلحة المسـتأجر . فـإذا هـو أ
ومن ثم يجوز في عقد اإليجار ، أو في اتفاق الحا ، أن يشترط المستأجر على المؤجر أال يطلب إخـالء المكـان 

 .  ( 2) حتى لو قامت ضرورة تلجئه إلى ذلك . و كون هذا االتفاق صحيحًا ملزمًا للمؤجر

 ب . إجراءات طلب اإلخالء : -678

القــانون لطلـــب اإلخــالء إجــراءات مفصـــلة تمــر علــى مراحـــل ثــالث كالمراحــل التـــي رأيناهــا فــي طلـــب رســم  
: ) المرحلة اهنولى ( التنبيه على المستأجر بـاإلخالء . ) المرحلـة الثانيـة  ( 9) اإلخالء لعدم وفاء المستأجر باهنجرة

( انقضـاء م لـة معينـة لإلخـالء بعــد هـذا التنبيـه . ) المرحلـة الثالثـة ( رفــع دعـوى اإلخـالء أو دعـوى الطـرد بحســب 
 اهنحوال .

                                                                                                                                                                    
يضاف إلى ما تقدم أنه يبين من االطالع على مناقشيات مجليس الشييوخ أنيه  . فال تخصيص بال مخصص ، ثم التضييق في التفسير عند تعميمه ، النص من تحديد

مكيان الميؤجر فيي الرفض اقتراحاً بإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية تجيز اإلخالء إذا كان صاحب المسكن المؤجر معهداً أو مؤسسية خيريية وقصيد اسيتعمال 

وهذه المناقشة تدل بوضوح على أن المشرع ليم يقصيد اشيتراط سيكن الميؤجر فيي المكيان  . وذلك ألن نص المادة الثالثة تشمل هذه الحالة ، خدمة منشآته الخاصة

وإنميا تعيدها لتكيون  ، ألن المعاهد والمؤسسات الخيرية وكيل شخصيية معنويية ال تشيغل األمكنية للسيكنى ، المطلوب إخالؤه في حالة الضرورة طبقاً للمادة الثالثة

مدرسية للبنيات تشيغل الطيابقين األول والثاليث مين المنيزل  2551فإذا كانيت وقاعية اليدعوى أن الميدعي ييدير بالفعيل منيذ سينة  . معاهد أو مدارس أو مستشفيات

وأن المدعي يهدف من دعواه إلى إخالء هذا الطابق للتوسع في المدرسة بإضافة حجرات أخيرى إليهيا بنياء  ، ه يشغل الطابق الثانيوأن المدعي علي ، المملوك له

 بيررهفإن طلب اإلخالء على هذا النحيو يكيون ليه ميا ي ، على طلب وزارة التربية والتعليم بوصفها الجهة الحكومية العليا المشرفة على جميع المؤسسات التعليمية

استناداً إلى توافر الضرورة التي تتمثل في التوسيع فيي معهيد علميي ييؤدي رسيالة سيامية هيي أقيرب إليى الخيير منهيا إليى طليب الكسيب  ، جديراً باالستجابة إليه ،

 ( . 129ص  225رقم  91ماة المحا 2599أكتوبر سنة  9بنها الكلية ) ويسمو تحقيقها على مصلحة المدعي عليه في البقاء في مسكنه الحالي"  ، المادي

 (
2
ولكنه ال يجيز للمالك اليذي يرييد أن يشيغل المكيان لغيير السيكنى إخيالء هيذا المكيان إذا كيان )  599ص  - 591ص  529محمد لبيب شنب فقرة   ( 

ً فيخلى المؤجر مكتباً ليتخذه مكتباً هو أ ، ومن ثم يجيز إخالءه إذا كان مؤجراً لغير السكنى ، مؤجراً للسكنى  ( . 599ص  529فقرة  : يضا

 (
1
 - 2511سينة  5517قضيية رقيم  21دائيرة  2591نيوفمبر سينة  21 - 2111ص  922رقيم  92المحامياة  2592أبرييل سينة  11مصر الكلية   ( 

 ، و لصييق بشيخص الميؤجروهي ، ولكن هيذا االلتيزام - 515محمد لبيب شنب فقرة  - 911محمد كامل مرسي فقرة  - 77سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة 

جاز له إخالؤها بيالرغم مين أن الميؤجر البيائع كيان قيد نيزل عين  ، فإذا قامت بالمشتري ضرورة ملجئة لشغل العين . إلى المشتري ، إذا باع العين ، ال ينتقل منه

انظر في هذا المعنى كامل محمد بدوي فيي قيانون ) فقبل هذا األخير أن ينتقل إليه هذا االلتزام  ، وهذا كله ما لم يكن البائع قد اخطر المشتري بالتزامه . هذا الحق

 ( . 221إيجار األماكن فقرة 

 (
9
 . 159انظر آنفاً فقرة   ( 
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 التنبيه على المستأجر باإلخالء :  -المرحلة األولى  -679

ى من المادة الثالثة من قانون إيجار اهنماكن بأن ينبه المؤجر "على المستأجر باإلخالء . تقضي الفقرة اهنول
. و جوز أن يكون التنبيه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ( والتنبيه على المستأجر باإلخالء هـو أول مراحـل 

.   ( 1) توف حكم بعدم قبول الـدعوى اإلجراءات . و عتبر هذا لتنبيه شرطًا أساسيًا لقبول دعوى اإلخالء ، فإذا لم يس
و ترتب على ذلك أنه لو كان التنبيـه بـاطال بطـل مفعولـه ، ووجبـت إعادتـه ، وتكـون العبـرة بالتنبيـه الجديـد إذا كـان 

 صحيحًا في سر ان المواعيد القانونية .

جرًا ، وقـد سـبا بيـان والذي يوجه التنبيه باإلخالء هو المؤجر ولو لم يكن مالكًا ، أو المالـك ولـو لـم يكـن مـؤ 
 . ( 2) ذلك

،  ( 9) و شــترط أن تكــون حالــة الضــرورة قائمــة فعــال وقــت حصــول التنبيــه بــاإلخالء ، وإال كــان التنبيــه بــاطال
 . ( 1) وأن تستمر حالة الضرورة إلى  وقت النطا بالحكم كما سبا القول

ء المـدة اهنصـلية لإليجـار بشـرط إم ـال و وجه التنبيه باإلخالء بمجرد قيام حالة الضرورة ، حتـى قبـل انقضـا
المستأجر المدة التي حددها القانون وهي ال تنقضي إال إذا انقضت المدة اهنصلية لإليجار كمـا سـنرى . وال يجـوز 
أن يتــأخر المــؤجر عــن توجيــه التنبيــه بــاإلخالء مــدة طو لــة بعــد قيــام حالــة الضــرورة ، وإال حمــل تبــاطؤه إمــا علــى 

 . وإما على عدم قيام ا . ( 1) ةانقضاء حالة الضرور 

                                                 

 (
2
 - 2595سينة  529قضية رقيم  21دائرة  2599أبريل سنة  22 - 2599سنة  2191قضية رقم  21دائرة  2595فبراير سنة  11مصر الكلية   ( 

وقد قضيب بأن الدعوى التي يرفعها المالك بطليب إخيالء المسيكن الميؤجر للضيرورة القصيوى  - 2591سنة  1121قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  15

ا حصل قبل انقضاء خمسة عشر يومياً أو كان قد نبه عليه بذلك ولكن رفعه ، ال تكون مقبولة إذا كان رفعها لم يسبقه التنبيه على المستأجر باإلخالء بكتاب مسجل

 ( . 159ص  195رقيم  11المحامياة  2559سيبتمبر سينة  11مصير الكليية الوطنيية ) على تلقي المستأجر كتاب التنبيه دون أن يصيله منيه خاللهيا رد بيالرفض 

ه إلشيعار المسيتأجر بحاجية الميؤجر إليى المكيان الميؤجر وإنما استلزم ، وانظر عكس ذلك إذ قضي بأن القانون لم يعلق قبول دعوى اإلخالء على حصول التنبيه

وعليى هيدي ذليك يكيون أثير التنبييه قاصيراً  . وحضه على البحث عن مسكن يأوي إليه بعد أن يترك المكان الذي يشغله في المهلة المنصوص عليها بالمادة الثالثة

باإلضافة إلى أنيه يعتبير أعيذارا للمسيتأجر بأنيه إذا ليم يجيب الميؤجر عين رأييه فيي  ، ة الثالثةعلى التاريخ الذي تبدأ منه المهلة القانونية المنصوص عليها في الماد

قضيية رقيم  29دائيرة  2595ميايو سينة  9مصير الكليية ) اإلخالء في المدة القانونيية المبينية بالميادة سيالفة اليذكر فإنيه يكيون فيي حيل مين رفيع اليدعوى بياإلخالء 

ألنيه شييرع لمصييلحة  ، وال يترتييب علييه عييدم قبيول الييدعوى ، ي نفيس المعنييى بييأن حصيول التنبيييه لييس ميين النظيام العيياموقضييي أيضياً فيي ( . 2599سينة  9119

وسريان المهلة المنصوص عليها بالميادة المشيار إليهيا  ، المستأجر حتى إذا ما وافق على اإلخالء ال يتحمل بمصاريف الدعوى في حالة تسليم المستأجر باإلخالء

سينة  2917قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  7مصير الكليية ) خ رفع الدعوى على أساس أن إعالنها إلى الميدعي علييه يقيوم مقيام التنبييه يكن من تاري

2599 . ) 

فقييد رسييم القييانون إجييراءات معينيية لييدعوى اإلخييالء كفييل بهييا حقييوق كييل ميين  ، وظيياهر أن اليينص صييريح فييي وجييوب التنبيييه قبييل رفييع دعييوى اإلخييالء

وعليى هيذا  ، وفيي مراعاتهيا تقلييل مين المنازعيات والقضيايا ، ففي عدم مراعاتها إخالل بالضمانات التي أعطاها القانون لكل مين الطيرفين ، المستأجر والمؤجر

عصيام اليدين حيواس فيي قضياء  - 159ص  291ي هذا المعنى سليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة انظر ف) األساس تعتبر هذه اإلجراءات من النظام العام 

  ( . 221كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة  - 271ص  - 279اإليجارات ص 

 (
1
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 21 - 2991ص  915رقيم  99المحامياة  2599ميارس سينة  1 - 151ص  172رقم  11المحاماة  2551يناير سنة  21مصر الكلية الوطنية   ( 

وتقضيي بأنيه إذا سيبق التنبييه قييام )  51ص  95م 2551ديسيمبر سينة  21قيارن اإلسيكندرية المختلطية  - 2595سينة  9595رقيم  21دائيرة  2599يناير سينة 

فيي  111انظير آنفياً فقيرة  : ء من وقت التنبييه بيل مين وقيت قييام الضيرورة فقيطعلى أال تحسب مهلة اإلخال ، الضرورة  كان مع ذلك كافياً لجعل الدعوى مقبولة

  . الهامش

 (
5
 . 111انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
بل هي قد أقمت في منزله طرفاً من الزمن ثيم نزليت  ، وقد قضي بأنه إذا كان الثابت أن طالبة اإلخالء لم ترفع الدعوى عقب وفاة زوجها مباشرة  ( 

التشيريع  2599ديسيمبر سينة  25اإلسيكندرية الكليية ) كان للمحكمية أن تيرجح مصيلحة المسيتأجر القائمية فعيال وتيرفض اليدعوى  ، باها طرفاً آخرعلى ذوي قر

 . 2599وقاميت ميع أخيهيا إليى وقيت اليدعوى فيي سينة  2599وفي قضية أخرى ثبت للمحكمية أن المدعيية طلقيت فيي سينة  ( . 911ص  295رقم  9والقضاء 
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 ( 1) و بين المؤجر في التنبيه باإلخالء السبب الذي يستند إليه في قيام حالـة الضـرورة ، كـالمرض أو الـزواج
. أو وجـوب إخالئــه للمســكن الــذي يقـيم فيــه ، و كــون هــذا البيـان واضــحًا بحيــث يــتمكن المسـتأجر مــن تقــدير ســبب 

، إال كــان التنبيــه بــاطال . وال يلــزم أن تحــدد فــي التنبيــه م لــة اإلخــالء فقــد تكفــل اإلخــالء واتخــاذ موقــف فــي شــأنه 
 ( 2) القانون بتحديدها ، فإذا لم يحدد المؤجر هذه الم لة أو حدد م لة أقل من الم لة القانونيـة م يكـن التنبيـه بـاطال

 . ووجبت مراعاة الم لة القانونية في الحالتين .

بـإعالن علــى يـد محضـر ، هــذه الطر قـة ال تــدع مجـاال للشـك فــي حصـول التنبيــه . و كـون التنبيـه بــاإلخالء 
ــًا فــي العمــل  و جــوز أن يكــون ، كمــا يقــول الــنص ، "بكتــاب مســجل مصــحوب بعلــم وصــول" ، وهــذا مــا يقــع غالب

أو (  1) . و جــب فــي هــذه الحالــة اهنخيــرة تقــديم علــم الوصــول فــي الــدعوى موقعــًا عليــه بالتســليم ( 9) لبســاطة اإلجــراء
 . ( 1) برفض المستأجر لتسليم الكتاب

 انقضاء مهلة معينة لإلخالء :  -المرحلة الثانية  -681

، كمـا رأينـا ، علـى مـا يـأتي  1114لسنة  121قانون إيجار اهنماكن رقم  م 9تنص الفقرة الثانية من المادة 
: "و عطــي المســتأجر فــي هــذه الحالــة م لــة ســتة أشــ ر أو يم ــل المــدة الباقيــة مــن اإلجــارة الســار ة أو التــي صــار 

، ولــم يتــرك امتــدادها ، أي مــا أطــول" . فتكفــل القــانون ، كمــا نــرى ، بتحديــد م لــة لإلخــالء ي نظــر إلي ــا المســتأجر 
 مدني كما فعل في اهنحوال اهنخرى . 916/2اهنمر للقاضي يحدد الم لة التي يراها  طبقًا هنحكام المادة 

                                                                                                                                                                    
 29مصير الكليية ) واستخلصت المحكمة نم هيذا السيكوت الطوييل أن المدعيية دبيرت لنفسيها إقامية دائمية مسيتقرة تنفيي بهيا حالية الضيرورة الناشيئة عين الطيالق 

دائيرة  2599سينة ميارس  29وانظير أيضياً مصير الكليية  - ( قريباً مين آخرهيا 119وانظر آنفاً فقرة  2599سنة  9559قضية رقم  5دائرة  2595فبراير سنة 

 . 2595سنة  1995قضية رقم  25

 (
2
 .  ( 2591سنة  5195قضية رقم  29دائرة  2591فبراير سنة  12مصر الكلية ) وال يلزم الصحة التنبيه ذكر رقم وثيقة الزواج   ( 

 (
1
 . 2591سنة  5195قضية رقم  29دائرة  2591فبراير سنة  12مصر الكلية   ( 

 (
9
الكتاب المسجل يكون صحيحاً من الوجهة الشكلية متى ثبت أنه أرسل للمسيتأجر بعنيوان المكيان الميؤجر عليى مقتضيى النظيام  وقد قضي بأن هذا  ( 

ولييس  . وال يحبط أثر الكتاب إال بإقامة الدليل على عدم وصوله فعال نتيجة غش المرسل أو بسيبب انحيراف شياذ عين جيادة الصيواب ، الذي تتبعه مصلحة البريد

مصير ) وهذا أمر ال يجوز فيه القياس على قواعد المرافعات الخاصة بيإعالن األوراق  ، مصلحة البريد ما يوجب بيان صلة متسلم الكتاب بالمرسل إليه في نظام

 ( . 591ص  597رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سن  21الكلية 

 (
5
 ( . 2599سينة  2919قضيية رقيم  5دائيرة  2599أكتيوبر سينة  11الكليية مصير ) حكم بعدم قبول اليدعوى  ، فإذا لم يقدم المدعي عل الوصول  ( 

إذ جيياء فييي اليينص فييي  ، وال يشييترط لصييحة التنبيييه أن يكييون المتسييلم هييو المسييتأجر شخصييياً كمييا اشييترط ذلييك فييي التكليييف بالوفيياء عيين التييأخر فييي دفييع األجييرة

وقيد قضيي فيي هيذا الصيدد بيأن الثابيت مين  ( ، فيي الهيامش 152انظير آنفياً فقيرة ) بيارة هنيا خصوص الحالة األخيرة عبارة "يسلم إليه بإيصال" ولم ترد هذه الع

وهيذا غايية ميا تطلبتيه الميادة الثالثية مين القيانون رقيم  ، استعراض الوقائع أن المدعي أرسل للمدعي عليه خطاب التنبيه باإلخالء مسيجال مصيحوباً بعليم الوصيول

دائيرة  2597أبرييل سينة  9مصير الكليية ) ضرورة تسلم المدعي علييه للخطياب  ، فاً للمادة الثانية فقرة أ من ذات القانونخال ، التي لم تستلزم 2551لسنة  212

ميا ليم يطعين الميدعي  ، فهيذا يكفيي إلثبيات حصيول اإلعيالن ، وإذا قدم المدعي عليه الوصول وعليه بصمة ابنه المدعي علييه ( . 2597سن  152قضية رقم  5

ومع ذلك فقد قضيي بأنيه إذا نبيه الميدعي عليى الميدعي  - ( 2599سنة  995قضية رقم  29دائرة  2599مايو سنة  19مصر الكلية ) صمة بالتزوير عليه في الب

علييه وصيول  وأنكر المدعي ، وقدم استعالماً من مصلحة البريد يفيد أن الكتاب الموصي عليه المذكور قد سلم ، عليه باإلخالء بكتاب موصي عليه بعلم الوصول

 ، مادام أنه ال يفح عن الشخص الذي تسلم الكتاب المشار إليه حتى يمكين أن تراقيب المحكمية صيحة هيذا اإلجيراء ، فإن االستعالم المقدم من المدعي ، التنبيه إليه

 2591سينة  2725قضية رقم  29ئرة دا 2591نوفمبر سنة  15 - 2599سنة  9729قضية رقم  29دارة  2591نوفمبر سن  11مصر الكلية ) ال يعول عليه 

. ) 

 (
9
وال يكفيي أن يرتيد الكتياب المسيجل بعيد التأشيير علييه مين مصيلحة  - 2591سينة  9159قضية رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  29مصر الكلية  ( 

  ( . 2599سنة  5199قضية رقم  5دارة  2591ابريل سنة  25مصر الكلية ) البريد بأن المرسل إليه مسافر 
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وهــذه الم لــة القانونيــة تختلــف بــاختالف مــا إذا قبــل المســتأجر اإلخــالء عنــد التنبيــه عليــه بــذلك ، أو لــم يقبــل 
 دعوى اإلخالء .على النحو الذي سنبينه فيما يلي فرفع عليه المؤجر 

تكــون الم لــة كمــا يتضــح مــن الــنص ســالف الــذكر أطــول  -قبــول المســتأجر لإلخــالء  -ففــي الحالــة اهنولــى 
المدتين : المدة الباقية م اإليجـار أو مـدة سـتة أشـ ر مـن تـار خ وصـول التنبـه بـاإلخالء للمسـتأجر . فلـو فـرض أن 

دتين مدة ستة أش ر من تار خ وصول التنبيه بـاإلخالء ، وال المدة الباقية من اإليجار أربعة أش ر ، كان أطول الم
يجــوز إخــراج المســتأجر مــن العــين قبــل انقضــاء هــذه المــدة . أمــا إذا كانــت المــدة الباقيــة مــن اإليجــار ثمانيــة أشــ ر 

 مثال ، كانت هذه المدة هي أطول المدتين وال يجوز إخراج المستأجر من العين قبل انقضائ ا .

يتوقف تعيين الم لـة ،  -عدم قبول المستأجر لإلخالء ورفع الدعوى عليه من المؤجر  -ثانية وفي الحالة ال
ال فحســب علــى المقابلــة بــين المــدة الباقيــة مــن اإليجــار ومــدة ســتة اهنشــ ر ، بــل أيضــًا علــى المقابلــة بــين هــاتين 

تشـترط فــي الحكــم  9لثـة مــن المــادة المـدتين ومــدة ثالثـة هــي شــ ران مـن تــار خ الحكــم بـاإلخالء . ذلــك أن الفقــرة الثا
اإلخـالء "أال ينفــذ قبــل مضــي شـ ر ن علــى اهنقــل مــن تـار خ النطــا بــه إذا كــان حضـور ًا أو مــن تــار خ إعالنــه إلــى 
شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيًا ، وبشرط انقضاء المدة سـالفة الـذكر" . فم لـة اإلخـالء إذن ، فـي 

ن أطول مدة من هذه المدد الثالث : المدة الباقية من اإليجار ومدة ستة اهنشـ ر مـن وقـت هذه الحالة الثانية ، تكو 
التنبيه ومدة الش ر ن من وقت الحكم باإلخالء . ولتوضيح ذلك نفرض أن منزال أوجر لمدة سنة من أول يناير سن 

الء قبـل انقضـاء السـنة السـار ة ، قابلة للتجديد سـنوات متعاقبـة إذا لـم ينبـه احـد الطـرفين علـى اآلخـر بـاإلخ 1161
بشــ ر ن . وانقضــت الســنة اهنولــى دون أن ينبــه احــد علــى اهنخــر بــاإلخالء ، فامتــد اإليجــار ســنة أخــرى إلــى آخــر 

. وقامــت ضــرورة تلجــئ المــؤجر إلــى ســكنى المنــزل بنفســه ، فنبــه علــى المســتأجر بــاإلخالء  1162ديســمبر ســنة 
. وعـارض المسـتأجر فـي اإلخـالء فرفـع  1162بيـه فـي آخـر سـبتمبر سـن للضرورة الملجئـة وتسـلم هـذا اهنخيـر التن

. فم لــة اإلخــالء فــي هــذا الفــرض  1169المــؤجر الــدعوى وصــدر الحكــم بــاإلخالء حضــور ًا فــي آخــر فبرايــر ســنة 
، باعتبـار أن التنبيـه  1162يجب أال تقل عن المدة الباقية من اإلجارة التي صار امتدادها إلى آخر ديسمبر سنة 

بــاإلخالء للضــرورة الملجئــة يصــلح فــي الوقــت ذاتــه تنبي ــًا بــاإلخالء إلن ــاء مــدة اإليجــار اهنصــلية . فيجــب إذن أال 
المـدة الباقيـة مـن اإليجـار منـذ  1181$. ولكـن هـذه  1162يجبر المستأجر على اإلخالء قبل آخـر ديسـمبر سـنة 

ليست إال ثالثة أش ر ، وللمستأجر  1162سنةإلى آخر ديسمبر  1162من آخر سبتمبر سنة  -التنبيه باإلخالء 
أطول المدتين هذه المدة ومدة ستة أش ر من تار خ وصول التنبيه باإلخالء . ف ذه المدة اهنخيرة هي المدة اهنطول 

.  1169فيجب إذن أال يجبر المستأجر على اإلخالء قبل آخر مارس سنة  1169، وتنت ي في آخر مارس سنة 
 يجــوز تنفيــذه قبــل مضــي شــ ر ن علــى اهنقــل مــن تــار خ النطــا بــه حضــور ًا ، أي مــن آخــر ولكــن حكــم اإلخــالء ال

، هنن ــا هــي  1169. فيبقــى المســتأجر فــي المنــزل مــدة الشــ ر ن هــذين إلــى آخــر أبر ــل ســنة  1169فبرايــر ســنة 
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. ولـو  1169نة أطول المدد الثالث ، وال يجوز إجباره على اإلخالء قبل انقضاء اليـوم اهنخيـر مـن شـ ر أبر ـل سـ
، فـإن مـدة سـتة  1162فرض في المثل المتقـدم الـذكر أن الحكـم  بـاإلخالء صـدر حضـور ًا فـي آخـر نـوفمبر سـنة 

بينمـا مـدة  1169اهنش ر من تار خ التنبيه باإلخالء تكون هي المـدد الـثالث . ف ـي تنقضـي فـي آخـر مـارس سـنة 
يجبـر المسـتأجر علـى اإلخـالء فـي هـذا الفـرض قبـل  . فـال 1162اإليجار اهنصلية تنقضي في آخر ديسمبر سـنة 

. ولـو فـرض أن إيجـار المنـزل معقـود لـثالث سـنوات تنت ـي فـي  1169انقضاء اليوم اهنخير من ش ر مارس سنة 
 1169. ولو فرض أن إيجار المنزل معقود لثالث سنوات تنت ي في آخر ديسمبر سـنة  1169آخر ديسمبر سنة 

وصــدر الحكــم بــاإلخالء حضــور ًا فــي آخــر فبرايــر ســنة  1162ي آخــر ســبتمبر ســنة ، وحصــل التنبيــه بــاإلخالء فــ
كما هـو اهنمـر فـي الفـرض اهنول ، فـإن أطـول المـدد الـثالث فـي هـذا الفـرض الثالـث هـي المـدة الباقيـة مـن  1169

تنقضـي  ، بينما مدة ستة اهنش ر من تـار خ التنبيـه بـاإلخالء 1169اإليجار . ف ي تنقضي في آخر ديسمبر سنة 
.  1169، ومدة الش ر ن التـاليين لتـار خ النطـا بـالحكم تنقضـي فـي آخـر أبر ـل سـنة  1169في آخر مارس سنة 

 . 1169فال يجبر المستأجر على اإلخالء في هذا الفرض قبل انقضاء اليوم اهنخير من ش ر ديسمبر سنة 

 رفع دعوى اإلخالء أو دعوى الطرد  -المرحلة الثالثة  -681

، كمـا رأينـا ،  1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  9لفقرتان الثالثة والرابعة من المادة : تنص ا
علــى مــا يــأتي : "فــإذا عــارض المســتأجر فــي اإلخــالء أو انقضــى علــى التنبيــه خمســة عشــر يومــًا دون رد ، جــاز 

 1110$حصول علـى حكـم بـاإلخالء ، للمؤجر رفع اهنمر إلى القضاء في خالل المدة المعينة في الفقرة السابقة لل
على أال ينفذ قبل مضي ش ين على اهنقل من تار خ النطا به إذا كان حضور ًا أو من تـار خ إعالنـه إلـى شـخص 
المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيًا ، وبشرط انقضاء المدة سالفة الذكر . وفي حالة قبول المسـتأجر اإلخـالء 

ن ايــة المــدة المــذكورة ، يجــوز للمــؤجر استصــدار حكــم بإخراجــه فــورًا" . و تضــح مــن هــذه وامتناعـه عــن التنفيــذ عنــد 
 النصوص أنه إذا وصل التنبيه باإلخالء إلى المستأجر ، لم يعد  ا يقف احد موقفين :

) الموقف اهنول ( أن يعارض في طلب اإلخالء قبل انقضاء خمسة عشر يومًا من تار خ وصول التنبيه لـه 
 ( 1) عن الرد دون معارضة أو قبول مدة الخمسة عشر يومًا هذه فيعتبر هذا السكوت معارضة ضمنية ، أو يسكت

 ، وفي هذه الحالة ، سواء كانت المعارضة صر حة أو ضمنية ، يجوز للمؤجر أن يرفع دعوى اإلخالء .

وصـول التنبيـه إليـه  ) الموقف الثاني ( أن يقبل المستأجر اإلخالء قبل انقضاء خمسة عشر يومًا مـن تـار خ
. وفــي هــذه الحالــة يكــون أمامــه م لــة لإلخــالء أطــول المــدتين : المــدة الباقيــة مــن اإليجــار أو مــدة ســتة أشــ ر مــن 

                                                 

( 
2
 . 2551لسنة  259انظر المذكرة اإليضاحية للمرسوم بقانون رقم   ( 
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تار خ وصول التنبيه إليـه ، علـى النحـو الـذي بينـاه فيمـا تقـدم . فـإذا امتنـع عـن اإلخـالء بعـد انقضـاء هـذه الم لـة ، 
 . ( 1) جاز للمؤجر أن يرفع دعوى الطرد

 ف ذان دعو ان ، دعوى اإلخالء ودعوى الطرد ، نبحث ما على التعاقب .

 دعوى اإلخالء :  - 682

،  ( 2) قدمنا أنه يشترط قيام الضرورة الملجئة وقت التنبيه باإلخالء واستمرار قيام ا إلـى وقـت النطـا بـالحكم
أن  1111$. و جــب  ( 9) اإلخــالءفــيخلص مــن ذلــك أن الضــرورة الملجئــة يجــب أن تكــون قائمــة وقــت رفــع دعــوى 

تذكر في الطلب الذي ترفع به الدعوى ، كما ذكرت في التنبيه باإلخالء على ما قدمنا . و جب أن تكون الضرورة 
التي تذكر في الطلب هي نفس الضرورة التي ذكرت في التنبيه بـاإلخالء . فـإذا بنـي التنبيـه علـى ضـرورة معينـة ، 

ى ، كان الطلب غير مستند إلى تنبيه يشتمل على نفس الضرورة ، وكانت الـدعوى ثم ذكر في الطلب ضرورة أخر 
. وإذا بقيت الضرورة قائمة إلى وقت رفع الدعوى ، ثم انقطعت قبـل النطـا بـالحكم ، وجـب الحكـم  ( 1) غير مقبولة

فقـد قـدمنا أنـه يجـب وإذا كان المسـتأجر قـد سـكت عـن الـرد علـى التنبيـه بـاإلخالء ،  1112$.  ( 1) برفض الدعوى 
                                                 

 (
2
وقد عيرض لهيا هيذا المرسيوم بقيانون ثيم  ، تعرض لهذه الصورة 2551لسنة  259ولم تكن األوامر العسكرية السابقة على المرسوم بقانون رقم   ( 

 ( . 919محمد كامل مرسي فقرة )  2551لسنة  212قانون إيجار األماكن رقم 

 (
1
 . 111انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
انقضياء ميدة طويلية عليى اليزواج وعليى تخيرج االبين )  2595سينة  5999دائرة أولى إيجارات قضية رقيم  2512مصر الكلية أول أبريل سنة   ( 

 ( . كل هذا ينفي قيام الضرورة وقت طلب اإلخالء ، صاحب الضرورة من كلية الطلب

 (
5
ثيم ذكيرت فيي  ، ذكيرت المدعيية فيي التنبييه حاجية ابنهيا لليزواج)  2599سنة  1199قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  21مصر الكلية   ( 

ثيم أسيس الطليب  ، وقد قضي بأنه إذا كيان التنبييه بياإلخالء أسيس عليى زواج الميدعي وحاجتيه إليى أن يشيغل الشيقة بزوجتيه .  ( طلب الدعوى حاجتها الشخصية

فدفع المدعي عليه الدعوى بعدم قبولهيا لعيدم  ، دعي ومرضه المزمن الذي يستلزم أال يصعد سلما عالياً والشقة المراد إخالؤها هي بالدور األولعلى كبر سن الم

باتيت اليدعوى الماثلية المبنيية عليى  ، وكيان كتياب التنبييه قاصيراً عليى طليب اإلخيالء بسيبب اليزواج ، فإن هذا الدفع له وجاهتيه ألنيه متيى كيان ذليك ، وجود تنبيه

 ( . 2591سنة 5229قضية رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  99مصر الكلية ) وتعين الحكم بعدم قبولها  ، اإلخالء لسبب المرض بغير تنبيه

 (
9
هيذه الشيقة يرفيع الضيرورة ويوجيب  فيإن خليو ، ووجدت بعد النقل شقة خالية بمنزل النيزاع ، وقد قضي بأنه إذا نشأت الضرورة من نقل المؤجر  ( 

وقضيي كيذلك بأنهيا إذا أسيس الميؤجر دعيوى اإلخيالء  - ( 2599سينة  9119قضيية رقيم  5دائيرة  2591مارس سينة  29مصر الكلية ) رفض دعوى اإلخالء 

إذ كيان  ، ة تكيون قيد زاليت بخليو الشيقةفإن الضيرور ، فخلت شقة بملك المؤجر بعد رفع الدعوى فأجرها إلى شخص آخر ، على خطبة ابنه وعزمه على الزواج

قضيية  21دائيرة  2599ديسمبر سينة  1مصر الكلية ) ومن ثم يتعين رض الدعوى  ، يجب على المؤجر أن يحتجز الشقة التي خلت البنه بدال من تأجيرها للغير

 ( . 2599سينة  999قضيية رقيم  5دائيرة  2591ميارس سينة  9 - 2599سينة  2227قضيية رقيم  5دائيرة  2599سيبتمبر سينة  19 - 2599سينة  9192رقم 

فيإن الضيرورة تكيون قيد زاليت  ، وفيي أثنياء نظير اليدعوى تيزوج االبين وأقيام فيي عيين أخيرى إقامية مسيتقرة ، وقضي بأنه إذا طلب المؤجر اإلخالء لزواج ابنيه

أميا إذا كيان مين قاميت بيه الضيرورة اتخيذ ليه مسيكناً  ( . 2599سينة  1917قضيية رقيم  21دائيرة  2599أكتوبر سنة  27مصر الكلية ) ويتعين رفض الدعوى 

سينة  9991قضيية رقيم  5دائيرة  2591ميارس سينة  9مصير الكليية ) فيإن هيذا السيكن الموقيت ال يعتبير زواال لحالية الضيرورة  ، موقتاً انتظاراً للحكم بياإلخالء

دائيرة  2599أكتوبر سينة  1 - 2991ص  915رقم  99المحاماة  2599مارس سنة  1 - ( 2591سنة  112قضية رقم  5دائر  2597مايو سنة  29 - 2599

 552رقيم  91المحامياة  2595أكتيوبر سينة  19 - ( خلو شقة بعد زواج ابنها وقد أجرتها وكانت تستطيع إسيكان ابنهيا فيهيا)  2599سنة  9915قضية رقم  29

 2595ديسيمبر سينة  5 -ل االبين بعروضيه فيي منيزل آخير يزييل الضيرورة دخيو)  2595سنة  1595قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  1 - 597ص 

وعلى المالك أن يكمل الشيبابيك واألبيواب ألن  . وجود شقة خالية ولو أنها خلو من الشبابيك واألبواب تزيل الضرورة)  2595سنة  5195قضية رقم  29دائرة 

وميع  ، خلو شقتين تصلح أيتهما لسكنى ابنها بعيد اليزواج)  2599سنة  1199قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  21 - ( المفروض أنه قد أعد نفسه لذلك

دائيرة  2599ميارس سينة  1 - ( زوال الضرورة قبل النطيق بيالحكم)  2595سنة  9595قضية رقم  21دائرة  2599يناير سنة  21 - ( ذلك فقد أجرت كليتهما

)  2599سينة  297رقيم  21دائيرة  2599مارس سنة  1 - ( إقامة صاحبة الضرورة وزوجها إقامة مستقرة في شقة يزيل الضرورة)  2595سنة  55رقم  21

خليت ثالثية مسياكن )  2595سينة  1255رقيم  21دائرة  2599مارس سنة  25 - 5وجود مندرة خالية يستطيع المدعي أن يوسع بها على عياله يزيل الضرورة

زوال الضيرورة بيدخول ابين المدعيية عليى )  2599سينة  5912رقيم  21دائيرة  2599أبرييل سينة  29 - ( وكيان يسيتطيع أن يأخيذ مسيكناً منهيا ، فأجرها كلهيا

 ً زوال الضيرورة بإقامية أوالد )  2599سينة  1997رقيم  5دائيرة  2599سيبتمبر سينة  29 - ( عروسه في غرفة عند المدعية قد اعتيادت أن تيؤجر سيكنها غرفيا

حاجة المدعي إلى سكن بالدور األرضيي إلصيابته بميرض )  2599سنة  9959قضية رقم  5دائرة  2591مارس سنة  29 - ( دعي إقامة مستقرة مع شقيقتهالم

 حاجيية المييدعي إلييى سييكن بالقيياهرة)  2599سيينة  9971قضييية رقييم  25دائييرة  2591مييايو سيينة  19 - ( ثييم مييات أثنيياء نظيير الييدعوى فزالييت الضييرورة ، قلبييي

وال عبيرة بالحاجية إليى السيكن فيي العيام التيالي ألنهيا  ، فزاليت الضيرورة بانتهياء السينة المدرسيية ، لاللتحاق بمدرسة بها وانقضت السنة قبل الفصل في اليدعوى
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. وفــي هــذه  ( 1) انقضــاء خمســة عشــر يومــًا مــن وقــت وصــول التنبيــه إليــه حتــى يعتبــر هــذا الســكوت رفضــًا ضــمنياً 
انقضاء هذه المدة حتى يمكن استخالص الرفض الضمني ، فإن  1119$الحالة ال يجوز رفع دعوى اإلخالء قبل 

. أمــا إذا  ( 2) بيــه إلــى المســتأجر كانــت غيــر مقبولــةرفعــت قبــل انقضــاء خمســة عشــر يومــًا مــن وقــت وصــول التن
عــارض المســتأجر فــي اإلخــالء قبــل انقضــاء خمســة عشــر يومــًا ، فــإن هــذه المعارضــة الصــر حة تجيــز للمــؤجر أن 

 .  ( 9) يرفع دعوى اإلخالء بمجرد صدورها دون حاجة النتظار مضي الخمسة العشر يوماً 

إلخـــالء قبـــل صـــدور معارضـــة صـــر حة مـــن المســـتأجر أو قبـــل وإذا كـــان المـــؤجر ال يســـتطيع رفـــع دعـــوى ا
انقضاء خمسة عشر يومًا إذا لم تصدر من المستأجر معارضة صر حة ، فإنه يسـتطيع رفـع الـدعوى بعـد ذلـك فـي 

. وقد جاء النص في هذا الصـدد علـى شـيء  ( 1) أي وقت شاء ، ولو بعد انقضاء الم لة القانونية المعينة لإلخالء
، كما رأينا ، على الوجـه اآلتـي "و عطـي المسـتأجر فـي  9فجرت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  من الغموض ،

هــذه الحالــة م لــة ســتة أشــ ر أو يم ــل المــدة الباقيــة مــن اإلجــارة الســار ة أو التــي صــار امتــدادها أي مــا أول . فــإذا 
دون رد ، جــاز للمــؤجر أن يرفــع اهنمــر  عــارض المســتأجر فــي اإلخــالء أو انقضــى علــى التنبيــه خمســة عشــر يومــاً 

إلى القضاء في خالل المدة المعينـة فـي الفقـرة السـابقة للحصـول علـى حكـم بـاإلخالء . ." . والمقصـود أن المـؤجر 
في خالل الم لة المعينة قانونًا لإلخـالء ، ال أنـه يجـب أن يرفع ـا حتمـا  1111$ ولويجوز له رفع دعوى اإلخالء 

. ذلك أن القانون أعطي للمستأجر م لة معينة إلخالء العين تسري من وقت التنبيـه بـاإلخالء  في خالل هذه المدة
، وكــان اهنصــل أن ينتظــر المــؤجر انقضــاء هــذه الم لــة ، فــإذا لــم يخــل المســتأجر فــي أثنائ ــا رفــع المــؤجر دعــوى 

لـى هـذا اهنصـل ، للمـؤجر أن يرفـع اإلخالء ، ولكنه ال يرفع ا إال بعـد انقضـاء الم لـة . فأجـاز القـانون ، خروجـًا ع

                                                                                                                                                                    
رفيع دعيوى اإلخيالء فيي  دخيول ابين الميؤجر بعروسيه بعيد)  2591سنة  979قضية رقم  2591ديسمبر سنة  19المنيا الكلية  ( . حاجة غير محققة وغير حالة

وفي أثنياء نظير اليدعوى أعلين فيي  ، رفع المدعي دعوى اإلخالء)  51ص  95م 2551ديسمبر سنة  21اإلسكندرية المختلطة  - ( سكن فسيح فزالت الضرورة

  ( . فاعتبر هذا اإلعالن دليال على زوال حالة الضرورة ، عن رغبته في بيع العين المؤجرة دالجرائ

قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتوبر سينة  25مصر الكلية ) جاز طلب اإلخالء  ، يقم دليل على خلو شقة كان يمكن أن تزول بها الضرورة ولكن إذا لم

أو  ( ، 2595سنة  9599قضية رقم  21دائرة  2595ديسمبر سنة  29 - 2599سنة  5915قضية رقم  21دائرة  2599ديسمبر سنة  17 - 2599سنة  725

أو خليت شيقة صيالحة بعيد الخطبية ولكين قبيل  ( ، 2599سينة 715قضيية رقيم  29دائيرة  2599أكتيوبر سينة  7مصير الكليية ) ن ولكنه ال يصيلح ثبت خلو مسك

 21دائيرة  22599مياس سينة  17 - 2599سينة  9995قضية رقيم  29دائرة  2599ديسمبر سنة  21مصر الكلية ) الزواج ألن الضرورة ال تقوم إال بالزواج 

 . 2595سنة  9172رقم قضية 

 (
2
وال يسيقط هيذا السيكوت حقيه فيي دفيع دعيوى اإلخيالء وفيي إثبيات عيدم  ، فال يعتبر السكوت إذن تسليما من المستأجر بحاجة المؤجر إلى اإلخالء  ( 

ها عين قييام الضيرورة المسيوغة ويجيب عليى المحكمية أن تبحيث مين تلقياء نفسي ( . 55ص  97م 2551يناير سينة  29مصر الكلية المختلطة ) توافر الضرورة 

 ( . 12ص  91م 2555ديسمبر سنة  12مصر الكلية المختلطة ) لإلخالء 

 (
1
سيينة  9929قضييية رقييم  21دائييرة  2599سييبتمبر سيينة  29 - 159ص  195رقييم  11المحاميياة  2559سييبتمبر سيينة  11مصيير الكلييية الوطنييية   ( 

 2599ميارس سينة  12 - 2595سينة  757قضيية رقيم  21دائرة  2595مايو سنة  1 - 2599 سنة 9129قضية رقم  5دارئة  2595مارس سنة  9 - 2591

وجيب علييه أن يرفيع دعيوى جدييدة بعييد  ، إذا شيطبت اليدعوى قبيل الحكيم بعيدم قبولهييا وأرسيل الميؤجر تنبيهيا جدييداً )  2595سينة  5197قضيية رقيم  21دائيرة 

 ( . ويتعين الحكم بعدم قبولها ، فإنه يعيدها إلى حالتها قبل الشطب ، جدد الدعوى المشطوبة أما إذا . يوماً من تاريخ التنبيه الجديد 29انقضاء 

 (
9
 . ويقع على المؤجر عبء إثباتها إذا أنكر المستأجر صدورها منه ، والمعارضة الصريحة ليس لها شكل خاص  ( 

 (
5
 277رقيم  17المحامياة  2557فبرايير سينة  17نيية مصير الكليية الوطنيية انظر عكس ذلك وأنه يجب رفع دعوى اإلخالء في خالل المهلة القانو  ( 

ويقول الحكم إن المحكمة في ذلك أن المشيرع رتيب عليى سيكوت الميؤجر عين المقاضياة )  2119ص  995رقم  92المحاماة  2592مارس سن  5 - 191ص 

وانظير أيضياً فيي هيذا المعنيى ( . وبيذلك أهيدر قيمية التنبييه واعتبيره كيأن ليم يكين ، طول هذه المدة أنيه ييؤثر العيدول عين رغبتيه فيي إخيالء مسيتأجره مين مسيكنه

 . 511ص  - 519م  - 255عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات فقرة  - 951ص  199منصور مصطفى منصور فقرة 
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، مـــا دامــت الم لــة ســتخلص كاملــة للمســتأجر فــال يضــار برفـــع  ( 1) الــدعوى ولــو فــي أثنــاء الم لــة ، كســبًا للوقــت
الدعوى قبل انقضائ ا . و تبين من ذلك أن للمؤجر أن يرفع الدعوى قبل انقضاء الم لة ، اسـتعماال للرخصـة التـي 

ينــزل عــن هــذه الرخصــة ، وأن يرفــع الــدعوى بعــد انقضــاء الم لــة ، فيرجــع بــذلك إلــى  أباح ــا لــه القــانون . ولــه أن
كثيرًا في رفع الدعوى ، حتى ال يتخـذ تـأخره  1111$. وكل ما ينبغي أن يتوقاه المؤجر هو أال يتأخر  ( 2) اهنصل

 حجة عليه بأن  الضرورة قد زالت أو بأن ا لم تكن قائمة .

محكمــة الكليــة المختصــة طبقــًا هنحكــام التشــر ع االســتئنافي ، ووفقــًا لإلجــراءات وترفــع دعــوى اإلخــالء أمــام ال
، و كون الحكم في ا ن ائيـا غيـر قابـل للطعـن بـأي وجـه . و تعـين للمحكمـة أن تقضـي  ( 9) التي رسم ا هذا التشر ع

 ما قدمنا .باإلخالء إذا قدرت أن هناك ضرورة ملجئة ، وأن ا ال تزال قائمة إلى وقت النطا بالحكم ك

، لــم يكــن للمحكمــة أن تنظــر المســتأجر إلــى أجــل لتنفيــذه . ذلــك أن القــانون  ( 1) فــإذا صــدر الحكــم بــاإلخالء
نفسه قد تكفل بإعطاء المسـتأجر هـذا اهنجـل كمـا رأينـا ، فـال ينفـذ الحكـم قبـل مضـي شـ ر ن علـى اهنقـل مـن تـار خ 

                                                 

 (
2
ثم يرفع دعوى اإلخالء بعد ذلك فان نظير هيذه اليدعوى  ، إذا لو وجب عليه أن ينظر انقضاء المهلة القانونية وهي ال تقل عن ستة أشهر كما رأينا  ( 

 ، واليى ميدة الشيهرين الواجيب نقضياؤهما منيذ صيدور الحكيم بياإلخالء لجيواز تنفييذ هيذا الحكيم ، إذا أضيف إلى المهلية القانونيية ، يستغرق عادة وقتاً غير قصير

 . صه للمؤجر في أن يرفع  دعوى اإلخالء خالل المهلة القانونيةالستنفد كل ذلك وقتاً طويال أراد المشرع أن يختصر شيئاً منه بترخي

 (
1
 - 225كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقيرة  995ص  - 991ص  295انظر في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

"إن المالك ليس ملزماً برفع الدعوى باإلخالء للضرورة القائمية  : فيه ما يأتيوقد جاء  ، 2555يناير سنة  29وانظر محكمة مصر الكلية في حكمها الصادر في 

ألن مفهوم نص المادة الثالثة التيي تجييز للماليك رفيع اليدعوى خيالل تليك المهلية أن القيانون أراد أن يوفيق بيين  ، لديه في خالل الستة أشهر التالية للتنبيه باإلخالء

ً وراعى  ، مصلحتي المستأجر والمالك وأال يجعيل حقيه فيي  ، أنه وقد منح المستأجر مهلة ستة أشهر من تاريخ التنبيه باإلخالء أال يفيوت األمير عليى الماليك أيضيا

وقيد  ، إذ قد تمتد مدة التقاضي وقد تطول وهو في حاجة ملجئية لشيغل مسيكن النيزاع ، التقاضي معلقاً إلى ما بعد انتهاء مدة المهلة كما تقضي بذلك القواعد العامة

ورأى أن المسيتأجر لين يضيار  . أن يرفيع دعيواه أثنياء المهلية المخولية للمسيتأجر ، على خالف القواعد العامة ، يضار نتيجة للتأخر أكثر من المهلة فأجاز للمالك

 الستة األشهر أو بقي منها ما يقل عن ذليكبل زاد عليها مدة شهرين من تاريخ صدور الحكم باإلخالء إذا انتهت مهلة  ، بذلك مادامت المهلة الممنوحة له لن تمس

 ، ألنيه ال تقاضيي حييث تكيون المهلية ، المتنيع علييه التقاضيي أثناءهيا وفيي إبانهيا ، ألن المشرع لو لم ينص على حق المالك في رفيع اليدعوى أثنياء تليك المهلية .

فيال يحيق للماليك طبقياً للقواعيد العامية أن يطالبيه بياإلخالء  ، ومادام القانون قد خول المستأجر البقاء في العين المؤجرة ستة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بياإلخالء

وال تثرييب  ، منحهيا القيانون للماليك إن شياء أتاهيافهذه اإلجازة التي نص عليها المشرع بالمخالفة للقواعد العامة ال تعدو أن تكيون رخصية قيد  . قبل انتهاء المهلة

ألن هيذا اليرأي يكيون مقبيوال ليو كيان المشيرع قيد حيدد حيق الماليك فيي رفيع  ، وال يمكن القول بأنيه إذا لميي يسيتعملها كانيت دعيواه غيير مقبولية ، عليه إن تركها

أميا وليم يفعيل المشيرع ذليك  . ة وحيدها ال تقبيل منيه اليدعوى إذا رفعهيا بعيد ذليكففيي هيذه الحالي ، الدعوى في خالل مهلة السيتة األشيهر وأوجيب علييه رفعيه فيهيا

فحقيه مطليق إن شياء رفيع  ، فأجاز له رفع الدعوى في خالل المهلة الممنوحة للمستأجر إلخالء العين المؤجرة ، ومنحها رخصة للمالك وبالمخالفة للقواعد العامة

بل إنه ال شك مستفيد مدة أطيول إذا رفعيت اليدعوى  ، ولن يضار المستأجر من ذلك التأخير . ذلك وفق القواعد العامةوإن أراد أقامها بعد  ، الدعوى خالل المهلة

 والقول بأن في ذلك تركاً للمستأجر الذي يهدف المشرع إلى حمايته تحت رحمة المالك بتركه مهدداً باإلخالء حتى تاريخ رفع اليدعوى ميردود . بعد انتهاء المهلة

يكيون قيد أنكير عليى  ، وقد رفض اإلخالء بعد إنذاره بذلك من الماليك أو ليم ييرد علييه بيالقبول فيي ميدى الخمسية عشير يومياً التيي حيددها القيانون ، لمستأجربأن ا

 . ن يؤخذ عليى غفلية منيهول، وجعل الفيصل في هذا الشأن للقضاء ليقول لكمته فيه ، ووطن نفسه على التقاضي ، المالك قيام حاجة أو ضرورة لديه لشغل مسكنه

فإذا ثبيت للقضياء حاجية الميال لشيغل مسيكن المسيتأجر  . وليدحض حاجة المالك التي ينكرها عليه ، فيعلن ويخطر بالدعوى ليبدي دفاعه ، فإذا رفع األمر للقضاء

ً فسيعطي المستأجر مهلة شهرين من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ إعال ، وقضى له باإلخالء وهي مهلة تسمح له بالبحث عن  ، نه به إذا كان غيابيا

 17وانظير أيضياً فيي هيذا المعنيى مصير الكليية الوطنيية  - ( 2975ص  599رقيم  17المحامياة  2555يناير سينة  29مصر الكلية الوطنية ) مسكن ينتقل إليه" 

 29دائيرة  2591فبرايير سينة  12 - 2591سينة  1119قضيية رقيم  21دائيرة  2599أكتيوبر سين  19 - 191ص  277رقم  17المحاماة  2557سبتمبر سنة 

ديسييمبر سيينة  9اإلسييكندرية المختلطيية  - 999ص  259رقييم  9التشييريع والقضيياء  2599اإلسييكندرية الكلييية أول أبريييل سيينة  - 2591سيينة  9195قضييية رقييم 

 ( . 51ص  95م 2551ديسمبر سنة  21 - 99ص  95م 2551

 (
9
ففي هذا اليوم يجيب أن يكيون قيد انقضيى خمسية عشير  ، مرفوعة من وقت تقديم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة وسداد الرسم عليهوتعتبر الدعوى   ( 

وقد قضي في هذا المعنى بأنه لما كان  المدعيان قد قررا في صحيفة طلبهما أنهميا بيالرغم مين إجرائهميا  . يوماً على األقل من وقت وصول التنبيه إلى المستأجر

ولميا كيان تقيديم  . 2595فبرايير سينة  5فقيدما الطليب اليذي تبيين أن الرسيم تيورد عييه بتياريخ  ، فيإن الميدعي علييه ليم ييذعن 2595يناير سنة  92لتنبيه بتاريخ ا

مصير ) الحكم بعدم قبول الدعوى  فإن الدفع يكون في محله ويتعين ، الطلب إلى المحكمة وسداد الرسم عليه قد تم قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يوماً على التنبيه

 ( . 2595سنة  757قضية رقم  21دارة  2595مايو سنة  1الكلية 

 (
5
 ( . 2599سنة  9257قضية رقم  5دائرة  2591أبريل سنة  12مصر الكلية ) وهو يتضمن رد العين إلى المؤجر كأثر حتمي لإلخالء   ( 
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، وبشـرط  ( 1 )النطا به إذا كن حضور ا أو من تار خ إعالنه إلى شخص المستأجر أو محل إقامته إذا كان غيابيـاً 
انقضاء الم لة التي عين ا القانون لإلخالء . فللمستأجر إذن أن يبقى في العين ش ين بعد الحكم بـاإلخالء ، حتـى 
يــدبر لنفســه مكانــا آخــر . بــل لــه أن يبقــى إلــى مــا بعــد الشــ ر ن المــدة الباقيــة مــن م لــة اإلخــالء ، فــإذا كانــت مــدة 

مـدة سـتة الشـ ور م وقـت التنبيـه بـاإلخالء ، بقـي فـي العـين إلـى مـا بعـد اإليجار اهنصلية لم تنقض ، أو لم تنقض 
 . ( 2) الش ر ن حتى تنقضي هذه المدة أو تلك ، على الوجه الذي بيناه فيما تقدم

 دعوى الطرد :  -683

قدمنا أن المسـتأجر إذا قبـل اإلخـالء قبـل انقضـاء خمسـة عشـر يومـًا مـن وصـول التنبيـه بـاإلخالء إليـه التـزم 
ذا القبـول ، ووجـب عليـه إخـالء العــين بمجـرد انقضـاء الم لـة القانونيـة ، وهـي فــي هـذه الحالـة مـدة سـتة أشــ ر م ب ـ

نوقت وصول التنبيه إليه أو المدة الباقية مـن اإليجـار أيت مـا أطـول كمـا سـبا القـول . فـإذا انقضـت هـذه المـدة ولـم 
رد ، باعتبـاره حــائزًا للعـين دون سـد وذلـك بعـد فســخ يخـل المسـتأجر العـين ، كـان للمـؤجر أن يرفــع عليـه دعـوى الطـ

اإليجار بالتراضي بقبول المستأجر لإلخالء . وال يجوز رفع دعوى الطرد قبل انقضاء الم لة القانونية ، وإال كانت 
ًا الدعوى غير مقبولة . وهذا بخالف دعوى اإلخالء ، فقد قدمنا أنه يجوز رفع ا قبل انقضاء الم لـة القانونيـة خالفـ

 للقواعد العامة لورود نص صر ح في هذا المعنى .

وال يحتــاج المــؤجر فــي دعــوى الطــرد إلــى تنبيــه آخــر غيــر التنبيــه بــاإلخالء الــذي ســبا أن وج ــه للمســتأجر 
وقبل هذا اإلخالء على أثره . فيسـتطيع المـؤجر أن يرفـع دعـوى الطـرد بمجـرد انقضـاء الم لـة القانونيـة إذا وجـد أن 

خل العين . و رفـع الـدعوى أمـام المحكمـة الكليـة المختصـة طبقـًا هنحكـام التشـر ع االسـتثنائي ال أمـام المستأجر لم ي
 1فقـرة  9قاضي اهنمور المستعجلة ، هنن هـذه الـدعوى ناشـئة عـن تطبيـا أحكـام قـانون إيجـار اهنمـاكن فـي المـادة 

 غير قابل للطعن بأي وجه . منه . وتتبع اإلجراءات التي رسم ا هذا القانون ، و كون الحكم ن ائياً 

( أن المستأجر قد قبـل اإلخـالء بعـد وصـول التنبيـه  1وفي دعوى الطرد هذه تتثبت المحكمة من أمر ن : ) 
إليه . وعبء اإلثبات هنـا يقـع علـى المجـر . ولمـا كـان قبـول المسـتأجر لإلخـالء تصـرفًا قانونيـًا ، فـإن إثباتـه طبقـًا 

( أن الضرورة الملجئة ال  2لكتابة أو ما يقوم مقام ا فيما زاد على عشرة جني ات . ) للقواعد العامة ال يكون إال با

                                                 

 (
2
 . 2595سنة  2917ة رقم قضي 91دائرة  2595ديسمبر سنة  5مصر الكلية   ( 

 (
1
ميارس  9مصير الكليية ) كميان للمسيتأجر أن يستشيكل فيي التنفييذ  ، فإذا أراد لمؤجر تنفيذ الحكم قبل انقضاء المدة القانونية - 179انظر آنفاً فقرة   ( 

أن يستشكل بحجة أن الضرورة قد زاليت بعيد صيدور  وال يستطيع المستأجر ، فإذا انقضت المهلة جاز التنفيذ ( . 2591سنة  19قضية رقم  5دائرة  2591سنة 

وليم يعيد  ، حياز قيوة الشييء المقضيي ، فيإذا صيدر الحكيم وهيو نهيائي ، أن تكون قائمة إلى وقيت النطيق بيالحكم ةفإن العبرة في قيام الضرور ، الحكم وقبل التنفيذ

 . 995ص  291سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) لزوال الضرورة من أثر 
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ـــالحكم ـــى وقـــت النطـــا ب ـــى أن يثبـــت المســـتأجر العكـــس ،  ( 1) تـــزال قائمـــة إل ـــام الضـــرورة مفـــروض إل . واســـتمر قي
 و ستطيع إثبات ذلك بجميع الطرق هننه يثبت واقعة مادية .

قـــد قبـــل اإلخـــالء وأن الضـــرورة الملجئـــة ال تـــزال قائمـــة ، تعـــين علي ـــا أن  فـــإذا ثبـــت للمحكمـــة أن المســـتأجر
تقضي بطرد المستأجر من العين . وال يحتم القانون هنا منح المستأجر أجال لتنفيذ الحكم ، كما منحه أجـل شـ ين 

نون م لـــة فـــي الحكـــم الصـــادر فـــي دعـــوى اإلخـــالء كمـــا قـــدمنا . فقـــد قبـــل المســـتأجر اإلخـــالء طوعـــًا ، وأعطـــاه القـــا
فاستنفدها ، واطمأن المؤجر إلى أن المستأجر سيقوم بتنفيذ التزاماه وسيخلى العـين فـور انقضـاء الم لـة القانونيـة . 
ولكن ذلك ال يمنع من تطبا القواعد العامة ، فيمنح القاضي للمسـتأجر أجـال معقـوال يخلـي فيـه العـين إذا اسـتدعت 

مــدني . وقــد جــاء ذلــك  916/2يــل ضــرر جســيم وذلــك تطبيقــًا للمــادة حالتــه ذلــك ولــم يلحــا المــؤجر مــن هــذا التأج
، إذ تقــول : "وقــد تعرضــت المــادة الثالثــة  1116لســنة  110صــراحة فــي المــذكر اإليضــاحية للمرســوم بقــانون رقــم 
بالنسبة إلى إحدى صورتيه . . ثم سكت عن الصـورة  1118$لموقف المستأجر الذي ينبه على المؤجر باإلخالء 

التـــي يقبـــل في ـــا المســـتأجر اإلخـــالء و متنـــع عـــن تنفيـــذه . وقـــد رؤى الـــنص علي ـــا ، فـــأجيز للمـــؤجر أن  اهنخـــرى 
يستصدر حكمـًا بـإخراج المسـتأجر ، ثـم يجـري تنفيـذه فـورًا دون منحـه م لـة كمـا فـي الصـورة اهنولـى . علـى أنـه إذا 

م يســلب القاضــي ســلطته فــي اإلم ــال كــان الــنص قــد  حــرم المســتأجر مــن االنتفــاع بالم لــة المشــار إلي ــا ، ف ــو لــ
 بمقتضى قواعد القانون العامة" .

 جـ . واجبات المؤجر بعد اإلخالء والجزاء عليها : -684

من قانون إيجار اهنماكن ، كما رأينا ، على مـا يـأتي : "وإذا كـان المـؤجر  9تنص الفقرة اهنخيرة من المادة  
مــن تــار خ اإلخــالء ، أو لــم يســتمر شــاغال لــه مــدة ســنة علــى  لغيــر عــذر مقبــول لــم يشــغل المكــان فــي ميعــاد شــ ر

 اهنقل ، جاز للمستأجر أن يطالب بجميع التعو ضات الناشئة اإلخالء ، كما يجوز له شغل المكان من جديد" .

ونرى من ذلك أن القانون فرض على المؤجر واجبات بعد إخالء العين للضـرورة الملجئـة ، كالواجبـات التـي 
. فأوجبـت علـى المـؤجر ، ضـمانًا لجديـة مـا  ( 2) بعد اإلخـالء العـين ل ـدم ا وإعـادة بنائ ـا فيمـا قـدمن افرض ا عليه 

تمسك به من الضرورة الملجئة ، أن يشغل العين ، هو أو ولـده ، فـي ميعـاد شـ ر مـن تـار خ اإلخـالء ، فـال يجـوز 
يبقى ، هو أو ولده ، في العين مدة سنة  أن يتأخر عن شغل العين أكثر من هذه المدة . وأوجب عليه بعد ذلك أن

. فـإذا شـغل العـين فـي ميعـاد شـ ر ، وبقـي في ـا  ( 9) على اهنقل ، فال يجوز أن يترك العين قبل انقضاء هذه السنة

                                                 

 (
2
وكل ما يسيتطيعه هيو أن يثبيت أن قبوليه ليم يكين  ، انظر عكس ذلك وأن المستأجر ال يستطيع إثبات أن الضرورة لم تعد قائمة بعد أن قبل اإلخالء  ( 

 . 525محمد لبيب شنب فقرة  : صحيحاً بل شابه إكراه أو غلط أو تدليس كأن أنهمه المؤجر بزواج ابنة وتبين أن هذا الزواج غير صحيح

 (
1
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
ضيمانات للمسيتأجر يتيوقى بهيا أن يكيون الميؤجر قيد قصيد مين اإلخيالء أن ييؤجر العيين  ، إلى جانب المسيئولية الجنائيية التيي سينراها ، وكل هذه  ( 

 - 2599سينة  9199قضيية رقيم  29دائيرة  2599بر سينةديسيم 5مصير الكليية ) أو الستغالل العين استغالال اكبر فائدة  ، كيداً للمستأجر األول ، لمستأجر آخر

 . 2595سنة  5959قضية رقم  2595ديسمبر سنة  11 - 2599سنة  9529قضية رقم  2599ديسمبر سنة  29
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مدة سنة ، فقد قام بواجباته ، وليس للمستأجر عليه بعد ذلـك مـن سـبيل . و سـتطيع المـؤجر ، بعـد قضـاء سـنة فـي 
ا لمن يشاء دون أن يتقيد بالمستأجر القديم . وإذا أراد هذا اهنخير أن يعود إلى العين ، فعليه أن العين ، أن يؤجره

 يتفا مع المؤجر على ذلك بموجب عقد إيجار جديد .

، فإنــه يجــوز  ( 2) لغيــر عــذر مقبــول ( 1) أمــا إذا لــم يشــغل المــؤجر العــين فــي ميعــاد شــ ر مــن تــار خ اإلخــالء
، فيبقـى في ـا بموجـب سـنده السـابا وهـو عقـد إيجـاره الـذي كـان قـد  ( 9) للمستأجر أن يطلب العودة إلى شـغل العـين

. وله فوق ذلك أن يطلب تعو ضا من المالك على أسـاس  ( 1) امتد بحكم القانون ، وبنفس اهنجرة والشروط السابقة
ار التي لحقته بسبب إخالئه العين وما تكبده مـن نفقـات فـي اإلخـالء ، ، وذلك عن اإلضر  ( 1) المسئولية التقصير ة

وفي شغل مكان آخر قد يكون بأجرة أعلى ، ثم في العودة إلى شغل المكان اهنول . وال يمنع المستأجر من العودة 
ري فـي حـا . يسـ ( 6) إلى شغل المكان أن يكون المؤجر قد باعه ، فعقـد إيجـار  المسـتأجر الـذي عـاد إلـى الظ ـور

المشــتري للعــين ولــو لــم يكــن لإليجــار تــار خ ثابــت ســابا علــى البيــع . ولكــن إذا أجــر المــؤجر العــين بعــد إخالئ ــا 
لمسـتأجر آخـر ، وسـبا هـذا إلـى وضــع يـده قبـل أن يعـود المسـتأجر اهنول إلــى شـغل ا ، فـإن المسـتأجر اآلخـر هــو 

                                                 

 (
2
وبعيد اإلخيالء شيغل الميؤجر دون عيذر مقبيول المكيان بنفسيه  ، وإذا كان المؤجر قد أسس دعيوى اإلخيالء عليى قييام الضيرورة بسيبب زواج ابنيه  ( 

ألن االبين ال  ، إذ الواجب في هذه الحالة أن يشيغل المكيان االبين وزوجتيه ، فإن هذا ال يكفي ، وبأوالده ومنهم االبن صاحب الضرورة الذي لم يزف إلى عروسه

 ، المدعي عليه قد شغل الشقة التي كيان يسيكنها الميدعي بمجيرد إخالئهيا بنفسيه وبيأوالدهوقد قضي في هذا المعنى بأن الثابت أن  . المؤجر هو صاحب الضرورة

لميا  ، وليو كانيت حالية الضيرورة التيي ادعاهيا البنيه جديية . مع أنه أسس دعوى اإلخالء المذكورة على حاجة ابنه إليها لييدخل بعروسيه ال ليقييم فيهيا هيو وأوالده

ومين ثيم يكيون  ، لم يتم إال بعد ثمانية شهور من تاريخ اإلخيالء ( طالق االبن لزوجته قبل أن تزف إليه) مع أن الطالق  ، رةانتقل هو وأوالده عقب اإلخالء مباش

جيب أن ألنه بربط هذه الفقرة بالفقرة األولى من نفس المادة يظهر بوضوح أنيه ي ، 2551لسنة  212مخالفاً لنص الفقرة األخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 

وجيب عليى هيذا االبين  ، فإذا ما كان االبين هيو صياحب الضيرورة . وهو إما المؤجر أو أحد أوالده ، يشغل المكان المحكوم بإخالئه للضرورة صاحب الضرورة

ييراً وزف إليهيا بالشيقة موضيوع وال تلتفت المحكمة إلى ما قرره المدعي عليه من أن ابنه عاد إلى زوجته أخ . أن يشغل المكان للسبب الذي أسست عليه الدعوى

 ( . 2599سنة 9291قضية رقم  29دائرة 2599ديسمبر سنة  21مصر الكلية ) ألن الزواج األخير تم بعد رفع هذه الدعوى بأكثر من ستة شهور  ، النزاع

ه وبيأوالده مميا أقنيع المحكمية بيأن التيذرع والظاهر في هذه القضية أن المؤجر بمجرد إخالء المكان وقبل أن يتبين مصير زواج ابنيه شيغل المكيان بنفسي

ثيم  . ولم يكن المؤجر يستطيع ذلك لو أسس دعوى اإلخالء عليى ضيرورة قائمية بيه هيو ألن هيذه الضيرورة ليسيت قائمية ، بزواج االبن لم يكن إال وسيلة لإلخالء

بعيد أن ثبيت لهيا أن الميؤجر قيد قصيد أن  ، لم تتأثر المحكمة بشيء مين ذليكو . ثم عاد إليها بزواج جديد ، حدث بعد ذلك أن الزفاف لم يتم وأن االبن طلق زوجته

ويبيدو لنيا أنيه ليو كيان زواج االبين هيو السيبب  . وقد اتخذ من زواج ابنه التكئة التي يستند إليها في طليب اإلخيالء ، يشغل المكان بنفسه في غير ضرورة قائمة به

ويكون شغل المؤجر المكيان بنفسيه  ، كان هذا عذراً مقبوال لعدم شغل االبن المكان مع زوجته ، ولكن الزفاف لم يتم وطلق االبن زوجته ، الحقيقي لطلب اإلخالء

 . بعد ذلك أمراً طبيعياً ال يالم عليه وال تجوز مساءلته عنه

 (
1
رة قد أصيب بمرض عقليي عقيب صيدور الحكيم ودخيل مين أجليه وقد قضي بأنه إذا ثبت من األوراق المقدمة من المدعي أن ابنه صاحب الضرو  ( 

ث تيزوج بيأخرى أقيام معهيا فيي الشيقة موضيوع  ، ثم حصل خلف بين صاحب الضرورة وخطيبته أدى إلى فصم الخطبية ، المستشفى ومكث به قرابة ستة أشهر

قضيية  21دائيرة  2599ينياير سينة  29مصير الكليية ) في المواعيد المحددة فإن هذا يعتبر عذراً مقبوال في عدم شغل ابن المدعي الشقة المذكورة  ، هذا التداعي

مين  9لم توقع عليه الجزاءات المبينية بالميادة  ، وقضي بأنه إذا كان تأخر المؤجر في شغل المكان خالل شهر راجعاً إلى عذر مقبول ( . 2599سنة  2717رقم 

ثيم تيزوج بيأخرى وأقيام معهيا فيي الشيقة موضيوع  ، ن صياحب الضيرورة وخطيبتيه أدى إليى فسيخ الخطبيةفإذا تبين أنه قد حدث خالف بيي . قانون إيجار األماكن

ولييس فسيخ الخطبية دلييال  ، والقول بأن الخطبة األولى كانت صورية بقصيد الحصيول عليى حكيم بياإلخالء لييس علييه دلييل . فإن في ذلك عذراً مقبوال ، الدعوى

 ( . 2597سنة  9929قضية رقم  29دائرة  2595سنة  مارس 11مصر الكلية ) على عدم ديتها 

 (
9
وهيو ال يطعين  ، ذلك أن موضوع الدعوى هنا غيير موضيوع دعيوى اإلخيالء ، وال يجوز أن تدفع دعواه بأن الحكم باإلخالء ال يجوز الطعن فيه  ( 

 2599ديسيمبر سينة  21مصر الكلية ) عاد القانوني لغير عذر مقبول وإنما يطلب عودته إلى العين لعدم شغل صاحب الضرورة لها في المي ، في الحكم باإلخالء

 ( . 2599سنة  9291قضية رقم  29دائرة

 (
5
 . وهذا ضرب من التعويض العيني  ( 

 (
9
 وقد بنيت المحكمية المسيئولية التقصييرية عليى التعسيف فيي اسيتعمال)  2599سنة  157/ 2111قضية رقم  2595أكتوبر سنة  25طنطا الكلية   ( 

 يكون قد ارتكب خطأ يسيتوجب مسيئوليته -بدليل عدم شغله العين دون عذر مقبول  -ويبدو أن األبسط القول بأن المؤجر الذي يتمسك بضرورة غير قائمة . الحق

. )  

 (
1
 . وذلك عن طريق التعويض العيني  ( 
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مــدني ، وال يبقـى أمـا المســتأجر  149حكـام المـادة الـذي يفضـل إذا كـان قــد سـبا إلـى وضــع يـده دون غـش وفقــًا هن
 . ( 1) اهنول إال الرجوع بالتعو ض على المؤجر

كـذلك ذا شـغل المـؤجر العـين فــي ميعـاد شـ ر ولكنـه لـم يبــا في ـا سـنة كاملـة بـل ترك ــا قبـل ذلـك لغيـر عــذر 
ليـه ، وأن يطلـب تعو ضـًا مقبول ، فإنه يجـوز للمسـتأجر أن يعـود إلـى العـين مـا لـم يوجـد مسـتأجر مـزاحم يفضـل ع

 من المؤجر ، وكل ذلك على التفصيل الذي قدمناه .

وتكون المنازعات التي تقوم بين المؤجر والمسـتأجر فـي شـأن واجبـات المـؤجر وقيامـه ب ـا أو عـدم  $1201
قيامــه ، ومــا يترتــب علــى عــدم قيامــه ب ــا مــن طلــب المســتأجر العــودة إلــى المكــان ، ومــا يطلبــه مــن تعــو ض علــى 
النحــو الــذي بينــاه فيمــا تقــدم ، مــن اختصــاص المحكمــة الكليــة التــي عين ــا التشــر ع االســتثنائي ، و نظــر في ــا طبقــًا 
لإلجراءات التي رسم ا هذا التشر ع ، و كون الحكم الصادر في شأنه حكمًا ن ائيًا ال يقبل الطعـن بـأي وجـه ، هنن 

 االستثنائي .هذه المنازعات تعتبر ناشئة من تطبيا أحكام التشر ع 

وكل مـا تقـدم هـو الجـزاء المـدني لعـدم قيـام المـؤجر بواجباتـه وفقـًا للفقـرة اهنخيـرة مـن المـادة الثالثـة مـن قـانون 
مـن هـذا القـانون علـى  16إيجار اهنماكن . و وجد ، إلـى جانـب الجـزاء المـدني ، جـزاء جنـائي . فقـد نصـت المـادة 

 ر وبغرامـة ال تتجـاوز مـائتي جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل أن "يعاقب بالحبس مـدة ال تز ـد علـى ثالثـة أشـ
فقرة أخيرة . . من هذا القانون" . فإذا لم يشغل المؤجر لغيـر عـذر مقبـول المكـان فـي  9مؤجر خالف أحكام المواد 

ات ميعــاد شــ ر ، أو شــغله ولكــن لــم يبــا فيــه ســنة كاملــة لغيــر عــذر مقبــول ، ارتكــب جنحــة يعاقــب علي ــا بالعقوبــ
المتقدم ذكرها . و جوز للمستأجر أن يدخل مدعيًا مدنيًا في الجنحة المرفوعة على المؤجر يطالب بالتعو ض ، بل 
يجـــوز لـــه أن يتـــولى بنفســـه رفـــع الجنحـــة المباشـــرة علـــى المـــؤجر مـــدعيًا مـــدنيًا في ـــا . وإذا رفعـــت الـــدعوى الجنائيـــة 

ذا أدانت المـؤجر دون انتظـار الفصـل فـي الـدعوى المدنيـة ، منفصلة عن الدعوى المدنية ، فإن المحكمة الجنائية إ
 . ( 2) ال تكون قد خالفت القانون 

 قيود مفروضة على المؤجر وأخرى مفروضة على المستأجر -المبحث الثالث

 الهدف من هذه القيود  -685

: بعــد أن بحثنــا اهنحكــام االســتثنائية التــي وردت فــي قــانون إيجــار اهنمــاكن متعلقــة بتحديــد اهنجــرة وبانت ــاء 
القانون  1202$اإليجار ، وهذه هي أهم اهنحكام االستثنائية ، لم يبا في اهنحكام الموضوعية التي خرج في ا هذا 

المـؤجر وبعـض آخـر فـرض علـى المسـتأجر . وقـد  على القواعد العامة إال طائفـة مـن القيـود ، بعضـ ا فـرض علـى

                                                 

 (
2
ً فإن حق المستأجر ا ، أما إذا كان المستأجر اآلخر لم يسبق إلى وضع يده  (  ويجوز له أن يطاليب بيه  ، ألول في العودة إلى شغل المكان يصبح ممكنا

 ( . 2979ص  511رقم  91المحاماة  2595ديسمبر سنة  27مصر الكلية ) 

 (
1
 . في الهامش 119وانظر آنفاً فقرة  - 912ص  255رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  5نقض جنائي   ( 
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، ومنه انتقلت إلـى قـانون إيجـار اهنمـاكن  1116لسنة  110استحدثت هذه القيود جميع ا في المرسوم بقانون رقم 
 من هذا القانون . 11و  10و  1ووردت في المواد  1114لسنة  121رقم 

آخـر غيـر طر ـا نظـام أوامـر اإليجـار بواسـطة وت دف هذه القيود إلى التفر ج من أزمة المساكن عن طر ـا 
 1116لسنة  110السلطة اإلدار ة الذي كان معموال به في التشر عات االستثنائية التي سبقت المرسوم بقانون رقم 

. وقد كـان هـذا النظـام يقضـي بوجـوب إبـالأ المـالك السـلطة اإلدار ـة عـن المسـاكن الخاليـة ، فتتـولى هـذه السـلطة 
هـذا  1116لسـنة  110لمسكن الخـالي هنول شـخص يتقـدم السـتئجاره . فـألغي المرسـوم بقـانون رقـم بنفس ا إيجار ا

النظام لما تبين نم إرهاق إجراءاته لرجال اإلدارة ، ورغبته فـي العـودة إلـى النظـام الطبيعـي بـأن تصـبح العالقـة بـين 
دًا علـى حر ـة المـؤجر فـي عـدم تـأجير المؤجر والمستأجر عالقة مباشرة .ولكن المشرع وضع مكان هـذا النظـام قيـو 

المسكن الخالي ، بل أوجب في بعض اهنحوال إيجاره لشخص معين هو الموظف الذي ينقـل إلـى البلـد الـذي يوجـد 
فيه المسكن . ووضع كـذلك قيـودا علـى حر ـة المسـتأجر ، بـأن أوجـب عليـه إذا كـان موظفـًا ونقـل إلـى بلـد آخـر أن 

لــى هــذا البلــد . وفــرض علــى كــل مــن المــؤجر والمســتأجر أال يحتجــز فــي البلــد يخلــي مســكنه للموظــف الــذي ينقــل إ
الواحد أكثر من مسكن واحد . وفرض عقوبة جنائية على كل من يخالف هذه اهنحكام . وقد هدف ب ذه القيود إلى 

ســبا االســتكثار مــن عــرض المســاكن الخاليــة علــى راغبــي الســكنى ، فيســاعد بــذلك علــى تفــر ج أزمــة المســاكن كمــا 
 القول .

فـي هـذا الصـدد : "رؤى إلغـاء نظـام  1116لسـنة  110وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمرسوم بقانون رقـم 
أوامر اإليجار بواسطة السلطة اإلدار ة وإيجاب اإلبالأ عن المساكن الخالية ، لما تبين من إرهاق هـذه اإلجـراءات 

لطبيعي بأن تصبح العالقة بين المؤجر والمسـتأجر مباشـرة . . ) و لرجال اإلدارة ، وللرغبة في العودة إلى النظام ا
أحكامًا جديدة . فنصت اهنولـى من ـا علـى أن الموظـف الـذي ينقـل إلـى بلـد يكـون لـه  11و  10و  1( قرر المواد 

لى حا اهنولو ة على غيره في استئجار المسكن الذي كان يشغله موظف آخر . . أما المادتان اهنخر ان فت دفان إ
واحــد هــو ت يئـــة الســبيل أمــام طــالب الســـكنى ليصــلوا إلــى بغيــت م ، فحـــرم علــى كــل شـــخص أن  1209$غــرض 

يحتجــز فــي البلــد الواحــد أكثــر مــن مســكن واحــد لســكناه أو إليجــاره مــن البــاطن ، كمــا حــرم إبقــاء المســاكن المعــدة 
 باهنجرة القانونية" .لالستغالل خالية مدة تز د على ثالثة أش ر إذا تقدم الستئجارها مستأجر 

 قيود مفروضة على المؤجر -المطلب األول

 قيود ثالثة :  -686

 1116لســنة  110نقــل عــن المرســوم بقــانون رقــم  1114لســنة  121قــدمنا أن قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم 
 ( فأوجــب علـــى صــاحب المســـكن 1قيــودًا ثالثــة فرضـــ ا علــى حر ـــة المالــك فـــي تــأجير ملكـــه أو عــدم تـــأجيره : ) 

( وأوجــب عليــه أن  2الخــالي أن يــؤجره لمــن يتقــدم الســتئجاره بــاهنجرة القانونيــة إذا بقــي خاليــًا مــدة ثالثــة أشــ ر . ) 
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(  9يجعل اهنولو ة في استئجار المسكن الذي أخاله موظف لموظف آخر منقول إلـى البلـد الـذي فيـه المسـكن . ) 
 . فسنعرض هذه القيود الثالثة . ( 1) دوحرم عليه أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن واح

 . عدم ترك المسكن خاليا مدة تزيد على ثالثة أشهر :  1 -687

على أنه "ال يجوز إبقـاء المسـاكن المعـدة  1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  11تنص المادة 
هنجرة القانونيـة" . و فـرض القـانون هنـا لالستغالل خالية مدة تز د على ثالثة أش ر إذا تقدم السـتئجارها مسـتأجر بـا

( أن يكـون هنـاك مسـكن ، فـال ينطبـا الـنص علـى مكـان لـيس  1وضعا يشترط في قيامـه تـوافر شـروط أربعـة : ) 
بمسـكن كالـدكان والجــراج ومـا إلــى ذلـك . ف ـذه ال يجبــر صـاحب ا علــى إيجارهـا ، ولـو بقيــت خاليـة أكثــر مـن ثالثــة 

ن معــدًا لالســتغالل ، فلـو كــان صــاحبه قـد أعــده لحاجتــه الشخصـية ، كــأن احتجــزه ( وأن يكــون المسـك 2أشـ ر . ) 
، أو أعد لسكني ولده الذي ير د أن يستقل بمسكن أو البنتـه بعـد زواج ـا  ( 2) مسكنا للتصييف أو للمشتى $1201

ه  ال يطلــب أن أو نحـو ذلــك ، لــم يجبــر علــى إيجــاره ولــو بقــي خاليــًا مــدة تز ــد علــى ثــالث أشــ ر . و الحــظ هنــا أنــ
تقوم بصاحب المسكن ضرورة ملجئة لشغل المكـان بنفسـه أو بأحـد أوالده حتـى يصـح لـه احتجـازه دون أن يـؤجره ، 

( وأن يبقــى  9. )  ( 9) فالضــرورة الملجئــة إنمــا هــي شــرط فــي إخــالء العــين مــن شــاغل ا ال فــي شــغل العــين الخاليــة
( وأن يكــون قــد تقــدم لصــاحب  1شــغله صــاحبه أو يــؤجره . ) المســكن خاليــًا مــدة تز ــد علــى ثــالث أشــ ر دون أن ي

المسكن ، خالل مدة الثالث اهنش ر أو بعـدها ، مسـتأجر يرغـب فـي اسـتئجار المسـكن بـاهنجرة القانونيـة فلـم يـرض 
 صاحب المسكن بإيجاره .

وجــزاء  فــإذا تــوافرت هــذه الشــروط اهنربعــة ، جــاز توقيــع جــزائين علــى صــاحب المســكن الخــالي ، جــزاء مــدني
 جنائي .

أمـا الجــزاء المــدني ف ــو أن يجبــر صــاحب المســكن علـى إيجــاره لمــن يعــرض اهنجــرة القانونيــة . والســبيل إلــى 
ذلـك هــو أن الشـخص الــذي ير ـد اســتئجار هـذا المســكن ، سـواء تقــدم السـتئجاره خــالل الثالثـة اهنشــ ر أو تقـدم بعــد 

ــم يقبــل ، رفــع عليــه دعــوى ، أمــام ذلــك ، يطالــب صــحاب المســكن بإيجــاره لــه بــاهنجرة القانو   1201$نيــة . فــإن ل
                                                 

 (
2
بالنسيبة إليى  2559لسينة  252منهيا األمير العسيكري رقيم  ، العسكري قيوداً أخرى على حيق الميؤجر أثنياء حيرب فلسيطينوقد فرضت األوامر   ( 

 . 2555لسينة  71و  72ومنها األمران العسكريان رقم  . األماكن الواقعة في دائرة معينة من قصر عابدين وقصر المنتزه وقصر رأس التين ووزارة الدفاع الخ

 . الذي ألغي األحكام العرفية 2599لسنة  1األوامر بالقانون رقم  وقد ألغيت هذه

 (
1
وفي أثنياء المناقشيات التيي دارت فيي  . "ال يجوز إبقاء األماكن المعدة للسكن" : 2551لسنة  259وقد كان أصل النص في المرسوم بقانون رقم   ( 

 "ال يجيوز إبقياء المسياكن المعيدة لالسيتغالل" : أحد المستشارين تعديل النص على الوجه اآلتيالجمعية العامة لمجلس الدولة في شأن هذا المرسوم بقانون اقترح 

،  ً  ، فال يتناوله النص ألنه غيير معيد لالسيتغالل وإن كيان معيداً للسيكن ، حتى يسمح النص بأن يكون للشخص مسكن للمصيف يكون فيما عدا فصل الصيف خاليا

 . عديلفوافقت الجمعية العامة على هذا الت

بحكم التشيريع وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن حجز صاحب الفندق لشقة يلحقها بالفندق للنازلين فيه ال يعتبر إبقاء لمكان معد للسكن ممنوعاً 

 ( . 11ص  97م 2551مارس سنة  11استئناف مختلط ) االستثنائي 

 (
9
بأنه يحق للمالك شغل المكان الذي خال بنفسيه إذا كيان فيي حاجية إلييه  ، العسكرية السابقة وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في عهد األوامر  ( 

(  11ص  97م 2551ينياير سين  9اسيتئناف مخيتلط ) إال إلخالء العين من شاغلها ال لشغل العين الخالية  ، دون أن تصل هذه الحاجة إلى حد الضرورة الملجئة

 . 229كن فقرة وانظر سليمان مرقس في إيجار األما .

 . ويالحظ أن احتجاز المسكن خالياً لحاجة صاحبه إليه مقيد بأال يحتجز صاحب المسكن في البلد الواحد أكثر من مسكن واحد لسكناه
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المحكمة الكلية المختصة طبقًا هنحكام التشر ع االستثنائي ووفقـا لإلجـراءات التـي رسـم ا هـذا التشـر ع ، يثبـت في ـا 
أن المسكن بقي خاليًا مدة تز ـد علـى ثالثـة أشـ ر وأنـه يعـرض السـتئجاره اهنجـرة القانونيـة . ولصـاحب المسـكن أن 

فع هـذه الـدعوى بـأن المسـكن غيـر معـد لالسـتغالل وأنـه احتجـزه لنفسـه أو هنحـد مـن أقاربـه .ولـه كـذلك أن يتعاقـد يد
أثنــاء الــدعوى مــع شــخص آخــر يــؤجر لــه المســكن و قــدم عقــد اإليجــار للمحكمــة ، فــإن القــانون لــم يلزمــه أن يــؤجر 

أجره لمستأجر آخر غير المدعي فقد اسـتعمل المسكن الخالي لمستأجر معين إال في حالة الموظف المنقول ، فإذا 
حقه . ولكن يحكم عليه بمصروفات الدعوى ، هننه تأخر في إيجار المسكن مدة تز د على ثالثة أش ر ، وقد تقـدم 
إليه المدعي قبل رفع الدعوى فلم يقبل أن يؤجره إياه . كذلك يجوز للمدعي أن يطعن في عقد اإليجار بالصور ة ، 

بجميع الطرق . فإذا لم يدفع صاحب المسكن الخالي الدعوى بطر ا أو بآخر ، حكم بإلزامـه بإيجـار وله أن يثبت ا 
المسكن للمدعي ، و كون الحكم ن ائيًا غير قابل هني طعن . ذلك أن صاحب المسكن ملتزم بحكم القانون بإيجار 

نيـة ، وهـذا التـزام بعمـل . وفـي االلتـزام المسكن إذا بقـي خاليـًا مـدة تز ـد علـى ثالثـة أشـ ر لمـن يعـرض اهنجـرة القانو 
 . ( 1) مدني ، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ إذا سمحت ب ذا طبيعة االلتزام 210بعمل ، كما تقضي المادة 

من قانون إيجار اهنمـاكن وهـي الحـبس مـدة ال تز ـد علـى  16أما الجزاء الجنائي فعقوبة نصت علي ا المادة 
ال تجاوز مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . و سـتطيع طالـب االسـتئجار أن يـدخل  ثالثة أش ر والغرامة التي

 مدعيا مدنيا في الدعوى الجنائية ، كما يستطيع أن يرفع دعوى الجنحة المباشرة .

 . األولوية للموظف المنقول : 2 -688

على أن "الموظف المنقـول إلـى بلـد يكـون  1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  1تنص المادة  
له حا اهنولو ة علـى غيـره فـي اسـتئجار المسـكن الـذي كـان يشـغله موظـف آخـر إذا قـام بـإعالن المـؤجر فـي مـدى 

وصول . وعلى كل حال يجب أسبوع على اهنكثر من تار خ اإلخالء برغبته في ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم 
علــى الموظـــف المنقــول إلـــى بلــد آخـــر أن يخلــي المســـكن الــذي كـــان يشــغله بمجـــرد حصــوله علـــى ســكن فـــي البلـــد 
المنقول إليه ، إال إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من إخالء سكنه" . و فرض القانون هنـا وضـعا يشـترط فـي قيامـه 

ذي يــراد اســتئجاره ســكنا ، فلــو كــان الموظــف المنقــول مــن البــدل ( أن يكــون المكــان الــ 1تــوافر شــروط أربعــة : ) 
( وأن  2يستأجر مسكنا وجراجا فإن اهنولو ة للموظف المنقول إلى البلد إنمـا تكـون فـي المسـكن ال فـي الجـراج . ) 

،  يكون هذا المسكن شغله موظف ثم أخاله بسبب نقله من البلد . والمقصود بـالموظف هنـا أن يكـون موظفـًا عامـاً 
حتــى تتحقــا الحكمــة مــن الــنص مــن أنــه "مــرتبط بالصــالح العــام" كمــا ســيجيء . وســنرى أن الموظــف الــذي شــغل 

                                                 

 (
2
 التيأجير إلييهويذهب األستاذ سليمان مرقس إلى أن طالب االستئجار يطالب "بتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر بسبب تعسف المالك في عيدم   ( 

سيليمان ميرقس فيي إيجيار األمياكن فقيرة ) وتستعمل في ذلك طريقة التهدييدات الماليية"  ، وقد ترى المحكمة أن يكون تعويضه عينا فتأمر المالك بأن يؤجر إليه ،

فينحن إذن فيي  ، كم القاضيي مقيام التنفييذ العينييوقد قام ح ، ويظهر لنا أن هناك التزاماً قانونياً مفروضاً على صاحب المسكن الخالي بتأجيره ( . 929ص  229

 . وفي غنى عن التهديدات المالية ألن حكم القاضي يقوم مقام اإليجار ، نطاق التنفيذ العيني ال التعويض العيني

البياقي فييحكم لهيم ضيد صياحب  أميا ، فأيهم حكم له أوال كان هو المستأجر على التفصيل اليذي بينياه ، وإذا رفع الدعوى أكثر من طالب واحد لالستئجار

 . المسكن بمصروفات الدعوى



 

209 

 

 الفهرس

المسكن ، ونقل من البلد ، يجب عليه أن يخلي المسكن بمجرد حصوله على سكن في البلد ، ليتلقى موظفًا جديدًا 
لـد . فـال تعطـي اهنولو ـة إذن لموظـف قـديم فـي ( أن يكـون هنـاك موظـف منقـول إلـى الب 9. )  ( 1) منقوال إلى البلـد

البلــد ســاكن فيــه قبــل إخــالء الموظــف المنقــول لمســكنه ، إذا أراد هــذا الموظــف القــديم تغييــر ســكنه . وإنمــا تعطــي 
اهنولو ة لموظـف جديـد ينقـل إلـى البلـد ولـم يكـن سـاكنًا فيـه مـن قبـل . و بـدو أنـه مـن الضـروري أن يكـون الموظـف 

حل محل الموظف القديم في نفس الوظيفة ، وإذا كان النص مطلقًا قد خال من هذا القيد ، إال أن الجديد قد جاء لي
 2) حكمة التشر ع واهنعمال التحضير ة تملي جميع ا أن يكون الموظف الجديد قد جاء ليحـل محـل الموظـف القـديم

المدرسة المنقول إلى البلد  1204$ . فناظر المدرسة المنقول من البلد يحل محله في السكن وفي العمل ناظر . (
(  1، وكذلك القاضي ووكيل النيابة وم ندس الـري والمـدرس وضـابط البـوليس والكاتـب وغيـرهم مـن المـوظفين . ) 

أن يعلــن الموظــف الجديــد صــاحب الســمك ، فــي مــدى أســبوع علــى اهنكثــر مــن تــار خ اإلخــالء ، برغبتــه فــي شــغل 
،  ( 9) . و جــوز أن يكــون إعــالن هــذه الرغبــة قبــل إخــالء المســكن المســكن بكتــاب مســجل مصــحوب بعلــم وصــول

والم م أال يتأخر وصول اإلعالن عن أسبوع من تار خ اإلخالء . كما يصح أن يكون اإلعالن على يـد محضـر ، 
وال يكتفي الموظف الجديد بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول . فـإذا تـأخر وصـول إعـالن الغربـة فـي االسـتئجار 

من تار خ اإلخالء ، كان صاحب المسكن في حل من تـأجيره لمـن يشـاء ، سـواء كـان المسـتأجر أجنبيـًا  عن أسبوع
 .  ( 1) أو الموظف الجديد نفسه

. فـإذا  ( 1) ومتى توافرت هذه الشروط ، التزم صاحب المسكن بإيجاره للموظف الجديد في اسـتئجار المسـكن
للموظــف الجديــد أن يرفــع دعــوى ، أمــام المحكمــة  1208$از امتنــع صــاحب المســكن مــن إبــرام عقــد اإليجــار ، جــ

الكليــة المختصــة طبقــًا هنحكــام التشــر ع االســتثنائي ووفقــًا لإلجــراءات التــي رســم ا هــذا التشــر ع ، يطلــب في ــا إلــزام 
مقـام التنفيـذ علـى  -وهـو حكـم ن ـائي غيـر قابـل هني طعـن  -صاحب المسكن بتأجيره إيـاه . و قـوم حكـم القاضـي 

                                                 

 (
2
فالمسيكن الخيالي  ال أولويية فييه لموظيف منقيول إليى  ، وإنما أخلى المسكن إلى مسكن آخر في نفس البليد ، لذلك إذا كان الموظف لم ينقل من البلد  ( 

 ( . 2591ص  127كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة ) البلد 

( 
1
"وضيع نيص فيي  : ميا ييأتي 2551لسينة  259لوضيع المرسيوم بقيانون رقيم  2551فقد جاء في تقرير اللجنة المشكلة في وزارة العيدل فيي سينة   ( 

ب عنيد نظير وجاء في التقرير األول للجنة التشريعية بمجلس النيوا . القانون الجديد يعطي األولوية في المسكن الذي يخلو بنقل موظف للموظف الذي يحل محله"

"منحت المادة التاسعة الموظف المنقول حق األولوية في استئجار المسكن الذي كان يشيغله الموظيف المنقيول بدليه  : 2551لسنة  212قانون إيجار األماكن رقم 

فيألي  . . وانظر في هذا المعنى األستاذ كامل محمد بدوي وهو يشترط "أن يكيون طاليب السيكن موظفياً نقيل بيدل الموظيف اليذي أخليى المسيكن . بشروط معينة"

ميا إن ، وألي ضابط بوليس هذا الحيق فيي اسيتئجار المكيان اليذي خيال بنقيل ضيابط بيوليس آخير ، قاضي األولوية على غيره في المكان الذي خال بنقل قاضي آخر

كاميل محميد بيدوي ) وهكيذا"  ، ويحل الكاتب في الداخلية محيل  كاتيب آخير فيي الداخليية ، ليس له األولوية في استئجار المكان الذي يخلو بنقل ضابط جيش مثال

 . 929ص  222وانظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة  ( . 127في قانون إيجار األماكن فقرة 

 (
9
 ( . 259ص  127كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة ) بعد ظهور حركة التنقالت مثال   ( 

 (
5
 )   ً ميدة أسيبوع ينتظير فييه وصيول إعيالن برغبية الموظيف  ، بعيد إخالئيه ، ويترتب على ذلك أن صاحب المسكن يجب علييه أن يتيرك المنيزل خالييا

وتضييع علييه األجيرة فيي الميدة التيي يظيل فيهيا  ، ميعاد ما يشعر بأن المشرع أراد أال يطول انتظيار صياحب المسيكنوفي تقصير ال . الجديد في استئجار المسكن

 ً  ( . 125كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة )  ، المسكن خاليا

 (
9
 2551لسينة  259لكيل مين المرسيوم بقيانون رقيم وتقول الميذكرة اإليضياحية  - 259ص  119كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

 . "وليس في هذا النص جنيوح إليى تميييز طائفية الميوظفين عليى غييرهم : ما يأتي ، تبريراً لهذا الحكم االستثنائي ، 2551لسنة  212وقانون إيجار األماكن رقم 

فإنه يكيون  ، مما يرتبط بالصالح العام بل بمصلحة األهلين أنفسهم ، ويقوم بالعمل الذي عهد به إليه ، ولكن لما كان نقل الموظف إلى بلد ما ليباشر شؤون وظيفته

 . من المتعين أن تيسر له طريقة السكن كي يتوافر له االطمئنان واالستقرار"
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و الــذي بينــاه فــي الحالــة اهنولــى . و كــون صــاحب المســكن فــي الوقــت ذاتــه ، بامتناعــه عــن اإليجــار للموظــف النحــ
مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ، بــالحبس مــدة ال تز ــد علــى  16الجديــد قــد ارتكــب جر مــة معاقبــًا علي ــا ، طبقــًا للمــادة 

العقوبتين . و ستطيع الموظف الجديـد أن يـدخل ثالثة أش ر والغرامة التي ال تجاوز مائيتي جنيه أو بإحدى هاتين 
 مدعيًا مدنيًا في الدعوى الجنائية ، كما يستطيع رفع دعوى الجنحة المباشرة .

علــى أنــه مــن الجــائز أن يكــون صــاحب المســكن قــد قامــت بــه ضــرورة ملجئــة لشــغل المكــان بنفســه أو بأحــد 
ه بعـد بشـغل المسـكن أمكـن لصـاحب المسـكن أن يـدفع أوالده ، ففي هذه الحالة إذا كان الموظف الجديد لم يقـض لـ

. أمـا إذا كـان قـد قضـي للموظـف الجديـد بشـغل المسـكن وشـغله  ( 1) الدعوى بقيـام ضـرورة ملجئـة فيقضـي لصـالحه
فعال ، لم يبـا أمـام صـاحب المسـكن إال أن يرفـع عليـه دعـوى بـاإلخالء للضـرورة الملجئـة ، كمـا كـان يرفع ـا علـى 

 . ( 2) أنه ال يزال باقيًا في المسكنالموظف القديم لو 

 . تحريم احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد : 3 -689

علـى أنـه "ال يجـوز للشـخص الواحـد أن  1114لسـنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقـم  10تنص المادة  
لمف ــوم مــن الــنص أن احتجــاز يحتجــز فــي البلــد الواحــد أكثــر مــن مســكن واحــد لســكناه أو لتــأجيره مــن البــاطن" . وا

طر ا الملك أو عـن طر ـا االسـتئجار . فالمالـك ، إذا احتجـز لنفسـه مسـكنًا يملكـه  1201$المسكن قد يكون عن 
و كون له في الوقت ذاته مسكن آخر يملكه في نفس البلد ، يعتبر أنـه قـد احتجـز لنفسـه فـي البلـد الواحـد أكثـر مـن 

استأجر لنفسه مسكنين في بلد واحد ، يكون هو أيضًا قد احتجز في البلـد الواحـد مسكن واحد . وغير المالك ، إذا 
أكثر من مسـكن واحـد . وكـال منـا اآلن فـي الحالـة اهنولـى ، حيـث يحتجـز الشـخص المسـكنين عـن طر ـا الملـك . 

ه فـي القيـود أما إذا احتجزهما عن طر ا االستئجار ، فمنعه من ذلك إنما هو قيد علـى حر ـة االسـتئجار ، وسـنبحث
 المفروضة على المستأجر .

ونفرض اآلن أن المالك يسكن في ملكه ، ثم خال مسكن آخـر هـو أيضـًا ملـك لـه ولكنـه فـي بلـد آخـر . ففـي 
هذه الحالة إذا كان المستأجر السابا ل ذا المسكن اآلخر موظفًا نقل من البلـد ، فقـد قـدمنا أن المالـك يكـون ملتزمـًا 

الجديــد الــذي حــل محــل الموظــف المنقــول . وهــو علــى كــل حــال ال يصــح لــه أن يتــرك بإيجــار المســكن للموظــف 
المسكن اآلخر خاليًا مدة تز د على ثالثة أش ر إذا عرض عليه شـخص اسـتئجاره بـاهنجرة القانونيـة ، إال إذا كانـت 

اآلخــر فــي نفــس  لــه حاجــة حقيقيــة بالمســكن فيســتطيع احتجــازه  لنفســه كمــا ســبا القــول . أمــا إذا كــان هــذا المســكن

                                                 

 (
2
شغل المكيان نفسيه فلييس علييه مين حيرج ميادام قيد  ويذهب إلى أنه "إذا أراد المالك)  121قارن كامل محمد بدوي في قانون إيجار األماكن فقرة   ( 

 ( . ألن القانون لم يسلبه حقه في االنتفاع بملكه إال بالقدر الذي أفصح عنه في نصوصه" ، أصبح خالياً ولو لم تكن لديه ضرورة ملجئة لذلك

 (
1
لعبارة وردت على لسان رئييس مجليس الشييوخ عنيد مناقشية وهذه ا . ذلك أن الموظف الجديد إنما حل محل الموظف القديم فيعتبر "استمراراً له"  ( 

وجياء الماليك فقيال إننيي  أرييد  ، ورغب الموظف المنقيول السيكنى فيي هيذه الشيقة ، "إذا فرض وكانت الشقة خالية : فقد قال احد الشيوخ . هذا النص في المجلس

الفكيرة فيي هيذه  -فهيذا أمير آخير  ، "إذا كان هناك ضرورة ملجئية : عليه رئيس المجلس فما الرأي في هذه الحالة"؟ فرد ، هذه الشقة لسكنى أو لسكن أحد أوالدي

 . المادة هي أن الموظف الذي يحل محل الموظف المنقول يعتبر استمراراً له"



 

211 

 

 الفهرس

، هننــه يكــون فــي هــذه الحالــة قــد  ( 1) البلــد الــذي يســكن فيــه ، فلــيس لــه أن يحتجــزه ولــو كانــت لــه حاجــة حقيقيــة بــه
احتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد ، والواجب عليه أن يؤجره بمجرد أن يتقدم لـه مسـتأجر بـاهنجرة القانونيـة 

سكن . وال يستطيع أن يحتجزه إال إذا قامت ضرورة تلجئه لشـغله بأحـد ولو قبل انقضاء مدة ثالث أش ر م خلو الم
أوالده . أما إذا كانت الضرورة تلجئه لشغله بنفسه ، فعند ذلك ينتقل من المسكن الذي هو فيـه إلـى المسـكن اآلخـر 

 . ( 2) ، ولعيه أن يؤجر المسكن اهنول حتى ال يكون محتجزًا لسكنين في بلد واحد

صًا احتجز مسكنين في بلد واحد على الوجه المتقدم الذكر ، كان مخالفًا للقانون وجاز لكل فإذا ثبت أن شخ
ذي مصـلحة أن يطلــب إليــه إخــالء احــد المســكنين . فــإذا امتنــع ، رفــع عليــه دعــوى أمــام المحكمــة الكليــة المختصــة 

وتقضي المحكمة ، بحكم ن ـائي غيـر طبقًا هنحكام التشر ع االستثنائي ووفقًا لإلجراءات التي رسم ا هذا التشر ع . 
قابل هني طعن ، بأن يخلى احد المسكنين و ستبقى المسكن الذي يختاره . والمسكن الذي يخليه يصبح ملزمـًا بـأال 
يتركــه خاليــًا متــى عــرض عليــه شــخص أن يســتأجره بــالجرة القانونيــة . وقــد يكــون هــذا الشــخص هــو نفــس الشــخص 

آخر ، فللمالك أن يختار المستأجر الذي يشاء ، ولكنـه ملـزم علـى كـل حـال  الذي رفع الدعوى ، وقد يكون شخصاً 
 بإيجار المسكن على الوجه الذي بيناه فيما تقدم .

والمالك الذي يحتجز أكثر من مسكن واحد في بلد واحد يكون أيضًا مرتبكًا لجر مة عقوبت ا ، بحسب أحكام 
ال تز د على ثالثة أش ر والغرامة التي ال تجاوز مائتي جنيه أو من قانون إيجار اهنماكن ، الحبس مدة  16المادة 

إحـدى هــاتين العقــوبتين . و ســتطيع ذو المصــلحة أن يــدخل مــدعيًا مـدنيًا فــي الــدعوى ، كمــا أن لــه أن يرفــع دعــوى 
 الجنحة المباشرة .

                                                 

 (
2
ويكيون تقيدير  ، ليذلكومع ذلك فقد قضي بأنه ال يوجد ما يمنيع مين احتجياز أكثير مين مسيكن واحيد فيي بليد واحيد= ميا دام ثمية مقيتض أو موجيب   ( 

انظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس فيي إيجيار  ( . 525ص  127رقم  15المحاماة  2555يونيه سنة  1مصر الكلية الوطنية ) المقتضي متروكا للمحكمة 

إال إذا كان المقتضي هو الضرورة الملجئية حييث  ، فإن القانون أطلق المنع ولم يقيده بعدم وجود مقتض ، وهذا الرأي محل للنظر . 921ص  295األماكن فقرة 

 . يوجد نص صريح في ذلك

فهيل يعتبير محتجيزاً لمسيكنين  ، واتخذ في الوقت ذاته مشتى له في حلوان ، فلو كان شخ يسكن في القاهرة . على أنه قد تعرض حاالت تدق فيها المسألة

فقيد تيرى أن هنياك ضيرورة تلجيئ هيذا الشيخص التخياذ المشيتى فيي حليوان العتبيارات صيحية ا  ، في بلد واحد؟ ترى ترك األمر في هذه الحالة لتقيدير المحكمية

بيل هيو ميأوى موقيت ال يصيلح إال أن  ، وقد ترى أن المشتى الذي اتخيذه فيي حليوان لييس مسيكناً ثانيياً بيالمعنى المقصيود مين الينص . واعتبارات ترجع إلى عمله

 . خريكون مشتى وال يصلح سكناً دائما لشخص آ

 (
1
ففي هذه الحالية أيضياً يكيون محتجيزاً ألكثير  . ويصح ما قدمناه حتى لو كان الشخص يملك أحد السكنين ويستأجر السكن اآلخر وهما في بلد واحد  ( 

سيكن اليذي يسيتأجره فيتييح للغيير وإميا الم ، إما المسكن الذي يملكه فيؤجره للغيير ، وعليه أن يخلي أحد المسكنين ، وهذا ال يجوز ، من مسكن واحد في بلد واحد

وإذا  . إذ هيو مجبير عليى تيأجير مسيكن يملكيه ، كان هذا قيداً مفروضاً علييه  بصيفته ميؤجراً  ، وهو إذا أخلى المسكن الذي يملكه ليؤجره للغير . فرصة استئجاره

 . إذ هو مجبر على إخالء مسكن يستأجره ، كان هذا قيداً عليه بصفته مستأجراً  ، أخلى المسكن الذي يستأجره
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 قيود مفروضة على المستأجر -المطلب الثاني

 قيدان :  -691

( فأوجـب عليـه  1المسـتأجر قيـدين : )  1211$علـى  1114لسـنة  121قـم فرض قـانون إيجـار اهنمـاكن ر 
( وأوجــب عليــه إذا كــان موظفــًا منقــوال مــن بلــد أن يخلــي  2أال يســتأجر أكثــر مــن مســكن واحــد فــي بلــد واحــد . ) 

 المكان الذي استأجره في هذا البلد .

 . تحريم استئجار أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد :  1 -691

من قانون إيجار اهنماكن تقضي بأنه ال يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من  10نا المادة رأي
مسكن واحد لسكناه أو لتأجيره من الباطن . وقد استعرضنا حالة االحتجاز عن طر ـا الملـك ، أمـا هنـا فنسـتعرض 

 االحتجاز عن طر ا االستئجار .

القــاهرة . فان ــه يجــوز ل ــذا الشــخص أن يســتأجر مســكنًا آخــر فــي ونفــرض أن شخصــًا اســتأجر مســكنًا فــي 
اإلســكندر ة ليجعلــه مصــيفًا لــه ، ومســكنًا ثالثــًا فــي اهنقصــر ليجعلــه مشــتى ف ــو قــد اســتأجر مســاكن ثالثــة فــي بــالد 

 متفرقة ، ولكنه لم يستأجر أكثر من مسكن واحد في بلد واحد .

اهرة مـثال مسـكنًا آخـر فـي نفـس المدينـة ، إمـا توسـعة علـى فإذا اسـتأجر إلـى جانـب المسـكن الـذي لـه فـي القـ
نفسه في السكن وإما هننـه ير ـد تـأجير المسـكن اآلخـر مـن البـاطن أو يسـتغله حجـرًا مفروضـة أو "بنسـيون" أو نحـو 
ذلك ، وقد يستأجر المسكنين لتأجير كل من ما من الباطن و قيم فـي بلـد آخـر ، ففـي جميـع هـذه اهنحـوال ال يجـوز 

ن يجمع بين مسكنين في بلد واحد ، سواء أرادهما لسـكنه خاصـة ، أو لتأجيرهمـا مـن البـاطن ، أو أراد أحـدهما له أ
لسكنه واآلخر لتأجيره مـن البـاطن . وسـواء كـان هـذا عـن طر ـا اإليجـار اهنصـلي ، أو عـن طر ـا امتـداد اإليجـار 

 .  ( 1) بحكم القانون 

علـى الوجـه المتقـدم الـذكر ، كـان مخالفـًا للقـانون ،  وجـاز لكـل  فإذا ثبت أنه جمع بين مسكنين في بلد واحد
ذي مصلحة أن يطلب إليه إخالء أحد المسكنين . ولكن ال يعتبر المؤجر ل ذين المسكنين مـن ذوي المصـلحة فـي 

                                                 

 (
2
 1مصير الكليية ) كأن يكيون متزوجياً مين اثنتيين  ، ومع ذلك فقد قضيب بأن للشخص أن يستأجر أكثر من مسكن واحد إذا اقتضت الضرورة ذلك  ( 

ذا المعنى بأنه ليس ثمة ما يمنع من أن يحتجيز وقد قضي أيضاً في ه ( . 59ص  12محمد لبيب شنب فقرة  - 525ص  127رقم  15المحماة  2555يونيه سنة 

مين قيانون اإليجيارات وإن كانيت تينص عليى أنيه ال يجيوز  29وبيأن الميادة  ، اإلنسان أكثير مين مسيكن فيي بليد  واحيد ميا دام أن هنياك مقتضييات أو موجبياً ليذلك

م هيذا الينص ومدلوليه أنيه يحيرم عليى الشيخص الواحيد احتجياز أكثير مين إال أن مفهيو ، للشخص الواحد أن يحتجز في البلد الواحد أكثير مين مسيكن واحيد لسيكناه

أما إذا وجد موجيب  ييدعو لهيذا االحتجياز أو قاميت ضيرورة مقتضيية كيان مين حقيه أن يحتجيز أكثير مين  . مسكن واحد في بلد واحد دون مقتض أو موجب لذلك

ورفضيت أن تقييم فيي العيين  ، ر منيذ البدايية بأنيه عقيب وفياة زوجتيه تيزوج بيأخرىولميا كيان الميدعي علييه قيد جياه . مسكن واحد حسيبما تتطلبيه تليك الضيرورة

) وبذلك يكون في حالة ضرورة ملجئة ألن يقييم بيأوالده فيي مسيكن وهيو وزوجتيه الجدييدة فيي مسيكن آخير  ، فاستأجر لها شقة أخرى ، المتنازع عليها مع أوالده

 ( . 2595سنة  5999ت قضية رقم دائرة أولى إيجارا 2512مصر الكلية أول أبريل سنة 

أو مسيكنين  ، فيحتجز الشيخص مسيكناً مملوكياً ليه وآخير يسيتأجره ، ويخلص مما تقدم أنه يجوز للضرورة احتجاز أكثر من مسكن واحد في البلد الواحد

القوانين التي يندفع فيها المشرع في اتجياه انيدفاعاً يهذب من  ، وهو يواجه الضرورات العلمية ، ونرى من ذلك أن القضاء . أو مسكنين يستأجرهما ، مملوكين له

 . ينسيه المالبسات األخرى

كذلك ليس  . فهذا ليس بمحظور ، فلو احتجز الشخص مكانين لغير السكن كأن يباشر فيهما حرفته . ويالحظ فوق ذلك أن المحظور هو احتجاز مسكنين

 ( . 55ص  12انظر في كل ذلك  محمد لبيب شنب فقرة ) األول بمحظور أن يحتجز شخص مسكناً آخر بقصد أن يترك المسكن 
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مـن قـانون  9و  2طلب اإلخالء ، هنن أسباب إخـالء المـؤجر للمسـتأجر مـذكورة علـى سـبيل الحصـر فـي المـادتين 
اهنماكن وليس الجمع بين مسكنين في بلد واحد مـن بين ـا ، وهنن الغـرض الـذي ي ـدف إليـه منـع الجمـع "هـو  إيجار

 110ت يئة السبيل أمام طالب السكنى ليصـلوا إلـى بغيـت م" كمـا جـاء فـي المـذكرة اإليضـاحية للمرسـوم بقـانون رقـم 
ـــب مـــن المســـتأجر . فطـــالب الســـكنى إذن هـــم أصـــحاب المصـــلحة ، و جـــوز هن ( 1) 1116لســـنة  ي مـــن م أن يطل

طبقــًا هنحكــام  1219$. فــإن امتنــع عليــه دعــوى أمــام المحكمــة الكليــة المختصــة  ( 2) للمســكنين أن يخلــي احــدهما
التشر ع االستثنائي ، ووفقًا لإلجراءات التي رسم ا هذا التشـر ع ،وتقضـي عليـه المحكمـة ، بحكـم ن ـائي غيـر قابـل 

المســكنين واســتبقاء اآلخــر ، وهــو الــذي يختــار المســكن الــذي يســتبقيه . فــإذا أخلــى أحــد هني طعــن ، بــإخالء أحــد 
المسكنين ، كان من رفع الدعوى ملزمًا باستئجاره باهنجرة القانونية من مالكه ، إال إذا رأى المالـك إيجـاره لمسـتأجر 

 . ( 9) رآخر ، والمالك على كل حال ملزم بأال يتركه خاليًا مدة تز د على ثالثة أش 

، فكـان  10مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن يعاقـب  كـل مـن خـالف أحكـام المـادة  16وكان النص اهنصلي للمادة
قصــر  16علــى المــادة  1118لســنة  11ذلــك يشــمل المالــك والمســتأجر . ولكــن التعــديل الــذي أدخلــه القــانون رقــم 
واحـد فـي بلـد واحـد مـن طر ـا الملـك كمـا  العقوبة على المؤجر ، و راد بـذلك المالـك الـذي يحتجـز أكثـر مـن مسـكن

رأينا فيما تقدم . أمـا المسـتأجر الـذي يجمـع بـين مسـكنين فـي بلـد واحـد ، فـال عقـاب عليـه بعـد التعـديل الـذي أدخلـه 
 . ( 1) 1118قانون سنة 

                                                 

 (
2
وفيي  ، وفيي هيذه الحالية أي الميؤجرين؟ أم هيو طاليب السيكن، أهو المؤجر ، وقد قشي بأن القانون لم يفصح عمن يحق له التمسك بالجزاء المدني  ( 

على أن ما ورد في المذكرة اإليضاحية لهذا القيانون مين أن الميادة  . هذه الحالة أيهم؟ وعلى الحالين لم يبين الطرق الذي يسلكه صاحب الحق للوصول إلى مبتغاه

باألقيل أن يكيون الميؤجر هيو صياحب سالفة الذكر "تهدف إلى غرض وحيد هو تهيئة السبيل أمام طالب السكن ليصلوا إلى بغيتهم" تجعل مين المشيكوك فييه  29

 2555نيوفمبر سينة  19مصر الكلية ) وبالتالي أن يكون ذا صفة في طلب إخالء المستأجر بحكم قضائي استناداً عليها  ، الحق الذي يتعدى إليه حكم تلك المخالفة

دائيرة  2591أبرييل سينة  27 - 2599سينة  9921رقيم قضيية  5دارة  2591مياس سينة  92وانظر أيضاً مصر الكليية  - ( 2111ص  919رقم  15المحاماة 

 . 2591سنة  271قضية رقم  21دائرة  2591أبريل سنة  15 - 2591سنة  2719قضية رقم  29

 (
1
رضا عليي فيي تعليقيه فيي النشيرة القانونيية لمحكمية اإلسيكندرية االبتدائيية السينة  - 291علي البارودي ص  - 55ص  12محمد علي شنب فقرة   ( 

 . 29لى ش األو

 (
9
"أحييد  : علييى الوجييه اآلتييي 2551لسيينة  259وقييد نوقشييت هييذه المسييألة فييي الجمعييية العاميية لمجلييس الدوليية عنييد نظيير المرسييوم بقييانون رقييم   ( 

مستشيار  -المسيكن ويكيون للمسيتأجر أن يختيار هيذا  ، ويكون الفسخ بناء عليى طليب ذي مصيلحة ، أرى أن يفسخ اإليجار فيما عدا المسكن الواحد : المستشارين

فمن ذا الذي ينفذ الجزاء؟ ثيم لمين يكيون التيأجير عنيد تعيدد الطيالبين؟ ثيم كييف نيرغم الميؤجر عليى التيأجير  ، إن ترتيب جزاء مدني يعرض لمشاكل كثيرة : آخر

ً فإنه بعد ا ، طريقة التنفيذ ميسورة : لشخص بعينه وهو صاحب الحق في اختيار من يستأجر منه؟ المستشار األول وميع وجيود الينص  ، لفسخ يعتبر المسيكن خالييا

 ، وقيد انتهيت الجمعيية العامية إليى إبقياء حكيم الميادة كميا هيو -الذي يحظر إبقاء األماكن المعدة للسكن خالية يكون المالك مضطراً إلى أن يؤجر سكنه لمن يطلبيه 

 . على أن يكون لكل ذي شأن أن يطلب الفسخ"

 (
5
يسيمح  2597بعيد تعيديل سينة  21ويصيح التسياؤل عميا إذا كيان نيص الميادة  - 1هيامش  921ص  295األماكن فقيرة سليمان مرقس في إيجار   ( 

ولكن لما كان ال يجوز التوسع فيي تفسيير  . بعقاب المؤجر إذا كان اإليجار الصادر منه يسمح للمستأجر باحتجاز مسكن ثان في نفس البلد وكان المؤجر يعلم ذلك

 . ألولى أن نقف عند الظاهر من النصفا ، نص يفرض عقوبة

حتى ذهب بعض المحاكم إلى أن المشرع قد اكتفى بهذا الجزاء الجنائي واستعاض به عين  ، فكان عقاب المستأجر ال شك فيه 2597أما قبل تعديل سنة 

"أن  : وجياء فييه فيميا نحين بصيدده ، لى هيذا الحكيموقد سبقت اإلشارة إ 2111ص  919رقم  15المحاماة  2555نوفمبر سنة  19مصر الكلية ) الجزاء المدني 

وإن كانييت قييد حظييرت عليى المسييتأجر الجمييع بيين مسييكنين أو أكثيير فيي البلييدة الواحييدة لسييكناه أو  ، 2551لسينة  212ميين قييانون إيجيار األميياكن رقييم  29الميادة 

 ( . من القانون المذكور" 21لجزاء الجنائي الذي نصت عليه المادة فإنها لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هذا النص اكتفاء با ، لتأجيره من الباطن
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 . إلزام الموظف المنقول من بلد بإخالء مسكنه فيه  2 -692

قـانون إيجــار اهنمــاكن تـنص علــى مـا يــأتي : "وعلــى كـل حــال يجــب م  1: رأينـا أن الفقــرة الثانيـة مــن المــادة 
علــى الموظـــف المنقــول إلـــى بلــد آخـــر أن يخلــي المســـكن الــذي كـــان يشــغله بمجـــرد حصــوله علـــى ســكن فـــي البلـــد 
المنقـــول إليـــه ، إال إذا قامـــت ضـــرورة ملجئـــة تمنعـــه مـــن إخـــالء ســـكنه" . وقـــد رأينـــا فيمـــا تقـــدم أن إخـــالء الموظـــف 

نه في البلـد المنقـول منـه يتـيح الفرصـة للموظـف المنقـول إلـى هـذا البلـد فـي أن يسـتعمل حـا اهنولو ـة المنقول لمسك
مــدني تجيــز للموظــف ، إذا اقتضــى عملــه أن يغيــر  601. ورأينــا كــذلك أن المــادة  ( 1) فــي اســتئجار هــذا المســكن

، على أن يراعى المواعيد المبينة في  محل إقامته ، أن يطلب إن اء إيجار مسكنه إذا كان هذا اإليجار معين المدة
. فنرى من هذا أن إخـالء الموظـف المنقـول مـن بلـد  ( 2) مدني ، و قع باطال كل اتفاق على غير ذلك 169المادة 

 لمسكنه في هذا البلد ، في الج ات التي تسري في ا التشر عات االستثنائية ، حا له وواجب عليه في وقت واحد .

سـالفة الـذكر  1خاليـًا مـن الفقـرة الثانيـة للمـادة  1114لسنة  121ن إيجار اهنماكن رقم وقد كان مشروع قانو 
. فأضافت ا لجنة الشؤون التشر عية لمجلس النواب ، وقالـت فـي تقر رهـا اهنول بيانـًا لـذلك : "منحـت المـادة التاسـعة 

نقـول بدلـه بشـروط معينـة . وقـد الموظف المنقول حا اهنولو ة في استئجار المسكن الـذي كـان يشـغله الموظـف الم
كملت اللجنة هذا النص بإضافة فقرة جديدة وهي : " وعلى كل حال يجب على الموظف المنقول إلـى بلـد آخـر أن 
يخلي المسكن الذي كان يشـغله بمجـرد حصـوله علـى مسـكن فـي البلـد المنقـول إليـه . وواضـح أن الحكمـة مـن هـذه 

اإلمكـان" . وقـد رأت اللجنـة التشـر عية أن هـذه اإلضـافة ضـرور ة لتمكـين اإلضافة هي معالجة أزمة المساكن بقدر 
الموظف المنقول إلى بلد م سكنى المكان الذي كـان يشـغله الموظـف المنقـول مـن البلـد . غيـر أن ـا اقتصـرت علـى 

اهنخيـرة وهـي : الجزء اهنول من الفقرة الثانية كما نرى . وأكملت لجنـة العـدل بمجلـس الشـيوخ الفقـرة بإضـافة العبـارة 
"إال إذا قامت ضرورة ملجئة تمنعه من اإلخالء مسكنه" . وقالت لجنة العدل في تقر رها اهنول بيانًا لذلك : "نصت 

على وجـوب أن يخلـي الموظـف السـكن الـذي كـان يشـغله بمجـرد حصـوله  1211$الفقرة الثانية من المادة التاسعة 
للجنة أنه قد تحدث ظروف ق ر ة للموظف تمنعه مـن اإلخـالء بمجـرد على سكن في البلد المنقول إليه . وقد رأت ا

حصــوله علــى ســـكن فــي البـــدل المقــول إليـــه بســبب مــرض أحـــد أوالده أو زوجتــه أو حالـــة الوضــع وغيـــر ذلــك مـــن 
ئـة اهنحوال . ولذلك رأت إضافة العبارة اآلتية إلى الفقرة الثانية من المادة التاسعة وهي : "إال إذا قامت ضرورة ملج

 تمنع من إخالء مسكنه" .

و خلص من كل ذلك أن الموظف المنقول نقال ن ائيًا من بلد كـان يشـغل فيـه مسـكنًا يلتـزم بحكـم القـانون أن 
( أن  1يخلي هذا المسـكن ، و كـون هـذا غالبـًا لمصـلحة الموظـف الـذي يحـل محلـه . و شـترط فـي ذلـك أمـران : ) 

ــد الــذي ينقــل إليــه  ، فقبــل حصــوله علــى هــذا المســكن يجــوز لــه أن يتــرك أســرته فــي يحصــل علــى مســكن فــي البل
                                                 

 (
2
 . 177انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 919انظر آنفاً فقرة   ( 



 

215 

 

 الفهرس

المسكن الذي هي فيه ، و قيم هو إقامة مؤقتة في البلد الذي نقل إليه ، إلى أن يعثر على مسكن دائم . فعنـد ذلـك 
ــدائم . )  قــاء ( أال تقــوم ضــرورة تلجئــه إلــى الب 2يلتــزم بــإخالء مســكنه اهنول ، و نتقــل بأســرته إلــى هــذا المســكن ال

بعـض الوقـت فــي المسـكن اهنول ، فيبقـى بقــدر هـذه الضــرورة . مثـل ذلـك ، كمــا تقـول لجنـة العــدل بمجلـس الشــيوخ 
فيمــا رأينــا ، مــرض أحــد أوالده أو زوجتــه أو حالــة الوضــع . و مكــن أيضــًا أن يكــون ضــرورة ملجئــة التحــاق أوالده 

إلـى ن ايـة العـام الدراسـي . وبمجـرد زوال الضـرورة بمدرسة في البلد الذي فيه المسكن وضرورة بقائ م فـي المدرسـة 
 يلتزم الموظف بإخالء المسكن . -شفاء المر ض أو النقاهة من الوضع أو ن اية العام الدراسي  -

 ( 1) و بدو أن الموظف يلتزم باإلخالء حتى قبل انقضاء المدة اهنصلية لإليجار . وقد قدمنا أن هذا من حقه
اجبــه حتــى يخلــي المكــان للموظــف الــذي يجــئ بعــده . ولكنــه ال يلتــزم بــذلك إال إذا كــان ، واآلن نــرى أن هــذا مــن و 

 الموظف الذي يجئ بعده يرغب في شغل المسكن .

فــإذا تــوافر الشــرطان المتقــدم ذكرهمــا ، وجــب علــى الموظــف إخــالء المســكن . فــإن امتنــع ، جــاز للمــؤجر أن 
المحكمــــة الكليــــة المختصــــة طبقــــًا إلحكــــام التشــــر ع  1216$، و رفــــع الــــدعوى أمــــام  ( 2) يطالبــــه بــــاإلخالء قضــــاء

االســتثنائي ووفقــا لإلجــراءات التــي رســم ا هــذا التشــر ع ، و كــون الحــم ن ائيــًا غيــر قابــل هني طعــن . و جــوز أيضــًا 
. و جـوز للمحكمـة أن تمـنح  ( 9) للموظف المنقول إلى البلد أن يستعمل حا المـؤجر بطر ـا الـدعوى غيـر المباشـرة

 مدني . 916/2للموظف المنقول من البلد إلخالء مسكنه ، وذلك طبقًا هنحكام المادة  أجال

إنما  16وال يوجد جزاء جنائي على مخالفة الموظف إللزامه من إخالء المسكن . والجزاء الذي قررته المادة 
إعطـاء اهنولو ـة للموظـف ، فقـد رأينـا أن المـؤجر الـذي يمتنـع عـن  1فرض على المؤجر الذي يخالف أحكام المادة 

المنقـول إلـى البلـد يعاقـب بـالحبس مــدة ال تز ـد علـى ثالثـة أشـ ر وبالغرامــة التـي ال تتجـاوز مـائتي جنيـه أو بإحــدى 
 . ( 1) هاتين العقوبتين

 األحكام االستثنائية اإلجرائية -الفرع الثاني

 الغرض من هذه األحكام :  -693

يــة اإلجــراءات ، كمــا وضــع أحكامــًا اســتثنائية مــن ناحيــة الموضــوع وضــع المشــرع أحكامــًا اســتثنائية مــن ناح
وهــي اهنحكــام التــي ســبا بحث ــا فيمــا تقــدم . وقــد هــدف مــن اهنحكــام االســتثنائية اإلجرائيــة ، التــي خــرج في ــا علــى 

                                                 

 (
2
 . 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
قييد أوجبييت علييى  5وتقييول إنييه وإن كانييت المييادة )  129ص  211رقييم  92المحاميياة  2599انظيير عكييس ذلييك مصيير الكلييية أول أكتييوبر سيينة   ( 

إال أنها لم ترتب جزاء مدنياً على مخالفة هيذا الينص اكتفياء بيالجزاء الجنيائي اليذي نصيت  ، الموظف المنقول نهائياً إخالء مسكنه الذي يشغله بالبلدة التي نقل منها

ومين هنيا تتبيين أهميية إيجياد جيزاء ميدني  ، د كميا سينرىويالحظ أنه ال يوجد جزءا جنائي عليى الموظيف المنقيول مين البلي -من القانون المذكور  21عليه المادة 

  ( . 29هامش  912ص  221سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) حتى يمكن إجبار الموظف على اإلخالء 

 (
9
 . 912ص  221سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
5
 . 177انظر آنفاً فقرة   ( 
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ار القواعــد العامــة المقــررة فــي قــانون المرافعــات ، إلــى تيســير التقاضــي وتبســيط إجراءاتــه ، حتــى ال يطــول االنتظــ
 وتتعقد اإلجراءات في مسائل تحمل طابع االستعجال لو أن اإلجراءات العادية هي التي اتبعت .

 على ما يأتي : 1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  11فنصت المادة 

بطلـب يقـدم مـن  1214$"ترفع المنازعات الناشئة عن تطبيا هذا القانون إلى المحكمة االبتدائية المختصـة 
 ي الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة" .ذو 

"وعلـــى قلـــم الكتـــاب أن يعطـــي الطالـــب إيصـــاال بتســـلم الطلـــب ، وأن يرفـــع الطلـــب المـــذكور فـــي خـــالل أربـــع 
 وعشر ن ساعة من تار خ تسلمه إلى رئيس الدائرة المختصة الذي يحدد جلسة للنظر في النزاع" .

لطلـب وتـار خ الجلسـة قبـل الموعـد المحـدد ل ـا بخمسـة "و قوم قلم الكتاب بإبالأ طرفـي الخصـومة مضـمون ا
 أيام على اهنقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول" . 

 "و فصل في النزاع على وجه االستعجال ، والحكم الذي يصدر فيه ال يكون قابال هني طعن" .

نونيــة العامــة مــن "وتظــل المنازعــات المدنيــة اهنخــرى التــي تنشــأ بــين المــؤجر والمســتأجر خاضــعة للقواعــد القا
 حيث موضوع النزاع واالختصاص القضائي واإلجراءات" .

ــــة  1ونــــرى مــــن ذلــــك أن المشــــرع قــــد يســــر فــــي إجــــراءات التقاضــــي وبســــط ا مــــن نــــواح ثــــالث : )  ( ناحي
االختصاص ، فيجعل المحكمـة الكليـة هـي المختصـة ن ائيـًا فـي نظـر المنازعـات الناشـئة عـن تطبيـا أحكـام قـانون 

( ناحيـة اإلجـراءات ، فبسـط فـي إجـراءات رفـع الـدعوى ، وأوجـب أن  2. )  1114لسـنة  121ن رقم إيجار اهنماك
( ناحيـة الحكـم الصـادر فـي النـزاع ، فجعلـه حكمـًا ن ائيـًا غيـر  9يكون الفصل في النزاع على وجـه االسـتعجال . ) 

 قابل لي طعن . ونبحث كال من هذه النواحي الثالث . 

 المتعلقة باالختصاص األحكام -المبحث األول

 المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع االستثنائي وقواعد االختصاص فيها  -694

: وتحدد أوال ما هي المنازعات الناشئة عن تطبيا أحكام التشـر ع االسـتثنائي . ثـم نبـين قواعـد االختصـاص 
جار اهنماكن تقول : "ترفع المنازعات الناشـئة عـن من إي 11في هذه المنازعات . فقد رأينا الفقرة اهنولى من المادة 
 تطبيا هذا القانون إلى المحكمة االبتدائية المختصة" .



 

217 

 

 الفهرس

 التشريع االستثنائي تحديد المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام - 1

 أهمية تحديد هذه المنازعات وكيف تحدد  -695

المتعلقـــة باالختصـــاص بحســـب ، بـــل أيضـــًا فـــي : تحديـــد هـــذه المنازعـــات مســـألة أساســـية ، ال فـــي اهنحكـــام 
اهنحكام الخاصة باإلجراءات وفي صدور الحكم في النزاع ن ائيًا غير قابـل هني طعـن ، أي فـي نـواحي اإلجـراءات 
الــثالث التــي ســنتناول ا بالبحــث . ذلــك أنــه متــى عــرف أن نزاعــًا ميعنــا هــو نــزاع ناشــئ عــن تطبيــا أحكــام التشــر ع 

ا النـــزاع يكـــون خاضـــعًا لقواعـــد االختصـــاص االســـتثنائية ، وتتبـــع فـــي الوقـــت ذاتـــه فـــي شـــأنه االســـتثنائي ، فـــإن هـــذ
 اإلجراءات التي رسم ا التشر ع االستثنائي ، و صدر الحكم فيه ن ائيًا غير قابل هني طعن .

لتطبيا وحتى يكون النزاع ناشئًا عن تطبيا أحكام التشر ع االستثنائي ، يجب أن يكون الفصل فيه مستلزمًا 
. ونسترشد ب ذا المعيار لنستعرض المنازعات الناشئة عن تطبيا أحكـام التشـر ع  ( 1) حكم ممن أحكام هذا التشر ع

االستثنائي ، ولنسـتعرض بعـد ذلـك أمثلـة مـن المنازعـات غيـر الناشـئة عـن تطبيـا أحكـام هـذا التشـر ع . وقبـل ذلـك 
أحكــام التشــر ع االســتثنائي أو غيــر ناشــئ عــن تطبيــا هــذه  نقــرر أن تحديــد مــا إذا كــان النــزاع ناشــئًا عــن تطبيــا

اهنحكام مسألة أولية ، تسبا النزاع نفسه ، فال تدخل فيه . و ترتب على ذلـك أن النـزاع فـي هـذه المسـألة اهنوليـة ال 
ثــم إذا عــرض نــزاع علــى المحكمــة  1211$. ومــن  ( 2) يكــون نزاعــًا ناشــئًا عــن تطبيــا أحكــام التشــر ع االســتثنائي

ونســـمي ا توخيـــا لالختصـــار  -الكليـــة المختصـــة بنظـــر المنازعـــات الناشـــئة عـــن تطبيـــا أحكـــام التشـــر ع االســـتثنائي 
وتمســك المــدعي عليــه بــأن هــذا النــزاع ال يــدخل فــي المنازعــات اإليجار ــة ، أي دفــع بعــدم  -بالمنازعــات اإليجار ــة 

نازعـات اإليجار ـة ، و كـون الحكـم فيـه قـابال اختصاص المحكمة ، فإن هذا النزاع في االختصاص ال يدخل في الم
فالفصل في أن المحكمة مختصة بنظر النزاع هننه يدخل  1220$.  ( 9) للطعن باهنوجه التي تقررها القواعد العامة

                                                 

 (
2
 . 97ص  12م 2555سنة فبراير  11استئناف مختلط   ( 

 (
1
قيد نصيت عليى أنيه يسيري عليى األمياكن  2551لسينة  212وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت المادة األولى من قانون إيجار األمياكن رقيم   ( 

كانت العين المؤجرة بمقتضى العقيد وكان النزاع يدور على ما إذا  ، وأجزاء األماكن المعدة للسكن أو ليغر ذلك من األغراض واستثنت صراحة األرض الفضاء

هيذا النيزاع ال يكيون  ، الذي تستند ليه الطاعنة أرضاً فضاء كما تذهب الطاعنة أو مكاناً مؤجراً تسري عليه أحكام القيانون المشيار إلييه كميا يقيول المطعيون علييه

ذليك بيأن حكيم هيذا الينص ال يسيري إال  عليى المنازعيات الخاضيعة للقيانون  ، من القانون المذكور 29مما تفصل فيه دائرة اإليجارات  فصال نهائياً عمال بالمادة 

 2595يونيييه سيينة  15وانظيير أيضيياً نقييض مييدني  - ( 591ص  19رقييم  5مجموعيية أحكييام اليينقض  2599فبراييير سيينة  9نقييض مييدني )  2551لسيينة  212

التشيريع  2595فبرايير سينة  29اسيتئناف أسييوط  - 792ص  91امياة المح 2555مايو سنة  7استئناف مصر  - 571ص  299رقم  9مجموعة أحكام النقض 

 . 21ص  12م 2557نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  - 257ص  55رقم  1والقضاء 

 (
9
وسيواء صيدر الحكيم فيي  ، وذلك سواء قضت المحكمة باختصاصها أو بعدم اختصاصها - 21ص  12م 2557نوفمبر سنة  19استئناف مختلط   ( 

كان ترفع أمامها دعوى إخيالء  ، ويصدر الحكم في االختصاص من المحكمة الجزئية . االختصاص من المحكمة الكلية أو المحكمة الجزئية أو محكمة االستئناف

فيإن حكمهيا  ، اصها أو قضت بعدم االختصياصباختص ، فيدفع بعدم اختصاص المحكمة الجزئية ، منزل يشغله موظف كميزة من مزايا الوظيفة ثم يترك وظيفته

 1مجموعية أحكيام الينقض  2599ميارس سينة  29نقض مدني ) هذا يكون  غير نهائي ويكون قابال للطعن فيه بجميع أوجه الطعن المقررة في قانون المرافعات 

فيدفع المسيتأجر بعيدم االختصياص  ، أمام المحكمة الكليةكأن ترفع دعوى إخالء  ، ويصدر الحكم في االختصاص من محكمة االستئناف ( . 175ص  291رقم 

فسيواء قضيت  ، ويسيتأنف المسيتأجر هيذا الحكيم ، فتقضيي المحكمية باختصاصيها ، ألن المكان المطلوب إخالؤه أرض فضاء فال يسري عليه التشريع االستثنائي

فيإن حكمهيا فيي االختصياص عليى نحيو أو عليى آخير  ، اختصياص المحكمية الكلييةمحكمة االستئناف بتأييد الحكم االبتدائي باالختصاص أو قضت بإلغائه وبعيدم 

وإذا قضت محكمية االسيتئناف بتأيييد الحكيم  ( . 229ص  25رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599أكتوبر سنة  15نقض مدني ) يكون قابال للطعن فيه بالنقض 

ميايو سينة  29اسيتئناف مصير ) إذ يكيون الحكيم قيد صيدر نهائيياً مين المحكمية الكليية المختصية  ، امتنع عليها النظر في الموضوع ، وباختصاص المحكمة الكلية

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الواقع هو أن الدعوى رفعت من المؤجر أميام دائيرة اإليجيارات بالمحكمية   - ( 991ص  211رقم  92المحاماة  2599

وكانت هذه الدائرة قد أحالت الدعوى إليى دارة أخيرى مين دوائير المحكمية االبتدائيية تأسيسياً عليى أن العيين  ، لمؤجرةاالبتدائية بطلب إخالء المستأجر من العين ا

فطعين المسيتأجر فيي هيذا الحكيم أميام محكمية االسيتئناف التيي قضيت  ، 2551لسينة  212المؤجرة هي أرض فضاء وال ينطبق عيها قيانون إيجيار األمياكن رقيم 
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فــي المنازعــات اإليجار ــة أو غيــر مختصــة بنظــره هننــه ال يــدخل في ــا هــو فصــل فــي نــزاع ال يــدخل هــو ذاتــه فــي 
ة . و خضع الحكم الصادر باالختصاص أو بعدم االختصاص ، من حيث قابليته للطعن فيه ، المنازعات اإليجار 

للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات ، ال لقواعد التشر ع االستثنائي التـي تجعـل الحكـم ن ائيـا غيـر قابـل هني 
 . ( 1) طعن

 ائي : أ . المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام التشريع االستثن -696

يمكــــن رد هــــذه المنازعــــات إلــــى طوائــــف ثــــالث تقابــــل الطوائــــف الــــثالث التــــي قســــمنا إلي ــــا أحكــــام التشــــر ع 
(  2( اهنحكــام المتعلقــة بتعيــين الحــد اهنقصــى لألجــرة ، وتقابل ــا دعــاوي اهنجــرة . )  1االســتثنائي الموضــوعية : ) 

( اهنحكـــام المتعلقـــة بـــالقيود المفروضـــة علـــى  9ء . ) اهنحكـــام المتعلقـــة بانت ـــاء اإليجـــار ، وتقابل ـــا دعـــاوي اإلخـــال
المؤجر وعلـى المسـتأجر ، وتقابل ـا دعـاوي التـأجير علـى المـؤجر ودعـاوي إخـراج المسـتأجر لتعـدد مسـكنه أو لنقلـه 

 من البلد .

 دعاوي األجرة :  -( الحد األقصى لألجرة  1)  -697

االســتثنائي ، أي المنازعــات اإليجار ــة ، دعــاوي يــدخل فــي المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــا أحكــام التشــر ع 
اهنجرة . و قصد بدعاوي اهنجرة كل المنازعات التي تتعلا بالحد اهنقصى الذي فرضه التشر ع االستثنائي لألجرة . 
فكل منازعة بـين المـؤجر والمسـتأجر فـي اهنجـرة الفعليـة التـي يـدفع ا الثـاني لـألول . ير ـد اهنول ز ادت ـا لترتفـع إلـى 

لحد اهنقصى ، أو ير د الثاني تخفيض ا لتنزل إلى هـذا الحـد ، تعتبـر مـن المنازعـات اإليجار ـة . غيـر أن هنـاك ، ا
وهــو يخفــض كمـا رأينــا اهنجــور بمقــدار  1161لســنة  161فيمـا يتعلــا بتعيــين الحـد اهنقصــى لألجــرة ، القــانون رقـم 

منازعــات المتعلقــة ب ــذا التخفــيض فــي المنازعــات الضــرائب التــي أعفــى المــالك من ــا . وقــد كــان ينبغــي أن تــدخل ال
                                                                                                                                                                    

وكانت الدائرة التي أحيليت إليهيا اليدعوى بالمحكمية االبتدائيية قيد أحالتهيا إليى محكمية الميواد الجزئيية الختصاصيها بحسيب قييم  -طريق النقض ثم طعن ب ، بتأييده

ذلك أن الحكم الصادر من دائيرة اإليجيارات والقاضيي بإحالية اليدعوى  . فإن محكمة االستئناف إذ أيدته ال تكون قد أخطأت ، النزاع فاستأنف المستأجر هذا الحكم

فكيان  ( ، ألنه استؤنف وتأييد فيي االسيتئناف ورفيع الينقض ال يمنيع مين نهائيية الحكيم) إلى إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة االبتدائية الختصاصها قد أصبح نهائيا 

وكان يتعين عليها أن تفصل بداءة فيما إذا كانت مختصية  ، أي باعتبار أن النزاع خاضع ألحكام القانون العام ، لزاماً عليها أن تتقيد عند نظر الدعوى بذلك الحكم

مرافعيات مين اختصياص  51و  59وقيد رأت أن اليدعوى بحسيب قيمية النيزاع وفقياً للميادتين  ، مرافعيات 295بالقضاء في الدعوى من حيث قيمتهيا وفقياً للميادة 

 ( . 175ص  291رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  29ض مدني نق) القاضي الجزئي 

 (
2
 )   ً  ، وقد قضي بأنه إذا كان النزاع بين الطرفين يدور حول تكييف المنشيأة . فيكون قابال للطعن فيه ، وقد يكون الحكم في االختصاص قضاء ضمنيا

ل يعتبر جوهرياً في البناء القديم ذهب به وأوجد شييئاً آخير بدليه فأصيبح الماليك حيراً فيي التعاقيد بما حصل فيها تعدي 2555وهل هي أنشئت إنشاء جديداً بعد سنة 

أم أن المنشأة لم تكن إال نتيجة تعديل في البناء القديم الذي ظل حافظاً لحالته وإن تغير في بعض مظاهره فيخضع للقانون رقيم  ، في حقوقه في ظل القانون المدني

إن هذا النزاع الجوهري الذي يتوقف على الفصل فيه القضاء باختصاص دارة اإليجارات أو بعدم اختصاصها بنظير اليدعوى يجعيل الحكيم ف ، 2551لسنة  212

بعيدم وال يغيير هيذا الوجيه مين النظير أن الحكيم المسيتأنف ليم يتعيرض لليدفع  . مرافعيات 592الصادر فيها قابال لالسيتئناف عميال بالقواعيد العامية وتطبقياً للميادة 

) ألن الحكم في الموضوع يعتبر مشتمال على قضاء ضمني برفض الدفع بعدم االختصاص مما يجيز للمحكوم عليه الطعن فيه بطرييق االسيتئناف  ، االختصاص

 59ناف رقيم اسيتئ 2591ديسيمبر سينة  19وانظير أيضياً اسيتئناف المنصيورة  ( . قضيائية 12سينة  199اسيتئناف رقيم  2595ديسيمبر سينة  17استئناف مصر 

حكمياَ  2551لسينة  212كيذلك يعتبير الحكيم الصيادر بتطبييق القيانون رقيم  -قضيائية  7سينة  291اسيتئناف رقيم  2591ديسمبر سنة  19 -قضائية  7مدني سنة 

 ( . 995ص  299سليمان مرقس في إيجار األماكن فقرة ) فيجوز استئنافه فيما يتعلق برفض هذا الدفع  ، ضمنياً برفض الدفع بعدم االختصاص

اص إال ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية ال يقبل الطعن في بطريق النقض فيميا يتعليق باالختصي

ا عقيد اإليجيار حيين رفضيت فإذا كان غير وارد على االختصاص بيل منصيباً عليى تخطئيه المحكمية فيي تفسييره . إذا كان الطعن وارداً على االختصاص بالذات

وأنيه  ، لمصينعالدفع بعدم االختصاص وقضت في موضوع الدعوى بانية قضاءها بذلك على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة إليى تيأجير األنيوال ال إليى تيأجير ا

 11نقيض ميدني ) فإن هذا الطعن  يكون مقبيوال  ، 2551سنة  929متى كان اإليجار معقوداً على أنوال وهي منقولة فإنه ال يخضع ألحكام األمر العسكري رقم 

 ( . 195ص  159رقم  5مجموعة عمر  2559أبريل سنة 
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اإليجار ة . ولكن يعترض على ذلـك بـأن هـذه المنازعـات ناشـئة عـن تطبيـا قـانون غيـر قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم 
، ومــن ثــم تخضــع هــذه المنازعــات لالختصــاص العــادي و كــون الحكــم في ــا قــابال للطعــن فيــه  1114لســنة  121

المرافعـات . وقـد يجتمـع تخفـيض فرضـه قـانون إيجـار اهنمـاكن مـع تخفـيض الضـر بية ،  باهنوجه المقررة في قـانون 
. فالحكم الصادر في الدعوى يكـون هائيـًا فيمـا  ( 1) و رفع المستأجر دعوى واحدة بالتخفيضين أمام دائرة اإليجارات

رة فـي قـانون المرافعـات فيمـا يتعلا بالتخفيض الذي قـرره قـانون إيجـار اهنمـاكن ، و جـوز الطعـن فيـه باهنوجـه المقـر 
يتعلـــا بتخفـــيض الضـــر بة . وكـــل ذلـــك دون حكمـــة مف ومـــة فـــي التفر ـــا بـــين التخفيضـــين ، غيـــر هـــذه المصـــادفة 
التشر عية غير المقصودة من عدم إدماج تشر ع تخفيض الضـر بة فـي قـانون إيجـار اهنمـاكن كمـا كـان ينبغـي ، أو 

مـن  11ى خضـوع المنازعـات الناشـئة عـن تطبيقـه هنحكـام المـادة في القليل النص في تشر ع تخفيض الضـر بة علـ
، وهــو الــذي يحــدد أجــور أمــاكن القســم  1162لســنة  16قــانون إيجــار اهنمــاكن . وقــل مثــل ذلــك فــي القــانون رقــم 

مع إضافة الضرائب ، ف ذا القانون أيضًا لـم يـدمج فـي قـانون  1222$الخامس على أساس قيمة اهنرض والمباني 
 . ( 2) ماكن ، ومن ثم ال تدخل المنازعات الناشئة عن تطبيقه في المنازعات اإليجار ةإيجار اهن

 1161لســنة  161و خلــص ممــا تقــدم أنــه ، فيمــا عــدا االســتثنائين المتقــدم ذكرهمــا الخاصــين بالقــانون رقــم 
 اهنقصى لألجرة .، يدخل في المنازعات اإليجار ة جميع الدعاوي المتعلقة بالحد  1162لسنة  16والقانون رقم 

فيدخل في المنازعات اإليجار ة الدعاوي المتعلقة ببطالن االتفاق بين المؤجر والمسـتأجر علـى مجـاوزة الحـد 
 . ( 9) اهنقصى لألجرة فيما زادت فيه اهنجرة على هذا الحد

إلــى الحـــد  و ــدخل أيضــًا فــي المنازعــات اإليجار ـــة الــدعاوي المتعلقــة بمطالبــة المــؤجر بز ـــادة اهنجــرة لترتفــع
 . ( 1) اهنقصى

و دخل كذلك في المنازعات اإليجار ة الدعاوي المتعلقة بمطالبـة المسـتأجر بتخفـيض اهنجـرة لتنـزل إلـى الحـد 
 . ( 1) اهنقصى

(  9( و )  2( و )  1مكـررًا )  1و  1و  1و  1وهذه الدعاوي المتقدمة الذكر تستلزم تطبيا أحكام المواد 
 . 1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  11و  8و  6( و  1( و )  1و ) 

                                                 

 (
2
ويغليب أن يكيون النيزاع فيي هيذه الحالية غيير مقيدر القيمية فييدخل فيي اختصياص  ، هذا إذا كان تخفيض الضريبة يجاوز نصاب القاضي الجزئي  ( 

 . المحكمة الكلية

 (
1
 215فيي الهيامش بالنسيبة إليى القيانون رقيم  129وفقيرة  ، 2511سينة  51بالنسبة إلى القانون رقيم  197فقرة  197بيانه آنفاً فقرة نظر ما سبق   ( 

 . 2512لسنة 

 (
9
 . 111انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
رة واستحقاق أجير المثيل مين المنازعيات وقد قضت محكمة النقض بأن النزاع الخاص بتحديد مبدأ زيادة األج - 977فقرة  - 971انظر آنفاً فقرة   ( 

وإذن فإن محكمة االسيتئناف ليم تخيالف القيانون إذ قضيت بعيدم  ، 2551لسنة  212من القانون رقم  29التي تفصل فيها دائرة اإليجارات فصال نهائياً وفقاً للمادة 

 ( . 571ص  19رقم  5م النقض مجموعة أحكا 2599فبراير سنة  21نقض مدني ) قبول االستئناف المتعلق بهذا النزاع 

 (
9
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 
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 دعاوي اإلخالء : -( انتهاء اإليجار  2)  -698

 ( 1) وتعتبر منازعات إيجار ة المنازعات التي تنشأ عن تطبيا اهنحكام االسـتثنائية المتعلقـة بانت ـاء اإليجـار 
،  ( 9) ، وبطـالن االتفـاق علـى غيـر ذلـك ( 2 )فامتداد اإليجـار بحكـم القـانون بعـد انقضـاء مدتـه اهنصـلية $1229. 

ووجوب أن يراعى المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في اإلخالء المكـان المـؤجر بعـد امتـداد اإليجـار 
مــن قــانون إيجــار  19مــدني طبقــًا هنحكــام المــادة  169بحكــم القــانون مواعيــد التنبيــه المنصــوص علي ــا فــي المــادة 

نفاذ اإليجار في حا المالك الجديـد ولـو لـم يكـن لـه تـار خ ثابـت سـابا علـى تـار خ التصـرف الناقـل ، و  ( 1) اهنماكن
، كل هذه أحكام استثنائية متعلقة بانت اء اإليجار ، والمنازعات التـي تنشـأ عـن  ( 1) 12للملكية طبقًا هنحكام المادة 

 تطبيق ا تعتبر منازعات إيجار ة .

مـن قـانون  9و  2خـاص دعـاوي اإلخـالء السـتة التـي نصـت عي ـا المادتـان  وتعتبر منازعات إيجار ـة بوجـه
 إيجار اهنماكن وهي :

 . ( 6) دعوى اإلخالء لتأخر المستأجر في الوفاء باهنجرة -1

. و دخل في ذلك دعوى  ( 4) دعوى اإلخالء إليجار المستأجر المكان من الباطن بغير إذن من المؤجر -2
نــاظر الوقــف ، عنــد إيجــار العــين الموقوفــة مــن البــاطن أو التنــازل عــن إيجارهــا ، بــإخالء العــين أو التمســك بالعقــد 

مدني  111/2. ولكن دعوى إبقاء اإليجار لمشتري المصنع أو المتجر ) الجدك ( تطبقًا هنحكام المادة  ( 8) الجديد
 ـــة ، هنن ـــا ال تنشــأ عـــن تطبيـــا اهنحكـــام االســـتثنائية بــل تنشـــأ عـــن تطبيـــا قواعـــد ال تعتبــر مـــن المنازعـــات اإليجار 

 . ( 1) القانون العام
                                                 

 (
2
حتى لو كن ما دفع زائداً على الحيد  - 2599سنة  9111قضية رقم  21دائرة  2599مارس سنة  11وانظر مصر الكلية  - 115انظر آنفاً فقرة   ( 

 ( 529ص  559رقم  91المحاماة  - 2595أكتوبر سنة  99مصر الكلية )  األقصى قد دفع كتعويض في مقابل الترخيص في اإليجار من الباطن أو كخلو رجل

 ( . 2591سنة  9199قضية رقم  21دائرة  2599فبراير سنة  15مصر الكلية ) وحتى لو كانت المطالبة بعد فسخ اإليجار  -

 (
1
 . وما بعدها 111انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 117انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 )   ً  . 117فقرة  انظر آنفا

 (
9
 . وما بعدها 191انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
إال دعيوى اإلخيالء يرفعهيا أميام المحكمية الكليية طبقياً  ، إذا تأخر المستأجر في دفع األجرة ، وليس أمام المؤجر -وما بعدها  197انظر آنفاً فقرة   ( 

وقيد  . وليس له أن يرفع دعوى فسخ اإليجار أمام المحكمية الجزئيية طبقياً للقواعيد العامية . دملإلجراءات التي نص عليها التشريع االستثنائي التي بسطناها فيما تق

لسينة  212فقيرة ثالثية مين القيانون رقيم  1ولم يكن قد قام بتكليف المستأجر بدفعها وفقاً ألحكام المادة  ، قضي بأنه إذا طلب المؤجر فسخ اإليجار لعدم دفع األجرة

 ، ولكن ال يترتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة االبتدائية واعتبيار المحكمية الجزئيية مختصية بطليب الفسيخ وفقياً للقيانون العيام . تعين رفض دعواه ، 2551

سيتلزمها وال يجوز الرجوع إليها إال عند عدم توافر الشروط التيي ي ، 2551لسنة  212ألن أحكام القانون المدني معطلة في البالد التي يسري عليها القانون رقم 

 ( . 29ص  55رقم  9 - 5التشريع والقضاء  2599ديسمبر سنة  99منوف ) هذا القانون األخير 

 (
1
أما المطالبة بتعيويض لمخالفية  . 257ص  55رقم  1التشريع والقضاء  2595فبراير سن  29استئناف أسيوط  -وما بعدها  155انظر آنفاً فقرة   ( 

ص  225رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2591ميارس سينة  11نقض ميدني ) لباطن فال تعتبر من المنازعات اإليجارية المستأجر شرط امنع من التأجير من ا

159 . ) 

 (
7
 . 157انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
ل وعلييى جييواز حلييو ( جييدك) وقييد قضييت محكمية اليينقض بأنييه إذا كييان موضييوع اليدعوى نزاعيياً علييى بيييع محييل تجياري  - 155انظير آنفيياً فقييرة   ( 

مجموعية  2599ينياير سينة  21نقيض ميدني ) فتسري عليى اليدعوى قواعيد المرافعيات العامية وال نطبيق عليهيا التشيريك االسيتثنائي  ، المشتري محل المستأجر

 . 117ص  291رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591ماس سنة  1وانظر أيضاً نقض مدني  ( . 275ص  99رقم  2أحكام النقض 
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دعــوى اإلخــالء الســتعمال المكــان المــؤجر بطر قــة تنــافي شــروط اإليجــار المعقولــة أو تضــر بمصــلحة  -9
 . ( 1) المالك

 . ( 2) دعوى اإلخالء هنيلولة المكان للسقوط -1

. و لحـا بـذلك دعـوى  ( 9) رغبة المالك في هدم المكان المجر إلعادة بنائه بشكل أوسعدعوى اإلخالء ل -1
المسـتأجر بــالعودة إلـى المكــان المــؤجر وبـالتعو ض ، إذا أخــل المـؤجر بواجباتــه ، فلــم يشـرع فــي ال ـدم خــالل شــ ر 

 . ( 1) تمام ال دممن تار خ اإلخالء ، أو شرع في ال دم خالل ش ر ولكنه لم يشرع في البناء فورًا بعد 

) بنفسـه أو بأحـد أوالده 1221$دعوى اإلخالء ودعوى الطرد لقيام ضرورة تلجئ المؤجر لشـغل المكـان  -6

. و لحــا بـــذلك دعـــوى المســـتأجر بـــالعودة إلـــى المكــان المـــؤجر وبـــالتعو ض ، إذا أخـــل المـــؤجر بواجباتـــه ، فلـــم  ( 1
 . ( 6) ا فيه سنة بعد شغلهيشغل المكان خالل ش ر م تار خ اإلخالء ، أو لم يب

مـــن قـــانون إيجـــار  11و  19و  12و  8و  4و  9و  2و  1وهـــذه الـــدعاوي تســـتلزم تطبيـــا أحكـــام المـــواد 
 . 1114لسنة  121اهنماكن رقم 

دعاوي التأجير على المؤجر ودعاوي إخراج المستأجر  -( القيود المفروضة على المؤجر وعلى المستأجر  3)  699

 لنقله من البلد لتعدد مسكنه أو 

: وتعتبر منازعات إيجار ة المنازعات التي تنشأ عن تطبيا القيود المفروضة على المؤجر وعلـى المسـتأجر 
 . 1114لسنة  121من قانون إيجار اهنماكن رقم  11و  10و  1بموجب المواد 

المسـكن خاليـًا مــدة الـدعاوي الناشـئة عـن تـرك  -1فتعتبـر منازعـات إيجار ـة دعـاوي التـأجير علـى المـؤجر : 
 -9.  ( 8) الدعاوي الناشئة عن وجوب إعطاء اهنولو ة للموظف المنقول إلى البلـد -2.  ( 4) تز د على ثالث أش ر

 . ( 1) الدعوى الناشئة عن تحر م احتجاز المالك هنكثر من مسكن واحد في البلد الواحد

                                                 

 (
2
 )    ً أميا طليب  - 91ص  95م 2551ديسيمبر سينة  15 - 211ص  97م 2551ميارس سينة  99اسيتئناف مخيتلط  -وما بعدها  192فقرة  انظر آنفا

وأحكيام الينقض المشيار  199ص  - 117كاميل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن فقيرة ) التعويض عن ذلك طبقا للقواعد العامة فال يعتبر منازعة إيجارية 

 ( . إليها فيه

 (
1
 . وما بعدها 199انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
وقد قضيي بيأن دعيوى اإلخيالء للهيدم وإعيادة البنياء تبقيى منازعية إيجاريية حتيى ليو ادعيي المسيتأجر أن المجير  -وما بعدها  197انظر آنفاً فقرة   ( 

وهذا حق ال شأن له بإخالء العين فتبقيى  ، تعويضاً في حدود القانونفكل ما للمستأجر في هذه الحالة هو أن يسترد  ، رخص له في بإقامة مبان في العين المؤجرة

 . 2591سنة  9195رقم  29دائرة  2599يونيه سنة  21مصر الكلية ) المنازعة إيجارية 

 (
5
يونييه سينة  19لكليية مصير ا) وقد قضي بأن الحكم يكون قابال للطعن من جهة تقدير التعويض على أساس القواعد العامية  - 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 . 2595سنة  9791قضية رقم  5دائرة  2599

 (
9
 . وما بعدها 111انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 175انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 171انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
7
 . 177انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 175انظر آنفاً فقرة   ( 



 

222 

 

 الفهرس

اســتئجار أكثــر مــن مســكن واحــد فــي البلــد  الــدعوى الناشــئة عــن تحــر م -1وتعتبــر كلــك منازعــات إيجار ــة : 
 . ( 2) دعوى إخراج الموظف من مسكنه بالبلد المنقول منه -2.  ( 1) الواحد

لســــنة  121مـــن قـــانون إيجـــار اهنمـــاكن رقـــم  11و  10و  1وهـــذه الـــدعاوي تســـتلزم تطبيـــا أحكـــام المـــواد 
1114 (9 ) . 

 التشريع االستثنائيب . المنازعات غير الناشئة عن تطبيق أحكام  - 711

: وما عدا ما تقدم من المنازعات ال يعتبر منازعات إيجار ة ، هننه ال ينشأ عن تطبيا أحكام قانون إيجار  
، بــل ينشــأ عــن تطبيــا أحكــام القــانون العــام . وعلــى ذلــك تبقــى هــذه المنازعــات  1114لســنة  121اهنمــاكن رقــم 

ع ، وترفـع أمــام المحكمـة المختصـة طبقــًا للقواعـد العامـة المقــررة خاضـعة للقواعـد القانونيــة العامـة مـن حيــث الموضـ
فــي قــانون المرافعــات ، وتتبــع في ــا اإلجــراءات العاديــة التــي تقررهــا هــذه القواعــد ، و كــون الحكــم في ــا قــابال للطعــن 

هنمـاكن فـي هـذا مـن قـانون إيجـار ا 11بالطرق التي تقررها أحكـام القـانون العـام . وتقـول الفقـرة اهنخيـرة مـن المـادة 
الصدد كما رأينا : "وتظل المنازعات المدنية اهنخرى التـي تنشـأ بـين المـؤجر  والمسـتأجر خاضـعة للقواعـد القانونيـة 

 . ( 1) العامة من حيث موضوع النزاع واالختصاص القضائي واإلجراءات"

لتشـر ع االسـتثنائي ، وهـو فال تعتبر إذن منازعات إيجار ة المنازعـات المتعلقـة بإيجـار مـا يخـرج عـن نطـاق ا
. واهنمـاكن الموجـودة  ( 1) المنقول والعقار الـذي هـو ملـك عـام واهنراضـي الزراعيـة واهنراضـي الفضـاء غيـر الزراعيـة

مبينـة فـي الجـدول المرافـا لقـانون إيجـار اهنمـاكن والمسـاكن الملحقـة بـالمرافا والمنشـآت  1224$في منـاطا غيـر 
 ( 1) فيما عدا اهنماكن المسـتولي علي ـا واهنمـاكن المنـزوع ملكيت ـا ( 6) ير عقد إيجارالحكومية واهنماكن المشغولة بغ

. 
                                                 

 (
2
 . 152انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 )   ً  . 151فقرة  انظر آنفا

 (
9
كالمطالبية  ، وإذا ارتبط منازعة غير إيجاريية بمنازعية إيجاريية ارتباطياً وثيقياً بحييث تكيون المنازعية األوليى تابعية تبعيية كاملية للمنازعية الثانيية  ( 

مسيتأجر بيثمن األشيياء التيي أتلفهيا أو فقيدها مين ميدني وكطالبية الميؤجر لل 951/1وكطلب مهلة لإلخالء طبقاً ألحكام الميادة بفوائد األجرة الزائدة المطلوب ردها 

ويعتبير اإلشيكال  - ( 211ص  91م 2559يونييه سينة  1مصير المختلطية ) فإن المنازعة غير اإليجارية تتبع األصل وتعتبير منازعية إيجاريية  ، العين المؤجرة

مصير ) ي اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المستشيكل فيي تنفييذه الموضوعي في تنفيذ حكم صادر في منازعة إيجارية هو أيضاً منازعة إيجارية تدخل ف

  ( . 2591سنة  9595قضية رقم  29دائرة  2597فبراير سن  11الكلية 

 (
5
 . 291ص  99رقم  91المحاماة  2592يونيه سنة  9عابدين   ( 

 (
9
وال  ، فإن المدعى تخضع لقواعد القانون العام المتعلقية باالختصياص ، وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كانت العين المؤجرة هي أرض فضاء  ( 

إذ منياطق البحيث ينحصير فيميا إذا كانيت األرض الميؤجرة أرضياً فضياء أو مكانياً معيداً  ، يغير نم هذا النظر أن المستأجر لتلك األرض الفضاء قد أقام عليها بناء

ديسيمبر سينة  25نقيض ميدني ) تفسير هذا القانون االستثنائي ألنه جاء على خالف أحكام القانون العيام  وال محل للتوسع في ، للسكنى أو غير ذلك من األغراض

مصير الكليية  - 991ص  112رقيم  92المحامياة  2599ميايو سينة  29وانظر أيضياً اسيتئناف مصير  - ( 297ص  99رقم  11مجموعة أحكام النقض  2599

انظر كامل محميد بيدوي فيي قيانون إيجيار  . 2599سنة  2199قضية رقم  5دائرة  2595يناير سنة  21 - 2599سنة  199قضية رقم  2599مارس سنة  11

 . وأحكام النقض المشار إليه فيه 115 - 111وص  - 119ص  - 111األماكن فقرة 

 (
1
كم الذي يصدر فيها من المحكمة المختصية ويكون الح ، وقد قضي بأن الدعوى المبنية على أن المكان مشغول دون سند ال تعتبر منازعة إيجارية  ( 

 12م 2555يونييه سينة  11 - 51ص  19م 2557ينياير سينة  11 - 115ص  95م 2551ميايو سينة  11اسيتئناف مخيتلط ) بحسب القواعد العامة غير نهيائي 

 ( . 2595سينة  9995قضيية رقيم  21 دائيرة 2599أبرييل سينة  22 - 2599سينة  921قضيية رقيم  21دائرة  2599أبريل سنة  22مصر الكلية  - 295ص 

يع اسيتثنائي ويستوي أن يكون المكان المشغول دون سند مغتصباً أو أن عقد إيجاره عقد صوري أو أنه عقد جدي وانقضت مدته ولم يتجدد قبيل صيدور أول تشير
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قدمنا أنه ال تعتر منازعات إيجار ة المنازعات المتعلقة  ( 2) وفيما يدخل في نطاق تطبيا التشر ع االستثنائي
. وال تعتبــــر منازعــــات إيجار ــــة  ( 9) بتخفــــيض اهنجــــرة علــــى أســــاس قيمــــة اهنرض والمبــــاني مــــع إضــــافة الضــــرائب

المنازعــات المتعلقــة بــالتزام المســتأجر بــدفع اهنجــرة بعــد تحديــد مقــدارها قانونــًا ، ال مــن حيــث إخــالء المكــان المــؤجر 
للتأخر في دفع اهنجرة ف ذه المنازعات تعتبر منازعات إيجار ـة كمـا سـبا القـول ، بـل م حيـث إلـزام المسـتأجر بـدفع 

علــى منقــوالت المســتأجر وحــبس هــذه  1228$واســتعمال حــا امتيــاز المــؤجر ( 1) ع فــي مقــدارهااهنجــرة غيــر المتنــاز 
المنقوالت وتوقيع الحجز التحفظي علي ا . ولكن إذا دفع المستأجر أجرة تجاوز الحد اهنقصـى المقـرر قانونـًا ، فـإن 

المالـك الجديـد هـذه الز ـادة للمسـتأجر وأراد استرداده لما دفع زائدًا يعتبر منازعة إيجار ـة كمـا أسـلفنا القـول . فـإذا رد 
لرجــوع ب ــا علــى المالــك الســابا ، فــإن أحكــام القــانون العــام هــي التــي تســري ، ومــن ثــم ال تعتبــر المنازعــة فــي هــذا 

 . ( 1) الشأن منازعة إيجار ة

المتعلقــة  كــذلك ال تعتبــر منازعــات إيجار ــة ، فيمــا يــدخل فــي نطــاق تطبيــا التشــر ع االســتثنائي ، المنازعــات
بالتزامـــات المســـتأجر اهنخـــر ، إال إذا لجـــأ المـــؤجر إلـــى دعـــوى مـــن دعـــاوي اإلخـــالء جـــزاء علـــى إخـــالء المســـتأجر 
بالتزاماتــه فقــد قــدمنا أن دعــاوي اإلخــالء تعتبــر منازعــات إيجار ــة . فــال تعتبــر منازعــات إيجار ــة مطالبــة المـــؤجر 

ة علي ـا ، وبـإجراء الترميمـات التأجير ـة ، وبوجـوب اإلخطـار للمستأجر باستعمال العين فيما أعدت له ، وبالمحافظ
عمـا يســتوجب تـدخل المــؤجر ، وبـرد العــين المـؤجرة عنــد انت ـاء اإليجــار . وال تعتبـر منازعــات إيجار ـة  المنازعــات 
ـــة ، وال المنازعـــات  ـــي أنفق ـــا المســـتأجر علـــى العـــين ضـــرور ة كانـــت أو نافعـــة أو كمالي ـــة بالمصـــروفات الت المتعلق

لمتعلقـــة بمـــا أوجـــده المســـتأجر فـــي العـــين مـــن بنـــاء أو تحســـينات أخـــرى . وال تعتبـــر منازعـــات إيجار ـــة المنازعـــات ا
 المتعلقة بمسئولية المستأجر عن حر ا العين المؤجرة .

                                                                                                                                                                    
ويسيتوي كيذلك أن يكيون شيغل المسيكن  ( . 2599سينة  2111قضية رقيم  5دائرة  2599يونيه سنة  19مصر الكلية ) قضي بامتداد عقد اإليجار بحكم القانون 

 ال يستمر المستأجر في شغل المسكن بعد فصيله مين الخدمية : 12ص  91م 2555ديسمبر سنة  12مصر المختلطة ) مجاناً كمزية إضافية من مزايا عقد العمل 

أو إخيالء  ( ، 2599سينة  5795قضيية رقيم  5دائرة  2595اير سنة فبر 29مصر الكلية ) أو كان شغله بموجب عقد إداري كاستغالل مقصف إحدى المداس  (

كامل محمد بيدوي فيي قيانون إيجيار األمياكن ) المستأجر من كازينو النزهة باإلسكندرية فإن هذا أمر إداري ال يجوز الطعن فيه باإللغاء إال أمام القضاء اإلداري 

 ( . وأحكام النقض المشار إليها فيه 192ص  - 199فقرة 

إذ يجب أن يسيبق الطليب تعاقيد عليى اإليجيار حتيى يعتبير  ، وال يعتبر طلب تحديد القيمة اإليجارية لمكان يستغله ساكنه دون عقد إيجار منازعة إيجارية

شاغل العيين دون  كذلك ال يعتبر منازعة إيجارية طلب إخالء ( . 2595سنة  9995قضية رقم  21دائرة  2599أبريل سنة  22مصر الكلية ) منازعة إيجارية 

 ( . 2591سنة  9291قضية رقم  5دائرة  2597مارس سنة  29مصر الكلية ) سند لعدم دفعه مقابل االنتفاع أو إلساءته استعمال العين 

 (
2
 . 915فقرة  912انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 911فقرة  - 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 1ص  19م 2551مارس سنة  29سكندرية المختلطة قرب اإل  ( 

 (
9
والمفروض أن األجرة تزيد على الحد األقصى وقد حصل الميؤجر  - 2599سنة  5725قشرة رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  21مصر الكلية   ( 

 ً عيوى عليى المشيتري يطالبيه بيرد كيل ميا دفعيه زائيداً عليى الحيد فرفع المسيتأجر د . فاستمر المشتري يحصل أقساطاً أخرى ، ثم باع العين المؤجر ، عنها أقساطا

بميا حصيله هيذا زائيداً عليى الحيد األقصيى قبيل البييع ودفعيه  ( البيائع) أما رجوع المشتري على المؤجر السابق  . فهذه المنازعة تعتبر منازعة إيجارية ، األقصى

 . فال يعتبر منازعة إيجارية ( قواعد اإلثراء بال سبب) فهذا تسري في شأنه القواعد العامة  ، عنه المشتري للمستأجر
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وال تعتبـر منازعــات إيجار ـة أيضــًا ، فيمــا يـدخل فــي نطـاق تطبيــا التشــر ع االسـتثنائي ، المنازعــات المتعلقــة 
، والتــزام  ( 1) المــؤجر ، مــن التــزام بالتســليم ، والتــزام بتع ــد العــين بالصــيانة وإجــراء الترميمــات الضــرور ة بالتزامــات

 . ( 2) والتزام بضمان العيوب الخفية 1221$بضمان التعرض ، 

وأخيـرًا ال تعتبــر منازعـات إيجار ــة ، فيمــا يـدخل فــي نطـاق تطبيــا التشــر ع االسـتثنائي ، المنازعــات المتعلقــة 
وانت ائـــه بســـبب ال تتناولـــه أحكـــام التشـــر ع االســـتثنائي ،  1290$،  ( 9) بـــبطالن اإليجـــار ، وإبطالـــه ، وعـــدم نفـــاذه

، وتحقــــا الشــــرط  ( 1) كالتقابــــل ، وانفســــاخ اإليجــــار ب ــــالك العــــين هالكــــًا ماديــــًا أو هالكــــًا قانونيــــًا ، واتحــــاد الذمــــة
 ن ، وموت المستأجر ، والعذر الطارئ بوجه عام .الفاسخ الذي علقت عليه التزامات أحد الطرفي $1291

                                                 

 (
2
وقد قضي بأنيه إذا نبيه الميؤجر عليى المسيتأجر بيإخالء العيين إلجيراء إصيالحات  . وكذلك حق المؤجر في إجراء الترميمات الالزمة لحفظ العين  ( 

فيإن هيذه المنازعية ال تعتبير  ، ليب المسيتأجر الميؤجر بتمكينيه مين العيودة فيرفضولميا تيم إصيالح العيين طا ، فأجابيه إليى طلبيه ، فيها على أن يعود إليها بعد ذلك

 ( . 2591سنة  1955قضية رقم  29دائرة  2597فبراير سنة  29مصر الكلية) منازعة إيجارية وال تدخل في اختصاص دوائر اإليجارات 

تمكينيه مين العيودة إليى هيذه  ، بلدية إلجيراء ترميميات فيي العيين الميذكورالذي أخلى العين المؤجرة بناء على أمر ال ، وتقضي كذلك بأن طلب المستأجر

وكيذلك فيإن حقيه فيي  . بل تطبيقاً لقوانين التنظيم ، وذلك ألن إخالء المستأجر للعين لم يكن تطبيقاً لقانون إيجار األماكن . العين ال يعتبر من المنازعات اإليجارية

قضيية رقيم  21دائيرة 2591نيوفمبر سينة  29مصير الكليية ) مستمداً من هذه القوانين األخيرة ال من قانون إيجيار أمياكن يكون  -إن وجد  -العودة إلى تلك العين 

 كان إلزامه بأجرائها من اختصاص القضاء العيادي ، وقضي بأنه إذا لم يقم المؤجر بما تعهد بإجرائه من اإلصالحات مقابل زيادة األجرة ( . 2591سنة  1111

فتجري مطالبة المستأجر بإجراء ميا تعهيد بيه  ، في عقد اإليجار على أن ما تضمنه من زيادة في األجرة يقابل إصالحات معينة تعهد المؤجر بإجرائهافإذا نص  ،

 ( . 2599سنة  1959قضية رقم  5دائرة  2595يناير سنة  1مصر الكلية 9أمام القضاء العادي 

 (
1
 11اسيتئناف مخيتلط ) وقضي بأن المنازعات التي تدور حول التزام المؤجر بتقيديم الميياه السياخنة والتدفئية المركزيية ال تكيون منازعية إيجاريية   ( 

 ( . 11ص  91م 2555فبراير سنة 

 (
9
طنطيا الكليية بهيئية اسيتئنافية ) أجير فال تعتبر منازعات إيجارية المنازعات المتعلقة بصحة عقد اإليجار مين حييث صيدوره مين ذي صيفة فيي التي  ( 

) وال المنازعات المتعلقة بالمفاضلة بين مستأجرين متزاحمين لعين واحيدة فيي وقيت واحيد  ( ، 291ص  99رقم  9 - 5التشريع والقضاء  2599يناير سنة  19

يجارية المنازعات المتعلقة بصحة تقدير األجرة التيي تكيون وال تعتبر منازعات إ ( . 2591سنة  9272قضية رقم  21دائرة  2595يناير سنة  27مصر الكلية 

وقيد قضيت محكمية الينقض فيي هيذا المعنيى بأنيه إذا كيان النيزاع قيد انحصير فيي مقيدار األجيرة  . مبنية على أحكام القانون العام ال على أحكام التشريع االستثنائي

وكان مبني هذا النزاع ما أدعاه المستأجر من أن األجيرة المتفيق عليهيا قيد  ، 929و  175ن رقمي المتفق عليها ولم يتناول ما زيد عليها عمال باألمرين العسكريي

وأن الناظر الذي خلف الواقف في النظر ال ينيازع فيي وقيوع هيذا االتفياق وإن كيان ييذهب إليى أنيه اتفياق باطيل ألن التخفييض  ، خفضت باتفاق بينه وبين المؤجر

اليذي يجعيل لهيا االختصياص فيي المنازعيات  929فذا النزاع ال تختص به المحكمة االبتدائيية بيالتطبيق لألمير العسيكري رقيم  ، الذي يوجبه فيه غبن على الوقف

رقيم  9مجموعية عمير  2551يونييه سينة  29نقض مدني ) لمحكمة المواد الجزئية  -وفقاً للقواعد العامة  -بل االختصاص يبقى  ، على زيادة األجرة التي قررها

تفقياً وقضي أيضاً بأنه إذا طلب المؤجر تحددي القيمة اإليجارية للعين المؤجرة بما في ذلك الحديقية التيي يسيتغلها المسيتأجر رغيم أنيه ليم يكين م ( . 252ص  59

ألن مقابيل زييادة  ، دعوىفإن دائرة اإليجارات تكيون غيير مختصية بنظير هيذه الي ، فضال عما تعرض له المؤجر بسبب ذلك من زيادة نفقات المياه ، عليها بالعقد

(  2591سينة  1121قضيية رقيم  29دائيرة  2591نوفمبر سينة  7مصر الكلية ) المنفعة مجاله تطبيق القواعد العامة للقانون المدني ال قواعد القانون االستثنائي 

 ( الميؤجر) ة األجيرة التيي يقيدرها قومسييون وزارة األوقياف وقبيل زيياد ، وقضي بأنه إذا أجري المستأجر هدماً وتعديال في العين المؤجرة خالفاً لشيروط العقيد.

 2599ديسيمبر سينة  9مصير الكليية ) فالمنازعة التي تقوم في هذا الشأن ال تعتبر منازعة إيجاريية  ، ثم رفض قبول الزيادة التي تعهد بها ، نظراً لهذه التعديالت

 2591ولكن تعتبر منازعة إيجارية المنازعة في تحديد القيمة إيجارية  على أساس أجرة المثل في شيهر سيبتمبر سينة  ( . 2599سنة  5195قضية رقم  5دائرة 

مما لم  ، أما طلب تفسير عقد اإليجار فيما يتعلق بمدة اإلجارة وبمقدار األجرة ( . 2591سنة  1972قضية رقم  29دائرة  2597فبراير سنة  29مصر الكلية ) 

مصيير  - 199ص  95م 2551ميايو سيينة  11 - 295ص  91م 2555مييايو سيينة  1اسييتئناف مخيتلط ) فييال يعتبيير منازعية إيجارييية  ، تشيييع االسيتثنائييتناوليه ال

ة وطلب فرق األجرة بموجب بند متنازع عليه في عقد اإليجار ال يعتبر منازعة إيجاري ( . 2595سنة  9159قضية رقم  29دائرة  2595ديسمبر سنة  5الكلية 

 ( . وهو الحكم السابق اإلشارة إليه 2595سنة  9159قضية رقم  29دائرة 2595ديسمبر سنة  5مصر الكلية ) 

فيإن النيزاع  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان العقد يشمل إيجار المكان المؤجر كما يشمل علمية مالية أخرى مرتبطة به ارتباطاً ال يقبيل التجزئية

اسيتند فيي ذليك إليى أن االتفياق المبيرم بيين الطيرفين  ، إذ قضيي بجيواز االسيتئناف ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه . منازعة إيجارية عن هذا العقد ال يكون

وأن  ، ينماوهيي أن الطعيون عليهميا دفعيا إليى الطياعن مبليًغ انفيق فيي تجدييد وتجمييل العيين الميؤجرة داراً للسي ، يشمل أجرة المكان كما يشمل عملية مالية أخرى

عليى أن تسيلم هيذه اليدار وميا شيملته عيدا آلية السيينما إليى  ، المتعاقدين قد اتفقيوا عليى أن هيذا المبليغ يسيتهلك بأقسياط شيهرية تيدفع كيأجرة للسيينما بكيل محتوياتهيا

لى دار السيينما مين تحسيين وميا يسيتهلك مين األدوات والى أنه قد لوحظ في تقدير المبلغ الواجب دفعه شهرياً ما أدخل ع ، المطعون عليهما في نهاية عقد اإليجار

واليى أن هيذا  ، ألن فيي ذليك تجزئية لتعاقيد واحيد معتيرف مين الطياعن بوجيوده بجمييع عناصيره ، واإلنشاءات وهيي جملية عناصير متداخلية يتعيذر التفرقية بينهيا

 2599ينياير سينة  11نقيض ميدني ) رره هيذا الحكيم صيحيح فيي القيانون فيإن ميا قي ، 2551لسينة  212االتفاق ليم يعقيد بقصيد التحاييل عليى أحكيام القيانون رقيم 

 ( . 959ص  91رقم  5مجموعة أحكام النقض 

 (
5
الميادة وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا أقام المؤجر دعواه بطلب إخالء المستأجر من العين الميؤجرة لعيدم وفائيه بياألجرة المسيتحقة اسيتناداً إليى   ( 

ورفضت المحكمة طلب اإلخالء تأسيساً على أن عالقية اإليجيار التيي كانيت قائمية بيين الميؤجر والمسيتأجر قيد انتهيت  ، 2551لسنة  212قم الثانية من القانون ر

ومتيى كيان  . وإنما هو وفقاً لقواعد القيانون العيام 2551لسنة  212فإن هذا الذي قررته المحكمة ليس تطبيقاً ألحكام القانون رقم  ، بشراء األخيرة العين المؤجرة
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 أحكام التشريع االستثنائي قواعد االختصاص في المنازعات الناشئة عن تطبيق -2

 االختصاص النوعي واالختصاص المحلي  -711

مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن تقــول : "ترفـع المنازعـات الناشـئة عـن تطبيــا  11: رأينـا الفقـرة اهنولـى مـن المــادة 
هــــذا القــــانون إلـــــى المحكمــــة االبتدائيــــة المختصـــــة . . ." . وهــــذا الـــــنص يتنــــاول كــــال مـــــن االختصــــاص النـــــوعي 
واالختصـاص المحلـي . فالمحكمـة االبتدائيــة : هـذا هـو االختصـاص النــوعي . ومـن المحـاكم االبتدائيـة المتعــددة : 

 المحكمة المختصة طبقًا هنحكام االختصاص المحلي .

 النوعي  ا . االختصاص -712

: جعلت المنازعات الناشئة عن تطبيا أحكام التشر ع االستثنائي من اختصاص المحكمة االبتدائية ، وذلك 
استثناء من القواعد العامة . فنستعرض أوال في إيجاز أحكام القواعـد العامـة ، ثـم نبحـث أحكـام التشـر ع االسـتثنائي 

 في االختصاص النوعي .

 سائل اإليجار بحسب أحكام القواعد العامة االختصاص النوعي في م -713

: اهنصــل فــي االختصــاص النــوعي أن "تخــتص محكمــة المــواد الجزئيــة بــالحكم ابتــدائيًا فــي الــدعاوي المدنيــة 
والتجار ة المنقولة أو العقار ة التي تتجاوز قيمت ا مائتين وخمسين جني ًا . و كون حكما انت ائيًا إذا لم تتجاوز قيمة 

مرافعـــات ( . "وتخـــتص المحكمـــة االبتدائيـــة بـــالحكم ابتـــدائيًا فـــي جميـــع الـــدعاوي  11ين جني ـــًا" ) م الـــدعوى خمســـ
المدنية والتجار ة التي لست من اختصاص محكمة المواد الجزئية . و كون حكم ـا انت ائيـًا إذا كانـت قيمـة الـدعوى 

تئناف الــذي يرفــع إلي ــا عــن اهنحكــام ال تتجــاوز مــائتين وخمســين جني ــًا . وتخــتص كــذلك بــالحكم فــي قضــايا االســ
 مرافعات ( . 11الصادرة ابتدائيًا من محكمة المواد الجزئية أو من قاضي اهنمور المستعجلة" ) م 

وكـــان مقتضـــى هـــذا اهنصـــل العـــام أن تكـــون دعـــاوي اإليجـــار مـــن اختصـــاص المحكمـــة الجزئيـــة إذا لـــم يـــزد 
ن ائيًا فيما ال يز د على خمسين جني ًا . لكـن  1292$لحكم مجموع اهنجرة على مائتين وخمسين جني ًا ، و كون ا

مرافعات نصت على أن "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيًا م مـا تكـن قيمـة الـدعوى ،  16المادة 
راضـــي وانت ائيـــًا إذا لـــم تتجـــاوز قيمت ـــا خمســـين جني ـــًا ، فيمـــا يـــأتي : ) أ ( دعـــاوي المطالبـــة بـــاجرة المبـــاني أو اهن

وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقوالت الموجودة في اهنمكنة المـؤجرة وطلـب إخـالء هـذه اهنمكنـة وطلـب فسـخ 
اإليجار وطلب طرد المستأجر . وذلك كله إذا كانت اهنجـرة ال تز ـد علـى مـائتين وخمسـين جني ـًا فـي السـنة . ." . 

المطالبة باهنجرة ) و عنينا من ا أجرة المباني ( وما  فخرج المشرع عن اهنصل العام في أهم دعاوي اإليجار ، وهي

                                                                                                                                                                    
 ً ة بصيفة فيكيون الحكيم قيد صيدر مين المحكمية االبتدائيي ، الثابت باألوراق أن قيمة كل من الدعوى وعقد اإليجار الذي دفع بانتهائه تقيل عين ائتيين وخمسيين جنيهيا

 2591نيوفمبر سينة  99نقيض ميدني )  ( 2591قبيل تعيديل سينة ) من قانون المرافعات  59ومن ثم يكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً وفقاً للمادة  ، انتهائية

 ( . 219ص  19رقم  5مجموعة أحكام النقض 
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يدعم ذلك من طلب الحكم بصحة الحجز على المنقوالت في اهنمكنة المؤجرة ، وطلب فسخ اإليجار وما يتبع ذلك 
 من طلب اإلخالء أو الطرد .

تبــر منازعــات وهــذه هــي أهــم المنازعــات التــي تع -ففــي دعــاوي المطالبــة بــاهنجرة ودعــاوي الفســخ واإلخــالء 
تقضـــي القواعـــد المقـــررة فـــي قـــانون المرافعـــات أن يكـــون االختصـــاص  -إيجار ـــة بـــالمعنى الـــذي حـــددناه فيمـــا تقـــدم 

للمحكمــة الجزئيــة أيــا كانــت قيمــة ولــو زادت علــى مــائتين وخمســين جني ــًا إذا كانــت اهنجــرة الســنو ة ال تز ــد علــى 
يما ال تجـاوز قيمتـه خمسـين جني ـًا . وتقـدر قيمـة دعـوى اإليجـار  ، و كون الحكم ن ائياً  ( 1) مائتين وخمسين جني اً 

إذا كانــت بصــحة العقــد "باعتبــار مجمــوع اهنجــرة عــن مــدة اإليجــار كل ــا ، وإذا كانــت بصــحة التنبيــه بــاإلخالء كــان 
تقـدير باعتبـار التقدير باعتبار أجرة المدة التي قام النزاع علـى امتـداد العقـد إلي ـا . وإذا كانـت بفسـخ اإليجـار كـان ال

أجرة المدة الواردة في العقد أو الباقي من ا حسب اهنحوال . فإن كانت مدة اإليجار أو المدة الباقية تز د علـى تسـع 
مرافعـات ( . فتكـون دعـوى فسـخ  98سنين ، قدرت دعوى الفسخ علـى أسـاس تسـعة أضـعاف اهنجـرة السـنو ة" ) م 

لجزئيــة إذا كانــت اهنجــرة الســنو ة ال تز ــد علــى مــائتين وخمســين اإليجــار واإلخــالء مــثال مــن اختصــاص المحكمــة ا
جني ًا ، ولو زادت أجرة المـدة الباقيـة مـن العقـد علـى مـائتين وخمسـين جني ـًا . وتكـون دعـوى المطالبـة بـاهنجرة مـن 

ت الجزئيــة إذا كانــت اهنجــرة الســنو ة ال تز ــد علــى مــائتين وخمســين جني ــًا ، ولــو زاد 1299$اختصــاص المحكمــة 
أجرة المدة الباقية من العقد على مـائتين وخمسـين جني ـًا .وتكـون دعـوى المطالبـة بـاهنجرة مـن اختصـاص المحكمـة 
الجزئية كذلك إذا كانت اهنجرة السنو ة ال تز ـد علـى مـائتين وخمسـين جني ـًا ، ولـو كانـت اهنجـرة المطالـب ب ـا هـي 

 تين وخمسين جني ًا .أجرة متأخرة عن أكثر من سنة وبلغ مجموع ا أكثر من مائ

أما إذا زادت اهنجرة السنو ة على مائتين وخمسين جني ًا في السنة ، فإنـه يجـب الرجـوع إلـى اهنصـل العـام . 
فتكون الدعوي من اختصاص المحكمة الجزئية إذا لم تجاوز قيمت ا مـائتين وخمسـين جني ـًا ، و كـون الحكـم ن ائيـًا 

تكــون الــدعوى مــن اختصــاص المحكمــة الكليــة إذا جــاوزت قيمت ــا مــائتين فيمــا ال تجــاوز قيمتــه خمســين جني ــًا . و 
 وخمسين جني ًا ، و كون الحكم ابتدائيًا و جوز استئناف أمام محكمة االستئناف .

ولمـا كــان يغلــب فــي دعــاوي اإليجـار أال تز ــد اهنجــرة الســنو ة في ــا علـى مــائتين وخمســين جني ــًا ، فــإن أكثــر 
عد المقررة في قانون المرافعات ، تقع في اختصاص المحكمـة الجزئيـة . و كـون الحكـم دعاوي اإليجار بحسب القوا 

في ا ن ائيًا فيما ال تجاوز قيمته خمسين جني ًا ، فإذا جاوزت القيمة هذا المبلغ جـاز اسـتئناف الحكـم أمـام المحكمـة 
 الكلية .

                                                 

 (
2
فيإن  ، كمسيتأجر آخير مين نفيس الميؤجر بيدعي أنيه مقيدم ، المسيتأجر والغييرأما في العالقة ميا بيين  ، وهذا في العالقة ما بين المؤجر والمستأجر  ( 

 ( . 959ص  97رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  1نقض مدني ) تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار مجموع األجرة عن مدة اإليجار كهال 
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ت هذه الدعاوي بمنازعـات ال تعتبـر وال تزال هذه هي قواعد االختصاص النوعي في دعاوي اإليجار إذا تعلق
منازعـــات إيجار ـــة علـــى النحـــو الـــذي حـــددناه فيمـــا تقـــدم . أمـــا إذا تعلقـــت بمنازعـــات إيجار ـــة ، فقـــد جعـــل المشـــرع 

 االختصاص في ا للمحكمة الكلية على الوجه الذي سنبينه فيما يلي .

مــن قــانون  11ولــى مــن المــادة اختصــاص المحكمــة الكليــة بالمنازعــات اإليجار ــة : نصــت الفقــرة اهن -401
إيجــار اهنمــاكن ، كمــا رأينــا ، علــى أن "ترفــع المنازعــات الناشــئة عــن تطبيــا هــذا القــانون إلــى المحكمــة االبتدائيــة 
المختصــة . ." . فالمنازعــات اإليجار ــة إذن ، وهــي المنازعــات التــي تنشــأ عــن تطبيــا قــانون إيجــار اهنمــاكن رقــم 

. وكـان أكثـر هـذه المنازعـات ، كمـا رأينـا ، يقـع  ( 1) اختصـاص المحكمـة الكليـة، تقع كل ا فـي  1114لسنة  121
و ســتأنف الحكــم الصــادر فيــه أمــام المحكمــة الكليــة . كمــا كــان القليــل  1291$فــي اختصــاص المحكمــة الجزئيــة ، 

علـى هـذا المبلـغ وهو الذي تز د اهنجرة السنو ة فيه على مائتين وخمسين جني ـًا وتز ـد قيمتـه  -من هذه المنازعات 
يقـــع فـــي اختصـــاص المحكمـــة الكليـــة ، و ســـتأنف الحكـــم الصـــادر فيـــه أمـــام محكمـــة االســـتئناف . فـــأراد المشـــرع  -

اختصار الطر ا في المنازعـات اإليجار ـة ، توخيـا للسـرعة وتبسـيطًا للتقاضـي . فتـرك مبـدأ تعـدد درجـات التقاضـي 
صــدر الحكــم من ــا ن ائيــًا غيــر قابــل هني طعــن . واختــار فــي هــذه المنازعــات ، وجعــل التقاضــي مــن درجــة واحــدة ي

ل ذه الدرجة المحكمة التي كانت في اهنصل تصدر أكثر اهنحكام الن ائية في مسائل اإليجار وهي المحكمة الكليـة 
. فقــد رأينــا أن أكثــر دعــاوي اإليجــار تقــع ، بحســب القواعــد المقــررة فــي قــانون المرافعــات ، فــي اختصــاص المحــاكم 

ية ، و ستأنف الحكم أمام المحكمة الكلية فيكون حكم هذه المحكمة ن ائيا فـي هـذه الـدعاوي . فالـذي اختصـر الجزئ
المشــرع فــي المنازعــات اإليجار ــة مــن درجتــي التقاضــي ، لــيس هــو الدرجــة الثانيــة ، بــل هــو الدرجــة اهنولــى . فقــد 

إلـى المحكمـة الكليـة التـي كانـت مـن اقبـل تنظـر اختصر المحكمة الجزئية ، وجعل المنازعات اإليجار ـة ترفـع رأسـًا 
هذه المنازعات بصفة استئنافية . فكـان مـن الطبيعـي إذن أن يجعـل حكـم المحكمـة الكليـة فـي المنازعـات اإليجار ـة 
حكمــًا ن ائيــًا ال يقبــل الطعــن . ولــم يخســر المتقاضــون بــذلك إال محكمــة أول درجــة وهــي المحكمــة الجزئيــة ، أمــا 

المشرع هنهمية  1291$. وفي هذا أيضًا تقدير من  ( 2) نافية وهي المحكمة الكلية فقد احتفظوا ب االمحكمة االستئ
                                                 

 (
2
لسينة  259المرسيوم بقيانون  -فقد جعلت أكثر هيذه التشيريعات  ، قانون إيجار األماكنوهذا هو الحكم أيضاً في التشريعات االستثنائية التي سبقت   ( 

أميا األمير العسيكري رقيم  . االختصياص للمحكمية الكليية - 2551لسينة  929واألمر العسكري رقم  2559لسنة  51والمرسوم بقانون رقم  2551لسنة  2551

 . ى كيفية تشكيلهافكان يجعل االختصاص للجنة خاصة نص عل 2559لسنة  957

 (
1
"إن الضيرورة  : إذ قال أحيد الشييوخ ، 2551لسنة  212وقد دارت مناقشة في هذا الصدد في مجلس الشيوخ عند نظر قانون إيجار األماكن رقم   ( 

فأجياب رئييس لجنية العيدل  . وليذا أرى أن تكيون هيذه األحكيام قابلية للطعين" ، إذ من الجائز أن تخطئ المحكمة االبتدائيية ، تقضي بإعطاء المتقاضين حق الطعن

اختصياراً  -والواقيع أنيه رؤى  . وهي الهيئية االسيتئنافية ألحكيام  المحياكم الجزئيية ، "تنص المادة على أن الدعاوي ترفع إلى المحكمة االبتدائية : بمجلس الشيوخ

كميا  -والمحكمية االبتدائيية  . بتدائية مباشرة بدل المحاكم الجزئية فالذي حذف هو الدرجية األوليى ال الدرجية الثانييةأن ترفع الدعاوي إلى المحكم اال -لإلجراءات 

 . وحكمها نهائي في مثل هذه الدعاوي" ، هي الهيئة االستئنافية ألحكام المحاكم الجزئية -قلت 

التي تجاوز األجرة السنوية فيها مائتين وخمسين جنيهاً وتزيد قيمتهيا عليى هيذا المبليغ  وهي الدعاوي -على أنه البد من القول أن في القليل من الدعاوي 

فخسيروا بيذلك الدرجية االسيتثنائية  ، الدرجة االبتدائية منهما هي المحكمية الكليية والدرجية االسيتئنافية هيي  محكمية االسيتئناف ، قد كان أمام المتقاضي درجتان -

والخسيارة الحقيقيية فيي جعيل حكييم  . فهيي ال تقيع إال فييي القلييل مين اليدعاوي كميا سيبق القييول ، ولكين هيذه الخسييارة ليسيت بيذي بيال . نفسيها ال الدرجية االبتدائيية

آراء  لتشيتت ، ن وتطبيقيهالمحكمة الكلية نهائياً غير قابل ألي طعن هي في انعدام المرجع لتوحيد المبادئ التي يسير عليها القضاء في تفسيير قيانون إيجيار األمياك

 . أميراً مرغوبياً فييه ، وليو بقييود معينية ، مما يجعل فتح باب الطعن بالنقض فيي األحكيام التيي تصيدر فيي المنازعيات اإليجاريية ، المحاكم في بعض هذه المبادئ

  ( . في آخرها في الهامش 119انظر ما يلي فقرة) وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في نهائية هذه األحكام 
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المنازعات اإليجار ة ، إذ تفادى أن تنظر هذه المنازعات أمام المحكمة الجزئية لمـا يتضـمنه قـانون إيجـار اهنمـاكن 
 من مزايا عديدة للمستأجر ن وقيود ثقيلة على المؤجر ن .

اختصــاص المحكمــة الكليــة بالمنازعــات اإليجار ــة هــو اختصــا نــوعي ، فإنــه يعتبــر متعلقــا بالنظــام  ولمــا كــن
مرافعــات علــى أن "عــدم اختصــاص المحكمــة بســبب عــدم واليت ــا أو بســبب نــوع  191العــام . وقــد نصــت المــادة 

نـت علي ـا الـدعوى ولـو فـي الدعوى أو قيمت ا تحكم به المحكمة من تلقاء نفس ا ، و جوز الدفع به فـي أيـة حالـة كا
االستئناف" . فإذا رفعت منازعة إيجار ة أمام المحكمة الجزئيـة ، جـاز للمـدعي عليـه أن يـدفع بعـدم االختصـاص . 

. و جــوز للمــدعي عليــه الــدفع بعــدم  ( 1) فــإذا ســكت ، جــاز للمحكمــة مــن تلقــاء نفســ ا أن تقضــي بعــدم اختصاصــ ا
بعــدم االختصــاص مــن تلقــاء نفســ ا ، فــي أيــة حالــة كانــت علي ــا االختصــاص ، كمــا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي 

الدعوى ، أي سواء قبل نظر الموضـوع أو بعـده . بـل إذا فـات محكمـة الدرجـة اهنولـى القضـاء بـه ، جـاز للمحكمـة 
االســتثنائية أن تقضــي بــه إذا أبــدى الــدفع أمام ــا هنول مــرة فــي أيــة حالــة كانــت علي ــا الــدعوى ، بــل يجــوز ل ــا أن 

ي بــه مــن تلقــاء نفســ ا . وال يجــوز االتفــاق بــين الخصــوم ، ال قبــل رفــع الــدعوى وال بعــد رفع ــا ، علــى مخالفــة تقضــ
 هذه اهنحكام .

( اختصـــاص  1و تبـــين ممـــا تقـــدم أن المحكمـــة الكليـــة ل ـــا فـــي دعـــاوي اإليجـــار نوعـــان مـــن االختصـــاص ) 
هـذه المنازعـات ، خصصـت بقـرار مـن وزارة العـدل استثناء تنظر بموجبه جميع المنازعات اإليجار ة . ونظـرا لكثـرة 

بعض الدوائر في المحاكم الكلية لنظرهـا ، وسـميت بـدوائر اإليجـارات . واهنحكـام التـي تصـدر مـن دائـرة اإليجـارات 
( واختصــاص عــادي تنظــر بموجبــه دعــاوي  2فــي المنازعــات اإليجار ــة أحكــام ن ائيــة غيــر قابلــة هني طعــن . ) 

ل فـي المنازعـات اإليجار ـة ، طبقـًا لقواعـد االختصـاص المقـررة فـي قـانون المرافعـات . فتنظـر اإليجار التي ال تـدخ
المنازعــات غيــر الناشــئة عــن تطبيــا  -فــي دوائرهــا العاديــة ال فــي دوائرهــا اإليجار ــة  - 1296$المحكمــة الكليــة 

ى مائتين وخمسين جني ًا وكانت قيم أحكام قانون إيجار اهنماكن ، سواء بصفة ابتدائية إذا زادت اهنجرة السنو ة عل
الدعوى تز د على هذا المبلغ ، و بصفة استئنافية في أحكام المحاكم الجزئية التي تستأنف أمام ا . واهنحكام التـي 
ـــة تقبـــل الطعـــن في ـــا باالســـتئناف أمـــام إحـــدى محـــاكم  ـــة فـــي غيـــر المنازعـــات اإليجار  تصـــدر من ـــا بصـــفة ابتدائي

 االستئناف .

دوائر المحكمة الكلية لنظر المنازعات اإليجار ـة بقـرار مـن وزارة العـدل لـي إال تخصيصـًا وتخصيص بعض 
إدار ًا محضًا قصد به تنظم العمل ، وتخصيص بعض القضاة فـي هـذا النـوع مـن المنازعـات حتـى يحيطـوا بدقائقـه 

كليـة ، دائـرة عاديـة كانـت أو فينجزوا عمل م القضائي في يسر ودقة .ولكن ال يزال لكل دائرة من دوائـر المحكمـة ال
دائــرة إيجار ــة ، كــل مــا للمحكمــة الكليــة مــن اختصــاص عــادي أو اســتثنائي . فــإن هــذا االختصــاص تقــرر بموجــب 

                                                 

 (
2
 . 215رقم  51المجموعة الرسمية  2551يناير سنة  25الخليفة   ( 
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.  ومن ثم يجوز لـدائرة عاديـة أن تنظـر منازعـة إيجار ـة ، كمـا يجـوز  ( 1) القانون ، فال يجوز أن يعدله قرار إداري 
يجــار ال تــدخل فــي المنازعــات اإليجار ــة . فــإذا رفعــت منازعــة إيجار ــة أمــام دائــرة لــدائرة إيجار ــة أن تنظــر دعــوى إ

عاديـة كــان ل ــذه أن تنظرهــا ، و كــن حكم ـا فــي هــذه الحالــة حكمــًا ن ائيــًا ال يقبـل الطعــن بــأي وجــه . كمــا أن ل ــذه 
مرافعـات . إذا  191كـم المـادة الدائرة العادية أن تحيل المنازعة اإليجار ة إلى دارة من دوائر اإليجـارات ، عمـال بح

رفع دعوى إيجار ال تدخل في المنازعات اإليجار ة وتجاوز نصاب القاضي الجزئي أمام دائرة إيجار ة ، كان ل ـذه 
.  ( 9) حكم ا في هذه الحالـة حكمـا غيـر ن ـائي ، و جـوز الطعـن فيـه باالسـتئناف 1294$، و كون  ( 2) أن تنظرها

. و سـتوي فـي كـل ذلـك أن يكـون  ( 1)  ـة أن تحيـل الـدعوى إلـى دائـرة مـن الـدوائر العاديـةكما أن ل ذه الـدارة اإليجار 
 . ( 1) المدعي عليه قد دفع بعدم االختصاص أو لم يدفع

والعبــرة فــي تكييــف المنازعــة بأن ــا منازعــة إيجار ــة ليســت بتكييــف المــدعي أو المــدعي عليــه ، بــل بــالتكييف 
ا رفع المؤجر دعوى بإخالء المستأجر لعوامة استأجرها منه أمام دائـرة اإليجـارات . فإذ ( 6) الذي أخذت به المحكمة

، وقضـت الــدائرة بـأن العوامــة ال تــدخل فـي نطــاق تطبـا التشــر ع االســتثنائي فـال تكــون المنازعـة منازعــة إيجار ــة ، 
فــي االختصــاص العــادي ولكن ــا مــع ذلــك قضــت بــإخالء العوامــة تطبيقــًا للقواعــد العامــة باعتبــار أن النــزاع يــدخل 

للمحكمة الكلية ، كان هذا الحكم قابال لالستئناف ، و جوز لمستأجر الذي قضيب بإخالئـه أن يسـتأنفه ، و جـوز ، 
من ج ة أخرى للمؤجر أن يستأنف الحكم فيما تضمنه من قضائه بعدم اختصاص المحكمة باعتبارها دارة إيجار ة 

تدخل فـي نطـاق تطبيـا التشـر ع االسـتثنائي فيكـون قـد قضـي ضـمنا بعـدم ،  إذ أن الحكم قد قضي بأن العوامة ال 
ينظر الدعوى باعتبارها منازعة إيجار ة . فإذا رفع االستئنافان معًا إلى محكمة االستئناف ،  1298$االختصاص 

مــن  ورأت هــذه المحكمــة أن العوامــة ال تــدخل فــي نطــاق تطبيــا التشــر ع االســتثنائي ، رفضــت االســتئناف المرفــوع
المؤجر ، وقضت فـي االسـتئناف المرفـوع مـن المسـتأجر بتأييـد الحكـم االبتـدائي بـاإلخالء أو بإلغائـه حسـبما تـرى . 

                                                 

 (
2
شأنها فيي  ، وقد قضي بأن دائرة اإليجارات تختص باعتبارها درجة أولى للتقاضي بكل المنازعات التي لم يعط االختصاص فها للمحاكم الجزئية  ( 

ولييس مين شيأن هيذا  ، وليس عرض قضايا اإليجارات عليها دون غيرها إال توزيعاً إدارياً للعمل أقره وزير العدل ، ذلك شأن باقي دوائر محكمة مصر االبتدائية

مهميا تكين  ، وقضي كذلك بأن حكيم المحكمية االبتدائيية ( . قضائية 12سنة  199استئناف رقم  2595ديسمبر سنة  17استئناف مصر ) القرار أن يلغي القانون 

مصير ) يكون غير قابل للطعن بأي طريق إذا أصدر على مقتضى االختصياص االسيتثنائي فيي منازعية يحكمهيا قيانون األمياكن الميؤجرة  ، رتهالدائرة التي أصد

  ( . 591ص  559رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  19الكلية 

 (
1
 1121قضيية رقيم  29دائيرة  2591نيوفمبر سينة  7 - 2591سنة  552وقضية رقم  21قضية رقم  21دائرة  2591يونيه سنة  5مصر الكلية   ( 

 . 2591سنة 

 (
9
 9اسييتئناف مخييتلط  - 792ص  91المحاميياة  2555مييايو سيينة  7 - 2115ص  999رقييم  99المحاميياة  2557أبريييل سيينة  5اسييتئناف مصيير   ( 

 . 95ص  97م 2551فبراير سنة 

 (
5
اإليجييارات والقاضيي بإحاليية اليدعوى إلييى اليدائرة الخامسيية الختصاصيها إذ أن النييزاع وقيد قضييت محكمية اليينقض بيأن الحكييم الصيادر ميين دائيرة   ( 

كان لزامياً أن تتقييد المحكمية  -بعد أن أصبح ذلك الحكم نهائياً  -وإنما هو خاضع لتطبيق أحكام القانون العام  2551لسنة  212المطروح عليها ال يحكمه القانون 

وكيان يتعيين عليهييا أن تفصيل بييداءة فيميا إذا كانيت مختصيية بالقضياء فييي  ، عتبييار أن النيزاع خاضييع ألحكيام القيانون العييامأي با ، عنيد نظير الييدعوى بيذلك الحكيم

 ( . 152ص  951رقم  91المحاماة  2599مارس سنة  29نقض مدني ) مرافعات  295الدعوى من حيث قيمتها وفقاً للمادة 

 (
9
يعدلوا من قواعد االختصاص وال أن يتفقوا على ميا يخالفهيا لتعليق هيذه القواعيد بالنظيام العيام كميا سيبق وال يستطيع الخصوم بمحض إرادتهم أن   ( 

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بأنيه ميادام قيانون  . ليس من شأنه بأي حيال أن ييؤثر فيي مسيألة االختصياصفرفع الدعوى إلى دائرة اإليجارات  . القول

فإن الدعوى التي ترفع على شخص باعتبياره شياغال العيين دون سيند أميام دارة اإليجيارات ال تيدخل  ، لة من يشغلون األماكن دون سندإيجار األماكن لم ينظر حا

 ( . 295ص  12م 2555يونيه سنة  11استئناف مختلط ) ومن ثم يكون حكمها قابال لالستئناف  ، في االختصاص االنتهائي للمحكمة

 (
1
 . 591ص  559رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  19مصر الكلية  - 97ص  12م 2555براير سنة ف 11استئناف مختلط   ( 
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كمــا هــو الصــحيح فــي  -أمــا إذا رأت محكمــة االســتئناف أن العوامــة تــدخل فــي نطــاق تطبيــا التشــر ع االســتثنائي 
ن الحكــم المســتأنف حكــم ن ــائي ال يقبــل أي طعــن ، فإن ــا تقضــي بعــدم قبــول اســتئناف المســتأجر هن -.  ( 1) رأينــا

وتقضي بقبول استئناف المؤجر وإلغاء الحكم المستأنف فيما تضمنه مـن عـدم اختصـاص المحكمـة باعتبارهـا دائـرة 
إيجــارات وباختصاصــ ا علــى هــذه الصــفة ، ومــن ثــم ال نتعــرض لموضــوع الــدعوى هنن الحكــم الصــادر فيــه حكــم 

 . ( 2) ن ائي ال يقبل أي طعن

 ب . االختصاص المحلي :  -715

 121أمـا االختصــاص المحلـي بالنســبة إلـى المنازعــات اإليجار ـة ، فلــم يسـتحدث قــانون إيجـار اهنمــاكن رقــم 
مــن هــذا القــانون علــى أن تقــول : "ترفــع المنازعــات الناشــئة عــن  11فيــه جديــدًا ، واقتصــرت المــادة  1114لســنة 

طبقــًا للقواعــد العامــة المقــررة فــي قــانون . ." ، أي المختصــة  المختصــةتطبــا هــذا القــانون إلــى المحكمــة االبتدائيــة 
 المرافعات في شأن االختصاص المحلي ، كما سبا القول .

ونجد هـذه القواعـد العامـة ، فـي خصـوص جميـع دعـاوي الحقـوق الشخصـية أو المنقولـة و ـدخل في ـا دعـاوي 
مرافعات ، وهي تجري بما يأتي : "في دعاوي الحقوق الشخصـية أو  11، منصوصًا علي ا في المادة  ( 9) اإليجار

المنقولــة يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع فــي دائرت ــا مــون المــدعي عليــه ، فــإن لــم يكــن لــه مــوطن بمصــر 
حكمة التي يقع بدائرت ا موطن فللمحكمة التي يقع بدائرت ا سكنه . وإذا تعدد المدعي علي م ، كان االختصاص للم

                                                 

 (
2
 . 919في الهامش وفقرة  912انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
عجلة  وكون المحكمة الكلية هيي المحكمية المختصية بنظير المنازعيات اإليجاريية ال يمنيع مين اختصياص القضياء المسيتعجل بنظير المسيائل المسيت  ( 

تمهييداً لرفيع دعيوى اإلخيالء بسيبب اسيتعمال المسيتأجر  ، فيجيوز ، مرافعيات 55تطبيقياً ألحكيام الميادة  ، التي يخشى عليها من فوات الوقيت فيي هيذه المنازعيات

 ( . 952ص  2212ألمياكن فقيرة سيليمان ميرقس إيجيار ا) رفع دعوى إثبات الحالة أميام القضياء المسيتعجل  ، العين المؤجرة استعماال ال يضر بمصلحة المالك

ولكنيه غيير مخيتص بيالحكم بطيرد المسيتأجر إلسياءة اسيتعمال العيين ألن هيذه المنازعية األخييرة  ، وقد قضي بأن القضاء المستعجل مختص بدعوى إثبات الحالة

وانظيير فييي عييدم  - 2595سيينة  1959رقييم  9دائييرة  2595نييوفمبر سيينة  1مصيير الكلييية مسييتعجل ) تعتبيير منازعيية إيجارييية ال يخييتص بهييا القضيياء المسييتعجل 

ص  219رقيم 9مجموعية عمير  2551ديسيمبر سينة  21اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات اإليجارية من حيث موضع المنازعية ذاتيه نقيض ميدني 

التشريعات االستثنائية الخاصية بإيجيار  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن ( . 559ص  292رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  1 - 117

ثييم حييدث بعييد ذلييك ميين  ، فييإذا رفييع المييؤجر دعييوى إخييالء أمييام المحكميية الكلييية ، األميياكن ال تمنييع اختصيياص قاضييي األمييور المسييتعجلة فييي حيياالت االسييتعجال

جياز  ، هيا ضيرراً جسييماً أو اسيتخدمها منيزال لليدعارةكيأن اسيتعمل العيين عليى وجيه يضير ب ، المستأجر تصرفات توجب االسيتعجال فيي إخيالء العيين الميؤجرة

اسيتئناف مخيتلط ) للمؤجر أن يرفع األمر إلى قاضي األمور المستعجلة ليقضي باإلخالء موقتاً دون مساس بالدعوى الموضوعية المرفوعة أميام المحكمية الكليية 

 ( . 195ص  95م 2551يونيه سنة  21

وعنيد انقضياء الميدة األصيلية لإليجيار انتيزع المجليس العيين مين المسيتأجر ووضيع عليهيا  ، لسينما والتمثييلوفي قضية آجر مجلس بلدي لشخص داراً ل

ورفع المجلس دعوى فرعية بصفة مستعجلة يطاليب بطيرد المسيتأجر  ، فرفع المستأجر دعوى أمام القضاء يطالبه بفض األختام واسترداد حيازته للعين ، األختام

وفيي اليدعوى الفرعيية بعيدم  ، فحكم القضاء المستعجل بفض األختام ورد الحييازة للمسيتأجر . أن العقد هو ترخيص في استغالل مرفق عاممن العين استناداً إلى 

س فطعين المجلي . االختصاص تأسيساً على أن المرافق ذات الصفة التجارية أو االقتصادية ال تعتبر مرافق عامة فدعوى الطيرد تخيتص بنظرهيا دارة اإليجيارات

تيرخيص فيي اسيتعمال  في الحكم بالنقض بسبب أن القضاء المستعجل أخطأ في تكييف العالقات القانونية بينه وين المستأجر بأنها عقد إيجار ميع أنهيا فيي حقيقتهيا

الينقض بييأن خطيأ القضيياء فقضيت محكميية  . ولييو التيزم القضيياء المسيتعجل التكييييف الصيحيح لقضييي بيالطرد ألن التشييريع ال يسيري فييي هيذه الحاليية ، مرفيق عيام

ليس إال خطأ في تقدير وقتي عاجل للنزاع اقتضته ضيرورة الفصيل فيي إجيراء اليوقتي  ، بفرض حصوله ، المستعجل في تكييف العالقة القانونية بأنها عقد إيجار

ويقيع عليى كاهيل مين استصيدر الحكيم  ، بالفصيل فييهأن يناضال فييه ليدى المحكمية المختصية  ، وال تأثير له على أصل الحق الذي يبقى سليماً للطرف ، المطلوب

سبباً للطعن عمال بالميادة  ، على فرض حصوله ، ومن ثم ال يكون هذا الخطأ . بهذا اإلجراء الموقت مسئولية التنفيذ به إن ثبت فيما بعد أن الحق لم يكن في جانبه

قضيائية منشيور فيي كاميل محميد بيدوي فيي قيانون  25سينة  225طعين رقيم  2592ميايو سينة  29نقض ميدني ) من المرسوم بقانون بإنشاء محكمة النقض  29

حكيم باختصاصيه بياإلجراءات الوقتيية فيي هيذه  ، ميع قوليه بيأن المنازعية إيجاريية ، ومعنيى ذليك أن القضياء المسيتعجل ( . 195ص  - 199إيجار األمياكن ص 

 . وأقرته محكمة النقض على ذلك ، المنازعة

 (
9
 . 555فقرة انظر آنفاً   ( 
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وشــأن ا فــي ذلــك شــأن ســائر منازعــات اإليجــار ولــو كانــت منازعــات غيــر  -احــدهم" . فتكــون المنازعــات اإليجار ــة 
من اختصـاص المحكمـة التـي يقـع فـي دائرت ـا مـوطن المـدعي عليـه ولـو كـان المكـان المـؤجر واقعـًا فـي  -إيجار ة 

ازعات اإليجار ة يون االختصاص للمحكمة لكلية التي يقع في دارت ا موطن دائرة محكمة أخرى . غير أنه في المن
 المنازعات اهنخرى يكون االختصاص تارة للمحكمة الجزئية وتارة المحكمة الكلية . 1210$المدعي عليه ، وفي 

ة فــإذا رفــع المــؤجر علــى المســتأجر دعــوى متعلقــة بمنازعــة إيجار ــة ، كــدعوى إخــالء أو دعــوى ز ــادة اهنجــر 
لتصــل إلــى الحــد اهنقصــى ، رفع ــا أمــام المحكمــة الكليــة التــي يقــع فــي دائرت ــا مــوطن المســتأجر ، فــإن لــم يكــن لــه 
موطن بمصر فللمحكمـة التـي يقـع فـي دائرت ـا سـكنه . وإذا تعـدد المسـتأجرون ، كـان االختصـاص للمحكمـة الكليـة 

 التي يقع في دائرت ا موطن أحدهم .

ؤجر دعـوى متعلقـة بمنازعـة إيجار ـة ، كـدعوى تخفـيض الجـرة أو دعـوى اسـترداد وإذا رفع المستأجر على الم
،  ( 1) ما دفعه من اهنجرة زائدًا على الحد اهنقصى ، رفع ا أمام المحكمة الكلية التي يقع في دائرت ا موطن المؤجر

 تعدد المؤجر ن .على التفصيل الذي قدمناه فيما يتعلا بسكن المؤجر إذا لم يوجد له موطن وفيما يتعلا ب

 وأجـــور المســـاكنمرافعـــات علـــى أنــه "فـــي المنازعــات المتعلقـــة بالتور ـــدات واهنشــغال  69هــذا وتـــنص المــادة 
وأجور العمال والصناع يكون االختصاص للمحكمة التي في دائرت ا تم االتفـاق أو نفـذ متـى كـان في ـا مـوطن أحـد 

ة ذلك ، فيما يتعلـا بـأجور اهنمـاكن ، متـى كـان عقـد الخصوم" . و تبين من ذلك أن محكمة المدعي تكون مختص
اإليجار قد تم أو نفذ في موطنه . ولما كان المستأجر لمسكن يقوم بتنفيذ العقد بالسكن و تحـدد غالبـا موطنـه بـه ، 
فتكون محكمة موطنه هي المحكمة التي نفذ في دائرت ا العقد وتكون مختصة ولو كان هو المـدعي . و الحـظ أنـه 

ع الدعوى أمام محكمة المدعي عليه ، لم يشترط أن تكون هذه المحكمة هي التي تم العقد في دائرت ا أو نفذ إذا رف
 . ( 2) ، وذلك بالغرم من ظاهر النص

 األحكام المتعلقة باإلجراءات -المبحث الثاني

 إجراءات مبسطة وإجراءات عادية  -716

جـــراءات مبســـطة فـــي بعـــض النـــواحي ، وهـــي اإلجـــراءات : رســـم التشـــر ع االســـتثنائي للمنازعـــات اإليجار ـــة إ
المتعلقة وهي اإلجراءات المتعلقة برفع الدعوى ووجوب أن يكون الفصل في هذه المنازعـات علـى وجـه االسـتعجال 
. وفيما عـدا ذلـك ، فـإن اإلجـراءات الواجـب إتباع ـا فـي المنازعـات اإليجار ـة هـي نفـس اإلجـراءات العاديـة الواجبـة 

                                                 

 (
2
وكييان  ، وقييد قضييت محكميية مصيير الكلييية بعييدم االختصيياص فييي دعييوى تخفيييض األجييرة عيين منييزل بالقيياهرة مملييوك لشييخص يقيييم باإلسييكندرية  ( 

التيي يقيع بيدائرتها إليى محكمية اإلسيكندرية الكليية  ، مرافعيات 299عمال بالميادة  ، فقررت المحكمة إحالتها ، المستأجر قد رفع الدعوى أمام محكمة مصر الكلية

 ( . 2591سنة  9191قضية رقم  21دائرة  2599أكتوبر سنة  22مصر الكلية ) موطن المؤجر المدعي عليه 

 (
1
 - 155فقيرة  2591احمد مسلم في التنظيم القضائي ونظرية اليدعوى سين ) أراد التخفيف ال التشديد  -كما قال األستاذ احمد مسلم  -ألن المشرع   ( 

 ً فيي االختصياص المحليي فيميا  555وانظير آنفياً فقيرة  -فيما يتعلق بقواعد الختصاص المحلي المقررة في قيانون المرافعيات 155فقرة  - 159فقرة  وأنظر أيضا

 ( . يتعلق بدعاوي اإليجارات غير المتعلقة بالمنازعات اإليجارية
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المنازعات اهنخرى . فنبحث أوال هذه اإلجراءات المبسطة ، ثم نستعرض بعد ذلك فـي إيجـاز أمثلـة مـن  اإلتباع في
 اإلجراءات العادية التي تخضع ل ا المنازعات اإليجار ة .

أما المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر غير المنازعات اإليجار ة ، ف ذه تخضع لجميـع اإلجـراءات 
إجـراءات مبسـطة غيـر مـا  -خالفـًا للمنازعـات اإليجار ـة  -تخضـع ل ـا سـائر المنازعـات ، ولـيس ل ـا العادية التـي 

مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن صــراحة علــى ذلــك ، إذ  11تقـرره القواعــد العامــة . وقــد نصــت الفقــرة اهنخيــرة مــن المـادة 
خاضـعة للقواعـد القانونيـة العامـة مـن  تقول : "وتظل المنازعـات المدنيـة اهنخـرى التـي تنشـأ بـين المـؤجر والمسـتأجر

 حيث موضوع النزاع واالختصاص القضائي واإلجراءات" .

 اإلجراءات المبسطة -1  

 طائفتان من اإلجراءات  -717

: تنحصـــــر هـــــذه اإلجـــــراءات المبســـــطة فـــــي طـــــائفتين : ) أ ( اإلجـــــراءات المتعلقـــــة برفـــــع الـــــدعوى . ) ب ( 
 النزاع على وجه االستعجال .اإلجراءات المتعلقة بوجوب الفصل في 

 ا . اإلجراءات المتعلقة برفع الدعوى  -718

: رســم تقنـــين المرافعـــات اإلجـــراءات الواجــب إتباع ـــا فـــي رفـــع الـــدعوى ، وتســري هـــذه اإلجـــراءات علـــى كـــل 
جر الدعاوي التي ترفع أمام المحـاكم مـا لـم يقـض القـانون بغيـر ذلـك ، فتسـري علـى المنازعـات التـي تنشـأ بـين المـؤ 

قضي في ا القانون بغير ذلك كما سـنرى  1212$والمستأجر غير المنازعات اإليجار ة ، هنن المنازعات اإليجار ة 
. وتتلخص إجراءات رفع الدعوى التي رسم ا تقنين المرافعـات فـي أن ترفـع الـدعوى إلـى المحكمـة بنـاء علـى طلـب 

مرافعات ( . وميعاد الحضور أمام المحكمة  61 المدعي بصحيفة تعلن للمدعي عليه على يد أحد المحضر ن ) م
االبتدائيــة يكــون ثمانيــة أيــام علــى اهنقــل فــي الــدعاوي المدنيــة ، و جــوز فــي حالــة الضــرورة نقــص هــذا الميعــاد إلــى 

مرافعات ( . وعلى المدعي بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة أن يقدمه لقلـم الكتـاب لقيـد الـدعوى  42ثالثة أيام ) 
مرافعـات ( . وإذا سـبا دفـع  41حكمة في اليوم السابا لتار خ الجلسة المحـددة لنظرهـا علـى اهنكثـر ) م بجدول الم

الرسم بأكمله قبل إعالن الصحيفة ، وجب على قلم المحضر ن تسليم اهنصـل لقلـم الكتـاب بعـد إعالنـه ، وعلـى قلـم 
 مرافعات ( . 44الكتاب إجراء القيد من تلقاء نفسه ) م 

وط الرئيســـية لإلجـــراءات التـــي رســـم ا تقنـــين المرافعـــات فـــي رفـــع الـــدعوى . ومن ـــا يتبـــين أن هـــذه هـــي الخطـــ
الدعوى ترفع بصحيفة تعلن على يد محضر للمدعي عليه ، وميعاد الحضور أمام المحكمة الكليـة يجـب أن يكـون 

إلــى قلــم الكتــاب لقيــد  ثمانيــة أيــام علــى اهنقــل ، وبعــد تمــام إعــالن صــحيفة الــدعوى يــرد اهنصــل إلــى المــدعي ليقدمــه
مــن قـــانون إيجـــار  11الــدعوى . وقـــد بســط المشـــرع هـــذه اإلجــراءات فـــي المنازعـــات اإليجار ــة ، إذ تقضـــي المـــادة 

، كما رأينا ، بأن ترفع هذه المنازعـات "إلـى المحكمـة االبتدائيـة بطلـب يقـدمن ذوي  1114لسنة  121اهنماكن رقم 
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قلم الكتاب أن يعطي الطالب إيصاال بتسـلم الطالـب ، وأن يرفـع الطلـب  الشأن إلى قلم كتاب تلك المحكمة . وعلى
المذكور في خالل أربع وعشر ن ساعة من تار خ تسليمه إلى رئيس الدارة المختصة ، الذي يحدد جلسة للنظر في 

ة أيـام النزاع .و قوم قلم الكتاب بإبالأ طرفي الخصـومة مضـمون الطلـب وتـار خ الجلسـة قبـل الموعـد المحـدد بخمسـ
على اهنقل بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول" . فالمدعي في المنازعة اإليجار ة يقدم طلبًا بـدعواه ، ال إلـى قلـم 

.  ( 1) المحضر ن ، بل إلى قلم كتاب المحكمة . و بين في الطلب موضـوع الـدعوى وسـبب ا وطلباتـه في ـا باإليجـاز
سه ، بعد أن يعطي إيصاال لمدعي بتسلم الطلب ، إجراءات قلم كتاب المحكمة بنف 1219$وبعد دفع الرسم يتولى 

تحديـد الجلســة وإعــالن الطلــب وقيـد الــدعوى . فيرفــع الطلــب ، فـي خــالل أربــع وعشــر ن سـاعة مــن تــار خ تســليمه ، 
إلــى رئــيس دائــرة اإليجــارات لتحديــد جلســة لنظــر الــدعوى . ثــم يعلــن مضــمون الطلــب وتــار خ الجلســة إلــى طرفــي 

علــى يــد محضــر ، بــل بطر ــا البر ــد بكتــاب مســجل بعلــم وصــول . و جــب أن يصــل اإلعــالن قبــل الخصــومة ، ال 
الموعد المحدد للجلسة بخمسة أيام على اهنقل ، ال بثمانية أيام كما هو اهنمر في الدعاوي العاديـة علـى مـا رأينـا . 

ثــم ينتظــر بعــد ذلــك حتــى يعلــن فالمــدعي إذن لــيس عليــه إال أن يقــدم الطلــب لقلــم كتــاب المحكمــة مــع دفــع الرســم ، 
بتــار خ الجلســة بكتــاب مســجل بعلــم وصــول ، فيحضــر الجلســة فــي الميعــاد المحــدد . وفــي هــذا تبســيط ظــاهر فــي 

 .  ( 2) إجراءات رفع الدعوى 

الخـــاص بالمحامـــاة بـــأال يجـــوز تقـــديم صـــحيفة  1114لســـنة  16مـــن القـــانون رقـــم  21هـــذا وتقضـــي المـــادة 
حــاكم الكليــة دون أن تكــون موقعــًا علي ــا مــن محــام مقــرر للمرافعــة أمــام هــذه المحــاكم . الــدعوى التــي ترفــع أمــام الم

ولمـــا كانـــت المنازعـــات اإليجار ـــة ترفـــع أمـــام المحكمـــة الكليـــة ، فـــإن الطلـــب الـــذي يقدمـــه المـــدعي إلـــى قلـــم كتـــاب 
المحاكم الكلية ، وإال كان المحكمة على النحو الذي بيناه يجب أن يكون موقعًا عليه من محام مقرر للمرافعة أمام 

                                                 

 (
2
ً وتبين العين المؤجرة بيا . وهذا عدا البيانات المتعلقة بالخصوم  (  وقد قضي مع ذليك بيأن الخطيأ فيي بييان العيين المطليوب إخالؤهيا ال ييؤثر . ناً كافيا

إذ المقيرر فيي فقيه المرافعيات أن اليبطالن ، في صحة اإلجراء متى كان مجرد خطأ مادي أو كتابي صار تصحيحه في الوقت المناسب ولم يترتب عليه أي ضرر

ي شاب اإلجراء عيباً جوهرياً يفوت على الخصم مصلحته التي يقصد القانون إليى صييانتها بميا أوجبيه وحصيلت ال يقع عند عدم النص عليه إال إذا كان العيب الذ

 ( . 597ص  552رقم  91المحاماة  2595أكتوبر سنة  19مصر الكلية ) المخالفة فيه 

 (
1
ق العادي لرفع الدعوى عليى ييد محضير وفقياً للقواعيد هذه اإلجراءات المبسطة تقررت لمصلحة المدعي فيجوز له أن ينزل عنها يلجأ إلى الطرو  ( 

 - 259ص  91م 2559ميارس سينة  11مصر المختلطية  - 12ص  95م 2551يناير سنة  25استئناف مختلط ) المقررة في قانون المرافعات التي سبق بيانها 

قضيية  2591أبرييل سينة  25 - 2599سينة  511ة رقم قضي 2591مارس سنة  21 - 2975ص  915رقم  91المحاماة  2599يناير سنة  15مصر الوطنية 

 ، ويتحقق ذلك عمال إذا رفع المدعي الدعوى بالمنازعة اإليجارية إلى المحكمة الجزئية ميثال بصيحيفة دعيوى تعلين عليى ييد محضير ( . 2599سنة  5915رقم 

فال يجوز عندئيذ للميدعي علييه أن ييدفع أميام هيذه اليدائرة بيأن رفيع اليدعوى غيير صيحيح  ، فتحيل المحكمة الجزئية الدعوى إلى دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية

 25مصير الكليية ) فيإن هيذا التشيريع ليم يحيرم ذوي الشيأن مين رفيع اليدعوى بيالطريق العيادي  ، لعدم إتباع اإلجراءات المبسطة التي رسمها التشيريع االسيتثنائي

وقيد قضيي فيي دعيوى تخفييض  ( . 2599سينة  225قضيية رقيم  21دائيرة  2599فبراير سنة  19 - 2599ة سن 992قضية رقم  5دائرة  2599ديسمبر سنة 

أعلنها مخاطباً مع السيد مأمور قسم الزيتون دون أن يبين في إعالنه الخطيوات التيي سيبقت تسيليم الصيورة وهيو  ، إيجار مرفوعة بصحيفة معلنة على يد محضر

مصر الكليية ) بأن للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطالن صحيفة الدعوى إذا تبين لها بطالنها  ، استقر عليه قضاء النقضما يوجب بطالن اإلعالن طبقاً لما 

وال يترتييب علييى رفييع المنازعيية اإليجارييية بييالطريق العييادي أن تتغييير طبيعيية هييذه  ( . 2512سيينة  951دائييرة أولييى إيجييارات قضييية رقييم  2512يونيييه سيينة  9

اسيتئناف مخيتلط ) بل تبقى منازعة إيجارية تنظر أمام دائرة اإليجارات على وجه االستعجال ويكون الحكم الصيادر فيهيا  نهائيياً غيير قابيل ألي طعين  ، المنازعة

 ، يع االسيتثنائيفإذا رفعت دعوى أمام دائرة اإليجارات باإلجراءات المبسطة التي رسمها التشير ، والعكس أيضاً صحيح - ( 12ص  95م 2551يناير سنة  25

فيال يجيوز للميدعي علييه أن ييدفع بين  ، ورأت دائرة اإليجارات أن الدعوى ليست منازعة إيجارية فنظرتها وفقياً الختصاصيها العيادي أو أحالتهيا إليى دارة عاديية

عي فيي رفعهيا طريقياً مرسيوماً فيي قيانون تنعقد صحيحة من جهية الشيكل إذا اتبيع الميد -كما تقول محكمة مصر  -ذلك أن الخصومة  ، رفع الدعوى غير صحيح

سيليمان ميرقس  - 591ص  559رقيم  91المحامياة  2595أكتوبر سينة 19مصر الكلية ) خاص وكانت له مندوحة في االعتقاد بانطباق هذا القانون على النزاع 

 ( . 955ص  - 959ص  217في إيجار األماكن فقرة 
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الطلب باطال وكانت الدعوى غير مقبولة . والبطالن هنا يتعلا بالنظام العام ، فيجب على المحكمة أن تقضي به 
 . ( 1) من تلقاء نفس ا

وجوه أخرى . فقد نصت المادة  -وهو صحيفة الدعوى بالنسبة إلى المنازعات اإليجار ة  -ولبطالن الطلب 
ى أنه "إذا كان الخطأ أو النقض في بيانات صحيفة افتتاح الـدعوى مـن شـأنه أن يج ـل بالمحكمـة مرافعات عل 41

أو بالمدعي أو بالمدعي عليه أو بالمدعي به أو بتار خ الجلسة بطلت الصحيفة . فإن وقـع الخطـأ أو الـنقص فيمـا 
أن "عدم مراعـاة مواعيـد الحضـور  مرافعات على 80عدا ذلك من بيانات ا ، جاز الحكم بالبطالن" . ونصت المادة 

المنصــوص علي ــا يترتــب عليــه بطــالن صــحيفة الــدعوى" . فــإذا وقــع بالطلــب وجــه مــن وجــوه الــبطالن علــى النحــو 
المبني في النصوص المتقدم ذكرها ، وحضر المدعي عليه الجلسة بالرغم من ذلك وتمسك بالبطالن ، فـإن المـادة 

لتكليف بالحضور الناشئ عـن عيـب فـي اإلعـالن أو فـي بيـان المحكمـة أو مرافعات تقول إن "بطالن أوراق ا 110
تــار خ الجلســة أو عـــن عــدم مراعــاة مواعيـــد الحضــور يـــزول بحضــور المعلــن إليـــه ، وذلــك بغيــر إخـــالل بحقــه فـــي 
التأجيـل الســتكمال ميعـاد الحضــور" . ومـن ثــم يـزول الــبطالن بحضـور المــدعي عليـه . وإن هــو غـاب وحكــم عليــه 

، ف ــذا الحكــم ن ــائي ال تجــوز المعارضــة فيــه وال هــو قابــل هني طعــن آخــر . فــال تتــاح للمــدعي عليــه فــي  غيابيــاً 
المنازعة اإليجار ة الفرصة التي تتاح للمدعي عليه في المنازعات اهنخرى ، وهـي أن يتخلـف عـن حضـور الجلسـة 

أن يتمســك فــي المعارضــة بــبطالن حتــى ال يــزول الــبطالن ، فــإن حكــم عليــه غيابيــًا أمكنــه أن يعــارض فــي الحــم و 
التكليف بالحضور . وهذا ما حمل بع المحاكم على تجيز للمدعي عليه في المنازعة اإليجار ة أن يحضـر الجلسـة 
، وأن يتمســــك بــــبطالن الطلــــب ، دون أن يكــــون حضــــوره ســــببًا فــــي زوال هــــذا الــــبطالن ، خالفــــًا لمــــا تقضــــي بــــه 

 ( 2) ة التمسك بالبطالن كما أتيحت للمدعي عليه في المنازعات اهنخرى مرافعات ، وبذلك تتاح له فرص 110المادة
. 

                                                 

 (
2
)  2591سينة  9992قضيية رقيم  5دائيرة  2597مارس سنة  15 - 2591سنة  1195قضية رقم  5دائرة  2597مارس سنة  11مصر الكلية   ( 

وإال انتفيت الحكمية التيي وضيع الينص مين  ، وقد جاء في هذا الحكم أن المراد بالتوقيع هو توقيع المحامي بيده شخصياً ال بطريق إنابة أحد غيره فيي التوقييع عنيه

وقيد جيياء فييي هييذا الحكييم أن )  2591سيينة  1959قضييية رقييم  5دارة  2597أبريييل سينة  11 - ( المحييامي نفسييه أجلهيا وهييي ضييمان صييياغة الصيحيفة بواسييطة

وقيد يينص علييه بعيابرة ناهيية و نافيية أي داللية كالحالية التيي نحين  ، وينص القانون على البطالن بلفظه أي صيراحة ، البطالن يكون واجباً إذا نص القانون عليه

في المادة الخامسة والعشرين منه عن تقديم صحف الدعاوي أمام المحاكم االبتدائية دون أن يكيون موقعياً  2591لسنة  51فقد نهي قانون المحاماة رقم  ، بصددها

 . 2597سنة  2972قضية رقم  5دائرة  2597مايو سنة  21 - ( عليها من محام مقرر للمرافعة أمام المحاكم االبتدائية

كأن يطاليب المسيتأجر بيرد ميا  ، لطلب محام حتى لو كان النزاع المرفوع أمام دائرة اإليجارات ال تجاوز قيمته نصاب القاضي الجزئيويجب أن يوقع ا

قيم قضيية ر 29دائيرة  2591نوفمبر سنة  25مصر الكلية ) فدعه من األجرة زائداً على الحد األقصى ويكون ما يطالب برده ال يزيد عن مائتين وخمسين جنيهاً 

 ( . 2591سنة  1195

 (
1
فيإن  ، 2551لسينة  212وقد قضت محكمة مصر الكلية في هذا المعنى بأنه "إذا كانت الدعوى قيد رفعيت تأسيسياً عليى التشيريع االسيتثنائي رقيم   ( 

ومييزه  ، شارع رسم ذلك التشريع بطابع فريدومناط هذا النظر أن ال . حضور المدعي عليه ال يزيل البطالن الناشئ عن عيب في اإلعالن متى دفع به منذ البداية

لذلك كان على المحاكم أن تقوم من تلقياء نفسيها بتطبييق القيانون فيي أصيوله جميعياً عليى الوجيه  ، بإجراءات خاصة بصوالح االختصام قدر اتصالها بالنظام العام

مين قيانون إيجيار األمياكن تحيول دون الطعين فيي  29ي المقيررة فيي الميادة وكانيت إجيراءات التقاضي ، ولما كان ذلك . الذي يحقق مراد الشارع وحكمة التشريع

ألن علية زوال اليبطالن  ، مرافعيات والقيول بيأن حضيور الميدعي علييه يزييل اليبطالن 259فإنيه ال يصيح إعميال الميادة  ، األحكام الصادرة تطبيقاً له بأي طريق

وهذه الفرصة غيير متاحية أصيال فيي المنازعيات التيي يكيون  . لحكم والتمسك في طعنه بالبطالنبالحضور هي أن تكون أمام الخصم الغائب فرصة الطعن على ا

فمن أعلنت إليه الدعوى إعالناً بياطال ال وسييلة ليه إليى منيع صيدور حكيم نهيائي علييه إال الحضيور فيي جلسية المرافعية والتمسيك  ، الحكم فيها غير قابل ألي عن

والتيي إن فاتيت صيدر الحكيم ضيده انتهائيياً ومعصيوماً  ، طق القانوني حرمانه من الفرصة الوحيدة المهيأة للدفاع عين حقوقيهوال يجوز في المن ، ببطالن اإلعالن
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 ب . وجوب الفصل في النزاع على وجه االستعجال  -719

مـــن قـــانون إيجـــار اهنمـــاكن ، كمـــا رأينـــا ، علـــى مـــا يـــأتي :  1الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة  1216$: وتـــنص 
القـانون علـى أن نزاعـًا مـا يجـب الفصـل فيـه "علـى وجـه "و فصل في النـزاع علـى وجـه االسـتعجال" . وعنـدما يـنص 

 االستعجال" أو "على وجه السرعة" ، فإن أهم ما يترتب على ذلك أمران :

من أن "الـدعاوي المسـتعجلة ودعـاوي شـ ر اإلفـالس والـدعاوي  118) اهنمر اهنول ( ما نصت عليه المادة 
االذنية والكمبياالت وكل الدعاوي التي ينص القانون على  البحر ة متى كانت السفينة في الميناء ودعاوي السندات

وجوب الفصل في ا على وجه السرعة ودعاوي التماس إعادة النظر جميع ا تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرض ا 
على لتحضير . و تعين على المدعي في ا أن يودع مستنداته قلم الكتاب عنـد قيـد دعـواه ، و قـدم المـدعي عليـه مـا 

ن لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفس ا . وفي جميع اهنحوال تعطي المحكمـة الخصـوم المواعيـد الناسـبة يكو 
لالطالع على المستندات والرد علي ا . وكلما اقتضت الحال تقديم مسـتندات أو طلبـات عارضـة أو إدخـال خصـوم 

 ، حددت المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم في ا ذلك" .

مرافعــات مــن أنـه "ال تجــوز المعارضــة فـي اهنحكــام الصــادرة  986لثــاني ( مـا نصــت عليــه المـادة ) واهنمـر ا
 في المواد المستعجلة وال في المواد التي يوجب القانون الحكم في ا على وجه السرعة" .

 ال حاجــة إلــى االســتناد -و جــب الفصــل في ــا علــى وجــه االســتعجال كمــا رأينــا  -وفــي المنازعــات اإليجار ــة 
مرافعــات للقــول بأنــه ال تجــوز المعارضــة فــي اهنحكــام الصــادرة في ــا . ذلــك أن الحكــم الــذي  986إلــى نــص المــادة 

مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ، حكمــًا ن ائيــًا ال تجــوز  11يصــدر فــي منازعــة إيجار ــة يكــون ، بموجــب نــص المــادة 
 المعارضة فيه وال هو قابل هني طعن آخر .

مرافعـات . فـال تعـرض دعـوى المنازعـة اإليجار ـة علـى  118ما نصت عليه المـادة بقي اهنمر اهنول ، وهو 
قاضـي التحضــير ، وتنظرهــا المحكمــة رأســًا ، وهــي التــي تقـوم بتحضــيرها ، حتــى لــو كانــت الــدعوى تجــاوز نصــاب 

يه تقديم القاضي الجزئي .وعلى المدعي أن يودع مستنداته قلم كتاب المحكمة عند قيد الدعوى ، وعلى المدعي عل
مستنداته في جلسة المرافعـات نفسـ ا . وذلـك كلـه حتـى يـتمكن المـدعي عليـه مـن االطـالع علـى مسـتندات خصـمه 

في الجلسة اهنولى . ولكن ذلك ال يمنـع المـدعي عليـه مـن أن  1214$قبل الجلسة ، فيعد دفاعه و ودع مستنداته 
والـرد علي ـا ، هنن القـانون ال يلزمـه بالحضـور  يطلب التأجيل فـي الجلسـة اهنولـى لالطـالع علـى مسـتندات خصـمه

إلى المحكمة قبل الجلسة لالطالع على هذه المستندات . و تعين على المحكمة أن تجيبه إلى طلـب التأجيـل ،وإال 
تكــون قــد أخلــت بحقــوق الــدفاع . وإذا أودع المــدعي عليــه مســتندات ن فللمــدعي أن يطلــب ميعــادا لالطــالع والــرد . 

                                                                                                                                                                    
وانظر أيضاً في هذا المعنى سليمان مرقس في إيجار األماكن  - ( 2979ص  915رقم  91المحاماة  2599يناير سنة  15مصر الكلية ) من أي سحب أو إلغاء 

 . 291فقرة 
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لحــال تقــديم مســتندات جديــدة أو طلبــات عارضــة ، مــن المــدعي أو مــن المــدعي عليــه ، أو اختصــام وإذا اقتضــت ا
) الغير أو إدخال ضامن في الدعوى ، تعين على المحكمة أن تحدد المواعيد المناسبة التـي يجـب أن يـتم في ـا ذلـك

1 )  . 

 اإلجراءات العادية -2  

 اإليجارية سريان اإلجراءات العادية على المنازعات  -711

: وفي غير ما قدمناه من إجراءات مبسطة ، تسري على المنازعات اإليجار ة اإلجراءات العادية المقررة في 
 تقنين المرافعات لسائر المنازعات .

 حضور الخصوم وغيابهم  -711

الخصـوم :  فتسري القواعد المقررة في حضور الخصوم وغياب م . وفي اليوم المعين  لنظر الدعوى يحضر 
ـــتح  ـــب المفت ـــه مـــن المحـــامين . و الحـــظ مـــا قـــدمناه مـــن وجـــوب توقيـــع الطل بأنفســـ م أو يحضـــر عـــن م مـــن يوكلون
للخصـــومة مـــن محـــام مقـــرر للمرافعـــة أمـــام المحـــاكم الكليـــة . وإذا لـــم يحضـــر المـــدعي وال المـــدعي عليـــه ، قـــررت 

المدعي السير في ا ، اعتبـرت كـأن لـم المحكمة شطب الدعوى . فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستة ش ور ولم يطلب 
تكــون . وإذا غــاب المــدعي فــي الجلســة اهنولــى وحضــر المــدعي عليــه وحــده وأبــدى طلبــات مــا ، أجلــت المحكمــة 
القضية إلى جلسة أخرى يعلنه ب ا المدعي عليه ، فإن لم يحضر كان المدعي عليه بالخيار بين أن يطلب اعتبار 

 ب الحكم في موضوع ا .الدعوى كأن لم تكون وبين أن يطل

الـدعوى حكمـا غيابيـًا ،  1218$وال أهمية لغياب الخصوم من حيـث أثـره فـي جعـل الحكـم الـذي يصـدر فـي 
 فسواء صدر الحكم حضور ًا أو صدر غيابيًا فإنه ال تجوز المعارضة فيه وال يقبل الطعن بأي وجه .

 الدفوع وإجراءات اإلثبات  -712

يــه إبــداؤها قبــل التعــرض للموضــوع هــي بعين ــا الــدفوع التــي يجــوز إبــداؤها فــي : والــدفوع الجــائز للمــدعي عل
ســائر الــدعاوي . وهــي الــدفع بعــدم اختصــاص المحكمــة بــالنظر فــي الــدعوى ، والــدفع يطلــب إحالــة الــدعاوى إلــى 

وراق محكمــة أخــرى لقيـــام نفــس النـــزاع أمام ــا أو الرتبـــاط الــدعوى بــدعوى أخـــرى مقامــة أمام ـــا ، والــدفع بـــبطالن أ
التكليــف بالحضــور ، والــدفع بعــدم قبــول الــدعوى . وقــد قــدمنا أن الــدفع بعــدم اختصــاص دائــرة اإليجــارات بســبب أن 
الــدعوى ال تتعلــا بمنازعــة إيجار ــة ال يمنــع الــدائرة مــن نظــر الــدعوى فــي حــدود اختصاصــ ا العــادي ،ول ــا أيضــًا 

قيمـــة الـــدعوى تجـــاوز نصـــاب القاضـــي الجزئـــي وإال  تحيل ـــا إلـــى دارة عاديـــة مـــن دوائـــر المحكمـــة الكليـــة إذا كانـــت

                                                 

 (
2
 . 979فقرة  2591انظر في هذه المسألة أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية سنة   ( 
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أحالت ــا إلــى المحكمــة الجزئيــة . وقــدمنا كــذلك أن هنــاك رأيــًا يــذهب إلــى أنــه يجــوز للمــدعي عليــه الحضــور والــدفع 
 . ( 1) ببطالن أوراق التكليف بالحضور ، دون أن يز ل حضوره بطالن هذه اهنوراق

سـائر الـدعاوي . و جـب أن تكـون الواقعـة المـراد  إثبات ـا متعلقـة وإجراءات اإلثبات هي عين ا التـي تتبـع فـي 
بالــدعوى ، منتجــة في ــا ، جــائزًا قبول ــا . وللمحكمــة أن تســتجوب مــن يكــون حاضــرًا مــن الخصــوم ، ولكــن مــن م أن 
يطلب استجواب خصمه الحاضر ،وللمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصـم السـتجوابه سـواء مـن تلقـاء نفسـ ا أو 

لى طلب خصمه ، وعلى من تقـرر اسـتجوابه أن يحضـر بنفسـه الجلسـة التـي حـددها القـرار . و جـوز توجيـه بناء ع
اليمــين الحاســمة ، و جــب علــى مــن يوجــه هــذه اليمــين لخصــمه أن يبــين بالدقــة الوقــائع التــي ير ــد اســتحالفه علي ــا 

اء علــى طلـب الخصـوم ، أن تقــرر و ـذكر صـيغة اليمـين عبــارة واضـحة جليـة . وللمحكمـة ، مــن تلقـاء نفسـ ا أو بنـ
االنتقــال لمعاينــة المكــان محــل النــزاع ، وأن تنــدب أحــد قضــات ا لــذلك . وعلــى الخصــم الــذي يطلــب اإلثبــات بشــ ادة 
الش ود أن يبين الوقائع التي ير د إثبات ا كتابة أو شفاها في الجلسة . وللمحكمة من تلقاء نفس ا أن تأمر بالتحقيا 

أجرة اهنساس ، في  1211$ز القانون في ا اإلثبات بش ادة الش ود . وقد قدمنا أنه في إثبات في اهنحوال التي يجي
دعوى ز ـادة اهنجـرة أو تخفيضـ ا ، إذا لـم توجـد عقـود كتابـة أو تعـذر الحصـول علي ـا ، جـاز إثبـات شـروط التعاقـد 

نـد االقتضــاء أن تحكــم بنــدب خبيــر . . وللمحكمــة ع ( 2) واهنجـرة المتفــا علي ــا والتكــاليف اإلضـافية بشــ ادة الشــ ود
بإنكار اخط أو اإلمضاء فتسري إجراءات تحقيا  -كمخالصة باهنجرة  -و جوز الطعن في الورقة المقدمة لإلثبات 

 الخطوط ، كما يجوز الطعن في ا بالتزو ر فتسري إجراءات التزو ر .

 اتساع نطاق الخصومة :  -713

 لموضوع أو من ناحية الخصوم . و جوز اتساع نطاق الخصومة من ناحية ا

فيتسع نطاق الخصومة من ناحيـة الموضـوع بالطلبـات العارضـة . وللمـدعي أن يقـدم مـن الطلبـات العارضـة 
ما يتضمن تصـحيح الطلـب اهنصـلي أو تعـديل موضـوع لمواج ـة ظـروف طـرأت أو تبينـت بعـد رفـع الـدعوى ، ومـا 

 بـه بصـلة ال تقبـل التجزئـة؛ ومـا يتضـمن إضـافة أو تغييــرًا يكـون مكمـال للطلـب اهنصـلي أو مترتبـا عليـه أو متصـال
فــي ســبيل الــدعوى مــع بقــاء موضــوع الطلــب اهنصــلي علــى حالــه ، ومــا تــأذن المحكمــة بتقديمــه ممــا يكــون مرتبطــا 
بالطلب اهنصلي ، وللمدعي كذلك أن يطلب اهنمر بإجراء تحفظي أو وقتي . وللمدعي عليه أن يقدم مـن الطلبـات 

طلـب المقاصـة القضـائية ، وطلـب الحكـم لـه بتضـمينات عـن ضـرر لحقـه مـن  -دعاوي المدعي عليه  -العارضة 
الدعوى اهنصلية أو من إجراء في ا ، وأي طلـب يترتـب علـى إجابتـه أال يحكـم للمـدعي بطلباتـه كل ـا أو بعضـ ا أو 
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لية بصلة ال تقبـل التجزئـة يحكم له ب ا مقيدة بقيد لمصلحة المدعي عليه ، وأي طلب يكون متصال بالدعوى اهنص
 ، وما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى اهنصلية . 

و تسع نطاق الخصومة من ناحيـة الخصـوم بالتـدخل فـي الـدعوى ، وباختصـام الغيـر وإدخـال ضـامن في ـا . 
بطلـــب مـــرتبط فيجـــوز لكـــل ذي مصـــلحة أن يتـــدخل فـــي الـــدعوى منضـــما هنحـــد الخصـــوم ،  أو طالبـــا الحكـــم لنســـه 

بالدعوى . وقد قضي بأنه إذا أقام المؤجر دعوى إخالء علـى مسـتأجر شـقة بالـدور الرابـع الضـطراره إلـى هـدم هـذا 
الــدور لتخفيـــف البنـــاء علـــى اهندوار الســـفلى ، جــاز لمســـتأجر شـــقة أخـــرى فـــي نفــس الـــدور أن يتـــدخل فـــي الـــدعوى 

للشـقة التـي يسـتأجرها يسـتتبع إخـالء المسـتأجر اآلخـر المدعي عليه  1210$منضما للمدعي عليه ، إذ أن إخالء 
. وللخصم أن يدخل في الـدعوى مـن كـان يصـح اختصـامه في ـا عنـد رفع ـا ، كمـا أن للمحكمـة ولـو مـن  ( 1) لشقته

تلقاء نفس ا أن تأمر بإدخال مـن كـان مختصـما فـي الـدعوى فـي مرحلـة سـابقة أو مـن تربطـه بأحـد الخصـوم رابطـة 
لتزام ال يقبل التجزئة ، أو من قد يضار مـن قيـام الـدعوى و مـن الحكـم في ـا إذا بـدت للمحكمـة تضامن أو حا أو ا

دالئــل جديــة علــى التواطــؤ أو الغــش أو التقصــير مــن جانــب الخصــوم . و جــب علــى المحكمــة إجابــة الخصــم إلــى 
لمـا أمكـن ذلـك ، تأجيل الدعوى إلدخال ضامن في ا ، و قضـي فـي طلـب الضـمان والـدعوى اهنصـلية بحكـم واحـد ك

وإال فصــلت المحكمــة فــي طلــب الضــمان بعــد الحكــم فــي الــدعوى اهنصــلية . فــإذا رفــع المســتأجر دعــوى تخفــيض 
اهنجــرة واســترداد مــا دفــع من ــا زائــدًا علــى الحــد اهنقصــى علــى المالــك الجديــد ، جــاز ل ــذا أن يــدخل المالــك القــديم 

الجديـــد أن اهنجـــرة ال تز ـــد علـــى الحـــد اهنقصـــى . وال  ضـــامًن فـــي الـــدعوى إذا كـــان هـــذا اهنخيـــر قـــد ضـــمن للمالـــك
يعتــرض علــى ذلــك بــأن رجــوع المالــك الجديــد علــى المالــك القــديم بضــمان العقــد فــي هــذه الحالــة ال يعتبــر منازعــة 

 2) إيجار ة ، فال يجوز إدخال المالك القديم ضامنًا في الدعوى متعلقة بمنازعة إيجار ة مرفوعة أمام دارة اإليجـارات

. فقد قدمنا أن دائرة اإليجارات ل ا أن تفصل في دعوى ال تتعلا بمنازعة إيجار ة في حـدود اختصاصـ ا العـادي  (
 64، و كون حكم ا في هذه الحالة قابال للطعن فيه وفقـًا للقواعـد المقـررة فـي تقنـين المرافعـات . وقـد نصـت المـادة 

ية بــالحكم فـي الطلبـات العارضــة . علـى أنـه يجــوز مرافعـات علـى أن "تخــتص المحكمـة التـي تنظــر الـدعوى اهنصـل
للمــدعي عليــه فــي طلــب الضــمان أن يتمســك بعــدم اختصــاص المحكمــة إذا اثبــت أن الــدعوى اهنصــلية لــم تقــم إال 
بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمته" . فما دام المالك القديم لم يثبت أن الدعوى اهنصلية لم تقم إال بقصـد جلبـه 

مرافعـات  12محكمته ، لم يجز له أن يتمسك بعدم اختصاص دائـرة اإليجـارات . ونصـت المـادة أمام محكمة غير 
على أن "تحكم المحكمة االبتدائية في الطلبات الوقتية والمستعجلة وطلب الضمان وسـائر الطلبـات العارضـة م مـا 

الطلب ال تجاوز نصاب  طلب الضمان ولو كانت قيمة هذا1211$تكن قيمت ا" . فالمحكمة الكلية مختصة بنظر 
) القاضي الجزئي ، ولكن المحكمة الجزئية غير مختصة بطلب الضمان إذا جاوزت قيمته نصاب القاضـي الجزئـي
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. وغني عن البيان أن لدائرة اإليجارات أال تنظر دعوى الضمان باعتبار أن ا ال تدخل في المنازعات اإليجار ة  ( 1
 ادية من دوائر المحكمة الكلية .، فتحيل ا في هذه الحالة على دارة ع

 انقضاء الدعوى دون حكم  -714

: وتنقضــي الــدعوى المتعلقــة بالمنازعــة اإليجار ــة دون حكــم فــي اهنحــوال التــي تنقضــي في ــا دون حكــم ســائر 
الــدعاوي . فقــد توقــف الخصــومة ، أو تنقطــع ، أو تســقط ، أو تنقضــي بمضــي المــدة ، أو تنقضــي بتــرك المــدعي 

 إياها .

قـف الخصــومة بنـاء علــى اتفـاق الخصــوم علـى عــدم السـير في ــا مـدة ال تز ــد علـى ســتة أشـ ر مــن تــار خ وتو 
إقرار المحكمة التفاق م ، وإذا لم تعجل الدعوى في ثمانية اهنيام التاليـة لن ايـة اهنجـل اعتبـر المـدعي تاركـا دعـواه . 

ضــوع ا علــى الفصــل فــي مســألة أخــرى و جــوز للمحكمــة أن تــأمر بوقــف الــدعوى كلمــا رأت تعليــا حكم ــا فــي مو 
 يتوقف علي ا الحكم .

و نقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقـده أهليـة الخصـومة أو بـزوال صـفة مـن كـان 
يباشر الخصومة عنه من النائبين . يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جرايـة 

 طالن جميع اإلجراءات التي تحصل أثناء  االنقطاع . في حا الخصوم وب

ولكـل ذي مصــلحة مـن الخصــوم ، فــي حالـة عــدم الســير فـي الــدعوى بفعــل المـدعي أو امتناعــه ، أن يطلــب 
الحكم بسقوط الخصومة متى انقضـت سـنة مـن آخـر إجـراء صـحيح مـن إجـراءات القاضـي . وال تبتـدئ مـدة سـقوط 

من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعالن ورثة خصمه  الخصومة في حاالت االنقطاع إال
الـذي تــوفي أو مــن قـام مقــام مــن فقـد أهليتــه للخصــومة أو مقـام مــن زالــت صـفته بوجــود الــدعوى بينـه وبــين خصــمه 

إجـراءات  اهنصلي . والحكم بسقوط الخصومة يترتب عله سقوط اهنحكام الصادرة في ا بإجراء اإلثبات وإلغاء جميع
وال فـــي اهنحكـــام   1212$الخصـــومة بمـــا فـــي ذلـــك صـــحيفة الـــدعوى ، ولكنـــه ال يســـقط الحـــا فـــي أصـــل الـــدعوى 

القطعية الصادرة في ا ولو كانت غيابية وال في اإلجراءات السابقة لتلك اهنحكام أو اإلقرارات الصادرة مـن الخصـوم 
لخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيا وأعمال الخبراء أو اهنيمان التي حلفوها . على أن هذا السقوط ال يمنع ا

التي تمت ، ما لم تكن باطلة في ذات ا . وفي جميع اهنحـوال تنقضـي الخصـومة بمضـي خمـس سـنوات علـى آخـر 
 إجراء صحيح في ا .

و جــوز للمــدعي أن يتــرك الخصــومة ، وال يكــون التــرك إال إذا حصــل بــإعالن مــن التــارك لخصــمه علــى يــد 
و بتقر ر منه في قلم الكتاب أو بيان صر ح في مذكرة موقع علي ـا منـه أو مـن وكيلـه مـع اطـالع خصـمه محضر أ
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علي ـا أو بإبدائــه شــفو ا بالجلسـة وإثباتــه فــي المحضـر . وال يــتم التــرك بعـد إبــداء المــدعي عليـه طلباتــه إال بقبولــه ، 
صاص المحكمـة أو بإحالـة القضـية إلـى محكمـة ومع ذلك ال يلتفت العتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اخت

أخرى أو ببطالن صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلـك ممـا يكـون القصـد منـه منـع المحكمـة مـن المضـي فـي سـماع 
الــدعوى . و ترتــب علــى التــرك إلغــاء جميــع إجــراءات الخصــومة بمــا فــي ذلــك صــحيفة الــدعوى والحكــم علــى التــارك 

 ا المرفوعة به الدعوى .بالمصار ف ، ولكن ال يمس ذلك الح

 الحكم الذي يصدر في الدعوى -715

: وتسري على الحكم الذي يصدر في الدعوى المتعلقة بمنازعة إيجار ة جميع اإلجـراءات التـي تسـري علـى  
الحكم الذي يصدر فـي الـدعوى المتعلقـة بمنازعـة إيجار ـة جميـع اإلجـراءات التـي تسـري علـى اهنحكـام التـي تصـدر 

اهنخــرى . فــإذا تعــدد القضــاة فــي الــدارة ، كانــت المداولــة ســرًا بــين القضــاة مجتمعــين ، وال يجــوز أن فــي الــدعاوي 
يشــترك فــي المداولــة غيــر القضــاة الــذين ســمعوا المرافعــة وإال كــان الحكــم بــاطال .و نطــا بــالحكم بــتالوة مطوقــه أو 

وإذا نطا بالحكم عقب المرافعـة ، وجـب أن بتالوة منطوقه مع أسبابه ، و كون النطا به عالنية وإال كان باطال . 
تودع مسودته المشـتملة علـى أسـبابه موقعـًا علي ـا مـن الـرئيس والقضـاة مبينـا ب ـا تـار خ إيـداع ا ، وذلـك فـي ظـرف 
سبعة أيام ) في القضايا التي يحكم في ا على وجه السرعة ومن ا المنازعـات اإليجار ـة كمـا سـبا القـول ( وإال كـان 

فإن كان النطا بالحكم في جلسة أخرى غير جلسة المرافعة ، وجب أن تودع مسودته عقب النطـا  الحكم باطال .
بــه ، وإال كــان الحكــم بــاطال كــذلك . و كــون المتســبب  فــي الــبطالن ملزمــا بالمصــار ف وبالتضــمينات إن كــان ل ــا 

ن بـاطال . وصـورة الحكـم كـا 1219$وجه . و جب أن يكون الحكم مشتمال على اهنسـباب التـي بنـي علي ـا ، وإال 
التــي يكــون التنفيــذ بموجب ــا تبصــم بخــاتم المحكمــة و وقع ــا الكاتــب بعــد أن يــذيل ا بالصــيغة التنفيذيــة ، وال تســم إال 

 للخصم الذي تضمن الحكم عودة منفعة عليه من تنفيذه .

ل أتعـاب و حكم بمصار ف الـدعوى علـى الخصـم المحكـوم عليـه في ـا ، و ـدخل فـي حسـاب المصـار ف مقابـ
المحاماة . وإذا تعدد المحكوم علي م ، جاز الحكم بقسمة المصار ف بين م بالسو ة أو بنسبة مصلحة كل من م في 
الـدعوى علـى حســب مـا تقــدره المحكمـة ، وال يلزمــون بالتضـامن فـي المصــار ف إال إذا كـانوا متضــامنين فـي أصــل 

م الذي كسب الدعوى بالمصار ف كل ا أو بعض ا إذا كـان التزام م المقضي فيه . وللمحكمة أن تحكم بإلزام الخص
الحا مسلما به من المحكوم عليه ، أو إذا كـان المحكـوم لـه قـد تسـبب فـي إنفـاق مصـار ف ال فائـدة ف ـا ، أو كـان 
قد ترك خصمه على ج ل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المسـتندات . وإذا 

ن الخصــمين فــي بعــض الطلبــات ، جــاز الحكــم بــأن يتحمــل كــل خصــم مــا دفعــه مــن المصــار ف أو أخفــا كــل مــ
بتقسيم المصار ف بين الخصمين على حسب ما تقدره المحكمة في حكم ا ، كمـا يجـوز ل ـا أن تحكـم ب ـا جميع ـا 
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فـاع قصـد ب مـا على أحـدهما . و جـوز للمحكمـة أن تحكـم بالتضـمينات فـي مقابـل النفقـات الناشـئة عـن دعـوى أو د
 الكيد .

وال يجوز الطعن في الحكم الصادر في منازعة إيجار ة بأي وجه ، ولكن يجوز تصـحيح الحكـم أو تفسـيره ، 
 . ( 1) وسنبحث ذلك تفصيال فيما يلي

 التنفيذ :  -716

ازعـات و نفذ الحكم الصادر في منازعة إيجار ة بـالطرق واإلجـراءات التـي تنفـذ ب ـا اهنحكـام الصـادرة فـي المن
اهنخــرى . ولمــا كــان الحكــم الــذي يصــدر فــي منازعــة إيجار ــة حكمــًا ن ائيــًا ، فإنــه يكــون واجــب التنفيــذ فــورًا . ومــن 
اهنحكام التي تصدر في المنازعات اإليجار ة ما يعتبر منفذًا بطبيعته ، كالحكم بز ادة اهنجرة حتـى ترتفـع إلـى الحـد 

. ومن ـا مـا ينفـذ بـالقوة الجبر ـة عنـد االقتضـاء ، كـالحكم الصـادر  اهنقصى أو بتخفيضـ ا حتـى تنـزل إلـى هـذا الحـد
بــاإلخالء . ومن ــا مــا ينفــذ بطر ــا الحجــز ، كــالحكم الصــادر بــرد مــا دفــع مــن اهنجــرة زائــدًا علــى الحــد اهنقصــى . 

مة فـي بطر ـا الحـز وفقـًا لإلجـراءات المرسـو  1211$و سبا التنفيذ إعـالن صـورة الحكـم التنفيذيـة . و كـون التنفيـذ 
تقنــين المرافعــات فــي الحجــز علــى المنقــول أو فــي الحجــز علــى العقــار أو فــي حجــز مــا للمــدين لــدى الغيــر بحســب 

 اهنحوال .

و رفع ما يعرض في التنفيذ من إشكاالت إلى قاضي اهنمور المستعجلة إذا كان المطلوب إجراء وقتيـًا ، أمـا 
. وجميـع اإلشــكاالت المتعلقـة بالتنفيــذ  ( 2) التـي أصــدرت الحكـمموضـع هـذه اإلشــكاالت فيرفـع إلـى دائــرة اإليجـارات 

 يحكم في ا على وجه السرعة .

 الحكم الصادر في منازعة إيجارية نهائي ال يقبل أي طعن -المبحث الثاني

: نبحــث أوال مـا يشــترط فـي الحكــم ليكـون ن ائيــًا ، وننظـر بعــد ذلـك فــي عـدم قابليــة الحكــم  مسصألتان -707
 هني طعن .

 ما يشترط في الحكم ليكون نهائياً  -1  

(  2( أن يكــون صــادرا مــن محكمــة كليــة . )  1: يجــب أن يتــوافر فــي الحكــم شــرطان : )  شصصرطان -708
 أن يكون صادرًا في منازعات إيجار ة .

                                                 

 (
2
 . وما بعدها 121انظر آنفاً فقرة   ( 
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 أن يكون الحكم صادراً من محكمة كلية :  -الشرط األول  -719

المحكمـة الكليـة كمـا قـدمنا ، فيشـترط حتـى يكـون الحكـم الـذي لما كانت المنازعات اإليجار ة من اختصاص 
 يصدر في ا ن ائيًا أن يكون صادرًا من المحكمة المختصة وهي المحكمة الكلية .

ولـيس يلــزم أن تكــون المحكمــة الكليــة التــي أصــدرت الحكـم هــي المحكمــة الكليــة المختصــة اختصاصــًا محليــًا 
مـام المحكمـة الكليـة التـي يقـع فـي دائرت ـا المكـان المـؤجر دون أن يكـون بنظر الـدعوى . فقـد يرفـع المـدعي دعـواه أ

موطن المدعي عليه واقعًا في هذه الدائرة ، وال يدفع المدعي عليه بعدم االختصاص ، أو يدفع ولكن بعد أن يبدي 
ط الدفع بعدم اهنحوال يسق 1211$طلبات أو دفاعًا في الدعوى ، أو يغيب فيصدر الحكم غيابيًا ، ففي جميع هذه 

االختصاص و صدر الحكم مـن محكمـة كليـة غيـر مختصـة اختصاصـًا محليـًا ومـع ذك يكـون هـذا الحكـم ن ائيـًا ال 
 يقبل أي طعن .

وليس يلزم أيضًا أن يكون الحكم في المنازعة اإليجار ة قد صدر من دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية . فقـد 
الحكـم في ـا مـن هـذه الـدائرة ، ومـع ذلـك يكـون هـذا الحكـم ن ائيـًا ال يقبـل أي ترفع المنازعة إلى دارة عاديـة و صـدر 

ــدوائر لنظــر المنازعــات اإليجار ــة وتســميت ا بــدوائر اإليجــارات إنمــا هــو  طعــن . وقــد قــدمنا أن تخصــيص بعــض ال
، كما ال يمنع مـن تنظيم إداري ،وال يمنع من أن تنظر دائرة عادية منازعة إيجار ة فيكون حكم ا في ا حكما ن ائيًا 

 . ( 1) أن تنظر دائرة إيجارات منازعة عادية فيكون حكم ا في ا قابال للطعن بالطرق المقررة في تقنين المرافعات

 الحكم الصادر من محكمة جزئية : -721

وال يتصور أن يصدر الحكم في منازعة إيجار ة مـن محكمـة جزئيـة مـع علـم هـذه المحكمـة أن ـا تفصـل فـي  
جار ــة ، هنن القضــائي الجزئــي متــى رأي أن الــدعوى التــي رفعــت أمامــه تتعلــا بمنازعــة إيجار ــة ، تعــين منازعــة إي

عليــه أن يحكــم بعــدم االختصــاص وأن يــأمر بإحالــة الــدعوى إلــى المحكمــة الكليــة ، ولــو كانــت قيمت ــا داخلــة فــي 
ا منازعـة عاديـة وكانـت قيمت ـا تـدخل نصابه . وإنما يقع أن يحكم القاضي الجزئي في منازعة إيجار ـة ، إذا اعتبرهـ

 في نصابه .

فالقاضــي الجزئــي يحكــم إذن فــي المنازعــات اإليجار ــة فــي إحــدى حــالتين : ) الحالــة اهنولــى ( ال يكــون في ــا 
حكمــه فــي الموضــوع بــل فــي االختصــاص ، إذ تبــين أن المنازعــة إيجار ــة فيقضــي بعــدم االختصــاص . وفــي هــذه 

ذا أيــدت هــذه المحكمــة حكمــه بعــدم الحالــة ال يكــون حكمــه ن ائيــا ، بــل يجــوز اســتئنافه أمــام المحكمــة الكليــة . فــإ
االختصاص ، كان المختص هي دائرة اإليجارات بالمحكمة الكلية ، و كون الحكم الصادر من هـذه الـدارة ن ائيـًا . 
وإذا ألغت المحكمة الحكم بعدم االختصاص ، وباختصاص المحكمة الجزئية بنظر النـزاع علـى اعتبـار أن الـدعوى 

ار ــة ، لــم يجــز ل ــا أن تتصــدى لموضــوع الــدعوى هنن التصــدي قــد ألغــي فــي تقنــين إيج 1216$ال تتعلـا بمنازعــة 
                                                 

 (
2
 . 195انظر آنفاً فقرة   ( 
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المرافعات الجديد ، ووجبت إعادة القضية إلى المحكمة الجزئية للفصل في ا باعتبارها دعوى عادية ، و كون الحكم 
الثانيــة ( يكــون حكــم  الصــادر مــن هــذه المحكمــة قــابال للطعــن فيــه باهنوجــه المقــررة فــي تقنــين المرافعــات . ) الحالــة

القاضـي الجزئــي في ــا حكمـا فــي الموضــوع ، إذا رأى أن الـدعوى ال تتعلــا بمنازعــة إيجار ـة . والحكــم الــذي يصــدره 
في الموضوع يكون قابال للطعن فيه باهنوجه المقررة في تقنين المرافعات ، فيجوز استئنافه إذا كانـت قيمـة الـدعوى 

زئي . فإذا استئنف الحكم أمام المحكمـة الكليـة ، أيدتـه فـي موضـوعه أو ألغتـه تجاوز النصاب الن ائي للقاضي الج
أو عدلته حسبما ترى . و جوز ل ا أيضًا أن تقضي ، ولو من تلقاء نفس ا ، وفي أية حالـة كانـت علي ـا الـدعوى ، 

نظر الدعوى هي بعدم اختصاص القاضي الجزئي بنظر النزاع على اعتبار أنه منازعة إيجار ة . فيكون المختص ب
الدائرة اإليجار ة بالمحكمة الكلية . وحتى لـو كـان حكـم القاضـي الجزئـي فـي الموضـوع ن ائيـًا هنن قيمـة الـدعوى ال 
تجاوز نصابه الن ائي ، فإنه يجـو مـع ذلـك اسـتئناف حكمـه الضـمني باختصاصـه بنظـر الـدعوى علـى اعتبـار أن ـا 

التي يستأنف إلي ا الحكم بأن الدعوى تتعلا بمنازعة إيجار ة . ونرى منازعة عادية ، والتمسك أمام المحكمة الكلية 
من ذلك أنه إذا صدر مـن القاضـي الجزئـي حكـم فـي منازعـة إيجار ـة ، فـإن حكمـه يكـون دائمـًا غيـر ن ـائي . ذلـك 
أنه إذا قضي بعـدم االختصـاص جـاز اسـتئناف حكمـه أمـام المحكمـة الكليـة . وإذا قضـي باختصاصـه علـى اعتبـار 

ن الدعوى ال تتعلا بمنازعة إيجار ة ، جاز استئناف حكمـه فـي الموضـوع إذا كـان قـابال لالسـتئناف ، وجـاز علـى أ
كل حال دائمًا استئناف حكمه الضمني باالختصاص . فال يصدر إذن من قـاض جزئـي حكـم فـي منازعـة إيجار ـة 

  ، إال و كون حكمه غير ن ائي ، و جوز دائمًا الطعن فيه باالستئناف .

 الحكم الصادر من محكمة استئناف :  -721

كذلك ال يتصور أن يصدر حكم من محكمة استئناف في منازعة إيجار ة . فمحكمة االستئناف ال تنظر إال 
االستئناف المرفوع ل ا من حكم صادر من محكمة كلية . فإذا رفع منازعة أمام المحكمة الكلية ، وقضت هذه في ا 

 ـة ، فـإن حكم ـا  يكـون ن ائيـًا كمــا قـدمنا . وال يجـوز اسـتئنافه فـي الموضـوع ، وإنمـا يجــوز باعتبارهـا منازعـة إيجار 
 1214$.  ( 1) استئنافه فيما قضي به ضمنًا من اختصاص المحكمة بنظر النزاع على اعتبار أنه منازعـة إيجار ـة

إذا رفـض الطعـن بـالنقض فإذا أيدت محكمة االستئناف الحكم باالختصاص ، جاز الطعن فـي حكم ـا بـالنقض . فـ
. وإذا ألغيــت  ( 2) ، لـم يجـز المسـاس بحكــم المحكمـة الكليـة فــي موضـوع الـدعوى وهــو حكـم ن ـائي كمــا سـبا القـول

محكمــة االســتئناف الحكــم باالختصــاص ، جــاز أيضــًا الطعــن فــي حكم ــا بــالنقض . فــإذا رفــض الطعــن بــالنقض ، 
عادية بالمحكمـة الكليـة ، وعل ـا أن تطبـا أحكـام القـانون العـام فإن المختص بنظر النزاع في الموضوع يكون دائرة 

ال أحكــام التشــر ع االســتثنائي . هــذا كلــه إذا قضــت المحكمــة الكليــة فــي مبــدأ اهنمــر بــأن الــدعوى تتعلــا بمنازعــة 
ــــدعوى تتعلــــا بمنازعــــة عاديــــة ، أمكــــن أيضــــًا اســــتئناف حكم ــــا الضــــمني بعــــدم  إيجار ــــة . مــــا إذا قضــــت بــــأن ال
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ا بنظــر الــدعوى . فــإذا أيــدت محكمــة االســتئناف الحكــم الضــمني بعــدم االختصــاص ، وكانــت المحكمــة اختصاصــ 
الكلية قد أصدرت حكمًا موضوعيًا في النزاع باعتبـار أنـه ال يتعلـا بمنازعـة إيجار ـة ، بقـي هـذا الحكـم الموضـوعي 

االســـتئناف الحكـــم الضـــمني بعــــدم  قـــابال للطعـــن فيـــه باهنوجـــه المقـــررة فـــي تقنـــين المرافعـــات . وإذا ألغـــت محكمـــة
االختصــاص وقضــت باختصــاص المحكمــة الكليــة فــي حــدود االختصــاص االســتثنائي باعتبــار أن الــدعوى تتعلــا 
بمنازعة إيجار ة ، أعيدت القضية إلى المحكمة الكلية للفصل فيا بتطبيا أحكام التشر ع االستثنائي ، والحكم الـذي 

 حالة يكون حكمًا ن ائيًا .يصدر من المحكمة الكلية في هذه ال

ونــرى مــن ذلــك أن محكمــة االســتئناف ال يمكــن أن تنظــر منازعــة إيجار ــة فــي موضــوع ا ، حتــى يقــال إن 
حكم ـــا فـــي الموضـــوع يكـــون غيـــر قابـــل للطعـــن أو قـــابال لـــه . وكـــل مـــا يمكـــن أن تنظـــره محكمـــة االســـتئناف هـــو 

ختصــاص ، وعندئــذ تصــدر حكمــًا يكــون دائمــًا قــابال االســتئناف المرفــوع أمام ــا مــن حكــم المحكمــة الكليــة فــي اال
 . ( 1) للطعن فيه بالنقض

 أن يكون الحكم صادراً في منازعة إيجارية :  -الشرط الثاني  -722

وال يكفي أن يصدر الحكم من محكمة كلية ، بل يجب حتى يكون الحكم ن ائيًا أن يكون صادرًا فـي منازعـة 
حكم في دعوى ال تتعلا منازعة إيجار ة ، فإن الحكم الذي يصدر في ا ال يكـون  إيجار ة . وقد قدمنا أنه إذا صدر

فيه باهنوجه المقررة في تقنين المرافعات ، حتى لو صـدر الحكـم مـن محكمـة  1218$حكمًا ن ائيًا  و جوز الطعن 
ي مسألة أولو ـة كـالحكم كلية وفي دائرة من دوائر اإليجارات في ا . فإذا صدر الحكم ، ولو من دائرة اإليجارات ، ف

 ( 2) في االختصاص ، فقد قدمنا أن الحكم ال يكون ن ائيًا ، و جوز الطعن فيه باهنوجه المقررة في تقنين المرافعات
 . 

كــذلك إذا اختلطــت بالمنازعــات اإليجار ــة منازعــة غيــر إيجار ــة ، ونظــرت دائــرة اإليجــارات المنــازعتين معــًا 
ون ن ائيًا فيما يتعلا بالمنازعة اإليجار ة وغير ن ائي فيما يتعلا بالمنازعة اإليجار ة بحكم االرتباط ، فإن الحكم يك

% طبقــًا هنحكــام التشــر ع 20. مثــل ذلــك أن يرفــع المســتأجر أمــام دائــرة اإليجــارات دعــوى بتخفــيض اهنجــرة بنســبة 
، فـــإن الحكــم الـــذي  1161االســتثنائي ،  وبمقــدار الضـــر بة التــي أعفــى من ـــا المالــك بموجــب أحكـــام تشــر ع ســنة 

يصدر في الشا اهنولى من التخفيض يكـون ن ائيـًا ، والحكـم الـذي يصـدر فـي الشـا الثـاني يكـون قـابال للطعـن فـه 
. ومثل ذلك أيضًا أن يرفع المسـتأجر دعـوى علـى المالـك الجديـد باسـترداد  ( 9) باهنوجه المقررة في تقنين المرافعات

                                                 

 (
2
 . 992ص  - 999ص  299قارن في ذلك سليمان مرقس إيجار األماكن فقرة   ( 

 (
1
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الحكم الذي يصدر من دائر اإليجارات بالفصل في أمر جنسية الخصوم تمهيداً للفصيل فيي اختصياص   ( 

 ( . 52ص 12م 2555مارس سنة  15استئناف مختلط ) ويكون قابال للطعن فيه باالستئناف  ، القضاء المختلط يكون حكماً غير نهائي

كالنزاع الذي يثيره المستأجر بوجيوب خصيم ميا قيام بيه مين ترميميات مسيتعجلة مين  ، وقد تقف المحكمة الدعوى حتى يفصل في النزاع في مسألة أولية

فيي  195آنفياً فقيرة  انظير) والحكيم فييه يكيون قيابال للطعين طبقياً للقواعيد المقيررة فيي تقنيين المرافعيات  ، األجرة فعندئذ يرفع هذا النزاع إلى المحكمية المختصية

 ( . آخرها

 (
9
 . 157انظر آنفاً فقرة   ( 
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لحد اهنقصى ، فيدخل المالك الجديد المالـك القـديم ضـامنًا فـي الـدعوى إذا كـان هـذا ما دفعه من اهنجرة زائدًا على ا
اهنخير قد ضمن للمالك الجديد أن اهنجرة الفعلية ال تز ـد علـى الحـد اهنقصـى ، فيكـون الحكـم الصـادر فـي الـدعوى 

قــًا للقواعــد المقــررة فــي اهنصــلية حكمــًا ن ائيــا ، أمــا الحكــم الصــادر فــي دعــوى الضــمان فيكــون قــابال للطعــن فيــه وف
 .  ( 1) تقنين المرافعات

على أنه إذا ارتبطت منازعة غير إيجار ة بمنازعة إيجار ة ارتباطًا وثيقًا بحيـث تكـون المنازعـة اهنولـى تابعـة 
ًا تبعية كاملة للمنازعة الثانية ، كالمطالبة بفوائد اهنجرة الزائدة المطلوب ردها وكطلب المستأجر م لـة لإلخـالء طبقـ

مدني ، فإن المنازعة غير اإليجار ـة تتبـع اهنصـل وتعتبـر منازعـة إيجار ـة ، ومـن  916/2المادة  1211$هنحكام 
 . ( 2) ثم يكون الحكم في ا حكمًا ن ائيًا ال يقبل أي طعن

كـــذلك الحكـــم الصـــادر فـــي الـــدفع المتعلقـــة بشـــكل الـــدعوى المرفوعـــة بالمنازعـــة اإليجار ـــة وبجـــواز قبـــول هـــذه 
يكون غير قابل هني طعن ، إذ يسري عليه مـا يسـري علـى اهنصـل . وقـد قضـت محكمـة الـنقض بأنـه لمـا  الدعوى 

غيــر قابلــة هني طعــن وفقــًا  1114لســنة  121كانــت اهنحكــام الصــادرة فــي موضــوع الــدعوى التــي يحكم ــا القــانون 
دمـة في ـا ، مثـل الـدفع بـبطالن منه ، فإنه ال يجوز الطعن في ـا بطر ـا الـنقض وال فـي الـدفوع المق 11لنص المادة 

. وقضـت أيضـًا بأنـه إذا كانـت المحكمـة مختصـة  ( 9) التكليف بالحضور ، إذ يسري علي ـا مـا يسـري علـى اهنصـل
بالفصل في موضوع الدعوى فصال ن ائيًا ، فإن ا تكون بطر ا اللزوم مختصة كذلك بالفصل في الدفع بعـدم قبـول 

واء أخطــأت أو أصــابت فــي ذلــك ، فــإن حكم ــا يكــون غيــر قابــل للطعــن ، إذ هــذه الــدعوى لرفع ــا قبــل اهنوان ، وســ
يســري علــى الحكــم الصــادر فــي هــذا الــدفع مــن حيــث جــواز الطعــن فيــه مــا يســري علــى الحكــم الصــادر فــي موضــع 
الــدعوى . وإذن فمتــى كــان يبــين مــن الحكــم الصــادر مــن محكمــة أول درجــة أنــه فصــل فــي أســبابه فــي أن العــين 

تشـمل اهنرض الفضـاء ، وبـذلك انحصـر النـزاع فيمـا دفـع بـه الطـاعن مـن عـدم قبـول طلـب ز ـادة اهنجـرة المـؤجرة ال 
 121لتقديمه قبل اهنوان ، فإن الحكم في هذا الدفع يكون قد صـدر فـي منازعـة إيجار ـة ينطبـا علي ـا القـانون رقـم 

مـــن  11ســـتئناف عمـــال بالمـــادة وال تكـــون المحكمـــة االســـتئنافية قـــد أخطـــأت إذ قضــت بعـــدم قبـــول اال 1114لســنة 
 .  ( 1) القانون المشار إليه

والعبرة في معرفة ما إذا كان الحكم صـادرًا فـي منازعـة إيجار ـة ، فيكـون ن ائيـًا ، بمـا قضـت بـه المحكمـة ال 
ل بما طلبه الخصوم . فإذا طبقت المحكمة حكمًا من أحكام التشر ع االستثنائي ، كان حكم ا في ذلك ن ائيا ال يقب

أي طعـــن . وقـــد قضـــت محكمـــة االســـتئناف المختلطـــة بـــأن دائـــرة اإليجـــارات ل ـــا ســـلطة كاملـــة فـــي تطبيـــا أحكـــام 
                                                 

 (
2
 . 129انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . في الهامش 155انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 51رقيم  1مجموعية أحكيام الينقض  2599فبرايير سينة  15 - 571ص  299رقيم  9مجموعة أحكام الينقض  2595يونيه سنة  15نقض مدني   ( 

 . 191ص 

 (
5
 . 571ص  19رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  21نقض مدني   ( 
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التشــر ع االســتثنائي ، فمتــى طبقــت حكمــا من ــا فــإن هــذا يكفــي العتبــار حكم ــا صــادرا بــالتطبيا هنحكــام  $1260
 . ( 1)  ائيًا غير قابل هني طعنالتشر ع االستئنافي . ال هنحكام القانون العام ، ومن ثم يكون حكم ا ن

فـإذا تـوافر الشـرطان السـالفا الـذكر ، وكـان الحكـم صـادرًا مـن محكمـة كليـة فـي منازعـة إيجار ـة ، فإنـه يكـون 
 حكمًا ن ائيًا وال يكون قابال للطعن فيه بأي وجه . وننتقل اآلن لعدم قابلية الحكم هني طعن .

 

 عدم قابلية الحكم ألي طعن -2  

 جوه المختلفة لمراجعة األحكام : الو -723

يمكــن تصــور وجــوه مختلفــة لمراجعــة الحكــم . ف نــاك وجــوه للطعــن فــي الحكــم بــدعوة بطــالن مبتــدأة . وهنــاك 
 . ( 2) طلب تصحيح الحكم أو تفسيره . هناك أخيرًا اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر في ا

الطعن فيه بأي وجه من وجوه الطعـن العاديـة أو غيـر العاديـة .  والحكم الصادر في منازعة إيجار ة ال يقبل
طبقـًا للقاعـدة المعروفـة التـي تقضـي  -وهـو فـي ذلـك كسـائر اهنحكـام  -وال يجوز الطعن فيه بدعوى بطالن مبتدأة 

ت بأال بطالن في اهنحكـام . ولكـن يجـوز طلـب تصـحيحه أو تفسـيره ، طبقـًا لإلجـراءات التـي رسـم ا تقنـين المرافعـا
في ذلك . و جوز أيضًا االعتراض عليه من الخارج عن الخصومة ، هنن هذا االعتراض ال يعتبر طعنا في الحكم 

. 

ـــبطالن  ـــر العاديـــة . ) جــــ ( دعـــوى ال فنبحـــث إذن : ) أ ( وجـــوه الطعـــن العاديـــة . ) ب ( وجـــود الطعـــن غي
 لخصومة .المبتدأة . ) د ( تصحيح الحكم وتفسيره . ) هـ ( اعتراض الخارج عن ا

 أ . وجوه الطعن العادية :  -724

 هذه الوجوه هي المعارضة واالستئناف .

، لـيس فحسـب هنن الحكـم ن ـائي ،  ( 9) فإذا صدر الحكم في منازعة إيجار ة غيابًا ، لـم تجـز فيـه المعارضـة
 986بـــل أيضـــًا هننـــه ال تجـــوز المعارضـــة فـــي الـــدعاوي التـــي يوجـــب القـــانون الحكـــم في ـــا علـــى وجـــه الســـرعة ) م 

                                                 

 (
2
 . 97ص  12م 2555فبراير سنة  11استئناف مختلط   ( 

 (
1
 ، عليى النحيو اليذي ذهيب إلييه تقنيين المرافعيات الجدييد ، وسنرى أن اعتراض الخارج عن الخصومة وجه لمراجعة الحكم دون أن يكن طعناً فيه  ( 

 . ال العادية وال غير العادية ، يدخل إذن في وجوه الطعن فهو ال

 (
9
 - 199ص  97م 2551يونييه سينة  27اسيتئناف مخيتلط  - 159ص  225رقيم  9مجموعية أحكيام الينقص  2591ميارس سينة  11نقض مدني   ( 

 9 72ص  21م 2555يناير سنة  27

 ، مرافعيات 919اإليجارات بتقدير مصروفات الدعوى فيي منازعية إيجاريية طبقياً للميادة ولكن تجوز المعارضة في األمر الذي يصدر من رئيس دارة 

 ( . 2591سنة  759قضية رقم  5دارة  2599أكتوبر سنة  29مصري الكلية ) لتحميلها من ألزم بها في الحكم الصادر في الدعوى 
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. ولكن الحكم الغيـابي الصـادر فـي منازعـة إيجار ـة يتضـمن حكمـا  ( 1) مرافعات (  حتى لو كان الحكم غير ن ائي
ضــمنيا بــأن المنازعــة إيجار ــة وباختصــاص المحكمــة بنظرهــا . ولمــا كــان هــذا الحكــم الضــمني باالختصــاص يقبــل 
الطعن فه ، وقد صـدر غيابيـا ، فإنـه يجـوز الطعـن فيـه بالمعارضـة . وتقتصـر المحكمـة فـي المعارضـة علـى نظـر 

ختصاص . فإن أيدت حكم ـا الصـادر باالختصـاص ، فـإن الحكـم الغيـابي الن ـائي الصـادر فـي موضـوع مسألة اال
المنازعة اإليجار ة ال يجـوز مسـه . وغـن ألغتـه ، أمـرت بإحالـة الـدعوى إلـى المحكمـة المختصـة . والحكـم الصـادر 

 باإللغاء .في المعارضة في الدفع بعدم االختصاص يجوز استئنافه ، سواء صدر بالتأييد أو 

، ولــو كانــت قيمــة الــدعوى تجــاوز  ( 2) وال يجــوز الطعــن فــي الحكــم الصــادر فــي منازعــة إيجار ــة باالســتئناف
نصاب القاضي الجزئي . وإنما يجوز الطعن باالستئناف فيمـا تضـمنه الحكـم مـن حكـم ضـمني فـي االختصـاص ، 

علــى نظــر مســألة االختصــاص . فــإن أيــدت علــى النحــو الــذي رأينــاه فــي المعارضــة . وتقتصــر محكمــة االســتئناف 
الحكم الصادر من المحكمة الكلية باالختصاص ، فإن الحكم الن ائي الصادر في الموضوع من المحكمة الكلية ال 

. والحكـــم  ( 9) يجـــوز مســـه . وإن ألغتـــه ، ألغـــي معـــه الحكـــم الموضـــوعي هننـــه صـــادر مـــن محكمـــة غيـــر مختصـــة
 ختصاص يجوز الطعن فيه بالنقض ، سواء سدر بالتأييد أو باإللغاء .الصادر من محكمة االستئناف في اال

 ب . وجوه الطعن غير العادية : -725

 هذه الوجوه هي النقض والتماس إعادة النظر . 

وقد ذهب بعض المحاكم إلى أن المشرع لم يقصد من جعل الحكم الصادر في منازعة إيجار ة ن ائيًا إال أن 
العادية ، وهي المعارضة واالستئناف ، أما الطعن فيه بالطرق غيرا لعادية فجائز ، شـأنه يحرم الطعن فيه بالطرق 

. وهــذا القضــاء ال يخلـو مــن الوجاهــة ، إذ يمكــن مـن تصــحيح أخطــاء قــد تكــون  ( 1) فـي ذلــك شــأن كــل حكـم ن ــائي
المبـادئ المتعارضـة وليدة الغش أو التزو ر عن طرق التماس إعادة النظر ، و مكن عـن طر ـا الـنقض مـن توحيـد 

التي نراها منتشرة في اهنحكام الن ائية التي تصدرها المحاكم الكلية في المنازعات اإليجار ة . وهو فـي الوقـت ذاتـه 
                                                 

 (
2
ولميا ليم يسيتطع المسيتأجر المعارضية لعيدم  . الملجئة التيي قاميت بيالمؤجر وفي قضية حكمت  المحكمة غيابيا على المستأجر باإلخالء للضرورة  ( 

 طدخل من باب آخر ورفع دعوى على المؤجر يطلب الحكم فيها باعتبار الضرورة التي سيبق أن صيدر الحكيم بياإلخالء بنياء عليهيا غيير كافيية وبسيقو ، جوازها

وقالت في أسباب حكمها إن الذي يهدف إليه المدعي هو أن تعاود المحكمة النظير  ، م قبول الدعوىفقضت المحكمة بعد ، الحكم تبعاً لسقوط السبب المؤسس عليه

التي تنص على أن "الحكم الذي يصدر فييه يكيون يغير قابيل ألي  2551لسنة  212من القانون  29وهذا غير جائز قانوناً طبقا للمادة  ، في الحكم الغيابي النهائي

ً ليس جائزاً بعد صر . طعن"  ، وتبحيث فيي صيحة السيب اليذي تعليل بيه الميدعيان فيهيا ، احة النص أن تقلب المحكمة أوراق الدعوى السابقة المحكيوم فيهيا غيابييا

فبرايير سينة  11مصير الكليية ) وإال كيان ذليك مين جانبهيا إعيادة بحيث قضيية محكيوم فيهيا بحكيم انتهياء وغيير قابيل ألي طعين  ، وبتت في صحته أو عدم صحته

انظر أيضاً في نفس المعنى إشكاال في التنفيذ قشي برفضه ألن ما استند إلييه المستشيكل فيي إشيكاله سيبق أن  - ( 2599سنة  9199قضية رقم  21ئرة دا 2595

وال محيل لعرضيها فيي قاليب آخير  ، فحسمت كيل المنازعيات التيي أثييرت أمامهيا ، ثم أصدرت حكمها باإلخالء ، وبحثته المحكمة ، أثاره أمام محكمة الموضوع

وانظير أيضياً مصير  - ( 2595سينة  9929قضيية رقيم  21دائيرة  2599ينياير سينة  92مصر الكلية ) وإال كان معنى ذلك الطعن في حكم غير قابل ألي طعن 

 . 2595سنة  5597قضية رقم  21دائرة  2599يناير سنة  21الكلية 

 (
1
وهما )  72ص  12م 2555يناير سنة  27استئناف مختلط  - 159ص  225رقم  9ة أحكام النقض مجموع 2591مارس سنة  11نقض مدني   ( 

 15اسيتئناف مخيتلط   ( en premier resort) ويكون الحكم غير قابل لالستئناف حتى لو ذكر فييه خطيأ أنيه حكيم ابتيدائي ( الحكمان السابق اإلشارة إليهما

 . 211ص  12م 2555مايو سنة 

 (
9
 . قضائية 12سنة  112استئناف رقم  2599مايو سنة  29ف مصر استئنا  ( 

 (
5
 . 2599سنة  121قضية رقم  5دائرة  2595فبراير سن  11مصر الكلية   ( 
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مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن تقـول إن الحكـم الصـادر  11ال يتعارض تعارضًا صر حا مع نص القانون . فإن المادة 
هني طعن" ، و مكن تفسير هذه العبارة بأن الحكم يكون ن ائيًا ، وال تمنع ن ائية  في منازعة إيجار ة "ال يكون قابال

أن يكــون قــابال للطعــن فيــه بوجــوه الطعــن غيــر العاديــة . و كــون المقصــود بعبــارة "أي طعــن"  1269$الحكــم مــن 
 الطعن بأي وجه من وجوه الطعن العادية .

يــد مــن المحكمــة العليــا وال مــن المحــاكم اهنخــرى . فقــد وم مــا يكــن مــن أمــر ، فــإن هــذا القضــاء لــم يظفــر بتأي
قضــت محكمــة الــنقض بــأن الشــارع رأى أن الغــرض مــن اهنحكــام التــي ســن ا لتخفيــف أزمــة المســاكن ال يتحقــا إال 
بســرعة حســم المنازعــات الناشــئة عن ــا لتســتقر اهنوضــاع علــى وجــه االســتعجال ، وأن هــذا يقتضــي إال تكــون هــذه 

إجراءات ــا  ونظرهــا وطــرق الطعــن في ــا للقواعــد المقــررة فــي قــانون المرافعــات . ومتــى كــان  المنازعــات خاضــعة فــي
مـن  11النص صر حًا في إطالقه ، فال يصح تقييده عن طر ا االجت اد . أما القول بأن الشارع لم يقصد بالمادة 

هنحكـام االنت ائيـة الصـادرة مـن القانون المشار إليه منع الطعن طر ا النقض ، هنن هذا الطعن لم يكـن جـائزا فـي ا
المحاكم االبتدائيـة وفقـًا لقـانون إنشـاء محكمـة الـنقض الـذي كـان معمـوال بـه وقـت صـدور قـانون إيجـار اهنمـاكن فلـم 

منه ، هذا القول مردود بأنه إذا كان الطعن بطر ـا الـنقض غيـر جـائز  11تكن تشمله عبارة "أي طعن" في المادة 
في المنازعات الناشئة عن تطبيا هذا القانون ، فإنما يرجع هذا إلى ما نصت عليه  في جميع اهنحكام التي تصدر

ــدوائر بالمحكمــة  11المــادة  المشــار إلي ــا مــن جعــل الفصــل فــي المنازعــات الناشــئة عنــه مــن اختصــاص إحــدى ال
ذه اهنحكـام االبتدائية م ما كانت قيمة الدعوى ومن عدم جـواز الطعـن فـي أحكام ـا ، ولـوال هـذا الـنص لخضـعت هـ

 . ( 1) للقواعد العامة من حيث جواز الطعن في ا بكافة الطرق القانونية وغير العادية

فـال يجـوز إذن الطعــن فـي الحكـم الصــادر فـي منازعــة إيجار ـة بطر ـا الــنقض . وقـد كـان هــذا التحـر م وقــت 
القــانون الــذي يجعــل مــن هــذا  11يرجــع إلــى ســببين : نــص المــادة  1114صــدور قــانون إيجــار اهنمــاكن فــي ســنة 

الطعـن  1261$الحكم غير قابـل "هني طعـن" ، وقـانون إنشـاء محكمـة الـنقض ذاتـه الـذي كـان سـار ًا وقتئـذ و حـرم 
بــالنقض فــي اهنحكــام الن ائيــة إذا صــدرت مــن المحــاكم الكليــة . ثــم صــدر تقنــين المرافعــات الجديــد ، وتجيــز المــادة 

"من المحاكم االبتدائية بصفة انت ائية أو في استئناف أحكام المواد منه الطعن بالنقض في اهنحكام الصادرة  121
مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن ال يـزال  11الجزئية" . فارتفع بذلك السبب الثاني ، ولكن السبب اهنول وهو نص المادة 

مــن  121دة قائمــًا ، وهــو الســبب الــذي غلبتــه محكمــة الــنقض فــي يحكم ــا الســالف ذكــره . فقــد أثيــر أمام ــا أن المــا
تقنــين المرافعــات الجديــد ، إذ أجــازت الطعــن بــالنقض فــي اهنحكــام االنت ائيــة الصــادرة مــن المحــاكم الكليــة ، تكــون 
بذلك قد أجازت الطعـن بـالنقض فـي الحكـم االنت ـائي الصـادرة مـن المحكمـة الكليـة فـي المنازعـات اإليجار ـة ، فـإن 

                                                 

 (
2
مجموعية  2591يونييه سينة  21وانظير أيضياً نقيض ميدني  - 159ص  225رقيم  9مجموعة أحكام الينقض  2591مارس سن  11نقض مدني   ( 

المحاماة رقم  2595فبراير سنة  1مصر الكلية   - 191ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  15 - 2251ص  275رقم  9أحكام النقض 

 . وانظر ما سنورده من أحكام محكمة مصر الكلية في خصوص عدم جواز التماس إعادة النظر في المنازعات اإليجارية - 522ص  559
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من قانون إيجار  11مرافعات قد نسخت المادة  121ون المادة النص عام مطلا يشمل هذه اهنحكام وغيرها ، وتك
اهنمــاكن يمــا يتعلــا بــالطعن بطر ــا الــنقض ، فأجــازت الطعــن ب ــذا الطر ــا دون الطعــن بــالطرق اهنخــرى . ولكــن 

من قانون  121محكمة النقض لمن تأخذ ب ذا النظر ، وقالت في الرد عليه : "وأما ما يثيره الطاعن من أن المادة 
والتــي تجيــز الطعــن فــي اهنحكــام الصــادرة مــن المحــاكم  1111أكتــوبر ســنة  11رافعــات المعمــول بــه ابتــداء مــن الم

 121المشار إلي ا ، فمردود بأن القـانون رقـم  11االبتدائية بصفة انت ائية قد عدلت أحكام الفقرة الرابعة من المادة 
ستثناء من أحكام قانون المرافعـات ، فـال سـبل إنما هو تشر ع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتبر ا 1114لسنة 

مرافعـات ، ذلـك أن  121إلى إلغاء أحكامه إال بتشر ع ينص على هذا اإللغاء . وال يستفاد هذا المعنـى مـن المـادة 
النص العام ال يلغي ضمنا النص الواردة في القانون خاص . ومن ثم يكون الطعـن بطر ـا الـنقض فيمـا قضـي بـه 

ثـم أعيـد تحـر م الطعـن بـالنقض  1261$.  ( 1) يه من إخالء العين المؤجرة وتسـليم ا غيـر جـائز"الحكم المطعون ف
، فعـاد السـبب الثـاني لتحـر م  1112في اهنحكـام الن ائيـة التـي يتصـدر مـن المحـاكم الكليـة بقـانون صـدر فـي سـنة 

السـبب اهنول ، يتضـافران معـًا  الطعن بالنقض في اهنحكام الصادرة في المنازعـات  اإليجار ـة إلـى الظ ـور بجانـب
على تحر م الطعن بالنقض في هذه اهنحكام . وأصبح اآلن من المتعين القول بعدم جواز الطعن بالنقض في حكم 

مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن فحسـب ، بـل أيضـًا اسـتنادًا إلـى  11يصدر في منازعـة إيجار ـة ، ال اسـتنادًا إلـى المـادة 
ا يجوز الطعن فيـه بـالنقض ومـا  يجـوز ، وإذا كـان مـن المرغـوب فيـه فـتح بـاب الطعـن اهنحكام العامة التي تبين م

بــالنقض فــي اهنحكــام الصــادرة فــي المنازعــات اإليجار ــة توحيــدًا للمبــادئ القانونيــة ، فــإن هــذا أصــبح اآلن يقتضــي 
هــذا البــاب عــن طر ــا  تعــديال إمــا فــي تقنــين المرافعــات وإمــا فــي قــانون إيجــار اهنمــاكن ، ولــم يعــد مــن الممكــن فــتح

 . ( 2) تفسير النصوص القائمة

وال يجوز الطعن في الحكم الصادر في منازعـة إيجار ـة بطر ـا التمـاس إعـادة النظـر ، لـنفس اهنسـباب التـي 
 114الــنقض . وهنــا أيضــًا يمكــن القــول بــأن المــادة  1266$اقتضــت عــدم جــواز الطعــن فــي هــذا الحكــم بطر ــا 

                                                 

 (
2
هذا وبيالرغم مين أن  ( . وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليه)  159ص  225رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  11نقض مدني   ( 

 511فإنها قد ذهبيت فيي حكيم آخير إليى أن الميادة  ، من قانون إيجار األماكن 29مرافعات لم تنسخ المادة  519إلى أن المادة  ، محكمة النقض قد ذهبت كما نرى

فقضت بأنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد جري بعدم جواز الطعن بطريق النقض فيي األحكيام التيي تصيدرها  . سالفة الذكر 29ق المادة مرافعات تحد من تطبي

مرافعيات  511إال  أنيه لميا كيان الميادة  ، بشأن إيجار األمياكن وبتنظييم العالقيات بيين الميؤجرين والمسيتأجرين 251لسنة  212المحاكم االبتدائية تطبيقاً للقانون 

فصل في نزاع خالفاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسيهم وحيازقوه الشييء  -أيا كانت المحكمة التي أصدرته  -تجيز الطعن بالنقض في أي حكم نهائي 

بعدم جيواز نظير اليدعوى لسيبق الفصيل وكان الطعن مقصوراً على خطأ الحكم المطعون فيه إذ قضي برفض الدفع  ، المحكوم به سواء ادفع بهذا الدفع أم لم يدفع

فإنه إعماال للمادة المذكورة المطلق نصها بحيث يشمل كل حكم انتهائي عليى خيالف حكيم سيابق بيين  ، فيها بحكم صادر في دعوى كانت قائمة بين نفس الخصوم

اً وليو كيان الحكيم المطعيون فييه صيادراً مين محكمية ابتدائيية يكون الطعن بطريق الينقض فيي هيذه الحالية جيائز ، الخصوم أنفسهم أيا كانت المحكمة التي أصدرته

 ( . 172ص  229رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  11نقض مدني )  2551لسنة  212تطبقا للقانون 

 (
1
بوضيع لهيذا الطعين إجيراءات عليى أن  ، ونرى أنه ينبغي التفكير في فتح باب الطعن بالنقض فيي األحكيام التيي تصيدر فيي المنازعيات اإليجاريية  ( 

فكيل دائيرة إيجاريية حكمهيا نهيائي  ، وقد أخذت هذه المبادئ تتعارض بعضها ميع بعيض . وذلك توحيداً للمبادئ القانونية في قضاء اإليجارات ، سريعة مختصرة

انظر في هيذا المعنيى سيليمان ميرقس فيي إيجيار ) أنحاء البالد وكثيراً ما يقع التعارض بين أحكام هذه الدوائر الكثيرة العدد المنتشرة في جميع  ، ال يقبل أي طعن

 وال يجدي التفكير  في تنظييم دوائير مجتمعيه ( . عصام الدين حواس في قضاء اإليجارات في تقديمه لمؤلفه حرف حـ -األماكن فقفي تقديمه للطبعة لثالثة ص حـ 

ال تكيون ممثلية  ، فإن هذه الدائر فضال عن كثرة عدد أعضيائها ، سواء من دوائر محكمة مصر وحدها أو من دوائر هذه المحكمة مع دوائر محكمة اإلسكندرية ،

لمبيادئ القانونيية فيي قضيياء لتوحييد ا ، فيال يبقيى إذن . ويصيعب تنظييم دوائير مجتمعية مين جمييع اليدوائر اإليجارييية المنتشيرة فيي اليبالد ، ليدوائر الميدن األخيرى

 . إال فتح باب الطعن بالنقض على النحو الذي أشرنا إليه ، اإليجارات
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إعادة النظر في اهنحكام الصادرة بصفة انت ائية لم تدخل أي تعديل على أحكام المادة  مرافعات التي تجيز التماس
مــن قــانون إيجــار اهنمــاكن ، وال يــزال نــص هــذه المــادة قائمــًا يقضــي بعــدم قابليــة الحكــم الصــادر فــي منازعــة  11

"أما ما يثيره الملتمسون من  إيجار ة "هني طعن" . وقد أثيرت هذه المسألة أمام إحدى المحاكم ، فأجابت بما يلي :
مرافعــات التــي تجيــز التمــاس إعــادة النظــر فــي اهنحكــام الصــادرة بصــفة انت ائيــة قــد عــدلت أحكــام  114أن المــادة 

فقــول مــردود ، هنن القــانون المــذكور تشــر ع اقتضــته  1114لســنة  121مــن القــانون  11الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 
تثناء مــن أحكــام قــانون المرافعــات ،وال ســبيل إلــى إلغــاء أحكامــه إال بتشــر ع الضــرورة ، ونصوصــه قواعــد تعتبــر اســ

مرافعــات ، ذلــك أن الــنص العــام ال يلغــي هــذا  114يــنص علــى هــذا اإللغــاء ، وال يســتفاد هــذا الــنص مــن المــادة 
، بعــدم جــواز التمــاس إعــادة النظــر فــي  ( 2) . وقــد قضــي كثيــر مــن المحــاكم ( 1) الــنص الــواردة فــي قــانون خــاص"

اهنحكـــام الصـــادرة فـــي المنازعـــات اإليجار ـــة . وجـــاء فـــي بعـــض هـــذه اهنحكـــام أنـــه يتعـــين الحكـــم دائمـــًا بعـــدم جـــواز 
االلتماس في كل ما تقضي به المحكمة االبتدائية على أساس قانون اهنماكن المؤجرة ، وال يقبل التعلل بمـا قـد تقـع 

خطــأ يكــون وليــد غــش أو تزو ــر ، هننــه م مــا تكــن أهميــة البواعــث العادلــة التــي تــدعو إلــى فــه بعــض اهنحكــام مــن 
تصو ب تلك اهنحكام فإن المصلحة العامة التي ابتغاها المشرع بتقر ر عدم جواز الطعن تقضي تضحية المصالح 

 . ( 9) نيةالخاصة في حاالت نادرة الوقوع ، كي تنت ي المنازعات وتستقر اهنوضاع والمراكز القانو 

 حـ . دعوى  البطالن المبتدأة  - 726

: ومـــا دام الحكـــم الصـــادر فـــي منازعـــة إيجار ـــة ال يقبـــل الطعـــن فيـــه ،  ال بوجـــوه الطعـــن العاديـــة وال بوجـــوه 
 الطعن غير العادية ، فإنه ال يجوز أيضًا الطعن فيه بدعوى بطالن مبتدأة .

فقد تكون المحكمة التـي أصـدرت الحكـم قـد أخطـأت فـي وهذه هي القاعدة التي تسري على جميع اهنحكام . 
استخالص الوقائع أو تقـديرها أو أخطـأت فـي تطبيـا القـانون علـى الوقـائع المستخلصـة . وقـد تكـون هـذه المحكمـة 
غير مختصة ، أو يكون أحد الخصوم غير أهل للتقاضي . وقد يكون الحكم قد صدر بناء على إجراءات باطلة ، 

لنطا به أو تحر ره أو إيداعه أو تشكيل المحكمة التي أصدرته أو البيانات الواجب ذكرها فيه . أو شابه عيب في ا
قد يكن ذلك ، فيكون الحكم بـاطال . ولكـن ال سـبيل إلـى التمسـك بـالبطالن إال عـن طر ـا الطعـن فـي الحكـم بوجـه 

ز الطعـن فـي الحكـم ، كمـا يطعـن فـي من وجوه الطعن العادية أو غير العادية . فإذا استغلقت هذه الوجوه ، لـم يجـ

                                                 

 (
2
 . 2599سنة  1719قضية رقم  21دائرة  2599ديسمبر سنة  1مصر الكلية   ( 

 (
1
اليزواج اليذي اتخيذ سيبباً لإلخيالء  وقيد بنيي االلتمياس فيي هيذه القضيية عليى أن)  2595سينة  115قضية رقيم  2595مايو سنة  29مصر الكلية   ( 

 5751قضية رقيم  21دارة  2595ديسمبر سنة  11 - 2595سنة  1757قضية رقم  2595ديسمبر سنة  29 - ( صوري لحصول الطالق فور الحكم باإلخالء

 5دائيرة  2591مارس سنة  19 - 2591سنة  1512قضية رقم  2591نوفمبر سنة  29 - 2599سنة  9171قضية رقم  2599مارس سنة  17 - 2595سنة 

 . 2591سنة  5999قضية رقم  2591ديسمبر سنة  1 - 2591سنة 125قضية رقم 

 (
9
فإن ذلك ال يوقيع المليتمس  ، هذا وإذا قضت المحكمة بعدم جواز االلتماس - 522ص  559رقم  91المحاماة  2595نوفمبر سنة  1مصر الكلية   ( 

كامل محميد بيدوي ) ألن محل هذه المادة أن يقضي برفض االلتماس ال بعم جوازه  ، ضي بالحكم بالغرامة على الملتمسمرافعات التي تق 519تحت طائلة المادة 

 ( . 191في قانون إيجار األماكن ص 
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. ذلك أن استقرار الحقوق ، ووجوب  طمأنينة المتقاضين إلى احترام اهنحكام ،  ( 1) العقد ، بالبطالن بدعوى مبتدأة 
وضرورة وقوف التنازع عند حد ميعن ،وجميع اهنسباب التي تدعو الحتـرام قـوة اهنمـر المقضـي ، كـل ذلـك يقتضـي 

م طرق خاصة ، وفقًا إلجراءات معينة ، وفي مواعيد محـددة . فـإذا اسـتنفدت هـذه الطـرق أن يكون للطعن في الحك
أو فاتت مواعيدها ، أصبح الحكم غير قابـل للطعـن فيـه ،ووجـب اعتبـاره عنوانـا للحقيقـة . وهـذا مـا أجمـع عليـه فقـه 

 .  ( 2) المرافعات

أة ، شأنه في ذلك شأن سائر اهنحكام . وال والحكم في منازعة إيجار ة ال يقبل الطعن فه بدعوى بطالن مبتد
يغير من ذلك أن يكون هـذا الحكـم  غيـر قابـل للطعـن فيـه بوجـوه الطعـن العاديـة غيـر العاديـة ، فأصـبحت الحاجـة 
إلى فتح باب لتقو م ما اعوج منه أمس بالنسبة إليه من ا بالنسبة إلى اهنحكام اهنخرى التي ينفتح في ا أبواب الطعن 

يـــر العاديـــة . ذلـــك أن الحكـــم فـــي منازعـــة إيجار ـــة حكـــم ن ـــائي قـــد حـــاز قـــوة اهنمـــر المقضـــي ، فوجـــب العاديـــة وغ
االطمئنان إليه واستقرار الحقوق عنده . بـل إن المشـرع قـد أراد أن يكفـل ل ـذا الحكـم بوجـه خـاص أن يكـون حاسـمًا 

 ا الطعن فيه بوجوه الطعن العادية أو للنزاع حسما ن ائيًا بمجرد صدوره ، فال يجوز إذن تجدي النزاع ، ال عن طر 
 غير العادية ، وال عن طر ا الطعن فيه بدعوى بطالن مبتدأة .

وقد سار القضاء علـى هـذا المبـدأ . فقضـي بـأن القاعـدة الفق يـة "ال بطـالن فـي اهنحكـام" مقصـود ب ـا أنـه ال 
م أو تعديلـه م مـا كـان فيـه مـن عـوار يمكن رفع دعوى مبتدأة بطلب بطالن أحكـام القضـاء ، وال سـبيل إللغـاء الحكـ

إال بالتظلم منه بطر ا الطعن المقرر قانونًا . فإذا كان الطعن في الحكم غير جائز أو غير مجد فال وسيلة عندئذ 
للتخلص منه ، ولو كان باطال لعيب شكلي فيه يتعلا بإصداره أو تحر ره أو تشكيل المحكمة التي أصـدرته أو فـي 

رهــا فيــه ، أو كــان مبنيــا علــى إجــراء باطــل لــم يســقط الحــا فــي طلــب إبطالــه . ففــي كــل هــذه البيانــات الواجــب ذك
الحاالت ال تقبل دعوى البطالن أصليا متى استغلا الطعن أو امتنع كلية بنص القانون ، و بقى الحكم بمنجاة من 

كـون وليـد غـش أو تزو ـر ، كل سحب أو إلغاء . وال يجوز التعلل بالخطأ الذي قد تقـع فيـه بعـض اهنحكـام والـذي ي
هننه م ما تكمن أهمية البواعث العادلة التي تدعو إلـى تصـو ب تلـك اهنحكـام ، فـإن المصـلحة العامـة التـي ابتغاهـا 

                                                 

 (
2
ووضيع لهيا وقد قضت محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة في هيذا المعنيى بيأن الشيارع حصير طرييق الطعين فيي األحكيام فيي دائيرة محيدودة   ( 

فيإن كيان الطعين  . فال سبيل إلى سحب أحكام القضاء أو إصالحها مهما كانت معيبة إال بالتظلم منها بطريق الطعن المناسيب لهيا ، آجال محدودة وإجراءات معينة

لي فييه متعليق بإصيداره أو تسيببه أو فيال سيبيل لليتخلص منيه وليو كيان بياطال لعييب شيك، في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو غير مجيد أو كيان قيد اسيتغلق

 ال سبيل إلى ذلك بيدعوى بطيالن أصيلية أي بيدعوى مبتيدأة . تحريره أو البيانات الواجب ذكرها فيه أو كان مبنياً على إجراء باطل لم يسقط الحق في طلب إبطاله

 Voies) القانونية المقررة من قديم الزمان وهي أنيه ال بطيالن فيي األحكيام طبقاً للقاعدة  ، وال يدفع بالبطالن يقدم في دعوى قائمة كما يطعن في العقود مثال ،

de nulite n'ont lieu contre les jugements )   ص  99رقيم  1مجموعة أحكام مجليس الدولية  2592ديسمبر سنة  9محكمة القضاء اإلداري

222 . ) 

 (
1
عبيد المينعم  - 111فقيرة  - 119فقيرة  1محميد العشيماوي فيي المرافعيات  - 195ص  151فقيرة  2559محمد حامد فهمي فيي المرافعيات سينة   ( 

 . 575فقرة  2591احمد أبو الوفا في المرافعات سنة  - 977فقرة  2599الشرقاوي في المرافعات سنة 
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تقتضــي  1114لســنة  121المشــرع بتقر ــر مبــدأ عــدم جــواز الطعــن فــي أحكــام اإليجــارات الصــادرة تطبيقــًا للقــانون 
 . ( 1) رة الوقوع كي تنت ي المنازعات وتستقر اهنوضاع والمراكز القانونيةتضحية المصالح الخاصة في حاالت ناد

. ومثــل  ( 2)  ( inexistants( واهنحكــام المعدومــة )  nullsعلــى أن الفقــه والقضــاء بميــزان بــين اهنحكــام ) 
القضـاء ، الحكم المعدوم الحكم الصادر من قاضيين بدال من ثالثة ، والحكم الصادر من شخص زالـت عنـه واليـة 

والحكم الصادر من شخص توفي قبـل رفـع الـدعوى عليـه ، والحكـم الـذي ال يوقـع عليـه رئـيس ال يئـة التـي أصـدرته 
وال كاتب ـــا . واختلـــف فـــي الحكـــم الصـــادر علـــى شـــخص لـــم يعلـــن بالحضـــور إعالنـــا صـــحيحًا أو تـــوفي أثنـــاء نظـــر 

، و ــرى بعـض أنــه حكـم باطــل ال  ( 9) ةالـدعوى ، فيـرى بعــض أنـه حكــم معـدوم هننـه صــدر فـي خصــومة غيـر قائمـ
. والحكــم المعــدوم ال يلــزم الطعــن فيــه ، بــل ال يلــزم رفــع دعــوى بطلــب بطالنــه ، وكيفــي إنكــاره والتمســك  ( 1) معــدوم

. وإذا كان التمييز بين الحكـم  ( 1) بأنه غير موجود . و جوز على كل حال رفع دعوى أصلية مبتدأة بطلب بطالنه
عدوم يدق في بعض الحاالت ، إال أنه بوجه عام تمييز معقـول يمكـن اهنخـذ بـه . وقـد أخـذت بـه الباطل والحكم الم

 .  ( 6) فعال بعض دوائر اإليجارات ، فقضت بجواز الطعن في الحكم المعدوم بدعوى بطالن مبتدأة 

                                                 

 (
2
رقيم  91المحامياة  2595نيوفمبر سينة  1وانظر أيضيا مصير الكليية  - 2591سنة  179قضية رقم  5دائرة  2591مارس سنة  21مصر الكلية   ( 

 . 252وانظر سليمان مرقس إيجار األماكن فقرة  - 2599سنة  1119قضية رقم  5دائرة  2599نوفمبر سنة  25 - 522ص  559

وقيررت أنيه ال محيل  ، فقضيت بجيواز الطعين فيي الحكيم الصيادر فيي منازعية إيجاريية بيدعوى بطيالن مبتيدأة ، إلى غير ذليكوفد ذهبت إحدى المحاكم 

بحجة أنها قيد اسيتنفدت واليتهيا بيالحكم نهائيياً  2551لسنة  212قاً للقول بأن دعوى البطالن األصلية ال ترفع أمام دائرة اإليجارات المشكلة طبقاً للقانون رقم مطل

صيدور الحكيم اليذي تسيتنفد بيه هيذه ألن  ، ال محيل مطلقياً لهيذا القيول . مين القيانون الميذكور 29في موضوع  النزاع وهو حكم غير قابل ألي طعن بينص الميادة 

فضيال عين أن موضيوع دعيوى اليبطالن يختليف عين موضيوع النيزاع األصيلي  ، المحكمة واليتها يشيترط فييه صيحة اإلجيراءات المتبعية فييه مين وجهية نظرهيا

ن دعيوى اليبطالن األصيلية مقبولية أميام هيذه وعلى ذلك تكو ، على تحريم نظره 2551لسنة  212وهو ما لم ينص القانون رقم ، الصادر فيه الحكم المطعون فيه

 ( . 2999ص  919رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  19مصر الكلية ) الدارة

 (
1
ميارس  1اسيتئناف مصير  - 111فقيرة  1محميد العشيماوي  - 995ص  977عبيد المينعم الشيرقاوي فقيرة  - 997ص  575احمد أبو الوفا فقرة   ( 

عصيام اليدين حيواس فيي  : انظر عكس ذلك وأن الحكم ال يمكن إال أن يكون باطال فال تمييز بيين حكيم باطيل وحكيم معيدوم - 511ص  22المحاماة  2595سنة 

 . 921ص  - 929قضاء اإليجارات ص 

ي التيي يعتبرهيا "وليئن فيرق بعضيهم بيين األحكيام الباطلية وهي : فتقيول ، وتسلم محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة بهذا التمييز في شيء من اليتحفظ

 ً وبين األحكام المعدومة وهيي التيي تعتبير غيير موجيودة وغيير  ، القانون موجودة ومنتجة كل آثارها ما لم يقض ببطالنها بإحدى طرق الطعن المقررة لذلك قانونا

ً منتجة ألي أثر قانوناً كالحكم الذي لم يدون أصال بالكتابة أو الصادر من غير قاض أو الصادر ضيد شيخص ال و فأجيازوا الطعين فيي هيذا النيوع  ، جيود ليه قانونيا

ً  ، األخير بالبطالن بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة  ، فيال شيك فيي أن الحكيم غيير المسيبب أصيال أو اليذي ليم تيودع أسيبابه فيي الميعياد لييس حكمياً معيدوما

ديسيمبر  9محكمة القضياء اإلداري ) البطالن بدعوى أصلية أو بدفع دعوى قائمة فال يجوز الطعن فيه إذن ب ، وغنما هو حكم موجود وإن كان معيباً بعيب ببطله

 ( . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم 222ص  99رقم  1مجموعة أحكام مجلس الدولة  2592سنة 

 (
9
 . واألحكام التي أشار إليها 111فقرة  1محمد العشماوي   ( 

 (
5
 . 575احمد أبو الوفا فقرة   ( 

 (
9
وأسياس التميييز فيي العقيد  . وشبه التمييز بين الحكم الباطل والحكم المعدوم التمييز بين العقد الباطل والعقد المعدوم في النظريية التقليديية لليبطالن  ( 

المحيل والسيبب وكيذلك الشيكل وأركان العقد الرضاء و . ولهذه األركان شروط البد من توافرها حتى ال تختل ، هو وجود أركان للعقد البد من قيامها حتى يتكون

ً  ، في العقود الشكلية ً  . فإذا انعدم ركن منها كان العقد معدوما ً ، وشروط المحل أن يكون ممكناً معيناً مشروعا فيإذا اختيل شيرط  ، وشرط السبب أن يكيون مشيروعا

إذ قيرر هيذا الفقيه أال بطيالن فيي هيذا العقيد دون  ، مناسبة عقد الزواج وهذا التمييز بين العدم والبطالن خلقه الفقه الفرنسي في . من هذه الشروط كان العقد باطال

كميا إذا كيان الزوجيان مين جينس واحيد وكميا إيجيار األمياكن تيولى  ، ولكن لم يد في شيأها نيص ، فقامت حاالت بطالن ال شك فيها . نص صيانة له من التزعزع

 ( . 999فقرة  2الوسيط ) نعدام الزواج حتى تغطي هذه الحاالتفخلفت نظرية ا ، العقد من ليست له الصفة الرسمية في توليه

كيذلك خلقيت نظريية االنعيدام فيي الحكيم  ، فكما خلقت نظرية االنعدام في عقد تخفف من حدة القاعدة التي تقضي بيأال بطيالن فيي عقيد اليزواج دون نيص

أن يمييز  ، حتى يقوم التمييز بين الحكم المعدوم والحكيم الباطيل عليى أسياس محيدد ، ولكن يجب . حتى تخفف من حدة القاعدة التي تقضي بأال بطالن في األحكام

ً  ، أوال بين أركان الحكم وشرائط هذه األركان  . وإذا اختل  شرط كان الحكم باطال ، فإذا انعدم ركن كان الحكم معدوما

 (
1
 . 2591سنة  2959قضية رقم  5دائرة  2591نوفمبر سنة  21مصر الكلية   ( 
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 د . تصحيح الحكم وتفسيره :  -727

بوجـوه الطعـن العاديـة أو غيـر العاديـة ، كمـا ال يقبـل وإذا كان الحكم في منازعة إيجار ة ال يقبل الطعن فيـه 
الطعـن فيــه بــدعوى بطــالن مبتــدأة ، فإنــه يقبــل التصـحيح والتفســير . ذلــك أن التصــحيح والتفســير ليســا طــر قين مــن 
طــرق الطعــن ، إذ لــيس مــن شــأن ما أن يلغيــا الحكــم أو يعــدال فيــه ، بــل همــا يبقيانــه كمــا هــو دون مســاس بــه بعــد 

ع فيـه مـن أخطـاء ماديـة أو بعـد تفسـير مـا وقـع فـي منطوقـه مـن غمـوض وإب ـام . وإذا كانـت المـادة تصحيح ما وقـ
من قانون إيجار اهنماكن تقضي بأن الحكم الصادر في منازعة إيجار ة ال يقبـل أي طعـن ، فـإن هـذا ال يمنـع  11

 قول .من أن هذا الحكم يقبل التصحيح و قبل التفسير ، إذ هما ليسا بطعن كما سبا ال

مرافعات على أن "تتولى المحكمة ما يقع في منطوق حكم ـا مـن  961فيقبل أوال التصحيح . وتنص المادة 
أخطاء مادية بحته كتابيـة أو حسـابية ، وذلـك بقـرار تصـدره مـن تلقـاء نفسـ ا أو بنـاء علـى طلـب أحـد الخصـوم مـن 

هنصـلية ، و وقعـه هـو ورئـيس الجلســة" . غيـر مرافعـة . و جـري كاتـب المحكمــة هـذا التصـحيح علـى نسـخة الحكــم ا
ومثــل الخطــأ الكتــابي الخطــأ فــي أســماء الخصــوم ، أو إغفــال أداة النفــي ســ وًا ، أو الخطــأ فــي تــار خ الجلســة التــي 

% ، ثـم يخطـئ فـي حسـاب هـذا 20صدر في ا الحكم . ومثـل الخطـأ الحسـابي أن يحكـم القاضـي بتخفـيض اهنجـرة 
ير صحيح . وقد قضـت محكمـة الـنقض بـأن عـدم صـحة الـرقم المقضـي بـه متـى التخفيض فذكر في الحكم رقمًا غ

كان مرجعه مجرد خطأ حسابي ، فسبيل إصالحه هو االلتجاء إلى محكمة الموضـوع ال الطعـن فـي الحكـم بطر ـا 
جاوز . وحتى ال تجاوز المحكمة سلطت ا في أن التصحيح ال يتناول إال اهنخطاء المادية البحتة ، وال ي ( 1) النقض

مرافعـات الطعـن فـي القـرار الصـادر بالتصـحيح  961ذلك إلى تعديل الحكم تحت ستار التصحيح ، أجـازت المـادة 
إذا جاوزت المحكمة فيه حق ا ، وذلك بطـرق الطعـن الجـائزة فـي الحكـم موضـوع التصـحيح . ولكـن لمـا كـان الحكـم 

لــك أن القــرار الصــادر بتصــحيحه ال يقبــل هــو الصــادر فــي منازعــة إيجار ــة ال يقبــل أي طعــن ، فإنــه يترتــب علــى ذ
أيضًا أي طعن . والقرار الذي يصدر برفض التصحيح ال يقبل كذلك الطعن فيه ، ال على استقالل كما هو اهنمر 

مرافعـــات ( ، وال مـــع الحكـــم فـــي المنازعـــة  961فـــي اهنحكـــام العاديـــة الصـــادرة فـــي يغـــر المنازعـــات اإليجار ـــة ) م 
 لحكم ال يقبل أي طعن .اإليجار ة هنن هذا ا

مرافعـــات علـــى أن "يجـــوز  966و قبـــل الحكـــم الصـــادر فـــي منازعـــة إيجار ـــة ثانيـــًا التفســـير . وتـــنص المـــادة 
للخصــوم أن يطلبــوا إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم تفســير مــا وقــع فــي منطوقــه مــن غمــوض وإب ــام . و قــدم 

عــوى بــإخالء مســكن وجــراج للضــرورة الملجئــة ، وذكــرت الطلــب باهنوضــاع المعتــادة لرفــع الــدعاوي" . فــإذا رفعــت د
المحكمـــة فـــي أســـباب حكم ـــا أن الجـــراج غيـــر معـــد لســـكنى فيخـــرج مـــن عـــداد اهنمـــاكن التـــي يجـــز طلـــب إخالئ ـــا 
للضرورة الملجئة ، ثم قضت في المنطوق بإخالء العـين المـؤجرة دون تحديـد ، جـاز للمسـتأجر طلـب تفسـير عبـارة 

                                                 

 (
2
  . 5ص  1التشريع  والقضاء  2555ماس سنة  21نقض مدني  ( 
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الـدائرة  1242 $تتنـاول المسـكن دون الجـراج . و كـون ذلـك برفـع دعـوى تصـحيح أمـام نفـس "العين المؤجرة" وأن ـا 
مرافعــات : "الحكــم الصــادر بالتفســير يعتبــر مــن كــل الوجــوه  964اإليجار ــة التــي أصــدرت الحكــم . وتقــول المــادة 

الطعــن العاديــة"ز  متممــًا للحكــم الــذي يفســره ، و ســري عليــه مــا يســري علــى هــذا الحكــم مــن القواعــد الخاصــة بطــرق 
ولما كان الحكم الصادر في منازعة إيجار ة ال يقبل أي طعن ، فكذلك يكون الحكـم الصـادر بالتفسـير ال يقبـل هـو 

 أيضًا أي طعن .

ـــب موضـــوعي . وقـــد نصـــت المـــادة   ـــال الحكـــم الفصـــل فـــي طل  968و لحـــا بتصـــحيح الحكـــم وتفســـيره إغف
ي بعــض الطلبــات الموضــوعية ، جــاز لصــاحب الشــأن أن يكلــف مرافعــات علــى أنــه "إذا أغفلــت المحكمــة الحكــم فــ

خصـــمه الحضـــور أمام ـــا لنظـــر هـــذا الطلـــب والحكـــم فيـــه" . فـــإذا رفـــع المســـتأجر المحكـــوم بإخالئـــه العـــين المـــؤجرة 
لضرورة الملجئة دعوى إلى المؤجر الذي لم يشغل العين فـي خـالل شـ ر مـن وقـت اإلخـالء أو لـم يبـا شـاغال ل ـا 

طالبـه في ـا بتمكينـه مــن العـودة إلـى شـغل العـين وبــالتعو ض ، فقضـي الحكـم للمسـتأجر بـالعودة إلــى سـنة كاملـة ، ي
شــغل العــين وأغفــل الفصــل فــي طلــب التعــو ض ، جــاز للمســتأجر أن يعيــد هــذا الطلــب إلــى الــدائرة اإليجار ــة التــي 

قـت الـذي يسـقط فيـه حقـه بالتقـادم . أصدرت الحكم لتفصل فيه . وال يتقيد المستأجر بميعاد إلعادة الطلب ، إال الو 
و شترط لجواز إعادة الطلب أن يكون إغفال الفصل فيه إغفاال كليًا من شـأنه أن يجعـل الطلـب معلقـًا لـم يقـض فيـه 
قضــاء ضــمنيًا . و شــترط كــذلك أن يكــون الطلــب طلبــًا موضــوعيًا كمــا فــي المثــال المتقــدم الــذكر ، هننــه إذا لــم يكــن 

 . ( 1) طلب مثال اعتبر إغفال الفصل فيه رفضًا لهكذلك بأن كان دفعًا لل

 هـ . اعتراض الخارج عن الخصومة : -728

نظم تقنـين المرافعـات الجديـد طر قـًا لمراجعـة الحكـم يسـلكه مـن لـم يكـن تـدخل أو أدخـل فـي الخصـومة ومـع  
" . و بــدو هنول ذلــك يكــون الحكــم حجــة عليــه ، وســماه "اعتــراض الخــارج عــن الخصــومة علــى الحكــم الصــادر في ــا

وهلــة أن هــذا الطر ــا هــو مــن طــرق الطعــن غيــر العاديــة ، إذ هــو ي ــدف إلــى تعــديل الحكــم أو إلغائــه بالنســبة إلــى 
الخــارج عــن الخصــومة ، ولــوال هــذا التعــديل أو اإللغــاء لكــان الحكــم حجــة عليــه ونافــذا فــي حقــه وب ــذا قــال بعــض 

الطر ـا بـين طـرق الطعـن  1249$كرتـه التفسـير ة ال يـدخالن هـذا . ولكن تقنـين المرافعـات الجديـد ومذ ( 2) الفق اء
ـــة وهـــي المعارضـــة  ـــاني عشـــر لطـــرق الطعـــن جميعـــًا ، العادي ـــاب الث ـــين المرافعـــات الب فـــي اهنحكـــام . فقـــد أفـــرد تقن
واالســتئناف ، وغيــر العاديــة وهــي التمــاس إعــادة النظــر والــنقض .ولــم يــذكر مــن بــين هــذه الطــرق طر ــا اعتــراض 

الخصومة . وأفرد ل ذا الطر ا وحـده البـاب الثالـث عشـر ، فـدل بفصـله إيـاه عـن طر ـا الطعـن وإفـراده  الخارج عن
                                                 

 (
2
  . 959ص  511فقرة  2591انظر  ذلك احمد أبو الوفا في المرافعات سنة  ( 

 (
1
"يبد أننا نرى أن اعتراض الخارج عن الخصومة طريق خاص من طيرق الطعين فيي الحكيم  : يقول األستاذ عبد المنعم الشرقاوي في هذا المعنى  ( 

 ، ومميا يؤييد هيذا النظير أن االعتيراض يوجيه إليى الحكيم ذاتيه بقصيد سيحبه أو تعديليه بالنسيبة للمعتيرض . . ري عليه ما يسري على الطعون من أحكام عاميةيس

عبيد المينعم الشيرقاوي فيي ) والبدء في التنفيذ أو تمامه ال يترتيب علييه عيدم قبيول االعتيراض"  ، فاالعتراض ال يوجه إلى تنفيذ الحكم وال يقصد منه وقف التنفيذ

وانظر جارسيونيه  - ( في العددين األول والثاني 25وانظر أيضاً بحثاً له في هذا الموضوع في مجلة القانون واالقتصاد سنة  - 592فقرة  2599المرافعات سنة 

 . 1597فقرة  1
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ببــاب خــاص أنــه ال يعتبــره مــن بــين طــرق الطعــن فــي اهنحكــام . ثــم أتــت المــذكرة التفســير ة تــذكر ذلــك فــي عبــارات 
عــات ( لالعتــراض علــى الحكــم مــن صــر حة ، ف ــي تقــول : "أفــرد هــذا البــاب ) البــاب الثالــث عشــر مــن تقنــين المراف

الخارج عن الخصومة ولم يجعل فصال في الباب السابا عليه ، هنن االعتراض على الحكم ممن لم يكن طرفًا في 
الخصومة ليس طعنًا في الحكم من المحكوم عله . بل الغرض منه هو مجرد رفع الضرر الذي يصـيب المعتـرض 

 ه إليه قانونًا" .من حكم ال حجية له عليه ، وال يمتد أثر 

وقد يبدو أن هناك تعارضًا بين ما جاء في المذكرة التفسير ة من أن الغرض من االعتراض هو رفع الضرر 
 110الــذي يصــيب المعتــرض مــن حكــم ال حجيــة لــه عليــه وال يمتــد أثــره إليــه قانونــًا ، ومــا جــاء فــي نــص المــادة 

لحكــم الصـــادر فــي الـــدعوى حجيــة عليـــه" . ولكــن هـــذا مرافعــات مــن أن بـــاب هــذا االعتـــراض مفتــوح "لمـــن يعتبــر ا
التعارض يزول إذا الحظنا أن الشرط في قبول االعتراض أن يثبت المعترض غـش مـن كـان يمثلـه فـي الـدعوى أو 
تواطؤه أو إهماله الجسيم . ومتـى ثبـت ذلـك فـإن الحكـم ال يكـون حجـة علـى المعتـرض وال ينفـذ فـي حقـه ، ومـن ثـم 

كرة التفسـير ة مـن أن الغـرض مـن االعتـراض هـو رفـع الضـرر الـذي يصـيب المعتـرض مـن يصدق ما جاء في المذ
 حكم ال حجية له عليه وال يمتد أثره إليه قانونا .

و بــدو أن الســبب فــي عــدم اعتبــار اعتــراض الخــارج عــن الخصــومة طر قــًا مــن طــرق الطعــن أن الخــارج عــن 
وال ينفــذ فــي حقــه كمــا قــدمنا .  فيســتطيع أن يكتفــي  1241$الخصــومة ال يتــأثر بــالحكم ، ف ــو لــيس حجــة عليــه 

بإنكار حجية الحكم كلما أر د االحتجاج به عليـه ، كمـا يسـتطيع أن يتجاهـل الحكـم ، بـل يسـتطيع أن يطلـب تقر ـر 
حقـه بــدعوى أصـلية مبتــدأة . فيكـون فــتح طر ــا االعتـراض أمامــه لـيس إال فتحــًا لطر ــا يصـل منــه إلـى تقر ــر حــا 

إلى تقر ـره مـن طر ـا أخـرى . وهـذه الطـرق جميعـًا ال تعتبـر طعنـًا فـي الحكـم ، فـإن الخـارج عـن يستطيع أن يصل 
الخصومة ال ي دف إلى المساس بالحكم فيمـا بـين المحكـوم لـه والمحكـوم عليـه ، وإنمـا يطلـب تقر ـر أن هـذا الحكـم 

خــرى ، هننــه طر ـا نــافع قــد غيـر نافــذ فــي حقـه . وقــد فــتح المشـرع لــه طــرق االعتـراض ، باإلضــافة إلــى الطـرق اهن
يـرى المعتـرض مصـلحة لــه فـي سـلوكه دون غيـره مــن الطـرق . وتقـول المـذكرة التفســير ة لتقنـين المرافعـات فـي هــذا 
المعنى : "والرأي الراجح في الفقـه والقضـاء أن معارضـة الشـخص الثالـث طر ـا اختيـاري يجـوز للغيـر أن يسـلكه ، 

 كتفي بإنكار حجية الحكم كلما أر ـد االحتجـاج بـه فـي حقـه أو تنفـذه عليـه ، كما يجوز له أن يستغني عنه مطلقًا و 
ـــر أن مـــن الفق ـــاء مـــن يقـــول بـــأن  ـــب تقر ـــر حقـــه بـــدعوى أصـــلية . غي ـــه أن يتجاهـــل الحكـــم وأن يطل كـــم يجـــوز ل
ه االعتراض على الحكم من غير الخصم ، وإن لم يكن هو الطر ا الوحيد الذي يمكن به إنكار حجية الحكـم ، فإنـ

طر ــا نــافع قــدي يــرى المعتــرض مصــلحة لــه فــي ســلوه دون غيــره مــن الطــرق . ومــن هــؤالء مــن يقــول بــأن وجــه 
المصــلحة فــي ســلوك هــذا الطــرق الخــاص يظ ــر بجــالء حــين يكــون المعتــرض ممــن يعتبــر فــي القــانون ممــثال فــي 

ا يجعلـه غيـرا فـي واقـع شخص أحد الخصـوم و كـون اعتراضـه مؤسسـًا علـى كـون ممثلـه قـد ارتكـب تدليسـًا أو تواطـؤ 



 

256 

 

 الفهرس

اهنمــر ، بحيــث يكــون طلبــه مقصــودا منــه دفــع االحتجــاج عليــه بحكــم معتبــر حجــة عليــه لــوال مــا يدعيــه مــن تــدليس 
بطلب إثباته وإصدار الحكم به . وقد أخذ المشرع بوج ة النظر اهنخيـرة ، فـنظم طر ـا االعتـراض علـى الحكـم مـن 

بــر الحكــم فـي الــدعوى حجــة عليـه ولــم يكــن قـد ادخــل أو تــدخل الخـارج عــن الخصــومة ، ولكنـه قصــره علــى مـن يعت
في ا ، بشرط أن يثبت المعترض غش من يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . . ولم ير المشـرع حاجـة إلـى الـنص 
على أن من يكون له طر ـا االعتـراض وال يسـلكه ال يحـرم بـذلك مـن حقـه فـي االلتجـاء إلـى الوسـائل اهنخـرى التـي 

لم ير المشرع حاجة إلـى هـذا الـنص ، هننـه ال يعـدو أن يكـون  -القانون ب ا لدفع االحتجاج عليه بالحكم  يسمح له
 . ( 1) لقاعدة مقررة يكاد ينعقد اإلجماع علي ا" 1241$تقر را 

ونــرى مــن ذلــك أن اعتــراض الخــارج عــن الخصــومة ال يعتبــر فــي نظــر المشــرع طر قــًا مــن طــرق الطعــن فــي 
. ف و ال يدخل إذن ضمن الطرق التي منع ا فـي الـتظلم مـن الحكـم الصـادر فـي المنازعـات اإليجار ـة ،  ( 2) الحكم

من قانون إيجار اهنماكن هذا الحكم غير قابل "هني طعن" . واعتراض الخـارج عـن الخصـومة  11إذ تجعل المادة 
 في منازعة إيجار ة . ليس "بطعن" كما رأينا ، فيجوز إذن سلوك هذا الطر ا للتظلم من حكم صادر

مرافعات من يجوز له سلوك هذا الطر ا ، فقالت : "يجوز لمـن يعتبـر الحكـم الصـدر  110وقد بينت المادة 
في الدعوى حجة عليه ، ولم يكن أدخل أو تـدخل في ـا ، أن يعتـرض علـى هـذا الحكـم بشـرط إثبـات غـش مـن كـان 

ائنين والمـدينين المتضـامنين وللـدائنين والمـدينين بـالتزام غيـر يمثله أو تواطئـه أو إهمالـه الجسـيم . وكـذلك يجـوز للـد
 قابل للتجزئة االعتراض على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر من م" .

 فاالعتراض إذن يمكن رفعه من أحد شخصين :

إال شخص كان الحكم الصادر في المنازعة اإليجار ة يعتبر حجـة عليـه هننـه كـان ممـثال فـي الـدعوى ،  -1
أنــه اثبــت غــش مــن يمثلــه أو إهمالــه الجســيم فصــار الحكــم ال يحــتج بــه عليــه . مثــل ذلــك أن يرفــع المســتأجر علــى 
المؤجر دعوى تخفيض اهنجرة ، وفي أثناء نظر الدعوى يبيـع المـؤجر العـين المـؤجر ، ثـم يصـدر الحكـم بعـد البيـع 

نازعة اإليجار ة يكون حجة على المشتري للعين في مواج ة المؤجر بتخفيض اهنجرة . فالحكم الصادر في هذه الم
. فيجوز إذن للمسـتأجر أن يحـتج  ( 9) المؤجرة هننه خلف خاص للمؤجر ، وهو ب ذه الصفة كان ممثال في الدعوى 

بتخفــيض اهنجـــرة علـــى المشـــتري . ولكـــن يجـــوز مـــن ج ـــة أخـــرى للمشـــتري أن يعتـــرض علـــى هـــذا الحكـــم اعتـــراض 
أن يثبـت أن المـؤجر ، بعـد أن بـاع العـين وأصـبح ال ي مـه أن تخفـض اهنجـرة ، قـد الخارج عن الخصومة ، وعليـه 
يخسر الدعوى أو أهمل في ـا إهمـاال جسـيما ، حتـى تمكـن المسـتأجر مـن  1246$تواطأ مع المستأجر أو تعمد أن 

                                                 

 (
2
وانظير عبيد المينعم الشيرقاوي  - 2559نوفمبر سنة  1ثين المنعقدة في انظر أيضاً محضر لجنة مشروع تقنين المرافعات في الجلسة الثانية والثال  ( 

 . 591فقرة 2599في المرافعات سنة 

 (
1
 . 192ص  2591انظر في هذا المعنى احمد أبو الوفا في المرافعات سنة   ( 

 (
9
 . 911فقرة  1انظر الوسيط   ( 
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مشـتري لـيس . وال يقـال لل ( 1) الحصول على هذا الحكم بفضل هذا الغش أو هذا اإلهمال الجسم الذي يعـدل الغـش
لك أن تعترض على حكم صادر في منازعة إيجار ة هنن هذا الحكم ن ـائي ال يقبـل أي طعـن إذ يسـتطيع المشـتري 
أن يدفع هـذا القـول بـأن اعتراضـه علـى الحكـم ال يعتبـر طعنـا فيـه حتـى يمتنـع ذلـك عليـه ، وإنمـا هـو طر ـا ي ـدف 

بــالطر ا الوحيــد أمامــه ، إذ يســتطيع أن يســلك طرقــًا بســلوكه إلــى تقر ــر أن الحكــم غيــر نافــذ فــي حقــه . وهــو لــيس 
 أخرى ، ومن ا رفع دعوى أصلية بعدم نفاذ الحكم في حقه .

شــخص ال يعتبــر الحكــم الصــادر فــي المنازعــة اإليجار ــة حجــة عليــه ، دون حاجــة فــي ذلــك إلــى إثبــات  -2
ن يرفــع المــؤجر علــى أحـــد تواطــؤ أو غــش أو إهمــال جســيم فــي جانــب مــن كــان يمثلـــه فــي الــدعوى . مثــل ذلــك أ

المستأجر ن المتضامين دعوى بز ادة اهنجرة ، و حصل على حكم في مواج ته ب ذه الز ـادة . ف ـذا الحكـم ال يكـون 
ــم يثبــت أي تواطــؤ أو غــش أو إهمــال جســيم مــن المســتأجر الــذي كــان  ــو ل حجــة علــى مســتأجر متضــامن آخــر ول

مـــدني تقــــول : "إذا صـــدر حكــــم علـــى أحــــد المــــدينين  216خصـــما فــــي الـــدعوى ، فــــإن الفقـــرة اهنولــــى مـــن المــــادة 
المتضامين ، فال يحتج ب ذا الحكم على البـاقين" . ومـع ذلـك يجـوز للمسـتأجر المتضـامن اآلخـر أن يعتـرض علـى 
هــذا الحكــم اعتــراض الخــارج عــن الخصــومة ، ولــه أن يبــدي فــي هــذا االعتــراض أوجــه دفــاع أخــرى قــد تأخــذ ب ــا 

بز ادة اهنجرة ، و ستفيد هو دون المستأجر اهنول من ذلك . وكان المستأجر يسـتطيع أال المحكمة فترفض الدعوى 
 2) مدني سالف الذكر 116/1يسلك هذا الطر ا ، و كتفي بالتمسك بعدم حجية الحكم في حقه طبقًا هنحكام المادة 

) . 

طلـب يقـدم إلـى قلـم كتـاب و رفع الخارج عن الخصـومة اعتراضـه إلـى الـدائرة اإليجار ـة لتـي أصـدرت الحكـم ب
المحكمــة وفقــًا لإلجــراءات المرســومة فــي رفــع دعــاوي المنازعــات اإليجار ــة . فالمشــتري للعــين المــؤجرة فــي الحالــة 
اهنولــى ، والمســتأجر المتضــامن اهنخــر فــي الحالــة الثانيــة ، يرفــع كــل من مــا اعتراضــه أمــام الــدائرة اإليجار ــة التــي 

ز ادت ا . وال يوجد ميعاد معين لرفع االعتراض ، فيبقى الحا في رفعه قائمًا  أصدرت حكم تخفيض اهنجرة أو حكم
. و جوز أن يتربص الخارج عـن الخصـومة فـال يرفـع دعـوى  ( 9)  مرافعات ( 119، ما لم يسقط بمضي المدة ) م 

                                                 

 (
2
فقيرة  2599انظر في شرط صدور الحكم المعترض عليه بناء على الغش أو التواطؤ أو اإلهمال الجسيم عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات سنة  ( 

595 .  

 (
1
 مرافعات لم يتنبه إلى أن مركز الميدين المتضيامن فيي اعتيراض الخيارج عين الخصيومة يختليف عين مركيز 599ويالحظ أن واضع نص المادة   ( 

بعيد أن ذكيرت أن المشيرع  ، وتقيول الميذكرة اإليضياحية . فاعتبر ذلك فرعاً عن هيذا . الشخص األول الذي يكون الحكم حجة عليه لوال الغش أو اإلهمال الجسيم

عليى هيذه الفكيرة ورغبية مين "تفريعياً  : قصر االعتراض على من يعتبر الحكم في الدعوى حجة عليه بشرط أن يثبت غش من يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم

نص على أنه يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غيير قابيل  ، المشرع في ذكر بعض الحاالت الخاصة الداخلة في المعنى الذي أراده

واقتيبس هيذا الينص مين  ، غيش أو إذا كيان لهيم دفياع خياص بهيمللتجزئة االعتراض على الحكم الصادر  على دائن أو مدين آخر منهم بشيرط إثبيات التواطيؤ أو ال

عبيد المينعم الشيرقاوي فيي المرافعيات  - 199ص  995فقيرة  2591انظر في هذه المسألة احمد أبو الوفا في المرافعات سينة ) من القانون اللبناني"  992المادة 

 ( . 2هامش  192ص  599فقرة  2591سنة 

ثم ذكر الدائنين والميدينين بالتضيامن أو بيالتزام  ، وذكر الشخص الذي يعتبر الحكم حجة عليه في الفقرة األولى ، عاتمراف 599ولكن سياق نص المادة 

مع ربط الفقرتين بلفظ "وكذلك" الذي يفيد استقالل الحالتين إحداهما عن األخرى بدال من أن يفيد أن الحالية الثانيية هيي فيرع  ، غير قابل للتجزئة في الفقرة الثانية

 . فأصلح عيب في الصياغة عيباً في الفكرة . عن الحالة األولى

 (
9
انظير عبيد ) نفسه الذي يتمسيك بيه المعتيرض فيي ميدة أقيل وذلك ما لم يسقط الحق  - 557فقرة   2599عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات سنة   ( 

 ( . 2175فقرة  2529الحميد أبو هيف في المرافعات سنة 
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ضــه فــي صــورة أصــلية بــاالعتراض اعتمــادا علــى أن الحكــم غيــر نافــذ فــي حقــه ، فــإذا احــتج عليــه بــالحكم قــدم اعترا
طلــب عــارض فــي دعــوى فرعيــة . و تحقــا ذلــك فــي الحالــة اهنولــى بــأن يرفــع المشــتري للعــين المــؤجرة دعــوى علــى 
المستأجر يطالبه في ا بالجرة اهنصلية دون تخفيض ، فيحتج المستأجر بالحكم القاضـي بتخفـيض اهنجـرة ، وعندئـذ 

عيـة تبعـا للـدعوى القائمـة . و تحقـا ذلـك فـي الحالـة يتقدم المشتري باعتراضه علـى هـذا الحكـم فـي صـورة دعـوى فر 
الثانيــة بــأن يرفــع المــؤجر علــى المســتأجر المتضــامن اآلخــر دعــوى يطالبــه في ــا بــاهنجرة المز ــدة مســتندًا إلــى الحكــم 
الصادر بز ادة اهنجرة في مواج ة المستأجر المتضامن اهنول ، فيتقدم المستأجر المتضامن اآلخر باعتراضه على 

في الحالتين أن تكون الدعوى اهنصلية ، وهي الدعوى التي  1248$لحكم في صورة دعوى فرعية . و شترط هذا ا
رفع ـا المشـتري علــى المسـتأجر ا الــدعوى التـي رفع ــا المـؤجر علـى المســتأجر المتضـامن ، مرفوعــة أمـام المحكمــة 

يرفـع اعتراضـه فـي صـورة دعـوى الكلية بأن تكون من نصـاب هـذه المحكمـة ، وذك حتـى يـتمكن المعتـرض مـن أن 
فرعيــة أمــام محكمــة كليــة ، إذ هــي وحــدها المختصــة بنظــر المنازعــات اإليجار ــة واالعتــراض لــيس إال إحــدى هــذه 
المنازعات . فإذا كانـت الـدعوى اهنصـلية مـن نصـاب القاضـي الجزئـي فرفع ـا المـدعي أمـام المحكمـة الجزئيـة ، لـم 

دعوى فرعيـة أمـام هـذه المحكمـة وهـي غيـر مختصـة اختصاصـًا نوعيـًا  يكن للمعترض أن يرفع اعتراضه في صورة
بنظر المنازعات اإليجار ة . فال يبقى إذن للمعترض إال أن يرفع اعترضاه في صـورة دعـوى أصـلية أمـام المحكمـة 

مرافعـات علـى كـل هـذه اهنحكـام إذ تقـول : "يجـوز رفـع االعتـراض علـى  112التي أصدرت الحكم . وتنص المادة 
رة طلـب عــارض بطر ـا التبــع لـدعوى أخـرى قائمــة ، مـا لــم تكـن المحكمـة غيــر مختصـة نوعيــًا بـذلك أو كانــت صـو 

أدنــى مــن التــي أصــدرت الحكــم ، ففــي هــذه الحالــة ال يجــوز االعتــراض إال بــدعوى أصــلية ترفــع إلــى المحكمــة التــي 
 أصدرت الحكم" .

هنولـى تقضـي المحكمـة بقبـول االعتـراض ، وتنظر الخصومة عند االعتـراض علـى مـرحلتين ، فـي المرحلـة ا
و ترتب على ذلك إلغـاء الحكـم المعتـرض عليـه وعـودة الخصـوم إلـى الحالـة القانونيـة التـي كـانوا علي ـا قبـل صـدور 
الحكم .وفي المرحلة الثانية تنظر المحكمـة فـي موضـوع  الخصـومة ، وللمعتـرض أن يـدلي أمام ـا بدفوعـه وبأوجـه 

محكمة إلى طلبه قضت بإلغاء الحكم المعترض عليه أو بتعديله ، وذلك لمصلحته هو وحـده دفاعه . فإذا أجابته ال
، دون الخصــم المحكــوم عليــه فــي اهنصــل وهــو فــي الحالــة اهنولــى المــؤجر الــذي بــاع العــين المــؤجرة وفــي الحالــة 

 . ( 1) الثانية المستأجر المتضامن اهنول

فـــي منازعـــة إيجار ـــة ، ال تقبـــل أي طعـــن . وإنمـــا يجـــوز  والحكـــم الصـــادر فـــي االعتـــراض ، باعتبـــاره صـــادرا
ـــب الفصـــل  111تصـــحيحه أو تفســـيره ) م  ـــات 1241$مرافعـــات ( . و جـــوز طل ـــه مـــن طلب ـــل الفصـــل في فيمـــا أغف

                                                 

 (
2
عبيد الحمييد أبيو  - 552ص  - 559ص  2511سينة  9محميد العشيماوي فيي المرافعيات  - 951فقيرة  2591احمد أبو الوفا في المرافعات سينة   ( 

 . 2151فقرة  2529هيف في المرافعات سنة 
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. فـي الحالـة اهنولـى وهـي حالـة المشـتري  ( 1) موضوعية . و جوز أخيرًا االعتراض عليه من الخارج عن الخصومة
عليــه المتــري مــن هــذا المشــتري إذا وقــع البيــع الثــاني بعــد رفــع االعتــراض اهنول . وفــي  للعــين المــؤجرة ، يعتــرض

الحالـة الثانيـة وهــي حالـة المسـتأجر ن المتضــامنين ، يعتـرض عليـه مســتأجر ضـامن ثالـث لــم يـدخل فـي الخصــومة 
 .  ( 2) اهنصلية وال في االعتراض علي ا

* * * 
: بعــد تصــحيح تجــارب هــذا الكتــاب ،نشــر فــي الصــحف أن مجلــس الر اســة وافــا بجلســته  مالحظصصة هامصصة

 1114لسـنة  121، على تعدل المـادة أولـى مـن قـانون إيجـار اهنمـاكن رقـم  1162ديسمبر سنة  12المنعقدة في 
هنمـاكن علـى على الوجه اآلتـي : "تسـري أحكـام هـذا القـانون ، يمـا عـدا اهنراضـي الفضـاء ، علـى اهنمـاكن وأجـزاء ا

اخــتالف أنوع ــا المــؤجرة للســكنى أو لغيــر ذلــك مــن اهنغــراض ، ســواء أكانــت مفروشــة أم غيــر مفروشــة ، مســتأجرة 
وذلــك فــي عواصــم المحافظــات والــبالد المعتبــرة مــدنا مــن المالــك امــن مــن مســتأجر ل ــا ، امــن مــن مســتأجر ل ــا ، 

. أمـــا القـــرى فـــال تســـري علي ـــا أحكـــام هـــذا  1160نة لســـ 121بـــالتطبيا هنحكـــام قـــانون نظـــام اإلدارة المحليـــة رقـــم 
" . فــألغي ب ــذا التعــديل الجــدول القــانون إال بقــرار مــن وز ــر اإلســكان والمرافــا بنــاء علــى طلــب المحــافظ المخــتص

المرافا لقانون إيجـار اهنمـاكن ، وأصـبح هـذا القـانون سـار ًا علـى جميـع عواصـم المحافظـات وعلـى جميـع المـدن ، 
  يسري علي ا القانون إال بقرار من وز ر اإلسكان والمرافا بناء على طلب المحافظ المختص .أما القرى فال

 إيجار األراضي الزراعية -الفصل الثاني

 طريقتان إليجار األراضي الزراعية :  -729

دي ، نظم التقنين المدني طر قتين إليجـار اهنراضـي الزراعيـة : ) الطر قـة اهنولـى ( هـي طر قـة اإليجـار العـا
وتسري في شأها في اهنصل اهنحكام العامـة التـي قـدمناها فـي عقـد اإليجـار . ولكـن القـانون خصـ ا بـبعض أحكـام 
تتالءم مع طبيعت ا ، نظرًا هنهمية الزراعة فـي مصـر . هـذا إلـى أن قـانون اإلصـالح الزراعـي أتـى بنصـوص هامـة 

دلت فــي بعــض النـواحي مــا كــان يســري علــى هــذا فـي تحديــد العالقــة بــين مســتأجري اهنرض الزراعيـة ومالكي ــا ، عــ
اإليجار من أحكام عامة . ) الطر قة الثانية ( هـي طر قـة المزارعـة . وللمزارعـة خصـائص تتميـز ب ـا عـن اإليجـار 
العـــادي ، وقـــد عنـــي التقنـــين المـــدني بـــإيراد النصـــوص التـــي تتضـــمن هـــذه الخصـــائص . وتـــدخل قـــانون اإلصـــالح 

، ال فحســب باعتبارهــا إيجــار هنرض زراعيــة ، بــل أيضــًا مــن حيــث هــي مزارعــة تتميــز  الزراعــي أيضــًا فــي المزارعــة
 بخصائص ا .

                                                 

 (
2
محميد  - 125ص  555فقيرة  2599عبد المنعم الشرقاوي في المرافعات سينة  - 197ص  951فقرة  2591احمد أبو الوفا في المرافعات سنة   ( 

 . 559فقرة  2511سنة  1العشماوي في المرافعات 

 (
1
يسيتطيع كيذلك االعتيراض  ، لحكيم الصيادر فيي االعتيراضكما يسيتطيع االعتيراض عليى ا ، وغني عن البيان أن هذا المستأجر المتضامن الثالث  ( 

   .إذ هو لم يدخل خصما في أي من الخصومتين ، على الحكم الصادر في الخصومة األصلية
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 . ( 1) ونبحث كال من هاتين الطر قتين في إيجار اهنراضي الزراعية

 

 اإليجار العادي لألراضي الزراعية -الفرع األول

 هذه النصوص النصوص التي تنطبق على إيجار األراضي الزراعية وما تتناوله  -731

: بعد أن فرأ التقين المدني من إيراد النصـوص المتعلقـة بعقـد اإليجـار بوجـه عـام ، انتقـل إلـى "بعـض أنـواع 
يــنص في ــا علــى أحكــام خاصــة ب ــذه  618إلــى  610اإليجــار" وبــدأ بإيجــار اهنراضــي الزراعيــة فــأورد المــواد مــن 

ــــ ــــي توجــــد ف ــــة الت ــــا بالمواشــــي واهندوات الزراعي ــــة اســــتغالل اهنراضــــي تتعل ــــة ، وبكيفي ي اهنرض ، وبالســــنة الزراعي
المستأجر باهنرض إما لتعذر ت يئت ا للزراعة أو ل الك البذر أو ل الك الزراعة نسه ، وبحا المستأجر عنـد انت ـاء 

 اإليجار أن يبقى في العين إلى أن تنضج الغلة ، وبواجبه في أن يسمح لخلفه بت يئة اهنرض وبذرها .

( لتحديد العالقة بـين مسـتأجر  94 - 9، فعقد الباب الخامس منه ) م  ( 2) إلصالح الزراعيثم أتي قانون ا
تـأجير اهنرض الزراعيـة إال لمـن يتـولى زارعت ـا بنفسـه  1282$. ومنع في هذا الباب  ( 9) اهنرض الزراعية ومالك ا

ثابتـًا بالكتابـة ، وأال تز ـد جملـة مـا  ، ووضع حدًا أقصى لألجرة ، وحدًا أدنى للمدة ، وأوجب أن يكون عقد اإليجار
. وفـي  ( 1) ينتفع به الشخص من اهنراضي الزراعية على خمسين فدانًا أو علـى القـدر الجـائز لـه تملكـه أي مـا أكثـر

                                                 

 (
2
 . يجييب أيضيياً إتبيياع العييرف لزراعييي ، بجانييب األحكييام التييي نييص عليهييا القييانون فييي إيجييار األراضييي الزراعييية وفييي المزارعيية ، ويالحييظ أنييه  ( 

 ’بل كثيراً ما ينسخها ويحل محلها إذا لم تكن نصوصاً آمر ، فهو كثيراً ما يكمل األحكام التي نص عليها القانون ، وللعرف هنا أهمية خاصة

 (
1
ونشير فيي الجرييدة الرسيمية فيي التياريخ  ، 2591سيبتمبر سينة  5فيي الخاص باإلصالح الزراعي  2591سنة  217صدر المرسوم بقانون رقم   ( 

 . سيأتي بيان ما يدخل في نطاق بحثنا منها ، وصدرت جملة قوانين معدلة له بعد ذلك . مكرراً  292ته بالعدد رقم ذا

لتتيولى عملييات االسيتيالء  ، من هذا القانون بهيئية باسيم "الهيئية العامية لإلصيالح الزراعيي"  منحيت الشخصيية المعنويية 21وقد أنشئت بموجب المادة 

ويتيولى إدارة هيذه الهيئييات  . ويكييون لهيا اإلشيراف علييى جمعييات التعياون لإلصيالح الزراعييي ، طييان المسيتولي عليهييا إليى أن ييتم توزيعهياوالتوزييع وإدارة األ

ً ولهذا المجلس تفسير أحكام قانون اإلصالح الزراعيي وتعتبير قراراتيه فيي هيذا الشيأن تفسييراً تشيريعياً م . مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس الجمهورية  ، لزميا

 115وقيد جياء فيي الميذكرة اإليضياحية للمرسيوم بقيانون رقيم  ( . 2591لسينة  115مكررة أضييفت بالمرسيوم بقيانون رقيم  21م ) وتنشر في الجريدة الرسمية 

تمييال الخيياص باإلصييالح الزراعييي مصيياعب ترجييع إلييى غمييوض بعييض نصوصييه واح 2591لسيينة  217"يعتييرض تنفيييذ المرسييوم بقييانون رقييم  : 2591لسيينة 

وقيد رؤى ليذلك  . مما يقتضي تفسير تلك النصوص بإيضاح غرضها وبيان مدلولها دون أن تدعو الحالة إلى تعديلها بتشريع جديد ، بعضها اآلخر أكثر من معنى

ذلك المرسوم بقيانون باعتبارهيا  من المرسوم بقانون سالف الذكر سلطة استصدار قرارات تفسيرية ألحكام 21أن تخول اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 

وغنيي عين  . فهي بهذه المثابة أوثق الهيئات صلة باإلصالح الزراعيي وإشيكاالت تنفييذه والحليول المالئمية لهيا ، الهيئة المشرفة على عمليات االستيالء والتوزيع

وأن هيذه القيرارات تسيري مين تياريخ سيريان  ، اإلضيافة أو التعيديلالبيان أن قرارات اللجنة فيي هيذا الصيدد تكيون فيي حيدود التفسيير التشيريعي ال تجياوزه إليى 

 . النصوص المفسرة ال من تاريخ نشر التفسير في الجريدة الرسمية"

وإميا تفسييراً عاديياً لييس ليه ميا  ، وعلى ذلك  تكون قرارات التفسير التي يصدرها مجلس اإلدارة إما تفسيراً تشريعياً ملزماً عليى الوجيه اليذي تقيدم بيانيه

 . للتفسير التشريعي من قوة اإللزام وال ينشر في الجريدة الرسمية

 (
9
وذليك فيمييا عيدا األراضيي الداخليية فيي كييردون  ، ويقصيد بياألرض الزراعييية األرض المزروعية فعيال أو األرض القابليية للزراعية وليو لييم تيزرع  ( 

من قرار اللجنية لعلييا  9م ) وفرضت عليها عوائد األمالك المبنية  2559لسنة  91سيم بتقسيمها طبقاً ألحكام القانون رقم البنادر والبالد إذا كانت قد صدرت مرا

 ( . تفسير تشريعي : 9م 2595لسنة  5المعدل بالقرار رقم  2599لسنة  2لإلصالح الزراعي رقم 

ال يحيول دون ذليك أن  . إن اإليجيار يكيون فيي هيذه الحالية إيجياراً ألرض زراعييةفي ، وما دام المقصود من اإليجار هيو االسيتغالل الزراعيي لألراضيي

, وال يحييول دون ذلييك أيضياً أن يكييون اسييتغالل األرض . كمييا ه شيأن المشيياتل التييي تقيع وسييط األميياكن المبنيية ، تكيون فييي البنيادر والييبالد وسييط المنياطق المبنييية

 ( . 15انظر في ذلك جالل العدوي ص) ضرباً من ضروب االستغالل الزراعي  فهذا االستغالل يعد ، للحصول على إنتاج حيواني

 (
5
"ولميا كيان الفالحيون يجيدون أنفسيهم وال ميورد لهيم إال زراعية  : وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للباب الخيامس مين قيانون اإلصيالح الزراعيي  ( 

فقد تناول المشرع في الباب الخامس منه تنظيم عالقة المستأجر بالمالك على أساس العيدل  ، فيقبلون على استئجارها في ظل أوضاع مجحفة أو مرهقة ، األرض

ويبيين مين ذليك أن هيذه النصيوص مين قيانون اإلصيالح الزراعيي كهيال نصيوص آخيرة تتعليق  . والنصفة وحماية الطرف الضعيف من استغالل الطرف القوي"

  . فال يجوز االتفاق على ما يخالفها ، بالنظام العام



 

261 

 

 الفهرس

مكررا ا ( أوجب المشرع امتداد عقود اإليجار بحكم القانون  91مكررة و م  91ن اية قانون اإلصالح الزراعي ) م 
( ينشـئ لجانـًا  1119لسـنة  146أطال ـا بعـد ذلـك بتشـر عات متعاقبـة ، وصـدر قـانون خـاص ) رقـم لمدة معينـة ، 

 للفصل في المنازعات الناشئة عن امتداد هذه العقود .

هـــذه هـــي جملـــة النصـــوص التـــي وردت فـــي إيجـــار اهنراضـــي الزراعيـــة فـــي كـــل مـــن التقنـــين المـــدني وقـــانون 
الترتيــب الــذي اتبعنـــاه فــي بحـــث  1289$ث ــا ، ملتــزمين فـــي ذلــك نفـــس ، ونتـــولى اآلن بح ( 1) اإلصــالح الزراعــي

اإليجــار بوجــه عــام . فنبحــث هــذه اهنحكــام الخاصــة : ) أال ( فيمــا يتعلــا بأركــان اإليجــار . ) ثانيــًا ( وفيمــا يتعلــا 
 بآثار اإليجار . ) ثالثًا ( وفيما يتعلا بانت اء اإليجار .

 بأركان اإليجاراألحكام المتعلقة  -المبحث األول

 ما تتناوله هذه األحكام :  -731

يبين مما قدمناه أن أحكام إيجار اهنراضي الزراعيـة المتعلقـة بأركـان هـذا اإليجـار تتنـاول المسـائل اآلتيـة : ) 
من قانون اإلصالح الزراعي . ) ثانيًا ( فرض حد أدنى للمـدة ، وهـو  96أوال ( وجوب انعقاد اإليجار بالكتابة : م 

                                                                                                                                                                    
"ابتيداء مين السينة الزراعيية التاليية للعميل بهيذا القيانون تينظم العالقية بيين  : وتجري عليى الوجيه اآلتيي 92وقد صدّر الباب الخامس المشار إليه بالمادة 

تفسيير عيادي لهيذه  ، 2591نيوفمبر سينة  5بجلسية  ، وقيد صيدر مين مجيل إدارة هيئية اإلصيالح الزراعيي . مستأجر األرض ومالكها وفقاً ألحكام المواد اآلتيية"

فيميا يخيتص بالمنياطق التيي تبيدأ فيهيا  2599 - 2591مين القيانون هيي السينة الزراعيية  92السنة الزراعية التي تشيير إليهيا الميادة  -2 : المادة على النحو اآلتي

فيإن السينة التاليية لصيدور القيانون  ، ر×فيهيا أن تبيدأ السينة الزراعيية فيي معيد آ أما في الجهيات التيي يقضيي العيرف -1 . السنة الزراعية في نوفمبر من كل عام

فمثال بالنسبة إلى مناطق زراعية القصب التي تب<أ فيها السنة الزراعية في مايو تبدأ السنة التالية للعمل بالقيانون فيي ميايو  ، تختلف في بدايتها ونهايتها عن ذلك

 . 2599سنة 

 (
2
بعضها يقابيل نظييراً ليه فيي التقنيين المصيري  ، لتقنين المدني العراقي طائفة مستفيضة من النصوص في إيجار األراضي الزراعيةوقد ورد في ا  ( 

 . وبعض ال نظير له وهو مأخوذ من الفقه اإلسالمي ويعتبر في الوقت ذاته تطبيقاً للقواعد العامة، ونذكره في موضعه

 النصيوص اآلتيية ، وهي مأخوذة من الفقه اإلسالمي ويمكن اعتبارها تطبيقياً للقواعيد العامية ، التقنين المصريومن هذه النصوص التي ال نظير لها في 

: 

 . مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر بأن يزرع ما بدا له فيها ، تصح إجارة األرض للزراعة : 155

ال تجوز إجارة األرض إجارة منجزة هي مشغولة بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقال ليم ييدرك أو أن حصياده وكيان مزروعياً فيهيا   -2 : 159م 

ً  -1 . جيازت إجيارة األرض ليه ، فإن كان الزرع القيائم بياألرض ملكياً للمسيتأجر . بحق  وييؤمر ، جيازت إجيارة األرض لغيير صياحبه ، وإن كيان اليزرع ميدركا

 . بحصاده وتسليم األرض فارغة للمستأجر

ويجبير صياحبه  ، فال يمنع عدم إدراكه من صحة إجارة األرض لغيير صياحب اليزرع ، إذا كان الزرع القائم باألرض مزروعاً فيها بغير حق : 151م 

 . على خلعه ولو كان بقال

تصح إجارة األرض المشغولة بزرع غير المستأجر إجارة مضافة إلى وقت يحصد فيه الزرع وتصير األرض فارغة قابلية للتسيليم للمسيتأجر  : 151م 

 . مدركاً أو غير مدرك ، في الوقت المسمى هذا سواء كان الزرع قائماً بحق أو بغير حق

 ( . 2997فقرة  - 2991انظر في ذلك عباس حسن الصراف فقرة ) 

ونيورد  . وأكثرهيا ميأخوذ مين التقنينيي الميدني الفرنسيي ، وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني كذلك نصوص مستفيضة في إيجار األراضي الزراعيية

 . لكنه يعتبر تطبيقاً للقواعد العامة ، هنا بعضاً منعا مما ال نظير له في التقنين المدني المصري

 : عية للقواعد العامة المبينة آنفاً وللقواعد الخاصة المنصوص عليها في المواد اآلتيةيخضع إيجار األراضي الزرا : 191م 

عيد المسيتأجر مأذونياً فيي زرع  ، وإذا لم تعين . يجب أن يعين في عقد اإليجار نوع المزروعات أو الحاصالت التي تكون موضوع االستثمار : 195م 

 . ركل ما يمكن زرعه في األراضي  المماثلة للمأجو

وهيو مسيئول عنهيا فميا خيال األحيوال التيي تنشيأ عين قيوة قياهرة وال  . على المستأجر أن يرد في نهاية العقد األشياء التي استلمها بحسب البيان : 112م 

ً  ، تعزي إلى خطأ منه سد ميا نقيص مين هيذه األشيياء أو أصيلح  وإذا كان في مدة العقد قد . وفيما خال التعيب الناتج عن استعمال تلك األشياء استعماال مألوفاً عاديا

 . حق له أن يسترد المال الذي أنفقه في هذا السبيل ما لم يكن هناك خطأ يعزي إليه ، ما تعيب

أن ييدفع فللمالك الخيار عند نهاية اإليجار بين  ، إذا كان المستأجر قد أكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها أدوات لم تذكر في البيان : 111م 

 . له قيمتها بعد التخمين أو أن يعيدها إليه على حالتها
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مــن قــانون اإلصــالح الزراعــي . ) ثالثــا ( فــرض حــد أقصــى  91ث ســنوات أي ثــالث دورات زراعيــة ســنو ة : م ثــال
 من قانون اإلصالح الزراعي . 99للجرة ، وهو سبعة أمثال الضر بة : م 

 انعقاد اإليجار بالكتابة -1  

 النصوص القانونية  -732

 يأتي :من قانون اإلصالح الزراعي على ما  96: تنص المادة 

"يجب أن يكـون عقـد اإليجـار ثابتـا بالكتابـة ، م مـا كانـت قيمتـه . و كتـب العقـد مـن أصـلين ، يبقـى أحـدهما 
 مع المالك واآلخر مع المستأجر" .

"فإذا لم يوجد عقد مكتوب ، كان اإليجار مزارعة لمدة ثالث سنوات نصيب المالـك في ـا النصـف بعـد خصـم 
 جميع المصروفات" .

 لالنعقاد ال لإلثبات :  الكتابة -733

، ال  ( 1) و ـــوهم الـــنص المتقـــدم الـــذكر هنول وهلـــة أنـــه يتطلـــب الكتابـــة فـــي إيجـــار اهنرض الزراعيـــة لإلثبـــات
، و ـذهب هـذا  ( 9) . ولكننـا نـؤثر اهنخـذ بـرأي اهنقليـة ( 2) لالنعقاد . وب ذا قاتل الكثرة الغالبـة مـن الفق ـاء فـي مصـر

لي في إيجار اهنرض الزراعية ، ال ينعقد هذا اإليجار بدونه . إذ لو كان الكتابة غير الرأي إلى أن الكتابة ركن شك
مطلوبـة إال لإلثبـات ، لترتـب علـى ذلـك أن اإليجـار غيـر المكتـوب يكـون صـحيحًا بـالرغم مـن انعـدام الكتابـة ، وإذا 

. ولكـن الـنص  ( 1) قرار أو بـاليمينال يجوز إثبات بالبينة أو بالقرائن ، فإنه مع ذلك يجوز إثباته باإل 1281$كان 
صر ح في أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب في إيجار  اهنرض الزراعية ، كان العقد باطال كإيجار عادي . وإذا تحول 
بعــد ذلــك إلــى مزارعــة ، فــإن ذلــك يكــون بحكــم نــص خــاص ورد فــي القــانون . وكــان الواجــب لــو أن الكتابــة كانــت 

الطرفان مع ذلك علـى وجـود عقـد اإليجـار ، أو وجـه أحـدهما اليمنـي الحاسـمة إلـى لإلثبات ، ولم توجد ، وتصادق 
اآلخر فنكل ، أو ردت اليمين إلى مـن وج  ـا فحـل ، أن يثبـت عقـد اإليجـار ولـو لـم توجـد الكتابـة . ولكـن اإليجـار 

  . ( 1) يكون في جميع هذه اهنحوال باطال ، وهذا دليل على أن الكتابة لالنعقاد ال لإلثبات

                                                 

 (
2
  . يهاويقهم ذلك بوجه خاص من عبارة "مهما كانت قيمته" فكأن المقصود أن اإليجار ال يثبت إال بالكتابة ولو كانت قيمته ال تزيد على عشرة جن ( 

 (
1
 11عبد المنعم فرج الصيدة فقيرة  - 15عبد المنعم البدراوي ص  - 917ص  175محمد كامل مرسي فقرة  919ص  991سليمان مرقس فقرة   ( 

 . 272ص  299محمد علي عرفة في شرح قانون اإلصالح الزراعي فقرة  - 55ص  - 57جالل العدوي ص  - 297ص 

 (
9
 . 27محمد لبيب شنب فقرة  159منصور مصطفى منصور فقرة   ( 

 (
5
 ( . 255ص  211سليمان مرقس فقرة ) ن الكتابة لإلثبات ال لالنعقاد وهذا ماال يسلم به حتى من يقول بأ  ( 

 (
9
فيإذا ليم توجيد كتابية جياز إثبيات  ، أن يكيون إيجيار األرض الزراعيية بالكتابية ( 2559أكتوبر سنة  21قانون  19م ) وفي فرنسا يوجب القانون    ( 

وييذهب رأي فيي  ( contrat-type) اراً معقوداً لتسع سنوات وبشروط عقد اإليجار النموذجي فإذا ما ثبت اإليجار اعتبر إيج ، اإليجار في ذاته بجميع الطرق

 ( 1179فقرة  1بالنيول وريبير بوالنجيه ) فرنسا إلى أن هذا يؤدي إلى أن الشروط المخالفة للعقد النموذجي هي التي يتحتم أن تتم بالكتابة 
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 الشكل المطلوب وحكمته :  -734

الشكل الذي تطلبه القانون هو الكتابة ولو كانت عرفية . و جب أن يكتـب عقـد اإليجـار مـن أصـلين ، يبقـى 
 أحدهما مع المالك واآلخر مع المستأجر .

وحكمــة هــذا النــوع مــن الشــكل أن المشــرع أراد أن يقضــي بــه علــى أســلوب مــن أســاليب االســتغالل التــي كــان 
كثير من كبار المالك يلجأون إلي ا للتعسـف بـالفالحين . فكـان مالـك اهنرض يكتـب الشـروط التـي ير ـدها و مضـي 
علي ا الفالح أو يختم ، و بقى العقد المكتوب من أصل واحد في يد المالك وحده . وفي أحيان كثيرة يجعـل المالـك 

د ذلـك بمـا يشـاء . والفـالح فـي جميـع اهنحـوال ال الفالح يمضي أو يختم على بيـاض ، ثـم يمـأل المالـك البيـاض بعـ
يعلم ما هي شروط العقد التي أمضاها وال يدرك ماهية هذه الشروط ، وبخاصة أن العقد ليس بيـده .  ثـم يتصـرف 
المالك بعد ذلك حسبما تقتضيه مصلحته ، فإذا رأى أن هذه المصلحة تقتضـي إبـراز العقـد ليلـزم الفـالح بـه أبـرزه ، 

و س في يد الفالح أصل آخر من العقد المكتوب حتى يستطيع أن يبرزه هو . فأوجب القانون أن يكون  وإال أخفاه
 عقد اإليجار مكتوبًا من أصلين ، أحدهما يبقى مع المالك واآلخر مع المستأجر .

 جزاء اإلخالل بالشكل : -735

ان مكتوبـًا مـن أصـلين ولكـن المالـك فإذا لم يكن عقد اإليجار مكتوبًا أو كان مكتوبا من أصـل واحـد ، أو كـ 
 . ( 1) استبقاهما في يده ولم يعط المستأجر واحدًا من ما ، كان العقد باطالً 

وكان مقتضى هذا البطالن أن العقد ال ينتج أن أثـر ، و عتبـر الفـالح فـي اهنرض دون سـند فيسـتطيع المـال 
ف المشرع عـن د حـد الـبطالن ، بـل حـول العقـد أن يطلب من قاضي اهنمور المستعجلة الحكم بطرده . لذلك لم يق

من إيجار عادي باطل إلى مزارعة صحيحة ، وجعل مدت ا ثالث سنوات وهي أقل مدة هني إيجار يقع على أرض 
زراعية كما سنرى ، وجعل نصـيب المالـك في ـا النصـف بعـد خصـم جميـع المصـروفات وهـو أكبـر نصـيب يسـتطيع 

ســيجيء . و غلــب أن يكــون ذلــك فــي مصــلحة الفــالح ، وإن كــان غيــر مجحــف المالــك أن يأخــذه فــي المزارعــة كمــا 
بالمالك ف و يأخذ في المزارعة أكبر نصيب ممكن . ولكنه في الوقت ذاته مجبر على قبول الفالح مزارعـًا وقـد أراد 

 أن يكن مستأجرًا ، والمزارعة يعتد فيه باعتبارات شخصية ال يعتد ب ا في المستأجر .

                                                 

 (
2
مين اللجنية العلييا لإلصيالح  ، مكيررة مين قيانون اإلصيالح الزراعيي 95للميادة  - 2599لسينة  1رقيم من قيرار  2م  -وقد صدر تفسير تشريعي   ( 

مقييد بحكيم الميادة  ، مكررة من قيانون اإلصيالح الزراعيي 95وفقاً للمادة  ، "حق امتداد اإليجار المخول لمن يزرع األرض بنفسه : ويقضي بما يأتي ، الزراعي

عثمان حسيين عبيد هللا فيي ) جاز للمالك اتخاذ اإلجراءات العادية إلخالئه من األرض"  ، ا امتنع المستأجر عن كتابة العقد وتوقيعهفإذ . من القانون المذكورة 91

 ، يييدأنييه إذا امتييد اإليجييار بحكييم القييانون ال يقتضييي األميير كتابيية العقييد ميين جد ، تعقيبيياً علييى هييذا التفسييير ، ويبييدو ( . 295شييرح أحكييام اإلصييالح الزراعييي ص 

 . ليمتد بعد ذلك دون حاجة إلى إعادة الكتابة ، ويكفي أن يكون العقد األصل مكتوباً من أصلين . فاالمتداد استمرار العقد األصلي

نشر في الصحف أن هناك مشروع تعديل في قانون اإلصالح الزراعي يقضي بأن يكتب عقد اإليجار مين ثيالث  ، هذا وبعد تصحيح تجارب هذا الكتاب

وال تسيمع  . فإن لم توجد جمعية بالقريية أودعيت فيي الجمعيية المشيتركة بيالمركز ، وتود الثالثة بالجمعية التعاونية الزراعية . تعطي اثنتان منها للمتعاقدين ، نسخ

ثيم يفييض مشيروع التعيديل فيي تفصييل إجيراءات ترميي إليى جعيل الجمعيية التعاونيية مشيرفة عليى  ، إن لم يكن العقد ثابتاً بالكتابة ، الدعاوي الناشئة عن اإليجار

وتقيوم بتحصييل  ، لصيغار اليزراع ، بنياء عليى طليب صياحبها ، كميا أن لهيذه الجمعيية أن تتيولى إيجيار األرض ، تحرير عقود اإليجيار واالحتفياظ بصيورة منهيا

 . األجرة
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مــدني . ف ــذه  111هنـا مــن إيجـار إلــى مزارعـة لــيس هــو التحـول المنصــوص عليـه فــي المـادة وتحـول العقــد 
المادة تفترض عقدًا باطال توافرت فيه أركان عقـد آخـر ، فيتحـول العقـد الباطـل إلـى هـذا العقـد اآلخـر الـذي تـوافرت 

لـى إبـرام هـذا العقـد اآلخـر وهنـا أركانه ، و كون صحيحًا ب ذا االعتبار إذا تبين أن نية المتعاقـدين كانـت تنصـرف إ
لــم تتــوافر أركــان المزارعــة فــي عقــد اإليجــار العــادي الــذي أبرمــه المتعاقــدان دون كتابــة ، ومــا كانــت نيــة المتعاقــدين 
لتنصرف إلى إبرام المزارعة أو في القليل لم تكن نية المالك لتنصرف إلـى ذلـك . وإنمـا تحـول اإليجـار العـادي إلـى 

انون ، ال علــى أسـاس إرادة مفترضـة أو إرادة محتملـة للمتعاقــدين . فـالتزام المتعاقـدان بالمزارعــة مزارعـة بسـلطان القـ
 هنن القانون هو الذي أراد ذلك ، وهذا ضرب من ضروب اإلجبار على التعاقد .

وحتى نتصور إعمال هذه اهنحكام في العمل ، نفرض أوال أن عقد إيجار لم يكتب ، ثـم نفـرض بعـد ذلـك أن 
اإليجار قد كتـب . فـإذا كـان عقـد اإليجـار لـم يكتـب ، وأنكـره المـؤجر ، جـاز للمسـتأجر أن يثبـت عقـد اإليجـار عقد 

فـي ذاتـه بجميـع الطـرق بمـا فـي ذلــك البينـة والقـرائن ، وتنفيـذ اإليجـار فـي ذاتــه يصـلح قر نـة علـى وجـوده . فـإذا مــا 
ومـن ثـم يتحـول إلـى مزارعـة مـدت ا ثـالث سـنوات  ثبت اإليجار على هذا الوجه؛ فقد ثبت أنه إيجـار غيـر مكتـوب ،

. إذا كتب المالك عقد اإليجار من أصل واحد استبقاه  فـي يـده وفقـًا لمـا ألفـه مـن  ( 1) ونصيب المالك في ا النصف
قديم ، ورأى بعد ذلك أن يبرز العقد حتى يلزم به المستأجر ، دفع هذا  ببطالن العقد هننه كتـب مـن أصـل واحـد ، 

إثبــات أن العقــد كتــب مــن أصــلين علــى المــؤجر ال عــل المســتأجر . ذلــك هنن المــؤجر يــدعي أن عقــد  و قــع عــبء
إيجار صحيح قد أبرم بينه وبين المستأجر ، فعليه أن يثبت أن هذا العقد قد استوفى أركانه ومن ـا كتابـة العقـد مـن 

ذي أبـرم بـين الطـرفين ، ودل عليــه أصـلين . فـإذا عجـز عــن إثبـات ذلـك ، تبـين للقاضــي عندئـذ أن عقـد اإليجـار الــ
اهنصل الذي أبرزه المالك ، هو عقـد إيجـار باطـل لعـدم اسـتيفائه الشـكل المطلـوب ، فيقضـي بتحولـه إلـى مزارعـة . 
و ســتطيع المالــك أن يحتــاط إذا كــان عقــد اإليجــار كتــب مــن أصــلين ســلم احــدهما للمســتأجر . و كفيــه فــي ذلــك أن 

ن العقـد جـرر مـن أصـلين سـلم أحـدهما للمسـتأجر وبقـي اآلخـر معـه ، و مضـي يكتب في اهنصل الذي احـتفظ بـه أ
المستأجر هذه العبارة . فيتمكن المالك عندئذ من تقديم دليل كتابي على أن العقد حرر من أصلين ، و قع في هذه 

 . ( 2) الحالة عبء إثبات أن العقد حرر من أصل واحد على المستأجر

 الحد األدنى للمدة -2

 النصوص القانونية -736 

 من قانون اإلصالح الزراعي على ما يأتي : 91: تنص المادة 

                                                 

 (
2
 . 1179فقرة  1ول وريبير وبوالنجيه انظر في هذا المعنى بالني  ( 

 (
1
وال يعتيرض علييه بأنيه ال يسيتطيع إثبيات عكيس  . ويبدو أن للمستأجر في هذه الحالة أن يثبت أن العقد حرر من أصل واحد بجميع طيرق اإلثبيات  ( 

) وليو وجيدت كتابية تيدل عليى العكيس  ، جيوز إثباتهيا بجمييع الطيرقذلك أن تحرير العقد من أصل واحد واقعة مادية ي ، ما بالكتابة إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها

 ( . 992قار سليمان مرقس فقرة 
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 "ال يجوز أن تقل مدة إيجار اهنرض عن ثالث سنوات" .

وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية فــي صــدد هــذا الــنص : "لضــمان اســتقرار الــزراع فــي اهنرض اســتغالل ا علــى 
 تمشيًا مع الدورة الزراعية الثالثة" . -نوات ثالث س -وجه مرض ، ضع حد أدنى لمدة عقد اإليجار 

 من قانون اإلصالح الزراعي الفقرتين اآلتيتين : 91ثم جاءت تشر عات الحقة أضافت إلى المادة 

 "و ستثنى من ذلك اهنراضي المستولي علي ا تنفيذًا هنحكام هذا القانون" . 

هنراضي المسـتولى علي ـا إذا اسـتلزمت إجـراءات "و جوز لل يئة العامة لإلصالح الزراعي إلغاء عقود إيجار ا
التوز ـــع ذلـــك ، أو أخـــل المســـتأجر بـــالتزام جـــوهري يقضـــي بـــه العقـــد أو القـــانون . و كـــون هـــذا القـــرار ن ائيـــًا و نفـــذ 
بالطر ا اإلداري ، واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء ال يجوز الطعن بإلغاء هذا القـرار 

 . ( 1) تنفيذه"أو وقف 

 من التقنين المدني على ما يأتي :  611وتنص المادة 

"إذا ذكــر فــي عقــد إيجــار اهنراضــي الزراعيــة أن اإليجــار قــد عقــد لســنة أو لعــدة ســنوات ، كــان المقصــود مــن 
 . ( 2) ذلك أنه قد عقد لدورة زراعية سنو ة أو لعدة دورات"

 . ( 9) 981/161مادة و قابل هذا النص في التقنين المدني السابا ال

وفــي التقنــين المــدني  - 141و قابــل فــي التقنيــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
و  611و  609وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 411وفي التقنيني المدني العراقي م  - 611الليبي م 

616 (1 ) . 

                                                 

 (
2
"ويستثنى من ذلك األراضي المستولي عليها تنفييذاً ألحكيام هيذا  : على الوجه اآلتي 2599لسنة  599وبدأت إضافة هاتين الفقرتين بالقانون رقم   ( 

وجياء فيي الميذكرة  . الح الزراعي إلغاء عقيود األراضيي المسيتولي عيهيا فيي نهايية السينة الزراعيية التيي ييتم فيهيا االسيتيالء"ويجوز للجنة العليا لإلص -القانون 

وملكيية  ( ، اآلن مائية) "بصدر قانون اإلصالح الزراعي  ال يجوز ألي شخص أن يمتلك من األراضي الزراعية أكثير مين ميائتي فيدان  : التفسيرية لهذا القانون

وإن كان االستالم الفعلي لم ييتم بعيد فإنهيا تعتبير فيي حكيم المسيتولي عليهيا مآلهيا التوزييع عليى صيغار الفالحيين طبقياً ألحكيام  ، يجاوز هذا القدر مقيدة وموقتةما 

ليذلك كيان مين المتعيين  ، من القانون نصت على أن األرض تسلم لمن آليت إلييه مين صيغار الفالحيين خاليية مين حقيوق المسيتأجر 25ونظراً ألن المادة  . القانون

ميع  ، سينوات من القانون يستثنى األراضي المستولي عليها مين شيرط التيأجير لميدة ثيالث 99تمشياً مع الغرض الذي يستهدفه التشريع إضافة حكم خاص للمادة 

زكيي سيعيد البيدرماني فيي شيرح ) تمكين اللجنة العليا لإلصالح الزراعي من إلغاء عقود إيجار تلك األراضي في نهاية السنة الزراعية التي يتم فيهيا االسيتيالء" 

 . نراه في المتنثم صدر بعد ذلك تشريع آخر أكمل التعديل على النحو الذي  ( . 221ص  - 229ص  1قانون اإلصالح الزراعي جزء 

 (
1
وأقرتيه  . منن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه نهائيا في التقنين الميدني الجدييد 721ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

مجموعية األعميال )  121رقيم  ثيم مجليس الشييوخ تحيت ، 159ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  . مين المشيروع النهيائي 152لجنة المراجعة تحيت رقيم 

 ( . 191ص  - 191ص  5التحضيرية 

 (
9
 فتعتبر المدة باعتبيار محصيوالت سينة أو عيدة سينوات ، إذا كان إيجار ارض الزراعة لسنة أو لجملة سنوات : 975/515م  التقنين المدني القديم  ( 

 ( . والتقنين القديم يتفق في أحكامه مع التقنين الجديد)  .

 (
5
 : التقنين المدنية العربية األخرى  ( 

  ( . مطابق)  9175م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  122م  التقنين المدني الليبي

ً  ، من استأجر أرضاً سنة  ليزرع فيها ما شاء : 155م  التقنين المدني العراقي  ، فإذا استأجرها لعيدة سينوات . فله أن يزرعها دورة مئوية شتوياً وصيفيا

 ( . 2911انظر عباس حسن الصراف فقرة  : ويتفق أحكام التقنين العراقي مع أحكام التقنين المصري)  . كان له أن يزرعها دورات زراعية بقدر هذه السنوات
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 سنوات زراعية : الحد األدنى للمدة ثالث  -737

و تبين من النصوص المتقدمة الذكر أن القانون فرض حدًا أدنى للمدة في إيجار اهنراضي الزراعية : ثـالث 
أي ثـالث دورات زراعيـة ســنو ة . والسـنة الزراعيـة غيــر السـنة التقو ميـة ، ف ـي تختلــف عن ـا فـي المبــدأ  ( 1) سـنوات

، وفـــي بعـــض  ( 9) أكثــر المحصـــوالت فـــي نــوفمبر وتنت ـــي فـــي أكتــوبر . تبـــدأ الســنة الزراعيـــة فـــي ( 2) وفــي الن ايـــة
المحصــوالت اهنخــر كالقصــب تبــدأ وتنت ــي فــي ميعــاد آخــر . والم ــم أن تكــون الســنة الزراعيــة دورة زراعيــة كاملــة ، 
ر تســتغرق فــي أكثــر المحصــوالت الزراعيــة الشــتو ة والزراعــة الصــيفية . ولــم يضــع التقنــين  المــدني للمــدة فــي إيجــا

فإيجـار اهنراضـي الزراعيـة كغيـره مـن عقـود اإليجـار يخضـع  1211$اهنراضي الزراعية حـدًا أدنـى وال حـدًا أعلـى ، 
في مدته للقواعد العامة . فال يجـوز أن تز ـد المـدة فـي هـذا اإليجـار علـى سـتين سـنة ، و صـح أن تنـزل عـن ثـالث 

ا اإليجار كان المقصود ب ا السنة الزراعية ال السنة سنوات بل عن سنة واحدة ، والم م أنه إذا ذكرت السنة في هذ
التقو ميـة كمــا ســبا القــول . فــأتى قــانون اإلصــالح الزراعــي ووضــع حــدًا أدنــى للمــدة ، وتــرك الحــد اهنعلــى خاضــعًا 
للقواعد العامة . ووضع الحد اهندنى مراعاة لمصلحة الفـالح ، حتـى يسـتقر فـي اهنرض و سـتغل ا مـدة كافيـة ، هـي 

دورة الزراعيـــة الثالثـــة ، فـــال يكـــون م ـــددًا بإخراجـــه مـــن اهنرض كـــل ســـنة ، وإنمـــا يبقـــى في ـــا ثـــالث ســـنوات مـــدة الـــ
متواليــات يســتوفي في ــا طاقتــه فــي اإلنتــاج وفــي االســتغالل وفــي اإلفــادة مــن محصــوالت اهنرض المختلفــة وبخاصــة 

أي ثلـث المسـاحة فـي كـل سـنة .  محصول القطن إذ يستطيع زراعتـه فـي جميـع المسـاحة خـالل الـثالث السـنوات ،
بل إن القانون قد قضي ، كما سنرى ، بأن يمتد اإليجار إلى ما بعد ثالث السنوات . وليس معنى أن الحد اهندنى 
للمدة قد وضع مراعاة لمصلحة الفالح أنه يستطيع أن ينزل عن هـذه الحمايـة وأن يقبـل اسـتئجار اهنرض لمـدة تقـل 

                                                                                                                                                                    
و  129و  199ولكن يوجد في التقنين اللبناني نصوص عن المدة في إيجار األراضي الزراعية في الميواد  . ال مقابل : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

كان لكيل مين المتعاقيدين  ، وإذا عقدت اإلجارة لمدة تتجاوز هذا الحد . يمكن عقد اإليجار على األراضي الزراعية لمدة أربعين سنة على األكثر : 199م  : 121

والحد األقصى لمدة إيجار األراضي الزراعية في هذا التقنيين األخيير هيو  ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المصري) نقضاء األربعين سنة أن يفسخ العقد عند ا

 ( . نفس الحد األقصى لمدة اإليجار بوجه عام

عد اإليجار معقيوداً للميدة الالزمية للمسيتأجر ليحنيي  ، وإذا لم تعين المدة . إن إيجار األراضي الزراعية ينتهي حتما عند حلول المدة المعينة له : 129م 

إن األراضيي الصيالحة للحيرث إذا كانيت مقسيومة  . ويجب أن يبلغ طلب التخلية قبل انتهاء السنة الجاريية بسيتة أشيهر عليى األقيل . جميع ثمار األرض المأجورة

ميع  ، مين التقنيين الميدني المصيري 121وهيذا الينص هيو أقيرب النصيوص فيي أحكاميه للميادة )  . خييربحسب المواسيم والصيول ينتهيي إيجارهيا فيي الموسيم األ

 ( . وبخاصة في ميعاد التنبيه فهو  ستة أشهر في التقنين اللبناني وثالثة أشهر في التقنين المصري ، مالحظة الفروق الواضحة بين النصين

عيدت اإلجيارة مجيددة للميدة نفسيها إذا كيان هنياك  ، متفق عليه وتركه المؤجر واضعاً بدء على الميأجورإذا بقي المستأجر بعد انقضاء األجل ال : 121م 

 . وإال عدت اإلجارة مجددة إلى موعد جني المحصول المقبل ، مدة محدودة

 (
2
 ( . 2559 أكتوبر سنة 21من قانون  12م ) وفي فرنسا ال يجوز أن تقل مدة إيجار األرض الزراعية عن تسع سنوات   ( 

 (
1
"تحسيب ميدة إيجيار األرض الزراعيية بالسينين الزراعيية ال  : ميدني 121وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدي فيي يصيدد الميادة   ( 

أي لسينة زراعيية كاملية ميع  ، ول السنةاعتبر اإليجار منعقداً للمدة الكافية لحصد محص ، فإذا لم تحدد المدة . بالسنين المدنية من حيث االبتداء ومن حيث االنتهاء

ويالحظ على ميا ورد فيي الميذكرة اإليضياحية مين أنيه إذا  ( . 191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) مراعاة وجوب التنبيه باإلخالء في المواعيد المقررة" 

فاإليجار يعتبير منعقيداً لميدة  ، األجرة في األرض الزراعية تدفع عادة كل سنة ولكن لما كانت ، اعتبر اإليجار منعقداً للفترة التي تدفع فيها األجرة ، لم تحدد المدة

 . سنة زراعية مع مراعاة ميعاد التنبيه

 (
9
 151محميد كاميل مرسيي فقيرة  - 997ص  155 سليمان ميرقس فقيرة  - 951ص  595اإليجار للمؤلف فقرة ) ويتبع في ذلك العرف الزراعي  ( 

 1استئناف مخيتلط ) بأن السنة الزراعية في الوجه البحري تبدأ من أكتوبر وتنتهي في أكتوبر من العام التالي ستئناف المختلطة وقد نصت محكمة اال - 915ص 

ً  ( . 279ص  29م 2592مارس سنة  وحسيب  ، قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن السنة الزراعية في مصر تبدأ في سبتمبر وهو ابتداء السينة القبطيية تقريبيا

لغايية سيبتمبر سينة  2751الزراعيية أي إيجيار الثنيي عشير شيهراً تبتيدئ مين سيبتمبر سينة  2751ميثال معنياه إيجيار سينة  2751ائد البالد يكيون إيجيار سينة عو

 ( . 211ص  21الحقوق  2751أبريل سنة  11استئناف وطني )  2751
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هذا الحد اهندنى يتعلا بالنظام العام ، ال يجـوز النـزول عنـه ، وال يجـوز االتفـاق عن ثالث سنوات ، بل إن فرض 
 على مخالفته .

وقـد اسـتثنى قـانون اإلصـالح الزراعـي ، كمـا رأينـا ، مـن الحـد اهندنـى للمـدة اهنراضـي المسـتولي علي ـا تنفيـذًا 
هنحكامه ، فيجوز إيجارها لمدة تقل عن ثالث سنوات ، بل يجوز إلغاء عقود إيجارها القائمة قبـل انقضـاء مـدت ا ، 

من قانون اإلصالح الزراعي تقضي  11لى أن المادة إذا استلزمت إجراءات التوز ع ذلك . و رجع السبب في هذا إ
بأنه عند توز ع اهنرض تسلم لمن آلت إليه من صغار الفالحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجر ن ، فوجب 
إذن إلغاء عقد اإليجار القائم عند تسليم اهنرض للفالح ، ووجب كذلك من البداية أن تتمكن ال يئـة العامـة لصـالح 

مـن إيجـار اهنرض لمـدة تقـل عـن ثـالث سـنين إذا توقعـت أن تسـليم ا لصـغار الفالحـين سـيجرى فـي وقـت  الزراعي
قر ب . وقرار إلغاء اإليجار قرار إداري ، كان ينبغي جواز الطعن فيـه أمـام القضـاء اإلداري ، فـأرد للقـانون تفـادي 

وال وقف تنفيـذه ، كمـا نـص علـى أن  1212$ذلك إذ نص على أن هذا القرار ن ائي ال يجوز الطعن فيه باإللغاء 
 . ( 1) ينفذ بالطر ا اإلداري 

ونستعرض اآلن أثر فرض حد أدنى لمدة اإليجار فيما إذا اتفا المتعاقدان على مـدة معينـة ، وفيمـا إذا تـرك 
 المتعاقدان المدة دون تحديد .

 المتعاقدان اتفقا على مدة معينة : -738

دة اإليجار في العقـد . فـإن كانـت هـذه المـدة ثـالث سـنوات أو أكثـر ، التـزم ونفرض أن المتعاقدين قد عنيا م
 كما قدمنا . ( 2) المتعاقدان بما عيناه من مدة ، على أن تحسب بالسنين الزراعية ال بالسنين التقو مية

يـة ، وإن كانت المدة التي عيناها اقل من ثالث سنوات ، وجبـت ز ـادة المـدة المعينـة إلـى ثـالث سـنوات زراع
هنن فــرض حــد أدنــى للمــدة يتعلــا بالنظــام العــام كمــا قــدمنا فــال يجــوز االتفــاق علــى مــا يخالفــه ، واالتفــاق المخــالف 
يكون باطال . والبطالن هنا يقتصر على مدة اإليجـار وحـدها ، فيكـون اإليجـار غيـر معـين المـدة ، ومـن ثـم تكـون 

 . ( 9) مدته ثالث سنوات زراعية وهي اقل مدة تجوز قانوناً 

                                                 

 (
2
الخاص بطيرح النهير وأكليه أن  تيؤجر أراضيي طيرح النهير لميدة تقيل عين ثيالث  2597لسنة  251وكذل أجازت المادة السادسة نم القانون رقم   ( 

 19محميد لبييب شينب فقيرة ) حتى إذا بيعت كانت خالية من حقوق المستأجرين عند بيعها  ، سنوات في الفترة االنتقالية بعد ظهورها وقبل بيعها لصغار الفالحين

 ( . 71ص 

 (
1
مياس سينة  1ا لو تأخر تسيليم األرض إليى المسيتأجر عين الميعياد المحيدد فيي عقيد اإليجيار اسيتئناف مخيتلط انظر في حساب السنين الزراعية فيم  ( 

 . 279ص  29م 2592

 (
9
ويذهب رأي إلى أنه إذا حدد لإليجار مدة اقل من ثالث سينوات كيان عقيد  - 195ص  151انظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة   ( 

وقد لوحظ على هذا الرأي بحق أن القول به ييؤدي إليى أن ييتمكن الماليك  ( . 291حسين عبد هللا في شرح أحكام اإلصالح الزراعي ص عثمان ) اإليجار باطال 

ولييس هيذا هيو اليذي قصيد إلييه القيانون بفيرض ثيالث  ، واليى أن ييتمكن المسيتأجر مين أن ييرد األرض للماليك فيي أي وقيت ، من إخراج المستأجر فيي أي وقيت

وإنما قصد القانون في إيجار األراضي الزراعية أن جبير الماليك عليى تيرك المسيتأجر فيي األرض وأن يجبير المسيتأجر عليى البقياء فيي  . داً أدنى للمدةسنوات ح

 ( . 195ص  151منصور مصطفى منصور فقرة ) حتى يستقر المستأجر في األرض ويستغلها المدة الكافية  ، األرض مدة ال تقل عن ثالث سنوات
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وإذا كــان هنــاك عقــد إيجــار عينــت فيــه مــدة أقــل مــن ثــالث ســنوات ، وكانــت المــدة المعينــة لــم تــنقض وقــت 
ثــالث ســنوات ، هنن فــرض حــد أدنــى للمــدة  1219$صــدور قــانون اإلصــالح الزراعيــة ، وجبــت ز ــادة المــدة إلــى 

أبرمـت مـن قبـل . فـإذا فرضـنا أن إيجـار يتعلا بالنظام العام كما قـدمنا فينطبـا بـأثر فـوري حتـى علـى العقـود التـي 
أرض زراعيــة كانــت مدتــه ســنتين ، وانقضــت من مــا ســنة وقــت صــدور قــانون اإلصــالح الزراعــي ، فــإن مــدة هــذا 

 اإليجار تصبح ثالث سنوات انقضت من ا سنة ، فيبقى النقضاء المدة سنتان .

زراعيـة للمحصـوالت اهنخـرى و بقـى تختلف سنته الزراعية عن السنة ال -القصب  -وهناك نوع المحصوالت 
فــي اهنرض أكثــر مــن ســنة ، فوجــب تعيــين كيفيــة حســاب مــدة ثــالث الســنوات بالنســبة إلــى هــذا المحصــول . وقــد 

فـــي  1112نـــوفمبر ســـنة  1صـــدر مـــن اللجنـــة العليـــا لإلصـــالح الزراعـــي تفســـير عـــادي ) غيـــر تشـــر ع ( بجلســـة 
قصــب تســبا فــي بعــض اهنحــوال بــدء الســنة الزراعيــة المتعــارف هذاالصـدد علــى الوجــه اآلتــي : "لمــا كانــت زراعــة ال

علي ا ، كما أن ا تمتد دائمـًا إلـى مـا بعـد انت ـاء السـنة الزراعيـة لمـدة تتـراوح بـين أربعـة أشـ ر وخمسـة ، فـإن للمالـك 
 -1إتباع إحـدى الطـر قتين اآلتيتـين :  -غرس وخلفة أولى  -في المناطا التي يؤخذ في ا محصوالن من القصب 

تأجير اهنرض بما ال يز د عن سبعة أمثال الضر بة لمدة ثالث سنوات تبدأ من نوفمبر أو أبر ـل حسـب المتبـع فـي 
تأجير اهنرض بالمزارعة لمدة بقاء المحصول فـي اهنرض وتبلـغ حـوالي سـنتين وأربعـة أو خمسـة  - 2كل منطقة . 

و مقــات فــي المــدة الســابقة أو الالحقــة أشــ ر ، علــى أن يــؤجر نفــس المســاحة لزراعــة محصــول نيلــي أو خضــار أ
لزراعـــة القصـــب حســـب كـــل منطقـــة ، علـــى أال تز ـــد اهنجـــرة فـــي أي المـــدتين علـــى ثلثـــي ســـبعة أمثـــال الضـــر بة" . 
والواضح من هذا التفسير أن إيجار اهنرض لزراعـة القصـب يتقيـد هـو أيضـًا بمـدة ال تقـل عـن ثـالث سـنوات . فـإن 

، استغل المستأجر اهنرض في زراعة القصب لمدة سنتين وأربعة أش ر أو خمسة  أجر المالك اهنرض إيجارًا عادياً 
، وفي الباقي من ثالث السنوات يزرع اهنرض زراعة نيلية أو خضارًا أو مقاتا . وإن آجر المالك اهنرض جزءًا مـن 

شـ ر الباقيـة فـإن المـزارع المحصول على الوجه الذي حدده القانون في المزارعة وسيأتي بيانه ، أما فـي الثمانيـة اهن
أو أرزًا ( ، وإمـا خضـارًا أو  1211$يستمر في اهنرض بموجب عقد إيجار عادي ، وزرع ا إما زراعة نيلية ) ذرة 
 مقاتًا . و دفع اهنجرة عن ثلثي السنة بما يعادل ثلثي سبعة أمثال الضر بة .

صـًا ال تتقيـد فيـه بمـدة ثـالث السـنوات . ثم إن هناك محصوالت جرى العرف الزراعي على أن ل ا اعتبارًا خا
وقد صدر في شأن ا تفسير تشر عي من اللجنـة العليـا لإلصـالح الزراعـي فـي صـدد مـدة اإليجـار نـم البـاطن سـيأتي 
بيانه . وقد أجيز ، طبقًا ل ذا التفسير ، أن يؤجر المستأجر اهنرض م باطنه لمدة تقل عن سـنة ، لزراعت ـا برسـميا 
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أو ذرة أو أرزًا لغذاء الفالح ، أو خضرًا أو مقاتـًا زراعـة واحـدة . فـإذا كـان هـذا يجـوز للمسـتأجر ، لغذاء المواشي ، 
 . ( 1) فإنه يجوز أيضًا للمالك إذا زرع اهنرض على ذمته أن يؤجرها لمدة تقل عن سنة لزراعة هذه المحصوالت

 المتعاقدان لم يعينا مدة لإليجار : -739

دان مدة لإليجار ، أو عقدا اإليجار لمدة غير معينة ، أو تعذر إثبات المـدة المـدعاة أما إذا لم يعين المتعاق 
( يجعـــل اإليجـــار منعقـــدًا للفتـــرة المعينـــة لـــدفع اهنجـــرة ، علـــى أن ينت ـــي  169، فقـــد رأينـــا أن التقنـــين المـــدني ) م 

خـر بـاإلخالء فـي المواعيـد المبينـة بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقـدين إذا هـو نبـه علـى المتعاقـد اآل
في هذا النص . ففي الراضي الزراعية إذا كانت المدة المعينة لدفع اهنجرة سـتة أشـ ر أو أكثـر ، يكـون التنبيـه قبـل 
انت ائ ا بثالثة أش ر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجـب التنبيـه قبـل نصـف ا اهنخيـر . و ترتـب علـى ذلـك أنـه إذا 

الزراعية تدفع كل سنة كما هـو المـألوف ، كانـت مـدة اإليجـار سـنة واحـد تمتـد سـنة ثانيـة فثالثـة  كانت أجرة اهنرض
وهكــذا ، إلــى أن ينبــه أحــد الطــرفين علــى اآلخــر بــاإلخالء قبــل انقضــاء الســنة الســار ة بثالثــة أشــ ر علــى اهنقــل . 

حد الطرفين على اآلخر باإلخالء قبل و جوز ، بناء على ذلك ، أن تكون مدة اإليجار سنة واحدة ، وذلك إذا نبه أ
 انقضاء السنة اهنولى بثالث أش ر .

الزراعيــة أقــل مــن  1211$ولمــا كــان ال يجــوز فــي قــانون اإلصــالح الزراعــي أن تكــون مــدة إيجــار اهنرض 
 ثــالث ســنوات كمــا قــدمنا ، فإنــه إذا لــم يتفــا المتعاقــدان علــى المــدة وكانــت اهنجــرة تــدفع كــل ســنة ، فاإليجــار تكــون 
مدته ثالث سنوات ال سنة واحدة ، بشرط أن ينبه أحد المتعاقدين على اآلخر باإلخالء قبل انقضاء ثالث السنوات 
بثالثة أش ر على اهنقل . وذلك هنن ميعاد دفع اهنجرة هو سـنة واحـدة ، فـال يمتـد اإليجـار هنكثـر مـن هـذه السـنة . 

يجار عن هذه المدة تطبيقًا هنحكام قانون اإلصـالح الزراعـي وإنما جعلنا الفترة اهنولى ثالث سنوات حتى ال يقل اإل
، ومتـى اســتوفي المسـتأجر مــدة ثـالث الســنوات فـي الفتــرة اهنولـى فــإن امتـداد اإليجــار لمـدة ســنة واحـدة بعــد ذلــك ال 

حالـة يخل بأحكام هذا القانون إذ تكون مدة اإليجار في مجموع ا قد بلغت أربع سنوات . و متد اإليجار فـي هـذه ال
سنة بعد سنة ، إلـى أن يقـوم أحـد الطـرفين بالتنبيـه علـى اآلخـر بـاإلخالء قبـل انقضـاء السـنة السـار ة بـثالث أشـ ر 
على اهنقل . وال يتغير الحكم إذا كان ميعاد دفع اهنجرة في اهنرض الزراعية كل سنتين أو كل ثالث سنوات ، فيما 

لتنبيه . فإذا كان الميعاد كل مدة تز د على ثالث سنوات ، كخمس عدا أن اإليجار يمتد سنتين أو ثالثًا عند عدم ا
فإن اإليجار تكون مدته في هذه الحالة خمسة سنوات ال ثالثًا ، و متد بعد ذلك خمسا  -وهذا نادر  -سنوات مثال 

 .  ( 2) لفخمسا إلى أن ينبه أحد الطرفين على اآلخر قبل انقضاء الخمس السنوات السار ة بثالثة أش ر على اهنق

                                                 

 (
2
 197ص  151منصور مصطفى منصور فقيرة  - 217ص  57انظر في هذا المعنى محمد علي عرفة في شرع قانون اإلصالح الزراعي فقرة   ( 

 . 219جالل العدوي ص  72ص  199محمد لبيب شنب فقرة  -

 (
1
 . 219ص  51الح الزراعي فقرة محمد علي عرفة في شرح قانون اإلص - 191ص  151انظر في كل ذلك منصور مصطفى منصور فقرة   ( 
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 الحد األقصى لألجرة -3

 النصوص القانونية  -741

 م قانون اإلصالح الزراعي على ما يأتي : 99: تنص المادة 

"ال يجــوز أن تز ــد أجــرة اهنرض الزراعــي علــى ســبعة أمثــال الضــر بة اهنصــلية المربوطــة علي ــا . وفــي حالــة 
 لى النصف بعد خصم جميع المصروفات" .اإليجار بطر ا المزارعة ، ال يجوز أن يز د نصيب المالك ع

أجـرة اهنرض  99وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لقانون اإلصالح الزراعي في هذا الصـدد : "حـددت المـادة 
بمــا ال يز ــد علــى ســبعة أمثــال الضــر بة المربوطــة علي ــا . وبــذلك تتســاوى أجــرة اهنرض مــع قيمت ــا اإليجار ــة التــي 

% من القيمـة اإليجار ـة لـألرض 11ط ضر بة اهنطيان ، إذ أن ضر بة اهنطيان تساوي اتخذت ا الحكومة أساسًا لرب
أي 

7

ـــع  1 هـــذه القيمـــة تقر بـــًا . وهـــذا التحديـــد يجعـــل نصـــيب صـــاحب اهنرض متعـــادال مـــع دورة فـــي اإلنتـــاج؛ و من
االرتفــــاع الفــــاحش فــــي اهنجــــور الــــذي يقــــع عبــــؤه علــــى عــــاتا صــــغار الــــزراع وعلــــى ســــواد الشــــعب مــــن مســــت لكي 

 الحاصالت الزراعية" .

 :من قانون اإلصالح الزراعي تنص على ما يأتي  91وكانت المادة 

"لمســتأجر اهنرض الزراعيــة أن يســترد مــن المــؤجر مــا أداه بأيــة صــورة ز ــادة علــى الحــد اهنقصــى المقــرر فــي 
 المادة السابقة . وله أن يثبت أداءه الز ادة بطرق اإلثبات كافة" .

سالف الـذكر ، وأحـل محلـه الـنص اآلتـي تحـت  91فالغي نص المادة  1118لسنة  21ثم جاء القانون رقم 
 م :نفس الرق

"يعاقب الحبس مدة ال تز د على ثالث أش ر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيـه أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل 
مــؤجر يتقاضــى عمــدًا م المســتأجر أجــرة تز ــد علــى الحــد اهنقصــى المقــرر بالمــادة الســابقة ، وكــل مســتأجر يخــالف 

يؤدي إلى نقص جسيم في معدن ا أو في غلت ا"  عمدا أو ي مل التزاماته في العناية باهنرض أو بزراعت ا على وجه
. 

"و جوز الحكـم علـى المـؤجر ، عـالوة علـى العقوبـة السـالف ذكرهـا ، بإلزامـه بـأن يـؤدي إلـى المسـتأجر مبلغـًا 
 تقدره المحكمة ال يجاوز ثالثة أمثال الز ادة التي تقاضاها من المستأجر" .

فـي هـذا الصـدد : "وقـد تنـاول المرسـوم بقـانون  1118سـنة ل 21وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 
الخـاص باإلصـالح الزراعـي فـي البـاب الخـامس منـه تنظـيم عالقـة المسـتأجر بالمالـك علـى  1112لسنة  148رقم 

أساس تحقيا العدالة بحماية المستأجر من استغالل المالك ورعاية حقوق هذا اهنخير بتقدير أجرة اهنرض الزراعية 
مــن المرســوم بقــانون المشــار إليــه الحــد اهنقصــى الــذي ال يصــح أن تتجــاوزه أجــرة  99ادال ، فبينــت المــادة تقــديرًا عــ
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وقــد قصــد ب ــذا التحديــد جعــل نصــيب المالــك متعــادال مــع دوره فــي اإلنتــاج وحتــى ال  1214$اهنرض الزراعيــة ، 
 99ر ن قـد تعمـد مخالفـة حكـم المـادة يصبح تحديد هذه اهنجرة بيد المالك يجر ه كما يشاء . ولما كان بعض المؤج

، ومـن ج ـة أخـرى فقـد أهمـل  99المذكورة ، فعمدوا إلى اقتضاء أجرة تز د على الحد اهنقصى المشار إليـه بالمـادة 
بعــض المســتأجر ن العنايــة بــاهنرض المــؤجرة فــأدى ذلــك إلــى إضــعاف غلت ــا ونقــص معــدن ا ، لــذلك اقتضــى اهنمــر 

المشــار إلي ــا ،  99تعمــد تقاضــي أجــرة تز ـد علــى الحــد اهنقصــى المقـرر بالمــادة فـرض عقوبــة علــى المــؤجر الـذي ي
 وكذلك الحكم بالنسبة للمستأجر الذي ي مل التزامه بالعناية باهنرض وزراعت ا أو يتعمد ذلك" .

 الحد األقصى لألجرة سبعة أمثال الضريبة األصلية  -741 

لمتعاقدين أن يتفقا على المقدار الذي يرتضيانه أجرة للعـين : ال يوجد في القانون حد أدنى لألجرة ، فيجوز ل
، ولـــو كانـــت اهنجـــرة بخســـة ، إال فـــي الوقـــف حيـــث ال تجـــوز اهنجـــرة البخســـة التـــي يتحقـــا ب ـــا الغـــبن  ( 1) المـــؤجرة

 . ( 2) الفاحش كما سيجيء . ولكن ال يجوز أن تكون اهنجرة صور ة أو تاف ة ، وقد سبا بيان ذلك

التقنــين المـدني حــدًا أقصـى لألجــرة بـل تــرك اهنمـر فــي ذلـك لقــانون العـرض والطلــب ، يتعاقــد كـذلك لــم يعـين 
المــؤجر مــع المســتأجر علــى اهنجــرة التــي يتفقــان علي ــا م مــا علــت ، مــا دامــت اإلرادة حــرة غيــر مشــوبة بغلــط أو 

حـد اهنقصـى لألجـرة فـي إيجـار تدليس أو إكراه أو استغالل . ولكن قانون إيجار اهنماكن ، كما رأينا ، جـاء يعـين ال
اهنماكن ، وها نحن في صـدد إيجـار اهنراضـي الزراعيـة نـرى قـانون اإلصـالح الزراعـي فـي النصـوص سـالفة الـذكر 

وقــد عمــد قــانون اإلصــالح الزراعــي إلــى ذلــك حتــى يمنــع اســتغالل المالــك  1211$.  ( 9) يعــين حــدًا أقصــى لألجــرة
                                                 

 (
2
فيإذا بياع الميؤجر األرض  . بيل تبعياً للمحصيول اليذي يجنييه المسيتأجر ، ال يوماً فيومياً كيأجرة المبياني ، ويكسب المؤجر أجرة األرض الزراعية  ( 

أما عن شهري نوفمبر وديسمبر فيال يسيتحق أجيرة ألنيه ال يوجيد  ، فإنه ال يستحق إال األجرة لغاية شهر أكتوبر السابق ، المؤجرة إلى المستأجر في شهر ديسمبر

ميارس سينة  9اسيتئناف مخيتلط ) بل على العكس يقوم المستأجر باإلنفاق في هذه المدة إلعداد األرض للزراعية  ، محصول يجني من األرض في هذين الشهرين

 ( . 221ص  19م 2597

 (
1
 . 217انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
صيدر قيانون نميرة  ، لتخفييض اإليجيارات لتحدييد أجيور األمكنية ، عقب الحرب العالمية األولى ، اإلصالح الزراعي  تدخل المشرع وقبل قانون  ( 

"بميا أنيه تلقياء هبيوط أثميان  : وقد جاء في ديباجته ميا ييأتي ، وهو خاص بإيجارات األراضي الزراعية ( 2512سنة  19المعدل بقانون نمرة )  2512سنة  25

ود المبرمية ن هبوطاً تجاوز كل تقدير يقضي العدل بأن يرخص على وجه االستثناء في إعادة النظر في إيجيارات األراضيي الزراعيية المتفيق عليهيا فيي العقيالقط

ة أو أكثير تسيمى وقد قضت المادتان األوليى والثانيية مين هيذا القيانون بيأن تشيكل فيي كيل مديريية لجني . الزراعية" 2512سنة  - 2519عن سنة  2599في سنة 

 . وتتألف اللجنة من أحد قضاة المحاكم األهلية رئيساً ومين اثنيين مين األعييان أحيدهما يمثيل الميال والثياني يمثيل المسيتأجرين ، لجنة إيجارات األراضي الزراعية

الزراعيية دون  2512سينة  - 2519قيمة اإليجار عن سنة  وبتحديد ، وجاء في المادة الثالثة أن اللجنة تختص بالنظر في الطلبات التي تقدم إليها من المستأجرين

يتبيع نفيس الطرقية  2511سينة  21وصيدر فيي السينة التاليية قيانون نميرة  . مراعية على قدر المستطاع التوفيق بين مصلحة المالك ومصيلحة المسيتأجر ، غيرها

فكير أوليو األمير فيي إصيدار قيانون  ، لما استحكمت أزمة القطنه ، 2511وفي سنة  . 2511سنة  - 2512المتقدمة لتخفيض أجور األراضي الزراعية عن سنة 

ولكنهم عدلوا عن ذلك إلى تشكيل لجان استشارية مهمتها التوفيق بين المؤجر والمستأجر ومراعاة مصلحة الطيرفين بتخفييض األجيرة  ، مماثل للقانونين السابقين

وقيد  - ( 271ص  - 275ص  295اإليجيار للمؤليف فقيرة ) جيان سيلطة إجبيار المتعاقيدين عليى الرضياء بحكمهيا" ولم يكين لهيذه الل ، تخفيضاً برضاه كل منهما

الخاص بإيجار األراضي الزراعيية ليم يشيتر ضيرورة زراعية القطين فيي األرض جميعهيا أو  2512لسنة  25قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن القانون رقم 

 299رقيم  9المحامياة  2519فبرايير سينة  1اسيتئناف وطنيي ) أجير حصل بغرض زراعية القطين فيي كيل األرض أو بعضيها وإما يكفي أن يكون الت ، في جئها

 ( . 191ص 

 2599سينة  - 2515يؤجل المطالبة بخمس أجرة األرض الزراعيية المسيتحقة مين سينة  ، 2599لسنة  95بقانون رقم  599ثم تدخل المشرع في سنة 

ثيم  . 2592لسينة  299وذليك بقيانون رقيم  ، ثم أعفى المستأجر من هذا الخمس المؤجيل إذا هيو دفيع أربعية أخمياس األجيرة الباقيية . 2592إلى أول سبتمبر سنة 

لميينح مهليية للوفيياء بإيجييار  2591لسيينة  99فقييانون رقييم  ، 2592 - 2599لتخفيييض إيجييار األراضييي الزراعييية عيين سيينة   2591لسيينة  91صييدر قييانون رقييم 

ً  . 2591 - 2592عن سنة األرض الزراعية   2599فبرايير سينة  29دميياط ) متعلقية بالنظيام العيام  ، كقيانون اإلصيالح الزراعيي ، وتعتبر هذه القيوانين جميعيا

 ( . 2هامش  915ص  999وانظر سليمان مرقس فقرة  - 97ص  11رقم  22المحاماة 

 : ومن أهم المبادئ التي تضمنتها هذه األحكام ما يأتي ، الموقتة وقد أصدرت محكم النقض عدة أحكام في خصوص هذه القوانين االستثنائية
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سال في ذلك بقوة مركـزه وضـعف مركـز الفـالح . وهـذه اهنجـرة الباهظـة ، للفالح ، فال يفرض عليه أجرة باهظة متو 
كما تقول المذكرة اإليضاحية لقانون اإلصالح الزراعي فيما رأيناه ، يقع عبؤها ال على الفالح وحده بل أيضًا على 

 سواد الشعب من مست لكي الحاصالت الزراعية .

 ـة لـألرض حـدًا أقصـى هنجرت ـا الفعليـة . ذلـك أن المرسـوم وقد اتخذ قانون اإلصالح الزراعـي القيمـة اإليجار 
( نـص علـى كيفيـة تقـدير القيمـة اإليجار ـة  1111لسـنة  221) المعدل بالقانون رقم  1191لسنة  19بقانون رقم 

لألرض الزراعية التي تتخذ أساسًا للضر بة التي تفـرض علـى هـذه اهنراضـي . فأوجـب أن تقـوم بتقسـيم أراضـي كـل 
معدن ا لجان إدار ة تسمى بلجان التقسيم ، ثم تقوم لجان إدار ـة أخـرى تسـمى لجـان التقـدير بتحديـد  حوض بحسب

ضـر بة  1191لسـنة  119متوسط إيجار الفدان الواحد من كـل حـوض أو قسـم مـن حـوض . وفـرض القـانون رقـم 
% 11ادة الثالثـة منـه بنسـبة اهنراضي الزراعية على أساس اإليجار السنوي المقدر ل ذه اهنراضي ، فجعل ـا فـي المـ

من هذا اإليجار السنوي . فالضر بة على اهنرض الزراعية تبلغ إذن نحو
7

قيمت ا اإليجار ة ، ومن ثم جعل قانون  1
. وهــذا  ( 1) اإلصــالح الزراعــي ، كمــا رأينــا ، أحــد اهنقصــى هنجــرة اهنرض الزراعيــة ســبعة أمثــال الضــر بة اهنصــلية

نصـيب صـاحب اهنرض متعـادال مـع دوره فـي  1900$التحديد ، كما تقول المـذكرة اإليضـاحية فيمـا رأينـا ، يجعـل 
اإلنتاج ، فال يز د على هذا المقدار الذي قام بتعيينه قيمة إيجار ة لألرض لجان فنية متخصصة . ومن ثم تتعادل 

 لفالح نصيبه العادل من إنتاج اهنرض في نظير عمله .هذه القيمة اإليجار ة مع اهنجرة الفعلية ، و بقى ل

. وقــد صـدر تفسـير عــادي  ( 2) فيجـب إذن أال تز ـد أجـرة الفــدان علـى سـبعة أمثــال الضـر بة المفروضـة عليـه
يقضـي بـأن الفـدان الـذي يجـوز  - 1112أكتوبر سـنة  8بجلسة  2قرار رقم  -من ال يئة العليا لإلصالح الزراعي 

                                                                                                                                                                    
ولمحكمة الموضوع أن تحصل مين ظيروف  ، مناط تطبيق هذه القوانين هو أن تكون األطيان المؤجرة قد استؤجرت لتزرع قطناً على الوجه المعتاد -2

يدها ومواعييد تسيليم األطييان عنيد انتهياء الميدة أن األرض الميؤجرة ليم تكين بحسيب عقود التأجير ومميا ورد بهيا مين شيروط متعلقية بقيدر األجيرة وبمواعييد تسيد

رقيم  2مجموعية عمير  2591فبرايير سينة  1نقيض ميدني ) طبيعتها وال بحسب نية المتعاقدين من األراضي التي استؤجرت لتزرع قطناً حسيب العيرف والعيادة 

 ( . 2951ص  915

اليذي يعفيى المسيتأجر مين خميس اإليجيار  2592لسينة  299ن حكم بيه وحصيل تفيذ الحكيم فعيال قبيل القيانون رقيم إذا كان اإليجار قد وقع فعال أو كا -1

وحجيز الميؤجر تحيت ييد نفسيه حجيزاً تحفظيياً ألنيه  ، والمراد بالدفع في هذا الصدد هيو اليدفع االختيياري . فإن هذا ال يمنع انتفاع المستأجر بهذه المنحة ، المؤجل

 ( . 991ص  129رقم  2مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  15نقض مدني ) اً على العين المؤجرة ال يعد دفعاً اختيارياً كان حارساً قضائي

القاضي باإلعفاء من خمس اإليجار المؤجل أن يكون المستأجر مسيتأجراً أيضياً للسينة التاليية كميا  2592لسنة  299ال يشترط لالنتفاع بالقانون رقم  -9

مجموعية  2599نوفمبر سنة  1نقض مدني )  2592القاضي بتأجيل المطالبة بخمس اإليجار إلى أول سبتمبر سنة  2599لسنة  95قانون رقم اشترط ذلك في ال

 ( . 292ص  79رقم  2مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  7 - 591ص  157رقم  2عمر 

األجرة التيي يمتنيع معهيا االنتفياع بيالتخفيض طبقياً لميا جياء بالقيانونين رقيم مجرد االتفاق على تقسيط األجرة المتأخرة لييس مين االتفاقيات الخاصية بي -5

نقيض ) فإن االتفاقات الخاصة المعنية في هذا الصدد إنما هي التي تنصب على قدر األجرة في ذاته بالزيادة أو بالنقص  ، 2591سنة 91ورقم  2592سنة  299

 ( . 292ص  57رقم  9مجموعة عمر  2559أبريل سنة  5مدني 

 (
2
 . فال تدخل الضرائب اإلضافية كالضرائب التي تفرضها مجالس المحافظات وضريبة الدفاع  ( 

 (
1
وقييد ورد حكييم هييذه الحيياالت فيمييا يتعلييق بتقييدير  . وقييد يقييع أن تكييون األرض لييم تييربط عليهييا ضييريبة لبوارهييا أو ربطييت عليهييا ضييريبة مخفضيية  ( 

مين قيانون اإلصيالح الزراعيي "إذا ليم تكين األرض قيد  9فجياء فيي الميادة  . ميثال للضيريبة األصيلية 19التعويض عين األرض عنيد االسيتيالء عليهيا بميا يعيادل 

أو قيررت الهيئية العامية لإلصيالح  ، انون بيثالث سينوات عليى األقيلأو ربطيت عليهيا ضيريبة مخفضية قبيل العميل بهيذا القي ، ربطت عليها هذه الضريبة لبوارهيا

 . المشيار إلييه" 2595لسينة  229أعييد تقيدير القيمية اإليجاريية عليى الوجيه المبيين بالقيانون رقيم  ، الزراعي أن الضريبية المربوطة عليها ال تتناسب مع حالتهيا

كما يعاد تقدير القيمة اإليجارية لألرض التيي ربطيت عليهيا  ، فتقدر القيمة اإليجارية لألراضي البور . فيمكن تطبيق هذا النص أيضاً لتقدير الحد األقصى لألجرة

أو لألرض التي ربطت عليها ضريبة ال تتناسب ميع حالتهيا طبقيا ًلقيرار يصيدر مين الهيئية  ، ضريبة مخفضة قبل العمل بقانون اإلصالح الزراعي بثالث سنوات

أميا األرض التيي ربطيت عليهيا  ( . 2595لسينة  229رقيم ) وذلك على الوجه المبين بالقانون الخاص بضريبة األراضي الزراعيية  ، العامة لإلصالح الزراعي

ا ال تتناسيب ميع ضريبة قبل العمل بقانون اإلصالح الزراعي بمدة اقل من ثالث سنوات ولم تقرر الهيئة العامية لإلصيالح الزراعيي أن الضيريبة المربوطية عليهي
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قصــبة بمــا ف ــا المصــار ف والقنــوات الحقليــة  900تــأجيره لغايــة ســبعة أمثــال الضــر بة يجــب أال تقــل ســماحته عــن 
 ـد مجمـوع اهنرض المـؤجرة علـى مـا هـو وارد فـي تكليـف المالـك .و قـول الداخلة في المسـاحة المـؤجرة ، بشـر أال يز 

باآلالت الميكانيكية تحسب على المستأجر ، إال إذا اتفا مع المالك على غير  1901$هذا التفسير أن نفقة الري 
ودًا كمـا مـن التقنـين المـدني تـنص علـى أن تكـون اهنجـرة نقـ 161ذلك . و قول التفسير أيضـًا أنـه لمـا كانـت المـادة 

يجوز أن تكون أية تقدمة أخرى ، فيباح أن يكون اإليجار بمقـادير مـن الحاصـالت ، علـى أال يز ـد ثمـن مـا يأخـذه 
المالك من الحاصالت مقوما بحسب اهنسعار الرسمية ، في يوم االستحقاق المحددة في عقد اإليجار ، على سبعة 

 .  ( 1) أمثال الضر بة

يقضـي بـأن يكـون الحـد اهنقصـى  - 1112سـنة  1مـن القـرار رقـم  2المـادة  -وصدر قرار بتفسير تشر عي 
هنجرة اهنرض في زراعة الخضر والمقات جزءًا من سبعة أمثال الضر بة يقدر بنسبة وضع يد المستأجر إلى السنة 

كـل مـا الزراعية الكاملة . و ستثنى من ذلك الحاالت التـي تـزرع في ـا اهنرض عـروة أو عـروتين إذا كانـت هـذه هـي 
 . ( 2) تمكن زراعته في السنة ، ففي هذه الحاالت يكون الحد اهنقصى لألجرة سبعة أمثال الضر بة

وقــد وزع نفــس القــرار بالتفســير التشــر عي ، فــي المــادة اهنولــى منــه ، أجــرة اهنرض علــى محصــولي ا الشــتوي 
ســـب اإليجـــار بثلثـــي القيمـــة والنيلـــي ) الصـــيفي ( ، فقضـــي بأنـــه "إذا اســـتؤجرت اهنرض لمحصـــول واحـــد شـــتوي ح

 . ( 9) اإليجار ة ، وإذا استؤجرت لمحصول نيلي حسب بثلث القيمة اإليجار ة"

                                                                                                                                                                    
ويبدو أن السبب في ذلك أنه ال محل إلعادة النظر في تقدير تم منذ مدة قريبة تقيل مين  . فإن الضريبة المربوطة عليها تبقى كما هي دون أن يعاد تقديرها ، هاحالت

حميد عليي عرفية فيي م - 195ص  151منصيور مصيطفى منصيور فقيرة ) ثالث سنوات ولم يصدر قرار بأن هذا التقدير اليذي تيم ال يتناسيب ميع حالية األرض 

ويقيال أيضياً فيي تعلييل عيدم جيواز إعيادة التقيدير اليذي تيم قبيل انقضياء ثيالث سينوات بأنيه "لميا كيان داء  ( . 255ص  79شرح قانون اإلصالح الزراعيي فقيرة 

فقيد قيرر المشيرع عيدم قبيول  ، صيالح الزراعييالوساطة واستغالل النفوذ والغدر بأموال الدولة قد استفحل خالل السنوات الثالثية السيابقة عليى العميل بقيانون اإل

محمييد عليي عرفية فييي شيرح قييانون ) اليتظلم إال مين المييالك اليذين ربطيت علييى أراضييهم ضييريبة مخفضية قبيل العمييل بهيذا القييانون بيثالث سينوات علييى األقيل" 

 ( . 255ص  79اإلصالح الزراعي فقرة 

 (
2
غيير أنيه عنيدما أعييد تقيدير القيمية اإليجاريية  . ينصف الفالح وال يجحيف بالماليك ، اإليجارية أمراً عادالوكان جعل األجرة الفعلية معادلة للقيمة   ( 

ليم  ، فأدى ذليك إليى زييادة هيذه القيمية ومين ثيم إليى زييادة الضيريبة المفروضية ، لألراضي الزراعية بعد عشر سنوات كما هو المقرر في إعادة التقدير كل عشر

يقضيي  2512لسينة  25وأصيدرت لهيذا الغيرض القيانون رقيم  ، ولكنها منعت المالك من اخذ سبعة أمثالها من الفالح ، الزيادة في الضريبةتمنع الحكمة من اخذ 

 ال يجيوز أن تزييد أجيرة األراضيي الزراعيية بسيبب الزييادة فيي ضيريبة األطييان ، 2591لسينة  217من المرسوم بقيانون رقيم  99بأنه "استثناء من حكم المادة 

الصيادرة  17الجرييدة الرسيمية السينة الرابعية العيدد ) الناتجة عن العمل بالتقدير الجديد لإليجار السنوي لألطيان الزراعية إال بمقدار الزييادة فيي الضيريبة فقيط" 

ً فيإن هيذا الفيدان ي ، ولتوضيح ذلك نفرض أن فداناً ضريبته قبل التقدير الجديد ثالثية جنيهيات ( . 2512في أبريل سنة  فيإذا  . كيون إيجياره واحيداً وعشيرين جنيهيا

 2512لسينة  25ولكن القانون رقيم  . فقد كان الواجب أن يكون إيجاره أربعة وعشرين جنيهاً ونصفا ، زادت ضريبته بالتقدير الجديد إلى ثالثة جنيهات  ونصف

ً  -جعل إيجار هذا الفدان ال يزيد عما كان عليه  فييكن اإليجيار  ، إال بمقدار الزيادة فالضيريبة أي بمقيدار نصيف جنييه فقيط - أي ال يزيد على واحد وعشرين جنيها

 ( . 57انظر محمد لبيب شنب فقرة ) واحداً وعشرين جنيهاً ونصاًف بدال من أربعة وعشرين جنيهاً ونصفاً 

 (
1
"مراعياة لميا يجيري فيي كثيير مين حياالت  : يميا ييأت ( 2591بجلسية أكتيوبر سينة  1قرار رقم ) وجاء في تفسير عادي لهيئة اإلصالح الزراعي  ( 

تيرى اللجنية إباحية ذليك  ، الزراعة من أن الغرض من تأجير المالك أرض الذرة أو األرز أو سماحة من البرسيم لصغار اليزراع تيوفيراً لغيذائهم وغيذاء ماشييتهم

وال تسيري فيي هيذه الحالية  . الثليث مين سيبعة أمثيال الضيريبة األصيليةاألرز بشرط أال يتجاوز إيجار البرسيم ثلثي سبعة أمثال الضريبية األصلية وإيجار الذرة و

وعليى كيل ماليك أو مسيتأجر ييزرع  . وال يعتبر هذا التأجير وضع يد يترتب علييه امتيداد اإليجيار ، القيود الخاصة بعالقة المالك بالمستأجر فيما عدا قيمة اإليجار

 . التي كان يخصصها لهم في العام الماضي لزراعة البرسيم في نفس المزرعة" على الذمة أن يخصص لصغار الزراع نفس المساحة

 (
9
أي ثيالث دورات زراعيية سينوية كاملية تشيتمل كيل دورة منهيا عليى المحصيولين  ، ولما كانت األرض ال يجوز أن تؤجر ألقل من ثالث سينوات  ( 

ميا إذا انتهيى اإليجيار قبيل انقضياء  ، فإن هذا الحكم ال يطبق إال في الحاالت النادرة التي ال يستحق فيهيا مين األجيرة إال بمقيار أحيد المحصيولين ، الشتوي والنيلي

أو كميا إذا أو  ، أو كما إذا آجرت هيئة اإلصالح الزراعي أرضيا مسيتولي عليهيا لمحصيول شيتوي و لمحصيول نيليي ، مدته في أرض مستولي عليها بإلغاء العقد

أو أوجير طيرح النهير لميدة تقيل عين  ، أو أو جرت خضراً أو مقاتاً زرعة واحدة ، أجرت األرض لشخص لزراعتها ذرة أو أرزاً لغذائه أو برسيماً لغذاء مواشيه
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عـــدم ســـران الحـــد اهنقصـــى لألجـــرة علـــى إيجـــار الحـــدائا وأراضـــي المشـــاتل والزهـــور : وصـــدر قـــرار  -412
د اهنقصــى لألجــرة بســبعة ( يقــي بأنــه "ال يســري تحديــد الحــ 1119لســنة  1مــن القــرار رقــم  1بتفســير تشــر عي ) م 

ماثل الضر بة على إيجار الحدائا وأراضي المشاتل والزهور" . ذلك أن هذه اهنراضي تكلف مالك ا نفقات كبيرة ، 
ـــيس نمـــن العـــدل أن يجنـــي  ـــال الضـــر بة حـــدًا أقصـــى لألجـــرة . ول ـــي م أن يلتزمـــوا بســـبعة أمث فيكـــون مـــن الغـــبن عل

رًا مــا تغلـه اهنرض الزراعيــة العاديـة ، وال يشـترك المالــك مـع المســتأجر المسـتأجر مـن هــذه اهنراضـي ر عــًا يفـوق كثيـ
، فإن اهنرض  ( 1) في ذلك .وال يعترض على هذا التفسير التشر ع أنه جاوز حدود التفسير إلى تعديل القانون نفسه

ن مع ـا شـيء الزراعية التي يكون الحد اهنقصى هنجرت ا سبعة أمثال الضر بة يقصـد ب ـا أرض تـؤجر دون أن يكـو 
بــه . وهــذا ال ينطبــا علــى أراضــي لحــدائا فإن ــا تشــمل فــوق اهنرض اهنشــجار التــي علي ــا ،  1909$آخــر ينتفــع 

وكــذلك أراضــي الزهــور فإن ــا تتطلــب فــي إعــدادها عنايــة خاصــة وتكــاليف كثيــرة . أمــا المشــاتل ، فكمــا يقــول بعــض 
مسـتأجر بالتربـة ذات ـا ، إذ يسـتخدم ا لمـلء اهنصـص شراح قانون اإلصالح الزراعي إن إيجارها "يتضـمن انتفـاع ال

 . ( 2) واهنواني وتكوني الشتل وما إلى ذلك"

ف ـــذه اهنراضـــي الخاصـــة ال تخضـــع إذن فـــي أجرت ـــا لحـــد أقصـــى ، و جـــوز إيجارهـــا بـــأي مبلـــغ يتفـــا عليـــه 
 . ( 9) المؤجر والمستأجر ، ف ي غير خاضعة في تحديد أجرت ا لغير قانون العرض والطلب

 جزاء اإلخالل بالحد األقصى لألجرة : -743

وتعيين الحد اهنقصى هنجرة اهنرض الزراعية بسبعة أمثال الضر بة يتعلا بالنظام العام ، فال يجوز النـزول  
عنه وال االتفاق على ما يخالفه . وكل اتفاق يجعل اهنجرة تز د على هذا الحد يكون باطال . و جب في هذه الحالة 

ى الحد اهنقصى الذي سـمح بـه القـانون ، أي إلـى سـبعة أمثـال الضـر بة . و سـتطيع المسـتأجر أن إنقاص اهنجرة إل
يتمسك ب ذا البطالن في أي وقت ، وال يسقط حقه بالتقادم إال بمضي خمسة عشـرة سـنة . ولـه أن يسـترد مـا دفعـه 

يثبــت الز ــادة التــي دفع ــا  للمــؤجر زائــدًا علــى الحــد اهنقصــى بموجــب دعــوى اســترداد مــا دفــع دون حــا ، و جــوز أن
بجميع الطرق ولو زادت على عشرة جني ات ، وال يسقط حقه بالتقادم إال بمضي ثالث سنوات من وقت علمه بأنه 
دفــع أكثــر ممــا يجــب أو بمضــي خمســة عشــرة ســنة مــن وقــت العقــد . وكــل مــا ذكرنــاه فــي دعــوى الــبطالن ودعــوى 

                                                                                                                                                                    
 12ص  57انظر محمد لبيب شنب فقيرة  )أو أوجرت األرض المخصصة لزراعة القصب المدة الباقية من الثالث السنوات بعد انتهاء المزارعة  ، ثالث سنوات

 ( . 72ص  19وفقرة 

 (
2
 . 211ص  52انظر في هذا المعنى محمد علي عرفة في شرح قانون اإلصالح الزراعي فقرة   ( 

 (
1
 . 199ص  151منصور مصطفى منصور فقرة  - 55عثمان حسين عبد هللا في شرح أحكام اإلصالح الزراعي ص   ( 

 (
9
مين هيئية اإلصيالح الزراعيي يقضيي بيأن "البياب الخيامس عين  ( 2591أكتيوبر سينة  7بجلسية  1قيرار رقيم ) تفسيير عيادي  ومع ذلك فقد صدر  ( 

وال يسري ذلك على األرض المزروعة بأشجار الفاكهية المسيتديمة  ، العالقة بين المالك والمستأجر يتعلق باألرض التي تنتج الحاصالت الحقلية ونباتات الخضر

  . والشليك فتخضع للفئة اإليجارية التي حددها القانونما عدا الموز 
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يســري فــي جملتــه هنــا ، مــع مالحظــة مــا  ( 1) رة اهنمــاكناســترداد غيــر المســتحا فــي خصــوص الحــد اهنقصــى هنجــ
 يختص به إيجار اهنماكن من أحكام استثنائية من ناحية اإلجراءات .

مـن قـانون اإلصـالح الزراعـي فـي أول صـدوره إذ كـان الـنص ،  91وقد كانت هذه اهنحكـام واردة فـي المـادة 
الزراعيــة أن يســترد مــن المــؤجر مــا أداه بأيــة صــورة زائــدًا كمــا رأينــا ، يجــري علــى الوجــه اآلتــي : "لمســتأجر اهنرض 

على الحد اهنقصى المقرر في المادة السابقة . ول ان يثبت أداءه الز ادة بطرق اإلثبات كافة" . ولـيس الـنص علـى 
 هذا الوجه إال تقر رًا للقواعد العامة ، فإلغاؤه ال يمنع تطبيا هذه القواعد على النحو الذي قدمناه .

، أن يتشـدد فـي جـزاء مخالفـة الحـد اهنقصـى  1118لسـنة  21ن المشرع رأى بعد ذلك ، في القانون رقم ولك
"قـــد تعمـــدوا  -كمـــا تقـــول المـــذكرة اإليضـــاحية ل ـــذا القـــانون فيمـــا رأينـــا  -لألجـــرة ، لمـــا الحـــظ أن بعـــض المـــؤجر ن 

" . 99د اهنقصــى المشــار إليــه بالمــادة المــذكورة ، فعمــدوا إلــى اقتضــاء أجــرة تز ــد علــى الحــ 99مخالفــة حكــم المــادة 
في نص ا الجديد الذي أصبح يجري كما رأينـا علـى الوجـه اآلتـي  91في نص ا اهنصلي المادة  91فأبدلت بالمادة 

: "يعاقب بالحبس مدة ال تز د على ثالثة أش ر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين كـل مـؤجر 
تأجر أجرة تز د على الحد اهنقصى المقـرر بالمـادة السـابقة . . و جـوز الحكـم علـى المـؤجر ، يتقاضى عمدًا م المس

عــالوة علــى العقوبــة الســالفة ذكرهــا ، بإلزامــه بــأن يــؤدي إلــى المســتأجر مبلــًغ تقــدره المحكمــة ال يجــاوز ثالثــة أمثــال 
المتقــدم الــذكر ، بــل أضــاف إليــه جــزاء الز ــادة التــي تقاضــاها مــن المســتأجر" . فلــم يكتــف القــانون بــالجزاء المــدني 

جنائيًا أدمج فيه الجزاء المدني بعد أن شدد فيه . فأصبح المؤجر الذي يتقاضى أجرة تز د على الحد اهنقصى وهو 
عــالم بــذلك مرتكبــًا لجنحــة حــدد القــانون عقوبت ــا علــى النحــو المتقــدم الــذكر . و جــوز فــوق ذلــك أن يحكــم القاضــي 

اوز ثالثــة أمثــال الز ــادة التــي دفع ــا للمــؤجر ، فــيحكم لــه بمقــدار الز ــادة أو بــأكثر من ــا إلــى للمســتأجر بمبلــغ ال يجــ
ثالثــة أمثال ــا . وفــي هــذه الحالــة ال يكــون للمســتأجر حــا فــي المطالبــة بتعــو ض آخــر ، أو باســترداد مــا دفعــه دون 

علــى الحــد اهنقصــى ، هنن هــذا هــو حــا ، فقــد اســترده وز ــادة . وال يحكــم القاضــي بأقــل ممــا دفعــه المســتأجر ز ــادة 
حا المستأجر الذي تقضي به القواعد العامة . ولكن يجوز أن يحكم بأكثر من ذلك ، فما يز د يكون غرامـة مدنيـة 

 تذهب إلى المستأجر .

 األحكام المتعلقة بآثار اإليجار -المبحث الثاني

 التزامات المؤجر والتزامات المستأجر  -744

ن المــدني وقــانون اإلصــالح الزراعــي أحكامــًا خاصــة بإيجــار اهنراضــي الزراعيــة ، فيمــا : أورد كــل مــن التقنــي
 يتعلا بالتزامات المؤجر و ما يتعلا بالتزامات المستأجر .

                                                 

 (
2
 . 115فقرة  - 111انظر آنفاً فقرة   ( 
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 األحكام المتعلقة بالتزامات المؤجر -المطلب األول

 التزامات المؤجر األساسي هو تمكين المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة  -745

رأينــا عنــد بحــث التزامــات المــؤجر ، فــي اإليجــار بوجــه عــام ، أن التزامــات اهنساســي ، الــذي تتفــرع عنــه : 
التزاماتــه التفصــيلية مــن تســليم العــين وتع ــدها بالصــيانة وضــمان التعــرض وضــمان العيــوب الخفيــة ، هــو تمكــين 

 المستأجر من االنتفاع بالعين انتفاعًا كامال .

مؤجر اهنساسي بتمكين المستأجر من االنتفاع بـالعين المـؤجرة انتفاعـًا كـامال ، أورد وفي سبيل تأكيد التزام ال
التقنين المدني في إيجار اهنراضي الزراعية طائفتين من اهنحكام : ) الطائفة اهنولى ( أحكام تتعلا بتسليم اهنرض 

ر باهنرض المؤجرة ، إما لتعـذر ت يئت ـا المؤجرة وبصيانت ا . ) الطائفة الثانية ( أحكام تتعلا بتعذر انتفاع المستأج
 للزراعة أو ل الك البذر أو ل الك الزرع نفسه .

 األحكام المتعلقة بتسليم األرض المؤجرة وبصيانتها -1

 المواشي واألدوات الزراعية  -األحكام المتعلقة بتسليم األرض  -746

ر بتسـليم العـين المـؤجرة إلـى المسـتأجر : تسري اهنحكام التي قدمناها فـي صـدد التـزام المـؤج نص قانوني -
. و جـب إتبـاع هـذه اهنحكـام فـي  ( 1) مـن عقـود اإليجـار 1906$في إيجار اهنراضي الزراعية كما تسري فـي غيـره 
وملحقات ا ، وعلى أية حال يجب أن تسلم ، وكيف ومتـى وأيـن  ( 2) تعيين ما الذي يجب أن يسلم من أرض زراعية

 يكون التسليم ، وجزءا عدم القيام بالتزام التسليم .

.  ( 9) و تبـــع فـــي تحديـــد ملحقـــات اهنرض الزراعيـــة مـــا ســـبا إيـــراده فـــي شـــأن تحديـــد ملحقـــات العـــين المـــؤجرة
ز ن المحصـــوالت وزرائـــب المواشـــي والشـــرب فـــاهنرض الزراعيـــة يتبع ـــا الســـواقي والمصـــارف والمخـــازن المعـــدة لتخـــ

 . ( 1) والطر ا والمباني الملحقة باهنرض للعمال أو لغيرهم ممن يباشرون الزراعة أو يتع دون ا

                                                 

 (
2
 . وما بعدها 215انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
انظير آنفياً فقيرة ) فإذا وجد عجز أو زيادة سرت األحكام المتعلقة بذلك والتي سبق بيانها  ، وكثيراً ما تذكر مساحة العين المؤجرة في عقد اإليجار  ( 

"إذا  : منيه بميا ييأتي 195فجيرت الميادة  ، وقد نيص تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني عليى ذليك صيراحة فيي إيجيار األراضيي الزراعيية ( . 215فقرة  - 211

فض أو يسخ العقد فيي األحيوال المنصيوص فيزاد البدل أو يخ ، تضمن عقد اإليجار المختص باألرض الزراعية ما يزيد أو ينقص عن حقيقة ما يتضمنه المأجور

ميا ليم يكين هنيا تياريخ آخير معيين للشيروع  ، ويسقط حق المداعاة بهذا الشأن بعد مضي سنة من تاريخ العقد . بحسب القواعد المدرجة فيه ، عليها في كتاب البيع

 . في االنتقال فيبتدئ مرور الزمن من هذا التاريخ"

تعيين حسياب األجيرة بحسيب المقيدار اليوارد فيي  ، اإليجيار أن المعتميد فيي مسياحة األطييان هيو اليوارد فيي التكياليفوقد قضي بأنه إذا اشترط فيي عقيد 

ص  295رقيم  1الشيرائع  2525ديسيمبر سينة  11اسيتئناف وطنيي ) التكليف ولو زادت مساحة األطيان المسلمة فعال إلى المستأجر أو نقصت عن هيذا المقيدار 

كيان الشيرط صيحيحاً  ، إذا عين مقدار األرض المؤجرة في العقد واشترط عدم االعتداد بأي عجز يظهر فيها بالمقياس أو فيي التكلييف وقضي بذلك بأنه ( . 219

 . 991ص  - 991ص  157وانظر سليمان مرقس فقرة  ( . 115ص  179رقم  1الشرائع  2529أبريل سنة  7استئناف وطني ) ملزماً للمستأجر 

قصيبة وأال يزييد مجميوع األرض الميؤجرة عليى ميا  999أن الفدان يجب أال تقل مساحته عن  ، بعد صدور قانون اإلصالح الزراعي ، غير أنه يالحظ

 ( . 152انظر آنفا فقرة ) هو وارد في تكليف المالك 

 (
9
 . 212فقرة   - 219انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 212انظر آنفاً فقرة   ( 



 

277 

 

 الفهرس

أما في خصوص المواشي واهندوات الزراعية التي توجد في اهنرض ، فقد ورد نص خاص يتعلا ب ا ، وهو 
وجــه اآلتــي : "إذا كانــت العــين المــؤجرة أرضــًا زراعيــة ، فــال يكــون مــن التقنــين المــدني وتجــري علــى ال 610المــادة 

المســتأجر المواشــي واهندوات الزراعيــة التــي توجــد فــي اهنرض إال إذا كــان اإليجــار  1904$المــؤجر ملزمــًا بتســليم 
. و خلــص مــن هــذا الــنص أن إيجــار اهنرض الزراعيــة ال يشــمل فــي اهنصــل مــا يوجــد في ــا م مواشــي  ( 1) يشــمل ا"

وأدوات زراعية كأدوات الحرث والري والحصاد . ف ذه هنهميت ا ال تعد مجرد ملحقات لألرض ، ومـن ثـم ال يشـمل ا 
العقد . فإذا أر د أن يشمل ا ،وجب أن يذكر ذلك ، و كون اإليجار في هذه الحالة مصبًا ال على اهنرض فحسب ، 

ك أن اهنجــرة التــي يــدفع ا المســتأجر تكــون قســمين ، بــل أيضــًا علــى المواشــي واهندوات الزراعيــة . و ترتــب علــى ذلــ
قسما من ا لألرض وقسما آخر للمواشـي واهندوات الزراعيـة . ومـن ثـم يجـوز أن يـدفع المسـتأجر فـي إيجـار اهنرض 

الحــد اهنقصــى المفــروض إليجــار اهنرض وحــدها ، والز ــادة  1908$والمواشــي واهندوات الزراعيــة أجــرة تز ــد علــى 
شـي واهندوات الزراعيـة . و شـترط لجـواز ذلـك أال يكـون هنـاك تحايـل علـى القـانون ، وأال يبـالغ فـي تكون أجرة للموا

اهنجرة المخصصة للمواشي واهندوات الزراعية ليتخذ من ذلك ذر عة إلخفـاء ز ـادة فـي أجـرة اهنرض تجعل ـا مجـاوزة 
 للحد اهنقصى المسموح به قانونًا .

شــي واهندوات ، فإن ــا ال تــدخل فــي اإليجــار كمــا قــدمنا ، وال يطالــب فــإذا لــم يشــمل عقــد اإليجــار ذكــر الموا
المســتأجر عنــد ن ايــة اإليجــار بــرد شــيء لــم يتســلمه . أمــا إذا ذكــرت فــدخلت فــي اإليجــار ، فــإن المســتأجر يكــون 
 مطالبًا بردها بالحالة التي تسلم ا ب ا . لذلك يكون من مصلحة كل من المؤجر والمستأجر أن يكتب محضر جـرد
 2) ب ا ، توصف فيه وصفًا دقيقًا ، وتبين فيه حالت ا ، وتقدر قيمت ا . وقد قدمنا عند الكالم في اإليجار بوجـه عـام

أنــه إذا لــم يتفــا المتعاقــدان علــى عمــل محضــر جــرد بــالعين المــؤجرة وملحقات ــا ومــا يشــتمل عليــه عقــد اإليجــار ،  (
د أن يطلب من اآلخر االشـتراك معـه فـي عملـه ، هنن فـي وكانت الحالة تستدعي عمل هذا المحضر ، فلكل متعاق

ذلــك تحديــدًا اللتــزام كــل من مــا . و جــوز االلتجــاء للقضــاء فــي ذلــك ، والمحكمــة تحجــج ميعــادًا للقيــام ب ــذا العمــل . 
                                                 

 (
2
وكانت هنياك فيي المشيروع  . من المشرع التمهيدي على وجه التطابق الفقرة األولى من هذه المادة 725ذا النص في المادة ورد ه : تاريخ النص  ( 

وأن تسيلم لكيل طيرف  ، تقيدر فييه قيمتهيا باتفياق الطيرفين ، "فإذا شملها اإليجار وجيب أن يكتيب محضير جيرد بهيا : التمهيدي فقرة ثانية تجري على الوجه اآلتي

فيي  195 ةوأصيبح رقيم المياد ، وفيي لجنية المراجعية حيذفت هيذه الفقيرة الثانيية ألن حكمهيا تفصييلي . هذا المحضير موقعياً عليهيا مين الطيرف اآلخير" نسخة من

 ( . 199ص  - 191ص  5مجموع األعمال التحضيرية )  129ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 197ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  . المشروع النهائي

 . ولكن أحكامه تتفق مع القواعد العامة ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  911م  : التقنين المدني السوري

 ( مطابق)  195م  : التقنين المدني الليبي

ولييس ليه المواشيي واألدوات الزراعيية إال إذا شيملها  . ألرض الشرب والطرييق وإن ليم يشيترطها فيي العقيدلمستأجر ا : 157م  التقنين المدني العراقي

 . وفي جميع األحوال تجب مراعاة عرف الجهة . اإليجار

 ( . 2919فقرة  - 2995انظر عباس حسن الصراف فقرة : وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري) 

وجيب عليى  ، إذا كان عقيد اإليجيار مشيتمال عليى آالت زراعيية و ميواش أو ذخييرة كيالعلف والتيبن والسيماد  : 199م  بات والعقود اللبنانيتقنين الموج

 . المتعاقدين أن يسلم كل منهما لألخر بياناً صحيحاً موقعاً منه لتلك الموجودات وأن يشتركا في تقدير قيمتها

 . ال حق للمستأجر في نتاج الحيوانات وال في الزيادات التي تلحق المأجور مدة العقد : 191م 

 . ما عدا نتاج الحيوانات فهي في العرف المصري للمستأجر ، وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري) 

 (
1
 . في الهامش 275انظر آنفاً فقرة   ( 
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وهذا الحكم ينطبا علـى محضـر الجـرد الخـاص بالمواشـي واهندوات الزراعيـة فإنـه مـن الواضـح أن الحالـة تسـتدعي 
ا المحضــــر . فــــإذا لــــم يــــرد أحــــد المتعاقــــدين االشــــتراك فــــي المحضــــر ، عينــــت المحكمــــة خبيــــر لعملــــه ، عمــــل هــــذ

ومصروفات القضية بما في ا أتعاب الخبير تكون على المتعاقد الممتنع من االشتراك ، إال إذا كان الخير ضـرور ًا 
اتين الحــالتين تكــون أتعــاب الخبيــر لعمــل المحضــر أو كــان المتعاقــدان قــد اتفقــا علــى ضــرورة تعيــين الخبيــر ففــي هــ
مدني ينص على وجـوب عمـل  610داخلة في مصروفات علم المحضر نفسه . وقد كان المشرع التم يدي للمادة 

محضر الجرد ، فكانت هناك فقرة ثانيـة ل ـذا المـادة تقضـي بأنـه إذا شـمل عقـد اإليجـار المواشـي واهندوات الزراعـي 
در فيـــه قيمت ـــا باتفـــاق الطـــرفين ، وأن تســـلم لكـــل طـــرف نســـخة مـــن هـــذا "وجـــب أن يكتـــب محضـــر جـــرد ب ـــا ، تقـــ

 1901$المحضـــر موقعـــًا علي ـــا مـــن الطـــرف اآلخـــر" . فحـــذفت هـــذه الفقـــرة فـــي لجنـــة المراجعـــة ، " هنن حكم ـــا 
ا . . وليســت الفقــرة المحذوفــة إال تطبيقــًا للقواعــد العامــة التــي أســلفنا ذكرهــا ، فتســري بــالرغم مــن حــذف  ( 1) تفصــيلي"

وقد ورد في شأن ا في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ما يأتي : " فالعين المؤجرة ، وهي اهنرض الزراعية ، 
قد يوجد في ا مواش وأدوات مملوكة للمؤجر ، واهنصل أن ا ال تدخل في اإليجار إال إذا اتفا على ذلك . فإذا كـان 

ختين ، لكـل طـرف نسـخة موقـع عي ـا مـن الطـرف اآلخـر . هناك اتفاق ، وجب أن يكتب محضر جرد ب ـا مـن نسـ
وهذا المحضر وسيلة لإلثبـات مـن شـأن ا أن تحسـم النـزاع ، ال سـيما أن قيمـة اهندوات والمواشـي تـذر فـي المحضـر 
مقدرة باتفاق الطرفين ، فإذا ضـاع شـيء من ـا أو تلـف ، ولـم يثبـت المسـتأجر أال يدلـه فـي ذلـك ، كـان مسـئوال عـن 

. وســنرى ، عنــد الكــالم فــي اهنحكــام الخاصــة بالتزامــات المســتأجر ، مــدى مســئوليته عمــا  ( 2) المقــدرة" هــذه القيمــة
 . ( 9) تسلمه من مواش وأدوات زراعية

فإذا لم يحرر محضر الجرد هنن أحدًا مـن المتعاقـدين لـم يلـزم اآلخـر بتحر ـره ، كـان إثبـات أن الـرد قـد شـمل 
لتي دخلت في عقد اإليجار ، وأن ا ردت بالحالة التـي كانـت ب ـا وقـت تسـلم ا ، جميع المواشي واهندوات الزراعية ا

، وله أن يثبت ذلك بجميـع طـرق اإلثبـات . و فتـرض . حتـى يقـيم  ( 1) يقع عبؤه على المستأجر وفقًا للقواعد العامة
، ود ســبا بيــان مــا  المســتأجر الــدليل علــى العكــس ، أن هــذا قــد تســلم المواشــي واهندوات الزراعيــة فــي حالــة حســنة

. أمــا عــبء إثبــات االتفــاق ذاتــه الــذي يقــرر ا عقــد اإليجــار يشــمل المواشــي  ( 1) تقضــي بــه القواعــد العامــة فــي ذلــك
واهندوات الزراعيــة ، فيقــع علــى مــن يدعيــه . فــإن ادعــاه المســتأجر وقــت تســلم اهنرض المــؤجرة كــان عليــه أن يثبــت 

 . ( 6) ين المؤجرة كان هو المكلف باإلثباتذلك ، وإن ادعاه المؤجر وقت استرداد الع

                                                 

 (
2
 . وانظر آنفا نفس الفقرة في الهامش - 199ص  5عمال التحضيرية مجموعة األ  ( 

 (
1
 . 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 195انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
5
 . 521انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 521انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 991ص  157سليمان مرقس فقرة   ( 
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ملتزمـــًا بتمكـــين مـــن  1910$وإذا شـــمل اإليجـــار المواشـــي واهندوات الزراعيـــة أو أي مـــا ، فـــإن المجـــر يكـــون 
االنتفاع بما أجره له من ذلك . فإن هلكت الماشية أو تلفت اهندوات الزراعية ، وأثبت المستأجر ران هالك الماشية 

الزراعيــة قــد وقــع بســبب ال يــد لــه فيــه ، وجــب علــى المــؤجر أن يعــوض المســتأجر مــا هلــك مــن أو تلــف اهندوات 
الماشية وأن يصلح ما تلفت من اهندوات الزراعية أو يقدم للمسـتأجر أدوات بـدل ا . فـإذا لـم يبـادر إلـى تنفيـذ التزامـه 

قتضــي تــأخيرًا يعــوق الســير المعتــاد بعــد أن يخطــره المســتأجر بــذلك ، أو كــان تنفيــذ هــذا االلتــزام علــى يــد المــؤجر ي
الستغالل اهنرض المؤجرة ، جـاز للمسـتأجر أن يتـولى بنفسـه تعـو ض مـا هلـك مـن الماشـية وإصـالح مـا تلـف عـن 
اهندوات أو إحضــار بــدل ا . و كــون ذلــك علــى حســاب المــؤجر وللمســتأجر أن يرجــع بــه عليــه ، ولــه أن يخصــم مــا 

مـدني ، كمـا سـنرى ، يتضـمن فـي  611. وقـد كـان المشـرع التم يـدي للمـادة  ( 1) أنفقه من أقساط اهنجرة المسـتحقة
الفقــرة الثانيــة هــذه اهنحكــام ، إذ كــان الــنص يقضــي بــأن "يكــون المــؤجر هــو الملــزم بتعــو ض مــا ي لــك مــن ماشــية 

امــه ، أو وأدوات زراعيــة لســبب ال يــد للمســتأجر فيــه . فــإذا اخطــر المــؤجر ب ــذا ال ــالك ، ولــم يبــادر إلــى تنفيــذ التز 
اقتضى اتفقا المستأجر معه تأخيرًا يعوق السـير المعتـاد لالسـتغالل ، كـان للمسـتأجر أن يعـوض مـا هلـك ، و كـون 
ذلك على حساب المؤجر ، و خصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحا من اهنجرة" . فحذفت هـذه الفقـرة فـي 

نا أن اهنحكام التـي تقضـي ب ـا القواعـد العامـة هـي نفـس اهنحكـام . وقد رأي ( 2) لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة
 التي تضمن ا النص المحذوف .

 األحكام المتعلقة بصيانة األرض المؤجرة  -747

: قـــدمنا ، عنـــد الكـــالم فـــي اإليجـــار بوجـــه عـــام ، أن المـــؤجر يلتـــزم بتع ـــد العـــين المـــؤجرة  نصصصص قصصصانوني -
.  ( 9) لالنتفاع بالعين حتى يتمكن المستأجر من االنتفاع ب ا انتفاعًا كامالً  بالصيانة ، فيقوم بالترميمات الضرور ة

واإلصالحات التي يجوز أن تتطلب ا اهنرض الزراعية إما أن تكون إصالحات تأجير ة وهذه على المستأجر ، وإمـا 
ان كــل مــن مــدني ببيــ 611غيــر تأجير ــة وهــذه علــى المــؤجر . وقــد تكلفــت المــادة  1911$أن تكــون إصــالحات 

النوعين . والذي يعنينا هنا هو اإلصالحات غير التأجير ة التي يلتزم ب ا المؤجر ، وقد أتت الفقرة الثانية مـن هـذه 
مــدني ( بأمثلــة من ــا ، إذ تــنص علــى مــا يــأتي : "أمــا إقامــة المبــاني واإلصــالحات الكبــرى للمبــاني  611المــادة ) 

ب ا المـؤجر ، مـا لـم يقـض االتفـاق أو العـرف بغيـر ذلـك . وكـذلك يكـون  القائمة وغيرها من ملحقات العين ، فيلتزم
 .  ( 1) الحكم في اإلصالحات الالزمة لآلبار والترع ومجاري المياه والخزانات"

                                                 

 (
2
 مدني 917/1قرب المادة   ( 

 (
1
 . في الهامش 195وانظر ما يلي فقرة  - 199ص  - 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 121انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
من المشيروع التمهييدي عليى  وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  727الثانية من المادة  ورد هذا النص في الفقرة  : تاريخ النص  ( 

 . فيي المشيروع النهيائي 159/1وصيار رقميه  ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد ، وأقرته لجنة المراجعة مع تعديل لفظي طفيف . الجديد

 ( . 125ص  - 129ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  125/1ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 151/1ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 . ولكن الحكم ليس إال تطبقاً للقواعد العامة ، قابل لهذا النص في التقنين المدني القديموال م
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و الحظ أن اإلصالحات الواردة في النص تتميز عن اإلصالحات التأجير ة التي تقع على عـاتا المسـتأجر 
بأن ــا إصــالحات كبيــرة ، فإقامــة المبــاني كالمخــازن والزرائــب وبيــوت العمــال والفالحــين ، واإلصــالحات الكبيــرة فــي 

آبـــار وتــرع ومجـــار ، كـــل هــذه إمـــا أعمـــال  هــذه المبـــاني وفــي الخزانـــات ، واإلصـــالحات الالزمــة لمـــوارد الميـــاه مــن
إنشـــائية وإمـــا إصـــالحات كبيـــرة . وقـــد ذكرهـــا الـــنص علـــى ســـبيل التمثيـــل ، ال علـــى ســـبيل الحصـــر . واهنصـــل أن 

ب ا المؤجر . فإذا لـم يوجـد اتفـاق ، عين ـا العـرف الزراعـي  1912$االتفاق هو الذي يعين اإلصالحات التي يقوم 
 . ( 1) القانون المتقدم الذكر . فإن لم يوجد عرف ، سري نص

وإذا أخــل المــؤجر بالتزامــه مــن القيــام ب ــذه اإلصــالحات ، وجــب تطبيــا القواعــد العامــة . وهــذه تجيــز ، كمــا 
مدني : "للمستأجر أن يحصل على ترخيص من القضاء فـي إجـراء ذلـك بنفسـه وفـي اسـتيفاء مـا  168تقول المادة 

ل بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص اهنجرة .و جـوز للمسـتأجر دون حاجـة أنفقه خصما من اهنجرة ، وهذا دون إخال
إلى ترخيص من القضاء أن يقوم بإجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات البسيطة مما يلتزم به المؤجر ، سـواء 

االلتـزام فـي ميعـاد كان العيب موجودًا وقت بدء االنتفاع أو طرأ بعد ذلك ، إذا لم يقم المؤجر بعد أعذاره بتنفيذ هـذا 
 .  ( 2) مناسب ، على أن يستوفي المستأجر ما أنفقه خصما من اهنجرة" . وقد سبا أن بسطنا هذه اهنحكام تفصيال

 األحكام المتعلقة بتعذر انتفاع المستأجر باألرض المؤجرة -2

 فروض ثالثة -748

 : قد يتعذر على المستأجر أن ينتفع بالعين المؤجرة ، و كون هذا في أحد فروض ثالثة : 

 يتعذر على المستأجر ت يئة اهنرض للزراعة أو بذرها أو ي لك البذر . -أوال 

 ينتج المحصول ولكنه ي لك قبل حصاده . -ثانيًا 

 ينتج المحصول و حصد ولكنه ي لك بعد حصاده . -ثالثًا 

ض ثالثة نبحث ا على التعاقب ، وف ا جميعًا لم يتمكن المستأجر من االنتفاع باهنرض المؤجرة مع ف ذه فرو 
 أن المؤجر ملزم بتمكينه من ذلك .

                                                                                                                                                                    
 : ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى

 ( مطابق)  972/1م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  129/1م  التقنين المدني الليبي

 . فيمكن األخذ به في القانون العراقي ، لنص ليس إال تطبيقاً للقواعد العامةولكن ا : ال مقابل التقنين المدني العراقي

وكيذلك  ، / أما أشغال البناء واإلصالحات الكبرى في األبنية وغيرها من توابع المزرعة فنعيود عليى الميؤجر197/1م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

يجبير عليى التنفييذ ويجيوز للمسيتأجر أن يحصيل عليى إذن مين )  951لة تأخر المؤجر تطبيق أحكيام الميادة وفي حا . إصالح اآلبار واألقنية والمجار واألحواض

 ( . المحكمة في إجرائها على نفقته

 ( . وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) 

 (
2
 9اسيتئناف مخيتلط ) ميا ليم يوجيد شيرط بخيالف ذليك  ، المسيتأجروفي إيجار الحدائق تكون مصروفات التبخير والتسميد وتنظيف األشجار عليى   ( 

 ( . 72ص  95م 2551فبراير سنة 

 (
1
 . 111فقرة  - 125انظر آنفاً فقرة   ( 
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 تعذر تهيئة األرض للزراعة أو بذرها أو هالك البذر -الفرض األول  -749

ع المســتأجر مــن ت يئــة مــن التقنــين المــدني علــى مــا يــأتي : إذا منــ 611: تــنص المــادة  نصصص قصصانوني - 
أو أكثــره ، وكــان ذلــك بســب قــوة قــاهرة ، برئــت ذمــة  1919$اهنرض للزراعــة أو مــن بــذرها ، أو هلــك البــذر كلــه 

 " .( 1) المستأجر من اهنجرة كل ا أو بعض ا بحسب اهنحوال . كل هذا ما لم يوحد اتفاق يقضي بغيره

تمكن من االنتفـاع بـالعين المـؤجرة ، فـإذا لـم يـتمكن واهنصل في ذلك أن المستأجر يتعاقد مع المؤجر على ال
من االنتفاع دون خطأ منه ، فإن العقد ينفسخ أو يفسخ ، حتى لو كان عدم تمكن المستأجر من االنتفاع ال يرجـع 
إلى خطأ المؤجر ، بل يرجع إلى قوة قاهرة . واهنجرة في عقد اإليجار تقابل المنفعة ، فما لم تستوف منفعته تسقط 

. وقـد مـرت تطبيقــات كثيـرة ل ـذا المبـدأ ، فــي هـالك العـين المـؤجرة هالكــًا ماديـا أو هالكـًا قانونيـًا ، وفــي  ( 2) رتـهأج
وفـي انطوائ ـا علـى عيـوب خفيـة .   1911$حاجت ا إلى الترميم ، وفي التعرض للمستأجر فـي االنتفـاع بـالعين ، 

آخر ل ـذا المبـدأ . والمسـتأجر هنـا قـد منعتـه قـوة قـاهرة  وهذا نحن ، في صدد إيجار اهنرض الزراعية ، أمام تطبيا
 من زراعة اهنرض ، أي من االنتفاع ب ا ، فسقطت عنه اهنجرة ل ا أو بعض ا بحس اهنحوال .

و شترط في ذلك أن يكون الذي منع المستأجر من الزراعة قوة قاهرة . فلو كان المنع لخطأ من المستأجر ، 
. أما إذا كان المنع لخطأ من المـؤجر ، فـإن اهنجـرة تسـقط مـن بـاب أولـى ، وقـد يرجـع  ( 9) بقي مرتبًا بعقد اإليجار

عليه المستأجر بالتعو ض إذا كان له محل . ومن أمثلة القوة القاهرة التي تمنع من الزرع الفيضـان غيـر العـادي ، 
مدني العراقي : "إذا غلب الماء من التقنين ال 800فتغمر المياه اهنرض وتحول دون زراعت ا ، أو كما تقول المادة 

على اهنرض المؤجرة فاستبحرت ولم يمكن زراع ا" . ومن أمثلت ا أيضـًا انخفـاض منسـوب النيـل أو انقطـاع وسـائل 

                                                 

 (
2
ووافقيت عليه  . من المشروع التمهيدي على وجه يطابق ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 725ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

مجموعية األعميال )  129ثيم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، 159ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  . فيي المشيروع النهيائي 155لجنة المراجعة تحيت رقيم 

 ( . 125ص  - 129ص  5التحضيرية 

لجبريية المسيتأجر مين تهيئية األرض واو "وإذا منعيت الحادثية ا : وكانت تجري على الوجه اآلتيي ، 959/579ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 

وأحكيام )  . وكل هذا إذا لم يوجد شرط بخالف ذليك" . تكون األجرة غير مستحقة أو واجباً تنقيصها ، ما بذر فيها كله أو  أكثره ( أو تلف : أقرأ) وأتلف  ، بذرها

 ( . التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنيني المدني الجديد

 : التقنيات المدنية العربية األخرى ويقابل في

 ( . مطابق)  971م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  125م التقنين المدني الليبي 

وليم يكين  ، أو انقطيع المياء عنهيا فليم يمكين ريهيا ، إذا غلب الماء على األرض المؤجرة فاسيتبحرت وليم يمكين زرعهيا : 799م  التقنين المدني العراقي

 . وكذلك الحال إذا منع المستأجر من تهيئة األرض للزراعة أو من بذرها . فال تجب األجرة أصال والمستأجر فسخ اإلجارة ، يد في ذلك للمستأجر

 ( . 2912فقرة  - 2919انظر عباس حسن الصراف فقرة  : والتقنين العرقي يتفق في أحكامه مع التقنين المصري) 

حق له أن يطالب بإسقاط بيدل اإليجيار منيه  ، إذا منع المستأجر من فالحة أرضه أو زراعتها بسبب قوة قاهرة : 129 م تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . أو باسترداد ما أسلفه

 ( . والتقنين اللبناني يتفق في أحكامه مع التقنين المصري) 

 (
1
ميايو سينة  99 - 295ص  7م 2751فبراير سينة  1 -259ص  1م 2717ماس سنة  29 - 225ص  1م 2755يناير سنة  27استئناف مختلط   ( 

 . 599ص  929اإليجار للمؤلف فقرة  - 111ص  25م 2591أبريل سنة  15 - 199ص  22م 2755

 (
9
ض كأن ليم يقيم باإلعميال الالزمية ليدفع الفيضيان عين األر ، كذلك ال يضمن المؤجر حتى مع وجود القوة القاهرة إذا سبق ذلك خطأ من المستأجر  ( 

 1جييوار  - 971فقيرة  2بيودري وفيال ) كما ال يضمن المؤجر بداهة إذا كانت الحادثة القهريية متوقعية الحصيول وقيت التعاقيد  ، مع التزامه بالقيام بهذه األعمال

 ( . 2هامش  592ص  929اإليجار للمؤلف فقرة  - 252فقرة  1ديفرجييه  - 979فقرة 
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. ومـــن أمثلت ـــا كـــذلك اســـتيالء اإلدارة علـــى اهنرض أو صـــدور  ( 1) الـــري ، فـــال يـــتمكن المســـتأجر مـــن ري اهنرض
. ، أو نشـوب حـرب فيغيـر العـدو علـى اهنرض  ( 2) ذي أوجرت اهنرض لزراعتهقانون يمنع زراعة نوع المحصول ال

و منع من زراعت ا ، أو حدوث زلزال يشـا اهنرض فيجعل ـا غيـر صـالحة للزراعـة أو يجعـل المـاء يغمرهـا . أمـا إذا 
خفيـًا فـي امتنعت زراعة اهنرض بسبب نشـع ب ـا أو عيـب فـي تربت ـا أو أعشـاب ضـارة في ـا ، فـإن هـذا يعتبـر عيبـًا 

 .  ( 9) اهنرض و ستوجب الضمان على النحو الذي أسلفناه في ضمان العيوب الخفية

و شــترط أيضــًا أن تكــون القــوة القــاهرة قــد منعــت المســتأجر مــن ت يئــة اهنرض للزراعــة أو مــن بــذرها ، أو إذا 
 .  ( 1) لك منه على النصفكان قد بذرها تكون القوة القاهرة قد تسببت في هالك البذر أو بعض بحيث يز د ما ي 

، سقطت اهنجـرة عـن المسـتأجر كل ـا أو بعضـ ا . والسـبيل إلـى سـقوط اهنجـرة  ( 1) فإذا توافر هذان الشرطان
كل ــا هــو انفســاخ العقــد إذا منعــت القــوة القــاهرة المســتأجر مــن زراعــة اهنرض بتاتــًا ، أو هلــك البــذر كلــه ولــم يــتمكن 

. أمـــا إذا منـــع المســتأجر مـــنن ت يئـــة بعــض اهنرض للزراعـــة ، أو تعطلـــت  المســتأجر م زراعـــة اهنرض ببـــذر جديــد
، كــان المســتأجر بالخيــار بــين  ( 6) زراعــة اهنرض بــع الوقــت ، أو هلــك أكثــر مــن نصــف البــذر دون أن يل ــك كلــه

قــدار فســخ العقــد إذا أثبــت أنــه لــم يكــن ليتعاقــد لــو أنــه علــم هــذا المصــير ، أو اســتبقاء العقــد مــع إنقــاص اهنجــرة بم
يتناســـب مـــع حرمانــــه مـــن االنتفـــاع بــــاهنرض . وال يرجـــع المســــتأجر بتعـــو ض علـــى المــــؤجر فـــي أي حــــال ، هنن 

 . ( 4) المفروض أن الحادثة الجبر ة لم تكن بفعل المؤجر

هــذا واهنحكــام المتقدمــة الــذكر ليســت مــن النظــام العــام ،  فيجــوز االتفــاق علــى مــا يخالف ــا . ومــن ثــم يجــوز 
ط على المستأجر أن يتحمل تبعة القوة القاهرة ، فال تسقط عنه اهنجـرة حتـى لـو منعتـه القـوة القـاهرة للمجر أن يشتر 

ملـزم  1914$. كما يجوز للمؤجر أن يشـترط أنـه غيـر  ( 8) من ت يئة اهنرض للزراعة أو هلك البذر بعضه أو كله
                                                 

 (
2
وجييب  ، ييية بأنيه إذا ثبييت أن األطييان المييؤجرة حرمييت طيرق الييري التيي كانييت تتمتييع بهيا فييي وقيت اإليجيياروقيد قضييت محكمية االسييتئناف الوطن  ( 

 ( . 599ص  955رقم  5المحاماة  2511مايو سنة  11استئناف وطني ) تخفيض قيمة األجرة إلى الحد الالئق 

 (
1
ً وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا استأجر شخص أرضاً عليى أن ييزرع   (  ثيم صيدر قيانون بمنيع زراعية ميا يزييد عليى ثليث  ، نصيفها قطنيا

 ً رقيم  29المحامياة  2515يونييه سينة  11اسيتئناف مصير ) وجب تخفيض اإليجار بنسبة الجزء الذي ضاع على المسيتأجر االنتفياع بزراعتيه قطنياً  ، الزمام قطنا

 ( . 15ص  52رقم  99المجموعة الرسمية  2592مايو سنة  1 - 19ص  19

 (
9
 591ص  929اإليجيار للمؤليف فقيرة  - 972فقيرة  2بيودري وفيال  - 129فقيرة  1تروليون  - 919فقيرة  1جوييوار  - 271فقرة  1ديفر جييه   ( 

 . 1هامش 

 (
5
أو ليم تتليف أكثير مين  ، فإذا كانت الحادثة القهرية لم تمنيع المسيتأجر مين زراعية األرض بيل اقتصيرت عليى جعيل الزراعية أكثير مؤونية ومشيقة  ( 

 ( . 592ص  929اإليجار للمؤلف فقرة  - 111ص  25م 2591أبريل سنة  15استئناف مختلط ) فإن المستأجر ال يرجع بشيء على المؤجر ، نصف البذر

 (
9
 . ديةوله أن يثبت ذلك بجميع الطرق إذا هو يثبت وقائع ما ، والمستأجر هو الذي يقع عليه عبء إثبات توافر الشرطين  ( 

 (
1
) فإنيه ال يجيوز إنقياص األجيرة  ، أما إذا هلك أكثر من نصف البذر في بعض األرض دون أن يصل ذلك إلى أكثر من نصيف البيذر فيي المجميوع ( 

    . 929ص  59م 2592مارس سنة  92استئناف مختلط 

 (
1
  . 599ص  929اإليجار للمؤلف فقرة  - 299ص  7م 2751فبراير سنة  1استئناف مختلط   ( 

 (
7
 ، يفييرق بييين الحييوادث الجبرييية التييي كييان يمكيين توقعهييا كانخفيياض النيييل وفيضييانه ، فييي عهييد التقنييين المييدني القييديم ، وكييان القضيياء المصييري  ( 

انصيرف  ، يتهفيإذا اشيترط الميؤجر عيدم مسيئول . والحوادث الجبرية التي ال يمكن توقعهيا كزليزال شيق األرض وجعلهيا غيير صيالحة للزراعية أو حيرب ميدمرة

 . ويبقى مسئوال عن الحوادث الجبريية غيير المتوقعية إال إذا اشيترط أيضياً عيدم مسيئولته عنهيا ، الشرط إلى عدم المسئولية عن الحوادث الجبرية المتوقعة وحدها

الميؤجرة ال وقد قضت محكمة  االستئناف الوطنية بأن الشيرط اليذي يتعهيد المسيتأجر بموجبيه بيدفع األجيرة بأكملهيا وليو منعتيه حيوادث قهريية مين زرع األرض 

اليذي قييد  2525سينة  سيبتمبر 11وأن المرسيوم الصيادر فيي  ، يسري إال على الحوادث القهرية التي كان من الممكن عقال للمتعاقدين وقت العقد توقيع حصيولها
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. كــذلك يجــوز للمســتأجر أن يشــترط  ( 1) بجلــب الميــاه الالزمــة لــري اهنرض ، وغيــر مســئول عــن تعطــل آالت الــري 
على المؤجر أن يكن له حا الرجوع عليه ، حتى لو لم تكن الحادثة الجبر ة من شأن ا أن تمنعه من الزراعة ، بل 

 .  ( 2) تجعل ذك أكثر مؤونة عليه ، أو حتى لو كانت الحادثة الجبر ة لم تتلف أكثر من نصف البذر

 قبل حصاده  هالك المحصول -الفرض الثاني  -751

 من التقنين المدني على ما يأتي : 616: تنص المادة  نص قانوني -

إذا بذر المستأجر اهنرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قـوة قـاهرة ، جـاز للمسـتأجر أن يطلـب  -1"
 إسقاط اهنجرة" .

اهنرض ، كان للمسـتأجر أما إذا لم ي لك إال بعض الزرع ولكن ترتب على ال الك نقص كبير في ر ع  -2"
 أن يطلب إنقاص اهنجرة" .

وليس للمستأجر أن يطلب إسقاط اهنجرة أو إنقاص ا إذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد  -9"
 . ( 9) عليه من أرباح في مدة اإلجارة كل ا ، أو بما حصل عليه من طر ا التأمين ، أو من أي طر ا آخر"

                                                                                                                                                                    
فهييو يجيييز للمسييتأجر أن يطلييب إنقيياص األجييرة بمقييدار الفييرق بييين ثميين القطيين وثميين  ، زراعيية القطيين بييبعض القيييود يعييد حادثيياً قهرييياً غييير متوقييع الحصييول

 259ص  292رقيم  25سيمية المجموعية الر 2527أبريل سينة  21استئناف وطني ) المحصوالت األخرى التي زرعها بدال منه بعد خصم مصاريف الزراعة 

فالمشارطة التيي  ، وقضت محكمة سمالوط بأن تخلف الشراقي من الحوادث القهرية المعتادة والتي كان من الممكن عقال للمتعاقدين وقت العقد توقع حصولها ( .

وانظير أيضياً  ( . 151  215رقيم  1المحامياة  2511ر سينة ينياي 92سيمالوط ) تجعل المستأجر ملزماً باإليجار إذا لم ينتفع بقوة قاهرة ينطبق في حالة الشيراقي 

فيإذا اشيترط الميؤجر عيدم إلزاميه بشييء إذا  تليف اليزرع ألي  ( . 559ص  17م 2521يونيه سينة  12 - 299ص  17م 2521يناير سنة  21استئناف مختلط 

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف  . انيت الحادثية القهريية ال يمكين توقعهياكيان ليه أن يسيتوفي األجيرة كلهيا وليو ك ، أو ألي سبب منتظير أو غيير منتظير ، سبب كان

وكيان الميؤجر بعيد ذليك قيد خصيم شييئاً  ، الوطنية بأنه إذا اشترط في عقد اإليجار عدم إلزام المؤجر بشيء عند حصول أي تلف في المحصول أو ألي سبب كيان

وال يترتيب علييه إلزاميه بيأكثر مميا  ، م  ال يمن أن يعد من المؤجر إال من قبيل التساهل والتسامحفإن هذا الخص ، من قيمة األجرة في مقابل عدم انتفاع المستأجر

وقضيت محكمية  ( . 91ص  11الحقيوق  2522أبرييل سينة  29استئناف وطني ) ألن شروط المتعاقدين ال تلزمه بتعويض التلف مهما كانت األسباب  ، خصمه

متى نص في العقد على أنه ال مسئولية على المؤجر مطلقاً وأن ليس للمستأجر أن يطاليب بتعيويض ميا إذا ليم ينتفيع بكيل جرجا بأنه في إيجار األراضي الزراعية 

فال وجه للمستأجر في أن يطلب تنقيص اإليجار لعدم انتفاعه بجزء مين األطييان  ، األطيان المؤجرة أو ببعضها لسبب ما من األسباب منتظراً كان أو غير منتظر

وقضت المحكمة نفسها بأن المستأجر الذي يلزم نفسه بيدفع  ( . 299ص  17رقم  9المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  1جرجا ) هيال الرمل عليها بسبب ان

و مزايا ربما ليم يكين قيد ألنه يعتبر في مقابل هذا التعهد حاصال على فوائد أ ، اإليجار ولو لم ينتفع من العين المؤجرة بأسباب قهرية غير منتظرة يلزم بتعهده هذا

 . 591ص  - 592ص  929وانظر في كل ذلك اإليجار للمؤلف فقرة  ( . 115ص  25الحقوق  2599ديسمبر سنة  9جرجا ) حصل عليها لواله 

 ، يل أتلف زراعتيهإذ قضت بأنه متى كان المستفاد من الحكم أن المستأجر أسس طلب التعويض على أن الس ، ولكن محكمة النقض لم تأخذ بهذه التفرقة

فإن هذا الحكم ال يكون قد أخطأ فيي  ، ال تفرق بين ما يكون من الحوادث الجبرية متوقعاً وقت التعاقد وبين غيره ( القديم) من القانون المدني  959وكانت المادة 

الميؤجر عميال بعقيد اإليجيار اليذي يينص عليى أن الميؤجر رفضه طلب التعويض اعتباراً بأن السيل هو من الحوادث الجبرية التي ال يجوز بسيببها الرجيوع عليى 

ينياير سينة  1نقيض ميدني ) غير ملزم بتعويض عما يقع من عوارض ظاهرة أو صادرة عن قوة جبرية ينتج عنها عدم انتفاع المستأجر  بكل األطيان أو بعضيها 

 ( . 159ص  911رقم  9مجموعة عمر  2555

 (
2
 . 919ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  17نقض مدني   ( 

 (
1
 . 591ص  929اإليجار للمؤلف فقرة   ( 

 (
9
فيميا عيدا أن  ، من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 719ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

"ولكن ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط األجرة أو إنقاصها إذا كان قد عيوض عميا أصيابه مين الضيرر  : اآلتيالفقرة الثالثة في المشروع كانت تجري على الوجه 

وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة الثالثة بأن أضيف إليها حكم يقضي بحساب األرباح التي تعود عليى المسيتأجر عين  . عن طريق التأمين أو عن أي طريق آخر"

فيي المشيروع  159وصيار رقيم الميادة  ، فأصبح نص الفقرة الثالثة مطابقياً هيو أيضياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . ويضمدة اإليجار كلها من التع

 وفييي لجنية مجليس الشييوخ تلييت الميادة "ووافقيت عليهييا اللجنية لعدالية حكمهيا ميع إيضياح أنيه إذا كانييت . 155ووافيق عليهيا مجليس النيواب تحيت رقيم  . النهيائي

ووافيق عليهيا مجليس  . 121وصيار رقيم الميادة  . األرض الزراعية معرضة عادة للفيضان فال يستحق المستأجر أي تعيويض ولييس ليه حيق فيي إنقياص الجيرة"

 ( . 125ص  - 127و ص  129ص  - 125ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) الشيوخ 

"فيي ميواد إيجيار األرض الزراعيية ال يجيوز للمسييتأجر أن  : وكانيت تجيري عليى الوجيه اآلتيي ، 951/515ويقابيل الينص فيي التقنيين الميدني القيديم م 

 - 159ص  911رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2555ينياير سينة  1انظير نقيض ميدني  . يطلب من المؤجر تنقيص األجرة إذا هلكت الزراعة بحادثة جبريية"



 

284 

 

 الفهرس

تأجر تمكن من ت يئة اهنرض للزراعة وبذرها ونتج المحصول ، ولكـن قبـل أن وفي هذا الفرض نرى أن المس
يحصده هلـك بقـوة قـاهرة . فـاهنرض هنـا قـد أنتجـت ، بينمـا هـي فـي الفـرض السـابا لـم ينـتج . ولكـن إنتـاج اهنرض 

بـل  1920$شيء واستيفاء منفعت ا شيء آخـر ، والمسـتأجر ال يسـتوفي منفعـة اهنرض بمجـرد إنتاج ـا محصـوال ، 
هو ال يستوفي هذه المنفعة إال إذا حصـد المحصـول . واهنجـرة إنمـا تقابـل منفعـة اهنرض ، وال تقابـل إنتـاج اهنرض 

                                                                                                                                                                    
 ، وأصيابته آفية فأتلفتيه كليه أو بعضيه ، "وعلى ذلك إذا كان المحصول قطنياً ميثال : وقد كتبنا عنه ما يأتي . نتقادوكان هذا الحكم في التقنين المدني القديم محال لال

 ، ويالحيظ أنيه ال فيرق بيين ميا إذا هليك اليزرع بعيد أن نضيج أو قبيل أن ينضيج . وهو الذي يتحمل الخسارة وحده ، فليس للمستأجر أن يرجع بشيء على المؤجر

ولييس ليه ذليك إال إذا  ، لم يكن للمستأجر حق الرجوع بشييء عليى الميؤجر ، فلو أن القطن قبل أن ينضج أصابته دودة اللوز فأتلفته . يشم الحالتينألن النص عام 

فهيو  ، المسيتأجرهيذا وال شيك فيي أن حكيم القيانون المصيري فيي هيذه المسيألة قياس عليى  . أو إذا أتلف البذر نفسه ال اليزرع ، من يستطع تهيئة األرض للزراعة

فيإذا ليم  ، وكان من الواجب أن يطبق مبدأ أن األجرة فيي عقيد اإليجيار تقابيل المنفعية ، يحمله كالخسارة من  وراء حادثة قهرية منعته من استغالل العين المؤجرة

فيوجيب الضيمان  ، تلف البذر وحالة تليف المحصيول ولعل الذي جعل المشرع المصري يميز يبن حالة . يستطع المستأجر استيفاء المنفعة فليس عليه دفع األجرة

ألن األرض  ، وليو ليم ييتمكن المسيتأجر مين الحصيد ، أنه اعتبر أن االنتفياع بياألرض الزراعيية يكيون قيد تيم بنبيات المحصيول ، في األولى وال يوجبه في الثانية

 . فظاهر أن األرض لم تنتج شيئاً وأن استيفاء المنفعية ليم ييتم ، يئة األرض للزراعةأما إذا تلف البذر أو لم يتمكن المستأجر من ته . تكون قد أنتجت على كل حال

وهيذا  ، وإنما هو تمييز بيين إنتياج األرض وعيدم إنتاجهيا ، ولكن األخذ على هذا التمييز أنه ليس في الواقع تمييزاً بين استيفاء المستأجر للمنفعة وعدم استيفائه لها

فلييس بصيحيح أن األرض إذا أنتجيت اسيتوفى المسيتأجر المنفعية  ، يحاً أن األرض إذا لم تنتج فالمستأجر ال يستطيع اسيتيفاء المنفعيةفإنه إذا كان صح . شيء آخر

 ( . 925حتما" "اإليجار للمؤلف فقرة 

 - 951/515م ) يوجد نصيان  ( القديم) "وفي التقنين الحالي  : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد في هذا الصدد

أميا  . أو زرعها ولكن تلف البذر قبل أن ينتجن فالمؤجر هو الذي سييتحمل تبعية ذليك ، يقضيان بأنه إذا تعذر على المستأجر تهيئة األرض للزراعة ( 959/579

 ، بأن ينيتج المحصيول ( القديم) فالعبرة إذن في التقنين الحالي  . التبعة ثم هلك بقوة قاهرة فالمستأجر هو الذي يتحمل ، سواء حصد أو لم يحصد ، إذا أنتج الزرع

فهيو ال يعنييه أن ينيتج  ، وال يخفي ما في هذا الحكم مين عنيت عليى المسيتأجر . ومتى أنتج اعتبر المستأجر مستوفياً لمنفعة األرض ويكون هالك المحصول عليه

فقبيل الحصيد  . وجعل العبيرة بحصيد المحصيول ، لذلك أدخل المشروع تعديال في هذه األحكام . المحصول إذا كان يهلك بعد ذلك بغير إهمال منه قبل أن يحصده

أو بذرها ولكن البيذر  ، هيأها ولكنه لم يتمكن من بذرها أو ، سواء كان ذلك ألنه لم يتمكن من تهيئة األرض للزراعة ، إذا امتنع على المستأجر أن ينتفع باألرض

جاز للمستأجر أن يطلب إسقاط األجيرة كلهيا أو بعضيها بنسيبة ميا حيرم  ، أو أنتج البذر ولكن الزرع هلك كله أو بعضه قبل الحصاد ، لم ينتج لهالكه كله أو أكثره

 وهو ميأخوذ مين الشيريعة اإلسيالمية ، اص في إيجار األراضي الزراعية لمبدأ "اإليجار المرهق"ويالحظ أن ما تقدم من األحكام إنما هو تطبيق خ . من االنتفاع

 ( . 127ص  - 121ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) من مرشد الحيوان"  119انظر م  :

وليو امتيدت إليى  . إليجار التي أبرمت قبل ذليكأما عقود ا ، 2555أكتوبر سنة  29هذا وتسري أحكام التقنين الجديد على  عقد اإليجار التي أبرمت منذ 

 . فتسري عليها أحكام التقنين القديم ، ما بعد هذا التاريخ

  : ويقابل نص التقنين المدني الجديد في التقنيات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  979م التقنين المدني السوري 

جياز ليه أن يحصيل  ، أجر األرض وهلك المحصول كله أو قسم كبير منه لحيادث طيارئ أو قيوة قياهرةإذا بذر المست -2 : 129م  : التقنين المدني الليبي

ليس للمستأجر أن يطلب إنقياص األجيرة إذا كيان قيد عيوض عميا أصيابه مين ضيرر بميا عياد علييه مين أربياح فيي ميدة  -1  . على تخفيض معقول من قيمة األجر

ويختليف التقنينيي الليبيي عين التقنيين المصيري فيي أن األول ال يجييز إسيقاط األجيرة )  . مين أو من أي طريق آخراإلجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأ

 ( . فحتى لو هلك المحصول كله لم يكن للمستأجر إال أن يطلب تخفيضاً معقوالً لألجرة ، كلها في أية حال

وجب عليه من األجرة حصة ما مضيي  ، إذا زرع المستأجر األرض المؤجرة فأصاب الزرع قبل حصاده آفة فهلك -2 : 792م  التقنين المدني العراقي

إال إذا كان متمكناً من زراعة مثيل األول أو دونيه فيي الضيرر فتجيب حصية ميا بقيي مين  ، وسقط  حصة ما بقي من المدة بعد هالكه ، من المدة قبل هالك الزرع

 ً  .  سبيل إلسقاط األجرة أو بعضها إذا كان المستأجر ق نال تعويضاً عن ضرره من شركة ضمان أو من جهة أخرىوال -1 . المدة أيضا

ويختليف أحكيام التقنيين العراقيي عين )  . ال يجوز للمستأجر أيضاً أن يطلب إسقاط األجرة إذا كيان سيبب الضيرر متوقعيا وقيت إنشياء العقيد : 1/ 791م 

بيل حتيى هيذه األجيرة ال تسيقط إذا اسيتطاع المسيتأجر  ، ن التقنين العراقي يكتفي بإسقاط األجرة عن المدة التيي تليي هيالك المحصيولأحكام التقنين المصري في أ

 . 2919فقرة  - 2911انظر عباس حسن الصراف فقرة  : الزراعة أو نال تعويضاً من جهة أخرى أو كان سبب الضرر متوقعاً وقت إنشاء العقد

يجوز لمسيتأجر أن يطاليب بإسيقاط بيدل اإليجيار عنيه أو باسيترداده إذا هليك محصيوله تمامياً بعيد اليزرع بقيوة  : 122م  العقود اللبنانيتقنين الموجبات و

اط وال سيبيل إلسيق . فال محل لتخفيض البدل أو لرده عليى نسيبة هيذا الجيزء إال إذا تجياوز النصيف ، وإذا هلك جزء من المحصول . قاهرة ال تعزي إلى خطأ منه

 . البدل أو تخفيضه إذا كان المستأجر قد منال من محدث الضرر أو من شركة ضمان تعويضاً عن الضرر الذي أصابه

ويختلييف التقنييين )  . وال يجييوز للمسييتأجر  أيضيياً أن يطلييب إسييقاط بييدل اإليجييار إذا كييان سييبب الضييرر موجييوداً ومعروفيياً وقييت إنشيياء العقييد : 121/1م

وفيي أنيه خالفياً للتقنيين الفرنسيي ليم يمنيع  ، مصري في أن األول اشترط هيالك أكثير مين نصيف المحصيول نياقال ذليك عين التقنيين الفرنسيياللبناني عن التقنين ال

  ( . إسقاط األجرة إذا عوض المستأجر بما عاد عله من أرباح في مدة اإلجارة كلها

أخيذ نيص  ، مين تقنيين االلتزاميات السويسيري 171النصين وعن نص المادة  وعن هذين ، 2119 - 2115ويقابل النص في التقنين المدني الفرنسي م 

   . التقنين المدني المصري الجديد
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للمحصــول . فــإذا لــم يحصــد المســتأجر المحصــول وهلــك وهــو ال يــزال فــي اهنرض ، فــإن المســتأجر ال يعتبــر كمــا 
 . ( 1) قدمنا مستوفيًا للمنفعة فتسقط عنه اهنجرة

أن يكون هالك المحصـول بقـوة قـاهرة . وقـد قـدمنا فيمـا سـبا أمثلـة للقـوة القـاهرة التـي تمنـع مـن  و تشرط هنا
وانعــدام وســائل الــري واســتيالء اإلدارة علــى اهنرض وصــدور  ( 2) الفيضــان غيــر العــادي -ت يئــة اهنرض الزراعيــة 

ف ــذه أيضــًا حــوادث  -ل قــانون بمنــع زراعــة المحصــول الــذي أوجــرت اهنرض مــن أجلــه ونشــوب حــرب وحــدوث زلــزا
ق ر ـة قـد تسـبب هــالك المحصـول قبـل أن يحصـد . و كــن أن يضـاف إلي ـا تفـي دودة القطــن فـي المحصـول تفشــيًا 

. حتـــى تـــأتي علـــى جــزء كبيـــر منـــه ، وأســـراب الجـــراد تأكــل المحصـــول كلـــه أو بعضـــه ، والحر ـــا  ( 9) غيــر عـــادي
 ( 1) ة تنـزل مـن السـماء فتسـبب الحر ـا هـذه كل ـا وغيرهـايشتعل فيأتي علـى الزراعـة أو علـى جـزء من ـا ، والصـاعق

حوادث ق ر ة قد تكون هي السبب في هالك المحصول . و شترط كـذلك ، كمـا قـدمنا ، أن يكـون المحصـول قائمـًا 
. و شترط أخيـرًا أن يكـون المحصـول قـد هلـك كلـه ، أو هلـك جـزء كبيـر منـه ترتـب علـى  ( 1) في اهنرض لم يحصد

. فــالعبرة فــي هــذا الشــرط اهنخيــر بــنقص جــزءًا من ــا فاك ــة أو زهــورًا وزرع  ( 6) فــي ربــع اهنرض هالكــه نقــص كبــر
الجزء اآلخر محصوال عاديًا . ففي هذه الحالـة قـد ال يكـون هـالك كـل المحصـول العـادي مـن شـأنه أن يـنقص ر ـع 

شـأنه أن يصـيب ر ـع اهنرض  اهنرض نقصًا كبيرًا ، وقد يكون هـالك نصـف الفاك ـة أو الزهـور أو هـالك ثلث ـا مـن

                                                 

 (
2
أوبييري  - 2112و م  2219ماركاديييه م  - 151وفقييرة  159وفقييرة  159فقييرة  9ترولييون  - 259فقييرة  21انظيير فييي هييذا المعنييى ديرانتييون   ( 

ويييذهب هييذا )  159فقييرة  29بالنيييول وريبييير  - 919فقييرة  2يييودري وفييال  - 995فقييرة  1وقييارن جيييوار  - 25هييامش  991ص  912فقييرة  9ورووإسييمان 

وقد قيل أيضياً فيي  -  ( . بل على أساس العدالة ومشاركة المالك للفالح في خسارته ، ال على أساس فني قانوني ، ء إلى أن هذه األحكام إنما تقومالفريق من الفقها

وجيب عقيد ولكين الصيحيح أن المحصيول مليك المسيتأجر بم . تعلل ذلك إن المحصول مادام متصال باألرض فهو ملك المؤجر عن طرييق االلتصياق فيهليك علييه

وقيل أيضاً إن المسيتأجر اليذي يكيون قيد قيام بتهيئية األرض لليزرع  ( . 255ص  - 257ص  919فقرة  2بودري وفال ) اإليجار حتى لو كان متصال باألرض 

 ، ة قبيل حصياده فأهلكتيهوبتحمل نفقات ابذر والسماد والري وكيل ميا يليزم مين عنايية بيالزرع حتيى نضيجه يكيون جيديراً بالرعايية إذا أصيابت اليزرع آفية سيماوي

 ( . 911ص  999سيليمان ميرقس فقيرة ) وليس من اإلنصاف أن يتحمل فوق هذه الخسيارة عيبء أجيرة األرض أيضياً  ، وحسبه ا  يفقد ما بذله من نفقات وجهد

 . ال يسقط األجرة في هذه الحالةومع ذلك فالقانون  ، ولكنه ينطبق أيضاً في حالة ما إذا هلك المحصول بعد الحصاد بقوة قاهرة ، وكل هذا صحيح

 (
1
ألنيه معيروف  ، أما الفيضان العادي الذي تكون األرض الزراعية عرضة له في العادة فال يعد قوة قاهرة وال يستحق المسيتأجر عنيه أي تعيويض  ( 

إذ وافقيت  ، في لجنة مجلس الشيوخ عند مناقشة هذا النص ويعزز هذا الرأي ما دار . وقت عقد اإليجار وقد حسب المتعاقدان حسابه عند التعاقد في تقدير األجرة

فيال يسيتحق المسيتأجر أي تعيويض ولييس ليه حيق فيي  ، ميع إيضياح أنيه إذا كانيت األرض الزراعيية معرضية عيادة للفيضيان ، اللجنة على المادة "لعدالية حكمهيا

 2112/1لبنياني وم  121/1عراقيي وم  791/1وانظير م  ( . رة في الهيامشوانظر آنفا نفس الفق - 125ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) إنقاص األجرة" 

 . فرنسي

 (
9
وقيد  ، ألنيه كالفيضيان العيادي معيروف وقيت عقيد اإليجيار ، أما انتشار دودة القطن انتشاراً عادياً فهيو أمير ميألوف فيي ميص وال يعيد قيوة قياهرة  ( 

مشيروط  121وقد قضت محكمة النقض بأن حق المسيتأجر فيي طليب إنقياص األجيرة وفقياً لينص الفقيرة الثانيية مين الميادة  . حسب المتعاقدان حسابه وقت التعاقد

وإذن  . واآلخر أال يكون قد اشترط في العقد عدم مسيئولية الميؤجر عين الهيالك لهيذا السيبب ، األول منهما أن يكون هالك المحصول بسبب قوة قاهرة ، بشرطين

وهيو  -ألنه يشترط في القوة القاهرة أن تكيون غيير متوقعية  ، المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن ال يعتبر قوة قاهرة فمتى كان الحكم

بسيبب القيوة  وكان ال نزاع في أن عقد اإليجار تضمن اتفاقاً بين الطرفين عليى عيدم مسيئولية الميؤجر عميا يصييب المحصيول مين تليف -قول صحيح في القانون 

 175ص  75رقيم  5مجموعة أحكام النقض  2597نوفمبر سنة  29نقض مدني ) فإن النعي عليه خطأه في تطبيق القانون يكون غير قائم على أساس  ، القاهرة

. ) 

 (
5
مدني وتطبيقاً أيضاً لنظريية الظيروف  12 وقد قضي بأن الحرارة الشديدة غير المتوقعة تعتبر حادثاً استثنائياً عاماً يجيز نقص األجرة تطبقاً لمادة  ( 

 ( . 2975ص  129رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  21أسيوط الكلية )  ( مدني 251/1م ) الطارئة 

 (
9
 ( . 979فقرة  2بودري وفال  - 921فقرة  1جيوار  - 279فقرة  1ديفرجييه ) مادام قد نبت  ، سواء نضج أو لم ينضج  ( 

 (
1
ً والمراد   (  فال رجوع للمسيتأجر إذا ليم يكين الهيالك ماديياً حتيى ليو كيان المحصيول غيير صيالح وكيان عيدم  ، بهالك المحصول أن يهلك هالكاً ماديا

كيوالن وكابيتيان ودي الميور  - 959فقيرة  2بودري وفيال  - 919فقرة  1جيوار ) صالحيته راجعاً إلى عدم صالحية األرض نفسها أو إلى عدم صالحية البذر 

 ( . 155انظر آنفاً فقرة ) وقد تقدم أن عدم جودة تربة األرض ال يعد حادثاً قهرياً بل عيباً في األرض المؤجرة  ( . 2919فقرة  1ديير ان
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الشـــروط الثالثـــة ، ولـــه أن يثبـــت ذلـــك  1922$. و حمـــل المســـتأجر عـــبء إثبـــات تـــوافر هـــذه  ( 1) بـــالنقص الكبيـــر
بجميع الطرق هننه إنما يثبت وقائع مادية . وإثبات هالك المحصول وهو ال  يزال قائمـًا فـي اهنرض متيسـر ، كمـا 

وخير طر ا لذلك هو المعاينة . فإذا لم يتفـا المـؤجر مـع المسـتأجر علـى أن إثبات سبب ال الك ليس بالصعب ، 
 2) النتائج التي تستخلص من المعاينة ، جاز للمستأجر أن يرفع دعوى أمام القضاء المستعجل إلثبـات حالـة الـزرع

)  . 

محصـول ومتى توافرت الشـروط المتقـدم ذكرهـا ، وجـب التمييـز مـن فرضـين : ) الفـرض اهنول ( أن يكـون ال
كله قد هلك . وفي هذا الفرض يجوز للمستأجر طلب فسخ اإليجـار ، فتسـقط عنـه اهنجـرة كل ـا ، وال يـدفع ا إذا لـم 
تكــن قــد دفــع و ســتردها إذا كــان قــد دفعــا . ولــيس لــه أن يطلــب بتعــو ض ، هنن هــالك المحصــول لــم يكــن بخطــأ 

. وهنــا يجــب التفر ــا بــين الحــالتين . الحالــة المــؤجر . ) والفــرض الثــاني ( أن يكــون جــزء مــن المحصــول قــد هلــك 
اهنولى أن يكون قد ترتـب علـى هـالك هـذا الجـزء نقـص كبيـر فـي ر ـع اهنرض ، النصـف أو أكثـر أو أقـل . و تـرك 
ذلك لتقدير المحكمة ، فال تتقيد برقم محدد كما تتقيد في التقنين الفرنسي حيث تقضي نصوصه بأنـه ي لـك نصـف 

الكمية ال في القيمة . و ترك ذلـك لتقـدير المحكمـة ، فـال تتقيـد بـرقم محـدد كمـا تتقيـد فـي المحصول على اهنقل في 
التقنين الفرنسي حيث تقضي نصوصه بأن ي لك نصف المحصول على اهنقل في الكمية ال في القيمة . وفي هذه 

يس لــه أن يطلــب الحالـة يجــوز للمسـتأجر أن يطلــب إنقـاص اهنجــرة بمـا يتناســب مــع مـا نــص مـن ر ــع اهنرض ، ولـ
تعو ضًا فوق ذلك هنن المحصول لم ي لك بخطأ المؤجر كما قدمنا . والحالة الثانية أال يكون قد ترتب علـى هـالك 
الجزء الذي هلك من المحصول نقص كبير في ر ع اهنرض . وفي هذه الحالـة ال يحـا للمسـتأجر أن يرجـع بشـيء 

 .  على المؤجر ، ال بفسخ اإليجار وال بإنقاص اهنجرة

علــى أنــه يمتنــع علــى المســـتأجر أن يطلــب فســخ اإليجــار وإســـقاط الجــرة فــي الفــرض اهنول ، أو أن يطلـــب 
 إنقاص اهنجرة في الحالة أولى من القرض الثاني ، إذا تحقا أحد أمر ن :

إذا كـان قـد عـوض عمـا أصـابه مـن ضـرر بمـا عـاد عليـه مـن أربـاح فـي مـدة اإلجـارة كل ـا . ونفـرض  -أوال 
% 180لــك أن اإليجــار مدتــه ثــالث ســنوات . فــي الســنة اهنولــى من ــا زاد ر ــع اهنرض عــن معدلــه فكــان لتوضــيح ذ

% مـن معدلـه . ففـي هـذه الحالـة 60من هذا المعدل . وفي السنة الثانية نزل ر ع اهنرض بسبب حادثة ق ر ـة إلـى 
ية عوضـ ا الكسـب الـذي جنـاه فـي ال يرجع المستأجر بشيء على المؤجر هنن الخسارة التي أصابته في السنة الثان

                                                 

 (
2
أي والير . والعبرة بالكمية ال بالقيمية ( ، مدني فرنس 2119 - 2115م ) وفي التقنين المدني الفرنسي يجب أن يهل نصف المحصول على األقل   ( 

فلو أن األرض أنتجت محصوال أكثر مين المعتياد وهليك نصيفه وبقيي النصيف اآلخير وهيو أكثير  ، الراجح أن يعتد في الكمية بالمقدار المعتاد الذي تنتجه األرض

 199فقيرة  22بيدان  - 911فقرة  1جيوار  - 591فقرة  19لوران  - 275وفقرة  295فقرة  2ديفرجييه ) فال رجوع للمستأجر  ، من نصف المحصول المعتاد

فقيرة  9أوبيري ورووإسيمان  - 975فقرة  2عكس هذا بودري وفال  - 951فقرة  951فقرة  ( Louage - Baux ruraux) لفظ  9أنسيكلوييدي داللوز  -

 . 159فقرة  29بالنيول وريبير  - 999ص  912

 (
1
 . 521فقرة  2بودري وفال   ( 
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% عــن المعــدل فيجــب إذن علــى المســتأجر أن 10الســنة اهنولــى ، بــل إن هــذا الكســب أربــى علــى الخســارة بمقــدار 
يدفع إيجار السنة الثانية كامال دون أن يستنزل منه شيئًا . وإذا فرضنا أن ر ع اهنرض نزل أيضًا في السـنة الثالثـة 

معدلــه ، فــإن كســب الســنة اهنولــى وقــد أربــى علــى خســارة الســنة الثانيــة بمقــدار  % عــن60بســب حادثــة ق ر ــة إلــى 
% كما قدمنا يعوض خسارة السـنة الثالثـة . أمـا إذا كـان الر ـع فـي السـنة الثالثـة نـزل عـن معدلـه أكثـر مـن ذلـك 10

ة الثالثـة % ال يعوض من خسـارة السـن10% من هذا المعدل مثال ، فإن فائض كسب السنة اهنولى وهو 90فكان 
% يقتضي إنقاص اهنجرة ب ـذه النسـبة فـال يـدفع المسـتأجر 90% إال بمقداره . وما بقى من الخاسرة وهو 40وهي 

% . وإذا فرضـــنا فـــي هـــذا المثـــل ذاتـــه أن الـــنقص فـــي ر ـــع اهنرض بســـبب الحادثـــة 40مـــن أجـــرة الســـنة الثالثـــة إال 
% مــن معدلــه ، فــإن المســتأجر فــي هــذه 60الســنة  الق ر ــة أصــاب المســتأجر فــي الســنة اهنولــى ، فكــان ر ــع هــذه

الحالة ال يحا له الرجوع على المؤجر بسبب هذه الخسارة إال إذا تبين أنه لم يعوض عن ا فـي السـنتين التـاليتين . 
ومن ثم يجب عليه دفع اهنجرة كاملة في السنة اهنولى و تربص  إلى السنيتين التـاليتين . ومـن ثـم يجـب عليـه دفـع 

كاملة في السنة اهنولى و تربص إلى السنتين التاليتين ، فإن زاد الر ع في إحداهما أو في ما معـًا عـن معدلـه اهنجرة 
بما يعوض خسارة السنة اهنولـى ، كـان التزامـه بـدفع كامـل أجـرة السـنة اهنولـى ن ائيـًا وال يسـترد شـيئًا ممـا دفعـه مـن 

ن خسارة السـنة أهنولـى ، فـإن البـاقي مـن الخسـارة دون تعـو ض هذه اهنجرة . أما إذا لم يعوض ربح السنتين التاليتي
% مـن معـدل الر ـع مـثال ، 11يقتضي أن يستنزل من أجرة السنة اهنولى بنسبته . فإذا كان ربـح السـنتين التـاليتين 

% من أجرة السنة اهنولى الـذي سـبا 21% واسترد من المؤجر 21كان صافي خسارة المستأجر في السنة اهنولى 
في ا؛داهما أو في كلتي مـا أقـل مـن  1921$فعه . أما إذا كانت السنتان التاليتان لم يحققا ربحا أو كان الر ع أن د

% مثال ( ، فإن المستأجر ال يكون قد عوض شيئًا عن خسارة السنة اهنولى 10المعدل بما ال يعتبر نقصًا كبيرًا ) 
ى . ونرى مما تقدم أن المستأجر إذا أصابته الخسارة % من أجرة السنة اهنول10% ، فيسترد من المؤجر 10وهي 

في أول سنة أو في السنين اهنولى ، وجب عليه مع ذلـك أن يـدفع اهنجـرة كاملـة و تـربص إلـى السـنوات الباقيـة مـن 
، عالجــا ل ـذه الحالــة ، أن يحصـل المســتأجر مــن  ( 1)  ( 1461اإليجـار . وقــد أجـاز التقنــين المـدني الفرنســي ) م 

على إذن في أن يوقف موقتا دفع جزء من اهنجـرة فـي مقابـل الخسـارة ، علـى أن يدفعـه بعـد ذلـك أو يعفـى  القاضي
منه ن ائيًا تبعا لما يصل إليه في السنوات الباقية . وال نرى ما يمنع من إتباع هذا الحل في مصر ، أو فـي القليـل 

ة المستحقة بمقدار نسبة الخسارة في أن هذه يجوز للمستأجر أن يستصدر أمرا بحجز تحفظي تحت يده على اهنجر 
.  ( 2) النســبة مــن الخســارة ديــن فــي ذمــة المــؤجر معلــا علــى شــرط واقــف فيجــوز توقيــع الحجــز التحفظــي مــن أجلــه

و بقى بعد ذلك أن نالحظ أن السنوات التي يتربص في ا المستأجر حتى يتبين ما إذا كـان قـد عـوض عـن خسـارته 
                                                 

 (
2
 وهلك في أثناء اإليجار كل المحصول أو نصفه على األقل قضاء وقيدراً  ، أنه إذا كان اإليجار لعدة سنوات مدني فرنسي على 2115تنص المادة   ( 

فيال  ، فإذا لم يتعيوض عين هيذا الهيالك . إال إذا كان قد تعوض عن هالك المحصول في سنة بمحصول السنين السابقة ، جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص األجرة ،

ومع ذلك يجيوز للقاضيي أن يعفيي المسيتأجر موقتياً مين دفيع جيزء مين  . حتى تتم المقاصة في جميع المدة ، ن ألجرة إال عد انتهاء اإليجاريقدر ما يجب إنقاصه م

 . األجرة في مقابل الخسارة التي تكبدها

 (
1
 . 521فقرة  2قرب بودر وفال   ( 
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بقــي في ــا عقــد اإليجــار قائمــا ، حتــى لــو فســخ اإليجــار قبــل انقضــاء مدتــه اهنصــلية ول  هــي الســنوات الفعليــة التــي
 ، أو امتد اإليجار بعد انقضاء مدته اهنصلية بحكم القانون . ( 1) بخطأ من المستأجر

إذا كان عوض عما أصباه من ضرر بما حصـل عليـه مـن طر ـا التـأمين أو مـن أي طر ـا آخـر :  -ثانيًا 
فقد ال ينتظر المستأجر حتى يعوض عن خسارته في السنوات الباقيـة مـن اإليجـار ، إذ يكـون قـد عـوض عـن هـذه 

كاملة . وقد أورد  1921$ الخسارة من طر ا آخر ، فال يرجع على المؤجر بشيء و جب عليه أن يدفع له اهنجرة
القانون أبرز مثل لذلك أن يكون المستأجر مؤمنًا على هذه الخسارة ، فتعوضـه شـركة التـأمين ، ومـن ثـم ال يحتـاج 
إلــى تعــوض آخــر . ولــو لــم يــذكر القــانون هــذا الطر ــا مــن التعــو ض بالــذات ، لمــا جــاز القــول بــه تطبيقــًا للقواعــد 

فــي عقــد التــأمين ، والمســتأجر إنمــا حصــل مــن شــركة التــأمين علــى تعــو ض  العامــة . ذلــك أن المــؤجر لــيس طرفــاً 
مقابل اهنقساط التي دفع ا ، فكان مقتضى تطبيا القواعد العامة أن يرجع المستأجر على المـؤجر بالخسـارة بـالرغم 
مــن حصــوله علــى تعــو ض مــن شــركة التــأمين . ولكــن القــانون بصــر ح الــنص جعــل الحصــول علــى تعــو ض مــن 

. وقــد يحصــل المســتأجر علــى تعــو ض مــن  ( 2) التــأمين مانعــًا مــن رجــوع المســتأجر علــى المــؤجر بالخســارة شــركة
طر ا آخر غير طر ا التأمين ، كأن ي لك المحصول بحر ا و دفع المسـئول عـن هـذا الحر ـا التعـو ض ، أو أن 

سـتأجر تعو ضـًا عـن ذلـك . وقـد يكون سبب هـالك المحصـول فيضـان النيـل فيضـانًا اسـتثنائيًا وتعطـي الحكومـة الم
جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يـدي فـي هـذا الصـدد : "ال يجـوز للمسـتأجر أن يطلـب إنقـاص اهنجـرة أو 
إسقاط ا إذا كان قد عوض عما أصابه من الضرر عـن طر ـا آخـر ، كـأن كـان مؤمنـًا ضـد التلـف وعـوض بمبلـغ 

 .   ( 9) فيضانًا استثنائيًا وأعطت الحكومة تعو ضًا عن ذلك" التأمين ، أو كان سبب ال الك فيضان النيل

. ومـــن ثـــم يجـــوز  ( 1) واهنحكـــام المتقدمـــة الـــذكر ال تتعلـــا بالنظـــام العـــام ، فيجـــوز االتفـــاق علـــى مـــا يخالف ـــا
للمــؤجر أن يشــترط عــدم مســئوليته عــن الحــوادث الق ر ــة فــال يرجــع عليــه المســتأجر بشــيء إذا وقــع حــادث ق ــري 

أو غيـر معتـاد  1926$ ( 1) عنه خسارة ، دون تمييز بين ما إذا كان هـذا الحـادث معتـادًا كـالجراد والحر ـاتسببت 

                                                 

 (
2
 - 915فقيرة  1انظير عكيس ذليك جييوار  - 592فقيرة  - 599فقيرة  2بيودري وفيال  - 21هيامش  999ص  912فقيرة  9أوبري ورو وإسيمان   ( 

 . 917فقرة  29هيك 

 (
1
ولكين شيركة التيأمين  ، فإن تعويض شركة التأمين ال يمنع من رجوع المسيتأجر عليى الميؤجر ، أما في فرنسا حيث ال يوجد نص في هذه المسألة  ( 

وال رجيوع عليى الميؤجر ال مين المسيتأجر وال مين  ، مصير تيدفع شيركة التيأمين التعيويض للمسيتأجروفيي  . في هذه الحالة تحل محل المستأجر في هذا الرجيوع

 . شركة التأمين

 (
9
 . 121ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
قانونياً وال  وقد قضت محكمة النقض بأن االتفاق على عيدم مسيئولية الميؤجر عميا يصييب المحصيول مين هيالك بسيبب القيوة القياهرة اتفياق جيائز  ( 

مجموعية أحكيام الينقض  2597نيوفمبر سينة  29نقيض ميدني ) كما أن عقد اإليجار الذي يتضمن هذا االتفاق ال يعتبر من عقود اإلذعان  ، مخالفة فه للنظام العام

  ( . 175ص  75رقم  5

 (
9
وادث المعتادة والفيضان غير المعتاد يعتبر من الحيوادث غيير وقد ورد في المذكرة اإليضاحية أن الفيضان المعتاد ودودة القطن يعتبر أن من الح  ( 

ولكن بعد اإليضاح الذي أبدى في لجنة مجليس الشييوخ مين أنيه إذا كانيت األرض الزراعيية  ( . 127ص  - 121ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) المعتادة 

وجيب إسيقاط  ( ، وانظير آنفيا نفيس الفقيرة فيي الهيامش - 125ص  5تحضييرية مجموعية األعميال ال) معرضة عادة للفيضان فال يستحق المسيتأجر أي تعيويض 

ويكيون الفيضيان وانتشيار دودة القطين  . من عداد الحوادث القهريية حتيى ميا كيان معتياداً منهيا -ويقاس عليه انتشار دودة القطن انتشاراً معتاداً  -الفيضان المعتاد 

 . هما غير معتادإذا كان كل من ، من الحوادث القهرية المعتادة
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. وكـذلك يجـوز للمسـتأجر أن يشـترط ضـمان المـؤجر هني محصـول ي لـك قبـل الحصـاد م مـا  ( 1) كالحرب والزلزال
قاصًا كبيرًا . وقد كان هذا المقدار لـيس كان مقداره ، ولو كان هذا المقدار ليس من شأنه أن ينقص ر ع اهنرض إن

من شأنه أن ينقص ر ع اهنرض إنقاصًا كبيرًا . وقد كان المشرع التم يدي يتضـمن نصـًا فـي هـذا الشـأن يفـرق بـين 
الحــوادث الق ر ــة المعتــادة فيجيــز للمــؤجر أن يحمــل المســتأجر تبعت ــا باتفــاق خــاص ، وبــين الحــوادث الق ر ــة غيــر 

مـن المشـروع التم يـدي تـنص علـى أنـه "يجـوز للمسـتأجر أن  821للمؤجر ذلـك . فكانـت المـادة  المعتادة فال يجيز
يتحمل بشرط صر ح في العقد تبعة ال الك إذا نشأ عـن حـوادث معتـادة . أمـا ال ـالك الـذي ينشـأ عـن حـوادث غيـر 

" . ( 2) تأجر تبعتــهمعتـادة كـالحرب والفيضـان فـي ج ــات غيـر معرضـة ل ـذه اهنخطـار ، فــال يجـوز أن يتحمـل المسـ
. وتطبيـا القواعـد العامـة يقتضـي ، كمـا  ( 9) وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة اكتفاء بتطبيا القواعـد العامـة

الحــوادث الق ر ــة المعتــادة والحــوادث الق ر ــة غيــر المعتــادة ، وجــواز أن يتحمــل  1924$قــدمنا ، عــدم التمييــز بــين 
 . ( 1) جميع ا بموجب اتفاق خاصالمستأجر تبعة هذه الحوادث 

 هالك المحصول بعد حصاده : -الفرض الثالث  -751

بقي الفرض اهنخير ، وهو أن ي لك المحصول بعد حصاده . وفي هـذا الفـرض ، بعـد أن حصـد المسـتأجر  
. وإذا  المحصول وأصبح في متناول يده ، يكون قد استوفى االنتفاع باهنرض المـؤجرة ، فتجـب عليـه اهنجـرة كاملـة

ــم يســقط شــيء مــن  هلــك المحصــول كلــه أو بعضــه بعــد الحصــاد ، أي بعــد اســتيفاء المســتأجر لمنفعــة اهنرض ، ل

                                                 

 (
2
ينياير سينة  1نقيض ميدني ) وقد رأينا أن محكمة النقض قد قضت على هذه التفرقة بين الحوادث القهرية المعتادة والحوادث القهرية غير المعتادة   ( 

 ( . في الهامش 155وانظر آنفاً فقرة  - 199ص  911رقم  9مجموعة عمر  2555

 (
1
ثيم  . نين المدني الفرنسي على أنه يجوز أن يتحمل المستأجر بشرط صرح نتيجية هيالك المحصيول قضياء وقيدراً من التق 2111وقد نصت المادة   ( 

 ( feu de ciel) والصيواعق  ( grele) مين نفيس التقنيين عليى أن هيذا الشيرط يقتصير عليى الحيوادث القهريية المعتيادة كسيقوط البرييد  2119نصت المادة 

وال يتعيدى إليى الحيوادث غيير المعتيادة كالتيدمير اليذي تحدثيه  ، ( coulure) وإصيابة اليزرع بميا يفسيد تلقيحيه  ( gelee) وبرودة الطقس إليى درجية الجلييد 

 -وهيذا كليه ميا ليم يتحميل المسيتأجر نتيائج كيل الحيوادث القهريية المنظيورة وغيير المنظيورة  ، الحرب والفيضيان إذا كانيت الجهية ليسيت معرضية لهيذه األخطيار

عليى أن هيذا  . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز بمقتضى نص خاص أن يلقي على عاتق المستأجر ما يقيع مين الطيوارئ 129ونصت المادة 

 أمييا إذا وضييع هييذا اليينص لطييوارئ غييير عادييية كالييدمار الييذي ييينجم عيين . كسييقوط البييرد أو الصييواعق أو حييدوث الجمييد ، اليينص ال يوضييع إال للطييوارئ العادييية

 . فيعد باطالً" ، الحروب في أنحاء غير مستهدفة له

 (
9
 . في الهامش 121ص  - 129ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
ميين تقنييين االلتزامييات  171هييذا وقييد قييدمنا أن نييص التقنييين المييدني المصييري مييأخوذ ميين نصييوص التقنييين المييدني الفرنسييي وميين نييص المييادة   ( 

 : "غير أن القانون الفرنسيي معييب فيي نقطتيين : بين التقنين الفرنسي والتقنين السويسري جاء فيها ما يأتي ، في كتابنا اإليجار ، رنةوقد وردت مقا . السويسري

وهذه النسبة تعسفية وليسيت مين المرونية بحييث تتسيع للتطبييق فيي  ، تقديره نسبة معينة في هالك المحصول حتى يثبت للمستأجر حق طلب إنقاص األجرة ( 2) 

وقد يكون من التراخي في حماية مصيالح الميؤجر االكتفياء  ، فقد يكون من اإلجحاف بالمستأجر في بعض األحوال التشدد في اشتراط هذه النسبة ، حاالت مختلفة

ً  ، برة بمقدار المحصول ال بقيمتيهيجعل القانون الفرنسي الع ( 1)  . بها في بع األحوال األخرى ميع أن الميراد فيي الواقيع رفيع  ، ويتشيرط أن يكيون الهيالك مادييا

وقيد تجنيب قيانون االلتزاميات السويسيري هيذين  - كفكان األولى مراعاة القيمة ال المقيدار وعيدم اشيتراط ماديية الهيال . الحيف عن المستأجر إذا غبن في اإليجار

لمسيتأجر األرض الزراعيية الحيق فيي طليب إنقياص األجيرة إنقاصياً نسيبياً إذ نقيص رييع األرض المعتياد نقصياً  : عليى ميا ييأتي 171ة إذ نص في المياد ، نالعيبي

وال شك في أن القانون السويسيري أحسين كيل اإلحسيان فيي أنيه ليم يضيع قاعيدة جاميدة كالقاعيدة الفرنسيية  . محسوساً بسبب وقوع حوادث أو كوارث غير معتادة

فيسيتطيع القاضيي بيذلك أن  ، بل لجأ إلى معيار مرن جعليه هيدي للقاضيي يسترشيد بيه دون أن تغيل ييده ، بمقتضاها في كل األحوال مهما اختلفت الظروفللسير 

وإذا كنيا ننصيح أن  . ومتمشيياً ميع مقتضييات الظيروف واألحيوال ، وسادا للحاجات التي وجيد مين أجلهيا ، يجعل القانون متالئماً  مع الروابط التي دعي لتنظيمها

فيال شيك فيي أن احتيذاء القيانون السويسيري خيير مين  ، ينقل القانون المصري عن القوانين األجنبية مبدأ مقاسمة المؤجر للمستأجر في الخسارة عند هالك الزرع

ن نقيص رييع األرض الزراعيية يرجيع إليى هيالك ويالحظ أيضياً أنيه لييس فيي نيص القيانون السويسيري ميا يحيتم أن يكيو -إتباع القانون الفرنسي في هذه المسألة 

 ً ومين ذليك نيرى مرونية هيذا الينص  . وربما يتسع النص لحالة ما إذا  نزليت أسيعار المحصيول نيزوال فاحشيا بسيبب حادثية غيير اعتياديية ، المحصول هالكاً ماديا

 ( . 921اإليجار للمؤلف فقرة ) وإمكان تطبيقه على مختلف األحوال 
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أهنجــرة يقابــل مــا هلــك مــن المحصــول . بــل يتحمــل المســتأجر تبعــة ال ــالك ، هنن المحصــول هلــك علــى ملكــه بعــد 
 . ( 1) استوفى منفعة اهنرض

ا مـع المسـتأجر علـى أن تكـون اهنجـرة جـزءًا مـن المحصـول ، و ستثنى من ذلك أن المؤجر قد اتفـ $1928
وهــذه هــي المزارعــة . ففــي هــذه الحالــة يتحمــل المــؤجر نصــيبه فيمــا هلــك . فــإذا كــان المــؤجر قــد اشــترط أن تكــون 
اهنجرة نصف المحصـول مـثال ، وهلـك ربـع المحصـول بقـوة قـاهرة ل يتقـاض المـؤجر مـن المحصـول البـاقي ، وهـو 

محصول اهنصـلي ، إال نصـفه أي ثالثـة أثمـان المحصـول اهنصـلي . و جـب بداهـة أن يكـون ال ـالك ثالثة أرباع ال
قد وقع بقوة قاهرة ال بخطأ المستأجر ، وأن يكون قد وقع قبل أن يعذر المؤجر المستأجر بالتسليم . أما إذا اشـترط 

قوة قاهرة ، فإن المؤجر يتقاضـى المؤجر أن تكون اهنجرة عشرة قناطير من القطن مثال ، وهلك خمس المحصول ب
 . ( 2) عشرة القناطير كاملة دون أن يستنزل من ا شيئًا في مقابل ما هلك من المحصول

من هذا المشروع ، وكانت تجـري  822وقد كان المشروع التم يدي يتضمن نصًا في هذا المعنى هو المادة 
إنقاصـ ا إذا هلـك المحصـول بعـد حصـاده ، مـا لـم  على الوجه اآلتي : "ليس للمستأجر أن يطلب إسـقاط اهنجـرة أو

يكن متفقا على أن يتقاضى المؤجر جزأ من المحصول ، فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ،على أال يكون ال الك 
. وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشـروع التم يـدي  ( 9) قد وقع بخطأ المستأجر أو بعد أن أعذر المستأجر بالتسليم"

النص : "وبعد حصد المحصول تنت ي تبعة المؤجر ، فال يتحمل هالك الزرع المحصود ، ولو هلك  في صدد هذا
الزرع كله ، إال إذا كان جزء من المحصول الذي هلك يدخل في اهنجـرة ، في لـك علـى المـؤجر إذا كـان ال ـالك قـد 

 " .( 1) يقع بخطأ منهوقع قبل أن يعذر المستأجر بالتسليم ، بشرط أن يثبت المستأجر أن ال الك لم 

. والقواعــد العامــة تتفــا مــع  ( 1) وقــد حــذف هــذا الــنص فــي لجنــة المراجعــة . اكتفــاء بتطبيــا القواعــد العامــة
 . ( 6) أحكام النص المحذوف ، فتسري هذه اهنحكام بالرغم من هذا الحذف

                                                 

 (
2
تصعب معرفية سيبب الهيالك عميا ليو  ، ثم إنه بعد حصاد المحصول وفصه عن األرض - 21هامش  991ص  912فقرة  9وإسمان أبري ورو   ( 

 ( . 151فقرة  29بالنيول وريبير  - 975فقرة  2بودري وفال  - 971وفقرة  911فقرة  1جيوار ) كان المحصول ال يزال قائما في األرض 

 (
1
ويضييفون أنيه إذا اتفيق عليى أن تكيون األجيرة عشيرة قنياطير مين )  11هامش  995ص  912فقرة  9ورووإسمان انظر في  هذا المعنى اوبري  ( 

 ( . برئت ذمة المستأجر من األجرة ، وهلك كل القطن ، القطن الناتج من األرض المؤجرة ذاتها

 (
9
 . 121ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
 . 127ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 121ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
ميا ليم يكين  ، مدني عراقي على أنه "ليس للمستأجر أن يطلب إسقاط األجرة أو إنقاصها إذا هلك المحصول بعد حصاده 791/2وقد نصت المادة   ( 

 على أال يكون الهالك قد وقع بخطأ المستأجر أو  بعد إعيذاره بالتسيليم" فيتحمل المؤجر نصيبه فيما هلك ، متفقاً على أن يكون المؤجر جزء معلوم من المحصول

"إن مسيتأجر األرض ال يمكنيه أن يحصيل عليى إسيقاط بيدل اإليجيار إذا كيان هيالك  : من تقنين الموجبات والعقود اللبناني عليى ميا ييأتي 121/2وقضت المادة  .

ففي هذه الحالة يجب أن يحمل المالك نصييبه  ، ما لم يكن عقد اإليجار يقضي بإعطاء المالك مقداراً عيناً من الحاصالت ، الثمار قد حدث بعد فصلها عن األرض

 . وأحكام هذين التقنيني تتفق مع أحكام التقنيني المصري -من الخسارة بشرط أال يكون المستأجر مخطئاً أو متأخراً عن تسليم حصة المالك من الثمار" 
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 األحكام المتعلقة بالتزامات المستأجر -المطلب الثاني

 االلتزامات طائفتان من  -753

: قــدمنا ، عنـــد الكـــالم فـــي اإليجــار بوجـــه عـــام ، أن المســـتأجر يلتـــزم بــدفع اهنجـــرة وبالمحافظـــة علـــى العـــين 
واستعمال ا االستعمال المألوف وبردها عند انت اء اإليجار . وقد عني التقنين المدني ، في إيجار اهنرض الزراعيـة 

ـــالتزام المســـتأجر بالمحافظـــة علـــى العـــين ، بـــأن يـــورد ، تطبيقـــًا ل ـــذه اهنحكـــام العامـــة ، ن صوصـــًا خاصـــة تتعلـــا ب
واستعمال ا االستعمال المألوف . ثم جاء قانون اإلصالح الزراعي فرتب على اإلخالل ب ذا االلتزام عقوبة جنائية . 

عـن  ومنع ، قبل ذلك ، إيجار اهنرض إال لمن يزرع ا بنفسه . فحـرم علـى المسـتأجر اإليجـار مـن البـاطن والتنـازل
اإليجــار ، كمــا حــرم علــى المســتأجر أن يجمــع فــي حيازتــه أكثــر مــن مقــدار معــين مــن اهنراضــي الزراعيــة لزراعتــه 

 بنفسه .

( اهنحكــام المتعلقــة بــالتزام المســتأجر بالمحافظــة  1ف نــاك طائفتــان مــن اهنحكــام نبحث مــا علــى التعاقــب : ) 
كام المتعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر اهنرض بنفسه فال ( اهنح 2على العين واستعمال ا االستعمال المألوف . ) 

يتنازل عن اإليجار, وبوجوب أال يجمع في حيازته أكثـر مـن مقـدار معـين لزراعتـه  1990$يؤجرها من الباطن وال 
 بنفسه ، وهي اهنحكام التي فرض ا قانون اإلصالح الزراعي .

 العين واستعمالها االستعمال المألوف على األحكام المتعلقة بالتزام المستأجر بالمحافظة -1

 االلتزام باستغالل األرض االستغالل المألوف وبإبقائها صالحة لإلنتاج  -753

 من التقنين المدني على ما يأتي :  619: تنص المادة  نص قانوني -

علـــى يجــب أن يكـــون اســتغالل المســـتأجر لــألرض الزراعيـــة موافقــًا لمقتضـــيات االســتغالل المـــألوف ، و  -1"
 المستأجر بوجه خاص أن يعمل على أن تبقى اهنرض صالحة لإلنتاج" .

وال يجــوز لــه دون رضــاء المــؤجر أن يــدخل علــى الطر قــة المتبعــة فــي اســتغالل ا أي تغييــر جــوهري .  -2"
 . ( 1) يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء اإليجار"

                                                 

 (
2
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه  في التقنين المدني الجديد فيما عيدا بعيض  721ورد هذا النص في المادة  : اريخ النصت  ( 

فييي  151وصييار رقمييه  ، وفييي لجنيية المراجعيية أدخلييت بعييض تعييديالت لفظييية جعلييت اليينص مطابقياً لمييا اسييتقر عليييه فييي التقنييين المييدني الجديييد . خالفيات لفظييية

 ( . 129ص  - 197ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  129ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 152ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم . المشروع النهائي

 . ولكن النص ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : العربية األخرىويقابل النص في التقنينات المدنية 

 ( . مطابق)  979م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  121م  التقنين المدني الليبي

وال يجيوز دون رضياء  . يجب أن يكون استغالل المستأجر لألرض الزراعية موافقاً لمقتضيات االسيتغالل الميألوف : 795/2م  التقنين المدني العراقي

وأحكام التقنين العراقي تتفيق ميع أحكيام التقنيين )  . المؤجر أن يدخل على الطريقة المتبعة فيس استغاللها أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء اإلجارة

 ( . 2979فقرة  - 2915انظر عباس حسن الصراف فقرة  : المصري

وال يجيوز ليه االنتفياع عليى وجيه  . يجب على المسيتأجر أن ينتفيع بالميأجور وفياًق للشيروط المعينية فيي العقيد : 191م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . إال إذا كان مفوضاً بوجه صريح ، وال يحق له يحدث في طريقة استثمار المأجور تغييراً قد يكون له تأثير مضر ولو بعد انتهاء اإليجار . يضر بالمالك
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جر يلتــزم بــأن يســتعمل العــين المــؤجرة علــى وقــد قــد قــدمنا ، عنــد الكــالم فــي اإليجــار بوجــه عــام ، أن المســتأ
مــدني ( .  141النحـو المتفـا عليـه ، فـإن لـم يكـن هنـاك اتفـاق التـزم بـأن يسـتعمل العـين بحسـب مـا أعـدت لـه ) م 

فـــإذا اســــتأجر شــــخص أرضـــًا زراعيــــة ، واشــــترط عليــــه المـــؤجر أن يتبــــع نظامــــًا خاصـــًا فــــي زراعــــة اهنرض ، فــــإن 
. أمـا إذا كـان االسـتعمال غيـر مبـين فـي العقـد ، التـزم المسـتأجر  ( 1) ظام فـي الزراعـةالمستأجر ملزم بإتباع هذا الن

مـدني سـالفة  619. وتطبيقـًا لـذلك تـنص المـادة  ( 2) بأن يستعمل العين فيما أعدت له ، وبأال يترك ا دون استعمال
االسـتغالل المـألوف . فمـن  الذكر على أنـه يجـب أن يكـون اسـتغالل المسـتأجر لـألرض الزراعيـة موافقـا لمقتضـيات

استأجر أرضًا للزراعة يجب أن يزرع ا ، وإال كان مسئوال عما يصيب اهنرض من تلف بسبب ترك ا غير مزروعة 
. و جب أن يزرع ا وفقـا لمقتضـيات االسـتغالل المـألوف . فـإذا كانـت اهنرض معـدة لزراعـة المحصـوالت العاديـة ، 

لى النحو المألوف فـي زراعـة هـذه المحصـوالت . وإذا كانـت معـدة لزراعـة وجب على المستأجر أن يقوم بزراعت ا ع
الفاك ــة أو الخضــروات أو الزهــور أو غيــر ذلــك مــن المحصــوالت غيــر العاديــة ، وجــب عليــه ا يتبــع المــألوف فــي 

 زراعة هذه المحصوالت .

علـى المسـتأجر  مـدني تـنص علـى أنـه "يجـب 189والمستأجر مسئول عن سالمة اهنرض ، وقد رأينا المادة 
أن يبذل من العناية في استعمال العين المؤجرة وفي المحافظة علي ا ما يبذله الشخص المعتاد . وهو مسئول عمـا 
يصيب العين أثناء انتفاعه ب ا من تلف أو هالك غير ناشـئ مـن اسـتعمال ا اسـتعماال مألوفـًا" . فالمسـتأجر هنرض 

لمألوفـة فـي الزراعـة ، فـال ين ـك اهنرض بزراعـة محصـول واحـد مـرات زراعية يجب عليه أن يزرع ا وفقا لألصـول ا
متعاقبـــة ، وعليـــه أن يقـــوم بتســـميدها ، وأن يتع ـــد اهنشـــجار بالصـــيانة ، بوجـــه عـــام يجـــب عليـــه أن يبقـــي اهنرض 
 صالحة لإلنتاج . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد : "وعليه ) وعلى المستأجر ( بوجه

، وقاضـــي  ( 9) خـــاص أن يعمـــل علـــى إبقـــاء اهنرض صـــالحة لإلنتـــاج ، ولكـــن لـــيس عليـــه أن يز ـــد فـــي صـــالحيت ا
كـــان االســـتعمال مألوفـــًا ، و نظـــر فـــي ذلـــك إلـــى طبيعـــة اهنرض ونـــوع  1992$الموضـــوع هـــو الـــذي يقـــدر مـــا إذا 

 . ( 1) المحصوالت والشروط التي يتضمن ا عقد اإليجار وما يجري به العرف الزراعي

، علــى أنــه "ال يجــوز للمســتأجر أن يحــدث  ( 1) مــدني ، فيمــا رأينــا 180وقــد نصــت الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
بالعين المؤجرة تغييرًا بدون إذن المؤجر ، إال إذا كان هـذا التغييـر ال نـتج عنـه أي ضـرر للمـؤجر" . وتطبيقـًا لـذلك 

بأنه ال يجوز للمستأجر دون رضاء المؤجر أن يدخل علـى مدني سالفة الذكر  619قضت الفقرة الثانية من المادة 

                                                                                                                                                                    
 ( . قنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصريوأحكام الت) 

 (
2
 . 915انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 912فقرة  - 919انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
 . 971انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 915فقرة  - 919انظر آنفاً فقرة   ( 
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الطر قة المتبعة في استغالل اهنرض أي تغيير جوهري يمتد أثره إلى ما بعد انقضاء اإليجـار . فـإذا كانـت اهنرض 
 معدة لزراعة الفاك ة  لم يجز له دون إذن المؤجر زراعت ا زهورًا أو خضروات ، وإذا كانت معـدة لزراعـة الزهـور لـم
يجزل ه دون إذن المؤجر زراعت ا فاك ة أو محصوالت عادية . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشـروع التم يـدي فـي 
هذا الصدد : "ال يجوز ) للمستأجر ( أن يدخل على الطرقة المتبعة في استغالل ا ) اهنرض ( تغييرا جوهر ـا يبقـى 

لزراعة الفواكه أو الخضروات إلى زراعـة محصـوالت  إلى ما  بعد انت اء اإليجار ، كأن يحول اهنرض وهي تستغل
أخرى ولكن يجوز له أن يـدخل تغييـرًا غيـر جـوهري ، أو تغييـرا جوهر ـًا ينت ـي بانت ـاء اإليجـار ، أو تغييـرًا جوهر ـًا 

 .  ( 1) يبقى بعد اإليجار إذا كان ذلك بإذن المؤجر"

مـنن التقنـين المـدني علـى  611تـنص المـادة  نـص قـانوني : -العناية بالمواشي واهنراضي الزراعية  -411
 ما يأتي :

"إذا تســـلم المســـتأجر مواشـــي وأدوات زراعيـــة مملوكـــة للمـــؤجر ، وجـــب عليـــه أن يرعاهـــا و تع ـــدها بالصـــيانة 
 . ( 2) بحسب المألوف في استغالل ا"

توجـد فـي اهنرض إال  وقد قدمنا أن المؤجر ال يكون ملزمًا بتسليم المستأجر المواشي واهندوات الزراعيـة التـي
. فإذا كان اإليجار يشمل ا وتسلم ا المستأجر ، فعليه أن يبذل من  ( 9)  مدني ( 610إذا كان اإليجار يشمل ا ) م 

العنايـــة فـــي رعايـــة المواشـــي وتع ـــد اهندوات الزراعيـــة بالصـــيانة مـــا يبذلـــه الرجـــل المعتـــاد ، وبحســـب المـــألوف فـــي 
لمواشــي تعمــل أكثـر مــن طاقت ــا ، و قــوم بغـذائ ا وبعالج ــا وبإيوائ ــا . و تع ــد اسـتغالل هــذه اهنشــياء . فـال يجعــل ا

                                                 

 (
2
 195ص  5التحضيرية مجموعة األعمال   ( 

 (
1
إذا تسييلم المسييتأجر مواشييي وأدوات زراعييية  -2" : ميين المشييروع التمهيييدي علييى الوجييه اآلتييي 729ورد هييذا اليينص فييي المييادة  : تيياريخ اليينص  ( 

 . الماشية بما يحصيل علييه مين نتاجهياوعليه أن يعوض ما ينفق عادي من  . وجب عليه أن يتعهدها بالصيانة وفقاً لما يقتضيه االنتفاع المألوف ، مملوكة للمؤجر

فيإذا اخطير الميؤجر بهيذا اإلهيالك  . يكون المؤجر هو الملزم بتعويض ما يهلك من ماشيية وأدوات زراعيية لسيبب ال ييد للمسيتأجر فييه ، وفيما عدا هذه الحالة -1

ويكيون ذليك عليى حسياب  ، كان للمستأجر أن يعوض ما هلك ، أو اقتضى اتفقا المستأجر معه تأخيراً يعوق السير المعتاد لالستغالل ، ولم يبادر إلى تنفيذ التزامه

وأدخليت بعيض  ، وفيي لجنية المراجعية حيذفت الفقيرة الثانيية اكتفياء بالقواعيد العامية . ويخصيم المسيتأجر ميا أنفقيه مين أول قسيط مسيتحق مين األجيرة" ، المؤجر

وفيي لجنية مجليس الشييوخ أبيدى  195ووافق عليها مجليس النيواب تحيت رقيم  . في المشروع النهائي 159وصبح رقم المادة  ، ديالت لفظية إلى الفقرة األولىتع

عتيراض عليى أن ويقيوم هيذا اال ، اعتراض من الحم الخاص بقيام المستأجر بتعويض المؤجر عنا ينفق من ماشية في ظروف طبيعية بما يحصل عليه من نتاجها

فوافقت اللجنة عليى حيذف عبيارة "وعلييه أن يعيوض ميا ينفيق عيادة مين الماشيية بميا يحصيل علييه مين  ، العرف الزراعي على خالل المنصوص عليه في المادة

 5مجموعة األعميال التحضييرية ) نته ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لج . 121وأصبح رقم المادة  . نتاجها" اكتفاء بالقواعد العامة في العرف الزراعي

 )  .191ص  - 195ص 

 . ولكن النص ليس إال تطبيقا للقواعد العامة ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  917م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  129م  التقنين المدني الليبي

 - 2911انظر عبياس حسين الصيراف فقيرة  : فيمكن العمل به في العراق ، ولكن النص ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة -ال مقابل  التقنين المدني العراقي

   . 2919فقرة 

وهييو مسيئول عنهييا فيميا خييال  ، لمها بحسييب البييانعليى المسييتأجر أن ييرد فييي نهايية العقييد األشيياء التييي اسيت : 112م  تقنيين الموجبييات والعقيود اللبنيياني

ً  ، األحوال التي تنشأ ع قوة قاهرة وال تعزي إلى خطأ منه وإذا كان في مدة العقد قد سيد ميا نقيص  . يما خال التعيب الناتج عن استعمال تلك األشياء استعماال عاديا

وأحكيام التقنيين اللبنياني تتفيق فيي )  . حيق ليه أن يسيترد الميال اليذي انفيه فيي هيذا السيبيل ميا ليم يكين هنياك خطيأ يعيزي إلييه ، من هذه األشياء أو أصيلح ميا تعييب

 ( . مجموعها مع أحكام التقنين المصري

 (
9
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 
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اهندوات الزراعيــة بالصــيانة المعتــادة مــن تنظيــف وإصــالح ، ومــن تشــحيم وتز يــت إذا كانــت آالت ميكانيكيــة ، وال 
 ين ك ا بالعمل ، كما ال يجعل ا تتوقف عن العمل مدة طو لة حتى ال تتلف .

أو التلـف كـان سـبب  1991$أو تلفت آلة زراعية ، كـان مسـئوال ، مـا لـم يثبـت أن ال ـالك وإذا نفقت ماشية 
أجنبي ال يد له فيه ، أو يثبت أنه بذل العناية الواجبة في حفظ ا وصيانت ا . فإذا أثبت ذلك ، التزم المؤجر ، كما 

لـى تنفيـذ التزامـه عنـد أخطـاره بـذلك ، ، بتعو ض م انفا من ماشية وما تلـف مـن أدوات . وإذا لـم يبـادر إ ( 1) قدمنا
أو اقتضــى اتفــاق المســتأجر معــه  تــأخيرًا يعــوق الســير المعتــاد لالســتغالل ، كــان للمســتأجر أن يعــوض مــا هلــك ، 

 .  ( 2) و كون ذلك على حساب المؤجر ، و خصم المستأجر ما أنفقه من أول قسط مستحا من اهنجرة

دني يتضمن نصًا يقضي بأن على المستأجر "أن يعـوض مـا ينفـا م 611وقد كان المشرع التم يدي للمادة 
عادة من الماشية بما يحصل عليه من نتاج ـا" . وطبقـًا ل ـذا الـنص يكـون المسـتأجر ملتزمـًا بـأن يسـلم للمـؤجر فـي 

اء ن اية اإليجار عددًا من  الماشية مساو ًا لما تسلمه ، فإن نفا من الماشية التي تسلم ا ، بطري طبيعـي أن قضـ
وقــدرًا ، عــدد ، ســلم المســتأجر مــن نتــاج الماشــية الــذي حصــل عليــه أثنــاء اإليجــار عــددًا مســاوًي ، واحــتفظ ببــاقي 
النتـــاج . واهنصـــل فـــي ذلـــك أن نتـــاج الماشـــية ملـــك للمســـتأجر ، بمـــا يقـــوم علـــى الماشـــية مـــن غـــذاء وعـــالج وإيـــواء 

يـة النتـاج إال بعـد أن يعـوض منـه مـا نفـا مـن . فكان نص المشروع التم يدي يقضي بـأال تخلـص ملك ( 9) وصيانة
الماشية في ظروف طبيعية . فأبدى اعتراض على هذا الحكم فـي لجنـة مجلـس الشـيوخ ، وقـام االعتـراض علـى أن 

 1) العرف الزراعي يقضي بخالف ما جاء في هذا النص . فوافقت اللجنة على حذف الـنص اكتفـاء بالقواعـد العامـة

. والقواعد العامة في هذه المسألة تقضي بأن النتاج ملك للمستأجر كمـا قـدمنا ، وال يكـون المسـتأجر مسـئوال عمـا  (
نفـــا مـــن الماشـــية فـــي ظـــروف طبيعيـــة والمـــؤجر هـــو الـــذي عليـــه أن يعـــوض ذلـــك أثنـــاء اإليجـــار كمـــا ســـبا القـــول 

انت ائـه ، هـذا كلـه مـا لـم يوجـد اتفـاق أو عـرف  .و حتفظ المستأجر بكل النتاج لنفسـه ، سـواء أثنـاء اإليجـار أو بعـد
 زراعي يقضي بغيره .

وقد قدمنا أن المستأجر يكون ملزمًا برد المواشي واهندوات الزراعيـة عنـد ن ايـة اإليجـار بالحالـة التـي تسـلم ا 
قــًا اإليجــار وتوصــف فيــه هــذه اهنشــياء وصــفًا دقي 1991$ب ــا ، وفقــًا لمحضــر الجــرد الــذي يحــرر عــادة عنــد بــدء 

. فإذا لم يحرر محضر جرد ، فالمفروض أنه تسلم ا في حالـة حسـنة ، مـا لـم يثبـت غيـر ذلـك .  ( 1) وتقدر قيمت ا
ومن ثم إذا تلفت آلة زراعية أو نفقت ماشية ، فإن المستأجر هو المسئول عن هذا التلف أو ال ـالك ، وال يـتخلص 

                                                 

 (
2
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
من تنين الموجبات والعقود اللبناني وتينص عليى أنيه "ال حيق للمسيتأجر فيي نتياج الحيوانيات وال فيي الزييادات التيي  191مادة انظر عكس ذلك ال  ( 

 . تلحق المأجور مدة العقد"

 (
5
 . انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش  ( 

 (
9
 . 751انظر آنفاً فقرة   ( 
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و بـأن يثبـت أنـه بـذلك فـي حفظ ـا وصـيانت ا عنايـة الرجـل مـن مسـئوليته كمـا قـدمنا إال بـأن يثبـت السـبب اهنجنبـي أ
المعتاد . وليس في هذا إال تطبيا للقواعد العامة التي قررناها في مسئولية المستأجر عن هـالك العـين المـؤجرة أو 

ك . أما إذا تعذر على المستأجر رد المواشي واهندوات الزراعيـة لسـبب غيـر ال ـال ( 1)  مدني ( 2/ 189تلفق ا ) م 
ــم يثبــت الســبب  أو التلــف ، كــأن ودت ناقصــة وقــد ضــاع مــا نقــص من ــا ، فإنــه يكــون مســئوال عــن ضــياع ا مــا ل

 . ( 2) اهنجنبي ، وال يكفي أن يثبت أنه بذل في حفظ ا عناية الرجل المعتاد . وقد تقدم تفصيل ذلك

عليـه تعـو ض المـؤجر عمـا فإذا لم يستطيع المسـتأجر نفـي المسـئولية عنـه علـى الوجـه الـذي قـدمناه ، وجـب 
 تلف من اهندوات الزراعية وعما نفا من المواشي .

ومن ج ة أخرى قدي يستكمل المستأجر من ماله ما ينقصه مـن المواشـي واآلالت والم مـات الزراعيـة ، إمـا 
هنن ما تسلمه من ا قد تلف بعضه أو هلك ، وإما هنن ما تسلمه غير كاف  الستغالل اهنرض ، وإما للسببين معًا . 

يتبـين أن هنـاك  -ة بموجـب محضـر الجـرد و حصـل ذلـك عـاد -فعند رد هذه الم مات للمؤجر عند ن اية اإليجـار 
أشياء لم يشمل ا المحضر ، وهي اهنشياء التـي اسـتكمل المسـتأجر ب ـا الم مـات الزراعيـة مـن مالـه . ف ـذه اهنشـياء 
تبقى ملكًا للمستأجر يستبقي ا ، وليس للمؤجر حا في ا . ولكن يجوز أن يتفا الطرفان على أن يسترد المؤجر كل 

مات زراعية ، و ـدخل فـي ذلـك مـا احضـره المسـتأجر مـن مالـه ، علـى أن يـدفع لـه قيمـة هـذه ما في اهنرض من م 
اهنشياء اهنخيرة بحسب تقدير الخبراء . و تم هذا االتفاق عادة عند الـرد ، ولكـن يجـوز أن يـتم مقـدمًا و كـون شـرطًا 

من هـذا المشـروع ،  821لمادة م شروط اإليجار . وقد كان المشروع التم يدي يتضمن نصًا في هذه المسألة هو ا
وكانــت تجــري علــى الوجــه اآلتــي : "إيجــار اهنمــاكن كــان المســتأجر اســتكمل مــن مالــه الخــاص الم مــات الزراعيــة 

كان للمؤجر ، عند انت اء اإليجار ، إما  1996$المخصصة الستغالل اهنرض بم مات أخرى لم يشمل ا الجرد ، 
. وقــد ورد فــي المــذكرة اإليضــاحية  ( 9) راء ، أو أن يســمح لــه بأخــذها"أن يــرد للمســتأجر قيمت ــا حســب تقــدير الخبــ

للمشــروع التم يــدي فــي صــدد هــذا الــنص : "تعــرض هــذه المــادة لحالــة مــا إذا كــان المســتأجر ، بعــد أن تســلم مــن 
المــؤجر المواشــي واآلالت الزراعيــة بمقتضــى محضــر الجــرد ، اســتكمال ا مــن مالــه الخــاص . فعنــد ن ايــة اإليجــار 

. ومـؤدى أن للمـؤجر الخيـار  ( 1) يكون للمؤجر الخيار بين ردها للمستأجر أو أخذها بقيمت ـا حسـب تقـدير الخبـراء"
علـى الوجـه التقـدم أنـه يجـوز لـه اسـتبقاء الم مـات التـي احضـرها المسـتأجر مـن مالـه بعـد دفـع قيمت ـا حسـب تقـدير 

                                                 

 (
2
 . 521انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 525فقرة انظر آنفاً   ( 

 (
9
من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "إذا كان المستأجر قد أكمل من ماله عدة استثمار المأجور وزاد عليها أدوات ليم  111وتنص المادة   ( 

 . حالتها" فللمالك الخيار عند نهاية اإليجار بين أن يدفع له قيمتها بعد التخمين أو أن يعيدها إليه على ، تذكر في البيان

 (
5
 في الهامش 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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. وقـد  ( 1) لجنـة المراجعـة ، اكتفـاء بالقواعـد العامـةالخبراء ، ولو دون رضاء المستأجر . وقد حذف هذا النص فـي 
 رأينا هذه القواعد تقضي بأن المؤجر ال يستطيع أن يستبقى هذه الم مات بقيمت ا إال إذا قبل المستأجر ذلك .

 جزءا إخالل المستأجر بالتزامه بالمحافظة على العين واستعمالها االستعمال المألوف  -755

التزامه بالمحافظة على اهنرض المـؤجرة وباسـتعمال ا االسـتعمال المـألوف علـى الوجـه : وإذا أخل المستأجر ب
الذي بيناه فيما تقدم ، جاز للمؤجر ، طبقًا للقواعد العامة ، أن يطالـب المسـتأجر بتنفيـذ هـذا االلتـزام عينـًا ، فيلزمـه 

ف صــالحيت ا لإلنتــاج ، أو بــأال بــأن يســتغل اهنرض كمــا ينبغــي ، أو بــأال يترك ــا دون اســتغالل إلــى حــد أن تضــع
يغير من طر ا استغالل ا كأن يمتنع عن تحو ل ا من زراعة الفاك ة إلى زراعة الزهور أو إلى زراعة الخضروات . 
و ستطيع أن يلجأ في ذلك إلى طر قة الت ديد المالي ، بـل يجـوز لـه عنـد االقتضـاء أن يطلـب وضـع اهنرض تحـت 

 . ( 2) الواجبالحراسة الستغالل ا على الوجه 

وسواء طلب المؤجر التنفيـذ العينـي أو الفسـخ ، فـإن لـه فـي الحـالتين أن يطلـب التعـو ض عـن الضـرر الـذي 
 أصابه من جراء إخالل المستأجر بالتزامه .

ـــى قاضـــي اهنمـــور  ـــائم بالتزامـــه ، ولـــه أن يلجـــأ فـــي ذلـــك إل وللمـــؤجر الحـــا فـــي التأكـــد مـــن أن المســـتأجر ق
شـترط فـي عقـد اإليجـار أن تراعـى فـي زراعـة اهنرض شـروط معينـة وأراد المـؤجر التثبـت مـن المستعجلة ، كما إذا ا

 . ( 9) أن المستأجر يراعى هذه الشروط

وليس في هذا كله إال تطبيا للقواعد العامة . وقد كان المروع التم يدي للتقنين المدني الجديد يتضمن نصًا 
يجـوز للمـأجور  -1المـروع ، وكـان يجـري علـى الوجـه اآلتـي : "مـن هـذا  829هفي هذا المعنى ، هو نص المادة 

أن يطلــب فســخ العقــد ، مــع طلــب تعــو ض إن كــان ل ــذا التعــو ض مقــتض ، فــي اهنحــوال اآلتيــة : ) أ ( إذا تــرك 
المستأجر اهنرض بغير زراعة أو لم يبذل في زراعت ا من العنايـة مـا يبذلـه الشـخص المعتـاد . ) ب ( إذا لـم يخـزن 

ل في اهنماكن المعدة لذلك بمقتضى العقد . ) جـ ( إذا اسـتعمل العـين لغيـر مـا أعـدت لـه بحسـب طبيعت ـا المحصو 
أو بمقتضــى االتفــاق . ) د ( وبوجــه عــام إذا أخــل بشــروط العقــد ونجــم عــن ذلــك ضــرر للمــؤجر" . وقــد جــاء فــي 

مـــادة بينـــان حـــاالت يحـــا ف ـــا المــذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــدي فـــي صــدد هـــذا الـــنص : "وقـــد تكلفـــت هــذه ال
للمــؤجر أن يطلــب إن ــاء عقــد اإليجــار ، ولــيس في ــا إال تطبيــا للقواعــد العامــة ، ولكنــه تطبيــا خــاص باهنراضــي 
الزراعيـــة . فللمـــؤجر أن يطلـــب إن ـــاء اإليجـــار إذا تـــرك المســـتأجر اهنرض بغيـــر زراعـــة ، أو لـــم يبـــذل فـــي زراعت ـــا 

حصــول فــي اهنمــاكن المعــدة لــذلك بمقتضــى العقــد ) حتــى يــأمن المــؤجر علــى العنايــة المطلوبــة أو إذا لــم يخــزن الم
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 في الهامش 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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 . 911انظر آنفاً فقرة   ( 
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 . 911انظر آنفاً فقرة   ( 
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ضمانه في استيفاء اهنجرة و ستطيع إذا لم يستوف ا أن يحجز على المحصول حجـزًا تحفظيـًا فـي هـذه اهنمـاكن قبـل 
ذا أخـل أن يتسرب ( ، أو إذا استعمل العين لغير ما أعدت له بحسب طبيعت ا أو بمقتضى االتفاق ، وبوجـه عـام إ

. وقــد حــذف هــذا الــنص فــي لجنــة المراجعــة ، اكتفــاء بتطبيــا  ( 1) بشــروط العقــد إخــالال يــنجم عنــه ضــرر للمــؤجر"
. وليس النص المحذوف إال تطبيقًا للقواعد العامة كمـا سـبا القـول ، فتسـري أحكامـه بـالرغم مـن  ( 2) القواعد العامة

 حذفه .

 91ت المــادة 2إذا ن 1998$الجــزاء المـدني جــزاء جنائيـًا . وقـد أضــاف قـانون اإلصــالح الزراعـي إلــى هـذا 
( على ما يأتي : ) يعاقب بالحبس مدة ال تز د على  1118لسنة  91من هذا القانون ) وهي مضافة بالقانون رقم 

ثالثــة أشــ ر وبغرامــة ال تجــاوز مــائتي جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين . . كــل مســتأجر يخــالف عمــدًا أو ي مــل 
ماته في العناية باهنرض أو بزراعت ا على وجه يؤدي إلى نقص جسيم فـي معـدن ا أو فـي غلت ـا . . ( . وجـاء التزا

فــي صــدد هــذا الــنص : " . . ومــن ج ــة أخــرى فقــد أهمــل  1118لســنة  91فــي المــذكرة اإليضــاحية للقــانون رقــم 
ص معدن ا . ولذلك اقتضـى اهنمـر بعض المستأجر ن العناية باهنرض المؤجرة ، فأدى ذلك إلى إضعاف غلت ا ونق

فــرض عقوبــة علــى . . المســتأجر الــذي ي مــل التزامــه بالعنايــة بــاهنرض وزراعت ــا أو يعمــد إلــى ذلــك" . و تبنــي مــن 
الــنص أن العقوبــة الجنائيــة ال تطبــا إال فــي حالــة تعمــد المســتأجر اإلخــالل بالتزاماتــه بالعنايــة بــاهنرض أو إهمالــه 

شــرط أن يترتــب علــى ذلــك نقــص جســيم فــي معــدن اهنرض أو فــي غلت ــا ، فــال يكفــي لتوقيــع القيــام ب ــذا االلتــزام ، ب
 العقوبة التعمد أو اإلهمال إذا لم يترتب عليه إال نقص يسير في المعدن أو في الغلة .

 التزام المستأجر بالقيام باإلصالحات التأجيرية  -756

لتقنـين المـدني علـى مـا يـأتي : "علـى المسـتأجر مـن ا 611: تنص الفقرة اهنولـى مـن المـادة  نص قانوني -
أن يقـــوم بـــإجراء اإلصـــالحات التـــي يقتضـــي ا االنتفـــاع المـــألوف بـــاهنرض المـــؤجرة . و لتـــزم بوجـــه خـــاص بتط يـــر 
وصــيانة التــرع والمســاقي والمــراوي والمصــارف ، وكــذل القيــام بأعمــال الصــيانة المعتــادة للطــرق والجســور والقنــاطر 

 . ( 9) المباني المعدة لسكنى أو لالستغالل ، كل هذا ما لم يقض االتفاق أو العرف بغيره"واهنسوار واآلبار و 
                                                 

 (
2
 . في الهامش 119ص  - 125ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
 . 119ص  5التحضيرية مجموعة األعمال   ( 

 (
9
 من المروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 727ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  : تاريخ النص  ( 

ووافيق علييه مجيل النيواب  . لمشيروع النهيائيفيي ا 159/2وصار رقمه  ، ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعديل لفظي طفيف . فيما عدا بعض خالفات لفظية ،

وصيار الينص مطابقياً لميا  ، وفي لجنة مجليس الشييوخ أدخيل تعيديل لفظيي بحييث ينسيحب التطهيير والصييانة عليى التيرع والمسياقي والميراوي . 151تحت رقم 

 ( . 121ص  - 129ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته . 125وأصبح رقمه  ، استقر عليه في التقنين الجديد

 . ولكن النص ليس إال تطبقاً للقواعد العامة ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : ويقابل في التقنيات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  972/2م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  125/2م  التقنين المدني الليبي

 . فيمكن العمل به في العراق ، ولكن النص ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة ، ال مقابل التقنين المدني العراقي

إن جميع األشغال الالزمية لالنتفياع بالميأجور كحفير المسيايل وصييانتها وتنظييف األقنيية وإصيالح الطيرق  : 197/2م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

ويجيب علييه أن  . تكيون عليى عياتق المسيتأجر إذا ليم يكين هنياك نيص مخيالف ، السياجات وإجراء اإلصالحات الصغرى في األبنية الريفيية والمطياميروالسبل و
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وقد رأينا ، عند الكالم في اإليجار بوجه عام ، أن المستأجر يلتـزم بـإجراء الترميمـات التأجير ـة التـي يقضـي 
أن المـراد بالترميمـات التأجير ـة مـدني ( . وقـد قـدمنا  182ب ا العرف ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلـك ) م 

الترميمات البسيطة التي يقتضي ا استعمال العين المـؤجرة اسـتعماال مألوفـًا ، و رجـع فـي تحديـد هـذه الترميمـات إلـى 
العــرف ، فــإذا لــم يوجــد عــرف معــين عــدت الترميمــات تأجير ــة إذا كانــت الضــرورة إلي ــا تنشــأ مــن اســتعمال العــين 

مــدني ســالفة الــذكر أهــم اإلصــالحات التأجير ــة   611عــددت الفقــرة اهنولــى مــن المــادة  االســتعمال المــألوف . وقــد
بالنسبة إلى اهنراضي الزراعية ، وهي تط ير مجراي المياه ، وصيانة ممرات اهنرض مـن طـرق وجسـور وقنـاطر ، 

ابي المواشي والمخازن . وكذلك صيانة اهنسوار واآلبار والمباني المعدة لسكني العمال والفالحين أو لالستغالل كزر 
ولـــيس هـــذا التعـــدد علـــى ســـبيل الحصـــر ، بـــل كـــل إصـــالح يقتضـــيه االنتفـــاع المـــألوف بـــاهنرض المـــؤجرة ، كجـــز 
الحشـيش ونــزع اهنعشــاب الضــارة والترميمـات البســيطة التــي يقتضــي ا اسـتعمال اهندوات الزراعيــة والمواشــي ، يكــون 

 اق أو العرف بغيره .. وكل هذا ما لم يقض االتف ( 1) على المستأجر

أما اإلصالحات غير التأجير ة ، كإقامـة المبـاني واإلصـالحات الكبـرى للمبـاني القائمـة وغيرهـا مـن ملحقـات 
اهنرض واإلصالحات الالزمة لآلبار والترع ومجاري   المياه والخزانات ، فيلتزم ب ا المـؤجر ، مـا لـم يقـض االتفـاق 

 . ( 2) 1مدني 611/2أو العرف بغير ذلك ) م 

وقد قدمنا أن المستأجر في التقنين المصري ملزم بإجراء اإلصالحات التأجير ة ولو كانت هـذه اإلصـالحات 
ترجع الحاجة إلي ا لقدم المباني أو الستعمال العين استعمااًل مألوفًا ، بل إن اإلصالحات التأجير ة هـي كمـا قـدمنا 

االسـتغالل المــألوف وال يســتطيع المسـتأجر الــتخلص مــن  تلـك اإلصــالحات التــي يقتضـيه اســتغالل اهنرض المــؤجرة
 . ( 9) هذا االلتزام إال إذا أثبت أن الحاجة إلى هذه اإلصالحات إنما ترجع إلى عيب في العين أو إلى قوة قاهرة

ومتى ثبت أن هناك إصـالحات تأجير ـة يلتـزم ب ـا المسـتأجر علـى الوجـه الـذي قـدمناه ، جـاز إلزامـه بالتنفيـذ 
ولو كان ذلك في أثناء اإليجـار . وللمـؤجر ، إذا لـم يختـر التنفيـذ العينـي ، أن يطلـب فسـخ اإليجـار لعـدم قيـام عينا 

المســتأجر بالتزامــه ، والمحكمــة تقــدر هــذا الطلــب و نــدر أن تجيبــه إليــه هنن فــي عــدم قيــام المســتأجر باإلصــالحات 
، والضـرر عائـد فـي الغالـب علـى المسـتأجر نسـه  التأجير ة ماال يستوجب عـادة ضـررًا للمـؤجر يبـرر فسـخ اإليجـار

هننـه ال ينتفــع بـاهنرض االنتفــاع المطلـوب إذا لمــي يقـم ب ــذه اإلصـالحات . وســواء طلـب المــؤجر التنفيـذ العينــي أو 
طلب فسخ اإليجار ، فله في الحالتين أن يطلب تعو ضًا عن الضرر الذي أصابه . و دخل في التعو ض ، إذا لـم 

اإلصـــالحات بنفســـه ، المصـــروفات التـــي تقـــدرها المحكمـــة إلجرائ ـــا علـــى نفقتـــه ، وكـــذلك مـــا عقـــد يقـــم المســـتأجر ب
                                                                                                                                                                    

ن اللبنياني ميع وتتفيق أحكيام التقنيي)  . ويكون مسئوال تجاه المؤجر عن األضيرار التيي تينجم عين عيدم إتميام هيذه الموجبيات . يقوم بها على نفقته بدون تعويض ما

 ( . التقنين المصري

 (
2
 . 977انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 975انظر آنفاً فقرة   ( 
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يصيب العين من الضـرر الناشـئ عـن عـدم قيـام المسـتأجر باإلصـالحات فـي الوقـت المناسـب . وقـد سـبا تفصـيل 
 .   ( 1) القول في كل ذلك

 وجوب أال يجمع في حيازته أكثر من مقدار معينبنفسه وب األحكام المتعلقة بوجوب أن يزرع المستأجر األرض -2

 التكييف الصحيح لهذا الوجوب : -757

اوجـــب قـــانون اإلصـــالح الزراعـــي علـــى المســـتأجر أن يتـــولى زراعـــة اهنرض بنفســـه فـــال يجـــوز إيجارهـــا مـــن  
لزراعتـه  أو التنازل عن اإليجار ، وأوجب عليه أيضًا أال يجمع في حيازتـه أكثـر مـن مقـدار معـين 1911$الباطن 

. 

هذان الواجبات ليسـا فـي حقيقـة أمرهمـا بـالتزامين فـي ذمـة المسـتأجر . وال يتعلقـان كـذلك بأهليـة المسـتأجر ، 
فإن اهنهلية للتصرف مناط ـا التمييـز ، وال شـأن للتمييـز هنـا . وإنمـا فـرض قـانون اإلصـالح الزراعـي هـذا الوجـوب 

منـع المسـتأجر مـن التصـرف فـي حقـه باإليجـار مـن البـاطن أو العتبارات تعلا بالمصلحة العامة سـتأتي ذكرهـا ، ف
بالتنازل ، كما منعه من أن يستأجر من اهنراضي الزراعية أكثر من الحد اهنقصى الذي عينه . فالتكييف الصحيح 
لذلك هو أن القـانون منـع المسـتأجر مـن التصـرف أو التعاقـد فـي الحـدود التـي رسـم ا ، ف ـذا منـع مـن التصـرف أو 

 عاقد فرضه القانون وجعله من النظام العام .من ال

ولكننا آثرنا أن نورد هذه اهنحكام عقب الكالم في التزامـات المسـتأجر ، وغلبنـا الناحيـة العمليـة علـى الناحيـة 
الفنيــة ، إذ أن هــذه اهنحكــام لصــيقة باهنحكــام المتعلقــة بالتزامــات المســتأجر ، و بــدو أن ــا مــن الناحيــة العمليــة تقــوم 

 لتزامات فرض ا القانون على المستأجر .على ا

 أ . وجوب أن يزرع المستأجر األرض بنفسه  -758

مـن قـانون اإلصـالح الزراعـي علـى مـا يـأتي : "ال يجـوز تـأجير اهنرض  92: تـنص المـادة  نص قصانوني -
فقــة وز ــر اهنشــغال الزراعيــة إال لمــن يتــولى زراعت ــا بنفســه و ســتثنى ، بقــرار مــن وز ــر الماليــة واالقتصــاد وبعــد موا

العمومية ، من حكم الفقرة السابقة ، أراضـي الجزائـر الواقعـة بـين جسـري ن ـر النيـل التـي تملك ـا الحكومـة وتؤجرهـا 
. وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية لقــانون اإلصــالح  ( 2) وزارة الماليــة واالقتصــاد بشــروط خاصــة بقصــد استصــالح ا"

علـى أنـه ال يجـوز تـأجير اهنرض إال لمـن يزرع ـا بنفسـه  92ت المـادة الزراعي في صدد هذا النص ما يأتيك "نص
وذلك منعًا من استغالل الوسطاء للفالحين" . وتشير المذكرة اإليضاحية ب ذا إلى ما جرت بـه العـادة مـن اسـتئجار 

حـــين كبـــار المـــزارعين لمقـــدار كبيـــر مـــن اهنراضـــي ال ليزرعـــوه علـــى الذمـــة ، بـــل لتـــأجيره مـــن البـــاطن لصـــغار الفال
الفالحـــين  1912$وتقاضـــي أجـــور مغـــالى في ـــا مـــن م . فـــأراد المشـــرع أن يمنـــع اســـتغالل هـــؤالء الوســـطاء لصـــغر 

                                                 

 (
2
 959انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 2595لسنة  999أضيفت الفقرة الثانية من هذه المادة بالقانون رقم   ( 



 

300 

 

 الفهرس

بتحر م تأجير اهنرض الزراعية إال لمن يتـولى زراعت ـا بنفسـه ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن منـع التـأجير مـن البـاطن . 
ة اهنرض الزراعية سبعة أمثال الضر بة كما رأينا و بدو أنه بعد أن وضع قانون اإلصالح الزراعي حدًا أقصى هنجر 

، لـــم يعـــد مـــن الممكـــن قانونـــًا أن يســـتغل الوســـطاء صـــغار الفالحـــين ، ف ـــم ال يســـتطيعون أن يـــؤجروا مـــن البـــاطن 
اهنرض التي استأجروها بأكثر من سبعة أمثال الضر بية ، وصغار الفالحين ال يلتزمون قانونًا بـدفع أجـرة أكثـر نـم 

. والوسيط فـي هـذه الحالـة يسـتأجر اهنرض مـن مالك ـا بأقـل مـن سـبعة  ( 1) للوسيط أو للمالك اهنصلي ذلك ، سواء
أمثال الضر بة ، حتى يستطيع إذا أجرها من الباطن بسبعة أمثال الضر بة أن يجد لنفسه ربحا يكافئ عملـه . فـإذا 

انون اإلصـالح الزراعـي لـم يـأت لحمايـة كان هناك استغالل ، ف و واقـع علـى المالـك ال علـى صـغار الفالحـين ،وقـ
المالك . وإذا قيل إن الوسيط يستطيع أن يتحايل على القانون فيتقاضى من صغار الفالحين أجـرة أعلـى مـن الحـد 
اهنقصـى ، فإنـه يتيسـر الـرد علـى ذلـك بأنـه إذا سـ ل ذلــك علـى الوسـيط فإنـه يسـ ل كـذلك علـى المالـك ، و ســتطيع 

البـاطن أن يـؤجر مباشـرة لصـغار الفالحـين و تحايـل علـى القـانون فيتقاضـى مـن م أجـرة هذا مع تحر م اإليجـار مـن 
أعلــى مــن الحــد اهنقصــى . علــى ا الوســاطة بــين المالــك وصــغرا الفالحــين لــم تكــن مجــردة مــن الفائــدة ، فكثيــر مــن 

هـم ال يسـتطيعون المالك ليس لدي م مـن الوقـت مـا يسـمح ل ـم بـأن ينقطعـوا لتـأجير أراضـي م بمقـادير صـغيرة ، أو 
ذلــك ومــن م ســيدات ومســنون ، فيــؤجرون أراضــي م جملــة واحــدة لمــن يؤجرهــا مــن البــاطن بمقــادير صــغيرة لصــغار 

 . ( 2) الفالحين فيكف م ذلك مشقة إيجار اهنرض بمقادير صغيرة

بأنـه قـد اقتصـر علـى القـول  1919$ثم إن المشرع لم يسلك في الوصول إلى هدفه طر قًا فنيًا سليما ، ف ـو 
ال يجوز تأجير اهنرض الزراعية إال لمن يتولى زراعت ا بنفسه . وهذا في ذاته هدف يصـل المشـرع إلـى تحققـه عـن 

أو أن يتنـازل عـن اإليجـار  ( 9) طرق صياغة فنية أكثر إحكامًا لو أنه قال ال يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن
ذا المنع . فتولى المستأجر زراعة اهنرض بنفسـه إنمـا يتحقـا ، وقرر في الوقت ذاته الجزاء الذي يفرضه لمخالفة ه

، من الناحية القانونية ، بمنعه من اإليجار من الباطن ومن التنازل عـن اإليجـار ، وعندئـذ ال يـرى مناصـًا مـن أن 
 .  ( 1) يتولى زراعة اهنرض بنفسه

ص آمــر ، والجــزاء علــى والــذي تــؤدي إليــه صــياغة الــنص علــى النحــو الــذي صــيغ بــه هــو أن يقــال إنــه نــ
مخالفتــه هــو الــبطالن . فــإذا أجــر مســتأجر اهنرض الزراعيــة اهنرض مــن باطنــه ، تبــين مــن ذلــك بأمــارة ماديــة أنــه 

                                                 

 (
2
في الجزاء المترتب على اإليجار من الباطن أن يحل المالك محل الوسيط ويصيبح المسيتأجر مين  ، كما سنرى ، ويدل على ذلك أن الفكرة السائدة  ( 

فكييف جياز ذليك للماليك بعيد  ، فإذا لم يجز للوسيط أن يستغل المستأجر من الباطن بشروط باهظية . الباطن مستأجراً منه مباشرة بنفس شروط اإليجار من الباطن

في هذه الشروط ذاتها! الواقع من األمر أن الوسيط ال يستطيع قانونياً بعيد صيدور قيانون اإلصيالح الزراعيي أن ييؤجر بشيروط باهظية وهيو أن حل محل الوسيط 

 . مقيد بالحد األقصى لألجرة كالمالك

 (
1
نصيور مصيطفى منصيور وقيارن م - 299ص  11فقيرة  2595انظر في هذا المعنى محمد علي عرفة في شرح قانون اإلصالح الزراعي سينة   ( 

 . 115ص  155فقرة 

 (
9
عثميان حيين عبيد اليه ) ويسري بالنسبة إلى الحقول والى الحيدائق  . وتحريم اإليجار من الباطن يشمل اإليجار العادي واإليجار بطريق المزارعة  ( 

 ( . 51ص  - 59في شرح أحكام اإلصالح الزراعي ص 

 (
5
 . 115ص  155منصور فقرة انظر في هذا المعنى منصور مصطفى   ( 
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يسـتأجر اهنرض ال ليزرع ــا بنفسـه ، ومــن ثــم يكـون المــؤجر قـد أجــر أرضــه لمـن ال يتــولى زراعت ـا بنفســه ، فيكــون 
. و ـذهب رأي ثـان  ( 1) يجار مـن البـاطن وحـده هـو الـذي يكـون بـاطالاإليجار اهنصلي باطال ، و سقط ببطالنه اإل

إلى التمييز بين ما إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى أن يقوم المستأجر بالتأجير مـن البـاطن فيكـون إيجـار اهنصـلي 
ر اهنصـلي باطال و سقط معه اإليجار من الباطن ، وبين ما إذا لم تنصرف نية المتعاقـدين إلـى ذلـك فيكـون اإليجـا

. و ــذهب رأي ثالــث إلــى أن عقــد اإليجــار اهنصــلي  ( 2) صــحيحًا ولكــن يكــون للمالــك أن يخــرج المســتأجر م البــاطن
.  ( 9) يكون باطالن وتقوم العالقة مباشرة بين المالك والمستأجر مـن البـاطن علـى أسـاس عقـد اإليجـار مـن البـاطن

بــا بموجــب تفســير تشــر عي صــدر مــن اللجنــة العليــا ل يئــة إذ ط 1911 $وهــذا الــرأي اهنخيــر هــو الــرأي الــراجح ، 
( على عقود اإليجار المبرمة قبل صدور قانون اإلصالح  1119لسنة  2من القرار رقم  2اإلصالح الزراعي ) م 

الزراعــي بــين المالــك والوســيط والتــي ال تنت ــي مــدت ا بن ايــة الســنة الزراعيــة الجار ــة عنــد صــدور القــانون ، فقــرر 
. ولكــن هــذا  ( 1) أن العالقــة تقــوم مباشــرة بــين المالــك والمســتأجر مــن البــاطن وذلــك للمــدة الباقيــة مــن العقــد التفســير

الحل كان يقتضي نصًا تشر عاًي ، وكان اهنولى أن ينص المشرع على أنه ال يجوز لمستأجر اهنرض الزراعية أن 
ر اهنصــلي بــاطال ، وقامــت العالقــة مباشــرة بــين يؤجرهــا مــن البــاطن أو أن يتنــازل عــن اإليجــار ، وإال كــان اإليجــا

مــن البــاطن علــى أســاس عقــد اإليجــار مــن البــاطن ، أو بــين المالــك والمتنــازل لــه عــن  1911$المالــك والمســتأجر 
 .  ( 1) اإليجار على أساس عقد اإليجار اهنصلي

 و ستثنى من تحر م اإليجار من الباطن والتنازل عن اإليجار ما يأتي :

مـن قــانون اإلصـالح الزراعــي سـالفة الــذكر فـي خصــوص  92ت عليــه الفقـرة الثانيــة مـن المــادة مـا نصـ - 1
أراضـــي الجزائـــر الواقعـــة بـــين جســـري ن ـــر النيـــل التـــي تملك ـــا الحكومـــة  وتؤجرهـــا وزارة الماليـــة واالقتصـــاد بشـــروط 

                                                 

 (
2
 . 919ص  172محمد كامل مرسي فقرة  - 59عثمان حسين عبد هللا في شرح أحكام اإلصالح الزراعي ص   ( 

 (
1
ويسيتدرك فيقيول إن هيذه النتيائج تختليف عميا قيد إلييه واضيعو الينص إذ يظهير أن )  199ص  - 115ص  155منصور مصطفى منصور فقيرة   ( 

 ( . العالقة مباشرة بين المال ومن يزرع األرض بنفسهالمقصود هو أن تقوم 

 (
9
 . 991سليمان مرقس فقرة   ( 

 (
5
وقد صدر تفسير عادي من اللجنة العليا لهيئية اإلصيالح الزراعيي  - 55ص  - 59عثمان حسين عبد هللا في شرح أحكام اإلصالح الزراعي ص   ( 

 : يقرر ما يأتي  2591نوفمبر سنة  5و  2591أكتوبر سنة  7بجلستي  ( 91م ) في خصوص النص الذي نحن بصدده 

أو أن يؤجرهيا إليى  ، وللماليك إميا أن يؤجرهيا جملية لمين يزرعهيا عليى الذمية . منع القانون تأجير األرض الزراعية إال لمن يتيولى زراعتهيا بنفسيه -2

 . صغار المستأجرين

  . جرين وخريجي المعاهد الزراعية المشتغلين فعال بالزراعة في تأجير أراضيها ما وسعها ذلكتوصي اللجنة بأن تفضل الحكومة صغار المستأ -1

يكيون ليه حيق االسيتمرار فيي إيجيار األرض التيي  ، المستأجر الذي كان يزرع على الذمة جزءاً من األرض المؤجرة ويؤجر من الباطن جزءاً آخر -9

 . يؤجرها من الباطن فإن عالقة اإليجار تقوم بالنسبة إليها بين المالك وبين المستأجر من الباطن مباشرةأما األرض التي كان  . كان يزرعها على الذمة

فإنيه وقيد  ، لما كان الوسطاء قد اعتادوا تأجير األرض الجيدة من البياطن وزراعية األرض الضيعيفة عليى الذمية حييث ال يوجيد إقبيال عليى تأجيرهيا -5

ن الباطن فإنه يباح له التخلي عن األرض التي يزرعها عليى الذمية إذا تعيذر اإلنفياق ميع الماليك مين الفئية اإليجاريية المناسيبة لغلية حرم هذا الوسيط من التأجير م

 . وفي هذه الحالة يجب على المالك زراعتها وعدم تركها بغير زراعة محافظة على اإلنتاج العام . األرض

ً  ، تراك مع آخرينإذا كانت األرض مؤجرة لشخص يزرعها باالش -9 وأن يقتسيموا أربياح  ، وجب أن يكيون التعاقيد الخياص بهيذه األرض معهيم جميعيا

 . الزراعة ويلتزموا بنفقاتها بحسب أنصبتهم

 . التأمينات التي دفعها الوسطاء واألجرة المدفوعة منهم مقدماً للمالك دين لهم قبل المالك يطالب به بكافة الطرق الودية والقانونية -1

  . 55انظر عثمان حسين عبد هللا في شرح أحكام اإلصالح الزراعي ص ) 

 (
9
 . كما تحول اإليجار العادي إلى مزارعة إذا كان العقد غير مكتوب وقد مر ذلك ، ويكون هذا ضرباً من ضروب تحول العقد بحكم القانون  ( 
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قيـام بنفقـات اإلصـالح خاصة بقصد استصالح ا . ف ـذه اهنراضـي تـؤجر عـادة لكبـار المـزارعين ممـن يسـتطيعون ال
اإليجــار مــن  -بقــرار مــن وز ــرا الماليــة واالقتصــاد بعــد موافقــة وز ــر اهنشــغال العموميــة  -والزراعــة ، فــأجيز ل ــم 

 الباطن والتنازل عن اإليجار لصغر المزارعين ليستعيضوا بعض ما أنفقوه في إصالح اهنرض .

 1م القــرار رقــم  1م  -ئــة اإلصــالح الزراعــي مــا قضــي بــه تفســير تشــر عي صــادر مــن اللجنــة العليــا ل ي -2
مــن أنــه "ليجــوز للمســتأجر أن يع ــد لغيــره بزراعــة اهنرض برســيما لمواشــيه أو أذرة أو أرزًا لغذائــه ،  - 1112لســنة 

وال يعتبر هذا إيجارًا من الباطن . وفي أراضي الخضر والمقـات يجـوز للمسـتأجر تـأجير  اهنرض لشـخص يزرع ـا 
زراعة واحدة بدون أن يعتبر ذلك تأجيرًا من الباطن" . واهنولى أن يقال إن هذا تأجير من الباطن ، خضرًا أو مقاتًا 

 .  ( 1) ولكنه غير ممنوع

و بدوا أنه إذا كان محظورًا على المالك أن يؤجر اهنرض لمن يؤجرها من البـاطن ، فلـيس محظـورًا عليـه أن 
الفالحــين ، كــأن يع ــد بــذلك إلــى وكيــل أعمالــه و نــاظر  يوكــل شخصــًا فــي تــأجير أرضــه بمقــادير صــغيرة لصــغار

 .  ( 9) ، ما لم يكن المقصود من ذلك التحايل على القانون فيستتر اإليجار اهنصلي في صورة الوكالة ( 2) عزبته

 ب . وجوب أال يجمع المستأجر في حيازته أكثر من مقدار معين  -759

: لم يضع قـانون اإلصـالح الزراعـي عنـد صـدوره حـدًا أقصـى لحيـازة اهنراضـي الزراعيـة كمـا  نص قانوني -
وضــع حــدًا أقصــى لملكيــة هــذه اهنراضــي . وبقــي اهنمــر علــى هــذا الحــال ، فكــان يجــوز للشــخص أن يســتأجر أي 

صــالح بضــيف إلــى قــانون اإل 1118لســنة  21مقــدار مــن اهنراضــي الزراعيــة دون قيــد ، حتــى صــدر القــانون قــم 
الزراعيــة ال  1111/1160، وتــنص الفقــرة اهنولــى من ــا علــى مــا يــأتي : "ابتــداء مــن ســنة  ( 1) 94الزراعــي المــادة 

يجوز أن تز د جملة ما ينتفع به شخص هو وزوجتـه وأوالده القصـر مـن اهنراضـي الزراعيـة علـى القـدر الجـائز ل ـم 
طر ا التملك أو غيره . و قع باطال كل عقد يترتب عليه تملكه قانونًا ، سواء كان وضع يدهم على هذه اهنراضي ب

في صدد هـذا الـنص : "ولمـا  1118لسنة  21مخالفة هذه اهنحكام" . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للقانون رقم 
كــان قــانون اإلصــالح الزراعــي لــم يــرد بــه نــص يحــدد المســاحة التــي يجــوز للشــخص أن يســتأجرها بمفــرده أو مــع 

ه القصـــر مـــن اهنراضـــي الزراعيـــة ، فقـــد أدى هـــذا الوضـــع إلـــى أن اســـتمرت نافـــذة عقـــود إيجـــار عـــن زوجتـــه وأوالد
مســاحات شاســعة ، فاســتقرت لمســتأجر ب ــا حيــازة مســاحات كبيــرة مــن اهنراضــي . وقــد أثــر ذلــك فــي أحــوال صــغار 

                                                 

 (
2
 . 199ص  155منصور مصطفى منصور فقرة    ( 

 (
1
 ، 2512مين قيانون اإلصيالح الزراعيي بعيد تعيديلها األخيير فيي سينة  91وقيارن الميادة  - 115ص  155منصور فقرة  قرب منصور مصطفى  ( 

تييي يسييتطيع حيييث تجعييل الوكاليية فييي إدارة أو فييي اسييتغالل األراضييي الزراعييية فييي حكييم  اإليجييار فيمييا يتعلييق بالحييد األقصييى ميين مقييدار األراضييي الزراعييية ال

 ( . 195انظر ما يلي فقرة ) يازتهن وسيأتي بيان ذلك المستأجر أن يجمعها في ح

 (
9
أن يدخل المستأجر معيه  شيركاء فيي اسيتغالل األرض الميؤجرة  ، ال بطريق اإليجار العادي وال بطريق المزارعة ، وال يعتبر إيجاراً من الباطن  ( 

 . وذلك ما لم يقصد التحايل على القانون فيستتر اإليجار من الباطن في صورة الشركة ( ، 591انظر آنفاً فقرة ) ماداموا غير مستأجرين من الباطن 

 (
5
فوضع نصاً جديداً أخيذ محيل  2597لسنة  15ثم جاء القانون رقم  . 2591لسنة  251األصلية قد ألغيت بالمرسوم بقانون رقم  91وكانت المادة   ( 

 . 91النص المغلي تحت رقم المادة 
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صــالح الزراعــي ، المــزارعين ، بــأن ســد فــي وجــوه م بــاب الــرزق مــن الزراعــة . لــذل رؤى ، تمشــيًا مــع أهــداف اإل
" . فكان الحد اهنقصى لما يستطيع شخص أن يستأجره مائتي فدان ، 94إضافة مادة جديدة إلى القانون تحت رقم 

 يدخل في ذلك ما هو مملوك له أو ما يجوز له أن ينتفع به بموجب حا انتفاع أو بموجب أي حا آخر .

، علـى الوجـه اآلتــي :  1161لسـنة  124نون رقــم ، بـالقرار بقـا 94ثـم عـدلت هـذه الفقـرة اهنولــى مـن المـادة 
"مع عدم اإلخالل بحا المالك في االنتفاع بما يملكه من اهنراضي الزراعية وما في حكم ا ، فإنه اعتبـارًا مـن سـنة 

الزراعية ال يجوز هني شخص هو وزوجته وأوالده القصر أن يحوزوا بطر ا اإليجار أو وضع اليد  1161/1162
غير المملوكة ل ـم مسـاحة تز ـد علـى خمسـين  1914$أخرى من اهنراضي الزراعية وما في حكم ا أو بأية طر قة 

فدانًا . كما ال تجوز الوكالة في إدارة أو في استغالل اهنراضي الزراعية وما في حكم ا يما يز ـد علـى هـذا القـدر . 
. و قــع بــاطال كــل قعــد يترتــب عليــه  و ســتنزل مــن هــذا القــدر مــا يكــون الشــخص واضــعًا اليــد عليــه باعتبــاره مالكــاً 

مخالفــة هــذه اهنحكــام . و عاقــب بــالحبس وبغرامــة ال تقــل عــن مائــة جنيــه وال تتجــاوز ألــف جنيــه أو بإحــدى هــاتين 
. فأصـــبح الحـــد اهنقصـــى لمـــا يســـتطيع شـــخص أن  ( 1) العقـــوبتين مـــن يخـــالف أحكـــام هـــذه المـــادة مـــع علمـــه بـــذلك"

بطر ا المزارعة ، خمسين فدانًا فقط ، و دخل في ذلك ما هو مملـوك لـه وقـد  يستأجره ، بطر ا اإليجار العادي أو
نفســه ال يجــوز أن يز ــد علــى مائــة فــدان ، وكلــك يــدخل مــا  1161لســنة  124أصــبح بموجــب القــرار بقــانون رقــم 

يجوز له أن ينتفع به بموجب حا انتفاع أو بموجب أي حا آخر . و خلص من ذلك أن الشخص الذي يملك مـن 
سين فدانًا إلى مائة ال يستطيع أن يستأجر شـيئًا ، هنن اهنرض التـي فـي ملكـه قـد اسـتغرقت كـل مـا يسـتطيع أن خم

يجمع في حيازته من اهنراضي الزراعية . فإذا كان الشخص يملك أقل من خمسين فـدانًا ، جـاز لـه أن يسـتأجر مـا 
 ن فدانًا مثال جاز له أن يستأجر ماال يز ـد علـى يكمل المقدار الذي يملكه إلى خمسين فدانًا ، فإن كان يملك عشر 

شـيئًا ، جـاز لـه أن يسـتأجر مـا ال يز ـد  1918$. فإذا كان ال يملـك مـن اهنراضـي الزراعيـة  ( 2) ثالثين فدانا أخرى 
على خمسين فدانًاال و عتبر التوكيل في إدارة أرض زراعية أو استغالل ا في حكم اإليجـار ، فـال يجـوز لشـخص أن 

طر ـا اإليجـار أو بطر ـا التوكيـل مـا يز ـد علـى الحـد اهنقصـى ، وقـد فـرض القـانون هنـا أن التوكيـل يخفــي يحـوز ب
 إجارة مستمرة .

                                                 

 (
2
"وكميا كانيت الفكيرة األساسيية فيي قيانون اإلصيالح  : في صيدد هيذا الينص 2512لسنة  211اء في المذكرة اإليضاحية للقرار بقانون رقم وقد ج  ( 

فقيد أصيبح مين اليالزم اآلن إتاحية الفرصية ألكبير عيدد مين الفالحيين أن  ، الزراعي هي إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من األجراء كي يتمتعيوا بملكيية األرض

 . فال تبقى احتكاراً لفئة قليلة من الزراع أو الوسطاء الذين يؤجرونها من الباطن لصغار الفالحين" ، يتمتعوا بإيجار األرض

يتضيمن تنفييذ القيانون رقيم  2512نيوفمبر سينة  99مين الهيئية العامية لإلصيالح الزراعيي بتياريخ  2512لسينة  1وقد صدر قرار بتفسير تشريعي رقم 

 حتى ولو كان عقداً غير مسجل", ، "يستنزل من هذا القدر ما يعادل ملكية أي منهم من هذه األراضي أيا كان سند ملكيته : ورد فيه ما يأتي ، 2512لسنة  211

 (
1
يمليك ويجوز التساؤل هل يستنزل من األرض المملوكة للمستأجر ما عسى أن يكون ال يباشر زراعته بنفسه كأن يكون قد أجيره؟ فليو أن شخصياً   ( 

أيجوز له أن يستأجر ثالثين فداناً إذا أضيفت إلى العشرين فداناً التي استبقاها لم يرد ميا يزرعيه بنفسيه عليى خمسيين فيداناً؟ يصيح  ، خمسين فداناً أجر منها ثالثين

ره مالكاً" الواردة فيي القيانون بيأن "وضيع الييد" هنيا السيما إذا فسرنا عبارة "ويستنزل من هذا القدر ما يكون اشخص واضعاً اليد عليه باعتبا ، األخذ بهذا الرأي

ليم يسيتطع أن يسيتأجر شييئاً فيوق الخمسيين وليو  ، ولو كان يملك سبعين فداناً أرج منه عشرين واسيتبقى خمسيين ليزرعهيا بنفسيه -عناه أنه يزرع ما يملكه بنفسه 

 . بحجة تعويض العشرين التي أجرها
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وقد رتب القانون جزاءين على المستأجر الذي جاوز ما يستأجره من اهنرض الزراعية هذا الحد اهنقصى : ) 
ا الحد . وعلى المستأجر أن يتخلى عـن هـذا المقـدار ( جزءا مدنيًا هو بطالن إيجار إال رض التي تز د على هذ 1

و عينه بنفسه ، وإال جاز لل يئة العامة لإلصالح الزراعي أن تتولى هي بنفس ا تعيين المقدار الزائد وتسـتولي عليـه 
تأجر ن وتتولى إدارته إلى أن تتمكن من إيجاره للغير وعندئذ تقوم العالقة مباشرة بين مالك هذا المقدار الزائد المسـ

( وجزاء جنائيًا هو العقوبـة المـذكورة فـي الـنص .و شـترط فـي  2له عن طر ا ال يئة العامة لإلصالح الزراعي . ) 
توقيع العقوبة الجنائية أن يكـون المسـتأجر وقـت االسـتئجار عالمـًا أنـه يجمـع فـي حيازتـه ب ـذا االسـتئجار أكثـر مـن 

 الحد اهنقصى .

، حالــة مــا إذا كــان المســتأجر ال  ( 1)  ــا ، فــي الفقــرة التاليــة للفقــرة اهنولــىالمشــار إلي 94وقــد عالجــت المــادة 
يجمع في حيازته أكثر م الحد اهنقصـى ، ثـم وجـد نفسـه ، بـالميراث أو بالوصـية أو بـأي سـبب آخـر غيـر التعاقـد ، 

يربــى علـى الحــد قـد زاد مـا يملكــه مـن اهنراضـي الزراعيــة فـزاد تبعـا لــذلك مـا يجمــع فـي حوزتـه مــن هـذه اهنرض وقـد 
علـى مـا يـأتي : "فـإذا ترتـب ز ـادة فيمـا ينتفـع بـه علــى  94اهنقصـى المسـموح بـه . فنصـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

سبب من أسباب التملك الجائز طبقًا هنحكام هذه القانون ، كان علـى ذوي الشـأن أن ينزلـوا خـالل ثالثـة أشـ ر مـن 
زمة لنضح المحصول الموجودة في اهنرض ، أي ما أطول ، عـن قـدر مماثـل تار خ أيلولة الز ادة إلي م أو المدة الال

ل ـــا ممـــا يســـتأجرونه إلـــى ال يئـــة العامـــة لإلصـــالح الزراعـــي . و جـــوز لل يئـــة المـــذكورة أن تـــتظلم مـــن تحديـــد القـــدر 
هــا مكــررة خــالل أســبوعين مــن تــار خ إخطار  19المتنــازل عنــه إلــى اللجنــة القضــائية المنصــوص علي ــا فــي المــادة

فجمع في حيازتـه  1911$بالتنازل" . ولتوضيح ذلك نفرض أن شخصًا يملك عشر ن فدانًا ، وأستأجر عر ن فدانًا 
أربعين فدانا وهذه دون الحد اهنقصـى . ثـم ورث عشـر ن فـدانا ، فأصـبح فـي حيازتـه سـتون فـدانا ، وهـذا يز ـد علـى 

ستأجر أن يعين عشرة فدادين من العشر ن فـدانا التـي الحد اهنقصى بعشرة فدادين . ففي هذه الحالة يكون على الم
يستأجرها ليتخلى عن ا ل يئة اإلصالح الزراعي ، حتى ينزل بذلك ما يجمع في حيازته إلى خمسين فدانًا وهو الحد 
اهنقصى . وقد أعطي القانون للمستأجر ،الستعمال حقه في الخيار ، مـدة هـي أطـول اهنجلـين مـن ثالثـة أشـ ر أو 

لباقيــة لنضــج المحصــول فــي عشــرة الفــدادين التــي يعني ــا للتخلــي عن ــا . وإذا كــان ل يئــة اإلصــالح الزراعــي المــدة ا
اعتــراض علــى هــذا التعيــين ، كــأن عــين المســتأجر مقــدارًا أقــل مــن المقــدار الواجــب ، رفعــت اعتراضــ ا إلــى اللجنــة 

اهنرض المســـتولي علي ـــا بموجـــب قـــانون القضـــائية التـــي تتـــولى تحقـــي اإلقـــرارات والـــديون العقار ـــة وفحـــص ملكيـــة 
 مكررة من هذا القانون . 19اإلصالح الزراعي ، وهي اللجنة المنصوص علي ا في المادة 

فإذا لم يم المستأجر بتعيين اهنرض التي يتخلى عن ا في المـدة التـي حـددها القـانون ، جـاز ل يئـة اإلصـالح 
مـا يسـتأجره ز ـادة علـى الحـد اهنقصـى ، أن تتـولى هـي تعيـين الزراعي ، كما رأينا في حالة عدم تخلـي المسـتأجر ع

                                                 

 (
2
 . بتغيير كما مس الفقرة األولى 2512لسنة  211ولم يمسها القانون رقم  ، 2597لسنة  15القانون رقم  وهذه الفقرات بقيت كما سنها  ( 
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اهنرض وتستولي علي ا وتتولى إدارت ا إلـى أن تـتمكن مـن إيجارهـا للغيـر ، وعندئـذ تقـوم العالقـة مباشـرة بـين مـالك 
وقـد هذه اهنرض والمستأجر ن ل ا . وللمستأجر أن يتظلم إلى اللجنة القضائية من تحديد المقدار المستولي عليـه . 

على الوجه اآلتـي :  "و كـون لل يئـة العامـة  94وردت هذه اهنحكام في الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 
ــة عــدم  لإلصــالح الزراعــي ، فــي حالــة الــبطالن المنصــوص عليــه فــي الفقــرة اهنولــى مــن هــذه المــادة ، أو فــي حال

بقة ، أن تســتولي مــن اهنرض المــؤجرة علــى الز ــادة علــى اســتعمال المنتفــع للخيــار المــرخص لــه بــه فــي الفقــرة الســا
القدر المقرر قانونا . وللمنتفع أن يتظلم مـن تحديـد القـدر المسـتولي عليـه إلـى اللجنـة القضـائية سـالفة الـذكر خـالل 

و كون التظلم بكتاب موصـي عليـه يرسـل إلـى اللجنـة ، و فصـل فيـه  -أسبوعين من تار خ إخطاره بقرار االستيالء 
وتتــولى ال يئــة العامــة  -ى وجــه الســرعة ، و كـون قــرار اللجنــة بشـأنه ن ائيــا وال يقبــل الطعـن بــأي وجــه م الوجـوه علـ

أن يــتم توز ع ــا  1910$لإلصــالح الزراعــي إدارة مــا يــؤول إلي ــا مــن أراضــي زراعيــة طبقــًا هنحكــام هــذه المــادة إلــى 
ء المستأجر ن ، وذلك كلـه خـالل بقيـة المـدة المتفـا علي ـا بالتأجير ، وعندئذ تقوم العالقة مباشرة بين المؤجر وهؤال

 في العقد . وتسري اهنجرة المتفا علي ا ، إال إذا كانت تز د على أجرة المثل فتخفض إلى هذا المقدار" .

 األحكام المتعلقة بانتهاء اإليجار -المبحث الثالث

 ما تتناوله هذه األحكام :  -761

أن قانون اإلصالح الزراعي أوجب امتداد عقود اإليجار لمدة معينة عنـد انقضـاء المـدة اهنصـلية ،  ( 1) قدمنا
وأن التقنــين المــدني جعــل للمســتأجر ، عنــد انت ــاء اإليجــار بانقضــاء مدتــه اهنصــلية والمــدة التــي امتــد إلي ــا بحكــم 

جبـا فـي أن يسـمح لخلفـه بت يئـة اهنرض القانون ، حقا في البقاء في اهنرض إلى أن تنضج الغلة ، وفـرض عليـه وا
 وبذرها .

( واهنحكــام  2( اهنحكــام المتعلقــة بامتــداد اإليجــار بحكــم القــانون )  1فنبحــث إذن طــائفتين مــن اهنحكــام : ) 
 المتعلقة بحا المستأجر في البقاء إلى أن تنضج الغلة وبواجبه في السماح لخلفه بت يئة اهنرض وبذرها .

 ة بامتداد اإليجار بحكم القانوناألحكام المتعلق - 1

 تتابع التشريعات الموفتة لمد اإليجار بحكم القانون  -761

منـه تـنص علـى مـا يـأتي :  94كانت المـادة  1112سبتمبر سنة  1: عند صدور قانون اإلصالح الزراعي 
، ال يجـوز إخـراج مـن مـن القـانون المـدني  111و  118"مع مراعاة اهنحكام السابقة واسـتثناء مـن أحكـام المـادتين 

كـان يـزرع اهنرض بنفســه ، سـواء كــان مسـتأجرًا أصـليًا أو مســتأجرا مـن البــاطن . وفـي الحالـة اهنخيــرة تقـوم العالقــة 
بين المستأجر من الباطن والمالك" . وجاء في المذكرة اإليضاحية لقانون اإلصالح الزراعي في صدد هذه المادة : 

يجار إلى امتناع المالك من تأجير اهنرض ، فقد نص علـى عـدم جـواز إخـراج "لما كان يخشى أن يؤدي تحديد اإل
                                                 

 (
2
 . 199انظر آنفاً فقرة   ( 
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فـي  1112لسـنة  1911$ 114من كان يزرع اهنرض بنفسه . ." . ولكن ما لبـث أن صـدر المرسـوم بقـانون رقـم 
، أي بعد أيام من صدور قانون اإلصالح الزراعي ، وقـد نصـت المـادة اهنولـى منـه علـى  1112سبتمبر سنة  14
سـالفة الـذكر ، ونصـت المـادة الثانيـة علـى إضـافة مـادة جديـدة إلـى قـانون اإلصـالح الزراعـي بـرقم  94اء المادة إلغ
تمتد عقود اإليجار التي تنت ـي مـدت ا بن ايـة السـنة الزراعيـة  99مكررا ، وهذا نص ا : "مع مراعاة حكم المادة  91

ة أخرى ، إذا كمـان المسـتأجر يـزرع اهنرض بنفسـه ، سـواء الجار ة عند العمل ب ذا القانون ، وذلك لمدة سنة زراعي
كان مستأجرا أصليا أو مستأجرا من البـاطن ، وفـي الحالـة اهنخيـرة تقـوم العالقـة مباشـرة بـين المسـتأجر مـن البـاطن 

علـى  1112لسنة  148من القانون رقم  91والمالك" . وجاء في المذكرة اإليضاحية ل ذا التعديل : "نصت المادة 
علــى مــا يــأتي . . .  94ه ال يجــوز أن تقــل مــدة إيجــار اهنرض الزراعيــة عــن ثــالث ســنوات ، كمــا نصــت المــادة أنــ

وواضح أن غرض المشرع هو حماية المسـتأجر أو المـزارع بعـد صـدور القـانون سـالف الـذكر . علـى أنـه مـن ج ـة 
فال يمكن المالك من إخراج المستأجر أخرى فإنه ليس من صالح االقتصاد القومي أن تصبح العالقة أبدية بين م ، 

المماطل أو العاجز عن زراعة اهنرض . وتحقيقًا ل ذه اهنغراض أعدت وزارة المالية واالقتصاد مشروع قانون تنص 
مكــرر بعنــوان "حكــم  91المـذكورة آنفــًا ، وأضــيفت مـادة جديــدة تحــت رقـم  94المـادة اهنولــى منــه علـى إلغــاء المــادة 

هنرض في السنة الزراعية الحالية الحا في االستمرار في زراعت ا لسنة أخرى إذا لم يكن عقد وقتي" إلعطاء زراع ا
، أي بعـد ذلـك بنحــو  1112ديسـمبر ســنة  1فـي  1112لسـنة 911إيجـار أطـول" . ثـم صــدر المرسـوم بقـانون رقــم

فـي السـنة الزراعيـة  مكرر فقرة جديـدة تـنص علـى مـا يـأتي : "و كـون اإليجـار 91ثالثة أش ر ، يضيف إلى المادة 
التي يمتد إلي ا العقد مزارعة أو نقدًا بحسب اختيار المالك ، وذلك فـي اهنراضـي التـي تكـون ضـر بت ا جني ـا واحـدًا 
أو أقــل ، علــى أن تكــون طر قــة اإليجــار واحــدة فــي مجمــوع مــا يملكــه المــؤجر مــن اهنراضــي المــذكورة" . وجــاء فــي 

قــد تبــين أن هنــاك أرضــاي حديثــة االستصــالح تغــل غلــة مناســبة ، وال زالــت المــذكرة اإليضــاحية ل ــذا التعــديل : "
الضر بة مربوطة علي ا باعتبارها أرضًا بورًا أو شبه بور ، حتى لتبلغ هذه الضر بة جني ا واحدًا أو اقل من الجنيـه 

تي يمتد إلي ا العقد . . وليس من اإلنصاف إجبار المالك على تأجيرها بسبعة أمثال الضر بية في السنة الزراعية ال
لمـالك اهنراضـي التـي  1912$. بل ليس ذلك مقصودا . ول ذا رؤى إضافة فقرة جديدة إلى المادة المذكورة تجعـل 

ينطبــا علي ــا الوصــف المــذكور أن يختــاروا المزارعــة أو النقــد بالنســبة إلــى ســنة االمتــداد ، علــى أن تكــون طر قــة 
 ؤجر من اهنراضي المذكورة" .اإليجار واحدة في مجموع ما يملكه الم

عقـود اإليجـار سـنة  1111لسـنة  111و  1111لسـنة  141و  1119لسـنة  106ثم امتدت بالقوانين رقم 
فسـنة إلـى ثــالث سـنوات متعاقبـة ، بالنســبة إلـى نصـف المســاحة المـؤجرة بحسـب تجنــب المالـك للمسـتأجر ، وقصــد 
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ال يضـطرب أمـر معاشـ م ، وتكـون أمـام م فسـحة مـن الوقـت بذلك استقرار الحال لطائفة المستأجر ن جميعـًا حتـى 
 .  ( 1) يتدبرون في ا مورد رزق م

، يضـــيف إلـــى قـــانون اإلصـــالح  ( 2) 1116لســـنة  911ثـــم رؤى لالعتبـــارات ذات ـــا أن يصـــدر القـــانون رقـــم 
تــــد لن ايــــة علــــى الوجــــه اآلتــــي : "تم 1118لســــنة  21مكــــررًا ) ا ( ، وقــــد عــــدل بالقــــانون رم  91الزراعــــي المــــادة 

الزراعية النقضاء المدة المتفا علي ا في العقد أو  1111/1116عقود اإليجار التي تنت ي بن اية  1118/1111
لســنة  111ورقــم  1111لســنة  141ورقــم  1119لســنة  106التــي امتــد إلي ــا تنفيــذًا للمــادة الســابقة والقــوانين رقــم 

ؤجرة إذا كان المالك قـد اسـتعمل حقـه فـي تجنيـب المسـتأجر . و كوون االمتداد بالنسبة لنصف المساحة الم 1111
( عقــود اإليجــار التــي تنت ــي مــدت ا  1118/1111قبــل العمــل ب ــذا القــانون . كمــا تمتــد لن ايــة الســنة المــذكورة ) 

المتفـا علي ـا قبـل ن ايــة السـنة اهنخيـرة ، و كــون امتـدادها بالنسـبة لنصــف المسـاحة المـؤجرة فــي المـدة امتـدت إلي ــا 
فقط إذا كان المالك قد استعمل حقه في تجنيب المستأجر قبل العمل ب ذا القانون . و سقط الحا في التجنيب لمن 

 لم يستعمل هذا الحا قبل العمل ب ذا القانون" .

مكررًا ) أ ( السـابا ذكـره :  91باستبدال النص اآلتي بنص المادة  1111لسنة  189ثم صدر القانون رقم 
الزراعيـة ، سـواء  1118/1111الزراعية عقـود اإليجـار التـي  تنت ـي بن ايـة سـنة  1111/1160ة "تمتد لن اية سن

ورقـم  1119سـنة  106النقضاء المدة المتفا علي ا في العقد أو التي امتد إلي ا تنفيذًا للمادة السابقة والقوانين رقم 
.  1118لســـنة  21انون رقـــم المعـــدل بالقـــ 1116لســـنة  911ورقـــم  1111لســـنة  111ورقـــم  1111لســـنة  141

و كون االمتداد بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة إذا كان المالك قد اسـتعمل حقـه فـي تجنيـب المسـتأجر قبـل العمـل 
المشــار إليــه ، وإال ســقط حقــه فــي هــذا التجنيــب . وذلــك كلــه بشــرط قيــام المســتأجر  1118لســنة  21بالقــانون رقــم 

تبــــر العقــــد منت يــــًا مــــن تلقــــاء نفســــه دون تنبيــــه أو إنــــذار" . وجــــاء فــــي المــــذكرة بالوفــــاء بجميــــع التزاماتــــه ، وإال اع
اإليضاحية ل ذا القانون : " . . وقد رؤى لـنفس االعتبـارات المـذكورة أن يسـتبدل بـالنص السـابا نـص آخـر يقضـي 

متـداد مقصـورًا ( ، علـى أن يكـون اال 1160/  1111بامتداد جميع العقود المشار إلي ا لمدة سنة زراعية أخـرى ) 
لســنة  21علــى نصــف المســاحة إذا كــان المالــك قــد اســتعمل حقــه فــي تجنيــب المســتأجر قبــل العمــل بالقــانون رقــم 

، وإال سقط حقه في  1118لسنة  21، وإال سقط حقه في هذا التجنيب المستأجر قبل العمل بالقانون رقم  1118
وفاء المسـتأجر ن بالتزامـات م كافـة ، أال يرحمـوا مـن طلـب هذا التجنيب . كما رؤى أيضًا ، كي يطمئن المالك إلى 

                                                 

 (
2
لسينة  "عقود اإليجيار التيي امتيدت تنفييذاً للميادة السيابقة والتيي تنتهيي بنهايية الزراعية تمتيد : على ما يأتي 2599لسنة  591فقد نص القانون رقم   ( 

وللماليك الحيق فيي تجنييب  . عليى األقيل 2592/2591بشرط قيام المستأجر بالوفياء بكافية التزاماتيه عين سينة  ، زراعية أخرى بالنسبة لنصف المساحة المؤجرة

اليدورة الزراعيية فيي انتفياع  ودون إخيالل بميا تقتضييه ، المساحة المؤجرة في نطاق األرض السابق تأجيرها أو خارج هذا النطاق دون أن يتجياوز  نفيس الزميام

كيان ليه تحدييد ميدة اإلجيارة طبقياً  ، وإذا وافق المالك على أن يترك للمستأجر مساحة تزيد عن النصف المشار إليه . المستأجر باألرض على الوجه القائم من قبل

 . من هذا القانون" 99للفقرة األولى من هذه المادة أو طبقاً للمادة 

 (
1
التييي أصييدرتها الهيئيية العاميية لإلصييالح  2595 - 2591فييي مجموعيية قييوانين اإلصييالح الزراعييي  2591لسيينة  929القييانون رقييم انظيير نييص   ( 

 . 17ص  - 11الزراعي ص 
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في اإليجار وإخراج المستأجر من اهنرض المـؤجرة ، سـواء أكـان التقصـير فـي أداء اهنجـرة أم فـي الوفـاء بـأي التـزام 
 آخر يبرر فسخ العقد طبقًا لألصول العامة" .

الزراعيـة عقـود  1161/  1160 يقضـي بـأن تمتـد إلـى ن ايـة سـنة 1160صم صدر قانون مماثل فـي سـنة 
، سـواء النقضــاء المـدة المتفــا علي ـا فــي العقـد أو التــي امتـد إلي ــا  1160/  1111اإليجـار التـي تنت ــي فـي ســنة 

تنفيــذًا لقــانون اإلصــالح الزراعــي والقــوانين الصــادرة بعــد ذلــك . و كــون االمتــداد لنصــف المســاحة المــؤجرة إذا كــان 
، ولكـل المسـاحة المـؤجرة  1118لسـنة  21نيـب المسـتأجر قبـل العمـل بالقـانون رقـم المالك قد استعمل حقـه فـي تج

لمن لمي يستعمل حقه في التجنيب قبل ذلك . وذلك كله بشرط قيام المستأجر بالوفـاء بجميـع التزاماتـه حتـى ن ايـة 
 . الزراعية ، وإال اعتبر العقد منت يًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار 1118/1111سنة 

( يقضـي  1161لسـنة  1911$ 149) قـانون رقـم  1161نوفمبر سـنة  6ثم صدر أخيرًا قانون مماثل في 
الزراعية ،  1161/  1160الزراعية عقود اإليجار التي تنت ي في سنة  1162/  1161بأن تمتد إلى ن اية سنة 

لقـانون اإلصـالح الزراعـي والقـوانين الصـادرة سواء النقضاء المدة المتفا علي ا في العقد أو التي امتـد إلي ـا تنفيـذًا  
بعــد ذلــك . و كــون االمتــداد لنصــف المســاحة المــؤجرة إذا كــان المالــك قــد اســتعمل حقــه فــي تجنيــب المســتأجر قبــل 

، ولكن المساحة المؤجرة لمن لم يستعمل حقه فـي التجنيـب قبـل ذلـك . وذلـك  1118لسنة  21العمل بالقانون رقم 
الزراعيـة ، وإال اعتبـر العقـد  1160/  1111تأجر بالوفـاء بجميـع التزاماتـه حتـى ن ايـة سـنة كله بشـروط قيـام المسـ

 منت يًا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار .

والمنظور أن يستمر تتابع هذه التشر عات المؤقتة سـنة بعـد أخـرى ، بـنفس هـذا المعنـى . ولعلـه كـان اهنولـى 
هنمـر فـي إيجـار اهنمـاكن علـى مـا رأينـا ، بأنـه ال يجـوز إخـراج المسـتأجر أن يصدر تشر ع دائم يقضي ، كما هـو ا

هنرض زراعيــة ولــو بعــد انقضــاء المــدة المتفــا علي ــا إال هنســباب معينــة . وتحصــر هــذه اهنســباب ، و مكــن القيــاس 
تالءمـان مـع على اهنسباب المذكورة في قانون إيجار اهنماكن مع استبعاد سببين إذا تالءما مع طيعة المباني فـال ي

طيعــة اهنرض الزراعيــة ، وهمــا أيلولــة المكــان للســقوط والرغبــة فــي ال ــم إلعــادة البنــاء . وتبقــى أســباب أربعــة بمكــن 
اهنخــذ ب ــا فــي إيجــار اهنراضــي الزراعيــة : عــدم الوفــاء بــاهنجرة ، واإليجــار مــن البــاطن أو التنــازل عــن اإليجــار ، 

رض المؤجرة ، ورغبة المالك في زراعـة اهنرض بنفسـه . وهـذا السـبب واإلخالل بشروط العقد أو إساءة استغالل اهن
(  droit de repriseاهنخير يجب أن يحاط بقيود على غرار القيود التي أحاط ب ا القانون الفرنسـي هـذا الحـا ) 

ثــالث بنفســه مــدة ال تقــل عــن ، فــال يجــوز للمالــك أن يســتعمل  حقــه هــذا إال بشــرط أن يســتمر علــى زراعــة اهنرض 
سنوات ) في فرنسا تسع سنوات وهي الحد اهندنى لمدة إيجار  اهنراضـي الزراعيـة هنـاك ( ، وال يجـوز لـه اسـتعمال 
الحا إذا كان عنده مقدار معين من اهنراضي الزراعية يقوم بزراعت ا بنفسـه مـا لـم يكـن لـه ولـد حرفتـه الزراعـة يقـوم 
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ات تعرض لعقوبة جنائية ، وكان للمستأجر الحا في العودة إلـى هو بزراعة اهنرض . فإذا أخل المالك ب ذه الواجب
 . ( 1) اهنرض

 أحكام امتداد اإليجار :  -762

وإذا امتــد إيجــار اهنرض الزراعيــة فانــه يمتــد بــنفس الشــروط الســابقة والتأمينــات واهنجــرة بحيــث ال تز ــد علــى 
فــي القــانون القاضــي باالمتــداد . و بقــى  ســبعة أمثــال الضــر بة ، ولمــدة ســنة زراعيــة علــى الوجــه المنصــوص عليــه

إيجارًا عاديًا أو مزارعة كما كان قبل االمتداد ، إال إذا كانت الضر بة على اهنرض ال تز د على جنيه واحـد فيكـون 
بالخيار إن شاء اختار اإليجار العادي أو شاء اختار المزارعة ، أيًا كان العقد فـي السـنة  -ال المستأجر  -المالك 
 قة على االمتداد .الساب

وامتداد العقـد يقـع لصـالح المسـتأجر ، فلـه إذا شـاء أن ينـزل عـن حقـه وأن يخلـي اهنرض عنـد انقضـاء المـدة 
المتفــا علي ــا . أمــا المالــك ف ــو ملــزم باالمتــداد ، فــال يحــول دون أن يمتــد العقــد إنــذار المالــك للمســتأجر بـــإخالء 

بسـتان في ـا ، ولـو صـدر هـذا اإلنـذار قبـل صـدور القـانون ) تفسـير  اهنرض ، سواء لزراعت ا على الذمـة أو إلنشـاء
( . وعـــدم إعـــالن المســـتأجر نيتـــه فـــي إخـــالء اهنرض المـــؤجرة يعتبـــر إقـــرارًا  1112أكتـــوبر ســـنة  8عـــادي بجلســـة 

 ( . 1112نوفمبر سنة  1باستمرار وضع اليد علي ا ، فيمتد العقد ) تفسير عادي بجلسة 

رض مستأجر من الباطن ، قامت العالقة مباشرة بينـه وبـين المالـك فـي سـنة االمتـداد وإذا امتد العقد وفي اهن
على أساس عقد اإليجار من الباطن ال عقد اإليجار اهنصـلي . وإذا كـان المسـتأجر اهنصـلي مـدينًا للمالـك بـاهنجرة 

اهنصـلي  1916$سـتأجر ، كان للمالك أن يرجع ب ا مباشرة على المستأجر من الباطن بمقدار ما في ذمة هـذا للم
 ( . 1119يناير سنة  20، وفيما زاد على ذلك يرجع المالك على المستأجر اهنصلي ) تفسير عادي بجلسة 

وإذا تــوفي المســتأجر قبــل انقضــاء مــدة العقــد اهنصــلية ، فــان كــان اإليجــار مزارعــة انت ــى بمــوت المــزارع وال 
 .  ( 2) ينت ي بموت المستأجر و متد لمصلحة الورثةيمتد . أما إذا كان اإليجار إيجارًا عاديًا ، فال 

                                                 

 (
2
النائيب  تشيكل برياسية أحيد وكيالء ، لجاناً للفصل في المنازعات الخاصة بامتداد عقود اإليجيار الزراعيية 2599لسنة  511وقد أنشأ القانون رقم   ( 

وتخيتص  . العام وعضوية مأمور المركز ومهندس زراعي وممثل لهيئة اإلصالح الزراعي وأحد أعيان المركز وعضيو آخ مين مسيتأجري األراضيي الزراعيية

ت وقتيية بحييث ال تحيول دون كما تكون هذه القيرارا ، وتكون قراراتها غير قابلة ألي طعن ( ، ا) مكرراً  95اللجنة بالفصل في كل نزاع ينشأ عن تطبيق المادة 

وتظيل هيذه القيرارات نافيذة إليى أن تفصيل تليك الجهيات فيي الموضيوع نهائيياً فيي  . االلتجاء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في موضوع النزاع من جديد

 . حالة االلتجاء إليها

فيتنياول هيذا االختصياص طائفية  ، ل في المنازعيات الزراعيية"وقد نشر في الصحف أخيرا أن هناك مشروع قانون يعد لتوسيع اختصاص "لجان الفص

ال تحيول  ، ولكين تبقيى قيرارات هيذه اللجيان وقتيية . كبيرة من المنازعات التي تقوم بين المؤجر والمستأجر في عقد إيجار األرض الزراعية وفي عقد المزارعية

فتشيكل اللجنية  ، ويقضيي مشيروع القيانون أيضياً بتعيديل تشيكيل هيذه اللجيان . ع مين جدييددون االلتجاء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في موضوع النزا

زراعيية برياسة قاض وعضوية عضو نيابة ومفتش زراعة ومندوبين مين وزارة اإلصيالح الزراعيي ووزارة األشيغال ومصيلحة المسياحة والجمعيية التعاونيية ال

 . بالمركز

 (
1
مكييرر التفسيييرات  95هييذا وقييد صييدرت فييي صييدد المييادة  - 221ص  - 222ام اإلصييالح الزراعييي ص عثمييان حسييين عبييد هللا فييي شييرح أحكيي  ( 

 : التشريعية اآلتية
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 وبواجبه في السماح لخلفه بتهيئة األرض وبذرها األحكام المتعلقة بحق المستأجر في البقاء إلى أن تنضج الغلة - 2

 حق المستأجر في البقاء إلى أن تتضج الغلة  -763

مـن التقنـين المـدني علـى مـا يـأتي : "يجـوز للمسـتأجر ، إذا لـم تنضـج  614: تـنص المـادة  نص قصانوني -
غلة اهنرض عند انت اء اإليجار بسبب ال يد له فيه ، أن يبقى بالعين المؤجرة حتـى تنضـج الغلـة ، علـى أن يـؤدي 

ى بعد انقضـاء المـدة اهنصـلية ، " . و تبين من هذا النص أن المستأجر قد يبقى في العين ، حت( 1) اهنجرة المناسبة
 . ( 2) بل حتى بعد انقضاء مدة االمتداد بحكم القانون ، وذلك إذا لم تنضج غلة اهنرض عند انقضاء هذه المدة

و شترط في ذلك أن يكون عدم نضج الغلة راجعًا إلى سبب ال يد للمستأجر فيـه . فـإذا كـان ذلـك راجعـًا إلـى 
ر فــي الــزرع ، أو يثبــت أنــه لــم يعــن بالزراعــة العنايــة الكافيــة حتــى تنضــج فــي خطــأ المســتأجر ، كــأن يكــون قــد تــأخ

، كـان هـو  ( 9) ميعادها ، أو يزرع محصوال ال يتم نضـجه قبـل انت ـاء اإليجـار خالفـًا لمـا هـو متفـا عليـه فـي العقـد
ل أن يــدفع المســئول عــن ذلــك ، و جــب عليــه فــوق أدائــه اهنجــرة المناســبة لبقائــه فــي العــين حتــى ينضــج المحصــو 

                                                                                                                                                                    
هييو الييذي كييان يسييتأجر األرض لسيين  2591لسيين  217مكييررة ميين المرسييوم بقييانون رقييم  95المسييتأجر الييذي يمتييد عقييد إيجيياره وفقييا لحكييم المييادة  -2

أو إذا كان يسيتأجرها لزراعية الخضير أو المقيات جيزءاً ، فال ينتفع بحكم المادة المذكورة من كان يستأجر األرض لمحصول واحد شتوي أو نيلي . زراعية كاملة

 ( . 2591لسنة  2من القرار رقم  9م ) من السنة 

مين القيانون  91اإلصيالح الزراعيي مقييد بحكيم الميادة  مكيررة مين قيانون 95حق امتداد عقد اإليجار المخول لمن يزرع األرض بنفسه وفقاً للمادة   -1

 199انظير آنفياً فقيرة  -وقد أشرنا فيما تقيدم ) جاز للمالك اتخاذ اإلجراءات العادية إلخالئه من األرض  ، فإذا امتنع المستأجر عن كتابة العقد  وتوقيعه . المذكور

وكيذلك يجيوز إخيالء العيين فيي سينة  ( . إذ االمتيداد هيو اسيتمرار للعقيد األصيلي ، كتابية العقيد مين جدييدلم يقتض األمر  ، إلى أنه إذا امتد اإليجار بحكم القانون -

 ( . 2599لسنة  1من القرار رقم  2م ) االمتداد إذا أخل المستأجر بشروط العقد أو بأحكامه إخالال يستوجب الفسخ بحسب القواعد العامة 

اإلصالح الزراعي بين المالك والوسيط والتي ال تنتهي ميدتها بنهايية السينة الزراعيية الجاريية عنيد صيدور عقود اإليجار المبرمة قبل صدور قانون  -9

 ( . 2599لسنة  1من القرار رقم  1م ) تقوم العالقة فيها مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن وذلك للمدة الباقية من العقد  ، القانون المذكور

يسري عليها حكيم  ، والتي ال تنتهي مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل به ، قبل العمل بقانون اإلصالح الزراعي عقود اإليجار المبرمة -5

تزييد أي يكيون اإليجيار مزارعية أو نقيداً بحسيب اختييار الماليك فيي األراضيي التيي ال ) مكررة فقرة ثانية من القانون الميذكور بالشيروط اليواردة فيهيا  95المادة 

 ( . 2599لسنة  5من القرار رقم  9م )  ( ضريبتها على جنيه واحد

 (
2
"يجوز للمستأجر إذا لم تنضج غلية األرض عنيد انتهياء  : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 711ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

وعليى أن يقيوم بإثبيات حالية  ، عليى أن ييؤدي مين األجيرة ميا يتناسيب ميع الميدة الزائيدة ، أن يبقيى بيالعين الميؤجرة حتيى تنضيج الغلية ، اإليجار بسبب البد له فيه

شيروع فيي الم 151وصار رقم  ، وقد عدل النص في لجنة المراجعة بحيث أصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . الزراعة عند انتهاء اإليجار"

 ( . 111ص  - 125ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  121ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 159ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . النهائي

 . ولكن حكمه يتفق مع القواعد العامة ، وال مقابل النص في التقنين المدني القديم

 : ويقابل النص في التقنينات المدني العربية األخرى

 ( . مطابق)  975م  نين المدني السوريالتق

 ( . مطابق)  121م  التقنين المدني الليبي

تيرك ليه بيأجر المثيل إليى أن  ، إذا انقضت اإلجارة باألرض زرع بقل لم يدرك أو أن حصاده لسبب ال يد للمستأجر فييه : 799م  التقنين المدني العراقي

ويبقى المسيتأجر الميدة الالزمية لنضيج الزراعية  ، نيني المصري في أن عقد اإليجار ينتهي في التقنين العراقيويختلف التقنين العراقي عن التق)  . يدرك ويحصد

 ( . 2911انظر عباس حسن الصراف فقرة  : بأجر المثل ال باألجر المسمى

اية اإليجار بسبب حيادث ال يعيزي إليى خداعيه أو إذا لم تكن قد نمت غلة عند نه ، إن المستأجر ألرض زراعية : 121 تقنين الموجبات والعقود اللبناني

وأحكيام )  . وإنما يلزمه أن يثبت حالة الزرع عند نهايية إجارتيه ، بشرط أن يدفع للمؤجر بدال يعادل البدل المعين في العقد ، يحق له أن يبقى في المأجور ، خطأه

 ( . التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري

 (
1
كميا إذا ميات المسيتأجر وليم تسيتمر الورثية فيي  ، العكس من ذلك قد ينتهيي إيجيار األرض الزراعيية قبيل انقضياء السينة الزراعيية الجارييةوعلى   ( 

بيل "إذا انقضيى اإليجيار ق : وكيان يجيري عليى الوجيه اآلتيي ، مين الميروع 715وقد كان المروع التمهيدي يتضمن نصاً في هذه الحالة هو نص المادة  . اإليجار

التزم المستأجر أن يسدد من األجرة قدراً يعادل النسبة بين ما جناه أو ما كان يستطيع جنيه من الغلة فيي فتيرة االنتفياع وبيين غلية  ، انتهاء السنة الزراعية الجارية

الية ميا إذا انقضيى اإليجيار قبيل انتهياء السينة "تعيرض هيذه الميادة لح : وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي صيدد هيذا الينص . السنة بأكملها"

فتسيوي األجيرة بنسيبة ميا جنياه المسيتأجر أو ميا  . ذلك غالباً بحادث غير متوقع كموت المستأجر وعدم استمرار الورثة فيي اإليجيار ، ويكون ، الزراعية الجارية

 5مجموعية األعميال التحضييرية ) اكتفاء بتطبييق القواعيد العامية  ، جنة المراجعةوقد حذف هذا النص في ل ، كان يستطيع جنيه من الغلة إلى غلة السنة بأكملها"

 . فيعمل به بالرغم من حذفه ، والنص ليس إال تطبيقاً لهذه القواعد ( . . في الهامش 112ص 

 (
9
 . 599ص  919محمد لبيب شنب فقرة  91ص  57م 2599فبراير سنة  11استئناف مختلط   ( 
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. أما إذا كـان  ( 1) للمالك تعو ضًا عن الضرر الذي أصابه من جراء بقاء المستأجر في اهنرض بعد ن اية اإليجار
عــدم نضــج المحصــول ال يرجــع إلــى خطــأ المســتأجر ، كــأن يرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى تغيــرات الجــو أو انخفــاض 

مــا لــو اســتأجر اهنرض بعــد بدايــة موســم الزراعــة وكــان النيــل أو تــأخير البــدء بالزراعــة بغيــر خطــأ مــن المســتأجر ك
، فــإن مســئولية المســتأجر تنتفــي ،  ( 2) المــؤجر يتوقــع أو ينبغــي أن يتوقــع تــأخر نضــج المحصــول مــن جــراء ذلــك

و كون له البقاء في اهنرض حتى ينضج المحصول مع دفع اهنجرة المناسبة دون تعو ض . و قـدر القاضـي مـا إذا 
و بــدأ  1911$.  ( 9) حصــول يرجــع إلــى خطــأ المســتأجر أو يرجــع إلــى ســبب ال يــد لــه فيــهكــان عــدمن نضــج الم

، ثــم يقــع بعــد ذلــك علــى المــؤجر  ( 1) المســتأجر بإثبــات حالــة الزراعــة وأن ــا لــم تنضــج بمجــرد انقضــاء مــدة اإليجــار
 .  ( 1) عبء إثبات أن عدم النضج يرجع إلى خطأ المستأجر ، وإال فالمفروض أنه يرجع إلى سبب ال يد له فيه

و ترتب على عـدم نضـج المحصـول لسـبب ال يـد للمسـتأجر فيـه أن يمتـد اإليجـار إلـى أن ينضـج المحصـول 
م القــانون . و متــد بــنفس الشــروط والضــمانات واهنجــرة ، ولكــن للمــدة . وامتــداد اإليجــار هنــا يكــون بحكــ ( 6) و حصــد

المحصول كما سبا القول . فيدفع المستأجر للمؤجر عن المدة التي بقي في ا المحصول بـاهنرض  الالزمة لنضج 
، دون أن يدفع أي تعـوض فـوق ذلـك . وتكـون هـذه الجـرة مكفولـة بجميـع الضـمانات التـي كانـت لألجـرة عـن المـدة 

                                                 

 (
2
وهذا بخالف ما إذا زرع المسيتأجر األرض بعيد انتهياء اإليجيار وبيدون  - 595ص  - 599ص  919مل  - 919ص  155فقرة  سليمان مرقس  ( 

 25م 2591ميارس سينة  11اسيتئناف مخيتلط ) ويجيوز طيرده بحكيم مين القضياء المسيتعجل  ، فانه يكون في هذه الحالة شاغال العين دون حيق ، موافقة المؤجر

) ميدني  515ويعتبر زارعاً في ارض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب األرض فتسري عليها أحكيام الميادة  ( ، هاء اإليجارزرع قبيل انت : 117ص 

حييث قضيت بيأن الميؤجر إذا أتليف اليزرع القيائم عليى األرض قبيل أن يحيل مين جهية  19ص  22رقيم  15المحامياة  2551نيوفمبر سينة  99قارن نقض ميدني 

ويبيدو عليى عكيس ميا ذهبيت إلييه محكمية  -بعدم أحقية الزارع في وضع يده عليى األرض وزرعهيا يكيون مرتكبياً لجريمية إتيالف زرع الغيير  القضاء على حكم

وكل ما للزارع من حيق هيو   ، وإذا زرع ملك صاحب األرض الزرع بطريق االلتصاق ، النقض أن المستأجر  بمجرد انتهاء اإليجار أصبح ال حق له في الزرع

 ( . 2هامش  919ص  155قارن سليمان مرقس فقرة  -مدني  515تعويض المنصوص عليه في المادة ال

 (
1
ويشير إلى رأي بعكس ذلك في رسالة األسيتاذ جيالل العيدوي فيي )  599ص  919محمد لبيب شنب فقرة  - 919ص  155سليمان مرقس فقرة   ( 

 ( . 995ص  995اإلجبار القانوني على المعارضة فقرة 

 (
9
كيأن  ، "ويفترض في كل هذا أن غلة األرض لم تنضج لسبب ال ييد للمسيتأجر فييه : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  ( 

لكافيية حتيى تنضيج فيي كأن كمان قد تأخر في الزرع أو لم يعين بالزراعية العنايية ا ، فإن كان له يد في التأخير . يرجع السبب إلى تغيرات الجو أو انخفاض النيل

 ( . 112ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ويترك األمر لتقدير القاضي  . كان هو المسئول عن ذلك ، ميعادها

 (
5
 15مصير الكليية مسيتعجل ) أن يحصل على أمر من قضي األمور المستعجلة بطرد المسيتأجر  ، بمجرد انقضاء مدة اإليجار ، وإال جاز للمؤجر  ( 

 ( . 117ص  119رقم  11المحاماة  2551سنة أكتوبر 

 (
9
 . 599ص  919مل  - 919ص  155سليمان مرقس فقرة   ( 

 (
1
وال تعد المدة قد انقضت وأن العقد قيد انتهيى  ، وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن إيجار األراضي الزراعية يراعى فيه العرف الزراعي  ( 

وهيذا الحكيم لييس مين  - ( 279ص  29م 2592ميارس سينة  1اسيتئناف مخيتلط ) و جياوز هيذا الميدة المحيدد بحسيب التقيويم ولي ، إال بانتهاء المحصول السينوي

ولو كان فيها زرع فيكيون مين  ، ومن ثم يجوز للمؤجر أن يتشرط على المستأجر رد األرض بمجرد انتهاء اإليجار . فيجوز االتفاق على ما يخالفه ، النظام العام

مطالبية  ، وألزم بتسليم األرض بما فيها من اليزرع ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن للمستأجر الذي انتهت مدة إجارته ولم ينضج زرعه . حق المؤجر

األرض فيي  وإذا أراد الميؤجر تسيلم ، وذليك فيميا يخيص األصيناف الميأذون بزرعهيا ، المؤجر والمستأجر الجديد بتعويض الخسيارة التيي ألحقيت بيه لهيذا السيبب

 2591ينيياير سيينة  99اسييتئناف وطنييي ) المواعيييد المحييددة النتهيياء اإلجييارة بمييا فيهييا ميين الييزرع بييال تعييويض فعليييه أن يتشييرط ذلييك صييراحة فييي عقييد اإليجييار 

ليذي يكتيب فيي عقيود وقيد سيبق أن قررنيا أن الشيرط ا ( . 92ص  91م 2515ديسيمبر سينة  5وانظر أيضاً استئناف مخيتلط  - 275ص  295رقم  9االستقالل 

يمكن اعتباره شرطاً جزئياً وبذلك يتيرك للمحكمية  ، اإليجار ويجعل للمؤجر الحق في تسلم األطيان عند انتهاء اإليجار وإن وجدت بها زراعة فتكون حقاً للمؤجر

وأشيرنا إليى بعيض أحكيام فيي  ، األرض فيي الميعيادحرية التقدير في تطبيقه أو في تعديله  بحسب الضرر الحقيقي الذي صيب المؤجر من عدم إخالء المسيتأجر 

 2511ديسييمبر سيينة  19 - 199ص  15المجموعيية الرسييمية  2511ينيياير سيينة  12وانظيير اسييتئناف وطنييي  - ( الهييامش 592انظيير آنفيياً فقييرة ) هييذا المعنييى 

ميارس  92 - 952ص  25م 2591يونييه سينة  22اسيتئناف مخيتلط  - 191ص  911رقيم  5المحامياة  2515مياس سينة  1 - 125ص  295رقيم  9المحاماة 

 . 117ص  25م 2591مارس سنة  121 - 11ص  25م 2591سنة  يناير 5وقارن استئناف مختلط  - 991ص  95م 2511سنة 
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لسابقة ، ككفالة أو تأمين عيني . و جوز حبس المحصول من أجل ا ، كما يجـوز توقيـع الحجـز التحفظـي عليـه ، ا
 .  ( 1) وللمؤجر عليه حا امتياز . وليس في ذلك كله إال تطبا للقواعد العامة

 واجب المستأجر في السماح لخلفه بتهيئة األرض وبذرها نص قانوني -764

لتقنــين المــدني علــى مــا يــأتي : "ال يجــوز للمســتأجر أن يــأتي عمــال مــن شــأنه أن مــن ا 618: تــنص المــادة 
نقــص أو يــؤخر انتفــاع مــن يخلفــه . و جــب عليــه بوجــه خــاص قبيــل إخــالء اهنرض أن يســمح ل ــذا الخلــف بت يئــة 

ي بعـد . وكان المشروع التم يـدي للتقنـين المـدني يتضـمن نصـًا يـأت ( 2) اهنرض وبذرها إذا م يصبه ضرر من ذلك"
يجب علـى المسـتأجر عنـد  -1من هذا المشروع ، وكان يجري على الوجه اآلتي : : 828ذلك ، وهو نص المادة 

إخــالء اهنرض أن يتــرك لمــن يخلفــه مــن المــآوى والتســ يالت اهنخــرى مــا يلــزم هنعمــال الزراعــة فــي الســنة التاليــة ، 
ت اهنخـــرى مـــا يلـــزم لحصـــد مـــا يبقـــى مـــن وكـــذلك يجـــب علـــى خلـــف المســـتأجر أن يتـــرك لـــه مـــن المـــآوى والتســـ يال

وفي كلتا الحالتين تجب مراعاة عرف لج ة" . وقد حذف هـذا الـنص فـي لجنـة المراجعـة ، اكتفـاء  -2المحصول . 

                                                 

 (
2
"تعرض هذه المادة لحالة ما إذا لم تنضج غلة األرض عند انتهياء اإليجيار لسيبب ال  : وتقول المذكرة اإليضاحية للمروع التمهيدي في هذا الصدد  ( 

عليى أن يقيوم بإثبيات حالية الزراعية عنيد انتهياء ميدة  ، جرة ما يتناسب مع المدة الزائدةويؤدي من األ ، فيبقى بالعين المؤجرة حتى تنضج الغلة ، يد للمستأجر فيه

ويكون ما يؤديه المستأجر زيادة عن األجرة المتفق عليها معتبراً جزءا من األجرة مضيموناً بليك  . ويالحظ أن اإليجار يمتد للمدة الالزمة لنضج الزرع . اإليجار

 ( . 112ص  - 119ص  5لتحضيرية مجموعة األعمال ا) ضماناتها" 

 (
1
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد فيميا عيدا خالفياً  711ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

 ً  . فيي المشيروع النهيائي 151وصيار رقميه  ، ن الميدني الجدييدوفي لجنة المراجعة أدل عليه تعديل لفظي فأصيبح مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيي . لفظيا طفيفا

 119ص  5مجموعة األعميال التحضييرية )  127ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 151ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 151ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 119ص  -

اليذي قاربيت ميدة  ، و"يجيب عليى مسيتأجر األرض للزراعية : وكانيت تجيري عليى الوجيه اآلتيي ، 971/511ويقابل النص في التقنين الميدني القيديم م 

وأحكيام التقنيين الميدني ) ما لم يحصيل للمسيتأجر السيابق ضيرر مين ذليك"  ، أن يمكن المستأجر الالحق من تهيئة األرض للزراعة والبذر ، إيجاره على االنتهاء

 ( . الجديدالقديم تتفق مع أحكام التقنيني المدني 

  : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  979م  : التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  121م  التقنين المدني الليبي

)  . ر مين ذليكويجب عليى المسيتأجر قبيل إخالئيه األرض أن يسيمح لمين يخلفيه بتهيئتهيا وبيذرها إذا ليم صيبه ضير : 795/1م  : التقنين المدني العراقي

ال تجيوز إجيارة األرض إجيارة منجيزة وهيي مشيغولة  -2 : عراقيي وتينص عليى ميا ييأتي 159وانظير  -وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقيين المصيري 

ملكاً للمسيتأجر حيازت إجيارة األرض فإن كان الزرع القائم باألرض  . بزرع لغير المستأجر إن كان الزرع بقال لم يدرك أو أن حصاده وكان مزروعاً فيها بحق

آنفياً  151و  151وانظير أيضياً الميادتين  -ويؤمر بحصاده وتسلم األرض فارغة للمستأجر  ، جازت إجارة األرض لغير صاحبه ، وإن كان الزرع مدراً  -1 . له

 . 2979فقرة  - 2919وانظر عباس سن الصراف فقرة  -في الهامش  199فقرة 

ال يجيوز للمسيتأجر اليذي يخليي األرض الزراعيية أن ييأتي عميال مين شيأنه أن يينقص أو ييؤخر انتفياع مين  : 125م  : قيود اللبنيانيتقنين الموجبات والع

 . سيخلفه

مسياكن صيالحة ميع سيائر التسيهيالت الالزمية  ، قبل شروعه في االنتفاع بمدة من اليزمن ، على المستأجر الذي يخلي المأجور أن يترك لخلفه : 125م 

ذليك عليى المسيتأجر الجدييد أن  . مساكن صالحة مع سائر التسهيالت الالزمة ألشيغال السينة المقبلية ، كذلك على المستأجر بمدة من الزمن . ال السنة المقبلةألشغ

 . وفي كال الحالين يراعى عرف المحلة . يترك لسلفه مساكن صالحة مع سائر التسهيالت الالزمة الستهالك العلف وحصاد ما بقي من الزرع

مين العليف والتيبن والسيماد مين محصيول السينة الجاريية كميية تعيادل ميا اسيتلمه عنيد دخوليه  ، على المسيتأجر أن يتيرك عنيد إخالئيه الميأجور : 119م 

فللميؤجر أن يحيتفظ بكميية كافيية منهيا بعيد  ، مين تليك الميوادوإذا كيان المسيتأجر ليم يسيتلم شييئاً  . وليس ه أن يتخلص من هذا الواجب بادعائه االحتياج . المأجور

وتزيد عليها فيميا  ، وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري)  . ويتبع عر فالمحلة أيضاً في هذا الموضوع . تخمينها بحسب سعرها المتداول وقتئذ

 ( . سي ويتبع في مصر في هذا الشأن العرف الزراعيمدني فرن 2117وهي مأخوذة من المادة  119ورد في المادة 
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) . ولما كان النص ذاته ليس إال تطبيقًا للقواعد العامة ، فتسري أحكامه بالرغم من حذفه ( 1) بتطبيا القواعد العامة

2 )  . 

مـــدني ســـالفة الـــذكر ومـــن نـــص المشـــروع التم يـــدي المحـــذوف أن العالقـــة مـــا بـــين  618ن المـــادة و تبـــين مـــ
يجب أن تقوم على التعاون ، فيـدي كـل لآلخـر مـا  1962$المستأجر السابا لألرض الزراعية والمستأجر الالحا 

صــل واضــح مــا بــين يحتــاج مــن المعونــة مــا دام ذلــك ال يعــود عليــه بالضــرر . واهنصــل فــي هــذا أنــه  ال يوجــد فا
االنت اء مـن جميـع أعمـال الزراعـة السـابقة واالبتـداء فـي أعمـال الزراعـة الالحقـة ، وكثيـرًا مـا تتـدخل هـذه فـي تلـك ، 
فيكـون المســتأجر الســابا قائمــًا بأعمــال الحصـاد فــي الوقــت الــذي يقــوم فيـه المســتأجر الالحــا ، حتــى قبــل انقضــاء 

راعت ا والقيام ببذرها . فال بد مـن قيـام تواجـد لالثنـين معـًا فـي اهنرض ، وال مدة اإليجار السابا ، بت يئة اهنرض لز 
. و ر د القانون التوفيا بين مصلحة المستأجر السابا ومصلحة المستأجر الالحـا ،  ( 9) بد من تنظيم هذا التواجد

بأن يتعاون االثنان على ما يحقا هذا التوفيا كمـا قـدمنا . ومـن ثـم وجـب علـى كـل من مـا أن يسـ ل لآلخـر عملـه 
 فيم ال يعود عليه بضرر ، كما سبا القول .

ـــاع فيلتـــزم المســـتأجر الســـابا التزامـــًا ســـلبيًا بـــأال  يـــأتي عمـــال يكـــون مـــن شـــانه أن يـــنقص أو يـــؤخر فـــي انتف
. أو يعرقـل المسـتأجر الالحــا فـي أعمالـه التــي  ( 1) المسـتأجر الالحـا بـاهنرض ، كــأن يتباطـأ فـي جنــي المحصـول

عة ترمي إلى إعداد اهنرض للزراعة القادمة . و لتزم التزامًا إيجابيًا بتمكين المستأجر الالحا من ت يئة اهنرض للزرا 
وبذرها ، وذلك حتى لو كانت مدة اإليجار السابا لم تنقض ، بل حتى لو كان المستأجر السابا لم ينته من جنـي 

و خلي له مـن  ( 1) محصوله . فيترك المستأجر السابا المستأجر الالحا يدخل في اهنرض لي يئ ا للزراعة و بذرها
د بـه حاجـة ل ـذه المبـاني والمـآوى وال يعـود عليـه ضـرر مـن المباني والمآوى ما يحتاج إليه فـي ذلـك ، مـا دام لـم تعـ

 .  ( 6) ترك المستأجر الالحا يقوم ب ذه اهنعمال

                                                 

 (
2
 . في الهامش 11ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
وقد طبق القواعد العامة عن طريق تطبيق نظرية التعسيف فيي اسيتعمال )  919ص  - 911ص  155انظر في هذه المسألة سليمان مرقس فقرة   ( 

 ( . الحق

 (
9
 . 711ص  129فقرة  29بالنيول وريبير  - 55سافاتيييه فقرة   ( 

 (
5
إذ ال  ، فإنييه يتعييذر التوفيييق بييين المصييلحتين ، مييدني 121أمييا إذا كييان المحصييول لييم ينضييج فامتييد اإليجييار حتييى يييتم النضييج طبقيياً ألحكييام المييادة   ( 

مين ثيم يتقيدم حيق المسيتأجر السيابق فيي امتيداد  . ق التي لم تنضجيستطيع المستأجر الالحق تهيئة األرض للزراعة وهي ال تزال مشغولة بزراعة المستأجر الساب

ويقتصير حقيه عليى طليب الفسيخ والتعيويض دون التنفييذ  ، وال يكون للمستأجر الالحق في هذه الحالة إال الرجوع عليى الميؤجر ، مدني 121اإليجار طبقاً للمادة 

 ( . 595ص  919محمد لبيب شنب فقرة ) نضج لمستأجر امتد عقد إيجاره العيني الذي يتعذر في هذه الحالة واألرض مشغولة بزراعة لم ت

 (
9
وليه الرجيوع مباشيرة عليى المسيتأجر  ، وللمستأجر الالحق أن يدخل األرض حتى قبل ابتداء إجارته لبذرها برسميا كما يقضي العيرف الزراعيي  ( 

 ( . 92ص  91م 2515ديسمبر سنة  5استئناف مختلط ) السابق في هذا الشأن 

 (
1
لتنظيييم عالقيية  ( ميين المشييروع التمهيييدي)  717و  711"تعييرض المادتييان  : وتقييول المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييي هييذا الصييدد  ( 

ن شيأنه أن يينقص أو ييؤخر فالمستأجر السابق يلتزم التزاماً سلبياً بأال ييأتي عميال يكيون مي . وتقوم هذه العالقة على التعاون . المستأجر السابق بالمستأجر الالحق

ويلتزم التزاماً ايجابياً بتمكين المستأجر الالحق من تهيئية  . كأن يتباطأ في جني المحصول أو يعرقل من إعداد األرض للزراعة القادمة ، انتفاع المستأجر الالحق

ويلتيزم كيذلك بيأن يتيرك مين الميآوى والتسيهيالت األخيرى ميا يليزم  . حتى لو كان لم ينته من حصد محصوله ميادام ال يصييبه ضيرر مين ذليك ، األرض وبذرها

 ( . 115ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ألعمال الزراعة للمستأجر الالحق" 
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و جب على المستأجر الالحا من ج ته أن يقدم التس يالت الالزمة للمسـتأجر السـابا فـي حصـد محصـوله 
معه وحفظه ، حتـى لـو كـان ذلـك ، وأن يبقى تحت تصرفه المآوى والمباني والمخازن الالزمة لحصد المحصول وج

بعد انقضاء مدة اإليجار السابا ، مادام هذا ال يعود بضرر على المستأجر الالحـا . و تبـع فـي كـل ذلـك ، سـواء 
فيما يتعلا بواجب المستأجر الالحا أو فيما يتعلا بواجب المستأجر السـابا ، مـا جـرى عليـه العـرف الزراعـي فـي 

 .  ( 1) الج ة

.  ( 2) مما قدمنا أن تقوم عالقة قانونية مباشرة ما بين المستأجر السابا والمستأجر الالحا على أنه ال يف م
فقــد قــدمنا أن حــا المســتأجر حــا شخصــي فــي ذمــة المــؤجر ، فــال يجــوز لكــل مــن المســتأجر الســابا والمســتأجر 

حــا إخــالء اهنرض مــن الالحــا إال أن يرجــع علــى المــؤجر ، وهــو الــذي يتوســط بين مــا . فــإذا أراد المســتأجر الال
المستأجر السابا ، بعد انت اء الحصاد وجمع المحصول ، لم يستطع أن يرفـع عليـه دعـوى مباشـرة بـاإلخالء ، بـل 

السابا في تلف اهنرض أو جعل ا غير صالحة  1961$يجب أن يتوسط المؤجر في ذلك . وإذا تسبب المستأجر 
الحا أن يرجـع عليـه مباشـرة بـالتعو ض إذ ال رابطـة تقـوم بين مـا ، للزراعة فورًا بخطأ منه ، لم يستطع المستأجر ال

 . ( 9) بل يرجع على المؤجر بالتعو ض ، ثم يرجع المؤجر على المستأجر السابقة

ولكن يجوز أن يستعمل المستأجر الالحا ، باعتباره دائنًا للمؤجر ، دعوى هذا اهنخير ، فيطالب المسـتأجر 
 .  ( 1) ، عن طر ا الدعوى غير المباشرةالسابا باإلخالء وبالتعو ض 

 المزارعة -الفرع الثاني

 تعريف المزارعة وتكييفها  -765

 من التقنين المدني على ما يأتي : 611: تنص المادة  نص قانوني -

                                                 

 (
2
هيالت "ويجب على المستأجر الالحق أن يترك للمستأجر السيابق مين الميآوى والتسي : وتقول المذكرة اإليضاحية للمروع التمهيدي في هذا الصدد  ( 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطية  - ( 115ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ويتبع عرف الجهة في كل ذلك"  . ما يلزمه لحصد ما يبقى من الحصول

وال  ، نيوفمبر 19دأ فيي أكتوبر يجب عليه أن يمكن المستأجر السابق مين اقيتالع حطيب القطين وحصيد اليذرة ويبي 21بأن المستأجر الالحق الذي تبدأ إجارته من 

 ( . 271ص  11م 2529مارس سنة  29استئناف مختلط ) يجوز له ا يتعلل بشغل األرض بالحطب والذرة ليمتنع عن تسلمها في الميعاد 

 (
1
 127ادة انظير عكيس ذليك وأن ميا تقيرره المي - 929ص  259رقيم  19المحاماة  2595نوفمبر سنة  27قويسنا مستعجل  - 551انظر آنفاً فقرة  ( 

 مسيتأجر السيابقمن التزامات على عاتق المستأجر السابق يعطي للمستأجر الالحق دعوى مباشرة في مواجهته بحيث ال يحتاج إلى إدخال المؤجر عند اختصام ال

ص  112فقيرة  9سيمان وانظر في هذا المعنى أيضا أوبيري ورو وإ ( . 92ص  91م  2515ديسمبر سنة 5ويشير إلى استئناف مختلط )  591ص  911مل  :

  . 711ص  129فقرة  29بالنيول ويبير  - 991

 (
9
حتيى ليو كيان ذليك  ، ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا اشترط في عقد إجارة األطييان أن للمسيتأجر الحيق فيي بيذر البرسييم  ( 

بيل يثبيت ليه أيضياً حيق  ، فقط في إقامة الدعوى على المستأجر الذي انتهيت ميدة إجارتيه فإن له الحق ليس ، قبل تسليم األرض المؤجرة له طبقاً ألصول الزراعة

ً  . مقاضاة المؤجر بمقتضى العقد بيل يقتصير عليى الغيرض اليذي ال يلحيق فييه المسيتأجر اليذي انتهيت إجارتيه أي  ، والحق الثابت له في الحالة األولى ليس مطلقيا

حتيى ليو  كيان قيد بيذل كيل ميا فيي  ، فالمؤجر مسئول عن تصرفات مسيتأجره اليذي قاربيت ميدة إجارتيه عليى االنتهياء ، بينما حقه في الحالة الثانية مطلق . ضرر

 ، داد ميدة اإليجيارةوتشمل هذه المسئولية التعرض المبني على سبيل قانوني مثيل معارضية المسيتأجر السيابق اليذي يتمسيك بامتي ، استطاعته إلزالة جميع العوائق

 . 595وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  - ( 92ص  91/ 2515ديسمبر سنة 5استئناف مختلط ) وتشمل أيضاً التعرض المادي مثل إغراق األرض بقصد المكيدة 

 (
5
 . 2999فقرة  2بودري وفال  - 995فقرة  29هيك   ( 
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"ال يجوز أن تعطي اهنرض الزراعية واهنرض المغروسة باهنشجار مزارعة للمستأجر في مقابـل أخـذ المـؤجر 
 . ( 1) معينًا من المحصول"جزءًا 

فالمزارعــة إذن عقــد إيجــار يقــع علــى أرض زراعيــة ، ســواء كانــت أرضــًا عــراء أو كانــت مغروســة باهنشــجار 
كـأرض الحـدائا . وتتميـز عـن اإليجـار العـادي لـألرض الزراعيـة بـأن اهنجـرة في ـا نسـبة معينـة مـن نـس المحصــول 

 الناتج من اهنرض ، كالنصف أو الثلث .

اهنجــرة ليســت نســبة معينــة مــن المحصــول ، بــل مقــدارًا معينــًا منــه كعشــرة قنــاطير مــن القطــن أو  فلــو كانــت
عشر ن أردبًا من القمح أو خمسة قناطير من القطـن مـع عشـرة أرادب مـن القمـح ، لـم يكـن العقـد مزارعـة ، بـل هـو 

فــي اإليجــار العــادي قــد تكــون عقــد إيجــار عــادي يقــع علــى أرض زراعيــة ، واهنجــرة فيــه ليســت نقــودًا ، هنن اهنجــرة 
 ( . ( 2) مدني 161نقودًا وقد تكون أي تقدمة أخرى ) م 

ولو كانت اهنجرة نسبة معينة ولكن ليست من نفس المحصول الذي تنتجه اهنرض ، كأن كانت النصف من 
) في اهنرباحصافي ثمن المحصول ، لم يكن العقد هنا أيضًا مزارعة . بل هو عقد شركة ، اقتسم في ا الشركاء صا

9 ) . 

، إذ هــو يلــزم المــؤجر أن يقــدم  ( 1) فالمزارعــة ، علــى التحديــد الــذي قــدمناهن عقــد إيجــار ولــيس عقــد شــركة
أرضا للمستأجر ينتفع بزراعت ا في مقابل أجرة يتقاضاها المؤجر منه . ولكنه ليس بعقد إيجار عادي ، هنن اهنجرة 

                                                 

 (
2
وأقرتيه لجنية  . روع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييدمن المش 715ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

مجموعيية األعمييال )  125ثييم مجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، 151ووافييق عليييه مجلييس النييواب تحييت رقييم   . فييي المشييروع النهييائي 157المراجعيية تحييت رقييم 

 ( . 111ص  - 119ص  5التحضيرية 

"الراضي المعدة للزرع أو المشيغولة باألشيجار يجيوز تأجيرهيا  : ن وكانت تجري على الوجه اآلتي951/579ن المدني القديم م ويقابل النص في التقني

 . لمن زرعها بشرط أداء حصة معلومة من محصوالتها إلى المؤجر"

 ( . ويتفق التقنيني القديم مع التقنين الجديد) 

 : األخرىويقابل النص في التقنينات المدنية العربية 

 ( . مطابق)  971م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  127م  التقنين المدني الليبي

فيقسم الحاصل بينهما بالحصيص التيي يتفقيان عليهيا وقيت  ، المزارعة عقد على الزرع بين صاحب األرض والمزارع : 799م  التقنين المدني العراقي

 . العقد

 . 2979فقرة  2971انظر عباس حسن الصراف فقرة  : قنين المصريوالتقنين العراقي يتفق مع الت) 

يحييل  119ود اقتصير عليى إييراد نيص واحيد هيو الميادة  ، ولم ترد في هذا التقنين نصوص في المزارعية -ال مقابل  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

سيالفة اليذكر عليى الوجيه  119وتجيري الميادة  ، على التشريعات الخاصة والعيرف المحليي ، فيما يتعلق بالعقود الزراعية كالمزارعة والمساقاة والمغارسة ، فها

 . تبقى خاضعة ألحكام النصوص المرعية اإلجراء وللعرف المحل" ، كالمزارعة والمساقاة والمغارسة ، "إن سائر العقود الزراعية : اآلتي

 (
1
 . 519ص  511شنب فقرة محمد لبيب  - 1159فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه   ( 

 (
9
مدني عراقي على أنه "يشترط حين العقيد تعييين حصية الميزارع جيزءاً  791وقد نصت المادة  - 1159فقرة  1قرب بالنيول وريبير وبوالنجيه   ( 

 . ويجوز االتفاق على احتساب البذر والضرائب من أصل المحصول وقسمه المباني" ، شائعاً من المحصول

االستئناف المختلطة بان االتفاق على أن يقسيم بيين الطيرفين صيافي األربياح التيي تنيتج مين األرض الميؤجرة ال يكفيي العتبيار العقيد وقد قضت محكمة 

اسيتئناف مخيتلط ) ألن المزارعة تقتضي بحسب نص القانون أن يلتزم المستأجر بإعطاء المؤجر حصة معينة مين ذات المحصيول النياتج مين األرض  ، مزارعة

 . 255 - 2592داللوز  2599فبراير سنة  92وانظر نقض فرنسي  ( . 71ص  57م 2591ير سنة ينا 12

 (
5
بالنييول  - 2591فقيرة  2بيودري وفيال  -مكيرراً  21وهيامش  912فقيرة  9أوبيري ورو وإسيمان  - 125فقيرة  1جيوار  - 511فقرة  19لوان   ( 

تتبيع فيي المزارعية طيرق اإلثبيات  ، عهد التقنين الميدني القيديم وفيي التقنيين الميدني الفرنسيي الحيالي وينبني على ذلك أنه في - 1155فقرة  1وريبير وبوالنجيه 

اإليجيار  - 591 -2 - 51دالليوز  2751يونييه سينة  17نقيض فرنسيي  - 251ص  1م 2755فبرايير سينة  17استئناف مخيتلط ) الخاصة المقررة لعقد اإليجار 
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. وتشـبه المزارعـة  ( 1) م في الربح وفـي الخسـارة كمـا يسـاهم الشـر كفيه نسبة معينة من المحصول ، فالمؤجر يساه
الشــركة أيضــًا فــي أن ــا عقــد لشخصــية المســتأجر فيــه اعتبــار جــوهري ، فتبطــل للغلــط فــي شــخص المســتأجر ، وال 
يجــوز التنــازل عــن اإليجــار أو اإليجــار مــن البــاطن إال برضــاء المــؤجر ، وتنت ــي بمــوت المســتأجر . وهــذه كل ــا 

عقد المزارعة مع عقد الشـركة . ولكـن المزارعـة تتميـز عـن الشـركة فـي أن نصـيب  1964$ئص يشترك في ا خصا
المؤجر في ا حصة من نفس المحصول النـاتج مـن اهنرض ال مـن صـافي اهنربـاح كمـا قـدمنا . وتتميـز عن ـا أيضـًا 

قـل إليـه كـل من مـا حصـته في أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى تكوني شخص معنـوي يسـتقل عـن شخصـي ما و ن
التـي يســاهم ب ـا فــي الشـركة ، بــل إن االنتفـاع بــاهنرض التـزم بــه المـؤجر نحــو المسـتأجر فــي مقابـل أجــرة التـزم ب ــا 

 ( 2) المستأجر نحو المؤجر ، ولم يلتزم أي من ما نحو شخص معنوي مستقل عن ما كما يلتزم الشركاء نحو الشركة
 . 

مـدني كمـا سـنرى حـاال ،  620رعة بعقد اإليجار ، وذكر صراحة فـي المـادة ومن ثم ألحا المشرع عقد المزا
 . ( 9) أن أحكام اإليجار تسري على المزارعة

 ما يسري على المزارعة من أحكام  -766

 من التقنين المدني على ما يأتي : 620: تنص المادة  نص قانوني -

 . ( 1) اآلتية ، إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ا""تسري أحكام اإليجار على المزارعة مع مراعاة اهنحكام 

                                                                                                                                                                    
دالليوز  2557فبرايير سينة  1وانظير عكيس ذليك نقيض فرنسيي  - 111فقيرة  2بودري وفيال  - 995وفقرة  115رة فق 29هيك  - 259ص  259للمؤلف فقرة 

 129فقيرة  22بييدان  - 119فقيرة  29بالنيول وريبيير  - 12هامش  912فقرة  9اوبري ورووإسمان  ، مكرراً  1رقم  199فقرة  1جيوار  - 11 - 2 - 2555

 . 19فقرة  Metayageلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

 (
2
فيإذا آجير صياحب األرض الزراعيية أو  . "ويشيتبه عقيد اإليجيار فيي المزارعية بعقيد الشيركة : وقد سبق أن قررنا عند الكالم في الشركة ما يأتي  ( 

أي إيجياراً  ، كان العقيد مزارعية ، صاحب األرض المغروسة باألشجار األرض مزارعة لشخص آخر في مقابل أخذ صاحب األرض نسبة معينة من المحصول

وقيد رأينيا أن  ، فإذا كيان الميزارع قيد لحقتيه خسيارة فصياحب األرض ال يسياهم فيهيا ، ذلك أن صاحب األرض يأخذ أجرة أرضه نسبة من المحصول ، ال شركة

فليم يسيتعوض  ، ول بيأن الميزارع إذا لحقتيه خسيارةونستدرك على هذا الق ( . 117ص  211فقرة  9الوسيط ) الشريك يجب أن يساهم في الربح وفي الخسارة" 

فإن المؤجر يساهم هو أيضاً في الخسارة فال يأخذ من المحصول ميا يسيتعوض بيه المصيروفات التيي أنفقهيا  ، من المحصول المصروفات التي أنفقها وأجر عمله

 . وأجرة المثل ألرضه التي قدمها للمزارع

 (
1
) ويييذهب األسييتاذ جوسييران إلييى أن المزارعيية أقييرب إلييى الشييركة منهييا إلييى اإليجييار   - 515ص  - 519ص  111فقييرة  29بالنيييول وريبييير   ( 

 ( . 2157فقرة  1جوسران 

 (
9
بيل هيو يسياهم فيي اليربح وفيي الخسيارة كميا  ، إذ المزارع ليس أجيراً يأخذ أجيرة وال شيأن ليه بالخسيارة ، وتتميز المزارعة أيضاً عن عقد العمل  ( 

"المؤجر هو اليذي يتيولى التوجييه فيي اسيتغالل األرض   : تجري على الوجه اآلتي 799كان المروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصاً هو المادة  وقد ، قدمنا

التوجييه والرقابية  وهيذا الينص بإعطائيه الميؤجر حيق . فإن لم يوجد اتفاق في حيدود العيرف" ، ويكون كل ذلك في حدود االتفاق . وله الرقابة في أعمال الزراعة

وانير فيي  - ( فيي الهيامش 192ص  5مجموعية األعميال التحضييرية ) وسنرى أن هذا النص قد حذف فيي لجنية المراجعية  ، يقرب المزارع من أن يكون أجيراً 

 . 519ص  - 515ص  111فقرة  29التمييز بين المزارعة وعقد العمل بالنيول وريبير 

 (
5
فيان األحكيام التيي تسيري  ، "إذا لم يوجد اتفياق أو عيرف : عن المروع التمهيدي على الوجه اآلتي 799ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

ماداميت هيذه األحكيام جميعياً ال  ، فيإذا ليم توجيد أحكيام يمكين تطبيقهيا سيرت أحكيام الشيريعة اإلسيالمية ، على عقد اإليجار هيي التيي تسيري عليى عقيد المزارعية

ثيم وافيق علييه مجليس  . فيي المشيروع النهيائي 155وأصبح رقميه  ، ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعدل لفظي طفيف . عارض مع النصوص اآلتي ذكرها"تت

كيام الشيريعة إذ أن أح ، وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة "فيان ليم يوجيد منهيا ميا يمكين تطبيقيه سيرت أحكيام الشيريعة اإلسيالمية" . 157النواب تحت رقم 

فأصيبح الينص  ، وأدخلت اللجنة كذلك بعض تعديالت لفظية . اإلسالمية تجري اآلن مجرى العرف وألن الشريعة اإلسالمية معتبرة مصدراً من مصادر التشريع

 111ص  5مجموعة األعمال التحضييرية  )ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته  . 119وصار رقمه  ، مطابقاً لما استقر عليه في التقنيني المدني الجديد

فهيي  ، "وتعرض هذه الميادة لبييان األحكيام التيي تينظم عقيد المزارعية : وقد ورد  في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص ( . 115ص  -

فيإن ليم  ( ج)  ، تي أوردها المروع وهي األحكام التي سييأتي ذكرهيافان لم يوجد اتفاق أو عرف فتسري األحكام ال ( ب)  ، االتفاق والعرف ( أ)  : على الترتيب
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ثم جاء قانون اإلصالح الزراعي فخص لمزارعة بحكم هام ، إذ أوجب أال يز د نصـي بالمالـك علـى النصـف 
مـن قـانون اإلصـالح الزراعـي ( . أمـا وجـوب أال تقـل المــدة  99فـي المحصـول بعـد خصـم جميـع المصـروفات ) م 

 91مكــررًا و م  91مــن قــانون اإلصــالح الزراعــي ( وامتــداد العقــد بحكــم القــانون ) م  91علــى ثــالث ســنوات ) م 
 مكررا ) ا ( من قانون اإلصالح الزراعي ( فشأن المزارعة في ذلك شأن اإليجار العادي لألرض الزراعية .

بآثـار المزارعـة .  فنبحث هذه اهنحكام الخاصة : ) أوال ( فيما يتعلا بأركان المزارعة . ) ثانيـا ( و مـا يتعلـا
 ) ثالثا ( وفيما يتعلا بانت اء المزارعة .

 األحكام المتعلقة بأركان المزارعة -المبحث األول

 التراضي  -767

: تنعقـــد المزارعـــة ، كســـائر العقـــود ، بإيجـــاب وقبـــول مـــن المتعاقـــدين . وقـــد قـــدمنا عنـــد الكـــالم فـــي اإليجـــار 
قانون اإلصـالح الزراعـي تـنص علـى أنـه "يجـب أن يكـون عقـد اإليجـار من  96العادي لألرض الزراعية أن المادة 

ثابتا بالكتابة م ما كانت قيمته . و كتب العقد من أصلين ، و بقى أحدهما مع المالك واآلخر مع المسـتأجر . فـإذا 
 لــم يوجــد عقــد مكتــوب ، كــان اإليجــار مزارعــة لمــدة ثــالث ســنوات ، نصــيب المالــك في ــا النصــف بعــد خصــم جميــع
المصروفات" . وهذا النص يسري على المزارعة كما يسري علـى اإليجـار العـادي لـألرض الزراعيـة فكالهمـا إيجـار 
واقع على أرض زراعية . وبتطبيا النص على المزارعـة ، يجـب القـول إن المزارعـة التـي تكـون لمـدة ثـالث سـنوات 

 لالنعقاد وال لإلثبـات . فيجـوز للمـزارع أن يثبـت والتي يكون نصيب المالك في ا النصف ال يشترط في ا الكتابة ، ال
بجميع الطـرق ، ومن ـا البينـة والقـرائن ، أنـه دخـل اهنرض كمسـتأجر ، وعنـد ذلـك يفتـرض القـانون أن العقـد مزارعـة 
مدت ا ثالث سنوات ونصيب المالك في ا النصف . و تبين من ذلك أن الكتابة ليست ركنا شكليا في عقـد الزارعـة ، 

ال يجـوز هني مـن  1940$. ولكـن يالحـظ مـن ج ـة أخـرى أنـه  ( 1) في اإليجار العـادي لـألرض الزراعيـةكما هي 
الطــرفين إثبــات عكــس مــا افترضــه القــانون إال بالكتابــة . فــال يجــوز للمــؤجر أن يثبــت أن المزارعــة لمــدة أكثــر مــن 

، إال بالكتابـة أو مـا يقـوم مقام ـا  ثالث سنوات ، كما ال يجوز للمزارع أن يثبت أن نصيب المالك أقل من النصـف
. 

                                                                                                                                                                    
مجموعية األعميال ) فيان ليم توجيد فتسيري أحكيام الشيريعة اإلسيالمية"  ( د)  . توجد فتسري أحكام إيجار األراضيي الزراعيية ثيم أحكيام عقيد اإليجيار بوجيه عيام

  ( . 117ص  5التحضيرية 

 . ولكن حكم النص يتفق مع القواعد العامة ، القديموال مقابل للنص في التقنين المدني 

 ( . مطابق)  971م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  125م  التقنين المدني الليبي

 . ولكن النص تطبيق للقواعد العامة -ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 . لم ترد فيه نصوص في المزارعة تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
 . 199انظر آنفاً فقرة   ( 
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والتراضـــي يقـــع بـــين المـــزارع والمـــؤجر . وال يشـــترط فـــي المـــؤجر أن يكـــون مالكـــًا لـــألرض ، فصـــاحب حتـــى 
االنتفــاع والمســتأجر اهنصــلي وأي شــخص يملــك التصــرف فــي االنتفــاع بــاهنرض يســتطيع أن يؤجرهــا مزارعــة كمــا 

 يستطيع أن يؤجرها إيجارًا عاديًا .

أن يكون التراض خاليًا من العيوب ، فإذا شابه غلط أو تدليس أو إكراه كانت المزارعة قابلة لإلبطـال و جب 
. و الحــظ هنــا أن شخصــية المــزارع ذات اعتبــار جــوهري فــي المزارعــة ، فــإن المــؤجر يتخيــر عــادة المــزارع لصــفات 

قـف حسـن اسـتغالل اهنرض ومـا تنتجـه شخصية فيه من اهنمانة والكفاية وحسـن المعاملـة . فعلـى هـذه الصـفات يتو 
من محصـول يشـارك فيـه المـؤجر . ومـن ثـم يكـون الغلـط فـي شـخص المـزارع غلطـًا جوهر ـًا يترتـب عليـه أن تكـون 

 المزارعة قابلة لإلبطال .

وإذا أبطلــت المزارعــة أو كانــت باطلــة ، كــان المحصــول للمــؤجر علــى أن يــرد للمــزارع مــا أنفقــه مــع تعــو ض 
ه من العمل ، وذلـك قياسـًا علـى حالـة مـا إذا انت ـت المزارعـة قبـل انقضـاء مـدت ا علـى مـا سـنرى ) عادل عما قام ب

مدني ( . وقد تضمن التقنين المدني العراقي نصًا في هذه المسألة علـى خـالف مـا تقـدم ، فقـد قضـت المـادة  624
ل كلــه لصـاحب البــذر وللطــرف مـن هــذا التقنـين بأنــه "إذا فسـخت المزارعــة أو وقعــت باطلـة ، يكــون المحصـو  811

اهنخر أجر المثل" . فإذا كان صاحب البذر هو المزارع كان المحصول لـه وكـان للمـؤجر أجـرة مثـل اهنرض ، وإذا 
كــان صــاحب البــذر هــو المــؤجر كــان المحصــول لــه وكــان للمــزارع أجــر مثــل العمــل . وفــي الحــالتين يســترد كــل مــا 

 . ( 1) أنفقه

 العين المؤجرة :  -768

ســالفة الــذكر ، أرضــًا زراعيــة عــراء أو  611أن تكــون العــين المــؤجرة ، كمــا هــو صــر ح نــص المــادة  يجــب
 . ( 2) أرضًا زراعية مغروسة باهنشجار كأرض الجنائن . والم م أن تكون أرضا تنتج محوال زراعيًا دور اً 

نسـا يجيـز أن تـرد المزارعـة فال ترد المزارعة على المناجم وال على المحاجر . وكان فر ـا مـن الفق ـاء فـي فر 
على بركة الصيد ، فيقوم المستأجر بالمحافظة علي ا وصيانت ا وصـيد مـا في ـا مـن السـمك ، و تقاسـم مـا ينـتج مـن 

 ( 1) الــذي يــنظم عقــد المزارعــة فــي فرنســا 1881يوليــه ســنة  18. ولكــن منــذ صــدور قــانون  ( 9) الصــيد مــع المــؤجر
ولـى مـن هـذا القـانون بـأن المزارعـة تقـع علـى أرض زراعيـة يتع ـد المسـتأجر هجر هـذا الـرأي ، إذ تقضـي المـادة اهن

                                                 

 (
2
 2229عباس حسن الصراف فقرة   ( 

 (
1
) بل يقصد اقتسام أخشياب األشيجار بعيد اقتالعهيا  ، ال يقصد اقتسام الثمر الناتج من األشجار ، فال ترد المزارعة على أرض غرست فيها أشجار  ( 

 ( . 519ص  511محمد لبيب شنب فقرة  : المزارعة ترد في هذا الفرضانظر عكس ذلك وأن  - 151ص  115فقرة  29بالنيول وريبير 

 (
9
 . 257فقرة  2بودري وفال  ، 129فقرة  1جيوار   ( 

 (
5
وهيو قيانون يعيرض لإليجيارات  2551أبرييل سينة  29المعيدل بقيانون  2559أكتيوبر سينة  21وقد أعيد في فرنسا تنظيم عقد المزارعة بقيانون   ( 

 . ball a colnoat partiaireأو  amodiationأو  metagyageويطلق على المزارعة  . المختلفةالزراعية بأنواعها 
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بزراعت ا ، وإن كان بعض الفق اء ال يزال يرى بالرغم من ذلك أال يتقيد بحرفية النص فيجيز أن ترد المزارعة على 
 . ( 1) بكرة الصيد

راعيــة تنــتج محصــوال زراعيــًا أمــا فــي مصــر فــال محــل للشــك ، فالمزارعــة كمــا قــدمنا ال تــرد إال علــى أرض ز 
دور ًا . وإذا أوجرت بركة الصيد بحصة من محصول المسكن الذي يصطاد في ا صح ذلك ، ولكـن العقـد ال يكـون 
مزارعة وإنما يكون عقد إيجار عادي . ومن ثم يجز أن تكون مدته أقل من ثالث سـنوات ، وتكـون حصـة المـؤجر 

 فيه أكثر من النصف .

 نوني : نص قا -المدة  -769

) من التقين المدني على ما يأتي : "إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت دورة زراعيـة سـنو ة" 621تنص المادة 

منه ، كما رأينا ، على أنه "ال يجوز  91جاء بعد ذلك قانون اإلصالح الزراعي وتنص المادة  1942$. ولكن  ( 2
ا النص على المزارعـة كمـا يسـري علـى اإليجـار العـادي أن تقل مدة إيجار اهنرض عن ثالث سنوات" . و سري هذ

مدني سالف الذكر ، و كون الحد اهندنى لمـدة المزارعـة  621لألرض الزراعية ، ومن ثم يعتبر ناسخًا لنص المادة 
. وقــد راعــي القــانون فــي ذلــك مصــلحة الفــالح حتــى يســتقر فــي  ( 9) ثــالث ســنوات أي ثــالث دورات زراعيــة ســنو ة

ل ا مــدة كافيــة . وهــذا الحــد اهندنــى يتعلــا بالنظــام العــام ، فــال يجــوز النــزول عنــه وال يجــوز االتفــاق اهنرض و ســتغ
علـى مخالفتــه . فـإذا عــين المتعاقــدان مـدة ال تقــل عــن ثـالث ســنوات ، أو لــم يعينـا مــدة أصــال ، كانـت المــدة ثــالث 

ي مـا اتفقـا عليـه . وقـد بينـا ذلـك تفصـيال سنوات حتما . أما إذا عينا مـدة تز ـد علـى ثـالث سـنوات ، كانـت المـدة هـ
 . ( 1) في اإليجار العادي لألرض الزراعية

                                                 

 (
2
 . 115فقرة  29بالنيول وريبير  - 991ص  912فقرة  9أوبري ورو وإسمان   ( 

 (
1
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 792ورد هذا النص في المدة  : تاريخ النص  ( 

مجموعية األعميال التحضييرية )  112ثم مجلس الشييوخ تحيت رقيم  ، 155في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  199المراجعة تحت رقم 

 ( . 199ص  - 115ص  5

"إن ليم تعيين ميدة إيجيار األرض للزراعية فيهيا عليى الوجيه  : وكانيت تجيري عليى الوجيه اآلتيي ، 579/ 951ويقابل النص في التقنين الميدني القيديم م 

أن تكيون المزارعية لعيدة  مين التقنيين الميدني المخيتلط تينص عليى أنيه "يجيوز 575وكانت المادة  . يعتبر تأجيرها واقعاً على محصوالت سنة واحدة" ، المذكور

ولم يكن لهيذا الينص مقابيل  . ولو وجد أي شرط خالف ذلك" ، وفي هذه الحالة تنتهي السنة األخيرة يأخذ المحصوالت سواء تقدمت عن أوانها أو تأخرت ، سنين

اسيتئناف ) ال يتعيارض ميع أحكيام التقنيين الميدني اليوطني بيل هيو موافيق لهيا  صولكن قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن هيذا الين ، في التقنين المدني الوطني

وأحكيام التقنيين الميدني القيديم تتفيق ميع أحكيام )  - ( 259وانظير اإليجيار للمؤليف فقيرة  - 21ص  29رقيم  19المجموعة الرسمية  2515يناير سنة  12وطني 

 ( . التقنين المدني الجديد

 : المدنية العربية األخرىويقابل النص في التقنيات 

 ( . مطابق)  977م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  119م  التقنين المدني الليبي

 ( . 2971فقرة  2971وانظر عباس حسن الصراف فقرة  -مطابق )  791/2م  التقنين المدني العراقي

 . لم ترد فيه نصوص في المزارعة : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
9
 . 152وفقرة  911ص  177محمد كامل مرسي فقرة  - 929وقارن سليمان مرقس فقرة  - 592مل  - 199منصور مصطفى منصور فقرة   ( 

 (
5
 ، يقضيي بأنيه ال يجيوز ، وقيد نشير أخييرا فيي الصيحف أن هنياك مشيروع تعيديل لقيانون اإلصيالح الزراعيي . 195فقيرة  - 191انظر آنفا فقرة   ( 

 . الجمع بين نظام اإليجار بالنقد ونظام اإليجار بالمزارعة ، خالل مدة العقد
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وقد رأينا أن اهنرض التـي تـزرع قصـبًا تختلـف سـنت ا الزراعيـة عـن السـنة الزراعيـة للمحصـوالت اهنخـرى ، إذ 
 1اعـي ، بجلسـة القصب يبقى في اهنرض أكثر من سنة . وقد صدر تفسير عادي من اللجنة العليا لإلصـالح الزر 

، يجيز لمؤجر أرض القصب أن يؤجرها مزارعـة لمـدة سـنتين وأربعـة أشـ ر ، وهـي المـدة التـي  1112نوفمبر سنة 
المـزارع فـي اهنرض  الثمانيـة اهنشـ ر  1949$يؤخذ في ا محصوالن من القصب ) غرس وخلفة أولى ( ، و سـتمر 

ض إمـــا زراعــة نيليــة ) ذرة أو أرزًا ( وإمــا خضـــارًا أو الباقيــة مــن ثــالث الســنوات بموجـــب إيجــار عــادي فيــزرع اهنر 
 .  ( 1) مقاتًا ، و دفع اهنجرة عن ثلثي السنة بما يعادل ثلثي سبعة أمثال الضر بة

 نص قانوني  -األجرة  -771

توز ع الغلة بني الطرفين بالنسبة المتفا عل ا أو  -1من التقنين المدني على ما يأتي " 621: تنص المادة 
فـإذا هلكـت الغلـة  -2بالنسبة التي يعين ا العرف . فإذا لـم يوجـد اتفـاق أو عـرف ، كـان لكـل من مـا نصـف الغلـة . 

" . ( 2) كل ا أو بعض ا بسبب قوة قاهرة ، تحمل الطرفان معـًا تبعـة هـذا ال ـالك ، وال يرجـع أحـد من مـا علـى اآلخـر
منـه ، كمـا رأينـا ، علـى مـا يـأتي : " . . وفـي حالـة  99وجاء بعـد ذلـك قـانون اإلصـالح الزراعـي فـنص فـي المـادة 

                                                 

 (
2
 . 197انظر آنفاً فقرة   ( 

وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيين الميدني الجدييد 711ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 1) 

وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص تعديال من مقتضاه النص صيراحة عليى كيفيية توزييع  . في المشروع النهائي 1599المراجعة تحت رقم 

 -2الينص كميا يأتييك " مصروفات الزراعة ونحوها بيين الميؤجر والميزارع ووضيع حيد أدنيى لنصييب الميزارع فيي صيافي الغلية منعياً لتعسيف الميؤجر وأصيبح

 2فقيرة  151دة مصروفات الزراعة ونفقات البذر والتسميد والحصاد وجمع المحصول واإلصالحات التي يقتضيها االنتفاع المألوف باألرض المؤجرة وفقياً للميا

فإذا ليم يوجيد اتفياق أو  ، أو بالنسبة التي يعينها العرف وتوزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها -1 . يتحملها المؤجر والمستأجر كل بنسبة حصته في الغلة

وإذا هلكيت الغلية كلهيا أو بعضيها بسيبب قيوة  . وفي جميع األحوال ال يجوز أن يقل نصيب المزارع عن خمسي صيافي الغلية . عرف كان لكل منهما نصف الغلة

وفيي  . 191تحيت رقيم  ، ووافيق مجليس النيواب عليى الينص كميا عدلتيه لجنتيه . آلخير"وال يرجع أحد منهميا عليى ا ، تحمل الطرفان ماً تبعة هذا الهالك ، قاهرة

"أخيذت  : وجياء فيي تقريير اللجنية ميا ييأتي ، لجنة مجلس الشيوخ أرجع النص إلى كان عليه في المشروع النهائي وألغيت التعيديالت التيي أدخلهيا مجليس النيواب

ألن الينص العيام فيي المزارعية جعيل المرجيع لالتفياق أو العيرف فيي جمييع األحكيام  ، ذي أدخله مجليس النيواباللجنة بالنص الذي قدمته الحكومة دون التعديل ال

فيإن ليم يوجيد عيرف كيان مين  ، فمن الخير أن يترك للطرفين أن يتفقا عليى نسيبة توزييع الغلية أو أن يحكيم فيهيا العيرف عنيد عيدم االتفياق . الواردة في هذا الشأن

ألن هييذا االشييتراط يقابلييه التييزام فييي تحمييل مصييروفات  ، ال محييل الشييتراط أال يقييل نصيييب المييزارع عيين خمسييي صييافي الغليية . بالتسيياويالعييدل أن تقسييم الغليية 

وقيد ينفيق الطيرف اآلخير هيذه المصياريف  ، الزراعة ونفقات البذور والتسميد والحصاد واإلصالحات وقد ينوء المزارع بتحميل نسيبة الخمسيين فيي هيذه النفقيات

هذا وقيد رأت اللجنية فضيال عميا تقيدم أن هنياك تشيريعاً فيي طريقيه إليى البرلميان يحيدد عالقية الميؤجر  . ه ال يحصل من الغلة على حصة تتعادل مع ما أنفقولكن

س الشييوخ كميا عيدلتها لجنتيه ووافق عليها مجلي . 115وصار رقم المادة  . وأن ال يحسن إقحام أحكام استثنائية في القانون العامل أنها عضة للتغيير" ، بالمزارع

 ( . 195ص  - 191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) 

) من هذا التقنين تنص عليى أن الميزارع ييؤدي حصية معلومية مين محصيوالتها  951/579ولكن المادة ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

فيي عهيد التقنيين  ، فيإذا ليم يوجيد اتفياق فليم يكين هنيا ميا يمنيع . حصة التي تؤدي للمؤجر أجرة لمزارعيةفترك للمتعاقدين االتفاق على ال . إلى المؤجر" ( األرض

 . وتتفق بذلك أحكام التقنين المدني القديم مع أحكام التقنين المدني الجديد . وإذا لم يوجد عرف فال مناص من القسمة مناصفة ، من إتباع العرف ، المدني القديم

 : التقنيات المدنية العربية األخرى ويقابل النص في

 ( . مطابق)  952م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  119م  التقنين المدني الليبي

ويجوز االتفاق على احتسياب البيذر والرائيب مين  ، يشترط حين العقد تعيين حصة المزارع جزءاً شائعاً من المحصول : 791م  التقنين المدني العراقي

 . أصل المحصول وقسمة الباقي

مصروفات األعمال الزراعية وصيانة الزرع وجمع المحصول والمحافظة عليه وإصالح األدوات والترميميات الطفيفية للمبياني الزراعيية  -2 : 795م 

ويتحميل صياحب األرض  -9 . ر الطفيفة للمباني الزراعية والتحسينات الالزمية ليألرضوعلى صاحب األرض الترميمات غي - 1 . كل هذا يكون على المزارع

كيل هيذا ميا ليم يوجيد قيانون أو اتفياق أو عيرف يقضيي  -5 . ما يلزم من نفقات البذر والتسميد ومقاومة األمراض الطفيفة ، كل بنسبة حصته في الغلة . والمزارع

 ( . 2295فقرة  - 2299انظر عباس حسن الصراف فقرة  -ق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري وأحكام التقنين العراقي تتف)  . بغير ذلك

 . لمترد فيه نصوص في المزارعة تقنين الموجبات والعقود اللبناني
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اإليجــار بطر ــا المزارعــة ال يجــوز أن يز ــد نصــيب المالــك علــى النصــف بعــد خصــم جميــع المصــروفات" . فيجــب 
 مدني سالف الذكر . 621اعتبار هذا النص مكمال للمادة 

 ( 1) لتـي تقـع علـى عاتقـهو خلص مـن النصـوص المتقدمـة أنـه بعـد أن يقـوم كـل طـرف بتحمـل المصـروفات ا
على الوجه الذي سنبينه ، يوزع المحصول عينًا بين الطرفين ، فيأخذ كـل من مـا النسـبة المتفـا علي ـا ، كـأن يأخـذ 
المؤجر النصف والمزارع النصف اآلخر أو يأخذ المؤجر الثلث والمزارع الثلثـين . وال يجـوز االتفـاق علـى أن تكـون 

ومؤدي ذلك أنه ال يجوز االتفاق على أن تكون حصة المزارع أقل من النصـف حصة المؤجر أكثر من النصف ، 
اللجنة التشر عية في مجلس النواب ، عند مناقشـة التقنـين المـدني الجديـد ، قـد قـدمت اقتراحـًا  1941$. وقد كانت 

ت هــذا أكثــر تواضــعًا ، فاشــترطت أال تكــون حصــة المــزارع أقــل مــن الخمســين ، ولكــن لجنــة مجلــس الشــيوخ رفضــ
. فــأتى قــانون اإلصــالح الزراعــي وفــرض بحــا أال تكــون حصــة المــزارع أقــل مــن النصــف ، وهــذا هــو  ( 2) االقتــراح

. فـإذا لـم يوجـد اتفـاق علـى النسـبة التـي يـوزع  ( 9) النصيب العادل للعمل عنـدما يشـترك مـع رأس المـال فـي اإلنتـاج
ة بشـرط أال تقــل حصــة المـزارع عــن النصـف . فــإذا لــم ب ـا المحصــول ، اتبـع العــرف الزراعـي فــي تحديــد هـذه النســب

يوجـــد عـــرف ، اقتســـم الطرفـــان المحصـــول مناصـــفة ، فيكـــون نصـــيب العمـــل مســـاو ًا لنصـــيب رأس المـــال مـــا دام 
الطرفان لم يتفقا ولم يقض العرف بأن يكون للعمل نصيب أكبر . وهذا الحد اهندنى لحصة المزارع في الحصول ، 

جميــع عقــود المزارعــة ســواء وقعــت علــى أرض زراعيــة عــراء أو علــى أرض مغروســة  وهــو النصــف ، يســري علــى
باهنشجار . فال يستثني من ذلـك الحـدائا وأراضـي المشـاتل والزهـور ، كمـا اسـتثنيت هـذه مـن تقـدير الحـد اهنقصـى 

 . ( 1) للجرة بسبعة أمثال الضر بة في اإليجار العادي طبقًا للتفسير التشر عي الذي تقدم ذكره

و خلــص ممــا قــدمناه أن تعيــين الحــد اهندنــى لحصــة المــزارع بنصــف المحصــول يتعلــا بالنظــام العــام ، فــال 
يجـوز النـزول عنـه وال االتفـاق علـى مـا يخالفـه . وكـل اتفـاق يجعـل حصـة المـزارع اقـل مـن النصـف يكـون بـاطال ، 

سـك ب ـذا الـبطالن فـي أي وقـت ، و جب في هذه الحالة رفع حصة المزارع إلى النصف . و ستطيع المـزارع أن يتم
ولـه أن يسـترد مـا أخـذه المـؤجر زائـدًا علـى نصـف  1946$وال يسقط حقه بالتقادم إال بمضـي خمسـة عشـرة سـنة . 

 . ( 1) المحصول ، و جوز أن يثبت الز ادة بجميع طرق اإلثبات ولو زادت على عشرة جني ات

                                                 

 (
2
 ، وعليف لماشييته ، مين خضيار وألبيان لغذائيه ، يحكيم أنيه يعييش فيي األرض التيي يزرعهيا ، وبعد أن يحصل المزارع على ميا يقضيي بيه العيف  ( 

 ( . 979ص  929سليمان مرقس فقرة )  ، ومبان لسكناه ، وحطب لوقوده

 (
1
 . وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش - 195ص  - 197ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
الميزارع عيين الثلثيين وال تزييد حصيية  فيي فرنسيا بييأال تقيل حصية 2559أكتيوبر سيينة  21المعيدل لقيانون  2551أبرييل سيينة  29ويقضيي قيانون   ( 

فيحسب على المزارع إذن ميا يجنييه مين مزاييا كالخضيار  ،  ( ensemble des produitsولكن ذلك يحسب من مجموع المحصول  . المؤجر على الثلث

يجيوز ميع ذليك للمحكمية أن تزييد فيي حصية وال  . وفي تقصيي كيل هيذا ليحسيب عليى الميزارع مين المشيقة ميا ال يخفيي . واأللبان والعلف والحطب وما إلى ذلك

 ( . وما بعدها 112فقرة  2591سافاتييه الوجيز في اإليجارات الزراعية سنة  - 111فقرة  29بالنيول وريبير ) المؤجر على الثلث 

 (
5
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
بل يكون للميؤجر عليهيا حيق مباشير  ، وال يكون المزارع مديناً له به ، ويبدو أن المؤجر تثبت له ملكية حصة شائعة في الحصول بمجرد ظهوره  ( 

ً  . وكذلك للمزارع حق الملكية الشائعة فما يتعلق بحصته . هو حق الملكية الشائعة وكيذلك  ، ويترتب على ذلك أن المزارع إذا أخذ أكثير مين حصيته كيان مغتصيبا
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ا ، علــى أن "يعاقــب بــالحبس مــدة ال تز ــد علــى مــن قــانون اإلصــالح الزراعــي ، كمــا رأينــ 91وتــنص المــادة 
ثالث أش ر وبغرامة ال تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يتقاضى عمدًا من المستأجر أجرة 
تز د على الحد اهنقصى المقرر بالمادة السابقة . . و جوز الحكم على المؤجر ، عالوة على العقوبة السالفة ذكرهـا 

بأن يؤدي إلى المستأجر مبلًغ تقدره المحكمة ال يجاوز ثالث أمثـال الز ـادة التـي تقاضـاها مـن المسـتأجر"  ، بإلزامه
. وهـــذا الـــنص يســـري علـــى المزارعـــة كمـــا يســـري علـــى اإليجـــار العـــادي لألراضـــي الزراعيـــة ، ومـــن ثـــم إذا تقاضـــى 

القـانون عقوبت ـا علـى النحـو المتقـدم المؤجر أكثر من نصف المحصول وهو عالم بذلك ، كان مرتكبًا لجنحة حـدد 
الــذكر .و جــوز فــوق ذلــك أن يحكــم القاضــي للمســتأجر بمبلــغ ال يجــاوز ثالثــة أمثــال قيمــة مــا تقاضــاه المــؤجر مــن 
المحصول ز ادة على النصف .وفي هذه الحالة ال يكـون للمسـتأجر حـا فـي المطالبـة باسـترداد الز ـادة التـي أخـذها 

 . ( 1) أو أكثر المؤجر ، فقد استرد قيمت ا

ولما كان المحصول الناتج من اهنرض ملكـًا شـائعًا بـين المـؤجر والمـزارع بالنسـبة التـي تقـدم بيـان تحديـدها ، 
فإنـــه إذا هلـــك بخطـــأ أي من مـــا كـــان هـــذا مســـئوال عـــن تعـــو ض اآلخـــر قيمـــة مـــا هلـــك مـــن حصـــته . أمـــا إذا هلـــك 

 مــا كــل بمقــدار حصــته ، وال يرجــع أحــد من مــا علــى المحصــول كلــه أو بعضــه بســبب قــوة قــاهرة ، فإنــه ي لــك علي
التـي تقضـي بـأن الشـيء ي لـك علـى مالكـه .  1944$مدني ( . وليس هذا إال تطبيقا للقاعـدة  621/2اآلخر ) م 

فــإذا كانــت حصــة المــؤجر فــي المحصــول الثلــث ، وهلــك مــن المحصــول خمســة بقــوة قــاهرة ، لــم يأخــذ المــؤجر إال 
عليـه خمـس الثلـث . وقـد رأينـا فـي اإليجـار العـادي لـألرض الزراعيـة أنـه يجـب التفر ـا  أربعة أخماس الثلـث و  لـك

بين ما إذا كان المحصول قد هلك قبل حصاده فيطلب المستأجر إسقاط اهنجرة أو إنقاص ا ، أو هلك بعد الحصاد 
. والفرق في الحكم بين الحالتين يرجع إلى  ( 2) فال يرجع المستأجر على المؤجر بشيء و تحمل وحده تبعة ال الك

أن المؤجر في المزارعة شر ك في الحصول ، في لك عليه بمقدار حصته فـه ولـو هلـك بعـد الحصـاد . أمـا المـؤجر 
فــي اإليجــار العــادي فــال يملــك مــن المحصــول شــيئًا ، فــإذا هلــك بعــد حصــاده لــم يتحمــل تبعــة ذلــك . وإنمــا يتحمــل 

 ا إذا هلــك المحصـول قبــل الحصــاد هننـه ملتــزم بتمكـين المســتأجر مـن االنتفــاع بــاهنرض ، إسـقاط اهنجــرة أو إنقاصـ
. أما إذا  ( 9) وقبل الحصاد ال يكون المستأجر قد تمكن من االنتفاع باهنرض االنتفاع الكامل . وقد سبا بيان ذلك

أكثره ، وكـان ذلـك بسـبب قـوة قـاهرة  امتنع على المزارع ت يئة اهنرض للمزارعة أو من بذرها ، أو هلك البذر كله أو

                                                                                                                                                                    
ال بيدعي اسيترداد ميا دفيع دون حيق وهيي تسيقط بيثالث  ، ى من أخذ أكثر من خصيته أن ييرد الزييادةووجب عل . يكون المؤجر مغتصباً إذا أخذ  أكثر من حصته

بل بدعوى االسترداد التي تثبت لكل مالك في اسيترداد ملكيه مين ييد الغيير وهيي ال تسيقط إال بمضيي خمسية  ، سنوات من وقت علم الدافع بأنه دفع أكثر مما يجب

 . شعرة سنة من وقت أخذ الزيادة

 (
2
 . 159انظر في ذلك ما قدمناه آنفاً في اإليجار العادي لألراضي الزراعية فقرة  ( 

 (
1
 . 192فقرة  - 199انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 192فقرة  - 199انظر آنفاً فقرة   ( 
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، فإن تبعة ال الك يتحمل ا الطرفان كل بمقدار حصته ، وهذا هو نفس الحكـم الـذي قـدمناه فـي خصـوص اإليجـار 
 . ( 1)  مدني ( 611العادي لألرض الزراعية ) م 

ت اهنرض بقــي ، لنســتكمل صــورة توز ــع الغلــة بــين الطــرفين ، أن نبــين مــا يتحملــه كــل من مــا مــن مصــروفا
مـن  891والزراعة . وقد كان المشـرع التم يـدي للتقنـين المـدني يتضـمن نصـا فـي هـذا الخصـوص ، فكانـت المـادة 

مصـروفات الزراعـة وصـيانة العـين وجمـع المحصـوالت وإصـالح اهندوات  -1هذا المشروع تـنص علـى مـا يـأتي : "
وعلـــى المـــؤجر الترميمـــات غيـــر التأجير ـــة  -2والترميمـــات التأجير ـــة للمبـــاني ، كـــل هـــذا يكـــون علـــى المســـتأجر . 

و تحمـــل المـــؤجر والمســـتأجر ، كـــل بنســـبة حصـــته فـــي الغلـــة ، نفقـــات البـــذر  -9والتحســـينات الالزمـــة لـــألرض . 
وســائل معتــادة  1948$والتسـميد ومقاومــة اهنمـراض الطفيليــة والحصـاد ، وذلــك إذا رغـب أحــد من مـا فــي اسـتعمال 

كـل هـذا  -1ن المؤجرة إذا كانت هذه الوسائل مما ال تتوافر عـادة عنـد المسـتأجر . في االستغالل ال توجد في العي
ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره" . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في صدد هـذا الـنص : "تـوزع 

قل المـــزارع بتحمـــل النفقـــات مـــا بـــين المـــؤجر والمـــزارع علـــى أســـاس وجـــود الشـــركة بين مـــا علـــى النحـــو اآلتـــي : يســـت
مصــروفات الزراعــة ومــا يتبع ــا مــن جمــع المحصــول ، وكــذلك مصــروفات صــيانة الترميمــات الكبيــرة والتحســينات 
الالزمــة للعــين . و شــترك االثنــان ، بنســبة حصــة كــل من مــا فــي الغلــة ، فــي تحمــل نفقــات البــذر والتســميد ومقاومــة 

ات يستقل بتحمل ا المزارع ، وإنما يشترك االثنان في تحمل ـا إذا اهنمراض الطفيلية والحصاد . وقد تقدم أن هذه نفق
رغب أحد من ما فـي اسـتعمال وسـائل لالسـتغالل ال توجـد فـي العـين المـؤجرة بشـرط أن تكـون وسـائل معتـادة ) وإال 

لك مـا لـم استقل بتحمل ا من طلب ا ( .  وبشرط أال تتوافر عادة عند المستأجر ) وإال استقل هذا بتحمل ا ( . كل ذ
، و بـدو أنـه أر ـد تـرك   ( 2) يقض اتفاق بغيره . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعـة ، ولـم يـذكر سـبب الحـذف

 هذه المسألة للعرف الزراعي .

، تفسـير عـادي  1112أكتـوبر سـنة  8وقد صـدر فعـاًل مـن اللجنـة العليـا ل يئـة اإلصـالح الزراعـي ، بجلسـة 
مــن قــانون اإلصــالح الزراعــي ، يبــين كيــف تــوزع  99روفات" الــواردة فــي المــادة لعبــارة ، "بعــد خصــم جميــع المصــ

 النفقات على المؤجر والمزارع . وقد جاء في هذا التفسير ما يأتي :

"في اهنرض التي تزرع على نظام المزارعة ، يكون اقتسام المصروفات وغيرهـا بـين المالـك والمسـتأجر علـى 
 الوجه اآلتي :"

 -2اهنمـــوال اهنمير ـــة والضـــرائب اإلضـــافية الحاليـــة .  -1بـــه المالـــك مـــن نفقـــات الزراعـــة : ") ا ( مـــا يلـــزم 
 الترميمات الكبيرة والتحسينات الالزمة للزراعة ) العين ( ومبانيه" .

                                                 

 (
2
 . 155انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . في الهامش 199ص  - 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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جميــع العمليــات الالزمــة للزراعــة ، ســواء عمــل في ــا  -1"ب ( مــا يلــزم بــه المســتأجر مــن نفقــات الزراعــة : 
أو بعماله أو بالماشية من خدمة في اهنرض والزراعة وعمليـات الـري ، ممـا لـم يـنص علـى اقتسـام بنفسه أو بأوالده 

مقاومـة اآلفـات التـي تقـاوم عـادة باليـد .  -1جمـع المحصـول .  -9التسميد بالسماد البلدي الالزم للزارعـة .  -2. 
وكل تقصير في العمليـات التـي  -ية آالت الري والزراعة العاد -6تط ير القنوات والمصارف غير الرئيسية .  -1

 يلزم المستأجر ب ا يكون للمالك الحا في أن يجر  ا بنفسه ، وتحتسب أجرت ا الفعلية على المستأجر" .

ما يشترى نقدًا للزراعة من تقاو وأسمدة  -1") ج ( ما يلزم به المالك والمستأجر مناصفة في المصروفات : 
تكاليف الري بـاآلالت الميكانيكيـة فـي الحـدود  -2التي ال تقاوم عادة باليد .  كيماو ة ومبيدات اهنمراض والحشرات
مــا يلــزم لإلشــراف علــى  -1تط يــر المصــارف والقنــوات الرئيســية .  -9.  ( 1) التــي تقررهــا وزارة اهنشــغال العموميــة

الحـا فـي أن يجر  ـا  وكل تقصير في العلميـات التـي يلـزم المسـتأجر ب ـا يكـون للمالـك -الزراعة من خفراء وخولة 
 بنفسه ، وتحتسب أجرت ا الفعلية على المستأجر" .

( يتحمــــل المســــتأجر  1و بــــدو أن اهنســــاس الــــذي اســــتند إليــــه هــــذه التقســــيم يقــــوم علــــى المبــــادئ اآلتيــــة : ) 
يـر الترميمات التأجير ة كتط ير القنوات والمصارف غير الرئيسية وإصالح آالت الري والزراعـة ، أمـا الترميمـات غ
(  2التأجير ة كالترميمات الكبيرة والتحسينات الالزمة لـألرض ومباني ـا ، وكـذلك الضـرائب ، فيتحمل ـا المـؤجر . ) 

يقــوم المســتأجر بجميــع مــا تتطلبــه الزراعــة مــن عمــل يــدوي ، مــن خدمــة فــي اهنرض وري وتســميد بالســماد البلــدي 
( يتحمــل المــؤجر والمسـتأجر مناصــفة ، أو بنســبة  9 ومقاومـة اآلفــات التـي تقــاوم عــادة باليـد وجمــع المحصـول . )

حصــة كــل من مــا فــي الحصــول ، مــا تقتضــيه الزراعــة مــن مصــروفات ، كالمبــالغ التــي تصــرف فــي شــراء التقــاوي 
عـــادة باليـــد ، وكتكـــاليف الـــري بـــاآلالت  1980$واهنســـمدة الكيماو ـــة ومبيـــدات اهنمـــراض والحشـــات التـــي ال تقـــاوم

 . ( 2) تط ير المصارف والقنوات الرئيسية ، وكأجور الخفراء أو الخولةالميكانيكية ، وكنفقات 

                                                 

 (
2
يقضيي بيأن يكيون األجير اليذي يؤدييه المزارعيون  ، بشيأن أجيور االنتفياع بميياه اآلبيار االرتوازيية ، وقد صدر قار مين وزيير األشيغال العموميية  ( 

 ، األذرة واألرزوجنييه واحيد للشيراقي  ، مييم للزراعية الصييفية أو الشيتوية 999المنتفعون بهذه المياه لري أراضيهم بحسب الفئات اآلتيية/ الريية الواحيدة للفيدان 

م للزراعية  199 -فيي ميديرات الجييزة وبنيي سيويف والفييوم  ، م للشيراقي أو القصيب 199ج و  2و  ، ميم للزراعة الصييفية أو الشيتوية 199 -بالوجه البحري

ج  2و  ، م للزراعية الصييفية أو الشيتوية 799 -في مديريات المنيا وأسيوط بحيري فيم اإلبراهيميية  ، م للشراقي أو القصب 999ج و  2و  ، الصيفية أو الشتوية

% 19% لألراضيي الرمليية البحتية و 59وتيزاد األجيرة بمقيدار  -في مديريات أسيوط قبل فم اإلبراهيميية وجرجيا وقنيا وأسيوان  ، م للشراقي أو القصب 199و 

 ( . نصف الرملية) لألراضي الصفراء 

 (
1
"التفسيير العيادي الخياص بتقسييم النفقيات فيي  : ويقيول فيي هيذا الصيدد - 55اإلصالح الزراعي ص قارن عثمان حسين عبد هللا في شرح أحكام   ( 

وما يشترك فيي االنتفياع بيه األرض  ، وما يخدم المحصول وحده يتحمله المزارع ، يبدو أن أساسه أن ما يخدم األرض ذاتها يكون على المالك وحده . . الزراعة

كيل  ، وظاهر أن ثمن التقاوي ومبيدات األميراض والحشيرات وتكياليف اليري بياآلالت الميكانيكيية وأجيور الخفيراء والخولية . والمحصول يكون مشاركة بينهما"

أن هيذه مصيروفات نقديية فيتحملهيا الميؤجر  ، فيميا نيرى ، والسيب . وميع هيذا يتحمليه كيل مين الميؤجر والميزارع ، ذلك ينتفيع بيه المحصيول وحيده دون األرض

 . عمال يدوياً لتحمله المزارع وحده وليست ، والمزارع
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 األحكام المتعلقة بآثار المزارعة -المبحث الثاني

 األحكام المتعلقة بالتزامات المؤجر - 1

 المواشي واألدوات الزراعية  -تسليم األرض المؤجرة  -771

مــن التقنــين المــدني علــى مــا يــأتي : "اإليجــار فــي المزارعــة تــدخل فيــه  622: تــنص المــادة  نصصص قصصانوني -
 . ( 1) اهندوات الزراعية والمواشي التي توجد في اهنرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر"

سـليم العـين وقد قدمنا ، عند الكالم في اإليجار العادي لألراضي الزراعية ، أن اهنحكـام المتعلقـة بت $1981
المــؤجرة إلــى المســتأجر ، كتعيــين مــا الــذي يجــب تســليمه مــن أرض زراعيــة وملحقات ــا ، وعلــى أيــة حالــة يجــب أن 
يسلم ، وكيف ومتى وأين يكون التسليم ، وجزءا عدم القيام بالتسليم ، هي نفـس اهنحكـام التـي قـدمناها فـي اإليجـار 

 . ( 2) ى المزارعةبوجه عام ، وهي أيضًا نفس اهنحكام التي تسري عل

و تبـــع فـــي تحديـــد ملحقـــات اهنرض الزراعيـــة فـــي المزارعـــة مـــا ســـبا إيـــراده فـــي شـــأن تحديـــد ملحقـــات العـــين 
 . ( 9) المؤجرة

أما في خصوص المواشـي واهندوات الزراعيـة فالمزارعـة تختلـف عـن اإليجـار العـادي لـألرض الزراعيـة ، فقـد 
المواشــي واهندوات الزراعيــة ال تعــد مــن ملحقــات اهنرض ، فــال يلــزم  رأينــا فــي اإليجــار العــادي لــألرض الزراعيــة أن

 622. أما في المزارعة فـإن المـادة  ( 1)  مدني ( 610المؤجر بتسليم ا للمستأجر إال إذا كان اإليجار يشمل ا ) م 
مــن مــدني ســالفة الــذكر تــنص صــراحة علــى عكــس هــذا الحكــم ، وتقضــي بــأن المواشــي واهندوات الزراعيــة تعتبــر 

ملحقات اهنرض ، فيلتزم المؤجر بتسليم ا للمسـتأجر ولـو لـم يشـمل ا العقـد . و رجـع السـبب فـي هـذا االخـتالف فـي 
الحكم أن القاعدة في المزارعة أن يقدم المؤجر رأس المال و قدم المزارعة العمـل . ورأس المـال فـي المزارعـة يشـمل 

اعية ، ف ذه ال يستغني عن ا في الزراعة وتعدل في أهميت ـا اهنرض الزراعية وما يوجد علي ا من مواشي وأدوات زر 

                                                 

 (
2
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنيين الميدني الجدييد 791ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

ووافيق علييه مجليس  . في المشروع النهيائي 192وصار رقمه  ، الجديدالمراجعة بعد إدخال تعديالت لفظية عليه جعلته مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني 

 ( . 191ص  - 199ص  5مجموعة العمال التحضيرية )  111ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 199النواب تحت رقم 

جييه اآلالت الزراعيية والمواشييي تييدخل فيي التييأجير بهيذا الو : وكانييت تجيري علييى الوجيه اآلتيي ، 957/571ويقابيل الينص فييي التقنيين المييدني القيديم م 

وأحكيام التقنيين القيديم تتفيق ميع أحكيام )  . ما لم يوجد شيرط بخيالف ذليك" ، الموجودة في األرض في وقت العقد إذا كانت تلك اآلالت والمواشي مملوكة للمؤجر

 ( . التقنين الجديد

 : ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  975م  السوريالتقنين المدني 

 ( . مطابق)  112م  التقنين المدني الليبي

واإليجار بالمزارعة تدخل فيه األدوات الزراعية والمواشيي التيي تسيتخدم فيي الزراعية والموجيودة فيي األرض وقيت  : /791م  التقنين المدني العراقي

انظير عبياس حسين الصيراف  : وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنيين المصيري)  . كما لم يتفق على غير ذل ، التعاقد إذا كانت مملوكة لصاحب األرض

 ( . 2959فقرة  - 2952فقرة 

 . لم ترد فيه نصوص في المزارعة : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
1
 . 151وما بعدها وفقرة  215انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 212فقرة  - 219انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 
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مع اهنرض في  1982$. ولذلك يكون من المفروض ، ما لم يتفا على غير ذلك ، أن ا تدخل  ( 1) اهنرض نفس ا
المزارعة ، ولـو لـم يشـمل ا العقـد . و شـترط فـي ذلـك أن تكـون موجـودة فـي اهنرض وقـت التعاقـد وأن تكـون مملوكـة 

، وذلـك حتـى يسـتقيم هـذا الـذي يفرضـه القـانون مـن أن المزارعـة تشـمل ا مـع اهنرض ، إذ أن وجودهـا  فــي  للمـؤجر
اهنرض وقت التعاقد وكون ا مملوكة للمؤجر كل ذلك يجعل المزارع يطمئن إلى أن العقد يشمل ا . وشرط أن تكـون 

نتفـاع ب ـا ولـو لـم يكـن مالكـًا ل ـا . فـإذا مملوكة للمؤجر يجب التوسع في تفسـيره ، فيكفـي أن يملـك المـؤجر حـا اال
كان المؤجر مستأجرًا للمواشي واهندوات الزراعية أو كان له في ا حا انتفاع ، فإن ا تدخل في المزارعة مـع اهنرض 

 . ( 2) ولو لم يذر ذلك في العقد

وأنه يجب في و الحظ أن حصة المؤجر في المحول هي أجرة اهنرض والمواشي واهندوات الزراعية جميعًا ، 
 جميع اهنحوال أال تز د على نصف المحصول كما سبا القول .

و حــرر محضــر جــرد بالمواشــي واهندوات الزراعيــة ، وقــد ســبا بيــان ذلــك عنــد الكــالم فــي اإليجــار العــادي 
. فــإذا لــم يحــرر محضــر جــرد ، افتــرض ، حتــى يقــيم المــزارع  ( 9) لــألرض الزراعيــة ، ومــا قلنــاه هنــاك ينطبــا هنــا

الدليل على العكـس ، أن هـذا قـد تسـلم المواشـي واهندوات الزراعيـة فـي حالـة حسـنة ، وقـد سـبا بيـان مـا تقضـي بـه 
. أما عبء إثبات أنـه يوجـد بـاهنرض مـواش وأدوات زراعيـة شـمل ا العقـد فيقـع علـى مـن  ( 1) القواعد العامة في ذلك

ي ذلكــن فــإن أدعــاه المســتأجر وقــت تســلم اهنرض المــؤجرة كــان عيــه إثباتــه ، وإن ادعــاه المــؤجر وقــت اســترداد يــدع
 . ( 1) العين المؤجرة كان هو المكلف باإلثبات

ومـا دامــت المزارعــة تشـمل المواشــي واهندوات الزراعيــة علــى النحـو الــذي قــدمناه ، فـإن المــؤجر يكــون ملتزمــًا 
نتفاع ب ا . فإذا هلكت الماشية أو تلفت اهندوات الزراعية ، وأثبت المستأجر أن ذلك قـد وقـع بتمكين المزارع من اال

بسبب ال يد له فيه ، وجـب علـى المـؤجر أن يعـوض المـزارع مـا هـل مـن الماشـية وأن يصـلح مـا تلـف مـن اهندوات 
أن يخطــره المــزارع بــذلك ، جــاز ل ــذا  الزراعيــة أو يقــدم للمــزارع أدوات بــدل ا . فــإذا لــم يبــادر إلــى تنفيــذ التزامــه بعــد

                                                 

 (
2
تخيتص المزارعية بأنهيا تشيمل  ، "خالفياً لميا تقيدم فيي األراضيي الزراعيية : وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي هيذا الصيدد  ( 

 . وال تخيرج إال باالتفياق عليى خروجهيا ، ل دون اتفياقفهيي تيدخ . األدوات الزراعية والمواشيي التيي توجيد فيي األرض وقيت التعاقيد إذا كانيت مملوكية للميؤجر

مجموعية ) والميؤجر شيريك بياألرض وميا عليهيا مين أدوات ومواشيي"  ، وترجع هذه الخاصية إلى ما سبق بيانه من أن المزارعة شركة بين المؤجر والميزارع

 ( . 192ص  5األعمال التحضيرية 

 (
1
بيأن كانيت ميثال مملوكية لمسيتأجر سيابق أو معيارة للميؤجر وانتهيت اإلعيارة أو  ، شيي واألدوات الزراعييةفإذا لم يكن للمؤجر حق االنتفاع بالموا  ( 

منصييور  - 915ص  151محمييد كامييل مرسييي فقييرة  - 979ص  922سييليمان مييرقس فقييرة ) فإنهييا ال تييدخل فييي المزارعيية وال يشييملها العقييد  ، مودعيية عنييده

 ( . 199ص  191مصطفى منصور فقرة 

 (
9
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 521انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 
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اهنخير أن يتولى بنفسه تعو ض ما هلك من الماشية وإصالح ما تلف من اهندوات أو إحضار بدل ا ، و كون ذلك 
 . ( 1) على حساب المؤجر

 تعهد األرض المؤجرة بالصيانة :  -772

م بتع ـد اهنرض المـؤجرة بالصـيانة ، والمؤجر في المزارعة ، كما في اإليجار العادي لألرض الزراعيـة ، يلتـز 
 فيقوم باإلصالحات غير التأجير ة حتى يتمكن المزارع من االنتفاع باهنرض واستغالل ا على الوجه المرضي .

واهنصل أن االتفاق هو الذي يعين اإلصالحات غير التأجير ة التي يقوم ب ا المؤجر . فإذا لم يوجد اتفاق ، 
 1112أكتوبر سنة   8رأينا في تفسير اللجنة العليا ل يئة اإلصالح الزراعي ، بجلسة عين ا العرف الزراعي . وقد 

، تطبيقًا ل ذا العـرف ، إذ قضـي التفسـير بـأن المـؤجر يلتـزم بـإجراء الترميمـات الكبيـرة والتحسـينات الالزمـة لـألرض 
، وقد رأيناها تـنص علـى مـا يـأتي :  611. فإذا لم يوجد عرف ، سرت أحكام الفقرة الثانية من المادة  ( 2) ومباني ا

"أمــا إقامــة المبــاني واإلصــالحات الكبــرى للمبــاني القائمــة وغيرهــا مــن ملحقــات العــين ، فيلتــزم ب ــا المــؤجر ، مــا لــم 
يقــض االتفــاق أو العــف بغيــر ذلــك . وكــذلك يكــون الحكــم فــي اإلصــالحات الالزمــة لآلبــار والتــرع ومجــاري الميــاه 

 . ( 9) والخزانات"

أخـــل المـــؤجر بالتزامـــه مـــن القيـــام ب ـــذه اإلصـــالحات ، جـــاز للمســـتأجر أن يحصـــل علـــى تـــرخيص مـــن  وإذا
المؤجر ، وهذا دون إخالل بحقه في طلب الفسخ  1981$القضاء في إجراء ذلك بنفسه وفي استرداد ما أنفقه من 

 . ( 1) . وقد سبا بيان ذلك تفصيال عند الكالم في اإليجار بوجه عام

 المتعلقة بالتزامات المستأجراألحكام  - 2

 العناية بالزراعة والمحافظة على األرض وملحقاتها  -773

يجب على المسـتأجر أن يبـذل  -1من التقنين المدني على ما يأتي : " 629: تنص المادة  نص قانوني -
وهــو مســئول عمــا يصــيب  -2فــي الزراعــة وفــي المحافظــة علــى الزراعــة مــن العنايــة مــا يبذلــه فــي شــؤون نفســه .  

 ا مـا يبذلـه اشـخص اهنرض من التلـف فـي أثنـاء االنتفـاع ، إال إذا اثبـت أنـه بـذل فـي المحافظـة علي ـا وفـي صـيانت
 ( 1) وال يلزم المستأجر أن يعوض ما نفا من المواشي وال ما يلي من اهندوات الزراعية بال خطأ منه" -9المعتاد . 

. 

                                                 

 (
2
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 151وانظر أيضاً فقرة  - 111فقرة  - 125انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
فيميا عيدا  ، من المشروع التمهييدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 795ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

وال أن  ، "وال يليزم المسيتأجر أن يعيوض بغيير النتياج ميا نفيق دون خطيا مين المواشيي : الفقرة الثالثة فقد كانيت فيي الميروع التمهييدي تجيري عليى الوجيه اآلتيي

وصيار  ، ووافقت لجنة المراجعة على النص بعد إدخال بعض تعديالت لفظيية . كل هذا ما لم يود اتفاق يقضي بغير ذلك" . وض ما بلى من األدوات الزراعيةيع
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. وبـين  ( 1) و ميز القانون ، كما نرى ، بـين العنايـة الواجبـة فـي الزراعـة وفـي المحافظـة علـى الـزرع$1981
 رض والمواشي واهندوات الزراعية .العناية الواجبة في المحافظة على اهن

)  أ  ( أمــا فــي الزراعــة والمحافظــة علــى الــزرع ، فــالمزارع شــر ك للمــؤجر فــي المحصــول كمــا قــدمنا . لــذلك 
طبا القانون معيار الشركة فيما يجـب علـى المـزارع أن يبذلـه مـن العنايـة "مـا يبذلـه فـي شـؤون نفسـه" ، وهـذا قياسـًا 

مدني مـن أن علـى الشـر ك "أن يبـذل مـن العنايـة فـي تـدبير مصـالح  121نية من المادة على ما جاء في الفقرة الثا
الشركة ما يبذله في تدبير مصـالحه الخاصـة"  : ومـؤدي ذلـك أن العنايـة التـي يجـب أن يبـذل ا المـزارع فـي الزراعـة 

فعال من شؤونه الخاصة  وفي المحافظة على الزرع هي نفس العناية التي بذل ا في شؤونه الخاصة . والزراعة هنا
، إذ هو يملك ما ال يقل عن نصف المحصول . والمؤجر يتحمل نتيجة اختياره للمزارع ، فإن اختاره شخصًا عاديًا 
من  أوساط النـاس كمـا هـو الغالـب ، كانـت العنايـة المطلوبـة مـن المـزارع هـي عنايـة الشـخص العـادي . وإن أسـاء 

مــال فــي شــؤونه الخاصــة ، تحمــل تبعــة ذلــك ، ولــيس لــه أن يطلــب مــن االختيــار فتعاقــد مــع شــخص معــروف باإله
هذا الشخص إال العناية التي يبذل ا فـي شـؤونه الخاصـة ، وهـي أدنـى مـن عنايـة الشـخص العـادي . وإن  $1986

أحسن االختيار فتعاقد مع شخص معروف بالحرص والدقة في عمله ، أفاد من ذلك ، وكان له أن يطلب مـن هـذا 
 . ( 2) اية التي يبذل ا في شؤونه الخاصة ، وهي أعلى من عناية الشخص العادياشخص العن

وأعمــال الزراعــة المطلوبــة مــن المــزارع هــي إجمــاال جميــع العمليــات الالزمــة للزراعــة ، مــن خدمــة اهنرض ، 
. و سـتوي  وخدمة الزراعة ، والتسميد ، والحـرث ، والبـذر ، والـري ، ومقاومـة اآلفـات ، جمـع المحصـول ، وتخز نـه

                                                                                                                                                                    
التعديل اليذي أدخيل عليى وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الثالثة بما يتفق مع  . 192ووافق عليه مجل النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 191رقمه 

ووافيق علييه  . 119وأصبح رقم الميادة  ، مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، كما صارت سائر نصوص المادة ، وصار نصها ، مدني 122المادة 

 . 191ص  - 191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته 

"علييى المسييتأجر بهييذا الوجييه أن يصييرف المصيياريف  : وكانييت تجييري علييى الوجييه اآلتييي ، 955/571قنييين المييدني القييديم المييادة ويقابييل اليينص فييي الت

وعليييه أيضيياً أن يسييتعوض اآلالت التييي بليييت بكثييرة  . وأن يبييذل جهييده فييي خدميية األرض ، الالزميية لحفييظ مييا يوجييد بيياألرض ميين المبيياني وغيرهييا ميين المييآوى

 ولكن ال يكون ملزماً أن يستعوض الحيوانات التي نفقت إال من إنتاج فقط إذا كان هالكها بدون تقصير منه", . إذا وجد شرط بخالف ذلكإال  ، االستعمال

العنايية  ع وبيينويختلف التقنين المدني القديم عن التقنين المدني الجديد في أن األول ال يميز بني العناية الوجبة في الزراعة وفيي المحافظية عليى اليزر) 

حييث ييذهب إليى أن التقنيين الميدني القيديم قصيد بعبيارة  979ص  - 971ص  9211ومع ذليك انظير سيليمان ميرقس فقيرة  -الواجبة في المحافظة على األرض 

اض اآلالت التيي بلييت وفيي أنيه يليزم الميزارع باسيتعر -"وأن يبذل جهده في خدمية األرض" أن يبيذل المسيتأجر ميا يبذليه مين العنايية عيادة فيي شيؤونه الخاصية 

 ( . وباستعراض ما نفق من الحيوانات بما ينتج منها

 : ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  959م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  111م  التقنين المدني الليبي

ميدني عراقيي عليى  797وقد نصت الميادة  -د العامة فيمكن العمل به في التقنين العراقي ولكن النص تطبيق للقواع -ال مقابل  :  التقنين المدني العراقي

ولهيذا  . وسيلطته فيي ذليك يحيددها القيانون أو االتفياق أو العيرف" . وليه الرقابية عليى أعميال الزراعية ، "لصاحب األرض والية التوجيه فيي اسيتغاللها : ما يأتي

فقيرة  - 2951انظر في التقنيني المدني العراقي عباس حسين الصيراف فقيرة  -النص نظير في المشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري حذف لجنة المراجعة 

2957 . 

 . لم ترد فيه نصوص في المزارعة : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
بخييالف اإليجييار العييادي لييألرض فييإن  ، األرض ويجعلهييا تنييتج ألن المييؤجر شييريك لييه فييي المحصييولوالمييزارع بوجييه خيياص يلتييزم بزراعيية   ( 

 515ص  595محمد لبييب شينب فقيرة ) المستأجر إذا لم يزرع األرض ولم يلحقها ضرر من جراء عدم زراعتها لم يكن مسئوال قبل المؤجر مادام يدفع األجرة 

. ) 

 (
1
"العنايية المطلوبية مين الميزارع فيي زراعية األرض هيي العنايية التيي يبيذلها فيي  : روع التمهييدي فيي هيذا الصيددوتقول الميذكرة اإليضياحية للمي  ( 

) ألنيه هيو اليذي اختياره"  ، ويضار مين الشيركة ميع رجيل معيروف بسيوء العنايية ، فينتفع المؤجر من الشركة مع رجل معروف بحسن العناية ، شؤونه الخاصة

 ( . 19ص  5 مجموعة األعمال التحضيرية
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أن يعمل في يذلك بنفسه ، أو بأوالده ، أو بعمالـه ، أو بالماشـية ، أو بـاآلالت الزراعيـة . ففـي كـل هـذه اهنعمـال ، 
ثم في المحافظة على المحصول قبل الجمع وبعده ، يجب أن يبذل من العناية ما يبذله في شـؤونه الخاصـة . وقـد 

وقــد ينــزل إلــى أدنــى مــن هــذه العنايــة ، وذلــك بحســب مــا هــو  يرقــى ذلــك إلــى أعلــى مــن عنايــة الشــخص العــادي ،
معروف عنه من نشاط أ إهمال . والغالب أن يلتزم عناية الشخص العادي ، إذ أنه يكون عادة شخصًا من أوساط 

 الناس في العناية بشؤونه .

لمزارع يشــعر ، وهــو وهنــا تتأكــد فكــرة المشــاركة مــا بــين المــزارع والمــؤجر ، أو مــابين العمــل ورأس المــال . فــا
يقوم بأعمال الزراعة أنه شر ك لصاحب اهنرض ، وأنه مطلوب منـه أن يبـذل مـن العنايـة فـي الزراعـة مـا يبذلـه فـي 
شــؤونه الخاصــة ولــو كــان ذلــك أعلــى مــن عنايــة الرجــل العــادي . والمزارعــة ، علــى هــذا اهنســاس ، ال تــزال نظامــًا 

يات الزراعية غيـر الكبيـرة . ف ـي مـن ناحيـة تفيـد صـاحب اهنرض يعطـي زراعيًا نافعًا ، وبخاصة بعد أن قلت الملك
ففـي هـذا اإليجـار  -أرضه مزارعة فال يقطع صلته ب ا ، و كسب من غلت ـا أكثـر ممـا يكسـب فـي اإليجـار العـادي 

رها و ـأمن فـي اهنزمـات االقتصـادية تقلـب العملـة وتغيـر أسـعا -ال يأخـذ كمـا رأينـا أكثـر مـن سـبعة أمثـال الضـر بية 
لصـاحب اهنرض كمـا  1984$فيما لو أخذ اهنجرة نقدًا . وهي من ناحية أخرى تفيد الفالحـين إذ يشـعر أنـه شـر ك 

سـيا القـول فيرتفـع عـن مسـتوى العامــل الزراعـي ، ثـم يسـاهم فـي المســئولية وفـي الكسـب ، و سـتعين بقـدرة صــاحب 
اج إليه و نظره صاحب اهنرض إلى وقت بيع اهنرض على اإلنفاق في تحسين ا ، و ستطيع أن يقترض منه ما يحت

المحصول . وبقدر ما يقـوم مـن التعـاون بـين المـزارع والمـؤجر ، يـؤتي هـذا النظـام فـي االسـتغالل الزراعـي ثمرتـه . 
في الشركة التي أقام ا القانون ما بين المزارع والمؤجر . قد جعل كال من ما شر كًا على قدم المسـاواة مـع اآلخـر ، 

بـه و تقاضـى حقـه . ولـم يجعـل هنحـد من مـا سـيطرة علـى اآلخـر ، واقتصـر علـى أن يعـين لكـل من مـا مـا يقوم بواج
يجب أن يقوم به من التزامـات ، حتـى يسـير االسـتغالل علـى الوجـه المرضـي . وقـد كـان المـروع التم يـدي للتقنـين 

اآلتــي : "المــؤجر هــو الــذي مــن هــذا المشــروع ، وكانــت تجــري علــى الوجــه  899المــدني يتضــمن نصــًا هــو المــادة 
يتولى التوجيه في استغالل اهنرض ، وله الرقابة على أعمال الزراعة ، و كون كل ذلك في حدود االتفاق ، فـإن لـم 

. فحــذف هــذا الــنص فــي لجنــة المراجعــة . وبــذلك تقــوم الشــركة مــا بــين المــزارع  ( 1) يوجــد اتفــاق ففــي حــدود العــرف"
والتعـاون ، كـل من مـا مسـئول عـن القيـام بالتزاماتـه ، دون أن يكـون هنحـد من مـا والمؤجر على أساس مـن المسـاواة 

 . ( 2) حا التوجيه والرقابة

                                                 

 (
2
بيل هيو اليذي يتليوى التوجييه والرقابية فيي  ، "ال تنقطع صلة الميؤجر بالزراعية : وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  ( 

مين  797ولهذا النص نظير في المادة  ( . في الهامش 192ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ألنه شريك ويهمه نجاح المحصول"  ، حدود االتفاق والعرف

 ( . انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش) التقنين المدني العراقي سبق ذكره 

 (
1
هيذا ميع عيدم اإلخيالل بيأي اتفياق أو عيرف يينظم هيذه  ، ومؤدى ذلك أن يقوم المزارع بزراعة األرض تحت مسئوليته طبقاً لما تهديه إليه تجاربه  ( 

 ( . 2هامش  975ص  921رقس فقرة سليمان م) المسألة 

) فألغى هيذا الينص  2551أبريل سنة  29ثم جاء قانون  ، في فرنسا تجعل التوجيه والرقابة للمؤجر 2775يوليه سنة  27من قانون  9وقد كانت المادة 

 ( . 112فقرة  29بالنيول وريبير 
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) ب ( وأما في المحافظة على اهنرض وما يلحا ب ا من مواش وأدوات زراعية ، فقد رجـع القـانون هنـا إلـى 
لــك للمــؤجر والمــزارع أمــين علي ــا وهـــو معيــار الشــخص المعتــاد ، هنن اهنرض والمواشــي واهندوات الزراعيــة هــي م

أن يبذل في المحافظة علي ا والعناية ب ا ما يبذله الشخص المعتاد ، وهذه هي العناية  1988$ينتفع ب ا ، فيجب 
المطلوبــة فــي مثــل هــذه الحالــة . فــال يطلــب إذن مــن المــزارع عنايــة أعلــى مــن عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو كانــت 

مــن هــذه العنايــة ، كمــا تقتضــي منــه عنايــة الشــخص المعتــاد ولــو كانــت عنايتــه بشــؤون عنايتــه بشــؤون نفســه أعلــى 
نفسه أدنى من هذه العناية . ومـن ثـم يكـون مسـئوال عمـا يصـيب اهنرض مـن تلـف فـي أثنـاء االنتفـاع ب ـا ، وكـذلك 

ذه المسـئولية إال يكون مسئوال عما نفا من المواشي وما يلي من اهندوات الزراعية . وال يستطيع أن يتخلص من هـ
إذا أثبت أنه بذل من العناية في المحافظة على هذه اهنشياء ما يبذله الشخص المعتاد . وليس فـي هـذا إال تطبيـا 

مدني ، كما رأينا ، على أنه "يجب على المستأجر أن يبذل مـن  189للقواعد العامة في اإليجار ، إذ تنص المادة 
فــي المحافظــة علي ــا مــا يبذلــه الشــخص المعتــاد . وهــو مســئول عمــا يصــيب العنايــة فــي اســتعمال العــين المــؤجرة و 

 . ( 1) العين أثناء انتفاعه ب ا من تلف أو هالك غير ناشئ عن استعمال ا مألوفًا"

وقد بينا ، عند الكالم في اإليجار العادي لـألرض الزراعيـة ، مقـدار العنايـة المطلوبـة مـن المسـتأجر بالنسـبة 
وات الزراعيــة ، وهــي نفــس العنايــة المطلوبــة منــه فــي المزارعــة . فعليــه أال يجعــل المواشــي تعمــل إلــى المواشــي واهند

أثـــر مـــن طاقت ـــا ، وأن يقـــوم بغـــذائ ا وعالج ـــا وإيوائ ـــا . وعليـــه أن يتع ـــد اهندوات الزراعيـــة بالعنايـــة المعتـــادة مـــن 
كم ا بالعلم ، كما ال يجعل ا تتوقف عن تنظيف وإصالح ، ومن تشحيم وتز يت إذا كانت آالت ميكانيكية ، وال ين 

العمل مـدة طو لـة حتـى ال تتلـف . وإذا نفقـت ماشـية أو تلفـت آلـة زراعيـة ، كـان مسـئوال مـا لـم يثبـت أن ال ـالك أو 
التلـف كـان بسـبب أجنبـي ال يـد لــه فيـه ، أو يثبـت أنـه بـذل العنايـة الواجبــة فـي حفظ ـا وصـيانت ا . فـإذا أثبـت ذلــك 

عو ض ما نفا من ماشية وما تلف مـن أدوات . أمـا إذا لـم يسـتطع نفـي المسـئولية عنـه ، التـزم هـو التزم المؤجر بت
 ( 2) بتعو ض المؤجر عما تلف من اهندوات الزراعية وعما نفا من المواشي . وقد تقدم تفصيل القـول فـي كـل ذلـك

. 

بنســبة حصــة كــل من مــا فــي أمــا نتــاج الماشــية ، ف ــي فــي المزارعــة شــركة بــين المــزارع والمــؤجر  $1981
. فإذا نفا عدد من الماشـية فـي  ( 9) المحصول ، وذلك بخالف اإليجار العادي فيه النتاج ملك المستأجر كما رأينا

 ظروف طبيعية ، وعوضه المزارع من النتاج ، رجع بحصته في هذا النتاج على المؤجر .

                                                 

 (
2
 "أما العناية المطلوبة في المحافظة على األرض من التلف فعناية الشيخص المعتياد : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ( 

  ( . 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) وهذا تطبيق للقواعد العامة لإليجار"  ،

 (
1
 . 195انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 195انظر آنفاً فقرة   ( 



 

331 

 

 الفهرس

ي واهندوات الزراعيـة ، فل ـذا اإلخـالل جـزاء مـدني وإذا أخل المزارع بالتزامـه بالمحافظـة علـى اهنرض والمواشـ
هو التنفيذ العيني أو الفسخ ، مع التعو ض فـي الحـالتين ، وذلـك كلـه علـى النحـو الـذي قـدمناه مفصـال عنـد الكـالم 

مــن قـــانون  91. ولإلخــالل كــذل جـــزاء جنــائي ، هــو الــوارد فــي المــادة  ( 1) فــي اإليجــار العــادي لــألرض الزراعيــة
زراعي . وقد رأينا هذه المادة تنص على أن "يعاقب بـالحبس مـدة ال تز ـد علـى ثـالث أشـ ر وبغرامـة ال اإلصالح ال

تجــاوز مــائتين جنيــه أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين . . . كــل مســتأجر يخــالف عمــدًا أو ي مــل التزاماتــه فــي العنايــة 
 . ( 2) ا . . ." . وقد سبا بيان ذلكباهنرض أو بزراعت ا على وجه يؤدي إلى نقص جسيم في معدن ا أو في غلت 

 القيام باإلصالحات التأجيرية  -774

: والمزارع ككل مستأجر ، ملتزم بإجراء التصليحات التأجير ـة . وهـذه التصـليحات يعين ـا االتفـاق أو العـرف 
ن المـزارع يقــوم الزراعـي . وقـد رأينــا أن تفسـير اللجنــة العليـا ل يئــة اإلصـالح الزراعـي حــدد العـف فــي ذلـك ، فــذكر أ

 . ( 9) بتط ير القنوات والمصارف غير الرئيسية ، وبإصالح آالت الري والزراعة العادية

مدني ، وقد رأيناها تنص على مـا يـأتي : "  611فإذا لم يوجد عرف ، سرت أحكام الفقرة اهنولى من المادة 
لوف باهنرض المؤجرة .و لتـزم بوجـه خـاص على المستأجر أن يقوم بإجراء اإلصالحات التي يقتضي ا االنتفاع المأ

بتط يــر وصــيانة التــرع والمســاقي والمــراوي والمصــارف ، وكــذلك القيــام بأعمــال الصــيانة المعتــادة للطــرق والجســور 
لالستغالل ، كل هذا ما لم يقض االتفاق أو العرف  1910$والقناطر واهنسوار واآلبار والمباني المعدة للسكنى أو 

 . ( 1) م تفصيل القول في ذلك ، كما تقدم بيان الجزاء على اإلخالل ب ذا االلتزامبغيره" . وقد تقد

 عدم جواز لتنازل عن اإليجار و اإليجار من الباطن  -775

مــن التقنــين المــدني علــى مــا يــأتي : "ال يجــوز فــي المزارعــة أن ينــزل  621: تــنص المــادة  نصصص قصصانوني -
. ثـم أتـى قـانون اإلصـالح الزراعـي ، كمـا  ( 1) المستأجر عن اإليجار أو أن يؤجر مـن البـاطن إال برضـاء المـؤجر"

                                                 

 (
2
 . 199انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 199فقرة انظر آنفاً   ( 

 (
9
 . 115انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 191وفقرة  959فقرة  - 977انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
فيميا عيدا أن  ، من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 791ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

يطاليب المسييتأجر  ، ا ، جيياز للميؤجر أن يسيترجع األرض ، "فيإذا أخيل المسيتأجر بيذلك : ثانيية تجيري عليى الوجيه اآلتييي المشيروع التمهييدي كيان يتضيمن فقييرة

 5مجموعية األعميال التحضييرية )  195وأصيبح رقيم الينص  ، وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية اكتفياء بالقواعيد العامية . بالتعويض عن اإلخالل بالعقد"

 ( . 151ص  - 159ص 

 . ولكن النص مجرد تطبيق للواعد العامة ، وال  مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  951م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  115م  التقنين المدني الليبي

 يجوز في المزارعة أن يؤجر المزارع األرض إلى غيره أو أن يتنازل عن اإليجار لحد إال برضاء صاحب األرضال  : 729م  التقنين المدني العراقي

ميع مالحظية  ، وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنيين المصيري)  . جاز لصاحب األرض أن يفسخ العقد أو يطالب المزارع بالتعويض ، فإذا أخل بذلك .

 ( . 2291فقرة  - 2292انظر عباس حسن الصراف فقرة  -في التقنين العراقي ال تمنع من الجمع بين الفسخ والتعويض  أن المبادئ العامة

 . لم ترد فيه نصوص في المزارعة تقنين الموجبات والعقود اللبناني
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منـه علــى أنـه "ال يجــوز تـأجير اهنرض الزراعيــة إال لمـن يتــولى زراعت ـا بنفســه" . وقــد  92رأينـا ، فــنص فـي المــادة 
استخلصنا من هذا النص أنه ال يجوز لمستأجر اهنرض الزراعيـة أن يـؤجر مـن البـاطن أو أن يتنـازل عـن اإليجـار 

خل المستأجر بذلك وأجر من البـاطن ، فـإن الـرأي الـراجح أن يكـون عقـد اإليجـار اهنصـلي بـاطال . وقررنا أنه إذا أ
 . ( 1) وتقوم العالقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن على أساس عقد اإليجار من الباطن

زل عن اإليجار ففي المزارعة إذن حرم التقنين المدني على المزارع أن يؤجر من الباطن أو أن يتنا $1911
وتدخل في ذلك المزارعة  -إال برضاء المؤجر . ثم أتي قانون اإلصالح الزراعي فحرم في إيجار اهنرض الزراعية 

اإليجار من الباطن والتنازل عن اإليجار بتاتـا حتـى لـو رضـي المـؤجر . و خلـص مـن ذلـك أن قـانون اإلصـالح  -
، وأصـبح ال يجــوز للمـزارع أن يتنـازل عــن اإليجـار أو أن يــؤجر الزراعـي قـد عــدل التقنـين المــدني فـي هـذه المســألة 

من الباطن ولو برضاء المؤجر . و الحظ أن هذا التحـر م فـي المزارعـة يقـوم علـى اعتبـار ن : االعتبـار اهنول وهـو 
خــاص بالمزارعــة يرجــع إلــى أن شخصــية المــزارع ملحوظــة فــال يجــوز تغييرهــا عــن طر ــا التنــازل عــن اإليجــار أو 

، ومقتضــى هــذا أنــه يجــب أن يصــح ذلــك متــى رضــي المــؤجر ، وهــذا مــا يقــرره التقنــين  ( 2) جــار مــن البــاطناإلي
. واالعتبار الثاني ، وهو عام يشمل المزارعة واإليجـار العـادي لـألرض الزراعيـة ، يرجـع  ( 9) المدني فعال كما رأينا

وهـذا االعتبـار الثـاني هـو الـذي يتغلـب هننـه يتعلـا  إلى أنه ال يجو إيجار اهنرض الزراعية إال لمن يزرع ا بنفسه .
بالنظام العام ، فوجب إذن القول بأنه ال يجوز للمزارع أن يزارع من الباطن أو أن يتنازل عن المزارعة ولو برضـاء 

 المؤجر ، وذلك مطاوعة لالعتبار الثاني دون االعتبار اهنول .

ن الجــزاء علــى ذلــك يختلــف فــي التقنــين المــدني عنــه فــي فــإذا زارع مــن البــاطن أو تنــازل عــن المزارعــة ، فــإ
القواعد العامة ، و جيز للمؤجر أن يفسخ المزارعة إلخالء  1912$قانون اإلصالح الراعي . فالتقنين المدني يلتزم 

ق المزارع بالتزامه ، فتسقط المزارعة من الباطن ا التنازل عن المزارعة ، ومن ثم يسترجع المؤجر اهنرض ، ولـه فـو 
مــدني يتضــمن  621ذلــك أن يطالــب المــزارع بــالتعو ض عــن اإلخــالء بالعقــد . وقــد كــان المشــروع التم يــدي للمــادة 

فقرة في هذا المعنى تجري على الوجه اآلتي : "فإذا أخل المستأجر بذلك ، جاز للمؤجر أن يسترجع اهنرض ، وأن 
. أمــا قــانون  ( 1) ه الفقــرة اكتفــاء بالقواعــد العامــةيطالــب المســتأجر بــالتعو ض عــن اإلخــالء بالعقــد" . وقــد حــذفت هــذ

                                                 

 (
2
 . 197انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
فوجيب أن يتيرك  ، المحافظة على الزرع إال ببيذل العنايية التيي يبيذلها فيي شيؤون نفسيهوبخاصة إذا لوحظ أن المزارع ال يلتزم في الزراعة وفي   ( 

 ( . 959ص  929انظر في هذا المعنى سليمان مرقس فقرة ) إلى صاحب األرض أن يختار من يطمئن إلى حسن عنايته 

 (
9
ال يجيوز للميزارع أن يتنيازل عين اإليجيار أو أن ييؤجر مين فتكون القاعيدة فيي المزارعية إذن هيي عكيس القاعيدة المقيررة فيي اإليجيار العيادين و  ( 

وقيد ورد  . أما في اإليجار العادي فيجوز للمستأجر أن  يتنازل عن اإليجيار أو أن ييؤجر مين البياطن إال إذا وجيد شيرط ميانع ، الباطن إال إذا وجد شرط يبيح ذلك

النتهيياء عقييد المزارعيية علييى أسيياس أن شخصييية  . . "يعييرض هييذا اليينص ومييا بعييده : مييدني 119فييي المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييي صييدد المييادة 

ال يجييوز للمييزارع أن يتنييازل عيين  : وينبنييي عليهييا مييا يييأتي ، وهييذه هييي الفكييرة األخييرى التييي تقييوم إلييى جانييب فكييرة الشييركة ، المييزارع ملحوظيية فييي هييذا العقييد

فيإذا أخيل  . إذ هيي ملحوظية فيهيا شخصيية الميزارع ، فهذا الشرط مفهوم مين طبيعية المزارعية . ط مانعحتى لو لم يوجد شر ، المزارعة أو أن يؤجر من الباطن

 ( . 152ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  . جاز للمؤجر أن يسترجع األرض وأن يطالب بالتعويض" ، هذا بالشرط المانع

 (
5
 . آنفاً نفس الفقرة في الهامشوانظر  - 152ص  - 159ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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اإلصــالح الزراعــي فقــد رأينــاه يبطــل عقــد المزارعــة ، و قــيم العالقــة مباشــرة بــين المــؤجر والمــزارع مــن البــاطن علــى 
أســاس المزارعــة مــن البــاطن ، أو يقــيم العالقــة مباشــرة بــين المــؤجر والمتنــازل لــه عــن المزارعــة مــع إبطــال المزارعــة 

 . ( 1) ما بين المؤجر والمزارعفي

ونـرى أنــه يجــب فـي اهنصــل أن يســري الجـزاء الــذي يقضــي بـه قــانون اإلصــالح الزراعـي ، إذ أنــه ينســخ مــن 
التقنين المدني ما يتعارض مع أحكامه . ومن ثم يكون للمؤجر أن بطل عقد المزارعة ، و قـيم العالقـة مباشـرة بينـه 

ل لــه عــن المزارعــة ، و عتبــر هــذا أو ذاك هــو المــزارع محــل المــزارع اهنصــلي . وبــين المــزارع مــن البــاطن أو المتنــاز 
ولكن لما كان لشخصية المزارع في المزارعة اعتبار جوهري بحيـث ال يجبـر المـؤجر علـى قبـول مـزارع ال يرضـاه ، 

رعـًا محـل المـزارع لذلك نرى أن يكون للمؤجر الخيار بين قبول المزارع من البـاطن أو المتنـازل لـه عـن المزارعـة مزا
اهنصلي على الوجـه الـذي قـدمناه ، أو االقتصـار علـى إبطـال المزارعـة فيسـترجع المـؤجر اهنرض مـع الرجـوع علـى 

 المزارع اهنصلي بالتعو ض .

 إحالة  -وجوب أال يجمع المزارع في حيازته أكثر من خمسين فدانا  -776

"ال يجوز هني شخص هو وزوجته وأوالده القصر قضي بأنه  1161لسنة  124: وقد قدمنا أن القانون رقم 
أن يحوزوا بطر ا اإليجار أو وضع اليد أو بأية طر قة أخرى من اهنراضي الزراعة ومـا فـي حكم ـا غيـر المملوكـة 

تز ــد علــى خمســين فــدانًا  . . و تنــزل مــن هــذا القــدر مــا يكــون الشــخص واضــعًا اليــد عليــه  1919$ل ــم مســاحة 
بطر ـا اإليجـار  -. وقررنا في هذا الشأن أن الحد اهنقصـى لمـا يسـتطيع شـخص أن يسـتأجره  باعتباره مالكًا . . (

 خمسون فدانًا فقط ، و دخل في ذلك ما هو مملوك له و ضع يده عليه . -العادي أو بطر ا المزارعة 

يجـــار فـــالمزارع إذن ال يســـتطيع أن يجمـــع إلـــى اهنرض التـــي أخـــذها مزارعـــة أرضـــًا زراعيـــة أخـــرى بطر ـــا اإل
مزارعة أو بطر ا اإليجار العادي بحيث يكون ما يزرعه ، و ـدخل فـي ذلـك مـا هـو مملـوك لـه ، أكثـر مـن خمسـين 

 ( 2) فدانًا . وقد تقدم تفصيل ذلك عند الكالم في اإليجار العادي لألرض الزراعية ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هنـاك
. 

                                                 

 (
2
 . 197انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 195انظر آنفاً فقرة   ( 
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 المزارعةاألحكام المتعلقة بانتهاء  -المبحث الثالث

 إحالة  -امتداد المزارعة بحكم القانون  -777

: قــدمنا أنــه منــذ صــدر قــانون اإلصــالح الزراعــي ، تتابعــت التشــر عات تمــد بحكــم القــانون إيجــار اهنراضــي 
. وهذه التشـر عات  ( 1) الزراعية عند انت ائه ، بالنسبة إلى نصف المساحة المؤجرة بحسب تجنيب المالك للمستأجر

المزارعة سر ان ا على اإليجار العادي ، ومن ثم تمتد بحكم القـانون المزارعـة بعـد انقضـاء مـدت ا بـنفس  تسري على
 . ( 2) الشروط التي تنص علي ا هذه التشر عات . وقد سبا تفصيل ذلك ، فنحيل إلى ما قدمناه في هذا الشأن

 إحالة :  -لفه بتهيئة األرض وبذرها حق المزارع في البقاء إلى أن تنضج الغلة وواجبه في السماح لخ -778

وقــدمنا أيضــًا عنــد الكــالم فــي اإليجــار العــادي لــألرض الزراعيــة ، انــه يجــوز للمســتأجر ، إذ لــم تنضــج غلــة 
انت ــاء اإليجــار ال يــد لــه فيــه ، أن يبقــى بــالعين حتــى تنضــج الغلــة ، علــى أن يــؤدي اهنجــرة  1911$اهنرض عنــد 
، علــى أن  ( 9) بــا هــذا الحكــم علــى المزارعــة ، علــى الوجــه الــذي تقــدم تفصــيلهمــدني ( . و نط 614المناســبة ) م 

ال يــدفع أجــرة عــن المــدة التــي بقــي في ــا المحصــول فــي اهنرض بعــد  -والمــؤجر شــر كه فــي المحصــول  -المــزارع 
 . ( 1) انت اء المزارعة إال بنسبة حصته في هذا المحصول

اعيــة ، أنــه ال يجــوز للمســتأجر أن يــأتي عمــال مــن شــأنه أن وقــدمنا كــذلك فــي اإليجــار العــادي لــألرض الزر 
يــنقص أو يــؤخر انتفــاع مــن يخلفــه ، و جــب عليــه بوجــه خــاص قبيــل إخــالء اهنرض أن يســمح ل ــذا الخلــف بت يئــة 

مدني ( . وهذه اهنحكام تسـري علـى المـزارع ، بالتفصـيالت  618اهنرض وبذرها إذا لم يصيبه ضرر من ذلك ) م 
 . ( 1) ي ذلكالتي قدمناها ف

 انتهاء المزارعة بموت المستأجر  -779

من التقنين المدني على ما يأتي : "ال تنقضي المزارعـة بمـوت المـؤجر  626: تنص المادة  نص قانوني -
مـدني  601/1 1911$. وقـد قـدمنا أنـه فـي اإليجـار العـادي تـنص المـادة  ( 6) ، ولكن ا تنقضي بمـوت المسـتأجر"
                                                 

 (
2
 . 112انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 111فقرة  - 112انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . 119انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
يبقيى اليزرع إليى  ، "إذا انقضيت الميدة قبيل إدراك اليزرع : إذ تقيول من التقنين الميدني العراقيي عليى هيذا الحكيم صيراحة 725وقد نصت المادة   ( 

 . 929وانظر أيضاً سليمان مرقس فقرة  - 2229انظر عباس حسن الصراف فقرة  -ويلزم المزارع أجر ما فيه نصيبه من األرض"  ، إدراكه

 (
9
 . 155انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
ولكنهيا تنقضيي  ، "ال تنقضي المزارعة بميوت الميؤجر : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 795ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

فأصيبح  ، وأقرته لجنة المراجعة مع حذف العبارة األخيرة "كل هذا ما لم يوجد اتفياق يقضيي بغييره" . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره" ، بموت المستأجر

ثم مجلس الشييوخ تحيت  ، 195ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 199وصار رقمه  ، طابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدم

 ( . 159ص  - 151ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  111رقم 

"وينقضيي التيأجير الميذكور بميوت المسيتأجر أو بيأي حادثية  : عليى الوجيه اآلتييوكانيت تجيري  ، 599/577ويقابل النص في التقنيني المدني القديم م 

وأحكيام )  . إنميا عليى الميؤجر أداء المصياريف المنصيرفة مين المسيتأجر عليى المزروعيات التيي ليم تحصيد" . إال إذا ود شرط بخالف ذلك ، تمنعه من الزراعة

 ( . الجديدالتقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني 

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى
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. أمــا المزارعــة فــال تنت ــي هــي أيضــًا بمــوت  ( 1) اإليجــار بمــوت المــؤجر وال بمــوت المســتأجر"علــى أنــه "ال ينت ــي 
 . ( 2) المؤجر ، ولكن ا تنت ي بموت المزارع هنن شخصيته ملحوظة في العقد كما قدمنا

مه ب ا فإذا مات المؤجر ، بقي المزارع ملتزمًا نحو الورثة ، و تقاسم المحصول مع م بالنسبة التي كان يتقاس
 مع المؤجر نفسه . و صبح الورثة ملتزمين بجميع التزامات المؤجر في حدود التركة .

. علـى أن هـذا الحكـم  ( 9) مدت ا 1916$وإذا مات المزارع ، انت ت المزارعة بحكم القانون ولو قبل انقضاء 
طرفين مقدمًا على أن موت المزارع ال يتعلا بالنظام العام ، فيجوز االتفاق على ما يخالفه . و صح االتفاق بين ال

ال تنت ي به المزارعة ، فتلتزم الورثة بالعقد إذا كان من بين م من يستطيع القيام بزراعة اهنرض ، وإال جاز ل ـم أن 
سالفة الذكر يتضمن  626يطلبوا إن اء المزارعة بالرغم من وجود هذا االتفاق . وقد كان المشروع التم يدي للمادة 

خره ب ذا المعنى علـى النحـو اآلتـي : "كـل هـذا مـا لـم يوجـد اتفـاق علـى غيـره" . فحـذفت هـذه العبـارة فـي عبارة في آ
 . ( 1) لجنة المراجعة ، والظاهر أن حذف ا يرجع إلى االكتفاء بالقواعد العامة في هذا الشأن

لتجنيـــد أو  و لحــا بمــوت المــزارع أن يصــبح عــاجزًا عـــن زراعــة اهنرض ، لمــرض أو لشــيخوخة أو لســفر أو
لحــبس أو لغيــر ذلــك مــن اهنعــذار ، فتنت ــي المزارعــة ولــو قبــل انقضــاء مــدت ا لمــا ذكرنــاه مــن أن شخصــية المــزارع 

مــن المشــروع ،  898ملحوظــة فــي العقــد . وقــد كــان المــروع التم يــدي يتضــمن نصــًا فــي هــذا المعنــى هــو المــادة 
ن يزرع اهنرض لمرض أو هني سبب آخر . ولم يكن وكانت تجري على الوجه اآلتي : "إذا تعذر على المستأجر أ

مستطاعًا أن يحل محله غيره من أفراد أسرته ، أو إذا أصبحت أسـرة المسـتأجر فـي حـال ال يتحقـا مع ـا اسـتغالل 
                                                                                                                                                                    

 ( . مطابق)  959م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  119م  التقنين المدني الليبي

جياز لورثتيه أن  ، ومع ذلك فإذا مات الميزارع -1 . ال تنفسخ المزارعة بموت صاحب األرض وال بموت المزارع -2 : 721م  التقنين المدني العراقي

ويختليف التقنيين العرقيي عين التقنيين المصيري فيي أن )  . يطلبوا فسخ العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل مين أن تتحملهيا ميواردهم

 . أعباؤها بسبب ميوت ميورثهم أثقيل مين أن يتحملوهياإال إذا طلب الورثة ذلك وأثبتوا أن المزارعة أصبحت  ، التقنين العراقي ال يفسخ المزارعة بموت المزارع

إذ أن  ، كمييا قضييي بعييدم جييواز المزارعيية ميين البيياطن أو التنييازل عيين المزارعيية ، وكييان األولييى أن يقضييي التقنييين العراقييي بانفسيياخ المزارعيية بمييوت المييزارع

 ( . 2225فقرة  - 2221انظر عباس حسن الصراف فقرة  . شخصية المزارع ملحوظة في المزارعة وهذا االعتبار يؤدي إلى كل من هذين الحكمين

 . لم ترد فيه نصوص في المزارعة : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
 . 912انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
"تنقضي المزارعة بموت الميزارع ألنيه هيو اليذي  : مدني سالف الذكر 111وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة   ( 

 ( . 151ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) أما موت المؤجر ففال ينهي المزارعة"  ، لوحظت شخصيته

نية بالعقيد وقد قضي بأن عقد اإلجارة المنصوص فيه على أجرة معينة وعلى أن للمؤجر ثلث المحصول معناه عرفاً أن المستأجر يدفع ثلثي األجيرة المبي

 ً وإذا  . ويأخذ كل جزء حكميه . إجارة في الثلثين ومزارعة في الثلث : وهذا العقد في الحقيقة عقد مختلط من إجارة وزارعة . ويسلم المؤجر ثلث المحصول أيضا

الميؤجر بيالتعويض عين الثلثيين إذا اغتصيب التيزم  ، والمزارعية تنفسيخ ، لوحظ أن عقد اإلجارة ال ينفسخ بموت المسيتأجر أو بحادثية قهريية تمنعيه مين الزراعية

 25العييياط ) ميع مالحظية أن المسيتأجر مكليف بخدمية الزراعيية والصيرف عليهيا كلهيا حتيى الحصيد ويجيب تقيدير ذليك  ، األرض عنيد الوفياة أو الحادثية القهريية

ً فإذا كان هو األجر ، واألولى يعتد بالعنصر الغالب ( . 179ص   9المحاماة  2512ديسمبر سنة  وإذا كيان هيو نسيبة معينية مين  ، ة الثانية كان العقد إيجاراً عاديا

 ( . 511محمد لبيب شنب فقرة ) المحصول كان العقد مزارعة 

 (
9
كان هيذا  ، بل لو أن الفريقين اتفقا بعد موت المزارع على المضي في المزارعة . وال يتوقف إنهاؤه على طلب من المؤجر أو من ورثة المزارع  ( 

قيارن ميع ذليك  . 591ميل  - 191ص  115منصور مصيطفى منصيور فقيرة  - 952ص  921سليمان مرقس فقرة ) جديداً ال استمراراً للمزارعة األولى  عقداً 

وقد استخلصت المحكمة من بقاء المالك مع ورثة المزارع على أن هناك اتفاقاً عليى بقياء المزارعية بعيد  : 111ص  92م 2525ابريل سنة  15استئناف مختلط 

وال مين جييواز أن تطلييب ورثيية  ، كميا سيينرى حيياال ، هييذا وال يمنيع ذلييك ميين جييواز االتفياق مقييدماً علييى أن ميوت المييزارع ال ينهييي المزارعيية ( . ميوت المييزارع

 ( . 179انظر ما يلي فقرة ) ما سيأتي المزارع الحلول محل مورثهم ك

 (
5
 . وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش - 159ص  - 151ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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اهنرض استغالال مرضيًا ، كان للمؤجر أن يفسخ العقد" . وقد جـاء فـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي 
إذا تعذر على المستأجر أن يزرع اهنرض لمرض أو لشيخوخة أو هني سـبب آخـر ، فـال يحـل محلـه هذا الصدد : "

اهنرض استغالال مرضـيًا ، فـإن لـم  1914$إال أحد من أفراد أسرته إذا كان ذلك مستطاعًا بحيث يتحقا استغالل 
ن المراجعـة ، والظـاهر أن " . وقـد حـذف هـذه الـنص فـي لجـ( 1) يكن ذلك مستطاعًا كان للمـؤجر أن يفسـخ اإليجـار

 . ( 2) حذفه يرجع إلى أنه تطبيا للقواعد العامة ، فتسري أحكامه بالرغم من حذفه

 ما يترتب على انتهاء المزارعة قبل انقضاء مدتها  -781

إذا انت ـــت المزارعـــة قبـــل  -1مـــن التقنـــين المـــدني علـــى مـــا يـــأتي : " 624: تـــنص المـــادة  نصصصص قصصصانوني -
انقضاء مـدت ا ، وجـب علـى المـؤجر أن يـرد للمسـتأجر أو لورثتـه مـا أنفقـه المسـتأجر علـى المحصـول الـذي لـم يـتم 

مـوت المسـتأجر ، ومع ذلك إذا انت ـت المزارعـة ب -2نضجه مع تعو ض عادل عما قام به المستأجر من العمل . 
جـــاز لورثتـــه عوضـــًا عـــن اســـتعمال ق ـــم فـــي اســـترداد النفقـــات المتقـــدم ذكرهـــا أن يحلـــوا محـــل مـــورث م حتـــى ينضـــج 

 . ( 9) المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضي"

ع النفقـات المزارعة قبل انت ـاء مـدت ا ، صـفيت الشـركة علـى أسـاس أن يـرد المـؤجر للمسـتأجر أو ورثتـه جميـ
التــي صــرف ا علــى المحصــول الــذي لــم يــتمن نضــجه ، مــع تعــو ض عــادل عــن العمــل . أمــا المحصــول الناضــج ، 

 . ( 1) فيحصد و قسم"

                                                 

 (
2
وليم يكين  ، مين التقنيين الميدني العراقيي عليى أنيه "إذا تعيذر عليى الميزارع أن ييزرع األرض لميرض أو ألي سيبب آخير 722وقد نصت الميادة   ( 

ً  ، أن يحل محله غيره من أفراد عائلتهمستطاعاً  كيان لصيحاب األرض أو  ، أو إذا أصبحت عائلته فيي حيال ال يتيسير معهيا اسيتغالل الضيرورة اسيتغالال مرضييا

 . 2222انظر عباس حسن الصراف فقرة  . المزارع أن يطلب فسخ العقد

 (
1
سا تنتهي المزارعة أيضاً بتحويلها إلى إيجار عادي بناء عليى طليب وفي فرن -في الهامش  152ص  - 159ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

انظير فيي انتقياد هيذا الحكيم وميا )  2551أبرييل سينة  29وأكيد الحكيم قيانون  ، 2559أكتيوبر سينة  21مين قيانون  92وقد قضت بذلك الميادة  ، أي من الطرفين

 ( . 115فقرة  29زراعي بالنيول وريبير يترتب عليه من عدم استقرار المزارعة كطريق من طرق االستغالل ال

 (
9
من المروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد فيما عيدا خالفيات  759ورد هذا النص في المادة  :  تاريخ النص  ( 

فيي  191وصيار رقميه  ، وأقرته لجنة المراجعة بعد إدخيال تعيديالت لفظيية أصيبح معهيا الينص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . لفظية طفيفة

 ( . 159ص  - 159ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  111ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 19ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . المشروع النهائي

"إنميا عليى الميؤجر أداء المصياريف المنصيرفة  : وكانيت تجيري عليى الوجيه اآلتيي ، 599/577ويقابل النص في التقنين المدني القديم العبارة األخيرة من الميادة 

أن التقنيين القيديم ليم يصيرح برجيوع الميزارع  غيي ، و,أحكام التقنين المدني القديم تتفق ميع أحكيام التقنيين الميدني الجدييد)  . من المستأجر على المزروعات التي لم تحصد"

 ( . على المؤجر بأجر عادل عن العمل

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  955م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  111م  التقنين المدني الليبي

وبيين أن يعطيي  ، يخير صاحب األرض بين أن يقسم الزرع عيناً على الشرط المتفيق عليه ، إذا فسخ العقد والزرع بقل : 729م  التقنين المدني العراقي

 . وبين أن ينفق على الزرع حتى ينضج فيرجع بما أنفقه في حصة المزارع ، الورثة قيمة نصيب مورثهم من الزرع

وهيذا يقابيل بوجيه عيام ميا يقضيي بيه التقنيين المصيري  -طي الورثية قيمية نصييب ميورثهم مين اليزرع والتقنين العراقي يجعل لصاحب األرض الخيار بين أن يع) 

فهيو بيين أن يتيرك  ، وإذا اختيار األمير الثياني . وين أن يتربص بالزرع حتى ينضج ويتقاسمه ميع ورثية الميزارع -من إعطاء الورثة المصروفات واألجر العادل عن العمل 

 ( . 2227) فقرة  - 2221انظر عباس حسن الصراف فقرة  -وبين أن ينفق هو على أن يرجع بما اتفق في حصة المزارع  ، في الزرع الورثة ينفقون على حصتهم

 . لم ترد فيه نصوص في المزارعة تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
5
 . 155ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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غيـــر أنـــه فـــي حالـــة انت ـــاء المزارعـــة يمـــوت المـــزارع ، أجـــاز القـــانون للورثـــة ، بـــدال مـــن أن يســـتردوا النفقـــات 
محل مورث م فيسـتمروا فـي الزراعـة حتـى ينضـج المحصـول الـذي لـم  واهنجر العادل عن العمل ، أن يطلبوا الحلول

ينضــج ، وليقتســموه مــع المــؤجر بالنســبة التــي اقتســموا ب ــا المحصــول الــذي نضــج . و شــترط لجــواز ذلــك أن يكــون 
بــين الورثــة مــن يســتطيع القيــام بالزراعــة علــى الوجــه المرضــي ، فــإن وجــد وطلــب الورثــة االســتمرار فــي المزارعــة لــم 

ز للمــؤجر أن يــرفض ذلــك . وتقــول المــذكرة اإليضــاحية فــي هــذا الصــدد : "و ز ــد المشــروع حكمــًا جديــدًا يقضــي يجــ
بأنـه فــي حالـة انت ــاء المزارعـة بمــوت المسـتأجر ، يكــون للورثـة الخيــار بـين تقاضــي مـا تقــدم ذكـره أو الحلــول محــل 

ما داموا يستطيعون العمل علـى الوجـه  مورث م في العمل حتى ينضج المحصول و حصد ، فيأخذوا حصت م منه ،
 . ( 1) المرضي"

و قــاس علــى حالــة مــوت المــزارع حالــة عجــزه عــن العمــل لمــرض أو لشــيخوخة أو لســفر أو لغيــر ذلــك مــن 
اهنعـذار . فإنــه يجـوز أيضــًا فــي هـذه الحالــة ، بــدال مـن أن يســترد المـزارع النفقــات واهنجــر العـادل عــن العمــل ، أن 

أفــراد أســرته مــن يكــون قــادرًا علــى أن يحــل محلــه و قــوم بالزراعــة علــى الوجــه المرضــي ،  يعــرض علــى المــؤجر مــن
. أمـا إذا  ( 2) وعند ذلك يبقـى المـزارع فـي اهنرض ممـثال بـأفراد أسـرته حتـى ينضـج المحصـول فيقتسـمه مـع المـؤجر

اص عنـد ذك مــن انت ــاء كانـت أســرة المــزارع فـي حالــة ال يتحقــا مع ـا اســتغالل اهنرض اســتغالال مرضـيًا ، فــال منــ
مـــن المشـــروع  898المزارعـــة ، و تـــرد المـــزارع النفقـــات التـــي صـــرف ا وأجـــرًا عـــادال عـــن العمـــل . وقـــد كانـــت المـــادة 

التم يدي تنص صراحة على هذا الحكم ، إذا تقول كما رأينـا : "إذا تعـذر علـى المسـتأجر أن يـزرع اهنرض لمـرض 
أن يحـــل محلــه غيـــره مـــن أفـــراد أســـرته ، أو إذا أصـــبحت أســـرة مســـتطاعا  1100$أو هني ســبب آخـــر ، ولـــم يكـــن 

  . ( 9) المستأجر في حالة ال يتحقا مع ا استغالل اهنرض استغالال مرضيًا ، كان للمؤجر أن يسخ العقد"
                                                 

 (
2
  . 159ص  - 155ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
ويذهب إلى أنه  ال يجوز في حالة عجز المزارع عن الزراعة أن يحيل محليه أحيداً مين أفيراد أسيرته  - 951ص  921قارن سليمان مرقس فقرة   ( 

 . 511محمد لبيب شنب فقرة  - 119ور فقرة وقارن أيضاً منصور مصطفى منص -يسير بالزراعة على الوجه المرضي  ، ولو كان قادراً على أ

 (
9
 . 115انظر آنفاً فقرة   ( 

تركهييا التقنييين المييدني المصييري تحكمهييا المبييادئ العاميية  ، وقييد أورد التقنييين المييدني العراقييي أنواعيياً أخييرى ميين اإليجييار تييرد علييى األرض الزراعييية

 : وهذه هي . ر القانونوالعرف الزراعي وأحكام الشريعة اإلسالمية باعتبارها من مصاد

مدني عراقيي بأنهيا "عقيد عليى دفيع الشيجر إليى مين يصيلحه بجيزء معليوم مين  721وقد عرفتها المادة  - ( مدني عراقي 719 - 721م )  المساقاة - 2

 . من التقنين المدني الليبي 2921 - 2925انظر أيضاً م  . ثمره"

مدني عراق بأنها "عقد في إعطياء واحيد أرضيه إليى آخير ليغيرس فيهيا أشيجاراً  715وقد عرفتها المادة  - ( مدني عراقي 71791م )  : المغارسة  -1

وال يجوز أن تقل ميدة  . على أن تكون األشجار واألرض أو الشجار وحدها مشتركة بينهما بنسبة معينة بعد انتهاء المدة" ، ويتعهد بتربيتها مدة معلومة ، معلومة

 ميدني عراقيي 711) وعلى المغارس أن يتم الغراس في مدة خمس سنوات ما لم يتفق على غيير ذليك  ( ، مدني عراقي 719م ) شر سنة المغارسة عن خمس ع

أما إذا أصبح شريكاً في الشجر فقيط كيان ليرب األرض أن يطليب  ، وللمغاس أن يطلب القسمة بعد انتهاء مدة المغارسة إذا أصبح شريكاً في األرض والشجر ( ،

 . من التقنين المدني الليبي 2921 - 2999انظر أيضاً م  - ( مدني عراقي 799م ) لك حصة المغارس من الشجر تم

ميدني عراقييي بأنيه "عقيد يتضييمن إعطياء أحيد الطييرفين بسيتاناً معلوميية  795وقيد عرفتييه الميادة  - ( مييدني عراقيي 759 - 795م )  التيزام البسياتين -9

وعلى صاحب البستان أن يمكن الملتزم من دخول البستان للمحافظة على الثمر وجنييه عنيد إدراكيه  . مدة معلومة لقاء بدل معلوم"للطرف الثاني ليستوفي ثمرتها 

 799م ) وللملتزم أن ييزرع األرض الخاليية بيين األشيجار واألراضيي التيي تعيد جيزءاً متممياً للبسيتان  ( . مدني عرقاي 711م ) والستيفاء المنفعة المستحقة له 

فإذا لم يوجيد عيرف طبقيت أحكيام البييع بالنسيبة للثمير وأحكيام اإليجيار  ، وإذا لم يوجد اتفاق أو نص اتبع في عقد التزام البساتين العرف الجاري ( ، مدني عراقي

 ( . مدني عراقي 759م ) بالنسبة لزراعة األرض 

نقيل فيهيا أحكيام الشيريعة اإلسيالمية فيي إجيارة دواب  ( مدني عراقيي 751 - 752م ) وعرض التقنين المدني العراقي بعد ذلك إلى إجارة وسائط النقل 

 . الركوب والحمل
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 إيجار الوقف وعقود الحكر واإلجارتين وخلو االنتفاع -الفصل الثالث

 إيجار الوقف -الفرع األول

 الوقف مصدرها الشريعة اإلسالمية : أحكام إيجار -781

( ، وقـد أخـذ هـذه النصـوص  691 - 628عرض التقنين المدني الجديد إليجار الوقف في مواد سـبع ) م  
من الشر عة اإلسالمية ، وهي مصدر النظام القانوني للوقف وما يتعلا به من أصل وإدارة . وال يوجـد مقابـل ل ـذه 

م ، فلم يعرض هذا التقنين إليجار الوقف على أهميته العلمية في الع د الماضي النصوص في التقنين المدني القدي
،  ( 1) . بل ترك اهنمر للقضـاء ، وطبـا القضـاء المخـتلط دون القضـاء الـوطني أحكـام الشـر عة اإلسـالمية فـي ذلـك

 وقنن التقنين المدني الجديد هذه اهنحكام كما طبق ا القضاء المختلط .  
                                                                                                                                                                    

 . 2215فقرة  - 2225انظر في كل ما تقدم عباس حسن الصراف فقرة 

وتسيمى  . وفها ولبنهياولم يعرض التقنين المدني المصري وال التقنينات المدنيية العربيية الربعية األخيرى إلجيارة الماشيية مقابيل نصييب فيي نتاجهيا وصي

بيين فيهيا  ( ، مين هيذا التقنيين 2792 - 2799م ) وقد أفراد لها التقنين المدني الفرنسي نصوصاً خاصة  - "bail a chepter"وفي فرنسا  ، اإلجارة بالفائدة

 هو اليذي سيماها اإلجيارة بالفائيدة ( 171ص  - 179ص ) واألستاذ أحمد فتحي زغلول  ، وهذه اإلجارة معروفة في يمصر . وفصل أحكامها ، أنواعها المختلفة

وقيد  ، ويختليف هيذا العيرف بياختالف الجهيات ، ويتبع في مصر في شأنها العيرف الزراعيي ( . 959محمد كامل مرسي فقرة ) وتسمى في األرياف "شركة"  ،

"أميا فيي القيانون المصيري فليم ييذكر المشيرع شييئاً  : وقد جاء فيه ما يأتي ، 219وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  ( . 229انظر آنفاً فقرة ) سبقت اإلشارة إلى ذلك 

)  . لذلك يجب فيي مصير الرجيوع فيي هيذا الموضيوع عنيد سيكوت القيانون إليى عيرف البليد . . عن هذا اإليجار إال فيما يتعلق بإيجار المواشي في عقد المزارعة

ويستند في ذلك إلى حكم صادر من المحكمية الجزئيية المختلطية  ، الرجوع إلى قواعد القانون الفرنسي بوجوب - 551في العقود فقرة  -ويقول األستاذ جرانموال 

يكون تقدير الماشية من شيأنه أن يجعيل خطير الهيالك عليى  ، ويقرر هذا الحكم أنه عند عدم وجود شرط مخالف - 295ص  1م 2759فبراير سنة  19 -بمصر 

وإنميا يقتصير  ، وشراء المسيتأجر لنصيف الماشيية لييس مين شيأنه أن يغيير مين طبيعية العقيد ، كما له أن يأخذ الزيادة ، صفيجب عليه أن يعوض النق ، المستأجر

ويالحيظ أن هيذا الحكيم ليم  -على تعديل نتائجه القانونية بمعنى أنه ال يلزم المستأجر عند نهاية اإليجار أال برد ميا تعيادل قيمتيه نصيف القيمية المقيررة وقيت العقيد 

إال أنيه مين الجيائز أن المحكمية ثبيت لهيا أن العيرف   ، فيي هيذا القيانون "cheptel de fer"شر إلى القانون الفرنسي وإن كان طبق قاعدة تقرب من قواعيد ي

عيد هيذا القيانون نفسيها فيإن قوا ، ولكننا نرى وجوب إتباع العرف المصري ال القانون الفرنسيي -المصري الذي يجب األخذ به في هذا الموضوع موافق لما تقدم 

وعرفهيا  ، وقد سمي المرحوم احمد فتحي زغلول إيجار المواشي بإجيارة الفائيدة -فوجب على كل بلد أن تتبع العرف الخاص بها  ، مأخوذة من العرف في فرنسا

ففيي بليد يكيون  . وقيد تختليف مين قريية إليى أخيرى ، وقرر أن صورها مختلفة باختالف األقاليم . بأنها إجارة الماشية مقابل نصيب في نتاجها وصوفها وضرعها

وفيي بليد أخيرى ينتفيع كيل واحيد  . وللماليك نصيف نتاجهيا ، وينتفيع بعملهيا ، ويسيتغل ضيرعها ، يتكفيل بمؤونتهيا وصييانتها ، معناها تسليم الماشية إلى المسيتأجر

 . 171ص  - 272شرح القانون المدني ص ) وفي الثالثة غير ذلك  ، بالنصف مما ذكر

 (
2
م 2521فبرايير سينة  11اسيتئناف مخيتلط ) كان القضاء المختلط في عهد التقنين المدني القديم يطبق أحكام الشريعة اإلسيالمية فيي إيجيار الوقيف   ( 

م 2591ينياير سينة  9 - 972ص  15م 2521أبرييل سينة  27 - 559ص  17م 2521يونييه سينة  12 - 91ص  19م 2521ديسمبر سنة  9 - 215ص  15

وقييد قضييت محكميية االسييتئناف المختلطيية فييي هييذا المعنييى بأنييه يجييب الرجييوع إلييى أحكييام الشييريعة  ( . 29ص  55م 2591نييوفمبر سيينة  21 - 192ص  55

ينياير  21 اسيتئناف مخيتلط) ألن هذه األحكام متصلة اتصاال تاماً بطبيعة الوقف وبالوظيفية التيي يؤديهيا وهيو نظيام إسيالمي محيض  ، اإلسالمية في إيجار الوقف

ولييس فيي القيانون ميا يسيمح بالفسيخ  ، في هذه القضية طلب أحد الخصوم تطبيق القانون المدني فيما يتعلق باجرة األعيان الموقوفية : 251ص  59م 2517سنة 

ضيي بيأن أجيرة األعييان الموقوفية يجيب أن وهيذه تق ، وطبقيت الشيريعة اإلسيالمية ، فلم تأخذ المحكمة بهيذا اليرأي . أو تكملة الثمن للغبن في اإليجار على العموم

 . 112ص  92م 2595أبريل سنة  27ومع ذلك انظر استئناف مختلط  ( . تكون أجرة المثل

 15رقيم  97المجموعية الرسيمية  2591أبرييل سينة  5مصير الكليية الوطنيية  : وأخذ بعض أحكام القضاء الوطني بالشريعة اإلسالمية في إيجار الوقف

ولكن القضاء الوطني في مجموعه لم يكن يأخيذ بأحكيام الشيريعة اإلسيالمية فيي  - 592ص  557رقم  21المحاماة  2599نوفمبر سنة  1ن العطاري - 297ص 

المحامياة  2551ينياير سينة  17 - 955ص  227رقيم  21المحامياة  2591ميارس سينة  5اسيتئناف مصير  : بل كان يطبق قواعد القانون المدني ، إيجار الوقف

ص  591رقييم  17المحاميياة  2559ينيياير سيينة  15منفلييوط  - 292ص  19رقييم  5المحاميياة  2517مييارس سيينة  25طنطييا الكلييية  - 9571ص  299رقييم  92

وكيان القضياء اليوطني يسيتبعد بوجيه خياص مين أحكيام الشيريعة اإلسيالمية الحكيم  - 999ص  179رقيم  99المحامياة  2599فبراير سينة  25عابدين  - 2955
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ح بعـــض مستشـــاري محكمــة الـــنقض أمـــام لجنـــة مجلـــس الشــيوخ ، عنـــد النظـــر فـــي مشـــروع لــذلك عنـــدما اقتـــر 
التقنــين المــدني الجديــد ، حــذف هــذه النصــوص هنن ــا تقنــين للشــر عة فــي أحكــام إيجــار الوقــف ، بــدعوى أن قضــاء 

يجـار ، محكمة النقض استقر في أحكام عديدة على سر ان أحكـام القـانون المـدني علـى معـامالت الوقـف ومن ـا اإل
، رفضـت اللجنـة  ( 1) وبدعوى أنه ال مبرر للتمييز في المعاملة بين مستأجري العقارات الموقوفـة ومسـتأجري غيرهـا

اهنخـذ ب ــذا االقتــراح . والحظــت بحــا "أن هنـاك دعــوى إلــى اقتبــاس أحكــام الشـر عة اإلســالمية ، وحــي نقتبســ ا فــي 
تقر ــر اللجنــة فــي هــذا الصــدد : "لــم تــر اللجنــة اهنخــذ ب ــذا . وجــاء فــي  ( 2) مواضــيع ا يطلــب حــذف هــذا االقتبــاس"

                                                                                                                                                                    
فقضت محكمة استئناف مصر بأنيه "وأن كيان علمياء الشيرع قيالوا إنيه إذا أجير المتيولي عليى الوقيف بغيبن فياحش  . جواز الغبن الفاحش في األجرةالقاضي بعدم 

القانون الميدني  إال أن هذه المحكمة ترى أن ، وجرت المحاكم المختلطة دائما على تطبيق هذه القاعدة ، بتجاوز الخمس نقصاً في أجرة المثل تكون اإلجارة فاسدة

إذ ليو أردا  ، فهيي ليذلك خاضيعة ليه . الذي نظم بين األفراد المعامالت على اختالف نوعها من بيع وإيجار وغيرهما لم يخيرج إجيارة الوقيف مين سيلطان أحكاميه

مين الئحية ترتييب المحياكم  21بمقتضيى الميادة  ألحال الفصل فيها على أحكام الشريعة اإلسالمية كما فعل حينما انتزع ، الشارع إخراجها عن نطاق هذه األحكام

ليم  ، وميع كنيه أورد مين ضيمنها اليدعاوي المتعلقية بأصيل الوقيف . األهلية دعاوي معينة من اختصاص هذه المحاكم وجعل منياط الفصيل فيهيا للمحياكم الشيرعية

 17اسيتئناف مصير ) لف نظيراتهيا فيي بياب اإلجيارة فيي القيانون الميدني" يذكر شيئاً عن إجارة األعيان الموقوفة مع علمه بأن لها عند علماء الشرع أحكاما تخيا

وظياهر مين هيذا الحكيم أن المحكمية  تجعيل االختصياص التشيريعي  ( . وهو الحكم الذي سيبقت اإلشيارة إلييه 951ص  299رقم  92المحاماة  2551يناير سنة 

وميع  ، فقد تكون المحكمة الوطنيية هيي المختصية اختصاصيا قضيائياً دون المحكمية الشيرعية ، مع أن هذا التالزم غير ضروري ، مالزما لالختصاص القضائي

 ً فتخيتص المحياكم الوطنيية أو المحياكم المختلطية بنظير قضيايا  ، ذلك تطبق المحكمة الوطنية أحكام الشريعة اإلسالمية إذ هي القانون المختص اختصاصاً تشريعيا

 . وهذا ما أدركه القضاء المختلط . عة اإلسالميةإيجار الوقف وتطبق فيها أحكام الشري

وإن كانيت ليم تسيتبعد الحكيم  ، هذا وقد استبعدت محكمة النقض هي األخرى حكم الشريعة اإلسالمية القاضي بعدم جواز الغبن الفاحش في إيجار الوقف

"إن النزاع في ليزوم إجيارة الوقيف بيدعوى الغيبن فييه هيو  : ي حكمها ما يأتيوقد جاء ف ، الذي يقضي بأن الناظر ال يملك اإليجار للمدة الطويلة إال بإذن القاضي

ذلك بأنه كلما كان مدار البحيث فيي صيدد الوقيف هيو القيانون  . واإليجار ال يفسده الغبن في هذا القانون ، بطبيعته نزاع مدني صرف يخضع لحكم القانون المدني

فأميا المرجيع فيي تعيرف ذات الوقيف وتقصيي مقوماتيه فهيو الشيريعة  . حيث ذاته وبين نشاطه في ميدان التعاملفالتفرقة واجبة بين الوقف من  ، الواجب التطبيق

ن كيانوا أو وأما متى وجد الوقف وبدا منه نشاط في ميدان التعامل فباع أو ابتاع وأجر أو استأجر فشأنه في هذا كله شأن أشخاص القانون كافة حقيقييي ، اإلسالمية

إذ هذه الشيريعة كانيت فيي مصير الشيريعة العامية التيي تحكيم المعيامالت  . ن حيث خضوعهم جميعاً ألحكام القانون المدني دون الشريعة اإلسالميةم ، اعتباريين

 ، ي دائيرة التعاميلفأصبح هذا القانون وحده دونها هو الواجب التطبييق عليى كيل ميا هيو داخيل في ، ثم استبدل بها القانون المدني بالنسبة إلى المعامالت ، وغيرها

والشارع المصري فيما شرعه من أحكام عامة للعقود عند وضعه القانون المدني قد نحا نحيو الشيرائع التيي غلبيت  . بقطع النظر عن طبيعة األشخاص المتعالمين

 أن الغبن ليس سبباً للطعين فيي العقيود -صل عندهما كاأل -فجاء في ذلك شبيهاً بالشريعة اإلسالمية والشريعة الفرنسية من حيث أن األصل عنده  . سلطان اإلرادة

والحالة الوحيدة المستثناة في القانون المدني هي حالية بييع عقيار  . فم يورد كل ما أوردناه من استثناء على هذا األصل ، بيد أنه مع ذلك خالف هاتين الشرعيتين .

بيل رتيب ليه الحيق فيي طليب تكملية اليثمن مشيترطاً إقامية  ، صر في هذه الحالية حيق نقيض العقيدومع ذلك فإنه لم يرتب للقا ، القاصر بغبن يزيد على خمس الثمن

ثيم إن المنازعية فيي ليزوم إجيارة الوقيف بيدعوى الغيبن الفياحش ال  . الدعوى بهذا الحق في غضون سنتين من وفاة البائع أو بلوغه سن الرشد وإال سقط الحق فيه

وفق ما هو مقرر في الشيرعية  -لن حكم والية الناظر على اإليجار  . على الوقف مما يخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية يصح اعتبارها منازعة في والية الناظر

ذا وإ . مما يفييد أنيه مسيتقل بيه فيي اإليجيار للميدة غيير الطويلية ، هو أنه ال يملك اإليجار للمدة الطويلة إال بإذن القاضي -وفي الئحة ترتيب المحاكم الشرعية معاً 

 فإن ذلك ليس سببه أن والية الناظر في اإليجار تنحل عنه حين يعقد العقيد بيالغبن ، كانت الشريعة اإلسالمية تقول بعدم لزوم عقد اإليجار المشوب بالغبن الفاحش

لفسخ العقود كافة متى كانت واقعة عليى  بل سببه أن الغبن في ذاته سبب ، هو تصرف صادر من أهله في محله ، في الرأي المختار ، إذ تصرفه في هذه الحالة ،

ًً نقيض  - 999ص  252رقم  9مجمعة عمر  2551يناير سنة  19نقض مدني ) مما ال دخل له في والية الناظر  ، مال القاصر أو الوقف أو اليتيم ً وانظر أيضا

 ( . 995ص  297رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  19مدني 

الحكم سالف الذكر أن "القول في الفقه اإلسالمي بفساد إجارة الوقف بسبب الغيبن إذا جياوز الخميس نقصياً فيي أجير  وقد أضافت محكمة النقض بحق في

إال إذا كين فاحشياً ووقيع عليى ميال اليتييم أو  ، المثل إنما هو تفريع من قول الفقهاء في باب المعامالت إن الغيبن ال ييؤثر فيي سيالمة العقيود ميا ليم يصياحبه تغريير

 فوجدوا الحاجة قائمية لحمايية هيؤالء األشيخاص ، ولم يقل فقهاء الشريعة اإلسالمية ذلك إال بعد أن رتبوا أحكام الوقف واليتيم وبيت المال . أو بيت المال"الوقف 

والحكميان لصييقان  . كميا دخيل فيي واليتيه منعيه مين إيجيار للميدة الطويلية ، فمنع إيجار الوقف بالغبن الفاحش يدخل في والية الناظر . الطبيعي منهم والمعنوي ،

ً  ، بالوقف ال ينفصالن عنه يجيوز أن ييؤجر أعييان وقفيه للميدة الطويلية وال يجيوز  -كما سينرى  -فإن الواقف  ، بل لعل الحكم المتعلق بالغبن الفاحش أكثر التصاقا

وجيب مين بياب أوليى إتبياع أحكامهيا المتعلقية  ، اع أحكيام الشيريعة اإلسيالمية المتعلقية بميدة اإليجيار فيي الوقيففإذا تقيرر وجيوب إتبي . له إيجارها بالغبن الفاحش

 . بالغبن

جر على أن محكمة النقض قضت بعد ذلك بأن القول بأن نياظر الوقيف ليه أن ييؤجر أعيانيه وليو بغيبن فياحش إنميا هيو خياص بتحدييد العالقية بيين المسيتأ

ألن النياظر إذا كيان يتقاضيى أجيراً يعتبير مسيئوال عين تقصييره  ، وال يتعدى ذلك إلى المستحقين وال يسري عليهم ، ه ومن يخلفه في النظروبين الناظر المؤجر ل

ليم  11/1/2551"وإن كان القيانون الميدني اليذي أجيرت أطييان الوقيف وقيت سيريانه فيي  . وقالت المحكمة في أسباب حكمها . وفقاً للقواعد الخاصة بعقد الوكالة

إال أن العالقيية بييين نيياظر الوقييف  ، أو تكمليية األجييرة إلييى أجيير المثييل ، ييينص عنييد تحديييد العالقيية بييين المييؤجر والمسييتأجر علييى فسييخ عقييد اإليجييار لغييبن فيياحش

) ذي يتقاضيى أجيراً عين خطيأه وألحكيام الوكالية التيي تقضيي بمسيئوليته نياظر الوقيف الي 2551لسينة  57من القيانون رقيم  99والمستحق تحكم وفقاً لحكم المادة 

 ( . 2992ص  129رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  7نقض مدني 

 (
2
 . الذي قنن أحكام الوقف نصوصاً تتعلق بإيجار الوقف 2551لسنة  57ولم يتضمن القانون رقم   ( 

 (
1
 . 151ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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االقتراح ، هنن للوقف نظامًا خاصًا روعيـت فيـه مصـلحته ، وتقنـين أحكـام الشـر عة فـي المشـروع أكفـل برعايـة هـذه 
المصلحة . و الحظ أن قضاء محكمة النقض في صدد الوقف بني على اجت اد مرجعه غموض التشر ع الحالي ) 

ونقصه ، وهو بعد اجت اد ال يمنع من تضارب اهنحكام واخـتالف المحـاكم فيمـا بعـد . وإذا لـم يكـن بـد مـن القديم ( 
منــع هــذا الخــالف وذلــك التضــارب مــن طر ــا التصــر ح بــالحكم ، فأحكــام الفقــه اإلســالمي هــي الخليقــة وحــدها بــأن 

ورها عـن إدراك دقيـا لحاجـات الوقـف تكون مرجعا للتقنين ، هنن الناس ألفواها منذ مئات السنين ، فضال عـن صـد
ومــا ينبغــي لــه مــن حمايــة .و راعــى مــن ناحيــة أخــرى أن الوقــف أحــوج إلــى الحمايــة مــن غيــره . واالعتــراض علــى 
التفر ا بين مستأجري العقارات الموقوفة ومستأجري غيرها هو اعتراض على أساس التشر ع وحكمته في الحماية ، 

 . ( 1) العتراض على التفر ا بين مشتري عقار البالغ ومشتي عقار القاصر"وهو من هذا الوجه ال يختلف عن ا

 نطاق تطبيق أحكام إيجار الوقف  -782

: واهنحكام التي أوردها التقنـين المـدني فـي إيجـار الوقـف يقتصـر تطبيق ـا علـى حالـة مـا إذا  نص قانوني -
وجـدت مسـألة فـي 1106$ذه اهنحكـام . فـإذا كان الشيء المؤجر عينا موقوفة ، وفي المسـائل التـي عرضـت ل ـا هـ

إيجار الوقف لم يعرض ل ا نص من النصوص الـواردة فـي هـذا الصـدد ، سـرت علـى هـذه المسـألة أوال أحكـام عقـد 
 اإليجار بوجه عام ، ثم تسري بعد ذلك أحكام الشر عة اإلسالمية باعتبارها مصدرًا من مصادر القانون .

المــدني فــي هــذا الصــدد علــى مــا يــأتي : "تســري أحكــام عقــد اإليجــار علــى مــن التقنــين  691وتــنص المــادة 
. و خلص من هذا النص أن إجارة الوقف تسري علي ـا  ( 2) إجارة الوقف ، إال إذا تعارضت مع النصوص السابقة"

 المصادر اآلتية بالترتيب اآلتي :

 لخاصة بإيجار الوقف .من التقنين المدني ، وهي النصوص ا 691إلى  628نصوص المواد  -أوال 

فإن لم يوجد نص من ذلك ، سرت أحكـام قـانون إيجـار اهنمـاكن فيمـا إذا كانـت التعـين الموقوفـة مـن  -ثانيًا 
المباني ، وسرعت أحكـام قـانون اإلصـالح الزراعـي والنصـوص المتعلقـة بإيجـار اهنراضـي الزراعيـة وبالمزارعـة فيمـا 

 إذا كانت العين الموقوفة أرضًا زراعية .

                                                 

 (
2
 . 151ص  - 151ص  5التحضيرية مجموعة األعمال   ( 

 (
1
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 799ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

مجموعية األعمييال )  195يوخ تحيت رقييم ن ثيم مجليس الشيي112ووافيق عليييه مجليس النييواب تحيت رقييم  . فيي المشييروع النهيائي 111وصيار رقمييه  ، المراجعية

 ( . 119ص  - 112ص  5التحضيرية 

فيي  172اف 9وقيد قيدمنا كييف كيان يجيري القضياء المخيتلط والقضياء اليوطني فيي عهيد هيذا التقنيين  ، وال مقابل لهيذا الينص فيي التقنيين الميدني القيديم

 ( . الهامش

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  192م  المدني السوري التقنين

 ( . مطابق)  199م  التقنين المدني الليبي

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : التقنين المدني العراقي

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع :  تقنين الموجبات والعقود اللبناني
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 فإن لم يوجد حكم من ذلك ، سرت أحكام عقد اإليجار بوجه عام ، ثم أحكام العقد بوجه عام . -ثالثًا 

 فإن لم يوجد حكم من ذلك ، سري العرف . -رابعًا 

 فإن لم يوجد عرف ، سرت مبادئ الشر عة اإلسالمية في الوقف ثم في اإليجار بوجه عام . -خامسًا 

 ذلك ، سرت مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة . فإن لم يوجد حكم من -سادسًا 

مـن التقنـين  691إلـى  628والذي يعنينا بحثه هنا من كل هـذه المصـادر هـو المصـدر اهنول ، وهـو المـواد 
( ومن له  2( لمن له الحا في إيجار الوقف . )  1المدني الخاصة بإيجار الوقف . وتعرض هذه النصوص : ) 

 ( والية مدة يجوز إيجار الوقف . 1( وكيف تقدر أجرة الوقف . )  9)  الحا في استئجاره .

وقبل بحث هذه المسائل على هذا الترتيب ، نالحظ أن موضـوع إيجـار الوقـف ، وإن كـان مـن الموضـوعات 
ثانيـة ال امة في الماضي ، قد  فقد كثيرًا من أهمية بعد إلغاء الوقف اهنهلي . فقد نصت الفقـرة اهنولـى مـن المـادة ال

( علــى أن "يعتبــر  1112لســنة  912) المعــدل بالمســوم بقــانون رقــم  1112لســنة  180مــن المرســوم بقــانون رقــم 
منت يًا كل وقف ال يكون مصرفه في الحال خالصًا لج ة من ج ات البر" . ولم يعد هنـاك إال الوقـف الخيـري ، إذ 

ال يجوز الوقف على غير الخيرات" . ونصت الفقرة نصت المادة اهنولى من المسوم بقانون سالف الذكر على أنه "
الثانية من المـادة الثانيـة مـن نفـس المرسـوم بقـانون علـى مـا يـأتي : "فـإذا كـان الواقـف قـد شـرط فـي وقـف لج ـة بـر 
خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار أو قابلة للتعيين مع صرف باقي الر ع إلى غير ج ات البر ، اعتبر الوقف 

 فيما عدا حصة شائعة تضمن غلت ا الوفاء بنفقات تلك الخيرات أو المرتبات" . منت ياً 

 . ( 1) فلم يعد خاضعًا للحكام التي سنتولى بحث ا اآلن إال إيجار الوقف الخيري 

 من له الحق في إيجار الوقف - 1

 والية إيجار الوقف  -783

للنـاظر واليـة إجـارة الوقـف .  -1يـأتي : "من التقنين المـدني علـى مـا   628: تنص المادة  نص قانوني -
فال يملك ا المقوف عليه ولو انحصر فيه االستحقاق ، إال إذا كان متوليًا من قبل الواقف ، أو مأذونًا ممن لـه  -2

مــن مرشــد الحيــران ، وتجــري علــى  681. وهــذا الــنص مــأخوذ مــن المــادة  ( 2) واليــة اإلجــارة مــن نــاظر أو قــاض"
                                                 

 (
2
إذا صيح أن هنياك مشيروعاً يقضيي بتوزييع األراضيي  ، يتعليق باألراضيي الزراعيية وحتى الوقف الخيري قد يكون فيي طريقيه إليى اليزوال فيميا  ( 

فيال يبقيى عندئيذ إال المبياني  . الزراعية الموقوفة وقفاً خيرياً على صغار الفالحين في مقابل سندات على الحكومية تغيل ريعياً هيو اليذي يصيرف عليى جهيات البير

 . ام إيجار الوقفالموقوفة وقفاً خيرياً هي التي يسري عليها أحك

 (
1
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنيين الميدني الجدييد 752ورد هذا النص في المادة  :  تاريخ النص  ( 

مجموعية األعمييال )  117ثيم مجليس الشييوخ تحييت رقيم  ، 191ووافيق عليييه مجليس النيواب تحيت رقييم  . فييي المشيروع النهيائي 191وصيار رقميه  ، المراجعية

 ( . 155ص  - 157ص  5التحضيرية 

 ( . 19اإليجار للمؤلف فقرة ) ولكن الحكم كان معموال به  ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  959م  التقنين المدني السوري
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ناظر والية إجارة الوقف ، فال يملك ـا الموقـف عليـه إال إذا كـان متوليـًا مـن قبـل الواقـف أو مأذونـًا الوجه اآلتي : "لل
ممن له والية اإلجارة من ناظر أو قاض" . وقد نص فق اء الشر عة اإلسالمية علـى أن إجـارة مسـتغالت الوقـف ال 

 ( 1) حصر االستحقاق فيه ، على ما عليه الفتـوى يملك ا إال الناظر ، فال يملك ا الموقوف علي م ولو كان واحدًا وان
. 

قــد نصــب نــاظرًا لعمــل  1101$. و شــترط أال يكــون  ( 2) فالــذي يملــك إيجــار الوقــف إذن هــو النــاظر وحــده
معين غير اإلجـارة تنت ـي نظارتـه بـه ، كمـا إذا عـين شـخص نـاظرًا علـى وقـف السـترداد عـين مـن أعيانـه تحـت يـد 

 .  ( 9) ذمة الوقف دون أن يكون له الحا في إيجارهاالغير وحفظ ا عنده على 

، ولــو كـــان المســـتحا واحــدًا وانحصـــر فيـــه  ( 1) وال يملــك إيجـــار الوقــف الموقـــوف عليـــه ، أي المســتحا فيـــه
االستحقاق . ذلك أنه ، وإن كان له في هذه الحالة ر ـع الوقـف ، ال يملـك إدارتـه ، فـال يملـك إيجـاره ، والـذي يملـك 

ظــار دون غيــره وقــد يكــون المســتحا متوليــًا مــن قبــل الواقــف ، فيملــك اإليجــار بصــفته متوليــًا ال بصــفته ذلــك هــو الن
مستحقًا . وقد يأذن النـاظر أو القاضـي للمسـتحا فـي إجـارة الوقـف فتجـوز إجارتـه ، ال بصـفته مسـتحقًا بـل بصـفته 

 . ( 1) وكيال عن الناظر أو متوليًا من القاضي

، صــحت إجارتــه . وتبقــى ســار ة حتــى لــو مــات النــاظر أو عــزل قبــل انقضــاء مــدة  وإذا أجــر النــاظر الوقــف
اإليجارة . وفي هـذه الحالـة يسـري اإليجـار فـي حـا النـاظر الـذي يـأتي بعـده . وقـد كـان المشـروع التم يـدي للتقنـين 

تـي : "ال مـن هـذا المشـروع  ، وكانـت تجـري علـى الوجـه اآل 811المدني تضـمن نصـًا فـي هـذا المعنـى هـو المـادة 
                                                                                                                                                                    

 ( . مطابق)  111م  التقنين المدني الليبي

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : التقنين المدني العراق

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
مليك  ، لو انحصر االستحقاق في واحد ولم يكن الوقف محتاجياً إليى ى العميارة : وقال الفقيه أبو جعفر . 11مباحث الوقف للشيخ محمد زايد ص   ( 

 ، ليم يكين ليه أن يؤجرهيا ، فإن شرط الواقف تقديم الشعر والخراج وسيائر الميؤن وجعيل للموقيوف علييه الفاضيل ، وأما األراضي . إجارته في الدور والحوانيت

وانظير  - 71مباحيث الوقيف ص ) ويكين الخيراج والميؤن علييه  ، ولو لم يشترط يجب أن يجيوز . ط الواقفألنه لو جاز كان كل األجر له بحكم العقد فيفوت شر

 ( . 1هامش  19اإليجار للمؤلف فقرة 

 (
1
يمليك كيذلك إقالية المسيتأجر  ، وكميا يمليك النياظر اإليجيار ( . 11ص  1م 2775ديسمبر سنة  22استئناف مختلط ) ولو كان ناظراً على حصته   ( 

) وسيواء أعجليت األجيرة أم ليم تعجيل  ، سيواء أكيان النياظر هيو اليذي باشير العقيد أم باشيره نياظر قبليه ، لكن بشرط أن يكون فيها خيير للوقيف ، عقد اإلجارةمن 

نقض ميدني ) لقاضي وال تتوقف مارسته لهذا الحق على إذن ا ، ولناظر الوقف كذلك الحق في طلب إخالء المستأجر ( . 19مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص 

وقييد  ( . 25199ص  251رقييم  1مجموعيية أحكييام اليينقض  2599نييوفمبر سيينة  9 - 2951ص  277رقييم  1مجموعيية أحكييام اليينقض  2599أكتييوبر سيينة  11

أو تنيازل عين  ، ن الباطنوهو يجيز لناظر الوقف إخالء المكان المؤجر إذا أجره المستأجر م ، معدال لقانون إيجار األماكن 2599لسنة  191صدر القانون رقم 

 ( . وما بعدها 155انظر آنفاً فقرة ) وقد تقدم تفصيل ذلك  ، اإليجار 

 (
9
وجعيل لنفسيه ولكيل مين  ، وإذا شرط الواقف عدم إيجار أطيان الوقف وشيرط زراعتهيا - 215ص  15م 2521فبراير سنة  21استئناف مختلط   ( 

ال يعيد ذليك منيه خيانية ألنيه يمليك  ، فإذا خالف النياظر وهيو مين ذريية الواقيف هيذا الشيرط وأجير األرض المشيترط زراعتهيا ، ذريته الشروط العشرة وتكراراها

 ( . 257ص  1مجلة األحكام الشرعية السنة الثانية عدد  2599يوليه سنة  99قرار شرعي رقم ) تغيير هذا الشرط 

 (
5
فقيد ألغيي الوقيف األهليي كميا قيدمنا وألغييت معيه  ، فإنميا يكيون ذليك عين الماضيي ، حق في الوقيفعندما يجيء ذكر المست ، هنا وفي كل ما يأتي  ( 

 . والوقف الخيري ال مستحق فه إال جهة الخير التي رصد عليها . طبقة المستحقين في الوقف

 (
9
مسيائل  -دفتير قييد الخالصيات واألحكيام  ) 2529نوفمبر سينة  15استئناف وطني  - 151ص  9المحاماة  2519فبراير سنة  29فتوى شرعية   ( 

 . 12ص  21م 2599يناير سنة  9استئناف مختلط  - ( 919الوقف لعزيز خانكي فقرة 

وإذا أجير  . وال يملك الناظر في هذه الحالة إيجار األعيان الموقوفية ، ومع ذلك قد يملك الوقوف عليهم حق اإليجار إذا قسمت األعيان بينهم قسمة مهايأة

اإليجيار  919مسيائل األوقياف لعزييز خيانكي قيرة  - 59ص  22م 2757ديسيمبر سينة  25استئناف مختلط ) ويرجع عليه المستأجر بالتعويض  ، ذ إيجارهال ينف

 ( . 2هامش  79ص  19للمؤلف فقرة 
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. ولكــن الحكــم يتفــا مــع  ( 1) تنت ــي إجــارة الوقــف بمــوت النــاظر وال بعزلــه" . فحــذف هــذا الــنص فــي لجنــة المراجعــة
 . ( 2) القواعد العامة ، فيعمل به بالرغم من هذا الحذف

 والية قبض األجرة  -784

مــن التقنــين المــدني علــى مــا يــأتي : "واليــة قــبض اهنجــرة للنــاظر ال  621: تــنص المــادة  نصصص قصصانوني -
 من مرشد الحيران . 682" . والنص مأخوذ من المادة ( 9) للموقوف عليه ، إال إن أذن له الناظر في قبض ا

للمســتأجر أن  . فــال يجــوز ( 1) ونــرى منــه أن الــذي يملــك قــبض اهنجــرة قبضــًا مبرئــًا للذمــة هــو نــاظر الوقــف
. ف ـذا  ( 1) المستحا في الوقف وقد انحصر فيه االسـتحقاق 1111$يعطي اهنجرة لغيره ، ولو كان هذا الغير هو 

المستحا إنما يستحا ر ع الوقف وال يملـك إدارتـه كمـا قـدمنا ، وقـبض اهنجـرة عمـل مـن أعمـال اإلدارة فـال يملكـه . 
. وإذا دفـع المسـتأجر اهنجــرة  ( 6) وإذا أذن لـه النـاظر فـي قــبض اهنجـرة ، جـاز لـه قبضــ ا ولكـن كوكيـل عـن النــاظر

                                                 

 (
2
 . في الهامش 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
 . "أما من له حيق إيجيار الوقيف فهيو النياظر : المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصددوجاء في  -من مرشد الحيران  155انظر م   ( 

إال  ، فيال يمليك اإليجيار ، ولو انحصر فيه االسيتحقاق ، أما المستحق . بل يسري إيجاره الصحيح على الناظر الذي يأتي بعده ، وال ينتهي اإليجار بموته أو بعزله

 ( . 111ص  - 112ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) لواقف أو الناظر أو القاضي" إذا أذن له في ذلك ا

 (
9
وأقرتيه لجنية  ، من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عله فيي التقنيين الميدني الجدييد 751ورد هذا النص في المادة  :  تاريخ النص  ( 

مجموعية األعميال التحضييرية )  115ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 191عله مجلس النواب تحت رقم  ووافق . في المشروع النهائي 197المراجعة تحت رقم 

 ( . 199ص  - 155ص  5

 ( . 71ص  19اإليجار للمؤلف فقرة ) ولكن الحكم كان معموال به  ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : األخرىويقابل النص في التقنينات المدنية العربية 

 ( . مطابق)  951التقنين المدني السوري م 

 ( . مطابق)  117التقنين المدني الليبي م 

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : التقنين المدني العراقي

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
5
وانتفيت  ، وتحققيت صيفة الفقيرة فيي مسيتحق قبيل حليول األجيرة ، فلو كان الوقف عليى الفقيراء ، لولهاولكن األجرة تستحق لمستحقين من وقت ح  ( 

اإليجيار ) وإن انتفيت عنيه هيذه الصيفة وقيت االسيتحقاق  ، وبعكيس ذليك يكيون مسيتحقاً ليو كيان فقييرا وقيت حليول األجيرة . ليم يعتبير مسيتحقا ، عنه وقت الحليول

كيان لورثتيه الحيق فيي  ، ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا توفي المستحق في وقف قبيل حليول قسيط إيجيار أعييان الوقيف - ( 52ص  11للمؤلف فقرة 

إذ حيق المسيتحق فيي الوقيت هيو حيق انتفياع عينيين  ، أما باقي اإليجار فيكون من حق المسيتحق الالحيق ، جزء من اإليجار مناسب للمدة التي انقضت حتى وفاته

 2991ص  299رقيم  1مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  12نقض مدني ) حق االنتفاع له ما يقابل مدة انتفاعه في أجرة العين محل االنتفاع وصاحب 

 - 721ص  119رقيم  9المحامياة  2519ينياير سينة  25 - 17ص  91رقم  25المجموعة الرسمية  2521ديسمبر سنة  19انظر عكس ذلك استئناف وطني  -

 ( . من قانون العدل واإلنصاف 971و  911المادتين  - 595ص  125رقم  29المحاماة  2515ديسمبر سنة  21

والمسيتحقون  ، وألن المستأجر مدين باألجرة للوقف ال لمسيتحق باليذات ، وليس للمستحق أن يرجع باستحقاقه على المستأجر ألنه ال يملك قبض األجرة

ولكين يجيوز للمسييتحقين أن يحجيوا تحييت ييد المسييتأجرين  ( . 291ص  - 292مباحيث الوقيف للشيييخ محميد زيييد ص ) ف يرجعيون باسيتحقاقهم علييى نياظر الوقيي

وهو ثابت في ذمة نياظر الوقيف والمسيتأجرون ميدينون لهيذا األخيير  ، حتى يستوفوا استحقاقهم ، ألعيان الوقف حجز ما للمدين لدى الغير حجزاً حفيظاً أو تنفيذيا

 ( . 1هامش  52ص  11ار للمؤلف فقرة اإليج) باألجرة 

 55م 2592نوفمبر سينة  15استئناف مختلط ) ودائنو المستحق ال حق لهم فيما قبضه الناظر من أجرة قبل استحقاقها إذا مات المستحق قبل االستحقاق 

 ( . 15ص 

الينقض بأنيه إذا أجيرت بعيض أعييان الوقيف إليى شيخص وقد قضت محكمة  . كذلك ليس للمستأجر أن يخصم األجرة من دين له في ذمة أحد المستحقين

فإن الوقف ال يكيون مسيئوال قبيل  ، ثم حكم بفسخ التأجير وعادت األرض إلى حوزة الوقف ، ليستد من األجرة ديناً شخصياً له على أحد المستحقين في هذا الوقف

 ( . 2959ص  955رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  21نقض مدني ) الدائن عن ذلك الدين المستحق 

 (
9
إذ لكييل نيياظر والييية قييبض  ، وإذا دفييع المسييتأجر األجييرة ألحييد نظييار الوقييف برئييت ذمتييه - 29ص  57م 2599نييوفمبر سيينة  1اسييتئناف مخييتلط   ( 

 ( . 95محمود عياشي األولى ص  2591أبريل سنة  9استئناف وطني ) األجرة 

 (
1
وقيد  - 299ص  271رقيم  5جازييت  2525يناير سنة  17استئناف مختلط  - 225خانكي فقرة عزيز  2751ديسمبر سنة  29استئناف وطني   ( 

إال إذا أذن النياظر فيي القيبض  ، حتيى ليو كيان الميؤجر غييره ، "والناظر هو الذي يقبض األجيرة : جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد

 ( . 115ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) لغيره" 
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، وجــاز للنــاظر أن يرجــع عليــه بــاهنجرة ، وللمســتأجر أن يرجــع  لغيــر نــاظر الوقــف لــم يكــن هــذا الــدفع مبرئــًا لذمتــه
 على من دفع له .

 وللناظر والية قبض اهنجرة حتى لو كان المؤجرة غيره ، كأن كان المؤجر ناظرًا سبقه .

ولكن لـيس للنـاظر المعـزول قـبض اهنجـرة ولـو أن عـن إيجـار عقـده بنفسـه وقـت أن كـان نـاظرًا ، بـل للنـاظر 
قبض هذه اهنجرة كما قدمناه . فلو دفع ا المستأجر للناظر المعـزول ، أجبـر علـى دفع ـا مـرة ثانيـة  الذي حل محله

. و جـب أن يعلـم النـاظر بعزلـه حتـى ينعـزل ، وعلـى ذلـك  ( 1) للناظر المنصوب ، ورجع ب ا على الناظر المعـزول
 . ( 2) ن مسلطًا علي ا شرعاً يكون جميع التصرفات التي باشرها بعد العزل وقبل العلم به صحيحة متى كا

و جــوز للنــاظر أن يقــبض اهنجــرة معجلــة ، بشــرط أال يجــاوز المقبــوض مقــدمًا حــدود النــاظر فــي اإليجــار ، 
بمعنى أال تز د اهنجـرة المقبوضـة مقـدمًا علـى مجمـوع أجـرة الـثالث السـنوات الجـائز للنـاظر أن يـؤجر في ـا اهنعيـان 

حا بضرر من قبض الناظر اهنجرة معجال في هذه الحدود ، فله الرجـوع علـى . فإذا ما أصيب المست ( 9) الموقوفة
النـاظر أو علــى تركتــه ،وال يجبــر المســتأجر علـى دفــع اهنجــرة مــرة ثانيــة إال إذا ثبـت أن المســتأجر كــان ســيء النيــة 

 . ( 1) ومتواطئًا مع الناظر

                                                 

 (
2
 . 295الخبرية تاب اإلجارة ص   ( 

 (
1
 . 72مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص   ( 

 (
9
وقييد صييدر فييي هييذا  - 217ص  1م 2755فبراييير سيينة  25اسييتئناف مخييتلط  - 19عزيييز خييانكي فقييرة  2599أبريييل سيينة  19اسييتئناف وطنييي   ( 

وقبضيه أجرتهيا مقيدماً  -ثيالث سينوات  -"تصيرف الواقيف النياظر عليى وقفيه بتيأجير أعييان الوقيف للميدة المعينية بالسيؤال  : المعنى فتوى شرعية نصها ما يأتي

 ً مين الجيزء  111كما يعلم ذلك مما جياء بصيحيفة  ، وليس للناظر بعده مطالبة المستأجر بمبلغ اإلجارة الذي أقر  الناظر السابق بقبضه منه . صحيح معتبر شرعا

 . لييس للنياظر الجدييد مطالبية المسيتأجر بيدفع أجيرتين للنياظر : \حيث قال جواباً عن سيؤال ميا نصيه ، هجرية 2999ن تنقيح الحامدية طبعة أميرية سنة األول م

يحقيق أنيه صيرفها فيي  وذليك ميا ليم ، ألن لمتولي الوقف مطالبة مين بذمتيه شييء مين غلية الوقيف ، وللناظر الجديد مطالبة تركة الناظر السابق باألجرة المذكورة

فإنيه ال يضيمن عليى ميا أفتيى بيه العالمية خيير اليدين الرمليي ونقليه عنيه صياحب الفتياوى المهديية  ، مصارف الوقف أو أنه مات مجهيال لهيا بيالمعنى المشيار إلييه

 ( . 1هامش  71ص  19للمؤلف فقرة وانظر اإليجار  - 991ص  9المحاماة  2959شوال سنة  17فتوى شرعية بتاريخ ) من الجزء الثاني"  111صحيفة 

ينياير  15اسيتئناف مخيتلط ) وتكون الحوالة ضماناً لمبلغ قبض مين المحيال ليه  ، ويجوز لناظر الوقف أن يحول األجرة للغير في حدود الثالث السنوات

 ( . 59ص  29م 2599ديسمبر سنة 11ط استئناف مختل) وتجوز حوالة الجرة إلى مستحق في مقابل نصيبه في االستحقاق  ( . 92ص  97م 2551سنة 

 (
5
ليم يجيز للمسيتأجر أن  ، أما إذا قيبض النياظر األجيرة معجيال مجياوزاً حيدوده فيي اإليجيار - 521ص  99م 2519استئناف مختلط أول مايو سنة   ( 

أن يحيتج عليى المسيتحق الجدييد بأنيه دفيع إليى نياظر  وقد قضت محكمة االستئناف المختلط بأنه ال يصح لمستأجر أعييان الوقيف . يحتج بهذا الدفع على المستحق 

ال سيما إذا كان دفع اإليجار حصل قبل تسلم أعيان الوقف بسنة تنفيذاً لعقود جددت إيجارات سيابقة قبيل انتهياء آجالهيا بخميس  ، الوقف إيجار خمس سنوات عجال

ً  . سنوات بيل أعمياال فيهيا تصيرف فيي الوقيف ال يقيع  ، ألنهيا لسيت أعمياال متعلقية بياإلدارة ، فمثل هذه األعمال خارجة عن حد التصرفات الجيائزة للنظيار شيرعا

وواضيح مين  ( . 155ص  29م 2751أبرييل سينة  1اسيتئناف مخيتلط ) صحيحاً إال إذا صدر به إذن مين القاضيي الشيرعي لضيرورة تسيوغها مصيلحة الوقيف 

 . ظروف القضية أن هناك فوق ذلك تواطؤ بين الناظر والمستأجر
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 من له الحق في استئجار الوقف -2

 ظرأي مستأجر يتعاقد معه النا -785

: و جوز إيجـار الوقـف هني مسـتأجر يتعاقـد معـه النـاظر ، مـع مراعـاة القيـود التـي سـيأتي ذكرهـا مـن حيـث  
اهنجــرة والمــدة .  فيجــوز إذن ، مــع مراعــاة هــذه القيــود ، أن يســتأجر الوقــف مســتحا فيــه ، وبــذلك يكــون المســتحا 

 . ( 1) ة بين الدينين إذا توافرت شروط امدينًا للوقف باهنجرة ودائنًا بمقدار استحقاقه ، وقد تقع المقاص

مـن هـذا المـروع ،  811وقد كان المروع التم يدي للتقنين المدني يتضمن نصًا في هذا المعنى ، هو المادة 
وكانـت تجــري علــى الوجـه اآلتــي : "يجــوز للموقــوف عليـه أن يســتأجر الوقــف ، دون إخــالل بالقيـد الــوارد فــي الفقــرة 

ابقة" ، أي دون إخالل بأن تكون اهنجرة هي أجرة المثل إذا كان الموقوف عليه المستأجر هـو الثانية من المادة الس
أحد أصول الناظر أو أحد فروعه . وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي فـي هـذا الصـدد : "أمـا مـن لـه 

. وقــد حــذف هــذا  ( 2) الوقــف"حــا اســتئجار الوقــف فمــن يتعاقــد معــه النــاظر علــى اإليجــار ، ولــو كــان مســتحقًا فــي 
 . ( 9) النص في لجنة المراجعة ، هنن حكمة وارد في النص السابا عليه

 األحكام الخاصة بناظر الوقف وأصوله وفروعه  -789

ال يجـوز للنـاظر أن يسـتأجر  -1من التقنين المدني على مـا يـأتي : " 690: وتنص المادة  نص قانوني -
.  ( 1) و جوز له أن يؤجر الوقف هنصوله وفروعه ، على أن يكون ذلك بأجر المثل" -2الوقف ولو بأجر المثل . 

 ونرى من ذلك أن هناك فر قين من اهنشخاص يخضعان هنحكام خاصة في استئجار  الوقف :

                                                 

( 
2
 . 9هامش  77ص  11اإليجار للمؤلف فقرة   ( 

 (
1
 . 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 ، وفي الشريعة اإلسالمية توجد حالة يتعين فيها على النياظر أن ييؤجر لمسيتأجر باليذات -في الهامش  192ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

فهو أوليى باإلجيارة مين غييره بشيرط أن ييدفع  ، وذلك إذا كان هذا المستأجر قد سبق أن استأجر الوقف وثبت له حق القرار في العين من بناء أو غراس قائم بحق

بياني أو الغيارس فيي أرض الوقيف حيق فقضت بأنه ال يكيون لل ، محكمة االستئناف المختلطة ، في عهد التقنين المدني القديم ، وقد أخذت بهذا الحكم . أجرة الثمل

 ( . 291ص  99م 2527يناير سينة  7 - 291ص  29م 2592يناير سنة  5استئناف مختلط ) أولوية استئجار العين الموقوفة إال إذا بني أو غرس بإذن الناظر 

"وليم  : جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدي فيي هيذا الصيددوقد  . ولكن التقنين المدني الجديد لم ينقل هذا الحكم فيما نقله من أحكام الشريعة اإلسالمية

ميا ليم  ، إذا انقضت مدة اإلجارة تؤجر بأجر المثل لمن يرغب فيها ولو كان غير المستأجر األول : من مرشد الحيران ونصها ما يأتي 159ينقل المشروع المادة 

فهيو أوليى باإلجيارة مين غييره بشيرط أن ييدفع أجير  ، فإن كان له حق القرار من بناء أو غراس قائم بحق . يكن للمستأجر األولى حق القرار في العين المستأجرة

وهنا نيرى  ( . 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) فيكون المستأجر الذي بني أو غرس في أرض الوقف خاضعاً لألحكام العامة فيعقد اإليجارة"  -المثل 

ً  . من النصوص المتعلقة بإيجار الوقف في التقنين المدنيمثال لمسألة لم يرد فيها نص  بيل تسيري  ، وال تسري عليى هيذه المسيألة أحكيام الشيريعة اإلسيالمية رأسيا

البقياء  وقبل ذل تسري أحكام قانون إيجار األماكن إذا كانيت العيين الميؤجرة مين المبياني فيكيون للمسيتأجر حيق . عليها أوال أحكام القانون المدني في عقد اإليجار

أو تسري أحكام قانون اإلصالح الزراعي في األرض الزراعية فيمتد اإليجار في نصف المساحة بحكيم  ، عن طريق امتداد اإليجار بحكم القانون بعد انتهاء مدته

فيال  ، أحكيام عقيد إيجيار بوجيه عيام فتسيري ، فإذا كانت العين المؤجرة أرضاً فضاء غير زراعية . القانون دون حاجة ألن يكون المستأجر قد غرس في األرض

"فيكيون المسيتأجر اليذي بنيي أو غيرس فيي  : وهذا ما  تشير إليه المذكرة اإليضياحية عنيدما قاليت . يكون للمستأجر حق البقاء في األرض ولو بني فيها أو غرس

 . أرض الوقف خاضعاً لألحكام العامة في عقد اإليجار"

 (
5
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لميا اسيتقر عييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 759ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

مجموعة األعمال التحضييرية )  199ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 197ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 195المراجعة تحت رقم 

 ( . 199ص  - 199ص  5

 ز( 11اإليجار للمؤلف فقرة) ولكن الحكم كان معموال به  ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 : ويقابل النص في التقنين المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  951م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  115م  التقنين المدني الليبي
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) الفر ا اهنول ( ناظر الوقف نفسه ) أو ولده الذي هو في واليته ( . ف ذا ليس له أن يستأجر الوقف ولـو  
باجر المثل ، بل ولـو بـأكثر مـن أجـر المثـل . و عللـون ذلـك بـأن النـاظر هـو المـؤجر فلـو جـاز لـه اسـتئجار الوقـف 

طرفي العقد إال في مسائل مخصوصة ، ليست هذه  لكان مستأجرًا من نفسه ، فعلقت به الت مة . والواحد ال يتولى
. أمـا لـو اسـتأجر النـاظر أعيـان الوقـف مـن  ( 1) من ا . ول ذا لو قبل اإلجارة من القاضي صحت ، النتفاء ما ذكـر

نفسه ، ال من القاضي ، فإن اإليجار يكون باطال ، و جبر على اإلخالء مع دفع أجـر المثـل عـن المـدة التـي بقـي 
 الوقف مع التعو ض إن كان له مقتض ، وكذلك يجوز عزله من النظارة على الوقف . في ا بأعيان

) والفر ا الثاني ( أصول ناظر الوقف وفروعه . وهؤالء يجوز ل م استئجار الوقـف مـن النـاظر ، بشـرط أن 
، وبـه أخـذ التقنـين  . وهـذا هـو قـول الصـاحبين ( 2) يدفعوا أجر المثل ، فال يجوز الغبن اليسـير ، وذلـك نفيـًا للت مـة

، وقـد أخـذ ب ـذا القـول قبـل  ( 9) المدني . أما اإلمام أبو حنيفة فيقول بوجوب أن تكـون اهنجـرة أكثـر مـن أجـر المثـل
صدور التقنين المدني الجديد المحكمة العليا الشرعية . فقض بأنه مـن موجبـات عـزل نـاظر الوقـف إجارتـه لمـن ال 

 . ( 1) بدون أن يكون لإلجارة خير للوقف ولو كان بأجر المثل تقبل ش ادته له من أصوله وفروعه ،

أمــا أقــارب نــاظر الوقــف غيــر اهنصــول والفــروع ، كــاهنخ والعــم والخــال وابــن اهنخ وابــن العــم وابــن الخــال ، 
 فتصح اإلجارة ل م ، كما تصح لغير اهنقارب أصال ، إن كانت بأجر المثل أو بغبن يسير كما سنرى .

تــدرجًا ملحوظــًا : فنــاظر الوقــف ال يصــح لــه اســتئجار الوقــف أصــال . أمــا أصــوله وفروعــه ونــرى ممــا تقــدم 
فيصــح ل ــم اســتئجار الوقــف ، بشــرط أن يــدفعوا أجــر المثــل . وأمــا اهنقــارب اآلخــرون وغيــر اهنقــارب فيصــح ل ــم 

لمســتحا الوحيــد اســتئجار الوقــف بــأجر المثــل أو بغــبن يســير . وال يصــح الغــبن الفــاحش إال إذا كــان المــؤجر هــو ا
 الذي له والية التصرف في الوقف كما سيأتي .

                                                                                                                                                                    
 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : عراقيالتقنين المدني ال

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
 . 919ص  15م 2521يونيه سنة  11استئناف مختلط  - 229أحكام الوقف للشيخ احمد إبراهيم ص  - 15مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص   ( 

 (
1
ويجيوز  . بل يليزم المسيتأجر بيدفع أجير المثيل وإال فسيخ العقيد ، لم يقع العقد باطال ، من هؤالء الوقف بغبن فاحش أو بغبن يسيرفإذا استأجر أحد   ( 

 . كذلك عزل الناظر

ص  55م 2591نيوفمبر سينة  19اسيتئناف مخيتلط ) وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز أن يؤجر الناظر الوقف لولده عن طريق المزاد 

 21ص  99م 2591نوفمبر سينة  5استئناف مختلط ) ولكنها قضت من جهة أخرى بأن يكون إيجار الوقف بأجر المثل ولو تم التأجير من طريق المزاد  ( . 19

 . على األقلبشرط أن تبلغ األجرة التي رسا بها المزاد أجر المثل  ، ومعنى ذلك أنه يجوز للناظر أن يؤجر الوقف لولده عن طريق المزاد ( .

 (
9
 . 221أحكام الوقف للشيخ احمد إبراهيم ص   ( 

 (
5
 . 191ص  951رقم  7المحاماة  2521أبريل سنة  99المحكمة العليا الشرعية   ( 
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 أجرة الوقف -3

 نصوص قانونية  -787

من التقنين المدني علـى مـا يـأتي : "ال تصـح إجـارة الوقـف بـالغبن الفـاحش إال إذا كـان  691: تنص المادة 
لغبن الفـاحش فـي حـا نفسـه ال المؤجر هو المستحا الوحيد الذي له والية التصـرف فـي الوقـف ، فتجـوز إجارتـه بـا

 في حا من يليه من المستحقين" .

 من التقنين المدني على ما يأتي : 692وتنص المادة

في إجارة الوقف تكون العبرة في تقر ر أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد اإليجار وال يعتـد بـالتغيير  -1"
 الحاصل بعد ذلك" .

لفــاحش ، وجــب علــى المســتأجر تكملــة اهنجــرة إلــى أجــر المثــل ، وإال وإذا أجــر النــاظر الوقــف بــالغبن ا -2"
 . ( 1) فسخ العقد"

سالفتي الذكر وقـع فـي ترتيب مـا خطـأ مـادي . فقـد  692و  691ونبادر إلى مالحظة أن المادتين  $1114
،  691كانتــا فــي المشــروع الن ــائي للتقنــين المــدني مــادة واحــدة مــن فقــرات ثــالث ، الفقــرة اهنولــى من ــا هــي المــادة 

أي  -لشــيوخ تقــرر إفــراد الفقــرة الثانيــة بفقرت ــا . وفــي لجنــة مجلــس ا 1118$ 692والفقرتــان اهنخر ــان همــا المــادة 
                                                 

 (
2
ال تصيح إجيارة  -2" : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 759في المادة  ( 191و م  192م ) ورد هذان النصان معاً  :  تاريخ النصوص  ( 

هذا مع عدم اإلخيالل بيالغبن اليوارد بيالفقرة  ، ولو كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له والية التصرف في الوقف ، الوقف بأقل من أربعة أخماس أجر المثل

وفيي لجنية  . أن يطليب الفسيخ أو أن ييدفع أجير المثيل" كيان للمسيتأجر ، إذا أجر المتيولي الوقيف بأقيل مين أربعية أخمياس أجير المثيل - 1 . 759الثانية من المادة 

نفسه ال فيي حيق مين المراجعة اقترح تعديل الفقرة األولى بما يجعل حكم إجارة المستحق الوحيد الذي له والية التصرف في الوقف جائزة بالغبن الفاحش في حق 

ال تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إال إذا كان المؤجر هو المسيتحق الوحييد  -2" : تيوأصبح نص المادة كما يأ ، فوافقت اللجنة على ذلك . يليه من المستحقين

والغيبن الفياحش هيو ميا يزييد عليى خميس  -1 . فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه ال في حق من يليه من المستحقين ، الذي له والية التصرف في الوقف

 وإذا أجر المتولي الوقف بيالغبن الفياحش -9 . وال يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك ، ثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد اإليجاروالعبرة  في تقدير أجرة الم . أجرة المثل

ووافيق مجليس النيواب  . فيي المشيروع النهيائي 119وأصيبح رقيم الميادة  . وإال فسخ العقد" ، وجب على المستأجر تكملة األجرة إلى أربعة أخماس أجرة المثل ،

"فيي إجيارة الوقيف تكيون  : وفي لجنة مجلس الشيوخ تقرر إفراد الفقرة الثانية من النص بمادة خاصة تالية تجري على الوجه اآلتيي . 195النص تحت رقم على 

 ، ثية مين الينص فقيرة ثانييةوبيذلك أصيبحت الفقيرة الثال . وال يعتيد بيالتغيير الحاصيل بعيد ذليك" ، العبرة في تقدير أجير المثيل بالوقيت اليذي أبيرم فييه عقيد اإليجيار

ورأت اللجنية أال  . وإال فسيخ العقيد" ، وجب على المستأجر تكملة األجيرة إليى أجير المثيل ، "وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش : وعدلت على الوجه اآلتي"

 192األولى هيي الميادة  . وأصبح هناك مادتان ال مادة واحدة . وتركت تقدير هذه النسبة ألحكام الشريعة اإلسالمية ، تعين نسبة الغبن الفاحش في هذه النصوص

إال إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي ليه واليية  ، ال تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش -2" : فتجري على الوجه اآلتي ، وتضم الفقرتين األولى والثالثة ،

وجيب عليى  ، وإذا أجير النياظر الوقيف بيالغبن الفياحش -1 . فسه ال في حق من يليه مين المسيتحقينفتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق ن ، التصرف في الوقف

"في إجيارة الوقيف  : فتجري على الوجه اآلتي ، وتقتصر على الفقرة الثانية ، 191والثانية هي المادة  . وإال فسخ العقد" ، المستأجر تكملة األجرة إلى أجر المثل

 ، ووافيق مجليس الشييوخ عليى الميادتين بهيا الترتييب . وال يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذليك" ، جر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد اإليجارتكون العبرة في تقدير أ

 ( . 197ص  - 191ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) وعلى الوجه الذي عدلتهما به لجنته 

وميع ذليك رقميت فيي  ، مقصيورة عليى فقرتهيا األوليى دون الفقيرة الثانيية 192ءت الميادة إذ جيا . وقيع خطيأ ميادي فيي نقلهيا ، وعند نقل هذه النصيوص

وهيذه الفقيرة  . وتنقصيها الفقيرة الثانيية ، نقليت غيير كاملية 192وهيذا يؤكيد أن الميادة . 1دون أن تتلوها فقرة تحميل رقيم  ، 2الطبعة الرسمية للتقنين المدني برقم 

 . وأدرجت فيها على أنها الفقرة الثانية ، 191ت خطأ إلى المادة نقل 192الثانية التي تنقص المادة 

فيي  172انظير آنفياً فقيرة ) ولكين أحكامهميا كانيت معميوال بهيا فيي القضياء المخيتلط دون القضياء اليوطني  ، وال مقابل للنصين في التقنين المدني القيديم

 ( . 11اإليجار للمؤلف ص  -الهامش 

 : المدنية العربية األخرىويقابل النصان في التقنينات 

 ( . مطابقتان)  955 - 957م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابقتان)  192 ،  199م  التقنين المدني الليبي

 . لم ترد فيه نصوص في الموضوع : التقنين المدني العراقي

 . لم ترد فيه نصوص في الموضوع : تقنين الموجبات والعقود اللبناني
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فقـرة  - 692أي الفقرة الثانية من المـادة  -بمادة خاصة . فأصبحت الفقرة الثالثة  - 692الفقرة اهنولى من المادة 
من فقرتين ، وتكون فقرت ا الثانية هي الفقرة الثانية من  691. فكان الواجب أن تكون المادة  691ثانية في المادة 

من فقرة واحدة هي فقرت ـا أهنولـى . و كـون الترتيـب الصـحيح للنصـوص هـو  692، وأن تكون المادة  692 المادة
 على الوجه اآلتي :

ال تصــح إجــارة الوقــف بــالغبن الفــاحش ، إال إذا كــان المــؤجر هــو المســتحا الوحيــد الــذي لــه  -1: " 691م 
وإذا  -2 -ال فــي حــا مـن يليــه مــن المســتحقين واليـة التصــرف فــي الوقـف ، فتجــوز إجارتــه بـالغبن فــي حــا نفسـه 

 أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ، وجب على المستأجر تكملة اهنجرة إلى أجر المثل ، وإال فسخ العقد" .

: "في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيـه عقـد اإليجـار ، وال يعتـد  692م 
 ذلك" .بالتغيير الحاصل بعد 

وهذا هو الترتيب الطبيعي للنصوص . أما الترتيب الذي جاء في التقنين المدني فغير طبيعـي ، وهـو نتيجـة 
خطأ مادي وقع عند نقل النصـوص . و تبـين ذلـك مـن الرجـوع إلـى اهنعمـال التحضـير ة ، وقـد أثبتناهـا فـي هـامش 

 هذه الفقرة .

 ال يجوز أن يكون في األجرة غبن فاحش -788

. والغـــبن  ( 1) و خلـــص مـــن النصـــوص التـــي قـــدمناها أن النـــاظر ال يجـــوز لـــه إيجـــار الوقـــف بغـــبن فـــاحش: 
التم يـــدي يـــنص  1111$، وقـــد كـــان المشـــروع  ( 2) الفـــاحش  فـــي الشـــر عة اإلســـالمية هـــو مـــا يز ـــد علـــى الخمـــس

ع الن ـائي يـنص كـذلك صراحة على أنه "ال تصح إجارة الوقـف بأقـل نـم أربعـة أخمـاس أجـر المثـل" ، وكـان المشـرو 
على أن "الغبن الفاحش هو ما يز د على خمس أجرة المثل" . ولكن لجنة مجلس الشيوخ رأت أال تعين نسبة الغـبن 

. فـإذا كانـت أجـرة المثـل للعـين الموقوفـة عشـر ن  ( 9) الفاحش في النص وتركت تقـديرها هنحكـام الشـر عة اإلسـالمية
 . ( 1) بعشر ن وبأكثر وبأقل بحيث ال تنقص الجرة عن ستة عشر جني اجني ا مثال ، جاز للناظر أن يؤجرها 

وقد قدمنا أنه إذا أجر الناظر العـين هنحـد مـن أصـوله أو فروعـه ، لـم يجـز حتـى الغـبن اليسـير ، ووجـب أن 
 تكون اهنجرة هي أجرة المثل أو أكثر ، فتكونن عشر ن جني ا أو أكثر وال تنزل عن ذلك .

                                                 

 (
2
أبرييل  27 - 559ص  17م 2521يونييه سينة  12 - 92ص  99م 2521ديسيمبر سينة  9استئناف مختلط  : عهد التقنين المدني القديمانظر في   ( 

نيوفمبر سينة  21 - 192ص  55م 2591ينياير سينة  9 - 2ص  59م 2517يناير سينة  21 - 291ص  99م 2527يناير سنة  7 - 972ص  15م 2521سنة

 21المحامياة  2599نيوفمبر سينة  1العطيارين  - 297ص  15رقيم  97المجموعية الرسيمية  2591أبرييل سينة  5الوطنية  مصر الكلية - 29ص  55م 2591

 . 592ص  557رقم 

 . في الهامش 172انظر آنفاً فقرة 

 (
1
 . 972ص  15م 2521أبريل سنة  27استئناف مختلط  -في الهامش  291أحكام الوقف للشيخ احمد إبراهيم ص   ( 

 (
9
 . في الهامش 171وانظر آنفاً فقرة  - 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
فيال يجيوز إيجيار العيين  ، وقيانون اإلصيالح الزراعيي فيي األرض الموقوفية ، ويالحظ وجوب تطبيق قانون إيجار األمياكن فيي المبنيى الموقيوف  ( 

 . نالموقوفة باجرة تزيد على الحد األقصى الذي فرضه هذان التشريعا
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أهنجــرة في ــا غــبن فــاحش ،  كــذلك يجــب أال تكــون مج لــة . فــإذا أجــر النــاظر أرض وكمــا يجــب أال تكــون 
الوقــف وجعــل اهنجــرة تقصــيب اهنرض وتصــليح ا ، كــان ذلــك موجبــا للج الــة فــي مقــدار اهنجــرة ، هنن مــا يصــرف 
علـــى التقصـــيب والتصـــليح فـــي كـــل ســـنة غيـــر مقـــدر فـــي العقـــد وال هـــو معـــروف عـــادة ، الختالفـــه بـــاختالف حالـــة 

طيان المراد تصليح ا وباختالف الزمان وباختالف ما يستعمل في التصليح من الماشية واآلالت ، وذلك موجب اهن
 . ( 1) لفساد اإلجارة

الــذي أجــر العــين بــالغبن  1120$و ســتثنى مــن عــدم جــواز أن يكــون بــاهنجرة غــبن فــاحش أن يكــون النــاظر 
ر في هـذه الحالـة ال ينـال أحـد غيـره ، وقـد قبلـه ونـزل عـن ، هنن الضر  ( 2) الفاحش هو المستحا الوحيد في الوقف

. ولكــن إذا تعــدى الضــرر إلــى غيـره ، بــأن مــات قبــل أن ينت ــي اإليجــار ،  ( 9) حقـه فــي تكملــة اهنجــرة فيصــبح ذلـك
كان للناظر الذي يليه أن يطلب تكملة اهنجرة من وقت موته مراعاة لحا المستحقين التالين . وهذا ما نصت عليه 

جر هو المستحا إذ تقول كما رأينا : "ال تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش ، إال إذا كان المؤ  691صراحة المادة 
الوحيــد الــذي لــه واليــة التصــرف فــي الوقــف ، فتجــوز إجارتــه بــالغبن الفــاحش فــي حــا نفســه ال فــي حــا يليــه مــن 

 المستحقين",

وإذا أجــر النــاظر بــالغبن الفــاحش فــي غيــر االســتثناء المتقــدم ، لــم يقــع العقــد باطــل ، بــل يطلــب النــاظر مــن 
، وال يكفــي أن يكمــل اهنجــرة إلــى أربعــة أخمــاس أجــر  ( 1) ت العقــدالمســتأجر تكملــة اهنجــرة إلــى أجــر المثــل مــن وقــ

. ومما يوجـب عـزل النـاظر أن  ( 1) المستأجر ذلك ، جاز للناظر طلب فسخ العقد 1121$. فإن رفض  ( 1) المثل

                                                 

 (
2
ومين اسيتوفى  - 975مسيائل األوقياف لعزييز خيانكي فقيرة  - 275ص  7مجلية األحكيام الشيرعية عيدد  2591أكتيوبر سينة  9قرار شرعي رقم   ( 

) ر المثيل ودعوى عمارة المستأجر ألماكن الوقف بمصييرها قابلية للسيكن ال يسيقط عنيه ضيمان أجي . يلزم أجر المثل ، ولو كان بتأويل ملك أو عقد ، منفعة وقف

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف  - ( 999مسيائل األوقياف لعزييز خيانكي فقيرة  - 111ص  9مجلية األحكيام الشيرعية عيدد  2591نيوفمبر سينة  27قرار شرعي 

ينياير سينة  7تئناف مخيتلط اسي)  : وكيل ميا ليه أن يطليب حيق األولويية فيي الميدة التاليية ، المختلطة بأن ليس للمستأجر إنقاص أجير المثيل لميا قيام بيه مين العميارة

وقيد  ، وحق األولوية في االستئجار الذي تشير إليه المحكمة هو حق األولوية المبني على حق القرار في العين لبناء أو غراس قائم بحيق : 111ص  99م 2597

 ( . في الهامش 179انظر آنفاً فقرة  : ي إيجار الوقفقدمنا أن التقنين المدني الجديد أغفل هذا الحق ولم ينقله فيما نقل من أحكام الشرعية اإلسالمية ف

 (
1
"ال تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إال إذا كيان الميؤجر هيو المسيتحق الوحييد اليذي ليه واليية التصيرف  : مدني 192وقد جاء في صدر المادة   ( 

فيصيح  ، غير الناظر بأن يكون مأذوناً من الناظر أو من الواقف أو من القاضييوقد يكون أيضاً . والذي له والية التصرف في الوقف هو الناظر . ". . في الوقف

 ( . 129ص  911سليمان مرقس فقرة ) إذن أن يؤجر أحد هؤالء الوقف بغبن فاحش إذا كان هو المستحق الوحيد 

 (
9
وليو كيان الميؤجر هيو  ، المثل إال بغيبن يسيير بأقل من أجر فوتنص على أنه "ال تصح إجارة الوق ، من مرشد الحيران 177انظر عكس ذلك م   ( 

)  291ص  59م 2517ينياير سينة  21انظر أيضاً في هذا المعنى في عهد التقنين المدني القديم اسيتئناف مخيتلط  . المستحق الذي له والية التصرف في الوقف"

ألن الوقيف ليه  ، لوحيد فيه وبين ما إذا كان ه الواقف والناظر في الوقيت ذاتيهويقرر الحكم أنه ال فرق بين ما إذا كان الناظر المؤجر هو ناظر الوقف والمستحق ا

وال يصيح أن يتنيازل النظيار وليو كيان هيو الواقيف عين دعيوى  ، فتجب حماية مصالح الوقف ولو ضد هيؤالء ، شخصية مستقلة عن شخصية الواقف  والمستحق

 . 599ص  51م 2599مايو سنة  19وانظر أيضاً استئناف مختلط  - ( مستحقين الموجودينتكملة األجرة للغبن حتى لو صادق على هذا التنازل جميع ال

 (
5
يونييه سينة  12اسيتئناف مخيتلط  - 912ص  9المحامياة  2515ماس سنة  1انظر في هذا المعنى في عهد التقنين المدني القديم فتوى شرعية في   ( 

فاإلجيارة  ، على أنه "إذا أجر المتولي بغبن فاحش ال يدخل تحت التقويم نقصاً فيي أجير المثيل من مرشد الحيران وتنص 175وانظر م  - 559ص  17م 2521

 . ويلزم المستأجر إتمام أجر المثل ودفع ما نقص منه في المدة الماضية من حين العقد" ، فاسدة

 (
9
وجيب عليى المسيتأجر تكملية األجيرة إليى  ، الوقيف بيالغبن الفياحشوكان المشرع النهائي للتقنين المدني الجديد يينص عليى أنيه "إذا أجير المتيولي   ( 

وجيب عليى  ، "وإذا أجر الناظر الوقيف بيالغبن الفياحش : فعدل هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ على الوجه اآلتي . وإال فسخ العقد" ، أربعة أخماس أجر المثل

 - 195ص  5مجموعة األعميال التحضييرية ) ر النص على هذا الوجه  في التقنين المدني الجديد واستق . المستأجر تكملة األجرة إلى أجر المثل وإال فسخ العقد"

فيإن هيذه تقضيي بأنيه إذا أجير النياظر  ، وقيد أصيبح الينص بعيد هيذا التعيديل موافقياً ألحكيام الشيريعة اإلسيالمية ( . في الهيامش 171وانظر آنفا فقرة  - 199ص 

 ( . 291أحكام الوقف والمواريث للشيخ أحمد إبراهيم ص  -مرشد الحيران  175م ) جرة إلى أجرة المثل وجبت تكملة األ ، الوقف بغبن فاحش
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يــؤجر الوقــف بغــبن فــاحش وهــو متعمــد ذلــك . فــإن كــان غيــر متعمــد ، بــل أجــر بغــبن فــاحش لســالمة نيتــه ، كــان 
. وال يملــك المســتحقون أن يرفعــوا دعــوى علــى المســتأجر مباشــرة  ( 2) ، جــاز للقاضــي أن يبقيــه فــي وظيفتــهمأمونــا 

، وإنما يملكون طلب عزل الناظر الذي أجر بغبن فاحش ، فإذا عزل ونصـب نـاظر جديـد  ( 9) بتكملة اهنجرة للغبن
مة نيتـه وهننـه مـأمون ، فالظـاهر أنـه بصـفته طلب هذا من المستأجر تكملة الجرة . وإذا بقي الناظر ولم يعزل لسـال

 . ( 1) ممثال للوقف تكون له صفة في رفع دعوى تكملة اهنجرة ولو كان هو الذي صدر منه اإليجار

 يقدر أجر المثل وقت العقد وال يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك  -789

ســير إنمــا يكــون وقــت إبــرام عقــد : وتقــدير أجــر المثــل لمعرفــة مــا إذا كــان فــي اهنجــرة غــبن فــاحش أو غــبن ي
مـدني ( . فـإذا أجـر النـاظر  692/1اإليجار ، وال يعتد بما يطرأ على أجر المثل بعد ذلك من نقـص أو ز ـادة ) م 

بأجر المثل وقت إبرام العقد ، وفي أثناء اإلجارة تغير هذا اهنجر نقصًا أو ز ادة ، فـإن نقـص أجـر المثـل ممـا كـان 
، ألــزم المســتأجر بــدفع اهنجــرة المتفــا علي ــا ، وال يجــاب إلــى إنقــاص اهنجــرة وال إلــى  عليــه وقــت اإليجــار $1122

 1) فسخ العقد ، لما يترتب على ذلك من الضرر بالوقف ، وهنن الناظر ال يمك اإلقالة إال إذا كان في ا خير للوقف

قــو م المقــومين) أو ال تز ــد علــى . وإن زاد أجــر المثــل ، فــال يلتفــت إلــى الز ــادة اليســيرة وهــي التــي تــدخل تحــت ت (
خمس المبلـغ المتفـا عليـه ( . أمـا إذا كانـت الز ـادة فاحشـة ولـم تكـن نتيجـة تعنـت بـأن يقصـد أحـد النـاس أإلضـرار 
بالمسـتأجر فيعـرض أجـرة كبيـرة بـل كـان هـذا نتيجـة طبيعيـة لكثـرة الرغبـات فـي العـين المـؤجرة ، فـإن هـذه الز ــادة ال 

جرة على حال ا إلى انت اء المدة ، وهذا هو ما يقضي به صر ح النص في التقنين المدني يعتد ب ا أيضًا وتبقى اهن
مدني كما رأينا : "في إجارة الوقف تكـون العبـرة فـي تقـدير أجـر المثـل بـالوقف الـذي  692/1الجديد إذ تقول المادة 

ن المـدني الجديـد فـي هـذا بـرأي مرجـوح أبرم فيه عقد اإليجار ، وال يعتد بـالتغيير الحاصـل بعـد ذلـك" وقـد أخـذ التقنـي
الز ـادة  1. ولكن الرأي الراجح في الشر عة اإلسالمية هو أنه يعتد ب ذه ( 6) في الشر عة اإلسالمية مراعاة لالستقرار

                                                                                                                                                                    

 (
2
فإذا انتهى العقيد قبيل أن يطليب النياظر تكملية األجيرة ليم يعيد  - 2922ص  991رقم  91المحاماة  2591فبراير  سنة  25مصر الكلية مستعجل   ( 

 ( . 999ص   179رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  25عابدين ) هو فسخ العقد والعقد قد انتهى هذا الطلب مجدياً فإن الجزاء عليه 

 (
1
 . 72ص  - 79مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص   ( 

 (
9
 . 217ص  19رقم  5المجموعة الرسمية  2591يونيه سنة  5استئناف وطني   ( 

 (
5
 51ص  297رقيم  5الجازييت  2529فبراير سنة  11قارن عكس ذلك استئناف مختلط )  251ص  59م 2517يناير سنة  21استئناف مختلط   ( 

. ) 

 ، خيير المسيتأجر بيين الفسيخ ودفيع أجير المثيل ، "وإذا عقيد إيجيار بغيبن فياحش : وقد ورد فيي الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي هيذا الصيدد

 ( . 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية  )ويستطيع الناظر الذي صدر منه اإليجار أن يطالب بذلك" 

 (
9
من مرشد الحيران في هذا المعنى على أنه "إذا أجر المتولي دار الوقيف أو أرضيه  119وتنص المادة  - 59مباحث الوقف للشيخ محمد زيد ص   ( 

 . ى وال يفسخ العقد"فال ينقص شيء من األجر المسم ، فنقص اجر المثل قبل انتهائها عما كان وقت العقد ، مدة معلومة

 (
1
 ألننا لم نراع النقص لمصلحة المستأجر فال يجيب أن نراعيى الزييادة لمصيلحة الوقيف ، يقول بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية بعدم مراعاة الزيادة  ( 

مباحيث الوقيف للشييخ محميد ) ال يبطيل حقيه وألن المستأجر ملك المنفعة في وقيت محيدود وبيأجر مخصيوص في ، وألن أجر المثل إنما يعتبر وقت العقد ال بعده ،

والعيدل يقضيي إميا بهيذا  وإميا  . "أقول إن القواعد تقضي باحترام العقد وشروطه حتى تنتهيي الميدة : ويقول الشيخ احمد إبراهيم في هذه المسألة - ( 52زيد ص 

 ً وال ينبغيي للوقيف أن  ، فيال ينبغيي للنياس أن ييأكلوا الوقيف ويغتاليه بياطال ..  وال معنى لتفضييل مصيالح الموقيوف علييهم . بمراعاة حالتي الزيادة والنقص جميعا

فلييس محلهيا عيدم احتيرام العقيود الشيرعية الصيحيحة الواجبية الوفياء  ، وأما قاعدة "يفتى بما هو انفع للوقف مما اختلف فيه العلماء" ، يأكل الناس ويغتالهم باطال

وأميا  ، كميا فيي حكيم منيافع الغصيب ، وجيب األخيذ بيه ، وإنما محلها أنه إذا وجد رأيان اجتهاديان األخيذ بأحيدهما أنفيع للوقيف . بها بالنصوص المشددة والمؤكدة
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المدني  1129$. وفي ع د التقنين  ( 1) مراعاة لمصلحة الوقف ، و خير المستأجر بين قبول الز ادة أو فسخ العقد
مـن التقنـين المـدني الجديـد ، أخـذ القضـاء مـع ذلـك  692/1حيث لم يكن هناك نص صر ح كـنص المـادة القديم ، 

. وال شـك  ( 2) بالرأي المرجوح الذي أخذ بـه التقنـين المـدني الجديـد ، فلـم يعتـد بز ـادة أجـرة المثـل أثنـاء مـدة اإليجـار
نـين المـدني الجديـد صـنعا فـي اهنخـذ بـه بـنص في أن هذا الـرأي هـو الـذي يحقـا اسـتقرار التعامـل ، وقـد أحسـن التق

 . ( 9) صر ح

 مدة إيجار الوقف -4

 ال يجوز أن تزيد مدة إيجار الوقف على ثالثة سنوات  -791

ال يجـوز للنـاظر ، بغيـر إذن  -1مـن التقنـين المـدني علـى مـا يـأتي : " 692: تنص المـادة  نص قانوني -
سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت اإلجارة لمدة أطول القاضي ، أن يؤجر الوقف مدة تز د على ثالث 

ومع ذلك إذ كان الناظر هـو الواقـف أو المسـتحا الوحيـد ، جـاز لـه أن  -2 1121  $أنقصت إلى ثالث سنين . 
يؤجر الوقف مدة تز د على ثالث سـنين بـال حاجـة إلـى إذن القاضـي ، وهـذا دون إخـالل يحـا النـاظر الـذي يخلفـه 

. و تبـين مـن الـنص المتقـدم الـذكر أنـه ال يجـوز للنـاظر إيجـار الوقـف  ( 1) طلب إنقاص المدة إلى ثالث سنين"في 
 لمدة تز د على ثالث سنوات . و ستوي في ذلك أن تكون العين المؤجرة من المباني أو من اهنراضي الزراعية .

                                                                                                                                                                    
إذ الكيل تعيود منفعتيه وضيرره  ، ال فرق فيي ذليك بيين وقيف ومليك ، إال إذا حوفظ على التوازن والعدل في المعامالت بين الناس ، المساس بالحقوق المكتسبة فال

 ( . 2هامش  295ص  2597أحكام الوقف والمواريث للشيح احمد إبراهيم سنة ) لحقيقيان على الناس على السواء" ا

 (
2
تتيرك األرض فيي ييد  ،  ( زرع) فيإن كانيت مشيغولة بميا ليه نهايية معلومية  . هذا إذا ليم تكين العيين مشيغولة ببنياء أو بيزرع أو بغيرس للمسيتأجر  ( 

وإن كانت مشغولة بميا لييس ليه  . ثم يفسخ العقد بعد ذلك ، ويدفع الزيادة في أجر المثل من وقت نشوئها إلى وقت حصاد الزرع ، رعالمستأجر إلى أن يحصد الز

مين مرشيد الحييران فيي هيذا  152وتينص الميادة  . وهيذا فيي مصيلحته ، بيل يليزم المسيتأجر بيدفع أجيرة المثيل ، ال يفسيخ العقيد ( ، بناء أو غيرس) نهاية معلومة 

فيإن  ، تعيرض عليى المسيتأجر ، في أثناء مدة اإلجارة زييادة فاحشية ، لكثرة الرغبات العمومية فيه ال لتعنت ، "إذا زاد أجر المثل في نفسه : المعنى على ما يأتي

وتينص الميادة  . وال يلزمه إال المسيمى عين الميدة الماضيية" ، رضيها فهو أولى من غيره ويعقد معه عقد ثان باألجرة الثانية من حين قبولها إلى تمام مدة اإلجارة

 ، ما لم تكن العين المستأجرة مشيغولة بزراعتيه ، يفسخ العقد ويؤجر لغيره ، على أنه "إذا لم يقبل المستأجر الزيادة المعتبرة العارضة في أثناء مدة اإلجارة 151

  . الزيادة من وقتها إلى حصاد الزرع وفسخ العقد" وتضاف عليه ، فإن كانت كذلك يتربص إلى أن يستحصد الزرع

 (
1
 97المجموعية الرسيمية  2591أبرييل سينة  5مصير الكليية  - 599ص  292رقيم  97المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  5استئناف مصر   ( 

المجموعية الرسيمية المختلطية  2775ييه سينة يون 1اسيتئناف مخيتلط  - 999ص  179رقيم  99المحامياة  2599فبراير سينة  25عابدين  - 915ص  297رقم 

 . 29ص  229الجريدة القضائية  2592أبريل سنة  21المنشية  - 192ص  557رقم  21المحاماة  2599نوفمبر سنة  1العاطرين  - 171ص  25

 (
9
ة اإلسيالمية فيي حالية ميا إذا نقيص أجير "وليم ينقيل المشيروع أحكيام الشيريع : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصيدد  ( 

) وآثر استقرار التعامل يجعل األجيرة المتفيق عليهيا هيي التيي تسيري إليى أن ينتهيي اإليجيار"  -مرشد الحيران  151 - 159م  -المثل أو زاد قبل انتهاء اإليجار 

 . 2922ص  995رقم  21المحاماة  2591فبراير سنة 25انظر مصر الكلية مستعجل  - ( 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
5
وفيي كيل حيال ال يجيوز للنياظر أن ييؤجر الوقيف  -2" : من المشروع التمهيدي عليى الوجيه اآلتيي 757ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

 -1 . أنقصيت الميدة إليى ثيالث سينين ، فيإذا عقيدت اإلجيارة لميدة أطيول . إال إذا أذن له القاضيي فيي ذليك ، مدة تزيد على ثالث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة

جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثالث سنين بال حاجة إلى إذن القاضي وهذا دون إخالل بحيق النياظر اليذي  ، ومع ذلك إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد

وفي الفقرة الثانية عدلت عبارة "إذا كان الناظر هيو  ، أدخل تعديل لفظي على الفقرة األولى . لمراجعةوفي لجنة ا . يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثالث سنين"

 ، وأصبح النص بذلك مطابقاً عليه استقر عليه في التقنيين الميدني الجدييد . "إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد" : المستحق الوحيد" على الوجه اآلتي

ص  5مجموعة األعمال التحضييرية )  199ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 119ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 112وصار رقمه 

 ( . 119ص  - 197

 ( . 17اإليجار للمؤلف فقرة ) ولكن أحكامه في مجموعها كانت معموال بها  ، وأن مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

  : لنص في التقنينات المدنية العربية األخرىويقابل ا

 ( . مطابق)  199م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  191م  التقنين المدني الليبي

 . لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : التقنين المدني العراقي



 

352 

 

 الفهرس

من اهنراضي . والقول المعول عليه في ا أال  والشر عة اإلسالمية تميز بين ما إذا كانت العين من المباني أو
تز د مدة اإلجارة على سنة في الدار والحانوت ، وعلى ثالث سنين في اهنراضي ، إال إذا كانت المصلحة تقتضـي 

. وقــد كــان المشــروع التم يــدي للتقنــين المــدني  ( 1) الز ــادة فــي إجــارة الــدار والحــانوت أو الــنقص فــي إجــارة اهنرض
تجـري علـى الوجـه اآلتـي : "إذا  1121$من هذا المشروع ، وكانت  814في هذا المعنى هو المادة يتضمن نصًا 

أهمل الواقف تعين مدة اإلجارة فـي كتـاب الوقـف ، تـؤجر الـدار والحـانوت ومـا إلي ـا سـنة ، واهنرض ثـالث سـنين ، 
إجـارة اهنرض" . وقـد حـذف هـذا  إال إذا كانت المصـلحة تقتضـي الز ـادة فـي إجـارة الـدار والحـانوت ، أو الـنص فـي

. ومــا دام حــذف الــنص كــان لالكتفــاء بــنص المــادة  ( 2) مــدني 699الــنص فــي لجنــة المراجعــة اكتفــاء بــنص المــادة 
دون  -مدني ، وجب الرجوع إذن إلى هذه المادة . وقد رأينـا أن ـا تقضـي بأنـه ال يجـوز إيجـار أعيـان الوقـف  699

. ومـن ثــم يجــوز  ( 9) لمــدة تز ــد علـى ثــالث ســنوات -المبــاني أو مــن اهنراضـي تمييـز بــين مـا إذا كانــت العــين مـن 
كما يجوز إيجار اهنراضي لمدة تقل عـن ثـالث سـنوات ، وذلـك فيمـا  1126$إيجار المباني لمدة تز د على سنة ، 

الزراعي وال لمـدة عدا اهنراضي الزراعية فال يجوز إيجارها لمدة تقل عن ثالث سنوات وفقًا هنحكام قانون اإلصالح 
 تز د على ثالث سنوات وفقًا هنحكام إيجار الوقف فيجب إذن أن تكون مدة إيجارها ثالث سنوات دائمًا .

. و ســتوي أن  ( 1) والم ــم أال تز ــد مــدة إيجــار العــين الموقوفــة ، مبنــي كانــت أو أرضــًا ، عــن ثــالث ســنوات
ار الوقـف لمـدة أربـع سـنوات فـي عقـد واحـد . كمـا ال يجـوز يكون ذلك بعقد واحد أو بعقود مترادفـة . فـال يجـوز إيجـ

إيجــاره فــي عقــدين متــرادفين يتخلل مــا وقــت قصــير ، و كــون العقــد اهنول مدتــه ســنتان ، والعقــد الثــاني مدتــه ســنتان 

                                                                                                                                                                    
 : لم ترد فيه نصوص في هذا الموضوع : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
تيؤجر اليدار أو الحيانوت سينة واألرض ثيالث  ، من مرشد الحيران على أنه "إذا أهمل الواقف تعيين مدة اإلجيارة فيي الوقفيية 171وتنص المادة   ( 

 . إال إذا كانت المصلحة تقتضي الزيادة في إجارة الدار والحانوت أو النقص في إجارة األرض" ، سنين

 (
1
 . في الهامش 195ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
فيجيز اإليجار لميدة ثيالث سينوات فيي الجمييع وقيد قضيت  ، ال يفرق ين األرض والمباني ، في عهد التقنين المدني القديم ، وكان القضاء المختلط  ( 

سيواء كيان  ، ى استصدار إذن من القاضيمحكمة االستئناف المختلطة بأن يجوز لناظر الوقف أن يؤجر أعيان أو أطيان الوقف لمدة ثالث سنوات بدون احتياج إل

"إن زعيم وزارة األوقياف بيأن النياظر ال يجيز ليه أن ييؤجر اليدور واليدكاكين  : وقد ورد في أسباب هيذا الحكيم ميا ييأتي ، الشيء المؤجر عقاراً أو أطياناً زراعية

المختلطية مين قيديم الزميان بيأال فيرق بيين اليدور واألطيان الزراعيية فيي  الموقوفة لمدة تزيد على سنة بدون إذن القاضي يخالف القضاء الذي جرت عليه المحاكم

يعتبر أبو ليث العقود التي ال تزيد مدة إيجارهيا عليى ثيالث سينوات محتمية نافيذة  : يجد ما يأتي 59ص  1ومن يراجع كتاب موسيو كالفل في الوقف جزء  . ذلك

ألنه يقول بأن الناظر ليه أن  ، باشا نفسه الذي يرتكن عليه المستأنف يظهر أنه يمل إلى تأييد هذا الرأي وقدري . بدون التمييز بين دور السكن واألطيان الزراعية

وقيد تظهير مصيلحة الوقيف فيي التيأجير لميدة تزييد عليى سينة فيي  . يؤجر الدور الموقوفة لمدة تزيد على سنة إذا كان التأجير لهذه المدة فيه مصيلحة لجهية الوقيف

مباني مهمة أضافها إلى العقار المؤجر ليه وهيو  ، ولكن لمصلحة الوقف ، وفي حادثتنا هذه قد بني المستأجر بماله الخاص ، األطيان الزراعيةالعقارات أكثر من 

انظير أيضياً فيي هيذا المعنيى اسيتئناف مخيتلط  - ( 251ص  919رقيم  29الجازييت  2519استئناف مختلط أول مايو سنة ) " . . المعروف بقهوة ألف ليلة وليلة

فيي عهيد التقنيين  ، ولكين القضياء اليوطني - 219ص  15م 2521فبرايير سينة  1 - 291ص  99م 2527يناير سنة  7 - 11ص  1م  2775ديسمبر سنة  21

وقيد قضيت محكمية االسيتئناف  . تزيد على سينة إال بيإذن القاضيي فال يجيز في المنازل اإليجار لمدة ، كان يميز بين األراضي الزراعية والمنازل ، المدني القديم

ولو كانت هناك ضرورة قصوى بأن تخيرب المنيزل ميثال وليم يكين  ، الوطنية بأنه ليس لناظر الوقف أن يؤجر منزال موقوفاً لمدة تزيد على سنة إال بإذن القاضي

مصييروفات الالزميية للعمييارة بشييرط أن تعقييد اإلجييارة لمييدة طويليية حتييى يتسيينى لييه خصييم تحييت يييد النيياظر ريييع للوقييف يكفييي لتعميييره وتعهييد المسييتأجر بييدفع ال

ولييس للمسيتأجر حيبس العيين لحيين  ، فإذا لم يكن هناك إذن من القاضي كانت اإلجارة الصادرة في هذه الحالة باطلة ، المصروفات التي صرفها من قيمة األجرة

 ( . 5ص  1رقم  15المجموعة الرسمية  2512مايو سنة  12استئناف وطني ) وفاء دينه 

 (
5
وجب على الناظر أن يتقييد بكتياب الوقيف فيال ييؤجر ألكثير  ، بل إنه إذا اشترط الواقف في كتاب وقفه أن تكون مدة اإلجارة اقل من ثالث سنوات  ( 

 2591فبرايير سينة  29 - 111ص  215رقم  21لحقوق ا 2591نوفمبر سنة  27استئناف وطني ) إذ أن شرط الواقف كنص الشارع  ، من المدة المذكورة فيه

 599ص  999محمد كامل مرسي فقرة  - 129ص  919سليمان مرقس فقرة  219ص  15م 2521فبراير سنة  1استئناف مختلط  - 999عزيز خانكي فقرة 

 ( . 112ص  111وقرب منصور مصطفى منصور فقرة  9هامش 
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مدتـه  أيضًا تبدآن بعد السنتين اهنوليين . ف ذه طر قة للتحايل على القانون ، تفادي ب ا الناظر أن يبرم عقدًا واحداً 
. كذلك يعتبر تحايال على القانون أن يبرم الناظر عقدًا لمدة ثـالث سـنوات ، و جـدده قبـل انقضـاء  ( 1) أربع سنوات

. ولكن إذا جدد اإليجار قبل انت ائه بمدة قصـيرة تقـدر حـس  ( 2) مدته اهنولى بوقت طو ل لمدة ثالثة سنوات أخرى 
إذا  1124$قة والمــدة الجديــدة تز ــدان معــًا علــى ثــالث ســنوات ، ب الظــروف ، جــاز ذلــك ، ولــو كانــت المــدة الســاب

. وإذا جدد اإليجار قبل ن اية مدته ، لم يجز إنقاص مجموع المدة إلى  ( 9) كان هذا التجديد يستدعيه حسن اإلدارة
اظر العـــين . وإذا أجـــر النـــ ( 1) ثـــالث ســـنوات إذا لـــم ترفـــع الـــدعوى بـــذلك إال  بعـــد البـــدء فـــي تنفيـــذ اإليجـــار الجديـــد

الموقوفة لمدة سنة تمتد سنة بعد أخرى إذا لم ينبه أحـد الطـرفين علـى اآلخـر بـاإلخالء قبـل انقضـاء السـنة بشـ ر ن 
مثال ، جاز ذلك ، حتى لو بقـي المسـتأجر فـي العـين مـدة أكثـر  مـن ثـالث سـنوات هنن تنبي ـًا بـاإلخالء لـم يصـدر 

الموقوفة دون أن يعين مدة ، على أن تدفع اهنجرة كل شـ ر أو  من أي من الطرفين . كذلك إذا أجر الناظر العين
كــل ســنة ، فــاعتبرت المــدة شــ رًا أو ســنة بحســب مواعيــد دفــع اهنجــرة علــى أن ينت ــي اإليجــار إذا نبــه أحــد الطــرفين 
علــى اآلخــر بــاإلخالء فــي المواعيــد القانونيــة ، فــإن ذلــك يجــوز حتــى لــو بقــي المســتأجر فــي العــين أكثــر مــن ثــالث 

 نوات بسبب عدم صدور التنبيه باإلخالء .س

وتراعــى فــي كــل مــا تقــدم أحكــام قــانون إيجــار اهنمــاكن وقــانون اإلصــالح الزراعــي مــن حيــث امتــداد اإليجــار 
 بحكم القانون بعد انقضاء مدته اهنصلية .

 حكم إيجار الوقف إذا زادت مدته على ثالث سنوات  -791

ى ثالث سنوات ، سواء كان ذلـك بطر ـا مكشـوف أو بطر ـا مسـتتر : فإذا أجر الناظر الوقف لمدة تز د عل
. ولما كـان النـاظر بعملـه هـذا  ( 1) تحايال على القانون ، لم يقع العقد باطال ، ولكن تنقص مدته إلى ثالث سنوات

فإنه يمكن طلب عزله أو ضمن ناظر إليه . فإذا عزل أو انضم إليه ناظر آخر  1128$قد جاوز حدود سلطته ، 

                                                 

 (
2
أما العقيود األخيرى فباطليه  ، فال يصح منها إال العقد األول ، بعقود مترادفة كل عقد منها لمدة ثالث سنوات وقد قضي بأنه إذا أجر الناظر الوقف  ( 

 ( . 719ص  515رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  12استئناف مصر ) لما فيها من الضرر بالوقف 

 (
1
ينيياير سيينة  19 - 299ص  27الحقييوق  2599ديسييمبر سيينة  25 - 15ص  5المجموعيية الرسييمية  2592ديسييمبر سيينة  25اسييتئناف وطنييي   ( 

)  121ص  29م 2757ميارس سينة  99استئناف مختلط  - 151ص  912رقم  5المحاماة  2515مارس سنة  21 - 121ص  22المجموعة الرسمية  2529

 - 1ص  5م 2591نيوفمبر سينة  7 - 212ص  27م 2591فبرايير سينة  29 - ( حتى لو صدرت إجارتان لشخصين مختلفين مجموعها أكثر من ثيالث سينوات

 597ص  15م 2521ميايو سينة  15 - 59ص  17م 2521يناير سنة  1 - ( ولو جددت اإليجارات ألشخاص مختلفة)  291ص  11م 2529فبراير سنة  21

. 

 (
9
ص  515رقييم  21المحاميياة  2592ديسييمبر سيينة  12ف مصيير وانظيير أيضيياً اسييتئنا - 992ص  19م  2521أبريييل سيينة  99اسييتئناف مخييتلط   ( 

 . 121ص  29م 2757مارس سنة  99استئناف مختلط  - 291ص  17رقم  21المحاماة  2592يناير سنة  11مصر الكلية الوطنية  - 719

 (
5
 . 111ص  21سمية المجموعة الر 2522مايو سنة  17 - 19رقم  2597المجموعة الرسمية  2591يونيه سنة 5استئناف وطني   ( 

 (
9
المجموعية  2591نيوفمبر سينة  27 - 55ص  1القضياء  2755ديسيمبر سينة 19 - 919ص  9المحاكم  2759أكتوبر سنة 15استئناف وطني   ( 

ينياير  7 - 219ص  15م 2521فبراير سنة  1استئناف مختلط  - 11ص  5المجموعة الرسمية  2591ابريل سنة  11اإلسكندرية الوطنية  - 1ص  1الرسمية 

وقد قضت محكمية االسيتئناف الوطنيية بيأن ادعياء  ، وال يستطيع المستأجر أن يحتج بعدم علمه بحدود سلطة ناظر الوقف في اإليجار - 55ص  99م 2527سنة 

طلبيوا مين النياظر االطيالع علييه والواجيب أن ي ، األشخاص الذين تعاقدوا مع ناظر الوقف بأنهم ال يعلمون ما اشتمل علييه كتياب الوقيف مين الشيروط ال يعتيد بيه

ويحكم للمستأجر على الناظر بالتعويض إذا كان هيذا األخيير  ( . 15ص  15رقم  5المجموعة الرسمية  2592ديسمبر  25استئناف وطني ) وعلى تقرر النظر 

 ( . 29ص  5الحقوق  2759ة يوليه سن 19بني سويف االستئنافية  - 55ص  1القضاء  2755ديسمبر سنة  99استئناف وطني ) سيء النية 
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بحسـب اهنحـوال . وال (  1) ، كان الـذي يطلـب إنقـاص المـدة هـو النـاظر الجديـد الـذي يخلفـه أو النـاظر المنضـم إليـه
نـرى مــا يمـنعن إذا لــم يعـزل النــاظر الــذي صـدر منــه العقـد ولــم ينضـم إليــه نــاظر آخـر لثبــوت حسـن نيتــه ، مــن أن 

. ذلــك أنــه ال يمثــل نفســه بــل يمثــل  ( 2) د منــهيتــولى هــذا النــاظر نفســه طلــب إنقــاص المــدة بــالرغم مــن صــدور العقــ
الوقف ، سواء في إبرام اإليجار أو في طلب إنقاص المدة ، فيكون الوقف هو الذي يطلـب إنقـاص المـدة وهـذا مـن 

 .  ( 9) حقه دون شك

من وال يجوز للمستحقين طلب إنقاص المدة ، لن م ليسوا طرفًا في عقد اإليجار . وإنما يجوز ل م أن يطلبوا 
المحكمــة عــزل النــاظر الــذي جــاوز حــدود ســلطته معتمــدًا ، وتعيــين نــاظر آخــر مكانــه . والنــاظر الجديــد هــو الــذي 
يطلب إنقاص المدة كما سبا القول . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في ع د التقنين المدني القديم ، بأن 

غيــــر فيمــــا يتعلــــا بأعمــــال اإلدارة ، فــــال يجــــوز نــــاظر الوقــــف هــــو الممثــــل الشــــرعي الوحيــــد للوقــــف بالنســــبة إلــــى ال
للمستحقين أن يطلبوا إبطال اإلجارات الصادرة منه ، وليس ل م إال دعوى مباشرة ضد الناظر للمطالبة باستحقاق م 

 .  ( 1) . أما في حالة سوء تصرف الناظر ، فل م أن يطلبوا عزله وتعيين آخر مكانه من الج ة المختصة

 يجوز فيهما إيجار الوقف لمدة تزيد على ثالث سنوات استثناءان  -792

مدني سالفة الذكر يجوز في ما إيجار الوقف لمـدة تز ـد علـى  699: وهناك استثناءات نصت علي ما المادة 
 ثالث سنوات : 

ر ) االستثناء اهنول ( نصت عليه الفقرة اهنولى من المادة مدني ، إذ تقول كما رأينـا : "ال يجـوز للنـاظر بغيـ
إذن القاضي أن يؤجر الوقف مدة تز د على ثالث سنين . ." . فيجوز إذن للناظر أن يؤجر الوقف لمدة تز د على 
ثالث سنوات إذا أذن القاضي له في ذلك . و أذن القاضي إذا وجد مسوأ لإلذن . و قع ذلك غالبًا إذا كانت العين 

. وتقـــول المـــذكرة  ( 1) ال بشـــرط اســـتئجارها لمـــدة طو لـــةالموقوفـــة مخربـــة ، وال يجـــد النـــاظر مـــن يصـــلح ا و عمرهـــا إ

                                                 

 (
2
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز أن يرفع مدير األوقاف المنضم في النظر إلى ناظر الوقف دعوى بطيالن اإليجيار الصيادر مين   ( 

 ( . 219ص  11م 2592فبراير  21استئناف مختلط ) هذا األخير 

 (
1
 . 121سليمان مرقس فقرة  - 151ص  551رقم  5المحاماة  2515مارس سنة 21عكس ذلك استئناف وطني   ( 

 (
9
 ، وعلى ذلك فالظاهر أن ناظر الوقف اليذي أجير لميدة أطيول مين ثيالث سينوات ليه أن ييؤجر لمسيتأجر آخير بعيد انقضياء اليثالث السينوات األوليى ( 

ديسييمبر  19اسييتئناف وطييين ) ل بإنقيياص مدتييه إلييى ثييالث سيينوات أن يتمسييك ضييد المسييتأجر األو ، بعييد إدخييال النيياظر فييي الييدعوى ، ويجييوز للمسييتأجر الثيياني

  ( . 1هامش  59ص  17وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  - 1ص  29الحقوق  2755سنة

 (
5
وقد قضت محكمة االسيتئناف الوطنيية بأنيه لييس للنياظر أن ييؤجر أعييان الوقيف ألكثير  - 119ص  11م 2525مارس سنة  22استئناف مختلط   ( 

 ( . 227ص  1الشرائع  2525ديسمبر سنة 5استئناف وطني ) وعلم الناظر الذي عين بعد وفاة الناظر األول بتلك العقود ال يفيد قبوله بها  ، سنواتمن ثالث 

 (
9
ميارس سينة  29 - 17ص  11رقيم  1المحامياة  2512مايو سنة  12 - 119ص  29المجموعة الرسمية  2522مايو سنة  27استئناف وطني    ( 

المجموعية  2717فبراير سينة  12استئناف مختلط  - 79ص  55رقم  95المجموعة الرسمية  2595فبراير سنة  21 - 151ص  551رقم  5المحاماة  2515

فبراييير سيينة  11 - 11  21م 2599ينيياير سيينة  21 - 255ص  5المجموعيية الرسييمية المختلطيية  2715فبراييير سيينة  19 - 217ص  9الرسييمية المختلطيية 

 . 59ص  17م 2521يناير سنة 17 - 215ص  15م 2521

فيان اضيطر  . من مرشد الحيران على انه "ال يجوز لغير اضطرار إجارة دار الوقف أو أرضه إجارة طويلة ولو بعقود مترادفية 111وقد نصت المادة 

وإذا أذن القاضيي  -القاضي مدة طويلة بقيدر ميا تعمير بيه" جاز لهذه الضرورة إجارتها بإذن  ، إلى ذلك لحاجة عمارة الوقف بأن تخرب ولم يكن له ريع يعمر به

اسيتئناف ) فيال يجيوز اإليجيار لميدة طويلية ميرة أخيرى إال بيإذن جدييد  ، كان هذا اإلذن منصرفاً إلى مدة واحيدة فقيط ، في اإليجار لمدة طويلة لوجود مسوغ لذلك

 ( . 199ص  97م 2511يناير سنة  11 استئناف مختلط - 151ص  551رقم  5المحاماة  2515مارس سنة 29وطني 
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اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد : "ومع ذلك يجوز اإليجار لمدة أطول من ثالث سـنوات فـي حـالتين 
 .  ( 1)  : ) أ ( إذا أذن القاضي : و أذن للضرورة كما لو كان الوقف محتاجًا للعمارة . ."

مـدني ، إذ تقـول كمـا رأينـا : "ومـع ذلـك إذا  699نصـت عليـه الفقـرة الثانيـة مـن المـادة ) واالستثناء الثاني ( 
أن يــؤجر الوقــف مــدة تز ــد علــى ثــالث ســنين بــال  1190$كـان النــاظر هــو الواقــف أو المســتحا الوحيــد ، جــاز لــه 

 الث سنين" .حاجة إلى إذن القاضي ، وهذا دون إخالل بحا الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ث

فإذا كان ناظر الوقف هو المسـتحا الوحيـد ، جـاز لـه أن يـؤجر أعيـان الوقـف لمـدة تز ـد علـى ثـالث سـنوات 
. وذلك لنفس االعتبارات التي قدمناها في جواز إيجار الناظر للوقـف بغـبن فـاحش  ( 2) بال حاجة إلى إذن القاضي

علـى ثـالث سـنوات ال ينـال أحـدًا غيـره ، وقـد قبلـه فيصـح إذا كان هو المسـتحا الوحيـد ، فالضـرر مـن ز ـادة المـدة 
. ولكن إذا تعدى الضرر إلى غيره ، بأن مات قبل أن ينت ي اإليجـار ، كـان للنـاظر الـذي يليـه أن يطلـب  ( 9) ذلك

. فــإذا أجــر نــاظر الوقــف الــذي هــو المســتحا  ( 1) إنقــاص المــدة إلــى ثــالث ســنوات مراعــاة لحــا المســتحقين التــالين
د الوقف لمدة خمس سنوات مثال ، ومات بعد سنتين ، لم يسر اإليجار فـي حـا النـاظر الـذي يخلفـه إال لمـدة الوحي

سنة واحدة الستكمال الثالث السنوات ، و كون ل ذا الناظر الحا في إنقاص المدة من خمـس سـنوات إلـى ثـالث . 
لـم تسـر بقيـة المـدة فـي حـا النـاظر الخلـف وإذا مات الناظر المؤجر بعد ثالث سنوات أو أربـع مـن بـدء اإليجـار ، 

) وجاز ل ذا أن يطلب اإلخالء فورًا هنن المستأجر قد استوفى مدة الثالث السنوات التي تسـري فـي حـا هـذا النـاظر

1 ) . 

وإذا كان ناظر الوقف هو الواقف نفسه ، سواء كان هـو المسـتحا الوحيـد أو لـم يكـن ، فإنـه يجـوز  $1191
دة تز د على ثـالث سـنوات بـال حاجـة إلـى إذن القاضـي . واهنصـل فـي ذلـك أنـه يجـوز ، فـي له أن يؤجر الوقف لم

، بل له أن يعين مـدة إجـارة وقفـه فـي  ( 6) الشر عة اإلسالمية ، أن يؤجر الواقف أعيان وقفه أكثر من ثالث سنوات
                                                 

 (
2
 . 119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
 25الفشين  - 151ص  912رقيم  5المحامياة  2515مارس سينة  21 - 299ص  1المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  29استئناف وطني   ( 

يونييه  1 - 199ص  29م 2757أبرييل سينة 1 - 119ص  29م 2757سينة ميارس  21اسيتئناف مخيتلط  - 979ص  191رقيم  1المحامياة  2511أبريل سنة 

ص  51م 2599ميايو سينة  19 - 251ص  919رقيم  29الجازيت  2519أول مايو سنة  - 111ص  21م 2595مايو سنة  19 - 921ص  21م 2599سنة 

 . 11ص  1م 2775ديسمبر سنة  22عكس ذلك استئناف مختلط  - 999

 (
9
 . 177انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 2511أبرييل سينة  25الفشين  - 251ص  919رقم  29الجازيت  2519أول مايو سنة  - 111ص  21م 2595مايو سنة  19استئناف مختلط   ( 

 . 979ص  191رقم  1المحاماة 

 (
9
وليو ليم يكين هيو المسيتحق الوحييد وقد قضي في عهد التقنين المدني القديم بأنه يجوز لناظر الوقف أن يؤجر الوقف لمدة تزيد على ثيالث سينوات   ( 

وميع ذليك فقيد قضيت محكمية االسيتئناف  ( . 211ص  5االسيتقالل  2599ينياير سينة  9اسيتئناف وطنيي ) إذا وافقه على ذلك جميع مستحقي الوقف الموجودين 

وات إذا كيان هيو المسيتحق الوحييد أو إذا صيادق عليى المختلطة بأنه  ال يجوز التوسع في القاعدة التي تقضي بأن لناظر الوقف أن يؤجر لمدة أكثير مين ثيالث سين

والشييارع عنييي أيضيياً بحماييية الوقييف نفسييه ميين عييدوان  ، ألن الوقييف شييرع لحماييية أوالد الواقييف ميين ضييعفهم وميين احتييياجهم ، اإليجييار جميييع مسييتحقي الوقييف

لمستحقين الستصدار إجارة مينهم لميدة طويلية باطيل ال يمكين للقضياء أن فالعقد الذي تتجلى فيه دالئل انتهاز المستأجر فرصة ضعف الناظر وا ، المستحقين عليه

 ( . 117ص  1المحاماة  2511يناير سنة  11استئناف مختط ) يقره 

 (
1
والظياهر أن الفيرق بيين الحيالتين هيو أن  . أن ييؤجر بغيبن فياحش ، إذا ليم يكين هيو المسيتحق الوحييد ، إذ ال يجوز للواقيف ، وهذا بخالف األجرة  ( 

"المنصيوص علييه شيرعاً  : وقد جاء في إحدى الفتاوى الشيرعية . فالضرر فيه محتمل غير محقق ، أما اإليجار لمدة طويلة ، اإليجار بغبن فاحش محقق الضرر
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لمنفعــة الوقــف كــأن يشــترط كتــاب الوقــف . فــإن عين ــا لــم يكــن للنــاظر مخالفتــه ، إال  إذا رخــص الواقــف فــي ذلــك ا
عدم إيجار أعيان وقفه لمدة تز د على سنة إال إذا كانت مصلحة الوقف في مدة أطول من ذلـك ، ففـي هـذه الحالـة 
يجوز للناظر اإليجـار لمـدة أطـول دون رجـوع إلـى القاضـي . أمـا إذا لـم يـرخص الواقـف فـي االسـتثناء ، فـال يجـوز 

حتى لو تحققت مصلحة الوقف في ذلك ، و جب عليـه الرجـع إلـى القاضـين للناظر اإليجار لمدة أطول من سنة ، 
وه الذي يؤجرها للمدة التي يرى في ا مصلحة الوقف . وقد كان المشروع التم يدي للتقنين المدني يتضمن نصًا في 

، فـإن  يراعى شـرط الواقـف فـي إجـارة وقفـه -1من هذا المشروع تنص على أنه " 816هذا المعنى ، فكانت المادة 
إذا كان ال يغب في اسـتئجار الوقـف المـدة التـي  -2عين الواقف مدة اإلجارة اتبع شرطه وليس للمتولي مخالفته . 

استئذان القاضـي ،  1192$عين ا الواقف ، أو كانت اإلجارة أكثر من تلك المدة أنفع للوقف ، جاز للناظر ، بعد 
في ذلـك مـن قبـل بكتـاب الوقـف" .وقـد حـذف هـذا الـنص فـي لجنـة أن يؤجر الوقف لمدة أطول ، إذا لم يكن مأذونًا 

. فوجب إذن الرجوع إلى هذه المادة لمعرفة مقدار المدة التي يستطيع  ( 1) مدني 699المراجعة اكتفاء بنص المادة 
هذه المادة الناظر أن يصل إلي ا في إيجار الوقف إذا كان الناظر هو الواقف نفسه . وقد رأينا أن الفقرة الثانية من 

تقضي بأنه إذا كان الناظر هو الواقف ، جـاز لـه أن يـؤجر الوقـف مـدة تز ـد علـى ثـالث سـنين بـال حاجـة إلـى إذن 
القاضي . فإذا أجر الوقف لمدة ست سنين مثال ، سرت هذه المدة ما دام الواقف حيًا . فإذا مات بعد خمس سنين 

ـــنقض اإلجـــارة فـــ ـــذي يخلفـــه أن ي . أمـــا إذا مـــات بعـــد ســـنتين ، بقـــي  ( 2) ي الســـنة السادســـةمـــثال ، كـــان للنـــاظر ال
 المستأجر في العين سنة أخرى حتى يستكمل الثالث السنوات التي تنقص إلي ا المدة فتصبح ثالثا بدال من ست .

 العبرة في هذه القيود بأن تكون العين وقفاً عند إبرام اإليجار  -793

: والعبرة في القيود التي قدمناها متعلقة بمدة إيجار ، وكذلك في القيود التي سبا ذكرها فيمـا يتعلـا بـاهنجرة 
، بأن تكون العين المؤجرة وفقـًا عنـد إبـرام اإليجـار ، أي بـأن يكـون اإليجـار واقعـًا منـذ البدايـة علـى عـين موقوفـة . 

نـاء اإليجـار ، فـال تطبـا هـذه اهنحكـام . فـإذا أجـر المالـك ملكــه أمـا إذا كـان واقعـًا علـى ملـك ثـم وقـف هـذا الملـك أث
لمــدة تســع ســنوات بــأجرة في ــا غــبن فــاحش وكــان هــذا اإليجــار صــحيحًا عنــد إبرامــه ، فإنــه يســري لمدتــه وبأجرتــه ، 

                                                                                                                                                                    
و  125مة ابن عابدين في رد المحتيار عليى اليرد المختيار بصيحيفتي كما يؤخذ ذلك مما ذكره العال ، أنه يجوز للواقف أن يؤجر أعيان وقفه أكثر من ثالث سنين

لما في القنبة أجر الواقف عشير سينين  ، محل ما ذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر غير الواقف : تنبيه : ونصه 2171من الجزء الثالث طبعة أميرية لسنة  129

 217ص  9المحامياة  2519فبرايير سينة  1فتوى شرعية في ) ويرجع بما بقي في تركة الميت" انتقضت اإلجارة  ، ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر

كما يؤخذ من لسان الحكام نقيال  ، "لواقف أن يؤجر أعيان  وقفه سنين كثيرة متى كان التأجير بأجر المثل مراعيا فيه مصلحة الواقف : وجاء في فتوى أخرى ( .

وانظير اإليجيار للمؤليف فقيرة  - ( 97ص  92رقيم  5المحامياة  2512فتوى شرعية فيي أول يونييه سينة ) القنبة وهللا أعلم"  عن المنبع ومن رد المحتار نقال عن

 . 9هامش  52ص  97

 (
2
 . 199ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

ولييس للمتيولي  ، فيإن عيين الواقيف ميدة اإلجيارة اتبيع شيرطه ، "يراعيى شيرط الواقيف فيي إجيارة وقفيه : مين مرشيد الحييزان 179وقد جياء فيي الميادة 

يرفيع  ، وكانت إجارتها أكثر من تلك المدة أنفع للوقف وأهليه ، "إذا كان ال يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف : 175وجاء في المادة  -مخالفته" 

واشترط إال ييؤجر أكثير منهيا إال إذا كيان  ، "وإذا عين الواقف المدة : 179وجاء في المادة  . للوقف"المتولي األمر إلى القاضي ليؤجرها المدة التي يراها أصلح 

  . فللقيم أن يؤجرها المدة التي يراها خيراً للوقف وأهله بدون إذن القاضي" ، انفع للوق وأهله

 (
1
لما في القنبة أجر الواقف عشر سنين ثم ميات بعيد خميس وانتقيل  ، لواقف"محل ما ذكر من التقييد ما إذا كان المؤجر غير ا : جاء في ابن عابدين  ( 

 ( . 129ص  - 125ص  9ابن عابدين ) انتقضت اإلجارة ويرجع بما بقي فقي في تركة المبيت  ، إلى مصرف آخر
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ه حتى لو وقف المالك العين أثناء اإليجار . وال يجوز في هذه الحالة لناظر الوقـف ، سـواء كمـان هـو الواقـف نفسـ
مدة اإليجار إلى ثالث سنوات ، أو تكملة اهنجرة إلى أجر المثل . وقد قضت  1199$أو غيره ، أن يطل إنقاص 

محكمــة االســتئناف المختلطــة فــي هــذا المعنــى بأنــه إذا أجــر المالــك ملكــة بعقــد إيجــار ثابــت التــار خ ، ثــم وقــف هــذا 
نقـــيص مـــدة اإليجـــار ، وال أن يطلـــب رفـــع ســـعر الملـــك ، فـــال يجـــوز لنـــاظر الوقـــف بعـــد انعقـــاد الوقـــف أن يطلـــب ت

اإليجار ، بناء على أن أعيان الوقف ال يجوز إيجارها لمدة طو لة كما ال يجوز إيجارهـا بغـبن علـى ج ـة الوقـف ، 
 .  ( 1) هنن العبرة بتار خ انعقاد اإلجارة ، واإلجارة انعقدت في يوقت كان للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء

مـن ذلـك ، إذا أجـر نـاظر الوقـف العـين الموقوفـة لمـدة تسـع سـنوات بـأجرة في ـا غـبن فـاحش ، وعلى العكـس 
، فأصـبحت العـين المـؤجرة ملكـًا ، فـإن  1112لسـنة  180وحل الوقف بعد سنة طبقًا هنحكام المرسـوم بقـانون رقـم 

ما كانـت وقفـًا ، يسـتطيع المستحا الذي أصبح مالكًا للعين ، ولو كان هو نفسه ناظر الوقـف الـذي أجـر العـين عـد
أن يطلــب إنقــاص المــدة إلــى ثــالث ســنوات فــال يبقــى النقضــاء مــدة اإليجــار غيــر ســنتين ، كمــا يســتطيع أن يطلــب 
تكملة اهنجرة إلى أجر المثل منذ بدايـة اإليجـار إلـى انقضـاء الـثالث السـنوات ، وذلـك كلـه بـالرغم مـن أن العـين قـد 

 ا ، في كون العين ملكًا أو وقفا ، بوقت إبرام اإليجار .أصبحت ملكًا . إذ العبرة ، كما قدمن

 عقود الحكر واإلجارتين وخلو االنتفاع -الفرع الثاني

 اإليجارات طويلة المدة  -794

: إلى جانب اإليجار الموقت الذي كان محل البحـث إلـى هنـا وهـو إيجـار محـدود المـدة فـي بدايـة أمـره علـى 
اهنقل ، توجد إيجـارات طو لـة المـدة يعرف ـا كثيـر مـن الشـرائع ، وكـان بعضـ ا عنـد نشـأته التار خيـة إيجـارًا دائميـًا . 

جتماعيــة . أمــا الحاجــة االقتصــادية ف ــي تعميــر واإليجــار الــدائمي أو طو ــل المــدة يســد حاجــة اقتصــادية وحاجــة ا
اهنراضي والمباني الخربة التي ال يستطيع المالك تصليح ا ، فيؤجرون ا إلى من يسـتطيع ذلـك ، و ميـل المسـتأجر 

التــي ســينفق ا فــي  1191$فــي الغالــب إلــى أن يكــون اإليجــار دائميــًا أو لمــدة طو لــة حتــى يطمــئن إلــى أن اهنمــوال 
ير ستثمر ولو بعد زمن طو ل ثمرة يساهم في جني ا . والحاجة االجتماعية هي رغبة طبقـة المـالك التصليح والتعم

 . ( 2) أن يبقوا مالكًا ، مع جعل حا الملكة يتجزأ بين م وبين من هم أكثر صالحية من م الستغالل ا

ه االجـارات الدائميـة وقد عرفت مصر والبالد العربية اهنخـرى ، وال تـزال تعـرف حتـى اليـوم ، ضـروبًا مـن هـذ
أو طو لة المدة . كما عرفت ذلك وال تزال تعرفه البالد الغربية .ونستعر في عجالة سر عة بعضًا ممـا تعـرف الـبالد 
العربية وما تعرفه فرنسا باعتبارها البلد الغربي الذي يتصل بمصر اتصاال قانونيًا وثيقًا . ثم نتفـرأ بعـد ذلـك لبحـث 

 هذه اإلجارات في مصر .

                                                 

 (
2
 . 599ص  1المحاماة  2511يناير سنة  21استئناف مختلط   ( 

 (
1
 . 1هامش  257ص  299اإليجار للمؤلف فقرة   ( 
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 1001مدني سـوري ( وحـا اإلجـارتين ) م  114 - 111يعرف التقنين المدني السوري حا السطحية ) م 
مـــــدني ســـــوري ( . فحـــــا  1024 - 1014مـــــدني ســـــوري ( وحـــــا المقاطعـــــة أو اإلجـــــارة الطو لـــــة ) م  1016 -

ا الحـا السطحية هو حا المالك في أبنيـة أو منشـآت أو أغـراس قائمـة علـى أرض هـي لشـخص آخـر ، و سـقط هـذ
مـــن التقنـــين المـــدني  114ب ـــدم اهنبنيـــة أو المنشـــآت أو نـــزع اهنغـــراس القائمـــة علـــى اهنرض . وقـــد نصـــت المـــادة 

الســوري علــى أن "يظــل ممنوعــًا إنشــاء حــا ســطحية جديــد . وعقــد اإليجــارتين "عقــد يكتســب بموجبــه شــخص مــا ، 
منه . و قوم هذا الثمن بمبلغ معين من المال بصورة دائمة ، حا استعمال عقار موقوف واستغالله ، مقابل تأدية ث

بـاهنلف  9يعتبر كبدل إيجار معجل معـادل لقيمـة الحـا المتفـرأ عنـه ، و ضـاف إلـى ذلـك المبلـغ مرتـب دائـم بمعـد 
مـــن قيمــــة العقـــار حســــبما تحـــد القيمــــة المــــذكورة بـــالتخمين المتخــــذ أساســـًا لجبايــــة الضـــر بة العقار ــــة" . ولصــــاحب 

اسـتعمال العقـار واسـتالله كمالـك حقيقـي ، ولـه أن يشـتري فـي أي وقـت ملكيـة العقـار المجـردة اإلجارتين الحـا فـي 
مقابل بدل معادل لقيمة ثالثين قسطًا سنو ًا . واإلجارة الطو لة "عقد يكتسب به صاحبه ، مقابـل بـدل معـين ، حـا 

عقــد اإلجــارة الطو لــة إال  إحــداث مــا شــاء مــن اهنبنيــة وغــرس مــا شــاء مــن اهنعــراس فــي عقــار موقــوف" .وال يكــون 
بالمقاطعــة ، أي ببــدل ســنوي مقطــوع ، و كــون هــذا البــدل مبلغــًا معينــا مــن المــال معــادال لقيمــة الحــا المتفــرأ عنــه 

 1191$باهنلف من قيمة العقار كما هي محددة فالتخمين المتخذ  1. 2مضافًا إلى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل 
. وصاحب حا المقاطعـة مالـك لكـل اهنبنيـة المشـيدة ولكـل اهنغـراس المغروسـة فـي  أساسًا لجباية الضر بة للعقار ة

العقار الموقوف ، و جوز له أيضًا أن يشتري الملكية المجردة لألرض ذات ـا فـي أي وقـت مقابـل بـدل معـادل لقيمـة 
طعـة حقـه إذا مـن ثالثين قسطًا سنو ا . وإذا لم يبا في اهنرض أثـر لألبنيـة أو لألغـراس ، سـقط عـن صـاحب المقا

 يجدد هذه اهنبنية أو اهنغراس بعد إنذار موجه إليه من متولي الوقف .

مــدني عراقــي ( ، وهــو حــا عينــي  12240 - 1266و عــرف التقنــين المــدني العراقــي حــا المســاطحة ) م 
يخــول صــاحبه أن يقــيم بنــاء أو منشــآت أخــرى غيــر الغــراس علــى أرض الغيــر بمقتضــى اتفــاق بينــه وبــين صــاحب 
اهنرض ، و حدد هذا االتفاق حقوق المساطح والتزاماته . وال يجوز أن تز د مدة حا المساطحة على خمسـين سـنة 
، و ملــك المســاطح ملكــا خاصــًا مــا أحــدث علــى اهنرض مــن بنــاء أو منشــآت أخــرى ، ولــه أن يتصــرف فيــه مقترنــا 

ا المسـاطحة إلـى صـاحب اهنرض ، علـى بحا المساطحة ، وتنتقل ملكية  البناء والمنشآت اهنخرى عند انت ـاء حـ
 أن يدفع للمساطح قيمت ا مستحقة لل دم ، ما لم يوجد شرط يقضي بغير ذلك .

وتعــرف القــوانين الفرنســية ضــروبا مختلفــة مــن اإلجــارات طو لــة المــدة ، وهــي مبنيــة علــى العــرف والعــادات 
، وهـو شـبيه  ( 1) ثرهـا انتشـارًا هـو عقـد اهنمفتيـوز. وأهم هـذه االجـارات وأك ( 1) الفرنسية ، وتختلف باختالف اهنقاليم

                                                 

 (
2
 : ونذكر من هذه الضروب ما يأتي  ( 

Bail a covenant ou a domaine congeable - Bail a complant - contrat de champart - Bail a rente, 

a colonage ou a locatairie perpeiuelle . 
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وانتقــل إلــى  1196$. وعقــد اهنمفتيــوز منشــأه القــانون الرومــاني .  ( 9) ، و قــال إن الحكــر مــأخوذ عنــه ( 2) بــالحكر
ديسـمبر سـنة  18القانون الفرنسي القديم ، وكان من الجائز فـي هـذا القـانون أن يكـون دائميـا ، حتـى صـدر قـانون 

في ع د الثورة الفرنسية فقضـى بـأن تكـون أقصـى مدتـه تسـعا وتسـعين سـنة أو ثالثـة أجيـال . ولـم يتعـرض  1410
من التقنين الزراعي ( ينظم هذا  110 - 194) م  1102سنة  يونيه 21تقنين نابليون لذكره . ولكن صدر قانون 

العقد و ختلف عن عقد اإليجار العادي في أن مدته طو لة ال تقـل عـن ثمـاني عشـرة سـنة ولكـن ال تز ـد علـى تسـع 
( يلتــزم عــادة بتصــليح العقــار أو اهنرض يجعل ــا قابلــة للزراعــة ،  emphyteoteوتســعين ، وفــي أن المســتأجر ) 

( نظرًا لوجود هذا االلتزام مضافا إلي ا تكون زهيدة ، وفي أن حا المسـتأجر حـا عينـي  canonاهنجرة ) وفي أن 
و ستطيع أن يرهنه وأن يبيعه وأن يرتب له أو عليه حا ارتفاق . وعند ن اية اهنمفتيوز يرد المستأجر العقـار خاليـا 

تأجر مـن اإلصـالحات . و جـوز فسـخ العقـد إذا لـم من كل تصرف ، وال يدفع المؤجر شيئًا مقابل ما استحدثه المس
يقم أحد المتعاقدين بالتزاماته ، ولكن إذا تأخر المستأجر عن دفع اهنجرة فال يجوز فسخ العقـد إال إذا كانـت اهنجـرة 
 المتأخرة أجرة سنتين على اهنقل . وأهـم مـا يفتـرق فيـه اهنمفتيـوز ع الحكـر هـو أن اهنجـرة فـي اهنمفتيـوز ثابتـة ، أمـا
 في الحكر ف ي أجرة المثل فتختلف ز ادة أو نقصًا ومن ثم يجوز تصقيع الحكر إذا زادت أجرة المثل كما سنرى .

 منشأ اإلجارات طويلة المدة في مصر وفي البالد اإلسالمية األخرى :  -795

ام نظام الوقف و بدو أن مصر والبالد اإلسالمية اهنخرى قد عرفت االجارات الدائمية الطو لة المدة بسبب قي
في ـا . فاهنعيــان الموقوفــة ، وهــي خارجــة عــن التــداول؛ تنت ــي عــادة إلــى أن تكــون أراضــي بــورًا أو مبــاني مخربــة ، 
دون أن يستطيع الوقف أن يصلح ا . ولما كانت القيود على إيجار الوقف كثرة كما رأينا ، وال يمكن إيجار الوقف 

ضــي ، وقبــل أن يوجــد مســتأجر يقبــل هــذه القيــود و غــامر بــالكثير مــن لمــدة تز ــد علــى ثــالث ســنوات إال بــإذن القا
النفقات إلصالح العين ثم يخرج من ا دون طائل . ولما كان يندر أن يكون للوقف مال يصلح به أعيانه المخربة ، 

الوقــف وال يســتطيع أن يبيع ــا إال عــن طر ــا االســتبدال ، وال يجــد مشــتر ا إال بأقــل اهنثمــان ، وتنقطــع بــذلك صــلة 
نشـأت فكـرة إيجـار العـين الموقوفـة المخربـة إيجـارا دائميـا أو لمـدة طو لـة ،  1194$بالعين ن ائيا . ومن أجل ذلـك 

من شخص يقوم على إصـالح العـين ثـم اسـتغالل ا بعـد  -حتى ال تنقطع صلته بالعين  -فيأخذ الوقف أجرة زهيدة 
. وقـد قامــت علـى هــذه الفكــرة اهنساسـية عقــود مختلفــة ، ذلـك فيســترد مـا دفــع مــن نفقـات كبيــرة علـى المــدى الطو ــل 

                                                                                                                                                                    
 . 129فقرة  - 159فقرة  29بالنيول وريبير  - 2911فقرة  - 2515فقرة  2انظر في  ذلك بودريي وفال 

 (
2
 - 175فقيرة  29بالنييول وريبيير  - 2519فقيرة  - 2559فقيرة  2في القانون الفرنسي بيودري وفيال  ( emphyteose) انظر في األمفتيوز   ( 

 . 2992فقرة  - 2999فقرة  9و  151فقرة 

 (
1
 . 129ص  51رقم  91المجموعة الرسمية  2599يونيه سنة  99مصر الكلية الوطنية استئنافي   ( 

 (
9
أن أحكام الحكر في الشريعة اإلسالمية مأخوذة مين أحكيام عقيد األمفتييوز التيي كانيت معروفية فيي  ( 595العقود فقرة ) يرى األستاذ جرانموالن   ( 

 291اإليجيار للمؤليف فقيرة ) كير فيي األمفتييوز أو الح : قيال ( 291ص ) ويؤيد الرأي أن صاحب كتاب مطلع الدراري لما تكلم فيي الحكير  ، القانون الروماني

 ( . 9هامش  192ص 



 

360 

 

 الفهرس

، وأهم ـــا الحكـــر ومـــا ينطـــوي تحتـــه مـــن  ( 1) . والكـــر دار ( 9) والجـــدك 1198$.  ( 2) . والمرصـــد  ( 1) من ـــا الخلـــو
صـــورتين خاصـــتين همـــا عقـــد اإلجـــارتين وخلـــو االنتفـــاع . وقـــد تكـــون هـــذه العقـــود تـــأثرت بأحكـــام عقـــد اهنمفتيـــوز 

القـــانون الرومــاني ، ولكـــن الباعـــث علـــى إيجارهــا دائمـــًا هـــو التحايـــل علــى أحكـــام الوقـــف الجامـــدة ،  المعــروف فـــي
 1191$وتلمــس ثغــرة تنفـــذ من ــا يـــد اإلصــالح إلــى اهنعيـــان الموقوفــة المخربـــة . وقــد كــان الوقـــف ، عنــد صـــدور 

مـن هـذه اإلجـارات بـالحكر واإلجـارتين التقنين المدني الجديد ، قائمًا بقسميه اهنهلي والخيري ، فاحتفظ هذا التقنـين 
وخلو االنتفاع . وأضاف إلي ا مشروع التقنين المدني حقًا جديدًا استقاه من مصادر أجنبيـه هـو حـا القـرار ، ولكـن 
النصوص المتعلقة ب ذا الحا في المشروع حذفت في لجنة نجلس الشيوخ على ما سنرى . ونقول كلمة موجزة عن 

شروع التقنين المدني ، ثم كلمة تم يدية في حقوق الحكر واإلجارتين وخلو االنتفاع وهـي حا القرار كما نظم في م
 الحقوق التي وردت في التقنين المدني ذاته .

                                                 

 (
2
ثم يؤخيذ  ، "الخلو المتعارف في الحوانيت هو أن يجعل الواقف أو المتولي أو المالك على الحانوت قدراً ميعناً من الدراهم : مشد الحيران 197م   ( 

 ً ج السياكن اليذي ثبيت ليه الخليو وال إجيارة الحيانوت لغييره ميا ليم ييدفع ليه المبليغ فال يمليك صياحب الحيانوت بعيد ذليك إخيرا ، من الساكن ويعطيه به تمسكاً شرعيا

 . المرقوم"

 (
1
"المرصد هو دين مستقر على جهة الوقيف للمسيتأجر اليذي عمير مين ماليه عميارة ضيرورية فيي مسيتغل مين مسيتغالت  : مرشد الحيران 195م   ( 

"ال يجيوز لصياحب  : مرشيد الحييران 129م  -وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن تعميره منها" عند عدم مال حاصل في الوقف  ، الوقف للوقف بإذن ناظره

وإنميا ليه  ، وإنما ليه مطالبية المتيولي باليدين اليذي لصياحب المرصيد أن يبيعيه وال يبييع البنياء اليذي بنياه للوقيف ، المرصد أن يبعه وال يبيع البناء الذي بناء للوقف

"يجوز لصاحب المرصد ولورثته حبس العين المأجورة إليى  : مرشد الحيوان 122 . مطالبة المتولي بالدين الذي له إن من يرد استقطاعه من أصل أجر المثل"م

 ، يكيون مسيتحقاً لهيم مين المرصيدفلصياحب المرصيد وورثتيه الرجيوع عليى تركية المتيولي بميا  ، فيإذا ميات المتيولي اليذي أذن بالعميارة . حين اسيتيفاء المرصيد

وقيد صيدر فيي هيذا الموضيوع أحكيام كثييرة مين محكمية  - . وتطالب ورثته  المتولي المتوفى مين خلفيه فيي نظيارة الوقيف ألجيل  أداء المرصيد مين غلية الوقيف"

لوقيف جياز للنياظر أن ييأذن المسيتأجر فيي تعميرهيا "إذا احتاجيت عقيارات الوقيف للتعميير الضيروري وال ميال فيي ا : نذكر منهيا ميا ييأتي ، االستئناف المختلطة

غلية الوقيف  والصرف عليها من ماله وما صرفه يكون مرصداً له على الوقف يخوله حق حبس العيين الموقوفية تحيت ييده واالنتفياع بهيا إليى أن يسيتوي دينيه مين

وال يجيوز لليدائنين اآلخيرين أن  ، دة مسيتطيلة لحيين وفياء ديين المسيتأجرلهذا يجوز لناظر الوقف أن يؤجر عقار الوقف لم . وإلى حين اقتطاعه من أصل األجرة

واليذي يقير  ، اإليجار المعقود من نياظر الوقيف - ( 199ص  29م 2757أبريل سنة  1استئناف مختلط ) يحجزوا تحت يد هذا المستأجر على إيجار ذلك العقار 

ن يسكن المستأجر في العين الموقوفة في نظير أجرة يستنزل بعضها من أصل اليدين وييدفع بعضيها فيه المستأجر بمبلغ صرف على إعادة بناء الوقف في مقابل أ

ويجيوز لنياظر الوقيف أن ييتخلص مين االلتيزام  . ومثيل هيذا العقيد يعيرف فيي الشيريعة اإلسيالمية بالمرصيد ، هو عقد إيجار صحيح يجب احترامه ، لجهة الوقف

فيي العقيد المعيروف فيي  - ( 259ص  19م 2522يناير سنة  11استئناف مختلط ) من غلة العقارات األخرى الموقوفة الناشئ عن عقد المرصد بأن يدفع الدين 

 ، غلية الوقيف الشريعة اإلسالمية بالمرصد للمستأجر الذي صرف على الوقف بإذن الناظر مصروفات ضرورية ونافعة أن يطالب الناظر بدفع الدين الذي له من

مين اسيتأجر مين الوقيف عقياراً علييه  - ( 211ص  15م 2521فبرايير سينة  1استئناف مختلط ) يستنزل هو الدين من األجرة المستحقة عليه  هذا إذا لم يختر أن

دة التيي ال يصيبح مالكياً لألبنيية الجديي ، واشترط لنفسيه الحيق فيي إقامية أبنيية جدييدة تخصيم مصيروفاتها جزئيياً مين األجيرة المسيتحقة بشيروط معينية ، أبنية قديمة

ولكين هيذا  ، وإذا اتفيق عليى غيير هيذا بيدون إذن القاضيي كيان الشيرط بياطال . صارت ملكاً لجهة الوقف بشرط أن تيدفع ليه ميا تكلفيه مين المصيروفات فيي البنياء

مسيتأجر وقيد أصيبح دائنياً بميوج ولل ، البطالن ال يعفي الوقف من التزامه بتعويض المستأجر لما صرفه على العقار ألنيه لييس ألحيد أن يثيري عليى حسياب الغيير

 ( . 299ص  11م 2529يناير سنة  12استئناف مختلط ) عقد المرصد أن يحبس العين حتى ستوفي قيمة األبنية التي أفاد بها الوقف 

 (
9
أوال على وجه القرار كآالت  ، "يطلق الكدك على األعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت على وجه القرار كالبناء : مشد الحيران 191م   ( 

"والكيدك المتصيل بياألرض بنياء أو غراسياً أو تركيبياً عليى  : 191م  -كالبناء والغراس فيهيا"  ، ويطلق أيضاً على الكر دار في األراضي . الصناعة المركبة به

وقيد قضيت محكمية  االسيتئناف المختلطية بيأن الكيدك يطليق  . ل"ولهم استبقاؤها بأجر المث ، وألصحابها حق القرار ، وجه القرار هو أموال متقومة تباع وتورث

فمن ادعيى  ، ويون الكدك على األرض الموقوفة . سواء جعل بناءه حانوتاً للتجارة أو للصناعة ، على ما يبنيه مستأجر أرض الوقف من ماله لنفسه بإذن المتولي

وانظير فيي الكيدك أيضياً  ( . 259ص  29م 2592فبرايير سينة  1اسيتئناف مخيتلط ) ف أن له كدكاً عليى أرض انطيوى تحيت دعيواه إقيرار منيه بيأن األرض وقي

 . 929ص  97م 2511مارس سنة  99استئناف مختلط 

 (
5
وحكييم  . سييمي ذلييك كييرداراً  ، بييإذن المتييولي عليهييا ، أو أحييدث بنيياء أو غييرس أشييجاراً فيهييا ، إذا كييبس إنسييان أرض وقييف بتييراب مملييوك لنفسييه  ( 

كانيت المحياكم األهليية  ، مية الغراء فيه هو أنه ال يصح نزع األرض من يد من أجرى فيها ذلك متى كيان قائمياً بيدفع أجير المثيل وقيام التنيازع فييهالشريعة اإلسال

محكمية طنطيا ) ل إذ يكون نظرها في ذلك ليس واقعاً في أصل الوقف وال ماساً بحكم المحاكم الشرعية اليذي ليم يتعيرض لتعييين أجير المثي ، هي المختصة بنظره

"حيث إن الكردار على ما هو مذكور في القاموس وغييره مين كتيب اللغية  : وقد جاء في حيثيات الحكم ( . 522ص  5القضاء  2757يونيه سنة  29االستئنافية 

تياوى الحامديية مين بياب مشيد السيكة أن وحييث إن المنصيوص علييه فيي تنقييح الف . هو مثل األشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه الكباس

نظيراً لجهية صياحب الكيردار وجهية  ، وإن ألبيى النياظر ، صاحب الكردار يثبت له حق القرار بأجرة مثل األرض خالية عن الكردار حيث ال ضرر على الوقف

ميا مضيمونه  215وحيث إنه مذكور في تنقيح الفتاوى الحامدية من كتاب اإلجيارة نميرة  . . . وهذا إذا ثبت أن الكردار وضع بإذن المتولي على األرض . الوقف

بأن ادعى صاحب البناء أن ما يدفعه في دكانه هو أجر المثل والناظر ييدعي أن أجير  ، أنه إذا تنازع الناظر على أرض الوقف وصاحب البناء فيها في أجر المثل

 . وعلى الناظر إثبات ما أدعاه من الزيادة" ، فالحكم أن القول يكون لصاحب البناء ، ال بينة للناظرو ، المثل زائد عما يدفعه صاحب البناء
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جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي ، فــي صــدد الموازنــة بــين حــا الحكــر وحــا القــرار ، وقــد  
تضــمن المشــروع كلي مــا ، مــا يــأتي : "هــذان حقــان يشــتركان فــي أن كــال من مــا حــا عينــي يترتــب لصــاحبه علــى 

يكـون الحـا عينيـا حتـى يكـن لـه أرض للغير ، و راد به االنتفاع ب ـذه اهنرض مـدة طو لـة ، وهـذا مـا يـدعو إلـى أن 
من االستقرار والبقاء ما ليس للحا الشخصي الذي يعطيه القانون للمسـتأجر . ولكـن الحقـين يختلفـان أحـدهما عـن 
اآلخر في المصدر وفي الغض االقتصادي . أما في المصدر فحا الحكـر مـأخوذ مـن الشـر عة اإلسـالمية ، وحـا 

. وأمــا فــي الغــرض االقتصــادي ، فــالغرض مــن الحكــر أرض فــي حاجــة إلــى القــرار مســتمد مــن التقنينــات اهنجنبيــة 
اإلصالح إلى شخص يصـلحه و نتفـع ب ـا مـدة طو لـة ، حتـى يـتمكن مـن اسـتثمار اهنرض اسـتثمارا يجـزي مـا انفـا 
علي ا في إصالح ا . ولذلك يغلب أن تكون اهنرض استثمارا يجزي ما انفا علي ا في إصالح ا . ولذلك يغلب أن 

ن اهنرض استثمارا يجزي ما انفـا علي ـا فـي إصـالح ا . ولـذلك يغلـب أن تكـون اهنرض المحكـرة وقفـا مخربـا ، تكو 
وإن كـان يجــوز تحكيــر اهنعيــان غيــر الموقوفـة . والغــرض مــن حــا القــرار إيجـاد طر قــة أكثــر اســتقرارًا مــن اإليجــار 

يجار من حيث االستقرار بأنه حـا عينـي وبـأن الستغالل اهنرض بالبناء علي ا أو بالغرس في ا ، والقرار يفضل اإل
. وتقـول  ( 1) مدته تكون عادة طو لة . وليس الغرض من القرار استصالح أرض مخربة كما هو اهنمر في الحكـر"

المــذكورة اإليضــاحية فــي ناحيــة أخــرى : "اســتحدث المــروع حــا القــرار لمواج ــة حالــة خاصــة ، فقــد يحتــاج شــخص 
ذلـــك أن يســـتأجر اهنرض فـــإن حـــا  1110$، يبنـــي في ـــا أو يغـــرس ، وال يكفيـــه فـــي  لالنتفـــاع بـــأرض مـــدة طو لـــة

المستأجر ال يكفل له القدر الكافي من االستقرار ، وال ير د صاحب اهنرض أن يحكرها فإن الحكـر تصـرف خطيـر 
كون  وسطًا بين ال يبرره إال أن اهنرض مخربة والحكر هو الوسيلة إلى استصالح ا ، يختار الطرفان عقد القرار لي

اإليجار والحكر ، وليترتب للمنتفع باهنرض حا عيني لمدة طو لة . والم م في حا القرار هو تسـو ة عالقـة مالـك 
الرقبة بصاحب القرار عند انت اء الحا ، وتحديد مصير ما أحدثه صاحب القرار علـى اهنرض مـن بنـاء أو غـراس 

 .  ( 2) وع"، وهذا ما تكفلت ببيانه المادة  . . من المشر 

من المشروع حا القرار بأنه حا عيني يخول صاحبه أن يقيم بناء أو غرسا على  1241وقد عرفت المادة 
أرض الغير . و نشأ حا القرار بعقد رضـائي . ف ـو يختلـف عـن الحكـر فـي ذلـك ، و ختلـف عنـه أيضـًا فـي أنـه ال 

أن تكـون اهنجـرة فـي القـرار هـي أجـرة المثـل فـال  يبيح لصاحبه إال البناء أو الغراس ، وفـي أنـه لـيس مـن الضـروري 
محل للتصقيع فيـه . وال يجـوز أن تز ـد مـدة حـا القـرار علـى خمسـين سـنة . وال ينت ـي حـا القـرار بـزوال البنـاء أو 
الغراس ، و نتقل هذا الحا بالميراث . وإذا تأخر صاحب القرار عن دفع اهنجرة مدة سنتين ، كان لمالـك الرقبـة أن 

خ العقـد . و ملـك صـاحب القـرار ملكـا خاصـًا مـا أقـام عـل اهنرض مـن بنـاء أو غـراس ، ولـه أن يتصـرف يطلب فس

                                                 

 (
2
 . 919ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
 . في الهامش 912ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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فيه وحدة أو مقترنا بحا القرار . وتنتقل ملكية البناء أو الغراس ، عند إن اء حا القـرار ، إلـى مالـك الرقبـة ، علـى 
ت مــا . ولمالــك الرقبــة أن يطلــب مــن صــاحب أن يــدفع هــذا لصــاحب القــرار قيمــة البنــاء أو الغــراس وق انتقــال ملكي

القرار أن يبقى طوال المدة التي يمكـن ف ـا االنتفـاع بالبنـاء أو الغـراس ، فـإن رفـض صـاحب القـرار ذلـك سـقط حقـه 
 . ( 1) في المطالبة بقيمة البناء أو الغراس ولم يكن له إال أن ينزع ما على أن يعيد اهنرض إلى حالت ا اهنولى

ص حا القرار مراحل التشر ع واحدة بعد أخرى ، حتى وصلت إلى لجنة مجلس الشـيوخ . وقد اجتازت نصو 
فاعترض علي ا فـي هـذه اللجنـة ، "ورؤى أن حـا القـرار حـا جديـد علـى المصـر ين ، وال يوجـد مـا يبـرره فـي البيئـة 

الحكر وحا القرار عنه حا الحكر واإليجار" . فرد على ذلك بأن "هناك فرقًا بين حا  1111$المصر ة ، و غني 
، وأن حا الحكر له وظيفة اقتصادية هي تعميـر أرض مخربـة ، أمـا حـا القـرار فـال يشـترط فيـه أن تكـون اهنرض 
مخربة ، وإنما هـو يفتـرض أن شخصـًا عجـز عـن اسـتغالل ملكـه فـاتفا مـع آخـر علـى أن يسـتعمل هـذا الملـك بـأن 

مــواد الخاصــة بحــا القــرار "تفاديــًا مــن وضــع أحكــام رتــب لــه حــا قــرار علــى اهنرض" . وبعــد مناقشــة رؤى حــذف ال
مختلفة لصور متقاربة ، وهنن نظام الحكر في مصر يواجه بعض الحاجة ، واإلجارة الطو لة بما تتضـمنه مشـروط 

 .  ( 2) تواجه الباقي ، وإذا وجدت بعض مصلحة ف ي يسيرة ال تتطلب استبقاء أحكام هذا الحا"

 وخلو االنتفاع : حقوق الحكر واإلجارتين  -797

هـــذه الحقـــوق مـــأخوذة مـــن الشـــر عة اإلســـالمية ، وقـــد اقتصـــر التقنـــين المـــدني الجديـــد علـــى أن تقنـــين أحكـــام 
الشر عة اإلسالمية في ا على الوجه الذي قـرره القضـاء المصـري مـن وطنـي ومخـتلط ، ووضـع ا فـي مكان ـا ال مـع 

 عقد اإليجار بل بين الحقوق العينية .

.  ( 9) ذه الحقوق ، في ع د التقنين المدني القديم ، ولم يكن منصوصًا علي ا في هذا التقنينوكان معموال ب 
. ومـن ثـم كـان الحكـر عقـدًا يـؤجر بـه مالـك  ( 1) فكان القضاء ينقل أحكام الشـر عة اإلسـالمية و طبق ـا فـي أقضـيته

. والعــادة أن العقــار المحكــر يكــون  ( 6) ثــلعقــاره لمســتأجر إلــى اهنبــد أو لمــدة طو لــة فــي مقابــل أجــرة الم ( 1) العقــار
بعـد أخـذ  ( 4) إلـى تحيكـره 1112$وقفًا مخربًا ، وال يكفي ر عه لتصليحه ، وال يمكن استبداله ، فيلجأ نـاظر الوقـف 

                                                 

 (
2
 . 911ص  - 912ص  1انظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
 . 912ص  919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 1ص  9القضاء  2751أبريل سنة  15استئناف وطني   ( 

 (
5
وكيان لقضياء  . مين مرشيد الحييران 199 - 199وقيد وردت هيذه األحكيام فيي الميواد  - 155ص  99م 2519فبرايير سينة  11استئناف مختلط   ( 

وكانيت إذا ذاك ذات أهميية  ، محكمة االستئناف المختلطة وقضاء محكمة النقض شأن عظيم في بسط هذه األحكام وتطبقها تطبيقياً علميياً عليى األحكيار فيي مصير

 . كبيرة من حيث العدد ومن حيث القيمة

 (
9
 2591نيوفمبر سينة  25مصر الوطنيية ) إال من يملك التصرف في الملك  ألن الحكر حق عيني ال يملك منحه ، وال يملك المستأجر تحكير العين  ( 

 ( . 2115ص  159رقم  29المحاماة 

 (
1
 21م 2599أبرييل سينة  19 - 99ص  1م 2755ديسيمبر سينة  9اسيتئناف مخيتلط  - 122ص  21الحقوق  2591مايو سنة  1استئناف وطني   ( 

 . 199ص  292اإليجار للمؤلف فقرة  - 591في العقود فقرة  جرانموالن - 91ص  19م 2597يناير سنة  5 - 129ص 

 (
1
وليم يكين  ، "إذا خربيت دار الوقيف وتعطيل االنتفياع بهيا بالكليية : من قيانون العيدل واإلنصياف لقيدري باشيا عليى ميا ييأتي 991وقد نصت المادة   ( 

 . جياز تحكيرهيا بيأجر المثيل ، وليم يمكين اسيتبدالها ، عجلية تصيرف فيي تعميرهياولم يوجد أحد يرغب في استئجارها مدة مستقبلة بياجرة م ، للوقف ريع تعمر به
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.  ( 1) إذن القاضي ، هنن الحكر يعتب رمـن أعمـال اإلدارة إذ أنـه يعطـي للمحتكـر حقـًا عينيـًا علـى العقـار المحتكـر
 . ( 2) ولكن كان من الجائز أيضًا أن يكون الحكر موضوعه عقار غير موقوف

وإذا كان التقنين المدني الجديد ق قنن أحكام الشر عة اإلسالمية كما قررها القضاء ، فإنـه مـع ذلـك "استرشـد 
ملكية ، بل هو في الحكر بسياسة عامة هي العمل على تحديد انتشاره والتضييا فيه . ف و قيد خطير على حا ال

ملكيــة تقــوم علــى الملكيــة اهنصــلية ، ممــا يجعــل أمــر االســتغالل والتصــرف فــي اهنرض المحكــرة مــن اهنمــور غيــر 
الميسرة . فقصر التقنين المدني الجديد الحكر على اهنرض الموقوفة ، وحدد من مـدة الحكـر وجعـل أقصـاها سـتين 

ي حـا اآلخـر ، ونـص علـى أن أحكـام الحكـر هـذه تسـري سنة ، وجعل لكل مـن مالـك الرقبـة والمحتكـر أن يشـفع فـ
على اهنحكار القائمة على أرض غير موقوفة في وقت العمل ب ذا القانون . كما ذكـر التقنـين نـوعين خاصـين مـن 
الحكر ، هما حا اإلجارتين وحـا خلـو االنتفـاع ، وكـل من مـا ال يكـون إال علـى عـين موقوفـة ، ولكـن أول مـا حـا 

 . ( 9) شخصي"عيني واآلخر حا 

وقد طاوع الظروف التي تلت صـدور التقنـين المـدني الجديـد سياسـة هـذا التشـر ع فـي التضـييا مـن الحكـر ، 
بحل اهنوقاف اهنهلية ، فنجم عن ذلك انت اء حا الحكر الـذي كـان مترتبـًا  1112لسنة 180إذ صدر القانون رقم 

لكثـــرة الســـاحقة مـــن اهنحكـــار . ولـــم يعـــد باقيـــًا مـــن وهـــي ا 1008/9الموقوفـــة طبقـــًا للمـــادة  1119$علـــى اهنعيـــان 
 611اهنحكار القديمة إال تلك المترتبة على اهنوقاف الخير ة وعلى اهنعيان غير الموقوفة . ثم صـدر القـانون رقـم 

فأجـاز بقـرار مـن وز ـر اهنوقـاف بعـد موافقـة المجلـس اهنعلـى لألوقـاف أن ين ـي اهنحكـار المترتبـة  ( 1) 1119لسنة 
وقاف الخير ة إذا اقتضـت المصـلحة ذلـك . و خلـص مـن كـل هـذا أن الحكـر قـد أصـبح اآلن ، بفضـل هـذه على اهن

التشــر عات المتعاقبــة ، ذا مجــال ضــيا محــدود . ف ــو منــذ صــدور التقنــين المــدني الجديــد ، ال يمكــن ترتيبــه علــى 
ي الوقـف الخيـري بعـد إلغـاء أرض موقوفة . واهنرض الموقوفة التي يمكن ترتيب حـا الحكـر علي ـا قـد انحصـرت فـ

ينــدر ترتيــب حكــر جديــد ، ومــا هــو قــائم مــن  -الوقــف الخيــري  -الوقــف اهنهلــي . وحتــى فــي هــذا المجــال الضــيا 
 أحكار قديمة يمكن إن اؤه بقرار إداري .

                                                                                                                                                                    
 ، ولم يوجد من يرغب في اسيتئجارها إلصيالحها أو مين يأخيذها مزارعية ، وتعطل انتفاع الموقوف عليهم بالكية ، وكذلك األرض الموقوفة إذا ضعفت عن الغلة

والمحكير ميؤجر  ، وعرفته محكمة االسيتئناف الوطنيية بأنيه عقيد إجيارة يقصيد بيه اسيتبقاء األرض الموقوفية مقيررة للبنياء والغيرس أو ألحيدهما . جاز تحكيرها"

) ه فهو عقيد قيائم بذاتي ، ولكنه يختلف عن اإليجار في طبيعته وفي أغراضه ( . 229ص  21الحقوق  2751فبراير سنة  5استئناف وطني ) والمحتكر مستأجر 

sui generic )  ( 295ص  51م 2599يناير سنة  29وانظر استئناف مختلط  - 591ص  99م 2512يونيه سنة  21استئناف مختلط . ) 

 (
2
 951ص  5دي هليتس  - 955ص  1الحقيوق  2751ديسيمبر سينة  25استئناف وطنيي  - 219ص  7م 2751مارس سنة  21استئناف مختلط   ( 

 . 21فقرة 

 (
1
المحامياة  2519فبراير سنة  11مصر الوطنية  - 155ص  12م  2595ماس سنة  29 - 129ص  21م 2599ابريل سنة 19ختلط استئناف م  ( 

 . 192ص  125رق  9

 (
9
 . 911ص  - 912ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
وسينورد أحكيام هيذا القيانون األخيير عنيد الكيالم فيي انتهياء  - 2519لسينة  51الذي حل محله القانون رقم  2595لسنة  159وأعقبه القانون رقم   ( 

 ( . 725انظر ما يلي فقرة ) الحكر 
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 عقد الحكر -المبحث األول

 أركان عقد الحكر -1

 أركان أربعة :  -798

لإليجـــار : التراضـــي والعـــين المحتكـــرة والمـــدة واهنجـــرة . ولكـــن لكـــل مـــن هـــذه للحكـــر نفـــس اهنركـــان اهنربعـــة التـــي 
 اهنركان اهنربعة في الحكر أحكام خاصة به يختلف في ا الحكر عن اإليجار .

 ( التراضي في الحكر  1)  -799

 منن التقنين المدني على ما يأتي : 1000: تنص المادة  نص قانوني -

أو مصـــلحة وبـــإذن مـــن المحكمـــة االبتدائيـــة الشـــرعية التـــي تقـــع فـــي دائرت ـــا "ال يجـــوز التحكيـــر إال لضـــرورة 
اهنرض كل ا أو أكثرها قيمة . و جب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضـاء أو 

 . ( 1) الموثقين . و جب ش ره وفقًا هنحكام تنظيم الش ر العقاري"

شـكلي ، فـال ينعقـد إال بتوثيـا رسـمي .ولمـا كـان ، مـن وقـت العمـل و خلص مـن هـذا الـنص أن الحكـر عقـد 
بالتقنين المدني الجديد ، ال يجوز إنشاء الحكر إال على عين موقوفة ، فيجـب قبـل التوثيـا استصـدار إذن بإنشـائه 

                                                 

 (
2
رتيب الحكر عليى عيين موقوفية أو عليى يجوز ت -2" : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 2191ورد هذا النص في المادة  :  تاريخ النص  ( 

وجييب عليى النيياظر أن  ، فيإذا كانييت األرض التيي ترتيب عليهييا حيق الحكيير عينياً موقوفية . ويجيب أن يكيون إنشيياء الحكير بورقيية رسيمية -1 . عيين غيير موقوفيية

أن إنشياء الحكير أمير تقتضييه المحافظية عليى العيين  بعيد أن يقييم اليدليل عليى ، يستصدر من المحكمة الشيرعية التيي تقيع فيي دائرتهيا هيذه األرض حجية شيرعية

وال يجيوز التحكيير إال لضيرورة أو مصيلحة وبيإذن  -1 . يكون إنشاء الحكير بورقية رسيمية -2" : وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه اآلتي . الموقوفة"

 ، صيدر بيه شيهادة عليى ييد رئييس المحكمية أو أحيد قضياتها أو ميأذون مين قبليه"ويجيب أن ي  ، من المحكمة االبتدائية الشرعية التي تقع في دائرتهيا تليك األرض

م مشيروع قيانون الوقيف  1عدلت الفقرة الثانيية تعيديال يتسيق ميع الميادة  ، وفي اللجنة التشريعية لمجلس النواب . في المشروع النهائي 2919وأصبح رقم المادة 

وفيي لجنية مجليس الشييوخ حيذفت الفقيرة األوليى ألن فيي  . 2911ب على المادة كما عدلتها لجنته تحيت رقيم ووافق مجلس النوا . كما أقرها مجلس النواب أخيرا

واستبدلت في الفقرة الثانية بكلمة "إشهاد" كلمة "عقد" ألن العرف جرى بإطالق اإلشهاد على ما يعقد من التصيرفات بيإرادة واحيدة  ، الفقرة الثانية ما يغني عنها

"ويجيب شيهره وفقياً ألحكيام قيانون تنظييم الشيهر العقيار"  : ثم أضييفت إليى الفقيرة الثانيية العبيارة اآلتيية ، عقد يتم بتعبيرين صادرين عن إرادتينوالمسألة تتعلق ب

ووافق على النص مجلس الشيوخ كما عدلته لجنتيه تحيت  . لتبرز فكرة أن حق الحكر حق عيني تتبع في شهر القواعد التي تتبع في شهر غيره من الحقوق العينية

 ( . 911ص  - 912ص  1مجموعة األعمال التحضيرية )  2999رقم المادة 

واليذي جيرى علييه القضياء المخيتلط فيي عهيد هيذا التقنيين التميييز بيين ميا إذا كانيت األرض المحتكيرة وقفياً  . وال مقابل للنص فيي التقنيين الميدني القيديم

 5 - 225ص  1م 2759أبرييل سينة  21اسيتئناف مخيتلط ) كر في هذه الحالة عقداً شكلياً وال يكون إال بالكتابة ويجب تسجيله فيي المحكمية الشيرعية فيصبح الح

فبراييير سيينة  1 - 259ص  99م 2527ينيياير سيينة  92 - 299ص  15م 2521ينيياير سيينة  9 - 215ص  15م  2521فبراييير سيينة  21م 2599مييايو سيينة 

وبييين ميا إذا كانييت األرض المحتكييرة غييير وقيف فينعقييد الحكيير بمجيرد اإليجيياب والقبييول بييال  ( ، 599ص  91م 2519ميايو سيينة  11 - 252ص  99م 2519

أما القضياء اليوطني فليم يكين يعتبير عقيد الحكير حتيى عليى  ( . 129ص  21م 2599أبريل سنة  19استئناف مختلط ) حاجة إلى كتابة وال إلى إذن من القاضي 

ً أ من الئحة ترتيب المحياكم الشيرعية التيي تينص عليى منيع سيماع دعيوى  291فقد نصت محكمة النقض بأن محل العمل بأحكام المادة  ، رض موقوفة عقداً شكليا

الشرعية أن يكون النيزاع فيي الوقف إال إذا كان ثابتاً بإشهاد ممن يملكه على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله وكان مقيداً بدفتر إحدى المحاكم 

رقيم  2مجموعية عمير  2591يولييه سينة  1نقيض ميدني ) فيكفي فيه تقديم الدليل عليى التحكيير  ، أما إذا كان النزاع قاصراً على المطالبة بالحكر . أصلي الوقف

فبرايير سينة  21اسيتئناف مصير ) كيرة موقوفية ولكن محكمة استئناف مصر اشيترطت أن يكيون الحكير بيإذن القاضيي إذا كانيت األرض المحت ( . 221ص  91

سينة قابلية للتجدييد وتعهيد بيدفع قيمية ميا تسياويه المبياني  99وقد قضي هذا الحكم بأنه إذا أجر ناظر الوقيف األرض لميدة  : 79ص  91رقم  29المحاماة  2591

صيريحة فيي أن اإلذن بيالتحكير  2512لسينة  19شيرعية المعدلية بقيانون رم فهيذا العقيد ال يكيون حكيراً ألن الئحية اإلجيراءات الداخليية للمحياكم ال ، يوم اإلخالء

ويكون العقد في الحالة التيي نحين بصيددها إيجياراً عاديياً ألرض موقوفية فيال  ، يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية فالبد من إذن القاضي الشرعي في التحيكر

 . 1ص  291المجلة القضائية  2521يناير سنة  21نظر أيضاً استئناف وطني ا ( . يجوز إيجارها هذه المدة الطويلة إال بإذن القاضي

 . فالحر في هذا التقنين أصبح دائماً عقيداً شيكلياً ال ينعقيد إال بتوثييق رسيمي ، لما كان التقنين المدني الجديد ال يجيز ترتيب الحكر إال على أرض موقوفة

 كانت تسري وقيت إنشيائهاوبديهي أن االحكار التي ترتبت في عهد التقنين المدني القديم على أعيان غير موقوفة بغير توثيق رسمي تبقى قائمة وفقاً لألحكام التي 

 ( . مدني 2921/1م ) ولكنها تخضع من حيث اآلثار واالنتهاء ألحكام التقنين المدني الجديد كما سنرى  ،
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عينيـًا علـى . التي تقع في دائرت ـا اهنرض كل ـا أو أكثرهـا قيمـة . ذلـك أن الحكـر ينشـئ حقـًا  ( 1) من المحكم الكلية
العين المحتكـرة ، فيعتبـر تصـرفًا فـي عـين موقوفـة ، وال يجـوز التصـرف فـي الوقـف إال بـإذن مـن القاضـي . والـذي 
يطلــب اإلذن فــي التحكيــر هــو نــاظر الوقــف . و جــب أن يثبــت أن تحكيــر الوقــف أمــر اقتضــته الضــرورة بــأن كــان 

وقـف بـأن يكـون المحتكـر أقـدر بكثيـر مـن الوقـف علـى الوقف مخربًا وال مال له يستصـلح بـه ، أو أملتـه مصـلحة ال
استصالح اهنعيان التي يراد تحكيرها . فلحكر ليس حقًا عينيًا عاديًا كحا المنفعة يزول حتما بمـوت المنتفـع ، بـل 
هــو حــا طو ــل ألمــد ، و صــح أن يبقــى ســتين ســنة . ف ــو إذن تصــرف خطيــر ، ومــن ثــم وجــب إذن المحكمــة فــي 

 إنشائه .

المحكمة ، وجب أن يكون إنشاؤه ، ال بموجب ورقة رسمية عادية توثا في مكتب التوثيا ، بل  ومتى أذنت
بأن يستصدر المتعاقدان ، ناظر الوقف والمحتكر ، حجة به على يد رئيس المحكمة التي أنـت فـي إنشـاءه ، وهـي 

من يحيل رئيس المحكمة عليه مـن  المحكمة التي يقع في دائرت ا العين المحتكرة كل ا أو أكثرها قيمة ، أو على يد
القضاء أو المؤثقين من كتبـة المحكمـة . فـال ينعقـد الحكـر إذن إال بعـد اإلذن علـى الوجـه المتقـدم ، وب ـذا الضـرب 

 من التوثيا سالف الذكر .

الحكـر بورقـة رسـمية إشـعاًر  1116$وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هـذا الصـدد : "يكـون 
، فـال تكفـي الرسـمية العاديـة ، بـل  ( 2) ، والرسمية شرط لالنعقاد . فـإن كانـت العـين موقوفـة ، وهـو الغالـب بخطره 

يجــب أن يستصــدر نــاظر الوقــف مــن المحكمــة الشــرعية ) المحكمــة الوطنيــة اآلن ( التــي تقــع فــي دائرت ــا اهنرض 
لتصــرف فــي الوقــف إال بــإذن مــن الموقوفــة حجــة شــرعية ، هنن الحكــر ضــرب مــن ضــروب التصــرف ، وال يجــوز ا

القاضي . و جب أن يقدم النـاظر مبـررًا للتحكيـر ، بـأن يثبـت أن إنشـاء الحكـر أمـر تقتضـيه المحافظـة علـى العـين 
) الموقوفة ، و كون ذلك عادة بإثبات أن الوقف مخرب وال يكفي ر عه إلصالحه ، فيحكر حتى يستصلحه المحتكر

9 ) " 

كما قـدمنا ، وهـو حـا عينـي أصـلي ، فإنـه ال ينشـأ ، ال فيمـا بـين المتعاقـدين وال  ولما كان الحكر حقًا عينياً 
مــن قــانون تنظــيم الشــ ر العقــاري ، وإال فــال يكــون لعقــد  1بالنســبة إلــى الغيــر ، إال إذا ســجل وفقــًا هنحكــام المــادة 

 . ( 1) الحكر غير المسجل من اهنثر سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن

                                                 

 (
2
وأصبحت المحكمية الوطنيية هيي المحكمية ذات االختصياص  ، النص "المحكمة االبتدائية الشرعية" ولما كانت المحاكم الشرعية قد ألغيت ويقول  ( 

ن فقييد حلييت بييذلك المحكميية االبتدائييية الوطنييية محييل المحكميية االبتدائييية الشييرعية فييي االختصيياص بيياإلذن فييي إنشيياء الحكيير علييى العييي ، العييام فييي جميييع المسييائل

 . الموقوفة

 (
1
أال يكيون إنشياء الحكير إال عليى عيين  ، كما سنرى ، أما في المروع النهائي فقد أوجبت لجنة المراجعة ، كان هذا صحيحاً في المشروع التمهيدي  ( 

 . واستقر هذا الحكم في التقنين المدني الجديد . موقوفة

 (
9
 . 919ص  - 911ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
مجموعية  2521فبرايير سينة  25مصر المختلطية ) واجب التسجيل حتى يكون نافذاً في حق الغير  ، في عهد التقنين المدني القديم ، وكان الحكر  ( 

 ( . 2هامش  111ص  915سليمان مرقس فقرة  - 99فقرة  991التشريع الدائمة باتشي وسستو في تقنين أحكام الوقف تحت المادة 
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على هذا النحـو ال يجـوز إثباتـه إال بالورقـة الرسـمية التـي ينعقـد ب ـا . ف ـو ، كـالرهن الرسـمي وال بـة والحكر 
والوقــف ، تصــرف شــكلي ولكــن االحكــار القديمــة التــي أنشــئت علــى أعيــان غيــر موقوفــة ، إذا لــم تكــن هنــاك أوراق 

لــى الحكـر و ـدفع أجرتــه لغيـر مالــك ، فإنـه يكفــي أن يكـون قـد مضــي علـى المحتكـر وهــو واضـع يـده ع ( 1) إلثبات ـا
. وهذا  ( 2) القصير على حسب اهنحوال1114$العقار مدة التقادم ، حتى يكسب الحا بالتقادم الطو ل أو بالتقادم 

ال ينطبـا علــى الحكــر الـذي ينشــأ منــذ العمـل بــالتقنين المــدني الجديـد ، فــإن هــذا الحكـر ال يترتــب إال بموجــب عقــد 
مــن المشــروع ، وكانــت تجــري علــى الوجــه  1218ع التم يــدي يتضــمن نصــًا هــو المــادة شــكلي . وقــد كــان المشــرو 

اآلتي : "يجوز أن يكسب حا الحكر بالتقادم" . وجاء في المذكر اإليضاحية للمشروع التم يدي فـي هـذا الصـدد : 
عتباره محتكرًا "كسب الحكر بالتقادم مبدأ سار عليه القضاء المختلط . فإذا وضع شخص يده على أرض موقوفة با

دون أن يكون لـه هـذا الحـا ، واسـتمر يـدفع أجـرة الحكـر ثالثـًا وثالثـين سـنة ، كسـب حـا الحكـر بالتقـادم . أمـا إذا 
كان اهنرض غير موقوفة ، فإنه يملك حـا الحكـر بالقـادم الطو ـل فـي خمـس عشـرة سـنة ، أو بالتقـادم القصـير فـي 

  111ص  21م 1114أول فبراير سنة  - 908ص  19م 1101مايو سنة  11خمس سنوات ) استئناف مختلط 
)  . علــى أن كســب الحكــر بالتقــادم فيــه نظــر ، هنن الحــا فــي اهنرض 119ص  90م 1118ينــاير ســنة  91 -

الموقوفة ال ينشأ إال بعد استصدار حجة شرعية . . واهنصل أن الحا الذي ال ينشأ إال بعد مراعاة إجراءات شكلية 
دم ، كمـــا هـــو الحـــال فـــي الـــرهن الرســـمي وفـــي الوقـــف . وقـــد أصـــبح هـــذا اهنصـــل أولـــى موضـــوعة ال يكســـب بالتقـــا

باإلتبــاع بعــد أن قــرر المشــرع الرســمية فــي تقر ــر الحكــر . . لــذلك يحســن أن يحــذف هــذا الــنص مــن المشــروع ، 
لنص اهنغـراض التـي أر ـد تحقيق ـا بـا 1118$و ستبدل به نص ييسـر إثبـات الحكـر إذا كـان قـديمًا ، فيفـي بـبعض 

 . ( 9) القائم" . وقد حذف هذا النص فعال في لجنة المراجعة ، وفقًا لتوجيه المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي

 ( العين المحتكرة  2)  -811

 من التقنين المدني على ما يأتي : 1012: تنص المادة  نص قانوني -

                                                 

 (
2
بيأوراق أخيرى ال تيدع أي شيك  ، إذا فقيدت الحجية الشيرعية ، محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز إثبات الحكر على أرض موقوفةوقد قضت   ( 

 11 - 211ص  51م 2595فبراييير سيينة  29 - 299ص  59م 2599ينيياير سيينة  92 - 111ص  19م 2529مييارس سيينة  11اسييتئناف مخييتلط ) فييي وجييوده 

 ( . 259ص  57م 2591مارس سنة  21 - 295ص  51م 2599يناير سنة  29 - 91ص  51م 2595نوفمبر سنة 

 (
1
أول فبرايير  - 997ص  29م 2592ميايو سينة  29اسيتئناف مخيتلط  - 119ص  925رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة  99استئناف مصر   ( 

فال يجوز له أن يكسب ملكية العقيار  ، الحكر من المالك الحقيقولكن إذا كسب شخص حق  - 259ص  99م 2527يناير سنة  92 - 259ص  15م 2521سنة 

 91رقيم  2مجموعية عمير  2591يونييه سينة  11نقيض ميدني ) ألنه وضع يده على العقا كمحتكر ال كماليك  ، نفسه بالتقادم بمجرد امتناعه عن دفع أجرة الحكر

وهيذا ميا ليم يغيير واضيع  ( ، 219ص  7م 2751ميارس سينة  21ف مختلط استئنا - 521ص  159رقم  2مجموعة عمر  2599أكتوبر سنة  92 - 221ص 

ويقضيي هيذا الحكيم بيأن عيدم دفيع المحتكير أجيرة  : 95ص  15م 2521نيوفمبر سينة  12اسيتئناف مخيتلط ) اليد نيته فيضع يده كمالك ويثبت ذلك من الظيروف 

اسيتئناف مخيتلط أو  -أجرة الحكر ويجعل واضع اليد مالكاً ملكية تامة ال مجيرد محتكير الحكر لجهة الوقف مدة ثالث وثالثين سنة يسقط حق الوقف في المطالبة ب

 - 51ص  95م 2551ينيياير سيينة  19 - 215ص  99م 2552مييارس سيينة  5 - 171ص  91م 2559مييايو سيينة  17 - 259ص  15م 2521لفبراييير سيينة 

 ( . 219اإليجار للمؤلف فقرة  - 152احمد فتحي زغلول ص 

 (
9
 . في الهامش 911ص  - 912ص  1عة األعمال التحضيرية مجمو  ( 
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ض غيــر موقوفــة ، وذلــك مــع عــدم مــن وقــت العمــل ب ــذا القــانون ال يجــوز ترتيــب حــا حكــر علــى أر  -1"
واهنحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل ب ذا القانون   -2الفقرة الثالثة .  1008اإلخالل بحكم المادة 

 . ( 1) تسري في شأن ا اهنحكام المبينة في المواد السابقة"

ــًا موقوفــة ،  فــال يجــوز إنشــاء حــا  1111$و تبــين مــن هــذا الــنص أن العــين المحتكــرة ال بــد أن تكــون عين
الحكـر علـى عـين غيـر موقوفـة . وقـد كـان المشـروع التم يـدي للتقنـين المـدني الجديـد علـى خـالف ذلـك ، إذ كانـت 

من هذا المشروع تجري على الوجه اآلتي : "يجوز ترتيب الحكر على عين موقوفة  1214الفقرة اهنولى من المادة 
، إذ رأت هذه اللجنة قصـر الحكـر علـى  ( 9) ذا النص في لجنة المراجعة" . فحذف ه( 2) أو على عين غير موقوفة

مــن المشــروع الن ــائي علــى  1041اهنرض الموقوفــة ، وأقــرت نصــًا فــي هــذا المعنــى هــو الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
علي ـا أو الوجه اآلتي : "الحكر عقد به يكسب المحتكـر حقـًا عينيـًا علـى أرض موقوفـة يخولـه االنتفـاع بإقامـة بنـاء 

باستعمال ا للغرس أو هني غرض آخر وذلـك فـي مقابـل أجـرة معينـه" . وفـي لجنـة مجلـس الشـيوخ حـذفت هـذه القـرة 
"لوضوح حكم ا بالنسبة إلى حقوق المحتكر ، وهنن الحكم الخاص بقصر الحكر على اهنرض الموقوفة قد ورد فـي 

هـي التـي تقضـي بـأن الحكـر ال يجـوز ترتيبـه علـى  مـدني وحـدها 1012"  . وبقيـت بـذلك المـادة ( 1) 1012المادة 
أرض غيــر موقوفــة ، ومعنــى ذلــك بداللــة مف ــوم العكــس أن اهنرض الموقوفــة وحــدها هــي التــي يجــوز ترتيــب حــا 
الحكر علي ا . وقد ضاق بذلك نطاق تطبيا الحكر ، وبخاصة بعد أن ألغيت اهنوقاف اهنهلية ، ثم بعد أن أصبح 

. وقد قدمنا أنـه ال بـد أن تكـون هنـاك  ( 1) وقف الخيري منوطًا بقرار إداري كما سبا القولأمر إلغاء الحكر على ال
ضرورة أو مصلحة في تحكير العين الموقوفة . فال يكفي أن تكون العين موقوفة حتـى يجـوز تحكيرهـا ، بـل يجـب 

إلصالح ا ، وال يوجد مـن  فوق ذلك أن تكون مخربة أو في القليل في حاجة إلى اإلصالح ، وليس ل ا ر ع بكيفي

                                                 

 (
2
لمعاجلية االحكيار القائمية عليى أرض غيير موقوفية  ، وفيي لجنية المراجعية رؤى . لم يكن لهذا النص مقابل في المشروع التمهيدي : تاريخ النص  ( 

وفية وقيت العميل بهيذا القيانون تسيري فيي شيأنها األحكيام المبينية فيي الميواد "االحكار القائمة على أرض غير موق : إضافة النص اآلتي ، من وقت العمل بالقانون

 -وفيي لجنية مجليس الشييوخ أضييفت فقيرة جدييدة  . 2971ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  . في المشروع النهائي 2959وأصبح رقمه المادة  ، السابقة"

ولكين )  . . إلبراز فكرة المشرع في تحريم االحتكيار عليى األرض غيير الموقوفية وليو أنهيا مسيتفادة مين تعرييف الحكير اليوارد فيي الميادة -جعلت الفقرة األولى 

جنة مجلس الشيوخ ألنه من قبيل التعريفات وألن الحكم الذي تضيمنه مين النص الذي ورد فيه تعريف الحكر بأنه ال يكون إال على أرض موقوفة حذف في نفس ل

مين وقيت العميل  ، وحيدها هيي التيي تينص عليى أن الحكير ال يكيون 2921/2فأصبحت الميادة  - 2921قصر الحكر على األرض الموقوفة قد وردف في المادة 

"مين وقيت العميل بهيذا القيانون ال  : وليى الجدييدة التيي أضييفت إليى الميادة عليى الوجيه اآلتييوجرت الفقرة األ ( . إال على أرض موقوفة ، بالتقنين المدني الجديد

فأصبح النص بذلك مطابقاً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين  . فقرة ثالثة" 2997وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة  ، يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة

وقيد راعيت فيي هيذه اإلضيافة أن سيبل اسيتغالل  . . "أضافت اللجنة إلى هيذه الميادة فقيرة أوليى : قالت اللجنة في تقريرهاو . 2921وصار رقمه  ، المدني الجديد

إال أنهيا رأت أن تسيتثني الحالية التيي يكيون فيهيا  ، وأن الحكر حق ال ينبغي التوسع فيي تطبيقيه ولهيذا قصيرت اسيتعماله عليى الوقيف ، األراضي المملوكة ميسرة

وحكم النص الذي أضافته اللجنة ال يسيري عليى الماضيي  . رتب على أرض موقوفة زالت عنها فيما بعد صفة الوقف لسبب ال يفضي إلى انتهاء الحكر الحكر قد

) لجنتيه  ووافيق مجليس الشييوخ عليى الينص كميا عدلتيه . ولكنيه ينصيرف عليى المسيتقبل فيال يطبيق إال مين وقيت العميل بهيذا القيانون" ، رعاية للحقوق المكتسيبة

  ( . 129ص  - 129ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1
 . 912ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
 . 915ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 
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يقبــل اســتئجارها عــن طر ــا اإليجــار العــادي ، فــي يبقــى أمــام نــاظر الوقــف إال أن يطلــب اإلذن مــن المحكمــة فــي 
 . ( 1) تحكيرها

ولم يكن هذا هو الحكم في ع د التقنين المدني القديم . فقد كانت أحكام الشر عة اإلسالمية هي التـي تطبـا 
الوقف . فجرى القضاء على جواز تحكير اهنعيان غيـر  1110$ز تحكير الوقف وغير في ذلك الع د ، وهذه تجي

الموقوفة ، ولم يعترضه في ذلك أن حا الحكر حا عيني والحقوق العينية فـي التقنـين المـدني القـديم مـذكورة علـى 
طاقه المخصص سبيل الحصر وليس حا الحكر من بين ا ، فقد كان هذا الحا مستمدًا من قانون معمول به في ن

. فــانبنى علـى ذلــك أن أنشــئت أحكــار علــى أعيــان غيــر موقوفــة ، وإن  ( 2) لـه وهــذا القــانون هــو الشــر عة اإلســالمية
 كان الغالب أن الحكر حتى في ذلك الع د يترتب على الوقف .

الحكـــم  ولمــا كـــان التقنـــين المـــدني الجديـــد ال يجيـــز ، كمـــا رأينـــا ، ترتيـــب الحكـــر إال علـــى الوقـــف ، فـــإن هـــذا
 11المستحدث ال يكون له أثر رجعي ، وال يعمل به إال ابتداء من العمـل بـالتقنين المـدني الجديـد ، أي ابتـداء مـن 

، فمــن ذلـك اليـوم ال يجــوز إنشـاء الحكـر إال علــى أرض موقوفـة . وقـد حــرص التقنـين المــدني  1111أكتـوبر سـنة 
، كمــا رأينــا ، بأنــه "مــن وقــت  1012ولــى مــن المــادة الجديــد علــى أن يــنص علــى ذلــك صــراحة ، فقضــت الفقــرة أهن

العمــل ب ــذا القــانون ال يجــوز ترتيــب حــا حكــر علــى أرض غيــر موقوفــة ، وذلــك مــع عــدم اإلخــالل بحكــم المــادة 
مدني تقضي بانت اء حا الحكـر "إذا زالـت صـفة  1008الفقرة الثالثة" . وسنرى أن الفقرة الثالثة من المادة  1008

المحكرة ، إال إذا كان زوال هـذه الصـفة بسـبب رجـوع الوقـف فـي وقفـه أو إنقاصـه لمدتـه ، ففـي  الوقف عن اهنرض
هــذه الحالــة يبقــى الحكــر إلــى انت ــاء مدتــه" . فــإذا أصــبحت العــين الموقوفــة المحكــرة ملكــا حــرًا ، وكــان ذلــك بســبب 

رض بـالرغم مـن أن ـا أصـبحت رجوع الواقف في وقفه أو بسبب إنقاصه لمدته ، فإن الحكـر يبقـى مـع ذلـك علـى اهن
ملكا ال وقفاص ، وذلك هنن الواقف بعد أن وقف رجع في وقفه رجوعًا كليًا أو رجوعًا جزئيـًا ، فيكـون قـد نقـض مـا 
تم من ج ته ، فيرد ذلك عليه ، و بقى الحكر الذي رتبه على اهنرض عنـدما كانـت موقوفـة باقيـا علي ـا بـالرغم مـن 

 اية مدة الحكر .أن ا أصبحت ملكا وذلك إلى ن 

 11ومقتضى أال يكون للتقنين المدني الجديد أثر رجعي أن اهنحكار القائمة على أراضي غيـر موقوفـة قبـل 
صـدور التقنـين المـدني الجديـد ، وال يمـس مـن صـحت ا  1111$تبقى صحيحة قائمة حتى بعـد  1111أكتوبر سنة

حكـام التـي أوردهـا التقنـين المـدني الجديـد فـي شـأن أن ا قائمـة علـى أراضـي غيـر موقوفـة ، وتسـري علي ـا جميـع اهن
 1012فيمــا عــدا وجــوب أن تكــون العــين المحتكــرة أرضــًا موقوفــة . وقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  ( 9) الحكــر

                                                 

 (
2
 . 155انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 2519فبراييير سييينة  11مصييير الوطنييية  - 155ص  12م 2595مييارس سيينة  29 - 129ص  21م 2599أبريييل سييينة  19مخييتلط اسييتئناف   ( 

 . 2151ص  159رقم  29المحاماة  2591نوفمبر سنة  25انظر عكس ذلك مصر الوطنية  - 192ص  125رقم  9المحاماة 

 (
9
يخضيع لألحكيام التيي كانيت سيارية وقيت  2555أكتيوبر سينة  29الحكر المعقود قبل وكان مقتضى أال يكون للتقني المدني الجديد أثر رجعي أن   ( 

وكثييرا مين هيذه  ، ولكن لما كانت أحكام التقنين المدني الجديد ال تختلف كثيراً عين األحكيام السيابقة عليهيا . فال يخضع إذن ألحكام التقنين المدني الجديد ، انعقاده
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مدني على هذا الحكـم صـراحة ، إذ تقـول كمـا رأينـا : "واهنحكـار القائمـة علـى أرض غيـر موقوفـة وقـت العمـل ب ـذا 
ري فــي شــأن ا اهنحكــام المبينــة فــي المــواد الســابقة" . ومــن بــاب أولــى تســري اهنحكــام الــواردة فــي التقنــين القــانون تســ

علــى أراضــي موقوفــة ، بــل إن اهنحكــام هنــا ال  1111أكتــوبر ســنة  11المــدني الجديــد علــى االحكــار القائمــة قبــل 
ة . ومــن ثــم تخضــع جميــع اهنحكــار يســتثنى من ــا حتــى الحكــم  القاضــي بــأن تكــون العــين المحتكــرة أرضــًا موقوفــ

، سواء قامت على أرض موقوفـة أو علـى أرض غيـر موقوفـة ، لجميـع أحكـام  1111أكتوبر سنة  11القائمة قبل 
الحكر التي نتولى بحث ا اآلن . وذلك فيما عدا الحد اهنقصى للمدة ، فسنرى أن هذه اهنحكار ال تخضع في مدت ا 

 . ( 1) شر ع خاصلحد أقصى إلى أن يصدر في شأن ا ت

 ( المدة في الحكر  3)  -811

 من التقنين المدني على ما يأتي : 111:  تنص المادة  نص قانوني -

"ال يجوز التحكير لمدة تز ـد علـى سـتين سـنة . فـإذا عينـت مـدة أطـول أو أغفـل تعيـين المـدة ، اعتبـر الحكـر 
 . ( 2) معقودا لمدة ستين سنة

اهنقصـى لمـدة الحكـر فــي التقنـين المـدني الجديـد هــو سـتون سـنة . ولـم يكــن و تبـين مـن هـذا الـنص أن الحــد 
لمدة الحكر في ع د التقنين المدني القديم حـد أقصـى ، بـل كـان يصـح أن يعقـد الحكـر لمـدة غيـر معينـة وفـي هـذه 

مـن  402 الحالة يبقى الحكر ما بقي البناء أو الغراس في اهنرض وما بقي المحتكر يدفع اهنجـرة . وتقضـي المـادة
مرشد الحيران بأنه "ال يكلف المحتكر برفـع بنائـه وال قلـع غراسـه وهـو يـدفع أجـر المثـل المقـرر علـى سـاحة اهنرض 

بأنـه "يثبـت للمسـتحكر حـا القـرار فـي اهنرض المحتكـرة ببنـاء  401خالية من البناء والغراس" . كمـا تقضـي المـادة 

                                                                                                                                                                    
إخضياع جمييع االحكيار لقواعيد واحيدة هيي قواعيد  ، فقيد رؤى ، ري بيأثر فيوري حتيى عليى االحكيار المعقيودة قبيل العميل بهيااألحكام تعتبر من النظام العام فتسي

 . حتى ال تتعدد األحكام في نظام عتيق هو اآلن في سبيله إلى الزوال ، التقنين المدين الجديد

 (
2
 . 792انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
"الحكير عقيد يكسيب المحتكير بمقتضياه حقياً عينييا  : مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2191ورد هذا الينص فيي الميادة  : تاريخ النص  ( 

ال يجيوز االتفياق عليى التحكيير لميدة تزييد  -1 . وذلك في مقابل أجيرة معينية ، بإقامة بناء عليها أو باستعمالها للغرس و ألي غرض آخر ، يخوله االنتفاع بأرض

 . اعتبير الحكير معقيوداً لميدة تسيع وتسيعين سينة" ، أو أغفيل االتفياق تعييين الميدة ، أو على مدة غيير محيدودة ، فإذا اتفق على مدة أطول ، ى تسع وتسعين سنةعل

اً عينياً على أرض موقوفية الحكر عقد به يكسب المحتكر قح -2" : وفي لجنة المراجعة رؤى قصر الحكر على األرض الموقوفة وتعديل المادة على الوجه اآلتي

وال يجوز االتفاق على التحكير لمدة تزييد عليى تسيع  -1 . وذلك في مقابل أجرة معينة ، يخوله االنتفاع بإقامة بناء عيها أو باستعمالها للغرس أو ألي غرض آخر

وأصيح رقيم الميادة  . اعتبر الحكر معقيوداً لميدة تسيع وتسيعين سينة" ، فإذا اتفق على مدة أطول أو على مدة غير معينة أو أغفل االتفاق تعيين المدة . وتسعين سنة

وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة األولى لوضيوح حكمهيا بالنسيبة إليى حقيوق  . 2912ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 2915

"ال يجيوز التحكيير لميدة  : وعدلت الفقر الثانيية عليى الوجيه اآلتيي . 2921وألن الحكم الخاص بقصر الحكر على األرض الموقوفة قد ورد في المادة  ، المحتكر

وقد راعت اللجنة في هيذا  . إال إذا أنهى الوقف قبل ذلك" ، اعتبر الحكر معقوداً لمدة ستين سنة ، فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة . تزيد على ستين سنة

وال سييما بعيد أن أصيبح تعميير العيين المحكيرة  ، توخيياً إلبيراز معنيى توقييت الحكير ، التعديل أن تخفض المدة التي ال يجوز االتفياق عليى مجازتهيا فيي التحكيير

وأريد بإضافة عبيارة "إال إذا انهيي الوقيف قبيل ذليك"  . اضيواستبدالها ميسورين في مدة أقصر من المدة التي كان يقتضيها تحقيق هذين الغرضين في الزمن الم

وفي جلسة أخرى حذفت اللجنة العبيارة األخييرة "إال إذا انتهيى الوقيف قبيل ذليك" عليى أن  . مواجهة حالة انتهاء الوقف األهلي الموقت إذ قد ينتهي قبل ستين سنة

ص  1مجموعية األعميال التحضييرية ) ووافق عليها مجليس الشييوخ كميا عيدلتها لجنتيه  . 555وأصبح رقم المادة . 2997يتضمن حكمها مادة أخرى هي المادة 

 ( . 919ص  - 917

ً  ، ولم يكن لمدة الحكر في عهد هذا التقنين حد أقصى ، وال يقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم  . بل كان يصح أن يكون الحكر دائميا
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اهنرض مــا دام أس بنائــه وغراســه قائمــًا في ــا ، وال تنــزع منــه اهنســاس في ــا أو بغــرس شــجرة ب ــا ، و لــزم بــأجر مثــل 
 . ( 1) حيث يدفع أجر المثل" . فكان الحكر على هذا النحو يصح أن  يكون دائميا

فحـدد المشـروع التم يـدي لمـدة الحكـر حـدًا أقصـى للتضـييا منـه جر ـًا علـى سياسـته ، وكانـت هــذه  $1119
لــس الشــيوخ هــذه المــدة إلــى سـتين ســنة ، "توخيــا إلبــراز معنــى توقيــت المـدة تســعا وتســعين ســنة .وخفضــت لجنـة مج

الحكــر . وال ســيما بعــد أن أصــبح تعميــر العــين المحكــرة واســتبدال ا ميســور ن فــي مــدة اقصــر مــن المــدة التــي كــان 
. فأصـبحت االحكـار التـي يصـح أن تنشـأ ابتـداء مـن يـوم  ( 2) يقتضي ا تحقيا هذين الغرضين في الـزمن الماضـي"

على أراض موقوفة ال يجوز أن تز د مدت ا على ستين سـنة . فـإذا اتفـا المتعاقـدان علـى   1111أكتوبر سنة  11
مدة أقل جاز ذلك ، وإن اتفقا على مدة اكبر انقضت المـدة إلـى سـتين سـنة . وإذا  أغفـل المتعاقـدان تحديـد المـدة ، 

 ن سنة .أو ذكرا أن المدة غير معينة ، كانت المدة في الحالتين ستي

، ســواء أنشــئت علــى أرض موقوفــة أو علــى أرض  1111أكتــوبر ســنة  11أمــا اهنحكــار التــي أنشــئت قبــل 
غير موقوفة ، ف ذه تبقى خاضعة لألحكام التي كانت سار ة وقت إنشائ ا . فإذا لم تكن ل ا مدة محددة ، بقيت ما 

. وقـد كانـت هـذه المسـألة مثـارًا لمناقشـات  ( 9) جـرةدام البناء أو الغراس قائما في اهنرض ومـا دام المحتكـر يـدفع اهن
طو لـة أثنـاء المراحـل التشــر عية التـي اجتازهـا التقنـين المــدني الجديـد . وكـاد يسـتقر اهنمــر فـي لجنـة مجلـس الشــيوخ 

في اهنحكار القائمـة وقـت العمـل ب ـذا القـانون ، إذا مضـي علـى عقـد الحكـر سـتون  -1على إقرار النص اآلتي : "
ى اهنقــل مــن وقــت إنشــائه ولــم تكــن مدتــه قــد  انقضــت ، جــاز لكــل مــن المحتكــر والمحكــر أن يطلــب إن ــاء ســنة علــ
مـدني ( ، إال إذا اختـار  1010فإذا كان المحتكر هو الذي يطلب ذلك طبقـت أحكـام المـادة السـابقة )  -2العقد . 

ب إن ــاء الحكـر هــو المحكــر ، ألــزم وأمــا إذا كـان مــن يطلــ -9تملـك اهنرض المحكــرة بقيمت ــا كاملـة وقــت الطلــب . 
بأن يدفع إلى المحتكر ما فات هذا مـن فائـدة بسـبب إن ـاء العقـد قبـل حلـول اهنجـل المعـين النت ـاء أو قبـل انقضـاء 

للعقــد أجــل معــين ، بشــرط أال تــنقص المــدة التــي تحســب عن ــا الفائــدة فــي  1111$تســع وتســعين ســنة إذا لــم يكــن 
نة ، وبــأن يــدفع فــوق ذلــك قيمــة البنــاء أو الغــراس مســتحقي اإلزالــة أو قيمت مــا الحالــة اهنخيــرة عــن خمــس عشــرة ســ

مســتحقي البقــاء أي مــا أقــل ، وذلــك كلــه فــي مقابــل تملكــه للبنــاء أو الغــراس . كــل هــذا مــا لــم يطلــب المحتكــر تملــك 
النص المتقدم على اهنرض المحكرة بقيمت ا كاملة وقت الطلب" . وقد بنت لجنة مجلس الشيوخ اهنحكام الواردة في 

أساس ثالثة  : ) أول ا ( أن يكون حكم النص قاصـرًا علـى اهنحكـار القائمـة وقـت العمـل بـالتقنين المـدني الجديـد ، 

                                                 

 (
2
وقضي بأنه إذا نيص  - 199ص  121رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  92استئناف مصر  -لعدل واإلنصاف من قانون ا 999انظر آنفاً م   ( 

كميا نيص فييه عليى أن  ، وعليى أن للميؤجر حيق تسيلم األرض وليو فيي خيالل هيذه السينة ، في عقيد تيأجير األراضيي الموقوفية عليى أن التيأجير لميدة سينة واحيدة

 2555ديسيمبر سينة  22عابيدين ) ألن هذه النصيوص منافيية لخصيائص الحكير الرئيسيية  ، فقد انتفى اعتبار العقد تحكيراً  ، ارالمستأجر ليس له حق البقاء والقر

 ( . 191ص  215رقم  99لمحاماة 

 (
1
 . وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش - 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 722انظر تفصيل ذلك فيما يلي فقرة   ( 
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ففي هذه اهنحكار إذا كان قد انقضى على عقد الحكر ستون سنة من وقت إنشائه  ولم تكن مدته قد انقضت ثبـت 
) اهنســاس الثــاني ( أنــه جعــل للمحتكــر حــا تملــك اهنرض المحكــرة لكــل مــن المتعاقــدين حــا طلــب إن ــاء الحكــر . 

بقيمت ا كاملة وقت الطلب أيا كان صاحب الرغبة في إن اء الحكـر ، هنن المحتكـر يبـذل عـادة فـي اسـتغالل العـين 
مــن الج ــد مــا هــو خليــا بالتشــجيع . ) واهنســاس الثالــث ( هــو إلــزام المحكــر بــأن يــدفع للمحتكــر مــا فاتــه مــن فائــدة 
بســبب إن ــاء العقــد قبــل حلــول أجلــه ، هنن العدالــة تقتضــي احتــرام الحــا المكتســب الــذي ثبــت للمحتكــر قبــل العمــل 

 . ( 1) بالتقنين الجديد

ولكن لجنة مجلس الشيوخ لم تثبت ن ائيًا على هذا النص ، وانت ت إلى حذفه دون أن تستعيض عنـه بـنص 
المصالح والحقوق تعارضًا يستعصـى علـى التوفيـا ، وبحسـن  آخر "حتى ال تقطع بالرأي في مسألة تعارضت في ا

 . ( 2) الحقوق والمصالح على حال ا إلى أن يصدر في شأن ا تشر ع خاص" 1116$أن تترك هذه 

وإلى أن يصدر هذا التشر ع الخاص ، تبقى اهنحكار القديمة على اهنعيان غير الموقوفـة سـار ة لمـدت ا ولـو 
كانت مؤبدة . أمـا بالنسـبة إلـى اهنعيـان الموقوفـة وقفـًا خير ـًا فقـد صـدر القـانون رقـم  زادت على ستين سنة ، بل لو

                                                 

 (
2
 ( : م المشييروع2119م ) وكييان الميروع التمهييدي يتضيمن الينص اآلتيي  -فيي الهيامش  191ص  - 199ص  1مجموعية األعميال التحضييرية   ( 

بعيد  كان لكل مين ماليك الرقبية والمحتكير أن يطليب شيراء حيق اآلخير فيي أي وقيت ، "إذا بقي حق الحكر أكثر من تسع وتسعين سنة بسبب قيام البناء أو الغراس

سيواء أنشيئ قبيل العميل  ، وكيان هيذا الينص مقصيوداً بيه أن يسيري عليى كيل حكير . وإذا طلب كل مهما الشراء أجيب طليب المحتكير وحيده" ، انقضاء هذه المدة

يجري على الوجيه  ( 2115م  )تضمن المروع نصاً آخر  ، وفي تعيين الثمن الذي يشتري به حق الرقبة وحق المحتكر . بالتقنين المدني الجديد أو أنشئ بعد ذلك

ويكيون اليثمن بقيدر  ، تتخذ القيمية اإليجاريية ليألرض بالحالية التيي هيي عليهيا أساسياً للتقيدير ، "في تعيين الثمن الذي يشتري به حق الرقبة وحق المحتكر : اآلتي

ففيي هيذه الحالية تقيدر  ، دة وإنميا يتطليب ليذلك ميدة أطيولإال إن كان صقع األرض ال يسمح لصياحبها بيأن يحصيل عليى ثمنهيا فيي تليك المي ، األجرة عشرين سنة

عليى  2119وفيي لجنية المراجعية عيدلت الميادة  . وحق الحكر بيالثلثين" ، يختص حق الرقبة منه بالثلث ، ويكون ذلك ثمناً للعين كلها ، األجرة عن المدة األطول

 كان لكل من مالك الرقبة والمحتكر أن يطلب شراء حق اآلخر في أي وقيت بعيد انقضياء هيذه الميدة ، إذا بقي حق الحكر أكثر من خمسين سنة -2" : الوجه اآلتي

والحكمة في هذا التعدي لهي أن يكون هناك مبرر قوي للشراء وهو طول المدة الباقية على اسيتمرار  . وإذا طلب كل منهما الشراء أجيب طلب المحتكر وحده" ،

"إن الشريعة ال تعترف بأن الحكير يقليل مين قيمية األرض  : وحضر مفتي وزارة األوقاف المناقشات وقال  ، أخرى في اللجنة ثم نوقش النص مرة . حالة الحكر

وقال إنه لو كانت قيمة العين تنقص بالتحكير لما أباحت الشيريعة  ، والدليل على ذلك أن ناظر الوقف وحده له من حق التحكير بدون أخذ رأي القاضي ، المحكرة

وهيذا ال يكسيبه إال حيق  ، وإنميا كيل ميا دفعيه هيو أجيرة انتفاعيه بياألرض ، "إن المحتكر لم يدفع أي ثمن لحق البقاء والقرار : وختم كالمه قائال . سالمية ذلك"اإل

ة وافقت على أن تكون ميدة التحكيير فيي وبعد مناقش ، فلم تجار اللجنة هذا الرأي . وهو بذلك لم يكسب أي حق عينين على العين الموقوفة" ، األولوية في اإليجار

عليى أنيه بعيد مضيي سيتين سينة عليى األقيل مين وقيت  ، وأن يقتصر النص على األحكار القائمية وقيت العميل بيالتقنين الميدين الجدييد ، األحكار الجديدة ستين سنة

التزاحم يفضل المحتكير ويكيون شيراؤه ليألرض المحتكيرة نوعياً  وعند ، إنشاء الحكر يكون لكل من المحكر والمحتكر الحق في طلب إنهائه مقابل تعويض عادل

فليوحظ عليهيا أنهيا نسيبة تحكميية وفيهيا ظليم  ، ثم ناقشت اللجنة النسبة التي يوزع بها ثمن العين بين المحكير والمحتكير . من استبدال الر الموقوفة تجيزه الشريعة

ففيي كثيير مين الصيور يرجيع  ، ما أدخله البناء عيهيا مين تحسيين وإنميا قيد يكيون بسيبب ظيروف أخيرىكبير للمحكر ألن ارتفاع قيمة أألرض ال يرجع دائماً إلى 

كميا أن قيمية حيق المحتكير تتغيير بتغييير الميدة  ، ارتفاع قيمة العقار المحكر لتغير الصقع أو إحداث منشآت عامة ويكون أثر الحكر فيي زييادة هيذه القيمية ضيئيال

بيل العيدل أن يخيتص حيق الرقبية وحيق الحكير  ، بالرغم من إقرار محكمة النقض لهيا ، الثلث والثلثين ، لعدل التزام النسبة التحكميةفليس من ا . الباقية من الحكر

 وفيي جلسية تاليية قيدمت . ويتيرك األمير للقضياء ويجيري التوزييع طبقياً لميا تقتضييه العدالية ، من الثمن بالقدر الذي يتناسب مع كل منهما حسب ظروف كل حالة

ثم عدلت عين إقرارهيا إيياه وحذفتيه  ، وهو النص الذي أقرته اللجنة أوال وقد ورد ذكره في المنازعات ، الحكومة نصاً يشتمل على ما انتهت إليه اللجنة من أحكام

ص  - 199ص  1ضييرية مجموعية األعميال التح) " . . دون أن تستعيض عنه بنص آخر "حتيى ال تقطيع بيالرأي فيي مسيألة تعارضيت فيهيا المصيالح والحقيوق

 ( . في الهامش 1911

وقيد رأينيا مفتيي هيذه اليوزارة  ، فالطائفة األولى تمثلها وزارة األوقياف . والمصالح المتعارضة هي مصالح طائفة المحكرين ومصالح طائفة المحتكرين

وإنميا كيل ميا دفعيه هيو  ، إن المحتكر لمي يدفع أي ثمن لحق البقياء والقيرار ( و)  . . . "إن الشريعة ال تعترف بأن الحكر يقلل من قيمة األرض المحكرة  : يقول

وطائفية المحتكيرين تنيادي بيأن  . وهو بذلك لم يكسيب أي حيق عينيي عليى العيين الموقوفية" ، وهذا ال يكسبه إال حق األولوية في اإليجار ، أجرة انتفاعه باألرض

بيل عليى  ، فاالستبدال "بناء على ذلك ال يكون على رقبة العين المحكيرة ، تكرة تحت شرط فاسخ هو تعميرهاوقد تملك المحتكر األرض المح ، الحكر بيع مستتر

 ( . الحكر في مصر : انظر في هذا المعنى عثمان فهمي) ملكية الشرط الفاسخ" 

 . تعيض عنه بنص آخروحذفت النص المقترح دون أن تس ، وهكذا لم تقطع لجنة مجلس الشيوخ برأي في هذه المسألة الدقيقة

 (
1
ص  291رقيم  5مجموعية أحكيام الينقض  2597ديسيمبر سينة  19وانظر نقيض ميدني  -في الهامش  191ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

721 . 
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لسنة  12فالقانون رقم  1111لسنة  211بإن اء الحكر على هذه اهنعيان ، وأعقبه القانون رقم  1119لسنة  611
 . ( 1) ، وسنورد أحكام هذه القوانين عند الكالم في انت اء الحكر 1160

 نصوص قانونية -األجرة في الحكر  ( 4)  -812

 من التقنين المدني على مايأتي :  1001: تنص المادة  

وتز ــد هــذه اهنجــرة أو تــنقص كلمــا بلــغ التغييــر فــي أجــرة  -2ال يجــوز التحكيــر بأقــل مــن أجــر المثــل .  -1"
 قدير" .المثل حدًا يجاوز الخمس ز ادة أو نقصًا ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على آخر ت

 على ما يأتي : 1001وتنص المادة 

"يرجــع فــي تقــدير الز ــادة والــنقص إلــى مــا لــألرض مــن قيمــة إيجار ــة وقــت التقــدير . و راعــى فــي ذلــك صــقع 
اهنرض ورغبات الناس في ا ، بغض النظر عما يوجـد في ـا مـن بنـاء أو غـراس ، ودون اعتبـار لمـا أحدثـه المحتكـر 

ت اهنرض أو فـي صـقع الج ـة ، ودون تـأثر بمـا للمحتكـر علـى اهنرض مـن حـا في ا من تحسين أو إتالف فـي ذا
 القرار" .

 على ما يأتي  : 1006وتنص المادة 

 . ( 2) "ال يسري التقدير الجديد إال من الوقت الذي يتفا الطرفان عليه ، وإال فمن اهنرض يوم رفع الدعوى"

                                                 

 (
2
 . 725انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
 : تاريخ النص  ( 

 . ال يجوز تحكير األراضي الموقوفية بأقيل مين أجيرة المثيل -2" : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 2119ورد هذا النص في المادة  : 2995م

"ال  : لوجيه اآلتييوفيي لجنية المراجعية عدلتيه الفقيرة األوليى عليى ا . زييادة أو نقصياً" ، وتزيد هذه األجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حداً كبراً  -1

وأصيبح رقيم الميادة  . وأضييفت عبيارة "عليى أن يكيون قيد مضيي ثيالث سينوات عليى آخير تقيدير" فيي آخير الفقيرة الثانيية . يجوز التحكير  بأقل من أجرة المثل"

يصيقع الحكير بعيد انقضيائها ثمياني  جعليت الميدة التيي ، وفيي لجنية مجليس الشييوخ . 2911ووافق مجلس النواب عليها تحت رقم  . في المشروع النهائي 2915

وعيدلت الميادة بحييث أصيبحت مطابقية لميا اسيتقرت علييه فيي  ، تمشياً مع النظام المقيرر فيي إعيادة تقريير الضيرائب الخاصية بالعقيارات ، سنوات بدال من ثالث

 ( . 975ص  - 972ص  1ة األعمال التحضيرية مجموع) ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته  2995وصار رقمها  ، التقنين المدني الجديد

"يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى القيمية اإليجاريية ليألرض  : من المروع التمهيدي على الوجه اآلتي 2115ورد هذا النص في المادة  : 2999م 

دون اعتبيار لميا أحدثيه المحتكير فيي  ، عها ورغبات النياس فيهياعلى أن يراعى في ذلك الغرض الذي أعدت له األرض وحالتها عند التحكير وموق ، وقت التقدير

فيي  2979وأصيبح رقميه  ، وأقرتيه لجنية المراجعية بتعيديل لفظيي طفييف . وبغيض النظير عميا يوجيد فيهيا مين بنياء أو غيراس" ، األرض من تحسيين أو إتيالف

لشيوخ عدل النص تعديال من شأنه أال يدخل في الحساب ميا يقيع مين تحسيين وفي لجنة مجلس ا . 2911ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . المشروع النهائي

 ، وأال يدخل في الحساب ما يقع من تحسين أو نقص في الصقع ذاته إذا كان راجعياً إليى فعيل المحتكير ، أو نقص في الصقع ذاته إذا كان راجعاً إلى فعل المحتكر

ووافيق  . 2999وأصيبح رقميه  ، فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنيين الميدني الجدييد ، لى األرضوأال يكون ثمة اعتبار لما للمحتكر من حق القرار ع

وكانت لجنة مجلس الشيوخ في إحدى جلساتها قد  استمعت لمندوب عن المحتكين ذكر أن المادة التيي أقرتهيا اللجنية  -مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته 

وهيذا الحكيم سييؤدي إليى خيراب كثيير  ، الزيادة أو النقص ترجع إلى ما لألرض من قيمة إيجارية وقت التقيدير ميع مراعياة صيقع األرض"تضع قاعدة في تقدير 

 الخاصة بالتصقيع على الوجه اآلتيي . . ثم قال إنه يقترح تعديل المادة . وأن القاعدة العادلة هي التقدير حسب وقت التحكير ، من المستحكرين وهم أغلبية عظيمة

وعليى األقيل حيذف الجيزء  . . يكون التصقيع على أساس النسبة بين قيمة األرض وقت التحكير وقيمتها الحالية وقيمة الحكر وقت إنشيائه وقيمتيه وقيت التصيقيع :

 7بيارة و  99إذ لييس هنياك إيجيار وال أجيرة وإن  . . مية إيجارييةودون تأثر بما للمحتكر على األرض من حق القرار ميع حيذف كل : ونصه . . األخير من المادة

فرد عليه بأن "نظرية المادة التي وافقت عليها اللجنة تصرف النظر عن الماضي كما  تصرف النظير عميا أصياب األرض مين إتالفيا  . قناديل زيت ليست أجرة"

أن الحكير بيييع  . . ال يمكين التسييليم بنظريية  ( و)  . . ك يجيب أال يسيتفيد ميين التحسيينوكييذل ، فيال يضييار بيه المحكير ، وتحسيين أدخيل عليى األرض بسييبب البنياء

 ( . 975 - 977ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ) وبعد مناقشة سلم المندوب بوجهة نظر اللجنة  . مستتر"

وأقرته لجنية المراجعية  . ليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر ع 2119ورد هذا النص في المادة  : 2991م 

 1مجموعية األعميال التحضييرية )  2991ثم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، 2917ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 2972تحت رقم 

 ( . 952ص  - 975ص 
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ال يجــوز أن تكــون  1118$رض الموقوفــة و خلــص مــن النصــوص المتقدمــة الــذكر أن اهنجــرة فــي حكــر اهن
و  992اقل من أجر المثل وقت التحكير ، وهذا الحكم مأخوذ من الشر عة اإلسالمية ) قانون العدل واإلنصاف م 

على أعيان موقوفة  1111أكتوبر سنة  11( . فينطبا الحكم على اهنحكار الجديدة التي تنشأ منذ  996و  991
. وإذا لم يبين كتـاب الوقـف قيمـة  ( 1) القديمة التي أنشئت قبل ذلك على أراض موقوفة، كما ينطبا على اهنحكار 

. ولما كان الحكر ال بد فيه من إذن المحكمة ، فالمحكمة ال تـأذن  ( 2) الحكر ، جاز للمحكمة انتداب خبير لتقديره
أجـر المثـل ، وجـب رفـع اهنجـرة إلـى إال إذا كان بأجر المثل . ولكن إذا وقع خطأ وحكرت العين الموقوفة بأقل من 

 أجر المثل .

وال يكفــي أن يكــون الحكــر بــأجر المثــل وقــت التحكيــر ، بــل إن هــذا  اهنجــر يز ــد و ــنقص تبعــًا لز ــادة أجــرة 
، وهــذا مــا يســمى بتصــقيع الحكــر . وهــو أيضــًا حكــم مــأخوذ مــن الشــر عة اإلســالمية ) قــانون  ( 9) المثــل أو نقصــه

(  ،  فينطبا على جميع اهنحكار المنشأة على أعيان موقوفة ، جديدة ، كانـت  994و  996العدل واإلنصاف م 
ـــف فيـــه ، فلـــم تتفـــا عليـــه كـــل المـــذاهب ، وال تقـــول بـــه الم ـــة ، و قـــول بـــه أو قديمـــة . وتصـــقيع الحكـــر  مختل الكي

الصاحبان في المذهب الحنفي وهو الرأي الراجح في المذهب ، وبه أخذ التقنين المدني الجديد ومن قبل ذلـك سـار 
عليـه القضـاء المصـري كمـا سـنرى ، وقـد وضـع لـه التقنـين المـدني الجديـد ضـوابط فأوجـب أال تز ـد أجـرة الحكـر أو 

المثل حدًا يجاوز الخمس ز ادة أو نقصًا ، على أن يكون قد مضـى إال "كلما بلغ التغيير في أجر  1111$تنقص 
مـدني . فلـيس أي تغييـر فـي أجـر المثـل يجيـز تصـقيع الحكـر . بـل  1001/2ثماني سنوات على آخر تقدير" ) م 

يجب أن يكون ذلك غير راجع إلى تحسين أو تلف أحدثـه المحتكـر بـاهنرض المحتكـرة ، وغيـر راجـع إلـى مـا أنشـاه 
ر فــي اهنرض مــن بنــاء أو غــراس ، كمــا ســنرى عنــد الكــالم فــي طر قــة تصــقيع الحكــر ، وأن يكــون التغييــر المحتكــ

فاحشـًا وقـد قــدره التقنـين المــدني الجديـد كمــا رأينـا بمــا يز ـد علـى الخمــس قياسـًا علــى الغـبن الفــاحش . وتقـول المــادة 
حتكرة بسـبب بنـاء المسـتحكر أو غراسـه فـال من مرشد الحيران في هذا الصدد : "إذا زاد أجر مثل اهنرض الم 409

تلزمــه الز ــادة ، فــإن زاد أجــر المثــل فــي نفســه ز ــادة فاحشــة لزمتــه الز ــادة . فــإن امتنــع مــن قبول ــا أمــر برفــع البنــاء 
والغــراس ، وتــؤجر لغيــره بــاهنجرة الزائــدة" . و يصــقع الحكــر إال كــل ثمــاني ســنوات ، حتــى يكــون هنــاك شــيء مــن 

عامل ، فال تكون اهنجرة عرضة للتغيير في كل وقت . وقد كان المشروع التم يدي للتقنين المدني االستقرار في الت
                                                 

 (
2
نييوفمبر سيينة  15 - 111ص  25المجموعيية الرسييمية المختلطيية  2775سيينة  يونيييه 1 - 121ص  2م 2775فبراييير سيينة  1اسييتئناف مخييتلط   ( 

مييايو سيينة  25 - 29ص  29م 2751نييوفمبر سيينة  27 - 5ص  29م 2751نييوفمبر سيينة  21 - 219ص  7م 2751ميياس سيينة  21 - 19ص  9م 22751

أبريييل  11 - 111ص  17م 2521يييل سيينة أبر 19 - 259ص  17م 2521مييارس سيينة  5 - 99ص  17م 2529ديسييمبر سيينة  25 - 192ص  19م 2597

 . 795ص  555رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  92استئناف وطني  - 119ص  99م 2527مارس سنة  1 - 171ص  17م 2521سنة 

 (
1
ص  929فقيرة  2555سينة  1محميد كاميل مرسيي فيي الحقيوق العينيية األصيلية  - 911عزييز خيانكي رقيم  2595يونيه سنة  15مصر الوطنية  ( 

  . 9هامش  999

 (
9
 5 - 599ص  91م 2519مييايو سيينة  11 - 159ص  91م 2515فبراييير سيينة  12 - 192ص  19م 2597مييايو سيينة  25اسييتئناف مخييتلط   ( 

 . 227ص  97م 2551مارس سنة  21 - 95ص  59م 2591ديسمبر سنة  1 - 571ص  91م 2519يونيه سنة 

فهيي ثابتية ال تتغيير فيي اإليجيار العيادي لألعييان غيير  . مية مين حييث تغيير األجيرة أثنياء ميدة اإليجيارومن ذلك نرى تدرجاً فيي أحكيام الشيريعة اإلسيال

ً  . الموقوفة  . وتتغير زيادة أو نقصاً في الحكر . وتتغير في اإليجار العادي لألعيان الموفقة زيادة ال نقصا
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الجديد ال يضع حدًا زمنيًا ، بل قال "كلما بلغ التغيير في أجرة المثل حدًا كبيرًا ز ـادة أو نقصـًا" . ثـم وضـع المـروع 
ضــي ثــالث ســنوات علــى آخــر تقــدير" . ثــم رفعــت الن ــائي حــدًا زمنيــًا ثــالث ســنوات ، فقــال : "علــى أن يكــون قــد م

لجنة مجلس الشيوخ ثالث السنوات إلى ثماني سنوات "تمشيًا مع النظام المقرر في إعادة تقـدير الضـرائب الخاصـة 
وتبـين أن  -أي كـل ثمـاني سـنوات  -. وإذا صقع الحكر بأن يعاد تقديره في المواعيد المقررة قانونـًا  ( 1) بالعقارات"
مل قد زادت أو نقصت بما يجاوز الخمـس ، فـإن التقـدير الجديـد ال يسـري علـى المحتكـر مـن تلقـاء نفسـه ، أجرة الث

بل يجب أن يقبل المحتكر الز ادة أو يقبل المحكر النقص ، ومن يوم االتفاق على الز ادة أو النقص يسري التقدير 
لتصـقيع ال يكـون إال برضـاء أو قضـاء . و سـري الجديد . فإذا لـم يـتم االتفـاق ، وجـب الرجـوع إلـى القضـاء ، هنن ا

التقدير الجديد ، إذا صـدر بـه حكـم ، ال مـن يـوم الحكـم بـل مـن يـوم رفـع الـدعوى ، طبقـًا للقاعـدة التـي تقضـي بـأن 
 .  ( 2) مدني ( 1006الحكم يستند إلى يوم رفع الدعوى ) م 

ة التــي يــتم ب ــا التصــقيع وهــي التــي وتســري أحكــام تصــقيع الحكــر المتقدمــة الــذكر ، وكــذلك الطر قــ $1160
سنبين ا فيما يلي ، على كل حكر جديد أو قديم ، أنشـئ علـى أرض موقوفـة أو علـى أرض غيـر موقوفـة ، "إال أن 

يمكـن االتفـاق فـي تحكيرهـا علـى  - ( 9) كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يـدي -اهنراضي غير الموقوفة 
غير أجرة المثل وعلى بقاء اهنجرة دون تغيير" . وقد كان المروع التم يدي يتضمن نصًا فـي هـذا المعنـى ، فكانـت 

مـــن المـــروع تجـــري علـــى الوجـــه اآلتـــي : "تســـري علـــى اهنراضـــي غيـــر الموقوفـــة اهنحكـــام الخاصـــة  1266المـــادة 
هنجـرة وز ادت ـا ونقصـ ا ، مـا لـم يوجـد شـرط يقضـي بغيـر ذلـك" . وحـذف هـذا باهنراضي الموقوفة من حيث تقدير ا

، ولكن الظاهر أنه حذف اكتفاء بالقواعد العامة . و تبين من  ( 1) النص في لجنة المراجعة دون بيان سبب الحذف
تبـر مـن النظـام ذلك أن تقدير أجرة الحكر بـأجر المثـل ، وتغيـر هـذه اهنجـرة ز ـادة أو نقصـًا أي تصـقيع الحكـر ، يع

، فـال يجـوز االتفـاق علـى مـا يخالفـه . وال يعتبـر مـن النظـام العـام إذا  ( 1) العـام إذا كانـت اهنرض المحتكـرة موقوفـة
) كانت اهنرض المحتكرة غير موقوفة ، فيكون هو القاعدة الواجبة اإلتباع إال إذا اتفا المتعاقدان علـى خـالف ذلـك

6 ) . 

                                                 

 (
2
 . لفقرة في الهامشوانظر نفس ا - 975ص  - 971ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
اسيتئناف مخيتلط  - 255ص  15رقيم  9المجموعية الرسيمية  2591مايو سنة  1 - 279ص  21الحقوق  2751أبريل سنة  15استئناف وطني   ( 

 . 91ص  51م 2595نوفمبر سنة  11 - 192ص  51م 2595أبريل سنة  21 - 299ص  59م 2591يناير سنة  92 - 959ص  91م 2515أول مايو سنة 

 (
9
 . 979ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
 959ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 112ص  199رقم  9المحاماة  2511ديسمبر سنة  25استئناف مصر   ( 

 (
1
تصيقعت األرض إذا ليم الحكير المقيرر عليى أرض مملوكية ال تقبيل الزييادة حتيى ليو )  919عزييز خيانكي  2755ميايو سينة  12استئناف وطي   ( 

 ( . يحفظ المالك لنفسه حق طلب زيادة الحكر في عقد التحكير



 

375 

 

 الفهرس

 طريقة تصقيع الحكر  -8713

: بقي أن نعرف الطر قة التي تصقع ب ا الحكـر . وقـد كانـت هـذه الطر قـة محـل خـالف شـديد حتـى حسـمت 
محكمـة الـنقض هـذا الخـالف قبـل صـدور التقنـين المـدني الجديـد ، وقـد أخـذ هـذا التقنـين بـالرأي الـذي أقرتـه محكمــة 

 النقض .

 ــا مصـلحت م ، وجــارت م علي ـا كثيــر مــن فقـد كــان لطائفـة المحتكــر ن نظر ـة تعــرف بنظر ـة "النســبة" راعـوا في
النسبة بين أجرة الحكر وقت التحكير وقيمة اهنرض في ذلك  1161$المحاكم . وتقضي هذه النظر ة بالرجوع إلى 

الوقت ، ثم تزاد اهنجرة بالنسبة التي زادت ب ا قيمة اهنرض وقت التصقيع . فإن كانت اهنجرة وقـت التحكيـر جني ـًا 
هنرض ألف جنيه ، ثم زادت قيمة اهنرض وقت التصقيع إلى عشـرة آالف ، وجبـت ز ـادة اهنجـرة مثال وكانت قيمة ا

إلى عشرة أمثال ـا ، أي تكـون أجـرة الحكـر بعـد التصـقيع فـي هـذه الحالـة عشـر جني ـات . وظـاهر أن هـذه الطر قـة 
ة الحكر وقت التحكير تكون ، إذ أن أجر  ( 1) هي في مصلحة المحتكر ن ، وقد طالبوا ب ا أمام لجنة مجلس الشيوخ

 . ( 2) في العادة زهيدة جدًا ، فمضاعفت ا ولو عشر مرات أو أكثر ال يعود على المحركين بفائدة محسوسة

                                                 

 (
2
 . في الهامش 791انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
من كتاب قانون العدل واإلنصياف يتبيين أن الحكير  992"بالرجوع إلى المادة  : وقد أخذت محكمة استئناف مصر بهذه النظرة وقالت في يحكمها  ( 

وقيد قييل عين كيفيية تقيديرها إنيه يحصيل قياسيها  . يقصد به استيفاء األرض الموقوفة مقررة للبناء والتعلي أو للغراس ما دام المحتكر يدفع أجرة المثيلعقد إجارة 

ة تزييد وتينقص عليى وهيذه األجير . سبق تحكيها وقبل قيمة الحكر كل من المحكر والمحتكر وأجاز لهما القاضي التحكيير ، على أجرة عين مثل األرض المحكرة

التي يتبين منها أن الشارع لم يجز رفع الحكير إال إذا كانيت الزييادة  991وبالقيود والشروط المبينة تفصيال بالمادة  ، 991حسب الزمان والمكان كما جاء بالمادة 

ي دائيرة ضييقة جيداً يجيب التقييد بهيا وعيدم التوسيع وهي شروط تجعل الزييادة في ، في قيمة األرض فاحشة وجاءت لألرض نفسها لكثرة رغبات الناس في الصقع

فوجيب حتميا الرجيوع إليى أرض مماثلية ليألرض  ، ولكنهيا ليم تبيين كيفيية تقيديرها ، قضت صراحة بوجوب رفع الحكر حتى تتم أجيرة المثيل 991فالمادة  . فهيا

وليذا تيرى  . فيجع األمير فيي ذليك إليى تقيدير وهميي قيد يخطيئ وقيد يصييب ، انابل ويستحيل أحي ، على أنه قد يتعذر العمل بهذه القاعدة . المحكرة ومعرفة قيمتها

خصوصاً إذا ليوحظ أن منشيئ الحكير هيو اليذي  ، المحكمة أن أعدل طريق لتقدير الزيادة يكون بالرجوع إلى النسبة بين الحكر القديم وثمن األرض وقت التحكير

وعيدم  . وأن هيذه النسيبة هيي التيي تحقيق مبيدأ الزييادة التيي تجييء مين نفيس صيقع األرض ، وأقره عليها القاضي الرعي عندما أجاز التحكير ، وضع هذه النسبة

 22اة المحامي 2592ينياير سينة  1اسيتئناف مصير ) وجود حجة التحكير ال يمنع من االلتجاء إلى القواعد العامة في طرق اإلثبات لمعرفة أصيل التحكيير واليثمن 

وقيد قضيي بأنيه إذا هبطيت قيمية األرض  ( . 59ص  95رقيم  5المحامياة  2517أبرييل سينة  15وانظر في نفيس المعنيى مصير الوطنيية  - 559ص  512رقم 

ويراعيى  ، وجيب أن يينقص الحكير بسيبب نقصيان قيمية األرض المحكيرة ، المحكرة هبوطاً عظيماً بسبب مضي زمن مديد أو بسبب حادث من الحوادث القهريية

محمد كامل مرسيي  - 911عزيز خانكي ) في التقدير الجديد النسبة بين قيمة ما تساوي األرض من اإليجار اليوم وبين ما كانت تساوي وقت تقرير الحكر عليها 

 ( . 997ص  929فقرة  2555سنة  1في الحقوق العينية األصلية 

فقضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بيأن الزييادة ال تجيوز إال إذا زاد صيقع األرض زييادة  ، وبهذه النظرية أخذ القضياء المخيتلط فيي كثيير مين أحكاميه

وأن صيفة اليدوام الموصيوف بهيا الحكير تقتضيي دوام النسيبة التيي قررهيا المنشيئ وقيت  ، وال يدخل عمله في تحسين صيقعها ، محسوسة ليس للمحتكر شأن فيها

 1 - 571ص  91م 2519يونييه سينة  5 - 599ص  91م 25919ميايو سينة  11اسيتئناف مخيتلط ) لتحكير ربط الحكر بين قيمة األرض ومقدار الحكر وقت ا

 - 199ص  51م 2595أبرييل سينة  21 - 71ص  59م 2599ديسيمبر سينة  21 - 511ص  59م 2517يونييه سينة  21 - 911ص  97م 2511أبريل سنة 

وقييد جيياء فييي حكييم لمحكميية االسييتئناف  - 51ص  95م 2551ينيياير سيينة  19 - 295ص  51م 2599ينيياير سيينة  29 - 91ص  51م 2595نييوفمبر سيينة  11

وقيد جيري العميل عليى هيذا فيي ميذهب الحنفيية  . "قد يجوز الشك في القول بأن الحكر في األصل كان كريع االمفتيوز مقدراً تقديراً جزافاً ميدة واحيدة : المختلطة

 ، ولكين ميذهب الحنفيية قيد توسيع فيي هيذا ( . انظير مطليع اليدراري) ال يمكن أن ييزاد بأيية حيال مين األحيوال الذي قرر بأن الحكر المبين قدره في حجة اإلنشاء 

وحيث إن مقيدار الحكير األصيلي كيان سيبعة قيروش ونصيفاً واإلييراد  ( . انظر فتاوى األجهورية) ولكنه تردد كثيراً في قبول هذا المبدأ  ، وقبل مبدأ تغيير الحكر

أي بنسبة  2199األرض المحتكرة كان من اإليجار لهذه 
160

1
 91م 2519يونييه سينة  5اسيتئناف مخيتلط ) بناء عليه فيإن كيل زييادة تكيون تبعياً لهيذه النسيبة"  ، 

 . وهو الحكم السابق  اإلشارة إليه 221ص  7المحاماة  - 571ص 

هيي وجيوب المحافظية عليى التسيمية بيين مقيدار الحكير فيي وقيت إنشيائه وثمين  . . "ومين حييث إن القاعيدة : وقد جياء فيي حكيم لمحكمية مصير الوطنيية

وانظير فيي نفيس المعنيى فيي  -وهيو الحكيم السيابق اإلشيارة إلييه  59ص  95رقيم  5المحامياة  2517أبرييل سينة  15مصير الوطنيية ) األرض في ذليك الوقيت" 

عزيييز  2599أبريييل سيينة  21 - 122ص  21الحقييوق  2591مييايو سيينة  1 - 992ص  7المحيياكم  2751أبريييل سيينة  15اسييتئناف وطنييي  : القضيياء الييوطني

 ( . 795ص  555رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  92 - 219خانكي 
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وكـــان لطائفـــة المحكـــر ن ، وعلـــى رأســـ م وزارة اهنوقـــاف ، نظر ـــة أخـــرى راعـــوا في ـــا هـــم اآلخـــرون  $1162
وهو حا مالك الرقبة بالثلث ، وحا المحتكر وهـو صـاحب مصلحت م . وتتلخص هذه النظر ة في أن يقدر الحكر 

% 1المنفعة بالثلثين ، وذلك من قيمة أجرة اهنرض المحكرة حرة خالية من البناء ، وأن تحسب هذه الرجة باعتبار 
مــن ثمــن اهنرض حــرة ، وأال يعــدل عــن هــذه القاعــدة إال فــي اهنحــوال التــي يقضــي في ــا صــقع اهنرض والرغبــة في ــا 

ة أو الــنقص عــن القــدر المتقــدم ذكــره . ففــي المثــل ســالف الــذكر ، وقــد بلغــت قيمــة اهنرض وقــت التصــقيع بالز ــاد
% مـن هـذه القيمـة فتكـون خمسـمائة جنيـه . و كـون 1عشرة آالف من الجني ات ، تحسب اهنجـرة بمقـدار  $1169

نصيب حـا المحكـر مـن هـذه اهنجـرة هـو الثلـث ، فتكـون أجـرة الحكـر بعـد التصـقيع هـي 
3

2
 10جني ـًا بـدال مـن  166

جني ــات بحســب نظر ــة طائفــة المحتكــر ن . وظــاهر أن الفــرق كبيــر بــين التقــدير ن ، وأحــدهما يســت دف مصــلحة 
 .  ( 1) المحتكر ن ، واآلخر يرعى مصلحة المحكر ن

                                                                                                                                                                    
يجعيل  ومع ذلك فقد صدر حكم من محكمة االستئناف المختلطة يقضي بأنه يجب أال يكون لقيمة الحكر األصلية تيأثير كبيير فيي تقيدير أجير المثيل بحييث

) وقد رفعت المحكمة الحكير مين سيبعة قيروش فيي السينة إليى ثلثمائية جنييه  . يمة الحكر زهيدة جداً بدرجة ال تتناسب مطلقاً مع القيمة الحقيقية لألرض المحكرةق

 ( . 599ص  91م 2515يونيه سنة  21استئناف مختلط 

 (
2
فيي األليف مين  9. 1) فكانت في بداية األمر تكتفي بأجر زهيي للحكير  . خرىوقد تقلبت وزارة األوقاف على نظريات متباينة تنقض بالواحدة األ  ( 

فتجعيل  2511أكتيوبر سينة  99ثم تتشدد ثانياً في  ، تجعل فيه الحكر كل ريع األرض 2512سبتمبر سنة  22ثم أصدرت منشوراً في  ( . قيمة األرض المحتكرة

وتقيدمت  ، %1% وحكرهيا 1واقترحيت جعيل أجيرة األرض حيرة  2519ثيم عيادت فيي سينة  . % مين ثمنهيا9% من ثمنها وأجرة الحكير 5أجرة األرض حرة 

أن يقدر في الحكر حق مالك الرقبة بالثلث  ( 111ص  21رقم  1المحاماة )  2511يناير سنة  21فقرر هذا المجلس في  . باقتراحها إلى مجلس األوقاف األعلى

ألن رؤوس  ، %  من ثمنها ال يتفق مع الحالة االقتصيادية5وأن حساب ريع األرض بواقع  ، لية من البناءوحق صاحب المنفعة بالثلثين من قيمة األرض حرة خا

% إال إذا قضيى صيقع األرض والرغبية فيهيا بالزييادة 9فرأي المجلس أن يحسب مجموعة الجرة  ، %1% و 9األموال المستثمرة في العقارات تعطي عادة بين 

أي  ) من مجموع األرجة الثلث ويكون نصيب الحكر  ، أو النقص
3

2
إن  : وقيد أخيذ المجليس باالعتبيارات اآلتيية ( . % من قيمية األرض حيرة خاليية مين البنياء1

مالحظياً عنيد تقيديرها غيض النظير عين جمييع األعميال  ، الذي يتفق مع القواعد الشرعية والمبادئ االقتصادية هو أن تقيرر أجيرة المثيل عليى األرض المحكيورة

واليى  ، وينظير فقيط إليى األرض نفسيها بالنسيبة إليى صيقعها اليذي هيي فييه . التي عملها المحتكر في األرض من بناء وغيره والتي عملها حولهيا أيضياً لتحسيينها

إال إذا  ، تجعيل أجيرة المثيل ميدة عشيرين سينة هيي القيمية التيي يصيح االسيتبدال بهياو ، والى حالتها باعتبارها مشيغولة بحيق المحتكير ، رغبات الناس العامة فيها

ففيي هيذه الحالية تضيرب أجيرة المثيل فيي عيدد  ، بل يحتاج إلى ميدة أطيول ، كانت األرض  في صقع ال يمكن مالك أرض فيه أن يستغل ثمن أرضه في تلك المدة

وحيق المنفعية بنسيبة الثليث إليى  ( أجيرة الحكير) أما عن تقسيم األجرة بين حيق الرقبية  . قيمة استبدال الحكرهذا عن  -السنين التي يستغل المالك فيها ثمن أرضه 

منييه عييرف الملكييية بأنهييا هييي الحييق للمالييك فييي االنتفيياع بمييا يملكييه  22فييي المييادة  ( القييديم) إن القييانون المييدني  : فقييد بنييي المجلييس رأيييه علييى مييا يييأتي -الثلثييين 

وأنيه يؤخيذ مين هيذا  . ويكون بها للمالك الحق في جميع ثمرات ما يملكه سواء كانت طبيعية أو عارضية وفي كافة ما هو تيابع ليه ، طريقة مطلقةوالتصرف فيه ب

ر اليذي يقيرره الماليك ولما كان حيق الحكي . حق التصرف -ثالثاً  -حق االنتفاع  -ثانياً  -حق االستعمال  : أوال  : التعريف أن حق الملكية يتكون من ثالثة عناصر

تفيوق ثمين  على العين يعطي المحتكر حق البقاء والقرار ما دام يدفع المحتكر خشيية مين زوال حقيه وهيدم مبانييه التيي يكيون قيد صيرف عليهيا مصياريف باهظية

 . بعيد ميا تقيدم إال حيق التصيرف فيي العيين وليم يبيق ليه . وفوق ذلك فإن إعطاء الحكر يحرم صاحب الرقبة نهائياً من حيق اسيتعمالها لمصيلحته . األرض وزيادة

ومن النيادر أن يقيدم  ، فإنه ال يمكن التصرف في العين المملوكة عامة إال لصاحب المنفعة ، وهذه العيوب لها تأثيرها من الوجهة االقتصادية ، وهذا الحق معيب 

فلهيذه االعتبيارات يقيدر حيق  . الحكر وهي مما ال يطمع فيه لمن يرييد االسيتغالل شخص على شراء عين محكورة ألنه ال فائدة له من هذا الشراء إال إذا أخذ قيمة

 . مالك الرقبة بالثلث وحق صاحب المنفعة بالثلثين من قيمة األرض حرة خالية من البناء

لتقدير قيمة الحكر ترى المحكمة األخذ بالقاعيدة التيي قيدرتها وزارة األوقياف مين أن للملكيية  : وقد أخذ بالرأي المتقدم محكمة استئناف مصر حيث قالته

وعليى ذليك يحيق  . وأن للمحتكير الحقيين األوليين وللمحكير الحيق األخيير باعتبياره مالكياً للرقبية ، حيق االسيتعمال وحيق االنتفياع وحيق التصيرف : عناصر ثالثة

وال تيرى المحكمية األخيذ بالطريقية األخيرى التيي  . من كتاب قدري باشا  991و  991لمثل الحاضر الذي يجب تقديره طبقاً للمحكر مطالبة المحتكر بثلث أجر ا

ثم تقيدير قيمتهيا فيي الوقيت الحاضير ورفيع قيمية الحكير عليى أسياس  ، ترجع تقدير قيمة األرض لوقت إنشاء الحكر لمعرفة نسبة الحكر إلى قيمتها في ذلك الحين

) وفي الثانية صعوبات عملية قد يستحيل معها التقدير عن أوقات مضت وانقضت معها ظروفهيا  ، وفي الطريقة األولى  تحقيق لقواعد الفقه المقررة . بةهذه النس

 ( . 521ص  129رقم  29المحاماة  2591مايو سنة  99استئناف مصر 

إن وزارة األوقاف ليم تثبيت  : رفضت األخذ بنظرية وزارة األوقاف قائلة ، إليهفي حكم آخر قبل ذلك وقد سبقت اإلشارة  ، ولكن محكمة استئناف مصر

فال محل حينئذ للقول بأن للوزارة قاعد تسير عليها حتى أصيبحت  ، وبالتالي في تقدير الزيادة الواجبة إضافتها إلى الحكر القديم ، على مبدأ واحد في تقدير الحكر

إذ كان أسياس هيذه  ، والقاعدة األخيرة التي تريد الوزارة أن تتبعها قاعدة تخالف الحكة المقصودة من الحكر ، بة االحترامعرفاً أقرها عليه القضاء وأصبحت واج

أي أرض خربية أو سيبخة ضيعيفة فاتيت منفعتهيا  ، مع أن الواجب افتراض أرض توافرت فيهيا الشيروط التيي تبييح الحكير ، القاعدة النظر إلى قيمة األرض حرة

حيق الرقبية وحيق المنفعية ) فقد جعل تبعاً للحقوق الثالثة التي على العين  ، هذا فضال عن أن تقسيم الريع إلى ثالثة أقسام هو تقسيم تحكمي . الستغاللها وال سبيل

ويظهر ذلك جلياً في قطعية أرض  . حتى يصح أن يقسم الريع بينها بالتساوي ، وليس حتما أن تكون هذه الحقوق متساوية فيما بينها في القيمة . 5وحق االستعمال
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 ( 1) 1191يونيه سـنة  11وقد حسمت محكمة النقض هذه المسألة بحكم ل ا معروف ، صدر في  $1161
. وقــد رفضــت المحكمــة كلتــا النظــر تين ، نظر ــة المحتكــر ن ونظر ــة المحكــر ن . وأخــذ بالنظر ــة التــي تقضــي ب ــا 

مـن قـانون العـدل اإلنصـاف لقـدري باشـا ،  991و  994و  996الشر عة اإلسـالمية كمـا هـي مبسـوطة فـي المـواد 
يونيه  19المصدق علي ا باهنمر العالي الصادر في  من الئحة إجراءات وزارة اهنوقاف 29و  20مؤ دة بالمادتين 

. فال ينظر إلى قيمة اهنرض وقت التصقيع هنخذ نسبة من ا تقدر اهنجرة على مقتضاها ، وإنمـا تقـدر  1811سنة 
اهنجــرة وقــت التصــقيع علــى اعتبــار أن اهنرض حــرة خاليــة مــن البنــاء ، وعلــى أســاس أال يالحــظ في ــا ســوى حالــة 

ة والناحية ( ورغبات الناس ، وأن يصرف النظـر عـن التحسـين الالحـا بـذات اهنرض أو بصـقع الصقع ) أي الج 
الج ة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر . ذلـك أن البنـاء الـذي يقيمـه المحتكـر فـي أرض الوقـف مـن شـأنه أن يقلـل 

أرض الوقـف ، بحيـث أن من قيمة الحكر وهي أجر المثل إذا كان له دخل مـا فـي تحسـين صـقع الج ـة التـي في ـا 
قاضي الموضوع ، متى اقتطع من أجل المثل قدرًا ما مقـررًا أنـه ثبـت لـه أن بنـاء المحتكـر قـد زاد فـي الصـقع بقـدر 

أيضــًا علــى المثــل  1164$. ونطبــا هــذه الطر قــة هنــا  ( 2) هــذه الحطيطــة التــي يقتطع ــا ، فــال رقابــة هنحــد عليــه
                                                                                                                                                                    

رقيم  22المحامياة  2592ينياير سينة  1استئناف مصر ) فحق الرقبة ال يمكن أن يساوي حق المنفعة أو االستعمال  . صغيرة المساحة يقام عليها مبان شاهقة قيمة

ً ورفييض األخييذ  ( . وقييد قييدمنا أن هييذا الحكييم أخييذ بنظرييية النسييبة التييي سييبق بيانهييا - 559ص  512  ، مييع األخييذ بنظرييية النسييبة ، بنظرييية وزارة األوقيياف أيضييا

ليم تيرتكن عليى أيية  ، بتحدييدها الثليث والثلثيين عليى الوجيه اليذي أشيارت بيه ، إن وزارة األوقياف  : إذ قالت في حكم سبقت اإلشارة إلييه ، محكمة مصر الوطنية

ً بل جاء تقديرها بهذا التحديد جزاف ، قاعدة اقتصادية أو قانونية بيل بنتيه  ، وال يمكن االعتداد به ما دام غير مبني على أساس قيانوني أو اقتصيادي صيحيح ، اً أيضا

والقاعيدة المنطقيية التيي تتفيق ميع المبيادئ القانونيية والقواعيد الشيرعية هيي وجيوب المحافظية عليى  . على مجرد حلول افتراضية تختليف بحسيب نظير واضيعيها

مصير ) شائه وثمن األرض فيي ذليك الوقيت بحييث إذا زادت قيمية األرض أو نقصيت زاد الحكير أو نقيص تبعيا ليذلك وبمقيداره النسبة بين مقدار الحر في وقت إن

 ( . 59ص  95رقم  5المحاماة  2517أبريل سنة  15الوطنية 

 (
2
حيييث رددت  992ص  229رقييم  9مجموعيية عميير  2552أبريييل سيينة  12انظيير أيضيياً نقييض مييدني  - 595ص  257رقييم  2مجموعيية عميير   ( 

 . فتكتفي باإلشارة إلى الحكم األول ، المحكمة حكمها

 (
1
"وحييث إن مبنييى الطعين مخالفيية الحكيم المطعييون فييه للقاعييدة القديمية الواجبيية  : وهيذا أهيم مييا جياء فييي أسيباب الحكييم متعلقياً بتقييدير أجيرة الحكيير  ( 

وهيي تقيدير  ، تلك القاعدة التيي قضيت عليى أساسيها محكمية أول درجية ، انون العدل واإلنصافمن ق 991و  991المتابعة في تقدير الحكر الواردة في المادتين 

 - ( كيذا) يمية األرض قيمة األرض المحكرة وقت إنشاء الحكر وتقدير نسبة الحكر إليها ثم تقديرها إلى الوقت الحاضر ورفع قيمة الحكر بنسبة ما ارتفعيت إلييه ق

طعون فيه تبين أن محكمة االستئناف قد صدرت حكمها بالقاعيدة التيي رأت اعتبارهيا أساسياً لتقيدير الحكير الواجيب دفعيه سينوياً وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الم

وهيذه األجيرة  ، "حيث إن االحتكار شرعاً هو عقد إيجار يبيح للمحتكر حق البقاء والقيرار عليى األرض المحكيورة ميادام ييدفع أجيرة المثيل لماليك رقبتهيا : فقالت

ثيم استعرضيت أقيوال كيل مين طرفيي  . يجب أن يراعى في تقديرها حالة األرض المحكورة باعتبارها مشغولة بحق المحتكر وحالة صقعها ورغبات النياس فيهيا

وهيو ) محتكير بالثليث وحيق ال ( وهيو حيق ماليك الرقبية) فذكرت القاعدة التي ترى وزارة األوقاف وجوب السير على مقتضاها وهي أن يقيدر الحكير  ، الخصوم

وأال  ، % مين ثمين األرض حيرة9وأن تحتسيب هيذه األجيرة باعتبيار  ، وذلك من قيمة أجرة األرض المحكورة حيرة خاليية مين البنياء ، بالثلثين ( صاحب المنفعة

كميا ذكيرت القاعيدة التيي ييرى  ، ذكيره يعدل عن هذه القاعدة إال في األحوال التي يقضيي قيهيا صيقع األرض والرغبية فيهيا بالزييادة أو الينقص عين القيدر المتقيدم

ثيم قاليت بفسيادهما وعيدم إمكيان  ، ذكيرت هياتين القاعيدتين -المحتكر إتباعها وهي ما قضت محكمة أول درجة على مقتضاها وأشير إليهيا فيي مبنيى هيذا الطعين 

أنيواع وخلصت إلى القول بأن "أقوم سبيل صح إتباعه لتقدير الحكر هو الرجوع إلى ما تقضي به الشريعة الغراء التي نشأ بمقتضاها هذا النوع مين  ، العمل بهما

تكيير وحاليية أي وجييوب مراعيياة حاليية األرض المحكييرة باعتبارهيا مشييغولة بحييق المح ، وأن القاعييدة الشييرعية هييي ميا سييبق تقريرهييا بصييدر هييذا الحكيم ، التيأجير

 2599أبرييل سينة  25ثم رأت أن الخبير الذي ندبته محكمية أول درجية بحكمهيا التمهييدي الصيادر فيي  ، خلصت إلى ذلك -صقعها ورغبات الناس العامة فيها" 

 ً كميا  -وهيو عنيدهم  ، لشيرع اإلسيالميوحيي إن االحتكيار مين وضيع فقهياء ا . .  -فعدلت الحكم المسيتأنف وفقياً لنتيجية تقرييره  ، قد راعى هذه االعتبارات جميعا

ولميا كانيت هيذه األجيرة تزييد وتينقص  . عقد إيجار يعطي للمحتكر حق البقاء والقيرار عليى األرض المحكيورة ميادام ييدفع أجيرة المثيل -قالت محكمة االستئناف 

ً )  . يكون التقدير على اعتبار أن األرض حرة خاليية مين البنياء أن ( أوال)  : فأوجبوا ، فقد اهتم الفقهاء ببيان طريقة تقديرها ، على حسب الزمان والمكان  ( ثانييا

وأن يصيرف النظير عين التحسيين الالحيق بيذات  ، اليذي فييه األرض المحكيورة ورغبيات النياس فيهيا ( أي الجهية أو الناحيية) أال يالحظ فييه سيوى حالية الصيقع 

وهذه المبادئ الشرعية فيي تقيدير  ( . من قانون العدل واإلنصاف 995و  991و  991مفهوم المواد ) األرض أو تصقيع الجهة بسبب البناء الذي أقامه المحتكر 

يوليه سينة  29من الئحة إجراءات وزارة األوقاف المصدق عليها باألمر العالي الصادر في  19و   19وأيدها في المادتين  ، الحكر قد أخذ بها الشارع المصري

وبييذكر فييي حجييج  ، ألعيييان التييي تعطييي باالحتكييار يراعييى فييي تحكيرهييا رغبيية الييراغبين وأجييرة مثييل األرض خالييية عيين البنيياءا - 19المييادة  : وصييبهما 2759

وأن المسيتحكر مليزم  ، تحكيرها أن األجرة تكون دائماً أجرة مثل األرض خالية عن البنياء بحسيب الزميان والمكيان بحييث ال ييؤثر عليى ذليك حيق البقياء والقيرار

وتقيديره عليى المحتكير بحسيب أجير المثيل فيي الحيال  ، على ديوان األوقاف أن ينظر في كل حكر متعلق بوقف في إدارتيه - 19المادة  -ألجل وقفها بحفظ العين 

ظير عميا هيو وبقطيع الن ، فيي أرض الوقيف أو بنائيه ( أي المحتكر) وبقطع النظر عما أحدث  ، في أرض الوقف أو بنائه ( أي المحتكر) بقطع النظر عما أحدث 

وواضييح أن نييص المييادتين  -وإن لييم يمتثييل يحييال األصييل فييي ذلييك علييى المحكميية المختصيية  ، فييإن قبلييه المحتكيير يصييير تقييديره عليييه ، مقييدر فييي صييك التحكييير
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هنرض المحتكرة قد بلغت قيمت ا عشرة آالف من الجني ات وقـت التصـقيع ، المتقدم الذكر . فنغفل من حسابنا أن ا
وتقدر القيمة اإليجار ة ل ذه اهنرض وقت التصقيع على اعتبار ا ،ها حـرة خاليـة مـن البنـاء ، وقـد يقـدر الخبـر هـذه 

الــة الصــقع القيمــة بمــا يبلــغ مائــة وخمســين جني ــا . ولمــا كــان الواجــب أال نالحــظ فــي تقــدير أجــرة الحكــر ســوى ح
ورغبـــات النـــاس بصـــرف النظـــر عـــن التحســـين الالحـــا بـــذات اهنرض أو بصـــقع الج ـــة بســـبب البنـــاء الـــذي أقامـــه 
المحتكر ، و جوز اقتطاع قدر معين من أجر المثل في مقابل هذا التحسين ، فقد يرى قاضي الموضوع أن يقتطع 

رأي الخبيــر ، فت ــبط القيمــة اإليجار ــة مــن مائــة ثلــث القيمــة اإليجار ــة أو نصــف ا بحســب تقــديره وبعــد االســتئناس بــ
وخمسين إلى مائـة أو إلـى خمسـة وسـبعين . وتكـون أجـرة الحكـر بحسـب نظر ـة محكمـة الـنقض متراوحـة بـين مائـة 

وخمسة وسبعين ، بينما هي عشرة بحسب نظر ة المحتكر ن و  1164$جنيه 
3

2
 حسب نظر ة المحكر ن : 166

 النقض النظر بعد ذلك إلى مسألتين هامتين . وتوجه محكمة

) المسألة اهنولى ( أن تحسب القيمة اإليجار ـة لـألرض دون تـأثر بمـا للمحتكـر علي ـا مـن حـا القـرار . فـال 
يجــوز فــي المثــل المتقــدم الــذكر ، وقــد حســبنا القيمــة اإليجار ــة لــألرض مــن خمســة وســبعين إلــى مائــة وهــي غيــر 

نعيد حساب ا باعتبار اهنرض مشغولة بحا القرار ، فتبقى أجرة الحكر متراوحة بـين مائـة مشغولة بحا القرار ، أن 
وخمسة . ذلك  أن دفع أجرة المثل هـو السـبب فـي اسـتمرار حـا البقـاء والقـرار ، فـإذا اقتطعنـا مـن القيمـة اإليجار ـة 

المســبب وهــو حــا البقــاء . مــا يقابلــه ســقط الحــا نفســه ، أو كمــا تقــول محكمــة الــنقض : "فــإذا زال الســبب ســقط 
ونظر ـة الـوزارة ) وزارة اهنوقـاف ( تقلـب الوضـع ، فتجعـل حـا البقـاء حقـًا أساسـيًا أصـال يكـون لصـاحبه ثلثـا اهنجـرة 

                                                                                                                                                                    
و  991و  991د بيالمواد المذكورتين يقرر عناصر تقدير الحكر الواجب على المحتكر دفعه عليى مثيال ميا تقيرره الشيريعة الغيراء اليوارد حكمهيا فيي هيذا الصيد

وحييث  -تنص صراحة على أن حق البقاء والقرار الذي للمحتكر ال تأثر ليه فيي تقيدير الحكير  19بل إن المادة  . من قانون العدل واإلنصاف السابق ذكرها 995

فيكون الحكم المطعيون فييه قيد  ، وأال محيص من ابتاعها ، الجاري عليه العمل اآلن 2759إنه متى كانت هذه هي المبادئ التي قررها الفقهاء وأكدها قانون سنة 

 2595يونييه سينة  25نقيض ميدني ) أصاب إذ قضي بعدم إمكان العمل بأية القاعدتين التي يرى كل من الخصوم السير على مقتضيى واحيدة منهيا لتقيدير الحكير 

  ( . 595ص  257رقم  2مجموعة عمر 

على نظرية وزارة األوقاف في توزيع ريع األرض مثالثة بين المحكير والمحتكير ليألول الثليث وللثياني  ثم استطردت محكمة النقض في نفس الحكم ترد

وميا  ، "أما ما ذهبت إليه وزارة األوقاف من أن الحكر الواجب دفعه سنوياً على المحتكر الواجب دفعه سنوياً عليى المحتكير هيو ثليث أجيرة المثيل : قائلة ، الثلثان

وأن جهية الوقيف غيير بياق لهيا فيي األرض المحتكيرة  ، أسست عليه مذهبها هذا من أن للملكية عناصر ثالثة هي حيق االسيتعمال وحيق االنتفياع وحيق التصيرف

فيكيون  ، قيوق الثالثيةوأن أجيرة األرض تجيب قسيمتها بيين أربياب هيذه الح ، فهميا للمحتكير -االسيتعمال واالنتفياع  -وأما الحقيان اآلخيران  ، سوى حق التصرف

وإذا كانيت  ، ميا ذهبيت إلييه اليوزارة مين ذليك غيير سيديد -وللمحتكير الثلثيان ألن ليه حقيين إليى آخير ميا تقيول فيي ميذكرتها  ، للوقف الثلث ألن له حقاً واحداً منها

بيل هيو فيي غيير  ، فليس هذا حجية عليى الحقيقية القانونيية ، كحكمها المستشهد به اآلن ، محكمة االستئناف قد تابعت الوزارة على هذه النظرية في بعض أحكامها

ونظريية اليوزارة تقليب  . فيإذا زال هيذا السيبب سيقط المسيبب وهيو حيق البقياء ، ألن دفع أجرة المثيل هيو اسيبب فيي اسيتمرار حيق البقياء والقيرار ( أوال)  : محله

ً  فتجعل حق البقاء حقاً أساساً أصيال يكون لصاحبه ثلثا األجرة ، الوضع وكأنهيا تقيول إن المحتكير بمجيرد حصيوله عليى عقيد  . بدون أن تبين لهذا االستحقاق سببا

 -كميا أسيلفنا  -عليى أنيه  . وهيذا قيول بيين الفسياد ، االحتكيار ودفعيه األجيرة أول ميرة ووضيع أسيس بنائيه فيي األرض يسيقط عنيه حتميا ثلثيا األجيرة فيي المسيتقبل

ألن التحلييل والتوزييع اليذي تعمليه اليوزارة لعناصير الملكيية مبنيي عليى تصيور  ( ثالثيا)  . 2579الئحة يوليه سنة من  19يصطدم مع النص الصريح في المادة 

 ، إذا كيان هيال هيذا الحيق -إذ جهة الوقف إذا كان لها حق الرقبة أو حق التصرف في الرقبة كما تشير إليه عبارة الوزارة هيي والحكيم اليذي تستشيهد بيه  ، خاطئ

فجهية الوقيف لهيا حيق التصيرف ثيم حيق االنتفياع  . ( fruit civit) واألجرة من فوائد األرض ومن ثمرتها المدنية  ، اً األجرة تأخذها من المحتكرفإن لها أيض

ً )  . بيةوال يفهم إذن كيف يكون للمحتكر حق االستعمال وحق االنتفاع وال يكون للوقف سوى حيق التصيرف فيي الرق ، بأرضها واستغاللها بطريق التأجير  ( ثالثيا

ثيم تقسيم األجيرة بيين  ، ثم تجعلهيا أميوراً متسياوية فيي القيمية ، فالوزارة توزعها بين المحكر والمحتكر ذلك التوزيع المشوش ، إن تلك الحقوق هي حقوق معنوية

 ( . 551ص  - 551ص  257رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة  25نقض مدني ) وكل هذا ال يحتمله العقل"  ، أربابها قسمة ميكانيكية
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بدون أن تبين ل ذا االستحقاق سببًا . وكأن ا تقول إن المحتكر ، بمجرد حصوله على عقد االحتكار ودفعـه اهنجـرة 
 . ( 1) هنرض ، يسقط عنه حتما ثلثا اهنجرة في المستقبل ، وهذا قول بيًّن الفساد"أول مرة ووضع أس بنائه في ا

) للمســألة الثانيــة ( أن تقــدير اهنجــرة علــى مثــل أرض الوقــف يقتضــي معرفــة مــاذا كانــت عليــه حالــة أرض 
محتكـر أو أزال التـل الوقف عند التحكير ، "فربما كانت بركة أو قاعًا منحطًا أو تال أو أنقاضـًا مت دمـة ، فردم ـا ال

حتى أصبحت صالحة للبناء أو الغراس ، فمثل هذه اهنرض عند تقدير أجرت ا  1161$واهننقاض بنفقة من طرفه 
البـــد مـــن أن يكـــون التقـــدير باعتبـــار أن ـــا بكـــرة أو قـــاع أو تـــل أو أنقـــاض متراكمـــة . وبمـــا أن كثيـــرًا مـــن اهنوقـــاف 

ر لمضــي الــزمن ، فـــالمحتكر هــو المكلــف بإثبــات حالت ــا تلـــك المحتكــرة تصــعب معرفــة أصــل حالت ـــا عنــد التحكيــ
القديمة ، إذ هذه من قبلـه دعـوى مخالفـة للظـاهر مـن اهنمـر ، وقاضـي الموضـوع متـى تحـري وحقـا وقـدر لـألرض 
حالة أصلية خاصة ، أو متى قدر الخبير ل ا حالة خاصة ، واعتمـدها القاضـي وبـي ن فـي حكمـه علـة اعتبـاره إياهـا 

لحالــة الخاصــة فــي مبــدأ التحكيــر ، كــان رأيــه فــي ذلــك طبعــًا مــن مســائل الموضــوع التــي ال رقابــة عليــه علــى هــذه ا
. ومؤدى ذلك أننـا لـو فرضـنا فـي المثـل المتقـدم أن قاضـي الموضـوع ثبـت لـه أن اهنرض المحتكـرة كانـت  ( 2) في ا"

يع على اعتبار أن ا ال تزال بركة ، ال بركة مثال وقت التحيكر ، وجب عليه أن يحسب قيمت ا اإليجار ة يوم التصق
علــى أن ــا قــد ردمــت وأصــبحت صــالحة للبنــاء أو الغــراس ، وقــد ينــزل هــذا بالقيمــة اإليجار ــة إلــى عشــين جني ــًا أو 
خمسة وعشـر ن بـدال مـن مائـة أو خمسـة وسـبعين . وعـبء إثبـات أن اهنرض كانـت بركـة وقـت التحكيـر يقـع علـى 

 .  ( 9) اهر كما تقول محكمة النقضالمحتكر ، هننه يدعي خالف الظ

مــدني كمــا رأينــا  1001وقــد اخــذ التقنــين المــدني الجديــد كمــا قــدمنا بنظر ــة محكمــة الــنقض ، فنصــت المــادة 
علــى أنــه "يرجــع فــي تقــدير الز ــادة أو الــنقص إلــى مــاال لــألرض مــن قيمــة إيجار ــة وقــت التقــدير . و راعــى فــي ذلــك 

اعتبـار لمـا  1140$غـراس ، ودون  صقع اهنرض ورغبات الناس في ا ، بغض النظر عمـا يوجـد في ـا مـن بنـاء أو
أحدثــه المحتكــر في ــا مــن تحســين أو إتــالف فــي ذات اهنرض أو فــي صــقع الج ــة ، ودون تــأثر بمــا للمحتكــر علــى 
اهنرض من حا القرار" . فنبـذ بـذلك نظر ـة المحكـر ن وهـي االعتـداد بقيمـة اهنرض وقـت التصـقيع وحسـاب أجرت ـا 

                                                 

 (
2
إذ قضت بأن حكم القانون في تقدير أجر الحكر هيو أنيه ال يعتيد فييه بحيق البقياء والقيرار اليذي  ، وقد أكدت محكمة النقض هذا المبدأ في حكم آخر  ( 

 فال يمكن أن يكون لهذا الحق أثر فيي تقيدير المقابيل ليه ، فإن حق البقاء والقرار هو في مقابل األجرة المحكرة وصاحبه ال يحصل عليه إال بهذا المقابل ، للمحتكر

أما القول بتقدير القيمة على أساس نسبة الثلث إلى الثلثين من قيمة األرض عليى ميا  . ومن ثم يكون المحتكر ملزماً دائماً وال بد بأجرة المثل كاملة غير منقوصة .

ن عند تقدير حق كل من المحكر والمحتكر بعد أن يكون المحتكر قد حصل على حق البقاء واالستقرار فحله إنما يكو ، ورد في قانون رسم األيلولة على التركات

 11رقيم  9مجموعية عمير  2551أبرييل سينة  22نقض مدني ) سواء لتحصيل الضريبية المستحقة عليهما أو في حالة استبدال األرض المحكرة  ، مقابل األجرة

 ( . 299ص 

 (
1
ستئناف الوطنية بأنه في تقدير الحكر ال ينظر إليى الزييادة التيي نشيأت عين عميل المحتكير كالبنياء اليذي أقاميه عليى األرض وقد قضت محكمة اال  ( 

فميثال ال ييزاد الحكير عليى األرض المحتكيرة ليو كانيت مواتياً  . بل ينظر في صقع األرض في ذاتها بمراعاة ما يجاورهيا ، المحتكرة أو الغراس الذي غرسه فيها

وكيذلك ليو كانيت األرض  ، ولكن إذا كان اإلحياء ناشئاً عن حفر الحكومة لترع أو مصيارف فيي الجهية التيي فيهيا األطييان فييزاد الحكير ، ها المحتكر بعملهفأحيا

الشيرائع  2529سينة  ديسمبر 25استئناف وطني ) المحتكرة في حي قاص ثم زادت الرغبة فيه بسب إنشاء مواصالت جديدة بينه وبين وسط المدينة يزاد الحكر 

 ( . 159ص  97رقم  9

 (
9
وقد رجعت محكمة النقض في حكم آخر لها تؤكد وجوب  االعتداد "بحالة األرض عنيد إنشياء الحكير ميع وجيوب اقتطياع ميا يقابيل الزييادة بعميل   ( 

مجموعية أحكيام  2592نقيض ميدني أول ميارس سينة) ولكين دون إغفيال" ميا طيرأ بعيد ذليك عليى أجيرة المثيل مين تغييير"  ، المستحكر من حاصل هذا التقيدير"

  . 5915ص  15رقم  1النقض 
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ثلث من هذه اهنجرة لحا الحكر ، وإذا كان هناك وجه ل ذا الحساب % من هذه القيمة وتخصيص ال1على أساس 
فإنما يكون في تقدير قيمة حا الحكر عند االستبدال ، وقد نوهت بذلك محكمة النقض في حكم ا السالف اإلشارة 

نــد التحكيــر . ونبــذ التقنــين المــدني الجديــد أيضــًا نظر ــة المحتكــر ن ، فلــم يأخــذ بالنســبة بــين أجــرة الحكــر ع ( 1) إليــه
وقيمـــة اهنرض فـــي ذلـــك الوقـــت ، واســـتبقاء هـــذه النســـبة بـــين اهنجـــرة وقيمـــة اهنرض عنـــد التصـــقيع . ومـــا دار مـــن 
المناقشات في لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد قاطع في أن التقنـين المـدني الجديـد قـد نبـذ هـذه النظر ـة متعمـدًا 

. إذا كـان قـد ورد فـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع  ( 2) حتكـر ننبذها ، بعد أن تقدم ب ا إلى اللجنة مندوب عـن الم
، فقـد  ( 9) التم يدي إشارة صر حة إلى أهنخذ ب ذه النظر ة ، وقـد نسـبت خطـأ فـي هـذه المـذكرة إلـى محكمـة الـنقض

نسـخ ذلـك مــا جـرى بعـد هــذا  مـن تعـديالت أدخلــت علـى الـنص فــي لجنـة الشـيوخ ، ومــا ظ ـر جليـًا مــن اتجـاه هــذه 
 جنة لعدم اهنخذ بنظر ة "النسبة" التي تقدم ب ا مندوب المحتكر ن كما سبا القول .الل

 آثار الحكر -2

 حقوق المحتكر والتزاماته  -814

: يتبين من النصوص الواردة في التقنين المدني في هـذا الموضـوع أن المحتكـر لـه حقـوق ولعيـه التزامـات . 
المحتكـرة هـو حـا الحكـر ، وحـا ملكيـة تامـة فيمـا أحدثـه علـى  فحقوقه تنحصر في حـا عينـي يثبـت لـه فـي العـين

 اهنرض المحتكرة من بناء أو غراس .و لتزم بالوفاء باهنجرة للمحكر و جعل اهنرض المحتكرة صالحة لالستغالل .

 حق الحكر في األرض المحتكرة  -815

 م التقنين المدني على ما يأتي :1001: تنص المادة  نص قانوني -

 . ( 1) أن يتصرف في حقه ، و نتقل هذا الحا بالميراث" "للمحتكر

                                                 

 (
2
 . في الهامش 725وانظر ما يلي فقرة  - 595ص  257رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة  25نقض مدني   ( 

 (
1
 . في الهامش 791انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
وفي هذا قينن المشيروع  ، "بقى أن يعرف كيف تتعدل األجرة تبعاً لتغير أجرة المثل : يأتيفقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما   ( 

والقاعيدة فيي التصيقيع هيي ميا قيرره قيانون العيدل  . وهيذا ميا يسيمى بتصيقيع الحكير . . عليى انيه 2115القضاء المصري والشيريعة اإلسيالمية فينص فيي الميادة 

يولييه  29من الئحة إجراءات وزار األوقاف المصدق عليها باألمر العيالي الصيادر فيي  19و  19يداً بالمادتين مؤ)  995و  991و  991واإلنصاف في المواد 

من أنه يجب أوال تقدير قيمية األرض  ( ، 257رقم  955ص  2مج نقض ) 2595يونيه سنة  25وأقرته محكمة النقض في يحكمها الصادر في  ( ، 2759سنة 

ثيم تقيدر قيمية األرض وقيت  . نسيبت إليهيا األجيرة التيي اتفيق عليهيا وقتيذاك ، ا قدرت قيمة األرض وقت ابتداء التحكير على هذا النحيوفإذ . . وقت ابتداء التحكير

ليألرض وتكون النسبة ما بين األجرة الجديدة والقيمة التي قدرت لألرض وقت التصقيع هي نفس النسيبة ميا بيين األجيرة القديمية والقيمية التيي قيدرت  . . التصقيع

ونسيبتها خطيأ إليى  ، وظياهر أن الميذكرة اإليضياحية أخيذت بنظريية "النسيبة" ( . 971ص  - 979ص  1مجموعة األعمال التحضييرية ) وقت ابتداء التحكير" 

الحقيوق العينيية  محميد كاميل مرسيي فيي - 191ص  992قارن سليمان مرقس فقرة ) وقد رأينا أن حكمة النقض قد نبذت صراحة هذه النظرية  -محكمة النقض 

متمشيييين فييي ذلييك مييع مييا ورد فييي المييذكرة  ، مييدني بأنييه أخييذ بنظرييية "النسييبة" 2999وقييد فسييرا نييص المييادة  : 911ص  927فقييرة  2555سيينة  1األصييلية 

 ( . اإليضاحية ونسب خطأ إلى محكمة النقض

 (
5
 ، للمحتكير الحيق فيي أن ينتفيع بياألرض المحكيرة -2" : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 2195ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

 ً بشيرط أن تكيون األعميال التيي يجريهيا فيي هيذه األرض مين شيأنها أن تيؤدي إليى  ، كميا ليه أن يسيتعملها فيي أي غيرض آخير ، فله أن يقيم عليهيا بنياء أو غراسيا

 ، وفيي لجنية المراجعية حيذفت الفقيرة األوليى . وينتقيل هيذا الحيق بيالميراث" ، أو أن يسيترده إذا اغتصيب ، ولو بيالوقف ، وله أن يتصرف في حقه -1 ، اتحسينه

فيي  2911ق الميادة وأصيبح ر . وأن يسترده إذا اغتصب وينتقل هيذا الحيق بيالميراث" ، "للمحتكر أن يتصرف في حقه : وعدلت الفقرة الثانية على الوجه اآلتي

وفيي لجنية مجليس الشييوخ حيذفت عبيارة "وأن يسيترده إذا اغتصيب" ألن هيذا االسيترداد يثبيت . 2919ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  . المشروع النهائي
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. و خـول لـه هـذا  ( 1) وعقـد الحكـر ينشـئ للمحتكـر حقـًا عينيـًا أصـليًا فـي اهنرض المحتكـرة ، هـو حـا الحكـر
أن تكــون اهنعمــال التــي يجر  ــا فــي اهنرض مــن  1142$الحــا االنتفــاع بــاهنرض بجميــع وجــوه االنتفــاع ، بشــرط 

لى تحسين ا . وله بوجه خاص أن يقيم على اهنرض بناء أو غراسًا ، وله حـا القـرار فـي اهنرض شأن ا أن تؤدي إ
ببنائــه أو غراســه إلــى أن ينت ــي حــا الحكــر . ولــه أن يحــدث تصــليحات فــي اهنرض ، وأن يغيــر في ــا بشــرط أال 

تجـري بمـا يـأتي :  منـه ، وكانـت 1260ينقص من قيمت ا . وقد كـان المشـروع التم يـدي يتضـمن نصـا هـو المـادة 
"للمحتكر الحا في أن يعلو بالبناء القائم على اهنرض المحكرة ، وفي أن يحدث به ز ادة أو تعديال ، مـا لـم يـنص 

، وهـو لـيس إال تطبيقـًا  ( 2) السند المنشئ لحا الحكـر علـى غيـر ذلـك" . وقـد حـذف هـذا الـنص فـي لجنـة المراجعـة
، أمـــا إذا كــان الحكـــر مقصـــورًا علـــى الطـــابا  ( 9) نـــاء مــا شـــاء مـــن طبقـــاتللقواعــد العامـــة . فلمحتكـــر أن يعلـــو بالب

اهنرضي ، فال يجوز للمحتكر أن يبني فوق هذا الطابا أطباقًا أخـرى ، هنن حقـه لـم يتعلـا إال بالسـفل وحـا العلـو 
 .  ( 1) ال يزال مملوكًا لج ة الوقف أو للمحكر

، أو يرتـب لـه أو  ( 1) صـرفات ، فلـه أن يبيعـه أو ي بـهوللمحتكر أن يتصرف في حا الحكر بجميع أنواع الت
ــًا ولــو كانــت اهنرض  عليــه حــا ارتفــاق ، أو يرتــب عليــه حــا انتفــاع ، ولــه أن يــؤجره ، بــل لــه أن يقفــه وقفــًا خير 

. و جوز له أن يوصي به ،  ( 4) ، وأن يحكر حا حكره فينشئ حا حكر على حا الحكر ( 6) المحتكرة ليست وقفاً 
و نتقل عنه بالميراث ، فحا الحكر بخالف حا االنتفـاع يبقـى بعـد مـوت صـاحبه وال ينقضـي حتمـا بالوفـاة ، وهـذا 

. والمحتكر يعد باالختصار مالكًا مع المالك اهنصلي ، فيقـوم إلـى  ( 8) ما يجعل حا الحكر أقوى من حا االنتفاع
لمحكــــر حــــا الحكــــر يقتــــرن بحــــا الرقبــــة . ف نــــاك إذن نــــوع مــــن التــــدخل ) حتــــى ملكيــــة الرقبــــة ل 1149$جانــــب 

juxtaposition ( 1) ( ما بين الحقين . 

                                                                                                                                                                    
 . 2992وصيار رقميه  ، الميدني الجدييدوقد أصبح النص بيذلك مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين  . لكل صاحب حق وفقاً للقواعد العامة وال حاجة لنص خاص

  ( . 911ص  - 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ) ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته 

 (
2
 - 221ص  91م 2555أبريييل سيينة  19 - 219ص  99م 2521ديسييمبر سيينة  11 - 295ص  19م 2522ينيياير سيينة  11اسييتئناف مخييتلط   ( 

 . 2195ص  191رقم  29المحاماة  2599 يونيه سنة 99مصر الوطنية 

 (
1
 . في الهامش 911ص  - 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
9
 . 199ص  51م 2599أبريل سنة  5استئناف مختلط   ( 

 (
5
 . 71ص  11م 2529يناير سنة  1استئناف مختلط   ( 

 (
9
ينياير سين  1 - 211ص  12م 2595يولييه سينة  12 - 211ص  12م 2595ينياير سينة  12 - 959ص  29م 2757يونيه  1استئناف مختلط   ( 

 ، وجب على المشتري أن يدفع للمحكر األجرة التيي كيان المحتكير ييدفعها ، وإذا باع المحتكر حقه - 911ص  97م 2511أبريل سنة  1 - 71ص  11م 2529

 ( . 119ص  91م 2559مايو سنة  25استئناف مختلط ) ائع حتى لو كان المحتكر قد أخبر المشتري بأجرة أقل ويرجع المشتري على الب

 (
1
 . 192ص  51م 2595أبريل سنة  21 - 255ص  52م 2517ديسمبر سنة  92استئناف مختلط   ( 

 (
1
 . 192ص  51م 2595ابريل سنة  21استئناف مختلط   ( 

 (
7
 . 219ص  15م 2551ديسمبر سنة  11 - 951ص  11م 2525مايو سنة  11استئناف مختلط   ( 

 (
5
ديسيمبر  9 - 999ص  1م 2755ديسيمبر سينة  9 - 19ص  9م 2751نيوفمبر سينة  15 - 21ص  5م 2751نيوفمبر سينة  21استئناف مختلط  ( 

مييايو سيينة  1 - 151ص  21م 2599مييايو سيينة  5 - 129ص  21م 2599أبريييل سينة  19 - 219ص   7م 2751مييارس سيينة  29 - 95ص  1م 2755سينة

وكميا  - 291اإليجيار للمؤليف فقيرة  - 121ص  19م 2597ميايو سينة  1 - 151ص  21م 2599سينة  - 291اإليجار للمؤلف فقيرة  - 121ص  19م 2597

أو الملكييية  ( domaine eminent) وللمحكميية الملييية العليييا  ( domaine utile) تقييول محكميية االسييتئناف المختليية يكييون للمحتكيير الملكييية الفعلييية 
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و ترتب على أن حـا المحتكـر هـو حـا عينـي عكـس النتـائج التـي قررتاهـا بالنسـبة إلـى حـا المسـتأجر وهـو 
 .  ( 1) حا شخصي

قـار ، بخـالف المســتأجر ف ـو منقـول دائمــًا فيكـون حـا المحتكـر عقــارًا دائمـا هننـه حــا عينـي مترتـب علــى ع
.  و ترتــب علــى ذلــك أنــه يجــوز للمحتكــر أن يــرهن حــا الحكــر رهنــا رســميًا ، مــا لــم يكــن هــذا الحــا  ( 2) كمــا قــدمنا

موقوفًا ، وال يستتبع كون العين المحتكرة وقفا أن يكون حـا الحكـر ذاتـه موقوفـًا ، فقـد يـوم حكـر غيـر موقوفـا علـى 
.  ( 9) يقوم على أرض غير موقوفـة ، وقـد يوقـف حـا الحكـر وهـو قـائم علـى أرض غيـر موقوفـة أرض موقوفة كما

والحجز على حا الحكر يكون حجزًا عقار ًا ال حجزًا على منقول . و جب تسجيل حا الحكر كما قـدمنا هننـه حـا 
وهب . والمحكمة له كما إذا بيع أو  1141$عيني أصلي قائم على عقار ، وكذلك يجب تسجي كل تصرف ناقل 

المختصة بنظر قضايا الحكـر هـي محكمـة العقـار المحتكـر .و سـتطيع المحتكـر أن يرفـع ضـد المتعـرض لـه جميـع 
. ولكـن المحتكـر يسـتطيع فـوق  ( 1) ، والمسـتأجر فـي ذلـك مثلـه كمـا قـدمنا  ( actions posseدعـاوي الحيـازة ) 

. دون حاجـة إلـى توسـيط  ( 1) يسترد العقار ممن يغتصبه( ف actions petitoiresذلك أن يرفع دعاوي الملكية ) 
 . ( 6) المحكر

و ترتب كذلك على أن حا المحتكر حا عيني أن عقد الحكر يعتبر من أعمال التصرف ، وليس كاإليجار 
مــن أعمــال اإلدارة . فيجــب أن تتــوافر فــي الحكــر أهليــة التصــرف ، وال يــدخل التصــرف بــالحكر فــي ســلطة الوكيــل 

. وظ ـور حـا حكـر علـى عقـار يوجـب ضـمان االسـتحقاق ، حتـى فـي  ( 4) عامة بل يجب فيه توكيل خاصوكالة 
 . ( 8) ع د التقنين المدني القديم حيث ال يضمن إال استحقاق الحا العيني

                                                                                                                                                                    
وتقييول أحكييام أخييرى للمحكيير الرقبيية وللمحتكيير حييق  - ( 599ص  91م 2519مييايو سيينة  11 - 59ص  17م 2521ينيياير سيينة  1ف مخييتلط اسييتئنا) القانونييية 

 ( . 221ص  91م 2555أبريل سنة  19 - 155ص  99م 2519فبراير سنة  11استئناف مختلط ) المنفعة المطلق 

 ً أبرييل سينة  19اسيتئناف مخيتلط ) ألن الحكير مين أعميال التصيرف  ،  يكفيي التوكييل العياموال ، هذا واإلقرار بالحكر للمحتكير يسيتوجب تيوكيال خاصيا

 ( . 129ص  21م 2599

 (
2
 . وما بعدها 551انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 559انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
فإذا كان الحكير قائمياً عليى أرض موقوفية كيان  ( ، حق الحكر) أن يقفه  ( للمحتكر) "ويجوز له  : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ( 

 ( . 911ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ) كل من الحكر والرقبة موقوفاً" 

حكير موقيوف  ( 9)  . حكر غير موقوف على أرض غير موقوفية ( 1)  . حكر غير موقوف على أرض موقوفة ( 2)  : ويخلص مما تقدم صور أربع

 . حكر موقوف على أرض غير موقوفة ( 5)  . على أرض موقوفة

 (
5
 . 219ص  15م 2521يناير سنة  9وانظر استئناف مختلط  - 551انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
مييايو  11 - 121ص  19م 2597مييايو سيينة  1 - 219ص  7م 2751مييارس سيينة  21 - 99ص  1م 2755ديسييمبر سيينة  9اسييتئناف مخييتلط   ( 

 . 219ص  15م 2521سنة ديسمبر  11 - 951ص  11م 2525سنة 

 (
1
"وللمحتكير دعياوي  : وتقيول الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي -من المشروع التمهيدي آنفياً نفيس الفقيرة فيي الهيامش  2195انظر المادة   ( 

 ( 911ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ) الملكية والحيازة ككل ذي حق عيني" 

 (
1
 . 129ص  21م 2599 أبريل سنة 19استئناف مختلط   ( 

 (
7
 19 - 295ص  19م 2522ينياير سينة  11 - 179ص  11م 2529يونييه سينة  11 - 155ص  12م 2595ميارس سينة  29استئناف مخيتلط   ( 

 . 175ص  15م 2511أول مارس سنة  - 271ص  99م 2527يناير سنة 92 - 919م ص 2521مايو سنة 
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. ولكــن التقنــين المــدني  ( 1) ولــم يكــن للمحتكــر فــي ع ــد التقنــين المــدني القــديم حــا اهنخــذ بالشــفعة كالمالــك
( أثبــت الحــا فــي اهنخــذ بالشــفعة "لمالــك الرقبــة فــي الحكــر إذا بيــع حــا الحكــر ، وللمســتحكر إذا  196) م  الجديــد

الذمــة ، جر ــا علــى  1141$بيعــت الرقبــة" . فيكــون ذلــك ســبا مــن أســباب انقضــاء حــا الحكــر عــن طر ــا اتحــاد 
 . ( 2) ص منه بقدر اإلمكانالسياسة التي اختط ا التقنين المدني الجديد في التضييا من حا الحكر والتخل

 حق الملكية في البناء والغراس  -816

 من التقنين المدني على ما يأتي : 1002: تنص المادة  نص قانوني -

"يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيـره ملكـا تامـا ، ولـه أن يتصـرف فيـه وحـده أو مقترنـا بحـا 
 . ( 9) الحكر

الذكر أن المحتكر إذا بني أو غرس فـي اهنرض المحتكـرة ، كـان البنـاء أو الغـرس و تبين من النص المتقدم 
ملكا له دون اتفاق على ذلك مع المحكر ، هذا بخـالف المسـتأجر إذا بنـي أو غـرس فـي العـين المـؤجرة فـإن البنـاء 

 مدني ( . 112أو الغراس يصبح ملكا للمؤجر عن طر ا االلتصاق ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك ) م 

و كــون للمحتكــر فــي هــذه الحالــة حقــان يتميــزان أحــدهما عــن اآلخــر : حــا عينــي فــي اهنرض المحتكــرة وهــو 
حا الحكر سالف الذكر ، وحا ملكية تامة فـي البنـاء أو الغـراس الـذي أحدثـه فـي العـين المحتكـرة . و جـوز لـه أن 

أو الغراس مع استبقاء حا الحكر ، و جب على  يتصرف في كل حا مستقال عن الحا اآلخر . فيبيع مثال البناء
.  ( 1) المشــتري فــي هــذه الحالــة أجــر مثــل اهنرض المحتكــرة دون التفــات إلــى القيمــة المقــررة فــي عقــد الحكــر اهنول

أو الغرس ، وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يدفع أجر المثل لمن  1146$و بيع حا الحكر مع استبقاء البناء 
الحكر . ولكن يغلب أن يتصرف في الحقين معًا ، فيبيع البناء أو الغراس مقترنـا بحـا الحكـر ، و حـل اشترى حا 

المشتري في هذه الحالة مكانه في كل من الحكر والبناء أو الغراس ، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي 
لكه ملكا خالصا ، وتتميز هذه الملكية عـن في هذا الصدد : "ما يقيمه المحتكر على اهنرض من بناء أو غراس يم

حا الحكر . و نبني على ذلـك أن للمحتكـر أن يتصـرف فـي البنـاء أو الغـراس منفصـال عـن حـا الحكـر ، كمـا إذا 
                                                 

 (
2
 - 9هيامش  199ص  291اإليجار للمؤليف فقيرة  - 291ص  27م 2591أول فبراير سنة  - 71 ص 27م 2591يناير سنة  5استئناف مختلط   ( 

 . 1ص  5المحاكم  2751ديسمبر سنة  25عكس ذلك استئناف وطني 

 (
1
إال  ، وقيد قضيت محكمية الينقض بأنيه وإن كيان للمحتكير أن يشيفع ببنائيه . وال يقاس على المحتكر المستأجر الذي يقيم بناء على األرض المؤجرة  ( 

 ، ذلك أن المحتكر له حيق عينيي تتحمليه العيين فيي ييد كيل حيائز لهيا . أنه ال يصح أن تقاس حالته على حالة المستأجر الذي يقيم بناء على األرض التي استأجرها

وييراد بيه اسيتبقاء األرض للبنياء تحيت ييد المحتكير ميادام قائمياً  ، عيني تتحمله العين في يد كيل حيائز لهيا ويراد به استبقاء األرض للبناء تحت يد المحتكر له حق

 9نقيض ميدني ) بخالف المستأجر فإن عقد اإليجار ال يخوله إال حقاً شخصيياً قبيل الميؤجر فيال يثبيت ليه حيق الشيفعة بوصيفه جياراً مالكياً للبنياء  ، بدفع أجر المثل

 ( . 955ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة 

 (
9
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 2112ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص( 

مجموعية األعميال )  2991م مجليس الشييوخ تحيت رقيم ثي ، 2915ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  . فيي المشيروع النهيائي 2911المراجعة تحيت رقيم 

 ( . 915ص  - 917ص  1التحضيرية 

 . ولكن هذه األحكام كان معموال بها فيعهد هذا التقنين ، وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم

 (
5
 . 172ص  9المحاماة  2921ذي الحجة سنة  9فتوى شرعية   ( 
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بـاع البنـاء لمشــتر واكتفـى بـأن يــؤجر لـه حـا الحكــر ، فيكـون للعقـار فــي هـذه الحالـة مــالك ثالثـة ، صـاحب الرقبــة 
و فــي المحتكــر بــأجر الحكــر لصــاحب الرقبــة و ســتوفي اهنجــرة المشــترطة مــن صــاحب  والمحتكــر وصــاحب البنــاء ،

البنــاء . كمـــا يجـــوز أن يتصـــرف المحتكـــر فـــي حـــا الحكـــر دون البنـــاء أو الغـــراس ، و صـــبح هـــو المســـتأجر لحـــا 
معـين ، الحكر في هذه الحالة مع بقائه مالكا للبناء أو الغـراس . ولكـن الغالـب أن يتصـرف المحتكـر فـي حقيـه مجت

 . ( 1) هنن كال من ما مكمل لألخر"

وإذا انقضى حا الحكر وكان البناء أو الغـراس ال يـزال قائمـًا فـي اهنرض ، فسـنرى أن للمسـتحكر أن يطلـب 
 مدني ( . 1010إزالت ما أو استبقاءهما مقابل دفع اقل قيمت ما مستحقي اإلزالة أو البقاء ) م 

 من التقنين المدني على ما يأتي : 1009ص قانوني : تنص المادة ن -التزام المحتكر بدفع الجرة  -804

وتكون اهنجرة مستحقة الدفع فـي ن ايـة  -2على المحتكر أن يؤدي اهنجرة المتفا علي ا إلى المحكر ،  -1"
 . ( 2) كل سنة ، ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك"

فــي ذمــة المحتكــر التزامــا شخصــيًا بــدفع  و خلــص مــن الــنص المتقــدم الــذكر أن عقــد الحكــر يرتــب $1144
. و كون للمحكر إذن حقان : حا عيني في اهنرض المحكرة وهو ملكية الرقبة مجردة مـن حـا  ( 9) اهنجرة للمحكر

االنتفاع الذي هو حا الحكر ، وحا شخصي في ذمة المحتكر بأن يدفع له اهنجرة المتفا علي ا . و جـب التمييـز 
ا اهنول حــا عينــي كمــا قــدمنا ، وأي نــزاع يقــع عليــه يكــون النظــر فيــه مــن اختصــاص بــين هــذين الحقــين . فــالح

محكمة العقار المحتكر . و ترتب على ذلك أن الدعوى بتصقيع الحكر تكون دعوى عينية هنن ا متفرعة مـن أصـل 
كون نظر هذه حا المحكر ، وهو يطلب في ا تعديال في يحقه كمحكر يز د المقابل ل ذا الحا وهو أجر المثل ، و 

الدعوى من اختصاص محكمة العقار المحتكر . أما الحا الثاني ، وهو حقه في استيفاء اهنجرة عـن مـدة معينـة ، 
 . ( 1) فحا شخصي نظر النزاع فيه من اختصاص محكمة المدعي عليه أي المحتكر

                                                 

 (
2
 . 915ص  - 917ص  1 مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
فيميا عيدا أن  ، مين الميروع التمهييدي عليى وجيه يطيابق ميا اسيتقر علييه التقنيين الميدني الجدييد 2111ورد هذا النصف فيي الميادة  : تاريخ النص  ( 

وفيي  . فق عليها إلى المحكر أو مين يخلفيه""على المحتكر أو من يخلفه أن يؤدي األجرة المت : المشروع التمهيدي كان يجري في الفقرة األولى على الوجه اآلتي

 . "على المحتكر أو من يخلفه في حيق الحكير أن ييؤدي األجيرة المتفيق عليهيا إليى الميؤجر أو مين يخلفيه" : لجنة المراجعة عدلت الفقرة األولى على الوجه اآلتي

وفي لجنة مجليس الشييوخ حيذفت عبارتيان "أو مين يخلفيه فيي حيق . 2919ووافق عيه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 2917وأصبح رقم المادة

وأصبح النص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين . الحكير" و "أو من يخلفه" في الفقرة األولى ألن القواعد العامة تقضي دائما بالتزام الخلف بما يلتزم به السلف

 ( . 972ص  - 915ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ) لشيوخ كما عدلته لجنته ووافق عليه مجلس ا . 2999وصار رقمه  ، المدني الجديد

 (
9
ً  ، وينتقل هذا االلتزام الشخصي إلى خليف كيل مين المحكير والمحتكير  (  مجموعية األعميال ) وفقياً للقواعيد العامية ، عامياً كيان هيذا الخليف أو خاصيا

 ( . وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش - 972ص  1التحضيرية 

 (
5
دون االلتفيات إليى اعتبيار الحكير إييراداً مؤبيداً يقيدر  ، وقد قضي بأن الدعوى بمتأخر الحكر تكون كلية أو جزئيية تبعياً لمقيدار المبليغ المطاليب بيه  ( 

عوى بأصيل الحكير واليدعوى بمتيأخر ألنيه يجيب التميييز بيين اليد ( ، القيديم) مين قيانون المرافعيات  951باعتبار كل سبعة منه في مقيام مائية عميال بحكيم الميادة 

وطليب ميا يسيتجد مين  . كالفرق بيين دعيوى الملكيية ودعيوى اإليجيار . فاألولى عينية وتكون خاصة بحق الوقف في األرض المحكورة والثانية شخصية ، الحكر

دير مثيل هيذه اليدعاوي بمقيدار الطليب األصيلي مضيافاً إلييه ميا ألن العبرة في تقي ، الحكر حتى السداد ال يعتبر طلباً مجهول القيمة يحق استئناف الحكم الصادر به

ص  1المحامياة  2511فبرايير سينة  9المنصيورة الكليية ) يستجد من األجر  أو الريع أو الفوائد لغاية تاريخ إقفال باب المرافعة والقضية أمام محكمة أول درجية 

 . 9هامش  195ص  291وانظر اإليجار للمؤلف فقرة  ( . 929
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لــك عنــد الكــالم فـــي وأجــرة الحكــر تز ــد أو تـــنقص تبعــًا لز ــادة أجــرة المثـــل أو نقصــ ا ، وقــد ســبا تفصـــيل ذ
أكتــوبر ســنة  11. ، وفــي اهنحكــار القديمــة المنشــأة قبــل  ( 2) . واهنجــرة تكــون زهيــدة فــي العــادة ( 1) تصــقيع الحكــر

 تعد إيرادًا دائمًا إذا كان الحكر مؤبدًا . 1111

مـوطن وتخضع اهنجرة في الحكر للواعد العامة التي تسري على اهنجرة بوجه عام . فتكون واجبـة الـدفع فـي 
. ولكن ا ، خالفًا لألجرة في اعقـد اإليجـار ،  ( 9) المحتكر ، ما لم يقض االتفاق بغير ذلك . وتتقادم بخمس سنوات

تكون مستحقة الدفع كل سنة ، وفي ن اية السنة أي تكون مؤجلة ال معجلة ، وذلك كله ما للم يقض االتفـاق بغيـره 
 مدني ( . 1009/2) م 

جـــرة فـــي الميعـــاد القـــانوني ، جـــاز للمحكـــر مطالبتـــه ب ـــا والتنفيـــذ عينـــًا مـــع طلـــب وإذا لـــم يـــدفع المحتكـــر اهن
التعــو ض إذا كــان لــه مقــتض . ولكــن ال يجــوز للمحكــر أن يطلــب فســخ عقــد الحكــر لعــدم الوفــاء بــالجرة ، إال إذا 

، فـي هـذا مـن التقنـين المـدني  1001ثالث سنوات متواليات .فقد نصت المادة  1141$تأخر المحتكر عن الدفع 
" . فـال ( 1) المعنى ، على أنه "ال يجوز للمحكر ، إذا لم تدفع له اهنجرة ثالث سنين متوالية ، أن يطلب فسـخ العقـد

يجوز للمحكمة أن تقضي بفسخ عقد الحكر لتأخر المحتكر في دفع اهنجرة سنة أو سنتين ، أو ثالث سـنوات غيـر 
الثـة وبعـد ذلـك تـأخر فـي الوفـاء بـأجرة السـنة الرابعـة . وكـل مـا يملـك متواليات كما لو تأخر سنتين ثم دفع السنة الث

المحكر في هذه الحالة هو أن يطلب الحك على المحتكر باهنجرة المتأخرة ، و نفذ ب ا على أمواله ، مع التعـو ض 

                                                                                                                                                                    
فيإن  ، في أصل الحق أي فيي حيق المحكير فيي العيين المحتكيرة ومين ثيم فيي اسيتحقاقه لمتيأخر الحكير ، في الدعوى بمتأخر الحكر ، إذا أثير نزاع ولكن

وبهييذا  ( . 25ص  21م 2755نيوفمبر سينة  1اسيتئناف مخييتلط ) وتكيون الييدعوى مين اختصياص محكميية العقيار  ، النيزاع يصيبح عندئييذ نزاعياً فيي أصييل الحيق

أبرييل سينة  99والثياني فيي  ( 991ص  21م )  2599يونييه سينة  25األول فيي  ، معنى يجب تأوييل حكميين آخيرين صيدرا مين محكمية االسيتئناف المختلطيةال

 . 195ص  291وما جاء في كتاب اإليجار للمؤلف فقرة  ( 911ص  11م )  2525

قدرت بالقيمية السينوية المطليوب  ، تقدير قيمة معينة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينةمرافعات على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب  99وقد نصت المادة 

األجيرة السينوية باعتبيار أنهيا  ، في األحكار المؤبيدة ، أما في تقنين المرافعات القديم فتحسب . تقديرها أو بقيمة الزيادة في نسبة مضروباً  كل منهما في عشرين"

وقيد قضيت محكمية الينقض  ( . 291ص  11م 2525ينياير سينة  9 - 111ص  2م 2775يونييه سينة  1استئناف مختلط ) مؤبد % من األصل شأن كل إيراد 1

فتحتسب فيها كل سيبعة بمقيام  ، تقدر على اعتبارها دعوى بإيراد مؤيد ، كالدعوى بأصل الحكر ( ، تصقيع الحكر) بأن الدعوى بطلب الزيادة في مربوط الحكر 

وذلك ألنها في الواقع تتضمن تعدي ل النسبة بين مقدار ما كان قيد ربيط مين الحكير وقيمية األرض المحكيرة وقيت إنشياء  ( . ن المرافعات القديمبحسب قانو) مائة

رة فيي قيمية فهي دعوى ينطيوي فيهيا بحيث ماهيية االسيتحكار وأثير تغيير صيقع األرض المحكي . وما تكون عليه هذه النسبة بينهما وقت المطالبة بالزيادة ، الحكر

 212رقيم  1مجموعة عمير  2595يناير سنة  11نقض مدني ) مما هو في صميم الحكر ومرتبط بأصله  ، الحكر المقدر وأثر فعل المستحكر في تحسين الصقع

 ( . 579ص 

 (
2
  . 799فقر  - 791انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . 251ص  2القضاء  2755ريل سنة أب 9مصر الوطنية  - 259ص  17م 2521ماس سنة  5استئناف مختلط   ( 

 (
9
مارس  21 - 299ص  9م 2759ديسمبر سنة  92استئناف مختلط  . 521ص  159رقم  2مجموعة عمر  2599أكتوبر سنة  92نقض مدني   ( 

 . 295ص  51م 2599يناير سنة  29 - 219ص  7م 2751سنة 

 (
5
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 2115ورد هذا النص في المادة  تاريخ النص  ( 

اعتيرض عليى تعلييق طليب الفسيخ  ، وفيي لجنية مجليس الشييوخ . 2972ووافق علييه مجليس النيواب تحيت رق  . في المروع النهائي 2975المراجعة تحت رقم 

عليى أنيه يجيوز للمحكير أن  ، فرد على هذا االعتراض بأن هذا هو ما اسيتقر عييه القضياء ، األجرة ثالث سنين متوالية بدعوى أن هذه المدة طويلة على عدم دفع

الفسيخ إال بعيد ثيالث ولكين ال يجيوز ليه طليب  ، ويتخذ من اإلجراءات األخرى ما يكفيل ليه اسيتيفاء مقابيل الحكير ، ينفذ على المحتكر تنفيذً عينياً في أي وقت شاء

ومن ثم فال يصيح أن يهيدد بالفسيخ إال بعيد هيذه الفتيرة المالئمية مين  ، ألن الحكر يختلف عن اإلجارة العادية في أنه حق عيني يكلف المحتكر نفقات كثيرة ، سنين

 ( . 957ص  - 951ص  1ة مجموعة األعمال التحضيري) ووافق عليه مجلس الشيوخ  ، 2995وقد أقرت اللجنة النص تحت رقم  . الزمن

 . ولكن الحكم كان معموال به في عهد هذا التقنين ، وال مقابل لهذا النص في التقنين القديم
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يــرة ، إن كـان لـه محـل . ذلــك أن الحكـر "يختلـف عــن اإلجـارة العاديـة فـي أنــه حـا عينـي يكلــف المحتكـر نفقـات كث
 .  ( 1) ومن ثم فال يصح أن ي دد بالفسخ إال بعد الفترة المالئمة من الزمن"

 التزام المحتكر بجعل األرض صالحة لالستغالل -818

 من التقنين المدني على ما يأتي : 1004: تنص المادة  نص قانوني -

مراعيــًا فــي ذلــك الشــروط "علــى المحتكــر أن يتخــذ مــن الوســائل مــا يلــزم لجعــل اهنرض صــالحة لالســتغالل ، 
 . ( 2) المتفا علي ا ، وطبيعة اهنرض ، والغرض الذي أعدت له ، وما يقضي به عرف الج ة

و خلص من النص المتقدم أن عقد الحكر يرتب فـي ذمـة المحتكـر التزامـًا ثانيـًا ، هـو الغـرض اهنساسـي مـن 
لمحكر لم يكـن ليقبـل تثقيـل اهنرض بحـا الحـك التحكير ، وذلك بإلزام المحتكر أن يصلح اهنرض المحتكرة ، فإن ا

، وهو حا خطير يكاد يستغرق حا الملكية ، في مقابل أجرة زهيدة كأجرة الحكر ، إال هنن المحتكر سيقوم باتخاذ 
الوســائل الالزمــة لجعــل اهنرض صــالحة لالســتغالل . فيردم ــا إذا كانــت منخفضــة . و رمم ــا إذا كانــت فــي حاجــة 

د بناءهـا إذا كانـت خربـة ، و سـوي سـطح ا لجعل ـا صـالحة للزراعـة إن كانـت أرضـًا زراعيـة مــع إلـى التـرميم ، و عيـ
 تط ير الترع والمصارف أو حفر ما يلزم اهنرض من ذلك إذا لم يكن موجودًا .

و راعى المحتكر في ذلك الشروط المتفا علي ا . فإذا لم تكن هناك شروط ، وجب أن راعى طبيعـة اهنرض 
راعية غير أرض البناء . ثم يراعى بعد ذلك  الغرض الذي أعـدت لـه اهنرض ، فـاهنرض التـي أعـدت ، فاهنرض الز 

لزراعــة الفاك ــة غيــر اهنرض التــي أعــدت لزراعــة الزهــور وغيــر اهنرض التــي أعــدت للمحصــوالت العاديــة . و راعــى 
 في استغالل اهنرض .أخيرًا ما يقضي به عرف الج ة ، فقد يقتضيه العرف عناية خاصة أو مسلكًا خاصًا 

وإذا لم يقم المحتكر ب ذا االلتزام ، وجب تطبيا القواعد العامة . فيجوز للمحكر أن يطلـب التنفيـذ العينـي أو 
الفسخ ، مع التعو ض في الحالتين إن كان له مقـتض . ولـم يتطلـب القـانون شـرطًا خاصـًا لطلـب الفسـخ ، بخـالف 

كمــا رأينــا أن يكــون التــأخر عــن أجــرة ثــالث ســنوات متواليــات . فيتــرك التــأخر فــي دفــع اهنجــرة حيــث تطلــب القــانون 

                                                 

 (
2
وقيد رأينيا فيي عقيد االمفتييوز أنيه يكفيي التيأخر سينتين فيي دفيع  -وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهيامش  - 957ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 . فسخ العقداألجرة حتى يحق 

) يقيع دون حاجية إلعيذار طبقياً ألحكيام الشيريعة اإلسيالمية  ، في عهد التقنين الميدني القيديم ، وكان الفسخ للتأخر في دفع األجرة ثالث سنوات متواليات

والن فيي العقيود فقيرة جرانمي - 155ص  99م 2519فبرايير سينة  11اسيتئناف مخيتلط  - 511ص  195رقيم  21المحاماة  2599أكتوبر سنة  92نقض مدني 

 ومقتضى تطبيق هذه القواعد أنه البيد مين اإلعيذار ، ولكن التقنين المدني الجديد ترك المسألة تخضع للقواعد العامة ( . 297اإليجار للمؤلف فقرة  - 9هام  219

 ( . 191ص  991سليمان مرقس فقرة ) وأن للقاضي سلطة تقديرية في إجابة المحكر إلى طلب الفسخ  ،

( 
1
فيميا عيدا  ، من الميروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 2111ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص   ( 

 ً فيي  2971ر رقميه وصيا ، وفيي لجنية المراجعية أدخيل تعيديل لفظيي عليى الينص فأصيبح مطابقيا لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . خالفياً لفظيياً طفيفيا

وفي لجنة مجلس الشيوخ سأل احد األعضاء عن الجزاء المترتب على حكيم الينص وهيل يكيون  . 2915وواف عليه مجلس النواب تحت رقم  . المشروع النهائي

ب بيأن الجيزاء المترتيب عليى الينص هيو وإذا كان األمر كذلك فلماذا قصر الفسخ في حالة دفع األجرة على التأخر في الدفع ثالث سنوات متواليات؟ فأجي ، الفسخ

أميا الحكيم الخياص بعيدم دفيع األجيرة فقيد قصيد بيه تحدييد الميدة التيي يكيون  ، فقد يكون الجيزاء الفسيخ أو التنفييذ ، ما تقضي به القواعد العامة في اإلخالل بالعقود

 ( . 959ص  952ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ) ووافق عليه مجلس الشيوخ  ، 2991وأقرت اللجنة النص تحت رقم  . للمحكر بعدها طلب الفسخ

 . ولكن هذه األحكام كان معموال بها في عهد هذا التقنين ، وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم
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اهنمر لتقدير القاضي إذا طلب منه الفسخ ، يستجيب إلـى هـا الطلـب أوال يسـتجيب ، وال يشـترط فـي ذلـك أن يثبـت 
مادة إهمال جسيم في يجانب المحتكر . وقد كان المروع التم يدي يتضمن نصًا يشترط اإلهمال الجسيم ، فكانت ال

من هذا المشروع تنص على أنه "إذا وقع من المحتكر إهمال جسـيم فـي القيـام بمـا يجـب عليـه مـن تحسـين  1240
سـالفة  1004اهنرض ، فللمحتكر أن يطلب فسخ العقد" . وقد حذف هذا الـنص فـي لجنـة المراجعـة اكتفـاء بالمـادة 

 إذن في طلب الفسخ اإلهمال الجسيم . ، أي أن المسألة تركت للقواعد العامة ، فال يشترط ( 1) الذكر

 انتهاء الحكر -3

 أسباب انتهاء الحكر :  -819

ينت ــي الحكــر بانقضــاء اهنجــل . وقــد ينت ــي قبــل انقضــاء اهنجــل ، و كــون ذلــك إمــا هنســباب خاصــة بــالحكر 
 وإما هنسباب ترجع إلى القواعد العامة .

( زوال صــفة الوقــف عــن  2أن يبنــي أو يغــرس . ) ( مــوت المحتكــر قبــل  1فاهنســباب الخاصــة بــالحكر هــي : ) 
 ( صدور قرار إداري بإن اء الحكر القائم على وقف خيري . 9اهنرض المحتكرة . ) 

( هـالك اهنرض المحتكـرة أو نـزع ملكيت ـا  2( اتحاد الذمـة . )  1ومن اهنسباب التي ترجع إلى القواعد العامة : ) 
 ( عدم االستعمال . 9. ) 

 ء الحكر بانقضاء األجل( انتها 1)  

 األحكار الجديدة المنشأة منذ العلم بالتقنين المدني الجديد  -811

 من التقنين المدني الجديد على ما يأتي : 1008: تنص الفقرة اهنولى من المادة  نص قانوني - -

 . ( 2) "ينت ي حا الحكر بحلول اهنجل المعين له"

اهنحكار الجديدة التي تنشأ منذ العمل بالتقنين المدني الجديد ، أي وقد قدمنا أن أقصى مدة لحا الحكر في 
، هي ستون سنة . فينت ي حـا الحكـر بانقضـاء المـدة المعينـة لـه إن كانـت هـذه المـدة  1111أكتوبر سنة 11منذ 

قضـاء ستين سنة أو أقل من ذلك . أما إذا كانت المدة المعينـة أكثـر مـنن سـتين سـنة ، انت ـى حـا الحكـر حتمـا بان
 ستين سنة .

                                                 

 (
2
 . في الهامش 951ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
"ينتهيي حيق الحكير بحليول األجيل المحيدد ليه إن كيان  : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 2117دة ورد هذا النص في الما : تاريخ النص  ( 

وفيي   . ما لم يتفيق عليى غيير ذليك" ، وإال فإن حق الحكر يبقى مادام المحتكر قائماً بدفع األجرة ، البناء الذي أقامه المحتكر قد تهدم أو الغرس الذي أحدثه قد تلف

ووافيق علييه مجليس  . فيي المشيروع النهيائي 2979/2وصيار رقميه  ، عدل النص بحيث أصبح مطابقاً لما استقر عليه فيي التقنيين الميدني الجدييد لجنة المراجعة

 ( . 951ص  - 959ص  1مجموعة األعمال التحضيرية )  2997/2النواب تحت رقم 

وكيان المعميول بيه فيي عهيد هيذا التقنيين هيو ميا ورد فيي نيص الميروع التمهييدي قبيل تعديليه فيي لجنية  ، وال مقابل لهذا النص فيي التقنيين الميدني القيديم

 . المراجعة
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ولمـــا كانـــت اهنحكـــار الجديـــدة ال يمكـــن أن تقـــام إال علـــى أراض موقوفـــة ، فـــإن ج ـــة الوقـــوف ، عنـــد انت ـــاء 
الحكــر بانقضــاء مدتــه ، تخيــر ، فيمــا إذا كــان للمحتكــر بنــاء أو غــراس ال يــزال قائمــًا علــى اهنرض المحتكــرة ، بــين 

 نه فيما يلي :طلب إزالته أو طلب استبقائه على الوجه الذي سنبي

 األحكار القديمة المنشأة قبل العمل بالتقنين المدني الجديد  -811

، ســواء أنشــئت علــى أرض  1111أكتــوبر ســن  11أن اهنحكــار القديمــة التــي أنشــئت قبــل  ( 1) : وقــد قــدمنا
المــدة لألحكــام التــي كانــت ســار ة وقــت  1189$موقوفــة أو علــى أرض غيــر موقوفــة ، تبقــى خاضــعة مــن حيــث 

. و جـوز أن تكـون لمـدة محـددة ، كمـا يجـوز أال  ( 2) إنشائ ا ، فيجوز أن تكون مؤ دة فـال تنت ـي بانقضـاء أجـل مـا
تكون هناك مدة معينة ، وفي الحالتين  ينت ي الحكر ، حتى لو انقضـت المـدة المحـددة ، مـا دام البنـاء أو الغـراس 

، وهذا كله ما لـم يتفـا علـى غيـره . وقـد كـان نـص المشـروع  قائمًا  في اهنرض وما دام المحتكر قائمًا بدفع اهنجرة
التم يدي في هذا المعنى ، إذ كان يجري على الوجه اآلتي : "ينت ي حا الحكر بحلول اهنجـل المحـدد لـه إن كـان 
البنـاء الـذي أقامـه المحتكـر قـد ت ـدم أو الغـرس الـذي أحدثـه قـد تلـف  ، وإال فـإن حـا الحكـر يبقـى مـا دام المحتكـر 

ائمــًا بــدفع اهنجــرة ، مــا لــم يتفــا علــى غيــر ذلــك" . ولكــن الــنص عــدل فــي لجنــة المراجعــة ، فأصــبح نــص المــادة ق
 . ( 9) كما استقر في التقنين المدني الجديد ال ينطبا على اهنحكار القديمة . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك 1008

س عنــد انقضــاء مــدة الحكــر ، فقــد تقــدم أن وال تثــار فــي اهنحكــار القديمــة مســألة تســو ة حســاب البنــاء والغــرا
الحكـر ال ينت ــي مــا دام البنــاء أو الغــراس قائمــًا فــي اهنرض . وإنمــا تثـار فــي حالــة اســتبدال الحكــر ، وقــد كــان هــذا 
االستبدال في مشروع التقنين المدني إجبار ًا إذا انقضت مـدة معينـة علـى الحكـر ، ولكـن الـنص الـذي يشـتمل علـى 

ي لجنة مجلس الشيوخ ولـم يسـتعض عنـه بـنص آخـر ، فيكـون االسـتبدال اختيار ـًا بحسـب اتفـاق هذا الحكم حذف ف
 . ( 1) المحتكر والمحكر

 ) ب ( انتهاء الحكر ألسباب خاصة به

 ( موت المحتكر قبل أن يبني أو يغرس  1)  -812

 تي :من التقنين المدني على ما يأ 1008: تنص الفقرة الثانية من المادة  نص قانوني -

                                                 

 (
2
 . 792انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
ار كيان مؤبيداً وللمحتكير حيق القير ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه متى كان االحتكار في أرض الوقف مطلقاً غير موقت ألجل معيين  ( 

) وقضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بيأن الحكير عقيد إيجيار مؤبيد ال يجيوز الرجيوع فييه  ( . 955ص  1الحقوق  751ديسمبر سنة  25استئناف وطني ) فيه 

 ، أو الغييراس ويجييب التمييييز بييين الحكييم الموقييت ويبقييى إلييى أطييول األجلييين انقضيياء مدتييه وزوال البنيياء ( . 91ص  19م 2597ينيياير سيينة  5اسييتئناف مخييتلط 

 ( . 951ص  52م 2515مايو سنة  25استئناف مختلط ) والحكر الدائم وهو عقد دائمي ال ينتهي 

 (
9
 . 792انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
5
 . 792انظر آنفاً فقرة   ( 
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"ومع ذلك ينت ي هذا الحا قبل حلول اهنجل إذا مات المحتكر قبل أن يبني أو يغرس ، إال إذا طلـب جميـع 
 . ( 1) الورثة بقاء الحكر"

و فترض النص أن المحتكر قد مات قبل أن يبدأ تنفيذ التزامـاه مـن البنـاء أو الغـراس فـي اهنرض المحتكـرة . 
بقاء الحكر ، إما لعجزهم عن البناء أو الغراس ،وإما لعـدم اتفـاق م علـى ذلـك ففي هذه الحالة قد تتضرر الورثة من 

. فجعل القانون الخيار للورثة ، وما لم يطلبوا جميعًا بقاء الحكر فيلتزموا بالبناء وبالغراس و حلوا محل مورث م فـي 
الشر عة اإلسالمية ، ولكنه ذلك ، ينت ي الحكر بموت المحتكر وقبل انقضاء أجل الحكر . وهذا الحكم مأخوذ من 

من مرشد الحيران على الوجه اآلتي : "إذا مات المستحكر قبل أن يبني أو يغرس في اهنرض  401ورد في المادة 
المحتكرة ، انفسخت اإلجارة ، وليس لورثته البناء أو الغراس في ا بدون إذن الناظر" . فالنص هنا ال يكتفـي باتفـاق 

 ذن الناظر ، حتى ال ينفسخ الحكر بموت المحتكر .الورثة ، بل يوجب أيضًا إ

ال تثـار مسـألة  -موت المحتكـر قبـل أن يبنـي أو يغـرس  -و الحظ أنه في سبب االنت اء الذي نحن بصدد 
 تسو ة حساب البناء أو الغراس ، إذ المفروض أن شيئًا من هذا لم يبدأ .

 ( زوال صفة الوقف عن األرض المحتكرة  2)  -813

 من التقنين المدني على ما يأتي : 1008: تنص الفقرة الثالثة من المادة  قانونينص  -

"و نت ي حا الحكر أيضًا قبل حلـول اهنجـل إذا زالـت صـفة الوقـف عـن اهنرض المحكـرة ، إال إذا كـان زوال 
 . ( 2) مدته"هذه الصفة بسبب رجوع الواقف في وقه أو إنقاصه لمدته ، ففي هذه لحالة يبقى الحكر إلى انت اء 

و رجـع الســبب فــي وضــع هـذا الــنص إلــى أن قــانون الوقـف كــان يجعــل الوقــف موقوتـا فــي بعــض الحــاالت ، 
فينت ي بانقضاء المـدة المعينـة لـه ، أو بـانقراض الطبقـات المعينـة ، أو بصـيرورة نصـيب المسـتحقين قليـل القيمـة . 

دل ، وزالت صفة الوقـف عـن اهنرض ، وجـب النظـر فإذا انت ى الوقف لسبب من هذه اهنسباب ، أو أبطل أو استب
فــي مصــر الحكــر الــذي قــد يكــون مترتبــًا عليــا . وقــد جــرى التقنــين المــدني الجديــد علــى السياســة التــي توخاهــا مــن 
التضــييا فــي حــا الحكــر والعمــل علــى إن ائــه مــا أمكــن ذلــك ، فــنص علــى أنــه إذا زالــت صــفة الوقــف عــن اهنرض 

                                                 

 (
2
 2997/1في المشروع النهائي تحت رقيم  2979/1وقد أضافته لجنة المراجعة تحت رقم  ، لم يرد هذا النص في المروع التمهيدي : تاريخ النص ( 

 ( . 951ص  - 959ص ص 1مجموعة األعمال التحضيرية ) 

"إذا مييات  : ميين مرشييد الحيييران علييى الوجييه اآلتييي 199ولكيين الحكييم منصييوص عليييه فييي المييادة  . وال مقابييل لهييذا النصييف فييي التقنييين المييدني القييديم

 . وليس لورثته البناء أو الغراس فيها بدون إذن الناظر" ، انفسخت اإلجارة ، كر قبل أن يبني أو يغرس في األرض المحتكرةالمستح

 (
1
وفي لجنية مجليس الشييوخ ضييف  . ولم تعرض له لجنة المراجعة وال مجلس النواب ، لمي رد هذا النصف في المشروع التمهيدي : تاريخ النص  ( 

وذليك لمواجهية أحكيام قيانون الوقيف  ، وقد راعت اللجنة هذه اإلضافة أن تجعل زوال صفة لوقف مفضياً إلى زوال حق الحكير . 2997ة للمادة النص كفقرة ثالث

وهيذه األحكيام تتطليب مواجهية  . التي تجعل الوقف موقوتاً في بعض حاالته ينتهي بانتهاء المدة أو بانقراض الطبقات أو بصيرورة نصيب المستحقين قلييل القيمية

عليى أن تواجيه  ، فينص عليى انتهياء الحكير لهيذا السيبب . حالة األحكار المقررة على هذه األعيان التي تزول عنها صفة الوقف لسيبب أو أكثير مين هيذه األسيباب

زوال صفة الوقف بسبب رجوع الواقف فيي وقفيه أو إنقاصيه ولكن اللجنة استثنت حالة  . القواعد العامة ما يترتب على ذلك من حيث التعويضات وكيفية توزيعها

) ووافيق علييه مجليس الشييوخ كميا وضيعته لجنتيه  ، 2997/9وأصيبح رقيم الينص  . وهيو بهيذا يكيون ناقضياً ال تيم مين جهتيه فيتعيين أن ييرد علييه سيعيه ، لمدته

 ( . 125وص  951ص  - 959ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 . وهو نص مستحدث لمواجهة حاالت انتهاء الوقف وفقاً ألحكام قانون الوقف ، التقنين المدني القديموال مقابل للنص في 
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العمل بالتقنين المدني الجديد أو قبل العمل به انت ى الحكر بزوال صفة الوقف . وهنا المحكرة ، سواء حكرت بعد 
يجـب النظــر فــي تســو ة حســاب البنــاء أو الغــراس الــذي قــد يكــون قائمــًا فــي اهنرض بعــد انت ــاء الحكــر ، وســنعرض 

 ل ذه المسألة في الفقرة التالية .

قــف عــن اهنرض المحتكــرة مفضــيا إلــى انت ــاء حــا واســتثنى المشــرع ســببين لــم يجعــل في مــا زوال صــفة الو 
الحكر ، هما رجوع الواقف في وقفه وإنقاصه لمدته . ففي هاتين الحالتين يكون الواقف "ناقضا لما تم مـن ج تـه ، 

. ومـن ثـم يبقـى الحكـر قائمـا علـى اهنرض ، حتـى بعـد أن زالـت عن ـا صـفة الوقـف  ( 1) فيتعين أن يرد عليه سعيه"
فـي وقفـه أو إنقاصـه لمدتـه . و سـتمر الحكـر قائمـًا علـى اهنرض وقـد أصـبحت مملوكـة ، وذلـك إلـى برجـوع الواقـف 

 انقضاء مدته أو إلى أن ينت ي بسبب آخر غير انقضاء المدة .

علـى غيـر الخيـرات ،  1186$بإلغـاء نظـام الوقـف  1112لسـن  180وصدر بعـد ذلـك المسـوم بقـانون رقـم 
"يعتبر منت يا كل وقف ال يكون مصرفه في الحال خالصا لج ة من ج ات البر"  وقد نصت المادة الثانية منه بأن

. فزالت بذلك صفة الوقف عن جميع اهنراضي الموقوفة وقفا أهليا ، واسـتتبع ذلـك انت ـاء اهنحكـار التـي كانـت قـائم 
هذا  1112لسنة  180من المرسوم بقانون رقم  4على هذه اهنراضي بزوال صفة الوقف عن ا . وقد أكدت المادة 

الحكم : إذ نصت على مـا يـأتي : "يعتبـر منت يـا بسـبب زوال صـفة الوقـف كـل حكـر كـان مرتبـا علـى أرض انت ـى 
ومـا بعـدها مـن القـانوني  1008وقف ا وفقًا هنحكام هذا القـانون . وفـي هـذه الحالـة تتبـع اهنحكـام المقـررة فـي المـواد 

التي تـنظم تسـو ة حسـاب  1010ين المدني المشار إلي ا ، المادة المدني" . وقد قصد بوجه خاص ، من مواد التقن
 البناء أو الغراس الذي يكون قائمًا باهنرض عند انت اء الحكر . وهذا ما ننتقل اآلن إليه .

 تسوية حساب البناء أو الغراس عند انتهاء الحكر  -814

 نص قانوني  -

 :من التقنين المدني على ما يأتي  1010: تنص المادة 

عند فسخ العقد أو انت ائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء أو الغـرس أو اسـتبقاءهما مقابـل دفـع  -1"
وللمحكمة أن تم ل المحكر  -2أقل قيمتي ما مستحقي اإلزالة أو البقاء .وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره . 

، وفـي هـذه الحالـة يقـد المحكـر كفالـة لضـمان الوفـاء بمـا  في الدفع إذا كانت هناك ظروف اسـتثنائية تبـرر اإلم ـال
 . ( 2) يستحا في ذمته"

                                                 

 (
2
 . وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش - 951ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
عنيد فسيخ العقيد أو انتهائيه يجيوز للمحكير أن  -2" : مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2112ورد هذا الينص فيي الميادة  : تاريخ النص  ( 

فليه أن يسيتبقي البنياء والغيرس  ، فإذا كان من شأن اإلزالة أن تلحيق ضيرراً جسييماً بياألرض -1 . ما لم يوجد اتفاق يقضي بغر ذلك ، يطلب إزالة البناء والغرس

وأقرتيه لجنية المراجعية بعيد تعيديل لفظيي  . وللمحكمية أن تمهليه فيي اليدفع إذا كانيت هنياك ظيروف اسيتثنائية تبيرر ذليك" ، في مقابل دفع قيمتيهما مستحق اإلزالة

 ، وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن النص لم يتعرض إال لإلزالية . 2971ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 2979طفيف تحت رقم 

أميا اإلضيافة التيي تقضيي بوجيوب  . حكر في استبقاء البناء أو الغراس مع دفع  قيمته مستحق اإلزالة أو البقاء وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالميةفأضيف إليه حق الم
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 وتطبيا هذا النص يكون في إحدى حالتين :

ــا لتــأخر المحتكــر فــي دفــع اهنجــرة ثــالث ســنوات  ) الحالــة اهنولــى ( إذا فســخ عقــد الحكــر ، و فســخ كمــا رأين
يسـتوجب ، إذا كـان فـي اهنرض بنـاء أو غـراس قـائم ، متواليات ، أو إذا أهمل في إصالح اهنرض . ففسـخ الحكـر 

 تسو ة حسابه .

) 1111أكتـوبر سـنة  11) الحالة الثانية ( إذا انت ى الحكر بانقضاء أجله في اهنحكار الحديثة المنشأة منذ 

. فانت اؤه بأحد هذين السببين يسـتوجب هنـا أيضـًا ، إذا كـان  ( 2) ، أو بزوال صفة الوقف عن اهنرض المحتكرة ( 1
 في اهنرض بناء أو غراس ، تسو ة حسابه .

فــإذا اقتضــى اهنمــر تســو ة حســاب البنــاء أو الغــراس فــي حالــة مــن الحــالتين المتقــدمتى الــذكر ، كــان الخيــار 
رض خاليـة . ولــه أن يطلــب اســتبقاء للمحكـر . فلــه أن يطلــب إزالـة البنــاء أو الغــراس مـن اهنرض ، حتــى يســترد اهن

البنــاء أو الغــراس ، وفــي هــذه الحالــة يــدفع للمحتكــر أقــل قيمت مــا مســتحقي اإلزالــة أو البقــاء ، فقــد تكــون قيمتاهمــا 
مستحقي البقـاء اقـل مـن قيمتي مـا مسـتحقي اإلزالـة وذلـك إذا كانـت متخلفـات البنـاء أو اهنشـجار بعـد ال ـدم أو القلـع 

ولة عــن اهنرض أعلــى مــن قيمت ــا وهــي باقيــة في ــا . وقــد تكــون القيمــة الواجبــة الــدفع للمحتكــر ل ــا قيمــة وهــي مفصــ
عالية ال يستطيع المحكر دفع ا مرة واحدة ، فأجاز القانون للمحكمة ، إذا كانـت هنـاك ظـروف اسـتثنائية تبـرر ذك 

للمحتكـر كفالـة أو رهنـا لضـمان  ، أن تمنح المحكر أجال للـدفع ، أو أن تجعـل الـدفع علـى أقسـاط ، بشـرط أن يقـدم
 الوفاء بما يستحا في ذمته .

وهـــذه اهنحكـــام تســـري إذا لـــم يوجـــد اتفـــاق بـــين المحكـــر والمحتكـــر علـــى غيرهـــا . فقـــد يتفقـــان علـــى أن يتـــرك 
 المحتكر البناء أو الغراس دون تعو ض ، أو يتفقان على تعو ض اكبر أو اقل مما يقرره القانون .

 إداري بإنهاء الحكر القائم على وقف خيري  ( صدور قرار 3)  -815

: بعد أن زالت اهنحكار القائمة على اهنراضي الموقوفة وقفا أهليا على النحو الذي رأيناه فيما تقدم ، لم تبـا 
إال اهنحكار القائمة على اهنراضي الموقوفة وقفًا خير ًا واالحكار القائمة علـى اهنراضـي غيـر الموقوفـة . وقـد عـالج 

ع من هذه اهنحكار تلك التي تقوم على اهنراضي الموقوفة وقفًا خير ًا ، فنص على إجراءات حاسمة إلن ائ ـا المشر 
                                                                                                                                                                    

وجعليت للمحكير عنيد  ، ادة"عدلت اللجنة الفقرة األولى مين هيذه المي : وجاء في تقرير اللجنة ما يأتي . فذلك لضمان الوفاء حتى تكون مقابل اإلمهال ، تقديم كفالة

وقد رأت اللجنة أن تقر هذا الخيار لتيسير  . فسخ العقد أو انتهائه أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتهما مستحقي اإلزالة أو البقاء

قاء البنياء أو الغيراس عليى الحالية التيي يكيون فيهيا مين شيأن اإلزالية أن وخالفت المشروع في قصر حق المحكر في استب ، االنتفاع بما أقامه المحتكر في األرض

وأن تقصر حكمها على تخويل المحكمة حق إمهال المحكير  ، على هذا األساس رأت اللجنة أن تعدل الفقرة الثانية من المادة نفسها . تلحق ضرراً جسيماً باألرض

وأصبح النص بذلك مطابقياً  . ت في هذه الحالة أن يقدم المحكر كفالة لضمان ما يجب عليه أداؤه للمحتكر"وأوجب ، في الدفع إذا كانت هناك ظروف تبرر اإلمهال

ص  - 955ص  1مجموعية األعميال التحضييرية ) ووافق عيه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته  . 2929وصار رقمه  ، لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

197 . ) 

 

 (
2
 . 729اً فقرة انظر آنف  ( 

 (
1
 . 729انظر آنفاً فقرة   ( 
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كمـا سـنرى .وبقيــت اهنحكـار القائمـة علــى اهنراضـي غيــر الموقوفـة دون عـالج ، فــال يجـوز بوجـه عــام إن اؤهـا قبــل 
 ها أن ا قلة ضئيلة .انقضاء مدت ا إال بالتراضي بين المحكر والمحتكر ، و  ون من أمر 

أمــا اهنحكــار القائمــة علــى اهنراضــي الموقوفــة وقفــًا خير ــًا ، فقــد تعاقبــت فــي شــأن ا تشــر عات ثالثــة تجعل ــا 
والقـانون  1111لسـنة  121والقـانون رقـم  1119لسـنة  611تنت ي بقـرار إداري مـن وز ـر اهنوقـاف : القـانون رقـم 

 . 1160لسنة  12رقم 

أجــاز لــوز ر اهنوقــاف فــي إن ــاء الحكــر القــائم علــى وقــف  1119لســنة  611نون رقــم أن القــا ( 1) وقــد قــدمنا
خيري . فبعد أن حلت اهنوقاف اهنهلية ، ولم تبا إال اهنوقاف الخير ة وأكثرها تحت نظـارة وزارة اهنوقـاف ، رؤى ، 

ألوقـاف ، أن ين ـي بقـرار تمشيًا مع السياسة التي تقضي بأنه يجوز لوز ر اهنوقاف ، بعد موافقة المجلس اهنعلـى ل
. فـإذا كـان علـى اهنرض بنـاء أو غـراس  ( 2) منه أي حكر يقوم على وقف خيـري إذا اقتضـت مصـلحة الوقـف ذلـك

 للمحتكر ، فإن القانون المشار إليه يقضي بتسو ة الحساب على الوجه اآلتي :

قي مــن ثمــن اهنرض وبكــل تخــتص وزارة اهنوقــاف بــثالث أربــاع ثمــن اهنرض ، و خــتص المحتكــر بــالربع البــا
ثمن البناء والغراس . أما إذا لم يكن في العين بناء وال غراس ، فإن ـا يقسـم بـين وزارة اهنوقـاف والمحتكـر ، لألولـى 

 ثالث أرباع الثمن ولألخيرة الربع .

المشار إليه قد تحيف حا المحتكر ، إذ قـدره بربـع ثمـن اهنرض  1119لسنة  611و الحظ أن القانون رقم 
تعتنـا نظر ـة تـذهب في ـا إلـى أن حـا المحتكـر بقـدر بـالثلثين ،  ( 9) مع أن وزارة اهنوقـاف نفسـ ا كانـت كمـا رأينـا ،

 وقد أخذت محكمة النقض ، كما سنرى في الفقرة التالية ، ب ذه النسبة في تقدير قيمة استبدال الحكر .

يط اإلجـراءات التـي رسـم ا القـانون يتضـمن أحكامـًا قصـد من ـا تبسـ 1111لسنة  211ثم صدر القانون رقم 
وتيســيرها ، ومن ــا أن تقــوم المحكمــة عنــد عــدم االتفــاق بــين وزارة اهنوقــاف والمحتكــر علــى  1119لســنة  611رقــم 

 ثمن اهنرض ببيع العين الموقوفة وفقًا لألحكام المقررة للبيع االختياري في قانون المرافعات .

كمــا تقــول المــذكرة اإليضــاحية للقــانون  -(  1111لســن  211م "وعلــى أثــر صــدور هــذا القــانون ) قــانون رقــ
أوجــدت الــوزارة ) وزارة اهنوقــاف ( مــن التســ يالت مــا يمكــن  -الــذي حــل محلــه كمــا ســنرى  1160لســنة  12رقــم 

المحتكر من االستبدال ، فقـررت أن يكـون االسـتبدال مقسـطًا بـأن يـدفع المحتكـر خمـس الـثمن والبـاقي علـى خمـس 
إال أنه رغمًا عن ذلـك فـإن هـذا القـانون لـم يحقـا الغايـة المرجـوة ، وسـارت عمليـة االسـتبدال فـي بـطء عشرة سنة . 

                                                 

 (
2
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
فإنيه يجيوز الحكيم فيي أي وقيت  ، وكانت محكمة مصر الكلية الشرعية قيد قضيت قبيل ذليك بأنيه متيى تبيين أن الحكير مين شيأنه اإلضيرار بيالوقف  ( 

 - 191ص  7الحقييوق  759يونيييه سيينة  29وانظيير اسييتئناف وطنييي  - ( 112ص  1الشييرعية المحاميياة  2595مييارس سيينة  1مصيير الكلييية الرعييية ) بإنهائييه 

 . 195ص  951سليمان مرقس فقرة 

 (
9
 . 799انظر آنفاً فقرة   ( 
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شديد حتى كادت تتوقف . . وذلك بسبب ما صادف الوزارة من عقبـات ومسـائل استعصـى حل ـا . ومـن ذلـك تعـدد 
عــروفين للــوزارة ، ومــن الصــعوبة المحتكــر ن ، وقــد يكــون المحتكــر وقفــًا أهليــًا انت ــى علــى مســتحقين كثيــر ن غيــر م

بمكان بل من المتعذر في كثيـر مـن اهنحـوال إعالن ـم بقـرار إن ـاء الحكـر ، وإن أعلنـوا فقـد يقبـل الـبعض االسـتبدال 
 دون البعض اآلخر . . ." .

و حـل محلـه .  1111لسـنة  211يلغي القانون رقم  1160لسنة  12وانت ى اهنمر إلى صدور القانون رقم 
على اهنعيان الموقوفة بقـرار يصـدره وز ـر اهنوقـاف  1110$دة اهنولى منه على أن "ينت ي حا الحكر وتنص الما

إذا اقتضـت المصــلحة ذلــك ، علـى أن يــتم إن ــاء جميـع اهنحكــار خــالل مـدة ال تز ــد علــى خمـس ســنوات مــن تــار خ 
بـــثالث أخمـــاس ثمـــن اهنرض العمـــل ب ـــذا القـــانون" . وتـــنص المـــادة الثانيـــة علـــى أن "يخـــتص الوقـــف مالـــك الرقبـــة 

والمحتكر بباقي الثمن . ." . وتنص المادة الثالثة على أنه "يخطر المحتكر بالقرار الصادر بإن اء الحكـر بخطـاب 
موصي عليه بعلم الوصـول ، كمـا ينشـر القـرار المـذكور فـي الجر ـدة الرسـمية وفـي جر ـدتين يـوميتين و لصـا لمـدة 

وليس أو العمــدة فــي المدينــة أو القر ــة التــي يوجــد فــي دائرتــا العقــار . . ." . أســبوع علــى البــاب الرئيســي لمقــر البــ
وتـــنص المـــادة السادســـة علـــى أن "تشـــكل لجنـــة اهنحكـــار العليـــا مـــن مـــدير إدارة الشـــؤون القانونيـــة ومـــن مـــدير قســـم 

مختصــة بمجلــس اهنمــالك واهنحكــار ومــدير قســم اهنعيــان واالســتبدال بــالوزارة وعضــو مــن إدارة الفتــوى والتشــر ع ال
الدولة وتكون الر اسة هنعالهم درجة . وتختص هذه اللجنة بالمسائل التي تحـال إلي ـا مـن لجـان شـؤون اهنحكـار ) 
وهي اللجان التي تتولى فحص اهنوراق والمستندات المتعلقة بالعقـارات المحتكـرة ( ، و جـوز ل ـا أن تقـرر التصـرف 

لمنتفــع الظــاهر ل ــا أو إلــى بعــض المحتكــر ن أو أحــدهم . . كمــا فــي ثالثــة أخمــاس اهنرض إمــا باالســتبدال إلــى ا
يجوز ل ا أن تقرر فرز وتجنيب هذا النصيب . و عتبر المحتكر في هذه الحالة مالكًا لخمسي اهنرض و حل محـل 
الـــوزارة فـــي جميـــع حقوق ـــا .وتســـري علـــى العالقـــة بـــين المشـــتري والمحتكـــر أحكـــام عقـــد اإليجـــار . وتتبـــع بالنســـبة 

مــن القــانون المــدني" . وتــنص المــادة الســابعة  126و  121و  121آت المقامــة علــى اهنرض أحكــام المــواد للمنشــ
علــى أن "يكــون فــرز وتجنيــب نصــيب الــوزارة فــي الرقبــة طبقــًا لألحكــام واإلجــراءات المنصــوص علي ــا فــي القــانون 

بالمزاد العلني لعدم إمكان قسمته بغير المشار إليه . وإذا رأت لجنة القسمة بيع العقار جمعيه  1160لسنة  11رقم
ضــرر أو تعــذر قســمته بســبب ضــآلة اهننصــباء ، وكانــت اهنرض مقامــًا علي ــا منشــآت ، فعلــى لجنــة القســمة تقــدير 
ثمن للمنشآت واهنرض كل على حدة ليجـري البيـع علـى أساسـه . فـإذا زاد أو نقـص الـثمن الراسـي بـه المـواد للعقـار 

زرع الفرق بين المنشآت واهنرض بنسبة الثمن اهنساسي الذي قدر لكل من ما" . وتنص جميعه عن هذا التقدير ، و 
 المادة التاسعة على أن "يتم االستبدال بالتوقيع على العقد من وز ر اهنوقاف أو من ينيبه و ش ر العقد" .

سين ، ولكن ا و الحظ أن قيمة حا المحتكر قد ارتفعت في هذا القانون اهنخير من الربع إلى الخم $1111
 ال تزال دون الثلثين .
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 ) ج ( انتهاء الحكر ألسباب ترجع إلى القواعد العامة

 ( اتحاد الذمة  1)  -816

منــه علـى مـا يـأتي : "ينت ـي حــا  1242: كـان المشـروع التم يـدي للتقنـين المــدني الجديـد يـنص فـي المـادة 
إذا تملــك صــاحب المنفعــة الرقبــة" . وقــد حــذف هــذا الحكــر باتحــاد الذمــة ، إذا تملــك صــاحب الرقبــة المنفعــة ، أو 

 .  ( 1) النصف في لجنة المراجعة ، هننه مجرد تطبا هنحكام اتحاد الذمة

فإذا ملك المحكر حا الحكر أو ملك المحتكر حا الرقبة ، كأن ورث أحدهما اآلخر ، انت ى الحكـر باتحـاد 
ا ، و متنـع عـن دفـع أجـرة الحكـر ، وتكـون حيازتـه لـألرض الذمة ، وأصـبح المحكـر أو المحتكـر باعتبارهـا مالكـًا ل ـ

 ( 2) كمالك خالية من الغموض ، فيتملك الرقبة بالتقادم ، وذلك بانقضاء ثالث وثالثـين سـنة إذا كانـت اهنرض وقفـاً 
. وقد يصبح المحتكر مالكًا للرقبة بالتقادم ، فإن حـا الحكـر  ( 9) وخمس عشرة سنة إذا كانت اهنرض ليست بوقف

 . ( 1) يزول باتحاد الذمة في شخص المحتكر

وقد يشتري المحتكر حا الرقبة ، فإذا كانت اهنرض موقوفـة كـان الشـراء بطر ـا االسـتبدال . وعندئـذ يصـبح 
مالكًا لـألرض ملكيـة تامـة ، و ـزول حـا الحكـر باتحـاد الذمـة فـي شخصـه . وكـذلك يجـوز أن يشـتري المحكـر حـا 

قوفـًا كـان الشـراء بطر ـا االسـتبدال . وعندئـذ يصـبح مالكـًا لـألرض خاليـة مـن حـا الحكر ، فإذا كـان هـذا الحـا مو 
الحكــر ، و ــزول هــذا الحــا باتحــاد الذمــة فــي شخصــه . و طلــا علــى انت ــاء حــا الحكــر بطر ــا الشــراء "اســتبدال 

مـدة معينـة علـى  الحكر" . وقد قدمنا أن استبدال الحكر كان في مشروع التقنين المدني الجديد إجبار ًا بعـد انقضـاء
. فأصـبح االسـتبدال اختيار ـًا ، وذلـك فيمـا  ( 1) الحكر ، ولكن النص القاضي بـذلك حـذف فـي لجنـة مجلـس الشـيوخ

يتعلا باهنحكار القائمة على أراض غير موقوفة ، هنن اهنحكار القائمة على أراض موقوفة وقفًا أهليًا قد زالـت كمـا 
.  ( 4) اض موقوفة وقفًا خير ًا يجوز إن اؤهـا بقـرار مـن وز ـر اهنوقـاف كمـا رأينـا، واهنحكار القائمة على أر  ( 6) قدمنا

                                                 

 (
2
 . في الهامش 199ص  - 955ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
1
 . 299ص  91م 2559مايو سنة  11استئناف مختلط   ( 

 (
9
اسيتئناف  - 51ص  95م 2551ينياير سينة  99 - 259ص  15م 2521أول فبراير سنة  - 95ص  5م 2521نوفمبر سنة  12مختلط استئناف   ( 

فييي  155وانظيير آنفيياً فقييرة  - 219اإليجييار للمؤلييف فقييرة  - 52احمييد فتحييي زغلييول ص  - 119ص  925رقييم  21المحاميياة  2592نييوفمبر سيينة  99وطنييي 

وتغييير الصيفة فيي وضيع الييد ال يكيون إال بعيم ميادي أو قضيائي مجابيه لصياحب  ، وضع اليد حتى يتملك المحتكر الرقبة بالتقيادم والبد من تغيير صفة -الهامش 

 25نقيض ميدني ) فذلك منه ال يعد تغييراً في الصفة ألنه ليم يحصيل فيي مواجهية الوقيف  ، فإذا باع المحتكر العين دون أن يشير في العقد إلى أنها محكرة . الحق

اسيتئناف  - 521ص  159رقيم  2مجموعية عمير  2599أكتيوبر سينة  92وانظير أيضياً نقيض ميدني  - 555ص  291رقيم  9مجموعة عمير  2551مايو سنة 

ص  91م 2559أبريييل سيينة  29 - 995ص  99م 2597يونيييه سيينة  1 - 295ص  51 2599ينيياير سيينة  29 - 95ص  59م 2591ديسييمبر سيينة  1مخييتلط 

221 .  

 ، وأقير فيي حجية إنشياء الوقيف بأنيه محتكير ليألرض التيي يقيوم عليهيا البنياء ، محتكر بناءه القائم على األرض المحتكرة مقترناً بحق الحكروإذا وقف ال

ن وضيع الييد أل ، وال يؤثر في ذلك سكوت المحكر عن مطالبة المحتكر بالحكر السنوي مدة طويلة ، فهذا اإلقرار يمنع من تملكه رقبة الضرورة المحكرة بالتقادم

مجموعية  2591أبرييل سينة  19 - 221ص  91رقيم  2مجموعية عمير  2591يونييه سينة  1نقيض ميدني ) سببه معلوم من حجة الوقف ولم يطيرأ علييه تغييير 

 ( . 219ص  7م 2751ماس سنة  21استئناف مختلط  - 2957ص  991رقم  2عمر 

 (
5
 . 1هامش  197ص  959سليمان مرقس فقرة   ( 

 (
9
 . في الهامش 792ر آنفاً فقرة انظ  ( 

 (
1
 . 151انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 729انظر آنفاً فقرة   ( 
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وإذا وقـــع اســـتبدال الحكـــر القـــائم علـــى أرض غيـــر موقوفـــة باالتفـــاق بـــين المحكـــر والمحتكـــر ، جـــاز تطبيـــا قواعـــد 
اهنوقــاف ، وقــد  اســتبدال الحكــر الــواردة فــي النصــوص المحذوفــة ، هنن ــا تتضــمن اهنحكــام الــواردة فــي لــوائح وزارة

 . ( 1) أقرت ا محكمة النقض في حكم ا المعروف

وقــد يشــفع المحتكــر فــي حــا الرقابــة إذا بيعــت ، أو يشــفع المحكــر فــي حــا الحكــر إذا بيــع ، وفــي الحــالتين 
) يزول حا الحكر باتحاد الذمة ، في شخص المحتكر في الحالة اهنولى ، وفـي شـخص المحكـر فـي الحالـة الثانيـة

2 ) . 

 ( عالم األرض  المحتكرة أو نزع ملكيتها  2)  -817

ينت ي حا  -1منه على ما يأتي : " 1241: كان المشرع التم يدي للتقنين المدني الجديد ينص في المادة 
وإذا نزعت ملكيـة اهنرض المحكـرة للمنفعـة العامـة ،  يـوزع التعـو ض يـن حـا  -2الحكر ب الك اهنرض المحكرة . 

سـبة كـل من مـا محسـوبة علـى اهنسـاس المبـين فـي المـادة السـابقة ، وعلـى هـذا اهنسـاس يــوزع الرقبـة وحـا الحكـر بن
التعـو ض عـن أي ضــرر يلحـا بالرقبـة والحكــر علـى السـواء" . وحــذفت هـذه المـادة فــي لجنـة مجلـس الشــيوخ ، "أن 

 1241لي ـا الـنص هـي المـادة ب ـا" والمـادة السـابقة التـي يشـير إ ( 9) في القواعد العامة ما يغني عن اهنحكام الواردة

                                                 

 (
2
وقيد اسيتطرد هيذا الحكيم إليى بييان أن  - ( 799انظر آنفاً فقيرة  - 595ص  257رقم  2مجموع عمر )  2595يونيه سنة  25الحكم الصادر في   ( 

ولكين  ، غير صحيحة فيما يتعلق بتقرير أجيرة الحكير ، لألول الثلث والثاني الثلثان ، نظرية وزارة األوقاف من توزيع ربع األرض مثالثة بين المحكر والمحتكر

إذا كانت غيير صيحيحة فيميا يتعليق بياألجرة السينوية التيي يجيب  ، األوقاف"على أن نظرية وزارة  : فقالت ، لها أساس من الصحة في تقدير قيمة استبدال الحكر

ذلك الحكر الذي تكيون قيمتيه فيي عشيرين سينة عليى  ، فلها أساس من الصحة فيما يتعلق بتقدير الحكر من إرادة استبدال األرض المحكورة ، على المحتكر دفعها

وأن هيذه األرض معيبية بقيدر  ، هذه الصورة يمكن تماماً القول بأن للمحتكر حق البقاء والقرار فيي األرض حقاً إن في . األقل هي قيمة البدل الذي يدفعه المحتكر

بيل  ، ال يستطيع عند البيع أخذ ثمنها كميا ليو كانيت حيرة خاليية مين هيذا الحيق العينيي المقيرر عليهيا للمحتكير ، وهو الوقف ، وأن صاحبها ، هذا الحق الذي عليها

 : التيي نصيها 2759مين الئحية سينة  27بل إن الشرع أشار إليه في الميادة  ، وهذا النظر ليس جديداً  . منها للمحتكر ما يقابل حقه العيني ذاكيجب أن يترك من ث

له "أجر مثلها فيي الخ" ز فقو . . "ديوان األوقاف يقبل استبدال األراضي المحكورة بقيمة تعادل أجر مثلها في الحكر مدة عشرين سنة على األقل بمراعاة تصقيع

ومن  . وكأنه قال "أجر مثلها محكوراً" ، الحكر" ال يفهمه أحد ممن يعرفون العربية إال على اعتبار أن لفظي "في الحكر" هما حال وقيد أو وصف للفظ "مثلها"

وإذا كانيت وزارة  . قيدر ميا هيو معييب بهيذا الحيق العينييفيإن أجيره يينقص ب ، المقرر أن المثل إذا كان محكوراً أي مقرراً عليه حق البقاء والقرار الذي للمحتكير

ثم تأخذ قيمة هذا الثلث عشيرين ميرة وتجعليه هيو قيمية البيدل اليذي  ، األوقاف تقدر ما يخص الوقف صاحب الرقبة بالثلث من األجرة وما يخص المحتكر بالثلثين

فإن القانون كميا نيرى يقير ميا رآه مجليس األوقياف األعليى مين جهية  ، قدم ضمن مستنداتهافي مقابله تتنازل عن األرض للمحتكر تنفيذاً لقرار مجلسها األعلى الم

أما كيون هيذه األجيرة التيي للوقيف  . جعل قيمة األجرة التي تقدر بقصد االستبدال منقوصة مالحظا في تنقيصها للمحتكر حقاً على األرض يعيبها ويقلل من قيمتها

إذ قيانون المرافعيات فيي تقيدير قيمية  ، ولكين ربميا كيان تحكمياً قريبياً مين الصيواب. اال أسس له سوى التحكم الذي ال بد منهفهذا م ، تكون الثلث من كامل األجرة

أمكنيان  ، وإذا كان انتفاع المحتكر ممكناً أن يدوم بيدوام دفعيه أجيرة المثيل . كما يقدر حق االنتفاع بنصف قيمة الكل ، الدعاوي يقدر رقبة العين بنصف قيمة الكل

هيذا وغين منازعيات الخصيوم فيي هيذه  . يقال إن قيمته يصح أن تكون أكثر من قيمة حق االنتفاع العادي اليذي أكثير ميا يطيول يكيون عليى قيدر ميدة حيياة المنتفيع

دفع السيينوي وهييو موضييوع حتييى يتميييز عيين التقييدير ألجييل اليي ، الييدعوى هييي التييي جعلييت المحكميية تسييتطرد لهييذا البحييث الخيياص بتقرييير الحكييم ألجييل االسييتبدال

 ( . 555ص  - 557ص  257رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة  25نقض مدني ) الدعوى" 

 ، فيميا تقيدموقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن نصاً لتقدير "الحكر ألجل االسيتبدال"قنن فييه األحكيام التيي أشيارت إليهيا محكمية الينقض 

 : مين المشيروع عليى ميا ييأتي 2115فنصيت الميادة  ( ، في الهيامش 792انظر آنفاً ) وع الحالة التي يكون فيها استبدال الحكر إجبارياً وذلك بعد أن أورد المشر

در األجيرة ويكيون اليثمن بقي ، تتخذ القيمة اإليجاريية ليألرض بالحالية التيي هيي عليهيا أساسياً للتقيدير ، "في تعيين الثمن الذي يشتري به حق الرقبة وحق المحتكر

ففيي هيذه الحالية تقيدر األجيرة عين  ، إال إن كان صقع األرض ال يسمح لصاحبها بأن يحصل على ثمنها في تلك الميدة وإنميا يتطليب ذليك ميدة أطيول ، عشين سنة

 . وحق الحكر بالثلثين" ، يختص حق الرقابة منه بالثلث ، ويكون ذلك ثمناً للعين كلها . المدة األطول

 19 - 79ص  59م 2599ديسييمبر سيينة  21 - 59ص 17م 21 - 199ص  51م 2595أبريييل سيينة  21ل الحكيير اسييتئناف مخييتلط انظيير فييي اسييتبدا

 . 221ص  91م 2555أبريل سنة 

 (
1
حتييى لييو كييان هييو المالييك الوحيييد للمبيياني المقاميية علييى األرض  ، ولكيين ال يجييوز للمحتكيير أن يأخييذ بالشييفعة عقيياراً مجيياوراً لييألرض المحتكييرة  ( 

 ( . 279ص  97م 2551مايو سنة  25استئناف مختلط ) لمحتكرة ا

 (
9
 . في الهامش 197ص  - 191ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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من المشروع التم يدي ، وهي التي تقضي بأنه لتعيين ثمن الرقبة وثمن حا الحكر تتخذ القيمـة اإليجار ـة لـألرض 
 . ( 1) أساسًا للتقدير ، و كون الثمن بقدر اهنجرة عشر ن سنة ، يختص حا الرقبة منه بالثلث وحا الحكر بالثلثين

الواجبة التطبيا في هذه المسألة تقضي بأن هالك العين المحتكـرة أو نـزع ملكيت ـا ولما كانت القواعد العامة 
للمنفعة العامة ين ي حا الحكـر وال يكـون للمحتكـر الرجـوع بتعـو ض عـن حقـه ، فـإن نصـوص المشـروع التم يـدي 

هلكــت اهنرض المحذوفــة ، وهــي متعارضــة مــع القواعــد العامــة كمــا نــرى ، ال يجــوز تطبيق ــا بعــد أن حــذفت . فــإذا 
المحكــرة ، وهــذا ال يكــون إال نــادرًا كمــا إذا أكل ــا البحــر ، انت ــى بطبيعــة الحــال كــل مــن حــا الرقبــة وحــا الحكــر . 
والصــورة العمليــة ل ــالك اهنرض المحكــرة هــي ال ــالك المعنــوي بــأن تنــزع ملكيت ــا للمنفعــة العامــة وعنــد ذلــك تصــبح 

البناء أو الغراس الذي قـد  1111$يكون للمحتكر إال التعو ض عن اهنرض ملكًا عامًا ، و نت ي حا الحكر ، وال 
يــون قائمــا فــي اهنرض المحكــرة . وقــد قضــت محكمــة الــنقض فــي هــذا المعنــى بأنــه لمــا كانــت الشــر عة اإلســالمية 
تقضي بأنه إذا خرب البناء المحتكر أو جف شجره ، ولم يبا ل ما أثـر فـي أرض الوقـف ، ومضـت مـدة االحتكـار 

اهنرض تعود إلـى ج ـة الوقـف ، وال يكـون للمحتكـر وال لورثتـه حـا البقـاء وإعـادة البنـاء ، وبأنـه إذا لـم يمكـن ، فإن 
االنتفـاع بـالعين المــؤجرة فـإن العقـد ينفســخ وتسـقط عـن المحتكــر أجـرة المـدة الباقيــة . لمـا كـان ذلــك كـان نـزع ملكيــة 

رتـب عليــه حتمـا أن يفسـخ عقــد االحتكـار ، و سـقط مــا اهنرض المحكـورة هـي ومـا علي ــا مـن بنـاء للمنفعــة العامـة يت
 . ( 2) كان للمحتكر من حا البقاء والقرار ، وال يكون له إال ثمن بنائه  ، أما الوقف فيكون له كل ثمن اهنرض

 نص قانوني :  -( عدم االستعمال  3)  -818

 من التقين المدني على ما يأتي : 1011تنص المادة 

اســتعمال مــدة خمــس عشــرة ســنة ، إال إذا كــان حــا الحكــر موقوفــًا فينت ــي بعــدم  "ينت ــي حــا الحكــر بعــدم
 . ( 9) استعماله مدة ثالث وثالثين سنة"

يكـون موقوفـًا دون اآلخـر  1116$، أن حا الحكر منفصل عن حا الرقبة ، وأن أحدهما قد  ( 1) وقد قدمنا
علي ا موقوفًا هو أيضـًا أو يكـون غيـر موقـوف . . فقد تكون اهنرض موقوفة وهذا هو الغالب ، و كون حا الحكر 

                                                 

 (
2
 . في الهامش 792انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 - 721ص  291رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597ديسمبر سنة  19 - 91ص  19رقم  9مجموعة عمر  2559يناير سنة  22نقض مدني   ( 

سيليمان  - 225ص  91م 2555ينياير سينة  7محكمية اإلسيكندرية المختلطية  - 299ص  575رقيم  27المحامياة  2597مارس سينة  1المحكمة العليا الشرعية 

 . 2هامش  195ص  952مرقس فقرة 

 (
9
وفيي لجنية  . لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق  2111ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

ووافيق علييه مجليس  . في المشيروع النهيائي 2975وأصبح رقمه  ، "ينتهي حق الحكر بعدم استعماله مدة ثالث وثالثين سنة" : المراجعة عدل على الوجه اآلتي

فال محل ألن يؤخيذ فيي انتهائيه بالميدة  ، ليس وقفاً حتما ، ان على أرض موقوفةولو ك ، وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن حق الحكر . 2971النواب تحت رقم 

وجعل األصل في حق الحكر أن ينتهي بعدم اسيتعماله ميدة خميس عشيرة سينة  ، وأعيد النص إلى ما كان عليه في المشروع التمهيدي . المقررة لألرض الموقوفة

وتستثنى مين ذليك الحالية التيي يكيون فيهيا الحير موقوفياً فينتهيي بعيدم اسيتعماله ميدة ثيالث  ، عوضاً عن ثالث وثالثين سنة أخذاً بالقواعد العامة في التقادم المسقط

 ( . 121ص  - 197ص  1مجموعة األعمال التحضيرية )  2922عدلت لجنته تحت رقم  ووافق مجلس الشيوخ على النص كما . وثالثون سنة

 . ولكن أحكامه كان معموال بها في عهد هذا التقنين ألنها تتفق مع القواعد العامة ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

 (
5
 . 799انظر آنفاً فقرة   ( 
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وال يلزم من إنشاء الحكر على أرض موقوفة أن يكون الحكر نفسه موقوفًا ، بل هـو ينشـأ غيـر موقـوف ، وإذا أر ـد 
وقفه وجب إنشاء الوقف بتصـرف مسـتقل . وقـد تكـون اهنرض غيـر موقوفـة ، و كـون حـا الحكـر علي ـا موقوفـًا أو 

فـيمكن إذن أن نتصـور حـا حكـر موقـوف علـى أرض غيـر موقوفـة ، كمـا يمكـن أن نتصـور يكون غير موقـوف . 
 حا حكر موقوف على أرض موقوفة .

والذي يعتد به في انت اء الحكر بعـدم االسـتعمال هـو حالـة حـا الحكـر ذاتـه ال حالـة اهنرض المحكـرة . فـإذا 
، ولــو كانــت اهنرض المحكــرة  ( 1) ســنةكــان حــا الحكــر غيــر موقــوف ، انت ــى بعــدم االســتعمال مــدة خمــس عشــرة 

موقوفة ، وذلك وفقا للقواعد العامة المقررة في سوط الحا بعدم االسـتعمال . وإذا كـان حـا الحكـر موقوفـًا ، انت ـى 
بعــدم االســتعمال مــدة ثــالث وثالثــين ســنة ، ولــو كانــت اهنرض المحكــرة غيــر موقوفــة ، وذلــك وفقــًا للقواعــد العامــة 

 وقف .المقررة في شأن ال

 عقد اإلجارتين وعقد خلو االنتفاع -المبحث الثاني

 عقد اإلجارتين -1

 خاصية عقد اإلجارتين  -819

 نص قانوني  -

 من التقنين المدني على ما يأتي : 1019: تنص المادة 

عقد اإلجارتين هو أن يحكر الوقف أرضًا علي ا بناء في حاجة إلى اإلصالح ، مقابل مبلغ منجـز مـن  -1"
وتسـري عليـه أحكـام الحكـر إال فيمـا  -2المال مساو لقيمة هذا البنـاء وأجـرة سـنو ة لـألرض مسـاو ة هنجـر المثـل . 

 . ( 2) نصت عليه الفقرة السابقة"

و تبين من هذا النص أن خاصية عقد اإلجارتين أنه حكر يقع على أرض مشغولة ببناء في حاجة  $1114
إذ أن الحكــر يقــع علــى أرض فضــاء ، ســواء كانــت أرضــا زراعيــة أو  إلــى اإلصــالح . ف ــو حكــر مــن نــوع خــاص ،

أرض بنـاء . وإذا وقـع الحكــر علـى أرض بنـاء ، قــام المحتكـر بالبنـاء علي ــا ، حتـى لـو كانــت اهنرض مشـغولة مــن 
قبـــل ببنـــاء مت ـــدم ، فـــإن المحتكـــر يز ـــل هـــذه اهننقـــاض و بنـــي علـــى اهنرض مـــن جديـــد . أمـــا فـــي عقـــد اإلجـــارتين 

                                                 

 (
2
 . 259ص  15م 2521أول فبراير سنة  - 95ص  15م 2521سنة نوفمبر  12استئناف مختلط   ( 

 (
1
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 2111ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

مجموعية األعميال التحضييرية )  2929ثم مجلس الشيوخ رقم  ، 2977ت رقم ووافق عليه مجلس النواب تح . في المشروع النهائي 2952المراجعة تحت رقم 

 ( . 121ص  - 121ص  1

 - ( 211فقيرة  - 212انظر اإليجار للمؤليف فقيرة ) ولكن أحكامه كانت معموال بها في عهد هذا التقنين  ، وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم

مين التقنيين الميدني القيديم عليى أن "حيق  27فقيد نصيت الميادة  ، ويالحظ أن التوارث في عقد اإلجارتين الصادر من وزارة األوقاف كان خاضعاً لقواعيد خاصية

يونييه  29)  2175فر سينة صي 1قابل لالنتقال من يد إلى أخرى بمقتضيى الالئحية المؤرخية فيي  ( بمقتضى عقد اإلجارتين) المنفعة المعطي من ديوان األوقاف 

 1هيامش  919و ص  991فقرة  1انظر في هذه الالئحة محمد كامل مرسي في الحقوق العينية األصلية  . ويجوز تأجيره أو إعطاؤه بالغاروقة" ( ، 2711سنة 

. 
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. فال ي دمـه ليعيـده مـن جديـد  ( 1) يجد البناء قائمًا فعال على اهنرض ولكنه بناء في حاجة إلى اإلصالح فالمحتكر
، بــل يصــلحه . و ــدفع المحتكــر للمحكــر مقــابلين . المقابــل اهنول مبلــغ منجــز مــن المــال مســاو لقيمــة البنــاء ، أي 

ولمــا كــان البنــاء موقوفــا كــاهنرض ، فــإن هــذا  يــدفع ثمــن مثــل البنــاء ، ومــن ثــم يكــون مالكــا لــه عــن طر ــا الشــراء .
الشـراء يعــد مــن قبيــل اســتبدال الوقــف ، وقــد أذن فيــه القاضـي ضــمنا عنــد إعطائــه اإلذن فــي عقــد اإلجــارتين ذاتــه . 
والمقابل الثاني أجرة سنو ة لألرض هي أجرة المثل ، وهذه هي أجرة حا الحكر الذي كسبه على اهنرض الموقوفـة 

ر مالكا للبناء عن طر ا الشراء بـثمن الثمـل ، وصـاحب حـا حكـر فـي اهنرض الموقوفـة يـدفع فـي . فالمحتكر يعتب
 . ( 2) مقابله أجر المثل

و خلص من كل ذلك أن عقد اإلجارتين هو عقد حكر من نوع خاص . و تميـز عـن الحكـر العـادي فـي أنـه 
وعلــى أرض زراعيــة . والبنــاء فــي عقــد  ال يقــع إال علــى أرض بنــاء موقوفــة ، والحكــر العــادي يقــع علــى أرض بنــاء

يكون قائمًا على اهنرض فال يحتاج المحتكر إال إلى إصالحه ، أما في الحكر العادي فيحتـاج  1118$اإلجارتين 
إلــى إقامــة البنــاء . وفــي الحــالتين يكــون المحتكــر هــو مالــك البنــاء ، فــي اإلجــارتين عــن طر ــا الشــراء وفــي الحكــر 

. وتقـــول المـــذكورة اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــدي فـــي هـــذا الصـــدد : "خاصـــية عقـــد  العـــادي عـــن طر ـــا اإلنشـــاء
اإلجـــارتين أن اهنرض المحتكـــرة ال بـــد أن تكـــون أرضـــا موقوفـــة وعلي ـــا بنـــاء فـــي حاجـــة إلـــى اإلصـــالح . فيشـــتري 

 . ( 9) صاحب اإلجارتين البناء بمبلغ منجز مساو لقيمته ، ثم يدفع أجرة سنو ة مساو ة هنجرة المثل"

 األحكام التي تسري على عقد اإلجارتين :  -821

وفيما عدا الخصائص التي تقدم ذكرها وهي التي تميز عقد اإلجارتين عن عقد الحكر ، تسري سـائر أحكـام 
عقد الحكر على عقد اإلجارتين . فال يجوز عقد اإلجارتين إال بإذن من المحكمة ، و جب أن يصدر به عقد على 

و جب ش ره وفقا هنحكام قـانون تنظـيم الشـ ر العقـار . وال يقـع عقـد اإلجـارتين إال علـى أرض  يد رئيس المحكمة ،
موقوفــة كعقــد الحكــر فــي ع ــد التقنــين المــدني الجديــد ، وال يجــوز أن تز ــد مدتــه علــى ســتين ســنة ، وال أن تكــون 

ن البناء يجب أيضًا أن يكون ثمـن اهنجرة اقل من أجرة المثل وتغيير ز ادة أو نقصا تبعا للتصقيع ، هذا إلى أن ثم
المثل . وللمحتكر في عقـد اإلجـارتين كمـا فـي عقـد الحكـر حقـان ، حـا ملكيـة تامـة فـي البنـاء المقـام علـى اهنرض 
وحــا عينــي هــو حــا الحكــر فــي اهنرض المحتكــرة . و لتــزم المحتكــر فــي عقــد اإلجــارتين كمــا فــي عقــد الحكــر بــأن 

يفسخ العقد إال إذا تأخر عن الدفع ثالث سنوات متواليات ، كما يلتـزم بإصـالح  يدفع اهنجرة في بن اية كل سنة وال
البناء القائم على اهنرض و جعله صالحًا لالستغالل . و نت ي عقد اإلجارتين بالسباب التي ينت ـي ب ـا عقـد الحكـر 

اهنرض المحتكـــرة : بانقضـــاء اهنجـــل ، وبمـــوت المحتكـــر قبـــل أن يبـــدأ إصـــالح البنـــاء ، وبـــزوال صـــفة الوقـــف عـــن 
                                                 

 (
2
 . 91ص  19م 2597يناير سنة  5استئناف مختلط   ( 

 (
1
 . 91ص  19م 2597يناير سنة  5 - 221ص  1الرسمية المختلطة  المجموعة 2772مارس سنة  15استئناف مختلط   ( 

 (
9
 . 121ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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وبصدور قـرار إداري بإن ـاء الحـا القـائم علـى وقـف خيـري ، وباتحـاد الذمـة ، و نـزع ملكيـة العـين للمنفعـة العامـة ، 
 وبعدم االستعمال .

 عقد خلو االنتفاع -2

 خاصية عقد خلو االنتفاع  -821

  نص قانوني -

 من التقنين المدني على ما يأتي : 1011: تنص المادة 

 -2االنتفــاع عقـد يــؤجر  بـه الوقــف عينـا ولــو بغيـر إذن القاضــي مقابـل أجــرة ثابتـة لــزمن معــين . خلـو  -1"
و لتــزم المســتأجر بمقتضــى هــذا العقــد أن يجعــل العــين صــالحة لالســتغالل ، و حــا للوقــف أن يفســخ العقــد فــي أي 

شـرط أن يعـوض الوقـف المسـتأجر وقت بعد التنبيه في الميعاد القـانوني طبقـًا للقواعـد الخاصـة بعـد اإلجـارة ، علـى 
وتســـري عليـــه اهنحكـــام الخاصـــة بإيجـــار العقـــارات الموقوفـــة ، دون  -9.  141عـــن النفقـــات طبقـــا هنحكـــام المـــادة 

 . ( 1) إخالل بما نصت عليه الفقرتان السابقتان"

ص ، للوقف مـن نـوع خـا 1100$، أنه عقد إيجار  ( 2) و تبين من هذا النص أن خاصية عقد خلو االنتفاع
وليس بعقد حكر أصال . ف و عقد إيجار للوقـف هننـه ال يقـع إال علـى عـين موقوفـة ، أرضـًا مبنيـة كانـت أو أرضـًا 
فضاء للبناء أو أرضا زراعية ، وال يترتب عليه إال حا شخصي للمسـتأجر فـي ذمـة المـؤجر ) الوقـف ( فـي مقابـل 

نه من عقود اإلدارة ال من عقود التصرف . ولكنه عقد أجرة ثابتة ال تتغير ، ومن ثم ال حاجة فيه إلذن القاضي هن
، والمـدة  ( 9) إيجار للوقف من نوع خاص ، فـالعين المـؤجرة فيـه تحتـاج إلـى اإلصـالح و لتـزم المسـتأجر بإصـالح ا

فيــه غيــر معينــة ومــن ثــم يجــوز إن ــاؤه بــأن ينبــه أحــد الطــرفين علــى اآلخــر بــاإلخالء فــي المواعيــد القانونيــة المبينــة 

                                                 

 (
2
وفيي لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 2117ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

واستبدلت كلمتا "بإيجيار  ، ونقلت عبارة "على شرط أن يرد النقاط" إلى آخر الفقرة الثانية ، المراجعة استبدلت كلمة "خلو" بكلمة "حلول" في أول الفقرة األولى

وفيي لجنية  . 2975ق عليها مجلس النواب تحت رقم وواف . في المشروع النهائي 2951وصار رقم المادة  ، األطيان" بكلمتي "بأجرة األعيان" في الفقرة الثالثة

واسيتعيض بعبيارة "عليى شيرط أن يعيوض الوقيف المسيتأجر عين النفقيات  ، مجلس الشيوخ استبدلت كلمة "العقارات" بكلمة "األطيان" الواردة في الفقيرة الثالثية

وقد روعي فيي التعيديل أن يواجيه الينص  . التقدير واضحاً منضبط الحدود حتى يكون أساس ، " عن عبارة "على شرط أن يرد النفقات"215طبقاً ألحكام المادة 

فإطالق النص على قيام جهة الوقيف بيدفع النفقيات قيد ييؤدي إليى تحمييل الوقيف وفياء كيل  ، حالة النفقات التي يصرفها المستأجر ويكون قد استفاد منها إلى حد ما

ورؤى أن تسيتند القاعيدة فيي رد النفقيات إليى أحكيام  ، استفادة تؤدي إلى خفض قيمة النفقات المطاليب بردهيا النفقات دون نظر إلى استفادة المستأجر مما استحدثه

ص  - 121ص  1مجموعية األعميال التحضييرية ) ووافق عليها مجليس الشييوخ كميا عيدلتها لجنتيه . 2925وصار رقم المادة  . 215اإلثراء المقررة في المادة 

119 . ) 

ولكن أحكام عقد "حلول االنتفاع" في عهد هذا التقنين كانت مقاربة لألحكام التي أخذ بهيا التقنيين الميدني  ، نص في التقنين المدني القديموال مقابل لهذا ال

 ( . 215فقرة  - 219اإليجار للمؤلف فقرة ) الجديد 

 (
1
والعقد اليذي نحين بصيدده ويسيمى "حليول االنتفياع"  ( ، ي الهامشف 159انظر آنفاً فقرة ) يبدو أن هناك عقد الخلو وهو الذي سبق أن أشرنا إليه   ( 

لكين لجنية المراجعية اسيتبدلت كلمية "خليو" بكلمية  ، وقيد سيار المشيروع التمهييدي عليى هيذا التعبيير ( . انظر ما يلي نفس الفقرة في الهيامش) ال "خلو االنتفاع" 

فليم  ، واستقر تعبير "خلو االنتفاع" فيي التقنيين الميدني الجدييد ( . 125ص  1انظر آنفا نفس الفقرة في الهامش وانظر مجموعة األعمال التحضيرية  ( "حلول" 

 . يبق إال التزامه

 (
9
 . 99ص  21م 2755ديسمبر سنة  17استئناف مختلط   ( 
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مـــدني ، وإذا نبـــه الوقـــف علـــى المســـتأجر بـــاإلخالء فـــانت ى اإليجـــار وجـــب علـــى الوقـــف أن يعـــوض  969لمـــادة با
 . ( 1)  مدني ( 141المستأجر عن النفقات التي صرف ا في إصالح العين بموجب قواعد اإلثراء بال سبب ) م 

كمـا قـدمنا ،  ( 9) ن المحكمـة، فـال حاجـة فيـه إلـى إذ ( 2) وعقد خلو االنتفـاع لـيس بعقـد حكـر أصـال $1101
وال يش ر ، وال يجوز أن تكون له مدة معينة ، وال تتغير أجرته تبعـا لتغيـر أجـرة الثمـل فـال تصـقيع فيـه كمـا يصـقع 
الحكــر ، ولــيس للمســتأجر أن حــا عينــي ال علــى اهنرض وال علــى مــا فوق ــا مــن بنــاء أو غــراس بــل كــل ذلــك ملــك 

، و نت ـي باهنسـباب التـي ينت ـي ب ـا عقـد إيجـار الوقـف ال  ( 1) مـة الوقـفللوقف ، وليس له إال حا شخصـي فـي ذ
 عقد الحكر ، وأخص هذه اهنسباب التنبيه باإلخالء في المواعيد القانونية .

 األحكام التي تسري على عقد خلو االنتفاع  -822

ف ال أحكــام عقــد : ونــرى مــن ذلــك أن اهنحكــام التــي تســري علــى عقــد خلــو االنتفــاع هــي أحكــام إيجــار الوقــ
الحكر ، وأن وضع خلو االنتفاع إلى جانب عقد اإلجـارتين باعتبارهمـا نـوعين خاصـين مـن الحكـر هـو إقحـام لقعـد 
خلو االنتفاع في مكان غير مكانه ، فإن طبيعته تختلف عن طبيعة كل من الحكر وقعد اإلجارتين . وإذا صح أن 

د خلـو االنتفــاع لـيس بعقــد حكــر أصـال بــل هـو عقــد إيجــار عقـد اإلجــارتين هـو عقــد حكــر مـن نــوع خصـا ، فــإن عقــ
 للوقف من نوع خاص كما سبا القول .

                                                 

 (
2
وقد قضت محكمة استئناف مصر في ذليك العهيد بيأن الخليو عقيد يخيول فييه  . ين المدني القديموهذا كله قريب مما جرى عليه العمل في يعهد التقن  ( 

ويكيون لصياحب الخليو حيق  . الواقف أو الناظر لشخص وضع يده على عين موقوفة واالنتفاع بها مقابل قدر من المال يدفع للواقف أو للناظر لعمارة عين الوقف

 وكما يصح أن يدفع صاحب الخليو مبلغياً مين الميال . وإن أخرج فله طلب الخلو ، فال يؤجر العقار لغيره ، دفع أجرة المثلوله التصرف مادام ي ، القرار في خلوه

اسيتئناف ) سيينها يصح أن يقوم بتعمير عين الوقف وتحسينها على أال يخرجه الواقف أو الناظر إال بعد أن تدفع ليه قيمية ميا أنفقيه عليى عميارة عيين الوقيف وتح ،

وانظير  - 292ص  95رقيم  29المحامياة  2591فبراير سينة  19وانظر أيضاً استئناف مختلط  - 292ص  95رقم  29المحاماة  2591فبراير سنة  11 مصر

والظيياهر أن  ( . 999ص  99م 2519أبريييل سيينة  29 - 152ص  17م 2521أبريييل سيينة  1 - 17ص  17م 2529ديسييمبر سيينة 19أيضيياً اسييتئناف مخييتلط 

 ً وقد ذكره األستاذ عزيز خانكي في كتابيه مسيائل األوقياف باسيم "خليو  ، بين عقد الحكر وهذا العقد وصحة تسميته "حلول االنتفاع" ال "خلو االنتفاع" هناك خلطا

 . أما القضاء المختلط فيسميه بعقد "حلول االنتفاع" ، ودرج الفضاء الوطني على هذه التسمية األخيرة ، االنتفاع"

"حييث إن حليول االنتفياع مشيابه لعقيدي التحيكير واإلجيارتين فيي أنيه يقبيل التيوارث فييه  : قيديم لمحكمية االسيتئناف المختلطية ميا ييأتيوقد جاء في حكم 

ويختليف أيضياً فيي أي محيل حليول  ، إذ يجيوز لجهية الوقيف الرجيوع عنيه ، ويختلف عنهما فيي أن بيه صياحب حليول االنتفياع ليسيت مؤبيدة ، والفراغ عنه للغير

وقيد بحيث العالمية ابين عابيدين فيي هيذا العقيد  . بل محله عمارة متخربة محتاجة للمرمية الضيرورية ، االنتفاع ليس إنشاء عمارة جديدة أو عمارة موجودة بالفعل

وقيد صيرح العالمية ابين عابيدين أن ييد صياحب  . العالمة نور الدينكما بحثت فهيا أيضاً فتوى العالمة نصر الدين وكتاب األشباه والنظائر وكتاب  ، وفي ماهيته

فميين العبييث إذن البحييث فييي مشييروعية هييذا العقييد أو عييدم  . وأن جهيية الوقييف يجييوز لهييا أن تخييرج صيياحب الحلييول ميين العييين ، حلييول االنتفيياع ليسييت يييداً مؤبييدة

والظياهر أن الغيرض مين هيذه العقيود الثالثية  . د جرى عرف البلد على احترامه  وتأييدهوق ، مشروعيته مادام نظار األوقاف في مصر قد عقدوه مراراً وتكراراً 

وبنياء علييه ال يمكين القيول  . أو لها ولكنه يضيق عن الصرف على اإلنشاء والعمارة والتجديد والتيرميم ، المحافظة على أعيان الوقف التي ليس لها مال وال ريع

 ، وإذا تقرر أن حلول االنتفاع ال يعطيي لصياحبه حيق وضيع الييد مؤبيداً عليى أرض الوقيف . إمضاء وقبول مثل هذه العقودبأن الواقف وحده له دون الناظر حق 

تعين القول بأن جهة الوقف باستردادها أعيان الوقف من صاحب حلول االنتفاع ملزمة بأن تدفع له مبلغاً مسياوياً لميا زاد فيي  ، وأن جهة الوقف تملك الرجوع فيه

وهيذا مسيتفاد صيراحة مين البياب الخيامس والثالثيين مين كتياب خلييل بين اسيحق اليذي ترجميه  . العقارات بسبب العمارة التي أجراها صاحب حليول االنتفياعثمن 

قيمية األنقياض ويبقيى للبياني الخييار بيين هيدم ميا بنياه أو قيبض  ، حيث نص عليى أن "مين شييد بنياء عليى أرض موقوفية كانيت ليه ملكيية ميا بنياه ، العالقة بيرون

فيخصيص مين رييع الوقيف مبليغ  ، أميا إذا كانيت العميارة ضيرورية أو نافعية . مستحقة القلع إذا استطاع الوقف دفع قيمتهيا وكيان البنياء غيير الزم أو نيافع للوقيف

 ( . 299ص  - 291خانكي ص مسائل األوقاف لعزيز  - 229ص  1المجموعة الرسمية المختلطة  2772ماس سنة  15استئناف مختلط ) لسداد قيمتها" 

 (
1
ولكن بأجرة ومدة وشروط وأحكيام تختليف عين  ، وهو ال شبه الحكر إال في أن العين الموقوفة في حاجة إلى اإلصالح فيقوم المستأجر بإصالحها  ( 

 . تلك التي تقررت للحكر

 (
9
 2775ينيياير سيينة  17اسييتئناف مخييتلط ) وكيان القضيياء المخييتلط فييي عهييد التقنييين المييدني القييديم يتطلييب ورقيية رسييمية النعقيياد "حلييول االنتفيياع"   ( 

 ( . 19ص  5المجموعة الرسمية المختلطة 

 (
5
 . هذا الحكموقد سبقت اإلشارة إلى  - 19ص  5المجموعة الرسمية المختلطة  2775يناير سنة  17استئناف مختلط   ( 
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ولقعــد خلــو االنتفــاع أحكــام خاصــة يتميــز ب ــا عــن عقــد إيجــار الوقــف كمــا قــدمنا ، ف ــو يقــع علــى عــين فــي 
، قيمــة مــا عــاد  حاجــة إلــى اإلصــالح ، و نفــا المســتأجر علــى إصــالح ا ، و ســترد عنــد انت ــاء العقــد أقــل القيمتــين

. ومدته  ( 1) على الوقف من منفعة بسبب اإلصالح وقيمة ما أنفقه المستأجر ، وذلك طبقًا لقواعد اإلثراء بال سبب
غيــر معينــة ، فيجــوز إن ــاؤه بتنبيــه بــاإلخالء فــي المواعيــد القانونيــة مــن أحــد الطــرفين علــى اآلخــر ، وبــذلك يحــتفظ 

يشـاء ، فيسـتردها متـى رأى أن أعمـال اإلصـالح المرجـوة قـد تمـت ، ومتـى الوقف بحا استرداد العين في أي وقـت 
 . ( 2) توافر عنده المال الالزم لتعو ض المستأجر على الوجه الذي قدمناه

وفيما عدا اهنحكام المتقدمة الذكر ، فإن سـائر أحكـام إيجـار الوقـف هـي التـي تسـري . وتسـري بوجـه خـاص 
إيجـار الوقـف فيـؤجر العـين النـاظر دون المسـتحا ، واهنحكـام المتعلقـة بمـن لـه اهنحكام المتعلقة بمن لـه الحـا فـي 

الحـــا فـــي اســـتئجار الوقـــف فـــال يجـــوز لنـــاظر الوقـــف أن يكـــون هـــو المســـتأجر وال يجـــوز هنصـــوله وال لفروعـــه أن 
ش وتبقـى يستأجروا بأقل من أجر المثل ، واهنحكام المتعلقة باجرة الوقف فـال يجـوز أن يكـون فـي اهنجـرة غـبن فـاح

اهنجرة ثابتة ال تتغير . أما اهنحكام المتعلقة بمدة اإليجـار ، فقـد قـدمنا أن المـدة فـي عقـد خلـو االنتفـاع غيـر معينـة 
وال تنقضــي إال بالتنبيــه بــاإلخالء فــي المواعيــد القانونيــة ولــو بقــي المســتأجر فــي العــين أكثــر مــن ثــالث ســنوات قبــل 

في ا عقد خلو  االنتفاع مع عقد إيجـار الوقـف إذا أوجـر الوقـف لمـدة غيـر صدور هذا التنبيه . وهذه أحكام يشترك 
 . ( 9)  معينة .

                                                 

 (
2
فبراييير سيينة  221 - 229ص  1المجموعيية الرسييمية المختلطية  2772مييارس سينة  15اسيتئناف مخييتلط  : انظير فييي عهييد التقنيين المييدني القييديم  ( 

عيية المجمو 2771مييارس سيينة  19 - 12ص  5المجموعيية الرسييمية المختلطيية  2779ديسييمبر سيينة  15 - 291ص  29المجموعيية الرسييمية المختلطيية  2771

ينيياير سيينة  5 - 99ص  21م 2755ديسييمبر سيينة  17 - 219ص  21المجموعيية الرسييمية المختلطيية  2771يونيييه سيينة  1 - 295ص  21الرسييمية المختلطيية 

  . 59ص  59م 2591نوفمبر سنة  15 - 17ص  17م 2529ديسمبر سنة  19 - 111ص  19م 2529ماس سنة  11 - 91ص  19م 2597

 (
1
أو إذا ليم يقيم  ، تئناف المختلطية فيي عهيد التقنيين الميدني القيديم بأنيه يجيوز فسيخ العقيد إذا تيأخر المسيتأجر عين فيع اإليجياروقد قضت محكمة االسي ( 

 ، "ويالحظ انه مادام الوقف فسخ العقيد  بيال قييد : وجاء في كتاب اإليجار للمؤلف - ( 251ص  2م 2775ابريل سنة  5استئناف مختلط ) باإلصالحات الالزمة 

إال إذا أرييد مين جيواز الفسيخ فيي هيذه الحالية أنيه  ، غير المفيد النص على جواز الفسخ للتأخر عن دفع األجرة أو لالمتناع  عن إجيراء اإلصيالحات الالزميةفمن 

  ( . 121ص  215اإليجار للمؤلف فقرة ) يمكن أيضاً أن يكون المستأجر مسئوال عن تعويضات" 

 (
9
 . آخرهافي  159انظر آنفاً فقرة   ( 
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تمهيــــد 
 (* )

 

 نص قانوني : -التعرف بعقد العارية  -823

 من التقنين المدني على ما يأتي : 691تنص المادة  

المستعير شيئًا غير قابل لالست الك ليسـتعمله بـال عـوض لمـدة معينـة "العار ة عقد يلتزم به المعير أن يسلم 
 . ( 1) أو في غرض معين ، على أن يرده بعد االستعمال"

و خلــص مــن الــنص المتقــدم الــذكر أن عقــد العار ــة محلــه يكــون شــيئًا غيــر قابــل لالســت الك يســلمه المعيــر 
 اية العار ة . وسيأتي بيان كل ذلك تفصيال .للمستعير ليستعمله دون عوض ، على أن يرده عينًا عند ن 

 خصائص عقد العارية : -824

 691ونقـف هنـا مــن عقـد العار ــة عنـد الخصــائص اآلتيـة ، وهـي خصــائص يمكـن استخالصــ ا مـن المــادة  
 سالفة الذكر . فعقد العار ة عقد رضائي ، ملزم للجانبين ، وهو دائمًا من عقود التبرع .

                                                 
جييوار فيي العاريية والوديعية والحراسية طبعية  - 2591بودري وفال في الشيركة العاريية والوديعية الطبعية الثالثية سينة  : مراجع في عقد العارية ( *) 

د يكير فيي القيانون الميدني دي بياج و - 2592الطبعية السادسية سينة  1أوبيري ورو وإسيمان  - 2595الطبعية الثانيية سينة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  -ثانية 

أنسيييكلوبيدي  -الطبعية الثانيية  1جوسيران  -الطبعية العاشيرة  1كيوالن وكابيتيان ودي الميور أنيديير  -الطبعية الثالثية  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  -9البلجيكيي 

 . ( prêt) لفظ  5داللوز 

محمد كامل مرسيي وسييد مصيطفى فيي عاريية االسيتعمال وعاريية االسيتهالك  - 2597محمد كامل مرسي في العقود المدنية الصغيرة طبعة ثانية سنة 

 . 2599محمود جمال الدين زكي في الصلح والهبة والقرض والدخل الدائم والعارية سنة  - 2519واإليرادات المرتبة سنة 

 (
2
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 792ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

مجموعة األعمال التحضييرية )  199ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 111ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 119المراجعة تحت رقم 

 ( . 111ص  - 119ص  5

ويلتيزم  ، فالعارية باالسيتعمال فقيط هيي أن المعيير يسيلم إليى المسيتعير شييئاً يبييح ليه االنتفياع بيه : 515/919م  : ويقابل النص في التقنين المدني القديم

  . المستعير برده بعد الميعاد المتفق عليه

 . حسب أحوال المتعاقدين والشيء المعاريكون تعيينه ب ، إذا لم يصرح في العقد بنوع العارية : 511/911م 

 . عارية االستعمال تكون بال مقابل أبداً  : 511/917م 

ً  ، والتقنين المدني القديم يتفق مع التقنين المدني الجديد)  وهيي فيي التقنيين الميدني الجدييد  ، فيما عدا أن العارية في التقنين المدني القديم كانت عقداً عينييا

 ( . عقد رضائي

 : ابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرىويق

 ( . مطابق)  191التقنين المدني السوري م 

 ( . مطابق)  195التقنين المدني الليبي م 

وال  . عليى أن ييرده بعيد االسيتعمال ، إلعارة عقد به يسلم شخص آلخر شيئاً غير قابل لالسيتهالك يسيتعمله بيال عيوض : 751التقنين المدني العراقي م 

 . تتم اإلعارة إال بالقبض

 ( . وفي الثانية عقد رضائي ، ويختلف التقنين العراقي عن التقين المصري في أن العارية في األول عقد عيني) 

يقيال ) شييئاً إليى شيخص آخير  ( يسمى المعيير) هو عقد  بمقتضاه يسلم شخص  قرض االستعمال أو اإلعارة  : 115تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

وفي اإلعارة يبقيى المعيير مالكياً للعاريية وواضيعاً الييد عليهيا فيي  . كي يستعمله لحين من الزمن أو لوجه معين بشرط أن يرد إليه ذلك الشيء نفسه ( له المستعير

 . وليس للمستعير سوى الحيازة واالستعمال ، نظر القانون

 . يةاإلعارة في األساس مجان : 199م 

 . تتم اإلعارة برضا الفريقين وبتسليم العارية إلى المستعير : 191م 

 ( . وهي في التقنين الثاني عقد رضائي ، ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن العارية في التقنين األول عقد عيني) 
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، هنن ــا تــتم بمجــرد توافــا اإليجــاب والقبــول دون حاجــة إلــى شــكل خــاص ، وذلــك  فالعار ــة عقــد رضــائي -1
بالرغم من أن العار ـة مـن عقـود التبـرع دائمـًا . فعقـد التبـرع الشـكلي هـو عقـد ال بـة هننـه ينقـل الملكيـة ، وال يقتصـر 

 كعقد العار ة على ترتيب التزام شخصي .

انعقادها تسليم الشيء المعار إلـى المسـتعير ، والتسـليم لـيس والعار ة ليست بعقد عيني ، هننه ال يشترط في 
. ولـم يكـن اهنمـر كـذلك فـي  ( 1) ركنًا في العار ـة ، بـل هـو مجـرد التـزام فـي ذمـة المعيـر ينشـأ بعـد أن تنعقـد العار ـة

ن التقنــين المــدني التقنــين المــدني الســابقة ، إذ كانــت العار ــة فــي هــذا التقنــين عقــدًا عينيــًا ال يــتم إال بالتســليم . وكــا
الســابا يســير فــي ذلــك علــى غــرار التقنــين المــدني الفرنســي ، وكــال التقنينــين ورث عينيــة عقــد العار ــة عــن القــانون 

إذ أن هـذه القـانون مـن يسـلم بـأن التراضـي  1101$الروماني . وقد كانت العينية مف ومـة فـي القـانون الرومـاني ، 
صــور مــن العقــود ســمي بــالعقود الرضــائية ، وليســت العار ــة مــن بين ــا . وحــدة كــاف  النعقــاد العقــد إال فــي عــدد مح

وكانت العقود  في هذا القانون شكلية في اهنصل ، ثم استغنى عن الشكل بالتسليم في العقود العينية ومن ا العار ة 
لتســليم محــل . أمــا اليــوم فقــد أصــبحت القاعــدة أن التراضــي كــاف  النعقــاد العقــد ، فلــم يعــد هنــاك مقــتض إلحــالل ا

الشــكل . وكــان الواجــب أن تــتخلص العار ــة مــن مخلفــات عــن الماضــي لــم يعــد ل ــا اليــوم مبــرر ، وهــذا مــا تــم فــي 
التقنين المدني الجديد ، وقد اقتفى في ذلك أثر بعض التقنيات الحديثة كالتقنين المدني اهنلماني وتقنـين االلتزامـات 

 . ( 2) السو سري 

نبين ، فــالمعير يلتــزم بتســليم الشــيء المعــار للمســتعير وســنرى أنــه يلتــزم بــبعض والعار ــة عقــد ملــزم للجــا -2
التزامات أخرى ، وذلك المستعير يلتزم باستعمال الشيء في الغـرض المعـد لـه وبالمحافظـة عليـه وبـرده عنـد انت ـاء 

فـي نظرنـا كانـت ملزمـة العار ة . وليست العار ة عقدًا ملزمًا للجانبين منذ أصبحت عقدًا رضائيًا فحسـب ، بـل هـي 
للجانبين حتى لما كانت عقدًا عينيًا في التقنين المدني السابا . ذلك أن العار ة لما كانت عقدًا عينيـًا كانـت تنشـئ 
التزامًا فـي ذمـة المعيـر ، ال بالتسـليم فـإن هـذا كـان ركنـا  ال التزامـًا ، بـل باالمتنـاع عـن اسـترداد الشـيء المعـار قبـل 

مـدني مـن أنـه "يلتـزم المعيـر أن يسـلم الشـيء المعـار . . وأن   696ؤكـد ذلـك مـا ورد فـي المـادة  ن اية العار ة . ي
يتركه للمستعير طول  مدة العار ـة" . فـااللتزام بتسـليم الشـيء المعـار مكـان فـي التقنـين المـدني السـابا ركنـًا التزامـًا 

متناع عن المطالبة برده إال عند ن اية العار ة ف ذا كما سبا القول ، أما االلتزام بترك الشيء المعار للمستعير واال
التزام قائم في ذمـة المعيـر سـواء كانـت العار ـة عقـدًا رضـائيًا أو عقـدًا عينيـًا . و تبـين مـن ذلـك أن العار ـة ، عنـدما 

ًٍ ، كانت تنشئ التزامًا في جانب المعير بترك الشيء المعار للمستعير إلى ن اية العار   ة ، يقابله كانت عقدًا عينيًا

                                                 

 (
2
أن العاريية عقييد  ( ميدني 199اليوارد بالمييادة ) "يفهيم مين هييذا التعرييف  : دوقيد جياء فيي المييذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهيييدي فيي هيذا الصييد  ( 

والتقنييين  - 957التقنييين األلمييان م  : وأصييبح العقييد ينشييئ التزاميياً بالتسييليم ، فاسييتغنى فيييه عيين التسييليم باعتبيياره ركنيياً ضييرورياً النعقيياد العقييد ، رضييائي ال عينييي

 ( . 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  ، 525والتقنين البولوني م  - 515والتقنين الصيني م  - 999السويسري م 

 (
1
وفيي أنيه ال توجيد أهميية عمليية مين القيول  -وينطبق ذلك على عقد العاريية  -انظر في انتفاء العينية في القانون الفرنسي بالنسبة إلى عقد القرض   ( 

  . 111فقرة  9الوسيط  : فحتى لو كانت عقداً عينياً ألمكن الوصول إليها عن طريق الوعد بالعارية ، بأن العارية عقد عيني ال يتم إال بالتسليم
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في جانب المستعير التزام بالمحافظة على الشيء المعار . فـإذا أخـل المسـتعير ب ـذا االلتـزام وقصـر فـي المحافظـة 
علــى الشــيء المعــار ، جــاز للمعيــر أن يتحلــل مــن التزامــه المقابــل عــن طر ــا فســخ العقــد واســترداد مــا أعــاده قبــل 

نعقد عليه اإلجماع من أن قاعدة الفسخ تسري على عقد العار ة ، العار ة . هذا التحليل يفسر ما ا 1110$انت اء 
فــال نكــون فــي حاجــة إلــى القــول مــع بعــض الفق ــاء إن قاعــدة الفســخ تســري علــى العقــود الملزمــة لجانــب واحــد كمــا 
 تســري علــى العقــود الملزمــة للجــانبين ، وال إلــى مســايرة فق ــاء آخــين فــي تســمية الفســخ فــي عقــد العار ــة باإلســقاط )

decheance  بل يبقى الفسخ على طبيعته مقصورًا على العقود الملزمة للجانبين ومن ا عقـد العار ـة حتـى لـو . )
كان عقدًا عينيًا . وهذا التحليل ال يزال ضرور ًا حتى بعد أن أصبحت العار ة عقدًا رضـائيًا ، وذلـك أن المعيـر إذا 

المحافظة على الشيء ، فإن المعير ال يتحلل بذلك من االلتزام فسخ العار ة في حالة إخالل المستعير بالتزامه من 
 بالتسليم ، بل نم االلتزام باالمتناع عن المطالبة باالسترداد إلى ن اية العار ة .

سـالفة الـذكر أن المسـتعير يسـتعمل الشـيء المعـار  691والعار ة من عقود التربع . وقد جاء في المـادة  -9
، إذ أن العـوض هـو الفـرق يـن اإليجـار والعار ـة .  ( 1) عوض للعار ة النقلبت إيجـاراً  "بال عوض" . ولو كان هناك

والعار ة تبرع بالنسبة إلى المعير هننه ال يأخـذ شـيئًا مـن المسـتعير فـي مقابـل اسـتعمال هـذا الشـيء المعـار ، وتبـرع 
. و ميز الفقه عادة في عقود التبرع  ( 2) بالنسبة إلى المستعير هننه ال يعطي شيئًا للمعير في مقابل هذا االستعمال

( ، فعقود التفضل يولي المتبرع في ـا  liberalites( وال بات )  actes de bienfaisanceبين عقود التفضل ) 
المتبرع له فائدة دون أن يخرج عن ملكية ماله ، أما ال بات فيخرج في ا المتبرع عن ملكية المال المتبرع به . ومن 

 . ( 9) ر ة عقد تفضل ، هنن المعير يتبرع بمنفعة العين دون أن يخرج عن ملكيت اثم تكون العا

 تمييز العارية عن بعض ما تلتبس به من العقود  -825

: والعار ـة نســبت ا إلــى اإليجــار كنســبة ال بــة إلــى البيـع . فــالبيع إعطــاء الملــك معاوضــة ، أمــا ال بــة فإعطــاء 
عطاء المنفعة معاوضة ، أما العار ة فإعطاء المنفعة تبرعًا . فلزم تمييز العار ة الملك تبرعًا . وكذلك اإليجار هو إ 
                                                 

 (
2
مجموعيية األعمييال ) إذ لييو كانييت بييأجر انقلبييت إيجيياراً"  ، "وأنهييا عقييد تبييرع : وتقييول المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييي هييذا الصييدد  ( 

 ( . 111ص  5التحضيرية 

 (
1
مجموعية األعميال ) والثميار والحييازة القانونيية تكيون للمعيير  ، فيده عليه بد عارضة ، رية تخول المستعير أن يستعمل الشيء ال أن يستغلهوالعا  ( 

ى حيد أن كاشيتراط عنايية كبييرة فيي المحافظية عليى الشييء المعيار إلي ، وطابع التبرع في العارية هو اليذي أمليى كثييراً مين أحكامهيا ( . 111ص  5التحضيرية 

وكجيواز إنهياء العاريية إذا  ، وكعدم ضمان المعير لالستحقاق وللعيوب الخفية إال في حدود ضيقة ، يطلب من المستعير أن يضحي بماله إلنقاذ الشيء من الهالك

 ( . 291ص  952فقرة  1انظر في هذا المعنى أوبري ورو وإسمان ) جدت للمعير حاجة للشيء 

 (
9
كمييا إذا أعييار الخطيييب خطيبتييه مجييوهرات تتحلييى بهييا ليحييتفظ  ، وقييد يكييون الييدافع إلييى العارييية هييو مصييلحة المعييير نفسييه - 95فقييرة  2الوسيييط   ( 

بيودري وفيال فيي الشيركة والعاريية والوديعية فقيرة ) وكما إذا دعا شخص مغنياً ليحي حفلة أقامها فيعيره آلة موسيقية يسيتعملها عنيد الغنياء  ، بمظهره أمام الناس

191 ) .  ً وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة قد بنت حكمها بيرد  . كما هو األمر في "الدوطة" ، وقد يكون الدافع هو مصلحة المعير والمستعير معا

ن حكمهيا يكيون سيليما فيإ ، فيإذا انقضيت أصيبحت واجبية اليرد ، مبلغ الدوطة على أن الدوطة تدفعها الزوجية لليزوج ليسيتغلها فيي شيؤون الزوجيية ماداميت قائمية

 ً قيديم ) ميدني  515إذ أن مبلغ الدوطة يكون في هذه الحالة مسلما على سبيل أنه عارية استعمال واجبة الرد عنيد حليول الظيرف المتفيق علييه طبقياً للميادة  ، قانونا

وهيذا ) م شخص شيئاً آلخير لتجربتيه قبيل شيرائه وإذا سل ( . 219ص  15رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  11وقض مدني  ( مدني جديد 199ويقابلها م 

والعاريية هنيا لمصيلحة كيل مين المعيير  ، فالعقيد عاريية قيد يعقبهيا بييع ( ، ميدني عراقيي 957/1انظير م  -ما يقابل القبض على رسوم النظير فيي القيه اإلسيالمي 

آلة ميكانيكية بقصد تجربتهيا بضيعة أييام لفحصيها وتقيدير قيمتهيا تمهييداً  وقد قضت محكمة االستئناف المختلط بأن هناك عارية إذا سلم شخص آلخر . والمستعير

 ( . 211ص  21م 2599فبراير سن  11استئناف مختلط ) وتنتهي العارية بانتهاء الغرض الذي من أجله تمت أي بانتهاء التجربة  ، لبيعها له
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عمــا يقابل ــا وهــو اإليجــار ، وعمــا يناظرهــا وهــو ال بــة . كــذلك يلــزم تمييــز العار ــة عــن القــرض ، وقــد كــان التقنــين 
العار ـة ، ثـم يميـز بـين عار ـة يجمع مـا معـًا تحـت اسـم  -متابعًا في ذلـك التقنـين المـدني الفرنسـي  -المدني القديم 

االستعمال وهذه هي العار ة في لغة التقنين المدني الجديد وعار ة االست الك وهذا هـو القـرض .و لـزم أخيـرًا تمييـز 
العار ــة عــن الوديعــة ، فكــل مــن المســتعير والمــودع عنــده يحفــظ الشــيء ، ولكــن اهنول يســتعمله لمصــلحته واآلخــر 

 لمودع .يحفظ دون استعمال لمصلحة ا

فتتماثل العار ة مع اإليجار في أن كال من ما يلزم صاحب الشيء أن سلمه آلخر ينتفع به و رده عنـد ن ايـة 
. ولكن العوض يجب أن يكون  ( 2) ، أما اإليجار فبعوض وهو اهنجرة ( 1) العقد . ولكن العار ة تكون بغير عوض

فـإذا أجـرت الحكومـة لمؤسسـة أرضـًا لمـدة طو لـة فـي مقابـل أجـرة ال رمز ًا حتى يكون العقد إيجارًا ،  1112$جديًا 
تاف ة فالعقد عار ة ال إيجار . وإذا تقاضى اهنجير عدا أجرة مسكنًا ال يدفع فيه أجرة ، فالمسكن هو جزء مـن أجـره 

خص دارًا ، و كون انتفاعه بأجر ، ومن ثم يكون العقد إيجارًا أو هو عقد عمل ولكنه ال يكون عار ة . ولو بـاع شـ
على أن يبقى ساكنًا في ا مدة سنة بعد البيع ، فسكنى البائع الدار قد روعي في تقدير الثمن وأنقص منه بمقدار ما 

 .  ( 9) يقابل السكنى ، فال يكون شرط بقاء البائع ساكنًا الدار سنة عقد عار ة بل هو عقد إيجار

الشـيء أن يعطيـه آلخـر دون مقابـل . ولكـن الـذي  وتتماثل العار ة مع ال بة في أن كـال من مـا يلـزم صـاحب
يعطي في العار ة هو مجرد االنتفاع بالشيء ، أما الذي يعطـي فـي ال بـة فملكيـة الشـيء ذات ـا . والعار ـة ال ترتـب 

( وهـو حـا عينـي آلخـر جـون  usufruitالتزامًا بنقل حا عيني ، وترتبه ال بة . فإذا أعطي شخص حا انتفـاع ) 
قل له حقًا عينيًا ، و كون العقد هبة ال عار ة . و الحـظ أن ال بـة عقـد شـكلي أو عينـي ، أمـا العار ـة مقابل ، فقد ن
 فقعد رضائي .

وتتماثل العار ة مع القرض في أن كال من ما يلزم صاحب الشيء أن يعطيه آلخر على أن يسترده منه عند 
مـا الـذي يـرد فـي القـرض ف ـو مثـل الشـيء ال عينـه . ن اية العقد . ولكن الذي يرد في العار ة هو عين الشـيء ، وأ

ذلك أن العار ة ال تنقل ملكية الشيء والقرض ينقل ا ، ومن ثم كان القرض من عقـود التصـرف والعار ـة مـن عقـود  
اإلدارة ، ووجــب رد عــين الشــيء فــي العار ــة ولــم يجــب إال رد مثلــه فــي القــرض . و ســتوجب ذلــك أن يكــون محــل 

لالســت الك حتــى إذا اســتعمل أمكــن رده بعينــه بعــد االســتعمال ، أمــا محــل القــرض فيكــون قــابال  العار ــة غيــر قابــل
. أن المقصود بأن يكون الشـيء قـابال لالسـت الك هـو  ( 1) لالست الك هننه يست لك باالستعمال فيرد مثله . وسنرى 

                                                 

 (
2
 . 115ص  21م 2592فبراير سنة  21استئناف مختلط   ( 

 (
1
وبمثابية الوكالية غيير الميأجورة بالنسيبة  ، القول إن العارية بالنسبة إلى اإليجار بمثابة الوديعة غير المأجورة بالنسبة إلى الوديعة المأجورة ويمكن  ( 

 . ولو سرنا في التشبيه إلى نهايته لقلنا إن اإليجار هو أيضاً عارية مأجورة ، إلى الوكالة المأجورة

 (
9
 )   ً  ، وإذا أعطي تاجر المشتري شيئاً يضع فيه السلعة التي اشتراها عليى أن ييرده للتياجر بعيد نقيل السيلعة إليى منزليه - 9فقرة  انظر في كل ذلك آنفا

بالنييول وريبيير ) أو هيو إيجيار األجيرة فييه جيزء يسيير مين ثمين السيلعة  ، فاقعد فيما يتعلق بهذا الشيء ليس عارية إذ هو لييس تبرعياً  بيل هيو عقيد غيير مسيمى

 ( . 995 -2 - 2599سيريه  2599أبريل سنة  9ومع ذلك انظر نقض فرنسي  . 551ص  2211فقرة  22فاتييه وسا

 (
5
 . 799انظر ما يلي فقرة   ( 
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قــدم ذلــك عنــد الكــالم فــي عقــد  قابــل لالســت الك هــو أن يكــون قيميــا ، كمــا 1119$أن يكــون مثليــًا ، وبأنــه غيــر 
 . ( 1) القرض

وتتماثـل العار ــة مــع الوديعـة فــي أن كــال مـن المســتعير والمــودع عنـده يتســلم شــيئًا للغيـر يحفظــه عنــده و ــرده 
إليــه عنــد ن ايــة العقــد . ولكــن المســتعير فــي العار ــة يتســلم الشــيء لينتفــع بــه فالعقــد لمصــلحته ، أمــا فــي الوديعــة 

م الشيء ليحفظه لصـاحبه دون أن يسـتعمله فالعقـد لـيس لمصـلحته بـل لمصـلحة المـودع . ومـن فالمودع عنده يتسل
ثم إذا أودع شخص بضـائع فـي مخـزن آلخـر وسـمح لـه باسـتعمال ا ، فالعقـد عار ـة ال وديعـة . وكـذلك يكـون العقـد 

دع عنــده ، أو إذا عار ـة إذا  أودع شـخص عنــد آخـر أســ مًا أو سـندات وسـمح لــه فـي أن يرهنــا لـدين فـي ذمــة المـو 
 . ( 2) أودع شخص منتجات في أحد المعارض وأذن لمدير المعرض في عرض ا

 التنظيم التشريعي لعقد العارية -826

. أن التقنــين المـدني الســابا كـان يجمــع بـين القــرض والعار ـة فــي بــاب  ( 9) : قـدمنا عنــد الكـالم فــي القـرض 
واحد . ولما كانت الصـلة مفقـودة بـين العقـدين ، فالعار ـة تـرد علـى المنفعـة والقـرض يـرد علـى الملكيـة ، فقـد فصـل 

لـى جانـب اإليجـار بين ما التقنين المدني الجديد ،وجعل القرض في مكانه بين العقود الواردة على الملكية والعار ة إ
وهما العقدان اللذان يردان على االنتفاع بالشيء . واتبع في ترتيب أحكام العار ة الن ج الذي سار عليه فـي غيرهـا 
مــن العقــود المشــاب ة ل ــا . فعرفــت العار ــة ، ثــم ذكــرت التزامــات المعيــر ، فالتزامــات المســتعير ، وخــتم الموضــوع 

 بأسباب انت اء العار ة .

 الفروق بين التقنين المدني الجديد والتقنين المدني القديم في العارية أهم  -827

المــدني القــديم فــي مســائل  1111$: وتختلــف أحكــام التقنــين المــدني الجديــد فــي العار ــة عــن أحكــام التقنــين 
 ما يأتي :  -كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي  -أهم ا 

العار ة عقدًا رضـائيًا ، وهـو عينـي فـي التقنـين المـدني القـديم ، وذلـك تمشـيًا جعل التقنين المدني الجديد  -1
 مع التطور الحديث ، وطبقًا لما أخذ به في عقد القرض .

 بين التقنين المدني الجديد في وضوح أن العار ة عقد ملزم للجانبين . -2

                                                 

 (
2
 . 191بودري وفال في الشركة العارية والوديعة فقرة  - 219فقرة  9انظر في ذلك وفي الفروق ما بين القرض والعارية الوسيط   ( 

 (
1
ويكيون العقيد عاريية أيضياً ال وديعية إذا  - 2211فقيرة  22بالنيول وريبيير وسيافاتييه  - 2921وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة بودري   ( 

لفيظ  5ليوز أنسييكليوبيدي دال ، 2921بودري وفال في الشركة والعاريية والوديعية فقيرة ) أعطي شخص آلخر شيئاً ليراه أو أوراقاً ليطلع عليها ثم يردها بعد ذلك

Prêt  91فقرى ), 

 (
9
 . 115فقرة  9الوسيط   ( 
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ســتعير ، فبــين حكــم المصــروفات وضــع التقنــين المــدني الجديــد أحكامــًا للمصــروفات التــي يقــوم ب ــا الم -9
الضــرور ة والنافعــة ، ونفقــات الصــيانة ، والنفقــات الالزمــة الســتعمال الشــيء ، كمــا بــين حكــم ضــمان االســتحقاق 

 وضمان العيوب الخفية .

عي ن التقنين المدني الجديد مقدار العناية الواجبة على المسـتعير فـي المحافظـة علـى العار ـة ، واقتضـى  -1
ة التي يبذل ا في المحافظة على الشيء المملوك له . غيـر أنـه اكتفـى بـأن يـرد المسـتعير العار ـة بالحالـة منه العناي

 التي تكون علي ا وقت الرد ، هننه يتسلم ا بالحالة التي تكون علي ا وقت انعقاد العار ة .

حــا فــي إن ــاء العار ــة إذا بــي ن التقنــين المــدني الجديــد أســباب انت ــاء العار ــة ، وعنــي بإعطــاء المعيــر ال -1
 .  ( 1) احتاج إلى الشيء المار ، أو أساء المستعير استعمال ذلك الشيء ، و أصبح في حالة إعسار

ال : ونبحث العار ة في فصول ثالثة ، فنبحث أركان العار ة في الفصل اهنول ، ثم آثار العار ة في الفصل 
 وهذا هو نفس السبب الذي اتبعناه في بحث عقد اإليجار .الثاني ، ثم انت اء العار ة في الفصل الثالث . 

                                                 

 (
2
 . 119ص  - 115ص  5المذكرة اإليضاحية للمروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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 أركان العارية -الفصل األول

: لعقــد العار ــة ، شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر العقــود ، أركــان ثالثــة : التراضــي والمحــل  أركصصان ثالثصصة -829
 والسبب .

 التراضي في عقد العارية - الفرع األول

 شروط االنعقاد وشروط الصحة :  -831

 نتكلم في شروط االنعقاد ثم التراضي ، ثم في شروط صحة التراضي .

 شروط االنعقاد -المبحث األول

 توافق اإليجاب والقبول كاف في عقد العارية  -831

: قـدمنا أن العار ــة عقـد رضــائي ، فيكفـي النعقــاده توافـا اإليجــاب والقبـول مــن المعيـر والمســتعير ، فـال هــو 
اضي حتى يستلزم التسليم النعقاده ، ولـم يكـن فـي أي وقـت عقـدا شـكليا حتـى يسـتوجب عقد عيني كما كان في الم

 استيفاء شكل معين .

وال توجد أحكام خاصة بعقد العار ة في هذا الصدد ، ومن ثم تنطبا القواعد العامة المقـررة فـي نظر ـة العقـد 
هبة ، لم يتوافا اإليجـاب والقبـول ، فـال ، فإذا أعطي شخص آخر شيئًا وقصد أن يكون عار ة ، واعتقد اآلخر أنه 

بطــرق التعبيـر عــن اإلرادة  1116$. وتسـري اهنحكــام المتعلقـة  ( 1) ينعقـد العقــد ال باعتبـاره هبــة وال باعتبـاره عار ــة
تعبيرًا صر حا أو تعبرًا ضمنيا ، والوقت الذي نتج فيه التعبير عن اإلرادة أثره ، وموت من صـدر منـه التعبيـر عـن 

 ة أو فقده هنهليته ، والتعاقد ما بين الغائبين ، والنيابة في التعاقد ، وغير ذلك من اهنحكام .اإلراد

والذي يملك أن يعبر هو من له حا التصرف في االنتفاع بالشيء المعار . فيجوز للمالـك أن يعبـر ملكـه ، 
ز الصــــحب حــــا االنتفــــاع ) وكــــذلك يجــــوز للنائــــب عــــن المالــــك ، وكــــيال كــــان أو وليــــا أو وصــــيًا أو قيمــــا . و جــــو 

usufruitier ومــن  ( 2) ( أن يعبــر الشــيء الــذي تقــرر لــه عليــه هــذا الحــا . وكــذلك تجــوز اإلجــارة مــن المســتأجر ،
، أما  ( 1) ، ومن صاحب حا الحكر . ول ؤالء جميعًا أن يعبروا الشيء حتى للمالك  نفسه ( 9) المرت ن رهن حيازة

                                                 

 (
2
لم يكن هناك ال عقد هبة وال عقيد عاريية ألن اإليجياب والقبيول ليم  ، وكذلك لو أعطي شخص شيئاً آلخر على أنه هبة وقبله اآلخر على أنه عارية  ( 

انظر عكس ذلك وأن صاحب الشيء وقيد قصيد الهبية يكيون قيد  - 11جيوار فقرة  125بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة ) يتوافقا على ماهية العقد 

 ( . وما بعدها 295روجييه فقرة ديف - 259قبل ضمناً العارية وهي أقل من الهبة ترولون فقرة 

 ، لعدم توافيق اإلرادتيين ، فليست هناك عارية ، وإذا سكن شخص مكانا مدة طويلة معتقداً أنه ملكه وكان صاحب المكان قد تبرع بسكناه للشخص األول

 ( . 997ص  15م 2521مايو سنة  5مختلط  قرب استئناف) وقد نزل صاحب المكان عن حقه في التعويض ، ويكون الشخص األول قد شغل المكان دون سند

 (
1
 . 1775فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه   ( 

 (
9
 ، سيواء أكيان المعيير مالكياً أم غيير ماليك ، "وإن العقد يتم بيين المسيتعير والمعيير : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  ( 

 ( . 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) كالمنتفع والمستأجر والمرتهن الخ" 

 (
5
 . 9هامش  952فقرة  1أوبري ورو وإسمان  - 121بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 
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. و جـوز لمـن ال يملـك الشـيء  ( 1) المستعير فال تجوز منه اإلعارة من الباطن إال بإذن العبر ، وسـيأتي بيـان ذلـك
ولــيس لــه حــا التصــرف فــي االنتفــاع أن يعيــره ، ولكــن العار ــة ال تنفــذ فــي حــا المالــك الحقيقــي . ومــن ثــم يجــوز 

 . ( 2) له ، ولكن ا ال تنفذ في حا المسروق منه للسارق أن يعير الشيء المسروق وتكون العار ة ملزمة

ومنــذ أصــبحت العار ــة عقــدا رضــائيا ، صــار الوعــد بالعار ــة يعــدل العار ــة نفســ ا ، ولــم تعــد هنــاك  $1114
 . ( 9) أهمية للتمييز بين ما

 إثبات العارية  -832

التجـارة فتعتبـر عندئـذ عقـدا  : واهنصل في العار ة أن تكون عقدا مـدينا ، مـا لـم تكـن تابعـة لعمـل مـن أعمـال
 . ( 1) تجار ًا ، كما إذا أعرا أمين النقل لعميله آالت رافعة لنقل البضائع

فإذا كانت قدًا تجار ًا ، جاز *إثبات ا بجميع الطرق ، وتدخل في ذلك البينة والكائن ، أيا كانت قيمة العار ة 
 ، ولو زادت على عشر جني ات .

مــدنيًا ، وجــب التقيــد بالقواعــد المقــررة فــي اإلثبــات ، فــال يجــوز إثبــات العار ــة إال  أمــا ذا كانــت العار ــة عقــداً 
. ومــن  الم ــم أن تكــون فــي يــد المعيــر  ( 1) بالكتابــة أو بمــا يقــوم مقام ــا إذا زادت قيمــة العار ــة علــى عشــرة جني ــا

ســبيل ال بــة اليدو ــة ،  كتابــة تثبــت العار ــة ، حتــى ال يصــطدم بــدعوى المســتعير مــن أن الشــيء قــد ســلم لــه علــى
والظاهر يؤ ده في ذلك هننه حائز للشيء . كذلك من الم م أن يكون فـي يـد المسـتعير كتابـة تثبـت العار ـة ، حتـى 
يدفع دعوى المعيـر فـي المطالبـة بـأجرة أو بتعـو ض عـن االنتفـاع بالشـيء إذا أدعـي هـذا اهنخيـر أن القـد إيجـار أو 

 . ( 6) أكر أن هناك عقد عار ة

 شروط الصحة -بحث الثانيالم

 األهلية في عقد العارية  -833

هي عقـد تفضـل ال عقـد هبـة إذ هـي ال تنقـل الملكيـة كمـا  1118$: العار ة ، وإن كانت من عقود التبرع ، 
 . ف ي إذن ليست من عقود التصرف ، بل من عقود اإلدارة .  ( 4) قدمنا

                                                 

 (
2
 . 791انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
 ( . 775فقرة  1ريبير وبوالنجيه بالنيول و 191فقرة  21بيدان  - 112فقرة  - 119بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 

 (
9
 . 599ص  115فقرة  9انظر في ذلك بالنسبة إلى عقد القرض الوسيط   ( 

 (
5
بيودي وفيال فيي  - 125 - 2591دالليوز  2591ينياير سينة  9بيوردو  - 299 - 1 - 2599جازييت دي بالييه  2599ميايو سينة  1نقض فرنسي   ( 

 . 551ص  2211فقرة   22بالنيول وريبير وسافاتييه  - 172الشركة والعارية والوديعة فقرة 

 (
9
 . 199بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 

 (
1
 . 2299فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه   ( 

 (
1
 . 715انظر آنفاً فقرة   ( 
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. فتجوز اإلعارة من  ( 1) المعير يكفي أن تكون أهلية اإلدارةو نبني على ذلك أن اهنهلية الواجب توافرها في 
القاصر الذي له حا إدارة ماله ، كما تجوز من الولي والوصـي والقـيم نيابـة عـن القاصـر أو المحجـور عليـه . أمـا 

ة أو القاصر الذي ليس له حا إدارة  ماله فال تجوز منـه اإلعـارة حتـى لـو كـان صـبيا مميـزا أو محجـورا عليـه للغفلـ
 السفه .

ولما كانت العار ة عقدًا نافعًا نفعًا محضًا للمستعير ، فيكفي أن تتوافر فيه أهلية التعاقـد دون أهليـة اإلدارة . 
ومن ثم يجوز للصبي المميز أو للمحجور عليه للغفلة أو السفه ا يستعير ، حتى لو لم يكن مأذونًا له في اإلدارة . 

مدني على أنه "إذا كان الصـبي مميـزًا ، كانـت تصـرفاته الماليـة صـحيحة  111دة وقد نصت الفقرة اهنولى من الما
علـى أنـه "إذا صـدر  تصـرف مـن ذي  111متى كانت نافعة نفعـًا محضـًا . ." . ونصـت الفقـرة اهنولـى مـن المـادة 

مميـز الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قـرار الحجـر ، سـرى علـى هـذا التصـرف مـا يسـري علـى تصـرفات الصـبي ال
 . ( 2) من أحكام"

 عيوب اإلرادة في عقد العارية  -834

: وال توجد أحكام يختص ب ـا عقـد العار ـة فـي صـدد عيـوب اإلرادة ، فتسـري القواعـد العامـة المقـررة فـي هـذا 
 الشأن .

ولكن يالحظ أن العار تبرع للمستعير ، ومن ثم يغلب أن تكون شخصيته ملحوظة في العقد ، فتبطل للغلط 
 شخص المستعير أو في صفة جوهر ة فيه .في 

 المحل والسبب في عقد العارية -الفرع الثاني

 الشروط الواجب توافرها في الشيء المعار -835

: المحــل فــي عقـــد العار ــة هـــو الشــيء المعـــار . أمــا المـــدة فليســت ل ـــا فــي العـــاري اهنهميــة التـــي ل ــا فـــي  
العار ــة ، وعنــد ذلــك يجــوز للمعيــر أن يطلــب إن ــاء العقــد فــي أي اإليجــار ، فقــد ال يكــون هنــاك ســبيل لتعيــين مــدة 

مدني ( . وأما اهنجرة التي هي ركن في اإليجار فال وجود ل ا في العار ة ، وقـد سـبا القـول إن  619/2وقت ) م 
 العار ة عقد تبرع ال أجرة فيه .

                                                 

 (
2
 - 291ص  952فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  - 129فقيرة  بيودي وفيال فيي الشيركة والعاريية والوديعية -وميا بعيدها  995فقيرة  21ديرانتون   ( 

جييوار  - 597فقيرة  11ليوران  - 11ديفرجيييه فقيرة  : ويذهب بعض الفقهاء إلى اشيتراط أهليية التبيرع فيي المعيير - 2215فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 

فتكيون العاريية باطلية إذا كيان المعيير نياقص األهليية وليو كيان  : ويقول ) 159ص  - 195ص  219محمود جال الدين زكي فقرة  - 295هيك فقرة  - 19فقرة 

ً  ، حتى لو قام بإبرامها نائبه ، مأذوناً باإلدارة أو قيماً وإن كان كل أولئك يجوز له إعارة مال المشمول بالواليية أو الوصياية أو القوامية "ألداء  ، وليا كان أو وصيا

من تقنين الموجبات والعقود اللبنياني عليى أنيه "يجيب فيي اإلعيارة أن يكيون المعيير أهيال للتفيرغ  191وتنص المادة  ( . "واجب إنساني أو عائلي وبإذن المحكمة

 . فال يجوز للوصي أو القيم أو الولي على مال الغي أن يعيروا األشياء التي عهد إليهم في إدارتها" . عنها بال مقابل

فتجيب أهليية التصيرف فيي  ، فإنهيا تكيون بمنزلية التصيرف ، العارية وكانت واقعة على مال ذي قيمة كبييرة ويذهب فقهاء آخرون إلى أنه إذا طالت مدة

 ( . 2215فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه ) المعبر 

 (
1
بالنييول وريبيير وسيافاتييه  - 127بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقيرة  : انظر عكس ذلك وأنه يجب توافر أهلية اإلدارة في المستعير  ( 

 . 195ص  219محمود جمال الدين زك فقرة  - 11فقرة  Prêtلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  - 291ص  952فقرة  1أوبري ورو وإسمان  - 2215فقرة  22
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محـل . يجـب أن يكـون الشـيء و جب أن تتوافر في الشيء المعـار الشـروط العامـة التـي يجـب توافرهـا فـي ال
موجودًا ، معينـًا أو قـابال للتعيـين ، غيـر مخـالف للنظـام العـام وال لـآلداب . فلـو كـان الشـيء المـراد إعارتـه قـد هلـك 
قبل التعاقد ، انعدم المحل وال تنعقد العار ة . كذلك يجب أن يكـون الشـيء المعـار معينـًا تعيينـًا كافيـًا نافيـًا للج الـة 

ابال للتعيــين ، وتتبــع فــي ذلــك القواعــد العامــة المقــررة فــي هــذا الشــأن . وإذا كــان الشــيء غيــر قابــل الفاحشــة أو قــ
للتعامــل فيــه بــأن كــان مخالفــًا للنظــام العــام أو اآلداب ، لــم تجــز إعارتــه . والمقصــود هنــا أن تكــون القابليــة للتعامــل 

يجوز بيعه ، ولكـن تجـوز إعارتـه . ف ـو قابـل للتعامـل  متعلقة باالنتفاع بالشيء ال متعلقة بملكيته . فالملك العام ال
من ناحية االنتفاع به ، ولكنه غير قابـل للتعامـل مـن ناحيـة تملكـه . و نبنـي علـى أن الشـيء يجـب أن يكـون قـابال 

 . ( 1) للتعامل فيه أنه ال تجوز إعارة اهنسلحة غير المرخص في ا ، وال الكتب المنوعة ، وال اهنشياء الم ربة

لالست الك . ذلك أن  1120$ب ، إلى جانب هذه الشروط العامة ، أن يكون الشيء المعار غير قابل و ج
المســـتعير يأخـــذ الشـــيء ليســـتعمله وليـــرده بعينـــه ، فـــإذا كـــان قـــابال لالســـت الك واســـتعمله المســـتعير فإنـــه يســـت لكه 

سـت الك وتجـوز إعارتـه . مثـل ذلـك أن باالستعمال وال يستطيع أن يرده بعينه . ومع ذلك قد يكون الشيء قابال لال
يعير شخص صرافًا مبلغًا من النقود يعوض به عجزًا عنده ، على أن يرد الصـراف هـذا المبلـغ بالـذات إلـى المعيـر 

 prêt adبعد انت اء التفتيش . ومثل ذلك أيضًا أن يعير شخص صيرفيًا قطعة من النقود على أن يردها بذات ا ) 
pompem et ostenationem ( 2) ( ، وأن يعير شخص آخر أس مًا ينتفع بفوائدها على أن يرد اهنس م بالذات 

. ففي كل هذه اهنمثلة اعتبر الشـيء القابـل لالسـت الك لذاتـه ، فأصـبح غيـر قابـل لالسـت الك . واهنصـح أن  يقـال 
إن الشيء القابل لالست الك يكون مثليًا في العادة ، فإذا اعتبر لذاته تحول من مثلى إلـى قيمـي . فتجـوز إعارتـه ، 

لالست الك بطبيعته ، بل هننه أصبح قيمًا في نظـر المتعاقـدين ال هننه غير قابل لالست الك إذ هو في الواقع قابل 
. فالشــروط الواجــب تــوافره فــي الشــيء المعــار هــو إذن أن يكــون قيميــًا ، ال أن يكــون غيــر قابــل لالســت الك . وقــد 

فــي . فـالعبرة إذن  ( 9) قـدمنا فـي القـرض أن الشـيء المقتـرض يجـب أن يكـون مثليـًا ، ال أن يكـون قـابال لالسـت الك
الشيء ال بأن يكون قابال لالست الك فيجوز إقراضه ، أو غير قابل لالست الك فتجوز إعارته . بل العبـرة فيـه بـأن 

 . ( 1) يكون مثليًا فيجوز إقراضه ، أو قيميًا فتجوز إعارته

                                                 

 (
2
 . 111فقرة  - 119بودري وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 

 (
1
فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  - 5هيامش  952فقيرة 1أوبيري ورو وإسيمان  9 199بيودري وفيال فيي الشيركة والعاريية والوديعية فقيرة    ( 

وقيد )  211ص  19م 2557ميايو سينة  19استئناف مختلط  - 2912فقرة  1جوسران  - 2129فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  - 551ص  2211

 ( . سمية األصليةقضي هذا الحكم بأن على المستعير أن يؤدي حساباً عن االكتتاب في إصدار جديد من األسهم رخص به لحاملي األسهم القديمة بنفس القيمة اال

 (
9
 . 119الوسيط فقرة   ( 

 (
5
 . 952فقرة  1جوران  - 192بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 
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 األشياء التي تجوز إعارتها  -836

عارتــه ، و ســتوي فــي ذلــك المنقــول : ونــرى مــا تقــدمان أي شــيء تــوافرت فيــه الشــروط ســالفة الــذكر تجــوز إ 
 .  ( 1) والعقار

وغيرهـــا مـــن اآلالت  1121$فتجـــوز إعـــارة المنقـــول ، وهـــذا هـــو الغالـــب . فكثيـــرًا مـــا تعـــار اآلالت الزراعيـــة 
ـــد والتدفئـــة ،  ـــات الخياطـــة ، وأج ـــزة الراديـــو والتليفز ـــون ، وأج ـــزة التبر  ـــة ، واآلالت الموســـيقية ، وماكين الميكانيكي

الجاهزة ، والمفروشات ، وأدوات المائدة واهندوات المنزلية بوجـه عـام ، والمركبـات والسـيارات ، والمواشـي  والمالبس
والخيــــل والـــــدواب ، والســـــاعات والمجــــوهرات والمصـــــاأ ، والعوامـــــات والــــدهبيات والالنشـــــات ، والكتـــــب والصـــــحف 

 والمجاالت .

ع كثيـرًا . فتجـوز إعـارة قاعـة إللقـاء محاضـرة في ـا أو وال يوجد ما يمنع من إعارة العقار ، وإن كان هذا ال يق
لعقد اجتماع ، كمـا تجـوز إعـارة قبـو و مخـزن أو جـراج السـتعماله فـي تخـز ن اهنشـياء أو فـي إيـداع السـيارات . بـل 

 تجوز إعارة دار للسكنى دون مقابل   ، فإذا ما دفع مقابل كان هذا أجرة وكان العقد إيجارًا .

 العارية  السبب في عقد -837

: والســبب فــي عقــد العار ــة ، طبقــًا للنظر ــة الحديثــة ، هــو الباعــث الــدافع إلــى التعاقــد . وقــد كانــت النظر ــة 
و التسـليم . علــى أن هــذه  -وكانـت عقــدًا عينيـًا بحســب هـذه النظر ــة  -التقليديـة للســبب تجعـل الســبب فـي العار ــة 

ملزمًا للجانبين في التقنـين المـدني الجديـد ، تجعـل سـبب التزامـات النظر ة التقليدية ، بعد أن أصبحت العار ة عقدًا 
المســـتعير هـــو االلتزامـــات المقابلـــة ل ـــا فـــي ذمـــة المعيـــر . وقـــد بينـــا أنـــه يجـــب اســـتبعاد النظر ـــة التقليديـــة ، واهنخـــذ 

 . ( 2) بالنظر ة الحديثة التي تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد

وع ، كانــت العار ــة باطلــة . مثــل ذلــك أن يعيــر شــص شخصــًا آخــر ســالحًا وإذا كــان هــذا الباعــث غيــر مشــر 
ليرتكب به جر مة قتل ، أو أدوات ليسطو ب ا على منـزل فيسـرقه ، أو مفروشـات ليؤثـث ب ـا منـزال للـدعارة أو ناديـًا 

 .  ( 9) للقمار

                                                 

 (
2
 . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز أن يكون موضوع اإلعارة أمواال منقولة أو ثابتة" 192وتنص المادة   ( 

 (
1
 . ومن بعدها 111فقرة  2الوسيط   ( 

 (
9
 . 117بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 
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$1122  

 آثار العارية -الفصل الثاني

: العار ـة كمـا قـدمنا عقـد ملـزم للجـانبين ، فينشـئ التزامـات فـي  التزامات المعبر والتزامات المستعير -838
 جانب المعير وأخرى في جانب المستعير .

 التزامات المعير -الفرع األول

: يلتـزم المعيـر بـأن يسـلم الشـيء المعـار المسـتعير ، وبـأن يـرد لـه المصـروفات التـي  التزامات ثالثة -839
 له االستحقاق والعيوب الخفية في حدود ضيقة .أنفق ا على الشيء المعار ، وبأن يضمن 

 التسليم -المبحث األول

 من التقنين المدني على ما يأتي : 696: تنص المادة  نص قانوني -841

"يلتــزم المعيــر أن يســلم المســتعير الشــيء المعــار بالحالــة التــي يكــون علي ــا وقــت انعقــاد العار ــة ، وأن يتركــه 
 . ( 1) للمستعير طول مدة العار ة"

وال مقابل للص في التقنين المدني القديم ، ولكن هذه اهنحكام كان معموال ب ا في ع د هذا التقنين فيما عـدا 
 أن التسليم كان ركنا في العار ة ال التزاما ينشأ عن ا .

وفــي التقنــين  - 609و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
وال مقابـــل للـــنص فـــي تقنـــين الموجبـــات والعقـــود  - 818وفـــي التقنـــين المـــدني العراقـــي م  - 691لمـــدني الليبـــي م ا

 . ( 2) اللبناني

 التسليم التزام في ذمة المعير  -841

: قدنا أن العار ة في التقنين المدني الجديد عقد رضائي ال عيني ، يكـون التسـليم التزامـا فـي ذمـة المعيـر ال 
 ركنا في العقد . 

                                                 

 (
2
وفيي لجنية  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 791ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

ووافيق علييه مجليس  . فيي المشيروع النهيائي 115وصيار رقميه  ، المراجعة عدل النص تعيديال لفظيياً فأصيبح مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد

 ( . 115ص  - 117ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  191س الشيوخ تحت رقم ثم مجل ، 119النواب تحت رقم 

 (
1
 : التقنينات الدنية العربية األخرى  ( 

 ( . مطابق)  199م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  199م  التقنين المدني الليبي

 . وليس له أن يطلب أجرة بعد االنتفاع ، يلتزم المعير بترك المستعير ينتفع بالشيء المعار أثناء اإلعارة : 757م  التقنين المدني العراقي

فيإن التسيليم لييس التزامياً فيي ذمية   ، غير أنه لما كانت العارية عقداً عينياً فيي التقنيين العراقيي ، والتقنين العراقي يتق في أحكامه مع التقنين المصري) 

فالعاريية إذن ترتيب  . ويبقى في ذمة المعير التزام سيلبي بيأن يتيرك المسيتعير ينتفيع بالشييء المعيار أثنياء اإلجيارة . و ركن في العارية ال تنعقد بدونهالمعير بل ه

ً  ، وهذا قاطع في أن العارية ، التزامات في ذمة المعير تقابل التزامات المستعير  ( . زماً للجانبينتكون عقداً مل ، حتى عندما تكون عقداً عينيا

ألن العارية في هذا التقنين عقد عينيي فالتسيليم  ، وال يوجد في التقنين اللبناني التزام بالتسليم في ذمة المعير -ال مقابل  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . تسليم العارية إلى المستعير"لبناني تنص على أن "تتم العارية برضا الفريقين وب 191وقد قدمنا أن المادة  . ركن ال التزام



 

415 

 

 الفهرس

وتســـري ، كقاعـــدة عامـــة ، علـــى التـــزام المعيـــر بتســـليم الشـــيء المعـــار للمســـتعير القواعـــد المقـــررة فـــي التـــزام 
التــزام البــائع بتســليم الشــيء المبيــع للمشــتري ، وفــي التــزام المقــض المــؤجر بتســليم العــين المــؤجرة للمســتأجر ، وفــي 

.فمحل التسليم هو الشيء المعار المعين على  ( 1) بتسليم الشيء المقترض للمقترض ، أي قواعد التسليم بوجه عام
فقـد رأينـا أن  الوجه المبين في العقـد . و سـلم بالحلـة التـي يكـون علي ـا وقـت انعقـاد العار ـة ، وهـذا بخـالف اإليجـار

المؤجر يلتزم بتسليم العين في حالة صالحة لالنتفـاع ب ـا . و رجـع السـبب فـي ذلـك إلـى أن اإليجـار عقـد معاوضـة 
وقد دفع المستأجر مقابال لالنتفاع بالشيء فوجب أن يتسلمه في حالة صالحة لالنتفاع بـه ، أمـا العار ـة فعقـد تبـرع 

المعير علـى أن يسـلمه فـي الحالـة التـي هـو  1121$بالشيء فاقتصر التزام  ال يدفع المستعير في ا مقابال لالنتفاع
علي ا وقت انعقاد العار ة . و تم التسليم بوضع الشيء المعار تحت تصرف المستعير في الزمان والمكان المعينين 

ين المؤجرة للمستأجر . و تبع يفي طر قة التسليم ووقته ومكانه ما سبا أن أوردناه من القواعد في تسليم المؤجر الع
. وإذا أخل المعير بالتزامه بالتسليم ، جاز للمستعير أن يطلب التنفيذ عينا ، هنن العاري عقد ملزم للمعير وال يمنع 

. أما الفسـخ فـال مصـلحة  ( 2) من ذلك كون ا عقد تبرع ، فإن كان الوفاء عينا غير ممكن جاز المطالبة بالتعو ض
لـم يـدفع مقـابال للعار ـة حتـى يسـترده بالفسـخ ، فـإذا فسـخ حـرم نفسـه مـن االنتفـاع بـالعين للمستعير في طلبه ، فإنـه 

 وتحمل الخسارة وحده .

وقد يعسر المستعير قبل التسـليم ، فعنـد ذلـك ال يلتـزم المعيـر بتسـليمه الشـيء المعـار . و رجـع ذلـك إلـى أن 
ن ـاء اإلعـارة "إذا أعسـر المسـتعير بعـد انعقـاد مدني تقضي كما سنرى ، بأنه يجوز للمعيـر أن يطلـب إ 611المادة 

العار ة أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير" . فإذا أعسر المستعير قبل التسليم ، سواء كان اإلعسـار بعـد 
انعقـاد العار ـة أو قبـل االنعقــاد بشـرط أن يكـون ذك دون علـم مــن المعيـر ، كـان مـن العبــث أن يلـزم المعيـر بتســليم 

لمعار ثم يسترده فورًا بإن اء العار ة ، فالمعقول إذن هو أال يلزم بتسليم الشيء المعار منذ البداية . وتقـول الشيء ا
المـــذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــدي فـــي هـــذا الصـــدد : "وإذا أعســـر المســـتعر بعـــد انعقـــاد العار ـــة ، جـــاز كـــذلك 

يكـن قـد فعـل ، و سـترد الشـيء إن كـان قـد سـلمه دون أن للمعير أن يطلب إلغاء العقد ، فيمتنع من التسليم إن من 
يعلم باإلعسار ، وكلك إذا كان اإلعسار سابقا علـى العقـد ولـم يعلـم بـه المعيـر إال بعـد التسـليم . أمـا إن سـلمه بعـد 

 . ( 9) العلم باإلعسار ، فال يجوز له اإللغاء"

                                                 

 (
2
وتقنيين الموجبيات  ( 791م ) وميع ذليك قيد قضيى التقنيين الميدني العراقيي  . وتكون مصروفات التسليم إذن على المعير ألنيه هيو الميدين بالتسيليم  ( 

 . بأن تكون مصروفات التسليم على المستعير ألنه ال يدفع أجراً  ( 159م ) والعقود اللبناني 

 (
1
فيإذا  . االلتيزام بتسيليم الشييء إليى المسيتعير . . . "تفرض هذه المادة على المعيير : وتقول المذكرة اإليضاحية  للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  ( 

ً  ، لم يقم به المعير مختاراً   ( . 115ص  - 117ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) وغال حكم عليه بالتعويض"  ، أكره على ذلك إن كان الوفاء العيني ممكنا

 (
9
 . 159ص  - 175ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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 تبعة هالك الشيء المعار  -842

ملكية الشيء المعار إلى المستعير ، بل يستبقي المعير ملكية الشيء و سـترده : ولما كانت العار ة ال تنقل 
عينًا عند انت اء العار ـة ، لـذلك إذا هلـك الشـيء قبـل التسـليم أو بعـده بسـبب أجنبـي ، كـان هالكـه علـى المالـك أي 

 بل التسليم أو بعده .على المعير . وهذا ما قررناه بالنسبة إلى المؤجر إذا هلكت العين المؤجرة بسبب أجنبي ق

 . ( 1) وسنرى أنه إذا هلك الشيء المعار بخطأ من المستعير ، كان هذا مسئوال عن ال الك

 التزام المعير بترك الشيء للمستعير طول مدة العارية -843

مدني تقضي بأن المعير يلتزم بأن يترك الشيء المعار للمستعير طول مدة العار ـة  696: وقد رأينا المادة  
، فــال يجــوز لــه إذن أن يطالبــه بــرده قبــل انقضــاء مــدة العار ــة إال إذا كــان فــي حالــة مــن الحــاالت التــي يجيــز في ــا 

كما تقول المذكرة اإليضاحية  -مدني سالفة الذكر تفرض إذن  696. فالمادة  ( 2) القانون طلب الرد وسيأتي بيان ا
لتـــزام اهنول التـــزام ايجـــابي بتســـليم الشـــيء إلـــى المســـتعير . علـــى المعيـــر التـــزامين : اال  - ( 9) للمشـــروع التم يـــدي

وااللتزام الثاني التزام سلي بترك الشيء للمستعير طول مدة العار ة ، و قضي عليـه هـذا االلتـزام بـأال يسـترد الشـيء 
أو قبــل الميعــاد المتفــا عليــه ، وأال يتعــرض للمســتعير فــي اســتعماله لــذلك الشــيء ، بحيــث إذا تعــرض للمســتعير 

 طالبه بالرد قبل الميعاد رفضت دعواه وجاز إلزاما بالتعو ض .

في إبراز هذا  -كما أحسن صنعًا عندما عرض لعقد القرض  -وقد أحسن التقنين المدني الجديد صنعًا هنا 
دًا رضـائيًا . أو عق ( 1) االلتزام السلبي . ف و التزام في ذمة المستعير دائمًا ، سواء كانت في التقنين المدني السابا

هذا االلتزام السلبي في جانب المستعير يفسر في وضوح  1126$كما أصبحت في التقنين المدني الجديد . وإيراد 
كيف يجري فسخ العار ة إذا أخل المستعير بالتزامه من المحافظة على العين ومن استعمال ا على الوجه المقـرر . 

عير بالتزامــه جــاز للمعيــر أن يطلــب فســخ العار ــة فيتحلــل مــن التزامــه ف ــذان االلتزامــان متقــابالن ، فــإذا أخــل المســت
 6) ، وتقدم مثل هذا في عقـد القـرض ( 1) بعدم المطالبة برد الشيء قبل انت اء العار ة . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك

) . 

                                                 

 (
2
 . 719انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
1
 . 711فقرة  - 719انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
9
 . 115 - 117ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 

 (
5
المعير بتير المسيتعير ينتفيع بالشييء لييس إال االلتيزام العيام الواجيب عليى كيل  في أن التزام -حيث العارية عقد عيني  -انظر في القانون الفرنسي   ( 

ً  ، متعاقد في أن يحترم ما تعاقد عليه بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقيرة  : فإذا استرد المعير الشيء من المستعير قبل انتهاء العارية كان هذا منه غشا

وظاهر أن المعيير ال يرتكيب غشياً فيي اسيترداد الشييء المعيار إال إذا كيان ملتزمياً  . 211فقرة   Prêtلفظ  5داللوز  أنسيكلوبيدي - 599ص  119وفقرة  199

 . فوجب إذن إيجاد هذا االلتزام أوال في ذمة المعير حتى نصل منه إلى الغش ، بتركه للمستعير ينتفع به

 (
9
 . 715انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . 299قارن محمود جمال الدين زكي فقرة  - 155فقرة  9الوسيط   ( 
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 رد المصروفات -المبحث الثاني

 نص قانوني  - 844

 ما يأتي : من التقنين المدني على 694: تنص المادة 

إذا اضــطر المســتعير إلــى اإلنفــاق للمحافظــة علــى الشــيء أثنــاء العار ــة ، التــزم المعيــر أن يــرد إليــه مــا  -1"
 أنفقه من المصروفات" .

أما المصروفات النافعة فتتبع في شأن ا اهنحكام الخاصة بالمصـروفات التـي ينفق ـا مـن يجـوز  الشـيء  -2"
 " .( 1) وهو سيء النية

 . ( 2) 141/149النص في التقنين المدني القديم المادة  و قابل هذا

وفـي التقنـين  -ال مقابـل  1124$و قابل في التقنيات المدنية العربية اهنخـرى : فـي التقنـين المـدني السـوري 
و  411وفـي تقنـين الموجبـات والعقـود اللبنـاني م  - 811وفـي التقنـين المـدني العراقـي م  - 696المدني الليبي م 

411( 9 ) . 

 أنواع المصروفات التي يقوم المستعير بإنفاقها  -845

 : تتنوع المصروفات التي  يقوم المستعير بإنفاق ا على الشيء المعار ، ولكل نوع حكمة .

ف ناك مصروفات يقتضـي ا اسـتعمال الشـيء المعـار االسـتعمال المعتـاد ، وكـذلك مصـروفات صـيانة الشـيء 
. وأقر نظير ل ا  ( 1) مدني وسيأتي بيان ا 610يتحمل ا المستعير وفقًا هنحكام المادة  الصيانة المعتادة ، وهذه كل ا

                                                 

 (
2
وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 799ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

مجموعة األعمال التحضييرية )  191ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 115ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 119المراجعة تحت رقم 

 . 111ص  - 119ص  5

 (
1
للمستعير الحق في طلب المصاريف الضيرورية المسيتعجلة التيي اضيطر لصيرفها قبيل إمكيان إخبيار المعيير  : 512/919م  التقنين المدني القديم  ( 

 . وعليه المصاريف الالزمة لوقاية الشيء المستعار ، بها

وينوه التقنين المدني القديم بإخبيار المعيير بميا يقيوم بيع المسيتعير مين  . وأحكام التقنين المدني القديم تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المدني الجديد) 

 ، لصييانته الصييانة المعتيادة والمقصيود بالمصيروفات الالزمية لوقايية الشييء المعيار المصيروفات الالزمية . مصروفات ضرورية قبل اإلنفاق إذا تمكن من ذليك

 ( . ولذلك جعلت على المستعير

 (
9
 : التقنينات المدنية العربية األخرى  ( 

وهي تؤدي إلى نفس النتيائج التيي أخيذ بهيا التقنيين  ، مدني سوري 592ومن ثم تطبق القواعد العامة الواردة بالمادة ) ال مقابل  : التقنين المدني السوري

 ( . المصري

 ( . مطابق)  191م  التقنين المدني الليبي 

التييزم المعييير أن يييرد إليييه هييذه  ، إذا انفييق المسييتعير علييى الشيييء المعييار مصييروفات اضييطرارية لحفظييه ميين الهييالك : 755م  التقنييين المييدني العراقييي

المصيروفات النافعية اكتفياء بتطبييق القواعيد العامية اليواردة فيي وقيد سيكت التقنيين العراقيي عين  . وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصري)  . المصروفات

 ( . منه 2211/1المادة 

إذا انفييق نفقييات  ( أوال)  : يحييق للمسييتعير أن يقيييم دعييوى العطيل والضييرر علييى المعييير فييي الحييالتين اآلتيتييين : 155تقنيين الموجبييات والعقييود اللبنيياني 

  ( . . . ثانيا)  . ضرورية ألجل صيانة العارية

 . للمستعير أن حبس العارية إلى أن يستوفي من العين التعويضات الواجبة له : 192م 

 ( . وقد سكت التقنين اللبناني عن المصروفات النافعة اكتفاء بالقواعد العامة . وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) 

 (
5
 . 791انظر ما يلي فقرة   ( 
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في عقد اإليجار هي المصروفات التـي تقتضـي ا الترميمـات التأجير ـة ، والمسـتأجر كالمسـتعير هـو الـذي يتحملـه . 
و كـــن اعتبـــار بعـــض هـــذه المصـــروفات نظيـــرًا للترميمـــات الضـــرور ة لالنتفـــاع بـــالعين ، ولكـــن المســـتعير هـــو الـــذي 

و الـذي يتحمل ـا ال المسـتأجر ، و رجـع ذلـك إلـى أن العار ـة تبـرع يتحمل ا ال المعيـر ، بخـالف اإليجـار فـالمؤجر هـ
 واإليجار معاوضة .

اإليجـار المصـروفات  1128$وهناك مصروفات ضرور ة لحفـظ الشـيء المعـار مـن ال ـالك ، ونظيرهـا فـي 
 الضرور ة لحفظ العين المؤجرة من ال الك . وهذه المصروفات في الحالتين يتحمل ا المعير أو المؤجر .

وهناك مصروفات نافعة ينفق ا المستعير ، دون أن يقتضي ا استعمال الشيء االسـتعمال المعتـاد أو صـيانته 
الصيانة المعتادة ، وإنما قصد المستعير من ورائ ا تحسين الشيء وجعله  أكثر صالحية لالنتفاع به . وهذه يرجع 

ـــر هـــذه المصـــروفات فـــي اإليجـــار هـــي ب ـــا المســـتعير علـــى المعيـــر فـــي حـــدود ضـــيقة ســـنبين ا فيمـــا يلـــي . و  نظي
مـدني وسـبا  112المصروفات النافعة التي ينفق ا المستأجر علـى العـين  المـؤجرة ، وقـد وردت أحكامـا فـي المـادة 

 . ( 1) تفصيل ا

) وتتولى هنا بيان حكم المصروفات الضرور ة لحفظ الشيء المعا رمن ال الك ، وحكـم المصـروفات النافعـة

 . ( 9) لك من المصروفات فسنبحثه عند الكالم في التزاما المستعير. أما غير ذ ( 2

 المصروفات الضرورية لحفظ الشيء من الهالك  -846

مــدني ســالفة الــذكر علــى هــذا  694: هــذه يســتردها المســتعير كاملــة ، وقــد نصــت الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 
للمحافظة على الشيء أثناء العار ة ، التزام المعير الحكم صراحة ، فقضت بأنه "إذا اضطر المستعير إلى اإلنفاق 

 أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات" .

و قال عادة إن هذا االلتزام في ذمة المعير برد المصروفات الضرور ة ال ينشأ من عقد العار ة ، وإنمـا ينشـأ 
. ولكـن  ( 1) زام مصدره اإلثراء بال سـببمن واقعة مادية هي واقعة اإلنفاق ذات ا ، ف و ليس بالتزام عقدي ولكنه الت

                                                 

 (
2
 . وما بعدها 599نظر آنفاً فقرة ا  ( 

 (
1
وتجري بميا  ، مدني 579وهذه تسري عليها أحكام الفقرة الثالثة من المادة  ، وتبقى المصروفات الكمالية التي ينفقها المستعير على الشيء المعار  ( 

ن ينزع ما اسيتحدث مين منشيآت عليى أن يعييد الشييء إليى حالتيه ومن ذلك يجوز له أ ، "فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها : يأتي

 . إال إذا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة" ، األولى

 (
9
 . وما بعدها 795انظر ما يلي فقرة   ( 

 (
5
عنيدما كانيت عقيداً عينيياً فيي التقنيين الميدني  -فإن االستناد إليه للقول بيأن العاريية  ، ولما كان االلتزام على هذا القول ال ينشأ من عقد العارية ذاته  ( 

 contrat synallagmatique imparfait) عقد ملزم للجانبين غيير تيام  -القديم وبفرض أنها كانت إذ ذاك عقداً ملزماً لجانب واحد على غير ما نراه 

 . 91فقرة  2الوسيط  - 911ص  199العارية والوديعة فقرة بودي وفال في الشركة و) استناد غير سديد  (
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ـــرد المصـــروفات  1121$اهنولـــى  ـــزم ب ـــر يلت ـــنص صـــر ح فـــي أن المعي ـــة ، إذ ال ـــزام بعقـــد العار  ـــربط هـــذا االلت أن ن
 . ( 1) الضرور ة ، وهو إنما يلتزم به بوصف أنه معير ، فعقد العار ة إذن هو الذي يرتب هذا االلتزام في ذمته

 عة المصروفات الناف -847

مــــدني ، وتجــــري بمــــا يــــأتي : "أمــــا  180: وهــــذه ورد فــــي شــــأن ا نــــص عــــام هــــو الفقــــرة الثانيــــة مــــن المــــادة 
مدني تعرض لحالة من يحوز  121" . والمادة 121و  121المصروفات النافعة فيسري في شأن ا أحكام المادتين 

حســن النيــة . فجــاءت الفقــرة  مــدني لحالــة مــن يحــوز الشــيء وهــو 121الشــيء وهــو ســيء النيــة ، وتعــرض المــادة 
مدني تبـين بأيـة الحـالتين نأخـذ إذا انفـا المسـتعير علـى الشـيء المعـار مصـروفات نافعـة ،  694الثانية من المادة 

ف ــي كمــا رأينــا تقــول : "أمــا المصــروفات النافعــة فتتبــع فــي شــأن ا اهنحكــام الخاصــة بالمصــروفات التــي ينفق ــا مــن 
مدني . ذلـك هنن المسـتعير  121فتسري إذن على هذه المصروفات أحكام المادة يحوز الشيء وهو سيء النية" . 

"يعلــم أنــه لــيس مالكــًا للشــيء ، وأنــه ال يجــوز لــه أن يقــوم  -كمــا تقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي  -
 " .( 2) بالمصروفات التي ليست إال نافعة دون أن يعرض نفسه لتحمل تبعة ذلك

إذا  -1مدني ، الواجبـة التطبيـا فـي المصـروفات النافعـة كمـا قـدمنا ، علـى مـا يـأتي : " 121وتنص المادة 
أقام شخص بمواد من عند منشآت على أرض يعلم أن ا مملوكة لغيره دون رضـاء صـاحب اهنرض ، كـان ل ـذا أن 

ن اليـوم الــذي يطلـب إزالـة المنشــآت علـى نفقــة مـن أقام ـا مــع التعـو ض إن كــان لـه وجــه ، وذلـك فـي ميعــاد سـنة مــ
اإلزالــة ، أو دفــع  1190$يعلــم فيــه بإقامــة المنشــآت ، أو أن يطلــب اســتبقاء المنشــآت مقابــل دفــع قيمت ــا مســتحقة 

و جوز لمن أقام المنشآت أن يطلـب نزع ـا إن كـان  -2مبلغ يساوي ما زاد في ثمن اهنرض بسبب هذه المنشآت . 
اهنرض أن يسـتبقي المنشــآت طبقـًا هنحكـام الفقـرة الســابقة" . ذلـك ال يلحـا بـاهنرض ضــررًا ، إال إذا اختـار صـاحب 

فيســترد المســتعير إذن مــن المعيــر ، فــي مقابــل مــا أنفقــه مــن المصــروفات النافعــة ، اقــل القيمتــين ، قيمــة مــا أنشــأه 
ا مستحا اإلزالة أو مبلغ يساوي ما زاد في قيمة الشـيء بسـبب مـا قـام بإنشـائه . علـى أنـه يجـوز لـه ا يطلـب نـزع مـ

أنشأه على نفقته ، إن كان ذل ال يلحا بالشيء المعار ضررًا ولم يختر المعير اسـتبقاء مـا أنشـأه المسـتعير مـع رد 
أقل القيمتين السالف ذكرهما . و جوز دائمًا للمعير ، بدال من أن يدفع اقـل القيمتـين ، أن يطلـب مـن المسـتعير أن 

 ه وجه .يز ل على نفقته ما أنشأه ، مع التعو ض إن كان ل

                                                 

 (
2
 ، "لميا كانيت ملكيية العاريية وأعارهيا للمعيير : وتقول المذكرة اإليضاحية المشيروع التمهييد - 2121فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير   ( 

وجب عليى المعيير  ، لمستعير إلى القيام بهذه النفقات كي يحفظ الشيء إلى أن يردهفإذا اضطر ا ، وجب عليه أن يتحمل النفقات الضرورية للمحافظة على الشيء

 ( . 112ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ما لم يكن المستعير قد تسبب بخطأه في حدوث ما أوجب ضرورة هذه النفقات"  ، أن يرد إليه هذه النفقات

_  ( abandon) وحتيى ليو أراد المعيير تيرك الشييء  ، الشييء دون خطيأ مين المسيتعيرويلتزم المعير بيرد= المصيروفات الضيرورية حتيى ليو هيل 

 ( . 217فقرة   prêtلفظ  5أنسيكلوبدي داللوز  117بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة 

 (
1
 . 112ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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و قال عادة إن التزام المعير برد اقل القيمتين مصدره ليس عقد العار ة ، بل واقعـة ماديـة هـي واقعـة اإلنفـاق 
ذات ــا . فــااللتزام هنــا ، كــااللتزام بــرد المصــروفات الضــرور ة ، لــيس بــالتزام عقــدي ولكنــه التــزام مصــدره اإلثــراء بــال 

أن نربط هذا االلتزام بعقد العار ة فيكون مترتبا على  -الضرور ة  هنا كما في المصروفات -سبب . ولكن اهنولى 
 . ( 1) هذا العقد

 حق الحبس  -848

مدني بأن يكون لحائز الشيء ، إذا انفا عليه مصروفات ضـرور ة  216: وتقضي الفقرة الثانية من المادة 
أن يحــبس الشــيء المعــار ، حتــى أو نافعــة ، أن يحبســه حتــى يســتوفي مــا هــو مســتحا لــه . فيجــوز إذن للمســتعير 

يســترد مــن المعيــر منــا أنفقــه مــن المصــروفات الضــرور ة أو أقــل القيمتــين الســالف ذكرهمــا فــي حالــة المصــروفات 
مــن المشــروع  811النافعــة . وقــد  كــان المشــروع التم يــدي يتضــمن نصــًا خاصــًا فــي هــذا المعنــى ، فكانــت المــادة 

شيء تحت يده حتى يستوفي ما يستحقه بمقتضـى المـادتين السـابقتين مـن تجري بما يأتي : "للمستعير أن يحبس ال
مصــروفات وتعو ضــات" . والمقصــود بالمصــروفات الضــروري من ــا والنــافع ، والمقصــود بالتعو ضــات مــا يســتحا 

،  ( 2) بسبب ضمان االستحقاق والعيوب الخفية . وقد حذف هذا النصف في لجنة المراجعـة اكتفـاء بالقواعـد العامـة
 مدني . 216/2وقد رأينا القواعد العامة تقضي بثبوت حا الحبس وفقًا للمادة 

                                                 

 (
2
 . 751انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
1
 . في الهامش 119ص  5التحضيرية مجموعة األعمال   ( 
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 ضمان االستحقاق والعيوب الخفية -المبحث الثالث

 نص قانوني -849

 م التقنين المدني على ما يأتي : 698: تنص المادة  

لـى الضـمان ، أو أن ال ضمان على المعير في استحقاق الشيء المعـار ، إال أن يكـون هنـاك اتفـاق ع -1"
 يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق" .

وال ضمان عليه كذلك في العيوب الخفية ، غير أنه إذا تعمد إخفاء العيب أو إذا ضمن سالمة الشيء  -2"
 "( 1) منه ، لزمه تعو ض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك

 ن هذه اهنحكام تتفا مع القواعد العامة .وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني القديم ، ول

وفــي التقنــين المــدني  - 601و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 2) 411 - 411وفي تقنين الموجبات والعقـود اللبنـاني م  - 810وفي التقنين المدني العراقي م  - 694الليبي م 

) . 

 ضمان المعير لالستحقاق وللعيوب الخفية األصل عدم  -851

: و خلــص مــن الــنص المتقــدم الــذكر أن اهنصــل هــو عــدم ضــمان المعيــر الســتحقاق الشــيء المعــار وعــدم 
ضمانه لما يوجد فيه من عيوب خفية . فالعار ة عقد تبرع ، والمفروض أن المعير إنما التزم بترك المستعير ينتفـع 

ذا االنتفـــاع ، وهـــذا بخـــالف اإليجـــار إذ العقـــد معاوضـــة فيلتـــزم المـــؤجر بتمكـــين بالشـــيء المعـــار ال بتمكينـــه مـــن هـــ

                                                 

 (
2
فيميا عيدا أن  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه فيي التقنيين الميدني الجدييد 795ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 

وفيي لجنية  . "لزمه تعويض المستعير عين كيل ضيرر يلحقيه بسيبب ذليك" : المشروع التمهيدي في العبارة األخيرة من الفقرة الثانية كان يجري على الوجه اآلتي

وفيي لجنية مجليس الشييوخ  . 119ووافق عليه مجلس النواب تحت رقيم  . في المشروع النهائي 111وصار رقمه  ، المراجعة أدخلت تعديالت لفظية على النص

فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنيين  . عويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك""لزمه ت : عدلت العبارة األخيرة من الفقرة الثانية على الوجه اآلتي

 ( . 115ص  - 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته  . 197المدني الجديد وصار رقمه 

 (
1
 : التقنينات ا لمدنية العربية األخرى  ( 

 ( . مطابق)  195م  السوريالتقنين المدني 

 ( . مطابق)  191م  التقنين المدني الليبي

 ( . مطابق)  799م  التقنين المدني العراقي

إذا  -ثانييياً  . . .  -أوال : يحيق للمسييتعير أن يقييم دعيوى العطيل والضيرر علييى المعيير فيي  الحيالتين اآلتيتيين : 155م تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني 

 . كانت العارية ذات عيوب أفضت إلى اإلضرار بمستعملها

ثانيياً  . إذا كان جاهال السبب الذي أدى إلى انتزاع العارية بدعوى االستحقاق أو جاهال عيوبهيا الخفيية -أوال  : على أن المعير ال يكون مسئوالً  : 199م 

إذا كييان المعيير قييد نبيه المسييتعير إليى وجييود تليك العيييوب أو  -ثالثياً  . ن يسيهل علييى المسيتعير أن يعرفهيياإذا كانيت العيييوب أو المخياطر ظيياهرة إليى حييد أنيه كييا -

 . إذا كان الضرر لم ينجم إال عن خطأ المستعير أو إهماله -ربعاً  . المخاطر أو إلى خطر انتزاعها بدعوى االستحقاق

  . ير التعويضات الواجبة لهللمستعير أن حبس العارية إلى أن يستوفي من المع : 192م 

ولكنيه  ، ويختلف أحكام التقنيين اللبنياني عين أحكيام التقنيين المصيري فيي أن األصيل  فيي التقنيين اللبنياني أن ضيمن المعيير االسيتحقاق والعييب الخفيي) 

سيتحقاق أو العييب عين طرييق المعيير أو عين طرييق أو كيان المسيتعير يعليم سيبب اال ، استثناء يعفى المعير من الضمان إذا كان يجهل سبب االستحقاق أو العيب

 ( . أو كان هناك خطأ من المستعير ، أنها ظاهرة بحيث يسهل عليه أن يعرفها
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المستأجر من االنتفاع بالعين المؤجرة . ول ذا رأينا المعير يسلم الشيء المعار بالحالة التـي هـو علي ـا وقـت انعقـاد 
ب خفيـة . أمـا المـؤجر العار ة ، ونراه هنـا ال يضـمن اسـتحقاق الشـيء المعـار وال يضـمن مـا ينطـوي عليـه مـن عيـو 
 فقد رأيناه يسلم العين في حالة صالحة لالنتفاع ب ا ، و ضمن االستحقاق والعيوب الخفية .

والعار ة في ذلك كال بة ، وكالهما عقد تبرع . فإن الواهب ال يضمن االستحقاق وال العيوب الخفية ، إال إذا 
 . ( 1) حقاق أو إخفاء العيب أو كانت ال بة بعوضوجد اتفاق على الضمان أو تعمد الواهب إخفاء سبب االست

 حالتان استثنائيتان يضمن فيهما المعير االستحقاق والعيوب الخفية  -851

 : على أن المعير يضمن االستحقاق والعيوب الخفية في حالتين استثنائيتين :

اء العيب . وال يكفي في ذلك ) الحالة اهنولى ( إذا كان المعير قد تعمد إخفاء سبب االستحقاق أو تعمد إخف
أن يقرر للمستعير أنه يملك حا التصـرف فـي المنفعـة أو أن الشـيء غيـر معيـب ، بـل يجـب ا يتعمـد إخفـاء سـبب 

والعيب . و جب من ج ة أخرى أن يكون المستعير غير عالم بسبب االسـتحقاق أو  1199$االستحقاق أو إخفاء 
ر ــة بــالرغم مــن علمــه يكــون قــد  نــزل ضــمنا عــن حقــه . وتقــول المــذكرة بالعيــب الخفــي ، إذ لــو علــم بــذلك وقبــل العا

اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد : "نظــرا هنن المعيــر متبــرع بالمنفعــة ، ضــيا المشــروع مــن التزامــه 
بضــمان االســتحقاق أو بضــمان العيــوب الخفيــة ، فجعلــه غيــر مســئول عــن اإلضــرار التــي تصــيب المســتعير بســب 

ق الشيء المعار أو بسبب وجود عيـب خفـي فيـه ، إال  إذا كـان عالمـا بسـبب االسـتحقاق أو بالعيـب الخفـي استحقا
وتعمد إخفاء على المستعير أو إذا ضـمن سـالمة الشـيء مـن العيـوب . و فـرض فـي ذلـك طبعـا أن المسـتعير غيـر 

ن سـالمة الشـيء مـن العيـوب . عالم بسب االسـتحقاق أو بالعيـب الخفـي وتعمـد إخفـاءه علـى المسـتعير أو إذا ضـم
و فرض في ذلـك طبعـا أن المسـتعير غيـر عـالم بسـبب االسـتحقاق أو بالعيـب الخفـي ، إذا علـم فـال محـل لمسـئولية 

 . ( 2) المعير"

وعــبء اإلثبــات يقــع علــى المســتعير ، فعليــه أن يثبــت أن المعيــر قــد تعمــد إخفــاء ســبب االســتحقاق أو تعمــد 
 ك ، رجع على المعير بالتعو ض .إخفاء العيب . ومتى اثبت ذل

ولكـن فــي ضــمان  العيــوب الخفيـة ال يلــزم المعيــر بتعــو ض المســتعير إال عـن الضــرر الــذي يســببه العيــب ، 
فال يعوض المستعير إذن عـن العيـب ذاتـه أي عـن نقـص االنتفـاع بـالعين بسـب العيـب . وإنمـا يعوضـه عمـا سـببه 

حيوانـا مصـابًا بمـرض معـد خفـي فأعـدي حيوانـات المسـتعير ، أو  العيب من اهنضـرار ،  كـأن كـان الشـيء المعـار
كان آلة ميكانيكية ب ا عيب خفي فأتلفت ماال للمستعير بسبب هذا العيب ، أو كان دارًا إن دمت بسبب عيب خفي 

ة مـن في ا فألحا ان دام ا ضررًا بمال للمستعير وضعه في هذه الدار . وكان المشروع التم يدي لنص الفقرة الثانيـ
                                                 

 (
2
 . وما بعدها 297فقرة  9الوسيط   ( 

 (
1
 . 119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 



 

423 

 

 الفهرس

مــدني يلــزم المعيــر بتعــو ض المســتعير عــن الضــرر الــذي يلحقــه بســبب العيــب ، ولكــن لجنــة مجلــس  698المــادة 
الشــيوخ أدخلــت تعــديال فــي هــذه العبــارة ، فصــار المعيــر ملزمــا بتعــو ض المســتعير عــن كــل ضــرر يســببه العيــب ، 

 . ( 1) لذي يسببه العيبحتى ال يكون العيب نفسه محال للتعو ض ، بل يكون التعو ض عن الضرر ا

) الحالــة الثانيــة ( إذا كــان المعيــر قــد اتفــا مــع المســتعير علــى أن يضــمن لــه اســتحقاق الشــيء أو  $1191
يضـمن ســالمته مــن العيــوب . ففــي هــذه الحالــة يكــون المعيـر ضــمانا ، و حــدد شــروط ضــمانه ومــدى هــذا الضــمان 

و جــب أال يتوســع فــي تفســير هــذا االتفــاق ، والشــك يفســر ومــدى التعــو ض االتفــاق الــذي تــم بينــه و ــن المســتعير . 
لمصلحة المعير ، ال هننه هو المدين بالضمان فحسب ، بل أيضًا هنن اهنصل في العار ة عدم الضمان كما سبا 

 القول .

 حق الحبس:  -852

المعـار منـه بـأن للمسـتعير أن يحـبس الشـيء  811وقد قـدمنا أن المشـروع التم يـدي كـان يقضـي فـي المـادة 
تحـــت يـــده حتـــى يســـتوفي التعو ضـــات المســـتحقة لـــه بســـبب ضـــمان المعيـــر ، وأن هـــذا الـــنص قـــد حـــذف فـــي لجنـــة 

. وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يـدي فـي هـذا الصـدد : "لـيس  ( 2) المراجعة "اكتفاء بالقواعد العامة"
تينيـة القديمـة نـص علـى حـا المسـتعير فـي حـبس الشـيء في التقنين الحـالي ) القـديم ( وال فـي أغلـب التقنينـات الال

المعار إلى أن يسترد مـا أنفقـه فـي المحافظـة علـى الشـيء ، وذلـك بـالرغم مـن أن بوتييـه كـان يعتـرف بحـا الحـبس 
، وقد أقرت هـذا الحـا بعـض التقنينـات الحديثـة : تقنـين  82ونبذة  19في هذه الحالة : بوتييه في االلتزامات نبذة 

، وجعلته مقصورا على المصروفات التي يجوز للمستعير أن يسـتردها  816والتقنين المراكشي م  1440 كوبيك م
دون التعو ضــات التــي تجــب لــه بســب االســتحقاق أو العيــوب الخفيــة . ولمــا لــم يكــن هنــاك مــن ســبب للتفرقــة بــين 

ن ، متمشـيا فـي ذلـك مـع مـا المصروفات والتعو ضـات فـي هـذا الشـأن ، فقـد قـرر المشـروع حـا الحـبس فـي الحـالتي
 . ( 9) "411ذهب إليه التقنين اللبناني في المادة 

بالقواعد العامة؛ فإن هذه  1191$ولما كان النص سالف الذكر قد حذف في لجنة المراجعة وتقرر االكتفاء 
شـيء أن يمتنـع مدني و جري بما يأتي : "لكل من التـزم بـأداء  216القواعد يتضمن ا نص الفقرة اهنولى من المادة 

عــن الوفــاء بــه ، مــا دام الــدائن لــم يعــرض الوفــاء بــالتزام مترتــب عليــه بســبب التــزام المــدين ومــرتبط بــه ، أو مــا دام 

                                                 

 (
2
وقييد تقييدم مثييل ذلييك تماميياً فييي ضييمان الواهييب للعيييوب الخفييية فييي  -الهييامش فييي  755وانظيير آنفيياً  115ص  5مجموعيية األعمييال التحضيييرية   ( 

 فأرادت لجنة مجلس الشيوخ أن تنسيق النصيوص ( . 229فقرة  9انظر الوسيط ) حي أجرى نس التعديل في لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب  ، الموهوب

ولميا كيان التضيييق فيي التيزام الضيمان إليى  . ن أجرى من تعدل في ضمان الواهب لهذه العييوبفأجرت من التعديل في ضمان المعير للعيوب الخفية ما سبق أ ،

فيال يسيتفيد المعيير  ، أن العاريية إنميا عقيدت اسيتثناء لمصيلحة المعيير -كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدي  -فإذا ثبت  ، هذا الحد سببه تبرع المعير

محميود جميا اليدين  - 115وانظير بيودي وفيال فيي الشيركة والعاريية والوديعية فقيرة  - 115ص  5مجموعة األعمال التحضييرية ) من هذا التضييق في التزامه 

 ( . 291زكي فقرة 

 (
1
 . 757انظر آنفاً فقرة   ( 

 (
9
 . في الهامش 119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 
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مدني على أنه "في العقود الملزمـة   161الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف  للوفاء بالتزامه هذا" . كذلك تنص المادة 
المتقابلة مستحقة الوفاء ، جـاز لكـل مـن المتعاقـدين أن يمتنـع عـن تنفيـذ التزامـه إذا للجانبين ، إذا كانت االلتزامات 

لــم يقــم المتعاقــد اآلخــر بتنفيــذ مــا التــزم بــه" . فبموجــب حــا الحــبس بوجــه عــام المقــرر فــي الــنص اهنول ، وبموجــب 
حــت يــده فيوقــف تنفيــذ الــدفع بعــدم التنفيــذ المقــرر فــي الــنص الثــاني ، يجــوز للمســتعير أن يحــبس الشــيء المعــار ت

التزامــه بــرده حتــى يســتوفي التعــو ض المســتحا لــه بســب العيــب ، أو بســبب االســتحقاق علــى أن يكــون االســتحقاق 
 جزئيًا حتى يحبس المستعير ما لم يستحا من الشيء ، أما إذا كان االستحقاق كليا فال سبيل إلى الحبس .

 التزامات المستعير -الفرع الثاني

 ثالثة : التزامات  -853

يلتــزم المســتعير بــأن يســتعمل الشــيء المعــار علــى الوجــه الواجــب ، وبالمحافظــة عليــه ، وبــرده عنــد انت ــاء 
 العار ة .

 استعمال الشيء المعار على الوجه الواجب -المبحث األول

 من التقنين المدني على ما يأتي : 691: تنص المادة  نصوص قانونية -854

ل الشيء المعار إال على الوجه المعين وبالقدر المحدد ،وذلـك طبقـًا لمـا يبينـه ليس للمستعير أن يستعم -1"
العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . وال يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عـن االسـتعمال للغيـر ، ولـو 

 على سبيل التبرع" .

 ستعمال الذي تبيحه العار ة" .وال يكون مسئوال عما يلحا الشيء من تغيير أو تلف يسببه اال -2"

 من التقنين المدني على ما يأتي : 610وتنص المادة 

إذا اقتضــى اســتعمال الشــيء نفقــة مــن المســتعير ، فلــيس لــه اســتردادها ، وهــو مكلــف بالنفقــة الالزمــة  -1"
 لصيانة الشيء صيانة معتادة" .

علـــى أن يعيـــد الشـــيء إلـــى حالتـــه  ولـــه أن ينـــزع مـــن الشـــيء المعـــار كـــل مـــا يكـــون قـــد أضـــافه إليـــه ، -2"
 . ( 1) اهنصلية"

                                                 

 (
2
 : تاريخ النصوص  ( 

وفي لجنة المراجعة أدخل  . من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 791ورد هذا النص في المادة  : 195م 

النيواب تحيت  ووافق علييه مجليس . في المشروع النهائي 111وصار رقمه  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التنين المدني الجديد ، تعديل لفظي طفيف

 ( . 111ص  - 119ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  195ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 111رقم 

وفيي لجنية المراجعية  . من المشروع التمهيدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 791ورد هذا النص في المادة   : 159م 

ووافق علييه مجليس النيواب تحيت  . في المشروع النهائي 117ص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد وصار رقمه أدخلت تعديالت لفظية فأصبح الن

 ( . 115ص  - 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  159ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 111رقم 
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 ( 1) 149 - 141/140 - 161وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني القديم المواد 

وفــي التقنــين  - 606 - 601وتقابــل فــي التقنيــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
وفــي تقنــين الموجبــات  - 811و م  816 - 811لمـدني العراقــي وفــي التقنــين ا - 691 - 698المـدني الليبــي م 
 . ( 2) 419و من  416و م  419و من  491 - 491والعقود اللبناني م 

                                                 

 (
2
عير القيام بحفيظ العيين المسيتعارة واالعتنياء بصييانتها اعتنياءاً تامياً وال يجيوز ليه أن يجب على المست : 912 - 515/919م  التقنين المدني القديم  ( 

 . يستعملها إال فيما أعدت له على حسب االتفاق بينه وبين المعير

 ، كان ملزماً بتعويض مساو لقيمة األجيرة ، أو استمله بعد الزمن المتفق عليه ، إذا استعمل المستعير الشيء المستعار في غير ما أعد له : 519/911م 

 . مع تعويض التلف الحاصل من اإلفراط في استعماله

وعلييه المصياريف  ، للمستعير الحيق فيي طليب المصياريف الضيرورية المسيتعجلة التيي اضيطر لصيرفها قبيل إمكيان إخبيار المعيير بهيا : 512/919م 

 . الالزمة لوقاية الشيء المستعار

 ( . المدني القديم تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المدني الجديد وأحكام التقنين) 

 (
1
 : التقنينات المدنية العربية األخرى  ( 

 ( . مطابقتان)  191 - 991م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابقتان)  195 - 197م  المدني الليبيالتقنين 

 فليس المستعير أن يستعمل العارية فيي يغيير الوقيت والمكيان المعينيين ، إذا قيد المعير نوع االستعمال أو وقته أو مكانه : 792م  التقنين المدني العراقي

 . وإنما له استعماله استعماال مماثال لما قيد أو اخف ضرراً  ، وليس له مخالفة نوع االستعمال المأذون به ومجاوزته إلى ما فوقه ضرراً  .

جاز له أن ينتفع بالعارية فيي أي وقيت وفيي أي مكيان وبيأي اسيتعمال  . المعير للمستعير االنتفاع في الوقت والمكان ونوع االستعمال إذا أطلق : 791م 

 . فإن جاوزه وهلكت العارية ضمنها ، بشرط أال يجاوز المعهود المعروف ، أراد

ً إذ أطلق المعير للمستعير اإلذن باالنتفاع وليم يعيين منت -2 :  799م  سيواء  ، جياز للمسيتعير أن ينتفيع بنفسيه بيالعين المعيارة وأن يعيرهيا لمين شياء ، فعيا

وإن قييدها  -1 . ما ليم يكين قيد اسيتعملها بنفسيه وكانيت مميا يختليف باالسيتعمال فلييس ليه بعيد ذليك إعارتهيا إليى غييره ، كانت مما يختلف باختالف المستعمل أوال

 ً وإذا نهيي المعيير المسيتعير عين إعيارة العيين لغييره فأعارهيا وهلكيت  -9 . إذا خالف المستعير القييد وهلكيت العاريية ضيمنف . يعتبر تعيينه ، المعير وعين منتفعا

 . يضمن المستعير ، العارية

وال يجيوز ليه اإلييداع فيي  . فإن هلكيت عنيد الودييع بيال تعدييه فيال ضيمان ، يجوز للمستعير أن يودع العارية في يكل موضع يملك فيه اإلعارة : 795م 

 . فإن أودعها فهلكت عند الوديع فعلى المستعير ضمانها ، جميع المواضع التي ال يملك فيها اإلعارة

فللمعيير  . فيإن أجرهيا بيال إذنيه فهلكيت فيي ييد المسيتهلك أو تعيبيت -1 . ليس للمستعير أن ييؤجر العاريية وال أن يرهنهيا بيدون إذن المعيير -2 : 799م 

وإن ضيمن المسيتأجر فليه الرجيوع عليى  ، فيإن ضيمن المسيتعير فيال رجيوع ليه عليى أحيد بميا ضيمنه . إن شاء ضمن المستعير وإن شاء ضيمن المسيتأجر الخيار

ميا بيين المسيتعير ييتم اليرهن في ، وإن رهنا بال إذن المعير وهلكت في يد المرتهن وضمن المعير المسيتعير . المستعير إذا لم يعلم وقت اإلجارة أنها عارية في يده

 . الراهن وبين المرتهن

 . مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسليمها وردها تكن على المستعير : 791م 

 . فال ضمان على المستعير إذا استعملها استعماال معتاداً  ، إذا حدث في استعمال العارية عيب يوجب نقصان قيمتها : 795م 

أهمهيا أن المسيتعير فيي التقنيين العراقيي ليه أن  ، في مجموعها عن أحكام التقنين المصري إال في بعض التفصييالتوأحكام التقنين العراقي ال تختلف ) 

 ( . أما في التقنين المصري فال يجوز أن يعير العارية إال بإذن المعير ، يعير العارية ما لم يمنعه المعير

عير أن يخييرج فييي اسييتعمال العارييية عيين الوجييه والحييد المنصييوص عليهمييا فييي العقييد أو ال يجييوز للمسييت : 199م  تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنانييية

 . المستفادين من العرف

ما ليم تكين اإلجيارة معقيودة العتبيار  ، وأن يعيرها أو يتنازل عن استعمالها لشخص آخر بال مقابل ، يجوز للمستعير أن يستعمل العارية بنفسه : 191م 

 . يحول دون تصرفه على هذا المنوال ، الستعمال معين خاصيرجع إلى شخص المستعير أو 

 . يجوز للمستعير أن يؤجر أو يرهن العارية أو يتصرف فيها إال بإذن من المعير : 191م 

 . النفقات الالزمة الستعمال العارية -1 . النفقات العادية لصيانة العارية -2 : يجب على المستعير أن يتحمل : 197م 

ً  : 195م   . كانونا مسئولين عنه بالتضامن ، إذا استعار الشيء جملة أشخاص معا

فللمعيير أن يقييم عليى هيذا الشيخص مباشييرة  ، إذا تنيازل المسيتعير عين اسيتعمال العاريية أو تصيرف فيهيا عليى وجيه آخير لمصيلح شيخص ميا : 159م 

 . الدعوى التي كان يحق له أن يقيمها على المستعير

ستعير مسئوال عين هيالك العاريية أو تعيبهيا إذا كيان ناشيئين عين اسيتعماله إياهيا اسيتعماال عادييا منطبقيا عليى االتفياق المعقيود بيين ال يكون الم : 151م 

 . لزمه أن يقيم البينة ، وإذا ادعى المعير أن المستعير أساء استعمالها . الفريقين

يسيقطان  191و  199و  195ضاة المعير في الدعاوي الناشيئة عين أحكيام الميواد إن حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المستعير في مقا : 199م 

 . وفيما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد  ، وتبتدئ هذه المهلة فيما يختص بالعير من يوم رد العارية إليه . بحكم مرور الزمن بعد انقضاء ستة أشهر

ميا ليم تكين العاريية  ، لمصيري أن المسيتعير فيي التقنيين اللبنياني يسيتطع أن يعيير العاريية دون إذن المعييروأهم الفروق بين التقنيين اللبنياني والتقنيين ا) 

 ، وإذا تعيدد المسيتعيرون كيانوا متضيامين ، ويكيون للمعيير دعيوى مباشيرة قبيل المسيتعير مين البياطن ، معقودة العتبيار شخصيي فييه أو السيتعمال معيين خياص

 ( . لحاالت بانقضاء ستة أشهر من يوم رد العارية بالنسبة إلى المعير أو من يوم انتهاء العقد بالنسبة إلى المستعيروتسقط دعوى العارية في بعض ا
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 كيفية استعمال الشيء المعار : -855

للمستعير حا استعمال الشيء المعار إلى أن ينت ي العار ة ، وهـذا هـو الغـرض اهنساسـي الـذي قصـد إليـه  
أنه يتقيد في استعمال الشيء المعار بالوجه المعين وبالقدر المحدد . و تبين ذلك أوال مـن الرجـوع  من العقد . على

إلــى العقــد . فــإذا كــان المعيــر قــد قيــد فــي العار ــة نــوع االســتعمال أو وقتــه أو مكانــه ، فلــيس لمســتعير أن يســتعمل 
لمكــان المعــين . فــإذا لــم يبــين العقــد كيفيــة الشــيء المعــار فــي غيــر الوجــه المبــين فــي العقــد أو فــي غيــر الوقــت أو ا

االســتعمال ، وجــب الرجــوع إلــى طبيعــة الشــيء ، فســيارة الركــوب ال تســتعمل للنقــل ، والجــراج ال يســتعمل مخزنــًا ، 
واهنوانــي المنزليــة ال تســتعمل إال لألغــراض التــي أعــدت ل ــا بطبيعت ــا . وقــد يعــين العــرف كيفيــة االســتعمال ووقتــه 

ذلـــك فـــي إعـــارة اآلالت الزراعيـــة واآلالت الميكانيكيـــة والمجـــوهرات والمصـــاأ وغيرهـــا مـــن اهنشـــياء ومكانـــه ، و قـــع 
مدني عراقي في هذا الصدد : "إذا أطلا المعير للمستعير االنتفاع في الوقت والمكان  812الثمينة . وتقول المادة 

بــأي اســتعمال أراد ، بشــرط أال يجــاوز ونــوع االســتعمال ، جــاز لــه أن ينتفــع بالعار ــة فــي أي وقــت وفــي أي مكــان و 
 . ( 1) المعود المعروف ، فإن جاوزه ولكت العار ة ضمن ا"

وما دام المستعير لم يخرج في استعمال العار ة عن الوجه المعـين وبالقـدر المحـدد علـى النحـو الـذي أسـلفناه 
مـدني ( .  691/2االسـتعمال ) م ، فإنه ال يكون مسئوال عما يلحا بالشيء المعار مـن تغييـر أو تلـف بسـب هـذا 

مدني عراقي في هذا الصدد : "إذا حدث في استعمال العار ة عيب يوجب نقصان قيمت ا ، فال  811وتقول المادة 
 . ( 2) ضمان على التسعير إذا استعمل ا استعماال معتادًا"

 مصروفات االستعمال ومصروفات الصيانة :  -856

مصــروفات ، ف ــذه يتحمل ــا المســتعير . مثــل ذلــك أن يســتعير شــخص  وقــد يقتضــي اســتعمال الشــيء المعــار
سيارة أو آلة زراعية ، فمصـروفات البنـز ن للسـيارة ومصـروفات تشـغيل اآللـة الزراعيـة تكـون كل ـا علـى المسـتعير . 

زمـة وتقول المذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا الصـدد : "وكـذلك تجـب عليـه ) المسـتعير ( النفقـات الال
الستعمال الشيء . فإذا أنفا على الشيء المعار ما يلزم إلعداده لالستعمال ، فإنه ال يجرع ب ذه النفقات ، إال إذا 
كانت تلك النفقات غير متكافئة بحال مع استعمال العار ة وكان المستعير قد اضطر للقيـام ب ـا بسـبب حاجتـه إلـى 

                                                 
اقتصيير حييق المسييتعير علييى هييذا  ، "فييإذا كييان الشيييء معيياراً السييتعمال معييين : وتقييول المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييد فييي هييذا الصييدد  ( 2) 

فيال يجيوز  ، وذليك الحيال ليو أن العاريية حيدت بوقيت معيين . لبل مخال بواجب التقيد بذلك االسيتعمال ، وزه إلى غيره اعتبر مجاوزاً لحقهاالستعمال بحيث لو جا

فيال يجيوز للمسيتعير أن يسيتعمل الشييء إال فيميا تقبليه طبيعتيه أو يحيدده  ، أما إذا لم يعين العقد استعماال أو وقتياً ميا . المستعير أن يستعمل الشيء بعد ذلك الوقت

 ( . 111ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) العرف 

 ، عهيا ليهوقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا أعار شخص آلخير آلية ميكانيكيية بقصيد تجربتهيا بضيعة أييام لفحصيها وتقيدير قيمتهيا تمهييداً لبي

كميا يكيون مسيئوال عميا أصياب اآللية مين التليف  ، فإنه يكون مسئوال عن تعويض يماثل أجرتها في هيذه الميدة ، المستعير عنده عدة أشهر دون مقتضفاستبقاءها 

 ( . 211ص  21م 2599فبراير سنة  11استئناف مختلط ) بسبب اإلفراط في االستعمال 

فإنيه ال يسيأل  ، "وما دام المستعير مراعياً حدود االستعمال الذي يبيحه له االتفياق : ا الصددوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذ  ( 1) 

ألن ذليك يعتبير مالزمياً لطبيعية العاريية ويجيب عليى المعيير  ( ، استهالك تدريجي) عما يصيب الشيء بسبب ذلك االستعمال المباح من تغيير أو تلف أو نقصان 

 ( . 111ص  5لتحضيرية مجموعة األعمال ا) أن يتوقعه 

) كما إذا استعار شخص سيارة فدهس بها أحد الميارة  ، فيكون مسئوال عما يحدثه الشيء من الضرر للغير ، والعارية تنقل إلى المستعير حراسة الشيء

 ( . 599فقرة  2292فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 
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.  ( 1) أن يعلــم بمـا يلــزم مــن نفقــات إلعــداد الشــيء لالســتعمال" العار ــة دون  1110$الشـيء المعــار واعتمــاده علــى 
فـإذا اسـتعار شـخص سـيارة لرحلـة هامـة ، وكانـت السـيارة فـي حاجـة إلـى إصـالحات جسـيمة لـيكن اسـتعمال ا ، ولــم 
يكــن المســتعير علــى علــم بــذلك ، وال هــو يســتطيع تــأخير رحلتــه ، فاضــطر إلــى القيــام ب ــذه اإلصــالحات فجشــمته 

 تتكافــأ بحــال مــع المنفعــة التــي أفادهــا مــن الســيارة ، فإنــه يجــرع ب ــذه النفقــات علــى المعيــر ، ال باعتبارهــا نفقــات ال
مصــروفات ضـــرور ة هنن ـــا ليســـت ضــرور ة لحفـــظ الشـــيء مـــن ال ــالك ، وال باعتبارهـــا مصـــروفات نافعـــة وإال لمـــا 

 . ( 2) عمال الشيء المعاراستطاع الرجوع ب ا كاملة ، وإنما باعتبارها مصروفات غير عادية الست

كذلك يتحمل المستعير مصروفات الصيانة المعتادة ، فتشحيم السيارة وتز يت ا عليـه ، وكـذلك مؤونـة الـدواب 
 والمواشي ، وأعمال الصيانة الالزمة لآلالت الزراعية ، وما إلى ذلك .

الشـــيء مـــن ال ـــالك  وقـــد قـــدمنا أن هنـــاك نـــوعين آخـــر ن مـــن المصـــروفات ، المصـــروفات الضـــرور ة لحفـــظ
والمصروفات النافعة . وهذه وتلك غير مصروفات االستعمال ومصروفات الصيانة التي نحـن بصـددها ، وقـد بينـا 

 . ( 9) أحكام ا فيما تقدم

وإذا اقتضــى اســتعمال الشــيء المعــار أن يضــيف المســتعير إليــه شــيئًا مــن عنــده ، كمــا إذا اســتعار شــخص 
ات فاقتضـــى اهنمـــر أن يج ـــز القاعـــة بأثـــاث أضـــافه إلي ـــا أو بمقاعـــد ثابتـــة فـــي قاعـــة إللقـــاء سلســـلة مـــن المحاصـــر 

مـدني  610/2اهنرض فإن له بعد انت اء العار ة أن ينزع ما أضافه على أن يعيد القاعـة إلـى حالت ـا اهنصـلية ) م 
اء العار ـة أن ينـزع ( . وكذلك لو استعار سيارة فاشترى ل ا عجلة جديدة أو بطار ـة للك ربـاء ، فيجـوز لـه عنـد انت ـ

 العجلة أو البطار ة .

 عدم جواز النزول عن االستعمال للغير :  -857

 1111$ولمــا كانــت العار ــة تراعــى في ــا عــادة شخصــية المســتعير إذ هــي تــتمحض تبرعــًا لــه ، فــد قضــت 
عن االستعمال للغير مدني بأنه  يجوز "دون إذن المعير أن ينزل  691العبارة اهنخيرة من الفقرة اهنولى من المادة 

، ولو على سبيل التبرع" . فال يجوز إذن للمستعير ، دون إذن المعير ، أن يؤجر الشيء المعـار ا يرهنـه أو يعيـره 
 ( 1) أو ينزل عن استعماله لشخص آخر بأي حال . فإذا فعل ، جاز للمعير فسخ العار ـة والرجـوع عليـه بـالتعو ض

. 

                                                 
 . 117ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 2) 

ً  : يقول األستاذ محمود جمال الدين زكي في هذا الصددو  ( 1)  وكيان األوليى وضيعه يين نصيوص  ، "وال نرى من جانبنا لهيذا االسيتثناء أساسياً قانونييا

 ، عليى أن الينص لييس إال تفسييراً مقبيوال لنيية المتعاقيدين ( . 299محمود جمال الدين زكي فقيرة ) بدال من إيراده تعليقا عليها في المذكرة التفسيرية  159المادة 

 . فإن قصدا غير ذلك وجبت مراعاة ما قصداه

 . 751فقرة  - 759انظر آنفاً فقرة   ( 9) 

ليم تكين اإلعيارة  ففيهما يجوز للمستعير بغير إذن المعير أن يعير مين البياطن الشييء المعيار " ميا ، والتقنينات العرقي واللبناني على خالف ذلك  ( 5) 

 حتى فيي هيذين التقنينيين ، ولكن ( . لبناني 191م ) معقودة العتبار يرجع إلى شخص المستعير أو الستعمال معين خاص يحول دون تصرفه على هذا المنوال" 

 . ال يجوز للمستعير أن يرهن الشيء المعار أو أن يؤجره بدون إذن المعير ،
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ر فأعار الشـيء المعـار أو أجـره أو رهنـه ، فـإن العالقـة مـا بـين المعيـر وإذا حصل المستعير على إذن المعي
والمستعير من الباطن أو المستأجر أو المـرت ن ال تكـون عالقـة مباشـرة ، بـل يتوسـط بين مـا المسـتعير كمـا تقضـي 

 . ( 1) القواعد العامة

 

 المحافظة على الشيء المعار -المبحث الثاني

 من التقنين المدني على ما يأتي : 611: تنص المادة  نص قانوني -858

على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية التي يبذل ا في المحافظة على مالـه دون أن  -1"
 ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد" .

ة قــاهرة وكـان فــي وفـي كــل حـال يكــون ضـامنًا ل ــالك الشـيء إذا نشــأ ال ـالك عــن حـادث مفــاجئ أو قـو  -2"
وســعه أن يتحاشــاه باســتعمال شــيء مــن ملكــه الخــاص ، أو كــان بــين أن ينقــذ شــيئًا مملوكــًا لــه أو الشــيء المعــار 

 " .( 2) فاختار أن ينقذ ما يملكه

 . ( 9) 140 - 161/161 - 168و قابل النص في التقنين المدني القديم المادتين  $1112

وفــي التقنــين المــدني  - 604بيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العر 
و  491وفي تقنين الموجبات والعقـود اللبنـاني م  - 818 - 814وفي التقنين المدني العراقي م  - 610الليبي م 

 . ( 1) 419و م  418 - 414و م  491م 

                                                 
ميين هيذا التقنييين علييى أنييه "إذا تنييازل  159فقييد نصييت المييادة  ، د اللبنيياني نيص خيياص يوجييد هييذه العالقيية المباشيرةوفيي تقنييين الموجبييات والعقييو  ( 2) 

فللمعير أن يقيم على هذا الشخص الدعوى التي كان يحيق ليه أن يقيمهيا عليى  ، المستعير عن استعمال العارية أو تصرف فيها على وجه آخر لمصلحة شخص ما

 . المستعير"

وفيي لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد 797ورد هذا النص في المادة  :  ريخ النصتا  ( 1) 

ووافيق علييه مجليس  . فيي المشيروع النهيائي 115وصيار رقميه  ، المراجعة أدخل عليه تعيدي طفييف فأصيبح مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد

 ( . 179ص  - 179ص  5مجموعة األعمال التحضيرية )  152ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 117النواب تحت رقم 

 . ولو كان التقصير يسيراً  ، المستعير ضامن لضياع الشيء المستعار أو نقصان قيمته الحاصل بتقصيره : 517/915م  التقنين المدني القديم  ( 9) 

ً  : 919/  515م  وال يجيوز ليه أن يسيتعملها إال فيميا أعيدت ليه عليى  . يجب على المستعير القيام بحفظ العين المستعارة واالعتنياء بصييانتها اعتنياء تاميا

 . حسب االتفاق بينه وبين المعير

ي نيص يجعليه مسيئوال عين التقصيير اليسيير فهيو في ، والمعيار الذي اتخذه التقنين المدني القيديم ليقييس بيه العنايية المطلوبية مين المسيتعير غيير واضيح) 

وفيي نيص آخير يتطليب منيه أن  ، وفي نص آخر يتطلب منيه أن يتعيين بصييانة الشييء المعيار هيو عنايية الرجيل المعتياد ، فيكون المعيار هو عناية الرجل المعتاد

إذ هيو  ، أميا التقنيين الميدني الجدييد فواضيح . على من عناية الرجل المعتاديعتني بصيانة الشيء المعار "اعتناء تاماً" مما يحمل على القول بأن العناية المطلوبة أ

 ( . ثم يطلب فوق ذلك من المستعير أن يضحي بماله إلنقاذ الشيء المعار . يطلب عناية الرجل المعتاد على أال تنزل عن عناية المستعير بماله الخاص

 : التقنينات المدنية العربية األخرى  ( 5) 

 ( . مطابق)  191م   المدني السوريالتقنين 

 ( . مطابق)  159م  :  التقنين المدني الليبي 

 . فإن هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بال تعد منه وال تقصير ال يلزمه الضمان ، العارية أمانة في يد المستعير : 719م  التقنين المدني العراقي

وإن أخيذ العاريية  . وجيب علييه الضيمان ، إذا كان في إمكان المستعير منع التلف عن العارية بيأي وجيه وليو بتضيحية مين ماليه وليم يمنعيه -2 : 797م 

ً  -1 . فال ضمان عليه ، غاصب ولم يقدر المستعير على دفعه  . فعليه الضمان ، وإذا قصر المستعير في رفع يد الغاصب وكان ذلك ممكنا

ولكيين التقنييين  . دون أن يشييترط كييالتقنين المصييري عييدم النييزول عيين عناييية المسييتعير بمالييه ، التقنييين العراقييي يأخييذ بمعيييار الرجييل المعتييادويبييدو أن ) 

 ( . العراقي يتفق مع التقنين المصري في إيجاب أن يضحي المستعير بماله إلنقاذ الشيء المعار
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 ية التزام المستعير بالمحافظة على الشيء التزام ببذل عنا -859

( ، وهــي نظر ــة قديمــة م جــورة ، تقســم الخطــأ  gradation des fautes: كانــت نظر ــة تــدرج الخطــأ ) 
العقدي غير العمد إلى أقسام ثالثة : خطأ جسيم وخطأ يسير وخطأ تافه . وتقسم العقود إلـى طوائـف ثـالث : عقـد 
لمنفعــة الــدائن وحــدة كالوديعــة وفيــه ال يســأل المــودع عنــده إال عــن الخطــأ الجســيم ، وعقــد لمنفعــة المتعاقــدين معــًا 

ه يسأل المستأجر عن الخطأ اليسير ، وعقد لمنفعة المدين وحـده كالعار ـة وفيـه يسـأل المسـتعير حتـى كاإليجار وفي
عــن الخطــأ التافــه . فنظر ــة تــدرج الخطــأ تجعــل إذن المســتعير مســئواًل ، فــي المحافظــة علــى الشــيء المعــار ، عــن 

 لمنفعة وهو محض تبرع له .خطأه الجسيم وعن خطأه اليسير وعن خطأه التافه جميعًا ، وذلك هنن العقد 

. وأخذ التقنين المـدني الجديـد بالنظر ـة  ( 1) ولكن هذه النظر ة منتقدة ، وقد هجرت منذ ع د طو ل $1111
الحديــة ، وهــي التــي تقســم االلتــزام إلــى التــزام بتحقيــا غايــة والتــزام ببــذل عنايــة . فــي االلتــزام بتحقيــا غايــة يكــون 

غاية ، ولو لم يثبت خطأ في جانبه ، هنن عدم تحقا الغاية يعتبـر هـو الخطـأ ذاتـه ، المدين مسئوال إذا لم تتحقا ال
وال تنتفي مسئوليته إال بإثبات السبب اهنجنبي ، والسبب اهنجنبي ال ينفـي الخطـأ وإنمـا ينفـي عالقـة السـببية . وفـي 

تطلب ـا منـه القـانون . واهنصـل فـي هـذه االلتزام ببذل عناية ، يكون المدين قد نفذ التزامه إذا هو بذل العنايـة التـي ي
العناية أن تكون عناية الرجل المعتاد ، وقد تز د ا تنقص طبقًا لالتفاق أو لنص في القانون . وقد نص القانون في 
اإليجــار علــى عنايــة الرجــل المعتــاد هنن المســتأجر يــدفع أجــرًا ، ونــص فــي الوديعــة بغيــر أجــر علــى عنايــة المــودع 

علـى مالـه دون أن يكلـف أز ـد مـن عنايـة الرجـل المعتـاد هنن المـودع عنـده متبـرع ، ونـص فـي  عنـده فـي المحافظـة
 . ( 2) العار ة كما رأينا على عناية الرجل المعتاد دون أن ينزل عن عنايته بماله هنن المستعير متبرع له

 الجمع في العارية بين المعيارين الشخصي والمادي  -861

وضع ، لقياس العناية المطلوبة من المستعير في المحافظة على الشيء المعار  : ونرى من ذلك أن القانون 
، معيــار ن أدهمــا مــادي واآلخــر شخصــي ، وأخــذه بــاهنعلى مــن هــذين المعيــار ن . فالمســتعير يجــب عليــه أوال أن 

                                                                                                                                                                    
وال يجوز له أن يعهد في حفظها إلى شخص آخير  . على المستعير أن يسهر باهتمام على حفظ العاريةيجب  : 195م  : تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . بل يضمن أيضاً الطوارئ الناجمة عن القوة القاهرة ، فهو ال يضمن خطأ هذا اشخص فقط ، وإذا خالف حكم الفقرة السابقة . إال عند الضرورة الماسة

ً  : 195م   . كانوا مسئولين عنه بالتضامن ، إذا استعار الشيء جملة أشخاص معا

إذا اسيتخدمها لغيير ميا  -ثانيياً  . إذا أسياء اسيتعمالها -أوال  : يكون المستعير مسئوال عين تعييب العاريية وعين هالكهيا النياجمين عين قيوة قياهرة : 151م 

إذا أهمل اتخاذ الحيطة الالزمة لصيانة العارية أو تصيرف فيهيا لمصيلحة  -رابعاً  . ي حالة التأخر عن الردإذا كان ف -ثالثاً  ، عينت له بطبيعتها وبمقتضى االتفاق

 . شخص آخر بال إذن من المعير في حين أن اإلعارة عقدت العتبار يرجع إلى شخصه

 ، يكيون بياطال ، ت المنصيوص عيهيا فيي الميادة السيابقةفيميا خيال الحياال ، كل اتفاق يلقي على المستعير تبعة الطوارئ الناجمة عن قوة قياهرة : 157م 

 . ويكون باطال كل اتفاق يقضي بإعفائه مقدما من تبعة خطأه أو إهماله

تسيقط  191و  199و  195إن حق المعير في مقاضاة المستعير وحق المسيتعير فيي مقاضياة المعيير فيي اليدعاوي الناشيئة عين أحكيام الميواد  : 199م 

 . وفيما يختص بالمستعير من يوم انتهاء العقد ، وتبتدئ هذه المهلة فيما يختص بالمعير من يوم رد  العارية إليه . بعد انقضاء ستة أشهربحكم مرور الزمن 

ال يينص  ، لمصيريخالفاً للتقنين الفرنسيي والتقنيين ا ، ولكنه ، عناية الرجل المعتاد ، كالتقنين الفرنسي ، ويبدو أن التقنين اللبناني يطلب من المستعير) 

وبسيقط دعيوى المسيئولية بسيتة  ، ويوجيب التقنيين اللبنياني التضيامن فيميا بيين المسيتعيرين المتعيددين . على وجوب تضحية المستعير بماليه إلنقياذ الشييء المعيار

حييث ال يوجيد نيص فيي هيذه المسيائل فتسيري  وفيي هيذا كليه يختليف عين التقنيين المصيري ، ويجعل االتفاق على تشديد المسئولية أو على تخفيفها باطال  ، أشهر

 . القواعد العامة وتؤدي هذه القواعد إلى عكس هذه الحلول

 . 599فقرة  2انظر في عدم صحة النظرية الوسيط   ( 2) 

 . 597فقرة  2انظر في ذلك الوسيط   ( 1) 
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افظة على ماله إلى يبذل عناية الرجل المعتاد ، وهذا هو المعار المادي . ثم إذا هو كان معروفًا باإلفراط في المح
حـد يعلــو عــن عنايــة الرجــل المعتـاد ، وجــب عليــه أن يرتفــع إلــى هــذا الحـد ، وهــذا هــو المعيــار الشخصــي . أمــا إذا 
كان معروفًا بالتفر ط في المحافظة على ماله إلى حد يقل عن عناية الرجل المعتاد ، لم يجز لـه أن ينـزل إلـى هـذا 

المعيـار المـادي  -علـى وهـو عنايـة الرجـل المعتـاد . ف ـو إذن بـين المعيـار ن الحد  ، بل يجب أن يلتزم المعيار اهن
يؤخذ باهنعلى م ما كما سـبا  -وهو عناية الرجل المعتاد والمعيار الشخصي وهو عنايته في المحافظة على ماله 

ه إذا كـان معروفـًا القول . والمعير في ذلك ينتفع بحرص المستعير إذا كان معروفًا باإلفراط ، وال يضار من تقصير 
بــالتفر ط . وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد ، بعــد أن استعرضــت المــذاهب  $1111

: "لــذلك أخــذ المشــروع بحــل وســط ، يلــزم المســتعير  ( 1) المختلفــة فــي هــذه المســألة المشــدد من ــا والميســر والمتوســط
لى ماله الشخصي ، و لزم المستعير متوسط العناية أو قليل العناية بما كبير العناية بمثل ما يبذله في المحافظة ع

يبذله الرجل المعتاد من العناية . فيستفيد المعير ب ذا النص إذا كانت عناية المستعير المعتادة فوق المتوسط ، وال 
 " .( 2) يضار إذا كانت تلك العناية دون المتوسط

الشـــيء المعـــار أو تلفـــه أو تعيبـــه ، إال إذا أثبـــت أنـــه بـــذل فـــي  ومـــن ثـــم يكـــون المســـتعير مســـئوال عـــن هـــالك
المحافظــة عليــه العنايــة المطلوبــة منــه : عنايــة الرجــل المعتــاد أو عنايتــه هــو فــي المحافظــة علــى مالــه . فــإذا أســاء 

انته ، استعمال الشيء المعار ، أو استخدمه لغير ما أعد له أو لمدة أطـول ، أو أهمـل اتخـاذ الحيطـة الالزمـة لصـي
أو تصرف فيه لشخص آخر دون إذن المعير ، أو ع د في حفظه إلـى شـخص آخـر دون ضـرورة تـدعو إلـى ذلـك 

لبنــاني ( . وإن غصــب  414و  491، كــان هــذا  تقصــيرا مــن جانبــه يســتوجب مســئوليته عــن تعــو ض التلــف ) م 
صـــر المســـتعير فـــي رفـــع يـــد الشـــيء المعـــار غاصـــب ولـــم يقـــدر المســـتعير علـــى دفعـــه فـــال مســـئولية عليـــه ، وإذا ق

عراقي ( . وإذا كان المستعير قاصـرًا لـم تطلـب منـه إال  818الغاصب وكان ذلك ممكنا كان مسئوال ) م  $1116
. وإذا تعدد المستعيرون لم يكونوا متضامنين في المسئولية ، هنن مسـئوليت م عقديـة ال  ( 9) عناية الشخص القاصر

 . ( 1) امنتقصير ة ولم ينص القانون على التض

                                                 
فياكتفى التقنيين  ، "ذهبيت الشيرائع فيي تحدييد واجيب المسيتعير فيي المحافظية عليى الشييء المعيار ميذاهب شيتى : وتقيول الميذكرة فيي هيذا الشيأن  ( 2) 

 ، 2559التقنيين الفرنسيي م  . أو العنايية المعتيادة مين رج لمتوسيط العنايية ، الفرنسي وما تفرع عنه من تشريعات بأن  أوجب عليى المسيتعير عنايية رب األسيرة

وقضيت تشيريعات أخيرى  . 119المشروع الفرنسيي اإليطيالي م  ، 2111وتقنين كويبك م  ، فقرة أولى 2172والتقنين الهولندي م  ، 2797والتقنين االيطالي م 

عنايية غير أن ال . 2192والتقنيين البرازيليي م  ، 2929 - 2925التقنيين البرتغيالي م  : بأن المستعير تجب عليه العناية التي يبذلها عيادة فيي المحافظية عليى ماليه

فيإن نقصيت فإنيه يكيون مين اإلجحياف عليى المعيير وهيو متبيرع أن يتحميل نتيائج  ، التي تعودها المستعير في أمواله قد تزيد أو تينقص عين عنايية الرجيل المعتياد

فتشيدد فيميا فرضيه  ، ير وحيدهوهناك فريق ثالث مين التشيريعات قيد راعيى أن العاريية فيي مصيلحة المسيتع . أخطاء من المستعير ال يرتكبها متوسط الناس عناية

 - 919 - 915/  515 - 517م  - ( القيديم) ويكين أن تفسير عبيارة التقيين الحيالي  . 1999التقنين األرجنتينيي م  : إذ اقتضاه اكبر عناية ممكنة ، عليه من عناية

 ً اليذي يمكين أن يكيون عيادة قلييل العنايية بماليه  -أنه يلزم المستعير  إذ ، غير أن هذا  المذهب بالغ في الشدة على المستعير . بأن المشرع المصري اخذ بذلك أيضا

مجموعية األعميال ) وفي هذا إرهاق له قد يصل إلى حد التعجيز"  ، بل بأقصى ما يتصور من العناية  ، ليس فقط بالعناية المعتادة التي يبذلها متوسط الناس -هو 

 ( . 171ص  - 172ص  5التحضيرية 

 . 171ص  5األعمال التحضيرية مجموعة   ( 1) 

  . 175ص  915فقرة  2الوسيط  ( 9) 

 . من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 195انظر عكس ذلك حيث يوجد نص على التضامن المادة   ( 5) 
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 حالة القوة القاهرة  -861

: والمســتعير ال يكــون مســئوال عــن القــوة القــاهرة ، ولــو ثبــت أنــه لــم يبــذل العنايــة المطلوبــة . ذلــك أن القــوة 
القاهرة تنفي عالقة السببية بين الخطأ والضرر ، فيكون الضرر منسوبا إلى سبب أجنبي ال إلـى خطـأ المسـتعير ، 

 ئوال .ومن ثم ال يكون هذا مس

وهــذه هــي القاعــدة العامــة فــي العار ــة وفــي ســائر العقــود . إال أن القــانون قــد أورد فــي العار ــة اســتثناء ل ــذه 
القاعدة أراد فيه التشدد في مسئولية المسـتعير هنن العار ـة متمحضـة تبرعـا لـه ، فـنص فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

ل الك الشيء إذا نشأ ال الك عن حـادث مفـاجئ أو قـوة قـاهرة مدني كما رأينا : "وفي كل حال يكون ضامنا  611
وكان فـي وسـعه أن يتحاشـاه باسـتعمال شـيء مـن ملكـه الخـاص ، أو كـان بـين أن ينقـذ شـيئًا مملوكـا لـه أو الشـيء 

 المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه" .

يجـدها ، ثـم وجـدها فلو استعار شخص مظلة من صديا له لرحلة في يـوم عاصـف بعـد أن تفقـد مظلتـه فلـم 
قبــل الخــروج للرحلــة ولكنــه آثــر الخــروج بالمظلــة التــي اســتعارها ، فاقتلعت ــا عاصــفة وأتلفت ــا ، كــان المســتعير هنــا 

 . ( 1) مسئوال ولو أن التل فكان بقوة قاهرة ، إذ كان في وسعه أن يتحاشى تلف مظلة المعير باستعمال مظلته

بحر فأوشكت السفينة على الغرق ، فركب زورق النجاة ولم يكن ولو استعار شخص عينا وحمل ا معه في ال
يستطيع أن يأخذ معه في الزورق إال العين التي اسـتعارها أو عينـا أخـرى يملك ـا ، فأخـذ العـين التـي يملك ـا ، فإنـه 

مـا يملكـه  1114$يكون أيضًا مسئوال ، هننه كان بين أن ينقذ شيئًا مملوكا له أو الشيء المعار ، فاختـار أن ينقـذ 
. و جب أن يكون متمكنا من اخذ العين المعارة بدال من العين المملوكة له فلم يأخذها وآثـر إنقـاذ ملكـه ، حتـى لـو 

. أمـا إذا كـان وهـو فـي عجلتـه لركـوب زورق النجـاة أخـذ  ( 2) كانت العين التي يملك ا أكبر قيمـة مـن العـين المعـارة
مــا أخــذه هــو العــين المملوكــة لــه دون العــين المعــارة ، فإنــه ال يكــون  معــه مــا وجــده أمامــه دون أن يتخيــر ، فكــان

 . ( 9) مسئوال هننه لم يتعمد أن ينقذ ما يملكه بتضحية الشيء المعار

وقـد كانـت القواعــد العامـة تقضـي بعــدم مسـئولية المسـتعير فــي اهنحـوال المتقـدم ذكرهــا النتفـاء عالقـة الســببية 
ون يطلب من المستعير في هذه اهنحوال أكثر من عنايته بماله الخاص وأكثر مـن كما قدمنا . وال شك في أن القان

عناية الرجل المعتاد ، إذ يطلب منه بذلك ماله إلنقاذ مال المعير .و برر ذلك أن المعير ذو مـروءة ، فوجـب علـى 
الصدد : "و ف م من ذلك  المستعير أن يقابل المروءة بمثل ا . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا

                                                 
 . 159بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 2) 

تروليون  - 59فقيرة  2بيون  - 219فقيرة  22هييك  - 95جييوار فقيرة  - 159عارية والوديعية فقيرة بودي وفال في الشركة وال - 91بوتييه فقرة   ( 1) 

 . 515فقرة  11لوران  - 17ديفرجييه فقرة  - 911فقرة  21عكس ذلك ديراننون  - 221فقرة 

 . 151بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة  - 95جيوار فقرة  - 91بوتييه فقرة   ( 9) 
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أن المشروع ال يكتفي في حالة القوة القاهرة والحـادث المفـاجئ باشـتراط أقصـى مـا يبذلـه المسـتعير عـادة مـن عنايـة 
 . ( 1) في يحفظ ماله ، بل يفرض عليه مقابل تبرع المعير أن يؤثر إنقاذ مال المعير على إنقاذ مال نفسه"

 سئولية االتفاق على تعديل قواعد الم -862

: وغني عن البيان أن ما قدمناه من القواعد في مسئولية المسـتعير ال يتعلـا بالنظـام العـام ، فيجـوز االتفـاق 
على مـا يخالفـه ، وتقـول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا المعنـى : "وكـل ذلـك نـص عليـه المشـروع 

 .  ( 2) يخالفه"باعتبار مقررا لنية الطرفين ، فيجوز االتفاق على ما 

ومــن ثــم يجــوز االتفــاق علــى تشــديد مســئولية المســتعير ، فيكــون مســئوال حتــى عــن القــوة القــاهرة وفــي غيــر 
التخفيف من هذه المسئولية ، فال يكون مسـئوال أصـال  1118$الفرضين السابا ذكرهما . كما يجوز االتفاق على 

، أو ال يكون مسئوال إال عن عنايته هو في حفـظ مالـه دون  إذا وقع ال الك بقوة قاهرة ولو في الفرضين المتقدمين
أن يلتزم عناية الرج المعتاد ، أو ال يكون مسئوال حتى عن تقصيره . فخطأه في جميع هذه اهنحوال خطأ عقدي ال 

 . ( 9) تقصيري ، فيجوز االتفاق على اإلعفاء من المسئولية عنه ، إال إذا كان غشا أو خطأ جسيما

 رد الشيء المعار -الثالمبحث الث

 من التقنين المدني على ما يأتي : 612: تنص المادة  نص قانوني -863

متى انت ت العار ة وجب على المستعير أن يرد الشيء الـذي تسـلمه بالحالـة التـي يكـون علي ـا ، وذلـك  -1"
 دون إخالل بمسئوليته عن ال الك أو التلف" .

) يكون المستعير قد تسلمه فيه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"و جب رد الشيء في المكان الذي  -2"

1 ) . 

 . ( 1) 141فقرة أولى /  142و قابل النص في التقنين المدني القديم المادة 

                                                 
 . 171ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 2) 

 . 171ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 1) 

تقنيين الموجبيات  : انظر عكس ذلك وأنه ال يجوز االتفاق على التشديد في المسئولية أو على التخفييف منهيا فتكيون هيذه القواعيد مين النظيام العيام  ( 9) 

 ( . في الهامش 797فقرة انظر آنفاً )  157والعقود اللبناني م 

وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 795ورد هذا النص في المادة  :  تاريخ النص  ( 5) 

مجموعة األعمال التحضييرية )  151رقم  ثم مجلس الشيوخ تحت ، 115ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 119المراجعة تحت رقم 

 ( . 179ص  - 179ص  5

وال يجيوز أن يجبير عليى رده قبيل هيذا  ، وعليه أن يرد الشيء المستعار في الميعياد المعيين لليرد : 915فقرة أولى /  511م  التقنين المدني القديم ( 9) 

  . الميعاد

 ( . ن المدني الجديدوأحكام التقنين المدين القديم تتفق مع أحكام التقني) 



 

433 

 

 الفهرس

وفــي التقنــين المــدني  - 608و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
وفــي تقنــين الموجبــات ت والعقــود اللبنــاني م  - 816و م  860التقنــين المــدني العراقــي م وفــي  - 611الليبــي م 

 . ( 1) 411 - 411و م  410

 تطبيق القواعد العامة : -864

والتزام المستعير برد الشـيء المعـار تسـري فيـه القواعـد العامـة . فيجـب عليـه أن يـرد الشـيء ذاتـه ، ال شـيئًا  
. و رد معه ملحقاته وتوابعه وز اداته ، كمـا لـو كـان الشـيء المعـار ماشـية فيردهـا مـع  ( 2) غيره ولو كان أكبر قيمة

 . ( 9) نتاج ا . ومصروفات الرد تكون عليه ، هننه هو المدين ب ذا االلتزام

و رد الشيء المعار في الحالة التي يكـون علي ـا وقـت الـرد ، غيـر أنـه إذا كـان قـد هلـك أو تلـف أو تعيـب ، 
أن يتخلص من المسئولية عن ذلك إال إذا أثبت أنه قد بـذل العنايـة المطلوبـة منـه ، أو أثبـت أن ال ـالك  لم يستطع

أو التلف أو التعيب كان بسبب أجنبي في غيـر الفرضـين المعـروفين ، وقـد سـبقت اإلشـارة إلـى ذلـك . أمـا إذا كـان 
بخـالف االلتـزام بـالحفظ ،  1110$ام ببـذل عنايـة الشيء قد ضاع ، فألن االلتـزام بـالرد التـزام بتحقيـا غايـة ال التـز 

وقد قررنا ذلك في اإليجار ، فإن المستعير يكون مسئوال عـن الضـياع إال إذا اثبـت السـبب اهنجنبـي ، وال يكفـي أن 
 يثبت أنه بذل العناية المطلوبة .

 متى وأين يكون الرد :  -865

لمستعير على الرد . وسنرى أن العار ة تنت ي بانقضاء و كون الرد عند انت اء العار ة ، وقيل ذلك ال يجيز ا
 أجل ا أو بسقوط اهنجل أو الفسخ .

 2/ 612و قــع الــرد فــي المكــان الــذي تســلم فيــه المســتعير الشــيء المعــار ، مــا لــم يتفــا علــى غيــر ذلــك ) م 
مـوطن المسـتعير ، كمـا مدني ( . وكانت القواعد العامة تقضي بأن يكـون الـرد فـي مـوطن المـدين بـااللتزام أي فـي 

                                                 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى  ( 2) 

 ( . مطابق)  197م  التقنين المدني السوري

 ( مطابق)  152م  التقنين المدني الليبي

فيإن كانيت مين  . وجيب عليى المسيتعير أن ييرد العاريية إليى المعيير بنفسيه أو عليى ييد أمينيه ، متيى انتهيت اإلعيارة -2 : 719م  التقنين المدني العراقيي

وإذا أخيل المسيتعير بيااللتزام المتقيدم ذكيره وتلفيت العاريية أو  -1 . وإال فلمين يقضيي االتفياق أو العيرف بتسيليمها الهيي ، األشياء النفيسة سيلمها لييد المعيير نفسيه

 . لزمه الضمان ، نقصت قيمتها

 . مؤونة العارية ومصاريف حفظها وتسليمها وردها تكون على المستعير : 791م 

  ( . وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري) 

الزييادات التيي لحقيت بهيا يجب على المستعير أن يرد في األجل المتفيق علييه العاريية نفسيها وجمييع التوابيع و : 159م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . منذ تاريخ اإلعارة

 . ما لم يكن هناك نص مخالف ، على المستعير أن يرد العارية في المكان الذي استلمها فيه : 155م 

 . على المستعير أن يقوم بنفقات استالم العارية وردها : 159م 

 ( . وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع أحكام التقنين المصري) 

ويقوليون إنيه يبيدو أن المعيير ال يصيح ليه أن ييرفض اسيترداد شييء جدييد مطيابق )  592ص  2291فقيرة  22قارن بالنيول وريبير وسيافاتييه   ( 1) 

ين فيي ويستشيهدون بحكيم محكمية السي . مادام المعير ال مصلحة له في هذا اليرفض ، للشيء المعار الذي استعمله المستعير ويريد االحتفاظ به لمصلحة مشروعة

 ( . 119 -1 - 2592جازيت دي باليه  2592يونيه سنة  22

 . في الهامش 719آنفاً فقرة ) تقنين الموجبات والعقود اللبناني  159مدني عراقي و من  791انظر م   ( 9) 
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هي الحال في عقد القرض حيث يلتزم المقترض برد القرض في موطنـه . ولكـن لـوحظ أن العار ـة قـد يكـون محل ـا 
عقارًا ، أو منقوال كبير الكفة في نقله ، فأوجـب القـانون علـى المسـتعير أن يقـوم بنقلـه إلـى المكـان الـذي تسـلمه فيـه 

تقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد : "وقــد أوجــب لــرده إلــى المعيــر فــي هــذا المكــان . و 
المشــروع فــي العار ــة أن يكــون الــرد فــي المكــان الــذي حصــل فيــه التســليم أوال ، مــا لــم يتفــا علــى غيــر ذلــك . وهــذا 

ل ملكيت ا بخالف ما نص عليه في عقد القرض ، إذ أن محل القرض يغلب فيه أن يكون نقودًا أو أشياء مثلية تنتق
إلى المقترض و رد مثل ا . أما في العار ة فيمكن أن يكون محل ا عقارًا أو منقوال كبير الكلفـة فـي نقلـه ، فـال يجبـر 
المعيــر علــى تســلمه فــي مــوطن المســتعير ، وإنمــا يكــون الــرد فــي المكــان الــذي حصــل فيــه التســليم . وهــذا أيضــًا 

 . ( 1) فاق على ما يخالفه"باعتباره مطابقًا لنية الطرفين ، فيجوز االت

 دعاوي المعير السترداد العارية -866

: وللمعير أن يسترد الشيء المعار بدعوى العار ة ، وهي دعوى شخصية ترفع ضد المستعير وورثتـه ، وال  
 ، وهـي دعـوى عينيـة ترفــع ( 2) تتقـادم إال بخمـس عشـرة سـنة . ولـه  كـذل ، إذا كـان مالكـًا ، أن يرفـع دعـوى المكيـة

حازتـــه . وال تســـقط دعـــوى الملكيـــة بالتقـــادم  1111$ضـــد المســـتعير وضـــد أي شـــخص يكـــون الشـــيء المعـــار فـــي 
المسقط ، ولكن يجوز أن تكسـب ملكيـة الشـيء المعـار إذا انتقـل إلـى حـائز بالتقـادم المكسـب الطو ـل أو القصـير . 

، ومن ثم ال تؤدي إلى كسب الملكية إال  أما إذا بقي الشيء في يد المستعير أو ورثته ، فالحيازة مشوبة بالغموض
إذا غيـر الحــائز نيتــه وبــّين فــي وضــوح أنــه يحــوز الشـيء كمالــك . وإذا كــان الشــيء منقــوال وانتقــل إلــى حــائز حســن 

 . ( 9) النية ، ملكه هذا بالحيازة

ــالتعو ض علــى المســ تعير وفــي جميــع اهنحــوال التــي يفقــد في ــا  المعيــر ملكيــة الشــيء ، يجــوز لــه الرجــوع ب
بدعوى العار ة . وكذلك يكـون المسـتعير مرتكبـًا لجر مـة خيانـة اهنمانـة إذا هـو بـدد الشـيء المعـار ، إذ العار ـة مـن 

 . ( 1) العقود التي ترد في ا هذه الجر مة

                                                 
 . 175ص  5مجموعة األعمال التحضيرية   ( 2) 

أبرييل  12اسيتئناف مخيتلط ) هيذا الشييء  ةد كمالك الشيء المعار ممن يكون قد نقل له منفعوللمستعير إذا انتقلت إليه الملكية من المعير أن يستر  ( 1) 

 ( . 179ص  5م 2751سنة 

 . 151ص  2129فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  - 112بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة   ( 9) 

 . 2295فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه   ( 5) 
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 انتهاء العارية - الفصل الثالث

 العارية ال تلزم المستعير وتلزم المعير  -867

جـوز لـه إن اؤهـا فـي أي وقـت ، ولـو قبـل انقضـاء اهنجـل المعـين ل ـا . ذلـك أن : العار ة ال تلزم المستعير في
هذا اهنجل إنما تقرر لمصلحته ، فيجوز له النزول عنه ، ورد الشيء المعار إلى المعير فـي أي وقـت شـاء . غيـر 

ت يضـر المعيـر ، أنه إذا اختار المستعير قبل انقضاء الجل وقتا يرد فيه الشـيء المعـار ، وكـان الـرد فـي هـذا الوقـ
كأن يكون على أهبة سفر أو لم يتوقع الرد فلم يستعد لتسـلم الشـيء ، فإنـه ال يجبـر علـى قبـول الـرد ، و جـب علـى 

مـدني فـي هـذا الصـدد : "وفـي كـل  619المستعير التر ث واختيار الوقت المناسب . وتقول الفقرة الثالثة من المادة 
قبل انت اء العار ة ، غير أنه إذا كان الرد يضر المعير فال يـرغم علـى  حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار

 قبوله" . 

ولكـــن العار ـــة تلـــزم المعيـــر . فـــال يســـتطيع إجبـــار المســـتعير علـــى الـــرد قبـــل انت ـــاء العار ـــة . وتنت ـــي عـــادة 
 ( 1) ا بفسـخ العار ـةبانقضاء اهنجل المعين ل ا وقد تنت ي قبل انقضاء الجل ، و كون ذلـك إمـا بسـقوط اهنجـل ، وإمـ

. 

 انتهاء العارية بانقضاء األجل -الفرع األول

 من التقنين المدني على ما يأتي : 619: تنص المادة  نص قانوني -868

تنت ــي العار ــة بانقضــاء اهنجــل المتفــا عليــه . فــإذا لــم يعــين ل ــا اجــل ، انت ــت باســتعمال الشــيء فيمــا  -1"
 أعير من أجله" .

 هناك سبيل لتعيين مدة العار ة ، جاز للمعير إن اؤها في أي وقت" .فإن لم يكن  -2"

وفـي كـل حـال يجــوز للمسـتعير أن يـرد الشـيء المعــار قبـل انت ـاء العار ـة ، غيــر أنـه إذا كـان هـذا الــرد  -9"
 . ( 2) يضر المعير فال يرغم على قبوله"

 . ( 1) 141 - 142/141و قابل النص في التقنين المدني القديم م 

                                                 
وقيد  ، وهذه هي القاعدة التي تقررت في بيع العين الميؤجرة ، وال تنتهي العارية ببيع المعير للعين المعارة إذا كان للعارية تاريخ ثابت على البيع  ( 2) 

انظير بيودي وفيال فيي ) سيائر العقيود فتسري على العارية كميا تسيري عليى  ، تقدم أنها مجرد تطبيق للمبدأ المقرر في انتقال الحقوق وااللتزامات للخلف الخاص

ولكن هذا الحق شخصيي ال  -ويبينان عدم انتهاء العارية على حق المستعير في حبس العين لينتفع بها حتى انتهاء العارية  : 115الشركة والعارية والوديعة فقرة 

 - 192فقييرة  21= قييارن بيييدان -نظرييية االسييتخالف علييى الحقييوق فالتمسييك بييه ضييد الخلييف الخيياص يقتضييي االسييتناد إلييى  ، يجييوز التمسييك بييه إال تجيياه المعييير

 ( . 15فقرة    prêtلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز 

وأقرتيه لجنية  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد 719ورد هذا النص في المادة  :  تاريخ النص  ( 1) 

مجموعة األعمال التحضييرية )  159ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 119ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 112المراجعة تحت رقم 

 ( . 177ص  - 111ص  5
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وفــي التقنــين المــدني  - 601و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 2) 411 - 410وفي  تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  - 861وفي التقنين المدني العراقي م  - 612الليبي م 

) . 

 فروض ثالثة النقضاء األجل :  -869

 وهناك فروض ثالثة النقضاء اهنجل استعرض ا النص المتقدم الذكر : 

أن يكون للعار ة اجل معين اتفا عليه المتعاقدان ، كما إذا أعار شخص شخصًا آخر كتابا أو سيارة  -أوال 
الـذي لمدة أسبوع . فتنت ي العار ة بانقضـاء اهنسـبوع ، سـواء انت ـى المسـتعير مـن قـراءة الكتـاب أو تحقيـا الغـرض 

 استعار من أجله السيارة أولم ينته من ذلك .

أال يكــون المتعاقــدان قــد اتفقــا علــى أجــل معــين ، ولكن مــا اتفقــا علــى الغــرض الــذي أعيــر مــن اجلــه  -ثانيــا 
الشيء . فقد يتفقان على إعارة السيارة ليسافر المستعير ب ا إلى بلد معين ، أن هناك اتفاقـا ضـمنيا علـى أن يكـون 

لعار ة بانت اء استعمال الشيء فيما أعير من أجله . فتنت ي عار ة السيارة برجوع المستعير من السفر الغرض من ا
 . ( 9) في غير إبطاء ال مبرر له ، وتنت ي عار ة الكتاب بإتمام المستعير قراءة في وقت معقول

خصـــًا آخـــر دارًا أال يتفـــا المتعاقـــدان ال علـــى اجـــل وال علـــى غـــرض معـــين . فـــإذا أعـــار شـــخص ش -ثالثـــًا 
ليســكن ا دون أن يعــين مــدة أو غرضــا ، ولــم يكــن هنــاك ســبيل آخــر لتعيــين مــدة تنت ــي باقتضــائ ا العار ــة ، فــإن 

، بعد إم ـال المسـتعير مـدة معقولـة لإلخـالء ، دون أن  ( 1) العار ة في هذه الحالة تنت ي في أي وقت ير ده المعير
ة فـي اإليجـار . ونـرى مـن ذلـك أن العار ـة فـي الفـرض الـذي نحـن بصـدده ال يتقيد المعير بالمواعيد القانونية المقـرر 

تلزم المعير وال تلزم المستعير ، فيجوز هني من ما إن اؤها في أي وقت . وال يعترض على ذلك بأن التـزام كـل مـن 
 المتعاقدين معلا على شرط إرادي ، فالشرط هنا فاسخ ال واقف .

                                                                                                                                                                    
وال يجوز أن يجبير عليى رده  ، أن يرد الشيء المستعار في الميعاد المعين للرد ( المستعير) وعليه  : 919 - 511/915م  التقنين المدني القديم  ( 2) 

 . يلزم رده بعد انتهاء االستعمال المستعار ألجله ، وفي حالة عدم تعيين الميعاد . قبل هذا الميعاد

 ( . وأحكام التقنين المدني قديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد) 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى  ( 1) 

 ( . مطابق)  195م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  151م  التقنين المدني الليبي

 ( . موافق)  712م  التقنين المدني العراقي

يجب على المستعير أن يرد في األجل المتفق عليه العاريية نفسيها وجمييع التوابيع والزييادات التيي لحقيت بهيا  :  159م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

 . منذ تاريخ اإلعارة

وإذا كييان  . وجييب علييى المسييتعير أن يييرد العارييية بعييد اسييتعمالها وفاقيياً للغاييية المتفييق عليهييا أو للعييرف ، إذا كانييت اإلعييارة ألجييل غييير معييين : 152م 

 . ما لم يكن هناك عرف مخالف ، فللمعير أن يطلبها في كل آن ، الغرض المقصود منها لم يعين

 ( . التقنين المصري وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام) 

فيالمفروض هنيا أن  ، فيعير شخص شخصاً آخر كتاباً ليقرأه في مدة شيهر ، وقد يحدد المتعاقدان للعارية عرضاً ميعناً وأجال معيناً في وقت واحد  ( 9) 

 - 51فقيرة  1جييوار  - 51بوتيييه فقيرة ) ييه رده فإذا قرأ المستعير الكتياب قبيل انقضياء الشيهر انتهيت العاريية ووجيب عل ، المدة غنما عينت كحد أقصى للعارية

 ( . 191بودي وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة 

 ( . 15ص  97م 2551أبريل سنة  9استئناف مختلط ) وتكون العبرة في تحديد قيمة الشيء المعار بوقت طلب الرد   ( 5) 
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 (سقوط األجل وفسخ العارية) قبل انقضاء األجلانتهاء العارية   -الفرع الثاني

 من التقنين المدني على ما يأتي : 611: تنص المادة  نصوص قانونية -871

 "يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إن اء العار ة في اهنحوال اآلتية"  :

 " ) أ ( إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة" . 

 ر استعمال الشيء أو قصر  االحتياط الواجب للمحافظة عليه" ." ) ب ( إذا أساء المستعي

 " ) ج ( إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العار ة ، أو كان معسرًا قبل ذلك دون علم من المعير" .

 من التقنين المدني على ما يأتي : 611وتنص المادة 

 . ( 1) "تنت ي العار ة بموت المستعير ، ما لم يوجد اتفقا يقضي بغيره"

 وال مقابل ل ذه النصوص في التقين المدني القديم ، ولكن أحكام ا تتفا مع القواعد العامة .

 - 610م  1116$وتقابــل النصــوص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري 
تقنـــين  - 869 - 862م وفـــي التقنـــين المـــدني العراقـــي  - 611 - 619وفـــي التقنـــين المـــدني الليبـــي م  - 611

 . ( 2) 412و م  412الموجبات والعقود اللبناني م 

و خلــص مــن النصــوص المتقدمــة الــذكر أنــه إذا اتفــا علــى اجــل معــين للعار ــة أو علــى غــرض معــين ، فــإن 
العار ة مع ذلك تن ي قبـل انقضـاء اهنجـل أو قبـل تحقيـا الغـرض ، إمـا بسـقوط اهنجـل إذا طـرأت حاجـة للمعيـر أو 

المســتعير و مــات ، وإمــا بفســخ العار ــة إذا أســاء المسـتعير اســتعمال الشــيء أو قصــر فــي المحافظــة عليــه .  أعسـر
                                                 

 : تاريخ النصوص  ( 2) 

وأقرتيه لجنية المراجعية  ، من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع  ما استقر عليه في التقنين الميدني الجدييد 712ورد هذا النص في المادة   : 155م 

عيديل ووافقت عليه لجنة مجلس الشييوخ بعيد إدخيال ت . 112ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 111مع تحرير لفظي طفيف تحت رقم 

مجموعية األعميال ) ووافيق علييه مجليس الشييوخ كميا عدلتيه لجنتيه  . 155فظي أصبح معه النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجدييد وصيار رقميه 

 ( . 159ص  - 177ص  5التحضيرية 

ويبقى في تركتيه ميا نشيأ عنهيا مين  ، رية بموت المستعيرتنتهي العا : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 711ورد هذا النص في المادة  : 159م 

وصيار رقميه  ، وفي لجنة المراجعة عيدل الينص فأصيبح مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . وهذا ما لم يوجد اتفقا يقضي بغير ذلك" ، التزامات

ص  - 152ص  5مجموعية األعميال التحضييرية )  159م مجلس الشيوخ تحت رقم ث ، 111ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 119

151 . ) 

 : التقنينات العربية األخرى  ( 1) 

 ( . مطابقتان)  122 - 129م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابقتان)  155 - 159م  التقنين المدني الليبي

 ( . مصري 155توافق م )  711م  التقنين المدني العراقي

فيإن ميات المسيتعير مجهيال العاريية وليم توجيد  -1 . وال تنتقل إلى ورثته إال إذا كان هناك اتفاق على ذلك ، تنتهي اإلعارة بموت المستعير -2 : 719م 

 ( . مصري 759وأحكام هذه المادة تتفق مع أحكام المادة )  . تكون ديناً واجباً أداؤه من التركة ، في تركته

وذليك فيي  ، يجوز للمعير أن يطليب رد العاريية إلييه حتيى قبيل انتهياء الميدة أو قبيل االسيتعمال المتفيق عليهميا : 151م لقعود اللبناني تقنين الموجبات وا

رض المنصوص عليه فيي إذا أساء المستعير استعمالها أو استعملها لغير الغ -ثانياً  . إذا احتاج هو إلى العارية احتياجاً شديداً وغير منتظر -أوال  : األحوال اآلتية

 . أذا لم يصرف إليها العناية الالزمة -ثالثاً  . العقد

 . على أن الموجبات الناشئة عنه تنتقل إلى ورثته . ينحل عقد اإلعارة بوفاة المستعير : 191م 

ولكن القواعيد العامية تقضيي  ، المستعير كسبب لسقوط األجل رولم يذكر التقين اللبناني إعسا . وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري) 

 ( . بذلك
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أما إذا لم يتفا على أجل معين وال على غرض معين ، فإن العار ـة كمـا قـدمنا تنت ـي فـي أي وقـت يـرده المعيـر ، 
 فال حاجة لسقوط اهنجل وال لفسخ العار ة .

 قوط األجل انتهاء العارية بس -871

: وأسباب سقوط اهنجل ثالثـة ، واحـد يرجـع إلـى المعيـر وهـو أن تعـرض لـه حاجـة للشـيء المعـار ، واثنـان  
 يرجعان إلى المستعير وهما إساره وموته .

فقد تعرض للمعير حاجة عاجلة للشيء لم تكمـن متوقعـة ، فيجـوز لـه عندئـذ إن ـاء العار ـة قبـل انقضـاء  -1
أجل ا واسترداد الشيء المعار . وقد رأينا أن الحكـم فـي اإليجـار يختلـف ، وأنـه ال يجـوز للمـؤجر أن ين ـي اإليجـار 

 1114$مـدني ( . و ـرج السـبب  604) م إذا جدت لـه حاجـة شخصـية للعـين إال إذا كـان هنـاك اتفـاق علـى ذلـك 
إلـــى أن المســـتأجر بـــدفع مقـــابال النتفاعـــه بالشـــيء ، وال يـــدفع المســـتعير شـــيئا فتقـــدم حاجـــة المعيـــر . و شـــترط فـــي 
الحاجة أن تكون عاجلـة غيـر متوقعـة ، فـإذا كمـان المعيـر يسـتطيع االنتظـار حتـى ينقضـي اجـل العار ـة ، أو كـان 

اد العار ة ومع ذلك أقدم علـى التعاقـد ، لـم يجـز لـه إن ـاء العار ـة قبـل انقضـاء أجل ـا . يتوقع هذه الحاجة وقت انعق
بل لو كانت الحاجة عاجلة غير متوقعة ، وكان المعير مقصرًا يف إبرام العار ة ، دون تبصر بحاجته إلى الشيء 

ضــرر ، جــاز للقاضــي أن المعــار ، أو كــان إن ــاء العار ــة يلحــا بالمســتعير ضــررًا يفــوق مــا يصــيب المعيــر مــن 
 . ( 1) يرضي الحكم بإن اء العار ة

وقــد يعســر المســتعير بعــد انعقــاد العار ــة ، أو يكــون معســرًا قبــل انعقادهــا دون أن يعلــم المعيــر بــذلك ،  -2
فيجــوز للمعيــر إن ــاء العار ــة قبــل انقضــاء أجل ــا إذ يكــون اهنجــل قــد ســقط باإلعســار . و متنــع المعيــر عــن تســليم 

معــار إن لــم يكــن قــد فعــل ، و ســترده إن كــان قــد ســلمه دون أن يعلــم باإلعســار . أمــا إن ســلمه بعــد العلــم الشــيء ال
 .  ( 2) باإلعسار ، فال يجوز له إن اء العار ة

وقد يموت المستعير قبل انقضاء أجل العار ة ، فتنت ي العار ة بموته ، هنن شخصيته محل اعتبـار فـي  -9
يعيره هو فال تنتقل العار ة إلى ورثته ، إال إذا وجد إنفاق على غير ذلك . وااللتزامات  العقد ، وقد قصد المعير أن

في ذمة المستعير بسبب العار ة ، كـااللتزام بـالرد وااللتـزام بتعـو ض المعيـر إذا كـان  1118$التي تكون قد نشأت 

                                                 
فإذا عرضت له بعيد عقيد العاريية حاجية إليى الشييء المعيار عاجلية وليم  ، "بما أن المعير متبرع : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ( 2) 

وذليك ألنيه أوليى مين المسيتعير  . ارية إن كان قد سلمها  أو يمتنع عن تسليمها عن ليم يكين قيد فعيلويسترد الع ، فله أن يطلب إلغاء العقد ، تكن متوقعة وقت العقد

وتقنيين كويبيك  - 2775انظر التقنيين الفرنسيي م  : ويكون للقاضي في هذه الحالة تقدير كون حاجة المعير إلى الشيء المعار عاجلة غير متوقعة . باالنتفاع بماله

أو  أن إلغياء  ، فيإذا وجيد القاضيي أن المعيير مقصير فيي عقيد العاريية دون تبصير بحاجتيه إليى الشييء المعيار . 511نين النمساوي م وعكس ذلك التق - 2115م 

وانظر أيضياً  ( . 175ص  5مجموع األعمال التحضيرية ) جاز له أن يرفض إلغاء العارية  ، العارية يلحق بالمستعير ضرراً يفوق ما يصيب المعير من ضرر

 . 221فقرة   prêtلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  - 191وفال في الشركة والعارية والوديعة فقرة  بودي

فيمتنع عين  ، جاز كذلك للمعير أن يطلب إلغاء العقد ، "وإذا أعسر المستعير بعد انقضاء العارية : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ( 1) 

 . وكذلك إذا كان اإلعسار سابقاً على العقد ولم يعلم بيه المعيير إال بعيد التسيليم ، ويسترد الشيء إن كان قد سلمه دون أن يعلم باإلعسار ، التسليم إن لم يكن قد فعل

 ( . 159ص  - 175ص  5مجموعة األعمال التحضيرية ) فال يجوز له اإللغاء"  ، أما إن سلمه بعد العلم باإلعسار
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ة المستعير يطالب المعير ب ا . أما المستعير قد قصر في المحافظة على العار ة أو في استعمال ا ، تبقى في ترك
 . ( 1) موت المعير فال ين ي العار ة ، وتنتقل حقوق المعير إلى ورثته ، وكذلك تنتقل التزاماته في حدود تركته

 انتهاء العارية بالفسخ :  -872

" )  م وتنت ـي العار ــة "إذا أســاء المســتعير اسـتعمال الشــيء أو قصــر فــي االحتيـاط الواجــب للمحافظــة عليــه 
 حرف ب مدني  ( . 611

وهنا يتجلى في وضوح أن العار ة عقد ملزم للجانبين ، هنن الفسـخ ال يـرد إال فـي العقـود الملزمـة للجـانبين . 
. فإن  ( 2) بل إن العار ة عقد ملزمة للجانبين حتى لما كانت عقدًا عينيًا في التقنين المدني القديم ، كما سبا القول

ستعمال الشيء على الوجه الواجب وبالمحافظة عليه ، يقابله التـزام المعيـر بتـرك المسـتعير ينتفـع التزام المستعير با
بالشــيء المعــار طــول مــدة العار ــة . فــإذا أخــل المســتعير بالتزامــه ، وأســاء اســتعمال الشــيء أو قصــر فــي االحتيــاط 

بترك المستعير ينتفع بالشـيء طـول مـدة  الواجب للمحافظة عليه ، كان للمعير أن يفسخ العقد ، فيتحلل من التزامه
العار ة ، و سـترده قبـل انقضـاء هـذه المـدة . وهـذا التحلـي ليسـتقيم ، بـل هـو ضـروري ، سـواء اعتبـرت العار ـة عقـدًا 

 عينيًا كما كانت في التقنين المدني القديم ، أو اعتبرت عقدًا رضائيًا كما أصبحت في التقنين المدني الجديد .

   

                                                 
ً  : حية للمشروع التمهيديوتقول المذكرة اإليضا  ( 2)  فيإذا  . فالغالب أن يكون شخص المسيتعير اعتبيار خياص عنيد المعيير ، "لما كانت العارية تبرعا

 ، كااللتزام برد العاريية وغييره ، فإن التزامات المستعير ، ومتى انتهت العارية بموت المستعير . إال إذا وجد اتفاق على غير ذلك ، مات المستعير تنتهي العارية

مجموعية األعميال التحضييرية ) وتبقى في تركته التزاماته وحقوقه الناشئة عين العاريية"  ، أما موت المعير فال ينهي العارية . تبقى في تركته وتعتب رديناً عليه

 ( . 1522ص  5

 . 759وفقرة  715انظر آنفاً فقرة   ( 1) 
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 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
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 القاهرة
 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

1169 
 
 

 تصو ب
 

أن اهنجرة التي يضم ا حا امتياز  108و  111و  118جاء في صفحات 
التقنين المؤجر يجوز أن تز د على أجرة سنتين . والصحيح أن هذا هو حكم 

المدني القديم . أما في التقنين المدني الجديد فال يجوز أن تز د اهنجرة التي 
من  1119يضمن ا هذا االمتياز على أجرة سنتين ، كما هو صر ح نص المادة 

 هذا التقنين .
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 الوسيط

 يف شرح القانون املدني
 (6 ) 

 اجمللد األول
 العقود الواردة على العمل

 املقاولة والوكالة
 والوديعة واحلراسة

 تأليف
 عبدالرازق أمحد السنهوري

 دكتور يف العلوم القانونية ودكتور يف العلوم السياسية واالقتصادية
 ودبلومية من معهد القانون الدويل جبامعة ابريس

4691 
 الناشر

 دار النهضة العربية
 شارع عبداخلالق ثروت ـ القاهرة23

 

 بيان

الرابـ  واخلـامس مـن الوسـيو ل والعقـود الـواردة علـا االنتيـاع ابل ـ   يف بعد أن بثنا العقود اليت تقـ  علـا اكلةيـة يف انيـ    
انيـــ   الســـادي ل م يبـــق مـــن العقـــود اكســـراة عال العقـــود الـــواردة علـــا العرـــر وعقـــود ال ـــرر والةيالـــة   وقـــد  ـــرت العـــادة أن 

 مةان واحد   تبحث الةيالة م  التأمينات العينية ل حىت تةون التأمينات مجيًعا من شخصية وعينية يف
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ويبقا بعد ذلك العقود الواردة علا العرر وعقود ال رر ل ختصص هلا هذا اني   الساب  ل ونسـتث  منهـا عقـد العرـر    عقـد 
العرــر ل كرــا ورد  ــدرت لتنعــيو العرــر والعرــار   ولــذلك هثــرت أن نيــرد لــ  وللت ــريعات اكتعلقــة بــ   ــ ً ا  اً ــا  ــتو بــ  

نةـون قـد نثنـا ـ ئ ـي ة و وعونـ  ـ ااقـوق العينيـة ا  ـلية يف انيـ    الثـامن والتاسـ  ل والتأمينـات أ  ا  الوسيو ل بعد أن 
 ال خصية والعينية يف اني   العاشر  

 في شأن عبارة جاءت في الجزء السادس من الوسيط  استدراك وتصويب

ل أن ا  ـــرة الـــيت  804و  166و  164 ـــا  يف انيـــ   الســـادي مـــن الوســـيو ل يف الصـــيحات  يف  صـــوق عقـــد ا  ـــار
يضــرها حــق امتيــاز اكـــن ر  ــوز أن ت يــد علـــا أ ــرة ســنت    والصــحي  أن هـــذا هــو حةــو التقنـــ  اكــد  القــد  ل أمـــا يف 
التقنــ  اكــد  انيديــد  ــ   ــوز أن ت يــد ا  ــرة الــيت يضــرها هــذا االمتيــاز علــا أ ــرة ســنت  ل كرــا هــو  ــري  نــص اكــادة 

 هذا التقن   من  4412

 الواردة على العمل العقود

 عقد المقاولة

 تمهيد

  التعريف بعقد المقاولة وخصائص هذا العقد -1
 من التقن  اكد  تعريًيا لعقد اكقاولة علا الو   اآليت : 919ـ نص قانو  : أوردت اكادة 

   4ي عر ً لقا  أ ر يتعهد ب  اكتعاقد اآل ر""اكقاولة عقد يتعهد ئقتضاه أحد اكتعاقدين أن يصن  شيً ا أو أن يند

                                                 

 ( جملــدان) بــودري و ــار يف ا  ــار انيــ   الثــا   – 4464 يــوار يف ا  ــار ال بعــة الثالثــة  ــ  ان ابريــس ســنة  : * مرا ــ  يف عقــد اكقاولــة
ب نيور وريبري  – 4619أوبري ورو وعمسان اني   اخلامس يف البي  وا  ار ال بعة السادسة ابريس سنة  – 4601ال بعة الثالثة ابريس سنة 

ال بعــة  1دي ابج  – 4624ال بعــة الثانيــة ابريــس ســنة  43بيــدان  – 4681العقــود اكدنيــة ابريــس ســنة ورواســا انيــ   ااــادي ع ــر يف 
كــوالن وكابتــان ودي المــور أنــديري ال بعــة   – 4616ال بعــة الثالثــة ابريــس ســنة  3ب نيــور وريبــري وبوال يــ   – 4684الثانيــة بروكســر ســنة 

 4أنسيةولوبيدي داللوز  – 4690سنة  2ماذو يف دروي القانون اكد   – 4622نة ال بعة الثانية س 3 وسران  – 4614العاشرة سنة 
   4682سنة  Louage d'ouvrgeليظ  2 – 4683سنة  Enterpriseليظ 3 – 4684سنة   Architecteليظ 

Costes  4642يف التةييف القانو  لعقد اكقاولة رسالة من تولوز سنة – Lagrave 4634ة اخلاق سنة اني اف يف عقد اكقاول – 
Minvielle  ويف  ل 4622ويف م حعــات يف اكســنولية الع ــرية للرهندســ  واكقــاول  ســنة  ل 4634يف مهنــة اكهنــدي اكعرــاري ســنة
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 وخيلص من هذا التعريف أن لعقد اكقاولة  صا ص  رر أمهها  يرا أييت :
 ل وهو عقد مل م للجانب  ل ومن عقود اكعاوضة   4عقد اكقاولة عقد رضا   ال ي رتط يف انعقاده شةر مع  -4
اثنــ  : ال ــ   اك لــو   ــنع  أو العرــر اك لــو  اديتــ  مــن اكقــاور وهــو يقــ  الرتاضــ  يف عقــد اكقاولــة علــا عنصــرين  -3

 أحد اكتعاقدين ل وا  ر الذي يتعهد ب    العرر وهو اكتعاقد اآل ر  
انيصـر عقـد اكقاولـة  ـذا التعريـف عـن عقـدين ه ـرين كــات  تل ـ  بـ  يف التقنـ  اكـد  القـد  ل واليـ االن  تل ـ  بــ   -2

 اكــد  اليرنســ  ل بــ  يف التقنــ  اكــد  القــد  ل والزاالن  تل ــ  بــ  يف التقنــ  اكــد  القــد   رــ  بــ  هــذه ومهــا يف التقنــ 
                                                                                                                                                                    

يف حقــوق  Delvaux – 4636يف مسـ وية اكهندسـ  واكقـاول  رسـالة مـن ابريـس سـنة  Corberand – 4611ر صـة البنـا  سـنة 
يف عقـود  lepaulle – 4621يف عقد االستصناع رسالة من ابريس سنة  David – 4620اكهندي اكعراري والت امات  بروكسر سنة 

   4624البنا  الصناع  سنة 
رد لبيب شنب يف شرح حم – 4682سنة  ( عقد العرر وعقد اكقاولة وات ام اكرا ق العامة) حمرد كامر مرسا يف العقود اكسراة اني   الراب  

   4693أحةام عقد اكقاولة سنة 
   ويف عشارتنا عىل هذه اكرا   اكختلية حنير غلا ال بعات اكبنية  يرا تقدم

ويف    من اك روع الترهيدي علا و   يتيق م  ما استقر علي  يف التقنـ  اكـد  انيديـد 492ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
ووا ـق    يف اك روع النها   911و ار رقر   ل را عة حور وحويرًا ليعًيا فييًيا  أ ب  م ابًقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديدنينة ك

ويقابـــر الـــنص يف التقنـــ  اكـــد  القـــد   9جمروعـــة ا عرـــار  )  919مث جملـــس ال ـــيوق وحـــا رقـــو  ل 912عليـــ  جملـــس النـــوا  وحـــا رقـــو 
وهـذا التعريـف  ـر عقـد )    ع ار ا شـخاق يةـون خلدمـة معينـة مسـتررة يف اكـدة ايفـدودة يف عقـد ا  ـار أو لعرـر معـ  : 104/146م

و يرــا خيــص عقــد  ل وهــذا التعريــف ي ــرر عقــد اكقــاوة وعقــد العرــر)    اكقاولــة مســتررة يف اكــدة ايفــدودة يف عقــد ا  ــار أو لعرــر معــ 
 (   التقن  اكد  انيديداكقاولة يتيق م  تعريف 

 : ويقابر النص يف التقنيات اكدنية العربية ا  رى
 (   م ابق)  943التقن  اكد  السوري م
 (   م ابق)  918التقن  اكد  اللييب م

 (   موا ق)  491التقن  اكد  العراق  م
الصـناعة هــو عقـد يلتـ م اكــر  ئقتضـاه عمـام عرــر معـ  ل ـخص ه ــر  وعقـد امقاولــة أو ع ـارة : 931/3تقنـ  اكو بـات والعقــود اللبنـا  م 
 (   والتعريف يف مجلت  يتيق م  تعريف التقن  اكصري)    مقابر بدر مناسب  مهية العرر

داللوز  4618 أكتوبر سنة 32نقض  رنس  ) بر عن الةتابة ال ضرورة هلا عال يف عثبات اكقاولة حيث تةون الةتابة ضرورية لإلثبات  ( 4) 
4619-46   ) 
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عقــد ا  ــار وعقــد العرــر    قــد كــان التقنــ  اكــد  القــد   رــ  بــ  هــذه العقــود الث ثــة وحــا اســو "ا  ــار" ل مث يســرا 
العرــر ة ــارة ا شــخاق ل وعقــد اكقاولــة ة ــارة أراب  الصــنا     وير ــ  ذلــك عىل  عقــد ا  ــار ة ــارة ا شــيا  ل وعقــد

عهد القانون الروما  ل عذ عرف هذا القانون عقد ا  ار علـا و هـ  : ا ور ابعتبـار أنـ  عقـد موضـوع  االنتيـاع ابل ـ   
( ل والثــا  ابعتبـار رأنــ  عقـد موضــوع  االنتيــاع بعرـر ا نســان ااــر  Location rerumومسـاه عقــد  ع ـار ا شــيا  ) 
(   وقـد شـب  القـانون ارومـا  ي ذلـك  Loctaio oeperarum, operis faciendiومسـاه عقـد عنـار العرـر ) 

بـارهو العرـر عرر ا نسان ابكتاع من حيث عمةان االنتياع ب    واستند أنصار اكذهب القردي عىل و هة النعر هـذه يف اعت
للقـانون العــرا وال لـب   وم يـق ت ـبي  العرــر ابلسـلعة يف نعـر أنصــار  1سـلعة تبـاع يف ا سـواق ل ويتحــدد سـعرها فبًقـا  

اكذهب االشرتاك  ل  نادوا أبن العرر ليس بسلعة ل واستتب  هذا الت يري يف اليةرة االقتصـادية تعـديً  يف اليةـرة القانونيـة ل 
ديثـة هـذه العقـود عقـد ا  ـار يف البـا  اخلـاق ابلعقـود الـواردة علـا االنتيـاع ابل ـ   ل ونعـو عقـدى  يصلا التقنيـات اا

   4اكقاولة والعرر يف ااب  اخلاق ابلعقود الواردة علا العرر
 انيصر بذلك عقد اكقاولة عن عقد ا  ار من  هة ل وعن عقد العرر من  هة أ ـرى   وانيصـال  عـن عقـد ا  ـار أمـر 
بديه  ل  ا  ار عقد يرد علا منيعة ال ـ   ل أمـا اكقاولـة  عقـد يـرد علـا العرـر   وكـذلك  ـب أن ينيـر عقـد العرـر يـرد 

 علا العرر يف ذات  أما اكقاولة  رتد علا العرر ابعتا  رنتيجت  ل وسنرى و   التريي  ب  العقدين  يرا يل   

 تمييز عقد المقاولة عن العقود األخرى : -2
اخلصــا ص الــيت ذكرتهــا لعقــد اكقاولــة ععــر هــذا العقــد يتريــ  عــن ســا ر العقــود    ةونــ  يــرد علــا العرــر  علــ  يتريــ  عــن و  

ا  ار الذي يرد علـا منيعـة ال ـ   كرـا قـدمنا   وكونـ  يـرد علـا العرـر ابعتبـار نتيجتـ   علـ  يتريـ  عـن عقـد العرـر الـذي 
لذي يرد علـا تصـرف قـانو    وقـد يةـون هـذا العرـر اكـادى هـو  ـن  شـ   كرـا يرد علا العرر يف ذات  عن عقد الوكالة ا

 راينا ل  حرر اكقاولة هنا هو  ن  ال    ال نقر ملةيت  ل و ذا تتري  اكقاولة عن البي   
 وم  ذلك قد يلتبس عقد اكقاولة  ذه العقود ذاهتا ل أو بعقود أ رى ل  يدق التريي  ل كرا نرى  يرا يل   

                                                 

   4ا  ار كنلف  قرة  -4هامش  20ق 46 قرة  9الوسيو  ( 4) 
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  تمييز المقاولة عن اإليجار ـ إحالة : -3
قد تلتبس اكقاولة اب  ار يف عقد شا   هو عقد اكستهلرك م  ملت م اكرا ق العامة من ما  ونـور وغـاز ونقـر ومـا عىل ذلـك 

عرــر يف  يعتـه عقـد مقاولـة واقعـاً علـا مـا تقـوم بـ  ال ـركة مـن 4   العقـد الـذي يهمـ  اكسـتهلك مـ  شـركة اكيـاه مـث ً هـر  
أن  4تو ــير اكيــاه للرســتهلك ل أو هــو عقــد عنــار كعــدات ال ــركة الــيت تقــوم بتو ــير اكيــاهر قــدمنا عنــد الةــ م يف ا  ــار

العقــد مقاولــة ال عنــار لوهــذا مــا يــذهب عليــ  ر ــار اليقــ  اكــد  ل أمــا ر ــار اليقــ  ا داري  يــذهبون عىل أن مركــ  اكســتهلك 
سا ل   ية تعاقدية ل بر هو مرك  قانو  منعو ملت م اكر ق العام ليسـا لـ   ـية تعاقديـة ل بـر هـو من ملت م اكر ق العام لي
( ل وسنعود غلا هذه اكسالة تيصيً  عند الةـ م يف التـ ام اكرا ـق  situstisn reglementaireمرك  قانو  منعو ) 

 العامة  
قــ  علــا مــا يقــوم بــ  اكلعــب مــن أســبا  التســلية للجرهــور ل وعذا حجــ  شــخص حمــ  يف أحــد اك عــب ل  العقــد مقاولــة ت

ولـيس عابر يقـ  علــا ايفـر الــذي وجـ ه ل وذلــك  ن العنصـر ا ساســ  الـذي وقــ  عليـ  التعاقــد هـو مــا يقـوم بــ  اكلعـب مــن 
   3عرر   وقد سبق بيان ذلك عند الة م يف عقد ا  ار
إلعـ ن نعـري مقابـر معـ  لـيس عقـد مقاولـة ل بـر هـو عقـد عنـار   واالتياق م  عحدى الصحف علا است جار حمـر  يهـا ل

وغذا اتيق شخص م  مالـك البنـا  علـا ن ـر ععـ تت علـا حـوا و البنـا  أو  ـوق سـ ح  ل  ـلن التـ م مالـك البنـا  ابلقيـام 
العقــد غبحــار ل اب عرــار ال زمــة   ــرا  ا عــ ن  العقــد مقاولــة ل وعن اقتصــر علــا مةــ  ال ــخص مــن ع ــرا  ا عــ ن  

   2وقد بق ذكر ذلك كل  يف عقد ا  ار

  تمييز المقاولة عن عقد العمل : -4
ومن اكهو التريي  ب  عقد اكقاولة وعقـد العرـر    لنـ  عذا كـان كـر مـن العقـدين يـرد علـا العرـر عال أن القواعـد الـيت خيضـ  

ضـ  هلـا العقـد اآل ـر ل و ا ـة يف وحرـر التبعـة حيـث يتحرلهـا هلا أحد العقدين ختتلف ا ت  ًا  وهرًًي عـن القواعـد الـيت خي
اكقاور علا التيصير الذي سنبين  وال يتحرلها العامر ل ويف اخلضوع لت ـريعات العرـر اكختليـة ومنهـا سـنبين  وال يتحرلهـا 

رات وتقـــدير ا  ـــر العامـــر ل ويف اخلضـــوع لت ـــريعات العرـــر اكختليـــة ومنهـــا الت ـــريعات اكتعلقـــة بســـاعات العرـــر وا  ـــا
                                                 

   43 -40ق 1 قرة  9الوسيو  ( 4) 

   43ق 1 قرة  9الوسيو  ( 3) 

   43ق 1 قرة  9الوسيو  ( 2) 
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للعرـر واليصـر التعسـي  ومـاغلا ذلـك  ـا هـو مـذكور يف عقـد العرـر اليـردي ل وهـذه الت ـريعات  6وضراتت  وع ـاابت  
   4تسرى علا العامر دون اكقاور

در عىل أن معيــار التيرقــة بــ  اكقاولــة وعقــد العرــر هــو ال رقــة ايت يقــدر ا  ــر علــا أساســها   ــلن قــ 3وقــد ذهــب رأي قــد 
كـان العقــد عقـد عرــر     –كـر يــوم أو كـر أبـوع أو كــر شـهر أو نــب ايـة وحــدة أ ـرى مـن الــ من   –ا  ـر نسـب الوقــا 

وعن قــدر ا  ــر ال نــب الوقــا بــر نســب كريــة ا نتــاج كــان العقــد مقاولــة    يةــون مقاولــة العقــد الــذي يــهم مــ  الصــان  
كــان الصــان  أو حــداداً أو نقاًشــا أو ســباًكا أو غــري ذلــك   ويةــون علــا أن أي ــذ أ ــره نــب مــا ينتجــ  مــن العرــر ل  ــارًا  

مقاولة العقد الذي يهم م  مقاور البنـا  علـا أن أي ـذ أ ـره مقـدرًا عمجـاالً أو مقـدرًا ئقتضـا مقايسـة علـا اسـاي الوحـدة   
الــذي أنيقــ  يف ا نتــاج    ا  ــر يف اكقاولــة نســب أمهيــة العرـر الــذي أنتجــ  اكقــاور ال نســب مقـدار الوقــا 40 يةـون  

                                                 

وقد قضا    وال يةون مس والً هذه اكس ولية عن اكقاور ل هذا عىل أن ر  العرر يةون مس وال عن العامر مس ولية اكتبوع عن التاب  ( 4) 
بــر هــ  يف الواقــ  قوامهــا عقالــة التبعيــة الــيت ععـــر  ل حمةرــة الــنقض أبن مســ ولية اكخــدوم عــن أعرــا ر  ادمــ  ال تقــوم علــا جمــرد ا تبــاره

وعذن  رالـك اكنـ ر ال يسـأر عـن   ـا    ليرـاتللرخدوم أن يسي ر علا أعرار التاب  ويسريه كيف ي ا  ئا يصدره غلي  من ا وامـر والتع
رقـو  2جمروعـة عرـر  4626ديسره سـنة  41نقض مد  ) الصان  الذي استأ ره لعرر مع  عذا كان م يتد ر مع  يف ع را  هذا العرر 

لا عرر اكقاور دون وقضا حمةرة النقض أيًضا أبن  غذا أي ااةو مس ولية ااةومة علا جمرد قول  عهنا كانا ت رف ع (   38ق 42
 ل ومـا أثـر هـذا اخل ـأ يف سـري ا عرـار ل أن يب  مدى هذا ا شراف حىت يعرف ما يةون قد وق  من موظييها مـن   ـأ يف عرليـة اكقاولـة

د لا تد ً  وهر ا شراف قد عاوز التنييذ يف حد ذات  واحرتام شروط اكقاولة  ا ين ذ من  أن ااةومة ت ل وما ع قت  ابلضرر الذي وق 
نقض مد  )  هذا ااةو يةون قا رًا عن عبدا  البياتت الةا ية لقيام اكس وية  ل  علًيا يف تنييذ عرلية اكقاولة بتسيريها اكقاور كرا شا ت

 (   210ق  443رقو  2جمروعة عرر  4614أبرير سنة  41
   اكقاور أو اكهندي وال قيوم عال يف مقاوالت البنا واالمتياز الذي يضرن أ ر العامر غري االمتياز الذي يضرن أ ر 
 (   وه  ضريبة ا رابح الصناعية والتجارية) والضريبة علا كسب العرر أقر من الضريبة علا أرابح اكقاور 

نيور وريبري ورواسـا ب  – 2491 قرة  3بودري  و ار  : انعر يف النتا ج اكختلية اليت ترتتب علا تةييف العقد أبن  مقاولة أو عقد عرر
   3هامش 38ق 44حمرد لبيب شنب  قرة   – 4042 قرة  3كوالن وكابيتان ودي المورانديري   – 149 قرة  44

) ســـــري ير  – 4466و قـــــرة  4431ال بعـــــة اااديـــــة ع ـــــرة  قـــــرة  3ب نيـــــور  – 31 قـــــرة  41ديرانتـــــون  – 340 قـــــرة  46تولييـــــ   ( 3) 
Survills ) 3  4443 قرة   



 

 

 

 

35 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

منــ  علــا أن "عقــد اكقاولــة أو  931/3و ــذا اكعيــار أ ــذ تقنــ  اكو بــات والعقــود والعقــود اللبنــا  ل حيــث يــنص يف اكــادة 
   4غجارة الصناعة هو عقد يلت م اكر  ئقتضاه عمام عرر مع  ل خص ه ر مقابر بدر مناسب  مهية العرر"

ويعيب هذا الرأي أن   عر معيـار الترييـ  بـ  اكقاولـة وعقـد العرـر يقـوم علـا أمـر غـري  ـوهري ل  لـيس هنـا   ـرق أساسـ  
( وه ــر أي ــذه نــب الق عــة )  salaire proportionel au tempsبــ  عامــر أي ــذ أ ــره نــب الوقــا ) 

salaire auxpieces, salaire a la teche  ل  ة مها أ ري عند ر  العرر خيض   درات  وعشـرا   ل وأي ـذ )
اكقابر لعرل  ئقدار ما يبذر مـن  هـد ل وعن كـان  دارتـ  وعشـرا   ل وأي ـذ اكقابـر لعرلـ  ئقـدار مـا يبـذر مـن  هـد ل وعن  

ا نتـاج   واليـرق بـ  اكقياسـ   كان هـذا انيهـد يقـاي يف ااالـة ا وىل ئقيـاي مقـدار الوقـا ويف ااـاة الثانيـة ئقـايس كريـة
ال ير   عىل   ف يف فبيعة اكقياي ل وعمنا أراد ر  العرـر يف  علـ  ا  ـر نسـب كريـة ا نتـاج أن أيمـن تةاسـر العامـر 
وترا ي  يف العرر ل  هو عندما أي ره نسب الق عة عمنا أي ـره يف الواقـ  مـن ا مـر نـب الوقـا الـذي يقضـي  العـام العـادي 

   3عنتاج هذه الق عة ل  لن ترا ىي العامر اكأ ور  عي  م بة ترا ي  وعن ن و أ اد من ن اف يف 
معيــارًا دقيًقــا للترييــ  بــ  اكقاولـــة  44عذن اكعيــار القــا و علــا اســاي مقــدار الوقــا أو كريــة ا نتـــاج ال يصــل  أن يةــون  

ل أي ـذ ئعيـار  4وينا ره فا ية كبرية من اليقهـا  1اليرنس ل الذي  رى علي  أكثر القضا   2وعقد العرر   والرأي ااديث
                                                 

   342 4 – 4638سري   4631يوي  سنة  34وانعر يف هذا الع  نقض  رنس   ( 4) 

مارتيين يف  ةرة عقد العرر رسالة من  – 391روات وديران اكو    قرة  – 110 قرة  44انعر يف هذا اكع  ب نيو وربيري ورواسا  ( 3) 
ويبقــا  ل ن  ــ   مــن أ ــره نســب أمهيــة العرــر الــذي أنتجــ هــذا عىل أن العامــر قــد يســاهو يف أرابح ر  العرــر  يةــو  -4643ابريــس ســنة 

 louage d'ourvrage et d'industrieليظ  2أنسيةوبيدى داللوز  – 2498 قرة  3بودري وقار ) العقد م  ذلك عقد عرر 
لو كان أ ره مقـدرًا  حىت ل وعلا العةس من ذلك يةون العقد مقاولة ما دام اكقاور ال يعرر وحا عشراف ر  العرر وتو يه  (   8 قرة

 louage d'ouvroge etليــظ  2أنســيةلوبيدى داللــوز ) ابليــوم  حســب هــذا ا  ــر ئقــادر ا ًيم الــيت قضــايها يف ع ــاز العرــر 

d'industsie  وي ري غلا حةو حمةرة  1 قرةAlbi  33القسو اكو    4680داللوز  4616يوي  سنة  30االبتدا ية   ) 

 employeur) عىل أن اكيعار يقوم علا أساي أن عقد العرر يةون حيث يرتبو العامر بر  عرر حمرتف  انعر يف ه ر يذهب ( 2) 

professionne ) 114 قرة  44ب نيور وربيري ورواسا  : وانتقاد هذا الرأي   
مـاري سـنة 41 – 816-4- 4603داللـوز  4603أغسـ س سـنة  6 -499-4-84داللوز  4484يناير سنة  31نقض  رنس   ( 1) 

 4 – 4606داللــوز  4601ينــاير ســنة 4 – 144 – 4 – 4601ســريية  4601نــو ره ســنة 1 – 114 – 4 – 4602ســريية  4602
اكتــوبر ســنة 44 – 28 -4 – 4644داللــوز  4604ديســرر ســنة 20 – 311 – 4 – 4644ســريية  4601مــاري ســنة 9 – 132 –

داللـــــــوز  4631نـــــــو ره ســـــــنة  43 – 438 – 4 – 4633داللـــــــوز  4633يونيـــــــ  ســـــــنة  36 – 112 – 4 – 4644داللـــــــوز  4640
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   الــذي  يــ  اكقاولــة عــن عقــد العرــر هــو أن اكقــاور ال خيضــ   دارة  3ه ــر هــو  ضــوع العامــر  دارة ر  العرــر وعشــرا  
بًعــا لــر  العرــر وال ر  العرــر وعشــرا   ل بــر يعرــر مســتق  فبًقــا ل ــروط العقــد اكــهم بينهرــا ل ومــن مث ال يعتــه اكقــاور ات

اكتبـــوع عـــن التــاب    أمـــا يف عقـــد العرــر  العامـــر خيضـــ   دارة ر   43يةــون هـــذا ا  ـــري مســ والً عـــن اكقـــاور مســ ولية  
العرر وعشرا   ل سوا  كان ين ر ئقياي مقدار الوقا أو ئقياي كرية ا نتاج ل وال يعرـر مسـتق  عـن ر  العـو بـر يلتقـ  

نيذها يف حدود العقد اكـهم بينهرـا ل ومـن مث يعتـه العامـر اتبًعـا لـر  العرـر ويةـون هـذا ا  ـري مسـ وال تعليرات  وعلي  أن ي
عن  مس ولية اكتبوع عن التاب    ومن هذا نـرى أن اكقـاور يـد   اـن اسـتق ل  عـن ر  العرـر ل غـذ ال يترتـ  ابكـ اًي الةثـرية 

   2بعية العامر لر  العرراليت  نحها القانون للعامر واليت ه  نتيجة ت
وت بيًقا هلذا اكعيار ا  ري يةون كر مـن النقـاو والنجـار وااـداد والسـبا  ومـن علـيهو مقـاوالً ل غـذا هـو تعاقـد مـ   ـاحب 
العرر علا  ـن  شـ   معـ  يقـوم بصـنع  مسـتق ً عـن ر  العرـر ل ال خيضـ   شـرا   وال يتلقـا منـ  تعليرـات غـري مـا هـو 

ل وذلــك ســوا  كــان يــن ر نــب كريــة ا نتــاج كرــا هــو ال الــب أو نســب مقــدار الوقــا   ويةــون كــر مــن مــذكور يف العقــد 

                                                                                                                                                                    

 441 – 4 – 4631داللـوز  4631 هايـر سـنة 1 – 414 – 4 – 4631داللوز  4638أبرير سنة 31 – 148 – 4631ا سبوع  
مـــاري ســـنة 46 – 418 – 4 – 4622داللـــوز  4623يونيـــ  ســـنة  33 – 112 – 4636داللـــوز ا ســـبوع   4636يويـــ  ســـنة 46 –

   346 – 4624داللوز ا سبوع   4624

ب نيـور وربيــري  – 410بيــك ال بعـة السـادي  قــرة  – 30 قـرة  – 46 قــرة 43بيـدان  – 2498و قـرة  4924 قــرة 3بـودري و ـار  ( 4) 
مارتيين  – 3 – 4هامش 4 – 211 قرة 8أوبرى ورو وعمسان  – 399رواسا وديران اكو    قرة  – 601و قرة  113 قرة  44ورواسا 

كــوالن   – 3664 قــرة 3ي نيــور وريبــري وب  يــ   – 601و قــرة  113 قــرة 1ابج  – 4643يف  ةــرة عقــد العرــر رســالة مــن ابريــس ســنة 
ليـــظ  2انســـيةلوبيدي داللـــوز  – 4400ق 4223مـــازو  قـــرة  – 4243 قـــرة 3 وســـران  – 4041 قـــرة 3وكابيتـــان ودي المـــور انـــديري 

Louage d'ouv . Et d'ind     339 308حمرد حلر  مراد يف قانون العرر والتأمينات اال تراعية فبعة رابعة  قرة  – 1قرة – 
 قـرة  4681أكثو أم  اخلوي يف قانون العرـر سـنة  – 442ق – 443ق 14 قرة  4690حمرد مجار الدين زك  يف قانون العرر سنة 

   30 قرة  – 46حمرد لبيب شنب  قرة  – 430ق 93 قرة  4694عمساعير غامن يف قانون العو سنة  – 429ق 49
 قـد قضـا أبن عقـد العرـر يتحقـق بتـوا ر أمـرين مهـا تبعيـة العامـر لـر  العرـر وتقاضـي  أ ـرًا  ل وئعيار التبعية أ ـذت حمةرـة الـنقض ( 3) 

 1نقــض مــد  )  4683ســنة  241مــن القــانون اكــد  واكــادة ا وىل مــن اكرســوم بقــانون رقــو  911وذلــك و ًقــا كــندى اكــادة  ل علــا عرلــ 
   68ق 16م 4621 هاير سنة 1وانعر أيًضا است ناف  تلو  (   210ق 29رقو  4جمروعة أحةام النقض  4681أبرير سنة 

لرقاور  ب  حص عقد االتيـاق بينـ  وبـ   ـاحب اكبـ  ووحقيـق الصـية الـيت اختـذها يف هـذا وقد قضا أبن  لتعرف الصلة ااقيقية ل ( 2) 
 (   498رقو  21اجملروعة الرمسية  4629يناير سنة  42مصر الوفنية ) أه   ية اكقاور أم ا  ري العادي  ل العقد
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هــنال  عــام ً ال مقــاوالً ل عذا قــام بعرلــ  ةشــراف ر  العرــر ووحــا عدارتــ  ل يتلقــا منــ  التعليرــات ويقــوم بتنييــذها ل وذلــك 
 نتــاج   ويةــون العقــد اكــهم بــ   ــاحب اكلعــب ســوا  كــان يــن ر نســب مقــدار الوقــا كرــا هــو ال الــب أو نــب كريــة ا

والينان  الذين يتعاقدون مع  عقد عرر ال عقد مقاولة ل  ن الينان  مهرا كان ا مر يف اسـتق هلو اليـين يتلقـون تعليرـات 
هم بــ    وكــذلك العقــد اكــ 4 ــاحب اكلعــب يف عرلهــو وعلــيهو أن ينيــذوها ل وهــو يعرلــون بو ــ  عــام وحــا عدارتــ  وعشــرا  

 ـــاحب انيريـــدة  42 ـــاحب انيريـــدة وا ـــحي  الـــذي يعرـــر  يهـــا هـــو عقـــد عرـــر ل مـــادام الصـــحي  يعرـــر وحـــا عدارة  
وعشــرا     أمــا عذا تعاقــد شــخص مــ   ــاحب انيريــدة علــا أن يةتــب لــ  مقــاال يف موضــوع معــ  لقــا  أ ــر معلــوم ل  العقــد 

وعشـرا   ل حـىت لـو تعـود الةاتـب أن يـواىل انيريـدة ابكقـاالت يف مقاولـة ل  ن الةاتـب ال يعرـر وحـا عدارة  ـاحب انيريـدة 
مواعيـــد منتعرـــة مـــادام ال يعرـــر وحـــا عدارة  ـــاحب انيريـــدة   وال وا ـــون واكرثلـــون التجـــاريون وااوابـــون ومنـــدوبو شـــركات 

ال بعقـد مقاولـة ل التأم  ومن يسرون ابكنتج  يف هذه ال ركات وغريهو مـن الوسـ ا  يرتب ـون مـ  ر  العرـر بعقـد عرـر 
ولــو كــانوا مــأ ورين ب ريــق العرالــة أو كــانوا يعرلــون اســا  مجلــة مــن أراب  ا عرــالن مــادام هــنال  الوســ ا  اتبعــ  لــر  

 العرر و اضع  لرقابت   
عـن ال ريقـة  مد  ( ال يـذكر شـيً ا919وقد أ ذ التقن  اكد  انيديد  ذا اكعيار ا  ري    هو يف تعريي  لعقد اكقاولة ) م 

اليت ين ر  ا اكقاور ل بر يقتصر علا القور أبن اكقاور يعرر "لقا  أ ر بتعهد ب  اكتعاقد اآل ر"     ذا انتقـر بعـد ذلـك 
مـد  علـا الو ـ  اآليت : "عقـد العرـر هـو الـذي يتعهـد  يـ  أحـد اكتعاقـدين أبن  ـر  911عىل عقد العرر ل يعر   يف اكـادة 

 اآل ر ل ووحا عدارت  أو عشرا   ل مقابر أ ر يتعهد ب  اكتعاقد اآل ر"  يف  دمة اكتعاقد 
 هـو ال يــذكر هنــا أيًضــا شــيً ا عــن ال ريقــة الــيت يــن ر  ــا العامــر غــذ ال اثــر هلــا يف تةييــف العقــد ل وعمنــا يــذكر يف  ــراحة أن 

وعشــرا   هــو عذن اكعيــار الــذي ا ــذ بــ  العامــر يعرــر وحــا عدارة ر  العرــر أو عشــرا      رعيــار اخلضــوع  دارة ر  العرــر 
التقن  اكد  انيديد يف التريي  ما ب  اكقاولة وعقد العرر   وقـد فبـق هـذا اكعيـار ت بيًـا واضـحاً يف اليقـرة ا وىل مـن اكـادة 

التجــاري   مــد  ل عذ يقــور : "تــرى أحةــام عقــد العرــر علــا الع قــة مــا بــ  أراب  ا عرــار وبــ  ال ــوا   واكرثلــ  919
                                                 

وسـند هـذا أنـ  عذا     هـ  كا يـة لقيـام عقـد العرـر ل تنعيريـة وعن كنـا تبعيـة ل وقد قضا أبن  لة التبعية ب  اكرثر ومن تعاقد مع  ( 4) 
أبن حدد ل  هذا ا  ري علا حنو دقيـق الـدور اك لـو  منـ  أو اسـتأثر دونـ   ل وق  الينان من الناحية الينية وحا عدارة اكتعاقد اآل ر ورقابت 

مهرـا   ل يهات يف زمـان العرـر ومةانـ  ومدتـ  واك بـس اخلا ـة بـ وذلك بتلقي  التو  ل بةيية وحقيق  أو أرشده عىل الو   الصحي  للقيام ب 
وهـ  مـا تةــين  ل  بــذلك تقـوم التبعيـة التنعيريـة والينيـة بـ  العاقـدين ل كانـا العبقريـة ال خصـية الـيت يعهرهـا الينـان أثنـا  العـرا أو اايـر

 (   266ق 419رقو  24ايفاماة  4681أكتور سنة  32حمةرة شنون العرار اني  ية ابلقاهرة ) لقيام عقد العرر 
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وانيواب  ومندويب التأم  وغريهو من الوس ا  ل ولو كانوا مأ ورين ب ريق العرالة أو كانوا يعرلون اسا  مجلة مـن أراب  
   4ا عرار ل مادام هنال  ا شخاق اتبع   راب  العرر و اضع  لرقا و"

 
 

  تمييز المقاولة عن الوكالة : -5
ن كــ  منهرــا عقــد يــرد علــا العرــر ل وهــذا اكــر ينديــ  اكقــاور أو الوكيــر كصــلحة ال ــري ولةنهرــا تتيــق اكقاولــة والوكالــة يف أ

( ل أمـا العرـر ي عقـد الوكالـة يف تصـرف قـانو   acte materielخيتليان يف أن اكر يف عقد اكقاولة هو عرر مـادي ) 
 (acte juridique ويستب  ذلك أن اكقاور وهو يندي العرر اكاد   ) ي كصلحة ر  العرر ال ينو  عن  وعمنـا يعرـر

                                                 

من هذا اك روع تنص علا  622 ةانا اكادة  ل هذا عىل أن اك روع الترهيدي للتنقن  اكد  كان يتضرن نًصا  رواً يف هذا اكع  ( 4) 
أو علا ا قر حق ا شراف علا  ل "يتري  عقد العرر من عقد اكقاولة أبن  خيور ر  العرر حق تو ي  ما يندى ل  من  دمات : ما أييت

ت بيـق القواعـد العامـة ت ـ   41والعـاهر أن حذ ـ  ير ـ  عىل أن   ل وقـد حـذف هـذا الـنص يف نينـة اكرا عـة   فريقة القيام  ذه اخلدمات"
يي  ب  عقـدي العرـر "يعرا هذا النص لةييية التر : وقد ورد يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف  دد هذا النص ما أييت   عن 

أو علـا ا قـر حقـ  يف ا شـراف علـا  ل  يجعر معيار التيرقة مرتب ًا ئدى ااق لـر  العرـر يف تو يـ  مـا يـندي لـ  مـن  ـدمات ل واكقاولة
 Cromptom هـو معرـور بـ  يف ا لتـا منـذ حةـو القاضـ   ل وهذا اكيعرا اثبا من مرا عة القضا  الـدويل   فريقة القيام  ذه اخلدمات

علـا  ل عن ا مر يتعلـق بعـروف كـر حالـة :  قار Fleteher Moultonوقد حدده القاض     Sadler V . Heniocيف قضية 
را   جمروعة أحةام القضا  الدويل ) غلبا علا الع قة القانونية  ية عقد العرر  ل أن  كلرا كان حق الرقابة اكقرر لر  العرر قوًًي  عاالً 

ويعته العقد عقد عرر كلرا كانا هنا  ع قة تبعية  ل والقضا  ا كا   رى أيًضا علا هذا اكعيار (   31ا لرتا ن 4636ي العرر سنة 
أكانيــا  4624ســنة  – 8أكانيــا ن  4636ســنة  – 2و 3أكانيــا ن 4631جمروعــة القضــا  الــدويل يف العرــر ســنة ) بــ  ر  العرــر والعامــر 

) وقضـا  الـوالًيت اكتحـدة  ( ل 41الـوالًيت اكتحـدة ن  4623جمروعـة القضـا  الـدوي يف العرـر سـنة ) وكذلك القـا  اليرنسـ   ( ل 49ن
جمروعة أحةام القضا  الدوي يف العرر سـنة ) والقضا  ا ي ايل  ( ل 33الوالًيت اكتحدة ن 4623جمروعة القضا  الدوي ي العرر سنة 

عي اليـا ن  4622سـنة  – 39عي اليـا ن 4623سـنة  – 31عي ـاًي ن  4620 سـنة – 30أي اليـا ن 4636سـنة  – 40عي اليا ن 4634
أنــ  يتعــه العقــد عقــد عرــر عذا م يــد    3%246 ــذكر يف اكــادة  ل وقــد قــرر التقنــ  السويســري أساًســا ه ــر للترييــ  بــ  العقــدين (   12

وقــد يةـون هـذا اكعيــار أكثـر وحديـًدا مــن    حمــددة أو غـري حمـددةا  ـر ابلسـاعة أو ابليـوم بــر تبًعـا للعرـر مــن اكيعـار الـوارد اســتخدم كـدة مـا 
يف  401ق – 408ق  8جمروعــة ا عرــار التحضــرية ) لةنــ  يف الواقــ  ال يعــه عــن اكريــ  ااقيقــ  بــ  العقــدين"  ل اكعيــار الــوارد ابكــادة

  (   اهلامش
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استق ال ل أما الوكير وهو يقوم ابلتصرف القانو  كصلحة موكل  يةون ت ًبا عن  و ثل  يف التصرف الـذي يقـوم بـ   ينصـرف 
 أثر هذا التصرف عىل اكوكر  

 وللتريي  ب  اكقاولة والوكالة أمهية عرلية تعهر  يرا أييت :
ة تةـــون دا ًرـــا مـــأ ورة ل ومـــىت عـــ  ا  ـــر ال  لـــك القاضـــ  كقاعـــدة عامـــة تعديلـــ    أمـــا الوكالـــة  قـــد تةـــون ( اكقاولـــ 4) 

 يهــا أن تةــون ب ــري أ ــر عال عذا و ــد اتيــاق  ــري  او ضــرين يقضــ  أبن يةــون  48مــأ ورة أو غــري مــأ ورة ل وا  ــر  
 مد  (   106ر القاض  ) مللوكير أ ر ل وغذا كانا الوكالة مأ ورة كان ا  ر  اضًعا لتقدي

( كــا كــان اكقــاور يعرــر مســتق  عــن ر  العرــر ل  هــو ال خيضــ   شــرا   وال يةــون اتبًعــا لــ  ل ومــن مث ال يةــون ر   3) 
العرــر مســ وال عــن اكقــاور مســ ولية اكتبــوع عــن التــاب    أمــا الوكيــر  يعرــر ي كثــري مــن ا حيــان ةشــراف اكوكــر ل ويف هــذه 

 بًعا ل  ويةون اكوكر مسوال عن  مس ولية اكتبوع عن التاب   ااالة يةون ات
( كا كان اكقـاور ال ينـو  عـن ر  العرـر ل  ـلن التصـر ات الـيت  ريهـا ال ينصـرف أثرهـا غلـا ر  العرـر ل وغـذا كـان  2) 

كسـ ولية ال عـاوز القـدر هذا ا  ري مس وال مباشرة حنو مـن يتعاقـد معهـو اكقـاور مـن عرـار ومقـاول  مـن البـافن  ـلن هـذه ا
مـد  (   أمـا الوكيـر   نـ  ينـو  عـن اكوكـر 993الذي يةون ر  العرر مديًنا ب  للرقاور ا  ل  وقا ر   الدعوى ) م 

 ل  لن  يل م  بتصر ات  ل وينصرف أثر هذه التصر ات مباشرة عىل اكوكر ل وال ش   منها ينصرف عىل الوكير  
معرا للرةسـب واخلسـارة ل وغـذا أ ـيب بضـرر بسـبب تنييـذ العرـر  ـ  شـأن لـر  العرـر  ( اكقاور مضار  ل وهو 1) 

بذلك ل ويتحرر اكقاور وحده هذا الضرر   أما الوكير  لن  ال يضـار  وال يعـرا نيسـ  كةسـب أو  سـارة ل  هـو عمـا أن 
مـد   144يـذ الوكالـة  قـد قضـا اكـادة يقوم بعرل  تهًعا وعما أن أي ذ أ ـرًا مناسـباً للعرـر ل وعذا أ ـيب بضـرر بسـبب تني

   4أبن "يةون اكوكر مس وال عرا أ ا  الوكير من ضرر دون   أ من  بسبب تنييذ الوكالة تنييًذا معتاًدا"
( اكقاولــة يف ا  ــر عقــد الزم ل أمــا الوكالــة  هــ  يف ا  ــر عقــد غــري الزم و ــوز عــ ر الوكيــر أو تنحيــ  يف أي  8)  49 

 وقا  
                                                 

وغــذا هلــك ال ــ   بســبب حــادل ميــا   قبــر  ل بســبب أ نــيبويرتتــب علــا ذلــك أن اكقــاور يتحرــر تبعــة اســتحالة تنييــذ العرــر  ( 4) 
 998/4م ) ويةون ه   اكادة علي  عذا كان هو الذي وردها  ل تسلير  لر  العرر  ليس للرقاور أن ي الب ال بثرن عرل  وال برد نيقات 

وعلا اكوكر أن يرد علي  ما أنيق  يف تنييذ الوكالة التنييـذ اكعتـاد مـ  اليوا ـد مـن وقـا ا نيـاق  ل أما الوكير    يتحرر هذه التبعة (   مد 
 مد  140م ) حىت لو م وقق ال را اكقصود منها  ل وأن يع ي  ا  ر الذي يستحق  مهرا كان حظ الوكير من النجاح يف تنييذ الوكالة

  )  49 
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تنتهـــ  اكقاولـــة ئـــوت ر  العرـــر أو ئـــوت اكقـــاور غـــ  عذا كانـــا شخصـــيت  حمـــر اعتبـــار ل وتنتهـــ  الوكالـــة ئـــوت  ( ال 9) 
   4اكوكر أو ئوت الوكير

وقـد تلتـبس اكقاولـة ابلوكالـة ل و ا ـة يف العقـود الـيت تـهم مـ  أ ـحا  اكهـن ااـرة ل كال بيـب وايفـام  وا سـتاذ وايفاســب 
ى القضا  الير  منذ عهد بعيد علا اعتبار هذه العقود عقود وكالـة ل ال عقـود مقاولـة أو عقـود عرـر   واكهندي   وقد  ر 

ذلك أن اكقاولة وعقد العرر يو يان يف القانون اليرنسـ  كرـا قـدمنا أبهنرـا عقـًدا ع ـار للعرـر ل  ـأراد القضـا  اليرنسـ  أن 
 ـحا  العرـر ل وهر أن  علهـو وكـ   عـنهو  يةـون العقـد الـذي يرتي  أب ـحا  هـذه اكهـن ااـرة عـن أن يةونـوا أ ـرا   

  ولةــن هــذه النعــرة  اف ــة ل  ا عرــار الــيت يقــوم  ــا  3يــربو  ــاحب اكهنــة ااــرة بــر  العرــر عقــد وكالــة ال عقــد مقاولــة

                                                 
أمــا  ل اكقاولــة تضــيا علــا اكقــاور  ــية التــا ر : ويضــييون اليــرق اآليت – 444 قــرة  4بــري ورواســا انعــر يف هــذه اليــروق ب نيــور وري 4

   واكضاربة من  صا ص التجارة ل وهذا ير   عىل ما قدمناه من أن اكقاور مضار    الوكالة    تضيا هذه الصية علا الوكير
أمــا غــذا تعــدد اكقــاولون  ــ   ( ل مــد 4/ 101م)     ــانوا مســ ول  ابلتضــامن عذا تعــدد الــوك ( أ)  : وهنــا   ــروق أ ــرى أقــر أمهيــة منهــا

 6مد  143م) عذا تعدد اكوكلون كانوا متضامن  قبر الوكير يف تنييذ الوكالة  (  )    يةونون مس ول  ابلتضامن غ  عذا اتيق علا ذلك
للروكــر ولنا ــب الوكيــر أن ير ــ  كــر منهرــا  (  ـــ)    ر عال ابتيــاق  ــاقأمــا عذا تعــدد أراب  العرــر  ــ  يةونــون متضــامن  قبــر اكقــاو  ل

أمــا ر  العرــر واكقــاور مــن البــافن  ــ  ر ــوع  حــد منهرــا مباشــرة علــا ال خــر  يرــا عــدا أن  ( ل مــد 2/ 104م ) مباشــرة علــا اآل ــر 
 مـد 4/ 993م) اكقاور من البافن ل  الر وع مباشرة علا ر  العرر ئاال  اوز القدر الذي يةون ب  ر  العرر مديًنا للرقاور ا  ل  

 31حمرــد لبيــب شــنب  قــرة  – 4049 قــرة 3والن وكابيتــان ودى المورانــديري كــ  – 100انعــر يف ذلــك بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة  – (
   4هامش 23ق
 هذا القانون كان ييرق بـ  ا عرـار اليدويـة ويعتههـا أعرـااًل حقـرية ال ي اوهلـا غـ   ل وير   ا مر يف ذلك عىل تقاليد القانون الروما  ( 3) 

وبــ  ا عرـــار العقليــة وهـــذه ال تةــون حمـــً    ـــارة  ل ا شــخاق مـــ  مـــن يســتأ ر عرلهـــوا رقــا  أو ا  ـــرا  الــذين يرتب ـــون بعقــد ع ـــارة 
وكانا الوكالة يف القانون الروما  ال تقتصر علـا التصـر ات  ل أشخاق بر حم  للوكالة ر ًعا ل أهنا ول أن من يقوم  ا عن أن يةون أ ريًا

 لك أن  احب اكهنة اارة يف القانون الروما  م يةن من حق  أن يتقاضا أ ـرًا مل ًمـاوترتب علا ذ   القانونية بر متد عىل ا عرار اكادية
علا أحةام  ابلتسليو  احب  41وانتها ا مر ابلتحلير   ل ولةن القانون الرما  م يثبا علا هذا النهج   شأن  يف ذلك شأن الوكير ل

ال عن فريـق دعـوى الوكالـة  ( perseentio extraorainario)  عادية اكهنة اارة أن ي الب أبتعبا عن عرل  عن فريق دعوى غري
وقد اثر اليقـ  اليرنسـ  يف هنايـة القـرن  (   411وما بعدها ق 24 قرة  3 4614وما بعدها ـ مونيي  سنة  943ق 4631 ريار سنة ) 

 969 قـــرة  3 يـــوار  – 244مةـــررة ق 214 قـــرة  1أوبـــرى ورو ال بعـــة اخلامســـة )  ـــذهب بعـــض اليقهـــا   ل اكاضـــ  ابلتقاليـــد الرومانيـــة
 ــ  يةــون ال بيــب أو ايفــام  مل ًمــا قبــر  ل عىل أن ا عرــار العقليــة مــن أدبيــة و نيــة وعلريــة ال  ةــن أن تةــون حمــً  لتعاقــد ملــ م ( 390ق
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ريض ود ـاع هذه اكهن اارة ه  أعرار ماديـة يف جمروعهـا ال تصـر ات قانونيـة ل غـذ أن عـ ج ال بيـب للرـ 41أ حا   
ايفــام  عــن اخلصــو وتعلــيو ا ســتاذ ت ميــذه ووضــ  اكهنــدي اكعرــاري للتصــريرات والرســوم واكقايســات ل وكــر هــذه أعرــار 
ماديــة ل وعذا ميـــ ت ب ـــ    لمنـــا تتريـــ  أبن تحيـــة اليةـــر  يهـــا مت لبــة   ولةـــن هـــذا ال  نـــ  مـــن أن تةـــون أعرـــاال ماديـــة ال 

عذ يقومــون  ـا كصـلحة ال ـري عمنــا يـرب هو ابل ـري عقـد مقاولــة أو عقـد عرـر ال عقـد وكالــة   تصـر ات قانونيـة ل وأن أ ـحا ا 
اكقاولــة وعقــد العرــر  44وال وــو مــن مقــام أ ــحا  هــذه اكهــن ااــرة أن يةونــوا مــأ ورين ل ال ســيرا بعــد أن ميــ  عقــد  

ا كـان ي لـق عليهرـا يف اكاضـ    وقـد يـد ر عن عقد ا  ار بتسريت   ا ت   رـا ل  لـو يعـودا عقـدي ع ـار للعرـر كرـ
يف عرــر  ــاحب اكهنــة ااــرة ل ال ســيرا ايفــام  واكهنــدي اكعرــاري ل بعــض تصــر ات قانونيــة ل  يةــون العقــد وكالــة  يرــا 

مًعـا  يتعلق  ذه التصر ات ومقاولة  يرا يتعلق اب عرار اكادية   وغذا تعذر ت بيـق أحةـام الوكالـة وأحةـام اكقاولـة يف وقـا
ل نعر عىل العنصر ال الب ل  قد يةون عنصر ا عرـار اكاديـة  ت بـق أحةـام اكقاولـة ل أو يةـون عنصـر التصـر ات القانونيـة 

  ت بق أحةام الوكالة  
 ونستعرا ل ت بيًقا كا تقدم ل العقد م  ال بيب ل وم  ايفام  ل وم  اكهندي اكعراري  

                                                                                                                                                                    

ك حـىت ال يوضـ  العرـر العقلـ  يف مسـتوى العرـر اليـدوي وال يـنحو وذل ل كاما ال  ه العرير علا د   ا  ر لل بيب أو اكام   ل عرلية
   العلو ليةون وسيلة للتجارة

وال وــو مــن مةانــة  ل  أ ــحا  اكهــن ااــرة يعي ــون مــن مهــنهو ومــا يةبــون مــن أ ــور يف  ارســتها ل ولةــن هــذا الــرأي يصــ دم مــ  الواقــ 
وقــد كــان    اكســلو أن التعاقــد مـ   ــاحب اكهنـة ااــرة تعاقـد ملــ م لل ـر   وقـد ا ــب  اآلن مـن    ـاحب اكهنــة ااـرة أن يــن ر علـا عرلــ 

 يعتــه التعاقــد مــ  أ ــحا  اكهــن ااــرة تعاقــًدا مرزًمــا ويعتــه  ل اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  انيديــد يتضــرن نًصــا  ــرواً يف هــذا اكعــ 
"وتعته دا ًرا شخصية اكقاور حمـر اعتبـار  :  روع عرى علا الو   اآليتمن هذا اك 3/ 441 ةانا اكادة  ل أ حا  هذه اكهن مقاول 

يف التعاقد عذا أبرم العقد م  أحد ر ـار اليـن أو مـ  أحـد اكهندسـ  أو مـ  أحـد مهندسـ  اكعرـار أو مـ  أحـد  اثـر هلـنال  مـن االشـخاق 
"والعقـد الـذي ئو بـ  يلتـ م  ـاحب  : قـود اللبنـاين علـا مـا أييتمـن تقنـ  اكو بـات والع 2/ 931وتـنص اكـادة    الذين ي الـون مهنـة حـرة"

 ل وكذلك العقود اليت ئو بها يلت م ا ستاذة القيام ئهنهو كصلحة معهد أو شخص ما ل حر ة أو مهنة حرة تقد   دمات  كن يتعاقدون مع 
   ومن هذا القبير أيًضا عقد النقر"   تعد من قبير ع ارة الصناعة

 قرة  43بيدان  – 216 قرة  – 211بودرى و ار يف العقود االحتراية  قرة  – 606و قرة  111 قرة  44 نيور وريبري ورواسا انعر ب) 
وانعـــر يف القضـــا   – 4611 ـــان ســـا اتيب  دراســـة يف اكهنـــة ااـــرة  مـــن بواتييـــ  ســـنة  – 2034 قـــرة  3ب نيـــور وريبـــري وبوال يـــ   – 498

 – 348 – 4621داللوز ا سبوع   4621ماري سنة  – 41 – 62 – 4 – 4631داللوز  4639نة ماري س 2اليرنس  نقض  ر  
 (   12 - 3 – 4642داللوز  4606د سه سنة  1ليون 
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عذ هــو اتيــاق بــ  ال بيــب واكــريض علــا أن يقــوم ا ور بعــ ج الثــا  يف  4ال الــب  العقــد مــ  ال بيــب هــو عقــد مقاولــة يف
مقابر أ ر معلوم ل والع ج عرـر مـادى وال ينيـا ماديتـ  أن يةـون عرـ ً عقليًـا ل  هـو عذن لـيس بتصـرف قـانو    ومـن مث 

عقـود اكقاولـة ا  ـرى  صـا ص أمههـا :  تتوا ر مقومات عقد اكقاولة يف هذا االتياق   وغنرـا يتريـ  العقـد مـ  ال بيـب عـن
( االلتــ ام الــذي يعقــده ال بيــب هــو التــ ام يبــذر عنايــة ال التــ ام بتحقيــق غايــة ل  نــ  عمنــا يتعهــد ببــذر العنايــة الوا بــة يف  4) 

ر بتحقيــق عــ ج اكــريض وال يتعهــد بتحقيــق ال ايــة مــن العــ ج وهــو شــيا  اكــريض   وأغلــب عقــود اكقاولــة يلتــ م  يهــا اكقــاو 
( التعاقــد مــ  ال بيــب لوحعــا  يــ   3غايــة ال يبــذر عنايــة ل كت ــييد البنــا  ووضــ  التصــريو وعرــر اكقايســة وحنــو ذلــك   ) 

شــخيت  ل ومــن مث عذا مــات انتهــا العقــد ل  ــ ف مــوت اكقــاور يف كثــري مــن عقــود اكقاولــة ا  ــرى  لنــ  ال ينهــا اكقاولــة   
لصــدد علــا أن "ينقضــا عقــد اكقاولــة ئــوت اكقــاور عذا كانــا منه تــ  ال خصــية حمــر مــد  يف هــذا ا 999وتــنص اكــادة 

اعتبار يف التعاقد ل  لن م تةن حمر اعتبار    ينتها العقد من تلقا  نيس "   ويرتتب كذلك علا اعتبـار شخصـية ال بيـب 
( العقــد مــ   2يقــاور مــن البــافن   ) أنــ  ال  ــوز لــ  أن يةــر عــ ج اكــريض ل بيــب ه ــر ل يف حــ  يســت ي  اكقــاور أن 

وال مــن  هــة ال بيــب ل  يســت   اكــريض أن ير ــ   يــ  وال يــرغو علــا أن يبقــا  46ال بيــب غــري الزم ال مــن  هــة اكــريض  
وحـــا عـــ ج فبيـــب ال يريـــده أو أ ـــب  ال يثـــق  يـــ  ل وكـــذلك يســـت ي  ال بيـــب أن ير ـــ  يف العقـــد وال  ةـــن عكراهـــ  علـــا 

عــد يرضـا االســتررار  يــ    وهـذه اخلصــا ص الــيت ميــ  العقـد مــ  ال بيــب محلـا بعــض اليقهــا  علــا أن اكضـا يف عــ ج م ي
  علـا أن  2ل وأ ـذت  ـذا الـرأي حمةرـة الـنقض اليرنسـية 3تنةر علا هذا العقد أن  عقد مقاولـة وتعتـهه عقـًدا غـري مسـرا

العقد م  ال بيب عـن هـذا الن ـاق    عقـد اكقاولـة  ليس يف هذه اخلصا ص ش   يتعارا م  فبيعة عقد اكقاولة حىت خيرج 
كرا يةوى حمل  الت اًما بتحقيـق غايـة ل كـذلك  ـوز أن يةـون حملـ  الت اًمـا ببـذر عنايـة    ا سـتاذ عذا تعهـد بتحضـري تلريـذه 

يلتـ م بتحقيـق غايـة المتحان مع  لقا  أ ر معلوم يةون قد أبرم عقد مقاولة وم  ذلك م يلتـ م عال ببـذر عنايـة ل عذ هلـو   
ه  أن ينج  التلريذ يف االمتحان ل ويستحق ا ستاذ ا  ر    التلريذ أوم ينج    وايفام  الذي يرتا ـ  عـن اخلصـو عمنـا 
يلتــ م ببــذر عنايــة ل ويســتحق أ ــره ســوا  كســب الــدعوى أو  ســرها   وكــذلك ال بيــب يســتحق اأ ــر شــيا اكــريض أو م 

                                                 

كرــا عذا كــان     ويةــون عقــد عرــر عذا كــان ال بيــب  اضــًعا  شــراف عرليــة مــن الناحيــة ا داريــة وعن كــان مســتقً  مــن الناحيــة الينيــة ( 4) 
    االستق  اليين ال  ن  اخلضوع ا داري أو التنعير  ل ال بيب يعرر يف منسسة أو يف مست يا

حسـن  – 62 – 4 – 4631تعليـق  السـري  يف داللـوز  – 48ق 4611 ان سا اتيي  دراة يف اكهنة اارة رسالة من بواتيي  سـنة  ( 3) 
   4هامش 449ق 4694عمساعير غامن يف عقد العرر سنة  – 64اح  اكدنية قزك  ا براش  يف مس ولية ا فبا  وانير 

   م  تعليق بريتون 41 – 4 – 4626سريي   4621يولي  سنة  42نقض  رنس   ( 2) 
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بتحقيــق غايــة بــر التــ ام ببــذر عنايــة ل وال  نــ  ذلــك مــن أن يةــون العقــد مقاولــة   كــذلك ال ي ــف ل  ن ال بيــب م يلتــ م 
يةـون اعتبـار شخصـية ال بيـب مانعــاً مـن أن يةـون التعاقـد معــ  مقاولـة ل  ةثـريًا مـا تعتــه شخصـية اكقـاور يف عقـود اكقاولــة 

مـد  علـا أنـ  " ـوز للرقـاور أن  4%994ادة مد  وا ها هذا اليرا كرا رأًي   كذلك نصا اكـ 999حىت أن اكادة 
يةر تنييذ العرر يف مجلت  أو يف     من  عىل مقاور من البافن عذا م  نع  من ذلك شرط يف العقـد أوم تةـن فبيعـة العرـر 

ةــون تيــرتا االعترــاد علــا كيايتــ  ال خصــية"   بقــا أن العقــد مــ  ال بيــب غــري الزم ل وهــذا ايًضــا ال  نــ  العقــد مــن أن ي
مقاولة    اكريض يف عقدة م  ال بيب ل كر  العرر يف اكقاولة ل يست ي  أن يتحلر من العقـد ويقـف التنييـذ يف أي وقـا 

عــن مجيــ  مــا أنيقــ  مــن اكصــرو ات ومــا قــام بــ  مــن عــ ج   وخيتلــف عــن ر   30قبــر عمامــ  ل علــا أن يعــوا ال بيــب  
يب يقوم علـا الثقـة ال ـخية ل ويف ع بـار اكـريض علـا تعـويض ال بيـب مـا كـان العرر يف اكقاولة العادية أبن  ال يعوا ال ب

يســت ي  كبــ  لـــو أنــ  أق العرــر تقييـــد   ــري اريتـــ  يف الر ــوع عــن العقـــد عذا قامــا بـــ  أســبا   ديــة وحرلـــ  علــا ذلـــك ل 
لــة العــادي   وال بيــب   و ــب أن تةــون حريتــ  يف الر ــوع عــن العقــد أوســ  مــن حريــة ر  العرــر يف التحليــر مــن عقــد اكقاو 

كــذلك يف عقــده مــ  اكــريض ل كاكقــاور يف عقداكقاولــة ل لــ  أن ير ــ  يف العقــد علــا أن يةــون مســ والً عــن تعــويض الضــرر 
الــذي يصــيب اكــريض مــن  ــرا  ذلــك   وعذا كــان ر  العرــر يف عقــد اكقاولــة العــادي يســت ي  أن ي لــب ع ــاز العرــر علــا 

ت يع  اكريض ل وهو حر يف أن يذهب عىل فبيب ه ر خيتاره ل وكـر مـا يسـت ي  هـو أن ير ـ  نيقة اكقاور ل  ذلك ماال يس
  وخيلـص  ـا تقـدم أن  4علا فبيب  ا ور ابلتعويض ل عذ ال يست ي  عكراه  علـا اكضـا يف العـ ج عذا م يـرد ال بيـب ذلـك

   3العقد م  ال بيب هو عقد مقاولة ل وهذا هو الرأي ال الب يف اليق 
مــا العقــد مــ  ايفــام   يقــ  علــا  لــيو مــن ا عرــار اكاديــة والتصــر ات القانونيــة    ايفــام  يقــوم بعرــر مــادي عنــدما يقــدم أ

اك ورة القانونية لعرلية  ـارج جملـس القضـا  ل أو عنـدما يـدا   عـن مصـااة يف جمـس القضـا  ابكيرا عـة ال ـيوية واكـذاكرات 

                                                 

كـان   كرـا غـذا    ويةون عقد عرر عذا كان ال بيـب  اضـًعا  شـراف عرليـة مـن الناحيـة ا داريـة وعن كـان مسـتق  مـن الناحيـة الينيـة ( 4) 
    االستق ر اليين ال  ن  اخلضوع ا داري أو التنعير  ل ال بيب يعرر يف منسسة أو يف مست يا

بــودرى و ــار يف الوكالــة  – 412ق 606و قــرة  34ق111 قــرة  44ب نيــور وريبــري ورواســا  – 464ق 419 قــرة  43بيــدان  ( 3) 
 4048 قرة  3كوالن وكابيتان ودي مورانديري   – 496ق 416و قرة  492ق 411 قرة  1دي ابج  – 444ق– 441ق 211 قرة 
 – 4 – 4626ســريي   4621يويــ  ســنة  42تعليــق بريتــون علــا حةــو حمةرــة الــنقض اليرنيــة يف  – 918ق 4341 قــرة  3 وســران  –

 – 34حمرـد لبيـب شـنب  قـرة  – 410ق 44 قـرة أكثـرم أمـ  اخلـويل يف عقـدالعرر  – 119ق  810حمرد كامر مرسا  قرة – 341
   219ق 134رقو  36 ازيا  4621مايو سنة  8وانعر مصر ررر اني ية  – 21 قرة 
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ل مـام  4ا عرـار يعتـه مقـاوال وتـرى عليـ  أحةـام اكقاولـة 34واكستندات   وهو يف هذه  اكةتوبة ل وعندما ورر ل  العقود 
يةــن  اضــعاً  راف عرليــة وعدارتــ  التنعيريــة كرــا لــو كــان حمامًيــا لــدى شــركة أو منسســة  يةــون العقــد الــذي يــنعو ع قتــ  

ة عـــن عرليـــة عنـــدما ير ـــ  الـــدعوى ابســـو هـــذا   وايفـــام  يقـــوم بتصـــر ات قانونيـــة نيابـــ 3ابل ــركة أو اكنسســـة هـــو عقـــد عرـــر
العريــر ل وعنــدما يقــدم فلبــات العريــر ود وعــ  يف الــدعوى ل وعنــدما ي عــن ابســو العريــر ل وعنــدما يقــدم فلبــات العريــر 
ود وع  يف الدعوى ل وعندما ي عن ابسو العرير يف ا حةام اليت تصدر ل وعندما يهم اتياقًـا مـ   صـو عرليـة كـا عذا عقـد 

ــا حامســة أو يــرد هــذه اليرــ    وهــو يف هــذه معــ    ــلًحا ل وعنــدما يصــدر منــ  نيابــة عــن عريلــة عقــرار أو تنــازر أو يو ــ   يًن
التصر ات القانونية يعته وكيً  عن عرلية ل وتسـرى عليـ  أحةـام الوكالـة    ـلذا تعارضـا أحةـام الوكالـة مـ  أحةـام اكقاولـة 

وععرـــار أحةـــام الوكالـــة دون  2عصـــر ال الـــب يف أعرـــار ايفـــام  وهـــو عنـــر الوكالـــةوم يةـــن التويـــق يبنهرـــا ل و ـــب تـــر ي  ال
أحةام اكقاولة    أ ر ايفام  عن أعرال  اكادية والقانونية مث ً يةون  اضـعاً لتقـدير القاضـ  كرـا تقضـا أحةـام الوكالـة ) 

 مد  (   106/3م 
العقـــد يقـــ  هـــو أيًضـــا علـــا  لـــيو مـــن ا عرـــار اكاديـــة  وعلـــا العةـــس مـــن ذلـــك العقـــد مـــ  اكهنـــدي اكعرـــاري ل  ـــلن هـــذا

ل ولةـن عنصـر اكقاولـة هـو ال الـب ل  ـلذا تعارضـا  1اكقاولة وأحةـام الوكالـة 33والتصر ات القانونية  يجر  ب  أحةام  
                                                 

 قــرة  3كــوالن وكايبتــان ودي المــور انــداير   – 464ق 419 قــرة  43بيــدان  – 412ق 606 قــرة  44ب نيــور وريبــري ورواســا  ( 4) 
حمرد لبيـب  – 409ق 403 قرة  4682كرميي  يف مهنة ايفاماة سنة   – 4403ق 421 قرة 2مازويف دروي القانون اكد   – 4048

داللـــوز  4608يونيـــ  ســنة  41عكــس  – 213 – 4 – 460ســـريي   4604ديســره نــة  46نقــض  ـــر   – 29 قـــرة  – 28شــنب  قــرة 
 ازيـا دي  4613مايو سنة  9الس   – 66 – 4 – 4682 ازيا دي ابلي   4682يناير سنة 46ابريس  – 448 – 3 – 4644
   28 – 3 – 4613ابلي  

عمساعيـر غـامن يف عقـد  – 348ق – 342 ـان سـا اتيي  يف رسـالت  يف اكهنـة ااـرة ق : ومن اليقها  ن يعرت العقـد هنـا عقـًدا غـري مسـرا
   4هامش  449العرر ق 

حمرد لبيب شنب ) ويةون العقد عقد عرر حىت لو م يةن ايفام  متيرغاً  عرار اكنسسة أو ال ركة  – 29رد لبيب شنب  قرة حم ( 3) 
 (   80ق 31رقو  4690اكدونة العرالية الدورية جمروعة سنة  4684مايو سنة  31است ناف مصر  – 29 قرة 
انعر ) وعلا الع قة  يرا بينهرا  ية الوكالة أو التوكير  ل وعلا عرلية  ية اكوكر ل وكيروكثريًا ما خيل  اك روع علا ايفام   ية ال ( 2) 

 (   46 - 44تقن  اكرا عات اكواد  – 14و 10و 22و 36و 31اكواد  4681لسنة  69قانون ايفاماة رقو 
 ( 2)  4هــــامش  211 قــــرة  9أوبــــرى ورو وعمســــان  – 414 قـــرة 43بيــــدان  – 411ق 640 قــــرة  44ب نيـــور وريبــــري ورواســــا  ( 1) 

حمرـد لبيـب شـنب  قـرة  – 92 قرة  – 93 قرة  Louage d'ouv . Et d'indليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز  – ( 2)  14وهامش 
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و ا عرـار   وأهـ 4ا حةام و ب ت بيق أحةام اكقاولة   ومـن مث ال يةـون أ ـر اكهنـدي اكعرـاري  اضـًعا لتقـدير القاضـ 
اكادية اليت يقوم  ا اكهندي اكعراري ه  وض  التصريو والرسوم ل وعرر اكقايسـات ل وا شـراف علـا التنييـذ   وقـد يقـوم 
بــبعض التصــر ات القانونيــة ل كرحابــة اكقــاور وعقــرار ااســا ل ود ــ  مــا يســتحق  اكقــاور يف ذمــة ر  العرــر ل وتســلو العرــر 

ــا عــن ر  العرــرمــن اكقــاور علــا أ ــ ا  أو  ل ومــن مث  3مجلــة واحــدة بعــد ع ــازه   ويةــون يف هــذه التصــر ات القانونيــة ت ًب
 تسرى أحةام الوكالة كرا سبق القور  

 تمييز المقاولة عن البيع : -6

ذي ويعهــر  ور وهلــة أن اكقاولــة تتريــ  بســهولة عــن البيــ  ل  هــ  تــرد علــا العرــر والبيــ  يقــ  علــا اكلةيــة    اكقــاور الــ 
 يتعهد ببنا  من ر يهم عقد مقاولة   أما غذا ب  اكن ر اساب  مث ابع  بعد ذلك ل  العقد بي   

مــد  علــا أنــ  " ــوز أن يقتصــر اكقــاور علــا التعهــد بتقــد  عرلــ  علــا أن يقــدم  911وقــد نصــا اليقــرة ا وىل مــن اكــادة 
عذا قــدم ر   –بعرلــ "   وال شــك يف أن العقــد يف هــذه ااالــة ر  العرــر اكــادة الــيت يســتخدمها أو يســتع   ــا يف القيــام 

                                                                                                                                                                    

اللــوز   ســون يف تعليقــ  يف د – 2496 قــرة 3بــودرى و ــار ) ويــذهب بعــض الققهــا  عىل أن العقــد مقاولــة ال وكالــة  – 31 قــرة  – 38
يف مســ وية اكهنــدي اكعرــاري  Fraissaingea – 464ق 4643د ــوج يف انيلــة اليصــلية للقــانون اكــد  ســنة  – 6 – 4 – 4609
وانعر  – 31 قرة  – 38حمرد لبيب شب  قرة  – 4636يف مس ولية اكهندي اكعراري رسالة من ابريس سنة  Corberand 32 قرة 

 – 823 – 4 – 4608داللـوز  4601مـايو سـنة  49 – 348 – 4 – 11داللـوز  4411ي سـنة مـار  38يف هذا اكع  نقـض  رنسـا 
 – ( 4هـــامش 449وم ـــار عىل ااةــو يف عمساعيـــر غـــامن يف عقــد العرـــر  4689ســـنة  488قضـــية رقــو 4681ينــاير ســـنة  1مصــر الةليـــة 

 40 – 26 – 4 – 49داللـوز  4448نو ره سنة  44نقض  رنس  ) ويذهب القضا  اليرنس  يف بعض أحةام  عىل اعتبار العقد وكالة 
 4620داللوز  4636يوني  سنة 46 – 11 – 4 – 4631داللوز  4639نو ره سنة  2 – 291 – 4 – 64داللوز  4464يوني  سنة 

  (  481 - 3 – 4639داللوز  4631ديسره سنة  49الس   – 14 – 3 – 4601يناير سنة  48ابريس  – 496 – 4 –
) وذلـك ت بيًقــا  حةـام اكقاولــة ال  حةـام الوكالــة  ل وعذا تعـدد أراب  العرـر أو تعــدد اكهندسـون اكعرــاريون  ـ  يةونــون متضـامن  ( 4) 

 (   21حمرد لبيب شنب  قرة 

  را م يةن قد تلقا تيويًضا من   العرر يف عرر مع   لن  ال يةون وكيً  ل   ي  ل وال تيرتا الوكالة يف أعرار اكهندي اكعراري ( 3) 
 ا  ومن مث عذا ويف اكهندي اكعراري اكقاور مبلً ا من النقود دون أن يةون ميوًضا يف ذلك من ر  العرر  لن  ال يل م ر  العرر  ذا الو  ل
حمرـد   – 43 قـرة  ,Louage d'ouv . Et d'indليـظ  2وبيدي دالـوز أنسـيةل – 411ق 640 قـرة 4ب نيـور وريبـري ورواسـا ) 

داللــــوز  4631يوليــــ  ســــنة 30 – 11 – 4 – 4631داللــــوز  4639نــــو ره ســــنة  2نقــــض  ــــر   – 111ق 814كامــــر مرســــا  قــــرة 
 (   4636 هاير سنة 8 ازيا دي ابلي   4634ديسره سنة 46 – 148 – 4631ا سبوع  
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  وعمنـا تقـوم ال ـبهة يف اليـرا اه ـر  4يـترحض عقـد مقاولـة ال شـبهة  يـ  –العرر اكـادة واقتصـر اكقـاور علـا تقـد  عرلـ  
 3 العرـر واكـادة مًعـا"مـد  ل عذ تقـور : "كرـا  ـوز أن يتعهـد اكقـاور بتقـد  911الذي نصا علي  اليقرة الثانية من اكادة 

   قـد يقـ  أن يتعاقـد شـخص مــ   ـار علـا أن يصـن  لــ  مةتبًـا أو مةتبـة أو أاثاثً ويقـدم النجــار اخل ـب مـن عنـده ل وهــذا 
ما وصر يف ال الب   ويق  أن يتعاقد شخص م  حا ك علا أن يصن  ل  ثواًب ويقدم ااا ك القراو مـن عنـده   والرسـام 

ادة الــيت يصــور  ــا  يتعاقــد علــا العرــر واكــادة مًعــا   و ــان  الســيينة يقــوم هــو أيًضــا بتقــد  اخل ــب يقــدم عــادة القرــاو واكــ
واكــواد ال زمــة لصــن  الســيينة  يتعاقــد علــا العرــر واكــادة    هــر يبقــا العقــد يف ا حــوار اكتقدمــة الــذكر عقــد مقاولــة ل أو 

ة غلا النجار والثو  ابلنسبة غلا ااا ك والصورة ابلنسـبة غلـا يةون عقد بي  واق  علا ش   مستقبر هو ا اثل ابلنسب
ل  1  انقســرا اآلرا  يف هــذه اكســألة    ــرأى يــذهب عىل أن العقــد مقاولــة دا ًرــا 2الرســام والســيينة ابلنســبة غلــا  ــانعهار

                                                 

) قد الذي يتعهد ئو ب  شخص أن يصن  سجاير آل ر علا أن يورد هـذا للرقـاور الـد ان الـ زم لصـن  السـجاير  يةون مقاولة الع ( 4) 
 – 30 قـرة    louage d'ouv . Et d'indليـظ 2أنسـيةلوبيدي داللـوز  – 141 قـرة  43بيـدان  – 2414 قـرة 3بـودرى و ـار 
 4464مايو سنة 1 – 268 – 4 – 63داللوز  4463يناير سنة 49 – 268 – 4 – 63داللوز  4464نو ره سنة  46نقض  رنس  

 (   813 - 4 – 61داللوز  (  نا  ) 

انـظ يف هـذا العقـد دا يـد يف عقـد االستصـناع رسـالة مـن ابريـس سـنة  ( : marche a facon) ويسـرا العقـد بعقـد االستصـناع  ( 3) 
   334ق 4621

 ـوز لـر  العرـر أن يتحلـر مـن عقـد اكقاولـة  ( أ)  : متقبر أمهية عرلية تتب  يف الو وه اآلتيةوللقور أبن العقد مقاولة أو بي  ش    ( 2) 
أما البي   هو مل م ال  وز التحلر من  ةرادة أحد ال ر    ( ل مد  992م ) ويقف التنييذ يف أي وقا قبر عمام  علا أن يعوا اكقاور 

ا ــد عــن الــثرن مـن يــوم ععــذار اك ــرتى بد عــة أو مــن يـوم تســليو اكبيــ  عليــ  عذا كــان قــاب   نتــاج يف البيــ  تســرى اليو  (  )    اكنيـردة 31 
أمـــا يف اكقاولــة  ــ  يســـتحق اكقــاور  وا ـــد علــا ا  ــر اكســـتحق لــ  عال مـــن يــوم اك البـــة  ( ل مــد  4/ 184م) اــرات أو غــريادات أ ـــرى 

أمـا يف اكقاولـة  ـ  امتيـاز للرقـاور عال عذا كـان العرـر  ل حق امتياز علا اكبي  ولو كـان منقـوالللبا    ( ج)    القضا ية فبًقا للقواعد العامة
يف البي  البد من االتياق علا الثرن وعال   ( د)  (   مد  4414م) ت ييد بنا  أو من آت أ رى أو ععادة ت ييدها أو ترميرها أو  ياهنا 

) م ودد ا  ر م تةن اكقاولة ابفلة وو ب الر وع يف وحديد ا  ـر عىل قيـة العرـر ونيقـات اكقـاور أما يف اكقاولة  لذا  ل كان البي  ابف 
 (   مد  986م

   4هامش 48ق 40حمرد لبيب شنب  قرة – 2410 قرة 3انعر يف ذلك بودرى و ار 

مد   رنس  ال مي  بـ  مـا عذا كـان الـذي قـدم  4141مستندة عىل أن اكادة  ل وعىل هذا الرأي ذهبا بعض أحةام القضا  يف  رنسا ( 1) 
تقضـا  قـرة  ل وسنرى  يرا يل  أن هذه اكادة تضرن م روعها يف عحدى مراحل  الت ريعية  قرت  أ ري ) اكادة هو ر  العرر أو الصان  
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 لــو   تقــ  علــا العرــر ل واكــادة ليســا عال اتبعــة للعرــر   وتةــون اكقاولــة يف هــذه ااالــة مل مــة للصــان  بصــن  ال ــ   اك
وهــ  يف الوقــا ذاتــ  تقــ  علــا ال ــ   اكصــنوع  تنقــر ملةيتــ  عىل ر  العرــر وال ختــرج مــ  ذلــك عــن ن ــاق اكقاولــة ل عذ أن 
"ملك ر  العرر لل    الذي ينصع  اكقاور ليس عال نتيجة ضرورية الزمة لةون اكقاور يقـوم ابلصـن  اسـا  ر  العرـر 

ا اكلةيـــة ال تقتصـــر علـــا البيـــ   هنـــا  ال ـــركة والقـــرا والـــد ر الـــدا و وا ـــل  ل وكـــذلك اكقاولـــة عذا ل والعقـــود الـــواردة علـــ
  والقــور أبن اكقاولــة تنقــر ملةيــة ال ــ    4اختــذت  ــورة االستصــناع أبن كــان حملهــا  ــن  شــ   مــن مــواد يقــدمها اكقــاور"

 ــرى ختتلــف مامــاً عــن فبيعتهــا ابعتبارهــا عقــًدا يــرد علــا اكصــنوع عىل ر  العرــر مــ  بقا هــا مقاولــة  عــر للرقاولــة فبيعــة أ
ذلـك عن اكقاولـة قـد تـرد علـا اكلةيـة  تنقلهـا ل وهـ  عذا وردت علـا اكلةيـة  نقلهـا  ـذلك  38العرر   وم يقر أحـد قبـر  

 نعـري مقابـر ال عمنا يةون عما  هنا اندجما يف عقد ه ـر أو ا تل ـا بعقـد ه ـر   وهـذا العقـد اآل ـر الـذي نقـر اكلةيـة يف
 ةن عال أن يةـون بيًعـا عذا كـان اكقابـر نقـوًدا ل أو عال أن يةـون مقايضـة عذا كـان اكقابـر غـري نقـود   وعذا كـان  ـحيًحا أن 

مــد  ( ل وأنــ  يف  911/3اك ـروع يف نصــوق متيرقــة قـد أ ــاز أن يتعهــد اكقــاور بصـن  شــ   يقــدم  يــ  العرـر واكــادة ) م 
( ل  ليس مع  ذلـك أن اكقاولـةتبقا مقاولـة  914س وال عن  ودة اكادة وعلي  ضراهنا لر  العرر ) م هذه ااالة يةون م

حمضــة يف هــذه العــروف ل وال يو ــد مــا ن  مــن أن ختــتلو اكقاولــة بعقــد ه ــر هــو الــذي يقــ  علــا اكــادة دون العرــر ويصــ  
دوران ل دور البا   الذي قدم اكـادة ل ودور اكقـاور الـذي  القور م  ذلك عن اكقاور هو الذي قدم اكادة ل ويةون ل  بذلك

 قدم العرر  
ال يـــد ر يف االعتبـــار أن اكقـــاور عمنـــا تعاقـــد  39  وهـــذا الـــرأي   3ورأى اثن يـــذهب عىل أن العقـــد هـــو بيـــ  شـــ   مســـتقبر

مصـنوًعا ل نيـاز لـ  أن يقـدم لـر   أ ً  علا العرر ل واكادة عمنا  ا ت اتبعة للعرر   ولـو كـان اكقـاور قصـد أن يبيـ  شـيً ا

                                                                                                                                                                    

 حـذ ا  ل   ـرى أبن العقـد بيـ  عذا كـان الصـان  هـو الـذي قـدم اكـادةوتقضـا اليقـرة  ل منهرا أبن العقد مقاولـة عذا قـدم اكـادة ر  العرـر
 ( : وحــذ هرا يف نعـر أ ـحا  هــذا الـرأي دليـر علــا العـدور عـن هــذا التيريـق وعلـا اعتبــار أن العقـد مقاولـة يف ااــالت  ل هـااتن اليقـراتن
 –م  تعليق ب نيور  442 – 4 – 4643وز دالل 4644أكتوبر سنة 44 – 23 – 4 – 41داللوز  4442 هاير سنة 30نقض  رنسا 

تنس  أور يوني   – 336 – 3 – 62داللوز  4463د سه سنة 32ليون  – 418 – 4 – 4620 –سريي   4636أور أغس س سنة 
   290 – 4 – 4639 ازيا دي ابلي   4639سنة 
   48حمرد لبيب شنب  قرة ( 4) 

 – 483 قـرة 8ليون كان ورينو  – 2413 قرة 3بودرى و ار  – 8 قرة  39لوران ) وهذا ما يذهب علي  كثري من اليقها  يف  رنسا  ( 3) 
وتــذهب عليــ  بعــض أحةــام القضــا   ( ل 246 قــرة 4ريبــري يف القــانون البحــري ال بعــة الثالثــة  – 113 قــرة 3 يــوار  – 9 قــرة  40هيــك 
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العرر شيً ا يةون قد  ـنع  قبـر العقـد   وهـو عذا  عـر ل وقبـر منـ  ر  العرـر ذلـك ل  ـلن ملةيـة هـذا ال ـ   اكصـنوع مـن 
قبر ال تنتقر ئو ب العقد ا  ل  ل وعمنا تنتقر ئو ب عقد  ديد يةيف علـا أنـ  بيـ  ل ال ل ـ   مسـتقبر ل بـر ل ـ   

 حاضر  
   ـلن كانــا قيرـة العرــر  4لـث يـذهب عىل أن العقــد يةـون مقاولـة أو بيًعــا نسـب نســبة قيرـة اكـادة عىل قيرــة العرـرورأى اث

تيوق كثرياً قيرة اكادة   كالرسام يورد القراو أو الورق الذي يرسو علي  ل وا لـوان الـيت يرسـو  ـا وهـذه اخلامـات أقـر بةثـري 
  أمـا عذا كانـا قيرـة اكـادة تيـوق كثـريًا قيرـة العرـر ل كرـا عذا تعهـد شـخص بتوريـد  3من قيرة عرر الرسام ل  العقـد مقاولـة

                                                                                                                                                                    

الســ   – 236 – 4 – 49داللــوز  4449أبريــر ســنة  1 – 202 – 4 – 18داللــوز  4411  ســنة يوليــ 33نقــض  رنســ  ) اليرنســ  
 – 41داللـوز  4419مـايو سـنة  41نقـض  ـر  ) و ا ة يف عقد  ن  السين  ( ل 9اكو    4680داللوز  4616أبرير سنة  4التجاية 

 ز98 – 4 – 4604داللوز  4600أكتوبر سنة 24 – 401 – 4 – 46داللوز  4444يولي  سنة 40 – 61 – 4
ويستخلص من هذا النص ئقهوم اكخالية أن العقـد ال يةـون مقاولـة غـذا كانـا اكـادة مقدمـة    ويستند هذا الرأي يف  رنسا من ر  العرر

وهـ  تتحـدل عـن حـالت  يف ا وىل  –مـد   ـر   4141ويعـ ز أنصـار هـذا الـرأي رايهـو أبن اكـادة     يةـون العقـد عذن بيًعـا ل من الصان 
 ل كانا ت ترر يف م روعها علا  قرت  أ ري  مها اليقرة الثانية واليقرة الثالثة  –منهرا يقدم اكادة ر  العرر ويف ا  رى يقدمها الصان  

اكــادة ) ويف ااالــة الثانيــة  – 2   يــترحض العقــد مقاولــة ( اكــادة يقــدمها ر  العرــر) ويف ااالــة ا وىل  – 3" :  ــرًين علــا الو ــ  اآليت
 واضـعوا التقنـ   ل وقد حذ ا هااتن اليقـراتن  هنرـا أقـر  عىل تقريـر قواعـد  قهيـة   يةون العقد بي  ش   ئجرد  نع " ( يقدمها الصان 

   اكد  اليرنس  عذن يةييون من الناحية اليقهية العقد الذي يقدم  ي  الصان  اكادة أبن  عقد بي 
 ـلذا مـا ق  ـنع  وحـور  ل استخلص أوبرى ورو من عبارة "يةون العقد بي  ش   ئجرد  نع " أن العقد قبر  ن  ال    يةون مقاولة وقد
   وسنعود لإلشارة عىل هذا الرأي  يرا يل  (   3هامش  100ق 211 قرة 8أوبرى وروو عمسان ) بيًعا 

 ـلذا كـان  ( ل acsessorium sequitur principale) اليـرع يتبـ  ا  ـر  وهذا الرأي يستند عىل القاعدة اليت تقضـا أبن ( 4) 
 قرة 40ب نيور وريبري وهامر  : وعذا كانا اكادة ه  ا  ر تبعها العرر وكان العقد بيًعا ل العرر هو ا  ر تبعت  اكادة وكان العقد مقاولة

 – 94ق 91اهل يل وحامد زك   قرة  – 4044 قرة  3ودي المورانديري كوالن وكابيتان   – 3663 قرة 3ب نيور وريبري وبوال ي    - 9
وقــر   – 39عمساعيــر غــامن ق – 31ق 43ســليران مــرقس مــو   البيــ  وا  ــار  قــرة  – 402ق 96عبــداكنعو البــدراوي يف البيــ   قــرة 

   2411 قرة  3يوردى و ار 

   4018ق 2413 قرة 3عةس ذلك بودرى و ار  ( 3) 
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الـرأي الــذي ذهبنـا عليــ  عنـد الةــ م يف  31  وهــذا هـو   4سـيارة بعـد أن يقــوم  يهـا بــبعض ع ـ حات فيييـة ل  العقــد بيـ 
ث تصــ ر قيرــة اكـادة عىل حــد كبــري ابلنســبة عىل   ون يــده هنــا عيضـاًحا  نقــور عن ا مــر ظـاهر يف اكثلــ  اكتقــد ن ل حيـ 3البيـ 

عرر الينان  تةون اتبعة للعرر ويةون العقد مقاولة ل وحيث تةه هذه القيرة عىل حد بعيـد ابلنسـبة عىل العرـر يف السـيارة 
ب قيرــة الــيت وحتــاج عىل ع ــ حات فيييــة  يةــون العقــد بيًعــا   ولةــن كثــريًا مــا يقــ  أن تةــون للرــادة قيرــة حمســوي عىل  انــ

العرــر ل حــىت لــو كانــا أقــر قيرــة منــ  ل وذلــك كاخل ــب الــذي يــورده النجــار لصــن  ا اثل والقرــاو الــذي يــورده ااا ــك 
لصن  الثو  ل ويصب  العقد يف هذه ااالة م ً ا من بي  ومقاولة ل سـوا  كانـا قيرـة اكـادة أكـه مـن قيرـة العرـر أو أ ـ ر 

   2م   يرا يتعلق  ا ل وتق  اكقاولة علا العرر وتن بق أحةامها علي ل ويق  البي  علا اكادة وتسرى أحةا

                                                 

"علا أن  غذا كانا اكواد اليت يقـدمها الصـان  هـ  اكوضـوع  : من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  علا ما أييت 984/3اكادة وتنص  ( 4) 
 ـلن كانـا ا را الـيت  ل أما اكقاور الـذي يتعهـد ةقامـة مبـ  –   كان هنا  بي  ال استصناع"  ل ا  ل  يف العقد وم يةن العرر عال  رًعا

وغـن كانـا ا را  ل اكب  ملًةا لر  العرر كرا هو ال الب  العقد مقاولة أًي كانا قيرـة مـواد البنـا  ابلنسـبة غلـا قيرـة العرـريقام عليها 
 44 قرة 1الوسيو  – 8 قرة 40ب نيور وريبري وهامر ) ملًةا للرقاور  العقد بي  ا را يف حالتها اكستقبلة أي بعد أن يقام عليها اكب  

 (   24ق
 هـو مقاولـة قبــر أن يـتو  ـن  ال ـ    ـلذا مــا ق  ل ب هنـا أن نتبعـد رأًًي يقـور أبن االستصــناع يةـون عقـد مقاولـة ابتـدا وعقــد بيـ  انتهـا و ـ

 ل  العقــد ال تت ــري فبيعتــ  ئجــرد تنييــذه (   3هــامش 100ق 211 قــرة 8أوبــرى ورو وعمســان )  ــنع  وســلو عىل ر  العرــر انقلــب بيًعــا 
 يـوار  – 29دا يـد يف عقـد االستصـناع ق)  لذا ما وحـددت بقيـا دون ت يـري قبـر التنييـذ وبعـده    ا تتحدد وقا انعقادهوفبيعة العقد عمن

 4642كوسا يف التةييف القانو  لعقد اكقاولة رسالة من تولوز سنة   – 4018ق 2413 قرة 3بودرى و ار  – 213ق 112 قرة 3
علـا أن أوبـرى ورو القـا ل   ـذا الـرأي يقـرران مـ  ذلـك أن عقـد اكقاولـة تبقـا بعـض أحةامـ   (   43حمرد لبيـب شـنب  قـرة  – 401ق

ومـن هـذه ا حةـام ضـران الصـان  لعرلـ   هـذا الضـران تسـرى عليـ   ل سارية حىت بعـد تنييـذ العقـد وتسـليو ال ـ   اكصـنوع عىل ر  العرـر
واالســتناد عىل نــص اليقــرة الثالثــة ايفذو ــة مــن م ــروع اكــادة  (   3امشهــ 100ق 211 قــرة 8أوبــرى ورو وعمســان ) أحةــام عقــد اكقاولــة 

غذ اكقصود أن البي  يق  علا ش   عند مام  ل ال  دى –"يةون العقد بي  ش   ئجرد  نع "  : وه  اليت تقور –مد   رنس   4141
 (   4018ق 2413 قرة 3بودرى و ار ) أي علا ش   مستقبر  ل  نع 

   24ق – 20ق 44 قرة  1 الوسيو ( 3) 

ب نيور يف تعليق   – 444 قرة  43وقر  بيدان  – 414ق – 411ق 643 قرة  44انعر يف هذا اكع  ب نيور وريبري ورواسا ( 2) 
   116ق 812حمرد كامر مرسا  قرة  – 442 – 4 – 4643يف داللوز 
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 تمييز المقاولة عن الوديعة : -7
اكقاولــة تــرد علــا عرــر يقــوم بــ  شــخص آل ــر ل أمــا الوديعــة  ــرتد علــا نــوع معــ  مــن العرــر هــو حيــظ ال ــ   كصــلحة  

مــد  ( ل وغــذا اتيــق علــا أ ــر  هــو عــادة أ ــر  131اكود ــ  ورده عليــ  عيًنــا   وا  ــر يف الوديعــة أن تةــون ب ــري أ ــر ) م
ديعــة دون أن يب ــا كســًبا مــن ورا  ذلــك  هــو لــيس ئضــار  ل أمــا زهيــد يةــا   مــا بذلــ  اكــودع عنــده مــن  هــد يف حيــظ الو 

اكقاولة  ه  عقد من عقود اكضاربة يب ا اكقاور من ورا ها الةسب ل وي لب أن تةون هذه ه  مهنت  اليت يتعـيش منهـا ل 
والتبعــات واخلســا ر   ومــن مث تةــون اكقاولــة دا ًرــا أب ــر وا  ــر غــري زهيــد حــىت يةــا   مــا يتعــرا لــ  اكقــاور مــن النيقــات 

ومن أ ر ذلك تةون مس ولية اكودع عنده أ ف عادة من مس ولية اكقاور ل ولةر مـن اكـودع واكـودع عنـده أن يتحلـر مـن 
مــد  ( ل أمــا اكقاولــة  التحلــر منهــا مقيــد  133العقــد قبــر انقضــا  أ لــ  مــام يةــن ا  ــر يف مصــلحة ال ــرف اآل ــر ) م 

  مد  (  992ابلتعويض ) م
علـا أن الودعيــة اكــأ ورة قــد ت ــتب  ابكقاولــة ل عذ اكــودع عنــده يف هـذه ااالــة يقــوم بعرــر كصــلحة ال ــري ل هــو حيــظ ال ــ   

  ولةـن اكـودع عنـده ل حـىت يف الوديعـة اكـأ ورة ل لـيس ئضـار  وال  4اكودع ل لقا  أ ر معلوم ل  تقر  الوديعة من اكقاولة
ا قـدمنا ل بـ ف اكقـاور   علـا أن هنـا  مـن الودا ـ  اكـأ ورة مـا يقـرت  مـن اكقاولـة غلـا يب ا الةسب مـن ورا  ا  ـر كرـ

( اكهنيــة حيــث يتخــذ ال ــخ الوديعــة اكــأ ورة  contrats de gardeحــد بعيــد ل وذلــك  يرــا يــدعا بعقــود اايــظ ) 
ت  ليـودع العريـر  يهـا أشـياه الثرينـة حر ة ل   يةون يف هذه ااالة مضاراًب يب ا الةسب ل وذلك كاكصرف الذي ين ر   ان

 (location des coffersforts  ل وكصاحب انيراج العام ابلنسبة عىل السيارات اليت تودع عن    وقد قـدمنا عنـد )

                                                                                                                                                                    

 ـلذا  ل تنتقر ملةيت  عىل ر  العرر ئجرد مام  نع  ت بيًقا  حةام البيـ  ويرتتب علا أن العقد م يج من البي  واكقاولة أن ال    اكصنوع
وعذا هلــك  (   66 - 4611داللــوز  4611مــايو ســنة 31ابريــس ) اســتولا عليــ  ا دارة كــان التعــويض مســتحًقا لــر  العرــر ال للصــان  

وتتيـق  ل م البي  اليت ععر تبعة اهل   قبر التسليو علا البـا  وذلك ت بيًقا ايًضا  حةا ل ال    اكصنوع قبر التسليو  اهل   علا الصان 
 – 102ق 211 قرة  8أوبرى ورو وعمسان ( : مد  998/4م ) هذه ا حةام هنا م  أحةام اكقاولة عذ اهل   علا اكقاور قبر التسليو 

   اولة ال أحةام البي وتسرى هنا أحةام اكق ل ولةن الصان  يضرن العرر الذي أ  ه ضران اكقاور 101ق
دا يـد يف عقـد االستصـناع رسـالة مـن ابريـس سـنة ) بـر هـذو عقـد غـري مسـرا  ل وهنا  رأى يذهب عىل أن االستصناع ليس مقاولة وال بيًعا

 ل اولةـن ذلـك ال يعـ  أنـ  عقـد غـري مسـر ل وال مان  من القور أبن هنا  عقًدا ل  مقومات مي ه عن غريه هـو عقـد االستصـناع ( 4621
   وال  ن  من أن يةون عقد االستصناع هذا ليس غ  م ً ا من البي  واكقاولة ل  امس  معروف وهو "عقد االستصناع"

   4921 قرة  3بودرى و ار ( 4) 
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يف اليق  والقضا  ل ور   الرأي الذي يةيف عقود اايظ هـذه أبهنـا عقـود  36أن  حدل أ ريًا وحور   4الة م يف ا  ار
 ورة   وه  ل حىت  ذا التةييف ل تقر  كثرياً من عقود اكقاولة كرا سبق القور  وديعة مأ 

وهنــا  عقــود مقاولــة تتضــرن الوديعــة   مثــر ذلــك أن يــد   شــخ بســيارت  عىل  ــراج   ــ حها ل  صــاحب انيــراج يف تعهــد 
ة االزمـة   ـ حها  تةـون مسـ وليت  ة  ح السيارة يهم عقد مقاولـة ل وهـو ف ًيلوقـا ذاتـ  ويـظ السـيارة يف انيـراج اكـد

  ومثر ذلك أيًضـا أن يقـدم ر  العرـر للرقـاور اكـادة الـيت يسـتخدمها هـذا ا  ـري  3عن سرقة السيارة مس ولية اكودع عنده
يف العرــر ل  يةــون العقــد مقاولــة ابلنســبة عىل العرــر ووديعــة ابلنســبة غلــا اكــادة الــيت قــدمها ر  العرــر   ويــذهب كثــري مــن 

  ولةـن  2حةام يف  رنسـا عىل أن عقـد الوديعـة  ترـ  يف هـذه ااالـة مـ  عقـد اكقاولـة ل وتسـرى علـا كـر منهرـا أحةامـ ا 
الصــحي  أن العقــد هنــا هــو عقــد مقاولــة  قــو ل وهــ  ب بيعتهــا تتضــرن الت اًمــا نيــظ ال ــ   الــذي يعرــر  يــ  اكقــاور بعــد 

بــاره مقــاوال ال ابعتبــاره مودًعــا عنــده   عذ مســ وليت  تن ــأ مــن عقــد تســلر  مــن ر  العرــر ل ويةــن مســ وال عــن ضــياع  ابعت
مــد   ــراحة علــا هــذا االلتــ ام ابايــظ يف عقــد العرــر ل  948  وقــد نصــا اكــادة  1اكقاولــة ال مــن عقــد وديعــة مقــرتن  ــا

 "   و ةــن القــور عن  أو بــا علــا العامــر : "     )  ـــ ( أن وــرق علــا حيــظ ا شــيا  اكســلرة عليــ  لتأديــة عرلــ       
هذا االلت ام مو ود أيًضا يف ذمـة اكقـاور عذا مـا تسـلو شـيً ا مـن ر  العرـر لتأديـة عرلـ    ومـن مث يةـون العقـد الـذي يتسـلو 
ئو بــ  اكــدر  حصــاتً لتدريبــ  عقــد مقــاوالً ال عقــد وديعــة ل وئو ــب عقــد اكقاولــة هــذا يةــون اكــدر  مســ وال عــن ايفا عــة 

ودعا ر  العرر عىل تسلو ال ـ    لـو يتسـرل   20  وعمنا يو د عقد الوديعة عذا انتها اكقاور من عرل  ل   8علا ااصان

                                                 

   40 قرة 9انعر الوسيو ( 4) 

   م  تعليق تونك 211 – 4611داللوز  4619يولي  سنة 20ليون  ( 3) 

 3 – 4621 ازيا دي ابلي   4620أكتوبر سنة  20ابريس  – 319 – 4621داللوز ا سبوع   4621 هاير سنة  42أورليان  ( 2) 
وهـو ااةــو  211 – 4611يويـ  ســنة  20ليـون  – 300 – 4 – 4618 ازيـا دي ابليــ   4618ابريـس أور مـاري ســنة  – 668 –

   السابق ا شارة علي 

مةــــررة  643 قــــرة  44ب نيــــور وريبــــري ورواســـا –وهــــو التعليــــق الســـابق ا شــــارة عليـــ   211 – 4611تونـــك يف تعليقــــ  يف داللـــوز  ( 1) 
   416ق

   4921 قرة  3بودرى و ار ( 8) 
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ل وبقـا ال ـ   يف حيـظ اكقـاور  يةـون العقـد مـن ذلـك الوقـا عقـد وديعـة ل أو عذا كـان العقـد هـو يف ا  ـر عقـد وديعــة  
   4ال تول  غلا مقاولة كتنعيف العربة وغسلها كر يومكوديعة السيارات يف  راج عام وتضرن القيام أبعرار اثنوية 

 تمييز المقاولة عن الشركة : -8
مـد  (   ونـرى  808ال ركة عقد ئقتضاه يلت م شخصان أو أكه أبن يساهو كر منهو يف م روع مـن ربـ  أو  سـارة ) م 

د علــا ال ــركة ابليا ــدة ل وقــد يةــون مــن ذلــك أن ال ــريك قــد تةــرن حصــت  يف راي اكــار هــ  الت امــ  ابلقيــام أبعرــار تعــو 
العرر مث  هو ااصور علا تر يص أو علا "تصاري " ل سترياد أو حنو ذلك ل  يـد ر ال ـريك  ـذا العرـر حصـة لـ  يف 

  وهنا قد تلتـبس اكقاولـة ابل ـركة ل  ـلذا كـان ال ـريك الـذي د ـر ابلعرـر  3ال ركة علا أن يتق ض من أرابحها نسبة معينة
اهو يف أرابح ال ـركة ويف  سـا رها ل  العقـد شـركة   أمـا عذا اشـرتط مـن يقـدم العرـر أن أي ـذ مـن ال ـركة أ ـرًا حصة لـ  يسـ

مقابر "تصاري  االسـترياد" الـيت حصـر هلـا عليهـا مبل ًـا معينًـا ل أو حـىت نسـبة يف أرابح ال ـركة دون أن ي ـار  يف اخلسـارة ل 
مقاولة ل الت م  يهـا اكقـاور اباصـور علـا تصـاري  االسـترياد كصـلحة ال ـركة  العقد يف هذه ااالة ال يةون شركة بر يةون 

   2ل والت ما ال ركة أن تع ا اكقاور أ رًا علا ذلك
والذي  ي  ال ركة عن اكقاولة هو أن ال ريك يف ال ركة تةون عنده نية االشـرتا  يف ن ـاط ذي تبعـة ل وهـذه النيـة هـ  نيـة 

( أو عرادة كـر شـريك يف أن يتعـاون مـ  ال ـركا  اآل ـرين يف ن ـاط ين ـوي  affection societatisتةوين ال ـركة ) 
علا قدر من اكخافرة   أما اكقاور  ليسا عنده هذه النية وال يريد أن يتحرر م  ال ـركا  تبعـة اكخـافرة نيـث يسـاهو يف 

 يةـون  24العرـر   وو ـود نيـة تةـوين ال ـركة   ا رابح ويف اخلسارة ل بـر هـو يقـدم عرـ ً معينًـا ويتقاضـا أ ـره علـا هـذا
   1العقد شركة ل أو انعدام هذه النية  يةون العقد مقاولة ل مسألة واق  يستقبر بتقديرها قاض  اكوضوع

                                                 

   416مةررة ق 643 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا ( 4) 

   4هامش 311ق 449 قرة  8الوسيو ( 3) 

   492 قرة  3ب  اشركة واكقاولة بودرى و ارانعر يف التريي   ( 2) 

   333ق 486 قرة  8الوسيو ( 1) 
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  تنوع األعمال التي تكون محال للمقاولة : -9
ى عرـ     اكقـاور عذن يتعهـد بصـن  رأينا أن اكقاولة عقد يتعهد ئقتضاه أحد اكتعاقدين أن يصن  شيً ا أو أن يـند

شــ   أو أبدا  عرــر ل وكــا كــان  ــن  ال ــ   هــو أيًضــا عرــر ينديــ  الصــان  ل  اكقــاور يتعهــد دا ًرــا بتأديــة عرــر   والعرــر 
 الــذي ينديــ  اكقــاور خيتلــف مــن مقاولــة غلــا أ ــرى ا ت  ــاً بيًنــا ل ويتنــوع تنوًعــا كبــرياً   و ةــن تقســيو ا عرــار الــيت ينديهــا

 اكقاور من نواح  تلية : من تحية فبيعة العرر ومن تحية حجر  ومن تحية نوع   
 رن تحية فبيعة العرر ل قد يةون العرر ل قد يةـون العرـر غـري متصـر ب ـ   معـ  بـر هـو جمـرد عرـر ل كنقـر 

د يةــون العرــر متصــ ً ب ــ     وقــ 4ا شــخاق وال بــ  والن ــر وا عــ ن والعــ ج واكرا عــة والتــدريس وايفاســبة وحنــو ذلــك
مع    وهذا ال    عما أن يةون غري مو ود وقا العقد  يصنع  اكقاور ئادة مـن عنـده أو مـن عنـد ر  العرـر ل  النجـار 
يصن  ا اثل   ب من عنده أو من عند ر  العرر ل وااا ك خييو الثو  بقراو من عنده أو مـن عنـدالعرير ل والبنـا  

من عنده أو من عند ر  العرر   وعما أن يةون ال    مو وًدا وقا العقد ويـرد العقـد عليـ  ليقـوم اكقـاور يقيو البنا  ئواد 
 بعرر  ي  ل كبنا  ير   أو يد ر  ي  تعدي  أو يهدم  ل وكحا و يدهن  ل وكأاثل  دده ل وكسيارة يصلحها  

 ا عرــار الــيت تقــدم بيــات  يهــا الةبــري و يهــا ومــن تحيــة حجــو العرــر ل تتــدرج اكقــاوالت مــن  ــ رية عىل كبــرية   
الص ري    عرر النجار وااا ك والسبا  وااداد وأعرار اكهـن ااـرة وحنوهـا تةـون غالبًـا مـن اكقـاوالت الصـ رية وتتـدرج مـ  

عات الةبـــرية  واكن ـــآت الثابتـــة ا  ـــرى واك ـــرو  23ذلـــك يف أمهيتهـــا   أمـــا اكقـــاوالت الةبـــرية ل  هـــ  عـــادة ت ـــييد اكبـــا   
ــــذ ا ر   وقــــد كــــان اك ــــروع  ــــة وال ــــارات والســــين وا ســــلحة ااديث ــــرتع واكصــــارف وال ي كانيســــور والســــدود واخلــــ اتت وال

يـرد العقـد عمـا  -4مـن هـذا اك ـروع عـرى علـا الو ـ  اآلتـا : " 498الترهيدي يتضرن نًصا يف هذا اكع  ل  ةانا اكادة 
ويقصــد ابكقــاوالت الةبــرية  -3كبــرية ل أو علــا مقــاوالت تتعلــق ابكرا ــق العامــة     علــا مقــاوالت  ــ رية أو علــا مقــاوالت

مقـاوالت يةــون حملهــا ت ــييد مبــان أو من ــآت اثبتــة أ ــرى أو مــا شــاب  ذلــك مــن م ــروعات ضــخرة تقــوم علــا ا را"   
   3وقد حذف هذا النص يف نينة اكرا عة  ن  "جمرد تعداد"

                                                 

أو علرًيــا كاكرا عــة  ل أو  نًيــا كالرســو والنحــا والــنقش والتصــوير والترثيــر ل وقــد يةــون العرــر مــادًًي كنقــر ا شــخاق وال بــ  والن ــر ( 4) 
   ريسوايفاضرة والتد   أو أدبًيا كالتأليف ل والع ج وايفاسبة

   يف اهلامش 40ق – 6ق 8جمروعة ا عرا ر التحضريية ( 3) 
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مــن اكقــاوالت مــا أ ــب  معرو ًــا ابســو  ــاق النت ــاره ل  هنــا  مقــاوالت البنــا   ومــن تحيــة  ــنس العرــر ل هنــا 
وه  من االنت ار نيث عذا أفلقا كلرة "اكقاولـة" انصـر ا عليهـا   وقـد وضـعا القواعـد العامـة لعقـد اكقاولـة منعـورًا  يهـا 

  وهنـا  الـرتزام اكرا ـق العامـة ل وعقـود  بو    اق عىل مقاوالت البنا  ل وعن كانا تن بق علا سا ر اكقاوالت كرا سـنرى
ا ش ار العامة ل وعقد النقر ل وعقد الن ر ل وعقد ا ع ن ل وعقـود اكهـن ااـرة ل وعقـد النعـارة   وهـذه اكقـاوالت ينيـرد  
 كــر منهــا  صــا ص معينــة مي هــاعن غريهــا ل وســنبحث فا يــة منهــا بعــد أن نبحــث القواعــد العامــة الــيت تن بــق علــا مجيــ 

 اكقاوالت  

  التنظيم التشريعي لعقد المقاولة : -11
كان التقن  اكد  القد  ل كرا رأينا ل يدمج ا شيا  وعقد العرـر ة ـارة ا شـخاق وعقـد اكقاولـة ة ـارة أراب  

 " ابمسهــا انيديــد الصــنا      يصــر التقنــ  اكــد  انيديــد مــا بــ  هــذه العقــود الث ثــة اكتباينــة ل ومســا "ع ــارة أراب  الصــنا 
وهــو عقـــد اكقاولـــة ل للتـــدلير علـــا مـــدى الت ـــور الـــذي اــق هـــذا العقـــد وكيـــف تعـــددت أشـــةال  و ـــوره العرليـــة يف الوقـــا 

 اااضر  
وقد كان التقن  اكد  القد  يسري علا غرار التقنـ  اكـد  اليرنسـ  ل ويـورد القواعـد التقليديـة يف هـذا العقـد علـا 

و ـان  ل ومركـ  الصــان  ابلنسـبة عىل اكستصـن  يقـر  كثـرياً مـن مركـ  العامـر ابلنســبة  22بـ  مستصـن   اعتبـار أنـ  عقـد مـا 
غلــا ر  العرــر   وم يعــد هــذا الوضــ  يتر ــا مــ  مقتضــيات الت ــور ل  قــد تعــددت أشــةار اكقاولــة و ــورها يف العرــر ل 

 ذي و ر علي   وو ب أن يةون التنعيو الت ريع  هلذا العقد مت  ًرا م  الت ور ال
وقــد قســو التقنــ  اكــد  انيديــد النصــوق اكتعلقــة بعقــد اكقاولــة عىل قســر    يف القســو ا ور أورد القواعــد العامــة 
اليت تن بق علا مجي  اكقاوالت ل ومنها مقاوالت البنا     استبقا  يها مععو أحةام التقنـ  اكـد  القـد  ل واضـاف عليهـا 

أن عرف اكقاولة ل عـرا اللت امـات اكقـاور يف حـاليت مـا عذا تعهـد بتقـد  العرـر واكـادة مًعـا أو تعهـد أحةاًا  ديدة    بعد 
بتقــد  العرــر  قــو   وأورد بنــوع  ــاق القواعــد اكتعلقــة ئســ ولية اكهنــدي اكعرــاري واكقــاور ابلتضــامن عــن  لــر البنــا  يف 

من حيث شروفها وتوزيعها ب  اكس ول  ل وانتياؤها ابلقـوة القـاهرة مدة ع ر سن  ل ووض  أحةاًما منعرة هلذه اكس ولية 
ل و ـــواز االتيـــاق علـــا ا عيـــا  منهـــا ل وســـقوفها ابلتقـــادم   مث عـــرا اللت امـــات ر  العرـــر ل يف حـــاليت مـــا عذا أبـــرم عقـــد 

عليــ  مــ  اكقــاور   وقــرر اكقاولــة ئقتضــا مقايســة علــا أســاي الوحــدة أو أبــرم العقــد أب ــر عمجــايل علــا أســاي تصــريو اتيــق 
للرهنـــدي اكعرـــاري أ ـــرًا مســـتق  عـــن وضـــ  التصـــريو وعرـــر اكقايســـة ل وه ـــر عـــن عدارة ا عرـــار   مث عـــرا بعـــد ذلـــك 
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للرقاولة من البافن ل وحـدد الع قـة مـا بـ  ر  العرـر واكقـاور ا  ـل  واكقـاور مـن البـافن ل و عـر للرقـاور مـن البـافن 
ســا  اكقــاور يف تنييــذ العرــر دعــوى مباشــرة ي ــالبون  ــا ر  العرــر ئــاال  ــاوز القــدر الــذي والعرــار الــذين ي ــت لون ا

يةــون مــديًنا بــ  للرقــاور ا  ــل  وقــا ر ــ  الــدعوى   مث عــرا أ ــريًا النتهــا  اكقاولــة ل  أ ــاز لــر  العرــر أن يتحلــر مــن 
ن اكصــرو ات ومــا أ ــ ه مــن ا عرــار ومــا كــان العقــد ويقــف التنييــذ يف أي وقــا علــا أن يعــوا اكقــاور مجيــ  مــا أنيقــ  مــ

يست ي  كسب  لو أن  أق العرر ل و عر اكقاولة تنتها ابستحالة تنييذ العرـر اكعقـود عليـ  ل و ـ   ال ـ   بسـبب حـادل 
ويف القســو  21ميجــ  قبــر تســلير  لــر  العرــر ل و ــوت اكقــاور عذا كانــا منه تــ  ال خصــية حمــر اعتبــار يف التعاقــد    

الثا  أورد التقن  اكد  انيديد القواعد اكتعلقة بنوع  اق مـن اكقـاوالت هـو التـ ام اكرا ـق العامـة ل  ـنعو الع قـة الـيت تقـوم 
بــ  ملتــ م اكر ــق العــام وعريلــ  ل وأو ــب علــا ملتــ م اكر ــق أن وقــق اكســاواة التامــة بــ  عر  ــ  ل و عــر لتعرييــات ا ســعار 

العامـة قـوة القـانون ابلنسـبة غلـا العقـود الـيت يهمهـا اكلتـ م مـ  عر  ـ  ل و عـر علـا عرـ   اكرا ـق العامـة اليت قررهتا السل ة 
أن يتخرلوا ما ي زم أدوات اكرا ـق عـادة مـن ع ـر أو  لـر كـدة قصـرية ل كهـذا الـذي تقتضـي   ـيانة ا دوات الـيت يـدار  ـا 

   4اكر ق
                                                 

 : وهذا ما ورد يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا الصدد ( 4) 
لةـاف يف الداللـة  ل ابسـو  ديـد هـو عقـد اكقاولـة –ع ـار الصـنا    –وعبدار امسـ  القـد   ل "عن جمرد الت يري الذي ق يف عنوان هذا اليصر

 قـد كـان القصـد قـد ًا مـن وضـ     علا مدى الت ور الذي اق هذا العقد وت عب نواحي  وتعدد أشةال  و وره العرلية يف الوقا اااضر
نسـبة وهـ  أن مركـ  الصـان  ابل ل م  هـذه اخلا ـية ل أحةام هذا اليصر هو تنعيو الع قة القانونية ب  مستصن  و ان  يعهد علي  بعرر ما

ولـذلك سـارت اكنليـات القانونيـة قـد ًا علـا دراسـة هـذا العقـد    كن يةلي  ابكر يقر  كثريًا من مرك  العامر ابلنسـبة للسـيد أو لـر  العرـر
 ل يف اني   الذي  صصت  ل  مـن اب  عقـد العرـر ل تبدأ ك مها عن عقد اكقاولة ( 864بند )  نرى جمروعة داللوز    ملحًقا بعقد العرر

وهلـذا أيًضـا  ـد    وال ترب ـ  ابلصـان  ع قـة تبعيـة" ل "يتريـ  عقـد اكقاولـة عـن عقـدالعرر أبن السـيد ال تةـون لـ  عدارة العرـر :  ذه العبـارة
ا ل التقن  اكصري ًً ًً علا أن  –يتةلو عن عقد االستصناع وعقد العرر يف اب  اواحد "ع ار ا شخاق وأهر الصنا  "  ل أهلًيا و تتتلًو

وو ــب أن يةــون  ل  قــد تعــددت أشــةار اكقاولــة و ــورها يف العرــر ل هــذه النعريــة أ ــبحا ال تتر ــا مــ  مقتضــيات ااا ــات اااضــرة
 – 101ذلك يف اكواد  ( السابق) نعو لقد حاور التقن  ااايل    التنعيو القانو  هلذا العقد من اكرونة نيث ينسجو م  اااالت اكختلية

لـبعض الصـور  ل عـ وة علـا ا حةـام العامـة ل وكان من الوا ب أن يعرا اك ـروع ل ولةن ايفاولة م تةن كا ية ل 804 – 161/ 140
عذ كيف  ةن القور أبن الع قة اليت تربو ال خص برسام يعهد علي  بعرر لوحة ما ه  بعينها الـيت ترب ـ  ئقـاور يةليـ   ل اخلا ة للرقاولة

 هــو بعــد أن يعــرف عقــد اكقاولــة ويــذكر  ــوره  ل ز اك ــروع يف تنعيرــ  هلــذا العقــد أبنــ  يراعــا االعتبــارات الســابقةز تــا ---   ببنــا  منــ ر
أو علــا  ( هــذا الترييــ  حــذف يف نينــة اكرا عــة كرــا ســبق القــور) اكختليــة مبيًنــا أنــ  قــد يــرد علــا مقــاوالت  ــ رية أو علــا مقــاوالت كبــرية 
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 في بابين :خطة البحث : ونبحث عقد المقاولة  -11
البا  ا ور يف اكقاولة بو   عام ل نورد  ي  ا حةام العامة اليت تسرى علا مجيـ  اكقـاوالت    نبحـث يف اليصـر 

 ا ور أركان اكقاولة ل ويف اليصر الثا  اآلاثر اليت ترتتب علا اكقاولة ل ويف اليصر الثالث انتها  اكقاولة  
اع اكقــاوالت    نــتةلو يف اليصــر ا ور يف التــ ام اكرا ــق العامــة ل ونبحــث يف مث نعــرا يف البــا  الثــا  لــبعض أنــو 

اليصــر الثــا  القواعــد اخلا ــة الــيت تســرى علــا بعــض مقــاوالت أ ــرى هــ  عقــد الن ــر وعقــد ا عــ ن وعقــود اكهــن ااــرة 
 وعقد النعارة  

                                                                                                                                                                    

مث يتةلو أ ريًا عن بعض القواعد اخلا ة أبنواع  ل يعرا للقواعد العامة اليت تن بق علا كر أنواع اكقاوالت ل مقاوالت تتعلق ابكرا ق العامة
وهـ  الصـورة  – ن االنتقـار مـن اكقاولـة الصـ رية  ل علا أن   ب أن ي حـظ مبـد ًيا أن هـذا التقسـيو تقـرييب ال حمالـة   معينة من اكقاوالت

كذلك ي حظ أن  م يةن  ةًنا أن يوض  عىل  انب ا حةام العامة تنعيو     عىل اكقاولة الةبرية عمنا يتو ابلتدريج – التقليدية لعقد االتصناع
أمـر ت بيقهـا وضـب ها علـا  28اترًكـا للقاضـ    ل ولذلك اكتيا اك روع ببعض  ـوره انياريـة ل  اق لةر ا شةار العرلية لعقد اكقاولة

 ل اك ــروع  يرــا اعتــهه مــن القواعــد العامــة ببيــان الت امــات كــر مــن اكقــاور ور  العرــر وأســبا  انتهــا  اكقاولــة وقــد عــ  –ااــاالت اخلا ــة 
 ل ويف القواعــد اخلا ــة عــ  بــبعض أنــواع اكقــاوالت   وأضــاف عليهــا أحةاًمــا  ديــدة ( الســابق)  اســتبقا  يــا مععــو أحةــام التقنــ  ااــايل 

مـن مسـ ولية اكهنـدي اكعرـاري واكقـاور ابلتضـامن عـن  لـر  ( السـابق) د ب ـأهنا  مـا تضـرن  التقنـ  ااـايل  ـأور  ل والسيرا مقاوالت اكبـا 
 ل وارتياعهــا ابلقــوة القــاهرة ل ووضــ  أحةاًمــا منعرــة هلــذه اكســ ولية مــن حيــث شــروفها وتوزيعهــا بــ  اكســ ول  ل البنــا  يف مــدة ع ــر ســن 

 (   9ق – 8ق 8جمروعة ا عرار التحضريية) وسقوفها ابلتقادم"  ل و واز االتياق علا ا عيا  منها
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  المقاولة بوجه عام -الباب األول

 أركان المقاولة -الفصل األول  

ت بيــق القواعــد العامــة : أركــان عقداكقاولــة ل كا ركــان يف ســا ر العقــود ل ث ثــة : الرتاضــ  وايفــر والســبب    -43
وال شـــ   يقـــار يف الســـبب يف  صـــوق عقـــد اكقاولـــة ل وحنيـــر يف ذلـــك عىل النعريـــة العامـــة يف الســـبب يف انيـــ   ا ور مـــن 

قاولــة مــ دوج ل  هــو ابلنســبة غلــا الت امــات اكقــاور العرــر الــذي تعهــد الوســيو    يبقــا الرتاضــ  وايفــر   وايفــر يف عقــد اك
 بتأديت  ئو ب عبد اكقاولة ل وهو ابلنسبة عىل الت امات ر  العرر ا  ر الذي يد ع  للرقاور يف مقابر هذا العرر  

الثـا  للةـ م يف ايفـر   الة م يف أركـان اكقاولـة يقتضـا أن نعـرا يف اليـرع ا ور للةـ م يف الرتاضـ  ل ويف اليـرع
 أي يف العرر وا  ر  

 التراضي في المقاولة -الفرع األول

 ( شروط الصحة يف الرتاض    3( شروط االنعقاد يف الرتاض    )  4مبحثان : نبحث علا التوايل : )  -42

 شروط االنعقاد -المبحث األول

 توافق اإليجاب والقبول : -14

 ــب النعقــاد اكقاولــة أن يت ــابق ا  ــا  والقبــور علــا عنا ــرها ل  يــتو الرتاضــ  بــ  ر  العرــر واكقــاور علــا  
مـد  ل وهـ  الـيت  919ماهية العقد والعرر الذي يندي  اكقاور لر  العرر وا  ر الذي يتقاضاه من    وقد رأينا أن اكـادة 

تقــور : "اكقاولــة عقــد يتعهــد ئقتضــاه أحــد اكتعاقــدين أن يصــن  شــيً ا أو أن  تعــرف اكقاولــة ل تــذكر هــذه العنا ــر  ــراحة عذ
   ويةون ذلك  اضًعا للقواعد العامة اكقررة يف نعرية العقد   4يندى عرً  لقا  أ ر يتعهدب  اكتعاقد اآل ر"

كرـا سـبق   3لرتاضـ  يجوز التعبـري عـن الرتاضـ   ـراحة أوضـرًنا ل وال ي ـرتط شـةر  ـاق  ن اكقاولـة مـن عقـود ا
 القور  

                                                 

   4انعر هنًيا  قرة ( 4) 

 ( عقــد اكقاولــة وعقــد العرــر) مــن تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  علــا أن "تــتو العقــود اكبنيــة يف اكــادة الســابقة  938وتــنص اكــادة  ( 3) 
   ئجرد تراض  اليريق "
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و ب الرتاض  علا ماهية العقد    لـو أن شخًصـا تعهـد أن يقـوم بعرـر آل ـر وم يعـرا ل  ـر ولةنـ  أراد بتعهـد 
أن يهم عقد مقاولة  يتقاضا أ ـرًا ل وكـان اآل ـر يعتقـد أن ا ور يقـوم ابلعرـر دون أ ـر ل م يةـن هنـا  عقـد بـ  ال ـر   

 كان يعتقد اكتعاقد اآل ر ل وال عقد مقاولة كرا كان يعتقد اكقاور ا ور  ل ال عقد غري مسرا كرا  
و ب الرتاض  علا العرر اك لو  اديت  ل  يع  تعييًنا كا ًيا علا النحو الذي سنراه  يرـا يلـ     لـو أن شخًصـا 

رر يقصـد شـيً ا ه ـر غـري الـذي اتيق م   ان  علا  ن  ش   يقدم ر  العرر مادت  ل  لرا قدما تب  الصان  أن ر  الع
 ظن  الصان  ل  لن اكقاولة ال تنعقد لعدم الرتاض  علا العرر اك لو  اديت   

و ب الرتاض  علا ا  ر الذي يد ع  ر  العرر للرقاور   وسنرى عنـد الةـ م يف ا  ـر كيـف وـدد   ويةيـا 
  ـــار ل لـــيس مـــن الضـــروري أن يعـــ  يف العقـــد    ـــلذا كـــا  رة يف عقـــد ا  24هنـــا أن نـــذكرأن ا  ـــر يف عقـــد اكقاولـــة ل  

 986سةا اكتعاقدان عن تعي  ا  ر ل م تةن اكقالوة ابفلة لذلك ل ويتةير القـانون بتعيـ  ا  ـر   وقـد نصـا اكـادة 
ود غلـا هـذه مد  علا أنـ  "عذا م وـدد ا  ـر سـلًيا ل و ـب الر ـوع يف وحديـده عىل قيرـة العرـر ونيقـات اكقـاور"   وسـنع

 اكسألة عند الة م ا  ر  
وعذا كان الرتاض  يص  أن يةون ضرنًيا ل  ليس مع  ذلك أن  ييـرتا ل بـر  ـب أن يةـون مو ـوًدان وعلـا مـن 
يدعي  عب  عثبت     لذا قام مهندي معراري بوض  تصريو لبنا  دون أن يةليـ  ر  العرـر بـذلك   وكـان اكهنـد أيمـر مـن 

التصـريو ر  العرـر  يةليـ  بتنييـذه ل  لنـ  ال  ـوز يف هـذه ااالـة أن ييـرتا أن هنـا  تراضـًيا مـن ر   ورا  هذا أن يعجب
العرــر واكهنــدي علــا عرــر التصــريو ل حــىت لــو كــان التصــريو قــد أعجــب ر  العرــر  عــ  وأراد تنييــذه   وال يةــون ر  

  ولةـن عذا نيـذ ر  العرــر  4عقـد مقاولـة يل مـ  بـذلكالعرـر مل ًمـا أن يـد   للرهنـدي أ ـرًا علـا التصـريو ل  نـ  ال يو ـد 
التصريو الذي وضع  اكهندي ل كان للرهندي ل أن ير   علا ر  العرر بدعوى ا ثرا  بـ  سـبب ل  ن هـذا ا  ـري قـد 

   3ا اد من عرل  ل وال يو د عقد بينهرا  لو يبق عىل الر وع بدعوى ا ثرا 

                                                 

ينـاير 38 – 11 – 2 – 62داللـوز  4463أبريـر سـنة 4 – 988 – 8 – 68داللـوز  4464مـايو سـنة 48جملس الدولة اليرنس   ( 4) 
 ازيـــا دي ابليـــ   4643مـــاري ســـنة 1ابريـــس  – 86 – 2 – 4602داللـــوز  4603يوليـــ  ســـنة 38 – 44 – 2 -69داللـــوز  4468
   13ق 81نب  قرة حمرد لبيب ش – 2619 قرة  3بودري و ار – 340 – 3 – 4643

   481ق 634 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا ( 3) 
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 ط :التصميم والمقايسة ودفتر الشرو -15

(  4وعقـــد اكقاولـــة ل و ا ـــة يف عقـــود اكقـــاوالت الةبـــرية كرقـــاوالت البنـــا  ل يةـــون مصـــحواًب عـــادة ئـــا أييت : )  
( وهــ  بيــان ميصــر ل عرــار الوا ــب  devis( اكقايســة )  3( الــذي  ــرى علــا مقتضــاه العرــر   )  planالتصــريو ) 

رـــار ل وا  ـــرة الوا ـــب د عهـــا عـــن كـــر عرـــر ل وأســـعار اكـــواد الـــيت القيـــام  ـــا ل واكـــواد الوا ـــب اســـتخدامها يف هـــذه ا ع
( وي ـترر علـا شـروط اكقاولـة ابلتيصـير ل وكيـف يةـون  cahier des charges( د ـرت ال ـروط )  2تسـتخدم   ) 

رت ويوا ــق اكختليـة ل وغـري ذلـك مـن ال ــروط الـيت وضـعها ر  العرـر يف الـد  26التنييـذ ل واكواعيـد الـيت ق  يهـا ا عرــار  
 عليها اكقاور ةبرام  عقد اكقاولة  

ولــيس مــن الضــروري أن تو ــد كــر هــذه الواث ــق منيصــلة بعضــها عــن اآل ــر ل بــر  ــوز أال يو ــد عال عقــد اكقاولــة 
 وحده ل يتضرن عنا ر العقد ل وي ترر يف الوقا ذات  علا بيان ا عرار اك لو  اديتها بياًت كا ًيا ي   عـن التصـريو ل
وعلا ا  ر الوا ب د ع     تةون هنا  حا ـة كقايسـة منيصـلة ل وعلـا مجيـ  ال ـروط الوا ـب مراعاهتـا يف تنييـذ العقـد 

  ي   ذلك عن د رت ال روط  
علــا أن عقــد اكقاولــة ل قبــر عبرامــ  ل قــد تســبق  مقايســة يتقــدم  ــا اكقــاور ل وتصــريو يتقــدم بــ  اكهنــدي   واتيــاق 

ور علا أن يقدم ل  مقايسة ال يع  أن  ارتبو هنا يًـا بعقـد مقاولـة يقـوم علـا هـذه اكقايسـة ل بـر يسـت ي  ر  العرر م  اكقا
ر  العرـــر بعـــد أن تقـــدم لـــ  اكقايســـة اال يقبـــر عبـــرام عقـــد اكقاولـــة ل عمـــا  ن اكقايســـة ال ترضـــي  ل وعمـــا  نـــ  قـــد عـــدر عـــن 

  بـر هـو ال يةـون مسـ وال عـن تعـويض اكقـاور عرـا أنيقـ   4ا سـبا  اك روع الذي كان يعت م تنييذه ل وعما ل ـري ذلـك مـن
مـن وقــا و هــد يف عرــر اكقايسـة مــام يتيــق معــ  علــا غـري ذلــك ل عذ اكيــروا أن اكقايســة عرـر ابتــدا    هــد  بــرام عقــد 

  كــذلك عذا اتيــق  3قاولــةاكقاولــة ل دون أن يقيــد ر  العرــر ةبــرام العقــد ل ودون أن يةليــ  ذلــك نيقــة عذا رأى أال يــهم اك

                                                 

   303ق 441 قرة  43بيدان ( 4) 

ويقار يف  ل 340 – 3 – 4643 ازيا دي ابلي   4643ماري سنة 1ابريس  – 484ق 634 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا ( 3) 
وهـذه النيقـات  ل تهير ذلـك عن اكقـاور ات ـر وعنـ  يـد ر يف حسـا  نيقاتـ  العامـة مصـرو ات اكقايسـات الـيت يقـدمها وال تنتهـ  عىل تعاقـد

ولةـن غـذا تعسـف  (   46 - 3 – 4622داللـوز  4636 هايـر سـنة 1السـ  ) العامة يراعيها يف التعاقد م  مـن يتعاقـد معـ  مـن عر  ـ  
كـذلك عذا ر ـض ر      ر   علي  اكقاور بتعـويض عـن الضـرر الـذي أ ـاب  مـن  ـرا  هـذا التعسـف ل رر  لو يهم عقد اكقاولة تعنًتار  الع

)  لن هذا ا  ري ير   علي  بدعوى ا ثرا  ب  سـبب  ل ولةن  استعرر اكقايسة أو التصريو الذي قدم  اكقاور ل العرر التعاقد م  اكقاور
 (   12ق 81حمرد لبيب شنب  قرة  – 438ق – 431ق 421و قرة  431ق 429دليو  قرة 
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التصـريو ال يقيـد ر  العرـر وال يل مـ  ةبـرام عقـد اكقاولـة  10ر  العرر م  اكهندي علـا أن يضـ  لـ  تصـريًرا ل  وضـ   
الــذي يقــوم علــا هــذا التصــيو حــىت لــو كــان التصــريو قــد أعجبــ  ل  قــد يعــدر عــن اك ــروع الــذي يعتــ م تنييــذه  ي ســبب   

عرـــر  ـــين ذو قيرـــة ل ويتةلـــف  هـــًدا ووقًتـــا   بـــر عن اتيـــاق ر  العرـــر مـــ  اكهنـــدي علـــا وضـــ  ولةـــن التصـــريو يف ذاتـــ  
   ــلذا عــدر ر  العرــر عــن عبــراهو عقــد  4التصــريو هــو ذاتــ  عقــد مقاولــة يــرد علــا التصــريو ل و هــد لعقــد اكقاولــة ا  ــل 
الـذي وضـع  ل وعذا كـان هنـا  اتيـاق علـا  اكقاولة بعد وض  التصريو ل و ب علي  أن يـد   للرهنـدي أ ـرًا علـا التصـريو

مـد   3و4/ 990هذا ا  ر و ب د   ا  ر اكتيق عليـ  ل وعال و ـب تقـدير ا  ـر و ًقـا للعـرف انيـاري   وتقـور اكـادة 
يســـتحق اكهنـــدي اكعرـــاري أ ـــرًا مســـتق  عـــن وضـــ  التصـــريو وعرـــر اكقايســـة ل وه ـــر عـــن عدارة  – 4يف هـــذا الصـــدد : "

 لن م ودد العقـد هـذه ا  ـور ل و ـب تقـديرها و ًقـا للعـرف انيـاري"   وسـنعود عىل هـذه اكسـألة  يرـا يلـ   -3ا عرار   
: 

 التعاقد بطريقة المسابقة : -16

يف كــر مــا قــدمناه كنــا نيــرا أن ر  العرــر تعاقــد مــ  اكقــاور عــن فريــق اكســاومة  ا تــار مقــاوال يثــق يف كيايتــ   
اك لـــو    ولةــن يقـــ  كثـــرياً أن يعرـــد ر  العرـــر عىل عبــرام عقـــد اكقاولـــة عـــن فريـــق اكســـابقة ) وعهــد عليـــ  يف تنييـــذ العرـــر 

concours  والــذي يوضــ  يف اكســابقة عمــا أن يةــون التصــريو الــ زم للعرــر اك لــو  ل وعمــا أن يةــون ا  ــر الــذي   )
 يتقاضاه اكقاور لتنييذ عرر فبًقا كوا يات معينة  

وضـ  التصـريو يف اكسـابقة ـ يـدعو ر  العرـر عـن فريـق ا عـ ن يف الصـحف أو ب ـري ذلـك  – يـ  ااالـة ا وىل 
من فريق ا ع ن كر من يريد الد ور يف اكسابقة لوض  تصريو للعرـر اك لـو  ل ويعـ  هـذا العرـر تعيينًـا كا يًـا    ـيعلن 

مســاحة ألــف مــرت ل ويعــ  ا را الــيت تبــ   علــا 14مــث ً عــن مســابقة لوضــ  تصــريو لبنــا  عرــارة مــن ع ــرة أدوار تبــ   
عليها العرارة كرا يذكر ال روط اليت يت لبها  يها ل أو وض  تصـريو لبنـا  مدرسـة أو مسـرح أو مست ـيا أو مصـن  أو غـري 
                                                                                                                                                                    

 لن  يستحق أ رًا عليها سوا  أبرم ر  العرر اكقاولة  ل وي حظ أن  عذا كان الذي وض  اكقايسة مهنًدا معرارًيً ابالتياق م   احب العرر
 (   4444ق 4213 قرة  2مازو – 484ق 630 قرة  44مد  ـ ب نيور وريبري ورواسا 990انعر م) أو م يهمها 

نو رر 38 – 49 – 8 – 4640داللوز  4609ديسره سنة 41 – 46 – 43داللوز  4444أبرير سنة  42جملس الدولة اليرنس  ( 4) 
داللـوز  4628ديسره سنة 8 – 46 – 3 – 4622دالوز  4634ديسره سنة 24الس   – 444 – 2 – 4643داللوز  4640سنة 

حمرـد  – 4443ق – 4444ق 4213 قـرة  2مـازو – 484ق 634 قـرة  44ب نيور وريبـري ورواسـا – 406 – 4629ا سبوع  
   11ق – 12ق 81لبيب شنب  قرة 
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ذلك من اكن آت   ويع  ر  العرـر عـادة نينـة مـن ايفةريـة يوكـر علـيهو  حـص التصـريرات اكقدمـة يف اكسـابقة ال تيـار 
ضــلها ل ووــدد  ــا   لليــا   مــن اكتســابق    وقــد تةــون انيــا  ة هــ  التعاقــد مــ   ــاحب أ ضــر تصــريو علــا تنييــذه ل أ 

  وقد يتحيظ ر  العرر  يذكر يف عع ن اكساقة أن  غري مل م ةبـرام عقـد  4ابل روط اليت تةون قد ذكرت يف د رت ال روط
ااالـــة يعـــ   ـــا  ة لليـــا   يف اكســـابقة كةا أتـــ  علـــا  هـــوده يف وضـــ   مقاولـــة مـــ  اليـــا   مـــن اكتســـابقين ل ولةنـــ  يف هـــذه

  واكيــروا أن ر  العرــر ل عذا م يــتحيظ  يبــ  أنــ  غــري ملــ م ابلتعاقــد مــ  اليــا   ل يةــون مل ًمــا ابلتعاقــد معــ     3التصــريو
تســابق عىل اكســابقة وهــو ع ــا  معلــق علــا ويعتــه ععــ ن اكســابقة دعــو عىل التعاقــد وال يعتــه ع ــاابً ل وا  ــا  هــو تقــدم اك

شـرط  ـوزه  يهـا ل  ـلذا مـا  ـاز كـان هـذا ع ــااًب اباًت   وو ـب أن يتصـر بـ  قبـور ر  العرـر   ور  اكـر ملـ م ابلقبــور عال عذا 
تر قاما أاب  م روعة منع  من التعاقد ل  عنـد ذلـك يعـوا اليـا   تعويًضـا عـادال عـن  هـده ووقتـ  ل هـذا عذا م يةـن قـد

  أمــا عذا م تةــن هنــا  أســبا  معقولــة لعــدم التعاقــد ل وامتنــ  ر  العرــر عــن التعاقــد ل  لنــ   2 ــا  ة فبًقــا ل ــروط اكســابقة
 ــب أن يعــوا اليــا   تعويًضــا كــام  عرــا أ ــاب  مــن ضــرر بســبب عــدم التعاقــد معــ  ل  يتقاضــا تعــويًض عــن اخلســارة الــيت 

ل وعنـد ذلـك عذا  8أن يةون التعويض عينًيا  يعتـه القاضـ  أن عقـد اكقاولـة قـد ق  و وز  1وحرلها وعن الةسب الذي  ات 
مـد  ل  يعـوا اكقـاور عـن مجيـ  مـا أنيقـ  مـن اكصـرو ات ومـا  992م يقو ر  العرر بتنييذ الت امات  سـرت أحةـام اكـادة 

 الذي وض  التصريو من أ ل   من ا عرار يف وض  التصريو وما كان يست ي  كب  لو أن  أق العرر  13أ  ه  
ويف ااالة الثانية ـ وض  ا  ر يف اكسابقة ـ يةون ذلك عن فريـق اكناقصـة فبًقـا كوا ـيات وضـراتت تـدرج عـادة 

( ل  adjudication aox encheres publiquesيف د ـرت ال ـروط   واكناقصـة عمـا أن تةـون مناقصـة علنيـة ) 
ناقصــة علــا مــن يقــدم علًنــا أقــر ع ــا  مــ  عع ــا  التأمينــات الةا يــة   والتقــدم عىل اكناقصــة يتقــدم  يهــا اكتســابقون وترســوا اك

 66ل وعرسـا  اكناقصـة علـا مـن قـدم أقـر ع ـا  يعتـه هـو القبـور ل  يـتو عقـد اكقاولـة برسـو اكناقصـة ) م 9بع ا  يعته ع ـاابً 

                                                 

   633 قرة  44 نيور وريبري ورواساب ( 4) 

   22 قرة Louage d'ouv . Et d'indليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز  – 2441 قرة  3بودرى و ار ( 3) 
   2442 قرة  3بودرى و ار ( 2) 

 (   303ق 13م 4620يناير سنة 49است ناف  تلو ) أما غري اليا   من اكتسابق     يستحق تعويًضا ( 1) 
   18ق 84حمرد لبيب شنب  رة  ( 8) 
واكتقدم ابلع ا  قبر  ل كأن يع  مث ً حًدا أقصا ل  ر  ل ر  العرر أن ي ري من شروط اكناقصة ومن وقا تقد  الع ا  ال يست ي  ( 9) 

 ازيـا  4601 رايـر سـنة 43السـ  ) ولو كان ي يد علـا ااـد ا قصـا  ل تعي  ااد ا قصا يعته  ا  ًا عذا كان ع اؤه هو أقر الع ا ات
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 envelopes( يف معاريف  تومة )  soumissionsمد  (   وعما أن تةون اكناقصة عن فريق تقد  ع ا ات ) 

cachetees  مــ  تقد ــ  التأمينــات  4( ل ويف اليــوم ايفــدد تيــت  هــذه اكضــاريف وترســو اكناقصــة علــا مــن قــدم أقــر ع ــا
  وقد وتيظ ر  العرر اباق يف أال يلت م ابلتعاقد م   ـاحب أقـر ع ـا  أو مـ   ـاحب أي  3لةا ية فبًقا لد رت ال روط

   ـلذا م  2تقدم للرسابقة   وعند ذلك ال يةون مل ًما ابلتعاقد م  من رسا علي  اكناقصـة أو مـ  غـريه مـن اكتسـام  ع ا 
وتيظ  ذا ااق ل و ب علي  عرسا  اكناقصة علا من تقدم أبقر ع ا  ل وهذا هو القبور كرـا قـدمنا    ـلن م ييعـر  12 

و  ــاز ااةــو ةرســا  اكناقصــة علــا هــذا اليــا   علــا ســبير التعــويض العيــين ل وقــد ل أ 1ألــ م بتعــويض اليــا   تعويًضــا كــام ً 
 تقدم بيان ذلك عند الة م يف مسابقة التصريو  

 اإلثبات : -17

وعقد اكقاولة خيض  للقواعد العامة اكقررة يف ا ثبات    يجوز عثباتـ  جبريـ  ال ـرق ل ومنهـا البنيـة والقـرا ن ل عذا م  
   8  ر علا ع رة  نيهات ل وعال و ب عثبات  ابلةتابة أو ئا يقوم مقامهات د قيرة ا

                                                                                                                                                                    

وقد  د ر  العرر  (   21 قرة  Louage d'ouv . Et d'ind   ليظ 2داللوز أنسيةلوبيدي  – 4601أكتوبر سنة 2دي تريبينو 
وال يسـت ي  أن يـذي  هـذا ااـد ا د  قبـر تقـد  الع ـا ات غـذ لـو  ل من مصحلت  أن يع  حداً أد  ل  ر حـىت يضـرن  ديـة الع ـا ات

د ا د   لـو تـري عليـ  اكناقصـة م يةـن لـ  حـق يف الر ـوع ومن مث عذا تقدم شخص بع ـا  دون هـذا ااـ ل أذاع  ليقد ميعول  كرا ال خييا
   ليـــظ2أنســـيةلوبيدي داللـــوز  – 143 – 4631دالـــوز ا ســـبوع   4631مـــايو ســـنة 9حمةرـــة  ـــل  ابريـــس ) ب ـــ   علـــا ر  العرـــر 

Louage d'ouv . Et d'ind 28   ) 
بـودري ) م  ـ  أن يـر ض أقـر ع ـا  مهرـا كـان مرتيعـا  ل اكناقصـةوعذا م يع  ر  العرر حداً أقصا ل  ر الذي  وز أن ترسـوا بـ   ( 4) 

 (   4040ق 2441 قرة 3و ار 
 946 – 8 – 4601داللـوز  4602يوليـ  سـنة 40 – 918 – 8 – 4604داللـوز  4600جملس الدولـة اليرنسـ  أور يونيـ  سـنة  ( 3) 
ب نيـــــور وريبـــــري  – 86 – 3 – 4606داللـــــوز  4606 هايـــــر ســـــنة 8 – 14 – 3 – 4601داللـــــوز  4601ينـــــاير ســـــنة  48ابريـــــس  –

   86حمرد لبيب شنب  قرة  – 633 قرة 44ورواسا 
 86حمرـد لبيـب شـنب  قـرة  – 633 قـرة  44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 14 – 3 -  4601داللـوز  4601يناير سنة 48ابريس  ( 2) 
   19ق
   2442 قرة 3بودرى و ار  ( 1) 
عذا  ل  يجــوز عثبــات اكقاولــة – 4444ق 4210 قــرة  2مــازو  – 2449 قــرة 3بــودري و ــار  – 448و قــرة  116 قــرة  3 يــوار  ( 8) 

وقد قضا أبن الةتا  اكوقعرن ر  العرر عىل اجمللس البلدي ب لب أرا الزمة  قامة بنا     ابلبنية أو ابلقرا ن ل و د مبدأ ثبوت ابلةتابة
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   4وقد  رى العرف بعدم ا ثبات ابلةتابة ل كرا ه  ااار يف العقد ما ب  ال بيب واكريض
لـة ل وذكـر أقر ر  العرـر بعقـد اكقاو  11وقد يثبا العقد اب قرار ل وا قرار ال يتج أ فبًقا للقواعد العامة    لذا  

   3يف عقراره أن  د   ا  ر ل  لن  ال يص  أن   أ عقراره علي , وعلا اكقاور أن يثبا أن ا  ر م يد  
أمـا عثبــات أن اكقـاور قــد قـام أبعرــار كصـلحة شــخص دون أن يةــون هنـا  عقــد مقاولـة ل  هــذا أمـر يتعلــق بواقعــة 

   2لقرا ن ل مهرا بل ا قيرة هذه ا عرارمادية  وز عثباهتا جبري  ال رق ل ومنها البينة وا
وهنا  حالة ال  وز  يها ا ثبات عال ابلةتابة ل وه  حالة ما عذا أبرم العقد أب ر عمجايل علا أسـاي تصـريو اتيـق 
علي  م  ر  العرر ل  ليس للرقاور أن ي الب أبية زًيدة يف ا  ر ولـو حـدل يف هـذا التصـريو تعـدير أو عضـا ة ل عال أن 

ن ذلـك را ًعــا عىل   ـأ مـن ر  العرــر أو يةـون مــأذوًت بـ  منـ  واتيــق مـ  اكقــاور علـا أ ـره ل وال  ــوز أن يثبـا هــذا يةـو 
   1مد  (   وسيأيت بيان ذلك  يرا يل  984االتياق عال ابلةتابة مام يةن العقد ا  ل  ذات  قد اتيق علي  م ا هة ) م

                                                                                                                                                                    

يعتـه مبـدأ ثبـوت ابلةتابـة  يـ  للرهنـدي عثبـات التعاقـد مـ   ل لعرر عىل أن  كلـف مهندًسـا معرـارًًي بوضـ  التصـريووي ري  ي  ر  ا ل عليها
 ــ   ل أمــا عذا م يوقــ  ر  العرــر هــذا الةتــا  (   801 - 3 – 61داللــوز  4463نــو ره ســنة  3اني ا ــر ) ر  العرــر ابلبنيــة وابلقــرا ن 
(  42ق – 43ق 91وانعر حمرد لبيب شنب  قرة  – 30 – 4690داللوز  4686أكتوبر سنة 46 الس ) يعته مبدأ ثبوت ابلةتابة 

  
 Louage d'ouv . Et d'ind   ليـظ 2أنسيةلوبيدي داللوز ) وكذلك تسرى القواعد العامة يف عثبات الو ا  اب  ر أو بقسو من  

   29 قرة  (
ويعتـه عـرف مـا  ـرى بـ  بعـض اكهـن مـن قبيـر اكوانـ  ا دبيـة الـيت عيـ  ا ثبـات  – 481ق 634 قـرة  44ب نيور وريبري ورواسـا  ( 4) 

 يجوز لل بيب أن يثبا العقد بين  وب  اكريض ابلبنية والقرا ن وسج ت ال بيب ولو   (   198ق 326 قرة  3الويو ) ابلبنية وابلقرا ن 
أبريـــر ســـنة  34 – 239ق 14م 4636مـــاري ســـنة 34 ـــتلو  اســـت ناف) ولـــو زاد ا  ـــر علـــا ع ـــرة  نيهـــات  ل كانـــا غـــري منتعرـــة

و ــرى العــرف يف مقــاوالت ااياكــة أال تن ــذ كتابــة  (   23 - 3 – 4601ســريي   4602مــايو ســنة 8ابريــس  – 366ق 11م 4623
القرابــة مانًعــا  وقــد تقــوم (   424ق 21م 4638ينــاير ســنة 2اســت ناف  ــتلو )  تســرى القواعــد اكتقدمــة  ل علــا العريــر أو علــا ااا ــك

) أمـا قيـام ع قـة الصـداقة بـ  أسـرة اكهنـدي وال ـرف اآل ـر  ـ  يعتـه مانًعـا أدبيـاً  ل كاكهندي يتعاقد م  أحـد أقراب ـ  أو مـ  زو تـ   ل أدبًيا
 (   41ق 91حمرد لبيب شنب  قرة  – 318 – 4636داللوز  4636 هاير سنة 34كوكار 

   24 قرة Louage d'ouv . Et d'indليظ 2يةلوبيدي داللوز أنس – 2444 قرة 3بودرى و ار ( 3) 
   2441 قرة  3بودرى و ار ( 2) 
   وما بعدها 66انعر  قرة  ( 1) 
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وز فبًقا للقواعد العامـة اكقـررة يف هـذا ال ـأن عثباتـ  جبريـ  ال ـرق ومنهـا البنيـة وعذا كان عقد اكقاولة عارًًي ل  لن   
 والقرا ن ل ولو زادت قيرة ا  ر علا ع رة  نيهات   وننتقر عىل بيان مىت يةون عقد اكقاولة مدنًيا ومىت يةون عارًيً  

 متى يكون عقد المقاولة مدنيا ومتى يكون تجارباً : -18

ييــ  بـــ  عقــد اكقاولـــة مــن  انـــب ر  العرــر وهـــذا العقــد مـــن  انــب اكقـــاور    عقــد اكقاولـــة مـــن هنــا  ـــب التر 
  ذلك أن ر  العرر يةون غالًبا غـري ات ـر    ـلذا تعاقـد شـخص مـ   ـار  4 انب ر  العرر يةون يف العادة عقًدا مدنًيا

مـد  ابلنســبة عىل ر  العرـر ل ســوا   18ل  العقــد   3لصـن  أاثل ل أو مـ  حا ــك لصـن  ثــو  ل أو مـ  مقــاور لبنـا  منـ ر
ورد اكــادة مــن عنــده أوردهــا اكقــاور : وعذا تعاقــد شــخص مــ  فبيــب لع  ــ  ل أو مــ  حمــام للــد اع عنــ  يف قضــية ل أو مــ  

عرـر مهندي لوض  تصريو ل أو م  حما  كرا عة حساابت  ل  العقد أيًضا ابلنسبة عىل ر  العرـر مـد    وغـذا كـان ر  ال
ات رًا ولةن اكقاولة م تتعلق ب  ون عارت  ل كأن تعاقد م   ار أو حا ك أو مقاور علا  ـن  أاثل أو ثـو  أو بنـا  منـ ر 
ولةن اا ات  اخلا ة ال  عرار عارت  ل أو تعاقـد مـ  فبيـب لع  ـ  أو مـ  حمـام للـد اع عنـ  يف قضـية مدنيـة  ا ـة بـ  ل 

لنسبة غلي  ابلرغو من أن  ات ر    لذا كان ر  العرـر التـا ر أبـرام اكقاولـة متعلقـة ب ـأن مـن  العقد يةون هنا أيًضا مدنياً اب
شـنون عارتـ  ل كـأن تعاقـد مـ  مقـاور لبنـا  مصـن  لــ  أو لرتمـيو حمـر عارتـ  أو   ـ ح هلـة يسـتعرلها يف  ـناعت  ل أو ن ــر 

ل  1ذه ااالــة عقــًدا عـــارًًي فبًقــا لنعريــة التبعيــة  عرــار التجـــارةل  ــلن عقــد اكقاولــة يةـــون ابلنســبة عليــ  يف هــ 2ععــ تً عــارًيً 

                                                 

   491ق 89رقو  3جمروعة عرر 4621مايو سنة 42نقض مد   ( 4) 
 3بــودري و ــار – 44اتلــري قــرة –مةــررة  421 قــرة 4ليــون كــان وريونــو – 144 قــرة 40هيــك  – 424و قــرة  449 قــرة 3 يــوار  ( 3) 

وقد قضا حمةرة النقض أبن  ال  وز كقاور بنا  أن يثبا ابلبنية علا  احب العرر اكتعاقد مع  أن  أذنـ  يف ع ـرا  أعرـار    1044 قرة
نقـض ) ح ا ثبـات  ـذا ال ريـق  ن اكقاولة ال تعته عر  عارًيً ابلنسبة عىل  ـاحب البنـا  حـىت يبـا  ل زا دة علا اكتيق علي  يف عقد كقاولة

 (   وهو ااةو السابق ا شارة علي  491ق 89رقو 3جمروعة عرر 4621مايو سنة 42مد  
 لن عقد اكقاولة يةون عارًًي حىت ابلنسبة عىل  ل  تعاقد م  مقاور علا  ن  أاثل لبيع  ل أو كان ر  العرر ات رًا يبي  ا اثل مث ً  ( 2) 

 (   4448ق 1406 قرة  3و اربودرى ) ر  العرر 
حمرــد  – 1044 قـرة 3بـودرى و ـار – 88اتلـري  قـرة – 414 قـرة 4ليـون كـان ورينـو – 144 قـرة 40هيـك  – 448 قـرة  3 يـوار ( 1) 

ولةـن عذا تعاقـد شـخ مـ  مقـاور  – 82ق 14حمرـد لبيـب شـنب  قـرة  – 29 قـرة 4 4616 احل يف القانون التجاري فبعـة سـابقة سـنة 
 ن التعامـر يف  ل  ـلن العقـد ال يةـون عـارًًي ابلنسـبة عىل ر  العرـر ل بنا  وهو ينـوي بعـد أن يـتو البنـا  أن يبعيـ  ابت ـا  الةسـبعلا عقامة 

 (   448 قرة 3عةس ذلك  يوار – 1044 قرة 3بودرى و ار) اكقارات ال يعته عر  من أعرار التجارة 
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ويرتتــب علــا أن يةــون عقــد اكقاولــة عــارًًي أنــ   ــوز عثباتــ  عليــ  جبريــ  فــرق ا ثبــات حــىت لــو كانــا قيرــة ا  ــر أكثــر مــن 
  ع رة  نيهات ل وأن القضية اليت تر   ضده يف شأن هذا العقد تر   أمام ايفاكو التجارية 

وعقد اكقاولة من  انـب اكقـاور يةـون اترة مـدنًيا واترة عـارًًي    هـو مـد  عذا م يعتـه عرـ  مـن أعرـار التجـارة   
ل  ال بيب عذا تعاقد م  اكريض لع    ل واكام  عذا تعاقـد مـ  عريـة للـد اع  4مدنية 19وأعرار اكهن اارة تعته أعرااًل  
خص لوض  تصريو يريده هذا ا  ـري ل والرسـام أو النـات عذا تعاقـد مـ  عريـر لعرـر  ـورة عن  ل واكهندي عذا تعاقد م  ش

أو لصن  مثار ل  العقد يف مجي  هـذه ا حـوار يةـون عقـًدا مـدنًيا حـىت مـن  انـب اكقـاور وهـو  ـاحب اكهنـة ااـرة ل وقـد 
اـرة قـد يقـوم أبعرـار عاريـة تسـت رق كثـرياً مـن   علـا أن  ـاحب اكهنـة ا 3رأينا أن  يعته أيًضا مدنياً مـن  انـب ر  العرـر

ن اف  ل كاكهندي يض  التصريو واكقايسة وي رف علا العرر ويقوم هـو نيسـ  أبعرـار البنـا   يـورد اكـواد واآلالت ويقـدم 
اكقاولــة عــارًًي   ويةــون عقــد  2العرــار ال زمــ  ل  يــ  مثــر هــذه ااالــة ال يتجــ أ العقــد ل ويعتــه عــارًًي ابلنســبة عىل اكهنــدي

ابلنسبة عىل اكقاور عذا اعته عر  من أعرار التجـارة    النجـار أو ااا ـك عذا تعاقـد علـا  ـن  أاثل أو ثـو  ل سـوا  ورد 
 1اكادة من عنده أوم يوردها ل هو ات ر يقوم بعرـر مـن أعرـار التجـارة ل والعقـد الـذي يهمـ  يةـون عقـًدا عـارًًي ابلنسـبة عليـ 

يفلــج ولــج الق ــن ل و ــاحب اكعصــر بعصــر البــذرة ل و ــاحب اك حــن ي حــن اابــو  ل و ــاحب اكصــن    و ــاحب ا
يصــل  الســيارة ل و ــاحب اكصــب ة يصــبك اك بــس ل كــر هــنال  عــار يقومــون أبعرــار عاريــة ل والعقــود الــيت يهموهنــا يف هــذا 

سـينرا واكسـارح وقاعـات اكوسـيقا والـرقص ل كـر هـنال  ال 11  وأ ـحا  دور   8ال أن تعتـه عقـوًدا عاريـة ابلنسـبة علـيهو

                                                 

ذلـك  ن ا عرـار ااـرة تعترـد  ل عراهلو علا سبير التةـرار وئعاونـة مسـاعدين مـأ ورينحىت لو كان أ حا  اكهن اارة يقومون أب ( 4) 
 ان سا اتيي  رسالت  يف اكهن ) من هذه ا عرار ليس هو العنصر ال الب  ل ومن مث  قصد الرب  ل علا اليةر وتقوم علا الثقة ال خصية

 14حمرــد لبيــب شــنب  قــرة  – 436ق 441 ــرة  4689ري فبعــة ســنة أكــثو أمــ  اخلــويل الوســيو يف القــانون التجــا – 446ااــرة  ق
 (   81ق
حمسـن شـييق يف القـانون التجـاري ) وقصـد ععـادة بيـ  النتـاج النيـ  كلـوح التصـوير والتراثيـر  ل عال عذا كان ر  العرر احرتف التجـارة ( 3) 

 (   81ق 14حمرد لبيب شنب  قرة  – 88ق 84    أور  قرة  4681فبعة اثلثة سنة 
   88ق – 81ق 14حمرد لبيب شنب  قرة  – 464 ان سا اتيي  رسالت  يف اكهن اارة ق ( 2) 
حمســن شــييق يف القــانون التجــاري فبعــة اثلثــة ســنة  – 88ق 88 قــرة 4 4616حمرــد  ــاحل يف القــانون التجــاري فبعــة ســابعة ســنة  ( 1) 

   88ق 13حمرد لبيب شنب  قرة  – 41ق 16    أور  قرة  4681
   88ق 13حمرد شنب  قرة  – 401ق 12    أور  قرة  4689مص يا كرار ف  يف القانون التجاري فبعة اثنية سنة  ( 8) 
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عنـــدما يتعاقـــدون مـــ  عر  هـــو يهومـــون عقـــود مقاولـــة تعتـــه عقـــوًدا عاريـــة ابلنســـبة علـــيهو ل وهـــ  عقـــود مدنيـــة ابلنســـبة عىل 
ا  فريــق أو   واكقــاو عنــدما يتعاقــد مــ  ر  العرــر علــا عقامــة بنــا  أو  ــن  ل أو علــا تــرميو منــ ر ل أو علــا عن ــ 4العرــ  

 سر ل أو علا حيـر ترعـة ل أو مصـرف ل أو علـا مـد سـةة حديديـة ل أو حنـو ذلـك مـن أعرـار ا ن ـا ات ل يقـوم بعرـر 
  ويرتتــب  3مــن أعرــار التجــارة ويعتــه العقــد ابلنســبة غليــ  عقــًدا عــارًًي وذلــك ســوا  ورد اكــواد مــن عنــده أووردهــا ر  العرــر

عىل اكقاور أن   وز عثبات  علي  جبري  ال رق ولو كانا القيرة ت يد علـا ع ـرة  نيهـات  علا أن العقد يةون عارًًي ابلنسبة
   2ل وأن  غذا ر عا قضية ضده يف شأن هذا العقد كانا القضية من ا تصاق ايفاكو التجارية

                                                 

 ــ   أور  4689مصــ يا كرــار فــ  يف القــانون التجــاري فبعــة اثنيــة ســنة  – 319ق 18م 4622مــايو ســنة 40اســت ناف  ــتلو  ( 4) 
   89ق 13حمرد لبيب شنب  قرة – 440ق 403 قرة 4689لتجاري سنة أكثو أم  اخلور يف القانون ا – 441ق 16 قرة 
 – 441ق 169رقـــو  30ايفامـــاة  4626نـــو ره ســـنة  1فن ـــا  – 494ق 64رقـــو  44ايفامـــاة  4636مـــايو ســـنة 32ال قـــازيق  ( 3) 

 64 قـــرة  4689مصــ يا كرــار فــ  يف القــانون التجــاري ســنة  – 319 – 4 – 4606داللــوز  4604أكتــوبر ســنة  30نقــض  رنســا 
انعر عةس ذلك وأن العقد يةـون مـدنًيا عذا م يـورد اكقـاور مـواد البنـا  مـن عنـده بـودرى  – 89ق 13حمرد لبيب شنب  قرة – 401ق

   42ق 43    أور  قرة  4681حمسن شنيق يف القانون التجاري فبعة اثلثة سنة  – 4448ق 1406 قرة 3و ار 
تةـون مـن تحيـة اال تصـاق ايفلـ  مـن  –سـوا  كانـا عقـًدا عـارًًي أو عقـًدا مـدنًيا  –واكقاولـة    هذا من تحية اال تصاق النـوع  ( 2) 

كرـا تةـون مـن ا تصـاق ايفةرـة الـيت يف دا رهتـا   ل ا تصاق ايفةرة اليت يف دا رهتا أبرما اكقاولـة أو نيـذت مـىت كـان  يهـا مـوفن اكـدعا
 مرا عات علا أن  "يف اكنازعات اكتعلقة ابلتوريدات وا ش ار وأ ور اكساكن وأ ور العرار والصناع 92وتنص اكادة    ن اكدعا علي موف
   يةون اال تصاق للرحةرة اليت يف دا رهتا مث االتياق أو نيذ مىت كان  يها موفن أحد اخلصوم" ل
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 شروط الصحة  -المبحث الثاني

 األهلية وعيوب اإلدارة :  -19

 ــحة أي عقـد ه ــر : تــوا ر ا هليـة الوا يــة وســ مة الرتاضـ  مــن عيــو   14شـروط  ــحة اكقاولــة هـ  شــروط  
ا دارة  لذا كان الرتاض   ـادرًا مـن تقـص ا هليـة أو كـان معيبًـا بعيـب مـن عيـو  ا رادة ل كانـا اكقاولـة قابلـة لإلب ـار ل 

 ا ثرا ب  سبب   لذا أب لا اعتهت كأن م تةن ل ويصيا اكرك  ب  ر  العرر واكقاور فبًقا لقواعد 
( عيـو  الرضـا  يف اكقاولـة  3( ا هلية يف اكقاولة   )  4ونتةلو يف اكسألت  اللت  تتضرنهرا شروط الصحة : ) 

  

 األهلية في المقاولة -المطلب األول

 المقاولة من عقود التصرف أو هي في حكمها :  -21

الناحيــة مــن عقــود التصــرف   وهــ  تلــ م اكقــاور بتقــد   اكقاولــة عقــد يلــ م ر  العرــر بــد   ا  ــر ل  هــ  مــن هــذه
عرل  وبتقد  اكادة اليت يستخدمها أو بتقد  عرل   قو ل وه  حىت يف هذه ااالة ا  ـرية تةـون يف حةـو عقـود التصـرف 

   ونستعرا ذلك من تحية أهلية ر  العرر ل مث من تحية أهلية اكقاور  

 أهلية رب العمل : -21

ر يلتـــ م بـــد   ا  ـــرة ل  تةـــون اكقاولـــة ابلنســـبة عليـــ  مـــن أعرـــار التصـــرف    يجـــب عذن أن يتـــوا ر ر  ر  العرـــ 
العرر علا أهلية التصرف ل أي  ب أن يةون قد بلك سن الرشـد غـري حمةـوم ابسـتررار الواليـة عليـ     القا ـر أو ايفجـور 

بــرام عقــد اكقاولــة بصــيت  ر  عرــر ل وعذا أبــرم العقــد كانــا لســي  أو غيلــة ل ولــو كــان مــأذوًت لــ  يف ا دارة ل لــيس أهــ   
اكقاولــة قابلــة لإلب ــار كصــلحت    وال  لــك ت ــب القا ــر أو ايفجــور أن يعقــد اكقاولــة ابســو القا ــر أو ايفجــور  هنــا مــن 

لــا عذن مــن ايفةرــة أعرــار التصــرف كرــا قــدمنا ل وعذا أراد أن يســت ر مــار القا ــر يف بنــا  عرــارة مــث  و ــب أن وصــر ع
 يف ذلك  

 4ولةن قد تةون اكقاولة من  انب ر  العرـر مـن أعرـار ا دارة ل كرـا رأينـا يف االسـت جار مـن  انـب اكسـتأ ر
أو حا ـــك لصـــن  االاثل  16ل والعقـــد الـــذي يهمـــ  مـــ   ـــار   4   العقـــد الـــذي يهمـــ  ر  العرـــر مـــ  اكقـــاور لرتمـــيو من لـــ 

                                                 

   41 قرة 9الوسيو ( 4) 
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  يلبس  ل كر هـذه العقـود تعتـه مـن أعرـار ا دارة ل ويةيـ   يهـا أن يتـوا ر ر  العرـر علـا الضروري لسةن  أو لصن  ثو 
أهليــة ا دارة   ومــن مث  ــوز للقا ــر أو ايفجــور لســي  أو غيلــة اكــأذون لــ  يف ا دارة أن يــهم عقــد اكقاولــة يف هــذه ا عرــار 

حا ـــة للحصـــور علـــا عذن   وهـــذا هـــو أيًضـــا حةـــو بصـــيت  ر  عرـــر ل كرـــا  ـــوز ذلـــك لنا ـــب القا ـــر أو ايفجـــور دون 
   3الرتميرات الةبرية عذا كان ضرورية ايظ ال   

ولةن  ن  ش    ديد أو عقامة بنا  أو عد ار وحسينات علي  ال تةـون مـن قبيـر الرتميرـات الضـرورية ل كـر هـذا 
 ـر أو ايفجـور ل وكـذلك ال  لةـ  ت ـب القا ـر ال يعته من أعرار التصرف ل     لةـ  عال البـالك الرشـيد ل وال  لةـ  القا

 كرا سبق القور    2أو ايفجور عال بعد ااصور علا عذن

 أهلية المقاول : -22

واكقــاور مــن  انــب اكقــاور تعتــه أيًضــا يف حةــو أعرــار التصــرف ل  هــو عذا التــ م بتقــد  اكــادة مــ  العرــر ل  لنــ   
يتصرف يف اكادة ويةون ئثابة البا   هلا   وحىت لو الت م بتقد  العرر وحده دون اكادة ل  هو مضـار  بعرلـ  معـرا للـرب  

كقاولـة عـن تعـويض ر  العرـر عرـا يلحقـ  بـ  مـن أضـرار    تعاقـده عذن يـدور واخلسارة ل وقد يصب  مسـ وال ئو ـب عقـد ا
ب  الني  والضرر   ومن مث  ب يف ا  ر أن تتوا ر يف اكقاور ل هـو أيًضـا ل أهليـة التصـرف أبن يةـون ابل ًـا رشـيًدا    ـلذا  

  لـ  أن يـهم عقـد مقاولـة ل وعذا  عـر كـان العقـد كان قا راً أو حمجورًا لسي  أو غيلة ل ولو كان مـأذوتً لـ  يف ا دارة ل م  ـ
   1قاب  لإلب ار كصلحت 

علــا أنــ  عذا كــان اكقــاور  ــانًعا  ــ ريًا ل  ــارًا أو حــداًدا أو ســباًكا أو حنــو ذلــك ل  ــيرةن القــور عنــ  يســت ي  أن 
   8 ة الدا لة يف  نعت قا رًا  يةون أه   برام عقود اكقاولة اكألو  80يةسب عي   من  نعت  حىت لو كان  

                                                                                                                                                                    

   44ق 92حمرد لبيب شنب  قرة  – 2464 قرة  3يودرى و ار ( 4) 
   2463 قرة 3بودرى و ار  ( 3) 
   43ق 92حمرد لبيب شنب  قرة ( 2) 
"وال يةـون  : مـن تقنـ  اكو بـات والعقـود اللبنـا  علـا مـا أييت 939وتـنص اكـادة  – 93انعر يف هـذا اكعـ  حمرـد لبيـب شـنب  قـرة ( 1) 

أما ايفجور والقا ر  يل مهرا أن يعر  وحا عشراف الذين وضعا وحا واليـتهو    هذا الرتاض   حيًحا عال عذا كان اكتعاقدون أه  ل لت ام
   أو أن وص  علا ع ازة منهو"

قـانون الواليـة علـا اكـار أبن "للقا ـر  مـن 93عذ تقضا اكادة  ل ويقاي عقد اكقاولة علا عقد العرر الذي ورد يف شأن  نص  ري  ( 8) 
وللرحةرــة بنــا  علــا فلــب الو ــا أوذى شــأن عهنــا  العقــدة رعايــة كصــلحة القا ــر أو  ل أن يــهم عقــد العرــر اليــردي و ًقــا  كــام القــانون
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الصـادر  4694لسـنة  4302ما  ا  يف قرار ر ـيس انيرهوريـة رقـو  4ويقر  من ا هلية الوا ب توا رها يف اكقاور
   قــد نصــا اكــادة ا وىل مــن هــذا القــرار علــا أنــ  "ال  ــوز  4693واكعــدر بقــرار  ــدر يف ســنة  4694يوليــ  ســنة 30يف 

للحةومة واكنسسات العامة وال ركات الـيت تسـاهو  يهـا ااةومـة أو اكنسسـات العامـة بنسـبة عال بقرار من ر يس انيرهورية 
% مــــن رأي اكــــار ل أن تعهــــد أبعرــــار اكقــــاوالت وا شــــ ار العامــــة عال عىل ال ــــركات الــــيت تســــاهو  يهــــا ااةومــــة أو 38

ابلنسبة ل عرار اليت ال ت يد قيرتهـا علـا % من راي ماهلا   وال يسرى هذا ااعر 80اكنسسات العامة بنسبة ال تقر عن 
( ب ـــرط عـــدم ع  ـــة العرليـــات ل وعلـــا أال ي يـــد  4693 نيـــ  قبـــر تعـــدير ســـنة  2000 نيـــ  ) كانـــا القيرـــة 400000

ــــات عىل مقــــاور واحــــد يف الســــنة علــــا مــــا قيرتــــ   ــــ  ) كانــــا القيرــــة 400000جمرــــوع مــــا يعهــــد بــــ  مــــن هــــذه العرلي  ني
( ســوا  عهــد عليــ   ــا مــن  هــة واحــدة أو أكثــر مــن انيهــات اكــذكورة يف اليقــرة  4693 نيــ  قبــر تعــدير ســنة 200000
 ا وىل"  

وين ــذ مــن هــذا الــنص أن هنــا  مقــاوالت وأشــ اال عامــة عذا تــوا رت  يهــا شــروط معينــة ال  ــوز أن يةــون  84 
% مـن رأي ماهلـا    ـا  راد 80قـر عـن مقالوا  يها عال ال ةرات اليت تساهو  يها ااةومـة أو اكنسسـات العامـة بنسـبة ال ت

% مـــن رأي ماهلـــا ل كـــر 80وال ـــركات اخلا ـــة وال ـــركات الـــيت تســـاهو  يهـــا ااةومـــة أو اكنســـات العامـــة بنســـبة تقـــر عـــن 
 نوعـون مـن أن يـد لوا مقـاول  يف مقـاوالت أو أشـ ار عامـة للحةومـة  –ومةن تسريهو ئقاوىل الق ـاع اخلـاق  –هنال  

                                                                                                                                                                    

ت بيًقــا  ل دســة ع ــرةيةــون هــذا أهــ  للتصــرف  يــ  عذا بلــك السا ل وا  ــر الــذي يتقاضــاها القا ــر   مســتقبلة أو كصــلحة أ ــرى ظــاهرة"
وه  تـنص علـا أن "يةـون القا ـر الـذي بلـك السادسـة ع ـرة أهـً  للتصـرف  يرـا يةسـب   ل من قانون الوالية علا اكار 92 حةام اكادة 

ةرة عذا وم  ذلك  للرح   وال  وز أن يتعدى أثر الت ام القا ر حدود اكار الذي يةسب  من مهنت  أو  ناعت  ل من عرل  من أ ر أو غريه
وحـــىت لـــو م يبلـــك القا ـــر    وعند ـــذ عـــرى أحةـــام الواليـــة والو ـــاية" ل اقتضـــا اكصـــلحة أن تقيـــد حـــق القـــار يف التصـــرف يف مالـــ  اكـــذكور

 94 يةـون لـ  أهليـة التصـرف  يـ  ت بيًقـا  حةـام اكـادة  ل خيصص ل  من أ ره ما يل م  غراا نيقت  ولو كـان ا رج كلـ  ل السادسة ع رة
 ل وه  تنص علا أن "للقا ر أهلية التصرف  ا يسلو ل  أو يوض  وحا تصر   عادة من مار  غـراا نيقتـ  ل نون الوالية علا اكارمن قا

   ويص  الت ام  اكتعلق  ذه ا غراا يف حدود هذا اكار  قو
بر هو من  مـن التعامـر  ( ل 16وق 14ق 90قارن حمرد لبيب شنب  قرة) وعن كان ليس من أهلية ا دا  وال من أهلية الو و   ( 4) 

) كرنـ  عرـان القضـا  مـن شـرا  ااقـوق اكتنـازع عليهـا ومنـ  اكـريض مـرا اكـوت مـن بيـ  مالـ  عىل يف حـدود معينـة   ل ئو ب نـص ت ـريع 
 (   411 قرة 4انعر يف هذا اكع  الوسيو 
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% من رأي اكـار عال بقـرار مـن 38عامة أو لل ركات اليت تساهو  يها ااةومة أو اكنسسات العامة بنسبة أو للرنسسات ال
 ر يس انيرهورية  

( شـرط ير ـ  عىل  4بقا استعراا ال روط الوا ب توا رها يف اكقـاوالت حـىت يقـوم هـذا اكنـ  ل وهـ  شـرفان : ) 
الت هـو ااةومـة أو اكنسسـات العامـة أو ال ـركات الـيت تسـاهو  يهـا ر  العرـر ل وهـو أن يةـون ر  العرـر يف هـذه اكقـاو 

% مــن رأي اكــار    هــذه مقــاوالت للرصــلحة العامــة د ــر ظــاهر  يهــا ل عذ هــ  38ااةومــة أو اكنسســات العامــة بنســبة 
سـبة كبـرية تبلـك مقاوالت للحةومة أو ل خص معنوي عام أو يف القلير ل ركة تساهو  يهـا ااةومـة أو اكنسسـات العامـة بن

( وشـــــرط ير ـــــ  عىل قيرـــــة اكقاولـــــة ل وهـــــو أن تةـــــون هـــــذه القيرـــــة ت يـــــد علـــــا  3% مـــــن رأي اكـــــار علـــــا ا قـــــر   ) 38
 نيــ   ــاكن  ال يقــوم ل ويســت ي  مقــاولو الق ــاع اخلــاق أن 400000 نيــ     ــلذا كانــا اكقاولــة ال ت يــد علــا 400000

 نيـــ   400000هوريـــة   وكـــذلك ال يقـــوم اكنـــ  لـــو أن اكقاولـــة ت يـــد علـــا يـــد لوا مقـــاول   يهـــا دون قـــرار مـــن ر ـــيس انير
% 38ولةنها مقاولة ال يةون ر  العرـر  يـا هـو ااةومـة أو منسسـة عامـة أو شـركة  تل ـة ) للحةومـة أو كنسسـة عامـة 

القيرــة أمــران : ) ا مــر  مــن أســهرها ( ل وعمنــا يقــوم اكنــ  عذا ا ترــ  ال ــرفان مًعــا كرــا ســبق القــور   وي حــظ ابلنســبة عىل
 نيـــ  ل  ـــلن زادت قـــام اكنـــ  حـــىت لـــو 400000ا ور ( أن تةـــون قيرـــة اكقاولـــة مجيعهـــا حـــىت ال يقـــوم اكنـــ  ال ت يـــد علـــا 

 نيــ  وعهــد  ــا مجيًعــا عىل مقــاور واحــد ل  ــلن ذلــك 400000   ــا اكقاولــة عىل أ ــ ا  ال ت يــد قيرــة كــر  ــ   منهــا علــا 
ون ل وتةـون العـهة ئجرـوع قيرـة اكقاولـة ال بقيرـة كـر  ـ   منهـا ل  يقـوم اكنـ    ) ا مـر الثـا  ( أال يةون وحاي  علا القان

 نيـ  ل 400000ي يد جمروع ما يعهد ب  عىل اكقاور مـن مقـاوالت يف السـنة الواحـدة ل حـىت ال يقـوم اكنـ  ل علـا مـا قيرتـ  
أكثـر مـن  هـة كااةومـة ومنسسـة عامـة وشـركة  تل ـة    ـلن  عهد علي   ـا مـن  هـة واحـدة كااةومـة أو مـن 83سوا   

د ـــر مقـــاور مـــن الق ـــاع اخلـــاق مقـــاوال يف مقـــاولت  للحةومـــة ل أو يف مقاولـــة للحةومـــة ومقاولـــة كنسســـة عامـــة ل أو يف 
هـات ل نيـث مقاولت  كنسسة عامة ل أو يف مقـاولت  ل ـركة  تل ـة ل أو يف أكثـر مـن مقـاولت  نيهـة أو أكثـر مـن هـذه اني

 نيــ  ل قــام اكنــ  ل وو ــب ااصــور علــا قــرار مــن ر ــيس انيرهوريــة   ويف 400000ي يــد جمرــوع قــيو هــذه اكقــاوالت علــا 
حسا  جمروع هذه اكقاوالت ل تد ر كر مقاولة بداهـة جبريـ  أ  ا هـا عذا كانـا قـد    ـا    ـلذا حصـر مقـاور الق ـاع 

ـــة مـــن ااةومـــة جمـــ أة علـــا  ـــ ـــ  اخلـــاق علـــا مقاول ـــ   يةـــون جمرـــوع قيرـــة اكقاولـــة  80000    كـــر  ـــ   منهـــا قيرت  ني
 نيــ  ل قــام اكنــ  ل  ن جمرــوع 30000ل وحصــر يف الســنة نيســها علــا مقاولــة مــن شــركة  تل ــة قيرتهــا  4 نيـ 400000

                                                 

   ن ينيذ كر     يف سنة علا حدةحىت لو أن  كا ل ويةيا أن يعهد علي  ابني    يف نيس السنة ( 4) 
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ـــــد علـــــا  ـــــيو هـــــات  اكقـــــاوت  ي ي ـــــة قيرت400000ق ـــــ    ولةـــــن  ـــــوز أن يعهـــــد عىل مقـــــاور الق ـــــاع اخلـــــاق ئقاول هـــــا  ني
ـــــة أ ـــــرى قيرتهـــــا 400000 ـــــيت حصـــــر  يهـــــا عليهـــــا ل مث يعهـــــد عليـــــ  يف الســـــنة التاليـــــة ئقاول  نيـــــ  وال يترهـــــا يف الســـــنة ال
 نيــ  ل اكقاولــة انيديــدة وبقيــة اكقاولـــة 400000 نيــ  ل  ينيــذ يف هــذه الســنة التاليــة عرــ ت ت يـــد قيرتهــا علــا 40000

 نيــــ  ل ال أن ينيــــذ 400000لســــنة الواحــــدة مقــــاوالت ت يــــد قيرتهــــا علــــا القيد ــــة   عذ ايفعــــور هــــو أن يــــهم اكقــــاور يف ا
   4مقاوالت ت يد علا هذه القيرة

واكنــ  لــيس م لًقــا ل عذ يــ ور اباصــور علــا قــرار مــن ر ــيس انيرهوريــة    ــلذا م وصــر اكقــاور علــا هــذا القــرار ل  
ة ب ــ ًت م لًقــا كخاليتهــا للقــانون    ــلذا عهــد عىل  نيــ  ابفــ400000كانــا اكقاولــة الــيت زادت  ــا قيرــة اكقــاوالت علــا 

 نيــ  ل كانــا 80000 نيــ  ل مث عهــد عليــ  يف الســنة نيســها ئقاولــة قيرتهــا 1000مقــاور الق ــاع اخلــاق ئقاولــة قيرتهــا 
 اكقاولة الثانية دون ا وىل ه  البافلة  

 عيوب الرضاي في المقاولة -المطلب الثاني

مة : يةون الرضا  يف عقد اكقاولة معيًبا عذا شاب  غلو أو تدليس أو عكـراه أو اسـت  ر   ت بيق القواعد العا -32
 وليس يف ذلك عال ت بيق للقواعد العامة ل وعقد اكقاولة شأن  سا ر العقود يف عيو  الرضا   

ص اكقـــاور أو علـــا أن ال لـــو يف عقـــد اكقاولـــة لـــ  ت بيقـــات عرليـــة ال ختلـــو مـــن ا مهيـــة ل الســـيرا ال لـــو يف شـــخ
 ال لو يف ااسا   

 الغلط في شخ المقاول : -24

ا  ر أن ال لو يف شخص اكقاور ال اثري ل  يف  حة العقـد   ولةـن قـد يةـون شـخص اكقـاور ملحوظًـا وحـر  
اعتـــا  عنـــد ر  العرـــر   ويقـــ  ذلـــك عـــادة يف عقـــود اكهـــن ااـــرة ل  التعاقـــد مـــ  فبيـــب أو حمـــام أو مهنـــدي معرـــاري أو 

سـب أو رســام عمنـا اعتــهت  يــ  شـخية هــنال    ويف غــري اكهـن ااــرة قــد يةـون ل خصــية اكقــاور اعتبـار يف ًيلعاقــد ل  يــ  حما
مقــاوالت اعن ــا ات الةبــرية مــث ً يتــو ا ر  العرــر مقــاوالت موثوقًــا بــ  يعترــد علــا كيايتــ  وأمانتــ    وقــد أشــارت نصــوق 

مد  علا أن " ـوز للرقـاور أن يةـر  994/4حمر اعتبار ل  نصا اكادة القانون عىل حاالت تةون  يها شخصية اكقاور 
تنييــذ العرــر يف مجلتــ  أو يف  ــ   منــ  عىل مقــاور مــن البــافن ل عذا م  نعــ  ذلــك شــرط يف العقــد ل أو م تةــن فبيعــة العرــر 

                                                 

   16ق 90انعر يف هذا اكع  حمرد لبيب شنب  قرة  ( 4) 
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عقـــد اكقاولـــة ئـــوت مـــد  يف  ـــدرها علـــا أن "ينقضـــا  999تيـــرتا االعترـــاد علـــا كيايتـــ  ال خصـــية"   ونصـــا اكـــادة 
 اكقاور عذا كانا منه ت  ال خصية حمر اعتبار يف العقد"  

 يــ  ااــاالت الــيت يةــون  يهــا شــخص اكقــاور حمــر اعتبــار يف العقــد ل يةــون ال لــو  يــ  ســبًبا لقابليــة عقــد اكقــاور 
يف شخصـ  وأنـ   ـراح ه ـر ل كـان لإلب ار    لذا تعاقد اكريض م   راح متومهًا أنـ   ـراح معـ  ابلـذات ل  عهـر أنـ  غلـو 

 من حق اكريض أن ي لب عب ار عقد اكقاولة لل لو  

 الغلط في الحساب وغلطات القلم : -25

مد  علا أن  "ال ينثر يف  حة العقد جمرد ال لو يف ااسا  وال غل ات القلو ل ولةـن  ـب  432تنص اكادة  
 تصحي  ال لو"  

حيــان   عقــد اكقاولــة    يـ  اكقايســة الــيت يقــدمها اكقــاور وهــ  ت ــترر علــا  ـال لو يف ااســا  يقــ  يف بعــض ا 
تيصير اكواد وأ  ا  العرر وا سعار كرا قدمنا ل قد ي لو اكقاور يف حسا  بعـض مـن ذلـك ل كـأن يـذكر مـث ً سـعر اكـرت 

د ا متـار ي لـو يف ااســا  عىل اكةعـب يف ع ـدى عرليـات البنـا  وعـدد ا متـار الةعبـة ل وعنــدما يضـر  سـعر اكـرت يف عـد
أعلا كصلحت  أو غلا أد  كصلحة ر  العرر    يـ  االلتـ  تةـون اكقاولـة  ـحيحة ل وعمنـا يصـح  ااسـا  ل  ـيخيض 

 أو ير   عىل الرقو الصحي   
وقد يق  يف اكقايسة غل ة القلو ل كأن ينقـر رقـو مـن  ـيحة عىل  ـيحة أ ـرى م لوفًـا ل  يـ  هـذه ااـاة يصـح  

   4ال و ويعتد ابلرقو الصحي 

                                                 

وقــد قضــا     ــ   ـوز ل بعــد عرــر اكقـاي وااســا  النهـا   واعترــاد كــر ذلـك ل أمـا فلــب ععـادة عرــر حســب اكقاولـة مــن  ديـد ( 4) 
 ـوز فلـب تصـحيح  مـىت كـان هـذا ال لـو  ( erreur de calcul) ة حمةرـة الـنقض أبن اخل ـأ يف ذات ا رقـام اكثبتـة نسـا  اكقاولـ

 أو مىت كانا أرقام هذا الة ف قد نقلا   أ من ورقة عىل أ رى معرتف  ا ل ظاهرًا يف ا رقام الثابتة يف ك ف ااسا  اكعترد من قبر
 ن عرــر  ل اكقاولــة مــن  ديــد  ــلن القــانون أيابه أمــا فلــب ععــادة عرــر حســا  تلــك   أو كانــا غــري م ابقــة  رقــام أ ــرى اثبتــة قــانوتً  ل

 لن هذا االتياق مىت نيذ بعرر اكقاي وااسا   ل اكقاي وااسا  النها   عن اكقاولة بعد عمامها مادام عر  متيًقا علي  يف أ ر عقدها
وعدم عمةان ععادة ااسا  من  ديد     قد انقضا مس وية كر عاقد عن  وأ ب  هو ونتيجت  مل ًما لل ر   ل  عً  ووق  علي  ابالعتراد

عال أنـ   ل مـن قـانون اكرا عـات اليرنسـ  814بعد عرل  مرة أوىل عذا كان م يرد ب أن  نص  ا يف القوان  اكصرية كرا ورد النص عن  ابكادة 
 361رقـــو  4جمروعــة عرـــر 4628نـــو ره ســـنة 1نقـــض مــد  ) قـــانون الــيت منـــ  تقاضـــا االلتــ ام مـــرت  أمــر ميهـــوم ابلضـــرورة مــن أ ـــور ال

 (   632ق
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 المحل في المقاولة -الفرع الثاني

مبحثــان : قــدمنا أن ايفــر يف عقــد اكقاولــة مــ دوج ل  هــو ابلنســبة عىل الت امــات اكقــاور العرــر اكتعاقــد علــا  -39
 متتـــالي  ل يف اديتــ  ل وهـــو ابلنســـبة غلـــا الت امــات ر  العرـــر ا  ـــر الـــذي تعهـــد بد عــ  للرقـــاور    نـــتةلو ل يف مبحثـــ 

 العرر وا  ر  

 العمل في المقاولة -المبحث األول

ت بيـــق القواعـــد العامـــة : م تـــرد نصـــوق  ا ـــة متعلقـــة ابلعرـــر كـــركن يف اكقاولـــة ل  و ـــب ت بيـــق القواعـــد  -31
 العامة ل سوا   يرا يتعلق ابل روط الوا ب توا رها يف العرر أو  يرا يتعلق أبنواع العرر  

 الواجب توافرها في العمل :الشروط  -28

هذه ال روط ل فبًقا للقواعد العامة ل ه  أن يةون العرر  ةًنا ل وأن يةـون معينًـا أو قـاب ً للتعيـ  ل وأن يةـون  
   4م روًعا

مد  علـا أنـ  "عذا كـان حمـر  423 يجب أواًل أن يةون العرر  ةًنا ل  ن  ال الت ام ئستحير   وقد نصا اكادة 
م مســـتحي  يف ذاتـــ  ل كـــان العقـــد ابفـــ "   واكقصـــود ابالســـتحالة هـــ  االســـتحالة اك لقـــة ل وهـــ  أن يةـــون العرـــر االلتـــ ا

مستحيً  يف ذات  ل ال أن يةون مستحي ً ابلنسبة عىل اكقاور  حسب    قـد يلتـ م اكقـاور بعرـر  ـين يةـون مسـتحي  عليـ  

                                                                                                                                                                    

    ـ   ـوز ال عـن يف ااسـا  اكعترـد بـدعوى ال لـو ايفسـوي اكب ـر للعقـد ل وم يق  يف ذلك غلـو مـادى ل وعذا اعترد اكقاي وااسا 
ال  ــوز تو يههــا ضــد اكقــاي  ( قــد ) مــد   828وقــد قضــا حمةرــة الــنقض أبن دعــوى ال لــو ايفســوي اكب ــر للر ــارفة نســب اكــادة 

ولةـن    وااسا  اكعتردين يف مقاولة من اكقاوالت مىت كانا يف حقيقتها ليسا سوى دعوة  عادة اكقاي أو ااسا  برمتـ  مـن  ديـد
غري أن هذا ال  ل يف مقاي بعض أ  ا   ا ة معينة من ا عرار الةية اليت قام  ا اكتعهد قد تقبر وينمر بتحقيقهادعوى وقوع هذا ال لو 

بــر هــ  منازعــة اعتســا ية يــرد  ــا  ل أمــا عذا رأت ايفةرــة أهنــا غــري  ديــة    ــوز عال عذا كانــا العــروف والــدال ر ت ــهد أبهنــا دعــوى  ديــة
مث عن مع  ال لو يف دعوى ال لو ايفسوي اكذكور يقتضا     ايفةرة يف حر من عدم قبور وحقيقها ل ق علي الر وع  يرا وحقق وق االتيا

ــا نقيقتــ  كــا رضــا ل حتًرــا أن يةــون اكتعاقــد قــد  ــدر منــ  الرضــا وهــو غــري عــام نقيقــة ال ــ   اكرضــا عنــ 
ً
 ــلذا كــان    نيــث لــو كــان عاك

 توقيعـ   ـذه اكثابـة ال  ل وأثبتـا ايفةرـة أن دعـوى ا كـراه  تلقـة ل بـر ادعـا أنـ  اسـتةره علـا التوقيـ  ل اكدعا م يدع عدم علر  اباقيقـة
نـو ره 1نقض مـد  ) ودعواه غري  ا  ة السراع  ل االرتباط 88بر هو مرتبو ب  مام   ل  عر ل  أد  و   للر وع يف ش   من ااسا 

 (   و ااةو السابق ا شارة علي وه 632ق 361رقو  4جمروعة عرر 4628سنة 
   341 قرة 4الوسيو ( 4) 
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لةن هذا العرـر ال يسـتحير القيـام بـ  علـا ر ـر مـن أ ـحا  اليـن أو  ـن هو أو يلت م أبمر وتاج عىل قدرة  وق فاقت  ل و 
اكقاولـة ل ويةـون اكقـاور مسـ وال عـن التعـويض  89ي يقون  ل  ي  هذه ااالة تةون االستحالة نسبية وال من  من انعقـاد  

عذا تعهــد حمــام بــد   اســت ناف    أمــا عذا كانــا االســتحالة م لقــة ل كــأن يتعهــد اكقــاور بعرــر يةــون قــد ق قبــر التعهــد كرــا
عن قضية كان االست ناف قد ر    يها قبر ذلك ل أو كرا عذا تعهد كيراوي أن يستخلص من معادن  سيسـة معـادن اينـة 
وهذا أمر مستحير حىت اليوم من الناحية العلرية ل  قد ا تر شرط ا مةان يف العرر ل وكانا اكقاولة ابفلـة   وقـد تةـون 

ونيــة ل أي أهنــا تر ــ  ال عىل فبيعــة العرــر بــر عىل ســبب يف القــانون ل كرــا عذا تعهــد حمــام ير ــ  اســت ناف عــن االســتحالة قان
  وحةــــو االســــتحالة القانونيــــة هــــو حةــــو  4حةــــو بعــــد انقضــــا  اكيعــــاد القــــانو  أو نقــــض يف قضــــية ال  ــــوز  يهــــا الــــنقض

   3 ت ر شرط من شروط ايفراالستحالة ال بيعية  يرا قدمناه ل من  من انعاقد اكقاولة ال
و ــب اثنًيــا أن يةــون العرــر معيًنــا أو قــاب  للتعيــ     يةــون العرــر معيًنــا عذا ذكــرت فبيعتــ  وأو ــا   وبــ  ذلــك 
تبيينًــا كا ًيــا ل نيــث يتعــ  العرــر وال يــد ر يف ذلــك لــبس أو غرــوا    ــلذا كــان التعاقــد علــا عرليــة  راحيــة ل ذكــر نــوع 

 ب كييلة بتعي  العرلية بعد ذكر نوعها   وعذا كان التعاقد علا ترميرات ل ذكر ال ـ   الوا ـب ترميرـ  العرلية وأ ور ال
( وهـ   plansوالرتميرات اليت وتاج عليها ال      وعذا كان التعاقد علا بنا  ل كان تعيين  عـادة بوضـ  تصـريرات لـ  ) 

( ورســــوم هنا يــــة تيصــــيلية   ويقــــرتن  avant projet)  الرســــوم الــــيت يضــــعها اكهنــــدي اكعرــــاري مــــن م ــــروع ابتــــدا  
( ل لبيــــان ا عرــــار اك لوبــــة وشــــروط تنييــــذها   ويقــــرتن  cahier des chargesابلتصــــيرات د ــــرت ال ــــروط ) 

( ل وتبــ  مقاســات البنــا  ومقـدار اكــواد و ــياهتا وهــذا مــا يســرا ابكقايســة  devisابلتصـيرات ود ــرت ال ــروط اكقايســة ) 
 devis( ل وتب  كذلك مث اكواد اكر نوع علا حدة وهذه هـ  اكقايسـة التقديريـة )  devis descriptifة ) الو يي

estimatif   81(   وي ــ  عــن اكقايســة التقديريــة قا رــة  ( اب اــانbordereaux des prix  تبــ  ا اــان )
يصـلة يف اكقايسـة الو ـيية   وهـذ الواث ـق الـث ل ـ ابلتيصير ل نيث يستخلص من هذه القا رة تةاليف عرليـات البنـا  اك

التصــريرات ود ــرت ال ــروط واكقايســة ـ تلحــق بعقــد اكقاولــة ذاتــ  ل وهــو الــذي يتضــرن االتيــاق ااا ــر بــ  ر  العرــر 
واكقــاور جبريــ  عنا ــره ل كرــا ي ــترر علــا شــروط التنييــذ مــن مــدة و ــ ا ات وأقســاط موقتــة وتســوية هنايــة وا تصــاق يف 

                                                 

والواق  أن التعاقد م  ايفام  مـ يج مـن اكقاولـة والوكالـة وعنصـر الوكالـة هـو ال الـب   ل هذا عذا اعتهت التعاقد م  ايفام  مقاولة ال وكالة( 4) 
علا اعتبار  ل نيس هذه ا مثلة الستحالة ايفر ( 323انعر ما يل   قرة ) وسنورد يف الوكالة  (   يف ه رها 8انعر هنًيا  قرة ) كرا قدمنا 

   أن التعاقد م  اكام  وكالة  رًًي علا العنصر ال الب
   330 قرة – 346 قرة  4الوسيو  ( 3) 
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  وعذا م يةــن العرــر معيًنــا علــا النحــو  4حالــة النــ اع أو قبــور للتحةــيو وغــري ذلــك مــن ال ــروط الــيت يتيــق عليهــا اكتعاقــدان
الســالف الــذكر ل و ــب أن يةــون علــا ا قــر قــاب ً للتعيــ     يصــ  التعاقــد علــا بنــا  مدرســة ت ــترر علــا كــذا  صــ  ل 

ة كثر هذه اكدرسة   كرـا يصـ  االتيـاق علـا بنـا  مست ـيا ي ـترر علـا كـذا ويس  كر  صر كذا تلريذاً م  اكرا ق ال زم
سريراً ل وكذا حجـرة ل مـ  اكرا ـق ال زمـة   وكـذلك ا مـر  يرـا يتعلـق ابكسـارح واك ـاعو والينـادق واكنـازر ال ـعبية ل ومـا عىل 

   3ذلك من ا عرار اليت وحتوي علا عنا ر تقديرها نيث تةون قابلة للتعي 
و ــب اثلثــاً وأ ــريًا أن يةــون العرــر م ــروًعا    ــلذا كــان غــري م ــروع أبن كــان  الًيــا للقــانون العــام أو اآلدا  ل  
 2كانا اكقاولة ابفلة       وز االتياق علا ت ييد من ر للـدعارة أو للقرـار ل كرـا ال  ـوز االتيـاق علـا هتريـب مسـجون

   1ب البضا   من انيرر  ل أو  ن  ا سلحة اكرنوعة ل أو ارتةا   ر ةأو عد ار اا يش واكخدرات أو هتري 84ل  

                                                 

   ها بعًضاوهذه الواث ق يةرر بعض – 16حمرد لبيب شنب  قرة – 443ق – 16ق 4690 تحا غيث يف قانون اكهندي سنة  ( 4) 
) و ـب ت ليـب د ـرت ال ـروط  ل وكـان اخلـ ف بـ  د ـرت ال ـروط واكقايسـة التقديريـة ل  ـلن تعـذر ل و ب التو يـق ل  لذا و د   ف بينها
وعذا وقـ  اخلـ ف بـ  اكقايسـة التقديريـة  (   924ق 4462جملة أحةام جملـس الدولـة سـنة  4462يولي  سنة  34جملس الدولة اليرنس  

 4441جملســـة أحةـــام جملـــس الدولـــة ســـنة  4441مـــايو ســـنة 20جملـــس الدولـــة اليرنســـ  ) و ـــب ت ليـــب قا رـــة ا اـــان  ل ا اـــان وقا رـــة
أو بــ  الرســومات  ل و ــب ت ليــب ال ــروط اكةتوبــة يف العقــد ل وعذا وقــ   ــ ف بــ  ال ــروط اكةتوبــة يف العقــد والرســومات (   119ق

(  88 تحا غيث يف قانون اكهنـدي ق) و ب ت ليب الرسومات ذات اكقايس الةبري علا الرسومات ا   ر مقاًسا  ل بعضها م  بعض
جملـس الدولـة اليرنسـ  أور مـايو ) و ـب ت ليـب ال ـروط اكةتوبـة ابليـد  ل وعذا وق    ف ب  ال ـروط اك بوعـة وال ـروط اكةتوبـة ابليـد  

   93ق 16وانعر حمرد لبيب شنب  قرة – ( 221ق 4464سنة جملة أحةام جملس الدولة  4464سنة 
ــا أو قــابً  للتعيــ  ( 3)   4الوســيو) كانــا اكقاولــة ابفلــة   ل كاالتيــاق علــا عقامــة بنــا  دون وحديــد نوعــ  وأوا ــ   ل  ــلذا م يةــن العرــر معيًن

 (   244ق 333 قرة
قد قضا أبن يعته عقد مقاولة العقد الذي تهم  زو ـة أسـري ن أسـرى و  ل و وز م  ذلك االتياق علا هتريب أسري من أسرى اار  ( 2) 

ويعتـه الـ وج ا سـري الـذي رضـا  ل  لذا م يتيق علا أ ر عينـا ايفةرـة ا  ـر الوا ـب د عـ  ل اار  يف أكانيا م  شخص لتهريب زو ها
 4 – 4611 ازيـا دي ابليـ   4611مـاري سـنة 38 تنسا) ويةون مس وال معها ابلتضامن عن اآل ر  ل ابهلر  قد أ از تعاقد زو ت 

   1هامش 480ق 641 قرة  44وانعر ب نيور وريبري ورواسا  (   413 -
 : "ويةون ابف  علا و   م لق أيضأ كر اتياق موضوع  : من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  علا ما أييت 934وقد نصا اكادة  ( 1) 

تعليو ا عرار السحرية اخليية وا عرار اكخالية للقانون أو اآلدا  أو النعام العام أو ع را  ا عرار  –اثنًيا    ا مور اكتحيلة مادًيً  –أوال 
   اكذكورة"
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 أنواع العمل : -29

أن العرــر الــذي ينديــ  اكقــاور يتنــوع مــن مقاولــة  4قــدمنا عنــد الةــ م يف تنــوع ا عرــار الــيت تةــون حمــ ً للرقاولــة 
ب ــ   معــ  ل وقــد يةــون هــذا ال ــ   غــري غلــا أ ــرى تنوًعــا كبــرياً    رــن تحيــة فبيعــة العرــر قــد يةــون العرــر متصــ  

مو ود واكقصود من اكقاولة ع اده ل ئـادة يوردهـا اكقـاور مـن عنـده أويوردهـا ر  العرـر ل وقـد يةـون ال ـ   مو ـوًدا  عـ  
وهــو  لــو  لــر  العرــر ويقــ  عرــر اكقــاور علــا هــذا ال ــ   اكو ــود ل وقــد يةــون العرــر غــري متصــر ب ــ   معــ  بــر هــو 

ر ل كالنقــر وال بــ  والن ــر وا عــ ن والعــ ج والتــدريس   ومــن تحيــة حجــو العرــر ل تتــدرج اكقاولــة مــن مقاولــة جمــرد عرــ
 ـــ رية عىل مقاولـــة كبـــرية   ومـــن تحيـــة  ـــنس العرـــر ل هنـــا  مقـــاوالت أ ـــب  اآلن ال اســـو معـــروف النت ـــارها ل  هنـــا  

ا عرــار اكيةانيةيــة ل ومقــاوالت اكرا ــق العامــة ل ومقــاوالت  مقــاوالت البنــا  ل ومقــاوالت ا عرــار الةهراب يــة ل ومقــاوالت
ا ش ار العامة ل ومقاوالت اكهن اارة ل والن ر ل وا ع ن ل والنعارة   وسـنتناور فا يـة مـن هـذه اكقـاوالت تيصـي  عنـد 

 الة م يف بعض أنواع اكقاولة  
ولــة عمــا أن تةــون أعرــاال ماديــة ل وعمــا أن تةــون أعرــاال ونضــيف هنــا عىل مــا تقــدم أن ا عرــار الــيت تــرد عليهــا اكقا

اكختليــة مــن مبــان و  ــور وتــرع ومصــارف و ــ اتت وســدود وهــذه هــ   86عقليــة    ا عرــار اكاديــة مثلهــا ا ن ــا ات  
كقـاوالت اكقاوالت الةبرية ل ومثلها أيًضا  ن  أاثل أوثو  أو تصلي  مواسري أو ترميو من ر أو ن ـر أو ععـ ن وهـذه هـ  ا

الص رية   وا عرار العقليـة تةـون بـدورها عمـا أعرـاال قانونيـة كرـا يف التعاقـد مـ  ايفـام  ووكيـر ا شـعار ل وعمـا أعرـاال  نيـة  
كرا يف التعاقد م  فبيب أو م  مهندي معراري لوض  تصريو ولإلشـراف اليـين علـا تنييـذ العرـر أو مـ  حماسـب كرا عـة 

   3سو  ورة أو م  حنات لصن  مثارحساابت معينة أو م  رسام لر 
كذلك تنقسو ا عرار عىل أعرار عامة وأعرار  ا ة    ا عرار العامة ه  اليت تتعلق ابكرا ـق العامـة وا شـ ار 

   2العامة والنقر ل وا عرار اخلا ة ه  اليت تتعلق اب  راد وال ركات اليت ال تساهو  يها ااةومة أو اكنسسات العامة

                                                 

   6انعر هنًيا  قرة ( 4) 
   641 قرة  44واسا    ب نيور وريبري و ( 3) 
   642 قرة  44واسا    ب نيور وريبري و ( 2) 
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 األجر في المقاولة -الثانيالمبحث 

 األجر كركن في عقد المقاولة : -31

 ا  ر هو اكار الذي يلت م ر  العرر ةع ا   للرقاور يف مقابر قيام هذا ا  ري ابلعرر اكعهود ب  علي    
ومعينًـا   ا  ر عذن هو حمر الت ام ر  العرر   وي ـرتط  يـ  ل كرـا ي ـرتط يف أي حمـر ل لتـ ام ل أن يةـون مو ـوًدا

  بقـا الو ــود  3وم ـروًعا   أمـا اك ـروعية  ــ   ديـد يقـار  يهـا ل وشـأن ا  ـر يف ذلــك هـو شـأن العرـر 4أو قـاب ً للتعيـ 
 والتعي   

 ا  ر البد من و وده يف عقد اكقاولة ل وغ  كان العقد من عقود التهع    يعتـه مقاولـة ل بـر يةـون عقـًدا غـري 
 90ا  ر ل وعن كان ركنًـا يف اكقاولـة ل عال أنـ  ال ي ـرتط ذكـره يف العقـد وال أن وـدده اكتعاقـدان ل  مسرا   وي حظ أن 

  وهـذا  ـ ف الرتاضـ  والعرـر ل  هرـا ركنـان يف  2 لذا م ودداه تةير القانون بتحديده كرـا سـ  وتبقـا اكقاولـة  ـحيحة
ر يف العقــد كانــا اكقاولــة ابفلــة   ولةــن  ــب الترييــ  بــ  مــا عذا كــان اكقاولــة ال شــأن للقــانون بتحديــدمها ل   ــذا م يتــوا 

اكتعاقدان قد عرضا ل  ر وم يتيقا عليـ   عنـد ذلـك تةـون اكقاولـة ابفلـة النعـدام أحـد أركاهنـا ل وبـ  مـا عذا كـان اكتعاقـدان 
 تحديد ا  ر علا الو   الذي سنبين   م يعرضا ل  ر أ   بر سةنا عن  وهنا تةون اكقاولة  حيحة ويتةير القانون ب

 ( تقدير ا  ر   3(  نس ا  ر   )  4أما تعي  ا  ر ل  يتناور الة م  ي  مسألت  : ) 

                                                 

   من تقن  اكو بات والعقود اللبناين علا أن  " ب أن يةون البدر معيًنا أو قاب  للتعي " 920وتنص اكادة  ( 4) 
عذ ا  ر يف هذه ااالة يةون غري م روع ئو ب نص  ري   ل وي حظ أن أ ر ايفام  ال يص  أن يةون   ً ا من ااق اكتنازع  ي  ( 3) 

 (   مد  113م) يف القانون 
أما  ل حىت ييرتا أن هنا  اتياقًا ضرنًيا علا و ود ا  ر ل العرر اكعهود ب  عىل اكقاور ما كان ليتو عال لقا  أ ر يقابل ويةيا أن  ( 2) 

 ةانــا اكــادة  ل وقــد كـان اك ــروع الترهيـدي للتقنــ  اكـد  انيديــد يتضــرن نًصـا يف هــذا اكعـ    مقـدار ا  ــر  يحـدده القــانون كرـا ســنرى
و ـب ا ـرتاا أن  ل من هذا اك روع تنص علا أن  "عذا تب  من العروف أن العرر اكو ا بصـنع  مـا كـان ليـتو عال لقـا  أ ـر يقابلـ  444

 8ريية جمروعة ا عرار التحض) وقد حذف النص يف نينة اكرا عة اكتيا  ابلقواعد العامة    هنا  اتياقًا ضرنًيا علا أن يةون العرر أب ر"
 (   يف اهلامش 18ق

مــام يقـو الــدلير علــا  –مـن تقنــ  اكو بــات والعقـود اللبنــا  علـا أن "يقــدر اشــرتاط ا  ـر أو البــدر يف ا حـوار اآلتيــة  924وتـنص اكــادة 
عذا كان العرر  –اثلثاً   م ب عذا كان العرر دا   يف مهنة من يقو  –اثنًيا   عند عمام عرر ليس من اكعتاد ع راؤه ب  مقابر –أوالً  : العةس

   عارًًي أو قام ب  ات ر يف أثنا   ارست  عارت "
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 جنس األجر : -31

وا  ر يف ا  ر أن يةون نقوًدا ل وقد يةون مقس ًا أو يد   مجلة واحدة عند مـام العرـر أو عنـد البـد   يـ  أو  
  يرا ب  ذلك  

ولةن ال ش    ن  من أن يةون ا  ر غري نقـود ل كرـا هـو شـأن ا  ـرة يف عقـد ا  ـار ل  قـد يةـون أسـهًرا أو 
سندات أو مقادير معينة مـن البضـا   كـال  ر والق ـن أو بيتًـا أو أرًضـا أو سـيارة أو غـري ذلـك مـن اكـار اكنقـور أو العقـار   

  مقـاور علـا أن يبـ  لـ  داراً يف مقابـر أن يرتا ـ  ايفـام  يف بعـض قضـاًي بر يص  أن يةون ا  ـر عرـ  ل  يتعاقـد حمـام مـ
   4اكقاور ل وهنا تةون اكقاولة مقايضة عرر بعرر

   3ولةن الذي يق  يف العادة أن يةون ا  ر يف اكقاولة نقوًدا

 تقرير األجر : -32

دانـــ  ئو ـــب مقايســة علـــا أســـاي الوحـــدة ) ا  ــر أن اكتعاقـــدين مهـــا اللــذان يقومـــان بتحديـــد ا  ـــر ل وقــد ود 
marche sur devis  (  ل أو وددان  أ رًا عمجالًيا علا اساي تصريو متيق علي )marche a forfait     ) 

ووحديد ا  ر علـا اسـاي الوحـدة يتقضـا عرـر مقايسـة تبـ  ا عرـار اك لوبـة تيصـي ً ل واكـواد الـيت تسـتخدم يف 
هذه ا عرار ل وأ ر وحدة العرر ل وسعر اكـواد اكسـتخدمة    يـذكر يف اكقايسـة مـث  أن اك بـو  هـو كـذا مـرتًا مـن اكبـا  

بســعر اكــرت كــذا ل وكــذا أدوات  ــحية ل وكــذا حديــًدا اع ل مــ  ذكــر الســعر    ل كــر مــرت بســعر كــذا ل وكــذا مــرتًا مــن النجــارة
(   ويصـ  لـر  العرـر يف هـذه  marche a l'unite de mesureوهذه هـ  اكقاولـة علـا أسـاي وحـدة القيـاي ) 

أو الـنقص عال بنسـبة  ال ريقة أن ي يـد يف مقـدار ا عرـار اك لوبـة أو أن يـنقص منهـا ل و ـوز االتيـاق علـا أال تةـون الـ ًيدة
معينة   وم ية هذه ال ريقة أهنا ال ت نب ر  العرر وال ت نب اكقـاور ل  ـر  العرـر يـد   أ ـرًا واكقـاور يتقاضـاه ئقـدار مـا ق 
 عـ    ولةـن ا  ــر ال يعـرف مقـداره مقــدًما عنـد عبــرام عقـد اكقاولـة ل بــر  ـب االنتعــار حـىت تنتهـ  مجيــ  ا عرـار وتقــدر 

قايسة   وقد ال يتحدد ا  ر فبًقـا كقايسـة توضـ  مقـدًما ل بـر يقـوم اكقـاور جبريـ  ا عرـار اك لوبـة علـا أسـاي نسب اك
(    قـد  ـرى العرـر يف مقـاوالت اكبـا  علـا وحديـد اـن لةـر نـوع  marche sur prix de serie  ات ا اـان ) 

ا  وســعر للنجــارة وعــر للحــدادة وســعر لبيــاا وســعر لنقــر ا تربــة مــن ا عرــار ال زمــة  قامــة البنــا  ل  هنــا  ســعر كــرت البنــ

                                                 

   82حمرد لبيب شنب  قرة ( 4) 
   عىل أن ا  ر  ب أن يةون نقوًدا وعال كانا اكقاولة عقًدا غري مسرا ( 429ق 100 قرة 1) ويذهب يوتيي   ( 3) 
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(   وعنـدما يـتو اكقـاور ا عرـار ل  serie de prixوسعر ل عرار الصحية اع ل وهذه التعريية تسرا   ـات ا اـان ) 
عرــر وجمرــوع أ ــر تقـدر علــا ال بيعــة وتعــرف كريــات كــر منهــا ل مث ير ــ  عىل   ــات ا اــان اكتقــدم ذكرهــا كعر ــة أ ــر كــر 

اكقاولــة   وهــذه ال ريقــة أكثــر عمعــاًت مــن فريقــة اكقايســة يف تــر  ا  ــر غــري معرو ــة اكقــدار عىل هنايــة مــام ا عرــار ل  يــ  
فريقــة اكقايســة يف تــر  ا  ــر غــري معــروف اكقــدار عىل هنايــة مــام ا عرــار ل  يــ  فرقــة اكقايســة  ةــن تقــدير ا  ــر مقــدًما 

ريب ل  أما يف فريقة   ات ا اان  ليس هنا  عال التخر  وال  ةـن التثبـا مـن مقـدار ا  ـر عال بعـد انتهـا  علا و   التق
   4العرر

 marche a prix fait, marche aلـذلك كثــرياً مــا يلجــا ر  العرــر عىل فريقـة ا  ــر ا مجــايل ) 

forfeit, marche en bloc  يقــدر مقــدًما عنــد عبــرام اكقاولــة ل  يوضــ  (    يتيــق مــ  اكقــاور علــا مبلــك عمجــايل
علــا أن يةــون ا  ــر ا مجــايل هــو  –عرــارة مــن كــذا دوراً وكــذا شــقًقا وكــذا دكــاك  و را ــات اع  –التصــريو لبنــا  مــث  

دار ع ــرون ألًيــا أو ث ثــون ألًيــا مــن انينيهــات   وم يــة مــن هــذه ال ريقــة لــر  العرــر أنــ  يعــرف مقــدًما عنــد عبــرام اكقاولــة مقــ
ا  ر الذي يلت م بد ع  للرقـاور ل ويف هـذا مـدعاة ل فر نـان واالسـتقرار   ولةـن رنـ  أكـه ل ويةـون ذلـك علـا حسـا  
 ـــودة العرـــر أو علـــا حســـا   ـــودة اكـــواد الـــيت يســـتخدمها   وقـــد ال يســـت ي  اكقـــاور االقتصـــاد يف التةـــاليف ل وترتيـــ  

ل  يتحرــر تبعــة كــر ذلــك  ن أ ــره ا مجــايل العــروف ال ار ــة كرــا  3ور العرــارا ســعار يف أثنــا  تنييــذ اكقاولــة أو ترتيــ  أ ــ
   2 تعود اكقاولة علي  ابخلسارة –سنرى 

                                                 

 211 قـرة 8أوبـرى ورو وغسـران  – 469ق 12 4624ينـاير سـنة  36 – 110ق 13م 4620أبريـر سـنة 32است ناف  تلو  ( 4) 
وس  أن اكهندي اكعراري يستحق أ رًا مستق  عن وضـ  التصـريو وعرـر اكقايسـة    641 قرة  44ب نيور رويبري ورواسا  – 109ق

وقـد وـدد تبًعـا لقيرـة ا عرـار  ـ   ل وقد وـدد هـذا ا  ـر مقـدًما ئبلـك عمجـايل (   مد  990/4م) وأ رًا ه ر عن ا شراف علا التنييذ 
وسـنعود عىل  (   مـد  990/3م) و ب تقديرها و ًقا للعرف انيـاري  ل وعذا م ودد العقد هذه ا  ور   يعرف مقداره عال عند مام العرر
   ( 406 قرة  – 404انعر  قرة ) هذه اكسألة تيصي   يرا يل  

السـيرا عذا كـان ذلـك نتيجـة مسـابقة د ـر  يهـا وعـرا  ل وقد يةون اند   عىل قبور أ ر عمجـايل مـنخيض حـىت وصـر علـا اكقاولـة ( 3) 
 (   649 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا ) ع ا  منخيًضا حىت ترسوا اكناقصة علي  

 – 304ق 448 قـرة  43بيـدان  – 649 قرة  44ري ورواسا ب نيور وريب – 109 – 108ق 211 قرة  8أوبرى ورو وعمسان  ( 2) 
حمرـد لبيـب  – 143ق – 144ق 814حمرد كامـر مرسـا  قـرة  – 4442ق 4211 قرة 2مازو  – 442ق 491 قرة  1دي ابج 
   99ق 81شنب  قرة
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وقــد ال يعــرا اكتعاقــدان لتحديــد مقــدار ا  ــر ه ــ  ل  يةتيــر القــانون بتحديــد هــذا اكقــدار كرــا ســبق القــور   
ر ســلًيا ل و ــب يف وحديــده عىل قيرــة العرــر ونيقــات اكقــاور"   مــد  علــا أنــ  "عذا م وــدد ا  ــ 986وقــد نصــا اكــادة 

   4وسيأيت تيصير البحث يف ذلك عند الة م يف الت ام ر  العرر بد   ا  ر
 91 

 اآلثار التي تترتب على المقاولة -الفصل الثاني 

 التزامات المقاول والتزمات رب العمل :  -33

الت امات يف  انب اكقاور ل والت امات مقابلة يف  انب ر  العرـر  وقـد يتعاقـد يرتبا علا عقد اكقاولة أن تن أ 
 اكقاور م  مقاور من البافر   از بعض ا عرار اكعهود  ا علي  ل أو   از مجي  هذه ا عرار  

  نتةلو يف الت امات اكقاور ل مث يف الت امات ر  العرر ل مث يف اكقاولة من البافن  

 التزامات المقاول -ألولالفرع ا

 الت امات ث ثة : يلت م اكقاور حنو ر  العرر ابلت امات ث ثة : -21
 ( ع از العرر اكعهود ب  علي  ئو ب عقد اكقاولة   4) 
 ( تسليو العرر بعد ع ازه   3) 
 ( ضران العرر بعد تسلير    2) 

 

                                                                                                                                                                    

 قاضـا اكوضـوع هـو الـذي يبـا يف هـذه اكسـألة بعــد أن  ل وقـد تةـون نصـوق اكقاولـة غامضـة هـر هـ  أب ـر عمجـايل أو هــ  بسـعر الوحـدة
 – 4 – 12داللــوز  4412مــايو ســنة 34نقــض  رنســ  ) عليــ  مــن حمةرــة الــنقض  92دون رقابــة   ل ير ــ  عىل نصــوق اكقاولــة وظرو هــا

ر ســــنة أكتــــوب32 – 290 – 4 – 4601داللــــوز  4601أور  هايــــر ســــنة  – 191 – 4 – 61داللــــوز  4461يوليـــ  ســــنة 46 – 148
 4638ديســـره ســـنة 4 – 4648 هايـــر ســـنة  34 ازيـــا دي تريبينـــو  4648 هايـــر ســـنة  31 – 161 – 4 – 4604داللـــوز  4601

 (   649 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا  – 83 – 4639داللوز ا سبوع  
   60انعر ما يل   قرة ( 4) 
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 إنجاز العمل -المبحث األول

 إنجاز العمل  الوجبات التي يتضمنها -35

واني   علـا ا  ـ ر  ـذا االلتـ ام : االلتـ ام الر يسـ  الـذي يرتتـب يف ذمـة اكقـاور هـو االلتـ ام ة ـاز العرـر ل وهـذا 
 ــا    ــلذا أ ــر  ــذه الوا بــات وحرــر انيــ ا  الــذي يرتبــ   98االلتــ ام ين ــوى علــا وا بــات يتعــ  علــا اكقــاور أن يقــوم  

 القانون علا هذا ا     

 الواجبات التي يتضمنها إنجاز العمل -المطلب األول

بيـــان هـــذه الوا بـــات : حـــىت يقـــوم اكقـــاور بتنييـــذ الت امـــ  مـــن ع ـــاز العرـــر ل  ـــب عليـــ  أن ينجـــ ه ابل ريقـــة  -29
عـــن الوا بــة ل وأن يبــذر يف ع ـــازه العنايــة ال زمــة ل ســـوا  قــدم اكـــادة مــن عنــده أو قـــدمها لــ  ر  العرــر ل  يةـــون مســ وال 

   ــ  وعــن   ــا اتبعيــ  ل وعليــ  أ ــريًا أن ينجــ  العرــر يف اكــدة اكتيــق عليهــا أو اكــدة اكعقــوةر    هــذه فا يــة مــن اكســا ر 
 نستعرضها  يرا يل  :

 طريقة إنجاز العمل ـ نص قانوني : -37

 4الـواردة يف هـذا العقـد  ب علا اكقاور أن ينجـ  العرـر ابل ريقـة اكتيـق عليهـا يف عقـد اكقاولـة ل وفبًقـا لل ـروط 
   3ل و ا ة فبقا لد رت ال روط يف مقاوالت البنا  عذا و د هذا الد رت

 لذا م تةن هنا  شروط متيق عليها ل و ب اتباع العرف ل و ا ة أ ور الصناعة والين تبًعـا للعرـر الـذي يقـوم 
اكة وااياكـة والرسـو والتصـوير والنحـا أ ـور وقـوان  ب  اكقاور    لصناعة البنـا  أ ـور معرو ـة ل وللنجـارة وااـدادة والسـب

عب مراعاهتا دون حا ة لذكرها يف العقد   ولصناعة ال ب و ـناعاة ايفامـاة واهلندسـة وايفاسـبة وال بـ  والن ـر وغـري ذلـك 
ع ــازه للعرــر مــن ا عرــار الــيت يصــ  أن تةــون حمــ  لعقــد اكقاولــة أ ــور وتقاليــد وعــرف  ــب علــا اكقــاور أن يلت مهــا يف 

 اكعهود ب  علي   

                                                 

"عن اكــن ر يةــون مســ وال أيًضــا عــن الضــرر الــذي يــنجو عــن  : ين علــا مــا أييتمــن تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا 921وتــنص اكــادة  ( 4) 
وم  ل أما عذا كان لدي  مثر هذا السبب   وم يةن لدي  سبب كاف يف عدم مراعاهتا ل ع  ل  بتنييذ التعليرات اليت تلقاها عذا كانا  روة

    يل م  أن ينب   احب ا مر وينتعر من  تعليرات  ديدة" ل يةن اة   ر يف التأ ري
   490ق 631 قرة  4ب نيور وريبري ورواسا  ( 3) 



 

 

 

 

82 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

مليها أ ور الصـنعة وعر هـا وتقاليـدها  99 لذا  الف اكقاور ال روط واكوا يات اكتيق عليها أو ال روط اليت  
ل وأثبــا ر  العرــر ذلــك ل كــان اكقــاور  ــ  ابلت امــ  وو ــب عليــ  انيــ ا  الــذي ســنبين   يرــا يلــ  ل وذلــك دون حــادة  ن 

  وال يسـت ي  امقـاور أن يـتخلص مـن  4  أ يف  انب اكقالو ل  لن  الية هذه ال روط هـ  ذاهتـا اخل ـأيثبا ر  العرر 
اكســ ولية عال ةثبــات الســبب ا  نــيب ل أي ةثبــات أن  اليــة ال ــروط تر ــ  عىل قــوة قــاهرة أو حــادل  جــا   أو   ــأ ر  

   3العرر نيس  أو  عر ال ري
للعرر فبًقا ل ـروف  ل عىل أدوات ومهرـات ل و ـب عليـ  أن أييت  ـا ويةـون ذلـك  وعذا احتاج اكقاور ل يف ع ازه

علا نيقت  ل سوا  كان للعرر مادة تسخدم  ي  أو م يةن ل وسوا  كان من ورد اكادة هـو ر  العرـر أو اكقـاور    ـأدوات 
ة الثـوا  وغـري ذلـك  ـا وتـاج عليـ  اكقـاور العرر ومهرات  ل كآالت البنا  وعدة انيراحة وعرابت النقر وألـوان الـدهان وب انـ

يف ع از العرر ل تةون علا اكقاور دون حا ة عىل اشرتاط ذلك يف العقد ل وهذا مام يقـض االتيـاق أو عـرف اار ـة ب ـريه 
يعاونونــ     كــذلك كثــريًا مــا وتــاج اكقــاور ل يف ع ــازه للعرــر فبًقــا ل ــروف  ل غلــا أيــد عاملــة ل وقــد وتــاج أيًضــا عىل أشــخا

ويعرلون وحا عشرا    يةونون اتبع  ل  ل بر قد ينجـ  العرـر كلـ  هـنال  ا شـخاق ومعهـو العرـار وتقتصـر مهرـة اكقـاور 
علــا ا شـــراف والتو يـــ  ل مـــام يةـــن العرــر منعـــورًا  يـــ  عىل مهـــارة اكقـــاور ال خصــية كال بيـــب والينـــان    يـــ  مجيـــ  هـــذه 

ن  علـا اكقـاور ل مـام يقـض االتيـاق أو عـرف اار ـة ب ـري ذلـك   وقـد ورد نـص  ـري  ا حوار تةون أ ور العرار واكعاو 
مــن التقنــ  اكــد  ل وعــرى علــا الو ــ   916يف هــذا اكعــ  ل  يرــا يتعلــق اب دوات واكهرــات ل يف اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 

وات ومهرـات عضـا ية ل ويةـون ذلـك علـا نيقتـ    هـذا اآليت : "وعلا اكقاور أن أييت ئا وتاج عليـ  يف ع ـاز العرـر مـن أد
   2مام يقض االتياق أو عرف اار ة ب ريه"

                                                 

   601ق 440 قرة 1عةس ذلك دي ابج  – 60ق 10حمرد لبيب شنب  قرة  ( 4) 
   4448ق 4211 رة 2مازو  ( 3) 
مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  يتيــق مــ  مــا اســتقر عليــ  يف التقــ   491ورد هــذا الــنص يف اليقــرة الثالثــة مــن اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 2) 

ا كــا اســتقر عليــ  يف     يرــا عــدا  روقًــا ليعيــة فيييــة ل اكــد  انيديــد  ً ويف نينــة اكرا عــة أد لــا تعــدي ت لييعــة علــا الــنص  علتــ  م ــابًق
مث وا ـق  ل 919/3رقـو  91ووا ـق جملـس النـوا  علـا الـنص وحـا     911/3و ار رقو اكادة يف اك روع النها يـة  ل التقن  اكد  انيديد

 (   48ق – 43ق 8جمروعة ا عرار التحضريية )  916/3علي  جملس ال يوق وحا رقو 
   ولةن النص ليس غ  ت بيًقا للقواعد العامة ل وال مقابر للنص يف التقن  اكد  القد 
 : ا  رىويقابر النص يف التقنيات اكدنية العربية 
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 العناية الالزمة في إنجاز العمل : -38

 االلت ام ة از العرر يف عقد اكقاولة عما أن يون الت اماً بتحقيق غاية ل وعما أن يةون الت اًما ببذر عناية    
غايــة ل كلقامـة بنــا  أو ترميرـ  أو تعديلـ  أو هدمــ  وكصـن  أاثل أو ثــو  أو وضـ  تصــريو   ـلن كـان الت اًمــا بتحقيـق

أو رسو لوحـة أو حنـا مثـار ل  ـ  يـهأ اكقـاور مـن الت امـ  عال عذا وحققـا ال ايـة وأ ـ  العرـر اك لـو    وال يةيـا أن يبـذر 
العرر م يتو ع ـازه  ـلن اكقـاور يةـون مسـ وال ل وال تنتيـا  يف القيام ب  عناية ال خص اكعتاد أو أكه عناية  ةنة ل  را دام

مس وليت  عال عذا أثبا السبب ا  نيب ل وانتيا  مس وليت  يف هذه ااالة عمنا أييت من ني  ع قة السببية ال مـن نيـا اخل ـأ   
ــا لل ــروط واكوا ــيات اكتيــق عليهــا أو فبًقــا   ــور اليــن وتق اليــد الصــناعة وعر هــا علــا النحــو أمــا عذا أ ــ  العرــر ل فبًق

 الذي قدمناه ل  قد وىف ابلت ام  وبر ا ذمت   
وعن كــان االلتــ ام الت اًمــا ببــذر عنايــة ل كعــ ج مــريض أو اكرا عــة يف قضــية أو عدارة عرــر أو ا شــراف علــا تنييــذ ل 

العرــر اكعهــود عليــ     يجــب علــا   ــلن اك لــو  مــن اكقــاور يف هــذه ااالــة هــو أن يبــذر عنايــة ال ــخص اكعتــاد يف ع ــاز
ال بيب أن يبذر عناية مـن يف مسـتواه مـن ا فبـا  يف عـ ج اكـريض فبًقـا ل  ـور ال بيـة ل ولـيس عليـ  أن ي ـيا اكـريض  
و ــب علــا ايفــام  أن يبــذر عنايــة مــن يف مســتواه مــن ايفــام  يف اكرا عــة ل ولــيس عليــ  أن يةســب القضــية   و ــب علــا 

ي يــدبر عرــ  أو ي ــرف علــا تنييــذ تصــريو أن يبــذر عنايــة مــن يف مســتواه مــن اكهنــدين يف عدارة العرــر أو يف اكهنــدي الــذ
مــد  يف هــذا  344ولــيس عليــ  أن وقــق ال ــرا اكقصــود   وتقــور اليقــرة ا وىل مــن اكــادة  94ا شــراف علــا التنييــذ ل  

هو أن وا ظ علـا ال ـ   أو أن يقـوم ةدارتـ  أو أن يتـو ا ااي ـة  اكع  : "يف االلت ام بعرر ل عذا كان اك لو  من اكدين
يف تنييــذ الت امــ  ل  ــلن اكــدين يةــون قــد وىف ابالتــ ام عذا بــذر يف تنييــذه مــن العنايــة كــر مــا يبذلــ  ال ــخص العــادي ل ولــو م 

 يتحقق ال را اكقصود"  

                                                                                                                                                                    

 (   م ابق)  948/3التقن  اكد  السوري م
 (   م ابق)  914/3التقن  اكد  اللييب م

 (   موا ق)  491/3التقن  اكد  العراق  م 
يـاق مـام يةـن هنـا  عـرف أو ات ل  ب علا الصان  أن يقدم العدد واآلالت ال زمـة  مـام العرـر : 986تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م

 (   وأحةام التقن  اللبنا  تنيق م  أحةام التقن  اكصري)     الف



 

 

 

 

84 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 نوني : نص قا –التمييز بين فرضين فيما يتعلق بتقديم مادة العمل  -39

ويقـــ  كثـــريًا أن وتـــاج العرـــر اك لـــو  ع ـــازه عىل مـــادة تســـتخدم يف  ـــنع  أو يســـتعان  ـــا  يـــ     النجـــار يف  ـــن  
مةتـــب أو مةتبـــة أو أاثل وتـــاج عىل اخل ـــب الـــ زم لصـــن  ذلـــك ل وااا ـــك يف  ـــن  الثـــو  وتـــاج عىل القرـــاو الـــ زم ل 

هــذه ا ســنان ل وهةــذا   وهنــا  ــب الترييــ  بــ   رضــ  ل  لمــا أن يةــون و ــان  ا ســنان وتــاج عىل اكــادة ال زمــة لصــن  
اكقاور قد تعهد بتقد  اكادة اب ضا ة عىل العرـر ل وعمـا أن يةـون ر  العرـر هـو الـذي تعهـد بتقـد  اكـادة واقتصـر اكقـاور 

 علا التعهد بتقد  العرر  
 من التقن  اكد  يف هذا الصدد : 911وتقور اكادة 

 ـــوز أن يقتصـــر اكقـــاور علـــا التعهـــد بتقـــد  عرلـــ  ل علـــا أن يقـــدم ر  العرـــر اكـــادة الـــيت يســـتخدمها أو  -4"
 يستع   ا يف القيام بعرل "  

   4كرا  وز أن يتعهد اكقاور بتقد  العرر واكادة معاً"  -3"

                                                 

  يرا عدا  روقًا ليعية فييية ل علا و   يتيق م  ما استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 498ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
يف  918و ــار رقــو اكــادة  ل ابًقــا كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد صــار الــنص م  ل ويف نينــة اكرا عــة أد لــا تعــدي ت ليعيــة  

 -6ق 8جمروعــة ا عرــار التحضــريية )  911ق جملــس ال ــيوق وحـا رقــو  ل 911ووا ــق عليهــا جملــس النـوا  وحــا رقــو   اك ـروع النهــا  
 (   40ق

"اسـت جار الصـان   ـوز أن ي ـترر ب ريـق  : ا عـرى علـا الو ـ  اآليتوكانـ ل 149/804ويقابر هذا الـنص يف التقنـ  اكـد  القـد  اكـادة 
وأحةـام التقنـ  اكـد  القـد  تتيـق مـ  أحةـام التقنـ  اكـد  )    التبعية علا ما يل م عحضاره مـن اكهرـات ال زمـة للعرـر كلهـا أو بعضـها"

 (   انيديد
 : ويقابر يف التقنيات اكدنية العربية ا  رى

 (   م ابق)  942التقن  اكد  السوري م
 (   م ابق)  919التقن  اكد  اللييب م

علــا أن يقــدم ر  العرــر اكــادة الــيت يســتخدمها  ل  ــوز أن يقتصــر اكقــاور علــا اكتعهــد بتقــد  عرلــ  -4 : 498التقنــ  اكــد  العــراق م
ويةـون  ل كرـا  ـوز أن يتعهـد اكقـاور بتقـد  العرـر واكـادة مًعـا  -3   ريًا م ـرتًكاويةون اكقـاور أ ـ ل اكقاور أو يستع   ا يف القيام بعلر 

 (   وأحةام التقن  العراق  تتيق م  أحةام التقن  اكصري)    العقد استصناًعا
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 الفرض األول ـ المقاول هو الذي يقدم المادة  -41

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 914ـ نص قانوي : تنص اكادة 
   4"عذا تعهد اكقاور بتقد  مادة العرر كلها أو بعضها ل كان مس وال عن  ودهتا ل وعلي  ضراهنا لر  العرر"

وقد سبق أن رأينـا أنـ  عذا قـدم اكقـاور مـادة العرـر كلهـا أو بضـعها وكـان للرـادة قيرـة حمسوسـة ل  ـلن العقـد يةـون 
مقاولة ل سوا  كانا قيرة اكادة أكثر من قيرـة العرـر أو اقـر ل ويقـ  البيـ  علـا اكـادة وتسـرى أحةامـ   يرـا م ً ا من بي  و 

  وقد فبق النص سالف الـذكر هـذه القاعـدة ل  جعـر اكقـاور  3يتعلق  ا ل وتق  اكقاولة علا العرر وتن بق أحةامها علي 
ذلـك أن اكقـاور يف هـذه ااالـة يةـون اب ًعـا للرـادة ل  يضـرن مـا  يهـا  مس واًل عن  ـودة اكـادة وعليـ  ضـراهنا لـر  العرـر  

   يصـب   2علـا شـرط واقـف ل هـو مـام  ـن  اكـادة 10من عيو  ضران البا   للعيو  اايية   والبيـ  هنـا يةـون معلًقـا  
لـ  ويةـب ال ـ   اكصـنوع كـر البي  وتنييذ هاثره ل ومنها نقر اكلةية وضـران العيـو  ااييـة ل مـن وقـا أن يـتو اكقـاور عر

                                                                                                                                                                    

ا مــر اكــواد عنــد   ــوز يف االستصــناع أن يقتصــر الصــان  علــا تقــد  عرلــ   قــو  يقــدم  ــاحب : 984تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  م
كرا  وز ل  أيًضا أن يقدم اكواد م  عرل  ـ علا أن  عذا كانا اكواد اليت يقدمها الصان  ه  اكوضوع ا  ل  يف العقـد وم يةـن   ل االقتضا 

 (   وتتيق أحةام التقن  اللبنا  م  أحةام التقن  اكصري)    كان هنا  بي  ال استصناع  ل العرر عال  رًعا
   يف ه رها 9انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
 ــ  يرتا ــا انتقــار اكلةيــة عىل وقــا – 4041 قــرة  3كــوالن وكابيتــان ودي المــور انــديري  – 4018ق 2413 قــرة  3بــودرى و ــار  ( 3) 

 Louage d'ouv . Et   ليـظ 2وقـارن أنسـيةلوبيدي داللـوز  – 2418 قـرة  3بـودرى و ـار ) التسـليو وال عىل وقـا تقبـر العرـر 

d'ind   31  ويرتتـب علـا ذلـك أنـ  عذا أ لـس اكقـاور قبـر مـام الصـن  م  ل أما قبر مـام الصـن   اكـادة تبقـا ملًةـا للرقـاور (   34و قرة
 ل قبر أن يتو  ن  ال    ل ويرتتب علا ذلك أيًضا أن اكقاور   يةن لر  العرر أن يسرتد ال    من التيليسة  ن  م يصب  ملًةا ل  بعد

 رانسو  ورى يف مقـار لـ  يف  – 68ق – 61دا يد يف رسالت  يف عقد االستصناع ق) ل  أن يتصرف  ي  ابلبي  والرهن وسا ر التصر ات 
ليـظ  2انسـيةلوبيدي داللـوز  – 491ق 48 قرة  4611وقا انتقار اكلةية يف البيوع وحا التسليو يف اجمللة اليصلية للقانون اكد  سنة 

Louage d'ouv . Et d'ind )  443ق 69حمرد لبيب شنب  قرة  – 38 قرة   ) 
 ـلن هـذه اكـواد تصـب   ل وهنا  رأي يذهب عىل أن مقاور البنا  الذي يقدم مواد البنا  من عنده يهم عقد مقاولة ال يتضرن بي  اكواد ( 2) 

 3663 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   – 2411 قرة  3انعر يف هذا اكع  بودي و ار) ابالتصاق  ( ر  العرر) ملًةا لصاحب ا را 
 (   442 - 4643داللوز  4644أكتوبر سنة 44نقض  رنسا  –



 

 

 

 

86 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

مقوماتـــ  الذاتيـــة ل أي مـــن وقـــا أن يصـــب  اخل ـــب مةتًبـــا أو مةتبـــة أو أاثاثً يف حالـــة التعاقـــد مـــ   ـــار ل أو مـــن وقـــا أن 
   4يصب  القراو ثواًب اتم الصن  يف حالة التعاقد م  حا ك ل وهةذا

صــناع الــذي حنـن بصــدده وهـ  أحةــام عقــد وتسـرى يف ضــران العيـو  اخلييــة ا حةــام اك  رـة ل بيعــة عقـد االست
م تتــوا ر يف اكــادة الصــيات الــيت كيــر لــر  العرــر و ودهــا  يــ  ل أو كــان  14البيــ     يةــون اكقــاور مل ًمــا ابلضــران عذا  

ــا 
ً
ابكــادة عيــب يــنقص مــن قيرتهــا أو مــن نيعهــا نســب ال ايــة اكقصــودة منهــا ل ويضــرن اكقــاور هــذا العيــب وأو م يةــن عاك

مــد  (   وال يضــرن اكقــاور العيــو  الــيت كــان ر  العرــر يعر هــا وقــا مــام  ــن  ال ــ   ل أو كــان  111/4 ــوده ) مبو 
يست ي  أن يتبينها بنيس  لو أن   حص ال    بعناية الر ر العادي ل غ  عذا أثبا ر  العرر أن اكقاور قـد أكـد لـ   لـو 

مــد  (   وال يضــرن اكقــاور  111/3د ع يــا  العيــب غً ــا منــ  ) مال ــ   مــن هــذا العيــب ل أو أثبــا أن اكقــاور قــد تعرــ
مــد  (   وعذا تســلو ر  العرــر ال ــ   ل و ــب عليــ  التحقــق مــن حالتــ   114عيبًــا  ــرى العــرف علــا التســام   يــ  ) م

 ـ ر مـدة  ئجرد أن يترةن من ذلك و ًقا للرألوف يف التعامر ل  لذا ك ف عيًبا يضرن  اكقاور و ـب عليـ  أن خي ـره بـ 
مــد  (   أمــا عذا كــان العيــب  ــا ال  ةــن الة ــف عنــ  ابليحــص  116/4معقولــة ل  ــلن م ييعــر اعتــه قــاب  لل ــ   ) م

اكعتــاد مث ك ــي  ر  العرــر ل و ــب عليــ  أن خي ــر بــ  اكقــاور ئجــرد ظهــوره ل وعال اعتــه قــاب ً لل ــ   ئــا  يــ  مــن عيــب ) 
رر اكقاور ابلعيب يف الوقـا اك  ـو ل كـان لـ  أن ير ـ  ابلضـران علـا النحـو اكبـ  مد  (   وعذا أ  ر ر  الع 116/3م

مــد  (    184مــد  (   وتبقــا دعــوى الضــران ل ولــو هلــك ال ــ   أبي ســبب كــان ) م 180مــد  ) م 111يف اكــادة 
 ـف هـذا ا  ـري العيـب وتسقو ابلتقادم دعوى الضران عذا انقضا سنة من وقا تسليو ال    عىل ر  العرر ولـو م ية

                                                 

ســريي   4611مــايو ســنة  31ابريــس  – 94 – 4684داللــوز اكــو    4680انعــر يف هــذا اكعــ  نقــض  رنســا أور أغســ س ســنة  ( 4) 
 492ق – 638 قـرة 44قارن ب نيـور وريبـري ورواسـا  – 49 – 4680داللوز اجملوز  4616أبرير سنة 4لس  ا - 1 – 3 – 4618

مـن وقـا  ( par serie) ويف حالة  ن  أشيا   اثلة  ل ويذهبون عىل أن اكلةية ال تنتقر عال من وقا تسليو ال    اكصنوع لر  العرر
وانعـر أيًضـا يف أن اكلةيـة ال تنتقـر عال مـن وقـا تسـليو    عـن سـا ر ا شـيا  اكراثلـة ( spectification) تعي  ال    ابلـذات وميـ ه 

ب نيـور  – 491ق 48 قـرة – 41 قـرة  4611ال    اكصنوع  رانسوا  وري يف مقال  اك ار غلي  يف اجمللة اليصلية للقـانون اكـد  سـنة 
داللــــوز  4600مــــاري ســــنة  41 – 410 – 4 – 13داللــــوز  4414مــــاري ســــنة  30نقــــض  رنســــ   – 3468 قــــرة  4وريبـــري وبوال يــــ 

وسنرى أن التقبر    66وانعر يف أن اكلةية تنتقر من وقا تقبر ر  العرر ولو م يتسرل  حمرد لبيب شنب  قرة – 161 – 4 – 4600
وأن  غذا انيصر التقبر عن التسلو  العهة يف انتقار اكلةية بوقا التقبر ال بوقا التسلو  ( ل 44انعر ما يل   قرة) يق  عادة وقا التسلو 

 (   48انعر ما يل   قرة ) 
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عال بعـــد ذلـــك ل مـــا م يقبـــر اكقـــاور أن يلتـــ م ابلضـــران كـــدة أفـــور ل علـــا أنـــ  ال  ـــوز للرقـــاور أن يترســـك ابلســـنة لترـــام 
   4مد  ( 183التقادم عذا ثبا أن  تعرد ع يا  العيب غً ا من  ) م

واكوا ــيات اكتيــق عليهــا يف  صــوق هــذه ويف ا تيــار اكقــاور للرــادة الــيت يقــدمها  ــب عليــ  أن يلتــ م ال ــروط ل 
اكــادة كرــا ســبق القــور ل وعذا م تةــن هنــا  شــروط وموا ــيات ل و ــب علــا اكقــاور أن يتــو ا يف ا تيــار اكــادة أن تةــون 
وا يـــة ابل ـــرا اكقصـــود مســـتياًدا  ـــا هـــو مبـــ  يف العقـــد أو  ـــا هـــو ظـــاهر مـــن فبيعـــة ال ـــ   أو ال ـــرا الـــذي أعـــد لـــ  ) 

  (  مد  111/4م
اســتخ ق ذلــك مــن العــرف أو مــن  12وعذا م يتيــق اكتعاقــدان علــا در ــة اكــادة مــن حيــث  ودهتــا ل وم  ةــن  

   3 مد  ( 422/3أي ظرف ه ر ل الت م اكقاور أبن يقدم مادة من  نف متوسو ) م

 رب العمل هو الذي يقدم المادة  –الفرض الثاني  -41

 نص قانو  : –
 من التقن  اكد  علا ما أييت : 916من اكادة  تنص اليقرة ا وىل

"عذا كان ر  العرر هو الـذي قـدم اكـادة ل  علـا اكقـاور أن وـرق عليهـا ويراعـا أ ـور اليـن يف اسـتخدام  هلـا ل 
وأن يـــندي حســـااًب لـــر  العرـــر عرـــا اســـتعرلها  يـــ  ويـــرد عليـــ  مـــا بقـــا منهـــا ل  ـــلذا  ـــار شـــ   مـــن هـــذه اكـــادة غـــري  ـــاحل 

   2عرار بسبب عمهال  أو قصور كيايت  الينية ل الت م برد قيرة هذا ال    لر  العررل ست

                                                 

   وما بعدها 290 قرة  1انعر يف كر هذه ا حةام اكتعلقة بضران البا   للعيو  اخليية الوسيو  ( 4) 

   449ق 404حمرد لبيب شنب  قرة  ( 3) 

من اك روع الترهيدي علا و ـ  ينيـق مـ  مـا اسـتقر عليـ  يف  491ورد هذا النص يف اليقرت  ا وىل والثانية من اكادة  : لنصاتريخ ا ( 2) 
 أ ب  النص م ابًقا كا  ل وأد لا بعض تعدي ت ليعية فييية ل ويف نينة اكرا عة أدجما اليقراتن يف  قرة واحدة   التقن  اكد  انيديد

مث جملـس  ل 4/ 919ووا ـق عليـ  جملـس التـوا  وحـا رقـو    يف اك روع النهـا   4/ 911و ار قرة  ل التقن  اكد  انيديد استقر علي  يف
 (   48ق – 43ق 8جمروعة ا عرار التحضرية)  4/ 916ال يوق وحا رقو 

   ولةن النص ليس عال ت بًقا للقواعد العامة ل وال مقار للنص يف التقن  اكد  القد 
 : وًيقبر يف التقنيات اكد  العربية ا  رى

 (   م ابق)  4/ 948التقن  اكد  السوري م
 (   م جابق)  4/ 914التقن  اكد  اللييب م
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واكيروا هنـا أن ر  العرـر هـو الـذي يقـدم اكـادة للرقـاور ل  يقـدم مـث ً القرـاو للحا ـك أو اخل ـب للتجـار أو 
يف هــذه ااالــة أن وــا ظ علــا اكــادة الــذهب للصــان  أو الــورق للر بعــة أو ا را كقــاور البنــا  اع   و ــب علــا اكقــاور 
 ــلن نــ ر عــن هــذه العنايــة كــان  12اكســلرة عليــ  مــن ر  العرــر ل وأ ل يبــذر يف ايفا عــة عليهــا عنايــة ال ــخص اكعتــاد ل  

مس وال عن ه كها أو تليها أو ضياعها أو سرقها   وعذا احتاج اايظ عىل نيقـات ل وحرلهـا اكقـاور ل  هنـا تعتـه  ـ ً ا مـن 
  وقـد قـدمنا أن عقـد اكقاولــة الـذي يتسـلو  يـ  اكقـاور شـيً ا مــن  4النيقـات العامـة الـيت أد لهـا يف حسـاب  عنــد تقـدير ا  ـر

  ويسـتوى أن يةـون ال ـ   قيريًـا أو  3ر  العرر ليعرر  ي  يتضرن ب بيعت  حيظ هذا ال    ويةون مسـ وال عـن ضـياع 
   2مثلًيا

كــادة فبًقــا   ــور اليــن ل  يجانــب ا  ــراط والتيــريو ل ويســتعرر منهــا القــدر مث  ــب علــا اكقــاور أن يســتخدم ا
ال زم   از العرر اك لو  من  دون نقصان أوزًيدة ل وأن يندى حسااًب لـر  العرـر عرـا اسـتعرل  منهـا ويـرد لـ  البـاق  عن 

شـ   بعـد أن أق  ـن  ا اثل أو  و د    لن بقا من اخل ب أو القراو أو الذهب أو الورق الذي تسلر  من ر  العرر
 الثو  أو اكصان  أو فب  الةتا  ل و ب علي  رده لر  العرر  

وعذا ك ف يف أثنا  عرل  ل أو كان  ةن أن ية ـف تبًعـا كسـتواه اليـين ل أن ابكـادة عيـواًب ال تصـل  معهـا لل ـرا 
الثـو  اك لــو  ل أو كـان اخل ـب ال يصــل   اكقصـود ل كرـا عذا كـان القرــاو الـذي تسـلر  مـن ر  العرــر ال يصـل  لصـن 

لصن  ا اثل ل أو كانا ا را اليت يقـيو عليهـا البنـا  تن ـوى علـا عيـب يتهـدد سـ مة البنـا  ل و ـب عليـ  أن خي ـر ر  

                                                                                                                                                                    

 (   موا ق)  4/ 491التقن  اكد  العراق  م
هر علـا حيـظ ا شـيا  الـيت سـلرا عليـ  لتنييـذ عن اكن ر الذي ال يقدم عال عرل  يل م  أن يس : 4/ 926تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م

   العرر أو االستصناع
 ل  يجب علا الصان  أن يستعرلها نسب القواعد الينية وبدون عمهار (   اكادة) أما عذا كان  احب ا مر هو الذي قدمها  : 992/3م

وأحةـام التقنـ  اللبنـا  تتيـق مـ  أحةـام التقنـ  )    نهـاوأن يـرد عليـ  مـام يسـتعرر م ل وأن يوقف  احب ا مر علا كييية استعرال  عًيها
  (   اكصرى

 61ق 14حمرد لبيب شنب  قرة – 449ق 26م4631يناير سنة  30 – 841ق 28م 4632يوني  سنة  34است ناف  تلو  ( 4) 
  

   1انعر هنًيا  قرة ( 3) 

   69ق 14حمرد لبيب شنب  قرة – 4449ق 4480 قرة  2مازو ( 2) 
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  كــذلك عذا قامــا ظــروف مــن شــأهنا أن  4العرــر  ــورًا بــذلك ل وعال كــان مســ وال عــن كــر مــا يرتتــب علــا عمهالــ  مــن نتــا ج
شـــأن  أن يوقـــف العرـــر لتنصـــرف  11يـــذ العرـــر يف أحـــوار م  رـــة ل كرـــا عذا  ـــدر للر بعـــة أمـــر تةليـــف مـــن  تعـــوق تني

اك بعة عىل العرر الذي  در يف شأن  أمر التةيف ل و ب أيًضا يف هذه ااالة علا اكقاور ع  ـار ر  العرـر  ـورًا ل وعال  
كـان اك ـروع الترهيـدي يتضـرن نًصـا يف هـذا اكعـ  ل  ةانـا كان مس وال عن النتا ج اليت ترت  علا عدم ا   ار   وقد  

عذا حــدثا أو ظهــرت أثنــا  العرــر عيــو  يف اكــادة الــيت قــدمها ر   -4مــن هــذا اك ــروع تــنص علــا أنــ  "    496اكــادة 
ورًا ر  العرر ل أو قاما عوامر أ رى من شأهنا أن تعوق تنييذ العرـر يف أحـوار م  رـة ل و ـب علـا اكقـاور أن خي ـر  ـ

 لذا أمهر يف ا   ار ل كان مس وال عن كر ما يرتتب علا عمهال  من نتـا ج"   وقـد حـذف هـذا الـنص  -3العرر بذلك   
 ل وهو يف الواق  ليس عال ت بيًقا هلا   3يف نينة اكرا عة "اكتيا  ابلقواعد العامة"

ذا تلـــف ال ـــ   أو ضـــاع أو هلـــك ل وقـــ  وكـــا كانـــا مســـ ولية اكقـــاور يف هـــذا اخلصـــوق مســـ ولية عقديـــة ل  لنـــ  ع
عــب  ا ثبــات علــا ر  العرــر    عليــ  أن يثبــا أن اكقــاور م يبــذر يف حيــظ ال ــ   عنايــة ال ــخص اكعتــاد ل وأن هــذا 
ا مهــار هــو الــذي ترتــب عليــ  تلــف ال ــ   أو ضــياع  أو ه كــ    وللرقــاور مــن  انبــ  أن يثبــا ل حــىت يــدرأ عــن نيســ  

عنايـة ال ـخص اكعتـاد ل أو أن التلـف أو الضـياع أو اهلـ   كـان بسـبب أ نـيب ال يـدر لـ   يـ  ل  تنتيـ   اكس ولية ل أنـ  بـدر
  كذلك اكيروا أن اكقاور يتوا ر علا الةياية الينية الةا ية ل وعلا ر  العرـر يقـ  عـب  غثبـات  2مس وليت  يف ااالت 

أن بعــض منهــا غــري  ــااة ل ســتعرار   وللرقــاور مــن  انبــ  أن أن اكقــاور قــد تســبب قصــور كيايــة الينيــة يف  عــر اكــادة 

                                                 

 وقد كان اك روع الترهيدي يتضـرن نًصـا يف هـذا اكعـ     لن  ال يةون مس وال ل أما عذا كان ال  ةن كقاور مثل  أن ية ف العيب ( 4) 
"ال يةـــون العامـــر أو الصـــان  مســـوال قبـــر ر  العرـــر عـــن عغيـــار ا   ـــار  : مـــن هـــذا اك ـــروع تـــنص علـــا مـــا أييت 464 ةانـــا اكـــادة  ل

نيـث مـا كـان يسـت ي  عامـر مثلـ  أن يعلـو  ل مـن عيـو  يف اكـادة ل عذا كان ما ظهر يف أثنـا  التنييـذ وبسـبب  496ادة اكنصوق علي  يف اك
 (   وقد سقو النص من جمروعة ا عرار التحضريية – 194العقود اكسراة ق 2مذكرة عيضاحية –م روع تنقي  القانو  اكد  )  ا" 

من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  يف هذا اكع  أيًضا علا ما  993يف اهلامش ـ ونصا اكادة  42ق 8جمروعة ا عرار التحضريية ( 3) 
عيواًب أو  ل أو يف ا را اليت يراد عقامة بنيان أو غريه عليها ل "عذا حدل يف أثنا  القيام ابلعرر أن يف اكواد اليت قدمها  احب ا مر : أييت

وعذا م ييعـر كـان    و ب علـا الصـان  أن خيـه عنهـا  ـاحب ا مـر بـ  عب ـا  ل ن ع را  العرر علا ما يرامنقا ص من شأهنا أن وحور دو 
   مام تةن من نوع ال يتس  مع  لعامر مثل  أن يعر ها" ل مس وال عن الضرر الذي ينجو عنها

   136 قرة  4الوسيو ( 2) 
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يـــدرأ عـــن نيســـ  اكســـ ولية أبن يثبـــا أنـــ  قـــد قـــام جبريـــ  وا باتـــ  نســـب أ ـــور اليـــن ل أو أن  ـــريورة اكـــادة غـــري  ـــااة 
   4ل ستعرار ال ير   عىل قصور  ين من  انب  ل بر ير   عىل سبب أ نيب

 ن خطأ تابعيه : مسئولية المقاول عن خطأه وع -42

وخيلص  ا تقدم أن اكقاور يةون مس وال عن   أه مس ولية عقدية   ويثبا يف  انبـ  اخل ـأ ل  تتحقـق مسـ وليت  
ل عذا هــو  ــالف ال ــروط واكوا ــيات اكتيــق عليهــا ل أو احنــرف عــن أ ــور اليــن وتقاليــد الصــنعة وعر هــا ل أو أســا  ا تيــار 

دمها يف العرـر ل أو نـ ر عـن عنايـة ال ـخص اكعتـاد يف ايفا عـة علـا اكـادة الـيت قـدمها لـ  اكادة اليت قدمها من عنده ليسـتخ
 ر  العرر ل أو ثبا عدم كيايت  وقو هر اليين ل وبو   عام عذا هو  الف وا باً من وا بات  اليت  صلناها  يرا تقدم   

و تليــا بســبب   ــأه ل وحرــر هــو  ــلذا ثبــا   ــأه علــا هــذا النحــو ل وكــان هــو الــذي قــدم اكــادة ل  ضــاعا أ
اخلسارة ل    ير   علا ر  العرـر ال بقيرـة اكـادة الـيت ضـاعا أو تليـا وال أب ـر العرـر   بـر يةـون  ـوق ذلـك مسـ وال 
عن تعويض ر  العرـر عرـا أ ـاب  مـن الضـرر بسـبب ع  لـ  ابلت اماتـ  علـا النحـو الـذي سـنبين   يرـا يلـ    وعذا كـان ر  

اكادة ل و ـب عليـ  أن يعوضـ  قيرتهـا ل وال ير ـ  عليـ  أب ـر العرـر ل ويةـون  ـوق ذلـك مسـ والً عـن العرر هو الذي قدم 
   3التعويض كرا سبق القور   وليس يف كر ذلك عال ت بيق للقواعد العامة

مـام أما عذا حدل الضياع أو التلف بعد أن أعـذر اكقـاور ر  العرـر لتسـلو العرـر ل  ـلن مسـ ولة اكقـاور تنتقـا ل 
   2يثبا ر  العرر أن الضياع أو التلف كان بسبب   أ اكقاور

                                                 

   64ق 14حمرد لبيب شنب  قرة  – 4449ق 4280 قرة 2قارن مأزو  ( 4) 

وقــد أورد تقنــ   – 634 قــرة  44ب نيــور وريبــري ورواســا  – 34 – 4 – 4638داللــوز  4631ديســره ســنة 49نقــض  رنســ   ( 3) 
ال عـن "عن مـن ر العرـر أو اخلدمـة ال يةـون مسـ و  : منـ  علـا مـا أييت 929اكو بات والعقود اللبنـا  نصوً ـا يف هـذا اكعن ـ   نصـا اكـادة 

 ل وي حظ أن مس ولية اكقاور عقدية   وال ميعور لةر اتياق  الف"   بر يسأر أيًضا عن عمهال  وقلة تبصره وعدم  درات  ل   أه  قو
 ــالنص علــا عــدم  ــواز االتيــاق علــا ا عيــا  مــن اكســ ولية العقديــة يةــون  الًيــا للقواعــد العامــة الــيت عيــ  االتيــاق علــا ا عيــا  مــن هــذه 

"عن اكـن ر يةـون مسـ وال أيًضـا عـن الضـرر الـذي يـنجو عـن ع  لـ  بتنييـذ  : من نيـس التقنـ  علـا مـا أييت 921ونصا اكادة    س وليةاك
أما عذا كان لدي  مثر هذا السـبب وم يةـن اـة   ـر    عذا كانا  روة وم يةن لدي  سبب كاف يف عدم مراعاهتا ل التعليرات اليت تلقاها

    يل م  أن ينب   احب ا مر وينتعر من  تعليرات  ديدة" ل يف التأ ري

وعذا أمــن  – 491ق 634 قــرة  44ب نيــور وريبــري ورواســا  – 18 – 4 – 4604داللــوز  4461 هايــر ســنة 33نقــض  رنســ   ( 2) 
ويةون هذا ا  ري مل ًمـا حينـذا   ل  لن  يد   مبلك التأم  الذي يقبض  من ال ركة لر  العرر ل اكقاور علا ال    من الضياع أو التلف
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وعذا اســتعان اكقـــاور ب ــخص يســـاعده يف ع ــاز العرـــر ل أو اســتخدم  يف ذلـــك ل  لنــ  يةـــون مســ وال عـــن  19 
قـــاور   ويةـــون اك 4مســـ ولية اكتبـــوع عـــن التـــاب    ولةـــن اكســـ ولية هنـــا ليســـا مســـ ولية تقصـــريية ل بـــر هـــ  مســـ ولية عقديـــة

مس وال أيًضا قبر ر  العرر عن اكقاور من البافن ل ولو أن هذا ا  ـري غـري  اضـ  لتو يـ  اكقـاور أو عشـرا   ل بـر يعرـر 
مد   راحة علـا ذلـك عذ تقـور : "ولةنـ  ) اكقـاور ( يبقـا يف  994/3مستق  عن     يعته اتبًعا ل  ل وقد نصا اكادة 

   3من البافن قبر ر  العرر"هذه ااالة مس وال عن اكقاور 

                                                                                                                                                                    

(  8 - 8 – 4644اللوز  4640نو ره سنة 33ابريس  -3هامش  491ق 634 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا ) ا  ر  19يد    
  

تـوا ر وانعـر عةـس ذلـك وأن اكسـ ولية مسـ ولية تقصـريية  يجـب أن ت – 143ق 211 قـرة  8انعر يف هذا اكع  أوبـرى ورو وعمسـان ( 4) 
   620 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا  – 2686 قرة 3بودرى و ار :  يرن يستخدم  اكقاور شروط التاب  يف اكس ولية التقصريية

ومـ  ذلـك يـذهب هـنال  اليقهـا  عىل أن )  620 قـرة  44ب نيـور وريبـري ورواسـا  – 2694 قـرة  3انعر عةس ذلك بودرى و ـار ( 3) 
انعـر يف هـذا  –عن اكقاور من البـافن عذا تـر  ر  العرـر يعتقـد أن اكقـاور مـن البـافن مسـتخدم عنـده أو أنـ  وكيلـ  اكقاور يةون مس وال 

 (   123 قرة 40اكع  أيًضا هيك 
ويةـون اكـن ر مسـ وال عـن عرـر ال ـخص الـذي  : من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  يف هـذا الصـدد علـا مـا أييت 924وقد نصا اكادة 

 غري أن  عذا اض ر بسبب ماهية العرر عىل االستعانة أبشخاق ه رين –قير  مقام  أو يسترعل  أو يستع  ب  كرا يسأر عن عرر نيس  ي
 –اثنيًـا    علـا أنـ  بـذر كـر العنايـة ال زمـة يف ا تيـار عرالـ  ويف مـراقبتهو –أوال  : علـا شـرط أن يقـيو الههـان ل  هو ال يتحرر تبعـ  مـا ل

   استنيد مايف وسع  ليحور دون التخلف عن ع را  اكو ب ويت ىف نتا ج  اكضرة"علا أن  
وقـد    انتيـا تبًعـا لـذلك مسـ وية اكقـاور ا  ـر عـن اكقـاور مـن البـافن ل وبديه  أن  عذا انتيـا مسـ ولية اكقـاور مـن البـافن حنـو اكصـا 

وعذن    اخلـاق ة ـاابت العرـر 4629لسـنة  91قضا حمةرة النقض أبن اكقاور مـن البـافن يعتـه عـن أ ـحا  العرـر يف القـانون رقـو 
دة  ع قة اكقاور من البافن ابلعامر اكصا  عذا كان من أعض  أسرت  الذين قد يل م أبن يعوهلو ال ختض   حةام هذا القانون ئقتضـا اكـا

عذ القانون يف هذه ااالة ال  عر اكقاور ا  ل  مس وال  ل وابلتايل ال ختض  هلذه ا حةام ع قة اكقاور ا  ل  بذلك العامر ل ن الثانية م
 ـلن مسـ ولية  ل وبنـا  علـا ذلـك  لنـ  كلرـا كانـا اكسـ ولية عـن اكقـاور مـن البـافن منتييـة للقرابـة ل عال علـا اعتبـاره جمـرد ضـامن مـن البـافن

 (   318ق 94رقو 2جمروعة عرر 4610يوني  سنة 42نقض مد  ) اور ا  ل  تةون ال حمر هلا اكق
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 عدم التأخر في إنجاز العمل :  -43

العرــر يف اكــدة اكتيــق عليهــا    ــلذا م يةــن هنــا  اتيــاق علــا مــدة معينــة ل  11ويلتــ م اكقــاور كــذلك أبن ينجــ   
ب عـرف اار ـة ومــا  الوا ـب أن ينجـ ه يف اكـدة اكعقولـة الــيت تسـر  ة ـازه نعـرًا ل بيعتــ  وقرـدار مـا يقتضـي  مـن دقــة وحسـ

   4يعر   ر  العرر من مقدرة اكقاور ووسا ل 
وااللت ام ة از العرر يف اكدة اكتيق عليهاأو يف اكـدة اكعقولـة التـ ام بتحقيـق غايـة ل ولـيس الت اًمـا ببـذر عنايـة    ـ  

تـاد يف ع ـاز العرـر يف اكيعـاد ولةنـ  يةيا ل  عيا  اكقاور من اكس ولية عن التأ ر ل أن يثبا أن  بذر عناية ال ـخص اكع
  بـــر  ـــب عليـــ  ل حـــىت ثنتيـــا مســـ وليت  ل أن يثبـــا الســـبب ا  نـــيب    ـــلذا أثبـــا القـــوة القـــاهرة أو  3م يـــترةن مـــن ذلـــك

ااـــادل اليجـــا   أو  عـــر ال ـــري ل انتيـــا ع قـــة الســـبية وم تتحـــق مســـ وليت    و ـــب أال تةـــون القـــوة القـــاهرة أو ااـــادل 
  وقد قضا أبن برودة ال قس يف ال تا  ال تعد قـوة قـاهرة  2مسبوقًا   أ من  ل وغ  كان مس وال بقدر هذا اخل أاليجا   

  كـــذلك تنتيـــ  مســـ ولية اكقـــاور عـــن التـــأ ر يف ع ـــاز العرـــر ل عذا كـــان هـــذا التـــأ ر را ًعـــا خل ـــأ ر   1ل  هنـــا أمـــر متوقـــ 
الـيت تعهـد بتقـد ها ل وكـان هـذا التـأ ر سـبًبا يف ا ـر اكقـاور يف ع ـاز العرـر العرر    لذا ا ر ر  العرر يف تقـد  اكـادة 

  كـذلك عذا ا ـر ر  العرـر عـن د ـ  أقسـاط ا  ـرة اكسـتحقة للرقـاور يف مواعيـدها حـىت  8ل م يةن هذا ا  ري مسـ وال
 14يف ميعـاده ل م يةـن هـذا ا  ـري   يترةن هذا من ع از العرر ل  رتتب علا هذا التأ ر ا ر اكقـاور يف ع ـازه العرـر

                                                 

   62ق 18حمرد لبيب شنب  قرة – 494ق 631 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا ( 4) 
ة ـاز العرـر يف هـذه اكـدة غـري عذ أنـ  يةـون    ًـا لقبـور االلتـ ام  ل حىت لـو أثبـا أن اكـدة ايفـددة م تةـن كا يـة أ ـ    ـاز العرـر ( 3) 

حمرـد  – 11 قـرة Louage d'ouv . Et d'indليظ 2أنسيةلوبيدي يف داللوز  – 4041ق 2461 قرة  3بودرى و ار) الةا ية 
 (   18لبيب شنب  قرة

 631 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا – 2600 قرة  3بودرى و ار – 861 – 4 – 62داللوز  4462يولي  سنة 2نقض  رنس   ( 2) 
   80 قرة  Louage d'ouv . Et d'indليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز  – 494ق
   ليــــظ 2أنســــيةلوبيدى داللــــوز  – 631 قــــرة  44ب نيــــور وريبــــري ورواســــا – 418 – 4 – 13ســــريي   4414يونيــــ  ســــنة  8رن ( 1) 

Louage d'ouv . Et d'ind  82 قرة   
   62ق 18حمرد لبيب شنب  قرة – 493ق 631 قرة 44وريبري ورواساب نيور  ( 8) 
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  وعذا فلب ر  العرر تعدي ت م يةن متيًقا عليها من قبـر ل  تسـبب عـن ذلـك أن ارق اكقـاور يف  4مس وال عن التأ ر
   3ع ازه العرر يف ميعاده ل م يةن هذا ا  ري مس وال عن التأ ر مادام قد أ   التعدي ت يف ميعاد معقور

 جزاء اإلخالل بالتزام إنجاز العمل -يالمطلب الثان

ت بيق القواعد العامة : عذا أ ر اكقاور ابلت ام  من ع از العرر علا التيصـير الـذي قـدمناه ل  خـالف مـث   -11
ال ــروط واكوا ــيات اكتيــق عليهــا ل أو احنــرف عــن أ ــور اليــن ل أو أظهــر قصــوراً يف كيايتــ  الينيــة ل أو أســا  ا تيــار اكــادة 

 يســـتخدمها يف العرـــر ل أو نـــ ر عـــن عنايـــة ال ـــخص اكعتـــاد يف تنييـــذ الت امـــ  ل أو ارق يف ع ـــاز العرـــر دون أن يثبـــا الـــيت
الســبب ا  نــيب ل  ــلن مســ وليت  تتحقــق كرــا قــدمنا   ويةــون لــر  العرــر يف هــذه ااالــة ل ت بيًقــا للقواعــد العامــة ل عمــا أن 

  و ــب أن يعــذر ر  العرــر  2ل مــ  التعــويض يف ااــالت  عن كــان لــ  مقــتضي لــب التنييــذ العيــين وعمــا أن ي لــب اليســخ 
 اكقاور ل كرا تقضا القواعد العامة 

 ــلن كــان العرــر اك لــو  ع ــازه  16 ي لــب ر  العرــر التنييــذ العيــين ل ب ــرط أن يةــون ذلــك ال يــ ار  ةًنــا    
حنــا مثــار أو ع ــرا  عرليــة  راحيــة ل وأ ــر اكقــاور عرــ  روعيــا  يــ  شخصــية اكقــاور ل كعرــر تصــريو أو رســو لوحــة أو 

ل وعال م يبـق  1علا االمتناع عن التنييـذ ل  ـاز لـر  العرـر االلتجـا  عىل فريقـة التهديـد اكـايل عذا كانـا هـذه ال ريقـة جمديـة
لقامـة بنـا  أو  ــن  أمامـ  غـ  اليسـخ والتعـويض   أمـا عذا كــان العرـر اك لـو  ع ـازه لـيس ل خصـية اكقــاور  يـ  اعتبـار ل ك

أاثل أو تصــلي  ســاعة أو تــرميو منــ ر ل  ــاز لــر  العرــر أن ي لــب تر يًصــا مــن القضــا  يف تنييــذ االلتــ ام بواســ ة مقــاور 

                                                 

 631 قـرة  44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 4 – 46 – ( Bull . som)  4641سـريي   4642ديسـره سـنة 40نقـض  رنسـ   ( 4) 
   80 قرة louage d'onv . Et d'indليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز  – 493ق
 631 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا – 2466 قرة  3بودرى و ار – 24 – 4 – 46داللوز  4444 هاير سنة 31نقض  رنس   ( 3) 
وعذا  – 62ق 18حمرد لبيب شـنب  قـرة  – 80 قرة   Louage d'ouv . Et d'ind   ليظ 2أنسيةلويبدي داللوز  – 493ق

وتســبب عــن هــذا التوقــف ا ــر يف ع ــاز العرــر ولــو مــدة أفــور مــن مــدة  ل لعرــرتوقــف العرــر يف البنــا  مــدة مــن الــ من بســبب   ــأ ر  ا
 (   8ق 88م 4613نو ره سنة 8است ناف  تلو ) م يةن اكقاور مس وال  ل التوقف

 لـو يـنج  بسـبب   ـأه يف تقـدير  ـعوبة  ( ل pompe) وقد قضا أبن اكقاور الذي تعهد ابستعرار ب ر الساقية لت  ير فلربـة  ( 2) 
اســت ناف  ــتلو ) هــذا عذا م يةــن هنــا  و ــ  للحةــو عليــ  أيًضــا ابلتعــويض  ل  ــب عليــ  أن يــرد لــر  العرــر مــا تقاضــاه مــن أ ــر ل العرــر

 (   332ق 44م 4609مايو سنة 3
   46ق 96حمرد لبيب شنب  قرة ( 1) 
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ل و ـوز يف حالـة االسـتعجار ل كرـا هـو ا مـر يف تـرميو منـ ر هيـر  4ه ر علا نيقة اكقاور ا وىل عذا كان هـذا التنييـذ  ةنًـا
   3 مد  ( 306ر  العرر االلت ام علا نيقة اكقاور دون تر يص من القضا  ) مللسقوط ل أن ينيذ 

  وللقاضــ  ل  2وقــد خيتــار ر  العرــر  ســخ عقــد اكقاولــة ل عذا كــان ا  ــ ر اباللتــ ام  ســيًرا نيــث يــهر اليســخ
 يقـوم بتنيـذ الت امـ  ل كرـا أن ر  العرر عىل ا سخ ل كرا أن ل  أن  هـر اكقـاور حـىت 40فبًقا للقواعد العامة ل أن  يب  

   1اكقاور أن يعرا قبر الن ق ابليسخ أن ينيذ الت ام     وةو القاض  ابليسخ ولةن  يقضا ابلتعويض عن كان حمر
وســوا  فلــب ر  العرــر التنييــذ العيــين أو اليســخ ل كــلن لــ  أن ي لــب تعويًضــا عــن الضــرر الــذي أ ــاب  مــن  ــرا  

  و ــورة مــن  ــور التعــويض مقــرتًت ابليســخ هــ  أن يــرت  ر   8 امــ  ل وذلــك فبًقــا للقواعــد العامــةع ــ ر اكقــاور بتنييــذ الت

                                                 

ليــظ 2أنســيةلوبيدي داللــوز  – 493ق 931 قــرة 44ب نيــور وريبــري ورواســا – 2604 قــرة 3بــودرى و ــار – 449 قــرة 3 يـوار ( 4) 
Louage d'ouv . Et d'ind  أن  ل عذا كـان اكقـاور هـو الـذي قـدم اكـادة وم يـتو  ـنعها ل ولةـن ال  ـوز لـر  العرـر – 88 قـرة

 ـ   ـوز انت اعهـا منـ  دون  ل صـن  ال تـ ار ملةـا للرقـاور ا ور ن اكـادة قبـر عمـام ال ل ينت ع من  اكادة  ع ا ها كقاور ه ر  مـام  ـنعها
 (   493ق 631 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا) رضاه 

وقـد    كرا  ـوز ذلـك عذا اتيـق ال ر ـان علـا أنـ  يف حالـة ا ـر اكقـاور يةـون لـر  العرـر سـحب العرليـة منـ  وعمامهـا بواسـ ة غـريه  ( 3) 
ب لب تعويض عن اسـتعرار اك عـون  –ال اعن  –عذ قضا برقض الدعوى اليت أقامها اكقاور  ل ان ااةوقضا حمةرة النقض أبن  مىت ك

ل  يف ذلك علي  أدوات  وى ت  بعد أن ا ر يف تنييذ ما الت م ب  رغو عنذاهر أكثر من مرة بو و  ع از العرر يف اكيعاد اكتيق علي  ورغو عمها
وأن  بعد أن سحب اك عون علي  العرلية من  والترس ال اعن الرت يص ل  يف عمام العرر يف  ـرتة حـددها قبـر اك عـون عليـ  التراسـ   ل مراراً 

وأن ال اعن استأنف العرر علا هذا ا ساي دون اعـرتاا يةـون للر عـون  ل علا أر يعد هذا القبور تنازال من  عن قرار السحب السابق
كـر أو بعـض اآلالت وا دوات الـيت استحضـرها ال ـاعن واسـتعرلها يف عمـام العرـر دون أن يةـون مسـ وال عـن د ـ  أي   علي  ااق يف حج 

 4684أبريـر سـنة  48نقـض مـد  )  لن النع  علـا ااةـو  اليـة قـانون العقـد والقصـور يف التسـبيب يةـون علـا غـري أسـاي  ل أ ر عنها
 (   913ق 401رقو 3جمروعة أحةام النقض

   144ق 446رقو 8جمروعة أحةام النقض 4681أبرير سنة 3نقض مد   ( 2) 
 يـ  هـذه ااالـة يةـون تقـدير التـأ ر يف ع ـاز  ل وقد ي رتط ر  اكر أن ل  ااـق يف  سـخ العقـد عذا رأى أن اكقـاور متـأ ر يف ع ـازه ( 1) 

يونيـ   41اسـت ناف  ـتلو ) قاور يق  عب  عثبـات هـذا التعسـف وعلا اك ل غ  عذا تعسف يف هذا التقدير ل العرر موكوال عىل ر  العرر
 (   184ق 12م 4624سنة 

وترتب علا هذا التأ ر أن حرم ر  العرر من  ا رة كان  ل وقد قضا أبن  عذا ا ر اكهندي يف ععداد الرومسات ال زمة لعرر مع  ( 8) 
كـان   – 4689داللـوز  4689مـايو سـنة 24 رينويـر ) مس وال عن هذا الضرر كان هذا ا  ري   ل وصر عليها لو أن اكهندي ويف ابلت ام 
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( ل عذا كــان هــذا قــد أ ــر ابل ــروط واكوا ــيات اكتيــق  laisse pour compteالعرــر ال ــ   اكصــوع للرقــاور ) 
كان هو الذي قدمها ل م  تعـويض عرـا عسـا أن   عليها ل    يتقبل  من  وال يع ي  عن  أ رًا ل بر يسرتد من  قيرة اكادة عذا

ل و ـوز ختييضـ  عىل مقـدار  3  وقد يةون هنا  شرط   ا   متيق عليـ  ل  تسـرى أحةامـ  4يةون قد ا اب  من ضرر ه ر
   2كرا  وز ا عيا  من  عذا م يق  ضرر أ  ً   44ما وحقق من الضرر ل  

اكــدة حــىت يســتعرر حقــ  يف فلــب التنييــذ العيــين أو اليســخ مــ  ولــيس ر  العرــر مضــ رًا عىل االنتعــار عىل هنايــة 
التعويض يف ااالت    بر عن ل  ل مىت رأى منذ البداية أن اكقاور يقوم ابلعرر علا و   معيـب أو منـاف ل ـروط العقـد أو 

                                                                                                                                                                    

 62ق 18حمرـــد لبيـــب شـــنب  قـــرة  – 164 – 4689داللـــوز  4689مـــايو ســـنة 24 رينويـــر ) هـــذا ا  ـــري مســـ وال عـــن هـــذا الضـــرر 
 (   3هامش

وقد قضا حمةرة است ناف مصر أبنـ  عذا تعهـد مقـاور لـوزارة ا وقـاف    وم  ذلك  ب التعويض عن  ل وقد يةون الضرر أدبًيا غري مادي
 ن الــوزارة مســ ولة عــن غقامــة  ل الشــك يعتــه الضــرر متــوا رًا ل وا ــر يف ذلــك مث م يقــو عال ببعضــ  ل ة ــ ح دورة ميــاه مســجد اتبــ  هلــا

نـو ره 20اسـت ناف مصـر ) مةتسـًبا هلـا كرـا شـرط يف التعهـد والتأم  الذي أ ذت  من اكتعهـد ضـرات لعـدم التـأ ري يصـب  حًقـا  ل ال عا ر
 (   818ق 384رقو 34ايفاماة  4610سنة 

 قـرة  44ب نيـور وريبـري ورواسـا –مةـررة  464 قـرة  43بيدان  – 440 – 4 – 4642داللوز  4643يولي  سنة 2نقض  رنس   ( 4) 
   88 قرة  Louage d'ouv . Et d'indليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز  – 494ق 631

وقد قضا حمةرة النقض أبن  مىت كان العقد اكهم بـ  ال ـر   قـد أو ـب يف بنـد منـ  علـا اكقـاور ـ ال ـاعن ـ أن ينهـا مجيـ  العرـر  ( 3) 
وأن هـذا  ل دوعال كان اك عون علي  توقي  ال رامات حسب الي ات اكنصوق عليهـا يف ذلـك البنـ ل اكنوه عن  يف العقد يف الوقا اكتيق علي 

مث تبافًـا يف ع ـازه  ل العقـد 44وكان ال اعن قد ا ر يف هنو العرر يف اكيعاد اكتيـق عليـ  أوال يف     ال رامات توق  ئجرد حصور التأ ري
لـا حسـاب  بعـد مث قبر ال ـاعن االسـتررار يف العرـر ع ل  ا اض ر اك عون علي  عىل سحب العرلية من  ل رغو عمهال  يف عمام  أكثر من مرة

جمروعــة  4684أبريــر ســنق  8نقــض مــد  )  ــلن اك عــون عليــ  يةــون علــا حــق يف احتســا  غرامــة التــأ ري عليــ   ل قــرار الســحب اكــذكور
 ــلن  ل ولةــن عذا عرــد ر  العرــر عىل تةليــف مقــاور ه ــر ة ــاز العرــر برت ــيص مــن القضــا  (   913ق 401رقــو  3أحةــام الــنقض 

 4628يناير سنة 40است ناف  تلو ) الضرر الذي يةون قد أ اب  من ا ر اكقاور ا ور قد  ف عىل در ة تهر ختييض ال رط اني ا   
 (   400ق 11م

وقــد قضــا حمةرــة اســتناف مصــر أبنــ  عذا كــان ال ــرط اني ا ــ  وــوي مبل ًــا مععــيو اكقــدار ال   - 61ق 18حمرــد لبيــب شــنب  قــرة ( 2) 
) ليةون حا  ًا للرقـاور علـا أدا  العرـر اك لـو  منـ  يف موعـده  ل  لن اكقصود من  أن يةون هتديدًًي ال   ا ياً  ل يتناسب م  قيرة اكقاولة

 (   311ق 448رقو  34ايفاماة  4610ني  سنة يو 8است ناف مصر 
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اد ل أن يتخــــذ مــــن أنــــ  ا ــــر يف البــــد   يــــ  أو ا ــــر يف ع ــــازه علــــا و ــــ  ال ير ــــا معــــ  م لًقــــا أن ينجــــ  العرــــر يف اكيعــــ
ا  را ات ما يةير ل  توقي  اني ا  دون أن  هر اكقاور عىل هناية اكدة   وقد أورد التقنـ  اكـد  ت بيًقـا هلـذا اكبـدأ يف حالـة 
ما عذا ثبا أن اكقاور يقوم ابلعرر علا و ـ  معيـب أو منـاف للعقـد ل وأورد اك ـروع الترهيـدي للتقنـ  اكـد  ت بيًقـا ه ـر 

 حالة ما عذا ا ر اكقاور ا رًا ال ير ا تدارك    ونستعرا ك  من هذين الت بيق   يف 

 قيام المقاول بالعمل على وجه معيب أو مناف للعقد  -45

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 980نص قانو  : تنص اكادة  –
منـاف للعقـد ل  ـاز لـر  العرـر أن ينـذره  عذا ثبا أثنا  سـري العرـر أن اكقـاور يقـوم بـ  علـا و ـ  معيـب أو -4"

أبن يعدر من فريقة التنييذ   ر أ ر معقور يعين  ل     ـلذا انقضـا ا  ـر دون أن ير ـ  اكقـاور عىل ال ريقـة الصـحيحة 
ل  ــاز لــر  العرــر أن ي لــب عمــا  ســخ العقــد وعمــا أن يعهــد عىل مقــاور ه ــر ة ــاز العرــر علــا نيقــة اكقــاور ا ور فبًقــا 

   306ةام اكادة  ح
علـــا أنـــ   ـــوز فلـــب  ســـخ العقـــد يف ااـــار دون حا ـــة عىل تعيـــ    أ ـــر ل عذا كـــان ع ـــ ح مـــا يف  -3" 43 

   4فريقة التنييذ من عيب مستحيً "

                                                 

 يرا  ل من اك روع الترهيدي علا و   يتيق م  ما استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 414ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
ن مـن شـأن العيـب يف فريقـة التنييـذ أن يقلـر "أمـا عذا م يةـ : عدا أن اك روع الترهيدي كان ي ترر علا  قرة اثلثة عرى علا الو ـ  اآليت

 ل ويف نينة اكرا عة حذ ا هذه اليقرة الثالثة       وز  سخ العقدط ل عىل حد كبري من قيرة العرر أو من   حيت  ل ستعرار اكقدر ل 
ويف نينـة جملـس    911  وحا رقـو ووا ق علي  جملس النوا   يف اك روع النها   914و ار رقر   ل وأد لا تعدي ت ليعية علا النص

 مد  د ًعا ل بهة استحدال حةو  ديد 306ال يوق عدلا اليقرة ا وىل تعدي  من شأن  ا حالة عىل القواعد العامة اليت تتضرنها اكادة 
 (   46ق – 49ق 8جمروعة ا عرار التحضريية) ووا ق علي  جملس اِل يوق كرا عدلت  نينت   ل 980وأ ب  رقو النص  ل

ويقابــر الــنص يف التقنيــات اكدنيــة العربيــة  –ولةــن الــنص لــيس عال ت بيًقــا للقواعــد العامــة  ل وال مقابــر هلــذا الــنص يف التقنــ  اكــدين القــد 
 : ا  رى

 (   م ابق)  949التقن  الد  السوري م
 (   م ابق)  916التقن  اكد  اللييب م

 (   موا ق)  496التقن  اكد  العراق  م
    ب علا الصان  يف مجي  ا حوار أن يضرن العيو  والنقا ص اليت تنجو عن عرل  : 991/4تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م
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وخيلـــص مـــن هـــذا الـــنص أن ر  العرـــر ل وعن م يةـــن لـــ  حـــق ا شـــراف والتو يـــ  علـــا اكقـــاور عذ اكقـــاور يعرـــر 
عــن عقــد العرــر كرــا قــدمنا ل عال أن ر  العرــر مــن حقــ  أن  42هــذا هــو الــذي  يــ  اكقاولــة  مســتق  عــن ر  العرــر و 

يتعهــد العرــر وهــو يف يــد اكقــاور لرياقــب مــا عذا كــان  ــرى فبًقــا لل ــروط واكوا ــيات اكتيــق عليهــا وأن اكقــاور ينيــذ العرــر 
ابلــرتبص حــىت ينتهــا العرــر ويقدمــ  لــ  اكقــاور ل  فبًقــا   ــور الصــناعة وعــرف أهــر اار ــة    لــيس ر  العرــر عذن مل ًمــا

لريى ما عذا كان هـذا ا  ـري قـد راعـا ال ـروط واكو ـيات وأ ـور الصـناعة يف عرلـ   يقبـر العرـر ل أو م يراعهـا  ري ضـ  ل 
واك ـقة  واخلري يف أن  ةن ر  العرـر مـن مراقبـة ذلـك منـذ البدايـة حـىت يـو ر علـا نيسـ  وعلـا اكقـاور ذاتـ  الوقـا وانيهـد

ــا ل ــروط العقــد ل مث ير ضــ  بعــد أن يةــون قــد ق   وهــذا ضــر  مــن الوقايــة  ــري مــن ر ــض  ــا أو منا ًي عذا مــا ق العرــر معيًب
 العرر بعد مام  كع ج كا  ي  من نقص أو عيب  

ليهـا أبن  لذا الحظ ر  العرر أن مقاور البنا  ل وهو يقـيو البنـا  ل قـد أ ـر بـبعض ال ـروط واكوا ـيات اكتيـق ع
م يــدعو مــث  ا ســاي أو يصــر بــ  غلــا العرــق الةــايف أو م  عــر ااي ــان يف الســرك اكتيــق عليــ  ل أو الحــظ أن النجــار 
ـــراع أ ـــور الصـــناعة يف  ـــن  الوحـــدات ا وىل مـــن ا اثل أو اســـتخدام   ـــًبا يف هـــذه  الـــذي يصـــن  ا اثل اك لـــو  م ي

ف أقـر  ـودة ل  ـلن لـر  العرـر يف هـذه ااالـة حـق التـد ر كنـ  اكقـاور مـن الوحدات غري اخل ب اكتيق عليـ  أو مـن  ـن
 اكض  يف عرل  اكعيب أو اكناىف ل روط العقد   وهنا  ب التريي  ب   رض  :

                                                                                                                                                                    

وعذا كــان قــد ســلو عليــ   يةنــ  أن يــرده يف  ل  ــوز لصــاحب ا مــر يف ااالــة اكنصــوق عليهــا يف اكــادة الســابقة أن يــر ض اكصــنوع : 998م
 وأن ودد للصان  مهلة كا ية    ح العيب أو لسد نقصان بعض الصيات عن كان هـذا ا  ـ ح مسـ اًعا ل يل  التسليوا سبوع الذي 

أن يصل  اكصنوع علا يد شخص ه ر  -4 : كان لصاحب ا مر أن خيتار أحد ا مور اآلتية  ل وعذا مضا اكهلة وم يقو الصان  بوا ب   
أو أن ي الــب بيســخ العقــد ويــرت  ال ــ    -2   أن ي لــب ختيــيض ا  ــرة -3   ح اليــ ار  ةنــاوعلــا حســا  الصــان  عذا كــان ا  ــ 

وغـذا كـان  ـاب  ا مـر هـو الـذي قـدم    ذلك كل  م  االحتياظ ئا  ب أداؤه عند االقتضا  مـن بـدر الع ـر والضـرر   اسا  من  نع 
ت بق علا ا حوار اكنصوق عليها  ( ضران العيب يف البي )  188و 181و 182عن أحةام اكواد  –حق ل  أن يسرت   قيرتها  ل اكواد

   اكتقدم  2و3وحا الرقر  
ولةن  ةن أن يقاي علا ذلك  ل والتقن  اللبنا  يعرا ااالة ما عذا كان هنا  عيب يف الصنعة وعرا ال    علا ر  العرر لتسلر ) 

 ل    ينتعر ر  العرر حىت يعرا علي  ال    ل عرر  ي  علا و   معيب أو مناف للعقدحالة ما عذا كان ال    ال ي ار يف يد اكقاور ي
 (   ئا ل  أن يبادر وينب  علا اكقاور أن يعدر من فريقة العرر
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) اليــرا ا ور ( أن يةــون ع ــ ح مــا يف فريقــة التنييــذ مــن عيــب مســتحي    مثــر ذلــك أن يقــيو مقــاور البنــا  
وار ا وىل منــ  علــا  ــ ف اكوا ــيات والتصــيو اكوكــور عليــ  تنييــذه ل  عنــد ذلــك ال يســت ي  تــدار  هــذا اكبــ  ويعلــو اب د

هذا اخل أ ل عذ أن ا دوار التالية ستةون علا غرار ا دوار ا وىل معيبة ل    بير عىل ع  ح فريقـة التنييـذ عال  ـدم البنـا   
البدايـة أن ي لـب  سـخ العقـد كخاليـة اكقـاور لل ـروط ل وال حا ـة بـ   كل    ويف هذا اليرا يةون لـر  العرـر ااـق منـذ

للــرتبص غلــا أن يــتو البنــا  معيبًــا مث ي لــب اليســخ بعــد ذلــك   وللقاضــ  حــق التقــدير ل  ــلذا رأى أن ر  العرــر علــا حــق 
ر ة ـ ح العيـب علـا  يرا يدعي  حةـو ابليسـخ وابلتعـويض ل أمـا عذا رأى أن العيـب  ةـن تداركـ   لنـ  يقضـا علـا اكقـاو 

 نيقت   
مثـر ذلــك أن يقـا مقـاور البنــا   41) اليـرا الثـا  ( أن يةــون ع ـ ح مـا يف فريقــة التنييـذ مـن عيــب  ةنًـا    

ا ســاي علــا عرــق أقــر مــن الوا ــب أو يقــيو حــا و الــدور ا وىل بســرك أقــر مــن الوا ــب ل أو يبــدأ ااا ــك  ــن  الثــو  
 يــ  هــذا اليــرا ل كــا كــان ع ــ ح فريقــة التنييــذ  ةنًــا ل  ــب علــا ر  العرــر أن  علــا  ــ ف مــا اشــرتف  ر  العرــر  

يبدأ ةنذار اكقاور أبن يصل  فريقة التنييـذ ل أبن يعرـق ا سـاي أو  عـر ااـا و يف السـرك الوا ـب أو يصـل  العيـب يف 
  وقـد يةـون اكقـاور غـا  ً عـن العيـب  ناعة الثو    وليس ل  أن يبادر عىل فلب اليسخ ل مادام العيـب  ةنًـا غصـ ح  

  وال ي ـرتط يف ا نـذار شـةر  ـاق    قـد يصـر ا مـر مـن اخل ـر عىل حـد  4ل  يجب تنبي  حىت ال  ضا يف عرر معيـب
أن  ــد ر  العرــر مــن اكناســب أن يو ــ  ا نــذار علــا يــد حمضــر ل كرــا عذا  ــالف اكقــاور اكوا ــيات  لــو يعرــق ا ســاي  

يةــون ا مــر مــن اهلــوادة نيــث يةيــا التنبيــ  ال ــويف ل كرــا عذا كــان ااا ــك قــد بــدأ  ــن  الثــو  معيًبــا   كرــا ينب ــا   وقــد 
وودد ر  العرر للرقاور أ   معقوال يصل   ي  العيب    لذا انصاع اكقاور لتنبي  ر  العرر ل وأ ـل  العيـب يف ا  ـر 

وال سـبير عليـ  لـر  العرـر   أمـا عذا تزع اكقـاور  يرـا تقـدم بـ  ايفدد ل  لن لـ  أن  ضـا يف العرـر علـا الو ـ  الصـحي  ل 
ر  العرر وادعا أن العرر غري معيـب ل أو سـلو ابلعيـب ولةنـ  م يصـلح  يف ا  ـر ايفـدد ل  ـلن لـر  العرـر يف ااـالت  

ينتعــر انتهــا  اكوعــد  أن ير ــ  ا مــر عىل القضــا  دون أن ينتعــر ع ــاز العرــر علــا و ــ  معيــب أو منــاف للعقــد ل أو دون أن
ايفــدد   ــاز العرــر   وي لــب ر  العرــر عمــا اليســخ أو للتنييــذ العيــين ل فبًقــا للقواعــد العامــة    ــلن فلــب اليســخ ل كــان 
للقاض  أن يقدر ما عذا كان هنـا  حمـر   ابـة هـذا ال لـب  يقضـا ابليسـخ وابلتعـويض عن كـان لـ  حمـر علـا النحـو الـذي 

أنــ  ال حمــر ليســخ العقــد  يقضــا علــا اكقــاور ل عذا رأى أن عرلــ  معيــب ل ة ــ ح العيــب علــا  يســ ناه  يرــا تقــدم ل أو

                                                 

 (4 )  
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نيقتـــ  وابلتعـــويض عن كـــان لـــ  حمـــر   وغـــن فلـــب ر  العرـــر التنييـــذ العيـــين ل ورأى القاضـــ  أنـــن حمـــق يف ادعا ـــ  أن العرـــر 
ن ي لـب مـن القضـا  تر يًصـا يف ع ـ ح يف هـذه ااالـة أ 48معيب ل قضا علا اكقاور ة  ح العيب   ولـر  العرـر  

ــا ل  العيــب أو يف ع ــاز العرــر كلــ  علــا الو ــ  الصــحي  ل بواســ ة مقــاور ه ــر علــا نيقــة اكقــاور ا ور عذا كــان هــذا  ةًن
مــــد    ولــــر  العرــــر أن ي لــــب  ــــوق ذكــــر ااةــــو علــــا اكقــــاور  306وذلــــك ت بيًقــــا  حةــــام اليقــــرة ا وىل مــــن اكــــادة 

ن لــ  حمــر   وقــد يةــون العرــر مســتعج  ال وترــر ا ب ــا  اكرتتــب علــا ر ــ  ا مــر عىل القضــا  ل كرــا عذا  ابلتعــويض عن كــا
مـد  لـر  العرـر أن  306ل  يـ  هـذه ااالـة أ ـازت اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة  4كان ا مر متعلًقا برتميو من ر هير للسـقوط

ا نيقـــة اكقـــاور ا ور ل وذلـــك دون تـــر يص مـــن القضـــا  ل يلجـــأ عىل مقـــاور ه ـــر يقـــوم ابلعرـــر علـــا الو ـــ  الصـــحي  علـــ
 وللقاض  بعد ذلك أن يبا  يرا عذا كان ر  العرر علا حق  يرا  عر  

 تأخر المقاول تأخًرا ال يرجى تداركه :  -46

مــن هــذا اك ــروع ل وكانــا عــرى علــا  410كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  ي ــترر علــا نــص هــو اكــادة 
اآليت : "عذا ا ــر اكقــاور يف أن يبــدأ العرــر أو يف أن ينجــ ه ا ــرًا ال  ــرى معــ  م لًقــا أن يــترةن مــن القيــام ابلعرــر  الو ــ  

كرــا ينب ــ  يف اكــدة اكتيــق عليهــا ل  ــاز لــر  العرــر  ســخ العقــد دون انتعــار الــور أ ــر التســليو"   وقــد  ــا  يف اكــذكرة 
الــنص : "اقتــبس اك ــروع هــذا الــنص عــن تقنــ  االلت امــات السويســري ) م  ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف  ــدد هــذا

(   وهـو  يـ  لـر   994( والتقنـ  اللبنـا  ) م 410( والتقن  التونسـ  ) م  441 قرة أوىل ( والتقن  البولو  ) م  299
رةن مـن القيـام بـ  يف اكـدة اكتيـق عليهـا العرر  سخ العقد عذ ا ر اكقاور يف ع از العرر ا رًا ال ير ـا معـ  م لًقـا أن يـت

( يقصـر هـذا انيـ ا  علـا حالـة عـدم احـرتام ا  ـر اكتيـق عليـ  ل أمـا اك ـروع  هـو  يـ  اليسـخ  929  والتقن  ا كا  ) م 
 تيـين واارمـا  حىت قبر مرور ا  ر عذا تب  أن  ال أمر م لًقا يف ع از العرر يف اكـدة اكتيـق عيهـا   وقـد أ ـذ التقنينـان ال

ل  4622هــذا اكبــدأ عــن التقنــ  ا  لوسةســو  ل و ا ــة عــن الت ــري  ا مريةــ  اكــنعو  حةــام العقــود الصــادر يف ســنة 
وهو يسر  ب لب اليسخ مقـدًما عذا ا ـر اكقـاور يف تينيـذ الت امـ  لدر ـة يصـب  معهـا اثبتًـا أو حمـتر   ـًدا أنـ  لـن يـترةن 

                                                 

 (   63ق 13حمرد لبيب شنب  قرة) أو عقامة  ناح يف معرا علا وشك االنتياع  ( 4) 
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خيـالف القواعـد العامـة ل الـيت ال عيـ  فلـب  49 يةـون بـذلك قـد أ ـر مقـدًما ابلت امـ    وهـذا ااةـو  من عمام  يف اكيعـاد 
   4اليسخ عال عذا حصر ا   ر اباللت ام  عً "ز وقد حذف النص يف نينة اكرا عة "اكتيا  ابلقواعد العامة"

لـا أن تنجـ  فبـ  منليـ  يف ميعـاد معـ  ل والنص ايفذوف يعرا للصورة العرلية اآلتية : يتيق منلف مـ  م بعـة ع
أو يتيق عارا م  مقاور علا أن ينجـ   ـن  أشـيا  لعرضـها يف معـرا معـروف اتريـخ ا تتاحـ   يةـون هنـا  اتيـاق ضـرين 
 علا أن اكقاور ينج  العرر قبر ا تتاح اكعرا   وتتأ ر اك بعة أو يتأ ر اكقاور ل عما يف البد  ابلعرر وعمـا يف ع ـازه بعـد
البد   ي  ل نيث يتب   لًيا ل قبر حلور اكيعاد اكتيق علي   راحة أو ضرنيًضا أن اك بعة أو اكقاور لـن يـترةن مـن ع ـاز 
العرر يف اكيعاد   وليس من الضروري أن يةون هنا  ميعاد متيق علي   ـراحة أو ضـرًنا ل  قـد ال يةـنن هنـا  اتيـاق علـا 

يف البــد  يف تنييــذ العرــر أو يف ع ــازه بعـد البــد   يــ  نيــث يتبـ  يف  ــ   أنــ  لــن يــترةن ميعـاد معــ  ولةــن اكقــاور يتـأ ر 
   يـ  مجيـ  هـذه ا حـوار يعهـر  3من ع از العرر يف اكدة اكعقولة اليت وحددها فبيعة العرر وعرف الصـناعة وقـدرة اكقـاور

"قـد أ ـر مقـدًما ابلت امـ "    يجـوز عذن لـر  العرـر أال ينتعـر  لًيا أن اكقاور ـ كرـا تقـور اكـذكرة ا يضـاحية  يرـا قـدمناه ـ 
حلور ا  ر اكتيق علي  أو ا  ر اكعقور ل ويبـادر منـذ أن يتبـ  اسـتحالة ع ـاز العرـر يف اكيعـاد عىل فلـب  سـخ العقـد   

اك ـقة والضـرر مـا  علـ  ول  مصلحة ظاهرة يف ذلك    هو لو انتعر حلور اكيعاد ل  العرر لن يةون قد ق ل ويتةلـف مـن 
ي الــب اكقــاور ابلتعــويض ل  ــا وىل أن يبــادر عىل فــب اليســخ  يجنــب اكقــاور التعــويض عال بقــدر مــا اقــ  مــن الضــرر عــن 
فلب اليسخ ل و نب اكقاور التعويض عال بقدر ما اق  من الضرر عند فلب اليسخ ل و نب نيسـ  ا ـريًا أكـه  يرـا لـو 

ر  العرـر واكقـاور مًعـا    41  ومن ذلك يتض  أن فلب اليسخ هو يف مصلحة كر مـن ال ـر   ل  انتعر حلور اكيعاد 
مـد   980وعذا ش نا أن نستند عىل نص ل أمةن أن نقر  هذه اكسألة من اكسـألة الـيت عرضـا هلـا اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة 

ا تعي  أ ر ل عذا كان ع  ح مـا يف فريقـة التنييـذ ح  تقور : "علا أن   وز فلب  سخ العقد يف ااار دون حا ة غل

                                                 

مــن هــذا  494 قــد نصــا اكــادة  ل يف اهلــامش ـ وقــد ورد يف التقنــ  اكــد  العــراق نــص ماثــر 41ق 8جمروعــة ا عرــار التحضــريية ( 4) 
ب ـ  يف التقن  علا أن  "عذا ا ر اكقاور يف االبتدا  ابلعرر أو ا ر عـن ع ـازه ا ـرًا ال ير ـا معـ  م لًقـا أن يـترةن مـن القيـام بـ  كرـا ين

من تقن  اكو بات والعقود اللبنا   994ونصا اكادة     از لر  العرر  سخ العقد دون انتعار الور أ ر التسليو" ل عليها اكدة اكتيق
 أوال ـ عذا مادى الصان  يف ا ير االبتدا  ابلعرر ل ري سبب م روع : علا أن  "وق لصاحب ا مر أن ي لب حر العقد بعد عنذار الصان 

   "        اثنًيا ـ   

   12انعر هنًيا  قرة ( 3) 
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   ي  ااالت  ارتةب اكقاور   ـأ ال  ةـن تداركـ  ل  هـو عمـا أن يةـون قـد نيـذ العرـر تنييـًذا معيبًـا  4من عيب مستحي "
اينــا أن هنــا  نًصــا ال  ةــن تداركــ  ل وعمــا أن يةــون قــد ا ــر يف البــد  بــ  أو ا ــر يف ع ــازه معيًبــا ال  ةــن تداركــ    وقــد ر 

مـــد  ( يف عحـــدى ااــالت   يـــ  لـــر  العرـــر أن ي لــب اليســـخ  ـــورًا ل  تقـــاي علــا هـــذه ااالـــة ااالـــة  980/3 ــرًوا ) م
 ا  رى  

لذلك يبدو لنا أن  ليس دقيًقا ما ورد يف اكذكرة ا يضـاحية مـن أن ااةـو الـواد يف الـنص ايفـذوف "خيـالف القواعـد 
  فلب اليسخ عال عذا حصر ا   ر ابلتـ ام  عـً "    ـلن ا  ـ ر اباللتـ ام قـد حصـر مقـدًما وعلـا و ـ  العامة اليت ال عي

حمقق ل كرا تقور اكذكرة ا يضاحية نيسها   وحذف النص يف نينة اكرا عـة "اكتيـا  ابلقواعـد العامـة" ال  نـ  يف نعـرت مـن 
القواعــد العامــة كرــا رأينــا   وقــد  ــي ا هلــذه ااالــة ونعا رهــا نعريــة ت بيقــ  ابلــرغو مــن حذ ــ  ل عذ هــو يف الواقــ  متيــق مــ  

   3انيحود اكبتسر ل وه  نعرية تد ر يف ن اق القواعد العامة

 تسليم العمل -المبحث الثاني

( و ـــو   4و ـــو  التســـليو وانيـــ ا  علـــا ا  ـــ ر  ـــذا الوا ـــب : نعـــرا يف هـــذا اكبحـــث كســـالت  : )  -11
( انيــ ا  علــا ا  ــ ر بــوابج  3ايفــر الــذي يقــ  عليــ  التســليو ل وكيــف يةــون التســليو ل ومــىت ل وأيــن   ) التســليو ل  نبــ  

التسليو من تنييذ عيين أو  سخ م  التعـويض يف االلتـ  ل ويـد ر يف ذلـك نـث مـن يتحرـر تبعـة اسـتحالة التسـليو لسـبب 
 أ نيب  

                                                 

   18انعر هنًيا  قرة  ( 4) 

وانعر ل  أيًضا نثًا يف نعرية انيحـود اكبتسـر  – 19حمرد لبيب شنب  قرة  – 48ق – 41دا يد يف رسالت  يف عقد االستصناع ق ( 3) 
 (anticipatory repudiation of contract ) لقانوني  اليرنس  واكصري يف جملة العلوم دراسة يف القانون ا مرية  مقارنة اب

   وما بعدها 426وما بعدها والسنة الثالثة ق 381الثانونية واالقتصادية السنة الثانية ق
بـر يتنـاور أيًضـا حالـة مـا عذا  ـرح  ل علـا حالـة ات ـر اكقـاور يف البـد  ابلعرـر أو يف ع ـازه ل فبًقـا لنعريـة انيحـود اكبتسـر ل وال يقـرت ا مـر

ويضر  ا ستاذ حمرـد    اكقاور أن  لن ينيذ العرر أو اختذ مسلًةا ينو عن هذه النية أو أيت بيعر من شأن  أن  عر تنييذ الت ام  مستحي ً 
وقيـر  ل ر أسـبوع معـ "تعاقدت  رقـة مثيليـة مـ   ـاحب مسـرح علـا تقـد  بعـض الروايـا علـا مسـرح  يف  ـ  : لبيب شنب لذلك مث ً 

 يــ  هــذه ااالــة  ــوز لــر  العرــر وهــو    حلــور هــذا ا ســبوع تعاقــدت مــ   ــاحب مســرح ه ــر علــا الترثيــر يف  ــ ر االســبوع نيســ 
 وأن ييسخ العقد دون انتعار  ل  احب اكسرح أن يعته هذا اكسلك  حوًدا من اليرقة
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 وجوب التسليم -المطلب األول

 عليه التسليم : المحل الذي يقع  -48

ايفــر الــذي يقــ  عليــ  التســليو هــو العرــر اك لــو  ع ــازه    ــلذا كــان اكقــاور هــو الــذي قــدم اكــادة ل و ــب عليــ  
تســليرها مصــنوعة عــن النحــو اكتيــق عليــ    أمــا عذا كــان ر  العرــر هــو الــذي قــدم اكــادة ل  ــلن اكقــاور يلتــ م بردهــا بعــد أن 

ويــر أو وحســ  أو تصــلي  ل وهــو يف ذلــك عمنــا يــرد لــر  العرــر ملةــ  عذ ملةيــة ال ــ   ال  ــرى  يهــا العرــر اك لــو  مــن وح
ت ار ابقية لر  العرر   وهو يف ااالت  يسلو العرر ئو ب التـ ام يف ذمتـ  ابلتسـليو تشـ  مـن عقـد اكقاولـة   و ةـن أيًضـا 

دمها ئو ــب التــ ام البــا   بتســليو اكبيــ  ل عذ قــدمنا أن العقــد ل يف ااالــة ا وىل ل أن يلــ م ابلتســليو  يرــا يتعلــق ابكــادة الــيت قــ
  أمــا يف ااالــة الثانيــة ل عذا قــدم ر  العرــر اكــادة ل  ــلن اكقــاور يلــ م أيًضــا  4يةــون يف هــذه ااالــة م ً ــا مــن اكقاولــة والبيــ 

 ل عذ ر  العرر يبقا مالًةا للرادة كرا قدمنا   3بردها ئو ب دعوى اسرتداد
مــد   916م اكقــاور  ــوق ذلــك بــرد مــا بقــا مــن اكــادة الــيت قــدمها ر  العرــر ل  قــد رأينــا ا وىل مــن اكــادة ويلتــ  

هـو الـذي قـدم اكـادة ل  علـا اكقـاور أن وـرق عليهـا ويراعـ  أ ـور اليـن  46تقضا أبن  "عذا كان ر  العرـر هـو الـذي  
  كـذلك يلتـ م اكقـاور بـرد مـا  2ها  يـ  ويـرد عليـ  مـا بقـا منهـا"يف استخدام  هلا ل وأن يندي حسااًب لر  العرر عرا اسـتعرل

تسلر  من ر  العرر من تصريو ورسومات ومناذج ور ص ) كر صة البنا  يف مقاولـة البنـا  ( ومسـتندات مثبتـة للرلةيـة ) 
ا ــــة تــــدعو ملةيــــة ا را الــــيت يقــــام عليهــــا البنــــا  ( وأدوات ومهرــــات يةــــون قــــد تســــلرها مــــن ر  العرــــر ل وم تعــــد اا

   1الستبقا ها عنده بعد أن أ   العرر

 كيف يكون التسليم : ي -49

كون التسليو بوض  العرر وحا تصرف ر  العو نيث يترةن هـذا مـن االسـتي   عليـ  واالنتيـاع بـ  دون عـا ق ل 
  العرـر ال اكقـاور وال ي رتط أن يض  ر  العرر يده  ع  علا العرر  لن هذا هو التسلو ال التسليو وهو وا ـب علـا ر 

  

                                                 

   843 قرةوقارن حمرد كامر مرس   – 10انعر هنًيا  قرة ( 4) 
   493ق 638انعر يف ذلك ب نيور وريبري ورواسا  قرة ( 3) 
   14انعر هنًيا  قرة ( 2) 
   492ق 638 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 2699 قرة 3بودري و ار – 144 قرة 40هيك ( 1) 
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وختتلف فريقة التسليو اب ت ف العرر    ااا ك يسـلو الثـو  اكصـنوع عىل ر  العرـر يـًدا بيـد ل وكـذلك النجـار 
والســبا  والصــا ك وغــري هــنال  مــن أراب  ااــرف والصــناعات   ومقــاور البنــا  يســلو البنــا  ابلتخليــة بينــ  وبــ  ر  العرـــر 

يـترةن ر  العرـر مـن االســتي   علـا البنـا  واالنتيــاع بـ  كرـا سـبق القــور ل وقـد يـتو ذلــك ووضـع  عًيه وحـا تصـر   نيــث 
بتسليو مياتي  البنا  عىل ر  العرر   واكقـاور الـذي قـام بصـن  شـ   أو بتحويلـ  أو بتحسـين  أو ة ـ ح  يسـلر  عىل ر  

بعرـر ال ينقــر حيـازة ال ــ   مـن ر  العرــر ل  العرـر بوضـع  عًيه وحــا تصـر   علــا النحـو ســالف الـذكر   وعذا قـام اكقــاور 
كالسبا  يصـل  مواسـري اكيـاه والـدهان يـدهن ااي ـان ل  ـلن التسـليو يةـون بتخليـة السـبير أمـام ر  العرـر لينتيـ  ابل ـ   

 الذي ق العرر  ي   

 متى يكون التسليم حق المقاول في حبس العمل : -51

از العرر ل  لذا م يةن هنا  ميعاد متيق علي   ي  اكيعـاد اكقعـور   ـاز يةون التسليو يف اكيعاد اكتيق علي     
حار يةون التسليو ئجرد ع از العرر ل مام يتيق علا ميعـاد ه ـر    60  وعلا كر   4العرر و ًقا ل بيعت  ولعرف اار ة

ضـ  يف معـرا يةـون ميعـاد تسـلير  وقـد يسـتخلص هـذا االتيـاق مـن العـروف ل  ال ـ   اكصـنوع لتقد ـ  يف مسـابقة أو لعر 
   3قبر حلور موعد اكسابقة أو قبر حلور ا تتاح اكعرا

وقــد وــر ميعــاد التســيو ل ويةــون للرقــاور أ ــر مســتحق يف ذمــة ر  العرــر    يــ  هــذه ااالــة  ــوز للرقــاور أن 
 494يف الـد   بعـدم التينيـذ ) ممـد  ( و  319وبس العرر حىت يستوىف أ ره ل وذلـك فبًقـا للقواعـد العامـة يف ااـبس ) م

مــــد  (   وينقضــــ  حــــق ااــــبس عذا اســــتوىف اكقــــاور أ ــــره ل أو عذا قــــام ر  العرــــر بتقــــد  امــــ  كــــاف للو ــــا  اب  ــــر ) 
مد  (   وااق يف ااـبس ال يقتصـر علـا ا شـيا  الـيت  ـنعها اكقـاور ئـادة مـن عنـده ل بـر يتنـاور أيًضـا كـر مـا  319/4م

مـــــن مـــــادة الســـــتخدامها يف ع ـــــاز العرـــــر ومـــــن أدوات ومهرـــــات ومســـــتندات وواث ـــــق ورســـــوم ومنـــــاذج ســـــلر  ر  العرـــــر 
  ولةــن عذا اقــرت عرــر اكقــاور علــا شــ    2وتصــريرات وغــري ذلــك  ــا يةــون ر  العرــر قــد ســلر  للرقــاور   ــاز العرــر

م حيـرة أو يهـدم حا  ًـا ل  لـيس للرقـاور ظر يف حيازة  ـاحب  ل كالسـبا  يصـل  مواسـري اكيـاه واكقـاور ويـر مةـاًت أو يـرد

                                                 

   12انعر هنًيا  قرة ( 4) 
   44حمرد لبيب شنب  قرة  ( 3) 
   404ق 42حمرد لبيب شنبا  قرة – 434ق 413دليو  قرة  ( 2) 
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ل  ن هـذا اكةـان م خيـرج مـن حيـازة  ـاحب  حـىت  ةـن حبسـ   4ااق يف حبس اكةان الذي عرـر  يـ  حـىت يسـتوىف ا  ـر
عنــ    وللرقــاور االحتجــاج نــق ااــبس يف موا هــة ر  العرــر و ليــ  العــام و ليــ  اخلــاق ويف موا هــة دا ــين ر  العرــر 

   3تازينالعادي  واك

 أين يكون التسليم :  -51

يةــون التســليو يف اكةــان اكتيــق عليــ     ــلن م يةــن هنــا  اتيــاق ل  يــ  اكةــان الــذي وــدده عــرف الصــنعة   وعذا  
كــان العرــر واقًعــا علــا عقــار ل كــان التســليو يف مةــان العقــار   أمــا عذا كــان واقًعــا علــا منقــور بقــا يف حيــازة ر  العرــر ل 

انتقلا حيازة اكنقور عىل اكقاور ل وم يةن هنـا  اتيـاق أو عـرف ل  64يةون يف مةان و ود اكنقور ل  لذا    لن التسليو
و ــب الر ــوع عىل القواعــد العامــة ويةــون التســليو يف مــوفن اكقــاور أو يةــون يف اكةــان الــذي يو ــد  يــ  مركــ  أعرالــ   ن 

   2 مد  ( 211/4اكدين ابلتسليو ) م العرر الذي ق يد ر عادة ضرن هذه ا عرار  ن  هو

 ) تحمل التبعة ( جزاء اإلخالل بواجب التسليم -المطلب الثاني

ت بيــق القواعــد العامــة : عذا م يقــو اكقــاور بتســليو العرــر كــام  يف ال مــان واكةــان الوا ــب تســلير   يهرــا ل  -83
و ًقا للقواعد العامة ل فلب التنييـذ العيـين أو فلـب اليسـخ مـ   لن  يةون قد أ ر ابلت ام  ابلتسليو   ويةون لر  العرر ل 

 التعويض يف ااالت  عن كان ل  مقتض   و ب علا ر  العرر يف مجي  ا حوار أن يبدأ أوال أبن يعذر اكقاور ابلتسليو  
ن التســليو يقتضــا وي لــب ر  العرــر التنييــذ العيــين ل  يجــه اكقــاور علــا التســليو عذا كــان هــذا  ةنًــا   وعذا كــا

تـد ر اكقــاور شخصــًيا ل  ــاز االلتجــا  عىل فريقــة التهديــد اكــايل   وعذا كـان  ةــن ااصــور علــا مثــر ال ــ   ل  ــاز لــر  
ل بعــد اســت ذان القضــا  أو دون اسـت ذان  يف حالــة االســتعجار   وال  ــه اكقــاور  1العرـر أن وصــر عليــ  علــا نيقـة اكقــاور

عرر  نًيا ورأى حىت بعد أن أم  أنـ  غـري راا عنـ  كعرـر  ـين أو أديب وأن تسـلير  علـا الو ـ  الـذي علا التسليو عذا كان ال

                                                 

   404ق 42حمرد لبيب شنب  قرة – 231ق 38م 4642أبرير سنة 32است ناف  تلو  ( 4) 
   403ق 42حمرد لبيب شنب  قرة – 432ق 38م4642يناير سنة 6است ناف  تلو  ( 3) 
   43حمرد لبيب شنب  قرة ( 2) 
   440دا يد رسالت  يف عقد االستصناع ق ( 1) 
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هو علي  يضر بسرعت  الينية أو ا دبية ل  ـلن تقـدير ذلـك أمـر شخصـ  موكـور عىل رأيـ  هـو ل ويف هـذه ااالـة ال يبقـا أمـام 
   4ر  العرر عال فلب التعويض أو فلب اليسخ م  التعويض

ي لب ر  العرر  سخ العقد ل و ا ة عذا أب  تسليو العرر مستحي ً ل  تهأ ذمت  مـن د ـ  ا  ـرة ل وير ـ  وقد 
 ــوق ذلــك بتعــويض عرــا أ ــاب  مــن الضــرر   وللقاضــ  تقــدير و اهــة فلــب اليســخ ل  قــد  ــد أن اكقــاور قــد ســلو أكثــر 

 هـر اكقـاور حـىت يقـوم ابلتنييـذ العيـين ل وذلـك كلـ  فبًقـا  العرر وأن ما بقا من  قلير ا مهية ال يهر اليسخ ل وقـد يـرى أن
 للقواعد العامة  

وسـوا  فلــب ر  العرـر التنييــذ العيــين أو اليسـخ ل  ــلن لـ  أن ي لــب يف ااــالت  التعـويض عرــا أ ـاب  مــن الضــرر 
 من  را  ع  ر اكقاور ابلت ام   

جمـرد عـدم قيــام اكقـاور ابلتسـليو يعتــه ع ـ ر منـ  اباللتــ ام   وال وكـا كـان التـ ام التســليو الت اًمـا بتحقيـق غايــة ل  ـلن 
حا ــة  ن يثبــا ر  العرــر   ــأ يف  انــب اكقــاور ل  عــدم التســليو ذاتــ  هــو اخل ــأ   وال تنتيــا مســ ولية اكقــاور عال عذا 

عنايـة ال ـخص اكعتـاد  ن  أثبا السبب ا  نيب ل أو غ  عذا أثبا أن العرر قد هلك أو تلف وأنـ  بـذر يف ايفا عـة عليـ 
الت امــ  ابيفا عــة علــا العرــر التــ ام ببــذر عنايــة ويةيــا النتيــا  اكســ ولية  يــ  أن يثبــا أنــ  قــد قــام ابلت امــ  مــن بــذر عنايــة 

  ويف غري هذه ااالة ا  رية  ب علا اكقاور ل كرا قدمنا ل أن يثبا السبب ا  نـيب لينيـا عـن نيسـ   3ال خص اكعتاد
لية    ـــلذا كـــان ا  ـــ ر اباللتـــ ام هـــو جمـــرد التـــأ ر يف تســـليو العرـــر بعـــد ععـــذار ر  العرـــر اكقـــاور ابلتســـليو ل كـــان اكســـ و 

اكقــاور مســ وال عــن تعــويض ر  العرــر عــن هــذا التــأ ر ل مــام يثبــا أن هــذا را ــ  عىل قــوة قــاهرة أو حــادل  جــا   كــأن  
كـأن يةـون هـذا   62 عـر ال ـري ل أو عىل   ـأ ر  العرـر نيسـ    ل أو أن هذا را ـ  عىل 2كانا فرق اكواالت قد تع لا

                                                 

 louage d'ouv et 4611مــاري ســنة 46ابريــس  – 161 – 4 – 4600داللــوز  4600مــاري ســنة 41نقــض  رنســ   ( 4) 

d'ind 81 قرة   
 لنـ   ـه  ل للتعنـا أو فرًعـا يف زًيدة ا  ـر 63وكـان امتناعـ    ل لةـن عذا امتنـ  الينـان عـن تسـليو عرلـ  دون أن يعلـن أنـ  غـري راا عنـ 

 402ق 48حمرد لبيب شنب  قـرة  – 304 – 3 – 460مةرة اثلثًاـ  ار يف تعليق  يف سريي   1441 قرة 3بودرى و ار) علا التسليو 
 (   198 - 3 – 64داللوز  4461ديسره سنة 3انعر عةس ذلك ابريس  –
   401ق 41قارن حمرد لبيب شنب  قرة ( 3) 
 – 8ق 88م4613نو ره سنة 8 – 16ق 14م 4621سنة  ديسره8 -309ق 11م 4643است ناف  تلو أور ماري سنة  ( 2) 

وعذا كـان التـأ ر را ًعـا عىل  ـعوبة  – ( توقيا اك حة النهرية بسـبب انيليـد)  91 – 4 – 69سريي   4462نو ره سنة 4نقض  رنس  
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قد ا ر يف تسليو اكواده ال زمة للعرر أو يف د   ا قسـاط اكسـتحقة أو أمـر ةد ـار تعـدي ت اقتضـا هـذا التـأ ر   أمـا 
أثبـا السـبب ا  نـيب كرـا عذا كان ا   ر اباللت ام هو عدم التسـليو أ ـ  ل  ـلن اكقـاور ال يـتخلص مـن اكسـ ولية عال عذا 

سبق القور    لذا م يثبا ذلك ل و ب علي  د   التعويض كام    أما عذا أثبـا السـبب ا  نـيب ل  ـلن مسـ وليت  تنتيـ  ل 
 و ب البحث  يرن يتحرر التبعة يف هذه ااالة ل وهذا ما ننتقر اآلن علي   

 نحمل تبعة هالك الشيء قبل تسليمه  -53

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 998نص اكادة ـ نص قانو  : ت
عذا هلك ال    بسبب حادل ميا   قبر تسلير  لر  العرـر ل  لـيس للرقـاور أن ي الـب ال بـثرن عرلـ   -4"

 وال برد نيقات  ل ويةون ه   اكادة علا من قام بتوريدها من ال ر  "  
أو كـان هـ   ال ـ   أو تليـ  قبـر التسـليو را ًعـا عىل   ـأ أما عذا كان اكقاور قـد أعـذر أن يتسـلو ال ـ   ل  -3"

 من  ل و ب علي  أن يعوا ر  العرر عرا يةون هذا قد ورده من مادة للعرر"  
 لذا كان ر  العرر هو الذي أعذر أن يتسلو ال ـ   ل أوكـان هـ   ال ـ   أو تليـ  را ًعـا عىل   ـأ منـ  أو  -2"

   4ا ل كان ه   اكادة علي  وكان للرقاور ااق يف ا  ر ويف التعويض عند االقتضا "عىل عيب يف اكادة اليت قام بتوريده

                                                                                                                                                                    

اسـت ناف ) ويبقا اكقاور مس وال عن التأ ر  ل  لن هذا ال يعد قوة قاهرة ل يف ااصور علا اكواد ال زمة للعرر لندرهتا أو الرتياع ا سعار
 (   408ق 41حمرد لبيب شنب  قرة  – 144ق 21م 4633يوني  سنة 42 تلو 

لـك هذا وا شيا  اليت سلرها ر  العرر عىل اكقاور الستخدامها يف العرر تعته أشيا  قـد سـلرا عليـ  "ال سـتعراهلا يف أمـر معـ  لنيقـة اكا
 ـلذا غـري اكقـاور نيتـ  مـن حيـازة هـذه ا شـيا  حيـازة منتقـة عىل حيـازة دا رـة بنيـة  ل مـن تقنـ  العقـوابت 214ادة نسب نص اك   أو غريه"
حمرـد مصـ يا  – 161وق 110أمحـد أمـ  يف شـرح قـانون العقـوابت ا هلـ  فبعـة اثنيـة ق)  لن  يةـون مرتةبًـا نير ـة التبديـد  ل ملةها

 (   44رد لبيب شنب  قرةحم – 214القلل  يف  را و ا موار ق
ويف    من اك روع الترهيدي علا و   يتيق م  ما استقر علي  يف التقنـ  اكـد  انيديـد 442ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 

النــوا  أد لــا  ويف نينــة ال ــنون الت ــريعية جمللــس   يف اك ــروع النهــا   961و ــار رقــو الــنص  ل نينــة اكرا عــة أد لــا تعــدي ت ليعيــة
   962و ــار رقرــ   ل تعــدي ت ليعيــة أ ــرى وت يــري يف ترتيــب العبــارات حــىت  ــار الــنص م ابًقــا كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد

)  يوق مث وا ق علي  جملس ال   م  م حعة أن اهل   اك ار علي  يف اكادة ي رر السرقة ل 998ووا قا علي  نينة جملس ال يوق وحا رقو 
 (   93ق -86ق 8جمروعة ا عرار التحضريية 

  : وكانا عرى علا الو   اآليت ل 141/840ويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 
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واكيروا يف وحرر التبعة ل كرا يتب  من النص ل أن ال    م يسلو غلـا ر  العرـر وم يعـذر اكقـاور ر  العرـر 
ا عذا حــر اهلـــ   بعــد التســليو أو بعـــد   أمــ 4أن يتســلر  ل وهلــك قبــر التســـليو بقــوة قــاهرة أو حـــادل  جــا   أثبتــ  اكقـــاور

ععــذار ر  العرــر أن يتســلو ل  الــذي يتحرــر التبعــة هــو ر  العرــر ل ســوا  كــان هــو الــذي قــدم اكــادة أو كــان اكقــاور هــو 
   3الذي قدمها ل و ب علا ر  العرر أن يد   ا  ر كام  للرقاور

حا ـك لصـن  ثـو  ل وقبـر أن يسـلو  68ل أو مـ    لذا  رضنا مث  أن ر  العرر تعاقد مـ  تر علـا  ـن  أاثل 
النجـــار ا اثل أو ااا ـــك الثـــو  احـــرتق اكةـــان  ـــاحرتق ا اثل أو الثـــو  ل أو نيـــرا أن ا اثل أو الثـــو  قـــد ســـرق ل 
                                                                                                                                                                    

كان تلي  علي  مام يسبق تسليو للعرر لصاحب  أو قبول  أو عرض    ل عذا أحضر الصان  اكهرات ال زمة للعرر اكأمور ب  وتلف العرر 61 
وأما عذا كانا اكهرات حمضرة من  احب العرر وكان الصان  مقاوال علـا عرلهـا وحصـر التلـف    علي  م  تةليي  ابست م  تةليًيا رمسًيا

 (   اكد  القد  تتيق م  أحةام التقن  اكد  انيديدوأحةام التقن  )     يةون تلف اكهرات علا اكالك وتضي  أ رت  ل بسبب قهري
 : ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى

 (   م ابق)  924التقن  اكد  السوري م
 (   م ابق)  991التقن  اكد  اللييب م

 (   موا ق)  441التقن  اكد  العراق  م
ال يةـون مسـ وال عـن هـ   اكن ـأ كلـ  أو بعضـ   ل يف مجيـ  ا حـوار الـيت يقـدم  يهـا الصـان  اكـواد : 914تقن  اكو بـات والعقـود البنـا  م

 ل ولةنـ  ال يسـت ي  اك البـة ابلبـدر عذا كـان اهلـ   قـد حـدل قبـر التسـليو وم يةـن  ـاحب ا مـر متـأ رًا يف االســت م ل بسـبب قـوة قـاهرة
ااالة  ب علا الصان  أن يقيو الههان علا حدول اهل   بسـبب قـوة قـاهرة عذا كـان اهلـ   ويف هذه     تةون اكخافر عذن علا الصان 

   قد حدل قبر است م  احب ا مر لل   
و ةنـ  أن ي لـب أ ـره  ل ال يةـون مسـ وال عـن اهلـ   بسـبب قـوة قـاهرة ل يف ااالة اليت ال يقدم  يها الصان  عال عرلـ  أو  ـنعت  : 913م

وأحةام التقن  اللبنا  تتيق م  )       قد هلك لعيب يف اكواد أو كان  احب ا مر قد استلر  أو كان متأ رًا عن است م غذا كان ال 
 (   أحةام  التقن  اكصري

عذ هـو ال يـتخلص مـن اكسـ ولية عـن  ل علـا عـاتق اكقـاور ل كرا قدمنا  ل ذلك أن عب  عثبات القوة القاهرة أو ااادل اليجا   يق  ( 4) 
 2606 قرة 3بودري و ار – 34 – 4 – 4638داللوز  4631ديسره سنة 49نقض  رنس  ) عدم التسليو عال ةثبات السبب ا  نيب 

تان كوالن وكابي  ل 3669 قرة  3ـ ب نيور وريبري وبوال ي  603ق 411 قرة 1ـ دي ابج 491ق 639 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا –
 (   4063 قرة  3ودي المور انديري

 ـاهل   يةـون يف هـذه  ل ويعدر هـ   ال ـ   بعـد التسـليو أن يهلـك قبـر التسـليو يف يـد اكقـاور وهـو حـابس لـ  حـىت يسـتوىف ا حـر ( 3) 
 (   68نب  قرة حمرد لبيب ش)  ن  هو اكخ   عذ م يد   ا  ر  د   اكقاور   أه عىل حبس ال     ل ااالة علا ر  العرر
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وكانــا ااريــق أو الســرقة بقــوة قــاهرة وم يثبــا تقصــري يف  انــب اكقــاور ل  ــلن التبعــة هنــا يتحرلهــا اكقــاور  يرــا قدمــ  مــن 
عرر ومادة ل ويتحرلها ر  العرر  يرا قدم  من مادة   ولبيان ذلـك نيـرا أوال أن اكقـاور هـو الـذي قـدم اخل ـب لصـن  

ل  ــلن تبعــة اهلــ   كلهــا  4ا اثل أو القرــاو لصــن  الثــو     رــادام ر  العرــر م يتســلو ا اثل أو الثــو  وم يتقبــر العرــر
ال مــا أنيقــ   يــ  ل  ن ر  العرــر م ييــد مــن هــذا العرــر شــيً ا   وهــو أيًضــا تقــ  علــا اكقــاور    هــو ال أي ــذ أ ــر عرلــ  و 

يتحرر تبعة ه   اكادة اليت قدمها    يست ي  أن ير   بقيرة اخل ب أو القراو علا ر  العرر ل  نـ  م يسـلو ال ـ   
ذه اكـادة عىل ر  العرـر ئجـرد  ـنعها ل ل وعذا  رضناه اب ًعا للرادة اكصنوعة علا  ري تقدير ل  وقـد انتقلـا ملةيـة هـ 3علي 

  ونيــرا اثنيًـا أن ر  العرـر هــو  2التسـليو كرـا نقضــ  القواعـد العامـة 69 ـ  يـ ار كبـا   يتحرــر تبعـة هـ   اكبيــ  قبـر  
الذي قدم اخل ب لصن  ا اثل أو القراو لصن  الثو  ل  لن تبعة اهلـ   تقـ  علـا اكقـاور أيضـا  يرـا يتعلـق أب ـر عرلـ  

يقاتــ  ل وال يســت ي  أن ي الــب  ــا ر  العرــر  ن هــذا ا  ــري م ييــد شــيً ا مــن عرــر اكقــاور  ــ  يتحرــر ال ا  ــر وال ون

                                                 

 لن  يةون يف حةو من  ل  لذا ذهب ر  العرر عىل مةان اكقاور وعاين ال    اكصنوع وتقبل  ل ذلك أن تقبر العدر يعدر التسليو ( 4) 
اكـادة  وترك  عًيه منقتًـا عنـد اكقـاور عمنـا هـو علـا سـبير الوديعـة عىل أن يسـتوىل عليـ   يةـون اهلـ   عذن علـا ر  العرـر مـن حيـث ل تسلر 
 قرة  44ـ ب نيور وريبري ورواسا 2601 قرة  3بودرى و ار) و ب أن يد   للرقاور ا  ر كام  كرا لو كان قد تسلو ال     ل وا  ر
ويعتـه قرينـة  ل وقد يةون تقبر العرر   ً ا  ج ً ا ئجرد ع از كر     (   61انعر عةس ذلك حمرد لبيب شنب  قرة – 498ق 639

 499ق 631 قـرة  44ب نيور وريبـري وروات – 102ق 211 قرة  8أوبرى ورو وغسران) اني    د   ان اني   الذي أ    علا التقبر
  ) 
 ـلن اكـواد تصــب   ل غـذا كـان اكقــاور يبـ  ئـواد مـن عنــده يف أرا ر  العرـر ل ويـذهب القضـا  يف  رنسـا عىل أنـ  يف مقــاوالت البنـا  ( 3) 

 4 – 94داللوز  4490أغس س سنة 42نقض  رنس  ) ويةون ه كها علي  عذ اهل   علا اكالك  ل  لوكة لر  العرر ب ريق االلتصاق
ولةــن اليقــ  اليرنســ   (   4064 قــرة  3كــوالن وكابيتــان ودي المــور أنــديري  – 44 – 4 -13داللــوز  4410يويــ  ســنة 46 – 408 –

ومن مث  يةون وحرر التبعة قبر التسليو  ل قضا  تذهب عىل أن الترلك اباللتصاق ال يةون ابلرغو من عرادة  احب ا راوبعض أحةام ال
 8أوبرى ورووعمسان – 2644 قرة – 2640 قرة 3بودري و ار – 141 قرة 40هيك) حىت يف هذه ااالة علا اكقاور ال علا ر  العرر 

ينـاير سـنة 1نقـض  ـر   – 16 قـرة Louage d'onv . et d'ind   ليـظ 2دالـوزأنسـيةلوبيدي  – 1هـامش 103ق 311 قـرة
 (   344 - 4 – 46داللوز  4444

      ي ار اكقاور يعرر مستق  عن ر  العرر وهو ما  ي ه ب  عقد اكقاولة ل وحىت لو كان ر  العرر ي رف علا اكقاور يف العرر ( 2) 
 ن العـام يف  ل  ـ  يـ ار ر  العرـر هـو الـذي يتحرـر التبعـة ل  لذا كان ا شراف كام  نيث ينقلب عىل  ضوع ويصب  العقد عقـد عرـر

 (   491ق 639 قرة 44ـ ب نيور وريبري ورواسا 4049ق 2602 قرة 3بودري و ار) عقد العرر ال تق  تبعة علي  
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النيقات   أما اكـادة الـيت قـدمها ر  العرـر مـن   ـب أو قرـاو ل  هـو الـذي يتحرـر تبعـة ه كهـا ل  نـ  يبقـا مالًةـا هلـا 
   4( كرا تقض القواعد العامة res perit domino)  وه  يف يد اكقاور ل وال    يهلك علا مالة 

 الهالك بخطأ المقاول :  -54

وقد  رضنا  يرا قدمناه أن اهل   قد وق  بقـوة قـاهرة أو حـادل ميـا     أمـا عذا وقـ  اهلـ     ـأ اكقـاور ـ أو مـا 
مـد  سـالية الـذكر  998الثانية مـن اكـادة يعدر اخل أ أبن يعذر ر  العرر اكقاور أن يسلو ال       يسلر  ـ  لن اليقرة 

ععــر اهلــ   علــا اكقــاور  ن   ــأه هــو الــذي ســبب اهلــ      ــلذا كــان اكقــاور هــو الــذي قــدم اخل ــب أو القرــاو ل مث 
هلــك ا اثل أو ا ثــو    ــأه أو بعــد أن أعــذر ابلتســليو ل  لنــ  ال أي ــذه أ ــرًا علــا عرلــ  وال يســرتد نيقاتــ  ل وال ير ــ  

 3ويد   تعويًضا لر  العرـر عرـا أ ـاب  مـن الضـرر مـن  ـرا  هـذا اخل ـأ 61رة اخل ب أو القراو علا ر  العرر ل  بقي
  وعذا كان ر  العرر هو الذي ورد اخل ب أو القراو ل  لن اكقاور ل وقد هلك ال      أه أو بعـد أن أعـذر ابلتسـليو 

   وق ذلك ر  العرر عليـ  بقيرـة اخل ـب أو القرـاو وابلتعـويض عـن  ل ال أي ذ أ رًا علا عرل  وال يسرتد نيقات  ل وير 
   2كر ضرر ه ر أاب  من  را    أ اكقاور

                                                 

 ـلن الصـان   ل  سرق الذهب بقوة قاهرة دون   أ الصـان  ل وهرات ذهًبا وأع ا  الصان  يصوغ وقد قضا أبن  غذا ا رتا ا ر اجمل ( 4) 
 ازيـا دي  4619يوليـ  سـنة 41ابريـس ) ويبقا هـذا مـديًنا بـرد مثـر الـذهب عىل اكقـرا  ل تهأ ذمت  من رد الذهب غلا ات ر اجملوهرات

ـ وال يعتـه وحرـر التبعـة علـا  ( 404 قرة Louage d'ouv . Et d'ind   أنسيةلوبيدي داللوز ليظ – 403 – 3 – 4616ابلي  
ـ ب نيـور وريبـري  2604 قـرة  3بـودرى و ـار)  يجوز االتياق علا ما خيـالف ذلـك وأن يتحرـر اكقـاور التبعـة  ل هذا النحو من النعام العام

وير   علي  ر  العرر  ل  لن  ير   علا ال ركة ئبلك التأم  ل وعذا كان اكقاور قد أمن علا ال    (   499ق 631 قرة  44سااورو 
 – 103 – 3 – 4644 ازيا دي ابلي   4644مايو سنة  32 – 8 – 8ـ  4644داللوز  4640نو ره سنة  33ابريس )  ذا اكبلك 

 (   400 قرة Louage d'onv . Et d'indليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز
   46حمرد لبيب شنب  قرة – 499ق 634 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا ـ 2609 قرة 3بودرى و ار ( 3) 
وقد يلت م اكقاور بعقد اكقاولة أن وا ظ علا أمتعة  – 46حمرد لبيب شنب  قرة  – 491ق 634 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا ( 2) 

ر  العرر ل كرا عذا د ر شخص ملعًبا وأودع مع ي    ن ا ماتت ل  لن قصر اكقاور وترتب علا تقصريه أن سـرق اكع ـف أو ضـاع ل  
ليـــــظ    2داللـــــوز  أنســـــيةلوبيدي – 184 – 4680داللـــــوز  4616أكتـــــوبر ســـــنة 34كـــــان مســـــ وال عـــــن تعـــــويض ر  العرـــــر ) ابريـــــس 

Louage d'ouv . Et d'ind 406   ) 
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 الهالك بخطأ رب العمل :  -55

أما عذا كان اهل   ل يف اكثر الذي قـدمناه ل   ـأ ر  العرـر ـ أو  ـا يعـدر اخل ـأ أبن يةـون ر  العرـر قـد أعـذر 
مـد   998ـ  ـلن اليقـرة الثالثـة مـن اكـادة  3 لو ييعر أو كان سبب اهل   عيًبا يف اكادة اليت وردها للرقـاور 4ليتسلو ال   

اليـة الــذكر ععـر اهلــ   علـا ر  العرــر  ن   ـأه هــو الـذي ســبب اهلـ      ــلذا كـان اكقــاور هـو الــذي قـدم اخل ــب أو 
أعذر ابلتسو ل  لن   ه علا د   ا  ر كام  للرقاور كرـا لـو كـان القراو ل مث هلك ا اثل أو الثو    أه أو بعد أن 

قد تسلو ال    ل ويتحرر هو وحده اخلسارة النامجـة عـن اهلـ     وعذا كـان ر  العرـر هـو الـذي ورد اخل ـب أو القرـاو 
لقرـاو الـذي ورده ل ل  لن  ل وقد هلك ال      أه أو بعد أن أعذر ابلتسلو أو كان اهل   بسبب عيـب يف اخل ـب أو ا

هنــا أيًضـا اخلســارة ل و ـب عليــ  أن يـد   ا  ـر كــام  للرقـاور ل وال ير ــ  ب ـ   عليــ  عـن اخل ــب  64يتحرـر وحـده  
 أو القراو الذي ورده ل   

 الضمان -المبحث الثالث

لـيت يقومـان مسألتان : وض  القانون أحةـام  ا ـة يف ضـران اكهنـدي اكعرـاري واكقـاور للرن ـآت الثابتـة ا -89
بت ــييدها ل كــا لــذلك مــن أمهيــة  ا ــة ل  نســتعرا أوال أحةــام الضــران بو ــ  عــام ل مث نســتعرا هــذه ا حةــام اخلا ــة 

 بضران اكهندي واكقاور  

 الضمان بوجه عام -المطلب األول

 ضمان المقاول للمادة التي يقدمها ـ إحالة :  -57

تعهد اكقاور بتقد  مادة العرر كلها أو بعضـها ل كـان مسـ وال عـن  مد  تنص علا أن  "عذا 914قدمنا أن اكادة 
 ودهتا وعلي  ضراهنا لر  العرر"   وقررت أن اكقاور يف هذه ااالة يون اب ًعا للرـادة ل  يضـرن مـا  يهـا مـن عيـو  ضـران 

                                                 

 (   499ق 631 قرة  44أو أعذر أن يعاين  ليقبل  ل  هذا يعدر ا عذار ابلتسلو ) ب نيور وريبري ورواسا ( 4) 
ان حدوة معيبة قدمها وذلك مام يةن اكقاور قد علو أو ينب   أن يعلو ابلعيب و ًقا   ور الصناعة ل مثر ذلك البي ار يض  للحص ( 3) 

ل   احب ااصان    ي  هذه ااالة ال يةون ر  العرر   ً ا ل ويتحرر اكقاور التبعة وحـده و ًقـا للقواعـد الـيت سـبق تيصـيلها ) بـودرى 
  – 499ق 631 قــرة  44ب نيــور وريبــري ورواســا – 4هــامش  103ق 4ـ  211 قــرة  8أوبــرى ورو وغســران – 2609 قــرة  3و ــار

 قـرة  – 440 قـرة  Louage d'ouv . Et d'indليـظ    2أنسيةلوبيدي داللـوز – 4063 قرة  3بيتان ودي المورانديريكوالن وكا
   14وانعر هنًيا  قرة –(  19 - 4684داللوز  4680نو ره سنة 33نقض  رنس   – 401ق 60حمرد لبيب شنب  قرة – 443
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الـيت كيـر لـ  ر  العرـر و ودهـا  يـ  ل  البا   للعيو  اخليية   ويةون اكقاور مل ًما ابلضران عذا م تتوا ر يف اكـادة الصـيات
أو كـــان ابكـــادة عيـــب يـــنقص مـــن قيرتهـــا أو نيعهـــا نســـب ال ايـــة اكقصـــودة منهـــا   وتســـقو ابلتقـــادم دعـــوى الضـــران غـــذا 
انقضا سنة من وقا تسليو ال    عىل ر  العرر ل مام يلت م اكقاور ابلضران كدة أفور   وقد بس نا تيصـير القـور يف 

   4دم ل  نحير هنا عىل ما قدمناه هنا ذلك  يرا تق

 مسئولية المقاول عن المادة التي يقدمها رب العمل -58

عحالة : أما عذا كان ر  العرر هو الذي قدم اكادة ل  بديه  أن اكقاور ال يةـون ضـامًنا لعيو ـا ضـران البـا    – 
ذي قـدمها وهـو اكالـك هلـا منـذ البدايـة   ولةـن قـدمنا العرر هو الـ 66للعيو  اخليية ل  ن  م يبعها لر  العرر بر ر    

أن اكقــاور عذا ك ــف يف أثنــا  عرلــ  أو كــان  ةــن أن ية ــف تبًعــا كســتواه اليــين عيــواًب يف اكــادة الــيت قــدمها ر  العرــر ال 
ب علــا تصــل  معهــا لل ــرا اكقصــود ل و ــب عليــ  أن خي ــر ر  العرــر  ــورًا بــذلك ل وغــ  كــان مســ وال عــن كــر مــا يرتتــ

الــذي  496عمهالــ  مــن نتــا ج   وذكــرت الــنص الــذي كــان اك ــروع الترهيــدي ي ــترر عليــ  يف هــذا اكعــ  ل وهــو نــص اكــادة 
عذا حدثا أو ظهرت أثنا  العرر عيو  يف اكـادة الـيت قـدمها ر  العرـر ل أو قامـا عوامـر  -4 رى علا الو   اآليت : "

 ــلذا  -3وار م  رــة ل و ــب علــا اكقــاور أن خي ــر  ــورًا ر  العرــر بــذلك   أ ــرى من ــأهنا أن تعــوق تنييــذ العرــر يف أحــ
   3أمهر يف ا   ار ل كان مسوال عن كر ما يرتتب علا عمهال  من نتا ج"   وحنير هنا أيًضا عىل ما سبق أن قدمناه هنا 

 ضمان المقاول للعيب في الصنعة :  -59

مها ر  العرر ل واقتصرت علا العرر الذي قام بـ  اكقـاور ل  هـر يةـون  لذا تركنا اكادة سوا  قدمها اكقاور أو قد
هــذا ا  ــري ضــامًنا نيــودة العرــر ل وعىل مــىت يبقــا هــذا الضــرانر ال شــك يف أن اكقــاور يةــون مســ وال عــن  ــودة العرــر ل 

الـواردة يف هـذا العقـد ل  ـلذا م تةـن وقد قدمنا أن  يلتـ م ة ـاز العرـر ابل ريقـة اكتيـق عليهـا يف عقـد اكقاولـة وفبًقـا لل ـروط 
   يةــون  2هنــا  شــروط متيــق عليهــا و ــب اتبــاع العــرف و ا ــة أ ــور الصــناعة واليــن تبًعــا للعرــر الــذي يقــوم بــ  اكقــاور

                                                 

   10انعر هنًيا  قرة ( 4) 
   14انعر هنًيا  قرة ( 3) 
   21انعر هنًيا  قرة ( 2) 
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   ـلذا وقـ   4( تقضـا أ ـور اار ـة أبن يةـون مسـ وال عنـ  malfaconاكقـاور عذن مسـ وال عـن كـر عيـب يف الصـنعة ) 
ال ــ   أو قبــر أن يتقبــر العرــر ل  قــد قــدمنا أن لــ  أن ي لــب  400 ــي  ر  العرــر قبــر أن يتســلو  عيــب مــن ذلــك ل وك

  أمــا  3التنييـذ العيــين أي ع ــ ح العيــب أو أن ي لــب اليســخ ل كرــا أن لـ  أن ي لــب التعــويض يف ااــالت  عذا كــان لــ  حمــر
 ي  بعد ذلك ل  ـلىل أيـة مـدة يبقـا اكقـاور مل ًمـا عذا تسلو ر  العرر ال    أو تقبر العرر قبر أن ية ف العيب ل مث ك

ابلضـــرانر ال يو ـــد نـــص يف هـــذه اكســـألة علـــا مثـــار الـــنص الـــوارد يف ضـــران اكهنـــدي اكعرـــاري واكقـــاور للرن ـــآت الـــيت 
ا يقومــان بت ــييدها ل وهــو الــنص الــذي ســنتوىل نثــ   يرــا يلــ  ل  لــو يبــق عال ت بيــق القواعــد العامــة   وهــذه القواعــد تقضــ

 بو و  التريي  ب   روا ث ثة :
) اليــــرا ا ور أن يةــــون العيــــب يف الصــــنعة واضــــًحا  ةــــن لل ــــخص العــــادي أن ية ــــي  عذا عاينــــ    ويف هــــذا 
ــا ونــ ر عــن حقــ  يف  اليــرا عذا تســلو ر  العرــر ال ــ   أو تقبــر العرــر دون أن يعــرتا ل  ــاكيروا أنــ  قبــر العرــر معيًب

هــذا العيـب ل مــادام اكيـروا أنــ  عـاين العيــب وعلـو بــ  دون أن يعـرتا عليــ  ل أو يف القليــر الر ـوع علــا اكقـاور مــن أ ـر 
  ومـن مث ينقضـا ضـران اكقـاور للعيـب ئجـرد تسـلو  2أن  كان  ةن أن ية ي  لو أنـ  بـذر عنايـة الر ـر العـادي يف ك ـي 

   1ر  العلو ال    أو تقبل  العرر

                                                 

ومن مث يةون اكهندي اكعرـاري مسـ وال عـن العيـب يف التصـريو الـذي وضـع  عذا م يـراع  يـ  القيـود  – 609ق 440 قرة 1دي ابج ( 4) 
واالشـــرتافات الـــيت تيرضـــها القـــوان  والقـــرارات اخلا ـــة ابلبنـــا  ل كتحديـــد أقصـــا ارتيـــاع وكـــرت  اكســـا ات ال زمـــة ) مصـــر الةليـــة الوفنيـــة 

(   و ـب أن يةـون  400حمرـد لبيـب شـنب  قـرة  – 308ق 314دليـو  قـرة  – 393ق 64رقـو  39ايفاماة  4611أكتوبر سنة 24
العيــب قــد ًا ل أي مو ــوًدا يف ال ــ   قبــر أن يتســلر  ر  العرــر ل  ــلذا فــرأ بعــد التســلو م يةــن اكقــاور مســ وال عنــ  ) حمرــد لبيــب شــنب 

 (   446ق 403 قرة
ور  العرر هو الذي يق  علي  عب  عثبات العيب ل  لذا أثبت  م يةن مل ًما ةثبات أن هـذا العيـب ن ـأ عـن   ـأ مـن اكقـاور ل 
)   لن ضران العيب الت ام بتحقيق غاية ل  و ود العيب هو ذات  اخل أ ل وال يست ي  اكقاور ني  اكسـ ولية عنـ  عال ةثبـات السـبب ا  نـيب

 (   441ق 404حمرد لبيب شنب  قرة – 4441ق 4281 قرة 2مازو
   11انعر هنًيا  قرة ( 3) 
 مةررة   2616 قرة  3بودرى و ار ( 2) 
 211 قـرة 8أوبـرى ورو وعمسـان  – 4404ق 2619 قرة  3بودري و ار – 290ق 163 قرة  3 يوار – 291 قرة  3ديير يي  ( 1) 
   444ق – 441ق 403رة حمرد لبيب شنب  ق – 4422ق 4213 قرة 2مازو  – 102ق
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أ يــا غ ــا العيــب يف الصــنعة ل  لــو يســت   ر  العرــر أن ية ــي  وقــا  ) اليــرا الثــا  ( أن يةــون اكقــاور قــد
تســلو ال ــ   أو تقبــر العرــر   ويف هــذا اليــرا يةــون اكقــاور مســ وال عــن غ ــ  ل وئجــرد أن ية ــف ر  العرــر العيــب 

ل  3يضأو ابليســخ مــ  التعــو  4مــ  التعـويض 404يةـون لــ  ااــق يف الر ـوع علــا اكقــاور ابلضــران ل أي ة ـ ح العيــب  
 ــ ر ثــ ل ســنوات مــن ك ــف العيــب ل  ن اكقــاور يةــون مســ وال مســ ولية تقصــريية ودعــوى اكســ ولية تســقو ابتقــادم 
بث ل سنوات من وقا علو اكصا  بوقوع الضرر ل وتقسو يف كـر حـار ابنقضـا  عـس ع ـرة سـنة مـن يـوم وقـوع العرـر 

 (   مد  413/4غري اك روع أي من يوم ع يا  العيب غ ا ) م
) اليرا الثالث ( أن يةون العيب لـيس مـن الوضـوح نيـث  ةـن ك ـي  وقـا التسـليو أو تقبـر العرـر ل وم خييـ  
اكقاور غً ا عن ر  العرر ل  ي  هذا اليرا يبقا اكقاور ضامًنا للعيب اكدة القصـرية الـيت يقضـا  ـا عـرف اار ـة ل  ن 

  وقـــد  2 ـــوز أن يصـــر عىل حـــد تقريـــر مـــدة تتقـــادم  ـــا دعـــوى الضـــرانالعـــرف يف عقـــد اكقاولـــة مةرـــر لنصـــوق القـــانون و 

                                                 

(   وعذا كان التنييذ  449ق 404حمرد لبيب شنب  قرة  – 421وذلك عذا كان هذا  ةًنا ) دا يد يف رسالت  عقد االستصناع ق ( 4) 
 404)  ـد لبيـب شـنب  ـرة  302/3العيين أي غص ح العيب مرهًقا للرقاور ل  از االقتصار علـا فلـب التعـويض فبًقـا  حةـام اكـادة 

 (   449ق
وال يلت م القاض  ة ابة ر  العرر عىل اليسخ ل عذ قد يةون العيب ليس من اخل ورة نيث يـهر اليسـخ ل  يةتيـ  القاضـ  اباةـو  ( 3) 

 (   449ق 404ابلتعويض ) حمرد لبيب شنب  قرة
 . Louage d'ouvليظ    2أنسيةلوبيدي داللوز – 4423ق 4213 قرة 2مازو – 102ق 211أوبرى ورو وغسران  قرة ( 2) 

Et d'ind 4684ينـاير سـنة 1 – 30 – 3 – 4613 ازيا دي ابليـ   4613مايو سنة 48نقض  رنس   – 441 قرة – 448 قرة 
ب نيـــور وريبـــري  – 4409ق 2619 قـــرة 3بـــودرى و ـــار – 294ق – 290ق 162 قـــرة 3وقـــارن  يـــوار – 181 – 4684داللـــوز 

كــــــوالن وكابيتـــــــان ودي   – 494ق 303دليــــــو  قــــــرة  – 646ق 463 قــــــرة 1دي ابج  – 491مةــــــررة ق 634  قــــــرة 44ورواســــــا
   34 – 4611داللوز  4616 هاير سنة 34نقض  رنس   – 4364 قرة 3 وسران – 4061 قرة 3المورانديري

علـا ر   -4علـا مـا أييت : " مـن هـذا اك ـروع تـنص 600وكان اك روع الترهيدي يتضرن نًصـا يف هـذا اكعـ  ل  ةانـا اكـادة 
العرر ل يف اكقاوالت الص رية ل أن يستعرر ما تقرر ل  من حقوق بسبب العيب يف تنييذ العرـر يف اكيعـاد الـذي وـدده العـرف اكعرـور بـ  

وقـا تسـلو  يف هذه النوع من الصناعة عن كان هنا  عـرف متبـ  ل  ـلن م يو ـد و ـب ر ـ  الـدعوى  ـذه ااقـوق يف  ـ ر سـتة أشـهر مـن
وردعــاوي اكســ ولية  469عىل  461مــن  403أمــا يف اكقــاوالت الةبــرية ل  ــلن دعاوًيكســ ولية اخلا ــة الــيت تســتند عىل اكــواد   -3العرــر   

 ا  رى اليت تستند عىل القانون العام يف العيو  غري اك ـار عليهـا يف هـذه اكـواد ل  ـب ر عهـا يف  ـ ر سـنت  مـن وقـا الة ـف عـن هـذه
اليقـرة العيو "   وقد حذ ا يف نينة اكرا عة اليقرة ا وىل والعبارة اخلا ة بدعاوي اكس ولية عن العيو  اليت تسـتند غلـا القـانون العـام يف 
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العرــر بعــد ك ــي  العيــب أنــ  قــد نــ ر وال ضــرنًيا عــن دعــوى الر ــوع ابلضــران علــا  403يســتخلص مــن ســةوت ر   
   4اكقاور

                                                                                                                                                                    

ن العام اثنًيا" ) الثانية لصعوبة التريي  ب  اكقاوالت الةبرية والص رية أوال ل ولو و  التريي  ب  العيو  اخلا ة والعيو  اليت تيتند عىل القانو 
مـىت ق تسـليو  -4مد  عراق  يف هذا الصصد علا مـا أييت : " 418( ـ هذا وتنص اكادة  24ق – 20ق 8جمروعة ا عرار التحضريية

  أمـا عذا كانـا العيـو  -3العرر  ع  أو حةا ارتيعا مس ولية اكقاور عرا يةون ظـاهرًا  يـ  مـن عيـب وعـن  اليتـ  كـا كـان عليـ  االتيـا   
 ييــة أو كانــا اكخاليــة غــري ظــاهرة وم يلحعهــا ر  العرــر وقــا التســليو بــر ك ــيها بعــد ذلــك ل و ــب عليــ  أن خيــه اكقــاور  ــا ئجــرد  

من اك روع الترهيدي يف م روع تنقي  القانون اكـد  ـ  411ك يها وعال اعته أن  قد قبر العرر"   انعر أيًضا نيس النص واردا يف اكادة 
 ل وقد سقو هذا النص من جمروعة ا عرار التحضريية   119ق – 118العقود اكسراة ق2يضاحية ـ مذكرة ع

ويــذهب بعــض اليقهــا  عىل أن االلتــ ام بضــران اكقــاور للعيــب اخليــ  ال يتقــادم عال  رــس ع ــرة ســنة ل ولةــن ي ــرتط أن يةــون 
ا  ــ ف ضــران اكهنــدي اكعرــاري واكقــاور لعيــب البنــا   ــلن هــذه العيــب قــد ًا أي أن يةــون مو ــوًدا قبــر تســلو ر  العرــر لل ــ   ل وهــذ

العيو  ال ي رتط  يها القـدم ل بـر يضـرنها اكهنـدي واكقـاور حـىت لـو فـرأت بعـد تسـليو البنـا  يف  ـ ر ع ـر سـنوات كرـا سـيأيت ) حمرـد 
 (   402لبيب شنب  قرة 

 مةررة   2616 قرة  3بودرى و ار(  4) 
 اكو بات والعقود اللبنا  عدة نصوق يف ضران اكقاور لعيب الصنعة ل وهذه ه  :وقد أورد تقن  

:  ــب علــا الصــان  يف مجيــ  ا حــوار أن يضــرن العيــو  والنقــا ص الــيت تــنجو عــن عرلــ    وت بــق علــا هــذا الضــران  991م
   116و 119و 113أحةام اكواد 
اكادة السابقة أن ير ض اكصنوع ل وعذا كان قد سلو علي   يرةن  أن يرده  :  وز لصاحب ا مر يف ااالة اكنصو عليها يف 998م

يف ا سبوع الذي يل  التسليو وأن ودد للصان  مهلة كا ية    ح العيب أو لسد نقصان بعض الصيات عن كان هذا ا   ح مست اًعا 
أن يصل  اكصنوع علا يد شخص ه ر  -4أحد ا مور اآلتية :    وعذا مضا اكهلة وم يقو الصان  بوا ب  ل كان لصاحب ا مر أن خيتار

أو أن ي الــب بيســخ العقــد ويــرت  ال ــ    -2أن ي لــب ختيــيض ا  ــرة    -3وعلــا حســب الصــان  عذا كــان ا  ــ ح ال يــ ار  ةًنــا   
كـان  ـاحب ا مـر هـو قـدم اكـواد ل   اسا  من  نع  ـ ذلك كل  م  االحتياظ ئـا  ـب أداؤه عنـد االقتضـا  مـن بـدر ال ـر والضـرر ـ وعذا

 اكتقدم    2و 3ت بق علا ا حوار اكنصوق عليها وحا الرقر   188و 181و 182حق ل  أن يسرت   قيرتها ـ عن أحةام اكواد 
ا ئا  ي   999م

ً
من : عذا استلو  احب ا مر مصنوًعا ي ترر علا عيب أو تعوزه عحدى الصيات اك لوبة ل وكان م  ذلك عاك

 يرا خيـتص ابكهلـة الـيت  ـوز لـ   192السابقة ل  يص  عند ذ ت بيق اكادة  402العيو  وم يرده أو م وتيظ نقوق  فبًقا  حةام اكادة  
ا بتلك العيو   

ً
  يها تقد  االعرتاا عذا م يثبا أن  كان عاك
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تيــاق علــا وا حةــام اكتقدمــة الــذكر ليســا مــن النعــام العــام ل  يجــوز االتيــاق علــا مــا خياليهــا   ومــن مث  ــوز اال
ت ديد ضران اكقاور ل    تتقادم دعوى الضران مث  ولو كان العيب واضـًحا غـ ى ئضـ  ثـ ل سـنوات أو عـس   أو 
 وز أن يتحيظ ر  العرر عند تسلر  ال    أو تقبل  العرر ل ويقرر أن ذلـك ال  نعـ  مـن الر ـوع  يرـا بعـد علـا اكقـاور 

  كرـا  ـوز االتيـاق علـا ختييـف الضـران أو ا عيـا  منـ  ل  ي ـرتط  4عيب واضًحاعذا ظهر يف العرر عيب ولو كان هذا ال
اكقاور عدم ضـران  للعيـب ئجـرد تسـلو ر  العرـر ال ـ   أو تقبلـ  العرـر ولـو كـان العيـب  ييًـا ل ولةـن ال  ـوز االتيـاق 

و   وهــذا  ــ ف أحةــام الضــران علــا ا عيــا  مــن الضــران عذا كــان العيــب را ًعــا عىل غــش اكقــاور أو عىل   ــأ منــ   ســي
الوابج علا اكهندي اكعراري واكقاور ابلنسبة غلا عيو  البنا  ل  لن هذه ا حةام تعته مـن النعـام العـو ال  ـوز االتيـاق 

مــن اك ــروع الترهيــدي تــنص  ــراحة يف هــذا اكعــ  علــا مــا أييت :  466  وقــد كانــا اكــادة  3علــا مــا خياليهــا كرــا ســيأيت
اكقاوالت الص رية ل  وز للرقاور أن ي رتط ععيا ه من اكسـ ولية عـن العيـب ل أو أن وـد مـن مسـ وليت  عـن ذلـك  يف -4"

أمــــا يف  -3ل ولةــــن هــــذا ال ــــرط يةــــون ابفــــ  عذا كــــان اكقــــاور قــــد تعرــــد ع يــــا  العيــــب أو ارتةــــب أ  ــــا  ال ت تيــــر   
عيـا  اكهنـدي اكعرـاري واكقـاور مـن الضـران اكقـرر ئقتضـا  يةون ابف  كر شـرط يقصـد بـ  ع 401اكقاوالت الةبرية ل  

ل كـــذلك كـــر شـــرط يقصـــد بـــ  ااـــد مـــن هـــذا الضـــرن"   وقـــد حـــذ ا اليقـــرة ا وىل وعبـــارة "أمـــا يف  469عىل  461اكـــواد 
ة واكقـاوالت الصـ رية" اكقاوالت الةبرية" الواردة يف  در اليقرة الثانية يف نينة اكرا عة "لصعوبة التريي  ب  اكقـاوالت الةبـري 

                                                                                                                                                                    

عذا كــان ســبب العيــب تنييــذ تعليرــات  ــروة مــن  998ومــا يليهــا عىل اكــادة  992: ينتيــا الضــران اكنصــوق يف اكــادة  991م
  احب ا مر    ًا لرأي اكقاور أو الصان   

ويف هـذه ااالــة يةــون لــر  العرــر الر ــوع بضــران العيــب يف اكــدة الـيت يتيــق مــ  اكقــاور عليهــا ل وعذا م يةــن هنــا  اتيــاق  يــ  مــدة (  4) 
وتاط ر  العرر وهو يتحيظ ل  يتيق م  اكقاور علا مدة معينـة يسـت ي  يف   هلـا  قصرية حسب ما يقضا ب  عرف اار ة   وا وىل أن

دة الر وع علي  بضران العيب   وال يو د ما  ن  ل كرا قدمنا ل من أن يتيق ر  العرر م  اكقاور مقدًما ل يف عقد اكقاولة ذات  ل علا م
مةــررة  634 قــرة 44لر  ال ــ   أو تقبلــ  العرــر ) ب نيــور وريبــري ورواســامعينــة يســت ي  ر  العرــر  يهــا الر ــوع بضــران العيــب بعــد تســ

(   ولـر  العرـر  ــوق ذلـك ل حـىت لــو م يتيـق مــ  اكقـاور علـا مــدة معينـة وم يــتحيظ ل أن ي لـب مرا عـة ااســا  الـذي قدمــ   494ق
 (   494مةررة ق 634 قرة  4ـ ب نيور وريبري ورواسا 4636

   18انعر ما ي   قرة (  3) 
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ل وعــدلا اليقـــرة الثانيـــة نيـــث أ ـــبحا مقصــورة علـــا ضـــران اكهنـــدي اكعرـــاري واكقــاور ل و عـــر أحةـــام هـــذا الضـــران 
   4وحده من النعام العام"

ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء -المطلب الثاني
) * (

 

د  علا ما أييت : ع ر سنوات مـن هتـدم كلـا أو    ـ   يرـا من التقن  اك 984نص قانو  : تنص اكادة  -90
شيدوه من مبان أو اقاموه من من آات اثبتة أ رى ل وذلك ولو كان التهدم تشً ا عن عيب يف ا را ذاهتـا ل أو كـان ر  

كن ــآت مــدة أقــر مــن العرــر قــد أ ــاز غقامــة اكن ــآت اكعيبــة ل مــام يةــن اكتعاقــدان يف هــذه ااالــة قــد ارادا أن تبقــا هــذه ا
 ع رات سنوات"  

وي ــرر الضــران اكنصــوق عليـــ  يف اليقــرة الســابقة مـــا يو ــد يف اكبــا  واكن ــآت مـــن عيــو  يرتتــب عليهـــا  -3"
 هتديد متانة البنا  وس مت "  

 وتبدأ مدة السنوات الع ر من وقا تسلو العرر"   -2"
   3ن حق الر وع علا اكقاول  من البافن"وال تسرى هذه اكادة علا ما قد يةون للرقاور م -1"

                                                 

   20 – 34ق 8جمروعة ا عرار التحضريية(  4) 
 – 4441رســالة ن ابريــس ســنة  Fraissaingea) * ( انعــر يف هــذا الضــران ـ عــدا اكرا ــ  العامــة ـ الرســا ر والدراســات اآلتيــة : 

Lablond  4462رسالة من لير سنة – Gallie  4640رسالة من ابريس سنة – Gallot  4640رسالة من رن سنة – Frank 
ـ  4636رســـالة مـــن ابريـــس ســـنة  Corberand – 4642رســـالة مـــن ابريـــس ســـنة  Eptimiu – 4640رســـالة مـــن ابريـــس ســـنة 

Penanrum  ـ  4463يف اكهندس  اكعرارين وع قاهتو بر  العرر وابكقاور وابل ري ابريس سنةRobert et Rene Lecourt  
   4629يف مس ولية اكهندس  اكعرارين واكقاول  سنة 

 –4 - 468الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : م 408مــن اك ــروع   2/ 461و 469و 468اتريــخ الــنص : ورد هــذا الــنص يف اكــواد (  3) 
أو أقاموه من من آت اثبتة أ رى ل  يضرن اكهندسون اكعراريون واكقاولون ما ودل يف   ر ع ر سنوات من هتدم  يرا شيدوه من مبان

سوا  اق اهلدم كر ا عرار أو بعضها ل وذلك حـىت لـو كـان التهـدم تشـً ا عـن عيـب يف ا را زاهتـا ل أو كـان ر  العرـر قـد أ ـاز عقامـة 
ع ر السن  من وقا مـام وتبدأ مدة ال -3اكن آت اكعيبة ل مام يةن قد أ از من آت أراد اكتعاقدان أن تبقا مدة أقر من ع ر سن    

ي ـرر  -4ـ  469وال تسرى هذه اكادة علـا مـا قـد يةـون للرقـاور مـن حـق يف الر ـوع علـا اكقـاول  مـن البـافن ـ م -2العرر وتسلر    
انــة البنــا  الضــران اكنصــوق عليــ  يف اكــادة الســابقة مايو ــد يف اكــا  واكن ــآات الةبيــةر الــيت يف حةرهــا مــن عيــو  يرتتــب عليهــا هتديــد مت

أما ما هو دون ذلك من عيو  ل كعدم اك  مة يف ترتيب ا ماكن اكختلية أو النقص  يرا ينب   أن تةون عليـ  مـن مجـار  -3وس مت    
عذا كــان كــر مــن اكهنــدي اكعرــاري ل  -461/2 ـين ل  ــ  يرتتــب عليــ  ســوى مــا تقــرره القواعــد العامــة مــن مســ ولية تعاقديــة أو تقصـريية ـ م
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   8004/ 106ويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة  408 
يف التقنـــ  اكـــد  الليـــيب  – 941ويقابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة أ ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري  409 

   9943اكو بات والعقود اللبنا  مويف تقن   – 410ويف التقن  اكد  العراق  م – 980م

                                                                                                                                                                    

عىل اليقـرة ا وىل مــن  461/2اكقـاور مسـوال عرــا وقـ  يف العرـر مــن عيـب ل كــات متضـامن  يف اكسـ ولية   ويف نينــة اكرا عـة نقلـا اكــادة و 
لتةـون  قـرة  ديـدة  يهـا ل وحـذ ا اليقـرة  468عىل اكـادة  469حيث نص علا التضامن ل وأضييا اليقرة ا وىل مـن اكـادة  468اكادة 

 916اكتيا  بت بيق القواعد العامة ل  أ ب  النص بذلك متيًقا م  ما استقر علي  التقن  اكد  انيديدن و ار رقر   469اكادة الثانية من 
يف اك ــروع النهــا     ويف نينــة ال ــنون الت ــريعية جمللــس النــوا  استيســر عــن العيــب الــذي يو ــد يف ا را ذاهتــا عذا كــان هــذا العيــب مــن 

ك ــي  علــا اكهنــدي الي ــن أيةــون اكهنــدي مســ وال عنــ ر  أ يــب أبن اكهنــدي يةــون مســ وال عــن العيــب الــذي  ةــن    اخليــا  نيــث يــدق
ك ــي  و ًقــا لقواعــد اليــن ل أمــا عذا اســتحار ك ــف العيــب و ًقــا هلــذه القواعــد  ــلن ذلــك يةــون يف حةــو القــوة القــاهرة وال يةــون اكهنــدي 

ذه اكس ولية االستتثنا ية تن بق علا الع قة ب  اكقاور ا  ل  واكقاور من البافن ل  أ يب أبن مس وال عن    مث استيسر عرا عذا كانا ه
اليقرة ا  رية من النص  روة يف أن هذه اكس ولية االستثنا ية قد استحدثا  ن  احب العرر ال  ةن اعتبـاره يف مسـتوى اكهنـدي مـن 

ن البافن  هرا من الناحية الينية متاوًين  ليسا هنا  عذن حا ة الستحدال مس ولية استثنا ية  يرا الناحية الينية ل أما اكقاور واكقاور م
  ويف نينـة جملـس ال ـيوق أبقيـا اكـادة علـا أ ـلها مـ  تعـدي ت  914بينهرا   وأقرت اللجنة النص ل ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو 

لتقن  اكد  انيديد مـ  التيسـري يف حةرهـا القـانون ااـايل ) السـابق (   أمـا اليقـرة الثانيـة ليعية ا بحا معا م ابقة كا استقرت علي  يف ا
 تأتا نةو  ديد ل    تب  اكس ولية علا التهدم الواق  ابليعر   ر ع ر سنوات ل بر تض  أساي اكس ولية علا و ود عيـب يف البنـا  

 8ز ووا ـق عليهـا جملـس ال ـيوق كرـا عـدلتها نينتـ  ) جمروعـة ا عرـار التحضـريية984ادة هتدم ابليعر يف ظرف هذه اكـدة   وأ ـب  رقـو اكـ
 (   31ق – 46ق
: اكهندي اكعراري واكقاور مس والن مـ  التضـامن عـن  لـر البنـا  يف مـدة ع ـر سـن  ولـو كـان  800/ 106( التقن  اكد  القد  م 4) 

يف عن ا  أبنية معيبة ل ب رط أال يةون البنا  يف هذه ااالة ا  ـرية معـًدا يف قصـد اكتعاقـدين تشً ا عن عيب يف ا را أو كان اكالك أذن 
  ن  ةث أقر من ع ر سنوات  

) وأحةـام التقنــ  اكـد  القــد  تتيـق يف جمروعهــا مـ  أحةــام التقنـ  اكــدين انيديـد ل عال أن التقنــ  اكـدين انيديــد  عــر  409 
 وللعيو  مًعا كرا هو شامر للربا  واكن آات الثابتة ا  رى (   الضران شام  للتهدم

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :(  3) 
 ) م ابق (   941التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   980التقن  اكد  اللييب م
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والــنص كرــا نــرى يعــرا لضــران اكهنــدي اكعرــاري واكقــاور التهــدم أو العيــو  الــيت تصــيب مــا أقامــاه مــن مبــان أو 
من آت اثبتة أ رى   ونعرًا خل ورة هتدم اكبا  أو تصدعها ابلنسبة غلا ر  العرر وابلنسبة عىل ال ري ل شـدد اك ـروع مـن 

   الضــران هنــا ضــران  4حــىت يــد   اكهنــدي واكقــاور عىل بــذر كــر عنايــة  ةنــة  يرــا ي ــيدان  مــن اكن ــآت هــذا الضــران
الـدا رة وحـدد بتحديـد فـريف الضـران وسـبب     ـلذا مـا وحقـق سـبب الضـران  401 اق مقصور علـا دا ـرة معينـة   وهـذه  

لوقا ذات  العروف اليت ينتيا أو ال ينتيـا  يهـا الضـران وقام ب  فر ي  ل و ب أن نب    ا  هذا الضران ل وأن نب  يف ا
  

(  1(  ــ ا  الضــران   )  2( ســبب الضــران   )  3( فر ــا الضــران   )  4 هــذه مســا ر أربــ  حنثهــا متعاقبــة : ) 
 انتيا  الضران  

 طرفا الضمان -4

 طرفا اضمان هما طرفا عقد مقاولة محلها نشآت ثابتة : -61

 حىت  ةن أن يتحقق الضران ل  ب أن يةون هنا  عقد مقاولة حملها من آت اثبتة   

                                                                                                                                                                    

ران علــا التهــدم الةلــ  أو اني  ــ  دون أن يــذكر العيــب ل ) موا ــق ـ  يرــا عــدا أن التقنــ  العراقــ  يقصــر الضــ 410التقنــ  اكــد  العراقــ  م
 وذلك عذا وق  التهدم   ر عس سنوات ل ال   ر ع ر سنوات كرا هو ا مر يف التقن  اكصري (  

 : عن اكهندي أو مهندي ابنا  أو اكقاور الذين يستخدمهو  احب ا مر مباشرة يةونون 994تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م
بعضـ  أو مس وين يف مدة السنوات اخلرس اليت تل  عمام البنا  أو اكن أ اآل ر الذي أداروا أعرالـ  أو قـاموا  ـا عذا هتـدم ذلـك البنـا  كلـ  أو 

تداعا بو   واض  للسقوط من  را  نقص يف اللوازم أو عيب يف البنا  أو يف ا را     وتبتدئ مهلة السنوات اخلرس اكتقدم ذكرها من 
ا  يــوم اســت م العرــر      ) وأحةــام التقنــ  اللبنــا  تتيــق يف جمروعهــا مــ  أحةــام التقنــ  اكصــري ل  يرــا عــدا أن الضــران يف التقنــ  اللبنــ

مقصور علا هتدم البنا  أو تداعي  للسقوط وال ي رر العيب ل وأن مدة الضران يف هـذا التقنـ  عـس سـنوات ل ال ع ـر سـنوات كرـا هـو 
 التقن  اكصري (  ا مر يف 

و ا ة أن  ي لب أن يةون ر  العرر ر   غري  ين وغري  بري بصناعة البنا  وال  ندسة اكعرار ل  ـأراد اك ـروع محايتـ  مـن اكتعاقـد (  4) 
نعام العام كرا سنرى مع  وهو ر ر  ين  بري ل مهندًسا كان أو مقاوال   ومن هنا كانا أحةام الضران اليت تنكد هذه ااراية معتهة من ال

(   هـذا عىل اكبـا  واكن ـآت  434ق 401حمرد لبيب شنب  قـرة – 98بي وي ق – 4068 قرة 3) كوالن وكابيتان ودي المور انديري
القانونية  الثابتة ال تعهر يف العادة عيو ا غ  بعد مدة قد ت ور ل وقد قدرت اكدة يعثر سنوات  رًًي علا تقاليد القانون اليرنس  ومن قبل 

 (   618 قرة  44الروما  ) ب نيور وريبري ورواسا
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 يجــب عذن أن تقــ  اكقاولــة علــا من ــآت اثبتــة   وعلــا رأي اكن ــآت الثابتــة اكبــا  مــن أي نــوع كــان    اكنــازر 
را واكصـــان  واكتـــا ر واكخـــازن واليـــي ت والعرـــارات واكـــداري واكست ـــييات واكســـتو ات واكصـــحات واكســـارح ودور الســـين

واكســا د والةنــا س واكعابــد ل كــر هــذه مبــان  ــوز أن يتحقــق يف مقاوالهتــا الضــران   وال ي ــرتط أن يةــون اكبــ  قــد شــيد 
ابل ــو  أو اباجــارة ل بــر  ــوز أن يةــون م ــيًدا ابخل ــب أو اباصــري كرــا هــو ا مــر يف "كبــاين" االســتحرام الــيت ت ــيد 

"ع ــش" رأي الــه الــيت ت ــيد اباضــري ل واكهــو أن يةــون البنــا  مســتقرًا اثبتــا يف مةانــ  ل ال  ةــن نقلــ  دون ابخل ــب ويف 
  وعىل  3   ا ك ــا  واكنــازر القابلــة لليــك والرتكيــب والــيت  ةــن نقلهــا مــن مةــان عىل ه ــر بســهولة ال تعتــه مبــ  4هدمــ 

ق يف مقاوالهتــا الضــران   مــن ذلــك انيســور ) الةبــارى ( والقنــافر  انــب اكبــا  تو ــد من ــآت اثبتــة أ ــرى  ــوز أن يتحقــ
واخل اتت وزالبواابت وا نياق واكقابر والسةك ااديدية و"اك لقاتت" وأ ه ة التةييـف اكرك بـة واكـدا ن  404والسدود  

هــذه ا عرــار ال تعتــه   وا تلــف يف حيــر اآلابر وشــق الــرتع واكصــارف والقــانوات ور ــف ال ــرق ل  ــرأى يــذهب غلــا أن 
ل ونذهب م  رأي ه ر عىل أن هذه ا عرار وعن كانـا ليسـا ئبـان عال أنـ   ةـن  2من قبير ت ييد اكبا  واكن آت الثابتة

   1اعتبارهـــا من ـــآت اثبتـــة وال يـــتحو يف اكن ـــآت أن تةـــون  ـــوق ا را بـــر يصـــ  أن تةـــون وحـــا ا را أو يف مســـتواها
 سيارات والسين والعوامات والدهبيات ل  هذه ال تعته من آت اثبتة  هنا ليسا عقاراً  وخيرج بداهة اكنقور كال

و ب أن يةون العقد الواق  علا اكن آت الثابتة هو عقـد مقاولـة    ـلذا كـان ب ـري أ ـر ل م يةـن عقـد مقاولـة بـر 
ل ويةون من قـام ابلعرـر مسـ وال اكسـ ولية  هو عقد غري مسرا وال يرتتب علي  الضران ل وغنرا ترى يف شأن  القواع العامة

                                                 

وم  ذلك  اكصعد ل وهو يرتي  ويهبو ل يعته يف حةو الثابـا يف مةانـ   نـ  ال يتعـدى دا ـرة حمـدودة يف ترحةـ  ل ومـن مث يعـد مـن (  4) 
يف فبيعت  منقور غـري اثبـا ل  يةـون ضـران  و ًقـا للقواعـد اكن آت الثابتة   ولةن العقار ابلتخصيص اال يعته من اكن آت الثابتة غذ هو 

 (   2616 قرة 3العامة ) بودري و ار
وال تد ر أعرار البيـاا والـدهان وال أعرـار ال  ر ـة -3هامش  438ق 401حمرد لبيب شنب  قرة – 410ق 301دليو  قرة (  3) 
 (decor  211ق 42م 4604مايو سنة 20( ل  ن هذه ا عرار ليس من شأهنا أن هتدد س مة البنا  أو متانت  ) است ناف  تلو – 

(   وتد ر الرتميرات ال زمة ل  ر الر يسية للربا  ل وه  ا   ا  اليت تعترـد عليهـا سـ مة اكبـا   431ق 408حمرد لبيب شنب  قرة
 (   439ق 401قرةومتاهنا ) حمرد لبيب شنب  

   439ق 401حمرد لبيب شنب  قرة  – 334ق 42م 4604ماري سنة 34است ناف  تلو (  2) 
 piste deوانعــر يف ضــران و ـف ســاحة الت حلــق )  – 28تو يــق  ــرج مـذكرات ق – 166ق 869حمرـد كامــر مرســا  قـرة ( 1) 

patinage  314ق 33م يف 4640أبرير سنة 30( است ناف  تلو   
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  وعذا كـان أب ـر ولةـن مـن يقـوم ابلعرـر خيضـ   شـراف ر  العرـر وتو يهـ  ل  لـيس العقـد  4اليت تقضا  ا هذه القواعـد
    ـلذا كـان العقـد مقاولـة 3مقاولة بر هو عقد عرر ل وال يرتتب علي  ضران عقداكقاولة بر الت امات العامر يف عقد العرر

ل او أن يةـون ا  ـر مقـدرًا نسـب  2ترتب الضران ل ويستوى يف ذلك أن يةون ا  ر مقدراً   ا ًا أو مقدراً بسر الوحـدة
   1العرر أو كان أ رًا اثبًتا يع ا اكهندي أو اكقاور فور مدة العرر 406أمهية  

 المدين بالضمان :  -62

واكقـاور يف عقـد اكقاولـة الـذي سـبق أن حـددته    اكهنـدي  والذي يرتتب يف ذمت  الضران هو اكهنـدي اكعرـاري
( هو الذي يعهد علي  يف وض  التصريو والروم والنراذج  قامة اكن آت ل وقـد يعهـد عليـ  ةدارة  architecteاكعراري ) 

                                                 

 2630 قـرة  3كا كان العقد هنا من عقود التهع ل  لن من قام ابلعرر ال يةون مس وال عال عن ال ش واخل ـأ انيسـيو ) بـودرى و ـارو ( 4) 
  وانعــر  432ق – 433ق 408قــارن حمرــد لبيــب شــنب  قــرة  – 40 – 3 – 62 ازيــا دي ابليــ   4462ينــاير ســنة 38اني  ــر  –

 (   461ق 323عةس ذلك دليو  قرة
 – 468ق 683 قـــرة  44ب نيـــور وريبـــري ورواســـا – 894ق 343رقـــو 26اجملروعـــة الرمسيـــة  4626مـــايو ســـنة 44اســـت ناف مـــر ( 3) 
   432ق 408حمرد لبيب شنب  قرة  – 469ق
وأمـا غـذا مد   رنس  ( وعند ذلك  وز أن يتحقق الضـران ل  4163أما القانون الير   يري  ب  ما عذا كان ا  ر مقدرًا   ا ًا ) م( 2) 

كان مقدرًا بسـعر الوحـدة  ـ  يرتتـب علـا اكقاولـة هـذا الضـران اخلـاق بـر تـرى القواعـد العامـة يف الضـران   والسـب يف هـذا الترييـ  ير ـ  
اك رع اليرنس  قدر أن ا  ر عذا قدر   ا ًا  لن هذا يةون مدعاة للرقاور أو للرهندي غلا ااـرق والتقتبـري حـىت خيـرج  406غلا أن  

كه مةسب  ةن ولو علا حسا   ودة العرر  يةون احترار و ـود العيـب أكـه ل ومـن مث أو ـب هـذا الضـران اخلـاق الـذي ت ـدد أب
 – 616 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري ورواســـا – 30هـــامش 101ق 211 قـــرة 8 يـــ  عرـــا تقضـــا بـــ  القـــواع العامـــة ) أو بـــرى ورو وغســـران

 (    4066 قرة 3ن وكابيتان ودي المورانديري كوال  – 2001 قرة 3ب نيور وريبري وبوال ي  
  والنان يعرضـان كسـالة واحـدة ل وهـ  ضـران اكقـاور  3310ل علا اكادة  4163هذا وي ترر التقن  اكد  اليرنس  ل عىل  انب اكادة 

صــ     ــالنص ا ور يتقصــر علــا واكهنــدي لعيــو  البنــا  مــدة ع ــرة ســنوات مــن وقــا تســلو العرــر   غــري أن هنــا   روقًــا واضــحة بــ  الن
 gros ouvragesاكقاولــة الــيت يةــون ا  ــر انيــ اف وا  ــر بســعر الوحــدة وال يتقصــر علــا بنــا  هتــدم بــر  تــد عىل ا عرــار الةبــرية 

 4069 قــرة  3ويو ــب الضــران ال للتهــدم وحــده بــر أيًضــا جملــرد عيــب يف الصــنعة ) انعــر يف هــذه اليــروق كــوالن وكابيتــان ودي المورانــديري
وما بعدها (  19(  قرة  Enterpriseليظ  3ـ أنسيةلوبيدي داللوز 2001 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي  – 4408و قرة  440و قرة 

  
   432ق 408حمرد لبيب شنب  قرة – 461ق 324دليو  قرة(  1) 
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ـــ  ـــالك اكســـتحقة علي   وال يـــرتط يف  4العرـــر وا شـــراف علـــا تنييـــذه ومرا عـــة حـــاابت اكقـــاور والتصـــديق عليهـــا و ـــرف اكب
ــا يف هندســة اكعرــار ل  رــادام ال ــخص يقــوم ئهرــة اكهنــدي اكعرــاري  هــو  اكهنــدي اكعرــاري أن يةــون حــام  مــنه   نًي
ــا ل عذا كــان  ملتــ م ابلضــران   وعلــا ذلــك يةــون ملت ًمــا ابلضــران أي مهنــدي ل ولــو كــان مهندًســا ميةانيةيصــا أو كهراب ًي

ي   بـــر عن اكقـــاور الـــذي ال ورـــر أي منهـــر أو أي شـــخص ه ـــر غـــري منهـــر ل غـــذ وضـــ  يقـــوم ئهرـــة اكهنـــدي اكعرـــار 
  وعذا تعــدد اكهندســون  3التصــريو ل  لنــ  يةــون بــذلك قــدم قــام ئهرــة اكهنــدي اكعرــاري ل ومــن مث يةــون ملت ًمــا ابلضــران

 كان كر منهو ملت ًما ابضران يف حدود العرر الذي قام ب     440اكعراريون ل  
قاور هو الذي يعهد علي  يف عقامة اكن آت الثابتة   ويستوى أن تةون اكواد اليت أقـام  ـا اكن ـآت قـد أحضـرها واك

مــن عنــده أو قــدمها لــ  ر  العرــر ل  يــ  ااــالت  يلتــ م ابلضــران   كــذلك لــيس مــن الضــروري أن يةــون مقــاور واحــد هــو 
عــدة مقــاول  ابلعرــر ل  يعهــد عىل مقــاور بوضــ  ا ســاي وأعرــار الــذي أقــام اكن ــآت ل بــر  ــوز أن يعهــد ر  العرــر عىل 

البنا  ا  رى من أرضيات وأسـقف وحي ـان وغـري ذلـك ل وعىل مقـاور اثن أبعرـار النجـارة ل وعىل اثلـث أبعرـار ااـدادة ل 
ال يف حــدود وعىل رابــ  اب عرــار الصــحية ل وعىل  ــامس أبعرــار الــدهان والبيــاا ل وهةــذا    ةــر مــن هــنال  يعتــه مقــاو 

  وقـد يسـتخدم اكقـاور مسـاعدين يعاونونـ   يرـا يقـوم بـ   2ا عرار اليت يقوم  ـا ل ويةـون ملت ًمـا ابلضـران يف هـذه ااـدود

                                                 

   94 قرة – 18 قرة  Architecteليظ  4انعر يف وا بات اكهندي اكعراري يف  رنسا أنسلةوبيدي دالوز(  4) 
 – 468ق 321دليــو  قــرة – 468ق 684 440 قــرة   44ـ ب نيــور وريبــري ورواســا 4069ق 2632 قــرة  3بــودرى و ــار(  3) 

 هايــر  3 – 63 – 2 – 63داللــوز  4644يونيــ  نــة 8جملــس الدولــة اليرنســ   – 433 قــرة Entrepriseليــظ  3وزأنســيةلوبيدي داللــ
وقد كان اكقاور يف القد  هو الذي يض  عادة التصريو وينيذه يف الوقا ذاتـ  ل  ةـان يقـوم ئعرـيت  – 9 – 2 – 69سريية  4461سنة 

ومـا  10هـو اكقـاور الـذي هـو عنـدما يسـتعرر ليـظ اكقـاور وليـظ اكهنـدي اكعرـاري  قـرة  اكقاور واكهندي اكعراري يقصـد شخًصـا واحـداً 
 Louageليـظ    2و 4 قـرة Architeceليـظ  4أنسـيةلوبيدي داللـوز – 4403 قـرة  3كـوالن وكابيتـان ودي المورانـدير  –بعـدها 

d'ouv . Et d'ind 18 قرة   ) 
ـــــــــار(  2)  ـــــــــودرى و  ـــــــــرى ورو وعمســـــــــان – 4061ق 2446 قـــــــــرة 3ب ـــــــــوز – 141ق – 211 قـــــــــرة  8أوب ليـــــــــظ  3أنســـــــــيةلوبيدي دالل

Entreprise  وحىت العام البسـيو عذا اشـت ر يف البنـا  اسـاب  مسـتق  عـن ر   – 431ق 408حمرد لبيب شنب  قرة  – 431 قرة
 44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 2622و قـرة  4068ق 2646 قـرة 3العرر ل  لن يعتـه مقـاوال ل و ـب يف ذمتـ  الضـران ) بـودري و ـار

 (    492 قرة  3وم  ذلك انعر  يوار – 438 قرة  Entrepriseليظ  3أنسيةلوبيدي داللوز – 683 قرة 
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من أعرار ل  يةون مس وال عن أعراهلو ل ويلت م بضران هذه ا عرار كرا لو كان هو الذي قام  ـا ل حـىت لـو كـان هـنال  
   4تباع  ابكع  اكيهوم يف مس ولية اكتبوع عن التاب  كرا لو كانوا مقاول  من البافناكساعدون ال يعتهون من أ

 الدائن بالضمان : -63

حددته هو ر  العرر يف هذا العقـد    هـو الـذي يصـا   444والذي ي الب ابلضران يف عقد اكقاولة الذي   
ت يهـدد سـ متها أو متاهنـا ل  ري ـ  ابلضـران علـا اكهنـدي ابلضرر من  را  هتدم ابنا  أو من  را  ظهور عيب يف اكن ـآ
 اكعراري أو علا اكقاور أو عليهرا مًعا متضامن  كرا سنرى  

وغذا مات ر  العرر ل حر حملـ  يف اك البـة ابلضـران ورثتـ    كـذلك  ـوز لدا نيـ  أن ير عـوا الـدعوى غـري اكباشـرة 
ون دا نًــــا ابلضــــران اخللــــف العــــام والـــدا نون ل كــــذلك  ــــوز أن يةــــون دا نًــــا ابمســـ  للر البــــة ابلضــــران   وكرــــا  ــــوز أن يةـــ

ابلضــران اخللــف اخلــاق    ــلذا ابع ر  العرــر اكبــ  أو وهبــ  ل مث هتــدم كلًيــا أو    يًــا أو ظهــر  يــ  عيــب يهــدد ســ مت  أو 
ك أن ااــق يف الر ــوع ابلضــران متانتــ  ل  ــاز للر ــرتي أو للروهــو  لــ  أن ير ــ  ابلضــران علــا اكهنــدي أو اكقــاور   ذلــ

ــا لنعريــة االســتخ ف يف ااقــوق وااللت امــات   و ــوز للر ــرتي أن ير ــ  علــا  قــد انتقــر مــ  اكبــ  عىل اخلــف اخلــاق فبًق
اب ع  بضران العيب ل ويف هذه ااالـة يةـون للبـا   ـ وهـو ر  العرـر ـ أن ير ـ  بـدوره علـا اكهنـدي أو اكقـاور ابلضـران ل 

   3لها ضامن  يف دعوى العيب اليت ير عها علي  اك رتىول  أن يد 
ولةن ر  العرر ال يةون دا ًنا ابلضران عذا كان مقاوال ألًيا تعاقد م  مقـاور مـن البـافن    ـلذا تعاقـد اكقـاور مـ  

البــافن ل م مقــاور مــن البــافن علــا ا عرــار الصــحية أو علــا أعرــار النجــارة مــث ً ل وتســلو هــذه ا عرــار مــن اكقــاور مــن 
يةــن هــذا ا  ــري ملت ًمــا ابلضــران حنــو اكقــاور ا  ــل  أو حنــو ر  العرــر يف هــذه ااالــة عال ئقــدار مــا تقضــا بــ  القواعــد 
العامـة   ومـن مث ينتهــا التـ ام اكقـاور مــن البـافن ابلضـران ئجــرد أن يتسـلو اكقـاور ا  ــل  ا عرـار الـيت قــام  ـا مـ  مةنــ  

 ــا مــن عيــو     ــلذا ظهــرت عيــو   ييــة بعــد ذلــك ل م يةــن اكقــاور مــن البــافن مســ وال عال  مــن  حصــها والة ــف عرــا

                                                 

   141ق 211 قرة  1أوبرى ورو وعمسان(  4) 
سـلف ل كرـا لـو كـان موهـواًب وير   اخللف اخلاق علا اكهندي أو اكقاور ابلضران حىت لو م يةن ل  حق الر وع ابلضران علا ال(  3) 

ل  وليس ل  حق الر وع ابلضـران علـا الواهـب ل  لنـ  ير ـ  ابلـرغو مـن ذلـك ابلضـران علـا اكهنـدي أو اكقـاور ل  ن دعـوى الضـران قـد 
ب ـ حمرد لبي 806ق 901حمرد كامر مرسا  قرة  – 624ق 603 قرة  3انتقلا عىل اكوهو  ل  م  اكوهو  بعقد اهلبة ) بودرى و ار

 (   431ق 409شنب  قرة 
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اار ــة ل  ــ  يةــون ملت ًمــا ابلضــران عذا ظهــر عيــب  ــ ر ع ــر ســنوات ل  443ابلقــدر وعىل اكــدة الــيت يقضــا  ــا عــرف  
ه مركـــ  كـــر مـــن ر  العرـــر والســـبب يف ذلـــك أن الضـــران اخلـــاق الـــذي حنـــن بصـــدده ل وهـــو ضـــران م ـــدد ل قـــد اقتضـــا

واكقــاور أو اكهنــدي    ــر  العرــر يةــون عــادة ر ــ ً غــري  ــين وغــري  بــري ل  ــأراد القــانون أن وريــ  ضــد اكقــاور واكهنــدي 
ومها من ر ـار اليـن واخلـهة   ولـيس هـذا هـو مركـ  اكقـاور ا  ـل  مـن اكقـاور مـن البـافن ل  ة مهـا مـن أهـر اليـن واخلـهة 

ض ارايــة  ا ــة م ــددة مــن  للرقــاور ا  ــل  ضــد اكقــاور مــن البــافن ل ويةيــا يف محايــة حقــوق اكقــاور وال يو ــد مقــت
مد   راحة علا هـذا ااةـو ل  984  وقد نصا اليقرة الرابعة من اكادة  4ا  ل  الر وع عىل القواعد العامة  ييها ال نا 

   3ون للرقاور من حق الر وع علا اكقاول  من البافن"عذ تقور كا راينا : "وال تسرى هذه اكادة علا ما قد ية
 442   

 سبب الضمان -2 

 متى يحقق الضمان :  -64

يتحقق الضـران غـذا قـام سـبب    وسـبب الضـران عمـا أن ير ـ  عىل البنـا  ل وعمـا أن ير ـ  عىل التصـريو ل و ـب يف 
  نبحث عذن هذه اكسا ر الث ل  مجي  ا حوار ان يقوم   ر ع ر سنوات من وقا تسلو العرر   

                                                 

س وقد قير يف نينة ال  ون الت ريعية جمللس النوا  ما أييت : "أما اكقاور واكقاور من البافن  هرا من الناحية الينيـة متسـاوًين ل ولـي(  4) 
 –يف اهلـامش (  90قـرةانعـر هنًيـا   – 32ق 8هنا  عذن حا ة الستحدال مس وية استثنا ية  يرـا بينهرـا" ) جمروعـة ا عرـار التحضـريية

 94داللوز  4494 هاير سنة 43وال يو د يف التقن  اكد  الير  نص يف هذا اكع  ل ولةن القضا   رى علا هذا اكبدأ ) نقض  رنس  
ـــــري ورواســـــا – 281 – 3 – 4640داللـــــوز  4606مـــــايو ســـــنة 33تنســـــ   – 803 – 4 –  – 469ق 683 قـــــرة 44ب نيـــــور وريب

 (   4408 قرة 3ـ عةس ذلك كوالن وكابيتان ودي المورانديري 439 قرة Entrepiseليظ  3للوزأنسيةلوبيدي دا
(   والـذي يلتـ م  2644 قـرة 2كذلك ال يلت م امقاور من البافن ابلضـران حنـو ر  العرـر عذ ال تو ـد ع قـة عقديـة بينهرـا ) مـازو(  3) 

ابلضران اخلاق اك دد حنو ر  العرر هـو اكقـاور ا  ـل  ل  يةـون ضـامًنا عرـر اكقـاور مـن البـافن ل وقـد رأينـا أن اكقـاور يلتـ م بضـران 
(   وير ــ  ر  العرــر علــا  93م يعتــهوا مــن أتباعــ  كرــا هــو ا مــر ابلنســبة عىل اكقــاور مــن البــافن ) انعــر هنًيــا  قــرة أعرــار مســاعدي  ولــو

 اكقاور ا  ل  ابلضـران اك ـدد ل حـىت لـو كـان هـذا قـد نـ ر عـن اكقاولـة آل ـر مـادام ر  العرـر م يقبـر هـذا النـ ور وم يـهئ ذمـة اكقـاور
  وعذا ر ــ  ر  العرــر  4326ق 408حمرــد لبيــب شــنب  قــرة – 4236ق 4299 قــرة 2مــازو – 461ق 329ا  ــل  ) دليــو  قــرة

علا اكقاور ا  ل  ابلضران ل  لن اكقاور ا  ل  ل عذا تسلو العرر من اكقاور من البافن وم يعرتا    ا بـذلك مسـ ولي  ل ال ر ـوع 
 (   681 قرة 4نيور وريبري ورواسال  علا اكقاور من البافن بسبب ر وع ر  العرر علي  ) ب 



 

 

 

 

124 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 سبب الضمان يرجع إلى البناء : -65

مــد  كرــا رأينــا عن الضــران ي ــرر مــا وــدل يف اكن ــآت مــن هتــدم كلــا أو    ــ  ولــو كــان  984تقــور اكــادة  
البنــا  التهــدم تشــً ا عــن عيــب يف ا را ذاهتــا ل كرــا ي ــرر مــا يو ــد يف اكن ــآت مــن عيــو  يرتتــب عليهــا هتديــد متانــة 

 وس مته 
 لذا هتدم البنا  كل  أو     من  ل وم يةن ذلـك را ًعـا عىل قـوة قـاهرة كرـا سـنرى ل  ـاكيروا أن هتـدم البنـا  ير ـ  
عىل عيـــب يف الصـــنعة أو يف التصـــريو أو يف ا را ل ويةـــون اكقـــاور ـ ومعـــ  اكهنـــدي اكعرـــاري عنـــد االقتضـــا  ـ ملت ًمـــا 

 ابلضران  
ل والعيـب  4أن يتهدم البنا  كل  أو بعض  ل بر يةي  أن يعهـر  يـ  عيـب يرتتـب عليـ  الضـرانوليس من الضروري 

ل كــأن تةــون غــري  ــااة ل أو تةــون  اليــة للروا ــيات وال ــروط اكتيــق  3عمــا أن يةــون يف اكــواد الــيت اســتعرلا يف البنــا 
لعيـب يف الصـنعة نيسـها ل كـأن يةـون ا سـاي   وعمـا أن يةـون ا 2عيها ل أو تةـون مـن نـوع ردئ ال مـ  بـ  أ ـور الصـنعة

غري مت  أو غري كـاف ل قامـة البنـا  عليـ  ل أو تةـون ااي ـان أو ا سـقف وا رضـيات ليسـا يف السـرك الوا ـب أو وقـ  
عليهـــا البنـــا  ل كـــأن تةـــون ا را ه ـــة أو  يهـــا  441  وعمـــا أن يةـــون العيـــب يف ا را الـــيت قـــام   1يف ت ـــييدها  لـــر

  وســوا    8م تتخــذ ا  ــرا ات الــيت ملهــا أ ــور  ــناعة البنــا  مــن تعريــق ا ســاي حــىت يقــوم علــا أرا  ــلبةمســتنعقات و 
                                                 

   4ق 80م 4621نو ره سنة 1است ناف  تلو (  4) 
   4400ق 2620 قرة 3بودرى و ار(  3) 
 (   434ق 404حمرد لبيب شنب  قرة – 419ق 306وذلك كاستعرار   ب من نوع ردئ يف أرضية البنا  ) دليو  قرة (  2) 
سريية اكو    4641يوني  سنة49حتيافات الوا بة عند البنا  للوقاية من ااريق ) نقض  رنسا وقد يةون العيب هو عدم مراعاة اال(  1) 

ينــاير ســنة 2( ل أو عــدم مراعــاة أ ــور الصــنعة ) اســت ناف  ــتلو  461ق 684 قــرة  4ب نيــور وريبــري ورواســا – 63 – 4 – 4641
 (   44ق 11م 4628

و ب أن يةون العيب يف ا را نيث  ةن ك ي  ابليحص اليين الدقيق     ذا   – 461ق 684 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا(  8) 
كان ال  ةن ك ي  حىت بعد اليحص اليين الدقيق ل  لن  ال يرتتب علي  الضران ل ويةون يف حةو القوة القاهرة   وقد استيسر يف اللجنة 

كــان هــذا العيــب مــن اخليــا  نيــث يــدق ك ــي  علــا اكهنــدي الي ــن   للت ــرعية جمللــس النــوا  "عــن العيــب الــذي يو ــد يف ا را ذاهتــا عذا
أيةون اكهندي مس وال عنـ ر  أ يـب أبن اكهنسـد يةـون مسـ وال عـن العيـب الـذي  ةـن يف حةـو القـوة القـاهرة ل وال يةـون اكهنـد مسـ وال 

 Fraissingse – 2631 قرة  3بودرى و اروانعر  –يف اهلامش (  90وانعر هنًيا  قرة – 32ق 8عن " ) جمروعة ا عرار التحضريية
  ذا و د وحا ا را أف ر أثرية يف من قة ال يعرف أن  ا هاثرًا ل وم يةـن  – 461ق 684 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا -13 قرة
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كــان العيــب يف اكــواد أو يف أ ــور الصــناعة أو يف ا را ل  لنــ   ــب أن يتــوا ر  يــ  شــرفان : ) ال ــرط ا ور ( أن يةــون 
ذا كـان العيـب مـث  يف الـدهان أو يف البيـاا أو يف الـب ط أو يف العيب من اخل ورة نيث يهدد س مة البنـا  أو متانتـ     ـل

ا بــوا  أو يف النوا ــذ أو يف ال  ــاج أو ي غــري ذلــك مــن أ ــ ا  البنــا  نيــث ال يةــون مــن شــأن  ان يهــدد ســ مة البنــا  أو 
عال عذا كــان  يًيــا  يةــون  متانتــ  ل  لنــ  ال يو ــب الضــران ل وتســرى يف شــأن  القواعــد العامــة  تنتيــ  اكســ وية بتســلو العرــر

  ) وال ـرط الثــا  ( أن يةــون العيـب  ييًــا    ــلذا كـان العيــب ظــاهرًا  4الصــناعة 448الضـران كــدة قصــرية وـددها عــرف  

                                                                                                                                                                    

 – 429ق 442 قــرة اكهنــدي أو اكقــاور يســت ي  أن يعلــو ذلــك ل  ــلن هــذا العيــب يف ا را يعتــه ئثابــة قــوة قــاهرة ) حمرــد لبيــب شــنب
(   وعذا كانــا ا عرــار الــيت يقــوم  ــا اكقــاور ال تســتدعا  حــص ا را لل ــةف عــن عيو ــا ل كرــا يف أعرــار ال  ر ــة ل  ــلن  421ق

: وقـد  211ق 42م 4604مـايو سـنة 20اكقاور ال يةون مسوال عن عيب يف ا را أو يف البنا  الذي يقوم ب  ر ت  ) است ناف  ـتلو 
عرــار ال  ر ــة ال يتحقــق يف مقاوالهتــا الضــران اخلــاق اك ــدد  هنــا لــيس مــن شــأهنا أن هتــدد ســ مة البنــا  او متانتــ  انعــر هنًيــا قــدمنا أن أ

يف اهلامش (   وغذ كان حقيقة ا را معرو ة ل كرا هو ا مر يف بنـا  ريـف علـا  انـب ضـية النيـر ل  ـلن اكقـاور يةـون مسـ وال  94 قرة
 – 444ق 30م 4604مــاري ســنة 8ارات ال زمــة يف مثــر هــذه ااالــة للبنــا  علــا اســاي  ــلب ) اســت ناف  ــتلو عذا هــو م  ــر اال تبــ

 (   492ق 11م 4628 هاير سنة 34
ويســتوى أن يةــون ر  العرــر هــو الــذي قــدم ا را كرــا هــو ال الــب ل أو قــدمها اكقــاور   وال يقــار يف هــذه ااالــة ا  ــرية عن العقــد بيــ  

( ل بـر اليـ ار العقـد ين ـوي علـا عنصـر اكقاولـة ل  يقـوم ضـران اكقاولـة ال ضـران  4048 قـرة 3حمض كرا ذهـب بعـض اليقهـا  ) ترولـون
 (   109ق 211 قرة  8أوبرى ورو وعمسان – 2681 قرة  3بودري و ار – 388 قرة  41البي  ) ديرانتون

 – 2639 قــرة  3بــودرى و ــار – 139 قــرة  40هيــك – 14لــوران  قــرة – 216ق 21م 4639أبريــر ســنة 36اســت ناف  ــتلو (  4) 
 3ابيتــــان ودي المورانــــديريعةــــس ذلــــك كلــــوان وك – 439ق 404حمرــــد لبيــــب شــــنب  قــــرة – 684 قــــرة  44ب نيــــور وريبــــري ورواســــا

من هذا اك روع عرى علـا الو ـ  اآليت  469ـ ويق   يف ذلك أن اك روع الترهيدي كان  رًوا يف هذا اكع  ل  ةانا اكادة  4404 قرة
رتتـب عليهـا هتديـد ي رر الضران اكنصوق عن  يف اكادة السابقة ما يو د يف اكبا  واكن آات الةبرية اليت يف حةرها من عيـو  ي -4: "

أما ما هو دون ذلك من عيو  ل كعدم اك  رة يف ترتيب ا ماكن اكختلية أو النقص  يرا ينب   أن تةون علي   -3متانة البنا  وس مت    
 – 30ق 8يةمن مجار  ين ل    يرتتب علي  سوى ما تقرره القواعد العامـة مـن مسـ ولية تعاقديـ  أو تقصـريية" ) جمروعـة ا عرـار التحضـري 

 يف اهلامش (   90وانعر هنًيا  قرة
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ل بـر عن تســلو  4نيـث  ةـن ك ــي  ابليـ  اكعتـاد ل  ــلن تسـلو ر  العرـر للعرــر دون اعـرتاا يعتـه نــ وال منـ  عـن الضــران
   3يرا أن اكر  ار من العيو  العاهرة مام يةن هنا  غشالعرر دون اعرتاا ي

                                                 

حمرد لبيب  – 416ق 342ب رط أن يةون التسليو هنا ًيا ل أما التسلو اكوقا     ن  ر  العرر من الر وع ابكضان ) دليو  قرة(  4) 
 (   434ق 404شنب  قرة

 4 – 4601داللـوز  4603يونيـ  سـنة 20نقض  ـر   – 8 – 4 – 42داللوز  4443أغس س سنة 3نقض  رنسا دوا ر جمترعة (  3) 
 461ق 684 قــرة 44ب نيـور وريبــري وروات – 139 قــرة  40هيــك – 434 – 4 – 4636سـريي   4636 هايـر ســنة 31 – 926 –
 144و 101ق 211 قرة  8أوبرى ورو وغسران – 2631 قرة  3عةس ذلك بودرى و ار – 431ق 404حمرد لبيب شنب  قرة –
   4424ق 4210 قرة  2ـ دروي يف القانون اكد  4083 قرة  3مازو يف اكس ولية – 638ق 461 قرة  1دي ابج –

وكالعيـــب العـــاهر العيـــب اكعلـــوم مـــن ر  العرـــر ل  ـــلن هـــذا عذا تســـلو العرـــر وهـــو عـــام ابل يـــب ال  ـــوز لـــ  بعـــد ذلـــك أن ير ـــ  
 ـب أن يةـون معـ  ل ابكقاولـة علـا العرـر كلـ  أو أب ـرة معينـة علـا حسـب  ابلضران   وقد استقر قضـا  حمةرـة الـنقض علـا أن العيـب

بوال ال من الذي يعرر  ي  ل يعته ـ نسب ا  ر ـ منهًيا ابنقضا  االلت امات اكتولدة عن  علا الصان  ور  العرر بتسلو ال    اكصنوع مق
قانون اليرنس  ل قد  عر اكقاور واكهندي ضامن  عن اخللر الذي يلحق وقيام ر  العرر يد   ان    لةن القانون اكصري ل علا غرار ال

البنـا  يف مـدة ع ـر ســنوات ولـو كـان تشـً ا عــن عيـب يف ا را أو عـن عذن اكالــك يف عن ـا  أبنيـة معيبـة ل ب ــرط أال يةـون البنـا  يف هــذه 
  لـذلك مـد القـانون ضـران اكقـاور واكهنـدي عىل مـا بعـد تسـلو ااالـة ا  ـرية معـًدا يف قصـد اكتعاقـدين  ن  ةـث أقـر مـن ع ـر سـن     

هــا   اكبـا  ود ـ  قيرتهـا علـا  ـ ف مـا يقتضـي  عقـد اكقاولـة مـن انقضـا  االلتـ ام ابلضـران بتسـلو البنـا  مقبـوال نالتـ  العـاهرة الـيت هـو علي
تـ  ل وأن يةـون  ييًـا نيـث م يسـت    ـاب  البنـا  ك ـي  و ب لقبور دعوى الضران هذه أن يةون العيـب اكـدعا يف البنـا   لـ  يف متان

نـق لـ  ) نقـض  448وقا التسليو ل أما ما كان ظاهرًا معرو ًا    يسأر عن  اكقاور مادام ر  العرر قد تسلو البنا  مـن غـري أن وـتيظ  
 9جمروعـــة أحةـــام الـــنقض 4688يونيـــ  ســـنة 6  وانعـــر أيًضـــا نقـــض مـــد   183ق 481رقـــو 3جمروعـــة عرـــر 4626ينـــاير ســـنة 8مـــد  
 – 12ق – 13 ـايل ق – 411ق 301ق 301( ـ وقـارن دليـو  قـرة  166ق 861ـ حمرـد كامـر مرسـ   قـرة 4328ق 498رقـو

) ويــرى هــنال  اليقهــا  أنـ  ال ي ــرتط أن يةــون العيــب  ييًـا مــادام يهــدد ســ مة البنـا  أو متانتــ  ل والتســلو ال يةيــ  لت  يــة  18بيـ وي ق
 ن أحةام الضران من النعام العام     ـوز لـر  العرـر النـ ور عـن حقـ  يف الضـران   وقـد رد ا سـتاذ حمرـد لبيـب شـنب العيب العاهر 

علـا هـذا االعـرتاا نـق أبن النـ ور ولـو كـان ضـرنًيا  ـا   بعــد وحقـق سـبب الضـران ل واكرنـوع هـو أن ينـ ر ر  العرـر مقـدماً وقيـر وحقــق 
 (   4هامش 434ق 404حمرد لبيب شنب  رة سبب الضران عن حق  يف الر وع :

وال ي رتط أن يةون العيب قد ًا ل أي أن يةون مو وداً قبر التسليو    سوا  كان مو وًدا قبر التسليو ل أو و دت  رثومت  قبر 
ن يف مجي  هذه ا حـوار التسليو كتوي اخل ب مث ظهور العيب ذات  بعد التسليو ل أو فرأ أ   بعد التسليو ل  لن ر  العرر ير   ابضرا
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ومىت وحقق سبب الضـران الـذي ير ـ  عىل البنـا  علـا الو ـ  الـذي قـدمناه ل  ـلن اكقـاور الـذي قـام ابلبنـا   449 
 4تو يـ  العرـريةون ملت ًما ابلضران   ويةون ملت ًما ابلضران أيًضا اكهندي اكعرـاري عذا عهـد عليـ  اب راف علـا التنييـذ و 

  
وكــان هــذا الــنص أكثــر وضــوًحا يف  441ويةــون اكقــاور واكهنــدي اكعرــاري يف هــذه ااالــة متضــامن        " ل  

مــن هـــذا اك ــروع تـــنص علــا أنـــ  "عذا كــان كـــر مناكهنــدي اكعرـــاري واكقـــاور  461/2اك ــروع الترهيـــدي عذ كانــا اكـــادة 
  وعذا ر ــ  ر  العرــر علــا اكقــاور واكهنــدي مًعــا ل  3متضــامن  يف اكســ ولية"مســوال عرــا وقــ  يف العرــر مــن عيــب ل كــات 

                                                                                                                                                                    

  أما القواعد العامة  قد كانا تقضا أبن الضـران ال يةـون عال عذا كـان العيـب ) أو  رثومتـ  علـا ا قـر ( مو ـوًد قبـر التسـليو ل والعيـب 
 (   431ق 404ال ارئ بعد التسليو ال يو ب الضران ويتحو ر  العرر تبعت  ) حمرد لبيب شنب  قرة 

مــد  ل وهــ  تقضــا أبنــ  غــذا اقتصــر اكهنــدي علــا وضــ  التصــريو دون أن يةلــف  983هــوم اكخاليــة للرــادةويســتخلص ذلــك مي(  4) 
ابلرقابـة علـا التنييــذ م يةـن مسـ وال عال عــن العيـو  الـيت أتــا مـن التصــريو ل  ريهـوم اكخاليـة يقضــ  أبن اكهنـدي غـذا كلــف الرقابـة علــا 

 – 291 – 4 – 64داللـــوز  4464يونيـــ  ســـنة 40  اليـــر  يف هـــذا اكعـــ  : نقـــض  ـــر  التنييـــذ كـــان مســـ وال أيًضـــا عـــن عيوبـــ    والقضـــا
(   ويةــون اكهنــدي مســ وال ل ســوا  كــان هــو الــذي ا تــار اكقــاور أوم خيــرته ل مــادام  283 – 4 – 4608داللــوز  4601مــايو ســنة 49

داللــوز ا بــوع   4624يويــ  ســنة 32ابريــس  – 283 – 4 – 4608داللــوز  4901مــايو ســنة 49ي ــرف علــا التنييــذ ) نقــض  رنســ  
(   ويذهب اليق  يف  رنسا غلـا و ـو  قصـر مسـ ولية اكهنـدي علـا العيـو  الـيت كـان يسـت ي  ك ـيها اب شـراف اليـين  199 - 4624

 ( ل ولةـــن 464ق 682 قـــرة  4ب نيـــور وريبـــري ورواســـا – 333 قـــرة Minvielle - 2631 قـــرة 3 قـــرة  3اكعتـــاد ) بـــودري و ـــار
حمةرــة الــنقض اليرنســية قضــا ئســ ولية اكهنــد حــىت لــو كــان اكقــاور قــد عــدر يف التصــريو دون أن يةــون يف اســت اعة اكهنــدي العلــو  ــذا 

(      حمـر عذن للترييـ  بـ  عيـب وعيـب ل ويةـون اكهنـدي  283 - 4 – 4608داللوز  4601مايو سنة  49التعدير ) نقض  رنس  
 ذ  م وال عن كر عيو  التنيي

وال يو ــد يف التقنــ  اكــد  اليــر  نــص علــا التضــامن ل  –يف اهلــامش  90وانعــر هنًيــا  قــرة – 30ق 8جمروعــة ا عرــار التحضــريية(  3) 
 4631نـــو ره ســـنة  43 – 42 – 4 – 4643ســـريي   4606يونيـــ  ســـنة  44ولةـــن القضـــا  يف  رنســـا وةـــو ابلتضـــامن ) نقـــض  رنســـ 

داللـــــوز  4610أبريـــــر ســـــنة 1 – 942 – 3 – 4624 ازيـــــا دي ابليـــــ   4624يونيـــــ  ســـــنة34 – 944 – 4631داللـــــوز ا ســـــبوع  
(   وقد قاي القضا  الير  التضامن هنا علا  4 - 4 – 4614 ازيا دي ابلي   4610نو ره سنة 43 – 444 – 4610ا سبوع  

امن ال التضامن الذي يقضا ب  يف اكس وية انينا ية و ـده عىل السـر ولية اكدنيـة التقصـريية   ولةـن اليقـ  اليـر  ينتقـد القضـا  ويـرى أن التضـ
( ال ابلتضــامن ) بــودرى  in solidumلتضــامو ) يقـوم غــ  بــنص والــنص غــري مو ــود ل وال  ةــن القيـاي علــا اكســ ولية تقــوم بينهرــا اب

(    69 قــرة corberand 343 قــرة Minvielle – 9مةــرر 39هــامش 211 قــرة 8أو بــرى ورو وغســران – 2612 قــرة  3و ــار
 D .C   4614 4626ديسـره سـنة 1وقد قضا حمةرة النقض اليرنية يف بعض أحةامها ابلتضامو بدال من التضامن ) نقـض  رنسـ  



 

 

 

 

128 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

أو ر   علا اكهندي وحده ل كان للرهندي يف ااالت  أن ير   علا اكقـاور ئـا د عـ  لـر  العرـر ل  ن اخل ـأ هـو   ـأ 
 اكقاور وقد أشرف اكهندي علي   صار مس وال عن   

 نص قانوني :  –ميم سبب الضمان يرجع إلى التص -66

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 983تنص اكادة 
"عذا اقتصــر اكهنــدي اكعرــاري علــا وضــ  التصــريو دون أن يةلــف الرقابــة علــا التنييــذ ل م يةــن مســ وال عال عــن 

   4العيو  اليت أتا من التصريو"

                                                                                                                                                                    

 - 4 – 4684جملــة أحةــام الــنقض اليرنســ   4684أكتــوبر ســنة D .C   4613 – 69 – 41 4613 هايــر ســنة 38 – 431 –
( ل وم تقض ال ابلتضامن وال ابلتضامو مىت وحدد مدى مس وية كر من اكقـاور واكهنـدي ل بـر قضـا علـا كـر منهرـا ئقـدار مـدى  213

(   انعـر يف هـذه اكسـألة ب نيـور  343 قـرة  43ييـدان – 418 – 4 – 4638 داللوز 4631نو ره سنة  39مس وليت  ) نقض  رنس  
   4408 قرة  3كوالن وكابيتان ودي المور انديري  – 688 قرة  44وريبري ورواسا

وضـ  عذا اقتصـر اكهنـدي اكعرـاري علـا  -4مـن اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت : " 461اتريخ انص : ورد هذا انص يف اكـادة (  4) 
التصــرو ل دون أن يةلــف الرقابــة علــا التنييــذ ل م يةــن مســ وال عال عــن العيــو  الــيت أتــا مــن التصــريو دون العيــو  الــيت تر ــ  عىل فريقــة 

وعذا عرر اكقاور ةشراف مهندي معراري ل أو ةشراف ر  العرر وقد  عر نيس  مةان اكهندي اكعراري ل     -3  444التنييذ    
عذا كان   -2مس وال غلا عن العيو  اليت تق  يف التنييذ دون العيو  اليت ايت من ال لو أو عدم التبصر يف وض  التصريو    يةون اكقاور

كر من اكهندي اكعراري واكقـاور مسـ وال عرـا وقـ  يف العرـر مـن عيـب ل كـات متضـامن  يف اكسـ ولية"   ويف نينـة اكرا عـة حـذ ا اليقـرة 
ليقرة الثالثة غلا مةان ه ر ل وحذف مـن اليقـرة ا وىل العبـارة ا  ـرية ل  أ ـب  الـنص م ابًقـأ كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  الثانية ل ونقلا ا

)  983ل مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو 916يف اك ــروع النهــاي    ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو  940اكــد  انيديــد ل و ــار رقرــ  
 (   31ق – 38ق 8جمروعة ا عرار التحضريية

: اكهنـدي اكعرـاري الـذي م يـنمر ئ حعـة البنـا  ال يةـون مسـ وال عال عـن عيـو   140/804ويقابر النص يف التقن  اكـد  القـد  اكـادة 
 رمس    ) وأحةام التقن  اكد  القد  تتيق م  أحةام التقن  اكد  انيديد (  

 رى :وًيقب يف التقنيات اكدنية العربية ا  
 ) م ابق (   944التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   984التقن  اكدين اللييب م
 من اك روع الترهدي للتقن  اكصري (    461) موا قة للرادة  414التقن  اكد  العراق  م
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والتصـــريو يضـــع  عـــادة مهنـــدي ونـــرى يف ذلـــك أن ســـبب الضـــران قـــد ير ـــ  غلـــا عيـــب يف التصـــريو    444 
ل وقــد يضــع   4معرــاري ل ولةــن ال يو ــد مــا  نــ  مــن أن يضــع  شــخص ه ــر غــري مهنــدي ل وكثــرياً مــا يضــع  اكقــاور نيســ 

ر  العرــر    ــلذا وضــع  ر  العرــر وكــان معيًبــا كــان هــو اكلــوم ل وال ير ــ  علــا أحــد   أمــا عذا وضــع  غــريه ل اكهنــدي أو 
   3مها ل كان واض  التصريو هو اكس ور عن عيو  التصريو و ب علي  الضراناكقاور أو شخص ه ر غري 

وعيـو  التصـريو عمــا أن ير ـ  غلــا   ـأ يف أ ــور اهلندسـة اكعراريـة ل كــان يةـون مــن وضـ  التصــريو ال  446 
الناحيـة الينيـة   وعمـا أن تر ـ  عيـو  تتوا ر  ي  الةياية الينية ال زمة ل أوال يبذر العناية الةا ية  يج   التصـريو معيبًـا مـن 

التصريو عىل  الية قوان  البنا  ولو ا ح  ل كأن يوض  التصريو علا أساي البنا  علا رقعة من ا را أكـه  ـا تسـر  بـ  
أو خيـرج هذه النعو ل أو علا اساي أن يةون البنا  مرتيًعا أكثر  ـا  ـب قـانوًت ل أو علـا أبعـاد ختـالف القـوان  واللـوا   ل 

   2البنا  عن  و التنعيو

                                                                                                                                                                    

يةــون مســ وال عال عــن العيــب الــذي يعهــر يف : وغــذا كــان مهنــدي البنــا  م يــدر ا عرــار ل  ــ   994/3تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  م
 الرسو اهلندس  الذي وضع    ) وأحةام التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  

   2621 قرة  3بودرى و ار(  4) 
قـد تبنـاه وقـام ويسأر اكهندي عن عيو  التصريو ولو م يةن هـو واضـعة عذا كـان  – 468ق 683 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا(  3) 

حمرــــد لبيــــب شــــنب  – 4064ق 2631 قــــرة  3بــــودرى و ــــار – 139 قــــرة 40هيــــك – 484 قــــرة 3اب شــــراف علــــا تنييــــذه )  يــــوار
( ـ وعذا كــان اكقــاور هــو الــذي وضــ  التصــريو ل  لنــ  يةــون مســ وال عــن عيــو  وعــن عيــو  التنييــذ مجيًعــا ل ولةــن  410ق 441 قــرة

 قــرة  3لقــد رالــذي تســر  بــ  اكقــدرة الينيــة ل ــخص يف مســتواه ) كــوالن وكابيتــان ودي المورانــديريمســ وليت  عــن عيــو  التصــريو تةــون اب
 36م 4649نــو ره ســنة 34(   وعذا تبــ  التصــريو ووحرــر مســ وليت  ل  لنــ  يةــون مســ وال عرــا  يــ  مــن عيــو  ) اســت ناف  ــتلو  4402

 (   19ق
وقد قضا أبن من واجبات اكهندي اكعراري أن ي حظ عند وضـ  الرسـو أحةـام  – 468ق 684 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا(  2) 

قــ  القــوان  اكتعلقــة ابنيــوار وقيــود البنــا  وحقــوق االرتيــاق ل ســوا  مــا كــان منهــا ميروًضــا نةــو القــانون أو تشــً ا عــن االتيــاق أو بســبب مو 
ات ملةية ا را اك لو  عقامة البنا  عليها حىت يتأكد من ذلك كلـ  ا را ال بيع  ل ول  يف سبير ذلك أن يةلف اكالك بتقد  مستند

مصـر  ل  لذا امتن  اكالك عن تقد ها علي  الت م اكهنـدي أبن وصـر منـ  علـا عقـرار ب ـأن حقـوق االرتيـاق أو القيـود الـيت م وـو  ـا علرـاً )
 (   393ق 64رقو 39ايفاماة 4611أكتوبر سنة 24الوفنية 
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وسوا  ر   عيب التصـريو عىل أور اليـن اكعرـاري أو غلـا  اليـة القـوان  واللـوا   ل  ـلن واضـ  التصـريو ـ ويةـون 
غالًبا هو اكهندي اكعراري ـ  ب علي  الضران ل سـوا  أشـرف علـا التنييـذ أو م ي ـرف   غـري أنـ  عذا أشـرف علـا التنييـذ 

ل ويةـــون متضـــامًنا مـــ  اكقـــاور يف حـــدودعيو   4وال عـــن عيـــو  التصـــريو وعـــن عيـــو  التنييـــذ يف وقـــا معـــاً ل يةـــون مســـ 
  أمـــا عذا م  3التنييـــذ كرـــا ســـبق القـــور ل ومســـتق  وحـــده يف الضـــران عـــن عيـــو  التصـــريو وال يةـــون اكقـــاور مســـ ور معـــ 

سـالية الـذكر ـ يةـون ملت ًمـا ابلضـران  983كرـا تقـور اكـادة   430ي رف علا التنييذ واقرت علـا وضـ  التصـريو ل  لنـ  ـ  
  وال يةـون اكقـاور الـذي قـام ابلتنييـذ ملت ًمـا  1ل وال يضرن عيو  التنييذ  ن  م ي رف عليـ  2عن عيو  التصريو وحدها
ل ولةن عذا كان العيب يف التصريو من الوضـوح نيـث ال خييـا علـا  8التصريو ليس من وضع بضران عيو  التصريو عذا 

اكقــاور ل ال ســيرا غـــذا كــان العيــب يتعلـــق ئخاليــة قــون  البنـــا  ولوا حــ  ل وأقــدم اكقـــاور علــا تنييــذ التصـــريو ابلــرغو مـــن 
    4ام  هذا متضامًنا م  اكهنديويةون يف الت   9العيب الذي  ي  ل  لن  يةون هو أيضا ملت ًما ابلضران

                                                                                                                                                                    

الية القوان  والوا   قد ال تر   عىل التصريو ذات  بر عىل أعرار التنييذ ل ويف هـذه ااالـة يةـون اكقـاور الـذي قـام وي حظ أن  
 211 قــرة  8أبعرـار التنييــذ و الــذي  ــب عليــ  الضـران ل ويةــون اكهنــدي متضــرًنا معــ  عذا هــو أشـرف علــا التنييــذ ) أوبــرى ورو وعمســان

 (   141ق – 142ق
   140وق 104ق 211 قرة 8أوبرى ورووعمسان – 4061ق 2631 قرة  3ى و اربودر (  4) 
مــن اك ـروع الترهيــدي  ــراحة علــا هـذا ااةــو ل غــذ كانــا عـرى علــا الو ــ  اآليت : "عذا عرــر اكقــاور  461/3( وقـد نصــا اكــادة  3) 

ل    يةوم اكقاور مس وال عال عن العيو  اليت ةشراف مهندي معراري ل أو ب  راف ر  العرر قد  عر نيس  مةان اكهندي اكعراري 
وانعــر هنًيــا  – 38ق 8تقــ  يف التنييــذ دون العيــو  الــيت ايت مــن ال لــو أو عــدم التصــر يف وضــ  التصــريو" ) جمروعــة ا عرــار التحضــريية

 اليقرة يف اهلامش (  
   4064ق 2631 قرة 3بودرى و ار  – 486ق 20م 4644يناير سنة 41است ناف  تلو (  2) 
وقد يعهد عىل اكهندي بتسوية ااسا  م  اكقاور ل  يةون مس وال حنو ر  العرر عن اخل أ الذي يرتةب  يف تسوية هذا ااسا  ) (  1) 

 (   141ق 211 قرة 8أوبرى ورو وغسران
   211ق 42م 4604مايو سنة 20است ناف  تلو (  8) 
ب نيور  – 4400ق 2620 قرة 3بودرى و ار – 482 قرة  3 يوار – 394ـ  4619دالوز  4619ماري سنة 8نقض  رنسي  (  9) 

وهنـــا  رأي يـــذهب عىل أن  – 681ل ومــ  ذلـــك قـــارن  قــرة 468ق 683 قـــرة 44ب نيــو وريبـــري وروات – 2009 قـــرة 3وريبــري وبوال يـــ 
 (   681 قرة  4صريو ل مث ير   ابلتعويض علا اكهندي ) ب نيور وريبري ورواسااكقاور يةون مس وال ابلتضامن عن مجي  عيو  الت
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 المدة التي يقوم فيها سبب الضمان : -67

                                                                                                                                                                    

وعذا قضا علا أي منهرا ابلتعويض كام  لقيام التضامن ل ر   علا اآل ر يف تقسيو اكس ولية بينهرا بنبة مسامهة   ـأ كـر منهرـا (  4) 
جملة  4684أكتوبر سنة 41 – 148 – 4631داللوز  4631سنة  نو ره39 يلحدال الضرر ل م  مراعاة  سامة اخل أ ) نقض  رنس  

 (   414ق 444حمرد لبيب شنب  قرة – 4412ق 4218 قرة 2مازو – 213 – 4 – 4684أحةام النقض 
ارتبك ويف تقسيو اك ولية ب  اكهندي واكقاور يراعا ما ينسب غلا كر منهرا من   أ    لن كان اخل أ هو   أ اكقاور وحده ل كرا عذا 

  أ يف التنييذ وكان اكهندي مضـامناً معـ   نـ  هـو الـذي أشـرف علـا التنييـذ ل  قـد قـدمنا أن اكهنـدي ير ـ  علـا اكقـاور بةـر التعـويض 
حمرــد  – 318ق 244دليــو  قــرة – 681 قــرة 44وانعــر ب نيــور وريبــري ورواســا –يف ه رهــا  98الــذي حةــو بــ  عليــ  ) انعــر هنًيــا  قــرة

(   وعذا كان اخل أ هو   أ اكهندي ل كرا غذا كان الضرر ير   عىل عيب يف ا را وكان اكهندي دون  414ق 441لبيب شنب  قرة
 – 306ق 386اكقاور هو الذي يست ي  ك ف هذا العيب ل ر   اكقاور علا اكهندي بةر التعويض الذي حةو ب  علي  ) دليو  قرة

الضرر ير   عىل عيب يف اكواد اليت وردها اكقاور وكان اكهندي م ر ًا علا التنييذ ل  (   أما عذا كان 413ق 444حمرد لبيب شنب  قرة
 رن حةو عي  ابلتعويض كام  ير   علا اآل ر بنسبة  سـامة   ـأه ل ويف هـذا ااالـة يةـون   ـأ اكقـاور عـادة أكثـر  سـامة مـن   ـأ 

 444حمرــــد لبيــــب شــــنب  قــــرة – 346ق 410ليــــو  قــــرةد 434  - 448ق 38م4642 هايــــر ســــنة46اكهنــــدي ) اســــت ناف  ــــتلو 
وهو ااةو  448ق 38م 4642 هاير سنة 46(   وقد يتعادر اخل آن ل  يتحرر كر منهرا نصف التعويض ) است ناف  تلو  413ق

 السابق ا شارة علي  (  
ة التقصـريية ل   ـذا أدعـا أحـدمها أن وعذا ر   أي منهرا علا اآل ر ـ وليسا بينهرا ع قة عقدية ـ ر   ئو ب أحةام اكس ولي

ـ نقــض  413ق 444حمرــد لبيــب شــنب  قــرة – 311ق 242الضــرر قــد ن ــأ   ــأ اآل ــر وبــج عليــ  أن يثبــا هــذا اخل ــأ ) دليــو  قــرة
(   ومــن ير ــ  منهرــا علــا اآل ــر وــر حمــر ر  العرــر يف حقوقــ  ل  ري ــ   82 - 4686داللــوز  تصــر  4686أكتــوبر ســنة 41 رنســ  
 (   412ق – 413ق 444حمرد لبيب شنب  قرة – 319ق 424بدعوى االور ) دليو  قرةأيًضا 

هــذا وعذا علــو اكقــاور بعيــب يف التصصــو  لــ  أن يقــف العرــر ل وال يعــود عليــ  عال غــذا أحل العيــب   وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي 
 ـوز لقرـالو البنــا  أن يقـف العرـر عذا قــرر  -4ا أييت : "مـن هـذا اك ــروع تـنص علـا مــ 460يتضـرن نصـًيا يف هــذا اكعـ  ل  ةانـا اكــادة 

ولةــن  ــب عليــ  أن يعــود عىل عمــام البنــا  مــىت بــ   -3اخلــها  أن تنييــذ التصــريو اكوضــوع ال  ةــن أن يــتو دون   ــر علــا ســ مة البنــا    
العقــود اكســراة  2 –ن النــد  ـ مــذكرة عيضــاحية اخلـها  مــا  ــب عد الــ  علـا التصــريو مــن تعــدي ت لتــوق  اخل ـر" ) م ــروع تنقــي  القــانو 

 وقد سقو النص من جمروعة ا عرار التحضريية (   – 194ق
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وسوا  ر   سبب الضران عىل أبنا  أو عىل التصريو علا النحو الـذي  صـلناه ل  لنـ   ـب أن يقـوم يف مـدة معينـة  
تقـــرر أن  4مـــد  984 عذا انقضـــا وم يةـــن ســـبب الضـــران قا ًرـــا م يةـــن هنـــا  حمـــر للر ـــوع ابلضـــران   وقـــد راينـــا اكـــادة

 الضران يتحقق غذا كان سبب  قد حدل   ر ع ر سنوات تبدأ من وقا تسلو العرر  
وأوضــ  أن ســبب الضــران الرا ــ  عىل التصــريو يةــون قا رــاً قبــر التســليو ل بــر قبــر التنييــذ ل ويســترر قا ًرــا بعــد 

ىل وحديــد وقــا معــ  يقــوم  يــ  ل  هــو قــا و منــذ التنييــذ والتســليو ل ولــذلك يةــون هــذا الســبب مو بًــا للضــران دون حا ــة ع
البدايــة   أمــا ســبب الضــران الرا ــ  عىل التنييــذ  قــد يو ـــد قبــر التســليو ويةــون  ييًــا  يتســلو ر  العرــر ال ـــ   دون أن 
يي ــن للعيــب ل ومــن مث يةــون العيــب مو ًبــا للضــران ل دون حا ــة هنــا أيًضــا عىل وحديــد وقــا معــ  يقــوم  يــ  ل  هــو قــا و 

التسليو   والسبب الذي وتاج غلا وقا مع  يقوم يف هو السبب الذي ير ـ  عىل التنييـذ عذا فـرأ بعـد التسـليو    قـد  قبر
كانــا القواعــد العامـــة تقضــا أبن الســـبب الــذي ي ـــرا بعــد التســليو ال يةـــون مو بًــا للضـــران ل ولةــن نعـــرًا خل ــورة اكبـــا  

و كرــا ســبق القــور ل  قــد حــدد اك ــروع مــدة لــذلك هــ  ع ــر ســنوات امتــداد الضــران عىل مــا بعــد التســلي 433وو ــو   
تبدأ من وقا التسليو   وقد رأى اك رع أن هذه مدة كا ية ال تبار متانة البنا  والبت  ل  ـلذا م وـدل  يـ  عيـب فـور هـذه 

  عىل  اليـة عرديـة اكدة ل  قد انقضا مدة الضـران ل وال عـهة ابلعيـب الـذي يعهـر بعـد ذلـك ل حـىت لـو كـان العيـب ير ـ
   3لل روط واكوا يات اكتيق عليها

                                                 

   90انعر هنًيا  قرة(  4) 
 ـــد  – 84ق 4093 قـــرة 3مـــازو يف اكســـ ولية – 400 – 4 – 4688 ازيـــا دي ابليـــ   4681نـــو ره ســـنة 31نقـــض  رنســـا (  3) 

وحىت لو هتدم البنا  بعد انقضا  ع ر السنوات  أ ا  ال ري بضرر ور   ال ري علا ر  العرـر ل  ـلن  – 424ق 440لبيب شنب  قرة 
داللــوز  4624يونيــ  نـة 34هـذا ا  ـري ال ر ــوع لـ  علـا اكقــاور أو اكهنـدي بعـد انقضــا  مـدة الضــران ) انعـر عةـس ذلــك نقـض  رنسـ  

 (   423ق 440وقارن حمرد لبيب شنب  قرة  – 893 – 4624ا بوع  
وغــذا و ــد العيــب  ــ ر مــدة عــر الســنوات ل وحقــق الضــران ل حــىت لــو م ينة ــف عال بعــد هــذه اكــدة ل ويف هــذه ااالــة ل ال يبــدأ ســرًين 

 420ق 406التقادم ومدت  ث ل سنوات غ  من وقا انة اف العيب ال من وقا و وده : انعر يف هذا اكع  حمرد لبيب شنب  قرة
   424ق –
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ويبدأ سرًين مدة ع ر السنوات ل كرـا يقـور الـنص ل مـن وقـا تسـلو العرـر   وعذا أع ر  العرـر التسـلو ل  رـن 
هـا   وغذا كان التسليو علا عدة د عات ل  رن وقـا أن ق الد عـة ا  ـرية عذا كانـا اكن ـآت ال مةـن ع  ت 4وقا ععذاره

الرتبــاط بعضــها بــبعض مــن تحيــة الصــ بة واكتانــة ل أمــا عذا كانــا اكن ــآت مةــن ع  تهــا نيــث ال ارتبــاط بــ   ــ   وه ــر 
و ــد ل أو  432  و ةــن عثبــات التســلو واترخيــ  ئحضــر التســليو عذا   3 رــن وقــا تســلو كــر  ــ   ابلنســبة عىل هــذا انيــ  
و ـــد مســـتند يثبـــا ذلـــك ل أو أيـــة فريقـــة مـــن فـــرق ا ثبـــات وتـــد ر البينـــة بتســـوبة ااســـا  بـــ  ر  العرـــر واكقـــاور عذا 

  وعــب  عثبــات التســلو يقــ  علــا ر  العرــر ل  نــ  هــو الــذي  2والقــرا ن  ن التســلو واقعــة ماديــة  ــوز عثباهتــا جبريــ  ال ــرق
 يدعا الضران  يجب أن يثبا أن سبب  قد قام يف اكدة اليت قررها القانون  

ع ر السنوات ه  مدة ا تبار لص بة اكن آت ومتانتها ل  ه  غذن ليسا ئـدة تقـادم ل وسـنرى وكا كانا مدة 
أن هنا  مدة للتقادم ه  ث ل سنوات من وقا انة اف العيب   ومن مث ال تةون مدة ع ـر السـنوات هـذه عرضـة  ن 

                                                 

 988وتقـور العبـارة ا  ـرية مـن اكـادة  – 801ق 903حمرـد كامـر مرسـا  قـرة – 302ق 684 قـرة  44 نيور وريبري ورواساب(  4) 
مد  يف هذا اكع  : " لذا امتن  ) ر  العرر ( دون سبب م روع عن التسلو رغو دعوت  عىل ذلك ةنذار رمس  ل اعته أن العرر قد سلو 

 علي "  
وقد يتيق علا أن يتسلو ر  العرر البنا   – 420ق 406حمرد لبيب شنب  قرة – 302ق 684 قرة 44 ورواساب نيور وريبري(  3) 

ا تلرا منقًتا حىت يترةن من معاينت  معاينة دقيقة مث يصب  التسلو هنا ًيا بعد مدة معينة ل  ي  هذه ااالة ترى مـدة ع ـر السـنوات مـن وقـ
عةـس ذلـك  – 420ق 406حمرـد لبيـب شـنب  قـرة – 1هـامش 16ق 3يت ) مـازو يف اكسـ وليةالتسلو النها   ال من وقا التسـلو الـوق

(   وقد يقوم اكقاور ة ـ ح العيـب ل  تسـرى مـدة ع ـر سـنوات  ديـدة ابلنسـبة عىل  101ق 39م 4641يوني  سنة 2است ناف  تلو 
حمرد لبيب  – 344 قرة – 340 قرة Entrepriseيظ ل 3أعرار ا   ح انيديدة تبدأ من تسلو هذه ا عرار ) أنسيةلوبيدي داللوز

 (   424ق 406شنب  قرة 
وعذا كــان حمضــر التســليو قــد حــرر بعــد التســلو اليعلــ  ل  ــالعهة بتــاريخ التســلو ال  – 301ق 684 قــرة 44ب نيــور وريبــري ورواســا(  2) 

 – 83 – 2 – 61دالوز  4462مايو سنة 46 – 446 – 2 – 41داللوز  4442أبرير سنة  30بتاريخ ايفضر ) جملس الدولة اليرنس  
 قـرة  44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 434 – 2 – 640داللـوز 4606مـاري سـنة 43 – 4 – 2 – 4602داللـوز  4604يويـ  سـنة 39

(   وكذلك ا مر  يرا لو بق التسلو اليعل  تسوية ااسا  م  اكقاور ل  اعهة بتاريخ التسلو اليعل    أما عذا كـان التسـلو  301ق 684
 – 4642داللوز  4644 سنة نو ره48قد سبق ع از العرر ل  العهة بتاريخ ع از العرر ال بتاريخ التسلو اليعل  ) جملس الدولة اليرنس  

 (   301ق 684 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا -8مةرر  36هامش  143ق 211 قرة 8أوبرى ورو عمسان – 484 – 2
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    4مـر ا هليـة ولـيس لـ  ت ـب  ثلـ توقف ولو و د مـان  يتعـذر معـ  علـا ر  العرـر أن ي الـب نقـ  ل كـأن يةـون غـري كا
   3كذلك ال تةون عرض   ن تنق  

 ن اكرنـوع كرـا سـنرى هـو ا عيـا  أو ااـد مـن الضـران ال الت ـديد  يـ   2و وز االتياق علا عفالـة اكـدة 431 
ر ل وقـد تقضـا    يجوز عذن أن يتيق ر  العرر م  اكقاور واكهندي علا أن تبقا مدة الضـران عـس ع ـرة سـنة أو أكثـ

   1بذلك  سامة اكن آت ودقة العرر  يها نيث عن ا تبار متانتها و  بتها وتاج عىل مدة أفور من ع ر سنوات
                                                 

حمرــد لبيــب شــنب  – 804ق 902حمرــد كامــر مرســا  قــرة – 4366 قــرة  3 وســرن – 143ق 211أوبــرى ورو وعمســان  قــرة (  4) 
   436ق 406 قرة
يف  رنسا ابلرغو من أن مدة ع ر السنوات هنا   علا أيًضا مدة لر   دعوى الضران ل  أ بحا ب  أن تةون مدة  وكذلك ااةو( 3) 

 – 4 – 42داللــوز  4442يونيــ  ســنة 8عقـاط أو مــدة تقــادم ل والــرأي ال الــب هنــا  أهنــا مــدة عسـقاط ال توقــف وال تنق ــ  ) نقــض  رنســا 
 – 494 – 3 – 4620دالــوز  4634ديســره ســنة 48ابريــس  – 896 – 4624 داللــوز ا ســبوع  4624أكتــوبر ســنة 39 – 212
ليظ  3أنسيةلوبيدي دالوز – 690 قرة  4ب نيور وريبري وروات – 481 – 3 – 4614 ازيا دي ابلي   4614أبرير سنة  36بوردو 

Entreprise  انعـر عةـس ذلـك وأن اكـدة  – 4409 قـرة  3كـوالن وكابيتـان ودي المورانـديري  – 94 قـرة 39وقارن لوران – 302 قرة
(   أمـا يف مصـر  اكـدة مـدة عسـقاط والتقـادم  200 - 4616داللـوز  4614نـو ره سـنة 49مدة التقـادم توقـف وتنق ـ  : ليـون االبتدا يـة 

بســبب  أييت بعـد ذلــك ومدتــ  ثــ ل ســنوات كرــا ســنرى   وقــد قضــا حمةرــة تمـور ببلجيةــا أبنــ  عذا  ــدر أمــر عــار ةيقــاف مــدة للتقــادم
ا مر علا مدة ضران اكقاور أو ضران اكهندي اكعراري ل  ن ال ارع  عر مـدة السـنوات الع ـر أ ـ   432اار  ل    يسرى هذا  

ولية متد  ي  مس ولية اكهنـدي واكقـاور ل ومـدة ااـر  لـيس هلـا اثـري م لًقـا يف هـذا ا  ـر  ن الـ من  ـرى ب بيعتـ   ـ  يـنثر يف أ ـر اكسـ 
وًدا أو عدًما    ردة الع ر السنوات اليت نص علي  القانون ليسا من قبير أحوار التقادم ل وغنرا ه  مهلة ضر ا ال ارع النتها  أ ر و 

 (   418ق 41رقو 8ايفاماة 4633نو ره سنة 20الضران ) تمور 
عةس  – 420ق – 436ق 406حمرد لبيب شنب  قرة – 446 – 3 – 43داللوز  4444يناير سنة 2جملس الدولة اليرنس  (  2) 

   446ق 331ذلك دليو  قرة 
وقـد ت ــور مــدة ع ــر الســنوات عــن فريــق ه ــر ل أبن يةــون هنـا  غــش مــن اكقــاور واكهنــدي ل  يــ  هــذه ااالــة عذا م ية ــف ر  (  1) 

  يست ي  االلتجا  عىل دعوى اكس ولية التقصـريية ل العرر ال ش ال يف   ر ع ر السنوات وال يف   ر ث ل السنوات مدة التقادم ل  لن
وهــ  ال تتقــادم عال  رــس ع ــرة ســنة مــن وقــا وقــوع ال ــش أو بــث ل ســنوات مــن وقــا العلــو ابل ــش ل وهــذا عنــ  مــن يقولــون ابخلــرية بــن 

 684 قـرة  44ن ب نيـور وريبـري ورواسـااكس ولية العقدية واكس ولية التقصريية ) انعر يف غش اكقاور واكهندي واثري ذلـك يف مـدة الضـرا
حمرـد  – 83ق – 84ق 4093مـازو يف اكسـ ولية  قـرة – 143ق 211 قـرة  8ـ أوبرى وروروعمسان 2611 قرة  3مةررة ـ بودرى و ار
 (   424ق 440لبيب شنب  قرة 
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ولةن ال  وز االتياق علا أن تةون اكدة أقر من ع ر سنوات ل  ي  هـذه حـد مـن الضـران وهـو  نـوع ئو ـب 
: ) ا مـر ا ور ( أن ينـ ر عـن الضـران بعـد وحققـ  كرـا سـيج   ل  مد  كرا سنرى   وم  ذلك ي حظ أمران 982اكادة 

 ــأوىل أن ينــ ر عــن بعــض الضــران   ويتحقــق ذلــك عرــ  أبال يترســك ر  العرــر بةرــار اكــدة لــدى القضــا  ل  يعتــه هــذا 
مـن اكن ــآت   ) ا مـر الثــا  ( يـوز أن تةـون مــدة الضـران أقـر مــن ع ـر سـنوات ل عذا كــان اكقصـود  4نـ وال منـ  عــن حقـ 

أال تبقا فور هذه اكدة    لذا كان هنا  معرا مدت  سنة مث  ل واقام أحد العارض  مبـ  يف اكعـرا يعـرا  يـ  بضـا ع  
أن هذا اكب  ال يدوم عال سنة واحدة مدة بقـا  اكعـرا وبعـد ذلـك يهـدم ل  تةـون مـدة الضـران يف  438ل  لن اكيروا  

مـــد  ل  هـــ   984ســـنوات   وقـــد  ـــا  هـــذا ااةـــو  ـــراحة يف اليقـــرة ا وىل مـــن اكـــادة هـــذه ااالـــة ســـنة واحـــدة ال ع ـــر 
أبن يةـون الضـران كـدة ع ـر سـنوات مـام يةـن اكتعاقـدان قـد أراد أن تبقـا اكن ـآت مـدة أقـر مـن ع ـر  3تقضا كرـا رأينـا

   2سنوات
 جزاء الضمان -2

 موضوع دعوى الضمان : -68

لضــران التنييــذ العينــ     ــلذا هتــدم البنــا  مــث ً كلــ  أو بعضــ  ل  لــ  أن ي لــب لــر  العرــر أن ي لــب يف دعــوى ا 
ععادة بنا  ما اهندم   ول  أن ي لب تر يًصا من ايفةرة يف أن يعيد بنا  مـا اهنـدم علـا نيقـة اكـدين ابلضـران ل اكهنـدي أو 

ع ـ ح  عينًـا ل أن ي لـب مـن اكسـ ور أن  ـر  اكقاور أو كليهرا ابلتضامن   كرا أن ل  عذا حدل ابلبنا  عيب وكان  ةن
  وقــد يســت   عــن تــر يص ايفةرــة يف حالــة  1هــذا ا  ــ ح ل أو أن  ريــ  هــو علــا نيقــة اكســ ور برت ــيص مــن ايفةرــة

مـد  (   وعذا كـان يف التنييـذ العيـين عرهـاق للرـدين ل  ـاز للرحةرـة  306/3االستعجار ال ديد فبًقا للقواعد العامة ) م
                                                 

   690  قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 432 – 4 – 4601داللوز  4601نيض  رنس  نو ره سنة (  4) 
   90( انعر هنًيا  قرة 3) 
وال يةيا النص يف عقد اكقاولة علـا مـدة لضـران أقـر مـن ع ـر سـنوات ل  – 361ق 14م 4629مايو سنة 34است ناف  تلو (  2) 

اكـدة الـيت  بر  ب أن يتب  أن اكتعاقدين قصًدا ابلبنا  أن يبقا كدة أقر مـن ع ـر سـنوات ل ويف هـذه ااالـة  ـب أن يةـون الضـران لةـر
 (   418ق 430يبقا  يها البنا  ل وال  وز أن يةون كدة أقر ) انعر حمرد لبيب شنب  قرة

و ب علا ر  العرر أن ي لب مقدًما معاينـة البنـا  السـتعار مـا  يـ  مـن عيـو  وفـرق ع ـ حها وا عرـار ال زمـة لـذلك ل  ـلذا م (  1) 
ينــاير 31ت قبــر اكعاينــة الوا بــة  لنــ  يعتــه متنــازال عــن الر ــوع ابلضــران ) اســت ناف  ــتلو ييعــر وعرــد مــن تلقــا  نيســ  عىل ع ــرا  تعــدي 

 (   441ق 49م 4601سنة
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  ويف  4 ــ ح العيــب يقتضــا هــدم  ــ   كبــري مــن البنــا  يةلــف نيقــات  ســيرة ال تناســب مــ  الضــرر النــاتج عــن العيــبع
ااةـو بتعـويض غـذا كـان هنـا  مقـتض ل كرـا عذا اسـت رق ع ـ ح العيـب أو  439مجي  أحـوار التنييـذ العيـين  ـوز أيًضـا  

  كـــذلك عذا كانـــا  3عـــدم االنتيـــاع ابلبنـــا  فـــور هـــذا الوقـــا ععـــادة البنـــا  وقًتـــا  ـــلن لـــر  العرـــر أن يتقاضـــا تعويًضـــا عـــن
ا عرــار الــيت أ ريــا ال تصــل  العيــب ع ــ ًحا كــام  ويبقــا بعــض العيــب دون ع ــ ح ويةــون مــن شــأن  أن يــنقص مــن 

   2قيرة البنا  أو ينقص من ريع  ل  يعوا ر  العرر عن ذلك
لعيــين    يقضــا لــر  العرــر ئبلــك يســاوي تةــاليف ععــادة وقــد وةــو القاضــ  ابلتعــويض منــذ البدايــة دون التنييــذ ا

  وكـــا كـــان الضـــران قا ًرـــا علـــا  1البنـــا  أو ع ـــ ح العيـــب ل وكـــذلك مـــا  ـــات ر  العرـــر مـــن االنتيـــاع حـــىت يـــتو ع ـــ ح 
مســ ولية عقديــة كرــا ســنرى ل  ــلن التعــويض ي ــرر مــا أ ــا  ر  العرــر مــن  ســارة ومــا  اتــ  مــن ربــ  ل ب ــرط أن يةــون 

                                                 

ري وعند من يقولون أبن اكس ولية مس ولية قانونية يةون أيًضا للقاض  اخليار ب  ااةو ابلتنييذ العيين أو ابلتعويض ل  ن اكس ولية غـ(  4) 
 (   212 - 4 – 4640داللوز  4606ماري سنة 32وانعر نقض  رنس   – 446ق 614 قرة  44ريبري ورواساعقدية ) ب نيور و 

مــد  (  ــري  يف أنـ   ــوز للقاضــ  االقتصـار علــا ااةــو بتعـويض عذا كــان التنييــذ  302/3أمـا يف مصــر  ــلن الـنص ) م 439 
 ًًي  العيين مرهًقا للردين ل أًي كان االلت ام ولو كان الت اًما عقد

و ــوز لــر  العرــر أيًضــا فلــب  ســخ العقــد ل وللقاضــ  تقــدير ال لــب ل وقــد يقتصــر علــا ااةــو بتعــويض عذا كــان الضــرر  ةــن 
 (   281ق 11م 4623يوني  سنة 1تعويض  ) است ناف  تلو 

   400ق 13م 4636د سه سنة43است ناف  تلو (  3) 
ــــــاير ســــــنة 38نقــــــض  رنســــــ  (  2)  ــــــوز  4601ين ــــــر ســــــنة 2 – 326 – 4 – 4601دالل  – 313 – 4 – 4601داللــــــوز  4601 هاي
 – 463ق 336دليـو  قــرة – 446ق 614 قـرة  44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 428 – 4 – 4601داللـوز  4609أكتـوبر سـنة 24

   411ق 433حمرد لبيب شنب  قرة
لعيـب ي يـد مـن قيرـة البنـا  ل كرـا لـو كانـا اكـواد الـيت اسـتخدما يف ا  ـ ح أعلـا وعلا العةـس مـن ذلـك عذا كـان غصـ ح ا

نـو ره 41قيرة من اكواد اليت كان  وز استخدامها ل  لن   ـوز الر ـ ع علـا ر  العرـر بـدعوى ا ثـرا  علـا حسـا  ال ـري ) نقـض  رنسـ  
ب نيــور وريبــري  – 31 – 2 – 49داللــوز  4449 ســنة ديســره41جملــس الدولــة اليرنســ   – 482 – 4 – 4604داللــوز  4600ســنة 

 (   144ق 868حمرد كامر مرس   قرة  – 446ق 614 قرة  44وروسات
   446ق 614 قرة  44ب نيور وريبري ورواسا(  1) 
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  ويعتـه ضـرراً متوقـ  ااصـور أن ينهـدم البنـا   يقـ  علـا أحـد اكـارة  4الضرر الذي يعوا عنـ  ضـررًا مباشـرًا متوقـ  ااصـور
العرـر ل  يـد ر هـذا التعـويض ضـرن ا ضـرار الـيت أ ـابا ر   431 ـ  اكضـرور ابلتعـويض علـا ر    يصيب  بضرر وير 

  وعذا كانـا هنـا  منقـوالت لـر  العرـر دا ـر البنـا  ل  أتليهـا اهنـدام  3العرر وير   بـ  البنـا  علـا اكسـ ولية عـن الضـران
   2ر  العررالبنا  أو العيب ل  لن هذا يعته أيًضا ضررًا  ب التعويض عن  ل

 تقادم دعوى الضمان  -69

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 981نص قانو  : تنص اكادة  –
   1"تسقو دعاوى الضران اكتقدمة ابنقضا  ث ل سنوات من وقا حصور التهدم أو انة اف العيب"

                                                 

وعنـد مـن  –مـد  (  334/3مام يو د غش أو   أ  سيو ل  يةون التعويض عن الضـرر اكباشـر ولـو كـان غـري متوقـ  ااصـور ) م(  4) 
ديسـره سـنة 2يقولون أبن اكس ولية قانونية ال عقدية ل  وز التعويض دا ًرا عن الضرر اكباشر ولو كان غري متوق  ااصـور ) نقـض  رنسـ  

يف  614 قــرة  44ب نيــور وريبــري ورواســا – 482 – 4 – 4604داللــوز  4600نــو ره ســنة 41 – 484 – 4 – 64داللــوز  4460
 ه رها (  

 (   49) وي ري عىل ثروت أنيس ا سيوف  يف نث م بوع يف مي ولية اكهندي اكعراري ق 411ق 433حمرد لبيب شنب  قرة(  3) 
و ــوز عنــد االقتضــا  أن ي لــب ر  العرــر ل كجــ ا  للضــران  ســخ عقــد اكقاولــة ععــادة  – 141ق 211 قــرة 8أوبــرى ورو وعمســان (  2) 

ب وععادة ا را عىل أ لها ل م  التعويض عن كان ل  مقتض   ولةن القاض  ال يلجأ عىل ذلك غ  عند ال    عىل أ ل  كهدم البنا  اكعي
 – 484 – 4 – 64داللـوز  4640ديسره سنة 2نقض  رنس   – 131 قرة 40هيك – 2624 قرة 3الضرورة القصوى ) بودرى و ار

 (   486 قرة  3عةس ذلك  يوار
علا ر  العرر ل يف اكقاوالت الص رية ل  -4من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت : " 600 اكادة اتريخ النص  ورد هذا النص يف(  1) 

أن يستعرر ما تقرر ل  من حقوق بسبب العيب يف تنييذ العرر يف اكيعاد الذي ودده العرف اكعرور ب  يف هذا النوع من الصناعة عن كان 
أما يف اكقاوالت الةثـرية  -3دعوى  ذه ااقوق يف   ر ستة أشهر من وقا تسلو العرر   هنا  عرف متب  ل  لن م يو د و ب ر   ال

ل ودعاوة اكس وية ا  رى اليت تستند عىل القـانون العـام يف العيـو   469عىل  461ل  لن دعاوى اكس ولية اخلا ة اليت تستند عىل اكواد من 
   ر سنت  من وقا الة ف عن هذه العيو "   ويف نينـة اكرا عـة حـذ ا اليقـرة ا وىل غري اك ار عليها يف هذه اكواد ل  ب ر عها يف

والص رية أوال  والعبارة اخلا ة بدعاوى اكس ولية عن العيو  اليت تستد عىل القانون العام يف اليقرة الثانية لصعوبة التريي  ب  اكقاوالت الةبرية
وزيدت مدة التقادم عىل ث ل سنوات بدال من سنت     -العيو  اليت تستند عىل القانون العام اثنًيال ولو و  التريي  ب  العيو  اخلا ة و 

يف اك ـروع النهـا     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو  942 أ ب  النص م ابًقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل و ـار رقرـ  
 يف اهلامش (   86وانعر هنًيا  قرة  – 23 – 20ق 8روعة ا عرار التحضريية) جم 981ل مث جملس ال يوق وحا رقو 943
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لقــانون اليرنســ     يــ  وقــد حســو التقنــ  اكــد  انيديــد  ــذا الــنص مســألة هامــة كانــا حمــر  ــ ف يف ا 434 
يف اب  التقـــادم  تجعـــر  3310مـــدة الضـــران بع ـــر ســـنوات ل مث ايت اكـــادة  4163التقنـــ  اكـــد  اليرنســـ  وحـــدد اكـــادة 

تقــادم دعــوى الضــران  ــب ر عهــا يف مــدة ع ــر الســنوات الــيت  ــب أن يعهــر العيــب يف   هلــا   وترتــب علــا ذلــك أن 
مــن الســنة العاشــرة ل  ــلن دعــوى الضــران ال  ةــن ر عهــا يف اليــوم الثــا  عذ تةــون قــد  العيــب عذا انة ــف يف اليــوم ا  ــري

   4سق ا ابلتقادم
                                                                                                                                                                    

وال مقار للنص يف التقن  اكد  القد  ل ولذلك كانا مدة التقادم عس ع رة سنة فبًقا لقواعد العامة   وكا كان التقن  اكد  
سنة ل  لن اكدة انيديدة تسرى من وقا العرر ابلنص انيديد  انيديد قد قرر مدة للتقادم أقصر ل  ه  ث ل سنوات بدال من عس ع رة

القد ة قد بدأت قبر ذلك ل أما عذا كان الباق  من اكدة القد ة أقصر من اكدة اليت قررها النص انيديد  لن التقادم  431ولو كانا اكدة  
 مد  (   4يتو ابنقضا  هذا الباق  ) م

 العربية ا  رى :وًيقبر النص يف التقنيات اكدنية 
 ) م ابق (   930التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   982التقن  اكد  اللييب م
:      و ب ر   الدعوى ) دعـوى الضـران ( يف  ـ ر سـنة مـن وقـا التهـدم   ) ومـدة التقـادم  410/4التقن  اكد  العرق  م

 وات يف التقن  اكصري (  يف التقن  العراق  كرا نرى سنة واحدة ل وه  ث ل سن
: و ــب أن تقــام الــدعوى ) دعــوى الضــران ( يف  ــ ر ث ثــ  يومًيــا تبــدئ مــن يــوم  994/1تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  م

ن وحقق ا مر الذي يستل م الضران ل وعال كانا مردودة   ) ومدة التقادم يف التقنـ  اكصـري ثـ ل سـنوات مـن وقـا ان ـةيا العيـب أو مـ
 وقا التهدم (  

وهنـا  رأي يف القــانون اليرنســ  يـذهب غلــا أن مــدة الضــران  – 4366 قــرة  3 وســران – 2006 قـرة  3ب نيـور وريبــري وبوال يــ (  4) 
 43بيـــدان – 86 قــرة – 84 قــرة 39هــ  ع ــر ســانوات ل مث ايت بعــد ذلــك مــدة التقــادم وهــ  ثــ ل ســنة فبًقــا للقواعــد العامــة ) لــوران

ولةن هذا الرأي عدر عن  يف ال بعـة اخلامسـة (   ويـذهب رأي ه ـر عىل أن  20هامش 211 قرة  1أوبرى ورو ال بعة الرابعة – 341 قرة
 3مد   رنس  وحدد مدة التقادم بع ر سنوات أ رى ) ديير يي  3310مد   ر  وحدد مدة اضران بع ر سنوات ل واكادة  4163اكادة 
ولةــن كــ  الــرأي  قــد هجــر ل واســتقر القضــا  اليرنســ  علــا أن ع ــر  –(  381ق 4440نتقاديــة ســنة تســتو يف اجمللــة اال – 290 قــرة

الســنوات هــ  مــدة الضــران ومــدة التقــادم يف وقــا معــاً ل  يجــب أن يو ــد العيــب وتر ــ  دعــوى الضــران  ــ ر ع ــر ســنوات مــن وقــا 
داللـــوز  4634ديســـره ســـنة 48ابريـــس  – 8 – 4 – 42داللـــوز 4443أغســـ س ســـنة  3انة ـــاف العيـــب ) نقـــض  رنســـ  دوار جمترعـــة

(   ويةيـا أن يعهـر العيـب  ـ ر ع ـر السـنوات  91 – 4 – 4683داللـوز  4684ديسره سـنة 46بواتيي   – 494 – 3 – 4620
 4 – 60داللـوز 4446يوليـ  سـنة 49حىت  ةن ر   دعوى الضران ل وليس من الضروري أن ينتعر ر  العر هتـدم البنـا  ) نقـض  رنسـ  
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وكــا كــان التقنــ  اكــد  القــد  م ي ــترر علــا نــص  ــاق وــدد مــدة للتقــادم ل  قــد انبــين علــا ذلــك أن  436 
ل وهذه هـ  مـدة التقـادم  4ة اف العيبذهب القضا  عىل أن دعوى الضران  وز ر عها يف مدى عس ع رة من وقا ان

فبًقــا للقواعــد العامــة ل  ةــان  ــوز أن يبقــا اكقــاور أو اكهنــدي معرًضــا لــدعوى الضــران مــدة أربــ  وع ــرين ســنة مــن وقــا 
ـــا  عال يف الســـنة العاشـــرة مـــن وقـــا التســـلو ل وعىل هـــذا ت ـــري اكـــذكرة ا يضـــاحية  ع ـــاز العرـــر ل عذا م يعهـــر العيـــب يف البن

روع الترهيدي عندما تقور : "وقـد ترتـب علـا عـدم و ـود نـص يف التقنـ  ااـايل ) السـابق ( ي ـابق اليقـرة الثانيـة مـن للر 
مــن التقنــ   800هــذه اكــادة أن حمةرــة االســت ناف اكخــتلو قــررت أن دعــوى اكســ ولية قبــر اكقــاور بنــا  علــا نــص اكــادة 

ة ابلــنص ل وال يســقو ااــق يف عقامتهــا عال ئقضــ  عــس ع ــرة ســنة مــن اكخــتلو  ــوز ر عهــا بعــد مضــ  ع ــر الســن  اكقــرر 
يــوم وقــوع ااــادل   ويرتتــب علــا ذلــك أنــ  لــو حــدل اخللــر يف الســنة العاشــرة ل  ــلن الــدعوى تبقــا  ــا  ة حــىت مــر أربــ  

ف لــر  العرــر وع ــرون ســنة مــن اتريــخ تســلو العرــر   وقــد يةــون الــداع  عىل تقريــر هــذا ااــر هــو الرغبــة يف تــر  وقــا كــا
الذي يةت ف العيب يف ه ر ايعة حىت ينج  يف دعواه قبر اكقاور ل ل علا أن هذه النتيجة تتعارا مامـاً مـ  مـا رأينـاه 
مــن ميـــر التقنيــات ااديثـــة عىل تقصــري اكـــدة الــيت يةـــون  يهــا كـــر مــن اكقـــاور واكهنــدي مســـ وال   ولــذلك يةتيـــا اك ـــروع 

نينـة اكرا عـة عىل ثـ ل (  ـوز ر ـ  الـدعوى   هلرـا ل وذلـك قياسـاً علـا مـا قـرره اك ـروع بتحديد مدة سنت  ) زيـدت يف 
   3 (" 833اليرنس  ا ي ايل ) م

وخيلـــص مـــن ذلـــك أن ر  العرـــر يســـت ي  أن ير ـــ  دعـــوى الضـــران يف ثـــ ل ســـنوات ل يبـــدأ ســـرًيهنا مـــن وقـــا 
و حصــر التهــدم بعــد عــس ســنوات مــث  مــن وقــا انة ــف العيــب أ 420   ــلذا   2ان ــةاف العيــب أو حصــور التهــدم

                                                                                                                                                                    

 – 2618 قـرة – 2611 قـرة  3وانعر يف اكسالة بودرى و ـار –(  484 - 4 – 64داللوز 436  4460ديسره سنة  2 – 144 –
   304 قرة – 466 قرة Ent epriseليظ  3أنسيةلوبيدي داللوز – 686 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا

   214ق 22م 4634يوني  سنة  2اتس ناف  تلو (  4) 
   24ق 8عة ا عرار التحضرييةجمرو (  3) 
ويةيـا أن ينة ـف العـ  أو وصـر التهـدم حـىت يسـت اع العلـو بـذلك ل ولـو م يـتو العرـر بـ   عـ  ) انعـر يف هـذا اكعـ  حمرـد لبيــب (  2) 

  وال (   ويثبــا وقــا انة ــاف العيــب أو حصــور التهــدم جبريــ  فــرق ا ثبــات ل  ن اك لــو  هــو عثبــات واقعــة ماديــة  434شــنب  قــرة
أبريـر سـنة 46 420يةيا  ثبات العلو أن يسةن ر  العرر اكب  ل  قد ال يعهر العيب عال بعد السة  ئدة فويلة ) است ناف  تلو  

(   وعذا ظهر العيب وأ  ر ر  العرر اكقاور ب     لن سةوت  بد ذلك ال يعد عن الضران ماداما مـدة التقـادم  331ق 18م 4622
 (   4ق 80م 4621نو ره سنة 1اف  تلو م تنقض ) است ن
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تسلر  البنا    كان أمام  ث ل سنوات أ رى لر   دعوى الضران ل أي عىل انقضـا  اـا  سـنوات مـن وقـا تسـلو البنـا    
وعذا انة ف العيب أو حصـر التهـدم يف ه ـر السـنة العاشـرة مـن وقـا تسـلو البنـا  ل كـان أمامـ  ثـ ل سـنوات أ ـرى ر ـ  

ضران ل  يةون قد اقنضا ثـ ل ع ـرة سـنة مـن وقـا تسـلو البنـا  ل وهـذه هـ  أقصـا مـدة  ةـن أن تنقضـا مـن دعوى ال
وقا التسلو عىل وقا ر ـ  دعـوى الضـران    ـلذا انقضـا مـدة التقـادم وم تر ـ  دعـوى الضـران ل  ـلن هـذه الـدعوى تةـون 

 قد سق ا ابلتقادم وال  وز مساعهاز
ل وتنق ـ   4م ل  لهنـا يـرد عليهـا أسـبا  االنق ـاع    تنق ـ  بر ـ  الـدعوى اكوضـوعيةوكا كانا هذه اكـدة مـدة تقـاد

أيًضا ةقرار اكقاور أو اكهندي نق ر  العرر يف الضران   أما وقـف التقـادم  ـ  يـرد هنـا ل وذلـك  ن اكـادة ال ت يـد علـا 
مـد   243عذ نصـا اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة عس سنوات ل وال يقف التقادم عال عذا كانا مدت  ت يـد علـا عـس سـنوات 

علا ما أييت : "وال يسرى التقادم الـذي ت يـد مدتـ  علـا عـس سـنوات يف حـق مـن ال تتـوا ر  يـ  ا هليـة أو حـق ال ا ـب أو 
   3يف حق ايفةوم علي  بعقوبة  نا ية عذا م يةن ل  ت ب  ثل  قانوًت"

 مسئولية نحو الغير : اا -71

ان ل كرا سنرى ل تقوم علا اكس ولية العقدية  ريا ب  ر  العرر من  هة واكهندي أو اكقـاور مـن ودعوى الضر
 هــة أ ــرى   أمــا ابلنســبة غلــا ال ــري ل  ليســا هنــا  راب ــة عقديــة    ــلذا اهنــدم البنــا  مــث ً ل وأ ــا  أحــد اكــارة بضــرر ل  

( ئو ـب اكسـ ولية التقصـريية النامجـة عـن حراسـة البنـا  ل  كان للرضرور أن ير   ابلتعويض علا حاري البنا  ) ر  العرر
ابلتعــويض علــا اكقــاور أو اكهنــدي ل ولةــن ب ــرط  424وهــ  مبنيــة علــا   ــأ ميــرتا   وكــان للرضــرر أيًضــأ أن ير ــ   
  علــا   وعذا ر ــ  علــا ر  العرــر ل كــان هلــذا أن ير ــ 2أن يثبــا يف  انــب اكســ ور   ــأ تقــوم عليــ  اكســ ولية التقصــريية

                                                 

 211 قـرة 8وال يةيا لق   التقادم أن ير   ر  العرر دعوى مستعجلة ب لب تعي   بري  ثبات حالـة البنـا  ) أوبـرى ورو وعمسـان(  4) 
 (   434حمرد لبيب شنب  قرة – 143ق
   434انعر يف هذا اكع  حمرد لبيب شنب  قرة (  3) 
 ري ــ  انيــار علــا اكقــاور أو اكهنــدي عذ اقــ  ضــرر مــن البنــا  ل ولةــن ب ــرط أن يثبــا انيــار كرــا قــدمنا   ــأ يف  انــب اكقــاور أو (  2) 

(   بـر عن كثـريًا مـن ا حةـام تـذهب عىل أن انيـار ال  2696و قـرة 2691 قـرة 3اكهندي فبًقا  حةام اكس ولية التقصـريية ) بـودرى و ـار
اور أو اكهندي ل وال ر وع ل  علا ر  العرر    قد قضا حمةرة النقض أبن  ال  وز لصاحب بنا  اعـرتى بنـا ه  لـر ير   عال علا اكق

وق  مـن  بسبب تقصري اكقاور يف أعرار البنا  اجملاور أن يو   دعواه ابلتعويض عىل مالك هذا البنا  جملرد كون  مالًةا ل عذ مادام التقصري قد
(   وقضا أيًضا أبن   314ق 410رقو 3جمروعة عرر 4624نو ره سنة 2س ولية عن ذلك ال تتعداه ) نقض مد  اكقاور وحده  لن اك
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اكقــاور أو اكهنــدي بــدعوى الضــران علــا النحــو الــذي  صــلناه ب ــرط أن وصــر التهــدم يف  ــ ر ع ــر الســنوات التاليــة 
   4لتسلو البنا  وأن ير   دعوى الضران يف   ر ث ل سنوات من وقا حصور التهدم

  علــا أســاي   ــأ ميــرتا ل هــذا وقــد يةــون اكقــاور أو اكهنــدي مســ وال حنــو ال ــري ابعتبــاره حــارق البنــا 423 
   3عذا كان البنا  الي ار وحا يد اكقاور أو اهلندي قبر تسلير  لر  العرر

وتتقادم دعوى اكس ولية التقصريية من ال ري قبر اكهندي أو اكقاور ل أو قبر ر  العرـر ل ابنقضـا  ثـ ل سـنوات 
عن  ل وتسقو يف كر حـار ابنقـا  عـس ع ـرة سـنة مـن  من اليوم الذي يعلو  ي  اكضرور نصور الضرر وابل رص اكس ور

   4 مد  ( 413/4يوم وقوع العلو غري اك روع ) م

                                                                                                                                                                    

 عذا محلــا ايفةرــة اكقــاور وحــده ل دون ااةومــة ل اكســ ولية عــن الضــرر الــذي أحدثــ  ابكنــازر اجملــاورة اك ــروع الــذي عهــدت عليــ  ااةوميــة
اجملاري اخلا ة ببلدية الييوم ( ل وذلك بنا  علا أن ااةومة ح  ععهدت علي  ابلعرلية ل وهو مقاور القيام ب  ) حير حيرة لوض  ماكينة 

 ـين ل قـد محلتـ  مسـ ولية ا ضـرار الـيت قـد وحصـر عنهـا ل وأنـ  م يثبـا أهنـا هـ  قـد وقـ  منـا   ـأ يف مـيو العريـة الـذي قدمتـ  لـ  وسـار علــا 
راف علا العرر تد ر تد    عليـاً يف ا عرـار الـيت كـان  ريهـا ل وأن وضـ  ااةومـة كوا ـيات أساس  ل وال أن اكهندي الذي كلت  ا ش

اكقاولة ورسومها وعدم است اعة اكقاور اخلروج عن حدود هذه اكوا ات م يةن ليحور دون أن يتخذ هـو مـن  انبـ  االحتيافـات الـيت كـان 
ولـة ل  ـلن هـذا ااةـو ال يةـون يف قضـا   بعـدم مسـ ولية ااةومـة قـد شـاب  قصـور يف عيـراد  ب اختاذها كن  الضرر عن ال ري عند تنييـذ اكقا

 4624مــاري ســنة 46وانعــر أيًضــا اســت ناف مصــر  –(  261ق 418رقــو 1جمروعــة عرــر 4611الوقــا   ) نقــض مــد  أور يونيــ  ســنة 
 4631يونيـــ  ســـنة 4 – 841ق 246رقـــو 1اة ايفامـــ 4639ديســـره ســـنة 30مصـــر الوفنيـــة  – 402ق 11رقـــو  23اجملروعـــة الرمسيـــة 

 34م 4606مـــــاري ســـــنة 44اســـــت ناف  ـــــتلو  – 982ق 248رقـــــو 41ايفامـــــاة  4629مـــــاري ســـــنة32 – 86ق 22رقـــــو 4ايفامـــــاة 
   90ق 94م 4616 هاير سنة 31 – 443ق 14م 4636يناير سنة 41 – 229ق 26م 4631ماري سنة 41 – 381ق

مس وية تقصريية حنو ال ـري ل  لنـ  يةـون كـذر مسـ وال عـن   ـأ أتباعـ  مسـ ولية اكتبـوع عـن وكرا يةون اكقاور مس وال عن   أه 
 2690 قـرة 3التاب  ل ولةن  يف هذه اكس ولية التقصريية ال يةون مس وال عن   أ اكقاور من البـافن  نـ  ال يعتـه اتبًعـا لـ  ) بـودرى و ـار

 (   2694و رة
 – 893 – 4624دالــوز ا ســبوع   4624يونيــ  ســنة  34نقــض  رنســ   – 30ق 11م 4621نــو ره ســنة 4اســت ناف  ــتلو (  4) 

أنســـيةلوبيدي  – 4204 قـــرة 3 وســـران –مةـــررة  611 قـــرة 44بـــ ذور وريبـــري ورواســـا – 141ق 211 قـــرة  8أوبـــرى ورو وغســـران
   432حمرد لبيب شنب  قرة – 234 قرة – 336 قرة Entrepriseليظ  3دالوز
 – 8) وي ـري عىل ثـروت أنـيس ا سـوف  يف مسـ ولية اكهنسـد اكعرـاري ق 432حمرد لبيـب شـنب  قـرة – 314ق 349دليو  قرة(  3) 
 (   4ق
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 انتفاء الضمان -4

 دعوى اضمان تقوم على المسئولية العقدية : -71

رأينا عند الة م يف الضران بو   عام أن اكقاور يةون مس ور عن  ودة العرر ل  يةون مس وال عن كـر عيـب  
  وهذه اكس ولية ه  الشك مس ولية عقدية ل  هنا تقوم علا التـ ام عقـدي أن ـأه عقـد اكقاولـة   وهـذا يصـدق  3يف الصنعة

ا را ل  هــ  كســا ر اكقــاوالت تن ــ   الت اًمــا يف ذمــة اكقــاور أن تةــون  أيًضــا علــا اكقــاوالت اكتعلقــة ابكن ــآت الثابتــة يف
   2اكن آت  الية من العيب ل  لذا اهندم البنا  أو ظهر  ي  عيب  قد وحققا اكس ولية العقدية للرقاور أو اكهندي

مسـ ولية اكقــاور  يـذهب عىل أن 422وهـذا اكبـدأ علـا وضـوح  ل لــيس حمـر عمجـاع يف  رنسـا    القضــا  اليرنسـ   
  ولةـــن اليقـــ  اليرنســـ  يـــذهب اكـــذهب الصـــحي  ل ويقـــور أبن اكســـ ولية  1واكهـــنس عـــن عيـــو  البنـــا  مســـ ولية تقصـــريية

  والذي  عر ا مر حمر   ف علا هذا الو   أن هنا  رأًيً يـذهب عىل أن ضـران اكقـاور نيـودة العرـر  8مس ولية عقدية

                                                                                                                                                                    

   432حمرد لبيب شنب  قرة(  4) 
   86انعر هنًيا  قرة(  3) 
د  ) قــد  ( ال  ةــن مــ 106وقــد قضــا حمةرــة الــنقض أبن مســ ولية اكقــاور أو اكهنــدي عــن  ــر البنــا  بعــد تســلير  فبًقــا للرــادة(  2) 

اعتبارها مس ولية تقصريية أساسها اليعر الضـار مـن  نحـة أو شـب   نحـة مدنيـة ل وال  ةـن كـذلك اعتبارهـا مسـ ولية قانونيـة مـن نـوع ه ـر 
ولية عقديـة قررهـا مستقلة بذاهتا ومنيصلة عن اكس ولية العقدية اكقررة ب  اكقاور و احب البنا  علا مقتضا عقد اكقاولة ل وعمنا هـ  مسـ 

نون القانون لةر عقد مقاولة علا البنا  ل سوا  أنص عليها يف العقد أو م ينص ل كرس ولية البا   عـن العيـو  اخلييـة  لهنـا اثبتـة بـنص القـا
 481رقــو 3جمروعــة عرــر 4626ينــاير ســنة 8لةــر عقــد بيــ  علــا أســاي أهنــا  ــا يرتتــب قــانوًت علــا عقــد البيــ  الصــحي  ) نقــض مــد  

   861حمرد كامر مرسا  قرة – 4328ق 498رقو 9جمروعة أحةام النقض 4688يوني  سنة 6وانعر أيًضا نقض مد   –(  183ق
مــاي ســنة 36 – 30 – 4 – 18داللــوز  4412نــو ره ســنة 39 – 134 – 4 -92داللــوز  4492يونيــ  ســنة 48نقــض  رنســ  (  1) 

 – 4 – 4608داللـــوز  4601مـــايو ســـنة 49 – 184 – 4 – 61داللـــوز  4461مـــايو ســـنة 31 – 346 – 4 – 62داللـــوز  4462
   400 – 4 – 4688 ازيا دي ابلي   4681نو ره سنة 31 – 262 – 4636داللوز ا سبوع   4636يوني  سنة 46 – 283

اللو يف اكسـ ولية اكـد  ال بعـة  – 4هامش  144ق 211 قرة  8أوبرى ورو وغسران – 2612و قرة  2613 قرة  3بودرى و ار(  8) 
 قـرة  943ق 4636هنرى مازو مقار ل  يف اكس ولية التقصريية واكس ولية العقدية يف جملة القانون اكـد  اليصـلية سـنة  – 116الثالثة  قرة

سـا اتيي   – 496ق 444دليـو  قـرة  – 4623 اكرـان رسـالة مـن ليـر سـنة  – 2هـامش  414 قـرة  4مازو يف اكس ولية اكد   – 82
 4364 رة 3 وسران – 4069 قرة 3كوالن وكابيتان ودي المورانديري  – 2001 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي  – 244يف اكهنة اارة ق

 ) ويدعوها ابكس ولية العقدية اك ددة (  
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لية العقدية ل ينته  بتسليو العرـر والتسـليو ي  ـا كـر العيـو  الـيت تعهـر  يرـا بعـد    ـلذا ل وهو الضران القا و علا اكس و 
بقــا مقــاور اكن ــآت الثابتــة ل دون غــريه مــن اكقــاول  ل ملت ًمــا بضــران العيــو  الــيت تعهــر يف البنــا  بعــد التســليو كــدة ع ــر 

سـبق القـور ل وعمنـا هـو التـ ام تقصـريي نسـب مـا ذهـب  سنوات ل  ليس هـذا هـو االلتـ ام العقـد ًيلـذي انتهـا ابلتسـليو كرـا
غليـــ  القضـــا  اليرنســـ   يرـــا قـــدمنا ل أو هـــو التـــ ام قـــانو  أو بـــ  القـــانون رعايـــة لـــر  العرـــر نعـــرًا خل ـــورة اكن ـــآت الثابتـــة 

   4وو و  ا تبار   بتها ومتانتها مدة من ال من  يرا يذهب علي  بعض اليقها 
ال ي  ــــا عال العيــــو  العــــاهرة   أمــــا العيــــو  اخلييــــة ل يف مجيــــ  اكقــــاوالت ســــوا  كانــــا  ولةننــــا رأينــــا أن التســــليو

مقاوالت من آت اثبتة أو مقاوالت أ رى ل    ت  ا ابلتسليو ل ولةن يبقا اكقاور مس وال عن عيو  الصنعة  يهـا اكـدة 
اكن ــآت الثابتــة  قــد رأى اك ــروع أال  421   أمــا يف مقــاوالت  3الــيت يقضــا  ــا العــرف يف غــري مقــاوالت اكن ــآت الثابتــة

يـــرت  هـــذه اكـــدة للعـــرف نعـــرًا خل ـــورة هـــذه اكقـــاوالت ل وحـــدد مـــدة اضـــران بع ـــر ســـنوات ل ورأى أن هـــذه اكـــدة ضـــرورية 
 ال تبار متانة البنا  و  ب  ل ومن مث كانا أحةام هذه اكس ولية دون غريها من النعام العام كرا سنرى  

 الضمان :  كيف ينتفي -71

   يةيـا عذن أن  2والت ام اكقاور بضـران العيـب يف اكن ـآت الثابتـة هـو التـ ام بتحقيـق غايـة ل ال التـ ام ببـذر عنايـة
يثبـــا ر  العرـــر أن هنـــا  عقـــد مقاولـــة حملـــ  من ـــآت اثبتـــة ل وأن هـــذه اكن ـــآت و ـــدت  يهـــا عيـــو  علـــا النحـــو الـــذي 

تالية للتسلو البنـا  ل حـىت يقـوم التـ ام اكقـاور ابلضـران   وال حا ـة  ن يثبـا يف   ر ع ر السوات ال 1 صلناه  يرا تقدم
ل عذ و ود العيب يف البنا  هو ذات  اخل أ ل كرـا هـو ا مـر يف كـر  8ر  العرر أن هنا    أ يف  انب اكقاور أو اكهندي

   9الت ام بتحقيق غاية

                                                 

   611 قرة 44انعر يف هذا اكع  ب نيور وريه ورواسا(  4) 
   86 قرةانعر هنًيا (  3) 
 (2  ) 
 (1  ) 
 (8  ) 
حمرـد لبيـب شـنب  – 264ق 462سـليران مـرقس دروي يف اكسـ ولية اكدنيـة لقسـو الـدكتوراه  قـرة – 4436ق 4291 قرة 2مازو( 9) 

   461 قرة 1قارن دي ابج – 444 قرة
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  بـر عنـ  ال يسـت ي   4الضـران عال ةثبـات السـبب ا  نـيبوال يست ي  اكقاور أو اكهنـدي أن ينيـا مسـ وليت  عـن 
وعمنـا  ـب هنـا الترييـ  بـ  القـوة القـاهرة و  ـأ ر  العرـر ل  لثبـات القـوة  428ني  مس وليت  ةثبات أي سبب أ نيب ل  

 اآليت   القاهرة ينيا الضران ل أما عثبات   أ ر  العرر    ينيا الضران يف مجي  ا حوار ل وذلك علا التيصير

 القوة القاهرة :  -73

مــن هــذا  464كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  ي ــترر علــا نــص  ــري  يف هــذه اكســألةن  ةانــا اكــادة 
اك ـــروع تـــن علـــا مـــا أييت : "يســـقو عـــن اكهنـــدي اكعرـــاري واكقـــاور الضـــران اكقـــرر يف اكـــادت  الســـابقت  عذا تبـــ  مـــن 

عيــو  البنــا  أن هــذه العيــو  قــد ن ــأت عــن قــوة قــاهرة ل كرــا لــو حصــر  لــر يف اســتقرار العــروف الــيت أدت عىل ك ــف 
ا را اليت أقيو عليها البنا  عذا كان هذا اخللر قد ن أ ال عن موق  ا را أو عن حركتها الذاتيـة بلـا عـن أسـبا   ار ـة 

وع الترهيـــدي يف هــذا الصـــدد : "ينيــد هـــذا م يةــن يف ا مةـــان توقعهــا وقـــا البنــا "   و ـــا  يف اكــذكرة ا يضـــاحية للر ــر 
الـنص مــا  ــرى عليــ  قضـا  ايفــاكو اكصــرية ل وىل ا  ــص حمةرـة االســت ناف اكختل ــة   ويســتند هـذا القضــا  علــا مبــدأين 

( اخللــر يف البنــا  عذا حصــر يف  ــ ر ع ــر ســنوات ال يةيــا وحــده لتقريــر مســ ولية اكقــاور ل عذا كــان مــن  4أساســ  : ) 
( هتــدم البنـا  الــذي  3(   )  214ق 22  4634يونيــ  سـنة 3أن هــذا اخللـر ال ير ــ  خل ـأه ) اســت ناف  ـتلو الثابـا 

 4642يونيــ  ســنة  31م يثبــا ســب  بو ــ  قــاف  ييــرتا أنــ  را ــ  لعيــب يف الصــنعة يســأر عنــ  اكقــاور ) اســت ناف  ــتلو 
) السابق ( قد أقاما قـرا ن علـا ا ـرتاا اخل ـأ ل من التقن  ااايل  800/ 106(   وهةذا تةون اكادة  386ق 48 

مــن بينهــا واحــدة لــيس مــن الســهر د عهــا ل وهــ  قرينــة ا ــرتاا   ــأ أو عمهــار يف  انــب اكقــاور عذا كــان اخللــر را ًعــا عىل 
تبــك أي فبيعــة ا را   بــر ال  ــوز أن نســهر د ــ  هــذه القرينــة عــن فريــق االلتجــا  لــرأي اخلــها  ل  ثبــات أن اكقــاور م ير 

  ـــأ  ـــين يف ك ـــف فبيعـــة ا را وتعـــرف عيو ـــا ل عذ خي ـــا أن وـــايب اخلـــها  أبنـــا  مهنـــتهو  تيـــوت بـــذلك اارايـــة الـــيت 
قصدها اك روع   ولذلك قيد اك روع من حاالت قبور القوة القاهرة كسبب لسقوط اكس ولية ل و علها قا رة علـا ااالـة 

                                                 

 443حمرـد لبيـب شـنب  قـرة – 900حمرد كامر مس   قـرة – 4066 قرة 3كوالن وكابيتان ودي المورانديري  – 4291 قرة 2مازو ( 4) 
ومـن مث ال يةيـا لـد   اكسـ ولية أن يثبـا اكقـاور أو اكهنـدي أنـ  اختــذ مجيـ  االحتيافـات ال زمـة حـىت ال يتهـدم البنـا  أو حـىت ال يو ــد  –

عةـس ذلـك  – 428ق 443ب ققـرةحمرد لبيب شـن – 48 قرة 989ق 1عيب ) سليران مرقس يف تعليق ل  ئجلة القانون واالقتصاد 
(   ويرتتب علا ذلـك أن مسـ ولية اكقـاور أو اكهنـدي ال تنـد   عذا بقـا سـبب التهـدم  214ق 32م 4634يوني  سنة 3است ناف  تلو 

 (   428ق 443حمرد لبيب شنب  قرة – 284ق 48م 4602يوني  سنة  31أو العيب جمهوال ) است ناف  تلو ) 
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ة  هــر اخلــهة   و تــاز هــذا الــنص أيًضــا ئيــ ة التو يــق بــ  االــور الــيت قررهتــا حمةرــة الــيت يةــون  يهــا ثبوهتــا قافًعــا دون حا ــ
ــــة   مــــن ذلــــك اســــتبعاد مســــ ولية اكقــــاور اكةلــــف   ــــق  429االســــت ناف اكخــــتلو يف بعــــض ااــــاالت العرلي بت  يــــة ال ري

لــر يف جمــاري اكيــاه اكرتــدة يف اب ســيلا ل عذا كــان العيــب ااــادل يف غ ــا  ا ســيلا تمجــة عــن هبــوط ال ــارع بســبب  
(   وكــــذلك اســــتبعاد مســــ ولية اكقــــاور الــــذي  334ق 42  4604مــــاري ســــنة 34ابفــــن ا را ) اســــت ناف  ــــتلو 

استعرر مواد وادوات انعقـد ا مجـاع علـا  ودهتـا ل عذا كـان مـن ااثبـا أن اخللـر ااـادل بسـببها را ـ  عىل ا حـوار انيويـة 
: علــا أن هــذا الت بيــق حمــر للرناق ــة (    214ق 22  4634يونيــ  ســنة 3ت ناف  ــتلو اخلا ــة ابلق ــر اكصــري ) اســ

ويف فا ية أ رى من ا حةام قررت ايفةرة علقا  مس ولية هتدم البنـا  وحـا ضـ و ميـاه ا م ـار علـا عـاتق اكقـاور ل حـىت 
يونيـ  31ا جبـوار ال ـارع ) اسـت ناف  ـتلو لو كانا هذه ا م ار وا رة لدر ة غري عادية ل  صوً ا عذا كان البنا  منخيًضـ

(   كرــا أن ايفةرــة ر ضــا مســك اكقــاور ابلقــوة  496ق 39  4641ينــاير ســنة 33 – 284ق 48  4602ســنة 
(   وقـد  3132منـرة 3القاهرة للتخلص من اكسـ ولية بسـب هبـوط أر ـية مقامـة علـا  ـوابن النيـر ) اليلتـان  ـدور ع ـري

ل ا يـــة ا  ـــرية مـــن ا حةـــام ل  ـــذكر عىل  انـــب موقـــ  ا را حركتهـــا الذاتيـــة"   ويف نينـــة قصـــد اك ـــروع ابلـــذات هـــذه ا
اكرا عــة عــدر الــنص علــا الو ــ  اآليت : "يســقو الضــران عــن اكهنــدي اكعرــاري واكقــاور عذا أثبتــا أن هتــدم البنــا  أو العيــب 

لــا الـنص ل ولةــن نينـة جملــس ال ـيوق حذ تــ  الـذي ظهـر ير ــ  غلـا ســبب أ نـيب اليــد هلرـا  يــ "   ووا ـق جملــس النـوا  ع
   4اكتيا  ابلر وع عىل القواعد العامة

والقواعــد العامــة تقضــا أبن االتــ ام ابلضــران ينتيــا عذا أثبــا اكقــاور أو اكهنــدي أن هتــدم البنــا  أو و ــود العيــب 
ب  اخل ـأ والضـرر   وقـد أوردت اكـذكرة ل وهو ال ينيا بذلك وقوق  اخل أ ل وعمنا ينيا ع قة السبية  3ير   غلا قوة قاهرة

ا يضاحية ل كرا رأينا ل أمثلة  تلية من القضا  اكختلو يتب  منها مىت تةون هنـا  قـوة قـاهرة ومـىت ال تةـون    ـلذا أثبـا 
اكقــاور أن العيــب يف ا ســيلا الــذي ر ــف بــ  ال ريــق ير ـــ  غلــا هبــوط ال ــارع بســبب  لــر يف جمــاري اكيــاه يف ابفـــن 

ال ارع وهو الـذي سـبب تةسـر ا سـيلا ال ير ـ  عىل موقـ  ا را وال  421را ل كان هذا قوة قاهرة ل  ن هبوط  ا 
عىل حركتها الذاتية ل بر ير   عىل جمار للريـاه  تـدة يف ابفـن ا را وقـد انيجـرت  أحـدثا هـذا اهلبـوط   ومـن مث ال  ـب 

 وليت  ةثبـــات القـــوة القـــاهرة   أمـــا عذا هب ـــا أر ـــية مقامـــة علـــا علـــا اكقـــاور الضـــران يف هـــذه ااالـــة ل وقـــد انتيـــا مســـ

                                                 

 يف اهلامش   34ق – 38ق 8التحضرييةجمروعة ا عرار  ( 4) 
   109ق 211 قرة 8أوبرى ورو وعمسان – 482 – 4 – 4604داللوز  4600نو ره سنة 41نقض  رنس   ( 3) 
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 وانــب النيــر ل  ــ  يعتــه ذلــك قــوة قــاهرة ل  ن البهــوط ير ــ  عىل موقــ  ا را مــن النيــر ل ومــن مث يةــون اكقــاور مســ وال 
اكعتـاد ل  قـد قـدمنا أن   وعذا ر   هتـدم ابنـا  أو العيـب  يـ  عىل عيـب يف ا را ال  ةـن ك ـي  ابليـ  اليـين  4عن الضران

   3هذا يعته أيًضا يف حةو القوة القاهرة

 خطأ رب العمل : -74

وا  ــر أن   ــأ ر  العرــر ينيــا ع قــة الســبية ل  ــ  يلتــ م اكقــاور ابلضــران    ــلذا ر ــ  العيــب يف البنــا  عىل  
أثبـا اكقـاور ذلـك ل  قـد أثبـا   ـأ عيب يف اكواد اليت اسـتخدما  يـ  وكانـا هـذه اكـواد قـد أحضـرها ر  العرـر ل وقـد 

ر  العرر وتنتيا يف ا  ر مس ولية   ولةن قد يةـون العيـب يف اكـواد نيـث كـان اكقـاور يسـت ي  أن ية ـي  وينبـ  سـبًبا 
يف م ــاركت  ر  العرــر اكســ ولية نســب  ســامة   ــأ كــر منهرــا ل وقــد  ــب   ــأ اكقــاور   ــأ ر  العرــر ل أو  ــب 

اكقـــاور ل  ينيـــرد أحـــدمها ابكســـ ولية   وقـــد يتـــد ر ر  العرـــر  يع ـــا تعليرـــات  اف ـــة للرقـــاور   ـــأ ر  العرـــر   ـــأ 
وي لب علي  أن ينيذا  ينجو العيب عن ذلك ل وهنا أيًضا يةون هنا    ـأ يف  انـب ر  العرـر و  ـأ يف  انـب اكقـاور 

  ـــأ أحـــدمها   ـــأ اآل ـــر نـــب  ســـامة هـــذه التعليرـــات اخلاف ـــة ل  ي ـــرتكان يف اكســـ ولية أو  ـــب  424الـــذي أفـــاع  
  وقد يضـ  ر  العرـر بنيسـ  تصـريو البنـا   يجـ   معيبًـا ويتسـبب عـن ذلـك عيـب يف البنـا  ل  ي ـرت  مـ  اكقـاور  2اخل أ

                                                 

 4621نـو ره سـنة 1وال يعته قوة قاهرة تقلب انيو تقلًبا معتاًدا يةون من شأن  عحدال مدد أو نقلـص يف البنـا  ) اسـت ناف  ـتلو  ( 4) 
 (   4ق 80م
أما عذا كان هنا  عيب يف البنا  ل مث هتدم البنا  بقوة قاهرة دون أن يةـون للعيـب د ـر يف هتدمـ  ل  –يف اهلامش  98انعر هنًيا  قرة ( 3) 

 لن ر  العرر ال تعود ل  مصلحة يف ر   دعوى الضران ل  لن البنا  كان سيتهدم ولو م يو د  ي  هـذا العيـب    ـلذا ابنـا لـ  مصـلحة ل 
ب من شأن  أن ي يد يف الضرر النا و عن هتدم ابنا  ل أو أن شركة التأم  وحتج ابلعيب يف  از أن ير   ابضران   مثر ذلك أن يةون العي

البنا   تد   لصاحب  تعويًضا أقر ل  ي  مثر هذه ا حوار ير   ر  العرر ابلضران علا اكقاور ابكقدار الذي أ يب  ي  بضرر من  را  
يف مســـ ولية اكقـــاور عزا  ر  العرـــر رســـالة مـــن ابريـــس ســـنة  Gallieقـــارن و  – 300ق 689 قـــرة 44العيــب ) ب نيـــور وريبـــري ورواســـا

 (   403ق Corberand – 92ق 4640
وقــد قضــا أبن تــد ر ر  العرــر ل ســوا  بتقــد  مــواد معيبــة أو ابكوا قــة علــا تصــريو معيــب أو بيــرا موا ــيات معيبــة ل ال يعيــا  ( 2) 

الوا ب أن ينب  ر  العلو عىل العيب ل بر كان علي  عند االقتضا  أن  تن  عن تنييذ العرر  اكهندي أو اكقاور من اكس ولية ل  ن  كان من
 4608ينـاير سـنة 39 – 286ق 48م 4602يونيـ  سـنة 31اكعيب ل  يقاسو اكقاور أو اكهندي ر  العرر اكس ولية ) است ناف  ـتلو 

 – 19ق 36م 4649نـــو ره ســـنة 34 – 382ق 34م 4606مـــاري ســـنة 44 – 314ق 44م 4609مـــايو ســـنة  – 66ق 41م
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يف اكسـ ولية عذا كــان عيــب التصــريو  ــا  ةــن للرقــاور ك ــي  ل أمـا عذا كــان العيــب  ــا ال  ةــن للرقــاور ك ــي  الســيرا عذا  
   4لعرر هو نيس  مهنًدا معرارًًي  لن   أ ر  العرر ينيا اكس ولية عن اكقاوركان ر  ا

ل ال يعتـه   ـأ منـ  ل  3مـد  984وهنا  أمر يصدر من ر  العرر ل أشارت علي   راحة اليقرة ا وىل من اكادة 
عذا   426وال يــنثر يف مســ ولية اكقــاور ل بــر تبقــا هــذه اكســ ولية كاملــة وير ــ  عليــ  ر  العرــر ابلضــران كــام ً   وذلــك  

كـان "ر  العرــر قـد أ ــاز عقامــة اكن ـآت اكعيبــة" ل  يــ  هـذه ااالــة يةــون اخل ـأ هــو   ــأ اكقـاور ل وم ييعــر ر  العرــر 
خل أ ل واكيروا أن ر  العرر غري  ين    يعتد ة ازت  ل وال يةون هلـذه ا  ـارزة أثـر يف مـدى مسـ ولية عال أن  ي  هذا ا

   2اكقاور عن الضران

                                                                                                                                                                    

دليـو  – 689 قرة  44ب نيور وريبري وروات – 2680 قرة 3بودرى و ار – 148 قرة  3 يوار – 216ق 24م 4639أبرير سنة 36
   ( 441حمرد لبيب شنب  قرة – 4364 قرة 3 وسران – 331ق 311 قرة
أكتــوبر 32 – 98 – 4 – 13داللــوز  4494أور ديســره ســنة  – 982 – 8 – 81دالــوز  4483ديســره ســنة 4نقــض  رنســ   ( 4) 

 – D .C 4613 4614نــو ره ســنة 44 – 144 – 4 – 60داللــوز  4446يوليــ  ســنة 49 – 60 – 4 – 46داللــوز  4444سـنة 
 689 قـرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 4440ق 2680 قرة 3بودرى و ار – D .A 4611 – 92 4611 هاير سنة 44 – 482

ويعته بو    اق تد ر ا دارة يف أعرار اكقاور ـ يف مقاوالت ا ش ار العامة ـ  – 144ق – 140ق 211 قرة 8أوبرى ورو عمسان –
دارة ) ســبًبا لتخييــف مســ ولية اكقــاور أو يفوهــا ل مــىت نبــ  اكقــاور ا دارة عىل ا ضــرار الــيت تــنجو عــن تنييــذه للتعليرــات الــيت تصــدرها لــ  ا 

ومــ  ذلــك  – 42 – 2 – 4644داللــوز  4644أبريــر ســنة  3 – 62 – 2 – 64داللــوز  4461يونيــ  ســنة 38ولــة اليرنســ  جملــس الد
مها انعــر ر  العرــر أال  ــرى اكقــاور أي تعــدي  ب ــري موا قــة اكهنــدي اكقــام مــن قبلــ  ل وأن هلــذا اكهنــدي حــق ر ــض اكــواد اكعيبــة الــيت يقــد

 تــد   مــن ر  العرــر  عــر ا دارة يف يــده ويعيــا اكقــاور مــن اكســ ولية ل بــر هــ  احتيافــات اختــذها ر  اكقــاور ل  ــلن هــذا كلــ  ال يعتــه
 (   444ق 30م 4604ماري سنة 8العرر للتثبا من تنييذ شروط العقد ) است ناف  تلو 

   90انعر هنًيا  قرة ( 3) 
ومـن اب   – 2680 قـرة 3بـودرى و ـار – 419 قرة – 418 قرة 3 يوار –وما بعدها  84 قرة 39لوران – 284 قرة 3ديير يي  ( 2) 

أوىل ال يةون و ود ر  العرر وغ را   علـا العرـر سـبًبا يف ختييـف مسـ ولية اكقـاوىل ل وقـد قضـا أبن و ـود مهنـدي مـن قبـر ر  العرـر 
أ ور  ن البنا  ل  ن  مستقر يف عرل  عن  لإلشراف علا التنييذ ال ينثر يف مس ولية اكقاور ل ولو تلقا هذا من اكهندي تعليرات ختالف

 441حمرــد لبيــب شــنب  قــرة – 304ق 326دليــو  قــرة  – 449ق 94رقــو 43ايفامــاة 4624مــايو ســنة 8اكهنــدي ) اســت ناف مصــر 
كالـك عذا كـان  يـ  (   وقضا يف نيس اكع  أبن  ال ير   اكس ولية عن اكقاور اشرتا  اكالك معـ  يف الـرأي أو تنييـذ اكقـاور  مـر ا 426ق

(   وقضا أيًضا بثبوت مس ولية اكقاور  38ق 43رقو 36اجملروعة الرمسية 4631مايو سنة 44 الية   ور الين ) مصر وفين است نايف 
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 االتفاق على اإلعفاء من الضمان أو الحد منه ال ينتفى به الضمان  -75

كـــر شـــرط يقصـــد بـــ  ععيـــا    مـــن التقنـــ  اكـــد  علـــا مـــا أييت : "يةـــون ابفـــ  982نـــص قـــانو  : تـــنص اكـــادة  –
   4اكهندي اكعراري واكقاور من الضران أو ااد من "

                                                                                                                                                                    

الين ولو  حىت لو تد ر اكالك يف العرر وم ينيذ اكقاور عال ما أمره ب  اكالك ل  ن من وا ب اكقاور أن  تن  عن كر عرر خيالف أ ور
(   وقضــا كــذلك أبن اكهنــدي اكعرــاري واكقــاور مســ والن  86ق 22رقــو 4ايفامــاة 4631يونيــ  ســنة 4أمــره بــ  اكالــك ) مصــر الوفنيــة 

ابلتضــامن عــن  لــر اكبــا  يف مــدة ع ــر ســن  ل ولــو كــان اخللــر تشــً ا عــن عيــب يف ا را أو كــان اكالــك أذن يف عن ــا  ا بنيــة اكعيبــة ل 
 ذلك  رىت ظهر أن "اكيدة" اكسلحة ضرورية لصاحل البنا  تع  علا اكقاور النص عليها يف العقد وتنبي  اكالـك عليهـا حـىت عذا عاوزهـاوعلا 

هذا واشار بعدم عرلها ل  اكقاور مس ور أمام  عذا حدل  لر يف البنا  بسبب عدم عرلها يف   ر ع ـر السـنوات ل ويةـون عغياهلـا يف 
(   وقـد كـان اك ـروع الترهـدي  103ق 234رقـو 49ايفامـاة 4628نو ره سـنة 8ر للرقاور من مس وليت  ) است ناف مصر العقد غر  

مـن هـذا اك ـروع تـنص علـا مـا أييت "عذا أ ـه اكهنـدي اكعرـاري أو اكقـاور ر  العرـر ل  463يتضرن نًصا يف هذا اكع  ل  ةانا اكـادة 
ئــا يــنجو مــن   ــر مــن  ــرا  تنييــذ العرــر و ًقــا لل ــروط اك لوبــة  ــلن ذلــك ال يعييــ  مــن اكســ ولية        حــىت قبــر التنييــذ أو يف أثنا ــ  ل 

العقـود اكسـراة  2ابلنسبة ل عرار اليت يةون ر  العرـر قـد أمـر  ـا رغـو هـذا التحـذير" ) م ـروع تنقـي  القـانون اكـد  ـ مـذكرة عيضـاحية ـ 
 ا عرار التحضريية (  ـ وقد سقو النص من جمروعة  193ق
يف اكقاوالت الص رة ل  وز للرقاور أن  -4من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت : " 466اتريخ النص : ورد هذا النص يف اكادة  ( 4) 

ي رتط ععيا ه من اكس ولية عن العيب أو أن ود من مس وليت  عن ذلك   ولةن هذا ال رط يةون ابف  غذا كان اكقاور قد تعرد ع يا  
أما يف اكقاوالت الةبرية ل  يةون ابف  كر شـرط يقصـد بـ  ععيـا  اكهنـدي اكعرـاري واكقـاور مـن  -3ب أ  ا  ال ت تير   العيب أو ارتة

وعـدلا الضران"   ويف نينة اكرا عة حذ ا اليقرة ا وىل و در اليقرة الثانية لصـعوبة الترييـ  بـ  اكقـاوالت الةبـرية واكقـاوالت الصـ رية ل 
يف اك ـروع النهـا      943ثانية تعدي ت ليعًيا  أ ب  الـنص م ابًقـا كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد ل و ـار رقرـ  ابق  اليقرة ال

  ويف نينة جملس ال يوق اعرتا علا النص  ن   عر الضران من النعام العام ل  قير تهيرًا لذلك  944ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو
ا الــنص ســيلًجأ اكهندســون واكقــاولون عىل تضــر  عقــودهو نصوً ــا تعيــيهو مــن اكســ ولية ل واكــراد ابكــادة محايــة فبقــة ال "عنــ  لــو حــذف هــذ

 34ق 8ل مث وا ق علي  جملس ال يوق ) جمروعة ا عرار التحضريية 982ييهرون يف مسا ر ابنا "   ووا قا اللجنة علا النص وحا رقو
 (   20ق –

التقن  اكد  القد  ل ولةن كان  ةن يف عهد هذا التقن  ا  ذ اباةو است ناًسا ابلقضا  واليق  يف  رنسا   وال مقابر للنص يف
 كرا سنرى ل وم ي ترر التقن  اكد  اليرنس  هو أيًضا علا نص  اثر  

 وًيقبر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
 ق (  ) م اب 946التقن  اكد  السوري م
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وقــد قــدمنا أن الضــران بو ــ  عــام ـ عــدا ضــران اكقــاور واكهنــدي ـ ال تعتــه أحةامــ  مــن النعــام العــام ل  410 
ضـران اكقـاور واكهنـدي ل    أمـا 4 يجوز االتياق علا مـا خياليهـا ل أي  ـوز ت ـديدها أو ختيييهـا أو حموهـا ابتيـاق  ـاق

وهو الضران اخلاق الذي حنن بصدده ل  تعته أحةام  من النعام العام بنص  ري  هـو الـنص الـذي أسـلينا ذكـره   ويـهر 
ذلك أن ر  العرر ال يةون عادة ذا  هة  نية يف أعرار البنا  ل ولـذلك عـاه القـانون هـذه اارايـة اخلا ـة الـيت رأيناهـا يف 

ويلــة ال تبــار متانــة البنــا  و ــ بت    واكــاور واكهنــدي ل ومهــا مــن ر ــار ا عرــار ذوى اخلــهة الينيــة ل ومهــا يف وحديــد مــدة ف
العرـر  414الوقا ذات  انيانب ا قوى يف عقود اكقاولة بسبب هذه اخلهة ل يست يعان أن يضيعا هذه ااراية علـا ر   

نها ل أبن يدر ا يف عقد اكقاولة هـذا ال ـرط  يصـب  مـن ال ـروط اكألو ـة ) لو  از هلا اشرتاط عدم اكس ولية أو التخييف م
clauses de style  يف هــذه العقــود    ــأراد اك ــرع أن أن يــدعو اارايــة الــيت منحهــا ر  العرــر ل  جعــر أحةــام )

نينـة جملـس ال ـيوق عنرـا  الضران من النعام العام ال  وز االتياق علا حموها أو علا التخييف منها   وقد ذكر ذلك أمام
اعــرتا علــا الــنص ل  قيــر يف الــد اع عنــ  "عنــ  لــو حــذف هــذا الــنص ســليجأ اكهندســون واكقــاولون عىل تضــر  عقــودهو 

   3نصوً ا تعييهو من اكس ولية ل واكراد ابكادة محاية فبقة ال ييهرون يف مسا ر البنا "
قدًما علا ا عيا  مـن الضـران أو علـا ااـد منـ     ـ   ـوز وخيلص من النص سالف الذكر أن  ال  وز االتياق م

أن ي رتط اكقاور أو اكهندي يف عقد اكقاولة أن  ئجرد تسلو ر  العرـر للبنـا  ل تـهأ ذمـة اكقـاور أو اكهنـدي مـن الضـران 
 2عىل عـن العيـو  العـاهرةعن مجي  العيو  العاهرة واخليية علا السوا    وقـد قـدمنا أن تسـلو العرـر ال يعيـا مـن الضـران 

ل أمــا العيــو  اخلييــة  ــ   ــوز ا عيــا  مــن ضــراهنا   وكرــا ال  ــوز االتيــاق علــا ا عيــا  مــن الضــران ل كــذلك ال  ــوز 
االتياق علا ااد من  ل     وز مث  اشرتاط أن يةون الضـران كـدة عـس سـنوات مـن وقـا تسـلو العرـر بـدال مـن ع ـر 

                                                                                                                                                                    

 ) م ابق (   983التقن  اكد  اللييب م
 ) موا ق (   410/4التقن  اكد  العراق  م

: كـر نـص يرمـا عىل نيـ  الضـران اكنصـوق عليـ  يف اكـواد السـابقة أو عىل ختيييـ  يةـون  996تقن  اكو بـات والعقـود اللبنـاين م
   اكصري (  ابفً    ) وأحةام التقن  اللبناين تتيق م  أحةام التقن

   86انعر هنًيا  قرة ( 4) 
 وانعر هنًيا نيس اليقرة يف اهلامش   – 20ق 8جمروعة ا عرار التحضريية ( 3) 
   98انعر هنًيا  قرة ( 2) 
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يقتصــر الضــران علــا عيــو  معينــة ل أو أال ي ــرر الضــران عيــواًب معينــة ل أو أال ي ــرر الضــران ل أو اشــرتاط أن  4ســنوات
عيواًب معينة ل  ةر هذه اتياقات ابفلة كخاليتهـا للنعـام العـام ل وير ـ  ر  العرـر ابلضـران كـام  عـن مجيـ  العيـو  لةـر 

   3مدة ع ر السنوات ابلرغو من أي اتياق  الف
ا  نــ  ن ت ــديد الضــران ل عذ أن الضــران عمنــا قصــد بــ  محايــة ر  العرــر ل  لــيس هنــا  ولةـن ال يو ــد مــ 413 

مــا وــور دون أن يقــوى ر  العرــر هــذه اارايــة ابتيــاق  ــاق    يجــوز اشــرتاط أن يبقــا الضــران عــن العيــو  مــدة ت يــد 

                                                 

   91انعر هنًيا  قرة ( 4) 
تيــاق علـا ا عيــا  مــن الضــران أو ويف  رنسـا ال يو ــد نــص  ـري  ل كرــا ودد يف التقنــ  اكـد  اكصــري انيديــد ل يقضـا بــب  ن اال ( 3) 

م ااد من    ولةن القضا  واليق  يذهبان بو   عام غلا ب  ن االتياق علا ا عيا  من الضران لنيس االعتبارات اليت تتعلق ابلنعـام العـا
أبريــر ســـنة  34و بــورد – 496 – 4 – 4620داللــوز  4636يونيــ  ســنة 46والــيت أوردتهــا ابلنســبة عىل التقنــ  اكصــري ) نقــض  رنســـ  

 هايــر 9ـ السـ   214ق 4631) ا سـبوع القضـا   (  sem jur   4631مـاري سـنة 6ابريـس  – 26 – 3 – 98داللـوز  4691
 444 قرة Corberand – 142ق 211 قرة 8أوبرى ورو وعمسان – 22 قرة 39لوران – sem jur 4636 – 942 4636سنة 
– Minvielle 681 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 496 – 4 – 4620وتعليق  يف داللوز 341 قرة   ) 

 وكا كان ال يو د نص  ري  يف  رنسا كرا قدمنا ل  قد أد ر علا اكبدأ تعدي ت كثرية أمهها ما أييت : 413 
ات  نية يف مستوى معلومات اكهندي اكعراري  وز االتياق علا ا عيا  من اكس ولية عذا كان ر  العرر متوا رًا علا معلوم -4

 – 24سـريي   4424يوليـ  سـنة 1ل  ن  يف هذه ااالة ال وتاج يف محاية القانون ل  أن تةون هذه ااراية من النعام العام ) نقض  رنس  
4 - 139   ) 

ن ر  العرــر يســت ي  ا كــام  ــذه القــوان  )  ــوز االتيــاق علــا ا عيــا  مــن اكســ ولية عــن  اليــة قــوان  البنــا  ولواح ــ  ل   -3
 (   26 - 3 – 82داللوز 4483ماري سنة 49ليون  – 96 – 3 – 4604 ازيا دي تريبينو  4604أبرير سنة 1نقض  رنس  
 وز االتياق علا أن يقصرت الضران علا مدة أقر من ع ر سنوات ل علا أن تةـون اكـدة اكتيـق عليهـا ليسـا مـن القصـر  -2

 4 – 4648سريي   4606يوني  سنة 34ال تسر  لر  العرر أن ية ف العيب نسب فبيعة العرر ومقدار وقت  ) نقض  رنس   نيث
 (   142ق – 143ق 211 قرة 8أوبرى ورو وغسران – 208 – 4636داللوز ا سبوع  4636 هاير سنة 9 –الس   42 –

 وز االتياق علا أن يقصتصـر الضـران ال يةـون ابفـ  أ ـ  ل وعمنـا ينقـر عـب  ا ثبـات عىل ر  العرـر ل  ـلذا أثبـا هـذا  -1
 8أوبــرى ورووعمســان – 413 – 3 – 11داللــوز  4411مــايو ســنة 43  ــأ يف  انــب اكقــاور أو اكهنــدي ر ــ  عليــ  ابلضــران ) ابريــس 

ا عىل أنـ  كـا كانـا مسـ ولية اكقـاور أو اكهنـدي مسـ ولية عقديـة ل  ـيرةن ا عيـا  منهـا ابتيـاق ويذهب بعض اليقها  يف  رنس – 681 قرة
 (   2613 قرة 3 اق ل عال عذا كان هنا  غش أو   أ  سيو ) بودرى و ار
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ي ـرر العيـو  العـاهرة كـدة  علا ع ر سنوات نب  سامة اكنآت ودقة العرر  يها ل كرا  وز االتيـاق علـا أن الضـران
   4ع ر سنوات أو أقر او أكثر ل بر  وز االتياق علا ضران اكقاور أو اكهندي للقوة القاهرة

 جواز نزول رب العمل عن الضمان بعد تحقيق سببه : -76

ا وحقــق واكيــروا  يرــا قــدمناه أن االتيــاق علــا ا عيــا  مــن الضــران أو علــا ااــد منــ  عمنــا هــو عتيــاق ســابق علــ 
سبب الضـران ل  لنـ  يف ذلـك الوقـا يةـون هنـا  معـ  ارايـة ر  العرـر ل عذ قـد يقـوده عـدم  هتـ  عىل االسـتهانة بقيرـة 

وي لبــ  اكقــاور أو اكهنـدي ـ وهــو انيانـب ا قــوى ـ علــا أمــره  يد عــ  عيل قبـور ا عيــا  مــن الضــران أو  412الضـران ل  
 ااد من  علا النحو الذي قدمناه  

ا بعد وحقق سبب الضـران ل وتبـ  ر  العرـر   ـورة العيـو  الـيت انة ـيا ل  هـو حـر بعـد ذلـك ل وقـد ثبـا أم
 حق  يف الضرانن أن ين ر عن هذا ااق كل  أو بعض  ل ن وال  رًوا أو ضرنًيا  

  ــلذا ان ــةف عيــب يف البنــا  يتحقــق بــ  الضــران ل  ــاز لــر  العرــر أن ينــ ر  ــراحة عــن حقــ  يف الر ــوع علــا
اكقــاور أو اكهنـــدي بســبب هـــذا العيــب   وقـــد ورــر ســـةوت ر  العرــر عـــن الر ــوع ابلضـــران مــدة فويلـــة بعــد ان ـــةيا 
العيب ن وال ضرنًيا عن حق  ل ولو كانا هذه اكـدة أقـر مـن ثـ ل سـنوات وهـ  اكـدة الـيت تتقـادم  ـا دعـوى الضـران  يرـا 

ر  العرـــر قصـــد بســـةوت  النـــ ور عـــن الضـــران   ومـــن هـــذه  قـــدمنا ل مـــىت اقـــرتن هـــذا الســـةوت ئ بســـات قافعـــة يف أن
اك بســـات أن يـــد   ر  العرـــر للرقـــاور أو للرهنـــدي أ ـــره دون وحيـــظ ل أو أن يقـــوم ة ـــ ح العيـــب دون وحيـــظ ودون 

   3عثبات ااالة ودون أن يد ع  عىل ذلك ضرورة االستعجار
العرــر ابلضــران  يرــا يتعلــق ابلتهــدم ل وال ير ــ  وقــد يتهــدم  ــ   مــن البنــا  ويعهــر يف ابقيــ  عيــب ل  ري ــ  ر  

 ابكان  يرا يتعلق ابلعيب    هنا يةون ر  العرر قد ن ر عن الضران ن وال    ًيا ل يف التهدم دون العيب  

 التزامات رب العمل -الفرع الثاني

 الت امات ث ثة : يلت م ر  العرر حنو اكقاور ابلت امات ث ثة : -11
 قاور من ع از العرر  ( مة  اك 4) 
 ( تسلو العرر بعد ع ازه   3) 

                                                 

   411ق 430حمرد لبيب شنب  قرة ( 4) 
   418ق 430حمرد لبيب شنب  قرة – 338دليو  قرة – 441ق 49م 4601يناير سنة 31است ناف  تلو  ( 3) 
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 ( د   ا  ر   2) 

 تمكين المقاول من إنجاز العمل -المبحث األول

 التزام رب العمل بأن يبذل ما في وسعه لتمكين المقاول من إنجاز العمل : -78

يلتــ م ر  العرــر أبن يبــذر كــر مــا يف وســع  لترةــ  اكقــاور مــن البــد  يف تنييــذ العرــر ل ومــن اكضــ  يف تنييــذه  
 حىت يتو ع ازه  

 لذا كان اكقاور يف حا ة عىل ر صة للبنا  للبد  يف العرر ل و ب علا ر  العرر أن وصر لـ  عليهـا يف اكيعـاد 
العرـــر ل وكـــذلك ااةــو يف مجيـــ  الرت يصـــات ا داريـــة ا  ــرى الـــيت يةـــون العرـــر اكناســب حـــىت ال يتـــأ ر البــد  يف تنييـــذ 

   4حا ة عليها
وعذا كـان العرـر وتــاج للرضـ   يــ  عىل  عـر حــا و نيـار حا  ًـا م ــرًكا حـىت يســتند البنـا  عليــ  ل  علـا ر  العرــر 

   3 البنا أن يتيق م  ااار علا أن يةون اال و م رتًكا حىت يترةن اكقاور من اكض  يف
وعذا كـــان ر  العرـــر قـــد تعهـــد بتقـــد  اكـــواد الـــيت تســـتخدم يف العرـــر أو بتقـــد  اآلالت واكعـــدات ال زمـــة   ـــاز 
العرر ل و ب علي  أن ينيذ ما تعهد ب  ل وأن يقدم اكواد واآلالت واكعدات يف الوقا اكتيق علي  أو يف الوقـا اكناسـب ل 

   2 تنييذ العرر أو من اكض  يف تنييذهحىت يترةن اكقاور من البد  يف
ر  العرــر ل و ــب علـــا  418وعذا كــان العرــر  ـــب أن يــتو و ًقــا كوا ـــيات أو رســومات أو بيــاتت يقـــدمها  

هذا تقد ها يف الوقا اكتيق علي  أو يف الوقا اكناسب بر غـذا كـان العرـر وتـاج عىل تـد ر ر  العرـر ال خصـ  ل كـأن 
دة االزمــة   ــذ رمســ  ل أو أن  ــر  اال ــك عليــ  الثــو  بعــد أ ــذ مقاســات  ل أو أن يقــوم ر  العرــر يقــف أمــام الرســام اكــ

                                                 

 Louageليـــظ  2أنســـيةلوبيدي داللـــوز – 8هـــامش 841ق 43بيـــدان – 2610 قـــرة 3بـــودرى و ـــار – 430 قـــرة 3 يـــوار ( 4) 

d'ouv . Et d'ind 416ق 438حمرد لبيب شنب  قرة – 94 قرة   
 Louage d'ouvليظ  2وبيدي داللوزأنسيةل – 8هامش 841ق 43بيدان – 2610 قرة 3بودرى و ار – 430 قرة 3 يورا ( 3) 

. Et d'ind 94 قرة   
 Louage d'ouvليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز – 8هامش 841ق 43بيدان – 2610 قرة 3بودرى و ار – 430 قرة 3 يورا( 2) 

. Et d'ind 94 قرة   
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بتصحي  عار  الةتا  اكقدم لل ب  ل و ب علي  أن يقوم بذلك يف الوقا اكتيـق عليـ  أو يف الوقـا الـذي يت لبـ  العرـر 
   4و ًقا لعرف الصنعة

اكقــاور ينجــ  العرــر ل  ــ  يقــيو أمامــ  عقــا  يف ســبير ذلــك ل وال ويلتــ م ر  العرــر ل عىل  انــب ذلــك ل بــرت  
يسحب من  العرر بعد أن عهد ب  علي  عال لسبب م روع ل  هو ال يست ي  أن ير   ةرادتـ  وحـده عـن العقـد ويتحلـر منـ  

   3عال يف اادود وفبًقا لل روط اليت عينها القانون

 جزاء االلتزام :  -79

ابلت امــ  ل وأمةــن اكقــاور أن ي لــب التنييــذ عيًنــا ل كــأن وضــر علــا نيقــة ر  العرــر اكــواد   ــلذا م يقــو ر  العرــر
واآلالت واكهرات ال زمة برت يص من القضا  ل كـان لـ  ذلـك   وعذا كـان تـد ر ر  العرـر ال خصـ  ضـرورًًي ل  ـاز أن 

ي لـب التعـويض عـن الضـرر الـذي أ ـاب  مـن  ـرا     وللرقـاور يف مجيـ  ا حـوار أن 2يلجأ اكقاور عىل فريقة التهديد اكايل
 عدم قيام ر  العرر ابلت ام  ل أو من  را  ا ره يف القيام ب   

و وز للرقاور أ ريًا أن ي لب  سـخ العقـد مـ  التعـويض عن كـان لـ  مقـتض ل وللرحةرـة أن تقـدر هـذا ال لـب ل 
   1  العرر حىت يقوم ابلتنييذ  ذا رأت مهرًا ل  قضا بيسخ العقد والتعويض ل وعال أمهلا ر 

                                                 

عــن اكقــاور أمــرًا مــن شــأن  أن  وعذا أ يــا ر  العرــر – 416ق 438حمرــد لبيــب شــنب  قــرة – 94دا يــد يف عقــد االستصــناع ق ( 4) 
 (   449ق 80م 4624ماري سنة 31 عر العرر أكثر  عوبة ل كان مسوال عن ذلك ) است ناف  تلو 

ولةــن ر  العرــر ال يلتــ م بداهــة أبن  عــر اكهنــدي الــذي وضــ   – 2614 قــرة 3بــودرى و ــار –مــد  وســيأيت نثهــا  992انعــر  ( 3) 
 (   2614 قرة 3التصريو هو الذي يقوم ابلتنييذ أو هو الذي ي رف علي  ) بودرى و ار

   48ق 438حمرد لبيب شنب  قرة – 12دا يد يف عقد االستصناع ق ( 2) 
هــذا الصــدد علــا مــا أييت : "عذا كــان مــن الضــرورة  مــام العرــر أن يقــوم  مــن تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  يف 990وتــنص اكــادة  ( 1) 

 احب ا مر ب    ما ل  يحق للصان  أن يدعوه  راحة للقيام ب  ـ وعذا م يقو  احب ا مر بوا ب  بعد اكهلة الةا يـة ل  الصـان  يصـب  
   أن ينار عند االقتضا  تعويًضا عن الضرر الذي أ اب "  ب  أن يبقا علا العقد أو أن ي لب حل  ل و ةن  يف ااال 419 ريًا  

من هذا اك روع علا ما أييت : "عذا   411وقد ورد يف اك روع الترهيدي للتقن  اكد  اكصري انيديد نص  اثر ل عذ تنص اكادة 
ر يف ذلك ل  از للرقاور أن يةلي  بتقـد ها يف كان تنييذ العرر يقتضا أن يقوم ر  العرر ئعاونة ما ل ور ض هذا تقد  اكعاونة أو أمه

 ـلذا انقضـا ا  ـر دون أن يقـوم ر  العرـر ابلت امـ  ل  ـاز للرقـاور أن يتحلـر مـن العقـد دون ع ـ ر نقـ  يف  -3أ ر معقـور وـدده   
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 419  

 لم العملست - المبحث الثاني

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  988نص قانو  : تنص اكادة  -40
"مــىت أق اكقــاور العرــر ووضــع  وحــا تصــرف ر  العرــر ل و ــب علــا هــذا أن يبــادر عىل تســلر  يف أقــر  وقــا 

  دون ســبب م ــروع عــن التســلو رغــو دعوتــ  عىل ذلــك ةنــذار رمســ  ل اعتــه أن  ةــن نــب انيــارى يف اكعــام ت  ــلذا امتنــ
   4العرر قد سلو علي "

 وال مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن النص ت بيق للقواعد العامة   411 
ـ  981ويف التقنـ  اكـد  الليـيب م – 934ويقابر يف التقنيـات اكدنيـة العربيـة ا  ـرى : يف التقنـ  اكـد  السـوري م

   9103ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م – 411 – 412ويف التقن  اكد  العراق  م

                                                                                                                                                                    

وقـد سـقو الـنص مـن  – 116ق – 114العقود اكسراة ق2التعويض عن كان ل  حمر" ) م روع تنقي  القانون اكد  ـ مذكرة عيضاحية ـ 
 جمروعة ا عرار التحضريية (  

مــىت أق اكقــاور العرــر ووضــع  وحــا  -4مــن اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : " 413اتريــخ الــنص : ورد هــذا الــنص يف اكــادة  ( 4) 
التعامـر ل وأن يتسـلر  يف مـدة و يـ ة  تصرف ر  العرر ل و ـب علـا هـذا أن يبـادر عىل معيانتـ  يف أقـر  وقـا مسـت اع تبًعـا للرـألوف يف

علـا أنـ   ـوز لـر   -3غذا اقتضا ا مر ذلك    لذا امتن  دون سبب م ـروع عـن اكعاينـة رغـو دعوتـ  عليهـا اعـرت  أنـ  قـد تسـلو العرـر   
انيــة والثالثــة "اكتيــا  العرــر أن  تنــ  عــن تســلر  عذا كــان اكقــاور قــد  ــالف مــا ورد يف العقــد أن ي لــب نــد   ــها  علــا نيقتــ  ليحــص الث

اب حةام العامة" ل وعدلا اليقرة ا وىل علا الو   اآليت : "مىت أق اكقاور العرر ووضع  وحا تصـرف ر  العرـر ل و ـب علـا هـذا أن 
ل اعتـه يبادر عىل تسلر  يف أقر  وقا  ةن نسب انياري يف اكعام ت    لذا امتن  دون سبب م روع عن التسلو رغـو دعوتـ  عىل ذلـك 

  ويف نينــة جملــس  942يف اك ــروع النهــا     وا ــق عليهــا جملــس النــوا  وحــا رقــو 941أن العرــر قــد ســلو عليــ "   وأ ــبحا اكــادة رقرهــا 
ا ال يوق أضييا بعد عبارة "دعوت  عىل ذلك" عبارة "ةنذار رمس " لتب  كييية الدعوة علا حنو وسو اكنازعات ل  أ بحا اكادة م ابقة ك

  ووا ــق عليهــا جملــس ال ــيوق علــا الو ــ  الــذي عــدلتها بــ  نينتــ  ) جمروعــة  988ســتقرت عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد ل و ــار رقرهــا ا
 (   28ق – 22ق 8ا عرار التحضريية

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى : ( 3) 
 ) م ابق (   934التقن  اكد  السوري م

 ) م ابق (   981التقن  اكد  الييب م
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 تسلم العمل وتقبله :  -81

يلت م ر  العرر بتسلر  بعد ع ازه   والتسلو هنا ليس هو جمرد التسـلو الـذي عر نـاه يف التـ ام اك ـرتي أو اكسـتأ ر 
اكبيــ  أو العــ  اكــن رة ل بــر هــو ي ــتلو علــا معـــ  أبعــد مــن ذلــك    هــو مــن  هــة ل كالتســلو يف البيــ  وا  ـــار ل  بتســلو

اكقاور وحـا تصـر   نيـث ال يو ـد عـا ق مـن االسـتي   عليـ  كرـا عر نـا ذلـك  414االستي   علا العرر بعد أن وضع   
 prise possession, prendre en livraisonنـاه اكـألوف ) ل وهذا هـو التسـلو ئع 4يف الت ام اكقاور ابلتسليو

ــــ  بعــــد  حصــــ  )  ــــر العرــــر واكوا قــــة علي ــــد ل تقب  ,reception(   وهــــو مــــن  هــــة أ ــــرى ل وهــــذا هــــو اكعــــ  ال ا 

agreement, verification  وهــذا اكعــ  ال ا ــد تقتضــي  فبيعــة اكقاولــة ل  هــ  تقــ  علــا عرــر م يةــن قــد بــدا   )
م العقــد أي م يةــن مو ــوًدا ل  و ــب عنــد ع ــازه أن يســتوثق ر  العرــر مــن أنــ  موا ــق لل ــروط اكتيــق عليهــا أو وقــا عبــرا

  ـور الصــنعة ويةــون ذلــك بيحصــ   اكوا قــة عليــ  وهــذا هــو التقبــر ل أمــا يف البيــ  وا  ــار  ــالع  اكبيعــة أو العــ  اكــن رة 
 رتى أو للرستا ر ل وال يقتضا ا مر أكثر من تسلرها دون حا ة للتقبر  تةون غالًبا عيًنا معينة ابلذات معرو ة للر 

                                                                                                                                                                    

مىت أق اكقاور العرر ووضع  وحا تصرف ر  العرر ل و ب علا هـذا أن يبـادر عىل معاينتـ  يف أقـر   -4:  412التقن  اكد  العراق  م
عىل  وقا  ةن حب اكعتاد ل وأن يتسلر  عذا اقتضا ااار يف مدة و ي ة     ذا امتن  دون سبب م روع عن اكعاينة أو التسلو رغو دعوت 

ولـر  العرـر أن  تنـ  عـن تسـلر  عذا كـان اكقـاور قـد  ـالف مـا ورد يف العقـد مـن  -3ذلك ةنذار رمسـ  ل اعتـه أن العرـر قـد سـلو عليـ    
 ال روط أو ما تقضا ب  أ ور الين يف هذا النوع من اكر عىل حد ال يست ي  مع  أن يستعرل  أوال يص  عدال أن  ه علا قبول     لذا م

وعذا كـان العرـر  -2ك اكخالية هذا ااد من انيسامة ل  ليس لـر  العرـر عال أن ي لـب ختيـيض الـثرن ئـا يتناسـب مـ  أمهيـة اكخاليـة   تبل
 ةن ع  ح  دون نيقات ابهعة ل  از لر  العرر أن يل م اكقاور اب   ح يف أ ر مناسب ودده ل و از للرقاور أن يقوم اب   ح 

 ذا كان هذا ال يسبب لر  العرر أضرارًا أو نيقات ابهعة  يف مدة مناسبة ع
عذا كان العرر مةوًت من أ  ا  متري ة ل أو كان الثرن حمدًدا بسعر الوحدة ل  از لةر من اكتعاقدين أن ي لب ع را  اكعاينة  -4:  411م

رر يف مجلت    و وز للرقاور يف هذه ااالة أن يستوىف عقب ع از كر     أو عقب ع از قسو من العرر يةون ذا أمهية كا ية ابلنسبة للع
 وييرتا  يرا د   ان  أن معاينت  قد ما ل مام يتب  أن الد   م يةن عال وحا ااسا    -3من الثرن بقد رما أ   من العرر   

 صيً  (  ) وأحةام التقن  العراق  تتيق يف جمروعها م  أحةام التقن  اكصري ل وعن كانا أكثر تي
:  ــب علـا  ــاحب ا مـر أن يتســلو اكصـن  عذا كــان من بًقـا علــا شـروط العقــد ل وأن ينقلـ  علــا  910تقنـ  اكو بـات والعقــود اللبنـا  م

 حساب  عذا كان قابً  للنقر  
 ) وأحةام التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  

   16انعر هنًيا  قرة ( 4) 
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والذي يق  عادة أن ر  العرر يتسلر  ويتقبل  يف وقا واحـد ل عذ هـو عنـد تسـلر  عًيه ييحصـ  ويسـتوثق مـن أنـ  
 ــد مــا  نــ  مــن أن هــو الــذي قصــد عيــ  ابلتعاقــد ل  يوا ــق عليــ  بتســلر  عًيه    التســليو عذن يتضــرن التقبــر   ولةــن ال يو 

التســلو والتقبــر ينيصــ ن أحــدمها عــن اآل ــر ل  يســبق التقبــر التســلو أو يليــ    يســبق التقبــر والتســلو ل كرــا عذا  حــص ر  
العرر العرر بعد ع ازه وهـو ال يـ ار يف يـد اكقـاور ل ويسـتوثق مـن أنـ  موا ـق كـا اشـرتف  أو   ـور الصـنعة  يتقبلـ  دون أن 

تو التقبر قبر أن يتو التسلو   ويسبق التسلو التقبر ل كرا عذا تسلو ر  العرر العرـر قبـر ع ـازه أو بعـد يتسلر  ل ومن مث ي
ع ازه دون أن ييصح  ل وير    حصـ  عىل  ر ـة يـترةن  يهـا مـن وسـا ر اليحـص ل  يتسـلو العرـر دون أن يتقبلـ  ل ومـن 

التسلو علا هذا النحـو ل  ـالعهة ابلتقبـر دون التسـلو ل عذ أن مـا    وعذا انيصر التقبر عن 4  يتو التسلو قبر أن يتو التقبر
يرتتــب مــن نتــا ج عمنــا يرتتــب علــا التقبــر كرــا ســنرى ل  هــذه النتــا ج يعجــر  ــا مــ  التقبــر عذا ســبق التســلو ل وترا ــا غلــا 

   3التقبر عذا ا ر عن التسلو
رــا قـــدمنا ل  ــنحن نــتةلو عــن التســلو ابعتبـــاره وكــا كــان الــذي يقــ  عــادة هـــو أن يقــرتن التقبــر ابلتســلو ك 416  

 متضرًنا للتقبر دون أن نيصر ب  االثن   

 شروط التسليم :  -82

مـىت أق اكقـاور العرـر  -4مـد  سـالية الـذكر  ـرى علـا الو ـ  اآليت : " 988كان اك روع الترهيدي لنص اكادة
اينت  يف أقر  وقا مست اع تبًعـا للرـألوف يف التعامـر ل ووضع  وحا تصرف ر  العرر ل و ب علا هذا أن يبادر عىل مع

وأن يتسلر  يف مدة و يـ ة عذا اقتضـا ا مـر ذلـك    ـلذا امتنـ  دون سـبب م ـروع عـن اكعاينـة رغـو دعوتـ  عليهـا ل اعتـه أنـ  
العقـد مـن شـروط علا أن   وز لر  العرر أن  تن  عن تسلر  عذا كـان اكقـاور قـد  ـالف مـاورد يف  -3قد تسلو العرر   

و ـــوز لةـــر مـــن اكتعاقـــدين أن ي لـــب نـــد   ـــها  علـــا نيقتـــ   -2أو مــا تقضـــا بـــ  أ ـــور اليـــن هلـــذا النـــوع مـــن العرـــر   
ليحــص ال ــ   ل علــا أن يــدون اخلــها  حمضــرًا أبعرــاهلو"   وقــد حــذ ا اليقــراتن الثانيــة والثالثــة يف نينــة اكرا عــة "اكتيــا  

                                                 

 قرة  2مازو – 624 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 809 – 3 – 4636 ازيا دي ابلي   4636يوني  سنة 31رنس  نقض   ( 4) 
 431حمرــد لبيــب شــنب  قــرة – 10 قــرة Louage d'ouv . Et d'indليــظ    2أنســيةلوبيدي داللــوز – 4441ق 4281

   101ق 39م 4641يوني  سنة 2وقارن است ناف  تلو  – 483ق
   482ق 36رقو 3جمروعة أحةام النقض 4680ديسره سنة 41نقض مد   ( 3) 
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هااتن اليقراتن ليستا غ  ت بيًقا للقواعد العامة ل  يرةن ا  ـذ ئـا اشـترلتا عليـ  مـن أحةـام   وكا كان  4اب حةام العامة"
 ابلرغو من حذ هرا  

 ي ـرتط عذن حـىت يةـون ر  العرـر ملت ًمـا بتسـلر  ل والتسـلو كرـا قـدمنا يتضـرن التقبـر ل أن يةـون العرـر موا ًقــا 
لل ــروط اكتيــق عليهــا ل   ــذا م تةــن هنــا  شــروط متيــق عليهــا أو كانــا هنــا  شــروط غــري كاملــة ل  رــا تقضــا بــ  أ ــور 

عليها أو يةرلهـا عذا كانـا تقصـة   وعذا وقـ   ـ ف بـ  ال ـر   الصنعة لنوع العرر حمر اكقاولة ور حمر ال روط اكتيق 
 يرــا عذا كــان العرــر موا ًقــا أو غــري موا ــق ل  ــاز  ي منهرــا أن ي لــب نــد   بــري علــا نيقتــ  كعاينــة العرــر ووحريــر حمضــر 

 أن يةتيــا بــ  وم يعــارا بنتيجــة اكعاينــة   وغــذا ر ــ  ا مــر للقضــا  ل كــان هــذا ايفضــر حمــر اعتبــار عنــد القاضــ  ل عذا رأي
 ال رف اآل ر  عر ل وعال ع   بريًا ه ر ل أو قضا و ًقا كا يتب  ل  من ظروف القضية ومستنداهتا   

و ب أن تةون اكخالية لل ـروط أو   ـور الصـنعة الـيت تـهر عـدم التـ ام ر  العرـر ابلتسـلو  سـيرة عىل حـد أنـ  
 480العرر غري  احل لل را اكقصود منـ  مـا يتبـ  مـن ظـروف التعاقـد    ـلذا م   ال  وز عدال عل ام  ابلتسلو ل عذ يةون

تبلك اكخالية هذا ااد من انيسـامة ل بقـا ر  العرـر مل ًمـا ابلتسـلو ل وعمنـا يةـون لـ  ااـق عمـا يف فلـب ختيـيض ا  ـرة ئـا 
ـــ  مـــن  ـــرا  ـــ  ا حـــوار  ـــوز  يتناســـب مـــ  أمهيـــة اكخاليـــة ل أو يف فلـــب تعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي أاب اكخاليـــة   ويف مجي

للرقــاور ل عذا كــان العرــر  ةــن ع ــ ح  ل أن يقــوم  ــذا ا الح يف مــدة مناســبة ل كرــا  ــوز لــر  العرــر أن يلــ م اكقــاور 
   3بذلك عذا كان ال ص ح ال يتةلف نيقات ابهعة

                                                 

 يف اهلامش   40وانعر هنًيا  قرة – 21ق – 22ق 8جمروعة ا عرار التحضريية ( 4) 
ا يف هذه يف اهلامش ـ وقد تضرن اك روع الترهيدي أيًضا نصً  40مع  التقن  اكد  العراق  هنًيا  قرة 2و3/ 412انعر يف هذ اكع  م ( 3) 

 وز لر  العرر أن  تن  عن التسلو عذا بلك ما يف ال    من عيب  -4من هذا اك روع تنص علا ما أييت : " 418اكع  ل  ةانا اكادة 
سامة  لذا م يبلك العيب هذا ااد من اني -3أو  الية للرتيق علي  حًدا ال يست ي  مع  أن يستعرل  أو ال يص  عدال أن  ه علا تلر    

أما عذا كان العيب  ا  ةن ع  ح  دون نيقات ابهعة  -2ل  ليس لر  العرر عال أن ي لب ختييض الثرن ئا يتناسب م  أمهية العيب   
ل  از لر  العرر أن يل م اكقاور اب   ح يف أ ر معقور ودده ل و از أيًضا للرقاور أن يصل  العيب يف مـدة معقولـة ل عذا كـان هـذا 

من اك روع الترهيدي علا ما أييت : "لـيس لـر  العرـر ل  يرـا  419بب لر  العرر أضراراً أو نيقات ذات قيرة"   مث نصا اكادة ال يس
) عدم ععيا  اكقاور من اكس وية ابلرغو من ع  اره ر  العرر ئا ينجو من  را تنييذ العرر (  463عدا االستثنا  اكنصوق علي  يف اكادة 

اباقوق الـيت تقررهـا اكـادة السـابقة ل عذا كـان هـو اكتسـبب يف عحـدال العيـب ل سـوا  أكـان ذلـك ة ـداره أوامـر ختـالف رأي ل أن يترسك 
اكقاور أم كان ذلك أبية فريقة يف عحدال العيب ل سوا  أكان ذلك ب صداره أوامر ختالف رأي اكقاور أم كان ذلك أبيـة فريقـة أ ـرى"   
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 متى يكون التسلم وأين يكون : -83

العرــر يقابــر التســليو وهــو التــ ام يف ذمــة اكقــاور ل  التســلو يقــ  عــادة يف  كــا كــان التســلو وهــو التــ ام يف ذمــة ر  
ال مــان واكةــان اللــذين يقــ   يهرــا التســليو ل عذ التســليو هــو وضــ  العرــر وحــا تصــرف ر  العرــر دون عــا ق والتســلو هــو 

 استي   ر  العرر علي  بعد أن يوض  وحا تصر    
  ويف  4ل بيعتـــ  ولعـــرف اار ـــة 484و اكيعـــاد اكعقـــور   ـــاز العلـــو و ًقـــا   يةـــون التســـلو يف اكيعـــاد اكتيـــق عليـــ  أ

مجيـ  ا حـوار  ـب علــا ر  العرـر أن يقـوم بتنييـذ الت امــ  مـن التسـلو ) والتقبـر ( ئجــرد أن أن يـتو اكقـاور العرـر ويضــع  
ـ أن يبـادر ر   3مـد  143/4ادة وحـا تصـر   ل أي يسـلر  عًيه ل عذ الوا ـب عند ـذ ـ كرـا يقـور اك ـروع الترهيـدي للرـ

العرــر "عىل معاينتـــ  يف أقـــر  وقــا مســـت اع تبعصـــا للرـــألوف يف التعامــر ل وأن يتســـلر  يف مـــدة و يــ ة غـــذا اقتضـــا ا مـــر 
 ذلك"  

ويةـون التسـلو يف مةــان التسـليو   وقــد قـدمنا أن التســليو يةـون يف اكةــان اكتيـق عليــ  ل  ـلن م يةــن هنـا  اتيــاق 
الذي حدده عـرف الصـنعة   ويف العقـار يةـون التسـليو والتسـلو يف اكةـان الـذي يو ـد  يـ  العقـار   ويف اكنقـور  ي  اكةان 

ل عذا م يو ــد اتيــاق أو عــرف ل يةــون التســليو والتســلو يف مــوفن اكقــاور أو يف اكةــان الــذي يو ــد  يــ  مركــ  أعرالــ   ن 
   2العرر الذي ق يد ر غالًبا ضرن هذه ا عرار

                                                                                                                                                                    

وقد سق ا اكاداتن من  – 114ق – 119العقود اكسراة ق 2 –م روع تنقي  القانون اكد  ـ مذكرة عيضاحية  انعر يف هات  اكادت 
 جمروعة ا عرار التحضريية  

أقــيو بنــا  علــا أرا  لوكــة لــر  العرــر ل وكانــا ت ــوب   4مــن اك ــروع الترهيــدي علــا مــا أييت : "عذ 462وكــذلك نصــا اكــادة
ل ولةـــن عزالتـــ  يرتتـــب عليهـــا أضـــرار ابل ـــة ل  لـــيس لـــر  العرـــر عال أن يتخـــذ  418د اكنصـــوق عنـــ  يف اكـــادةعيـــو  تبلـــك مـــن انيســـامة ااـــ

ل  193العقوبد اكسـراة ق 2ا  را ات اكنوق عنها يف اليقرة الثالثة من اكادة اكذكورة" ) م روع تنقي  القانون اكد  ـ مذكرة عيضاحية ـ 
 ر التحضريية (  وقد سقو النص من جمروعة ا عرا

   80انعر هنًيا  قرة ( 4) 
 يف اهلامش   40و قرة 43انعر هنًيا  قرة( 3) 
   84انعر هنًيا  قرة( 2) 
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 كيف يكون التسلم :  -84

  وعذا   4يةون التسلو ابستي   ر  العرر علي  و ًقا ل بيعت  ل وقد بينا ذلك تيصي  عند الة م يف كييية التسـليو
كـان العرـر يف حيـازة ر  العرــر منـذ البدايـة ل كرـا عذا قــام سـبا  بتصـلي  مواسـري اكيــاه وهـ  يف مةاهنـا دون أن تنتقـر مــن 

   3التسلو يةون ابنتياع ر  العرر ابكواسري بعد تصليحها ل  لن هذا يييد ضرناً أن  تقبلهاحيازة ر  العرر ل  
وعذا كان العرر مةوًت من أ  ا  متري ة ل أوكـان ا  ـر حمـدًدا بسـر الوحـدة ل كرـا عذا كـان اكقـاور قـد تعهـد بصـن  

ولةراســـ  اكا ـــدة ولســـا ر ق ـــ  ا اثل ا  ـــر اثـــ  ع ـــر كرســـًيا أو تعهـــد بصـــن  أاثل غر ـــة ال عـــام وحـــدد للرا ـــدة أ رهـــا 
ور  العرـر أن ي لـب ع ـرا  اكعاينـة والتسـلو  483اكستحق ل  لن التسلو  وز أن يةـون جمـ أ    يجـوز لةـر مـن اكقـاور  

عقـب ع ـاز كـر كرســ  أو عقـب ع ـاز كـر ق عــة مـن ق ـ  ا اثل ل  ــلذا مـا ق التسـلو كـان للرقــاور أن يسـتوىف مـن ا  ــر 
  واكيـروا أن ر  العرـر عذا د ـ  أ ـر  ـ   أو أكثـر مـن العرـر ل يةـون قـد عـاين هـذا انيـ   أو  2ما أ   مـن العرـر بقدر

  وقــــد كـــان اك ــــروع  1ا  ـــ ا  وتقبلهـــا ل وذلــــك مـــام يثبــــا أن مـــا د عــــ  لـــيس غــــ  مبل ًـــا قدمــــ  للرقـــاور وحــــا ااســـا 
عذا كــان العرــر مةــوًت مــن  -4مــن هــذا اك ــروع تــنص علــا مــا أييت : " 412يتضــرن نًصــا يف هــذا اكعــ  ل  ةانــا اكــادة 

أ  ا  متري ة ل أو كان الثرن حمدًدا بسعر الوحدة ل  از لةر مـن اكتعاقـدين أن يسـلب ع ـرا  اكعاينـة عقـب ع ـاز كـر  ـ   

                                                 

   16انعر هنًيا  قرة ( 4) 
وكرا يةون التقبر الضرين ابستعرار ال    اكصـنوع مـدة كا يـة ل يةـون كـذلك ةدما ـ  يف شـ   ه ـر ل أو التصـرف  يـ  ل أو د ـ   ( 3) 

 (   483ق 431حمرد لبيب شنب  قرة – 414ق – 419ق 344ا  ر بعد معاينة العرر  ون عبدا  أي وحيظ ) دليو  قرة
 624 قـرة  4ب نيور وريبـري ورواسـا – 102ق 211 قرة 8أوبرى ورو وغسران – 2612 قرة 3ـ بودرى و ار 168 قرة 3 يوار ( 2) 
   482ق 431حمرد لبيب شنب  قرة – 14 قرة Louage d'ouv . Et d'indليظ  2أنسيةلوبيدى داللوز–
   6هامش 102ق 211 قرة 8أوبرى ورو وغسران – 218 قرة 3ديير يي  – 381 قرة41ديرانتون  ( 1) 

ويعته مد وًعا وحا ااسا  ما يد   عرا يـتو عثباتـ  يف أعرـار اكقـاوالت الةـهى مـن بيـاتت دوريـة عـن حالـة العرـر   وقـد كـان 
)  413ةمن هـذا اك ـروع تـنص علـا مـا أييت : "   ًـا كـا تقضـا بـ  اكـاد 461اك روع الترهيدي يتضرن ًت يف هذا اكع  ل  ةانا اكادة 

مد  ( ال يعته ما يتو عثبات  يف أعرار اكقاوالت الةهى من بياتت شهرية أو دورية عن حالة العرر عال بياتت منقتة   ويعته كـر  988م
د العقـو  2 –مـا يـد   عند ـذ مـد وًعا علـا ااسـا    كـر هـذا مـام يقـض االتيـاق ب ـريه" ) م ـروع تنقـي  القـانون اكـد  ـ مـذكرة عيضـاحية 

ل وقــد ســقو الــنص مــن جمروعــة ا عرــار التحضــريية (   وكــان التقنــ  اكــد  القــد  يتضــرن أيًضــا نًصــا يف هــذا اكعــ  ل  193اكســراة ق
مــن هــذا التقنــ  تــنص علــا مــا يــيت : "ال ينق ــ  حســا  اكقاولــة عال بعــد مــام العرــر ل وكــر حســا  معرــور يف  143/801 ةانــا اكــادة

 موقًتا ل وكر ما  دع يف   ر مدة االش ار خيصو من أ ر مبلك اكقاولة ل عال عذا و د شرط   ف ذلك"    ر ا ش ار يعته 
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قسو من العرر يةون ذا أمهية كا ية ابلنسبة للعرر يف مجلتـ    و ـوز للرقـاور يف هـذه ااالـة أن يسـتوىف مـن  أو عقب ع از
وييرتا  يرا د   د   ان  أن معاينت  قـد مـا ل مـام يتبـ  أن الـد   م يةـن عال وحـا  -3الثرن بقدر ما أ   من العرر   

   4ااسا "

 م : النتائج التي تترتب على التسل -85

 ومن أهو النتا ج اليت ترتتب علا التسلو ل أو ئع  أدق علا التقبر ل ما أييت :
تنتقر ملةية ال    اكصنوع ل عذا كان اكقاور هو الذي ورد اكادة اليت اسـتخدمها يف العرـر ل عىل ر  العرـر  -4

   3من وقا التقبر
   2اق أو العرف ب ري ذلكيستحق د   ا  رة عند تقبر العرر ل عال عذا قضا االتي -3
 1ينتقر وحرر تبعة العرر من اكقاور عىل ر  العرر من وقا التسلو أو التقبر ل وقد سبق بيـان ذلـك تيصـي ً  -2

  
مـــن وقـــا التقبـــر ال يضـــرن اكقـــاور العيـــو  العـــاهرة الـــيت كـــان  ةـــن ك ـــيها ابليحـــص العـــادي   ومـــن هـــذا  -1

   8ضا  ا عرف الصناعة يف ضران العيو  اخليية   وقد سبق تيصير ذلكالوقا أيًضا تسرى اكدة القصرية ايت يق
 ـــ ا  االلتـــ ام ابلتســـلو : وعذا م يقـــو ر  العرـــر ابلت امـــ  مـــن تســـلو العرـــر وتقبلـــ  يف اكيعـــاد القـــانو  ل كـــان  -49

   علــا أن العبــارة ا  ــرية مــن للرقــاور أن  ــهه علــا تنييــذ الت امــ  عيًنــا   و ــوز أن يلجــأ يف ذلــك عىل وســيلة التهديــد اكــايل
مد  سالية الذكر ترسو فريقة عرلية للتنييذ العيين ل  تقور كرا رأينـا : " ـلذا امتنـ  ) ر  العرـر ( دون سـبب  988اكادة 

م ــروع عــن التســلو رغــو دعوتــ  عىل ذلــك ةنــذار رمســ  ل اعتــه أن العرــر قــد ســلو عليــ "    رــا علــا اكقــاور ل بعــد أن ينجــ  
ويضع  وحا تصرف ر  العرر دون عـا ق ل عذ رأى أن هـذا ا  ـري قـد تلةـأ يف معاينـة العرـر ليتقبلـ  ويتسـلر  ل أن  العرر

                                                 

وقد سقو هذا النص من جمروعة ا عرار التحضريية    – 118العقود اكسراة ق 2م روع تنقي  القانون اكد  ـ مذكرة عيضاحية ـ  ( 4) 
من التقن  اكد  اليرنس   4164يف اهلامش ـ وانعر اكادة  40من التقن  اكد  العراق هنًيا  رة 411وانعر أيًضا نيس هذا النص يف اكادة 

  
 يف اهلامش   10انعر هنًيا  قرة ( 3) 
 مد  وسيأيت نثها   989أنعر م ( 2) 
   82انعر هنًيا  قرة ( 1) 
   86انعر هنًيا  قرة ( 8) 
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يعــذره ابلتســلو عــن فريــق عنــذار رمســ  علــا يــد حمضــر ووــدد ميعــاًدا معقــوال لــذلك ل  ــلذا مضــا اكيعــاد اعتــه ر  العرــر قــد 
تـــب علـــا هــذا الـــتلو ااةرــ  مجيـــ  النتــا ج الـــيت ترتتــب علـــا التســـلو تســلو العرـــر حةًرــا حـــىت لــو م يتســـلر  حقيقــة   ويرت 

ر   481ااقيقـــ  ل  تنتقـــر ملةيـــة ال ـــ   اكصـــنوع عىل ر  العرـــر ل ويســـتحق د ـــ  ا  ـــر ل وينتقـــر وحرـــر التبعـــة عىل  
 العرر ل وتهأ ذمة اكقاور من العيو  العاهرة ويبدأ سرًين ميعاد ضران العيو  اخلييية  

 221ذلك وت بيًقا للقواعد العامة ل أن يلجأ اكقـاور عىل العـرا ااقيقـ  ل وقـد رمسـا فريقـة اكـواد  و ةن ل  وق
مد  علا أنـ  "عذا ر ـض الـدا ن دون مـهر قبـور الو ـا  اكعـروا عليـ  عرًضـا  ـحيًحا  221   تنص اكادة 4مد  221عىل 

أعلن أن  لن يقبر الو ا  ل اعته أن  قـد ق ععـذاره مـن الوقـا الـذي ل أو ر ض القيام اب عرار اليت ال يتو الو ا  بدوهنا ل أو 
مـد  علـا أنـ  "عذا ق ععـذار الـدا ن ل وحرـر تبعـة هـ    228يسجر اكدين علي  هذا الر ض ةع ن رمسـ "   وتـنص اكـادة

واك البـة بتعـويض مـا أهـب  ال    أو تلي  ل ووقف سرًين اليوا د ل وأ ب  للردين ااق يف عيداع ال    علا نيقة الـدا ن
مـد  علـا أنـ  "عذا كـان حمـر الو ـا  شـيً ا معينًـا ابلـذات ل وكـان الوا ـب أن يسـلو يف اكةـان  229من ضرر"   وتنص اكـادة

الذي يو د  ي  ل  از للردين بعد أن ينذر الـدا ن بتسـلر  أن وصـر علـا تـر يص مـن القضـا  يف عبداعـ     ـلذا كـان هـذا 
مـد  علـا  21شيً ا معًدا للبقا  حيث و د ل  از للردين أن ي لب وضـع  وحـا ااراسـة"   وتـنص اكـادة ال    عقارًا أو

 ــوز للرــدين بعــد اسـت ذان القضــا  أن يبيــ  ابكــ اد العلـين ا شــيا  الــيت يســرع عليهـا التلــف ل أو الــيت تةلــف نيقــات  -4أنـ  "
 ـلذا كــان ال ــ   لـ  ســعر معــروف يف ا ســواق ل أو   -3ايفةرــة   ابهعـة يف عبــداعها أو حراســتها ل وأن يـودع الــثرن   انــة 

  وغــ  عــن  3كــان التعامــر  يــ  متــداوال يف البور ــات ل  ــ   ــوز بيعــ  ابكــ اد عال غــذا تعــذر البيــ   ارســة ابلســعر اكعــروف"
ويـــودع البـــاق    انـــة البيـــان أن للرقـــاور ل بعـــد بيـــ  ال ـــ   ل أن يســـتوىف أ ـــره مـــن الـــثرن وكلـــك التعويضـــات اكســـتحقة ل 

   2ايفةرة"

                                                 

   484ق 439حمرد لبيب شنب  قرة ( 4) 
 وما بعدها   136 قرة 2انعر يف شرح هذه النصوق الوسيو ( 3) 
 يــ  للرقــاور ل الــذي تســلو مــن ر  العرــر منقــوال للعرــر  يــ  أو   ــ ح  أو  4602ديســره ســنة 24ويف  رنســا  ــدر قــانون يف ( 2) 

ين ل ويسـدد أ ـر اكقـاور مـن الـثرن ل ويـودع تنعيي  ل أن يبيعـ  عذا انقضـا سـنتان دون أن يتسـلر  ر  العرـر   ويةـون البيـ  يف اكـ اد العلـ
الباق   ندوق الودا     ولر  العرر أن يعارا يف البي  أمام قاض  الصل  ل وعلا هذا أن يبا يف اكعارضة يف أقصر مدة  ةنة ) بودرى 

 (   410ق 624 قرة 4ب نيور وريبري ورواسا – 108ق 211 قرة 8مةررة ـ أوبرى ورو وغسران 2699 قرة 3و ار
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وقد يق  أن يةون للرقـاور مصـلحة ل عنـد امتنـاع ر  العلـو عـن تييـذ الت امـ  مـن تسـلو العرـر ل يف  سـخ  488 
العقـد   ويةـون ذلـك مـث  عذا رأى اكقـاور أن يف عمةانـ  بيـ  ال ـ   اكصـنوع ل ـري ر  العرـر بـثرن أعلـا ل  ـريب  مـن ورا  

ه ااالــة  ــوز لــ  ل بعــد ععــذار ر  العرــر ابلتســلو ل أن ي لــب مــن القضــا   ســخ عقــد اكقاولــة حــىت هــذه الصــيقة   ويف هــذ
 يتحلر من وابج التسليو ل ويست ي  بعد ذلك أن وقق لنيس  هذه الصيقة الرانة  

 دفع األجر -المبحث الثالث

كــالت ام يف ذمــة ر  العرــر  ونبحــث ل واآلن تبحثــ    4مســألتان : ســبق أن نثنــا ا  ــر كــركن يف عقــد اكقاولــة -41
 يف االلت ام بد   ا  ر مسألت  : 

 ( فريف الد   وزمان  ومةان  وضراتت    3)        ( ما الذي  ب أن يد      4) 

 ما الذي يجب أن يدفع -المطلب األول

 ضرورة وجود األجر : -88

  ـر البـد مـن و ـوده ل وعال كـان العقـد مـن عقـود قـدمنا عـن الةـ م يف ا  ـر كـركن مـن أركـان عقـد اكقاولـة أن ا 
   3التهع ل    يعته مقاولة بر يةون عقًدا غري مسرا

علا أن  ليس من الضروري أن يةون هنا  اتياق  ري  علـا مقـدار ا  ـر ل بـر وال علـا و ـود ا  ـر يف ذاتـ    
مـد  (   وكـذلك عذا م  986وحديـًدا هـذا اكقـدار ) م سنرى أن  عذا م يةن هنـا  اتيـاق علـا مقـدار ا  ـر ل تـوىل القـانون 

يةــن هنــا  اتيــاق علــا و ــود ا  ــر يف ذاتــ  ل قــد يســتخلص هــذا االتيــاق يقــوم بصــنع      ــذا تعاقــد شــخص مــ  مقــاور 
يقابلـ  اكقاور يتضا ران يف داللتهرا علا أن هذا العرـر مـا كـان ليـتو عال لقـا  أ ـر  489لبنا  من ر ل  أمهية العرر ومهنة  

ل  يجــب ا ــرتاا أن هنــا  اتياقًــا ضــرنًيا علــا أن يةــون العرــر أب ــر   وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  ي ــترر 
مــن هــذا اك ــروع تــنص علــا أنــ  "عذا تبــ  مــن العــروف أن العرــر اكــدعا  444علــا نــص يف هــذا اكعــ  ل  ةانــا اكــادة 
ل و ـب ا ـرتاا أن هنـا  اتياقًـا ضـرنًيا علـا أن يةـون العرـر أب ـر"   وقـد حـذف بصنع  ما كان ليتو عال لقا  أ ـر يقابلـ  

                                                 

   23 قرة – 20انعر هنًيا  قرة ( 4) 
   20انعر هنًيا  قرة ( 3) 
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  وكا كـان الـنص لـيس عال ت بيًقـا هلـذه القواعـد ل  لنـ   ةـن العرـر بـ   4هذا النص يف نينة اكرا عة "اكتيا  ابلقواعد العامة"
   3ابلرغو من حذ  

كال بيــب واكهنــدي وايفــام  وايفاســب ل يعرلــون أب ــر ل   ــذا و ةـن القــور بو ــ  عــام أن أ ــحا  اكهــن ااــرة ل  
تعاقد العرير م  أحد منهو  اكيروا أن العرر يةون أب ر حىت لو سةا اكتعاقـدان وم يـذكرا أي شـ   عـن اآل ـرز وقـد 

 -4كـادة علـا أنـ  "مد  هذا اكبدأ علا اكهنسـد اكعرـاري ل غـذ تـنص اليقـراتن ا وىل والثانيـة مـن هـذه ا 990فبقا اكادة
 ـلذا م  -3يستحق اكهندي اكعراري أ رًا مستق  عن وض  التصـريو وعرـر اكقايسـة ل وه ـر عـن عدارة ا عرـار   أ ـرًا   

   2ودد العقد هذه ا  ور ل و ب تقديرها و ًقا للعرف انياري"   وسنعود عىل أ ر اكهنـدي اكعرـاري ابلتيصـير  يرـا يلـ 
لن قــانون ايفامــاة أورد مــن النصــوق مــا يةيــر لــ  تقــدير أ ــره ل عنــدما ال يةــون هنــا  اتيــاق بينــ  وبــ  وكــذلك ايفــام  ل  ــ

 ن العنصر ال الب يف التعاقد م  ايفام  هـو عنصـر التوكيـر   1موكل  علا ا تعا  ل وسنعرا لذلك عند الة م يف الوكالة
 كرا سبق القور  

 عدم ضرورة تعيين مقدار األجر : -89

وغذا كان و ود ا  ر ضرورًًي يف عقـد اكقاولـة ل  لنـ  لـيس مـن الضـروري تعيـ  مقـدار ا  ـر   وقـد ضـدمنا عنـد  
الة م يف ا  ر كركن يف اكقاولة أنـ  ال ي ـرتط أن يعـ  التعاقـدان مقـداره ل  ـلذا م يعينـا اكقـدار تةيـر القـانون  ـذا التعيـ   

هـــذه الناحيــة خيتلــف عــن ركــين الرتاضـــ  والعرــر ل  هــذان ركنــان  ــب أن يعينهرـــا كرــا ســنرى   وذكــرت أن ركــن ا  ــر يف 
  وخيتلـــف ركـــن ا  ـــر يف اكقاولـــة أيًضـــا عـــن ركـــنب الـــثرن يف البيـــ  ل  8اكتعاقـــدان يف عقـــد اكقاولـــة ل وغـــ  كـــان العقـــد ابفـــ 

  للتعيـ  ل وال شـأن للقـانون بتعيـ  مقـدار  الثرن البـد مـن تعيـ  مقـداره يف عقـد البيـ  أو يف القليـر  عـر هـذا اكقـدار قـاب
 اان   وذلك   ف ا  ر يف اكقاولة وا  رة يف ا  ار ل  لن القانون عند سةوت اكتعاقدين يتةير بتعي  مقدارمها  

                                                 

 يف اهلامش   20وانعر هنًيا  قرة –يف اهلامش  18ق 8جمروعة ا عرار التحضريية ( 4) 
در يف ا حـوار من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  يف هذا الصدد علا ما أييت : "يقـدر اشـرتاط ا  ـر أو البـ 924وقد نصا اكادة  ( 3) 

غذا كان العرر دا   يف مهنة من  –عند عمام عرر ليس من اكعتاد ع راؤه ب  مقابر   اثنًيا  –مام يقو دلير علا العةس : أوال  –اآلتية 
 يف اهلامش (   20عذا كان العرر عارًًي أو قام ب  ات ر يف أثنا   ارسة عارت " ) انعر هنًيا  قرة -يقوم ب    اثلثًا

 وما بعدها   408انعر  قرة ( 2) 
   340انعر ما يل   قرة ( 1) 
   20انعر هنًيا  قرة ( 8) 
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 كيف يعين مقدار األجر عند االتفاق على تعيينه  -91

 ا أييت :من التقن  اكد  علا م 986 نص قانو  : تنص اكادة –
   4"عذا م ودد ا  ر سلًيا ل و ب الر وع يف وحديده عىل قيرة العرر ونيقات اكقاور"

وقد قدمنا عن الة م يف ا  ر كركن يف اكقاولة أن   ب التريي  بـ  عـدم االتيـاق علـا مقـدار ا  ـر عذا  484 
 أن يعـرا اكتعاقـدان ل  ـر ويعجـ ا عـن االتيـاق علـا يتةلف القـانون يف هـذه ااالـة بتحديـد هـذا اكقـدار كرـا رأينـا ل وبـ 

   3مقداره ويف هذه ااالة تةون اكقاولة ابفلة النعدام أحد أركاهنا
وحنـن هنـا يف  ــدد اليـرا ا ور ل وهــو أن يسـةا اكتعاقــدان عـن تعيـ  مقــدار ا  ـر ل  يتةلــف اليـانون بتعيــ  

ية الــذكر أن تعــ  مقــدار ا  ــر يف هــذه ااالــة يقــوم علــا عنصــرين : مــد  ســال 986هــذا اكقــدار   وخيلــص مــن نــص اكــادة
قيرة اكر الذي أم  اكقاور ل وما تةبده من نيقـات يف ع ـازه   وعنـد اخلـ ف يعـ  القاضـ  مقـدار ا  ـر مسرتشـًدا  ـذين 

ااســا  فبيعـة العرــر ل العنصـرين ل ويسرتشـد بو ــ   ـاق ابلعــرف انيـاري يف الصــنعة يف وحديـد قيرـة العرــر   ويـد ر يف 
 قد يةون معقًدا يف حا ة عىل مهارة  نية كبرية ل وقد يـترن تبعـات  سـاًما ومسـ وليات يتعـرا هلـا اكقـاور   ويـد ر فبًعـا 

                                                 

من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت : "غذا م ودد الثرن سلًيا ل أو حدد علـا و ـ   440اتريخ النص : ورد هذا النص يف اكادة ( 4) 
ونيقات اكقاور"   ويف نينـة اكرا عـة حـذ ا عبـارة" أو حـدد علـا و ـ  تقـرييب" ل ووضـ  تقرييب ل و ب الر وع يف وحديده عىل قيرة العرر 

يف اك ـروع النهـا      944يدر ليظ "الثرن" ليظ "ا  ر" ل  أ ب  النص م ابًقا كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد ل و ـار رقرـ  
 (   19ق – 18ق 8) جمروعة ا عرار التحضريية 986ا رقول مث جملس ال يوق وح 941ووا ق علي  جمر سالنوا  وحا رقو

 وال مقابر للنص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن النص ليس عال ت بيًقا للقواعد العامة  
 ويقابر يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

 ) م ابق (   938التق  اكد  السوري م
   ) م ابق ( 984التقن  اكد  اللييب م

عذا م وحــدد ا  ــرة ســلًيا أو حــددت علــا و ــ  تقــرييب ل و ــب الر ــوع يف وحديــدها عىل قيرــة  -4:  440التقنـ  اكــد  العراقــ  م
و ب اعتبار أن هنا  اتياقًا ضرنًيا علا و و  ا  ر ل غذا تب  مـن العـروف أن ال ـ   أو العرـر اكو ـا  -3العرر ونيقات اكقاور   

 ال لقا  أ ر يقابل    ) وأحةام التقن  العراق  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  ب  ما كان ليندى ع
: عذا م يعقد اتياق علا تعي  ا  ر أو بدر العرر ل  يع  نسب العرف   وعذا  923تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م 484 

 لبنا  قرية من أحةام التقن  اكصري (  كانا هنا  تعريية أو رسو ل و ب ت بيقهرا   ) وأحةام التقن  ال
   20انعر هنًيا  قرة ( 3) 
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  وت رر نيقـات اكقـاور  4يف ااسا  كرية العرر ل والوقا الذي است رق  ع ازه ل ومنه ت اكقاور وكيايت  الينية ومسعت 
د الــيت اســتخدما يف العرــر ل وأ ــور العرــار ل وغــري ذلــك مــن النيقــات الــيت  ــر ها  عــ    ــاز العرــر   وقــد أاــان اكــوا

ل وااجــام ل  3يتةيــر عــرف اكهنــة بتحديــد مقــدار ا  ــر    ااا ــك أ ــره متعــارف عليــ  يف الســوق ل تبًعــا لســرعت  ومهارتــ 
ال بيب يتحدد تبًعـا لعـرف مهـة ال ـب ل ويسرتشـد يف ذلـك بسـرعة  والةوا  ل والسبا  ل والنجار ل والنقاو عع عع   وأ ر

ال بيـــب ومهارتـــ  الينيـــة وفبيعـــة العـــ ج أو العرليـــة انيراحيـــة ل وثـــروة اكـــريض   وأ ـــر اكهنـــدي اكعرـــاري عـــن وضـــ  التصـــيو 
 مد  (   990واكقايسة غري أ ره عن ا شراف علا تنييذ ا عرار ) م

  ـــر علـــا النحـــو الـــذي بينـــاه هـــو  صـــر يف مســـألة موضـــوعية ل  ـــ  رقابـــة عليـــ  وتعيـــ  القاضـــ  مقـــدار ا 486 
   2يفةرة النقض

 توابع األجر : -91

وســـوا  اتيـــق اكتعاقـــدان علـــا مقـــدار ا  ـــر أو تةيـــر القاضـــ  بتعيـــ  هـــذا اكقـــدار ل  ـــلن ل  ـــر توابـــ   ـــب أن  
 يس   تضاف علي  ل ويلت م ر  العرر بد عها كرا يلت م بد   ا  ر ن

 نيقـــات د ـــ  ا  ـــر ل عذا كـــان د عـــة يقتضـــا نيقـــات  ا ـــة ل تةـــون علـــا ر  العرـــر ل مثـــر ذلـــك أن يةـــون 
م ـرتفًا أن يةـون الـد   ب ريقـة حوالـة بريديـة أو بواسـ ة وحويــر علـا مصـرف ل  تةـون مصـرو ات ااوالـة أو التحويـر علــا 

ا  عهـد ر  العرـر بـذلك عىل مهنـدي معرـاري ر  العرر   كذلك نيقـات  حـص حسـا  اكقـاور وتسـوية ااسـا  ل سـو 
 أو عىل أي شخص ه ر ل تةون علا ر  العرر  

أمــا  وا ــد ا  ــر  تســرى يف شــأهنا القواعــد العامــة ل  ــ  تةــون هــذه اليوا ــد مســتحقة يف ذمــة ر  العرــر عال مــن 
ق اليوا ـد قبـر تسـليو العرـر عذا  مـد  (   وال شـأن لتسـلو العرـر يف ذلـك ل  قـد تسـتح 339وقا اك البة القضا ية  ـا ) م

كان ا  ر مستحًقا قبر التسليو وفالب اكقاور ب  هو و وا ده م البة قضا ية لعىل بعد التسليو   علـا أنـ  عذا كـان اكقـاور 
 هو الذي قدم اكادة اليت استخدما يف العرر وكان للرادة قيرـة حمسوسـة ل  قـد قـدمنا أن العقـد يةـون يف هـذا ااالـة م  ًـا

                                                 

   96ق – 94ق 89حمرد لبيب شنب  قرة – 44دليو  قرة – 441ق 49م 4601يناير سنة31است ناف  تلو  ( 4) 
   2618 قرة 3بودرى و ار – 946 قرة 3 وار – 261يوتيي   قرة ( 3) 
 648 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري ورواســـا – 2641 قـــرة 3بـــودرى و ـــار – 186 – 4684وز داللـــ 4684مـــاري ســـنة 1نـــق  رنســـ   ( 2) 
   14ق 89حمرد لبيب شنب  قرة – 483ق
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مـن اكقاولــة والبيــ  ل وتقـ  اكقاولــة علــا العرــر وتن بـق أحةامهــا عليــ  ل ويقـ  البيــ  علــا اكــادة وتسـرى أحةامــ   يرــا يتعلــق 
ــا هلــا ل وتســرى علــا  وا ــده القواعــد اكقــررة يف  وا ــد  4 ــا   ويرتتــب علــا ذلــك أن انيــ   مــن ا  ــر اكقابــر للرــادة يعتــه اًن

د  يف هــذا الصــدد علــا أنــ  "ال حــق للبــا   يف اليوا ــد القانونيــة عــن الــثرن عىل عذا أعــذر مــ 184/4الــثرن   وتــنص اكــادة 
اكبيــ  وكــان هــذا ال ــ   قــاال أن ينــتج اــرات أو عيــرادات أ ــرى ل هــذا مــام يو ــد اتيــاق أو  490اك ــرتى أو ســلو ال ــ    

  مـن ا  ـر اكقابـر للرـادة الـيت قـدمها مـن عرف يقضـا ب ـريه"   ويسـتخلص مـن هـذا الـنص أن للرقـور ااـق يف  وا ـد انيـ  
وقا ععذار ر  العرر بد   ا  ـر اكسـتحق و وا ـده وال ضـرورة ك البـة القضـا ية ل او مـن وقـا تسـليو اكـادة اكصـنوعة عىل 

   3ر  العرر

 مقدار األجر المتفق عليه ال يجوز تعديله :  -92

ا  ــر أو علــا ا ي الــيت يقــوم عليهــا التقــدير ل ال  ــوز تعــدير ويف ااالــة الــيت يتيــق  يهــا اكتعاقــدان علــا مقــدار 
ل وال  ــوز  حـــد منهرــا أن يســتقر ابلتعـــدير ل وذلــك و ًقـــا  2ا  ــر اكتيــق عليـــ  ابلــ ًيدة أو اب نقــاق عال ابتيـــاق ال ــر  

الوكيــر ل  ــلن  494  وخيتلــف أ ــر اكقــاور يف ذلــك عــن أ ــر   1 مــد  ( 411للقواعــد العامــة اكقــررة يف نعريــة العقــد ) م
 مد  (   106/3أ ر الوكير  اض  لتقدير القاض  ولو كان اكقدار متيًقا علي  ب  اكتعاقدين ) م

                                                 

 يف ه رها   9انظ هنًيا  قرة ( 4) 
يوليــ  ســنة 46نقــض  ــر   – 414ق 623 قــرة 44ب نيــور وريبــري ورواســا – 434و قــرة 441 قــرة 3انعــر يف هــذا اكعــ   يــوار ( 3) 

وانعــر عةــس ذلــك وأن اليوا ــد ال تســتحق يف هــذه ااــاة مــن وقــا التســليو بــر تســرى قواعــد اكقاولــة  – 44 – 4 – 13للــوز دا 4410
   481ق 436حمرد لبيب شنب  رة – 1041 قرة 3بودرى و ار – 48 قرة39 تسرى من وقا اك البة القضا ية  ا : لوران 

( الــيت  ــا ر  العرــر الصــان   ــوق أ ــره ل  هــذه يلتــ م ر  العرــر بــد عها ل مــام  gratificationومــن توابــ  ا  ــر النيحــة ) 
 (   18 قرة Louage d'ouv . Et d'indليظ    2يثبا أن عرر الصان  م يةن مرضًيا ) أنسيةلوبيدى داللوز

 ري يف العرر الذي أ  ه اكقاور ل  لن وكذلك ال  وز تعليق د   ا  ر علا تقاض  ر  العرر تعويًضا عرا أ اب  من ضرر خي أ ال ( 2) 
الع قــة مــا بــ  ر  العرــر واكقــاور ووةرهــا عقــد اكقاولــة غــري الع قــة مــا بــ  ر  العرــر وال ــري الــذي أحــدل الضــرر ووحةرهــا اكســ ولية 

 (   11 قرة Lounage d'ouv . Et d'indليظ    2التقصريية ) أنسيةلوبيدى داللوز
حمرد لبيب – 841ق 941حمرد كامر مرسا  قرة – 410ق 623 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 2661ة قر  3بودرى و ار ( 1) 

علا أن  عذا وق    أ مادي يف حسا  ا  ر  لن   ب تصـحي  هـذا اخل ـأ ابزًيدة أو اب نقـاق ل كرـا لـو وقـ    ـأ  – 428شنب  قرة
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وقد رأينا عند مي  اكقاولة عن الوكالـة أن العقـد قـد يقـ  علـا مـ يج مـن ا عرـار اكاديـة والتصـر ات القانونيـة ل كرـا 
ااــار يف ايفـام  واكهنــدي اكعرـاري ل  يةــون العقـد مقاولــة  يرـا يتعلــق اب عرـار اكاديــة ووكالـة  يرــا يتعلـق ابلتصــر ات  هـر

ل ومــن مث ت بــق أحةــام اكقاولــة وأحةــام الوكالــة  يجــوز ختيــيض ا  ــر يف انيــ   اكتعلــق أبعرــار الوكالــة دون انيــ    4القانونيــة
لذا تعــذر تعيــ   ــ   مــن ا  ــر  عرــار الوكالــة و ــ   ه ــر  عرــار اكقاولــة ل نعــر عىل العنصــر    ــ 3اكتعلــق أبعرــار اكقاولــة

ال الـــب ل  يةـــون العقـــد وكالـــة  يرـــا يتعلـــق ابيفـــام  و ـــوز ختيـــيض أ ـــره ل ومقاولـــة ابلنســـبة عىل اكهنـــدي وال  ـــوز ختيـــيض 
   2ا  ر

 : استئناءات ثالثة يجوز فيها تعديل األجر المتفق عليه -93

علا أن  استثنا  من القاعدة اكتقدم ذكرها من أنـ  ال عـوز مرا عـة ا  ـر اكتيـق عليهـا غـ  ابتيـاق ال ـر   معـاً ل  
تو ـــد أحـــوار ث ثـــة  ـــوز يف بـــ   ـــورها تعـــدير ا  ـــر ابلـــ ًيدة أو ابلـــنقص دون حا ـــة التيـــاق ال ـــر     وهـــذه ا حـــوار 

 الث ل ه  :
ايسة علا أساي الوحـدة ل  تجـوز زًيدة ا  ـر ب ـروط معينـة عذا اضـ ر اكقـاور االتياق علا أ ر ئقتضا مق -4

 مد  (   981عىل جماوزة اكقايسة جماوزة حمسوسة ) م

                                                                                                                                                                    

 632ق 364رقـو 4جمروعة عرر 4628نو ره سنة1اكقايسة ) نقض مد   يف حسا  ا عرار اليت ما أو يف ا سعار و ًقا كا  ا  يف
 (   492ق 429حمرد لبيب شنب  قرة – 331ق 19م 4621أبرير سنة 2است ناف  تلو  –

ويذهب بعض اليقها  غلا أن  وسن تد ر اك رع و عر أ ر اكقاولة قاب  للتخييض غذا وقعا  ي  م االة ل نعرًا  ن اكقاور 
هندي ر ر  ين وهو أقوى كثريًا من ر  العرر الذي تنقص  اخلهة والتجار  ل وذلك دال من أن يلجأ القضا  عىل التحاير  يتلرس يف أو اك

 (   429قواعد عقد الوكالة أو يف عيو  ا رادة ما يسر  ل  ةنقاق ا  ر ) حمرد لبيب شنب  قرة
   8أنعر هنًيا  قرة ( 4) 
 4462يوليــ  ســنة 46الســ   – 88 – 3 – 4628ســريي   4621أبريــر ســنة 31د ــون  – 623 قــرة 44واســاب نيــور وريبــري ور  ( 3) 

 3عةـس ذلـك بـودرى و ـار – 4608سـبتره سـنة Le Droit 40 4608 هاير سنة  Suppl   9-1 – 4 – 61 ازيا دي ابلي 
   2611 قرة 
سـبتره 31مـن دكريتـو  4ويف  رنسا ال  وز ختييض أ ر اكقاور اكتيق علي  عف قًا ل وذلـك فبًقـا  حةـام اكـادة  – 8انعر هنًيا  قرة ( 2) 

ب نيــــور وريبــــري  – 14/8هــــامش  211 قــــرة  8وهــــو الــــدكريتو اخلــــاق بوا بــــات اكهنــــدي اكعرــــاري ) أوبــــرى ورو وغســــران 4614ســــنة 
 (   414ق 623 قرة 4ورواسا
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االتياق علا أ ر عمجايل علا أساي تصـريو معـ  ل  ـ  عـوز زًيدة ا  ـرة عال عذا حصـر يف التصـريو تعـدير  -3
العرـــر ل أو عال عذا اهنـــار التـــوازن االقتصـــادي بـــ  الت امـــات كـــر مـــن ر   493أو غا ـــة وكـــان ذلـــك را ًعـــا عىل   ـــأ ر   

 مد  (   984العرر واكقاور بسبب حوادل استثنا ية عامة ) م
 990أ ر اكهندي اكعرـاري ل  يجـوز عنقا ـ  يف  ـورة مـا عذا م يـتو العرـر ئقتضـا التصـريو الـذي وضـع  ) م-2

   4 مد  (
 ث ل متعاقبة ل لتب  يف أية  ورة من  ور كر منها عوز زًيدة ا  ر أو عنقا     نستعرا هذه ا حوار ال

 االتفاق على أجر بمقتضى مقايسة على اساس الوحدة : -1

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  981نص قانو  : تنص اكادة -61
لعرــر أن مــن الضــروري لتنييــذ التصــيو عذا أبــرم عقــد ئقتضــا مقايســة علــا اســاي الوحــدة ل وتبــ  يف أثنــا  ا -4"

اكتيق علي  ما وزة اكقايسة جماوزة حمسوسة ل و ب علـا اكقـاور أن خي ـر يف ااـار ر  العرـر بـذلةربيناً مقـدار مـا يتوقعـ  
 من زًيدة يف الثرن ل  لن م ييعر قو حق  يف اسرتداد ما  اوز ب  قيرة اكقايسة من نيقات"  

ليت يقتضيها تنييذ التصريو  سيرة ل  از لـر  العرـر أن يتحلـر مـن العقـد ويقـف التنييـذ  لذا كان اجملاوزة ا -3"
ل علـــا أن يةـــون ذلـــك دون عب ـــا  ل مـــ  عييـــا  اكقـــاور قيرـــة مـــا أ ـــ ه مـــن ا عرـــار مقـــدرة و ًقـــا ل ـــروط العقـــد ل دون أن 

   3يعوض  عرا كان يست ي  كسب  لو أن  أق العرر"

                                                 

 992ثنا  أن خييض ا رج سبب  سخ العقـد قبـر ع ـاز العرـر ل كـأن يتحلـر ر  العرـر مـن اكقاولـة فبًقـا  حةـام اكـادةوال يعد است ( 4) 
مــد  ل  يــ  هــذه  999مــد  أو ينتهــ  عقــد اكقاولــة ئــوت اكقــاور عذا كــان منه تــ  ال خصــية حمــر اعتبــار يف التعاقــد فبًقــا  حةــام اكــادة

من تقن  اكو بات والعقـود اللبنـانين يف هـذا ا ـد  911مناسًبا كا أ   من العرر كرا سنرى ـ وقد نا اكادة  ا حوار خييض انير ئا  عل 
علا ما أييت : "عذا انق   العرر لسبب ليس ل  ع قة ئ ي ت  اليريق  ل    وق للصان  أن يقبض من ا  رة عال ما يناسب العرـر الـذي 

 اكتعلقة     اكواد اليت قدمها"   911ادةأم  ل م  االحتياظ بت بيق اك
عذا أبـرم العقـد علـا اسـاي مقايسـة بسـعر  -4مـن اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت : " 414اتريخ الن : ورد هذا النص يف اكادة  ( 3) 

اكقـدرة يف اكقايسـة جمـاوزة حمسوسـة ل و ـب الوحدة ل وتب  يف أثنا  العرر أن  من الضروري لتنييذ التصريو اكتيـق عليـ  جمـاوزة للرصـرو ات 
سقو حق  يف اسرتداد ما  492علا اكقاور أن خي ر يف ااار ر  العرر بذلك مبيناً مقدرا ما يتوقع  من زًيدة يف الثرن    لن م ييعر ل  

  العرر أبن يتحلر من العقد ل علا أن  لذا كان اجملاوزة اليت يقتضيها التصريو  سيرة ل  از لر  -3 اوز ب  قيرة اكقايسة من نيقات   
عال مــا تعلــق منهــا ئــا  اتــ  مــن كســب"   ويف نينــة  448يةــون ذلــك دون عب ــا  مــ  عع ــا  اكقــاور التعويضــات اكنصــوق عليهــا يف اكــادة 
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يف التقن  اكد  القد  ل و ةـن القـور عن الـنص يقـرر أحةاًمـا تيـق مـ  النيـة ايفترلـة وال مقابر هلذا النص  492 
 للرتعاقدين ل  هو من هذه الناحية ال خيرج علا القواعد العامة  

ل ويف التقنـــ  اكـــد  الليـــيب  932ويقابـــر الـــنص يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري
   4عال مقابر ل  يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  – 416ويف التقن  اكد  العراق  م – 989م

 شروط ثالثة -95

 الن باق النص : ويتب  من النص سالف الذكر أن هنا  شروفًا ث ثة  ب توا رها حىت ين بق : 
 marche surعلا أساي الوحدة ) ) ال رط ا ور ( أن يةون ا  ر يف اكقاولة متيًقا علي  ئقتضا مقايسة 

devis  ـلذا كــان مقــدار اأ ــر غــري متيــق عليــ  أ ــ ً ل أوكــان متيًقــا عليــ  ولةنــ  كــان أ ــرًا عمجاليًــا علــا اســاي تصــريو    )

                                                                                                                                                                    

 ـاز لـر  العرـر أن يتحلـر مـن  اكرا عة عدلا اليقرة الثانية علا الو   اآليت : " لذا كانا اجملاوزة اليت يقتضـيها تنييـذ التصـريو  سـيرة ل
العقد ل علا أن يةون ذلك دون عب ا  م  تعويض اكقاور عـن مجيـ  مـا أنيقـ  مـن اكصـرو ات ومـا أ ـ ه مـن ا عرـار دون أن يعوضـ  عرـا  

عـدر  ـدر اليقـرة  يف اك ـروع النهـا     ويف اللجنـة الت ـريعية جمللـس النـوا  949كان يست ي  كسب  لـو أنـ  أق العرـر"   وأبـ  رقـو اكـادة 
ق ا وىل علا الو   اآليت : "عذا أبرم عقد ئقتضـا مقايسـة علـا أسـاي الوحـدة ل وتبـ  يف أثنـا  العرـر أن مـن الضـرور لتنييـذ التصـريو اكتيـ

زة السـعر الـوارد يف علي  جماوزة اكقايسة اكقررة جماوزة حمسوسة" ل وذلك  ن النص ا    قد ينصرف معناه عىل أن اكقصود ابجملاوزة هو جماو 
  ويف نينــة  948اكقايسـة ل مــ  أن اكقصــود هــو حالــة جمــاوزة الةـو ال الســعر   ووا ــق جملــس النــوا  علــا الـنص كرــا عدلتــ  نينتــ  وحــا رقــو 

ون أن يعوضـ  جملس ال يوق عدلا اليقرة الثانية ابستبدار عبارة "م  عبقـا  اكقـاور قيرـة مـا أ ـ ه مـن ا عرـار مقـدرة و ًقـا ل ـروط العقـد د
عرــا كــان يســت ي  كســب  لــو أنــ  أق العرــر" بعبــارة "مــ  تعــويض اكقــاور عــن مجيــ  مــا أنيقــ  مــن اكصــرو ات ومــا أ ــ ه عــن ا عرــار دون أن 

 ًقا يعوض  عرا كان يست ي  كسب  لو أن  أق العرر" ل وذلك حىت يقتصر الت ام ر  العرر علا الو ا  بقيرة ما أ  ه اكقاور من ا عرار و 
عال عن ل روط العقد ل دون ال ام  ئا  اوز هذه القيرة من مصرو ات أنيقها اكقاور جماوزة للرتوق  من قيرة اكقايسة ل  ا مر عذن م يسير 

ا ق علي  جملس   وو  981تنييذ اكقاولة تنييًذا    ًيا   وقد  ار النص بذلك م ابًقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل وأ ب  رقر  
 (   10ق – 21ق 8ال يوق كرا عدلت  نينت  ) جمروعة ا عرار التحضريية

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى : ( 4) 
 ) م ابق (   932التقن  اكد  السوري م

 ) م ابق (   989التقن  اكد  الييب م
 ) موا ق (   416التقن  اكد  العراق  م
 قود اللبنا  : ال مقابر ) ولةن النص كرا قدمنا ال خيرج علا القواعد العامة (  تقن  اكو بات والع
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( ل  لن النص ال ين بق   وااةرة يف ذلك أن  يف حالة ما عذا م يتيق علـا مقـدار ا  ـر  marche aforfaitمع  ) 
ل  قـد قـدمنا أن هـذا اكقـدار يتةيـر بتعيينــ  القاضـ  ل  ـ  حمـر للبحـث  يرـا عذا كــان ي يـد أو يـنقص  نـ  غـري معـ  اكقــدار 

  ل  لنــ  ال ي يــد وال يــنقص ل كرــا ســنرى ل لتعــدير يف منــذ البدايــة   وعذا كــان ا  ــر أ ــرًا عمجالًيــا علــا أســاي تصــريو معــ
التصــريو أو لــ ًيدة يف ا ســعار ل عال يف ظــروف  ا ــة وب ــروط معينــة ســيأيت ذكرهــا عنــد نــث هــذه ااالــة    الوا ــب عذن 
أن يةــون ا  ــر مقــدرًا ئقتضــا مقايســة علــا أســاي ســعر الوحــدة ل حيــث يقتضــا ذلــك أن يتيــاوت ا  ــر نســب كريــة 

 عرار اليت ما ل    يةون يف زًيدة ا  ر عذا اقتضا ا مر ذلك علا ما سنرى ما خيالف فبيعة االتياق  ا 
) ال ــرط الثــا  ( جمــاوزة اكقايســة جمــاوزة حمسوســة لســبب م يةــن معرو ًــا وقــا العقــد   واكقصــود ئجــاوزة اكقايســة 

ل ال جمــاوزة أســعارها    ــلذا ورد يف اكقايســة مــث  كريــات معينــة  جمــاوزة حمسوســة جمــاوزة كريــات ا عرــار اكقــدرة يف اكقايســة
ل عرــار اخلا ــة اب ســاي ل مث رأى اكقــاور عنــد حيــر ا ســا أنــ   ــب تعريقــ  أكثــر  ــا قــدر يف اكقايســة وأن هــذا التعريــق 

سوســـة الـــيت يقتضـــيها تقتضـــا كريـــات مـــن العرـــر ت يـــد زًيدة حمسوســـة عرـــا هـــو وارد يف اكقايســـة ل  تلـــك هـــ  انيجـــاوزة ايف
ال ــرط الثــا    أمــا عذا كانــا اجملــاوزة متعلقــة اب ســعار  ــ  يعتــد  ــا ل والعــهة اب ســعار الــواردة يف اكقايســة عذ اكيــروا أهنــا 
وضعا بعـد أن أن د ـر يف االعتبـار كـر االحترـاالت اكعقولـة لت ـري ا سـعار ل ومـن اكرةـن الـنص  ـراحة علـا ربـو هـذه 

ار اسوق اليعلية  يرا عذا زادت هذه ا سعار ا  رية أو نقصا بنسـبة معينـة   وعلـا كـر حـار ال يقـام لـ ًيرة ا سعار أبسع
ا ســعار اليعليــة عــن ا ســعار الــواردة يف اكقايســة وزن عال يف حــدود نعريــة العــروف ال ار ــة م بقــة يف مبــدأها العــام ل ال يف 

اكتعلقــة ابالتيــاق علــا أ ــر عمجــايل للرقاولــة علــا أســاي تصــيو معــ  وهــ   498 ــوراته اخلا ــة الــواردة يف ااالــة الثانيــة  
الصورة اليت سـنتوىل تيصـيلها  يرـا يلـ    والـذي يـدر علـا أن اكقصـود ابجملـاوزة ايفسوسـة هـ  اجملـاوزة يف الةـو ال اجملـاوزة يف 

علــا الو ــ  اآليت  "عذا أبــرم العقــد علــا مــد  كــان  ــرى  981الســعر أن اك ــروع الترهيــدي لصــدر اليقــرة ا وىل مــن اكــادة
أساي مقايسة بسعر الوحـدة ل وتبـ  يف أاث  العرـر أنـ  مـن الضـروري لتنييـذ التصـريو اكتيـق عليـ  جمـاوزة اكصـرو ات اكقـدرة 

م عقــد يف اكقايســة جمــاوزة حمسوســة    "   ويف اللجنــة الت ــريعية جمللــس النــوا  عــدر هــذا الــنص علــا الو ــ  اآليت : "عذا أبــر 
ئقتضــا مقايســة علــا أســاي الوحــدة ل وتبــ  يف أثنــا  العرــر أنــ  مــن الضــروري لتنييــذ التصــريو اكتيــق عليــ  جمــاوزة اكقايســة 
اكقــدرة جمــاوزة حمسوســة    "   وقيــر يف اللجنــة ل تهيــرًا الســتبدار عبــارة "/ ــاوزة اكقايســة اكقــدرة جمــاوزة حمسوســة" مــا أييت : 

نصــرف معنــاه عىل أن اكقصــود ابكــا وزة هــو جمــاوزة الســعر الــوارد يف اكقايســة ل مــ  أن اكقصــود هــو "عن الــنص ا  ــل  قــد ي
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  والبد أن تةون جماوزة الةلو جمـاوزة حمسوسـة كرـا هـو  ـري  الـنص ل  ـلذا م تةـن حمسوسـة  4حالة جماوزة الةلو ال السعر"
ذه الـ ًيدة وال  يــار لـر  العرـر   وقاضــ  اكوضـوع هـو الــذي أبن زاد الةلـو زًيدة فيييـة ل و بــا زًيدة ا  ـر ئـا يقابــر هـ

يقـــدر مـــا عذا كانـــا الـــ ًيدة حمسوســـة  يعتـــد  ـــا أو غـــري حمسوســـة  ـــ  تةـــون حمـــر اعتبـــار ل وتقـــديره ال خيضـــ  لرقابـــة حمةرـــة 
 النقض  

وييهـو ذلـك مـن  وال يةيا أن تةون ال ًيدة حمسوسة ل بر  ب أيًضـا أال تةـون متوقعـة وقـا عبـرام عقـد اكقاولـة  
مــد  كرــا رأينــا : "     وتبــ  يف أثنــا  العرــر أن مــن الضــروري لتنييــذ  981ســياق الــنص ل عذ تقــور اليقــرة ا وىل مــن اكــادة

التصــريو اكتيــق عليــ  جمــاوزة اكقايســة اكقــدرة جمــاوزة حمسوســة    "   ومــندى ذلــك أن اجملــاوزة ايفسوســة م تةــنن متبينــة عنــد 
ولــة ل وعمنــا تبينــا يف أثنــا  العرــر    ــلذا كانــا اجملــاوزة متوقعــة عنــد عبــرام عقــد اكقاولــة أو كــان مــن اكرةــن عبــرام عقــد اكقا

 توقعها ل زاد ا  ر ئقدار هذه اجملاوزة وال  يار لر  العرر   
اليقـرة ا وىل ) ال رط الثالث ( أن خي ر اكقاور ئجرد تبين  للـ ًيدة ر  العرـر بـذلك   وتقـور العبـارة ا  ـرية مـن 

كرـــا رأينـــا : "و ـــب علـــا اكقـــاور أن خي ـــر يف ااـــار ر  العرـــر بـــذلك مبيًنـــا   499مـــد  يف هـــذا اكعـــ    981مـــن اكـــادة
مقـــدار مـــا يتوقعـــ  مـــن زًيدة يف الـــثرن ل  ـــلن م ييعـــر ســـقو حقـــ  يف اســـرتداد مـــا  ـــاوزة بـــ  قيرـــة اكقايســـة مـــن نيقـــات"   

عرر ئـا يتوقعـ  مـن زًيدة   وم ي ـرتط الـنص شـة   اً ـا هلـذا ا   ـار ل وال ميعـاًدا  الوا ب عذن أن خي ر اكقاور ر  ال
ــا  ــب أن يــتو  يــ    ولــذلك  ــوز أن يةــون ا   ــار علــا يــد حمضــر ل أو بةتــا  مســجر ل أو بةتــا  عــادي ل أو  معيًن

  اكقـاور للـ ًيدة ل  ـلذا سـةا عـن شيوًًي ل وعلا اكقاور عب  عثبات أن ا   ار قد ق   و ب أن يتو ا   ار  ور تبـ
ا   ــار بعــد تبينــ  الــ ًيدة مــدة ال مــهر هلــا ل محــر ذلــك علــا أنــ  قــد نــ ر نــ وال ضــرنًيا عــن حقــ  يف اســرتداد قيرــة الــ ًيدة ل 
وبقــا ا  ــر كرــا  ــا  يف اكقايســة دون تعــدير   و ــب أن ي ــترر ا   ــار علــا مقــدار مــا يتوقعــ  اكقــاور مــن الــ ًيدة يف 

و وما يستتب  ذلك من زًيدة يف ا  ر ل ويتقيد ئا ذكره يف ا   ار ل  لن تب  بعـد ذلـك أن اجملـاوزة ت يـد علـا مـا قـدر الة
ل  ــالعهة ئقــدار الــ ًيدة الــيت ذكرهــا يف ا   ــار ال ئقــدار الــ ًيدة اليعليــة   ومــن مث وســن ابكقــاور أن وتــاط ل ويةيــىت يف 

ــا هلــذه اجملــاوزة ل اترًكــا ذلــك كــا بســير عنــ   ا   ــار بــذكر ا ســس الــيت تقــوم عليهــا الــ ًيدة اكتوقعــة دون أن يــذكر رقًرــا معيًن
 تنييذ العرار من نتيجة  علية  

                                                 

 يف اهلامش   61وانعر هنًيا  قرة – 26ق – 21ق 8جمروعة ا عرار التحضريية ( 4) 
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 لذا م خي ر اكقاور ر  العرر ابجملاوزة ل أو أب أ يف ع  اره دون مـهر ل أو م يـذكر يف ا   ـار مقـدار مـا يتوقعـ  
الــيت تقــوم عليهــا اجملــاوزة اكتوقعــة ل "ســقو حقــ  يف اســرتداد مــا  ــاوزة بــ  قيرــة اكقايســة مــن  مــن الــ ًيدة أو يف القليــر ا ي

نيقات" كرا يقور الـنص ل وبقـا ا  ـر كرـا  ـا  يف اكقايسـة دون تعـدر ل وذلـك ابلـرغو مـن وقـوع جمـاوزة حمسوسـة كـا هـو 
 مقدر يف اكقايسة  

 ما يترتب على توافر الشروط الثالثة  -96

ن :  ــلذا تــوا رت هــذه ال ــروط الث ثــة علــا النحــو الــذي  صــلناه ل  ــلن هنــا   رضــ   ــب الترييــ  بينهرــا  رضــا –
 ن لةر  ـرا منهرـا حةرـة اخلـاق بـ     لمـا أن تةـون اجملـاوزة ايفسوسـة غـري  سـيرة وهـذا هـو اليـرا ا ور ل وعمـا أن 

 تةون هذه اجملاوزة  سيرة وهذا هو اليرا الثا   

 المجاوزة غير جسيمة :  –ألول الفرض ا -97

مــد  ســالية الــذكر هلــذا اليــرا  ــراحة ل ولةــن ميهــوم اكخاليــة مــن نــص اليقــرة الثانيــة مــن  981م تعــرا اكــادة
اكادة اكذكورة يستخلص منـ  أن ر  العرـر ال يسـت ي  أن يتحـر مـن عقـد اكقـاورة بسـبب اجملـاوزة ايفسوسـة غـري انيسـيرة ل 

  ر ئا يتناسب م  هذه اجملاوزة ل شا  ر  العرر أو أع  وأبن  عب زًيدة ا 
وتقدير ما عذا كانا اجملاوزة ايفسوسة  سـيرة  تجيـ  لـر  العرـر التحـر مـن اكقاولـة كرـا سـيأيت ل أو غـري  سـيرة 

قاضــ  اكوضــوع  تبقـا ر  العرــر مقيــًدا ابكقاولــة مـ  زًيدة ا  ــر الــ ًيدة اكناســبة كرـا ســبق القــور ل مســألة واقـ  يبــا  يهــا 
% مــن ا عرــار الــيت كانــا مقــدرة يف اكقايســة ل 40دون معقــب عليــ  مــن حمةرــة الــنقض    ــلذا تبــ  مــث  أن اجملــاوزة هــ 

% عرــا كــان مقــدرًا يف اكقايســة   ويــهر 40 ال الــب أن قاضــ  اكوضــوع ال يعتــه هــذه اجملــاوزة  يرــة ل ويضــا بــ ًيدة ا  ــر
بصدده أن ال ًيدة عادلة عذ هلا ما يقابلها ل وه  بعد غـري مرهقـة لـر  العرـر عذ هـ  زًيدة  زًيدة ا  ر يف اليرا الذي حنن

 غري  سيرة  

 المجاوزة جسيمة : –الغرض الثاني  -98

مـد  ببيـان ااةـو يف ذلـك ل عذ يقــور   981أمـا عذا كانـا اجملـاوزة  سـيرة ل  قـد تةيلـا اليقـرة الثانيــة مـن اكـادة 
ا اجملاوزة اليت يقتضيها تنييذ التصريو  سيرة ل  از لر  العرـر أن يتحلـر مـن العقـد ويقـف التنييـذ كرا رأينا : " لذا كان

ل علـــا أن يةـــون ذلـــك دون عب ـــا  ل مـــ  عييـــا  اكقـــاور قيرـــة مـــا أ ـــ ه مـــن ا عرـــار مقـــدرة و ًقـــا ل ـــروط العقـــد ل دون أن 
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الــنص أنــ  عذا كانــا اجملــاوزة  يرــة ل  ــلن ر   يعوضــ  عرــا كــان يســت ي  كســب  لــو أنــ  أق العرــر"   ويســتخلص مــن هــذا
 العرر يةون ابخليار ب  أمرين : 

) ا مـــر ا ور ( أن يبقــــا مقيــــًدا ابكقاولــــة ل وي لــــب مــــن اكقــــاور عمـــام العرــــر   ويف هــــذه ااالــــة ي يــــد ا  ــــر ئــــا 
 ـر  لنـ  ي يـد الـ ًيدة اكناسـبة كرـا سـبق يتناسب م  ال ًيدة انيسيرة   ويبقا عقد اكقاولة ت ذأ جبر  شروف  ل  يرـا عـدا ا 

 القور   
) ا مر الثا  ( أن يتحلر ر  العرر من اكقاولة عذا رأى أن ال ًيدة انيسيرة يف ا  ـر مرهقـة لـ    ويف هـذه ااالـة 
ن ي لـــب مـــن اكقـــاور وقـــف العرـــر ل علـــا أن يةـــون ذلـــك دون عب ـــا     ـــلذا أب ـــأ يف هـــذا ال لـــب عب ـــا  ال مـــهر لـــ  ل كـــا

للرقاور أن  ضا يف العرر وييرتا أن ر  العرر قد ا تار ا مر ا ور أي عبقـا  اكقاولـة مـ  الـ ًيدة يف ا  ـر   وال لـب 
العرــر لوقــف التنييــذ ال ي ــرت   يــ  شــةر  ــاق ل  قــد يةــون علــا يــد حمضــر أو مةتــوابً أو  494الــذي يتقــدم بــ  ر   

قــ  علــا ر  العرــر    ــلذا تقــدم ر  العرــر  ــذا ال لــب ل و ــب علــا شــيوًيً ل ولةــن عــب  عثبــات التقــدم  ــذا ال لــب ي
اكقاور أن يقف تنييذ العرر ل ويتحلر ر  العرر من اكقاولة   ولةن  ـب عليـ  أن يعـوا اكقـاور ةييا ـ  "قيرـة مـا أ ـ ه 

"    ـريد للرقـاور قيرـة مـا من ا عرار مقدرة و قاً ل روط العقد ل دون أن يعوض  عرا كان يست ي  كسب  لو أن  أق العرر
أ ـ ه مـن ا عرــار عىل يـوم ع  ــاره بوقـف العرـر ل وتقــدر هـذه القيرــة ل ال وسـب مـا أنيــق اكقـاور  عــ ً ل نعـراً الرتيــاع يف 
بعــض ا ســعار ل تةــون القيرــة الــيت أنيقهــا اكقــاور  عــ ً ل نعــراً الرتيــاع يف بعــض ا ســعار ل أكــه مــن القيرــة اكقــدرة فبقــاً 

   ( 4) ايســة ل  ــ  يســرتد اكقــاور عال القيرــة ا  ــرية ل وبــذلك يةــون عقــد اكقاولــة قــد نيــذ تنييــذاً    يــاً ال تنييــذاً كليــاً للرق
و ه اكقاور علا هذا التنييذ اني    ل وليس ل  أن ي الب ر  العرر بتعويض  عرا كان يست ي  كسب  لو أنـ  أق العرـر ل  

مــد   992كرــا يةــون لــ  ذلــك يف حالــة أ ــرى هــ  حالــة وحلــر ر  العرــر مــن العقــد ةرادتــ  اكنيــردة و قــاً  حةــام اكــادة 

                                                 

 (
2
مدني يجري على الوجعه اآلتي : " . . ميع تعيويض المقياول عين جمييع  191( وقد كان المشروع النهائي للفقرة الثانية من المادة  

ما أنفقيه مين المصيروفات وميا أنجيزه مين األعميال . . ." وفيي لجنية مجليس الشييوخ عيدل الينص عليى الوجيه اآلتيي : " . . ميع إيفياء 

عمال مقدرة وفقاً لشروط العقد" . وقيل في اللجنة تبرييراً لهيذا التعيديل : "وذليك حتيى يقتصير التيزام رب المقاول قيمة ماأنجزه من األ

العمل على الوفاء بقيمة ما أنجزه المقاول من األعمال وفقاً لشروط العقد ، دون إلزامه بما يجاوز هيذه القيمية مين مصيروفات أنفقهيا ، 

المصروفات المقدرة في المقايسة وقد تكون قيمة المصيروفات الفعليية التيي انفقهيا المقياول  ألن رب العمل لم يكن مسئوالً عن مجاوزه

 -95مجاوزة للمتوقع من قيمة المقايسة ، فاألمر إذن لم يسفر إال عن تنفيذ المقاولة تنفيذاً جزئياً" ) مجموعة األعمال التحضييرية" ص

 في الهامش ( . 55وانظر آنفاً فقرة  – 59ص

إذا نزلت بعض األسعار عما هو مقدر في المقايسة ، يبقى رب العمل ملتزماً بإيفاء المقياول قيمية ميا أنجيزه مين  7البيان أنهوغني عن 

 األعمال مقدرة طبقاً لما جاء في المقايسة ، فيكون للمقاول الغرم في هذا القرض ، كما كان عليه الغرم في القرض األول .
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  ذلــك  ن ر  العرــر م يتحلــر هنــا مــن العقــد ئحــض رغبتــ  كرــا يتحلــر منــ  ةرادتــ   ( 4) وســيأيت نثهــا تيصــي ً  يرــا يلــ 
اكنيردة يف ااالة ا  رى ل بر هو قد اض ر للتحلر من  أمام هذه الـ ًيدة انيسـيرة اكرهقـة يف ا  ـر ل ومـن مث ال  ـه علـا 

ن وحلــر ر  العرــر مــن اكقاولــة هنــا هــو  ســخ تعــويض اكقــاور عرــا كــان يســت ي  كســب  لــو أنــ  أق العرــر   و ةــن القــور أب
 3) للعقد دون أن يةون هلذا اليسخ أثر ر ع  ل  را ق تنييذه من العقد ينـتج أثـره ل وييسـخ العقـد يف ال ـ ر الـذي م ينيـذ

)   

 االتفاق على أجر إجمالي على أساس تصميم معين : -2

 نص قانوني : -99

 ا ما أييت : من التقن  اكد  عل 984تنص اكادة  
عذا أبــرم العقــد أب ــر عمجــايل علــا أســاي تصــريو اتيــق عليــ  مــ  ر  العرــر ل  لــيس للرقــاور أن ي الــب أبيــة  -4"

زًيدة يف ا  ـــر ولـــو حـــدل يف هـــذا التصـــريو تعـــدير أو عضـــا ة ل عال أن يةـــون ذلـــك را عـــاً عىل   ـــأ مـــن ر  العرـــر ل أو 
  ره  "  يةونن مأذوتً ب  من  واتيق م  اكقاور علا أ

 و ــــــب أن وصــــــر هــــــذا االتيــــــاق كتابــــــة ل عال عذا كــــــان العقــــــد ا  ــــــل  ذاتــــــ  قــــــد اتيــــــق عليــــــ  م ــــــا هة"   -3"
ولـيس للرقـاور ل عذا ارتيعــا أسـعار اكـواد ا وليــة وأ ـور ا يـدي العامليــة أو غريهـا مـن التةــاليف أن يسـتند عىل ذلــك  -2"

 اً  عر تنييذاً عسرياً"  لي لب زًيدة يف ا  ر ل ولو بلك هذا االرتياع حد
علا أن  عذا اهنار التوازن االقتصادي ب  الت امات كر من ر  العرر واكقاور بسبب حوادل اسـتثنا ية عامـة  -1"

م تةــن يف ااســبان وقــا التعاقــد ل وتــداع  بــذلك ا ســاي الــذي قــام عليــ  التقــدير اكــايل لعقــد اكقاولــة ل  ــاز للقاضــ  أن 
   ( 2) أو بيسخ العقد" وةو ب ًيدة ا  ر

                                                 

 (
2
 بعدها . وما 291( انظر ما يلي فقرة  

 (
1
( ويصح تكييف تحلل رب العمل من المقاولة تكييفاً آخر . فيقيال إن رب العميل وقيف فيي غليط جيوهري ، وهيو غليط اشيترك فييه  

المقاول ، إذ اعتقد الطرفان أن تنفيذ المقاولة ال يقتضي هذه الزيادة الجسيمة المرهقة . فلما كشف رب العمل عن غلطة ، طليب إبطيال 

المقاول عما أنجزه من العمل مقدراً طبقاً للمقايسة على أساس مبدأ اإلثيراء بيال سيبب محيوراً بعيض التحيوير . وليرب العقد ، وعوض 

 العمل أال يطلب إبطال العقد ، فيبق العقد نافذاً بجميع شروطه مع زيادة  األجر . أما إذا كانت المجاوزة غير جسيمة ، فيالغلط ال يكيون

 لرب العمل إبطال العقد .جوهرياً ، ومن ثم ال يجوز 

 (
9
إذا أبيرم العقيد بيثمن حيدد جزافياً  -2من المشروع التمهيدي عليى الوجيه اآلتيي : " 715( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

ل أو على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في الثمن ، حتى لو حدث في هذا التصميم تعيدي

ولييس للمقياول إذا  -1إضافة ، إال أن يكون ذلك راجعاً إلى خطأ مين رب العميل ، أو يكيون هيذا قيد أذن بيه واتفيق ميع المقياول ثمنيه . 

ارتفعت أسعار المواد األولية وأجور األيدي العاملة أن يستند إلى ذلك ليطلب زيادة في اليثمن ، حتيى ليو بليغ هيذا االرتفياع حيداً يجعيل 
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   ( 4) 144/840ويقابر هذا النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 
 981ويف التقنـ  اكـد  الليــيب م  – 931ويقابـر يف التقنيـات اكدنيـة العربيــة ا  ـرى : يف التقنـ  اكـد  الســوري م

    ( 3) 918والعقود اللبنا  مويف تقن  اكو بات  – 414 – 411ويف التقن  اكد  العراق  م  –

                                                                                                                                                                    

عليى أنيه إذا  -5ويجب أن يحصل هذا االتفاق كتابية ، إذا إذا كيان العقيد األصيلي ذاتيه قيد اتفيق علييه مشيافهة .  -9قد عسيراً . تنفيذ الع

اختل التوازن االقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول اختالالً تاماً بسبب حوادث لم تكن منظورة وقيت التعاقيد ، وإنهيار 

عليه التقدير المالي لعقد المقاولة ، جاز للقاضي أن يحكيم بزييادة فيي اليثمن أو أن ييأذن فيي فسيخ العقيد" . وفيي  بذلك األساس الذي قام

لجنية المراجعيية المقاوليية ، جياز للقاضييي أن يحكييم بزيييادة فيي الييثمن أو أن يييأذن فيي فسييخ العقييد" . وفييي لجنية المراجعيية عييدل ترتيييب 

إذا أبرم العقد عدل ترتيب الفقرات وأدخلت تعيديالت لفظيية ، فأصيبح -2لنص كما يأتي : "الفقرات وأدخلت تعديالت لفظية ، فأصبح ا

إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم اتفق عليه مع رب العميل ، فلييس للمقياول أن يطاليب بأيية زييادة  -2النص كما يأتي : "

يكون ذلك راجعاً إلى خطيأ مين رب العميل ، أو يكيون مأذونياً بيه منيه  في األجر ، ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة ، إال أن

 -9ويجب أن يحصل هذا االتفاق كتابة ، إال إذا كان العقد األصيلي ذاتيه قيد اتفيق علييه مشيافهة .  -1وقد اتفق مع المقاول على أجره . 

يسيتند إليى ذليك ليطليب زييادة فيي األجير ، وليو بليغ هيذا  وليس للمقاول ، إذا ارتفعت أسعار المواد األولية وأجور األيدي العاملية ، أن

على أنه إذا انهار التوازن االقتصادي بيين التزاميات كيل مين رب العميل والمقياول انهيياراً  -5االرتفاع حداً يجعل تنفيذ العقد عسيراً . 

التقيدير الميالي لعقيد المقاولية ، جياز للقاضيي  تاماً بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت التعاقد ، وانعدم بذلك األساس الذي قام عليه

في المشروع النهائي . وفي لجنية الشيئون التشيريعية لمجليس النيواب  171أن يحكم يزيادة األجر أو بفسخ العقد" . وأصبح رقم المادة 

حيوادث اسيتثنائية عامية ليم تكين أدخل على الفقرة الرابعة تعديل على الوجه اآلتي : "على أنه إذا انهار التوازن االقتصيادي . . بسيبب 

في الحسبان . ." ، فتقيدت الحوادث بأن تكون استثنائية عامة حتى يتحدد المقصود بالحوادث ، وحتى تتمشى المادة التي نحن بصددها 

النيواب  مدني في خصوص الحوادث الطارئة ( ، إذ أن األول ليسيت إال تطبيقياً للثانيية . ووافيق مجليس 251/1) م  292/1مع المادة 

على المادة كما عدلتها لجنته . وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيفت عبارة "أو غيرها من التكاليف" في الفقرة الثالثة لتواجه مسيائل النقيل 

والتأمين وغيرها ، وفي الفقرة الرابعة حذفت عبارة "انهياراً تاماً" ألن كلمة "انهار" الواردة فيي صيدر الفغقيرة تيؤدي الغيرض ، كميا 

بدلت عبارة "وتداعى بذلك األساس" بعبارة "وانعدم بذلك األساس" ألن العبارة األوليى أو فيي بييان المقصيود . وقيد أصيبح الينص است

. ووافيق علييه مجليس الشييوخ كميا عدلتيه  197بعد هذه التعديالت مطابقاً لما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد ، وأصيبح رقميه 

 ( . 59ص  – 59ص 9لتحضيرية لجنته ) مجموعة األعمال ا

 (
2
: ال يجيوز لمين تعهيد بعميل بالمقاولية أن يطليب بأيية علية زييادة مبليغ المقاولية ، إذا إذا زادت  527/929( التقنين المدني القديم م  

 مصاريف العمل بسبب من صاحب العمل . 

نص ليشيمل المقاولية بيأجر إجميالي والمقاولية بسيعر الوحيدة . ) ونص التقنين المدني القديم ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة ، وقد عمم الي

ويمتاز نص التقنين المدني الجديد عنه بأنه يضيف إلى ذلك تطبيقاً مستحدثاً لنظرية الظروف الطارئة في عقد المقاولة بأجر إجميالي ، 

ص التقنيين الميدني الجدييد ال تسيري إال بالنسيبة مدني . واألحكام المسيتحدثة فيي ني 292/1بعد أن تقرر المبدأ العام النظرية في المادة 

 ( . 2555أكتوبر سنة  29إلى عقود المقاولة المبرمة منذ 

 (
1
 ( التقنيات المدنية العربية األخرى :  

ي مين التقنيين المصيري ، وليم ييورد التقنيين السيور 197) مطابق للفقرتين األولى والثتانية من المادة  115التقنين المدني السوري م 

 مدني سوري ( . 257/1الفقرتين األخيرتين ، فلم يبق إال تطبيق نظرية الحوادث الطارئة في مبدأها العام كما هي مقررة في المادة 

 ) مطابق ( 191التقنين المدني الليبي م 

 مدني المصري ( .عن التقنين ال – 715م  –) والنصان مطابقان لنص المشروع التمهيدي  717و  711التقنين المدني العراقي م

: من يقوم بعمل مقابل بدل معين بناء على رسم أو تقديم وضعه بنفسه أو وافيق علييه ،   119تقنين تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

مر هو ال يجوز له أن يطلب زيادة على البدل بحجة أن النفقات تجاوزت المبلغ المقدر في الرسم أو في التقويم ، إال إذا كان صاحب األ

 الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلغ ، أو كان هناك نص على العكس . 
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ويتب  من النص سالف الذكر أن ل  ن اقاً  ا اً يف الت بيـق ل ويف هـذا الن ـاق اخلـاق تةـون القاعـدة العامـة هـ  
عــدم تعـــدير ا  ـــر اكتيـــق عليـــ  ل ومــ  ذلـــك  هنـــا   رضـــان اســـتثنا يان  ـــوز  يهرــا هـــذا التعـــدير    نتنـــاور ابلبحـــث هـــذه 

 اكسا ر اكختلية  

 نطاق تطبيق النص :  -111

 ــا  يف  ــدر اليقــرة ا وىل مــن هــذا الــنص : "عذا أبــرم العقــد أب ــر عمجــايل علــا أســاي تصــريو اتيــق عليــ  مــ  ر  
العرــر      "    ــاكيروا عذن أن هنــا  عقــد مقاولــة حــدد  يــ  ا  ــر عمجــاالً علــا أســاي تصــريو متيــق عليــ  بــ  اكقــاور 

 نا  شروفاً ث ثة  ب توا رها يف عقد اكقاولة حىت يد ر يف ن اق ت بيق النص : ور  العرر   ونرى من ذلك أن ه
أن يةون ا  ر قد حدد ئبلك عمجايل ال ي يد وال ينقص   وهنا نرى أن ااالة اليت حنـن بصـددها غـري ااالـة  –أواًل 

اً نسـب مقايسـة علـا أسـاي سـعر الوحـدة ل ا وىل اليت سـبق نثهـا    يـ  ااالـة ا وىل يةـون ا  ـر يف عقـد اكقاولـة مقـدر 
 ( 4) ومن مث  از أن ي يد ا  ر عذا وقعا جماوزة حمسوسة ل عرار اكقـدرة يف اكقايسـة علـا النحـو الـذي  صـلناه  يرـا تقـدم

  أمــا هنــا  ــا  ر وــدد عمجــاالً ل وقــد أراد ر  العرــر أن وــدد هنا يــاً ومقــدماً مقــدار ا  ــر الــذي يد عــ     ــلذا كــان ا  ــر 
ا مجايل غري حمدد وحديداً هنا ياً ل كأن اتيق ال ر ان يف العقد علا زًيدة ا  ر أو نقص  عذا تب  أن تةـاليف العرـر أقـر أو 

ا  ر ال يةون حمدداً عمجاالً علا و   هنا   ل ومن مث ال يد ر هذا القـرا يف ن ـاق ت بيـق الـنص أكثر  ا كان مقدراً ل  
ل بر تسري يف شـأن  القواعـد العامـة  ي يـد ا  ـر أو يـنقص دون حا ـة عىل اتيـاق كتـايب علـا تعـدير التصـريو وعلـا مقـدار 

     ( 3) ا  ر

                                                                                                                                                                    

عليى تطبييق خياص  –ميدني فرنسيي . وال يشيتمل ـ كميا اشيتمل التقنيين المصيري  2159) ونص التقنين اللبنياني يقيارب نيص الميادة 

ي ال يقر نظرية الظروف الطارئة في مبدأها العيام لنظرية الظروف الطارئة في حالة علو األسعار أو األجور . ولما كان التقنين اللبنان

 ، فال مجال إذن لتطبيقها في عقد المقاولة ( .

 (
2
 . 51( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 57م  2591ميايو سينة  25 – 155ص  59م 2599ميايو سينة  27 – 195ص 12م 2595ميارس سينة  27( استئناف مختلط  

قسم األحكيام المختصيرة ـ  59 – 2519داللوز  2519فبراير سنة  5رنسي نقض ف -2ص 55م 2591نوفمبر سنة  21 – 111ص 

كذلك إذا حددت األعميال المقيدر لهيا  215ص 295محمد لبيب شنب فقرة  – 91ص – 99ص 29وفقرة  99ص  21ألجرائي فقرة 

عقيد المقاولية ال يشيمله األجير ميال مميا يمكين أن ييدخل فيي ‘األجر اإلجمالي في تصميم متفق عليه بين الطرفين ، فيازاد عليى هيذه األ

( . ولكيين ليييس للمقيياول أن يطلييب زيييادة فييي  99ص 5م  2751نييوفمبر سيينة  25اإلجمييالي ، وال يتحملييه المقيياول ) اسييتئناف مخييتلط 

 2751نيوفمبر سينة  25األجر بدعوى أن التصميم يختلف عن المقايسة وأنه نفذ ما ورد في التصميم دون المقايسة ) استئناف مخيتلط 

 ( .  95ص 5 م
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علي  ل وذلـك حـىت تتبـ  حـدود العرـر علـا و ـ  كامـر واضـ  أن تةون اكقاولة علا أساي تصريو متيق  –اثنياً 
ل ولةـن  ـب أن  ( 3) وعن كـان هـذا هـو ال الـب ( 4) هنا      يجب أن يةـون التصـريو كـام ً ل وال يلـ م أن يترثـر يف رسـوم

 تةـن اكقاولـة يةون و ياً كام ً يتضرن مجي  ا عرار اك لوبة    لو اشترر علا     منهـا علـا أن يسـتةرر  يرـا بعـد م
ل وذلـك حـىت تةـون اكقاولـة قـد أبرمـا  ( 2)   ا ية ل عذ  ب أن يةون التصريو كام ً وقا عبرام اكقاولة ال يف وقا الحـق

مـد  (   مث  ـب أن يةـون التصـريو واضـحاً ل ومعـ   984/4علا أساي تصـريو معـ  متيـق عليـ  كرـا يقـور الـنص ) م 
يقــاً ل  ــ  يةــون التصــريو الــذي ال ي ــترر عال علــا اخل ــوط الر يســية ل عرــار اك لــو  الوضــوح هنــا أن يةــون ميصــ ً دق

  و ـب أ ـرياً أن يةـون التصـريو هنا يـاً ل  ( 1) ع ازها ل أو عال علا   و تقرييب غري دقيق هلذه ا عرار ل تصريراً واضـحاً 
ييــذ اكقاولــة ل ســوا  اب ضــا ة أو اباــذف أو ابلت ــري ل  ــلذا احــتيظ أحــد ال ــر   نــق ع ــرا  تعــدير يف التصــريو يف أثنــا  تن

 8)  لن التصريو ال يةون هنا ياً ل وال تةون اكقاولة قد أبرما علا أساي تصريو مع  متيق علي  كرـا يقضـ  نـص القـانون

)    
أ ــل  ومقــاور مــن أن يةــون عقــد اكقاولـة مهمــاً بــ  ر  العرـر ا  ــل  واكقــاور ل أمـا عذا أبــرم بــ  مقـاور  -اثلثـا

مد  وعمنا تسري القواعد العامـة    لـو اتيـق مقـاور أ ـل  مـ  مقـاور مـن البـافن  984البافن  ييرا بينهرا ال تسري اكادة 
علا أن يقـوم ا  ـري بعرـر علـا أسـاي تصـريو معـ  متيـق عليـ  أب ـر عمجـايل  ـ ايف ل  ـلن القواعـد العامـة هـ  الـيت تسـري  

اور مـن البـافن أن  ـري تعـدي ً يف التصـريو بعـد موا قـة اكقـاور ا  ـل  ولـو موا قـة ضـرنية غـري كرا قدمنا ل ويست ي  اكق
مةتوبة ل ودون حا ة لإلنياق مع  علا ا  ر ال ا د يف مقابر هذا التعـدير ل وير ـ  مـ  ذلـك اب  ـر ال ا ـد حسـب أمهيـة 

د  هـ  الـيت تسـري كرـا سـنرى   والسـبب يف ذلـك أن مـ 984الت يري ونيقات العرر ل وكان ال يست ي  ذلك لـو أن اكـادة 

                                                 

 (
2
 . 59ص  12( الجراف فقرة  

 (
1
 915فقيرة  9أو بيري ورو وإسيمان  – 2295ص  5929فقيرة  1( ويكون إثبيات التصيميم طبقياً للقواعيد العامية ) بيودري وفيال  

 ( .  97هامش 

 (
9
 . 219ص 295محمد لبيب شنب فقرة  – 92ص  11الجراف فقرة  – 195ص  12م 2595مارس سنة  27( استئناف مختلط  

 (
5
 . 219ص  295محمد لبيب شنب فقرة  – 59ص  12( الجراف فقرة  
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9
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مد  عمنا وردت لتحر  ر  العرر وهو عادة ر ر غـري  ـين قليـر اخلـهة مـن اكقـاور وهـو دا رـاً ر ـر  ـين واسـ   984اكادة 
كعر ــة الينيــة اخلــهة ل وال تتــوا ر حةرــة الــنص يف الع قــة مــا بــ  اكقــاور ا  ــل  واكقــاور مــن البــافن عذ مهــا يتســاوًين ف ًي

مـد  ل يف  قرهتـا الثالثـة والرابعـة  984  وي حـظ أن اكـادة  ( 4) ويف اخلهة  يةي  يف الع قة بينهرا أن تسري القواعد العامة
اخلا ت  ابهنيار التوازن االقتصادي ل تسري يف الع قة مـا بـ  اكقـاور ا  ـل  واكقـاور مـن البـافن ل  ن العلـة يف اسـتبعاد 

  يرا يتعلق بتعدير التصريو وثبات ا  ر ليسا مو ودة ابلنسبة عىل اهنيار التوازن االقتصادي  النص 
مـد  ل وال يهـو بعـد ذلـك أن تةـون  984ومىت توا رت هـذه ال ـروط الث ثـة ل  قـد د لنـا يف ن ـاق ت بيـق اكـادة 
 ً كبـــرياً كصـــن  ســـيينة أوعرـــ ً  ـــ رياً كصـــن  اكقاولـــة حملهـــا عقامـــة بنـــا  أو غـــري ذلـــك كصـــن  أاثل ل أو أن يةـــون حملهـــا عرـــ

مـد   رنسـ   هــ  ال  4163مـد  م لــق ال ييـرق بـ   ــرا وه ـر ل  ـ ف اكــادة  984مةتـب أو مةتبـة    ــنص اكـادة 
   ( 3) مد   رنس   ه  ال تتةلو عال عن ا عرار الةبرية 3310تتةلو عال عن البنا  ل و  ف اكادة 

 : القاعدة العامة -111

وعذا تــوا رت ال ــروط الث ثــة الــيت  صــلناها  يرــا تقــدم ل  ــلن ا  ــر ا مجــايل ا ــرايف الــذي اتيــق عليــ  ال ر ــان يف  
  وذلــك حــىت لــو أد ــر اكقــاور تعــدي ً علــا التصــريو ل  ( 2) عقــد اكقاولــة ال يةــون قــاب ً للتعــدير ل ال ابلــ ًيدة وال ابلــنقص

  كــذلك ال ي يــد  ( 1) قــا كرــا هــو ل ولــو كـان التعــدير هامــاً ت عــاً ل بــر ولـو كــان ضــرورًيً  ـ  ي يــد ا  ــر  ــذا التعــدير بـر يب
ا  ر حىت لـو زادت أسـعار اكـواد ا وليـة ل أو زادت أ ـور العرـار ل أو وقـ  حـادل غـري منتعـر زاد يف تةـاليف ا عرـار ل 

 لــو انيــوهري ( ل أو انت ــر واب  أودهــو غــرق  ــا كرــا عذا تبــ  أن فبيعــة ا را تقتضــ  أعرــاالً أكثــر كليــة )  يرــا عــدا ال
ـــة أو أ ـــوز نقـــر العرـــار ل أو زاد ســـعر التـــأم  علـــا بعـــض  ـــد التةـــاليف ل أو زادت أ ـــور نقـــر اكـــواد ا ولي اقتضـــا أن ت ي

ة مــن االعرــار اك لوبــة ل أو زادت الضــرا ب اكيروضــة علــا اســترياد بعــض اكــواد   وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي لليقــرة الثالثــ

                                                 

 (
2
ـ بالنييول وريبيير  521ص  915فقيرة  9مكيررة ـ أوبيري ورو وإسيمان  5925فقيرة  1بيودري وفيال  – 777فقيرة  1( جيوار  

ينياير  11نقض فرنسي  – 259محمد لبيب شنب فقرة  – 597) ج ( ص  591فقرة  5دي باج  – 271ص 552فقرة  22ورواست 
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 (
1
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 (
9
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 (
5
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مد  تقتصر علا ذكر ارتيـاع أسـعار اكـواد ا وليـة وأ ـور ا يـدي العاملـة ل  أضـا ا نينـة جملـس ال ـيوق عبـارة  984اكادة 
   ( 4) "أو غريها من التةاليف" "لتوا   مسا ر النقر والتأم  وغريها"

ةـون ا  ـر عمجاليـاً   ا يـاً ل وقبــر ولـيس هـذا عال م ـياً دقيقـاً مـ  عرادة اكتعاقـدين    قـد قصــد ر  العرـر مـن أن ي
اكقــاور منـــ  ذلــك ل  نـــ  أراد أن يعــرف بصـــية هنا يـــة حامســة مـــا  ــب عليـــ  د عـــ  مــن ا  ـــر نيــث ال يســـت ي  اكقـــاور أن 
ي الب  أبزيد من ذلك ل وال يست ي  هو أن يد   للرقاور أقر من ذلك وقصد ر  العرـر مـن االتيـاق علـا هـذا النحـو أن 

ركــ  مســتقر اثبــا ل  ــ  ييا ــأ أبيــة زًيدة    ــلذا كانــا التةــاليف اليعليــة أكثــر مــن ا  ــر اكتيــق عليــ  اــادل ي رــ ن عىل م
غــري منتعــر أو لــ ًيدة يف أســعار اكــواد ا وليــة أو أ ــور العرــار أو أ ــور النقــر أو ســعر التــأم  أو غــري ذلــك  ــا  صــلناه  يرــا 

 شأن لر  العرر  ا   ويف نعـري ذلـك عذا كانـا التةـاليف اليعليـة أقـر بةثـري تقدم ل  لن تبعة هذا كل  يتحرلها اكقاور وال
مــن ا  ــر اكتيــق عليــ  ل  ــلن اكقــاور يتقاضــا الــ ًيدة دون أن ير ــ  عليــ  ر  العرــر بتخيــيض يف ا  ــر   هــذا هــو اكعــ  

علي  بـ  ال ـر      ـ   ـوز اخلـروج اكقصود من ا نياق يف اكقاولة علا أ ر عمجايل   ايف علا أساي تصريو مع  متيق 
مـد  كرــا رأينـا هـذا ااةــو كربـدأ عـام ل وقصــدت أن حنرـ  ر  العرــر  984علـا هـذا اكعــ  اكقصـود ل وقـد قــررت اكـادة 

مـن اكقــاور لضــعف  ــهة ا ور ابلنســبة عىل  ــهة الثــا  كرــا ســبق القــور ل  أ ــازت لــ  أن يصــر ابالتيــاق مــ  اكقــاور علــا 
 يل   ايف عىل هذا القدر من االفر نان واالستقرار والثبات  أ ر عمجا

ويقـار عــادة عن هــذا ااةــو لــيس مــن النعــام العــام ل  يجـوز للرتعاقــدين أن يتيقــا علــا    ــ    و ثــر لــذلك جبــواز 
ار ضــرورية أن يتيــق اكتعاقــدان علــا أن يةــون للرقــاور ااــق يف القيــام أبعرــار ال يتضــرنها التصــريو عذا كانــا هــذه ا عرــ

  ولةــن عقــد اكقاولــة يف هــذه  ( 3) للتنييـذ وأن يتقاضــا أ ــراً عليهــا ولــو م أيذن ر  العرــر  ــراحة  ــا وم يتيــق علــا أ رهــا
مــد  ل  قــد قــدمنا أن التصــريو الــذي يقــوم عليــ  عقــد اكقاولــة  ــب أن يةــون  984ااالــة خيــرج عــن ن ــاق ت بيــق اكــادة 

تصـريراً هنا يـاً ل  ـ   ـوز أن وـتيظ أحـد ال ـر   نـق ع ـرا  تعـدير يف التصـريو يف أثنـا  تنييـذ اكقاولـة ل وعذا احـتيظ  ــذا 
  ونــرى مــن ذلــك أنــ  عذا تــوا رت يف  ( 2) مــد  984  ذلــك ولةــن اكقاولــة ختــرج عند ــذ عــن ن ــاق ت بيــق اكــادة ااــق  ــ

                                                 

 (
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مــد   ــ   984ل   لنــ  ال يتصــور االتيــاق العةســ  ل و ــب ععرــار اكــادة  ( 4) اكقاولــة ال ــروط الث ثــة الــيت ســبق تيصــيلها
 وار  ي يد ا  ر اكتيق علي  وال ينقص أبي حار من ا ح

بــر عن ا  ــر اكتيــق عليــ  ال عــوز زًيدتــ  حــىت ب ريــق غــري مباشــر    لــو أن اكقــاور و ــد أنــ  مــن الضــروري عد ــار 
) تعدير يف التصريو كان من شأن  أن زادت تةاليف العرر علا ا  ر اكتيق علي  ل  لنـ  ال يتقاضـا عال ا  ـر اكتيـق عليـ 

ليف ولــو عـــن فريــق دعـــوى ا ثــرا  بـــ  ســبب ل نجـــة أن ا عرــار الـــيت مــا بعـــد ل وال يســت ي  أن ير ـــ  بــ ًيدة التةـــا ( 3
تعـــدير التصـــريو قـــد زادت قيرتهـــا عرـــا كـــان مقـــدراً يف التصـــريو قبـــر تعديلـــ  ل عذ لـــو  ـــاز ذلـــك  مةـــن التحايـــر مـــن هـــذا 

   ( 2) مد  984ال ريق علا  رق أحةام اكادة 
وز عذن زًيدتـ  ل ولــو عـدر اكقـاور التصــريو أو زادت ا سـعار أو ا  ــور  ـا  ر ا مجـايل انيــ ايف اكتيـق عليـ  ال عــ

 علا النحو الذي بس ناه  

 فرضان استثنائيان :  -112

وم  ذلك  هنا   رضان اسـتثنا يان عـوز  يهرـا زًيدة ا  ـر : ) اليـرا ا ور ( تعـدير التصـريو بسـبب   ـأ مـن 
ثــا  ( زًيدة التةــاليف زًيدة  اح ــة ينهــار معهــا التــوازن االقتصــادي بــ  ر  العرــر أو بنــا  علــا اتيــاق معــ    ) اليــرا ال

 الت امات كر من ر  العرر واكقاور   ونبحث كً  من هذين اليرض   

                                                 

 (
2
 . 299( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
( وقييد قضييت محكميية اسييتئناف مصيير بأنييه إذا كييان المقيياول قييد اتفييق علييى مقابييل إجمييالي للعمييل الييذي كلييف بييه بعييد معرفتييه كافيية  

التفاصيل المتعلقة بالعمل ، فال يكيون ليه وجيه فيي المطالبية بيأي زييادة ، ألن عقيد المقاولية يتضيمن فيي الواقيع اتفاقياً عليى بييع الميواد 

الصانع لها ، وليس للبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع بحجية ارتفياع ثمنيه بعيد التعاقيد عليى بيعيه كميا أنيه لييس  األولية للبناء وعلى أجرة

للصانع أن يمتنع عن عمل ما تعهد به بحجة ارتفاع مصاريف الصناعة . فإذا قام المقاول بعميل زائيد بيدون إذن مين صياحب العميل ، 

 21المحامياة  2591يونييه سينة  29ائد من غير أن يحتسب له ثمنياً خاصياً ) اسيتئناف مصير فإن المقاول يعتبر قابالً إجراء العمل الز

 . 199ص  22م 2755مايو سنة  15( . وانظر أيضاً استئناف مختلط  521ص  251رقم 

 (
9
 – 971 – 2595دالليوز االسيبوعي  2595نيوفمبر سينة  9 – 291 – 2 – 2519داللوز  2529كترس سمو  1( نقض فرنسي  

 915فقيرة  9أوبيري ورو وإسيمان  – 752فقيرة  1جييوار  – 515فقيرة  29هييك  – D .A . 2555 – 97 2555فبراير سينة  92

كيوالن وكابيتيان ودي الميور  – 99الجيراف فقيرة  – 559فقرو  22بلتميزل زريبير زرزتسن  – 112فقرو  21بيدان  – 521ص 

 – 2211ص  2912فقيرة  9ميازو  – 277فقيرة  2555جوريه في اإلثراء بال سبب رسالة من باريس سنة  – 2957فقرة  1انديير 

 – 79ص  2511رواست في اإلثراء بال سبب والقضاء المدني مجلة القانون المدني الفصلية سنة  597 –ص  597فقرة  5دي باج 

 .  5995فقرو  1عكس ذلك بودري وفال 

ي أنجزت بعد تعديل التصميم تزيد عما كان مقدراً في التصميم قبل تعديله ، فإن زيادة القيمة لها سبب هو وبفرض أن قيمة األعمال الت

محميد لبييب  – 2295ص  115فقيرة  2عقد المقاولة ، والشرط في اإلثراء بال سبب أال يكون هنياك سيبب قيانوني لإلثيراء ) الوسييط 

 ( . 212ص 251مد لبيب شنب فقرة مح – 25( . العمل ) بيزوس ص 212ص  251شنب فقرة 
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 الفرض األول ـ تعديل التصميم بسبب خطأ من رب العمل أو بناء على اتفاق معه :  -113

يــ  زًيدة ا  ــر انيــ ايف ولــو حــدل يف التصــريو تعــدير أو عضــا ة مــد  ال ع 984رأينــا أن اليقــرة ا وىل مــن اكــادة 
 "عال أن يةون ذلك را عاً عىل   أ ر  العرر ل أو يةون مأذوتً ب  من  واتيق م  اكقاور علا أ ره"  

 ــلذا حــدل يف التصــريو تعــدير أو عضــا ة ل وكــان ذلــك نتيجــة حتريــة خل ــأ مــن ر  العرــر ل كــأن قــدم للرقــاور 
ف ــة عــن ا بعــاد الــيت يريــدها للبنــا  ل أو قــدم لــ  أرضــاً ال  لةهــا كلهــا  اضــ ر اكقــاور أن يهــدم البنــا  يف انيــ   معلومــات  ا

الــذي ال  لةــ  ر  العرــر وأن يعــدر التصــريو علــا مقتضــا اكســاحة ااقيقيــة الــيت  لةهــا ر  العرــر ل  ــلن اكقــاور يةــون 
عــدير التصــريو يســتو ب زًيدة التةــاليف علــا اكبلــك ا مجــايل اكتيــق قــد عــدر التصــريو   ــأ مــن ر  العرــر    ــلذا كــان ت

  وال ي ـرتط أن يةـون ر   ( 4) علي  ل  لن هذه ال ًيدة يتحرلها ر  العرـر ال اكقـاور ل  نـ  هـو الـذي تسـبب  يهـا   ـأه
رقـاور هـ  كلهـا ملةـ  دون العرر س   النيـة ل وال حـىت أن يةـون مقصـراً ل  قـد يعتقـد نسـن نيـة أن ا را الـيت قـدمها لل

أن ينســب عليــ  يف ذلــك عــدم حي ــة ل ومــ  ذلــك يةــون مســ والً عــن زًيدة التةــاليف    يةيــ  عذن أن يةــون التعــدير يف 
التصريو الذي تسبب يف زًيدة التةاليف تمجاً عن  عل  ومنسوابً علي  ل دون حا ة  ن يثبا يف  انب  أي تقصـري أو   ـأ 

يةون هنا  تعدير يف التصريو أ  ً ل ويةي  أن يتسبب ر  العرر بيعلـ  يف زًيدة التةـاليف    بر ليس من الضروري أن
ل كأن يتأ ر يف ااصور علا ر صة البنا  أو يف تقـد  ا را الـيت  ـب البنـا  عليهـا ل  يـنجو عـن ذلـك تع يـر يف العرـر 

  سو اكقاور نيقات زا دة ل  ري    ا علي   ن  هو اكتسبب  يها  
كذلك ير   اكقـاور ابلـ ًيدة يف ا  ـر عذا حـدل يف التصـريو تعـدير أو عضـا ة ل وكـان ر  العرـر قـد أذن بـذلك 
واتيــق مــ  اكقــاور علــا مقــدار ا  ــر ال ا ــد    ــ  يةيــ  عذن أن أيذن ر  العرــر ابلتعــدير أو ا ضــا ة يف التصــريو ل  قــد 

ا ة  ي   ي ري  بقبور ذلك ل مث ي الب  بعد ذلك بـ ًيدة يف ا  ـر م يةـن ودل أن اكقاور ي ين ل  تعدي ً يف التصريو أو عض
يتوقعهــا وم يةــن وســب أن التعــدير الــذي وا ــق عليــ  يقتضــ  كــر هــذه النيقــات ل  تضــي  عليــ  ميــ ة ا  ــر اخلــرايف الــذي 

لـــ ًيدة يف ا  ـــر الـــيت ســـيتحرلها ل أن    ـــأراد اك ـــرع ل عمعـــاتً يف تنبيـــ  ر  العرـــر عىل ا ( 3) افرـــأن عليـــ  عنـــد عبـــرام اكقاولـــة
يةون التعدير يف التصريو متيقاً علي  بين  وب  اكقاور ل وأن يع  يف هذا االتياق مقدار ال ًيدة يف ا  ر الـيت سـتنجو عـن 

                                                 

 (
2
 21م 2599أبريييل سيينة  21 – 219ص  21م 2595فبراييير سينة  5 – 199ص  7م 2751أبرييل سيينة  11( اسيتئناف مخييتلط  

 – 259ص  25م 2591مييارس سيينة  17 – 19م ص 2591ينيياير سيينة  9 – 291ص  27م  2591مييارس سيينة  12 – 191ص 

 . 259محمد لبيب شنب فقرة  – 219ص  51م  2599فبراير سنة  12 – 251ص  97م  2519ديسمبر سنة  99

 (
1
محمييد لبيييب  – 2211ص  2912فقييرة  9مييازو  – 552فقييرة  22بالنيييول وريبييير ورواسييب  – 5995فقييرة  1( بييودري وفييال  

 . 217ص  – 211ص  252شنب فقرة 
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اكـــادة  التعــدير ل وأن يةــون االتيـــاق مةتــوابً عذا كـــان عقــد اكقاولـــة ا  ــل  قــد حصـــر ابلةتابــة عذ تقـــور اليقــرة الثانيـــة مــن
مد  كرا رأينا "و ب أن وصر هذا االتيـاق كتابـة ل عال عذا كـان العقـد ا  ـل  ذاتـ  قـد اتيـق عليـ  م ـا هة"   ولـو  984

ل  ( 4) اقتصـر اك ـرع علـا اشـرتاط أن يةـون التعـدير مـأذوتً بـ  مـن ر  العرـر ل كـا كـان يف هـذا  ـروج علـا القواعـد العامـة
نــ  يةيــ  أن يتيــق ر  العرــر مــ  اكقــاور علــا التعــدير يف ذاتــ  ل ويتةيــر القــانون بعــد  قــد كانــا هــذه القواعــد تقضــ  أب

  أمـا  ( 3)  مـد  ( 986ذلك بتحديد مقدار ال ًيدة يف ا  ر وير   يف هذا التحديد عىل قيرـة العرـر ونيقـات اكقـاور ) م 
عذا كــان عقــد اكقاولــة ا  ــل  مةتــوابً ل  لــيس يف حيــث اشــرتط القــانون أن يةــون االتيــاق علــا هــذه الــ ًيدة اثبتــاً ابلةتابــة 

ذلك  روج علا القواعد العامة ل  لن  عذا كان عقد اكقاولة ا  ل  مةتوابً م    عثبات الـ ًيدة يف ا  ـر ـ وهـ  عةـس مـا 
 عنهـا مبـدأ الثبـوت هو اثبا ابلةتابة ـ عال ابلةتابة   ومن ذلك نرى أن الةتابة هنا ليسا الزمة عال لإلثبات ل ومن مث ي  

ابلةتابة عذا ع ز ابلبينة أو ابلقرا ن ل وكذلك ت ين عنها البينة والقرا ن عذا و د مان  مادي أو أد  وور دون ااصـور علـا 
  ومـادام اشـرتاط الةتابـة يف عثبـات الـ ًيدة يف ا  ـر عذا كـان  ( 2) الةتابة أو  قد اكقاولة سنده اكةتو  لسبب ال يـد لـ   يـ 

د اكقاولة ا  ل  مةتوابً ليس عال ت بيقاً للقواعد العامة    لن الةتابة ت رتط ل ال يف عثبات االتيـاق علـا مقـدار الـ ًيدة عق
يف ا  ر  حسب ل بر ت رتط أيضاً يف عثبات االتياق علا التعدير يف ذاتـ  ل وعن كـان ظـاهر نـص اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة 

                                                 

 (
2
 .  219ص  – 215ص  252محمد لبيب شنب فقرو  – 57ص  51( الجراف فقرة  

 (
1
 . 59( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
مدني فرنسيي تشيترط الكتابية  2159أما في فرنسا فيذهب القضاء والفقه إلى أن المادة  – 219ص  252( محمد لبيب شنب فقرة  

 1نسيي لصحة اإلذن في التعديل ال لمجرد إثباته ، فال يغنيي عين الكتابية مبيدأ ثبيوت بالكتابية وليو عيزز بالبنيية أو بيالقرائن ) نقيض فر

 2 – 51دالليوز  2751يوليه سنة  29 – 151 – 2 – 19داللوز  2719يناير سنة  5 – 111 – 2 – 19داللوز  2719مارس سنة 

 1بييودري وفييال  – 19 – 2 – 2591داللييوز  2592يونيييه سيينة  29 – 291 – 2 – 2519داللييوز  2529يونيييه سيينة  7 – 511 –

ص   2912فقيرة  9مازو  – 551فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 521ص  915فقرة  9أوبري ورو وإسمان  – 5991فقرة 

( . ولكن الكتابة غير ضرورية لصحة االتفاق على مقدار الزيادة في األجر ، بيل يصيح أن يكيون هيذا االتفياق شيفوياً وتسيري  2211

أوبيري  – 5997فقيرة  1بيودري وفيال  – 299 – 2 – 12داللوز  2719ة أغسطس سن 29في إثباته القواعد العامة ) نقض فرنسي 

 ( .  275ص  551فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 521ص  915فقرة  9ورو وإسمان 

وفي عهد التقنين المدني المصري القديم لم يلتزم القضاء ضرورة االتفاق مقدماً على التعديل وزيادة األجر ، بل استخلص وجوده هيذا 

االتفاق من وجود التعديل فعالً . فقضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه جرت العادة في أشغال العميارات أن يغيير أصيحابها فيي تنفييذ 

األعمال المختصة بها ، ومن تلك التغييرات ما يكون وقتياً فال يؤخذ به عقد خاص . ولذلك ال يفييد صياحب العميارة التمسيك بالعقيد إذا 

ديسيمبر سينة  25ييرات مين مقارنية األعميال التامية عليى ذليك العقيد ومين أقيوال الخصيوم أنفسيهم ) اسيتئناف وطنيي ثبت حيدوث التغي

 ( . 11ص  11م 2595نوفمبر سنة  19ومع ذلك قارن استئناف مختلط  – 51االستقالل . ص  2599
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) ابة مقصور علا االتياق علا مقدار الـ ًيدة يف ا  ـر دون االتيـاق علـا التعـدير يف ذاتـ مد  يوهو أن اشرتاط الةت 984

4 )   

الفرض الثاني ـ زيادة التكاليف زيادة فاحشة ينهار معها التوازن االقتصادي بين التزامات كل من رب العمل  -114

 والمقاول : 

ولــيس للرقــاور ل عذا ارتيعــا  -2 تنصــان علــا مــا أييت : "مــد  984رأينــا أن اليقــرت  الثالثــة والرابعــة مــن اكــادة 
أسـعار اكـواد ا وليـة وأ ـور ا يـدي العاملـة أو غريهـا مـن التةـاليف ل أن يسـتند عىل ذلـك لي لـب زًيدة يف ا  ـر ل ولـو بلــك 

امــات كــر مــن ر  العرــر علــا أنــ  عذا اهنــار التــوازن االقتصــادي بــ  الت   -1هــذا االرتيــاع حــداً  عــر تنييــذ العقــد عســرياً   
واكقاور بسبب حوادل استثنا ية عامة م مةن يف ااسـبان وقـا التعاقـد ل وتـداعا بـذلك ا سـاي الـذي قـام عليـ  التقـدير 
اكايل لعقد اكقاولة ل  از للقاض  أن وةو ب ًيدة ا  ـر أو بيسـخ العقـد"   وهـذه النصـوق ت بيـق واضـ  يف عقـد اكقاولـة 

مــــد  علــــا الو ــــ  اآليت : "ومــــ  ذلــــك عذا فــــرأت حــــوادل  411/3ل ار ــــة الــــيت تقــــرر مبــــدأها يف اكــــادة لنعريــــة ااــــوادل ا
استثنا ية عامة م يةن يف الوس  توقعها ل وترتب علا حدوثها أن تنييـذ االلتـ ام التعاقـدي ل وعن م يصـب  مسـتحي ً ل  ـار 

اً للعـــروف وبعــد اكوازنـــة بــ  مصـــحلة ال ــر   ل أن يـــرد مرهقــاً للرــدين نيـــث يهــدده  ســـارة  ادحــة ل  ـــاز للقاضــ  ل تبعــ
 "  ( 3) االلت ام اكرهق عىل ااد اكعقور   ويق  ابفً  كر اتياق علا   ف ذلك

                                                 

 (
2
 11م 2595نيوفمبر سينة  19 – 219ص  21م 2595فبرايير سينة  5 – 999ص  22م  275ميايو سينة  15( استئناف مختلط  

 . 215ص  – 217ص  252محمد لبيب شنب فقرة  – 11ص 

واإلذن الصادر من رب العمل في تعديل التصميم يجوز أن يصدر منه شخصياً أو من وكيل عنه مفوض تفويضاً خاصاً في هذا اإلذن 

هندس مفوضاً تفويضياً خاصياً مين رب العميل فيي اإلذن ، فال تكن الوكالة العامة التي للمهندس عن رب العمل ، بل يجب أن يكون الم

كان  – 995 - 2 – 11داللوز  2711مارس سنة  9نقض فرنسي  – 951ص  29م 2592مايو سنة  99بالتعديل ) استئناف مختلط 

 1جييوار  – 2529فبرايير  Le Droit 29 2595ديسيمبر سينة  5الجزائير  – 521 – 1 – 2599دالليوز  2755ديسيمبر سينة  11

ص  252محميد لبييب شينب فقيرة  – 275ص  551فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5991فقرة  1بودري وفال  – 751فقرة 

215 . ) 

 (
1
( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "والفقرة الرابعة هي تطبيق لنظريية الظيروف الطارئية فيي حالية  

ميدني ( . والمعييار اليذي  251/1منيه ) م  1فقرة  129سبق أن قرر المشروع هذه النظرية بصفة عامة في المادة  عقد المقاولة . وقد

يقرره النصوص ـ اختالل التوازن االقتصادي بين االلتزامات اختالالً تاماً بسبب حوادث لم تكن منظورة وقت التعاقيد ـ هيو مين الدقية 

نفسيه مين المرونية ، بحييث يسيمح لييه بمراعياة ظيروف كيل حالية" ) مجموعية األعمييال  بحييث يحيد مين تيدخل القاضيي ، وفيي الوقييت

 ( . 51ص 9التحضيرية 
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وشروط ت بيق نعرية العروف ال ار ة يف الصورة اليت حنن بصددها ه  نيس شروط ت بيق النعرية يف مبدأها العـام 
 4) ب  النصوق سالية الذكر   وقد قدمنا عند الة م يف نعرية العروف ال ار ـة يف مبـدأها العـامل كرا يتب  من اكقارنة ما 

 ل أن هذه ال روط أربعة   (
أن يةـــون العقـــد مرتا يـــاً ل وهـــو شـــرط غالـــب ال شـــرط ضـــروري   والشـــك أن هـــذا ال ـــرط متـــوا ر يف عقـــد  –أوالً 

 اكقاولة ل  هنا   رتة من ال من تيصر ب  عبرام اكقاولة وتنييذها  
أن عــد بعــد  ــدور العقــد حــوادل اســتثنا ية عامــة   وهــذا مــا تــنص عليــ   ــراحة اليقــرة الرابعــة مــن اكــادة  –اثنيــاً 

مــد   يرــا رأينــا عذ تقــور : "علــا أنــ  عذا اهنــار التــوازن االقتصــادي بــ  الت امــات كــر مــن ر  العرــر واكقــاور بســبب  984
حوادل استثنا ية عامة      "   وقد كـان اك ـروع الترهيـدي هلـذا الـنص يقتصـر علـا ذكـر ليـظ "حـوادل" دون أن يصـيها 

ون الت ريعية ئجلس النوا  هذا الو ف ل " تقيـدت ااـوادل أبن تةـون أبن تةون "استثنا ية عامة" ل  أد لا نينة ال ن 
ـــــيت حنـــــن بصـــــددها مـــــ  اكـــــادة  ) م  484/3اســـــتثنا ية عامـــــة حـــــىت يتحـــــدد اكقصـــــود اباـــــوادل ل وحـــــىت تتر ـــــا اكـــــادة ال

و عضـرا  ميـا   أو   ومثر ااـوادل االسـتثنا ية العامـة حـر  أ ( 3) مد  ( عذ أن ا وىل ليسا عال ت بيقاً للثانية"411/3
قيام تسعرية رمسية أو عل اؤها أو استي   عداري أو واب  ينت ر أو ت ري  ميا   ل ويةـون مـن ورا  هـذه ااـوادل االسـتثنا ية 
أن ترتي  أسـعار اكـواد ا وليـة أو أ ـور العرـار أو ت يـد تةـاليف العرـر كـأن ت يـد أ ـور نقـر اكـواد ا وليـة أو العرـار أو ي يـد 

أم  أو ت يـــد الضـــريبة علـــا اســـترياد اكـــواد ا وليـــة مـــن اخلـــارج   و ـــب أن تةـــون ااـــوادل عامـــة ل أي غـــري  ا ـــة ســـعر التـــ
    ( 2) ابكقاور وحده ل كرا رأينا يف ا مثلة اليت سبق سردها

                                                 

 (
2
 . 519فقرة  2( الوسيط  

 (
1
 في الهامش . 55وانظر آنفاً فقرة  – 59ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
معروفة من المقياول وال متوقعية منيه وال يمكنيه توقعهيا . مثيل (وقد تكون الحوادث االستثنائية موجودة وقت التعاقد ولكنها لم تكن  

ذلك أن يكون تحت األرض المراد البناء عليها أطالل مدينة قديمة أو مجرى مياه جرفية ، مما يستوجب وضيع أساسيات تزييد تكاليفهيا 

ا المقاول وحيده بيل يعيم أي مقياول آخير يوكيل إلييه كثيراً عما كان مقدراً . فيعتبر ذلك حادثاً استثنائياً عاماً ـ وهو عام ألنه ال يخص هذ

ميدني ال تنطبيق هنيا ، ألن  197تنفيذ هذه المقاولة ـ لم يكن في الحسبان وقت التعاقد . ويذهب األستاذ محمد لبيب شنب إليى أن الميادة 

طيال العقيد لغليط فيي صيفة جوهريية مين الحادث االستثنائي كان موجوداً وقت التعاقد ولم يجد في أثنياء تنفييذ المقياول . ولكنيه يجييز إب

صفات العمل محل المقاولة ، فالعمل كان من الواجب إنجازه على أرض صالحة بطبيعتها للبناء ، ولكن تبين أن هذه األرض ال يمكين 

دة في األجير تتناسيب البناء عليها إال بعد تهيئتها لذلك بأعمال غير عادية . ويجوز لرب العمل أن يتالفى اإلبطال بأن يدفع للمقاول زيا

ص  259مع زيادة النفقات ، إذ ال يجوز التمسك بيالغلط عليى وجيه يتعيارض ميع ميا يقضيي بيه حسين النيية ) محميد لبييب شينب فقيرة 

 – 759فقيرة  1جييوار  – 515فقيرة  29( وإذا كان بعض الفقهاء وبعض أحكام القضاء في فرنسيا تيذهب هيذا الميذهب ) هييك  211

وقيارن بيودري  – 991- 2 – 15دالليوز  2719يونييه سينة  19 – 511 – 2 – 11دالليوز  2711ر سينة ديسيمب 27مقض فرمسي 

( ، فذلك ألن القضاء المدني في فرنسا ال يقر نظرية الظروف الطارئة ، وال يوجد نص عليها في التقنين الميدني  5992فقرة  1وفال 

المقاولية ، فااللتجياء إليى نظريية الغليط طرييق ال بيأس بيه للوصيول إليى حيل الفرنسي ال في مبدأها العام وال في تطبيقها الخاص بعقد 
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رة الرابعـة أن تةون هذه ااوادل االستثنا ية ليس يف الوس  توقعها   وهذا أيضاً ما تـنص عليـ   ـراحة اليقـ –اثلثاً 
مد  ح  تقـور : "م تةـن يف ااسـبان وقـا التعاقـد"    ـلذا كانـا ااـوادل متوقعـة أو كـان  ةـن توقعهـا  984من اكادة 

ل  ــ  ســبير لت بيــق الــنص   ويتيــرع علــا أن ااــادل ال  ةــن توقعــ  أن يةــون أيضــاً  ــا ال يســت اع د عــ  ل  ــلن ااــادل 
 أن يةون متوقعاً أو غري متوق   الذي يست اع د ع  يستوي يف شأن  

 984أن ععر هذه ااوادل تنييذ االلت ام مرهقاً ال مستحي ً   وهـذا مـا تعـه عنـ  اليقـرة الرابعـة مـن اكـادة  –رابعاً 
مــد   يرــا رأينــا بقوهلــا : "     عذا اهنــار التــوازن االقتصــادي بــ  الت امــات كــر مــن ر  العرــر واكقــاور      وتــداعا بــذلك 

 ســــاي الــــذي قــــام عليــــ  التقــــدير اكــــايل لعقــــد اكقاولــــة"    يجــــب عذن أن ت يــــد تةــــاليف العرــــر ل بســــبب هــــذه ااــــوادل ا
االســتثنا ية العامــة الــيت م تةــن يف ااســبان وقــا التعاقــد ل زًيدة  اح ــة نيــث ععــر تنييــذ الت امــات اكقــاور ل ال مســتحي ً 

سرياً  اخلسارة اكألو ة يف التعامر ال تةي  عذ التعامـر ب بيعتـ  مةسـب و سـارة ل  ننا لسنا بصدد قوة قاهرة ل بر مرهقاً وع
وعمنا  ب أن تةون اخلسارة  ادحة مرهقة   وعرهاق اكقـاور ال ينعـر  يـ  عال للصـيقة الـيت أبرمـا يف شـأهنا اكقاولـة ل  لـو أن 

الضــخرة ل أو لــو كــان يف  ــيقة أ ــرى حصــر  ســارت  كانــا  ادحــة ف يهــذه الصــيقة ل ولةنهــا هينــة ابلنســبة عىل ثروتــ  
علـــا مةســـب كبـــري يعـــوا عليـــ  اخلســـارة اليادحـــة يف الصـــيقة ا وىل ل م يعتـــد ب ـــ   مـــن ذلـــك ل وو ـــب أن نقـــف عنـــد 
اخلسارة اليادحة اليت يتحرلها اكقاور يف الصيقة اليت حنن بصددها ل وهلـذا أن وـتج  ـذه اخلسـارة  ي الـب بـ ًيدة ا  ـر أو 

قد كرا سنرى   بر عن ا رهاق ال ينتي  حىت لو كان اكقاور قد   ن كريـة كبـرية مـن اكـواد ا وليـة دون أن يتوقـ  بيسخ الع
علــو الســعر ل مث علــا أســعار هــذه اكــواد أضــعا اً مضــاعية بســبب حــوادل اســتثنا ية عامــة لــيس يف الوســ  توقعهــا ل  يجــوز 

 ــر أو  ســخ العقــد ل أمــا اكةســب الــذي  نــاه مــن ختــ ين اكــواد ا وليــة للرقــاور أن وــتج ابرتيــاع ا ســعار وي لــب زًيدة ا 
)  يةون ل  هو ل ومن مث نرى أن ا رهاق معياره موضوع  ابلنسبة عىل الصيقة اكعقودة ل ال ذايت ابلنسـبة عىل شـخص اكـدين

4 )   
 ت بيقهـا اخلـاق بعقـد اكقاولـة وعذا كانا شروط نعرية العروف ال ار ة يف مبدأها العام تتيق م  شـروط النعريـة يف

ل  لن اني ا  خيتلف قليً  يف الت بيق اخلاق عن  يف اكبدأ العام    ي  اكبدأ العام  وز للقاض  ل تبعاً للعـروف وبعـد اكوازنـة 
                                                                                                                                                                    

ص  559فقيرة  22عادل أمام انعدام النفس ، ولكنيه طرييق يجيب فيي سيلوكه كثيير مين الحيطية والحيذر ) بالنييول وريبيير ورواسيت 

العيام لنظريية الظيروف الطارئية ، ثيم  ( . أما في مصر فلسنا في حاجة إلى سيلوك هيذا الطرييق ، إذ الينفس موجيود يقيرر المبيدأ 272

يقرر النظرية ذاتها في تطبيقها الخاص بعقد المقاولة . وال فرق بين حادث استثنائي يجد بعيد إبيرام المقاولية وحيادث اسيتثنائي موجيود 

د" كميا تقيول الفقيرة وقت إبرامها ولكنه غير ممكن توقعه ، فكالهميا مين الحيوادث االسيتثنائية التيي "ليم تكين فيي الحسيبان وقيت التعاقي

 مدني . 197الرابعة من المادة 

 (
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  م لـق ب  مصلحة ال ر   ل أن يرد االلت ام اكرهقـلىل ااـد اكعقـور ل ويقـ  ابفـ ً كـر اتيـاق علـا  ـ ف ذلـك    القاضـ
اليد يف معانية اكوقف الذي يوا ه  ل  هو قد يرى أن العـروف ال تقتضـ  عنقـاق االلتـ ام اكرهـق ل وال زًيدة االلتـ ام اكقابـر 
ل بر يقف تنييذ العقد حىت ي ور ااادل ال ارئ   وقد يـرى زًيدة االلتـ ام اكقابـر   وقـد يـرى عنقـاا االلتـ ام اكرهـق   وعذا 

ف تنييــذ االلتــ ام اكرهـق أو يــنقض منــ  أو ي يـد يف االلتــ ام اكقابــر ل  لنـ  ال  ــوز لــ   سـخ العقــد   ذلــك  ـاز للقاضــ  أن يقـ
مــــد  الـــذي يقــــرر اكبــــدأ العــــام ال  عـــر للقاضــــ  عال أن "يــــرد االلتـــ ام اكرهــــق عىل ااــــد اكقعــــور"    411/3أن نـــص اكــــادة 

اد اكعقور ل  تتوزع بذلك تبعة ااادل ال ارئ بـ  اكـدين والـدا ن ل وال  االلت ام اكرهق يبقا وال ينقض  ل ولةن يرد عىل ا
   ( 4) يتحرلها الدا ن وحده بيسخ العقد

مــد  تقــور : "      984أمــا يف الت بيــق اخلــاق بعقــد اكقاولــة الــذي حنــن بصــدده ل  ــلن اليقــرة الرابعــة مــن اكــادة 
العقــد"    ــالنص عذن  يــ  هنــا  ســخ العقــد ل حيــث ال  ــوز ذلــك يف اكبــدأ  ــاز للقاضــ  أن وةــو بــ ًيدة ا  ــر أو بيســخ 

العـام للنعريــة   والقاضــ  وةـو بيســخ عقــد اكقاولـة عذا رأى مــهراً لــذلك   كرـا عذا رأى أنــ  عذا زاد ا  ــر  ـلن التــ ام اكقــاور 
يسـخ العقـد  يضـ  حـداً  رهـاق اكقـاور يبقا م  ذلـك مرهقـاً ويف الوقـا ذاتـ  ترهـق زًيدة ا  ـر ر  العرـر ل وييضـر أن ي

و ن  عرهاق ر  العرر ي ًيدة ا  ر    لذا م ير القاض   سخ اكقاولة    أمام  أن ي يـد ا  ـر   ولةـن ي حـظ أنـ  ال ي يـد 
 ــــة ا  ــــر زًيدة ععــــر اكقــــاور ال يتحرــــر أيــــة  ســــارة مــــن زًيدة التةــــاليف   بــــر هــــو ورــــر اكقــــاور أوالً كــــر الــــ ًيدة اكألو 

للتةاليف ل مث ما زاد علا التةـاليف اكألو ـة ـ أي التةـاليف غـري اكألو ـة ـ يقسـر  منا ـية بـ  اكقـاور ور  العرـر  يتحرـر  
كر منهرا نصيب  من هذه اخلسـارة غـري اكألو ـة    ـلذا كـان ا  ـر ا مجـايل اكتيـق عليـ  يبلـك مـث ً ع ـرة هالف ل مث ارتيعـا 

ا ية عامـة غـري منعـورة عىل ع ـرين أليـاً ل وكانـا اخلسـارة اكأولـةف يف مثـر هـذه اكقاولـة هـ  التةاليف بسبب حـوادل اسـتثن
نصـي  ل ورـر ر   – ( 3) أليان ل  لن القاض  ورر ا لي  كلهرا للرقاور ويقسو الباق  من اخلسارة ـ وهـو اانيـة هالف

ر أربعة هالف    يحةو القاض  بـ ًيدة ا  ـر  ـذا العرر منهرا النصف واكقاور النصف اآل ر   وبذلك يتحرر ر  العر
   ( 2) اكقدار   وكا كان ا  ر ا  ل  هو ع رة هالف ل  لن كامر ا  ر الذي يل م ب  ر  العرر يةون أربعة ع ر ألياً 

رى مـد  ل  لنـ   ةـن القـور أبن القاضـ  قـد ال يـ 984وكا كان وقف تنييذ اكقاولة ال يتعارا م  نصـوق اكـادة 
داعياً ليسخ اكقاولـة وال لـ ًيدة ا  ـر   ويةتيـ  بوقـف تنييـذ اكقاولـة حـىت يـ ور ااـادل ال ـارئ   وقـد ورد يف انيـ   ا ور 

                                                 

 (
2
 . 512فقرة  2( انظر في ذلك الوسيط  

 (
1
( ألن مجموع الخسارة هو عشرة آالف ، إذ بلغت التكاليف عشرين ألفاً وبلغ األجير اإلجميالي عشيرة آالف . فيطيرح مين مجميوع  

 آالف ( ألفان هما الخسارة المألوفة ، والباقي وهو ثمانية آالف يكون الخسارة غير المألوفة .الخسارة ) عشرة 

 (
9
 . 217ص  251محمد لبيب شنب فقرة  – 151ص  512فقرة  2( انظر في هذا المعنى الوسيط  
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من الوسيو يف هذا اكع  ما أييت : "قد يرى القاض  وقف تنييـذ العقـد حـىت يـ ور ااـادل ال ـارئ ل عذا كـان هـذا ااـادل 
قصــري   مثــر ذلــك أن يتعهــد مقــاور ةقامــة مبــ  ل وترتيــ  أســعار بعــض مــواد البنــا  اــادل وقتيــاً يقــدر لــ  الــ وار يف وقــا 

فــارئ ارتياعــاً  اح ــاً ل ولةنــ  ارتيــاع يوشــك أن يــ ور لقــر  انيتــاح اب  االســترياد    يقــف القاضــ  التــ ام اكقــاور بتســليو 
  دون عرهــاق ل عذا م يةــن يف هــذا الوقــا ضــرر  ســيو اكبــ  يف اكوعــد اكتيــق عليــ  ل حــىت يــترةن اكقــاور مــن القيــام ابلت امــ

   ( 4) يلحق  احب اكب "
وي حــظ أن انيــ ا  اكتقــدم الــذكر يعتــه مــن النعــام العــام ل  ــ   ــوز للرتعاقــدين أن يتيقــا مقــدماً علــا مــا خياليــ  ل  

ل  رثــر هــذا النــ ور يةــون ابفــ ً ال  كــأن ينــ ر اكقــاور مــث ً يف عقــد اكقاولــة عــن حقــ  يف الترســك بنعريــة العــروف ال ار ــة
مـد    ولةـن كـا   984ل وم يـرد يف اكـادة  ( 3) مـد  الـيت تقـرر اكبـدأ العـام 411/3يعتد ب    وقد ورد ذلك  رواً يف اكادة 

اكــادت  كانــا هــذه اكــادة ا  ــرية ليســا عال ت بيقــاً للرــادة ا وىل ل  لنــ   ــب اعتبــار أحةــام كــر مــن اكــادت  متعلقــة مــن 
   ( 2) متعلقة ابلنعام العام

 أجر المهندس المعماري :  -3

يســتحق اكهنــدي اكعرــاري أ ــراً  -4مــن التقنــ  اكــد  علــا مــا أييت : " 990نــص قــانو  : تــنص اكــادة  -408
 مستقً  عن وض  التصريو وعرر اكقايسة ل وه ر عن عدارة ا عرار  

 ا  ور ل و ب تقديرها و قاً للعرف انياري"   لذا م ودد العقد هذه  -3"
غــري أنــ  عذا م يــتو العرــر ئقتضــا التصــريو الــذي وضــع  اكهنــدي ل و ــب تقــدير ا  ــر نســب الــ من الــذي  -2"

   ( 1) است رق  وض  التصريو م  مراعاة فبيعة هذا العرر"
   ( 4) 166 – 104/161ويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 

                                                 

 (
2
 . 217ص  251وانظر في هذا المعنى محمد لبيب شنب فقرة  – 151ص  – 151ص  512فقرة  2( الوسيط  

 (
1
 .  155ص  512فقرة  2( الوسيط  

 (
9
ميدني ، مقصيور عليى المقاولية التيي  197( هذا ويالحظ أن هذا التطبيق الخياص لنظريية الظيروف الطارئية ، اليوارد فيي الميادة  

يكيون فيهيا األجير ( . أميا المقاولية التيي  299يكون فيه األجر قد حدد بمبلغ إجمالي على أساس تصيميم متفيق علييه ) انظير آنفياً فقيرة 

مقدراً بمقتضى مقايسية عليى أسياس الوحيدة ، فليم ييرد فيي شيأنها نيص خياص بنظريية الظيروف الطارئية . ولييس معنيى ذليك أن هيذه 

المقاولة ال تسري عليها نظرية الظروف الطارئة أصالً ، بل معناه أن تسري عليها النظرية في مبدأها العام كميا هيو مقيرر فيي الميادة 

 الشرط الثاني ( . 59مدني ) انظر آنفاً فقرة  197، دون التطبيق الخاص المقرر في المادة مدني  251/1

 (
5
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  592( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، ثيم مجليس الشييوخ تحيت  177في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  175. وأقرته لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 57ص -51ص 9تحضيرية ) مجموعة األعمال ال 119رقم 
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ـ  986ويف التقنـ  اكـد  الليـيب م  -939ويقابـر يف التقنيـات اكدنيـة العربيـة ا  ـرى : يف التقنـ  اكـد  السـوري م
   ( 3) وال مقابر للنص يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  444ويف التقن  اكد  العراق  م 

 تكييف العقد مع المهندس المعماري  -116

ن العقد مـ  اكهنـدي اكعرـاري يقـ  يف ا  ـر علـا أعرـار ماديـة هـ  وضـ  التصـريو والرسـوم ل عحالة : قدمنا أ –
وعرر اكقايسات ل وعدارة ا عرار وا شراف علا التنييذ   وقد يقوم اكهندي اكعراري ببعض التصر ات القانونيـة ل كعقـد 

   ــلذا اقتصــر العقــد علــا أعرــار ماديــة محــض  ( 2)  ــيقات اســا  ر  العرــر وعقــرار حســا  اكقــاور وتســلو العرــر منــ 
مقاولــة ل وعذا ا تل ــا اب عرــار اكاديـــة تصــر ات قانونيــة كــان العقـــد  لي ــاً مــن مقاومــة ووكالـــة   ومــن مث تســري أحةـــام 
اكقاولـة والوكالــة ل ولةــن عنصـر اكقاولــة هــو ال الـب  ــلذا تعارضــا ا حةــام و ـب ت بيــق أحةــام اكقاولـة    ــ  يةــون أ ــر 
اكهندي  اضعاً لتقدير القاض  كأ ر الوكير ل وال ينتهـ  ئـوت ر  العرـر كرـا كـان ينتهـ  لـو أنـ  كـان وكالـة   وقـد تقـدم 

   ( 1) بيان هذا تيصيً  ل  نحير هنا عىل ما قدمناه هنا 

 المفروض أن المهندس يعمل بأجر : -117

ل  ــاكيروا أن اكهنــدي يعرــر أب ــر ل  نــ  ذو  وســوا  محــض العقــد مــ  اكهنــدي مقاولــة أو ا تل ــا بــ  الوكالــة 
مهنة حرة يتعيش منها ل واكيروا يف كر ذي مهنة حرة أن  يعرـر أب ـر   وا  ـر يف عرـر اكهنـدي الـذي يـن ر عليـ  هـو 
وضــ  التصــريو وعرـــر اكقايســة ل  ـــلذا مجــ  عىل ذلــك ا شـــراف علــا التنييـــذ وعدارة ا عرــار كــان لـــ  أ ــر ه ـــر علــا هـــذا 

مــد  علــا ذلــك  ــراحة كرــا رأينــا ل عذ تقــور : "يســتحق اكهنــدي  990  وقــد نصــا اليقــرة ا وىل مــن اكــادة  ( 8) العرــر
 اكعراري أ راً مستقً  عن وض  التصريو وعرر اكقايسة ل وه ر عن عدارة ا عرار"  

                                                                                                                                                                    

 (
2
: يسيتحق المهنيدس المعمياري أجيرة خاصية يعميل الرسيم والمقايسية وأجيرة إلدارة  555 – 551/  597( التقنين المدني القديم م  

عمل البناء ، فإن لم يحصل االتفاق على مقدار هاتين األجيرتين يصيير تقيديرهما عليى حسيب العيرف الجياري . إنميا إذا ليم ييتم العميل 

مقتضى الرسم الذي أجراه المهندس ، فيكون تقدير األجرة فقط بحسب الزمن الذي استغرقه في عمل ذليك الرسيم وباعتبيار نوعيه . ) ب

 وأحكام التقنين المدني القديم تطابق أحكام التقنين المدني الجديد ( .

 (
1
 ( التقنيات المدنية العربية األخرى :  

 بق ( .) مطا 111التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 195التقنين المدني اليمني م 

 ) موافق ( . 772التقنين المدني العراق م 

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل . ولكن النص ال يخرج على القواعد العامة .

 (
9
 . 121ص  17م 2521مارس سنة  17( استئناف مختلط  

 (
5
 في آخرها . 9( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
 . 271ص  95م 2511يناير سنة  19( استئناف مختلط  
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 قــد يســتخلص مــن  وعذا كــان اكيــروا أن اكهنــدي يعرــر أب ــر ل  ــلن هــذا القــرا يقبــر الــدلير علــا العةــس  
العــروف أن عرــر اكهنــدي ال أ ــر عليــ    مثــر ذلــك أن يضــ  اكهنــدي تصــريراً ويتقــدم بــ  للحصــور علــا عرــر أو علــا 
 ــيقة ل  ــلذا حصــر علــا مــا ي لبــ  اعتــه هــذا أ ــراً كا يــاً علــا عرلــ  وال أ ــر لــ   ــوق ذلــك   وحــىت عذا م وصــر علــا مــا 

صـرير  مــن تلقـا  نيسـ  دون أن ي لـب منـ  ذلـك ر  العرـر ل عذ ال يو ـد يف هــذه ي لبـ  ل  ـ  أ ـر لـ  مـا دام قـد تقـدم بت
  أمــا عذا أعلــن ر  العرــر عــن مســابقة لوضــ  تصــريو معــ  ل  رــن م ييــ  يف اكســابقة ال حــق لــ  يف  ( 4) ااالــة عقــد بينهرــا

هـد عليـ  العرـر عذا كانـا هـذه هـ  أ ر علا عرل  ل أما من  از  يستحق انيا  ة عذا كانـا هنـا   ـا  ة ل أو يسـتحق أن يع
شــروط اكســابقة ل  ــلذا م تةــن هنــا   ــا  ة وم يعهــد عليــ  ابلعرــر وم ينيــذ تصــرير  اســتحق أ ــراً علــا عرلــ  يقــدر نســب 

 كرا سنرى    ( 3)  مد  (2/  990ال من الذي است رق  وض  التصريو م  مراعاة فبيعة العرر ) م 

 كيف يقدر أجر المهندس :  -118

لــذي يقــ  غالبــاً أن ر  العرــر يتيــق مــ  اكهنــدي علــا مقــدار أ ــره ل  االتيــاق هــو الــذي وــدد يف هــذه ااالــة وا
   لذا حدد علا هذا النحو ل م    ختييض  بدعوى أن  مبالك  ي  ل وذلك  ـ ف أ ـر الوكيـر  لنـ   ـوز  ( 2) مقدار ا  ر
ـــيت يقـــوم  ـــا مـــد  (   وال  ـــوز ختيـــيض أ ـــر اكه106/3ختييضـــ  ) م  نـــدي اكتيـــق عليـــ  ل حـــىت لـــو تضـــرنا ا عرـــار ال

تصر ات قانونية  يةون وكـي ً عـن ر  العرـر يف هـذه التصـر ات ل وذلـك أنـ  عذا ا تل ـا الوكالـة اكقاولـة  العنصـر ال الـب 
   ( 1) هو عنصر اكقاولة وتسري أحةامها دون أحةامها الوكالة عذا تعارضنا ل وقد سبقا ا شارة عىل ذلك

                                                 

 (
2
 . 9517وفقرة  9511فقرة  1( بودري وفال  

 (
1
أمييا إذا نفييذ تصييميمه دون أن يشييرف هييو علييى التنفيييذ ، فإنييه يتقاضييى أجييراً يقييدر وفقيياً للعييرف  – 9511فقييرة  1( بييودري وفييال  

 مدني ( . 119/1الجاري ) م 

 (
9
 15باالتفاق ، لم يجز تخفيضه بدعوى أن المهندس قد ارتكب خطأ لم يثبت في جانبه ) اسيتئناف مخيتلط ( وإذا حدد أجر المهندس  

 29( ، كما ال يجوز االلتجاء إلى القضاء لتقدير األجر بعد أن تم تقديره باالتفاق ) اسيتئناف مخيتلط  915ص 97م  2511أبريل سنة 

 ( .  99ص  91م  2519نوفمبر سنة 

على الشيوع هما رب العمل ، وكان أحدهما يدفع للمهندس أقساطاً من أجره وييذكر المهنيدس عنيد تسيلم هيذه األقسياط  وإذا كان مالكان

أن أجره مقدر بنسبة مئوية معينة باالتفاق مع المالك اآلخر ، وذلك دون أن يعترض المالك األول ، فهذا دليل على أن هناك اتفاقاً على 

 ( .  915ص  97م 2511أبريل سنة  15ة المئوية المعينة ) استئناف مختلط تقدير أجر المهندس بهذه النسب

 (
5
وكان القضاء في فرنسا يحكم بجيواز تخفييض الجيزء مين األجير المقابيل للتصيرفات  – 291في آخرها وفقرة  9( انظر آنفاً فقرة  

يولييه  25السيين  – 99 – 1 – 2599سييريه  2595أبرييل سينة  11القانونية التي يقوم بها المهنيدس باعتبياره وكييالً فيهيا ) ديجيون 

( . ولكين الفقيه  2599سيبتمبر سينة  Le Driot  29 2599فبرايير سينة  Suppl .  – 5 1 – 2 -55جازييت ذي بالييه  2759سينة 

سيبتمبر  15( الذي ينظم مهنة المهندس المعماري ودكريتيو  9) م 2559ديسمبر سنة  92الفرنسي يذهب إلى أنه ، بعد صدور قانون 

مين اليدكريتو ـ  7الذي يقنن واجبيات المهنيدس المعمياري ، ال يجيوز تخفييض أجير المهنيدس المعمياري المتفيق علييه ) م  2552سنة 

 ( . 212ص 591فقرة  22بالنيول وريبير رواست  – 52/9هامش  915فقرة  9أوبري ورو وإسمان 
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وال الب أن االتياق وـدد أ ـراً للرهنـدي علـا وضـ  التصـريو واكقايسـة ل وأ ـراً ه ـر مسـتق ً علـا عدارة ا عرـار 
وا شــراف علــا التنييــذ ل هــذا عذا كــان كــر ذلــك معهــوداً بــ  عىل اكهنــدي   أمــا عذا عهــد عليــ  بعرــر دون ه ــر ل  االتيــاق 

وال يو ـد مـا  نـ  ل عذا عهـد عىل اكهنـدي ابلعرلـ  معـاً ل أن وـدد االتيـاق أ ـراً ودد بداهة أ راً واحداً علا هـذا العرـر   
 واحداً للعرل  دون وحديد نصيب كر من العرل  يف ا  ر  

وقد ودد االتياق أ ر اكهندي ئبلـك عمجـايل ل أو وـدده بنسـبة معينـة مـن قيرـة ا عرـار   ويف هـذه ااالـة ا  ـرية 
ا عرــار اليعليــة ال ابلقيرــة اكقــدرة يف اكقايســة ل  ــ  مةــن عذن معر ــة أ ــر اكهنــدي ابلضــبو عال بعــد تةــون العــهة بقيرــة 

   لذا قبر اكقاور أن خيصو ر  العرر    اً من قيرة ا عرار د ـر هـذا اخلصـو  ( 4) ع از ا عرار ومعر ة قيرتها ااقيقية
اكقاور من ا عرار عال بعضـها  ـالعهة يف حسـا  أ ـر اكهنـدي بقيرـة يف ااسا  عند تقدير أ ر اكهندي ل وعذا م ينج  

  وقــد يتيــق علــا أن يةــون أ ــر اكهنــدي نســبة معينــة ل ال مــن قيرــة  ( 3) هــذا الــبعض الــذي أ ــ  ال بقيرــة ا عرــار كلهــا
أ ــر اكهنــدي مقــدماً قبــر  ا عرــار اليعليــة ل بــر مــن قيرتهــا اكقــدرة مقــدماً نســب اكقايســة   ويف هــذه ااالــة  ةــن تقــدير

ع ــاز ا عرــار ل  هــو هــذه النســبة اكتيــق عليهــا مــن القيرــة اكقــدرة ل عرــار قبــر البــد   يهــا ل وال عــهة عذن بقيرــة ا عرــار 
اليعليــة ســوا  كانــا هــذه القيرــة أقــر أو أكثــر مــن القيرــة اكقــدرة   علــا أنــ  عذا ثبــا أن اكهنــدي قــد ابلــك يف تقــدير قيرــة 

نسب اكقايسة اليت وضعها حىت ي يد بذلك من أ ـره ل أنقصـا القيرـة اكقـدرة عىل اكقـدار اكناسـب وحسـب أ ـر ا عرار 
     ( 2) اكهندي تبعاً لذلك ل م  عل ام  ابلتعويض عن أي ضرر يلحق ر  العرر من  را  هذا ال ش

يعرـر أب ـر كرـا سـبق القـور   وقـد  أما عذا م يةن هنا  اتياق علا مقدار ا  ر  اكيروا مـ  ذلـك أن اكهنـدي
كانا القواعد العامة تقض  يف هذه ااالة أبن ير   يف وحديد أ ر اكقاور عىل قيرة العرر ونيقات اكهنـدي ل كرـا تقضـ  

مـــد   يرـــا رأينـــا عذ تقـــور : "عذا م وـــدد ا  ـــر ســـلياً ل و ـــب الر ـــوع يف وحديـــدها عىل قيرـــة العرـــر ونيقـــات  986اكـــادة 
  ولةــن اك ــرع ا ــتص اكهنــدي بـنص يتعلــق بتحديــد أ ــره عذا م وــدد االتيـاق هــذا ا  ــر ل  نصــا اليقــراتن  ( 1) "اكقـاور

يســـتحق اكهنـــدي اكعرـــاري أ ـــراً مســـتق ً عـــن وضــــ   -4مـــد  ل كرـــا رأينـــا ل علـــا أنــــ  " 990ا وىل والثانيـــة مـــن اكـــادة 

                                                 

 (
2
ويعتد في تقدير القيمة الفعلية لألعمال بما تم من اتفياق بيين رب العميل والمقياول ، ميا ليم يثبيت المهنيدس صيورية هيذا االتفياق ) (  

( . ويدخل في قيمة األعمال ، ليس فحسب قيمية أعميال البنياء ، بيل أيضياً قيمية  915ص  51م 2599يونيه سنة  25استئناف مختلط 

نقوليية ، كالكراسييي واألجهييزة الكهربائييية فييي المسييرح محييل التعاقييد إذا كانييت مهميية المهنييدس تتضييمن األعمييال التابعيية ولييو كانييت م

 ( .  915ص 97م 2511أبريل سنة  15المساعدة في اختيار هذه األشياء وتحديد أثمانها ) استئناف مختلط 

 (
1
 . 9559فقرة  1( بودري وفال  

 (
9
 . 9552فقرة  1( بودري وفال  

 (
5
 . 59فاً فقرة ( انظر آن 
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 ــلذا م وــدد العقــد هــذه ا  ــور ل و ــب تقــديرها و قــاً للعــرف  -3التصــريو وعرــر اكقايســة ل وه ــر عــن عدارة ا عرــار ل 
انياري" ل  ي  تقدير أ ر اكهندي ال ير   القاض  عىل قيرة العرـر ونيقـات اكهنـدي كرـا تقضـ  القواعـد العامـة  يرـا هـو 

لـذكر   واكقصــود مـد  سـالية ا 990مـد  ل بـر ير ـ  عىل العـرف انيـاري كرـا تقضـ  اكـادة  986منصـوق عليـ  يف اكـادة 
ابلعرف انياري هو عرف اكهندس  اكعراري    وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن العرف قد  رى يف مصـر علـا 

% من قيرـة ا عرـار لإلشـراف علـا 2% من قيرة ا عرار لوض  التصريو وعرر اكقايسة ل ويع   3أن يع   اكهندي 
ـــة ل قـــد ســـنا ال حـــة  تعـــا    علـــا  ( 4) التنييـــذ وعدارة ا عرـــار أن نقابـــة اكهـــن اهلندســـية ل يف شـــعبتها للهندســـة اكعراري

( ا عرـار عىل أربـ    ـات تبعـاً  مهيتهـا ل وحـددت لةـر   ـة أتعـاابً ل عـن  43اكهندي اكعراري   وقد قسـرا ال  حـة ) م
شــراف علــا التنييــذ ل تقــدر بنســبة معينــة مــن وضــ  اك ــروعات االبتدا يةوالنها يــة وعرــر اكقايســات والعقــود والع ــا ات وا 

% 1تةــاليف البنــا  نيــث تــنقص هــذه النســبة كلرــا زادت التةــاليف   وتــرتاوح نســبة ا تعــا  ابلنســبة عىل الي ــة ا وىل بــ  
% ل وابلنســـبة عىل الي ـــة 42% و6% ل وابلنســـبة عىل الي ـــة الثالثـــة بـــ  40% و8% ل وابلنســـبة عىل الي ـــة الثانيـــة بـــ  6و

% ل  ــلذا أحــار اكتعاقــدان  ــراحة علــا هــذه ال  حــة ل ســرت ابعتبارهــا اتياقــاً ق بــ  ر  العرــر 49% و44الرابعــة بــ  
واكقاور ل وغين عن البيان أن للرتعاقدين أن يتيقا علا نسب أقر أو أكثر  ا ورد يف ال  حة   وعذا سةا اكتعاقـدان عـن 

  عىل هـــذه ال  حـــة ل ســت ناي  ـــا يف تبــ  العـــرف انيـــاري الــذي يســـري عليـــ  وحديــد مقـــدار ا  ــر ل  ـــاز للقاضـــ  أن ير ــ
   ( 3) اكهندسون اكعراريون يف تقدير أتعا و

                                                 

 (
2
 221ص  21م 2595ينياير سينة  11ونمع ذلك قارن استئناف مختلط  – 929ص  95م 2511مارس سنة  7استئناف مختلط (  

) ويقضي الحكم بأنه ال يوجد في مصر عرف لتحدييد أجير المهنيدس ، فيتيرك األمير لتقيدير القاضيي ، ويسترشيد بقيمية األعميال التيي 

 ستغرقته هذه األعمال ( .تمت وبمقدار الوقت الذي ا

 (
1
فقيرة  1وانظير فيي أتعياب المهنيدس المعمياري فيي فرنسيا : فيودري وفيال  -2هيامش  19ص  91( انظر محمد لبيب شينب فقيرة  

)  75فقييرة  – 19فقييرة   architecteلفييظ  2أنسيييكلوبيدي داللييوز  –) األتعيياب بحسييب التعريفيية القديميية (  9551فقييرة  – 9515

 ) فيما يتعلق بواجب المهندس المعماري في فرنسا في التأمين على مسئوليته ( . 55تعريفات المتعاقبة ( وفقرة األتعاب بحسب ال

 9و 2552سيبتمبر سيينة  12المعيدل بقيوانين  2559ديسيمبر سينة  92وانظير فيي تنظييم مهنية المهنيدس المعمياري فيي فرنسيا قيانون 

سيبتمبر سينة  15. وانظير دكريتيو  2551أغسيطس سينة  99و 2555نة وأول أبرييل سي 2559مارس سنة  19و 2551فبراير سنة 

 . 2559مايو سنة  92المكمل بدكريتو  2552

م  2559ديسمبر سينة 92وال يجوز للمهندس المعماري في فرنسا أن يحصل من المقاول على أية منفعة نقدية كانت أو عينية ) قانون 

( . وانظر أيضاً فيي هيذا  12فقرة   Architecteلفظ  2انسيكلوبيدي داللوز  – 25م 2552سبتمبر سنة  15الفقرة التالية ودكريتو  9

 229المعنى في مصر المادة الثانية من الئحة األتعاب التي وضعتها شعبة الهندسة المعمارية بنقابية المهين الهندسيية ) فيميا يليي فقيرة 

 في الهامش ( .

ليى مقيداره ، يبيت فيي مسيألة موضيوعية ، فيال رقابية علييه مين محكمية الينقض ) والقاضي ، عندما يقدر األجر حيث ال يوجد اتفاق ع

 ( . 12ص  91محمد لبيب شنب فقرة  – 9575فقرة  1بودري وفال  – 559 – 2597داللوز  2597مارس سنة 5نقض فرنسي 
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 جواز تخفيض المهندس : -119

وسوا  قدر أ ر اكهندي ئو ب اتياق أو قدر ئو ـب العـرف انيـاري ل  ا  ـر أن هـذا ا  ـر ال  ـوز ختييضـ   
مـد   990ا خيتلـف أ ـر اكهنـدي عـن أ ـر الوكيـر كرـا سـبق القـور   غـري أن اليقـرة الثالثـة مـن اكـادة بعد تقديره ل ويف هـذ

نصــا يف حالــة معينــة علــا ختيــيض أ ــر اكهنــدي ل و ــب تقــدير ا  ــر نســب الــ من الــذي اســت رق  وضــ  التصــريو مــ  
ثــة الـيت  ــوز  يهــا تعـدير ا  ــر اكتيـق عليــ  ل وهــ  مراعـاة فبيعــة  هـذا العرــر   وهنـا يتبــ  أننــا أمـام أحــد االسـتثنا ات الث 

   (  4) االستثنا ات اليت سبق ذكرها  يرا تقدم
وقد كانا القواعد العامة تقض  أبن اكهندي الذي يض  تصريرا متيقا علي  بينـ  وبـ  ر  العرـر يةـون لـ  ااـق 

ا  ـر اكقـدر نسـب العـرف انيـاري عذا م يةـن هنـا   يف ا  ر اكتيق علي  عذا كان هنا  اتياق علـا مقـدار ا  ـر ل أو يف
اتيـاق ل وذلـك سـوا  ق العرـر ئو ـب التصـريو الـذي وضـع  اكهنـدي ل أو عـدر ر  العرـر عـن هـذا التصـريو عىل تصـريو 
ه ــر ل أو عــدر أ ــ  عــن العرــر   وال يســتثين مــن ذلــك عال  ــورة مــا عذا كــان ر  العرــر قــد عــدر عــن التصــريو بســبب 

ل أو بســبب ا ــر اكنــدي يف وضــع  ل ويو ــ  عــام عذا كــان الســبب يف العــدور ير ــ  عىل   ــأ مــن اكهنــدي   أمــا  عيـب  يــ 
عذا كان العدور ال ير   عىل   أ اكهندي ل  لن هذا يستحق أ ره كام  عذ قـد أ ـ  العرـر الـذي كلـف بـ    وهـذا هـو مـا 

مــد  تقضــ  كرــا رأينــا ب ــري ذلــك    هــ  ال  990الثالثــة مــن اكــادة   ولةــن اليقــرة  ( 3)  ــرى عليــ  اليقــ  والقضــا  يف  رنســا
ععــر للرهنــدي حقــا يف أ ــره كــام  عذا م يــتو العرــر ئو ــب التصــريو الــذي وضــع  ب ــري   ــأ منــ    بــر ععــر تقــدير أ ــر 

كنهــدي ومسعتــ  يف اكهنــدي يف هــذه ااالــة نســب مقــدار ال منالــذي اســت رق  اكهنــدي يف وضــ  التصــريو مــ  مراعــاة كيايــة ا
تقدير أ ره نسب ال من ل ونسب فبيعة التصريو من حيث الدقـة والصـعوبة الينيـة   وي لـب أن يةـون تقـدير ا  ـر علـا 
هذا النحو من شأن  أن  عر ا  ر أقر من ا  ر علا هذا النحو من شأن  أن  عر ا  ر أقـر مـن ا  ـر اكتيـق عليـ  أو 

  ويعلـر ذلـك أبن ر  العرـر م ييـد شـي ا مـن التصـريو ل وقـد عـوا اكنهـدي  (  2) ف انيـاريمن ا  ر اكقدر نسب العر 

                                                 

 (
2
 . 59انظر انفا فقرة (  

 (
1
أبرييل سينة  99نقيض فرنسيي  -525ص 915فقيرة  9نأوبيري ورو وإسيما -9571فقيرة  1بودي وفال  – 711فقرة  1جيوار(  

مجلة  2597يناير سنة  25-252-1-2517جازيت دي باليه 2571مارس سنة 15مجلس الدولة الفرنس -195-2-59سيريه 2759

 2595أبرييييل سييينة 11ديجيييون -159-2597مجلييية أحكيييام مجليييس الدولييية 2597يولييييه سييينة  1-97-2597أحكيييام مجليييس الدولييية 

 .  219-2-2591جازيت دي باليه 2599ديسمبر سنة 9السين  -99-1-2599سيريه

 (
9
األتعاب التي  ( 9/9( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن العرف قد جرى بإعطاء المهندس الذي لم ينفذ تصميمه خمسي)  

 ( . 99ص99م 2591ديسمبر سنة  1كان يأخذها لو أن تصميمه قد نفذ) استنئاف مختلط 



 

 

 

 

193 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

  وغــين عــن البيـان أنــ  عذا م يــتو العرــر  (  4) عـن عرلــ  تعويضــا كـام  ل وعن كــان هــذا التعــويض أقـر مــن ا  ــر اكسـتحق لــ 
ـــا أو غـــري من  بـــق علـــا تعلريـــات ر  العرـــر أو ا ـــر ئو ـــب التصـــريو بســـبب   ـــأ اكنهـــدي ل كـــأن كـــان التصـــريو معيب

اكنهــدي يف تقد ــ  ا ــرا ال مــهر لــ  وضــار بــر  العرــر ل  ــلن اكنــدي ال يســتحق أ ــرا ل حــىت هــذا التعــويض الــذي نصــا 
     (  3) مد   يرا قدمنا 990/2علي  اكادة 

 طرفا الدفع وزمانه ومكانه وضماناته -المطلب الثاني 

 فر ا الد   -4

 باألجر :المدين  -111

اكدين أب ر اكقاور هو ر  العرر ابلذات الذي تعاقد مع  ل حىت لو انتي  ابلعرر شخص ه ـر   مثـر ذلـك أن  
يةــون ر  العرــر الــذي تعاقــد مــ  اكقــاور  لــك ا را الــيت أقــيو عليهــا البنــا  وحــا شــرط  اســخ   مث وحقــق ال ــرط  آلــا 

ة ير ــ  اكقــاور أب ــره عل اكالــك الــذي تعاقــد معــ  وهــو اكلــك وحــا ا را عىل اكالــك وحــا شــرط واقــف ل  يــ  هــذه ااالــ
شرط  اسخ ل وال ير   مباشرة علا اكالك وحا شرط واقـف الـذي هلـا عليـ  ملةيـةا را وعمنـا ير ـ  بـدعوى غـري مباشـرة 

را ل  ري ــ  ابســو ا ور علــا الثــا    ومثــر ذلــك أيضــا أن يةــون ر  العرــر الــذي تعاقــد مــ  اكقــاور هــو زوج لصــاحبةا 
اكقاور أب ره علا ال وج ال علا ال و ة ل وير   بدعوى غري مباشرة ابسو ال وج علا ال و ـة ل ومثـر ذلـك أ ـريا أن يةـون 
ر  الذي تعاقد م  اكقاور هو اكستأ ر وقد اسرتد اكن ر الع  اكـن رة ئـا عليهـا مـن بنـا  أقامـ  اكسـتأ ر ل  ري ـ  اكقـاور 

                                                 

 (
2
أن المهندس الذي لم ينفذ تصميمه لم يتعرض للمسئولية التيي كيان يتعيرض لهيا ليو أن التصيميم قيد نفيذ ، ومين ثيم وجيب هذا إلى (  

عدال أن ينقص األجير اليذي يتقاضياه فيي حالية عيدم تنفييذ التصيميم عين األجير اليذي يتقاضياه فيي حالية تنفييذ التصيميم فيي حالية تنفييذ 

( . ويجيب ، ليكيون التصيميم كيامال ، أن يكيون مصيحوبا بمقايسية مفصيلة  155ص 1م 2759مايو سنة 11التصميم) استئناف مختلط

عن تكاليف األعمال وجيمع الشروط المتعلقة بطبيعة كل عمل ، وإال كيان التصيميم ناقصيا ويراعيي ذليك عنيد تقيدير األجير) اسيتئناف 

و كيان ناقصيا غيير مصيحوب بالمقايسية ) ( . ولكين يقيدر عليى كيل حيال أجرالتصيميم ولي 221ص 21م 2595ينياير سينة  11مختلط

 92 -992ص 57م 2591يونيه سينة 5-51ص  57م 2599نوفمبر سنة 17-219ص 55م 2591فبراير سنة  22استئناف مختلط 

( . وإذا وضع المهندس التصميم والمقايسة ، ثيم عيدل رب العميل معين فكرتيه األوليى مميا اسيتدعى  99ص 55م 2591ديسمبر سنة 

 97م 2511أبرييل سينة 15سة جديتين استحق المهندس أتعابيا عين التصيميم والمقايسية األوليين) اسيتئناف مخيتلط وضع تصميم ومقاي

 ( . 915ص

 (
1
وال يجوز تخفيض أجر المهندس عن وضع التصميم متى تم اعلم بموجب هذا التصميم ، حتى ليو هليك العميل قبيل تسيليمه ليرب (  

وهو التصميم ، بيل العميل اليذي قيام بيه المقياول . فيإذا هليك التصيميم قبيل تسيليمه ليرب  العمل ، فإن الذي هلك ليس هو عمل المهندس

( . وانظير فيي هيذا المسيألة أوبيري ورو  99ميدني وانظير آنفيا فقيرة 119العميل ، هليك عليى المهنيدس كميا تقضيى القواعيد العامية) م

مهنيدس إذا ليم ييتم العميل بموجيب التصيميم مين النظيام . وال تعتبر القاعدة التي تقضى بتخفيض أجر ال 525ص 915فقرة  9وإسمان 

العام ، فيجوز االتفاق علىميا يخالفهيا ومين ثيم يجيوز للمهنيدس أن يشيترط عليى رب العميل أن يتقاضيي أجيره كيامال ، سيواء تيم العميل 

 بموجب التصميم أو لم يتم بموجبه .
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  وعذا كــان اكهنــدي اكعرــاري هــو الــذي  (  4) ل وير ــ  بــدعوى غــري مباشــرة ابســو اكســتأ ر علــا اكــن ر أب ــره عل اكســتأ ر
تعاقد م  ر  العرر عن كر ا عرار ئا  يها أعرـار التنييـذ ل  عرـر منهدسـا ومقـاوال يف وقـا واحـد ل مث اسـتخدم مقـاوال 

تعاقـد معـ  ال علـا ر  العرـر   وعمنـا ير ـ  علـا ر  العرــر  لتنييـذ العرـر ل  هـذا اكقـاور ير ـ  أب ـره علـا اكنهـدي الـذي
بــدعوى غــري مباشــرة ابســو اكهنــدي ل مــ  االحتيــاظ نقــ  يف الر ــوع مباشــرة علــا ر  العرــر علــا أســاي أنــ  منقــاور مــن 

 993البــافن ير ــ  مباشــرة علــا ر  العرــر ئــا ال  ــاوز القــدر الــذي يةــون هــذا مــدينا بــ  للرهنــدي فبقــا  حةــام اكــادة 
مد    وعلا العةس من ذلك عذا كان اكقاور هو الذي تعاقد مـ  ر  العرـر واسـتخدم مهندسـا ل  اكهنـدي ير ـ  أب ـره 
علــا اكقــاور ال علــا ر  العرــر ل مــ  االحتيــاظ نقــ  يف الــدعوى غــري اكباشــرة ابســو اكقــاور ويف الــدعوى اكباشــرة قبــر ر  

قـاور تعاقـد مـ  ر  العرـر ل  الةـر منهرـا أن ير ـ  أب ـره عل هـذا ا  ـري ل حـىت العرر   أما عذا كان كـر مـن اكهنـدي واك
  وعذا تعـدد أراب  العرـر ل م يةونـوا  (  3) لو كان اكهندي هو الذي ا تار اكقاور أو كـان اكقـاور هوالـذي ا تـار اكنهـدي

ر بينهو بنسبة حصـتهو يف العرـر ل  ـلن م تتعـ  متضامن  يف االلت ام اب  ر عال عذا و د اتياق عل التضامن ل وينقسو ا  
  وعذا مــات ر  العرــر ل قا قامــ  ورثتــ  يف االلتــ ام اب  ــر يف حــدود  (  2) حصــة كــر مــنهو انقســو ا  ــر بيــنهو ابلتســاوي

 الرتكة ل لك  ن اكقاولة ال تنته  ئوت ر  العرر   
  ت بـ  ل كـويل أو و ـ  أو قـيو أووكيـر   ولةـن البـد والذي يـد   ا  ـر هـو اكـدين بـ  أي ر  العرـر   وقـد يد عـ

   (  1)  مد  ( 103من وكالة  ا ة يف د   ا  ر ل عذا د   ا  ر من أعرار التصر ات ال من أعرار ا دارة) م

                                                 

 (
2
 . 5925فقرة  1أنظر في كل ذلك بودري وفال (  

 (
1
 . 2599أكتوبر سنة  Le Droit  11 2599يوليه سنة  21السين  – 5919فقرة  1ذه المسألة بودري وفال ( انظر في ه 

وإن كان المهندس يشرف على المقاول في تنفيذ األعمال ، لم يجز أن يتقاضى منه أي أجر وإذا تعهيد المقياول بإعطائيه أجيراً أو نسيبة 

، ألنيه يتعيارض ميع واجيب المهنيدس فيي اإلشيراف عليى المقاولية بدقية وأمانية . وقيد  معينة من قيمة المقاولة ، كان هذا التعهيد بياطالً 

نصت المادة الثانيية مين الئحية األتعياب التيي وضيعتها شيعبة الهندسية المعماريية بنقابية المهين الهندسيية عليى أنيه يجيب عيل المهنيدس 

ن مستقالً تماماً عن الموردين والمقياولين ، وال يقبيل مينهم المعماري عند تنفيذ تفويضه أن يحمي حقوق المالك الشرعية ، على أن يكو

 -9وهيامش  291ص  291أي عمولة أو امتيازات من أي نوع ، بيل تكيون أتعابيه مين الماليك وحيده ) انظير محميد لبييب شينب فقيرة 

أنسييكلوبيدي  – 2552ة سبتمبر سن 15من دكريتو  25وم  2552ديسمبر سنة  92من قانون  9/1وانظر في القانون الفرنسي المادة 

 في الهامش ( . 297وانظر آنفاً فقرة  – 571 – 2591داللوز  2591يونيه سنة  12السين  – 12فقرة   architecteلفظ  2داللوز 

 (
9
 291محمد لبيب شنب فقيرة  – 11فقرة   louged' ouv . Et d'indلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 5925فقرة  1( بودري وفال  

 . 51 – 2 – 59جازيت دي باليه  2759يناير سنة  9باريس ،  – 291ص 

 (
5
( وكان القضاء الفرنسي يجري على أن المهنيدس المعمياري وكييل بحكيم عمليه عين رب العميل فيي تسيوية حسياب المقياول ودفيع  

( . ولكين  12 - 1 – 2519سييريه  2515نوفمبر سنة  29أميان  – 299 2 -11سيريه  2711مارس سنة  9أجره ) نقض فرنسي 

محكمة النقض الفرنسية قضت أخيراً بأن المهندس ال صفة له في دفع األفر ، إال إذا كانت لديه وكالة خاصة من رب العميل فيي ذليك 

( . وأيييد هييذا  295 – 2 – 2592داللييوز  2517ينيياير سيينة  5 – 11 – 2 – 2511داللييوز  2511نييوفمبر سيينة  9) نقييض فرنسييي 
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 الدائن باألجر :  -111

تنتهـ  ئـوت اكقـاور عال عذا  الدا ن اب  ر هواكقاور الذي تعاقد م  ر  العرر   ووـر حملـ  ورثتـ  ل عذا اكقاولـة ال 
مــد  (   ووــر حملــ  كــذلك اخللــف اخلــاق ل كرــا عذا نــ ر عــن  999كانــا منه تــ  ال خصــية حمــر اعتبــار يف التعاقــد) م

  ولــدا ين اكقــاور أن يســتعرلوا حــق  (  4) اكقاولــة أو عــن ا  ــرة آل ــر  ايفــار لــ  يةــون  ليــا  ا ــا ويةــون دا نــا اب  ــر
 ووـر حمـر اكقاولـة كـذلك يف الدا نيـة اب  ـر اكقـاور  (  3) بدعوى غري مباشرةعل ر  العرر أب ر اكقـاور مدينهو يف الر وع

مـد  علـا  993من البافن والعرار الذين ي ـت لون اسـا  اكقـاور يف تنييـذ العرـر ل  قـد نصـا اليقـرة ا وىل مـن اكـادة 
ن اسا  اكقاور يف تنييذ العرر حـق م البـة ر  العرـر مباشـرة ئـا أن "يةون للرقاول  من البافن وللعرار الذين ي ت لو 

ال  ــاوز القــدر الــذي يةــون مــدينا بــ  للرقــاور ا  ــلا وقــا ر ــ  الــدعوى   ويةــون لعرــار اكقــاول  مــن البــافن مثــر هــذا 
  أب ـورهو ل بـر ينيـرد كـر ااق قبر كر من اكقاور ا  لا ور  العرر "   وعذا تعدد اكقاول  ل م يةونوا دا ن  متضامن

منهو أب ره اخلاق ب  وال شـأن لـ  أب ـور اكقـاول  اآل ـرين ل مـا م يو ـد اتيـاق مـ  ر  العرـر علـا غـري ذلـك   وهـذا هـو 
ااةــو أيضــا يف تعــدد الــوك    ــلهنو ل عذا م يةــن هنــا  اتيــاق  ــاق علــا التضــامن ل ال يةونــون متضــامن   يرــا هلــو مــن 

مـــد  ( يقضـــ   101/4ر ل عذا ال يو ـــد نـــص قـــانو  يقضـــ   ـــذا التضـــامن كرـــا و ـــد نـــص قـــانو ) مأ ـــور يف ذمـــة اكوكـــ
 بتضامن الوك   يف اكس ولية حنو اكوكر  

 زمان الدفع ومكانه -2

 زمان الدفع  -112

مـن التقنـ  اكـد  علـا مـا أييت : "يسـتحق د ـ  ا  ـرة عنـد تسـلو العرـر ل عال  989نص قانو  : تـنص اكـادة  –
   ( 2) عذا قضا العرف أو االتياق ب ري ذلك"

                                                                                                                                                                    

 211ص 591فقيرة  22) انظر بالنيول وريبيير ورواسيت  2552سبتمبر سنة  15من الدكريتو الفرنسي الصادر في  5المبدأ المادة 

 . ) 

 (
2
 . 5912فقرة  1بودري وفال  – 512فقرة  29هيك (  

 (
1
 وما بعدها . 299( انظر ما يلي فقرة  

 (
9
من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي ، ويسيتحق دفيع اليثمن عنيد التسيليم ، إال  775( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

 711" . وكانيت الفقيرة الثانيية مين الميادة 711إذا قضى العرف أو االتفاق بغير ذلك ، ويراعي في ذلك حكم الفقرة الثانيية مين الميادة 

تجرى على الوجه اآلتي ، "على أنه يجوز لرب العمل أن يمتنع عن تسلمه إذا كيان المقياول قيد خيالف ميا ورد  من المشروع التمهيدي

في العقد من شروط أو ما تقضي به أصول الفن لهذا النوع مين العميل" ، وقيد حيذفت هيذه الفقيرة فيي لجنية المراجعية اكتفياء باألحكيام 

وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي  –(  95ص  – 99ص  9العامة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، ثيم مجليس الشييوخ  175فيي المشيروع النهيائي . ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  179التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 ( . 91ص – 99ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  191تحت رقم 
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 د   ا  ر عذن يةون يف اكوعد ايفدد يف االتيـاق ل عذا كـان هنـا  اتيـاق علـا ذلـك   وي لـب أن يةـون يف عقـد 
علــا مواعيــد د ــ  ا  ــر   وكثــرياً مــا يتيــق علــا أن يــد   ر  العرــر  ــ  اً مــن ا  ــر مقــدماً قبــر البــد  يف اكقاولــة اتيــاق 

ل مث يد   ابق  ا  ر علا أقساط يندي كر قسو منها عقب عمام     معـ  مـن العرـر أو عقـب انقضـا   ـرتة  ( 4) العرر
نـا  نـص  ـري  يف هـذا اكعـ    عذ تـنص اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة معينة من الوقا   وقد ورد يف تقن  اكو بات والعقـود اللب

مــن هــذا التقنــ  علــا مــا أييت : "وعذا كانــا ا  ــرة  عينــة أ ــ ا  علــا شــرط أن يــد   انيــ   منهــا كلرــا انقضــا شــ ر  912
   ( 3) من ال من أو ق قسو من العرر ل  لن الد   يستحق عند انقضا  كر ش ر أو عمام كر قسو"

لذا م يو ــد اتيــاق علــا ميعــاد معــ  أو مواعيــد معينـــة ل وكــان هنــا  عــرف للصــنعة وــدد مواعيــد د ـــ  ا  ر ل  ــ
و ب اتباع ما يقض  ب  العرف   وأكثر ما  ري ب  العرف يف اكقـاوالت الصـ رية أن يةـون د ـ  ا  ـر عنـد تسـلو العرـر ل 

   ( 2) ا يتو ع ازه من العررويف اكقاوالت الةبرية أن يةون الد   علا أقساط نسب م
وعذا م يو د ال اتياق وال عرف ل  قد كان الوا ب ت بيق القواعد العامـة ل وهـ  تقضـ  أبنـ  " ـب أن يـتو الو ـا  

مـد  (    ةـان  219/4 وراً ئجرد ترتب االلت ام هنا يـاً يف ذمـة اكـدين ل مـا م يو ـد اتيـاق أو نـص يقضـ  ب ـري ذلـك" ) م 
الو ا  اب  ر ئجرد مام عقـد اكقاولـة وترتـب االلتـ ام اب  ـر هنا يـاً يف ذمـة ر  العرـر ل أي أن يـد   ا  ـر  ب أن يةون 

                                                                                                                                                                    

تقنين المدني القديم ، ولكنه ال يخرج عن القواعيد العامية وميا تقضيي بيه طبيعية عقيد المقاولية مين أن يكيون دفيع وال مقابل للنص في ال

 األجر عند تسلم العمل .

 ويقابل النص في التقنيات المدنية العربية األخرى : 

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 199التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 711قنين المدني العراقي م الت

: إن السيد أو الميولى يلزميه أن ييدفع األجير أو البيدل وفاقياً لشيروط العقيد أو لعيرف المحلية .  199تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 وإذا لم يكن هناك اتفاق وال عرف ، فال يستحق أداء البدل إال بعد القيام بالخدمة أو إيفاء العمل .

األجييرة إال بعييد اتمييام المنشييأ أو العمييل . وإذا كانييت األجييرةى معينيية أفزاء علييى شييرط أ ، يييدفع الجييزء منهييا : ال تسييتحق  119م 

كلماانقضى شطر مين اليزمن أو تيم قسيم مين العميل ، فيإن اليدفع يسيتحق عنيد انقضياء كيل شيطر أو إتميام كيل قسيم . ) وأحكيام التقنيين 

 ن المصري ( .اللبناني تتفق مع أحكام التقني

 (
2
 . 212ص  591فقرة  22( بالنيول وريبير ورواست  

 (
1
 ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش . 

 (
9
( وتدفع األقساط عادة تحت الحساب ، وال يكون هناك حساب نهائي إال بعد تمام العمل ، وكل ما دفع من األقساط في خالل العميل  

من التقنين المدني القديم تنص  995/  521ا بقى يدفعه رب العمل للمقاول . وقد كانت المادة يخصم من أصل المبلغ المتفق عليه ، وم

صراحة على هذا الحكم تقول : "ال ينقطع حساب المقاولة إال بعد تمام العمل ، وكل حساب معميول فيي خيالل األشيغال يعتبير مؤقتياً ، 

إال إذا وجيد شيرط بخيالف ذليك" . وليم ينقيل التقنيين الميدني الجدييد هيذا وكل ما دفع في خالل هذه األشغال يخصم مين أصيل المقاولية 

فيي الهيامش ( ، والينص  75من هذا المشروع ) انظر آنفاً فقيرة  755النص ، ولكن ورد في المشروع التمهيدي نص يقابله هو المادة 

 قواعد .على كل حال ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة فيمكن العمل به استناداً إلى هذه ال
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مــد  تــتحيظ كرــا رأينــا  تقــو : "مــا م يو ــد اتيــاق أو نــص يقضــ  ب ــري  219/4مقــدماً قبــر ع ــاز العرــر   ولةــن اكــادة 
مد  سـالية الـذكر ل عذ تقـور : "يسـتحق د ـ  ا  ـرة عنـد  989 ذلك"   وقد و د النص الذي يقض  ب ري ذلك يف اكادة

تســـلو العرـــر"   أي تـــد   ا  ـــرة مـــن راً ال مقـــدماً ل وعنـــد تســـلو العرـــر   وهـــذا ااةـــو هـــو الـــذي تقضـــ  بـــ  فبيعـــة عقـــد 
اولــة يصــب  دا نــاً اكقاولــة ل  اكقــاور يتعهــد ئو ــب هــذا العقــد ة ازعرــر معــ  يف مقابــر أ ــر معــ  ل وئجــرد مــام عقــد اكق

   ( 4) اب  ر يف مقابر عرر م ينج ه ل  رن ال بيع  أال يستحق ا  ر عال بعد ع از العرر وتقبر ر  العرر عًيه
علــا أن د ــ  ا  ــرة عنــد تســلو العرــر م ــروط  يــ  أن يةــون العرــر م ابقــاً للروا ــيات وال ــروط اكتيــق عليهــا 

مـد  سـالية الـذكر ي ـري عىل ذلـك عذ يقـور  989كان اك ـروع الترهيـدي للرـادة   و  ور الين هلذا النوع من العرر   وقد
: "يســتحق د ــ  الــثرن عنــد التســليو عال عذا قضــا العــرف أو االتيــاق ب ــري ذلــك ل ويراعــا يف ذلــك حةــو اليقــرة الثانيــة مــن 

الو ــ  اآليت : "علــا أنــ   ــوز لــر  مــن اك ــروع الترهيــدي عــرى علــا  413"   وكانــا اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 413اكــادة 
العرـر أن  تنــ  عـن تســلر  عذا كــان اكقـاور قــد  ــالف مـا ورد يف العقــد مـن شــروط أو مــا تقضـ  بــ  أ ــور اليـن هلــذا النــوع 

  وخيلــص مـن ذلــك  ( 3) مـن العرـر"   وقــد حـذ ا هـذه ا شــارة يف نينـة اكرا عــة ل عذ هـ  ليسـا عال تقريــر للقواعـد العامـة
عرر حبس ا  ر ل    يد ع  ال يف اكيعاد اكتيق علي  وال يف اكيعاد الذي يقض  ب  العرف وال عنـد تسـلو العرـر أن لر  ال

ل عذا و ـد أن العرـر غــري م ـابق للروا ــيات اك ـرتفة أو غـري متيــق مـ  مــا تقضـ  بـ  أ ــور الصـنعة   ويبقــا ا  ـر وحــا 
  وهذا ما تقضـ  بـ  القواعـد العامـة ل عذ د ـ  ا  ـر التـ ام يف  ( 2) لعرريده حمبوساً حىت يصل  اكقاور العيو  اليت شابا ا

ذمة ر  العرر يقابل  الت ام اكقاور ة از العرـر علـا الو ـ  الوا ـب ل  ـلذا م يقـو اكقـاور بتنييـذ الت امـ  ة ـاز العرـر علـا 
 494وهـذا هـو الـد   بعـدم تنييـذ العقـد ) مالو هالوا ب  از لـر  العرـر أن يقـف هـو أيضـاً تنييـذ الت امـ  بـد   ا  ـر   

مد  (   ويرتتب علا ذلك من اب  أوىل أن  عذا ا ر اكقاور يف تسليو العرر ل  از لر  العرر أن  تن  عـن د ـ  ا  ـر 
ولــو كــان اكيعــاد اكتيــق عليــ  للــد   قــد حــر   وعذا كــان ا  ــر يــد   علــا أقســاط ل كــر قســو عقــب عمــام  ــ   معــ  مــن 

                                                 

 (
2
 212ص 591فقيرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5927فقرة  1بودري وفال  – 712فقرة  1ـ جيوار  527فقرة  29( هيك  

. وهذا هو أيضاً ما قررناه في ميعاد دفع األجرة في عقد اإليجيار ، إذا ليم يوجيد اتفياق أو عيرف ، فتيدفع األجيرة ميؤخراً ال مقيدماً ، إذ 

 ( . 512ص – 519ص  959فقرة  1نفعة فال تستحق إال باستيفائها ) الوسيط األجرة تقابل الم

 (
1
 وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش . – 91ص  – 99ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
 . 5927فقرة  1( بودري وفال  
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ل وا ــر اكقــاور يف عمــام هــذا انيــ   عــن اكيعــاد اكتيــق عليــ  ل  ــاز لــر  العرــر أن  تنــ  عــن د ــ  القســو مــن ا  ــر  العرــر
   ( 4) اكقابر للج   الذي م يتو

ويبقا ا  ر يف ذمة ر  العرر وا باً د ع  يف اكيعاد علا النحو الذي  صلناه  يرـا تقـدم   وعذا ا ـر ر  العرـر 
ا ا  ــر يف ذمتــ  قا رــاً حــىت يســقو ابلتقــادم   وقــد نــص القــانون ل يف  صــوق بعــض اكقــاول  ل علــا مــدة يف الــد   ل بقــ

مــد  علــا أن "تتقــادم  رــس ســنوات حقــوق ا فبــا  والصــيادلة وايفــام  واكهندســ   219تقــادم  ا ــة ل  نصــا اكــادة 
أن تةـون هـذه ااقـوق وا بـة هلـو  ـ ا  عرـا أدوه مـن عرـر  واخلها  ووك   التيليسة والسراسرة وا سـاتذة واكعلرـ  ل علـا
مد  علا أن" تتقادم بسنة واحـدة ااقـوق اآلتيـة : )  214من أعرار مهنتهو وما تةبدوه من مصرو ات"   ونصا اكادة 

و ـيرن (      وحقوق أ حا  الينادق واك اعو عن أ ر ا قامـة واـن ال عـام وكـر مـا  ـر وه اسـا  عر  هـو    "    4
عـــدا مـــن ورد  ـــيهو نـــص  ـــاق مـــن اكقـــاول  ل ال يســـقو أ ـــر اكقـــاور ابلتقـــادم عال ابنقضـــا  عـــس ع ـــرة ســـنة مـــن وقـــا 

   ( 3) استحقاق ا  ر ل وذلك فبقاً للقواعد العامة

 مكان الدفع : -113

ة   وهـذه تقضـ  ال يو د نص  اق يع  اكةـان الـذي  ـب  يـ  د ـ  ا  ـر ل  لـو يبـق عال ت بيـق القواعـد العامـ 
أبن يةـــون الـــد   يف اكةـــان اكتيـــق عليـــ  ل  ـــلن م يو ـــد اتيـــاق كـــان الـــد   يف اكةـــان الـــذي يقضـــ  بـــ  العـــرف   وأكثـــر مـــا 
يقضـ  بـ  العــرف أن يةـون الـد   يف اكةــان الـذي يـتو  يــ  تسـليو العرـر ل  يســلو اكقـاور العرـر ويتقاضــا ا  ـر يف مةــان 

                                                 

 (
2
انظر في حبس رب العمل لألجر حتى يتسلم العمل مطابقاً لشروط والمواصفات وأصول الصنعة  – 299( محمد لبيب شنب فقرة  

( :  laissé pour compte، وأن صييورة عملييية لهييذا الحييبس هييي أن يتييرك رب العمييل الشيييء للصييانع دون أن يييدفع لييه األجيير ) 

 . 229 – 2 – 2529داللوز  2521سنة  يوليه 9نقض فرنسي  – 215ص  – 219ص  599فقرة  22بالنيول وريبير ورواست 

 (
1
أكتييوبر سيينة  11 – 955 – 2 – 75داللييوز  2775يونيييه سيينة  5نقييض فرنسييي  – 595فقييرة  22بالنيييول وريبييير ورواسييت (  

(  ouvriets et gens de travilميدني بتقيادم حقيوق العميال والخيدم )  1112وتقضي المادة  – 291 – 2 – 2511داللوز  2515

م اليومية ومرتباتهم وثمن ما قاموا به من توريدات بستة أشهر . أما في مصير فتتقيادم بسينة واحيدة "حقيوق العميال والخيدم في أجوره

ميدني ( . ويجيري القضياء الفرنسيي عليى  917/2واألجراء من أجور يومية وغيير يوميية ومين ثمين ميا قياموا بيه مين تورييدات" ) م 

( مين  artissnsيعميل بنفسيه أو بمسياعدة بعيض العميار كصيغار الصيناع وأربياب الحيرف ) التمييز في المقاولين بيين مقياول صيغير 

نجار وحداد وسباك إلخ وهذا يكون فيحكم العامل ويتقادم حقه في األجر بستة أشهر ، وبيين مقياول كبيير ترتفيع بيه مكانتيه االجتماعيية 

 71دالليوز  2779يولييه سينة  29 بثالثين سنة ) نقض فرنسي ( وهذا ال يتقادم أجره إال entrepreneur patronعن طبقة العمال ) 

يوليييه سيينة  9 – 222 -2 – 2592داللييوز  2751ديسييمبر سيينة  11 – 999 – 2 – 71داللييوز  2771يونيييه سيينة  1 – 997 -2 –

فقيرة  22بالنيول وريبيير ورواسيت  – 221 – 2519داللوز األسبوعي  2519فبراير سنة  1 – 229 – 2 – 2529داللوز  2521

 Lotaged'ouv, et d'indلفيظ  9أنسييكلوبيدي  – 9999) وميع ذليك قيارن فقيرة  1215فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 595

 ( . 52فقرة 
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ت والعقود اللبنا  القاعـدة العامـة أن يةـون مةـان تسـليو العرـر هـو اكةـان الـذي يـد    يـ  واحد   وقد  عر تقن  اكو با
 من هذا التقن  علا أن  " ب الد   يف اكةان الذي  ب  ي  تسليو اكصنوع"   919ا  ر ل  نصا اكادة 

"عذا كـان حمـر االلتـ ام شـي اً مـد  ل وهـ  تـنص علـا أنـ   211 لذا م يو د اتيـاق وال عـرف ل و ـب ت بيـق اكـادة 
معيناً ابلذات ل و ب تسلير  يف اكةان الذي كان مو وداً  ي  وقا ن و  االلت ام ل ما م يو ـد اتيـاق أو نـص يقضـ  ب ـري 
ذلك   أما يف االلت امات ا  رى ل  يةون الو ا  يف اكةان الذي يو د  ي  موفن اكدين وقـا الو ـا  ل أو يف اكةـان الـذي 

 يــ  مركــ  أعرــار اكــدين عذا كــان االلتــ ام متعلقــاً  ــذه ا عرــار"    ــلذا كــان ا  ــر شــي اً معينــاً ابلــذات ـ وهــذا تدر ـ  يو ــد
 الو ــا  يةــون يف مةــان و ــود هــذا ال ــ   وقــا عبــرام اكقاولــة   أمــا عذا كــان ا  ــر مــن اكثليــات ويةــون غالبــاً مــن النقــود ل 

   ( 4) و يف مرك  أعرال  عذا كانا اكقاولة متعلقة  ذه ا عرار الو ا  يةون يف موفن ر  العرر أ
وعذا كــان مةــان د ــ  ا  ــر هــو مــوفن ر  العرــر ل وغــري هــذا موفنــ  بعــد عبــرام عقــد اكقاولــة ل  رةــان الــد   هــو 

ري  يف أن مــد   ــ 211/3موفنــ  وقــا د ــ  ا  ــر ال اكــوفن الســابق الــذي كــان لــ  وقــا انعقــاد اكقاولــة ل عذ نــص اكــادة 
يةون الو ا  يف موفن اكدين وقا الو ا    وعذا اتيق علا أن يةون الـد   يف مـوفن اكقـاور عرـر  ـذا االتيـاق ل وعذا غـري 
اكقــاور موفنـــ  م يلتـــ م ر  العرـــر بــد   ا  ـــر يف اكـــوفن انيديـــد    ـــاً للرســألة الســـابقة   وذلـــك  ن اشـــرتاط الـــد   يف 

القواعــد العامــة واالســتثنا  ال يتوســ  ل وعذا أراد اكتعاقــدان أن يةــون الــد   يف مــوفن اكقــاور ولــو مــوفن اكقــاور اســتثنا  مــن 
   ( 3) ت ري  عليهرا أن ينصا علا ذلك

وعذا تعــ  مةــان د ــ  ا  ــر علــا النحــو اكتقــدم الــذكر ل م  ــ  لــر  العرــر الــد   يف مةــان ه ــر عال عذا اقتضــا 
 ــن للرقــاور علــا ا  ــر وحــا يــد ر  العرــر  يجــوز هلــذا ا  ــري يف هــذه ااالــة أن يــودع ا مــر ذلــك ل كــأن حجــ  مــث ً دا

 ا  ر   انة ايفةرة  

 . ضمانات الدفع 3

 تطبيق القواعد العامة :  -114

وعذا م يد   ر  العرر ا  ر ل أو ا ر يف الد   ل أو م يد   يف اكةان الوا ب الـد    يـ  ل أو أ ـر أبي التـ ام 
لت امات  اكتعلقة بد   ا  ر علـا النحـو الـذي بسـ ناه  يرـا تقـدمل  اكقـاور أن ي لـب ئـا تقضـا بـ  القواعـد العامـة مـن من ا

   ا   
                                                 

 (
2
 . 292( محمد لبيب شنب فقرة  

 (
1
 . 519ص  955فقرة  1( انظر في هذه المسألة فيما يتعلق بمكان دفع األجرة في عقد اإليجار : الوسيط  
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 لــ  أوالً أن ي لــب التنييــذ العيــين ل  يستصــدر حةرــاً علــا ر  العرــر اب  ــر اكســتحق ل وينيــذ هــذا ااةــو علــا 
أ  ه من بنا  أو من آت أو غري ذلك   ول  أن ي لـب  ـوق ذلـك تعويضـاً  مجي  أموار ر  العرر ويد ر  يها العرر الذي

عن مجي  مـا أ ـاب  مـن ضـرر مـن  ـرا  ع ـ ر ر  العرـر ابلت امـ    ولـ  أن يتقاضـا  وا ـد عـن ا  ـر ابلسـعر القـانو  منـذ 
اور وهــو يقــوم ابلتنييــذ العيــين علــا   وللرقــ ( 4) اك البــة القضــا ية  ــذه اليوا ــد و قــاً للقواعــد العامــة ل وقــد تقــدم بيــان ذلــك

 ( 3) أموار ر  العرر ل أن يستعرر حق  يف االمتياز حيث يقرر ل  القانون حقاً يف ذلك علا النحو الـذي سـتبين   يرـا يلـ 
  

وللرقاور ل بداًل من فلـب التنييـذ العيـين ل أن ي لـب  سـخ عقـد اكقاولـة   والقاضـ  يقـدر هـذا ال لـب    لمـا أن 
  عذا و د مهراً لذلك  يقض  علا ع از العرر  ري ـ   ـا علـا ر  العرـر كرـا ير ـ  جبريـ  مـا تةبـده مـن  سـارة  يب  علي

ومــا  اتــ  مــن كســب  بســبب ضــياع الصــيقة عليــ  ل وذلــك كلــ  فبقــاً للقواعــد العامــة   وعمــا أن يــرى القاضــ  عال مــهر   ابــة 
عــ  مبل ــاً غــري كبــري أو يةــون التعــويض الــذي يقضــ  بــ  علــا ر  اكقــاور عىل فلــب اليســخ ل كــأن يةــون ا  ــر البــاق  د 

العرــر  يرــا عذا حةــو ابليســخ مبل ــاً  ســيراً ال تــهره العــروف ل ويف هــذه ااالــة ال وةــو القاضــ  ابليســخ ل ولــ  أن  هــر 
 د  (  م 481ر  العرر حىت يقوم بو ا  الت ام  كامً  من د   ا  ر ل وهذا كل  فبقاً للقواعد العامة ) م

 الحق في حبس العمل الستيفاء األجر :  -115

أن لــــر  العرــــر أن وـــبس ا  ــــر حــــىت يســـلو اكقــــاور العرــــر م ابقـــاً للروا ــــيات اك ــــرتفة  ( 2) رأينـــا  يرــــا تقـــدم
و  ــور اليــن   واآلن نقــرر أن للرقــاور ل هــو أيضــاً ل أن وــبس العرــر حــىت يســتويف أ ــره   وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي 

مــن هــذا اك ــروع تــنص علــا أنــ  "عذا كــان العرــر متعلقــاً  603قنــ  اكــد  يتضــرن نصــاً يف هــذا اكعــ  ل  ةانــا اكــادة للت
ئنقــور ل وم وــدد أ ــر لــد   ا  ــر ل  ــاز للرقــاور أن وــبس هــذا اكنقــور وغــريه مــن ا شــيا  الــيت يةــون ر  العرــر قــد 

أ ــره"   و ــا  يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف  صــوق  ســلرها عليــ    ــرا  العرــر ل وذلــك عىل أن يســتويف
( ااــق للرقــاور يف  914هــذا الــنص أنــ  مقتــبس مــن تقنينــات  تليــة منهــا التقنــ  اكــد  ا كــا  ل ويقــرر هــذا التقنــ  ) م

ر  العرـر   وي ـين عـن ذلـك أعرار البنا  يف أن ي لب رهناً علا العقار الذي بناه ضـراتً السـتييا  مـا لـ  مـن حقـوق قبـر 

                                                 

 (
2
 . 52( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 . 221( انظر ما يلي فقرة  

 (
9
 . 221( انظر آنفاً فقرة  
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مـد  (   وقـد حـذف الـنص يف نينـة اكرا عـة "اكتيـا  ابلقواعــد  4414يف مصـر مـا للرقـاور مـن حـق امتيـاز علـا البنــا  ) م
   ( 4) العامة يف حق اابس"

 مـد  ل وتـنص علـا مـا أييت : "لةـر مـن التـ م أبدا  شـ   319/4والقواعد العامة يف حـق ااـبس مقـررة يف اكـادة 
أن  تن  عن الو ا  ب  ل مادام الدا ن م يعرا الو ا  ابلت ام مرتتب علي  بسبب الت ام اكدين ومرتبو ب  ل أو مـا دام الـدا ن م 
يقو بتقد  ام  كاف للو ا  ابلت ام  هـذا"   وقـد فبـق هـذا ااـق يف ااـبس ت بيقـاً  ا ـاً يف  ـورة د ـ  بعـدم تنييـذ العقـد 

 494ااـبس ت بيقـاً  ا ـاً يف  ـورة د ـ  بعـدم تنييـذ العقـد يف العقـود اكل مـة للجـانب  ل  نصـا اكـادة  يف العقود اكل مـة يف
مد  علا أن  "يف العقود اكل مة للجانب  عذا كانا االلت امات اكتقابلـة مسـتحقة الو ـا  ل  ـاز لةـر مـن اكتعاقـدين أن  تنـ  

 وخيلص من هـذه النصـوق أن للرقـاور أن وـبس مـا وحـا  ( 3) بتنييذ ما الت م ب "عن تنييذ الت ام  عذا م يقو اكتعاقد اآل ر 
 603يده مـن العرـر حـىت يسـتويف مـا هـو مسـتحق لـ  مـن ا  ـر   وال  ـرق يف ذلـك بـ  منقـور وعقـار ل وقـد كانـا اكـادة 

اكــادة اســت نا  عنهــا بت بيــق  مــن اك ــروع الترهيــدي ايفذو ــة تقتصــر علــا اكنقــور ل  أ ــب  ال مــهر هلــذا القيــد بعــد حــذف
  ووســب اكقــاور مــا وحــا يــده ل ال اكــادة الــيت قــدمها  حســب بــر اكــادة الــيت قــدمها ر  العرــر نيســ   ( 2) القواعــد العامــة

وا دوات واكهرات اليت تسلرها من  ل  هذه كلها وا ب تسـليرها لـر  العرـر  يقـف تنييـذ الت امـ  ابلتسـليو عىل أن يسـتويف 
مــن تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  يف هــذا اكعــ  علــا أنــ  "وــق للصــان  أن وــبس اكن ــأ  911  وتــنص اكــادة  ( 1) أ ــره

وسا ر ا شيا  الـيت اسـتلرها مـن  ـاحب ا مـر للقيـام ابلعرـر ل عىل أن يـد   لـ  البـدر أو ا  ـر ومـا يةـون قـد أسـلي  عنـد 
أ ـر معـ    ويف هـذه ااالـة يةـون الصـان  مسـ والً عـن ال ـ   الـذي وبسـ  االقتضا  ل ما م يةن العقد يقض  ابلـد   يف 

   ( 8) و اقاً للقواعد اكختصة ابكرهتن

                                                 

 (
2
 في الهامش . 57ص  – 51ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
المدني الفرنسي نصيوص تقابيل هيذه النصيوص ، وميع ذليك فالفقيه والقضياء فيي فرنسيا يقيرر أن للمقياول حيق  ( وليس في التقنين 

لميادة الحبس ، بناء على مبدأ الدفع بعدم تنفيذ العقد ، ومدا لحق حبس المقاول للمادة التي وردها من عنده باعتباره بائعاً لها ، وعميالً با

لتي تعطي للعامل الصانع حيق الحيبس بشيروط معينية ) انظير فيي هيذه المسيألة بالنييول وريبيير من الباب األول من تقنين العمل ا 57

 ( . 599ص  915فقرة  9أوبري ورو وإسمان  – 5919فقرة  – 5911فقرة  1بودري وفال  – 599فقرة  22ورواست 

 (
9
 . 99ص  51م 2515نوفمبر سنة  11 – 975ص  99م 2527أبريل سنة  19( استئناف مختلط  

 (
5
( فللمقاول أن يحبس رخصة البناء ومستندات ملكية األرض ، وللمهندس أن يحبس ما حصل عليه مين رخيص باسيم رب العميل ،  

 29نقييض فرنسييي  – 219ص  599فقييرة  22والمحيامي أن يحييبس المسييتندات التيي سييلمها إييياه موكليه ) بالنيييول وريبييير ورواسيت 

 ( .  2515نوفمبر سنة  1جازيت دي باليه  2515يوليه سنة  17 – 59 – 2 – 12( داللوز  2519أغسطس سنة 

 (
9
( وإذا اقتصر عمل المقاول على الحفر والردم في مكان ظل فيي حييازة مالكيه ، فلييس للمقياول الحيق فيي حيبس هيذا المكيان حتيى  

  ( . 915ص  19م 2529أبريل سنة  19استئناف مختلط  -292ص 79يستوفي أجره ) محمد لبيب شنب فقرة 
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  وكــا كــان  ( 4) وتســري يف حــق ااــبس اكقــرر للرقــاور حــىت يســتويف أ ــره القواعــد العامــة اكقــررة يف ااــق يف ااــبس
حق اابس غري قابر للتج  ة ل  لن   وز للرقاور أن وبس كر العرر حىت يستويف أي  ـ   ابق لـ  مـن ا  ـر   وذلـك مـا 
م يتيق علا أن ا  ر يد   أقسافاً نسب ما يـتو ع ـازه مـن العرـر ل  رـا ق ع ـازه ود ـ  أ ـره ال  ـوز حبسـ  ل وال وحـبس 

  وعذا ســـلو اكقــاور العرــر  تـــاراً ل انقضــا حــق حبســـ     ( 3) مــا وم تســـتوف اكقــاور أ رهــا عال ا  ــ ا  مــن العرـــر الــيت
وينبـــين علـــا ذلـــك أن الصـــان  عذا ســـلو اكصـــنوع لـــر  العرـــر ل مث أر عـــ  ر  العرـــر للصـــان  لعرـــر ع ـــ حات  يـــ  ل  ـــاز 

سـتحق لصـن  ال ـ   ذاتـ   قـد سـقو حقـ  للصان  أن وبس  يف ا  ر اكستحق هلـذه ا  ـ حات ا  ـرية ل دون ا  ـر اك
   ( 2) يف اابس هلذا ا  ر بعد أن سلو اكصنوع لر  العرر

 حقوق االمتياز  -116

ـــ عحالــة : م يعــو القــانون للرقــاور بو ــ  عــام حــىت امتيــاز علــا العرــر ضــراتً اقــ  يف ا  ــر ل ولةنــ  أع ــا هــذا 
 أييت :ااق للرقاور يف مواض  متيرقة  ةن حصرها  يرا 

اكبــالك اكســتحقة للرقــاول  واكهندســ  اكعرــاري  الــذين  -4مــد  علــا مــا أييت  : " 4414نصــا اكــادة  –أوالً 
عهــد علــيهو يف ت ــييد أبنيــة أو من ــآت أ ــرى أو يف ععــادة ت ــييدها أو يف ترميرهــا أو يف  ــيانتها ل يةــون هلــا امتيــاز علــا 

و ـــب أن يقيـــد هـــذا  -3بســـبب هـــذه ا عرـــار يف قيرـــة العقـــار وقـــا بيعـــ    هـــذه اكن ـــآت ولةـــن بقـــدر مـــا يةـــون زا ـــداً 
 االمتياز ل وتةون مرتبت  من وقا القيد  

اكبــالك الـــيت  ــر ا يف حيــظ اكنقــور و يرــا يلــ م لــ  مـــن  -4مــد  علــا مــا أييت : " 4410نصــا اكــادة  –اثنيــاً 
 ترميو ل يةون هلا امتياز علي  كل    

لك من ان هذا النقور اكثقر نق االمتياز بعد اكصرو ات القضا ية واكبالك اكسـتحقة للخ انـة وتستويف هذه اكبا -3
 العامة مباشرة   أما  يرا بينها  يقدم بعضها علا بعض نسب الرتتيب العةس  لتواريخ  ر ها"  

                                                                                                                                                                    

ويسقط الحق في الحبس إذا قدم رب العمل تأميناً كافياً للوفاء باألجرة ، ويحتج المقاول بحقه في الحبس فيي مواجهية ورثية رب العميل 

وفقيرة  79محمد لبيب شنب فقرة  – 219ص  19م 2529يناير سنة  5وخلفه الخاص ودائنيه العاديين والممتازين ) استئناف مختلط 

251 . ) 

 (
2
 ما بعدها .  117فقرة  1( انظر الوسيط  

 (
1
انسييكلوبيدي دالليوز  – 219ص  599فقرة  2بالنيول وريبير ورواست  – 5911فقرة  1بودري وفال  – 111فقرة  1( جيوار  

 . 77فقرة  . Louage d'ouv . t d'indلفظ  1

 (
9
 . 2255ص  5911فقرة  1بودري وفال  – 11( جيوار في حق الحبس فقرة  
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أن يةون ل  حق امتيـاز اب ـ  اكنقـور  ل ويرتتب علا ذلك ( 4) عذا قدم اكقاور اكادة من عنده اعته اب عاً هلا –اثلثاً 
 مد  (    4418علا هذه اكادة ) م 

 وليس هنا جمار نيث حقوق االمتياز هذه ل  رةان نثها يةون عند الة م يف التأمينات العينية   

 المقاولة من الباطن -الفرع الثالث

 التنازل عن المقاولة : -117

كقاولــة كرـا عــرا للرقاولـة مـن البــافن ل وذلـك  ن التنـازر عــن اكقاولـة أقــر م يعـرا التقنـ  اكــد  للتنـازر عـن ا 
 وقوعاً يف العرر من اكقاولة من البافن ل وعذا وقعا  يةي  يف تنعيرها القواعد العامة  

   ( 3) والتنازر عن اكقاولة تتخذ عحدى  ورت 
اكقاور عن ا  رة ل خص اثلث عن فريق حوالـة ااـق ل ) الصورة ا وىل ( وه  ا كثر وقوعاً تتحقق أبن يتنازر 

عـــري يف شـــأهنا أحةـــام حوالـــة ااـــق    تصـــ  ابتيـــاق بـــ  اكقـــاور وهـــو ايفيـــر وال ـــخص الثالـــث وهـــو ايفـــار لـــ  ل ويةيـــ  
كـا  ـور بـ  مد  (   ويلجـأ اكقـاور عـادة عىل حوالـة ا  ـرة عذا احتـاج  208لسرًيهنا يف حق ر  العرر عع ن  اباوالة ) م 

عرليـــة اكقاولـــة ل  ينـــ ر عـــن حقـــ  يف ا  ـــرة وقـــد يةـــون ذلـــك علـــا ســـبير الـــرهن ل للحصـــور علـــا اكـــار الـــ زم مـــن أحـــد 
ل و ـــوز لـــر   ( 2) اكصــارف أو مـــن أحـــد اكرـــول    ويف هـــذه ااالـــة يةـــون ايفـــار لــ  هـــو الـــدا ن اب  ـــرة يف مةـــان اكقـــاور

الــيت كــان يســت ي  الترســك  ــا قبــر اكقــاور وقــا نيــاذ ااوالــة يف حقــ  كرــا  ــوز أن العرــر أن يترســك قبلــ  جبريــ  الــد وع 
 مد  (   243يترسك ابلد وع اكستردة من ااوالة ل وذلك فبقاً للقواعد العامة اكقررة يف حوالة ااق ) م 
ر عليـ  مـن حقـوق والت امـات ل ) والصورة الثانية ( تتحقق أبن يتنازر اكقاور لل ري عن مجي  عقـد اكقاولـة ئـا ي ـتر

  و ــب يف هــذه  ( 1)  يحــر اكقــاور اكتنــازر لــ  حمــر اكقــاور اكتنــازر يف عقــد اكقاولــة ل ويصــب  هــو اكقــاور عــاه ر  العرــر
ااالـة ت بـق قواعـد حوالـة ااـق  يرـا يتعلـق بنقـر حقـوق اكقـاور ا  ـل  ل وقواعـد حوالـة الـدين  يرـا يتعلـق بنقـر الت اماتـ    

                                                 

 (
2
 . 1( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
(  وهناك صورة ثالثة نادرة في العميل ، وهيي تتحقيق بيأن رب العميل نفسيه هيو اليذي يتنيازل عين عقيد المقاولية ، كيأن يبييع ميثالً  

اميات األرض التي قاول على إقامة بناء فيها ويتنازل في الوقت فإنه لمشتري األرض عن عقد المقاولة وما ينشأ عنه مين حقيوق والتز

 ( . 5915فقرة  – 5919فقرة  1) انظر في هذه الصورة بودري وفال 

 (
9
ميايو سينة  99( وال يجوز لموردي المقاول الرجيوع عليى المتنيازل ليه عين األجيرة بأثميان ميا وردوه للمقياول ) اسيتئناف مخيتلط  

 ( . 959ص  29م  2592

 (
5
نازل ، أو بالعكس بدفعه المتنازل للمتنيازل ليه إذا كيان األول يتوقيع الخسيارة ( وقد يكون هذا التنازل بمقابل بدفعه المتنازل له للمت 

فقيرة  1لو أنه قام بتنفيذ المقاولة بنفسه فيتنازل عن المقاولة آلخر ويدفع له مبلغاً يحدد به خسارته ) انظر في هذا المعنى بودري وفال 

 ( .  5915فقرة  1) بودري وفال  ( . وإذا لم يشترط دفع مقابل ، كان التنازل دون مقابل 5915
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يـتو التنـازر عــن اكقاولـة عذن ابتيـاق بــ  اكتنـازر واكقـاور اكتنــازر لـ  ل و ـب عقــرار ر  العرـر حـىت يصــب  التنـازر ســارًيً يف  
حقــ  ل  ن ا عــ ن وحــده ال يةيــ  عال يف نقــر حقــوق اكقــاور قبلــ  ل أمــا يف نقــر الت امــات اكقــاور حنــوه  يجــب عقــرار ر  

 مد  (   249 حوالة الدين ) م العرر و قاً للقواعد اكقررة يف
وعذا ق التنازر عن اكقاولـة علـا هـذا الو ـ  ل أ ـب  اكقـاور اكتنـازر لـ  هـو اكـدين جبريـ  الت امـات اكقـاور حنـو ر  
العرــر ل وهــو الــدا ن جبريــ  حقــوق اكقــاور ل وخيتيــ  اكقــاور اكتنــازر ل وال يعــود لــ  شــأن يف اكقاولــة الــيت انتقلــا جبريــ  مــا 

رتتب عليها من هاثر عىل اكقاور اكتنازر ل    بر عن اكقاور اكتنازر ال يةـون مسـ والً عـن اكقـاور اكتنـازر لـ  وال ضـامناً لـ  ل  ي
مـــد  ( ل  ن هـــذا الـــنص عذا كـــان 868كرـــا يضـــرن اكســـتأ ر ا  ـــل  اكتنـــازر لـــ  عـــن ا  ـــار ئو ـــب نـــص  ـــري  ) م 

 د يف عقد اكقاولة  مو وداً يف عقد ا  ار  لن  ال يو 

 المقاولة من الباطن ـ الشرط المانع -118

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  994ـ نص قانو  : تنص اكادة  
 ــوز للرقــاور أن يةــر تنييــذ العرــر يف مجلتــ  أو يف  ــ   منــ  عىل مقاولــة مــن البــافن ل عذا م  نعــ  مــن ذلــك  -4"

 رر تيرتا االعتراد علا كيايت  ال خصية"  شرط يف العقد أو م تةن فبيعة الع
   ( 4) ولةن  يبقا يف هذه ااالة مس والً عن اكقاولة من البافن قبر ر  العرر" -3"

                                                 

 (
2
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  717( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

ه من ذلك شيرط فيي فيما عدا أن العبارة األخيرة من الفقرة األولى كانت في المشروع التمهيدي تجري على الوجه اآلتي : "إذا لم يمنع

فيي المشيروع  159العقد ولم تكن طبيعة العمل تفترض االعتماد على كفايتيه الشخصيية" . وأقيرت لجنية المراجعية الينص تحيت رقيم 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت "أو" التخيرية بواو العطف في الفقرة األولى  175النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

لم تكن طبيعة العمل" ألن ذلك يكتف عن حقيقة المقصود من حكم الينص وذليك ألن أحيد الشيرطين يكيوفي و"اليواو" تفييد قبل عبارة "

 9. وأقرهيا مجليس الشييوخ كميا عيدلتها لجنتيه ) مجموعية األعميال التحضييرية  112ضرورة اجتماع الشرطين . وأصبح رقم المادة 

 ( .  92ص  – 55ص 

: يجوز للمقاول أن يقاول غييره عليى عمليه كليه أو بعضيه إذا ليم يوجيد فيي عقيد  999/  529مدني القديم م ويقابل النص في التقنين ال

لمدني المقاولة ما يمنع من ذلك ، ، ولكنه يبقى مسئوالً عن عمل المقاول الثاني . ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين ا

 مدنية العربية األخرى : الجديد ( . ويقابل في التقنيات ال

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 119التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 771التقنين المدني العراقي م 

يستنتج  : من يؤجر عمله أو خدمته ال يجوز له أن يعهد حق اإلجراء إلى شخص آخر إذا كان 199تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 من نوع العمل أو من مشيئة المتعاقدين أن من مصلحة المستأجر أن يقوم المؤجر نفسه بالعمل . 

 يكون المؤجر مسئوالً عن عمل الشخص الذي يقيمه مقامه أو يستعمله أو يستعين به كما يسأل عن عمل نفسه .  197/2م 

 ( .) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري 
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ل مـا م يو ـد  ( 4) وخيلص من الـنص اكتقـدم الـذكر أن للرقـاور أن يقـاور مـن البـافن يف كـر العرـر أو يف  ـ   منـ 
ةـون  ـرواً أو ضـرنياً    ـ  يتحـتو أن يةـون ال ـرط اكـان  مـذكوراً  ـراحة يف عقـد شرط  نع  من ذلك   وال ـرط عمـا أن ي

اكقاولــة ل بــر  ــوز استخ  ــ  ضــرناً مــن العــروف نيســها    ــلذا كانــا فبيعــة العرــر تيــرتا االعترــاد علــا كيايــة اكقــاور 
العرــر عىل مقــاور ابلــذات نعــراً لةيايتــ  ال خصــية كرــا يقــور الــنص ل كــأن كــان العرــر حمــر اكقاولــة عرــ ً  نيــاً نيــأ  يــ  ر  

الينية ل  لن  يةون هنا  شـرط مـان  ضـرين مـن أن يةـر اكقـاور العرـر أو  ـ  اً منـ  عىل مقـاور مـن البـافن ل بـر يتحـتو أن 
يقـــوم بـــ  هـــو شخصـــياً ل  ـــلذا قـــاور شـــخص رســـاماً أو فبيبـــاً أو مهندســـاً ل  لنـــ  ي لـــب أن يســـتخلص مـــن العـــروف أن ر  

عترــد علــا كيايــة اكقــاور ال خصــية ل  ــ   ــوز هلــذا ا  ــري أن يقــاور مــن البــافن كــأن يعهــد ابلعرــر أو ببعضــ  العرــر قــد ا
عىل رسام ه ر أو فبيب ه ر أو مهندي ه ر يقوم ب  مةان  ل حىت لو م يةن منصو اً  ـراحة يف عقـد اكقاولـة علـا اكنـ  

  شرفاً مانعـاً ضـرنياً ل  سـر ال ـك يف معـ  اكنـ   يحـرم علـا اكقـاور   وعذا قام شك يف أن هنا ( 3) من اكقاولة من البافن
   ( 2) اكقاولة من البافن عال عذا أذن ل  ر  العرر يف ذلك

وال رط اكان  ل سوا  كان  رواً أو ضرنياً ل ال  ن  اكقـاور مـن أن يسـتع  أبشـخاق ه ـرين  نيـ  أو غـري  نيـ  
ا شـخاق ليسـوا مقـاول  مـن البـافن بـر كـانوا مسـتخدم  عنـد اكقـاور بعقـد عرـر ال بعقـد يف ع از العرر ل مادام هـنال  

   ( 1) مقاولة
و ــوز ل عذا و ــد ال ــرط اكــان  الصــري  أو الضــرين ل أن يتنــازر عنــ  ر  العرــر ل  يتحلــر منــ  اكقــاور ويةــون لــ  

ال رط اكان  الصري  أو الضرين  رواً كـذلك قـد يةـون   وكرا يةون تنازر ر  العرر عن  ( 4) ااق يف اكقاولة من البافن

                                                 

 (
2
( والمقاول من البياطن يعميل مسيتقالً عين المقياول األصيلي ، ويختليف فيي ذليك عين العاميل اليذي يعميل بتوجييه المقياول األصيلي  

 ( . 121ص  29م 2592مارس سنة  11وتحت إشرافه ) استئناف مختلط 

 (
1
ينيب غييره مين المحيامين إن ليم يكين ممنوعياً  مرافعات على أنه "يجوز للوكيل أن 71( أما فيما يتعلق بالمحامي فقد نصت المادة  

 من اإلنابة صراحة في التوكيل" .

 (
9
( وهذا الرأي هو الذي تأخذ به المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذ تقول : "على أنه عند قيام الشيك يحيرم المقياول مين حيق  

 ( . 99ص 9مال التحضيرية المقاولة من الباطن ، إذا إذا أذن له رب العمل بذلك" ) مجموعة األع

 1د نص صريح يبيح المقاولة من الباطن إذا لم يوجد شرط مانع ، ولكن الرأي السائد هو اإلباحة ) بيودري وفيال 5وفي فرنسا ال يوج

 – 217ص  515فقييرة  22بالنيييول وريبييير ورواسييت  – 599ص  – 595ص  915فقييرة  9أوبييري ورو وإسييمان  – 5995فقييرة 

( . ولكن بعض الفقهاء في فرنسا ال يبيحون  512فقرة  – 519وكانت هذه هي تقاليد القانون الفرنسي القديم : بوتييه في اإليجاز فقرة 

( ، والبعض ال يبيحه إال إذا كان العمل يمكن تنفيذه بواسطة مقياول  521فقرة  29المقاولة من الباطن وال التنازل عن المقاولة ) هيك 

: ولكنيه ييرى أن إقامية بنياء عليى أسياس تصيميم  727فقيرة  1ي هذا اإلباحة إال إذا كانت طبيعية العميل تمنيع ذليك ) جييوار آخر ويعن

 معين عمل ال يمكن تنفيذه بواسطة مقاول آخر ( .

 (
5
 . 77ص  179محمد لبيب شنب فقرة  – 29( بيزوس ص  
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ضــرنياً كــأن يتعامــر ر  العرــر مــ  اكقــاور مــن البــافن ويع يــ  مــن ا  ــر ئقــدار مــا هــو مــدين بــ  للرقــاور ا  ــل    وعذا 
كقـاور لل ـرط تنازر ر  العرر عن ال رط اكـان  ل م  ـ  لـ  الر ـوع بعـد ذلـك يف تنازلـ  ل سـوا  حصـر التنـازر قبـر  اليـة ا

 اكان  أو بعد  اليت  عًيه  
وعذا و د ال رط اكان  ل  رواً كان ضـرنياً ل و ـب علـا اكقـاور مراعاتـ  ل وعذا كـان معرضـاً للجـ ا  الـذي تقضـ  

نييـذ ب  القواعد العامة    يجوز لـر  العرـر أن ي لـب مـن اكقـاور تنييـذ الت امـ  عينـاً ل أبن  ـه اكقـاور علـا أن يقـوم هـو بت
العرــر شخصــياً دون اكقــاور مــن البــافن ل كرــا  ــوز لــر  العرــر فلــب  ســخ اكقاولــة ا  ــلية بنــا  علــا أن اكقــاور م يقــو 
ابلت اماتـ  ل وليســا ايفةرــة مل مـة حترــاً ة ابــة ر  العرـر عىل مــا ي لبــ  مــن  سـخ ا  ــار ل بــر هلـا أن تــر ض هــذا ال لــب 

هو شخصياً بتنييذ العرر اكوكر علي    ولر  العرر ل سوا  فلب التنييـذ العيـين أو فلـب وأن تةتي  ةل ام اكقاور أن يقوم 
اليسخ ل أن ي لب تعويضاً من اكقاور عذا كان قد أ اب  ضرر ل واكس ور عن التعـويض يف ااـالت  هـو اكقـاور ا  ـل  ال 

قاور ا  ل  ابلتنييـذ العيـين أو ابليسـخ ل أن ير ـ  اكقاور من البافن   وللرقاور من البافن ل عذا ر   ر  العرر علا اك
بـدوره علـا اكقــاور ا  ـل  ي البـ  ابلتعــويض عرـا أ ـاب  مــن ضـرر بسـبب عــدم الو ـا  ابلت اماتـ  اكســتردة مـن عقـد اكقاولــة 

   ( 3) من البافن
                                                                                                                                                                    

 (
2
كيذلك يكيون ليه وحيده دون غييره حيل التمسيك بهيذا الشيرط ) اسيتئناف  ( وكما يكون لرب العمل حق التنازل عين الشيرط الميانع ، 

ميارس  99( . ال يجوز للمقاول أن يتمسك به ضد المقاول من الباطن ) استئناف مختلط  59ص  19م 2521نوفمبر سنة  17مختلط 

 ( . 151ص  91م 2519سنة 

 (
1
ن مهمته أن يقدم شيئاً من المواد الالزمة للعميل ، بيل تنحصير هيذه ( وفي فرنسا يقع أن يتعاقد المقاول مع مقاول من الباطن ال تكو 

المهمة في أن يقوم بالعمل مع عمال هو الذي يحضرهم بنفسه . وال تكون هناك عالقة مباشرة بين المقياول األصيلي وهيؤالء العميال ، 

الالزمية للقييام بالعميل . ويتقاضيى المقياول مين فهم ال يعرفون إال المقاول من الباطن يتقاضيون منيه أجيورهم ويتلقيون منيه التعليميات 

الباطن من المقاول األصيلي أجيراً معينياً ، ييدفع منيه أجيور العميال ، وميا بقيى فهيو ربيح ليه . وهيذا العقيد يسيمى فيي القيانون الفرنسيي 

Marchandage  ويسمى المقاول من الباطن ،Marchandeur  أوlâcheron  يسيتغل المقياول . وأكثر ما يخضى من هيذا العقيد أن

)  2757ميارس سينة  1من الباطن العمال فيبخسهم أجورهم ، حتى يحيتفظ لنفسيه بيأكبر ربيح ممكين . ومين أجيل ذليك صيدر دكريتيو 

( يحرم استغالل المقاولين من الباطن للعمال ، ويجعل هذا االستغالل جريمة معاقبياً عليهيا . وقيد  2757مارس سنة  12واعقبه قرار 

من الكتياب األول مين تقنيين العميل . وقيد فسيرت محياكم االسيتئناف فيي فرنسيا هيذه  299) ب ( و 99تو في المادتين أدمج هذا الدكري

النصوص على أنها تحرم أصالً كل مقاولة من الباطن يكون الغرض الوحيد منهيا تورييد عميال يشيتغلون بتوجييه المقياول مين البياطن 

 2599سييريه  2599يونييه سينة  Bourges 19 – 959 – 1 – 55دالليوز  2755يوليه سينة  22ويأخذون أجورهم منه ) أورليان 

( . ولكن محكمة النقض في فرنسا قضت بأن عقد المقاولة من الباطن في هذه الحالة ليس محرمياً فيي ذاتيه ، بيل المحيرم  999 – 1 –

لمقياول مين البياطن أن يسيتغل العميال فهيذا العقيد هو استغالل المقاول من الباطن للعمال ، فإذا ثبيت أن عقيد مقاولية مين البياطن مكين ل

 2599فبراير سينة  7 – 915 – 2 – 57داللوز  2757فبراير سنة  5يكون باطالً ويستوجب العقوبة الجنائية ) نقض فرنسي جنائي 

سيريه  2519يونيه سنة  11 –) الدوائر المجتمعة (  215 – 2 – 2592داللوز  2592يناير سنة 92 – 195 – 2 – 2599داللوز 

يحرم هذا النيوع مين االسيتغالل . انظير فيي هيذه المسيألة  2599أغسطس سنة  7( . ثم صدر مرسوم بقانون في  121 - 2 – 2519

 1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 519فقيرة  – 525فقيرة  22بالنيول وريبيير ورواسيت  5919فقرة  – 5912فقرة  1بودري وفال 

 . 111ص  2177فقرة  1جوسران  – 1559فقرة 
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 قيام عالقات متنوعة في حالة المقاولة من الباطن :  -119

 ـري  أو ضـرين ل أو كـان هنـا  شـرط مـان  وتنـازر عنـ  ر  العرـر ل وعقـد اكقـاور  لذا م يةن هنا  شـرط مـان  
مقاولة من البافن يف كر العرر أو يف  ـ   منـ  ل  ـلن اكقاولـة مـن البـافن تةـون  ـحيحة وتنيـذ حـىت يف حـق ر  العرـر   

ر وتت ــعب ل  يعهــد اكقــاور ا  ــل  ويلجــأ اكقــاور عىل اكقاولــة مــن البــافن عــادة يف اكقــاوالت الةبــرية حيــث تتعــدد ا عرــا
كقاول  مـن البـافن ل عذا كـان العرـر بنـا  مـث ً ل اب عرـار الصـحية وابلنجـارة وابلـب ط وابلبيـاا وب ـري ذلـك مـن ا عرـار 

   ( 4) اكختلية اليت ت ترر عليها اكقاولة ل ويقوم اكقاور ا  ل  ابلتنسيق ب  أعرار اكقاول  من البافن
( ع قــة اكقــاور ا  ــل   4ويرتتــب علــا اكقاولــة مــن البــافن قيــام ع قــات متنوعــة  ةــن حصــرها  يرــا يلــ  : ) 

 ( ع قة ر  العرر ابكقاور من البافن    2( ع قة اكقاور ا  ل  بر  العرر   )  3ابكقاور من البافن   ) 

 ونستعرض هذه العالقات الثالث :

 بالمقاول من الباطن عالقة المقاول األصلي  -1

 عالقة رب عمل بمقاول : -121

تةــون الع قــة مــا بــ  اكقــاور ا  ــل  واكقــاور مــن البــافن ع قــة ر  عرــر ئقــاور ل ينعرهــا عقــد اكقاولــة مــن  
ر البافن  يةون اكقاور ا  ل  ابلنسبة عىل اكقاور من البـافن ر  عرـر ل عليـ  مجيـ  الت امـات ر  العرـر   ويةـون اكقـاو 

 من البافن ابلنسبة عىل اكقاور ا  ل  مقاواًل ل علي  مجي  الت امات اكقاور 
ومن مث يو د عقدا مقاولـة : عقـد اكقاولـة ا  ـل  وةـو الع قـة بـ  ر  العرـر واكقـاور ا  ـل  ل وعقـد اكقاولـة 

وري أن يةــون العقــدان مت ــابق  أو مــن البــافن وةــو الع قــة بــ  اكقــاور ا  ــل  واكقــاور مــن البــافن   ولــيس مــن الضــر 
متقارب  ل بر ي لب أن يةوت  تلي  مـن و ـوه كثـرية ل كرقـدار ا  ـرة وشـروط العقـد    قـد تةـون ا  ـرة يف اكقاولـة مـن 

يف  البافن أقر أو أعلا من ا  رة يف اكقاولة ا  لية   وقد ال يو د ال رط اكان  يف اكقاولة ا  لية ل ويو ـد هـذا ال ـرط
اكقاولــة مــن البــافن   وقــد يضــ  اكقــاور ا  ــل  شــرفاً   ا يــاً يف اكقاولــة مــن البــافن ل وال يوضــ  هــذا ال ــرط يف اكقاولــة 

 ا  لية  

                                                                                                                                                                    

 أما مقدمو األنفار في مصرفهم ال يعملون بأنفسهم ، بل يقتصرون على توريد العمال ومنهم عمال التراحيل .

 (
2
 . 527فقرة  22( بالنيول وريبير ورواست  
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 التزامات المقاول األصلي نحو المقاول من الباطن : -121

رــــر   وقــــد رأينــــا أن هــــذه ويلتــــ م اكقــــاور ا  ــــل  كرــــا قــــدمنا حنــــو اكقــــاور مــــن البــــافن جبريــــ  الت امــــات ر  الع 
 االلت امات ه  مة  اكقاور من ع از العرر ل وتسلو العرر بعد ع ازه ل ود   ا  ر  

 يلتــ م اكقــاور ا  ــل  بترــيةن اكقــاور مــن البــافن مــن ع ــاز العرــر    ــلذا كــان اكقــاور مــن البــافن يف حا ــة عىل 
ل  ل و ـب علـا هـذا ا  ـري أن ينيـذ تعهـده ل وأن يسـلو اكقـاور مـن مهرات وأدوات ومواد تعهد اكقاور ا  ل  بتقد ها 

البافن هذه اكهرات وا دوات واكواد يف وقا مناسب   وعذا كان عرـر اكقـاور مـن البـافن يقتضـ  أن تقـدم لـ  موا ـيات 
ل  أن يقـوم بتنسـيق ورسوم ومناذج ل و ب علا اكقاور ا  ل  أن يقدم ل  ذلـك لترةينـ  مـن العرـر   وعلـا اكقـاور ا  ـ

ا عرــار مــا بــ  عرالــ  واكقــاور مــن البــافن ل أو مــا بــ  اكقــاول  مــن البــافن اكتعــددين ل نيــث ال وــور أحــد دون مةــن 
اآل ــرين مــن تنييــذ أعرــاهلو    ــلذا م يقــو اكقــاور ا  ــل  ابلت امــ  مــن مةــ  اكقــاور مــن البــافن مــن ع ــاز العرــر علــا هــذا 

قـاور مـن البـافن أن ي لـب التنييـذ عينـاً ولـو عـن فريـق التهديـد اكـايل  يرـا يقتضـ  تـد ر اكقـاور ا  ـل   النحو ل كان للر
كرـــا عذا كـــان هـــذا مل مـــاً بتقـــد  موا ـــيات ورســـوم ومنـــاذج ل وكـــان لـــ  كـــذلك أن ي لـــب  ســـخ اكقاولـــة مـــن البـــافن ل مـــ  

العرر بترة  اكقـاور مـن ع ـاز العرـر ل  نحيـر هنـا عىل  التعويض يف ااالت  عن كان ل  مقتض   وقد سبق بيان الت ام ر 
   ( 4) ما قدمناه هنا 

ويلت م اكقاور ا  ل  أيضاً بتسـليو العرـر مـن اكقـاور مـن البـافن بعـد ع ـازه    رـىت أق اكقـاور مـن البـافن العرـر 
وقــا مســت اع تبعــاً للرــألوف يف ووضــع  وحــا تصــرف اكقــاور ا  ــل  ل و ــب علــا هــذا أن يبــادر عىل معاينتــ  يف أقــر  

التعامر ل وأن يتسلر  يف مدة و ي ة    ـلذا امتنـ  دون سـبب م ـروع بعـد ععـذاره عـن تسـلو العرـر ل اعتـه أنـ  قـد تسـلر    
ول  أن  تن  عن تسلر  عذا كان اكقاور من البافن قد  الف مـا ورد يف عقـد اكقاولـة مـن البـافن مـن ال ـروط أو مـا تقضـ  

ليـن هلـذا النـوع مـن العرـر   ويةـون تسـلو اكقـاور ا  ـل  للعرـر يف اكيعـاد اكتيـق عليـ  أو اكيعـاد اكعقـور   ـاز ب  أ ـور ا
العرـر و قــاً ل بيعتـ  ولعــرف اار ـة ل ويف مجيــ  ا حــوار  ـب علــا اكقـاور ا  ــل  أن يقــوم بتنييـذ الت امــ  مـن تســلو العرــر 

العرر ويضع  وحا تصر   أي يسلر  عًيه   ويةون التسلو يف مةـان التسـليو ل ويـتو  وتقبل  ئجرد أن يتو اكقاور من البافن
ابســتي   اكقــاور ا  ــل  علــا العرــر و قــاً ل بيعتــ    وعذا كــان العرــر مةــوتً مــن أ ــ ا  متريــ ة أو كــان ا  ــر حمــدداً بســعر 

اكعاينة والتسلو عقب ع ـاز كـر  ـ   أو وحـدة الوحدة ل  از لةر من اكقاور ا  ل  واكقاور من البافن أن ي لب ع را  
من العرر   واكيروا أن اكقـاور ا  ـل  ل عذا د ـ  أ ـر  ـ   أو أكثـر مـن العرـر ل يةـون قـد عـاين هـذا انيـ   أو ا  ـ ا  

                                                 

 (
2
 . 15فقرة  – 17( انظر آنفاً فقرة  
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ور وتقبلهـــا ل وذلـــك مـــا م يثبـــا أن مـــا د عـــ  لـــيس عال مبل ـــاً قدمـــ  للرقـــاور مـــن البـــافن وحـــا ااســـا    وعذا م يقـــو اكقـــا
ا  ــل  ابلت امــ  مــن تســلو العرــر وتقبلــ  يف اكيعــاد القــانو  ل كــان للرقــاور مــن البــافن أن  ــهه علــا تنييــذ الت امــ  عينــاً ل 
و ةـن  ـوق ذلـك وفبقـاً للقواعـد العامـة أن يلجـأ اكقــاور مـن البـافن عىل ع ـرا ات العـرا ااقيقـ    وقـد بسـ نا التــ ام ر  

   ( 4)  يرا تقدم ل  نحير هنا عىل ما قدمناه هنا  العرر بتسلر  وتقبل  تيصي ً 
ويلت م اكقاور ا  ل  أ رياً بد   ا  ر عىل اكقاور من البافن ل  يد   ل  ا  ر اكتيق علي  بينهرـا ل  ـلذا م يةـن 

ن البـــافن هنـــا  اتيـــاق علـــا مقـــدار ا  ـــر و ـــب الر ـــوع يف وحديـــد هـــذا اكقـــدار عىل قيرـــة العرـــر الـــذي قـــام بـــ  اكقـــاور مـــ
مــد  (   وعذا اتيــق علــا أ ــر ئقتضــا مقايســة علــا أســاي الوحــدة ل وتبــ  يف  986والنيقــات الــيت  ــر ها يف ع ــازه ) م

أثنــا  العرــر أن مــن الضــروري لتنييــذ التصــريو اكتيــق عليــ  جمــاوزة اكقايســة اكقــدرة جمــاوزة حمسوســة ل و ــب علــا اكقــاور مــن 
ر ا  ـل  بـذلك ل مبينـاً مقـدار مـا يتوقعـ  مـن زًيدة يف ا  ـر ل  ـلن م ييعـر سـقو حقـ  يف البافن أن خي ر يف ااار اكقاو 

اسرتداد مـا  ـاوز بـ  قيرـة اكقايسـة مـن نيقـات   وعن هـو أ  ـر اكقـاور ا  ـل  ل كـان لـ  أن ير ـ  بـ ًيدة يف ا  ـر تقابـر 
رة ل  ـاز للرقــاور ا  ــل  أن يقـف تنييــذ العرــر وأن اجملـاوزة ايفسوســة لتقــديرات اكقايسـة    ــلذا كانــا هـذه اجملــاوزة  ســي

يتحلـر مـن العقـد ل علــا أن يةـون ذلـك دون عب ــا  ل مـ  عييـا  اكقــاور مـن البـافن قيرــة مـا أ ـ ه مــن ا عرـار مقـدرة و قــاً 
ر مـــد  ( ل أمـــا عذا اتيـــق علـــا أ ـــ 981ل ـــروط العقـــد ل دون أن يعوضـــ  عرـــا كـــان يســـت ي  كســـب  لـــو أنـــ  أق العرـــر ) م 

عمجــايل  ــ ايف علــا أســاي تصــريو معــ  ل  لــيس للرقــاور مــن البــافن أن ي الــب أبيــة زًيدة يف ا  ــر ولــو حصــر يف هــذا 
التصريو تعـدير أو عضـا ة ل عال أن يةـون ذلـك را عـاً عىل   ـأ مـن اكقـاور ا  ـل  أو أن يةـون مـأذوتً بـ  منـ     ـلذا أذن 

ضا ة علي  ل و ب علي  أن يد   زًيدة يف ا  ـر تقابـر مـا وقـ  يف التصـريو مـن اكقاور ا  ل  يف تعدير التصريو أو يف ا 
تعــدير أو عضــا ة ل وذلــك دون حا ــة عىل أن يةــون هنــا  اتيــاق ابلةتابــة بينــ  وبــ  اكقــاور مــن البــافن ال علــا التعــدير يف 

يف الع قة ما بـ  اكقـاور ا  ـل  واكقـاور ذات  وال علا مقدار ال ًيدة يف ا  ر   وعمنا و ب االتياق الةتايب ا  ل  ل ال 
  ولــيس للرقــاور مــن البــافن ل عذا ارتيعــا أســعار اكــواد ا وليــة أو أ ــور ا يــدي  ( 3) مــن البــافن ل وقــد ســبق ببيــان ذلــك

لــك هــذا العاملــة أو غريهــا مــن التةــاليف ل أن يســتند عىل ذلــك لي لــب زًيدة يف ا  ــر ا مجــايل انيــ ايف اكتيــق عليــ  ل ولــو ب
االرتيـــاع حـــداً  عـــر تنييـــذ اكقاولـــة مـــن البـــافن عســـرياً   علـــا أنـــ  عذا اهنـــار التـــوازن بـــ  الت امـــات كـــر مـــن اكقـــاور ا  ـــل  
واكقــاور مــن البــافن بســبب حــوادل اســتثنا ية عامــة م تةــن يف ااســبان وقــا التعاقــد ل وتــداعا بــذلك ا ســاي الــذي قــام 

                                                 

 (
2
 . 71فقرة  – 79( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 . 299اً فقرة ( انظر آنف 
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مــد  ( واكــدين 1و  984/2لــة ل  ــاز للقاضــ  أن وةــو بــ ًيدة ا  ــر أو بيســخ العقــد ) م عليــ  التقــدير اكــايل لعقــد اكقاو 
اب  ر هو اكقاور ا  ل  وورثت  من بعده ل دون ر  العرر ابلرغو من أن  هـو الـذي انتيـ  ابلعرـر ل ومـ  ذلـك سـنرى أن 

تيـ  ابلعرـر ل ومـ  ذلـك سـنرى أن للرقـاور للرقاور من البافن الر وع مباشرة علـا ر  العرـر ابلـرغو مـن أنـ  هـو الـذي ان
مـن البـافن الر ـوع مباشــرة علـا ر  العرـر ئقــدار مـا هـو مسـتحق يف ذمــة هـذا ا  ـري للرقــاور ا  ـل    والـدا ن اب  ــر 
هـــو اكقـــاور مـــن البـــافن ل وورثـــة مـــن بعـــده   ويســـتحق د ـــ  ا  ـــر للرقـــاور مـــن البـــافن عنـــد تســـلو العرـــر ل عال عذا قضـــا 

العرف ب ري ذلك   ويةون الد   يف اكةـان اكتيـق عليـ  ل  ـلن م يةـن هنـا  اتيـاق  يـ  اكةـان الـذي يقضـ  بـ   االتياق أو
العــرف ل  ــلن م يةــن هنــا  اتيــاق وال عــرف  يــ  مــوفن اكقــاور ا  ــل  وقــا الو ــا  أو يف اكةــان الــذي يو ــد  يــ  مركــ  

 ر ل  للرقاور مـن البـافن أن ي لـب التنييـذ العيـين ل ولـ  أن ي لـب أعرال    وعذا أ ر اكقاور ا  ل  ابلت ام  من د   ا 
 سخ اكقاولة من البافن ل ويف ااالت  ل  أن ي لب التعـويض عذا كـان لـ  حمـر   ولـ  أن وـبس العرـر حـىت يسـتويف ا  ـر ل  

  وقـد بينـا كـر ذلـك تيصـي ً  كرا أن ل  حقوق امتياز يف اكواض  اليت نص القانون علا أن يةون  يها للرقـاور حـق امتيـاز
   ( 4) عند الة م يف الت ام ر  العرر بد   ا  ر للرقاور ل  نحير هنا عىل ما قدمناه هنا 

 التزامات المقاول من الباطن نحو المقاول األصلي : -122

ات هـ  ع ـاز العرـر ويلت م اكقاور من البافن جبري  الت امات اكقاور حنو ر  العرر   وقد قدمنا أن هذه االلت امـ 
 ل وتسلير  بعد ع ازه ل وضران  بعد التسليو  

 يلت م اكقاور من البافن ة از العرر اكعهود بـ  عليـ  مـن اكقـاور ا  ـل  ل سـوا  كـان هـو كـر العرـر حمـر اكقاولـة 
قاولة مـن البـافن ل وابل ـروط ا  لية أو كان    اً من هذا العرر : و ب أن ينج  العرر ابل ريقة اكتيق عليها يف عقد اك

الواردة يف هذا العقد    لذا م تةن هنا  شروط متيق عليها ل و ب اتباع العرف و ا ة أ ور الصناعة تبعاً للعرـر الـذي 
يقوم ب  اكقاور مـن البـافن   وعذا احتـاج اكقـاور مـن البـافن يف ع ـازه للعرـر عىل أدوات ومهرـات م يتعهـد اكقـاور اال ـل  

د ها ل  ل  علي  هو أن أييت  ا علا نيقت  ل سوا  كان للعرر مـادة تسـتخدم  يـ  أو م يةـن ل وسـوا  كـان مـن ورد اكـادة بتق
                                                 

 (
2
ويجوز كذلك للمقاول األصيلي أن يتحليل مين عقيد المقاولية مين البياطن ويقيف التنفييذ فيي أي  – 221فقرة  – 71( انظر آنفاً فقرة  

وقت قبل إتمامه ، على أن يعوض المقاول من الباطن عن جميع ما أنفقه من المصيروفات وميا أنجيزه مين األعميال وميا كيان يسيتطيع 

فقيرة  22يأتي بيانها ) انظير عكيس ذليك بالنييول وريبيير ورواسيت مدني وس 119كسبه لو أنه أتم العمل ، وذلك تطبيقاً ألحكام المادة 

: ولكنهما يسلمان أنه يجوز أن يشترط المقاول األصلي على المقاول من الباطن ثبوت  5911فقرة  1بودري وفال  – 211ص  591

المقاولية مين البياطن دون أن ييدفع هذا الحق له ، بل يجوز أن يشترط المقاول األصلي على المقاول من الباطن جواز التحلل مين عقيد 

وانظير فيي المعنيى  – 72 – 2 – 59دالليوز  2751ديسيمبر سينة  17أي تعويض ، ويشيران إلى حكم محكمية الينقض الفرنسيية فيي 

 ( . 259ص  299الذي نقول به محمد لبيب شنب فقرة 
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هو اكقاور من البافن أو اكقاور ا  ل  أو ر  العرر   وقد وتاج اكقـاور مـن البـافن عىل أيـد عاملـة ومسـاعدين يعاونونـ  
تةــون أ ــور العرــار واكعــاون  علــا اكقــاور مــن البــافن مــا م يقــض االتيــاق أو عــرف  علــا ع ــاز العرــر    يــ  هــذه ااالــة

اار ـــة ب ـــري ذلـــك   وعذا كـــان اكقـــاور مـــن البـــافن هـــو الـــذي تعهـــد بتقـــد  اكـــادة الـــيت يســـتخدمها ل كا   ـــا  ل بـــوا  
 ـل    ويف ا تيـار اكـادة الـيت يقـدمها وال بابيك وكا دوات الصحية ل كـان مسـ والً عـن  ودهتـا وعليـ  ضـراهنا للرقـاور ا 

 ــب عليــ  أن يلتــ م ال ــروط واكوا ــيات اكتيــق عليهــا ل وعذا م تةــن هنــا  شــروط وموا ــيات و ــب عليــ  أن يتــو ا يف 
اال تيار أن تةون اكادة وا ية ابل را اكقصود مستياداً  ا هو مب  يف عقد اكقاولة مـن البـافن أو  ـا هـو ظـاهر مـن فبيعـة 

ل ــــ   أو ال ــــرا الــــذي أعــــد لــــ    وعذا م يتيــــق مــــ  اكقــــاور ا  ــــل  علــــا در ــــة اكــــادة مــــن حيــــث  ودهتــــا ل وم  ةــــن ا
استخ ق ذلك من العرف أو من أي ظرف ه ـر ل التـ م أبن يقـدم مـادة مـن  ـنف متوسـو   وهـو ضـامن للعيـو  اخلييـة 

يةــن عاكــاً بو ودهــا ل ولةــن ال يضــرن عيبــاً  ــرى العــرف الــيت تو ــد يف اكــادة الــيت يقــدمها ل ويضــرن هــذه العيــو  ولــو م 
علــا التســام   يــ    وعذا كــان اكقــاور ا  ــل  أو ر  العرــر هــو الــذي قــدم اكــادة ل  علــا اكقــاور مــن البــافن أن وــرق 

ر شـ   مـن عليها ويراع  أ ور الين يف استخدام  هلا ل وأن يندي حساابً عرا استعرلها  ي  ويـرد مـا بقـا منهـا    ـلذا  ـا
هذه اكادة غري  احل ل ستعرار بسبب عمهال  أو قصور كيايت  الينية ل الت م برد قيرة هذا ال      ويلتـ م كـذلك أبن ينجـ  
العرــر يف اكــدة اكتيــق عليهــا ل  ــلذا م يةــن هنــا  اتيــاق علــا مــدة معينــة  الوا ــب أن ينجــ ه يف اكــدة اكعقولــة الــيت تســر  

ومقـدار مـا يقضـتي  مـن دقـة وتبعـاً لعـرف اار ـة   وعذا أ ـر اكقـاور مـن البـافن ابلت امـ  مـن ع ـاز العرـر  ة ازه نعراً ل بيعت 
علا الو   اكتقدم ل  از للرقاور ا  ل  أن ي لـب التنييـذ العيـين ل كرـا يسـت ي  فلـب  سـخ اكقاولـة مـن البـافن ل ولـ  أ 

ثبـا يف أثنـا  سـري العرـر أن اكقـاور مـن البـافن يقـوم بـ  علـا و ـ   ل ي لب التعويض يف ااالت  عذا كـان لـ  مقـتض   وعذا
معيب أو مناف للعقد ل  از للرقاور ا  ل  أن ينذره أبن يعدر من فريقة التنييذ يف   ر أ ـر معقـور يعينـ  لـ     ـلذا 

ي لـب عمـا  سـخ العقـد انقضا ا  ر دون أن ير   اكقاور مـن البـافن عىل ال ريقـة الصـحيحة ل  ـاز للرقـاور ا  ـل  أن 
وعما أن ال ريقة الصحيحة ل  ـاز للرقـاور ا  ـل  أن ي لـب عمـا  سـخ العقـد وعمـا أن يعهـد عىل مقـاور ه ـر ة ـاز العرـر 
علـا نيقـة اكقـاور مـن البـافن ل علـا أنـ   ـوز فلـب  سـخ عقـد اكقاولـة مـن البـافن يف ااـار دون حا ـة عىل تعيـ  أ ــر ل 

مـــد  (   وعذا ا ـــر اكقـــاور مـــن البـــافن يف أن يبـــدأ  980قـــة التنييـــذ مـــن عيـــب مســـتحي ً ) م عذا كـــان ع ـــ ح مـــا يف فري
العرــر أو يف أن ينجــ ه ا ــر أال ير ــا معــ  م لقــاً أن يــترةن مــن القيــام ابلعرــر كرــا ينب ــ  يف اكــدة اكتيــق عليهــا ل  ــاز 
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أ ر التسـليو ل وقـد بسـ نا كـر ذلـك تيصـي ً عنـد للرقاور ا  ل  فلب  سخ عقد اكقاولة من البافن دون انتعار الور 
   ( 4) الة م يف الت ام اكقاور ة از العرر ل  نحير هنا عىل ما قدمناه هنا 

ويلتـــ م اكقـــاور مـــن البـــافن أيضـــاً بتســـليو العرـــر بعـــد ع ـــازه   ويةـــون التســـلو بوضـــ  العرـــر وحـــا تصـــرف اكقـــاور 
علي  دون عا ق   ويةون ذلك يف اكيعاد اكتيق عليـ  ل  ـلذا م يةـن هنـا  اتيـاق ا  ل  ل نيث يترةن هذا من االستي   

 يــ  اكيعــاد اكعقــور   ــاز العرــر و قــاً ل بيعتــ  ولعــرف اار ــة   ويســلو العرــر يف اكةــان اكتيــق عليــ  ل  ــلن م يةــن هنــا  
ن و ـود العقـار أو اكنقـور ل وعال  يـ  مـوفن اتياق  ي  اكةان الذي يعين  عرف اار ة ل وعن م يةن هنا  عرف  ي  مةا

اكقاور من البافن أو اكةان الذي يو د  ي  مرك  أعرال  ل و  ا   ي  موفن اكقاور من البـافن أو اكةـان الـذي يو ـد  يـ  
افن علـا التسـليو مرك  أعرال    و  ا  ا   ر ابلت ام التسليو هو فلب التنييذ العيبين عذا كـان  ةنـاً  يجـه اكقـاور مـن البـ

ل وعال  از للرقاور ا  ل  فلب  سـخ عقـد اكقاولـة مـن البـافن مـ  التعـويض يف ااـالت  عذا كـان لـ  مقـتض   وعذا هلـك 
ال ــ   وهــو يف يــد اكقــاور مــن البــافن قبــر تســليرها للرقــاور ا  ــل  بســبب حــادل ميــا   ل وحرــر اكقــاور مــن البــافن 

اب  ــر وال يــرد النيقــات   ويةــون هــ   اكــادة علــا مــن قــام بتوريــدها ل ســوا  كــان هــو تبعــة اهلــ   ل  لــيس لــ  أن ي الــب 
اكقاور من البافن أو اكقاور ا  ل  أو ر  العرر   وقد بس نا كر ذلك تيصي ً عند الة م يف الت ام اكقـاور ابلتسـليو ل 

   ( 3)  نحير هنا عىل ما قدمناه هنا 
اً بضران العرر   وقد تقدم أن  عذا كان اكقاور مـن البـافن قـدم اكـادة مـن عنـده  لنـ  ويلت م اكقاور من البافن أ ري 

يةــون مســ والً عــن  ودهتــا ل وعليــ  ضــران العيــو  اخلييــة  يهــا   وعذا كــان الــذي قــدم اكــادة هــو اكقــاور ا  ـــل  أو ر  
هـو الـذي قـدمها ل ولةـن عذا ك ـف يف أثنـا  عرلـ  العرر ل  لن اكقاور من البافن ال يةون ضامناً لعيو ا اخليية  ن  ليس 

أو كــان  ةــن أن ي ــةف تبعــاً كســتواه اليــين عيــوابً يف اكــادة ل و ــب عليــ  أن خي ــر اكقــاور ا  ــل   ــوراً بــذلك ل وعال كــان 
ور ا  ـل  أو مس واًل عن كر ما يرتتب علا عمهال  من نتا ج   وسوا  كان الذي قـدم اكـادة هـو اكقـاور مـن البـافن أو اكقـا

ـــافن يةـــون يف مجيـــ  ا حـــوار ضـــامناً  ي عيـــب يف الصـــنعة )  ( تقضـــ   malfaçonر  العرـــر ل  ـــلن اكقـــاور مـــن الب
أ ــور اار ــة أبن يةــون مســ والً عنــ     ــلذا كــان العيــب يف الصــنعة واضــحاً ل نيــث  ةــن للرقــاور ا  ــل  أن ية ــي  ل 

يروا أنــ  قبــر العرـــر معيبــاً ونــ ر عــن حقـــ  يف الر ــوع علــا اكقــاور مـــن وتســلو هــذا العرــر وتقبلــ  دون أن يعـــرتا ل  ــاك
البافن ل ويبقا مس واًل عن العيب حنو ر  العرر ل ومن مث ينقض  ضران اكقاور مـن البـافن للعيـب الواضـ  ئجـرد تسـلو 
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لعرــر ل ويقــرر أن التســلو ال اكقــاور ا  ــل  العرــر وتقبلــ  عًيه   وهــذا ال  نــ  مــن أن يــتحيظ اكقــاور ا  ــل  عنــد تســلو ا
 نعــ  مــن الر ــوع  يرــا بعــد علــا اكقــاور مــن البــافن عذا و ــد يف العرــر عيبــاً ل ويف هــذه ااالــة يةــون لــ  الر ــوع بضــران 
العيــب يف اكــدة الــيت يتيــق عليهــا مــ  اكقــاور مــن البــافن ل وعذا م يةــن هنــا  اتيــاق  يــ  مــدة قصــرة حســب مــا يقضــ  بــ  

كان العيب ليس من الوضوح نيـث  ةـن ك ـي  وقـا التسـلو أو تقبـر العرـر ل بقـا اكقـاور مـن البـافن   عرف اكهنة   وعذا
ضامناً للعيب اكدة القصرية اليت يقض   ا عرف اار ـة   وقـد بسـ نا هـذه ا حةـام تيصـي ً عنـد الةـ م يف ضـران اكقـاور 

   ( 4) بو   عام لعيو  الصنعة ل  را قدمناه هنا  ين بق هنا
بقــا ضــران اكقــاور مــن البــافن لعيــو  البنــا  ل وقــد قــدمنا أنــ  يف الع قــة الــيت حنــن بصــددها بــ  اكقــاور ا  ــل  

مد  ل وه  اليت ععر اكقاور ضامناً كا وـدل  ـ ر ع ـر سـنوات مـن هتـدم يف  984واكقاور من البافن ال تسري اكادة 
يو ـد يف اكبـا  واكن ـآت مـن عيـو  يرتتـب عليهـا هتديـد متانـة البنـا  وسـ مت  اكبا  أو اكن آت الثابتة ا  رى ونيري  ما 

  بر يةون اكقاور من البافن ضامناً لعيو  البنا  واكن آت الثابتة ا  رى يف حدود القواعد العامـة ل ومـن مث ينتهـ  التـ ام 
ةنـ  مـن  حصـ  وك ـف مـا بـ  مـن عيـو     ـلذا اكقاور من البافن ابلضران ئجـرد أن يتسـلو اكقـاور ا  ـل  العرـر مـ  م

ظهرت عيو   يية بعد ذلك ل ال يةون اكقاور من البافن مس والً عال ابلقـدر وعىل اكـدة الـيت يقضـ   ـا عـرف اار ـة ل ال 
عىل مدة ع ـر سـنوات كرـا هـ  ااـار يف الع قـة مـا بـ  ر  العرـر واكقـاور ا  ـل    وقـد قـدمنا أن السـبب يف ذلـك هـو 

اكقاور ا  ل  من أهر اخلهة والين ل    يو ـد مقـتض ارايتـ  محايـة م ـددة ة ـا  ضـران علـا اكقـاور مـن البـافن  أن
   ( 3) مدة ع ر سنوات ل ويةي  يف محاية اكقاور ا  ل  الر وع عىل القواعد العامة  ييها محاية كا ية ل 

  عالقة المقاول األصلي برب العمل -2

 لة األصلي هو الذي ينظم هذه العالقة :عقد المقاو -123

أما يف تنعيو الع قة ما ب  اكقاور ا  ل  ور  العرر ل  قـد قـدمنا أن عقـد اكقاولـة ا  ـل  يبقـا قا رـاً ل وهـو  
 الذي ينعو الع قة  يرـا بينهرـا   وال شـأن لـر  العرـر بعقـد اكقاولـة مـن البـافن ل  هـذا العقـد ال يةسـب  حقـاً وال يرتـب يف
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1
ويبقى المقاول األصلي مسئوالً نحو رب العميل عين ضيمان ميا يظهير فيي صينعة المقياول مين البياطن مين  – 19( انظر آنفاً فقرة  

لعميل مين عيوب خفية مدة عشر سنوات . وإذا رجع رب العمل عليى المقياول األصيلي بالضيمان ، فيإن المقياول األصيلي اليذي تسيلم ا

المقاول من الباطن ، ال يستطيع الرجوع عليه بالضمان إذا انقضت المدة القصيرة التي يقضي بها العيرف فانتهيت بانقضيائها مسيئولية 

فيي آخرهيا فيي الهيامش . وانظير  19وانظر آنفاً فقرة  – 595فقرة  22المقاول من الباطن عن الضمان . ) بالنيول وريبير ورواست 
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ذمت  الت اماً  ن  يعته ابلنسبة علي  من ال ري ل وذلك  يرا عدا مـا نـص عليـ  القـانون مـن ر ـوع اكقـاور مـن البـافن علـا ر  
 العرر اب  رة يف حدود معينة سنبحثها تيصيً   يرا يل    

رـــر حنـــو اكقـــاور  عقـــد اكقاولـــة ا  ـــل  عذن ل دون عقـــد اكقاولـــة مـــن البـــافن ل هـــو الـــذي وـــدد الت امـــات ر  الع
 ا  ل  ل وودد الت امات اكقاور ا  ل  حنو ر  العرر  

 التزامات رب العمل نحو المقاول األصلي : -124

ومن مث يبقـا ر  العرـر ملت مـاً حنـو اكقـاور ا  ـل  ل دون اكقـاور مـن البـافن ل والت اماتـ  تن ـأ مـن عقـد اكقاولـة  
ترةينـ  مـن ع ـاز العرـر ل علـا النحـو اكيصـر الـذي أسـليناه   ويلتـ م كـذلك بتسـلو ا  ل     يلتـ م حنـو اكقـاور ا  ـل  ب

العرر وتقبل  من اكقاور ا  ل  ال من اكقاور من البافن ل وقد قـدمنا مـا ي ـترر عليـ  هـذا االلتـ ام مـن اكسـا ر التيصـيلية 
  ـر الـذي يد عـ  هـو ا  ـر الـذي ين ـأ االلتـ ام بـ    ويلت م أ رياً بد   ا  ر للرقاور ا  ل  ال للرقاور من البـافن ل وا

مـــن عقـــد اكقاولـــة ا  ـــل  ال مـــن عقـــد اكقاولـــة مـــن البـــافن   وعمنـــا يلتـــ م ر  العرـــر اســـتثنا  بـــد   مـــا يف ذمتـــ  مـــن ا  ـــر 
 للرقاور ا  ل  مباشرة عىل اكقاور من البافن ل ئو ب نص  اق يف هذا ال أن سيأيت نث   

 مقاول األصلي نحو رب العمل : التزامات ال -125

ويبقــا اكقــاور ا  ــل  ملت مــاً حنــو ر  العرــر ل والت اماتــ  تن ــأ هــ  أيضــاً مــن عقــد اكقاولــة ا  ــل  ال مــن عقــد 
اكقاولـــة مـــن البـــافن    يلتـــ م حنـــو ر  العرـــر ة ـــاز العرـــر حمـــر عقـــد اكقاولـــة ا  ـــل  ل علـــا التيصـــير الـــذي قـــدمناه يف 

  ويلت م كذلك بتسليو العرر بعد ع ازه لر  العرر ل ويد ر يف ذلك العرـر الـذي أ ـ ه اكقـاور مـن  صوق هذا االلت ام 
البافن ل  لن هذا العرر يتسلر  اكقاور ا  ل  من اكقاور من البافن مث يسلر  لر  العرـر   ويلتـ م أ ـرياً بضـران العرـر 

ن التهــدم والعيــو  يف اكبــا  واكن ــآت الثابتــة ا  ــرى  ــ ر ل ال ضــراتً ئو ــب القواعــد العامــة  حســب ل بــر أيضــاً يضــر
ع ر سنوات علا التيصير الـذي قـدمناه   وقـد رأينـا أن اكقـاور مـن البـافن ال يضـرن التهـدم والعيـو  يف اكبـا  واكن ـآت 

اكقــاور مـن البــافن مــ   الثابتـة ا  ــرى عال يف حـدود القواعــد العامــة   ويرتتـب علــا ذلــك أنـ  عذا تســلو اكقــاور ا  ـل  مــن
أقام  ل وسلر  لر  العرـر ل  ـلن ضـران اكقـاور مـن البـافن لعيـو  هـذا اكبـ  حنـو اكقـاور ا  ـل  ال يقـوم عال مـدة قصـرية 
نســب العــرف مــن وقــا تســلو اكقــاور ا  ــل  للربــ  ل أمــا ضــران اكقــاور ا  ــل  هلــذه العيــو  حنــو ر  العرــر  يبقــا 

 ت من وقا تسلو ر  العرر للرب   قا راً   ر ع ر سنوا
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 مسئولية المقاول األصلي عن المقاول من الباطن نحو رب العمل :  -126

مــد  تــنص علــا مــا أييت : "ولةنــ  ) اكقــاور ا  ــل  ( يبقــا يف هــذه  994وقــد رأينــا أن اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 
   ( 4) ااالة مس واًل عن اكقاور من البافن قبر ر  العرر"

ومع  ذلك أن الت امات اكقاور من البافن حنو اكقاور ا  ل  ل وقـد سـبق بياهنـا ل يبقـا اكقـاور ا  ـل  مسـ والً 
  وال يةــون اكقــاور مــن البــافن مســ والً مباشــرة حنــو ر  العرــر ل بــر يبقــا مســ والً حنــو اكقــاور  ( 3) عنهــا حنــو ر  العرــر

   ( 2) ا  ل  ل مث يةون اكقاور ا  ل  هو اكس ور حنو ر  العرر
 ــلذا أ ــر اكقــاور مــن البــافن ابلت امــ  مــن ع ــاز العرــر فبقــاً لل ــروط واكوا ــيات اكتيــق عليهــا و  ــور الصــنعة ل  

ان اكقاور ا  ل  مس والً عن ذلك حنو ر  العرر    ري   ر  العرر علا اكقـاور ا  ـل  ل مث ير ـ  اكقـاور ا  ـل  ك
 علا اكقاور من البافن  

وعذا أ ــر اكقــاور مــن البــافن ابلت اماتــ  مــن تســليو العرــر بعــد ع ــازه ل كــان اكســ ور عــن ذلــك حنــو ر  العرــر هــو 
ر من البافن ل  ري   ر  العرر علا اكقاور ا  ل  ل مث ير ـ  اكقـاور ا  ـل  علـا اكقـاور مـن اكقاور ا  ل  ال اكقاو 

 البافن  
وعذا أ ر اكقاور من البافن ابلت ام  بضران عيو  الصنعة وظهر يف عرل  عيب ل كـان مسـ والً عـن هـذا العيـب ل 

يــب حنــو ر  العرــر    ري ــ  هــذا ا  ــري علــا اكقــاور حنــو اكقــاور ا  ــل  ل وكــان اكقــاور ا  ــل  مســ والً عــن نيــس الع
ا  ــل  ل مث ير ــ  اكقــاور ا  ــل  علــا اكقــاور مــن البــافن    ــلذا كــان العيــب يف اكبــا  واكن ــآت الثابتــة ا  ــرى ل كــان 

أ ذمتــ  مــن اكقــاور ا  ــل  دون اكقــاور مــن البــافن ضــامناً هلــذا العيــب  ــ ر ع ــر ســنوات ل أمــا اكقــاور مــن البــافن  تــه 
 الضران يف مدة قصرية كرا سبق القور  

ومس ولية اكقاور ا  ل  عن اكقاور من البافن ليسا مس ولية اكتبـوع عـن اتبعـ  ل  ـلن اكقـاور مـن البـافن يعرـر 
علــا  مســتق ً عــن اكقــاور ا  ــل  وال يعتــه اتبعــاً لــ    وعمنــا هــ  مســ ولية عقديــة تن ــأ مــن عقــد ا  ــار ا  ــل  ل وتقــوم
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من القانون المدني ) القيديم ( ، وليو أنهيا تخيول المقياول إعطياء المقاولية آلخير إذا ليم  529( وقد قضت محكمة النقض بأن المادة  

يكن متفقاً على خالف ذلك ، إال أنها تعده مسئوالً عن عمل هذا اآلخر . وبناء على ذلك فإن مجرد قيام مقاول من الباطن تحت إشراف 

ذي تعاقد عليه المقياول اليذي اتفقيت معيه ال يقطيع مسيئولية هيذا المقياول ، خصوصياً إذا كيان فيي شيروط التعاقيد ميا الحكومة بالعمل ال

 –(  959ص  221رقيم  9مجموعية عمير  2552أبرييل سينة  21يحمله مسئولية األضرار الناجمة عن تنفيذ المقاولة ) نقيض ميدني 

 . 971ص  12م  2595يونيه سنة  21وانظر أيضاً استئناف مختلط 

 (
9
 . 17محمد لبيب شنب فقرة  – 72( دافيد رسالته في عقد االستصناع ص  
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ا رتاا أن كر ا عرار وا   ا  الـيت تصـدر مـن اكقـاور مـن البـافن تعتـه ابلنسـبة عىل ر  العرـر أعرـاالً وأ  ـا   ـدرت 
   ( 4) من اكقاور ا  ل  ل  يةون هذا مس واًل عنها قبل 

  عالقة رب العمل بالمقاول من الباطن : -3

 قة غير مباشرة : العالقة بين رب العمل والمقاول من الباطن عال -127

وقــد قــدمنا أن الع قــة بــ  ر  العرــر واكقــاور ا  ــل  وةرهــا عقــد اكقاولــة ا  ــل  ل ووةــو عقــد اكقاولــة مــن 
البــافن الع قــة بــ  اكقــاور ا  ــل  واكقــاور مــن البــافن   ويرتتــب علــا ذلــك أن ا  ــر أال تقــوم ع قــة مباشــرة بــ  ر  

ال يرب هرــا أي تعاقــد ل  التعاقـــد عمنــا يــربو ر  العرــر ابكقـــاور ا  ــل  ل ويــربو اكقـــاور العرــر ل واكقــاور مــن البـــافن عذ 
 ا  ل  ابكقاور من البافن  

وعمنــا تةــون الع قــة بــ  ر  العرــر واكقــاور مــن البــافن ع قــة غــري مباشــرة ل عذ يتوســ هرا اكقــاور ا  ــل     ــ  
ت اماتــ  ل بــر الــذي ي الــب  ــا اكقــاور ا  ــل    وال ي الــب اكقــاور مــن ي الــب ر  العرــر اكقــاور مــن البــافن مباشــرة ابل

     ( 3) البافن ر  العرر مباشرة ابلت امات  ل وعمنا ي الب  ذه االلت امات اكقاور ا  ل 

 ال يطالب رب العمل المقاول من الباطن مباشرة بالتزاماته : -128

 ي الب  ا مباشرة اكقاور ا  ل  ال ر  العرر  والت امات اكقاور من البافن الث ثة عمنا  
 االلت ام ة از العرر ي الب بـ  اكقـاور ا  ـل  اكقـاور مـن البـافن ئو ـب عقـد اكقاولـة مـن البـافن كرـا قـدمنا   

كقــاور وال يســت ي  ر  العرــر أن ي الــب مباشــرة اكقــاور مــن البــافن  ــذا االلتــ ام ل ال ئو ــب عقــد اكقاولــة ا  ــل   ن ا

                                                 

 (
2
ولما كانت مسئولية عقديية فييمكن االتفياق عليى ميا يخالفهيا ، ومين ثيم يجيوز أن يشيترط المقياول عليى رب  – 51( انظر آنفاً فقرة  

البياطن . كيذلك يجيوز بعيد أن يعقيد المقياول األصيلي مقاولية مين  العمل جواز أن يقاول من الباطن وأال يكون مسئوالً عن المقاول مين

الباطن أن يقبل رب العمل حلول المقاول من الباطن محل المقاول األصلي في كل حقوقه والتزاماته ، فتتحول المقاولة من الباطن إلى 

م بالعميل لمصيلحة رب العميل ، فيكيون هيذا تنازل عن المقاولية . كيذلك يجيوز أن يتعهيد المقياول مين البياطن للمقياول األصيلي أن يقيو

اشتراطاً من المقاول األصلي لمصلحة رب العمل ، ويستطيع رب العمل في هذه الحالة أن يرجع بالدعوى المباشرة على المقياول مين 

د المقاولية ) الباطن طبقاً لقواعد االشتراط لمصلحة الغير ، ويحتفظ في الوقيت ذاتيه بحيق الرجيوع عليى المقياول األصيلي بموجيب عقي

 ( . 515فقرة  22انظر بالنيول وريبير ورواست 

 (
1
( ومع ذلك فقد قدمنا أن رب العمل قد يقبل المقاول مين البياطن صيراحة أو ضيمناً ، فيحيل هيذا محيل المقياول األصيلي فيي حقوقيه  

، كميا يسيتطيع المقياول مين البياطن أن وفي التزاماته . ومن ثم يسيتطيع رب العميل أن يطاليب المقياول مين البياطن مباشيرة بالتزاماتيه 

 في الهامش ( . 211يطالب رب العمل مباشرة بالتزاماته ، وتتحول المقاولة من الباطن إلى تنازل عن المقاولة ) انظر آنفاً فقرة 
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مـن البـافن لـيس فر ـاً  يـ  ل وال ئو ـب عقـد اكقاولـة مـن البـافن  ن ر  العرـر لـيس فر ـاً  يـ    وعمنـا يسـت ي  ر  العرــر 
 أن ي الب اكقاور من البافن  ذا االلت ام بدعوى غري مباشرة ير عها ابسو مدينة اكقاور ا  ل   

لبـافن مباشـرة بتسـليو العرـر ل وعمنـا يسـت ي  ذلـك بــدعوى وال يسـت ي  كـذلك ر  العرـر أن ي الـب اكقـاور مـن ا
 غري مباشرة يستعرر  يها حق مدينة اكقاور ا  ل  قبر مدين مدينة اكقاور من البافن  

وال  وز أ رياً لر  العرر أن ي الب اكقاور من البافن مباشرة ابلضران ولةن يسـت ي  ابلـدعوى غـري اكباشـرة أن 
 قاور ا  ل  يف الضران قبر مدين مدينة اكقاور من البافن  يستعرر حق مدينة اك

 ال يطالب المقاول من الباطن رب العمل مباشرة بالتزاماته :  -139

واكقــاور مــن البــافن ال يســت ي  كــذلك أن ي الــب ر  العرــر مباشــرة ابلت اماتــ    والــذي ي الــب  ــا مباشــرة هــو 
 اكقاور ا  ل   

اكقاور من ع از العرر ل وااللت ام بتسليو العرـر وتقبلـ  ل وال يسـت ي  اكقـاور مـن البـافن الر ـوع  االلت ام بترة  
 رــا مباشــرة علــا ر  العرــر ل وعمنــا يســت ي  أن يســتعرر حــق مدينــ  اكقــاور ا  ــل  يف الر ــوع علــا ر  العرــر ب ريــق 

 الدعوى غري اكباشرة  
ر اكقاور من البافن الر وع بـ  مباشـرة علـا ر  العرـر ل ولةـن  ـوز أن وااللت ام بد   ا  ر ال يست ي  يف ا  

يســتعرر حــق اكقــاور ا  ــل  يف أ ــره قبــر ر  العرــر ب ريــق الــدعوى غــري اكباشــرة   ولةــن القــانون أورد هنــا اســتثنا  هامــاً 
 ننتقر اآلن علي   

 لرب العمل باألجر مباشرة جواز مطالبة المقاول من الباطن وعماله وعمال المقاول األصلي  -131

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 993ـ نص قانو  : تنص اكادة  
يةون للرقاول  من البافن وللعرار الذين ي ت لون اسا  اكقاور يف تنييـذ العرـر حـق م البـة ر  العرـر  -4"

  الــدعوى   ويةــون لعرــار اكقــاول  مــن مباشــرة ئــا ال  ــاوز القــدر الــذي يةــون مــديناً بــ  للرقــاور ا  ــل  مــن وقــا ر ــ
 البافن مثر هذا ااق قبر كر من اكقاور ا  ل  ور  العرر"  

وهلـو يف حالـة توقيــ  ااجـ  مـن أحــدهو وحـا يـد ر  العرــر أو اكقـاور ا  ـل  امتيــاز علـا اكبـالك اكســتحقة  -3"
متيــاز لةــر مــنهو بنســبة حقــ    و ــوز أدا  هــذه للرقــاور ا  ــل  أو للرقــاور مــن البــافن وقــا توقيــ  ااجــ  ل ويةــون اال

 اكبالك عليهو مباشرة"  
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وحقوق اكقاول  من البـافن والعرـار اكقـررة ئقتضـا هـذه اكـادة مقدمـة علـا حقـوق مـن ينـ ر لـ  اكقـاور عـن  -2"
   ( 4) دين  قبر ر  العرر"

 صــوق ا  ــر اكســتحق لــ  قبــر اكقــاور وقــد رأينــا أن اكقــاور مــن البــافن يســت ي  أن ير ــ  علــا ر  العرــر يف 
ا  ل  ل وذلك ب ريق الدعوى غري اكباشرة ير عها ابسو اكقاور ا  ل  وي الـب  يهـا ئـا هـو مسـتحق يف ذمـة ر  العرـر 
للرقــاور ا  ــل    ولةــن هــذه الــدعوى غــري اكباشــرة تســر  لــدا ين اكقــاور ا  ــل  أن ي امحــوا اكقــاور مــن البــافن ل  ـــ  

وحده ئا يستخلص  من ر  العرر ل بر يقامس   ي  سا ر دا ين اكقاور ا  ر مقامسة ال رما    ومن أ ـر هـذا  ـا   يستأثر
الــنص ســالف الــذكر ورــ  اكقــاور مــن البــافن مــن م امحــة دا ــين اكقــاور ا  ــل  ل ومــد محايتــ  عىل عرــار اكقــاور ا  ــل  

يقلون يف ااا ة عىل الرعاية عن اكقاور من البافن ل  ـأع ا هـنال  مجيعـاً  وعرار اكقاور من البافن عذ أن هنال  العرار ال
 وحق امتياز جبنباهتو م امحة دا ين اكقاولة ا  ل    ( 3) دعوى مباشرة

                                                 

 (
2
نين المدني القيديم من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التق 771( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

 ، فيما عدا أن العبارة األخيرة من الفقرة الثانية كانت تجري على الوجه اآلتي : "ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة دون حاجة إليى

استصييدار أميير ميين القاضييي" . وفييي لجنيية المراجعيية أدخلييت تعييديالت لفظييية طفيفيية علييى اليينص ، وحييذفت عبييارة "دون حاجيية إلييى 

ر أمر من القاضي" من آخر الفقرة الثانية ، فأصيبح الينص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد ، وصيار رقميه استصدا

) مجموعية األعميال  111، ثيم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  159في المشروع النهائي . ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  152

 ( . 95ص  – 92ص  9التحضيرية 

ال يجوز للمقاولين من المقاول األول مطالبة المالك إال بالمبالغ المستحقة لذلك  – 525/991ص في التقنين المدني القديم : م ويقابل الن

ولهم حق االمتياز على تلك المبالغ كل منهم يقدر ميا يخصيمه فيهيا  – 529/991المقاول في وقت الحجز الواقع من أحدهم أو بعده . م

 طرف المالك بدون احتياج ألمر بذلك . ، ويجوزدفعها إليهم من

ى وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعن

م ( ، ميع تعيديل يسيير مين التقنيين الحيالي ) القيدي 991 – 529/991 – 525ميدني الميادتين  111ما ييأتي : "يطيابق هيذا الينص ) م 

قضى به المشروع على النزاع الذي أثاره وجود كلمة الحجز في النص الحالي ) القديم ( . والمشيروع يؤييد أحكيام محكمية االسيتئناف 

حيث لم تقصر تطبيق المادة على حالة حجز ميا للميدين ليدى الغيير ، بيل طبقتهيا  – 199ص  17ب  2521أبريل سنة  21المختلط : 

الييدعوى المباشييرة التييي يرفعهييا المقيياول ميين البيياطن علييى رب العمييل . والفقييرة الثالثيية تقيير مييا جييرى عليييه قضيياء محكميية فييي حاليية 

ميارس  11مارس على رب العمل . والفقرة الثالثة تقر ما جرى عليه قضاء محكمة االسيتئناف المختلطية :  11االستئناف المختلطة : 

 ( . 99ص  9" ) مجموعة األعمال التحضيرية 999ص  11ب  2529مايو سنة  27 – 121ص  29ب  2592سنة 

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 117التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 112التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 779التقنين المدني العراقي م 

: إن جميع الذين استخدموا في إقامة المنشأ يحيق لهيم أن ييداعوا صياحب الميال مباشيرة بقيدر  117م تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

 المبلغ الذي يكون مديوناً به للمقاول وقت إقامة الدعوى . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( .

 (
1
اشرة التي يزاحم فيها سائر دائني المقاول األصلي ، فإن هذه الدعوى تكون غالباً غير ( ولو اقتصر القانون على الدعوى غير المب 

مجدية ، فالمقاول من الباطن والعمال ال يرجعون على رب العمل عادة إال إذا كان المقاول األصلي معسراً ، فمزاحمة دائنييه للمقياول 

 -  751فقيرة  1جييوار  – 59فقيرة  99رين عليى رب العميل ) ليوران من الباطن والعمال تنقص كثيراً من قيمة رجوع هيؤالء األخيي
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( مـن يةـون فر ـاً  4ونبحث يف  دد هذه اك البة اليت يقرر الـنص تو يههـا عىل ر  العرـر اكسـألت  اآلتيتـ  : ) 
 ( ما يرتتب من النتا ج علا الدعوى اكباشرة وحق االمتياز   3) يف اك البة   

 من يكون طرفا في المطالبة :  -131

يقرر النص سالف الذكر أن الدا ن  يف اك البة هو اكقاولون من البافن وعرار اكقاور وعرـار اكقـاور مـن البـافن 
  

ي الـــب يف حـــدود ا  ـــر اكســـتحق لـــ  يف ذمـــة اكقـــاور  اكقـــاور مـــن البـــافن يةـــون فر ـــاً يف اكقاولـــة ل وهـــو دا ـــن 
  وال رف اآل ـر يف هـذه اك البـة ل أي ال ـرف اكـدين  ( 4) ا  ل  وما يتب  ا  ر من نيقات وان مهرات وأدوات و وا د

ئو ـب عقـد ل هو ر  العرر ل وال ي الب  اكقاور من البافن عال ابلقدر الذي يةون ر  العرر مديناً بـ  للرقـاور ا  ـل  
اكقاولـة ا  ـل  وقـا ر ـ  الـدعوى اكباشـرة عليـ  مـن اكقـاور مـن البـافن    ـلذا  رضـنا أن اكقـاور مـن البـافن دا ـن للرقـاور 
ا  ــل  أبربعرا ــة ل وأن اكقــاور ا  ــل  دا ــن لــر  العرــر  رســرا ة ل  ــلن اكقــاور مــن البــافن ي الــب ئو ــب الــدعوى 

  أمــا عذا كــان اكقــاور ا  ــل  دا نــاً لــر  العرــر بثلثرا ــة ل  ــلن اكقــاور مــن البــافن ال ي الــب اكباشــرة ر  العرــر أبربعرا ــة 
 ر  العرر عال بثلثرا ة  

والعامر الذي يعرر عنـد اكقـاور مرتب ـاً بعقـد عرـر يةـون فر ـاً يف اك البـة ل سـوا  قـام اكقـاور ابلعرـر كلـ  بنيسـ  
ا حـوار يسـت ي  عامـر اكقـاور أن ير ـ  ل يف حـدود ا  ـر اكسـتحق لـ  وكـر أو قاور علا بعضـ  مـن البـافن    يـ  مجيـ  

                                                                                                                                                                    

 22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 519ص  915فقيرة  9أوبري ورو وإسمان  – 5911فقرة  1بودري وفال  – 599فقرة  29هيك 

 ( . 2295فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 511فقرة 

ليس صريحاً في إعطاء الدعوى المباشرة لعمال المقاول ، ولكن الفقيه الفرنسيي ييذهب كميا  2157والتقنين المدني الفرنسي في المادة 

ميدني فرنسيي بأنهيا تعطيي لعميال المقياول دعيوى مباشيرة ، بيل وتعطيهيا أيضياً لصيغار المقياولين مين  2157رأينا إلى تفسيير الميادة 

 552 2 – 95سييريه  2795يناير سينة  27ا المذهب ) نقض فرنسي الباطن الذين يعملون بأيديهم . وذهب القضاء الفرنسي أيضاً هذ

ينياير سينة  12ليون  – 991 – 1 – 99سيريه  2799أبريل سنة  29دويه  – 919 – 2 – 2591داللوز  2599أكتوبر سنة  21 –

( . انظيير فييي مناقشيية إعطيياء الييدعوى  179 1 – 99سيييريه  2799أغسييطس سيينة  11مونبلييييه  – 111 – 1 – 51سيييريه  2751

ميدني فرنسيي ال 2157) وييذهبان إليى أن الميادة  5999فقيرة  – 5917فقيرة  1المباشرة للعمال فيي القيانون الفرنسيي بيودري وفيال 

 – 5991ة تعطي للعميال إال اليدعوى غيير المباشيرة يرفعونهيا باسيم المقياول األصيلي طبقياً للقواعيد العامية : انظير بوجيه خياص فقير

( . ولكين بعيد صيدور تقنيين العميل نتفيى كيل شيك فيي وجيود  9921فقيرة  1وانظر أيضاً في هذا المعنيى بالنييول وريبيير وبوالنجييه 

مين الجيزء األول مين هيذا التقنيين صيراحة بوجيود هيذه اليدعوى لصيالح البنيائين والنجيارين  51الدعوى المباشرة ، فقد قضت الميادة 

 مدني فرنسي .  2157روط المقررة في المادة وغيرهم من العمال بالش

 (
2
 ( . 121ص  29م 2592مارس سنة  11( ويدخل في ذلك أيضاً استرداد التأمين من رب العمل ) استئناف مختلط  
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ل علـــا ر  العرـــر ئـــا هـــو مســـتحق يف ذمـــة هـــذا ا  ـــري للرقـــاور  ( 4) حـــق ه ـــر لـــ  يف ذمـــق اكقـــاور ئو ـــب عقـــد العرـــر
 ئو ب عقد اكقاور وقا ر   الدعوى اكباشرة من العامر علا ر  العرر  

اكقـاور مــن البـافن مرتب ـاً بعقـد عرـر يةـون فر ــاً يف اك البـة ل وير ـ  يف حـدود مـا هــو والعامـر الـذي يعرـر عنـد 
مســتحق لــ  يف ذمــة اكقــاور مــن البــافن ئو ــب عقــد العرــر : ) أوالً ( علــا اكقــاور ا  ــل  ابعتبــاره ر  عرــر ابلنســبة عىل 

اور ا  ـل  للرقـاور مـن البـافن ئو ـب عقـد اكقاور مـن البـافن ل  هـو مـدين مدينـ  : وير ـ  ئـا هـو مسـتحق يف ذمـة اكقـ
اكقاولــة مــن البــافن وقــا ر ــ  الــدعوى اكباشــرة مــن العامــر علــا اكقــاور ا  ــل    ) اثنيــاً ( علــا ر  العرــر ابعتبــاره ر  
العرــر للرقــاور ا  ــل  ل  هــو مــدين مــدين مدينــ    وير ــ  ئــا هــو مســتحق يف ذمــة ر  العرــر للرقــاور ا  ــل  ئو ــب 

قاولة ا  ل  وقا ر ـ  الـدعوى اكباشـرة مـن العامـر علـا ر  العرـر ل وهـذا مـا نصـا عليـ   ـراحة العبـارة ا  ـرية عقد ام
مــد  ســالية الــذكر ل عذ تقــور : "ويةــون لعرــار اكقــاول  مــن البــافن مثــر هــذا ااــق قبــر   993مــن اليقــرة ا وىل مــن اكــادة 

 كر من اكقاور ا  ل  ور  العرر"  
اكقــاور مــن البــافن قــد قــاور هــو أيضــاً بــدوره مــن البــافن ل  اكقــاور مــن البــافن الثــا  ير ــ  ابلــدعوى  أمــا عذا كــان

اكباشــرة علــا اكقــاور ا  ــل  ابعتبــاره ر  عرــر للرقــاور مــن البــافن ا ور ل ولةنــ  ال ير ــ  ابلــدعوى اكباشــرة علــا ر  
دعوى اكباشــرة للرقــاور مــن البــافن عال علــا ر  العرــر مــد  ســالية الــذكر ال تع ــ  الــ 993العرــر عذ أن نصــوق اكــادة 

الذي قاور مقاولة وهو هنـا اكقـاور ا  ـل    وعرـار اكقـاور مـن البـافن الثـا  ير عـون ابلـدعوى اكباشـرة علـا اكقـاور مـن 
عال مـدين البافن ا ور وهـو مـدين مـدينهو ل وعلـا اكقـاور ا  ـل  وهـو مـدين مـدين مـدينهو ل دون ر  العرـر  هـو لـيس 

   ( 3) مد  تقصر عن ذلك ابلنسبة عىل العرار 993مدين مدين مدينهو ونصوق اكادة 

                                                 

 (
2
هيذه  ( أما إذا كان مصدر حق العامل في ذمة المقاول سبباً آخر غير عقيد العميل ، كالمسيئولية التقصييرية ، فيال يرجيع العاميل فيي 

الحالة على رب العمل بالدعوى المباشرة ، ولكين يجيوز ليه الرجيوع باليدعوى غيير المباشيرة طبقياً للقواعيد العامية ) بالنييول وريبيير 

( . وقد قضى بأنه إذا وقع حادث للعميال اليذين عيينهم المقياول مين البياطن وقبليوا أن يعمليوا تحيت إشيرافه ،  519فقرة  22ورواست 

رقيم  25المحامياة  2599ميارس سينة 12وحده عن كل ما يصيبهم بسبب إهماله فيي عمليه ) اإلسيكندرية الوطنيية فيكون هو المسئول 

 ( . 215ص  11

 (
1
( دعوى مباشرة على رب العمل بأثمان ما وردوه المقياول األصيلي وال حيق  fournisseurs( وليس لموردي المقاول األصلي )  

شمل الموردين كما شمل المقاولين من الباطن والعمال ) انظر في هذا المعنى في عهد التقنيين مدني ال ي 111امتياز ، ألن نص المادة 

( . ولكن يجوز ، في دفتر الشيروط ميثالً ، أن يكفيل رب العميل  217ص  59م  2599فبراير سنة  25المدني القديم استئناف مختلط 

ويكون هذاالشرط كفالة للمقاول لصالح دائنين معينين ) انظر فيي المعنيى المقاول في الديون التي تنشأ في ذمة هذا األخير للموردين ، 

: ويذهبون إلى أن هذا يعتبر  2222فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 129ص  511فقرة  22بالنيول وريبير ورواست 

 اشتراطاً لمصلحة الغير ( .
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 ما يترتب من النتائج على الدعوى المباشرة وحق االمتياز :  -132

ونيـرا أن اكقـاور مـن البـافن أو عـام ً للرقـاور يريـد الر ـوع ابلـدعوى اكباشـرة علـا ر  العرـر   وقـد قـدمنا أنـ  
 ا هو مستحق يف ذمة ر  العرر للرقاور ا  ل  وقا ر   الدعوى اكباشرة  ير   ئ

ل  ـوز للرقـاور ا  ـل  أن يتصـرف يف حقـ  اكرتتـب يف  ( 4)  قبر رب  هذه الدعوى وقبر عنذار ر  العرر ابلو ـا 
و العامـــر   يســـت ي  ذمـــة ر  العرـــر جبريـــ  أنـــواع التصـــر ات ل ويةـــون هـــذا التصـــرف ســـارًيً يف حـــق اكقـــاور مـــن البـــافن أ

اكقاور ا  ل  أن يستويف هذا ااق من ر  العرر كل  أو بعض  ل ويةون هذا الو ـا  سـارًي يف حـق اكقـاور مـن البـافن أو 
تقـ  اكقا ـة بـ  مـا   و  ( 2) مـد  268/3ل ولو كانا اكخالصة غـري اثبتـة التـاريخ وذلـك ت بيقـاً  حةـام اكـادة  ( 3) العامر

                                                                                                                                                                    

األصلي عدم رجوع المقاول من الباطن أو العمال عليه بدعوى مباشرة  ومن جهة أخرى ال يجوز لرب العمل أن يشترط على المقاول

، فإن هذا االتفاق المعقود ما بين رب العمل والمقاول ال يمس حقوق المقاول من الباطن والعمال إذ هم ليسوا طرفاً فيه ، وقيد اسيتمدوا 

  ( . 99فقرة  louage d'ouv . et d'ind ظ لف 9أنسيكلوبيدي داللوز  – 5959فقرة  1حقوقهم من القانون ) بودري وفال 

 (
2
 . 911فقرة  1( الوسيط  

 (
1
  121ص  29م 2592مارس سنة  11( استئناف مختلط  

 (
9
ويكون الوفياء سياريا فيي حيق المقياول  -9هامش  991اسماعيل غانم في عقد العمل ص – 295ص 295(محمد لبيب شنب فقرة  

 22بأقسياط معجلية قبيل مواعييد اسيتحقاقها ميا ليم يكين هنياك غيش) بيالنيول وربييير وراوسيت  من الباطن أو العامل حتى لو كان وفاء

ميدني علىميا ييأتي : "وال  951/1قارن دعوى المؤجر المباشرة قبل المستأجرين من الباطن حييث تينص الميادة  -129ص  511فقرة

جرة للمستأجر األصلى ، ما لم يكن قد تم قبل اإلنذار وفقيا يجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من األ

( . وكييذلك يكييون  2295فقييرة 1وانظيير كييوالن وكابيتييان ودي المييور انييديير  -للعييرف أو التفيياق ثابييت ثييم وقييت اإليجييار ميين البيياطن"

ميل إذا كيان قيد حكيم بصيحة هيذا الحجز الموقع من دائن المقاول األصلى تحت يد رب العمل ساريا في حق المقاول من الباطن أو العا

 511فقيرة  22بالنييول وربييير ورواسيت -152-9-11دالليوز 2711أبرييل سينة  21الحجز قبيل إنيذار رب العميل بالوفياء) بياريس 

. ولكن قضى بأن الحجز تحت يد رب العمل ال يمنعيه مين  512ص 915فقرة  9وانظر في كل ذلك أوبري ورو وإسمان -( 129ص

ول من الباطن وأجر العمال حتى يقوموا بإنجاز العمل ، إال إذا فعل رب العمل ال يمنعيه مين أن يسيدد أجير المقياول أن يسدد أجر المقا

 5من الباطن وأجر العمال حتى يقوموا بإنجاز العمل ، إال إذا فعل رب العمل ذلك غشا إضرارا بحق الدائن الحاجز) استئناف مخيتلط 

أي يذهب إلى أن الوفاء ، حتى يكون ساريا في حيق المقياول منالبياطن والعاميل ، يجيب أن ( . وهناك ر 19ص 57م 2591يناير سنة

( . ولكن الصحيح أن الوفاء يكون ساريا في حق المقاول من الباطن والعاميل حتيى ليو كيان رب  757فقرة 1يكون بحسن نية) جيوار 

 – 5999فقيرة  1ميا ليم ينيذرا رب العميل بالوفياء ) بيودري وفيال العمل عالما بأن في ذمة المقاول األصلي مبلغا مستحقا لهميا ، ميا دا

( ، وذليك ميا ليم يثبيت أن هنياك غشياً وتواطيؤاً بيين رب العميل  12فقيرة  . louage d'ouv . Et d'indلفيظ  9أنسييكلوبيدي دالليوز 

المقيياول األصييلي ، وليييس ميين  والمقيياول األصييلي . ويكفييي أن ينييذر المقيياول ميين البيياطن أو العامييل رب العمييل بالوفيياء حييق يغييل يييد

 ( .  259ص 99م  2559مايو سنة  9الضروري أن يسبق ذلك حجز تحت يد رب العمل ) استئناف مختلط 

وال يجوز للمقاول من الباطن أو العامل أن يرجع على المقاول األصلي الذي استوفى حقه من رب العمل قبيل اإلنيذار بالوفياء ، بحجية 

ى على حسابه دون سبب ، فإن المقاول األصلي قد قبض ما يستحقه بموجب عقد المقاولة األصلي وهذا هو أن المقاول األصلي قد أثر

أوبيري ورو  – 151 – 2 – 2597سييريه  2597ميايو سينة  1السبب في إثرائه ، فال يكيون إثيراؤه إذن دون سيبب ) نقيض فرنسيي 

 ( . 55هامش  512ص  915فقرة  9وإسمان 
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ا  ـــلا يف ذمـــة ر  العرـــر ومـــا عليـــ  لـــ  ل عذا كـــان ذلـــك ســـابقا علـــا اتريـــخ ا نـــذار ابلو ـــا    ويســـت ي  اكقـــاور للرقـــاور 
   ( 4) ا  لا كذلك أن يهئ ذمة ر  العرر ل ما دام ا برا  يةون  ادار قبر ا نذار ابلو ا 

هيـداً لر ـ  الـدعوى اكباشـرة عليـ    وال مث يق  بعد ذلك أن ينذر اكقـاور مـن البـافن أو العامـر ر  العرـر ابلو ـا  م
وتـاج ل حـىت  ةنـ  ر ــ  هـذه الـدعوى أن ير ـ  أوالً علــا اكقـاور ا  ـل  ل ولـيس مــن الضـروري أن يةـون اكقـاور ا  ــل  

مـن   و  ( 3) معسراً ل  قد يةون موسراً وم  ذلك يرتك  اكقاور مـن البـافن أو العامـر وير ـ  الـدعوى اكباشـرة علـا ر  العرـر
وقــا ا نــذار ابلو ــا   تنععلــا اكقــاور ا  ــل  أن يتصــرف يف حقــ  ل ويةــون هــذا التصــرف غــري ســار يف حــق اكقــاور مــن 
البافن أو العامر    لذا ويف ر  العرـر اكقـاور ا  ـل  حقـ  كلـ  أو بعضـ  ل  ـلن هـذا الو ـا  ال يسـري يف حـق اكقـاور مـن 

اضـا مـن ر  العرـر ااـق كلـ  يف حـدود مـا لـ  يف ذمـة اكقـاور ا  ـل  ل وير ـ  البافن أو العامر ل بـر عن هـذا ا  ـري يتق
  كــذلك ال عــوز اكقا ــة بــ  حــق اكقــاور  ( 2) ر  العرــر علــا اكقــاور ا  ــل  ئــا د عــ  للرقــاور مــن البــافن أو العامــر

قــا أيضــاً ال  ــوز للرقــاور ا  ــل  يف ذمــة ر  العرــر وديــن يف ذمتــ  لــ  مــن وقــا ر ــ  الــدعوى اكباشــرة   ومــن ذلــك الو 
 ا  ل  عبرا  ر  العرر  

وخيلص من ذلك أن اكقاور من البـافن أو العامـر ل مـىت ر ـ  الـدعوى اكباشـرة علـا ر  العرـر ل أمةنـ  أن وصـر 
مــن فريــق هــذه الــدعوى علــا مجيــ  مــا هــو مســتحق يف ذمــة ر  العرــر للرقــاور ا  ــل  وقــا ا نــذار ابلو ــا  ل وذلــك يف 

                                                 

 (
2
( ويستطيع رب العمل أن يجنب عمال المقاول من الباطن كل هذه الدفوع لو أنه ، في دفتر الشروط مثالً ، اشترط لمصلحة هؤالء  

العمال على المقاول األصلي أن يدفع هذا األخير لهم أجورهم . فيكون هنياك اشيتراط لمصيلحة الغيير ، بموجبيه يرجيع عميال المقياول 

صيلي مباشيرة بيأجورهم ، وال يسيتطيع المقياول األصيلي أن يحيتج علييهم بأنيه سيبق أن وفيي المقياول مين من الباطن عليى المقياول األ

الباطن كل ما يستحقه ولو كان هذا الوفاء قد وقع قبل رفع العمال الدعوى المباشرة على المقياول األصيلي . كيذلك ال يسيتطيع المقياول 

اول من الباطن تحت يده أو بمقاصة وقعت ، حتى لو كان الحكم بصحة الحجيز أو األصلي أن يحتج على العمال بحجز وقعه دائنو المق

وقوع المقاصة قد حصل قبل رفع اليدعوى المباشيرة . ولكين يجيب أن يكيون معنيى االشيتراط لمصيلحة الغيير واضيحاً ، فيال يكفيي أن 

فقيرة  22ه المسيألة بالنييول وريبيير ورواسيت يشترط رب العمل أن يدفع المقاول من البياطن لعماليه أجيورهم بانتظيام ) انظير فيي هيذ

 ( . 915 - 2 – 2599داللوز  2599يناير سنة  19نقض فرنسي  – 125ص  511

 (
1
وإذا أفلس المقاول األصلي فتقدم المقاول من الباطن أو العامل في تفليسته ، فإن هيذا  – 297ص  – 295( محمد لبيب شنب فقرة  

 21ال يمنعه من الرجوع أيضاً بالدعوى المباشرة على رب العمل ، حتى يستوفي جميع حقوقه من التفليسة ومن رب العميل ) بياريس 

 ( .  97فقرة  . Louage d'ouv . Et d'indظ لف 9انسيكلوبيدي داللوز  – 299 – 1 – 19داللوز  2719أغسطس سنة 

 (
9
 ( حتى لو كان الوفاء للمقاول األصلي واقعاً على حق مستحق األداء . 
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هو مستحق ل  يف ذمـة اكقـاور ا  ـل     يتـوىف بـذلك مـن م امحـة سـا ر دا ـين اكقـاور ا  ـل  ل وهـذه هـ  اك يـة  حدود ما
   ( 4) الةهى للدعوى اكباشرة

ويست ي  أيضاً أن وصر علا هذه اك ية ل  يتجنب م امحة دا ين اكقاور ا  ل  ل لـو أنـ  بـدالً مـن ر ـ  الـدعوى ري 
   لن  يف هذه ااالة يةـون لـ  حـق  ( 3) وحا يد ر  العرر علا ما يف ذمة هذا ا  ري للرقاور ا  ل  اكباشرة وق  حج اً 

امتياز ل يتقدم ب  علا سا ر دا ين اكقـاور ا  ـل    وحمـر هـذا االمتيـاز هـو اكبلـك الـذي يةـون يف ذمـة ر  العرـر للرقـاور 
   يتقاضــا  ( 1) قـاور مــن البـافن أو العامــر يف ذمـة اكقــاور ا  ـل ل وااــق اكرتـاز هــو للر ( 2) ا  ـل  وقـا توقيــ  ااجـ 

اكقاور من البافن أو العامر حقـ  اكرتـاز مـن اكبـالك الـيت يف ذمـة ر  العرـر للرقـاور ا  ـل  وقـا توقيـ  ااجـ  ل متقـدماً 
مـد  سـالية الـذكر  993انيـة مناكـادة    يسـت ي  هـنال  أن ي امحـوه   وتقـور اليقـرة الث ( 8) علا سا ر دا ين اكقاور ا  ل 

يف هذا اكع  : "وهلو ) للرقاول  من البافن وعراهلو وعرار اكقاور ا  ل  ( يف حالـة توقيـ  ااجـ  مـن أحـدهو وحـا يـد 
ر  العرــر أو اكقــاور ا  ــل  امتيــاز علــا اكبــالك اكســتحقة للرقــاور ا  ــل  أو للرقــاور مــن البــافن وقــا توقيــ  ااجــ  ل 

 ( 9) يةون االمتياز لةر منهو بنسبة حق    و وز أدا  هذه اكبالك عليهو مباشـرة"    قبـر توقيـ  ااجـ  وحـا يـد ر  العرـرو 
مـا هلـذا يف ذمتـ    ولةـن مـن وقـا توقيـ  ااجـ  وحـا يـده ل  ـب عليـ   ( 1) ل يست ي  ر  العرـر أن يـويف اكقـاور ا  ـل 

ن والعرار ل مقدماً عًيهو علا سا ر دا ين اكقاور ا  ل  حىت لو حجـ  هـنال  وحـا أن يويف أواًل حقوق اكقاول  من الباف
يده    لذا م يف ما يف ذمت  للرقاور ا  ل  نقوق اكقـاول  مـن البـافن والعرـار ل قسـو هـنال  الـدين بيـنهو قسـرة غرمـا  

وا قــد حجــ وا هــو أيضــاً وحــا يــد ر  العرــر ل ل كــر بنســبة حقــ  ل وم أي ــذ ســا ر دا ــين اكقــاور ا  ــل  شــي اً حــىت لــو كــان

                                                 

 (
2
( أما المقاولون من الباطن والعمال فيتزاحمون فيما بينهم ، فلو تعدد هؤالء ورفعوا جميعاً الدعوى المباشيرة وليم يكين ميا فيي ذمية  

يفي بجميع حقوقهم ، قسموا ما يحصلون عليه من رب العمل قسمة الغرماء فيما بيينهم ، كيل بنسيبة حقيه .  رب العمل للمقاول األصلي

 ويستوي في ذلك أن يتزاحموا المقاولون من الباطن ، أو هم وعمال المقاول ، أو هؤالء جميعاً ومعهم عمال المقاولين من الباطن .

 (
1
لباطن ، فإنه يوقيع الحجيز تحيت ييد رب العميل ، أي تحيت ييد ميدين ميدين مدينيه خالفياً ( فإذا كان المطالب هو عامل للمقاول من ا 

 للقواعد المقررة في الحجز تحت يد الغير .

 (
9
( وحق االمتياز موجود بحكم القانون ، فالحجز ال يوجده ، ولكن فائدة الحجز هي في تحديد محل االمتياز ) محمد لبيب شنب فقرة  

 ( . 295ص  295

 (
5
أو هو ما لعمال المقاول من الباطن في ذمة المقاول من الباطن ، يرجعون به ، كما قدمنا ، إما عليى المقياول األصيلي فيي حيدود (  

 ما في ذمته للمقاول من الباطن ، وإما على رب العمل في حدود ما في ذمته للمقاول األصلي .

 (
9
 . 219ص  295( قارن محمد لبيب شنب فقرة  

 (
1
 د المقاول األصلي في حالة عمال المقاول من الباطن .( أو تحت ي 

 (
1
 ( أو المقاول من الباطن في حالة عمال المقاول من الباطن . 
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و وز لر  العرر ل دون انتعـار الستصـدار أمـر مـن القاضـ  ل أن يـندي هـذه اكبـالك مباشـرة للرقـاول  مـن البـافن والعرـار 
   ( 4) علا النحو السالف الذكر

عــن فريــق حوالــة ااــق ل يبقــا أن نوا ــ  قرضــاً أ ــرياً ل هــو أن ينــ ر اكقــاور ا  ــل  عــن حقــ  يف ذمــة ر  العرــر 
وكانا القواعد العامة تقض  أبن هذه ااوالة تسري يف حـق اكقـاور مـن البـافن أو العامـر عذا  ـارت ت ـذة يف حـق ال ـري ) 
بقبــور ايفــار عليــ  أو ةع نــ  ( قبــر عنــذار ر  العرــر ابلو ــا  يف حالــة اســتعرار الــدعوى اكباشــرة ل وقبــر توقيــ  ااجــ  يف 

 مد  سالية الذكر تنص علا ما أييت :  993  ولةن اليقرة ا  رية من اكادة  ( 3) حق االمتيازحالة استعرار 
"وحقوق اكقاول  من البافن والعرار اكقـررة ئقتضـا هـذه اكـادة مقدمـة علـا حقـوق مـن ينـ ر لـ  اكقـاور عـن دينـ  

ور من البافن أو العامر ل ولـو كـان نياذهـا سـابقاً قبر ر  العرر"   وين ذ من هذا النص أن ااوالة ال تسري يف حق اكقا
علا ا نذار ابلو ا  أو علا توقي  ااج  ل بر يقدم يف مجي  ا حوار حق اكقاور من البافن أو العامر علـا حـق ايفـار لـ  

بقة الــذكر مــا   ويق ــ  يف  ــحة هــذا التيســري أن اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي تقــور يف  ــدد اليقــرة الثالثــة الســا
  وقــد  ــرى قضــا  حمةرــة االســت ناف  ( 2) أييت : "واليقــرة الثالثــة تقــرر مــا  ــرى عليــ  قضــا  حمةرــة االســت ناف اكختل ــة"

اكختل ة يف عهد التقن  اكد  القد   ذا اكع  ل  قضا هـذه ايفةرـة يف دوا رهـا اجملترعـة بتقـد  اكقـاور مـن البـافن علـا 
   ( 1) ايفار ل  حىت لو كانا ااوالة سابقة علا ااج 

                                                 

 (
2
ميدني : "ويجييوز أداء هييذه المبييالغ إليييهم مباشييرة" . وكييان المشييروع  111( وتقيول العبييارة األخيييرة ميين الفقييرة الثانييية ميين المييادة  

ه اآلتي : "ويجوز أداء هذه المبالغ إليهم مباشرة دون حاجة إلى استصدار أمير مين القاضيي" . 5الوج التمهيدي هذا النص يجري على

فحذفت عبارة "دون حاجة إلى استصدار أمر من القاضي" في لجنة المراجعة دون أن يبين سبب الحذف ، والغاليب أن يكيون الحيذف 

وانظير آنفياً  – 99ص  9م من حذف العبارة ) مجموعية األعميال التحضييرية لعدم الحاجة إلى العبارة المحذوفة ، فيبقى المعنى بالرغ

 في الهامش ( . 299فقرة 

ونرى مما تقدم أن للمقاول من الباطن أو العامل دعوى مباشرة وحق امتياز ، وقد كان أحدهما يغني عن األخير ، فيسيتغنى ميثالً بحيق 

لى اليدعوى المباشيرة تظهير فيميا إذا ليم يكين للمقياول مين البياطن أو العاميل إال االمتياز عن الدعوى المباشرة . ومزية حق االمتياز ع

الدعوى المباشرة ، ورفع دائن آخر للمقاول األصلي الدعوى غير المباشرة على رب العمل فوفى له هذا األخير بما في ذمتيه للمقياول 

س ليه إال اليدعوى المباشيرة وقيد ضياعت علييه إذ ليم يرفعهيا قبيل األصلي . ففي هذه الحالة ال يملك المقاول من الباطن أو العامل ـ ولي

وفاء رب العمل بما في ذمته للمقاول األصلي ـ إال أن يشترك مع الدائن اآلخر فيقسما الحق بينهما قسمة غرماء . وهيذا بخيالف ميا إذا 

ذه الحالة يتقدم على اليدائن اآلخير ) انظير الوسييط كان للمقاول من الباطن أو العامل حق امتياز بدالً من الدعوى المباشرة ، فإنه في ه

 ( . 2هامش  515ص  999فقرة  1

 (
1
 . 911فقرة  1( انظر في هذا المعنى الوسيط  

 (
9
 في الهامش . 299وانظر آنفاً فقرة  – 99ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
5
 2592مارس سينة  11وانظر استئناف مختلط  – 212ص  91م  2519فبراير سنة  15( استئناف مختلط ) الدوائر المجتمعة (  

 91م  2519ميارس سينة  99 – 199ص  17م  2521أبرييل سينة  21 – 999ص  11م  2529مايو سنة  27 – 121ص  29م 

 259ص  99م  2559ميايو سينة  9 – 91ص  57م   2599ديسمبر سنة  5 – 115ص  52م 2515فبراير سنة  11 – 151ص 

 . 212ص – 219ص  295محمد لبيب شنب فقرة  – 579ص  991فقرة  1الوسيط  – 51ص  91م  2555مارس سنة  19 –
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 انتهاء المقاولة -الفصل الثالث

اكقاولــة : تنتهــ  اكقاولــة االنتهــا  اكــألوف بتنييــذها   وتنتهــ  كــذلك ل قبــر تنييــذها ل  بيــان أســبا  انتهــا  -422
 و قاً للقواعد العامة   وهنا  أ رياً سببان النتها  اكقاولة  ا ان  ا  

 االنتهاء المألوف بتنفيذ المقاولة :  -134

ر  العرــر الت اماتــ  مــن مةــ  اكقــاور مــن ع ــاز االنتهــا  اكــألوف لعقــد اكقاولــة يةــون بتنييــذ هــذا العقــد ل  ينيــذ 
  وال يتخلـف بعـد ذلـك  ( 4) العرر وتسلر  من  ود   ا  ر ل وينيذ اكقاور الت اماتـ  مـن ع ـاز العرـر وتسـلير  لـر  العرـر

دمها مـدة قصـرية أو عال الت ام اكقاور ابلضران    يبقا التـ ام اكقـاور بضـران عيـو  الصـنعة والعيـو  اخلييـة يف اكـادة الـيت قـ
مدة سنة بعد تسلو العرر ل ويبقا ضران اكقاور لعيو  البنا  واكن آت الثابتة ا  رى مدةع ر سنوات من وقـا التسـلو 

 علا النحو الذي بس ناه تيصيً   يرا تقدم  
اســياً يف عقــد اكقاولــة  وقــد تنتهــ  اكقاولــة ابنقضــا  اكــدة ل ويةــون هــذا تنييــذاً مألو ــاً هلــا   واكــدة ليســا عنصــراً أس

كرــا هــ  يف عقــد ا  ــار ل ولــذلك ليســا هلــا مــن ا ميــة هنــا مــا هلــا هنــا    ومــ  ذلــك قــد يقــرتن عقــد اكقاولــة ئــدة معينــة 
ينجــ  يف أثنا هــا العرــر   وقــد تةــون هــذه اكــدة عنصــراً أساســياً يف اكقاولــة نيــث ععلهــا عقــداً زمنيــاً   مثــر ذلــك أن يتعاقــد 

شــركة لصـيانة هال ــا ميةانيةيــة أو أ هـ ة كهراب يــة ل كصــيانة اكصـعد أو الســيارة أو اآلالت ال راعيــة أو أ هــ ة  ر  العرـر مــ 
الةهــراب  أو أ هــ ة تةييــف اهلــوا  ل كــدة ســنة ل  العقــد هنــا عقــد مقاولــة كــدة ســنة ل والــ من عنصــر  ــوهري  يــ    وتنتهــ  

ديــداً  ــرواً أو عديــداً ضــرنياً   والتجديــد الضــرين يةــون علــا الو ــ  الــذي ل و ــوز عديــدها ع ( 3) اكقاولــة ابنقضــا  مــدهتا
  عال أنـ  عذا  ـددت اكقاولـة عديـداً ضـرنياً  ( 2) ودد ب  عقد ا  ار عديداً ضرنياً ل وقد سـبق نـث ذلـك يف عقـد ا  ـار

                                                 

 (
2
( وقد قضت محكمة النقض بأن األصل فيي عقيد اسيتئجار الصيانع لعميل معيين ، بالمقاولية عليى العميل كليه أو بيأجرة معينية عليى  

ر منتهياً بانقضاء االلتزاميات المتوليدة عنيه عليى الصيانع ورب حسب الزمن الذي يعمل فيه أو على حسب العمل الذي يعمله ، أنه يعتب

ص  559رقيم  25المحامياة  2595ينياير سينة  9العمل ، بتسلم الشييء المصينوع مقبيوالً وقييام رب العميل بيدفع ثمنيه ) نقيض ميدني 

2291 . ) 

 (
1
الخدمية أو الصيناعة : أوالً ـ بانقضياء الميدة  من تقنين الموجبات والعقود اللبنياني عليى أن "تنتهيي إجيازة 159( وقد نصت المادة  

 . ." .  -المتف قعليها أو بإتمام العمل . ثانياً 

 (
9
 في التجديد الضمني لعقد اإليجار . 1( انظر الوسيط  
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اقـدين عهنـا  اكقاولـة يف أي وقـا بعـد ع  ـار ل وبنيس ال روط السابقة ل  لهنا عدد كدة غـري معينـة ل ويةـون لةـر مـن اكتع
   ( 4) يراع  العرف يف وحديد مدت 

 االنتهاء قبل التنفيذ وفقاً للقواعد العامة ـ  -135

نــص قــانو  : وقــد ينتهــ  عقــد اكقاولــة قبــر تنييــذها انتهــا  غــري مــألوف ل ولةنــ  انتهــا  يتيــق مــ  القواعــد العامــة   
 بر تنييذها و قاً للقواعد العامة ه  استحالة التنييذ واليسخ والتقاير  وأهو أسبا  انتها  اكقاولة ق

وم يعرا التقن  اكد  هلذه ا سبا  مةتيياً بت بيق القواعد العامة    يرـا عـدا السـبب ا ور منهـا وهـو اسـتحالة 
الرا ـ  هلـ   ال ـ   مـن وحرـر  التنييذ ل  قد نص علي  نصـاً  ـرواً حـىت يعـرا بعـد ذلـك كـا يرتتـب علـا اسـتحالة التنييـذ

مـــن التقنـــ  اكـــد  علـــا مـــا أييت : "ينقضـــ  عقـــد اكقاولـــة ابســـتحالة تنييـــذ العرـــر اكعقـــود  991   نصـــا اكـــادة  ( 3) التبعـــة
مـد  عذ تقـور : "ينقضـ   212  ولـيس هـذا الـنص عال ت بيقـاً للربـدأ العـام يف انقضـا  االلتـ ام الـذي تقـرره اكـادة  ( 2) علي "

                                                 

 (
2
ـي (  927ص  51م  2599فبرايير سينة  19( ومع ذلك قد قضى بأن التجديد الضمني يكون لنفس المدة السابقة ) استئناف مختلط  

 . 271ص  255مكررة ـ محمد لبيب شنب فقرة  5291فقرة  1انظر في هذه المسألة بودري وفال 

 (
1
( ولكن حذف من النص في مراحله التشريعية ، كما سنرى ، الجيزء الخياص بتحميل التبعية اكتفياء بالقواعيد العامية ، فبقيى الينص  

  مقصوراً على تقرير انقضاء المقاولة باستحالة تنفيذ العمل .

 (
9
إذا كيان المقياول مسيتعداً لتنفييذ  -2مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي : " 771( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

العمل ، ثم استحال التنفيذ لسبب يرجع إلى رب العمل ، ولكنه سبب تتوافر فيه شروط الحادث الفجائي ، كان للمقاول الحق في ثمن ما 

ويجيوز فيي هيذه الحالية ليرب العميل أن يينقص مميا  -1ي استرداد ما أتفق من مصروفات لم تيدخل فيي هيذا اليثمن . أنجز من عمل وف

أميا إذا انيت اسيتحالة التنفييذ راجعية إليى خطيأ مين رب العميل ،  -9يؤديه للمقاول قيمة ميا اقتصيده هيذا مين جيراء عيدم إتميام العميل . 

تنتهيي المقاولية باسيتحالة تنفييذ  -2لجنة المراجعة عيدلت الميادة عليى الوجيه اآلتيي : " فللمقاول أن يطالب فوق ذلك بالتعويض" . وفي

وإذا كان التنفيذ قد استحال لسيبب قهيري ، فيال يعيوض المقياول إال بقيدر ميا انتفيع بيه رب العميل عليى النحيو  -1العمل المعقود عليه . 

المقاول ، فإنه يرجع بالتعويض المقتدم ولكنه يكون مسئوالً عين خطيأه  مدني ( . أما إذا استحال بخطأ 111) م  777المبين في المادة 

ميدني ( هيي التيي تسيري" . وأصيبحت الميادة  119. وإذا كانت االستحالة راجعة إلى خطأ رب العمل ، فإن أحكام الميادة السيابقة ) م 

جنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية اكتفياء . وفي ل 151في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  159رقمها 

بالقواعد العامة ، واستبدلت عبارة "ينقضي عقد المقاولة" بعبارة "تنتهي المقاولية" اليواردة فيي صيدر الفقيرة األوليى ، فأصيبح الينص 

عدلتييه لجنتييه ) مجموعيية . ووافييق عليييه مجلييس الشييوخ كمييا  115مطابقياً لمييا اسييتقر عليييه فيي التقنييين المييدني الجديييد ، وصييار رقميه 

 ( . 95ص  – 91ص  9األعمال التحضيرية 

وال مقابل للنص في التقنيين الميدني القيديم ، ولكين الينص لييس إال تقرييراً للقواعيد العامية ويقابيل الينص فيي التقنينيات المدنيية العربيية 

 األخرى : 

 ) مطابق ( . 199التقنين المدني السوري م 

وإذا كان التنفيذ قد اسيتحال لسيبب قهيري ،  -1تنتهي المقاولة باستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه .  -2:  771التقنين المدني العراقي م 

. أميا إذا اسيتحال بخطيأ المقياول ، فإنيه يرجيع  775فال يعوض المقاول إال بقدر ما انتفع بيه رب العميل عليى النحيو المبيين فيي الميادة 

عن خطأه . وإذا كانت االسيتحالة راجعية إليى خطيأ رب العميل ، فيإن أحكيام الميادة السيابقة هيي  بالتعويض المتقدم ولكن يكون مسئوالً 

 التي تسري . ) ونص التقنين العراقي مطابق لنص المشروع النهائي للتقنين المصري ، وتتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصري ( .
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لت ام عذا أثبا اكدين أن الو ا  ب  أ ب  مستحي ً لسـبب أ نـيب ال يـد لـ   يـ "    ـلذا أثبـا اكقـاور أ ل العرـر اكعهـود بـ  اال
عليــ  قـــد أ ـــب  مســـتحي ً لســبب أ نـــيب ل كـــأن كـــان العرـــر رمســاً  نيـــاً ال يقـــوم بـــ  عال هـــو مث أ ــيب ئـــا  عـــر تنييـــذ العرـــر 

يرسو  ا أو  قـد بصـره ل أو كـان العرـر ع ـرا  عرليـة  راحيـة عا لـة ال وحترـر ا ب ـا  مستحيً  علي  كأن ق عا يده اليت 
 أ يب ال بيب ئرا ميا    نع  من ع ـرا  العرليـة ل أو كـان العرـر عع ـا  دروي لإلعـداد المتحـان معـ  وبعـد عع ـا  

منعـ  اكـرا مـن اكضـ  يف عع ـا  بعض هذه الـدروي مـرا اكـدري مرضـاً اسـت را الوقـا البـاق  الـور موعـد االمتحـان و 
ل  يــ  مجيــ  هــذه ا حــوار ينقضــ  التــ ام اكقــاور ابســتحالة التنييــذ لســبب أ نــيب ل وينقضــ  التــ ام ر  العرــر  ( 4) الــدروي

مـــد  الـــيت تقضـــ  أبنـــ  "يف العقـــود اكل مـــة  486اكقابـــر لـــ  وينيســـخ عقـــد اكقاولـــة مـــن تلقـــا  نيســـ  ت بيقـــاً  حةـــام اكـــادة 
عذا انقضا الت ام بسبب استحالة تنييذه ل انقضا مع  االلت امـات اكقابلـة لـ    وينيسـخ العقـد مـن تلقـا  نيسـ "    للجانب 

ومــىت انتهــا عقــد اكقاولــة ابالنيســاق علــا هــذا الو ــ  ل اســتحق اكقــاور تعويضــاً ل ال ئو ــب اكقاولــة  قــد انتهــا ل ولةــن 
مــد  ذلــك يف  صــوق مــوت اكقــاور ل بعــد أن أاقــا بــ  أن  991دة ئو ــب مبــدأ ا ثــرا  بــ  ســبب   وقــد  صــلا اكــا

عذا انقضــا العقــد ئــوت اكقــاور ل و ــب علــا  -4يصــب  اكقــاور عــا  اً عــن عمــام العرــر لســبب ال يــد لــ   يــ  ل  قالــا : "
ي يعـود عليـ  مـن هـذه ر  العرر أن يد   للرتكة قيرة ما ق من ا عرار وما اتيق لتنييـذ مـا م يـتو ل وذلـك بقـدر النيـ  الـذ

و ــوز لــر  العرــر يف نعــري ذلــك أن ي الــب بتســليو اكــواد الــيت ق ععــدادها والرســوم الــيت بــدئ يف  -3ا عرــار والنيقــات   
وتســري هــذه ا حةــام أيضــاً عذا بــدأ اكقــاور يف تنييــذ العرــر مث أ ــب   -2تنييــذها ل علــا أن يــد   عنهــا تعويضــاً عــادالً   

سبب ال يد ل   ي "   وسنعود عىل نث هذا النص عند الة م يف موت اكقاور   ونةتيـ  هنـا ل  يرـاحنن عا  اً عن عمام  ل
بصـدده ل أبن نقـور عن اكقـاور يف ا مثلـة السـالية الـذكر يقتضـ  تعويضــاً مـن ر  العرـر أقـر القيرتـ  ل قيرـة مـا أنيقـ  مــن 

م ل عذا كان قد أ      اً من عرل  ذا قيرة  نية ل يتقاضـا قيرـة هـذا    الرسا ( 3) مال  ووقت  وقيرة ما استياد ب  ر  العرر
                                                                                                                                                                    

باسيتحالة إجيراء العميل  –. . . ثالثياً   -. . . ثانيياً   -خدمة أو الصيناعة : أوالً : تنتهي إجازة ال 519تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 لسبب قوة قاهرة . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 (
2
األرض التيي  ( ومثل ذلك أيضاً أن يكون العمل في حاجة لرخصة إداريية وامتنعيت اإلدارة عين إعطياء هيذه الرخصية ، أو تكيون 

 ( .  5979فقرة  1تراد إقامة البناء عليها قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة ) بودري وفال 

 (
1
ميدني يشيتمل عليى فقيرة ثانيية تجيري عليى الوجيه اآلتيي : "وإذا كيان التنفييذ قيد اسيتحال  115( وقد كان المشروع النهائي للميادة  

مدني ( . أما إذا استحال  111) م  777انتفع به رب العمل على النحو المبين في المادة لسبب قهري ، فال يعوض المقاول إال بقدر ما 

بخطأ المقاول ، فإنه يرجع بالتعويض المتقدم ، ولكنه يكون مسيئوالً عين خطيأه . وإذا كانيت االسيتحالة راجعية إليى خطيأ رب العميل ، 

فت هذه الفقرة في مجلس الشيوخ "اكتفياء بالقواعيد العامية" ) مجموعية ( هي التي تسري" . وقد حذ 119فإن أحكام المادة السابقة ) م 

 . وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ( . 95ص  – 97ص  9األعمال التحضيرية 

 وتطبيق القواعد العامة يؤدى ، في حالة استحالة التنفيذ لسبب قهيري ، إال األحكيام التيي بسيطناها فيي الميتن . أميا فيي حالية االسيتحالة

بخطييأ المقيياول ، فإنييه يجييوز لييرب العمييل طلييب فسييخ العقييد مييع التعييويض إذا كييان لييه مقييتض ، أو طلييب التنفيييذ عيين طريييق التعييويض 
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انيــ   مــن ر  العرــر ويســلر  عًيه ل واكــدري يتقاضــا أ ــراً عــادالً عــن الــدروي الــيت أع اهــا قبــر مرضــ  ل وهةــذا   أمــا عذا  
مـد  ععـر تبعـة  998ادة كانا اكقاولة تقتض  استخدام ش   للعرر  ي  وهلك هذا ال    بسبب أ نيب ل  قـد رأينـا اكـ

هذا اهل   قبر تسلير  علا اكقاور   ويةون ه   اكادة علا من قام بتوريـدها   وقـد سـبق أ ل نثنـا هـذه اكسـألة تيصـي ً 
   ( 4) عند الة م يف تبعة ه   ال    قبر التسليو ل  نحير هنا عىل ما قدمناه هنا 

 تنييذها اليسخ والتقاير  بقا من أسبا  انتها  اكقاولة قبر 
أمـــا اليســـخ ل  ةاالنيســـاق  يرـــا قـــدمناه ل ينهـــ  العقـــد قبـــر تنييـــذه   و ـــوز فلـــب  ســـخ اكقاولـــة عذا أ ـــر أحـــد 
 اكتعاقدين بتنييذ الت امات  ل و قاً للقواعد اكقررة يف  سخ العقود اكل مة للجـانب     ـلذا أ ـر اكقـاور أبحـد الت اماتـ  ل كـأن م

ر ابل ريقـة اكتيـق عليهـا أو الـيت تقضـ   ـا أ ـور الصـنعة ل أو ا ـر يف تسـليو العرـر ل أو ظهـر يف العرـر عيـب ينج  العرـ
 يــ  وا ــب الضــران ل  ــاز لــر  العرــر أن ي لــب  ســخ العقــد ل وايفةرــة تقــدر هــذا ال لــب ل  ــلن أ ابتــ   ســخ عقــد 

تــ  ل كــأن امتنــ  عــن مةــ  اكقــاور مــن ع ــاز العرــر أو عــن اكقاولــة واعتــه كــأن م يةــن   وعذا أ ــر ر  العرــر أبحــد الت اما
تقبر العرر وتسلر  أو من د   ا  ر ل  از للرقاور هو أيضاً أن ي لب  سخ العقـد   وقـد بسـ نا و ـوه اليسـخ تيصـي ً 

   ( 3) ل كر و   يف موضع  ل ونةتي  هنا اب حالة علا كر ذلك
                                                                                                                                                                    

الستحالة التنفيذ العيني . وفي حالة االستحالة بخطأ رب العمل ، يجوز القول بأن رب العمل يكون في حكم من تحلل من العقد بإرادتيه 

 مدني على الوجه الذي سنبينه فيما يلي . 119حكام المادة المنفردة ، ومن ثم تسري أ

( ، بيل يسيتمر  919ص  51 م 2599ميارس سينة  19وال يعتبر إفالس أحد الطرفين قيوة قياهرة تمنيع مين التنفييذ ) اسيتئناف مخيتلط 

تنفيذ العقد بواسطة سنديك الطرف المفلس ، وإذا امتنع السنديك عن التنفييذ جياز للطيرف اآلخير أن يطليب فسيخ العقيد ميع التعيويض ) 

( . وإذا أفليس المقياول وكيان هيو اليذي قيدم  597فقيرة  22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 5979فقيرة  – 5971فقرة  1بودري وفال 

( ، وال يجيوز ليرب العميل  59التي استخدمها في العمل ولم يتم العمل قبل اإلفالس ، فإنها تبقى ملك المقاولية ) انظير آنفياً فقيرة  المادة

: وييذهبان إليى أن العبيرة بتسيلم رب  5979فقيرة  1أن يستردها من التفليسة حتى لو كان دفع األجر كله مقدماً ) انظير بيودري وفيال 

مين التقنيين الميدني العراقيي ، فيي خصيوص  759عمل ، فقبل التسلم يبقى الشيء ملكاً للمقاول ( . وقد نصت المادة العمل ال بإنجاز ال

إفالس رب العمل ، على ما يأتي : "إذا أشهر إفالس رب العميل ، جياز للمقياول أو لوكييل التفليسية أن يفسيخ العقيد دون أن يكيون ألي 

خ" . وقيد ورد فيي المشيرع التمهييدي للتقنيين الميدني المصيري نيص مماثيل لينص التقنيين منهما حق المطالبية بتعيويض عين هيذا الفسي

.  775العقيود المسيماة ص  9من هذا المشروع ) مشروع تنقيح التقنين الميدني ـ ميذكرة إيضياحية ـ  775المدني العراقي ، هو المادة 

 وقد سقط النص من مجموعة األعمال التحضيرية ( .

( أو توقفه عن مزاولة أعماله هو ، كاإلفالس ، ال يكيون سيبباً  fonds de commerceد الطرفين لمحل عمله ) وانظر في أن بيع أح

 . 5921في انتهاء المقاولة : بودري وفال فقرة 

 (
2
 . 99فقرة  – 99( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
. . ثانيياً   -من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن "تنتهي إجازة الخدمية الخدمية أ, الصيناعة : أوالً  159( وقد نصت المادة  

وللحكمة ، عند فسيخ العقيد ، أن تعطيي تعويضياً  –. . ."   -بصدور حكم من القاضي بفسخ العقد في أحوال معينة في القانون . ثالثاً  –

طلب الفسخ عما أصابه من ضرر بسبب الفسخ ، مع مراعاة ما أنجزه المقاول مين األعميال قبيل الفسيخ وتعويضيه عنهيا  للطرف الذي

سيبتمبر  9نقيض فرنسيي  – 597فقيرة  22بالنيول وريبيير ورواسيت  – 5977فقرة  – 5971فقرة  1تعويضاً عادالً ) بودري وفال 

 ( . 291 - 9 – 55سيريه  2759نوفمبر سنة  9الدولة الفرنسي  مجلس – 77 – 1 – 2559جازيت دي باليه   2559سنة 
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ايــر    يتيــق اكقــاور ور  العرــر علــا أن يتحلــر كــر منهرــا مــن العقــد وقــد ينتهــ  عقــد اكقاولــة قبــر تنييــذه ابلتق
ةرادهترـا اك ــرتكة ل وكرـا انعقــدت اكقاولــة علـا أن يتحلــر كــر منهرـا مــن العقـد ةرادهترــا اك ــرتكة ل وكرـا انعقــدت اكقاولــة 

 يرــا بينهرـــا ابتيــاق يضـــرنان     وي لـــب أن يســوي اكتعاقــدان ااســـا  ( 4) برتاضــ  ال ــر    لهنـــا تنتهــ  كـــذلك برتاضــيهرا
 التقاير ل  لذا سةتا عن ذلك  لن اكبادئ العامة ل وأ صها مبدأ ا ثرا  ب  سبب ل تتةير بتسوية ااسا   

 سببان لالنتهاء خاصان بالمقاولة  -136

 اكـد  ل ويبقا بعد ذلك سببان ل نتها   ا ان بعقد اكقاولة ل وقـد وردت يف شـأهنرا نصـوق  ا ـة يف التقنـ 
: ) الســبب ا ور ( هــو وحلــر ر  العرــر مــن اكقاولــة ةرادتــ  اكنيــردة ) والســبب الثــا  ( مــوت اكقــاور عذا كانــا منه تــ  

 ال خصية حمر اعتبار   ونعراً  مهية هذين السبب  ل ختصص لةر منهرا مبحثاً مستقً   

 المنفردة تحلل رب العمل من المقاولة بإرادته  المبحث األول

 نص قانوني : -137

 من التقنني املدين على ما أييت :  663تنص املادة  
لـر  العرــر أن يتحلــر مـن العقــد ويقــف التنييـذ يف أي وقــا قبــر عمامـ  ل علــا أن يعــوا اكقـاور عــن مجيــ   -4"

 ما أنيق  من اكصرو ات وما أ  ه من ا عرار ل وما كان يست ي  كسب  لو أن  أق العرر"  
علا أن  وز للرحةرة أن ختيض التعويض اكستحق عرا  ات اكقاور مـن كسـب عذا كانـا العـروف ععـر  -3"

هذا التخييض عادالً ل ويتع  عليها بو    اق أن تنقض من  ما يةون اكقاور قد اقتصده من  ـرا  وحلـر ر  العرـر مـن 
   ( 3) العقد وما يةون قد كسب  ابستخدام وقت  يف أمر ه ر"

   ( 2) 101/168يقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة و 
                                                 

 (
2
 . 597فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5975فقرة  1( بودري وفال  

 (
1
مين المشيروع التمهييدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  779( تاريخ النص : ورد هذا النص فيي الميادة  

المراجعة أدخلت بعض تعديالت لفظية فأصبح الينص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد ، وصيار الجديد . وفي لجنة 

) مجموعيية  119، ثييم مجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  152فييي المشييروع النهييائي . ووافييق عليييه مجلييس النييواب تحييت رقييم  151رقمييه 

 ( .  91ص  – 99ص  9األعمال التحضيرية 

 (
9
: وفي جميع األحوال يجوز لصاحب العمل أن يوقفه مع أدائه التعويضيات الالزمية للمقياول  559/  591دني القديم م ( التقنين الم 

في مقابلة المصاريف المنصرفة لتهيئة العمل الذي صار إضافه . ولكن إذا استخدم صياحب العميل الصيانع أو المقياول لميدة معينية أو 

عليه في حالة إيقاف العمل أن يدفع جميع الربح الذي كان ينيتج للمقياول أو الصيانع الميذكور  عقد المقاولة معه على العمل كله ، وجب

 من تنفيذ العمل . ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المدني الجديد . وقيد ورد فيي الميذكرة اإليضياحية

ميين التقنيين الحييالي ) القييديم ( مييع تحديييد أدخلييه  591/559األولييى نييص المييادة  للمشيروع التمهيييدي فييي هييذا الصييدد : "تطيابق الفقييرة
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ويف التقنـــ  اكـــد  الليـــيب  – 936ويقابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري اكـــادة 
   ( 4) 921ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  – 448ويف التقن  اكد  العراق  اكادة  – 993اكادة 

 النص تطبيق للقواعد العامة لوحظت فيه مسايرة طبيعة عقد المقاولة :  -138

ويتبــ  مــن الــنص ســالف الــذكر أن لــر  العرــر أن يتحلــر ةرادتــ  اكنيــردة مــن عقــد اكقاولــة ل  ســبا  قــد ت ــرأ يف 
ض  ب  عبرام العقد وعمام تنييذه    قـد يـرى ر  العرـر بعـد وضـ  اكقاولـة موضـ  التنييـذ أن اليرتة من ال من اليت البد أن م

من اخلري ل  العدور عنها والر وع يف العقد ل وقد تت ري العروف اليت أبرم  يها العقـد كـأن تةـون اكقاولـة متعلقـة ببنـا  عرـارة 
 رانة ل وقد يةون ر  العرر قد اعترد علا مـوارد يـد   منهـا ل ست  ر مث تصدر قوان  تقيد ا  ور  تصب  الصيقة غري

أ ــر اكقــاوة  تتخلــف هــذه اكــوارد أو تقصــر عــن د ــ  ا  ــر ل وقــد يصــا  ر  العرــر يف أثنــا  تنييــذ اكقاولــة  ســارة ععلــ  
القــانون ل لسـبب مــن  عـا  اً عـن اكضــ  يف مويـر اكقاولــة ل وقـد يصــب  العرـر اك لــو  أداؤه غـري جمــد لـر  العرــر    أ ـاز

هـذه ا سـبا  أو  ي ســبب ه ـر يبــدو و بهـا يف نعـر ر  العرــر ل أن ير ـ  هــذا ا  ـري يف العقـد ويتحلــر مـن اكقاولــة ل 
علا أن يعوا اكقاور ما تةلي  من نيقات وما  ات  من كسب ل وهذا  ري ل  مـن اكضـ  يف العرـر عىل هنايتـ  وا نيـاق يف 

 ور وهلةأن النص يقرر مبدأ خيرج ب  علا القواعـد العامـة ل عذ ر  العرـر يتحلـر ةرادتـ  وحـده مـن   ويبدو  ( 3) غري  ا دة
عقــــد ملــــ م لــــ  ل والقاعــــدة اكقــــررة هــــ  أن "العقــــد شــــريعة اكتعاقــــدين ل  ــــ   ــــوز نقضــــ  وال تعديلــــ  عال ابتيــــاق ال ــــر   أو 

                                                                                                                                                                    

المشروع عليهيا . أميا الفقيرة الثانيية فقيد قررهيا المشيروع اقتباسياً مين بعيض التقنينيات الحديثية ميع مراعياة ميا ورد فيي أعكيام محكمية 

 – 57رقييم  51قسييم ثييانص  25المحاميياة  2599مييايو سيينة  19 – 257ص  5الحقييوق  2751مييايو سيينة  25االسييتئناف األهلييية : 

والظيياهر أن محييل دفييع رب  –(  91ص  9" ) مجموعيية األعمييال التحضيييرية 192ص  22ب  2755مييايو سيينة  19والمختلطيية : 

ي هيذا العمل للمقاول الربح الذي كان ينتج عن تنفيذ المقاولة ، في التقنيين الميدني القيديم ، هيو أن يكيون العقيد بيأجر إجميالي ) انظير في

 ( .  195ص  12م 2595مارس سنة  27المعنى استئناف مختلط 

 (
2
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 115التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 779التقنين المدني العراقي م 

من هيذا التقنيين وتجيري عليى الوجيه  115ال يوجد نص مقابل تماماً . وأقرب النصوص هي المادة تقنين الموجبات والعقود اللبناني : 

اآلتي : "من التزم بالقيام بعمل أو بخدمة ولم يتمكن من إتمامها لسبب يتعلق بمستأجره ، يحق له أن يتقاضى كيل األجير اليذي وعيد بيه 

ر خدمته لشخص آخر . عليى أنيه يجيوز للمحكمية أن تخفيض األجير المعيين إذا كان قد بقى على الدوام قيد تصرف المستأجر ولم يؤج

 بحسب مقضتى الحال" . 

 (
1
 – 277 –ص   295محميد لبييب شينب فقيرة  – 159ص  525فقيرة  5دي بياج  – 217( دافيد رسالته في عقد االستصناع ص  

 . 275ص 
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ن عنـدما نتأمـر انيـ ا  علـا ر ـوع ر  العرـر يف العقـد ل وهـو   ولةـ ( 4)  / مـد  (411ل سبا  اليت يقررها القانون" ) م 
أن يعوا اكقاور ما تةبده من  سارة وما  ات  مـن كسـب ل تـرى أن ذ  يـندي عىل أن ر  العرـر ل وقـد أ ـاز لـ  القـانون 

ن فريــق التعــويض ل أن يعـدر عــن تنييــذ العقــد تنييــذاً عينيــاً ةمــام العرــر حمــر اكقاولـة ل م يعيــ  مــ  ذلــك مــن تنييــذ العقــد عــ
 هو مل م بد   تعويض كامر بعنصرية جمترعـ  : مـا ع ـرهاكقاور مـن  سـارة ومـا  اتـ  مـن كسـب    لـو أن الـنص سـالف 
الذكر م يو د ل ووقف ر  العرر تنييذ اكقاولة لسبب قام ب  ل لةانا القواعد العامـة تقضـ  أبن يةـون للرقـاور ااـق يف 

يف تنييذ العرر  يتقاضا ا  ر كام ً ل و ـوز كـذلك بـدالً مـن التنييـذ العيـين أن ي لـب التنييـذ فلب التنييذ العيين واكض  
ب ريـق التعــويض  يتقاضــا مــا ع ــر  مــن  سـارة ومــا  تــ  مــن كســب   وكــا كانـا فبيعــة عقــد اكقاولــة ايت علــا اكقــاور أن 

راً واكصلحة يف ذلـك عمنـا هـ  لـر  العرـر ل ومصـلحة يترسك ب لب التنييذ العيين ل عذ ال مصلحة ل  يف أن يتو العرر حت
اكقاور يف أن يتقاضا التعويض كام ً ل  قـد أقيـر القـانون يف و هـ  اب  التنييـذ العيـين عذ ال مصـلحة لـ   يـ  ل وأبقـا اب  

لحة أدبيـة يف التعويض ميتوحاً يد ر من  عىل تنييذ العقد علا الو   الذي يتيق م  مصـلحت    وعذا أثبـا أن للرقـاور مصـ
عمــام العرـــر ل  ســـنرى أن القــانون يســـر  أيضـــاً بتعويضـــ  عــن هـــذه اكصـــلحة    ـــالنص عذن يــنور يف النهايـــة عىل أنـــ  ت بيـــق 

  أمـا ابلنسـبة عىل ر  العرـر  ـا مر  تلـف ل  ـلن هـذا  ( 3) للقواعد العامة ئا يسـاير فبيعـة عقـد اكقاولـة ابلنسـبة عىل اكقـاور
أن يــتو العرــر وهــو مــن أ ــر هــذا قــد أبــرم عقــد اكقاولــة ل ومــن مث م  ــ  القــانون للرقــاور أن ير ــ  يف  لــ  مصــلحة حمققــة يف

عقد اكقاولـة ةرادتـ  اكنيـردة كرـا أ ـاز ذلـك لـر  العرـر ل بـر  عـر هلـذا ا  ـري ااـق يف ع بـار اكقـاور علـا التنييـذ العيـين 
   ( 2) دون أن يقتصر علا التنييذ ب ريق التعويض

                                                 

 (
2
بالنييول وريبيير  – 7951فقرة  1بودري وفال  – 799فقرة  1ر جيوا – 21فقرة  11( وهذا ما قال به كثير من الفقهاء ) لوزان  

 5دي بياج  – 599فقيرة  29هييك  – 1 –مكيررة  151فقيرة  1ولكن قارن كولميه دي سيانتير  – 211ص  591فقرة  22ورواست 

 . 525فقرة 

 (
1
( ويصل األستاذ محمد لبيب شنب إلى نفس النتيجة عين طرييق نظريية الجحيود المبتسير للعقيد فيقيول : " . . اليدائن ال يسيتطيع أن  

( ، فيذلك يفيرض علييه التزامياً بتخفييف  112/2يطالب بتعويض األضرار التي كان فيي اسيتطاعته أن يتوقاهيا ببيذل جهيد معقيول ) م 

م ال يجيوز للمقيياول أن يمضيي فييي تنفيييذ العميل بعييد علميه بإصييرار رب العميل علييى التحليل ميين العقييد ، المضيار ، ووفقيياً لهيذا االلتييزا

وجحوده له ، وذلك إذا كان من شأن هذا االستمرار أن يزيد في األضرار التي تصيبه . فإن استمر في التنفييذ رغيم ذليك ، ليم يحيق ليه 

وانظير أيضياً  – 275ص  295عه توقيهيا" ) محميد لبييب شينب فقيرة تقاضي تعويض عن هذه األضرار على أساس أنه كيان فيي وسي

 ( . 155ص  – 159ص  1بحثه في نظرية الجحود المبتسر مجلة العقوم القانونية واالقتصادية 

 (
9
لمقاولية ( انظر فيما يذهب إليه بعض الفقهاء من أنه قد يكون للمقاول مصلحة في الرجوع في عقد المقاولة بإرادته إذ قد يتبين أن ا 

. ولكين وضيع المسيألة عليى هيذا الوجيه لييس صيحيحاً ، فحيق الرجيوع إنميا  5292فقرة  1صفقة خاصرة بالنسبة إليه : بودري وفال 

طى لرب العمل ، ال ألنه قد يرى الصفقة خاسرة إذ هو سيدفع تعويضاً كامالً كما قدمنا فيبقى متحصالً لكن الخسيارة ، وإنميا أعطيى ‘أ

إتمام العمل يهمه وحده دون المقاول ، فإذا رأى ألسباب صحة عنده أال مصلحة له في إتميام العميل جياز ليه وقيف  له حق الرجوع ألن

 تنفيذه ، وال يحق للمقاول في إجباره على إتمام التنفيذ بعد أن تفاضى التعويض كامالً .
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مــد  ســالية الــذكر عيــ  ختيــيض التعــويض اكســتحق عرــا  ــات اكقــاور مــن   992ا أ ل اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة بقــ
كسب ل بر وتو ب عنقاق هذا التعويض ئقدار ما يةون اكقـاور قـد اقتصـده مـن  ـرا  عـدم عمـام تنييـذ العقـد ومـا يةـون 

عال ت بيــق للقواعــد العامــة    لنــ  عنــد حســا  اخلســارة الــيت قــد كســب  ابســتخدام وقتــ  يف أمــر ه ــر   ولــيس يف هــذا أيضــاً 
وحرلها اكقاور من  را  عدم عمام تنييذ اكقاولة ل  ب أن يستن ر مـا م يتحرلـ   عـ ً مـن هـذه اخلسـارة بسـبب وقـف تنييـذ 

مـا م ييتـ   عـ ً  اكقاولة وعـدم اكضـ  يف ع ـاز العرـر   ويف حسـا  الةسـب الـذي  ـات اكقـاور ل  ـب أن يسـتن ر كـذلك
عذا كان قد استخدم وقت  يف أمر ه ر عاد علي  بةسـب معـ    والـذي يق ـ  يف ذلـك أن القضـا  ل يف عهـد التقنـ  اكـد  
القــد  الــذي م ي ــترر علــا نــص  اثــر لليقــرة الثانيــة ســالية الــذكر ل كــان  ــري هــذا ااةــو ابعتبــاره جمــرد ت بيــق للقواعــد 

   ( 4) العامة
( مــا ي ــرتط للتحلـر مــن اكقاولــة  4مــد  ل يف اكســا ر اآلتيـة : )  992الترهيـد نــتةلو ل يف  ــدد اكـادة  بعـد هــذا
( مــا يرتتــب علــا التحلــر مــن  1( كيــف يقــ  التحلــر   )  2( مــا ال ي ــرتط  مةــان هــذا التحلــر   )  3ةرادة منيــردة   ) 

 النتا ج  

 رة منفردة :ما يشترط إلمكان التحلل من المقاولة بإدا -139

 مد  سالية الذكر أن هنا  شروفاً أربعة  مةان التحلر من اكقاولة ةرادة منيردة   992يتب  من نص اكادة  
   لن العرر عذا كان قد ق م تعد هنا   ا ـدة مـن عمةـان  ( 3) ) ال رط ا ور ( أن يةون العرر حمر اكقاولة م يتو

العرــر عذ ذا  يلتــ م بــد   ا  ــر كــام ً علــا ســبير التعــويض ل  ــأوىل أن يد عــ  أ ــراً  التحلــر مــن عقــد اكقاولــة ل   ل ر 
ل بـر عن التحلـر قبـر  ( 2) علا عقد ق تنييذه   ويثبا ااق يف التحلر من اكقاولـة منـذ عبـرام العقـد ل حـىت لـو م يبـدأ العرـر

ور أقـر   ويبقـا ااـق يف التحلـر قا رـاً ل حـىت بعـد البد  يف العرر أيسر علا ر  العرر عذ يةون التعويض اكسـتحق للرقـا

                                                 

 (
2
لكسيب اليذي فيات المقياول ، ال يجيوز التمسيك بفيرق ( وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في هيذا المعنيى بأنيه لتحدييد مقيدار ا 

حسابي بين أسعار التكلفة واألجر المتفق عليه ، إذ أن المقاول لم يؤد فعالً عمالً يقابل هذا الفيرق وليم يتحميل أيية تبعية عنيه ، وفتضيي 

( . وانظير أيضياً اسيتئناف  192ص  22م  2755ميايو سينة  19العدالة إذن بتخفيض مقدار هذا الكسب االحتمالي ) استئناف مختلط 

 . 51ص  57رقم  25المحاماة  2599مايو سنة  19 – 257ص  5الحقوق  2751مايو سنة  25وطني 

 (
1
محميد لبييب  – 211فقيرة  louage d'ouv . et d'indلفظ  9انسيكوبيدي داللوز  – 219( دافيد رسالته في عقد االستصناع ص  

 . 252ص  291شنب فقرة 

 (
9
 . 219فقرة  Louage d'ouv . et d'indلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 211ص  591فقرة  22وريبير ورواست ( بالنيول  
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البـد  يف العرـر واكضـ   يـ  عىل مـا قبـر عمامـ     ـلذا أمـ  اكقـاور وأعـذر ر  العرـر أن يتسـلر  ل انق ـ  حـق ر  العرــر يف 
   ( 4) التحلر من اكقاولة بعد هذا ا عذار

  العرـر    اكقـاور لـيس لـ  ااـق يف التحلـر مـن ) ال رط الثا  ( أن يةون ال رف الذي يتحلر مـن العقـد هـو ر 
اكقاولة ةرادت  اكنيردة ل بـر يبقـا مل مـاً بتنييـذها عىل النهايـة ل و ـوز لـر  العرـر ع بـاره علـا التنييـذ العيـين دون أن يقتصـر 

ل عذ هـو م يـهم عقـد   ذلك أن لر  العرر مصلحة حمققـة يف هـذا التنييـذ العيـين دون التعـويض  ( 3) علا م البت  ابلتعويض
اكقاولة عال للحصور علا هـذا التنييـذ    ـر  العرـر عذن هـو وحـده الـذي  لـك التحلـر مـن العقـد ل يف موا هـة اكقـاور أو 

   ( 2) يف موا هــة ورثــة اكقــاور علــا مــا ســنرى ل وهــو حــق شــخص مــرتو  يفــض تقــديره  ــ   ــوز أن يســتعرل  دا نــوه ابمســ 
   ( 1) ولةن  حق ينقر من ر  العرر عىل اخللف العام واخللف اخلاق    لورثة ر  العرر بعد موتـ  أن يسـتعرلوا هـذا ااـق

 لذا تعدد الورثة وكانوا يصريون مالة  يف ال ـيوع للعرـر بعـد عمامـ  ل  ـلن الر ـوع عـن هـذا العرـر يعتـه يف حةـو التصـرف 
اسـتعرار هـذا ااــق ل  ـاز كـن كــان  لـك مـنهو ث ثــة أرابع العرـر عذا ق أن يتحللـوا مــن  يـ    ومـن مث عذا  تلـف الورثــة يف 

اكقاولــة عذا اســتثنوا يف ذلــك عىل أســبا  قويــة ل علــا أن يعلنــوا قــرارهو عىل ابقــ  الورثــة ل وكــن  ــالف مــن هــنال  حــق الر ــوع 
للعروف مـا عذا كـان التحلـر مـن اكقاولـة وا بـاً ) م عىل ايفةرة   ر شهرين من وقا ا ع ن ل وللرحةرة أن تقدر تبعاً 

  كــذلك  ــوز للخلــف اخلــاق أن يتحلــر مــن اكقاولــة ل  لــو نــ ر ر  العرــر عــن اكقاولــة عىل غــريه ل كــان  ( 8)  مــد  (423
لن م ـــرتي   أمـــا عذا ابع ر  العرـــر ا را الـــيت يقـــام عليهـــا البنـــا  بعقـــد مقاولـــة ل  ـــ ( 9) هلـــذا ال ـــري أن يتحلـــر مـــن العقـــد

ا را ال ينتقـــر عليـــ  عقـــد اكقاولـــة عال عذا اتيـــق علـــا ذلـــك ل ـــلذا انتقـــر عليـــ  العقـــد ل  ـــاز لـــ  التحلـــر منـــ  ةرادتـــ  اكنيـــردة 
   ( 1) ابعتباره ر  عرر  ديد حر حمر ر  العرر القد 

                                                 

 (
2
 Louageلفيظ  9انسييكلوبيدي دالليوز  – 211ص  591فقيرة  22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 5951فقيرة  1( بيودري وفيال  

d'ouv . et d'ind  22 – 2 – 2525سيريه مختصر  2525سنة  يوليه 11نقض فرنسي  – 211فقرة  – 211فقرة . 

 (
1
ص  591فقييرة  22بالنيييول وريبييير ورواسييت  – 5292فقييرة  1بييودري وفيال  – 791فقييرة  1جيييوار  – 599فقييرة  29( هييك  

 . 292فقرة  Louage d'ouv . et d'indلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 211

 (
9
 525دي باج فقرة  – 211ص  591فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5955فقرة  1بودري وفال  – 519فقرة  29( هيك  

ص  – 259ص  299محميد لبييب شينب فقيرة  – 215فقيرة  Louage d'ouv . et d'indلفيظ  9ـ انسييكلوبيدي دالليوز  551ص 

252 . 

 (
5
 . 551ص  525فقرة  5دي باج  – 211ص  591فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5299فقرة  1( بودري وفال  

 (
9
وانظر في القانون الفرنسي حييث ال يوجيد  – 259ص  299وفقرة  279ص  292( انظر في هذا المعنى محمد لبيب شنب فقرة  

 – 199ص  2225فقيرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انيديير  – 5299فقرة  1مدني مصر : بودري وفال  791نص مماثل للمادة 

 . 215فقرة  Louage d'ouv . et d'indلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز 

 (
1
 . 259ص  299محمد لبيب شنب فقرة  – 5955فقرة  1( بودري وفال  

 (
1
 . 299فقرة  Louage d'ouv . et d'indلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 5955فقرة  1( بودري وفال  
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  ذلـك  ( 4)  ـأ اكقـاور) ال رط الثالث ( أن يةون وحلر ر  العرر من اكقاولة را عـاً عىل م سـ ت  هـو ل ال عىل  
أن اكقــاور عذا ارتةــب   ــأ ل  ســبير ر  العرــر لــيس التحلــر مــن اكقاولــة ل بــر ي لــب  ســخها عذا كــان هــذا اخل ــأ يــهر 
اليســخ ل ويف هــ  ااالــة يةــون اكقــاور هــو اكســ ور عــن تعــويض ر  العرــر عــن الضــرر الــذي أ ــاب  بســبب اليســخ ل وال 

يض كامــر كرــا كــان ير ــ  لــو أن ر  العرــر وحلــر ةرادتــ  اكنيــردة ل بــر ير ــ  عليــ  ئبــدأ ير ــ  اكقــاور علــا ر  لعرــر بتعــو 
ا ثرا  ب  سبب   هذا عىل أن ر  العرر  وز ل  أيضاً ل يف حالـة   ـأ اكقـاور ل أن ي لـب التنييـذ العيـين ل  يجـه اكقـاور 

   العرر عن الضرر الذي أ اب  بسبب اخل أ  علا ع  ح   أه عيناً م  اكض  يف التنييذ وذلك عىل  انب تعويض ر 
) ال رط الراب  ( أال ي رتط اكقاور علا ر  العرـر عـدم  ـواز التحلـر مـن العقـد   ذلـك  ن حـق ر  العرـر يف 
التحلر من العقد بعد التعويض ليس مـن النعـام العـام ل  يجـوز االتيـاق علـا مـا خيـالف هـذه القاعـدة يف كـر مـن شـ ريها   

اق علــا عــدم  ــواز وحلــر ر  العرــر مــن العقــد ل ويف هــذه ااالــة ال  ــوز التحلــر ةرادتــ  اكنيــردة ل بــر يســت ي   ــوز االتيــ
اكقــاور أن يل مــ  ابكضــ  يف تنييــذ اكقاولــة عال أن يــتو ل عذ قــد تةــون لــ  مصــلحة أدبيــة يف عمــام العرــر كرــا ســنرى   و ــوز 

يةـون لـر  العرـر التحلـر مـن اكقاولـة دون أن يـد   أي تعـويض للرقـاور  االتياق أيضاً ل علا العةس  ا تقدم ل علـا أن
   ( 3) ل أو دون أن يد   تعويضاً كامً  بر يقتصر علا د   ما اثرى ب  علا حسا  اكقاور

 ما ال يشترط إلمكان التحلل من المقاولة بإرادة منفردة : -141

 ر أن يتحلر من اكقاولة ةرادت  اكنيردة : لذا توا رت ال روط اكتقدمة الذكر ل  از لر  العر 
ويســتوي يف ذلــك أن تةـــون اكقاولــة أب ــر عمجـــايل  ــ ايف أو أب ــر مقـــدر بســعر الوحــدة ل  يـــ  ااــالت   ـــوز  -4

مــد  عــام م ييــرق بــ  حالــة  992التحلــر   وهــذا ااةــو ال يت ــرق عليــ  شــك يف التقنــ  اكــد  اكصــري ل عذ نــص اكــادة 
ال تـذكر عال اكقاولـة أب ـر عمجـايل  ـ ايف ل  ـذهب بعـض اليقهـا  ل عىل  4161ا يف التقن  اكد  اليرنس   اكادة وحالة   أم

                                                 

 (
2
 – 2559جازييت دي بالييه  2559بر سينة سيبتم 9نقض فرنسيي  – 191ص  2225فقرة  1( كوالن وكابيتان ودي المو انديير  

1 – 77 . 

 (
1
 Louageلفيظ  9أنسييكلوبيدي دالليوز  – 217ص  591فقيرة  22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 5299فقيرة  1( بيودري وفيال  
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  ولةـن بعضـاً ه ـر ذهـب عىل عـدم الترييـ  ل وأ ـاز التحلـر يف  ( 4) أن  ال  وز التحلر عذا كـان ا  ـر مقـدراً بسـعر الوحـدة
   ( 3)   أوىل ل عذ ه  أقر رب اً لر  العرر وأيسر عند حسا  التعويضاكقاولة اكقدر أ رها بسعر الوحدة من اب

ويستوي كذلك أن يةـون التحلـر يف عقـد مقاولـة أو يف عقـد مقاولـة مـن البـافن    يجـوز للرقـاور ا  ـل  ل  -3
 4161سـا أن اكـادة   ولةـن الـرأي السـا د يف  رن ( 2) ابعتباره ر  عررل أن يتحلر من اكقاولة من البـافن قبـر عمـام العرـر

مد   رنس  ال تسري يف الع قـة مـا بـ  اكقـاور ا  ـل  واكقـاور مـن البـافن ل بـر تقتصـر علـا الع قـة مـا بـ  ر  العرـر 
   ( 1) واكقاور

وال  ـــرق ل يف ثبـــوت ااـــق لـــر  العرـــر يف التحلـــر ل بـــ  مـــا عذا كـــان هـــو الـــذي قـــدم اكـــادة الـــيت تســـتخدم يف  -2
  ويف حالة ما عذا كان اكقاور هو الـذي قـدمها ل  ـلن لـ  أن أي ـذ تعويضـاً عنهـا  ( 8) ذي قدمها هو اكقاورالعرر أو كان ال

 بعد أن يسلرها لر  العرر ل ول  أن وتيظ  ا ويف هذه ااالة ال يتقاضا عنها تعويضاً  
و من ــآت اثبتــة أ ــرى ل وقــد ويثبــا حــق التحلــر لــر  العرــر أًيً كــان حمــر اكقاولــة    قــد يةــون حملهــا بنــا  أ -1

يةون حملها  ن  هالت ميةانيةية أو سيارات أو أاثل أو رسو أو غري ذلـك مـن ا عرـار ل  يـ  مجيـ  هـذه ا حـوار  ـوز 
   ( 9) لر  العرر ةرادت  اكنيردة أن يتحلر من اكقاولة

                                                 

 (
2
بالنييول وريبيير  – 211ص  591فقيرة  22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 5955فقيرة  1بودري وفيال  – 27فقرة  11( لوران  

 . 2995فقرة  1جوسران  – 1557فقرة  1وبلوالنجيه 

 (
1
فقرة  9أوبري ورو وإسمان  – 795فقرة  1جيوار  – 599فقرة  29هيك  – 912فقرة  1ديفرجييه  – 191فقرة  21( ديرانتون  

أنسييكلوبيدي  – 2225فقيرة  1كوالن وكابيتان ودي المور اأنيديير  – 559ص  525فقرة  5دي باج  – 21هامش  595ص   915

 . 225فقرة  Louage d'ouv . et d'indلفظ  9داللوز 

 (
9
 في آخرها في الهامش . 212( انظر آنفاً فقرة  

 (
5
ص  525فقيرة  5دي بياج  – 211ص  591فقيرة  22بالنيول وريبير ورواسيت  – 5959فقرة و 5911فقرة  1( بودري وفال  

 . 291فقرة  Louage d'ouv . et d'ind 9انسيكلوبيدي داللوز  – 551

 (
9
 9أوبيري ورو وإسيمان  – 5959فقيرة  1بيودري وفيال  – 799فقيرة  1جييوار  – 599فقيرة  29هييك  – 25فقرة  11( لوران  

ص  525فقييرة  5دي بيياج  – 217ص  – 211ص  591فقييرة  22بالنيييول وريبييير ورواسيت  – 22وهييامش  599ص  915فقيرة 

 Louage d'ouv . etلفيظ  9انسيكلوبيدي دالليوز  – 2995فقرة  1جوسران  – 215دافيد رسالته في عقد االستصناع ص  – 559

d'ind  2999فقييرة  9ل هييو الييذي قييدم المييادة : ترولييون عكييس ذلييك وأن الحييق فييي التحلييل ال يثبييت إذا كييان المقيياو – 219فقييرة – 

 . 212بيزوس ص  -1فقرة  2155م  – 2155ماركاديه م 

 (
1
 – 217ص  591فقيرة  22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 22هامش  915فقرة  9أوبري ورو وإسمان  – 799فقرة  1( جيوار  

 – 2995فقيرة  1جوسيران  –) ب (  2225فقيرة  1كيوالن وكابيتيان ودي المورانيديير  – 1557فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

 . 212فقرة   Louage d'ouv . et d'indلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز 
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   ( 4)   ل أو مهندسـاً معرــارًيً ويثبـا كـذلك حــق التحلـر لــر  العرـر أًيً كــان اكقـاور    قـد يةــون مقـاور بنــا -8
أو فبيبـاً ل أو حماميــاً ل أو حماســباً ل أو  ــاراً ل أو ســباكاً ل أو غــري ذلــك   ويف مجيـ  هــذه ا حــوار  ــوز لــر  العرــر التحلــر 

 من العقد ل عذ النص عام م ييرق ب  حالة وأ رى  
الـيت يقـدمها هلـذا التحلـر   بـر هـو غـري مسـ ور  و وز أ رياً لر  العرر التحلر مـن العقـد أًيً كانـا ا سـبا  -9

عن تقد  أي سبب لتحلل  من العقد ل ويةي  حمض عرادت    وهو وحده اكوكور علي  تقدير ما عذا كان يتحلـر مـن العقـد ل 
   ( 3) دون معقب علا تقديره من ايفةرة

 كيف يقع التحلل من المقاولة : -141

ويق  التحلر من اكقاولة ة  ار ر  العرر اكقاور برغبت  يف الر وع يف اكقاولة   والتةييـف القـانو  للتحلـر هـو  
أن  عرادة من  انب واحد ل أي تصرف قانو  يصدر من ر  العرر للر ـوع يف عقـد اكقاولـة   وتةييـف الر ـوع يف اكقاولـة 

  وع ل كاهلبة والوكالة وعقد ا  ار والعرر عذا كانا مدهتا غري معينة   هو نيس تةييي  يف عقود أ رى  وز  يها الر 
وم ي رتط القـانون شـة ً  ا ـاً للر ـوع ل وال ميعـاداً معينـاً لـ     و ـب القـور عن الر ـوع يةـون يف  ـورة ع  ـار 

حمضـر ل وقـد يةـون يف كتـا  يعلن ب  ر  العرر عرادت  يف التحلر مـن العقـد   وقـد يةـون ا   ـار يف ورقـة رمسيـة علـا يـد 
مســجر أو غــري مســجر ل وقــد يةــون شــيوًيً   ولةــن عــب  عثبــات ا   ــار ل وهــو تصــرف قــانو  كرــا قــدمنا ل يقــ  علــا 
ر  العرــر ل  ــلذا كانــا اكقاولــة ت يــد علــا ع ــرة  نيهــات و ــب عثباتــ  ابلةتابــة أو ئــا يقــوم مقامهــا   وعال  ــاز ا ثبــات 

الر ــوع يف أي وقــا   منــذ عبــرام اكقاولــة عىل مــا قبــر ععــذار اكقــاور لــر  العرــر بتســلو العرــر كرــا  ابلبينــة وابلقــرا ن   و ــوز
   ( 2) سبق القور

                                                 

 (
2
 . 5951فقرة  1بودري وفال  – 17( جيوار في الوكالة فقرة  

 (
1
دول عن إتمام العمل ، سواء ألن وجد أن العمل غير محقيق ( وقد قضى بأن لصاحب العمل وحدة الحق في فسخ عقد المقاولة والع 

لمصلحة له ، أو حاقت به صعوبات مالية جعلته ف يحالة مادية ال تمكنه من االستمرار في تنفيذه والصرف عليه ، وال يسأل عن هيذا 

اضى جميع ما كيان يعيود علييه مين ربيح فيميا بياناً أو تدليالً ، وال يستطيع المقاول اعتراضاً على تصرفه إذ هو له بحكم القانون أن يتق

( . وانظر استئناف مخيتلط  2179ص  557رقم  25المحاماة  2595فبراير سنة  22إذا تم العمل تنفيذاً للعقد ) مصر الكلية الوطنية 

 . 595ص  52م  2515يونيه سنة  25 – 195ص   12م  2595مارس سنة  27

قد تعسف فيي اسيتعمال حقيه فيي التحليل مين العقيد ، كيأن قصيد مين وراء التحليل أن ينيال مين غير أنه إذا أثبت المقاول أ ، رب العمل 

سمعة المقياول األدبيية وأن يشيهر بيه بيين النياس وبيين أبنياء مهنتيه ، جياز للمقياول أن يرجيع بتعيويض عليى رب العميل طبقياً للقواعيد 

 259ص  – 251ص  291محمد لبيب شنب فقيرة  – 551ص  525فقرة  5المقررة في التعسف في استعمال الحق ) قرب دي باج 

. ) 

 (
9
 . 295( انظر آنفاً فقرة  
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ويـــتو الر ـــوع عـــن اكقاولـــة ئجـــرد و ـــور ا   ـــار عىل علـــو اكقـــاور ل فبقـــاً للقواعـــد العامـــة اكقـــررة يف عنتـــاج ا رادة 
  ثرها  

 لل من المقاولة :ما يترتب من النتائج على التح -142

  لذا وق  ا   ار علا الو   اكتقدم الذكر ل ترتبا النتا ج اآلتية : 
) أواًل ( ينته  عقد اكقاولة ابلر ـوع  يـ  ل  ـ  يعـود ر  العرـر مل مـاً بـد   ا  ـر ل وال يعـود اكقـاور مل مـاً ة ـاز 

   ( 4) العرر
عـن مجيـ  مـا أنيقـ  مـن اكصـرو ات ومـا أ ـ ه مـن ا عرـار ل ومـا  ) اثنياً ( ولةن ر  العرر يلت م بتعويض اكقاور "

كــان يســت ي  كســب  لــو أنــ  أق العرــر"   ومصــدر هــذا االلتــ ام هــو القــانون ل ال عقــد اكقاولــة  قــد انتهــا كرــا ســبق القــور 
  يلت م ر  العرر : 

 ( 3) تعـد أبي نيـ  علـا ر  العرـر بتعويض اكقاور عن مجي  ما أنيقـ  مـن اكصـرو ات ل ولـو كانـا مصـرو ات أوليـة م -4
مار ل ويد ر يف ذلـك أ ـور العرـار والنيقـات اليعليـة الـيت  ـر ها يف ع ـاز ‘  وكذلك يلت م بتعويض  عرا أ  ه من ا 

ا عرــار والقيرــة اليعليــة للرــواد الــيت قــدمها الســتخدامها يف العرــر   وعلــا اكقــاور أن يســلو لــر  العرــر مــا أ ــ  مــن 
أن يتقاضــا قيرتــ  علــا النحــو الســالف الــذكر   علــا أن اكقــاور ال  ــه علــا تســليو اكــواد الــيت قــدمها ل العرــر ل بعــد 

  وال يتقاضا اكقاور تعويضـاً عال عـن ا عرـار  ( 2)  لذا أراد االحتياظ  ا  از ل  ذلك علا أال يتقاضا تعويضاً عنها
ر مــن العقــد   أمــا ا عرــار الــيت يقــوم  ــا بعــد ذلــك  ــ  الــيت يةــون قــد أ  هــا وقــا علرــ  ة  ــار ر  العرــر ابلتحلــ

ير    يها علا ر  العرر عال علا أساي مبدأ ا ثرا  ب  سـبب ل أي أبقـر القيرتـ  مـا  ـر    عـ ً ومـا عـاد مـن نيـ  
علا ر  العرر   وذلـك مـا م تةـن هـذه ا عرـار ضـرورية للرحا عـة علـا مـا أ ـ  مـن العرـر ل كرـا لـو وضـ  أدوات 

ية يف بنا   يثبا هـذه ا دوات يف أماكنهـا حـىت ال تتلـف وير ـ  ابلنيقـات اليعليـة الـيت  ـر ها يف تثبيـا ا دوات  ح
  

                                                 

 (
2
( وإذا جاز لرب العميل أن ينهيي المقاولية بإرادتيه المنفيردة ، فإنيه ال يجيوز أن يوقيف تنفييذ العقيد بإرادتيه وحيده ، فلييس ليه إال أن  

لفيظ  9أنسييكلوبيدي دالليوز  229 – 2 – 2525ه مختصير سييري 2525يونييه سينة  11يمضي فيه أو أن يتحلل منه ) نقض فرنسيي 

Louage d'ouv . et d'ind  217فقرة  . ) 

 (
1
( ولكن يشتطر أ ، يكون هناك عقد مقاولة قائم وقت إنفاق هذه المصروفات ، أميا إذا كيان المقياول قيد أنفيق هيذه المصيروفات قبيل  

 ( . 925ص  5م  2751مايو سنة  7، فليس له أن يستردها ) استئناف مختلط إبرام عقد المقاولة وهو يأمل بذلك أن يبرم هذا العقد 

 (
9
 . 259ص  291( محمد لبيب شنب فقرة  
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   لذا كان العرر مث ُ بنـا  عرـارة مـن ع ـرة أدوار وقـدر  ( 4) بتعويض اكقاور عرا كان يست ي  كسب  لو أن  أق العرر -3
لعقــد بعــد بنــا  عســة أدوار ل  ــلن اكقــاور ير ــ  ابلنيقــات اليعليــة الــيت لــ  أ ــر ث ثــ  أليــاً ل ووحلــر ر  العرــر مــن ا

 ر ها يف بنا  عسة ا دوار علا الو   الذي قدمناه   مث وسب مـا كـان يسـت ي  أن يةسـب  لـو أنـ  أق العرـر ل  ـلذا  
هالف    ري ــ  أيضــاً ل  ــلن مــا يســت ي  كســب  أو أنــ  أق العرــر يةــون ث ثــة  ( 3) % مــن ا  ــر اكقــدر40كــان مــث ً 

 ذا اكبلك علا ر  العرر ل عذ هو الةسـب الـذي  ـات اكقـاور مـن  ـرا  عـدم عكرـار العرـارة عىل ع ـرة أدوار   وعذا  
كـان أ ــر اكقاولــة مقـدراً بســعر الوحــدة ل  ــلن ربـ  كــر وحــدة يةــون هـو اليــرق بــ  ا  ــر اكقـدر هلــا والنيقــات اليعليــة 

ن جمرــوع الــرب  الــذي  اتــ  هــو هــذا اليــرق مضــاعياً ئقــدار عــدد الوحــدات الــيت كانــا الــيت يصــر ها يف  ــنعها ل ويةــو 
 مقدرة ئو ب التصريو   

بتعـويض اكقــاور عرــا عســا أن يةــون قــد أ ــاب  مــن ضــرر أد  مـن  ــرا  منعــ  مــن عمــام العرــر   ذلــك أن اكقــاور قــد  -2
  النحـات عذا منـ  مـن عمـام الترثـار  ( 2) ييـد يف مسعتـ تةون ل  مصلحة أدبية يف عمـام العرـر ل كـأن يةـون عرـ ً  نيـاً ي

الذي كلف بنحت  ل واكنلف عذا من  من عمام الةتا  الذي كلـف بوضـع  ل واكهنـدي عذا منـ  مـن بنـا  منـوذ   وضـ  
تصرير  ل كر هنال  قد يناهلو ضرر أديب من  را  عـدم عمـامهو للعرـر ل  ري عـون بتعـوا علـا ر  العرـر علـا هـذا 

 ضرر  ال

                                                 

 (
2
ميال . وقيد قضيت محكمية الينقض بأنيه إذا كيان الحكيم ‘( فال يكفي تعويض المقاول عما أنفقه مين المصيروفات وميا أنجيزه مين األ 

ويض قد أقام قضاءه على ميا اتخيذه المقياول أساسياً ليدعواه مين أن رب العميل قيد فسيخ العقيد االبتدائي إذ قضى بإلزام رب العمل بالتع

دون تقصير منه ، إذ هو ) المقاول ( قد قام بما التزم به من استحضار العمال وأدوات البنياء وشييد جيزءاً مين البنياء ، وأن رب العميل 

عن أنه استغنى عن عمله ووكل البناء إلى غير دون إنيذار سيابق أو تكلييف ليه  امتنع عن تنفيذ ما تعهد به من تقديم مواد البناء ، فضالً 

بالوفاء ، وكان الحكم االستئثنائي ، إذ قضى بإلغياء الحكيم االبتيدائي اقتصير عليى القضياء للمقياول بيأجر عميا أتميه مين بنياء ، قيد أقيام 

ل تعويضاً إذا امتنع أو تأخر في تقديم مواد البنياء ـ إن الحكيم قضاءه على ما استخلصه من أن العقد لم يرتب للمقاول في ذمة رب العم

االستثنائي إذ ندّ عن بحث أساس الدعوى على هيذا النحيو ، وليم يعين بيالرد عليى ميا أورده الحكيم االبتيدائي مين أسيباب ، كيان قاصيراً 

( . وقضيت محكمية االسيتئناف  99ص 9رقيم  1مجموعة أحكام الينقض  2599نوفمبر سنة  5قصوراً يستوجب نقضه ) نقض مدني 

الوطنية بأنه إذا استخدم صاحب العمل الصانع أو المقاول لمدة معينة أو عقد المقاولة معه على العمل كله ، وجب عليه في حالة إيقاف 

 7الحقوق  2751مايو سنة  25العمل أنيدفع جميع الربح الذي كان ينتج للمقاول أو للصانع المذكور من تنفيذ العمل ) استئناف وطني 

 ( . 927ص  51م 2599فبراير سنة  19وانظر أيضاً استئناف مختلط  – 257ص 

 (
1
( باعتبار أنه هو الفرق ما بين األجر المقدر والنفقات الفعلية التي كان يصرفها في بناء عشرة أدوار محسوبة على أسياس النفقيات  

 الفعلية التي صرفها في بناء الخمسة األدوار .

 (
9
دافييد رسيالته فيي عقيد االستصيناع  – 215عشيرة ص  591فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5299فقرة  1ري وفال ( بود 

 159 – 1 – 2519جازيت دي باليه  2519يونيه سنة  21إكس  – 251ص  – 259ص  291محمد لبيب شنب فقرة  – 212ص 

 . 551ص  529فقرة  5قارن دي باج  – 519ص  2515المجلة الفصلية للمقاول المدني  2517نوفمبر سنة  25دويه  –
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مـــد  كرـــا رأينـــا : "علـــا أنـــ   ـــوز للرحةرـــة أن ختيـــض التعـــويض  992) اثلثـــاً ( تقـــور اليقـــرة الثانيـــة مـــن اكـــادة 
اكستحق عرا  ات اكقاور من كسب عذا كانا العروف ععر هذا التخييض عادالً ل ويتع  عليها بو    ـاق أن تـنقص 

لعرـر مـن العقـد ومـا يةـون قـد كسـب  ابسـتخدام وقتـ  يف أمـر ه ـر"   من  ما يةون اكقاور قـد اقتصـده مـن  ـرا  وحلـر ر  ا
وهذا كرا قـدمنا لـيس عال ت بيقـاً للقواعـد العامـة    قـد تقـوم ظـروف ععـر مـن العـدر ختيـيض التعـويض اكسـتحق عرـا  ـات 

أســـاي اكقـــاور مـــن كســـب   مثـــر ذلـــك أن يتضـــ  ل بعـــد أن وقـــف اكقـــاور تنييـــذ العرـــر وحســـب الـــرب  الـــذي  اتـــ  علـــا 
النيقــات اليعليــة الــيت  ــر ها  يرــا أمــ  مــن العرــر ل أنــ  لــو أق العرــر لةليــ  البــاق  منــ  نيقــات أكــه الرتيــاع أســعار اكــواد 
ا ,لية وأ ور العرـار ل  يـ  هـذه ااالـة  ـوز للقاضـ  أن خييـض مقـدار الـرب  الـذي  ـات اكقـاور ئـا يتناسـب مـ  مـا ظهـر 

عذا كــان  ــوز ختيــيض التعــويض يف هــذه ااالــة ل  لنــ  يتعــ  ختييضــ  يف حــالت  أ ــري    مــن ارتيــاع ا ســعار وا  ــور   و 
ااالة ا وىل ه  ما يةون اكقاور قـد اقتصـده مـن  ـرا  وحلـر ر  العرـر مـن العقـد ل وهـذا بـديه   لنـ  ال ير ـ  عال ئقـدار 

  وااالـة الثانيـة هـ  مـا  ( 4) العقد ل  لن  ال ير    يـ  ما أنيق   عً  ل  لذا اقتصد شي اً وم ينيق  بسبب وحلر ر  العرر من
يةون اكقاور قد كسب  ابستخدام وقت  يف أمـر ه ـر    قـد أاتح لـ  عـدم عمـام العرـر  سـحة مـن الوقـا يصـ  أن يةـون قـد 
استخدمها يف عرر ه ـر در عليـ  رنـاً ل  يجـب اسـتن ار هـذا الـرب  مـن الةسـب الـذي  اتـ  ولـيس مـن الضـروري أن يةـون 

عرــر ه ــر ل بــر يةيــ  أن يةــون قــد أتيحــا لــ   ر ــة يف اســتخدام  وم ين تنرهــا ل  لنــ  يةــون قــد اســتخدم وقتــ   عــ ً يف 
   ( 3) بتقصريه قد أضاع علا نيس  هذا الةسب

 موت المقاول -المبحث الثاني

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 999نصوق قانونية : تنص اكادة  -412
ا منه تـ  ال خصـية حمـر اعتبـار يف التعاقـد    ـلن م تةـن حمـر اعتبـار "ينقض  عقد اكقاولة ئوت اكقـاور عذا كانـ

ل ال عذا م  992ل  ــ  ينتهــ  العقــد مــن تلقــا  نيســ  وال  ــوز لــر  العرــر  ســخ  يف غــري ااــاالت الــيت ت بــق  يهــا اكــادة 
 تتوا ر يف ورثة اكقاور الضراتت الةا ية اسن تنييذ العرر"  

 ن  اكد  علا ما أييت :من التق 991وتنص اكادة 

                                                 

 (
2
( ويخلص التعويض أيضاً على أساس أن المقاول بعدم إنجازه بقية العمل يم يصبح مسئوالً عن ضمان ما لم ينجزه منه ) استئناف  

 ( . 192ص 22م  2755مايو سنة  19مختلط 

 (
1
مدني مصري ، ولذلك يذهب الفقه الفرنسي إلى عدم جواز خصم ما  119/1( وليس في التقنين المدني الفرنسي نص يماثل المادة  

 ( . 5291فقرة  1بودري وفال  – 599فقرة  29كسبه المقاول أو ما كان يستطيع كسبه باستخدام وقته في أمر آخر ) هيك 



 

 

 

 

240 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

عذا انقضــا العقــد ئــوت اكقــاور ل و ــب علــا ر  العرــر أن يــد   للرتكــة قيرــة مــا ق مــن ا عرــار ومــا أنيــق  -4"
 لتنييذ ما م يتو ل وذلك بقدر الني  الذي يعود علي  من هذه ا عرار والنيقات"  

لــيت ق ععــدادها والرســوم الــيت بــدئ يف تنييــذها ل و ــوز لــر  العرــر يف نعــري ذلــك أن ي الــب بتســليو اكــواد ا -3"
 علا أن يد   عنها تعويضاً عاداًل"  

) وتسري هذه ا حةام أيضاً عذا بدأ اكقاور يف تنييـذ العرـر مث أ ـب  عـا  اً عـن عمامـ  لسـبب ال يـد لـ   يـ " -2"

4 )   
   ( 3) 802 – 144/803وتقابر النصوق يف التقن  اكد  القد  اكادة 

ويف التقنـــ  اكـــد   – 922 – 923وتقابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري م 
وم  912ويف تقنــ  اكو بــات العقــود اللبنـــا  م  – 446 – 444ويف التقنــ  اكــد  العراقــ  م  – 999 – 998الليــيب م 
911 (2 )   

                                                 

 (
2
 ( تاريخ النص :  

مين المشيروع التمهييدي ، وكيان المشيروع يتضيمن فقيرات أربعياً ، الفقيرة األوليى تتفيق ميع  771النص في الميادة : ورد هذا  111م 

وتعتبير  -1النص على الوجه الذي استقر به في التقنين المدني الجديد ، أما الفقرات الثالث التالية فكانت تجيري عليى الوجيه اآلتيي : "

لتعاقد إذا أبرم العقد مع أحد رجال الفن أو مع أحد رجال الفن أو مع أحد الهندسين أو ميع أحيد دائماً شخصية المقاول محل اعتبار في ا

وتفترض هذه الصفة في العقود التي تبرم ميع  -9مهندسي المعمار أو مع أحد مماثل لهؤالء من األشخاص الذين يزاولون مهنة حرة . 

وفيي سيائر األحيوال األخيرى ، وبخاصية أعميال المقياوالت  -5بغيير ذليك . العمال أو الصناع إال إذا كان هناك دليل أو عرف يقضيي 

الكبيرة ، يكون المفروض أن المكانة التي وصل إليها اسم المقاول في السيوق ، ال صيفات المقياول الشخصيية ، هيي التيي كانيت محيل 

لفظيية فأصيبحت مطابقية لميا اسيتقر علييه الينص  االعتبار األول في التعاقد" . وفي لجنة المراجعة أدخلت على الفقرة األولى تعديالت

فيي المشيروع النهيائي .  159في التقنين المدني الجديد ، وحذفت الفقرات الثالث األخييرة "لعيدم الحاجية إليهيا" ، وأصيبح رقيم الميادة 

ص  – 19 ص 9) مجموعية األعميال التحضييرية  111، ثيم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  155ووافق عليها مجلس النواب تحت رقيم 

19 . ) 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا  777، ورد هذا النص في المادة  111م 

أن المشييروع التمهيييدي كييان يتضييمن فقييرة تجييري علييى الوجييه اآلتييي : "وتعتبيير األعمييال والنفقييات نافعيية لييه فييي جملتهييا ، إذا وردت 

على بناء عقار أو غير ذلك من األعمال الكبيرة" . فحذفت هذه الفقرة في لجنية المراجعية ، وأصيبح الينص مطابقياً لميا اسيتقر  المقاولة

، ثيم مجليس  159في المشيروع النهيائي . ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  151عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 ( . 11ص  – 19ص  9مال التحضيرية ) مجموع األع 111الشيوخ تحت رقم 

 (
1
: ينفسخ استئجار الصانع بموثه أو بمحادثة قهرية متعته عن العمل . وفي هذه الحالة  999 – 522/991( التقنين المدنين القديم م  

م التقنيين الميدني على صاحب العمل أن يأخذ ما ينفعه مما استحضره الصانع من المهمات بما اشتراه بيه الصيانع مين اليثمن . ) وأحكيا

 القديم تتفق في مجموعهامع أحكام التقنين المدني الجديد ( .

 (
9
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 199 – 191التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 111 – 119التقنين المدني الليبي م 
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 وت رب العمل وموت المقاول :م -144

خيلـــص مـــن النصـــوق اكتقدمـــة الـــذكر أن مـــوت اكقـــاور ينهـــ  يف بعـــض ااـــاالت عقـــد اكقاولـــة ل أمـــا مـــوت ر  و  
 العرر  لو تعرا ل  النصوق    نستعرا كً  من اليرض   

 موت رب العمل :  -145

شخصــية ر  م تعــرا النصــوق كرــا قــدمنا كــوت ر  العرــر ل  ــ  يبقــا عال ت بيــق القواعــد العامــة   وكــا كانــا 
العرر ليسا يف العادة حمر اعتبار يف عقـد اكقاولـة ل  ـلن مـوت ر  العرـر ال ينهـ  اكقاولـة ل بـر يبقـا العقـد قا رـاً مـا بـ  
اكقاور وورثة ر  العرر وقد حلوا حمل     بقا هنال  مرتب   بعقـد مـورثهو ل هلـو كـر حقوقـ  وعلـيهو كـر الت اماتـ  ل وذلـك 

اكقاولة مييدة للورثـة  ا ـدهتا للرـورل ل ودون نعـر كـا عذا كـان الورثـة يستنسـبون العرـر حمـر اكقاولـة   دون نعر كا عذا كانا 
 قد يةون هذا العرر بنا  عرارة كبرية ل وتةون ورثـة ر  العرـر ال يرغبـون يف اسـتثرار أمـوار الرتكـة يف مثـر هـذه العرـارة ل 

                                                                                                                                                                    

بموت المقاول إذا كانت مؤهالته الشخصية محل اعتبيار فيي التعاقيد . فيإن ليم تكين  تنتهي المقاولة -2:  777التقنين المدني العراقي م 

إال إذا ليم تتيوافر فيي ورثية  779محل اعتبار فال ينتهي العقد من تلقاء ذاته ، وال يجوز لرب العمل فسخه في غير حالة تطبييق الميادة 

ً  -1المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل .  شخصيية المقياول محيل اعتبيار فيي التعاقيد إذا أبيرم العقيد ميع فنيان أو  وتعتبير دائميا

مهندس أو معماري أو مع غيرهم ممن يزاولون مهنة حرة أخرى . وتفترض هذه الصفة في العقيود التيي تبيرم ميع العميال أو الصيناع 

أعميال المقياوالت الكبييرة ، يكيون  إال إذا كان هنياك دلييل أو عيرف يقضيي بغيير ذليك . وفيي سيائر األحيوال األخيرى ، وبخاصية فيي

المفروض أن المكانة التي وصل إليها اسم المقاول في السوق ، ال صفات المقاول الشخصية ، هي التي كانت محل االعتبار األول في 

 التعاقد . 

وما أنفق لتنفييذ ميا ليم ييتم  إذا انقضى العقد يموت المقاول ، وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من األعمال -2:  775م 

وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه األعمال والنفقات . وتعتبر األعمال والنفقات نافعة ليه فيي جملتهيا إذا كيان موضيوع المقاولية 

ها والرسوم التي ويجوز لرب العمل في نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التي تم إعداد -1تشييد مبان أو إنشاء أعمال كبيرة أخرى . 

وتسري هذه األحكام أيضاً إذا بيدأ المقياول فيي تنفييذ العميل ثيم أصيبح عياجزاً  -9بدئ في تنفيذها ، على أن يدفع عنها تعويضاً عادالً . 

 عن إتمامه لسبب ال دخل فيه إلرادته .

نصيوص المشيروع التمهييدي مين التقنيين ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكيام التقنيين المصيري ونصيوص التقنيين األول تطيابق 

 الثاني ( .

: تنتهيي إجيازة الخدمية أو الصيناعة . . ) ثالثياً ( باسيتحالة إجيراء العميل لسيبب قيوة قياهرة أو  159تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

عليهيا فيي القيانون . وال تنتهيي إجيارة لوفاة المستخدم أو المستصنع . وتراعى في هذه الحالة األخيرة األحكيام االسيتثنائية المنصيوص 

 الخدمة أو الصناعة بوفاة السيد أو المولى .

: إذا انقطع العمل لسبب ليس له عالقة بمشيئة الفريقين ، فال يحق للصانع أ ، يقبض من األجرة إال ما يناسب العمل الذي أنه ،  115م 

ي قيدمها . ) وأحكيام التقنيين اللبنياني تتفيق فيي مجموعهيا ميع أحكيام التقنيين المتعلقة بهالك الميواد التي 112مع االحتفاظ بتطبيق المادة 

المصري ، وإن كانت لم تشترط أن تكون مؤهالت المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد ، ولم تذكر صراحة أن ما يقبضيه ورثية 

 بب ( .المقاول من األجرة المناسبة للعمل الذي تم يكون على أساس مبدأ اإلثراء بال س
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لتـ م  بـد   ا  ـر كـام ً للرقـاور ل وهلـو ااـق يف أن ي لبـوا منـ  ع ـاز أو ينثرون اقتسام هذه ا مـوار ل ومـ  ذلـك يبقـون م
   ( 4) العرر وتسلير  وضران 

وبديه  أن التـ امهو بـد   ا  ـر للرقـاور يةـون يف حـدود أمـوار الرتكـة ومـن هـذه ا مـوار ل ويصـبحون بعـد عقامـة 
 العرارة مالة  هلا يف ال يوع كر يقدر حصت  يف الرتكة  

 وز لورثة ر  العرر ما كان  وز لر  العرر نيس  لـو أنـ  كـان حيـاً ل وهـو أن يتحللـوا مـن اكقاولـة قبـر عمـام وعمنا 
مـد  الـيت تقـدم بياهنـا ل علـا أن يـد عوا للرقـاور مـن أ/وار الرتكـة مجيـ  مـا أنيقـ  مـن اكصـرو ات  992فبقاً  حةام اكـادة 

لـو أنـ  أق العرـر   وذلـك فبقـاً كـا  صـلناه مـن القواعـد  يرـا تقـدم ل و ا ـة وما أ  ه من ا عرار ومـا كـان يسـت ي  كسـب  
 ب أن يةـون القـرار الصـادر مـنهو ابلتحلـر مـن اكقاولـة  ـادراً  ـن  لـك ث ثـة أرابع الرتكـة مسـتندين يف ذلـك عىل أسـبا  

عىل ايفةرــة  ــ ر شــهرين مــن وقــا  قويــة ل علــا أن يعلنــوا قــرارهو عىل ابقــ  الورثــة ل وكــن  ــالف مــن هــنال  حــق الر ــوع
   ( 3) ا ع ن ل وللرحةرة أن تقدر تبعاً للعروف ما عذا كان التحلر من اكقاولة وا باً 

 موت المقاول ويلحق به أن يصبح عاجزاً عن إتمام العمل لسبب البد له فيه ـ حالتان : -146

يصب  عا  اً عن عمام العرـر لسـبب اليـد لـ   يـ  ل   واليرا الثا  هو أن  وت اكقاور   ويلحق ئوت اكقاور أن 
كــان يصــا   ــا  عــر تنيــذاً العرــر مســتحي ً عليــ     ــلذا كــان رســاماً وق عــا يــده الــيت يرســو  ــا أو  قــد بصــره ل أو كــان 

تنيسـخ   العرر ع را  عرليـة  راحيـة عا لـة وأ ـيب انيـراح ئـرا ميـا   أتعـده عـن ع ـرا  العرليـة ل  قـد قـدمنا أن اكقاولـة
 999  وقــد نصــا اليقــرة الثالثــة مــن اكــادة  ( 2) كرــا كانــا تنيســخ ئــوت اكقــاور ل وأي ــذ العجــ  عــن العرــر حةــو اكــوت

مــد  ســـالية الـــذكر علـــا هـــذا ااةـــو  ـــراحة عذ تقـــور : "وتســـري هـــذه ا حةـــام أيضـــاً عذا بـــدأ اكقـــاور يف تنييـــذ العرـــر مث 
 "   ويســتوي أن يةــون اكقــاور قــد بــدأ يف تنييــذ العرــر مث أ ــب  عــا  اً ل أو أ ــب  عــا  اً عــن عمامــ  لســبب ال يــد لــ   يــ

أ ب  عا  اً بعد عبرام اكقاولة وقبر البد  يف تنييذ العرر   ونةتيـ  هنـا أبن نـذكر مـوت اكقـاور ل  يةـون عجـ ه عـن تنييـذ 
   ( 1) العرر ملحقاً ئوت   يرا سنعرا ل  من ا حةام

                                                 

 (
2
 . 279ص  292محمد لبيب شنب فقرة  – 211بيزوس ص  – 219ص  591فقرة  22( بالنيول وريبير ورواست  

 (
1
 . 295( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
 . 299( انظر آنفاً فقرة  

 (
5
العجيز عين العميل  ( مع مالحظة أنه في حالة موت المقاول ييرد رب العميل النفقيات التيي صيرفها المقياول لورثتيه ، أميا فيي حالية 

 فالنفقات ترد إلى المقاولة نفسه .
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كقـاور بـ  حـالت  : ) ااالـة ا وىل ( أن تةـون مـنه ت اكقـاور ال خصـية حمـر اعتبـار و ب التريي  عنـد مـوت ا
   ( 4) يف التعاقد   ) ااالة الثانية ( أال تةون هذه اكنه ت حمر اعتبار

 الحالة األولى ـ مؤهالت المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقد : -147

أينـا : "ينقضـ  عقـد اكقاولـة ئـوت اكقـاور عذا كانـا منه تـ  ال خصـية مد  يف  ـدرها كرـا ر  999تقور اكادة  
حمــر اعتبــار يف التعاقــد"   واكقصــود ابكــنه ت ال خصــية كــر  ــيات اكقــاور ال خصــية الــيت تةــون ذات اثــري يف حســن 

سـن اكعاملـة ل وختصصـ  يف تنييذ العرر    يد ر يف اكنه ت ال خصية مسعة اكقاور من تحية الةياية اليتيـة وا مانـة وح
نــوع العرــر حمــر اكقاولــة ومــا حصــر عليــ  مــن ال ــهادات الينيــة يف هــذا التخصــص ومــا قــام بــ   ــ  مــن أعرــار تةســب  عربــة 

   ( 3) عرلية  ي 
والبــا  يرــا عذا كانــا مــنه ت اكقــاور ال خصــية حمــر اعتبــار يف التعاقــد مســألة واقــ  لقاضــ  اكوضــوع  يهــا الــرأي 

مـــد   قـــرات ثـــ اثً تلقـــا ضـــو اً علـــا هـــذه اكســـألة اكوضـــوعية ل وقـــد  999وقـــد أورد اك ـــروع الترهيـــدي للرـــادة ا علـــا   
وتعتــه دا رــاً شخصــية  -3حــذ ا هــذه اليقــرات يف نينــة اكرا عــة "لعــدم ااا ــة عليهــا" ل ونوردهــا هنــا ل ســت ناي  ــا : "

د ر ـار اليـن ل أو مـ  أحـد اكهندسـ  ل أو مـ  أحـد مهندسـ  اكعرـار ل اكقاور حمر اعتبار يف التعاقد عذا أبرم العقد م  أح
وتيـرتا هـذه الصـية يف العقـود الـيت تـهم مـ  العرـار  -2أو م  أحد  اثر هلنال  مـن ا شـخاق الـذين ي اولـون مهنـة حـرة ـ 

و ا ـة أعرـار اكقـاوالت ويف سـا ر ا حـوار ا  ـرى ل  -1أو الصناع ل عال عذا كان هنا  دلير أو عرف يقض  ب ري ذلك 
الةبـــرية ل يةـــون اكيـــروا أن اكةانـــة الـــيت و ـــر عليهـــا اســـو اكقـــاور يف الســـوق ل ال  ـــيات اكقـــاور ال خصـــية ل هـــ  الـــيت  

  ويستخلص من هذه النصوق أن ر ار الين كالرسـام  والنحـات  واكوسـيق  واك نـ   ( 2) كانا حمر االعتبار يف التعاقد
اـــرة كاكهندســـ  وا فبـــا  وايفـــام  وايفاســـب  ل كـــر هـــنال  تعتـــه مـــنه هتو ال خصـــية حمـــر اعتبـــار يف ل وأ ـــحا  اكهـــن ا

التعاقد   أما العرار والصناع ل كالنقاش  والسباك  والنجارين واادادين ل  ا  ر  يهو أن منه هتو ال خصـية هـ  حمـر 
 ــري ذلــك ل كــأن كــان العرــر حمــر اكقاولــة عرــ ً بســي اً ال يقتضــ  اعتبــار يف التعاقــد ل عال عذا قــام دليــر أو عــرف يقضــ  ب

                                                 

 (
2
من هذا التقنين ننهي المقاولة بميوت المقياول دون تميييز بيين  215( وهذا التمييز ال يوجد في التقنين المدني الفرنسي ، فإن المادة  

ولكين القاعيدة ليسيت مين النظيام العيام ،  ما إذا كانت مؤهالت المقاول الشخصية محل اعتبار في التعاقيد أو كانيت غيير محيل اعتبيار .

بالنييول  – 29هيامش  595ص  915فقيرة  9أوبيري ورو وإسيمان  – 5919فقيرة  1فيجوز االتفاق على ما يخالفها ) بودري وفيال 

وقييارن بالنيييول  – 2229فقييرة  1كييوالن وكابيتييان ودي المييور أنييديير  – 211ص  – 219ص  591فقييرة  22وريبييير ورواسييت 

 : موت المقاول إنما ينهي عقد المقاولة إذا كانت مؤهالته الشخصية محل اعتبار ( . 1555فقرة  1والنجيه وريبير وب

 (
1
 . 275ص  292( انظر محمد لبيب شنب فقرة  

 (
9
 في الهامش . 559وانظر آنفاً فقرة  – 19ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  
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مهارة  نية  ا ة ويست ي  أن يقوم ب  أي شخص يف اار ة ل  عند ـذ ال تةـون مـنه ت اكقـاور ال خصـية حمـر اعتبـار يف 
ون كبـار ال يعتـدون علـا  التعاقد   وأما اكقاوالت الةهى ل كالعرـارات واكـداري واكست ـييات ل  هـذه يقـوم  ـا عـادة مقـاول

كيــايتهو الينيــة ال خصـــية بقــدر مـــا يعترــدون علــا مـــا تــوا ر عنـــدهو مــن مهندســ   نيـــ  وأدوات ومعــدات ورؤوي أمـــوار 
نيـــث تةـــو ن العـــهة ل ال بصـــيات اكقـــاور ال خصـــية ل بـــر ابكةانـــة الـــيت و ـــر عليهـــا اســـو اكقـــاور يف الســـوق    هـــنال  ال 

ل الب حمر اعتبار يف التعاقد    لذا مات اكقاور  لن أعرالـ  تنتقـر عـادة عىل بعـض مـن ورثتـ  تةون منه هتو ال خصية يف ا
 ــن كــانوا يعرلــون معــ  ل  يســت يعون بــنيس اكهندســ  وا دوات واكعــدات ورؤوي ا مــوار أن يســترروا يف تنييــذ اكقــاوالت 

   ( 4) اليت يةون اكورل قد عقدها قبر موت 
كقاور ال خصية حمر اعتبار يف التعاقد علا النحو الذي بس ناه  يرا تقـدم ل ومـات اكقـاور  لذا كانا منه ت ا

ل  لن عقد اكقاولة ينته  من تلقا  نيس  نةو القانون ئجرد مـوت اكقـاور ل دون حا ـة ليسـخ  ال مـن تحيـة ر  العرـر 
مـــد  ســـالية الـــذكر يف  999ل حيـــث تقــور اكـــادة    وييهـــو ذلــك ب ريـــق الداللـــة العةســـية ( 3) وال مــن تحيـــة ورثـــة اكقـــاور

ااالة اليت ال تةون  يها منه ت اكقاور اخل صية حمر اعتبار يف التعاقد : "ال ينته  العقد من تلقـا  نيسـ "    يسـتخلص 
 اكقاولـة    ( 2) من ذلك أن  حيث تةون مـنه ت اكقـاور ال خصـية حمـر اعتبـار يف التعاقـد ل ينتهـ  العقـد مـن تلقـا  نيسـ 

تنيسخ من تلقا  نيسها يف هذه ااالة ل وال يست ي  ورثة اكقاور أن يسترروا يف تنييـذها ل وال يسـت ي  ر  العرـر أن  ـه 
الورثة علا االسـتررار يف التنييـذ   وعذا أراد ال ر ـان اكضـ  يف التنييـذ ل   بـد مـن عقـد  ديـد ة ـا  وقبـور  ديـدين بـ  

   ( 1) يةون اتريخ العقد من وقا االتياق انيديد ال من وقا اكقاولة ا  ليةر  العرر والورثة ل و 

                                                 

 (
2
( وهناك من المقاوالت الكبيرة ـ كالعمارات الضخمة والجسور والخزانات والسدود والقناطر ومحطيات الكهربياء ـ ميا ال يقيوم بيه  

عادة إال الشركات الكبيرة . وال محل هنا للكالم في موت المقاول وإنما يكون البحث في حل الشركة أو إفالسها ، وفي هذه الحالة تتبع 

 ( . 1555فقرة  1في حق الشركات وتصفيتها ) انظر بالنيول وريبير وبوالنجيه القواعد المقررة 

 (
1
عكيس ذليك  – 211ص  591فقيرة  22بالنيول وريبيير ورواسيت  – 25وهامش  595ص  915فقرة  9( أوبري ورو وإسمان  

 . 592فقرة  29هيك  – 5917فقرة  1بودري وفال 

 (
9
 1تب على ذلك أن لورثة المقاواللحق في التمسيك بهيذا االنقضياء ) بيودري وفيال ويتر – 279ص  292( محمد لبيب شنب فقرة  

 ( . 279ص  292محمد لبيب شنب فقرة  – 5917فقرة 

 (
5
 . 211ص  591فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  -25هامش  595ص  915فقرة  9( أوبري ورو وإسمان  

 ينهي المقاولة إال بالنسبة إليه وبقى العقد ملزماً لآلخرين ، ميا ليم يكين مشيترطاً وإذا تعدد المقاولون وكانوا متضامنين ، فوت أحدهم ال

 ( . 279ص  292محمد لبيب شنب فقرة  – 115ص  955اجتماعهم في تنفيذ العمل ) دلفو فقرة 



 

 

 

 

245 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وتنيسخ اكقاولة ئوت اكقـاور علـا الو ـ  الـذي قـدمناه ل سـوا  كـان مـن قـدم اكـادة الـيت اسـتخدما يف العرـر هـو 
ل وســوا  كـــان ا  ـــر   ا ـــاً أو  ( 3) ل وســـوا  كانــا اكقاولـــة مقاولـــة أ ـــلية أو مقاولــة مـــن البـــافن ( 4) ر  العرــر أو اكقـــاور

 بسعر الوحدة ل وأًيً كان حمر اكقاولة بنا  كان أو من آت اثبتة أ رى أو أي ش   ه ر  

 الحالة الثانيةـ مؤهالت المقاول الشخصية ليست محل اعتبار في التعاقد : – 148

ضــ  مهــارة  نيــة  ا ــة ويســت ي  أن ويةــون ذلــك كرــا قــدمنا يف اكقــاوالت الــيت يةــون حملهــا عرــ ً بســي اً ال يقت 
يقــوم بــ  أي شــخص يف اار ــة ل وكــذلك يف اكقــاوالت الةبــرية الــيت يقــوم  ــا مقــاولون كبــار ال يعترــدون علــا كيــايتهو الينيــة 
ال خصية بقدر مـا يعتـدون علـا مـن يسـتخدمون مـن مـوظي   نيـ  ومـا عنـدهو مـن أدوات ومعـدات ورؤوي أمـوار    يـ  

مـد  كرـا رأينـا : "ال ينتهـ  العقـد مـن تلقـا  نيسـ  ل وال  ـوز لـر  العرـر  999العبـارة ا  ـرية مـن اكـادة هذه ااالة تقور 
ل عال عذا م تتـــوا ر يف ورثـــة اكقـــاور الضـــراتت الةا يـــة اســـن تنييـــذ  992 ســـخ  يف غـــري ااـــاالت الـــيت ت بـــق  يهـــا اكـــادة 

 االة الثانية ل ب   ورت  : العرر"   وخيلص من ذلك أن   ب التريي  ل يف هذه ا
) الصــورة ا وىل ( عذا م تتــوا ر يف ورثــة اكقــاور الضــراتت الةا يــة اســن تنييــذ العرــر   مثــر ذلــك أال يو ــد أحــد 
مـــن ورثـــة اكقـــاور وـــرتف حر تـــ  ل أو يةـــون هـــنال  لـــيس مـــن شـــأهنو أن يبعثـــوا ال رأنينـــة وليســـوا متـــوا رين علـــا الضـــراتت 

ييذ العرر    ي  هذه الصورة ال تنيسخ اكقاولة من تلقا  نيسـها ل ولةـن  ـوز لـر  العرـر فلـب  سـخها الةا ية اسن تن
  والقاض  يقدر ما عذا كانا الورثة ال تتوا ر  يهو الضراتت الةا ية  يحةو بيسخ العقد ل أو أن  يهو من الضـراتت مـا 

رثة أنيسـهو ل  ـلذا كـانوا ال ورت ـون حر ـة مـورثهو أو كـانوا ال يةي  للرض  يف العرر وتنييذه  ري ض فلب اليسخ   أما الو 
ي ر نون عىل قدرهتو علا اكض  يف العرر  لن هلو أيضاً ل عذا أ ـر بـر  العرـر علـا التنييـذ ل أن ي لبـوا مـن القاضـ   سـخ 

 العقد ل ويةون للقاض  تقدير هذا ال لب  يحةو ب  أو ير ض   
يف ورثة اكقاور الضراتت الةا ية اسن تنييذ العرر ل نيث ال  ةـن أن  ـا  عىل ) الصورة الثانية ( عذا توا رت 

فلب اليسخ ال ر  العرر وال ورثة اكقاور    ي  هذه الصـورة يبقـا عقـد اكقاولـة قا رـاً ابلـرغو مـن مـوت اكقـاور ل ويةـون 

                                                 

 (
2
لفييظ .  9انسيييكلوبيدي داللييوز  – 29وهييامش  595ص  915فقييرة  9أوبييري ورو وإسييمان  – 5911فقييرة  1( بييودري وفييال  

Louage d'ouv . Et d'ind  295فقرة . 
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1
محميد لبييب شينب فقيرة  – 297فقيرة  Louage d'ouv . Et d'indلفيظ  9أنسيكلوبيدي دالليوز  – 5911فقرة  1( وبدري وفال  
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هو ل وكــذلك تنتقــر علــيهو الت اماتــ  يف حــدود الورثــة ملــ م  ابكضــ  ف ًيلعرــر عىل أن ينجــ وه ل وتنتقــر علــيهو حقــوق مــورث
الرتكــة   ولةــن هــذا ال  نــ  ر  العرــر مــن اســتعرار حقــ  يف التحلــر مــن العقــد ةرادتــ  اكنيــردة ل فبقــاً ل حةــام اكقــررة يف 

 مد  واليت سبق تيصيلها   992اكادة 

 ما يترتب على انتهاء المقاولة بموت المقاول : -149

ولــة ئــوت اكقــاور ل ســوا  انتهــا مــن تلقــا  نيســها  هنــا قامــا علــا اعتبــار مــنه ت  ا ــة يف وعذا انتهــا اكقا 
شــخص اكقــاور أو انتهــا عــن فريــق اليســخ بنــا  علــا فلــب ر  العرــر أو علــا فلــب الورثــة  ن هــنال  ال تتــوا ر  ــيهو 

ة يف  انـــب ر  العرـــر أو يف  انـــب الضـــراتت الةا يـــة اســـن تنييـــذ العرـــر ل  ـــلن االلت امـــات الـــيت أن ـــأها عقـــد اكقاولـــ
 اكقاور تنقض  ابنتها  العقد      يعود الورثة مل م  ابكض  يف العرر ل وال يعود ر  العرر مل ماً بد   ا  ر  

ومن اليسري الوقوف عند ذلك لو أن موت اكقاور وق  قبـر أن يبـدأ تنييـذ اكقاولـة ل  ـ  ير ـ  أحـد مـن اكتعاقـدين 
ر ل عال عذا كــان ر  العرــر قــد عجــر شــي اً مــن ا  ــرة  لنــ  يســرتده   ولةــن الــذي وــدل غالبــاً أن يةــون ب ــ   علــا اآل ــ

اكقاور قد بـدأ تنييـذ اكقاولـة قبـر موتـ  ل  اشـرتى اكـادة ال زمـة السـتخدامها يف العرـر ل وبـدأ العرـر  عـ ً يف هـذه اكـادة أو 
مصرو ات وبذر  هداً ووقتاً حىت أ      اً مـن العرـر أو مهـد   ـازه    يف اكادة اليت يةون ر  العرر قد قدمها ل  أنيق

مــد  عذ رأيناهــا تقــور : "عذا انقضــا العقــد ئــوت اكقــاور ل و ــب علــا  991وهــذا مــا نصــا عليــ  اليــرة ا وىل مــن اكــادة 
در النيـ  الـذي يعـود عليـ  مـن هـذه ر  العرر أن يد   للرتكة قيرة ما ق من ا عرار وما انيق لتنييـذ مـا م يـتو ل وذلـك بقـ

مار والنيقات"    النص كرا نرى ي بق مبدأ ا ثرا  ب  سـبب ل  يلـ م ر  العرـر عنـد انتهـا  اكقاولـة علـا النحـو الـذي ‘ا 
بـ  ر  بس ناه أبن يرد لورثة اكقاور أقـر القيرتـ  ل قيرـة مـا أنيقـ  اكقـاور يف ا عرـار الـيت أمهـا أو مهـد هلـا وقيرـة مـا أ ـاد 

 العرر من هذه ا عرار  
 لذا كان ر  العرر هو الذي ورد القراو للخياط لصن  الثو   يصـل  اخليـاط ومـات قبـر أن خيي ـ  ل اسـرتد ر  
العرر من ورثة اخلياط القراو اكيصر ل ود   هلو أ رة التيصير ل ويستأنس يف تقديرها اب  رة اكتيـق عليهـا لصـن  الثـو   

مـــن هـــذه ا  ـــرة بقـــدر مـــا يقضـــ  عـــرف اار ـــة أبن تةـــون نســـبة أ ـــرة التيصـــير عىل ا  ـــرة الةاملـــة   كـــام ً  يـــد   نســـبة 
وظاهر هنا أ ل ر  العرر قد أ اد من عرـر اخليـاط ل  لنـ  يسـت ي  أن خيـيو الثـو  بعـد تيصـيل  عنـد  يـاط ه ـر   أمـا عذا  

ن  يست ي  أن خييو الثـو  بعـد تيصـيل  عنـد  يـاط كان ر  العرر م ييد من عرر اكقاور ل أو أ اد من عرر اخلياط ل  ل
ه ــر   أمــا عذا كــان ر  العرــر م ييــد مــن عرــر اكقــاور ل أو أ ــاد منــ   ا ــدة أقــر  ــا تةلــف اكقــاور مــن مصــرو ات و هــد 
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اكضـ   ووقا ل كأن كان اكقاور   ينج  من العرر شـي اً وعمنـا أنيـق مصـرو ات للترهيـد   ـازه ل وأعـاد اكقـاور الـذي تـوىل
يف اكقاولــة العرــر مــن  ديــد أو أعــاد الةثــري منــ  كرــا تقضــ  أ ــور الصــنعة ل  ــلن ر  العرــر يف هــذه ااالــة ال يــد   لورثــة 
اكقاور ا ور شي اً أو يد   هلو مـا يعـادر القـدر ايفـدود الـذي أ ـاده   مثـر ذلـك أن يعهـد ر  العرـر عىل مهنـدي يف وضـ  

ق ـــ  شـــوفاً كبـــرياً يف ع ـــاز وضـــ  التصـــريو نيـــث يةـــون مـــا أ ـــ ه منـــ  غـــري ذي  ا ـــدة تصـــريو ل  برـــوت اكهنـــدي قبـــر أن ي
للرهنــدي الــذي أييت بعــده ل ويضــ ر هــذا  عــادة وضــ  التصــريو كلــ  مــن  ديــد ل  يــ  هــذه ااالــة ال تر ــ  ورثــة اكهنــدي 

مـد  يتضـرن  991هيـدي للرـادة ا ور ب    علا ر  العرر  ن  م ييد من عرـر مـورثهو شـي اً   وقـد كـان اك ـروع التر
 قــرة عــري علــا الو ــ  اآليت : "وتعتــه ا عرــار والنيقــات ت عــة لــ  ) لــر  العرــر (يف مجلتهــا عذا وردت اكقاولــة علــا بنــا  

  وكــان  ( 4) عقـار أو غـري ذلــك مـن ا عرــار الةبـرية"    حـذ ا هــذه اليقـرة يف نينــة اكرا عـة ل دون أن يبـ  ســبب حـذ ها
علــا نيـ  ا عرــار والنيقــات الـيت قــام  ـا اكقــاور قبـر موتــ  يف مقـاوالت البنــا  وا عرــار ذوف يضـ  قرينــة قانونيـة الـنص ايفــ

الةبــرية ل  ــ  يســت ي  ر  العرــر ر ضــها بــدعوى أهنــا غــري ت عــة لــ    وبعــد حــذف هــذا الــنص أ ــبحا هــذه القرينــة قرينــة 
   ( 3) تقدير ما عذا كان أي ذ  ا أو ال أي ذقضا ية بداًل من أن تةون قرينة قانونية ل وللقاض  

وعذا كـــان اكقـــاور هـــو الـــذي ورد اكـــادة ل كـــأن كانـــا اكقاولـــة  ـــن  أاثل  اشـــرتى اكقـــاور اخل ـــب ووضـــ  الرســـوم 
ال زمة و رف نيقات يف الترهيد للعرـر وأ ـر بعضـاً منـ  ل  ـلن ر  العرـر يـد   لورثـة اكقـاور قيرـة اخل ـب والرسـوم ويـرد 

قــات الــيت  ــر ا يف ع ــاز العرــر أو يف الترهيــد   ــازه وأ ــر اكقــاور عــن الوقــا الــذي  ــر   يف كــر ذلــك ل علــا أن الني
يةون هذا كل  يف حدود الني  الذي عاد علا ر  العرر من ذلك   وقد كانـا القواعـد العامـة تقضـ  أبن اكقـاور ال يـ ار 

اكـادة ل وال تنتقـر عىل ر  العرـر عال عنـد مـام الصـن    وكـان مقتضـا  لك ما بدأ يف  ـنع  مـن ا اثل  نـ  هـو الـذي ورد 
هــذا أنــ   ــوز للورثــة ل وقــد انتقلــا علــيهو اكلةيــة مــن مــورثهو ل أن يســتبقوا مــا بــدأ هــذا ا  ــري يف  ــنع   نيســهو علــا أال 

مـد   991رة الثانية مـن اكـادة   ولةن اليق ( 2) ير عوا ب    علا ر  العرر وعلا أن يردوا ما يةون قد عجل  من ا  ر
تقور كرا رأينا : "و وز لر  العرر يف نعري ذلك أن ي الب بتسليو اكواد الـيت ق اعـدادها والرسـوم الـيت بـدئ يف تنييـذها ل 

                                                 

 (
2
 في الهامش . 259وانظر آنفاً فقرة  – 11ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
( وإذا غير رب العمل من مواصفات العمل بعد موت المقاول بحيث أصبح ما أنجزه المقاول من العمل بعيد موتيه غيير نيافع ، فيال  

( . ولكين العميل  5979فقرة  1بودري وفال – 792فقرة  1جيوار  – 15فقرة  11يعتد بذلك ، والعبرة بالمواصفات األولى ) لوران 

فقيرة  1رب العميل بعيد ميوت المقياول أن يجيد مقياوالً آخير يكلميه ، فيضيطر إليى تركيه ) بيودري وفيال  يعتبر غير نافع إذا لم يسيتطع

 ( . 211ص  591فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 2212ص  5979

 (
9
 915فقيرة  9مدني مصري ) أوبري ورو وإسيمان  111/1( وهذا هو الحكم في القانون الفرنسي حيث ال يوجد نص يقابل المادة  

 ( . 211ص  591فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 25هامش  595ص 
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ل علا أن يد   عنها تعويضاً عاداًل"    جا  هذا النص نةـو خيـرج علـا القواعـد العامـة ل و يـ  لـر  العرـر أن  ـه الورثـة 
بعــد أن يــد   هلــو التعــويض العــادر علــا النحــو الــذي بينــاه ل علــا أن يســلروا لــ  اكــواد الــيت ق ععــدادها مــن ا اثل والرســوم 

   ( 4) اليت بدئ يف تنييذها

 مقارنة بين أحوال ثالث في التحلل من المقاولة :  -151

( عنـدما يتحلـر مـن  4رـر يف أحـوار ثـ ل : ) رأينا  ا تقـدم أن لـر  العرـر أ ل يتحلـر مـن اكقاولـة قبـر ع ـاز الع
 مد  (   992اكقاولة ةرادت  اكنيردة قبر عمام العرر ) م 

وتثبـا ضـرورة جمـاوزة اكقـدر يف اكقايسـة جمـاوزة ( عندما يهم اكقاولة ئقتضا مقايسة علا أساي سعر الوحـدة  3) 
"أن يتحلـر مــن العقــد ويقــف التنييـذ علــا أن يةــون ذلــك دون  سـيرة ل  قــد قــدمنا أ ل   ــوز لـر  العرــر يف هــذه ااالــة 

عب ا  ل م  عييا  اكقاور قيرة ما أ  ه من ا عرار مقدرة و قاً ل روط العقد ل دون أن يعوض  عرا كـان يسـت ي  كسـب  لـو 
االــــة الــــيت حنــــن ( عنــــدما  ــــوت اكقــــاور  تنهــــا ئوتــــ  اكقاولــــة أو تيســــخ ل وهــــ  ا 2مــــد  (   )  981أنــــ  أق العرــــر ) م 

 بصددها  
 يــ  ااالــة ا وىل ـ وحلــر ر  العرــر مــن اكقاولــة ةرادتــ  اكنيــردة ـ  ــب علــا ر  العرــر تعــويض اكقــاور تعويضــاً  
كــام ً ل  يعوضــ  عرــا اقــ  مــن  ســارة وعرــا  اتــ  مــن كســب   والســبب يف ذلــك أنــ  وحلــر مــن اكقاولــة ئحــض م ــي ت  ل 

  و ب علي  التعويض الةامر  
ويف ااالـة الثانيـة ـ وحلـر ر  العرـر مـن اكقاولـة للرجـاوزة انيسـيرة ـ يةـون التعـويض أقـر منـ  يف ااالـة ا وىل ل عذ 
أن ر  العرــر ال يعـــوا اكقـــاور عرـــا كـــان يســـت ي  كســـب  لــو أنـــ  أق العرـــر   والســـبب يف ذلـــك واضـــ  ل عذ هـــو يف هـــذه 

يف ااالــة ا وىل ل بــر هــو مضــ ر عىل التحلــر مــن اكقاولــة نعــراً جملــاوزة  ااالــة ال يتحلــر مــن العقــد ئحــض م ــي ت  كرــا ييعــر
 اكقايسة جماوزة  سيرة وما ينجو عن ذلك من عرهاق ل   

ويف ااالـة الثالثـة ـ انقضـا  اكقاولـة أو  سـخها كـوت اكقـاور ـ  ـد أن التعـويض أقـر  ـا هـو يف ااـالت  السـابقت  ل 
قاور أقر القيرت  ل قيرة ما أنيـق اكقـاور وقيرـة مـا أ ـاد هـو    هنـا م يتحلـر مـن العقـد ئحـض عذ يد   ر  العرر لورثة اك

م ــي ت  ل كرــا  عــر يف ااالــة ا وىل  ةانــا مســ وليت  كاملــة وكــان التعــويض كــام ً   وم يتحلــر مــن اكقاولــة بســبب اجملــاوزة 

                                                 

 (
2
 . 277ص  – 271ص  291( محمد لبيب شنب فقرة  
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وليت  غري كاملـة وكـان التعـويض تقصـاً   ولةنـ  وحلـر مـن اكقاولـة انيسيرة للتةاليف ل كرا  عر يف ااالة الثانية  ةانا مس 
 لسبب ال يد ل   ي  ل    مس ولية علي  ل ولذلك ال يد   تعويضاً عال علا أساي مبدأ ا ثرا  ب  سبب  



 

 

 

 

250 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 بعض أنواع المقاوالت -الباب الثاني

التزام المرافق العامة -الفصل األول
 (1 )

 

 التزام المرفق العام والعقد بين الملتزم والعميل :التمييز بين عقد  -151

 ــب الترييــ  بــ  عقــد التـــ ام اكر ــق العــام والعقــد بــ  ملتـــ م اكر ــق العــام والعريــر ل عذ أن العقــد ا ور يـــد ر يف  
مباحـــث  مباحـــث القـــانون ا داري وال شـــأن لنـــا بـــ  هنـــا عال مـــن حيـــث اتصـــال  ابلعقـــد الثـــا  ل أمـــا العقـــد الثـــا   يـــد ر يف

 القانون اكد  عذا كيف علا أن  عقد مد  كرا سيأيت  
وعقـــد التـــ ام اكر ـــق العــــام هـــو العقـــد الـــذي تهمــــ   هـــة ا دارة مـــ  عحـــدى ال ــــركات أو ا  ـــراد  دارة مر ـــق عــــام 

ة ا دارة تعتـه واست  ل  ب روط معينة تذكر يف عقد االلت ام   وهـو فريـق مـن فـرق عدارة اكرا ـق العامـة كرـا سـيج     و هـ
 يف حةو ر  العرر ل ويعته اكلت م يف حةو اكقاور ل ولةن هذه اكقاولة هخ  كرا قدمنا من مباحث القانون ا داري  

أمــا العقــد بــ  ملتــ م اكر ــق العــام والعريــر ل وهــو الــذي يعنينــا هنــا ل  لنــ  عقــد يــهم بــ  ملتــ م اكر ــق العــام ـ ك ــركة 
غـاز أو ميـاه ـ وبـ  أحـد اكسـتهلة  هلـذا اكر ـق كرسـا ر بق ـار السـةة ااديديـة أو م ـرت  يف  سةك حديدية أو شركة أو

ل ولةنــ  علــا  ــ ف  ( 3) النــور أو ال ــاز أو اكيــاه ل  يةــون هــذا اكســتهلك عرــي ً لل ــركة   والعقــد هنــا أيضــاً عقــد مقاولــة
 قاوالت القانون ا داري   عقد الت ام اكر ق العام من مقاوالت القانون اكد  ال من م

"وقــد أ ــبحا الع قــات الــيت تقــوم يف اكقــاوالت اكتعلقــة ابكرا ــق العامــة بــ  اكقــاور وعر  ــ  ـ كرــا تقــور اكــذكرة 
ا يضاحية للر ـروع الترهيـدي مـن ا مهيـة ئةـان ل نعـراً التسـاع العرـران وانت ـار اكـدن الةبـرية يف الوقـا اااضـر ل و ـار 

ـــ  ل كرـــا  عـــر ابلنســـبة مـــن الضـــروري  أن يعـــرا التقنـــ  اكـــد  هلـــذا النـــوع مـــن اكقـــاوالت  يـــورد بعـــض ا حةـــام اخلا ـــة ب
للرقــاوالت الصــ رية والةبــرية   بــر عن ااا ــة عىل التنعــيو يف هــذا النــوع مــن اكقــاوالت أشــد منهــا يف اليــرع  الســابق  ل عذا 

الـــيت تتـــوىل اســـت  ر اكرا ـــق العامـــة ل  ـــا دعـــا عىل تـــد ر الســـل ة راعينـــا أن موقـــف انيرهـــور ضـــعيف عزا  ال ـــركات الةـــهى 
العامة اراية اكنتيع   ا   وقد ازداد هذا التد ر علا مرور ال من    أ بحا السل ات العامـة تتـوىل بنيسـها عدارة بعـض 

اظهـــا نـــق الرقابـــة والتنعـــيو وهةـــذا اكرا ـــق ال زمـــة ايـــاة انيرهـــور ل أو عيـــ  ل  ـــراد اســـت  هلا ئقتضـــا عقـــد التـــ ام مـــ  احتي

                                                 

 (
2
محمد فؤاد مهنا في القانون اإلداري  – 2552مراجع : توفيق شحاته في التزام المرافق العامة رسالة بالفرنسية من القاهرة سنة  ( 

 – 2599(  في القانون اإلداري الطبعة الخامسة سنة  Walineفالين )  – 2591رافق العامة سنة المصري الجزء األول في الم

 . 2551( في القانون اإلداري الطبعة التاسعة سنة  Rollandروالن )  – 2599( في القانون اإلداري سنة  Bonnardبونار ) 
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 . 9( انظر آنفاً فقرة  
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و ــدت ل عىل  انــب اكرا ــق الــيت  ــري اســت  هلا و قــاً لنعــام الن ــاط اليــردي واكنا ســة ااــرة ل مرا ــق تقــوم الســل ة العامــة 
 بتنعيرها وعدارهتا ل وأ رى تتوىل تنعيها دون أن تتد ر يف عدارهتا"  

ا ــق العامــة يــرتبو ل عــ وة علــا التقنــ  اكــد  ل ابلتقنــ  ا داري ل "ومــن الثابــا أن تنعــيو اكقــاوالت اكتعلقــة ابكر 
والبــد مــن ع ــدار ت ــري   ــاق يــنعو الناحيــة ا داريــة منــ  ل ووــد دعلــا ا  ــص موقــف الســل ة العامــة قبــر اكقــاور الــذي 

  واكبـادئ الـيت يقررهـا يف هـذا منح  است  ر مر ق عام   واك روع ال يتعـرا بداهـة عال للناحيـة اكدنيـة مـن هـذه اكقـاوالت 
الصــدد ليســا ســوى اكيــد ل عاهــات الــيت بــدت يف القضــا  اكصــري الــذي حــاور بقــدر ا مةــان ل عــن فريــق الر ــوع عىل 
القواعد العامة ل سد اليراغ اكو ود يف التقن  ااايل ) القد  ( ل وتنعيو الع قات ب  ملت م  اكرا ق العامة واكنتيعـ   ـا    
كذلك ورق اك روع علا أال يقرر سـوى ا حةـام الـيت  ةـن أن تنسـجو مـ  التقنـ  ا داري اكصـري الـذي ير ـا لـ  عـن 
فريق الت ري  كثري من الت ور يف اكستقبر القريب   وقد اسـتند اك ـروع يف تقريـره ل حةـام الـيت أ ـذ  ـا عىل بعـض ااقـا ق 

مـة أ ـازت السـل ة العامـة ل  ـراد اسـت  هلا ئقتضـا عقـود التـ ام تضـرنها شـروفاً الثابتة ل وعلا ا  ص عىل و ود مرا ق عا
لتنعـيو ع قــة اكلتـ م بعر  ــ  ل وعىل أن مــن اجملرـ  عليــ  اآلن يف القضــا  اكصـري واليرنســ  وقضــا  مععـو الــب د ا  نبيــة أن 

عـام كرـا هـ  مل مـة للعرـ     وقـد حـاولوا تهيـر هـذه هذه ال روط مل مة لليرد أو ال ـركة الـيت يعهـد عليهـا ابسـت  ر اكر ـق ال
مــايو  41القــوة ا ل اميــة يف أور ا مــر عــن فريــق االلتجــا  عىل  ةــرة االشــرتاط كصــلحة ال ــري ) حمةرــة االســت ناف اكختل ــة 

( ل ولةــــن مــــن اكتيــــق عليــــ  اآلن أن االحــــرتام  19ق  1   4461ديســــره ســــنة  30 – 266ق  9   4461ســــنة 
هلذه ال روط عمنا ير   عىل ما هلا من فبيعة ال  حة ا دارية   وا حةام اليت أوردها اك روع يف هـذا اليـرع عمنـا تبـ   الوا ب

علا هذه ااقا ق الثابتة والنتا ج القانونية اكرتتبة عليها   وه  تةسب اكبادئ العامة يف التقن  اكد  شـي اً مـن اكرونـة حـىت 
ق   وعلــا هــذا النحــو يصــر هــذا اليــرع مــن اك ــروع بــ  التقنــ  ا داري الناشــ  وا ســس العامــة يف تتر ــا مــ  هــذه ااقــا 

التقن  اكد  ل كرا هو ااار ابلنسبة لليصـر اخلـاق بعقـد العرـر  هـو يصـر بـ  الت ـري  الصـناع  الـذي ال يـ ار يف بدايـة 
   ( 4) عهده يف مصر وا ساي القانو  العام يف التقن  اكد "

ـــةاقرتاح نـــذف هـــذا  ـــة جملـــس ال ـــيوق ل تقـــدم للجن وكـــا عرضـــا النصـــوق اكتعلقـــة ابلتـــ ام اكرا ـــق العامـــة علـــا نين
اكوضـــوع ل  ن حملـــ  ال بيعـــ  القـــانون ا داري ل و ن مـــن اكتوقـــ  أن تةـــون اكنازعـــات اكتعلقـــة بـــ  مـــن ا تصـــاق القضـــا  

االنسجام م  التقن  ا داري اكصري   وم تر اللجنـة ا  ـذ  ـذا االقـرتاح ل ا داري ل و ن تعي  هذا االلت ام يت لب تو ري 
 ن اك روع تعرا نيانب حمدود من  لة اكنتيع  اكلت م ل وهذا انيانـب مـد  الصـب ة   وقـد اسـتقر قضـا  ايفـاكو اكصـرية 
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   4644يونيـ  سـنة  39ار اسـت ناف  ـتلو علا  ضوع انيانب اكتقدمذكره لقواعد القانون اكد  ) انعر علا سبير اكث
(   هذا وم يذهب التعدير اك م  لقانون جملس الدولة عىل  عـر القضـا  ا داري  تصـاً دون غـريه ابلنعـر يف  166ق  20

جـا  عىل اكنازعات اخلا ة ابلت امات اكرا ق العامة ل وعمنا  عر ا تصاق القضا  العادي قا راً و عـر اخليـار ل  ـراد يف االلت
انيهة اليت ينثروهنا   والقواعد اليت تضرنها اك روع يف هذا ال أن ليس  يها  ـروج علـا القواعـد العامـة وال مسـاي ابلتنعـيو 
ا داري ل وعمنـــا هـــ  تضـــ  نعامـــاً ســـيع  القضـــا  علـــا حـــر كثـــري مـــن اك ـــاكر الـــيت  ـــوز أن تةـــون حمـــ ً ال ـــت ف الـــرأي 

   ( 4) والتقدير"
قــد بــ  ملتــ م اكر ــق العــام والعريــر يتصــر اتصــاالً وثيقــاً ل كرــا قــدمنا ل بيةــرة اكر ــق العــام وعدارتــ  عــن وكــا كــان الع

فريق االلت ام ل لذلك تعقد مبحثاً مهيدًيً يتنازر يف عرا سري  هذه اكسألة عذ ه  مـن مباحـث القـانون ا داري كرـا سـبق 
 ملت م اكر ق العام والعرير  القور ل مث تعقد مبحثاً ه ر تعرا  ي  للعقد ب  

 عقد التزام المرفق العام –المرفق العام وطرق إدارته  -المبحث األول

 المرفق العام -1

 المرفق العام وخصائصه : -152

اكر ق العام م روع تديره  هـة ا دارة أو تنعرـ  وت ـرف علـا عدارتـ  ل ويقصـد بـ  أدا   ـدمات أو سـد حا ـات  
ذات نيــ  عــام   مثــر ذلــك مرا ــق الــد اع وا مــن والعدالــة والصــحة والتعلــيو ل ومثــر ذلــك أيضــاً مرا ــق اكيــاه والنــور وال ــاز 

 ث ل : واكوا  ت والتروين والري   وللرر ق العام  صا ص
 ــب أن يةــون اكر ــق العــام م ــروعاً ذا نيــ  عــام ل كتــو ري  ــدمات عامــة أو ســد حا ــات عامــة    ــلن م  –أوالً 

يةــن ذا نيــ  عــام ل وعمنــا كــان كصــلحة  صــاة ل  لنــ  ال يةــون مر قــاً عامــاً بــر يةــون مر قــاً مــدنياً ل حــىت لــو أدارتــ  الدولــة   
 ه عدارة كر ق عام ل  ن أم   الدولة اخلا ة ليسا ذات ني  عام   لدارة الدولة  م كها اخلا ة ال تعت

 ب أال يةون اكقصود أساساً من اكر ق العام هو ااصـور علـا الـرب  ل وعذا كانـا عدارة اكر ـق العـام تـدر  –اثنياً 
و ري اخلـدمات العامـة أو سـد يف بعض ا حوار رناً ل  لن ذلك عمنا أييت عرضاً وك را اثنوي ل أما ال را ا ساسـ   هـو تـ

ااا ــات العامــة    ــاكرا ق االقتصــادية ال تةــون جمانيــة ل بــر هــ  ئقابــر يد عــ  اكســتهلةون يف  ــورة رســوم   ولةــن الدولــة 
أرادت بيــرا هــذه الرســوم ل ال  ــ  ربــ  عــاري ل بــر وحريــر نيقــات اكر ــق كســتهلةي  ابلــذات ل ولــو  علتــ  جمانيــاً لتحرــر 
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وا الضـــرا ب ل ولـــيس مـــن العـــدر يف اكرا ـــق االقتصـــادية أ ل يتحرـــر نيقاهتـــا دا عـــو الضـــرا ب ولـــو كـــانوا مـــن غـــري نيقاتـــ  دا عـــ
اكستهلة     لذا قصدت الدولة من عدارة م روع أن عين من  رناً ـ كاحتةار ااةومـة اليرنسـية للـد ان ـ كـا كـان اك ـروع 

 مر قاً عاماً"  
العـــام أو ينعرـــ  وي ـــرف علـــا عدارتـــ   هـــة عداريـــة    اك ـــروع الـــذي تـــديره أ ـــراد أو   ـــب أن يـــدبر اكر ـــق –اثلثـــاً 

شـــركات أو مجعيـــات ال يةـــون مر قـــاً عامـــاً ولـــو كـــان ذا نيـــ  عـــام ل كرـــا هـــ  ااـــار يف انيرعيـــات اخلرييـــة واكـــداري ااـــرة 
يره الدولـة مر قـاً عامـاً عذا م يةـن واكست يات اخلا ة   وكذلك العةس  حي  ل كرا قدمنا ل    يةون اك روع الـذي تـد

ذا ني  عام   وانيهات ا دارية اليت تدير اكرا ق العامة أو تنعرها وت ـرف علـا عدارهتـا عمـا أن تةـون الدولـة ومـا يتيـرع عنهـا 
 ل وعما أن تةون أشخا اً عدارية حملية وه  جمالس ايفا عات واكدن والقرى   ( 4) من منسسات عامة

 لمرافق العامة : يمكن تقسيم المرافق العامة لقسمين مختلفين :أقسام ا -153

تنقســو  يــ  اكرا ــق العامــة عىل مرا ــق قوميــة ومرا ــق عقليريــة وبلديــة    ــاكرا ق القوميــة مرا ــق تــندي  ) التقسيييم األول (
لــد اع وا مــن والعدالــة اخلــدمات العامــة أو تســد ااا ــات العامــة نيريــ  الســةان دون أن وحصــر يف عقلــيو معــ     ررا ــق ا

واكوا ــ ت القوميــة والبنــو  والتــأم  والتجــارة اخلار يــة ل كــر هــذه مرا ــق قوميــة متــد عىل مجيــ  أحنــا  الــب د ل وال خيــتص  ــا 
عقلـــيو دون عقلـــيو   أمـــا اكرا ـــق ا قليريـــة والبلديـــة  يخـــتص  هـــا عقلـــيو معـــ  أو بلـــد معـــ  ل وأهـــو هـــذه اكرا ـــق النـــور وال ـــاز 

ةهــراب  واكــا  واكوا ــ ت ايفليــة مــن تــرام وأوتــوبيس وغريمهــا ل وهــذه تةــون عــادة مرا ــق عقليريــة وبلديــة تقــوم  ــا جمــالس وال
 ايفا عات واكدن والقرى  

تنقســو  يــ  اكرا ــق العامــة عىل مرا ــق عداريــة نتــة ومرا ــق اقتصــادية   وهــذا هــو التقســيو ا هــو ل  ) التقسيييم الثيياني (
هـــذا التقســـيو يف فـــرق عدارة اكر ـــق ل  ـــاكرا ق االقتصـــادية تتســـ  نيريـــ  ال ـــرق الـــيت ســـيأيت بياهنـــا ل أمـــا اكرا ـــق  وتعهـــر أمهيـــة

 (     Rêgieا دارية البحتة  تدار ب ريق ا دارة اكباشرة ) 
اكرا ــق الــيت  واكرا ــق ا داريــة البحثــة هــ  اكرا ــق الــيت تــندي  ــدمات عامــة غــري ذات  ــية اقتصــادية   وهــذه هــ  

كانا الدولة تقتصر عليها يف اكاض  ل قبر أن تن و حركة تد لها يف النواح  االقتصادية وحا اثـري اكـذاهب االشـرتاكية 
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 2512لسنة  295هذا القطاع بالقانون رقم ، وكذلك تثبت هذه الصفة للنقل البحري بعد أن خرج رأس المال الخاص من  2512لسنة 
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  وأهــو هــذه اكرا ــق ا داريــة البحتــة هــ  مر ــق الــد اع ومر ــق ا مــن ومر ــق العدالــة ومر ــق الصــحة ومر ــق التعلــيو   وأكثــر مــا 
 ا ق قومية  تةون هذه اكرا ق مر 

أمــا اكرا ــق االقتصــادية  هــ  مرا ــق تســد حا ــات عامــة ذات  ــية اقتصــادية ل  هــ  مرا ــق  ــناعية وعاريــة ومرا ــق 
للتو ي  اكهين واالقتصادي   وبعض هـذه اكرا ـق مرا ـق عقليريـة وبلديـة ل كتوريـد اكيـاه والنـور والةهـراب  وال ـاز ووسـا ر النقـر 

يــــة ل كالســــةك ااديديــــة وال ــــريان واك حــــة والبنــــو  والتــــأم  والتجــــارة اخلار يــــة   واكرا ـــــق ايفليــــة   وبعضــــها مرا ــــق قوم
االقتصادية يف ت ايد مض رد وت ور سري  ل و ا ة يف أعقا  ااـر  العاكيـة ا وىل ل وقـد ازدادت كثـرياً بعـد ااـر  العاكيـة 

 ــ  غــري معهــود   وعــ ز ذلــك يف مصــر حركــة التــأميو ل منــذ الثانيــة ل وأ ــبحا الدولــة تتوغــر يف الن ــاط االقتصــادي علــا و 
أ ب  الن اط اليردي يف ا ًيم ا  رية عرضة يف كثري من ا حوار للتـأميو واالنتقـار مـن الق ـاع اخلـاق عىل الق ـاع العـام   

 واكخاب  ل والصحف    قد أمو كثري من ال ركات الصناعية والتجارية ل ومجي  البنو  وشركات التأم  ل وا دوية ال بية ل

 النظام القانوي للمرافق العامة :  -154

 :    ( 4) وللررا ق العامة نعام قانو  يقوم علا اكبادئ اآلتية ل وه  كلها مبادئ تقتضيها فبيعة اكر ق العام
رار ) ( االســـــتر 4 ـــــب أن يةيـــــر للرر ـــــق العـــــام الـــــدوام واالســـــتقرار   ويةـــــون ذلـــــك أبن يتـــــوا ر  يـــــ  : )  –أوالً 

Continuité  (   )3  ( واالنتعـــام )Régularité ) –  (2  ( ومســــايرة الت ــــور )adaptation á l 

èvoulution     ًوسيأيت بيان ذلك تيصي   ) 
ــــ   –اثنيــــاً  ــــق العامــــة ل  تةــــون  ــــرق االنتيــــاع ابكر ــــق العــــام أمــــام مجي  ــــب أن تةيــــر اكســــاواة التامــــة أمــــام اكرا 

 وال  تاز مستهلك علا مستهلك ه ر   اكستهلة  متةا  ة ل
وب أن يةون اكر ق العام يف متناور مـن وتـاج عليـ  ل  ـ  وـرم منـ  لعلـو سـعره   واكرا ـق ا داريـة البحتـة    –اثلثاً 

  تةون عادة جمانية  ه  يف متناور انيري  ل كررا ق الد اع وا من ل وعذا اقتضا أ ر عليها  هو أ ـر ي حـظ أال يةـون  يـ
عنــا كالرســوم القضــا ية واكصــرو ات اكدرســية ونيقــات العــ ج وا دويــة يف اكست ــييات   أمــا اكرا ــق االقتصــادية ل  هــذه 
تةــون ئقابــر يد عــ  اكنتيــ  يف  ــورة رســوم كرــا ســبق القــور   وســنرى أن انيهــة ا داريــة تبســو رقابــة شــديدة علــا أســعار 

 تةون مرهقة للرستهلة    اكرا ق االقتصادية ل وتراعا يف ذلك أال
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تسري علا اكرا ق العامة قواعد  ا ة  ا ل ليسا ه  قواعـد القـانون اكـد  بـر قواعـد القـانون ا داري    –رابعاً 
 تنعو هذه القواعد اخلا ة مرك  عرار اكرا ق ل وهذا اكرك  ليس مرك اً تعاقـدًيً بـر هـو مركـ  تنعيرـ    وتـنعو أيضـاً ا حـوار 

ا ــة بــر أمــواالً عامــة وتــنعو كــذلك ا عرــار والعقــود ال زمــة  دارة اكرا ــق ل اكخصصــة لســري اكرا ــق ل  ــ  تةــون أمــواالً  
مــار أوامــر عداريــة وتةــون العقــود عقــوداً عداريــة ل وهلــذه وتلــك قواعــد عداريــة ختتلــف عــن قواعــد القــانون اكــد    ‘ تةــون ا 

نتيعـ  ووا بـاهتو ل وترسـو شـروط مسـ ولية اكر ـق وتنعو أ رياً ع قة اكرا ق ابكنتيع  ابنيرهـور بو ـ  عـام ل  تعـ  حقـوق اك
 عن أعراهلا الضارة ابل ري   وختض  اكرا ق العامة عادة لوالية القضا  ا داري دون والية القضا  العادي  

واكبــادئ الث ثــة ا وىل تســري حترــاً علــا مجيــ  اكرا ــق ل عداريــة كانــا أو اقتصــادية ل وذلــك دون حا ــة عىل نــص 
بــر هــذا ت بيــق للربــادئ العامــة يف القــانون ا داري حــىت لــو م يو ــد هــذا الــنص   أمــا اكبــدأ الرابــ   يســري بصــية ت ــريع  ل 

حترية علا اكرا ق ا دارية   أما اكرا ق االقتصادية  قد اتس  ن اقهـا كرـا سـبق القـور ل ود ـر يف ن ـاق الق ـاع العـام كثـري 
 ن اق الق اع اخلاق ل  و ب يف بعض اااالت استييا  قواعـد القـانون اكـد  من أو   الن اط اليت كانا قب ً حمصورة يف

 وقواعد القانون التجاري  هنا أكثر م  رة ل بيعة الن اط يف بعض هذه اكرا ق  

  طرق إدارة المرفق العام -2
اري هــو فــرق عــس : يســلك ال ــخص ا داري الــذي أن ــأ اكر ــق العــام ل ســوا  كــان هــذا ال ــخص ا د -488

الدولــة  يةــون اكر ــق قوميــاً أو كــان شخصــاً عداري حمليــاً  يةــون اكر ــق عقليريــاً أو بلــدًيً ل عحــدى فــرق عــس الســت  ر هــذا 
اكر ق وعدارت    وتتدرج هذه ال رق اخلرس من تحية وحرر تبعات االست  ر اكايل للرر ق تـدر اً ملحوظـاً    أقصـا در ـة 

يتحرـر ال ـخص ا داري كـر اخلسـا ر كرـا يسـتأثر بةـر ا رابح ل هـ  فريقـة ا دارة اكباشـرة لتحرر هذهالتبعات ل نيث 
 établissement(   و اثلهــا يف وحرــر التبعــات اكاليــة فريقــة ا دارة بواســ ة منسســة عامــة )  Régieأو الر ــ  ) 

public ر الـرب    ويلـ  ذلـك ا دارة ب ريـق الر ـ  ( ل  اكنسسة العامة اليت تدير اكر ق تتحرر كـر اخلسـارة وتسـتأثر بةـ
( ل و يها تعهد السـل ة ا داريـة عىل  ـرد أو شـركة ابسـت  ر اكر ـق وعدارتـ  يف مقابـر  régie intéresséeغري اكباشر ) 

تلو عوا معلوم ل وتبقا ا دارة ه  اليت تتحرر كر اخلسارة وتستأثر بةر الرب    وايت بعد ذلـك فريقـة االسـت  ر اكخـ
economic mixte  ل و يهــا تعهــد الســل ة ا داريــة ابســت  ر اكر ــق وعدارتــ  عىل شــركة  تل ــة تســاهو  يهــا ئقــدار )

مع  من ا سهو ل وترت  بقيرـة ا سـهو يةتتـب  ـا ا  ـراد أو ال ـركات اخلا ـة   وهـذه ال ـركة اكختل ـة الـيت تسـاهو  يهـا 
اكر ــق وعدارتـ  ل نيــث تتحرـر كــر اخلســارة وتسـتأثر بةــر الـرب     تةــون الســل ة  السـل ة ا داريــة هـ  الــيت تقـوم ابســت  ر
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ا داريــة ل عــن فريــق مســامهتها يف ال ــركة اكختل ــة ل قــد ســامها يف اخلســارة ويف الــرب  ل دون أن تتحرــر اخلســارة كلهــا أو 
(  concession de service publie تسـتأثر ابلـرب  كلـ    وايت أ ـرياً فريقـة ا دارة ئـن  التـ ام اكر ـق العـام )

ليرد او شركة ل  يقوم اكلت م ابست  ر اكر ق وعدارت  فبقاً ل روط معينة تضعها السل ة ا دارية ل ويستأثر وحده بةـر الـرب   
 كرا يتحرر وحده كر اخلسارة  

دارة ب ريقـة الر ـ  غـري اكباشـر  هذه فرق عس ـ ا دارة اك ارة أو الر   وا دارة عن فريق اكنسسـات العامـة وا 
وا دارة ب ريقــة االســت  ر اكخــتلو وا دارة ب ريقــة االلتــ ام ـ تتــدرج تــدر اً ملحوظــاً كرــا رأينــا    يــ  ال ــرق الــث ل ا وىل 
تتحرــر الســـل ة ا داريـــة كــر اخلســـارة وتســـتأثر بةـــر الــرب  علـــا تيـــاوت يف در ـــة اتصــار هـــذه الســـل ة ةدارة اكر ـــق ل ويف 

   ( 4) ل ريقة الرابعة تساهو السل ة ا دارية يف اخلسارة ويف الرب  ل ويف ال ريقة اخلامسة ال تتحرر  سارة وال عين رناً ا
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ا ل ويعتــه العرــار مــوظي  عــام  تقــوم الســل ة ا داريــة يف هــذه ال ريقــة ةدارة اكر ــق العــام مباشــرة بعراهلــا وأمواهلــ 
 وا موار أموااًل عامة   ويتب  يف موير اكر ـق العـام القواعـد اكاليـة العامـة اكقـررة يف مي انيـة الدولـة أو مي انيـة ال ـخص ا داري

أن تـنجو  ايفل  من جملس حما عـة أو جملـس مدينـة أو جملـس قريـة   وبـذلك تتحرـر السـل ة ا داريـة كـر اخلسـارة الـيت عسـا
 عن است  ر اكر ق ل كرا تستأثر بةر الرب  عن كان هنا  رب   

                                                 

 (
2
 -2من هذا المشيروع تينص عليى ميا ييأتي : " 595( وقد اشتمل المشروع التمهيدي على نصين في هذا الموضوع . فكانت المادة  

( مرافيق يجيرى اسيتغاللها وفقياً  1تنقسم المقاوالت المتعلقة بالمرافق العامة ، من حيث النظام المقرر إلدارتهيا ، إليى أنيواع ثالثية : ) 

والمنافسيية الحيرة . ) ب ( مرافييق تقيوم السييلطة العامية بتنظيمهييا وبإدارتهيا . ) ج ( مرافييق تقيوم السييلطة العاميية لنظيام النشيياط الفيردي 

وتسري على هذا النوع األخير من المقاوالت فيما يخص العالقة ميا بيين المقياول وعمالئيه ،  -1بتنظيمها دون أن تتدخل في إدارتها . 

أميا النيوع الثياني مين هيذه المقياوالت ، فيال يجيوز لألفيراد اسيتغالله إال بمقتضيى عقيد  -9نها . القواعد التي تسري على النوع األول م

وال تختلف الروابط التعاقدية التي تنشأ بين مقاول المرفق العام وعمالئه ، إذا كان هذا المقاول هيو إحيدى جهيات اإلدارة ،  -5التزام . 

مين المشيروع التمهييدي  599تغل المرفيق بمقتضيى عقيد االلتيزام" ، وكانيت الميادة عما ينشأ من الروابط إذا كان المقاول شخصياً يسي

تنص على ما يأتي : "في المرافق الحرة ، تظل العالقة ما بين المقاول وعمالئه خاضعة للقواعد العامة المتعلقة بالعقود" . وقيد حيذف 

 في الهامش ( . 15ص  – 11ص  9النصان في لجنة المراجعة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ويبدو أنه يجب استبعاد المرافق التي يجري استغاللها وفقاً لنظام النشاط الفردي والمنافسة الحرة ، وكذلك المرافيق التيي تقيوم السيلطة 

اإلداريية العامة بتنظيمها دون أن تتدخل في إدارتها ، من نطاق المرافق العامية ، فيدق قيدمنا أن المرفيق العيام يجيب أن تيديره السيلطة 

( . ومثيل هيذه المرافيق التيي ال تعتبير مرافيق عامية الفنيادق ، والمطياعم  291بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر ) انظر آنفياً فقيرة 

 والمقاهي واألندية العامة ودور التمثيل والسينما والمالهي والطباعة والنشر والصحافة ) قبل أن تؤمم ( .

سالفة الذكر ، وهو المرافيق التيي تقيوم السيلطة العامية بتنظيمهيا وإدارتهيا . وهيذا النيوع  595في المادة فيبقى إذن النوع الثاني الوارد 

الثيياني يجييوز للسييلطة اإلدارييية إدارتييه بطريييق مباشيير أي بطريييق الريجييي ، كمييا يجييوز أن يكييون اسييتغالله بموجييب عقييد التييزام ) 

econcession لمرفق العام ، وهي المؤسسات العامة والريجي غير المباشر واالستغالل ( . ولم يذكر النص الطرق األخرى إلدارة ا

 المختلط . 
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وفريقة ا دارة ه  اليت تتب  يف اكرا ق ا دارية البحتة كررا ق الد اع وا من والعدالـة والتعلـيو والصـحة   وبعضـها ل  
رهــور ل ويتحرــر نيقــات اكر ــق دا عــو كرر قــ  الــد اع وا مــن ل يــندي  دماتــ  للجرهــور جمــاتً  هنــا تتنــاور مجيــ  أ ــراد اني

الضرا ب   والبعض اآل ر يندي  دماتـ  للرنتيعـ  ابكر ـق مـن أ ـراد انيرهـور   وذلـك كرر ـق العدالـة ومر ـق التعلـيو ل وقـد 
يةــون ذلــك جمــاتً أو يةــون يف مقابــر رســو معــ  ينديــ  اكنتيــ  حــىت ال يتحرــر دا عــو الضــرا ب مجيــ  نيقــات اكر ــق   وتتبــ  

يقــة ا دارة اك ــارة يف بعــض اكرا ــق االقتصــادية  ــا تقضــ  فبيعتــ  أ ل يــدار  ــذه ال ريقــة ل وذلــك كررا ــق الهيــد والــهق فر 
والتليــون والراديــو والتلي يــون   وقــد تتبــ  فريقــة ا دارة اكباشــرة يف بعــض اكرا ــق االقتصــادية ا  ــرى  ســبا  تر ــ  عىل أ ل 

ابحهـا وهــ  مــ  ذلــك مرا ــق ضــرورية للجرهـور ل وذلــك كالســةك ااديديــة والنقــر البحــري نيقـات هــذه اكرا ــق أكثــر مــن أر 
والنقــر انيــوي ل أو ل ــرا التيســري علــا انيرهــور والعرــر علــا راحتــ  ل وذلــك كــبعض اكوا ــ ت ايفليــة وتوريــد اكيــاه والنــور 

 والةهراب  وال از   
حةــو عريــر ملتــ م اكر ــق العــام عنــدما يــدار اكر ــق ب ريــق وعريــر اكر ــق العــام الــذي يــدار عدارة مباشــرة حةرــ  هــو 

   وسنب  تيصي ً  يرا يل  أحةام التعاقد ب  العرر وملت م اكر ق العام    ( 4) االلت ام
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 (établissements publics  واكر ــق العــام الــذي يــدار عــن فريــق منسســة عامــة هــو يف الواقــ  مــن : )
ا مـر مر ـق يـدار عدارة مباشـرة بواسـ ة السـل ة ا دارة ـ أي الر ـ  ـ ولةـن السـل ة القا رـة علـا عدارة اكر ـق مـن  شخصـية 

ن مث تةــون هلــا ذمــة ماليــة معنويــة مســتقلة عــن الدولــة أو عــن ال ــخص ا داري ايفلــ  ل  تســرا لــذلك منسســة عامــة   ومــ
ـــذي تتبعـــ  ومصـــرو ات  ل وعذا زادت عيرادهتـــا علـــا  مســـتقلة ل وال ختـــتلو عيراداهتـــا ومصـــرو اهتا ةيـــرادات ال ـــخص ا داري ال
مصــرو اهتا كــان ال ا ــد احتيافيــاً هلــا دون أ ل خيــتلو أبمــوار ال ــخص ا داري ل ويةــون هلــا ااــق يف قبــور اهلبــات والو ــاًي 

وختا ـــيو وختا ـــو ابمسهـــا يف القضـــا  ل ويعتـــه موظيوهـــا مســـتقل  عـــن مـــوظي  ال ـــخص ا داري الـــذي تتبعـــ  والتهعـــات ل 
اكنسسة   وتلجأ السـل ة ا داريـة عىل عن ـا  اكنسسـات  دارة اكرا ـق العامـة لتخييـف العـب  عـن كاهلهـا وتـر  اكر ـق العـام 

مس ولية أكه ل وتترةن من السري يف أعراهلـا عذا كانـا تـدير  تديره هي ة متخصصة  دارت  ل مستقلة يف شخصيتها  تحرر
مر قاً اقتصادًيً و قاً للـنعو اكتبعـة يف عدارة اك ـروعات ااـرة   واكنسسـة العامـة تقـوم ةدارة اكر ـق العـام واسـت  ل  ل وتتحرـر 

                                                 

 (
2
فيي الهيامش (  299من المشروع التمهيدي ، وهي التي تقرر حذفها في لجنة المراجعة ) انظر آنفاً فقرة  5/  595( وتقول المادة  

تنشأ بين مقاول المرفق العام وعمالئه ، إذا كان هذا المقياول هيو إحيدى ، في هذا المعنى ما يأتي : "وال تختلف الروابط التعاقدية التي 

 جهات اإلدارة ، عما ينشأ عن الروابط إذا كان المقاول شخصاً يستغل المرفق بمقتضى عقد االلتزام" .
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عاهـد اخلا ـة ابلبحـول العلريـة وبعـض مجي   سا ره كرا تسـتأثر بةـر أرابحـ    ومـن أمثلـة اكنسسـات العامـة انيامعـات واك
اكرا ق االقتصادية كاكنسسـات العامـة القا رـة علـا عدارة البنـو  وشـركات التـأم  وال ـركات اكن ـة   وتبسـو  عـادة السـل ة 

 ا دارية اليت تتبعها اكنسسة الرقابة عليها يف  ور  تلية ل بينها يبينها نعام اكنسسة  
ي يدار ب ريق اكنسسة العامة   ل يف رواب   التعاقدية م  اكنسسة ل يف حةـو عريـر اكر ـق وعرير اكر ق العام الذ
 العام الذي يدار ب ريق االلت ام  

 اإلدارة بطريقة الريجي غير المباشر –الطريقة الثالثة  -158

  (régie intéressée يف هـــذه ال ريقـــة تعهـــد الســـل ة ا داريـــة عىل  ـــرد أو شـــركة يف عدا : ) رة اكر ـــق العـــام
واسـت  ل  ل علـا أن تةـون للســل ة ا  اريـة كـر ا رابح وعليهــا كـر اخلسـا ر   أمــا مـدير اكر ـق  يأ ــذ مقابـر عدارتـ  مبل ــاً 
معيناً أو نسبة معينة من  ايف ا رابح أو من رأي اكار ل أو مقاب ً علا أي حنو يتيق علي  م  السـل ة ا داريـة    هـو عذن 

الســـل ة يراب ــــ  تعاقديـــة ل والعقـــد مـــن عقــــود القـــانون ا داري ل ولةنـــ  ال يعتـــه موظيــــاً عامـــاً ال هـــو وال مــــن مربـــوط  ـــذه 
 يستخدمهو كعانت  يف عدارة اكر ق  

وهــذه ال ريقــة ماثــر فريقــة ا دارة اكباشــرة ب ريــق الر ــ  مــن حيــث عن الســل ة ا داريــة يف كــر مــن ال ــريقت  هــ  
ر ق اكالية ل  تتحرر كر اخلسارة وتسـتأثر بةـر الـرب    ولةنهـا مـن  هـة أ ـرى ختـالف فريقـة الر ـ  اليت تستقر بتبعات اك

وماثر فريقة االلت ام من حيث عن مدير اكر ق شخص  اق كاكلت م ال موظف عام   وقد نيـأت بعـض البلـدًيت يف أورواب 
 ا  عىل هذه ال ريقة ل ولةنها م تسير عن  اح يساعد علا انت اره

وعريــر اكر ــق العــام يف هــذه ال ريقــة يف حةــو عريــر اكر ــق العــام الــذي يــدار ب ريقــة الر ــ  أو ب ريقــة اكنسســات 
 العامة أو ب ريقة االلت ام  
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  (écomomie mixte يف هذه ال ريقة تعهد السل ة ا داريـة عىل شـرك : ) ة ل تسـاهو  يهـا بنسـبة معينـة مـن
رأي اكـــار ل يف عدارة اكر ـــق واســـت  ل    وبـــذلك ال تســـتقر الســـل ة ا داريـــة بتبعـــات اكر ـــق اكاليـــة ولةنهـــا تســـاهو يف هـــذه 
التبعــات ل  ت ــار  يف اخلســا ر ويف ا رابح بنســبة مســامهتها يف رأي مــار ال ــركة   كــذلك ت ــرت  الســل ة ا داريــة يف عدارة 

ر ــق واســت  ل  عــن فريــق مســامهتها يف ال ــركة ل وتســت ي  عذا كــان هلــا مــن اكــار مــا ي يــد علــا النصــف أن تســي ر علــا اك
ا دارة   وهـــذه ال ريقـــة تيضـــر ل يف عدارة اكرا ـــق االقتصـــادية ل فريقـــة الر ـــ  وفريقـــة اكنسســـات العامـــة يف أهنـــا تبتعـــد عـــن 
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تقتض  فبيعت  أ ل يدار ابلنعو الـيت تـدار  ـا اك ـروعات االقتصـادية ااـرة   وهـ  ال رق وا ساليب ااةومية يف عدارة مر ق 
يف الوقا ذات  قد تيضر فريقة االلت ام اليت سيأيت بياهنا يف أهنا مةن السل ة ا دارية مـن االشـرتا  يف ا دارة واالسـت  ر ل 

  وتيضــر أ ــرياً فريقــة الر ــ  غــري اك ــار يف أن الســل ة  بــر ومــن الســي رة علــا اكر ــق عذا كــان نصــيبها يف رأي اكــار كبــرياً 
ا داريــة ال تتحرــر وحــدها كــر اخلســا ر ل بــر ت ــار   يهــا ئقــدار مــا ت ــار  يف الــرب    واتبعــا هــذه ال ريقــة يف  رنســا يف 

ة ويف م ــروعات عنتـــاج مرا ــق النقــر الهيــة والبحريــة وانيويــة ويف مر ــق الصــناعات ااربيــة ل ويف ا لــرتا يف الصــناعات البحريــ
الةهــراب  ل ويف مصــر يف بنــك التعــاون والتســليف ال راعــ  ويف البنــك الصــناع  ويف ال ــركات اكن ــة نصــف امــيو وال ــركات 

 اليت أ ا أسهرها ابلنسبة عىل حامل  ما ت يد قيرت  علا ع رة هالف  ني  من هذه ا سهو  
ام القـانون التجـاري  يرـا يتعلـق بتةوينهـا وعدارهتـا والـنعو ( ختضـ   حةـ société mixteوال ـركة اكختل ـة ) 

وا ساليب اليت تتبعها يف عدارة اكر ق واست  ل    وكا كانا السل ة ا دارية تساهو يف رأي ماهلا ل  لنـ  يةـون هلـا يف جملـس 
 ثلون بنسبة حصـتها يف رأي اكـار   عدارة ال ركة  ثلون بنسبة حصتها يف رأي ماهلا ل  لن  يةون هلا يف جملس عدارة ال ركة 

ومن مث تست ي  أن تراقب ا دارة رقابة دا لية ل   ف فريقة االلت ام  الس ة ا دارية ال تراقـب اكلتـ م عال رقابـة  ار يـة ال 
 تتناور ا عرار اليومية بر تقتصر علا ا شراف علا نعام اكر ق وحساابت   

ركة اكختل ــــة هــــو يف حةــــو عريــــر اكر ــــق العــــام يف ال ــــرق ا  ــــرى : الر ــــ  وعريــــر اكر ــــق العــــام يف فريقــــة ال ــــ
 واكنسسات العامة والر   غري اكباشر وااللت ام  

 الطريقة الخاصة ـ اإلدارة بطريقة االلتزام -161

  (concession de service public  وهذه ه  ال ريقـة الـيت تعنينـا ل  ـلن التقنـ  اكـد  عـرا هلـا : )
لذات ونعو ع قة عرير اكر ق العام ابكلت م   ولةننا رأينا أن عرير اكر ـق العـام ل أًي كانـا ال ريقـة الـيت يـدار  ـا اكر ـق ل اب

تسري علي  أحةام واحـدة هـ  ا حةـام الـيت تسـري علـا عريـر اكر ـق العـام الـذي يـدار ب ريـق االلتـ ام ل وسـيأيت بيـان هـذه 
 ا حةام  

عىل ملتـــ م ل يقـــوم بترويـــر اكر ـــق ويســـتقر  عهـــد الســـل ة ا داريـــة يف عدارة اكر ـــق العـــام واســـت  ل ويف هـــذه ال ريقـــة ت
بتبعاتــ  اكاليــة ل  يســتأثر بةــر ا رابح ويتحرــر كــر اخلســا ر ل وعمنــا وحــدد الســل ة ا داريــة ل يف عقــد التــ ام اكر ــق العــام ومــا 

فـرق ا شـراف علـا ا دارة وا  ـرا ات الــيت تتبـ  يف ذلـك ل كرـا تبــ  يلحـق بـ  مـن واث ـق ل ال ــروط الـيت يـدار  ـا اكر ــق و 
 ااقوق والوا بات اليت تةون للرلت م وعلي  حنو السل ة ا دارية وحنو عر   اكر ق العام  
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واكلتــ م ل  ــرداً كــان أو شــركة ل ال يعتــه موظيــاً عامــاً ل وعمنــا هــو مــن أشــخاق القــانون اخلــاق ل وهــو ات ــر يب ــ  
ب  مــن ورا  االلتــ ام   ولةنــ  يف الوقــا ذاتــ  يــدير مر قــاً عامــاً  ــب أن يةيــر لــ  االســتررار واالنتعــام ومســايرة الت ــور ل الــر 

و ب أن يةير نيرهور اكنتيع  اكر ق أسعاراً معقولـة  عقـد التـ ام اكر ـق العـام الـذي تهمـ  السـل ة ا داريـة مـ  اكلتـ م يوا ـ  
ضــ  ل مصــلحة اكنتيعــ  ابكر ــق ومصــلحة اكلتــ م ل ويو ــق بينهرــا مــا أمةــن التو يــق ل  ــلن استعصــا هــذين االعتبــارين اكتعار 

عليــ  مصــلحة اكنتيعــ  ابكر ــق وهــ  مصــلحة عامــة علــا مصــلحة اكلتــ م وهــ  مصــلحة  ا ــة   وتنتقــر اآلن عىل الةــ م يف 
   ( 4) هذا العقد

  عقد التزام المرفق العام -3
 من التقن  اكد  علا ما أييت :  994نص قانو  : تنص اكادة  -494

"التــ ام اكرا ــق العامــة عقــد ال ــرا منــ  عدارة مر ــق عــام ذي  ــية اقتصــادية ل ويةــون هــذا العقــد بــ   هــة ا دارة 
 "    ( 3) ال مناكختصة بتنعيو هذا اكر ق وب   رد أو شركة يعهد عليها ابست  ر هذا اكر ق  رتة معينة من 

                                                 

 (
2
، ويجيب التميييز بينيه وبيين ( وسواء أديير المرفيق العيام بطرييق االلتيزام أو بطرييق االسيتغالل المخيتلط ، فإنيه يبقيى مرفقياً عامياً  

 – 951( : انظر في هذا التمييز بونار ص  enterprise privée contrôléeالمشروع الخاص الموجه أو الخاضع لرقابة اإلدارة ) 

 . 957ص 

 (
1
عقيد إداري  التزام المرافق العامة -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " 591( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، الغرض منه إدارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ، ويكون هذا العقد بين جهية اإلدارة المختصية بتنظييم هيذه المرافيق وبيين الفيرد أو 

ويكيون هيذا العقيد اإلداري هيو المهييمن عليى ميا يبرميه المقياول ميع  -1الشركة التي يعهيد إليهيا باسيتغالل المرفيق عيدة مين السينين ، 

عقود . فيوجب على الملتزم أو يؤدي الخدمات التي يتكون منهاهذا المرفق إلى العمالء الحاليين ومن يسيتجد مينهم لقياء ميا عمالئه من 

يدفعونه من جعل تحدده قائمة األسعار التي تقرها جهة اإلدارة" . وفي لجنة المراجعة عيدلت الفقيرة األوليى تعيديالً جعلهيا مطابقية لميا 

قنيين الميدني الجدييد . وعيدلت الفقيرة الثانيية عليى الوجيه اآلتيي : "واليروابط التعاقديية التيي تنشيأ بيين ملتيزم استقر علييه الينص فيي الت

المرفق العام وعمالئه إذا كان هذا الملتزم هو إحدى الجهات الحكومية ال تختليف عميا ينشيأ مين اليروابط إذا كيان اسيتغالل المرفيق قيد 

. وفي لجنية  151في المشروع النهائي . ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  151مادة أعطى لجهة غير حكومية" . وأصبح رقم ال

مجلس الشيوخ تساءل أحد األعضاء عما إذا كان استغالل حقول البترول والمناجم يعتبر مين المرافيق العامية فيي تطبييق هيذه الميواد ، 

مية فيي مذكرتيه التفسييرية قيد أخيرج المشيروعات االقتصيادية الخاص بالتزام المرافيق العا 2551لسنة  215خاصة وأن القانون رقم 

مين الدسيتور تينص عليى أن كيل التيزام موضيوعه اسيتغالل ميورد مين  291والتجارية من نطاق تطبيق أحكاميه . فأجييب بيأن الميادة 

ا يعتبير التزامياً بيإدارة موارد الثروة في اليبالد أو مصيلحة مين مصيالح الجمهيور العامية وكيل احتكيار ال يجيوز منحيه إال بقيانون ، ومي

مرفق عام هو االلتزام الذي يكون موضوعه مصلحة الجمهور ، ولذلك فإن استغالل حقوق البتيرول والمنياجم ال يعتبير التزامياً بيإدارة 

: فهيو ( بل هو استغالل مورد من مواد الثروة . ويالحظ أن التزام المرافق العامية يعيالج مين نياحيتين  service publicمرفق عام ) 

ط بالنسبة إلى العالقة بين مانح االلتزام ) الحكومة أو الهيئات البلدية ( والملتزم يخضع ألحكام القانون اإلداري ، ألن ما يرد من شيرو

ة عن طريقة إدارة المرفق ومدته غير ذلك له صفة الالئحة ، ولذلك فإن هذه الشروط ال عالقة لها بالقانون المدني . أما بالنسيبة للعالقي

( كما هو الحال ميثالً فيي عالقية شيركة الميياه بالمسيتهلكين ، فهيذه العقياة  usagers( والمنتفعين )  concessionnaireبين الملتزم ) 

تخضع ألحكام القانون المدني ، ولم تكن منظمة بالتقنين الحالي ) القديم ( فرأى المشروع أن ينظمها ، وخيراً فعيل للقضياء عليى كثيير 

الخاص بالتزام المرافق العامة ، فقد نظم العالقة األوليى وهيي  2551لسنة  215ي تكييف هذه العالقة . أما القانون رقم من الخالف ف
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وال مقابر لنص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن ااةو كـان معرـوالً بـ    ويقابـر الـنص يف التقنينـات اكدنيـة العربيـة 
 – 464ويف التقنــ  اكــد  العراقــ  م  – 991ويف التقنــ  اكــد  الليــيب م  – 921ا  ــرى   يف التقنــ  اكــد  الســوري م 

   ( 4)  اكو بات والعقود اللبنا وال مقابر ل  يف تقن 

  عناصر عقد التزام المرفق العام : -162
ويتبــ  مــن الــنص ســالف الــذكر أن عقــد التــ ام اكر ــق العــام لــ  عنا ــر ميــ ه عــن ســا ر العقــود ل و ةــن حصــرها يف 

 ث ثة : 
بتنعير  وب   رد أو شركة يعهـد عليهـا ) العنصر ا ور ( أن يةون عقد الت ام اكر ق مهماً ب   هة ا دارة اكختصة 

 يرــا رأينــا    اكتعاقــد ا ور البــد أن يةــون انيهــة ا داريــة الــيت أن ــأت اكر ــق العــام  994ابســت  ر اكر ــق كرــا تقــور اكــادة 
ـــة أو ال ـــة : ايفا عـــة أو اكدني ـــة ل أو أحـــد ا شـــخاق ا داريـــة ايفلي ـــة   وقامـــا بتنعيرـــ    وتةـــون هـــذه انيهـــة هـــ  الدول قري

واكتعاقد اآل ر يةون يف ال الب شركة وقد يةون  رداً ل واكهو أ ل  ال يعته بتعاقده علا عدارة اكر ـق مـن أشـخاق القـانون 
 كرا سبق القور    ( 3) العام أي موظياً عاماً ل بر يعته من أشخاق القانون اخلاق

ت  ل    و ب أن يةـون هـذا اكر ـق ل كرـا يقـور الـنص ) العنصر الثا  ( أن يةون حمر العقد عدارة مر ق العام واس
مــد  ( ل  يةــون مــن اكرا ــق االقتصــادية الصــناعية أو التجاريــة ل ال مــن اكرا ــق  994 يرــا رأينــا ل "ذا  ــية اقتصــادية" ) م 

                                                                                                                                                                    

قيدمنا العالقة بين الحكومة ) مانحة االلتزام ( وبين الملتزم ، فأحكامه تعتبر فرعاً من القانون اإلداري ألنه إنما يتناول شروطاً لها كميا 

لذلك ال شأن ألحكامه بالقيانون الميدني . وبعيد هيذا اإليضياح وافقيت اللجنية عليى الفقيرة األوليى مين الميادة ، وحيذفت صفة الالئحة ، و

علييه الفقرة الثانية اكتفاء بالرجوع إلى القواعد العامة فيما يتعلق بحكمها . وقد صارت المادة بعد حذف الفقرة الثانية مطابقة لما استقر 

ص  9. ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضييرية  117يد ، وصار رقمها في التقنين المدني الجد

 ( .  15ص -12

 (
2
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 195التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني الليبي م 

 

التزام المرافق العامة عقد الغرض منيه إدارة مرفيق عيام ذي صيفة اقتصيادية . ويكيون هيذا العقيد  -2:  752التقنين المدني العراقي م 

والروابط التعاقديية بيين القيائم  -1بين الحكومة وبين فرد أو شركة يعهد إليها باستغالل المرفق مدة محددة من الزمن بمقتضى قانون . 

 به جهة حكومية أو ملتزماً . بالمرفق وعمالئه ال تختلف سواء كان القائم

 ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في التزام المرافق العامة . 

 (
1
هي دون الملتزم التيي تمثيل المرفيق )  ( وهو الذي يمثل المرفق العام مادام االلتزام قائماً ، فإذا سقط االلتزام أصبحت جهة اإلدارة 

 ( . 151ص  225رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512نوفمبر سنة  11نقض مدني 
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تلــف أنواعهــا   أمــا اكرا ــق ا داريــة البحتــة   وأكثــر مــا  ــن  االلتــ ام يف مرا ــق النــور واكــا  وال ــاز والةهــراب  واكوا ــ ت ئخ
ا دارية البحتـة ل كالـد اع وا مـن والعدالـة والصـحة والتعلـيو ل  قـد قـدمنا أهنـا ال تـدار ب ريـق االلتـ ام وعمنـا تـدار عدارة مباشـرة 

لصـحة ب ريق الر     وعذا أ س  جمار للن اط اليردي اار يف بعض هذه اكرا ق ل كرا يف التعليو للرـداري ااـرة وكرـا يف ا
للرست ييات اخلا ة ل  ليس هذا معناه أن اكر ق العام للتعلـيو أو للصـحة يـدار ب ريـق االلتـ ام ل  ـلن الدولـة هـ  الـيت تـديره 
يف ا  ر ل وتدع للجرعيات ول  راد أ ل يسدوا ما قد ترتك  من  راغ ال عن فريـق االلتـ ام بـر عـن فريـق الن ـاط اليـردي   

ط اليــردي تنعيرــاً حمةرــاً تصــر بــ  عال أدق التيا ــير حــىت يصــب  اليــرد أقــر  عىل اكلتــ م ل كرــا وقــد تــنعو الدولــة هــذا الن ــا
هـــ  ااـــار يف تنعـــيو التعلـــيو ااـــر حيـــث أ ـــب  القـــا رون بـــ  اآلن أقـــر  عىل اكلتـــ م  مـــن تحيـــة التنعـــيو والرقابـــة والتيتـــيش 

 وا عاتت وحنو ذلك  
مـد   يرـا رأينـا " ــرتة  994اكر ـق العـام مــدة معينـة ل أو كرـا تقـور اكــادة ) العنصـر الثالـث ( أن يةـون لعقــد التـ ام 

معينة من ال من"       وز أن يةون العقد أبدًيً ل أو كدة غري معينـة ل أو كـدة معينـة ابل ـة يف ال ـور   بـر  ـب أن تةـون 
وف ل ويف الوقـا ذاتـ  تسـر  للرلتـ م أن يقتضـ  اكدة نيث تسر  للسل ة ا دارية بت يري فريقة عدارة اكر ق م  ت ـور العـر 

ل الصـادر  4611لسـنة  436من است  ر اكر ق ما يةا   نيقات  و وا د رأي اكار الذي استثرره   وقد وض  القانون رقـو 
نـ  "ال ل حداً أقصا هلذه اكادة هو ث ثون سنة ل  نصا اكـادة ا وىل مـن هـذا القـانون علـا أ ( 4) 4611يولي  سنة  34يف 

مــن نيــس القــانون علــا أن "تســري  4  ونصــا اكــادة  ( 3)  ــوز مــن  الت امــات اكرا ــق العامــة كــدة ت يــد علــا ث ثــ  ســنة"

                                                 

 (
2
( وقد صدر هذا القانون قبل صيدور التقنيين الميدني الجدييد ، وجياء فيي مذكرتيه اإليضياحية ميا ييأتي : "كيان عقيد التيزام المرافيق  

ـ معتبراً فيما مضى عقداً مدنياً أو تجارياً ، وكيان لكيل الشيروط اليواردة فييه صييغة التعاقيد ، فهيي  العامة ـ ولو أنه من العقود اإلدارية

بتلك المثابة قيانون المتعاقيدين ، فأصيبح ذليك العقيد بحسيب أحكيام مجليس الدولةالفرنسيي وآراء الفقهياء الفرنسييين مين شيؤون القيانون 

األولى ، وبدأ الملتزم معاوناً لإلدارة في عمل له أوثق الصالت بالمصلحة العامة .  اإلداري ، وأصبحت لمعنى المرافق العامة المنزلة

ولقد وضع مجلس الدولة عدة قواعد في شأن عالقات مانح االلتزام والملتزم ، وأخيص تليك القواعيد ميا قيرر سيلطة اإلدارة فيي تنظييم 

ضع قوائم أسعار المرافق العامة وضرورة االسيتمرار فيي المرافق العامة واإلشراف على سيرها ، وعلى وجه الخصوص حقها في و

المرفق العام ولو اقتضى ذلك تدخل مانح االلتزام ووجوب المحافظة على التوازن الميالي لاللتيزام . وييرى القيانون إليى بييان القواعيد 

حيد األقصيى لميدة االلتيزام ، وبيإادة األساسية التي يجب أن تراعى في منح التزامات المرافق العامة في مصر ، وهي تتعلق بشروط ال

النظر في قوائم األسعار بعد كيل فتيرة زمنيية ، وتحدييد أربياح الملتيزم . واألخيذ بهيذه القواعيد يكفيل تحقييق الوحيدة والتشيابه فيي نظيام 

 االلتزامات ، إذ سوف ال يكون سبيل للخروج على أية قاعدة منها إال بحكم تشريعي خاص" .

 (
1
منه على أن التزامات المرافق العامة ال يمكين منحهيا إال  291ينص في المادة  2519لمصري الصادر في سنة ( وكان الدستور ا 

لمدة محدودة . ومع ذلك جرى العمل في الماضي على منح التزام المرفق العام لمدة طويلة جداً قد تصل إلى تسيع وتسيعين سينة ، مميا 

يعييين الحييد األقصيى لمييدة التييزام المرفيق العييام . وتقييول المييذكرة  2551لسينة  215يتعيارض مييع روح الدسييتور ، فيأتى القييانون رقييم 

اإليضاحية لهذا القانون في هذا الصدد : "الشك في أنه لم يعد من المقبول إزاء ما نشيهد مين التطيور السيريع فيي المسيائل االقتصيادية 

دد لاللتزام مدة ثالثين عاماً ، كفل ذلك للملتزم االنتفياع بيه الميدة واالجتماعية ، أن تمنح التزامات لما يقرب من قرن . والحق أنه إذا ح
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أحةـام هـذا القــانون مـن وقـا  ــدوره علـا االلت امـات الســابقة ل مـ  احـرتام اكــدد اكتيـق عليهـا ب ــرط أال ت يـد علـا ث ثــ  
   ( 4) عدم ا   ر أبحةام أي اتياق  در بقانون سابق علا هذا القانون" سنة من اتريخ العرر ب    وذلك م 

 لذا توا رت هذه العنا ر الث ثة ل كان هنا  عقد الت ام للرر ق العام   وهذا العقـد ين ـ  حقوقـاً للرلتـ م ل ويرتـب 
   هــذه  ( 3) عــام هــو "عقــد عداري"مــد  أبن عقــد االلتــ ام اكر ــق ال 994عليــ  وا بــات   ويصــرح اك ــروع الترهيــدي للرــادة 

 مسا ر ث ل ـ حقوق اكلت م ووا بات  والتةييف القانو  لعقد االلت ام ـ نبحثها علا التعاقب  

 حقوق الملتزم : -163

 وااقوق اليت ين  ها عقد االلت ام للرلت م  ةن حصرها يف أربعة :  
أواًل ـ االنيــراد ابســت  ر اكر ــق العــام عــن فريــق االحتةــار أو عــن فريــق االمتيــاز   وي لــب أن  ــن  عقــد االلتــ ام 

 morاكلتـ م حـق االنيـراد ابســت  ر اكر ـق العـام ل  ــ   ـوز ل ـريه أن يسـت ر هــذا اكر ـق ل وهـذا هــو االحتةـار القـانو  ) 

ople امة الـيت ال وحترـر اكنا سـة ل عذ يةـون  يهـا ضـياع ل مـوار وانيهـود   مثـر ذلـك (   ويةون ذلك عادة يف اكرا ق الع
مر ق السةة ااديدية يف من قة معينة ال وترر أن يـديره أكثـر مـن ملتـ م واحـد ل وعال كانـا انيهـود وا مـوار الـيت تبـذر يف 

مـن غـري حا ـة عىل اكنا سـة   وكـذلك ا مـر يف  عدارة اكر ق مضاعية يف غري  ا دة تعود علـا العريـر ل عذ أن محايتـ  مةيولـة
مرا ق توريد النور وال از والةهراب  واكا  ومـا عىل ذلـك   وقـد ال  ـن  اكلتـ م حـق االحتةـار القـانو  ل بـر  ـن  حـق امتيـاز ) 

                                                                                                                                                                    

الكافية الستهالك ما قام به من نفقات اإلنشاء ، فلم يكن إذن حاجة إلى أن يعدل عين هيذه القاعيدة وأن يسيمح بتجياوز هيذه الميدة إال فيي 

 حاالت استئثنائية تكون فيها النفقات بالغة في الزيادة" .

ة االلتزام ، رجعت إدارة المرفق العام لإلدارة كما هو األصل ، وال تعتبر اإلدارة في هذه الحالية خلفياً للملتيزم ، ومين ثيم فإذا انتهت مد

ال تلتزم بما ترتب من ديون في ذمته بسبب إدارة المرفق . وقد قضيت محكمية الينقض بأنيه إذا انتهيت ميدة االلتيزام وعياد المرفيق إليى 

رة ال تعتبير بمثابية خلييف خياص أو عيام عميين كيان يقيوم بإدارتييه ، ومين ثيم فييال تلتيزم بميا علييق مين ديييون أو اإلدارة ، فيإن هيذه األخييي

 ( . 951ص  95رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  99التزامات في ذمة المستغل بسبب إدارة المرفق ) نقض مدني 

إليها ، فإنها ال تلتزم بشيء من الديون ، ما لم ينص فيي عقيد االلتيزام عليى  كذلك إذا أنهت جهة اإلدارة االلتزام باإلسقاط وعاد المرفق

. التزامها ، ذلك أن الملتزم ال يعتبر في قيامه بإدارة المرفق وكيالً عن جهة اإلدارة ، كما أنها ال تعتبر بمثابية خليف خياص أو عيام ليه 

انت مفروضة على الملتيزم وبيين إدارة الدولية للمرفيق ، ومين ثيم تيزول وإسقاط االلتزام يضع حداً فاصالً بن الحراسة اإلدارية التي ك

 – 591ص  255رقيم  29مجموعية أحكيام الينقض  2511صفة الحارس اإلداري في تمثيل الملتزم ) نقيض ميدني أول نيوفمبر سينة 

مجموعية  2511 ميايو سينة 19 – 151ص  225رقيم  21مجموعة أحكام الينقض  2512نوفمبر سنة  11وانظر أيضاً نقض مدني 

 ( . 151ص  57رقم  29أحكام النقض 

 (
2
فيي الواقيع مجموعية مين  1و 1و 9( وجاء في المذكرة اإليضاحية للقانون في صدد الميادة الثامنية : "األحكيام اليواردة فيي الميواد  

و نيص عليى شيروط تعاقديية القواعد مستقلة عن شروط عقيود االلتيزام واجبية التطبييق وليو ليم يينص عليهيا فيي وثيقية االلتيزام ، بيل لي

ي تخالفها ، إذ األمر فيها يتعلق بمبادئ تعلو على اإلنفاقات التي تعتبر قانوناً للمتعاقدين . فيجب إذن أن يعميل بهيا مين تياريخ نشيرها في

 كل التزام مهما يكن تاريخ منحه . وقد وضعت المادة الثامنة لتعين بنص صريح مدى تطبيق هذه األحكام" .

 (
1
 في الهامش . 219وانظر آنفاً فقرة  – 11ص  – 12ص  9ة األعمال التحضيرية ( مجموع 
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Privilége السـل ة ا داريـة  (   ومع  ذلك أن غريه مـن ا  ـراد أو ال ـركات ال  نـ  قـانوتً مـن اسـت  ر اكر ـق ل ولةـن
) تتعهد للرلت م أبال من  ل ريه من اكنا س  ل  التسهي ت الـيت منحهـا عًيه ل كالرت يصـات ال زمـة وا عـ تت ومـاعىل ذلـك

   يصــب  اكلتــ م حمتةــراً للرر ــق احتةــاراً  عليــاً ل نةــو أال أحــد يقــوى علــا منا ســت    وينــدر أن مــن  الســل ة ا داريــة  ( 4
دون أن ععر اكلت م حمتةراً ل  احتةاراً قانونياً واحتةاراً  علياً علا الو   الذي قـدمناه   ولةـن يقـ  يف بعـض ا حيـان  الت اماً 

أن تيعر ذلك ل كرا يف مر ق اكوا  ت ح  من  السل ة ا دارية الت ام تسيري   وط الت ام الةهراب يـة كلتـ م والتـ ام تسـيري 
   ( 3) ه ر ل ولةن وسا ر اكوا  ت هنا كرا نرى  تلية  وط ا وتوبيس كلت م 

اثنيــًا ـ مةــ  اكلتــ م مــن أن يقــوم اب عرــار ال زمــة  دارة اكر ــق واســت  ل     ترنحــ  الســل ة ا داريــة الرت يصــات 
ل وختولــ  ســل ات عداريـــة ال زمــة ل وتســر  لــ  ابســتعرار ال ريـــق العــام أو ا مــوار العامــة الــيت يلـــ م اســتعراهلا  دارة اكر ــق 

للقيــام اب ن ــا ات ال زمــة كر ــق مــن حنــو حــق نــ ع اكلةيــة وحــق وحريــر حماضــر للرخاليــات   وقــد يةــون مــن الضــروري ل يف 
بعــض اكرا ــق العامــة الــيت يقتضــ  اســت  هلا نيقــات ابهعــة للصــرف علــا عقامــة اكن ــآت مث علــا الصــيانة وا دارة ل أن تقــدم 

لرلت م معونة مالية يف  ور  تلية    قد منح  ععاتت دورية ل أو قروضاً تسدد علا ه ار فويلة مـن ريـ  السل ة ا دارية ل
اكر ــق ل أو تةيــر لــ  رنــاً معينــاً أو تةيــر  ســهو ال ــركة ســعراً معينــاً لليا ــدة ال تنــ ر عنــ  ويف هــذه ااالــة ي لــب أن ت ــار  

   ( 2) ع ا دارة اكلت م  يرا ي يد علا هذا الرب  اك
اثلثًا ـ تقاضا رسوم من اكنتيع  ابكر ق ل أي العرـ   اكسـتهلة  ل مقابـر انتيـاعهو   وهـذا اكقابـر ال يعتـه أ ـرة 

 (Loyer  ( تسري عليها أحةام القـانون اكـد  ل بـر هـو رسـو )taxe  تسـري عليـ  أحةـام القـانون ا داري   ومـن مث )
تقريــر رســوم االنتيــاع ابكرا ــق العامــة ل "ويةــون لتعرييــات ا ســعار الــيت قررهتــا الســل ة يةــون للســل ة ا داريــة وحــدها حــق 

العامــة قــوة القــانون ابلنســبة عىل العقــود الــيت يهمهــا اكلتــ م مــ  عر  ــ  ل  ــ   ــوز للرتعاقــدين أن يتيقــا علــا مــا خياليهــا" ) م 
 ( 1) سعار ابلر   أو ابخليض تبعـاً كقتضـيات اكصـلحة العامـة/مد  (   وللسل ة العامة كذلك ااق يف تعدير قوا و ا 914

مـد  يف هـذا الصـدد : "وعـوز ععـادة النعـر يف هـذه القواعـد وتعـديلها    " ل وتقـور  914ل وتقور اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة 
دا راً مىت اقتضـا ذلـك اكنيعـة  اخلاق ابلت امات اكرا ق العامة : "كان  االلت ام 4611لسنة  436من القانون رقو  8اكادة 

                                                 

 (
2
 . 991( فالين ص  

 (
1
( وفي مقابل احتكار الملتزم للمرفق احتكاراً قانونياً أو فعلياً ، يغلب أال يكون قيد عميل آخير غيير إدارة المرفيق واسيتغالله ) انظير  

 ( . 292ص  292في هذه المسألة روالن فقرة 

 (
9
 . 212محمد فؤاد مهنا ص  – 991ص  – 991( انظر في ذلك فالين ص  

 (
5
 . 991ص  – 999يونار ص  – 291( روالن فقرة  
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العامة أ ل يعدر من تلقا  نيس      قوا و ا سعار اخلا ة ب  ل وذلك م  مراعاة حق اكلت م يف التعـويض عن كـان لـ  حمـر"   
قهـا والرسوم اليت يتقاضاها اكلت م من عر    يستهلك  ا رؤوي ا موار اليت يستثررها يف اكر ق وكذلك اكصـرو ات الـيت يني

حــداً أقصــا هلــذا الــرب  اكعقــور ل  4611لســنة  436يف عدارتــ  ل مــ  ضــران ربــ  معقــور جبنيــ    وقــد وضــ  القــانون رقــو 
مــن هــذا القــانون علــا أنــ  "ال  ــوز أن تتجــاوز حصــة اكلتــ م الســنوية يف  ــايف أرابح اســت  ر اكر ــق العــام  2 نصــا اكــادة 

ر ص بــ  مــن مـان  االلتــ ام ل وذلــك بعــد  صــو مقابــر اســته   رأي اكــار   ومــا ع ـرة يف اكا ــة مــن رأي اكــار اكوظــف واكــ
زاد علــا ذلــك مــن  ــايف ا رابح يســتخدم أوالً يف تةــوين احتيــاف   ــاق للســنوات الــيت تقــر  يهــا ا رابح عــن ع ــرة يف 

يف  يـض ا سـعار ل حسـبرا يـرى  اكا ة من رأي اكار ل ويستخدم ما يبقا من هذا ال ا د يف وحس  وتوسي  اكر ق العـام أو
     ( 4) مان  االلت ام

( وا  ـر أن التـ ام اكر ـق العـام  uilibre financier de serviceرابعـًا ـ ااـق يف التـوازن اكـايل للرر ـق ) 
اد يف ال خيلو من اكخافرة ل  اكلت م يسعا للـرب  ويتعـرا للخسـارة   واكيـروا يف كـر ذلـك أنـ  يبـذر عنايـة ال ـخص اكعتـ

عدارة اكر ـق واسـت  ل     ـلذا ارتةـب   ـأ   ـر   سـارة ل و ـب عليـ  أن يتحرلهـا وحـده مهرـا كانـا  ادحـة ل  لنـ  هــو 
الـــذي   ـــأه تســـبب  يهـــا   وعذا نـــ ر عـــن عنايـــة ال ـــخص اكعتـــاد يف عدارة اكر ـــق ل  ـــنجو عـــن تقصـــريه يف ا دارة أن تةبـــد 

حده   أما عذا م يرتةب   أ ل وبذر يف ا دارة عنايـة ال ـخص اكعتـاد ل  لنـ   سارة ل و ب علي  هنا أيضاً أن يتحرلها و 
يةون م  ذلك معرضاً خلسارة مألو ة يقابلها رب  حمترر   وعىل هنا م خيتر التوازن اكايل للرر ـق   وعمنـا خيتـر هـذا التـوازن يف 

ق عرــ ً للســل ة ا داريــة تقلــب بــ  اكيــ ان اكــايل للرر ــق ل  عحــدى حــالت  : ) ااالــة ا وىل ( أن يوا ــ  اكلتــ م يف عدارتــ  للرر ــ
كأن وحد تعدي ت  وهرية يف نعام اكر ق أو ختيض ا سعار ختييضاً كبرياً ل وينجو عـن ذلـك  سـارة  ادحـة تصـيب اكلتـ م 

زن ل  ن هـذه السـل ة هـ  الـيت    هنا خيتر التوازن اكايل للرر ق ل وللرلت م أن ير   علا السل ة ا دارية ئا يعيـد هـذا التـوا

                                                 

 (
2
( وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون في هذا الصدد : "هذه المادة تنص على أنه يجوز أن تجاوز حصة الملتزم األوليى فيي صيافي  

لمائة من رأس المال الموظف في المرفق والمرخص فيه من ميانح االلتيزام ، ويجيب أن يكيون هيذا أرباح استغالل المرفق عشرة في ا

المبلغ الحد الطبيعي لجزاء الملتزم ، إذ ال يجوز أ نيطمع كما هو الحال في المشروعات الصناعية أو التجارية في أرباح غير محدودة 

تي تكون لمثل تلك المشروعات حيث يجيب أن يقابيل أخطارهيا الكبيرى األميل ، فإن استغالل المرفق العام ليست له صفة المضاربة ال

في أرباح ال تكون دون تلك األخطيار كبيراً وقيدراً . والحيق أن الملتيزم يتمتيع بمركيز ممتياز ، فيإن ليه غالبياً احتكياراً بحكيم القيانون أو 

لتي تقررها المادة السادسة من القانون تجعل الملتزم بمنجاة الواقع يقيه المنافسة . ومن جانب آخر فإن نظرية الظروف غير المتوقعة ا

من األخطار الكبرى التي تنتج عن حوادث لم يكن يستطاع توقعها ، والتي تجعل استغالل التزام المرفيق العيام يعيود علييه بالخسيارة ، 

أن فيي التيزام المرافيق العامية مين صيفة وأخيراً فقد استقر الرأي في السنوات األخيرة على وجه الخصيوص فيي الفقيه الفرنسيي عليى 

المصلحة العامة وما له من وثيق االتصال بها ال يسمح للملتيزم أن يجييء مين اسيتغاللها أرباحياً باهظية ، يقيع ضيررها عليى األخيص 

 على المنتفعين بها" .
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بيلعهــا أ ــا بــ    ) وااالــة الثانيــة ( الــيت ين ــأ  يهــا للرلتــ م ااــق يف التــوازن اكــايل للرر ــق هــ  ظــروف فار ــة ل م تةــن يف 
ن ااســـبان ل ال تنســـب ال عىل مـــان  االلتـــ ام وال عىل اكلتـــ م ل وععـــر اســـت  ر اكر ـــق ابل ـــروط اكقـــررة واب ســـعار ايفـــددة مـــ

 انب السل ة العامة مرهقاً للرلتـ م نيـث يهـدده  سـارة  ادحـة : وهـذه هـ  نعريـة العـروف ال ار ـة قررهـا القـانون ا داري  
كرا هو معروف قبر أن تنتقر عىل القانون اكد    وئو ـب هـذه النعريـة يةـون للرلتـ م ااـق يف ععـادة التـوازن اكـايل للرر ـق 

   ( 4)    ا سـعار حـىت ال يتحرـر وحـده كـر اخلسـارة الـيت  رـا عـن هـذه العـروف ال ار ـةل بتعدير شروط است  ل  أو ير 
وعلــا العةــس مــن ذلــك عذا كانــا العــروف ال ار ــة  علــا اكلتــ م عــ   أرابحــاً  اح ــة ل  ــاز للســل ة ا داريــة أن ختيــض 

عــة عىل القــدر اكعقــور   وقــد أقــر القــانون ا ســعار أو أن تعــدر تنعــيو اكر ــق وقواعــد اســت  ل  ل حــىت تــنخيض ا رابح الباه
مـن هـذا القـانون علـا أنـ  "عذا فـرأت ظـروف م  9نعرية العروف ال ار ة ب ـ ريها ل  نصـا اكـادة  4611لسنة  436رقو 

 تعـدير  يةن من اكست اع توقعها ل وال يـد كـان  االلتـ ام أو اكلتـ م  يهـا ل وأ ضـا عىل ا  ـ ر ابلتـوازن اكـايل ل لتـ ام أو عىل
كيانــ  االقتصــادي كرــا كــان مقــدراً وقــا مــن  االلتــ ام ل  ــاز كــان  االلتــ ام أن يعــدر قــوا و ا ســعار ل وعذا اقتضــا ااــار أن 
يعــدر أركــان تنعــيو اكر ــق العــام وقواعــد اســت  ل  ل وذلــك لترــيةن اكلتــ م مــن أن يســترر يف اســت  ل  ل أو خليــض ا رابح 

   ( 3) "الباهعة عىل القدر اكعقور

                                                 

 (
2
ص  – 211ا ص محمييد فييؤاد مهنيي – 911ص  – 911بونييار ص  – 299روالن فقييرة  – 911ص  – 919( انظيير فييالين ص  

219 . 

 (
1
( وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون في هذا الصدد : "عدا التعديالت التي تفرضها إرادة مانح االلتزام وتكيون ميا يمكين أن يسيمى  

كين "الخطر اإلداري" ، توجد تعديالت أخرى خارجة عن إرادة مانح االلتزام أو الملتزم ولم تكن تتوقع وقت مينح االلتيزام وهيو ميا يم

أن يسمى "بالخطر االقتصادي" . وهو إذا أصبح غير عادي بحيث يترتب عليه اإلخالل بالتوازن المالي لاللتزام ، فإنه يجب فيي هيذه 

ة الحالة إعادة النظر في الشروط األصلية الواردة بوثيقة االلتزام ليتيسر استمرار السير المنظم للمرفق العام موضوع االلتيزام . فالمياد

تقييرر نظرييية الظييروف غييير المتوقعيية التييي نبتييت ميين الصييعوبات التييي لقيهييا ملتزمييو المرافييق العاميية إبييان الحييرب العظمييى السادسيية 

الماضية وعقبها بسبب ارتفاع األسعار وليم تطبيق حتيى اآلن إال لمصيلحة الملتيزم . وعليى مبيدأ التيوازن الميالي اليذي الحيظ الطرفيان 

االلتزام ، بنى الواجب الذي فيرض عليى ميانح االلتيزام بيأن ييوفر للملتيزم فيي الحياالت التيي وقت التعاقد وجوب استمراره طوال مدة 

يصح وصفها بأنها ظيروف غيير متوقعية مزاييا ال شيأن لهيا بعقيد االلتيزام ، كرفيع األسيعار وخفيض تكياليف الملتيزم أو منحيه إعانية . 

إذا طرأت ظروف غير متوقعة وخارجة عين إرادة المتعاقيدين تحقيق  فمنالمعقول إذن ، إذا اختل التوازن المالي لمصلحة الملتزم ، أي

له بسببها أرباح غير عادية لم تكن تتوقع وقت منح االلتزام ، كان هذا اإلخالل مبرراً إلعادة النظر فيي الشيروط األصيلية اليواردة فيي 

إذا كانت هذه األربياح ناتجية عين أسيعار مرتفعية جيداً االلتزام للنزول باألرباح الباهظة إلى القدر المعقول . وأوجب ما يكون هذاالحل 

 تحول دون وفاء المرفق العام بحاجات الجمهور أو تحقيق الضروروات العامة التي اقتضت إنشاءه" .
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  واجبات الملتزم : -164
من اك روع الترهيدي تنص علا ما أييت : "يةـون هـذا العقـد ا داري ) عقـد  609كانا اليقرة الثانية من اكادة 

التـ ام اكر ـق العـام ( هـو اكهـيرن علـا مــا يهمـ  اكقـاور مـ  عر  ـ  مـن عقــود    يو ـب علـا اكلتـ م أن يـندي اخلـدمات الــيت 
ا هذا اكر ق عىل العر   ااالي  ومن يستجد منهو ل لقا  ما يد عون  من  عر وحدده قا رة ا سـعار الـيت تقررهـا يتةون منه
  والـــنص  ( 3) "   وقـــد حـــذ ا هـــذه اليقـــرة يف نينـــة جملـــس ال ـــيوق "اكتيـــا  ابلر ـــوع عىل القواعـــد العامـــة"( 4)  هـــة ا دارة

ايفــذوف لــيس عال ت بيقــاً للقواعــد العامــة ل  ــيرةن العرــر بــ  ابلــرغو مــن حذ ــ     عقــد االلتــ ام عذن يو ــب علــا اكلتــ م أن 
يــــندي اخلــــدمات الــــيت يتةــــون منهــــا اكر ــــق عىل العرــــ     ويف بعــــض ااــــاالت يو ــــب عقــــد االلتــــ ام علــــا اكلتــــ م أن يــــندي 

ــــيت يتةــــون منهــــا اكر ــــق ع ــــا اكلتــــ م أيضــــاً أن يقــــوم اخلــــدمات ال ىل العرــــ     ويف بعــــض ااــــاالت يو ــــب عقــــد االلتــــ ام عل
 اب ن ا ات ال زمة لتسيري اكر ق وعدارت  واست  ل     يرتتب عذن يف ذمة اكلت م ئو ب عقد االلت ام الت امان :

ق عىل عن ا ات الزمة لتسيريه    ررا ـق النـور القيام اب ن ا ات ال زمة لتسيري اكر ق ل عذ كثرياً ما وتاج اكر  -أواًل 
واكا  وال از وحتاج عىل مـد مواسـري يف  ـوف ا را ل وععـداد أ هـ ة لتوليـد الةهـراب  وتق ـري اكـا  ل ومـا عىل ذلـك   ومرا ـق 

 ام الســةة ااديديــة وتــاج عىل مــد قضــبان حديــدة ل وعن ــا  حم ــات ل وحنــو ذلــك   وقــد احتا ــا ال ــركة الــيت منحــا التــ
ضــاحية مصــر انيديــدة عىل ت ــييد مســاكن عديــدة وت ويــدها ابلنــور واكــا  ل ومــد تــرام اكــرتو لتو ــير الضــاحية بوســو مدينــة 
القـاهرة   كــذلك احتا ــا ال ــركة الـيت منحــا التــ ام قنــار السـويس عىل عنيــاق مصــرو ات ابهعــة يف حيـر القنــار ومــا وحتــاج 

 هـذه اكن ـآت  علهـا عقـد االلتـ ام عـادة علـا اكلتـ م ل وقـر أن تعرـد السـل ة علي  حركة مرور السين من من ـآت وغريهـا   
  وال الـب أن الـذي يـد   السـل ة ا داريـة عىل  ( 2) ا دارية عىل عقامة اكن آت بنيسها مث مـن  بعـد ذلـك التـ ام اكر ـق للرلتـ م
ن ــآت ال زمــة لتســيريه ل  ــا  علهــا تيضــر أ ل تــدير االلتجــا  ل ريقــة االلتــ ام هــو مــا يتةليــ  اكر ــق مــن نيقــات ابهعــة يف اك

اكر ـق ب ريــق االلتــ ام ل  يتحرـر اكلتــ م هــذه النيقـات ويســرتها يف اكــدى ال ويـر عــن فريــق اسـت  ر اكر ــق   ومتابعــة الت ــور 
 concession de travauxالتارخي  اللت ام اكرا ق العامة تب  أن هذا االلت ام بدأ أوالً يةون الت اماً أبش ار عامـة ) 

                                                 

 (
2
 في الهامش . 219وانظر آنفاً فقرة  – 11ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
 في الهامش . 219آنفاً فقرة وانظر  – 15ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
( وعندما يقيم الملتزم المنشيآت الالزمية ، ويحضير األدوات واآلالت والمهميات المخصصية إلدارة المرفيق ، يكيون كيل هيذا ملكياً  

 997خاصاً ال ملكاً عاماً ، وككل ملك خاص يكون قابالً للحجز علييه ولغيير الحجيز مين إجيراءات التنفييذ . ولكين صيدر القيانون رقيم 

مكيررة وتينص  7الخياص بالتزاميات المرافيق العامية ، وهيي الميادة  2551لسينة  215ة للقانون رقيم يضيف مالدة جديد 2599لسنة 

علييى مييا يييأتي : "ال يجييوز الحجييز وال اتخيياذ إجييراءات تنفيييذ أخييرى علييى المنشييآت واألدوات واآلالت والمهمييات المخصصيية إلدارة 

 المرافق العامة" .
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publics )  ه  هذه اكن آت الضرورية لتسيري اكر ق ل ويةون االلتـ ام ةدارة اكر ـق تبعـاً هلـا ال أ ـ ً   ذلـك أن اسـت  ر
اكر ـق ـ ويسـتتب  ذلـك عدارتـ  ـ كـان يعتـه هـو اكقابـر الـذي أي ـذه اكلتـ م يف نعـري تنييـذ ا شـ ار العامـة الـيت يت لبهـا عن ـا  

ر ـق   مث بــدأ االلتـ ام ةدارة اكر ــق يتريـ  عــن االلتـ ام اب شــ ار العامـة حــىت أ ـب  مســتق ً عنـ  ل وســاعد علـا ذلــك ت ــور اك
اكرا ــق العامــة اكتعلقــة ابكوا ــ ت الهيــة والبحريــة وانيويــة   بــر أ ــب  االلتــ ام اب شــ ار العامــة ل كرــا رأينــا ل اتبعــاً ل لتــ ام 

   ( 4) ل بعد أن كان متبوعاً  ةدارة اكر ق العام
اثنياً ـ القيام ةدارة اكر ق ل وهذا هو االلت ام انيوهري الذي يرتتب يف ذمة اكلت م ومـن أ لـ  مـن  االلتـ ام   ويتضـرن 
ذلـــك أن يةيـــر للرر ـــق االســـتررار واالنتعـــام ومســـايرة الت ـــور علـــا الو ـــ  الـــذي ســـنبين  عنـــد الةـــ م يف العقـــد بـــ  اكلتـــ م 

يــر   وســنرى كــذلك أن علــا اكلتــ م أن يتقيــد اب ســعار الــيت وضــعتها الســل ة العامــة ئــا ولقهــا مــن تعــدي ت تقتضــيها والعر
اكصلحة العامة ل وأن يةير اكساواة ب  العر       ي  أحـداً مـنهو علـا اآل ـرين   وسـوا  مـن  اكلتـ م االلتـ ام مسـاومة أو 

الت  قـد ا تـري العتبـارات شخصـية  يـ  ل  ـ   ـوز أن ينـ ر عـن االلتـ ام عىل غـريه دون عن فريق مناقصـة عامـة ل  لنـ  يف ااـ
موا قـة مــان  االلتـ ام ل  ــلذا نـ ر عــن االلتـ ام دون موا قتــ  كـان النــ ور ابفـ ً و ــاز كـان  االلتــ ام عسـقاف  عــن اكلتـ م ا  ــل  

   ( 3) ذات 
ل  ل لرقابـة مـان  االلتـ ام وعشـرا     وهـذه الرقابـة تتحـتو ل سـوا  نـص وخيضـ  اكلتـ م ل يف القيـام ةدارة اكر ـق واسـت  

عليهـا عقـد االلتـ ام أو م يـنص ذلـك أن اكر ـق العـام  ـب أن يـدار فبقـاً لل ـروط اكبينـة يف عقـد االلتـ ام ويف د ـرت ال ــروط ) 
Cahier des charges ر ويقتضـيها مـا يـنعو هـذا العرـر ( ل ويف الوقا ذات  فبقاً لل روط اليت تقتضيها فبيعة العرـ

مــد  وســيأيت ذكرهــا (   وهــذه  ا ــية  وهريــة مــن  ــواق اكر ــق العــام     بــد أن بتســو الســل ة  996مــن قــوان  ) م 
ا داريـــة رقابتـــ  وعشـــرا ها كـــامل  علـــا عدارة اكر ـــق   وكثـــرياً مـــا يبـــ  عقـــد االلتـــ ام فـــرق هـــذه الرقابـــة وســـبر هـــذا ا شـــراف 

لــــيت تقــــ  لتحقيــــق كــــر ذلــــك   ولةــــن ل حــــىت لــــو كــــان عقــــد االلتــــ ام ســــاكناً عــــن هــــذا ل أو حــــىت لــــو تضــــرن وا  ــــرا ات ا
شـــروفاً  اليـــة ل  لنـــ  يتحـــتو كرـــا قـــدمنا أن تبســـو الســـل ة ا داريـــة رقابتهـــا وعشـــرا ها علـــا عدارة اكر ـــق العـــام ل حـــىت وحرـــ  

ة عـن ععانـة اكلتـ م ئقـدار مـا يسـد العجـ  النـا و عـن مصاحل انيرهور ل وحىت وحر  مصااها ابلذات  ه  قـد تةـون مسـ ول
اســت  ر اكر ــق ل   بــد مــن الرقابــة حــىت ت رــ ن الســل ة ا داريــة عىل أن مصــاحل انيرهــوري مةيولــة وعىل أن تبعاهتــا اكاليــة ال 

ه  رقابة  نية ورقابة عداريـة ورقابـة عاوز اادود الوا بة   وتتنوع الرقابة اليت تبس ها السل ة ا دارية علا اكلت م يف عدارت  ل  
                                                 

 (
2
 . 91ص  – 99توفيق شحاته ص  – 511بونار ص  – 919لجزء الخامس ص ا 2519( انظر في هذه المسألة ديجيه سنة  

 (
1
 . 55ص  29م  2599ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  – 71ص  – 75وما بعدها ـ توفيق شحاته ص  259ص  5( جيز  
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ماليـة   ولةـر مـن هـذه ا نـواع الث ثـة مـن الرقابـة وسـا ر وع ـرا ات بينهـا عقـد االلتـ ام ل  ـلن سـةا العقـد عـن ذلـك بينهــا 
ارات الـيت الت ري  واكبـادئ العامـة اكقـررة يف القـانون ا داري    لرـان  االلتـ ام أ ل يعـ  منـدوب  عنـ  يف  تلـف اليـروع وا د

ين ــ ها اكلتــ م الســت  ر اكر ــق ل وعلــا اكلتــ م أ ل يقــدم هلــنال  اكنــدوب  مــا ي لبونــ  مــن معلومــات وبيــاتت وعحصــا ات    
كــذلك يةــون كــان  االلتــ ام ااــق يف أن يعهــد عىل أيــة هي ــة عامــة أو  ا ــة ئراقبــة عن ــا  اكر ــق وســريه مــن النــواح  الينيــة 

وكرا تةون الرقابة بعد تنييذ أعرار ا دارة اليت يقوم  ا اكلتـ م ل كـذلك تةـون قبـر تنييـذها حـىت تةـون وا  ارية واكالية   
رقابة  عالة مانعة   وقد تصر الرقابـة عىل حـد الـنص يف عقـد االلتـ ام علـا أن يةـون كـان  االلتـ ام ااـق يف تعيـ  اكـدير اليـين 

تعيـــ  بعـــض مـــن أعضـــا  جملـــس ا دارة   وال حـــدود للرقابـــة الـــيت يبســـ ها مـــان  للرر ـــق أو يف اكوا قـــة علـــا تعيينـــ  ل أو يف 
االلت ام علا عدارة اكلت م ل عال يف أال تةـون هـذه الرقابـة سـبباً خلـروج اكر ـق عـن ا غـراا الـيت  صـص هلـا ل وأن تسـتعرر يف 

عدارة اكر ـق حـىت ال تتحـور مـن عدارة ب ريـق حدود القـوان  والـنعو وا  ـرا ات اكرسـومة ل وأال تنقلـب عىل تـد ر مباشـر يف 
   ( 4) االلت ام عىل عدارة مباشرة ب ريق الر  

اخلاق ابلت امات اكرا ق العامة يف رسو مدى الرقابة الـيت يبسـ ها مـان   4611لسنة  436وقد أ اا القانون رقو 
مث ابلقـــانون رقـــو  4681لســـنة  161ابلقـــانون رقـــو  مـــن هـــذا القـــانون ) اكعدلـــة 1االلتـــ ام علـــا عدارة اكلتـــ م ل  نصـــا اكـــادة 

كــان  االلتــ ام أن يراقــب عن ــا  اكر ــق العــام موضــوع االلتــ ام وســريه مــن النــواح   -4( علــا مــا أييت : " 4684لســنة  448
اكلتــــ م ولــــ  يف ســــبير ذلــــك تعيــــ  منــــدوب  عنــــ  يف  تلــــف اليــــروع وا دارات الــــيت ين ــــ ها  -3الينيــــة وا داريــــة واكاليــــة   

و ــوز بقــرار مــن  -2الســت  ر اكر ــق   وخيــتص هــنال  اكنــدوبون بدراســة تلــك النــواح  وتقــد  تقريــر بــذلك كــان  االلتــ ام   
ر ــيس انيرهوريــة ل بنــا  علــا اقــرتاح الــوزير مــان  االلتــ ام أو اك ــرف علــا انيهــة ماحنــة االلتــ ام ل أن يعهــد عىل ديــوان ايفاســبة 

  -1 ــق وسـريه مــن الناحيـة اكاليــة ل أو أن يعهـد ابلرقابـة الينيــة وا داريـة عليــ  عىل أيـة هي ــة عامـة أو  ا ــة   ئراقبـة عن ـا  اكر 
كرا  وز للوزير اكختص أن يقرر ت ةير نينة أو أكثر مـن بـ  مـوظي  وزارتـ  أو غريهـا مـن الـوزارات واهلي ـات العامـة لتـويل 

ويف هـــذه ااالـــة يتـــوىل ديـــوان ايفاســـبة أو اهلي ـــة أو اللجنـــة اكةليـــة  -8العامـــة    أمـــر مـــن أمـــور الرقابـــة علـــا الت امـــات اكرا ـــق
 -9ابلرقابــة دراســة النــواح  الــيت نــيو  ــا رقابتهــا ل وتقــد  تقريــر بــذلك عىل كــر مــن الــوزير اكخــتص وانيهــة ماحنــة االلتــ ام   

ل حةام السابقة كر ما قد ي لبـون مـن أوراق أو معلومـات  وعلا اكلت م أ ل يقدم عىل مندويب انيهات اليت تتوىل الرقابة و قاً 
                                                 

 (
2
ينياير  19 – 59ص  19رقيم  22جازييت  2519يونييه سينة  11 – 111ص  1جازيت  2521مايو سنة  11( استئناف مختلط  

مصير المختلطية مسيتعجل  – 921ص  995رقيم  25جازييت 2515مارس سنة  92ـ  259ص  991رقم  29جازيت  2519سنة 

 5جييز  – 251ص  999رقيم  29جازييت  2519يونيه سنة  21اإلسكندرية المختلطة  – 15ص  21جازيت  2512مايو سنة  11

 . 57ص  – 52توفيق شحاته ص  – 991وص  992ص 
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أو بيــاتت أو عحصــا ات ل كــر ذلــك دون ا  ــ ر نــق مــان  االلتــ ام يف  حــص ااســاابت والتيتــيش علــا عدارة اكر ــق يف 
   ( 4) أي وقا"

  التكييف القانوني لعقد االلتزام : -165
 Contrstنســا ويف مصــر أن عقــد االلتــ ام هــو عقــد مــد  ) كــان الــرأي الســا د فــوار القــرن التاســ  ع ــر يف  ر 

civil   خيضـ  للقواعـد اكدنيـة اكقـررة يف العقـود ل وأهـو هـذه القـواد أن العقـد شـريعة اكتعاقـدين  ـ   ـوز نقضـ  وال تعديلــ )
دة يف عقـد االلتـ ام ويف مـد  (   وال ـروط الـيت ال  ـوز نقضـها وال تعـديلها هـ  ال ـروط الـوار  411عال ابتياق ال ر   ) م 

( اكلحق ب    وكـا كانـا هـذه ال ـروط تقـرر عـادة كيييـة تنعـيو اكر ـق وفـرق  Cahier des chargesد رت ال روط ) 
تســيريه وعدارتــ  واســت  ل  وا ســعار الــيت يتقاضــاها اكلتــ م مــن عرــ   اكر ــق والضــراتت الــيت تةيــر مصــاحل هــنال  العرــ   ل 

وط كرـا نـرى تتعلـق نقـوق ال ـري سـوا  كـانوا هـو العرـ   أو كـانوا اكـوظي  الـذين يسـتخدمهو اكلتـ م يف  لن أكثـر هـذه ال ـر 
عدارة اكر ــق واســت  ل    لــذلك حاولــا هــذه النعريــة التقليديــة أن تعلــر كيــف يتــأثر هــنال  ال ــري بعقــد م يةونــوا فر ــاً  يــ  ل 

قد  سرت ذلك أبن  اشرتاط كصـلحة ال ـري ل  تةـون السـل ة ا داريـة هـ  ويةسبون من  حقوقاً علا الو   اكتقدم الذكر   و 
اك رتط واكلت م هو اكتعهـد والعرـ   واكوظيـون هـو اكنتيعـون   وقـد كسـبوا مـن عقـد االلتـ ام هـذا حقـاً مباشـراً يسـت يعون أن 

قد قبلوا هـذا ااـق  أ ـب  غـري قابـر للـنقض يترسةوا ب  قبر اكلت م ل وبقبوهلو التعاقد مع  علا أساي عقد االلت ام يةونون 
فبقــاً للقواعــد اكقــررة يف االشــرتاط كصــلحة ال ــري   وقــد بقيــا هــذه النعريــة التقليديــة ســا دة كرــا قــدمنا فــوار القــرن التاســ  

ا ععـر ع ر ل وكانا نعرية اكرا ق العامة ال ت ار تشـ ة   ومـا لبثـا عيـو  هـذه النعريـة أن تبـدت ل وأهـو هـذه العيـو  أهنـ
عقــد االلتــ ام  امــداً ال يت ــور ل وال تســت ي  الســل ة ا داريــة أن تعــدر شــروط تنعــيو اكر ــق وتســيريه وال ا ســعار اكقــررة عال 
برضـــا  اكلتـــ م    هـــ  تـــويل اكلتـــ م محايـــة تتعـــارا مـــ  فبيعـــة اكر ـــق العـــام ومقتضـــيات  ومـــا  ـــب لـــإلدارة مـــن ســـل ة تســـت ي  

                                                 

 (
2
تجرى على الوجه اآلتي : "لمانح االلتزام أن يراقيب إنشياء المرفيق العيام  2551لسنة  215األصلية من قانون  1انت المادة ( وك 

موضوع االلتزام وسيره ، كما له أن يراقب إدارة الملتيزم الماليية . وليه فيي هيذا السيبيل أن يفيرض عليى الملتيزم تقيديم أيية كشيوف أو 

لميانح  -2يعيدل الينص عليى الوجيه اآلتيي : " 2595لسينة  551ه في أي وقت" . ثم صدر القانون رقيم بيانات ، أو أن يفحص حسابات

وليه فيي سيبيل ذليك تعييين  -1االلتزام أن يراقب إنشاء المرفق العام موضوع االلتزام وسيره مين النيواحي الفنيية واإلداريية والماليية . 

ا الملتزم الستغالل المرفيق . ويخيتص هيؤالء المنيدوبون بدراسية تليك النيواحي مندوبين عنه في مختلف الفروع واإلدارات التي ينشئه

وعلى الملتزم أن يقدم لهؤالءالمندوبين ميا قيد يطلبونيه مين معلوميات أو بيانيات أو إحصياءات ،  -9وتقديم تقرير بذلك لمانح االلتزام . 

 279رة المرفق في أي وقت" . ثم صدر أخييراً القيانون رقيم دون اإلخالل بحق مانح االلتزام في فحص الحسابات أو التفتيش على إدا

 يعدل النص على الوجه المبين بالمتن . 2597لسنة 
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ق مـا يقتضــي  الت ـور ل  تعـدر ئحـض سـل اهنا ل دون حا ــة عىل رضـا  اكلتـ م ل نعـو اكر ـق وأســعاره ئو بهـا أن تسـاير ابكر ـ
 علا الو   الذي تقتضي  اكصلحة العامة  

ومن مث ن أت نعرية أ رى ل انت رت بو    اق يف أكانيا وعي اليا ل تذهب عىل أن عقد االلتـ ام عمنـا هـو تصـرف 
الســل ة ا داريــة ل  هــ  الــيت وضــعا شـروط االلتــ ام ونعــو اكر ــق وقــررت ا ســعار ل وم  قـانو  مــن  انــب واحــد هــو  انـب

ييعــر اكلتــ م عال أن يقبــر اخلضــوع  رادة الســل ة ا داريــة   وترتــب النعريــة علــا ذلــك أن الســل ة ا داريــة تســت ي  ئحــض 
أن هـــذا كلـــ  هـــ  الـــيت وضـــعت  ةرادهتـــا اكنيـــردة   ســـل اهنا أن تعـــدر مـــن شـــروط االلتـــ ام ونعـــو اكر ـــق وا ســـعار اكقـــررة ل عذ 

 تســت ي  أن تعدلــ  ةرادهتــا اكنيــردة كــذلك دون حا ــة عىل رضــا  اكلتــ م   وعيــب هــذه النعريــة أهنــا ت يــر بتــااتً عرادة اكلتــ م ل 
  اباقـوق ال خصـية مـ  أن هـذه ا رادة تلعـب دوراً أساسـياً يف تةـوين عقـد االلتـ ام جبريـ  م ـتر ت  ل حـىت  يرـا يتعلـق منـ

اليت يةسبها اكلت م من هذا العقد ل  تست ي  ا دارة بسل اهنا اك لق أن تعدر يف هذه ااقـوق وأن تنـتقص منهـا كرـا ت ـا  
دون أن يةون للرلت م رأي يف ذلك   وابلقدر الذي قيدت ب  النعرية التقليدية يد ا دارة وغلتها عـن أن تعـدر شـروط عقـد 

كان منها متعلقاً بنعو تسـيري اكر ـق ل أفلقـا نعريـة التصـرف القـانو  مـن  انـب واحـد يـد ا دارة وبسـ ا   االلت ام حىت ما
 سل اهنا يف تعدير شروط عقد االلت ام حىت ما كان منها متعلقاً اباقوق ال خصية للرلت م  

وقـد نبـذ يف الوقـا اااضـر كـر مـن النعـريت    وقامـا نعريـة حديثـة ـ قـار  ـا د يـ  و يـ  و ـال  مـن كبـار ر ـار 
اليق  ا داري يف  رنسا ـ تذهب عىل أن عقد االلت ام ليس من  هة عقداً مدنياً ل وال هو من  هة أ ـرى تصـرف قـانو  مـن 

(    عقـد االلتـ ام عذن ل ابلـرغو مـن أنـ  عقـد يتةـون  Contrat administratif انب واحد ل بر هو عقد عداري ) 
مـــن توا ـــق عرادتـــ  عرادة الســـل ة ا داريـــة وعرادة اكلتـــ م ل عال أنـــ  ال خيضـــ  يف مجيـــ  م ـــتر ت  لقواعـــد القـــانون اكـــد  ل بـــر 

النعريـة ااديثـة هـ  النعريـة الــيت أراد خيضـ  للقـانون ا داري يف نواحيـ  اكتعلقـة بتنعــيو اكر ـق وعدارتـ  وأسـعاره اكقـررة   وهــذه 
مـن  609التقن  اكد  اكصري أن أي ذ  ا ل ونرى أثر ذلك واضحاً يف اك روع الترهيدي هلذا التقن     قد كانـا اكـادة 

لـا مـا ويةون هـذا العقـد ا داري هـو اكهـيرن ع -3الت ام اكرا ق العامة عقد عداري        -4هذا اك روع تنص علا أن " 
يهمـــ  اكقـــاور مـــ  عر  ـــ  مـــن عقـــود ل  يو ـــب علـــا اكلتـــ م أن يـــندي اخلـــدمات الـــيت يتةـــون منهـــا هـــذا اكر ـــق عىل العرـــ   
ااــالي  ومــن يســتجد مــنهو لقــا  مــا يد عونــ  مــن  عــر وحــدده قا رــة ا ســعار الــيت تقررهــا  هــة ا دارة" ل ويف نينــة اكرا عــة 

  وي لـــب أن يةـــون الســـبب را عـــاً عىل الرغبـــة يف عنـــب  ( 4) أن يـــذكر ســـبب ذلـــك أغيـــر و ـــف العقـــد أبنـــ  "عداري" دون
اعتناق مذهب  قه  يف النصوق الت ريعية ل ولةن سا ر النصوق اليت تنعو الت ام اكرا ـق العامـة والعقـد الـذي يهمـ  اكلتـ م 

                                                 

 (
2
 في الهامش . 219وانظر آنفاً فقرة  – 11ص  – 12ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  
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ا دارة ئحـــض ســـل اهنا تعـــدير نواحيـــ  مـــ  عر  ـــ  تبـــ  يف وضـــوح أن عقـــد التـــ ام اكر ـــق العـــام هـــو عقـــد عداري ل تســـت ي  
   ( 4) التنعيرية

 ما يترتب من النتائج على أن عقد االلتزام هو عقد إداري :  -166

 acteوأهــو النتــا ج الــيت ترتتــب علــا أن عقــد االلتــ ام عقــد عداري ل أو هــو كرــا يقــور د يــ  تصــرف مركــب ) 

complexe  ل أنـ   ـب الترييـ  يف هـذا العقـد بـ  فـا يت  مـن النصـوق :  (    تسري القواعد اكدنية يف مجيـ  نواحيـ
 ( 3) ( clauses réglementaires( ونصـوق تنعيريـة )  clasuses contractucllesنصـوق تعاقديـة ) 

  
) أ (  النصوق التعاقدية ل وهذه ختضـ  لقواعـد القـانون اكـد   ـ   ـوز نقضـها وال تعـديلها عال ابتيـاق اكتعاقـدين 

 droits et obligationsل هــ  النصــوق اكتعلقــة ئــا ين ـــ   عقــد االلتــ ام مــن حقـــوق والت امــات شخصــية ) 

subjectifs للرلتـــ م   وهـــذه تتعلـــق ئـــدة االلتـــ ام ل وب ـــروط  )  ( اســـرتدادهrachat  ل واباللت امـــات اكاليـــة اكتقابلـــة )
اكرتبتــة يف ذمــة كــر مــن اكلتــ م ومــان  االلتــ ام ل كــالت ام مــان  االلتــ ام ئــن  ععانــة للرلتــ م أو بةيالــة مقــدار معــ  مــن الــرب  ل 

عن  ( 2) ة معينــة   و ةــن القــور مــ  د يــ وكــالت ام اكلتــ م بــد   مبلــك مــن اكــا  كــان  االلتــ ام أو ةشــراك  يف أرابح اكر ــق بنســب
النصوق التعاقدية ه  تلك النصوق اليت ما كانا لتو د لو أن اكر ق أدير مباشرة ب ريـق الر ـ  ل  هـ  نصـوق اقتضـاها 

 قيام ملت م يدير اكر ق وضرورة تنعيو الع قات الذاتية بين  وب  مان  االلت ام   
ه تتعلـــق بتنعـــيو اكر ـــق يف ذاتـــ  ل ووضـــ  فـــرق مرســـومة  دارتـــ  ئـــا يةيـــر لـــ  )   ( أمـــا النصـــوق التنعيريـــة  هـــذ

االستررار واالنتعام ومسايرة الت ـور ل وتقريـر أسـعار موحـدة يتقاضـاها اكلتـ م مـن العرـ   نيـث ال  تـاز عريـر علـا ه ـر ل 
ـــ  عذا اقتضـــا اكصـــ لحة العامـــة ذلـــك ل أمـــا شـــروط هـــذا وتقريـــر حـــىت الســـل ة ا داريـــة يف اســـرتداد اكر ـــق قبـــر انقضـــا  مدت

االسرتداد ومقدار مـا تد عـ  ا دارة مـن تعـويض للرلتـ م  هـذه كرـا قـدمنا تـد ر يف النصـوق التعاقديـة الـيت ال  ةـن نقضـها 
أو تعــديلها عال ابتيــاق ال ــر     وهــذه النصــوق التنعييرــة هــ  النصــوق الــيت  ــب أن تو ــد لتنعــيو اكر ــق وعدارتــ  ل ســوا  

 دارة ملت م أو تولتها السل ة ا دارية مباشرة ب ريـق الر ـ     هـ  قـانون اكر ـق العـام ل ومـن مث  هـ  نصـوق تنيعيرـة توىل ا
هلـــا حةـــو القـــانون   ملـــك الســـل ة ا داريـــة ئحـــض ســـل اهنا ل ومـــن غـــري موا قـــة اكلتـــ م ل نقضـــها أو تعـــديلها ئـــا يتيـــق مـــ  

                                                 

 (
2
 suiعقداً مدنياً ، بيل هيو عقيد مين نيوع خياص )  ( وقد قضت محكمة اإلسكندرية المختلطة بأن العقد ما بين اإلدارة والملتزم ليس 

generis )  ( . 29ص  91م 2555نوفمبر سنة  21) اإلسكندرية المختلطة 

 (
1
 . 911ص – 912بونار ص  – 255روالن فقرة  – 55ص  97م  2551مارس سنة  17( استئناف مختلط  

 (
9
 . 512( الجزء األول ص  
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الـنقض والتعـدير ختلـص للسـل ة ا داريـة ابعتبارهـا اكهيرنـة علـا اكصـلحة العامـة الــيت   وهـذه الواليـة يف  ( 4) اكصـلحة العامـة
حققها اكر ق ل عذ اكر ق حىت لو أدير ب ريق االلت ام ال ي ار مر قاً عاماً ل  ب أن يدار ئـا وقـق اكصـلحة العامـة الـيت أن ـ  

ون ا داري ل سـوا  و ـد نـص ت ـريع   ـن  ا دارة هـذه الواليـة من أ لها   ومصدر هذه الوالية ه  اكبادئ اكقررة يف القـان
أو م يو د ل وسوا  نص يف عقد االلتـ ام علـا أو يةـون لـإلدارة هـذه الواليـة أو م يـنص ل بـر حـىت لـو نـص يف عقـد االلتـ ام 

يــة عال قيــدان : ) أوالً ( أن أال يةــون لــإلدارة هــذه الواليــة  لهنــا تثبــا لــإلدارة ابلــرغو مــن هــذا الــنص   وال وــد مــن هــذه الوال
تســتعرلها ا دارة لتحقيــق اكصــلحة العامــة ل  ــ  تتعســف يف اســتعراهلا ل ال تســتعرلها علــا و ــ  خيــرج اكر ــق عــن ال ــرا 
الذي أن   من أ ل  أو وول  من أن تةون عدارت  ب ريق االلتـ م عال أن تةـون عدارة مباشـرة ب ريـق الر ـ    ) اثنيـاً ( أنـ  عذا 

و عـن اسـتعراهلا أن ا تـر التـوازن اكـايل للرر ـق ل و ـب علـا السـل ة ا داريـة أن تعيـد هـذا التـوازن اكـايل للرر ـق ل و ــب  ـ
علا السل ة ا دارية أن تعيد هذا التوازن عن فريق تعويض اكلت م عرا سببت  ل  من  سارة تعويضاً عادالً ل وقد تقـدم بيـان 

   ( 3) ذلك
لـك عذن أن تنيـرد بتعـدير هـذه النصـوق التنعيريـة ل سـوا   يرـا يتعلـق اب سـعار أو  يرـا يتعلـق  السل ة ا داريـة م

بتنعيو اكر ق وعدارت  ل وال تسـت ي  أن عـرد نيسـها مـن هـذه الواليـة ابتيـاق  ـاق ل أو وحـرم نيسـها مـن حـق اسـرتداد اكر ـق 
اخلــاق ابلت امــات اكرا ــق  4611لســنة  436انون رقــو قبــر انقضــا  مدتــ  عذا اقتضــا اكصــلحة العامــة ذلــك   وقــد أورد القــ

 العامة كر هذه ا حةام يف نصو    
مــن هــذا القــانون علــا أن "يةــون كــان  االلتــ ام ااــق يف ععــادة النعــر يف  3 ييرــا يتعلــق اب ســعار ل نصــا اكــادة 

م"   وقــد وضــ  القــانون  ــوق ذلــك حــداً قــوا و ا ســعار عقــب كــر  ــرتة زمنيــة مبينــة علــا ا ســس الــيت وحــدد يف وثيقــة االلتــ ا
أقصــا لصــايف ا رابح الــيت  نيهــا اكلتــ م مــن اســت  ر اكر ــق العــام ل هــو ع ــرة يف اكا ــة مــن رأي اكــار اكوظــف واكــر ص بــ  

   ( 2) من مان  االلت ام
ن علـا أنـ  " ـوز كـان  مـن القـانو  8و يرا يتعلق بتعدير تنعيو اكر ق وفرق عدارتـ  وقواعـد اسـت  ل  ل نصـا اكـادة 

االلتــ ام دا رــاً ل مــىت اقتضــا ذلــك اكنيعــة العامــة ل أن يعــدر مــن تلقــا  نيســ  أركــان تنعــيو اكر ــق العــام موضــوع االلتــ ام أو 

                                                 

 (
2
 . 115ص  15م  2521أبريل سنة  22( استئناف مختلط  

 (
1
 ) رابعاً ( . 211( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
 ) ثالثاً ( . 211من القانون آنفاً فقرة  9( انظر المادة  
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   ( 4) قواعد است  ل  ل وبو    اق قوا و ا سعار اخلا ة ب  ل وذلك م  مراعـاة حـق اكلتـ م يف التعـويض عن كـان لـ  حمـر"
    ( 3) من القانون تةير للرلت م ععادة التوازن اكايل للرر ق عذا ا تر هذا التوازن 9ا أن اكادة وقد رأين

مـن القـانون علـا أنـ  " ـب أن وحـد  1و يرا يتعلق نق ا دارة يف اسـرتداد اكر ـق قبـر انقضـا  مدتـ  ل نصـا اكـادة 
   ( 2) وثيقة االلت ام شروط وأوضاع اسرتداده قبر انتها  مدت "

 العقد بين ملتزم المرفق العام والعميل - المبحث الثاني

 مركز العميل قبل التعاقد مع الملتزم ـ الحق في المرفق : -167

قد ين أ لليرد حـق قبـر التعاقـد مـ  اكلتـ م ل يسـت ي  أن ير ـ  بـ  دعـوى أمـام القضـا    ذلـك أن لةـر  ـرد أن ـ    
(  ـلذا منحـا السـل ة ا داريـة مـث ً الت امـاً ةدارة مر ـق  le droit au serviceاكر ـق العـام كصـلحت  حقـاً يف اكر ـق ) 

عــام للروا ــ ت عــن فريــق   ــوط للــرتام أو ل وتــوبيس ل وأ ــر اكلتــ م ب ــروط االلتــ ام  لــو ين ــ  مــث ً كــر اخل ــوط الــيت 
ر مـــن ذلــك أبن م  ـــد ســـبر  رضــها عليـــ  د ــرت ال ـــروط أو أل ــا بعـــض اخل ــوط بعـــد عن ــا ها ل وأ ـــا  أحــد ا  ـــراد ضــر 

اكو  ت أمام   هدة بسبب عدم عن ا  اخلو أو بسـبب عل ا ـ  ل أو امتنعـا شـركة النـور أو اكـا  أو ال ـاز مـن التعاقـد معـ  
ب ـري حـق عنـدما فلــب عليهـا ذلـك ل  ـلن لــ  أن يتجـ  عىل مـان  االلتـ ام وهــو سـل ة عداريـة ي لـب عليــ  أن  عـر اكلتـ م بةــف 

   ـلذا امتنـ  مـان  االلتـ ام مـن ع ابتـ  عىل فلبـ  ل كـان لـ  أن ي عـن يف هـذا االمتنـاع ـ وهـو أمـر عداري  ( 1)  رعـن هـذا ا  ـ
                                                 

 (
2
مين  5و 9و 1و 2( وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون في صدد المادة الخامسة منه : "إن من شأن األخذ بالقواعد الواردة بيالمواد  

االلتيزام أن يجتنيب وقيوع أغليب المنازعيات التيي تنشيأ بيين الملتيزم وميانح االلتيزام ، إذ يصيبح ميا بينهميا مين القانون في جميع عقود 

العالقات خاضعاً لشروط روعى فيها نيوع التيزام المرفيق العيام ومالبسيته للمصيلحة العامية . عليى أنيه قيد يقيع أن تكيون هيذه القواعيد 

ق العام واألعوال القائمة في وقت معين ، وأن تكون اإلدارة في سبيل المصيلحة العامية قاصرة على أن تحقق وحدها التوافق بين المرف

مضييطرة ، ألسييباب اجتماعييية أو اقتصييادية أو سياسييية ، لتعييديل الشييروط األصييلية لعقييد االلتييزام فيمييا يتعلييق بتنظيييم المرفييق العييام أو 

حصل من المنتفعين به . فالميادة الخامسية تؤييد ميانح االلتيزام فيي بطريق استغالله أو فيما يتعلق على وجه الخصوص باألسعار التي ت

هذه الحالة في أن يعدل من تلقاء نفسه الشروط الخاصة بأركان تنظييم المرفيق العيام أو بسييره ، وذليك بمقتضيى سيلطانه اإلداري ، إذ 

 لتزام" .كان ال يجوز أن تعطل المصلحة العامة بفعل الشروط التعاقدية الواردة في وثيقة اال

 (
1
 ) رابعاً ( . 211( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
( وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون في صدد المادة الرابعة منه : "إنيه وإن يكين لميانح االلتيزام فيي سيبيل المصيلحة العامية ولقياء  

تعويض عادل حق استرداده في أي وقت ، حتى ولو لم يشر إلى هذا الحق في وثيقة االلتزام ، فقد رؤى من األفضيل تجنبياً لكيل نيزاع 

 تعويض تقرير قاعدة ترمي إلى أن وثيقة االلتزام يجب أن تحدد شروط أوضاع ذلك االسترداد" .في شأن تقدير ذلك ال

وفيي حيق  – 59ص  52م  2515يونيه سينة  1وانظر في حق اإلدارة في استيرداد المرفق العام مع دفع التعويض : استئناف مختلط 

بيل تعيويض ميع اسيتثناء ميا هيو مليك خياص للملتيزم فهيذا ال يجيوز اإلدارة في االسيتيالء عليى كيل ميا هيو الزم إلدارة المرفيق فيي مقا

وفي وجوب تقدير التعويض يحسب القيمية الحقيقيية لألشيياء  – 55ص  97م 2551مارس سنة  17االستيالء عليه : استئناف مختلط 

 . 212ص  19م 2557يونيه سنة  21بصرف النظر عن كونها من الناحية الحسابية تعتبر مستهلكة : استئناف مختلط 

 (
5
 . 155ص 22م  2755مايو سنة  19( استئناف مختلط  
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ســليب ـ اب ل ــا  أمــام القضــا  ا داري   وعذا أ ــا  اليــرد ضــرر مــن هــذا ا  ــ ر ل كــأن تع لــا لــ  مصــلحة  ديــة مــن 
   ( 4) ال از ل  ل  از ل  أن ير   دعوى التعويض علا اكلت م انعدام اكوا  ت أو من عدم توريد النور أو اكا  أو

 مركز العميل بعد التعاقد مع الملتزم ـ االنتفاع بالمرفق ـ رابطة تعاقدية مدنية  – 168

ــ نــص قــانو  : أمــا بعــد أن يتعاقــد العريــر مــ  اكلتــ م ل  لنــ  يصــب  دا نــاً لــ  أبدا   ــدمات اكر ــق العــام ل ولــ  أن  ـ
   ( 3) ( l'usage du serviceاشرة أبدا  هذه اخلدمات ل وهذا هو ااق يف االنتياع ابكر ق ) ي الب مب

وقد ا تلف يف تةييف العقد ب  اكلتـ م والعريـر    ـأكثر  قهـا  القـانون ا داري يـذهبون عىل أنـ  لـيس بعقـد ل بـر 
( هـو اكركــ  الـذي ينعرـ  عقـد االلتـ ام وملحقاتــ   statutهـو عرادة منيـردة مـن  انـب العريـر ئو بهــا خيضـ  كركـ  مـنعو ) 

ئا ي ترر علي  من شروط تنعيو اكر ق وعدارتـ  ل وتنعرـ  ال ـروط الـيت تقتضـيها فبيعـة اكر ـق ويقتضـيها مـا يـنعو هـذا اكر ـق 
عــض   ولةــن ب ( 2)  ( acte-conditionمــن القــوان  ل وهــذه ا رادة اكنيــردة هــ  كرــا يقــور د يــ  تصــرف شــرف  ) 

يــذهبون عىل أن العقــد الــذي يهمــ  العريــر مــ  اكلتــ م هــو عقــد ال عرادة  ( 8) و قهــا  القــانون اكــد  ( 1)  قهــا  القــانون ا داري
منيردة عذ البد  ي  من ع ا  وقبور ل وهو عقد مد  خيضـ  لقواعـد القـانون اكـد  يف تةوينـ  ويف هاثره   ولةنـ  يتريـ  عـن 

عقـد ا داري الـذي أبـرم بـ  ( وضـع  ال situation réglementaireالعقد اكد  اكـألوف أبنـ  خيضـ  لنعـام مقـرر ) 
(    العقـد  contral rélegmentaireالسل ة ا دارية واكلت م ل أي عقـد االلتـ ام ويسـري  د ـوج ابلعقـد التنعيرـ  ) 

اكد  ب  العرير واكلت م خيض  للعقد التنعير  ا داري ب  اكلت م والسل ة ا دارية ل كرا تضـخ  ال  حـة ا داريـة للت ـري  
  ويرتتــب علــا ذلــك أن العقــد اكــد  بــ  العريــر واكلتــ م خيضــ  لعقــد  ( 9) ا خيضــ  الت ــري  لنصــوق القــانون الدســتوريوكرــ

االلتــ ام التنعيرــ  ل ال  حســب  يرــا يتضــرن  العقــد التنعيرــ  وقــا عبــرام العقــد اكــد  ل بــر أيضــاً يف مجيــ  مــا يلحــق هــذا 

                                                 

 (
2
 . 975ص  – 977( انظر في هذه المسألة فالين ص  

 (
1
 . 191ص  99م 2552يونيه سنة  11( استئناف مختلط  

 (
9
وميا بعيدها  522ص  2591( انظر في هذا المعنى ديحيه في مركز األفراد تجاه المرافق العامة مقال في مجلة القانون العام سينة  

جييز فيي تعليقيه فيي مجلية  – 99 – 9 – 2591وما بعدها ـ هوريو في تعليقه في سيريه  119ص  2، ومؤلفه في القانون الدستوري 

وما بعدها ، ومؤلفه فيي المبيادئ العامية فيي  151وما بعدها وص  91ص  2521وما بعدها وسنة  57ص  2597القانون العام سنة 

 . 199ص  – 159توفيق شحاته ص  – 17ص  – 11وما بعدها ـ بونار ص  29ص  9ي القانون اإلدار

 (
5
 . 191ص  2591ومقاله في مركز عميل المرفق العام في المجلة النتقادية سنة  952ص  – 959( فالين ص  

 (
9
 – 2 – 2597سييريه وما بعدها وتعليقيه فيي  791ص  1وما بعدها و 15ص  2( انظر بوجه خاص ديموج في مصادر االلتزام  

72 . 

 (
1
 . 191ص  99م 2552يونيه سنة  11( استئناف مختلط  
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 داريـــة ئــا هلـــا مـــن ســل ان يف تنعـــيو اكرا ـــق العامـــة   وهــذا مـــا قصـــد عليـــ  العقــد التنعيرـــ  مـــن تعــدي ت تـــد لها الســـل ة ا
   ( 4) اكتعاقدان العرير واكلت م عندما أبرما العقد بينهرا

وهـــذا الـــرأي ا  ـــري هـــو الـــذي ذهـــب عليـــ  التقنـــ  اكـــد  اكصـــري انيديـــد ل كرـــا يعهـــر مـــن نصو ـــ  ومـــن أعرالـــ  
 علــا أن "ملتـــ م اكر ــق العــام يتعهـــد ئقتضــا العقـــد الــذي يهمـــ  مــ  عريلـــ  أبن مـــد  996التحضــريية    قــد نصـــا اكــادة 

يـــندي هلـــذا العريـــر علـــا الو ـــ  اكـــألوف اخلـــدمات اكقابلـــة ل  ـــر الـــذي يقبضـــ  ل و قـــاً لل ـــروط اكنصـــوق عليهـــا يف عقـــد 
   العقـد اكـهم بـ   ( 3) ن القـوان "االلت ام وملحقاتـ  ولل ـروط الـيت تقتضـيها فبيعـة العرـر ويقتضـيها مـا يـنعو هـذا العرـر مـ

( لةــر مــن ال ــر   ل كرــا هــو ا مــر يف ســا ر العقــود  droits subjectifsالعريــر واكلتــ م ين ــ  حقوقــاً شخصــية ) 
اكدنية ل  يةون للعرير ااق يف أن تندي ل   دمات اكر ق علا الو   اكـألوف ل ويةـون اكلتـ م ااـق يف تقاضـ  أ ـر هـذه 

مـــن العريـــر   وخيضــ  هـــذا العقـــد ل كرــا يقـــور الـــنص ل "لل ــروط اكنصـــوق عليهـــا يف عقــد االلتـــ ام وملحقاتـــ  ل  اخلــدمات
ولل روط اليت تقتضيها فبيعة العرر ل ويقتضيها ما ينعو هذا العرر مـن القـوان " ل وينكـد تةييـف العقـد اكـهم بـ  العريـر 

ديــد مــا قيــر يف هــذا الصــدد أمــام نينــة جملــس ال ــيوق ل  قــد قــار منــدو  واكلتــ م أبنــ  عقــد مــد  يف نعــر التقنــ  اكــد  اني
ااةومــة ل ووا قـــا اللجنـــة علــا قولـــ  ل مـــا أييت : "وي حـــظ أن التــ ام اكر ـــق العامـــة يعـــا  مــن تحيتـــ  ل  هـــو ابلنســـبة عىل 

انون ا داري ل  ن مــا يــرد مــن شــروط الع قــة بــ  مــان  االلتــ ام ) ااةومــة أو اهلي ــات البلديــة ( واكلتــ م خيضــ   حةــام القــ
عــن فريقــة عدارة اكر ــق ومدتــ  وغــري ذلــك لــ   ــية ال  حــة ل ولــذلك  ــلن هــذه ال ــروط ال ع قــة هلــا ابلقــانون اكــد    أمــا 

                                                 

 (
2
وتكييف العقد بيين العمييل والملتيزم بأنيه عقيد ميدني هيو ميا ذهيب إلييه القضياء اإلداري والميدني فيي فرنسيا )  – 959( فالين ص  

في  2551مارس سنة  29لس الدولة الفرنسي مج – demangeonفي قضية اآلنة  2599محكمة تنازع االختصاص أول يوليه سنة 

 2597أبرييل سينة  J21- 22  2559) داللوز االنتقيادي (  . D .C 2552يونيه سنة  19قضية مستعمرة المارتينيك ـ نقض فرنسي 

 555ص  99م  2527يونييه سينة  11( ، وما ذهب إليه أيضاً القضاء في مصر ) استئناف مختلط  911 - 2597داللوز األسبوعي 

ص  999رقييم  29جازيييت  2519يونيييه سيينة  21 – 191ص  579رقييم  5جازيييت  2525يوليييه سيينة  19. اإلسييكندرية المختلطيية 

251 . ) 

 (
1
مين المشيروع التمهييدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  529( تاريخ النص : ورد هذا النص فيي الميادة  

الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض تعديالت لفظية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد ، وصيار 

) مجموعيية  115، ثييم مجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  151ي . ووافييق عليييه مجلييس النييواب تحييت رقييم فييي المشييروع النهييائ 157رقمييه 

 ( . 11ص  -91ص  9األعمال التحضرية 

 وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكن النص ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة . 

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 ) مطابق ( . 199المدني السوري م التقنين 

 ) مطابق ( . 117التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 751التقنين المدني العراقي م 

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني لم ترد فيه نصوص في االلتزامات المرافق العامة .
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حةـام ابلنسبة للع قـة بـ  اكلتـ م واكنتيعـ  كرـا هـو ااـار مـث ً يف ع قـة شـركة اكيـاه ابكسـتلهة  ل  هـذه الع قـة ختضـ   
القـانون اكـد  ل وم تةـن منعرــة ابلتقنـ  ااـايل ) القـد  ( ل  ــرأى اك ـروع أن ينعرهـا ل و ـرياً  عــر للقضـا  علـا كثـري مــن 

  ويعهـر جبـ   مـن النصـوق الـيت اشـترر عليهـا اك ـروع الترهيـدي للتقنـ  اكـد  أن  ( 4) اخل ف يف تةييف هذه الع قـة"
لعريـــر واكلتـــ م خيضـــ  للنعـــام اكقـــرر يف عقـــد االلتـــ ام ا داري اكـــهم بـــ  اكلتـــ م والســـل ة ا داريـــة   العقـــد اكـــد  اكـــهم بـــ  ا

 نصـوق اك ــروع الترهيـدي  ــروة يف هـذا اكعــ  ل كرــا هـ   ــروة يف أن عريـر اكر ــق العــام عمنـا خيضــ  بتعاقـده مــ  اكلتــ م 
مــن  609/3ا داريـة الــيت تعاقــدت مــ  اكلتــ م    قــد  ــرت اكــادة ل ـروط موحــدة يقررهــا عقــد االلتــ ام وهــو مــن وضــ  انيهــة 

اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : "ويةــون هــذا العقــد ا داري ) عقــد االلتــ ام ( هــو اكهــيرن علــا مــا يهمــ  اكقــاور مــ  
   ااـالي  ومـن يسـتجد عر    مـن عقـود ل  يو ـب علـا اكلتـ م أن يـندي اخلـدمات الـيت يتةـون منهـا هـذا اكر ـق عىل العرـ

مــن اك ــروع  602  و ــرت اكــادة  ( 3) مــنهو ل لقــا  مــا يد عونــ  مــن  عــر وحــدده قا رــة ا ســعار الــيت تقررهــا  هــة ا دارة"
الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : "يف اكقــاوالت اكتعلقــة ابكرا ــق العامــة ل تن ــأ ااقــوق وااللت امــات مــا بــ  اكقــاور عر  ــ  مــن 

لعريــر الــذي يريــد اســتخدام اكر ــق العــام ل ــروط موحــدة تقــرر هــذه ااقــوق وااللت امــات ل وتةــون مــن وضــ  اكقــاور عذعــان ا
نيســ  ل أو مــن وضــ  انيهــة ا داريــة الــيت يتبعهــا اكقــاور نيســ  ل أو مــن وضــ  انيهــة ا داريــة الــيت يتبعهــا اكقــاور يف عدارتــ  

ل ويبـدو أن ااـذف ير ـ  عىل  ( 2) كرا عـة ل دون أن يـذكر سـبب للحـذفللرر ق العـام"   وقـد حـذف هـذا الـنص يف نينـة ا
 ال بة يف عنب عيراد اكذاهب اليقهية يف الت ري   

وكا كان العقد بـ  العريـر واكلتـ م خيضـ  للنعـام اكقـرر يف عقـد االلتـ ام ل  لنـ  خيضـ  تبعـاً لـذلك كبـادئ عامـة يقـوم 
بادئ  رضتها نصوق التقن  اكد  وأو با العرـر  ـا ل سـوا  تضـرنها عقـد االلتـ ام أو عليها عقد االلت ام نيس    وهذه اك

م يتضـرنها ل بــر حـىت لــو نـص عقــد االلتــ ام علـا    هــا ل  هـ  مبــادئ تعتـه مــن النعــام العـام ل وتيــرا نيسـها علــا كــر 
تقـور اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي ـ  مـن عقـد االلتـ ام والعقـد بـ  العريـر واكلتـ م   وهـذه اكبـادئ ا ساسـية ـ كرـا

  وتتعلـــق هـــذه اكبـــادئ  ( 8)   "اكتيـــا  ابلقواعـــد العامـــة" ( 1) "تةـــون مـــا  ةـــن أن نســـري  ابلقـــانون ال بيعـــ  للررا ـــق العامـــة"
لـــة اكســـاواة بـــ  اب ســـعار الـــيت يتقاضـــاها اكلتـــ م مـــن العرـــ   ل وبةيالـــة اســـتررار اكر ـــق وانتعامـــ  ومســـايرت  للت ـــور ل وبةيا

                                                 

 (
2
 في الهامش . 219وانظر آنفاً فقرة  – 15ص  – 19ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
 في آخرها . 215في الهامش وفقرة  219وانظر آنفاً فقرة  – 11ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
 في الهامش . 11ص  – 12ص  9( مجموعة األعمال التحضرية  

 (
5
يناير  29 – 555ص  52م  2515نيه سنة يو 1في الهامش ـ وانظر استئناف مختلط  15ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 . 92ص  19رقم  15جازيت  2599مايو سنة  22 – 219ص  59م  2599سنة 

 (
9
   ) 
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العر    نبحث هذه اكبادئ الث ثة ل مث نبحث ما وضع  القانون وحا تصرف عريـر اكر ـق العـام مـن  ـ ا  يسـت ي  بـ  أ ل 
 ييرا علا اكلت م احرتام هذه اكبادئ  

  أسعار الخدمات التي يؤديها المرفق العام -1
 من التقن  اكد  علا ما أييت :  914نصوق قانونية : تنص اكادة  –496

يةـــون لتعرييـــات ا ســـعار الـــيت قررهتـــا الســـل ة العامـــة قـــوة القـــانون ابلنســـبة عىل العقـــود الـــيت يهمهـــا اكلتـــ م مـــ   -4"
 عر    ل     وز للرتعاقدين أن يتيقا علا ما خياليها"  

لقوا و وتعديلها ل  لذا عدلا ا سعار اكعرور  ـا و ـدق علـا التعـدير ل سـرت و وز ععادة النعر يف هذه ا -3"
ا ســـعار انيديـــدة دون أثـــر ر عـــ  مـــن الوقـــا الـــذي عينـــ  قـــرار التصـــديق لســـرًيهنا ل ومـــا يةـــون  ـــارًيً وقـــا التعـــدير مـــن 

رــا بقـا مــن اكــدة بعــد التــاريخ اشـرتافات يف اكر ــق العــام يســري عليـ  هــذا التعــدير مــن زًيدة أو نقـص يف ا  ــور ل وذلــك  ي
 اكع  لسرًين ا سعار انيديدة"   

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 913وتنص اكادة 
 كر احنراف أو غلو يق  عند ت بيق تعريية ا سعار علا العقود اليردية يةون قاب ً للتصحي "    -4"
  ااــق يف اســرتداد مــا د عــ  زًيدة علــا ا ســعار  ــلذا وقــ  االحنــراف أو ال لــو ضــد مصــلحة العريــر ل كــان لــ -3"

اكقررة   وعذا وق  ضد مصلحة اكلت م ابكر ق العام ل كان ل  ااق يف استةرار ما نقص مـن ا سـعار اكقـررة   ويةـون ابفـ ً  
 4) اكقـررة" كر اتياق خيالف ذلك   ويسقو ااق يف ااال  ابنقضا  سنة من وقا قبض ا  ور اليت ال تتيـق مـ  ا سـعار

)   

                                                 

 (
2
 ( تاريخ النصوص :  

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد ، فيميا  597: ورد هذا النص في المادة  112م 

ع التمهييدي لييم تيرد فييه عبيارة "التييي قررتهيا السيلطة العامية" فييي صيدر الفقيرة األوليى وفييي لجنية المراجعية أدخلييت عيدا أن المشيرو

في المشروع النهائي ، وفي لجنية الشيؤون التشيريعية لمجليس النيواب أضييفت عبيارة  192تعديالت لفظية على النص ، وصار رقمه 

لفقرة األولى ، "وذلك تأكيداً للسلطة التي تستمد منها األسعار قوتها" ، فأصبح الينص "التي قررتها السلطة العامة" الواردة في صدر ا

.  199مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الميدني الجدييد . ووافيق علييه مجليس النيواب عليى الوجيه اليذي عدلتيه إلييه لجنتيه تحيت رقيم 

 ( . 71ص  – 75ص 9حضيرية ، ) مجموعة األعمال الت 112ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنيين الميدني الجدييد . وفيي  595هذا النص في المادة 7: ورد  111م 

فيي  191لجنة المراجعة أدخلت بعض تعديالت لفظية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقميه 

 9) مجموعة األعميال التحضييرية  111، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  192المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 77ص – 71ص 
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وال مقابـــر هلـــذه النصـــوق يف التقنـــ  اكـــد  القـــد  ل ولةـــن أحةامهـــا كـــان معرـــوالً  ـــا  يرـــا عـــدا ســـنة التقـــادم ل 
 التياقها م  القواعد العامة  

ويف التقنــ   – 924 – 921وتقابـر النصـوق يف التقنينــات اكدنيـة العربيــة ا  ـرى : يف التقنـ  اكــد  السـوري م 
ـــات والعقـــود  469 – 468ويف التقنـــ  اكـــد  العراقـــ  م  – 914 – 910الليـــيب م  اكـــد  ـ وال مقابـــر يف تقنـــ  اكو ب
   ( 4) اللبنا 

 مصدر القوة اإللزامية لألسعار هو السلطة اإلدارية مانحة االلتزام :  -171

اك ــروع ل وكــان  ــري علــا مــن هــذا  601كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  ي ــترر علــا نــص هــو اكــادة 
مهرا يةن نصيب اكلت م  يف وحديد ا سعار اليت  ب أن ينديهـا عرـ   اكر ـق العـام ل أو يف اقرتاحهـا ل  -4الو   اآليت : "

 -3أو مناق تها ل  لن ما  ب هلذه ا سعار مـن احـرتام ير ـ  عىل أن السـل ة العامـة هـ  الـيت حـددهتا أو  ـدقا عليهـا   
ا و هذه ا سعار قوة ال  حة ا دارية وهاثرها"   وقـد حـذف هـذا الـنص يف نينـة جملـس ال ـيوق "اكتيـا  ابلقواعـد وتةون لقو 

 وخيلــص مــن ذلــك أن مصــدر  ( 2)   والــنص ت بيــق القواعــد العامــة ل  ــيرةن ععرــار حةرــ  ابلــرغو مــن حذ ــ  ( 3) العامــة"
   اكر ق ليس هو العقد ب  اكلت م والعرير ل بر ليس هو العقد مـا بـ  القوة ا ل امية ل سعار اليت يتقاضاها اكلت م عن عر

اكلتـ م والســل ة ا داريــة أي عقــد االلتــ ام ل وعمنــا هــو الســل ة ا داريــة وحــدها   ويســتوي يف ذلــك أن تةــون الســل ة ا داريــة 
اكلتـ م مث انتهـا عىل عقرارهـا ل  يـ  مجيـ   وضعا هذه ا سعار مبتد ة ل أو اقرتحها اكلت م  صادقا عليهـا ل أو نقاشـتها مـ 

هذه ا حوار تعته السل ة ا دارية ه  مصدر القوة ا ل امية هلذه ا سعار   ومـن مث تعتـه قـوا و ا سـعار مـن عرـر السـل ة 
كلتــ م ل بــر عــاوز ا داريــة ل وتةــون هلــا قــوة ال  رــة ا داريــة وهاثرهــا   وال تقتصــر هــذه اآلاثر علــا العقــاة  يرــا بينهــا وبــ  ا

   ( 1) ذلك عىل الع قة  يرا ب  اكلت م وكر عرير ينتي   ع ق ابكر ق أو يستجد بعد ذلك

                                                 

 (
2
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 197 – 191التقنين المدني السوري م 

 بق ( .) مطا 112 – 119التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ، فيما عدا أن مدة التقادم في التقنين العراقي ستة أشهر بدالً من سنة ( . 751 – 759التقنين المدني العراقي م 

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في التزام المرافق العامة . 

 (
1
 الهامش .في  79في الهامش وص  11ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
مدني عراقي على أن "تعريفات األسعار التي يجب أن يؤديها عمالء المرفق العام تسيتمد قوتهيا ونفاذهيا مين  755( وتنص المادة  

 وضع السلطة العامة لها أو تصديقها عليها" .

 (
5
 ( . 191ص  99م 2552يونيه سنة  11( ويكون لهذه األسعار صفة الرسوم ) استئناف مختلط  
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ويرتتــب علــا هــذا أن ا ســعار ال تةـــون هلــا قــوة مل مــة ل وال يتقيــد العريـــر  ــا ل عذا م تقررهــا الســل ة ا داريـــة أو 
معينـاً للخـدمات الـيت ينديهـا اكر ـق يف حـدود مقـررة بعقـد االلتـ ام ل  ـ   تصادق عليها    لو أن السل ة ا دارية قررت سـعراً 

ل ولــو م يتعــد  ــذا التعــدير ااــدود اكقــررة بعقــد االلتــ ام ل مــا م وصــر  ( 4)  ــوز للرلتــ م أن يــد ر تعــدي ً علــا هــذا الســعر
التعـدير مل مـاً لعرـ   اكر ـق وهـذا هـو اكبـدأ علا تصديق السل ة ا دارية علا هذا التعدير ل وقبـر هـذا التصـديق ال يةـون 

  وقـــد  ( 2) ل وعن كانـــا حمةرـــة االســـت ناف اكختل ـــة م تقرهـــا عليـــ  ( 3) الـــذي ســـارت عليـــ  حمةرـــة ا ســـةندرية اكختل ـــة
مـن اك ـروع ل هـذا اكبـدأ يف عسـها  ل بعـد أن  601أكدت اكذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي ل يف  ـدد نـص اكـادة 

اســـتعهرت اخلـــ ف مـــا بـــ  حمةرـــة ا ســـةندرية اكختل ـــة وحمةرـــة االســـت ناف اكختل ـــة وأ ـــذت بقضـــا  ايفةرـــة ا وىل ل 
( مـا  ـرى عليـ  القضـا  واليقـ  يف  رنسـا مـن أن مصـدر االلتـ ام يف قا رـة  مـن اك ـروع 601 قالا : "يقرر هذا النص ) م 

ا ســعار عمنــا ير ــ  عىل أن الســل ة العامــة هــ  الــيت حــددهتا أو  ــادقا عليهــا   وعلــا هــذا النحــو يق ــ  اك ــروع بــرأي يف 
: هــر  ــوز كلتــ م اكر ــق العــام ل مســألة أثــريت أمــام القضــا  اكصــري ئناســبة نــ اع بــ  شــركة ميــاه ا ســةندرية وأحــد عر  هــا 

دون أن يتعدى اادود اكقررة بعقد االلت ام ل أن يـد ر علـا ا سـعار تعـدي ً يلـ م بـ  انيرهـور ب ـري حا ـة لتصـديق السـل ة 
العامـــةر وقــــد ا تليـــا و هــــات النعــــر يف هـــذه اكســــألة بــــ  حمةرـــة ا ســــةندرية االبتدا يــــة اكختل ـــة وحمةرــــة االســــت ناف 

ق  222رقـــو  42)  ازيـــا  4632يونيـــة ســـنة  49ل  قـــررت حمةرـــة ا ســـةندرية ا بتدا يـــة اكختل ـــة بتـــاريخ  اكختل ـــة
( أن  ال  وز لل ركة أن تعـدر يف قا رـة ا سـعار دون تـد ر البلديـة ل عذ البـد مـن أن تراقـب السـل ة العامـة التعـدير  469

ام قبــر أن تصــدق عليــ  ل  نــ  مــن  هــة ال  ــوز أن يــرت  لل ــركة ااا ــر وتتبــ  مــدى م ــي  مــ  ااــدود اكقــررة بعقــد االلتــ  
وحـــدها تقريـــر ذلـــك ل كرـــا أنـــ  مـــن  هـــة أ ـــرى لـــيس لـــدى انيرهـــور مـــن اكســـتندات والوســـا ر ما ةنـــ  مـــن التحقـــق مـــن 

ات م ــروعية هــذا التعــدير   علــا أنــ   ــوز مــ  ذلــك أن تلجــأ ال ــركة  ــاحبة االمتيــاز عىل القضــا  ل عذا مــا ر ضــا الســل 
العامــة أن تصـــدق علـــا تعــدير م ـــروع   أمـــا حمةرـــة االســت ناف اكختل ـــة  قـــد قـــررت نةرهــا الصـــادر يف أور أبريـــر ســـنة 

                                                 

 (
2
( ولو كان هذا التعديل في األسعار في صورة حد أدنى الستهالك المشيترك فيي الميياه فيإن خيزل االسيتهالك عين هيذا الحيد وجيب  

على المشترك دفيع الحيد األدنيى ، وذليك ألن وضيع حيد أدنيى لالسيتهالك ينطيوي عليى معنيى زييادة السيعر فيميا إذا كيان المشيترك ليم 

( . ويعيد تعيديالً فيي األسيعار ال يجييوز إال  211ص  95م  2521ينيياير سينة  15ناف مخيتلط يسيتهلك الحيد األدنيى المفيروض ) اسيتئ

ميارس سينة  12بموافقة الجهة اإلدارية أن تجعل شركة المياه األجر بحسيب العيداد بعيد أن كيان أجيراً ثانيياً جزافيياً ) اسيتئناف مخيتلط 

ص  91م 2515مييارس سيينة  92جزافييي ) اسييتئناف مخييتلط  ( ، أو أن تطالييب بتييأمين ميين المشييتركين بييأجر 992ص  15م  2521

172 . ) 

 (
1
 . 251ص  999رقم  29جازيت  2519يونيه سنة  21( اإلسكندرية المختلطة  

 (
9
 . 121ص  995رقم  25جازيت  2515( استئناف مختلط أول أبريل سنة  
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( أنـــ  ال يلـــ م تصـــديق  هـــة ا دارة علـــا تعـــدير عربـــة ال ـــركة دا ـــر ااـــدود  226رقـــو  341ق  41)  ازيـــا  4631
عـدير   عمنـا علـا أي حـار تلتـ م ال ـركة أبن تقـدم للسـل ة العامـة  اكقررة بعقد االلت ام ل عذ ليس من حقها ر ض مثر هـذا الت

كر البياتت ال زمة  يرا يتعلق بسري اكر ق العـام وع قاهتـا مـ  العرـ   ل حـىت تسـت ي  أن تسـتعرر  ـدًيً حقهـا يف الرقابـة 
بـرأي حمةرـة االسـت ناف اكختل ـة ومحاية اكصلحة العامة   واك روع يقـر ضـرناً رأي حمةرـة ا سـةندرية اكختل ـة وال أي ـذ 

ل  نــ  مــن اكقــرر اآلن أ ل العقــود الــيت تعقــدها الســل ات العامــة لتنعــيو اكرا ــق العامــة ختتلــف حترــاً مــن بعــض النــواح  عــن 
ة العقود اليت يعقدها ا  راد  يرا بينهو ل وأن هنا  مبادئ أساسية تةون ما  ةن أن نسري  ابلقانون ال بيعـ  للررا ـق العامـ

 – 116ق  14   4636يونيـ  سـنة  9) وحمةرة االست ناف اكختل ة نيسها كثـرياً مـا رددت هـذا اكبـدأ يف أحةامهـا : 
ـــــاير ســـــنة  40 ـــــا  4622مـــــايو ســـــنة  44 – 442ق  18   4621ين ـــــ  هـــــذه  38ن  24ق  31 ازي (   ومـــــن ب

كر ـق العـام ل مهرـاً كـان تـد ر اكلتـ م يف وحديـدها اكبادئ ا ساسية مبـدأ أن االحـرتام الوا ـب ل سـعار الـيت ينديهـا عرـ   ا
: النعريـــة العامـــة للعقـــود  jézeأو مناق ـــتها ل عمنـــا ير ـــ  عىل عقـــرار الســـل ة العامـــة هلـــا   وهـــو مبـــدأ مقـــرر يف  رنســـا )  يـــ  

مـــا و  328ومـــا بعـــدها و 432: عقـــد النقـــر ن  Josserand وســـران  – 889ا داريـــة ال بعـــة الثالثـــة انيـــ   الثـــا  ق 
شـركة تــرام بـوردو : جمروعــة أحةـام جملــس الدولــة ق  4608ديسـره ســنة  31بعـدها ( ل  وقــد فبقـ  جملــس الدولـة مــراراً ) 

( ل كرـا أنـ  مقـرر أيضـاً  460 - 4 – 4461سـريي   4469ديسـره سـنة  34( وكذلك حمةرة النقض اليرنسـية )  661
 - 441 ا  ليــ ي وا مريةــ  ) انعــر  وســران : عقــد النقــر ن منــذ الربــ  ا  ــري مــن القــرن اكاضــ  يف كــر مــن القــانون 

434 ")  (4 )    

 األسعار التي قررتها السلطة اإلدارية لها قوة القانون وال يجوز االتفاق على ما يخالفها : -171

مد  تنص علا أن "يةون لتعرييات ا سعار الـيت قررهتـا السـل ة العامـة قـوة  914رأينا أن اليقرة ا وىل من اكادة  
القــانون ابلنســبة عىل العقــود الــيت يهمهــا اكلتــ م مــ  عر  ــ  ل  ــ   ــوز للرتعاقــدين أن يتيقــا علــا مــا خياليهــا"   وهــذا اكبــدأ 

رت الســل ة العامــة ا ســعار أو  ــدقا عليهــا "تةــون لقــوا و هــذه ا ســعار قــوة ال  حــة مســتياد  ــا قــدمناه مــن أنــ  عذا قــر 
   رىت استو ا ا سعار ال رط ا ساس  ل وهـو عقـرار السـل ة ا داريـة هلـا ل كانـا هلـا قـوة القـانون يف  ( 3) ا دارية وهاثرها"

ال حقـ    وال  ـوز للرتعاقـدين ـ اكلتـ م والعريـر ـ أن يتيقـا  مجي  العقود اليت يهمها اكلت م مـ  عرـ   اكر ـق ل ااـالي  مـنهو
علــا ســعر خيــالف الســعر الــذي أقرتــ  الســل ة ا داريــة ل ال ابلــ ًيدة وال ابلــنقص   وال يســتث  مــن ذلــك عال حالــة واحــدة ل 

                                                 

 (
2
 في الهامش . 15ص  – 17ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
 في أولها . 215نفاً فقرة ( انظر آ 
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أ ل تةــون هنــا  معاملــة مــد  حيــث تقــور : "وال وحــور اكســاواة دون  910وهــ  الــيت نصــا عليهــااليقرة الثانيــة مــن اكــادة 
 ا ة تن وي علـا ختيـيض ا  ـور أو ا عيـا  منهـا ل علـا أن ينتيـ   ـذه اكعاملـة مـن ي لـب ذلـك  ـن تـوا رت لـ  شـروط 
يعينها اكلتـ م بو ـ  عـام   ولةـن اكسـاواة وحـرم علـا اكلتـ م أن  ـن  أحـد عر  ـ  ميـ ات يـر ض منحهـا لجن ـرين"    هنـا  ـد 

لــا ختيــيض الســعر الــذي قررتــ  الســل ة العامــة ل بــر  ــوز االتيــاق علــا ا عيــا  منــ  ل ب ــرط أن يةــون أنــ   ــوز االتيــاق ع
   ( 4) ذلك ال ل خص مع  ابلذات ل بر ل ا ية من ا شخاق توا رت  يهو شروط معينة   وسيأيت تيصير ذلك

العامـة ل أنـ  عذا احنـرف اكتعاقـدان عـن ويرتتب علا أن  ال  وز االتياق علا ما خيالف ا سـعار الـيت قررهتـا السـل ة 
هذه ا سعار  اتيقنـا علـا مـا خياليهـا زًيدة أو نقصـاً ل كـان االتيـاق ابفـ ً وو ـب التقيـد اب سـعار اكقـررة   ومـن اب  أوىل 

ب عذا وقــ  غلــو يف ت بيــق ا ســعار اكقــررة ل  ــ اد الســعر أو نقــص نتيجــة هلــذا ال لــو عرــا هــو مقــرر ل م يعتــد بــذلك وو ــ
مـد  تقـور يف هـذا اكعـ  : "كـر احنـراف  913تصحي  ال لو والر وع عىل السعر اكقرر   وقد رأينا اليقرة ا وىل من اكادة 

 أو غلو يق  عند ت بيق تعريية ا سعار علا العقود اليردية يةون قابً  للتصحي "  
أزيـد مـن السـعر اكقـرر ل كـان لـ  أن يسـرتد   لذا وق  االحنـراف أو ال لـو ضـد مصـلحة العريـر ل أبن د ـ  هـذا سـعراً 

  أمـا عذا وقـ  االحنـراف أو ال لـو ضـد مصـلحة اكلتـ م ل أبن د ـ   ( 3) ال ًيدة ل حىت  لو كان هنا  اتياق علا   ف ذلـك
يـاق العرير سعر أقر من السعر اكقرر ل كان للرلت م أ ل يستةرر من العرير ما نقص عن السعر اكقرر ل ولـو كـان هنـا  ات

علــا  ــ ف ذلــك   ويتقــادم حــق العريــر يف اســرتداد الــ ًيدة ل وكــذلك حــق اكلتــ م يف اســتةرار الــنقص ل ئضــ  ســنة مــن 
 913وقــا قــبض اكلتــ م ل  ــرة الــيت وقــ   يهــا احنــراف أو غلــو   وهــذه ا حةــام تقررهــا يف وضــوح اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 

راف أو ال لو ضد مصلحة العريـر ل كـان لـ  ااـق يف اسـرتداد مـا د عـ  زًيدة علـا مد  عذ تقور كرا رأينا : " لذا وق  االحن
ا سعار اكقررة   وعذا وق  ضد مصلحة اكلت م ابكر ق العام ل كان لـ  ااـق يف اسـتةرار مـا نقـص مـن ا سـعار اكقـررة   وعذا 

ن ا سـعار اكقـررة   ويةـون ابفـ ً كـر اتيـاق وق  ضـد مصـلحة اكلتـ م ابكر ـق العـام ل كـان لـ  ااـق يف اسـتةرار مـا نقـص مـ
 خيالف ذلك   ويسقو ااق يف ااال  ابنقضا  سنة من وقا قبض ا  ور اليت ال تتيق م  ا سعار اكقررة"  

 جواز إعادة السلطة اإلدارية النظر في األسعار المقررة : -173

ـــة ال ملـــك  حســـب تقريـــر أســـعار اكر ـــ  ق العـــام ل بـــر ملـــك أيضـــاً ععـــادة النعـــر يف هـــذه قـــدمنا أن الســـل ة ا داري
 436مـن القـانون رقـو  3ا سعار وتعديلها ابل ًيدة أو ابلنقص عذا و د من ا سبا  ما يستدع  ذلك   وقد نصـا اكـادة 

                                                 

 (
2
 . 211( انظر ما يلي فقرة  

 (
1
 . 191ص  99م  2552يونيه سنة  11( استئناف مختلط  
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ا و اخلــاق ابلت امــات اكرا ــق العامــة  ــراحة علــا ذلــك عذ تقــور : "يةــون كــان  االلتــ ام ااــق يف ععــادة النعــر يف قــو  4611
   ( 4) ا سعار عقب كر  رتة زمنية ل مينة علا ا سس اليت وحدد يف وثيقة االلت ام"

 ــلذا  ــدت ظــروف ععــر ا ســعار الــيت ســبق أن قررهتــا الســل ة ا داريــة ال تةيــ  كوا هــة نيقــات اكر ــق العــام ومــا 
 عدارة اكر ــق ل وأ ــص هــذه العــروف يةـون للرلتــ م مــن حــق م ــروع يف  ــين ربــ  معقــور يتوقعــ  مــن اســت  ل  لــرأي مالــ  يف

وأبرزهـا هـ  العـروف ال ار ــة الـيت ععـر عدارة اكر ــق اب سـعار ا  ـلية مرهقــة للرلتـ م ل  ـاز للســل ة ا داريـة أن تعيـد النعــر 
يف هذه ا سعار وت يدها زًيدة عادلة   وعذا  دت ظروف ل علا العةس من ذلـك ل ععـر ا سـعار ا  ـلية مـن شـأهنا أن 

قق للرلت م أرابحاً تيوق ا رابح اكعقولة اليت كان يتوقعها ل  از للسـل ة ا داريـة أن تعيـد النعـر يف ا سـعار وتنقصـها عىل وح
 ااد اكعقور نيث يستبقا اكلت م رناً عاداًل لرأي اكار الذي يست ل  يف اكر ق  

ير ال يسـري عال مـن وقـا عقـرار السـل ة ا داريـة لـ  وسوا  كان تعدير ا سعار ابل ًيدة أو ابلنقص ل  لن هذا التعد
ل  ن هـــذه الســـل ة هـــ  كرـــا قـــدمنا مصـــدر القـــوة اكل مـــة ل ســـعار   ومـــن وقـــا هـــذا ا قـــرار تســـري الـــ ًيدة أو الـــنقص يف 

بـر ذلـك ا سعار علا كر عرير يهم عقداً  ديداً م  اكلت م ل بر وتسري أبثر  وري علـا كـر عريـر أبـرم عقـداً مـ  اكلتـ م ق
   ــلذا كــان عقــد العريــر مدتــ  ســنتان مــث ً ل وبعــد الســنة ا وىل أقــرت الســل ة ا داريــة  ( 3) مـا دام هــذا العقــد ال يــ ار ســارًيً 

تعديً  يف ا سعار ابل ًيدة أو ابلنقص ل سرى هذا التعدير علا العريـر يف السـنة الثانيـة الباقيـة مـن العقـد ل وسـرى التعـدير 
سنة الثانية الباقية من العقد ل وسـرى التعـدير أيضـاً يف كـر عقـد  ديـد يهمـ  بعـد ذلـك   أمـا السـنة ا وىل علا العرير يف ال

الــيت انقضــا ل  ــ  يســري عليهــا التعــدير أبثــر ر عــ  ل ويــد   العريــر للرلتــ م ا ســعار ا  ــلية فــوار هــذه الســنة الســابقة 
ة وم يســتةرر اكلتــ م منــ  الــنقص   وهــذه ا حةــام نصــا عليهــا  ــراحة علــا التعــدير ل وعذا د عهــا م يســرتد منــاكلت م الــ ًيد

مـــد  ل عذ تقـــور كرــا عـــدلا ا ســـعار اكعرــور  ـــا و ـــدق علــا التعـــدير ل ســـرت ا ســـعار  914اليقــرة الثانيـــة مـــن اكــادة 

                                                 

 (
2
وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون في هذا الصدد : وإذا كان االلتيزام عقيد لميدة طويلية ، فإنيه يتعيذر منيذ  – 219( انظر آنفاً فقرة  

ألسعار على وجه ثابت ال يتغير ، وهذه القوائم هي التي تحدد جزاء الملتيزم ، وهيو عبيارة عين إتياوات بيأذن بدء االلتزام تحديد قوائم ا

مانح االلتزام للملتزم بتحصيلها من األفراد الذين ينتفعون بالمرفق العام . ومن الحجائز بعد مضي وقت معين أن تصيبح تليك األسيعار 

إمييا ألنهييا ال تكييون كافييية لجييزاء الملتييزم ، وإمييا ألنهييا تنقلييب عبئيياً ثقيييالً يهييبظ المنتفعييين  غييير مالئميية للظييروف االقتصييادية الراهنيية ،

بالمرفق العام . وحرصاً على تالفي هذا التنافر وعلى اإلقالل بقدر اإلمكان مما يثيره هيذا الموضيوع غالبياً مين منازعيات ، رؤى فيي 

سيعار كقاعيدة عامية ، وتيرك تحدييد ضيوابط تطبيقهيا التيي تختليف بحسيب طبيائع المادة الثانية تقرير مبدأ إعادة النظير اليدوري فيي األ

االلتزامات إلى وثائق تلك االلتزامات . وبذلك يمكن تحقيق تناسب شبه آلي بين األسعار واألحوال االقتصادية العامة القائمية فيي وقيت 

ر إليى زييادة األسيعار ، وتيارة فيي مصيلحة المنتفعيين إذا معين ، ويكون ذلك التناسب تارة في مصلحة الملتزم حين تقضي إعيادة النظي

 أدت تلك اإلعادة إلى خفضها بسبب نقص تكاليف العمل عند القيام بها" .

 (
1
 . 979ص  – 915( يونار ص  
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ر مــن اشــرتافات يف انيديــدة دون أثــر ر عــ  مــن الوقــا الــذي عينــ  قــرار التصــديق لســرًيهنا ل ومــا يةــون  ــارًيً وقــا التعــدي
اكر ــق العــام يســري عليــ  هــذا التعــدير مــن زًيدة أو نقــص يف ا  ــور وذلــك  يرــا بقــا مــن اكــدة بعــد التــاريخ اكعــ  لســرًين 

 ا سعار انيديدة"  

 استمرار المرفق العام وانتظامه ومسايرته للتطور . -2

 واجب الملتزم الجوهري :  -173

قدمنا أن االلت ام انيوهري الذي يق  علا عاتق اكلت م هو عدارة اكر ق   ويتضرن ذلـك أن يةيـر للرر ـق االسـتررار 
 (continuité  ( واالنتعام )régularité  ( والقابليـة كسـايرة الت ـور )adaptabilité à l'évolution )  (4 

)   
موا ـــ ت مـــث ً عـــن فريـــق الســـةة ااديديـــة أو التـــ ام أو   ـــ   ـــوز أن تنق ـــ   ـــدمات اكر ـــق    ـــلذا كـــان مر ـــق

ا وتوبيس ل و ب علا اكلت م أن يداوم علا تسيري اكر ق    تنق ـ  هـذه اكوا ـ ت ووـرم منهـا اكنتيعـون  ـا   وال يةيـ  
ة وينتعو سريها ل  ـ  ييا ـأ تسيري اكر ق ابستررار ل بر  ب تسيريه أيضاً ابنتعام ل نيث تقوم اكركبات يف مواعيدها ايفدد

عرير اكر ق أبن   أ من   وط اكوا  ت قـد ع ـر أو أن مركبـة م تقـو يف ميعادهـا   و ـب أ ـرياً أن يةـون اكر ـق قـاب ً 
للت يري نيث يساير الت ور    لذا رأت ا دارة أن الض و قد اشتد علا اكوا  ت موضوع االلت ام ل  از هلـا أن تعـدر مـن 

كر ــق ل  ت يــد عــدد اكركبــات وت ــري اكواعيــد وتعــدر ا ســعار ل نيــث تتر ــا  ــدمات اكر ــق مــ  مــا تقتضــي  مصــاحل نعــام ا
 انيرهور اكت ورة  

وعذا كان اكر ق متعلقاً بتوزي  اكياه أو ال از أو الةهراب  ل و ب علـا اكلتـ م أن يةيـر للعرـ   اسـتررار توريـد هـذه 
  و ب أيضاً أن يةير مسايرهتا للت ور ل  لذا أع يا شـركة التـ ام عترة عحـدى  ( 3) امها    ختتراكرا ق    تتع ر ل وانتع

اكــدن ل وكــان ال ــا   وقــا عع ا هــا االلتــ ام أن تةــون ا ترة ابل ــاز ل مث اقتضــا الت ــور أن تةــون ا ترة ابلةهــراب  ل  ــاز 

                                                 

 (
2
 . 219وفقرة  295( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
( وال يجوز لشركة المياه أو الغاز أو النور أن تقطع عن المشترك التوريد من تلقاء نفسه ، بل يجب أن تلجأ إلى القضاء في ذلك )  

( . وال يجوز لها أن تمتنع عن أداء خدمية  555ص 99م  2527يونية سنة  – 211ص  15م  2521يناير سنة  15استئناف مختلط 

 99م 2552يونييه سينة  11الالزمة لالنتفاع بهذه الخدمة ودفيع الرسيوم الواجبية ) اسيتئناف مخيتلط  المرفق ألي شخص قام بالشروط

 ( . 191ص 
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تةون ا ترة ابلةهراب  ل م  تعـدير ا سـعار ئـا يتيـق مـ  تةـاليف  لإلدارة أن تعدر من نعام اكر ق وتيرا علا ال ركة أن
 ا ترة انيديدة  

وقـــد كـــان اك ـــروع الترهيـــدي للتقنـــ  اكـــد  ي ـــترر علـــا نـــص يو ـــب علـــا اكلتـــ م أن يةيـــر االســـتررار يف أدا  
مــن  643الت ــور    ةانــا اكــادة  اخلــدمات الــيت يتةــون منهــا اكر ــق" ئــا يتضــرن  معــ  االســتررار مــن معــ  االنتعــام ومعــ 

اك روع تنص علا ما أييت : "علا اكلت م ئر ق متعلـق بتوزيـ  اكيـاه أو ال ـاز أو الةهـراب  أو القـوى ايفركـة ومـا شـاب  ذلـك أن 
ام وحـدها يةير االستررار يف أدا  اخلدمات اليت يتةون منها اكر ق ويةون مرتب اً بذلك ل ليس عزا  انيهة اليت منحتـ  االلتـ  

ل بر عزا  كر شخص أبرم مع  عقداً  ردًيً"   وقد حذف هذا النص يف نينة جملس ال ـيوق "اكتيـا  ابلقواعـد العامـة وقواعـد 
  وكــا كــان الـنص لــيس عال ت بيقــاً للقواعــد العامـة وكبــادئ القــانون ا داري ل  لنـ  يعرــر أبحةامــ  كرــا  ( 4) القـانون ا داري"

   ( 3) رأينا ابلرغو من حذ  

 مسئولية الملتزم عن استمرار المرفق وانتظار ـ  -174

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 912نص قانو  : تنص اكادة 
علا عر   اكرا ـق اكتعلقـة بتوزيـ  اكيـاه وال ـاز والةهـراب  والقـوى ايفركـة ومـا شـاب  ذلـك أن يتحرلـوا مـا يـ زم  -4"

  لر كدة قصرية ل كهذا الذي تقتضي   يانة ا دوات اليت يدار  ا اكر ق"  أدوات اكرا ق عادة من ع ر أو 
وكلت مـ  هـذه اكرا ـق أن يـد عوا مسـ وليتهو عرـا يصـيب اكر ـق مـن ع ـر أو  لـر ي يـد علـا اكـألوف يف مدتــ   -3"

ل ميــا   وقــ  يف هــذه ا دارة أو يف  سـامت  ل عذا أثبتــوا أن ذلــك ير ــ  عىل قــوة قــاهرة  ار ــة عــن عرادة اكر ــق أو عىل حــاد
دون أن يةون يف وسـ  أيـة عدارة يقعـة غـري مقـرتة أن تتوقـ  حصـول  أو أن تـدرأ نتا جـ    ويعتـه ا ضـرا  حـاداثً ميا  ـاً عذا 
ـــدلير علـــا أن وقـــوع ا ضـــرا  كـــان دون   ـــأ منـــ  ل وأنـــ  م يةـــن يف وســـع  أن يســـتبدر ابلعرـــار  اســـت اع اكلتـــ م عقامـــة ال

   ( 2) هو أو أن يت ىف نتيجة عضرا و أبية وسيلة أ رى"اكضرب  غري 

                                                 

 (
2
 في الهامش . 59ص  – 75ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
قوى المحركة وما شابه مدني عراقي على أن "ملتزم المرفق المتعلق بتوزيع الماء أو الغاز أو الكهرباء أو ال 751( وتنص المادة  

 ذلك ملزم باالستمرار في أداء الخدمات التي عهد بها إليه تجاه الحكومة وتجاه كل شخص أبرم معه عقداً فرديا" .

 (
9
مين المشيروع التمهييدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  525( تاريخ النص : ورد هذا النص فيي الميادة  

أن المشروع التمهيدي كان يتضمن فقرة أخيرة تجري على الوجه اآلتي : "ويكون باطالً كل شرط يعفي أو يحد مين  الجديد ، فيما عدا

" . وفي لجنة المراجعية حيذفت هيذه الفقيرة وأدخليت بعيض تعيديالت لفظيية ، وصيار رقيم 521المسئولية المنصوص عليها في المادة 

. وفي لجنة مجلس الشييوخ اسيتبدلت فيي الفقيرة الثانيية  195س النواب تحت رقم في المشروع النهائي . ووافق عليه مجل 199النص 

عبارة "حادثاً مفاجئاً" بعبارة "قوة قاهرة" الواردة في عبارة "ويعتبر اإلضراب قوة قاهرة" وذلك "ألن اإلضراب ليس قوة قياهرة بيل 
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ويتبــ  مــن هــذا الــنص أن اكلتــ م مســ ور عــن اســتررار اكر ــق العــام وانتعامــ  ل ال ئو ــب العقــد بينــ  وبــ  العريــر 
ا داري ل  حســب ل وال ئو ــب عقــد االلتــ ام  حســب ل بــر أيضــاً ئو ــب نــص القــانون واكبــادئ العامــة اكقــررة يف القــانون 

وتعته هذه اكس ولية من النعام العام ل     وز االتيـاق علـا وحقيقهـا أو علـا ا عيـا  منهـا   وقـد كـان اك ـروع الترهيـدي 
مــد  ســالف الــذكر ي ــترر علــا  قــرة يف هــذا اكعــ  عــري علــا الو ــ  اآليت : "ويةــون ابفــ ً كــر شــرط  912لــنص اكــادة 

مــن اك ــروع الترهيــدي الــيت ي ــري عليهــا الــنص  643"   واكــادة 643نصــوق عليهــا يف اكــادة يعيــ  أو وــد مــن اكســ ولية اك
ه  اليت كانا تو ب علا اكلت م االستررار يف أدا  اخلدمات اليت يتةون منها اكر ـق ل وقـد حـذ ا يف نينـة جملـس ال ـيوق 

مـد   912ل اليقـرة الـيت كـان اك ـروع الترهيـدي للرـادة   وي حـظ أ  ( 4) "اكتيا  ابلقواعد العامة وقواعـد القـانون ا داري"
  وال ير ــ   ( 3) ي ــترر عليهــا ل وهــ  اليقــرة الــيت تقــدم ذكرهــا ل قــد حــذ ا يف نينــة اكرا عــة دون أن يــذكر ســبب ااــذف

هر أن مــن اك ــروع الترهيــدي ل  ــلن هــذه اكــادة م وحــذف عال يف نينــة جملــس ال ــيوق   والعــا 643ذلــك عىل حــذف اكــادة 
النص قد سقو سهواً ل علا أن سقوف  ال ي ري من حةر  ل  لن  تقريـر للقواعـد العامـة الـيت تقضـ  أبنـ   ـوز االتيـاق علـا 

   ( 2)  الية ما هو متعلق ابلنعام العام
ن ـأ   لذا وق  ع ر أو  لر يف ادية اكر ق خلدمات  ل  ـلن كـان هـذا الع ـر أو اخللـر مألو ـاً وكـدة قصـرية ل كرـا لـو

عن الصيانة اكألو ة ل دوات اليت يدار  ا اكر ق ل م يعته هذا ع  الً من اكلت م بوا باتـ  وال حمـر كسـ وليت  عـن ذلـك   ويف 

                                                                                                                                                                    

. ووافق عليه مجلس الشييوخ  119دني الجديد ، وصار رقمه هو حادث مفاجئ" ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الم

 ( .  291ص – 77ص  9كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وال مقابل لهذا النص في التقنين الميدني القيديم ، ولكين الينص لييس إال تطبيقياً "المبيادئ العامية فيي المسيئولية عين المقياوالت المتعلقية 

 ( . 51ص  9المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  بالمرافق العامة" )

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 ) مطابق ( . 195التقنين المدني السوري م 

ن الفقرة الثانية وهي "وأنه ليم يكين فيي ) مطابق ، فيما عدا أن نص التقنين الليبي يسقط العبارة األخيرة م 111التقنين المدني الليبي م 

 وسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتالفى نتيجة إضرابهم بأية وسيلة أخرى" ( . 

 ) مرافق ( . 755التقنين المدني العراقي م 

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني : لم ترد فيه نصوص في التزام المرافق العامة .

 (
2
 . 211( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش . – 51وص  52ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي خصيوص الفقيرة المحذوفية : "أميا الفقيرة الرابعية فالحكمية فيي وضيعها  

 251ص  29) جازييت  2519يونييه سينة  21محكمة اإلسكندرية االبتدائية المختلطية فيي  ظاهرة ، وهي تبدو من قراءة أسباب حكم

( في النزاع الذي كان قائماً بين بلدية اإلسيكندرية وشيركة ميياه اإلسيكندرية . فقيد جياء فيي أسيباب هيذا الحكيم أن الجمهيور ال  999ن 

تفرضها شركات االحتكار ، وليس له خيار في القبيول أو اليرفض  يستطيع مناقشة الشروط المجحفة الواردة في العقود المطبوعة التي

 ( . 55ص  – 59ص  9، إذ األمر يتعلق بمرفق حيوي تحتكره الشركة ) مجموعة األعمال التحضيرية 



 

 

 

 

287 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

مد  سالية الذكر كرا رأينا : "علـا عرـ   اكرا ـق اكتعلقـة بتوزيـ  اكيـاه وال ـاز  912هذا اكع  تقور اليقرة ا وىل من اكادة 
اب  والقــوى ايفركــة ومــا شــاب  ذلــك أن يتحرلــوا مــا يــ زم أدوات اكر ــق عــادة مــن ع ــر أو  لــر كــدة قصــرية ل كهــذا والةهــر 

 الذي تقتضي   يانة ا دوات اليت يدار  ا اكر ق"   
اتـ  أما عذا كان الع ر أو اخللر ي يـد علـا اكـألوف يف مدتـ  أو يف  سـامت  ل  ـلن هـذا يعـد ع ـ الً مـن اكلتـ م بوا ب

ل ويةــون مســ والً عنــ  العــاه الســل ة ا داريــة  حســب ل بــر أيضــاً عــاه عرــ   اكر ــق   وال يســت ي  أن يــد   اكســ ولية عنــ  
ةثباتــ  أنــ  بــذر عنايــة ال ــخص اكعتــاد يف عدارة اكر ــق وم يرتةــب   ــأ أو تقصــرياً ل  ــلن الع ــر أو اخللــر الــذي ي يــد علــا 

وعمنا يست ي  د   اكس ولية ةثباتـ  القـوة القـاهرة   والقـوة القـاهرة هنـا عمـا أن تةـون  ار ـة عـن    ( 4) اكألوف هو ذات  اخل أ
عدارة اكر ق كأن ختر  غارة  وية يف أثنا  اار  أ ه ة اكر ق ل وعما أن تةون دا لة يف عدارة اكر ـق كـأن تتع ـر اآلالت أو 

مــد  (   وســوا  كــان  912/3اكيــا   كرــا أفلــق عليهــا الــنص ) م  تنيجــر وتســرا القــوة القــاهرة يف هــذه ااالــة اباــادل
ااادل قوة قاهرة أو حـاداثً ميا  ـاً ل  لنـ   ـب يف ااـالت  ل وفبقـاً للقواعـد العامـة ل أن يةـون حـاداثً غـري متوقـ  ااصـور 

تتوقـــ  حصـــول  أو أن تـــدرأ وال  ةـــن الـــد   ل أو كرـــا يقـــور الـــنص "دون أن يةـــون يف وســـ  أيـــة عدارة يقعـــة غـــري مقـــرتة أن 
ـ  ( 3) نتا جـ "   وت بيقـاً لـذلك يعتـه عضـرا  عرـار اكر ـق حـاداثً ميا  ـًا ـ ال قـوة قـاهرة  ن ااـادل دا ـر يف عدارة اكر ـق

ب رط أن يثبا اكلت م "أن وقوع ا ضرا  كان دون   ـأ منـ  ل وأنـ  م يةـن يف وسـع  أن يسـتبدر ابلعرـار اكضـرب  غـريهو 
   يجــب عذن أال يةــون هنـا    ــأ يف  انــب  ( 2)  مـد  (3/  912ت قـا نتيجــة عضــرا و أبيـة وســيلة أ ــرى" ) م أو أن ي

اكلتــ م تســبب عنــ  ا ضــرا  ل  ــلذا ثبــا أنــ  م يــف ابلت اماتــ  حنــو العرــار أو تعســف يف  صــر بعضــهو و ــو ا ضــرا  عــن 
  و ــب كــذلك أن يثبــا اكلتــ م أن ا ضــرا  كــان ال يســت ي  أن ذلــك ل م يةــن هــذا حــاداثً ميا  ــاً يــد   مســ ولية اكلتــ م 

يــدرأ نتا جــ  ل  ــلذا تبــ  أنــ  كــان يســت ي  أن يســتبدر ابلعرــار اكضــرب  عرــاالً ه ــرين يســتررون يف عدارة اكر ــق ل أو كــان 
ا ضـرا  ئــا يصــ نع  مــن يسـت ي  عدارة اكر ــق  الت يف متناولــ  ت نيـ  عــن العرــار اكضــرب  ل أو كـان يســت ي  تقصــري مــدة 

                                                 

 (
2
ص  911رقيم  91المحامياة  2591ميايو سينة  21( ومن باب أوليى يكيون الملتيزم مسيئوالً إذا ارتكيب خطيأ ) قيرب نقيض ميدني  

فبراير سنة  1 – 57ص  9م  2759ديسمبر سنة  29 – 297ص 2م 2775أبريل سنة  19( . وانظر أيضاً : استئناف مختلط  119

 19م  2597مايو سنة  12 – 111ص  29م  2599أبريل سنة  1 – 191ص  29م  2757أبريل سنة  1 – 227ص  1م  2759

 . 152ص 

 (
1
 ( انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش . 

 (
9
 . 57من  19رقم  29جازيت  2519يناير سنة  29اإلسكندرية الجزئية المختلطة (  
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يقعــة وحــ م يف معانيــة اكوقــف ل أو كــان يســت ي  تــ يف نتيجــة ا ضــرا  أبيــة وســيلة أ ــرى ل كــان مســ والً ئقــدار مــا كــان 
   ( 4) يست ي  ت    من ضرر وم ييعر

 المساواة بين العمالء -3
 من التقن  اكد  علا ما أييت :  910نص قانو  : تنص اكادة  -418

عذا كــان ملتــ م اكر ــق حمتةــراً لــ  احتةــاراً قانونيــاً أو  عليــاً ل و ــب عليــ  أن وقــق اكســاواة التامــة بــ  عر  ــ   -4"
 سوا  يف اخلدمات العامة أو يف تقاض  ا  ور"  

وال وحــور اكســاواة دون أن تةــون هنــا  معاملــة  ا ــة تن ــوي علــا ختيــيض ا  ــور أو ا عيــا  منهــا ل علــا  -3"
   ذه اكعاملة من ي لب ذلك  ـن تـوا رت  يـ  شـروط بعينهـا اكلتـ م بو ـ  عـام   ولةـن اكسـاواة وحـرم علـا اكلتـ م أن أن ينتي

  ن  أحد عر    مي ات ير ض منحها لجن رين"  
وكــر مييــ   ــن  علــا  ــ ف مـــا تقضــ  بــ  اليقــرة الســابقة يو ــب علـــا اكلتــ م أن يعــوا الضــرر الــذي قـــد  -2"

   ( 3) من  را  ما يرتتب علا هذا التريي  من ع  ر ابلتوازن ال بيع  يف اكنا سة اك روعة"يصيب ال ري 

                                                 

 (
2
( وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأنه يطلق في القانون كلمية "حيادث جبيري أو قيوة قياهرة" عليى كيل حيادث مسيتقل عين إرادة  

ومما ال تمكن مقاومته ولييس فيي وسيع الميدين  المدين ولم يكن في وسعه توقعه أو مقاومته . فالحادث يجب أن يكون غير ممكن توقعه

دفع وقوعه أو تالقيه ، ويدخل في هذا أيضاً عدم التغلب على نتائجه عند وقوعه . وفيي الحالية األوليى ال يسيتطيع الميدين ميع حصيول 

أن لملتزميي المرافيق أن عليى  119الحادث ، وفي الحالة الثانية ال يستطيع التخلص من نتائجيه . وقيد نيص التقنيين الميدني فيي الميادة 

يدفعوا مسئوليهم عما يصيب المرفق من عطل أو خلل يزييد عليى الميألوف فيي مدتيه أو فيي جسيامته إذا أثبتيو أن ذليك يرجيع إليى قيوة 

قاهرة خارجة عن إدارة المرفق أو إلى حادث مفاجئ وقع في فترة اإلدارة دون أن يكون في وسع أية إدارة يقظة غير مقترة أن تتوقيع 

صوله أو أن تدرأ نتائجه . ويعتبر المدين مسئوالً إن كان من الممكن توقع ما اعرتضه من صعاب واتخاذ التدابير الالزمية لمالفاتهيا ح

 99المحامياة  2591ينياير سينة  1، وكذلك إن لم يعمل كل ما كان يجب عليه للتغلب على الصعاب التيي اعترضيته ) مصير الوطنيية 

 . 199ص  151محمد كامل مرسي فقرة  وانظر –(  992ص  199رقم 

 (
1
مين المشيروع التمهييدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  522( تاريخ النص : ورد هذا النص فيي الميادة  

ريعية فيي المشيروع النهيائي . وفيي لجنية الشيؤون التشي 155الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت تعديالت لفظية . وأصبح رقم النص 

لمجلس النواب عدلت الفقرة الثالثة بإضافة كلمتي "غير مشروع" فأصيبحت العبيارة كميا ييأتي : "وكيل تميييز غيير مشيروع لمصيلحة 

أحد العمالء . . ." "ألن هناك حالة يكون التمييز فيها مشروعاً فال يوجب التعيويض" . ووافيق مجليس النيواب عليى الينص كميا عدلتيه 

في لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة "غير مشروع لمصلحة أحد العمالء" الواردة في صدر الفقرة الثالثية ، . و 157لجنته تحت رقم 

واستعيض عنها بعبارة "يمنح على خالف ما تقضي به الفقرة السابقة" . لكي يكون واضحاً أن التمييز المقصيود هيو اليذي يقيع مخالفياً 

. ووافيق علييه  119ابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد ، وصيار رقميه ألحكام الفقرة السابقة" ، وأصيبح الينص بيذلك مط

 ( . 79ص  – 11ص  9مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 



 

 

 

 

289 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وال مقابــر هلــذا الــنص يف التقنــ  اكــد  القــد    وم يســبق للقضــا  يف عهــد هــذا التقنــ  أن قــرر مبــدأ اكســاواة بــ  
  ولةـن مبـدأ اكسـاواة  ( 4) للر ـروع الترهيـدي  يرـا سـيج العر   بصية قافعة ل كرـا يعهـر ذلـك مـن اكـذكرة ا يضـاحية 

 ب  العر   مقرر يف القواعد العامة للقانون ا داري  
ويف التقنــ  اكــد  الليــيب  – 929ويقابــر الــنص يف التقنينــات اكدنيــة العربيــة ا  ــرى : يف التقنــ  اكــد  الســوري م 

   ( 3) وال مقابر للنص يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  – 462  ويف التقن  اكد  العراق  م  996

 تقرير مبدأ المساواة :  -176

( أبن يةــون هــو وحــده  monopoleي لــب أن يةــون ملتــ م اكر ــق العــام حمتةــراً للرر ــق ل عمــا احتةــار قانونيــاً ) 
( أبن تتعهـد السـل ة ا داريـة أال مـن   privilégeالذي يدير اكر ق ويست ل  ئو ب عقد االلت ام ل وعما احتةاراً  عليـاً ) 

   ـــلذا كـــان اكلتـــ م  ( 2) ل ــريه مـــن اكنا ســـ  لـــ  التســـهي ت الــيت منحهـــا عًيه كالرت يصـــات ال زمـــة وا عـــاتت ومــا عىل ذلـــك
لــا  ــدمات اكر ــق   حمتةــراً للرر ــق احتةــاراً قانونيــاً أو  عليــاً ل  ــلن ا  ــراد ال يســت يعون أن يتعــاقبوا مــ  غــريه للحصــور ع

وينجو عن ذلك موقف جبب أن ور   ي  اكنتيعون ابكر ق من وحةو اكلت م وعيثاره بعضهو علا بعـض ل عمـا عـن فريـق أدا  
 ــدمات اكر ــق وعمــا عــن فريــق ختيــيض ا  ــور اكقــررة   ومــن مث كــان مــن اكبــادئ ا ساســية اكقــررة يف القــانون ا داري أن 

/ مـد   910ن وقق اكساواة التامة ب  عر    ل سوا  يف اخلـدمات العامـة أو يف تقاضـ  ا  ـور" ) م اكلت م  ب علي  "أ
  ) 

وأي ميي   ردي ينثر ب  اكلت م أحد العر   ل كأن يندي ل  قدراً أكه مـن اخلـدمات  ـا ينديـ  لسـا ر اكنتيعـ  ل أو 
ن  يتقاضا السعر اكقرر من سـا ر اكنتيعـ  ل يةـون مييـ اً غـري م ـروع   أن يتقاضا من  أ راً أقر من السعر اكقرر يف ح  أ

وكا كان هذا التريي  من شـأن  أن خيـر ابلتـوازن ال بيعـ  يف اكنا سـة اك ـروعة ل عذ هـو  ـن  شخصـاً ميـ ة يف اسـتعرار اكر ـق 
كنا ســ  يضــارون بســبب هــذا الترييــ    ومــن مث العــام ال تتــاح ل ــريه مــن اكنا ســ  لــ  يف عارتــ  أو يف  ــناعت  ل  ــلن هــنال  ا

وقــق هلــو أن ير عــوا علــا اكلتــ م بتعــويض الضــرر الــذي أ ــا و مــن  ــرا  ذلــك ل كرــا وــق هلــو ع بــار اكلتــ م علــا أن ينيــذ 
                                                 

 (
2
 في الهامش . 211( انظر ما يلي فقرة  

 (
1
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 191التقنين المدني السوري : م 

 ) مطابق ( . 115التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 759التقنين المدني العراقي م 

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني لم ترد فيه نصوص في التزام المرافق العامة .

 (
9
 . 219( انظر آنفاً فقرة  
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 ــرين الت امــ  مــن و ــو  مراعــاة اكســاواة بــ  مجيــ  العرــ   تنييــذاً عينيــاً ل  ةيــف عــن عيثــار بعــض العرــ   ومييــ هو عــن اآل
مــد   910/3مييــ اً غــري م ــروع   واكقصــود ابلترييــ  غــري اك ــروع هــو الترييــ  الــذي  ــن  علــا  ــ ف مــا تقضــ  بــ  اكــادة 

ســالية الــذكر ل وهــ  وحــرم علــا اكلتــ م أن  ــن  أحــد عر  ــ  بصــية شخصــية ميــ ات يــر ض منحهــا لجن ــرين ل وســيأيت بيــان 
مـد   ـراحة علـا هـذا ااةـو كرـا رأينـا ل عذ تقـور : "وكـر مييـ   ـن   910اكـادة   وقد نصا اليقرة الثالثـة مـن  ( 4) ذلك

مـد  ( يو ـب علـا اكلتـ م أن يعـوا الضـرر الـذي  910علا   ف ما تقض  ب  اليقرة السابقة ) اليقرة الثانية من اكادة 
 يف اكنا سة اك روعة"  قد يصيب ال ري من  را  ما يرتتب علا هذا التريي  من ع  ر ابلتوازن ال بيع  

ومبدأ اكساواة ب  العر   هو كرا قدمنا من اكبـادئ اكقـررة يف القـانون ا داري ل وهـو مبـدأ مقـرر واثبـا منـذ أمـد 
فوير يف الب د الصناعية بو    اق   وكان من اكعـاهر ا وىل لتـد ر السـل ة ا داريـة يف تنعـيو اكرا ـق العامـة حـىت وحقـق 

ل  ـأورد  يـ   ( 3) تامة بـ  اكنتيعـ    وم يسـبق للقضـا  اكصـري يف عهـد التقنـ  اكـد  القـد  أن قـرره بصـية قافعـةاكساواة ال
   ( 2) التقن  اكد  انيديد نصاً واضحاً كرا رأينا حىت  تن  أي شك يف و ود ت بيق 

                                                 

 (
2
 . 211( انظر ما يلي فقرة  

 (
1
االستئناف المختلطة بأنه ال يجوز لشركة المياه أن تفرض عليى عمييل لهيا طريقية االشيتراك بالعيداد ( ومع ذلك فقد قضت محكمة  

أو طريقة االشتراك بمبلغ جزافي ، وإال كان في ذلك إخالل بمبيدأ المسياواة بيين العميالء ، والعمييل هيو اليذي يختيار بيين الطيريقتين ) 

 ( . 191ص  99م 2552يونيه سنة  11استئناف مختلط 

 (
9
( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "يقرر هذا النص مبدأ المساواة بين العمالء ، وهو مبيدأ ليم يسيبق  

ميايو سينة  19للقضاء المصري أن قرره بصفة قاطعة ، وإن كانت محكمة االستئناف المختلطة قد أشيارت إلييه فيي بعيض أحكامهيا ) 

( . فقد حكمت مثالً بأنه ال يجوز للشركة التي تتيولى مرفقياً عامياً  555ص  99ب  2527ونيه سنة ي 11 – 155ص  22ب  2755

أن ترفض طلبات االشتراك المقدمة من الجمهور ، أو أن تنهي اشتراكات قائمة ، إال بناء على أسباب جدية" . كيذلك قيررت أنيه عليى 

ؤدي خدماته لكل من يطلبها على طول خطوط توزييع الغياز أو الكهربياء . عليى الملتزم بمرفق متعلق بتوزيع الغاز أو الكهرباء ، أن ي

أن المبدأ مقرر ثابت منذ أمد طويل في البالد الصناعية الهامة ، وربما كان من أول مظاهر تدخل السلطات في تنظييم المرافيق العامية 

ة العامية ، فتتيولى عليى األخيص وضيع قيوائم األسيعار ، ، وانتقال هذه المرافق من طور التنظيم الحر إليى تنظييم تشيرف علييه السيلط

وتراعي فيها المساواة التامة بين العمالء ، سواء في الخدمات أو في تقاضيي األجيور . وقيد طبيق هيذا المبيدأ أوالً فيي شيركات السيكك 

فبرايير سينة  5ى إليى إصيدار قيانون الحديدية . فقد كانت هذه الشركات في الواليات المتحدة تفرق في المعاملية بيين عمالئهيا ، مميا أد

مينح هيذا المجليس سيلطات واسيعة فيميا  2591الذي أنشأ مجلساً كان من أول واجباته القضاء على هذه المفارقات . وفي سينة  2771

فيي يتعلق بتحديد األسعار ومنع أي تميييز فيي المعاملية ، عليى أن يباشير سيلطته هيذه تحيت رقابية القضياء . وعليى هيذا الينمط أنشيئت 

واليات االتحاد األمريكي مجالس تتولى اإلشراف على المرافق العامة وتحديد األسعار ، تحت إشراف السيلطة القضيائية . كيذلك أنشيأ 

في انجلترا مجلساً للسكك الحديدية يتولى تنظيم قوائم األسعار ميع العنايية بمنيع المييزات غيير المشيروعة  2719يوليه سنة  12قانون 

ركات لبعض العمالء . كما أنه في فرنسا يعتبر القضاء الفرنسي هيذا المبيدأ مين المبيادئ األساسيية ، فيال يجييز لملتيزم التي تمنحها الش

المرفق العام أن يستغل احتكاره ليميز بعض العمالء على اآلخرين ويخل بذلك بالمنافسة الحرة . وكثيراً ما قررت عقود االلتيزام ذليك 

ن  2511عقيد النقيل الطبعية الثانيية  Josserandء بالتعويض في حالية اإلخيالل بالمبيدأ ) جوسيران صراحة في فرنسا ، وحكم القضا

 – 2 – 2799دالليوز  2799يونييه سينة  25( ، وأيدت محكمة النقض الفرنسيية هيذا القضياء فيي كثيير مين أحكامهيا )  119و  279

أبريييل سيينة  12و 291 – 2 – 2711داللييوز  2711ديسييمبر سيينة  92و  195 – 2 – 2791داللييوز  2791يوليييه سيينة  1و 251

( . ولم تعتد األحكام المختلفة كثيراً بالصعوبة القائمة من حيث تقرير الضرر الواقع في هذه الحالة  115 - 2 – 2717داللوز  2717
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 ما يرد على مبدأ المساواة من استثناء :  -177

واة اكتقـدم الــذكر أن  ـن  اكلتـ م فا يـة مـن ا شــخاق معاملـة  ا ـة تن ـوي علـا ختيــيض ويسـتث  مـن مبـدأ اكسـا
ا  ور أو ا عيا  منها   ولةن ي رتط لصحة ذلـك أال مـن  هـذه اكيـ ات  شـخاق بـذواهتا ل بـر جملروعـة مـن ا شـخاق 

ن تـوا رت  يـ  هـذه ال ـروط   مثـر ذلـك تتوا ر  يها شروط معينة ل علا أن ينتي  ابكيـ ات اكرنوحـة كـر مـن ي لـب ذلـك  ـ
أن  ن  اكلت م ب ريق من فرق اكوا  ت ختييضـاً يف ا  ـور لت ميـذ اكـداري وفلبـة اكعاهـد العلريـة   ومثـر ذلـك أيضـاً أن 

  أن من  شركة السةة ااديديـة ا عيـا  مـن د ـ  ا  ـر كوظييهـا أو كـن يتسـويف شـروفاً معينـة مـن هـنال  اكـوظي    وواضـ
االستثنا  علا هذا الو   استثنا  ظاهري ل  تخييض ا  ر أو ا عيا  من  ال  ـن  ل ـخص أو  شـخاق ابلـذات  ـا خيـر 
ابكســاواة بــ  العرــ   ل وعمنــا  ــن  جملروعــة مــن ا شــخاق ال تتعــ  بــذواهتا بــر ب ــروط معينــة تتــوا ر  يهــا ل وهــذا لــيس مــن 

لـــذات وعريـــر ه ـــر   وكـــأن اكلتـــ م يتقاضـــا أ ـــرين ل أ ـــراً  يضـــاً مـــن جمروعـــة مـــن شـــأن  أن خيـــر ابكســـاواة بـــ  عريـــر اب
ا شخاق ال  ي   يهو ب  شخص وه ر ل وأ ـراً عـادًيً مـن بقيـة النـاي ال  يـ  أيضـاً  ـيهو بـ  شـخص وه ـر ل وهـذا كلـ  

   ( 4) دون أن  اوز ااد ا قصا ل سعار اليت قررهتا السل ة ا دارية
مـد  سـالية الـذكر أن ختيـيض ا  ـور أو ا عيـا  منهـا علـا هـذا الو ـ   910ليقرة الثانيـة مـن اكـادة وقد أكدت ا

ال خيـــر ئبـــدأ اكســـاواة ل  قالـــا كرـــا رأينـــا : "وال وحـــور اكســـاواة دون أن تةـــون هنـــا  معاملـــة  ا ـــة تن ـــوي علـــا ختيـــيض 
ذلــك  ــن تــوا رت  يــ  شــروط يعينهــا اكلتــ م بو ــ  عــام    ا  ــور أو ا عيــا  منهــا ل علــا أن ينتيــ   ــذه اكعاملــة مــن ي لــب

 ولةن اكساواة وحرم علا اكلت م أن  ن  أحد عر    مي ات ير ض منحها لجن رين"  

                                                                                                                                                                    

 2711رييل سينة أب 29، بل إن بعضها قرر وجوب حل هذا اإلشكال على حساب الشركة ألنها تسبب في الضيرر ) اسيتئناف بياريس 

( . على أن المبيدأ ليم يقتصير عليى مرفيق السيكة الحديديية ، بيل امتيد إليى كيل التزاميات المرافيق العامية ،  912 - 2 – 2715داللوز 

وأصبح مقرراً أن من واجب الملتزم ، كما من واجب السلطة التي تمنح االمتياز ، أن تحقق المسياواة التامية بيين العميالء" ) مجموعية 

 ( . 72ص  – 17ص  9التحضيرية  األعمال

( وفي قضية تعهدت شركة غياز بيأن تيورد الغياز لمصيالح الحكومية بسيعر أقصيى يجيوز تخفيضيه . وهيذا السيعر أقيل مين السيعر  2) 

األقصى الذي تعهدت أن تورد به الغاز للجمهيور ، وقيد خفضيت الشيركة السيعر اليذي تيورد بيه الغياز للجمهيور حتيى أصيبح أقيل مين 

ي تورد به لمصالح الحكومة ، فقضيى بأنيه ال يجيوز للحكومية أ ، تطليب تخفيضياً ممياثالً أو أي تخفييض للسيعر اليذي تدفعيه السعر الذ

 ( . 929ص 7م 2751يونيه سنة  9للشركة ) استئناف مختلط 
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 الجزاء -4

 الجزاء المدني : -178

( عـاه اكلتـ م  droits subjectifsبـ  العريـر واكلتـ م عقـد مـد  كرـا قـدمنا ل يرتـب للعريـر حقوقـاً ذاتيـة )  
هـــ  أال يـــد   أكثـــر مـــن ا  ـــر الـــذي قررتـــ  الســـل ة ا داريـــة يف حـــدود القـــانون ونعـــام اكر ـــق العـــام ل وأن يةيـــر لـــ  اكلتـــ م 
اســتررار  ــدمات اكر ــق وانتعامهــا ومســايرهتا للت ــور ل وأن وقــق لــ  اكســاواة التامــة بينــ  وبــ  ســا ر عرــ   اكر ــق   بــر عن 

ية يستردها العرير ل ليس  حسب من العقد اكهم بين  وب  اكلتـ م ل بـر أيضـاً مـن عقـد االلتـ ام اكـهم بـ  هذه ااقوق الذات
:  ( 4) اكلت م والسل ة ا دارية ل مث من القوان  اليت تنعو الت ام اكرا ـق العامـة ل ومـن اكبـادئ العامـة اكقـررة يف القـانون ا داري

حقــاً ذاتيــاً مــن نعــام مقــرر ومــن لــوا   وقــوان  معينــة بــر ومــن مبــادئ القــانون بو ــ  عــام ل  ولــيس غريبــاً أن يســترد ال ــخص
ويةــون هــذا ااــق الــذايت لــيس مصــدره العقــد بــر القــانون   ومــن مث  ةــن القــور أبن لعريــر اكر ــق حقوقــاً ذاتيــة كرــا قــدمنا 

 مصدرها العقد ل وعند سةوت العقد يةون مصدرها القانون  
ا ااق الذايت  وز لعرير اكر ق أن ير   دعوى أمام القضـا  اكـد  ي الـب  يهـا اكلتـ م نقـ  ل و قـاً وعلا أساي هذ

   ( 3) للقواعد العامة اكقرر يف القانون اكد 
 يجوز ل  أواًل أن ي لب التنييذ العيين ل  لذا كان يد   أ راً خلدمات اكر ق ي يد علا ا  ر القـانو  ل  ـاز لـ  أن 

ب عنقــاق ا  ــر عىل ااــد اكســروح بــ  قــانوتً واســرتداد مــا د عــ  زا ــداً علــا ذلــك مــ  اليوا ــد ابلســعر القــانو  مــن وقــا ي لــ
اك البة القضا ية  ا   وعذا كان عري ً كر ق من مرا ق النور أو ال ـاز أو اكيـاه ل وانق عـا عنـ   ـدمات اكر ـق ل  ـاز لـ  أن 

                                                 

 (
2
ص  – 911وانظر يونار ـ ص  – 219ص  99م  2519يناير سنة  19 – 995ص  1م 2752مايو سنة  21( استئناف مختلط  

 حيث ينتقد الفكرة المدنية القائمة على نظرية االشتراط لمصلحة الغير . 915

 (
1
( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه وإن كثر الجدل القانوني في تحديد عالقة المنتفع بصاحب االمتيياز ، فالمحكمية تيرى أنهيا  

االمتيياز إذا ميا هيو أخيل بأحيد شيروطه التيي تميس مصيلحة عالقة تحكمها شروط عقد االمتياز بحيث يجيوز للمنتفيع مقاضياة صياحب 

المنتفع مباشرة وكان أصابه ضرر شخص من هذا اإلخالل . وال يعترض على ذلك بيأن السيلطة المانحية هيي وحيدها التيي تمليك حيق 

ق فيي اإلشيراف عليى إدارة المدافعة عن حقوق األفراد باعتبارها الهيئة المهيمنة على المصلحة العامة ، وأنها دون سواها صاحبة الح

المرفق بموجب عقد االمتياز الذي تبرمه مع صاحبه ، فإن هذا االعتراض إذا صح فإنما يصح بالنسبة إلى شروط العقد العامة التي ال 

البية تمس حقوق المنتفعين الشخصية المستمدة من هذا العقد . أما ما يمس منها هيذه الحقيوق ، فللمنتفيع المضيرو حيق التمسيك بهيا ومط

صاحب االمتياز بتعويضه عن الضرر الذي يناله من جراء اإلخالل بها . ومرجع ذلك هو أن السلطة المانحة في تعاقدها ميع صياحب 

االمتياز صفة مزدوجة ، صفة إدارية فيما تعقده خاصاً بمصلحتها كجهة حكومية وذلك في حدود قانون الدولة اإلداري ، وصفة مدنية 

صلحة المنتفع بطريق اإلنابة العامة المفترضة عنه . وللمنتفع باعتباره أصيالً حق التمسيك بشيروط التعاقيد الماسية فيما تعقده خاصاً بم

بمصلحته ، واالعتراض على تعديلها إذا أصابه ضرر من ذلك ما لم تسبقه موافقة السلطة المانحة على هذا التعديل" ) استئناف مصر 
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يد النور أو ال از أو اكياه ابستررار ويف انتعام و قاً كا يقض  ب  نعـام اكر ـق   وعذا ع ـر ملتـ م ي الب اكلت م أبن يعيد ل  تور 
مر ق اكوا  ت   أ من اخل وط أو غري مواعيده ئا ال يتيـق مـ  نعـام اكر ـق ل وكـان العريـر م ـرتكاً يف هـذا اخلـو ل  ـاز 

عىل أ ــلها حــىت تتيـق مــ  مـا يقضــ  بـ  نعــام اكر ـق   وعذا أ ــر اكلتــ م  لـ  أن ي الــب اكلتـ م ةعــادة اخلـو أو ةر ــاع اكواعيـد
بوا ــب اكســاواة بــ  العريــر وســا ر العرــ   ل  ــاز للعريــر أن ي الــب اكلتــ م ابلةــف عــن هــذا ا  ــ ر وةعــادة اكســاواة 

   ( 4) ريقة التهديد اكايلعلا الو   الذي يقض  ب  القانون   و وز االلتجا  ل للو ور عىل التنييذ العيين ل عىل ف
و ــوز للعريــر اثنيــاً أن ي الــب ابلتعــويض عــن كــر ضــرر أ ــاب  مــن  ــرا  ا  ــ ر نقوقــ  اكتقــدم ذكرهــا    ي لــب 
تعويضاً عن الضرر الذي أ اب  من تع ير  و اكوا  ت ل وتعويضاً عن الضرر الذي أ ـاب  مـن  ـرا  ا  ـ ر ابكسـاواة 

ريــن   وهنــا  نــص  ــري  يف هــذا اكعــ  يف  ــدد التعــويض مــن  ــرا  ا  ــ ر ابكســاواة ل  قــد ×اآلبينــ  وبــ  عرــ   اكر ــق 
مــد  تــنص علــا مــا أييت : "وكــر مييــ   ــن  علــا  ــ ف مــا تقضــ  بــ  اليقــرة الســابقة  910رأينــا اليقــرة الثالثــة مــن اكــادة 

رتتـــب علـــا هـــذا الترييـــ  مـــن ع ـــ ر ابلتـــوازن يو ـــب علـــا اكلتـــ م أن يعـــوا الضـــرر الـــذي قـــد يصـــيب ال ـــري مـــن  ـــرا  مـــا ي
 ال بيع  يف اكنا سة اك روعة"  

و وز للعرير أ ـرياً أن ي لـب  سـخ العقـد بينـ  وبـ  اكلتـ م ل و قـاً للقواعـد العامـة اكقـررة يف  سـخ العقـود ل وتقـدر 
ات الـيت يقـدمها لـ  اكلتـ م  ـدمات ايفةرة و اهة هذا ال لب   ولةن يندر أن يلجأ العرير عىل فلب اليسخ ل  ن اخلـدم

ضرورية ل  ل واكلت م هو ايفتةر هلا عما احتةاراً قانونياً أو احتةاراً  علياً   ومن مث يةـون ال الـب هـو أن ي لـب العريـر تنييـذ 
 العقد تنييذاً عينياً ل م  التعويض عن الضرر  

 الجزاء اإلداري -179

ا  اكــد   ــ ا  عداري ل تقــرره القواعــد العامــة يف قضــا  ا ل ــا  يف القــانون ـــ قضــا  ا ل ــا  : وهنــا  عىل  انــب انيــ   
ـــة قـــرار عداري متعلـــق بتنعـــيو اكر ـــق ويةـــون  اليـــاً للقـــانون ل  ـــاز لةـــر ذي  ( 3) ا داري    ـــلذا  ـــدر مـــن الســـل ة ا داري

مصـلحة أدبيـة ـ أن ي عـن يف  مصلحة ـ وليس من الضروري أن يةون لل الـب حـق ذايت بـر يةيـ  جمـرد اكصـلحة ولـو كانـا
لســنة  436مـن القــانون رقـو  2هـذا القـرار اكخــالف للقـانون اب ل ــا  أمـا القضـا  ا داري   مثــر ذلـك مــا نصـا عليـ  اكــادة 

اخلــاق ابلت امــات اكرا ــق العامــة مــن أنــ  "ال  ــوز أن تتجــاوز حصــة اكلتــ م الســنوية يف  ــايف أرابح اســت  ر اكر ــق  4611

                                                 

 (
2
( ولكن ليس للعميل أن يلزم اإلدارة باليدفاع عين وجهية نظيره ، وإنميا يكيون ليه هيو الحيق فيي مقاضياة الملتيزم مباشيرة والمطالبية  

 ( . 191ص  99م  2552يونيه سنة  11بحقوقه على الوجه الذي يراه ) استئناف مختلط 

 (
1
 . 972ص  – 979( بونار ص  
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ة يف اكا ة من رأي اكار اكوظـف واكـر ص بـ  مـن مـان  االلتـ ام ل وذلـك بعـد  صـو مقابـر اسـته   رأي اكـار   العام ع ر 
وما زاد علا ذلك من  ايف ا رابح يستخدم أوالً يف تةوين احتياف   اق للسنوات اليت تقـر  يهـا ا رابح عـن ع ـرة يف 

ا ـد يف وحسـ  وتوسـي  اكر ـق العـام أو يف  يـض ا سـعار حسـبراً يـرى اكا ة من رأي اكار   ويسـتخدم مـا يبقـا مـن هـذا ال  
مــان  االلتــ ام ل  لــو أن قــراراً مــن الســل ة ا داريــة  ــور للرلتــ م أن  ــاوز  ــايف أرابحــ  ع ــرة يف اكا ــة مــن رأي اكــار ل كــان 

اب ل ـا  أمـام القضـا  ا داري ل ومصـلحت  هـذا القـرار ابفـ ً كخاليتـ  للقـانون   و ـوز لعريـر اكر ـق أن ي عـن يف هـذا القـرار 
يف ذلــك أن مــا زاد مــن  ــايف أرابح اكلتــ م علــا ااــد القــانو  ينــتقض  ــا سيخصــص يف وحســ  اكر ــق العــام أو يف  يــض 

 ا سعار ل وكر من وحس  اكر ق و يض أسعاره يعود علي  ابلني   
ي عن  ي  العرير قراراً سلبياً ل أي أن السل ة ا داريـة متنـ  و وز أن يةون القرار ا داري اكخالف للقانون والذي 

عــن اختــاذ ا  ــرا ات القانونيــة الوا بــة عنــدما ي لــب عليهــا العريــر ذلــك    يصــ  مــث ً أال تعيــد الســل ة ا داريــة النعــر يف 
مــن القــانون رقــو  3تقضــ  اكــادة  قــوا و أســعار اكر ــق عقــب كــر  ــرتة زمنيــة لتنعــر يف تعــديلها كصــلحة اكنتيعــ  ابكر ــق ل كرــا

اخلـاق ابلت امـات اكرا ـق العامـة عذ تقـور : "يةـون كـان  االلتـ ام ااـق يف ععـادة النعـر يف قـوا و ا سـعار  4611لسنة  436
ة عقب كر  رتة زمنية مبنية علا ا سس اليت وحدد يف وثيقة  االلت ام" :  يست ي  العريـر أن يتقـدم عىل السـل ة ا داريـة ماحنـ

االلت ام ةعادة النعر يف قوا و ا سعار ل  لذا امتنعا عن ذلك كان هذا قراراً سلبياً  وز للعرير أن ي عن  يـ  اب ل ـاا  أمـام 
القضــا  ا داري كخاليتـــ  للقـــانون   ويصـــ  أيضــاً أن يةـــون مر ـــق اكوا ـــ ت قـــد ت ــور ل  أ ـــب  مـــن الوا ـــب زًيدة عـــدد 

أو استبدار مركبات حديثة ئركبات قد ة ل أو استبدار مركبات "الرتويل ابي" ئركبـات الـرتام  اخل وط ل أو تعدير اكواعيد ل
يف بعض اخل وط أو كلها ل أو غـري ذلـك  ـا  عـر عدارة اكر ـق تسـاير مقتضـيات الت ـور    يجـوز يف هـذه ااالـة للعريـر أن 

اكلتـ م يـد ر هـذه التعـدي ت ل ومصـلحة العريـر يف ذلـك ظـاهرة يتقدم للسل ة ا  ارية ماحنة االلت ام فالباً عليها أن ععـر 
   لذا امتنعا السل ة ا دارية عن اختاذ ا  را ات ال زمة مـ  اكلتـ م لتحقيـق هـذا ال ـرا ل كـان امتناعهـا قـراراً سـلبياً  ـوز 

 أن ي عن  ي  اب ل ا  أمام القضا  ا داري كخاليت  للقانون   للعرير

 للعميل صفة في التقاضي : متى يكون  -181

وحــىت يســت ي  العريــر التقاضــ  علــا النحــو الــذي قــدمناه ل  ــب أن تةــون لــ   ــية    يــ  التقاضــ  أمــام ايفــاكو 
(   وين ـأ  droit subjectifاكدنية للر البة ابلتنييـذ العيـين أو ابلتعـويض أو ابليسـخ ل  ـب أن يةـون لـ  حـق ذايت ) 

ين  وب  اكلت م أو من عقد االلت ام أو من القوان  اليت تنعو الت ام اكرا ق العامة كرـا سـبق القـور   هذا ااق من العقد اكهم ب
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ويف التقاضــ  أمــام القضــا  ا داري للر البــة ةل ــا  القــرار ا داري البافــر ل ال يلــ م أن يةــون لــ  حــق ذايت ل بــر يةيــ  أن 
 كرا أسلينا    تةون ل  مصلحة  دية ولو كانا هذه اكصلحة أدبية

وال  ــوز يف ااــالت  للعريــر أن يتقاضــا عال للــد اع عــن مصــلحت  ال خصــية ل  ــيس لــ  ابســو مجهــور العرــ   أن 
ير ـ  دعـوى ويـدا    يهـا عـن مصـااهو اك ـرتكة   وقـد كـان اك ـروع الترهيـدي للتقنـ  اكـد  يتضـرن نصـاً يف هـذا اكعــ  ل 

لــيس للعريــر الــذي تعاقــد مــ  ملتــ م اكر ــق ل عذا تع لــا  -4نص علــا مــا أييت : "مــن هــذا اك ــروع تــ 642 ةانــا اكــادة 
وال  ـــوز لـــ  ابســـو مجهـــور  -3 ـــدمات هـــذا اكر ـــق أو ا تلـــا ل أن يقاضـــ  اكلتـــ م عال للـــد اع عـــن مصـــلحت  ال خصـــية   

ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف "   وقــد  ــا  يف اكــذكرة ( 4) العرــ   أن ير ــ  دعــوى ويــدا    يهــا عــن مصــااهو اك ــرتكة
 4633مــايو ســـنة  31هــذا الصــدد : "يقــرر هــذا الــنص اكبــدأ الــذي أ ـــذت بــ  حمةرــة ا ســةندرية االبتدا يــة اكختل ــة ) 

 468ق  42 ازيـا  4632ينـاير سـنة  38( وأيدهتا  ي  حمةرة االسـت ناف اكختل ـة )  244ن  448ق  43 ازيا 
ب  شركة مياه ا سـةندرية وأحـد عر  هـا   وقـد قـررت ايفةرـة أنـ  لـيس للعريـر أيـة  ـية ( ل وذلك ئناسبة ن اع  223ن 

 ( 3) لترثير جمروعة العر   قبر ال ركة ل  ليس ل  أن ي البهـا عال ئـا  ـس حقوقـ  هـو شخصـياً ئقتضـا العقـد اكـهم بينهرـا"
"مـــ  م حعـــة أنـــ  ال يـــراد اباـــذف عةـــس هـــذا    وقـــد حـــذف هـــذا الـــنص يف نينـــة جملـــس ال ـــيوق اكتيـــا  ابلقواعـــد العامـــة

   ( 2) ااةو"
ولةن  وز أن تتألف مجعية أو نقابة للد اع عن مصاحل سـةان حـ  معـ  أو فا يـة معينـة مـن النـاي ل وتةـون هلـا 

   ( 1) ال خصية اكعنوية ل  تقاضا ابسو انيراعة اليت مثلها وتةون هلا  ية يف التقاضا

                                                 

 (
2
مدني عراقيي عليى ميا ييأتي : "للعمييل اليذي تعاقيد ميع ملتيزم المرفيق ، إذا تعطليت بخيدمات هيذا المرفيق أو  757( وتنص المادة  

 اختلت ، أن يقاضي الملتزم إال فيما يخص مصلحته الشخصية ، وليس له أن يرفع الدعوى باسم جمهور العمالء" .

 (
1
 في الهامش . 72ص  9عمال التحضيرية ( مجموعة األ 

 (
9
 في الهامش . 71ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
5
 . 155ص  59م  2517أبريل سنة  21( انظر في هذا المعنى استئناف مختلط  
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 أخرى من المقاوالتأنواع  -الفصل الثاني

 بعض اكقاوالت الةثرية الوقوع يف العرر :  -444
نتنـاور بعــض اكقــاوالت الةثـرية الوقــوع يف العرــر ل دون أن نيـيض القــور  يهــا  هـ  ختضــ  بو ــ  عـام للقواعــد الــيت 

 سبق أن بس ناها يف عقد اكقاولة ل وتقتصر هنا علا نث  صا صها الر يسية  
 ( 4) هذه اكقاوالت : عقد الن ر ل وعقد النعارة ل والعقد مـ  ر ـر ا عرـار ل وعقـد ا عـ ن وقد ا رتت أربعاً من

  

عقد النشر - المبحث األول
) * (

 

 (Contral d'édition ) 

 صور مختلفة : -182

اكنلف ل أًيً كـان العرـر الـذي قـام بـ  أدبيـاً كـان أو  نيـاً ل قـد يتـوىل ن ـر منليـ  بـ  أ ـراد انيرهـور بنيسـ     يقـوم  
ب يعــ  علــا نيقتــ  ل مث يقــوم بعرضــ  للبيــ  علــا انيرهــور   ولةــن ال الــب أن يلجــأ اكنلــف عىل التعاقــد مــ  تشــر يقــوم  ــذه 

 لبي  ل والعقد الذي يهم  اكنلف م  الناشر هلذا ال را يسرا بعقد الن ر   اكهرة ل  ي ب  الناشر الةتا  ويعرض  ل
ولــيس لعقــد الن ــر  ــورة واحــدة ل بــر تتعــدد  ــورة بتعــدد ال ــرق الــيت يلجــأ عليهــا اكنلــف يف النــ ور عــن حقــ  يف 

 منلي  للناشر  

                                                 

 (
2
( أما عقد النقل ، وهو عقد هام من عقود المقاولة ، فمحله القانون التجاري . وإذا كيان التقنيين الميدني الفرنسيي قيد أورد فييه عيدداً  

 ً  قليالً من النصوص وتركه بعد ذلك إلى التقنين التجاري ، فإن التقنين المدني المصري ـ القديم والجديد ـ لم يعرض ليه إطالقياً ، تاركيا

ملة واحدة للتقنين التجاري . وقد أفرد له التقنين التجاري المصري فصالً خاصاً به "في الوكالة بالعمولة للنقيل وفيي أمنياء النقيل إياه ج

تجيياري ( وقييد أورد المشييروع التمهيييدي للتقنييين المييدني الجديييد بعييض النصييوص فييي المرافييق  295 – 59والمراكبييية ونحييوهم" ) م 

مكررة ثالثياً مين المشيروع ( ، ولكين هيذه النصيوص حيذفت فيي لجنية المراجعية "ألنهيا تقيرر  599 – 529 المتعلقة بالنقل البري ) م

أحكاماً خاصة بأمناء النقل ، بعضها وهو الخاص بالنقيل بواسيطة السيكك الحديديية تنظميه ليوائح قائمية فعيالً ، واليبعض اآلخير يحسين 

ر ميين شييأنه أال يضييمن لهييذه األحكييام الثبييات وهييو شييرط الزم ألحكييام تنظيمييه بتشييريعات خاصيية ، ألن حركيية النقييل فييي تطييور مسييتم

فيي الهيامش ( . وبعيد حيذف هيذه النصيوص ، أصيبح عقيد  291ص – 59ص  9المجموعة المدنية" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 النقل باقياً في مكانه الطبيعي وهو التقنين التجاري .

( ال يتميز عن عقيد المقاولية إال فيي خصائصيه اإلداريية ، مين نحيو  Marché des travaux publicsوكذلك عقد األشغال العامة ) 

التعاقد عن طريق المناقصات العامة وإمكيان توقييع الجيزاءات دون حكيم وتنفييذ العقيد جبيراً عليى المقياول بطرييق الريجيي ومسيئولية 

 شغال العامة هو القانون اإلداري ال القانون المدني .اإلدارة نحو الغير ورجوعها على الغير بما يكون المكان الطبيعي لعقد األ
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نليــ  للناشــر نـ والً غــري حمــدد ل وأبعـد هــذه الصـور مــدى هــ  الصـورة الــيت ينـ ر  يهــا اكنلــف عـن حقــ  يف اسـت  ر م
 يةـون للناشـر ااـق يف فبـ  الةتـا  فبعــات متعـددة دون وحديـد لعـدد هـذه ال بعــات   و لـك الناشـر مجيـ  النسـخ يف كــر 
فبعة من فبعات الةتا  ل ويبيعها اساب    وف ينعري ذلك يد   اكنلف مبل اً معيناً د عة واحدة أو علا عـدة د عـات   

ختــرج عــن أن تةــون بيعــاً اــق االســت  ر أبرمــ  اكنلــف مــ  الناشــر يف مقابــر اــن معــ  ل وقــد نــ ر اكنلــف  وهــذه الصــور ال
(  le droit moral de Pauteurللناشـر  ـذا البيـ  عـن حقـ  اكـادي يف اسـت  ر منليـ  ل واسـتبقا حقـ  ا ديب ) 

   ( 4)  لن  حق ال  وز الن ور عن 
  الناشـر فبعـة معينـة مـن الةتـا  ل ويعـ  ابالتيـاق معـ  عـدد نسـخ هـذه ال بعـة ل وقد يقتصـر اكنلـف علـا أن يبيـ

 يقور الناشر ب بـ  هـذا العـدد مـن النسـخ علـا نيقتـ  ل وتصـب  النسـخ ملةـاً لـ  ل ويبيعهـا اسـاب  ل ويـد   يف مقابـر ذلـك 
   ( 3) للرنلف مبل اً معيناً علا د عة واحدة أو علا عدة د عات

 تةـون النسـخ بعـد فبعهـا ملةـاً  ( 2) نق  يف است  ر منليـ  ل ويقـوم ب بـ  الةتـا  علـا نيقتـ  وقد وتيظ اكنلف
ل  ل ويقوم الناشر بعرا الةتا  علا انيرهور للبي    ويف هذه ااالـة ال يةـون هنـا  عقـد بيـ  بـر عقـد مقاولـة ل واكقـاور 

  اسـا  اكنلـف ل هـو عـرا الةتـا  علـا انيرهـور هو الناشر واكنلف هو ر  العرر   ذلك  ن الناشر يقوم بعرر معـ
  وي لـب أن يةـون ا  ـر نسـبة معينـة مـن اـن كـر نسـخة  ( 1) للبي  وقبض ان  ل ويتقاضا يف مقابر ذلك أ راً من اكنلـف

  كرــا يتــوىل الناشــر بيعهــا ل خيصــرها مــن الــثرن ويــرد البــاق  عىل اكنلــف   وال  ــوز اعتبــار العقــد شــركة ل  ن نســخ الةتــا

                                                 

 (
2
( ويمكن التمييز بين هذه الصورة وبين نقل المؤلف لجميع حقوقه في التأليف لشخص آخر . ففي حالة انتقال حقوق المؤليف لغييره  

الملكيية محيل المؤليف فيي جمييع عن طريق البيع أو الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طيرق كسيب الملكيية ، يحيل مين انتقليت إلييه 

حقوقه بصفة دائمة ، ومن بين هذه الحقوق أن يبرم عقد نشر مع أحد الناشرين في شأن الكتاب اليذي انتقيل إلييه . أميا فيي حالية التعاقيد 

ت غيير معيين ولميدة مع ناشر ، فإن الناشر ال تنتقل إليه ملكية الكتاب بصفة دائمة ، بل ينتقل إليه حق استغالل الكتاب لعدد من الطبعيا

غير معينة ، فإذا لم يقم الناشر بإعادة طبع الكتياب فيي ميدة معقولية بعيد نفياذ نسيخ الطبعية السيابقة ، اسيتعاد المؤليف حقيه فيي اسيتغالل 

انظير عكيس ذليك وأنيه ال فيرق بيين  – 917فقرة  29الكتاب ، وله أن ينشره بنفسه أو عن طريق ناشر آخر ) بالنيول وريبير وهامل 

 وما بعدها ( . 99ص  2511في عقد النشر في القانون الفرنسي رسالة من باريس سنة  Raultورتين الص

وقد يشتري الناشر حقوق المؤلف فتنتقل إليه هذه الحقوق بصفة دائمة ، بموجب عقد بييع ال بموجيب عقيد نشير ، وتبقيى الحقيوق الميدة 

اشر العمل الذي اشتراه ، ال باعتباره ناشراً بل باعتبار أنه هو صاحب حقوق التي يحددها القانون لحقوق المؤلف . وعند ذلك ينشر الن

التأليف ، كالمؤلف عند ما ينشر مؤلفه بنفسه . ويجوز للناشر في هيذه الحالية أن يعهيد إليى ناشير آخير ، بموجيب عقيد نشير ، أن ينشير 

 المؤلف الذي اشترى حقوق التأليف فيه .

 (
1
  . 5215فقرة  1( بودري وفال  

 (
9
( وقد يقوم الناشر بطبع الكتاب ، على أن يسترد نفقات الطبع من ثمين النسيخ التيي يبيعهيا ، وبعيد ذليك يسيتولي عليى أجيره المتفيق  

 عليه ، ويرد الباقي للمؤلف . والعقد مع صاحب المطبعة لمجرد طبع الكتاب يكون عقد مقاولة ال عقد نشر .

 (
5
 . 2111ص  5215فقرة  1( بودر يوفال  



 

 

 

 

298 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

قدمنا ملك للرنلف ل والناشـر ال يسـاهو يف اخلسـارة نيـث لـو كسـد الةتـا  وم يسـرتد اكنلـف نيقـات فبعـ   ـلن الناشـر ال 
شــأن لــ   ــذه اخلســارة   وعمنــا يتقاضــا الناشــر  عــ ً معينــاً يف نعــري عرلــ  ل هــو نســبة م ويــة معينــة مــن اــن النســخ اكبيعــة   

   ( 4) الةتا  للبي  ل مقرتنة بوكالة ح  يبي  الناشر نسخ الةتا  اسا  اكنلف  العقد يةون مقاولة من حيث عرا
وقد ينقلب اكوقف ل  يصب  اكنلف هـو اكقـاور والناشـر هـو ر  العرـر   ويتحقـق ذلـك عـادة عذا قـام تشـر ب بـ  

قاضـا أ ـراً معينـاً علـا عرلـ  منلف يضو فا ية من البحول أو من اكقاالت ل  رن يساهو ببحـث أو ئقـار مـن اكـنلي  يت
   ( 3) من الناشر ل وبذلك يصب  اكنلف هو اكقاور كرا سبق القور

وســوا  كــان العقــد بيعــاً أو مقاولــة ل وســوا  كــان اكقــاور هــو الناشــر أو اكنلــف ل  ــلن العقــد يبقــا مــ  ذلــك حمتيعــاً 
 بذاتيت  ويسرا بعقد الن ر  

ره : الت امــات يف ذمــة اكنلــف ل وأ ــرى يف ذمــة الناشــر   ويو ــد نــوع  ــاق ولعقــد الن ــر أركانــ  ل ويرتتــب عليــ  أاث
من الن ـر عـن فريـق اكسـرح ل  ـ  ي بـ  اكنلـف وعمنـا يعـرا كرسـرحية علـا انيرهـور ل ويسـرا العقـد يف هـذه ااالـة بعقـد 

 (   contral de repésntationالعرا اكسرح  ) 
( الت امـات الناشـر   )  2( الت امـات اكنلـف   )  3( أركـان العقـد   )  4 نبحث يف عقد الن ر اكسا ر اآلتية : ) 

   ( 2) ( عقد العرا اكسرح  1

                                                 

 (
2
( وإذا أراد المؤلف أن يشارك الناشر ، فيساهم هذا األخير في الربح وفي الخسارة ، فإن ذلك يجوز . ويكون العقد فيي هيذه الحالية  

شركة على الصورة اآلتية : يساهم المؤليف بمؤلفيه ، ويسياهم الناشير بنفقيات طبعيه ميثالً ، وتكيون النسيخ ملكياً للشيركة ، ويكيون لكيل 

 ( . 5279فقرة  1عليها في الربح وفي الخسارة ) قارن بودري وفال  شريك نسبة يتفق

 (
1
وإذا دفع المؤلف المقال أو البحث تاماً إلى صاحب الجريدة أو المجلة ، ثم اتفق معيه  – 517فقرة  22( بالنيول وريبير ورواست  

قيال أو البحيث فيكيون بيعياً . وإذا كيان المؤليف يكتيب على األجر ، فالعقد هنا ال يقع على عمل ليكون مقاولية ، بيل يقيع عليى ملكيية الم

بانتظام مقاالت تنشر في المجلة أو الجريدة مقابل أجر ، فالعقد ال يكون بيعاً . وإنما يكيون عقيد عميل إذا كيان المؤليف خاضيعاً لتوجييه 

 ( . 5271قرة ف 1صاحب المجلة أو الجريدة ، وعقد مقاولة إذا لم يكن خاضعاً لهذا التوجيه ) بودري وفال 

 (
9
( وإذا عمد شخص إلى نشر كتياب دون اتفياق ميع المؤليف عليى نشيره ، أي دون أن يكيون هنياك عقيد نشير ، كيان منتهكيا ًلحرمية  

 55م  2591فبرايير سينة  9ملكية المؤلف ، فإذا اشترك اثنان في هذا النشر كانا مسئولين بالتضامن عن التعويض ) استئناف مخيتلط 

عتبر مجرد تكليف وزارة المعارف لموظف بوضع كتاب معين اتفاقاً على أن ملكيية الكتياب وحيق نشيره انتقيل إليى ( . وال ي 291ص 

 22الوزارة ، ولو تقاضي الموظف مكافأة عن وضع الكتاب ، ما لم يكين هنياك تعاقيد صيريح أو ضيمني عليى ذليك ) اسيتئناف مصير 

 ( . 2251ص  951رقم  21المحاماة  2591ة مارس سن 22ـ  2255ص  951رقم  21المحاماة  2591مارس 

وقد قضى بأنه إذا حصلت وزارة المعارف ) دار الكتب ( على نسخة خطية ألحيد الكتيب الثمينية ، وقاميت بجميع هيذا الكتياب وترتيبيه 

عليم اليذي كتيب فييه وطبع ما جمعه مؤلفه من اآلراء المختلفة في كتابه ، وأضافت لها رأيه باعتباره من أصيحاب اآلراء السيديدة فيي ال

الكتاب ، فهذا المجهود ال يمكن مهماً عظم أن ينقلب إلى حق تأليف يثبت لليوزارة . وميع التسيليم جيدالً بأيلولية مثيل هيذه المؤلفيات إليى 

تيي تنشيرها الوزارة ، فإنها متى آلت للدولة وطبعتها تسقط حاالً في الملك العام ، ويكون لكل إنسان حق إعادة طبعها ، ألن المؤلفات ال

 ( 77رقم  51المجموعة الرسمية  2559مايو سنة  1الدولة تدل على أنها وضعت لخدمة الجمهور ) مصر للكلية 
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  أركان عقد النشر -1
 أركان ث ثة : لعقد الن ر أركان ث ثة : الرتاض  ل والعرر ا ديب أو اليين أي اكنلف ل وا  ر   -442

 الركن األول ـ التراضي : -184

اه اكنلف والناشر   وهو عقد رضـا   يـتو بتوا ـق ا  ـا  والقبـور دون حا ـة عىل شـةر  ـاق ل عقد الن ر فر  
وخيض  يف عثبات  للقواعد العامـة   وكـا كـان الناشـر ات ـراً يقـوم بعرـر مـن أعرـار التجـارة وكـان اكنلـف غـري ات ـر يقـوم بعرـر 

  مـن  انـب اكنلـف   ومـن مث  ـوز للرنلـف أن يثبتـ  مد  ل  عقد الن ر عذن عند  تلو ل عـاري مـن  انـب الناشـر ومـد
علــا الناشــر جبريــ  فــرق ا ثبــات و يهــا البينــة والقــرا ن ولــو زادت قيرــة العقــد علــا ع ــرة  نيهــات ل كرــا  ــوز أن يقاضــي  

رتــ  علــا ع ــرة أمــام القضــا  التجــاري أمــا الناشــر  ــ  يثبــا العقــد علــا اكنلــف عال ابلةتابــة أو ئــا يقــوم مقامهــا عذا زادت قي
 نيهـات ل وال يقاضــي  عال أمــام القضــا  اكــد    ويبقـا اكنلــف يقــوم بعرــر مــد  حــىت لـو تــوىل ن ــر منليــ  بنيســ  ل  عــرا 
للبي     هو ال ي رتي للبي  كرا ييعر التا ر ل وعمنـا يقـوم أ ـ ً بعرـر أديب أو  ـين ل وقيامـ  ببيعـ  للجرهـور لـيس عال عرـ ً 

   ( 4) تبعاً للعرر ا  ل 
والرتاض  يف عقد الن ر ال يقوم يف ا  ر علا اعتبارات يف شخص الناشـر ل مـا م تـدر العـروف يف وضـوح علـا 

  وينبــين علــا ذلــك أن مــوت الناشــر أو بيعــ  كتجــره ال  ( 3) أن اكنلــف قــد قصــد التعاقــد مــ  تشــر معــ  لصــيات  ا ــة  يــ 
ود ا  ــرى عىل الورثــة أو عىل الناشــر انيديــد الــذي اشــرتى اكتجــر   ومــ  ينهــ  عقــد الن ــر ل بــر ينتقــر العقــد مــ  مجلــة العقــ

ذلــك ال  ــوز للناشــر أن يتيــق مــ  تشــر ه ــر علــا الن ــر مــن البــافن عال ئوا قــة اكنلــف   ذلــك أنــ  عذا ســلو ابنتقــار عقــد 
قــد ن ــر ئيــرده عىل تشــر ه ــر الن ــر مــ  مجلــة عقــود الن ــر ا  ــرى لورثــة الناشــر أو للر ــرتي كتجــره ل  ــلن  ــواز انتقــار ع

يتوقــف علـــا اعتبــارات تر ـــ  عىل اكقــدرة اكاليـــة هلــذا الناشـــر اآل ــر ومسعتـــ  التجاريــة ل ومـــن مث و ــب ااصـــور علــا موا قـــة 
     ( 2) اكنلف نيواز الن ر من البافن

                                                 

 (
2
 . 999ص  191محمد كامل مرسي فقرة  – 111فقرة  . Prop Lit . et Artلفظ  5( انسيكلوبيدي داللوز  

 (
1
 . 199( محمد كامل مرسي فقرة  

 (
9
انظير عكيس ذليك وأنيه يجيوز النشير مين البياطن دون موافقية  – 117فقيرة  Prop . Lit et, Artلفيظ ،  5( انسيكلوبيدي دالليوز  

 . 5275فقرة  1المؤلف : بودري وفال 
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 الركن الثاني ـ العمل األدبي أو الفني ) المؤلف ( :  -185

هو العرر ا ديب أو اليين الذي قـام بـ  اكنلـف و علـ  حمـ ً لن ـر  تـأليف كتـا  يف أي والركن الثا  يف عقد الن ر 
 ــرع مــن  ــروع العلــوم واآلدا  والينــون يصــ  أن يةــون حمــ ً للن ــر   كــذلك ترمجــة كتــا  عىل ل ــة أ ــرى غــري ل تــ  ا  ــلية 

أدبيـاً ل كالرسـو والـنقش والتصـوير والنحـا ومـا عىل يعته عرً  أدبياً يص  ن ره   وقد يةون العرر حمر الن ر عرـ ً  نيـاً ال 
ذلك ل  يخرج الناشر من هذا العرر اليين نسخاً متعـددة ويعرضـها للبيـ    كـذلك ال نـا  والتلحـ  والق ـ  اكوسـيقية و ةـن 
ر ن ــرها عــن فريــق  ــن  اســ واتت تعــرا للبيــ  ل وأ ــ م الســينرا تن ــر عــن فريــق نقــر نســخ منهــا وعرضــها علــا انيرهــو 

 وهذا هو العرا اكسرح  ل وبو   عام كر ما  ةن اعتباره ملةية أدبية أو  نية يص  أن يةون حمً  للن ر  
وال  وز التوس  يف تيسر ايفر الذي وق  علي  عقد الن ر    اكنلف الذي يتعاقد م  تشر علا ن ر منليـ  يصـ  

ة يف عقــد الن ــر ا ور ل بــر  ــوز أن تةــون حمــ ً لعقــد ن ــر أن يــرت و هــذا اكنلــف عىل ل ــة أ ــرى ل وال تــد ر هــذه الرتمجــ
   ( 4)  ديد   ومنلف القصة عذا تعاقد علا ن رها يص  أن يستخرج منها مسرحية للترثير تةون حمـ ق لعقـد ن ـر ه ـر

   ( 3) وتشر الق   اكوسيقية  حد ال عرا  ال  وز أن ين ر تبعاً هلا قصا د هذا ال اعر وأعرال  ا دبية
و ــب الترييــ  ل يف العرــر ا ديب أو اليــين حمــر الن ــر ل بــ  اكلةيــة ا دبيــة والينيــة للرنلــف وهــذه هــ  الــيت تةــون 

( اكــدون  يهــا العرــر ا ديب أو اليــين ويةــون غالبــاً  Manuscritsحمــ ً ل ســت  ر عــن فريــق الن ــر ل وبــ  ا  ــور ) 
 و اكنلف      ينتقر بعقد الن ر عىل الناشر ملةية هذه ا  ور ل بـر تبقـا اكلةيـة للرنلـف ل ويسـت ي  هـذا أن يقتصـر 

عذا أع ـا علا عع ا  الناشر نسخة م ابقـة ل  ـر مـن هـذه ا  ـور لن ـرها دون أن يع يـ  ا  ـور ذاهتـا ل كرـا  ـوز لـ  
الناشر ا  ور أن يسرتدها من  بعد اليراغ مـن فبعهـا   وقـد تنتقـر ملةيـة ا  ـور أو حيازهتـا مـن اكنلـف عىل شـخص ه ـر 

                                                 

 (
2
 – 1 – 2519داللوز  2519( ذلك أن عقد النشر ال يتضمن حق العرض المسرحي إال إذا نص على ذلك ) باريس أول مايو سنة  

97 – Pouillet  وال يتضييمن حييق العييرض عيين طريييق األفييالم  519ص  992فقييرة  29بالنيييول وريبييير وهامييل  – 191فقييرة ، )

بالنيول  – 251 – 2 – 2529سيريه  2521مايو سنة  21 – 72 – 1 – 2529داللوز  2529نوفمبر سنة  29السينمائية ) باريس 

أكتيوبر سينة  19حق اإلذاعة عن طريق الراديو وطرييق التلفزييون ) السيين  ( ، وال يتضمن 519ص  992فقرة  29وريبير وهامل 

( ، فكل من هذا وذاك نيوع مين  259 - 2 – 2559جازيت دي باليه  2559أبريل سنة  11باريس  – 211 – 2555داللوز  2559

 العرض المسرحي .

 (
1
داللييوز  2591مييارس سيينة  19 – 175 – 2511داللييوز األسييبوعي  2511فبراييير سيينة  11( انظيير فييي هييذا المعنييى بيياريس  

فقيرة  . prop . Lit . te Artلفيظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  – 199 – 2591داللوز  2591مايو سنة  21 – 195ـ  2591األسبوعي 

 . 192فقرة  – 199
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دون أن ينتقر معها حق اكلةية ا دبية والينية ل  اكالك أو ااا   ل  ور ال  وز ل  أن يتعاقـد مـ  تشـر علـا ن ـرها جملـرد 
   ( 4) بر  ب أن يثبا أن حق اكلةية ا دبية والينية قد انتقر علي  أيضاً أن  مالك أو حا   هلا ل 

واالتياق علا العرر ا ديب أو اليين حمـر الن ـر بعـ  عـادة ال ـةر الـذي ي بـ   يـ  اكنلـف ل وعـدد ال بعـات الـيت 
رهــور    ــلذا م يعــ  االتيــاق وــق للناشــر ع ــدارها ل وعــدد النســخ يف كــر فبعــة ل والــثرن الــذي تبــاع بــ  النســخة   ــراد اني

ال ةر ل وكان هنا  شةر مألوف ي ب   ي  اكنلف انصر ا نية اكتعاقدين عىل أهنرـا أرادا هـذا ال ـةر اكـألوف ل وعال  ـلن 
للناشر ااق يف تعي  ال ةر الذي ي ب   يـ  اكنلـف    لـ  أن خيتـار شـة ً شـعبياً ر ـيص الـثرن ل عذا رأى أن هـذا ال ـةر 

  ولةــن عذا اتيــق علــا أن يةــون الةتــا  موضــحاً ابلصــور ل م  ــ  للناشــر أن  ( 3) ا انت ــار اكنلــف وســرعة بيعــ يعــ  علــ
  وعذا م يع  االتياق عدد ال بعات ل كان للناشر أن يصدر أي عـدد مـن ال بعـات يـرى مـن  ( 2) ي ب  الةتا   الياً منها

أليف   أمـا عذا كـان عقـد الن ـر مقاولـة يتقاضـا  يهـا الناشـر أ ـراً علـا اكصلحة ع داره ل هذا عذا كان قد اشرتى حقوق الت
عرلــ  ل وم يعــ  االتيــاق عــدد ال بعــات ل  يبقــا للناشــر حــق ع ــدار فبعــة بعــد أ ــرى عىل أن خي ــره اكنلــف ابنتهــا  العقــد 

لنســخ يف ال بعــة ل أو الـثرن الــذي تبــاع بــ    وعذا م يعــ  االتيــاق عـدد ا ( 1) و قـاً للقواعــد اكقــررة يف العقـود غــري اكعينــة اكـدة
النسـخة   ـراد انيرهـور ل أو التـاريخ الـذي يـتو  يـ  ال بـ  وعـرا اكنلـف بـ  النسـخة   ـراد انيرهـور ل أو التـاريخ الـذي يــتو 
 يـــ  ال بـــ  وعـــرا اكنلـــف علـــا انيرهـــور ل  ـــلن ذلـــك يـــرت  التقـــدير الناشـــر حســـب مـــا تقتضـــي  اكصـــلحة يف انت ـــار اكلـــف 

رعة توزيع  ل علا أال يب   الناشر يف ال بـ  عب ـا  ال مـهر لـ  أو يتخـذ قـراراً يف اكسـا  اكتقدمـة الـذكر مـن شـأن  أن يضـر وس
   ( 8) ئصلحة اكنلف اك روعة

                                                 

 (
2
 5 – 291 1 – 17دالليوز  2717مارس سينة  15باريس  – 129 – 2 – 2519داللوز  2525فبراير سنة  11( نقض فرنسي  

 917فقيرة  29بالنيول وريبير وهاميل  55 – 1 – 2529داللوز  2522مارس سنة  7 – 512 – 1 – 59داللوز  2759يوليه سنة 

 ( . 991ص  192محمد كامل مرسي فقرة  – 191فقرة  . prop . Lit . te Artلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  –

لت إليه ملكية أصول كتاب سبق نشره ال يكملك وحده حق نشر الكتياب ، بيل يكيون وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن من انتق

 ( . 295ص  11م  2529يناير سنة  11هذا الحق ثابتاً أيضاً لمن انتقلت إليهم ملكية أصول أخرى لنفس الكتاب ) استئناف مختلط 

 (
1
 . 991ص  191محمد كامل مرسي فقرة  – 92 – 9 – 19داللوز  2719فبراير سنة  5( السين  

 (
9
وللناشر أن يطبع اسمه على نسخ الكتاب ) محمد كاميل مرسيي فقيرة  – 219 – 1 – 11داللوز  2712أغسطس سنة  5( باريس  

 ( . 999ص  191

 (
5
 . 199فقرة  . Prop Lit . te Artلفظ  5( أنسيكلوبيدي داللوز  

 (
9
وللناشر تصفية ما تبقى لدييه مين النسيخ بسيعر مينخفض ، ميا ليم  – 191فقرة  . Prop Lit . et Artلفظ  5( انسيكلوبيدي داللوز  

 ( . 999ص  191يوجد اتفاق على خالف ذلك ) محمد كامل مرسي فقرة 
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و وز االتياق ب  اكنلف والناشـر علـا ن ـر عرـر أديب أو  ـين م ينجـ ه اكنلـف بعـد ل بـر كـا يبـدأ  يـ  ل ب ـرط أال 
ل وب ـرط أن يةــون العرــر معينــاً يف موضـوع  ويف مــداه ومبلــك أمهيتــ   ( 4) لتــ ام اكنلــف معلقـاً علــا شــرط عداري حمــضيةـون ا

   ( 3) ويف اكدة التقريبية اليت يتو  يها وعال كان ابفً  لعدم تعي  ايفر

 الركن الثالث ـ األجر :  – 186

   ( 2) وه  الصور اليت استعرضناها  يرا تقدم وخيتلف ا  ر اب ت ف الصور اكتعددة لعقد الن ر ل
 ــلذا نــ ر اكنلــف للناشــر عــن حقوقــ  يف التــأليف نــ والً غــري حمــدد ل نيــث يةــون للناشــر ااــق يف فبــ  اكنلــف عــدداً 
غري معـ  مـن ال بعـات ويةـون مالةـاً نيريـ  النسـخ مـن كـر فبعـة ل  ـلن العقـد يةـون بيعـاً كرـا قـدمناً ل ويةـون ا  ـر هـو 
الثرن يد ع  الناشـر للرنلـف   و ـوز أن يةـون الـثرن مبل ـاً وـدد   ا ـاً ل ويـد   د عـة واحـدة ل أو علـا أقسـاط يف مواعيـد 
معينة ل أو يف ميعـاد كـر فبعـة مـن فبعـات الةتـا    كرـا  ـوز أن يةـون الـثرن حمـدداً بنسـبة عـدد نسـخ الةتـا  واـن كـر 

ويستن ر الناشر عادة من نسخ الةتا  عدداً معيناً ودده االتيـاق أو العـرف نسخة ل أو بنسبة ما يباع من نسخ الةتا    
للهــداًي ولإلعـــ ن   وال يســتبقا اكنلـــف عال حــق ا ديب يف منليـــ  كرــا قـــدمنا ل  يلتــ م الناشـــر بن ــر اكنلـــف يف اكــدة اكتيـــق 

ابلـــ ًيدة أو اباـــذف أو ت يـــري عنوانـــ  عال ئوا ـــة عليهـــا أو يف اكـــدة اكعقولـــة ل وال  ـــوز لـــ  عد ـــار أي تعـــدير  يـــ  ابلت يـــري أو 
اكنلــف   وقــد ي ــرتط اكنلــف علــا الناشــر أال ي يــد اــن النســخة الــذي تبــاع بــ  للجرهــور علــا مبلــك معــ  ل حــىت ال يرهــق 

 الناشر انيرهور بثرن مبالك  ي  ل ويعته هذا اشرتافاً كصلحة ال ري  
ات الةتـا  ل  لنـ  يتيـق معـ  عـادة علـا عـدد نسـخ هـذه ال بعـة وعلـا وعذا ن ر اكنلـف للناشـر عـن فبعـة مـن فبعـ

اكدة اليت ال يست ي  يف   هلا اكنلف أن يعيـد فبـ  الةتـا  وهـ  اكـدة اكعقولـة الـيت يتوقـ   يهـا نيـاد نسـخ ال بعـة اكبيعـة   
لـا أقسـاط متعـددة ل وقـد يةـون نسـبة ويتقاضا اكنلف من الناشر اناً قـد يةـون مبل ـاً حمـددا   ا ـاً يـد   مجلـة واحـدة أو ع

 م وية من الثرن اكقرر لبي  النسخ أو نسبة م وية من الثرن الذي تباع ب  النسخ  عً   

                                                 

 (
2
 . Ann 12 – 599 2712ديسمبر سنة  1( السين  

 (
1
  )Pouillet  ويصح أن يصدر من المؤلف وعد للناشر بأن تكون له االفضلية على غيره من الناشرين في عمل أدبي  – 199فقرة

 2751يوليه سينة  Ann . 19 – 195 – 19 2719مايو سنة  22أو فني مستقبل إذا تقدم بعرض يساوي عروض اآلخرين ) السين 

Ann . 59 – 219 – 1  2751مايو سنة  19و  2759يونيه سنة Ann . 2599 - 19  )–  بيل يجيوز للمؤليف أن ينيزل للغيير عين

 ( . 199 - 1 – 91داللوز  2795نوفمبر سنة  11حقوقه المستقبلة قبل ناشر عن عمل اعتزم القيام به ولكنه لما يبدأ ) باريس 

 (
9
 . 272( انظر آنفاً فقرة  
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وعذا كان عقد الن ر مقاولـة يقتصـر  يهـا الناشـر علـا فبـ  الةتـا  وعرضـ  للبيـ  ل  الـذي يسـتحق ا  ـر يف هـذه 
و ر  العرر   ويبدأ الناشـر عـادة ابسـرتداد مـا قـد يةـون أنيقـ  مـن اكصـرو ات ااالة هو الناشر وهو اكقاور ل ال اكنلف وه

يف فب  الةتا  من ان النسخ اكبيعة    لذا مـا اسـرتد هـذه اكصـرو ات ل  رـا يبيعـ  بعـد ذلـك مـن نسـخ يتقاضـا عليـ  أ ـراً 
نسـبة م ويـة مـن الـثرن الـذي تبـاع بـ   أو عرولة ل وقد تةون مبل اً معيناً عن كر نسخة يبيعها ل وقد تةـون كرـا هـو ال الـب

 النسخة  
وعذا كان اكنلف هو اكقاور والناشر هو ر  العرر ل كرـا هـو ا مـر  يرـا عذا قـدم اكنلـف مقـاالً أو نثـاً يف جملـة أو 

لبــاً يف جمروعــة مــن البحــول أو اكقــاالت ل  ــلن ا  ــر يف هــذه ااالــة يةــون مســتحقاً للرنلــف يد عــ  لــ  الناشــر ل ويةــون غا
 مبل اً معيناً حمدداً   ا اً ويد   للرنلف عند تسلير  للناشر اكقار أو البحث  

  التزامات المؤلف -2
( تســـليو عرلـــ  ا ديب أو  4الت امـــان : يرتتـــب يف ذمـــة اكنلـــف ئو ـــب عقـــد الن ـــر الت امـــان ر يســـيان : )  – 441

( ضران تعرضـ  ال خصـ  أو تعـرا ال ـري كـا قـام بـ  مـن عرـر أديب  3اليين للناشر نيث يترةن هذا من فبع  ون ره   ) 
 أو  ين  

 ي للناشر :تسليم العمل األدبي أو الفن –االلتزام األول  -188

يلتــ م اكنلــف أبن يســلو للناشــر العرــر ا ديب أو اليــين حمــر الن ــر    يســلو لــ  أ ــول  منليــ  ل أو نســخة م ابقــة  
  ونيقات النسـخة اك ابقـة ل  ـر تةـون علـا اكنلـف   و ـب التسـلو يف  ( 4) ل  ر من هذه ا  ور دون ا  ور ذاهتا

ميعــاد متيــق عليــ   ــلن ايفةرــة تتــوىل وحديــد هــذا اكيعــاد مســتهدية يف ذلــك ابلعــرف  اكيعــاد اكتيــق عليــ  ل  ــلن م يةــن هنــا 
ل  ـاز للناشـر أن ي لــب  سـخ عقــد الن ـر وأن ي الــب ابلتعـويض عــن  ( 3) وأبمهيـة العرـر    ــلذا م يقـو اكنلــف  ـذا االلتــ ام

تنييـذ عينـاً ل أبن يسـتوىل الناشـر علـا ا  ـور   وال  وز ع بار اكنلف علا ال ( 2) الضرر الذي أ اب  من  را  هذا اليسخ
                                                 

 (
2
الملكية إلى ورثته ، ولهؤالء استرداد األصول من الناشر  ( واألصول المكتوبة بخط المؤلف تدخل في ملكيته المادية ، وتنتقل هذه 

 2717ميارس سينة  11بعد أن ينسخ منها صورة مطابقية عليى نفقية الورثية إذا احتياج لهيذه النسيخة فيي إعيادة طبيع الكتياب ) بياريس 

 ( . 275وانظر آنفاً فقرة  – 529ص  915فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 291 – 1 – 17داللوز 

 (
1
( وللناشر أن يرفض تسلم أصول كتاب لم يتمها المؤلف في حياته وإنما أتمها بعيد موتيه ورثتيه أو شيخص آخير وليو كيان مختصياً  

 ( .  5271بودري وفال ، فقرة  – 999فقرة  Pouilletفي موضوع الكتاب ، ما لم يكن الباقي من العمل هو مجرد تجميع وترتيب ) 

 (
9
وقد قضى بأن التأخر فيي تسيليم األصيول ال يكيون سيبباً للفسيخ إذا  – Ann 2597 – 2 – 111 2597فبراير سنة  25( باريس  

 15كان ذلك يرجع إلى أن المؤلف ، مطاوعة لضميره واحتفاظياً بسيمعته األدبيية ، أراد مراجعية عمليه إمعانياً منيه فيي اإلتقيان ) ر ن 

 ( . 2هامش  521ص  999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 219 – 1 – 95داللوز  2797يوليه سنة 
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أو علا نسخة م ابقة ل  ر منها عنوة ل  لن هذا يتعـارا مـ  حـق اكنلـف ا ديب يف العـدور عـن ن ـر منليـ  عذا رأى أن 
ر   علـا أنـ  ال  ـوز للرنلـف أن يتخـذ مـن هـذا ااـق يف العـدور عـن الن ـ ( 4) مسعت  ا دبية أو أن ضرريه يقتض  من  ذلك

  و ــوز للناشــر أن يســتبقا ا  ــور  ( 3) ذريعــة لإل ــ ر ابلت امــ  ل حــىت يــترةن مــن عقــد  ــيقة أكثــر رنــاً مــ  تشــر ه ــر
بعد فبعهـا ل أو نسـخة م ابقـة ل  ـر مـن هـذه ا  ـور عذا أراد اكنلـف اسـرتداد ا  ـور وتةـون نيقـات النسـخة اك ابقـة 

 شر حق ععادة فب  الةتا   علا اكنلف ل وذلك يف حالة ما عذا كان للنا
ويلت م اكنلف ـ بـر عن هـذا هـو أيضـاً حـق لـ  ـ أبن يصـح  عـار  منليـ  عنـد فبعـ  ل  يقـوم بتصـحي  التجـار  يف 
اكيعــاد اكــألوف ل وي ــرر التصــحي  ا   ــا  اكاديــة الــيت تقــ  عنــد ال بــ    وقــد  ــرت العــادة أبن يســر  للرنلــف ةد ــار 

التجار  ل علا منلي  ابلت يري أو ابلـ ًيدة أو اباـذف   وتسـرا هـذه بتصـحيحات اكنلـف  تعدي ت يسريه ل عند تصحي 
 (Corrections de l'auteur  ل وتةون عادة علا نيقة الناشر ل عال عذا  علها عقد الن ر كلها أو بعضـها علـا )

   ( 2) نيقة اكنلف

 االلتزام الثاني ـ الضمان : -189

ويلتــ م اكنلــف بضــران التعــرا    ــ   ــوز أن يقــوم بعرــر شخصــ  يتعــارا مــ  حــق الناشــر يف اســت  ر اكنلــف  
 وعال  از ااةو علي  ابلةف عن التعرا وابلتعويض عن كان ل  حمر  

ومــن مث ال  ــوز للرنلــف ل بعــد أن يتيــق مــ  الناشــر علــا ن ــر كتــا  لــ  ل أن يقــوم هــو بن ــر الةتــا  بنيســ  أو 
ســ ة تشــر ه ــر ل  ينــا س بــذلك الناشــر ا ور منا ســة غــري م ــروعة   وعذا  عــر ل  ــاز للناشــر ا ور أن ي لــب ااةــو بوا

ئصــادرة نســخ الةتـــا  الــيت قـــام بن ــرها اكنلـــف أو الناشــر اآل ـــر ل مــ  ااةـــو ابلتعــويض علـــا كــر منهرـــا ل علــا اكنلـــف 
اكسـ ولية التقصـريية عذا كـان يعلـو أن الةتـا  سـبق أن اتيـق اكنلـف ئو ب اكس ولية العقديـة ل وعلـا الناشـر اآل ـر ئو ـب 

م  الناشر ا ور علا ن ره   كذلك ال  وز للرنلف ل بدعوى أن  ين ر الةتا  يف جملة أو  ريـدة تباعـاً يف أعـداد متعاقبـة 

                                                 

 (
2
بالنييول وريبيير  – 2191مكررة ثالثياً ص  5271فقرة  1بودري وفال  – 25 – 2555داللوز  2551مارس سنة  25( باريس  

 . 177فقرة  Pouilletوانظر عكس ذلك وأنه يجوز التنفيذ العيني  – 521ص  999فقرة  29وهامل 

 (
1
 . 159فقرة  . Prop . Lit . et Artلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  – 2191مكررة ثالثاً ص  5271فقرة  1وفال ( بودري  

 (
9
 . 152فقرة  . Prop . Lit . et Artلفظ  5( انسيكلوبيدي داللوز  
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أو انيريـــدة أو يف عـــددين عذا كـــان ذلـــك مســـروحاً لـــ  بـــ  يف عقـــد الن ـــر ل أن ين ـــر الةتـــا  كلـــ  يف عـــدد واحـــد مـــن اجمللـــة 
   ( 4) متوالي  ل  لن هذا يةون ئثابة ن ر كامر للةتا  يتعارا م  حقوق الناشر

ولةــن  ــوز للرنلــف أن يتيــق مــ  تشــر علــا ن ــر الةتــا  يف فبعــة شــعبية ر يصــة الــثرن ل ومــ  تشــر ه ــر علــا 
عر ؤهـا   أمـا عذا اتيـق مـ  كـر مـن الناشـرين ن ر نيس الةتا  يف فبعة  ا رة موضحة ابلرسـوم ل  لةـر فبعـة مـن هـات  

علـا فبـ  الةتـا  فبعـة شـعبية أو فبعـة  ـا رة ل  لنـ  يةـون قـد أ ـر ابلت امـ  ابلضـران ل و ـوز لةـر مـن الناشـرين الر ــوع 
 ــر عليــ  ابلتعــويض   وعذا قــام الناشــر ا ور بن ــر الةتــا  ل وعلــو الناشــر الثــا  بعقــد الن ــر ا ور ل  لــيس لــ  أن يقــوم بن

الةتا  مرة أ رى ولو كان وقا أن تعاقد م  اكنلف حسن النية ل أي ال يعلو أبن اكنلف قد عاقد مـ  الناشـر ا ور علـا 
ن ر الةتا    وكر ما للناشر الثا  هو أن ير   علا اكنلف بيسخ العقد وابلتعويض   أما عذا ن ر الناشـر الثـا  الةتـا  

ل  لن   وز للناشر ا ور أن ي لب مصادرة النسخ اليت فبعها الناشـر الثـا  ل وأن ير ـ  ابلرغو من علر  بعقد الن ر ا ور 
  بقـا أن  ( 3) علي  وعلا اكنلف ابلتعويض ل علـا ا ور ئو ـب اكسـ ولية التقصـريية وعلـا الثـا  ئو ـب اكسـ ولية العقديـة

رـا بعقـد الن ـر الصـادر عىل اآل ـر    يـ  هـذه ااالـة ين ر كر من الناشرين الةتا  وهو حسن النيـة ل أي ال يعلـو كـر منه
ال يةون أحد منهرا قـد ارتةـب   ـأ ابلنسـبة عىل اآل ـر ل ومـن مث ال  ـوز  يهرـا أن ير ـ  علـا اآل ـر بتعـويض   وير ـ   

ين عـن كر منهرا ابلتعويض علا اكنلف  ن  أ ر ابلت ام  ابلضران حنو كر منهرـا ل  يةـون مل مـاً بتعـويض كـر مـن الناشـر 
 الضرر الذي أ اب  من  را  منا سة الناشر اآل ر ل   

                                                 

 (
2
محميد كاميل  – 957 – 1 – 2522داللوز  2529أبريل سنة  5 – 955 – 1 – 2522داللوز  2597ديسمبر سنة  29( باريس  

( ، فإن ذليك ال يمنعيه مين وضيع قصية فيي موضيوع  drameأما إذا تعاقد المؤلف على نشر تمثيلية )  – 951ص  155مرسي فقرة 

وانظير  – 2511يولييه سينة  22جازيت دي تريبينو  2511فبراير سنة  11التمثيلية ومن جعل القصة محالً لعقد نشر جديد ) باريس 

قضت محكمة مصر الوطنية بأنه ال يعد تمثيل رواية سيينمائية مختليف فيهيا الحيوار والشيكل والتصيميم البنيائي ( . وقد  279آنفاً فقرة 

اعتداء على حق رواية لم تكن معدة من األصل للتمثيل السينمائي . وليس لمدير مسرح اختص بحق تمثيل رواية مسرحية وال لمؤليف 

اج فيلم متكلم من الرواية المذكورة ، وبالتالي ليس لمؤلف قصة عاديية أن يعيارض تلك الرواية أن يعارض كالهما أو أحدهما في أخر

في إخراج فيلم سينمائي عن موضوع ما كتيب ، ألن الحيادث والفكيرة والموضيوع والعقيدة ليسيت ملكياً ألحيد ، أميا الحيوار واألسيلوب 

: ويالحيظ أن الحكيم شيمل كيالً  229ص  97رقيم  19المحامياة  2559يناير سنة  29فطبيعتاهما مختلفتان ) مصر الوطنية مستعجل 

من مؤلف الرواية والناشر . أما الناشر فصحيح ، وأما مؤلف الروايية فيبيدو أن حقيه يقيوم حتيى بالنسيبة إليى فييلم سيينمائي يقتيبس مين 

 إنها ليست ملكاً ألحد ( .  روايته ويأخذ منها الحادث والفكرة والموضوع والعقدة ، فهذه كلها ملك للمؤلف ، ال كما تقول المحكمة

وإذا تعاقد المؤلف على نشر مؤلفه ، فإن ذلك يمنعه من إعادة نشر المؤليف وليو فيي مجموعية تنيتظم كيل أعماليه ، وذليك ميا ليم يقيض 

السيين  – 1وهامش  527ص  999فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 257من  Lardeau – 155فقرة  Pouilletالعرف بغيره ) 

 ( . 15 - 9 – 51داللوز  2751فبراير سنة  12

 (
1
 . Prop . Lit . et Art . 159لفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  – 979 – 2599داللوز  2599مايو سنة  9( أنجيه  
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وي رر االلت ام ابلضران أن يرد اكنلف عـن الناشـر ادعـا  ال ـري أبن العرـر ا ديب أو اليـين حمـر الن ـر مسـروق كلـ  
  اكنلـف د ـ  ادعـا  ال ـري أو أن  يتضرن قذ اً أو انتهاكاً ارمة أسرار ال ري  ا يو ـب اكسـ ولية    ـلذا م يسـت  ( 4) أو بعض 

 ل كان للناشر أن ير   علي  الضران و قاً للقواعد اكقررة يف اكس ولية العقدية  

 التزامات الناشر -3
( احـــرتام  3( فبـــ  اكنلـــف ون ـــره   )  4الت امـــات ث ثـــة : يلتـــ م الناشـــر ئو ـــب عقـــد الن ـــر ئـــا أييت : )  -460

 حقوق اكنلف ا دبية   ( احرتام 2حقوق اكنلف اكالية   ) 

 االلتزام األول ـ طبع المؤلف ونشره :  -191

يرتتب علا عقد الن ـر ل حـىت لـو كـان بيعـاً ل التـ ام يف ذمـة الناشـر أبن يقـوم ب بـ  اكنلـف اكعهـود عليـ  بـ  ون ـره   
ل أن يقــوم ابلت امــ  مــن فبــ    ــ  يةيــ  أن يقــوم الناشــر ابلت اماتــ  اكاليــة حنــو اكنلــف ل بــر  ــب  ــوق ذلــك ل بــر وقبــر ذلــك

ل  ـلن هـذا التـ ام أساسـ  يرتتـب علـا عقـد الن ـر   واكنلـف عنـدما قـدم كتابـ  للن ـر م يقصـد االقتصـار  ( 3) الةتا  ون ـره
علا  ين الرب  اكادي ل بر قصد عىل  انب ذلك ن ر الةتا  ب  أ راد انيرهور ل ول  يف ذلـك مصـلحة أدبيـة ال ختيـ    

ر عرا علـا اكنلـف أن يـد   لـ  مـا اتيـق عليـ  معـ  مـن أ ـر كـام ً ل وامتنـ  يف الوقـا ذاتـ  عـن فبـ  الةتـا   لو أن الناش
ون ــره ل  لنــ  يةــون قــد أ ــر ابلتــ ام أساســ  ترتــب يف ذمتــ  ئو ــب عقــد الن ــر ل ومــن مث  ــوز للرنلــف أن ي لــب  ســخ 

   ( 2) ن يتعاقد م  تشر ه ر علا ن ر الةتا العقد م  التعويض عرا أ اب  من ضرر ل ويترةن اكنلف بعد ذلك أ
ويلتـــ م الناشـــر ب بـــ  اكنلـــف ون ـــره يف اكيعـــاد اكتيـــق عليـــ  ل  ـــلن م يةـــن هنـــا  اتيـــاق علـــا ميعـــاد معـــ  حـــددت 
ايفةرــة اكيعــاد ل مراعيــة يف ذلــك فبيعــة العرــر ا ديب أو اليــين اك لــو  ن ــره والعــروف ايفي ــة ابكنلــف وابلناشــر وبو ــو  

                                                 

 (
2
 . 527ص  999فقرة  29( بالنيول وريبير وهامل  

 (
1
 . 525ص  992فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 2511فبراير سنة  1جازيت دي باليه  2519ديسمبر سنة  7( السين  

 (
9
 2511أكتيييوبر سييينة  Ann . 2512 – 19 – 29 2519ميييارس سييينة  Ann . 55 – 219 – 9 2751ميييايو سييينة  9( بييياريس  

وقيد ذهبيت بعيض  – 997فقيرة  Ann . 55 – 219 – Pouillet 2759ينياير سينة  29السيين  – 959 – 2511داللوز األسيبوعي 

إلى مدى بعيد في هذا المعنى ، إلى حد أنها لم تعف الناشر من المسئولية عين عيدم طبيع الكتياب ونشيره ، حتيى ليو تيذرع بيأن المحاكم 

الكتاب قد ورد فييه ميا يخيل بياألمن العيام أو يتعيارض ميع اآلداب العامية أو قيد ورد فييه ميا يعتبير قيذفاً فيي حيق الغيير وبيأن نشيره قيد 

 ( . Ann . 19 - 229 2719فبراير سنة  19السين  – Ann . 55 – 12 2751يسمبر سنة د 9يعرضه للمسئولية ) باريس 
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ال ييقد الةتا  أمهيت  عذا ا ر ن ره    لذا ا ر الناشر يف فبـ  الةتـا  ون ـره عـن اكيعـاد الوا ـب ل كـان للرنلـف ااـق أ
   ( 4) يف فلب التعويض ل بر ل  ااق يف فلب  سخ العقد عذا كان لليسخ مقتض م  التعويض

عليـ  عنـدما تقـار  نسـخ ال بعـة علـا وعذا حصر الناشر علا ااق يف ععادة فب  الةتـا  مـرات متعـددة ل و ـب 
النياذ أن ي رع يف ال بعة التالية ل وذلك ما م يةـن الةتـا  قـد  قـد أمهيتـ  يف نعـر انيرهـور وم يعـد ينتعـر لـ  الـرواج عذا مـا 

فبعـ    بر عن  قد قضا أبن   وز للرنلف ل عذا وحقق من نياذ نسخ الةتا  ومـن أن الناشـر ال يعتـ م ععـادة  ( 3) أعيد فبع 
   ( 2) ل أن يعرد عىل العرر علا ن ره بنيس  أو أن يعهد عىل تشر ه ـر ابلن ـر ل دون حا ـة عىل ر ـ  دعـوى بيسـخ العقـد

وكثـرياً مــا يعرـد اكنلــف عىل وضــ  شـرط يف عقــد الن ـر يقضــ  أبنــ  عذا ا ـر الناشــر عـن ععــادة فبــ  الةتـا  يف  ــ ر اكــدة 
م يعــد الناشــر فبعــ  يف  ــ ر مــدة معينــة مــن وقــا ععــذاره ةعــادة ال بــ  ل اعتــه اكعقولــة ل أو عذا نيــدت نســخ الةتــا  و 

   ( 1) العقد ميسو اً من تلقا  نيس  ل واسرتد اكنلف حق  ععادة فب  الةتا  دون حا ة عىل استصدار حةو بذلك

 االلتزام الثاني ـ احترام حقوق المؤلف المالية : -192

قــوق ماليــة يســتردها مــن عقــد الن ــر    هــو عذا كــان قــد ابع حقوقــ  للناشــر ل وقــد قــدمنا أن اكنلــف تةــون لــ  ح 
سـوا  يف مجيــ  ال بعــات أو يف فبعــة معينــة ل كـان لــ  ااــق أن الــثرن يتقاضــاه مـن الناشــر   وعذا أ ــر الناشــر ابلت امــ  ل  ــاز 

مـــن الناشـــر مـــ  التعـــويض ل  للرنلــف أن ي لـــب التنييـــذ عينـــاً   ولـــ  كـــذلك أن ي لـــب  ســـخ العقــد واســـرتداد نســـخ الةتـــا 
وللناشـــر أن ير ـــ  عليـــ  بنيقـــات ال بـــ  عن كـــان هـــو الـــذي د عهـــا ل وتقـــ  مقا ـــة بـــ  هـــذه النيقـــات والتعـــويض اكســـتحق 

   ( 8) للرنلف بقدر ا قر منهرا فبقاً للقواعد اكقررة يف اكقا ة
ر أ ر يتقاضاه من اكنلـف    يـ  هـذه وقد يقتصر الناشر علا أن يةون مقاواًل يقوم ب ب  الةتا  ون ره يف مقاب

ااالــة خيصــو الناشــر ا  ــر اكســتحق لــ  ل وكــذلك نيقــات فبــ  الةتــا  عذا كــان هــو الــذي قــام  ــذه النيقــات ل مــن اــن مــا 
يبـــاع مـــن النســـخ ل ويـــرد البـــاق  للرنلـــف   وهلـــذا ا  ـــري عنـــد االقتضـــا  أن ي لـــب مـــن الناشـــر تقـــدير حســـا  ميصـــر عـــن 

                                                 

 (
2
( وقد قضى بأنه إذا سلم المؤلف األصيول للناشير ميع الرسيوم الالزمية ، وبقييت األصيول والرسيوم عنيد الناشير ميدة تنياهز ثيالث  

سنوات ، جاز للمؤلف أن يطلب فسخ العقد وأن يسترد األصول والرسوم ، وأن يحصيل عليى تعيويض عين الضيرر اليذي أصيابه مين 

 ( . 527 – 2 – 2591جازيت دي باليه  2591مارس سنة  15جراء إخالل الناشر بالتزامه ) السين 

 (
1
  )Pouillet  لفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  – 997فقرةProp . Lit . et Art .  155فقرة . 

 (
9
 . 92 – 2 – 2559جازيت دي باليه  2595يوليه سنة  22( السين  

 (
5
 . 515 – 291داللوز  2591سنة  مارس 92السين  – 195 – 2592داللوز  2592نوفمبر سنة  1( باريس  

 (
9
( وإذا اتفق المؤلف مع الناشير عليى عيدد النسيخ التيي تطبيع مين الكتياب وسيعر النسيخة ، وعليم صياحب المطبعية اليذي قيام بطبيع  

يسيمبر د 21الكتاب بهذا االتفاق ومع ذلك خالف الشروط المتفق عليها ، فإنه يكون مسئوالً مع الناشر نحو المؤليف ) اسيتئناف مخيتلط 

 ( . 11ص  95م  2552سنة 
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  كــذلك لــ  أن ي لــب تقــد  حســا  يف مواعيــد دوريــ  عــن  ( 4) بيــ  منــ  مــن النســخ ل الســتييا  حقــ  نيقــات الةتــا  ومــا
   ( 3) النسخ اليت بيعا من الةتا  ل وعند اخل ف تع  ايفةرة اكواعيد الدورية اليت يقدم  يها ااسا 

لـة أو  ريـدة أو جمروعـة مـن البحـول ل وعذا كان اكنلف هو اكقاور ل وقد أع ـا للناشـر مقـاالً أو نثـاً ين ـر يف جم
مــد  وتــنص علــا أنــ  "عذا م  986 ــلن لــ  أن يتقاضــا ا  ــر اكتيــق عليــ     ــلذا م يتيــق علــا أ ــر ل و ــب ت بيــق اكــادة 

مـد   990ودد ا  ر سلياً و ب الر وع يف وحديـده عىل قيرـة العرـر ونيقـات اكقـاور" ل وكـذلك اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة 
يتعلــق بتقــدير أ ــر اكهنــدي اكعرــاري وتــنص علــا مــا أييت : " ــلن م وــدد العقــد هــذه ا  ــور ل و ــب تقــديرها و قــاً   يرــا

للعــرف انيــاري"    يقــاي أ ــر اكنلــف علــا أ ــر اكهنــدي اكعرــاري وك مهــا ذو مهنــة حــرة   ويقــدر القاضــ  أ ــر اكنلــف 
 حسب قيرة العرر ل وير   يف ذلك عىل العرف انياري  

 احترام حقوق المؤلف األدبية : االلتزام الثالث ـ -193

ويلت م الناشر ابحرتام حقوق اكنلف ا دبية       وز ل  أن  ري تعدي ً يف العرـر الـذي ين ـره ل ال اباـذف وال 
ل أو أن  ـري تعـدي ً   كذلك ال  وز للناشر ل ب ري عذن اكنلـف ل أن ي ـري عنـوان الةتـا   ( 2) اب ضا ة ل ب ري عذن اكنلف

   ( 1)  ي 
ل سـوا  كـان امسـ  ااقيقـ  أن كـان  ( 8) و ب علا الناشر أن يض  علا الةتا  االسو الذي ا رتاه اكنلف لنيسـ 

امساً مستعاراً   وللناشر أن يض  عىل  انب اسو اكنلف مـا يتريـ  بـ  هـذا مـن در ـات علريـة ومـن مرتبـات ال ـرف ل عال عذا 
   ( 4) أراد اكنلف عدم ذكر ذلك

                                                 

 (
2
 . Ann . 2512 – 2 - 119 2512أبريل سنة  11( نقض فرنسي  

 (
1
محمييد كامييل مرسييي فقييرة  – 2115ص  5272فقييرة  1بييودري وفيال  – 121 – 1  – 55سيييريه  2751يونيييه سيينة  5( السيين  

 . 992ص  199

 (
9
ميارس سينة  21 – 295 – 1 – 2595داللوز  2591يوليه سنة  Ann . 2592 – 915 – 27 2599فبراير سنة  29( باريس  

دالليوز  2511ديسيمبر سينة  11 – 99 – 2519دالليوز األسيبوعي  2515ديسمبر سنة  92السين  – 191 – 2591داللوز  2591

مائي فيي عيدم ) حق مخرج الفيلم السيين 2555مايو سنة  29جازيت دي باليه  2555أبريل سنة  1و  1 – 219 – 2511األسبوعي 

قطع أجزاء منه بغير موافقته ( ـ وموافقة المؤلف على التعديل ضرورة فال يجوز للناشر إجراء التعديل دون إذن مهما كان مقتنعاً بأن 

التعديل ضروري وبأنه يزيد في قيمة العمل ، فقيد كيان عليى الناشير قبيل إبيرام العقيد ميع المؤليف أن ينصيح بيإجراء هيذا التعيديل فيإن 

 ( . 192فقرة  Prop . Lit . et Artلفظ  5المؤلف كان الناشر في حل من أال يبرم العقد ) أنسيكلوبيدي داللوز رفض 

 (
5
جازيييت دي  2595يونيييه سيينة  1و  2592ديسييمبر سيينة  29 – 291 – 1 – 2599داللييوز  2755ديسييمبر سيينة  21( السييين  

 Ann . 2519 – 77 2511أبريل سنة  Ann . 2512 – 151 – 19 2519ديسمبر سنة  11 – 2595أغسطس سنة  19تريبينو 

. 

 (
9
  Pouillet – 1 – 9 – 2599دالليوز  2599فبرايير سينة  15السيين  – 159 – 1 – 59دالليوز  2775ينياير سينة  9( بياريس  

 . 525ص  992فقرة  29بالنيول وريبير وهامل  – 921فقرة 
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ى وضـع  مـن تلخـيص أما غ ف الةتا   يترت  الناشر ابلنسبة علي  نرية أوس     ل  أن يض  علا ال ـ ف مـا يـر 
لتعليقات النياد أو أي تعليق ه ر يرسو للقرا   ورة من الةتـا  وحبـب علـيهو قرا تـ    ولـ  أن ي ـري مـا يةتـب علـا ال ـ ف 
يف كــر فبعــة مــن ال بعــات ل حســبرا يعهــر لــ  مــن ا ثــر الــذي أحدثــ  الةتــا  يف ال بعــات الســابقة   ولــ  أن ين ــر علــا 

اليت قام بن رها ل ولو كانا ل ري اكنلف   بر ل  أن يستبدر يف فبعـة اثنيـة أبمسـا  اكنليـات  ال  ف أمسا  اكنليات ا  رى
 ( 3) ا  رى اليت وضعها اكنلف أمسا  اكنليات اليت قام الناشر بن رها ل سـوا  كانـا للرنلـف أو ل ـريه مـن اكـنلي  اآل ـرين

  
 2) اك بعية اليت تةون قد  اتا علـا اكنلـف تصـحيحهاوللناشر  وق ذلك أن يصح  يف  لب الةتا  ا   ار 

  بر ل  أن يضيف تعقيباً يف حواش  الةتا  عرا استجد مـن معلومـات مسـتحدثة  يرـا يتعلـق ابلةتـب التارخييـة والعلريـة  (
   ( 1) ل وعذا كان الةتا  موضوعاً للت ميذ وال لبة  ل  أن  عل  مسايراً آل ر منهج من مناهج التعليو

عذا ك ـف الناشــر بعــد عبــرام العقــد أن الةتــا  وــوي عبـارات يعتههــا قــذ اً يف حــق بعــض النــاي أو يعتههــا مو بــة و 
للرس ولية ل  ليس ل  أن وـذف هـذه العبـارات مـن تلقـا  نيسـ  دون موا قـة اكنلـف   ولةـن عذا ر ـض اكنلـف ا ذن ل  ـوز 

   ( 8) نعام العامللناشر أن ير   دعوى بب  ن عقد الن ر كخاليت  لل

 عقد العرض المسرحي -4
 (Contrat de représentation ) 

 صور العقد المختلفة :  -194

يلجأ عادة منلف اكسرحية أو خترج الييلو السينرا   أو واض  الق عـة اكوسـيقية أو ملحـق الق عـة ال نا يـة عىل ن ـر 
   يتعاقـد اكنلـف مـ   ـاحب اكسـرح أو  ( 9) الراديو أو التلي يونعرل  علا انيرهور بعرض  عن فريق اكسرح أو السينرا أو 

 السينرا أو عدارة ا ذاعة علا تقد  العرر عىل مجهور النعارة واكسترع  ل وهذا هو عقد العرا اكسرح   
                                                                                                                                                                    

 (
2
 . 17 – 1 – 2525داللوز  2525مايو سنة  21( السين  

 (
1
 . 199فقرة  Prop . Lit . et Artلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  – 959 – 2592داللوز  2592أبريل سنة  1( السين  

 (
9
 . Ann .  79 – 155 2779يونيه سنة  27( باريس  

 (
5
 . 191فقرة  . Prop . Lit . et Artلفظ  5( انسيكلوبيدي داللوز  

 (
9
لفيظ  5انسييكلوبيدي دالليوز  – 917فيي حيق المؤليف فقيرة  Ann . 2511 – 919 – Desbois 2511فبراير سنة  29( السين  

Prop . Lit . et Art .  191فقرة . 

 (
1
 97م  2551يونيه سنة  29 – 71ص  55م 2591يناير سنة  11( انظر في النشر بطريق العرض السينمائي : استئناف مختلط  

 55م  2591فبرايير سينة  27وفي النشر بطريق تسجيل القطعة الغنائيية فيي اسيطوانات جراموفونيية : اسيتئناف مخيتلط  – 121ص 
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 وقد يتةير اكنلـف ابكصـرو ات ويةـون مـن حقـ  تقاضـ  ا يـراد مـن مجهـور النعـارة ل ويع ـ  لصـاحب اكسـرح أو
اليرقــة الــيت قامــا بترثيــر اكســرحية أو أبدا  الق عــة اكوســيقية أو الق عــة ال نا يــة أو لصــاحب قاعــة الســينرا أ ــراً معينــاً ل قــد 
يةــون مبل ــاً عمجاليــاً وقــد يةــون نســبة معينــة مــن ا يــراد   ويف هــذه ااالــة يةــون العقــد مقاولــة ل اكقــاور  يهــا هــو  ــاحب 

 هو اكنلف  اكسرح أو اليرقة ور  العرر 
ولةــن ال الــب هــو أن يــد   اكنلــف ئســرحيت  أو بق عتــ  اكوســيقية أو ال نا يــة لصــاحب اكســرح أو الســينرا أو عدارة 
ا ذاعة ل ويتقاضا أ راً معيناً ل قد يةون هو أيضاً مبل اً عمجالياً وقد يةـون نسـبة معينـة مـن ا يـراد    يةـون العقـد يف هـذه 

نلــف يف ن ــر عرلــ  عــن فريــق اكســرح ل أو عقــد مقاولــة عذا التــ م اكنلــف يوضــ  اكســرحية أو الق عــة ااالــة عقــد بيــ  اــق اك
 اكوسيقية أو ال نا ية يف نعري  عر مع  ل ويةون اكقاور يف هذه ااالة هو اكنلف و احب اكسرح هو ر  العرر  

    ( 4)  وسوا  كان العقد مقاولة أو بيعاً ل  هو يف ااالت  عقد عرا مسرح

 التزامات المؤلف المسرحي :  -195

يلتــ م اكنلــف اكســرح  بتســليو عرلــ  لصــاحب اكســرح يف اكيعــاد اكتيــق عليــ  ل أو يف ميعــاد معقــور وــدده القاضــ  
عند اخل ف   وعذا سلو العرر ل  لن  ال يست ي  بعد ذلك اسرتداده ل حـىت يف مقابـر تعـويض ل عال بعـد أن يـتو الترثيـر أو 

لو ـاحب اكســرح ال يســت ي  أيضــاً  ( 2)   كـذلك ال يســت ي  عد ــار أي تعـدير  يــ  ب ــري موا قـة  ــاحب اكســرح ( 3)  دا ا
   ( 1) عد ار تعدير عال ئوا قة اكنلف أو عال عذا اشرتط ذلك مقدماً يف عقد العرا اكسرح 

   ـلذا م يتيـق علـا عـدد اكـرات  ( 8)   ال ـر  ويةون الترثير أو ا دا  مرة أو أكثر ل ابكقـدار الـذي يتيـق عليـ  بـ
ل كــان لةــر مــن ال ــر   أن ينهــ  العقــد ة  ــار يف اكيعــاد الــذي يقضــ  بــ  العــرف أو يف ميعــاد معقــور ل وذلــك حســب 
                                                                                                                                                                    

ـ وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه ولو لم يذكر في االسطوانة الغنائيية أنهيا خاضيعة لحقيوق المؤليف ، إال أنيه إذا  221ص 

ور ، وجيب علييه التحقيق مين أنهيا وقعيت فيي المليك العيام وقيد سيقطت حقيوق المؤليف ) أدارها صاحب محل عام حتى يسمعها الجمهي

 ( .  95ص  91م  2555فبراير سنة  5استئناف مختلط 

 (
2
( وقبل إبرام هذا العقد ال يجوز لمؤلف أن يرجع على صاحب المسرح بما صرفه من نفقات لعرض عمليه عليى صياحب المسيرح  

 ( . 191ص  29م  2592مارس سنة  12لم يوجد اتفاق على غيره ) استئناف مختلط  ابتغاء التعاقد معه ، وهذا ما

 (
1
  )Pouillet  121ص  515فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 177فقرة . 

 (
9
ص  515فقييرة  22بالنيييول وريبييير ورواسييت  – 2799ميارس سيينة  25جازيييت دي تريبينييو  2799مييارس سيينة  27( بياريس  

121 . 

 (
5
 . 2597مايو سنة  12جازيت دي باليه  2597مايو سنة  19ين ( الس 

 (
9
( ومع ذلك يجوز لصاحب المسرح أن يقف تمثيل المسرحية أو أداء القطعية الموسييقية أو الغنائيية ، إذا قيل إقبيال الجمهيور بحييث  

 Le Droit 2751نياير سينة ي 99يصبح الدخل غير مجز وتترتب على ذلك خسارة المؤلف وصاحب المسرح عليى السيواء ) السيين 

 ( . 112مكررة ـ محمد كامل مرسي فقرة  5275فقرة  1بودري وفال  – 2751يناير سنة  92
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اسـرتد اكنلـف القواعد اكقررة يف العقود غري اكعينـة اكـدة   وعذا انتهـا العقـد ابنتهـا  عـدد اكـرات اكتيـق عليهـا أو اب   ـار ل 
عرلــ  مــن  ــاحب الســرح ل واســتعاد حقــ  يف ن ــر العرــر بعقــد عــرا  ديــد مــ   ــاحب اكســرح نيســ  أو مــ   ــاحب 

 مسرح ه ر  
ل مـــا دام  ( 4) ويضــرن اكنلـــف اكســـرح  عرلــ     ـــ   ـــوز أن يتعاقـــد مــ   ـــاحب مســـرح ه ـــر علــا نيـــس العرـــر

ص أو  ن  ــاحب اكســرح م يســتنيذ عــدد اكــرات اكتيــق عليهــا   ويلتــ م العقــد ا ور قا رــاً ل ســوا   ن مدتــ  اكعينــة م تــنق
اكنلف كذلك بـد   أي تعـرا مـن ال ـري يـدعا أن لـ  حقـاً يف العرـر حمـر العـرا ل أو يـدعا أن العرـر مسـروق أو أن  يـ  

 مساساً ابل ري يو ب اكس ولية  

 التزامات صاحب المسرح : -196

سـرحية أو ابدا  الق عـة اكوسـيقية أو ال نا يــة يف اكيعـاد اكتيـق عليـ  ل أو يف ميعــاد ويلتـ م  ـاحب اكسـرح بترثيــر اك 
معقور ودده القاض  عند اخل ف    لذا ا ر  احب اكسرح عن القيام  ذا االلت ام ل  از للرنلف ع بـاره علـا ذلـك ل 

نلـــف أن ي لـــب  ســـخ العقـــد ل واســـرتداد عرلـــ  مـــ  و ـــوز لـــ  يف ســـبير ع بـــاره االلتجـــا  عىل التهديـــد اكـــايل   كرـــا  ـــوز للر
   ( 3) التعويض عن الضرر الذي أ اب  من  را  ع  ر  احب اك روع ابلت ام 

و ب علا  احب اكسرح أن يبذر انيهد ال زم لنجاح اكسرحية أو الق عة اكوسـيقية أوال نا يـة ل  يقـوم اب عـ ن 
رة ععـــداداً ال قـــاً ل وبةـــر تنييـــذ العرـــر عىل  نـــان  قـــادرين علـــا أدا ـــ  أدا  مرضـــياً   عنهـــا ععـــ تً كا يـــاً ل وبعـــد اكةـــان للنعـــا

وي لب أن يةون هنال  الينانون متيقاً عليهو بـ  اكنلـف و ـاحب اكسـرح   وللرنلـف ااـق يف توزيـ  ا دوار علـا الينـان  
لك حضـور التجـار  ) الهو ـات (  الـيت يقـوم  ـا ل حسبرا يراه مناسـباً السـتعداد كـر مـنهو وكيـي ً بنجـاح العرـر   ولـ  كـذ

الينانون قبر عرا العرر علـا انيرهـور ل وعبـدا  اك حعـات الـيت يراهـا ل وعلـا  ـاحب اكسـرح أن يعـري هـذه اك حعـات 
عـار  العناية الةا ية   واكنلـف هـو الـذي يبـا  يرـا عذا كـان العرـر معـداً لعرضـ  علـا انيرهـور ل أو ال يـ ار يف حا ـة عىل 

                                                 

 (
2
( ولكن إذا باع مؤلف قطعة غنائية آلخر الستعمال الشخص فإن ذلك ال يمنع المؤليف مين إعطائهيا لمسيرح غنيائي لعرضيها عليى  

 11أن يعطيها هو لمسرح غنائي إذا ال يملك إال االستعمال الشخصي ) استئناف مختلط  الجمهور ، وال يجوز لمشتري القطعة الغنائية

 ( . 11ص  2م 2775مارس سنة 

 (
1
( ولكن صاحب المسرح ال يكون مسئوالً إذا منعته قوة قاهرة من تنفيذ التزامه ، كما إذا منعيت الجهية اإلداريية تمثييل المسيرحية )  

محميد كاميل  – 5275فقيرة  1بيودري وفيال  – 599فقرة  2بودري وبارد  – 71 – 1 – 91ه سيري 2799ديسمبر سنة  19باريس 

 ( . 112مرسي فقرة 
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ومىت عرا العرر علا انيرهور اكرة ا وىل وم يبـد اكنلـف م حعـات ل كـان لصـاحب اكسـرح بعـد    ( 4) أو ترتيبات أ رى
   ( 3) ذلك أن يعرض  اكرات التالية من تلقا  نيس  دون معاونة اكنلف وذلك عىل أن ينته  عقد العرا اكسرح 

للرنلف انيعر اكتيق علي     لذا كان عقـد العـرا اكسـرح   عـر للرنلـف ويلت م  احب اكسرح أيضاً أبن يندي 
مبل ـاً عمجاليـاً معينـاً يتقاضـاه مــن  ـاحب اكسـرح ل و ـب علــا هـذا ا  ـري أن يد عـ  للرنلــف يف اكيعـاد اكتيـق عليـ  ل مجلــة 

يـــراد ل و ــب علـــا  ـــاحب واحــدة أو علـــا أقســاط حســـب االتيـــاق   وعذا كــان العقـــد  عـــر للرنلــف نســـبة م ويــة مـــن ا 
اكسرح أن يقدم للرنلف حساابً ميصً  عن عيراد اايلة أو ااي ت اليت أقامها تنييذاً للعقد ل ويع ـ  للرنلـف النسـبة الـيت 

   ( 2) يستحقها من هذا ا يراد
اكنلــف  وعذا كــان اكنلــف هــو ر  العرــر و ــاحب اكســرح هــو اكقــاور تعهــد أبدا  العرــر مقابــر مبلــك معــ  ل  ــلن

يةــون لــ  ااــق يف هــذه ااالــة يف االســتي   علــا مجيــ  عيــراد اايلــة أو اايــ ت اكتيــق عليهــا ل ويتحرــر كــر اكصــرو ات ل 
   ( 1) وعلي  أن يندي لصاحب اكسرح ا  ر اكتيق علي 

عقد النظارة -المبحث الثاني
) * (

 

 (Entreprise de spectacles ou de jeux ) 

 رة عقد مقاولة في األصل : عقد النظا -197

كرــا يتعاقــد  ــاحب اكســرح مــ  اكنلــف علــا النحــو الــذي بســ ناه  يرــا تقــدم يف عقــد العــرا اكســرح  ل كــذلك 
يتعاقــد مــ  أ ــراد انيرهــور وهــو النعــارة الــذين أيتــون ك ــاهدة اكســرحية أو اليــيلو الســينرا   أو لســراع الق عــة اكوســيقية أو 

   ( 8) ذلك من ا لعا  ووسا ر التسلية ل وهذا ما مةن تسريت  بعقد النعارة ال نا ية أو ك اهدة غري

                                                 

 (
2
 . 121ص  515فقرة  22( انظر في كل ذلك بالنيول وريبير ورواست  

 (
1
 121ص  515فقيرة  22بالنيول وريبيير ورواسيت  – 2759يونيه سنة  11جازيت دي تريبينو  2559يونيه سنة  11( باريس  

. 

 (
9
( ويغلب أن يدخل في األجر الذي يستحقه المؤلف عدد من تذاكر الدخول تعطى له دون مقابل ، ويكون له حق التصرف فيها لمن  

 . 127ص  515فقرة  22( : انظر بالنيول وريبير ورواست  billets d'auteurيشاء ، وتسمى بتذاكر المؤلف ) 

 (
5
( والتزامات صاحب المسرح ال تنتقل من تلقاء نفسها إلى من ينزل له صياحب المسيرح عين مسيرحه ، بيل البيد مين االتفياق عليى  

ذلك مع صاحب المسرح الجديد وإقرار المؤلف لهذا االتفاق ، وذلك وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الدين . وقد يتفق صاحب المسيرح 

از أن يحل أي شيخص ينيزل ليه عين المسيرح محليه فيي التزاماتيه ، وال يكيون هيذا االتفياق ملزمياً لصياحب مقدماً مع المؤلف على جو

 ( . 127ص  515فقرة  22المسرح الجديد اال إذا أقره ) بالنيول وريبير ورواست 

 (
9
اللفيظ مناسيباً لتأديية المعنيى  ( جاء في المعجم الوسيط وفي مختار الصحاح : النظارة مشدداً القوم ينظرون إليى الشييء فرأينيا هيذا 

 المقصود .
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والعقــد هنــا عقــد مقاولـــة أ ــ ً ل  ن  ــاحب اكســرح يتعهـــد ابلقيــام بعرــر هــو مثيـــر اكســرحية أو القيــام أبعرـــار 
مقاعـــد  صصـــة  التســـلية ا  ـــرى يف مقابـــر أ ـــر معـــ  يد عـــ  مـــن  ـــا  ي ـــهد هـــذه ا عرـــار   وي لـــب أن تةـــون هنـــا 

للجلـــوي ل  ي ـــرر العقـــد أيضـــاً ع ـــار اكقعـــد الـــذي  لـــس  يـــ  العريـــر   ويرتتـــب علـــا أن العقـــد يتضـــرن ع ـــار اكقعـــد أن 
 ــاحب اكســرح يةــون ضــامناً لعيــو  اكقعــد اخلييــة ل كرــا عذا كــان موضــوعاً يف مةــان ال يــترةن  يــ  العريــر مــن م ــاهدة 

ب سـبب أذى للعريـر كرسـرار  ـرق م بسـ    كـذلك يةـون  ـاحب اكسـرح مسـ والً اكسرح ل أو كرا عذا كان ابكقعد عيـ
ابعتبــاره مــن راً للرقعــد عــن التعــرا القــانو  الصــادر مــن ال ــري كرــا عذا ادعــا شــخص ه ــر أنــ  هــو  ــاحب اكقعــد ل وغــري 

قواعـد ا  ـار يف ضـران  مس ور عن التعرا اكادي كرا عذا تعدى علا العرير أحد النعارة   ويف كـر هـذه اكسـا ر تسـري
العيــو  اخلييــة وضــران التعــرا   ولةــن مهرــا يةــن مــن أمــر ا  ــار  يرــا خيــتص ابكقعــد ل  لنــ  عقــد اثنــوي ويتبــ  العقــد 
ا  ــل  وهــو عقــد اكقاولــة   عذ اكقعــد لــيس عال وســيلة لتنييــذ عقــد اكقاولــة ل الــذي تعهــد ئو ــب  ــاحب اكســرح أن يقــدم 

  وعذا تعارضــا قواعــد اكقاولــة مــ  قواعــد ا  ــار  ــلن  ( 4) ة وهــو  الســون يف اكقاعــد اكخصصــة هلــوللنعــارة وســا ر التســلي
   ( 3) قواعد اكقاولة ه  اليت تسري  ن عقد اكقاولة هو ا  ر كرا سبق القور

اعـد  صصـة علا أن عقد النعارة قد يترحض عقد مقاولة دون أن يقرتن بعقد ا  ار ل  يرا عذا م تةـن هنـا  مق
   ( 2) نيلوي النعارة ل كرا يق  يف بعض ا حيان يف ميادين السباق ويف مبارًيت ا لعا  اكختلية

وقــد يــترحض عقــد النعــارة ل علــا العةــس مــن ذلــك ل عقــد ع ــار ل  يرــا غــذا م يةــن هنــا  عرــر يــندي ل بــر 
متحيـاً أو حمـ ً أثـرًيً أو حديقـة للحيـواتت أو  يةون ال را من العقـد أن يسـترت  النعـارة برؤيـة م ـهد معـ     رـن يـد ر

     ( 1) معرضاً ل عمنا يهم عقد ع ار ال عقد مقاولة ل  ن  ينتي  ب    مع  علا و    اق يف نعري أ رة معينة

 كيف يتم التعاقد مع النظارة :  – 198

ن عـادة عـن فريـق ( ل يةـو  Offer au publicيصـدر مـن  ـاحب اكسـرح ع ـا  معـروا علـا انيرهـور ) 
( وا عــ تت يف الصــحف   وليســا هــذه ا عــ تت دعــوة عىل التعاقــد  حســب ل بــر  affichesععــ تت ااــوا و ) 

ه  ع ا  ابت يتضرن ال روط ا ساسـية للتعاقـد ل  يبـ  نـوع وسـا ر التسـلية وأيـة وسـيلة منهـا ابلـذات ) عنـوان اكسـرحية 

                                                 

 (
2
( وهذا ما يقع في عقد النقل ، فإن المسافر يكون له مقعد مخصص لجلوسه ، ولكن المقعد ليس هو األصل في العقد بل األصل في  

 ( . 5215فقرة  1نقل المسافر من مكان إلى آخر ، ولذلك ال يخرج عقد النقل عن أن يكون عقد مقاولة ) بودري وفال 

 (
1
 . 21ص  1فقرة  1وانظر الوسيط  – 9( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
 . 125ص  519فقرة  22( انظر في هذا المعنى بالنيول وريبير ورواست  

 (
5
 . 519فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5215فقرة  1( انظر في هذا المعنى بودري وفال  
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لية ( ل والتــاريخ ابليـوم والسـاعة   وأمســا  اكرثلـ  أو اك نيــ  أو اكوسـيقي  أو غــريهو أو اليـيلو أو غـري ذلــك مـن وســا ر التسـ
 ن يقومون اب دوار الر يسية وا  ـرة الـيت تتقاضـا عـن اكقاعـد اكختليـة علـا تيـاوت مراتبهـا   وهـذه هـ  العنا ـر الر يسـية 

 ــاحب اكســرح علــا انيرهــور ع ــاابً اباتً شــام ً نيريــ  للتعاقــد ل تةرلهــا لــوا   البــوليس والعــرف الســا د   لــذلك يعــرا 
 عنا ره ل ال جمرد دعوة للتعاقد ل كرا سبق القور  

ل وفلـب تـذكرة كقعـد معـ  عارضـاً أ ـرة هـذا اكقعـد ل  قـد ق  ( 4)  لذا تقدم أحد أ راد انيرهـور عىل شـبا  التـذاكر
كسـرح أو مـن  ثلـ  أن يع ـ  للعريـر التـذكرة الـيت ي لبهـا بعـد أن التعاقد عذا اقرتن القبور اب  ا  ل وو ب علـا  ـاحب ا

يتقاضا من  ا  ر   وال  وز لصاحب اكسرح أن ير ض عع ا  التذكرة للعريـر الـذي يعـرا عليـ  ا  ـرة اك لوبـة ل عال عذا  
وحــا حعــر أعلــن عنــ  كانــا اكقاعــد قــد حجــ ت مجيعهــا مــن قبــر وم يبــق هنــا  مقعــد  ــار ل أو عال عذا كــان العريــر يقــ  

   ( 3)  احب اكسرح كرا عذا ذكر يف ا ع تت أن  وعر د ور من هو دون سن معينة حما عة علا اآلدا 
و وز أن يتو التعاقد مث يد ر العرير  وراً ك اهدة الترثير ل أبن يتقدم عىل شبا  التذاكر يف ميعـاد الترثيـر ويـد   

وز أن يــتو التعاقــد قبــر ميعــاد الترثيــر بيــوم أو أكثــر ل  يحجــ  العريــر مقعــداً مقــدماً أ ــرة مقعــده ويــد ر يف ااــار   كرــا  ــ
ويد   أ رت    ويف ااالت  يع   العرير تـذكرة وحرـر أهـو شـروط التعاقـد ل  يـذكر التـاريخ ابليـوم والسـاعة وعنـوان اكسـرحية 

ور يف ا عــ تت الــيت أذاعهــا  ــاحب اكســرح ل ونــوع اكقعــد ورقرــ  وا  ــرة   أمــا شــروط التعاقــد ا  ــرى ل  بعضــها مــذك
ل وهـــ  يف الوقـــا ذاتـــ   الصـــة  ( 4)   والتـــذكرة هـــ  ســـند التعاقـــد ( 2) وبعـــض ه ـــر ير ـــ   يـــ  عىل لـــوا   البـــوليس ل والعـــرف

                                                 

 (
2
ً ـ وجاء فيه أيضاً : التذكرة ) بالكسر ( جاء في المعجم الوسيط : الشباك ) بالض  م ( النافذة تشبك بالحديد أو الخشب ، والنافذة مطلقا

 ( بطاقة يثبت فيها أجر الركوب في السكك الحديدية وما جرى مجراها ، والجمع تذاكر ) محدثة ( .

 (
1
ب إليى أن اإلعيالن عين المسيرحية هنياك رأي ييذه – 125ص  512فقيرة  22( انظر في هذا المعنى بالنييول وريبيير ورواسيت  

ليس إال دعوة إلى التعاقد ، وأن اإليجاب إنما يصدر من العميل ، فيكون صاحب المسرح حراً في أن يقبل أو يرفض التعاقد معه حتيى 

 - 1 – 59جازيت دي باليه  2759مايو سنة  15محكمة كونياك  – 2257ص  5292فقرة  1لو وجدت مقاعد حالية ) بودري وفال 

من البلدية أو من الدولة السيتغالل  ( Concession( . ولكن هناك اتفاق على أنه إذا كان صاحب المسرح حصل على التزام )  911

مرفق التمثيل المسرحي ، فإنه يتعين عليه أال ييرفض التعاقيد ميع أي مين أفيراد الجمهيور يتقيدم إلييه بياألجرة المعينية فيي مقعيد خيال ) 

ينياير  1نيس  – 191 – 1 – 59سيريه  2755يوليه سنة  21إكس  – 555 – 2 – 51داللوز  2751نة فبراير س 25نقض فرنسي 

ص  519فقييرة  22بالنيييول وريبييير ورواسييت  – 2255ص  5292فقييرة  1بييودري وفييال  – 259 – 1 – 59سيييريه  2759سيينة 

( ويبدو على كل حال أن لصاحب المسرح أن يرفض التعاقد مع شخص يتقدم للدخول ويعرض األجرة ، ، إذا كان هذا  1هامش 125

ص الشخص رث الثياب ، أو في حالة ال تليق بمستوى جمهور النظارة كأن تطلب امرأة معروفية بياحتراف اليدعارة اليدخول فيي ميرق

 نلتقي فيه األسرات من ذوي السمعة الحسنة . 

 (
9
 ( وال يتم التعاقد إال إذا تم االتفاق على رقم المقعد إذا كانيت المقاعيد تحميل أرقامياً ، وإال جياز للعمييل اسيترداد األجيرة إذا كيان قيد 

بالنييول  – 17 – 1 – 2511الييه جازييت دي ب 2511أبرييل سينة  99دفعها لعدم االتفاق على رقم المقعيد ) بياريس محكمية الصيلح 

 ( . 917ص  111محمد كامل مرسي فقرة  – 119ص  512فقرة  22وريبير ورواست 
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تتخصـص اب  رة عذ  رت العادة أن العرير يد   ا  رة عند تسلو التذكرة   وه  يف يد العرير ئثابة السند ااملـ  ل  ـ  
للعريــر ابلــذات ل ويســت ي  هــذا أن ينــ ر عنهــا لل ــري بتســليرها عًيه ل وه ــر حامــر للتــذكرة وهــو الــذي يتقــدم  ــا يف اكيعــاد 
لد ور اكسرح هو  احب ااق يف اكقعد   و وز أن ي رتط  احب اكسـرح أن تةـون التـذكرة غـري قابلـة للتحويـر ل ويقـ  

  كـذلك ال  ـوز للعريـر النـ ور عـن مقعـده لل ـري عذا   ( 3) تع ـا هديـة  شـخاق ابلـذات ذلك عادة يف التذاكر اجملانية اليت
( يف عـدة حيـ ت :  نـ  وصـر يف هـذه ااالـة علـا  صـو يف ا  ـرة  عـر االشـرتا  ذا  ـية  abonnéكـان م ـرتكاً ) 

   ( 2) شخصية
تســري قواعــد اكقاولــة عنــد التعــارا ل  ــ  ويبقــا االشــرتا  ت لــب  يــ   ــية اكقاولــة علــا  ــية ا  ــار ل ومــن مث 

   ( 1) يةون هنا  عديد ضرين عند انتها  االشرتا  ل وكان يق  التجديد الضرين لو سرت قواعد ا  ار

 التزامات صاحب المسرح :  -199

 ( 3( مةـــ  العريـــر مـــن م ـــاهدة اكســـرحية   )  4يرتتـــب يف ذمـــة  ـــاحب اكســـرح الت امـــات ر يســـية ث ثـــة : ) 
( ايفا عة علا ما يودع  العريـر عنـده مـن أمتعـة كرع ـف أو معلـة أو قبعـة أو عصـا  2ضران الس مة واهلدو  للعرير   ) 

 أو حنو ذلك  
) االلتـــ ام ا ور ( مةـــ  العريـــر مـــن م ـــاهدة اكســـرحية : لترةـــ  العريـــر مـــن م ـــاهدة اكســـرحية يلتـــ م  ـــاحب 

ل وأن  علـ  وتـر اكقعـد الـذي  ( 8) نعارة عال عذا كان يف حار غري ال قة كرا سيج اكسرح أن  ةن  من الد ور عىل قاعة ال
عال عذا دعـا الضـرورة عىل ذلـك وكـان  ( 9)  صص ل  عذا كان هنا  مقعد  صص ل     وز أن  ه علا قبور مقعـد ه ـر

                                                                                                                                                                    

 (
2
( وذلك بالرغم من أن التذكرة ال تحمل توقيع صاحب المسرح وال توقيع العميل ، ولكنها مع ذلك تقبل سنداً على صاحب المسيرح  

 جرياً على العرف .

 (
1
 2597ميايو سينة  21بياريس  -1وهيامش  119ص  512فقيرة  22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 5291 فقرة 1( بودري وفال  

 . 191 – 1 – 2597داللوز 

 (
9
  )Falco  52ص – Maignien et Fouquet  حييث ال تتعيين أشيخاص  –. ولكين إذا كيان االشيتراك فيي ليوج أو بنيوار  1ص

بذواتها لشغل المقاعد كما يتعين شخص بالذات لشيغل مقعيد معيين ـ فإنيه يجيوز أن تتغيير أشيخاص النظيارة فيي كيل حفلية مين حفيالت 

 ( . 112ص  512فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 59ص  Falcoاالشتراك ) 

كان لصاحب المسرح مع المشتري من اليدخول ، وكيان لهيذا األخيير ـ سيواء وإذا باع العميل مقعده للغير مخالفاً بذلك شروط التعاقد ، 

 ( . 5291فقرة  1منع من الدخول أو لم يرد استعمال التذكرة ـ أن يرجع على العميل بما دفعه له ثمناً للتذكرة ) بودري وفال 

 (
5
 . 5297فقرة  1بودري وفال  – 115فقرة  29( هيك  

 (
9
يولييه سينة  9وإذا منع العميل بغير حق من الدخول ، استرد األجرة التي دفعها مع التعويض ) السيين  – 255( انظر ما يلي فقرة  

 ( . 2257ص  5299فقرة  1بودري وفال  – 79 – 1 – 57سيريه  2751

 (
1
  )Falco  5299فقرة  2بودري وفال  – 72ص – Peyronnet  111ص  511فقيرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 59ص 

ال يرجييع العميييل علييى الشييخص الييذي يحتييل مقعييده إلخييالء المقعييد ، إذ ال توجييد رابطيية قانونييية بينهمييا ، بييل يرجييع علييى صيياحب و –



 

 

 

 

316 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

) يـر مصـلحة يف االعـرتاا علـا ت يـري اكقعـداكقعد اكعروا علا العرير أ ضر من مقعده ا  ل  أو  اث ً ل   لو تعد للعر

  و ـــب أن يةـــون اكقعـــد يف مةـــان يســـر  للعريـــر ئ ـــاهدة اكســـرحية ل وعال  ـــاز لـــ  فلـــب اســـتبدار مقعـــد ه ـــر بـــ   ( 4
ل وذلـك كلـ  مـا م يةـن العريـر قـد شـاهد اكقعـد  ( 3) يست ي  من  أن ي هد اكسرحية أو رد ا  رة الـيت د عهـا مـ  التعـويض

   ( 2) لك ورضا ئا  ي  من عيبقبر ذ
و ب بعد ذلك أن يقدم  احب اكسرح للنعارة اكسرحية أو وسيلة التسلية اكعلن عنها ل وال  ـوز لـ  أن يسـتبدر 
 ــا غريهــا وعال  ــاز للعريــر أن يســرتد ا  ــرة الــيت د عهــا مــ  التعــويض   ــ ر  ــاحب اكســرح ابلت امــ     ــلذا حالــا قــوة 

كرنــ  انيهــة ا داريــة لترثيــر اكســرحية أو مــرا مــن يقــوم ابلــدور الر يســ   يهــا مرضــاً ميا  ــاً ل  العريــر   قــاهرة دون ذلــك ل
الذي ال يقبر استبدار مسرحية أ رى ابكسـرحية الـيت تعاقـد عليهـا لـ  أن يسـرتد ا  ـرة الـيت د عهـا  ن  ـاحب اكسـرح هـو 

تعـويض آلن القـوة القـاهرة هـ  الـيت منعـا  ـاحب اكسـرح مـن القيـام الذي يتحرر التبعة و قاً لقواعد اكقاولة ل ولةـن دون 
   ( 1) ابلت ام 

و ب أن يقدم  احب اكسرح اكسرحية كاملة دون أن ينتقص منها شـي اً ل عال مـا  ـرى العـرف ابلتسـام   يـ  مـن 
يف اكســرحية هــو ابلــذات الــذين   و ــب أن يةــون القــا رون بتأديــة ا دوار الر يســية  ( 8) حــذف بعــض اك ــاهد غــري انيوهريــة

ل كرـا ال  ـوز التعـدير يف توزيـ  ا دوار بيـنهو بـر  ـب أن  ( 9) أعلن عنهو  ـاحب اكسـرح ل  ـ   ـوز اسـتبدار غـريهو  ـو

                                                                                                                                                                    

المسرح . وعليى هيذا األخيير أن يخيل ليه المقعيد وإال رد ليه األجيرة ميع التعيويض ، إذ أن صياحب المسيرح مخطيئ فيي إعطياء مقعيد 

 115فقيرة  29هيك  – 5299فقرة  1لتذاكر أكثر من المقاعد التي عنده ) بودري وفال العميل لشخص آخر ، أو في توزيع عدد من ا

 ( .  211 – 1 – 79سيريه  2775نوفمبر سنة  19السين  –

 (
2
 2599فقيرة  1عكس ذلك بودري وفيال  – 119محمد كامل مرسي فقرة  – 111ص  511فقرة  22( بالنيول وريبير ورواست  

ر العميل على قبول مقعد آخر غير مقعده األصلي ، ولو كيان مقعيداً ممياثالً أو مقعيداً أفضيل ، وحتيى ليو كيان ) ويذهبان إلى أنه ال يجب

 ذلك في نظير خصم من األجرة ( .

 (
1
 . 1وهامش  2257ص  5299فقرة  1( قارن بودري وفال  

 (
9
 71ص  Falco – 952 1 – 2592ز دالليو 2592ينياير سينة  19 – 952 - 1 – 2592دالليوز  2599يونيه سنة  29( السين  

 . 111ص 511فقرة  22مكررة ـ بالنيول وريبير ورواست  5299فقرة  1بودري وفال  –

 (
5
وانظير عكيس ذليك  – 112ص  511فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 199ص  2759( بالنيول في المجلة االفتقادية سنة  

 – 71ص  Peyronnetوأن لصاحب المسرح في حالة القوة القاهرة أن يستبدل بالمسرحية غيرها دون أن يلزم برد األجرة للعمييل : 

 . 5295فقرة  1بودري وفال 

 (
9
بالنييييول وريبيييير  – 2192ص  5291فقيييرة  1بيييودري وفيييال  – 159 – 1 – 2771دالليييوز  2771ميييارس سييينة  5( بييياريس  

 . 112ص  511فقرة  22است ورو

 (
1
( حتى لو كان االستبدال لقوة قاهرة كمرض الممثل األصلي ، وفي هذه الحالة يرد صاحب المسرح األجيرة للعمييل ولكنيه ال ييدفع  

 ( . 5291فقرة  1تعويضاً ) بودري وفال 
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) يقوم كر منهو ابلدور الر يس  الذي أعلن عن  ل  لن كر هذه ا مور مسا ر  وهرية د لا يف اعتبار العريـر عنـد التعاقـد

4 )   
االلت ام الثا  ( ضران الس مة واهلـدو  للعريـر : ويضـرن  ـاحب اكسـرح للعريـر سـ مت  مـن أن يصـا  أبذى  )

مــن  ــرا  وســا ر التســلية الــيت يقــدمها لــ  ل أو بســبب و ــوده يف قاعــة النعــارة    صــاحب "الســري " يضــرن ســ مة النعــارة 
صـارعة الثـريان يضـرن  ـاحب اكلعـب للنعـارة سـ متهو مـن أن من أن تصيبهو أبذى اايواتت اليت تقـوم اب لعـا  ل ويف م

ل وعذا اهنار سقف علا العرير أو أ يب ب عاًي ز اج كان  ـاحب اكسـرح مسـ والً عـن ذلـك    ( 3) تصيبهو الثريان أبذى
   ( 2) واكس ولية هنا مس ولية عقدية ال تنتي  عال ةثبات السبب ا  نيب

العريــر ل يضــرن لــ  كــذلك اهلــدو  وال رأنينــة حــىت يــترةن مــن م ــاهدة مــا  وكرــا يضــرن  ــاحب اكســرح ســ مة
يقدم ل  من وسا ر التسلية دون ل ب أو ضوضا  تعةر علي   يو اك ـاهدة   وي بـق  ـاحب اكسـرح لتحقيـق ذلـك لـوا   

   ( 1) البوليس ونعر  ل ويستع  عند الضرورة بر ار ال رفة ايظ النعام وع راج اك اغب 
لت ام الثالث ( ايفا عة علا ما يودع  العرير : ويق  كثرياً أن يةون للعرير من ااـوا ج مـا وتـاج عىل عيداعـ  ل  ) اال

كرع ــف خيلعــ  أو معلــة أو عصــا يرتكهــا يف  ــ ن ا مــاتت    هــذه يتســلرها  ــاحب اكســرح أو  ثلــ  ويةــون مســ والً عــن 
اكأ ورة ل  لن  يتقاضا عادة أ راً زهيداً عنها   وعذا كـان النعـام يقضـ  علـا ايفا عة عليها مس ولية اكودع عنده يف الوديعة 

العرير ةيداعها ل  لن الوديعة تةون وديعة اضـ رارية  ـوز عثباهتـا جبريـ  ال ـرق ل ويف ااـاالت ا  ـرى تثبـا الوديعـة عـادة 

                                                 

 (
2
 – 295ص  Falco – 75ص  Peyronnet – 2511نيييوفمبر سييينة  25جازييييت دي تريبينيييو  2511ميييايو سييينة  25( السيييين  

 . 119محمد كامل مرسي فقرة  – 111ص  – 112ص  511فقرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 5291بودري وفال فقرة 

ولكن يجوز لصاحب المسرح أن يذكر في اإلعالنات أو في تذاكر الدخول أن له الحق في تغيير الممثلين أو في تعيديل توزييع األدوار 

 ( . 9وهامش  2191ص  5291فقرة  1 عليهم ) بودري وفال

 (
1
( ويكون صاحب المسرح مسئوالً عن أي أذى يلحق النظارة بفعل القائمين بالتمثيل كما إذا أطلق أحد الممثلين عياراً نارياً فأصاب  

) مارسييليا  ( Troupe de Passageأحد النظارة ، حتى لو كانت الفرقة ال تعمل فيي المسيرح بصيفة دائمية بيل كانيت فرقية عيابرة ) 

 ( 5299فقرة  1بودري وفال  – 125 – 1 – 52مجموعة أحكام إكس  2752يونيه سنة  29

 (
9
 21 – 1 – 2515دالليوز  2517ديسمبر سينة  1مع تعليق اللو ـ ليون  19 – 1 – 2511داللوز  2519يونيه سنة  11( نانسي  

 511فقيرة  22بالنييول وريبيير ورواسيت  – 11 – 2 – 2595جازييت دي بالييه  2597أكتوبر سنة  9السين  –مع تعليق جوسران 

 . 119 – 111ص 

 (
5
وفيي جمييع األحيوال التيي يخيل فيهيا صياحب المسيرح بالتزاماتيه بحييث  – 119ص  511فقيرة  22( بالنيول وريبيير ورواسيت  

يل األجرة ميع التعيويض ، يسيقط حيق العمييل بالتقيادم العيادي ، ولكين يغليب أن يترتب على هذا اإلخالل أن يرد صاحب المسرح للعم

يفسر سكوت العميل عن المطالبة بحقه مدة تزيد على المألوف في مثل هذه الظروف بأنه نزول ضمني عن هذا الحق ) قيارن بيودري 

 ( . 5291فقرة  1وفال 
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مهرــا بل ــا قيرــة ال ــ   اكــودع  ن العــرف ( يتســلرها العريــر عنــد ا يـداع ل وذلــك  Ticketةبـراز تــذكرة وحرــر رقرــاً ) 
   ( 4) هنا يقض  بذلك

 التزامات العميل :  -211

ويلت م العرير بد   ا  رة ل وبد عها عادة عند تسـلو التـذكرة   ولـيس لـ  أن يسـرتدها حـىت لـو منعـ  حـادل قهـري 
مقعـده كـن ي ـا  كرـا قـدمنا ل ئقابـر    ولةـن لـ  أن ينـ ر عـن ( 3) من م ـاهدة اكسـرحية ل كـأن مـرا أو اضـ ر عىل السـير

) أو ب ري مقابر ل وذلك ما م يةن قد أع ا التذكرة جماتً علا سبير اهلدية     وز الن ور عنها لل ري وقد سـبق بيـان ذلـك

2 )   
ويلتــ م العريــر أيضــاً أبن وــا ظ علــا اهلــدو  والنعــام وهــو ي ــاهد اكســرحية ل  ــ  وــدل ضوضــا  أو  لبــة تعةــر 

دو  علــا النعــارة   وعذا كــان النعــام يقضــ   لــ  غ ــا  الــرأي ـ ال ســيرا ابلنســبة عىل الســيدات ـ وأبن  نــ  التــد   ل اهلــ
و ــب عليــ  أن يراعــ  ذلــك   ويلتــ م بو ــ  عــام أال أييت عرــ ً يةــون مــن شــأن  أن وــور دون مةــن النعــارة ل و ا ــة مــن 

لــس يف مقعــده يف وضــ  يةــون مــن شــأن  أن وــرم مــن م ــاهدة اكســرح مــن  ــاوره مــنهو ل مــن االســترتاع ابكســرحية ل  ــ   
 لس  لي  من النعارة ل عال عذا كان العيب ال ير   علي  بر ير   عىل الوض  ال بيع  للرةان   وال يتحـدل بصـوت عـار 

ي ادرهـا مبةـراً حـىت ال يعةـر  يف أثنا  الترثير ل  ي وو علا  ريان    وعذا قضا النعـام أبال يـد ر قاعـة الترثيـر متـأ راً أو
   ( 1) السةينة يف أثنا  الترثير ل و ب علي  أن يراع  ذلك

وقــــد  نــــ  النعــــام النعــــارة يف أثنــــا  الترثيــــر مــــن عبــــدا  ع مــــات االستحســــان ابلتصــــييق أو ع مــــات االســــتهجان 
الترثير أو عند هناية كر  صـر مـن  صـول  ل ابلتصيري ل     وز يف هذه ااالة للعرير أن أييت شي اً من ذلك عال عند هناية 

حيث ال يةون لتصييق  أو لتصيريه أثر يف تعةري اهلدو  الوا ـب يف أثنـا  اديـة اكرثلـ   دوارهـو   وعذا م يو ـد نعـام  نـ  

                                                 

 (
2
وانظير فيي  – 119ص  511فقيرة  22بالنيول وريبير ورواسيت  – 919 – 1 – 2599داللوز  2591أبريل سنة  19( باريس  

إيداع الشخص معطفه وعصاه ونحو ذلك في مخزن األمانات وهو يدخل المسرح ميا يليي عنيد الكيالم فيي الوديعية االضيطرارية فقيرة 

 . 977فقرة  – 971

 (
1
مييايو سيينة  9زيييت دي تريبينييو جا 2592أبريييل سيينة  11بيياريس محكميية الصييلح  – 2257ص  5299فقييرة  1( بييودري وفييال  

وال يجوز للعميل أن يطلب حضور حفلة أخرى بدالً من الحفلية التيي تغييب عنهيا ، وإذا أدعيى أن التيذكرة أعطييت ليه خطيأ  – 2592

ميايو سينة  9جازييت دي تريبينيو  2592أبرييل سينة  11عن حفلة غير الحفلة التي طلبهيا فعلييه إثبيات ذليك ) بياريس محكمية الصيلح 

 ( . 1وهامش  2257ص  5299فقرة  1وهو الحكم السابق اإلشارة إليه ـ بودري وفال  2592

 (
9
 . 257( انظر آنفاً فقرة  

 (
5
محميد كاميل  – 115ص  519فقيرة  22بالنيول وريبير ورواست  – 179 – 1 – 2599سيريه  2599أبريل سنة  25( السين  

 . 919ص  115مرسي فقرة 
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 288   وانيــ ا  علــا  اليــة  ( 4) مــن ذلــك ل و ــب عليــ  أال يبــالك يف تصــييق  أو يف تصــيريه حــىت ال ي ــوو علــا النعــارة
النعام يف كر ما تقدم هو حـق اكسـرح يف فـرد العريـر الـذي خيـر ابلت امـ  دون أن يـرد لـ  ا  ـرة ل وهـذا ضـر  مـن ضـرو  
 ســـخ العقـــد بســـبب   ـــأ أحـــد اكتعاقـــدين مـــ  احتجـــاز ا  ـــرة علـــا ســـبير التعـــويض ل وعن كـــان أمـــر اليســـخ مرتوًكـــا هنـــا 

   3كا  ب من السرعة يف تنييذ اليسخ و رًًي علا العرف للرتعاقد اآل ر دون حا ة ل لتجا  عىل القضا  ل

العقد مع رجل األعمال -المبحث الثالث
) * (

 

Contrat passé ovce un agent d'affaires 

 صور مختلفة للتعاقد مع رجل األعمال : -211

قــد يتعاقــد شــخص مــ  ر ــر مــن ر ــار ا عرــار علــا أن يــندى لــ   دمــة معينــة يف مقابــر أ ــر معــ  ل  يةــون  
العقــد يف هــذه ااالــة عقــد مقاولــة   وقــد تيتضــرن عقــد وكالــة عذا د ــر يف ا عرــار اكتعاقــد عليهــا أن يقــوم ر ــر ا عرــار 

   2ااالة م ً ا من مقاولة ووكالة بتصرف قانو  ينو   ي  عن اكتعاقد مع  ل  يةون العقد يف هذه

                                                 

 (
2
 – 115ص  519فقيرة  22بالنيول وريبير ورواسيت  – 177 – 2 – 77سيريه  2771سمبر سنة دي 21( نقض فرنسي جنائي  

 . 919ص  115محمد كامل مرسي فقرة 

 612 قـرة 4ب نيور وريبـري ورواسـا – 4464ق 1424 قرة 3بودرى و ار – 48 – 3 – 64سريي  4461يولي  سنة24الس   ( 3) 
   331ق

وقـــد يقضـــا النعـــام علـــا النعـــارة أن يرتـــدوا م بـــس الســـهرة يف بعـــض اايـــ ت علـــا العريـــر أن يرتـــدى هـــذه اك بـــس ل ويةـــون 
 –(  282 - 4682داللوز  4683أبرير سنة30لصاحب اكسرح ااق يف منع  من الد ور دون أنريد ل  ا  رة عذا هو م يرتدها ) الس  

للعرير أن يرتدى م بس  العادية ل وال  وز منع  مـن الـد ور عال غـذا كـان يف حالـة غـري ال قـة يتـأذى وعذا م ت رتط م بس  ا ة ل كان 
 (   332ق 612 قرة 44منها مجهور النعارة ) ب نيور وريبري ورواسا

 4608ليقـ  يف سـريي  تع –ومـا بعـدها  114ق 4601) * ( مرا   :  ار يف الوسافة يف ال واج نث يف جملة القانون اكد  اليصلية سـنة
ــــة القــــانون  Saumien – 8 – 1 – 4608ويف ســــريي   – 344 – 4 – ــــة يف حولي نــــث يف مســــ ولية وكــــاالت االســــتع مات التجاري

بـودرى  – 243 قـرة – 244 قرة 4بودرى وابرد – 426 قرة 4ويف عقد البي  499 يوار يف عقد الوكالة  قرة – 4466سنة 42التجاري
   1411رة ق – 1426 قرة 3و ار
 لذا عهد شخص لر ر أعرار ة اد م رت لعقاره وبعقد الصيقة مع  كوكير عن البا   ل كان العقد م ً ا مـن اكقاولـة ) السرسـرة (  ( 2) 

 (   3وهامش 4308ق 1412 قرة 3بودرى و ار – 4462ديسره سنةDroit 33 4462أكتوبر سنة24والوكالة ) الس  
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 bureau deو ور التعاقد م  ر ر ا عرار  تلية متنوعة    قد يتعاقد شخص م  مةتـب ختـد  )  289 

placement وقـد يتعاقـد شـخص مـ  ر ـر  4( ليقدم ل  مـن وتـاج علـيهو مـن اخلـدم ل يف مقابـر أ ـر يتقاضـاه اكةتـب  
  وقـــد  3  يف ذمـــة فا يـــة معينــة مـــن مدينيـــ  ل يف مقابــر أ ـــر يتقاضـــاه ر ــر ا عرـــارأعرــار علـــا أن وصــر الـــديون الـــيت لــ

( لتقــد  معلومــات عــن مــ  ة ات ــر  agence de renseignementsيتعاقــد شــخص مــ  وكالــة اســتع مات ) 
ات ل قــ  معـ  أو عــن مسعتـ  التجاريــة يف السـوق أو عــن مسعــة شـخص يريــد الـد ور معــ  يف شــركة أو حنـو ذلــك مـن اكعلومــ

  وقد يتعاقد شخص م  ر ر أعرـار يتعهـد أبن يـوم اب  ـرا ات ال زمـة  ثبـات  2مقابر أ ر تتقاضاه وكالة االستع مات
حقوق ا ور يف تركة واالستي   علا هذه ااقوق وتسليرها لصاحبها ل يف مقابر مبلـك معـ  مـن اكـار أو يف مقابـر حصـة 

وهــذا مــا يســرا  –مــ  ه ــر علــا أن يةــون وســي ًا لــ  يف ا تيــار زو ــة  ــااة   وقــد يتعاقــد شــخص  1مــن نصــيب الــوارل
  وقـد يتعاقـد  ـاحب اكسـرح مـ   8وذلك يف نعري مع  –(  courtage matrimonialبعقد الوسافة يف ال واج ) 

ستحسـان مثيـر مسـرحية وي ـجعون القـا ر  ابلترثيـر  تا ـات اال 281ر ر أعرار علا أن يقدم ل  أشخاً ا ي ـهدون  
   9( ل يف مقابر أ ر مع  enterprise de success dramatiqueمن وقا آل ر ) 

                                                 

 ازيـا  4648يونيـ  سـنة34السـ   – 491 – 4 – 68 ازيا دي ابليـ   4461ديسره سنة44) ابريس ويةون العقد مقاولة  ( 4) 
 (   443 - 3 – 68دي ابلي  

ويةون العقد مقاولة غذا اقتصر ر ر ا عرار علا العرر اكـادي ل وهـو وحصـير الـديون وعع ـا   الصـة موقعـ  مـن الـدا ن   أمـا عذا  ( 3) 
 هايــر 38 ــاوز ذلــك عىل قــبض الــديون نيابــة عــن الــدا ن وعع ــا   الصــة  ــا موقعــة ةمضــا   بو ــي  وكــي  ل كــان العقــد وكالــة ) أور ليــان 

 ازيا دي  4462يناير سنة1الس   – 4464سبتره سنةDroit 4 4464أبرير سنة30درب   – 4464سنة ماريloi 9 4464سنة
 (   363 - 4 – 62ابلي  
(  66 - 3 – 62داللوز  4464نو ره سنة 2عةس ذلك الس   – 4301ق 1426 قرة 3ويةون العقد مقاولة ) بودرى و ار ( 2) 
  
( ل ولـيس  sui generis(   وقد قضا أبن العقـد هنـا عقـد مـن نـوع  ـاق )  1414 قرة 3ويةون العقد مقاولة ) بودرى و ار ( 1) 

 4464يولي  سنة 44(   وذهب بعض عىل أن العقد وكالة ) بوردو  462 - 3 – 61سريي   4461ماري سنة 43بعقد مقاولة ) ابريس 
 (   499 يوار يف الوكالة  قرة – 328 – 3 – 66سريي  

 3 – 64 ازيا دي ابلي   4464ماري سنة2عةس ذلك الس   – 4301ق 1426 قرة 4قاولة ) بودرى و ارويةون العقد م ( 8) 
- 831   ) 
 (   1461 قرة 3بودرى و ار – 411 – 3 – 4600سريي   4600أبرير سنة 8ويةون القد مقاولة ) ابريس  ( 9) 
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السرسررة يف شرا  العقـارات وبيعهـا ويف ع ارهـا واسـت جارها ويف  –( ئختلف أنواعها  courtageوالسرسرة ) 
 ـــر مــن ر ـــار ا عرـــار هـــو ليســـا عال عقــد مقاولـــة مـــ  ر  –عقــد الصـــيقات اكختليـــة والقـــروا والرهنيــات ومـــا عىل ذلـــك 

السرسار ل ختصصا بةيان ذايت  أ بحا عقًدا مسرا ويدعا بعقد السرسررة ل وي  من مباحـث القـانون التجـاري  ـ  
 شأن لنا  ا هنا  

 متى يكون التعاقد مع رجل األعمال صحيًحا : -212

ويةون التعاقد م  ر ر ا عرار  حيًحا عذا استوىف شروط الصحة و ًقا للقواعد العامة ل وأهـو هـذه ال ـروط أن  
 يةون حمر التعاقد م روًعا ل    يةون  الًيا للنعام التام أو لجندا   

شـخص السـت  ر  وهنا  عقود ال شك يف ب  هنا اكخالية حملها للنعام العام أو لجندا    مثر ذلـك التعاقـد مـ 
نيــوذه يف الــدوا ر ااةوميــة للحصــور علــا  ــيقة أو تــر يص أو وظييــة أو حنــو ذلــك ل  هــذا تعاقــد ابفــر كخاليتــ  للنعــام 

  ومثــر ذلــك أيًضــا أن يتعاقــد شــخص مــ   ــحي  علــا أن يقــود محلــة  ــحيية لرتشــيح  لوظييــة معينــة ل و علــا أن  4العــام
  ومثـر ذلـك أن  3مقابر أ ر مع  ل  يةون التعاقد ابف  كخاليت  للنعـام العـام يروج ل ركة حىت تباع أسهرها ل وذلك يف

يتعاقد شـخص مـ  ه ـر ليحصـر لـ  علـا ر صـة  دارة منـ ر للـدعارة أو  دارة تد للقرـار ل  يةـون التعاقـد ابفـ  كخاليتـ  
 لجندا   

علــا وحصــير الــديون ل والتعــادق مــ  وهنــا  عقــود ال شــك يف  ــحتها ل كالتعاقــد مــ  مةتــب التخــد  ل والتعاقــد 
معينـــة ل والتعاقـــد مـــ  مسســـار ل ـــرا  عقـــار لبيعـــ  ل وحنـــو ذلـــك أو مـــن  284وكالـــة اســـتع مات للحصـــور علـــا معلومـــات  
 العقود اليت ال تقوم شبهة يف م روعية حملها  

( وعقـد  3تا ـة   ) ( عقـد اهل 4وهنا  عقود قد يقوم ال ك يف  حتها ل ونسوق يف هـذا الصـدد أمثلـة ث ثـة : ) 
 ( وعقد الوسافة يف ال واج   2عثبات حقوق اكريال   ) 

                                                 

 348 – 3 – 61 ازيا دي ابلي   4461يولي  سنة39الس   – 806 – 4 – 4603سريي   4603 هاير سنة 8نقض  رنس   ( 4) 
 مةررة   1461و قرة 1411 قرة 3بودرى و ار –
 (3 ) Rodez 93 – 68 ازيــا دي ابليــ   4468يونيــ  نــة43الســ   – 92 – 4 – 68 ازيــا دي ابليــ   4461ديســره ســنة – 
14   
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ذهـب عىل أن العقـد الـذي يـتو بـ  4( : كـان القضـا  اليرنسـ  ي contrat de claqueعقـد اهلتا ـة )  -4
( ي ــــهدون الترثيــــر  claque ــــاحب اكســــرح وكبــــري اهتا ــــة ل ويقضــــا أبن خيصــــص  ــــاحب اكســــرح مقاعــــد للهتا ــــة ) 

صــيقون للررثلــ  تروً ــا للرســرحية وعرــ  علــا ع احهــا يف مقابــر أ ــر معــ  ل عقــد ابفــر للرخاليتــ  لــجندا  ل عذ هــو وي
  ولةـن العـاهر أن هـذا الـرأي قـد  4من شأن  أن يد ر اخلديعة وال ش علا مجهور النعارة حىت يروا حسًنا ما ليس اباسن

 - 3كرـا ذكـرت يف انيـ   ا ور مـن الوسـيو  –يعته  حيًحا " ن اهلتا ة  عدر عن  عىل الرأي العةس  ل وأ ب  عقد اهلتا ة
قد يندون  دمة للين بت ـجيعهو للرثلـ  وأ ـحا  اليـن اكبتـد  " ل و ن هـذا الت ـجي  عذا  ـادف أهـ ً كـان يف حملـ  ل 

 ديــة أ ــاده الت ــجي  كثــريًا  وهــو علــا كــر حــار لــن خيــدع النعــارة وقًتــا فــوي  ل وعذا شــج  الينــان اكبتــدئ وكــان ذا مواهــب
   2وساعده عىل حد بعيد علا عظهار مواهب 

: ومنيـ  هنـا  ( contrat d'etablissement de droits hereditaires) عقـد عثبـات حقـوق اكـريال  -3
ـا نقـ  يف اكـريال ل ولةـن ي ـق عليـ  أن يصـ

ً
ر عليـ  جبهـده ب   ورت  هلذا العقد   ) الصورة ا وىل ( أن يةـون الـوارل عاك

وحــده أو لــيس عنــده مــن اكــار مــا  ــب عنياقــ   ثبــات حقــ  أمــام القضــا     ليجــا عىل ر ــر أعرــار يتعهــد أبن يقــوم ابنيهــد 
حـىت يـترةن هـذا مـن االسـتي   عليـ    وذلـك يف مقابـر مبلـك  286الضروري وأبن ينيق اكار ال زم  ثبات حـق الـوارل  

أن يصــر عليــ  حقــ  ل أو يف مقابـر حصــ  معينــة يف حــق اكــريال ينــ ر عنهــا الــوارل لــ    وال  مـن اكــار يع يــ  عًيه الــوارل بعــد
  ) والصورة الثانيـة ( أن يةـون الـوارل غـري عـام نقـ   1شك يف  حة العقد يف هذه الصورة ل  هو عقد مقاولة حمل  م روع

                                                 

مـــــاري 38ليـــــون  – 166 – 3 – 82ســـــريي  4482نةأغســـــ س ســـــ4 – 180 – 8 – 82داللـــــوز 4482يوليـــــ  ســـــنة32ابريـــــس  ( 4) 
   349 – 3 – 69سريي  4469يوني  سنة31الس   – 94 – 3 – 12داللوز  4412سنة
   142ق 314 قرة 4الوسيو ( 3) 
   314الوسيو  قرة – 1414 قرة 3بودرى و ار – 141 – 3 – 4600سريي  4600أبرير سنة8ابريس  ( 2) 
بــــوردو  – 462 – 3 – 61ســــريي  4461مــــاري ســــنة43ابريــــس  – 312 – 4 – 99ســــريي  4499مــــايو ســــنة1نقــــض  رنســــ   ( 1) 
ــــ  ســــنة44 يوليــــ  43نقــــض بلجيةــــ   – 8 – 8 – 4609أوللــــوز 4608مــــاري ســــنة34الســــ   – 328 – 3 – 66ســــريي  4464يوي
ولةن ي حظ أن الوارل عذا أبرم هذا العقد  – 1418 قرة 4 يوا يف البي  – 228 قرة 31ر و لومب – 1 – 3 – 69داللوز 4461سنة

مـد  علـا أنـ  " ال  ـوز للرحـام  أن  113م  حمـام و عـر ا  ـر حصـة يف حـق اكـريال اكتنـازع عيـ  ل كـان العقـد ابفـ  ل عذ تـنص اكـادة
أكـان التعامـر أبمسـا هو أم ابسـو مسـتعار ل وعال   يتعاملوا م  موكليهو يف ااقوق اكتنازع  يها غذا كانوا هو الذين يتولون الـد اع عنهـا ل سـوا 

 كان العقد ابفً "  
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ـــا أو حصـــة يف هـــذا ( علـــا أن ية ـــف  geneologistesيف اكـــريال ل  يتيـــق معـــ  أحـــد النســـابة )  ـــا معيًن لـــ  عـــن مبلً 
(   وهنا  ـب الترييـ  بـ   رضـ   revelation de successionاكريال ل وهذا ما يسرا ابلة ف عن ا رل ) 

:  لما أن يةون استحقاق الوارل للرريال سرًا حقيًقا م يةن الوارل ليست ي  ك ـي  غـ  عـن فريـق هـذا النسـابة ل  يةـون 
  وعمــا أن  4نــ  يقــوم علــا ك ــف ســر حقيقــ  يعــود ابلنيــ  ايفقــق علــا الــوارل وهــو يــد   مقــاب  لــذلكاالتيــاق  ــحيًحا  

يةون استحقاق الوارل للرريال ليس  ذا القدر من اخليا  ل وأن الوارل كان ال يسـت ي  ك ـي  عال النسـابة ل ويةـون حمـر 
حمـ  غـري مو ـود ل ومـن مث يةـون القـد  –فريق ه ر وهو الة ف عن سر كان الوارل ال يست ي  أن يعلر  من  –التعاقد 

   3ابف  النعدام ايفر
( :  تــ ئ هنــا ئــا ســبق أن ذكــرته يف هــذا  courtage matrimonialعقــد الوســافة يف الــ واج )  -2  

ذا التــ م الصــدد يف انيــ   ا ور مــن الوســيو : "عقــد الوســافة يف الــ واج هــو أيًضــا عقــد ســبب  غــري م ــروع علــا رأي       ــل
يقولـون عن العقـد غـري م ـروع  نـ   عـر  2شخص أن يد   أ رًا لوسيو يبحـث لـ  عـن زوج يرضـاه ل  ـلن كثـريًا مـن اليقهـا 

الــ واج ضــراًب مــن التجــارة   عال أن حمةرــة الــنقض اليرنســية ميــ ت بــ  قرضــ      ــذا اشــرتط الوســيو ا د ــر ق الــ واج أو م 
ال  ــا  ة علــا النجـاح ل  يةــون العقــد م ــروًعا   أمــا عذا اشــرتط ا  ــر علــا أال أي ــذه عال  يـتو ل كــان هــذا أ ــرًا علــا العلــو

عذا ق الــ واج ل  هــذا العقــد م ــروًعا   أمــا عذا اشــرتط ا  ــر علــا أال أي ــذه عال عذا ق الــ واج ل  هــذا هــو االتيــاق البافــر ل 
ديعـة حـىت يـتو زواً ـا قـد ال يةـون يف مصـلحة الـ و    ن الوسيو يف هذه ااالة قد ورر علا ركو  فرق من ال ش واخل

                                                 

وال يةــون هــذا اكقابــر قــاب  للتخيــيض ل عذ العقــد لــيس بوكالــة بــر هــو مقاولــة   ومــ  ذلــك انعــر  – 142ق 314 قــرة 4الوســيو ( 4) 
  شـخ علـا ه ـر يف مقابـر الة ـف لـ  ) وقد قضا ايفةرة أبن ا  ر الذي ي ـرتف 90ق 44م 4464ديسره سنة33است ناف  تلو 

 عن و ية يةون  اضًعا لتقدير القاض  (  
الســـ   – 328 – 3 – 66ســريي  4464ســنة 290يوليــ   44بـــوردو  – 462 – 3 – 61ســريي  4461مــاري ســنة43ابريــس  ( 3) 
 1418 قـرة 3بـودرى و ـار – 243 قـرة 4بـودرى وابرد – 499 يـوار يف الوكالـة  قـرة – 8 – 8 – 4609داللـوز  4608ماري سـنة34
 3والــوارل هــو الــذي يقــ  عليــ  عــب  عثبــات أنــ  كــان يســت ي  أن يعلــو ابســتحقاق  يف اكــريا عــن فريــق ه ــر ) بــودرى و ــار – 4309ق
 (   4309ق 1418 قرة
حي  عةس ذلك وأن العقد   – 814بينوار ق – 44 قرة 4422الردميري م – 484 قرة 49لوران – 228 قرة 31د و لومب ( 2) 

ـــ واج يف جملـــة القـــانون اكـــد  اليصـــلية  – 1416 قـــرة 3بـــودرى و ـــار – 244 قـــرة 4وســـبب  م ـــروع : بـــودرى وابرد  ـــار يف الوســـافة يف ال
 وما بعدها   114ق 4601سنة
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  والقضــا  يف مصــر غــري مســتقر ل  قــد قضــا عحــدى  4ل أن يــتو ل وال مصــلحة  يــ  عال للوســيو وصــر علــا أ ــره اكوعــود
 بب  ن العقد ل ال سيرا يف بلـد كرصـر حيـث يسـهر علـا "اخلافبـة" أن ختـدع الـ وج يف أمـر زو تـ  بسـبب 3ايفاكو الوفنية

العقد عذ أن ال را الذي يرمـا عليـ  م ـروع  294بصحة   1  وقضا حمةرة االست ناف اكختل ة 2انع ار اكرأة عن الر ر
ل  هو ييسر أمر ال واج ل وغذا وق  غش من الوسيو أمةن الر ـوع عليـ  ابل ـرق القانونيـة   وحنـن نـنثر ا  ـذ بـرأي حمةرـة 

أ ذ الوسـيو أ ـرًا علـا عرلـ  ق الـ واج أو م يـتو ل ويةـون ابفـ  عذا م أي ـذ النقض اليرنسية ل  يةون العقد  حيًحا غذا 
  و ةــن القــور ل يف عبــارة أ ــرى ل أبنــ  غــذا كــان التــ ام الوســيو يف الــ واج الت امــاً بتحقيــق غايــة ل   8ا  ــر عال عذا ق الــ واج"

ــا ببــذر عنايــة  ذر العنايــة اكرةنــة للعثــور علــا زوج  ــاحل  ــ  أو م أي ببــ –كــان العقــد ابفــ ً   أمــا عذا كــان الت امــ  الت اًم
   9 لن العقد يةون  حيًحا –ينج  

 التزامات رجل األعمال :  -213

 ـــلن ق التعاقـــد مـــ  ر  ا عرـــار  ـــحيًحا علـــا ااـــو الـــذي بســـ ناه ل ترتـــب علـــا العقـــد الت امـــات يف ذمـــة ر ـــر 
 ا عرار ل وأ رى يف ذمة العرير  

أبن ينجــ  العرــر اكعهــود بــ  عليـــ  ل وتســرى يف ذلــك القواعــد اكقــررة يف عقــد اكقاولــة    ـــلذا ويلتــ م ر ــر ا عرــار 
ارتةــب   ــأ كــان مســ وال عنــ  مســ ولية عقديــة   مثــر ذلــك أن يع ــا مــدير مةتــب التخــد  معلومــات  اف ــة عــن اخلــادم 

                                                 

 – 4601داللوز  4601أبرير سنة30وم  ذلك انعر نقض  رنس   – 411 – 4 – 88داللوز 4488نقض  رنس  أور مايو سنة ( 4) 
   3هامش 4304ق 1416 قرة 3وانعر بودرى و ار – 130 – 4
 44 ازيــا 4646ديســره ســنة4وانعــر أيًضــا حمةرــة مصـر اكختل ــة  – 89رقــو 49اجملروعــة الرمسيـة 4648مــاري ســنة41عابـدين  ( 3) 
   66رقو
   381حمرد  احل يف االلت امات ق – 344ق – 348وينيد هذا الرأي والتون     أور ق ( 2) 
 494رقـو 43 ازيـا 4633ينـاير سـنة32وانعر أيًضا حمةرة مصـر اكخـتلو  – 42ق 21م 4634 هاير سنة31است ناف  تلو  ( 1) 
   60ق
   118ق – 111ق 310 قرة 4الوسيو ( 8) 
نيــذ العقــد ) نقــض ويرتتــب علــا ذلــك أنــ  عذا م يبــذر الوســيو العنايــة الوا بــة ل أي م يقــو ابلت امــ  ل  لنــ  ال يســتحق أ ــرًا  نــ  م ي ( 9) 

 1416 قــرة 3بــودرى و ــار –مــ  تعليــق  ــار  344 – 4 – 4608ســريي  – 130 – 4 – 4601داللــوز  4601أبريــر ســنة30 رنســ  
 مةررة (  
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  ولةــن  4عــن هــذه اكعلومــات اخلاف ــةالــذي يقدمــ  ل أو عــن الســيد الــذي يقــدم لــ  اخلــادم ل  يةــون مســ وال عذا  ــو ضــرر 
ر ــر ا عرــار الــذي توســو يف عبــرام عقــد ال يةــون مســ وال عرــا وــدل بعــد عبــرام هــذا العقــد    ــلذا توســو يف ع ــاد عرــر 

ل أو قــدم للرــن ر مســتأ رًا  3ل ـخص وق عقــد العرــر  لنــ  ال يةــون مســ وال بعــد ذلــك عــن عــدم و ــا  ر  العرــر ابلت اماتــ 
العـ  اكـن رة كانـا  293ل وال عن أن   2ر  لن  ال يةون مس وال بعد ذلك عن عدم و ا  اكستأ ر اب  رةوق عقد ا  ا

   1م  ولة من قبر ب خص مريض مرًضا معيًدا عذا كان  هر ذلك
ـــة عـــن مـــ  ة  ـــة اســـتع مات ل ـــخص تعاقـــد معهـــا معلومـــات  اف  ـــا للرســـ ولية أن تع ـــ  وكال ويعتـــه   ـــأ مو ًب

عن مسعت     لذا كان اكعلومات اخلاف ة نتيجة   أ مـن نيـس الـذي تعاقـد مـ  وكالـة االسـتع مات ل كـأن شخص مع  أو 
  كــذلك ال  8أع ــا للوكالــة امسًــا غــري  ــحي  ل ســتع م عنــ  ل  ــلن وكالــة االســتع مات ال تةــون يف هــذه ااالــة مســ ولة

ل أو عذا اشــرتط الوكالــة عــدم مســ وليتها ب ــرط أال  9للعريــرتةــون الوكالــة مســ ولة عذا م يــنجو عــن اكعلومــات اخلاف ــة ضــرر 
   وتر ـــ  الوكالـــة ل غـــذا  1تةـــون قـــد ارتبةـــا غً ـــا أو   ـــأ  ســـيًرا ل وذلـــك و ًقـــا للقواعـــد العامـــة اكقـــررة يف هـــذا ال ـــأن
يـــر هـــذه   وعذا أ  ـــا العر 4وحققـــا مســـ وليتها عـــن اكعلومـــات اخلاف ـــة ل علـــا مـــن أع اهـــا هـــذه اكعلومـــات عـــن ســـو  نيـــة

اكعلومــات اخلاف ـــة ل  الًيـــا بـــذلك الت امـــ  ابيفا عـــة علـــا ســـرية اكعلومــات ل كـــان مســـ وال حنـــو مـــن أع يـــا عنـــ  اكعلومـــات 

                                                 

   204 – 3 – 4602داللوز  4603 هاير سنة46الس   – 401 – 3 – 49سريي  4448يولي  سنة41ابريس  ( 4) 
   363 – 3 – 68داللوز 4641يوني  سنة42ليون  ( 3) 
    31 – 3 – 68جمروعة أحةام بورو 4461ديسره سنة2بوردو االبتدا ية  ( 2) 
وانعــر بـــودرى  –وهــو ااةــو الســابق ا شـــارة غليــ   31 – 3 – 68جمروعــة أحةــام بـــوردو 4461ديســره ســـنة2بــودرو االبتدا يــة  ( 1) 

   1490 قرة 3و ار
   4469ديسره سنةloi 40 4469ديسره سنة1 – 66 – 3 – 62داللوز 4464نو ره سنة31الس   ( 8) 
 44 – 3 – 66سـريي  4461نـو ره سـنة 32ابريس  – 4462أغس س سنة36 ازيا ذي تريبينو  4462الس  أور يولي  سنة ( 9) 
  
ا ل  لن  ال يةون وعذا أع ا شخص آل ر معلومات  اف ة ل وم يتقاا عن ذلك أ رًا بر كان متهعً  – 1493 قرة 3بودرى و ار ( 1) 

 3 – 46 ازيا دي ابلي  4446أغس س سنة9مس وال عال عن غ   أو عن   أه انيسيو ل و ًقا للقواعد اكقررة يف عقود التهع ) ابريس 
 (   1499 قرة 3بودرى و ار – 260 – 4 – 60 ازيا دي ابلي  4446ديسره سنة30مونيليي   – 223 –
   1498 قرة 3بودرى و ار – 390 – 3 – 63سريي  4464ماري سنة41بوردو االبتدا ية  ( 4) 
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  أمـــا ع  ـــا   4اخلاف ـــة ل وحنـــو الوكالـــة الـــيت أع ـــا لـــ  اكعلومـــات عذا قضـــا عليهـــا ابلتعـــويض بســـبب انتهاكـــ  ارمـــة الســـرية
   3حة ل    ترتتب علي  أية مس وليةالعرير للرعلومات ل غذا كانا  حي

 التزامات العميل :  -214

والعريـر الــذي تعاقـد مــ  ر ـر ا عرــار يلتـ م بــد   ا  ـر اكتيــق عليـ     ــلذا م يتيـق علــا أ ـر ل و ــب مـ  ذلــك 
  يف هـذه علا العرير أن يد   لر ر ا عرار أ ـراً ل عذ ا  ـر أن هـذا ا  ـري يعرـر أب ـر كسـا ر ر ـار ا عرـار   وير ـ

مد  (   ويراعـا العـرف أيًضـا ل كرـا هـو ا مـر  986ااالة ل يف وحديد ا  ر ل عىل قيرة العرر ونيقات ر ر ا عرار ) م
يف أ ــر السرســار   ولةــن ي ــرتط أن يةــون هنــا  عقــد بــ  العريــر ور ــر ا عرــار ل أمــا غــذا ت ــوع ر ــر ا عرــار  قــدم 

لن  ال ير   علي  عال ئو ب قواعد ا ثرا  ب  سبب   ويرتتب علـا ذلـك عنـ  عذا  دمة للعرير دون أن يةون بينهرا عقد  
اتيق شخص م  اكالك علا أن يبحث ل  عن مستأ ر ل  عثر ال خص علا مستأ ر دون أن يتيـق معـ  علـا أ ـر ل  لنـ  

   2ال يستحق أ رًا عال من اكالك
ج  ل عذا كــان الت امــ  الت امــاً ببــذر عنايــة ل ب ــرط أن ويةــون ا  ــر مســتحًقا  ــ  ر ــر ا عرــار يف ســعي  أوم يــن

   1يبذر العناية الوا بة   أما غذا كان الت ام  الت اماً بتحقيق غاية ل  لن  ال يستحق ا  ر عال عذا    يف سعي 
يــرد عال وعذا عــ  االتيــاق أ ــرًا لر ــر ا عرــار ل م  ــ  ختييضــ  ل  ن العقــد مقاولــة ولــيس وكالــة ل والتخيــيض ال 

   8علا أ ر الوكير

                                                 

 Loi 4461يوليـ 31عةـس ذلـك ابريـس  – 1492 قـرة 3بـودرى و ـار – 493 – 3 – 61سـريي  4463يولي  سـنة 34ابريس  ( 4) 
   4464مايو سنة41
   1429 قرة 3بودرى و ار – 4469يناير سنةDroit 44 4468ديسره سنة44الس   ( 3) 
   1488 قرة 3بودرى و ار – 23 – 4 – 60جمروعة أحةام مارسيليا 4446أكتوبر سنة44مارسيليا االبتدا ية  ( 2) 
   1482 قرة 3قارن بودرى و ار ( 1) 
   1489 قرة 3بودرى و ار ( 8) 

   4680يف ا ع ن التجاري والصناع  ابريس نة Hemet – 4606انيريدة وحياهتا القانونية بروكسر سنة Duplat) * ( مرا   : 
 4638يف عقـود ا عـ ن ابريـس سـنة  Demortain – 4602يف ا ع ن التجاري كان سنة Feltanieرسا ر :  291 

– Puybusque  4638يف عقــــــود ا عــــــ ن ابريــــــس ســــــنة – Bourdais  4626يف ا ــــــحا ة ااديثــــــة وا علــــــن ابريــــــس ســــــنة – 
worms 4612م القانو  لإلع ن التجاري ) رسالة علا اآللة الةاتبة ( ابريس سنةيف النعا   



 

 

 

 

327 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ولر ر ا عرار أن وبس ما يق  وحا يده من مار للعرير بسبب العقد وذلك حىت يسـتوىف أ ـره ل و ًقـا للقواعـد 
 اكقررة يف حق اابس  

عقد اإلعالن -المبحث الرابع
) * (

 

 (countrat de publicite ) 

 الصور المألوفة لإلعالن  -215

كيــف يــتو التعاقــد علــا ا عــ ن : عذا اراد التــا ر ا عــ ن عــن ســلعت  ل أو الصــان  عــن مصــنوعات  ل أو اكنــتج   –
ل ــ   مــادي أو أديب أو  ــين عــن عنتا ــ  ل أو مــن يريــد عقــد  ــيقة عــن الصــيقة الــيت يريــد عرضــها علــا انيرهــور ل  291 

شــر علــا ن ــر هــذه العبــارات علــا انيرهــور حــىت يصــر عىل علــو  لنــ  يضــ  العبــارات الــيت خيتارهــا لإلعــ ن ل ويتعاقــد مــ  ت
النـــاي ا عـــ ن الـــذي يريـــده   وفـــرق ن ـــر ا عـــ ن  تليـــة متنوعـــة   وأكثـــر هـــذه ال ـــرق شـــيوًعا هـــ  ا عـــ ن عـــن فريـــق 

عـ ن اك بوعات ل وا ع ن عن فريق اللصق علـا ااي ـان أو التعليـق علـا قـوا و تثبـا يف ا را أو  ـوق ا سـ   ل وا 
   4عن فريق وسا ر ا ذاعة كالسينرا والراديو والتليي يون

 ــا ع ن عــن فريــق اك بوعــات يــتو بن ــر ا عــ ن يف م بوعــات دوريــة كانيرا ــد وايفــ ت ل أو يف م بوعــات غــري 
عقــد  دوريــة كالةتــب والن ــرات ل وقــد تةــون الن ــرة  صصــة كلهــا لإلعــ ن وحــده   ويةــون عقــد ا عــ ن يف هــذه ااالــة

ــــا  أو اك بعــــة  –مقاولــــة ل اكقــــاور هــــو تشــــر ا عــــ ن  ويتعهــــد ب بــــ  ا عــــ ن يف  – ــــاحب انيريــــدة أو اجمللــــة أو الةت
م بوعاتـ  وبتوزيعــ  علــا انيرهــور مــ  توزيــ  هــذه اك بوعــات ل ور  العرـر هــو  ــاحب ا عــ ن يتعهــد بــد   ا  ــر لناشــر 

   3ا ع ن

                                                                                                                                                                    

( : وضـع  ر ـار ا عرـار وحمرت ـو  code des usages de la publiciteوانعـر "تقنـ  قواعـد العـرف يف  عـ ن" ) 
   4633مهنة ا ع ن يف  رنسان و در يف سنة

لسـلعة يف ال ـرق العامـة ل وب ريـق  افبـة انيرـاهري يف  ـورة تو ـ  ا نعـار عىل ا مـر اكعلـن ويةون ا ع ن أيًضا ب ريق الندا  علـا ا ( 4) 
 عن  ل كحيلة مثيية أو م اد يف بعض اكتا ر  

وذهب رأي عىل أن العقد ع ار ويق  علا اكةان  – 10ق worms – 339ق – 338ق 611 قرة 44ب نيور وريبري وروات ( 3) 
(   ولةن هذا الرأي ال يعتد أبن تشـر ا عـ ن يتعهـد ل ال  442ق 4468حوليات ا ع ن سنة  dreyfusالذي ن ر  ي  ا ع ن ) 

  حسب بتخصيص مةان لإلع ن ل بر أيًضا ابلقيام أبعرار ن ر ا ع ن من فب  وتوزي  وما عىل ذلك  
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ق يتو بلصق ا ع ن علـا حـا و م بوًعـا فبعًقـا عـادًًي أو نـروف مضـي ة ل أو وا ع ن عن فريق اللصق أو التعلي
حـىت  298معلًقا علا قوا و متينة يف ا را أو  ـوق أسـ   العرـارات العاليـة حيـث يةـون ا عـ ن عـادة نـروف مضـي ة  

أن خيصـص لإلعـ ن مةـاًت  يترةن انيرهور من قرا ت    وعذا اقتصر  احب العقار الذي يلصق  ي  ا ع ن أو يعلـق علـا
يف ا را أو يف ااــا و أو  ــوق الســ   ل علــا أن يقــوم  ــاحب ا عــ ن اب عرــار ال زمــة للصــق عع نــ  أو تعليقــ  مــ  
تعهده ابلصيانعة ل  العقد الذي يتو ب   احب العقار و ـاحب ا عـ ن يةـون عقـد ع ـار كةـان الـذي يلـق  يـ  ا عـ ن 

قـار ال يلتـ م عال بترةـ   ـاحب ا عـ ن مـن االنتيـاع ئةـان معـ   غـراا ا عـ ن ل وتسـرى أو يعلق ل  ن  ـاحب الع
  أمـــا غـــذا تعهـــد  ـــاحب العقـــار اب عرـــار االزمـــة للصـــق ا عـــ ن أو تعليقـــ  وبتعهـــد ا عـــ ن  4علـــا العقـــد قواعـــد ا  ـــار

   3هذه ااالة مقاولة ابلصيانة ل  قد الت م ابلقيام بعرر يف نعري أ ر مع  ل ويةون العقد يف
وا ع ن عن فريق وسا ر ا ذاعـة يةـون يف كثـري مـن ا حيـان عـن فريـق السـينرا ل  يعهـر ا عـ ن علـا ال اشـة 
أو يف  ورة م هد سينرا   ل وقد يةون مةتواًب علا ستار مسرح السينرا  يةون ئثابة ا عـ ن اكلصـق اباـا و أو اكعلـق 

ق الرايـدو ابلسـراع الصـويت ل أو ب ريـق التل يـون ابلسـراع الصـويت واك ـاهدة البصـرية   ويةـون علا قا رة   وقد يةـون ب ريـ
عقـــد ا عـــ ن يف مجيـــ  هـــذه اليـــروا عقـــد مقاولـــة ل واكقـــاور هـــو  ـــاحب دار الســـينرا ل أو عدارة الراديـــو أو التلي يـــون ل 

  ع ن  ويتعهد بن ر ا ع ن يف مقابر أ ر مع  يدعي  ر  العرر وهو  احب ا
ويتو التعاقد علا ا ع ن ب   احب ا ع ن وتشره ل وتشر ا ع ن هو اكقاولوقد سـبق وحديـده يف كـر فريقـة 

ويثبـا  299ل   2من فريق ن ر ا عـ ن   وال يـودد شـةر  ـاق للعقـد ل  هـو عقـد رضـا   يـتو بتوا ـق ا  ـا  والقبـور
   4فبًقا للقواعد العامة اكقررة يف ا ثبات

                                                 

ماري 2 – 494 – 4 – 4631داللوز  4631 هاير سنة 9 – 342 – 4 – 4638داللوز 4633نو ره سنة 33نقض  رنس   ( 4) 
 611 قــرة 44ب نيــور وريبــري ورواســا – 219 – 4616داللــوز  4616مــايو ســنة44 – 381 – 4638داللــوز االســبوع   4638ســنة
   884ق 981حمرد كامر مري  قرة – 338ق
وقـارن  – 338ق 611 قـرة 44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 282 – 4631داللوز ا سـبوع   4631ماري سنة39نقض  رنس   ( 3) 

   886ق 989حمرد كامر مرس   قرة
 988حمرــد كامـر مرسـ   قــرة – 34ق acte de publicite  ( )Demortainوحمـر التعاقـد هـو وحقيــق عرـر ععـ   )  ( 2) 
الترهيـد لـ  ووحضـري وسـا ل  ل  لـيس العقـد بعقهـد ععـ ن   مثـر  299وحقيق عرر ععـ   ل وعمنـا   لذا م تةن نية اكتعاقد   –(  888ق



 

 

 

 

329 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وقـــد يتعاقـــد  ـــحب ا عـــ ن عـــن فريـــق وســـيو بينـــ  وبـــ  انيريـــدة الـــيت يـــتو  يهـــا ا عـــ ن   والوســـيو قـــد يةـــون 
شخًصــا تعاقــد مــ   ــاحب انيريــدة يف مقابــر أ ــر معــ  علــا ختصــيص مةــان معــ  مــن  ريدتــ  لإلعــ تت الــيت وصــر 

يعتـه الوسـيو مسـتأ رًا هلـذا اكةـان مـن ( ل ويف هـذه ااالـة ال  fermirer de la publiciteعليهـا هـذا الوسـيو ) 
ل بــر هــو تشــر و ــاحب انيريــدة تشــر مــن البــافن ل  هنــا  عقــدان عقــد مقاولــة مــ   3انيريــدة كرــا ذهــب بعــض اليقهــا 

  وقـــد يةـــون الوســـيو شخًصـــا مهرتـــ  أن يبحـــث عـــن  2 ـــاحب ا عـــ ن وعقـــد مقاولـــة مـــن البـــافن مـــ   ـــاحب انيريـــدة
( ل وي لـب أن يةـون الوسـيو يف هـذه ااالـة  procureur de la publiciteة ) ععـ تت يقـدمها لصـاحب انيريـد

( يتيــق مــ   agent de publicite  وقــد يةــون الوســيو وكيــر ععــ تت )  1وكــي  ابلعرولــة عــن  ــاحب ا عــ ن
هــذه ااالــة  ــاحب ا عــ ن علــا تنعــيو محلــة قويــة مــن الن ــر حــىت يصــر ا عــ ن عىل علــو انيــو ال يــري مــن النــاي ل ويف 

   8يةون العقد بين  وب   احب ا ع ن عقد مقاولة 291 

                                                                                                                                                                    

ذلك أن يتعاقد شخص م   احب م بعة علا فب  الن رات اليت يعدها لإلع ن دون أن يةليهبتوزيعها ل  هذا عقد مقاولة علا ال باعة 
 (   889ق 988رد كامر مرس   قرةل  لذا عهد عىل شخص بتوزي  الن رات  هذا عقد عع ن ) حم

ويقــ  عــادة أن يةــون للجريــدة أو للرجلــة نعــام  ــاق لإلعــ ن يبــ  ال ــروط وا  ــرة ل ويعتــه هــذا دعــوى عىل التعاقــد ال ع ــااًب اباًت  ( 4) 
معروًضا علا انيرهور   ومن مث يصدر ا  ا  يف هذه ااالة من  احب ا ع ن ل ويصدر القبور من  احب انيريدة أو اجمللة   ويرتتب 

وز لصــاحب ا عــ ن أو انيريــدة أو اجمللــة أن يــر ض قبــور ا عــ ن ل لــيس  حســب  نــ  م يعــد هنــا  مةــان  ــار لن ــر علــا ذلــك أنــ   ــ
دوريت  أو ا ع ن أو  ن ن ره يعرض  للرس ولية انينا ية أو اكدنية أو للحق يف الرد ل بر أيًضا  ن ا ع ن ال يتيق م  اللون الذي ا تاره ل

أور  loi 4634يوليــ  ســنة 30أميــان  – 443 – 2 – 99داللــوز 4499نــو ره ســنة 20قــرا  هــذه الدوريــة ) الســ  لــجنرا  الــيت يعتنقهــا 
حمرـد كامـر  – 618 قـرة 44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 101 – 4623داللـوز ا سـبوع   4623مايو سـنة 42نيو  – 4633قهاير سنة
 (   990مرس   قرة

   44ق Duplat – 1463 قرة 3بودرى و ار ( 3) 
 (2 )  Demoratin 308ق – Worms 336ق 614 قرة 44ب نيور ورواسا – 14ق   
 (1 ) Demortain 320ق 614 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 321وق 332ق   
 (8 )Demortain 320ق 614 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 318ق -   
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 التزامات ناشر اإلعالن :  -216

ل تةـون الت امـات  ـاحب اكةـان هـ   4عذا ق ا ع ن ب ريق اللصق والتعليق ل وكان العقد ع ارًا كةان كرا قدمنا
 لن تشر ا ع ن ال يلت م  حسب أبن يقـوم ب بـ  ا عـ ن  الت امات اكن ر   أما غذا كان ا ع ن عن فريق اك بوعات ل

ل بر يلت م كذلك أبن يو ر ل  ا سبا  اليت تو   علي  نعر انيرهـور فبًقـا لل ـروط اكتيـق عليهـا بينـ  وبـ   ـاحب ا عـ ن 
ن اكخصـص عـادة كثــر    يجـب أن ين ـر ا عـ ن يف اكةــان اكتيـق عليـ  مــن انيريـدة ل  ـلذا م يةـن هنــا  اتيـاق  يـ  اكةــا

هذا ا ع ن ل وبو   عام يف مةان ظاره ال خييا علا من يبحث عادة عـن ا عـ تت اكراثلـة   و ـب أن ين ـر ا عـ ن 
يف التاريخ اكتيق علي  ل  ـلذا م يةـن هنـا  اتيـاق  يـ  التـاريخ الـذي يـترةن  يـ  تشـر ا عـ ن مـن ن ـره وال يةـون مسـ وال 

  وين ر ا ع ن العـدد مـن اكـرات اكتيـق عليـ  ل  ـلن م يتيـق علـا عـدد معـ  كـان الن ـر مـرة  3ن ر  ورًاعذا م يترةن من ال
واحدة   وتتوقف قيرة ا ع ن بداهة علا عدد النسخ الذي يـوزع مـن انيريـدة ل   ـذا ضـرن تشـر ا عـ ن لصـاحب  توزيـ  

ك ل وكـان لـ  أن ير ـ  بتعـويض عذا ظهـر أن الـذي يـوزع عدد مع  من هذه النسخ ل كان لصاحب ا ع ن التحقق من ذل
   2من انيريدة عدد أقر

و ب أن ين ر ا ع ن الصي ة وال ةر اكتيق عليهرـا ل  ـ   ـوز لناشـر ا عـ ن أن يـد ر تعـدي  ال يف الصـي ة 
ولية انينا يـة أو اكدنيـة وال يف ال ةر دون موا قة  احب ا عـ ن ل وذلـك مـام يةـن يف  ـي ة ا عـ ن مـا يسـتو ب اكسـ 

   1 للناشر أن ير ض يف هذه ااالة ن ره يف هذه الصي ة

                                                 

   308انعر هنًيا  قرة ( 4) 
   331ق 619 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 4630ماري سنة Loi 34 4646ديسره سنة 1الس   ( 3) 
   331ق 619 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا ( 2) 
وغذا تعاقـد الناشـر علـا ن ـر ععـ ن عـن سـلعة معينـة ل  ـلن ذلـك ال  نعـ  مـن التعاقـد علـا ن ـر ععـ ن عـن سـلعة منا سـة ل بـر عن  ( 1) 

نع  من ن ر ا ع ن  مًعا أحدمها بعد اآل ر يف عدد واحد   وال  نع  ذلك من ن ر مقار يب  مضار هذه السلعة بو ـ  عـام ل ذلك ال  
مع   294مادام اكقار ال يع  السلعة اكعلن عنها ابذات ل بر يرما عىل تثقيف انيرهور للرصلحة العامة ل  يجوز ن ر عع ن عن نوع  

 4444يونيـ  سـنة44جاير ل ون ر مقار يف الوقا ذات  يب  أضرار اخلرـور أو التـد   وينهـا النـاي عـن ذلـك ) ابريـس من اخلرور أو الس
Loi 31 4444يونيـــ  ســـنة – Demortain 494ق – Feltaine 892ق 986قـــارن حمرـــد كامـــر مرســـ   قـــرة – 444ق – 
 (   891ق
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وال  وز للناشر أن يةلف تشرًا غريه بن ر ا ع ن يف  ريدة أ ـرى ب ـري موا قـة  ـاحب ا عـ ن ل  ـلن  294 
ســـعة االنت ـــار   وعذا نـــ ر هــذا ا  ـــري قـــد قصـــد ن ـــر عع نــ  يف  ريـــدة ابلـــذات ختتلـــف عـــن انيرا ــد ا  ـــرى يف الســـرعة و 

 ــاحب انيريــدة عــن  ريدتــ  لل ــري ل  ـــلن عقــد الن ــر ينتقــر منــ  عىل  ـــاحب انيريــدة انيديــد ل حقوقًــا والت امــات ل فبًقـــا 
للقواعــد اكقــررة يف حوالــة ااــق ويف حوالــة الــدين ل ومــن مث  ــب عقــرار  ــاحب ا عــ ن اوالــة الــدين حــىت تةــون ســارية يف 

 حق   

 ات صاحب اإلعالن :التزام -217

ويلتــــ م  ــــاحب ا عــــ ن بــــد   ا  ــــر اكتيــــق عليــــ  ل  ــــلن م يتيــــق علــــا أ ــــر معــــ  و ــــب الر ــــوع عىل تعرييــــ   
ا ع تت اليت وضعها الناشر وييرتا أن  احب ا ع ن قد قبر أن يد   ا  ر نسب هذه التعر ة   والـذي يقـ  عـادة 

ععر ا  ر يتياوت بتياوت عدد س ور ا ع ن وبتياوت اكةـان الـذي ين ـر أن الناشر يض  تعريي   ا ة اب ع تت ل 
  ويد   ا  ر عادة مقـدًما عنـد االتيـاق علـا ا عـ ن ل وقـد يتيـق علـا أن يـد   ا  ـر بعـد انتهـا  عـدد مـرات ن ـر  4 ي 

 ا ع ن  
                                                 

   334ق 611 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 4602نة أبرير سLoi 32 4602 هاير سنة41تولون االبتدا ية  ( 4) 
 يـــوار يف عقــود ال ــرر والوكالـــة ال بعــة الثانيــة ســـنة  -4بـــون يف العقــود الصــ رية  – 49ترولــون – 43) * ( مرا ــ  يف عقــد الوكالـــة : هيــك

ال بعـــة السادســـة  9رى ورو وغســـرانأو بـــ – 4601  بـــودرى و ـــار يف عقـــود ال ـــرر والوكالـــة والةيالـــة والصـــل  ال بعـــة الثالثـــة ســـنة 4461
ال بعــة الثانيــة  8دي ابج – 4681ال بعــة الثانيــة ســنة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 4624ال بعــة الثانيــة ســنة  43بيــدان – 4684ســنة
 – 4614ال بعـــة العاشـــرة ســـنة 3كـــوالن وكابيتـــان ودي المورانــديري  – 4616ال بعـــة الثالثـــة ســنة 3ب نيـــور وريبـــري وبوال يــ  – 4684ســنة

  تي  يف العقود اسا  ال ري ابريس سنة  – Mandatليظ  4682سنة 2أنسيةلوبيدى داللوز  – 4622ال بعة الثانية سنة  3 وسران
4680   

الوكالــة يف القــانون   يــ ات عقــد Valery – 4464رســالت  كــان ســنة  Lerebours Pigeonniereرســا ر ونــول : 
يف النهيابة القا رة رسالة من ابريس  Audinot – 4464يف النيابة رسالة من كان سنة  Pilon – 4464اكد  رسالة من عكس سنة 

 – 4631يف النيابـــــة رســـــالة مـــــن ليـــــيج ســـــنة  Boiand – 4642يف النيابـــــة رســـــالة مـــــن ابريـــــس ســـــنة  Corbesco – 4606ســـــنة 
Madray  4624القانون اخلاق رسالة من بوردو سنة يف النيابة يف – Colin  4624يف وحديد الوكالة اكأ ورة رسالة من ابريس سنة 

– Falque pierrotin  4622يف الوكالة وعنا رها اكقومة رسالة من كان سنة – Pean  يف  واز ختييض أ ر الوكير رسالة من رن
 adيف وكالة ايفام  )  Vallee – 4621سو اكستعار رسالة من مونيلي  سنة يف الوكالة دون نيابة يف غري اال Marty – 4629سنة 

negotia  4614( رسـالة مـن بـوردو سـنة – Clarise  4616يف النيابـة رسـالة مـن ليـر سـنة – Salle de la Kariniere  ي
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ابلصـي ة مـن عكلي ـيهات وحنوهـا ل يف ويلت م  احب ا ع ن أيًضـا أبن يقـدم  ـي ة ا عـ ن للناشـر ل ومـا يلحـق 
الوقــا اكتيــق عليــ     ــلذا م يتيــق علــا وقــا معــ  ل و ــب علــا  ــاحب ا عــ ن أن يقــدم الصــي ة يف الوقــا اكناســب 

 نيث ال يتأ ر  دور العدد من انيريدة الذي  ب ن ر ا ع ن  ي  عن ميعاده  

 تمهيد) * ( -عقد الوكالة

 وخصائص هذا العقد  التعريف بعقد الوكالة -218

 من التقن  اكد  تعريًيا لعقد الوكالة علا الو   اآليت : 966نص قانو  : أوردت اكادة –
   4"الوكالة عقد ئقتضاه يلت م الوكير أبن يقوم بعرر قانو  اسا  اكوكر" 213 

                                                                                                                                                                    

يف الوكالـة العـاهرة ) اجمللـة اليصـلية للقـانون  Leaute –ومـا بعـدها (  314ق 4621الوكالة ال زمة ) اجمللة اليصلية للقانون اكد  سنة 
 وما بعدها (   344ق 4611اكد  سنة 

حمرـد علـ  عر ـة يف التـام  والعقـود الصـ رية ال بعـة الثانيـة  – 4616مرا   مصـرية : حمرـد كامـر مرسـ  يف العقـود اكسـراة سـنة 
مجار مرس  بدر يف النيابة يف التصر ات القانونية رسالة من القاهرة  -4681ل أكثو أم  اخلويل يف الصل  واهلبة والوكالة سنة  4680سنة 
 4686الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـاق ا سـةندرية سـنة نيس اكنلف دراسات يف النعرية العامة للنيابة حور م روع اكعهـد  – 4681سنة 
   4689عبدالباسو مجيع  يف نعرية ا وضاع العاهرة رسالة من القاهرة سنة  –

 ويف عشارتنا غلا هذه اكرا   اكختلية حنير عىل ال بعات اكبينة  يرا تقدم  
من اك روع الترهيـدي علـا و ـ  م ـابق كـا اسـتقرن اكـد  انيديـد ل  يـا عـدا أن اك ـروع  613اتريخ النص : ورد هذا النص يف اكاة  ( 4) 

الترهيــدي كــان يتضــرن  قــرة اثنيــة عــرى علــا الو ــ  اآليت : "عذا كــان حمــر الوكالــة غــدارة عرــر ل  ــاكيروا أن الوكيــر ملــ م أن يعرــر ابســو 
يف اك ـروع النهـا     ووا ـق  124يقو الدلير علا غري ذلك"   ويف نينة اكرا عة حذ ا هذه اليرة الثانيـة ل وأ ـب  رقـو الـنصاكوكر ل مام 

 (    460ق – 441ق 8) جمروعة ا عرار التحضريية 966ل مث جملس ال يوق وحا رقو 120علي  جملس النوا  وحا رقو
ل وكانا عرى علا الو   اآليت : "التوكير عقد ب  ينذن الوكير  939 – 938/ 843دةويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكا

كد  بعرر ش   ابسو اكوكر وعلا ذمت  ل وال يتو العقد عال بقبور الوكير"   ) ونص التقن  اكد  القد  يتيق يف جمروعة م  نص التقن  ا
حية وحديد حمر الوكالة أبن  "عرر قانو " ل ومن تحية أن  غـذا كـان مـن الضـروري أن انيديد ل غ  أن نص التقين اكد  انيديد أدق من ت

 يعرر الوكير اسا  اكوكر  ليس من الضروري أن يعرر ابمس  (  
 ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

 ) م ابق (   998التقن  اكد  السوري م
  ابق (  ) م 966التقن  اكد  اللييب م
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 : وخيلص من التعريف اكتقدم الذكر أن لعقد الوكالة  صا ص  رر أمهها  يرا أييت
عقد الوكالة هو يف ا  ر من عقود الرتاض  ل وسنرى أن  يةـون عقـًدا شـةليا عذا كـان التصـرف القـانو  حمـر  -4

الوكالة هو تصرف شةل    وهو يف ا  ر من عقود التهع ل وسـنرى أنـ  يةـون مـن عقـود اكعارضـة عذا اشـرتط ا  ـر راحـة 
ا عقــد تــهع   وهــو عقــد ملــ م للجــانب  ل لــيس  حســب غــذا اشــرتط أ ــر أو ضــرًنا   أمــا يف القــانون الرومــا   قــد كــان دا ًرــ

للوكير ل بر أيضصا  يرا غذا كانا الوكالة تهًعا ل عذ أن اكوكر يلت م يف مجي  ا حوار برد ما  ر   الوكيـر يف تنييـذ الوكالـة 
كالـة نيسـ    ولـيس مـن الضـروري الت امـان ين ـآن كرـا سـنرى مـن عقـد الو  212وبتعويض  عرا أ اب  من الضرر ل وهذان  

  علـــا أنـــ  لـــيس مـــن ايفـــتو أن تةـــون  4أن تن ـــأ االلت امـــات اكتقابلـــة يف العقـــود اكل مـــة للجـــانب  متعا ـــرة وقـــا عبـــرام العقـــد
الوكالــة مل مــة للجــانب  ل  قــد تةــون مل مــة نيانــب الوكيــر وحــده   وال تن ــأ الت امــات يف ذمــة اكوكــر عذا كانــا الوكالــة ب ــري 

  ر وم ينيق الوكير مصرو ات وم يصب  ضرر يعرا عن    أ
مد  اكتقدم الذكر  راحة أن الوكير يلت م "أبن يقوم بعرـر قـانو  اسـا  اكوكـر"    966 ا  يف نص اكادة -3

 ـل  يةـون وسنرى أن أهو ما  ي  الوكالة عن غريها من العقود ل و ا ة عن عقدي اكقاولة والعرر ل و أن حمـر الوكالـة ا 
 acteل يف حـ  أن ايفــر يف عقـدي اكقاولــة والعرـر هــو عرـر مـادي )  3 ( acte jurdiqueدا ًرـا تصـر ًا قانونيًــا ) 

                                                                                                                                                                    

: الوكالـة عقـد يقـيو بـ  شـخص غـريه مقـام نيسـ  يف تصـرف  ـا   معلـوم ) والتقنـ  العراقـ  يتيـق يف  631التقن  اكـد  العراقـ  م
 جمروعة م  التقن  اكصري (  

و ةمـام عرـر أو ل الوكالـة عقـد ئقتضـاه ييـوا اكوكـر عىل الوكيـر بقضـية أو بعـدة قضـاًي أ 196تقن  اكو بات والعقود اللبنـا  م
  عــر أو مجلــة أعرــار وأ عــار   وي ــرتط قبــور الوكيــر   و ــوز أن يةــون قبــور الوكالــة ضــرنًيا ل وأن يســتياد مــن قيــام الوكيــر  ــا   ) والتقنــ 

 اكد  يتيق يف جمروعة م  التقن  اكصري ل عال أن  ال ودد حمر الوكالة أبن  تصرف قانو  (  
   484وقارن أكثو أم  اخلويل  قرة – 211حمرد عل  عر ة ق – 298رى و ار يف الوكالة  قرةأنعر عةس ذلك بود ( 4) 
 J 4618ديسره 1وم  ذلك قارن نقض  رنس   – 416 – 3 – 4634 ازيا دي ابلي  4634أكتوبر سنة 31نقض  رنس   ( 3) 

.C .P   4619 – 3 – 2440 –  ونقور "حمر الوكالة ا  ل " ل  ن الوكير قد يقوم أبعرار مادية تبًعـا للتصـرف القـانو  الـذي وكـر
 ي  ل كرا عذا وكر يف قبض الدين  لن   ب يف بعـض ا حيـان أن يسـعا للرـدين وأن يقـوم بـبعض ا  ـرا ات اكاديـة لقـبض الـدين   ولةـن 

هـو تصـرف قـانو  ال عرـر مـادي ل ويعهـر ذلـك يف وضـوح غـذا أ ـيب الوكيـر يف أثنـا  هذا ال ينيـا أن مهرتـ  ا  ـلية هـ  قـبض الـدين و 
القيـــام  ـــذه ا عرـــار اكاديـــة التابعـــة للتصـــرف القـــانو  ل  ـــلن غصـــابت  ال تـــد ر يف ن ـــاق ع ـــاابت عقـــد العرـــر ل  ن العقـــد الـــذي يرب ـــ  

ليـظ  2أنسيةلوبيدي داللوز – 144 – 4 – 4604اللوز د 4601أكتوبر سنة 34اب  ير هو عقد وكالة ال عقد عرر ) نقض  رنس  
Mandat 466ق – 464ق 484حمرد كامر مرس   قرة – 43 قرة   ) 
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materil ) 4  وهــذا التصــرف القــانو  يقــوم بــ  الوكيــر "اســا  اكوكــر"   ولــيس معــ  ذلــك أن يقــوم بــ  الوكيــر حتًرــا  
ر يصــ  أن يقـــوم بــ  ابمســـ  ال خصـــ  كرــا يقـــ  يف االســو اكســـتعار ويف الوكالـــة ابســو اكوكـــر وعن كــان هـــذا هــو ال الـــب ل بـــ

أن يعرــر الوكيــر اســاب  اكوكــر ال اســا  ال خصــ  ل  يقــدم عنــد انتهــا  الوكالــة  211ل ولةــن  ــب دا ًرــا   3ابلعرولــة
عــن النيابــة ل  هــ  اترة تةــون حســااًب للروكــر عرــا قــام بــ  مــن ا عرــار لتنييــذ الوكالــة   ومــن هــذا نــرى كيــف تتريــ  الوكالــة 

مقرتنة  ا وتةون الوكالـة نياببيـة عنـدما يعرـر الوكيـر ابسـو اكوكـر ل وهـ  اترة تنيصـر عنهـا وتةـون الوكالـة غـري نيابيـة عنـدما 
يعرر الوكير ابمس  ال خصـ  ل وسـوا  عرـر الوكيـر ابسـو اكوكـر يف الوكالـة النيابيـة أو عرـر ابمسـ  ال خصـ  يف الوكالـة غـري 

 كرا سبق القور    2نيابية  هو يف ااالت  يعرر اسا  اكوكرال

                                                 

ولةـن انعـر  464ق – 461ق 140 قـرة 9أوبـرى ورو وعمسـان – 4120و قـرة 483ق 4131 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  ( 4) 
 2أنسيةلوبيدي داللوز – 39ق Falque Pierrotin – 4100 قرة 3ران وس – 2030 قرة 3ب نيور وريبري وبوال ي  – 466ق

   4281و قرة 4424 قرة 3وقارن كوالن وكابيتان ودي المورانديري – 4 – 40 قرة Mandatليظ 
لترهيـدي وقـد  ـا  يف اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع ا – 4131 قـرة 44ب نيور وريبري وسـا اتيي  – 292بودرى و ار يف الوكالة  قرة ( 3) 

اسـا  اكوكـر   وا  ـر أنـ  يعرـر أيًضـا ابسـو اكوكـر ل غـ  عذا أبـي  لـ  أن يعرـر  211يف هذا الصدد : "و ب أن يعرر الوكير دا ًرا  
(   وقد كان اك ـروع  464ق 8ابمس  ال خص   يةون يف هذا ااالة امسًا مستعاراً ل وهو يف ااالت  وكير" ) جمروعة ا عرار التحضريية

مد  ي ترر علا  قرة اثنية عرى علا الو   اآليت : "عذا كـان حمـر الوكالـة غـدارة عرـر ل  ـاكيروا أن الوكيـر ملـ م  966الترهيدي للرادة
(   وورد يف اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع  441ق 8أن يعرر ابسو اكوكر ل مام يقو الدلير علا غـري ذلـك" ) جمروعـة ا عرـار التحضـريية

مـد  ( كرـا أييت : واكيـروا أن الوكيـر ملـ م أن  966مـن اك ـروع ) م 613ما أييت : "م حعة : تعدر اليقـرة الثانيـة مـن اكـادةالترهيدي 
 8" ) جمروعـة ا عرـار التحضـريية166وهـذا التعـدير يتيـق مـ  التقنـ  البولـو  م –يعرر ابسـو اكوكـر ل مـام يـر ص لـ  يف أن يعرـر ابمسـ  

وانعر هنًيا نيس اليقرة  – 446ق 8قرة الثانية م تعدر ل بر حذ ا يف نينة اكرا عة ) جمروعة ا عرار التحضريية(   ولةن الي 464ق
 يف اهلامش (  

والوكالــة تضــيا يف ال الــب  ــية النيابــة علــا الوكيــر ل  تةــون هنــا  وكالــة ونيابــة ل ولةــن قــد تةــون هنــا  وكالــة دون نيابــة ل كرــا يف  ( 2) 
عترــ  االسـو اكسـتعار والوكيــر ابلعرولـة   وقـد تةــون هنـا  نيابــة دون وكالـة ل عذ النيابـة عمــا أن تةـون اتياقيــة عذا كـان مصـدرها الوكالــة وهنـا 

ذا  والنيابة ل وعما أن تةون قانونية عذا كان مصدرها القانون كرا يف الويل  لن القانون هو الذي يع  ا وليا  ل وعما أن تةون قضا ية ع الوكالة
 بـةكان مصدرها القضا  كرا يف الو   والقيو واااري القضا    لن  هة قضا ية ه  اليت ختتـار هـنال    ويف كـر مـن النيابـة القانونيـة والنيا

كـوالن وكابيتـان   – 2046 قـرة 3ب نيـور وريبـري وبوال يـ  – 4وهـامش 460ق 42 قـرة 4القضا ية تةون هنا  نيابة دون وكالة ) الوسيو
وقـد عر ـا الوكالـة يف  –(  489أكثو أم  اخلويل  قرة – 1 قرة Mandatليظ 2أنسيةلوبيدي داللوز – 4218 قرة 3ودي المورانديري
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( ل  اكوكــر أد ــر يف اعتبــاره  intuitu personoeوتتريــ  الوكالــة أيًضــا بت لــب االعتبــار ال خصــ  )  -2
شخصـــية اكوكـــر ل وســـنرى أن هـــذه اخلا ـــية يرتتـــب عليهـــا أن  218شخصـــية الوكيـــر ل وكـــذلك الوكيـــر أد ـــر يف اعتبـــاره  
 الوكالة تنته  ئوت الوكير كرا تنته  ئوت اكوكر  

كـر أن يعـ ر الوكيـر ل وللوكيـر أن وتتري  الوكالة أ ريًا أبهنا عقد غري الزم ل وسنرى أن   وز كقاعدة عامة للرو  -1
 ينحا عن الوكالة ل وذلك قبر عمام التصرف القانو  حمر الوكالة ل بر حىت قبر البد   ي   

 تمييز عقد الوكالة عن العقود األخرى : -219

وبــ   يــ  عقــد الوكالــة عــن ســا ر العقــود أن حملهــا تصــرف قــانو  ال عرــر مــادي ل وهــذا هــو اكريــ  الر يســ  بينهــا  
   4عقدي اكقاولة والعرر كرا قدمنا   وقد تلتبس  ذين العقدين كرا تلتبس بعقود أ رى كا  ـار والبيـ  وال ـركة والوديعـة

 نستعرا الوكالة م  هذه العقود عقًدا عقًدا ل  نـرى كيـف تلتـبس  ـا اترة وكيـف ختـتلو  ـا اترة أ ـرى   عذ كثـريًا مـا ختـتلو 
د ل  يقـوم اكقـاور أو أمـ  النقـر أو ر ـر ا عرـار أو اكسـتخدم أو اكسـتأ ر أو اك ـرتي أو ال ـريك الوكالة ب ريها من العقـو 

أو اكودع عنده بتصر ات قانونية غلا  انب ا عرـار اكعهـودة  ـا عليـ  ئو ـب عقـده ا  ـل  ل  تخـتلو الوكالـة بةـر عقـد 

                                                                                                                                                                    

لذكر أبهنا عقد ئقتضاه يلتـ م الوكيـر أبن يقـوم بعرـر قـانو  "اسـا  اكوكـر" ل  ـانتعو التعريـف بـذلك الوكالـة غـذا مد  سالية ا 966اكادة
  حبتها النيابة حيث يعرر الوكير "ابسو اكوكر" والوكالة غذا م تصحبها النيابة حيث يعرر الوكير "ابمس  ال خص " ل ولةن الوكير يعرر

 ر"  يف ااالت  "اسا  اكوك
وتقر  اليضالة من الوكالة ل وعن كانا تتري  عنها    النعامان يتوا قان يف أن ك  منهرا مصدر للنيابة ل ويف أن اليضالة قد تنقلب  ( 4) 

رقـان يف أن عىل وكالة عذا أقرت والوكالة تنته  عىل  ضالة عذا  رج الوكير عن حدود وكالت  أو يبقا يعرر بعد انتهـا  الوكالـة   والنعامـان يتيا
مصــدر اليضــالة عرــر مــادي ومصــدر الوكالــة اتيــاق أو عقــد ل ومــن مث  اليضــالة مصــدر لنيابــة قانونيــة أمــا الوكالــة  رصــدر لنيابــة اتياقيــة   

   ويتيارقان كذلك يف أن عرر اليضويل قد يةون تصر ًا قانونًيا وقد يةون عر  مادًًي ل أما عرر الوكير    يةون عال تصر ًا قانونًيا
وهــذا كلــ  مــن حيــث ا ركــان   أمــا مــن حيــث عاللت امــات الــيت تن ــأ مــن اليضــالة والوكالــة  تقــوم اليــروق بينهرــا  يهــا علــا اعتبــار 
ر  وهري : هو أن ر  العرر م خيرت اليضويل وم يعهد علي  يف أن يقوم بعرر مـا ل أمـا اكوكـر  قـد ا تـار وكيلـ  وعهـد عليـ  يف أن يقـوم بعرـ

 600 قـرة 4ذلك كانا الت امات اكوكر ل وعن كانا كر هذه االلت امـات يف جمروعهـا متقاربـة ) انعـر يف تيصـير ذلـك الوسـيووكل   ي    ل
 (   416وانعر أكثو أميناخلويل  قرة -4هامش 4310ق
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يف ا  ــر ت بــق كــر مــن قواعــد الوكالــة وقواعــد العقــد  بعقــد ه ــر ل و ــب 219   ــلذا ا ــتلو الوكالــة   4مــن هــذه العقــود
اآل ر مادام ال يقوم تعارا ب  هذه وتلك    لذا د   شخص آل ـر شـيً ا وديعـ  عنـده ووكلـ  يف التـأم  علـا هـذا ال ـ   

ام التعـارا ل ل ا تلو الوكالة ابلوديعة ل وو ب ت بيق قواعد الوديعة وقواعد الوكالة مًعا عذ ليس هنا  تعـارا   أمـا غـذا قـ
 لن   ب فبيق القواعد اليت تعتب رمن النعام العام واستبعاد القواعد اليت ال تعته مـن النعـام العـام    ـلذا اسـتخدم شـخص 
شخًصــا ه ــر كــدة غــري معينــة وعهــد عليــ  يف الوقــا ذاتــ  أبن يقــوم بتصــر ات قانونيــة ل  هــذا ال ــخ اآل ــر يةــون مســتخدًما 

 968و كرستخدم ال  وز عهنـا  عقـد عرلـ  عال بعـد ع  ـار يف ميعـاد معـ  ويف غـري تعسـف ) مووكي  يف وقا واحد   وه
مــد  (   وكــا كانــا القاعــدة ا وىل تعتــه مــن النعــام العــام    148/4مــد  ( ل ولةنــ  كوكيــر  ــوز ع لــ  يف أي وقــا ) م

حنــن بصــددها هــ  ا وىل دون الثانيــة ل ومــن مث ال وليســا كــذلك القاعــدة الثانيــة ل  ــلن القاعــدة الــيت تن بــق يف ااالــة الــيت 
 ـــوز عـــ ر اكســـتخدم ل ولـــو أنـــ  يف الوقـــا ذاتـــ  وكيـــر ل عذا بعـــد غخ ـــار يف ميعـــاد معـــ  ويف غـــري اكســـتخدم ل ولـــو أنـــ  يف 

 ـب الوقا ذات  وكير ل عال بعد ع  ـار يف ميعـاد معـ  ويف غـري تعسـف   وعذا كانـا اكعارضـة ليسـا مـن النعـام العـام ل و 
عند ــذ ت ليــب أحــد العقــدين علــا اآل ــر وت بيــق قواعــد العقــد ال الــب    ــأ ر ايفــام  عــن أعرالــ  القانونيــة واكاديــة يةــون 
 اضــًعا لتقــدير القاضــ  كرــا تقضــا أحةــام الوكالــة  ن العنصــر ال الــب يف أعرــار ايفــام  هــو عنصــر الوكالــة ل ولةــن أ ــر 

يــة ال خيضــ  لتقــدير القاضــ  كرــا تقضــا أحةــام اكقاولــة  ن العنصــر ال الــب يف اكهنــدي اكعرــاري وعن قــام بتصــر ات قانون
   3أعرار اكهندي اكعراري هو عنصر اكقاولة

 عقد الوكالة وعقد المقاولة :  -211

أن اكقاولـة والوكالـة يتيقـان يف أن كـ  منهرـا عقـد يـرد علـا العرـر وهـذا العرـر  2قدمنا عند الة م يف عقد اكقاولة
العرـر يف العقـد الوكالـة هـو تصـرف قـانو  يف  211دي  كر من اكقاور والوكير كصلحة ال ري ل ولةنهرـا خيتليـان يف أن  ين 

                                                 

عذا وحقـق ااـادل اكـنمن منــ  ) وقـد خيـتلو عقـد التـأم  بعقـد الوكالـة ل  يوكــر اكـنمن لـ  شـركة التـأم  يف أن تـدا   عنــ  أمـام القضـا   ( 4) 
مةــررة (   وغــذا وكـر شــخص شــركة يف أن تـدا   عنــ  أمــام القضــا   4126 قـرة 44ب نيــور وريبــري –ومــا بعـدها  346 قــرة 2بيةاروببسـون

وال يتضــــرن ابلضــــرورة عقــــد امــــ  )  219 يرــــا عذا وقــــ  حــــادل يثــــري مســــ وليت  ل كــــان هــــذا العقــــد وكالــــة معلقــــة علــــا شــــرط واقــــف ل  
Hebraud  مةررة (   4126 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 810ق 4682يف اجمللة اليصلية للقانون اكد  سنة 

   4136 قرة 4ب نيور وريبري وسا اتيي  – 369 قرة 43بيدان –يف ه رها  8انعر هنًيا  قرة ( 3) 
   8انعر هنًيا  قرة ( 2) 
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  وبينا أن للتريي  ب  اكقاولة والوكالة أمهية عرلية ل تعهـر يف أن اكقاولـة تةـون دا ًرـا  4ح  أن  يف عقد اكقاولة عرر مادي
ا لتقــدير القاضــ  ل أمــا الوكالــة  ا  ــر  يهــا أن تةــون ب ــري أ ــر وععــذا كانــا أب ــر  ضــ  مــأ ورة وال ختضــ  ا  ــرة  يهــ

ا  ر لتقدير القاضـ  ل وتعهـر يف أن اكقـاور ال ينـو  عـن ر  العرـر ل أمـا الوكيـر  لنـ  ينـو  عـن اكوكـر غـذا كـان يعرـر 
أمـا اكقاولـة  ـ  تنتهـ  ئـوت ر  العرـر وال ئـوت ابمس    وتعهر يف أن الوكالة تنته  حتًرا ئـوت اكوكـر أو ئـوت الوكيـر ل 

اكقــاور عال عذا كانــا شخصــيت  حمــر اعتبــار   وتعهــر يف أن الوكالــة يف ا  ــر عقــد غــري الزم ل أمــا اكقاولــة  هــ  يف ا  ــر 
   3عقد الزم   وهنا   روق أ رى كثرية سبق بياهنا عند الة م يف اكقاولة

كقاولــة ل و ا ــة يف العقــود الــيت تــهم مــ  أ ــحا  اكهــن ااــرة كال بيــب وايفــام  وقــدمنا أن الوكالــة قــد تلتــبس اب
واكهنــدي اكعرــاري ل وبينــا أن ايفــر يف هــذه العقــود هــو عرــر مــادي وعن كــان يتريــ  أبنــ  عرــر  ةــري  تةــون هــذه العقــود 

 عرــار اكاديــة والتصــر ات القانونيــة ل عقـود مقاولــة   وقــد خيــتلو  ـا عقــد الوكالــة    عقــد مــ  ايفـام  يقــ  علــا  لــيو مـن ا
وي لــب  يــ  عنصــر الوكالــة   وعلــا العةــس مــن ذلــك العقــد مــ  اكهنــدي اكعرــاري ل  لنــ  عذا وقــ  علــا  لــيو مــن ا عرــار 

   2اكادية والتصر ات القانونية  لن عصر اكقاولة يةون هو ال الب
  وكــذلك مصــيا  1مقــاوال 214 ن  ل  ــ  يةــون  وســنديك التيليســة يعتــه وكــي  عــن اكيلــس وعــن مجاعــة الــدا

  وأمــ   9  أمــا اخلــها  وايفةــون ل  هــو مقــاولن ال  ــها  8ال ــركة يعتــه وكــي  عــن ال ــركة يف أثنــا  التصــيية ل ولــيس مقــاوال
                                                 

 43بيـــدان – 364ق – 461ق 140 قـــرة 9أوبـــرى ورو وعمســـان –ومـــا بعـــدها  –ومـــا بعـــدها  211بـــورى و ـــار يف الوكالـــة  قـــرة ( 4) 
ليــظ  2أنســيةلوبيدي داللــوز – 4100 قــرة 3 وســران – 294 قــرة 8دي ابج – 4120 قــرة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 344 قــرة

Mandat 43 – 4 – 4634سريي  4634أبرير سنة31 – 330 – 4 – 49وزدالل 4449أبرير سنة41نقض  رنس   – 31 قرة   
 4كـوالن وكابيتـان ودي المورانـديري  – 644 قـرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 100بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 8هنرظ هنًيا  قرة ( 3) 

   4120 قرة 3 وسران – 4049 قرة
  – 2034 قـرة 3ب نيـور وريبـري وبوال يـ  – 4122 قـرة 44 نيور وريبري وسا اتيي ب –وما بعدها  211بودرى و ار يف الوكالة  قرة ( 2) 

حمرـد كامـر  – 23و قـرة 38 قـرة Mandatليـظ  2عنسـيةلوبيدي داللـوز – 4124و قـرة 4214 قرة 3كوالن وكابيتان ودي المورانديري
   488أكثو أم  اخلويل  قرة – 300ق – 466ق 484مرس   قرة

   211 – 4 – 64سريي   4644يوني  سنة 34نقض  رنس   – 241بودرى و ار يف الوكالة  قرة ( 1) 
نقض  – 444ق 20رقو 29ايفاماة 4681مايو سنة 42مصر الةلية  – 384 قرة 8الوسيو – 241بودرى و ار يف الوكالة  قرة ( 8) 

   396 – 4 – 61داللوز  4462نو ره سنة34 رنس  
   489ق 4120 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 242الوكالة  قرةبودرى و ار يف  ( 9) 
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 ن وقــبض النقــر مقــاور يف ا  ــر ال وكيــر ل ولةــن قــد يعهــد عليــ  بتصــر ات قانونيــة كالتــأم  علــا البضــاعة وعيــداعها يف  ــ
( يةــون يف  agents d'affaires  والتعاقــد مــ  ر ــار ا عرــار )  4انهــا  يــ  هــذه التصــر ات يعتــه وكــي  ال مقــاوال

ا  ـــر مقاولـــة ل وقـــد يتضـــرن وكالـــة عذا د ـــر يف ا عرـــار اكتعاقـــد عليهـــا أن يقـــوم ر ـــر ا عرـــار بتصـــرف قـــانو  ل وقـــد 
   3سبقا ا شارة عىل ذلك

 وعقد العمل :  عقد الوكالة -211

   2ويتريــ  عقــد الوكالــة عــن عقــد العرــر ل كرــا يتريــ  عــن عقــد اكقاولــة ل أبن حملــ  تصــرف قــانو  ال عرــر مــادي
وي يــد يف مييــ  عقــد الوكالــة عــن عقــد العرــر أن العرــر أن العــام أو اكســتخدم يف عقــد العرــر يعرــر دا ًرــا وحــا عشــراف ر  

التـاب  ابكتبـوع ل أمـا الوكيـر  ـ  يعرـر حترـا وحـا عشـراف اكوكـر  لـيس مـن الضـروري العرر وتو يه   ع قت  ب  هـ  ع قـة 
الــيت للترييــ  بــ  عقــد الوكالــة  216  وللتريــ  بــ  عقــد الوكالــة وعقــد العرــر نيــس ا مهيــة   1أن تقــوم بينهرــا ع قــة التبعيــة

ضرورت  يف عقد الوكالة و ضوع أ ـر الوكيـر عن وعقد اكقاولة   وتعهر يف نيس الو وه : ضرورة ا  ر يف عقدالعرر وعدم 
و د لتقدير القاض  ل وعدم نيابة العامر عن ر  العرر ونيابـة الوكيـر عـن اكوكـر عن كـان يعرـر ابمسـ  ل وعـدم انتهـا  عقـد 

                                                 

 4 – 4640داللوز 4640 هاير سنة3نقض  رنس   – 4124 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 261بودرى و ار يف الوكالة  قرة ( 4) 
   860 - 4631داللوز ا سبوع   4631يولي  سنة 40ليون  – 460 – 4 – 4642سريي  4642يناير سنة 42 – 13 –
ليـــــظ  2أنســـــيةلوبيدي داللـــــوز – 4126 قـــــرة 44ب نيـــــور وريبـــــري وســـــا اتيي  – 242بـــــودرى و ـــــار  قـــــرة – 304انعـــــر هنًيـــــا  قـــــرة ( 3) 

Mandat 29 قرة – 22 قرة   
   203ق 30م 4604يوني  سنة31(است ناف  تلو  2) 
  – 111 قـرة 44ب نيـور وريبـري ورواسـا – 4120 قـرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  –وما بعدها  211بودرى و ار يف الوكالة  قرة ( 1) 

 481وقــارن أكــثو أمــ  اخلــويل  قــرة – 30 قــرة Mandatليــظ 2أنســيةلوبيدي داللــوز – 4216 قــرة 3كــوالن وكابيتــان ودي المورانــديري
   468ق
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ولـ وم  ل 4العرر ئوت ر  العرر وانتها  الوكالة ئوت اكوكر وعن كان كر من العقدين ينته  ئـوت العامـر أو مـوت الوكيـر
   3عقد العرر وعدم ل وج عقد الوكالة

( واكثلــ  التجــاري  )  placiersوقــد يلتــبس عقــد الوكالــة بعقــد العرــر   ويقــ  ذلــك عــادة يف شــأن ال ــوا   ) 
representants   وانيـواب )voyageurs de commerce  (  ومنـدويب التـأمagents d'assurance 

( ل  هـــنال  يقومـــون أبعرـــار ماديـــة وبرت ـــيات قانونيـــة مـــ  العرـــ   اســـا   دوميـــ   يعقـــدون الصـــيقات ويهمـــون عقـــود 
التـــأم    وقـــد انقســـو القضـــا  اليرنســـ   يرـــا يتعلـــق ئنـــدويب التـــأم  ل  ـــذهبا بعـــض ا حةـــام عىل أن العقـــد الـــذي يـــربو 

  ولةـن القـانون اليرنسـ  الصـادر يف  1م أ ـرى عىل أنـ  عقـد عرـرل وذهبـا أحةـا 2مندو  التأم  ابل ركة هـو عقـد وكالـة
مــن التقنــ  اكــد  اليرنســ  اكتعلقــة بعقــد  4140قضــا أبن منــدو  التــأم  ينتيــ  أبحةــام اكــادة  4631ديســره ســنة 49

  أمـــا  يرـــا يتعلـــق  8العرـــر  ـــر   كيـــة عقـــد العرـــر علـــا كيـــة عقـــد التـــأم  ل و ـــذا قضـــا أ ـــرياً حمةرـــة الـــنقض اليرنســـية
ـــا يرتب ـــون  4621يويـــ  ســـنة 44ابل ـــوا   واكرثلـــ  التجـــاري  وانيـــواب  ل  قـــد  ـــدر يف  رنســـا قـــانون   عـــر هـــنال  مجيًع

ئخدوميهو ئو ب عقد علو ال ئو ب عقد وكالة عذا توا رت شروط معينة ل وذلك حىت يتةرنـوا مـن االنتيـاع ابلت ـريعات 
  ويف مصــر ورد نــص  ــري  يقضــا بســرًين أحةــام عقــد العرــر علــا الع قــة  يرــا بــ  أراب   9رايتهــاالعراليــة ويســتعلوا ن

مـد  علــا أن  919ا عرـار وبـ  ال ـوا   واكرثلـ  التجـاري  وانيـواب  ومنـدويب التـأم  ل  نصـا اليقـرة ا وىل مـن اكـادة
                                                 

 488حمرـد كامـر مرسـ   قـرة – 4134 قـرة 3كوالن وكابيتان ودي المورانـديري  – 1هامش 464ق 140 قرة 8( أوبرى ورو وعمسان 4) 
   468ق 481أكثو أم  اخلويل  قرة – 203ق – 204حمرد عل  عر ة ق – 309ق
 ـرياً ل ومـن مث  ـوز ( وقد قضا أبن ايفام  الذي ين ر عن فريق مبلك دوري يد   لـ  عـن كـر شـهر أو عـن كـر سـنة يبقـا وكـي  ال أ 3) 

 86م 4611أبريـــر ســـنة36ع لـــ  عـــن الوكالـــة فبًقـــا للقواعـــد اكقـــررة يف عقـــد الوكالـــة دون القواعـــد اكقـــررة يف عقـــد العرـــر ) اشـــت ناف  ـــتلو 
 (   309ق
يوي   36أبرير و39 – 463 – 4 – 39داللوز 4639 هاير سنة 4 – 240 – 4 – 49داللوز  4448يولي  سنة 6( نقض  رنس   2) 

   668وق 198اجمللة العامة للتأم  الهي ق 4624سنة 
السـ   – 118 – 4 – 4601داللـوز  4601أبريـر سـنة49 – 110 – 4 – 4602داللـوز  4602يوني  سـنة 36( نقض  رنس   1) 
   414 – 3 – 4639داللوز  4638ديسره سنة8
اكسألة بودرى و ار يف الوكالة  240وانعر يف هذه   – Droit Social 4682 – 342 4683ديسره سنة 32( نقض  رنس   8) 

   118 قرة 44ب نيور وريبري ورواسا – 494ق – 490ق 4123 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 263 قرة
   119 قرة 44( ب نيور وريبري ورواسا 9) 
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ب  ال ـوا   واكرثلـ  التجـاري  وانيـواب  ومنـدويب التـأم  "تسرى أحةام عقد العرر علا الع قة ما ب  أراب  ا عرار و 
وغريهو من الوس ا  ل ولو كـانوا مـأ ورين ب ريـق العرالـة أو كـانوا يعرلـون اسـا  مجلـة مـن أراب  ا عرـار ل مـادام هـنال  

 ا شخاق اتبع   راب  العرر و اضع  لرقابتهو"  
هــذا اجمللــس ل أمــا اكــدير اليــين لل ــركة  يعتــه موظًيــا  يهــا يــرتبو معهــا ويعتــه ر ــيس جملــس عدارة ال ــركة وكــي  عــن 

   4بعقد عرر ال بعقد وكالة
ابك ــرتًيت اكن ليــة مــن فعــام  244وكثــريًا مــا خيــتلو عقــد الوكالــة بعقــد العرــر    يعهــد الســيد عىل اخلــادم ابلقيــام  

  ويعهــد  2ات مــ  العرــ   أو بقــبض الــديون مــنهو  ويعهــد  ــاحب اكتجــر عىل مســتخدمة بعقــد الصــيق 3وشــرا  وغريذلــك
 ــــاحب ا را ال راعيــــة لنــــاظر زراعتــــ  أبن  ضــــا عقــــود ال يجــــار مــــ  اكســــتأ رين   ويعهــــد  ــــاحب الســــيارة عىل الســــاق 

  ويف هــذه ا حــوار تســرى يف  1بت ــحيو الســيارة وت ييتهــا   ويعهــد  ــاحب العرــارة عىل البــوا  بقــبض ا  ــرة مــن الســةان
ةام عقدالعرر ل وتسرى يف الوقا ذات  أحةام عقد الوكالة  يرا يتعلق ابلتصـر ات القانونيـة الـيت يقـوم  ـا اهـنال  ا  ر أح

                                                 

مـاري 36 – 491 – 4 – 62داللـوز  4463ديسـره سـنة 43 – 134 – 4 – 44سـريي  4449نو ره سـنة 49( نقض  رنس   4) 
مـ  تعليـق 4 – 4683داللـوز  4684يويـ  سـنة 46وم  ذلـك انعـر نقـض  رنسـ   – 861 – 3 – 4639 ازيا دي ابلي  4639سنة 
 ريبري  

 44يـــور وريبــــري وســــا اتيي ب ن – 262وانعـــر يف انيرــــ  مـــا بــــ  ر ـــيس جملــــس عدارة ال ـــركة ومــــديرها اليــــين : بـــودرى و ــــار يف الوكالـــة  قــــرة
 4 – 62داللوز 4463ديسره سنة 43نقض  رنس   – 30ق 118 قرة 44ب نيور وريبري رواسا – 493ق – 494ق 4123 قرة
ينـاير سـنة 49 – 403 – 4 – 4630سريي  4642ديسره سنة 33 – 361 – 4 – 4642سريي  4610ماري سنة 34 – 491 –

 4628داللـوز  4628أغسـ س سـنة 2 – 482 – 4634داللوز ا سـبوع   4634سنة يناير 6 – 313 – 4 – 4630سريي  4630
 4616يويــــ  ســــنة 30 – 98 – 4619داللــــوز 4618أبريــــر ســــنة 42 – 62 – 4 – 4624داللــــوز 4629يونيــــ  ســــنة 42 – 832 –

   Droit social 4684 – 942 4684يولي  سنة 34 – 4 – 4683داللوز  4684يولي  سنة 46 – 22 – 4682داللوز
   40 – 8 – 4632داللوز  4632ماري سنة9 – 4462يولي  سنة La Loi 30 4462مايو سنة 30( الس   3) 
يولي  سـنة 31 – 408 – 4 – 18داللوز 4411أغس س سنة 1 – 244 – 3 – 96داللوز 4494يوني  سنة 40( نقض  رنس   2) 

داللــوز  4641نــو ره ســنة 34ابريــس  – 144 – 4 – 4604داللــوز  4601أكتــوبر ســنة 34 – 396 – 4 – 4608داللــوز  4600
   260وقارن بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 423 – 3 – 4641

ريبــري يف القــانون  – 194 – 4 – 49ســريي  4441ينــاير ســنة 41( وانعــر يف قب ــان الســيينة وقيامــ  بتصــر ات قانونيــة نقــض  رنســ   1) 
   493ق 4123 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 268بودرى و ار يف الوكالة  قرة –ها وما بعد 409 قرة 4البحري ال بعة الثالثة
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اكســتخدمون   ومــن مث ينتيعــون ابلت ــريعات العراليــة وئــا تضــيي  علــيهو مــن اارايــة ل ويةونــون اتبعــ  لــر  العرــر  يةــون 
  أمــا التصـر ات القانونيــة الـيت يقومــون  ـا  يرثلــون  يهـا  ــدومهو ل وتنصــرف هـذا مســ وال عـنهو مســ ولية اكتبـوع عــن التـاب  

هاثرهـا مباشـرة عىل اكخـدوم   وعذا تعارضـا أحةـام عقـد العرـر مـ  أحةـام عقـد الوكالـة ل غلـب عنصـر عقـد العرـر  تسـرى 
تعسـيًيا ت بيًقـا  حةـام عقـد أحةام  وتستبعد أحةام عقد الوكالة   ومن مث ال  وز  صر اكستخدم دون ع  ار أو  صـ  

   4العرر وه  هنا تعته من النعام العام ل وكانا أحةام الوكالة تقضا جبواز ع ر الوكير يف أي وقا

 عقد الوكالة وعقد اإليجار : -212

قـــدمنا عنـــد الةـــ م يف ا  ـــار أن ا  ـــار خيتلـــف عـــن الوكالـــة أبن حمـــر الوكالـــة تصـــرف قـــانو  وحم   ـــار عرـــر  
مــادي ل وأن الوكيــر يعرــر عــادة ابســو اكوكــر و ثلــ  أمــا اكســتأ ر  ــ   ثــر اكــن ر ل وتنتهــ  الوكالــة ئــوت اكوكــر أو  243 

ئوت الوكير وال ينتها ا  ار ئوت اكن ر وال  ـوت اكسـتأرج عال يف حـاالت اسـتثنا ية ل و ـوز الر ـوع يف الوكالـة وال  ـوز 
الوكالـــة أن يعـــدر القاضـــ  ا  ـــر اكتيـــق عليـــ  أمـــا يف ا  ـــار  ـــ   ـــوز ذلـــك عال يف حـــاالت  الر ـــوع يف ا  ـــار ل و ـــوز يف

اســـتثنا ية   وي ـــرت  الوكيـــر واكســـتأ ر يف أنـــ  غـــذا تصـــرف أي منهرـــا يف ال ـــ   الـــذي وحـــا يـــده بـــدون عذن اكالـــك اعتـــه 
   3مبدًدا

خص مـ  ه ــر علـا أن يــن ر لـ  مجلــة واحـدة أعيــاًت وذكـرت أنـ  قــد يقـ  لــبس بـ  الوكالــة وا  ـار  يرــا عذا اتيـق شــ
 لةهــا ا ور ل علــا أن ين رهــا اكســتأ ر مــن ابفنــ  واحــدة واحــدة ل ويتقاســو ا  ــرة مــ  اكــن ر بنســبة معينــة ل أو أي ــذ 

ن هـذا العقـد لنيس  مبلً ا معيًنا خيصر  من ا  رة اليت يتقاضها من اكستأ رين من البـافن والبـاق  يع يـ  للرـن ر   وقـررت أ
ليس ة ار ل بر هو وكالة مأ ورة ل الوكير  يها هو من تسرا ابكستأ ر ا  ل  واكوكر من تسرا ابكـن ر    نحيـر هنـا 

   2غلا ما قررته هنا 
                                                 

 – 4 – 62داللوز  4463ديسره سنة 43 – 848 – 4 – 63داللوز 4463يولي  سنة 44نقض  رنس   – 306( انعر هنًيا  قرة 4) 
يولي  سـنة 46 – 223 – 4624داللوز ا سبوع   4624ماري سنة 24 – 118 – 4 – 4601داللوز  4601أبريلة سنة 9 – 491

   4124 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4 – 4683داللوز  4684
   41ق 6 قرة 9( انعر يف ذلك الوسيو 3) 
 44يـور وريبـري وسـا اتيي ب ن – 93و قـرة 44 قـرة 4 يـوار يف ا  ـار – 219وانعر بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 6 قرة 9( الوسيو 2) 

وقــد غلبــا حمةرــة االســت ناف اكختل ــة عنصــر الوكالــة ل  قضــا ابنتهــا  العقــد ئــوت الوكيــر أي مــن ظهــر ئعهــر اكســتأ ر  – 4129 قــرة
 (   244ق 44م 4601أبرير سنة2ا  ل  ) است ناف  تلو 
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 عقد الوكالة وعقد البيع : -213

 أن الوكالة قد تقرتن ابلبي  ل وودل ذلك يف أحوار منها : 4قدمنا عند الة م يف البي  
( ل  هو ي رتي ابمس  ما وكـر يف شـرا   مث يبيعـ   prete - nomحالة االسو اكستعار ا, اكسخر )  -4 242 

بعقد  ديد عىل اكوكـر    يقـرتن عقـد الوكالـة يف هـذه ااالـة بعقـدي بيـ  ل ا ور هـو الـذي أبرمـ  اكسـخر مـ  اكتعاقـد اآل ـر 
 والثا  هو الذي أبرم  اكسخر م  اكوكر  

الــة السرســار والوكيــر ابلعرولــة ل يقــوم كــر منهرــا ب ــرا  ال ــ   ابمســ  ولةــن اســا  عرليــة ل مث ينقلــ  عىل ح -3
 العرير بعقد  ديد ل  يةون هنا  عقد وكالة مقرتًت بعقدي بي  علا النحو السالف الذكر   

ل وقــد تقــدم  declaration de commandحالـة الوكالــة ابل ــرا  يف حــق التقريــر ابل ــرا  عــن ال ــري  -2
   3تيصير ذلك عند الة م يف البي 

 وقد تلتبس الوكالة ابلبي  يف أحوار منها :
حالة مـا عذا حـور الـدا ن حقـ  يفـار لـ  علـا أن وـتيظ هـذا لنيسـ  جبـ   مـن ااـق ويـرد البـاق  للرحيـر    قـد  -4

ر لــ  للرحيــر وقــد اشــرتى ااــق جبــ   منــ  يف يةــون العقــد حوالــة حــق أي بيًعــا للحــق والــثرن هــو هــذا البــاق  الــذي يــرده ايفــا
نعــري مــا بــذر مــن  هــد يف وحصــير ااــق مــن اكــدين ل وقــد يةــون العقــد وكالــة مــأ ورة وايفــار لــ  هــو وكيــر ايفيــر يف قــبض 
الــدين مـــن ايفـــار عليـــ  يف مقابـــر أ ـــر هــو هـــذا انيـــ   مـــن ااـــق الـــذي يســتبقي  ايفـــار لـــ  لنيســـ    وتـــذهب حمةرـــة الـــنقض 

                                                                                                                                                                    

ية ل راعتها ل  لذا كان هذا ال ـخص اآل ـر يـ رع ا را وقد يق  لبس أيًضا ب  الوكالة وا  ار عذا سلو شخص آل ر أرًضا زراع
اساب  ويندى أ رًا لصاحب ا را ولو   ً ا من ايفصور ل  العقد ع ار أو م ارعة   أما عذا كان ي رع ا را اسا   احبها ويقوم هو 

 راعة ويقـوم جبريـ  ا عرـار ا  ـرى ال زمـة ل راعـة ةدارهتا نيابة عن  ل  ي رتى ما يل م ل را من بذر ومساد وغري ذلك ويستأ ر ا نيار لل
ا را من أعرار مادية وتصر ات قانونية ل وأي ذ أ رًا علا ذلك من  احب ا را ل  العقد م يج من عقد عرر ووكالة   وتعهر أمهية 

ون بعد انقضا  مدت  ل أما عذا كان عقد عرر ووكالة هذا التريي  يف االمتداد القانو  للعقد ل  لذا كان العقد ع ارًا أو م ارعة امتد نةو القان
 (   26 قرة Mandatليظ  2    تد عذا انقضا اكدة ) أنسيةلوبيدي داللوز

   22ق – 23ق 44 قرة 1( الوسيو 4) 
   66 قرة – 68و قرة 4هامش 2ق 44 قرة 1( الوسيو 3) 
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  أمـــا اليقــ   رنقســـو ل  رـــن  4ة عىل أن قاضـــ  اكوضــوع هـــو الــذي يبـــا  يهــا عذا كـــان اكتعاقــدان أرادا بيًعـــا أو وكالــةاليرنســي
ل ومـنهو مــن يـذهب عىل أن العقــد يةـون وكالــة عذا قـبض ايفــار لـ  ااــق مـن اكــدين  3اليقهـا  مـن يــذهب عىل أن العقـد وكالــة

  ونـرى أن هـذا العقـد هـو يف ا  ـر وكالـة ل  قـد قصـد اكتعاقـدان  2ال خصـ  ابسو ايفير ويةون بيًعا عذا قبض ااق ابمس 
وهــذا  241أن يقــبض ايفــار لــ  ااــق مــن اكــدين ليســلر  للرحيــر يف مقابــر أ ــر يقت عــ  ايفــار لــ  مــن ااــق بعــد قبضــ  ل  

مقابـر اـن هـو انيـ   مـن ااـق  مام يتع  من العروف يف وضوح أن اكتعاقدين قد قصـدا أن ينتقـر ااـق  عـ  للرحـار لـ  يف
 الذي يرده ايفار ل  للرحير  يةون العقد بيًعا  

حالــة مــا غــذا وكــر شــخص شخًصـــا ه ــر يف بيــ  مــار لــ  ل مـــ  ختويلــ  ااــق يف أن ي ــرتي  لنيســ  عذا شـــا     -3
اكـار لنيسـ  انيسـخا   العقد هنا وكالـة معلقـة علـا شـرط  اسـخ ل هـو أن ي ـرتي الوكيـر اكـار لنيسـ     ـلذا اشـرتى الوكيـر

الوكالة ل وتبقا من التعاقد وعد ابلبي  قبل  اكوعود ل  ) الوكير ( ب را   اكار   وخيص من ذلك أن العقـد وكالـة معلقـة علـا 
   1شرط  اسخ ل وقد اقرتنا بوعد ابلبي 

ا تبقـا دون بيـ  مـ  اـن حالة ما عذا د ـ  مـورد السـلعة سـلعة عىل اترج ليبيـ  منهـا مـا يسـت ي  بيعـ  ل ويـرد لـ  مـ -2
ل  ن اــن السـلعة حمــدد فبًقـا لتقــدير )  aestimatumمـا ابع بعــد  صـو أ ــره   وهـذا عقــد معـروف عنــدالرومان ابسـو 

estimation  متيق علي  ل  هـر هـو بيـ  أو وكالـةر ي لـب أن يةـون وكالـة ل ويةـون التـا ر وكـي  عـن مـورد السـلعة يف )
  وقـد يةـون بيًعـا عذا  8مـن الـثرن الـذي ابع بـ  ل ويةـون مبـدًدا عم م يـرد السـلعة أو انهـابي  ما ابع منهـا وقـد  صـو أ ـره 

                                                 

 – 203 – 4 – 92داللــــوز  4692ينــــاير ســــنة43 – 309 – 4 – 88داللــــوز  4488أبريــــر ســــنة 44 هايــــر و1( نقــــض  رنســــ   4) 
داللــوز  4642مــايو ســنة 34 – 211 – 4 – 4633ســريي  4644ديســره ســنة 43 – 14 – 4 – 41داللــوز  4411 هايــر ســنة 34

4649 – 4 – 314   
   291بودرىف و ار  قرة – 39(  يوار  قرة 3) 
   499ق 4121 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  2) 
وذا   ف ما عذا وكر شخص شخًصا ه ر يف  – 491ق – 499ق 4121 قرة 44( انعر يف هذا اكع  ب نيور وريبري وسا اتيي  1) 

يجعل  بي  مار ل  دون أن خيول  حق شرا   لنسي     لذا اشرتى الوكير اكار لنيس  ل م يةن ال را  ت ذا يف حق اكوكر ل ولةن ل  أن يقره  
 (   61 قرة 4الوسيو ت ذاً ) انر

 Mandatليــظ  2أنســيةلوبيدي داللــوز – 944ق 4121 قــرة 4ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 296( بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة 8) 
 –) عذا م يرد التارج انيواهر اليت تسلرها أو ثنها كان مبدًدا (  – 398 – 4 – 62داللوز 4463ديسره سنة 2نقض  رنس   – 24 قرة
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  كرـا يةـون بيًعـا عذا تـر  اكـورد  4تقاضا اكورد مقـدًما مـن التـا ر مبل ًـا وـتيظ بـ  ل  يةـون هـذا اكبلـك انًـا نيـ   مـن السـلعة
لنيســ  ل  248للتــا ر حريــة وحديــد الــثرن الــذي يبيــ  بــ  الســلعة ومــازاد مــن هــذا الــثرن علــا مبلــك معــ  أي ــذه التــا ر  

  ااالــة بيًعــا معلًقــا علــا شــرط واقــف هــو أن  ــد التــارج للســلعة م ــرتًًي ل  ــلذا و ــده وحقــق ال ــرط 4 يةــون العقــد يف هــذ
  وغــذا عهــدت شــركة عىل مصــرف بتوزيــ  أســهرها  3ر م ــرتًًي ل وابع بــدوره الســلعة غلــا اك ــرتي الـذي و ــدهوا ـب  التــا 

 contrat d'emisionأو سنداهتا علا انيرهور ل كان اكصرف وكي  عـن ال ـركة يف بيـ  هـذه ا سـهو أو السـندات ) 
   1للجرهور السحب   يةون العقد بيًعا ل وذلك مام يترلك اكصرف ا سهو أو السندات لنيس  مث يبيعها 2 (

وأهــو مــا يرتتــب مــن النتــا ج علــا أن يةــون العقــد وكالــة أو بيًعــا يف ااــاالت اكتقــدم ذكرهــا أن أ ــر الوكيــر خيضــ  
   8لتقدير القاض  ل وأن الوكير يقدم حسااًب عن وكالت   لذا م يرد ال    أو ان  كان مبدداً 

 :  عقد الوكالة وعقد الشركة -214

قــدمنا عنــد الةــ م يف عقــد ال ــركة أن الوكالــة ت ــتب  ابل ــركة  يرــا غــذا  ــوا الــدا ن شخًصــا أن يقــبض حقــ  مــن 
اكــدين يف مقابــر نســبة معينــة مــن الــدين ل  العقـــد وكالــة مــأ ورة ال شــركة ل  ن الوكيــر ال ي ــار  الــدا ن يف اخلســـارة عذا م 

   9سبة معينة من الدينيقبض الدين ل بر هو أي ذ أ رًا علا وكالت  ن

                                                                                                                                                                    

كذلك يةون للروكر أن يسرتد السلعة من تيليسة الوكير  ن  ال ي ار مالًةا هلا ل ويلت م   – 122 – 4 – 64داللوز 4464ير سنة أبر 34
 (   214الوكير بتقد  حسا  للروكر ل و وز ختييض أ ره عذا كان مبالً ا  ي  ) حمرد علا عر ة ق

أكـثو  – 440ق 296بـودرى و ـار يف الوكالـة  قـرة – 4461أبريـر سـنةMon . Jud . Lyon 6 4461ينـاير سـنة 1( ابريـس  4) 
   460ق 484أم  اخلويل  قرة

   499ق 4121 قرة 4ب نيور وريبري وسا اتيي  – 142 – 4682داللوز  4682مايو سنة 44( ابريس  3) 
 – 460ق 484أكــثو أمــ  اخلــويل  قــرة – 499ق 4421 قــرة 4ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 210( بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة 2) 

   462 – 4 – 4629 ازيا دي ابلي  4628نو ره سنة 34ابريس 
   499ق 4421 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  1) 
أبريـر 31 – 211 – 4 – 4606داللـوز  4609مـاري سـنة 8 – 398 – 4 – 62داللـوز  4463ديسره سـنة 2( نقض  رنس   8) 

 484أكثــــر أمــــ  اخلــــويل  قــــرة – 491ق 4121 قــــرة 44ب نيــــور وريبــــري وســــا اتيي  – 349 – 4634 ســــبوع  داللــــوز ا 4634ســــنة 
   464ق
   334ق 493 قرة 8( الوسيو 9) 
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( ل  رجلـس عدارة ال ـركة وعضـو جملـس  organe de la societeو ـب التريـ  بـ  الوكيـر وأداة ال ـركة ) 
   4ا دارة اكنتد  يعته كر منهرا أداة لل ركة وال وكي  عنها

شــركة ل أو علــا وغــذا عهــد شــخص عىل ه ــر يف عدارة مــار لــ  ل علــا أن ي ــارك  يف الــري  واخلســارة  هــذه  249 
   3أن يتقاضا  ع  معيًنا أو نبة م وية من  ايف الري  وال ي ار  يف اخلسارة  هذه وكالة

 عقد الوكالة وعقد الوديعة :  -215

ي لــب أن يقــ  يف يــد الوكيــر مــار للروكــر ل كرــا غــذا قــبض دينًــا لــ  أو قــبض اــن اكــار اكوكــر يف بيعــ    كــذلك قــد 
لوكــة للروكــر كرســتندات وتــاج عليهــا يف تنييــذ وكالتــ  ل أو جمــوهرات وكــر يف بيعهــا ل أو كربيالــة يقــ  يف يــد الوكيــر أشــيا   

                                                 

   4121 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  4) 
ـــة وال ـــركة بـــودرى و ـــار يف الوكالـــة  – 4121 قـــرة 44( انعـــر يف هـــذه اكســـألة ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  3)  وانعـــر يف الترييـــ  بـــ  الوكال

   10 قرة Monatليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز – 103 قرة – 104 قرة
وقـد قضـا أبنـ  غـذا اشـرتى شخصـان سـيارة وأودعاهـا عنـد اثل لبيعهـا ل واتيقـوا علـا أنـ  عنـد بيعهـا يقسـو رنهـا علـيهو مجيًعـا ل 

الثالــث وحــده ل  هــذا العقــد ال يةــون شــركة ل بــر هــو اتيــاق بــ  مــالة  الســيارة وال ــخص الثالــث علــا أن وغــذا وقعــا  ســارة يتحرلهــا 
يةـــون هـــذا وكـــي  ابلعرولـــة يضـــرن للرـــالة  بيـــ  الســـيارة ب ـــري  ســـارة ل ولـــ  أ ـــر احترـــايل هـــو مســـامهت  يف الـــرب  ) مصـــر الوفنيـــة عـــاري 

وقضـا أبن العقـد يعتـه وكالـة ال شـركة  –(  216حمرـد علـ  عر ـة ق – 433 – 61 – 4جملـة الت ـري  والقضـا  4614أكتـوبر سـنة 40
غذا كان أحد اكصارف قد الت م اب شراف علا ع  ح حملج  لو   حد عر    ل علا أن يست ل  اكصرف ل ابسو مالة  ووحا مس وليت  

احب ايفلـج رهنًـا رمسـًيا لو ـا  دينـ  للرصـرف ) اسـت ناف ل كدة معينة وصر  يها علـا  ـ   معـ  مـن ا رابح ل وعلـا أن يقـدم العريـر  ـ
( ل وتةون الوكالة يف هذه ااالة وكالة لصاحل اكوكر والوكير معاً  483أكثو أم  اخلويل  قرة – 821ق 13م 4620مايو سنة 34 تلو 

حمـام يف قبـور القضـاًي واالتيـاق  يهـا مـ   وقضا أبن  غذا ت  شـخص عـن –ل وه  وكالة مأ ورة وا  ر  يها     مع  من أرابح ايفلج 
 408رقــو 8اجملروعــة الرمسيــة 4601أبريــر ســنة 46أراب ــا وتســلو النقــود مقابــر الثلــث يف مجيــ  ا يــراد ل كــان ذلــك وكالــة ال شــركة )  ر ــا 

اظــ  ئلةيــة وغــذا عهــد شــخص عىل ه ــر بتقســيو أرا وبيعهــا ل مــ  احتي –(  3هــامش 464ق 483أكــثو أمــ  اخلــويل  قــرة – 308ق
 44ا را وتعهد أبن يد   لل خص اآل ر   ً ا من ان ا را اليت يبيعها أ رًا ل  علا عرلـ  ل  العقـد وكالـة ال شـركة ) اسـت ناف  ـتلو

 (   204ق 83م 4610يوني  سنة
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وكر يف قبضها    ي  مجي  هذه ا حوار ال تةون هنا  وديعة مقرتنة ابلوكالة ل  ن ما يف يد الوكيـر م يتسـلر  ايعـ  كرـا 
   4هو ا مر يف الوديعة ل بر تسلر  لتنييذ الوكالة

ه ـر ايعـ  ل ووكلـ  يف الوقـا ذاتـ   241لك قد يقرتن الوديعة ابلوكالة ل كرا عذا أودع شـخص مـاال عنـد  وم  ذ
  وااراســة ليســا عال وديعــة مقرتنــة بتوكيــر االري يف عدارة  3أبن يــد   هــذا اكــار بعــد مــدة معينــة لــدا ن لــ  يســتوىف منــ  حقــ 

   2اكار اكوضوع وحا ااراسة

 ي لعقد الوكالة :التنظيم التشريع -216

نعو التقن  اكد  انيديد عقد الوكالة تنعيرـا من قيًـا عـا   يـ  عيـو  التقنـ  اكـد  القـد  ل واسـتةرر مـا نقـص  
من نصوق هذا التقن    و صر يف الوقا ذات  عقدالوكالـة عـن موضـوع النيابـة بو ـ  عـام   و تـ ئ هنـا ئـا  ـا  يف اكـذكرة 

 هيدي يف هذا الصدد :ا يضاحية للر روع التر
                                                 

يوليـ   48نقـض  رنسـ  – 4128 قـرة 44ب نيور وريبري وسـا اتيي  – 38 يوار يف الوديعة  قرة – 101( بودرى و ار يف الوكالة  قرة 4) 
   334 – 4 – 4636سريي   4636ماري سنة 46 – 416 – 4 – 16داللوز  4414سنة 
ب نيور  – 49 – 3 – 4620سريي  4636ديسره سنة 6ابريس – 298 -  - 68سريي  4461ديسره سنة 31( نقض  رنس   3) 

   4128 قرة 44وريبري وا اتيي 
وانعـر يف الترييـ  بـ   – 4128 قـرة 44ب نيور وريبري وسـا اتيي  – 480 – 4 – 4641داللوز  4641مايو سنة 9( نقض  رنس   2) 

   104 قرة – 101الوديعة والوكالة بودرى و ار يف الوكالة  قرة
ان عىل حمــر عــاري الجهــا وقــد يقــ  لــبس بــ  الوكالــة والــرهن اايــازي   وقــد قضــا حمةرــة اســت ناف مصــر أبن عرليــة توريــد أق ــ

مقابر أ رة متيق عليها مث بيعها حسب أسعار السوق ل وايفاسبة علا ما يةون  احب الق ن سحب  مقدًما من انها ل ال  ةن اعتبارهـا 
ا أبن (   وقضــا حمةرــة اكنيــ 6ق 8رقــو 39اجملروعــة الرمسيــة 4632ديســره ســنة 31رهنــا ل وعمنــا هــ  وكالــة ابلعرولــة ) اســت ناف مصــر 

وكالـة االتياق يف عقد  ت  االعتراد ب  البنك والعرير علا أن يبي  ا ور بضا   الثا  اكودعـة لديـ  امينًـا للحسـا  انيـاري هـو يف الواقـ  
قاضـ   مـن القـانون التجـاري الـيت تلـ م الـدا ن اكـرهتن ابستصـدار عذن مـن 14من العرير للبنك ابلبي  ل    يـتحو علـا هـذا اتبـاع نـص اكـادة

وانعــر  –(  234ق 494رقــو 40ايفامــاة 4636ســبتره ســنة20ا مــور الوقتيــة ببيــ  ا شــيا  اكرهونــة أو بعضــها ابك ايــدة العروميــة ) اكنيــا 
 – 40ق 24م 4638نــو ره ســنة 1 – 210ق 21م 4633أبريــر ســنة 46 – 212ق 28م 4632أبريــر ســنة 44اســت ناف  ــتلو 

   361ق 4م 4469مايو سنة 34 – 236ق 2م 4464مايو سنة 9 – 400ق 2م 4460سنة  4638ديسره سنة 6
وقضا من  هـة أ ـرى أبال يعتـه الـداين اكـرهتن وكـي  عـن الـراهن ل وعن كـان مسـ وال عرـا يسـت ل  مـن الـرهن ل عذ ذلـك وحـده ال 

 (   101ق 346رقو 44اماةايف 4620أكتوبر سنة 31 ي  اعتباره وكي  نسب التعريف القانون للوكالة ) أسيوط الةلية 
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" صــر اك ــروع عقــد الوكالــة عــن موضــوع النيابــة بو ــ  عــام    وضــ  مبــدأ النيابــة ومــا يتصــر  ــا مــن أحةــام بــ  
عقد الوكالة يف مةانة ب  العقود اكسراة الـيت تـرد علـا العرـر ل عذ الوكالـة حملهـا  244القواعد العامة ل لت امات   و عر  

بعــد  صــر الوكالــة عــن النيابــة ل أال تةــرر النصــوق يف اكوضــوع     ا تصــا النيابــة ابكبــادئ  عرــر الوكيــر   وقــد روعــ  ل
العامة ل دون نعر عىل مصدر النيابة هـر هـو العقـد أو القـانون   وعـرا اك ـروع  يهـا بنـوع  ـاق عىل أثـر النيابـة يف الع قـة 

عقــًدا بــ  الوكيـــر واكوكــر ل  قــد تركــ ت  يهــا أحةــام النيابـــة  مــ  ال ــري الــذي يتعاقــد معــ  النا ـــب   أمــا الوكالــة ل  باعتبارهــا
 صصة من تحيت  ل من تحية اكصدر  ه  نيابة اتياقيـة مصـدرها العقـد ل ومـن تحيـة ا ثـر  هـ  تقـف بنـوع  ـاق عنـد 

أحةامهـا اخلا ـة ابلنيابـة  أثر النيابة يف ع قـة الوكيـر ابكوكـر أي النا ـب اب  ـير   أمـا الع قـة ابل ـري  قـد وردت يف الوكالـة
 االتياقية ل م  ا حالة علا مبدأ النيابة بو   عام يف ا حةام ا  رى"  

"وقــد راعــ  اك ــروع أن يرتــب نصــوق عقــد الوكالــة ترتيبــاً من قًيــا ال ــده يف التقنــ  ااــايل ) القــد  (    عــرا يف 
وكيــف تنتهــ    ويف عن ــا  العقــد  ــرق اك ــروع بــين الوكالــة   صــور ث ثــة  ن ــا  عقــد الوكالــة ل ومــا يرتتــب عليهــا مــن أثــر ل

اخلا ة والوكالة العامة   و ياآلاثر عرا اللت امات كر من الويةـر واكوكـر ل مث  ثـر الوكالـة ابلنسـبة لل ـري   وبـ  يف النهايـة 
عـ ر الوكيـر ل ولوكيـر أن يتنـازر عـن ا سبا  اليت تنته   ا الوكالـة ل  عهـر منهـا أن الوكالـة عقـد غـري الزم ل  يللروكـر أن ي

 الوكالة"  
"وعذا قورنــا نصــوق اك ــروع بنصــوق التقنــ  ااــايل ) القــد  ( ل يتبــ  أن اك ــروع قــد عــا  عيــواًب يف نصــوق 

 التقن  ااايل ) القد  ( من و وه ل واستةرر الناقص يف هذا التقن  من و وه أ رى"  
 ما أييت" :" قد عا  العيو  من و وه أمهها 

عرف اك روع والوكالة ل  ب  أن الوكير يقوم بعرـر قـانو  اسـا  اكوكـر   والتقنـ  ااـايل ) القـد  ( ي لـق  -4"
يف عرر الوكير    يقيده ابلعرر القـانو  ل ويقيـد يف كيييـة ع ـرا  العرـر  يقتضـا مـن الوكيـر أن يعرـر ابسـو اكوكـر   وكـر 

 ـحي  ل  الوكيـر عمنـا يقـوم بعرـر قـانو  ل وهـذا مـا  يـ  الوكالـة عـن عقـد العرـر   وعذا كـان  من هذا ا فـ ق والتقييـد غـري
يعرر ابمس     قد يعرر الوكير ابمس  ال خص  ل وهذا ما ا  ل  علا دعوتـ  "ابالسـو اكسـتعار"   واالسـو اكسـتعار وكيـر  

 ااـايل ) القـد  ( وعن كـان هـذا التقنـ  ي ـري غليـ  كسا ر الوك   ل يتسـ  لـ  تعريـف اك ـروع ل ويضـيق عنـ  تعريـف التقنـ 
(   وال خيتلــف االســو اكســتعار عــن ســا ر الــوك   يف ع قتــ  مــ  ال ــري ل  914/ 832غ ــارة مقتضــبة يف أحــد نصو ــ  ) م

  يف النيابـة ولذلك م خيص اك روع ل  مةاًت يف عقـد الوكالـة   وعمنـا يتريـ  أبحةـام  ا ـة يف ع قتـ  مـ  ال ـري ل وهـذا مةانـ
 مد  ( ل وقد احير يف الوكالة علا هذا النص"   406اي 486بو   عام حيث  د يف اك روع نًصا  اً ا ب  ) م
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 انـب اك ـروع ل يف وحديـد مسـ ولية الوكيــر عـن تنييـذ الوكالـة ل أن  عـر الوكيــر مسـ وال عـن التقصـري اليســري  -3"
 القد  ( عىل معيار يتر ا م  الت ور ااديث والنعرًيت العلرية"  أو التقصري انيسيو تبًعا كا غذا كان ) 

قيد اك ـروع مـن حريـة القاضـ  يف تقـدير أ ـر الوكيـر عذا كـن هـذا ا  ـر متيقـا عليـ  ل  لـو ي لـق هـذه ااريـة   -2"
عـد تنييـذ الوكالـة   وهـذا كرا  عر التقن  ااايل ) القد  (   بر قيدها أبن من  القاض  مـن التقـدير عذا د ـ  ا  ـر فوًعـا ب

 القيد عمنا هو تقن  كا  رى علي  القضا  اكصري يف هذه اكسألة"  
 "واستةرر اك روع الناقص يف التقن  ااايل ) القد  ( من و وه أمهها ما أييت" :

 "  أو ب أن يتوا ر يف الوكالة ال ةر الوا ب توا ره يف العرر القانو  الذي يةون حمر الوكالة -4"
بــ  مــا يرتتــب مــن ا حةــام علــا تعــدد الــوك   وتعــدد اكــوكل  مــن حيــث التضــامن ومــن حيــث انيــراد أحــد  -3"

 الوك   ابلعرر"  
   4 عر اكوكر مس وال عرا يصيب الوكير من ضرر بسبب تنييذ الوكالة تنييًذا معتاًدا" -2"

 خطة البحث : -217

 ونبحث عقد الوكالة يف  صور ث ثة : 
 يف أركان الوكالة   –ر ا ور اليص

 يف اآلاثر اليت ترتتب علا الوكالة   –اليصر الثا  
 يف انتها  الوكالة   –اليصر الثالث 

 أركان الوكالة -الفصل األول
ت بيــق القواعـــد العامــة : أركـــان الوكالــة ل كرـــا يف ســـا ر العقــود ل الرتاضـــ  وايفــر والســـبب   ويف  صـــوق  -344

  ويبقا بعد ذلك الرتاضـ  وايفـر   وحمـر الوكالـة ابلنسـبة عىل الت امـات الوكيـر هـو التصـرف  3نعرية العامةالسبب حنير عىل ال

                                                 

   449ق – 441ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 4) 
ويتصـر ابلسـبب يف الوكالـة ال ـخص الـذي تنعقـد الوكالـة كصـلحت     – 421ق 41م 4603 هايـر سـنة 42( انعر است ناف  تلو  3) 

كير ل كرا غذا وكر شخص دا ن  يف بيـ  مـار لـ  ليتقاضـا وا  ر أن الوكالة تنعقد كصلحة اكوكر   وقد تنعقد كصلحة كر من اكوكر والو 
 194بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 41حق  من ان  ل أو وكر أحد ال رية  يف ال يوع ال ريك اآل ر يف عدارة اكار ال ا   )  يوار  قرة
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القانو  الذي يقوم ب  الوكير   أما الت امات اكوكر من دق  ا  ر ورد اكصرو ات والتعويض عـن الضـرر  ليسـا حمترـة ل عذ 
ويةـون الةـ م  يـ  عنـد الةـ م يف هـذا االلتـ ام   ومـن مث نقصـر الةـ م   ه  قد تتحقق وقد ال تتحقـق ل وكـر التـ ام لـ  حملـ 

 ل يف أركان الوكالة ل علا الرتاض  والتصرف القانوين حمر الوكالة  

 التراضي في الوكالة -الفرع األول 
 ( وشرط الصحة   3( شروط االنعقاد   )  4مبحثان : نبحث يف الرتاض  : )  -346

 االنعقادشروط  -المبحث األول

 توافق اإليجاب والقبول :  -221

علـــا  4ل والوكيـــر 4 ـــب النعقـــاد الوكالـــة توا ـــق ا  ـــا  والقبـــور علـــا عنا ـــر الوكالـــة ل  يـــتو الرتاضـــ  بـــ  اكوكـــر
ماهية العقد والتصرف القانو  أو التصر ات القانونية اليت يقوم  ا الوكير وا  ر الذي يتقاضاه عن كـان هنـا  أ ـر  263 

   3  ويةون كر ذلك  اضعا للقواعد العامة اكقررة يف نعرية العقد

                                                                                                                                                                    

ه ــر أن يعقــد لنيســ   ــيقة رانــة )  يــوار (   وال تنعقــد الوكالــة كصــلحة الوكيــر وحــده ل  ــ  تةــون هنــا  وكالــة عذا أشــار شــخص علــا 
 (   303ق 140 قرة 9أوبرى ورو وغسران – 193بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 41 قرة

 وقد تنعقد الوكالة كصلحة اكوكر وال ري ل كرـا غـذا وكـر شـخص شخًصـا ه ـر يف بيـ  مـار لـ  ليسـدد مـن انـ  دينًـا يف ذمتـ  لل ـري ل  الوكالـة
كر من اكوكر ودا ن  الذي سيستوىف حق  من الثرن   وغذا عهد شخص عىل ه ر يف أن يقوم بتصرف قانو  كصلحة   انعقدت هنا كصلحة

 ال ري وحده ل ويتحقق ذلك  يرا عذا قام  ضويل ةدارة عرر لل ري ل ووكير شخًصا ه ر عن  يف عدارة هذا العرر أو يف اكضا  ي  ) انعر يف
 – 44 – 41وهـــامش  304ق 140 قـــرة 9وانعـــر أوب ـــر ورو وعمســان – 194ودرى و ــار يف الوكالـــة  ــرةبـــ – 29هــذا اكعـــ  ترولــون  قـــرة
وغذا انعدقا الوكالة كصلحة اكوكر وال ـري ل  ـاز لةـر منهرـا م البـة الوكيـر بتنييـذ  –(  44 قرة Mandatليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز

من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  علا أن   404شرتاط كصلحت    وقد نصا اكادةالوكالة ل اكوكر ئو ب عقد الوكالة ل وال ري ئو ب اال
 "ال وق ل خ اثل أن يقيو الدعوى علا الوكير   باره علا تنييذ الوكالة ل غ  عذا كانا معقودة كصلحة ذلك ال خص أيًضا"  

ارت  عذا كان هذا اجمللس هو الذي  ثل  قانوًت   وقد قضا حمةرة ( ويص  أن يةون اكوكر شخًصا معنوًًي ويصدر التوكر من جملس عد 4) 
وهــو  ــواز الوكالــة يف كــر  –الــنقض أبنــ  لــيس يف القــانن مــا  تنــ  معــ  علــا جملــس عدارة انيرعيــة التعاونيــة  ارســة حــق تقــرره القواعــد العامــة 

مــن أن جملــس ا دارة هــو الــذي  ثــر انيرعيــة أمــام  4681لســنة  84مــن القــانون رقــو 86ابلــرغو  ــا نصــا عليــ  اكــادة –ا عرــار القانونيــة 
ة القضــا  ل عذ م يقصــد بــ  ســوى عــدم انيــراد ر ــيس انيرعيــة أبعراهلــا ل  ــلذا أت  جملــس ا دارة ر ــيس انيرعيــة يف اختــاذ ا  ــرا ات القانونيــ
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أن رضــا  كــر مــن اكوكــر  4ة  وســنرى عــن الةــ م يف الوكالــة الضــرني 2 يجــوز التعبــري عــن الرتاضــ   ــراحة أو ضــرًنا
  بـر يصـ  أال يصـدر رضـا  مـن اكوكـر أ ـ  ومـ  ذلـك ينصـرف عليـ  أر التصـرف  3والوكير ابلوكالة يصـ  أن يةـون ضـرنًيا

                                                                                                                                                                    

 4694يوني  سـنة 48لن الدعوى اليت ير عها ابعتبار ت ًبا عن انيرعية و ث  هلا تةون مقبولة ) نقض مد  اكندية اصور علا تعويض ل  
 (   818ق 42رقو 43جمروعة أحةام النقض 

مـن أي  ( وقد قضا حمةرة النقض أبن الوكالة عقد ال يتو عال بقبور الوكير ل  لذا م يثبا هذا القبور من ع ـرا  العرـر اكوكـر  يـ  أو 4) 
هو قـد دلير ه ر مقبور قانوًت انتيا الوكالـة وم يبقـا عال جمـرد ع ـا   ـا مـن اكوكـر م يقـرتن بقبـور مـن الوكيـر   وعذن يف كـان اك عـون علـي

ةـو د عوا بعدم قبور اسـت ناف ال ـاعن شـة  لر عـة بعـد اكيعـاد القـانو  ل وكـان ال ـاعن قـد مسـك أبن ال ـخص الـذي و ـ  عليـ  ععـ ن اا
ا م تقبر اكستأنف ليس وكي   ن الوكالة م تنعقد عف قًا النعدام قبور الوكير ل وأبن جمرد  دور التوكير من  ال يثبا قيام الوكالة غذا كان

ار مـن الوكيـر وم يصــدر منـ  أي عرـر يييــد هـذا القبـور ل وكــان ااةـو اك عـون  يــ  قـد أقـام قضــا ه بعـدم قبـور االســت ناف شـة  علـا اعتبــ
الوكالــة قا رــة جملــرد  ــدور التوكيــر الرمســ  مــن  انــب ال ــاعن دون أن ويــر بتحقيــق د اعــ  ل  ــلن هــذا ااةــو يةــون معيًبــا ئخاليــة القــانون 

 (   614ق 416رقو 8جمروعة أحةام النقض 4681يونية سنة 31والقصور يف التسبب ) نقض مد  
علــا مــا أييت : "يقــوم  4681لســنة  263  69مــن  ــانون ايفامــاة رقــو 21ة وقــد  ــه الوكيــر علــا قبواللوكالــة    قــد نصــا اكــاد

وم عليــ  ايفــام  اكنتــد  عــن اليقــري أمــام ايفــاكو اكدنيــة أو انينا يــة ابلــد اع عنــ  جمــاًت   ومــ  ذلــك  ــوز لــ  أن يقــدر أتعابــ  ضــد اخلســو ايفةــ
من قانون  219اب تعا  عذا زالا حالة  قرة م  مراعاة ما  ا  ابكادةابكصرو ات ل ول  علا كر حار الر وع علا من ند  عن  وم البت  

و ــب أن يقــوم ئــا تةليــ  بــ  نينــة اكســاعدة القضــا ية أو ايفةرــة ل وال يســوغ لــ  أن يتنحــا عنــ  عال  ســبا  تقبلهــا  –ا  ــرا ات انينا يــة 
  يف القضــاًي انينا يــة واكدنيــة ايفــامون اكقــررون أمــام حمةرــة الــنقض ويعيــا مــن النــد –اللجنــة اكــذكورة أو ايفةرــة اكنعــورة أمامهــا الــدعوى 

مام وايفةرة ا دارية العليا أو الذين مضا علا قيدهو يف  دور ايفام  ع رون سنة ل غري أن هذا ا عيا  ال يسرى علا القضاًي اكدنية أ
لــس النقابــة أن يةلــف أحــد ايفــام  عــن  صــو ال  ــد مــن يقــوم مــن نيــس القــانون علــا مــا أييت : "جمل 24حمةرــة الــنقض"   ونصــا اكــادة

 ابلد اع عن "  
( وقد قضا أبن من يتوىل مج  ععاتت لعرر مع  يةون وكي  عن اكةتبي  ل   ذا م يتو العرر كان لةر مةتتب ااق يف  3) 

 (   191ق 843رقو 1ايفاماة 4631يناير سنة24أن ي لب تقد  حسا  من الوكير وأن يسرتد ما د ع  ) أسيوط      
( ويق  يف بعض ا حيان أن يسلو شخص آل ر  ترة للتوقي  ب  عن غهام ا ور تصر ات قانونية ابلنيابـة عـن الثـا    وقـد  2) 

 4462اير سـنة قضا حمةرة االست ناف الوفنية أب ل تسلو اخلتو آل ر ليوق  ب  علا عقد بي  يعته توكي  ابكع  ) اسـت ناف وفـين أور ينـ
(   وقضــا أيًضــا أبن يعــد ا  ــر وكــي  عذا كــان  ــتو أ تــ  بقــا عنــده مــدة ل وكــا تســلرت  منــ  أع ــا هلــا تعهــًدا ميــاده  462ق 6ااقــوق

(   وقــد  332ق 1االســتق ر 4608ينـاير ســنة24ب ـ ن أيــة شــروط بيــ  أو سـندات أ ــرى تعهــر  تومــة بـذلك اخلــتو ) اســت ناف وفــين 
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الوكالة العاهرة ويف جماوزة الوكير ادود الوكالـة   وسـوا  كـان رضـا   262الذي عقده الوكير ل كرا سنرى عند الة م يف  
ضرنًيا ل  لن   ب أن يسبق التصرف القانو  الذي يعقده الوكير ل  لن كان الحًقـا لـ  م تةـن هنـا  وكالـة  اكوكر  رًوا أو

  ويرتتـب علـا ذلـك أنـ  ال يةيـ  أن يـوم شـص يتصـرف قـانو   2بـر  ضـالة ل وكـان رضـا  ر  العرـر عقـرارًا لعرـر اليضـويل
 ــخص قــد قــام ابلتصــرف القــانو  بعلــو ر  العرــر ودون اســا  ه ــر وابمســ  حــىت تةــون هنــا  وكالــة ل ولــو كــان هــذا ال

  وعمنــا تةــون هــذه  ضــالة ل وال تةــون وكالــة عذا عذا تراضــ  اكوكــر والوكيــر علــا الوكالــة تراضــًيا  علًيــا قبــر أن  1معارضــة منــ 
رنًيا ل قبــر   كــذلك  ــب أن يصــدر رضــاؤ الوكيــر ل ســوا  كــان هــذا الرضــا   ــرًوا أو ضــ 8يقــوم الوكيــر ابلتصــرف القــانو 

   9وقوع حادل يةون من شأن  عهنا  لوكالة لو أهنا انعقدت ل كروت اكوكر أو  قده  هليت 
ـــة يف قبضـــ  ل وقبـــر هـــذا  ـــة العقـــد ل  لـــو حـــور دا ـــن ل ـــخص حقـــ  علـــا ســـبير الوكال و ـــب الرتاضـــ  علـــا ماهي

ة ل وم يةــن هنــا  تعاقــد أ ــ  لعــدم ال ــخص التعاقــد علــا أنــ  حوالــة حــق أي بيــ  للحــق ل م تةــن هنــا  وكالــة وال حوالــ
 الرتاض  علا ماهية العقد  

                                                                                                                                                                    

ور حق لدا ن ضراًت لدين  وكان الدين أقر من ااق ل اعته الدا ن وكي  يف قبض الباق  وكالة ضرنية ل ومن مث تةون ل  قضا أبن  غذا ح
 (   414ق 16م 4621أور أبرير سنة  – 344ق 14م 4629مايو سنة 30م البة ايفالة علي  بةر ااق ) است ناف  تلو 

   334( انعر ما يل   قرة 4) 
 يعتــه رضــا  ضــرنًيا أن يةــون هنــا  أمــر م ــرت  بــ  عــدة أشــخاق لةــر مــنهو وكيــر ل  يتعــاون وكيــر أحــدهو مــ  الــوك   ( ولةــن ال 3) 

 90م 4614يوني  سنة40اآل رين ل وال ييهو من جمرد هذا التعاون أن يةون الوكير وكي  أيًضا عن ا شخاق اآل رين ) است ناف  تلو 
 (   412ق
مد  عراق  يف هذا اكع  ما أييت : "     وا  ازة ال حقة يف حةو  634ذا ا قرار عىل وكالة ل وقد  اه يف اكادة( وتتحور اليضالة   2) 

 الوكالة السابقة    "  
 24م 4638ديســـره ســـنة24وانعـــر اســـت ناف  ـــتلو  – 486أكـــثو أمـــ  اخلـــويل  قـــرة – 309ق 144 قـــرة 9( أوبـــرى ورووعمســـان 1) 
 ) دون حر (   484ق
 Mandatليـــظ  2أنســـيةلوبيدي داللـــوز -3هـــامش  410وق 4110 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  – 200 قـــرة 43( بيـــدان 8) 

 43داللـوز  4443أبريـر سـنة31وانعـر مـ  ذلـك نقـض  رنسـ   – 442 – 4 – 81داللوز 4481أبرير سنة40نقض  رنس   – 43 قرة
   286ق – 284وقارن حمرد عل  عر ة ق – 801 – 4628داللوز ا سبوع   4628أور يولي  سنة  – 344 – 4 –
   4113 قرة 44( ب نير وريبري وسا اتيي  9) 



 

 

 

 

352 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

و ــب الرتاضــ  علـــا التصــرف القـــانو  اك لــو  القيـــام بــ  ل  لــو وكـــر شــخص شخًصـــا ه ــر يف شـــرا  ســيارة مـــن 
دم الرتاضــ  "ماركـة" معينــة ل  قبـر اآل ــر الوكالـة معتقــًدا أن السـيارة اك لــو  شــراؤها مـن "ماركــة" أ ـرى ل م تنيــذ الوكالـة لعــ

الوكيـر ل عن كانـا الوكالـة مـأ ورة   وسـنرى أنـ   ـوز  261علا ايفر   كذلك  ب الرتاض  علا ا  ـر الـذي يتقاضـاه  
عدم االتياق علا ا  ر ومـ  ذلـك ييهـو مـن العـروف و ا ـة مـن مهنـة الوكيـر أن الوكالـة مـأ ورة ل  يتـوىل القاضـ  تقـدير 

ن يف ا  ر تهعية ل  لذا م يتيق اكتعاقدان علا أ ر وم ييهو من العـروف أن الوكالـة ا  ر   وسنرى كذلك أن الوكالة كو 
   4مأ ورة ل انعقدت الوكالة أب ر وتياوًضا يف تقدير هذا ا  ر  لو يص  عىل اتياق يف هذا ال أن

 الوكلة الضمنية :  -221

أن رضــــا  كـــر مــــن اكوكـــر والوكيــــر يصـــ  أن يةــــون ضـــرنًيا ل  تةــــون الوكالـــة يف ااــــالت  وكالـــة ضــــرنية )  3قـــدمنا
mandate tacite ) 2   

أمـــا أن يةـــون رضـــاؤ الوكيـــر ضـــرنًيا ل  قـــد ورد يف هـــذا اكعـــ  نـــص يف اك ـــروع الترهيـــد لتقنـــ  اكـــد  ل عذ كانـــا 
 ــوز أن يةــون قبــور الوكيــر ضــرنًيا ل كرــا لــو قــام بتنييــذ الوكالــة    -4"مــن هــذا اك ــروع تــنص علــا مــا أييت :  612اكــادة
وتعد الوكالـة مقبولـة غـذا تعلقـا أبعرـار تـد ر يف مهنـة الوكيـر أو كـان قـد عـرا  دماتـ  علنـا ب ـأهنا ل هـذا مـام يـرد  -3

                                                 

من  114( ويض  أن تةون الوكالة معلقة علا شرط واقف أو  اسخ ل وأن تةون مضا ة عىل أ ر واقف أو  اسخ   وقد نصا اكادة 4) 
ىل أ ر تقن  اكو بات والعقود اللبنا  يف هذا اكع  علا أن  " وز أن تةون الوكالة مقيدة ب رط ل وأن يعرر  ا ابتدا  من أ ر مع  أو ع

 مع "  
ى القواعد العامة يف تيسري الوكالة    لذا كانا ايفةرة قد اعتردت يف تيسريها عقد الوكالة علا عبارة التوكير وعلـا قصـد وتسر 

ري اكتعاقـدين اكسـتياد مـن الوقـا   واك بسـات الـيت اتصــلا بتصـرف الوكيـر ل وكـان مـا انتهـا عليـ  متســًقا مـ  الوقـا   الـيت اسـتندت عليهـا وغــ
 39ايفامــاة 4611 هايــر ســنة 41عقــد الوكالــة ل  ــذلك مــن شــأهنا وال معقــب عليهــا  يــ  يفةرــة الــنقض ) نقــض مــد   متنــا ر مــ  نصــوق

 (   862ق 331رقو
   330( انعر هنًيا  قرة 3) 
(  384ق 144قرة( وي لب أن ت لق عبارة الوكالة الضرنية علا الوكالة اليت يةون رضا  اكوكر  يا ضرنًيا ) بودرى و ار يف الوكالة   2) 

 44  ولةـــن ال يو ـــد مـــا  نـــ  مـــن أن تســـرا الوكالـــة الـــيت يةـــون رضـــا  الوكيـــر  يهـــا ضـــرنًيا ابلوكالـــة الضـــرنية ) ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي 
 (   449ق 4181 قرة
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نص : "وكـــا كانـــا الوكالـــة الـــ 268  و ـــا  يف اكـــذكرة ا يضـــاحية للر ـــروع الترهيـــدي يف  ـــدد هـــذا   4الوكالـــة يف ااـــار"
عقًدا ل و ب أن يرضا  ا كر من الوكير واكوكر ل وأكثر ما يةون رضا  اكوكر ع ااًب ورضـا  الوكيـر قبـوال   وقبـور الوكيـر 
قيــد يةــون  ــرًوا أو ضــرنًيا   ويعتــه قبــوال ضــرنًيا مــن الوكيــر أن يقــوم بتنييــذ الوكالــة   وهــذا ت بيــق للربــدأ العــام اكنصــوق 

مــن اك ــروع   كرــا يعتــه ســةوت الوكيــر قبــوال عذا تعلقــا الوكالــة أبعرــار تــد ر يف مهنتــ  ل كرــا هــو  412يــ  يف اكــادةعل
مــن  429مــن اك ــروع ل أو كــان قــد عــرا  دماتــ  علًنــا ب ــأهنا : انعــر م 413االمــر يف ايفــام  والوكيــر ابلعرولــة : انعــر م

  وكــا كــان الــنص لــيس غــ  ت بيًقــا للقواعــد  2ة "اكتيــا  ابلقواعــد العامــة"  وقــد حــذف هــذا الــنص يف نينــة اكراعــ 3اك ــروع"
العامة ل  لن   ةن العرر بـ  ابرغـو ن حذ ـ    مـن مث  ـوز أن يةـون رضـا  الوكيـر ضـرنًيا   وأظهـر ت بيـق لـذلك هـو مـاورد 

وعمنـا يعرـد عىل تنييـذ ويقـوم  عـ   يف النص ايفذوف من أن يتلقا الوكير التوكير مـن اكوكـر ل  ـ  يصـدر منـ  قبـور  ـري  ل
ابلتصرف القانو  الـوارد يف التوكيـر ل  يةـون هـذا رضـا  ضـنًيا ابلوكالـة   وي لـب يف العرـر أن يقـ  ا مـر علـا هـذا النحـو ل 

بـر   اكوكر يةتـب التوكيـر عـادة و ضـي  وحـده ويسـلر  عىل الوكيـر ل  ـلذا قبـر هـذا الوكالـة  لنـ  ال  ضـا الورقـة مـ  اكوكـر ل
  وقــد أورد الــنص ايفــذوف ت بيقــ  ه ــرين لقبــور  1يعرــد عىل تنييــذ الوكالــة ويةــون هــذا التنييــذ هــو القبــور الضــرين للوكالــة

الوكيــر الضــرين ل  ةــن استخ  ــهرا مهــا اآل ــرين مــن القواعــد العامــة    ــذكر الــنص أن الوكالــة تعــد مقبولــة غــذا تعلقــا 
  ولـيس هـذا  8ا مر يف ايفام  والوكير ابلعرولـة ل وذلـك مـام يـرد الوكالـة يف ااـار أبعرار تد ر يف مهنة الوكير ل كرا هو

مــد  وعـرى ئـا أيتـىي : "عذا كانـا فبيعــة اكعاملـة أو العـرف التجـاري أو غــري  64ا وىل مـن اكـادة 269عال ت بيقـا لليقـرة  

                                                 

 -4مــا أييت : "اكــد  العراقـ  علـا  268مـن التقنـ    636يف اهلــامش   وقـد نصـا اكــادة 441ق 8( جمروعـة ا عرـار التحضـريية 4) 
وغـذا تعلقـا الوكالـة أبعرـار  -3تنييذ الوكالة يعته قبوال هلا   لةن عذا ردت الوكالة بعد العلـو  ـا ارتـدت ل وال عـهة بتنييـذها بعـد ذلـك   

من  196/3كادةتد ر يف مهنة الوكير ل أو كان الوكير قد عرا  دمات  علنا ب أهنا ل وم يرد الوكالة يف ااار ل عدت مقبولة"   ونصا ا
 تقن  اكو بات والعقود اللبنا  علا ما أييت : "و وز أن يةون قبور الوكالة ضرنًيا  ل وأن يستياد من قيام الوكير  ا"  

   464ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 3) 
 يف اهلامش   444ق 8( جمروعة ا عرار التحضرية 2) 
 – 4211 قــرة 3كــوالن وكابيتــان ودي المورانــديري  – 4112 قــرة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 161( بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة 1) 

   48 – 4 – 69داللوز 4468يوي  سنة6و 4نقض  رنس 
 4484 هاير سنة 44نقض  رنس  – 4113 قرة 269  44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 391ق 161( بودرى و ار يف الوكالة  قرة 8) 

   23 – 4 – 4608داللوز 4601نو ره سنة48 – 142 – 4 – 46داللوز 4444نو رر سنة30 – 366 – 4 – 84داللوز
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ل  ـلن العقـد يعتـه قـد ق عذا م يـر ض ال يجـا  يف ذلك مـن العـروف تـدر علـا أن اكو ـب م يةـن لينتعـر تصـرًوا ابلقبـور 
ــا علــا انيرهــور يف شــأن الوكالــة ل كرــا عذا أعلــن  وقــا مناســب"   وذكــر الــنص أيًضــا أنــ  غــذا عــرا شــخص  دماتــ  علًن
شــخص أنـــ  مســتعد  ن يةـــون وكـــ  عــن منةـــويب ااريـــق يف حــ  معـــ  للر البــة نقـــوقهو ل  تقـــدم أحــد هـــنال  اكنةـــوب  

  وليس هذا غـ  ت بيقـا كبـدأ الـدعوة عىل التعاقـد ل  رـن دعـا عىل التعاقـد  4ل  لن الوكالة تعد مقبولة مام ترد يف اااربتوكيل  
ل واستجا  ل  شخص ل يعته قاب  للتعاقد مع  عال غذا كـان لديـ  مـان  م ـروع ورد التعاقـد يف ااـار   ويف مجيـ  ا حـوار 

كير ل   ذا قبر هذا قبوال ضرنًيا علا النحو الذي قدمناه   ً ا من الوكالـة اعتـه أنـ  قـد قبـر ال تت أ الوكالة اكعروضة علا الو 
   3ا   ا  ا  رى ل ويةون    ابلت ام  عذا م ينيذ مجي  ما اشترلا علي  الوكالة

ن تســـر  وأمـــا أن يةـــون رضـــا  اكوكـــر ضـــرنًيا ل  ـــذلك مـــا يقـــ  عـــادة عا كانـــا  ـــلة اكوكـــر ابلوكيـــر مـــن شـــأهنا أ
   ويتحقق ذلك يف  روا كثرية نذكر منها : 2ابستخ ق هذه الوكالة الضرنية من  انب اكوكر

 1الوكالة الضرنية الصادرة خلدم اكن ر ل  اكيروا أن اخلادم وكيـر عـن سـيده يف شـرا  ااا ـات اكن ليـة اكألو ـة -4
   4  وال تيرتا هذه الوكالة غذا كان ال را  ابلنسي ة ل عال عذا  رت عادة السيد أن ي رتي نسي ة

                                                 

   166بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 18(  يوا   قرة 4) 
   80 – 4 – 61 ازيا دي ابلي  4462ديسره سنة 9الس   – 168( بودرى و ار يف الوكالة  قرة 3) 
مـد  عراقـ  يف هـذا  634( وقد يةون رضا  اكوكر مستخلًصا من غذن  للوكير أو من أمره ل  يف أن يقـوم ابلعرـر   وقـد نصـا اكـادة 2) 

ة  ـ  الصدد علا ما أييت : "ا ذن وا مر يعتـه أن تـوكي  غـذا دلـا القرينـة عليـ    وا  ـازة ال حقـة يف حةـو الوكالـة السـابقة   أمـا الرسـال
وكيً "   وقضا حمةرة است ناف مصر أبن   وز أن يةون التوكير ضرنًيا ل ويثبا ابلبينة ابلنسبة عىل ال ري عذا كانا تو د قرا ن قوية تعته ت

(   وانعــر يف هــذا اكعــ  مصــر  88ق 36رقــو 44ايفامــاة 4620مــايو ســنة 1وحرــر علــا  ــحة التوكيــر كع قــة أو قرابــة ) اســت ناف مصــر 
 – 349ق 14رقـو 38ايفاماة 4611 هايرة سنة 9اكنصورة الةلية الوفنية  – 902ق 399رقو 34ايفاماة 4614سنة يناير 30الوفنية 

   11ق 44م 4464ديسره سنة 36است ناف  تلو 
وم  ذلـك  ـانعر يف أن رضـا  اكوكـر ال  ـوز أن يةـون ضـرنًيا بـر  ـب أن يةـون  روصـا ل ويف ختـريج حـاالت الوكالـة الضـرنية 

وانعـــــر يف انتيـــــا   ركـــــة الوكالـــــة الضـــــرنية  – 4109 قـــــرة 261  - 4108 قـــــرة 3 يســـــتخلص  يهـــــا رضـــــا  اكوكـــــر الضـــــرين  وســـــرانالـــــيت
Lecomte  334ق 419أكثو أم  اخلويل  قرة –وما بعدها  43ق 4621يف الوكالة اكن لية للررأة اكت و ة ابريس سنة   

ينـاير 42ابريـس  – 40 – 8 – 4632داللـوز 4632مـاري سـنة9 – 4462ةيوي  سـنLa Loi 30 4462مايو سنة 30( الس   1) 
 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  -4هــامش 308ق 144 قــرة 9أوبــرى ورو وعمســان – 112 – 4 – 4628 ازيــا دي ابليــ   4628ســنة
   441ق 4181 قرة



 

 

 

 

355 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

( يف شــرا  ااا ــات اكن ليــة  mandate domestuqueالوكالــة الضــرنية الصــادرة مــن الــ وج ل و تــ  )  -3
ل وأ ــرة ال بيـــب واـــن  2اكدرســـية لـــ والد ل ويف د ـــ  اكصــرو ات 3واكيروشــات وا متعـــة الــيت تقتضـــيها عـــادة اايــاة ال و يـــة

ل وغري ذلك  ا يةون من اكألوف أن ت رتي  ال و ة اسا  ااياة ال و ية ل وذلك يف غري عسـراف وابلقـدر الـذي  1ا دوية
ل و ـة الوكالة الضرنية غذا تركـا ا 264  وال تقوم   9ل وبرت  ذلك لتقدير قاض  اكوضوع 8يتناسب م  موارد ال وج اكالية

ل أو أرسر ال وج ع  ارًا للتجار أبن ال و ة ليسـا وكيلـة  4ل أو كانا تتقاضا نيقة من زو ها 1من ر ال و ية وكانا تش اً 
  وتقــوم الوكالــة  40  وال تقــوم الوكالــة الضــرنية غــذا كانــا اكــرأة  ليلــة ال زو ــة ل عال عذا اشــتهرت أبهنــا زو ــة شــرعية 6عنــ 

                                                                                                                                                                    

 849 – 4 – 4636 ازيا دي ابلي  4634نو ره سنة39 – 133 – 4 – 64 ازيا دي ابلي  4464 هايرة سنة40( الس   4) 
 4181 قـــرة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 4هـــامش 308ق 144 قــرة 9أوبــرى ورو وغســران – 141بودرىــف و ــار  يالوكالــة  قـــرة –
   2020 قرة 3ب نيور وريبري وبوال ي  – 441ق
 41ديرانتــون – 39 – 8 – 4608داللــوز  4608يونيــ  ســنة6 الســ  – 316 – 3 – 4608داللــوز 4601ينــاير ســنة 8( ابريــس  3) 

 – 382ق 141بودى و ـار يف الوكالـة  قـرة – 16 يوار  قرة – 404 قرة 33لوران – 410 قرة – 496 قرة 1د ولومب – 380 قرة
وريبـــري ب نيـــور  – 4هـــامش 308ق 144 قـــرة 9أوبـــرى ورو وغســـران -441ق  – 449ق 4181 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي 

 4683ماري سـنة 42أما وكالة ال وج عن زو ت     تستخلص ضرًنا من جمرد قيام راب ة ال و ية ) نقض مد   – 2020 قرة 3وبوال ي 
ديسـره سـنة 31(   وقضا أبال يعته ال وج وكي  عن زو ت  عال بتوكير  ري  ) مصـر الوفنيـة  904ق 402رقو 2جمروعة أحةام النقض

 (   4104ق 9ااقوق 4464
   381ق 141بودرىف و ار يف الوكالة  قرة – 24 – 3 – 46جمروعة أحةام عكس 4446 هاير سنة30( مارسيليا  2) 
   381ق 141( بودرى و ار يف الوكالة  قرة 1) 
ديسـره 6 – 168 – 3 – 68داللـوز 4468 هايـر سـنة8ابريـس  – 4462مـاري سـنةLa Loi 30 4462يناير سنة41( الس   8) 

   388ق 141بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 422 – 3 – 69داللوز 4468سنة
   388ق 141بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 448 – 4 – 60سريي  4446يولي  سنة 49( نقض  رنس   9) 
   389ق 141بودرىف و ار يف الوكالة  قرة – 381 – 8 – 64داللوز 4460ماري سنة 39و 1( ابريس 1) 
   389ق 141بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 206 – 3 -66داللوز 4464ماسو سنة 38( ابريس  4) 
   148بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 268 – 4 – 11سريي  4411يناير سنة43( نقض  رنس   6) 
 – 40تريبينــــو ازيــــا دي  4631مــــاري ســــنة 40 – 4632نــــو ره ســــنة 33 ازيــــا دي ابليــــ   4632يوليــــ  ســــنة 20( الســــ   40) 
 ازيـــا دي ابليـــ   4632نـــو ره ســـنة 34ابريـــس  – 136 – 4639داللـــوز ا ســـبوع   4639مـــايو ســـنة 8 – 4631ســـبتره ســـنة 44
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  وكــذلك تقــوم الوكالــة الضــرنية لــ والد القصــر عــن  4تجــارة عذا كانــا تســاعد زو هــا يف عارتــ الضــرنية ل و ــة يف أعرــار ال
   3أبيهو  يرا ي رتون  من حا يات يومية

الوكالــة الضــرنية الصـــادرة مــن اكخــدوم للرســـتخدم يف ال ــنون الــيت يســـتخدم  يهــا هــذا ا  ـــري ل  يرــا  ـــرت  -2
   ايفــام  ينــو  عــن وكيــر مةتبــ  ل وال بيــب ينــو  عنــ  "مر ــ " عيادتــ  ل  العــادة أن ينــو   يــ  اكســتخدم عــن اكخــدوم

   1ينو  عن  احبها 266ل وتظر الع بة   2والتا ر ينو  عن  مستخدموا اكتجر
                                                                                                                                                                    

مةـررة  149وقـارن بودرىـف و ـار يف الوكالـة  قـرة -4وهـامش  441ق 4181 قـرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 441 – 4 – 4631
 اثلثًا  

 . Semا سـبوع القضـا   )  4634ينـاير سـنة 6ابريـس  – 269 – 4 – 13داللـوز  4413أغسـ س سـنة 34( نقـض  رنسـ   4) 

Jur    )4634 – 230 –  441ق 4181 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي   
أمــا  – 441ق 4181 قــرة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 904 – 4 – 4620 ازيــا دي ابليــ  4620ينــاير ســنة 44( الســ   3) 

 ابلنسبة عىل ا والد البال   من الرشد    تقوم الوكالة الضرنية  
ب نيــور وريبــري  – 142بودرىــف و ــار يف الوكالــة  قــرة – 4636ينــاير ســنة32 ازيــا دي تريبينــو  4634ديســره ســنة 39( ابريــس  2) 

وقد قضا حمةرة االست ناف اكختلو أبن يعتـه تـوكي  ضـرنًيا مل ًمـا للروكـر كالتوكيـر الصـري  حالـة  – 441ق 4181 قرة 44وسا اتيي 
مـ  التجـار واكصـارف ابمسـ  واسـا  ولصـاحل هـذا  266ما عذا كان اكوظف معينصا ر يًسا ليرع حمر عاري ل ويعرر ابلنسبة عىل ع قات   

ا من أموار ايفر اكودعـة وحـا تصـر   يف أحـد اكصـارف كرـا يسـحب عليهـا ةمضـا  ال ـركة ومـن ايفر ل  ي رتى البضا   اكرسلة ويد   انه
غري أي معارضة من ايفر علا تصـر ات  هـذه   وهلـذا  السـندات الـيت وررهـا الوكيـر بتوكيـر ضـرين تةـون حجـة علـا اكوكـر ل  صوً ـا غـذا  

(   ومــ  ذلــك انعــر يف أن ر ــيس  ــرع  391ق 11م 4623أبريــر ســنة 9كانــا وحــررت بســبب م ــرتًيت لصــاحل ايفــر ) اســت ناف  ــتلو 
   419ق 23م 4630يناير سنة 34للربيعات يف حمر عاري ال  لك أن يعقد ابسو ايفر الت اًما   ر : است ناف  تلو 

 هايــــر 49ولةــــن البــــوا  ال يةــــون وكــــي  عــــن  ــــاحب العرــــارة يف قــــبض ا  ــــرة مــــن الســــةان عذا عذا  ــــوا يف ذلــــك ) الســــ  
 (   8هامش 446ق 4181 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 410 – 3 – 4636داللوز 4634سنة
 ـري ( ويبدو أن  ال مان  من اعتبار أن هنا  توكيً  ضرنًيا لناظر الع بة يف شرا  البذور واكواش  وا مسدة ل ويف التعاقد لـري ا را وا 1) 

حمرد عل  عر ة  – 34ق 12م 4620نو ره سنة 42ر اليت تد ر يف ن اق عرل  ) است ناف  تلو عرار لل راعة وغري ذلك من ا عرا
وم  ذلك  قد قضا حمةرة است ناف مصر أبن تظر ال راعة ال يعتـه وكـي  عـن اكالـك ل  تصـر ات  يف غـري ا عرـار ال راعيـة  –(  281ق

النارظ اكذكور لنيس   ية "وكير دا رة" ل وال  ةن اعتبار الورقة الصـادرة مـن ه  أعرار مهيدية  اضعة لقبور اكالك أو ر ض  ولو أع ا 
 مثر هذا ال خص مبدأ ثبـوت ابلةتابـة يبـي  ا ثبـات ابلبي ـة يف حـق اكالـك ل  نـ  ي ـرتط أن تةـون ا وراق الـيت تعتـه مبـدأ ثبـوت ابلةتابـة

 4624يناير سنة 33  ية ل  يف ع دارها ابلتوكير ) است ناف مصر  ادرة من نيس اخلصو اكراد ا ثبات ضده وه   ادرة من شخص ال
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الوكالــة الضــرنية الصــادرة مــن ال ــركا  يف ال ــوي  ل ــريك هلــو يف عدارة اكــار ال ــا   ل ت بيًقــا لليقــرة الرابعــة مــن  -1
   4مد  وعرى ئا أيتا : "وغذا توىل أحد ال ركا  ا دارة دون اعرتاا من الباق  ل عد وكي  عنهو" 434اكادة 

الوكالة الضرنية الصادرة للرحضر يف قـبض الـدين مـن اكـدين الـذي يعلنـ  ويف عع ا ـ   الصـة ل وذلـك عذا أراد  -8
   3اكدين أن يد   الدين للرحضر

يبـا ل يف ااـاالت اكتقدمـة وغريهـا مـن ااـاالت ل  يرـا عذا كانـا هنـا  وكالـة  وقاض  اكوضوع هـو الـذي 100 
   2ضرنية ل علا أن يب  يف أسبا  حةر  قيام عنا ر الوكالة ل وعلا أن ي بق ت بًيا  حيًحا قواعد ا ثبات

 التوكيل على بياض : -222

ًصا السو الوكيـر  ـ  يـذكر وكـي  معينًـا ابلـذات يق  يف بعض ا حيان أن يصدر اكوكر توكي  يرت   ي  بياًضا  ص 
 ,mandate en blancل بـر يـرت  البيـاا لةتابـ  اسـو الوكيـر  يرـا بعـد ل وهـذا مـا يسـرا ابلتوكيـر علـا بيـاا ) 

bianc-seing ) 1   ويةون ذلك عادة عندما يةون العرر اكوكر  ي  حمدود ا مهيـة ل وال يعـ  اكوكـر مـن يةـون وكيلـ  
شــخص يصــل  أن يةــون وكــي    مثــر ذلــك عضــو يف جملــس عدارة عحــدى انيرعيــات أو أحــد النــوادي يعتــذر عــن يف  ــأي 

                                                                                                                                                                    

نو ره 42وعلا كر حار ال  وز لناظر ال راعة التصرف أو اهلبة ولو يف  ورة  ل  ) است ناف  تلو  –(  4010ق 836رقو 44ايفاماة
 4623ماري سنة 32وكر ) است ناف  تلو وهو ااةو السابق ا شارة علي  ( ل وليس ل  حق التقاض  ابسو اك 34ق 12م 4620سنة 

 (   319ق 11م
 4181 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 242 – 4 – 44داللوز  4441أكتوبر سنة 39( وانعر أيًضا يف هذا اكع  نقض  رنس   4) 
   446ق
ب نيـــور  – 441ق 4181 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  – 631 – 4 – 10ســـريي  4410أغســـ س ســـنة 2( نقـــض  رنســـ   3) 

أنســــيةلوبيدي  – 222 – 4624داللـــوز ا ســـبوع   4624أبريـــر ســـنة44ولةـــن قـــارن نقــــض  رنســـ   – 2020 قـــرة 3وريبـــري وبوال يـــ 
 ) مسألة واق  ترت  التقدير قاض  اكوضوع (   499 قرة Mandatليظ  2داللوز

 هايـــــر 46 – 188 – 4 – 69ســــريي  4468ينــــاير ســـــنة 48 – 339 – 4 – 68داقـــــ  4461 أكتـــــوبر ســــنة32( نقــــض  رنســــ   2) 
 4646نـــــــو ره ســـــــنة 1مـــــــايو و42 – 23 4 – 4649داللـــــــوز  4641 هايـــــــرة ســـــــنة31 – 300 – 4 – 4642داللـــــــوز  4642ســـــــنة
   212ق 498رقو 41اماةايف 4629أبرير سنة 31الواس    – 4188 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 481 – 4 – 4634داللوز

 – 114و قـرة 134بودرىـف و ـار يف الوكالـة  قـرة – 26 يـوار  قـرة – 264 قـرة 31لوران – 490 قرة 4يون – 402( ترولون  قرة 1) 
   4112 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي 
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عــدم حضــور  لســة ب خصــ  ل ويرســر جمللــس ا دارة بتوكيــر علــا بيــاا ل  ــير  جملــس ا دارة البيــاا ابســو أحــد أعضــا  
ة   ومثـر ذلـك أيًضـا أ ـد اكسـامه  يف شـركة اجمللس ليةون وكي  عن العضو ال ا ب يف  صوق أعرار هذه انيلسـة اكعينـ

يــد   بتوكيــر علــا بيـــاا كســاهو ه ــر اضـــور  لســة انيرعيــة العامــة لل ـــركة ل  ــير  اكســاهو اآل ـــر البيــاا ابســو أحـــد 
أعضــا  انيرعيــة العامــة ليةــون وكــي  عــن اكســاهو ال ا ــب   وهنــا  اعرتاضــان علــا هــذه العرليــة   أحــدمها قــانو  ل هــو أن 

الة يد ر  يها االعتبار ال خصـ  لـذات الوكيـر وال يتيـق هـذا مـ  توكـر شـخص غـري معـ  ابلـذات   واالعـرتاا الثـا  الوك
عرل  ل هو أن توكير شخص غري مع  ابلذات دلير علا عدم اهترام اكوكر ابلعرـر الـذي وكـر  يـ  ل ويعهـر   ـر ذلـك 

ركة ل  هو بذلك يدعون أمور ال ركة تبا  يهـا أقليـة مـنهو بو    اق يف التوكير علا بياا الذي يصدر من مسامه  ال 
   4يسي ر عليها عادة جملس ا دارة

ولةن  ةـن وحليـر العرليـة مـن الناحيـة القانونيـة علـا الو ـ  اآليت : اكوكـر يف التوكيـر علـا بيـاا قـد وكـر  104 
ال يف القيــام ابلتصــرف القــانو  حمــر التوكيــر ل بــر يف  –جملــس عدارة انيرعيــة أو اكســاهو اآل ــر  –مــن د ــ  لــ  هــذا التوكيــر 

ا تيار وكير للقيام  ذا التصرف    تةون هنا  وكالتان   الوكالة ا وىل  درت من اكوكـر كـن تسـلو التوكيـر علـا بيـاا ل 
تنييـذ للوكالـة ا وىل ل وحملها توكير شخص عن اكوكر يف القيام بتصـرف قـانو  معـ  ل وهـذه وكالـة  ـا  ة   والوكالـة الثانيـة 

 يوكـر الوكيــر شـًخا معينًــا ينـو  عــن اكوكـر يف القيــام ابلتصـرف القــانو  ل ويقبـر هــذا ال ـخص اكعــ  الوكالـة ل وهــذه أيًضــا 
   3وكالة  ا  ة

                                                 

جملـس ا دارة اسـتعرال  ل ريقـة  104( علا أن القضا  اليرنس  ال يب ر مدار والت انيرعية العامة عال يف اااالت اليت يس    يهـا   4) 
 304ق 490أكـــثو أمـــ  اخلـــويل  قـــرة – 4011التوكيــر علـــا بيـــاا للحصـــور علـــا ســـل ات اســـتثنا ية ) ريبـــري يف القـــانون التجـــاري  قـــرة

 (   4هامش
وترتتـب يف ذمـة  – 86 – 4 – 40دالـوز 4416أغسـ س سـنة 1نقـض  رنسـ   – 412ق 4112 قرة 44ر وريبري وا اتيي ( ب نيو  3) 

حسااًب عن الوكالة ل وال  –ال الوكير ا ور الذي ا تار هذا الوكير  –هذا ال خص اكع  مجي  الت امات الوكير ل و ب أن يندى للروكر 
بودرىــف و ــار يف  – 441 – 64جمروعــة أحةــام أ يــ  4464مــايو ســنة 8تعارًا لوكيــر ه ــر ) أ يــ   ــوز القــور أبنــ  م يةــن عال امًســا مســ

ديســره 1(   ويف هــذا ييــرتق عــن ت ــب الوكيــر ل  نا ــب الوكيــر يــندى حســااًب للوكي   ــل  ال للروكــر ) نقــض  رنســ   134الوكالــة  قــرة
 (   604ق 4110 قرة 44ب نيور وريه وسا اتيي  – 444 – 4 – 84داللوز 4481سنة

(  يع ـا اكوكـر تـوكي  ااملـ  ل ـخص دون أن  mandate au porteurويقر  مـن التوكيـر علـا بيـاا التوكيـر ااملـ  ) 
 ون مس واليذكر امس  ل وهلذا أو ل ري  ن يسلو غلي  التوكير اامل  أن يقوم بتنييذ الوكالة ل وااار ا  ري للتوكير هو الذي يعته وكي  وية
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وكرا  وز تر  بياا السو الوكير ل  وز كلك تر  بياا للتصرف القانوين حمـر الوكالـة    يوكـر شـخص  103 
ا لذلك ابلذات يف تصرف قانو  ال يعين  ل بر يرت  بياًضـا  ـ ه الوكيـر بعـد ذلـك ويعـ  بنيسـ  التصـرف القـانو  ه ر معينً 

الــذي وكــر يف ع را ــ    وا  ــر يف التوكيــر علــا بيــاا يف هــذه ااالــة أن يةــون تــوكي  عاًمــا يف عرــر أو أكثــر مــن أعرــار 
بياًضـــا  ــ ه الوكيـــر بعـــد ذلــك عنـــدما تتحــدد مهرتـــ     ــلذا  ـــاوز الوكيـــر  ا دارة م يســت   اكوكـــر وحديــدها مقـــدًما ل  ــرت 

حدود التوكير نسب ما تياهو علي  م  اكوكر ل م يضار ال ري حسن النية الذي تعام م  الوكير وهـو جمـاوز اـدود وكالتـ  ل 
  ولــيس هلــذا  4رف يف حــق اكوكــرونيــذ أثــر التصــرف يف حــق تعامــر مــ  الوكيــر وهــو جمــاوز اــدود وكالتــ  ل ونيــذ أثــر التصــ

ا  ري غ  أن ير   علا الوكير ل سا ت  مر  البياا كا ال ي ابق الواق    و ب علا اكوكر ل حىت يسـت ي  الر ـوع علـا 
الوكير ل أن يثبا أوال أن  د ـ  التوكيـر عىل الوكيـر و يـ  بيـاا  صـص لتعيـ  حمـر الوكالـة  يرـا بعـد ل وال  ـوز عثبـات ذلـك 

ابلةتابــة أو ئــا يقــوم مقامهــا  نــ  يثبــا عةــس مــا هــو اثبــا ابلةتابــة    ــلذا  ــرغ اكوكــر مــن عثبــات ذلــك ل و ــب بعــد  غــ 
هــذا عثبــات حــدود الوكالــة حــىت  ةــن التثبــا مــن أن الوكيــر يف مــ ه للبيــاا قــد  ــاوز هــذه ااــدود ل ويعتــه التوكيــر علــا 

   3ام ب  الوكير كان يف حدود الوكالةبياا بعد ثبوت  مبدأ ثبوت ابلةتابة علا أن ما ق
                                                                                                                                                                    

الوكالـة  قبر اكوكر   و ةن وحلير التوكير اامل  علا أن  توكيـر اامـر الورقـة يف أن يقـوم بتنييـذ الوكالـة بنيسـ  أو يف أن ينيـب عنـ  يف تنييـذ
(   وبـذلك خيتلـف التوكيـر ااملـ  عـن التوكيـر علـا  412ق 4112 قـرة 44شًخا ه ر هو الذي يسـلر  الورقـة ) ب نيـور وريبـري وسـا اتي 

 اا ل عذا التوكير اامل  يتضرن توكي  أ لياً وعتبة يف التوكير ل أما التوكير علا بياا  يتضرن وكالت  أ ليت    وم  ذلك  قد قضـابي
 4646مـــايو ســـنة 32بـــب  ن التوكيـــر ااملـــ  يف وكالـــة ابلعرولـــة ااملهـــا  حـــد مةاتـــب ا عرـــار و ـــحة الوكالـــة علـــا بيـــاا ) ابريـــس 

يف االعتبار ال خ  يف العقود رسالة من  Valleurوانعر  –(  490أكثو أم  اخلويل  قرة –م  تعليق بنةارز  22 – 3 – 4634سريي 
وهــو يــذهب عىل أن التوكيــر ااملــ  لــيس مــن حــاالت عتبــة الوكيــر ل ــريه غــذ أن هنــا   Voirin: وي ــري عىل  14 قــرة 4624ابريــس ســنة 

:  344ق 144 قــرة 9ضــحة كــر مـن التوكيــر علــا بيــاا التوكيـر ااملــ  أو بــرى ورو وعمســان وكـي  واحــًدا هــو ااامــر للتوكيـر   وانعــر يف
 ويقررون أن اكوكر يةون مس وال عرن يوكل  يف أدا  وظيية تتعلق ب  ل سوا  ع  الوكير ابالسو أو كان التوكير علا بياا  

 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 886بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة – 40 – 4 – 41داللــوز 4442 هايــرة ســنة 42( نقــض  رنســ   4) 
   412ق 4112 قرة
أبريـــر ســـنة 31 – 484 – 4 – 41داللـــوز 4442يوليـــ  ســـنة 44 – 418 -4 – 14داللـــوز 4414مـــايو ســـنة 2( نقـــض  رنســـ   3) 

   411ق 4112 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 19 – 4 – 4636داللوز  4634
لك تصـور أن يةــون التويلــك علـا بيــاا مـن تحيــة اســو الوكيـر ومــن تحيـة التصــرف القــانو  حمـر الوكالــة ل وذلــك يف و ةـن كــذ

 (   411ق 4112 قرة 44وقا واحد ) انعر يف هذا اكع  ب نيور وريبري وسا اتيي 
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 شكل الوكالة -223

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 100نص قانو  : تنص اكادة –  
" ب أن يتوا ر يف الوكالة ال ةر الوابج توا ره يف العرر القانو  الذي يةون حمر الوكالة ل مام يو د نـص يقضـا 

   4ب ري ذلك"
التصر ات القانونيـة أن تةـون رضـا ية ال تسـتو ب شـة   اً ـا ل  ةـذلك ا  ـر يف وكا كان ا  ر يف  102 

 الوكالة أن تةون ه  أيًضا رضا ية  
 الوكالـــة يف البيــــ  أو ال ـــرا  ل والوكالــــة يف ا  ـــار أو االســــت جار ل والوكالـــة يف القــــرا أو االقـــرتاا ل والوكالــــة يف 

لةيالة وغري ذلك من عقود الصاحل واكقاولـة والعاريـة والودعيـة والةيالـة وغـري ذلـك عقود الصل  واكقاولة والعارية والودعية وا
 من العقود الرضا ية ل تةون رضا ية مثر العقد الذي هو حمر الوكالة ل وال تستو ب شة   اًا النعقادها  

اكرهــون ل تةــون رضــاية كــذ لــك الوكالــة يف قبــور الو ــية ل ويف قبــور االشــرتاط كصــلحة ال ــري ل ويف ت هــري العقــار 
 مثر التصرف القانو  الصادر من  ابن واحد الذي هو حمر الوكالة ل وال تستو ب شة   اً ا النعقادها   

وهنا  عقود شةلية تقتضا النعقادها شة   ا اً ل ورقـة رمسيـة أو ورقـة مةتوبـة مـث ً ل  هـذه تةـون الوكالـة  يهـا 
   3أيًضا شةلية

                                                 

ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد   م  102من اك روع الترهيدي علا و     618( اتريخ النص : ورد هذا النص يف اكادة 4) 
) جمروعـــة  10يف اك ـــروع النهـــا     ووا ـــق عليـــ  جملـــس النـــوا  ل مث جملـــس ال ـــويخ وحـــا رقـــو 123ووا قـــا عليـــ  نينـــة اكرا عـــة وحـــا رقـــو

 (   463ق – 460ق 8ا عرار التحضريية
 كان معروال ب  دون نص  وال مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن ااةو  

 ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
 ) م ابق (   999التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   100التقن  اكد  اللييب م

 ولةن النص ت بيق للقواعد العامة  يعرر ب  يف العراق   –التقن  اكد  العراق  ال مقابر 
: ال  ـوز عع ـا  الوكالـة عال ابلصــي ة اكقتضـاه للعرـر الـذي يةـون موضـوع التوكيـر ل مــام  118قـود اللبنـا  متقنـ  اكو بـات والع

 يةن هنا  نص قانو   الف   ) وأحةام التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  
ل ويقضا أبن يتـوا ر يف الوكالـة ال ـةر الوا ـب تـوا ره مد  سالف الذكر  100( ويف  رنسا حيث ال يو د نص عام يقابر نص اكادة 3) 

مـد   رنسـ  تقضـا أبن الوكالـة عقـد رضـا   ويصـ  أن تةـون شـيوية ل يتـاب   4684/4يف التصرف القانو  يف حمر الوكالـة ل بـر عن اكـادة
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بة  ب النعقادها أن تةون يف ورقة رمسية كاهلبة ذاهتـا حمـر الوكلـة   ولةـن هـذا مقصـور علـا  الوكالة يف اهل 101 
توكير الواهب ل ريه يف أن يهب ما ال ل  نيابة عن  ل عذ ع ا  الواهـب هـو وحـده الـذي  ـب أن يةـون يف ورقـة رمسيـة   أمـا 

وهـو  لـ  غـريه يف قبـور اهلبـة عقـًدا رضـا ًيا ال يســتو ب ل ومـن مث يةـون توكيـر اك 4قبـور اكوهـو  لـ   ـ  ت ـرتط  يـ  الرمسيـة
شـــة   اً ـــا النعقـــاده   وكالوكالـــة يف اهلبـــة الوكالـــة يف الـــرهن الرمســـ  ل  ـــب أن يةـــون توكيـــر الـــراهن غـــريه يف رهـــن العقـــار 

ب شــــة   اً ــــا مةتــــواًب يف ورقــــة رمسيــــة ل أمــــا توكيــــر الــــدا ن اكــــرهتن غــــريه يف ارهتــــان العقــــار  هــــو عقــــد رضــــا   ال يســــتو 

                                                                                                                                                                    

ب نيــور  – 140درى و ــار يف الوكالــة  قــرةاليقهــا  وايفــاكو النصــوق اكتيرقــة الــيت تقضــا يف حــاالت معينــة أبن تةــون الوكالــة مةتوبــة ) بــو 
( ل وكذلك النصوق اليت تقضا يف حاالت معينة أبن تةون الوكالة مةتوبة يف ورقة رمسية ) بودرى و ار يف  4180 قرة 44وريبري وسا اتيي 

ىل و و  التريي  ب  ما عذا  ( ل مث يستخلصون قاعدة يذهبون  يها ع 440ق 4184 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 191الوكالة  قرة
 101كانا الورقة الرمسية أو الورقة العر ية اك لوبة النعقاد التصرف القانو  وا بة لضـران سـ مة التصـرف وارايـة اكتعاقـدين وتبصـريهو  

حمـر الوكالـة ل عتبـارات ذاهتـا ل  بعواقب تصر اهتو ويف هذه ااالة  ب أن تةـون الوكالـة أيًضـا يف ورقـة رمسيـة أو يف ورقـة عر يـة تبًعـا للتصـرف
 وب  ما غـذا كانـا الورقـة وا بـة ارايـة ال ـري ويف هـذه ااالـة ال ي ـرتط أن تةـون الوكالـة مةتوبـة عذ يةيـا ارايـة ال ـري أن يةـون التصـرف

 4180 قـرة 44ريبـري وسـا اتيي ب نيـور و  – 116و قرة  113 قرة – 198القانوين حمر الوكالة ذات  مةتواًب ) بودرىف و ار يف الوكالة  قرة
 3كــوالن وكابيتــان ودي المورانــديري  – 8036 قــرة 3ب نيــور وريبــري وبوال يــ  – 306ق 144 قــرة 9أوبــرى ورووعمســان – 4184 قــرة –

 (   403 قرة Mandatليظ  2أنسيةلوبيدي دالوز – 4101 قرة 3 وسران – 4284 قرة
مد  سالية الذكر ل ويقضا أبن يتوا ر يف الوكالة ال ر اال ـب تـوا ره  100ولةن التقن  اكد  اكصري  ا  بنص عام هو اكادة

ا  عـر يف التصرف القانو  حمـر الوكالـة ل دون مييـ  بـ  مـا عذا كـان ال ـةر قـد ت لبـ  القـانون ارايـة اكتعاقـدين أو ت لبـ  ارايـة ال ـري   كرـ
مـد  ( ل دون مييـ  بـ  3/ 404ا يف الوعد ابلتعاقد  أو ب النعقاد الوعد أن يستوىف ال ةر اكعـ  النعقـاد التعاقـد الةامـر ) مذلك أيضً 

حالــة وحالــة    و ــب عذن الوقــوف عنــد الــنص ل وعــدم الترييــ  بــ  مــا غــذا كــان ال ــةر م لــواًب ارايــة اكتعاقــدين أو ارايــة ال ــري ل  يــ  
تتـوىف الوكالـة ال ــةر اك لـو  للتصـرف القـانو  حمــر الوكالـة ) انعـر  يرـا يتعلـق ابل ــةر يف الوعـد ابلتعاقـد وو ـو  عــدم ااـالت   ـب أن 

(   ويــذهب بعــض اليقهــا  يف مصــر غلــا أنــ   ــب يف القــانون اكصــري ل  4هــامش 381ق 428 قــرة 4الترييــ  بــ  حالــة وحالــة الوســيو
ع را  نيس التريي  الذي أ راه اليق  والقضا  يف  رنسا ب  ما عذا كان ال ةر قد ت لبـ  القـانون مد  ل  100ابلرغو من عف ق نص اكادة

(   وي ري ا ستاذ أكـثو أمـ   281حمرد عل  عر ة ق – 348ق 499اراية اكتعاقدين أو ت لب  اراية ال ري ) حمرد كامر مرس   قرة
"ويصعب ع اد مثار يف القانون اكصري علا شةر ي ـرتف  القـانون كصـلحة ال ـري" ) أكـثو اخلويل عىل هذا التريي  ل ويعقب علي  ئا أييت : 

 (   وهذا ما  عر التريي  اك ار علي  ليسا ل  أمهية عرلية يف التقن  اكصري انيديد   492أم  اخلويل  قرة
   23 قرة 8( الوسيو 4) 
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مـن قـانون تنعـيو ال ـهر  18وحمو قيد الـرهن الرمسـ  ) شـ ب الـرهن الرمسـ  ( تصـرف قـانو  شـةر ) م 108    4النعقاده
   3( ل  ةذلك التوكير الذي يع ي  الدا ن اكرهتن لل ري   را  ايفو  ب أن يةون رمسًيا 4619لسنة  441العقاري رقو

مـــد  ( ل  هـــو عذن عقـــد  801 ولـــو يف ورقـــة عر يـــة ل وغـــ  كـــان ابفـــ  ) موعقـــد ال ـــركة  ـــب أن يةـــون مةتـــوابً 
   2شةل    ومن مث تةون الوكالة يف عقد ال ركة عقًدا شةلًيا ل وال تنعقد عال بورقة مةتوبة ولو كانا ورقة عر ية

ك"    ـلذا و ـد مـد  سـالية الـذكر : "مـام يو ـد نـص يقضـا ب ـري ذلـ 10وقد  ـا ت العبـارة اآلتيـة يف ه ـر اكـادة
نــص يقضــا أبن يةــون التوكيــر يف شــةر معــ  ل و بــا مراعــاة هــذا ال ــةر ل دون نعــر عىل مــا عذا كــان التصــرف القــانو  
حمـــر التـــوك  شـــةلًيا أو غـــري شـــةل  ل ودون نعـــر عىل ماهيـــة ال ـــةر اك لـــو  هلـــذا التصـــرف   مثـــر ذلـــك التوكيـــر الصـــادر 

يف شـأن  علـا علـا مـا أييت :  4681لسـنة 69مـن قـانون ايفامـاة رقـو 31كـادةللرحـام  أو الوكيـر ابخلصـومة ل  قـد نصـا ا
" ــب علــا ايفــام  أو علــا أي وكيــر ه ــر يةلــف اباضــور عــن اخلصــوم أمــام ايفــاكو أن يقــدم توكيلــ  عىل قلــو الةتــا  يف 

ا حضــر اكوكــر مــ  ايفــام  اليــوم اكعــ  للحضــور ل  ــلذا كــان التوكيــر بورقــة غــري رمسيــة و ــب التصــديق علــا ا مضــا    وغــذ
أثبا كاتب ايفةرة ذلك يف حمضر انيلسة بعد أدا  رسو التوكيـر ورسـو الدم ـة اكسـتحق  عليـ  ل وقـام هـذا مقـام التصـديق 

   1علا ا مضا "

                                                 

   341ق 499( حمرد كامر مرس   قرة 4) 
   208ق 298 قرة 4611شادي يف شهر ااقوق العقارية سنة  ( عرر أبو 3) 
( وقــد  ــا  يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي ل يف  ــدد شــةر الوكالــة ل مــا أييت : "وعذا كــان العرــر القــانو  اكعنــود بــ  عىل  2) 

ة   أما عذا كان القانون يت لب شة  معيًنا يف هذا الوكير ال يقتضا شة   اً ا كالبي  وا  ار ل    ي رتط توا ر شةر  اق يف الوكال
يتب  العرر ل كالرهن الرمس  واهلبة ل  لن التوكير  ب أن يتوا ر  ي  هذا ال ةر    التوكير يف رهن أو هبة  ب أن يةون يف ورقة رمسية   و 

أيًضـا يف الوعـد  ـذا العقـد     ويف التوكيـر  يـ    من ذلك أن  غذا اشرتط القانون شة   اً ا يف عقد مع  ل و ب استييا  هذا ال ةر 
 (   463ق 8 " ) جمروعة ا عرار التحضريية

مــن قــانون ايفامــاة علــا مــا أييت : "ايفــام  الــذي  ــدر لــ  توكيــر عــام مصــدق عليــ  قــانوًت ويتضــرن نيابتــ  عــن أحــد  34( وتــنص اكــادة 1) 
كيـر اكتيـا  اخلصوم أمام ايفةرة االبتدا ية أو أمامها وأمام ايفاكو التابعة هلا وحمةرة االست ناف الدا لة يف دا رهتا يعيا من تقد  أ ـر التو 

االسـتييا  الدا لـة يف  109صورة رمسية من  يودعها قلو كتا  ايفةرة االبتدا ية ل ويعرر ب  أمامها وأمام ايفاكو التابعة هلا وأمـام حمةرـة  ب
اكو اكبينـة دا رهتا   وتتخذ ايفةرة االبتدا ية سج  تقيد  ه  التوكي ت اليت تقدم هلا من هذا القبير ل ووحرر من واقع  ك و ًا ترسر عىل ايفـ

رــة هنًيــا   وغــذا كــان التوكيــر بعقــد رمســ  ل اكتيــا ةثبــات رقــو التوكيــر واترخيــ  وانيهــة ايفــرر أمامهــا ئحضــر انيلســة   أمــا ااضــور أمــام حمة
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 إثبات الوكالة :  -224

ثبــا الوكالــة ل   ومــن ثــن ال ت 4وال يو ــد نــص  ــاق يف عثبــات الوكلــة ل  و ــب ت بيــق القواعــد العامــة يف ا ثبــات
   4عذا زادت قيرة التصرف القانو  اكوكر  ي  علا ع رة  نيهات ل غلا ابلةتابة أو ئا يقوم مقامها

                                                                                                                                                                    

أمامهـا دون  النقض واكةرـة ا داريـة العليـا  يجـب أن يةـون بتوكيـر يقـدم عليهـا ل  ـلن كـان عاًمـا اكتيـا بـ  يف مجيـ  قضـاًي اكوكـر الـيت تنعـر
 حا ة للحصور علا  ورة رمسية من  يف كر قضية"  

 – 10ق 44رقـو 2جمروعـة عرـر 4613ينـاير سـنة 4وانعر يف و و  مراعاة ال ةر اكقـرر قـانوًت لتوكيـر ايفـام  : نقـض مـد  
)  964ق 380رقـو 4جمروعـة عرـر 4628أبريـر سـنة44 – 4014ق 241رقـو 4جمروعة عرـر 4629يناير سنة 49وقارن نقض مد  

وتقــور ايفةرــة ل يف توكيــر للرحــام  حــرر بعــد أن أعلــن ايفــام   ــحيية الــدعوى ل أبن ال عــن يف  ــية ايفــام  اضــوره أور مــرة مــن غــري 
 راتوكير ل واعتبار أن  قده الصية النياببية ينسحب عىل وقا وحرير الورقة وعع هنا ل واستنتاج أن  ـاحب ال ـأن م ي ـرت  يف الورقـة وم يـ

  ا ل كر هذا عاوز يف االستدالر ضار نقوق الناي كا  ي  من التد ر ب ري مو ب يف ع قة ذوي ال أن بوك  هو ل تلـك الع قـة الـيت ال
(   وقضـا أيًضـا يف نيـس اكعـ  أبنـ  وغـن كـان القـانون  desaveu وز للقضا  التد ر  يها عال يف  ورة عنةار ذي ال أن لوكالة وكيل  

 الوكالــة ابخلصــومة أن تةــون ابلةتابــة ويت لــب تقــد  ســند التوكيــر  ثبــات الوكالــة ل غــ  أنــ  مــىت أقــر اخلصــو اااضــر مــ  ايفــام  ي ــرتط يف
ابلوكالـة ل  ـلن هـذا يةيـ  دلـي  يف ا ثبـات ل  ـ   ـوز للقضـا  التصـدي لع قـة ذوي ال ـأن بـوك  هو غـذا عذا أنةـر  ـاحب ال ـأن وكالـة 

ر ايفام  ع را  قبر أن يستصدر توك  ل  من ذي ال أن الذي كلي  ابكر ل    يعتها علي  أبن التوكير الحق علا اتريخ وكيل      ذا ابش
ا  ـرا  ل مــام يــنص القــانون عــ   ــ ف ذلـك   وغايــة ا مــر أن  ــاح ابل ــأن عن م وضــر بنيسـ  يــوم انيلســة أو م يرســر عنــ  وكــي  اثبتــة 

أبرير 3ونية ل  از خلصوم  حما عة علا حقوقهو عبدا  ال البات اليت  ي ها هلو القانون يف هذا اخلصوق ) نقض مد  وكالت  ابل ريقة القان
 (   29ق 89م 4611يناير سنة30است ناف  تلو  – 243ق 11رقو 40جمروعة أحةام النقض 4686سنة

يونيـ  44ل ـاعن وعال كـان ال عـن ابفـ  : نقـض مـد  وانعر يف أن ايفام  الذي يقرر ال عن ابلنقض  ب أن يةون موك  عـن ا
وأن   ب أن يةون هذا ايفام  مقبوال أمام حمةرة النقض وقـا التقريـر ابل عـن  – 119ق 13رقو 40جمروعة أحةام النقض 4686سنة

   883ق 41رقو 40جمروعة أحةام النقض 4686يوني  سنة38ولو م يةن كذلك وقا  دور التوكير : نقض مد  
نعــر يف أن التوكيــر الصــادر مــن يــوت  يف مصــر يفــام  ــب أن يةــون يف ورقــة رمسيــة او مصــدقًا  يــ  علــا ا مضــا  مــن مةاتــب وا

   141ق 98رقو 44جمروعة أحةام النقض 4690مايو سنة39التوثيق ل وال يةيا اعتراد السيارة اليوتنية  مضا  اكوكر : نقض مد  
اعته الن ور من وقت  ال من وقا توكيل  توكي   اً ا يف ذلك ل مادام اكوكر م يتنصر مـن عرـر  وعذا ن ر ايفام  عن االست ناف

 (   468ق 89م 4611يناير سنة30ايفام  ) است ناف  تلو 
ا ل وغـذا احــتج ( وعـب  عثبــات الوكالـة يقــ  علـا مــن يـدعيها ل  ــلذا احـتج  ــا اكوكـر علــا الوكيـر لي البــ  ابلت اماتـ  كــان عليـ  أن يثبتهــ 4) 

 الوكيــر علــا اكوكــر ابلوكالــة للر البــة أب ــره و ئــا انيــق مــن اكصـــرو ات مــث  كــان علــا الوكيــر أن يثبــا الوكالــة ) بــودرى و ــار يف الوكالـــة
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 ينيذ هذا ا  ري الوكالة ل ويعته تنييذه هلا كرـا قـدمنا  3وقد  رت العادة أن اكوكر يد   عىل الوكير توكي  مةتوابً 
كيـر ل يسـت ي  الوكيـر أن يثبـا الوكالـة قبـر اكوكـر  ـذه الورقـة اكةتوبـة    ـلن م تو ـد ل قبوال ضرنًيا   و يرا ب  اكوكر والو 

وكانا قيرة الوكالة ت يد علا ع رة  نيهات ل  از ل  أن يثبا الوكالة ئبدأ ثبـوت ابلةتابـة معـ زًا ابلبينـة أو ابلقـرا ن   كرـا 
الةتابـة ل كرـا هـو ا مـر  يرـا بـ   104لو أديب من ااصـور علـا    وعذا و د مان  و  2 وز ل  أن يثبتها اب قرار وابلير 

ل  از ا ثبـات ابلبينـة والقـرا ن   كـذلك  ـوز للروكـر أن يثبـا الوكالـة قبـر الوكيـر ابلةتابـة ل  1ال و   وا قار  وا  هار

                                                                                                                                                                    

ن يثبــا (   وغــذا احــتج ال ــري علــا اكوكــر ابلوكالــة لري ــ  عليــ   اثر التصــرف القــانوين الــذي عقــده مــ  الوكيــر كــان علــا ال ــري أ 801 قــرة
 الوكالة ل وكذلك يةون علا اكوكر أن يثبا الوكالة غذا احتج  ا علا ال ري للر البة  ذه اآلاثر  

 90ق 38م 4643ديسره سـنة43 – 413ق 33م 4640 هاير سنة40 – 34ق 1م 4461نو ره سنة33( است ناف  تلو  4) 
مـــاري ســـنة 41 – 3ق 18م 4623نـــو رر ســـنة 3 – 444ق 28م 4633ديســـره ســـنة46 – 341ق 34م 4649مـــايو ســـنة3 –

نـــو ره ســـنة 1نقـــض  رنســـ   – 424ق 90م 4614أور يونيـــ  ســـنة  – 28ق 86م 4619نـــو ره ســـنة31 – 343ق 19م 4621
داللـــوز ا ســـبوع   4628ديســـره ســـنة 20 – 10 – 4 – 4639داللـــوز 4632أبريـــر ســـنة 42 – 144 – 4 – 4603ســـريي  4603
 – 409 – 4 – 4611 ازيـــا دي ابليـــ  4619نـــو ره ســـنة 38 – 212 – 4619داللـــوز  4619يويـــ  ســـنة 49 – 44 – 4629

 443ق 4183 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 304ق 144 قرة 9أوبرى ورووغسران – 399ق 804بودرى و ار يف الوكالة  قرة
أنســـيةلوبيدي  – 4106 قـــرة 3 وســـران – 4280 قـــرة 3مورانـــديريكـــوالن وكابيتـــان ودي ال  – 2034 قـــرة 3ب نيـــور وريبـــري وبوال يـــ  –

   439 قرة – 441 قرة Mandateليظ  2داللوز
 44ب نيـــور ويبـــري وســـا اتيي  – 446 – 3 – 48داللـــوز 4441أبريـــر ســـنة 1( وقـــد يرســـر اكوكـــر التوكيـــر للوكيـــر يف برقيـــة ) اني ا ـــر  3) 

 (   9هامش 443ق 4183 قرة
 224ق 80م 4624مـايو سـنة24 – 218ق 11م 4628مايو سنة36 – 34ق 44م 4608نو ره سنة32( است ناف  تلو  2) 
 1جمروعــة عرــر 4618مــايو ســة2وانعــر يف ا قــرار ابلوكالــة عــن فريــق عــدم اكنازعــة يف  ــدورها يف مجيــ  أدوار التقاضــا : نقــض مــد   –
أو ا قرار  ـا  ـراحة أو ضـًنا مـن ا دلـة الـيت   يهـا القـانون وقد قضا حمةرة النقض أيًضا أبن تنييذ الوكلة  – 988ق 314رقو 104 

الوكالـة   ثبات الوكلة ل وعذا كان اكوكر م يترسك أمام حمةرة اكوضوع أبن الوكالة ال  وز عثباهتا عال ابلةتابـة عذا زاد موضـوع التصـرف حمـر
النقض ل  ن قواعد ا ثبات ليسا ن النعام العـام و نـ  ال  ـوز علا ع رة  نيهات ل  لن  ال  لك التحدي بذلك  ور مرة أمام حمةرة 

جمروعـة أحةـام  4681 هايـر سـنة34أن يثار أمام حمةرة النقض عال ما كان معروًضا علا حمةرـة اكوضـوع مـن أو ـ  الـد اع ) نقـض مـد  
 (   419ق 33رقو 4النقض

   139 – 4629داللوز ا سبوع   4629يولي  سنة 4( نقض  رنس   1) 
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ذا  ـرى العـرف أبال تن ـذ كتابـة ل كرـا هـو أو ابلير    وغـ 4أو ئبدأ ثبوت ابلةتابة مع زًا ابلبينة أو ابلقرا ن ل أو اب قرار ل
ل  ـاز ا ثبـات  3ا مر  يرا ب  السيد واخلادم واكخدوم واكسـتخدم ور  العرـر والعامـر ويف أكثـر حـاالت الوكالـة الضـرنية

   2ابلبينة أو ابلقرا ن
ل وكذلك يف الوكالـة اكدنيـة الـيت ال ت يـد قيرتهـا علـا ع ـرة  نيهـات ل  ـوز ا ثبـات  1ويف الوكالة التجارية 106 

 ل من الوكير قبر اكوكر ومن اكوكر قبر الوكير ل جبري  فرق ا ثبات ويد ر  يا البينة والقرا ن  
ل ــري يتــأثر ابلوكالــة كرــا لــو  وابلنســبة عىل ال ــري الــذي يتعامــر معــ  الوكيــر ل ال تعتــه الوكالــة واقعــة ماديــة ل  ن هــذا ا

ل  هــو يف موقــف يقــر  مــن اكنتيــ  يف االشــرتاط كصــلحة ال ــري عذ اكنتيــ  يعتــه االشــرتاط كصــلحت  ابلنســبة  8كــان فر ًــا  يهــا

                                                 

وبـ   ( ويعته عقراراً قبور اكوكر تقد  حسا  ل  من الوكير ل كرا يعته عقرارًا اعرتاف اكوكر ابلوكالة يف مذكرة مةتوبة يف  صوم  بينـ  4) 
% من قيرة ما يتقاضاه من العرير 40(   ويقر  من ا قرار أن وسب  احب اليندق للخدم  803الوكير ) بودرى و ار يف الوكالة  قرة

 10 - 4 – 4620داللـوز  4620ينـاير سـنة49ون هذا ئثابة عقرار مةتو  من  أبن  قبض هذا اكبلك اسا  اخلدم ) نقض  رنسـ  ل  ية
ع ـرة (   وعذا أثبا اكوكر أن الوكير كان علا علو بصدور التوكير ل  مث نيذ الوكالة ل  از ل  ا ثبات  ذه القرينـة ولـو زادت القيرـة علـا 

 (   442ق 4183 قرة 44النيور وريبري وسا اتيي  – 809لعادة بذلك ) بودرى و ار يف الوكالة  قرة نيهات نيرًين ا
( ويف حالــة مــا غــذا كانــا الوكالــة الضــرنية ال يقــوم  يهــا مــان  مــن ااصــور علــا الةتابــة ل و ــب ا ثبــات ابلةتابــة ) ب نيــور وريبــري  3) 

 346ق 494حمرد كامر مرسـ   قـرة – 2مةرر  3هامش 301ق 144 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 441ق 4183 قرة 44وسا اتيي 
 34ايفامـــاة 4614ينـــاير ســـنة30مصـــر الوفنيـــة  – 801وقـــارن بـــودرى و ـــار يف الوكالـــة  قـــرة – 293ق – 294حمرـــد علـــ  عر ـــة ق –
ثبـات ابلةتابـة ل كقيـام أما عذا و د مان  من ا  –(  4811ق 811رقو 29ايفاماة  4689 هاير سنة41حمرم بك  – 209ق 399رقو

 4283 قرة 3ع قة ال و ية أو القرابة أو عذا أراد ال ري عثباهتا قبر اكوكر ل  لن   وز ا ثبات جبري  ال رق ) كوالن وكابيتان ودي المورانديري
نييـذه للوكالـة ل  يةـون جبريـ  وهذا كل  عن عثبات ع ا  اكوكر يف الوكالة الضرنية ل أما عثبـات قبـور الوكـر ل ويسـتخلص ضـرًنا مـن ت –( 

 (   290ال رق ل  ن القبور عمنا يستخلص من واقع  مادية ) حمرد عل  عر ة ق
 – 221 قــرة 3( انعـر يف ال و ـة والقرابـة وع قــة اخلدمـة وعـرف بعــض اكهـن كروانـ  أدبيــة وحـور دون ااصـور علــا الةتابـة : الوسـيو 2) 

   326 قرة
 4616نو ره سـنة36مصر الوفنية  – 10ق 30م 4601ديسره سنة31 – 446ق 4م 4469ر سنة هاي42( است ناف  تلو  1) 

 – 4634داللوز  4646مايو سنة42 – 342 – 4 – 4641داللوز  4641أبرير سنة1نقض  رنس   – 4311ق 810رقو20اكاماة 
   348 – 4 – 463سريي     4646نو ره سنة 41 – 481 – 4
 (   309ق 491النيابة علا الوكير  تجعل  ذا  ية يف التعاقد مع  ) قارن أكثو أم  اخلويل  قرة ( عذ ه  اليت تضيا  ية 8) 
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  ويرتتــب علــا ذلــك أن ال ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيــر ال يســت ي  أن يثبــا الوكالــة الــيت  4عليــ  تصــر ًا قانونًيــا الواقعــة ماديــة
  ومن مث  ـوز لـ  أن ي لـب مـن  3تج  ا علا اكوكر عال ابلةتابة أو ئا يقوم مقامها عذا زادت القيرة علا ع رة  نيهاتو

لـ  أن ي ـب ورقـة رمسيـة يف ااـاالت الـيت ال تنعقـد  يهـا  140ل بـر   2الوكير قبر أن يتعاقد معـ  ورقـة مةتوبـة تثبـا الوكالـة
مـد  ي ـترر علـا  قـرة اثنيـة  408ز وقد كان اك روع الترهيـدي للرـادة÷و الذي سق بيانالوكالة عال  ذه الورقة علا النح

عــرى علــا الو ــ  اآليت : "وكــن يتعاقــد مــ  النا ــب أن ي لــب منــ  غثبــات نيابتــ  ل  ــلذا كانــا النيابــة بعقــد مةتــو   لــ  أن 
  وال يةيـا  ثبـات  1نـة جملـس ال ـيوقوصـر منـ  علـا  ـورة م ابقـة ل  ـر وحرـر وقيعـة"   ل  حـذ ا هـذه اليقـرة يف ني

                                                 

   4هامش 218ق 441 قرة 3( الوسيو 4) 
 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  –(  806) ولةــن انعــر  قــرة 840بودرىــف و ــار يف الوكالــة  قــرة – 418ترولــون قــرة – 9(  يــوار  قــرة 3) 

 – 90داللوز 4490ماري سنة 1نقض  رنس   – 434 قرة Mandatليظ  2أنسيةلوبيدي دالوز – 448ق – 441ق 4812 قرة
مـــاري ســـنة 3 – 438 – 4 – 68داللـــوز 4461يوليـــ  ســـنة 46 – 281 – 4 – 10داللـــوز  4410أور أغســـ س ســـنة – 441 – 4

ولةن ال ري يست ي  ا ثبات ابلبينة وابلقرا ن  – 10 – 4 – 4639داللوز  4632برير سنة أ42 – 461 – 4 – 4631داللوز 4634
 4182 قــرة 44عذا كانـا الوكالـة عاريـة أو عذا كــان هنـا  مـان  مـن ااصــور علـا الةتابـة مــا بـ  اكوكـر والوكيـر ) ب نيــور وريبـري وسـا اتيي 

449   ) 
 448ق 4182 قرة 44أن يةون عمضا  اكوكر مصدقًا علي  ) ب نيور وريبري وسا اتيي وليس من الضروري  – 213 قرة 8( دي ابج 2) 

كر ( ل ولةن  ب أن تةون الوكالة كا ية يف عضيا   ية النيابة علا الوكير يف التصرف الذي يقوم ب  ل  يةون ال ري مقصرًا عذا تعاقد م  و 
 4641داللوز 4648أبرير سنة48ة عامة أو وكالة يف غري الرهن ) نقض  رنس  ًيلرهن دون أن تةون وكالت   ا ة ابلرهن ل بر كانا وكال

(   وال يةيا أن يثبا ال ري نص التوكير يف العقد الذي يهم  م  الوكير ل  نقر النص ال يصل  حىت كربدأ ثبوت ابلةتابة  403 - 4 –
ـا  140حيًحا  نقلـ  يعتـه ت ويـرًا  الحتجاج ب  علا اكوكر  ن  م يصدر من  ل ولةن غذا م يةن التوكير  

ً
مـن  انـب الوكيـر عذا كـان عاك

 (   449ق – 448ق 418 قرة 4بعدم  حت  ) ب نيور وريبري وسا اتيي 
حيــث وردت ا ســبا  الــيت دعــا نينــة  4هــامش 469ق 44 قــرة 4وانعــر أيًضــا الوســيو – 4هــامش 300ق 61 قــرة 4( الوســيو 1) 

وخلصا هذه ا سـبا  يف تقريـر اللجنـة اكـذكورة علـا الو ـ  اآليت : "حـذ ا هـذه اليقـرة الثانيـة مـن  جملس ال يوق عىل حذف هذا النص ل
عىل أبعد هذه اكادة  هنا تتناور مسألة عرلية تيصيلية ل ويف القواعد العامة ما ي ين عن النص عليها"   وقد كان التقن  اكد  القد  يذهب 

من  علا ما أييت : "كن يعامر الوكير ااق يف أن ي لب من   ورة رمسيـة مـن سـند التوكيـر"    921/ 844من ذلك ل  ةان ينص يف اكادة
كير عال ولةن التقن  اكد  انيديد م ينقر هذا النص ل وتر  ال ري الذي يتعامر م  الوكير حرًا يف تقدير اكوقف ل  قد ير ض التعامر م  الو 

كيـر ل أو يةتيـا بتوكيـر عـريف مصـدق  يـ  علـا عمضـا  اكوكـر أو غـري مصـدق ل أوال ي لـب عبـراز أي عذا قدم هذا  ـورة رمسيـة مـن سـند التو 
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سـند الـدين يف يـده ل وال  ـوز لـ  أن  –وهو ال ري الذي يتعامر مع  الوكير  –الوكالة يف قبض الدين أن يهز الوكير للردين 
  ولةــن يةيــا  ثبــات الوكالــة يف قــبض الــدين أن  4يتخــذ مــن حيــازة ســند الــدين قرينــة علــا أنــ  موكــر مــن الــدا ن يف قبضــ 

مـد   ـراحة علـا ذلـك عذ تقـور : "يةـون  223م الوكير للردين  الصة ابلدين  ادرة من الـدا ن ل وقـد نصـا اكـادةيقد
الو ا  للدا ن أو لنا ب    ويعته ذا  ية يف استييا  الدين مـن يقـدم للرـدين  الصـة  ـادرة مـن الـدا ن ل غـ  عذا كـان متيًقـا 

   3علا أن الو ا  يةون للدا ن شخصًيا"

 متى يكون عقد الوكالة مدنيًا ومتى يكون تجاريًا :  -225

حمـر الوكالـة مـدنًيا أو  144تةون الوكالة مدنية أو عارية ابلنسبة عىل اكوكر نسـب مـا عذا كـان التصـرف القـانو   
تصـرف متعلًقـا يعرـر عارًًي ابلنسبة علي     لذا  در توكيـر مـن اكوكـر يف تصـرف عـاري ل كرـا عذا كـان اكوكـر ات ـرًا وكـان ال

مــن أعرــار عارتــ  ل أو كــان اكوكــر غــري ات ــر ولةــن التصــرف القــانوين كــان عرــ  مــن أعرــار اكضــاربة  يــد ر يف ا عرــار 
التجارية ل كانا الوكالـة اتريـة ابلنسـبة غلـا اكوكـر ل وعذا  ـدر التوكيـر يف تصـرف مـد  ل كرـا عذا كـان اكوكـر ات ـرًا ولةـن 

رــر مــن أعرــار عارتــ  ل أو كــان اكوكــر غــري اترج وم يةــن التصــرف  ــا يــد ر يف ا عرــار التجاريــة ل  التصــرف ال يتعلــق بع
كانا الوكالة مدنيـة ابلنسـبة عىل اكوكـر   ويرتتـب علـا ذلـك أن توكيـر مسسـار يف شـرا  أسـهو ل سـت  ر يعتـه عرـ  مـدنًيا 

                                                                                                                                                                    

( ل م  م حعة أن  ورر عـب  عثبـات الوكالـة علـا النحـو الـذي  281تويةر مةتو  عذا كان واثًقا من قيام الوكالة ) حمرد عل  عر ة ق
 قدمناه  

 44ب نيـور وريبـري وسـا اتيي  – 806بودرىف و ار يف الوكالة  قرة – 461 – 4 – 4631داللوز 4634ماري سنة33( نقض  ر   4) 
   449ق 4182 قرة
وذلك مـام يةـن متيًقـا بـ  الـدا ن واكـدين  144(  و ود  الصة ابلدين  ادرة من الدا ن يف يد وكير الدا ن قرينة علا قيام الوكالة   3) 

ين يف هــذه ااالــة أال ييــ  ابلــدين عال للــدا ن ل ولةنــ  عذا ويف كــن بيــده اكخالصــة كــان الو ــا  علــا أن الو ــا  يةــون للــدا ن شخصــًيا ل  للرــد
  حيًحا مهًًئ للذمة   وكثريًا ما يع ا اكالك للبوا   الصات اب  رة ل  يتقدم  ا البـوا  عىل السـةان ل وتةـون لـ  بـذلك  ـية يف قـبض

 (   1وهامش 491ق 130 قرة 2ا  رة ) الوسيو
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  وتوكيــر التــا ر ل ــخص يف شــرا   منــ ر  4عــارًًي ابلنســبة عليــ ابلنســبة غلــا اكوكــر ل ويف شــرا  أســهو للرضــاربة يعتــه عرــ  
   3لسةناه يعته عر  مدنيا ابلنسبة غلا اكوكر ل وتوكيل  يف شرا  بضا   لتجارت  يعته عر  عارًًي ابلنسبة علي 

رــار عارتــ  ل وتعتــه أمــا ابلنســبة عىل الوكيــر ل  ــلن الوكالــة تعتــه عاريــة عذا كــان ات ــرًا وكانــا الوكالــة تــد ر يف أع
مدنيــة عذا م يةــن ات ــرًا ولــو د لــا الوكالــة يف أعرــار مهنتــ     وكالــة السرســار يف شــرا  منــ ر للةســ  تعتــه وكالــة عاريــة 

ل وعن كانـا مدنيــة ابلنسـبة عىل اكوكــر   ووكالـة ايفــام  عـن ات ــر يف قضـية عاريــة تعتـه وكالــة مدنيــة  2ابلنسـبة عىل السرســار
 ل وعن كانا عارية ابلنسبة عىل اكوكر   1ىل ايفام ابلنسبة ع

وتعهر أمهيـة اعتبـار الوكالـة مدنيـة أو عاريـة بو ـ   ـاق يف اال تصـاق ويف ا ثبـات    ـلذا كانـا الوكالـة  143 
رة  نيهـات مدنية ل كان القضا  اكد  هو اكختص ل وم    ا ثبات ابلةتابة أو ئا يقوم مقامها عذا زادت القيرة علا ع ـ

  أمــا عذا كانــا الوكالــة عاريــة ل  ــلن القضــا  التجــاري يةــون  تًصــا ل و ــوز ا ثبــات ابلبينــة أو ابلقــرا ن مهرــا بل ــا قيرــة 
 الوكالة  

 شروط الصحة -المبحث الثاني

ا هليـة وعيــو  ا دارة : شــروط  ــحة الوكالــة هــ  شـروط  ــحة أي عقــد ه ــر : تــوا ر ا هليــة الوا بــة ل  -339
 س مة الرتاض  من عيو  ا دارة  و 

                                                 

نــــــو ره 36 – 83 – 4 – 43ســــــريي  4444يوليــــــ  ســــــنة 1 – 800 – 4 – 91داللــــــوز 4491يوليــــــ  ســــــنة 38( نقــــــض  رنســــــ   4 )
 – 483ق 4134 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  – 411بودرىـــف و ـــار يف الوكالـــة  قـــرة – 30 – 4 – 4600داللـــوز 4466ســـنة

   41 قرة Mandatليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز
ب نيـــــور وريبــــــري  – 411بــــــودرى و ـــــار يف الوكالـــــة  قــــــرة – 436 – 4 – 4642داللـــــوز 4644ديســــــره ســـــنة43ســـــ  ( نقـــــض  رن 3) 

   81ق 11م 4624ديسره سنة6است ناف  تلو  – 483ق 4134 قرة 44وسا اتيي 
يبــــري ب نيــــور ور  – 48 – 4 – 43ســــريي  4444يوليــــ  ســــنة1 – 431 – 4 – 99داللــــوز 4498نــــو ره ســــنة36( نقــــض  رنســــ   2) 

   483ق 4134 قرة 44وسا اتيي 
   4134 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 418بودرىف و ار يف الوكالة  قرة – 24 – 1 – 64سريي  4469يناير سنة4(  اند  1) 
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 األهلية في الوكالة -لالمطلب األو

 أهلية الموكل :  -227

مـن  611كان اك روع الترهيدي للتقن  اكد  ي ترر علا نص يف أهلية اكوكر ل  ةانا اليقرة ا وىل من اكـادة
  العرر الذي وكر  يـ "    حـذف هـذا الـنص هذا اك روع تنص علا ما أييت : " ب أن يةون اكوكر أه  أن يندى بنيس

  وتقــور  3  والقواعــد العامــة تتيــق مــ  هــذا الــنص ل  يعرــر بــ  ابلــرغو مــن حذ ــ  4يف نينــة اكرا عــة اكتيــا  ابلقواعــد العامــة
اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف  ــدده : "وكــا كــان العرــر القــانو  الــذي يهمــ  النا ــب اســا  ا  ــير  142 
مـــن اك ـــروع ( ل و ـــب أن يةـــون اكوكـــر أهـــ ً وقـــا الوكالـــة أن يـــندي  484ابمســـ  ينصـــرف أثـــره عىل ا  ـــير مباشـــرة ) م و 

بنيس  العرر الذي وكر  ي     لذا وكر يف بي  و ب أن تتوا ر  يـ  أهليـة التصـرف الوا ـب توا رهـا يف البـا   ل وعذا وكـر يف 
   ( 2) وا ب توا رها يف اكن ر ل وهةذا"ع ار و ب أن تتوا ر  ي  أهلية ا دارة ال

والعــهة يف تــوا ر ا هليــة يف اكوكــر بوقــا الوكالــة وابلوقــا الــذي يباشــر  يــ  الوكيــر العقــد يف وقــا واحــد ل  لــو أن 
وغـري  اكوكر م يةن أه ً هلذا العقد وقا عع ا  التوكير م تص  الوكالة ل وال تص  أيضاً عذا كـان اكوكـر أهـ ً وقـا التوكيـر

   ( 1) أهر وقا مباشرة العقد
                                                 

 يف اهلامش   446ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 4) 
مد  عراق  علا ما أييت : "ي رتط لصحة الوكالة أن يةون اكوكر  ن  لك التصرف بنيس   يرا  620( وتنص اليقرة ا وىل من اكادة 3) 

وكر ب  ل    يص  توكير جمنون وال  يب غـري  يـ  م لًقـا وال توكيـر  ـيب  يـ  بتصـرف ضـار ضـررًا حمًضـا ولـو أذن بـ  الـوىل ل ويصـ  توكيلـ  
لذي ينيع  ب  عذن ولي  ل وابلتصرف الدا ر ب  الني  والضرر عن كان مأذوًت ل  ابلتجارة ل  لن كـان حمجـورًا ينعقـد توكيلـ  موقو ًـا ابلتصرف ا

 علا عذن ولي "  
مـــن تقنـــ  اكو بـــات والعقـــود اللبنـــا  علـــا مـــا أييت : "ال تصـــ  الوكالـــة عذا عذا كـــان اكوكـــر نيســـ  أهـــ  للقيـــام  113وتـــنص اكـــادة

 ئوضوعها   وال ت لب هذه ا هلية من الوكير ل بر يةيا أن يةون من ذوي التريي "  
 (
9
 1أوبيري ورو وإسيمان – 212ص  19م  2529ينياير سينة  99استئناف مخيتلط  – 252ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 2الوسييط  – 2555فقيرة  22سيافاتييه بالنييول وريبيير و – 522بودري وفال في الوكالة فقيرة  – 129ص  – 195ص  522فقرة 

ويجوز للشيركة  – 191ص  212أكثم أمين الخولي فقرة  – 911محمد علي عرفة ص  – 212محمد كامل مرسي فقرة  – 71فقرة 

صيب أن تقيم عنها وكيالً فيما تملك التصرف فيه . وإذا نصب أحد الشركاء وكيالً فقد يصعب التمييز بين ما إذا كيان هيذا الشيريك قيد ن

الوكيل نيابة عن الشركة أو نصب وكيالً عنه شخصياً ، وقاضي الموضوع هو الذي يبت في المسألة ) بودري وفال فيي الوكالية فقيرة 

525 . ) 

 (
5
) حييث وقفنيا عنيد وقيت  1هيامش  259ص  71فقيرة  2الوسييط  – 2هيامش  125ص  191( قارن نظرية العقيد للمؤليف فقيرة  

صحيح أنه يجب االعتداد أيضاً بوقت الوكالية ( ـ وانظير فيي أن العبيرة بوقيت الوكالية : محميد كاميل مرسيي مباشرة الوكيل للعقد ، وال

فقييرة  22بالنيييول وريبيير وسييافاتييه  – 529بيودري وفييال فيي الوكاليية فقيرة  – 919محمييد عليي عرفيية ص  – 122ص  212فقيرة 
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وعذا م يةــن اكوكــر أهــ ً  ن يــندي التصــرف القــانو  حمــر الوكالــة ل كانــا الوكالــة ابفلــة  ــ  تضــي  علــا الوكيــر 
 - ية النيابة    لذا تعاقـد مـ  ال ـري تنييـذاً للوكالـة كـان العقـد ابفـ ً ل حـىت لـو كـان الوكيـر حسـن النيـة ل وحـىت لـو كـان   

   ( 4) ال ري الذي تعاقد مع  حسن النية ما م يةن هنا  حمر لت بيق قواعد الوكالة العاهرة – 141
و ـب ل عذا كانــا الوكالــة تتضــرن الت امــات أ ـرى يف  انــب اكوكــر غــري انصــراف أثـر تعاقــد الوكيــر عليــ  ل كرــا لــو  

يضاً أه ً لعقـد هـذه االلت امـات    ـلذا وكـر شـخص كانا الوكالة مأ ورة والت م اكوكر بد   أ ر لوكير ل أن يةون اكوكر أ
شخصاً ه ر يف ع ار من ل  وتعهد بد   أ ـر للوكيـر ل و ـب أن يةـون اكوكـر أهـ ً لـإلدارة حـىت يسـت ي  التوكيـر أن ينـو  

ا كـان أهـ ً عن  يف ع ار اكنـ ر ل وأن يةـون يف الوقـا ذاتـ  أهـ ً للتصـرف حـىت يسـت ي  أن يلتـ م بـد   ا  ـر للوكيـر    ـلذ
لــإلدارة دون أن يةــون أهــ ً للتصــرف ل كانــا الوكالــة  ــحيحة  يرــا يتعلــق بنيابــة الوكيــر عــن اكوكــر ل وقابلــة لإلب ــار  يرــا 

   ( 3) يتعلق ابلت ام اكوكر بد   ا  ر

 أهلية الوكيل : – 228

ل  ةانـا اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة وكان اك روع الترهيـدي للتقنـ  اكـد  ي ـترر أيضـاً علـا نـص يف أهليـة الوكيـر  
مــن هــذا اك ــروع تــنص علــا مــا أييت : "أمــا الوكيــر  يةيــ   يــ  أن يةــون قــادراً علــا الترييــ    لةــن عذا كــان تقــص  611

ا هليــة ل كــان مســ والً قبــر اكوكــر ابلقــدر الــذي  ةــن أن تتحقــق مســ وليت  ل علــا الــرغو مــن نقــص أهليتــ "    حــذف هــذا 

                                                                                                                                                                    

) ولكن هؤالء يتحفظون فيقولون بتأثر عقد الوكالة بموت الموكل وقت تعاقد الوكيل أو بتغير أهليته ( . وقد قضى بيأن الوكالية  2555

عد بلوغ القاصر الصادرة من قاصر لشخص بأن يبيع له عقاراً تكون باطلة إذا صدرت في حالة القصر ، ولو صدر البيع من الوكيل ب

سن الرشد ، وذلك ألنه ألجل معرفة صحة الوكالة أو عدم صحتها يرجع إلى التاريخ الذي صدرت فيه ، ال إلى تاريخ التصرف اليذي 

( . ولكين إذا وقيع العكيس ، وكيان الموكيل  121ص  119رقم  1الشرائع  2529أجراه الوكيل بمقتضاها ) استئناف أول مارس سنة 

وقت التوكيل ، ثم حجر عليه ، وفقد الوكيل الوكالة والموكل محجور عليه ، لم ينصرف أثر العقد الذي أبرميه الوكييل  بالغاً سن الرشد

لفيظ  9إلى الموكل . على أن الوكيل ال يكون مسئوالً إذا كان عند تنفيذ الوكالة يجهل توقيع الحجر على الموكل ) أنسييكلوبيدي دالليوز 

Mandat  99فقرة . ) 

 (
2
فقيرة  11ليوران  – 9 – 2 – 55سييريه  2759أبريل سينة  27 – 957 – 2 – 11سيريه  2711يناير سنة  25نقض فرنسي (  

محميد كاميل مرسيي  – 2555فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 521بودري وفال في الوكالة فقرة  – 99جيوار فقرة  – 599

وإذا كان الموكل غير أهل للتعاقد ، فكان العقد الذي أبرمه الوكييل  – 919ص  – 911محمد علي عرفة ص  – 122ص  212فقرة 

(  122ص  212مع الغير باطالً ، فإنه يجوز للغير أن يرجع على الموكل بموجب قاعدة اإلثراء بال سبب ) محمد كامل مرسي فقيرة 

. 

 (
1
فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 2555رة فقي 22مكررة ـ بالنييول وريبيير وسيافاتييه  525( بودري وفال في الوكالة فقرة  

وإذا كان الموكل غير أهل ، صح أن يصدر التوكيل نباية عنه من وليه أو وصيه  – 122ص 212محمد كامل مرسي فقرة  – 9919

ا تغيير النائيب ليم ينعيزل أو القيم عليه فيما يدخل في والية هؤالء ، ويكون الوكيل في هذه الحالة وكيالً للمحجيور ال وكييالً لنائبيه ، فيإذ

 ( . 212ص 59م  2517يناير سنة  11الوكيل ) استئناف مختلط 
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هــذا الــنص ل  يعرــر بــ   – 148 -  والقواعــد العامــة تتيــق مــ     ( 4)  نينــة اكرا عــة اكتيــا  ابلقواعــد العامــةالــنص أيضــاً يف
  وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف  دده : "أمـا الوكيـر  ـ  ينصـرف عليـ  أثـر العقـد ل  ( 3) ابلرغو من حذ  

  العرر القانو  الذي وكر  ي    ولةنـ  كـا كـان فر ـاً يف عقـد الوكالـة ل  ـلن هـذا    يل م أن تتوا ر  ي  ا هلية الوا بة   را
العقد يةون قابً  للب  ن عذا كان قا راً ل  لذا ما أب ر العقد م يةن الوكير مسـ والً عـن الت اماتـ  عال يف حـدود ا ثـرا  بـ  

ذي تعامـر مـ  الوكيـر القا ـر أن يترسـك بـب  ن عقـد من اك ـروع (   ولةـن ال  ـوز لل ـري الـ 3 قرة  304سبب ) انعر 
   ( 2) الوكالة ل  لن الب  ن م يتقرر عال كصلحة القا ر"

ويتب  من ذلك أن  عذا كانـا أهليـة التصـرف القـانو  حمـر الوكالـة  ـب أن تتـوا ر يف اكوكـر ل  لنـ  ال  ـب توا رهـا 
   ( 1) بـر يتصـرف عىل اكوكـر ل هـذا عذا كـان الوكيـر يعرـر ابسـو اكوكـريف الوكير  ن أثـر هـذا التصـرف ال يتصـرف عليـ  هـو 

 يصب  توكير قا ر أو حمجور علي  يف بي  من ر ل خص تتوا ر  ي  أهلية التصرف   وقد قضا أبنـ   ـوز توكيـر القا ـر يف 
  ولةــن الوكيــر  ( 8) ال خصــ  تصــرف ال أهليــة لــ   يــ  ل عذ يةيــ  أن يةــون الوكيــر  يــ اً مــادام يعرــر ابســو موكلــ  ال ابمســ 

 ن  يعه عن عرادت  هو ال عن عرادة اكوكـر و قـاً للقواعـد  – 149 - ب أن يةون أهً   ن تصدر من  عرادة مستقلة ل   
   ( 1) ل  يجب عذن أن يةون  ي اً ولو كان قا راً  ( 9) اكقررة يف نعرية النيابة

                                                 

 (
2
 في الهامش . 275ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
مدني عراقي على ما يأتي : "ويشترط أن يكون الوكيل عاقالً مميزاً ، وال يشترط أن يكيون  599( وتنص الفقرة الثانية من المادة  

 ً  فيصح أن يكون الصبي المميز وكيالً وإن لم يكن مأذوناً" . بالغا

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني إذ تقول : " . . وال تطلب هذه األهلية من الوكيل بيل يكفيي  111وانظر العبارة األخيرة في المادة 

 في الهامش ( . 111أن يكون من ذوي التمييز" ) انظر آنفاً فقرة 

 (
9
 . 251ص – 252ص  9األعمال التحضيرية ( مجموعة  

 (
5
( أما إذا كان الوكيل يعمل باسمه ، كما في االسم المستعار أو المسخر ، فإن أثير العقيد ينصيرف إلييه شخصيياً ، ومين ثيم يجيب أن  

 تتوافر فيه أهلية هذا العقد .

 (
9
اً بأنييه وإن كييان ميين الييالزم أن يكييون وقضييى أيضيي – 257ص  21المجموعيية الرسييمية  2529يونيييه سيينة  7( اسييتئناف وطنييي  

الموكل راشداً إال أنه ال يشترط الرشد في الوكيل ، إذ أن من له ثقة في كفاية قاصر ماهر يمكن أن يختاره وكيالً عنه تحت مسئوليته ، 

تيه مين الوجهية القانونيية هيي وليس لمن يتعامل مع هذا الوكيل أن يهتم بالتحري عما إذا كان بالغاً سن الرشد أو غيير بيالغ ، ألن معامل

مع الوكيل الذي ال يخرج عن كونه لسان الموكل ، فإن أساء الوكيل التصرف فيجب على الموكيل أن يتحميل تبعية اإلسياءة لمخاطرتيه 

 ( . 151ص  211رقم  21المحاماة  2599مايو سنة  1في االختيار ) استئناف مصر 

 (
1
 . 259ص  79فقرة  2( الوسيط  

 (
1
فقييرة  22بالنيييول وريبييير وسييافاتييه  – 129ص  522فقييرة  1أوبييري ورو وإسييمان  – 521وفييال فييي الوكاليية فقييرة ( بييودري  

محميد كاميل مرسيي  – 71فقرة  2الوسيط  – 2597فقرة  1جوسران  – 2991فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 2559

محميد  – 121ص  211محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 71فقيرة  2الوسييط  – 2597فقيرة  1محمد جوسيران  – 121ص  211فقرة 

وبيديهي أنييه يشييترط فيي الوكيييل التمييييز ، ال فحسيب وقييت إبييرام  – 191ص  212أكييثم أميين الخييولي فقييرة  – 919عليى عرفيية ص 

 الوكالة ، بل أيضاً وقت إبرام التصرف القانوني محل الوكالة . 
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ل  ـاز لـ  وحــده عب ـار عقـد الوكالـة    ــلذا م ي لـب ا ب ـار وتعاقـد مــ  وعذا كـان الوكيـر قا ـراً أو تقــص ا هليـة 
ل دون أن يســت ي  اكوكــر وال ال ــري الــذي تعاقــد معــ   ( 4) ال ــري تنييــذاً للوكالــة ل كــان تعاقــده  ــحيحاً ونيــذ يف حــق اكوكــر

ل  لمنا يةـون هـذا يف الع قـة  يرـا بـ   الوكير أن يترسك ةب ار عقد الوكالة   ذلك أن عقد الوكالة عذا كان قاب ً لإلب ار
اكوكـر والوكيــر  لـيس لل ــري الــذي تعاقـد مــ  الوكيــر أن يب ـر العقــد ل والقابليـة لإلب ــار تقــررت يف الوقـا الوكالــة وعذا فلــب 

أن يترسـك  الوكير عب ار الوكالة وأب لا ل  لن نيابت  اكستردة من الوكالة تب ر   وعذا كان قد تعاقـد مـ  ال ـري ل  ـاز هلـذا
ابلوكالة علا اعتبار أهنا وكالة ظاهرة ويف اادود اليت  وز  يها الترسك  ذه الوكالة   وعذا م يةن قد تعاقد مـ  ال ـري ل  ـ  
 ــوز لــ  أن يتعاقـــد بصــيت  ت بـــاً عذا أن هــذه الصــية قـــد انعــدما بعـــد عب ــار الوكالــة ل ولةنـــ  عذا تعاقــد مـــ  ذلــك وتـــوا رت 

 اهرة  از لل ري أن يترسك  ا  شروط الوكالة الع
ويف الع قة ما ب  الوكير واكوكر ل عذا أب ر الوكير الوكالة ل  وز للروكر أن ير   علا الوكير بدعوى ا ثـرا  بـ  
ســـبب ل كرـــا  ـــوز أن ير ـــ  عليـــ  ابكســـ ولية التقصـــريية ل ويتحقـــق ذلـــك بو ـــ   ـــاق عذا كـــان يف يـــد الوكيـــر مـــار للروكـــر 

   ( 3) وبدده

                                                 

 (
2
لية ، ولكن ال يجوز للموكل أن يرجع عليه بالتعويض إذا كان لم يحسن تنفيذ الوكالة ، إذ الموكل قد ( كما لو كان الوكيل كامل األه 

 ( . 915ارتضاه وكيالً وهو يعلم أنه ناقص األهلية محدود االختبار ، فيتحمل نتائج اختياره ) محمد علي عرفة ص

 (
1
 2559فقيرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 129ص  522ة فقر 1أوبري ورو إسمان  – 527( بودري وفال في الوكالة فقرة  

فقييرة  1جوسييران  – 2999فقييرة  1كييوالن وكابيتييان ودي المييور انييديير  – 9911فقييرة  1بالنيييول وريبييير وبوالنجيييه  – 719ص 

 . 915محمد علي عرفة ص  – 71فقرة  2الوسيط  – 19فقرة   Mandatلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 2597

حن في كالمنا في أهلية الموكل وأهلية الوكيل إنما نردد ما أجمع عليه الفقه والقضاء فيي هيذه المسيألة . ولكين األمير فيي حاجية هذا ون

إلى إمعان النظر . ويبدو أن هناك خلطاً بين الوكالة من حيث إنها عقد يرتب التزامات في جانيب كيل مين الموكيل والوكييل ، والوكالية 

 على الوكيل صفة النيابة عن الموكل فيستطيع التعاقد بهذه الصفة مع الغير . من حيث إنها عقد يضفي

فالوكالة من حيث إنها عقد يرتب التزامات في جانيب كيل مين الموكيل والوكييل تقتضيي التفصييل اآلتيي : لميا كيان الموكيل يلتيزم بيرد 

جر إذا كانت الوكالة ميأجورة ، وجيب أن تكيون أهليية نفقات الوكالة وبتعويض الوكيل عن الضرر الذي يصيبه من جراء تنفيذها وباأل

الموكل هي أهلية التصرف حتى تترتب في ذمته هذه االلتزامات . ويجب أن تتوافر فييه دائمياً أهليية التصيرف حتيى ليو كانيت الوكالية 

عن الضيرر اليذي يصييبه مين غير مأجورة ، وذلك حتى يترتب في ذمته االلتزامان اآلخران وهما رد نفقات الوكالة وتعويض الوكيل 

جراء تنفيذها ، وال يعترض على ذلك بأن هذين االلتزامين ال يوجدان إذا لم تكين هنياك نفقيات وال ضيرر ، إذ يكفيي احتميال قييام هيين 

بتنفييذ  االلتزامين حتى تجب األهلية الالزمة لعقدهما وهي أهلية التصرف . هذا مين ناحيية الموكيل ، أميا مين ناحيية الوكييل فإنيه يلتيزم

الوكالة وبتقديم حساب عنها وبرد ما للموكل عنده ، وهذه أعمال تدخل أهلية التصرف . ونرى من ذلك أن الوكالة ، من حيث أنها عقد 

يرتب التزامات في جانب كل من الموكل والوكيل ، تستوجب أهلية التصيرف فيي كيل منهميا . فيإذا كيان الموكيل قاصيراً ، جياز ليه أن 

كالة ، فيتحلل من التزاماته وال يكيون مسيئوالً إال بموجيب قاعيدة اإلثيراء عليى حسياب الغيير . وكيذلك إذا كيان الوكييل يطلب إبطال الو

قاصراً ، فإنه يجوز له أيضاً إبطال الوكالة ، وال يكون مسئوالً قبل الموكل إال بموجب قاعدة اإلثراء على حسياب الغيير . غيير أنيه إذا 

ولم يطلب إبطيال الوكالية ، فإنهيا تبقيى قائمية منتجية آلثارهيا ، بيل وتضيفي عليى الوكييل صيفة النيابية عين  كان أحد المتعاقدين قاصراً 

 الموكل إذا توافرت في المتعاقدين أهلية الوكالة من حيث إنها عقد يضفي على الوكيل صفة النيابة .
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ويتصر أبهلية الوكير أن  ال  ـوز لـ  أن يتعاقـد مـ  نيسـ  ل ولةـن ذلـك ال ير ـ  عىل ا هليـة ل بـر ير ـ  عىل جمـاوزة 
مــد  يف هــذا اكعــ  علــا أنــ  "ال  304الوكيــر اــدود وكالتــ   ــ  ينيــذ يف حــق اكوكــر تعاقــده مــ  نيســ    وقــد نصــا اكــادة 

                                                                                                                                                                    

تليف عين األهليية التيي سيبق بيانهيا . فالموكيل يجيب أن واألهلية في الوكالة ، من حيث إنها عقد يضفي عليى الوكييل صيفة النيابية ، تخ

يكون أهالً للتصرف القانوني محل الوكالة ، أما الوكيل فال تشترط فيه هذه األهلية ألن هذا التصرف ال ينصرف أثره إليه ، ويكفي أن 

نهيا عقيد يرتيب التزاماتيه فيي ذمية يكون مميزاً . فإذا وكل قاصر شخصاً بليغ سين الرشيد فيي إيجيار منزليه ، كانيت الوكالية مين حييث إ

الموكل نحو الوكيل قابلة لإلبطال ألن الموكل قاصر ، ولكن الوكالة في الوقت ذاته تنتج أثرها من حيث إنها تضفي صفة النيابية عليى 

 بليغ سين الرشيد الوكيل ، فلو أن الموكل لم يطلب إبطال الوكالة وأجر الوكيل المنزل ، كان اإليجار صحيحاً . وإذا وكيل قاصير وكييالً 

في بيع منزله ، كانت الوكالة قابلة لإلبطال فيي عالقية الموكيل بالوكييل ، وكيان البييع اليذي عقيده الوكييل هيو أيضياً قيابالً لإلبطيال فيي 

عالقة الموكل بالمشتري . وإذا وكل شيخص بليغ سين الرشيد قاصيراً فيي بييع منزليه ، كانيت الوكالية قابلية لإلبطيال فيي عالقية الوكييل 

لموكل ، ولكنها تنتج أثرها من حيث إضفاء صفة النيابة على الوكيل . فيإذا ليم يطليب الوكييل إبطيال الوكالية وعقيد البييع ميع مشيتر ، با

 كان البيع صحيحاً في عالقة الموكل بالمشتري .

" وإذا كيان تطبييق القواعيد العامية  -وتنتقل هنا ما كتبه األستاذ أكثم أمين الخولي في هذا الصدد ، وهو في أكثره يتفيق ميع ميا قيدمناه :

على النحو السابق صحيحاً في عمومه ، فإن فيه خلطاً واضحاً بين األهلية الالزمة لصحة الوكالة كعقد بين الوكييل والموكيل واألهليية 

ألهلية فيي الحيالتين ، وذليك عليى الالزمة إلنتاج الوكالة النيابية أثرها فيما بين الموكل والغير . والواقع أنه ال تالزم مطلقاً بين قواعد ا

التفصيل اآلتي : أما عن الوكالة كعقد بين طرفيه فتختلف األهلية الالزمية لصيحته بالنسيبة لكيل مين طرفييه . أميا الموكيل فأهليتيه لعقيد 

ية التصرفات الدائرة بيين الوكالة التفضلية هي أهلية التصرفات النافعة نفعاً محضاً ، أما إذا كانت الوكالة بأجر فيجب أن تتوفر فيه أهل

النفيع والضيرر . أمييا الوكييل فأهليتيه الالزميية لصيحة الوكالية هييي األهليية الكامليية ، ألن الوكالية بالنسيبة لييه ـ سييواء كانيت تفصيييلة أو 

ذا مأجورة ـ تعتبير عليى أدنيى الفيروض مين التصيرفات اليدائرة بيين النفيع والضيرر . فيإذا ليم تثبيت األهليية ألي مين الطيرفين عليى هي

، التفصيل ، كانت الوكالة قابلة لإلبطال لمصلحته . أما عن األهلية الالزمة لكي ترتب الوكالة النيابيية أثرهيا فيميا بيين الموكيل والغيير 

فهي بالنسبة للموكل أهلية مباشرة التصرف موضوع الوكالة بنفسه ، وبالنسبة للوكيل أهلية التميييز . إذا تيوافرت هيذه الشيروط رتبيت 

ة آثار النيابة فيما بين الموكل والغير ، ولو كان عقد الوكالية قيابالً لإلبطيال أميا النعيدام أهليية الموكيل بالنسيبة الشيتراط األجير ، الوكال

وإما ألن الوكيل ال تتوافر له األهلية الكاملة ليو كيان قاصيراً . وقيد تبيدو هيذه الحليول غريبية ، ألن األصيل أن الوكالية النيابيية مصيدر 

بحيث إذا بطلت الوكالة فال نيابة وال رابطة بين الموكل والغيير . ولكين ينبغيي القيول بيأن تعقيد الوكييل كعالقية داخليية فيميا بيين للنيابة 

الموكل والوكيل قابلة لإلبطال أو تقيرر بطالنهيا وتصيفية اليروابط فيميا بيين طرفيهيا ال عليى أسياس العقيد بيل عليى أسياس اإلثيراء بيال 

 سبب" .

اذ أكثم أمين الخولي الحاشية اآلتية : "ليس هناك من الناحية الفنية ما يمنع مين تأصييل هيذه الحليول عين طرييق القيول ثم يضيف األست

بوجود عقدين متميزين : عقد وكالة ينظم الروابط بين الموكل والوكيل وتشترط فيه أهلية قبول التفضيل أو االلتيزام بياألجر مين جانيب 

لتعاقدي من جانب الوكيل ، وعقيد نيابية أو عقيد صيفة تشيترط لصيحته أهليية القييام بالتصيرف موضيوع الموكل وأهلية تحمل االلتزام ا

الوكالة من جانب الموكل وأهلية التمييز من جانب الوكيل . وعلى ذلك يتصور أن يبطل عقد الوكالة لنقض أهلية الموكيل فيي االلتيزام 

 212عقدي ، مع بقاء عقد الصفة صحيحاً منتجاً آلثاره" ) أمين أكثم الخولي فقيرة باألجر أو لنقص أهلية الوكيل في التحمل بااللتزام ال

 ( . 1هامش  199وص 

واألستاذ أكثم الخولي ، كما نرى ، يجيزئ الوكالية إليى عقيدين : عقيد وكالية وعقيد نيابية أو صيفة . ويفصيل ميا بيين العقيدين مين حييث 

دم تاجزئة عقد الوكالة ، اعتبرت الوكالة كان لم تكن وزالت صفة النيابة عن مصير كل منهما من ناحية الصحة والبطالن . ونفضل ع

 الوكيل ، وإذا كان هذا قد تعاقد مع الغير فال يصح هذا التعاقد إال في حدود قواعد الوكالة الظاهرة .

دين ، بيل يمييز بيين الوكالية واإلنابية ، أما االتجياه الحيديث السيائد فيي الفقيه األلمياني والفقيه اإلبطيالي ، فإنيه ال يجيزئ الوكالية إليى عقي

فيي  999فالوكالة تتم بعقد بين الموكل والوكيل في حين أن اإلنابة تصرف بإرادة منفردة تصدر من الموكل وحده ) انظر ما يلي فقرة 

رف قانوني معيين ، يجيب الهامش ( . وحينئذ يجوز في هذا االتجاه القول بأن الموكل ، وهو ينيب الوكيل عنه بإرادته المنفردة في تص

 أن يكون متوافراً على أهلية هذا التصرف القانوني دون أن تشترط هذه األهلية في الوكيل .
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ن يتعاقـد مــ  نيسـ  ابســو مـن ينــو  عنـ  ل ســوا  أكـان التعاقــد اسـاب  هــو أم اسـا  شــخص ه ــر ل دون  ـوز ل ــخص أ
تـر يص مـن ا  ــير   علـا أنــ   ـوز ل  ـير يف هــذه ااالـة أن  يــ  التعاقـد كـر هــذا مـ  مراعــاة مـا خياليـ  ل  ــا يقضـ  بــ  

   ( 4) القانون أو قواعد التجارة"
  وم  ــ  للوكيــر أن  ( 3) يــ  من لــ  ل دون أن يــر ص لــ  يف أن ي ــرتي  لنيســ  ــلذا وكــر شــخص شخصــاً ه ــر يف ب

ي رتي اكن ر اساب  اخلاق  ن  يةون قد تعاقد م  نيس  وهذا ال  وز بصـري  الـنص سـالف الـذكر   ووحـر  تعاقـد الوكيـر 
هو ال يقصـد بـذلك أن يبـي  للوكيـر أن م  نيس  يقوم علا قرينة قانونية ل ه  أن ال خص عذا وكر عن  غريه يف التعاقد ل  

يتعاقد م  نيس  كا يف ذلك مـن تعـارا يف اكصـاحل ل و نـ  لـو قصـد ذلـك لتعاقـد معـ  مباشـرة دون حا ـة عىل توكيـر    ـلذا 
مـا تعاقـد الوكيـر مــ  نيسـ  ابلـرغو مــن ذلـك كـان جمــاوزاً حـدود الوكالـة ل ويةـون شــأن  شـأن كـر وكيــر  ـاوز حـدود وكالتــ  ل 

   ( 2) ون عرل  تقداً يف حق اكوكر عال عذا أقره هذا   ية

 عيوب اإلرادة في الوكالة  -المطلب الثاني 

 ـ الغلط في شخص الوكيل أو في شخص الموكل :تطبيق القواعد العامة -231

شــأن  يةــون الرضــا  يف عقــد الوكالــة معيبــاً عذا شــاب  غلــو أو تــدليس أو عكــراه أو اســت  ر ل شــأن الوكالــة يف ذلــك 
 سا ر العقود  

ومــن أبــرز الت بيقــات كــا تقــدم وقــوع غلــو يف شــخص الوكيــر أو يف شــخص اكوكــر   ذلــك أن الوكالــة يت لــب  يهــا 
ل  الوكيــر م يــرا ابلوكالــة عال بعــد أن أد ــر يف اعتبــاره  ( 1) ( كرــا قــدمنا intuitu Personaeاالعتبــار ال خصــ  ) 

 شخص اكوكر ل وكذلك اكوكر م يرا ابلتوكير عال بعد أن أد ر يف اعتباره شخص الوكير  
ويرتتــب علــا ذلــك أنــ  عذا وقــ  غلــو يف شــخص الوكيــر ل كــأن اعتقــد شــخص أنــ  يوكــر شخصــاً معينــاق  ــلذا بــ  
يوكر شخصاً ه ـر غـري ال ـخص الـذي قصـده ل  ـلن عقـد الوكالـة يةـون قـاب ً لإلب ـار لل لـو عذا كـان الوكيـر يعلـو ابل لـو 

                                                 

 (
2
 مدني . 572 – 515( انظر أيضاً المواد  

 (
1
( فإذا رخص له في أن يشتريه لنفسه ، أمكن تحليل العقد بأنه وكالة تحت شرط فاسخ مقترنة بوعد بالبيع ، وقد سبق أن أشرنا إلى  

 ( . 121ذلك ) انظر آنفاً فقرة 

 (
9
يه بالنيول وريبير وسافاتي – 121ص  529فقرة  1وانظر أوبري ورو وإسمان  – 195ص  51فقرة  2( انظر في ذلك الوسيط  

 . 2551فقرة  22

 (
5
 . 191( انظر آنفاً فقرة  
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ار العقــد ل ويــنثر ذلــك علــا عــ ر الوكيــر ل عذ قــد يرتتــب أو كــان يف اســت اعت  أن يتبينــ    وقــد يةــون للروكــر  ا ــدة يف عب ــ
 مد  (    148علا ع ر الوكير الت امات يف ذمت  يست ي  أن يتوقاها عذا هو عرد عىل عب ار الوكالة ) انعر 

وكـــذلك تب ـــر الوكالـــة لل لـــو يف شـــخص اكوكـــر ل و ـــوز للوكيـــر بـــدالً مـــن التنحـــ  عـــن الوكالـــة أن يب ـــر العقـــد   
لك أن يةــون مل مــاً بتعــويض اكوكــر عــن الضــرر الــذي أ ــاب  مــن  ــرا  التنــازر يف وقــا غــري مناســب وب ــري عــذر ويتــوقا بــذ

مقبـــور  يرـــا لـــو تنحـــا ل كرـــا يتـــوقا أيضـــاً ل يف حالـــة مـــا عذا كانـــا الوكالـــة  ـــادرة لصـــاحل أ نـــيب ل التقيـــد  ـــا عذا م تو ـــد 
   ( 4) مد  149أسبا   دية تهر التنح  و قاً  حةام اكادة 

 اإلكراه األدبي :  -231

وقــد يــدا ر الوكالــة عكــراه أديب ل ويتحقــق ذلــك بو ــ   ــاق يف التوكيــر الصــادر مــن ال و ــة ل و هــا ل ويف التوكيــر 
   ـــلذا أثبتــا ال و ـــة أو االبـــن أن الوكالـــة م ـــوبة ةكــراه أديب ل  ـــاز عب ـــار الوكالـــة ل ويتـــوقا  ( 3) الصــادر مـــن االبـــن  بيـــ 

 مد  (   149ب ار ما كان يرتتب يف ذمت  من الت امات لو أن  اقتصر علا ع ر الوكير ) م اكوكر اب 
وعذا كانــا الوكالــة قابلــة لإلب ــار لإلكــراه ا ديب أو  ي عيــب ه ــر مــن عيــو  الرضــا  ل وتعاقــد الوكيــر مــ  ذلــك 

التصــرف ينصــرف عىل اكوكــر  هــر  مــا ان ــوت عليــ  مــن عيــب ل  ــلن أثــر  - 134 -ئو ــب هــذه الوكالــة مــ  شــخص    
 ولو حصر علا حةو ةب ار الوكالة ل وذلك يف حدود ت بيق قواعد الوكالة العاهرة  

 التصرف القانوني محل الوكالة -الفرع الثاني

ــــة ل مث نبحــــث أنــــواع  – 323 مبحثــــان : نبحــــث أوالً ال ــــروط الوا ــــب توا رهــــا يف التصــــرف القــــانو  حمــــر الوكال
 اليت يص  أن تةون حمً  للوكالة  التصر ات القانونية 

 لشروط الواجب توافرها في التصرف القانوني محل الوكالةا -المبحث األول

ت بيق القواعـد العامـة : هـذه ال ـروط ل فبقـاً للقواعـد العامـة ل هـ  أن يةـون التصـرف  ةنـاً ل وأن يةـون  -322
   ( 2) معيناً أو قاب ً للتعي  ل وأن يةون م روعاً 

                                                 

 (
2
 . 122ص  522( انظر في الغلط في الوكالة أوبري ورو وإسمان فقرة  

 (
1
 . 251فقرة  2( انظر في هذا المعنى الوسيط  

 (
9
إذا كييان موضييوعها  –ميين تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنيياني علييى مييا يييأتي : "تكييون الوكاليية باطليية : أوالً  119( وتيينص المييادة  

 مستحيالً أو غير معين تعييناً كافياً . ثانياً ـ إذا كان موضوعها إجراء أعمال مخالفة للنظام العام أو لآلداب أو للقوانين" .

 . 2591فقرة  1جوسران  – 2995فقرة  1وانظر كوالن وكابيتان ودي المور انديير 
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 التصرف القانوني ممكن : –الشرط األول  -234

 ــب أن يةــون التصــرف القــانو  حمــر الوكالــة  ةنــاً ل  ــلذا كــان مســتحي ً كــان ابفــ ً  نــ  ال التــ ام ئســتحير ل  
 وكانا الوكالة ابفلة تبعاً لب  ن التصرف  

تظــر الوقــف شخصــاً يف بيــ   ومثــر التصــرف القــانو  اكســتحير بيــ  الوقــف يف غــري حــاالت االســتبدار ل  ــلذا وكــر
الوقــف كانــا الوكالــة ابفلــة عذ هــ  توكيــر يف مســتحير   ومثــر التصــرف القــانو  اكســتحير أيضــاً ال عــن ابالســت ناف بعــد 

اخلصــو حماميــاً يف شــ   مــن  – 133 - ــوات اكيعــاد وال عــن ابلــنقض يف حةــو ال يقبــر ال عــن  يــ  ابلــنقض ل  ــلذا وكــر   
   ( 4) ة الستحالة التصرف القانو  حمر التوكيرذلك كانا الوكالة ابفل

وقد يةون التصرف القانو  حمر الوكالة  ةناً ل ولةن فبيعت  ال تقبر التوكير  يـ  عذ يةـون عرـ ً يقتضـ  أن يقـوم 
أن ب   احب  شخصياً   مثر ذلك ااضور أمام القضا  ل ستجوا  أو الف الير  ل     ـوز للخصـو أن يوكـر غـريه يف 

  وعذا اعتــهت ال ــريك يف ال ــركة  ( 2) ل وتةـون الوكالــة يف هــذا ابفلـة ( 3) يسـتجو  مةانــ  أو يف أن ولــف اليرـ  بــدالً منــ 
يساهو يف عدارهتا علـا و ـ  معـ  عـن فريـق ا فـ ع علـا د ـاتر ال ـركة ومسـتنداهتا وأوراقهـا وكـر مـا يتعلـق أبعراهلـا ل  ـلن 

                                                 

 (
2
إذا كان هذا التصرف قد تم قبل تنفيذ الوكالة . فإذا وكيل شيخص شخصياً آخير فيي ( ويصبح التصرف محل الوكالة مستحيالً أيضاً  

اقتراض مبلغ معين من شخص معين ، فاقترض الوكيل المبلغ من المقرض . وقبل أن يعليم الموكيل أن المبليغ قيد تيم اقتراضيه ، وكيل 

، فالوكالة هنا محلها مستحيل ألن الفرض كيان شخصاً آخر في اقتراض نفس المبلغ من نفس الشخص ، ولعله استبطأ الشخص األول 

قد تم وقت إبرامها ، فتكون باطلة . فإذا اقترض الوكيل الثاني المبلغ مرة ثانية من نفس المقرض ، لم يكن للمقرض ـ والمفيروض أنيه 

 -19الثياني معسيراً ) جييوار فقيرة عالم بأن الوكالة الثانية محلها هو نفس محل الوكالة األولى ـ أن يرجع على الموكل إذا كان الوكيل 

 ( . 11فقرة  Mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 555بودري وفال في الوكالة فقرة  – 15ترولون فقرة 

والتوكيل في تصرف تم إنجازه قبالً توكيل في أمر مستحيل استحالة مادية ال استحالة قانونية ومثيل االسيتحالة الماديية أيضياً أن يوكيل 

 ً  ( . 919آخر في شراء منزل يكون قبل التوكيل قد احترق دون أن يعلم الموكل ذلك ) محمد علي عرفة ص  شخص شخصا

 (
1
من تقنين الموجبيات والعقيود اللبنياني عليى ميا ييأتي : "ال تصيح الوكالية إذا كيان موضيوعها إجيراء عميل ال  115( وتنص المادة  

 يجوز إتمامه بواسطة الغير ، كحلف اليمين" .

 (
9
أوبيري ورو  – 559 – 551( انظر في األعمال التي ال تقبل بطبيعتها التوكييل فيهيا فيي فرنسيا : بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  

) ويييذكرون فييي األعمييال التييي ال تقبييل  2591فقييرة  22بالنيييول وريبييير وسييافاتييه  – 21هييامش  122ص  522فقييرة  1وإسييمان 

جوز لشخص أن يوكل آخر في أن يمضي نيابة عنه على أن يكون اإلمضاء صادراً من الموكيل بطبيعتها التوكيل فيها اإلمضاء ، فال ي

مع تعليق سافاتييه وإليى  192 – 2 – 2511داللوز  2511فبراير سنة  19وباسمه ، ويشيرون إلى حكم محكمة النقض الفرنسية في 

على أن الموكل يكون مسئوالً نحو الغير حسن النيية  – 177 – 2 – 71داللوز  2771أبريل سنة  15حكم آخر من نفس المحكمة في 

الذي يجعل أن اإلمضاء ليس بخط الموكل ، كما لو كان اإلمضاء بخطه ، ما دام أن الموكل هو الذي طلب إلى الوكيل كتابية اإلمضياء 

فقيرة  1ي ورو وإسيمان وهيو الحكيم السيابق اإلشيارة إلييه ـ أوبير 192 – 2 – 2511دالليوز  2511فبراير سينة  19: نقض فرنسي 

ويمكن تخريج ذلك عليى قواعيد الوكالية الظياهرة ( . وفيي مصير حييث تتعليق صيحة الوصيية بصيدورها  – 2هامش  117ص  529

 ( . 211مكتوبة بخط الموصي ، ال يجوز التوكيل في الوصية ) أكثم أمين الخولي فقرة 
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دارة شخصــ  لل ــريك ال يقبــر التوكيــر  يــ     ــ   ــوز لل ــريك أن يوكــر غــريه يف ذلــك ل هــذا العرــر اخلــاق مــن أعرــار ا 
   ( 4) حىت ال يتد ر أ نيب يف أعرار ال ركة وي ل  علا أسرارها

 الشرط الثاني ـ التصرف القانوني معين أو قابل للتعيين : – 235

   ( 2) أو قــاب ً للتعيـ  ل وعال كانــا الوكالــة ابفلــة ( 3 )وي ـرتط اثنيــاً أن يةــون التصـرف القــانو  حمــر الوكالـة معينــاً  
 لذا وكر شخص شخصاً ه ر ل و ب علي  أن يع  التصـرف الـذي وكلـ   يـ  تعيينـاً ت يـاً للجهالـة    يوكلـ  مـث ً يف بيـ  أو 

ة مـن أعرـار التصـرف ) رهن أو هبة أو  ل  أو عقرار أو وحةـيو أو تو يـ  اليرـ    وسـنرى أنـ  عذا كـان التصـرف حمـر الوكالـ
actes de disposition  وكان مـن عقـود اكعاوضـة  لنـ  يةيـ  لتعيينـ  ذكـر نوعـ  ل أبن يقـار عن التوكيـر يف بيـ  أو )

رهــن أو  ــل  ولــيس مــن الضــروري أن يعــ  حمــر التصــرف علــا و ــ  التخصــيص أبن يقــار بيــ  منــ ر معــ  أو رهــن أرا 
ا كــان التصــرف مــن عقــود التــهع ل  ــ  يةيــ  يف تعيينــ  ذكــر نوعــ  ل بــر  ــب أيضــاً معينــة أو الصــل  يف نــ اع معــ    أمــا عذ

تعي  حمل  ل    يص  التوكير يف هبة دون تعي  ال   اكوهو  ل  يوكر الواهب غريه يف هبة منـ ر معـ  أو أرا معينـة أو 
   ( 1) سيارة ابلذات

قـاب ً للتعيـ    مثـر ذلـك أن  – 131 -قر أن يةـون   وعذا م يةن التصرف حمر الوكالة معيناً ل  يجب علا ا 
يوكــر اكالــك تظــر زراعتــ  يف عدارة ال راعــة ل دون أن يعــ  علــا و ــ  التحديــد التصــر ات القانونيــة حمــر التوكيــر    يــ  هــذه 

ر اايـظ والصـيانة ااالة تةون هذه التصر ات قابلـة للتعيـ  ل  هـ  كـر تصـرف يتعلـق ةدارة ال راعـة ل كل ـار ا را وأعرـا
وشـرا  البــذر والســراد ومبيــدات اا ــرات وحنوهــا واســت جار عرـار ال راعــة واآلالت ال راعيــة وبيــ  ايفصــور واســتييا  ااقــوق 

مــد  أبن الوكالــة الــواردة يف أليـــاظ ال ختصــيص  يهــا حــىت لنــوع العرـــر  104وو ــا  الــديون   وت بيقــاً لــذلك قضـــا اكــادة 
لتوكيــر ال ختــور الوكيــر  ــية عال يف أعرــار ا دارة ل ويــد ر  يهــا ا  ــار عذا م تــ د مدتــ  علــا ثــ ل القــانو  ااا ــر  يــ  ا

سنوات وأعرار اايظ والصيانة واستييا  ااقوق وو ا  الديون ل ويـد ر  يهـا أيضـاً كـر عرـر مـن أعرـار التصـرف تقتضـي  
                                                 

 (
2
 . 759ص  2591فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 559رة بودري وفال في الوكالة فق – 927ص  197فقرة  9( الوسيط  

 (
1
 . 17فقرة  Mandatلفظ  9( انسيكلوبيدي داللوز  

 (
9
( وتكون الوكالة هنا باطلة بصفة أصلية ، بخالف بطالنها الستحالة التصيرف أو لعيدم مشيروعيته فهيو بطيالن ييأتي تبعياً ليبطالن  

التصرف محل الوكالة . والبطالن لعدم تعيين التصرف على النحو اليذي تطلبيه القيانون بطيالن مطليق ، فيال تنيتج الوكالية أثيراً ال مين 

ة على الوكيل وال من أية ناحية أخرى . ومن ثم ال يترتب أي التزام ال في ذمية الموكيل وال فيي ذمية الوكييل ) ناحية إضفاء صفة النياب

 ( . 122ص  217انظر عكس ذلك أكثم أمين الخولي فقرة 

 (
5
أميين ( ويذهب بعض الفقهاء إليى أن وجيوب تعييين التصيرف عليى هيذا القيدر مين التحدييد وضيرب عمين الشيكلية الباليية" ) أكيثم  

( . وحتيى ليو سيلمنا بيأن التعييين عليى هيذا النحيو "شيكلية" ، فهيي الشيك شيكلية نافعية ، يتبيين بفضيلها  122ص   217الخولي فقيرة 

 الوكيل مدى سلطته فيقف عنده ، ويأمن معها الموكل أن يباغت بتصرف من الوكيل لم يدخل في حسابه .
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يــ  التلــف وشــرا  مــا يســتل م  ال ــ   حمــر الوكالــة مــن أدوات ا دارة كبيــ  ايفصــور وبيــ  البضــاعة أو اكنقــور الــذي يســرع عل
 ايع  واست  ل    وسنعود عىل هذه اكسألة  يرا يل   

 الشرط الثالث ـ التصرف القانوني مشروع : -236

وي ـرتط أ ــرياً أن يةــون التصــرف القــانو  حمــر الوكالــة م ــروعاً    ــلذا كــان التصــرف غــري م ــروع كخاليتــ  للنعــام  
   ( 4) م أو اآلدا  أو القانون ل كان ابفً  ل وكانا الوكالة  ي  أيضاً ابفلةالعا

 ــلذا وكــر شــخص شخصــاً ه ــر يف شــرا   ــدرات أو أســلحة  نوعــة أو يف ع ــار منــ ر للــدعارة أو للرقــامرة أو يف 
اشـرة غـري م ـروعة ل أو قبض رشوة أو عع ا هـا أو يف االتيـاق مـ  شـخص الرتةـا   ر ـة أو يف االتيـاق مـ  امـرأة علـا مع

وكـــر يف غـــري ذلــــك مـــن التصــــر ات اكخاليـــة للنعـــام العــــام أو اآلدا  أو القـــانون ل  ــــلن الوكالـــة تةـــون ابفلــــة تبعـــاً لــــب  ن 
   ( 3) التصرف حمر الوكالة

وعذا وكـــر شـــخص شخصـــاً ه ـــر يف أن يـــراهن أو يف أن يقـــامر نيابـــة عنـــ  ل كانـــا الوكالـــة ابفلـــة ل  ن كـــر اتيـــاق 
مـد  (  التوكيـر يف الرهـان أو اكقـامرة يةـون ابفـ ً أيضـاً   عـن أنـ   126برهان أو ئقامرة ابفر لعدم اك روعية ) م  اق 

يســتث  الرهــان الــذي يعقــده  يرــا بيــنو اكتبــارون شخصــياً يف ا لعــا  الرًيضــية ومــا ر ــص  يــ  قــانوتً يف أوراق النصــيب ) م 
  وتةـــون  ــحيحة أيضـــاً الوكالـــة يف  ( 1) ل وتةــون الوكالـــة  يهــا  ـــحيحة أيضــاً  ل  هـــذه عقــود  ـــحيحة ( 2)  مــد  ( 110

قــبض ديــن القرــار ل ويلتــ م الوكيــر بقــبض الــدين علــا أن يــندي حســاابً للروكــر  يســلر  مــا قبضــ  ل ذلــك أن قــبض الــدين 
القرار ويف قـبض دينـ  أو د عـ  ل   أما عذا كانا الوكالة يف لعب  ( 8) منيصً  عن القرار م روع  تةون الوكالة  ي  م روعة

                                                 

 (
2
أوبيري ورو  – 199م ص  2599مارس سينة  21استئناف مختلط  – 151ص  1القضاء  2755يناير سنة  5( استئناف وطني  

 . 122ص  522فقرة  1وإسمان 

 (
1
( وإذا وكل المدين دائنه في أن يبيع المال المرهون عند حلول الدين دون اتبياع اإلجيراءات التيي فرضيها القيانون ، ليسيتوفي حقيه  

 ( . 15فقرة  Mandatلفظ  9ن ) أنسيكلوبيدي داللوز من ثمنه ، كانت الوكالة باطلة لمخالفتها ألحكام القانو

 (
9
( فإذا كانت أوراق النصيب غير مرخص فيها فكل من شرائها وبيعها يكون باطالً ، والوكالة في الشيراء أو فيي البييع تكيون أيضياً  

ن يحيتفظ بهيذه الجيائزة ) جرينوييل باطلة . ولكن إذا تسلم الوكيل ورقة نصيب لبيعها وقبل البييع كسيبت ورقية جيائزة ، فلييس للوكييل أ

 21نقييض فرنسييي  – 219 – 1 – 2521داللييوز  2529يونيييه سيينة  25 – 992 – 1 – 2595داللييوز  2591يوليييو سيينة سيينة 11

( . كييذلك إذا اشييترى الوكيييل لحسيياب موكلييه ورقيية نصيييب فكسييبت جييائزة ، لييم يكيين  917 - 2 – 2529سيييريه  2529فبراييير سيينة 

 ( . 755ص  2597فقرة  22جائزة ) بالنيول وريبير وسافاتييه للوكيل أن يحتفظ بال

 (
5
أميا التوكييل فيي مضياربات  – 2597فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 551فقيرة  – 559( بودري وفال في الوكالة فقيرة  

 ( . 199ص  59م  2599مارس سنة  21البورصة غير المشروعة فيكون هو أيضاً غير مشروع ) استئناف مختلط 

 (
9
 – 551بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  -51جيوار في عقود الغيرر فقيرة  – 199فقرة  2بون  – 12فقرة  – 15( ترولون فقرة  

 . 2597فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 
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 الوكالـة ابفلــة يف كــر ذلــك ل  ن الوكالــة يف قــبض ديــن القرــار أو د عــ  تصــب  يف هــذه ااالــة اتبعــة للوكالــة يف لعــب القرــار 
وتةــون ابفلــة تبعــاً هلــا ل ويســت ي  اكوكــر عذا  ســر الوكيــر يف القرــار أن يــر ض د ــ  الــدين لــ  لد عــ  كــن كســب ل كرــا ال 

     ( 4) عذا كسب الوكير يف القرار أن ي الب  بتسليو ما كسب  يست ي 
وعذا كان تصرف قانو  حمعوراً علا شخص     وز ل  أن يوكر  ي  غريه ل  رـا ال يسـت ي  أن يقـوم بـ    139  

أن ي ـرتي   ( 3) بنيس  ال يست ي  أن يوكر  ي     لو أن شخصاً كان موك ً يف بيـ  منـ ر آل ـر ل  لنـ  ال يسـت ي  كرـا قـدمنا
  وير   ذلك ل ال عىل أن الوكالة الثانية غـري م ـروعة ل بـر ير ـ   ( 2) لنيس  ل وكذلك ال يست ي  أن يوكر غريه يف شرا  ل 

عىل أن الوكير يف البي  ل ب را   ما وكـر ببيعـ  أو بتوكيلـ  مـن ي ـرتي  لـ  ل يةـون قـد  ـاوز حـدود الوكالـة الصـادرة عليـ  ل وقـد 
   ( 1) لكسبق بيان ذ

نصو ـاً قانونيـة حـددت مـن  ـوز  131  ولةـن    ( 8) والتوكير يف اخلصومة  ا   ل عذ هو توكيـر يف أمـر م ـروع
توكيلــ  يف ااضــور أمــام القضــا  ل  توكيــر غــري مــن حددتــ  هــذه النصــوق يةــون غــري  ــا   كخاليتــ  للقــانون   وقــد نصــا 

                                                 

 (
2
 – 557بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  -51جيوار في عقود الغيرر فقيرة  – 199فقرة  2بون  – 15فقرة  – 19( ترولون فقرة  

 2779يونيييه سيينة  15 – 111 2 – 19داللييوز  2719مييارس سيينة  9نقييض فرنسييي  – 2597فقييرة  22بالنيييول وريبييير وسييافاتييه 

باطلية فيي اللعيب وفيي  وإذا وكل شخص شخصاً آخر في لعب القميار وفيي قيبض ميا يكسيبه ، كانيت الوكالية – 99 – 2 – 71داللوز 

 11القبض كما قدمنا ، حتى لو أجاز الموكل الوكالة بعد ظهور نتيجية اللعيب فيإن اإلجيازة ال تيرد عليى العقيد الباطيل ) نقيض فرنسيي 

( . ولكيين إذا أعطييى الموكييل الوكيييل ، بعييد  2597فقييرة  22بالنيييول وريبييير وسييافاتييه  292 – 2 – 59داللييوز  2759فبراييير سيينة 

يجة اللعب ، وكالة جديدة ـ ال مجرد إجازة للوكالة القديمة ـ في قبض ما كسبه في اللعب ، كانت الوكالة صحيحة ، إذ تقيدم أن ظهور نت

التوكيل في قبض دين القمار صحيح ، وال يؤثر في صحته أن يكون الوكيل في القبض هو نفس الوكيل في اللعيب ميا داميت الوكالتيان 

ـ وانظر عكس ذلك وأن الوكالة في القيبض الصيادرة  191ص  557ى ) بودري وفال في الوكالة فقرة منفصلتين إحداهما عن األخر

جييوار فيي عقيود الغيرر فقيرة  – 199فقيرة  2لنفس الوكيل في اللعب تكون باطلة ولو انفصلت الوكالتان إحداهما عن األخرى : بون 

51 . ) 

 (
1
 . 117( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
 . 559الوكالة فقرة ( بودري وفال في  

 (
5
أما إذا كان التصرف القيانوني محظيوراً عليى شيخص الوكييل ، كعاميل القضياء اليذي ال يجيوز ليه شيراء  – 117( انظر آنفاً فقرة  

مدني ( ، فذلك ال يمنعه من أن يكون وكيالً عن الغير في شيراء  512الحق المتنازع فيه إذا كان نظر النزاع يدخل في اختصاصه ) م 

أكيثم أميين الخيولي فقيرة  – 919محميد عليى عرفية ص  – 25هامش  122ص  522فقرة  1ق لهذا الغير ) أوبري ورو وإسمان الح

 ( . 919( . ولكن ال يجوز لعامل القضاء أن يوكل غيره في شراء الحق المتنازع فيه ) محمد علي عرفة ص  211

 (
9
وز ألحد في فرنسا أن يترافع بوكيل عنه ما عدا الملك" قاعيدة فرنسيية ال ( وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن قاعدة "ال يج 

أصل لها في القوانين المصرية ، وليست من القواعد الطبيعية العامة الواجب حتماً األخذ بها ، وال نص في القانون يحتم رفع اليدعوى 

و  921يها ما يوجب ذلك ، وأجمعت القواعد العامة والميواد من قانون المرافعات ) القديم ( ليس ف 99من المدعي شخصياً ، إذ المادة 

تجاري على جواز التوكيل في كل عمل جائز قانوناً ، وأن الوكيل في عمل يجوز له إجراؤه باسمه أو باسيم  72مدني ) قديم ( و 919

الخصيومة ميا دام توكيليه ثابتياً أن يقيدم الموكل . ولما كيان رفيع اليدعاوي أميام المحياكم مين األميور الجيائزة قانونياً ، جياز للوكييل فيي 

وقضت محكمة اإلسكندرية الوطنية بأنه يجوز  –(  5ص  2المجموعة الرسمية  2755يناير سنة  9الدعوى باسمه ) استئناف وطني 

سيم الموكيل فيي مين قيانون المرافعيات ) القيديم ( بشيرط أن ييذكر ا 99للوكيل رفع الدعوى باسمه إذا كان مأذوناً في ذليك طبقياً للميادة 



 

 

 

 

380 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

م اكعــ  لنعـر الــدعوى وضــر اخلصــوم أبنيسـهو أو وضــر عــنهو مــن يوكلونــ  مــن تقنــ  اكرا عــات علـا أنــ  "يف اليــو  44اكـادة 
من ايفـام  ئقتضـا توكيـر  ـاق أو عـام ل وللرحةرـة أن تقبـر يف النيابـة عـنهو مـن خيتارونـ  مـن ا قـار  أو ا  ـهار عىل 

 وز توكيـر غـري ايفـام  عال عذا كـان قريبـاً ل وال  ( 4) الدر ة الثالثة"    التوكير يف ااضور أمام القضا  عذن ال يةون عىل يفام
  ومــ  ذلــك  حــىت ا قــار  وا  ــهار عىل الدر ــة الثالثــة ال  ــوز تــوكيلهو عذا كــانوا  ( 3) أو  ــهراً للخصــو عىل الدر ــة الثالثــة

 ــب العــام وال مــن تقنــ  اكرا عــات علــا أنــ  "ال  ــوز  حــد قضــاة ايفــاكو وال للنا 60مــوظي  ابيفــاكو ل  قــد نصــا اكــادة 
ااضـور أو اكرا عـة ل سـوا  أكـان  134 حد من وك    وال  حد من اكوظي  ابيفـاكو أن يةـون وكـي ً عـن اخلصـوم يف   

ابك ا هة أم ابلةتابة أم ابال تا  ل ولو كانا الدعوى مقامـة أمـام حمةرـة غـري ايفةرـة التـاب  هـو هلـا   ولةـن  ـوز هلـو ذلـك 
 وزو ــاهتو وأ ــوهلو و ــروعهو عىل الدر ــة الثانيــة"   وقــد ايــدت هــذه النصــوق ئــا ورد يف قــانون ايفامــاة عرــن  ثلــوهنو قــانوتً 

مـــن هـــذا القـــانون علـــا أن "للرحـــام  دون غـــريهو حـــق  38ل  قـــد نصـــا اليقـــرة ا وىل مـــن اكـــادة  4681لســـنة  69رقـــو 
 أن ينيبــــوا عــــنهو يف اكرا عــــة أمامهــــا أزوا هــــو أو ااضــــور عــــن اخلصــــوم أمــــام ايفــــاكو ل وللرحةرــــة أن اذن للرتقاضــــ  يف

   ( 2) أ هارهو أو أشخا اً من ذوي قرابهو ل اية الدر ة الثالثة"

                                                                                                                                                                    

( ـ وقضيت محكمية مصير الوطنيية  19ص  17رقيم  29المجموعية الرسيمية  2597سبتمبر سنة  29اإلعالن ) اإلسكندرية الوطنية 

 بأن األصل أن كل األعمال القانونية الجائزة يصح إجراؤها بوكيل ، وليس في القوانين المصرية ما يقابل القاعدة الفرنسية القائلية بأنيه

حد أن يترافع بوكيل عنه ما عدا الملك ، ولما كانت هذه القاعدة ليست من القواعد الطبيعية العامة التي تتفق وأحكام القانون ال يجوز أل

، وكان قانون المرافعات خالياً مما يوجب ذلك ، وكان رفع الدعوى أمام المحاكم من األمور الجائزة قانوناً ، فإنيه فإنيه ال تثرييب عليى 

أقام الدعوى باسمه طالما أنه موكل بالحقوق ، ومن ثم ال يكون في إقامة المدعية بالحقوق المدنيية لهيذه اليدعوى بصيفتها الوكيل إذا ما 

ص  959رقيم  91المحامياة  2591ديسيمبر سينة  11وكيلة خاصة عن أبنائها البلغ ما يخالف القانون ) مصر الوطنيية جينح مسيتأنفة 

ة تقتضي توكيالً خاصاً ، وليس وليس من الضروري أن يكيون فيي قضيية باليذات بيل يصيح ( ـ وقضى بأن الوكالة في الخصوم 199

 ( . 151ص  55م 2591مارس سنة  19أن يكون توكيالً عاماً في جميع القضايا ) استئناف مختلط 

 (
2
ضيور بنفسيه أميا ( وعلى ذلك يجوز للخصم أن يوكل في الخصومة غير المحيامي ، ولكين الوكييل فيي الخصيومة ال يجيوز ليه الح 

القضاء بل يجب أن يوكل عنه محامياً في ذلك ، ما لم يكن قريباً أو صهراً للخصم إلى الدرجة الثالثة فعندئذ يجيوز ليه الحضيور بنفسيه 

 أمام القضاء نيابة عن موكله دون حاجة إلى توكيل عنه محامياً ، شأنه في ذلك شأن الخصم الموكل إذا حضر بنفسه أمام القضاء .

 (
1
( فيجوز توكيل الزوج والزوجة ، واألب واألم ، والجد والجدة ، واالبن والبنت ، والحفييد والحفييدة ، واألخ واألخيت ، وابين األخ  

وابن األخت ، والعم والعمة ، والخال والخالة ، وزوج البنت وزوج األخيت وزوج العمية وزوج الخالية ، وزوجية االبين وزوجية األخ 

 ل . وال يجوز توكيل ابن العم وابن الخال ، وزوج بنت العم وزوج بنت الخال .وزوجة العم وزوجة الخا

 (
9
مين قيانون المحامياة ميا يحيتم تيدخل المحيامي فيي  19( وتضيف الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الميادة  

"وال يجوز أن يحضر عن الخصوم أميام محكمية الينقض  الخصومة والعقود ولو مع وجود الخصم نفسه ، وذلك على التفصيل اآلتي :

أو المحكمة اإلدارية العليا أو يقدم إليها طلبات إال المحامون المقررون للمرافعة أمامها ، وال يجيوز تقيديم صيحف االسيتئناف أميام أيية 

وي للمحياكم االبتدائيية واإلداريية أو محكمة إال إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقيررن أمامهيا . كميا ال يجيوز تقيديم صيحف اليدعا

طلبات األداء إلى المحاكم الجزئية إال إذا كانت موقعاً عليها مين أحيد المحيامين المقيررين أمامهيا ، وذليك متيى بلغيت أو جياوزت قيمية 

محامين ولم يصدر الدعوى أو أمر األداء نصاب االستئناف . ومع ذلك فال ضرورة لتوقيع محام إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد أحد ال

، أو إذا كان المستأنف نفسه أو رافع الدعوى محامياً غيير غيير مشيتغل . وال يجيوز تسيجيل  92من النقابة اإلذن المنوه عنه في المادة 
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 ما يترتب على بطالن الوكالة التي لم تتوافر فيها الشروط :  -237

وكالـــة يف تصـــرف قـــدمنا أن الوكالـــة ال عـــوز عال يف تصـــرف  ةـــن ومعـــ  أو قابـــر للتعيـــ  وم ـــروع ل  ـــلذا كانـــا ال
مســتحير أو غــري معــ  أو غــري م ــروع كانــا ابفلــة   ويرتتــب علــا الــب  ن أن تعتــه الوكالــة كــأن م تةــن ل وأن كــ  مــن 

 اكتعاقدين يست ي  أن يترسك ابلب  ن  
ي الـــب   ـــلذا م ينيـــذ الوكيـــر الوكالـــة البافلـــة ل م يســـت ي  اكوكـــر أن ي البـــ  بتنييـــذها ل كرـــا ال يســـت ي  الوكيـــر أن

  وعذا كـان اكوكـر قـد د ـ  للوكيـر أ ـراً أو قـدم لـ  نقـوداً ينيـذ  ( 4) اكوكر ابلت ام  بد   ا  ر عذا كان هنا  اتياق علـا أ ـر
 ــا الوكالــة ل  ــاز لــ  أن يســرتد منــ  مــا د عــ  حــىت لــو كانــا الوكالــة غــري م ــروعة   وقــد قــدمنا يف النعريــة العامــة للعقــد أن 

 Neno auditor propriamيف العقــــود غــــري اك ــــروعة ل وأن القاعــــدة الرومانيــــة  االســــرتداد  ــــا   حــــىت

turpitudenem allegans ( 3) م أي ذ  ا التقن  اكد  انيديد   

                                                                                                                                                                    

قاري جنيه ، كما ال يجوز تقديم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشهر الع 2999عقود الشركات التجارية التي تزيد قيمتها عن 

. أو التوثيق إذا كانت تزيد قيمتها على هذا المبلغ ، إال إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمام المحياكم الجزئيية عليى األقيل" 

 19وتقابيل م  2595لسينة  299مين قيانون المحامياة رقيم  15وقد قضت محكمة النقض بأن المنع الوارد في النص المتقيدم ذكيره ) م 

( يتناول الخصوم أنفسهم كما يتناول المحامين غير المقبيولين أميام المحكمية التيي يرفيع إليهيا  2591لسنة  51محاماة رقم من قانون ال

( ، وبأن عدم توقيع صيحيفة االسيتئناف مين محيام  199ص  111رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  15الطعن ) نقض مدني 

 ً ص  992رقيم  9مجموعية عمير  2557أكتيوبر سينة  17عيدم قبولهيا ) نقيض ميدني  مقرر أمام محاكم االسيتئناف يترتيب علييه حتميا

 99رقيم  1مجموعة أحكام الينقض  2599ديسمبر سنة  25 – 112ص  951رقم  9مجموعة عمر  2557نوفمبر سنة  19 – 155

في مذكرة وبيأن اليدفع بانعيدام ( ، وبأن الدفع بانعدام توكيل المحامي أمام محكمة النقض يجب أن يبدي في تقرير الطعن أو  211ص 

ميايو  25توكيل المحامي أمام محكمة النقض يجب أن يبدي في تقرير الطعن أو في ميذكرة النيابية وذليك قبيل المرافعية ) نقيض ميدني 

 ( . 51ص  59رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  1 – 291ص  57رقم  2مجموعة عمر  2591سنة 

من قانون المحاماة على ما يأتي : ويجيوز للمحيامين المقيررين فيي دول الجامعية العربيية المرافعية  19وتنص الفقرة الثانية من المادة 

أمام المحاكم في الدرجية المقابلية للدرجية المقيررين للمرافعية فيهيا فيي بليدهم ، وذليك فيي قضيية معينية بيإذن خياص مين مجليس نقابية 

 بالمثل" . المحامين باالشتراك مع عام مصري مقرر وبشرط المعاملة

من قانون المحاماة على أن "يقبل للمرافعة أمام المحاكم ، عن مصالح الحكومة أو الهيئات العامة أو وزارة األوقاف  11وتنص المادة 

أو المؤسسات العامة والهيئات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي لجنة قبول المحامين ، محامو أقيالم قضيايا هيذه 

جهييات الحاصييلون علييى شييهادة الليسييانس أو مييا يعادلهييا أو أحييد المحييامين . ويجييب أن يكييون التوكيييل الصييادر ميين هييذه المصييالح أو ال

الهيئات العامة إلى أحد المحامين موقعاص من رئيس المصيلحة أو الهيئية ومبصيوماً بخاتمهيا وأن يكيون التوكييل الصيادر مين البنيوك 

 يمثلها قانوناً ومصدقاً على إمضائه" .  والمؤسسات المذكورة موقعاً ممن

هذا والتوكيل في الحضور أمام القضاء جائز حتى لو كان ذلك في قضية سببها غير مشروع ، وللمحامي أن يرجع على موكله بأتعابه 

الحكيم قيد صيدر بعيدم ( ، حتى ليو كيان  592في هذه الحالة ، وال يحتج عليه بأن السبب غير مشروع ) بودري وفال في الوكالة فقرة 

 ( . 911المشروعية ) محمد علي عرفة ص 

 (
2
 . 752ص  2591فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 595فقرة  – 599( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 (
1
 . 997فقرة  2( انظر الوسيط  
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وعذا نيــذ الوكيــر الوكالــة ـ واكيــروا أهنــا وكالــة غــري م ــروعة  هنــا دون الوكالــة اكســتحيلة والوكالــة غــري اكعينــة هــ  
للتنييــذ ـ بقيــا الوكالــة ابفلـة ابلــرغو مــن تنييــذها    ــلذا وكــر شـخص شخصــاً ه ــر يف مقــامرة ويف قــبض أو د ــ  مــا القابلـة 

يةسب  أو خيسره ل وقـامر الوكيـر  ةسـب أو  سـر ل وم يةـن للروكـر أن ي الـب الوكيـر ابكةسـب ل كرـا ال يةـون للوكيـر 
يـــر ومـــن قـــامر معـــ  ال يســـت ي  ا ور أن  ـــه الثـــا  علـــا د ـــ  و يرـــا بـــ  الوك 120     ( 4) أن ي الـــب اكوكـــر ابخلســـارة

اكةسب ل وال يست ي  الثا  أن  ه ا ور علـا د ـ  اخلسـارة   وعذا د ـ  أحـدمها لجن ـر مـا  سـره ل كـان لـ  أن يسـرتد مـا 
ن يثبـا مـا د ع    ر ث ل سـنوات مـن الوقـا الـذي أدى  يـ  مـا  سـره ولـو كـان هنـا  اتيـاق يقضـ  ب ـري ذلـك ل ولـ  أ

  وعذا كان اكوكر قد اتيق م  الوكير علا أ ـر ونيـذ الوكيـر الوكالـة ل  ـلن هـذا ال  ( 3)  مد  ( 126أداه جبري  ال رق ) م 
يســت ي  أن ي الــب اكوكــر اب  ــر ل وعذا كــان قــد تقاضــاه أو تقاضــا مبل ــاً ه ــر مــن اكوكــر للرقــامرة بــ  و ــب عليــ  رد مــا 

   ( 2) تقاضاه

 أنواع التصرفات القانونية التي يصح أن تكون محالً للوكالة -الثانيالمبحث 

 التصرفات القانونية التي تكون محالً للوكالة : -238

قدمنا أن حمر الوكالة  ب أن يةون تصر اً قانونياً   وأي تصـرف قـانو  ل عذا تـوا رت  يـ  ال ـروط اكتقدمـة الـذكر  
ةون عقداً كالبي  واع ار ل وقد يةـون عرادة منيـردة كالو ـية وت هـري العقـار اكرهـون ل ل يص  أن يةون حمً  للوكالة    قد ي

نيابــة عــن اكوكــر كــا قرار وتو يــ   124وقــد يةــون ع ــرا  قضــا ياً اتبعــاً لتصــرف قــانو  هــو عبــدا  ال لبــات أمــام القضــا    
قـــة بـــ  ل كـــالبي  يســـتتب  التصـــديق علـــا ا مضـــا  اليرـــ    وقـــد يســـتتب  التصـــرف القـــانو  القيـــام أبعرـــار ماديـــة تعتـــه ملح

 والتسجير  

                                                 

 (
2
وانظير آنفياً فقيرة  – 752ص  2591فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 599فقيرة  – 595( بودري وفال في الوكالة فقيرة  

199 . 

 (
1
 . 159ص  597( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 (
9
فبرايير سينة  5 – 55 – 2 – 51داللوز  2759مايو سنة  11 – 515 – 2 – 79داللوز  2775نوفمبر سنة  21( نقض فرنسي  

استولى الوكيل بموجب وكالة غير مشروعة على مبالغ للموكل واستعملها لمصلحة نفسه ،  وإذا – 599 – 2 – 2529داللوز  2529

وانظيير فييي هييذه المسييألة بالنيييول وريبييير  – 179 – 2 – 2529سيييريه  2595نييوفمبر سيينة  21فإنييه يعتبيير مبييدداً ) نقييض فرنسييي 

عية الوكالية ، ونفيذها معتقيداً أنهيا مشيروعة ، فليه على أنه إذا كان الوكيل يجهل عدم مشيرو –(  752ص  2591فقرة  22وسافاتييه 

أنيرجع بأجره وبالمصروفات التي أنفقتها في تنفيذ الوكالة على الموكل كما ليو كانيت الوكالية مشيروعة . والفيروض أن الوكييل حسين 

يونيه سينة  21) نقض فرنسي  النية ال يعلم عدم مشروعية الوكالة ، والموكل هو الذي يحمل عبء إثبات علم الوكيل بعدم المشروعية

بيودري  – 721فقيرة  2بيون  – 95ترولون فقرة  – 191 – 2 – 77سيريه  2771أبريل سنة  1 – 192 – 2 – 79سيريه  2779

 ( . 911محمد علي عرفة ص  – 752ص  2591فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 159ص  597وفال في الوكالة فقرة 
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 613وقــد ورد يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا اكعــ  مــا أييت : "وي حــظ يف التعريــف أن اكــادة 
واالرهتــان  مـن اك ــروع نصــا  ــراحة علــا أن الوكيــر يلتــ م أبن يقــوم بعرــر قــانو  ل  يصــ  التوكيــر يف البيــ  وال ــرا  والــرهن

وا  ـار واالســت جار ويف ســا ر العقــود ا  ـرى   كرــا يصــ  التوكيــر يف الو ــية ويف قبوهلـا ويف قبــور االشــرتاط كصــلحة ال ــري 
ويف ت هــري العقــار اكرهــون ل وكــر هــذه أعرــار قانونيــة منيــردة   وكــذلك  ــوز التوكيــر يف ا دال  ابعــرتاف ويف تو يــ  اليرــ  

ضا  ل وهذه كلها ع را ات قضا ية اتبعة لعرر قانو  هو عبدا  ال لبـات أمـام القضـا  نيابـة عـن اكوكـر ) ويف الد اع أمام الق
acte de conclure     وي حظ أن القيام بعرر قانو  قد يسـتتب  القيـام أبعرـار ماديـة تعتـه ملحقـة بـ  واتبعـة لـ   )

العقـــد ال يةـــون وكالـــة بـــر يةـــون عقـــد عرـــر ) اقـــرأ مقاولـــة ( ل أمـــا عذا كـــان العرـــر اكعهـــود بـــ  قـــد محـــض عرـــ ً مـــادًيً ل  
   ( 4)  التعقاد م  فبيب   را  عرلية  راحية أو م  مهندي لبنا  من ر ال يعته توكيً "

  مدى سعة الوكالة : – 239
وعذا تع  التصرف القانو  حمر الوكالة ل  لن حرية العرـر الـيت يرتكهـا اكوكـر للوكيـر يف تنييـذ الوكالـة تضـيق وتتسـ  
تبعاً كا يتيق علي  ال ر ان    قـد يصـر اكوكـر يف تقييـد حريـة الوكيـر عىل حـد أن ورمـ  مـن كـر تقـدير ل وال يبقـا للوكيـر عال 

( تنحصـر  Massagerاكوكـر ويةـون الوكيـر يف هـذه ااالـة أقـر  عىل أن يةـون رسـوالً ) أن ينيذ تنييذاً حر يـاً تعليرـات 
مهرت  يف أن ينقـر عرادة اكوكـر عىل ال ـري وينقـر عرادة ال ـري عىل اكوكـر    تةـون ا رادة هـ  عرادة اكوكـر عىل ال ـري وينقـر عرادة 

الوكير ل وال يةون التعاقـد هنـا بوكيـر بـر يةـون تعاقـداً مباشـراً يعرـر ال ري عىل اكوكر  تةون ا رادة ه  عرادة اكوكر ال عرادة 
 يـ  اكتعاقــد ا  ـير بنيســ  كرـا يتعاقــد بةتـا  أو بهقيــة أو ابلتليــون   ويعتـه يف حةــو الرسـور ال يف حةــو الوكيـر كــر مــن 

ايفـار العامـة أو الســتعرار لــد ور  123يعهـد عليـ  بعرــر ال يـدع لـ  أي جمــار للتصـرف ل كرـوزع التــذاكر علـا انيرهـور   
   ( 3) وسا ر النقر من سةة حديدية وترام وأوتوبيس وما عىل ذلك

ولةن ئجرد أن  لك الوسيو شي اً مهرا قر من حرية التصرف ل ولو للتثبا من توا ر شروط معينة  رضـها اكوكـر 
   ( 2) يو يبــدأ يف هــذه ااالــة أن يةــون وكــي ً للتعاقـد ل نيــث يعــه الوســيو عــن عرادتــ  هــو ال عــن عرادة ا  ـير ل  ــلن الوســ

وقـد تتســ  حريــة الوكيــر ولةــن عىل حــد حمــدود ل  تيــرا عليــ  الوكالــة أبن يقــوم بتصــرف أو بتصــر ات معينــة فبقــاً لتعليرــات 

                                                 

 (
2
 . 252ص  – 259ص  9تحضيرية ( مجموعة األعمال ال 

 (
1
فقيرة  – 25فقيرة  Mandatلفيظ  9أنسييكلوبيدي دالليوز  – 2519فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 175فقرة  21( بيدان  

 . 1هامش  257ص  529فقرة  1وقارن أوبري ورو وإسمان  – 29

 (
9
 . 2هامش 751ص  2519فقرة  22( بالنيول وريبير وسافاتييه  
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اري  ميصلة   بـر قـد ييـرا عليـ  اكوكـر الر ـوع عليـ  يف بعـض التصـر ات ليعترـدها ل كرـا يقـ  غالبـاً يف شـأن اكرثلـ  التجـ
  وقد تتس  حرية الوكير عىل حد كبري  يـرت  لـ  اكوكـر تقـدير مـا يقـوم بـ  مـن  ( 4) وانيواب  وال وا   ووك   شركات التأم 

   ( 3) تصر ات قانونية وما أي ذ منها وما يدع ل و يرا أي ذ منها علا أي شروط يتعاقد ومن خيتار للتعاقد مع 
أو واسـعاً ل  ـلن الوكالـة ل مـن تحيـة التصـر ات القانونيـة الـيت تةـون حمـ ً هلـا ل  وسوا  كان مدى حرية الوكير ضيقاً 

 تنقسو عىل قسر  ر يسي  : وكالة عامة ووكالة  ا ة  

  الوكالة العامة ـ -241
 من التقن  اكد  علا ما أييت :  104نص قانو  : تنص اكادة 

يهـــا حـــىت لنـــوع العرـــر القـــانو  ااا ـــر  يـــ  التوكيـــر ل ال ختـــور الوكالـــة الـــواردة يف أليـــاظ عامـــة ال ختصـــيص   -4"
 الوكير  ية عال يف أعرار ا دارة"   

ويعد من أعرار ا دارة ا  ار عذا م ت د مدت  علا ث ل سنوات وأعرـار اايـظ والصـيانة واسـتييا  ااقـوق  -3"
  ا دارة ل كربيـ  ايفصـور وبيـ  البضـاعة أو اكنقـور وو ا  الديون   ويد ر  يها أيضاً كر عرـر مـن أعرـار التصـرف تقتضـي

   ( 2) الذي يسرع علي  التلف ل وشرا  ما يستل م  ال    حمر الوكالة من أدوات ايع  والست  ل "

                                                 

 (
2
بالنيييول  – 225- 1 – 59داللييوز  2755نييوفمبر سيينة  25بيياريس  – 151 – 1 – 77داللييوز  2771أبريييل سيينة  11( بييوردو  

 . 751ص  2519فقرة  22وريبير وسافاتييه 

 (
1
مدني عراقي على أنه "يصيح تفيويض اليرأي للوكييل فيميا وكيل بيه كييف شياء ، ويصيح تقيييده بتصيرف  591( وقد نصت المادة  

 .مخصوص" 

 (
9
مين المشيروع التمهييدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  511( تاريخ النص : ورد هذا النص فيي الميادة  

الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخلت تعديالت لفظية فأصيبح الينص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . وصيار رقميه 

) مجموعية األعميال  192، ثيم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  191. ووافيق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  في المشروع النهائي 199

 ( .  259ص  – 259ص  9التحضيرية 

: "وأما التوكييل العيام فيال يترتيب علييه إال التفيويض للوكييل فيي األعميال  9/192فقرة  929ويقابل النص في التقنين المدني القديم م 

 ) والتقنين المدني القديم يتفق في أحكامه مع التقنين المدني الجديد ( . المتعلقة باإلدارة" .

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 192التقنين المدني الليبي م 

لموكيل بيه ، وتعميمهيا بتعميميه . فمين وكيل غييره تيوكيالً مطلقياً : يصح تخصييص الوكالية بتخصيص ا 592التقنين المدني العراقي م 

مفوضاً بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق ، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصم به والمخاصم . ) ويختلف التقنين العراقي عن 

لمطليق شيامالً لجمييع أعميال اإلدارة ولجمييع التقنين المصري في أن التقنين األول ، على خالف التقنين الثاني ، يجعل التوكيل العيام ا

 أعمال التصرف ولو كانت تبرعية ، فال يقتصر التوكيل العام كما قصره التقنين المصري على أعمال اإلدارة ( .

 : يجوز أن تكون الوكالة عامة أو خاصة .  111تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 
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وخيلص من النص اكتقدم الذكر أن الوكالة العامة ه  اليت ترد يف ألياظ عامـة ل  ـ  يعـ   يهـا اكوكـر حمـر التصـرف 
اكعهــود بــ  للوكيــر ل بــر وال يعــ  نــوع هــذا التصــرف القــانو  ذاتــ     يقــور اكوكــر للوكيــر مــث ً : وكلتــك يف عدارة  القــانو 

أعرـــايل ل أو وكلتـــك يف عدارة مـــ رعيت أو متجـــري ل أو وكلتـــك عـــين يف مجيـــ  أعرـــايل ل أو وكلتـــك يف مباشـــرة مجيـــ  مـــا تـــراه 
و حنـو ذلـك مــن العبـارات الـيت ت ـري عىل ا دارة أو ال ت ـري عليهـا ولةنهـا حــىت  ـاااً يل ل أو  علتـك وكـي ً ميوضـاً عـين ل أ

 لو أشارت عىل ا دارة تةون يف ألياظ عامة ال ختصيص  يها  
 ( 4)  ــية عال يف أعرــار ا دارة 121وســوا  أشــارت الوكالــة العامــة عىل ا دارة أو م ت ــر ل  لهنــا ال ختــور الوكيــر   

يقــوم أبي عرــر مــن أعرــار التصــرف ل تهعــاً كــان أو معاوضــة ل عال عذا كــان هــذا التصــرف تقتضــي      ــ   ــوز للوكيــر أن
أعرار ا دارة كرا سيأيت   ومن مث ال  وز للوكير وكالة عامة أن يهـب مـار اكوكـر ال كلـ  وال بعضـ  ل وال أن يبيـ  أي مـار 

  ( 3)  يــ  ل أو يرهنــ  ل أو يرتــب عليــ  أي حــق عيــين أ ــلياً  للروكــر ل أو ي ــار  بــ  ل أو يقرضــ  ل أو يصــاحل عليــ  ل أو وةــو
 كان هذا ااق أو تبعياً  

ولةن الوكالة العامـة ختـور الوكيـر الصـية يف القيـام جبريـ  أعرـار ا دارة   وهـذا ال  نـ  بداهـة اكوكـر مـن أن يقصـر 
مـن أعرـار ا دارة ل ولةـن الوكالـة يف  التوكير علا بعض أعرـار ا دارة دون بعـض أو أن يقصـرها علـا عرـر معـ  ابلـذات

هــذه ااالــة تةــون وكالــة  ا ــة ال عامــة وتقتصــر علــا أعرــار ا دارة ايفــددة الــوارد  يهــا دون غريهــا   أمــا عذا وردت الوكالــة 
عامــة ل  لهنــا ت ــرر مجيــ  أعرــار ا دارة دون تيريــق بــ  عرــر وعرــر كرــا قــدمنا   وهــذا  ــ ف أعرــار التصــرف  لنــ  ال 

   ( 2) أن ترد  يها الوكالة عامة ل بر البد من ختصيص نوع التصرف حمر الوكالة علا ا قر ل وسيأيت بيان ذلك يص 
مد  سالية الذكر فا يـة مـن أعرـار ا دارة الـيت ت ـرلها الوكالـة العامـة ل  104وقد أوردت اليقرة الثانية من اكادة 

ذكـرت علـا أهنـا مـن أبـرز أعرـار ا دارة   وأور هـذه ا عرـار هـو ا  ـار ولةن هذه ا عرار م ترد علا سـبير ااصـر بـر 
  وليس معـ  ذلـك أن ا  ـار كـدة ت يـد علـا ثـ ل سـنوات لـيس مـن أعرـار ا دارة ل  ( 1) كدة ال ت يد علا ث ل سنوات

                                                                                                                                                                    

ن الموكل ال تجيز للوكيل سوى القيام باألعمال اإلدارية . ) وأحكام التقنين اللبنياني تتفيق ميع : إن الوكالة العامة بإدارة شؤو 117/2م 

 أحكام التقنين المصري ( .

 (
2
 . 119ص  5االستقالل  2599فبراير سنة  1( استئناف وطني  

 (
1
 ( . 911الوكالة فقرة  بودري وفال في – 59( فال يجوز أن يرتب حق ارتفاق أو ينزل عن حق ارتفاق ) جيوار فقرة  

 (
9
 . 159( انظر ما يلي فقرة  

 (
5
 ( . 279ص  12م  2595فبراير سنة  22( وقد جرى القضاء على ذلك في عهد التقنين المدني القديم ) استئناف مختلط  
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 4) وعن كـان مـن أعرـار التصـرفبر هو من أعراهلا ولةن ال ت رل  الوكالة العامة والبد  ي  من توكير  اق   واالسـت جار 

كاســت جار اآلالت ال راعيــة واســت جار الســيارات ووســا ر النقــر   128ت ــرل  الوكالــة العامــة عذا اقتضــت  أعرــار ا دارة ل    (
ا  رى لنقر البضا     وذكر النص بعد ذلك أعرار اايظ والصيانة ل  ت رر الوكالة العامة العقـود الـيت يهمهـا الوكيـر مـ  

اول  للقيام أبعرار الرتميرات البسـي ة وانيسـيرة سـوا  كانـا مسـتعجلة أو غـري مسـتعجلة ل وللقيـام بت ـحيو السـيارات اكق
واآلالت اكيةانيةيــة ا  ــرى وت ييتهــا وع ــ ح مــا تلــف منهــا ل والعقــود الــيت يهمهــا  يــداع ايفصــور أو البضــا   يف اكخــازن 

ة اك روعات من اا رات ل وغري ذلك مـن أعرـار اايـظ والصـيانة   ويـد ر يف هـذه اكعدة لذلك ل واست جار ا نيار لتنقي
ا عرار أيضاً ر   الدعاوي اكستعجلة ل والتأم  من ااوادل ومن ااريق وغري ذلك من ضرو  التـأم  الـيت  ـرى العـرف 

لــديون  ت ــترر الوكالــة العامــة قــبض حقــوق   مث ذكــر الــنص اســتييا  ااقــوق وو ــا  ا ( 3) أن تعتــه مــن أعرــار ا دارة اليقعــة
وعيــداع اكقبــوا اســا  اكوكــر ل و ــوز للوكيــر أن يقــبض ااقــوق قبــر حلــور  ( 2) اكوكــر وعع ــا   الصــات  ــا للرــدين 

ل ولةن ال  وز ل  أن ين ر د عها عال بتوكير  اق من اكوكـر   وت ـرر الوكالـة العامـة  ( 1) أ لها دون استن ار ش   منها
ل وتـوىف الـديون  ـا يةـون بيـد الوكيـر مـن أمـوار للروكـر مـن  ـنس الـدين ولـو كـان قـد حصـر  ( 8) كذلك و ا  ديـون اكوكـر

   ( 9) عليها بعد الوكالة عن فريق عدارت   موار اكوكر
دارة ولـيس مــا تقـدم هــو كـر أعرــار ا دارة الـيت يســت ي  أن يقـوم  ــا الوكيـر وكالــة عامـة ل  هنــا  أعرــار ع 129  

أ رى غريها م يذكرها الـنص و ةـن أن يقـوم  ـا الوكيـر   مـن ذلـك أنـ  يسـت ي  أن يقـرتا اكـار الـ زم  دارة أمـوار اكوكـر 

                                                 

 (
2
د ذلك تشمله الوكالة العامة ( ، وعن 71فقرة  1( وقد يكون من أعمال اإلدارة على التفصيل الذي قدمناه في عقد اإليجار ) الوسيط  

. 

 (
1
 – 592ص  2519فقييرة  22بالنيييول وريبييير وسييافاتييه  – 291 – 2595داللييوز األسييبوعي  2599ديسييمبر سيينة  11( السييين  

 . 251فقرة  Mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

 (
9
 . 129ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 992ص  29م  2592مايو سنة  5( استئناف مختلط  

 (
5
 . 259ص  9م  2759( استئناف مختلط أول فبراير سنة  

 (
9
  2( ولكن ال يجوز للوكيل وكالة عامة الوفاء بيالتزام طبيعيي فيي ذمية الموكيل ، ألنيه ال جبير فيي الوفياء بيااللتزام الطبيعيي ) بيون  

 ( . 995كالة فقرة بودري وفال في الو – 59جيوار فقرة  – 519فقرة 

 (
1
بل يجوز له ، إذا لم يكن بيده مال للموكل يوفي منه ميا وكيل  – 179ص  999بودري وفال في الوكالة فقرة  – 75( جيوار فقرة  

بيودري وفيال فيي الوكالية  – 79جييوار فقيرة  – 519فقيرة  11في دفعه من الدين ، أن يبيع ما ال للموكل ليوفي الدين بثمنيه ) ليوران 

( . وهناك رأي يذهب إلى أبعد من ذلك ، ويجيز بيع األسهم والسندات واألوراق المالية في غيير سيداد اليدين إذا  179ص  919فقرة 

أكيثم أميين الخيولي  – 915محمد علي عرفة ص  – 517فقرة  – 511فقرة  2بون  – 79كان يخشى من هبوط قيمتها ) جيوار فقرة 

 – 519فقيرة  11عكيس ذليك ليوران  – 25ص  11رقيم  9المحامياة  2515يونييه سينة  19اسيتئناف مصير  – 195ص  211فقيرة 

 ( . 172ص  919بودري وفال في الوكالة فقرة 
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ل ولةنـ  ال يسـت ي  أن  ( 4) من حيظ و يانة وع  ح وترميو ل ول را  ما يل م لإلدارة من مواو وهالت لل راعـة وحنـو ذلـك
  ويســت ي  الوكيــر وكالــة عامــة أن ينيــذ علــا أمــوار مــديين موكلــ  الســتخ ق حقــوق  ( 3) يــرهن مــار اكوكــر ضــراتً للقــرا

  كرا  ـوز لـ  أن ير ـ   ( 2) اكوكر ل  يحج  علا هذه ا موار حج  منقور أو حج اً عقارًيً أو حج  ما للردين لدى ال ري
كي ً  ا ـاً ل وأن ير ـ  مجيـ  الـدعاوي الـيت تن ـأ ل دون دعاوي اكلةية ودعاوي القسرة  هذه تقتضـ  تـو  ( 1) دعاوي اايازة

  ويســت ي  أن يســتويف حقــوق اكوكــر ئقابــر وأن يــويف ديونــ  ئقابــر ل عذا كــان الو ــا   ( 8) مــن أعرــار ا دارة الــيت يقــوم  ــا
وأن يق ــــ  ل  ( 4) وأن  ــــدد الــــدين 121ل    ( 1) ل وأن ي ــــ ب الــــرهن بعــــد اســــتييا  ااــــق ( 9) ئقابــــر يف مصــــلحة موكلــــ 

 ل وأن يقيد الرهن ل وأن  دد القيد   ( 6) التقادم
مد  سالية الذكر عن الوكالة ال تقتصر علا أعرـار ا دار ل بـر متـد أيضـاً عىل  104وتقور اليقرة الثانية من اكادة 

اعة وبيــ  اكنقــور أعرــار التصــرف عذا كانــا أعرــار ا دارة تقتضــيها   وي ــرر ذلــك بيــ  ايفصــور وقــبض انــ  ل وبيــ  البضــ
وقــبض أاــان ذلــك كلــ  ل وشــرا  مــا يســتل م  ال ــ   حمــر الوكالــة مــن أدوات ايعــ  واســت  ل    ( 40) الــذي يســرع عليــ  التلــف

ووســا ر النقــر ال زمــة الســت  ر  ( 44) ك ــرا  مبيــدات اا ــرات وشــرا  اآلالت ال راعيــة ال زمــة وا مســدة والبــذور واكواشــ 
) اكتا ر من سيارات ومركبات وحنـو ذلـك ل والقيـام يف عدارة متجـر أبعرـار التجـارة وسـحب الةربيـاالت وعع ـا  الةيـاالت

                                                 

 (
2
بيودري وفيال  – 71جييوار فقيرة  – 171فقرة  – 179ترولون فقرة  – 517وفقرة  519فقرة  11لوران  – 519فقرة  2( بون  

 ( . 915محمد علي عرفة ص  – 592ص  – 599ص  2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 915رة في الوكالة فق

 (
1
وذلك ما لم يكين اليرهن ضيرورياً للحصيول عليى القيرض )  – 171ص  915بودري وفال في الوكالة فقرة  – 51( جيوار فقرة  

 ( . 171ص  915بودري وفال في الوكالة فقرة  – 51جيوار فقرة 

 (
9
ولكين انظير  – 291فقيرة  Mandatلفيظ  9أنسيكلوبيدي دالليوز  – 917بوردي وفال في الوكالة فقرة  – 511فقرة  11( لوران  

 . 71جيوار فقرة  – 529فقرة  2في عدم جواز الحجز العقاري : بون 

 (
5
 . 129ص  521فقرة  1( أوبري ورو وإسمان  

 (
9
لفييظ  9انسيييكلوبيدي داللييوز  – 911بييودري وفييال فييي الوكاليية فقييرة  – 519 فقييرة 11لييوران  – 55وفقييرة  52( جيييوار فقييرة  

Mandat   ويجوز للوكيل وكالة عامة عند رفع الدعاوي التي تنشأ مين أعميال اإلدارة توجييه اليميين واإلقيرار والصيلح  – 251فقرة

أكيثم أميين الخيولي  – 599ص  2519فقيرة  22والطعن في الحكم بجميع الطرق العادية وغيير العاديية ) بالنييول وريبيير وسيافاتييه 

 ( . 195ص  211فقرة 

 (
1
 . 992( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 (
1
 . 991بودري وفال في الوكالة فقرة  – 79جيوار فقرة  – 521فقرة  2( بون  

 (
7
 . 79جيوار فقرة  – 525فقرة  2عكس ذلك : بون  – 999وفقرة  991بودري وفال في الوكالة فقرة  – 177( ترولون فقرة  

 (
5
 . 129ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 999بودري وفال في الوكالة فقرة  – 52( جيوار فقرة  

 (
29
 . 129ص  521فقرة  1( أوبري ورو إسمان  

 (
22
( وقد قضى بأن التوكيل في إدارة أطيان يشمل جميع ما يلزم لزراعتها كشراء فحوم إلدارة وابيورات اليري المقامية فيهيا ، وكيذا  

ميارس سينة  11شراء األدوات والبذور ، وأيضاً اقتراض ما يحتاج إلييه مين نقيود للقييام بمثيل أعميال اإلدارة هيذه ) الزقيازيق جزئيي 

 ( . 991ص  99م  2597يونية سنة  7وانظر في هذا المعنى استئناف مختلط  – 21ص  219الجريدة القضائية  2591



 

 

 

 

388 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

  بــر عن الوكالــة العامــة ت ــرر أن يســت ر الوكيــر مــا بيــده مــن مــار للروكــر يف و ــوه االســت  ر اكختليــة  ــا يــد ر يف  ( 4
اكنقــور والعقــار عذا كانــا مصــلحة اكوكــر يف ذلــك   124ارة ااســنة ل ك ــرا  أســهو وســندات بــر ويف شــرا    ن ــاق ا د
  وقـــد ت ـــرر الوكالـــة العامـــة بعـــض  ( 2)   وللوكيـــر وكالـــة عامـــة أن يصـــاحل علـــا حقـــوق موكلـــ  اكتعلقـــة اب دارة ( 3) واضـــحة

   ( 1) خدم واكستخدم  عذ  يها مع  ا  رةأعرار التهع ل كاكن  واهلداًي اكألو ة اليت تع ا لل

 الوكالة الخاصة  -241

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  103قانو  : تنص اكادة  ـ نص
ـــ  والـــرهن والتهعـــات  -4" ـــيس مـــن أعرـــار ا دارة ل وبو ـــ   ـــاق يف البي ـــة  ا ـــة يف كـــر عرـــر ل البـــد مـــن وكال

 واكرا عة أمام القضا "   والصل  وا قرار والتحةيو وتو ي  الير 
والوكالـــة اخلا ـــة يف نـــوع معـــ  مـــن أنـــواع ا عرـــار القانونيـــة تصـــب  ولـــو م يعـــ  حمـــر هـــذا العرـــر علـــا و ـــ   -3"

 التخصيص ل عال عذا كان العرر من التهعات"  
ا مـور مـن توابـ   والوكالة اخلا ة ال ععـر للوكيـر  ـية عال يف مباشـرة ا مـور ايفـددة  يهـا ل ومـا تقتضـي  هـذه -2"

   ( 8) ضرورية و قاً ل بيعة كر أمر انياري"

                                                 

 (
2
 9 – 151 – 2 – 2529سيييريه  2529مييارس سيينة  12 – 951 – 2 – 11داللييوز  2711أغسييطس سيينة  17( نقييض فرنسييي  

بيودري وفيال  – 79 – 1  – 2597دالليوز  2591ديسيمبر سينة  19بياريس  – 55 – 2595داللوز األسيبوعي  2599ديسمبر سنة 

 . 599ص  2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 959في الوكالة فقرة 

وقد قضت محكمة مصر الوطنية بأنه إذا وكل تاجر شخصاً آخر توكيالً عاماً فيي إدارة تجارتيه ، كيان للوكييل الحيق فيي التوقييع عليى 

وك التجارية الوسييلية الطبيعيية لنمياء التجيارة وسيرعة تيداول العيروض ، فيإذا السندات اإلذنية على الموكل ، ألنها وغيرها من الصك

 2555نيوفمبر سينة  15توقف التاجر الموكل عن دفع ديونه الثابتة بموجب هذه السيندات جياز الحكيم بشيهر إفالسيه ) مصير الوطنيية 

 ( . 2151ص  959رقم  99المحاماة 

 (
1
 . 915محمد علي عرفة ص  – 599ص  2519فقرة  22نيول وريبير وسافاتييه بال – 999( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 (
9
 . 927ص  92م 2595مايو سنة  22( استئناف مختلط  

 (
5
 129ص  211أكثم أمين الخيولي فقيرة  – 911محمد علي عرفة ص  – 919بودري وفال في الوكالة فقرة  – 75( جيوار فقرة  

. 

 (
9
من المشروع التمهيدي على وجه مقارب لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  511في المادة  ( تاريخ النص : ورد هذا النص 

. وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض تحريرات لفظية وغير ترتيب الفقرات ، فأصبح النص مطابقاً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني 

)  191، ومجليس الشييوخ تحيت رقيم  199عليه مجلس النيواب تحيت رقيم في المشروع النهائي . ووافق  195الجديد ، وصار رقمه 

 ( . 255ص  – 259ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

: يجوز أن يكون التوكيل خاصاً أو عاماً . فالتوكيل الخاص ال يترتيب  192 – 115/  929ويقابل النص في التقنين المدني القديم : م 

عميال المبينية فيي التوكييل وتوابعهيا الضيرورية ، وأميا التوكييل العيام فيال يترتيب علييه إال التعيويض عليه إال اإلذن للوكيل بيإجراء األ

 للوكيل في األعمال المتعلقة باإلدارة . 
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ويتبـــ  مـــن الـــنص اكتقـــدم الـــذكر أنـــ  عذا كانـــا أعرـــار ا دارة وحترـــر الوكالـــة العامـــة  ت ـــرر هـــذه مجيـــ   126  
يفـددة الـواردة  يهـا أعرار ا دارة علا الو   السابق ذكره ل كرا وحترر الوكالة اخلا ة    ت ـرر الوكالـة عال أعرـار ا دارة ا

علــا النحــو الــذي بينــاه  يرــا تقــدم ل  ــلن أعرــار التصــرف ال وحترــر عال الوكالــة اخلا ــة وال عــوز  يهــا الوكالــة العامــة   وعذا 
أمةــن أن يوكــر شــخص شخصــاً ه ــر يف مجيــ  أعرالــ  أو يف عدارة أعرالــ  أو يف مجيــ  أعرــار ا دارة  ينصــرف هــذا التوكيــر 

رــار ا دارة علــا التيصــير الــذي قــدمناه ل  لنــ  لــيس مــن انيــا   أن يوكلــ  يف مجيــ  أعرــار التصــرف دون العــام عىل مجيــ  أع
ويةـون هـذا التوكيـر يف أعرـار التصـرف ابفـ ً وال تةـون للوكيـر  ــية يف  110وحديـد  نـواع معينـة مـن هـذه ا عرـار ل   

عرــر مــن أعرــار التصــرف ل  تةــون الوكالــة يف  مباشــرة أي عرــر مــن أعرــار التصــرف     بــد عذن مــن وكالــة  ا ــة لةــر
البي  أو يف ال را  أو يف اهلبة أو يف د   حصة يف ال ركة أو يف ا قراا أو يف الصـل  أو يف الـرهن أو يف ترتيـب حـق انتيـاع 
أو حـــق ارتيـــاق أو أي حـــق عيـــين ه ـــر أ ـــل  أو تبعـــ    و ـــوز أن تقتصـــر الوكالـــة اخلا ـــة علـــا تصـــرف واحـــد مـــن هـــذه 

ر ات ل كرــا  ــوز أن ت ــرر فا يــة منهــا ل ولةــن  ــب يف هــذه ااالــة ا  ــرية أن تبــ  الوكالــة علــا و ــ  التحديــد كــر التصــ

                                                                                                                                                                    

: ال يسوغ اإلقرار بشيء بطريق التوكيل وال طلب يمين وال المرافعة في أصل الدعوى وال تحكييم محكميين وال إجيراء  921/191م 

عقار أو حق عقاري أو ترك التأمينات مع بقاء الدين أو إجراء أي عقد يتضيمن التبيرع ، إال بعيد إثبيات توكييل خياص  مصالحة أو بيع

 بذلك أو تفويض خاص ضمن توكيل عام .

: التوكيل في بيع عقارات الموكل يتضمن اإلذن ببيع عقار غير منصوص عليه ، وكيذلك التوكييل فيي تحكييم المحكميين  921/199م 

إجراء المصالحة يتضمن التفويض للوكيل في إجراء ذلك في جمييع حقيوق الموكيل وليو غيير منصيوص عليهيا . والحاصيل أن أو في 

 التوكيل العام في جنس عمل يكون معتبراً بدون نص على موضوع العمل ، إال فيما يتعلق بعقود التبرعات .

 المدني الجديد ( .) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين 

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 117التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 191التقنين المدني الليبي م 

مطلقياً : يصح تخصيص الوكالة بتخصييص الموكيل بيه ، وتعميمهيا بتعميميه . فمين وكيل غييره تيوكيالً  592التقنين المدني العراقي م 

مفوضاً بكل حق هو له وبالخصومة في كل حق له ، صحت الوكالة ولو لم يعين المخاصيم بيه المخاصيم . ) ويختليف التقنيين العراقيي 

عن التقنين المصري في أن التقنين األول ، بخالف التقنين الثاني ، يجيز الوكالة العامة في جميع أعمال التصرف والتبرع ، ثم هيو ال 

 كالة في التبرعات تعيين محل التبرع ( .يشترط في الو

: إن الوكالة الخاصة هي التي تعطي للوكييل فيي مسيألة أو عيدة مسيائل معينية أو التيي تمنحيه  111تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

سيبماص يقتضييه سلطة خاصة محدودة . وهي ال تخوله حق التصرف إال فيما عينته مين المسيائل أو األعميال وتوابعهيا الضيرورية ح

 نوع العمل أو العرف .

 : أما أعمال التفرغ والمصالحة والتحكيم فتقتضي على الدوام وكالة خاصة .  117/1م 

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصيري ، إال أن التقنيين اللبنياني ال يحيدد بالدقية األعميال التيي تقتضيي

 ال يشترط في الوكالة في التبرعات تعيين محل التبرع ( . وكالة خاصة ، وكذلك
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نــوع مــن أنــواع التصــر ات الــيت تــد ر  يهــا ل  تتعــدد الوكــاالت اخلا ــة بتعــدد أعرــار التصــرف وعن كــان يضــرها مجيعــاً ورقــة 
 رف ل ب  اكعاوضات والتهعات     و ب التريي  هنا ل يف أعرار التص ( 4) واحدة

 اكعاوضــات ل كــالبي  والــرهن ل وعن كــان البــد  يهــا مــن وكالــة  ا ــة ل عال أنــ  يصــ  أن تصــدر هــذه الوكالــة دون 
وحديــد للرحــر الــذي يقــ  عليــ  التصــرف ل  تةــون  ا ــة يف نــوع التصــرف وعامــة يف حملــ    ومــن مث  ــوز أن يوكــر شــخص 

ل كرــا  ــوز أن يوكلــ  يف البيــ  بو ــ  عــام   ويف هــذه ااالــة ا  ــرية يةــون للوكيــر  ــية يف  شخصــاً ه ــر يف بيــ  منــ ر معــ 
أو أن يرتــب عليهــا حقــاً عينيــاً  ( 3) بيــ  أي مــار للروكــر بــر يف بيــ  مجيــ  أموالــ  ل ولةــن ال  ــوز لــ  أن يــرهن هــذه ا مــوار

ه ـــر غــــري البيــــ  ل عذ البــــد لةـــر نــــوع مــــن هــــذه  أو أن يصــــاحل عليهــــا أو أن يقرضـــها وأن  ــــري  يهــــا أي تصــــرف ( 2) ه ـــر
والتوكيـــر يف الصـــل  ال يتضـــرن التوكيـــر يف التحةـــيو ل والعةـــس  ـــحي   ـــ   114     ( 1) التصـــر ات مـــن توكيـــر  ـــاق

   ( 8) يتضرن التوكير يف التحةيو التوكير يف الصل 
                                                 

 (
2
( وإذا خلت عبارة التوكيل عن النص على التنازل عن الحقوق ، ولكنها كانت مريحة في تخوييل الوكييل إجيراء الصيلح ، وتنيازل  

من طرف واحيد ، وإنميا هيو صيلح الوكيل عن حقوق موكله قبل خصمه مقابل تنازل الخصم عن حقوقه ، فهذا ال يكون تنازالً محضاً 

 ( . 125ص  17رقم  5مجموعة عمر  2559نوفمبر سنة  27مما تتسع له حدود التوكيل ) نقض مدني 

 (
1
( ولكن قد يتضح من الظروف أن قصد الموكل من إعطاء التوكيل بالبيع الحصول على نقود هو في حاجة إليها ، فيجوز فيي هيذه  

بيودري وفيال فيي الوكالية  – 51لبيع أن يرهن مال الموكل للحصول على النقود المطلوبة ) جيوار فقيرة الحالة للوكيل إذا تعذر عليه ا

 ( . 919محمد علي عرفة ص  – 999فقرة 

 (
9
 ( كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو غير ذلك من الحقوق العينية األصلية أو التبعية .  

 (
5
ص  21م  2599أبرييل سينة  19قتضيي تيوكيالً خاصياً ) اسيتئناف مخيتلط ( وقد قضى بأن اإلقرار بحق الحكر وهو حيق عينيي ي 

( ينزل بموجبه عين جيزء مين حقيه )  concordat( . وكذلك يقتضي توكيالً خاصاً اشتراك الدائن في صلح مع مدينة المفلس )  129

ينياير سينة  19) اسيتئناف مخيتلط ( . والتقيدم فيي مزاييدة يقتضيي تيوكيالً خاصياً  911ص  21م  2595يونيه سينة 7استئناف مختلط 

( . والتوكيييل فييي نييزع  21ص  17م  2529نييوفمبر سيينة  5( . وكييذلك فييتح حسيياب جييار ) اسييتئناف مخييتلط  291ص  15م 2521

وهيو  291ص  15م  2521ينياير سينة  19ملكية عقار المدين ال يتضمن توكيالً في الدخول في مزايدة هذا العقار ) استئناف مختلط 

بق اإلشارة إليه ( . ولكن التوكيل في الدخول في المزايدة يتضمن التوكيل في التقرير بالشراء عن الغيير ) اسيتئناف مخيتلط الحكم السا

ينيياير سيينة  11( . والتوكيييل فييي الييرهن يتضييمن التوكيييل فييي االقتييراض ) اسييتئناف مخييتلط  19ص  19م  2521ديسييمبر سيينة  21

( . ومع ذلك فقد قضى بيأن التوكييل فيي اليرهن ال يتضيمن التوكييل فيي  99ص  91م 2515ديسمبر سنة  5 -212ص  11م 2525

مرافعيات ـ  722( ـ ويقتضيي الطعين بيالتزوير تيوكيالً خاصياً ) م  29ص  99م 2551نوفمبر سنة  19االقتراض ) استئناف مختلط 

اً حوالية حيق مضيمون بيرهن ) ( ـ ويقتضيي تيوكيالً خاصي 221ص  19م 2522فبرايير سينة  25انظر عكيس ذليك اسيتئناف مخيتلط 

( ـ وال يجيوز للوكييل أن يسيتعمل التوكييل لصيالحه إال بتفيويض خياص ، فمين  925ص  99م 2519يونيه سينة  12استئناف مختلط 

يونيه سينة  19وكل في الرهن ال يجوز له أن يرهن ماله موكله لضمان ديونه الشخصية إال بإذن خاص من الموكل ) استئناف مختلط 

 ( . 255ص 17م 2521مارس سنة  25 – 519ص  99م 2527

 (
9
مصير  – 51ص  59رقيم  1الشيرائع  2525أول ديسمبر سينة  – 92ص  9االستقالل  2595فبراير سنة  22( استئناف وطني  

ينياير سينة  99 – 919ص  12م  2595ميايو سينة  11استئناف مختلط  – 11ص  95رقم  2الشرائع  2529يوليه سنة  9استئناف 

م 2521أكتوبر سنة  19 – 129ص  15م 2521فبراير سنة  25ـ  911ص  11م 2525أبريل سنة  29 – 212ص  19م 2529

والتوكيل في الرهن ال يتضمن التوكيل في الكفالة . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا نص التوكيل على تخويل الوكيل أن  -1ص  99

هن ، فإنيه يكيون مقصيوراً عليى االسيتدانة ورهين ميا يفيي اليدين مين أميالك يرهن ما يرى رهنه من أمالك الموكل ويقيبض مقابيل الير
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نـوع التصـرف و ا ـة أيضـاً يف حملـ     ـ  أما التهعات ل كاهلبة وا برا  ل  يجب أن تةـون الوكالـة  يهـا  ا ـة يف 
يةيــ  أن يوكــر شــخص شخصــاً ه ــر يف اهلبــة أو يف ا بــرا  ل بــر  ــب أيضــاً أن يعــ  اكــار الــذي وكلــ  يف هبتــ  أو الــدين 

معينــة أو ســيارة ابلــذات أو كــذا أردابً مــن  113الــذي وكلــ  يف ا بــرا  منــ     يــذكر أنــ  وكلــ  يف هبــة منــ ر معــ  أو أرا   
قرـ  مـن نـوع معـ  ل أو وكلـ  يف عبـرا  مـدين معـ  مـن الـدين الـذي لـ  يف ذمتـ  ومقـداره كـذا أو اترخيـ  كـذا أو و ـي  كـذا ال

  واليرق ب  اكعاوضات والتهعات يف هذا الصدد ير   عىل أن التهعـات  أشـد   ـورة مـن  ( 4) ويصي  ئا يعين  تعييناً كا ياً 
ر  يها حمدداً وحديـداً أدق مـن التحديـد يف اكعاوضـات ل  يعـ  نـوع التصـرف وحملـ  معـاً اكعاوضات ل  يجب أن يةون التوكي

 حىت ال ت لق حرية الوكير يف التهع ئار موكل  كرا ي ا   
وتصـــ  الوكالـــة ا ا ـــة يف أعرـــار ا دارة كرـــا قـــدمناً ل ويعـــ  التوكيـــر يف هـــذه ااالـــة عرـــ ً مـــن أعرـــار ا دارة أو 

ا عرـار تقتصـر الوكالـة عليهـا   وال ي ـرتط يف الوكالـة اخلا ـة يف أعرـار ا دارة ل كرـا ال ي ـرتط يف الوكالـة فا ية مـن هـذه 
اخلا ــة يف اكعاوضــات ل وحديــد ايفــر الــذي يقــ  عليــ  العرــر   ومــن مث  ــوز التوكيــر يف ع ــار أرا معينــة ل أو يف ا  ــار 

ر  ـية يف ع ـار أي مـار للروكـر ل ولةـن لـيس لـ  أن يقـوم أبي عرـر غـري بو   عـام ل ويف هـذه ااالـة ا  ـرية يةـون للوكيـ
 ا  ار ل     وز مث ً أن يدير أرضاً للروكر ب ريق ال راعة علا الذمة  

والوكالــة اخلا ــة ل ســوا  كانــا يف التــهع أو التصــرف أو ا دارة ل  ــب عــدم التوســ  يف تيســريها ل عذ تقــور اليقــرة 
 يهــا"    112مــد  ســالية الــذكر : "والوكالــة اخلا ــة ال ععــر للوكيــر  ــية عال يف ا مــور ايفــددة   103 الثالثــة مــن اكــادة

 ( 4) أو ا  ـرة ( 3)  التوكير يف ا برا  مـن ديـن ال ي ـرر التوكيـر يف بيـ  منـ ر أو يف ع ـاره ال ي ـرر التوكيـر يف قـبض الـثرن

                                                                                                                                                                    

الموكل ، وال يجوز االعتماد عليه في أن يكفل الوكيل باسم موكله مديناً وأن ييرهن أطييان الموكيل تأمينياً للوفياء باليدين ) نقيض ميدني 

 – 251ص  11م 2529فبراييير سيينة  9وانظيير اسييتئناف مخييتلط  – 252ص  55رقييم  1مجموعيية عميير  2591أول أبريييل سيينة 

 ( . 252ص  51م 2599يناير سنة  92 – 991ص  97م 2511مارس سنة 15

 (
2
( وقد قضت محكمة النقض بأن الوكالة الخاصة تصح في نوع معين من األعمال القانونية ولو لم يعين محل هذا العمل عليى وجيه  

ني ( فيإن الوكالية الخاصية فييه ال تصيح إال إذا كيان الميال محيل التبيرع ميد 191/1التخصيص ، إال إذا كان العمل مين التبرعيات ) م 

معيناً على وجه التخصيص ، بحيث إذا لم يرد بالتوكيل بيان لألعيان محل التبرع فال يكيون للوكييل سيلطة القييام بأعميال التبيرع نيابية 

نصيبه في ميراث ولم يعين في عقد الوكالة المال بالذات عن األصيل . ومن ثم فإذا كان المطعون عليه قد عهد إلى وكيله بالتنازل عن 

الذي انصب عليه التبرع ، فإن هذا التنازل يكون قيد وقيع بياطالً ، وليو كيان الوكييل عالمياً بالميال محيل التبيرع ، طالميا أن القيانون قيد 

( . وتوكييل  511ص  255رقيم  29مجموعة أحكام الينقض  2511نوفمبر سنة  7اشترط تحديده في ذات سند التوكيل ) نقض مدني 

شخص شخصاً آخر في أن يكفل نيابة عنه مديناً معيناً يعتبير تيوكيالً فيي عقيد مين عقيود التبيرع إذا كيان الكفييل ال يتقاضيى أجيراً عليى 

قرب نقيض  كفالته ، ومن ثم يجب أن يصدر توكيل خاص في ذلك وأن يتضمن هذا التوكيل الخاص تعيين الدين المكفول تعييناً كافياً )

 ( . 915محمد علي عرفة ص  –وهو الحكم السابق اإلشارة إليه  252ص  55رقم  1مجموعة عمر  2591مدني أول أبريل سنة 

 (
1
( ومع ذلك فقد ورد في المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي : "عليى أن التوكييل فيي البييع يتنياول ميا يقتضييه البييع مين أميور  

 9وللعرف الجاري ، فيجوز للوكيل في البيع أن يقبض الثمن وأن يسلم المبيع" ) مجموعية األعميال التحضييرية تابعة له وفقاً لطبيعته 
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ل وال يف منحـ  أ ـ ً للو ـا  ل وال يف عبرا ـ  ولـو مـن  ـ   مـن  ( 3) ضـاة اكـدينوالتوكير يف قبض دين ال ي رر التوكيـر يف مقا
  والتوكيـر يف  ( 2) الدين ل وال يف ااوالة ل وال يف الصل  ل وال يف التصرف  يرا يقبض  الوكير من الدين ولو كصلحة اكوكـر

   ( 1) االقرتاا ال ي رر التوكير يف الرهن
معينـة أو يف مجيـ  القضـاًي الـيت  111توكيـر  ـاق يف اكرا عـة أمـام القضـا  يف قضـية    وايفام  البـد أن يصـدر لـ 

  وتوكيلــ  يف اكرا عـة أمــام القضـا  ال ي ــرر توكيلـ  يف الصــل  وال يف التحةـيو وال يف ا قــرار وال  ( 8) تر ـ  مـن موكلــ  أو عليـ 
صــر ات ل أي  ــب أن يــذكر يف التوكيــر الصــادر يف تو يــ  اليرــ  ل بــر البــد مــن توكيــر  ــاق لةــر تصــرف مــن هــذه الت

ل  ـلذا أغيـر ذكـر تصـرف مـن  ( 9) للرحام  أنـ  موكـر يف اكرا عـة أمـام القضـا  ويف الصـل  والتحةـيو وا قـرار وتو يـ  اليرـ 

                                                                                                                                                                    

( . والظاهر أن األمير فيي ذليك يرجيع إليى نيية المتعاقيدين ، فقيد يقصيدان أن  121ص  15ـ وانظر أكثم أمين الخولي فقرة  257ص 

 يشيمله ، وعنيد الشيك يرجيع إليى العيرف الجياري . وهيذا غيير الوكالية العامية فيي يشمل التوكيل في البيع قبض الثمن وقد يقصدان أال

(  195أعمال اإلدارة ، فقد قدمنا أنها تشمل بيع المحصول والبضائع والمنقول الذي يسرع إليه التلف وقبض أثمانها ) انظر آنفياً فقيرة 

. 

 (
2
 – 599وفقيرة  555فقيرة  2بيون  – Rép . Gén . Du notariat 2595 – 19519 2597ديسيمبر سينة  19( نقض فرنسيي  

ـ  125ص  521فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  – 999بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  – 51جييوار فقيرة  – 599فقيرة  11ليوران 

فقيرة  1ـ كيوالن وكابيتيان ودي المورانيديير  9915فقيرة  1ـ بالنييول وريبيير وبوالنجييه  2512فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 

 919محمد عليي عرفية ص  – 111ص  251محمد كامل مرسي فقرة  – 295فقرة  Mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 2999

. 

 (
1
( وهذا غير الوكالة العامة في أعمال اإلدارة ، فقد قدمنا أنها تشمل قبض الدين ومقاضياة الميدين والتنفييذ عليى أمواليه ) انظير آنفياً  

 ( . 195فقرة 

 (
9
 – 9 – 59سييريه  2751ينياير سينة  29مجلس الدولية الفرنسيي  – 15 – 2 – 17داللوز  2711يونيه سنة  15( نقض فرنسي  

بودري  – 51جيوار فقرة  – 597فقرة  11لوران  – 552فقرة  2بون  – 99 – 1 – 59داللوز  2751أبريل سنة  5أنجيه  – 259

 . 751ص  2512فقرة  22ـ بالنيول وريبير وسافاتييه  151ص  951وفال في الوكالة فقرة 

 (
5
 757ص  2512فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – J .C .P . 2557 – 1 – 5995 2557يناير سنة  25( نقض فرنسي  

( .  272ص  29م  2592فبرايير سينة  17والتوكيل في شراء البذرة والغالل ال يشمل التوكييل فيي االقتيراض ) اسيتئناف مخيتلط  –

والتوكييل فيي االقتيراض ولكن التوكيل في الرهن يشمل التوكيل في االقتراض كما سبق القول ) انظر آنفاً نفس الفقرة فيي الهيامش ( . 

 92م 2595مايو سنة  21على وجه معين ال يشمل التوكيل في االقتراض بوجه عام وال في إصدار أوراق تجارية ) استئناف مختلط 

 ( . 999ص 

 (
9
نيد هيذا ( ويجب في جميع األحوال توكيل خاص في الوكالة بالخصومة ، فإذا أعلن الشفيع طلب الشفعة إلى وكيل البائع ولم يكن ع 

األخير توكيل خاص في الخصومة كان اإلعالن باطالً ، وال يجوز بعد انقضاء المواعيد إعادة اإلعالن للبائع نفسيه ) اسيتئناف مخيتلط 

( . وإذا كان المحامي في قضية معينية ، فيال يمتيد التوكييل إليى قضيية أخيرى ) اسيتئناف مخيتلط  572ص  91م  2519يونيه سنة  5

( . وتوكيييل المحييامي أن يقييوم بكييل مييا يييراه فييي صييالح موكلييه يكفييي العتبيياره تييوكيالً فييي رفييع  195ص  92 م2595مييايو سيينة  99

 ( . 299ص  97م 2551يناير سنة  21الدعاوي والمرافعة فيها ) استئناف مختلط 

 (
1
ميارس سينة  25ف مخيتلط ( وإذا وجه المحامي اليمين دون توكيل خاص ، جاز للموكل أن يقر هذا التصرف بعد وقوعه ) اسيتئنا 

 ( . 915م ، ص 2759
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وكيلـ  يف   كـذلك ال يتضـرن توكيـر ايفـام  يف اكرا عـة أمـام القضـا  ت ( 4) هذه التصر ات م تةـن للرحـام   ـية يف مباشـرت 
 118أو غـري العاديــة    ( 3) تـر  اكرا عـة أو يف قبـور ااةـو أو  ثـ  النـ ور عنـ  أو يف ال عـن يف ااةـو ب ـرق ال عـن العاديـة

 2) أو يف الن ور عن حق للروكر ل بر  ب أن يذكر كر ذلك يف التوكير الصادر للرحام  حىت تةـون لـ   ـية يف مباشـرت 

)    

                                                 

 (
2
ص  1م  2759ميايو سينة  99 – 71ص 1م 2759ديسمبر سينة  29 – 295ص  5م  2751فبراير سنة  21( استئناف مختلط  

ميايو  1 – 911ص  29م 2757يونيية سينة  5 -117ص  5م 2751أبريل سنة  29 – 25ص  7م 2759نوفمبر سنة  11 – 929

 La 2592فبراييير سيينة  9السييين  – 211 -2 – 15سيييريه  2719ديسييمبر سيينة  5نقييض فرنسييي  – 292ص  91م  2559سيينة 

Droit 29  159ص  951بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2592مايو سنة  . 

فيي  وال يعتبر تكييف المحامي للدعوى إقراراً بحق يسيتلزم تيوكيالً خاصياً . وقيد قضيت محكمية الينقض بأنيه إذا قيرر محيامي الشيريك

دعوى ريع رفعت ضده من باقي شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع وأن الدعوى التي توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب ، فإن 

هذا القول ال يعتبر إقراراً بحق يستلزم توكيالً خاصاً من موكله ، وإنما هو وسائل الدفاع المخولة للمحيامي بمقتضيى التوكييل الصيادر 

بط ارتباطاً وثيقاً بسلطته في إعطاء التكييف القانوني للدعوى واتخاذ إجراءات الدفاع التيي يراهيا مميا ينطيوي علييه إليه من موكله ترت

 ( . 125ص  11رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591أكتوبر سنة  21ذلك التوكيل ) نقض مدني 

 (
1
 29الحكيم بطرييق االسيتئناف : دائيرة الينقض الجنائيية  ( ومع ذلك انظر في أن التوكيل في المرافعة يشمل التوكيل في الطعين فيي 

) ويسيتثنى هيذا  15ص  17م  2529ديسمبر سنة  19استئناف مختلط  – 29ص  9رقم  29المجموعة الرسمية  2529أكتوبر سنة 

ن القول في هيذه الحالية الحكم حالة ما إذا رفع المحامي استئنافاً دون أن يعلم الموكل أنه خسر الدعوى في محكمة أول درجة إذ ال يمك

 . 757ص  2511فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 117 – 9 – 51داللوز  2751يونيه سنة  5بتوكيل ضمني ( ـ إكس 

 (
9
 19م 2597ميايو سينة  12 – 29ص  29م  2591نيوفمبر سينة  11 – 299ص  22م  2755يناير سنة  27( استئناف مختلط  

 15نقيض فرنسيي  – 59ص  15رقيم  1المحاماة  2511فبراير سنة  1أسيوط  – 299ص  95 م 2511فبراير سنة 7 – 152ص 

 – 55سييريه  2752فبراير سينة  19 – 211 – 2 – 15سيريه  2719ديسمبر سنة  5 – 251 – 2 – 99سيريه  2799يناير سنة 

بيودري وفيال فيي الوكالية  – 17ـ  2555داللوز  2557نوفمبر سنة  19 – 119 – 2 – 59سيريه  271أبريل سنة  5 – 992 – 2

 . 119ص  251محمد كامل مرسي فقرة  – 751ص  2512فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 997فقرة 

صيدر فييه وقد ورد نصان في تقنين المرافعات يحددان نطاق التوكيل بالخصومة ، وما يدخل في عميوم هيذا التوكييل ، وميا يجيب أن ي

مرافعات على أن "التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام باألعميال واإلجيراءات الالزمية  729تفويض خاص . فنصت المادة 

لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها ، واتخاذ اإلجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل 

ا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف . وذلك بغير إخالل بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً . وكل قيد يرد في سند فيها ، وإعالن هذ

مرافعات عليى أنيه "ال يصيح بغيير تفيويض خياص  722التوكيل على خالف ما تقدم ال يحتج به على الخصم اآلخر" . ونصت المادة 

 الصلح وال التحكيم فيه ، وال قبيول اليميين وال توجييهيا وال ردهيا ، وال تيرك الخصيومة اإلقرار بالحق المدعي به وال التنازل عنه وال

وال التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ، وال رفع الحجز وال ترك التأمينات مع بقاء الدين ، وال االدعاء بالتزوير ، 

لفعلي وال قبوله ، وال أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصيا  وال رد القاضي وال مخاصمته وال رد الخبير ، وال العرض ا

 . وكل ما يقع خالف ذلك يجوز التنصل منه" .

وتحديد مدى الوكالة مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع . وقد قضت محكمة النقض بأن لقاضي الموضوع ، بما له من السلطة في 

د المبيرم بينهميا ، أن يحيدد ميدى الوكالية عليى هيدي ظيروف اليدعوى ومالبسياتها . فيإذا كانيت تعرف حقيقة ما أراده العاقدان فيي العقي

المحكمة في الدعوى المرفوعة على المحامي من موكله يطالبه بمبلغ مقابل ميا أضياعه علييه بإهميال تجدييد قييد اليرهن عليى األطييان 

دينيه عاديياً ، وقيد قضيت عليى المحيامي بيالتعويض ، مؤسسية  التي وكله في مباشرة إجيراءات نيزع ملكيتهيا حتيى سيقط القييد وأصيبح

قضاءها على ما استظهرته من عقد الوكالة المحرر للمحامي وما استخلصته من الظيروف والمالبسيات التيي صيدر فيهيا مين أنيه وإن 

ميعياد ، وكيان ميا حصيلته المحكمية كان متعلقاً بدعوى معينة إال أنه عام فيها ، فيشمل التزام المحامي بالعمل على تجدييد اليرهن فيي ال
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 تقتضيه من توابع ضرورية : الوكالة تشمل ما  -242

مـد  سـالية الـذكر أبن  103وم  ذلك  هنا  و   للتوس  يف تيسري الوكالة ل  قد قضـا اليقـرة الثالثـة مـن اكـادة 
الوكالــة اخلا ــة ال ععــر للوكيــر  ــية عال يف مباشــرة ا مــور ايفــددة  يهــا "ومــا تقتضــي  هــذه ا مــور مــن توابــ  ضــرورية و قــاً 

  وهـــذا الـــنص ال ين بـــق  حســـب علـــا الوكالـــة اخلا ـــة يف عرـــر مـــن أعرـــار ا دارة  ( 4) للعـــرف انيـــاري"ل بيعـــة كـــر أمـــر و 
 والوكالة العامة يف مجي  أعرار ا دارة   

ل والوكالـــة يف ا  ـــار ت ـــرر تســـليو العـــ  اكـــن رة ل والوكالـــة يف ال ـــرا   ( 3)  الوكالـــة يف البيـــ  ت ـــرر تســـليو اكبيـــ 
ل والوكالــة يف االســت جار ت ــرر تســلو العــ  اكســتأ رة ل والوكالــة يف اال ــرتاا ت ــرر تســلو  ( 2)  ــرتاةت ــرر تســلو العــ  اك

ل وقـبض الـدين قبـر  ( 1) اكبلك اكقرتا   وت رر الوكالة يف قبض الدين عع ا  اكخالصة بد ع  وش ب الرهن الـذي يضـرن 
  وت ـرر الوكالـة يف  ( 9) رف بـذلك أو انصـر ا عليـ  نيـة اكتعاقـدينل واستييا      من الـدين عذا  ـرى العـ ( 8) ميعاد حلول 

  وت ـرر  ( 1) الوكيـر ااصـور عليـ  اال ـرتاا لو ـا  الـدين ابكبلـك اكقـرتا 111الو ا  بدين اكوكر من أي مار يسـت ي    
   ( 4) الوكالة يف بي  أسهو لو ا  دين اكوكر عع ا  هذه ا سهو للدا ن يف مقابر دين 

                                                                                                                                                                    

من ذلك تبرره المقدمات التي ساقتها وال يتعارض مع أي نص في عقد الوكالية ، فيال تقبيل مناقشيتها ليدى محكمية الينقض بيدعوى أنهيا 

 ( . 597ص  219رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  12مسخت ذلك العقد وحولت معناه ) نقض مدني 

 (
2
بالنيييول وريبييير  – 959بييودري وفييال فييي الوكاليية فقييرة  - 552 – 2 – 2591داللييوز  2591ر سيينة نييوفمب 29( نقييض فرنسييي  

 . 2511فقرة  22وسافاتييه 

 (
1
في الهامش ( ـ ولكن ال يجوز للوكيل بالبيع أن يدرج  159) انظر آنفاً فقرة  257ص  9( المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  

للوكالة شروطاً تربط موكله بالتزامات أكثر مما أوجبه القانون بغير تفويض خاص ، فال يجوز للوكييل فيي في العقد الذي أبرمه تنفيذاً 

حوالة الحق أن يجعل موكله ضامناً ليسار المدين في الحال واالستقبال إال إذا خول هذا الحق صراحة في سند التوكييل ، ألن الضيمان 

المحاماة  2591مارس سنة  25مان وجود الدين وقت الحوالة ) شبين الكوم استئناف الوحيد المنصوص عليه في القانون العام هو ض

( . والتوكييل فيي بييع المحصيول ال يخيول الوكييل إلييزام موكليه بيدفع تعيويض عنيد عيدم تسيليم المحصييول )  919ص  152رقيم  29

 ( . 522ص  59م  2517يونيه سنة  1ـ ومع ذلك قارن استئناف مختلط  292ص  97م  2519ديسمبر سنة  92استئناف مختلط 

 (
9
 .  251فقرة   Mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 991( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 (
5
 9915فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 51جيوار فقرة  – 71 – 2 – 2595سيريه  2599نوفمبر سنة  5( نقض فرنسي  

 . 919محمد علي عرفة ص  –

 (
9
 .  517 – 2 – 2599داللوز  2599يناير سنة  11فرنسي  ( نقض 

 (
1
 . 757ص  2511فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 15 – 2 – 17داللوز  2711يوليه سنة  15( نقض فرنسي  

 (
1
ـ ولكين قيارن  755ص  22511فقيرة  22بالنيول وريبيير وسيافاتييه  – 999بودري وفال في الوكالة فقرة  – 51( جيوار فقرة  

 . 211فقرة  Mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

 (
7
 . 755ص  2511فقرة  22ـ بالنيول وريبير وسافاتييه  995 – 1 – 59داللوز  2571يوليه سنة  21( باريس  
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 ةن القور بو   عام عن الوكالة ت رر كر ما يقتضي  تنييذها من تصر ات أو أعرـار ضـرورية ل وير ـ  يف ذلـك و 
   ( 4) عىل فبيعة التصرف حمر الوكالة وعىل ما  رى ب  العرف ل وقبر ذلك عىل ما انصر ا علي  عرادة اكتعاقدين

 إثبات مدى سعة الوكالة : -243

ل وم يبـــق عال وحديـــد مـــدى ســـعة الوكالـــة ل  ـــلن  ( 3) قـــاً لقواعـــد ا ثبـــات الســـابق بياهنـــاومـــىت ثبـــا و ـــود الوكالـــة و  
عثبات هذا اكدى يةون جبري  ال رق ومنها البينة والقرا ن ل ولو زادت قيرـة الوكالـة علـا ع ـرة  نيهـات   ذلـك أن الوكالـة 

  ري من أمور الواق  اليت يض ل   ا قاض  اكوضوعمىت تبث و ودها ل  لن مدى سعتها ليس عال تيسرياً كضروهنا ل والتيس
وعلـــا مـــن يترســـك ابلوكالـــة يقـــ  عـــب  عثبـــات مـــدى ســـعتها : علـــا الوكيـــر عذا كـــان يريـــد الر ـــوع علـــا اكوكـــر 
ابكصــرو ات الــيت أنيقهــا أو اب  ــر أو ابلتعــويض ل وعلــا اكوكــر عذا كــان ي الــب الوكيــر بتنييــذ الوكالــة أو بتقــد  حســا  

   ( 2) علا ال ري الذي تعاقد م  الوكير عذا كان ي الب اكوكر بتنييذ التصرف حمر الوكالةعنها ل و 
 ـــا مر عذن ينتهـــ  عىل قاضـــ  اكوضـــوع ل وهـــو الـــذي يبـــا ل دون معقـــب عليـــ  مـــن حمةرـــة الـــنقض عال عذا مســـخ 

حيـث مـا تـر  للوكيـر مـن مـا ت ـترر عليـ  مـن تصـر ات قانونيـة ل ومـن  114شروط الوكالة ل يف مدى سعتها من حيـث   
   ( 1) حرية يف القيام  ذه التصر ات

                                                 

 (
2
 . 129ص  215( أكثم أمين الخولي فقرة  

 (
1
 . 119( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
 . 919( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 (
5
يونيه سينة  25 – 992 – 2 – 55سيريه  2752فبراير سنة  19 – 25 – 2 – 52داللوز  2775يوليه سنة  19( نقض فرنسي  

 299 – 2 – 51سييريه  2751يولييه سينة  5و 7 – 92 – 2 – 51داللوز  2759يوليه سنة  29 – 997 – 2 – 51داللوز  2759

 2591نيوفمبر سينة  29 – 191 – 2 – 2591دالليوز  2591فبراير سنة  25 – 55 – 2 – 2522سيريه  2591يناير سنة  15 –

ـ بالنييول وريبيير  129ص  521فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  – 912بودري وفال في الوكالة فقرة  – 552 – 2 – 2591داللوز 

 – 211فقيرة  Mandatلفيظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 2999فقرة  1ـ كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  2515فقرة  22وسافاتييه 

 . 919محمد علي عرفة ص 

امة والوكالة الخاصة وعن تدرج الوكالية فيي التخصييص وقد لخصت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما قدمناه عن الوكالة الع

مدني ( للوكالية العامية  191وم  192) م  511و 511بحسب خطورة التصرف محل الوكالة في العبارات اآلتية : "تعرض المادتان 

ذا وكيل شيخص آخير تيوكيالً وللوكالة الخاصة . فالوكالة العامة هي التي ترد في ألفاظ عامة دون أن يحدد لها عميل قيانوني معيين . فيإ

عاماً ، انصرفت الوكالة إلى أعمال اإلدارة ، كاإليجار لمدة ال تزيد على ثيالث سينوات وقيبض الحقيوق ووفياء اليديون والقييام بأعميال 

الييد  الحفظ والصيانة ، وكذلك قطع التقادم وقيد الرهن وتجديد القيد وتوقيع الحجز التحفظي ورفع الدعاوي المستعجلة ودعاوي وضع

. وييدخل فيي أعميال اإلدارة أعمييال التصيرف التيي تقتضيييها أعميال اإلدارة ، كبييع المحصييول والبضياعة وبييع مييا يسيرع إلييه التلييف 

وشراء مواش ، وآالت للزراعة . أما الوكالة الخاصية فهيي التيي تتحيدد بعميل أو أعميال قانونيية معينية ، كالتوكييل فيي البييع والشيراء 

التوكييل فيي اإليجيار وفيي بييع المحصيول . ويتبيين مين ذليك أن الوكالية الخاصية قيد تيرد عليى عميل مين أعميال والصلح والتحكييم وك

التصرف أو على عمل من أعمال اإلدارة . وقد ترد على العملين معاً في وقت واحد ، والمهم أن تتخصص في عمل أو أعمال قانونية 

الية عامية أو لوكالية خاصية كميا تقيدم . أميا أعميال التصيرف فيال يصيح أن تكيون وأعمال اإلدارة يصح أن تكون محالً لوك -1معينة . 
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 اآلثار التي تترتب على الوكالة -الفصل الثاني

 يرــا بــ  اكتعاقــدين وابلنســبة عىل ال ــري : كــا كــان حمــر الوكالــة تصــر اً قانونيــاً بعقــده الوكيــر مــ  ال ــري ل  ــلن  -311
 يرــا بــ  اكتعاقــدين الوكيــر واكوكــر ل وهاثر ابلنســبة عىل ال ــري الــذي تعاقــد معــ  الوكالــة يرتتــب عليهــا نوعــان مــن اآلاثر : هاثر 

 الوكير  

 آثار الوكالة فيما بين المتعاقدين - الفرع األول

الت امات الوكيـر والت امـات اكوكـر : تن ـ  الوكالـة الت امـات يف  انـب الوكيـر ل هـ  تنييـذ الوكالـة ل وتقـد   -318
 ورد ما يةون للروكر عند الوكير  حسا  عنها للروكر ل 

وقد تن   الت امات يف  انـب اكوكـر ل هـ  د ـ  ا  ـر عذا كانـا الوكالـة مـأ ورة ل ورد اكصـرو ات أو تقـد ها عذا  
   ( 4) كانا هنا  حا ة عىل نيقات لتنييذ الوكالة ل وتعويض الوكير عن الضرر عذا أ اب  ضرر بسبب تنييذ الوكالة

 $451   

                                                                                                                                                                    

محالً إال لوكالة خاصة لخطورتها . فال يصح أن يوكل شخص آخر توكيالً عاماً في جميع أعمال التصرفات دون أن يخصص أعمياالً 

ل التصيرفات ، كميا إذا وكيل شيخص آخير معينة منها . إن خصص ، اقتصرت الوكالة على ما خصص وال تتناول غير ذلك من أعميا

في بيع ماله وفي التصرف فيه بجميع أنواع التصرفات ، فال تتناول الوكالة في هذه الحالة إال البييع دون غييره . عليى أن التوكييل فيي 

يقيبض اليثمن وأن يسيلم البيع يتناول ما يقتضيه البيع من أمور تابعية ليه وفقياً لطبيعتيه وللعيرف الجياري ، فيجيوز للوكييل فيي البييع أن 

ويلحق بأعمال التصرفات في وجوب أن تكون الكالة فيها وكان خاصة ، أعمال تنطوي على شيء من الخطورة يعليو بهيا  -9المبيع . 

أما إذا  -5عن مستوى أعمال اإلدارة ، وهذه هي الصلح وإال دالء باعتراف وتوجيه اليمين والدفاع أمام القضاء أعن موضوع الحق . 

العمل تبرعاً كالهبة والعارية ، فال تكفي الوكالة الخاصية دون تعييين الميال اليذي ييرد علييه العميل القيانوني . وإذا صيح أن يوكيل  كان

شخص آخر في بيع ماله دون أن يعين المال الذي يبياع ، فيال يجيوز ذليك فيي التوكييل بالهبية . بيل يجيب أن يعيين التوكييل الميال اليذي 

ويالحظ أن تدرج األعمال فيي الخطيورة يتمشيى  -9يل هبة غير هذا المال ، وذلك لخطورة أعمال التبرعات . يوهب ، وال يجوز للوك

معه تدرج الوكالة في التخصيص . فما كان مين األعميال محيدود الخطيورة ، كأعميال اإلدارة ، تكفيي فييه الوكالية العامية . فيإذا زادت 

، وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني . حتى إذا وصيلت الخطيورة  خطورة العمل ، كما في أعمال التصرف وملحقاتها

إلى الذروة ، كما في أعمال التبرع ، وجب أن تتخصص الوكالة في نوع العمل القانوني وفي محله" ) مجموعية األعميال التحضييرية 

 ( . 255ـ ص  251ص  9

 (
2
الميدة الطويلية وهيي خميس عشيرة سينة ، وال تسيري الميدة إال مين وقيت ثبيوت ( وال تتقادم التزامات كل من الوكييل والموكيل إال ب 

 ( . 159فقرة  – 195االلتزام مستحق الوفاء في ذمة المتعاقد ) بودري وفال في الوكالة فقرة 
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 التزامات الوكيل -ولالمبحث األ

 تنفيذ الوكالة -المطلب األول

( تنييـذ الوكالـة يف حـدودها  4مسا ر ث ل : نبحث ل يف الت ام الوكيـر بتنييـذ الوكالـة   مسـا ر ثـ اثً : )  -319
تنييـــذ الوكالـــة ( تعـــدد الـــوك   وت ـــب الوكيـــر ل عذ  ـــوز أن يقـــوم ب 2( العنايـــة الوا بـــة يف تنييـــذ الوكالـــة   )  3اكرســـومة   ) 

 وك   متعددون ل أو يقوم بتنييذها شخص ه ر أتب  عن  الوكير  

 تنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة -1
 من التقن  اكد  علا ما أييت :  102نص قانو  : تنص اكادة  -311

 الوكير مل م بتنييذ الوكالة دون أن  اوز حدودها اكرسومة"    -4"
خيــرج عــن هــذه ااــدود مــىت كــان مــن اكســتحير عليــ  ع  ــار اكوكــر ســلياً ل وكانــا العــروف علــا أن لــ  أن  -3"

ي لــب معهــا العــن أبن اكوكــر مــا كــان عال ليوا ــق علــا هــذا التصــرف   وعلــا الوكيــر يف هــذه ااالــة أن يبــادر ةبــ غ اكوكــر 
   ( 4)  رو   عن حدود الوكالة"

كـان معرـوالً  ـا يف عهـد التقنـ    184القـد  ل واليقـرة ا وىل مـن الـنص   وال مقابر هلذا الـنص يف التقنـ  اكـد  
اكــد  القــد  التياقهــا مــ  القواعــد العامــة ل أمــا اليقــرة الثانيــة  رســتحدثة وال يعرــر  ــا عذا عذا كانــا الوكالــة قــد أبرمــا منــذ 

 وقا العرر ابلتقن  اكد  انيديد   4616أكتوبر سنة  48
ويف التقنــ  اكــد  الليــيب م  – 996التقنينــات اكدنيــة العربيــة ا  ــرى : يف التقنــ  اكــد  الســوري ويقابــر الــنص يف 

   ( 3) 141و  140 – 116ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م  – 622ويف التقن  اكد  العراق   – 102

                                                 

 (
2
المدني الجديد من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  517( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

في فقرته األولى ، أما الفقرة الثانية فكانت تجري على الوجه اآلتي : "على أن له أن يخرج عن هذه الحدود إذا استحال عليه أن يخيير 

الموكل مقدماً بتصرفه ، وكانت الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل في هذه الحالة 

بادر بإبالغ الموكل ما أدخله على الوكالة من تعديل" . وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة الثانية تعديالً جعلها هي أيضاً مطابقة لما أن ي

، ثم  195في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  199استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقم النص 

 ( . 192ص  – 199ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  199رقم  مجلس الشيوخ تحت

 (
1
 ( التقننيات المدنية العربية األخرى : 

 ) مطابق ( . 115التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 199التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 599التقنين المدني العراقي م 
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اكرســـومة ل ومـــ  ذلـــك  ـــوز لـــ  اســـتثنا  وخيلـــص مـــن الـــنص ســـالف الـــذكر أن علـــا الوكيـــر أن يلتـــ م حـــدود الوكالـــة 
 وب روط معينة أن  اوز هذه اادود  

 القاعدة ـ التزام حدود الوكالة المرسومة :  -248

 ــب علــا الوكيــر أن يلتــ م يف تنييــذ الوكالــة حــدودها اكرســومة ل  ــ  خيــرج علــا هــذه ااــدود ل ال مــن تحيــة مــدى 
تضرنها ل وال مـن تحيـة فريقـة التنييـذ الـيت رمسهـا لـ  اكوكـر    ـلذا كـان مـوك ً يف بيـ  سعة الوكالة والتصر ات القانونية اليت ت

من ر مع  ك رت مع  بثرن معـ  ل علـا أن يةـون الـثرن نسـي ة   ـر معـ  ل وعلـا أن يضـرن الو ـا  ابلـثرن  ـوق امتيـاز 
د اكرسـومة دون نقـص أو زًيدة ل وأن  ـري البـا   كييـر شخصـ  ملـ   ل و ـب علـا الوكيـر أن ينيـذ الوكالـة يف هـذه ااـدو 
اكنـ ر اكعـ  دون غـريه ل وأن يبيعـ  ال  183يف فريقة تنييذها علـا النحـو اكرسـوم يف الوكالـة    يجـب عليـ  أن يبيـ  هـذا   

ولـو د ـ   أن يرهن  أو يقايض علي  أو يتصرف  ي  أبي تصرف ه ر غري البي  ل وأن يبيعـ  هلـذا اك ـرتي اكعـ  ال ك ـرت ه ـر
اناً أعلا عال عذا وا ـق اكوكـر ل وأن يبيعـ   ـذا الـثرن اكعـ  ال بـثرن أقـر   و ـب عليـ   ـوق ذلـك أن  ـري يف تنييـذ الوكالـة 
علا ال ريقة اكرسومة  يها ل    ودد لد   الـثرن أ ـ ً أبعـد ل وال يةتيـ  ابمتيـاز البـا   ضـراتً للو ـا  ابلـثرن بـر  ـب أن 

   ( 4) لة شخص مل  يضو علي  كيا
وقــد يت لــب تنييــذ الوكالــة القيــام أبعرــار ماديــة اتبعــة للتصــرف القــانو  حمــر الوكالــة ل كالقيــام ة ــرا ات تســجير 
البي  من وحرير العقد والتصديق علا ا مضا  وغري ذلـك مـن ع ـرا ات التسـجير ل وكالبحـث عـن م ـرت عذا م يةـن التوكيـر 

ك ـرتي اكعـ  يف موفنـ   مـام الصـيقة معـ     يقـوم الوكيـر  ـذه ا عرـار اكاديـة التابعـة للوكالـة ك رت مع  ل أو السـير عىل ا

                                                                                                                                                                    

: ال يحق للوكيل أن يتجاوز الحدود المعينة في الوكالة ـ غير أنه يستطيع الحيد عن التعليميات  115تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

المعطاة له إذا تعذر عليه أن يعليم الموكيل قبيل ذليك ، وكانيت هنياك ظيروف تقيدر معهيا موافقية الموكيل . وفيي هيذا الحيال يجيب عليى 

 ي تنفيذ الوكالة . الوكيل أن يخبر الموكل بال إبطاء عما أجراه من التعديل ف

: إذا تمكن الوكيل من القيام بالعمل الموكول إليه على شروط أكثر فائدة وجدوى من الشروط المعينة في الوكالية ، فيإن الفيرق  179م 

 يعود إلى الموكل .

ع عنهيا . ) وأحكيام : يجب على الوكيل أن يخبر الموكل عن جميع الظروف التي يمكن أن تحمله على تعديل الوكالة أو الرجو 171م 

 التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 (
2
( ومجاوزة الوكيل لهذه الحدود المرسومة مسيألة واقيع ، وقيد قضيت محكمية الينقض بأنيه متيى كيان الحكيم إذ قيرر بيأن الوكييل قيد  

أبرييل سينة  9الينقض علييه ) نقيض ميدني  تجاوز حدود التوكييل قيد أقيام ذليك عليى اسيتخالص موضيوعي سيائغ ، فيال رقابية لمحكمية

 ( . 575ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591
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  ويرتتــب علــا ذلــك أن أحةــام عقــد العرــر أو عقــد  ( 4) كوكيــر ل ال ا ــري يــرتبو مــ  اكوكــر بعقــد عرــر أو بعقــد مقاولــة
ب اكوكـر بضـرر بسـبب اديتهـا ال يـد ر هـذا الضـرر يف ن ـاق اكقاولة ال تسري  يرا يتعلق  ذه ا عرار اكادية ل  لـو أ ـي

   ( 3) "ع اابت عقد العرر" ل وقد سبقا ا شارة عىل ذلك
ولــيس معــ  التــ ام الوكيــر ااــدود اكرســومة للوكالــة أنــ  ال يســت ي  التعاقــد ب ــروط أ ضــر    لــو أنــ  يف اكثــر اكتقــدم 

ن الـــثرن معجـــ ً ال نســـي ة ل أو   ـــر أقـــر  ل أو بةيالـــة شخصـــ    الـــذكر اســـت اع أن يتيـــق مـــ  اك ـــرتي علـــا أن يةـــو 
ملي   بداًل من شخص واحد ل لص  ذلك وعاد نيع  علا اكوكر   ولـو وكـر شـخص شخصـاً ه ـر يف بيـ  منـ ر أو  182

 ( 2) ي يييـد منـ يف شرا   بثرن مع  ل  باع الوكير اكن ر بثرن أعلا أو اشرتاه بثرن أد  ل لصـ  ذلـك وكـان اكوكـر هـو الـذ
من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  علا هذا ااةو البـديه   ـراحة عذ تقـور : "عذا مةـن الوكيـر  140  وقد نصا اكادة 

) من القيام ابلعرر اكوكور علي  علا شروط أكثر  ا دة و ـدوى مـن ال ـروط اكعينـة يف الوكالـة ل  ـلن اليـرق يعـود عىل اكوكـر"

1 )   
لوكيـــر ئـــا يثبـــا تنييـــذه للوكالـــة علـــا الو ـــ  اك لـــو  ل حـــىت يســـت ي  الر ـــوع علـــا اكوكـــر ئـــا عليـــ  مـــن ووـــتيظ ا

كــد   ا  ــر عذا كانــا الوكالــة مــأ ورة وكــرد اكصــرو ات الــيت أنيقهــا ل وحــىت يســت ي  أيضــاً أن يــندي حســاابً   ( 8) الت امــات

                                                 

 (
2
( وتعرض المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي اللتزام الوكيل بتنفيذ الوكالة فتقول : "فأول واجبات الوكيل هو أن ينفيذ الوكالية  

نونية التي وكل فيها وما يتبع ذلك مين أعميال ماديية ملحقية ، دون نقيص أو في حدودها المرسومة ، أي أن يقوم بالعمل أو األعمال القا

 ( . 191ص 9زيادة فإن نقص أو زاد كان بين التفريط واإلفراط ، وكالهما يكون مسئوالً عنه" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1
في الهامش . وهناك أحكام خاصة بعقد الوكالة في الضرر الذي يصيب الوكييل بسيبب تنفييذ الوكالية نصيت  191( انظر آنفاً فقرة  

 وما بعدها ( . 177مدني ، وسيأتي بيانها ) انظر ما يلي فقرة  122عليها المادة 

 (
9
بييودري  – 291جيييوار فقيرة  – 597فقيرة  19ن لييورا – 519فقيرة  – 515فقييرة  2بيون  – 995فقييرة  – 997( تروليون فقيرة  

وعلى العكس من ذلك لو باع بثمن أدنى أو اشترى بثمن أعلى ، كان مجاوزاً حدود الوكالية ،  – 991ص  155وفال في الوكالة فقرة 

امات السويسري في من تقنين االلتز 951/1ولكن يجوز له مع ذلك أن يلزم الموكل بالصفقة إذا هو تحمل فرق الثمن . وتقضي المادة 

هذا المعنى بأنه إذا خالف الوكيل تعليمات الموكل لغير صالحه ، فإن الوكالة ال تعتبر قد نفيذت إال إذا تحميل الوكييل بالخسيارة ) انظير 

 ( . 911محمد علي عرفة ص  – 155بودري وفال في الوكالة فقرة  – 291وفقرة  15في هذا المعنى جيوار فقرة 

 (
5
في الهامش ـ بل إن تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني ييذهب إليى أبعيد مين ذليك ، ويجييز أن يتعاقيد الوكييل  151فقرة ( انظر آنفاً  

من هذا التقنين على أنه : "ال يلزم الموكل بميا  791بشروط أقل إذا كان الفرق قليل الشأن أو كان مما يتسامح فيه عادة . فتنص المادة 

يز سيلطته أو يتجياوز حيدها إال فيي األحيوال اآلتيية . . ثالثياً . إذا عاقيد الوكييل بشيروط أجيزل فائيدة مين يفعله الوكيل مما يخرج عن ح

الشروط المعينة في التعليمات التي تلقاها ـ رابعاً ـ إذا عاقد الوكيل بشروط أدعى إلى النفقة من الشيروط التيي عينيت ليه فيي التعليميات 

( إذا كيان منطبقياً عليى التسيامحالمعتاد فيي التجيارة أو  1( إذا كان الفرق قليل الشأن . )  2تين : ) التي تلقاها ، وذلك في الحالتين اآلتي

 في المكان الذي أبرم فيه العقد" .

 (
9
بالنييول  – 51 – 2 – 2525دالليوز  2521ديسيمبر سينة  29 – 912 – 2 – 55دالليوز  2755يناير سينة  11( نقض فرنسي  

 . 2519ة فقر 22وريبير وسافاتييه 
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الــذي أمضــاه أو ابكســتند الــذي يثبــا ذلــك ل كرــا وــتيظ  للروكــر عــن تنييــذ الوكالــة كرــا ســيأيت    يحــتيظ بنســخة العقــد
    ( 4) ابكستندات اليت تثبا اكصرو ات اليت أنيقها يف تنييذ الوكالة

وعذا م يقـــو الوكيـــر بتنييـــذ الوكالـــة علـــا النحـــو ســـالف الـــذكر دون أن ينتحـــ  عـــن الوكالـــة علـــا الو ـــ  الـــذي رمســـ  
عليــ  ابلتعــويض ل بــر عن ا عــذار ال يةــون لــ  مقــتض عذا أ ــب  تنييــذ الوكالــة  القــانون ل  ــاز للروكــر بعــد ععــذاره أن ير ــ 

   ( 3) مستحي ً 

 االستثناء ـ الخروج عن حدود الوكالة المرسومة :  -249

مد  عي  للوكير استثنا  أن خيرج عن ااـدود اكرسـومة للوكالـة "مـىت كـان مـن  102رأينا أن اليقرة الثانية من اكادة 
عليــ  ع  ــار اكوكــر ســلياً وكانــا العــروف ي لــب معهــا العــن أبن اكوكــر مــا كــان عال ليوا ــق علــا هــذا التصــرف ل  اكســتحير

وعلــا الوكيــر يف هــذه ااالــة أن يبــادر ةبــ غ اكوكــر  رو ــ  مــن حــدود الوكالــة"    ــلذا وكــر شــخص شخصــاً ه ــر يف بيــ  
وم يســت   الوكيــر بيعهــا ل  ــأل ا اكوكــر الوكالــة وأع ــا للوكيــر  أوراق ماليــة يف البور ــة بســعر معــ  ل  لــو تبلــك هــذا الســعر

وكالة  ديدة يف رهن ا وراق امينا علا قرا وكل  يف عقده ل ولةن الوكير عثر بعد ذلك علا م ـرت ابلسـعر الـذي ي لبـ  
 رو ـ  عـن حـدود الوكالـة  اكوكر ل  بداًل من رهن ا وراق ابعها  ذا السعر ل  لن بيعـ  لـ وراق يةـون  ـحيحاً ابلـرغو مـن

عذ ابع بــدالً مــن أن يــرهن ل وذلــك عذا أثبــا تــوا ر شــرف  ســيأيت بياهنرــا   كــذلك عذا وكــر شــخص شخصــاً ه ــر يف بيــ  
أرا زراعيـة ل  عــرا اك ـرتي علــا الوكيـر أن ي ــرتي كــذلك اكواشـ  واآلالت ال راعيــة اكو ـودة اب را ل  ــاز للوكيــر أن 

 علا أن يثبا توا ر ال رف  اك ار عليهرا ومها : يقبر ما عرض  اك رتي ل 
أوالً : أنـــ  ابلـــرغو مـــن  ـــروج الوكيـــر عـــن ااـــدود اكرســـومة للوكالـــة ل عال أن العـــروف هـــ  نيـــث ييـــرتا معهـــا أن 

 188   ي  اكثار ا ور يثبا الوكير أن غرا اكوكر ا  ـل  هـو بيـ     ( 2) اكوكر ما كان عال ليوا ق علا تصرف الوكير
ا وراق اكاليــة بســعر معــ  ال رهنهــا ل وهــو م ييةــر يف رهنهــا عال بعــد أن عجــ  عــن بيعهــا  ــذا الســعر ل وقــد و ــد الوكيــر 

عهـــا   ويف اكثـــار الثـــا  يثبـــا م ـــرتًيً ابلســـعر اك لـــو  ل  هـــذه ظـــروف ييـــرتا معهـــا أن اكوكـــر مـــا كـــان عال ليوا ـــق علـــا بي
الوكير أن اكوكر م تةن ل  مصلحة يف استبقا  اكواشـ  واآلالت ال راعيـة بعـد بيـ  ا را ل وأنـ  عمنـا اقتصـر علـا التوكيـر يف 

                                                 

 (
2
 . 2519فقرة  22( بالنيول ورييير وسافاتييه  

 (
1
 . 2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 971 – 2ـ  2599جازيت دي باليه  2599يناير سنة  15( نقض فرنسي  

 (
9
مفترضية للموكيل ذاتيه ( ويقول األستاذ أكثم أميين الخيولي فيي هيذا الصيدد : "والمعييار هنيا شيخص محيض ، يسيتمد مين اإلرادة ال 

وبشخصه . فال يرجع فيه إلى ما كان يقبله عادة موكل عادي يوجد في نفس الظروف . ولكن للوكيل أن يتبيين االتجياه المحتميل إلرادة 

 ( . 121ص  219الموكل من الظروف ، أي من عناصر ليست شخصية محضة" ) أكثم أمين الخولي فقرة 
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بيــ  ا را حــىت ييســر علــا الوكيــر ع ــاد م ــرت يرغــب يف شــرا  ا را دون اكواشــ  واآلالت ال راعيــة ل وقــد و ــد الوكيــر 
     ( 4)  يرغب يف شرا  ذلك كل  ل  هذه ظروف ييرتا معها أن اكوكر ما كان عال ليوا ق علا هذا البي م رتًيً 

أنــ  كــان مــن اكســتحير علــا الوكيــر أن خي ــر اكوكــر ســلياً  رو ــ  عــن ااــدود اكرســومة للوكالــة ل ولــو أنــ   –اثنيــاً 
 علا عقدها قبر هذا ا   ار    ترا ا يف عقد الصيقة حىت خي ر اكوكر لضاعا علي  ل  أقدم

   ( 3) واستييا  كر من هذين ال رف  يةون حمً  لتقدير قاض  اكوضوع

                                                 

 (
2
أن الوكيل قد يجياوز حيدود الوكالية ، وال يقتصير عليى مجيرد مخالفية تعليميات الموكيل فيي طريقية ( ويتبين من هذا الشرط األول  

( ، وسنرى فيما يلي على أي أساس قانوني تبقيى الوكالية قائمية فيميا جياوز فييه  Mode D'exécution du mandatتنفيذ الوكالة ) 

 199لفقرة الثانية من المادة الوكيل حدود الوكالة . ويذهب األستاذ محمد علي عرفة إلى أن ا

مدني سالفة الذكر "قد نقلت محرفة عن النصيوص المقابلية لهيا فيي التشيريعات األجنبيية التيي تجييز للوكييل فيي مثيل هيذا الفيرض أن  

يميات (  . . وال تتعدى ذلك إلى إباحة الخيروج عين حيدود الوكالية . وفيرق بيين مخالفية التعل Instructionsيخالف تعليمات الموكل ) 

التي تقع بتغيير طريقة التنفيذ فحسب . . والتجياوز كليية عين حيدود الوكالية التيي تنتفيي معيه نيابية الوكييل عين الموكيل" ) محميد عليي 

 ( . 917عرفة ص 

مدني في التقنينات األجنبية هي ـ كميا يتبيين مين الرجيوع إليى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع  199/1والنصوص المقابلة لنص المادة 

 115، وتقنين الموجبات والعقود اللبناني م  911ـ المشروع الفرنسي اإليطالي م  911لتمهيدي الجزء الثالث في العقود المسماة ص ا

. وفيميا عيدا التقنيين  991/1، والتقنين البوليوني م  951، وتقنين االلتزامات السويسري م  119، والتقنين المدني األلماني م  171و 

 S' écarte des instructionsكر أن الوكييل ينحيرف عين التعليميات التيي يتلقاهيا فيي شيأن طريقية تنفييذ الوكالية ) البولوني الذي ذ

qu'il a reçues coneernant le mode d'xeécution du mandat  تقتصير التقنينيات األخيرى عليى ذكير التعليميات التيي )

علة بطريقة تنفيذ الوكالة ، بل تطليق الينص فتجعليه عامياً يشيمل التعليميات المتعلقية يتلقاها الوكيل ، دون أن تقيد هذه التعليمات بأنها مت

 911بطريقة تنفيذ الوكالة والتعليمات المتعلقة بحدود الوكالة نفسها . وقد حاذى نص التقنين المدني المصري بوجه خاص نص المادة 

التعليميات التيي يتلقاهيا الوكييل وينحيرف عنهيا بيأن تكيون تعليميات من المشروع الفرنسي اإليطالي ، وهو مطليق كميا قيدمنا ، ليم يقييد 

متعلقة بطريقية تنفييذ الوكالية ، بيل عميم لفيظ "التعليميات" فشيمل التعليميات المتعلقية بطريقية تنفييذ الوكالية والتعليميات المتعلقية بحيدود 

 الوكالة .

شريعية ، أو نظرنا إلى هيذه المصيادر ، لييس هنياك ميا يبيرر فسواء وقفنا عند نص التقنين المدني المصري دون نظر إلى مصادرة الت

قصر النص على حالة مخالفة الوكيل لتعليمات الموكل الخاصة بطريقة التنفيذ . دون حالية مخالفية الوكييل لتعليميات الموكيل الخاصية 

ن في حاجة إليى نيص خياص ، فيإن التقنيين بحدود الوكالة . على أن حالة مخالفة الوكيل لتعليمات الموكل الخاصة بطريقة التنفيذ لم تك

المدني الفرنسي ال يشتمل على هذا النص ، ومع ذلك ييذهب الفقيه الفرنسيي إليى نفياذ تصيرف الوكييل وليو انطيوى هيذا التصيرف إليى 

فقيرة بيودري وفيال فيي الوكالية  – 191تعديل ضروري في طريقة تنفيذ الوكالة كان الموكل يوافق عليه ليو أخطير بيه ) جييوار فقيرة 

121  . ) 

انظر في المعنى الذي تقول به وأنه ال يوجد مبرر للقول بأن النص يقتصر على حالة مخالفة الوكيل لتعليمات الموكل الخاصة بطريقة 

 . 121ص  219التنفيذ فحسب دون حالة التجاوز كلية من حدود الوكالة : أكثم أمين الخولي فقرة 

 (
1
( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "على أنه يجوز له ) الوكيل ( أن ينقص أو يزيد وأن يعدل بوجيه  

( أن تكون الظروف بحيث يفترض معها أن الموكل كان يوافق عليى هيذا  2عام في حدود الوكالة مع بقائه وكيالً ، وذلك بشرطين : ) 

ي بيع قدر معين من األرض فتهييأت ليه صيفقة رابحية وبياع قيدراً أكبير ، أو وكيل فيي اإلقيراض بتيأمين هيو التصرف ، كما إذا وكل ف

كفالة شخصية فأقرض بتأمين هو رهن رسمي . وإذا قام نزاع بين الوكييل والموكيل فيي تحقيق هيذا الشيرط ، كيان األمير محيالً لتقيدير 

قييدماً بتصييرفه . ويتييرك تقييدير هييذا أيضيياً للقاضييي" ) مجموعيية األعمييال القاضييي . ) ب ( أن يسييتحيل علييى الوكيييل إخطييار الموكييل م

 ( . 191ص  – 191التحضيرية ، ص 
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 لذا توا ر ال رفان اعته الوكير ت باً عن اكوكر حىت  يرا  اوز  ي  حـدود الوكالـة ل وانصـرف أثـر العقـد عىل اكوكـر 
نهـا علـا السـوا    وتقـور اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي يف  يرا كـان دا ـ ً يف حـدود الوكالـة و يرـا كـان  ار ـاً ع

هـذا الصـدد : " ـلذا تـوا ر هـذان ال ـرفان نيــذ يف حـق اكوكـر عرـر الوكيـر حـىت  يرــا  ـاوز  يـ  حـدود الوكالـة ل وكـان لل ــري 
و ئجـاوزة هـذا الوكيـر اـدود الذي تعامر م  الوكير أن يترسك علـا اكوكـر ابلعرـر الـذي أاته الوكيـر ل علـو ال ـري أو م يعلـ

  وي حــظ أن انصــراف أثــر العقــد الــذي أبرمــ  الوكيــر عىل اكوكــر حــىت  يرــا  ــاوز  يــ  حــدود الوكالــة ال أييت مــن  ( 4) الوكالــة"
أن الوكيــر  ضــويل  يرــا  ــاوز  يــ  هــذه ااــدود ل  نــ  ير ــ  علــا اكوكــر وير ــ  عليــ  اكوكــر ئو ــب عقــد الوكالــة ذاتــ  ل ال 

أضـيق مـن قواعـد الوكالـة   وال أييت انصـراف أثـر العقـد عىل اكوكـر مـن أن  181قواعـد اليضـالة وهـ  عـادة تةـون    ئو ب
هنا  وكالة ظاهرة ل  قد يةون ال ري الذي تعامر م  الوكير عاكاً ئجاوزة هذا ادود الوكالـة ويرتضـ  مـ  ذلـك التعامـر معـ  

قـداً أنـ  يتعامـر مـ  وكيـر يف حـدود وكالتـ  كرـا سـيج    وعمنـا أييت انصـراف أثـر ل وشرط الوكالـة العـاهرة أن يةـون ال ـري معت
العقــد عىل اكوكــر مــن أن هنــا  نيابــة قانونيــة أضــياها القــانون علــا الوكيــر  يرــا  ــاوز  يــ  حــدود الوكالــة ل وقــد أقــام القــانون 

ر ل  قـد دلـا العـروف علـا أن اكوكـر "مـا  هـذه النيابـة علـا أسـاي عرادة ميرتضـة ـ ال  ـروة وال ضـرنية ـ مـن  انـب اكوكـ
كان عال ليوا ق" علا تصرف الوكير    اقرتا القانون ـ والعروف تهر هذا االقرتاا ـ أن اكوكر قد  ـدرت منـ  موا قـة أي 

 102توكيــر  يرــا  ــاوز  يــ  الوكيــر ااــدود ا  ــلية للوكالــة   لــذلك كــان نــص اك ــروع الترهيــدي لليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 
مــد  ســالية الــذكر أ ــدق داللــة علــا قيــام عرادة ميرتضــة مــن  انــب اكوكــر ل عذ يقــور : "وكانــا العــروف نيــث ييــرتا 

  وبقــا  الوكيــر ت بــاً حــىت  يرــا  ــاوز  يــ  حــدود الوكالــة تنكــده اكــذكرة  ( 3) معهــا أن اكوكــر كــان يوا ــق علــا هــذا التصــرف"
علا أن   وز ل  أن ينقص أو ي يد وأن يعـدر بو ـ  عـام يف حـدود الوكالـة مـ  ا يضاحية للر روع الترهيدي ح  تقور : "

   ( 2)  بقا   وكي ً ل وذلك ب رف     "
                                                 

 (
2
 . 191ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
1
 في الهامش . 151وانظر آنفاً فقرة  – 199ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
فاً نفس الفقرة في الهيامش ـ واألدق أن يقيال "ميع بقائيه نائبياً" ، ال أن يقيال ـ وانظر آن 191ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  

هرة "مع بقائه وكيالً" . ومن المسلم أن النيابة قد تقوم دون وكالة كما أن الوكالة قد تقوم دون نيابة ، وسنرى نظييراً ليذلك الوكالية الظيا

 ( . 997قرة فهي أيضاً نيابة قانونية تقوم دون وكالة ) انظر ما يلي ف

: ويبرر قييام الوكالية فيميا جياوز فييه الوكييل حيدودها عليى  121وص  2هامش  121ص  219قارن في ذلك أكثم أمين الخول فقرة 

أساس أنه ال حق بال مصلحة ، فال يملك الموكل "أن يتبرأ من تصرف ال مصلحة له في استبعاده بدليل رجحان الظن بأنه هو نفسه ما 

ليه" . ثم يذهب إلى أن النص سيكون محيدود التطبييق فيي العميل فيقيول : "ونعتقيد ميع ميا تقيدم أن تطبييق هيذا الينص كان إال ليوافق ع

سييكون محييدوداً فييي العمييل ، أوال ألن الغييير ال يقبييل التعامييل مييع الوكيييل خييارج حييدود وكالتييه ، وثانييياً ألن تطبيييق المعيييار الشخصييي 

لموكل ـ هو تطبيق بالغ الدقة ال سيما في حالية الخيروج عين مضيمون الوكالية أصيالً ، وقلميا السابق ذكره ـ والخاص باحتمال موافقة ا

( . ومع ذلك فقد رأينا أن كثيراً من التقنينات األجنبية  127ص  – 121ص  219يطمئن القاضي عمالً إلى توفر هذا الشرط" ) فقرة 



 

 

 

 

403 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

مد  سالية الـذكر : "وعلـا الوكيـر يف هـذه ااالـة أن يبـادر  102وتقور العبارة ا  رية من اليقرة الثانية من اكادة 
ذلـك أن اكيـروا هـو أن الوكيـر كـان يســتحير عليـ  عبـ غ اكوكـر  رو ـ  عــن  ةبـ غ اكوكـر  رو ـ  عـن حـدود الوكالــة"  

حــدود الوكالــة قبــر أن خيــرج عــن هــذه ااــدزد ل  يجــب عليــ  عذن ل بعــد أن  ــرج ل أن خي ــر اكوكــر بــذلك ئجــرد مةنــ  مــن 
قــد ا رتضــها القــانون كرــا  هــذا ا   ــار   ولــيس ال ــرا مــن ا   ــار أن وصــر الوكيــر علــا موا قــة اكوكــر ل  هــذه اكوا قــة

قدمنا ل وعمنا ال را من  أن  نب الوكير اكوكر مباشرة تصرف يتعارا م  التصرف الـذي ابشـره الوكيـر ل كـأن يبيـ  اكوكـر 
ما سـبق أن ابعـ  الوكيـر جمـاوزاً حـدود الوكالـة   لـذلك ال يةـون ا   ـار شـرفاً يف انصـراف أثـر تصـرف الوكيـر عىل اكوكـر ل 

ف قــد انصــرف أثــره عىل اكوكــر ئجــرد أن ابشــره الوكيــر   لةــن ا ــر الوكيــر يف ع  ــار اكوكــر جبعلــ  مســ والً عــن  هــذا التصــر 
تعــويض هــذا ا  ــري  يرــا لــو ابشــر تصــر اً يتعــارا مــ  تصــرف الوكيــر ل  يةــون مســ والً يف اكثــر اكتقــدمعن تعــويض اكوكــر 

الـذي ترتـب يف ذمـة اكوكـر   وتقـور اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الذي ابع ما سبق أن ابع  الوكير عن ضران االستحقاق 
الترهيدي يف هذا الصدد : "و ب علا الوكير أن يبـادر عىل عبـ غ اكوكـر ئـا أد لـ  علـا الوكالـة مـن تعـدير ل  ـلن ا ـر م 

تـب علـا التـأ ري ضـرر للروكـر ل  ينثر ذلك يف اعتباره وكيً   يرا قام ب  من العرر ل وعمنا يةون مس والً عـن التعـويض عذا تر 
كرــا عذا ابع هــذا ك ــرت ه ــر القــدر ال ا ــد مــن ا را الــذي ابعــ  الوكيــر جمــاوزاً حــدود الوكالــة  ر ــ  اك ــرتي عليــ  بضــران 

   ( 4) االستحقاق"
كوكـر وقد ا رتضنا  يرا قدمناه أن ال رف  الوا ب  النصراف أثر تصرف الوكير  يرا  اوز  ي  حدود الوكالـة عىل ا

قد توا را   أما عذا ا تر ال رفان أو أحدمها ل أبن عج  الوكير عن عثبـات أن العـروف كانـا نيـث ي لـب معهـا العـن أبن 
اكوكـر مـا كـان عال ليوا ـق علـا تصــرف الوكيـر ل أو كـان الوكيـر يسـت ي  ع  ـار اكوكــر قبـر مباشـرت  للتصـرف ليحصـر علــا 

ه ااالة ال تعته عال يف حدودها اكرسـومة أ ـ ً ل و يرـا  ـاوز الوكيـر  يـ  هـذه ااـدود موا قت   لو ييعر ل  لن الوكالة يف هذ
كرا  ـوز أن يعتـه وكـي ً ظـاهراً عذا كـان ال ـري الـذي تعامـر معـ    186 وز أن يعته  ضولياً عذا توا رت شروط اليضالة ل   

لة العاهرة    ـلذا م تتـوا ر شـروط اليضـالة وال شـروط الوكالـة اعتقد نسن نية أن  م  اوز حدود الوكالة وتوا رت شروط الوكا

                                                                                                                                                                    

قرة في الهامش ( ، وهذا ال يتفق مع القول بأن الينص محيدود التطبييق فيي الهامة قد اشتملت على نظير لهذا النص ) انظر آنفاً نفس الف

 العمل .

 (
2
 . 191ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  
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العـــاهرة ل توقـــف تصـــرف الوكيـــر  يرـــا  ـــاوز  يـــ  حـــدود الوكالـــة علـــا عقـــرار اكوكـــر ل  ـــلن م يقـــره م ينصـــرف أثـــره عليـــ  و قـــاً 
 وسيأيت بياهنا   ( 4) للقواعد اكقررة يف هذا ال أن

  العناية الواجبة في تنفيذ الوكالة -2
 من التقن  اكد  علا ما أييت :  101نص قانو  : تنص اكادة  -380

عذا كانــا الوكالــة بــ  أ ــر ل و ــب علــا الوكيــر أن يبــذر يف تنييــذها العنايــة الــيت يبــذهلا يف أعرالــ  اخلا ــة ل  -4"
 دون أن يةلف يف ذلك أزيد من عناية الر ر اكعتاد"  

   ( 3) يبذر دا راً يف تنييذها عناية الر ر اكعتاد" لن كانا أب ر ل و ب علا الوكير أن  -3"
   ( 2) "834/924ويقابر هذا النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 

 101ويف التقنـ  اكـد  الليـيب م  – 910ويقابر يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  اكد  السوري م 
   ( 1) 160ل و 149 – 148ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م  – 628 – 621ويف التقن  اكد  العراق  م  –

                                                 

 (
2
( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "أما إذا ليم يتيوافر الشيرطان المتقيدمان ، بيأ ، كانيت الظيروف ال  

ن الموكل كان يوافق على تصرف الوكيل ، أو كان الوكيل يستطيع إخطار الموكل مقدماً بتصرفه وليم يفعيل ، يمكن أن يفترض معها أ

 – 559فال تعتبر الوكالة إال في حدودها المرسومة . أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود ، فتتبع األحكام المقررة فيي ذليك : انظير م 

 ( . 191ص  9وعة األعمال التحضيرية من المشروع وسيأتي بيانها" ) مجم 552

 (
1
مين المشيروع التمهييدي عليى وجيه يتفيق ميع ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني  515( تاريخ النص : ورد هذا النص فيي الميادة  

يفياً فيي الفقيرة في المشروع النهائي . وأدخل عليه مجلس النواب تعديالً لفظياً طف 191الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

)  195. ووافق عليه مجلس الشيوخ تحيت رقيم  199األولى ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 ( . 199ص  – 191ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
9
وفائه التوكيل باختياره . وهو مسيئول أيضياً : والوكيل مسئول عن تقصيره الجسيم وعن عدم  912/197( التقنين المدني القديم م  

عن تقصيره اليسير إذا كان له أجرة متفق عليها . ) والتقنين المدني القديم يسير على نظرية تدرج الخطأ ، وقد هجرت هذه النظريية ، 

 – 199انظر ما يليي فقيرة  وأخذ التقنين المدني الجديد بنظرية عناية الرجل المعتاد في معياريها الشخصي والموضوعي كما سنرى :

 ( . 2555أكتوبر سنة  29وتسري أحكام التقنين المدني القديم إذا كانت الوكالة قد عقدت قبل 

 (
5
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 ) مطابق ( . 119التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 195التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 595التقنين المدني العراقي م 

: المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون أمانة في يده ، فإذا تلف بدون تعد لم يلزمه الضمان . وللموكل أن يطلب إثبات  599م 

 الهالك . ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 ن يعني بتنفيذ الوكالة عناية األب الصالح . : على الوكيل أ 179تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

: يجب التشدد في تفسير الموجبات المنصوص عليها في المادة السيابقة : أوالً ـ إذا كانيت الوكالية مقابيل أجير . ثانيياً ـ إذا كانيت  171م

 في مصلحة قاصر أو فاقد األهلية أو في مصلحة شخص معنوي .
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 نظرية تدرج الخطأ والنظرية الحديثة : -251

وخيلص من هذا النص أن الت ام الوكير بتنييذ الوكالة هو هو الت ام يبذر عناية ال التـ ام بتحقيـق غايـة   وقـد يةـون  
صــرف القــانو  حمــر الوكالــة يتضــرن الت امــاً بتحقيــق غايــة كــالبي  والــرهن ل أو يتضــرن الت امــاً يبــذر عنايــة كا  ــار والعاريــة الت

والوديعة ل ولةن التوكير يف أي تصرف قـانو  ولـو كـان يتضـرن الت امـاً بتحقيـق غايـة ين ـ  يف  انـب الوكيـر الت امـاً ابلقيـام 
     ( 4) يقعة ل ويةون دا راً الت اماً يبذر عناية ذا التصرف بقدر مع  من ال

وهنــا  نعريــة قد ــة مهجـــورة هــ  نعريــة تــدرج اخل ـــأ ل تقســو اخل ــأ العقــدي غـــري العرــد عىل أقســام ث ثــة :   ـــأ 
 سيو و  أ يسري و  أ ات     وتقسو العقود عىل فوا ف ث ل : عقد كنيعة الدا ن وحده كالوديعة و يها ال يسـأر اكـودع 

نــده عال عــن اخل ــأ انيســيو ل وعقــد كنيعــة اكتعاقــدين معــاً كا  ــار و يــ  يســأر اكســتأ ر عــن اخل ــأ اليســري ل وعقــد كنيعــة ع
اكدين وحده كالعارية و يها يسأر اكستعري حىت عن اخل أ التا     وقد سار التقن  اكد  القـد  علـا هـذه النعريـة ل  جعـر 

ري عذا كانــا الوكالــة مــأ ورة  هنــا تةــون يف هــذه ااالــة كنيعــة اكتعاقــدين معــاً ل و علــ  غــري الوكيــر مســ والً عــن اخل ــأ اليســ
مس ور عال عن اخل أ انيسيو عذا كانا الوكالة غري مأ ورة  هنا تةون يف مصلحة الدا ن وحـده   أمـا التقنـ  اكـد  انيديـد 

معيــار اخل ــأ العقــدي ل  قضــا أبن اكــدين يف التــ ام يبــذر عنايــة  قــد نبــذ هــذه النعريــة العتيقــة ل وأ ــذ ابلنعريــة ااديثــة يف 
"يةون قد وىف اباللت ام عذا بذر يف تنييذه من العناية كر ما يبذل  ال خص العـادي ل ولـو م يتحقـق ال ـرا اكقصـود ل هـذا 

ة يف ا  ـــار بعـــد أن مـــد  (   وقـــد رأينـــاه ي بـــق هـــذه النعريـــ344/4مـــا م يـــنص القـــانون أو االتيـــاق علـــا غـــري ذلـــك" ) م 
الحظ أن  يف مصلحة اكتعاقدين معـاً ل  قضـا أبنـ   ـب علـا اكسـتأ ر أن يبـذر مـن العنايـة يف اسـتعرار العـ  اكـن رة ويف 

مــد  (   ورأينــاه ي بقهــا يف العاريــة بعــد أن الحــظ أهنــا يف مصــلحة  842/4ايفا عــة عليهــا مــا يبــذر ال ــخص اكعتــاد ) م 
ري ل  قضا أبن   ب علا اكستعري أن يبذر يف ايفا عة علا ال    العنايـة الـيت يبـذهلا يف ايفا عـة علـا مـا اكستعري دون اكع

مــد  (   وســنراه ي بقهــا يف الوديعــة بعــد أن الحــظ أهنــا يف  914/4لــ  دون أن ينــ ر يف ذلــك عــن عنايــة الر ــر اكعتــاد ) م 
رة ل ويف مصـلحة اكتعاقـدين معـاً عذا كانـا مـأ ورة ل  قضـا أبنـ   ـب مصلحة اكودع دون اكودع عنده عذا كانا غـري مـأ و 

علــا اكــودع عنــده أن يبــذر مــن العنايــة يف حيــظ ال ــ   مــا يبذلــ  يف حيــظ مالــ  دون ان يةلــف يف ذلــك أزيــد مــن عنايــة 
                                                                                                                                                                    

 151و 151التي استلمها مين طرييق الوكالية ، وفاقياً للشيروط المنصيوص عليهيا فيي الميواد  : إن الوكيل مسئول عن األشياء 159م 

 129) وهي خاصة بالوديعة ( ـ وإذا كانت الوكالة مقابل أجر ، فإن تبعة الوكيل تخضع ألحكام المادة  129و 125و 121، و 122و

 عها تقارب أحكام التقنين المصري ( .) وهي خاصة بالوديعة بأجر ( . ) وأحكام التقنين اللبناني في مجمو

 (
2
ميدني ، كميا سينرى ، بيأن الموكيل  129وتطبيقاً ليذلك تقضيي الميادة  – 115ص  27 – 191فقرة  2( انظر مازو في المسئولية  

لنجياح فيي تنفييذ يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتياد ميع الفوائيد مين وقيت اإلنفياق ، وذليك مهميا كيان حيظ الوكييل مين ا

 الوكالة ، حتى لو لم يحقق الغرض المقصود منها .
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مـد  (    130أ ورة ) م الر ر اكعتاد عذا كانا الوديعـة غـري مـأ ورة ل وأن يبـذر عنايـة الر ـر اكعتـاد عذا كانـا الوديعـة مـ
وهــا حنــن اآلن نــراه ي بقهــا يف الوكالــة  يريــ  ل كرــا ميــ  يف الوديعــة ل بــ  مــا عذا كانــا الوكالــة ب ــري أ ــر  تةــون يف مصــلحة 
اكوكـر دون الوكيــر ويةـون الوكيــر مســ والً عـن العنايــة الــيت يبـذهلا يف أعرالــ  اخلا ـة دون أن يةلــف يف ذلــك أزيـد مــن عنايــة 

اكعتــاد ل أو كانــا الوكالــة أب ــر  تةــون يف مصــلحة اكتعاقــدين معــاً ويةــون الوكيــر مســ والً عــن عنايــة الر ــر  193الر ــر   
   ( 4) اكعتاد

ونـــرى مـــن ذلـــك أن التقنـــ  اكصـــري انيديـــد اعتنـــق النعريـــة ااديثـــة يف اكســـ ولية عـــن اخل ـــأ العقـــدي ل والت مهـــا يف 
   ( 3) ت بيقاهتا اكتةررة يف العقود اكختلية

  مسئولية الوكيل عن الغش والخطأ الجسيم : -252
مد  ل يف  دد اكس ولية عن اخل أ العقدي يف االلتـ ام يبـذر عنايـة ل علـا مـا  344نصا اليقرة الثانية من اكادة 

مــأ ور ل  أييت : "ويف كــر حــار يبقــا اكــدين مســ والً عرــا أيتيــ  مــن غــش أو   ــأ  ســيو"    الوكيــر ل مــأ وراً كــان أو غــري
) يةون دا راً مس والً يف تنييذ الوكالة عن غ   وعن   أه انيسيو ل حىت لو اتيق م  اكوكر علا ععيا ه مـن هـذه اكسـ ولية

2 )   
 يةـون الوكيــر مســ والً عــن تعرـده عــدم تنييــذ الوكالــة دون أن ينتحــ  عنهـا يف الوقــا اكناســب   ويةــون مســ والً ل 

  وعذا كـان يف يـده مـار للروكـر ل  ( 1) د قيرت  ل عن توافنه م  اك رتي علـا ختيـيض الـثرنعذا وكر يف بي  ش   دون وحدي
م  ــ  لــ  أن يســتعرل  يف مصــلحة نيســ     ــلذا  عــر ذلــك بنيــة ملةــ  كــان مبــدداً ل ووحققــا مســ وليت  انينا يــة ومســـ وليت  

مـد  (   109/3لصـاا  ل مـن وقـا اسـتخدامها ) م اكدنية ل ويف مجي  ا حوار عـب عليـ   وا ـد اكبـالك الـيت اسـتخدمها 

                                                 

 (
2
( وتقول المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي فيي هيذا الصيدد : "ويجيب أن يبيذل الوكييل فيي تنفييذ الوكالية القيدر الواجيب مين  

بق أن طبقيت عليى العقيود المسيماة األخيرى مين المشيروع ، وقيد سي 177العناية . وقد حدد المشروع هذا القدر مطبقاً فيي ذليك الميادة 

كاإليجار والعارية والوديعة . فالوكيل إذا كان مأجوراً يطلب منه عناية الرجل المعتاد . أميا إذا كيان غيير ميأجور ، فيال يطليب منيه أن 

ير التيي تتمشيى ميع التطيور يبذل من العناية إال ما يبذليه فيي أعماليه الخاصية دون أن يجياوز عنايية الرجيل المعتياد . وهيذه هيي المعياي

 ( . 191ص  9الحديث للمسئولية التعاقدية" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1
 . 517فقرة  2( انظر الوسيط  

 (
9
  Mandatلفظ  9وانظر في تطبيقات مختلفة للغش أنسيكلوبيدي داللوز  – 595ص  2511فقرة  22( بالنيول وريبير وسافاتييه  

 . 251فقرة 

 (
5
( وقد قضت محمكمة النقض بعدم سريان اإلقرار الصادر من الوكيل بصحة السند الذي طعن فيه الموكل بيالتزوير متيى كيان هيذا  

 2911ص  219رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  29اإلقرار وليد الغش والتواطؤ بين الوكيل والخصم ) نقض مدني 

. ) 
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وســيأيت تيصــير ذلــك   وعذا كــان مــوك ً يف عدارة أرا زراعيــة مــث ً ل وأ ــر ا را أب ــره  ســة متواف ــاً يف ذلــك مــ   192
يف  ل أو أمهــر ( 4) اكســتأ ر كــان مســ والً عــن غ ــ    وعذا أمهــر يف تقاضــ  ا  ــرة حــىت مةــن اكســتأ ر مــن نقــر حمصــوالت 

د   الضريبة ) ا موار (  حج  علا ا را الستييا ها ل  ي لب أن يةون عمهالـ  هـذا   ـأ  سـيراً ويةـون مسـ والً عنـ    
وعذا كــان وكــي ً يف ا قــراا ل  ــأقرا شخصــاً ظــاهر ا عســار أو معرو ــاً ابكرافلــة ل وم أي ــذ امينــات لضــران القــرا أو 

قيرتهـا غـري كا يـة ل كـان هـذا   ـأ  سـيراً يسـتو ب مسـ ولية   وعذا كـان وكـي ً يف  أ ذ امينات يعرف أال قيرة هلـا أو أن
ل  ــلذا  عــر وترتــب علــا ذلــك أن أضــاع  ( 3) بيــ  مــار للروكــر م  ــ  لــ  أن ي ــرتي  لنيســ  دون عذن اكوكــر كرــا ســبق القــور

علــا اكوكــر  ــيقة رانــة هتيــأت بتقــدم م ــرت للرــار بــثرن عــارا ل كــان هــذا   ــأ  ســيراً وكــان الوكيــر مســ والً عنــ    وعذا 
تعرد الوكير جماوزة حدود وكالت  يف غري مصلحة للروكر ل ولةن  أل م اكوكـر ابلعقـد الـذي أبرمـ  مـ  ال ـري حسـن النيـة لتـوا ر 
شروط الوكالة العاهرة علا النحو الذي سنبين   يرا يل  ل ر   اكوكر علا الوكير بتعويض الضرر الـذي أ ـاب  مـن ذلـك ل 
عذ يةون الوكير قد ارتةب غ اً أو يف القلير   أ  سيراً يف تنييـذ الوكالـة   وعذا وكـر حمـام يف ال عـن يف حةـو ل وم ير ـ  

  وعذا اتصــر  صــو موكلــ  وأمــده  ( 2) ل كــان هــذا   ــأ  ســيراً يســتو ب مســ وليت  ال عــن يف اكيعــاد القــانو  عــن تقصــري
  وعذا  ــالف  ( 1) عــن مســ وليت  191ئعلومــات تضــر ئصــلحة موكلــ  ل أو أ  ــا أســرار اكهنــة ل كــان هــذا غ ــاً ي ــدد   

                                                 

 (
2
دم ، وقد قضت محكمة النقض بأن الوكيل في اإلدارة يكيون مسيئوالً عين خطيأه الجسييم إذا هيو رحيل ( او ترك األجرة تسقط بالتقا 

مجموعية أحكيام الينقض  2519نوفمبر سنة  9المتأخرات من سنة ألخرى ، وقعد عن المطالبة بها حتى سقطت بالتقادم ) نقض مدني 

 ( . 955ص  79رقم  22

 (
1
 . 115( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
اتفق محام مع موكله على الحضور عنه أمام المحكمة االستئنافية وليم يحضير ، كيان هيذا خطيأ يسيتوجب مسيئوليته ) نقيض  ( وإذا 

( . وكيذلك يكيون مسييئوالً إذا تيرك حكمياً غيابيياً لمصييلحة  521ص  291مجموعية أحكييام الينقض رقيم  2599أبرييل سينة  19ميدني 

 15المجموعية الرسيمية  2512ميايو سينة  15ه خالل ستة شهور ) اسيتئناف وطنيي موكله وكل في تنفيذها يسقط من جراء عدم تنفيذ

( . وإذا نزل الوكيل عين مرتبية اليرهن التيي ثبتيت لموكليه ، وذليك لمصيلحة أختيه ، كيان هيذا خطيأ جسييماً يسيتوجب  11ص 27رقم 

 ( . 219ص  99م 2597مارس سنة  29مسئوليته ) استئناف مختلط 

 (
5
مرافعات على أنه "ال يجو لمن علم من المحامين أو اليوكالء أو األطبياء أو غييرهم مين طرييق مهنتيه أو  191( وقد نصت المادة  

صنعته بواقعة أو بمعلومات أو يفشيها ، ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ، ما لم يكن ذكرها له مقصوداً به فقط ارتكياب جنايية أو 

يأتي : "ومع ذلك يجب على األشخاص المذكورين في المادة السابقة أن ييؤدوا الشيهادة  مرافعات على ما 197جنحة" . وتنص المادة 

 عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم ، على أال يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم" .

من قانون المرافعات ، للمحامي أن  197م المادة على أنه "استثناء من حك 2591لسنة  51من قانون المحاماة رقم  95ونصت المادة 

إال إذا كان ذكرها له بقصد ارتكاب جناية أو جنحية  191يمتنع من أداء الشهادة عن األمر أو اإليضاحات المنصوص عليها في المادة 

انون عليى ميا ييأتي : "عليى مين نفيس القي 99. وال يجوز تكليف المحامي أداء الشهادة في نزاع وكل أو استشير فيه" . ونصيت الميادة 

المحامي الحاضر عن خصم أن يمتنع عن سب الخصوم وذكر األمور الشخصية التي نسيهم واتهيامهم بميا يميس شيرفهم أو سيمعتهم ، 

 ما لم تستلزم ذلك حالة الدعوى أو ضرورة الدفاع عن مصالح الموكل" .

م 2559أكتوبر سنة  99اإلسكندرية المختلطة  – 15ص  11م 2515ديسمبر سنة  21وانظر في إنشاء سر المهنة : استئناف مختلط 

 . 1ص 99
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ا   ـأ  سـيراً ل وو ـب رد اكـار الوكير شروط اكوكر يف كيييـة اسـت  ر اكـار ل واسـت ل  يف غـري مصـلحة اكوكـر ل كـان هـذ
   ( 4) م   وا ده القانونية

 مسئولية الوكيل عن الخطأ العادي : -253
أمــا عذا كــان اخل ــأ عــادًيً ل أي   ــأ يســرياً ل  لنــ   ــب الترييــ  بــ  مــا عذا كانــا الوكالــة مــأ ورة أو غــري مــأ ورة   

 سالية الذكر   101كرا هو  ري  نص اكادة 
ل أي أن اكعيـار هنـا  ( 3) مأ ورة ل و ب علا الوكير أن يبذر يف تنييذها عناية ال ـخص اكعتـاد  لن كانا الوكالة

   ــلن م يبــذر هــذه العنايــة ل حــىت لــو أثبــا أن العنايــة ا قــر الــيت بــذهلا  عــ ً هــ   ( 2) يةــون معيــاراً موضــوعياً ال شخصــياً 
الً ل  نــ  ملــ م يبــذر عنايــة ال ــخص اكعتــاد ولــو كانــا هــذه العنايــة الــيت يبــذهلا هــو يف شــنون نيســ  ل كــان مــ  ذلــك مســ و 

أمـا عذا بـذر عنايـة ال ـخص اكعتـاد ل  لنـ  يةـون قـد نيـذ الت امـ  ل وال  198العناية ت يد علا عنايت  ب نون  ال خصية     
ايتـ  يف شـنون يةون بعد ذلك مسـ واًل عـن ضـرر يصـيب اكوكـر حـىت لـو ثبـا أنـ  كـان يسـت ي  تـويف هـذا الضـرر لـو بـذر عن

نيس  ل  ن  غري مس ور عال عـن عنايـة ال ـخص اكعتـاد ولـو ن لـا هـذه العنايـة ئعيارهـا اكوضـوع  عـن عنايتـ  ب ـنون نيسـ  
 ئعيارها ال خص    

أمـــا عذا كانـــا الوكالـــة غـــري مـــأ ورة ل  ـــلن الوكيـــر ال يةـــون مســـ والً عال عـــن بـــذر عنايتـــ  يف شـــنون نيســـ  ابكعيـــار 
ــ ا هــذه العنايــة هــ  دون عنايــة ال ــخص اكعتــاد ابكعيــار اكوضــوع     ــلذا كانــا عنايتــ  ال خصــية هــ  ال خصــ  عذا كان

أعلـا مـن عنايـة ال ــخص اكعتـاد ل م يةـن مسـ والً عال عــن عنايـة ال ـخص اكعتـاد ابكعيــار اكوضـوع  دون عنايتـ  ال خصــية 
وهـو متيضـر بتهعـ  ل  ـ   ـوز أن يةـون مسـ والً عـن  ابكعيار ال خص    والسبب يف ذلك واض  ل  لن  وكير غري مأ ور

أكثر من عنايت  ال خصـية ل  ـ  يةـون مسـ والً عذن عال عـن أد  العنـايت    وشـأن  يف ذلـك شـأن اكـودع عنـده غـري اكـأ ور 
يت  عنايـــة   وهـــذا بعةـــس اكســـتعري الـــذي ال يـــويل تهعـــاً بـــر يتلقـــاه ل  يةـــون مســـ والً عـــن أعلـــا العنـــا ( 1) علـــا مـــا ســـنرى

   ( 8) ال خص اكعتاد وعنايت  ال خصية

                                                 

 (
2
 . 999ص  92م  2595مايو سنة  5( استئناف مختلط  

 (
1
( وتكون الوكالة في حكم المأجورة ، فتطلب فيها عناية الشخص المعتاد ، إذا عقدت لمصيلحة الوكييل حتيى ليو كانيت بغيير أجير )  

 ( .  519ص  59م 2592مايو سنة  9استئناف مختلط 

 (
9
 . 279ص  59م  2517فبراير سنة  1( استئناف مختلط  

 (
5
 .  991( انظر ما يلي فقرة  

 (
9
 .  719قرة ف 1( الوسيط  
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 أضـاع علـا اكوكـر  ـيقة رانـة ل  ( 4) وت بيقاً كا قدمناه يةون الوكيـر مسـ والً عذا ا ـر يف تنييـذ الوكالـة دون مـهر
انقضـا الـدين ما م يةن غري مأ ور وكـان معرو ـاً ابلتهـاون يف شـنون  اخلا ـة   وعذا كـان مـوك ً يف قـبض ديـن  تهـاون حـىت 

  كــان مســ والً ل عال عذا كــان غــري مــأ ور وكــان نعــراً لقصــوره ال خصــ  ال يــدر  معــ  انقضــا  الــدين ابلتــادم    ( 3) ابلتقــادم
مــوك ً يف شــرا  منــ ر ل وكــان ابكنــ ر عيــو  ظــاهرة ال ختيــ  علــا ال ــخص العــادي ل كــان مســ والً عــن  199وعذا كــان   

ان غــري مــأ ور وكانــا هــذه العيــو  ختيــ  عليــ  هــو م يةــن مســ والً   أمــا عذا كانــا العيــو  ل  ــلذا كــ ( 2) ذلــك حنــو الوكيــر
 ييـة وم يـدركها ل وكـان مـن اليقعـة نيـث كـان يسـت ي  عدراكهـا لـو بـذر عنايتـ  ال خصـية ل  لنـ  ال يةـون مسـ والً عنهــا ل 

الً عال عــن عنايــة ال ــخص اكعتــاد واكيــروا أن  ســوا  كــان مــأ وراً أو غــري مــأ ور   ذلــك أنــ  عذا كــان مــأ وراً م يةــن مســ و 
ك ـف العيـو  يت لـب عنايــة أكـه ل وعذا كـان غـري مــأ ور م يةـن مسـ والً عــن أزيـد مـن عنايـة ال ــخص اكعتـاد ولـو كانــا 
عنايتــ  ال خصــية أعلــا مــن ذلــك   ولةــن اكوكــر يســت ي  يف هــذا اليــرا أن ير ــ  علــا البــا   بضــران العيــو  اخلييــة   

ا الوكير أن يتخذ االحتيافات اكألو ة للرحا عة علـا مـار اكوكـر مـن التلـف أو الضـياع ل  ـلذا كـان اكـار بضـاعة و ب عل
تنقر من مةان عىل ه ر ل وكان اكألوف التأم  علا مثـر هـذه البضـاعة عنـد نقلهـا ل و ـب عليـ  أن يـنمن عليهـا وعال كـان 

ذلــك ال يةــون مســ والً عذا كــان اكوكــر نيســ  ال يــنمن علــا البضــاعة لــو    ومــ   ( 1) مســ والً عذا تليــا أوضــاعا يف ال ريــق
  وعذا  ( 9) ل أو كان الوكير غري مـأ ور وال يـنمن علـا البضـاعة لـو أهنـا كانـا بضـاعت  ( 8) كان هو الذي تويل نقلها بنيس 

                                                 

 (
2
جييوار  – 55فقيرة  2بيون  – 115ص  91م  2515فبراير سنة  21 – 271ص  29م  2599مارس سنة  9( استئناف مختلط  

 . 921ص  192بودري وفال في الوكالة فقرة  – 299فقرة 

 (
1
أو نزل عن جزء من الدين إضراراً بالموكل ) نقض مدني  – 921ص  192بودري وفال في الوكالة فقرة  – 295( جيوار فقرة  

 ( . 919ص  99مجموعة عمر رقم  2599يناير سنة  11

 (
9
وإذا وكيل شيخص فيي  – 52ص  2511فقيرة  22ـ بالنيول وريبيير وسيافاتييه  191وفقرة  199( بودري وفال في الوكالة فقرة  

اد في بعضها ، ودخل في بعض آخر عارضاً ثمناً غير الثمن المتفق عليه ، كيان شراء بضائع في المزاد بأثمان معينة ، فلم يدخل المز

( . وال يكيون الوكييل مسيئوالً  991ص  91م  2519أبريل سنة  11مسئوالً عن هذا الخطأ ، وال حق له في األجر ) استئناف مختلط 

ي عينه الموكل ، إذا أثبت الوكيل أنه ما كان يسيتطيع البييع إذا باع بضاعة قابلة للتلف ) كانت البضاعة بصالً ( بثمن أقل من الثمن الذ

 ( . 991ص  97م  2511أبريل سنة  12بأعلى من هذا الثمن ولو امتنع عن البيع لتلف البضاعة ) استئناف مختلط 

 (
5
أشيياء ثمينية أخيرى  أو لم يسجل الكتاب الذي يرسل فيه الموكل نقوداً أو – 522ص  2511فقرة  22( بالنيول وريبير وسافاتييه  

 ( . 522ص  2511فقرة  22، بل يرسلها في كتاب عادي غير موصي عليه ) بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
9
 . 927ص  199بودري وفال في الوكالة فقرة  – 299جيوار فقرة  – 515فقرة  11( لوران  

 (
1
 . 917( محمد علي عرفة ص  
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 يةـن ظـاهر ا عسـار  قـد قـدمنا أن ابع الوكير أو أقرا مار اكوكر ل م يةن مس والً عن يسار اك رتى أو اكقرتا ل ما م
   ( 4) يرتةب يف هذه ااالة   أ  سيراً يةون مس واًل عن  سوا  كان مأ وراً أو غري مأ ور 191الوكير   

  عدم مسئولية الوكيل عن السبب األجنبي : -254
اكوكـر مـن  ـرا  تنييـذ وكةر مدين ال يةـون الوكيـر مسـ والً عـن السـبب ا  نـيب    ـلذا كـان الضـرر الـذي أ ـا  

الوكالة را عاً عىل قوة قاهرة أو حادل  جا   أو  عر ال ري أو   أ اكوكـر نيسـ  ل  لنـ  يةـون ضـرراً تمجـاً عـن سـبب أ نـيب 
   ( 4) ل ومن مث ال يةون الوكير مس واًل عن 
                                                 

 (
2
أما إذا كان غير ظاهر اإلعسار ولكن كان من اليسير عليى الوكييل أن يعليم أنيه معسير ليو  – 195( بودري وفال في الوكالة فقرة  

بذل العناية المألوفة في حالة الوكالة بأجر ، أو لو بيذل عنايتيه الشخصيية فيي حالية الوكالية بغيير أجير ، فإنيه يكيون مسيئوالً ) بالنييول 

 ( . 915 محمد علي عرفة ص – 529ص  2511فقرة  22وريبير وسافاتييه 

وعلى هذا النحو يكون الوكيل مسئوالً عن الخطأ بمعياره الموضوعي أو بمعياره الشخصي بحسب األحيوال ، إذا أسياء تقيدير الصيفقة 

( ، أو ليم يتخيذ اإلجيراءات  179 – 2 – 2511سييريه  2511أبريل سنة  17التي عقدها وهل هي رابحة أو خاسرة ) نقض فرنسي 

 2511فقيرة  22بالنيول وريبير وسيافاتييه  295 – 2 – 2512داللوز  2525مايو سنة  29) نقض فرنسي الالزمة لسالمة الصفقة 

داللييوز  2591نييوفمبر سيينة  7( ، أو لييم يطلييب زيييادة األجيير تطبيقيياً ألحكييام التشييريعات االسييتثنائية فييي اإليجييار ) السييين  529ص 

 2595نيوفمبر سينة  1تشيبت مين سيالمة اإلدعياء ) نقيض فرنسيي ( ، أو يرفع دعيوى عين رعونية دون أن ي 19 - 2599األسبوعي 

 99م  2552ميايو سينة  7( ، أو لم يثبت من ملكية البائع في تحرير عقد البيع للمشيتري ) اسيتئناف مخيتلط  51 - 2 – 2599داللوز 

 ( .  211ص 

إلى الموكل ، ولكن الوكيل يكيون مسيئوالً قبيل وإذا كانت الوكالة في صلح فعقد الوكيل الصلح في حدود الوكالة ، انصرف أثر الصلح 

 11الموكل إذا لم يبيذل العنايية الواجبية فيي تحيري مصيلحة الموكيل وترتيب عليى ذليك أن الحيق الصيلح بالموكيل غبنياً ) نقيض ميدني 

البضاعة يحول ( . وإذا كان العرف أو القانون في البلد الذي شحنت إليه  79ص  7رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599أكتوبر سنة 

دون تنفيذ تعليمات البائع من عدم تسليم سندات الشحن إال بعد فع قيمتها باالسترليني ، وكيان البيائع قيد اشيترط عنيد عيدم اليدفع تخيزين 

 البطاعة والتأمين عليها ، فإنه يكون من الواجب على البنك الذي وكيل فيي هيذا العميل إميا التنحيي عين قبيول الوكالية أو القييام بتخيزين

 2599نييوفمبر سيينة  29البضيياعة وفقيياً لتعليمييات المرسييل ، فييإن خييالف ذلييك وسييلم السييندات كييان مسييئوالً عيين عملييه ) نقييض مييدني 

( . ولما كان إيجار الوقف في عهد التقنين المدني القديم يجيوز بيالغبن الفياحش ، كيان  2512ص  251رقم  1مجموعة أحكام النقض 

بين الناظر والمستأجر دون العالقة فيما بين الناظر والمستحقين . وقد قضيت محكمية الينقض فيي  القضاء يقصر ذلك على العالقة فيما

هذا المعنى بأن القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه ولو بغبن فاحش إنما هو خاص بتحديد العالقية فيميا بيين النياظر والمسيتأجر 

حكمة النقض في هذا المعنى بأن القول بأن ناظر الوقف له أن يؤجر أعيانه وليو دون العقاة فيما بين الناظر والمستحقين . وقد قضت م

بغييبن فيياحش إنمييا هييو خيياص بتحديييد العالقيية بييين المسييتأجر وبييين النيياظر المييؤجر لييه وميين يخلفييه فييي النظيير ، وال يتعييدى ذلييك إلييى 

أمامهم عن تقصيره وفقاً للقواعد الخاصة بعقد الوكالة ، المستحقين وال يسري عليهم ، ألن الناظر إذا كان يتقاضى أجراً يعتبر مسئوالً 

وإذن فمتى كان الواقع هو أن ناظر الوقف الذي يتقاضى أجراً قد أجر أعيان الوقف بغبن فاحش ، فإن الحكم المطعيون فييه إذ ليم يعتيد 

مجموعية  2599ديسيمبر سينة  7ض ميدني بهذه األجرة في عالقة الناظر بالمستحق وألزمه بأجر المثل ال يكون قد خالف القانون ) نق

( . ولكن ال محل لطلب تعويض لبيع أقطان بأقل مما تساوي ، إذا فوض صاحب األقطيان إليى  2992ص  129رقم  1أحكام النقض 

 2599ديسيمبر سينة  17الوكيل أن يبيعها عندما يريد ، ولم يثبت أن البيع حدث بأقيل مين اليثمن الجياري ييوم البييع ) اسيتئناف وطنيي 

 15 – 71ص  25م  2591ينياير سينة  5 – 75ص  21م  2599ينياير سينة  19( . وانظر استئناف مختلط  271ص  9االستقالل 

 . 995ص  15م  2521مارس سنة 

 . 192ـ فقرة  259فقرة   Mandatلفظ  9وانظر في تطبيقات مختلفة للخطأ العادي انسيكلوبيدي داللوز 
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ذ الوكالـة احـرتق اكنـ ر بقـوة وت بيقاً لذلك يةون الوكير غري مس ور عذا وكـر يف شـرا  منـ ر أو يف بيعـ  ل وقبـر تنييـ
   ( 3) قاهرة أو اهندم يف غارة  وية ل  أ ب  تنييذ الوكالة مستحيً  بقوة قاهرة أو نادل  جا  

(  Moratoriumوكذلك ال يةون الوكير مس والً عذا وكر يف قبض ديـن ل  صـدر قـانون بوقـف د ـ  الـديون ) 
ذ الوكالـــة ويقـــبض الـــدين   وال يةـــون مســـ ور للتـــأ ر يف تنييـــذ الوكالـــة عذا ل  لـــو يســـت   الوكيـــر هلـــذه القـــوة القـــاهرة أن ينيـــ

اقتضا تنييذها االنتقار عىل مةان ه ر ل  انق عا سبر اكوا  ت ار  أو ثورة أو قوة قاهرة أ رى   وال يةـون مسـ والً 
قــد معـ  ل عذ يةـون عــدم عذا وكـر يف التعاقـد مـ  شــخص ابلـذات العتبـارات شخصــية  يـ   رـات هــذا ال ـخص قبـر أن يتعا

   ( 2) تنييذ الوكالة را عاً عىل قوة قاهرة
وكــذلك ال يةــون اكوكــر مســ والً عرــا يــنجو مــن الضــرر يف تنييــذ الوكالــة بيعــر ال ــري    ــلذا اقتضــا هــذا التنييــذ أن 

ل عال عذا كـان اكـودع عنـده  يودع الوكير مار اكوكر عند ال ـري ل وضـاع هـذا اكـار بيعـر اكـودع عنـده ل م يةـن الوكيـر مسـ والً 
اتبعــاً للوكيــر  يةــون مســ والً عنــ  مســ ولية اكتبــوع عــن التــاب    وال يةــون ايفــام  مســ والً عــن الضــرر الــذي يــنجو عــن ضــياع 

  وعذا وكـر  ( 1) مستندات موكل  ل عذا أثبـا أنـ  أودع هـذه اكسـتندات قلـو كتـا  ايفةرـة وأن هـذا القلـو هـو الـذي أضـاعها
   ( 8) قبض دين ل  لو يست ي  أن ينيذ الوكالـة  عسـار اكـدين ل م يةـن مسـ والً ل وال ـري هنـا هـو اكـدين اكعسـرشخص يف 

وعلا الوكير أن يثبا ععسار اكدين ل  لذا ادعا اكوكر أن اكدين م يةن معسراً وقا التوكير وقد هتـاون الوكيـر يف م البتـ  
   ( 9) عواه ل  لذا أثبتها كان الوكير مس واًل لتهاون حىت أعسر ل كان علا اكوكر أن يثبا د

                                                                                                                                                                    

 (
2
ما عسى أن يكون قد أنفقه في تنفيذ الوكالة بالرغم من أن التنفيذ قد حال دون إتمامه سيبب أجنبيي ، ( ويرجع الوكيل على الموكل ب 

مدني ( : محمد عليي  19فسنرى أن الوكيل يرجع بالمصروفات التي أنفقها في تنفيذ الوكالة مهما كان حظه من النجاح في تنفيذها ) م 

 . 179وانظر ما يلي فقرة  – 979عرفة ص 

 (
1
فيي الهيامش ( .  199قد قدمنا أنه لو كان المنزل قد احترق قبل التوكيل ، كانت الوكالة باطلة الستحالة المحل ) انظر آنفاً فقرة ( و 

ض أما هنا فالمنزل قد احترق بعد التوكيل وقبل تنفيذ الوكالة ، فتنفسخ الوكالة الستحالة التنفييذ ، وال يكيون الوكييل مسيئوالً عين التعيوي

 حالة بسبب قهري .ألن االست

 (
9
ميدني عراقيي فيي هيذا  599( وإذا قبض الوكيل ماال للموكل فضاع أو تلف بقوة قاهرة ، لم يكن الوكيل مسئوالً وقد نصيت الميادة  

الصدد على أن "المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله يكون أمانة فيي ييده ، فيإذا تليف دون تعيد يلزميه الضيمان وللموكيل أن يطليب 

 الهالك" .إثبات 

 (
5
 . 951بودري وفال في الوكالة فقرة  – 999 – 1 – 55داللوز  2755يناير سنة  5( أنجيه  

 (
9
 .  51القسم الثاني ص  2 – 59جازيت دي باليه  2759فبراير سنة  5( باريس  

 (
1
ـ ويكون الوكيل أيضاً غير مسئول ألن عدم تنفيذ الوكالة يرجع إلى فعيل الغيير اليذي يتعاميل  951( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 ( . 951ـ بودري وفال في الوكالة فقرة  295معه ، إذا رفض هذا الغير التعاقد مع الوكيل ) جيوار فقرة 
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وأ ــرياً ال يةــون الوكيــر مســ والً عــن الضــرر الــذي يــنجو عــن   ــأ اكوكــر نيســ     ــلذا كــان الوكيــر يف حا ــة عىل 
ذا يف بيــاتت مــن اكوكــر لتنييــذ وكالتــ   تلقــا منــ  بيــاتت  اف ــة ل أو كــان يف حا ــة عىل نقــود يقــدمها لــ  اكوكــر  تــأ ر هــ

   ( 4) تقد ها ل م يةن الوكير مس واًل عن الضرر الذي ينجو عن ذلك

 اإلثبات :  -255

وكــا كــان التــ ام الوكيــر هــو التــ ام ببــذر عنايــة كرــا ســبق القــور ل واكوكــر يف  ــدد م البتــ  بتعــويض    لــ  بتنييــذ 
الوكيــر م يقــو بتنييــذ الت امــ  أو قــام بــ  علــا و ــ  الت امــ  ل  ــلن اكوكــر هــو الــذي يقــ  عليــ  عــب  عثبــات عقــد الوكالــة وأن 

ل وأنــ  قـد  ــو عـن ذلــك ضــرر أ ـا  اكوكــر    ـلذا أثبــا اكوكـر ذلــك ل كــان هـذا عثبــااتً خل ـأ الوكيــر العقــدي    ( 3) معيـب
 تنعـــدم وللوكيــر عنـــد ذلـــك أن ينيـــ  عــن نيســـ  اكســـ ولية أبن يثبـــا أن عــدم تنييـــذه اللت امـــ  عمنـــا ير ــ  عىل ســـبب أ نـــيب ل 

ع قـة السـببية ل وال تتحقــق مسـ ولية الوكيــر العقديـة   و ــوز للوكيـر أيضــاً ل عذا أثبـا اكوكــر عقـد الوكالــة ل أال يقـف موقيــاً 
سلبياً ويرت  اكوكـر يثبـا عليـ  اخل ـأ العقـدي ل بـر ينتقـر مـن ن ـاق اكسـ ولية العقديـة عىل ن ـاق التنييـذ العيـين ل  يثبـا أنـ  

   ( 2) نييذاً عينياً  بذر يف تنييذ الوكالة كر العناية الوا بةقد نيذ الت ام  ت
وعذا ادعا اكوكر أن  قدم للوكير ماالً أو شي اً لتنييذ الوكالة وفلب حسـاابً عنـ  ل و ـب عليـ  أن يثبـا ذلـك فبقـاً 

ابلةتابــة يعــ ز ابلبينــة أو ابلقــرا ن للقواعــد العامــة يف ا ثبــات ل وعذا كــان عقــد الوكالــة اثبتــاً ابلةتابــة  ــاز اعتبــاره مبــدأ ثبــوت 

                                                 

 (
2
ـ وال يكون  957ـ بودري وفال في الوكالة فقرة  295جيوار فقرة  -195 – 2 – 55داللوز  2759مايو سنة  29( نقض فرنسي  

الوكيل ضامناً لهالك الشييء مليك الموكيل إذا نشيأ الهيالك عين حيادث مفياجئ أو قيوة قياهرة ، وليو كيان فيي وسيع الوكييل أن يتحاشيى 

أو الشييء الممليوك للموكيل فاختيار أن ينقيذ ميا يملكيه . الهالك باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقيذ شييئاً مملوكياً ليه 

ميدني ( ، وذليك ألن المسيتعير يتلقيى تبرعياً مين  152/1وهذا خالف المستعير فإنه يكيون مسيئوالً فيي هياتين الحيالتين األخييرتين ) م 

 2ـ وانظر عكس ذلك بون  191لة فقرة المعير ، أما الوكيل ـ حتى لو كان بأجر ـ فال يتلقى تبرعاً من الموكل ) بودري وفال في الوكا

 ( . 595ـ ترولون فقرة  557فقرة 

 . 195فقرة  – 199فقرة   Mandatلفظ  9وانظر في تطبيقات مختلفة للسبب األجنبي انسيكلوبيدي داللوز 

 (
1
 2779سينة نوفمبر  22 – 117 – 2 – 71سيريه  2779فبراير سنة  9( وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ذلك ) نقض فرنسي  

 1 – 551 – 2 - 59سيييريه  2752أكتييوبر سيينة  12 – 512 – 2 – 71سيييريه  2771أبريييل سيينة  11 – 95 – 2 – 71داللييوز 

بودري وفال في الوكالة فقرة  – 579 – 2 – 2599سيريه  2595ديسمبر سنة  11 – 559 – 2 – 2592سيريه  2599يوليه سنة 

 ( . 525ص  2515فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 115

 (
9
 22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 119وقارن بودري وفال في الوكالة فقرة  – 112ص  515فقرة  2( انظر في كل ذلك الوسيط  

ك طبقياً للقواعيد العامية وإذا أراد الوكييل إثبيات أنيه قيام بيإبرام التصيرف القيانوني ، وجيب علييه أن يثبيت ذلي – 129ص  2512فقرة 

لإلثبات ، فال يثبت إال بالكتابة أو بميا يقيوم مقامهيا ميا تزييد قيمتيه عليى عشيرة جنيهيات . أميا إثبيات الوقيائع الماديية التيي صيدرت مين 

 – 55دالليوز  2755يونييه سينة  11 – 191 – 2 – 55سييريه  2759أكتوبر سنة  99الوكيل فيكون بجميع الطرق ) نقض فرنسي 

 ( . 525ص  2515فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 111بودري وفال في الوكالة فقرة  – 912 – 2
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مــاالً أو شــي اً اســا  الوكالــة ل  لــ   114  أمــا عذا ادعــا اكوكـر أو الوكيــر قــد تســلو مــن ال ـري    ( 4)  ثبـات دعــوى اكوكــر
أن يثبا ذلك جبريـ  ال ـرق ومنهـا البينـة والقـرا ن مهرـا بل ـا القيرـة ل  نـ  م يةـن يسـت ي  يف هـذا اليـرا ااصـور علـا 

  وعذا كان الوكير ملت مـاً ئو ـب الوكالـة أن ي الـب ال ـري ب ـ   ل  رجـرد عـدم م البتـ  عًيه بـ  يعتـه   ـأ  ( 3) عثبات كتايب
ل وذلـك مـا م يثبـا الوكيـر أن عـدم م البتـ  لل ـري  ( 2) يف  انب  ل ولـيس علـا اكوكـر أن يثبـا أن ال ـري سـلو ال ـ   للوكيـر

   ( 1) يببتسليو ال    ير   عىل سبب أ ن
  أمـا اكبـالك الـيت  ( 8) وعلا الوكير عب  عثبات الو ـوه الـيت اسـتعرر  يهـا اكـار أو ا شـيا  الـيت تسـلرها مـن اكوكـر

تســـلرها الوكيـــر اســـا  اكوكـــر وم يةـــن ميوضـــاً يف اســـتعراهلا ل  لنـــ  يلتـــ م بـــد عها للروكـــر ل  ـــلذا ادعـــا هـــذا أن الوكيـــر 
ل وعند ذ يةون ل  ااق يف  وا دها ابلسعر القـانو  مـن وقـا اسـتخدام  ( 9) عثبات ذلكاستعرلها لصاحل نيس  و ب علي  

 مد  ( ل وسيأيت بيان ذلك   109الوكير هلا ) م 

 التعويض : -256

والتعويض الـذي ير ـ  بـ  اكوكـر علـا الوكيـر مـن  ـرا    ـأه يف تنييـذ الوكالـة يةـون ئقـدار الضـرر الـذي أ ـا   
خل أ    لذا م يةـن هنـا  ضـرر ل  ـ  تعـويض   مثـر ذلـك أن يوكـر دا ـن شخصـاً يف التنييـذ علـا منـ ر اكوكر بسبب هذا ا

كدين  مرهون ل  ل  يقصر الوكير يف اختاذ ع را ات التنييـذ ويـنجو عـن هـذا التقصـري أن ييـوت علـا اكوكـر التنييـذ علـا هـذا 
كوكــر اســتنيذ اــن اكنــ ر اســتييا  اقــ  ل  لــو يةــن ليبقــا شــ   مــن يتبــ  أن دا نــاً مرهتنــاً متقــدماً علــا ا 113اكنــ ر ل مث   

  أمــا عذا أ ــا  اكوكــر ضــرر ل  ــلن التعــويض يةــون ئقــدار  ( 1) الــثرن أي ــذه اكوكــر لــو أن وكيلــ  م يقصــر يف تنييــذ الوكالــة
                                                 

 (
2
 . 2515فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 297جيوار فقرة  – 112( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 (
1
 – 119ودري وفيال فيي الوكالية فقيرة جي – 297جيوار فقيرة  – 279 – 2 – 59داللوز  2775أغسطس سنة  1( نقض فرنسي  

 . 525ص  2515فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
9
بالنيييول  – 155 – 2 – 19داللييوز  2719ينيياير سيينة  29 – 229 – 2 – 95داللييوز  2795فبراييير سيينة  11( نقييض فرنسييي  

 . 527ص  2511وفقرة  525ص  2515فقرة  22وريبير وسافاتييه 

 (
5
 . 527ص  2511فقرة  22( بالنيول وريبير وسافاتييه  

 (
9
بالنيييول وريبييير  – 112بييودري وفييال فييي الوكاليية فقييرة  – 129 – 2 – 75سيييريه  2775فبراييير سيينة  11( نقييض فرنسييي  

 . 525ص  2515فقرة  22وسافاتييه 

 (
1
ولييه  – 525ص  2515فقيرة  22بالنييول وريبييير وسيافاتييه  – 595 – 2 – 19دالليوز  2719نيوفمبر سيينة  9( نقيض فرنسيي  

 2775فبرايير سينة  11 – 11 – 2 – 15دالليوز  2719نيوفمبر سينة  19إثبات هذه الواقعة الماديية بجمييع الطيرق ) نقيض فرنسيي 

 ( . 129 - 2 – 75سيريه 

 (
1
بيودري  – 251 – 2 – 2591سيريه  2592مارس سنة  11 – 277 – 2 – 52داللوز  2759نوفمبر سنة  11( نقض فرنسي  

وإذا ارتكيب الوكييل خطيأ وكيان  – 521ص  2519فقيرة  22بالنيول وريبيير وسيافاتييه  – 159فقرة  – 159وفال في الوكالة فقرة 

 ميايو 29الموكل يستطيع تالفي الضر فقصر في تالفيه ، فقد يستغرق خطأ الموكل خطأ الوكيل فال يكون هذا مسئوالً ) نقض فرنسيي 
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مسـ والً عرـا كـان اكوكـر يةسـب      ـلذا  ـوت ايفـام  ميعـاد ر ـ  الـدعوى أو ميعـاد ال عـن تقصـرياً منـ  ل كـان ( 4) هذا الضرر
  وعذا قصر الوكير يف قبض دين وكر يف قبضـ  حـىت انقضـا الـدين ابلتقـادم ل كـان  ( 3) من ر   الدعوى أو ال عن يف اكيعاد

مس واًل حنو اكوكـر ئقـدار هـذا الـدين   وعذا كـان يف يـده مـار للروكـر  تلـف أو ضـاع بتقصـريه ل كـان مسـ والً عـن قيرـة هـذا 
ر   وعذا ابع من الً وكر يف بيع  بـثرن  ـس ل وكـان يسـت ي  بيعـ  بـثرن أعلـا لـو بـذر العنايـة الوا بـة ل كـان مسـ والً عـن اكا

   ( 2) اليرق يف الثرن
وقد يةون الوكيـر مـوكً  يف بيـ  أرا ومنـ ر ل  يبيـ  ا را بـثرن أعلـا مـن اـن اكثـر واكنـ ر بـثرن أد  ل ويةـون 

ًيً أو أعلا  ـا  سـره يف اكنـ ر ل  ـ  تقـ  مقا ـة بـ  اكةسـب واخلسـارة ل ويةـون الوكيـر مسـ والً ما كسب  يف ا را مساو 
عرا  سره يف اكن ر دون أن يستن ر من هـذه اخلسـارة مـا كسـب  يف ا را   ذلـك أن مـا كسـب  يف ا را هـو  ـالص حـق 

ل  ـ  يةـون اكوكـر مـديناً  ( 1) ذلك  الصاً للروكرعذا است اع التعاقد ب روط أ ضر عاد ني   112اكوكر ل  لن الوكير   
   ( 8)  ذا الةسب للوكير حىت تق  مقا ة  ي  م  ما  سره الوكير يف اكن ر ل وتبقا اخلسارة ديناً يف ذمة الوكير

                                                                                                                                                                    

 – 2592، دالليوز  2599أبريل سينة  11 – 912 – 2 – 2592سيريه  2599يناير سنة  9 – 195 – 2 – 55داللوز  2759سنة 

 19 – 2 – 95دالليوز  2799ديسيمبر سينة  25( ، وقد يكون هناك خطأ مشترك فتخيف مسيئولية الوكييل ) نقيض فرنسيي  559 - 2

 ( . 521ص  2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
2
 . 521ص  2519فقرة  22( بالنيول وريبير وسافاتييه  

 (
1
 . 2هامش 159بودري وفال في الوكالة فقرة  – 155 – 1 – 55سيريه  2757يوليه سنة  21( جرينوبل  

 (
9
لسيعر القيانوني ( وإذا قصر الوكيل في استغالل مبلغ وكل في استغالله ، كان مسئوالً عن الضرر ولو زاد على فوائد هذا المبلغ با 

( . أميا إذا ليم  529ص  2519فقيرة  22بالنيول وريبير وسافتيه  – 215 – 9 – 19داللوز  2711سبتمبر سنة  27) نقض فرنسي 

يفوض الوكيل في استغالل المبلغ ، فأبقاه دون استغالل ، فإنه ال يكون مسيئوالً ، إال إذا اسيتعمله فيي صيالح نفسيه فيكيون مسيئوالً عين 

 سعر القانون كما سيأتي .فوائده بال

 (
5
 .  151( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
ص  529فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  – 151بودري وفال فيي الوكالية فقيرة  – 297جيوار فقرة  – 155فقرة  27( ديرانتون  

مدني فيما يتعلق بالشريك ـ وانظر عكس ذليك  2799وانظر أيضاً المادة  – 91وانظر في هذا المعنى بوتييه في الوكالة فقرة  – 121

ص  2519فقيرة  22بالنيول وريبيير وسيافاتييه  – 555فقرة  2بون  – 599وأن الوكيل يستنزل المكسب من الخسارة ترولون فقرة 

الخسارة إذا قام ارتباط بينهما ، بيأن والقضاء الفرنسي يسمح باستنزال المكسب من  – 111ص  271أكثم أمين الخولي فقرة  – 529

( ، أو انتظلمت  999 - 2 – 71سيريه  2775ديسمبر سنة  7كان الوكيل لم يكن ليجني المكسب لوال تحمله الخسارة ) نقض فرنسي 

خيرى تقيديراً بخسياً صفقة واحدة المكسب والخسارة فقدر الوكيل بعض األشياء التي تشتمل عليها الصفقة تقديراً عالياً وقدر األشياء األ

( . وال يستنزل المكسب من الخسارة في الوكالة غيير الميأجورة ، ميا  999 - 2 – 71سيريه  2779نوفمبر سنة  22) نقض فرنسي 

دامت الخسارة قد نجمت عن عدم بذل الوكيل العناية الواجبة وهي أقل العنايتين من عنايته الشخصية وعناية الشخص المعتاد ـ وانظر 

 . 197فقرة  Mandatلفظ  9في هذه المسألة أنسيكلوبيدي داللوز أيضاً 



 

 

 

 

415 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ومن  ور التعويض أن يضـيف اكوكـر الصـيقة اخلاسـرة اسـا  الوكيـر ل  يـرت  لـ  السـلعة الـيت اشـرتاها بـثرن أعلـا 
  وعذا اشـرتى الوكيـر السـلعة بـثرن أعلـا مـن  ( 4) و من  ـنف أقـر  ـودة ل أو الـيت ا ـر يف شـرا ها  قلـا  ا ـدهتا للروكـرأ

الــثرن الــذي عينــ  اكوكــر ل وم يــرد أن يســتبقها اســاب  ل  ــاز لــ  أن يلــ م  ــا اكوكــر ولةــن ابلــثرن ا د  الــذي عينــ  هــذا 
   ( 3) ا  ري

 لقواعد المسئولية :التعديل االتفاقي  -257

 و ةن االتياق علا تعدير القواعد سالية الذكر ل  ت تد مس ولية الوكير أو ختف أو يعيا منها   
مثـر ت ـديد مســ ولية الوكيـر أن ي ـرتط اكوكــر عليـ  ضـران الــرب  يف الصـيقة الـيت يعقــدها ل  يةـون الوكيـر مســ والً 

ومثـر ذلـك أيضـاً أن ي ـرتط اكوكـر علـا الوكيـر أن ورـر هـذا عـب   111عن اخلسارة حىت لـو كـان سـببها قـوة قـاهرة     
ا ثبات ل    يةون اكوكر مةلياً ةثبات   أ الوكير ل بر يةون الوكير هو اكةلـف ينيـ  اخل ـأ   ومـن أمثلـة الت ـديد يف 

اقـد ل وتةـون الوكالـة مس ولية الوكيـر أن يتعهـد ةمـام الصـيقة مـ  شـخص معـ   يةـون مسـ والً لـو ر ـض هـذا ال ـخص التع
   ( 2)  ( Promesse Pour autruiيف هذه ااالة مقرتنة بتعهد عن ال ري ) 

ومثر ختييف مس ولية الوكير أن ي رتط علا اكوكر ل عذا كانـا الوكالـة مـأ ورة ل أال يةـون مسـ والً عال عـن عنايتـ  
أن ي رتط الوكير علا اكوكر أال يةون مسـ والً عـن ال خصية ب رط أال ت يد عن عناية ال خص اكعتاد   ومثر ذلك أيضاً 

 التعويض عال يف حدود مبلك مع  ل ولو زاد الضرر علا هذا اكبلك  
وععيا  الوكير من اكس ولية يةون أبن ي رتط علا اكوكـر أال يةـون مسـ والً عـن   ـأه   ويصـ  هـذا ال ـرط حـىت 

ية عن اخل أ العقدي  ا     ولةن يبقا الوكير ل ابلرغو مـن هـذا ال ـرط لو كانا الوكالة مأ ورة ل  ن ا عيا  من اكس ول

                                                 

 (
2
بودري وفال فيي الوكالية فقيرة  – 222وفقرة  19جيوار فقرة  – 11 – 2 – 59جازيت دي باليه  2751يوليه سنة  12( باريس  

157 . 

 (
1
وانظير عكيس ذليك وأن  – 991ص  155بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  – 291وفقيرة  15جييوار فقيرة  – 11( ترولون فقرة  

 . 571فقرة  2الوكيل ال يستطيع إلزام الموكل بالسلعة ولو بالثمن األدنى بون 

 (
9
( ـ وأنظر فيي  229جيوار فقرة  – 555فقرة  2بون  – 919( ويقابل التشديد في المسئولية غالباً زيادة في األجر ) ترولون فقرة  

يولييه سينة  1 – 199 – 2 – 11سييريه  2711ديسيمبر سينة  19لقوة القياهرة : نقيض فرنسيي تشديد المسئولية بتحميل الوكيل تبعة ا

بيودري وفيال فيي  – 229جييوار فقيرة  – 529 – 1 -51دالليوز  2751ميارس سينة  22بياريس  – 259 – 2 – 51داللوز  2751

 .  529ص  2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 152الوكالة فقرة 

ويكون تشديداً لمسئولية الوكيل أن يكفل للموكل يسار الغير الذي يتعامل معه ، كما يفعل الوكيل بالعمولة عنيدما يكفيل يسيار المشيترين 

 2991فقيرة  1( ) كيوالن وكابيتيان ودي الميور أنيديير  Commissionnaire ducroire، ويسمى في هذه الحالية وكييالً مصيدقاً ) 

 ( . 719ص 
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ل عال عذا كـــان ال ـــش أو اخل ـــأ انيســـيو واقعـــاً مـــن أشـــخاق اســـتخدمهو يف تنييـــذ  ( 4) ل مســـ والً عـــن ال ـــش واخل ـــأ انيســـيو
   ( 3) الوكالة واشرتط عدم مس وليتهو عنهو

 تعدد الوكالء ونائب الوكيل -3

 الوكالء تعدد  -258

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  101ـ نص قانو  : تنص اكادة 
عذا تعدد الـوك   ل كـانوا مسـ ول  ابلتضـامن ل مـىت كانـا الوكالـة غـري قابلـة ل نقسـام ل أو كـان الضـرر الـذي  -4"

 علــ  أحــدهو جمــاوزاً حــدود  أ ــا  اكوكــر نتيجــة   ــأ م ــرت    علــا أن الــوك   ل ولــو كــانوا متضــامن  ل ال يســألون عرــا
 الوكالة أو متعسياً يف تنييذها"  

وعذا ع  الوك   يف عقد واحد دون أن ير ص يف انيرادهو يف العرر ل كـان علـيهو أن يعرلـوا جمترعـ  ل عذا  -3"
   ( 2) عذا كان العرر  ا ال وتاج  ي  عىل تبادر الرأي كقبض الدين أو و ا  "

   ( 1) 846/928 اكد  القد  اكادة ويقابر النص يف التقن 
                                                 

 (
2
بالنيييول وريبييير  – 191بييودري وفييال فييي الوكاليية فقييرة  – 177 – 2 – 2521داللييوز  2529مييايو سيينة  1رنسييي ( نقييض ف 

 . 2519فقرة  22وسافاتييه 

 (
1
مدني ـ ويجوز للموكل ، بعد أن تتحقق مسئولية الوكيل ، أن ينزل عين دعيوى المسيئولية صيراحة أو ضيمناً )  1/  121( انظر م  

( . وإذا نهيى الموكيل  959ص  197بودري وفال في الوكالية فقيرة  – 912 – 2 – 2592سيريه  2599يناير سنة  9نقض فرنسي 

الوكيل عن تصرف معين وباشره الوكيل ميع ذليك ، ثيم أخطير الموكيل ، فيإن سيكوت هيذا األخيير إذا ليم تقتيرن بيه ظيروف تيدل عليى 

الوكييل وسيكت ميدة طويلية دون أن يعتيرض ، جياز أن يعيد سيكوته الموافقة ال يعد نيزوالً ضيمنياً . أميا إذا تلقيى الموكيل الحسياب مين 

 ( . 951ص  197موافقة ضمنية ) بودري وفال في الوكالة فقرة 

 (
9
إذا تعدد الوكالء ، كانوا مسيئولين  -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " 571( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

لة غير قابلة لالنقسام ، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشيترك دبير فيميا بيينهم . عليى أن بالتضامن ، متى كانت الوكا

إذا عين اليوكالء فيي  -1الوكالء ، حتى لو كانوا متضامنين ، ال يسألون عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها . 

العمل ، كيان علييهم أن يعمليوا مجتمعيين" . وفيي لجنية المراجعية حيذفت مين الفقيرة األوليى عقد واحد ، دون أن يصرح بانفرادهم في 

في المشيروع النهيائي . وفيي  195عبارة "دبر فيما بينهم" الواردة بعد عبارة "نتيجة خطأ مشترك" . ثم أقرت اللجنة النص تحت رقم 

انيية عبيارة "إال إذا كيان العميل مميا ال يحتياج فييه إليى تبيادل اليرأي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أضيفت إلى آخر الفقيرة الث

كقبض الدين أو وفائه" ، وذكر أن "هذا التعديل يزيل لبساً عيرض فيي العميل" ، وقيد أصيبح الينص بيذلك مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي 

ص  9) مجموعة األعمال التحضييرية  191. ووافق مجلس الشيوخ على النص تحت رقم  197التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 ( .  122ص  – 197

 (
5
: إذا تعدد الوكالء في عمل واحد بتوكيل واحد ، ولم يصرح ألحدهم بانفراده في العميل ، فيال  925/199( التقنين المدني القديم م  

 يجوز لهم العمل إال معاً .

في التقينن المدني القديم نص على تضامن اليوكالء فيي المسيئولية ، فكانيت ) وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد . ولم يرد 

أغسيطس سينة  12القواعد العامة هي التي تطبق ، وهي تقضي بأال تضامن في االلتزامات العقدية دون اتفاق خاص : مصر الوطنيية 



 

 

 

 

417 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 101ويف التقنــ  اكــد  الليــيب  – 912ويقابــر يف التقنينــات اكدنيــة العربيــة ا  ــرى : يف التقنــ  اكــد  الســوري م 
   ( 4) 164و 144ـ ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م  624ويف التقن  اكد  العراق  م  –

 أو انفرادهم بالعمل : اجتماع الوكالء -259

مـد  ميـ  بـ   رضـ  : ) أ ( عذا عـ  كـر الـوك   يف عقـد واحـد   )   (  101رأينا أن اليقرة الثانية مـن اكـادة  
 عذا عينوا يف عقود متيرقة  

  111   
اد أ  يعرلـو ) أ (  لذا ع  كر الوك   يف عقد واحد ل  قد اختذ اك روع مـن ذلـك قرينـة قانونيـة علـا أن اكوكـر أر 

عال جمترع     لذا وكلو يف بيـ  أو شـرا  أو ع ـار أو اسـت جار أو  ـل  أو عدارة عرـر ل و ـب أال يباشـروا التصـرف اكـوكل  
 ي  عال جمترع  وبعـد التـداور  يرـا بيـنهو ومـوا قتهو مجيعـا عل التصـرف   ذلـك أن اكوكـر قـد أراد جبرعهـو يف عقـد واحـد أن 

أمــر الوكالــة ل وابتعــاون يف تنييــذها ل وأبن يةــون كــر مــنهو رقيبــا علــا ا  ــرين  ــلذا اســتقر أحــدهو أو  يلــ مهو ابلت ــاور يف
                                                                                                                                                                    

تعلق بتضيامن اليوكالء إال فيي عقيود الوكالية وال تسري أحكام التقنين المدني الجديد فيما ي – 999ص  297رقم  21المحاماة  2599

 ( . 2555أكتوبر سنة  29التي أبرمت منذ 

 (
2
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 119التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 191التقنين المدني الليبي م 

د واحد ، فليس ألحدهما أن ينفرد بالتصرف فيها وكل به ، إال إذا كيان إذا وكل شخص وكيلين بعق -2:  597التقنين المدني العراقي م 

ال يحتاج فيه إلى الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة ، أو كان ال يمكن اجتماعهما عليه كالخصومة ، فإنه يجوز لكل منهما االنفراد وحيده 

 لكل منهما االنفراد بالتصرف مطلقاً . فإن وكلهما بعقدين ، جاز -1بشرط القيام اآلخر في الخصومة ال حضوره . 

) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين العراقي ال يتضمن نصاً على تضامن الوكالء فال يقوم 

 التضامن ألن التزامات الوكيل التزامات عقدية ( .

عيدة وكيالء لوكالية واحيدة ألجيل مسيألة واحيدة ، فيال يجيوز أن يعمليوا منفيردين إال  : إذا عين 172تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

بترخيص صريح في هذا الشأن . فيال يمكين ميثالً واحيداً مينهم أن يقيوم بعميل إداري فيي غيياب اآلخير ، وإن كيان مين المسيتحيل عليى 

ين اآلتيتين : أوالً في الدفاع ليدى القضياء ، أو رد الوديعية ، الغالب أن يعاونه في هذا العمل ـ على أن الحكم السابق ال يطبق في الحالت

أو دفع دين محرر مستحق ، أو القيام بتدبير احتياطي في مصلحة الموكل ، أو بأمر آخر مستعجل يعود إهماله بالضرر على الموكل . 

أحيد اليوكالء أن يعميل وحيده عميالً صيحيحاً ميا ليم  ثانياً ـ في الوكالة المعقودة بين تجار على أشغال تجارية ـ في هاتين الحالتين يمكين

 يكن هناك نص مخالف .

: إذا وجد عدة وكالء ، فال يكون التضامن بينهم إال إذا نص عليه . على أن تضامن اليوكالء يوجيد حتمياً : أوالً ـ عنيدما يكيون  152م 

يياً ـ عنيدما تكيون الوكالية غيير قابلية للتجزئية . ثالثياً ـ الضرر الذي أصاب الموكل ناشئاً عن خطأ مشترك جرى عليه تواطؤ بينهم . ثان

عندما تكون الوكالة منعقدة عليى أشيغال تجاريية بيين تجيار ولييس ثمية نيص مخيالف ـ عليى أن الوكييل ، وإن كيان متضيامناً ميع سيائر 

 دودها .الوكالء ، ال يسأل في أي حال من األحوال عما فعله أحدهم مما يخرج عن حيز الوكالة أو يتجاوز ح

) وأحكيام التقنيين اللبنياني تتفييق فيي مجموعهيا ميع أحكييام التقنيين المصيري ، فيمييا عيدا بعيض تفصييالت تتعلييق بوجيه خياص بالوكاليية 

المعقودة بين تجار في أعمال تجارية في التقنيين اللبنياني ، فيصيح فيهيا انفيراد أحيد اليوكالء بالعميل ويكيون فيهيا اليوكالء متضيامنين ، 

 الخطأ المشترك الذي يوجب تضامن الوكالء في التقنين اللبناني يجب أن يكون قد جرى عليه تواطؤ بينهم ( .وفيما عدا أن 
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بعضهو بعقد الصيقة أو ةدارة العرر ل  قد ا تر ما قصـد عليـ  اكوكـر ل وضـاع عليـ  رأي ابقـ  الـوك   الـذين م ي ـرتكوا يف 
رــا عذا اقتضــا تنييــذ الوكالــة ع ــاد م ــرت ب ــروط مناســبة أو مناق ــة تــدبري أمــر هــو يف حا ــة عىل أن يســامهوا  يــ  بــرأيهو ل ك

شــروط  ــل  اســو نــ اع معــ  أو اختــاذ  ــري التــدابري  دارة متجــر اكوكــر أو م رعتــ     ــلذا ابشــر التصــرف أحــد الــوك   أو 
ويسـتوى  ( 4)   جمترعـ بعضهو دون الباق  ل كان التصرف ابفـ  النعـدام  ـية مـن ابشـر التصـرف ل عذ ال  ـية عال للـوك 

و ا ـة أن الـوك   مـذكورون  ( 3) يف ذلك أن يةون ال ري عاكا بتعدد الوك   أو غريعـام بـذلك ل  قـد كـان عليـ  أن يتحـرى 
مجيعــا يف عقــد واحــد ل وذلــك مــ  عــدم ا  ــ ر بت بيــق قواعــد الوكالــة العــاهرة علــا الو ــ  الــذي ســنبين    ومــ  ذلــك  ــوز 

) ينيرد ابلعرر عذا وا ق علي  الباقون  يرا بعد ل ويعته التصرف  ادرا منهو مجيعا مـن وقـا موا قـة البـاق   حد الوك   أن

  ويستث   ا تقدم أن يةون التصرف حمر الوكالة  ا ال وتاج  يـ  عىل تبـادر الـرأي ل  يجـوز  ي مـن الـوك   أن يباشـره  ( 2
 ترـاعهو   مثـر ذلـك أن يةـون التصـرف هـو قـبض ديـن معـ  ل أو و ـاؤه ل ا 114منيردا ل النتيا  ااةرة من و ـو    

) أو ا برا  من  ل أو قبور هبة معينة ل أو رد الوديعة ل أو ع ار من ر مع  ابل روط اكألو ة واب  ـرة الـيت يسـر   ـا القـانون

دود  ـداً ال ينيسـخ  يـ  جمـار الـرأي ل ولـيس    ي  هذه التصر ات وأمثاهلا ليس للوكير من السل ة التقديرية عال قـدر حمـ ( 1
  ويســـتثين   ( 8) عليــ  عال أن يتثبــا مــن  ـــحة التعاقــد وم البتــ  لتعليرـــات اكوكــر ل  ليســا هنــا  حا ـــة ال ترــاع الــوك  

من تقن  اكرا عات يف  صوق وك   اخلصـومة ومـنهو ايفـامون مـن أنـ  "عذا تعـدد الـوك    48كذلك ما نصا علي  اكادة 
 ــاز  حــدهو االنيــراد ابلعرــر يف القضــية ل مــا م يةــن  نوعــاً مــن ذلــك يــنص يف التوكيــر"    تــنعةس القرينــة القانونيــة يف  ل

   ( 9) حالة تعدد وك   اخلصومة ل ويةون اكيروا  واز انيراد كر وكير ابلعرر ما م ينص علا و و  ا تراع الوك  

                                                 

 (
2
 . 11ص  21م  2599يناير سنة  21( استئناف مختلط  

 (
1
 في الهامش . 995وانظر ما يلي فقرة  – 2295ص  911رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  25( نقض مدني  

 (
9
وقد قضيت محكمية الينقض بأنيه مين المقيرر شيرعا وقانونيا أن أحيد اليوكيلين أو أحيد الوصييين ،  – 972(  محمد على عرفة ص  

المشروط لهما في التصرف مجتمعيين ، إذا تصيرف بيإذن صياحبه أو بإجازتيه نفيذ تصيرفه ، صيريحة كانيت اإلجيازة أو ضيمنية فيإذا 

، متى صدرت من شريكه في الوصاية أعميال وتصيرفات دالية عليى رضيائه بهيذا أجرى أحد هذين الوصيين تصرفا ما صح تصرفه 

ميارس سينة  15وقيارن اسيتئناف مخيتلط  -( 2991ص  922رقيم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  25التصرف ) نقض مدني 

 . 211ص  51م  2599يناير سنة  21- 995ص  59م  2592

 (
5
( وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنيه إذا تعيدد اليوكالء جياز انفيرادهم إذا كيان تيوكليهم بعقيود متعيددة ، وإذا كيان التوكييل بعقيد  

واحد جاز االنفراد متى كان العمل الذي يباشره الوكيل مما ال يحتاج فيه إلى الرأي أو كان عمله في مصلحة الموكل ) استئناف مصر 

 ( . 917ص  219رقم  17المحاماة  2551أول أكتوبر سنة 

 (
9
( ويبين من ذلك أن األعمال التي ال يحتاج فيها إلى تبادل الرأي ليست ضرورة من أعمال اإلدارة ، فهي كما تتضمن أعمال إدارة  

 . ( 219كاإليجار بالشروط المألوفة ، تتضمن كذلك أعمال تصرف كوفاء الدين واإلبراء منه ) أكثم أمين الخولي فقرة 

 (
1
( وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قيد صيدر لعيدة محيامين فإنيه يجيوز انفيراد أحيدهم بيالتقرير  

مين القيانون الميدني ، فيي  191بالطعن ، ألن قانون المرافعات قد خرج في الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التي قررتهيا الميادة 
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واحــد لــيس مــن النعــام العــام ل والقرينــة القانونيــة الــيت وضــعها اك ــرع يف  وو ــو  ا ترــاع الــوك   اكعينيــ  يف عقــد
هــذا ال ــأن ليســا قرينــة قافعــة  يجــوز عثبــات عةســها   ومــن مث  ــوز للروكــر أن يــر ص للــوك   اكعينــ  يف عقــد واحــد ل 

لبـــاق  أن يباشـــروا نيـــس  ــراحة أو ضـــرناً ل يف االنيـــراد ابلعرـــر    ـــلذا ابشــر التصـــرف أحـــدهو  ـــ  عرلـــ  ل وامتنــ  علـــا ا
 التصرف  

مــن اكيــروا أنــ   ــوز  ي وكيــر  116)   ( وعذا عــ  الــوك   يف عقــود متيرقــة ل  القرينــة تــنعةس ويصــب    
مــنهو أن ينيــرد ابلعرــر   علــا أن هــذه القرينــة العةســية قابلــة هــ  أيضــاً  ثبــات العةــس ل و ــوز للروكــر أن ي ــرتط علــا 

عقـود متيرقـة أن يعرلـوا جمترعـ     ــ   ـوز عند ـذ  حـد مـن الـوك   أن ينيـرد ابلعرـر ل وعذا  عــر  الـوك   الـذين عيـنهو يف 
كــان تصــر   ابفــ ً النعــدام الصــية ل مــ  م حعــة أن ال ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيــر يةــون معــذوراً عذا اعتقــد أن الوكيــر لــ  

) تقر ل وي لـب أن تن بـق يف هـذه ااالـة قواعـد الوكالـة العـاهرة ية يف التعاقد ما دام يرى أن وكالت  وحدة اثبتة يف عقد مس

4 )   

 تضامن الوكالء في المسئولية : -261

وا  ــر أنــ  عذا تعــدد الــوك   ل  ــلهنو ال يةونــون متضــامن  ال يف التــ امهو حنــو اكوكــر ابعتبــارهو مــدين  ل وال يف  
ت امـات الـوك   ل والت امـات اكوكـر تشـ ة كلهـا مـن العقـد ل وال تضـامن الت امات اكوكر حنوهو ابعتبارهو دا نـ    ذلـك أن ال

 يف االلت امات العقدية عال بنص من القانون  
وم يرد أي نص يف شأن الت امات اكوكر حنو الوك   اكتعددين ل  هنال  عذن ال يةونون متضامن  كـدا ن  للروكـر 

 ل بر ينقسو عليهو دين اكوكر حنوهو  
مـد  كرـا رأينـا علـا  101 شأن الت امات الوك   اكتعددين حنو اكوكر ل  قد نصـا اليقـرة ا وىل مـن اكـادة أما يف

أنــ  "عذا تعــدد الــوك   ل كــانوا مســ ول  ابلتضــامن ل مــىت كانــا الوكالــة غــري قابلــة ل نقســام ل أو كــان الضــرر الــذي أســا  
ك   يف غــري ااــالت  اكــذكورت  يف الــنص ال يةونــون متضــامن  يف اكوكــر نتيجــة   ــأ م ــرت "   وين ــذ مــن ذلــك أن الــو 

                                                                                                                                                                    

المرافعات على أنه إذا تعدد الوكالء جاز ألحدهم االنفراد بالعمل فيي القضيية ميا ليم يكين ممنوعياً مين ذليك بينص  من قانون 79المادة 

 2597مارس سنة  11التوكيل ، وال محل لتخصيص عموم نص هذه المادة وقصره على السير في الدعوى بعد إقامتها ) نقض مدني 

 ( . 199ص  99رقم  5مجموعة أحكام النقض 

 (
2
وفي المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي تلخيص لما قدمناه في العبارات اآلتية "إذا تعدد الوكالء في األمر الواحد ، كان كيل (  

منهم مسئوالً عن التزاماته كوكيل . فيجب أن ينفذ الوكالة ، وال يصح أن يعمل الوكالء إال مجتمعيين مياداموا قيد عينيوا فيي عقيد واحيد 

العقد على انفرادهم . أما إذا عينوا في عقود متفرقة ، أو في عقد واحد ونص صراحة على انفيرادهم ، جياز أن  ولم ينص صراحة في

 ( .  129ص 9ينفرد كل منهم بتنفيذ الوكالة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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أمــا يف هــات  ااــالت   يةونــون متضــامن  يف مجيــ  الت امــاهتو حنــو اكوكــر ل ال  140     ( 4) اكســ ولية ل ر وعــاً عىل ا  ــر
علـا النحـو  ( 3) د مـا للروكـر يف أيـديهو حسب يف تنييذ الوكالة ابلعناية الوا بة ل بر أيضاً يف تقد  ااسا  للروكر ويف ر 

 الذي سنيصل   يرا يل  :
 وااالتان اللتان يةون  يهرا الوك   متضامن  يف الت اماهتو مها : 

أواًل ـ عذا كانا الوكالة غري قابلة ل نقسام   وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هـذه ااالـة مـا أييت : 
خص وكيلــ  يف شــرا  منــ ر معــ  ل  ــ  يتصــور يف هــذه ااالــة أن ينيــرد كــر وكيــر ابلعرـــر عذ أن "مثــار ذلــك أن يوكــر شــ

 ــيقة البيــ  ال تتجـــ أ ل و ــب علـــا الــوكيل  أن يعرـــ  جمترعــ  ل ويةــوتن مســـ ول  ابلتضــامن قبـــر اكوكــر يف االلت امـــات 
تنييـذ الوكالـة يف حـدودها ل وعـن تقـد  حسـا  عنهـا  "   ومن مث يةون الوكي ن مس ول  ابلتضـامن عـن( 2) اكتقدمة الذكر

للروكر ل وعن رد ما للروكر يف أيديهرا علي     لو أن الوكالة م تةن يف شرا  من ر بر يف بيع  ويف قـبض انـ  ل وهـذه أيضـاً 
ن مسـ ول  معـاً ابلتضـامن وكالة غري قابلـة ل نقسـام ل  بـاع اكنـ ر الـوكي ن معـاً وسـلو اك ـرتي الـثرن  حـدمها ل كـان الـوكي 

عــن تســليو الــثرن للروكــر   وعذا كــان الوكيــر الــذي تســلو الــثرن قــد قبــر أن ين ــر  ــ  اً منــ  ل وقــد  ــاوز يف ذلــك حــدود 
الوكالة  ن اكوكر قد اشرتط أن يةون الثرن كل  معج ً ل  لن التأ ير ال ينيذ يف حق اكوكر جملاوزت  حـدود الوكالـة ل ويلـ م 

عجير ما أ ـر مـن الـثرن ل مث ير ـ  علـا الوكيـر الـذي قبـر التأ يـر ابلتعـويض دون أن ير ـ  علـا الوكيـر اآل ـر اك رتي بت
ودون أن يةــون هــذا الوكيــر اآل ــر متضــامناً مــ  الوكيــر ا ور   ولــو كــان هــذا الوكيــر ا ور م  ــاوز حــدود الوكالــة ولةــن 

ثرن  أ ــر الوكيــر الــثرن ولةنــ  راعــ  يف ذلــك مصــلحة اك ــرتي تعســف يف تنييــذها ل أبن كــان اكوكــر م ي ــرتط تعجيــر الــ
دون مصلحة اكوكر كصلحة ترب   ابك رتي ل  لن التأ ير يسري يف حق اكوكر لعـدم جماوزتـ  حـدود الوكالـة ل ولةـن اكوكـر 

دون أن يةــون  الوكيــر ابلتعــويض لتعســي  يف تنييــذ الوكالــة ل وير ــ  ابلتعــويض علــا هــذا الوكيــر وحــده 144ير ــ  علــا   
مــد   يرــا رأينــا : "علــا أن  101الوكيــر اآل ــر متضــامناً معــ    ويف هــذا تقــور العبــارة ا  ــرية مــن اليقــرة ا وىل مــن اكــادة 

                                                 

 (
2
فقيرة  21نون الفرنسيي القيديم ) بييدان ( فاألصل ـ على خالف القانون الروماني والقيا 2559( أما في التقنين المدني الفرنسي ) م  

( ـ أن الوكالء يكونون غير متضامنين تطبيقاً للقواعد العامة فيي المسيئولية العقديية . وميع ذليك يكونيون مسيئولين بالتضيامن )  2929

In Solidum ) لك ) بالنييول إذا صدر منهم خطأ مشترك ، ويكونون مسئولين بالتضامن في المسائل التجارية أو عند وجود شرط بذ

 1وميا بعيدها ـ أوبيري ورو وإسيمان  192والمراجع المشار إليها ـ بودري وفال فيي الوكالية فقيرة  2517فقرة  22وريبير وسافاتييه 

 ( . 119ـ ص  125ص  529فقرة 

 (
1
دهم ليم يكين مسيئوالً ، ( ويشترط بداهة أن تثبت وكالة كل من الوكالء المتعددين حتى يكونوا متضيامنين ، فيإذا ليم تثبيت وكالية أحي 

رقم  9مجموعة عمر  2597مارس سنة  92ومن باب أولى لم يكن متضامناً مع الوكالء اآلخرين ) انظر في هذا المعنى نقض مدني 

 ( . 929ص  291

 (
9
 . 129ص 9( مجموعة األعمال التحضيرية  
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الوك   ل ولو كـانوا متضـامن  ل ال يسـألون عرـا  علـ  أحـدهو جمـاوزاً حـدود الوكالـة أو متعسـياً يف تنييـذها"   وتقـور اكـذكرة 
 ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد : "أمــا عذا انيــرد أحــدهو ئجــاوزة حــدود الوكالــة أو ابلتعســف يف تنييــذها ل  ا يضــاحية للر

كأن  الف شروط البيـ  الـيت اشـرتفها اكوكـر ل أو الت مهـا ولةـن تعرـد عسـا ة العرـر  ـا ل  يـ  حالـة اجملـاوزة اـدود الوكالـة 
ل قبـر ال ـري الـذي تعامـر معـ  ل عذا كـان اكوكـر قـد ر ـض عقـرار عرـر  يةون مس واًل وحده ال ابلتضـامن مـ  غـريه مـن الـوك  

مــن اك ــروع (   ويف حالــة التعســف يف تنييــذ الوكالــة يةــون مســ والً أيضــاً وحــده ل ال ابلتضــامن مــ   664الوكيــر ) انعــر م 
   ( 4) غري من الوك   ل قبر اكوكر عن التعويض"
ل نقســام ولةــن الضــرر الــذي أ ــا  اكوكــر كــان نتيجــة   ــأ م ــرت  مــ  الــوك   اثنيــاً : عذا كانــا الوكالــة قابلــة 

مجيعاً   وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيـدي يف هـذه ااالـة مـا أييت : "أمـا عذا كانـا الوكالـة قابلـة ل نقسـام كـلدارة 
نييـذ الت اماتـ  ل سـوا  يف ذلـك عرـر منيـرداً م رعة ل  لن كر وكير يةون مس والً وحده ابلتضامن مـ  غـريه مـن الـوك   عـن ت

أبن ا ــتص يف عدارة اك رعــة أبعرــار معينــة ل أو عرــر مــ  الــوك   جمترعــ    ومــ  ذلــك لــو ارتةــب الــوك   يف هــذه ااالــة 
ا    أ م رتكاً دبروه  يرا بينهو وترتب عليـ  ا ضـرار ئصـلحة اكوكـر ل  ـلهنو يةونـون مسـ ول  ابلتضـامن عـن التعـويض سـو 

   لـــو أن وكيلـــ  ل يـــديران م رعـــة ابلوكالـــة عـــن  ـــاحبها ل يعرـــ ن جمترعـــ  ل  ( 3) اعتـــهت اكســـ ولية تقصـــريية أو تعاقديـــة"
 ارتةبا معاً   أ يف تنييذ الوكالة ل كأن اشرتًي مساداً أو بـذراً غـري  ـاحل وم يبـذال العنايـة الوا بـة يف انتقا ـ  ل  لهنرـا يةـوتن 

قبر اكوكر   وي حظ هنا  يرا يتعلق ئـا ورد يف اكـذكرة ا يضـاحية أمـران : ا مـر ا ور أن اكـذكرة تقـور مس ول  ابلتضامن 
 هــــ  ليســــا عال  143: "ســــوا  اعتــــهت اكســــ ولية تقصــــريية أو تعاقديــــة" ل وال و ــــ  العتبــــار اكســــ ولية هنــــا تقصــــريية ل   

ا  أن اكــذكرة ا يضــاحية تقــور : "ومــ  ذلــك لــو ارتةــب الــوك   يف مســ ولية تعاقديــة ترتبــا علــا عقــد الوكالــة   وا مــر الثــ
هــذه ااالــة   ــأ م ــرتكاً دبــروه  يرــا بيــنهو" ل وييهــو مــن ذلــك أن اخل ــأ اك ــرت   ــب أن يةــون مــدبراً  يرــا بــ  الــوك     

ن الضـرر الـذي أ ـا  مـد  ل  قـد كـان يقـور : "أو كـا 101/4وقد كـان هـذا  ـحيحاً يف اك ـروع الترهيـدي لـنص اكـادة 
  وبعد هـذا ااـذف  ( 2) اكوكر نتيجة   أ م رت  دبر  يرا بينهو" ل ولةن عبارة "دبر  يرا بينهو" حذ ا يف نينة اكرا عة
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 . 129ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  
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1
 . 125ص  – 129ص  9ية ( مجموعة األعمال التحضير 
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 في الهامش . 191ـ وانظر آنفاً فقرة  129ـ ص  195ص 9( مجموعة األعمال التحضيرية  
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أ ــب  غــري ضــروري أن يةــون اخل ــأ اك ــرت  مــدبراً  يرــا بــ  الــوك   ل ويةيــ  أن يةــون هنــا  جمــرد تقصــري مــنهو دون أن 
   ( 4) تعردوا اخل أ ويدبروه  يرا بينهوتةون هنا  حا ة  ن ي

ـ ال يةــون الــوك   اكتعــددون  ( 3) "ويف غــري هــات  ااــالت  ـ كرــا تقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي
ل  ( 2) متضامن   يرا بينهو عال عذا اشرتط التضامن      يةون الوك   متضامن  ب ري شرط عذا انيرد أحـدهو بتنييـذ الوكالـة

سوا  كانا الوكالة غري قابلة ل نقسام أو قابلة ل  ل أو اشرت  مـ  البـاق  يف تنييـذها ولةنـ  انيـرد وحـده   ـأ م ي ـرت  معـ  
   ( 1)  ي  سا ر الوك  

 نائب الوكيل ـ نص قانوني : -261

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  104تنص اكادة  
نييـــذ الوكالـــة ل دون أن يةـــون مر صـــاً لـــ  يف ذلـــك ل كـــان مســـ والً عـــن عرـــر عذا أت  الوكيـــر عنـــ  غـــريه يف ت -4"

 النا ب كرا لو كان هذا العرر قد  در من  هو ل ويةون الوكير وت ب  يف هذه ااالة متضامن  يف اكس ولية"   
 والً عال أمــا عذا ر ــص للوكيــر يف عقامــة ت ــب عنــ  دون أن يعــ  شــخص النا ــب ل  ــلن الوكيــر ال يةــون مســ -3"

 عن   أه يف ا تيار ت ب  ل أو عن   أه  يرا أ دره ل  من تعليرات"  
   ( 8) و وز يف ااالت  السابقت  للروكر ولنا ب الوكير أن ير   كر منهرا مباشرة علا اآل ر" -2"

                                                 

 (
2
ـ وإذا كيان اليوكيالن متضيامنين فيي  971وقيارن محميد عليي عرفية ص  – 9وهيامش  111ص  279( أكثم أمين الخيولي فقيرة  

التضامن ، إذا كان الوكيل اآلخر غيير ميأجور ، أن يكيون خطيأ الوكييل األول  المسئولية عن خطأ أحدهما وهو وكيل مأجور ، لم يمنع

وهو مأجور ال يعتبر خطأ بالنسبة إلى الوكيل اآلخر انظر ألنه غير مأجور . فإذا دفع الوكييل غيير الميأجور للموكيل كيل التعيويض أو 

 ( . 115ص  279بعضه ، رجع بكل ما دفعه على الوكيل المأجور ) أكثم أمين الخولي فقرة 

 (
1
 . 125ص 9( مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
9
( وقييد قضييت محكميية االسييتئناف الوطنييية بأنييه إذا عهييد لجمليية وكييالء إدارة أعيييان ، فييأجر أحييدهم عينيياً منهييا ولييم يسييلمها ، جيياز  

المجموعيية  2597فمبر سيينة نييو 19للمسييتأجر مقاضيياة الوكيييل الييذي تعاقييد معييه دون البيياقين ومطالبتييه بييالتعويض ) اسييتئناف وطنييي 

 ( .  221ص  92رقم  29الرسمية 

 (
5
( كأن كان من الواجب أن يعمل الوكالء مجتمعين ، وتخلف أحدهم دون عذر مقبول ، وترتب على ذلك عدم إمكان تنفيذ الوكالية ،  

 1أوبيري ورو وإسيمان  – 199بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  – 227فإن الوكيل المتخلف يكون وحده هو المسئول ) جييوار فقيرة 

( . أميا إذا انفيرد أحيد اليوكالء بالخطيأ ولكين التضيامن كيان مشيترطاً بيينهم ، فيإن  971محمد علي عرفة ص  – 119ص  529فقرة 

الجميع يكونون مسئولين بالتضامن عن هذا الخطأ ، حتى لو قسم الوكالء العمل فيما بينهم واختص كل منهم بيأمر معيين ) محميد عليي 

( ، ويكون لسائر الوكالء حق الرجوع على الوكيل الذي صدر منيه الخطيأ  117ص  279أكثم أمين الخولي فقرة  – 979ة ص عرف

 ( . 117ص  279) أكثم أمين الخولي فقرة 

 (
9
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  579( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، ثم مجليس الشييوخ  195في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  159. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 129ـ ص  122ص  9ال التحضيرية ) مجموعة األعم 197تحت رقم 
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   ( 4) 830/929ويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 
 104ويف التقنــ  اكــد  الليــيب  – 911ويقابــر يف التقنينــات اكدنيــة العربيــة ا  ــرى : يف التقنــ  اكــد  الســوري م 

   ( 3) 441و م  141 – 143ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م  141   - 626ويف التقن  اكد  العراق  م  –
بـــر شـــخص ه ـــر ينيبـــ  عنـــ   148ذها ل ال الوكيـــر نيســـ  ل   وخيلـــص مـــن هـــذا الـــنص أن الوكالـــة قـــد يقـــوم بتنييـــ

( مسـ ولية الوكيـر عـن  3( ع قة اكوكر بنا ب الوكيـر   )  4  وعند ذ تثار مسألتان نبحثهرا علا التعاقب : )  ( 4) الوكير
 ت ب   

                                                 

 (
2
: يجيب أن يكيون اإلذن للوكييل بإنابية غييره عنيه صيريحاً فيي سيند التوكييل . ويكيون الوكييل  919/191( التقنين المدني القيديم م  

ع األحيوال نائيب مسئوالً عن النائب الذي ليم يعينيه الموكيل إذا كيان هيذا النائيب معسيراً أو غيير أهيل أو مشيهوراً باإلهميال . وفيي جميي

 الوكيل مسئول مباشرة عند الموكل .

( فيي التقنيين الميدني القيديم ال يجيوز للوكييل  2) وتختلف أحكام التقنين المدني القديم عن أحكام التقنين المدني الجديد فيي مسيألتين : ) 

قامة نائب عنه ما لم يمنعه الموكل مين ذليك . ) إقامة نائب عنه إال بترخيص من الموكل ، أما في التقنين المدني الجديد فيجوز للوكيل إ

( في التقنين المدني القديم للموكل دعوى مباشرة قبل نائب الوكيل ولكن نائب الوكيل ليست له دعوى مباشرة قبل الموكيل ، أميا فيي  1

جدييد عليى عقيود الوكالية التيي تبيرم التقنين المدني الجديد فلكل من االثنين دعوى مباشرة قبل اآلخر ـ وتسري أحكام التقنيين الميدني ال

 ( . 2555أكتوبر سنة  29منذ 

 (
1
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 115التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 197التقنين المدني الليبي م 

ه الموكيل فيي ذليك أو فيوض األمير لرأييه . ويعتبير : ليس للوكيل أن يوكل غييره ، إال أن يكيون قيد أذني 595التقنين المدني العراقي م 

 الوكيل الثاني وكيالً عن الموكل ، فال ينعزل بعزل الوكيل األول وال بموته .

قنيين ) والتقنين العراقي ، خالفاً للتقنين المصري ، ال يجوز للوكيل أن يقيم نائبياً عنيه إال بيإذن الموكيل . ولكنيه ، متفقياً فيي ذليك ميع الت

يقيم عالقة مباشرة بين الموكل ونائب الوكيل ، بل يذهب إلى أبعد من ذلك فيجعل نائب الوكيل وكييالً عين الموكيل مباشيرة المصري ، 

 ، وال يتضمن التقنين العراقي نصاً في مسئولية الوكيل عن نائبه كالنص الوارد في التقنين المصري ، فتسري القواعد العامة ( .

: ال يجوز للوكيل أن ينيب عنه شخصاً آخر في تنفيذ الوكالة إال في األحوال اآلتية : أوالً ـ إذا  171اني م تقنين الموجبات والعقود اللبن

كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة . ثانياً إذا كيان تخويليه هيذا الحيق ناجمياً عين ماهيية العميل أو عين الظيروف . ثالثياً ـ إذا كانيت 

 الوكالة عامة مطلقة .

يل الذي ال يملك التوكيل يكون مسئوالً عمين ينيبيه منابيه كميا يسيأل عين أعميال نفسيه . وإذا كيان التوكييل مباحياً ليه ، فيال : الوك 179م

يكييون مسييئوالً إال إذا اختييار شخصيياً لييم تتييوافر فيييه الصييفات المطلوبيية للوكاليية ، أو إذا كييان ، مييع إحسييان االختيييار ، قييد أعطييى نائبييه 

 رر ، أو أغفل السهر عليه عندما كانت تقتضيه الضرورة .تعليمات كانت سبباً في الض

 : في جميع األحوال يكون نائب الوكيل مسئوالً لدى الموكل مباشرة كالوكيل نفسه ، وتكون له حقوق الوكيل نفسها . 175م 

والً ـ متيى كيان وكييل الوكييل : إن عزل الوكيل األصلي أو وفاته يؤديان إليى عيزل مين وكليه ، فيميا خيال الحيالتين اآلتيتيين : أ 721م 

 معيناً بترخيص من الموكل . ثانياً ـ متى كان الوكيل األصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف أو كان له الحق في التوكيل .

نائبياً إال  ( في التقنين اللبناني ال يجوز للوكيل أن يقيم عنيه 2) وأحكام التقنين اللبناني تختلف عن أحكام التقنين المصري فيما يأتي : ) 

. بإذن الوكيل أو إذا كانت الوكالة عامة مطلقة ، أما في التقنين المصري فيجوز للوكيل أن يقيم عنه نائباً ما لم يمنعيه الموكيل مين ذليك 

وع ( في التقنين اللبناني يكون الوكيل مسيئوالً عين نائيب مسيئوليته عين نفسيه إذا كيان ممنوعياً عين إقامية النائيب أو كيان غيير ممني 1) 

( فيي التقنيين اللبنياني لييس  9ولكن الموكل لم يرخص له صراحة في ذلك ، فيإذا رخيص ليه ليم يكين مسيئوالً إال فيي أحيوال معينية . ) 

 لنائب الوكيل دعوى مباشرة قبل الموكل ، . وله هذه الدعوى التقنين المصري ( .
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 عالقة الموكل بنائب الوكيل : -262
مد  سالية الـذكر أن الوكيـر عذا أت  عنـ  غـريه دون أن يةـون مر صـاً لـ   101ييهو من اليقرة ا وىل من اكادة  

يف ذلك ل كانا عتبت   حيحة ولةن يةون مس والً عن عرر النا ب مسـ وليت  عـن عرلـ  ال خصـ  ويةـون متضـامناً معـ  
  غـــريه دون حا ـــة عىل تـــر يص مـــن اكوكـــر ل ومـــن اب  أوىل يف اكســـ ولية    يســـتخلص مـــن ذلـــك أن للوكيـــر أن ينيـــب عنـــ

   ــلذا منعــ  ل  ( 2)    للوكيــر عذن أن ينيـب عنــ  غـريه ل مــا م  نعــ  اكوكـر مــن ذلـك ( 3) يةـون لــ  ذلـك عذا ر ــص  يـ  اكوكــر
مباشـــرة التصـــرف وأت  الوكيــر مـــ  ذلـــك عنـــ  غــريه ل  ـــلن ا تبـــة تةـــون ابفلــة   ومـــن مث ال تةـــون لنا ـــب الوكيــر  ـــية يف 

ل وذلــك مــا م يقــر اكوكــر ا تبــة بعــد وقوعهــا  ( 1) القـانو  حمــر الوكالــة ل ويبقــا الوكيــر هــو وحــده اكســ ور عــن تنييـذ الوكالــة
  يةون هلا عند ذ حةو ا تبة اليت وقعا برت يص من اكوكر  

ر ر ـص لـ  يف ذلـك أو م  نعـ  منـ  ونيرا اآلن أن الوكير أت  عن  غريه عتبـة  ـحيحة ل عمـا آلن اكوكـ 149  
ل وعمــا  ن اكوكــر أقــر ا تبــة بعــد منعهــا  عنــد ذلــك تقــوم ع قــات  تليــة : ع قــة بــ  الوكيــر وت بــ  ل وع قــة بــ  الوكيــر 

 واكوكر ل وع قة ب  اكوكر وت ب الوكير  
ير ت ب  ل وهو عقد وكالـة مـن البـافن أ ـب   الع قة ب  الوكير وت ب  وةرها عقد ا تبة الذي ئو ب  أت  الوك

ئو بــ  ت ــب الوكيــر وكــي ً عــن الوكيــر   وقــد يوكــر الوكيــر ت بــ  يف كــر مــا هــو موكــر  يــ  ل  ي ــابق مــدى ســعة عقــد ال نابــة 
الوكيـر مدى سعة عقد الوكالة ا  لية ل وقد يوكل  يف بعض ما هو موكر  ي    ويف ااـالت  يةـون ت ـب الوكيـر ملت مـاً حنـو 

جبريـ  مــا يلتـ م بــ  الوكيـر حنــو موكلـ  يف حــدود عقـد ا تبــة : تنييـذ الوكالــة ابلقـدر الــذي اتسـعا لــ  ا تبـة مــ  بـذر العنايــة 
                                                                                                                                                                    

 (
2
( وقد قدمنا أ ،ه يجب التمييز بين التوكيل على بياض حيث يوكل الموكل من دفع له التوكيل عليى بيياض فيي اختييار وكييل أصيلي  

كما ال نائب وكيل ، وبين اإلنابة في التوكيل حيث يوكل الموكل وكيالً أصلياً ثم يوكل الوكيل األصلي نائباً عنه هو ال نائباً عن الموكل 

 ( . 111يل على بياض ) انظر آنفاً فقرة يفعل في التوك

 (
1
ـ وقيد يكيون التيرخيص فيي اإلنابية ضيمنياً ،  511ص  19رقيم  21مجموعية أحكيام الينقض  2512ميايو سينة  22( نقض ميدني  

ة فتوكيل غير المحامي في رفع دعوى يتضمن ترخيصاً له في إقامة محام ، وتوكيل غير السمسار في شراء أوراق مالية من البورصي

ـ أوبيري  911ـ بودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  215ـ جيوار فقرة  2911فقرة  2يتضمن ترخيصاً له في إنابة أحد السماسرة ) بون 

 275ـ أكيثم أميين الخيولي فقيرة  2515فقيرة  22( ـ بالنيول وريبيير وسيافاتييه  1)  25هامش  119ص  529فقرة  1ورو وإسمان 

 ( .  192ص 

 (
9
مرافعيات عليى أنيه "يجيوز للوكييل أن ينييب غييره مين المحيامين إن ليم يكين  71ـ وتينص الميادة  212خيولي فقيرة ( أكيثم أميين ال 

على أن "للمحامي ، سواء  2591لسنة  51من قانون المحاماة رقم  99ممنوعاً من اإلنابة صراحة في التوكيل" . وكذلك تنص المادة 

ب عنه في الحضور أو فيي المرافعية أو فيي غيير ذليك مين إجيراءات التقاضيي محاميياً أكان خصماً أصلياً أم وكيالً في دعوى ، أن يني

 آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ، ما لم يكن في التوكيل ما يمنع من ذلك" .

 (
5
ر أن يتيوافر ( وقد يكون المنع من اإلنابة ضمنياً ، ويستخلص هذا المنع الضمني إذا كان الموكل قد نظر في الوكيل إلى اعتبار يند 

 ( .  2997فقرة  1في غيره ) كوالن وكابيتان ودي المور انديير 
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الوا بة يف تنييذها نسب ما تةون ا تبة مأ ورة أو غري مأ ورة ل وتقـد  النا ـب حسـاابً للوكيـر عـن أعرـار ا تبـة ل ورد 
  ويةـون الوكيـر ملت مـاً حنـو النا ـب جبريـ  مـا يلتـ م بـ  اكوكـر حنـو وكيلـ   ( 4) اً  ـذه ا عرـار عىل الوكيـرالنا ب ما بيده متعلقـ

يف حـــدود عقـــد ا تبـــة : د ـــ  اآل ـــر عذا كانـــا ا تبـــة مـــأ ورة ل ورد اكصـــرو ات الـــيت أنيقـــا يف تنييـــذ النيابـــة ل وتعـــويض 
   ( 3 )النا ب عرا قد يلحق  من ضرر بسبب تنييذ ا تبة

أمـــا الع قـــة بـــ  الوكيـــر واكوكـــر  تبقـــا حمةومـــة بعقـــد الوكالـــة ا  ـــل  ل ويةـــون الوكيـــر ملت مـــاً حنـــو اكوكـــر جبريـــ  
ئو ـب عقـد الوكالـة ل كرـا يةـون اكوكـر ملت مـاً حنـو الوكيـر جبريـ  االلت امـات  141االلت امات اليت ترتتب يف ذمة الوكير   

 نيس العقد  اليت ترتتب يف ذمة اكوكر ئو ب 
وتبقا الع قة ب  اكوكر وت ب الوكير   وكان مقتضا ت بيق القواعد العامة أال تةون هنـا  ع قـة مباشـرة بينهرـا 
ل وال  لــك اكوكــر أن ير ــ  علــا ت ــب الوكيــر عال ابلــدعوى غــري اكباشــرة يســتعرلها ابســو الوكيــر ل وكــذلك ال  لــك ت ــب 

ابلــدعوى غــري اكباشــرة يســتعرلها هــو أيضــاً ابســو الوكيــر   ولةــن اليقــرة الثالثــة مــن اكــادة  الوكيــر أن ير ــ  علــا اكوكــر عال
مد  تقور كرا رأينا : "و وز يف ااالت  السابقت  للروكـر ولنا ـب الوكيـر أن ير ـ  كـر منهرـا مباشـرة علـا اآل ـر"  101

ر غـــريه دون تـــر يص مـــن اكوكـــر وحالـــة مـــا عذا أت  ال ـــري   وااالتـــان الســـابقتان اك ـــار عليهرامهـــا حالـــة مـــا عذا أت  الوكيـــ
برت يص ل ويلحق  را حالة ما عذا أت  الوكير ال ـري وأقـر اكوكـر ا تبـة بعـد أن كـان قـد منعهـا    يـ  مجيـ  هـذه ا حـوار 

ل وال شـأن  ( 2) ا تبـة وز للروكر أن ير   بدعوى مباشرة علا ت ب الوكيـر ي البـ   يهـا جبريـ  الت اماتـ  الناشـ ة مـن عقـد 
                                                 

 (
2
ـ ويبقى نائب الوكيل مقيداً بتعليمات الوكييل ميا داميت هيذه التعليميات ال  917بودري وفال في الوكالة فقرة  – 215( جيوار فقرة  

 22ـ بالنييول وريبيير وسيافاتييه  959فيال فيي الوكالية فقيرة تتعارض مع تعليمات الموكل ، ويجوز للوكيل أن يعزل نائبه ) بودري و

( . وإذا عزل الوكيل نائبه أو تنحى هذا عين النيابية ، فيإن الوكالية األصيلية تبقيى قائمية . أميا إذا عيزل الموكيل  597ص  2519فقرة 

ل الموكيل الوكييل األصيلي أو تنحيى هيذا عين الوكيل األصلي أو تنحى هذا عن الوكالة ، فإن اإلنابة تنتهيي بانتهياء الوكالية أميا إذا عيز

( . وإذا مات الموكل انتهيت الوكالية األصيلية  959الوكالة ، فإن اإلنابة تنتهي بانتهاء الوكالة األصلية ) بودري وفال في الوكالة فقرة 

كالية األصيلية ، فيإن رأيياً ييذهب إليى لبناني ( ، أميا إذا ميات الوكييل األصيلي فانتهيت بموتيه الو 727، وانتهت تبعاً لها اإلنابة ) انظر 

 952اإلنابة تبقى بالرغم من انتهاء الوكالة األصلية للعالقة المباشرة القائمة بين الموكل ونائب الوكيل ) بودري وفال في الوكالة فقرة 

 في الهامش . 119لبناني آنفاً فقرة  721مدني عراقي وم  515( . قارن م 

 (
1
 . 111ص  529فقرة  1ـ أوبري ورو وإسمان  915ي وفال في الوكالة فقرة ـ بودر 297فقرة  2( بون  

 (
9
ـ  211( ويترتب على ذلك أن نائب الوكيل يكون مسئوالً قبل الموكل مباشرة عن أي خطأ يرتكبه في تنفييذ الوكالية ) جييوار فقيرة  

على الموكل بمقاصة تقع بين التزاماته وبين ما له  ( ، وال يجوز لنائب الوكنيل أن يحتج 997ص  972بودري وفال في الوكالة فقرة 

 -19سييريه  2719مارس سينة  11 – 157 – 2 – 95سيريه  2795أبريل سنة  19من حقوق قبل الوكيل األصلي ) نقض فرنسي 

 972بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  – 211جييوار فقيرة  – 179 – 2515داللوز األسيبوعي  2515أكتوبر سنة  17 – 991 – 2

( . وال  591ص  2519فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  111ص  – 112ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 997ص 

جييوار  21 – 1 – 12سييريه  2719أبرييل سينة  29يشارك دائنو الوكيل الموكل في رجوع هذا مباشرة عليى نائيب الوكييل ) روان 

( . وال يحتج نائب  1هامش  591ص  2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 972بودري وفال في الوكالة فقرة  – 211فقرة 
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  وكـذلك  ـوز لنا ـب الوكيـر أن ير ـ  بـدعوى مباشـرة علـا اكوكـر ي البـ   ( 4) لنا ب الوكيـر بعقـد الوكالـة ا  ـل  144  
 ( 2) ل ولةن يف حدود الت امات الوكير ا  ـل  حنـو ت ـب الوكيـر ئو ـب عقـد ا تبـة ( 3)  يها ابلت امات  حنو الوكير ا  ل 

    

                                                                                                                                                                    

دالليوز األسيبوعي  2515أكتيوبر سينة  17الوكيل على الموكل بحكم صادر على الوكييل حيائز لقيوة األمير المقضيي ) نقيض فرنسيي 

ـ بالنييول  979بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة ( . كما ال يحتج عليه بتصديق الوكيل على الحساب المقدمعن اإلنابة )  179 - 2515

( . ويستثني من ذلك ما إذا كان الموكل قد فوض الوكيل أن يصدق عليى الحسياب نهائيياً  591ص  2519فقرة  22وريبير وسافاتييه 

كيذلك ميا إذا  ( . ويسيتثني 591ص  2519فقيرة  22، فيحتج نائب الوكيل بهيذا التصيديق عليى الموكيل ) بالنييول وريبيير وسيافاتييه 

جهل نائب الوكيل صفة الوكيل واعتقد أنه أصيل ال وكيل ، فيجوز في هذه الحالة لنائب الوكيل أن يحتج على الموكل بتصديق الوكييل 

 – 2 – 15دالليوز  2715فبرايير سينة  19على الحساب وبجميع الدفوع األخرى التي يستطيع أن يواجه بهيا الوكييل ) نقيض فرنسيي 

وفقيرة  997ص  972بودري وفال في الوكالة فقرة  – 172 – 1 – 2595جازيت دي باليه  2595أكتوبر سنة  21باريس  – 975

 ( .  591ص  2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتيه  – 971

 للموكيل ، ويخلص من ذلك أن نائب الوكيل ، إذا كان يعلم أن موكله ليس إال وكيالً عن موكل آخير ، ال يجيوز ليه أن يقيدم الحسياب إال

لفييظ  9أنسيييكلوبيدي داللييوز  – 979فييإذا قدمييه للوكيييل لييم يكيين هييذا حجيية علييى الموكييل كمييا قييدمنا ) بييودري وفييال فييي الوكاليية فقييرة 

Mandat  119فقرة  . ) 

 (
2
ولكيين إذا كييان نائييب  – 119فقييرة   Mandatلفييظ  9أنسيييكلوبيدي داللييوز  – 7 – 1 -19داللييوز  2795ديسييمبر سيينة  1( ليييون  

لوكيل يجهل اإلنابة ويعتقد بحسن نية أن الوكيل هو أصيل وكله عنه في عميل يخصيه شخصيياً ، فيإن الموكيل ال يرجيع مباشيرة عليى ا

 – 975 – 2 – 15دالليوز  2715فبرايير سينة  19 – 157 – 2 – 95سييريه  2795أبرييل سينة  19نائب الوكييل ) نقيض فرنسيي 

 ( . 121فقرة   Mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 922فقرة  21بيدان 

 (
1
( وفي فرنسا ال يوجد نص يعطي لنائب الوكيل دعوى مباشرة قبل الموكل ، فال يرجع إال باليدعوى غيير المباشيرة باسيم الوكييل )  

 ( . ولكن يذهب كثيير مين الفقهياء إليى إعطياء نائيب الوكييل دعيوى مباشيرة قبيل 591ص  2519فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 

أوبيري ورو  – 929ص  971بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  – 217الموكل لتقابل دعوى الموكل قبل نائب الوكييل ) جييوار فقيرة 

 ( . 111فقرة  Mandatلفقظ  9انسيكلوبيدي داللوز  – 111ص  529فقرة  1وإسمان 

لوكييل ال تتضيمن "حالية مين حياالت اليدعوى المباشيرة ويذهب األستاذ أكثم أمين الخولي إلى أن العالقة المباشرة بين الموكل ونائيب ا

بالمعنى الدقيق لهذا التعبير ، وأن الصحيح هو أن هناك رابطة مباشرة أصلية بين الموكل ونائيب الوكييل ، ال مجيرد دعيوى مباشيرة . 

ن مين أن الوكييل يسيتطيع ـ ميا ليم ال شأن لهذه الرابطة المباشرة بفكرة الدعوى المباشرة ، بل هي نتيجية طبيعيية لميا يعتيرف بيه القيانو

يمنع من ذلك صراحة ـ أن ينقل سلطته في العمل لحساب الموكل إلى شخص آخير . ال يعنيي هيذا الجيواز إال أن النائيب يصيير بيدوره 

نائبيه ( . ومقتضى هذا الرأي أن الوكيل يختفيي فيال يكيون ليه عالقية ب 191ص  279وكيالً عن الموكل . ." ) أكثم أمين الخولي فقرة 

 فيما أنابه فيه ، وفي هذا إغفال لعقد اإلنابة ومايترتب عليه من حقوق والتزامات في العالقة ما بين الوكيل ونائبه .

 (
9
( وتقول المذكرة اإليضاحية في هذا الصدد : "ويجوز للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة إال إذا اشترط الموكيل منعيه مين  

حيث يشترط في جواز اإلنابة الترخيص الصيريح . فيإذا أنياب عنيه غييره ،  919/191ذلك ، وهذا بخالف التقنين الحالي ) القديم ( م 

ن جمييع االلتزاميات التيي تقيع عليى الوكييل ، ال قبيل الوكييل وحيده ، بيل قبليه وقبيل الموكيل ، وبطرييق مباشير . كان النائب مسئوالً عي

فيستطيع الموكل أن يرجع بدعوى مباشرة على النائب ، كما يرجع النائب عليى الموكيل باليدعوى المباشيرة كيذلك . وليم يينص التقنيين 

 ( . 125ص  9باشر للنائب على الموكل" ) مجموعة األعمال التحضيرية على الرجوع الم 199/911الحالي ) القديم ( م 

وإذا استعان الوكيل في عمله بشخص آخر دون أن يوكله ، كما إذا استعان بمحام لفحص مستندات ، فإن هذا الشخص اآلخير ال يكيون 

 ( . 59ص  99م 2591 ديسمبر سنة 5نائب وكيل ، وال يستطيع الموكل أن يرجع عليه مباشرة ) استئناف مختلط 
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  مسئولية الوكيل عن نائبه : -263
ا  ــر أن الوكيــر مســ ور عــن ت بــ  عــاه اكوكــر   ومســ وليت  يف ذلــك هــ  مســ ولية عقديــة عــن ال ــري وقــد تــوا رت 
شروفها    هنا  عقد الوكالة ا  ـل  الوكيـر  يـ  مـدين للروكـر بتنييـذ الوكالـة ل وقـد اسـتخدم الوكيـر يف تنييـذ هـذا االلتـ ام 

كلي  ئو ب عقد ا تبة بتنييذ االلت ام    اكس ور عن الوكير ل واكضرور هو اكوكر ل وقد قام بينهرـا عقـد العقدي ت ب  عذ  
   ـلذا ارتةـب  ( 4)  حي  هو عقد الوكالة ا  ل    وال ري هو ت ب الوكير ل وقد كلف اتياقاً بتنييذ الت ام الوكير العقـدي

مسـ وليت  العقديـة عـاه الوكيـر ل ووحققـا مسـ ولية الوكيـر العقديـة عـن ت بـ  عـاه ت ب الوكير   أ يف تنييـذ الوكالـة وحققـا 
اكوكــر ل وأمةــن أيضــاً للروكــر أن ير ــ  مباشــرة علــا ت ــب الوكيــر كرــا قــدمنا    يةــون للروكــر ل عذا ارتةــب ت ــب الوكيــر 

 ـب الـدعوى اكباشـرة   وا  ـر أن الوكيـر   أ ل مـدينان : الوكيـر ئو ـب اكسـ ولية العقديـة عـن ال ـري ل وت ـب الوكيـر ئو 
وت ب  ال يةوتن مسـ ول  عـاه اكوكـر ابلتضـامن لتعـدد اكصـدر ابلـرغو مـن وحـدة ايفـر ل وعمنـا يةـوتن مسـ ول  ابلتضـامو ) 

in solidum )  (3 )   
 104هذا هو مقتضا ت بيق القواعد العامة يف مس ولية الوكير عن ت ب    ولةن اليقرت  ا وىل والثانيـة مـن اكـادة 

 مد  حورات يف هذه القاعدة ل  قد مي ت هذه النصوق ب  حالت  : 
مـد  يف هـذا  104اكـادة ااالة ا وىل ـ حالة ما عذا م يةن مر صـاً للوكيـر يف عتبـة غـريه : تقـور اليقـرة ا وىل مـن 

الصــدد : "عذا أت  الوكيــر عنــ  غــريه يف تنييــذ الوكالــة دون أن يةــون مر صــاً لــ  يف ذلــك ل كــان مســ والً عــن عرــر النا ــب  
يف هـذه ااالـة متضـامن  يف اكسـ ولية"   ويتبـ   160كرا لو كان هذا العرر قـد  ـدر منـ  هـو ل ويةـون الوكيـر وت بـ    

واعـد اكسـ ولية العقديــة عـن ال ـري قـد فبقـا يف ااالـة ا وىل الــيت حنـن بصـددها ل وذلـك ابسـتثنا  واحــد مـن هـذا الـنص أن ق
هو أن الوكير وت ب  يةوتن مس ول  عاه اكوكر ل ال ابلتضامو كرا هـو مقتضـا ت بيـق القواعـد العامـة يف اكسـ ولية العقديـة 

 ( 2) عته اخل أ الصادر من ت ب الوكير كأن   ـادر مـن الوكيـر نيسـ عن ال ري ل بر ابلتضامن كرا يقض   ري  النص   وي
ل ويةـون هـذا مسـ والً عنـ  ئعيــار اكسـ ولية الـذي ين بـق عليــ  هـو ال ئعيـار اكسـ ولية الـذي ين بــق علـا ت ـب الوكيـر    ــلذا  

نايتــ  ال خصـية وكانــا هــذه العنايــة كـان الوكيــر مــأ وراً وت ـب الوكيــر غــري مـأ ور ل وبــذر ت ــب الوكيــر يف تنييـذ ا تبــة ع
دون عناية ال خص اكعتاد ل كان ت ب الوكير غري مس ور  ن  بذر العناية الوا بـة عليـ  عذ هـو غـري مـأ ور ل وكـان الوكيـر 

                                                 

 (
2
 . 591فقرة  – 592فقرة  2( انظر الوسيط  

 (
1
 . 211فقرة  – 211فقرة  9( انظر الوسيط  

 (
9
 . 299ص  51م  2595يناير سنة  15( استئناف مختلط  
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 وراً مس واًل عذ العناية اك لوبة من  ه  عناية ال خص اكعتاد  ن  مـأ ور   أمـا عذا كـان الوكيـر غـري مـأ ور ل وكـان ت بـ  مـأ
ل م يةن الوكير مسـ والً عـاه اكوكـر عال عـن عنايتـ  ال خصـية عذا كانـا أد  مـن عنايـة ال ـخص اكعتـاد  نـ  غـري مـأ ور ل 
 لذا ن ر ت ـب الوكيـر عـن عنايـة ال ـخص اكعتـاد دون أن ينـ ر عـن عنايـة الوكيـر ال خصـية  لنـ  يةـون مسـ والً عـاه الوكيـر 

  ومـ   ( 4) يةـون مسـ والً عـاه اكوكـر  ن العنايـة الـيت بـذلا هـ  العنايـة الوا بـة علـا الوكيـر ن  مأ ور ل ولةـن الوكيـر ال 
ذلك ير   اكوكر علا ت ب الوكير ابلدعوى اكباشرة ماداما مس ولية ت ب الوكير عاه الوكير قـد وحققـا ل عذ نـ ر ا ور 

   ( 3) وهو مأ ور عن عناية ال خص اكعتاد
مـد   104اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة  164حالـة مـا عذا كـان مر صـاً للوكيـر يف عتبـة غـريه : تقـور    ااالـة الثانيـة ـ

يف هذا الصدد : "أما عذا ر ص للوكير يف عقامة ت ب عن  دون أن يع  شـخص النا ـب ل  ـلن الوكيـر ال يةـون مسـ والً عال 
عليرـات"    ريـ  هـذا الـنص بـ   رضـ  : الرت ـيص للوكيـر عن   أه يف ا تيار ت ب  ل أو عن   أه  يرـا أ ـدره لـ  مـن ت

يف ا تبــة دون تعيــ  شــخص النا ــب ل والرت ــيص لــ  يف عتبــة شــخص بعينــ     يــ  اليــرا ا ور أعيــا الــنص الوكيــر مــن 
 يهـ  و يرـا اكس ولية العقدية عن عرر النا ب ل وم  عل  مس والً عال عن   أه ال خصـ  عمـا يف ا تيـار النا ـب وعمـا يف تو 

أ دره لـ  مـن تعليرـات    ـلذا أ  ـأ الوكيـر يف ا تيـار النا ـب ل كـأن ا تـاره معسـراً أو م ـهوراً اب مهـار أو عـدم ا مانـة أو 
ل كـان  ( 2) غري كف  للرهرة اكوكولة علي  ل سوا  و د ذلك وقـا اال تيـار أو  ـدع بعـد ذلـك  ن الوكيـر ملتـ م ئراقبـة ت بـ 

  وكـذلك ااةـو لـو أن الوكيـر  ( 1) الوكير وكان مس والً عن  عاه اكوكر ئو ب عقد الوكالة ا  ل هنا    أ شخص من 
ل  ــلن الوكيــر يةــون مســ والً عــن  ( 8) و ــ  ت بــ  تو يهــاً  اف ــاً وأ ــدر لــ  تعليرــات ال تتيــق مــ  الوا ــب يف تنييــذ الوكالــة

  الوكيـــر وت بـــ  ل  ن مســـ ولية الوكيـــر قا رـــة علـــا   ـــأه   وال يةـــون هنـــا  تضـــامن بـــ ( 9)   ـــأه ال خصـــ  عـــاه اكوكـــر
                                                 

 (
2
 . 199ص  275( انظر في هذا المعنى أكثم أمين الخولي فقرة  

 (
1
ييدي : "بقيى تحدييد مسيئولية الوكييل فيي نائبيه . وهنيا يجيب التفرييق بيين ميا إذا كانيت ( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمه 

أ اإلنابة لم ينص عليها أو كان مرخصاً فيها . ففي الحالة األولى يكون الوكيل مسئوالً عن خطأ نائبه مسئوليته المتبوع عن التابع ) اقير

ز للموكل أن يرجع بالتعويض على أي من الوكيل أو نائبه بدعوى مباشيرة" مسئولية عقدية عن الغير ( . فإذا ارتكب النائب خطأ ، جا

 ( .  125ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية 

 ( . 919وال يكون نائب الوكيل مسئوالً عن القوة القاهرة ، وكذلك ال يكون الوكيل ) بودري وفال في الوكالة فقرة 

 (
9
أكيثم أميين  – 971محمد عليي عرفية ص  – 112ص  529فقرة  1ورو وإسمان أوبري  – 919( بودري وفال في الوكالة فقرة  

 . 192ص  275الخولي فقرة 

 (
5
 . 229ص  95م  2511ديسمبر سنة  15( استئناف مختلط  

 (
9
ـ بودري وفال في الوكالية  219( أو أصدر له تعليمات ناقصة ، أو لم يصدر تعليمات حيث كان ينبغي أن يصدرها ) جيوار فقرة  

 ( . 995ص  919قرة ف

 (
1
مدني ) قديم ( يجعل الوكيل مسئوالً عن النائيب اليذي ليم يعينيه الموكيل إذا كيان  91( ومع ذلك فقد قضى بأنه وإن كان نص المادة  

هذا النائب معسراً ، فإن طبيعة بعض االلتزامات قد ال تسمح باختيار شخص مليء ، وتكون اإلنابة في هيذه الحالية محصيورة فيي فئية 
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ـــة ل  ( 4) ال خصـــ  ال علـــا اكســـ ولية العقديـــة عـــن ال ـــري ـــ  تعليرـــات  اف  ـــ  وم يصـــدر ل    ـــلذا أحســـن الوكيـــر ا تيـــار ت ب
 تبـة ل وكـان وارتةب ت ب الوكير   أ يف تنييذ الوكالة ل كان ت ب الوكير وحـده هـو اكسـ ور عـاه الوكيـر ئو ـب عقـد ا

مس واًل أيضاً عاه اكوكر ئو ـب الـدعوى اكباشـرة ل ولةـن الوكيـر ال يةـون مسـ والً عـن ت بـ  عـاه اكوكـر مسـ ولية عقديـة   
  بقـا اليـرا الثـا  ل و يـ   ( 3) عن ال ـري  قـد أعيـاه نـص القـانون مـن هـذه اكسـ ولية مـا دام مر صـاً لـ  يف عتبـة غـريه 163

مـد  مباشـرة هلـذا اليـرا ل ولةـن  104 صاً ل  يف عتبة شخص بعين    وم تعرا اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة يةون الوكير مر 
اكيهــوم مــن الــنص أن الوكيــر ال يةــون مســ والً عــن ا تيــار ت بــ  ل عذ أن اكوكــر قــد وا ــق علــا هــذا اال تيــار ور ــص  يــ    

عــن   ــأه ال خصــ   يرــا أ ــدر لــ  مــن تعليرــات : وتقــور اكــذكرة ومــن مث ال يةــون الوكيــر مســ والً يف اليــرا الثــا  عال 
ا يضاحية للر روع الترهيدي اكيداً هلـذا اكعـ  : "أمـا عن عـ  اكوكـر للوكيـر شـخص النا ـب ل  ـ  يةـون الوكيـر مسـ والً 

   ( 2) عال عن   أه  يرا أ در ل  من تعليرات"
عذا كـان الوكيـر  نوعـاً عـن عتبـة غـريه   وال  ـعوبة  يرـا عذا أت  وم يعرا نص القانون االة اثلثة ل ه  حالة مـا 

الوكير غريه ابلرغو من هذا اكن  وم يقر اكوكر ا تبة    يـ  هـذا اليـرا ال يةـون للنا ـب  ـية يف التعاقـد مـ  ال ـري ل ومـن 
  أمـا عذا أقـر اكوكـر ا تبـة بعـد  ( 1)  بـ مث ال يسري هذا التعاقد يف حق اكوكر ل    يةون هنا  جمار كس ولية الوكير عن ت

 العـاهر أنـ  يةـون يف حةـو مـن ر ـص للوكيـر يف عتبـة شـخص بعينـ  عذ أنـ  م يقـر ا تبـة عال  162أن كان قد منعهـا ل   
 بعد أن عرف شخص النا ب ل وتسري ا حةام اليت قررتها  يرا عذا كان الوكير مر صاً ل  يف عتبة شخص بعين   

                                                                                                                                                                    

ميايو سينة  11يفترض فيها عدم اليسار ، ومن ثم فإنه ال مسئولية على الوكيل في مثل هذه األحوال إذا كان النائب معسراً ) ميت غمر 

 ( .  595ص 952رقم  29المحاماة  2599

 (
2
 . 192ص  275( أكثم أمين الخولي فقرة  

 (
1
: "وفي الحالة الثانية ، إذا رخص الموكل للوكيل أن يقيم عنه نائبياً ( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  

، فإن لم يعين له شخص النائب ، فإن الوكيل يكون مسئوالً عن خطأه في اختيار نائبه أو خطأه فيما أصدر له من التعليمات . فيإن كيان 

ه ، فال يكون مسئوالً عن خطأه ، ويرجع الموكل عليى لم يقصر في حسن اختيار النائب ولم يرتكب خطأ في التعليمات التي أصدرها ل

 ( . 925ص 9النائب بالتعويض بطريق الدعوى المباشرة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
9
ـ ويصح القول بأن الوكيل يكون مسيئوالً أيضياً عين النائيب إذا أهميل فيي رقابتيه وفيي  125ص 9( مجموعة األعمال التحضيرية  

أكيثم أميين الخيولي  – 977إلهمال يعد خطأ شخصياً في جانب الوكيل فيكون مسئوالً عنه ) محمد عليي عرفية ص توجيهه ، فإن هذا ا

 ( . 192ص  275فقرة 

 (
5
على أن هناك ظروفاً يمكن أن يصييب فيهيا الموكيل ضيرر بفعيل  – 192ص  275( انظر في هذا المعنى أكثم أمين الخولي فقرة  

الموكل مبلغاً للوكييل لصيرفه فيي شيؤون الوكالية ويمنعيه مين إنابية غييره ، فيخيالف الوكييل هيذا المنيع  نائب الوكيل . مثل ذلك أن يقدم

وينيب عنه غيره ويسلمه المبلغ الذي تسيلمه مين الموكيل ، فيبيدده نائيب الوكييل أو يضييعه بتقصييره . ففيي هيذا الفيرض يكيون الوكييل 

ي إنابته غيره وهو ممنوع من ذل . ويبقى هذا الخطأ الشخصي قائمياً فيبقيى مسئوالً دون شك ، وتقوم مسئوليته على خطأه الشخصي ف

( ، ميا ليم يثبيت أن المبليغ كيان يضييع حتيى ليو  219الوكيل مسئوالً ، حتى لو ضاع المبلغ من نائب الوكيل بقوة قاهرة ) جييوار فقيرة 

 ( . 979محمد علي عرفة ص – 911بقى في يد الوكيل ) بودري وفال في الوكالة فقرة 
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 تقديم حساب عن الوكالة -لب الثانيالمط

من التقن  اكـد  علـا مـا أييت : "علـا الوكيـر أن يـوايف اكوكـر ابكعلومـات  108نص قانو  : تنص اكادة  -391
   ( 4) الضرورية عرا و ر علي  يف تنييذ الوكالة ل وأن يقدم ل  حساابً عنها"

   ( 3) 838/918ويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 
ـ  108ـ ويف التقنـ  اكـد  الليـيب م  914ويقابر يف التقنينـات اكدنيـة العربيـة ا  ـرى : يف التقنـ  اكـد  السـوري م

   ( 2) 146/4 – 144ـ ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م  629ويف التقن  اكد  العراق  م 
  161   

 م ئوا ــاة اكوكــر يف أثنــا  تنييــذ الوكالــة ابكعلومــات الضــرورية الــيت يقــف منهــا وخيلــص مــن هــذا الــنص أن الوكيــر يلتــ
علا سري التنييذ ل وأن يقدم للروكر الوكالة ابكعلومات الضرورية اليت يقـف منهـا علـا سـري التنييـذ ل وأن يقـدم للروكـر بعـد 

( كيييــة  3 ــاة اكوكــر ابكعلومــات الضــرورية   ) ( موا 4انتهــا  تنييــذ الوكالــة حســاابً عــن ذلــك    نبحــث مســا ر ثــ اثً : ) 
 ( ا حوار اليت يعيا الوكير  يها من تقد  ااسا    2تقد  ااسا  عن الوكالة بعد تنييذها   ) 

                                                 

 (
2
على الوكيل في كيل وقيت أن يطليع  -2من المشروع التمهيدي علىالوجه اآلتي : " 579( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

وعلييه أن ييرد للموكيل كيل ميا كسيبه  -1الموكل على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنهيا بعيد انقضيائها . 

يذ الوكالية ، حتيى ليو كيان يعميل باسيمه . وعلييه ، بوجيه خياص ، أن ينقيل للموكيل ميا كسيبه مين حقيوق وهيو يعميل باسيمه لحسابه بتنف

لحساب الموكل" . وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية "لعدم ضيرورتها" ، وعيدلت الفقيرة األوليى تعيديال لفظيياً ، فأصيبح الينص 

في المشروع النهائي . ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  191مدني الجديد ، وصار رقم مطابقاً لما استقر عليه في التقنين ال

 ( .  199ص  – 199ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  199، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  191

 (
1
 : وعليه تقديم حساب إدارة عمله وحساب المبالغ التي قبضها على ذمة موكله . 919/159( التقنين المدني القديم م  

 ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( .

 (
9
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 . ) مطابق ( 112القتنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 199التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 591التقنين المدني العراقي م 

: يلييزم الوكيييل علييى أثير إتمامييه الوكاليية أن يبيادر إلييى إعييالم الموكييل عليى وجييه يمكنييه ميين  177تقنيين الموجبييات والعقييود اللبنياني م 

لجواب بعد استالم البالغ أكثر مما تقتضيه ماهية العميل أو العيادة المرعيية ، الوقوف التام على كيفية إتمامها . وإذا تأخر الموكل عن ا

: يجب عليى الوكييل أن يقيدم للموكيل ، عنيد طلبيه فيي  175/2عد موافقاً على ما أجراه الوكيل حتى لو كان متجاوزاً حدود سلطته . م 

 لوكالة بأي وجه من الوجوه .كل وقت ، بياناً عن إدارته ، وأن يسلم إليه كل ما دخل عليه من طريق ا

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .
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 : موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية -265
 ـلت  ابكوكـر يف أثنـا  تنييـذ  كا كان تنييذ الوكالة قد يست رق وقتاً غري قصـري ل لـذلك  ـب علـا الوكيـر أال يق ـ  

 الوكالة ل وأن ي لع  ل من تلقا  نيس  أو عذا فلب من  اكوكر ذلك ل علا اخل وات اهلامة اليت يتخذها لتنييذ الوكالة  
 ــلذا كــان يــدير م رعـــة للروكــر مــث ً ل و ــب عليـــ  أن خي ــره ابكســاحات الــيت ين رهـــا لل ــري ومقــدار ا  ــرة وأهـــو 

وابكساحات الـيت ي رعهـا علـا الذمـة وئـا ي ـرتي مـن بـذور ومسـاد وهالت زراعيـة وحنـو ذلـك    يقـف اكوكـر شروط ا  ار ل 
بـــذلك علـــا ســـري ا دارة ل ويســـت ي  تو يـــ  الوكيـــر عذا رأى ضـــرورة للتو يـــ    وعذا كـــان مـــوك ً يف بيـــ  أو شـــرا  أو ع ـــار أو 

ابخل ــوات اهلامــة الــيت يق عهــا يف ســبير ع ــاز الصــيقة ل حــىت اســت جار أو قــرا أو اقــرتاا ل و ــب عليــ  أن خي ــر اكوكــر 
يةون اكوكر علـا بينـة مـن ا مـر  ـ  يتصـرف تصـر اً يتعـارا مـ  تصـرف الوكيـر ل كـأن ي ـرتي بنيسـ  أو يقـرتا مـا كلـف 

الصـل  ل حـىت الوكير ب را   أو ابقرتاض    وعذا كان موك ً يف  ل  ل و ب علي  أن ي لـ  اكوكـر علـا سـري اكياوضـات يف 
يست ي  هذا أن يدر  ما يعت م الوكير تضحيت   مام الصـل  ل  قـد يـرى أهنـا تضـحية كبـرية ال يرضـاها  يرنعـ  مـن اكضـ  يف 
الصل  علا هذه ال روط   وعذا قبض الوكير مبالك اسا  اكوكر ل و ب عليـ  أن خي ـره ئـا قـبض ل  لعـر اكوكـر يـرى أن 

و ـوه يعينهـا   وعذا قـبض الوكيـر دينـاً للروكـر ل و ـب عليـ  ع  ـاره بـذلك ل حـىت ال يتخـذ  اكبالك يف 168تست ر هذه   
  وعذا وا ــ  الوكيــر  ــعوابت يف تنييــذ الوكالــة ل و ــب  ( 4) الوكيــر ع ــرا ات ضــد مدينــ  بعــد أن يةــون هــذا قــد وىف ابلــدين

   ( 3) علي  أن خي ر اكوكر  ا ليتلقا من  تعليرات ب أهنا

 تقديم الحساب عن الوكالة بعد تنفيذها : كيفية -266

 ـلذا مـا أق الوكيــر تنييـذ الوكالـة ل و ــب عليـ  أن يقـدم حســاابً عنهـا للروكـر   و ــب أن يةـون حسـاابً ميصــ ً ل  
   ( 2) شــام ً نيريــ  أعرــار الوكالــة ومــدعراً ابكســتندات ل حــىت يــترةن اكوكــر مــن أن يســتوثق مــن ســ مة تصــر ات الوكيــر

                                                 

 (
2
 . 911 – 2 – 55سيريه  2759أكتوبر سنة  99( نقض فرنسي  

 (
1
وإذا غيير الوكييل ،  – 52 – 1 – 11دالليوز  2719فبراير سينة  11 – 251 – 1 – 15داللوز  2715فبراير سنة  15( نانسي  

 71داللوز  2772ديسمبر سنة  29تجديده لقيد رهن ، المحل المختار للدائن موكله ، وجب عليه أن يخطره بذلك ) نقض فرنسي  عند

 ( . 2511فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 111 – 2 –

 (
9
عالماً بتفصييالت الحسياب ( وقد قضت محكمة النقض بأنه لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره ، يجب أن يثبت أنه كان  

، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين ، فليس فيي هيذا ميا ييدل عليى أن الموقيع كيان ملمياً 

( .  152ص  92رقيم  7مجموعية أحكيام الينقض  2591ميارس سينة  12بالحسابات السابقة على إثبيات هيذا الرصييد ) نقيض ميدني 

ة االستئناف الوطنية بأنه ال يجبير الموكيل عليى قبيول حسياب الوكييل ، إال إذا كيان ذليك الحسياب مصيحوباً بمسيتندات ) وقضت محكم

( . وقضت أيضاً بأن المخالصة المجملة المبهمة التي ال يبين فيها اإليراد  219ص  7الحقوق  2759مارس سنة  11استئناف وطني 

يلييه بالحسياب ، وال يعتبير التخيالص مين هيذه الحاليية تنيازالً عين حيق أو إبيراء مين دييين ) والمنصيرف ال تمنيع الموكيل مين مطالبية وك
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عــدد الــوك   قــدموا حســاابً واحــداً ل عال عذا كانــا أعرــار الوكالــة جمــ أة علــيهو  ةــر وكيــر يقــدم حســاابً مســتق ً عــن وعذا ت
   ( 3) يقدموا حساابً واحداً ل كانوا متضامن  يف الت امهو بتقد   169  وعذا و ب علا الوك   أن    ( 4) أعرار وكالت 

ما للروكر وما علي    مثر ذلك أن يةون للروكر مبالك قبضها الوكيـر اـن وااسا  الذي يقدم  الوكير يدرج  ي  
ما ابع  أو أ ره ما أ ره أو و ا  اق اكوكر يف ذمـة ال ـري ل ومبـالك هـ   وا ـد للربـالك الـيت اسـت لها الوكيـر اسـا  اكوكـر ل 

ا الوكيــر اســا  اكوكــر ل وأن يةــون علــا وأعيــان للروكــر كانــا مودعــة عنــد ال ــري واســرتدها الوكيــر ل وأوراق ماليــة اشــرتاه
اكوكر اكصرو ات اليت أنيقها الوكير يف السير الـذي اقتضـاه تنييـذ الوكالـة ل وأ ـرة نقـر ا شـيا  والتـأم  عليهـا ل والضـرا ب 

ة أو غريهــا والرسـوم الـيت د عـا ل والسرسـرة الـيت أع اهـا الوكيـر للوســيو يف الصـيقة ل والـثرن الـذي اشـرتى بـ  ا وراق اكاليـ
   يـدرج اكوكـر كـر هـذا يف حسـا  واحـد ال يتجـ أ ل  ( 2) من ا شيا  اسا  اكوكـر ل وا  ـر الـذي اتيـق عليـ  مـ  اكوكـر

  كرــا هــو  ( 1) مةــون مــن أ ــور و صــوم ل والر ــيد بعــد اســتن ار اخلصــوم مــن ا  ــور هــو الــذي  ــب الو ــا  بــ  للروكــر
ا مــر يف ااســا  انيــاري   وتيــ  ذاتيــة هــذه اكبــالك وهــ  مدر ــة يف ااســا  ل  ــ  تةــون حقوقــاً أو ديــوتً مســتقلة بعضــها 

اكقا ــة  161  وال تقــ     ( 8) عــن بعــض ل وال ينــتج أي منهــا  وا ــد مســتقلة ل بــر الــذي ينــتج اليوا ــد هــو ر ــيد ااســا 

                                                                                                                                                                    

( . وقضت محكمة مصر الوطنية بأنه مهما يكن من خالف حول  177ص  579رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  9استئناف مصر 

وكليه وميا إذا كيان للموكيل أن ييدعي ملكيتيه هيذه اليدفاتر ، ملكية الدفاتر واألوراق التي يحررها الوكيل في أثناء قيامه بإدارة أعميال م

فإنه ال نزاع في أن القضاء في أثناء طرح النزاع بين الطرفين أمامه حول أعمال الوكيل في أثناء إدارته أن يلزميه بتقيديم هيذه اليدفاتر 

ميايو سينة 21الشيتراك بينهميا ) مصير الوطنيية واألوراق لبحثها على اعتبار أنها على األقل مملوكية للطيرفين ، الموكيل والوكييل ، با

 ( . 995ص  291رقم  27المحاماة  2591

 (
2
 . 521ص  2511فقرة  22( بالنيول وريبير وسافتييه  

 (
1
( ولم يحدد القانون ميعاداً لتقديم الحساب ، فيجب تقديمه في أقرب وقت ممكن عقب انتهاء الوكالية ، وإذا تيأخر الوكييل فيي تقديميه  

الموكل ، انقطع سريان فوائد المصيروفات التيي أنفقهيا الوكييل فيي تنفييذ الوكالية ، وليم يجيز للوكييل أن يوقيع حجيزاً  بموجيب  وأعذره

( . وقيد يتراخيى طليب تقيديم  191فقيرة  Mandatلفيظ  9الرصيد الذي له فيي الحسياب قبيل أن يقدميه للموكيل ) انسييكلوبيدي دالليوز 

وكيل والموكل . وقد قضى بأنيه إذا ادعيت زوجية عليى ورثية زوجهيا بأنيه كيان وكييالً عنهيا فيي إدارة الحساب للعالقة التي تقوم بين ال

أموالها ، وأنه استغل بعض هذه األموال في شراء عقارات باسمه ، فليس لها في هيذه الحالية سيوى المطالبية أوالً بتقيديم الحسياب عين 

ذمته كانت التركة مدينة بهذه المبالغ التي تظهر ، كما هي ضيامنة لفوائيدها مين إدارته ألموالها من تاريخ وكالته ، فإذا ظهر شيء في 

 2599ينيياير سيينة  12تيياريخ االسييتعمال ، وتصييبح هييي دائنيية كبيياقي الييدائنين فييي اسييتيفاء أموالهييا ميين التركيية ) اإلسييكندرية الوطنييية 

 ( . 191ص  919رقم  29المحاماة 

 (
9
ب ، فبقى معه في األوراق التي لم يتمكن من بيعهيا ورقية كسيبت إحيدى الجيوائز ، وجيب ( وإذا وكل شخص في بيع أوراق النصي 

 21عليه أن يؤدي للموكل حساباً عن هذه الجائزة ، وال يجوز له أن يحتفظ بها لنفسه حتى لو عرض دفع ثمن الورقة ) نقيض فرنسيي 

 ( .  712ص  2919فقرة  1أنديير كوالن وكابيتان ودي المور  – 997 – 2 – 2529سيريه  2529فبراير سنة 

 (
5
 . 959ص  55م 2591مايو سنة  11( استئناف مختلط  

 (
9
 . 997 – 2 – 75داللوز  2775مارس سنة  27( نقض فرنسي  
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ل بر تق  ب  جمروع ا  ور وجمروع اخلصـوم  ن ااسـا  ال يتجـ أ كرـا سـبق القـور  ب  مبلك وه ر علا و   االستق ر
   ( 4)    لذا أ لس اكوكر أو الوكير ل م يةن لل رف اآل ر أن وتج ابمتناع اكقا ة يف مبلك مع  بسبب ا   ي

 األحوال التي يعفى الوكيل فيها من تقديم الحساب : -267

  ااسا  عذا كانا فبيعة اكعاملة أو العروف أو االتياق يقض  بذلك  ويعي  الوكير من تقد  
 تقضــ  فبيعــة اكعاملــة بعــدم تقــد  حســا  ل عذا كــان التصــرف حمــر الوكالــة ال وترــر تقــد  حســا  عنــ     ــلذا 

هـــذه  وكــر شــخص شخصـــاً ه ــر يف ا قـــرار عنــ  بــدين ل  أمضـــا الوكيــر ا قـــرار ل م يةــن هنــا  حمـــر لتقــد  حســـا  عــن
الوكالة   والوكالة يف بي  ش   مع  بثرن مع  دون قبض ان  ل والوكالة يف ال واج أو يف ال  ق أو يف ا قرار ابلبنـوة ل كـر 

   ( 3) هذه وكاالت ال وحترر تقد  حسا  عنها
وكـر والوكيـر وقد تقض  العروف اب عيا  من تقد  حسـا  عـن الوكالـة ل وير ـ  ذلـك غالبـاً عىل الصـلة مـا بـ  اك

   ــلذا كانــا هــذه الصــلة تقتضــ  مــن اكوكــر رقابــة يوميــة  عالــة علــا أعرــار الوكيــر ل كرــا عذا كــان الوكيــر مســتخدماً عنــد 
اكوكــر أو  ادمــاً أو وكيــر أعرــار أو حمصــ ً لإل ــارات أو اقــوق أ ــرى ل  ــلن ااســا  يعتــه مقــدماً  عــ ً عــن كــر عرــر 

  وعذا كانــا الصــلة  ــلة زو يــة أو قرابــة ل  قــد ييهــو منهــا أن اكوكــر قــد أعيــا  ( 2) لةئجــرد ع ــازه وذلــك نةــو هــذه الصــ
  كـذلك عذا أدار  ( 1) الوكير مـن تقـد  ااسـا     ال و يـة تعيـ  ال و ـة مـن تقـد  حسـا  عـن وكالتهـا يف ال ـنون اكن ليـة

ة اكتبادلــة الــيت تقــوم عــادة بــ  الــ و   تعيــ  مــن أدارت ال و ــة مــاالً ل و هــا ل  ــلن الثقــ 164الــ وج مــاالً ل و تــ  ل أو   
 ( 4) الـ و   وعلـا أن الثقـة  يرـا بينهرـا ميقـودة 166ل وذلك ما م يقو دلير علا و ود شقاق ب     ( 8) تقد  ااسا 

                                                 

 (
2
ـ وانظر في كل  219 – 2 – 55سيريه  2555يناير سنة  11 – 191 – 2 – 51داللوز  2751مارس سنة  21( نقض فرنسي  

 . 529ص  2511فقرة  22ذلك بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
1
 . 195ص  271( أكثم أمين الخولي فقرة  

 (
9
جييوار  – 27ص  51م  2595فبراير سينة  7ـ استئناف مختلط  915ص  5االستقالل  2599مارس سنة  15( استئناف وطني  

 . 529ص  2511فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 111بودري وفال في الوكالة فقرة  – 291فقرة 

 (
5
 . 521ص  2511فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 999 – 2515داللوز األسبوعي  2515مايو سنة  9( روان  

 (
9
يونيه  7أو رليان  – 559 – 1 – 51داللوز  2751يناير سنة  5ديجون  – 95 – 1 – 95داللوز  2799يونيه سنة  25( بوردو  

فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 521ص  2511فقيرة  22بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 995 – 1 – 51داللوز  2755سنة 

 . 925فقرة  21قارن بيدان  – 9999

لتوكييل ، وقد قضى بأن توكيل الزوجة زوجها في إدارة أمالكها ، ثم إقامتهما معاً عليى أتيم وفياق ميدة عشيرين سينة مين صيدور هيذا ا

وضم أمالك كل منهما إلى أمالك اآلخر لالنتفاع بها سوياً طيول هيذه الميدة ، ثيم انفصيالها بعيد ذليك بموجيب عقيد التيزم فييه كيل منهميا 

لآلخر بالتزامات خاصة وأخذ كل منهما على عاتقه سداد جزء من الديون المشتركة : جمييع هيذه الظيروف تيدل عليى أن إدارة أميالك 

المدة كان باطالعها ، وأن صرف غلة هذه األمالك كان برضائها وقبولها ، وأن كلما أرادت أخذه من الزوج ذكرته  الزوجة طول هذه
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ن تقـــد  ل وا   وزوج بنتـــ  ل وا  ـــوين ل نيـــث تعيـــ  مـــ ( 3)   وقـــد تقـــوم الثقـــة بـــ  ا قـــار  وا  ـــهار ل كـــا   وولـــده
   ( 2) ااسا 

  وقــد يةــون هــذا االتيــاق  ( 4) وقــد يتيــق اكوكــر مــ  الوكيــر علــا عــدم تقــد  حســا  ل  يةــون االتيــاق  ــحيحاً 
  و ةــن محــر  ( 3) ضــرنياً ل كرــا عذا أع ــا اكوكــر الوكيــر  الصــة أبــرأ  يهــا ذمــة الوكيــر دون أن ي لــب منــ  تقــد  حســا 

                                                                                                                                                                    

في عقد االتفاق الذي عمل بينهما عقب االنفصال ، ولذا ال يصح لها بعد ذلك أن تطالب زوجها بالحساب مدة عشرين سينة التيي مكثهيا 

 ( . 225ص  215رقم  1الشرائع  2525سنة  ديسمبر 7وكيالً عنها ) استئناف وطني 

وقضت أيضاً في نفس المعنى بأنه إذا ثبت أن الزوجة عاشرت زوجهيا ميدة طويلية وعاشيا معياً ، وليم تعميل ليه تيوكيالً صيريحاً كتابيياً 

، وثبيت أنيه قيام  بإدارة أموالها ، بل كان يجري األمر بينهما كما هو المعيروف بيين كيل رجيل وزوجتيه فيصيبح وكييالً بوكالية ضيمنية

بذلك مدة تقرب من الخمسين سنة ، استفيد من ذلك أن الزوجة كانت راضية بما كان يفعله زوجها من كيفية استغالل وقيبض وصيرف 

، خصوصاً متى ثبت أنه كان يصرف من مالها ومن ماله في الشؤون العائلية وتربية أوالدهما وتزويجهم بال تمييز بين ماليه ومالهيا ، 

ن الزوج ملزماً في حالة الفرقة أو ألي طلب مين زوجتيه إال أن يقيدم لهيا الغلية الموجيودة فعيالً وال يسيأل عميا سيلف مميا أنفيق وال يكو

وصرف ، ألن الغلة السابقة تعتبر في هذه الحالة أنها انفقت وصرفت برضاء الزوجة وفي شؤون المنزل والحياة العائلية . وكذلك في 

 إذا اشترط بنص صريح أن الزوج يقدم حساباً عن غلة أموال الزوجة ، ففي هذه الحالة يكون ملزماً بتقيديم حالة التوكيل الصريح ، إال

حساب عن كل ما قبضه . وال يمنع من ذلك ما تقضي بيه الشيريعة اإلسيالمية مين أن اليزواج ال يترتيب علييه امتيزاج أميوال اليزوجين 

لزوجية ميال ، فيإن الشيريعة اإلسيالمية تعتبير اليزوج فيي مثيل هيذه الظيروف أمينياً وأن الزوج مكلف بنفقة زوجتيه وعياليه ،وليو كيان ل

 2591ميارس سينة  19مسلطاً عليى االسيتغالل والقيبض والصيرف فيقبيل قوليه فيميا سيلط علييه والظياهر ال يكذبيه ) اسيتئناف مصير 

 ( . 279ص  11رقم  29المحاماة 

عن وكالته من مستلزمات عقد التوكيل نفسه ، وهيذه الملزوميية ال تسيقط إال وقضى من جهة أخرى بأن ملزومية الوكيل بتقديم حساب 

إذا اعفاه الوكيل منها إعفاء واضحاً جلياً . وال محل الستنتاج ذلك مين صييغة التوكييل اليذي تفيوض فييه البنيت إليى أبيهيا الوكييل عنهيا 

وهبة ، وأن ليس لها الحق في رفض أي شيء مميا يفعليه إجراء جميع التصرفات التي يملكها الشخص في أية مسألة من تبرع وتنازل 

الوكيل أو تغييره أو تعديله بأي وجه من الوجوه ، فإن ما فيي هيذا التوكييل مين التفويضيات التيي ال حصير وال حيد لهيا إنميا يرجيع فيي 

اب عين وكالتيه شييء آخير ) الحقيقة إلى ثقية الموكلية بأبيهيا ، ووضيع الثقية التامية فيي شيخص الوكييل شييء وإعفياؤه مين تقيديم الحسي

( ـ وقضى أيضياً بيأن ملزوميية الوكييل بتقيديم حسياب عين وكالتيه  11ص  21رقم  29المحاماة  2515مايو سنة  17استئناف مصر 

من مستلزمات عقد التوكيل ، وبأن الوكيل عن زوجته إذا توفى قبل أن يقيدم حسياباً لهيا التيزم ورثتيه بتقيديم الحسياب ، ويجيب أن يقيدم 

 ( . 921ص  219رقم  19المحاماة  2595فبراير سنة  11صحيح يفحص ويناقش ويوافق عليه ) استئناف مصر  حساب

 (
2
( .  9999فقيرة  1( أو كانت الوكالة بموجب توكيل محدد وليسيت الوكالية العامية ميا بيين اليزوجين ) بالنييول وريبيير وبوالنجييه  

نيوفمبر سينة  19زوجين ، إنما ينصيب عليى الحسياب المفصيل اليدقيق ) نقيض فرنسيي على أن اإلعفاء ، حتى الوكالة العامة ما بين ال

 – 51دالليوز  2755يونيه سنة  7ـ أو رليان  559 – 1 – 51داللوز  2751يناير سنة  5ديجون  – 257 – 2 – 15داللوز  2717

( . فيفترض أن الزوجة تقدم حساباً يوميياً لزوجهيا ، إال إذا قيام اليدليل عليى العكيس ، كميا ليو كيان اليزوج غائبياً أو مجنيداً )  995 - 1

ميايو سينة  5( ، أو مريضاً أو عاجزاً عين تسيلم الحسياب ) نقيض فرنسيي  999ـ  2515داللوز األسبوعي  2515مايو سنة  9روان 

 . 191فقرة  Mandatلفظ  9( ـ وانظر في هذه المسألة انسيكلوبيدي داللوز  112 - 2ـ  2591سيريه  2591

 (
1
( وفي قضية وهب والد عقاراً البنتيه وبقيى واضيعاً ييده علييه بصيفته وكييالً ، وكانيت االبنية مقيميةمع زوجهيا وأوالدهيا فيي منيزل  

ى على ورثته بمطالبتهم بتقديم الحساب ، فقضى بأنيه يسيتنتج والدها ويتولى الصرف عليهم جميعاً . وبعد وفاة األب رفعت االبنة دعو

ميايو سيينة  29مين ظيروف اليدعوى أن المتعاقيدين ليم يكين فيي نيتهميا جعيل األب ملزمياً بتقيديم حسياب عين وكالتيه ) اسيتئناف وطنيي 

 ( . 291ص  95رقم  5المجموعة الرسمية  2591

 (
9
ـ  521ص  2511فقييرة  22بالنيييول وريبييير وسييافاتييه  – 219 – 2 – 2555سيييريه  2555ينيياير سيينة  11( نقييض فرنسييي  

 . 199فقرة   Mandatلفظ  9انسيكلوبيدي داللوز 
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ل أو عل أن  و ا  لـدين يف يف ذمـة اكوكـر للوكيـر ل أو علـا أنـ  وثـوق مـن اكوكـر يف  ( 2) مسترتةاالتياق علا أن  هبة  800 
 ( 1) أمانة الوكير

وقد ال يعي  الوكير من تقد  ااسـا  ل ولةـن تقـوم ظـروف ععـر تقـد  ااسـا  مسـتحي  عليـ   يسـقو الت امـ  
ا  عال عذا كانـا اكسـتندات وا وراق وحـا يـده ل  ـلذا كانـا   وت بيقا لذلك قضا أبن  ال  وز تةليف وكيـر بتقـد  حسـ

ـــ  الســـتحالة تقـــد  ااســـا    وعذا مـــات الوكيـــر جمهـــ   ( 8) اكســـتندات وا وراق يف يـــد فالـــب ااســـا  و ـــب ر ـــض فلب
بـذلك عذا مـات ااسا  ل وم يرت  ما  ةن االستدالر من  عل حسا  اكوكر ل م يل م الورثة بتقـيو ااسـا  ل وعمنـا يل مـون 

     ( 1)   وسنرى أن دعوى تقد  ااسبا تسقو ابنقضا  عس ع رة سنة ( 9) اكورل غري جمهر  موار موكل 

                                                                                                                                                                    

 (
2
 – 119بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  – 299جييوار فقيرة  – 921 2 – 92سييريه  2792أغسيطس سينة  15( نقض فرنسي  

 . 529ص  2511فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
1
انظر عكس ذلك جيوار  – 119بودري وفال في الوكالة فقرة  – 219 – 2 – 2555سيريه  2555يناير بنة  11( نقض فرنسي  

 . 921ص 219رقم  19المحاماة  2595فبراير سنة  11استئناف مصر  – 295فقرة 

 (
9
 2أهيال لصيدور الهبية منيه) بيرن. ويجب في هذه الحالية أن يكيون الموكيل  5هامش 121ص 529فقرة  1( أوربري ورو إسمان  

 177ص 199محميد كاميل مرسيي فقيرة -119بودري وفيال فيي الوكالية فقيرة  -299جيوار فقرة  -551فقرة 11لوران -2999فقرة

 ( . 9هامش

 (
5
وقد قضت محكمية اسيتئناف مصير بيأن التيزام  -195ص 271أألكثم أمين الخولي فقرة -177ص 199( محمد كامل مرسي فقرة 

يم حساب عن وكالته من مسيتلزمات عقيد التوكييل نفسيه ، وهيذا االلتيزام ال يسيقط إال إذا أعفياه الموكيل منيه إعفياء صيريحا الوكيل بتقد

انظيير عكييس ذلييك وأنييه ال يجييوز  -وقييد سييبقت اإلشييارة إليييه ( 11ص 21رقييم  9المحاميياة  2515مييايو سيينة 17جليييا) اسييتئناف مصيير

) وتقيول المحكمية إن كيل وكييل مليزم 215ص 9م 752ينياير سينة 19استئناف مختلط  االتفاق على إعفاء الوكيل من تقديم الحساب :

محمد على عرفة  -بتقديم حساب عن إدارته وعن المبالغ التي قبضها بموجب وكالته ، وكل شرط مخالف يجب اعتباره غير مكتوب (

ال يعتبير إقيرار الموكيل لتصيرف وعليى كيل حيال  -مكررة 2521فقرة 1وقرب في هذا المعني العكسي جوسران -959ص-975ص

 ( . 215ص 9م 2752يناير سنة 15صدر من الوكيل إعفاء له من تقديم الحساب عن هذا التصرف ) استئناف مختلط 

 (
9
 177ص199محمد كامل مرسي فقرة  -919ص5االستقالل  2592أبريل سنة 99( استئناف وطني  

 (
1
وقريبيا مين هيذا  -15ص 199محميد كاميل مرسيي فقيرة -557ص 119م رق 9المحاماة  2595نوفمبر سنة 17( استئناف مصر  

المعني التي قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن الوكالة بال مقابل ليست كغيرها من العالقات التي ترتبط بتبيادل المنيافع وتجعيل كيل 

ة ، وموضييوعها معرفيية الموكييل ، طييرف خصييما لآلخيير فييي منفعتييه ، وإنمييا هييي عالقيية مبنييي إيجابهييا الثقيية ، وموجييب قبولهييا النجييد

ومقتضاها تبادل اإلخالص بين طرفيها وتعاونهما بالصدق على الوفاء بما ينشأ عنها من التعهدات ، وإن أيسر ميا يجيب عليى الموكيل 

غاب منها عين من ذلك أن يساعد الوكيل عند انتهاء مأموريته على أداء حسابه ، إن لم يكن بالسبق إلى تقرير الحقائق والتنبيه على ما 

الوكيل ، فباالعتراف بها على األقل بعيد سيؤاله عنهيا وصيراحة القيول فيهيا عنيد عرضيها علييه . وإن هيذا الواجيب ييتم لزوميه وتشيتد 

مطالبة الموكل به فيما إذا كان المكلف بالحسبا ليس هو الوكيل نفسه ، بل وارثا له يصعب عليه في غالب األحوال أن يحيط بجميع ميا 

دارة لم يكن هو المباشر لها بنفسه . فإذا أخل بهذا الواجب ، ولم يعن وارث الوكيل على أمره كما اسيتعان بمورثيه فيي شيأنه ، يتعلق بإ

وانتهز فرصة جهله أو عدم اختباره ، وسكت عن حق إلخفائه ، عيد سيكوته غشيا . وإنيه أوليى مين هيذا السيكوت بيالغش ، وأحيق منيه 

 755ميايو سينة 5ارث موقيف الخصيم مين خصيمه ، ييدعى الباطيل وينكير الحيق ) اسيتئناف وطنيي باسمه ، أن يقف الموكيل لهيذا اليو

 ( . 991ص 1القضاء 

 (
1
 . 111( انظر ما يلي فقرة 
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 رد ما للموكل في يد الوكيل -المطلب الثالث

 ما يلتزم الوكيل برده للموكل : -268

لتـــ م أيضـــا ابليوا ـــد يف حـــالت  بعــد أن يقـــدم الوكيـــر ااســـا  للروكـــر علـــا الو ـــ  الــذي بســـ ناه  يرـــا تقـــدم ل وي 
معينتـــ    وعلـــا الوكيـــر كـــذلك أن يـــرد للروكـــر مـــا يف يـــده مـــن أوراق ومســـتندات تتعلـــق ابلوكالـــة ل ويـــد ر يف ذلـــك ســـند 

( رد للروكـر مـن  4التوكير   وبعد ذلـك كلـ  يع ـ  اكوكـر الوكيـر  الصـة يـهئ  يهـا ذمتـ     نبحـث هـذه الوسـا ر ا ربـ ) 
( اكخالصـة  1( رد ا وراق واكستندات وسند التوكيـر   )  2( د   اليوا د يف حالت  معينت    )  3ر   ) مار يف يد الوكي

 ةبرا  ذمة الوكير  

 رد ما للموكل من مال في يد الوكيل :  -269

لوكيـر مد  ي ترر علا  قرة اثنية عـري علـا الو ـ  اآليت : "وعليـ )  علـا ا 108كان اك روع الترهيدي للرادة 
( أن يرد للروكر كر ما كسـب  اسـاب  بتنييـذ الوكالـة ل حـىت لـو كـان يعرـر ابمسـ    وعليـ  ل بو ـ   ـاق ل أن ينقـر للروكـر 

   ( 4) مــا كســب  مــن حقــوق وهــو يعرــر ابمســ  اســا  اكوكــر"   وقــد حــذ ا هــذه اليقــرة يف نينــة اكرا عــة " لعــدم ضــروهتا"
د العامـة ل  يعرـر بـ  ابلـرغو مـن حذ ـ    وعلـا ذلـك يلتـ م الوكيـر بـرد كـر مـا كسـب  وليس الـنص ايفـذوف عال ت بيقـا للقواعـ

اســا  اكوكــر ل ســوا  عرــر الوكيــر ابســو اكوكــر أو عرــر ابمســ  ال خصــ     لــو عرــر ابمســ  ال خصــ  كاســو مســتعار) 
   ( 3) ملةيـة هــذا اكنــ ر للروكــرمسـخر (  اشــرتى اكنــ ر اكوكـر يف شــرا   ابمســ   انتقلـا عليــ  اكلةيــة ل و ـب عليــ  أن ينقــر 

وسيأيت تيصير ذلك عند الة م يف االسو اكستعار   وعذا تسلو الوكير اسا  اكوكر أعيات أو بضـا   ل و ـب عليـ  ردهـا 
ابلذات عىل اكوكر ل وال يصـ  أن  تـ ئ عـن ذلـك بـرد قيرتهـا ل مـا م يةـن ميوضـا يف بيعهـا  عنـد ذلـك يبيعهـا ويسـلو انهـا 

                                                 

 (
2
مين تقنيين  175وتنص الفقرة األوليى مين الميادى  -في الهامش 115وانظر آنفا فقرة  -195ص 9( مجموعة األعمال التحضيرية 

الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجب على الوكيل أن يقدم للموكل ، عند طلبه في كل وقت ، بيانا عن إدارته ، وأن يسلم إلييه كيل 

 في الهامش ( . 115لة بأي وجه من الوجوه" ) انظر آنفا الفقرة ما دخل عليه من طريق الوكا

 (
1
وقد قضي بأنه إذا وكل المدين شخصيا  -521ص 2511فقرة 22بال نيول وربيير وسافاتييه -112( بودري وفال في الوكالة فقرة 

بنفس الدين ، فيسقط الدين بالمقاضة ، كما في أن يشتري باسمه الدين الذي في ذمة الموكل ، فإن الوكيل يصبح دائنا للموكل ومدينا له 

( . وتقول الميذكرة اإليضياحية  291--19داللوز  2715مارس سنة 9لو كان قد سقط باتحاد الذمة في شخص الموكل) نقض فرنسي 

ليهيا فيي تنفييذ للمشروع التمهيدي : "ويلتزم الوكيل أخيرا بتقديم حساب عن وكالته عند انقضائها ، وإطالعه على الحالية التيي وصيل إ

الوكالة أثناء سريانها كلما طلب منه الموكل ذلك في أوقات معقولة . وما كسبه الوكييل لحسياب الموكيل يجيب رده إلييه ، حتيى ليو كيان 

الوكيل "اسما مستعارا" يعمل باسمه الشخصيي . وينطبيق ذليك بنيوع خياص عليى الحقيوق التيي كسيبها الوكييل لنفسيه فيي العقيود التيي 

 ( . 197ص -191ص 9ه لحساب الموكل ، فيجب أن ينزل له عنها" ) مجموعة األعمال التحضيريةأبرمها باسم
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  كــذلك عذا تســلو عرلــة أ نبيــة اســا  اكوكــر ل و ــب عليــ  تســليو هــذه العرلــة بــذاهتا ال تســليو مــا يســاويها  ( 4) رللروكــ
وعذا كـان يف يـد الوكيـر للروكـر أوراق ماليـة  اسـتهلةا  ( 3) ابلعرلة اكصـرية ل عال عذا قضـا ت ـريعات النقـد ا  نـيب بـذلك

أو ربــ  بعضـــها  ـــوا   ل و ـــب علــا الوكيـــر أن يســـلو للروكـــر قيرــة مـــا اســـتهلك مـــن ا وراق اكاليــة أو انيـــوا   الـــيت رنتهـــا 
نــ  هـو اكالــك  وللروكـر أن يســرتدمن الوكيـر ا عيــان الـيت لــ  بـدعوى اســتحقاق ل عىل  انـب دعــوى الوكالـة ل   ( 2) ا وراق

هلا   ويرد الوكير للروكر ما تسلر  ااسب  حىت لو م يةن مستحقا للروكر ل  ليس للوكير أن يبحث  يرـا تسـلر  اسـا  
اكوكـر هــر هــو مـن حقــ  أو لــيس مــن حقـ  ل هــذا عىل أن اكوكــر ال الوكيــر هـو الــذي ي الــب بــرد غـري اكســت    وهــذا ااةــو 

ل وهـو متيـق مـ  القـواع العامـة  يسـري يف مصـر دون  ( 1) مـن التقنـ  اكـد  اليرنسـ  4662منصوق علي   ـراحة يف اكـادة
نص ومن مث يرد الوكير للروكر ما اقتضاه من ال ري  وق ما يةون ال ري مل ما ب  ل ما دامو قـد اقتضـاه اسـا  اكوكـر ل وعذا 

حــق بســبب غلــو مــادي أو   ــأ يف ااســا  أو لســبب   ولةنــ  ال يلــ م بــرد مــا اقتضــاه دون  ( 8) ملةــ  لنيســ  اعتــه مبــددا
  واكوكــر هــو الــذي ورــر عــب  عثبــات أن الوكيــر قــد تســلو  ( 9) غــري م ــروع ل  هــذا عمنــا يلــ م بــرده لل ــ  الــذي تســلر  منــ 

                                                 

 (
2
وإذا كان في يده نقيود لموكليه ، وجيب علييه تسيليمها إلييه ، فيإذا اشيترى بهيا  -527صض 2511فقرة 2( بالنيول وربير وسافنييه  

أن يسترد هذه األعيان ، بيل ينفيذ عليهيا بحقيه كسيائر اليدائنين . وقيد أعيانا باسمه كان مبددا ووجب عليه التعويض .ولكن ليس للموكل 

قضى بأنه إذا استعمل الوكيل نقود موكله في مصحلته الخاصة اعتبر مبددا لها ، ولم تدخل األعييان التيي اشيتراها الوكييل بهيذه النقيود 

عين إدارة عمليه وحسياب المبيالغ التيي قبضيها علىذمية  في ملك الموكل ما دامت لم تكن باسيمه ، وليم يليزم الوكييل إال بيأن يقيدم حسيابا

 ( . 99ص 15رقم  22المحاماة 2599مايو سنة 1موكله) استئناف مصر 

 (
1
أوبيري ورو  -251-2-2517سييريه 2517يناير سنة  25 -191-2519داللوز األسبوعي  2519مارس سنة 5( نقض فرنسي  

فإذا تعذر تسيليم العملية األجنبيية بيذاتها ، وجيب تسيليم  -57ص 511فقرة  2بالنيول وربيير وسافانييه  -121ص 529فقرة 1وإسمان

-2519داللوز األسيبوعي 2519مارس سنة5قيمتها بالعملة الوطنية وقت التسليم ال وقت قبض الوكيل للعملة األجنبية) نقض فرنسي 

 ( .  1995 فقرة 1بالنيول وربيير وبوالنجيه  215-1-2519داللوز 2519يناير سنة  15باريس-191

 (
9
يونية سينة  25-99-1-2595داللوز  51يوليه سنة  11جرينوبل  -997-2-2529سيريه 2529فبراير سنة  21( نقض فرنسي  

بالنييول وربييير  219-1- 9أنسيكلوبيدي دالليوز  -527ص 2511فقرة  22بالنيول وربيير وسافانييه -19-1-2521داللوز  2529

 . 159فقرة   mandatلفظ 9يكلوبيدي داللوزأنس– 527ص 511فقرة  2وسافانييه 

 (
5
 59فقيرة  1أوبيري ورو زإسيمان  -117بيودري وفيال فيي الوكالية فقيرة -219-1-2521داللوز  2529يونيه سنة  5( جرينوبل  

كييوالن وكابيتييان ودي  -9995فقييرة  1بالنيييول وربيييير وبلوالنجيييه  -521ص 511فقييرة  2بالنيييول وربيييير وسييافانييه  -121ص

 . 5-2-2592سيريه  2599يوليه سنة  19ومع ذلك انظر نقض فرنسي  -712ص 2919فقرة  1وراندييرا الم

 (
9
تروليون  -929-2595دالليوز األسيبوعي  595يولييه سينة  1-11-2-2519دالليوز  2527يوليه سينة  11و 21( نقض فرنسي  

 22بالنييول وربييير وسيافانييه  -115الوكالية فقيرة بيودري وفيال فيي  -291جييوار فقيرة  2997فقيرة  2بون  -وما بعدها 519فقرة 

ص  199محميد كاميل مرسيي فقيرة  -191فقرة   mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  -929فقرة  21بيدان -5221ص 2511فقرة 

171 . 

 (
1
دري بيو -99جييوار فقيرة  -112—2599دالليوز  599يوليه سينة  15-927-2-15داللوز  2717يونيه سنة  2( نقض فرنسي  

كوالن  -51ص  2511فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه -121ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان -117وفال في الوكالة فقرة 

فبرايير  25وقيارن عابيدين -197فقيرة    mandet لفيظ 9أنسييكلوبيدي دالليوز  -721ص 2919فقرة  1وكابيتان ودي المور انديير 

 999ص 551رقم  9المحامة  2519سنة 
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ل ل ولةن عذا كان الوكيـر ميوضـا يف قـبض شـ  يف ذمـة ال ـري للروكـر كـان مـس وال عنـ  حـىت لـو م يقبضـ   ( 4) شي ا اساب 
  وعذا م يرد الوكير ما ببده مـن امـار للرـور وتصـرف  يـ   ( 3) عال عذا أثتب الوكير أن  م يترةن من القبض بسبب قوة قاهرة

   ( 2) أو استعرل  لصاا  ل ارتةب  ر ة التبديد  وق مس ولية اكدنية

 دفع الفوائد في حالتين -271

لـــيس للـــوك  أن يســـتعرر مـــار اكوكـــر -4 علـــا مـــا أييت : "مـــن التقنـــ  اكـــد  109نـــص قـــانو  : تـــنص اكـــادة  -
وعلي   وا د اكبالك اليت استخدمها لصاا  من وقا استخدامها ل وعلي  أيضا  وا ـد مـا تبقـا مـن ذمتـ   -3لصاحل نيس "  "

يف ذمتـ  للروكـر    هنا  عذن حالتـان يـد    يهرـا الوكيـر اليوا ـد عـن اكبـالك الـيت ( 1) من حسا  الوكالة من وقا أن يعذر"
(  وا ــد اكبــالك  4)  : مــد  ( ل بــر قبــر ذلــك 339ل ال مــن وقــا اك البــة القضــا ية ابليوا ــد كرــا تقضــا القواعــد العامــة) م

(  وا د اكبـالك الـيت اسـتخدمها الوكيـر لصـاا   3اليت تثبا يف ذمة الوكير من حسا  الوكالة ل وتد   من وقا ا عذار  ) 
   ونستعرا ك  من هات  ااالت  : ( 8) تخدامهال وتد   من وقا اس

                                                 

( 
2
( وقد قضت محكمة النقض بأنه يتعين على الموكل وورثته إثبات قيبض الوكييل للميال اليذي ييدعون أنيه قبضيه ، فيإن فعليوا تعيين  

على الوكيل وورثته أن يثبتوا صرف هذا المال في شؤون الموكل أو مصيره إليه . فإذا كان الثابت بتقرير الخبير أنه اعتمد في حصر 

الوكيل على الدفاتر التي كان هو يرصد فيها حساب وكالته ، فإنه يكون على ورثة الوكيل ، وقيد أقيام الموكيل المبالغ التي وصلت إلى 

بما قيده الوكيل بالدفاتر الدليل على انشغال ذمة مورثهم بما ورد فيهامن مبالغ ، أن يقيموا هو بدورهم اليدليل عليى خليوص ذمتيه منهيا 

( . وإذا أثبييت الموكييل أن الوكييل قييبض مبلغييا  919ص  219مجموعيية عميير رقيم  551مييارس سينة  1كلهيا أو بعضييها) نقيض مييدني

لحسابه وطالبه به ، لم يجز دفع دعوى المطالبية بأنيه ال يجيوز رفعهيا مباشيرة مين غيير أن تسيبقها دعيوى حسياب ، ميا دام الوكييل قيد 

ميايو  27ته ويقدم الدليل عليى ذليك) نقيض منيي قصر فلم يدفع أمام محكمة الموضوع بوجوب تصفية الحساب وبأن نتيجته في مصلح

 ( . 912ص  275رقم  1مجموعة عمر  2595سنة 

 (
1
بالنييول وربييير وسيافانييه   -155-2-19دالليوز  719يناير سنة  29-229-2-95داللوز  2795فبراير سنة  11( نقض فرنسي  

 . 2511فقرة 

 (
9
 . 179ص91م 2559ايو سنة م 11 -15ص 91م  595ديسمبر سنة  27( استئناف مختلط  

 (
5
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقين ااميدني الجدييد  572( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، ثم مجليس الشييوخ  191في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  197. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 911/151( . ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 197ص-199ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  191حت رقم ت

( أو مين ييوم اسيتعماله لهيا لمنفعية نفسيه .  mise en demeure: وعليه فوائد المبالغ المقبوضة من يوم مطالبته به مطالبية رسيمية ) 

تي دفعها بسبب التوكيل من يوم دفعها . ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد وله الحق في فوائد النقود ال

) مطيابق  191) مطابق ( التقنين المدني الليبي م111( . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :التقنين المدني السوري م

: ويجب عليه ) على الوكييل ( أداء فائيدة األميوال  175/1) موافق ( تقنين الموجبات والعقود اللبناني م591( التقني المدني العراقي م

ها التي تأخر في دفعها .) ولم يبين التقنين اللبناني ما إذا كان يجب اإلعذار لسريان الفوائد ، ولم ينص على فوائد المبيالغ التيي اسيتخدم

 الوكيل لصالح نفسه ( .

 (
9
اء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "فإذا وقع مال للموكل فيي ييد الوكييل ، وجيب عليى هيذا أال ( وقد ج 

يستعمله لصالح نفسه ، فإن فعل كان مسئوال عن فوائده من وقت استخدامه وكذلك يلتزم بالفوائد عميا يتبقيى فيي فيي ذمتيه عين حسياب 

هاتان حالتان رودتا استثناء من القاعدة التي تقضي بأن الفوائد ال تدفع إال من وقيت رفيع اليدعوى ، الوكالة من وقت إعذاره بالدفع . و
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 وا ــد اكبــالك الــيت ثبتــا يف ذمــة الوكيــر مــن حســا  الوكالــة  ــلذا  ــي  حســا  الوكالــة ل وتبقــا يف ذمــة  -ا وىل
الوكير للروكر مبـالك هـ  ر ـيد هـذا ااسـا  ل و ـب علـا الوكيـر ردهـا للروكـر كرـا سـبق القـور   وعذا ا ـر يف ردهـا وم 

  أمـا عذا أعـذر اكوكـر الوكيـر م البـا عًيه   4ه اكوكر ل م عب علي   وا د هلذه اكبالك ل بر يردها كرا ه  دون زًيدةيعذر 
دون حا ـة عىل ذكـر اليوا ـد يف  3برد هذه اكبالك ل  لن اليوا د تسرى من وقا ا عذار برد اكبالك اكتبقيـة يف ذمـة الوكيـر

مــد  قالـا "مـن وقــا أن يعـذر" ل وم تقـر "مــن وقـا أن يعـذر بــد   اكبـالك و وا ـدها" كرــا  109/3ا عـذار ل  ـلن اكـادة 
وا عـذار يةـون ةنـذار الوكيـر علـا يـد  2مد  "وتسـري هـذه اليوا ـد مـن اتريـخ اك البـة القضـا ية  ـا" 339قالا اكادة 
بتقــد  ااســا  مــ  د ــ  الر ــيد ا يقــوم مقــام ا نــذار   ويقــوم مقــام ا نــذار ر ــ  اكوكــر دعــوى علــا الوكيــرحمضــر أو ئــ

ل أمـا ر ـ  الـدعوى بتقـد  ااسـبا دون ذكـر لـد   الر ـيد  1اكتبق  يف ذمة الوكير ولو م يةـن هـذا الر ـيد معلـوم اكقـدار

                                                                                                                                                                    

ففيي الحالية األوليى تيدفع الفوائيد مين وقيت أن يسيتخدم الوكييل الميالي لصيالح نفسيه ، وفيي الحالية الثانيية مين وقيت اإلعيذار بالييدفع" ) 

 ( . 197ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

ستاذ أكثم أمين الخولي أن الحالة األولى ليست إال "تطبيقاً لإلثراء بال سبب ال شأن له بمبدأ ليزوم المطالبية القضيائية لسيريان ويرى األ

 الفوائد ، هذا المبدأ خاص بحالة التأخر في لوفاء بمبلغ من النقود ، وهو ما ال يتحقق في هذا الفرض ألن الوكيل ال يلزم مين قبيل تنفييذ

( . والحالية الثالثية هيي وحيدها االسيتثناء مين  279مال الموكل بل باستخدامه في تنفيذ الوكالة" ) أكثم  أمين الخولي فقيرة  الوكالة برد

القواعد العامة ، إذ فيها يكون الوكيل ملتزماً برد المال للموكيل ويلتيزم بيدفع فوائيده مين وقيت اإلعيذار ال مين وقيت المطالبية القضيائية 

( . ومقتضى جعل الحالة األولى مجرد تطبيق لمبدأ اإلثراء بال سيبب أال يكيون الوكييل مسيئوالً  271ين الخولي فقرة بالفوائد ) أكثم أم

إال عن أقل القيمتين ، قيمة ما أفاد هو وقيمة ما خسر الموكل ، وسنرى أن الوكيل يكون مسئوالً عين جمييع ميا خسير الموكيل وليو زاد 

 على قيمة ما أفاده هو .
2

-2-2599يونيه سنة  21-919-2-75سيريه 2779يوليه سنة  22-921-2-72داللوز 2779ديسمبر سنة  1رنسي نقض ف 

 2517فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه-179بودري وفال في الوةكالة فقرة  -999-2-2595سيريه 2597يناير سنة  591-12

قبل اإلعذار مطالبة الوكيل بالفوائد ، إال إذا كان ذلك على وال يجوز  -2919فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المورانديير -527ص

سبيل التعويض عن اإلخالل بالتزام معين ، كما إذا كان الوكيل قد تأخر دون مبرر في قبض ديون مستحقة للموكل أو امتنع عن 

 2591يوليه سنة  29ض فرنسي استغالل مبالغ التزم بالستغاللها ، فيطالب بفوائد الديون أو المبالغ على سبيل التعويض) نق

بالنيول وربيير  –مكررة  177بودري وفال في الوكالة فقرة -591-2-2599داللوز2599يونينه سنة  21-71-2-2599سيريه

وقد قضى بأن الوكيل ال تكون ذمته مشغولة بأي مبلغ إال بعد ظهور نتيجة الحساب ، فال يلزم  -( 525ص 2517فقرة  22وسافاتييه 

بفوائد إال من تاريخ ظهور المبالغ في ذمته ومطالبته بهذه المبالغ ويكون ذلك بمجرد إعالن أوة تنبيه بالدفع أو رفع دعوى) استئناف 

 ( . 957ص 251رقم  29المحامة  2595يونيه سنة  5صر م
1

بودري وفال في  -27ص  27الحقوق  2591ديسمبر سنة  22-111ص 22الحقوق  2751مايو سنة  25استئناف وطني  

ة إليها ألنها حتى لو كانت هذهالمبالغ التي قبضها الوكيل هي نفسها فوائد مستحقة للموكل ، فتسري الفوائد بالنسب -159الوكالة فقرة 

بودري وفال في  -259بيوار فقرة – 2991فقرة  2بون -555تعتبر رأس مال في العالقة ما بين الموكل والوكيل) ترولون فقرة 

 ( . 175الوكالة فقرة 
9

 . 7هامش  127ص 529فقرة  1أوبري ورو وإسمان قارن  
5

 2599سنة يونيه  21-515-2-51داللوز  2751 يونيه سنة 7-11-2-15داللوز  2719نوفمبر سنة  19نقض فرنسي  

 -527ص 2517فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  -915ص 179بودري وفال في الوكالة فقرة – 591-2-2599داللوز

 . 195فقرة  لفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز -525ص
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  واليوا ـــد الـــيت تســـري اب عــذار هـــ  اليوا ـــد حمســـبوبة  4 ـــد تســري ــ  يقـــوم مقـــام ا عـــذار بــد   الر ـــيد وال  عـــر اليوا
  و ـوز االتيـاق مقـدما علـا أن يةـون سـعر  3% يف اكسـا ر التجاريـة8% يف اكسا ر اكدنيـة و1ابلسعر القانو  ل أي 

ن تسـري اليوا ـد مـد  ( ل كرـا  ـوز االتيـاق علـا أ 331%) م 1ب ـرط أال ي يـد علـا 2اليوا د أكثـر أو أقـر مـن ذلـك
   1من وقا انتها  الوكالة وتعي  الر يد اكتبق  يف ذمة الوكير دون حا ة عىل ا عذار

ــــة ــــة الثاني ــــر مبلــــك اســــا  اكوكــــر  -ااال ــــر لصــــاحل  : وعذا وقــــ  يف يــــد الوكي ــــالك الــــيت اســــتخدمها الوكي ــــد اكب  وا 
لقـانو  سـالف الـذكر ل وذلـك مـن وقـا اسـتخدام  اكبلـك و ب علي  د    وا د هذا اكبلك ابلسعر ا 8واستخدم  لصاا 

ويقــ  عليــ  أيضــا  ( 1)   وعــب  عثبــات أن الوكيــر اســتخدم اكبلــك لصــاا  يقــ  علــا اكوكــر   9لصــاا  دون حا ــة  عــذار

                                                 
2

أوبروي  -751فال فيي الوكالة فقرة بودري و -259جيوار فقرة -521-2-19سيريه 2719أبريل سنة  19نقض فرنسي  

 . 2هامش  525ص 2517فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه -7هامش  127ص 529فقرة  1ورو وإسمان 
1

لم يثبت الموكل سوء نية الوكيل وعند ذلك يتقاضى تعويضا أكبر . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن وذلك ما  

ن ال يستوجب أكثر من إلزامه بالفائدة القانونية ، ما لم يثبت أن هذا التأخهر كان بسوء نية المدين وترتب تأخر المدين في الوفاء بالدي

عليه إلحاق ضرر استثنائي عليه القضاء في ظل القانون الملغي وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه ألزم المدين بالدين على أساس 

لسعر يوم االستحقاق والسعر يوم صدور الحكم االبتدائي عالوة على فوائد التأخير بمثابة سعر الدوالر يوم االستحقاق وبالفرق بين ا

 2512يونيه سنة  11تعويض عن التأخر في الوفاء دون أن يستظهر سوء نية المدين ، فإنه يكون مشوبا بالتقصير) نقض مدني 

 ( . 912ص  71رقم  21مجموعة أحكام النقض 
9

 . 159فقرة  بودري وفال في الوكالة 
5

بسبب الخالف مع الموكل على الحساب ، أن يودع مبلغا خزانة المحكمة لحساب الموكل ، لم يكن مسئوال عن فوائد هذا المبلغ وإذا اضطر الوكيل .  

 ( . 121ص 11م 2525فبراير سنة  22، ويقتصر الموكل على الفوائد التي يتقاضاها من خزانة المحكمة) استئناف مختلط 
9

 أن يتمكله ويتصرف فيه كمالك ، فيكون في هذه الحالة مبددا . المبلغ لصالحه إلى حدوقد يصل في استخدام  
1

الوكيل مسئوال عن تعويض أكبر من الفوائد القانونية . فإذا استعمل مثال لصالح نفسه مبلغا كان يجب أن يؤدي به يكون  وقد  

ز الدائن على أموال الموكل ، فإن الوكيل يكون مسئوال عن تعويض الموكل ما لحقه دينا في ذمة الموكل ، وترتب على ذلك أن حج

سبتمبر  27من ضرر بسبب الحجز ومصروفاته ولو زاد ذلك على الفوائد القانونية للمبلغ الذي استعمله لصالحه) نقض فرنسي

 -1وهامش 127ص 529فقرة  1ن أوبري ورو وإسما -929فقرة 11لوران -2959فقرة  2بون -215-9-19دتللزظ 2711سنة

 ( . 159بودري وفال في الوكالة فقرة -255عكس ذلك جيوار فقرة -199فقرة  mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

 (
1
نقض( 

 
 2775فبراير سنة 11-11-2-15داللوز  2719نوفمبر سنة 19-595-2-19داللوز  2719نوفمبر سنة  9فرنسي 

-997فقرة 11لوران -2959فقرو  2بزم  -999ترولون فقرة-927-2-52سيريه 2775أغسطس سنة 1-211-2-75سيريه

 2517وفقرة  525ص 2515فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه -159بودري وفال في الوكالة فقرة -252جيوار فقرة  -995فقرة

توافر الدليل عليه وعلى  وقد قضت محكمة النقض بأن استغالل الوكيل ألموال موكله أمر ال يفترض ، بل يجب 519ص-2525ص

تاريخ حصوله ، ومن ثم فإذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه ال يعدو أن يكون عرضا لصور مماطلة الوكيل في الوفاء ، وال يحمل 

ه سنة يوني 11الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت التغالل الوكيل لما حصله من أموال الموكل ، فإنه يكون قاصر البيان) نقض مدني 

( . وليس على الموكل أن يثبت في أي وجه على التحقيق استخدام الوكيل المبلغ  912ص 71رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512

   ( 155بودري وفال في الوكالة فقرة -252جيوار فقرة -995فقرة  11لصالحه) لوارن 
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 ةــن  ــلن م  4أن يثبــا الوقــا الــذي اســتخدم  يــ  الوكيــر اكبلــك لصــاا  حــىت يةــون هــذا الوقــا مبــدأ لســرًين اليوا ــد
عثبات وقا استخدام اكبلك ل ولةن ثبا أن الوكيـر اسـتخدم  لصـاا  ل سـرت اليوا ـد مـن وقـا اتنتهـا  الوكيـر مـن أعرـار 

  وعذا م يدرج الوكير يف ااسا  مبل ا يف يده للروكر ل وم يةن ذلك عن غلو أو سهو ل اعته ذلـك قرينـة   3الوكالة 
  كـذلك عذا اسـتوىل علـا مبلـك ي يـد علـا أ ـره ل وم يةـن ذلـك عـن غعلـو ل  2 علا أن  قد اسـتخدم هـذا اكبلـك لصـاا
  وعلــا الوكيــر أن يثبــا ال لــو أو الســهو الــذي وقــ   يــ  وعذا أ ــا  اكوكــر  1اعتــهت الــ ًيدة مبل ــا اســتخدم  لصــاا 

ضـرر أكـه مــن  ـرا  اسـتخدام الوكيــر لصـلح  اكبـالك الــيت يف يـده للروكــر ل كـأن حـرم اكوكــر مـن اسـت  ر هــذه اكبـالك بــرب  
تخدمها الوكيــر لصــاا  تــد ر يف   و وا ــد اكبــالك الــيت اســ 8أعلــا ل  ــازت زًيدة اليوا ــد ئقــدار مــا يعــوا هــذا الضــرر

ااســـا  الـــذي يقدمـــ  وتعتـــه  ـــ ا ا مـــن هـــذا ااســـا  ال يتجـــ أ ل ومـــن مث ال تســـقو ابلتقـــادم اخلرســـ  كرـــا هـــو ا مـــر يف 
  9اليوا د الدورية ل بر تسقو م  ااسا  نيس   رس ع رة سنة

 :  رد األوراق والمستندات وسند التوكيل -271
بعـد انتهـا  الوكالـة ل أن يـرد مـا يف يـده مـن أوراق ومسـتندات تتعلـق ابلوكالـة وختـص اكوكـر و ب عل الوكير أيضا ل 

   قد يةون اكوكر أع اه أوراقا وواث ق يسـتع   ـا يف تنييـذ الوكالـة ل كـد اتر وسـج ت وععـ م وراثـة وحجـة وقـف وعقـود 
أن يــرد كــر ذلــك للروكــر   وقــد وصــر الوكيــر أثنــا   وغــري ذلــك مــن ا وراق والثــا ق ل  يجــب عل الوكيــر عنــد انتهــا  الوكالــة

                                                 
2

المبلغ مسألة واقع تثبت بجميع الطرق ، ويبت فيها  ووقت استخدام -159بودري وفال في الوكالة فقرة  -252جيوار فقرة 

 159بودري وفال في الوكالة فقرة -252جيوار فقرة-591-2-2599داللوز  2599يونيه سنة  21قاضي الموضوع ) نقض فرنسي

 ( . 952محمد على عرفة ص -525ص 2517فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه –
1

بودري وفال في الوكالة  -252جيوار فقرة -995فقرة 11لوران-915-2-19زداللو 2719مايو سنة  9نقض فرنسي  

 . 195فقرة  mandatkلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز -525ص2517فقرة 22بالنيول وربيير وسافاتييه -159فقرة
9

ى محمد عل -159بودري وفال في الوكالة فقرة-252جيوار فقرة -11-2-15داللوز 2719نوفمبر سنة 19نقض فرنسي  

 . 952عرفة ص
5

فإن أخذ الوكيل أجرا زائدا عن غلط رده دون فوائد بموجب دعوى رد ما  -519ص 2517فقرة 22بالنيول وربيير وسافاتييه 

وقارن أوبري ورو وإسمان  -159بودري وفال في الوكالة فقرة -117-2-11داللوز 2719يوليه سنة 25دفع دونحق) نقض فرنسي

أدرج الوكيل مبلغ وهميا في المصروفات ، حذف المبلغ وحسبت فوائده على الوكيل من وقت ( . وإذا  125ص 529فقرة  1

 ( . 127ص529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -11-2-15داللوز 2719نوفمبر سنة 19إدراجه) نقض فرنسي 
9

 . 525ص2517فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه-215-9-19داللوز 2711ديسمبر سنة  27نقض فرنسي  
1

 -599-2-71داللوز 2771مارس سنة 1وانظر نقض فرنسي -999ص52م 2515أبريل سنة 29قارن استئناف مختلط  

 22بالنيول وربيير وسافاتييه -1هامش127ص529فقرة  1أوبري ورو وإسمان-175بودري وفال في الوكالة فقرة

، لم يكن هناك محل لدفع فوائد ، وإنما يكون هناك محل  . وإذا لم يكن المال الذي استخدمه الموكل لصالحه نقودا 525ص2517فقرة

 ( . 519ص2517فقرة  22بالنيور وربيير وسافاتييه  -999-2-52داللوز 2759مايو سنة 21لدفع تعويض) نقض فرنسي 
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تنييــذ الوكالــة علــا مســتندات ختــص اكوكــر ل كرــا عذا عقــد شــرا  اســا  اكوكــر أو اســتأ ر لــ  عينــا أو أقــرا مالــ  أو ويف 
ة ديونـــ  ل  يجـــب يف هـــذه ا حـــوار عل الوكيـــر أن يـــرد للروكـــر عقـــدج ال ـــرا  أو عقـــد ا  ـــار أوة عقـــد القـــرا أو اكخالصـــ

ولةـن هنـا  شـي ا ال  3  وسنرى أن للوكير أن وبس هذه ا شيا  يف يـده حـىت يسـتويف حقوقـ  مـن اكوكـر  4ابلديون
 وز للوكير أن وبس  ل بر  ب علي  أن يرده للروكر عنـد انتهـا  الوكالـة ولـو كانـا لـ  حقـوق يف ذمـة اكوكـر م يسـتو ها ل 

السند يف يد الوكير بعد انتها  الوكالـة ال مـهر لـ  ل وخي ـا أن يسـتعهرل  الوكيـر  وذلك هو سند التوكير   لك أن بقا  هذا
مـن  661علد أن زالا وكالت  ل وقد كان اك روع الترهيدي للتقن  اكد  ي ـترر علـا نـص يف هـذا اكعـ  ل  ةانـا اكـادة

يثبــا الوكالــة ل أن يــرد الســند للروكــر علـا الوكيــر ل عذا كــان قــد حصــر علــا سـند  -4هـذا اك ــروع تــنص علــا مــا أييت : "
 ـلذا أمهـر اكوكــر أو  ليـاؤه يف محـر الوكيــر  -3عنـد انتهـا  الوكالـة ل وال  ــوز لـ  االحتيـاظ بــ  ضـرات اقوقـ  قبـر اكوكــر   

علا رد السند ل  لهنو يةونون مسـ ول  عـن الضـرر الـذي قـد يصـيب ال ـري حسـن النيـة مـن  ـرا  ذلـك"   وقـد حـذف هـذا 
 ولةن أحةام  تتيق م  القواعد العامة ل  يعرر ب  ابلرغو من حذ   2يف نينة اكرا عةالنص 

  وقــد ورد يف شــأن  يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي مــا  تــ ئ هنــا ةيــراده  ييــ  ال نــا  : "وكــا كــان  (  1) 
 يجــب عليــ  أن يــرده عليــ  أو عىل ورثتــ  عنــد انتهــا  ســند الوكالــة يف يــد الوكيــر  نــ  م الــب ةثبــات وكالتــ  لل ــري كرــا تقــدم ل 

الوكالــة ل وال  ــوز للوكيــر أن وــبس الســند اســتييا  اقوقــ    واســرتداد الســند مــن الوكيــر يف الوقــا اكناســب  نــ  ال ــري مــن 
انتهـا  الوكالـة يةـون مـن كرا أن بقا  السند يف يد الوكير بعـد   -التعامر م  الوكيل  بعد انتها  الوكالة ل وعال كانو سي  النية

شأن  أن ي ـرر ابل ـري  يتعـاملون مـ  الوكيـر ل وقـد تقـدم أن لل ـري يف هـذه ااالـة أن يترسـةوا ابلوكالـة   وهلـو يف كـر ا حـوار 

                                                 
2

ن يرد على ما يأتي : "على المحامي عند انقضاء التوكيل أ 2591لسنة  51من قانون المحاماة رقم  52وقد نصت المادة  

لموكله عند طلبه المستندات واألوراق األصلية . ومع ذلك يجوز له إذا لم يكن حصل على أتعابه أن يستخرج على نفقة موكله صورا 

من جميع المحررات التي تصلح سندا له في المطالبة ، وأن يبقي لديه المستندات واألورق األصلية حتى يؤدي له الموكل مصروفات 

ويقوم مجلس النقابة بالتصديق على صور المستندات واألوراق التي ليست لها أصول ثابتة بسجالت  -راتاستخراج تلك المحر

وال يلزم المحامي أن يسلم موكله مسودات األوراق التي حررها في الدعوى وال الكتب الواردة إليه منه وال المستندات  -المحاكم

ى المحامي أن يعطي موكله صورا من هذه األوراق بناء عهلى طلب الموكل وعلى المتعلقة بما أداه ولم يزد إليه ، ومع ذلك يجب عل

 نفقته" .
1

 . 151انظر ما يل فقرة 
9

 في الهامش . 191ص 9مجموعة األعمال التحضيرية  

 (
5
من التقنين المدني القديم تنص على ما يأتي : "وعلى الوكيل بعد انتهاء توكيله أن يرد للموكل السند  992/191وكانت المادة(   

 المعطي له بالتوكيل" . 
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أن ير عوا ابلتعويض عرا يصيهو من ضرر علا كر من اكوكر أو الوكير   وعذا تلةأ الوكير يف رد سند الوكالـة ألـ م بـذلك ل 
 "   ( 4) س وال عن التعويض   وللروكر أن ي هر انتها  الوكالة ابل ريقة اكناسبةوكان م

 المخالصة بإبراء ذمة الوكيل : -272
بعد أن يندي الوكير ااسا  للروكر ل ويرد علي  مجي  ما يف يده لـ  مـن مـار وأوراق ومسـتندات و وا ـد مسـتحقة  

وعذا    ( 3)  ( dechargeدم ل يع يـــ  اكوكـــر  الصـــة ةبـــرا  ذمتـــ ) مـــ  ســـند التوكيـــر علـــا الو ـــ  الـــذي بســـ ناه  يرـــا تقـــ
أعرــار الوكيــر ل  ي لــب أن يةـــون اكقصــود مــن ذلــك أن يقــر اكوكـــر  ( Ratificationاقتصــر اكوكــر علــا عقــرار) 

ل   2ال ري  تةون ت ذة يف حق  ل دون أن يةون يف ذلك عبرا  لذمة الوكير مـن مسـ وليت  قبـر اكوكـر م تصر ات الوكير 
  علــا أن اكخالصــة ةبــرا  ذمــة   1وذلــك مــا م يســتخلص مــن العــروف أن هــذا ا قــرار يتضــرن أيضــا عبــرا  ذمــة الوكيــر

ية ف عنـ  اكوكـر  يرـا بعـد مـن   ـأ أو تقصـري ارتةبـ   الوكير ليس من شأهنا يف ا  ر أن تهئ ذمة الوكير  ا عسا أن
  بـر عن للروكـر ل بعـد أن يصـدق علـا ااسـا  الـذي   8الوكيـر ل  يبقـا هـذا مسـ وال عـن   ـأه ابلـرغو مـن اكخالصـة

ا   وذلك كلـ  مـ  9قدم  ل  الوكير ل أن ي لب من  ل عذا كانا العروف تهر ذلك ل اكستندات اليت تدعو هذا ااسا 
م يتب  يف وضوح من اكخالصة أن اكوكر قد أراد عبرا  ذمة الوكير هنا يا من مس وليت  عن مجي  أعرار الوكالـة ل وي ـرتط يف 
هــــذه ااالــــة أال يةــــون الوكيــــر قــــد حصــــر علــــا اكخالصــــة ب ريــــق ال ــــش كــــأن أ يــــا عــــن اكوكــــر مســــتندات أو معلومــــات 

كير  الصة ةبرا  ذمت  ل  از للوكير أن ير ـ  عليـ  دعـوى ي لـب  يهـا ااةـو   وعذا امتن  اكوكر من عع ا  الو   1أ رى
                                                 

 (
2
علىما يأتي  2591لسنة  51من قانون المحاماة رقم  51ومع ذلك فقد نصت المادة  -197ص 9مجموعة األعمال التحضيرية (  

للموكل عند انتهاء التوكيل ألي سبب من األسباب أن يسترد سند التوكيل . ويجب على المحامي إيداعه قم كتاب المحكمة : "ليس 

المختصة إن لم يكن قد أودعه ملف الدعوى ، وعلى كاتب المحكمة إذا طلب منه أن يؤشر فورا على ذلك السند وعلى صوره 

 " .المودعة قلم الكتاب ما يفيد انتهاء الوكالة

 (
1
ومتى وافق الموكل على الحساب وهو على بينة من أمره وقد قدمت له المستندات الالزمة ، لم يجز له بعد ذلك الرجوع في (  

( . وليس للموكل أن يطلب االطالع من جديد على  27ص 51م  2595موافقته وطلب حساب جديد) استئناف مختلط فبراير سنة 

ا ووافق بعد ذلك على الحساب ، بدعوى أنه يريد مراجعة الحساب من جديد ، ما لم يكن هناك مستندات حساب سبق أن اطلع عليه

غش من جانب الوكيل) نفس الحكم السابق ( . وإذا وقع نزاع في بعض المبالغ ، فللموكل أن يرفع دعوى بما وقع عليه النزاع ، 

 ساب) نفس الحكم السابق ( .وليس له أن يالب بتقديم حساب جديد بعد أن تمت موافقته على الح
9

 . 219 -2 -99داللوز  2799مارس سنة 17نقض فرنسي 
5

 . 2515فقرة 22بالنيول وربيير وسافاتييه  -159 -2 -99داللوز  2799مايو سنة 5نقض فرنسي  
9

 – 519ص 2515فقرو 22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 119 -2 -2592داللوز  2599مايو سنة 12نقض فرنسي  

 . 155فقرة   mandetلفظ  9أنسيكوبيدي داللوز 
1

 . 51 – 2– 2525داللوز  2521ديسمبر سنة  29نقض فرنسي  
1

 . 519ص 2515فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  
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بــها ة ذمتــ  مــن أعرــار الوكالــة    ــلذا م وصــر الوكيــر علــا  الصــة ةبــرا  ذمتــ  وال عل حةــو بــذلك ل كــان معرضــا لر ــوع 
 رــس ع ــرة ســنة مــن وقــا  ل وال يتقــادم حــق الر ــوع هــذا عال  4اكوكــر عليــ  يف كــر وقــا عذا كــان هنــا  و ــ  لــذلك

   لن م يقدم الوكير حسااب ل سق ا دعوى تقد  ااسـبا نيسـها ابنقضـا  عـس ع ـرة سـنة   3تقد  ااسا  للروكر
  علــا أن التقــادم ال  نــ  اكوكــر مــن أن ير ــ  دعــوى اســتحقاق علــا  2ل وســرت اكــدة مــن وقــا انتهــا  أعرــار الوكالــة

الوكيـر سـرتد  ـا يف يــد الوكيـر مـن أعيـان  لوكــة لـ  ل وال  ـوز للوكيــر أن وـتج ابلتقـادم اكةسـب  ن يــده كوكيـر علـا هــذه 
 ا عيان يد 

   1عارضة

 التزامات الموكل  -المبحث الثاني 

 دفع األجر -المطلب األول 

الوكالـة تهعيـة ل مـا م يتيـق علـا غـري  -4من التقن  اكد  علا ما أييت : " 106نص قانو  : تنص اكادة -312
 ــلذا اتيــق علــا أ ــر للوكالـة ل كــان هــذا ا  ــر  اضــعا لتقــدير  -3ذلـك  ــراحة أو يســتخلص ضــرنا مــن حالـة الوكيــر"   "

                                                 
2

هذا ولكن ال يجوز للموك أن يتمسك بالمقاصة في دين ثابت على للوكيل وما علىالوكيل من رصيد حساب الوكالة ، ما دام  

الحساب لم يصف وقد قام نزاع في شأنه ، وعلى الموكل أن يدفع الدين الثابت في ذمته للوكيل مع حفظ حقه في محاسبة هذا األخير 

 ( .  511ص  291رقم  5مجموعة عمر  2555يونيه سنة  29عما دخل في ذمته من ماله مدة وكالته عنه) نقض مدني 
1

لمرتهن رهن حيازة يعتبر أنه وكيل عن الدائن الراهن في استغالل وإدارة للغين وقد قضت محكمة النقض بأن الدائن ا 

المرهونة وقبض ريعها ، وأن عليه بهذا الوصف أن يقدم إلى الراهن حسابا مفصال عن ذلك ، ودين الموكل قبل وكيله ال يبدأ تقادمه 

(  59ص  27رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فمبر سنة نو 19إال من تاريخ انتهاء الوكالة وتصفية الحسبا بينهما) نقض مدني 

على ما يأتي "يسقط حق الموكل في مطالبة محاميه  2591لسنة  51من قانون المحاماة رقم  59. ومع ذلك فقد قضت المادة 

موكل قبل مضي المدة باألوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات ميالدية من تاريخ انتهاء مهمته . أما إذا طلبها ال

 بكتاب موصى عليه ، فتبدأ مدة السقوط من تاريخ هذا الكتاب" 
9

 159ص  911رقم  9مجموعة عمر  2557أكتوبر سنة  12 -179ص  51رقم  1عمر  2597فبراير سنة  21نقض مدني  

ص  91م  2559ل سنة ابري 21 -125ص  91م 2559ابريل سنة  5 -19ص  92 –م 2597ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  –

بالنيول وربيير  – 159بودري وفال في الوكالة فقرة   - 257جيوار فقرة   - 915فقرة  11لوران  – 2925فقرة  2بون   - 119

. وال يقف سريان تقادم دعوى تقديم الحساب قيام نزاع بين الموكل والوكيل على عنص من  512ص  2515فقرة  22وسافاتييه 

عناصر الحساب بينهما وقد قضت محكمو النقض بأنه إذا قررت المحكمة أن قيام النزاع بين الموكل والوكيل على عنصر من 

يعتبر عائقا يمنع من المطالبة بتقديم الحساب وقف مدة تقادم دعوى طلبه ، واستدلت على ذلك بأن الوكيل عناصر الحساب بينهما ال 

 12سبق له تقديم الحساب في قضية أخرى عن مدة سابقة قبل تصفية ذلك النزاع ، فال يكون حكمها مخالفا للقانون) نقض مدني 

 ( . 159ص  911رقم  9مجموعة عمر  2557اكتوبر سنة 
5

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعني بأن  -151بودري وفال في الوكالة فقرة  -257جيوار فقرة  – 2925فقرة  2بون  

وضع يد الناظرة ، بصفتها ناظرة ، على أعيان مهما طال زمنه ال يكسبها ملكيتها ، ألنها لم تضع يدها إال بصفتها وكيلة عن وجه 

ص  11رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  92الملكية إال إذا تغيرت صفتها ) نقض مدني الوقف ، ويد الوكيل ال تؤدي إلى 

 ( . 959ص  111رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  11وانظر أيضا نقض مدني  – 59
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ــــة ــــذ الوكال ــــ  اكــــد  القــــد  اكــــادت  "   وي 4القاضــــ  ل عال عذا د ــــ  فوعــــا بعــــد تنيي ــــنص يف التقن  -842قابــــر هــــذا ال
ويف التقنـ   – 918  ويقابر يف التقنينات اكدنية العربية ا  ـرى : يف التقنـ  الـد  السـوري م  9343 - 841/931

   1682 - 161وم  110ويف التقنــ  اكــد  اللبنــا  م  – 610ويف التقنــ  اكــد  العراقــ  م  – 106اكــد  الليــيب م 
والــنص اكتقــدم الــذكر يعــرا   ــر الوكيــر بو ــ  عــام   وأبــرز ت بيــق عرلــ  للوكيــر اكــأ ور هــو ايفــام  ل وقــد ورد يف قــانون 

( أتعـا   3( ا  ـر بو ـ  عـام   )  4ايفاماة سلسلة من النصوق تنعو أتعها  ايفام   مهيـة هـذه اكسـألة    نبحـث : ) 
 ايفام   

 م األجر بوجه عا

مد  سـالية الـذكر أنـ   ـب الترييـ  بـ   رضـ  : اليـرا ا ور  106 رضان : يستخلص من نص اكادة  -311
 أن  ال يو د اتياق علا ا  ر ب  اكوكر والوكير ل واليرا الثا  أن هذا االتياق مو ود   

                                                 
2

المدني  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين 575تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، ثم مجلس  159في المشوع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  152الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 (  . 121ص  – 129ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  195الشيوخ تحت رقم 
1

يوجد شرط صريح بخالف ذلك ، أو شرط ضمني يتضح  : يعتبر التوكيل دون مقابل ، ما لم 929/111التقنين المدني القديم م  

: االتفاق على مقابل معين ال يمنع من النظر فيه بمعرفة القاضي وتقدير المقاب بحسب ما يتصوبه  117/ 925من حالة الوكيل . م 

ن قنن صراحة القاعدة التي تقضي بعدم .) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد . وقد زاد التقنين الجديد بأ

جواز تعديل األجر إذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة ، وكان القضاء المصري يجري على هذه القاعدة في عهد التقنين القديم دون نص 

. ) 
9

) مطابق ( . التقنين  195) مطابق ( . التقنين المدني الليبي م 119التقنيات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  

إذا اشترطت األجرة في الوكالة أو في الوكيل العمل ، يستحقها . وإن لم تشترط فإن كان الوكيل ممن  -2: ت 559المدني العراقي م 

وإذا اتفق على أجر للوكالة ، كان هذا األجر خاضعا لتقدير المحكمة ، إال إذا دفع  -1جر المثل ، وإال كان متبرعا . يعمل بأجر فله أ

الوكالة . هذا مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة . ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .   طوعا بعد تنفيذ

: تكون الوكالة في األصل بال مقابل . وليس ما يمنع اشتراط األجر . وال يقدر كونها مجانية  119لبناني م تقنين الموجبات والعقود ال

إذا كانت الوكالة من  -إذا كان الوكيل يقوم بمقتضى مهنته أو صنعته بالخدمات المعقودة عليها وكالته . ثانيا -في األحوال اآلتية : أوال

: ال يحق للوكيل المتفق  155ذا كان العرف يقضي بدفع أجر عن األعمال المعقودة عليها الوكالة . م إ -تجار ألعمال تجارية . ثالثا

إذا كانت القضية التي وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من  -إذا منعته قوة قاهرة عن المشروع في تنفيذ الوكالة . ثانيا -عليه : أوال

 -من أجلها أعطيت الوكالة . ويراعي في هذه الحالة األخيرة العرف التجاري أو المحلي إذا لم تتم القضية التي -الشروع فيها . ثالثا

: إذا لم يكن األجر مسمى ، فإنه  159على أنه يحق للقاضي أن ينظر فيما يجب إعطاء الوكيل تعويضا ، مراعاة لمقتضى الحال . م 

لة ، وإال فبحسب الظروف . ) وأحكام التقني اللبناني تتفق مع أحكام يعين بناء علىالعادة المرعية في المكان الذي انعقدت فيه الوكا

 التقنين المصري ، ولم يذكر التقنين اللبناني أن أجر التوكيل يكون خاضعا لتقدير القاضي ( .
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 ال يوجد اتفاق على األجر :  -275

 يرا رأينا : "الوكاىل تهعية ل ما م يتيق علا غـري ذلـك     "  ـلذا م يو ـد مد   106تقور اليقرة ا وىل من اكادة
بــ  اكوكــر والوكيــر اتيــاق علــا ا  ــر كانــا الوكالــة غــري مــأ ورة وكــان الوكيــر متهعــا ل واعتــهت الوكالــة يف هــذه ااالــة مــن 

قـد كانـا الوكالـة يف هـذا القـانون تهعيـة حترـا   وير   ذلك عىل عهـد بعيـد يف تقاليـد القـانون الرومـا      4عقود التهع
وكان ال  وز أن يع ا الوكير أ را   ولذلك كـان اليـرق بـ  الوكالـة واكقاولـة ينحصـر يف ا  ـر ل عذ كانـا الوكالـة  ـوز أن 

غـري مـأ ورة حترـا أمـا  تق  كاكقاولة علا أعرار مادية وال تقتصر عل التصر ات القانونية ل وال تتريـ  عـن اكقاولـة عال يف أهنـا
اكقاولة  تةون دا را مأ ورة ل وير   السـبب يف ذلـك عىل أن بعـض اكهـن ااـرة يف القـانون الرومـا  ل و ا ـة منهـة ايفـام  
ومنهــة ال بيــب ل كانــا مــن اكةانــة الر يعــة يف نعــر الرومــان نيــث تتعــاىل عــن ا  ــر ل  ــ   ــوز للرحــام  أو ال بيــب أن 

عرلـ     ةيـف العقـد يف هـذه اكهـن علـا أنـ  وكالـة المقاولـة ل ال  نـ  يقـ  علـا تصـر ات قانونيـة  ال بيـب أي ذ أ را علا 
عمنا يقوم أبعرار مادية حمضة ل بر  ن العقد ال أ ر  يـ    وت ـور القـانون الرومـا  ل وكـان مـن ال بيعـ  مـ  ت ـور العـروف 

ل بــر أن  ( salaireهــنهو ل  ــأ ي  هلــو ل ال أن أي ــذوا أ ــرا  ) االقتصــادية أن يعــيش أ ــحا  اكهــ  ااــرة مــن  ارســة م
( ل ي ـــالبون  ـــا ال ئو ـــب دعـــوى الوكالـــة بـــر بـــدعوى أ ـــرى غـــري  honorairesيتقاضـــوا أتعـــااب وحرـــر معـــ  التقـــدير ) 

( persecution extra ordinemعادية ) 
  وانتقلا هذه التقاليـد عىل القـانون اليرنسـ  القـد  ل  ةانـا  3

الوكالـة  يــ  تهعيــة حترــا ل وعذا أع ــا الوكيــر أ ــرا م يةــن هــذا ا  ـر ئو ــب عقــد الوكالــة ذاتــ  ل بــر ئو ــب عقــد مســتقر 
لعرـــر واكوكـــر يتـــهع هـــو عقـــد تـــهع ه ـــر ولةـــن مـــن اكوكـــر للوكيـــر للتـــدلير علـــا اعرتا ـــ  ابنيريـــر ل  ةـــان الوكيـــر يتـــهع اب

  ومحـر التقنـ  اكـد  اليرنسـ  فـاب  هـذه التقاليــد ل عذ هـو بعـد أن أقـر ل م اوعـة لت ـور العـروف ل أن أي ــذ  2اب  ـر
الوكيـــر أ ـــرا دون أن تةـــون عليـــ  غضاضـــة يف ذلـــك ل  هـــو يةســـب عي ـــ  مـــن مهنتـــ  ولـــ  أن ي الـــب أب ـــرة ئو ـــب عقـــد 

                                                 
2

ر ، كانت الوكالة فالمالك على الشويع أو الورثة إذا وكلو أحدهم في إدارة الملك الشائع أو التركة ولم يكن هناك اتفاق على أج 

 9هامش  979ص 111بودري وفال في الوكالة فقرة  – 199 -55مجموعة جرينوبل  2755يوليه سنة  9غير مأجورة ) جرينوبل 

( . والشركاء إذا وكلوا أحدهم في تصفية الشركة أو في إدارتها أو في قبض ديونها دون اتفاق على أجر ، كان الشريك الوكيل 

كمة النقض بأن األصلى في الوكالة أنهاتكون بغير اجر مقابل ، ما لم يوجد شرط صريح بخهالف ذلك أو متبرعا . وقد قضت مح

شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل . فإذا استندت المحكمة إلى أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقرارته المتكررة ، فإنها ال 

ر قوله إنه ال يصح أن يثرى الوقف على حساب جهوده ، فإن دعوى اإلثراء على تكون قد خالفت القانون ، وال يقبل من هذا الناظ

 2559يونيه سنة  25حساب الغير ال يكون لها محل إال إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين ، وهي ليست حالته) نقض مدني 

 ( . 111ص  119رقم  5مجموعة عمر 
1

 .  971ص   - 972ص  111وفقرة 279ص  917بودري وفال في الوكالة فقرة 
9

 – 19فقرة   -11بوتييه فيالوكالة فقرة  -2الكتاب الثالث الباب الخامس عشر القسم الثاني فقرة  ( DOMATدوما )  

 . 111وفقرة  271ص  -279ص  917بودري وفال في الوكالة فقرة 
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لــا يف هــذا التقنــ  تهعيــة يف ا  ــر ل وال يةــون للوكيــر أ ــر عال عذا اتيــق عليــ  مــ  اكوكــر الوكالــة ذاتــ  ل عال أن الوكالــة  ع
واثـــر اقضـــا  اليرنســـ  أبن أ ـــر الوكيـــر ال يةـــون عال ابتيـــاق ل  ـــذهب عىل أنـــ  حـــىت مـــ  و ـــود هـــذا االتيـــاق  ـــوز للقضـــا  

لتقاليـد ل ونـص علـا أن "يعتـه التوكيـر بـ  مقابـر ختييض أ ر الوكير كرا سنرى  واتب  التقن  اكـد  اكصـري القـد  هـذه ا
( ل كرـا نـص  ـراحة  842/931ل ما م يو د شرط  ـري   ـ ف ذلـك ل أو شـرط ضـرين يتضـ  مـن حالـة الوكيـر" ) م 

عـــــر الن "االتيـــــاق عل رقـــــا  كعـــــ  ال  نـــــ  مـــــن النعـــــر  يـــــ  ئعر ـــــة القاضـــــ  وتقـــــدي اكقابـــــر نســـــب مـــــا يستو ـــــب " ) م 
قر التقن  اكـد  اكصـري انيديـد هـذا كلـ  عـن التقـين اكـد  اقـد  ل ومثـر ذلـك كرـا رأينـا يف نـص اكـادة ( ل ون 841/934
106     

 يوجد اتفاق على األجر :  -276

وخيلص  ا تقدم أن الوكير ال أي ـذ أ ـرا عال عذا و ـد اتيـاق علـا ذلـك   وقـد يةـون هـذا االتيـاق  ـروا ل ولةـن 
مــد   ــراحة عىل ذلــك  106  وقــد أشــارت اليقــرة ا وىل مــن اكــادة  4ن هــذا االتيــاق ضــرنيايف كثــري مــن ا حــوار يةــو 

ـــة ل مـــا م يتيـــق علـــا غـــريه ذلـــك  ـــراحة ل أو يســـتخلص منهـــا ضـــرنا أن الوكالـــة مـــأ ورة هـــ   حـــ  تقـــور : "الوكالـــة تهعي
ة الــيت تــد ر يف أعرــا هلــذه اكهنــة    ــلذا كــان ال ــخص وــرتف مهنــة يةســب منهــا عي ــ  ل  ــاكيروا أن الوكالــ 3مهنتــ 

تةــون مــأ ورة    رــن وكــر حماميــا أو وكــي  العرولــة أو مسســارا أو ر ــر أعرــار أو مــأمور تيليســة ) ســنديك ( أو مصــر ا أو 
ل يةــون قــد اتيــق ضــرنا  2 ـر يا أو غــري هــنال   ــن ورت ـون مهنــة يتةســبون منهــا ل و ا ـة عذا كانــا هــذه اكهنــة عاريـة

  وقد انت رت الوكالة اكأ ورة يف ااياة العرلية ل حـىت ف ـا علـا الوكالـة  1علا عع ا   أ را كرا ه  العادة م  الوكير
                                                 

2
ل ، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ما إذا كانت الوكالة وسواء كان االتفاق صريحا أو ضمنيا ، فعبء إثباته يقع على الوكي 

مارس  17 -925 -2– 71سيريه  2771أول مارس سنة   -57 -2 – 72داللوز  2772مارس سنة  25مأجورة ) نقض فرنسي 

ل بالنيو -199بودري وفال في الوكالة فقرة  -551 -2 -59سيريه  2752أول ديسمبر سنة  – 11 – 2-77( سيريه  2771سنة 

محمد كامل  – 152فقرة  MANDETلفظ  9أنسيكلو بيدي داللوز  – 519وص  515ص  2579فقرة  22وربيير وسافاتييه 

 . 211مرسي فقرة 
1

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشورع التمهيدي : "واألص أن تكون الوكالة بغير أجر ، إال إذا اتفق صراحة على األجر أو  

استخلص هذا االتفاق من حالة الوكيل كأن تكون األعمال التي يقوم بها هي من أعما لحرفته ، كما هو األمر بالنسبة للمحامي" ) 

( . وقد يستفاد االتفاق الضمني من ظروف التعاقد األخرى غير حالة الوكيل ) نقض مدني  111ص  9مجموعة اإلمال التحضيرية 

 ( . 919ص  119رقم  9مجموعة عمر  2557يناير سنة  29
9

استئناف  – 111ص  5االستقالل  2599مارس نسة  5 -991ص  21الحقوق  2751فبراير سنة  22استئناف وطني  

محمد  – 117بودري وفال في الوكالة فقرة  – 111ص  29م  2592أبريل سنة  19 -971ص  1م  2759أبريل سنة  99مختلط 

 . 115ص  -119ص  219كامل مرسي فقرة 
5

 2751يوليه سنة  29 -551 – 2 -59سيريه  2752أول ديمسبر سنة  11 -2 -52داللوز  2759يناير سنة  7نقض فرنس  

جازيت دي باليه  2599مايو سنة  25 -129– 2 – 2517ازيت دي باليه ج 2511ديمسبر سنة  1 – 912 -2 – 519داللوز 
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اكــأ ورة وهــ  الوكالــة الــيت يقــوم  ــا الصــديق تيضــ  وجماملــة ل وحــىت أ ــب  الواقــ  هــو عةــس القــانون ل  الوكالــة تةــون يف 
  وتقـدير مــا عذا كانــا الوكالــة  4ط أو يتبــ  مــن العــروف أهنـا غــري مــأ ورةالةثـرة ال البــة مــن ا حـوار مــأ ورة مــا م ي ـرت 
  وي لب أن يةون أ ر الوكير مبل ا من النقـود ل ولةـن ال شـ   نـ  مـن  3مأ ورة أو غري مأ ورة يرت  لقاض  اكوضوع

لـــيت ي ـــرتيها ابلوكالـــة عنـــ    أن يةـــون غـــري نقـــود ل كرـــا عذا اتيـــق الوكيـــر مـــ  اكوكـــر علـــا أن أي ـــذ أ ـــره حصـــة مـــن العـــ  ا
وسنرى أن ايفام  ل استثنا   ا تقدم ل ال  وز أن تةون أتعابـ   ـ ا  مـن ااـق اكتنـازع  يـ    وعذا اتيـق علـا أ ـر ل  ـراحة 

ل  هــو عمنــا يــن ر علــا مــا بــذر مــن  هــد  2أو ضــرنا ل  ي لــب أن يةــون ا  ــر مســتحقا للوكيــر ولــو م يــنج  يف مهرتــ 
 1ما ييض  علي  هذا انيهد من نتا ج ل عذ أن الت ام  كرا قدمنا هو الت ام ببذر عناية ال التـ ام بتحقيـق غايـةدون نعر عىل 

  ولةن ال شـ   نـ  مـن االتيـاق علـا أن يةـون التـ ام الوكيـر الت امـا بتحقيـق غايـة ل ووصـر ذلـك غالبـا يف توكيـر الوسـ ا  
والسراسرة وال وا   واكرثل  التجاري  وااواب  ومندويب التأم  ور ار ا عرار يف عقد الصـيقات ل علـا أال يـن روا عال 

  ومن ذلك أن يتيـق اكوكـر مـ  ايفـام  علـا أال يسـتحق ا تعـا  ل أو  8ما عقدوا منهاعذا عقدوا هذه اليقات وئقدار 
                                                                                                                                                                    

بودري وفال في الوكالة  – 29وفقرة  22جيوار فقرة  – 517  -2591داللوز األسبوعي  2591أول يوليه سنة  -219 -1 – 2599

على أن   -2579فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  -( 1)  1هامش  119ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان   - 115فقرة 

صاحب المهنة الحرة قد يكون وكيال غير مأجور في أعمال مهنته ، إذا تبين من الظروف أنه قصد القيام بالوكالة دون أجر لصداقة 

( ، أو ألن له مصلحة شخصية في القيام  11- -77سيريه  2771مارس سنة  17أو قرابة تربطه بالموكل مثال ) نقض فرنسي 

أوبري ورو  – 11فقرة    Avoueداللوز القضاء العام الملحق لفظ  2779يونيه سنة  15لو بدو أجر ) نقض فرنسي بالوكالة و

 ( . 519 -2579فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  –(  ( 1)  1هامش  119ص  525فقرة  1وإسمان 
 

2
ن أن الوكالة غير ماجورة ، لم يجز للوكيل أن فإذا تبي  -979ص  111وفقرة  211ص  919بوردي وفال في الوكالة فقرة  

يطالب بأجر على ما بذل من جهد بموجب قواعد اإلثراء بال سب ، فإن هذه القواعد ال محل لتطبيقها إال حيث ال توجد رابطة عقدية 

حكم آنفا نفس وقد سبقت اإلشارة إلى هذا ال 111ص  119رقم  5مجموعة عمر  2559يونيه سنة  25بين الطرفين ) نقض مدني 

 الفقرة في الهامش ( .
1

وقد قضي بأن إدارة الوكيل ألموال الموكل مدة طويلة وانقطاعه لذلك ،  – 51ص  1م  2759ديسمبر سنة  1استئناف مختلط  

ان دو أن تكون بينهما صة قرابة ، ودون أن تكون حالة الوكيل المالية تسمح باالنقطاع لعمل دون أجر ، كل ذلك يستخلص منه 

 95م  2591يناير سنة  19وانظر أيضا استئناف مختلط  -( 5ص  91م  2515نوفمبر سنة  29الوكالة مأجورة ) استئناف مختلط 

 . 271ص 
9

 . 119ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -151وفقرة  199وفقرة  195بوردي وفال في الوكالة فقرة  
5

بده من المصاريف في سبيل أداء المأمورية التي كله بها الموكل ، بغاض النظر وقد قضي بأن الوكيل يستحق أجره ورد ما تك 

عن النتائج إن كانت حسنة أو غير حسنة ، ما دام أن الموكل لم يقدم أي دليل على أن الوكيل ارتكب خطأ أدي إلى انتيجة السيئة ، 

 2591نوفمبر سنة  25على النتيجة الحسنة ) مصر الوطنية كذلك إذا لم يكن هناك شرط بينهما يعلق ترتيب أجرة الوكيل أو مقداها 

 ( . 197ص  291رقم  25المحاماة 
9

فبراير سنة  12 -299ص  15الحقوق  2597مايو سنة  25 -111ص  5االستقال  2599مارس سنة  5استئناف وطني  

  - 299ص  29م  2592يناير سنة  92 – 995ص  1م  2775ديسمبر سنة  17اتئناف مختلط  – 999ص  17الحقوق  2521

. على الوكيل يستحق األجر ولو لم يعقد الصفقة ، إذا كان عدم عقدها  912 -2 – 51داللوز  2751يوليه سنة  29نقض فرنسي 
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علــا أال يســتحق اكــن ر منهــا ل عال عذا كســب الــدعوى   ويقــ  ذلــك أيضــا عذا عقــدت شــركة عىل وكــ  هلــا يف منــافق معينــة 
يقات اليت يعقـدها ل ويةـون ا  ـر عـادة نسـبة بعقد الصيقات كر يف اكن قة ايفدة ل  ل وال أي ذ الوكير أ را عال علا الص

م وية من قيرةت الصيقة ل وي لب أن يةون الوكيـر يف هـذه ااالـة حمتةـر كن قتـ  ل  ـ   ـوز لل ـركة أو لوكيـر عنهـا ه هـر 
, وعذا وق  ذلك  لن الوكير يسـتحق ا  ـر عـن الصـيقة الـيت عقـدت بـدون 4أن يعقد  يقة يف هذه اكن قة عال بواس ت 

  كـذلك يةـون  ( convention dexclusiviteل وهـذا مـا يسـرا ابالتيـاق علـا احتةـار الوكالـة )  3وسـافت 
ا  ــر يف الوكالــة مرهونتــا ةمــام الصــيقة عذا عهــد منلــف عىل تشــر ببيــ  نســخ مــن كتابــ  ل علــا أن يتقاضــا عرةلــة عــن كــر 

  وعذا كـان  2لـب أن يةـون الناشـر حمتةـرا لبيـ  الةتـا نسخة يبيعها لـ وتةـون عـادة نسـبة م ويـة مـن اـن النسـخة ل وي 
شخص واحد هو الوكير عن ال ر   يف الصيقة ل وعلو كر منهرـا بـذلك ل اسـتحق الوكيـر ا  ـر اكتيـق عليـ  مـن كـر مـن 

يهو ال ـــر     وعذا تعـــدد الـــوك   يف الصـــيقة الواحـــدة ل م يةونـــو متضـــامن  يف اســـتحاقهو ل  ـــر ل بـــر يقســـو ا  ـــر علـــ
   1ابلتساوي ل عال عذا و د اتياق   ف ذلك

                                                                                                                                                                    

لوبة ) راجعا إلى خطأ الموكل أو إلى تعنته في عدم إتمام الصفقة أو التصديق عليها أو تنفيذها بعد أن توافرت جميع الشروط المط

سيريه  2591يونيه سنة  25 -277 -2 – 2515يناير سنة  1 – 571– 2 -2529داللوز  2522يونيه سنة  27نقض فرنسي 

 -517 -2511داللوز األسبوعي  2511مايو سنة  17 – 15 -1 – 2511داللوز  2511يناير سنة  15باريس  -999 -2  - 2591

ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -151بودري وفال في الوكالة فقرة  -252 -2517داللوز األسبوعي  2511نوفمبر سنة  21

( . كذلك ال يوجد ما يمنع من أن يكون األجر مرهونا ، ال  511ص  2579فقرة  22بالنيول وربييرو سافاتييه   -111ص   - 119

بون والطوافون الممثلون التجاريون عامة بعقد الصفقة فحسب ، بل أيضا بمالءة العميل الذي تعاقد مع  الوسيط ، ويستحق الجوا

بالنيول  – 51– 2 – 2599داللوز  2515أكتوبر سنة  11أجورهم على ما يحصلونه من العمالء بعد إتمام الصفقة ) نقض فرنسي 

 ( . 119ص  212محمد كامل مرسي فقرة  – 511ص  – 511ص  2579فقرة  22وربيير سافاتييه 
2

 27، بل يجب اشتراطه ، وقد يستخلص شرط االحتكار من العرف أو من الظروف ) جرينوبل  واحتكار الوكالة ال يفترض 

( . فإذا وجد شرط  22 - 1 – 2525داللوز  2525فبراير سنة  11باريس  – 517 – 9 – 2599داللوز  2592يونيه سنة 

ت هذه الصفقة بشروط أفضل مما اتفق عليه مع االحتكار ، لم يجز للموكل أن يعقد صفقة دون وساطة الوكيل المحتكر ، حتى لو كان

 2525فبراير سنة  11الوكيل ، وإن كانت الظروف في بعض األحوال قد تبرر رجوع الوكيل بما أنفقه من مصروفات ) باريس 

ذلك ( . ك 1وهامش  511ص  2579فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  -وهو الحكم السابق اإلشارة إليه 22– 1- -2525داللوز 

يجوز ، حتى بعد انتهاء الوكالة ، أن يعطى الوكيل أجرا يقدره القاضي عن صفقة يعقدها الوكيل بعد انتهاء الوكالة ) نقض فرنسي 

انظر في القول بأن شرط االحتكار ) القصر ( باطل أكثم أمين الخولي  –( .  995 - 2599داللوز األسبوعي  2599أكتوبر سنة  15

، ويغلب أن يكون معقوال  ( raisonnableونرى أن الشرط صحيح على أن يكون شرطا معقوال )  -2 هامش 151ص  251فقرة 

أبريل  15باريس  -122– 1 – 2595جازيت دي باليه 2595مايو سنة  1إذا كان محدودا في الوقت أو في العمل ) نقض فرنسي 

 ( .  2579فقرة  22 بالنيول وربيير وسافاتييه – 299- - 2591جازيت دي باليه  2591سنة 
1

 . 511ص  2579فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  -115– 2 – 2517جازيت دي باليه  2511نوفمبر سنة  15ديجون  
9

 . 272انظر آنفا فقرة  
5

 . 111ص  512محمد كامل مرسي فقرة  -511ص  2579فقرة  22بالنيول روبيير سافاتييه  
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 مقدار األجر : -277

أمــا مقــدار ا  ــر ل عذا اتيــق علــا أن تةــون الوكالــة مــأ ورة ل  قــد ال يقــوم ال ر ــان بتعيينــ  ل أبن يقتصــر الوكيــر  
التيـاق علـا ا  ـر ضـرنيا علا اشرتاط ا  ر دون أن يتيق مـ  اكوكـر علـا تعيـ  مقـداره ل أو كنـا هـو ال الـب أبن يةـون ا

مستخلصــا مــن مهنــة الوكيــر أو مــن أي ظــرف ه ــر  يةـــون هنــا  اتيقــا ضــرين علــا أن تةــون الوكالــة مــأ ورة دون تعيـــ  
كقـدار ا  ــر    يــ  مجيـ  هــذه ا حــوار ل عذا ا تلـف ال ر ــان يف تعيــ  مقـدار ا  ــر ل تــوىل القاضـ  تعيــ  هــذا اكقــدار ل 

  وقــد نصــا اكــادة  4العرــر وعىل مــا يقتضــي  مــن  هــد يبذلــ  الوكيــر ل كرــا ير ــ  عىل العــرفوير ــ  يف ذلــك عىل أمهيــة 
من تقن  اكو بات والعقود اللبناين يف هـذا الصـدد علـا أنـ  "عذا م يةـن ا  ـر مسـرا ل  لنـ  يعـ  بنـا  علـا العـادة  168

مــن  11"    وقضــا اليقــرة ا  ــرية مــن اكــادة  3اكرعيــة يف اكةــان الــذي انعقــدت  يــ  الوكالــة ل وعال  يحســب العــروف
أبن يــد ر يف تقــدير أتعــا  ايفــام  "أمهيــة الــدعوى وثــروة اكوكــر ل وانيهــد الــذي بذلــ   4681لســنة  69قــانون ايفامــاة رقــو 

الـة مـأ ورة ايفام "   وسنعود عىل هذه اكسألة عند الة م يف أتعا  ايفام    ولةـن ال الـب ل عذا اتيـق علـا أن تةـون الوك
ل أن يتيق ال ر ان أيضا علا مقدار ا  ر   وا  ر أن يسا هذا االتيقا ل  يتقاضا الوكير من اكوكر اكقـدار اكتيـق عليـ  

كرا سبق القور   ولةن عذا حالـا قـوة   2دون نقص أو زًيدة ل أًي كانا النتيجة اليت و ر عليها الوكير يف ادية مهرت 
كير مهرت  ل أو أ بحا اديـة الوكالـة مسـتحيلة ب ـري   ـأ اكوكـر ل أو م يـتو الوكيـر اديـة اكهرـة ل قاهرة دون أن يندي الو 

  وقـد نصـا  1 لن  ال يستحق أ را أو خييض مقدار ا  ـر اكتيـق عليـ  نسـب ا حـوار ل ويـرت  ذلـك لتقـدير القاضـ 
عذا منعتـ   -ا أنـ  "ال وـق للوكيـر ا  ـر اكتيـق عليـ  : أوالمن تقين اكو بات والعقود اللبنا  يف هذا الصدد عل 161اكادة 

عذا كانا القضية اليت وكر  ا قد انتها قبـر مةنـ  مـن ال ـروع  يهـا   اثلثـا  -قوة قاهرة عن ال روع يف تنييذ الوكالة   اثنيا
رف التجـاري أو ايفلـ  علـا أنـ  وـق عذا م تتو القضية اليت من أ لها أع يا الوكالـة ل ويراعـ  يف هـذه ااالـة ا  ـرية العـ –

"   كـذلك خييـض مقـدار ا  ـر اكتيـق  8لقاض  انينعر  يرا عذا كان  ب عع ا  الوكير تعويضا ل مراعاة كقتضا ااار
                                                 

2
 7 – 11– 2 -77سيريه  2771مارس سنة  17نقض فرنسي  – 111ص  29م  2595أبريل سنة  19استئناف مختلط  

بالينول وربيير  – 199فقرة  – 155بودري وفال في الوكالة فقرة  – 219جيوار فقرة  – 11– 2 – 52داللوز  2759يناير سنة 

 . 511ص  2575فقرة  22وسافاتييه 
1

 في الهامش . 119انظر آنفا فقرة  
9

وحتى لو اتفق على أن األجر ال يستحق إال إذا تمت الصفقة ، فإن األجر يكون مستحقا إذا تمت ، ولو لم تنفذ بعد تمامها أو  

 515  - 1 – 11سيريه  2715مايو سنة  1باريس  -227 -2 -59داللوز  2751ديسمبر سنة  12فسخت أو أبطلت ) نقض فرنسي 

 ( . 151وكالة فقرة بودري وفال في ال –
5

بودري وفال  – 217وفقرة  219جيوار فقرة   - 11فقرة  11لوران   - 2291فقرة   2بون   -وما بعدها  152ترولون فقرة  

 . 255 – 1 – 12سيريه  2715يونيه سنة  5باريس  – 159في الوكالة فقرة 
9

 في الهامش . 119انظر آنفا فقرة  



 

 

 

 

451 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

  ومـ  مراعـاة كـر مـا قـدمناه  4علي  علا سبير التعويض ل عذا ارتةـب الوكيـر   ـأ يف تنييـذ الوكالـة يسـتو ب مسـ وليت 
يبقــا أن مقــدار ا  ــر اكتيــق عليــ  ل عذا كــان يف ا  ــر وا ــب االحــرتام  ن اتيــاق ال ــر   انعقــد عليــ  ل قــد ورد يف شــأن  
نص  ـاق  يـ ه عـن ا  ـر اكتيـق عليـ  يف العقـود ا  ـرى كا  ـار واكقاولـة والوديعـة    قـد نصـا اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة 

مـد  ل كرــا رأينــا ل علـا مــا أييت : " ــلذا اتيـق علــا أ ــر للوكالـة ل كــان هــذا ا  ـر  اضــعا لتقــدير القاضــ  ل عال عذا  106
د ــ  فوعــا بعــد تنييــذ الوكالــة"   و ضــوع مقــدار أ ــر الوكيــر اكتيــق عليــ  لتقــدير القاضــ  بقيــة ختليــا ل كرــا قــدمنا ل عــن 

الرومـا  ويف القـانون اليرنسـ  القـد    وكـا وردت النصـوق  ـروة يف التقنـ   فاب  الوكالة التهعـ  الـذي الزمهـا يف القـانون
اكــد  اليرنســ  جبــواز أن أي ـــذ الوكيــر أ ــرا عذا اتيــق مـــ  اكوكــر علــا ذلــك ل بقـــ  القضــا  اليرنســ  متــأثرا أبن ا  ـــر يف 

عذا قــدر القاضــ  أن هــذا ا  ــر مبــالك الوكالــة أن تةــون تهعيــة ل  عرــد عىل تقريــر قاعــدة تقضــا جبــواز ختيــيض أ ــر الوكيــر 
ل ومــن مث انقســو اليقــ  اليرنســ  يف  2  وم يســتند القضــا  اليرنســ  يف ذلــك عىل نــص بــر كــان قضــا  ا تهــادًي 3 يــ 
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يناير سنة  21 – 911– 2– 99سيريه  2799أبريل سنة  27– 775– 2 -91سيريه  2791 أغسطس سنة 1نقض فرنسي  

 – 291 – 2 – 19سيريه  2711يونيه سنة  15 – 159 – 2 – 11سيريه  2711مايو سنة  5– 155 -2 -19سيريه  2791

 . 511ص  2575فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  -151بودري وفال في الوكالة فقرة   - 215جيوار فقرة 
1

مايو سنة  5– 991– 2 -19داللوز  2719يناير سنة  21– 515 – 2 – 91داللوز  2791نقض فرنس أول يوليه سنة  

فبراير  17 -195– 2 -19داللوز  2711أبريل سنة  7 – 99– 2 -11داللوز  2711يناير سنة  15 -151– 2 -11داللوز  2711

 15 -991– 9- -52داللوز  2752فبراير سنة  -15-12-2 – 79وز دالل 2775مايو سنة  29 -17 – 2 -17داللوز  2711سنة 

 داللوز 2522ديسمبر سنة  21– 299– 2 – 2597داللوز  2597يناير سنة  11– 975– 2 – 2591سيريه  2595فبراير سنة 

ديسمبر  9 -2112-2 2521داللوز  2529مايو سنة  17 – 597 -2 -2529داللوز  2529مارس سنة  22– 215 – 2 – 2529

جازيت  2595يناير سنة  92 -222– 2 – 2597سيريه  2591نوفمبر سنة  29– 99 – 92 259 -جازيت دي باليه 2515سنة 

. وأكثر ما يعمد القضاء الفرنسي إلى تخفيضه هو أجر الوكيل إذا (  211– 1 – 2551يوليه سنة  7 -129 -2 – 2595دي باليه 

كان سمسارا أو وكيال بالعمولة أو من رجال األعمال ، فإن هؤالء كثيرا ما يستغلون جهل العميل أو حاجته الشديدية فيشترطون 

 2575فقرة  22نيول وربيير وسافاتييه ألنفسهم أجورا باهظة ، تكون غالبا في صورة نسبة مئوية مما يحصلونه لحساب العميل) بال

( . ولكن القضاء الفرنسي لم يقف عند أجور هؤالء ، بل شمل بقاعدته أجر الوكيل أيا كان )  592فقرة   9دي باج   -517ص 

 ( .  999فقرة  mandetأنسيكلوبيدي داللوز لفظ  – 515ص  – 517ص  2575فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه 
9

لفظ  9أنيسكلوبيدي داللوز  – 925فقرة  21وقد استحدث به حالة جديدة من حاالت الغبن بين بالغي سن الرشد : بيدان  

mandet  وقد جاء فيه أن الفقهاء الرومانيين لم يقصدو ا بإدخال األطباء والمحامين في دائرة الوكالء تعظيم شأنهم عن  119فقرة (

ا أيضا إخضاع دعواهم في األجر للرقابة ( . ويذهب األستاذ أكثم أمين الخولي إلى أن نص أن يكونوا أجراء فحسب ، بل قصدو

مدني "يتضمن حالة خاصة يعتد فيها القانون بالغلط في القيمة ، وال يترتب على هذا الغلط تعديل األجر" ) أكثم أمين  195/1المادة 

ثير من األحوال ، عندما يتفق مع الوكيل على أجر باهظ ، يسوقه ( . وإذا كان الموكل في ك 2هامش  159ص  252الخولي فقرة 

إلى ذلك خطأ في تقديير أهمية العمل محل الوكالة ، فإنه في أحوال أخرى ال يكون مخطئا في تقدير أهمية العمل ولكن الظروف 

يل إلى كل من االعتبارين ) تضطره إلى قبول كل ما يشترطه الوكيل ، وسنرى أن القضاء المصري يستند في تخفيض أجر الوك

 انظر ما يلي نفس الفقرة في الهامش ( .
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  ونق التقن  اكد  اكصـري القـد  هـذه القاعـدة كرـا قـدمنا عـن القضـا  اليرنسـ  بـنص  ـري    مث نقلهـا  4هذه اكسألة
  وبنيـــا القاعـــدة يف التقنـــ  اكصـــري علـــا أســـاي أن  106اكصـــري انيديـــد كرـــا رأينـــا يف اليقـــرة الثانيـــة مـــن اكـــادة التقنـــ  

التصــرف القــانو  الــذي يعهــد بــ  عىل الوكيــر يةــون عــادة أدق يف تقــدير اال ــر عليــ  مــن العرــر اكــادي الــذي يعهــد بــ  عىل 
قبر أن ينج  الوكير مهرتـ  ل  قـد يعهـر بعهـد ع ـاز اكهرـة أهنرـا أ  ـآ يف اكقاور    لذا اتيق اكتعاقدان علا مقدار ا  ر 

  ويرتتــب  3تقــدير هــذا اكقــدار ل  أ ــاز القــانون للقاضــ  أن يصــح  هــذا اخل ــأ ل و عــر مقــدار ا  ــر  اضــعا لتقــديره
 أ الذي وقـ   يـ  اكتعاقـدان ) ا مر ا ور ( أن   وز للقاض  ل لتصحي  اخلعلا هذا ا ساي الذي قدمناه أمور ث ثة :

يف تعيــ  مقــدار ا  ــر ل أن ي يــد يف هــذا كقــدار عذا كــان غــري كــاف نيــ ا  الوكيــر علــا عرلــ  ل كرــا لــ  أن خييضــ  عذا كــان 
وال ًيدة  هـو  عـر ا  ـر " اضـعا لتقـدير القاضـ "   ويتوقـف ذلـك  مبال ا  ي  ل عذ أن النص م لق ي رر التخييض
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ففريق من الفقهاء في فرنسا يماشون القضاء الفرنسي ، ال على أساس من القانون ، بل على أساس من العدالة : ترولون فقرة  

 2575فقرة  22وربيير وسافاتييه  بالنيول -927فقرة  21بيدان  – 211وفقرة  215جيوار فقرة  – 2295فقرة  2بون  – 191

وفريق آخر يعارض هذا القضاء ويذهب إلى عدم جواز تعديل مقدار أجر الوكيل المتفق عليه  – 525فقرة  1جوسران  – 517ص 

 2751سنة  11مادام ال يوجد في القانون نص يجيز ذلك ، وشأن الوكالة في ذلك شأن سائر العقود : ديمولومب في مجلة التشريع 

 525فقرة   1بالنيول  -171 – 1 – 71ليون كان في تعليقه في سيريه  -172– 1 -51جالسون في تعليقه في داللوز   - 559ص 

 –ورد أن القضاء الفرنسي قد استقر على جواز تعديل أجر الوكيل متابعا في ذلك تقاليد توطدت منذ مدة طويلة (  5هامش  111ص 

 . 9997فقرة  1وقرب بالنيول وربيير وبوالنجيه  – 197بودري وفال في الوكالة فقرة 
1

وتضيف أحكام القضاء المصري إلى عامل الخطأ في تقدير األجر عامل اضطرار الموكل إلى قبول ما يشترطه الوكيل ،  

ممنوح للقاضي فيداخل إدارة المتعاقدين مزيج من الغلط واضطرار يقارب اإلكراه . وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن الحق ال

مدني ) قديم ( بتعديل المقاب المتفق عليه بين الموكل والوكيل هو حق استثنائي ، ليرجع القاضي إليه في تقدير األتعاب  925بالمادة 

عندما تظهر له قرائن تدل على أن الموكل كان محاطا بظروف تضطره لقبول كل ما يشترطه الوكيل لالتفاق على مقابل غير مناسب 

يناير  15الذي يؤديه ، وعند عدم وجود هذه الظروف تتبع القاعدة بأن ما يتفق عليه الخصوم يكوم ملزما لهم ) استئناف وطني للعمل 

مدني ) قديم ( هو أنه يظهر بعد  925( . وقضت أيضا بأن محل تطبيق المادة  51ص  51رقم  29المجموعة الرسمية  2521سنة 

لم يكم بدرجة األهمية التي كانت متوقعة له ، أما فيما عدا ذلك فال محل لتنزيل األتعاب عن  حصول االتفاق على األتعاب أن اعمل

القيمة المتفق عليها ولو رأى القاضي أن العمل الذي عمله الوكيل ال يساوي القيمة التي حصل االتفاق عليها ، بل في مثل هذه الحالة 

( . وقضت محكمة مصر  291ص  211رقم  1الشرائع  2519يناير سنة  22يعتبر الموكل متبوعا بالزيادة ) استئناف وطني 

الوطنية بأن الموكل قد يكون أحيانا كثير الشغف باألمر الذي يردي الوصول إليه بواسطة الزكيل ، أو يكون مضطرب البال خائفا من 

أخرى من مثل هذه األحوال اتي ربما تؤثر عدم إمكانية الوصول إلى مبتغاه إال بسعى شخص معهين يثق بمقدرته ، أو في أية حالة 

على أفكاره تأثيرا يحمله على التعهد للوكيل بمقابل يزيد كثيرا عما يقتضيه األمر . ولما كانت هذه المؤثرات غير كافية للحكم ببطالن 

التدليس ، فالشارع وضع العقد بحسب القواعد العمومية ، إذ هي ليست من قبيل اإلكراه األدبي ، وليس فيها شئ من قبيل الغش و

( .  11ص  29الحقوق  2599يناير سنة  12االسثناء المحكمي عنه وقاية لحقوق الموكل في مثل تلك األحوال ) مصر استئنافي 

فبراير  17الجيزة الجزئية  – 217ص  11رقم  15المجموعة الرسمية  2511وانظر أيضا : أسيوط استثنائي في أول يوليه سنة 

 29عابدين  – 2571ص  999رقم  25المحاماة  2595مايو سنة  21الدلنجات  – 2155ص  999رثم  25اماة المح 2595سنة 

 2757يونيه سنة  – 299ص  2م : 2757فبراير سنة  9 – 51ص  1م  2759ديسمبر سنة  1 – 911ص  1م  2759مارس سنة 

 91م  2555يناير سنة  22  - 997ص  15م  2521مارس سنة  15 – 19ص  15م  2522ديسمبر سنة  12  -992ص  29م 

 .  59ص 
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ييذ الوكالة من أمهية العرر الذي قام ب  الوكير ل وما لقـ   يـ  مـن  ـعوابت ل ومـا أدى العرـر عليـ  مـن علا ما يتب  بعد تن
نتا ج    لن ظهر أن مقدار ا  ر ي يد كثريا علا قيرـة العرـر مـن هـذه النـواح  ل  يـض القاضـ  هـذا اكقـدار حـىت يتةا ـأ 

ي قـام بـ  الوكيـر تة ـف عـن أمهيـة غـري متوقعـة ل أو لقـا ا  ر م  العرر   وعن ظهر علا العةس من ذلك أن العرر الذ
ل أو أدى عىل نتـا ج تيـوق كثـريا مـا كـان ينتعـر ل زاد القاضـ  يف مقـدار  4 ي  الوكير  عوابت م يةن وسب هلـا حسـااب

ن م خي  ــا يف   وعن ظهــر أن اكتعاقــدي  3ا  ــر حــىت يةــون جمــ ًي للجهــود الــيت بــذهلا الوكيــر أو للنتــا ج الــيت و ــر عليهــا
تعي  مقدار ا  ر ل  هو غري مبالك  ي  حىت  وز ختييض  ل وهو يف الوقا ذات  كاف    حمر ل ًيدت  ل كـان علـا القاضـ  
أن وـــرتم عرادة اكتعاقـــدين  ـــ  يـــنقص يف ا  ـــر وال ي يـــد   و ـــري القضـــا  اليرنســـ  ل كرـــا رأينـــا علـــا أن أ ـــر الوكيـــر  ـــوز 

    2ز زًيدت ختييض  ل ولةن ال عو 
) ا مــر الثــا  ( أنــ   تنــ  عل القاضــ  أن يعــدر يف مقــدار ا  ــر ابلــنقض أو ابلــ ًيدة عذا د ــ  اكوكــر اكقــدار اكتيــق 
ذ علي  فوعا بعد تنييذ الوكالـة   ذلـك أن د ـ  اكوكـر مقـدار ا  ـر فوعـا وقـبض الوكيـر هلـذا ا  ـر ل بعـد أن تبـ  مـن تنييـ

                                                 
2

 . 111ص  91م  2559مايو سنة  19 – 211ص  91م  2519يناير سنة  12استئناف مختلط  
1

يؤكد ذلك ما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد إذ تقول : "إذا كان هناك اتفاق صريح على األجر  

، فإن هذا االتفاق يخضع لتقديير القاضي ، يخفض األجر أو يزيده تبعا لما يتبينه من الظروف ، إذا أن الطرفين قد يخطئان في تقدير 

، فللقاضي أن يصحح هذا الخطأ . وهذا الحكم, وإن كان مخالفا للقواعد العامة في العقود ، هو من األحكام  قيمة العمل قبل تنفيذه

 التقليدية في الوكالة ، نقله التقنين المصري الحالي ) القديم ( عن القضاء الفرنسي ، ونقله المشروع عن التقنين الحالي ) القديم ( )

من  925( . وعلى هذا جرى القضاء في مصر ، فقضت محكمة النقض بأن المادة  111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

مدني جديد ( قد أتت بنص مطلق من أي قيد ، شامل بحكم عمومه لطرفي االتفاق كليهما ولكل تعديل في  195القانون المدني ) م 

لباهظ ، كما تحمي الوكيل من األجر الواكس . وليس األجر المتفق عليه ، سواء بالحط منه أو برفعه . فهي تحمي الموكل من األجر ا

التي ال تجعل مجلس النقابة مختصا بتقدير  2555لسنة  57من قانون المحاماة رقم  55يحد من عموم هذه المادة ما جاء بالمادة 

فمحلها  925ليها ، أما المادة هذه أن تكون األتعاب غير متفق ع 55األتعاب إال في حالة عدم االتفاق عليها ، فإن محل تطبيق المادة 

االتفاق على األتعاب . ومتى كان مجال تطبيق كل من المادتين مختلفاـ فال يستقيم القول بأن أوالهما تخصص عموم الثانية ) نقض 

الحقوق  2752أبريل سنة  12وانظر أيضا : استئناف وطني  –(  552ص  199رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  11مدني 

محمد على  – 191ص  95م  2551أبريل سنة  15 – 519ص  19م  2529يونيه سنة  19استئناف مختلط  – 972ص  22

وإذا خفض القاضي  -191ص  211وقارن محمد كامل مرسي فقرة  – 197ص  252أكثم أمين الخولي فقرة  – 951عرفة ص 

 95م  2551يونيه سنة  21األجر وكان الموكل قد عجله كامال للوكيل ، جاز لألول أن يسترد الفرق من الثاني ) استئناف مختلط 

ص  525فقرة  1ن . أوبري ورو وإسما 2591أبريل سنة  19جازيت دي باليه  2591نقض فرنسي أو ل مارس سنة  – 197ص 

( . وال يدفع عن الفرق  951محمد على عرفة ص   - 515ص  2575فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 111ص  – 111

 – 155بودري وفال في الوكالة فقرة  – 251الواجب رده فوائد إال من وقت المطالبة القضائية بها طبقا للقواعد العامة ) جيوار فقرة 

 ( . 951 محمد على عرفية ص
9

 .  159بودري وفال في الوكالة فقرة   - 2755فبراير سنة  la loi 29 2755يناير سنة  5السين  
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  وحـىت  4ذا العرر يسـتحق هـذا اكقـدار مـن ا  ـرالوكير من عرر ل يةون ئثابة عقرار منهرا أبن هالوكالة قيرة ما أداه 
لــو  ــرا أن مقــدار ا  ــر ي يــد علــا قيرــة العرــر أو يــنقص ل  ــلن اكوكــر بد عــ  فوعــا كــر مقــدار ا  ــر بعــد أن تبــ  قيرــة 

عـا ئـا يـنقص  يـ  ل ولـيس يف هـذا التـهع مـن كـ  انيـانب  العرر يةون متهعا ابل ًيدة يف ا  ـر ل وكـذلك الوكيـر يةـون مته 
مـد   ـراحة علـا هـذا ااةـو ل عذ  106وقد نصا العبارة ا  رية من اليقرة الثانيـة مـن اكـادة  3ما خيالف النعام العام

ل و ـرى  2قضا بعدم  واز تعدير مقدار ا  ر "عذا د   فوعا بعد تنييذ الوكالة"   وعلا هذا  رى القضا  اليرنسـ 
ضــا علــا عــدم  ــواز تعــدير مقــدار ا  ــر ولــو م   و ــرى القضــا ان أي 1القضــا  اكصــري يف عهــد التقنــ  اكــد  القــد 

 8يد ع  اكوكر ل عذا كان قد اتيق علي  م  الوكير بعد تنييذ الوكالـة ل أي بعـد أن يتبـ  قيرـة العرـر الـذي قـام بـ  الوكيـر
                                                 

2
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ، وهي تشير إلى ما زاده المشورع أخذا عن القضاء المصري  

خله القضاء المصري من التعديل في هذه المسألة ، إقضى بأن األجر إذا دفع طوعا بعد في عهد التقنين المدني القديم : "وزاد فيه ما أد

ل تنفيذ الوكالة ، ال يجوز بعد ذلك للقاضي أن يعدل فيه بالنقص أو بالزيادة . ذلك ألن الطرفين قد تبينا بعد تنفيذ الوكالة أهمية العم

ليه طوعا بعد ذلك وقبضه الوكيل ، فهذا دليل على أنهما لم يريا ما يقتضي تعديل الذي قام به الوكيل ، فإذا دفع الموكل األجر المتفق ع

 . 111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ” ) األجر ، فال محل إذن لتحكيم القاضي
1

 9رة فق 9( ) انظر الوسيط  ( dons remunere toiresبل يمكن أن يحمل ذلك على أنه من عطايا المكافأة أو هبات المجازة  

 ( . 21ص 
9

 52جازيت دي بالية  2752مايو سنة  29باريس  -179 -2 – 2591جازيت دي باليه  2591نقض فرنسي أول مارس سنة  

مارس سنة  le dorit 21 2752ديسمبر سنة  1السين  – 955 – 2517داللوز األسبوعي  2517أكتوبر سنة  11 – 119 – 1 –

 1جوسران  – 111ص  525أوبري ورو وإسمان فقرة  – 152وفال في الوكالة فقرة  واظر في الفقه الفرنسي بودري – 2751

  995فقرة  mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 2525فقرة 
5

من القانون المدني ) القديم ( ال ينسحب إال على االتفاقات التي تحصل قبل أداء  925وقد قضت محكمة النقض بأن حكم المادة  

( . وانظر أيضا : استئناف  19ص  15رقم  9مجموعة عمر  2559فبراير سنة  27الوكيل العمل الذي عهد به إليه ) نقض مدني 

 – 157ص  29م  2592فبراير سنة  22 – 992ص  29م  2757فبراير سنة  9 -911ص  1م  2759مارس سنة  19مختلط 

مايو سنة  19 – 129ص  19م  2597مايو سنة  29 – 199ص  27م  2591مايو سنة  9 -222ص  21م  2595يناير سنة  12

نة مارس س 15 – 19ص  15ك  2522ديسمبر سنة  12 – 17ص  12م  2597نوفمبر سنة  11 – 159ص  19م  2597

نوفمبر سنة  11 – 291ص  51م  2599ديسمبر سنة  17 – 999ص  51م  2599مارس سنة  22  - 997ص  15م  2521

 . 11ص  55م  2591
9

قد كان ملما بما أجراه  –إذ قدر أجر وكيله بعد إتمام العمل  -: قضت محكمة النقض بأنه ما دام الموكل القضاء المصري  

من اقانون المدني ) القديم ( ال يفيد ، إذ أن حكم هذه  925ألمر عند إجراء هذا التقدير ، فالتحدي بالمادة الوكيل ، وكان على بينة من ا

رقم  2مجموعة عمر  2599أبريل سنة  19المادة ال ينسحب إال على االتفاقات التي تمضي قبل أداء الوكيل للعمل ) نقض مدني 

وانظر أيضا استئناف  –(  19ص  15رقم  9مجموعة عمر  2559ة فبراير سن 7وانظر أيضا نقض مدني  – 159ص  191

ص  15رقم  11المجموعة الرسمية  2519مارس سنة  19 – 11ص  29رقم  21المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  5وطني 

طنية مصر الو – 711ص  559رقم  29المحاماة  2599أبريل سنة  19  -11ص  99المحاماة رقم  2515مارس سنة  21 – 92

فبراير سنة  1 – 121ص  29م  2599مارس سنة  19استئناف مختلط  – 999ص  992رقم  1المحاماة  2511ديسمبر سنة  5

. ومما يمنع إعادة النظر  197ص  95م  2551يونيه سنة  21 – 999ص  59م  2599مايو سنة  92 – 191ص  91م  2515

يأخذ أجرا إذا خسر الدعوى ويتحمل فوق ذلك بالمصروفات ) استئناف مختلط في أجر الوكيل وتخفيضه أن يكون الوكيل قد قبل أال 

يونيه  5( ، أو أن يكون قد اختير من الخارج لكفاية ممتازة ومركز خاص ) استئناف مختلط  121ص  91م  2519مارس سنة  27
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ة مـا عذا د ـ    وال ش  يف التقن  اكد  اكصري انيديد  ن  من ا  ذ  ـذا ااةـو ل و ةـن أن تقـاي هـذه ااالـة علـا حالـ
اكوكــر فوعــا اكقــدار اكتيــق عليــ  يف عقــد الوكالــة بعــد تنييــذها ل الوحــاد العلــة ل  يــ  ااــالت  كــان اكوكــر علــا بينــة مــن قيرــة 

     4العرر الذي أداه الوكير عندماد   اكقدار اكتيق علي  أو عندما اتيق م  الوكير علا هذا اكقدار
الــذي قــام بــ  الوكيــر ل علــا أنــ   االتياق ل قبر تنييذ الوكالة وتب  أمهية العرر  ) ا مر الثالث ( أن  ال  وز

ين ر اكوكر عن حق  يف اك البة بتخييض ا  ر ل أو أن ين ر الوكير عن حقـ  يف اك البـة بـ ًيدة ا  ـر   و ـوز هـذا النـ ور 
  ومقــدار  3وقت ــذ قيرــة العرــر الــذي ق ا ــازهمــن كــر مــن انيــانب  بعــد تنييــذ الوكالــة ل عذا يةــون كــر منهرــا قــد تبــ  

ا  ر اكستحق يف ذمة اكوكر للوكير ال ينتج  وا د من وقا استحقاق  ل كرا تنـتج اكصـرو ات الـيت ينيقهـا الوكيـر يف تنييـذ 
نـص  مـد  ( ل وال مـن وقـا ا عـذار كرـا يقضـ  190الوكالة  وا د من وقا االتياق علا ما يقضا ب   ـري  الـنص ) م 

مـــد  (   وعمنـــا ينـــتج ا  ـــر  وا ـــد و قـــا كـــا  109/3 ـــري  ابلنســـبة عىل مـــا يتبقـــا يف ذمـــة الوكيـــر مـــن حســـا  الوكالـــة ) م 
تقضــ  بــ  القواعــد العامــة لعــدم ورود نــص  ــاق يف هــذه اكســألة ل  ــ  يســتحق الوكيــر  وا ــد عل ــا  ر الــذي حــر عال مــن 

 ضا ية ل وعند ذلك تستحق اليوا د ابلسعر القانو  وقا أن ي الب اكوكر ب  وابليوا د م البة ق
   2مد  ( 339) م 

                                                                                                                                                                    

تعاب كلها في حالة الصلح ) استئناف ( ، أو أن تكون القضية قد انتهت صلحا وكان متفقا أن تستحق األ 952ص  95م  2511سنة 

 ( . 192ص  57م  2591أبريل سنة  21مختلط 

 – 197 – 1 – 55سيريه  2759فبراير سنة  1مونبلييه  -111– 1 -71سيريه  2772ديسمبر سنة  21روان  القضاء الفرنسي :

مايو  9 – 125 – 1 -51سيريه  2755ديسمبر سنة  29 -515ص  jour trib .com .  2755 2759أغسطس سنة  29باريس 

وانظر في  – 2595مارس سنة  le droit 5 2599ديسمبر سنة  29السين  – 959 – 2 – 2591جازيت دي باليه  2591سنة 

فقرة  22ير سافاتييه بالنيول وربي – 111ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 152الفقه الفرنسي بودري وفال في الوكالة فقرة 

فبراير  1ويجوز مع ذلك إنقاص األجر إذا كشف الموكل عن خطأ في جانب الوكيل بعد إقرار األجر ) مونبليه  – 515ص  2575

 ( . 512 - 1 – 2591جازيت دي باليه  2592يونيه سنة  19باريس  – 197– 1 -55سيريه  2759سنة 
2

ويصح أن يقاس أيضا على هاتين الحالتين حالة ما إذا أقر الموكل ،   - 515ما يلي فقرة من قانيون المحاماة في 55انظر المادة  

بعد تنفيذ الوكالة ، بمديونيته للوكيل بمبلغ معين أجرا له ، ما دام ال يوجد غش أو إكراه من جانب الوكيل ، أو ظروف تحيط بالموكل 

 2559فبراير سنة  7ي أقر الموكل أنه ثابت في ذمته ) نقض مدني تضطره إلى هذا اإلقرار ، فال يجوز إذن تعديل األجر الذ

مارس سنة  19استئناف مختلط  – 2995ص  19المحاماة  2559مارس سنة  29عابدين  – 19ص  15رقم  9مجموعة عمر 

 2511فبراير سنة  1 – 211ص  95م  2511يناير سنة  21 – 921ص  11م  2525أبريل سنة  25 – 121ص  29م  2599

وانظر عكس ذلك وأنه  – 195ص  215محمد كامل مرسي فقرة  – 155ص  95م  2511أبريل سنة  22 – 299ص  95 م

أكثم أمين الخولي  – 951يجوز تعديل األجر إذ قد يكون الموكل مدفوعا إلى اإلقرار لعدم قدرته على الوفاء : محمد على عرفة ص 

 ( . 195ص  252فقرة 
1

 . 219محمد كامل مرسي فقرة  
9

 1أوبري ورو وإسمان  – 191بودري وفال في الوكالة فقرة  – 11فقرة  11لوران  -2222بون فقرة  – 211جيوار فقرة  

 . 115 – 2 – 55داللوز  2759نوفمبر سنة  12نقض فرنسي   - 1هامش  119ص  525فقرة 
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  زمان دفع األجر ومكانه : -278
وم يرد نـص  ـاق يف زمـان د ـ  ا  ـر ومةانـ  ل  تسـرى القواعـد العامـة    ومـن مث يةـون زمـان الـد   هـو الوقـا 

وقــد  ــرى العــرف يف أتعهــا  ايفــام  أن يعجــر  ــ       ــلن م يو ــد اتيــاق ل  ــالعرف   4الــذي يتيــق عليــ  اكتعاقــدان
منها عند االتياق ل وين ـر د ـ  البـاق  عىل حـ  االنتهـا  مـن الـدعوى ل أو ي ـرتط د عـ  عنـد كسـبها    ـلن م يو ـد اتيـاق 

م ويتقــادم ا  ــر  رــس ع ــرة ســنة مــن يــو  3وال عــرف ل يةــون الــد   عنــد انتهــا  الوكالــة وتصــديق اكوكــر علــا ااســا 
  ويةــون مةــان الــد   يف انيهــة الــيت يتيــق عليهــا اكتعاقــدان    ــلن م يو ــد اتيــاق ل  ــالعرف    ــلن م يو ــد  2اســتحقاق 

اتياق وال عرف ل كان الد   يف موفن اكـدين أي اكوكـر ل أو يف انيهـة الـيت  يهـا مقـر أعرالـ  عذا كانـا الوكالـة متعلقـة  ـذه 
 ا عرار  

 أتعاب المحامي

 األصل في المحامي أن يكون بأجر :  -2779

قـــدمنا أنـــ  يةـــون هنـــا  اتيـــاق ضـــرين عـــر الن يةـــون الوكيـــر أب ـــر عذا كـــان الوكالـــة تـــد ر يف أعرـــار مهنتـــ  الـــيت 
  وهــذا هــو شــأن ايفــام  ل  هــو يةســب عي ــ  عــادة مــن مهنتــ    ومــن مث يةــون اكيــروا عنــد  1يةســب منهــا عي ــ 

توكيل  أن تةون الوكالة أب ر ولو م يةن هنا  اتياق  ري  علا ذلك   علـا أنـ   ـوز أن تةـون وكالـة ايفـام  ب ـري أ ـر ل 
مثــر هــذه العــروف أن تــربو ايفــام  ئوكلــ  عذا قبــر ذلــك ل أو قامــا ظــروف يســتخلص منهــا قبولــ  ضــرنا التــهع بعرلــ    و 

راب ة قرابة أو  داقة تعود معها أال أي ذ أ را علا عرل  مـن هـذا القريـب أو الصـديق ل أو أن تةـون لـ  مصـلحة شخصـية 
يف القيام ابلوكالة ولو دون أ ر كرا لو ر   دعوى يف شـأن مـار شـا   وهـو أحـد اكـ   علـا ال ـيوع  قـد تـدر العـروف يف 

 69  وهنـا  حالـة  ا ـة أو ـب قـانون ايفامـاة رقـو  8االة علا أن  قبر التوكير عـن شـركا   يف ال ـيوع دون أ ـرهذه ا
مــن هــذا القــانون علــا أن  21علــا اكــامح  أن يتــوىل الــد اع عيهــا عــن موكلــ  دون أ ــر    قــد نصــا اكــادة  4681لســنة 

                                                 
2

بودري وفال  – 212وإذا طالت مدة الوكالة ، فإنه يغلب أن يشترط الوكيل أن يدفع له األجر على أقساط دورية ) جيوار فقرة  

 ( . 599ص  195في الوكالة فقرة 
1

 . 599ص  195بودري وفا لفي الوكالة فقرة  – 212جيوار فقرة  
9

وقد يكون  – 925فقرة  mandatلفط  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 199بودري وفال في الوكالة فقرة  – 211جيوار فقرة  

األخير مستحقا على أقساط دورية ، كما هو األمر في أجر وكالء الدوائر ، فيسقط في هذه الحالة بمضي خمس سنوات ) محمد على 

 ( . 955عرفة ص 
5

 . 111انظر آنفا فقرة  
9

 في الهامش . 911انظر آنفا فقرة  
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أو انينا يـة ابلـد اع عنـ  جمـات ل ومـ  ذلـك  ـوز لـ  أن يقـدر أتعابـ  ضـد  ن اليقري أمـام ايفـاكو اكدنيـةع"يقوم ايفام  اكنتد  
اخلصو ايفةوم علي  ابكصرو ات ل ول  علا كر حـار الر ـوع عل رـن نـد  عنـ  وم البتـ  اب تعـا  عذا زالـا حالـة  قـره مـ  

نينـة اكسـاعدة القضـا ية أو ايفةرـة   من قانون ا  را ات انينا ية   و ب أن يقوم ئـا تةليـ  بـ  219مراعاة ما  ا  ابكادة 
ل وال يسوغ ل  أن يتنحا عن  عال  سبا  تقبلها اللجنة اكذكورة أو ايفةرة اكنعروة أمامها الدعوى   ويعيا مـن النـد  يف 

يـد أمسـا هو يف القاضاًي انينا يـة واكدنيـة ايفـامون اكقـررون أمـام حمةرـة الـنقض وايفةرـة ا داريـة العليـا أو الـذين مضـا علـ  ق
 4 دور ايفام  ع رون سنة ل غري أن هذا ا عيا  ال يسري علا القاضاًي اكدنية أمام حمةرة الـنقض"    ويتبـ   مـن هـذ

ل ومــ  ذلــك  ــوز أن ير ــ  أبتعابــ  يف  4الــنص أن ايفــام  اكنتــد  عــن اليقــر مــن نينــة اكســاعدة القضــا ية يعرــر جمــات
ب الدعوى ل  ل  أن ير   علا اخلصـو أبتعـا  ايفامـاة اكقـدرة يف ااةـو ضـرن اكصـرو ات ل ( عذا كس 4أحوار ث ل : ) 

ول  أن ي لب تقدير هذه ا تعا  عذا م تةـن مقـدرة يف ااةـو ل ويةـون ذلـك أبمـر علـا عريضـة مـن ايفةرـة الـيت أ ـدرت 
ا لإل ــرا ات الــيت سنبســ ها عنــد الةــ م يف ( عذا زالــا حالــة  قــر موكلــ  ل  لــ  أن ير ــ  لعيــ  اب تعــا  و قــ 3ااةــو   ) 

( عذا كـان منتـداب للـد اع  2حالة عدم اتياق ايفام  م  موكل  علا ا تعا  ل وذلك سوا  كسـب الـدعوى أو  سـرها    ) 
ة عذا  عن متهو جبناية ل  ل  أن ي لب من ايفةرة اليت تنعر الدعوى انينا ية أن تقدر لـ  يف حةرهـا أتعـااب علـا اخل انـة العامـ

مـن قـانون ا  ـرا ات انينا يـة يف هـذا الصـدد علـا أن "للرحـام  اكعـ  مـن قبـر  219كان اكتهو  قريا ل وقد نصا اكـادة 
غر ة االهتام أو ر يس ايفةرة ل أن ي لب تقدير أتعها  ل  علا اخل انـة العامـة ل عذا كـان اكـتهو  قـري ل وتقـدر ايفةرـة هـذه 

ى   وال  وز ال عن يف هذا التقـدير أبي و ـ "   ويف غـري مـا تقـدم يةـون ايفـام  وكـي  أب ـر ا تعا  يف حةرها يف الدعو 
  وي لــــب أن يتيــــق مــــ  موكلــــ  عل رقــــدار هــــذا ا  ــــر ل ومــــ  ذلــــك قــــد ي يــــر هــــذا االتيــــاق    نســــتعرا كــــ  مــــن هــــذين 

   3اليرض 

                                                 
2

حامي المنتدب كل سطلة المحامي الموكل في الحدود التي يقتضيها انتدابه ، فله أن ينيب عنه في الحضور أو في ويكون للم 

ديسمبر سنة  29المرافعة أمام المحكمة محاميا آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ، ما لم يكن توكيله مانعا من ذلك ) نقض مدني 

 ( . 21ص  1رقم  9مجموعة عمر  2559
1

ما المحامي الذي يترافع شخصيا في دعواه التي يرفعها على الغير ، فال يستحق أتعابا للمحاماة في هذه الدعوى ، حتى لو أ 

 – 197ص  291رقم  25المحاماة  2591نوفمبر سنة  25حضر محام آخر بالنيابة عنه وكان عمله شكليا فقط ) مصر الوطنية 

 ( . 279محمد كامل مرسي فقرة 
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 االتفاق على مقدار األتعاب : -281

علـا أن "للرحـام  أن ي ـرتط يف أي وقـا أتعـااب مقابـر  4681لسـنة  69اة رقـو من قـانون ايفامـ 11تنص اكادة 
من القانون اكد  عال عذا كـان االتيـاق قـد ق بعـد االنتهـا  مـن العرـر    106عرل  ل وذلك ب   ع  ر ئا تقض  ب  اكادة 

ا أ ــذ  ــ   منهــا نعــري أتعابــ  ل أو ولــيس لــ  علــا كــر حــار أن يبتــاع كــر أو بعــض ااقــوق اكتنــازع عليهــا ل أو أن يتيــق علــ
علــا مقابــر ينســب عىل قــدر أو قيرــة مــا هــو م لــو  يف الــدعوى أو مــا وةــو بــ   يهــا   وال  ــوز لــ  يف أيــة حــار أن يعقــد 
اتياقــا علــا ا تعــا  مــن شــأن  أن  عــر لــ  مصــلحة يف الــدعوى أو يف العرــر اكوكــر  يــ    ويــد ر يف تقــدير ا تعــا  أمهيــة 

مــن نيــس القــانون علــا أن "وعــر االتيــاق علــا اشــرتا   18ة اكوكــر وانيهــد الــذي بذلــ  ايفــام " وتــنص اكــادة الــدعوى وثــرو 
مـــوظي  مةتـــب ايفـــام  يف حصـــة مـــن أتعابـــ "   ويتبـــ  مـــن هـــذه النصـــوق أن للرحـــام  أن يتيـــق مـــ  موكلـــ  علـــا مقـــدار 

مــن  19ا كــان االتيــاق غــري مةتــو  ل  ســنرى أن اكــادة ا تعــا  ل ومــا يتيــق عليــ  معــ  يف ذلــك كتابــة بلــ م اكوكــر   أمــا عذ
قــانون ايفامــاة تقضــ  أبنــ  عنــد عــدم التيــاق علــا االتعــا  كتابــة يقــدر جملــس النقابــة هــذه ا تعــا     تةــون الةتابــة ركنــا 

لـس النقابـة   شةليا يف االتياق علا مقدار ا تعا  ل ويةون االنياق ال ويف علا هذا اكقدرا ابفـ  ل ووـر حملـ  تقـدير جم
ويقيد النص االتياق اكةتو  علا ا تعا  ل  يب ر كر ما من شأن  أن  عـر للرحـام  شـركة أو مصـلحة يف ااـق اكتنـازع 

مـــد  وحـــرم عليـــ  كـــر  113 يـــ  الـــذي هـــو حمـــر التوكيـــر    ـــ   ـــوز لـــ  أوال أن ي ـــرتي ااـــق كلـــ  أو بعضـــ  ل بـــر عن اكـــادة 
  وال  4   ــوز لـ  أن يقــايض عليـ  وال أن يقبلــ  هبـة وال أن ي ــار   يـ  وال أن يقرتضــ ضـرو  التعامــر يف هـذا ااــق ل  ـ

 وز ل  اثنيا أن يتيق علا أ ذ     من ااق يف نع  أتعابـ  ل ولـو ب ريـق غـري مباشـر كـأن يتيـق علـا مقابـر هـو سـدي أو 
وال  ـوز لـ  أ ـريا أن يعقـد  3و بـ   يهـاعس أو أية نسبة أ رى من قـدر أو قيرـة مـا هـو م لـو  يف الـدعوى أو مـا وةـ

انياقــا علــا ا تعــا  مــن شــأن  أن  عــر لــ  مصــلحة يف العرــر اكوكــر  يــ  ل كــأن وــدد أتعابــ  بنســبة اكبــالك الــيت تقــام عنهــا 
 Pacte de quota litis)    ولـك هـذه االتياقـات تعتـه م ـاركة يف ااـق اكتنـازع  يـ   2قضاًي يف أثنا  زمن معـ 

                                                 
2

 . 229فقرة  5لوسيط انظر ا 
1

م  2597مايو سنة  19استئناف مختلط  – 199ص  227رقم  25المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  21استئناف وطني  

وإذا أبطل الشرط الذي يعطي   - 19ص  59م  2599ديسمبر سنة  21 – 92ص  59م  2599نوفمبر سنة  11 – 159ص  19

 59م  2599مارس سنة  1تعاب خارجا عن ذلك مستحق فورا على الموكل ) استئناف مختلط المحامي نسبة معينة ، فإن تصفية األ

 ( . 212ص 
9

ومن باب   -وهو الحكم السابق اإلشارة إليه  199ص  227رقم  25المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  21استئناف وطني  

يونيه سنة  11، حتى ال يصبح خصما لموكله) استئناف مختلط  أولى ال يجوز للمحامي أن يشتري الشئ الذي يدعي موكله فيه حقوقا

( . كذلك ال يصح أن يكفل المحامي المدين في حق وكله الدائن فلي قبضه ، حتى ال تتعارض مصلحته ككفيل  929ص  15م  2521

 ( .  19ص  59م  2599ديسمبر سنة  1للمدين مع مصلحة الدائن موكله) استئناف مختلط 
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وتةون ابفلة ل وور حملها تقدير جملس النقابة ل تعا    ولةن ال يو د ما  ن  من االتياق علـا أن تةـون ا تعـا  يف  (
ل وال علــا تعجيــر  ــ   مــن ا تعــا  عل ــأر يســتحق انيــ   البــاق  عال عنــد   4حالــة كســب الــدعوى منهــا حالــة اخلســارة

قـدار اكتيـق عليـ  أو تقـر عـن هـذا اكقـدار نسـب مـا وةـو بـ  زًيدة ل وال عل أن ت يـد ا تعـا  علـا اك 3كسب الدعوى
  و ـوز االتيـاق علـا أن تةـون ا تعـا  مبـالك دوريـة تـد   كـر شـهر أو كـر سـنة مـث  ل ويف  2أو نقصا عن مبلك معـ 

   ــلذا ق االتيــاق  1يــاقهــذه ااالــة ال ي الــب ايفــام  أبيــة زًيدة عال عذا قــام أبعرــار م يةــن يف الوســ  توقعهــا عنــد االت
علا مقدار ا تعا  يف اادود اليت بس ناها  يرا تقدم ل ات م اكوكر بد   هـذا اكقـدار ل دون نعـر عىل نتيجـة الـدعوى ل مـا 
م يـــربو االتيـــاق مقـــدار ا تعـــا   ـــذه النتيجـــة علـــا النحـــو الـــذي قـــدمناه   ومـــ  ذلـــك يةـــون هـــذا اكقـــدار  اضـــعا لتقـــدير 

مــن قــانون ايفامــاة علــا ذلــك  ــراحة كرــا رأينــا عذ  11مــد  ( ل وقــد نصــا اكــادة  106وكيــر ) م القاضـ  شــأن أ ــر كــر 
من القانون اكد  عال عذا كـان االتيـاق قـد ق بعـد االنتهـا  مـن العرـر"  106تقور : "وذلك ب ري ع  ر ئا تقض  ب  اكادة 

ل وينعــر يف ذلــك عىل أمهيــة الــدعوى وثــروة  8بال ا  يــ    يجــوز للقاضــ  أن خييــض مقــدار ا تعــا  عذا و ــد هــذا اكقــدارم

                                                 
2

فيجوز جعل حد أعلى وحد أدنى لألتعاب ، ويتفاوت المقدار الواجب دفعه بين الحدين بحسب نتيجة الدعوى ) استئناف مختلط  

 ( . 122ص  92م  2525مارس سنة  29
1

مارس سنة  27بل ويجوز االتفاق أيضا على أن يتحمل المحامي بمصروفات الدعوى في حالة الخسارة ) استئناف مختلط  

 ( . 121ص  91 م 2519
9

جنيه ، فإذا قضى بنفقة  1199جنيه إذا قضى بنفقة سنوية مقدارها  29999وفي إحدى القضايا اتفق على أن تكون األتعاب  

أكثر أو أقل زاد مقدار األتعتاب أو نقص . فقرر مجلس تأديب المحامين أنه وإن كانت األتعاب المتفق على دفعها تزيد وتنقص عن 

اتخذ أساسا لتقدير األتعاب ، إال أنه ال يمكن أن يعتبر مثل هذا االتفاق نوعا من المشاركة في نتيجة الدعوى ، إذ أن مثل المقدار الذي 

هذا الشرط نتيجته أن تكون األتعاب في الحالين بقدر معين ، وهو في صالح المتعاقدين على السواء ، ومطابق كل المطابقة للقواعد 

ب من حيث مراعاة ما يقضي به . وسواء وجد هذا الشرط أو لم يوجد ، فمن المحتم عند وجود الخالف ورفعه المتبعة في تقدير األتعا

 ( . 175ص  215رقم  5المحاماة  2515فبراير سنة  1للقضاء أن يراعي القاضي في التقدير ما يحكم به ) مجلس تأديب المحامين 
5

 – 272ص  92م  2595مارس سنة  1وانظر استئناف مختلط  – 191ص  95م  2551أبريل سنة  15استئناف مختلط  

) ويقضي الحكم بأن المحامي  971ص  59ك  2592مايو سنة  21وقارن استئناف مختلط  – 17ص  97م  2551مارس سنة  11

عقد وكالة ال عقد  ويبقي العقد مع المحامي الذي يتقاضى أتعابا دورية –ال يتقاضى زيادة على األجر الدوري إال إذا اشترط ذلك ( 

عمل ، ومن ثم يجوز للموكل أن يعزل المحامي حتى قبل انقضاء المدة المتفق عليها ، وتقدر المحكمة أتعاب المحامي عن العمل الذي 

 ( . 915ص  97م  2511مايو سنة  1قام به إلى وقت العزل ) استئناف مختلط 
9

اصر ، اتفقت المدعية مع المحامي عنها على أتعاب مقدارها ألف وفي قضية رفتها امرأة معسرة إلثبات نسب ولدها الق 

وخمسمائة جنية بشرط أن ينفق المحامي على الدعوى من ماله الخاص ، وكسب المحامي الدعوى وورث القاصر ثروة كبيرة ، ومع 

تستيطع االنفاق على الدعوى ، ذلك قررت المحكمة أن الموكلة امرأة ووصية على قاصر وكانت وقت االتفاق على األتعاب فقرة ال 

مما يجعل االتفاق على األتعاب بداخله اكراه أدبي ، ومن ثم خفضت المحكمة األتعاب من ألف وخمسمائة جنيه إلى ثلثمائة جنية ) 

 22المحاماة  2599( . انظر أيضا الموسكي أول فبراير سنة  515ص  259رقم  9الشرائع  2521فبراير سنة  21استئناف وطني 

. وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن االتفاق على األتعاب ال يكون محال للتخفيض إال إذا كانت األعمال  252ص  229قم ر

 ( . 192ص  57م  2591أبريل سنة  21التي قام بها المحامي ال تتناسب مع المقدار المتفق عليه ) استئناف مختلط 
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مــن قــانون ايفامـاة  يرــا رأينــا   ويصــ  النعــر  11كرــا تقــور اليقــرة ا  ــرية مـن اكــادة   4اكوكـر وانيهــد الــذي بذلــ  ايفـام 
ون مـن شـأهنا أن تعـ  وعىل غري ذلك مـن العوامـر الـيت يةـ 3أيضا عىل مةانة ايفام  وشهرت  العامة ل وعىل نتيجة الدعوى

ل عذا رأى القاضــ   1  وكرــا  ــوز ختيــيض ا تعــا  عــوز كــذلك زًيدهتــا 2علــا وحديــد مقــدار ا تعــا  وحديــدا عــادال
اكقــدار اكتيــق عليــ  غــري كــاف ليجــ ى ايفــام  علــا مــا بــذر مــن  هــد ومــا حصــر عليــ  مــن نتيجــة   ويلتــ م القاضــ  عــادة 

ا  ل  ـ  ي يـدها عال عذا ثبـا أن الـدعوى اقتضـا مـن ااـام  لعـروف اسـتثنا ية بـذر  هـود م  انب ااي ة يف زًيدة ا تعـ
يةــن يتوقعهــا ل كــأن ت ــعبا الــدعوىا واتســ  ن اقهــا وأبــديا  يهــا د ــوع م تةــن منتعــرة ل وم يةــن ايفــام  ليقبــر اكقــدار 

ن اكوكــر علــا تقــدير انيهــد الوا ــب بذلــ  يف وي حــظ القاضــ  أن ايفــام  أقــدر مــ 8اكتيــق عليــ  لــو أنــ  كــان يعلــو ذلــك
الــدعوى كــا عنــده مــن عــار  و ــهة  نيــة ل  احترــار أن خي ــ  اكوكــر يف تقــدير هــذا انيهــد مســتعليا أقــر  مــن احترــار أن 
 خي   ايفام  يف تقديره مستدنيا ل ومن مث تةون ا حـوار الـيت ختيـض  يهـا ا تعـا  أكثـر وقوعـا مـن تلـك الـيت تر ـ   يهـا  

مــد  الــذي يقضــ  بعــدم  ــواز تعــدير مقــدار ا تعــا  "عذا  106وت بيقــا لــنص العبــارة ا  ــرية مــن اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 
مـن قـانون ايفامـاة الـذي يقضـ  بعـدم  11د   فوعا بعد تنييذ الوكالة" ل ولنص العبارة ا  رية من اليقرة ا وىل من اكرـادة 

يــاق علــا ا تعــا  "قـــد ق بعــد االنتهــا  مــن العرـــر" ل ال  ــوز للقاضــ  أن يــنقص مـــن  ــواز التعــدير كــذلك عذا كـــان االت
مقدار ا تعا  اكتيق علها أو أن ي يد  يها عذا د   اكوكر للرحام  فوعا بعد االنتها  من العرـر اكقـدار اكتيـق عليـ  وقـا 

 وصــر عال بعــد انتهــا  ايفــام  مــن عرلــ  ل وذلــك التوكيــر ل أو  ــدر عقــرار بــ  ل أو عذا كــان االتيــاق علــا مقــدار ا تعــا  م

                                                 
2

 ) ولو كانت المذكرات التي قدمها المحامي موجزة ( . 11ص  91م  2555فبراير سنة  15استئناف مختلط  
1

ولكن خسارة الدعوى ال يترتب عليها أثر في األتعاب المتفق عليها )  – 595ص  17م  2521يونيه سنة  9استئناف مختلط  

 ( . 255ص  19م  2557يونيه سنة  21استئناف مختلط 
9

 29م  2592أغسطس سنة  19استئناف مختلط  – 197ص  291رقم  25المحاماة  2591نوفمبر سنة  25مصر الوطنية  

والمحامي أمام محكة عليا يستحق أتعابا أكثر من أتعاب أمام محكمة أقل درجة )  – 221ص  99م  2527يناير سنة  1 – 111ص 

 ( . 997ص  92م  2595مايو سنة  99استئناف مختلط 
5

 . 951ص 11م  2525مايو سنة  19 – 519ص  19م  2529يونيه سنة  19استئناف مختلط  
9

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن يعمل في قيمة أتعاب المحاماة بموجب الشروط المحررة بين الموكل والمحمي عنه ،  

( .  972ص  22الحقوق  2752أبريل سنة  12ناف وطني ومع ذلك يكون للمحكمة حق النظر فيها وتعديلها تكثير أو تقليال ) استئ

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن أتعاب المحامي حتى المتفق عليها مقدما ، وحتى المتفق عليها في صورة سند تحت اإلذن 

لمجموعة الرسمية ا 2775ديسمبر سنة  15قبل القيام بالوكالة ، تكون كأجر كل وكيل خاضعة لتقدير القاضي ) استئناف مختلط 

 19( ، وأن للقاضي أن يرفع األتعاب أو يخفضها ) استئناف مختلط  159ص  19م  2597مايو سنة  15 – 17ص  29المختلطة 

) التجوز زيادة األتعاب  211ص  91م  2519يناير سنة  12( . وانظر أيضا : استئناف مختلط  519ص  19م  2529يونيه سنة 

 ( .  121ص  51م  2599فبراير سنة  1دا لم تكن متوقعة : انظر في هذا المعنى ايضا استئناف مختلط إال إذا اقتضت الدعوى جهو
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من قانون ايفامـاة علـا عـادة سـي ة ال تتيـق مـ  كرامـة ايفـام   18  وقد قضا اكادة  4لنيس االعتبارات اليت سبق بياهنا
 وعـر ل  نصا كرا رأينا علا أن "وعر االتياق علا اشرتا  موظي  مةتب ايفام  يف حصة من أتعابـ " ل ومـن اب  أوىل

  هـــذا  3علــا ايفــام  أن يتصــيد القضـــاًي عــن فريــق مساســرة ي ـــاركون  نصــة مــن ا تعــا  أو يف نعـــري أي مقــا  ه ــر
وو ــود اتيــاق مةتــو  علــا مقــدار ا تعــا  ال ي ــين عــن و ــود اتبــاع ا  ــرا ات اكقــررة يف قــانون اكرا عــات ل عنــدما يريــد 

تنييذ عن فريق أمر علا عريضة ل والعن فريـق  وضـ  الصـي ة التنييذيـة علـا االتيـاق ايفام  التنييذ أبتعاب        وز ل  ال
اكةتــو  ل  ــلن كلتــا الفــريقت  ال تصــل  عال يف حالــة عــدم االتيــاق علــا مقــدار ا تعــا    وكــان ال ريقــة ا وىل متبعــة قبــر 

  الـيت نـص عليهـا قـانون ايفامـاة منـذ سـنة علـا مـا سـنرى ل وال ريقـة الثانيـة هـ 4626لسـنة  428 دور قانون ايفاماة رقو 
عنـد عـدم االتيـاق علــا مقـدار ا تعـا  وتقـديرها بواســ ة جملـس النقابـة   أمـا عذا و ــد اتيـاق مةتـو  علـا مقــدار  4626

انــا ا تعــا  ل  ــلن كــان االتيــاق يف ورقــة رمسيــة أمةــن التنييــذ  ــا و قــا للقواعــد اكقــررة يف التنييــذ اب وراق الرمسيــة ل وعن ك
الورقــة عر يــة و ــب علــا ايفــام  ر ــ  الــدعوى أمــام القضــا  وااصــور علــا حةــو قابــر للتنييــذ   وبعــد ااصــور علــا هــذا 

مـد  ومـا بعـدها ل كرـا أن  4048ااةو ل  وز للرحام  أن أي ذ ب  حق ا تصاق بعقـارات موكلـ  و قـا  حةـام اكـادة 
مــن قــانون ايفامــاة ل  8ر يف النــ اع موضــوع التوكيــر و قــا  حةــام اكــادة ل تعــا  ايفةــوم  ــا حــق امتيــاز علــا مــا أر للروكــ

   2وسيأيت تيصير ذلك

                                                 
2

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان إقرار الموكل بمديونته للمحامي بمبلغ معين مقاب أتعاب في  – 111انظر انفا فقرة  

م به المحامي في الدعوى المذكورة وبعد الحكم فيها لمصلحة الموكل ، وكان الدعوى التي وكل فيها قد صدر بعد انتهاء العمل الذي قا

المحامي قد حرر في تاريخ اإلقرار ورقة للموكل تعهد فيها بالمرافعة عنه في قضية أخرى بال أجر تقديرا منه لثقته فيه ولوفائه له 

تعهد اتفاقا واحدا يكمل أحدهما األخر ، فإنهما في الحقيقة بتحرير اإلقرار ، فمن الخطأ في التكييف أن تعتبر المحكمة اإلقرار وال

، مختلفان وال عالقة بينهما قانونا ، إذ أولهما إقرار بدين غير متنازع فيه واجب األداء في الحال ، وثانيهما تبرع بالمرافعة بال أجر 

مجموعة عمر  2559فبراير سنة  7) نقض مدني مدني ) قديم (  925وبناء على ذلك ال يجوز في هذه الصورة التحدي بحكم المادة 

( . وقضت محكمة استئناف مصر بأن سلطة القاضي في النظر في مقابل أتعاب المحاماة وتقدير المقابل بحسب  19ص  15رقم  9

استعمال هذه ما يستوصبه محلها أن يكون االتفاق على األتعاب قد حرر فعال وقبل البدء في رفع الدعوى وبقيود خاصة تبيح للقاضي 

أبريل  19السلطة ، أما واألتعاب قد قدرت من بعد انتهاء العمل فال سبيل للقاضي إلى النظر فيها بوجه من الوجوه ) استئناف مصر 

فبراير سنة  25 – 291ص  51م  2599ديسمبر سنة  17( . وانظر استئناف مختلط  711ص  559رقم  29المحاماة  2599سنة 

 .  175ص  215رقم  5المحاماة  2515فبراير سنة  1لس تأديب المحامين مج – 297ص  92م  2595
1

وقضى قبل ذلك بأنه إذا ناب شخص عن محام في قبول القضايا واالتفاق فيهامع أربابها وتسلم النقود مقابل الثلث في جميع  

 25اإليراد ، كان ذلك عقد وكالة ال عقد شركة ، ومن ثم يكون االختالس الواقع من هذا الشخص معاقبا عليه بعقوبة التبديد ) جرجا 

( . وإذا استعان المحامي بمحامين آخرين في علمه ، فليس للموكل  199ص  299رقم  9الرسمية المجموعة  2595أبريل سنة 

أبريل  25عالقة بهؤالء المحامين األخرين ، وال تجب عليه لهم أتعاب ، وتقتصر عالقتهم على المحامي األصلي ) استئناف مختلط 

 ( . 111ص  -92م  2595سنة 
9

 . 171انظر ما يلي فقرة  
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 قيام مجلس النقابة بالتقدير : -عدم االتفاق على مقدار األتعاب -281

ل  ــرت ايفــاكو علــا أن يةــون تقــدير أتعــا  ايفــام  ل عنــد   4626لســنة  428قبــر  ــدور قــانون ايفامــاة رقــو  
تيــاق عل رقــدارها   أبمــر علــا عريضــة تقــدم للرحةرــة الــيت أ ــدرت ااةــو ل ابعتبــار أن ا تعــا  تــد ر ضـــرن عــدم اال

مـــن تقنـــ  اكرا عـــات  434/420و 449/431مصـــرو ات الـــدعوى وهـــذه تقـــدر علـــا هـــذا النحـــو و قـــا  حةـــام اكـــادت  
 461ىل ايفـاكو اكختل ـة ل  قـد كانـا اكـادة القد    وساعد علـا ذلـك أن كـان هنـا  نـص  ـري  يف هـذا اكعـ  ابلنسـبة ع

ابلتصــديق علـا ال  حــة العامـة للرحــاكو اكختل ـة ل وقــد أ ـبحا اكــادة  4441يونيــ  سـنة  6مـن ا مـر العــايل الصـادر يف 
ل تـنص علـا  4626يوليـ  سـنة  6من ال  حة العامة القضا ية للرحاكو اكختل ة اكصدق عليها ابكرسوم الصادر يف  490

أن  "يف حالة عدم و ود اتياق ب  ال ـر   علـا قيرـة ا تعـا  أو عـدم تراضـيهرا علـا هـذه القيرـة ل تقـدر ا تعـا  ئعر ـة 
القاض  الذي ما اكرا عة يف الدعوى أمام  ل علا أن يراع  يف هـذا التقـدير أمهيـة النـ اع وقيرـة العرـر يف حـد ذاتـ  والعنايـة 

  ولةـن حمةرـة الـنقض م تقـر ابلنسـبة عىل القضـا     4ذي است رق  واكرك  اكـايل للخصـوماخلا ة اليت استل مها وال من ال
ايفــام  مــ  موكلــ  يف  810ل وقضــا أبن تقــدير ا تعــا  عذا ا تلــف    3مــا  ــرت عليــ  ايفــاكو يف هــذا ال ــأن 826

 ر بر   دعوى أمام ايفةرة تعي  مقدارها  صومة  ديدة موضوعية ل ال يبا  يها ب ريق أمر علا عريضة  ل ب
                                                 

2
أما إذا وجد اتفاق على مقدا راألتعاب ، فتكون المطالبة بطريق رفع الدعوى العادية . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة  

بأنه ال يجوز للمحامي أن يطلب من المحكمة تقدير أتعابه إال في حالة عدم وجود اتفاق خاص باألتعاب ، فإذا وجد وجب عليه أن 

 17م  2521مايو سنة  9( . وانظر أيضا : استئناف مختلط  122ص  92ص  2525رس سنة ما 29يرفع دعوى عادية مختلط 

 212ص  59م  2599مارس سنة  1 – 212ص  59م  2599فبراير سنة  9 – 11ص  91م  2525ديسمبر سنة  27 -151ص 

. إذا لم  11ص 55م  2591نوفمبر سنة  11 – 959ص  51م  2599يونيه سنة  22 – 992ص  51م  2599يونيه سنة  5 –

يوجد اتفاق على مقدار األتعاب ، فالنص صريح ، بالنسبة إلى القضاء المختلط كما رأينا ، في جواز أن يكون تقدير األتعاب عن 

 1 – 92ص  91م  2519نوفمبر سنة  11 – 11ص  91م  2525ديمسبر سنة  27طريق األمر على العريضة : استئناف مختلط 

 11 – 11ص  55م  2592ديسمبر سنة  21 – 911ص  59م   2517أبريل سنة  11 – 529 ص 91م  – 2519مايو سنة 

على أنه ال  – 11ص 55م  2591نوفمبر سنة  11 – 129ص  51م  2595مارس سنة  19 – 195ص  59م  2599مارس سنة 

ديسمبر  11ية للتقدير : استئناف مختلط يوجد ما يمنع ، حتى إذا لم يوجد اتفاق على مقدار األتعاب ، من االلتجاء إلى الدعوى العاد

م  2597أبريل سنة  1 – 911ص  59م  2517أبريل سنة  11 – 529ص  91م  2519مايو سنة  1 – 79ص  92م  2527سنة 

وإذا قدر المحامي  – 271ص  27الحقوق  2591مايو سنة  19. واظر أيضا في هذا المعنى مصر الوطنية استئنافي  117ص  99

 95م  2511يناير سنة  9ذكرة أرسلها للموكل فقبلها ، لم يجز للمحامي أن يعود إلى طلب تقدير أتعابه ) استئناف مختلط أتعابه في م

ديسمبر سنة  19( . أما تقدير أتعاب المحامي في غير الدعوى القضائية فيكون بطريق الدعوى العادية : استئناف مختلط  291ص 

 . 219ص  55م  2591مارس سنة  19 – 529ص  91 م 2519مايو سنة  1 – 79ص  92 2527
1

فقد كان القضاء الوطني ، إذا لم يوجد اتفاق على مقدار األتعاب ، دون أن يستند إلى نص في ذلك ، على أن يكون تقدير  

على موكله األتعاب عن طريق األمر على العريضة وقد قضت محكمة استئناف مصر الوطنية بأن جواز طلب تقدير أتعاب المحامي 

مرافعات ،  221و 211بطريق العريضة لم يأت به نص صريح في القانون ، وإنما جرى به العمل قضاء توسعا في تطبيق المادتين 

وذلك على ما يظهر باعتبار أن أتعاب الحاماة في هذه الحالة قد يمكن تشبيهها بشئ من مصروفات الدعوى األصلية ، وأيضا بفكرة 

أخصر اإلجراءات وأوفر في الكلفة وأدعى إلى إداراك محجة الصواب ، ألن الهيئة التي تولت الفصل في  أن هذا الطريق يكون
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ل وأل ــ   4611لســنة  64ل وأل ــ  ابلقــانون رقــو  4626لســنة  428  مث  ــدر قــانون ايفامــاة رقــو  4اكختصــة
وهو القانون اكعرور ب  اآلن   ويف هذه القـوان  الثالثـة  عـر أمـر تقـدير ا تعـا  ل عذم  4681لسنة  69هذا ابلقانون رقو 

رها ل عىل جملـس النقابــة و قـا   ـرا ات مرســومة ووحـا رقابـة القضــا   أ ـب  مـن اكتعــ  اتبـاع هــذه م يةـن متيقـا علــا مقـدا
 19ل عذا م يةــن هنــا  اتيــاق مةتــو  علــا مقــدارها   وتــنص اكــادة  3ا  ــرا ات دون غريرهــا يف تقــدير أتعــا  ايفــام 

"يقدر جملس النقابـة أتعـا  ايفـام  بنـا  علـا فلبـ  أو يف هذا الصدد علا ماأييت :  4681لسنة  69من قانون ايفاماة رقو 
فلب اكوكر ل وذلك عند عدم االتياق عليها كتابـة   وللرجلـس أن ي ـةر نينـة أو أكثـر مـن أعضـا   تتـألف كـر منهـا مـن 

در عسة أعضا  ل لليصر يف فلبات التقـدير ل ويةـون ا تراعهـا  ـحيحا نضـور ث ثـة مـن أعضـا ها ل ويعتـه القـرار الصـا
يف هــذا ال ــأن  ــادرا مــن اجمللــس   و ــب أن خت ــر الناقبــة اك لــو  التقــدير ضــده بصــورة مــن فلــب التقــدير وابنيلســة الــيت 
وحدد لنعـره بةتـا  مو ـا عليـ  ل ليحضـر أمـام اجمللـس أو ليقـدم م حعاتـ  كتابـة يف اكـدة الـيت وحـددها اللجنـة ل كرـا  ـب 

عر ال لب   وعلا ايفام  أنيعلن موكل  بصـورة مـن أمـر التقـدير الصـادر مـن اجملـس ع  ار فالب التقدير ابنيلسة ايفددة لن
الناقبة بعد وض  الصي ة التنييذية علي  من ر يس ايفةرـة االبتدا يـة  أو اني  يـة التـاب  هلـا حمـر عقامـة ايفـام  حسـب ا حـوار 

لــذلك وعذا كــان اكبلــك اك لــو   814هادة مثبتــة   وال تةــون أوامــر التقــدير ت ــذة عال بعــد انتهــا  ميعــاد ال عــن وتقــد  شــ
تقــديره ال  ــاوز ما ــة  نيــةه ل كــان حــق اليصــر  يــ  للجــان اليرعيــة يف حــدود ا حةــام الســابقة ل علــا أن تبلــك قراراهتــا عىل 

د نعـر ال لـب" جملس النقابة يف مدى أسبوع  من اتريخ  دورها   ويف مجي  ا حوار تتب  قواعد ا ثبـات اكقـررة قـانوت عنـ
  وي حظ أن جملس النقابة ل عنـد تقـديره ا تعـا  ل ينعـر عىل "أمهيـة الـدعوى ل وثـروة اكوكـر ل وانيهـد الـذي بذلـ  ايفـام "  

من قانون ايفامة  يرا رأينـا ل كرـا ينعـر عىل العوامـر ا  ـرى الـيت يةـون مـن شـأهنا  11كرا  ا  يف اليقرة ا  رية من اكادة 

                                                                                                                                                                    

الدعوى هي أدرى وأعلم بحقيقة حالة تلك الدعوى وبظروفها الخاصة وما استلزمته من جهود واقتضته من وقت وأبحاث ، وهي 

تمام اإللمام . ومهما يكن من أمر هذا التوسع من الوجهة القانونية ،  ظروف قد تخفي كثيرا على من لم يكن ملما من األصل بالدعوى

فالقضاء في تطبيقه قد قصره صراحة على الحالة التي ال يوجد فيها بين المحامي وموكله اتفاق سابق محدد لمقدار األتعاب ، ألن 

لدعوى أكثر من غيرها . وأما إن وجد االتفاق على اإللتجاء في هذه الحالة إلى هيئة المحكمة قد يكون معقوال نظرا إلى خبرتها با

األتعاب ، فتنعدم الظروف الملجئة التخاذ هذا الطريق االستثنائي الذي قد يكون فيه حرمان الموكل من مزايا الدرجتين ، وال يبقى في 

( .  99ص  29رقم  7كتو تلكجت 2519سبتمبر سنة  25هذه الحالة إال الرجوع إلى طرق التقاضي االعتيادية ) استئناف مصر 

 2599مايو سنة  27الجيزة الشرعية  – 977ص  17رقم  1المحاماة الشرعية  2592يناير سنة  25وانظر أيضا مصر الشرعية 

ص  15رقم  1المحاماة الشرعية  2595يوليه سنة  11وقارن اإلسكندرية الشرعية  – 195ص  121رقم  5المحاماة الشرعية 

211 . 
2

 . 519ص  255رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة  25نقض مدني  
1

واظر عكس ذلك وأنه يجوز إلى جانب االلتجاء إلى  – 2227ص  597رقم  12المحاماة  2552يونيه سنة  11األزبكية  

 . 959ص  217رقم  12المحامة  2559أبريل سنة  29مجلس النقابة ، االلتجاء إلى القضاء العادي : المحلة الكبرى 
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ومةانــة  4ديــد مقــدار ا تعــا  وحديــدا عــادال ل ومــن ذلــك القيرــة الينيــة للعرــر ومــا اســت رق  مــن وقــاأن تعــ  علــا وح
ل  ـلن  3ايفام  وشهرت  العامة ونتيجة الدعوى كرا سبق القور   وجملس النقابة يف تقـديره ل تعـا   ـاري واليـة قضـا ية

قبر ال ر ان قضا ه ل  راحة أو ضرنا بعدم التعرم من  ل كان أمر التقـدير وا ـب التنييـذ بعـد أن يضـ  عليـ  ر ـيس ايفةرـة 
الــذكر   أمــا عذا ر ضــاه أو ر ضــ  أحــدمها ل  لرــن ر ــض أن يــتعلو مــن أمــر  813الصــي رة التنييذيــة علــا النحــو الســالف   

ل وتــنص علــا مــا أييت : "للرحــام   4618لســنة  69مــن قــانون ايفامــاة رقــو  11ة التقــدير علــا النحــو الــذي  صــلت  اكــاد
وللروكر حـق الـتعلو يف أمـر التقـدير يف  ـ ر اخلرسـة ع ـر يومـا التايـة  ع نـ  اب مـر ل وذلـك بتةليـف  صـر  اباضـور 

لــتعلو يف أمــر التقــدير علــا و ــ  أمــام ايفةرــة اكقرــ  بــدا رهتا ايفــام  كليــة كانــا أو    يــة حســب قيرــة ال لــب   وينعــر ا
االستعجار وب ر ة اك ورة ل ويةون ااةو الصادر يف التعلو غري قابر لل عن  ي  ب ريق اكعارضـة   و ـوز أن ي ـرر ااةـو 
الصـادر يف الـتعلو ابلنيـاذ اكوقـا   و ــوز ال عـن يف ا حةـام الصـادرة يف الـتعلو بةا ــة أو ـ  ال عـن العاديـةوغري العاديـة مــا 
عـــدا اكعارضـــة ل وتتبـــ  يف ذلـــك القواعـــد العامـــة اكنصـــوق عليهـــا يف قـــانون اكرا عـــات   وينعـــر ال عـــن يف ااةـــو الصـــادر يف 

 "   2التعلو ب ر ة اك ورة ب ريق االستعجار
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م  2595مارس سنة  19 – 195ص 59م  2599مارس سنة  11 – 11ص 55م  2592ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  

 . 119ص  55م  2591يونيه سنة  29 – 129ص 91
1

 -عند تقدير أتعاب المحامي –وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن خلو القانون من النص على اعتبار مجلس النقابة  

من الهيئات القضائية أو اإلدارية ذات الصلة االختصاص القضائي ومن أن نقيب المحامين يمثل النقابة أمام تلك الهيئات ، ال يمنع من 

 أن يكون المشرع قد أضفى على مجلس انقابة والية القضاء في هذا الخصوص . وتقدير مجلس النقابة لألتعاب يعد فصال في

خصومة ، إذ أن االلتجاء إلى المجلس جائز ألي من المحامي والموكل عند الخالف علىقيمة األتعاب مع إخطار المطلوب التقدير 

ضده بصورة طلب التقدير والجلسة المحددة لنظره بخطاب موصى عليه . وفاد ذلك أن تقديم الطلب إلى مجلس النقابة من المحامي أو 

القضائية بينهما ، مما يضفي على مجلس النقابة والية الفصل في النزاع . ومتى كان تقديم طلب تقدير الموكل تنعقد به الخصومة 

األتعاب إلى مجلس النقابة من المحامي أو الموكل إعالنا بخصومة ، فإنه يترتب عليه آثار المطالبة القضائية ، ومنها قطع التقادم في 

( . انظر  991ص  72رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512يونيه سنة  7ض مدني من القانون المدني ) نق 979مفهوم المادة 

عكس ذلك وأن مجلس النقابة ال يعتبر درجة من درجات التقاضي بل هو جهة فنية يستأنس برأييها قبل عرض األمر على القضاء ، 

مارس سنة  12تظلم إلى القضاء : استئناف مصر فإن قبل الخصوم هذا الرأي كان هذا بمثابة اتفاق بينهما وإال فألي من الخصوم ال

م  2527يونيه سنة  21وقرب استئناف مختلط  – 599محمد على عرفة ص – 111ص 259رقم  2مجلة التشريع والقضاء  2557

 ) وال يجوز توقيع حجز تحفظي بموجب أمر التقدير ( . 919ص  99
9

على أن "تحصل أقالم كتاب المحاكم رسوما بنسبة اثنين في المائة  2591لسنة  51من قانونا المحاماة رقم  57وتنص المادة  

جنيه عند وضع الصيغة التنفيذية عل ىأوامر التقدير ، وما زاد على ذلك يحصل منه  999من المبالغ المقدرة التي ال تزيد قمتها على 

 واحد في المائة" .
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 الضامانات التي تكفل أتعاب المحامي :  -282

علـا ضـران   4681لسـنة  69امـاة رقـو عىل  انـب الضـراتت العامـة الـيت تةيـر حقـوق الـدا ن ل نـص قـانون ايف
  ا   أبتعا  
: ) الضران ا ور ( حق ا تصاق ايفام  بعقـارات مدينـ    وال يقصـد  ـذا حـق اال تصـاق الـذي  4ايفام 

يتس ي  ااصـور عليـ  كـر دا ـن بيـده حةـو وا ـب التنييـذ ل  هـذا حـق يسـت ي  ايفـام  ل أسـوة بسـائ الـدا ن  ل ااصـور 
كان هنا  اتياق علـا مقـدار ا تعـا  واستصـدر بـ  حةراوا ـب التنييـذ وذلـك و قـا للواعـد العامـة اكقـررة يف حـق علي  عذا  

  ولةـــن الـــذي اســـتحدث  قـــانون ايفامـــاة هـــو  ـــواز حصـــور  3ذلـــك 812اال تصـــاق ل وقـــد تقـــدما ا شـــارة عىل   
واستصـدر ايفـام  أمـر تقـدير مـن جملسـن النقابـة  ايفام  علا حق ا تصاق ل عذا م يةن هنا  اتياق علـا مقـدار ا تعـا 

ل  لــ  أن وصــر علــا حــق ا  تصــاق ئو ــب أمــر التقــدير هــذا دون أن يةــون بيــده حةــو وا ــب التنييــذ   وقــد نصــا 
يف هــذا الصــدد علــا مــا أييت : "للرحــام  الــذي  ــدر لــ  أمــر بتقــدير  4681لســنة  69مــن قــانون ايفامــاة رقــو  16اكــادة 

ضــر  ــل  مصــدق عليــ  مــن اجمللــس أو مــن ايفةرــة أو حةــو  ــادر يف ال عــن أن وصــر علــا أمــر اب تصا ــ  أتعابــ  أو حم
بعقارات من  ـدر أمـر التقـدير أو ااةـو ضـده أو حمضـر الصـل "   والـنص ال يضـيف  ديـدا  يرـا عذا حصـر ايفـام  علـا 

 تع يـ  هـذا ااـق ل أو حصـر عليـ  مـد  4048/4حق اال تصاق ئو ـب حةـو  ـادر يف ال عـن وا ـب التنييـذ  اكـادة 
مــد    ولةــن انيــدي الــذي  4041ئو ــب حمضــر  ــل  مصــدق عليــ  مــن ايفةرــة عذ يةيــ  يف ذلــك االســتناد عىل اكــادة 

مــن قــانون ايفامــاة هــو أن وصــر ايفــام  علــا حــق ا تصــاق ئو ــب أمــر تقــدير  ــادر مــن جملــس  16اســتحدثت  اكــادة 
لتنييذيـة وانقضـا  ميعـاد الـتعلو  يـ  ل  ـلن هـذا ا مـر لـيس نةـو وا ـب التنييـذ ومـ  ذلـك ين ـذ النقابة بعد مشول  ابلصب ة ا

بــ  حــق ا تصــاق ل أو أن وصــر علــا حــق اال تصــاق ئو ــب  ــل  مصــدق عليــ  مــن جملــس النقابــة دون حا ــة  ن 
للروكـر يف النـ اع موضــوع    ) الضـران الثـا  ( حـق االمتيــاز علـا مـا هر 2يةـون حمضـر  ـل  مصـدقا عليـ  مــن ايفةرـة

                                                 
2

وكيل لكفاة حقوقه نحو موكله ، وهي تضامن الموكلين ونحوه وحق وذلك إلى جانب الضمانات األخرى التي خولها القانون لل 

المحامي في حبس المال الذي يقع في يده لموكله حتى يستوفي حقوقه ، وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في الضامانات التي تكفل 

في يد المحامي لموكله ، فهذه يجب أن  وما بعدها ( . أما المستندات واألوراق التي تكون 159اتزامات الموكل ) انظر ما يلي فقرة 

وقد سبق ذكرها )  2591لسنة  51من قانون المحاماة رقم  52يردها إليه وليس له الحق في حبسها ، وتتبع في ذلك أحكام المادة 

 في الهامش ( . 112انظر آنفا فقرة
1

 في آخرها . 179انظر آنفا فقرة  
9

أن مجلس النقابة عند تقديره ألتعاب المحامي يمارس والية قضائية ) انظر آنفا وهذا يعزز ما قضت به محكمة النقض من  

هذا إلى أنه يجوز أن يحصل المحامي على حق اختصاص بموجب حكم صادر في الطعن في أمر التقدير ، ولو  -في الهامش ( 172

بالصيغة التنفيذية بعد انقضاء ميعاد التظلم ، وكذلك  لم يكن هذا الحكم واجب التنفيذ . ويجوز ، فوق ذلك ، التنفيذ بأمر تقدير مشمول

 بمحضر صلح مصدق عليه من مجلس النقابة ، ويكون هذا وذلك في قوة األوراق الرسمية من ناحية التنفيذ .
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التوكيــر   وهــذا ااــق أع ــا  تعــا  ايفــام  ل ســوا  كــان هنــا  اتيــاق علــا مقــدارها أو حــددت أبمــر تقــدير   ويعهــر حــق 
 811االمتيــاز هــذا عنــدما ينيــذ ايفــام  ل ســوا  نةــو وا ــب التنييــذ ل أو أبمــر تقــدير م ــرور ابلصــي ة التنييذيــة بعــد   

أو ئحضر  ل  مصدق علي  من ايفةرة أو من جملس النقابة ل  تةون ا تعـا   تـازة ل ال ابلنسـبة  انقضا  ميعاد التعلو ل
مـــن قـــانون  80عىل أمــوار اكوكـــر عامـــة ل بــر ابلنســـبة عىل اكـــار الـــذي هر للروكــر يف النـــ اع موضـــوع التوكيـــر   وتــنص اكـــادة 

أتعا  ايفـام  علـا موكلـ  مـن الـديون اكرتـازة ابلنسـبة عىل  يف هذا الصدد علا ما أييت "تةون 4681لسنة  69ايفاماة رقو 
 4424مــــا هر للروكــــر يف النــــ اع موضــــوع التوكيــــر   وهــــذا االمتيــــاز يلــــ  يف اكرتبــــة ا حــــوار اكنصــــوق عليهــــا يف اكــــادت  

قـد  فلـب التقـدير" من القانون اكد  ل علا أال  س هذا االمتياز ااقـوق العينيـة اكسـجلة قبـر ر ـ  الـدعوى أو ت 4426و
وكانا أتعا  ايفام  ل قبـر أن تع ـا حـق امتيـاز بـنص  ـري  يف قـوان  ايفامـاة اكتتاليـة ل  تليـا يف أن تةـون حقـا  تـازا ل 

  وحسو هذا ال ـ ف الـنص  4 قضا بعض ايفاكو أبهنا تعته من قبير اكصرو ات القاض ية وتةون مضرونة ابمتيازها
قــانون ايفامــاة علــا النحــو الــذي رأينــاه    أتعــا  ايفامــاة حــق  تــاز علــا مــا يــنور للروكــر يف الننــ اع  الصــري  الــذي ورد يف

عقارا كـان أو منقـوال ل  هـو حـق امتيـاز  ـاق علـا العقـار وعلـا اكنقـور   وهـو عذا ورد علـا عقـار غـري  اضـ  لل ـهر  ـ  
مرتبتــ  مــن وقــا القيــد  ل أمــا أتعــا  ايفــام   قــد حــدد الــنص يقيــد  ل  ن االمتيــاز اخلــاق عل العقــار اخلاضــ  للقيــد أب ــذ 

مــد  وبعــد اكبــالك اكســتحقة  4424مرتبتهــا ب ــري وقــا القيــد عذ ايت يف اكرتبــة بعــد اكصــرو ات القضــا ية اكــذكورة يف اكــادة 
ق االمتيــاز ا  ــرى مــد  ل وقبــر حقــو  4426اكــذكورة يف اكــادة  818للخ انــة العامــة مــن ضــرا ب وســوم وحقــوق أ ــرى ا  

 ا ة كانا أو عامة    لذا  رضنا أن ايفام  يف دعـوى اسـتحقاق حصـر علـا حةـو ابسـتحقاق موكلـ  للعقـار اكتنـازع  يـ  
ل  ــلن أتعابــ  تةــون  تــازة علــا هــذا العقــار   وايت مرتبتهــا بعــد مرتبــة اكصــرو ات القضــا ية ومرتبــة اكبــالك اكســتحقة للخ انــة 

ايفــام  أتعابــ  مــن اــن هــذا العقــار بعــد أن تــوىف اكصــرو ات القضــا ية الــيت أنيقــا يف التنييــذ علــا العقــار  العامــة ل  يســتويف
والضــرا ب والرســوم وااقــوق ا  ــرى اكســتحقة للخ انــة العامــة   ويتقــدم ايفــام  أبتعابــ  علــا ســائ الــدا ن  ل ولــو كــان هلــو 
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 91م  2559أبريل سنة  1 – 992ص  92م  2595مايو سنة  19 – 115ص  21م  2595مايو سنة  19استئناف مختلط  

ولكن إذا  – 11ص  99م  2551ديسمبر سنة  15 – 912ص  59م  2517أبريل سنة  19كس ذلك استئناف مختلط ع – 191ص 

كان المحامي وكيال عن أحد دائن المدين في دعوى أفادت باقي الدائنين ، كالدعوى البولصية والدعوى غير المباشرة ، واتخلص 

يه لمصلحة جميع الدائنين ، فإن المحامي يتقدم بأتعابة على جميع هؤالء بحكم صدر لمصلحة الدائن ماال للمدين أمكن التنفيذ عل

الدائنين في المال الذي استخلصه لهم ، ألن هذه األتعاب تدخل هنا دون شك في مصروفات حفظ أموال المدين وبيعها طبقا ألحكام 

عبدالفتاح عبد الباقي في  –اإلشارة إليه وهو الحكم السابق  19ص 99م  2551ديسمبر سنة  15) استئناف مختلط  2297المادة 

( . وقد قضي في فرنسا بأن أتعاب المحامي تعتبر من قبيل  115ص  991فقرة  2599التأمينات الشخصية والعينينة سنة 

دالفتاح واألحكام المشار إليها عب 279فقرة  21مصروفات الحفظ والصيانة وتتمتع بامتياز هذه المصروفات ) بالنيول وربيير وبيكيه 

 ( . 117ص  991فقرة  2599عبدالباقي في التأمينات الشخصية والعينية سنة 
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ق ل مــا م يةــن هــذا ااــق العــ  مقيــدا قبــر أن ير ــ  ايفــام  دعــواه حــق عيــين علــا هــذا العقــار كامتيــاز أو رهــن أو ا تصــا
اب تعـا  أو قبـر أن يقـدم فلبــا عىل جملـس النقابـة بتقــديرها ل  يـ  هـذه ااالـة يتقــدم هـذا ااـق اكقيــد علـا أتعـا  ايفــام    

 لنــ  يتــأ ر يف اكرتبــة عــن أتعـــا   أمــا عذا كــان ااــق العيــين مقيــدا بعــد ر ــ  ايفــام  لــدعواه أو بعــد تقد ــ  ل لــب التقــدير ل
   4ايفام  ل حىت لو كان مقيدا قبر  دور ااةو يف دعوى ايفام  أو قبر  دور أمر التقدير

 سقوط األتعاب بالتقادم :  -283

علــا مــا أييت : "يســقو حــق ايفــام  يف م البــة موكلــ   4681لســنة  69مــن قــانون ايفامــاة رقــو  84وتــنص اكــادة 
عند عدم و ود سند  ا ل ئضـ  عـس سـنوات مي ديـة مـن اتريـخ انتهـا  التوكيـر" وهـذا الـنص لـيس عال ت بيقـا  اب تعا  ل

مــد  علــا أن "تتقــادم  رــس ســنوات حقــوق ا فبــا   219للقواعــد العامــة اكقــررة يف التقــادم اكســقو ل  قــد نصــا اكــادة 
سة والسراسرة وا ساتذة واكعلر  ل علا أن تةون هذه ااقوق وا بـة والصيادلة وايفام  واكهندس  واخلها  ووك   التيلي

يبـدأ  -4مـد  علـا أن " 216هلو   ا  عرا أدوه من عرر مـن أعرـار مهنـتهو ومـا تةبـدوه مـن مصـرو ات" ونصـا اكـادة 
هتو ل ولـــو اســـترروا مـــن الوقـــا الـــذي يـــتو  يـــ  الـــدا نون تقادمـــا 214و 219ســـرًين التقـــادم يف ااقـــوق اكـــذكورة يف اكـــادت  

"  3وعذا حرر سند نق من هذه ااقوق ل    يتقادم ااق عال ابنقضا  عـس ع ـرة سـنة -3يقدمون تقدمات أ رى   
ويتب  من هذه النصوق أهنيجب الترييـ  ل يف سـوقو أتعـا  ايفـام  ابلتقـادم ل وبـ   رضـ  : ) اليـرا ا ور (  819  

تعـــا    ويتحقـــق ذلـــك عذا م يةـــن هنـــا  اتيـــاق مةتـــو  علـــا مقـــدار ا تعـــا  وم وصـــر أال يةـــون بيـــد ايفـــام  ســـند اب 
ايفـام  علـا أمـر تقـدير مـن جملــس النقابـة    يـ  هـذا اليـرا تسـقو أتعــا  ايفـام  ابلتقـادم ئضـ  عـس سـنوات ل تســري 

  يف ذمــة اكوكــر  ــ ا  عرــا أداه   وغــين عـن البيــان أن ا تعــا  ت ــرر كــر مــا يسـتحق  ايفــام 2مـن اتريــخ انتهــا  التوكيــر

                                                 
2

 555محمد على عرفه ص  
1

على  121/111من التقنين المدني القديم تجعل مدة التقادم ثلثمائة وستين يوما ، وتوجب المادة  195/119وكانت المادة  

امي األتعاب التي في ذمته . فجاءت قوانين الحاماة السابقة على العمل بالتقنين المدني الموكل أن يحلف يمينا على أنه أدى حقيقة للمح

 195على أنه "استثناء من حكم المادة  2555لسنة  57من قانون المحاماة رقم  99الجديد معدلة لهده النصوص ، فنصت مثال المادة 

له باألتعاب عند عدم وجود سند بها إال بمضي خمس سنوات ميالدية من القانون المدني األهلي ال يسقط حق المحامي في مطالبة موك

من تاريخ انتهاء التوكيل" . وإطالة المدة إلى خمس سنوات بدال من ثلثمائة وستين يوما أعفت الموكل حلف اليمين ، فكان يكفي ان 

 ( . 559يتمسك بالتقادم الخمسي حتى يحكم بسقوط حق المحامي ) محمد على عرفة ص 
9

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قررت محكمة الموضوع أن عمل المحامي في الدعوى لم ينته بقرار اإليقاف ، بل إنه كان  

ال يزال مكلفا بمباشرة الدعوى إذا قدمت من بعد للمحكمة لسببما ، ومن ثم ال موجب لسريان مدة سقوط الحق في األتعاب ، فهذا هو 

فبراير سنة  17منها لحاصل الواقع في الدعوى ، مما ال رقابة لمحكمة النقض عليه ) نقض مدني تقرير من محكمة الموضوع وفهم 

 ( . 111ص  119رقم  2مجموعة عمر  2599
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مـــد   يرـــا رأينـــا   ومـــن مث تســـقو  216مـــن عرـــر يـــد ر يف أعرـــار مهنتـــ  ل كرـــا تـــنص  ـــراحة اليقـــرة ا وىل مـــن اكـــادة 
ا تعــا   رــس ســنوات ل ولــو كــان مســتحقة عــن علــو لــيس ن اعــا قضــا يا كتحريــر عقــد أو قســرة شــركة أو ع ــرا   ــل  أو 

  وتســري مــدة التقــادم مــن الوقــا الــذي يــتو  يــ  ايفــام  مهرتــ   4هر حــق  اضــ  لل ــهروحةــيو أو اختــاذ ع ــرا ات ل ــ
نسب التوكير الصادرل     لذا كان موك  يف قضاًي متعددة يقوم بنها ارتباط  علها ك  ال يقبـر التج  ـة ل أو اتيـق  ـراحة 

دم ال يســرى عال بعــد االنتهــا  مــن ه ــر قضــية مــن أو ضــرنا علــا أال تســتحق ا تعــا  عىل بعــد االنتهــا  منهــا كلهــا ل  التقــا
مــد  ( ل وئ البــة ايفــام   241/4  وينق ــ  التقــادم ةقــرار اكوكــر نــق ايفــام   ــراحة أو ضــرنا ) م  3هــذه القضــاًي 
القضـا   فريق تقد  فلب جمللس النقابة بتقديرها ل  ن هذه اك البة عع ن  صومة أمـام  هـة هلـا واليـة811أبتعاب  عن   

  ) اليــرا الثــا  ( أن يةــون  2مــد  242ل  ترتتــب عليهــا هاثر اك البــة القضــا ية ومنهــا ق ــ  التاقــدم يف ميهــوم اكــادة 
بيد ايفام  سند اب تعا    وي لب أن يةون السند اتياقا مةتواب ئقدار ا تعـا  ل كرـا يصـ  أن يةـون أمـر تقـدير  ـادرا 

ي ة التنييذية ل أو حةرـا  ـادرا مـن ايفةرـة  ل أو حمضـر  ـل  مصـدقا عليـ  مـن ايفةرـة أو من جملس النقابة م روال ابلص
   يــ  مجيــ  هــذه ا حــوار ال تتقــادم ا تعــا  أو  ــدور أمــر التقــدير أو ااةــو أو حمضــر الصــل  ويســتياد  1مــن النقابــة

تقادم عس سنوات عال عند "عـدم و ـود سـند من قانون ايفاماة سالف الذكر ل  هو ال  عر مدة ال 84هذا من نص اكادة 
  ويق ـــ  يف ذلـــك مـــا  8اب تعـــا " ل  ـــلذا و ـــد هـــذا الســـند و ـــب ت بيـــق القواعـــد العامـــة والر ـــوع عىل التقـــادم ال ويـــر

مــد  ل  يرــا رأينــا ل مــن أنــ  "عذا حــرر ســند نــق مــن هــذه ااقــوق) ويــد ر يف  216نصــا عليــ  اليقــةر الثانيــة مــن اكــادة 
 248ذلك ااق يف ا تعا  ( ل    يتقادم ااق عال ةنقضا  عس ع رة سنة"   ويق   يف ذلك أيضا ما قضـا بـ  اكـادة 

تقـادم بـدأ تقـادم  ديـد يسـرى مـن وقـا انتهـا  ا ثـر اكرتتـب علـا سـبب االنقـاف  ل وتةـون مدتـ  مد  من أن  عذا انق   ال
هــ  مــدة التقــادم ا ور ل عال أنــ  عذا حةــو ابلــدين وحــاز ااةــو قــوة ا مــر اكقضــ  كانــا مــدة التقــادم انيديــد عــس ع ــرة 

 سنة  

                                                 
2

 2595مايو سنة  19استئناف مصر  191ص  279عكس ذلك محمد كامل مرسي فقرة  – 251محمد على عرفة ص  

 . 155ص  219رقم  29المحامة 
1

 . 299رفة ص محمد على ع 
9

 في الهامش . 172وانظر آنفا فقرة  – 991ص  72رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512يونيه سنة  7نقض مدني  
5

وال يسري التقادم الخمسي على األتعاب المحكوم بها للخصم الذي كسب الدعوى ، إذ هي تدخل في المصروفات التي تكبدها ،  

 ( . 191ص  279محمد كامل مرسي فقرة  – 551فال تسقط إال بالتقادم الطويل ) محمد علي عرفة ص 
9

 . 191ص  279محمد كامل مرسي فقرة  
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 رد المصروفات -المطلب الثاني

"علــا اكوكــر أن يــرد للوكيــر مــا  814مــن التقنــ  اكــد  علــا مــا أييت :   140نــص قــانو  : تــنص اكــادة  -341
أنيقــ  يف تنييــذ الوكلــة التنييــذ اكعتــاد مــ  اليوا ــد مــن وقــا ا نيــاق ل وذلــك مهرــا كــان حــظ الوكيــر مــن النجــاح يف تنييــذ 

نون الوكالة ل و ب علـا اكوكـر أن يقـدم الوكالة    لذا اقتضا تنييذ الوكالة أن يقدم اكوكر للوكير مبالك لإلنياق منها يف ش
ــــر هــــذا الــــنص يف التقنــــ  اكــــدين القــــد  اكــــواد  4هــــذه اكبــــالك عذا فلــــب الوكيــــر ذلــــك - 834/911 – 839" ويقاب

ويف التقنــ  اكــد  الليــيب م  -919  ويقابــر يف التقنينــات اكدنيــة العربيــة ا  ــرى : يف التقنــ  اكــد  الســوري م  9163
 816     1692و 162 – 163ويف تقـين اكو بـات والعقـود اللبنـا  م  – 614يف التقن  اكد  العراق  م و  -140

ويتب  من النص سالف الذكر أن اكوكر يلت م بتقد  مـا يقتضـي  تنييـذ الوكالـة مـن مبـالك عذا فلـب الوكيـر ذلـك ل ويلتـ م بـرد 
ة ل ويــد   اليوا ــد علــا هــذه اكصــرو ات مــن وقــا ا نيــاق   مث عن التــ ام مــا أنيقــ  الوكيــر مــن مالــ  اخلــاق يف تنييــذ الوكالــ

 اكوكر برد اكصرو ات و وا دها قد يصقو ابلتقادم  هذه مسا ر أرب  نبحثها علا التعاقب  

                                                 
2

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  579ذا النص في المادة تاريخ النص : ورد ه 

الجديد ، فيما عدا أن المشروع المتهيدي كان يتضمن فقرة ثانية تجرى على الوجه اآلتي : "ويلتزم الموكل ، إلى جانب ذلك ، أنيبرئ 

نفيذا للوكالة تنفيذا معتادا" . وفي لجنة المراجعة حذفت هذه الفقرة الثانية "لعدم ذمة الوكيلة مما عقده باسمه الخاص من التزامات ت

في المشروع النهائي . ووافق عليه  151الحاجة إليها" ، فأصبح النص مطابقا لما استقر عيه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 ( . 127ص – 121ص  9جموعة األعمال التحضيرية ) م 129، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  152مجلس النواب تحت رقم 
1

: على  911/157: وله الحق في فوائد النقود التي دفعهاغ بسبب التوكيل من يوم دفعها . م  911/151التقنين المدني القديم م  

فة من وكيله المقبولة : وعليه أن يؤدي المصاريف المنصر 917/155الموكل تنفيذ ما التزم به وكيله باسمه بموجب التوكيل . م 

 قانونا ، أيا كانت نتيجة العمل ، إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه . ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني

 الجديد ( .
9

) توافق  552) مطابق ( . التقنين المدني العراقي م  129) مطابق ( . التقنين المدني الليبي م  111التقنين المدني السوري م  

: على الموكل أن يقدم للوكيل األموال وسائر  151النص كما ورد في المشروع التمهيدي ( . تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

أن يدفع إلى الوكيل كل ما  -: يجب على الموكل : أوال 159ذ وكالته ، لما لم يكن ثمة اتفاق أو نص مخالف . م الوسائل الالزمة لتنفي

أسلف من المال وما قام به من النفقات في سبيل تنفيذ الوكالة ، مما ال يخرج عن حيز الالزم لهذا الغرض . وإذا كان يحق له أجر ، 

أن يرفع عن عاتق الوكيل الموجبات التي  -لعمل ، لما لم يكن هناك خطأ يعزى إلى الوكيل ثانياوجب أداؤه مع قطع النظر عن نتيجة ا

ارتبط بها من جراء تنفيذ الوكالة . على أن الموكل ال يلزم بالموجبات التي ارتبط بها الوكيل وال بالخسارة التي تحملها لخطأ ارتكبه 

لموكل عن القضية لشخص آخر ، فهو يبقى مسئوال لدى الوكيل عن جميع نتائج إذا تفرغ ا 15أو ألسباب خارجة عن الوكالة . م 

، مالم يكن ثمة نص مخالف رضى به الوكيل . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع  159الوكالة طبقا لمقتضى المادة 

موكل بدفع فوائد على المصروفات التي أنفقا الوكيل من أحكام التقنين المصري ، فيما عدا أن التقنين اللبناني ال ينص على التزام ال

يوم اإلنفاق ، فوجب إذن تطبيق القواعد العامة ، وفيما عدا أن التقنين اللبناني ينص صراحة على بقاء المولك ملتزما نحو الوكيل 

 حتى لو تفرغ عن القضية موضوع الوكالة وهذا الحكم يتفق مع القواعد العامة ( .
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 التزام الموكل بتقديم ما يقتضيه تنفيذ الوكالة من نفقات : -285

صـــرو ات الوا ـــب عنياقهـــا لتنييـــذ الوكالـــة ل التـــ م اكوكـــر بـــذلك عذا اشـــرتط الوكيـــر  ـــراحة أن يقـــدم لـــ  اكولـــك اك 
ئو ـــب هـــذا ال ـــرط الصـــري    علـــا أن هنـــا  أيضـــا أحـــواال يعهـــر  يهـــا بوضـــوح أن تنييـــذ الوكالـــة يقتضـــ  أن يقـــدم اكوكـــر 

ضـرين يسـتخلص مـن للوكير مبالك لإلنياق منها يف شنون الوكالة ل  هذه اكبـالك يلتـ م اكوكـر بتقـد ها للوكيـر ئو ـب شـرط 
العــروف ل وعذا فلــب الوكيــر مــن اكولــك تنييــذ هــذا االلتــ ام وتقــد  هــذه اكبــالك و ــب علــا اكوكــر تقــد ها   مثــر ذلــك أن 
يوكر شخص شخصا ه ر يف شرا  عقار بثو كبـرية ل  ـاكيروا أن الوكيـر قـد قصـد بقبولـ  الوكالـة أن يقـدم لـ  اكوكـر الـثرن 

نقد اك رتى ان  ل وال ييرتا أن الوكير قد قبر أن يد   الثرن مـن مالـ  اخلـاق وهـو مبلـك كبـري حىت يست ي  شرا  العقار و 
قد ال يةون متوا را عنده    لذا فلب الوكير من اكوكر تقد  الـثرن حـىت يـترةن مـن تنييـذ الوكالـة ل و ـب علـا اكوكـر أن 

ل يةــــون اكيــــروا أن اكوكــــر قــــد التــــ م بتقــــد  انهــــا  ييعــــر ذلــــك   وك ــــرا  العقــــار شــــرا  ا ســــهو والســــندات  يف البور ــــة
للسرســار عنــد شــرا ها حــىت يد عــ  هــذا للبــا   ل  ــلذا فلــب السرســار تقــد  الــثرن و ــب علــا اكوكــر تقد ــ  وعذا اقتضــا 

  قبــر ســيرا فــوي  يةلــف الوكيــر نيقــات كبــرية ل  ــاكيروا هنــا أيضــا أن اكوكــر قــد التــ م بتقــد ها لــ 880تنييــذ الوكالــة   
السير ل ولعي  أن يقدم  اعذا فلب الوكير ذلك واكيروا كذلك أن اكوكر قد الت م حنو ايفـام  أن يقـدم لـ  رسـوم القضـية ل 
قبر ر عها ل ولو كان ايفام  قد رضا بتأ ير د   ا تعا    وتقور اكذكرة ا يضاحية للر ـورع الترهيـدي يف هـذا الصـدد 

وكــر يلتــ م ةع ــا  الوكيــر مقــدما مــا ينيــق منــ  علــا شــنون الوكالــة ل كايفــام  يتقاضــا مــن : "وقــد تــدر العــروف علــا أن اك
   لذا م يقو اكوكر بتنييـذ الت امـ  مـن تقـد  اكصـرو ات ال زمـة  نياقهـا  4موكل  مقدما الرسوم القضا ية الوا ب د عها"

و اتيــاق ضــرين ل كــان للوكيــر أن ي لــب التنييــذ العيــين ل  يف شــنون الوكالــة ل ســوا  كــان هــذا االلتــ ام ئو ــب اتيــاق  ــري  أ
كرا أن ل  أن يقف تنييذ الوكالة حىت يتقاضا هذه اكصـرو ات ل ولـ  أ ـريا أن ي لـب  ـيخ الوكالـة مـ  التعـويض عن كـان لـ  

لـك ب ـض النعـر مقتض ل وذلك كل  فبقا للقواعد العامة   هذا عىل أن للوكير بداهة أن يتنحا عن الوكالة كرـا سـيأيت ل وذ
 عرا عذا كان اكوكر قد قام أو م يقو ابلت امت   

 التزام الموكل برد ما أنفقه الوكيل من ماله الخاص في تنفيذ الوكالة : -286

علا أنت  كثـري مـا يقـ  أن ينيـق الوكيـر مـن مالـ  اخلـاق مـا يسـتل م  تنييـذ الوكالـة ل أت  نـ  ال يو ـد اتيـاق  ـري   
دم اكوكــر هــذه النيقــات ل وعمــا  ن الوكيــر م ي لــب مــن اكوكــر تقــد ها وقــام هــو ا نيــاق مــن مالــ  أو ضــر  علــا أن يقــ

اخلــاق    يلتــ م اكوكــر يف هــذه ااالــة أبن يــرد للوكيــر مــا أنيقــ  يف تنييــذ الوكالــة    ــلذا وكــر شــخص شخصــا ه ــر يف عدارة 
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 . 119ص  9األعمال التحضيرية مجموعة  
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عرــار ل كــأن د ــ  أ ــورا لعرــار اســتل ما ا دارة عرلهــو أو أعرالــ  ل ر ــ  الوكيــر علــا اكولــك ئــا أنيقــ  يف عدارة هــذه ا 
كعاون  استعان  و يف علرـ  ل أو اقتضـت  أعرـار ا دارة أسـيارا د ـ  نيقاهتـا ل أو اقتضـت  ر ـ  دعـاوى د ـ  رسـومها وأتعـا  

را زراعيـة ل ر ـ  علـا ايفام   يها ل وما عىل ذلك من النيقات اليت تقتضـيها أعرـار عدارتـ    وعذا وكـر شـخص يف عدارة أ
اا ــرات وحــرل ا را وريهــا و ــين ايفصــور   أمــا عذا اقتضــت   884موكلــ  ئــا أنيقــ  يف شــرا الســراد والبــذور ومبيــدات   

عدارة ا را أن ي ــرتي هالت زراعيــة ومواشـــ  أو أن يقــو مبـــا  ل  ي لــب أن تةـــون هــذه النيقـــات الةبــرية  ـــا يلتــ م اكوكـــر 
أن يقوم  ذه ا عرار علا النحو الذي بس ناه  يرا تقـدم   كـذلك عذا وكـر شـخص  يـ  شـرا  عقـار بتقدميها للوكير قبر 

ل  ي لـــب أن يقـــدم اكوكـــر ااـــن للوكيـــر كرـــا أســـلينا القـــور ل وقـــد يقـــوم الوكيـــر بعـــد ذلـــك بـــبعض النيقـــات كـــد   السرســـرة 
أيضــا يف النيقــات الــيت ير ــ   االوكيــر علــا   ويــد ر  4ومصــرو ات كتابــة العقــد والتســجير  هــذه ير ــ   ــا علــا اكوكــر

اكولةر ما عسا أن يةون ا ور قد الت م ب  شخصيا حنو ال ري يف سبير تنييذ الوكالة ل عما  ن التنييـذ اسـتو ب منـ  ذلـك 
ل وعمــا  نــ  كــان يعرــر مســخرا ابمســ  ال خصــ  واســا  اكوكــر كرــا ســنرى عنــد الةــ م يف االســو اكســتعار   وقــد كــان 

مـد  يتضـرن  قـرة اثنيـة يف هـذا اكعـ  عـرى ئـا أييت : "ويلتـ م اكوكـر ل عىل  انـب ذلـك ل  140 روع الترهيـدي للرـادة اك
   حـذ ا هـذه اليقـرة يف نينـة  3أن يهئ ذمـة الوكيـر  ـا عقـده ابمسـ  اخلـاق مـن الت امـات تنييـذا للوكالـة تنييـذا معتـادا"

ولـــيس الـــنص يف الواقـــ  مـــن ا مـــر عال ت بيقـــا للقواعـــد العامـــة   و ـــب أن يتـــوا ر يف    2اكرا عـــة "لعـــدم ااا ـــة عليهـــا"
( أن تةــون نيقــات اســتل مها تنييــذ الوكالــة التنييــذ اكعتــاد    ــ   4النيقــات الــيت ير ــ   ــا الوكيــر علــا اكوكــر شــرفان : ) 

الوكالـة ل أو تةـن نيقـات غـري معقولـة كـان  ةـن  يسرتد الوكير نيقات  اوز  ـا حـدود الوكالـة ل أو تةـون غـري الزمـة لتنييـذ
( أن تةـــون  3تياديهـــا لـــو نيـــذت الوكالـــة التنييـــذ اكعتـــاد أبن بـــذر الوكيـــر يف تنييـــذها العنايـــة الوا بـــة وم يرتةـــب   ـــأ   ) 

د  مــن التقنــ  اكــ 834/916اســرتدادها   وقــد كانــا اكــادة  883نيقــات م ــروعة ل  لــو د ــ  الوكيــر رشــوة م  ــ  لــ    
ل  1القد  تنص علا هـذا ال ـرط  ـراحة عذ تقضـا علـا اكوكـر "أن يـندي اكصـاريف اكنصـر ة مـن وكيلـ  اكقبولـة قـانوت"

وم ينقــر التقنــ  اكــد  انيديــد هــذه العبــارة لوضــوح حةرهــا   ومــىت تــوا ر هــذان ال ــرفان  ل  لنــ   ــب علــا اكوكــر أن يــرد 
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 2795مارس سنة  29وإذا وفي الوكيل دينا في ذمة الموكل بمبلغ أقل من الدين ، لم يرجع إال بمقدار ما وفي ) نقض فرنسي  

 ( . 119فقرة    mandetلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  -515 -2 – 91داللوز  2791أول يوليه سنة  – 919 -2 -95داللوز 
1

ول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "أما االلتزامات التي عقدها الوكيل باسم الموكل فهي تنصرف وتق 

إليه مباشرة ، والتي عقدها باسمه الشخصي يلتزم الموكل بإبراء ذمته منها ، كما يلتزم الوكيل بنقل ما كسبه من الحقوق إلى الموكل 

 ( . 119ص  9ال التحضيرية فيما تقدم" ) مجموعة اإلعم
9

 في الهامش .  175وانظر آنفا فقرة – 127ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  
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 في الهامش 175انظر آنفا فقرة  
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  والوكيــر هــو  4لــو كــان عنياقهــا بعــد انتهــا  اوكالــة مادامــا مصــرو ات ضــرورية للوكيــر مــا أنيقــ  مــن مصــرو ات ل حــىت
  ولـ  ا ثبـات جبريــ  ال ـرق  ن ا نيـاق واقعــة ماديـة ل ولةـن ي لــب  3الـذي ورـر عبـ  عثباتــ  مـا أنيقـ  مــن مصـرو ات

ل عذ  2أن يقدم الوكير مستندات الصرف يف أوراق مةتوبـة كـاليواتري وا يصـاالت   وعليـ  أن يثبـا أيضـا وقـا ا نيـاق
ت الــيت أنيقهــا ل  علــا مــن هــذا الوقــا تســرى  وا ــد اكصــرو ات الــيت قــدمها الوكيــر كرــا ســنرى ومــىت أثبــا الوكيــر اكصــرو ا

اكوكــر أن يثبـــا أنـــ  ردهــا للوكيـــر ل أو أن هـــذه اكصــرو ات أنيقـــا مـــن مــار لـــ  عنـــد الوكيــر ل أو أن الوكيـــر ارتةـــب   ـــأ 
  واكصـرو ات الــيت أنيقهـا الوكيــر تةـون عــادة عنصـرا مــن عنا ـر ااســا   1تسـببا عنــ  هـذه اكصــرو ات أو  ـ   منهــا

ل ويبقـا الر ـيد مـدينا أو دا نـا ير ـ   8  الوكالة ل  يخصرها من اكار الذي بيـده للروكـرالذي يقدم  للروكر عند انتها
مـا  نـ  مـن أن يسـرتد الوكيـر  ـورا  882ب  اكوكر علـا الوكيـر أو الوكيـر علـا اكوكـر عنـد انتهـا  الوكالـة   ولةـن ال يو ـد  

تــ ام اكوكــر بــرد اكصــرو ات عل الوكيــر هــو عقــد الوكالــة   ومصــدر ال 9اكصــرو ات الــيت أنيقهــا عذا كــان يف حا ــة عىل ذلــك
ذاتــ  ل  ــااللت ام عذن عقــدي ل ولــيس مبنيــا علــا اليضــالة أو علــا قاعــدة ا ثــرا  بــ  ســبب ل ومــن هنــا كانــا الوكالــة عقــدا 

صــرو ات الــيت   وهنــا   ـرق ل مــن هـذه الناحيــة ل بـ  اك 1مل مـا للجــانب  عذا كانـا هنــا  مصـرو ات يلتــ م اكوكـر بردهــا
يسرتدها الوكير ل وتلك اليت يسرتدها اليضوىل أو اليت يسرتدها اكيتقر اسا  غـريه    الوكيـر يسـرتد ل ئو ـب عقـد الوكالـة 
ل مجيــــــ  اكصــــــرو ات الــــــيت أنيقهــــــا يف تنييــــــذ الوكالــــــة التنييــــــذ اكعتــــــاد دون أن يرتةــــــب   ــــــأ تتســــــبب عنــــــ  زًيدة يف هــــــذه 

مــد  ( ل  140صــرو ات مهرــا كــان حعــ  مــن النجــاح يف مهرتــ  كرــا يقــور الــنص ) م ل ويســرتد هــذه اك 4اكصــرو ات
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طأ ، كأن قام بصفقة في وقت غير مناسب فكلفته أكثر من فإذا ارتكب خ – 922ص 29م  2757يونيه سنة  7استئناف مختلط  

المعتاد ، أو اشترى سلعة من صنف أعلى مما هو مكلف بشرائه أو بثمن أعلىمن ثمن السوق عن تقصيروعدم حيطة ، فإن الزيادة في 
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أما اليضوىل  يسرتد ل ئو ب قواعـد اليضـالة ل  4حىت لو   ر  يها ل  ن الت ام  الت ام ببذر عناية ال الت ام بتحقيق غاية
د اكيتقـــر اســـا  ال ـــري ل ئو ـــب قواعـــد مـــد  (   ويســـرت  468اكصـــرو ات الضـــرورية والنا عـــة الـــيت ســـوغتها العـــروف ) م 

 416ا ثرا  ب  سبب ل اكصرو ات اليت أنيقها ولةن يف حدود ما أثرى ب  ال ري علـا حسـاب  بسـبب هـذه اكصـرو ات ) م 
مد  (   وتقور اكذكرة ا يضاحية للر ورع الترهيدي يف هذا الصـدد : "وقـد يقتضـ  تنييـذ الوكالـة نيقـات يصـر ها الوكيـر 

ـــة, يســـرتدها مـــن   أو  ـــ     النيقـــات ل مادامـــا معقول اكوكـــر مجيعـــا مـــ   وا ـــدها مـــن وقـــا  881علت امـــات ترتتـــب يف ذمت
ا نيــاق ل وهــذا اســتثنا   ديــد للقاعــدة الــيت تقضــا أبن اليوا ــد ال عــب عال مــن وقــا اك البــة القضــا ية   ويســرتد الوكيــر 

ق مــا بــ  الوكالــة مــن تحيــة واليضــالة وا ثــرا  بــ  ســبب مــن تحيــة النيقــات  ل ســوا   ــ  يف مهرتــ  أو م يــنج  وهــذا  ــر 
أ رى ل  لن اليضوىل يسرتد النيقات الضرورية والنا عة     والدا ن يف ا ثرا  ب  سـبب ال يسـرتد عال أد  القيرتـ  كرـا هـو 

   3معروف" 

  التزام الموكل بدفع فوائد المصروفات من يوم االتفاق : -287
مد  كرا رأينا : "علا اكوكر أن يرد للوكير ما أنيقـ  يف تنييـذ الوكالـة التنييـذ اكعتـاد مـ   140در اكادة  ا  يف  

اليوا ـــد مـــن وقـــا ا نيـــاق    "  اكصـــرو ات الـــيت أنيقهـــا الوكيـــر يف تنييـــذ الوكالـــة تنـــتج  وا ـــد ابلســـعر القـــانو  أو ابلســـعر 
  ويف هــذا  ــورج علــا القواعــد العامــة ل  قــد كانــا هــذه القواعــد  2قاالتيــاق  نســب ا حــوار ل وذلــك مــن يــوم ا نيــا

ل وقــد ســبق أن  ر ــا علــا القواعــد العامــة  1مــد  ( 339تقضــ  بســرًين اليوا ــد مــن يــوم اك البــة القضــا ية  ــا ) م 
                                                 

2
م  2759استئناف مختلط أول مارس سنة  – 197ص  91رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511فراير سنة  29نقض مدني  

 ومن جهة أخرى ال – 512ص  2579فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  – 195بودري وفال في الوكالة فقرة   - 255ص  9

يسترد إال المصروفات التي أنفقها فعال ، حتى لو عادت هذه المصروفات علىالموكل بنفع أكبر من قيمتها ) بالنيول وربيي وسافاتييه 

 ( . 512ص  2579فقرة  22
1

وتعليل ذلك واضح ، فالوكيل يعمل بتفويض من موكله فيسترد كل  -119ص  -  111ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  

فاتولو لم ينجح في مهمته ، والفضولى يعمل بغير تفويض من رب العمل ولكنه يتطوع لرعاية مصالحه فيسترد المصروفات المصرو

الضرورية والنافعة ، والمفتقر لحساب غيره يعمل دون تفويض ودون أن يقصد رعاية مصلحة الغير فال يسترد إال أدنة القيمتين ) 

( . هذا ويجوز االتفاق على أن أجر الوكيل يضمن المصروفات التي  711ص  29111ة كوالن كابيتان ودي المور انديير فقر

 119فقرة  mandateلفظ  9ينفقها فيتنفيذ الوكالة ، فتخلو عملية تقديم الحساب من تعقيدات حساب المصروفات ) أنييكلوبيدي داللوز 

 ( . 191ص  259أكثم أمين الخولى فقرة  –
9

وتطبيقا لذلك قضى بأن المدين المتضامن إذا دفع كل الدين رجع على المدين المتضامن اآلخر بنصيبه في الدين وبالفوائد من  

 ( . 229ص  91م  2519ديسمبر سنة  15وقت دفع الدين تطبيقا ألحكام الوكالة ) استئناف مختلط 
5

ر أجر ، فقد وجب أن يتقاضى الوكيل فوائد على ما أنفقه من ماله من ويقال في تعليل ذلك إنه لما كانت الوكالة في األصل بغي 

 – 291جيوار فقرة  – 22فقرة  17لوران  -115وقت اإلنفاق حتى ال يتحمل خسارة ، ويكفي أنه ال يجني كسبا ) ترولون فقرة 

نفاق حتى لو كانت الوكالة مأجورة ( . ومع ذلك سنرى أن الوكيل يتقاضى الفوائد من وقت اإل 195بودري وفال في الوكالة فقرة 
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كصلحة اكوكر عندما قررت أن اليوا د علا ر يد ااسـا  اكسـتحق للروكـر تسـرى مـن وقـا ا عـذار  888أيضا ولةن   
  وتســـتحق اليوا ـــد علـــا اكصـــرو ات علـــا النحـــو الـــذي قـــدمناه ل ســـوا  كـــان  4ال مـــن وقـــا اك البـــة القضـــا ية ابليوا ـــد

  وخيصـو الوكيـر  3 أ ر أو كان مأ ورا ل  لن تقاضا ا  ر ال  ن  الوكير من  تقاض  اكصـرو ات و وا ـدهاالوكير ب ري
اكصرو ات و وا دها من وقا ا نياق من كر مار يقـ  يف يـده للروكـر ل  ـلذا م يةـن للروكـر مـار يف يـد الوكيـر ل أو كـان 

 ات ينـتج  وا ـد مـن وقـا عنيـاق اكصـرو ات حـىت يسـتجد مـار للروكـر ل  مار غري كاف ل  را م يستو   الوكير من اكصـرو 
يف د الوكير  يخصو من  ما عرد من اكصور ات و وا ـدها   ومـا م يسـتوف مـن اكصـرو ات يبقـا منتجـا ليوا ـده كرـا قـدمنا 

مركبـة وهـ   نوعـة نةـو  وعال كانـا هـذه  ا ـدة 2ل وأما ما م يستوف من اليوا د  يبق  سارًي دون أن ينتج  وا د بـدوره
مد  (   وعند انتها  الوكالة يةون هنـا  ر ـيد مـدين أو دا ـن نسـب ا حـوار ل  ري ـ  بـ  اكوكـر علـا  323القانون ) م 

الوكيــر أو الوكيــر علــا اكوكــر كرــا ســبق القــور   و ــوز للوكيــر أنينــ ر  ــراحة أو ضــرنا عــن تقاضــ   وا ــد اكصــرو ات الــيت 
وقـد  ـرى القضـا  يف  رنسـا  889    1 هذا الن ور هبة غري مباشرة ل بر هو ي ـب  اقـرا ب ـري  ا ـدةينيقها ل وال يعته

 علا أن وكير القضاًي 
 (avoue )

اليســتحق  وا ــد علــا اكصــرو ات الــيت أنيقهــا مــن وقــا ا نيــاق ل اســتثنا  مــن حةــو اكــادة 8
 ــد مــن وقــا ا نيــاق ل  تســرى اليوا ــد مــن وقــا ا عــذار مــد   رنســ  الــيت تقضــ  أبن الوكيــر يســتحق هــذه اليوا 3004

مـد   رنسـ  عمنـا تسـري  3004ويعلـر القضـا  اليرنسـ  هـذا االسـتثنا  أبن اكـادة  9و قا للوقاعد العامـة يف شـأن اليوا ـد
                                                                                                                                                                    

واألولى أن يقال إن الوكالة ، حتى لو كانت مأجورة ، ليست كالمقاولة من عقود المضاربة  ، إذ األجر فيها يزيد وينقص حتى يتناسب 

ال يجني ربحا  مع عمل الوكيل ، فكان من حق الوكيل أن يتقاضى فوائد على المصروفات التي أنفقها إذ هو غير مضارب ، فإذا كان

هنا كما ذهب في سريان الفوائد  -ويذهب األستاذ أكثم أمين الخولى -غير الجزاء الحق على عمله فمن العدل أال يتحمل أيضا خسارة

إلى أن أساس  الفوائد هو اإلثراء بال سبب الذي يقدر فيه القانون  -علىالوكيل الذي يستعمل مال الموكل لصالحه من وقت االستعمال

 ( . 191ص  259التعويض تقديرا جزافيا بسعر الفائدة القانوني ) أكثم أمين الخولي فقرة  قيمة
2

 . 119انظر آنفا فقرة  
1

بالنيول – 115 – 2 – 55داللوز  2759نوفمبر سنة  12– 921– 2 – 91سيريه  2791فبراير سنة  29نقض فرنسي  

ال ينتج فوائد من يوم استحقاقه كما تنتج المصروفات فوائد من يوم إنفاقها  ولكن األجر – 519ص  2571فقرة  22وربيير وسافاتييه 

، إذ لم يرد نص في هذا المعنى بالنسبة إلى األجر ، فال تستحق فوائد على األجر إال من وقت المطالبة القضائية باألجر وبفوائده طبقا 

 في آخرها ( . 111للقواعد العامة  ) انظر آنفا بقرة 
9

 . 519ص  2571فقرة  22ل وربيير سافاتييه بالنيو 
5

بالنيول وربيير وسافاتييه  -125بودري وفال في الوكالة فقرة  519 – 2 – 99داللوز  2799يونيه سنة  22نقض فرنسي  

 . 519ص  2571فقرة  22
9

طلبات ولذلك يعد وكيال عن ( ، ووكيل القاضايا في فرنسا يقوم بإجراءات الدعوى وتقديم ال avocatوهو غير المحامي )  

 الخصم ، أما المحامي فيقوم بالمرافعة أمام المحكمة . وفي مصر يجمع المحامي بين العملين ، ويتقاضى أتعابه عنهما معا .
1

 في فرنسا تستحق الفوائد من وقت اإلعذار ، ال من وقت المطالبة القضائية بها كما في مصر . 
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( ل وأبن  Mandat ad litemال يف الوكالــة ابخلصــومة )  ( mandate ad negotiaيف وكــاالت التعامــر) 
  وااجتــان ال وزن هلرــا ل  ــالتريي  بــ  وكالــة التعامــر والوكالــة  4وكيــر القضــاًي تعرييــة مقــررة م تــرد  يهــا اليوا ــد تعــا  

ابخلصومة ال أساي ل  ال يف القانون وال يف العادالة ل وتعريية ا تعا  اكقررة لوك   القاضـاًي ال شـأن هلـا بيوا ـد اكصـرو ات 
  وال حمـر ل  ـذ  ـذا القضـا  يف مصـر  3اليرنسـي  علـا القضـا  اليرنسـ  يف هـذه اكسـألةومن مث اعرتا أكثر اليقها  

ل بر  ب القور أبن ايفـام  عذا أنيـق مصـرو ات اسـا  موكلـ  ل كـأن د ـ  رسـوم القضـية مـن مالـ  اخلـاق ل  لنـ  يسـتحق 
 مد  140 وا د علا ما أنيق  من يوم ا نياق ت بيقا  حةام اكادة 

  سقوط االلتزام برد المصروفات بالتقادم : -288
وم يرد نص  اق يف سقوط الت ام اكوكـر بـرد اكصـرو ات ابلتقـادم ل  تسـري القواعـد العامـة ل ويسـقو هـذا االلتـ ام 

اســـتحقاق    ووقـــا االســـتحاق يةـــون عـــادة وقـــا التصـــديق علـــا  881ابلتقـــادم ئضـــ  عـــس ع ـــرة ســـنة مـــن وقـــا   
الوكير اكصرو ات اليت أنيقها ل  لن بق  ل  ر يد دا ن ر ـ  بـ  علـا اكوكـر ل و يـ  اكصـرو ات الـيت ااسا  ل حيث يدرج 

أنيقهــا ل  تتقــادم مــ  الر ــيد  رــس ع ــرة ســنة   وكــذلك ا مــر يف اليوا ــد علــا اكصــرو ات  لهنــا تــدرج مــ  اكصــرو ات يف 
  أمــا  وا ــد  2ل و رــس ع ــرة ســنة ال  رــس ســنواتااســا  كرــا قــدمنا ل ومــن مث ال تســقو ابلتقــادم عال مــ  الر ــيد 

الر يد ذات  ل وه  تستحق من وقـا ا عـذار عذا كـان الر ـيد يف مصـلحة اكوكيـر ومـن وقـا اك البـة القضـا ية  ـا عذا كـان 
  وعذا فالـــب  1الر ـــيد يف مصـــلحة الوكيـــر ل  تســـقو  رـــس ســـنوات ل شـــأهنا يف ذلـــك شـــأن كـــر ديـــن دوري متجـــدد

اكوكــر ابكصــرو ات و وا ــدها مــن وقــا ا نيــاق ل عمــا  ن مــاال للروكــر ال يو ــد وحــا يــده وعمــا  نــ  يف حا ــة عىل الوكيــر 
اكار ل  لن اكصرو ات واليوا د تصـب  مسـتحقة مـن وقـا ا نيـاق ل وتسـقو ابلتقـادم ل ا وىل  رـس ع ـرة سـنة ل والثانيـة 

                                                 
2

 2711أغسطس سنة  12– 215 – 2 – 17سيريه  2717يناير سنة  s .chr . – 25 2725مارس سنة  19نقض فرنسي  

 – 912 – 1 – 91سيريه  2791يناير سنة  7نانسي  -912 – 1 -91سيريه  2792مارس سنة  17رن  – 915– 2 -11سيريه 

 . 995 – 1 – 99سيريه  2791ديسمبر سنة  15دويه 
1

 2571فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه   - 122بودري وفال في الوكالة فقرة  -21فقرة  17لوران  – 2222فقرة  2بون  

 . 21هامش  915ص  59فقرة  2جارسونيه في المرافعات  –
9

مارس  21– 211 – 2 – 19داللوز  2715نوفمبر سنة  1 – 559 – 2 – 91سيريه  2791فبراير سنة  27نقض فرنسي  

بالنيول وربيير  -1هامش  119ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان - -297جيوار فقة  – 119 – 2 – 17ز داللو 2717سنة 

انظر عكس ذلك وأن الفوائد تسقط بخمس سنوات من وقت علم الموكل باالنفاق : بودري   - 519ص  2571فقرة  22وسافاتييه 

 ائد بخمس سنوات من تاريخ تقديم الحساب ( .) تسقط الفو 591محمد على عرفة ص  – 129وفال في الوكالة فقرة 
5

 . 129وقارن بودري وفال في الوكالة فقرة  – 519ص  2571فقرة  22بالنيول وربييرو سافاتييه  
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يفــام  اســا  موكلــ  ابلتقــادم  رــس ســنوات مــن وقــا ا نيــاق ل   وتســقو اكصــرو ات الــيت ينيقهــا ا 4 رــس ســنوات
مــد  عذ تقــور : "تتقــادم  رــس ســنوات حقــوق     ايفــام      علــا أن تةــون هــذه  219وذلــك بــنص  ــري  يف اكــادة 

 مــد  216ااقــوق وا بــة هلــو  ــ ا  عرــا أدوه مــن عرــر مــن أعرــار مهنــتهو ومــا تةبــدوه مــن مصــرو ات"   مث تــنص اكــادة 
من الوقا الذي يتو  يـ  الـدا نون تقـدماهتو ل  214و 219يبدأ سرًين التقادم يف ااقوق اكذكورة يف اكادت   -4علا أن "

ااقــوق ل  ــ  يتقــادم ااــق عال ابنقضــا   884وعذا حــرر ســند نــق مــن هــذه    -3ولــو اســترروا يــندون تقــدمات أ ــرى   
 صرو ات  ل م تسقو هذه اكصرو ات عال ابنقضا  عس ع رة سنة  عس ع رة سنة"    لذا حرر ايفام  سندا ئ

 التعويض عن الضرر -المطلب الثالث

من التقن  اكد  علا ما أييت : "يةون اكوكر مس وال عرـا أ ـا  الوكيـر  144نص قانو  : تنص اكادة  -346
الـنص مقابـر يف التقنـ  اكـد  القـد  ل ولةـن  ولـيس هلـذا 3من ضـرر دون   ـأ منـ  بسـبب تنييـذ الوكالـة تنييـذا معتـادا"

ويقـــا  اللــنص يف التقنينـــات اكدنيــة العربيـــة ا  ــرى : يف التقنـــ  اكـــد   886     2ااةــو كـــان معرــوال بـــ  دون نــص

                                                 
2

 . 129قرب بودري وفال في الوكالة فقرة  
1

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني  571تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

في  159الجديد . وأدخلت لجنة المراجعة فيه تعديالت لفظية فأصبح مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 9) مجموعة األعمال التحضيرية  122، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  151مجلس النواب تحت رقم المشروع النهائي ووافق عليه 

 ( . 112ص  – 125ص 
9

مدني قديم ( .  917/155وجعل القضاء التعويض عن الضرر أصال يتفرع منه التزامالموكل برد المصروفات للوكيل ) م  

مدني قديم أن يؤدي  917صري ، إذا أوجب على الموكل في المادة وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن الشارع الم

المصروفات المنصرفة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه ، كان يعني حتما تعويض 

ل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على الوكيل تعويضا كامال ، ويرمي إلى تحقيق هذا الغرض الذي لن يتوافر إال بإحاطة الوكي

من المجموعة المدنية الفرنسية التي  2555مقاب الضرر الذي يتحمله في شخصه وفي ماله وإن كانت هذه المادة منقولة من المادة 

بسبب قيامه  وفيها نص صريح على أن الموكل عليه تعويض الوكيل عن الخسارة التي يتحملها بغير تقصيير منه 1999تليها المادة 

بأعمال الوكالة ، إال أنها في الواقع شاملة لكلتا الحالتين فالمصاريف نوع من الخسائر ، وخروجها من مال الوكيل من شأنه أن ينقص 

هذا المال ويلحق به خسارة تعادل النقص الذي حله به وإذا كان المشرع الفرنسي قد عمد إلى اإلسهاب واإليضاح ، فقد نحا المشرع 

رى في القانون المدني القديم منحى طابعه اإليجاز ، فقرر مبدأ التعويض ، وترك الباب مفتوحا أمام القاضي في مجال التطيق المص

العملي ليسير بالمبدأ إلى غايته ، ويحمل الموكل تبعة تعويض الوكيل مادام هذا األخير يعمل في حدود الوكالة ومادام الضرر لم يكن 

مدني جديد ، التي تنص على أن الموكل يكون مسئوال  122ه وإيراد المشرع المصري لهذا المبدأ في المادة ناشئا عن خطأه وتقصير

عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ، لم يقصد به االستحداث بل زيادة اإليضاح ) نقض 

 ( . 155ص  91رقم  1م مجموعة أحكام النقض رق 2592مدني أول فبراير سنة 
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العقــود ويف تقنــ  اكو بــات و  –ويف التقنــ  اكــد  العراقــ  ال مقابــر  – 144ويف التقنــ  اكــد  الليــيب م  -911الســوري م 
 4 قرة أ رية 162اللبنا  م 

  الشرطان الواجب توافرهما لتحقيق مسئولية الموكل : -291
ويتب  من النص سالف الذكر أن هنا  شـرف   ـب توا رمهـا حـىت تتحقـق مسـ ولية اكوكـر عرـا أ ـا  الوكيـر مـن 

اكعتـــاد هـــو الســـبب يف الضـــرر الـــذي أ ـــا   ضـــرر بســـبب تنييـــذ الوكالـــة ل  "ال ـــرط ا ور" أن يةـــون تنييـــذ الوكالـــة التنييـــذ
الوكيــر ) ال ــرط الثــا  ( أال يثبــا   ــأ يف  انــب الوكيــر  ــلذا تــوا ر هــذان ال ــرفان وحققــا مســ ولية اكوكــر ل ولــيس يلــ م 
بعد ذلك أن يتوا ر أي شرط ه ر عذ النص ال يت لب عال هذين ال رف   نستعرا كـ  مـن ال ـرف  اكتقـدم  الـذكر ل مث 

 را ما ال ي رتط توا ره  نستع

 تنفيذ الوكالة هو السب في الضرر : -الشرط األول -291

ي ــرتط القــانون أن يةــون الوكيــر قــد أ ــاب  ضــر "بســبب تنييــذ الوكالــة تنييــذا معتــادا"    يجــب أن يةــون تنييــذ  
السـلو  اكعتـاد ل وأ ـيب مـن  ـرا  الوكالة تنييذامعتادا هو السبب اكباشـر يف الضـرر  ـلذا  ـرج الوكيـر يف تنييـذ الوكالـة عـن 

الســــبب اكباشــــر  يالضــــرر ل انتيــــا  890  وعذا م يةــــن تنييــــذ الوكالــــة هــــو    3ذلــــك بضــــرر ل م يةــــن اكوكــــر مســــ وال
تنييـذ الوكالـة   وقـد كـان القـانون الرومـا   ( a loccasionمس ولية اكوكـر ل حـىت لـو كـان الضـرر قـد وحقـق يف مناسـبة ) 

يف هـذا اكعـ  ل  ةـان ال يلـ م اكوكـر بتعــويض الضـرر الـذي يصـيب الوكيـر يف مناســبة تنييـذ الوكالـة    ـلذا أ ـيب الوكيــر يف 
م  بضــرر ل كـأن ســرقا أمتعتـ  أو أ ــيب يف حـادل  جــرح أو قتـر أو غــرق ل -ال بسـبب هــذا التنييـذ -أثنـا  تنييـذه الوكالــة

يةن اكوكر مس وال عن ذلك   ولةن القانون اليرنس  القد  توس  يف مس ولية اكوكـر ل  جعلهـا ت ـرر أيضـا الضـرر الـذي 
يصيبا الوكير يف مناسبة تنييذ الوكالة   ونقـر التقنـ  اكـد  اليرنسـ  عـن القـانون اليرنسـ  القـد  هـذا ااةـو ل  قضـا يف 

 a loccasion de saعن الضرر الذي يصيب الوكيـر "يف مناسـبة قيامـ  ابلعرـر" )  من  ئس ولية اكوكر 3000اكادة 

                                                 
2

) مطابق ( التقنين  122) مطابق ( التقنين المدني الليبي م  111التقنينات المدينة العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  

بط بها الوكيل فقرة أخيرة : على أن الموكلال يلزم بالموجبات التي ارت 155المدني العراقي ال مقابل تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

وال بالخسارة الت تحملها لخطأ ارتكبه أو ألسباب خارجة عن الوكالة . ) ويفهم من هذا النص ، بمدلول المخالفة أن الموكل يلزم 

بالخسائ التي تحملها الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة إذا كان الوكيل لم يرتكب خطأ في تنفيذها فتكون أحكام التقنين اللبناني متفقة مع 

 حكام التقنين المصري ( .أ
1

ويمكن القول بأن خروج الوكيل في تنفيذ الوكالة عن السلوك المعتاد يكون خطأ منه ، فيختل الشرط الثاني من شروط تحقق  

 مسئولية الموكل وهو عدم ثبوت خطأ في جانب الوكيل فال يكون الموكل مسئوال .
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gestion  وكا كان اكوكر ل يف مس وليت  عن الضرر الذي يصيب الوكير ل عمنا يتحرر تبعة ه  أقـر  عىل الضـران منهـا )
يـــر يف "مناســـبة" تنييـــذ الوكالـــة أمـــر عىل اكســـ ولية ل  التوســـ  يف هـــذه اكســـ ولية عىل حـــد أن ت ـــرر الضـــرر الـــذي يصـــيب الوك

 الوكيــر لــيس أ ــد ابلرعايــة مــن العامــر يف عقــد العرــر ل والعامــر عمنــا يعــوا عــن الضــرر الــذي يصــيب  يف أثنــا   4  ــري
  ومن مث نرى أن التقن  اكد  اكصري انيديد قد قصر مس ولية اكوكر علا الضـرر الـذي يصـيب  3العررر بقدر حمدود

بب تنييـــذ الوكالــة تنييــذا معتـــادا" ل  اشــرتط أن يةـــون تنييــذ الوكالــة هـــو الســبب اكباشــر يف الضـــرر    ــلذا وكـــر الوكيــر "بســ
شخص يف شرا  سيارة ل ويف أثنا  عربت  للسـيارة الـيت اعتـ م شـرا ها للروكـر دهـس شخصـا يف ال ريـق ل  تحققـا مسـ وليت  

وكــر عذ هــو ضــرر أ ــاب  و ســارة وحرلهــا بســبب تنييــذه للوكالــة عــن التعــويض حنــو اكصــا  ل وير ــ   ــذا التعــويض علــا اك
ل   ــرط وحقــق مســ ولية اكوكــر أال يثبــا  2تنييــذا معتــادا   أمــا عذا ثبــا   ــأ يف  انبــ  ل  ــلن اكوكــر ال يةــون مســ وال

نا يــة ل كرــا وقــ  يف   ــأ يف  انــب الوكيــر كرــا ســنرى وعذا كــان تنييــذ الوكالــة يف ذاتــ  وقــق مســ ولية الوكيــر اكدنيــة أو اني
قضية وكر  يها أحد اليهود ا كان شخصا يف وحصير أموال  وتصديرها علي  عندما اض رت  القوان  النازيـة أن ي ـادر الـب د ل 

وعذا كــان  1 حـبس الوكيــر بســبب تنييــذ هــذه الوكالــة وغــرم ل  ــلن اكوكــر يةــون  يهــذه ااالــة مســ وال عــن تعــويض الوكيــر
نقـــذ مــاال  لوكـــا لـــ  أو مــاال يف يـــده للروكـــر ل أو كــان يف وســـع  أن يتحاشـــ  ه كــار اكوكـــر ابتعرـــار مالـــ  الوكيــر بـــ  أن ي

مد  ( ل بتضحية مال  من أ ر مار اكوكر  لذا هو  عـر ل وأنقـذ مـار  914اخلاق ل  لن  ال يلت م ل كرا يلت م اكستعري ) م
ســبب تنييــذ الوكالــة ل و ــاز لــ  أن ير ــ  ابلتعــويض علــا اكوكــر وعذا اكوكــر بتضــحية مالــ  اخلــاق ل كــان هــذا ضــررا أ ــاب  ب

ضـي  الوكيــر علــا نيســ   ــيقة حــىت وقـق للروكــر رنــا أكــه  ــا  ســره هــو بسـبب ضــياع الصــيقة عليــ  ل كــان لــ  أن ير ــ  
ضـوىل يسـتحق علا اكوكر بتعويض هذه اخلسارة والوكير يف ذلك لـيس أقـر  ـدارة ابسـتحقاق التعـويض مـن اليضـوىل ل والي

مـد  (   وتقـور اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي يف  468التعويض عن الضرر الذي اق  بسبب قيام  ابلعرـر ) م 

                                                 
2

 . 191ص  252قرب أكثم أمين الخولي فقرة  
1

على أن هناك اتجاها عند فريق من فقهاء اقانونالفرنسي يميل إلى التوسع ، ويذهب إلى جعل التزام الموكل بتعويض الوكيل  

وكيال كان أو مقاوال أو عامال أو غير  -عن الضرر ليس إال تطبيقا لمبدأ عام يقضى بالتزام رب بالعمل بتعويض من يعمل لحسابه

في الضرر الذي يصيب من يعمل لحسبا غيره المجلة  dereuxالعمل الذي يقوم به ) انظر  عن الضرر الذي يصيبه بسبب -ذلك

( . ولكن هذا االتجاه لم يسد ، فالمسلم في الفقه الفرنسي أن االلتزام بالتعويض مقصور على  2597الفصلية للقانون المدني سنة 

 – 119صيبه بسبب تنفيذ العمل ) بودري وفال في الوكالة فقرة الوكالة ، فال يلتزم رب العمل بتعويض المقاول عن الضرر الذي ي

 ( . 2هامش  512ص  9991فقرة  1بالنيول وربيير وبوالنجيه 
9

 2591ديسمبر سنة  1وقد قضي بعدم مسئولية الموكل إال إذا أثبت الوكيل أن الحادث لم يقع بخطأ منه ) ليون االستثنائية  

 ( . 5هامش  115ص  525فقرة  1و وإسمان أوبري ور – 92 – 1- -2597سيريه 
5

 . 175فقرة  mandateلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  -711 – 2 – 2591جازيت دي باليه  2591فبراير سنة  21كولمار  
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هذا الصدد : "وعذا أ ا  الوكير ضرر من تنييذ الوكالة التنييذ اكعتـاد ل وم يةـن قـد ارتةـب   ـأ تسـبب عنـ  هـذا الضـرر 
عــويض هــذا الضـرر كرــا ير ـ  اليضــويل ل مثــار ذلـك أن يضــح  ئصـلحة شخصــية حر ــا ل  ـلن لــ  أن ير ـ  علــا اكوكـر بت

  أما عذا م يةن تنييذ الوكالة هو السبب اكباشر يف الضـرر ل  ـلن اكوكـر ال يةـون مسـ وال  4علا مصلحة أكه للروكر"
قضـية اقتضـت  أن يسـا ر عىل مقـر ايفةرـة ل ولو كان الضرر قد وق  يف مناسبة هذا التنييذ كرا سبق القور  لذا وكر حمـام يف 

ل  ركب ق ارا أو سيارة أو سيينة ل ويف ال ريق وق  ا  دام ابلق ار أو ابلسيارة أو غرقـا السـيينة ل  جـرح ايفـام  أو قتـر 
أو غــرق ل م يةــن اكوكــر مســ وال عــن التعــويض وكــذلك لــو أ ــا  ايفــام  ضــرر مــايل ل كــأن ســرقا أمتعتــ  يف ال ريــق أو 

  ويبــدو أن مســ ولية اكوكــر يف القــانون  3ا أو م قــا م بســ  بســبب حــادل وقــ  ل عن اكوكــر ال يةــون مســ والضــاع
اليرنســ  تتحقــق يف هــذه ا حــوار ل نعــرا  ن نــص التقنــ  اكــد  اليرنســ  أوســ  مــن نــص التقنــ  اكــد  اكصــرى ل  هــو ال 

لــة كرــا اقــتص نــص التقنــ  اكــد  اكصــري ل بــر  ــاوز ذلــك عىل يقتصــر علــا ع ــا  التعــويض عــن الضــرر بســبب تنييــذ الوكا
 ع ا  التعويض عن الضرر الذي يق  يف مناسبة تنييذ 

ل وقــد ســبقا ا شــارة عىل ذلــك علــا أنــ   ــوز أن يصــيب الوكيــر ضــرر يف  ســر  أو يف مالــ  بســبب  2الوكالــة
 892يض حــىت يف القــانون اكصــري مثــر ذلــك أن تةــون   قيامــ  أبعرــار الوكالــة نيســها ل  يةــون اكوكــر مســ وال عــن التعــو 

الوكالــة ابلــذات واقعــة علــا اســ جار ق ــار أو ســيارة أو ســيينة للقيــام برحلــة مدرســية أو رحلــة عراليــة أو حنــو ذلــك ل  يجــرح 
   1الوكير أو يقتر أو ي رق ل  يةون الضرر قد أ اب  بسبب تنييذ الوكالة ل ويةون اكوكر مس وال عن التعويض

                                                 
2

وقد قضى بأن الوكيل بالعمولة إذا وكل في بيع أسهم في البورصة أو في شرائها  – 119ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  

باع أو اشترى ، ثم تخلف الموكل عن تسليمه األسهم التي وكل في بيعها أو تسليمه ثمن األسهم التي وكل في شرائها ، فنفذ على ، ف

ديسمبر سنة  29الوكيل بالعمولة ، كان لهذا الوكيل أن يرجع على الموكل بما لحقه من الخسارة من جراء ذلك ) نقض فرنسي 

. ويدخل في التعويض المستحق للوكيل عما أصابه من الخسارة أن يلتزم الوكيل باسمه   ( 991 - 2 – 2595داللوز  2591

الشخصي لحساب الموكل كما في االسم المستعار ) المسخر ( ، فيلزم الموكل أن يبرئ ذمة الوكيل من هذا االلتزام ) نقض فرنسي أو 

فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 211– 2 -2 7ز داللو 2779أغسطس سنة  9 – 515 – 2 – 91داللوز  2791ليوليه سنة 

 ( . 511ص  2572
1

 . 112محمج كامل مرسي فقرة  -599ص  -591وقارن محمد علي عرفة ص  – 191ص  252أكثم أمين الخولي فقرة  
9

باريس – 572– 2 – 2597داللوز  2591أكتوبر سنة  17 -517 – 2 – 2599داللوز  2599مايو سنة  29نقض فرنسي  

ديسمبر سنة  9باريس  – 992– 1 – 59داللوز  2775أكتوبر سنة  19إكس – 19– 1 -99داللوز  2791أغسطس سنة  25

بودري وفال في  -215جيوار فقرة – 19 – 9– 2591داللوز  2591أبريل سنة  17السين – 527 -1 – 2595داللوز  2591

جوسران  – 511ص  2572فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  – 115 ص 525فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 119الوكالة فقرة 

 ) ويصف التزام الموكل بأنه التزام عقدي بضمان السالمة تبرتب في ذمة الموكل نحو الوكيل ( . 2529فقرة  1
5

لطان اليونانية وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بمسئولية صاحب السفينة عن تعويض قبطانها بسبب القبض عليه من الس 

 21م  2599فبراير سنة  25في أثناء الحرب ما بين تركيا واليونان ، وهو يحمل جنودا عثمانيين وأسلحة وذخائر ) استئناف مخلط 
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 ال خطأ في جانب الوكيل :  -الشرط الثاني  -292

وال يةون اكوكر مس وال عن الضرر الذي يصيب الوكير بسبب تنييذ الوكالة عال عذا كـان م يثبـا   ـأ يف  انـب  
مد   راحة علا هذا ال رط ل  هـ  تقضـ  ئسـ ولية اكوكـر "عرـا أ ـا  الوكيـر مـن ضـرر دون  144الوكير وتنص اكادة 

من "    لن ارتةب الوكير   أ يف تنييذ الوكالة ل كـأن  ـاوز حـدود التوكيـر  أ ـب  مسـ وال حنـو مـن تعامـر معـ  ل أو   أ 
ارتةـــب   ـــأ  علـــ  مســـ وال قبـــر ال ـــري ل أو ارتةـــب  اليـــة حةـــو عليـــ  ابل رامـــة  يهـــا ل  ـــلن اكوكـــر ال يةـــون مســـ وال عـــن 

ل  3  ـلذا م يثبـا   ـأ يف  انـب الوكيـر 4عـويض أو ابل رامـةتعويض  الضرر الذي اق ب  مـن  ـرا  ااةـو عليـ  ابلت
  لن اكوكر يةون مس وال ل سوا  حدل الضرر للوكير   أ اكوكر أو   أ ال ري أو بقوة قاهرة  

  ما ال يشترط توافره : -293
 لن مس ولية اكوكر تتحقق ل و ب عليـ  تعـويض الوكيـر عرـا أ ـابة مـن ضـرر ومىت توا ر ال رفان اكتقاما الذكر ل 

 بسبب تنييذ الوكالة   
مــد  ال  يــ  بــ  الوكيــر  144ويسـتوي يف ذلــك أن تةــون الوكالــة غــري مــأ ورة أو تةــون مـأ ورة,  ــلن نــص اكــادة 

يـر عـن الضـرر الـذي أ ـاب  بسـبب تنييـذه للوكالـة غري اكأ ور والوكير اكأ ور ومن مث يةون الوكير مس والً عن تعـويض الوك
 ل حىت لو كان مأ وراً  

مــد  م ت ــرتط  ــاح  144ويســتوي يف ذلــك أيضــاً أن تةــون الوكيــر قــد  ــ  يف مهرتــ  أو م يــنج ل  ــلن اكــادة 
كيـر علـا اكوكـر الوكير يف مهرت  حىت ير   ابلتعـويض علـا اكوكـر عـن الضـرر الـذي أ ـاب  بسـبب تنييـذ الوكالـة ور ـوع الو 

ابلتعــويض كر وعــ  عليــ  ابكصــر ات ل ال ي ــرتط يف كليهرــا أن يةــون الوكيــر قــد  ــ  يف مهرتــ  ل وقــد ســبق بيــان ذلــك يف 
ر ــوع الوكيــر ابكصــرو ات ويســتوي يف ذلــك أ ــرياً أن يةــون الضــرر الــذي أ ــا  الوكيــر قــد ظهــر يف أثنــا  تنييــذ الوكالــة أو 

 م تنييذ الوكالة هو السبب اكباشر يف الضررل  لن اكوكر يةون ملت ماً ابلتعويض   ظهر بعد أن ق تنييذها  را دا
                                                                                                                                                                    

 1( . وقضت أيضا بمسئولية الموكل عن تعويض ورثة الوكيل الذي قتل في أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة ) استئناف مختلط  229ص 

 ( . 215ص  97م  2551مايو سنة 
2

جيوار فقرة  – 992 – 1 – 2522داللوز  2529يونيه سنة  5 – 527 – 1 – 2595داللوز  2591ديسمبر سنة  9باريس  

. وقد قدمنا  2هامش  511ص  2572فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  – 112وفقرة  191بودري وفال في الوكالة فقرة  -219

التعويض لعمل يأتيه في تنفيذ الوكالة دون أن يثبت خطأ في جابه ، وبتكون مسئوليته قائمة على أساس أنه قد يقضي على الوكيل ب

حراسته لسيارة أو لحيوان ، ففي هذه الحالة ال يكون فد ارتكب خطأ ينفي مسئولية الموكل ويكون هذا مسئوال عن تعويض الوكيل) 

 ( . 152انظر أنفا فقرة 
1

ديسمبر سنة  1وعبء اإلثبات يقع على الوكيل ، فعليه أن يثبت أن الضرر قد وقع عليه دون أن يرتكب خطأ ) قرب ليون   

 في الهامش ( . 152وانظر آنفا فقرة   - 5هامش  195ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -2 9– 1 – 2597سيريخ  2591
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 مصدر التزام الموكل بالتعويض :  -394

والت ام اكوكر بتعـويض الوكيـر عـن الضـرر الـذي أ ـاب  بسـبب تنييـذ الوكالـة مصـدره عقـد الوكالـة ابلـذات شـأن هـذا 
ات  يرـا قـدمناه ومـن هنـا أيضـاً كانـا الوكالـة عقـداً مل مـاً للجـانب  عذا كـان هنـا  االلتـ ام يف ذلـك شـأن االلتـ ام بـرد اكصـرو 

 تعويض يلت م اكوكر بد ع  للوكير   
وكــا كــان التـــ ام اكوكــر بتعـــويض الوكيــر مصــدره عقـــد الوكالــة كرـــا قــدمنا  ــلن مســـ ولية اكوكــر عـــن التعــويض تةـــون 

ذلــك أمــران: )ا مــر ا ور( أنــ   ــوز للروكــر أن ي ــرتط ععيــا ه مــن هــذه مســ ولية عقديــة ال مســ ولية تقصــريية ويرتتــب علــا 
اكس ولية ل ولو كانا اكس ولية تقصريية كا  از ل  ذلك )ا مـر الثـا ( أن التـ ام اكوكـر ابلتعـويض يسـقو  رـس ع ـرة سـنة 

وقــا التصــديق علــا ااســا  ولــو  فبقــاً للقواعــد العامــة يف اكســ ولية العقديــة وتســري اكــدة مــن وقــا وقــوع الضــرر أو مــن 
 كانا اكس ولية تقصرييةل لسقو االلت ام بث ل سنوات أو  رس ع رة سنة نسب ا حوار   

 الضمانات التي تكفل التزامات الموكل.   -المطلب الرابع 

القــانون العــام ابلت امتــ  ل الضــراتت الــيت يةيلهــا لــ  للوكــر يف الر ــوع علــا اكوكــر بيــان هــذه الضــراتت :  -368
 هــو ير ــ  علــا أمــوار اكوكــر ل شــأن  يف ذلــك شــأن ســا ر الــدا ن  ولــ  ل عذا حصــر علــا حةــو وا ــب التنييــذ ل أن أي ــذ 

مـــد  ( ل كرـــا أن لـــ  أن ينيـــذ علـــا مجيـــ  أمـــوار اكوكـــر ابل ـــرق الـــيت قررهـــا قـــانون  4048ا تصا ـــا بعقـــارات اكوكـــر ) م 
 ا ــــا للوكيــــر علــــا ماكوكلــــ  أو علــــا مــــار موكلــــ  أو علــــا اكــــار الــــذي يةــــون يف يــــده  اكرا عــــات وم يقــــرر القــــانون امتيــــازا

ولةــن عذا كانــا الوكالــة تقتضــ  أن يصــرف الــوك  مبــالك يف حيــظ منقــور للروكــر أو  يرــا يلــ م لــ  مــن تــرميو ل   4للروكــر
وقــد قــدمنا أن للرحــام  ل  3 مــد 4410كــان هلــذه اكبــالك و  ــر الوكيــر حــق امتيــاز علــا اكنقــور و قــا  حةــام اكــداة 

                                                 
2

من التقنين التجاري على أن "للوكيل بالعمولة حق االمتياز على  79ت المادة أما بالنسبة إلى الوكيل بالعمولة ، فقد نص 

البضائع المرسلة أو المسلمة إليه أو المودعة عنده بمجرد اإلرسال أو اإليداع أو التسليم ، وله أيضا حق حبسها ، فيتقدم على غيره في 

بضائع أو استالمها أو في أثناء وجودها في حيازته وال يكون هذا استيفاء المبالغ التي أقرضها أو دفعها ، سواء كان قبل إرسال ال

. وتدخل في ديون الوكيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف فضال عن األصل"  11االمتياز إال بالشروط المقررة في المادة 

ية المخصصة لسداد شئ ما دامت تحت على مايأتي : "وللوكيل المذكور أيضا حق االمتياز على األوراق التجار 71ونصت المادة 

على أن "امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جيمع االمتيازات األخر" وانظر أيضا  71يده ، وله أيضا حق حبسها" ونصت المادة 

عاقج من التقنين التجاري . وال يجوز للوكيل بالعمةل إجبار الموكل على أن يضع تحت تصرفه البضائع التي ت -75– 77المادتين 

معه على تصريفها لحسابه . وقد قضت محكمة النقض بأن عقد الوكالة بالعمولة ، وإن يكن عقدا تبادليا ملزما طرفيه معا ، فإنه ، 

بحسب األصل ، ال يلزم الموكل إال بأن يدفع للوكيل العمولة ، أي األجرة المتفق عليها ، مع ما يكون الوكيل قد صرفه في سبيل 

من وقت صرفه فال وجه للوكيلفي مساءلة الموكل في غير حالة الشرط الصريح إذا هو لم يضع تحت تصرف  الوكالة وفوائده 

 ( . 151ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  1الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه ) نقض مدني 
1

 -  279جيوار فقرة  – 111ودري وفال في الوكالة فقرة ب -212 – 2 – 2529داللوز  2597يناير سنة  12نقض فرنسي  

 .  592ص  2571فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه 
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لةيالـة أتعابـ  ل ضـراتت  ا ـة ل هـ  حـق ا تصا ـ  بعقــارات موكلـ  يف حـاالت عـاوز القـانون العـام وحـق االمتيـاز علــا 
يبقـــ  أن للوكيـــر ل حماميـــا كـــان أوغـــري حمـــام  ل ضـــران   ا ـــ   891     4مـــا هر للروكـــر ف النـــ اع موضـــوع التوكيـــر

حنوه ل مها اابس والتضامن يف حالة تعدد اكوكل  ل وهـذان الضـراتن مهـا اللـذان نتـوىل اآلن نثهرـا  يةي ن الت اما اكوكر
  

 الحبس :  – 296

مـن اك ـروع تـنص علـا  641كان اك روع الترهيدي للتقن  اكد  يتضـرن نصـا يف هـذه اكسـألة ل  ةانـا اكـادة 
 لةها اكوكر وتةـون يف يـد الوكيـر نةـو الوكالـة ل وذلـك ضـرات لتنييـذ اكوكـر ماأييت : "للوكير ااق يف حبس ا شيا  اليت 

" وكــا كــان التــ ام 2  وقــد حــذ ا هــذه اكــادة يف نينــة اكرا عــة " ن حةرهــا مســتياد مــن قواعــد ااــبس  3اللت اماتــ "
مـد  ت ـين عـن الــنص  319/4ل  ـلن اكـادة الوكيـر بـرد مـا يف يـده للروكـر مرتب ـا ابلت امـات اكوكـر الناشــ ة عـن عقـد الوكالـة 

ايفذوف ل وه  تقرر القاعدة العامة يف اابس عذ تقور : "لةر من الت م أبدا  ش  أن  تن  عن الو ـا  بـ  ل مـادام الـدا ن م 
لو ـا  ابلت امـ  يعرا الو ا  ابلت ام مرتتـب عليـ  بسـبب التـ ام اكـدين ومـرتبو بـ  ل أو مـادام الـدا ن م يقـو بتقـد  امـ  كـاف ل

هذا"    يجوز عذن للوكير أنيحبس ما يف يده للروكر حىت يستوىف من  ما هو ملت م ب  ئو ـب عقـد الوكالـة   وقـد قـدمنا أن 
الوكير يلت م أبن يرد كر ما كسب  اسا  اكوكر وكر ماقوع يف يده مـن مـار أو أوراق للروكـر بسـبب الوكالـة  ـريد مـا اشـرتاه 

ضـا   وأعيـان وأوراق ماليـة ل ومـا قبضـ  اسـا  اكوكـر مـن حقـوق كـدين أو اـن أو أ ـرة ل ومـا يف يـده اسا  اكوكر من ب
  ومن مث يةون ل  أن وبس كر هذه ا شيا  وا موار حـىت يسـتويف  1من أوراق ومستندات تتعلق ابلوكالة وختص اكوكر

الترهيــدي يف هــذا  894ة ا يضــاحية للر ــروع     وتقــور اكــذكر  8حقوقــ  مــن اكوكــر ل مــن أ ــر ومصــرو ات وتعــويض

                                                 
2

 . 171انظر آنفا فقرة  
1

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني عل ىأنه "يحق للوكيل أن يحبس عنده منقوالت الموكل أو بضائعه  157وتنص المادة  

 " .159يه ، حتى يستوفى ما حق له عليه وفاقا ألحكام المادة التي سلمت أو أرسلت إل

 
9

 في الهامش . 119ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  
5

 . 112وفقرة  115انظر انفا فقرة  
9

 29 – 11 – 2 – 11داللوز  2711يناير سنة  21نقض فرنس  – 12ص  51م  2599نوفمبر سنة  7استئناف مختلط  

 – 2595داللوز  2595يناير سنة  19 -15 – 2 – 11داللوز  2711فبراير سنة  1– 59 – 2 – 12داللوز  2719أغسطس سنة 

حيث يذهبان إلى أن األجر ال يرتبط  111) ومع ذلك انظر فقرة  119بودري وفال في الوكالة فقرة  -299جيوار فقرة  -2 19 – 2

 -  117ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -حبس الستيفاء األجر (بما للموكل في يد الوكيل ، فال يكون لهذا األخير حق ال

 1جوسران  – 711ص  2911فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المورانديير   - 592ص  2571فقرة  22بالنيول وربير وسافاتييه 

 . 2521فقرة 
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الصــدد : "وللوكيــر ل ضــرات الســتييا  حقوقــ  ل أن وــبس مــا وقــ  يف يــده مــن مــار اكوكــر نةــو الوكالــة ل كــثرن مــا وكــر يف 
ر بـر عن للوكيـر أن يسـتعر 4بيع  وااـق الـذي اسـتو اه للروكـر مـن مدينيـ    وهـذا ت بيـق ظـاهر للربـدأ العـام يف ااـبس"

حق اابس حىت يسلر  اكوكر اكخالصة ةبرا  ذمت  بعد التصديق علا ااسا  ل  لن اكروكـر يلتـ م ةع ـا  هـذه اكخالصـة 
  وقـد قـدمنا أن الوكيـر يلتـ م  2ل  لذا امتنـ  عـن اع ا ـ  الـ  كـان للوكيـر أن وـبس مـا يف يـده  3للوكير علا ما قدمنا

الوكالــة ل وأنــ  ال ــوز لــ  أن وــبس هــذا الســند ولــو كانــا لــ  حقــوق يف ذمــة اكوكــر م  بــرد ســند التوكيــر للروكــر عنــد انتهــا 
وعذا  ــوا للوكيــر أن يقــوم بصــيقات متيرقــة كوكــر واحــد ال تو ــد راب ــة  1يســتو ها ل  نحيــر هنــا عىل مــا ذكــرته هنــا 

ل  لن  ال يست ي  أن وـبس يف  ـيقة مـا بينها ل كرا عذا وكر يف قبض حقوق أو كربياالت  تلية يف ذمة مدين  متعددين 
 ـلذا كانـا الصـيقات مرتب ـة بعضـها   8وق  يف يده بسبب  ـيقة أ ـرى ل وتقـوم كـر  ـيقة عـن أسـاي وكالـة مسـتقلة

ببعض نيث تقوم كلها علا وكالة واحـدة ويقـدم عنهـا حسـا  واحـد ل  ـاز للـوك  أن يعتـه الصـيقات كـ  ال يقبـر  896
  وعذا رد الوكير للروكر مـا وحـا يـده ل انتهـا حـق  9  يقة ما وق  يف يده بسبب  يقة أ رىالتج  ة ل وأن وبس يف

اابس وقد قضا أبن ابلوكير يف عدارة أرا زراعية ل عذا رد ا را للروكر م  ايفصـور ل انتهـا حـق حبسـ  للرحصـور عذ 
  1هو اتب  ل را والتاب  يسرى علي  حةو ا  ر

                                                 
2

 . 119ص  9مجموعة األعماالتحضيرية  
1

 . 111انظر آنفا فقرة  
9

 – 919 – 1 – 59داللوز  2759يناير سنة  5أميان – 119 – 2 – 2592داللوز  2599مايو سنة  12نقض فرنسي  

محمد على عرفة   -مكررة  115عكس ذلك بودري وفال في الوكالة فقرة  -ص 592ص  2171فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه 

 . 595ص 
5

مي ليس له أن يحبس في أتعابه المستندات واألوراق التي لموكله ، وإنما له أن وكذلك قدمنا أن المحا -112اظر انفا فقرة  

يستخرج على نفقة موكله صورا من جميع المحررات التي تصلح سندا له في المطالبة ، وأن يحبس المستندان واألوراق األصلية 

لسنة  51من قانون المحاماة رقم  52المادة حتى يؤدي له الموكل مصروفات استخراج تلك المحررات ، وذلك كله طبقا ألحكام 

 في الهامش ( . 112) انظر انفا فقرة  2591
9

بودري وفال  -11– 1 – 79داللوز  2715مايو سنة  25بوردو  – 91 – 2511داللوز  2512ديسمبر سنة  1نقض فرنسي  

 . 159ص  251أكثم أمين الخولي فقرة  – 595محمد على عرفة ص  – 119في الوكالة فقرة 
1

 -  591ص  2571فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  -  992 – 2595داللوز األسبوعي  2595يوليه سنة  29أنجيه  

 159ص  251أكثم أمين الخولي فقرة  – 595محمد على عرفة ص 
1

 . 257ص  59م  2599مارس سنة  25استئناف مختلط  
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 المتعددين تضامن الموكلين -297
من التقن  اكد  علا مـا أييت : "وعذا وكـر أشـخاق متعـددون وكـي  واحـدا يف  143نص قانو  : تنص اكادة  -

  ويتـنب مـن الـنص  4عرر م رت  ل مجي  اكوكل  متضامن  قبر الوكيـر يف تنييـذ الوكالـة ل مـات م يتيـق علـا غـري ذلـك
صـــرف واحـــد ل كـــانوا متضـــامن  يف الت امـــاهتو حنـــو الوكيـــر   وا  ـــر أنـــ  ال يقـــوم ســـالف الـــذكر أنـــ  عذا تعـــدد اكوكلـــون يف ت

التضامن يف االلت امات العقدية عال بنص ل وكا كان الت امات اكوكر تش ة عن العقد  ـلن التضـامن كـان ال يقـوم بـ  اكـوكل  
وتقـــور اكــــذكرة ا يضــــاحية  3يف التضــــامناكتعـــددين لــــوال هـــذا الــــنص الــــذي  ـــرج يف هــــذه اكســـألة علــــا العقــــود اكقـــررة 

للر روع الترهيدي ل يف هذا الصدد : "وعذا تعدد اكوكلون يف العرر الواحد ل كانوا متضامن  يف الت امـاهتو قبـر اوكيـر دون 
حا ـة عىل شــرط  ــاق يف ذلـك ويف هــذا اســتثنا  مــن القاعـدة الــيت تقضــ  أبن التضـامن يف اكســ ولية التعاقديــة ال يةــون عال 

" وتضـامن اكـوكل  يف الت امـاهتو حنـو الوكيـر يقابـر تضـامن  2وعذا أريد ني  التضامن ل و ب اشـرتاط ذلـك ب رط  اق
والـنص سـالف الـذكر يقـرر تضـامن اكـوكل  يف الت امـاهتو حنـو الوكيـر ل وال يقـرر تضـامن  1الوك   يف الت امـاهتو حنـو اكوكـر

ل  ـ  تضـامن بيـنهو يف هـذه ااقـوق ل وقــد رأينـا مثـر ذلـك يف عـدم تضــامن  اكـوكل  يف حقـوقهو الـيت ترتتـب يف ذمـة الــوكل 
                                                 

2
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  577تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، ثم مجلس  159في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  155الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

( . وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم . ولما كان  115 - 112ص  9حضيرية ) مجموعة األعمال الت 121الشيوخ تحت رقم 

التضامن في االلتزامات العقدية ال يثبت إال بنص ، فإنه كان ال يقوم بين الموكلين المتعددين في عهد التقنين القديم ) مصر الوطنية 

لم يكن  2555أكتوبر سنة  29بتاريخ الوكالة ، فإن عقدت قبل  ( . والعبرة 197ص  291رقم  25المحاماة  2591نوفمبر سنة  25

وم هناك تضامن بين الموكلين المتعددين تطبيقا ألحكام التقنين المدني القديم ، وإال فإن أحكام التقنين المدني الجديد هي التي تسري ويق

) مطابق ( .  117بية األخرى : التقنين المدني السوري مالتضامن بين الموكلين المتعددين . ويقابل النص في التقنينيات المدنية العر

) مطابق ( التقنين المدني العراقي ال مقابل ) فال تضامن بين الموكلين المتعددين ( . تقنين الموجبات  121التقنين المدني الليبي م 

هم  ، فكل شخص منهم يكون مسئوال : إذا كانت الوكالة صادرة عن جملة أشخاص في قضية مشتركة بين 151والعقود اللبناني م 

تجاه الوكيل على نسبة مصلحته في القضية ، ما لم يكن هناك نص مخالف . ) والتقنين اللبناني صريح في أن التضامن ال يوقم بين 

نص ويختلف الموكلين إال باتفاق خاص ، وكان يكفيه لتقرير هذا الحكم أن يسكت إذ ال يقوم التضامن في االلتزامات العقدية إال ب

 التقنين اللبناني في هذا عن التقنين المصري الذي يقرر بنص صريخ تضامن الموكلين المتعددين ( .

 
1

ومع أنه كان ال يوجد في التقنين المدني القديم نص يقضي بتضامن الموكلين على ما بيناه ، فإن القضاء المختلط كان في عهد  

ص  97م  2511أبريل سنة  19 – 19ص  11م  2595ديمسبر سنة  19تئناف مختلط هذا التقنين يقضي تحكيما بالتضامن : اس

 – 225ص  51م  2595يناير سنة  5 – 251ص  59م  2599يناير سنة  19 – 199ص  51م  2599فبراير سنة  9 – 979

لقضاء الوطني كان . ولكن ا 21ص  91م  2559ديسمبر سنة  25وانظر في تضاممم ) ال تضامن ( الموكلين :استئناف مختلط 

 197ص  291رقم  25المحاماة  2591نوفمبر سنة  25يقضي على العكس من ذلك بعدم قيام الموكلين المتعتددين : مصر الوطنية 

 599وانظر محمد على عرفة ص  -) وهو الحكم السابق اإلشارة إليه (
9

 . 119مجموعة األعمال التحضيرية م ص  
5

 .  119انظر آنفا فقرة  
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  وعذا تعــدد اكوكلــون والــوك   يف عرــر واحــد ل كــان اكوكلــون وكــذلك  4الــوك   يف حقــوقهو الــيت ترتتــب يف ذمــة اكوكــر
أن يةـــون هنــــا  موكلــــون  الـــوك   متضــــامن  يف الت امـــاهتو ل وغــــري متضــــامن  يف حقـــوقهو   وي ــــرتط الـــنص ســــالف الــــذكر

( أن يةـون هنـا  موكلـون متععـدون   بـد مـن عقـد وكالـة ل ومـن مث  4متعددون يف عرر م ـرت  ل  هنـا  عذن شـرفان : ) 
ال يقوم التضامن يف النيابة القانونية وال يف النيابة القضا ية عذا تعدد ا  ير    يقـوم التضـامن بـ  ايفجـورين اكتعـددين حنـو 

ل وال يقوم التضامن ب  اكوضوع  وحا ااراسـة اكتعـددين أو الـدا ن  اكتعـددين حنـو ااـاري  3لو   أو القيوالويل أو ا
وعذا كـان هنـا  عرـر م ـرت  بـ  أشـخاق متعـددين ل وأقـام بعضـهو دون بعـض وكـي  يف  2القضا   أو مأمور التيليسة

( أن  3  )  1ضـــامن  دون الـــذين م ي ـــرتكوا يف عقامـــة الوكيـــرهـــذا العرـــر ل  ـــلن مـــن أقـــام الوكيـــر هـــو الـــذين يةونـــون مت
   لـو وكـر عـدة أشـخاق حماميـا يف قضـية م ـرتكة بيـنهو ل كـانو متضـامن  يف  8يف عرـر م ـرت  813تةون الوكالة   

يــة ل كــر موكــر أمــا عذا كانــا الوكالــة يف أعرــار  تل 9د ــ  ا  ــر للرحــام  ورد اكصــرو ات والقيــام اباللت امــات ا  ــرى
                                                 

2
 .  119اظر آنفا فقرة  

 
1

بالنيول وربيير   - 195بودري وفال في الوكالة فقرة  – 217جيوار فقرة - - 52فقرة  17لوران  – 2215فقرة  2بون  

 . 2529فقرة  1جوسران  -  9995فقرة  1بالنيول وربيير وبوالنجيه  – 599ص  2571فقرة  22وسافاتييه 
9

 217جيوار فقرة  – 59فقرة  17لوران  – 2211فقرة  2بون  – 795 – 2 – 91يريه س 2591مايو سنة  19نقض فرنسي  

ال عن آحاد الدائنين ) بودري وفال في الوكالة فقرة  ( MASSEهذا إلى أن مأمور التفليسة إنما هو وكيل عن جماعة الدائنين )  –

 ( . 595ص  195
5

ن التضامن ال يوقم إال إذا اشترك جميع أصحاب المصلحة في العمل ويذهب رأي إلى أ – 119بودري وفال في الوكالة فقرة  

( ، وظاهر أن هذا الرأي ال يتفق مع الضرر الصريح هذا والتضامن ال يكون إال في  215المشترك في إقامة الوكيل ) جيوار فقرة 

متضامنين إال إذا كان التضامن مشترطا ) عالقة الموكلين بالوكيل ، أما في عالقتهم بالغير الذي تعاقد معه الوكيل فال يكونون 

كالوكيل ، فيكون من  ( ARBITRE( . وهناك رأي يذهب إلى أن الحكم )  251ص  59م  2599يناير سنة  19استئناف مختلط 

 17لوران  – 17 – 2 – 92سيريه  2799نوفمبر سنة  21أقاموم حكما متضامنين نحوه في التزامهم بدفع األجر ) نقض فرنسي 

( يكون من عينوه أو وافقوا على تعيينه متضامنين نحوه في التزامهم بدفع األتعاب ،  expertوما بعدها ( . وكذلك الخبير )  11ة فقر

 1 – 59داللوز  2755يونيه سنة  19وكذلك يكونون متضامنين حتى لو كانت المحكمة هي التي عينت الخبير من تلقاء نفسها ) رن 

أميان  – 119 – 1 – 91داللوز  2799يونيه سنة  7بوردو  – 25 – 1 -99داللوز  2757بر سنة ديسم 29جرينوبل  – 297 –

( .  211جيوار فقرة – 159 – 9– 15داللوز  2711ديسمبر سنة  12السين  – 172– 1 – 2599داللوز  2592أكتوبر سنة  15

 299 – 1 – 11داللوز  2715ديسمبر سنة  11أما لو طلب أحد الخصوم وحده تعهيين خبير ، كان هو المسئول ) بيزانسون 

والصحيح أن كال من الحكم والخبير ليس بوكلي ، فال  –(   15ص  2755المجلة الجزائررية  2759أكتوبر سنة  19الجزائر 

 525فقرة  1أوبري ورو وإسمان   - 919فقرة  21بيدان  – 197امن ) بودري وفال في الوالة فقرة يسري لمصلحتهما حكم التض

 ( . 919فقرة  لفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 599ص  2571فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه – 21هامش  111ص 
9

ترولون فقرة – 51 – 2 – 11سيريه  2711ة فبراير سن 1 – 991 – 2 – 99سيريه  2599مارس سنة  21نقض فرنسي  

 2571فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 119بودري وفال في الوكالة فقرة  – 215جيوار فقرة  – 2215فقرة  2بون  – 177

ويشترط أن يعرف الموكلون المتعددون بعضهم بعضا ) نقض  – 921فقرة  mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 599ص 

 ( . 59 - 2 – 11صيريه  2711فبراسية سنة  21ي فرنس
1

 – 591ص  191بودري وفال في الوكالة فقرة  – 211جيوار فقرة  – 159ص  51م  2599يناير سنة  99استئناف مختلط  

 . 111ص  525فقرة  1أوبري ورو وإسمان 
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قد وكر الوكير يف عرر  اق ب  ل  لن اكوكل  ال يةونون متضامن  ل  ن ا مر يتعلـق بوكـاالت متعـددة ال بوكالـة واحـدة 
ل وهــذا حــىت  لــو  ــدرت هــذه الوكــاالت اكتعــددة يف عقــد واحــد   وهــذا حــىت لــو  ــدرت هــذه الوكــاالت اكتعــددة يف عقــد 

اكوكلون متضامن  ماداما الوكالة قد وقعا علا عرر واحد م ـرت  بيـنهو مجيعـا ل واحد   وعلا العةس من ذلك يةون 
ل   3  ويتسـوي بعــد ذلـك أن تة ــون الوكالـة ب ـري أ ــر أو أن تةـون أب ــر 4حـىت لـو  ــدرت الوكالـة يف عقــود متيرقـة

اكوكلـون اكتعـددون متضـامن   كرا يستوى أن يةون الوكير قد    يف مهرت  أو م ينج  ل  ي  مجيـ  هـذه ا حـوار يةـون 
ويةونــون متضــامن  حنــو الوكيــر يف مجيــ  الت امــاهتو الناشــ ة عــن عقــد الوكالــة : االلتــ ام بــد   ا  ــر وااللتــ ام بــرد  812   

  ويتســ ي  الوكيــر الر ــوع علــا أي مــنهو أبي التــ ام مــن هــذه االلت امــات   2اكصــرو ات وااللتــ ام ابلتعــويض عــن الضــرر
ولـيس تضـامن اكـوك  علـا النحـو سـالف الـذكر مـن  1ولو كان قد ترا ا يف اك البة حىت أعسـر بعـض اكـوكل كام  ل 

ل ويصــب  كــر موكــر مســ وال عــن االلت امــات ابلنســبة الــيت يتيــق  8النعــام العــام ل  يجــوز االتيــاق علــا اســتبعاد التضــامن
مــد  ســالف الــذكر هــذا  143مــا لــ  مــن مصــلحة   وتــورد اكــادة عليهــا ل  ــلن م يتيــق علــا نســبة معينــة كــان مســ وال بنســبة 

 ااةو  راحة ل  ه  بعد أن تقرر تضامن اكوكل  اكتعددين تقور : "مر م يتيق علا غري ذلك"   

 آثار الوكالة بالنسبة إلى الغير الذي تعاقد معه الوكيل -الفرع الثاني

اخلا ـة  401عىل401اكـد  علـا مـا أييت : "ت بـق اكـواد مـن مـن التقنـ   142نص قـانو  : تـنص اكـادة  -364
  ويقابــر هــذا الــنص يف التقنــ  اكــد  القــد  اكــواد   9ابلنيابــة يف ع قــة اكوكــر والوكيــر ابل ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيــر"

                                                 
2

 – 59 – 2 – 11سيريه  2711فبراير سنة  1 -129– 2 -95سيريه  2795فبراير سنة  5نقض فرنسي  

وانظر عكس ذلك وأال تضامن إذا صدرت الوكالة فيعقود متفقة إذا يكون كل  – 599ص  2571فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  

فال في الوكالة بودري و – 99فقرة  17لوران   - 2219فقرة  2موكل قد انفرد بتوكيله فأصبح كلم منهم أجنبيا عن اآلخر : بون 

ال بالتضامن : روديير في التضامن  ( in solidumوانظر في أن الموكلين بعقود متفرقة يكونون مسئولين بالتضامم )  -119فقرة 

 . 215جيوار فقرة  – 121فقرة 
1

 . 592ص  191بودري وفال في الوكالة  – 211ديوار فقرة  – 2215فقرة  2بون   -وما بعدها  177ترولون فقرة  
9

 . 599ص  2571فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  
5

بودري  – 511 – 2 – 75سيريه  2775أكتوبر سنة  15و19– 599 – 2 -75سيريه  2775يناير سنة  99نقص فرنسي  

فقرة   mandatلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  -599ص  2571فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 112وفال في الوكالة فقرة 

927 . 
9

 .  599ص  2571فقرة  22بالنيول وربييو وسافاتييه  
1

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم ااستقر عيه في التقنين المدين الجديد  575تاريخ النص : رود هذا النص في المادة  

، ثم مجلس الشيوخ  155لنواب تحت رقم في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس ا 159ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 117ص  – 115ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  129تحت رقم 
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تقنــ  اكــد  ويقـا  يف التقنينــات اكدنيــة العربيـة ا  ــرى : يف ال811    9124 831/913 – 832و844/912
ويف تقنــــــ   – 618 – 613و يــــــا التقنــــــ  اكــــــد  العراقــــــ  م  – 142ويف التقنــــــ  اكــــــد  الليــــــيب م  -916الســــــوري م 

  وي ري النص سالف الـذكر عىل أن مهرـة الوكيـر هـ   4013 - 403و م  400 – 166اكو بات والعقود اللبنا  م 
اسـا  اكوكـر   وويـر عىل ا حةـام اخلا ـة ابلنيابـة يف التعاقـد  يـأثر الوكالـة  أن يقوم بتصرف قانو  ل  هو يتعاقد م  ال ـري

ابلنســبة عىل هــذا ال ــري الــذي يتعاقــد معــ  الوكيــر   وابلر ــوع عىل أحةــام النيابــة  ــد أنــ   ــب الترييــ  بــ   رضــ  ذلــك أن 

                                                 
2

:  919/151م : لمن يعامل الوكيل الحق في أن يطلب منه صورة رسمية ن سند التوكيل .  927/195التقنين المدني القديم م  

: أما إذا  159فقرة أولى/ 915بتوكيله يكون هو المسئول لدى من عامله . م  الوكيل الذي يعمل عمال على ذمة موكله بدون أن يخبر

أخبر أن عمله للموكل وعلى ذمته ، فال يترتب عليه إلزام غير إثبات التوكيل ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق في مجموعها مع  

 أحكام التقنين المدني الجديد ( .
1

) مطابق ( التقنين  129) مطابق ( التقنين المدني الليبي م  115خرى : التقنين المدني السوري م التقنينات المدنية العربة األ 

: حقوق العقد تعود إلى العاقد ، فإذا تعاقد الوكيل باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد يقع للموكل وتعود  551المدني العراقي 

وقت التعاقد مع الغير أنه يعمل بصفته وكيال ، فال يقع العقد للموكل والتعود حقوقه إليه  : إذا لم يعلن الوكيل 559كل حقوقه إليه . م 

إال إذا كان يستفاد من الظروف أن من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل 

إذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن جاوز  -2:  555رجع عليه . م فله أن يرجع على أي من الموكل والوكيل وأليهما أن ي

ويجوز لهذا  – 1في تعاقده حدود الوكالة ، أو عمل أحد دون توكيل أصال ، فإن نفاذ العقد في حق الموكل يبقي موقوفا على إجازاته . 

: إذا رفض من  559ر اإلجازة في هذا الميعاد تحلل من العقد . م الغير أن يحدد للموكل ميعادا مناسبا يجيز فيه التعاقد ، فإن لم تصد

وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه أن يجيز التعاقد ، جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ 

وجودة أو كان ينبغي أن يكون عالما بذلك ) العقد ، ما لم يثبت من التخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم بأن الوكالة غير م

: إذا عاقد الوكيل  155وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعهامع أحكام التقنين المصري ( . تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

دهم كما لوكان العمل يهمه باسمه وباألصالة عن نفسه ، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد . ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاق

إن الوكيل الذي  – 799وحده دون الموكل ، وإن يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا أو وسيطا يشتغل بالعمالة) العمولة ( م 

يعمل بصفه وكيال وال يتعدى حدود سلطته ال يترتب عليه موجب شخصي على اإلطالق لألشخاص اآلخرين الذين عاقدهم وال يجوز 

: يحق للغير أن يقيم الدعوى على الوكيل إجباره على قبول تنفيذ العقد حين يكون تنفيذه داخال  791هؤالء أن يطالبو غير الموكل . م ل

: عند وجود وكالة خاصة يحق على الدواملمن يعامل الوكيل بصفة كونه وكيال أن يطلب منه إبرواز صك  799حتما في وكالته . م 

 عند الحاجة نسخة رسمية عن هذا الصك على أنيدفع نفقتها . الوكالة ، وأن يأخذ 

: إن األعمال التي يقوم بها الوكيل باسم الموكل ، على وجه صحيح وضمن حدود سلطته ، يجرى مفعولها فيما ينفع الموكل  795م

لتي قطعها الوكيل لحسابه ضمن : يلزم الموكل أن يفي مباشرة بالعهود ا 799وما يضره كما لو كان الموكل نفسه قد أجراها . م 

حدود السلطة الممنوحة له في الوكالة أما الشروط التحفظية واالتفاقات السرية التي تعقد بين الموكل والوكيل وال تستفاد من الوكالة 

: ال يلزم  791نفسها ، فال يمكن االحتجاج بها على شخص ثالث ، إال إذا قام البرهان على أن هذا الشخص علم بها وقت العقد . م

إذا وافق عليه ولو بوجه ضمني  –الموكل بما يفعله الوكيل مما يخرج عن حيز سلطته أو يتجاوز حدها ، إال في الحاالت اآلتية : أوال 

إذا عاقد  –إذا عاقد الوكيل بشروط أجزل فائدة من الشروط المبينة في التعليمات التي تلقاها . رابعا  –إذا استفاد منه . ثالثا  –. ثانيا 

( إذا كان  2الوكيل بشروط أدعى إلى النفقة من الشروط التي عينت له في التعليمات التي تلقاها ، وذلك في الحالتين اآلتيتين : ) 

ي : إن الوكيل الذ 791( إذا كان منطبقا على التسامح المعتاد في التجارة أو في المكان الذي أبرم فيه العقد . م 1الفرق قليل الشأن . ) 

يعمل بال وكالة أو يتجاوز حدود وكالته يلزمه أن يؤدي بدي العطل والضرر لألشخاص الذين عاقدهم إذا كان العقد ال يمكن تنفيذه وال 

يلزم الوكيل بضمان ما إذا مكن معاقه من االطالع الكافي على سلطته ، ما لم يكن الوكيل قد أخذ على نفسه تنفيذ الموجب ) وأحكام 

 ناني تتفق في مجموعهامع أحكام التقنين المصري ( .التقنين اللب
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وكـر وهـذا هـو ال الـب ل ويةـون الوكيـر ت بـا يف الوكير ل عذا كـان يتعاقـد دا رـا اسـا  اكوكـر ل  لنـ  عمـا أن يعرـر ابمـس اك
تعاقده عن موكل  ل وتقرتن الوكالة هنا ابلنيابة   وعما أن يعرـر ابمسـ  ال خصـ  ل وي لـب أن يةـون مسـخرا أو امسـا مسـتعارا 

الوكيـــر (  4ل  ـــ  يةـــون ت بـــا يف تعاقـــده اســـا  موكلـــ  ل وتقـــوم الوكالـــة  نبحـــث عذن اليرضـــ  اآلتيـــ  علـــا التعاقـــب : ) 
 اكوكر    819يعرر ابسو   

   ( prete nom( الوكير يعرر ابمس  ال خص  ل وي لب أن يةون امسا مستعارا )  3) 

 الوكيل يعمل باسم الموكل -المبحث األول

 عالقة كل من الوكيل والموكل بالغير :  -299

التعاقــد   وقــد ســبق أن نثنــا ع قــة الوكيــر يف الصــورة اكألو ــة مــن الوكالــة يعرــر الوكيــر ابســو اكوكــر ت بــا عنــ  يف 
ابكوكر يف هذه الصورة ل وبينا أن عقد الوكالة ني   الت امات يف ذمة الوكير وأ رى يف ذمة اكوكـر ل وبسـ نا الوقـر يف هـذه 

 االلت امات مجيعا   وبق  أن نبحث ع قة الوكير ابل ري الذي يتعاقد مع  ل مث ع قة اكوكر  ذا ال ري  

 تطبيق أحكام النيابة : -311

ويف كلتا الع قت   ب ت بيق أحةام النيابة ل  لن الوكير عندما يعرر ابسـو اكوكـر يةـون ت بـا عنـ  كرـا قـدمنا    
وقد سبق أن عر ناالنيابة يف اني   ا ور من الوسيو أبهنا حلور عرادة النا ب حمر عرادة ا  ير ل م  انصـراف ا ثـر القـانو  

  واكصدر الذي يسترد من  النا ـب نيابتـ  عمـا  4رداة عل  خص ا  ير كرا لو كانا ا رادة قد  درت من  هوهلذه ا 
  وعمــا أن يةــون  3أن يةــون القــانون كرــا يف الــويل ل  ــلن القــانون هــو الــذي يعــ  ا وليــا  ل وتةــون النيابــة نيابــة قانونيــة

والسـنديك ل  ـلن  هـة قضـا ية هـ  الـيت ختتـار هـنال  ل وتةـون النيابـة نيابـة  القضا  كرا يف الو   والقيو واااري القضـا  
قضا ية   وعما أن يةون االتيـاق كرـا يف الوكيـر ل  ـلن عقـد الوكالـة النيابيـة هـو الـذي يسـترد منـ  الوكيـر نيابتـ  عـن اكوكـر ل 

يف انيـــ   ا ور مـــن الوســـيو ل أن "اليةـــرة وقـــد قـــدمنا ل عنـــد الةـــ م يف النيابـــة  814    2وتةـــون النيابـــة نيابـــة اتياقيـــة
                                                 

2
 . 275ص  79فقرة  2الوسط  

1
وتعتبر نيابة قانونية نيابة الفضولي عن رب العمل ، ونيابة الدائن عن المدين عندما يباشر الدائن الدعوى غير المباشرة بامس  

 المدين .
9

كان يعمل لحسابه ، وتكون الوكالة في هذه الحالة وكالة غير نيابيه ، إذ هي وقد قدمن أن الوكيل قد ال يعمل باسم الموكل وإن  

ال تمد الوكيل بصفة النيابة عن الموكل ، وإن كانت تلزمه بالعمل لحسبا الموكل ولكن باسمه الشخصي ، فيكون مسخرا أو اسما 

وم النيابة كما هو األمر في الوكالة غير النيابية التي نحن مساعارا ومن ذلك نرى أن الوكالة غير النيابية ، قد تقوم الوكالة دون أن تق

بصددها ، وقد تقوم النيابة دون أن تقوم الوكالة كما في نيابة الولى والوصي والقيم والفضولي والحارس القضائي . أما في خصوص 

والنيابة معا ، فهناك اتجاه حديث في الفقه ،  الوكالة النيابية ، وهي التي تمد الوكيل بصفة النيابة عن الموكل فتجتمع فيها الوكالة
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انيديــدة الــيت اهتــدى عليهــا اليقــ  ااــديث يف موضــوع النيابــة هــ  أن مــن ينــو  عــن غــريه عمنــا وــر عرادتــ  هــو حمــر عرادة مــن 
ينو  عن    وقـد هجـر الـرأي القـد  الـذي كـان يـذهب عىل أن النا ـب عمنـا يـتقرص شـخص ا  ـير ل  يـتةلو بلسـان  ويعـه 

   4ادتـ    وأ ـب  اليقـ  ااـديث يــذهب عىل أن التعـيب رالـذي يصـدر مـن النا ــب عمنـا هـو تعبـري عـن عرادة ا  ــير"عـن عر 
وقــد تعــددت النعــرًيت القد ــة وااديثــة يف هــذه اكســألة    ةــان الــرأي القــد  يبــين التصــرف القــانو  الــذي قــوم بــ  الوكيــر 

قــار ســا يين بعــد ذلــك أبن التصــرف يقــوم علــا عرادة ا  ــير ااقيقيــة ال ل مث  ( fictiveعلــا عرادة ا  ــير اكيرتضــة ) 
اكيرتضــة ل وأن النا ــب لــيس عال رســوال يبلــك عرادة ا  ــير   أمــا النعــرًيت ااديثــة  تــذهب عىل أن التصــرف القــانو  الــذي 
                                                                                                                                                                    

وبخاصة في الفقه األلماني وفي الفقه اإليطالي ، يذهب إلى التمييز بين الوكالة والنيابة فالوكالة في ذاتها من حيث هي عقد ال تمد 

ت أخرى في جانب الموكل يقوم الوكيل بصفة النيابة ، بل هي ترتب التزامات في جانب الوكيل يقوم بها لحساب الموكل ، والتزاما

بها نحو الوكيل . فإذا أراد الموكل أن يجعل الوكيل نائبا عنه ، فيعمل الوكيل ال فحسب لحساب الموكل بل أيضا باسم الموكل ، فإن 

لنيابية تشتمل على النيابة في هذه الحالة يكون مصدرها إرادة الموكل المنفردة ال عقد الوكالة ذاته . ومؤدى هذا االتجاه أن الوكالة ا

عنصرين : عنصر الوكالة ويتحقق بالتفاق بين الموكل والوكيل وهذا هو عقد الوالة ، وعنص النيابة ويتحقق بإرادة الموكل المنفردة 

دون حاجة إلى قبول الوكيل . ويلخص األستاذ جمال مرسي بدر هذا االتجاه الحديث في العبارات اآلتية : "ونرى أن يخلص من 

الحديث في التفرقة بين الوكالة باعتبارها عقدا تترتب عليه التزامات متبادلة وبين اإلنابة باعتبارها إرادة صادرة عن األصيل  المذهب

مخلوة النائب صفة الينابة ، وتمييز واضح بين سلطة النائب في القيام بعمل قانوني تعود آثاره مباشرة على األصيل وبني واجب 

القانوني لحساب موكله فالنيابة في جوهرها تخويل للنائب حق إبرام عمل قانوني تتجاوز أثاره ذمة القائم به إلى  الوكيل بالقيام بالعمل

ذمة األصيلـ بينما الوكالة من شأنها إلزام الوكيل بالقيام بتصرف معين لحساب الموكل ولو بغير طريق النيابة . . وإذا كان اإلنابة 

اميا إلى تخويل النائب القيام بتصرف تعود آثاره على األصيل دون النائب ، فإن كيان اإلنابة يتحقق عمال صادا عن إرادة األصيل ور

بمجرد صدور تلك اإلرادة عن األصيل بدون أن يرتبط ذلك بأي عقد بينه وبين النائب سواء كان عقد وكالة أو غيره ، بل وبغير 

عن األصيل موجهة إلى النائب ، أو موجهة إلى الغير ففي الفرض األول يكتفى حاجة إألى قبول النائب لإلنابة . واإلنابة قد تصدر 

األصيل بإعطاء انائب صفة النيابة عنه بإرادة موجهة إليه ذاته تتمثل غالبا في سند مكتوب يسلم إلى النائب ، وهو ما يطلق عليه في 

غ تلك اإلرادة المسبغة على النائب صفته إلى الغير ، وهذا االصطالح الدارج لفظ "التوكيل" وفي الفرض الثاني يوقم األصيل بإبال

الفرض الثاني يحتمل صورتين : األولى أن يقوم األصيل بإبالغ اإلنابة إلى الغير الذي سيتعاقد معه النائب بالذات ، والثانية أن يقوم 

ية اإلنابة الموجهة إلى النائب نفسه باإلنابة األصيل بإبالغ اإلنابة إلى الغير كافة بوسيلة من وسائل النشر وقد اصطلح على تسم

(" ) جمال  procuration externe، وتسمية اإلنابة الموجهة إلى الغير باإلنابة الخارجية )  ( procuration interneالداخلية ) 

روع معهد القانون دراسات في النظرية العامة للنيابة حول مش – 55ص  – 51مرسي بدر في النيابة فيالتصرفات القانونية ص 

( . واظر أيضا سالي في الترجمة الفرنسية الرسمية للتقنين  92ص  – 17ص  25فقرة  – 29الدولي لتوحيد القانون الخاص فقرة 

من التقنين المدني األلماني . وهذا التمييز ما بين النيابة والوكالة تظهر  221في التعليق على المادة  122ص  2المدني األلماني 

ه العملية في فروض ، منها نيابة موظف المحل التجاري عن صاحب المحل ونيابة الممثلين التجاريين والجوابين والطوافين نتائج

ومندوبي التأمين عن شركائهم ونيابة الزوج عن الزوجة أو الزوجة عن الزوج  ، دون أن يكون هناك في هذه الفروض عقد وكالة . 

الفقه التقليدي بنظرية الوكالة الضمنية ، فهناك عقد وكالة ضمني تستمد منه النيابة . وتظهر نتائج  وقد قدمنا أن هذه الفروض يواجهها

عملية أخرى في مجاوزة الوكيل حدود الوكالة أو في العمل بعد انتهاء الوكالة ، فيرتبط الموكل بعمل الوكيل بالرغم من انعدام الوكالة 

ة . وهذه النتائج يواجهها الفقه التقليدي ، كما سنرى ، بنظرية الوالة الظاهرة . ولعل أهم فرق ألن النيابة تقوم هنا مستقلة عن الوكال

وقد  تظهر فيه أهمية التمييز بين الوكالة والنيابة هو في أهلية الموكل والوكيل ، فإن األهلية في الوكالة تختلف عن األهلية في النيابة ،

في آخرها في الهامش ( ، وكذلك في إقرارا الموكل لتصرفات الوكيل التي يجاوز  117فقرة تقدم تفصيل القول في ذلك ) انظر آنفا 

 في الهامش ( . 999بها حدود الوكالة ) انظر ما يلي فقرة 
2

 . 259ص  79فقرة  2الوسيط  
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وحـر حمـر عرادة ا  ـير كرـا يقومـر  يهم  الوكير يقوم علا عرادت  هو ال علـا عرادة ا  ـير ل كرـا سـبق الوقـر  ـلرادة النا ـب
(   والــذي أ ــذ بــ  التقنــ  اكــد  انيديــد مــن  mitteisعهــرنج ل أو أن عرادتــ  ت ــرت  مــ  عرادة ألصــير كرــا يقــور متــيس ) 

هذه النعرًيت اكختلية هـو أن التصـرف القـانو  الـذي يرمـ  النا ـب يقـوم علـا عرادة النا ـب وحـدها ل ال علـا عرادة ا  ـير 
وكــذلك تقضــ  أحةــام النيابــة أبن  816    4ضــة أو ااقيقيــة وال علــا ا رادة اك ــرتكة لةــر مــن النا ــب وا  ــيراكيرت 

ينصرف أثر التصرف الذي يهم  النا ب عىل شخص ا  ير ال عىل شخص النا ب   وقد ا تلف يف تيسري ذلـك أيضـا مـن 
ب ومـــ  ذلـــك ينصـــرف أثرهـــا ال عليـــ  هـــو بـــر عىل ا  ـــيرر وقـــد الناحيـــةت اليقهيـــة ل عذ كيـــف تةـــون ا رادة هـــ  عرادة النا ـــ

تعــــددت اآلرا  يف تيســــري ذلــــك    ــــذهب متــــيس يف أكانيــــا وكروبســــةو يف  رنســــا واترتو ــــاري يف عي اليــــا عىل أن أثــــر النيابــــة 
انون هـو الـذي وـر عرادة االتياقية ينصرف عىل اكوكر عـن فريـق اشـرتا  عرادتـ  مـ  عرادة الوكيـر ل أمـا يف النيابـة القانونيـة  القـ

عىل أن عرادة  840  وذهــب ك ريــ     3النا ــب حمــر عرادة ا  ــير ويصــرف أثــر هــذه ا رادة عىل ا  ــير ال عىل النا ــب
ل  ( contenu de l obligationهـ  الـيت وحـدد ن ـاق االلتـ ام )  –وحـدها أو م ـرتكة مـ  عرادة ا  ـير  -النا ـب

                                                 
2

 – 55تصرفات القانونية ص انظر عرضا شامال للنظريات المختلفة في بيان طبيعة النيابة : جمال مرسي بدر في النيابة في ال 

، وقد  2599وقد وضع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما مشروع قانون موحد في شأن النيابة نشر في سنة  – 12ص 

دارسات في النظرية العامة  -( بنظرية اإلرادة  المشتركة لكل من النائب واألصيل ) انظر جمال مرس بدر 21أخذ هذا المشروع ) م 

( . وقد بين األستاذ جمال مرسي بدر وضوح أن  1فقرة  2595وحيد القانون الخاص سنة للنيابة حول مشروع المعهد الدولي لت

من هذا  295التقنين المدني الجديد أخذ بنظرية إرادة النائب ال بنظرية اشتراك إرادتي النائب واألصيل ، فإن الفقرة األولى من المادة 

كان شخص النائب ال شخص األصيل هو محل االعتبار عند النظر في  التقنين تقول في صراحة : "إذا تم العقد بطريق النيابة ،

عيوب اإلرادة أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة أو افتراض العلم بها حتما" . وإذا كان التقنين المدني في الفقرة الثانية من 

درت من موكله ، فليس للموكل أن يتمسك يقول : "ومع ذلك إذا كان النائب وكيال ويتصرف وفقا لتعليمات معينة ص 295المادة 

بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتم أن يعملها" ، فهو ال يقصد بهذه الفقرة االعتداد بإرادة األصيل . إذ لو 

الصورة العكسية يعتد  أراد ذلك ، العتد بهذه اإلرادة في الصورة العكسية وهي جهل األصيل بظروف يعلمها النائب ، مع أنه في هذه

 بإرادة النائب ال بإرادة األصيل والغاية من هذه الفقرة الثانية إنما هي ، كما يقول األستاذ جمال مرسي بدر ، "قطع السبيل على إساءة

ها هو ، استعمال النيابة بحيث يمتنه على األصيل سئ النية االحتماء وراء حسن نية نائبه والتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلم

ولوال االستثناء الذي تضمنته هذه الفقرة ألمكن أن ينعقد بواسطة نائب حسن النية عقد ما كان يقع صحيحا لو عقده األصيل ، وهو 

دارسات في النظرية العامة للنيابة حول مشروع المعهد الدولي لتوحيد القانون  -تحايل ال يمكن أن يجيزه القانون" ) جمال مرسي بدر

( . ويشير األستاذ جمال مرسي بدر إلى ما قاله األستاذ باكيوني في نقد نظرية اشتراك اإلرادتين من أن  29ص  1ة الخاص فقر

"اإلرادة المنشئة للتصرف القانوني هي بمقتضى هذه النظرية إرادة صناعية ملفقة من أجزاء من إرادتين مختلفتين متميزتين هما 

ذه اإلرادة المصطنعة المركبة على هذا الوجه ال يمكن أن تكون إرادة تعاقدية ، ألن اإلرادة التي إرادة النائب وإرادة األصيل . ومثل ه

يبنى عليها القانون آثارا قانونية إنما هي ذلك النشاط النفسي الموحد الصادر من الشخص بقصد إجداث أثر قانوني معين ، وال كذلك 

صيل كما هو مقتضى نظرية اشتراك اإلرادتين" ) جمال مرسي بدر في النيابة في تلك اإلرادة المفقة من أشتات إرادتي الناشب واأل

 ( . 11التصرفات القانونية ص 
1

ويقصد بالنيابة القانونية هنا النيابة ، ال بالنسبة إلى المصدر الذي يضفي على النائب صفة النيابة ، بل بالنسبة إلى المصدر  

 79فقرة  2القانونية بهذا المعنى كال من النيابة القضائية والنيابة القانونية بالمعنى اآلخر ) الوسيط الذي يحدد نطاقها ، فتنتظم النيابة 

 ( .  2وهامش 259ص 
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( مـا بــ  ن ـاق االلتــ ام وذمـة ا  ــير  هـ  عرادة ا  ــر يف النيابــة  lien de droitأمـا الــذي خيلـق الراب ــة القانونيـة ) 
االتياقيـة والقــانون ذاتـ  يف النيابــة القانونيــة   وذهـب مجــار مرسـ  بــدر عىل أن ال ايــة اال تراعيـة مــن التصـرف القــانو  الــذي 

ر هذا التصرف عىل شـخص ا  ـير ل عذ "ا رادة يف التصـرف القـانو  غـري مقصـورة لـذاهتا ل يهم  النا ب ه  اليت تصرف أث
وعمنا ه  وسيلة لبلوغ ال ـرا اال ترـاع  أو االقتصـادي اكقصـود مـن هـذا التصـرف    ) و ( لـيس مـن ايفـار عقـ  وال مـن 

يـة آل ـر    تةـون ال ايـة ل  ـير والوسـيلة عليهـا اكرتن  قانوت أن تنيصر ال اية عن وسيلتها ل  تةون الوسيلة ل ـخص وال ا
اليقهية ل نرى أن  ال غرابة يف أن النا ب يعـه عـن عرادتـ  هـو ال عـن  844  وبعد استعراا هذه اكناق ات   4للنا ب"

عرادة ا  ـــير ل وهـــو مـــ  ذلـــك يةســـب ا  ـــير حقـــا أو يرتـــب يف ذمتـــ  الت امـــا   ذلـــك  ننهـــا  ر نـــا عـــن ن ـــاق القاعـــدة 
وهـــذا مـــا كانـــا تقتضـــي  ال ـــةية و ةـــرة  –لرومانيـــة الضـــيقة الـــيت كانـــا تقضـــ  أبن أثـــر ا رادة الينصـــرف عال عىل  ـــاحب  ا

عىل ن ــــــاق قاعــــــدة أوســــــ  تقضــــــا أبن ا رادة ل بعــــــد أن وحــــــررت مــــــن  -الراب ــــــة ال خصــــــية ل لتــــــ ام يف القــــــانون الرومــــــا 
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 – 7ص  5دراسات في النظرية العامة للنيابة حول مشروع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص فقرة  -جمال مرسي بدر 

. ويعلل بيلون كيف تكون اإلرادة إرادة النائب  72ص  – 11وانظر أيضا لنفس المؤلف النيابة في التصرفات القانونية ص – 5ص 

وينصف مع ذلك أثرها إلى األصيل ، بأن االلتزام لم يعد ، كما كان في القانون الروماني ، رابطة بين شخصين ، بل هو رابطة بين 

صور أن إرادة شخص تحل محل إرادة شخص آخر ، فإنه السصعب تصور أن إراداة شخص ذمتين ماليتين وإذا صعهب أن نت

تنصرف أثرها إلى مال شخص أخر . ويؤخذ على هذا التعليل أنه يفصل ما بين الشخص وذمته المالية ، وأنه إذا صلح في النيابة 

يقتصر أثر النيابة على شئ معين بالذات . وقد على مجموع المال كما في الوالية والوصاية فإنه ال يصلح في تصرف معين حيث 

أورد الفقيهان ليفي أولمان وبوبسكو امنسيانو تعليال أخر ، فقاال إن النيابة وصف من أوصاف التصرف القانوني كالشرط واألجل ، 

ف القانوني الموصوف فالتصرف القانوني البسيط تكون اإلرادة فيه إراداة المتصرف وينصرف أثر اإلراداة إليه ، أما في التصر

بوصف النيابة فاإلرادة إرادة النائب وينصرف أثرها إلى األصيل بتسيط من األصيل نفسه أو من القانون . ويرد على هذا الرأي بأن 

الوصف أمر عارض يأتي بعد أن يستكمل التصرف القانوني كل مقوماته ، أما النيابة فيه تتصل بصميم التصرف القانوني إذ تعين 

العقد الذي ينصرف إليه أثره ، وهذا ركن من أركان العقد وليس بأمر عارض . ويرى مادريه أن القانون هو الذي رتب األثر طرف 

على إراداة النائب وصرف هذا األثر إلى األصيل ، إال أن القانون في ذلك البد ان تحركه اإلرادة ، واإلرادة التي حركته هي اإلرادة 

ل في النيابة االتفاقية ، وإرادة النائب وحده في النيابة القانونية وينقص هذا الرأي أن يعلل كيف ترتب األثر المشتركة للنائب واألصي

على إرادة النائب ، ومع ذلك انصرف األثر ال إلى النائب بل إلى األصيل ، وهذا هو الجوهر في المسألة تركه الرأي الذي نحن 

ما الرأي التقليدي الذي يذهب إألى أن النائب يعبر عن إرادة األصيل ، فهو أقل تماسكا بصدده على حاله غامضا دون أن يفسره . أ

من األراء المتقدمة إذ يفترض هذا الرأي أن األصيل ال النائب هو الذي أبرم العقد مع الغير ، وأن إرادة النائب ليست إال إرادة 

صر الموكل للوكيل تعيمات جامعة مانعة يسير بموجبها وال يجوز األصيل . وإذا أمكن أن نتصور هذا في حالة الوكالة عندما ي

أنينحرف عنها ، فيكون الوكيل إذ ذاك أقرب إلى أن يكون رسوال ، فإن هذا صعب التصور في حالة ما إذا كان الوكيل مفوضا في أن 

ى الموكل . بل يتعذر تصور هذا في يتصرف برأيه ، حيث يبدو في وضوح أن اإلرادة هي إرادة الوكيل ومع ذلك ينصرف أثرها إأل

حالة الفضولي وهو يتصرف دون إذن من األصيل ودون علمه ، فاإلرادة دون شك إرادة الفضولي واألثر ينصرف إلى األصيل .  

 ويتعذر تصور هذا بوجه خاص في حالة الوالية والوصاية والقوامة ، حيث يستحيل القول إن اإلرادة هي إرادة المحجور ال إرادة

الولي إذ إرادة المحجور ناقصة بل قد تكون معدومة ، ومن أجل هذا فرضت عليه النيابة . ويتعذر تصور هذا إطالقا في حالة 

الحارس القضائي ، فهو يتصرف في المال الموضوع تحت حراسته بإرادته هو ال بارادة األصيل ، ويتصرف غالبا بالرغم من إرادة 

 األصيل .
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تحــرر أيضــا مــن قيودهــا ابلنســبة عىل ا شــخاق  ينصــرف أثرهــا ع ى قيودهاابلنســبة عىل اكوضــوع ابفــراح ال ــةلية ونبــذها ل ت
غـري  ــاحبها ل كرــا هــو ا مــر يف االشــرتاط كصــلحة ال ــري حيــث ينصــرف أثــر عرادة اك ــرتط عىل اكنتيــ  ل وكرــا هــو ا مــر يف 

عىل ا  ير ل  لمنـا يةـون ذلـك النيابة حيث ينصرف أثر عرادة النا ب عىل ا  ير   وعذا انصرف ايف النيابة أثر عرادة النا ب 
  وخيلـــص  ـــا قـــدمناه أن هنـــا   4بتســـليو مـــن ا  ـــير يف النيابـــة االتياقيـــة ل وبتســـيلو مـــن القـــانون يف النيابـــة القانونيـــة

( يقــوم التصــرف الــذي يهمــ  النا ــب علــا عرادة النا ــب  4النيابــة : )  843قاعــدت  حــوهريت  نستخلصــهرا مــن أحةــام   
( ولةـــن ينصــــرف أثـــر هــــذا التصـــرف عىل ا  ــــير دون النا ـــب    نســــتعرا آلن ع قــــة  3دة ا  ــــير   ) وحـــدها دون عرا

 الوكير ابل ري الذي يتعاقد مع  ل مث ع قة اكوكر  ذا ال ري ل لن بق عليهرا هات  القاعدت  انيوهريت   

 عالقة الوكيل بالغير – 1

 ته هو ال على إرادة يقوم التصرف الذي يبرمه الوكيل على إراد -311

عذا ق العقـد ب ريـق النيابـة ل كـان  -4مد  تنص علا أنـ  "  401اكوكر : رأينا, عند الة م يف النيابة ل أن اكادة 
شخص النا ب ال شخص ا  ير هو  حمر ا عتبار عند النعر يف عيو  ا رادة ل أو يف أثر العلـو بـبعض العـروف اخلا ـة 

وم  ذلك عذا كان النا ب وكي  ل ويتصرف و قا لتعليرـات معينـة  ـدرت لـ  مـن موكلـ  ل  – 3را   أو ا رتاا العلو  ا حت
 لـيس للروكــر أن يترســك جبهــر النا ــب لعــروف كــان يعلرهــا هــو ل أو كــان مــن اكيــروا حترــا أن يعلرهــا"   وقــد أحالــا 

   التصـــرف الـــذي  3الـــا عليـــ  مـــن اكـــوادمـــد  ســـالية الـــذكر  يرـــا أح 401مـــد  ل كرـــا رأينـــا ل عىل اكـــادة  142اكـــادة 
يعقده الوكير م  ال ري يقوم علا عرادت  هـو ل ال علـا عرادة اكوكـر ل ويرتتـب علـا ذلـك أن الوكيـر  ـب أن يةـون أهـ   ن 
تصــدر منــ  عرادة ل  يجــب أن يةــون  يــ ا وعن كــان ال ي ــرتط أن يةــون أهــ  للتصــرف الــذي يعقــده مــ  ال ــري أن أثــر هــذا 

رف ال ينصـرف عليــ  ل وعمنـا ينصــرف عىل ا  ـير ل ومــن مث  ـب أن يةــون هـذا ا  ــري هـو الــذي تتـوا ر  يــ  أهليـة هــذا التصـ

                                                 
2

ة الفنية ، باقتصار أثر التصرف على من اشترك فيه دون أن ينصرف األثر إلى الغير ، إنما هو قول يجرى والقول من الناحي 

عل ىقاعدة ضيقة ورثناها عن القانون الروماني ألسباب ترجع إلى أساليب الصياغة الفنية في هذا القانون . وقد زالت هذه األسباب ، 

ب عليها . وال شئ يمنع ، في المنطق القانوني الحديث ، من أن يباشر شخص تصرفا ومع ذلك بقينا محتفظين بالنتائج التي تترت

 وينصرف أثره إلى آخر ، إذا كانت هذه هي إرادة من باشر التصرف وإرادة من ينصرف أثر التصرف إليه .
1

ل بالغير تتفق أحكام الوكالة وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "في عالقة كل من الموكل والوكي 

مع أحكام النيابة بوجه عام ، فالوكي نائب عن الموكل في تعاقده مع الغير وينشأ العقد الذي يرمه الوكيل لحساب الموكل وتترتب 

ر من المشروع . فيكون شخص النائب ال شخص األصيل هو محل االعتبار عند النظ 219– 291آثاره على الوجه المبين في المواد 

في صحة التعبير عن اإل}ادة ومدى ما يتأثر به هذا التعبير من وجود عيب في اإلرادة أو من العلم ببعض الظروف الخاصة أو 

 ( . 111 - 119ص  9من المشروع (" ) مجموعة األعمال التحضيرية  291وجوب العلم بها ) م 
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وال يةيـــ  أن يةـــون الوكيـــر  يـــ ا ل بـــر  ـــب أن تةـــون عرادتـــ   اليـــة مـــن  842    4التصـــرف ل وقـــد ســـبق بيـــان ذلـــك
كان العقد الذي يرم  مـ  ال ـري قـاب  لإلب ـار ل حـىت لـو كانـا العيو  ل    تةون م وبة ب لو أو تدليس أو عكراه ل وعال  

عرادة اكوكر م ي بها عيب من هذه العيـو  ل  ـالعهة كرـا قـدمنا ةرادة الوكيـر ال ةرادة اكوكـر   وعذا كانـا الوكالـة يف شـرا  
اخليـا  علـا الوكيـر ال علـا اكوكـر   من ر مث  عين  اكوكر للوكير ل وكان يف اكن ر عيب  ي  ل  اخليا  الـذي يعتـد بـ  هـو 

 لـو كـان الوكيـر يعلـو ابلعيــب م  ـ  الر ـوع بضـران العيــب اخليـ  علـا البـا   ل حـىت لــو كـان اكوكـر ال يعلـو ابلعيــب ل  ن 
شخص الوكير ال شخص اكوكر هو حمر االعتبار عند النعر يف أثر العلو ببعض العروف اخلا ة أو ا رتاا العلـو  ـا حترـا 

مــد   يرــا رأينــا   وعذا كــان الوكيــر ال يعلــو ابلعيــب ل  ــاز الر ــوع ابلضــران ل  401رــا تقــور اليقــرة ا وىل مــن اكــادة ل ك
ولةـن ب ــرط أنيةــون اكوكــر هــو أيضــا ال يعلــو ابلعيــب   أمــا عذا كــان اكوكــر يعلــو ابلعيــب ل  ــ   ــوز الر ــوع ابلضــران وعن  

وكــر يعلــو ابلعيـــب ل  ــ   ــوز الر ــوع ابلضــران وعن كــان العيــب  ييــا علـــا كــان العيــب  ييــا علــا الوكيــر ل ذلــك أن اك
الوكيــر ل  ذلــك أن اكوكــر هــو الــذي عــ  اكنــ ر للوكيلووكلــ  يف شــرا   وهــو عــام ئــا ين ــوى عليــ  مــن العيــب ل  ــ   ــوز لــ  

د  ســـالية الـــذكر   ولـــيس مـــ 401الترســـك جبهـــر الوكيـــر "لعـــروف كـــان يعلرهـــا هـــو" كرـــا تقـــور اليقـــرة الثانيـــة مـــن اكـــادة 
االعتــداد ابلعيــب هنــا اعتــدادا ةرادة اكوكــر ل بــر هــو منــ  للتعســف ل  ــلن اكوكــر وقــد عــ  اكنــ ر الــذي يريــد شــرا ه ويعلــو 

    3العيب الذي  ي  يةون متعسيا عذا هو أراد الر وع بضران العيب اخلي 

 ولكن الينصرف أثر التصرف الذي يبرمه الوكيل إلى شخصه : – 312

الوكيــر عىل شخصــ  ل بــر ينصــرف  841رأينــا أن أحةــام النيابــة تقضــ  أبال ينصــرف أثــر التصــرف الــذي يهمــ     
مـــن تقنـــ  اكو بـــات والعقـــود اللبنـــا  يف هـــذا الصـــدد : "عن الوكيـــر الـــذي  400  وتقـــور اكـــادة  2ع ى شـــخص اكوكـــر

ر بصـــيت  وكـــي   ل وال يتعـــدى حـــدود ســـل ت  ل ال يرتتـــب عليـــ  مو ـــب شخصـــ  علـــا ا فـــ ق ل شـــخاق اآل ـــرين يعرـــ
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 . 117فقرة  – 111انظر آنفا فقرة  
1

دراسات في النظرية العاة للنيابة حول مشورع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص  -مال مرسي بدرانظر في هذا المعنى ج 

. كذلكإذا تعاقد الوكيل مع الغير وهو يعلم بتوقفه عن الدفع ،  71فقرة  2وقارن الوسيط  –في الهامش  155وانظر آنفا فقرة  – 1فقرة 

يونيه  29نقض فرنسي  – 155ص  15م  2521أبريل سنة  29بذلك ) استئناف مختلط عتد بهذا العلم حتى لو لم يكن الموكل عالما 

 (  ( . 9) 2هامش  115ص  925فقرة  1أوبري ورو وإسمان – 995 – 2 – 57داللوز  2757سنة 
9

بالنيول  – 919فقرة  21بيدان  – 115ص 529فقرة  1أوبري ورو واسمان  – 799بودري وفال في الوكالة فقرة  

فإذا وكل   - 51فقرة  2الوسيط  – 2959فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 555ص  2551فقرة  22يروسافاتييه وربي

شخص مصرفا في أن يفتح له اعتمادا في مصرف أخر ، ونفذ المصرف األول الوكالة ، فإنه ال يكون ملتزما شخصيا ، بل الملتزم 

فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 957 – 2555دالوز  2555يونيه سنة  1السين  هو المصرف األخر الذي فتح االعتماد )

 ( . 555ص  2551
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   ــ   ــوز عذن لل ــري الــذي تعاقــد مــ  الوكيــر م البــة هــذا   4الــذين عالقــدهو   وال  ــوز هلــنال  أن ي ــالبوا غــري اكوكــر"
انـا الوكالـة يف ال ـرا  مـث  ل  ـلن البـا   ير ـ  ابلـثرن علـا اكوكـر الأ ري ابالتل امات اليت ن ـأت عـن هـذا التعاقـد    ـلذا ك

ال علــا الوكيــر ل وذلــك مــا م يةــن تنييــذ الوكالــة دا ــ  يف مهرــة الوكيــر ل  يجــوز يف هــذه ااالــة أن ي الــب البــا   الوكيــر 
لل ــري أن يقــيو الــدعوى علــا الوكيــر مــن تقنــ  اكو بـات والعقــود اللبنــا  يف هــذا اكعــ  : "وـق  403ابلـثرن   وتقــور اكــادة 

 كــذلك ال  ـوز للوكيـر أن ي الـب ال ــري  3ع بـاره علـا قبـور تنييــذ العقـد ل حـ  يةـون تنييــذه دا ـ  حترـا يف وكالتـ "
 الذي تعاقد مع  اباللت امات اليت ترتبا يف ذمة هذا ال ري ئو ب هذا التعاقـد  ـلذا كانـا الوكالـة يف البيـ  مـث  ل  ـلن اكوكـر

  وال يةـــون  2ال الوكيــر هـــو الـــذي ي الـــب اك ـــرتى ابلـــثرن ل وذلـــك مـــا م يةـــن الوكيـــر قـــد وكـــر أيضـــا يف قـــبض الـــثرن
الوكير م وال عذا كان التصرف الذي عقده م  ال ري ابسو اكوكر ابف  أو قاب  لإلب ار ل وذلـك مـا م يثبـا يف  انبـ    ـأ 

  وال   1ز عب ـار هـذا الو ـا  بسـبب ع ـ ي اكوكـر ل م يةـن الوكيـر مسـ والشخص     لذا ويف ال ري مبالك للوكير ل و ا
تر   دعوى الب  ن أو ا ب ار علا الوكير وعمنا تر   علا اكوكر ل كرا ال ير   الوكير دعوى الـب  ن أو ا ب ـار كصـلحة 

ابمسـ  ال خصـ  ل سـوا  كـان مسـخرا ) امسـا وسنرى أن  عذا تعاقد الوكير  848اكوكر عال عذا وكر يف ذ  توكي   ا ا     
مســتعار ( أو ا تــار تنييــذ الوكالــة علــا هــذا الو ــ  ل انصــرف أثــر التعاقــد عىل شخصــ  مــن حقــوق والت امــات ل  يصــب  هــو 

   8الدا ن لل ري الذي تعاقد مع  واكدين ل 

 متى يكون الوكيل مسئوال قبل الغير :  -313

ل عال عذا ارتةــب   ــأ يســتو ب مســ وليت   ــلذا م يرتةــب   ــأ م يةــن  9ريوال يةــون الوكيــر مســ وال قبــر ال ــ
مس وال ل حىت لو أ ا  ال ري ضرر من تنييذ الوكالة    لذا وكر شخص يف قبض شيك م ور وهو ال يعلـو ت ويـره ل م يةـن 

                                                 
2

 في الهامش . 157انظر أنفا فقرة  
1

 في الهامش . 157انظرآنفا ففقرة  
9

 . 152انظر أنفا فقرة  
5

 . 799بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2755يوليه سنة  29جازيت دي تربينو  2755مايو سنة  5باريس  
9

 2759مايو سنة  9– 291 – 2 – 11سيريه  2711أبريل سنة  11 -957– 2 -11داللوز  2711مايو سنة  7نقض فرنسي  

بودري وفال في  – 191مكررة وفقرة  251جيوار فقرة  – 11فقرة  17لوران  – 2915فقرة  2بون  -1 99 – 2 – 59داللوز 

. وإذا تعاقد الوكيل باسم الموكل وباسمه الشخصي ،  551ص  2551فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  – 799الوكالة فقرة 

 ( . 792بودري وفال في الوكالة فقرة  – 259جيوار فقرة  – 5911فقرة  2انصرف أثر التعاقج إليه وإلى الموكل معا ) بون 
1

وكيل . وهناك أغيار آخرون قد يرتكب الوكيل خطأ يجعلهمسئوال قبلهم . من والمقصود بالغير هنا الشخص الذي يتعاقد معه ال 

ذلك أن الوكيل في إدارة مزرعة إذا اعتصب أرض الجار بصفته وكيال ، جاز للجار أن يرجع عليه شخصيا بدعوى استراداد الحيازة 

فقرة mandatلفظ  9سيكلوبيدي داللوز أن – 911فقرة  21بيدان  -292 – 2– 9 5داللوز  2779يونيه سنة  19) نقض فرنسي 

992 . ) 
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ق موكلـ  ل م يةـن مسـ وال   وعذا وكـر شـخص يف وحويـر حـ 4مس وال عذا قبض  ل و   البنك علا اكوكـر ال علـا الوكيـر
عــــن ععســــار ايفــــار عليــــ  ولــــو ضــــرن هــــذا ا عســــار ابســــو موكلــــ  ل وير ــــ  ايفــــار لــــ  يف هــــذه ااالــــة علــــا اكوكــــر ال علــــا 

دلــس الوكيــر علــا ال ــري يف  849  ــلذا   2  أمــا عذا ارتةــب الوكيــر   ــأ ل  لنــ  يةــوم مســ وال قبــر ال ــري 3الوكيــر
تعاقـد ل  ـاز لل ـري أن ي لـب عب ـار العقـد ل وير ـ  دعـوى ا ب ـار علـا اكوكـر ال علـا الوكيـر  تعاقده مع  أو أكره  علـا ال

  وعذا  8ل و ــاز لــ  أيضــا أن ير ــ  ابلتعــويض علــا الوكيــر نيســ  كــا ارتةبــ  مــن تــدليس أو عكــراه 1كرــا ســبق القــور
  تبيين  بنيس  لـو أنـ   حـص اكبيـ  بعنايـة الر ـر ابع الوكير عينا كوكل  ل وأ يا عن اك رتى غ ا عيبا كان اك رتى يست ي

اكعتــاد ل كــان الوكيــر مســ وال ل وتترثــر مســ وليت  يف هــذه ااالــة جبــواز أن ير ــ  اك ــرتى بضــران العيــب اخليــ  علــا اكوكــر) 
ضـده  مد  ( ل وير   هذا علا الوكيـر ابلتعـويض وعذا ارتةـب حمـام سـبا أو قـذ ا يف حـق  صـو موكلـ  ل أو قـدم 111/3م

ل  ـــلن ايفــام  يةـــون مســ وال حنـــو  صــو موكلـــ  عــن اخل ـــأ الـــذي  9ب غــا كـــاذاب بســو  نيـــة وهــو يف  ـــدد تنييــذ الوكالـــة
وقد يرتةب الوكير   أ وهو ينيذ الوكالة ل يف عيقاع ال ري الذي يتعاقد مع  يف   ـأ يف شـأن حـدود  841    1ارتةب 

                                                 
2

 . 95 – 2 – 71سيريه  2771فبراير سنة  11نقض فرنسي  
1

 – 2759ديسمبر سنة  la droit 11 2759أكتوبر سنة  92السين – 71ص  55م  2592ديسمبر سنة  19استئناف مختلط  

 . 799بودري وفال في الوكالة فقرة 
9

م  2511مايو سنة  29 – 29ص  27م  2599نوفمبر سنة  21 – 211ص  25م  2591فبراير سنة  29استئناف مختلط  

– 921 -2 – 2599داللوز  2755يونيه سنة  19– 292 – 2 – 59داللوز  2775يونيه سنة  19نقض فرنسي  – 975ص  95

سيريه  2591مارس سنة  9– 119 – 2592يريه س 2592أبريل سنة  21 -71 -2 – 2597داللوز  2591نوفمبر سنة  21

بودري وفال – D .A . 2551 –211 2551أبريل سنة  25 -15 -2 – 2559سيريه  2559مايو سنة  17 -219 -2 – 2591

ص  2551فقرة  22بالنيول وربييرو سافاتييه  -( 1) 2هامش  115ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 799في الوكالة فقرة 

 . 2911فقرة  1ن وكابيتان ودي المور انديير كوال – 559
5

الغير في تعاقده   معوسوء نية الوكيل يعبد به إذا تواطأ  – 521ص  171بودري وفا لفي الوكالة فقرة  – 991انظر آنفا فقرة  

في فترة الريبة ، فإنه يتعبد  معه ، فيجوز لدائن الغير الطعن في التصرف بالعوى البولصية ، وكذلك إذا تعامل وكيل الدائن مع المفلس

 ( . 521ص  171بعلم الوكيل بتوقف المفلس عن الدفع ) بودري وفال في الوكالة فقرة 
9

وهذا ال يمنع الغير من الرجوع بالتعويض أيضا على الموكل ، ألن هذا األخير مسئول نحو الغير عن خطأ الوكيل كما سنرى  

 ( . 995) انظر ما يلي فقرة 
1

 – 2 – 2555جازيت دي باليه  2555فبراير سنة  5نقض فرنسي  – 179ص  17م  2521أبريل سنة  11اف مختلط استئن 

 . 551ص  2551فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 279
1

 9 – 912 – 2 – 99سيريه  2799يناير سنة  5ويبقي الوكيل مسئوالحتى لو ارتكب الخطأ بأمر الموكل) نقض فرنسي  

 -2 – 59سيريه  2759فبراير سة  25 – 219 – 2 – 52سيريه  2775يونيه سنة  19– 15 -2 – 79داللوز  2711نوفمبر سنة 

بودري وفال في الوكالة فقرة  – 129جيوار فقرة  – 555فقرة  19لوران  – 19 -2 – 55سيريه  2752مارس سنة  27 – 925

ركة لالكتتاب ، كان البنك مسئوال نحو المكتتبين عن البيانات الخهاطئة التي قدمتها ( . فإذا وكل أحد البنوك في طرح أسهم ش 791

( . وإذا اشترك الوكيل في الطرق  19 -2 – 55سيريه  2752مارس سنة  27الشركة إذا كان عالما بخطأها ) نقض فرنسي 

 2751مايو سنة  9مسئوال نحو الغير ) نقض فرنسي اإلحتيالية الصادرة من الموكل لدفع الغير إلى التعاقد مع الوكيل ، كان هذا 

 2755فبراير سنة  1( . ويكون الوكيل مسئوال عن صحة البيانات التي قدمها للغير الذي يتعاقد معه ) باريس  191- 2 -55دالوز 
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وكالتــ    وا  ــر أن ال ــري الــذي يتعاقــد مــ  الوكيــر عليــ  أن يتثبــا مــن قيــام الوكالــة ومــن حــدودها ل ولــ  يف ســبير ذلــك أن 
الوكيــر مســ وال عذا  ــاوز حــدود الوكالــة ل وكــان ال ــري يعلرــ  أو  ي لــب مــن الوكيــر مــا يثبــا وكالتــ  كرــا ســنرى    ــ  يةــون

أو بعـد انتهـا   3  ولةن  وز أن يتعرد الوكير عيهـام ال ـري ل  يتعاقـد معـ  جمـازوا حـدود وكالتـ  4ينب   أن يعلو بذلك
عليـ  ابلتعـويض كـذلك  ـوز  هذه الوكالة ل    يسـرى التعاقـد يف حـق اكوكـر ل ويةـون الوكيـر مسـ وال قبـر ال ـري وير ـ  هـذا

  ويصــ  كــذلك أن  2أن يضــرن الوكيــر لل ــري أنــ  يعرــر يف حــدود التوكيــر ل  يةــون مســ وال قبلــ  لــو  ــاوز هــذه ااــدود
يضرن الوكيـر لل ـري تنييـذ اكوكـر ل لت امـات الناشـ ة مـن تعاقـد الوكيـر مـ  ال ـري ل  يةـون الوكيـر يف هـذه ااالـة مسـ وال حنـو 

  و ــوز أيضــا أن يقتصــر الوكيــر علــا ضــران عقــرار اكوكــر للتصــرف  يرــا  ــاوز حــدود الوكالــة ل  1الةييــر ال ــري مســ ولية
ل عمـا عذا  ـدر ا قـرار ل  ـلن الوكيـر تـهأ ذمتـ  مـن الضـران  8 لذا م يصدر هذا ا قرار كان الوكير مس وال عـن التعـويض

أي حار  وز أن يسـتخلص مـن جمـرد علـو ال ـري أبن الوكيـر يعرـر    وعلا 9اكوكر يف تنييذ الت امات  844وال يةير   

                                                                                                                                                                    

مسئوال جنائيا مع  ( . وإذا كان التوكيل واقعا على تصرف يعتبر جريمة ، كان الوكيل 2755جازيت دي تربينو أول أبريل سنة 

 ( . 791الموكل) بودري وفال في الوكالة فقرة 
2

م  2521يناير سنة 11 – 11ص  21م  2599فبراير سنة  21 – 299ص  29م  2599فبراير سنة  25استئناف مختلط  

 . 219ص  17
1

 . 192ص  21م  2599أبريل سنة  11استئناف مختلط  
9

وللقاضي أن يقدر المدى الذي  – 551ص  2551فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 795بودري وفال في الوكالة فقرة  

 2711أبريل سنة  11 – 271 -2 – 11داللوز  2712نوفمبر سنة  29ذهب إليه الوكيل في ضمان حدود وكالته ) نقض فرنسي 

وله أن يعتبر ، بحسب الظروف ، أن  ( . 599 - 2592داللوز األسبوعي  2592مايو سنة  19ديجون  – 551 – 2 – 11داللوز 

بالنيول  -799مجرد تعاقد شخص مع الغير بصفته وكيال ، يجعله ضامنا لهذه الصفة لمن تعاقد معه ) بودري وفال في الوكالة فقرة 

لخطأ ( . وانظر في تأسيس مسئولية الوكيل في مجاوزته لحدود الوكالة على نظرية ا 551ص  2551فقرة  22وربيير وسافاتييه 

 –( بين عليم النائب بالمجاوزة وبين جهله بذلك : جمال مرسي بدر  215عند تكوين العقد وفي تمييز التقنين المدني األلماني ) م 

 . 95فقرة   - 92دراسات في نظرية النيابة حول مشروع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص فقرة 
5

 1أوبري ورو وإسمان  – 575ص  95م  2511يونيه سنة  29 – 212ص  19م  2529فبراير سنة  21استئناف مختلط  

 . 551ص  2551فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه   -(  1)  2هامش  115ص  529فقرة 
9

واألصل أن الوكيل يضمن لمن تعاقد معه إقرار الموكل لما جاوز فيه حدود الوكالة ، فإذا لم يقر الموكل ، كان على الوكيل أن  

يعوض الضرر الذي يحتمل أن يلحق الغير المتعامل معه بسبب عدم التزامه حدود التوكيل . بل وقد تلزمه هذه المسئولية حتى لو 

ان من حق الغير أن يعتمد على أن الوكيلسيحصل على إقرار الموكل فيما قام به خارج حدود الوكالة ) أخبر بسعة وكالته ، إذا ك

 ( . 11ص  29رقم  29المحاماة  2595مارس سنة  11استئناف مصر 
1

بيير بالنيول ور – 911فقرة  21ويكون هذا من الوكيل ، ال كفالة كما في الفرض السابق ، بل تعهدا عن الغير ) بيدان  

 ( . 9955فقرة  1وبوالنجيه 
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  وســنرى  يرــا يلــ  أن الونةيــر عذا ارتةــب   ــأ ل  4دون نيابــة ل ععيــا  الوكيــر مــن اكســ ولية عذا م يقــر اكوكــر التصــرف
  لن اكوكر قد يةون مس وال عن  حنو ال ري  

 عالقة الموكل بالغير – 2

 الذي يبرمه الوكيل إلى شخص الموكل : انصراف أثر التصرف  -314

تقــدم أن نعريــة النيابــة تقضــ  أبن ينصــرف أثــر التصــرف الــذي يهمــ  النا ــب عىل شــخص ا  ــير ل ولــو أن ا رادة 
  وقــد   3الــيت يقــوم عليــ  التصــرف هــ  عرادة النا ــب ال عرادة ا  ــير ل وهــذه العــاهرة هــ  أبــرز العــواهر يف نعريــة النيابــة

مــد  يف هــذا الصــدد وهــذه اكــادة ا  ــرية تــنص علــا  408ل عىل اكــادة  2مــد  ل الــيت تقــدم ذكرهــا 142دة أحالــا اكــا
أنــ  "عذا أبــرم النا ــب يف حــدود نيابتــ  عقــدا ابســو ا  ــير ل  ــلن مــا ين ــأ مــن هــذا العقــد مــن حقــوق والت امــات يضــاف عىل 

 يجب عذن أن يعرر الوكير يف حدود وكالت  ل     اوز هـذه ااـدود ل حـىت ينصـرف أثـر التصـرف  846    1ا  ير
   8الذي يعقده مـ  ال ـري عىل شـخص اكوكـر   ومـن مث  ـاز لل ـري أن ي لـب مـن الوكيـر أن يثبـا وكالتـ  ويبـ  حـدودها

ن النا ــب  ــورة مــن ســند نيابتــ  ل  ةانــا اكــادة وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي ي ــترر علــا نــص خيــور لل ــري أن ي لــب مــ
من هذا اك روع تنص علا ما أييت : "وكن يتعاقد م  النا ب أن ي لب من  عثبات نيابت  ل  لذا كانا النيابـة اثبتـ   484/3

                                                 
2

من تقنين الموجبات والعقود  791وتول الفقرة األخيرة من المادة  – 921ص  7م  2751يونيه سنة  9استئناف مختلط  

عل  اللبناني في هذا الصدد : "وال يلزم الوكيل بضمان ما إذا مكن معاقده من االطالع الكافي على سلطته ، ما لم يكن الوكيل قد أخذ

من التقنين المدني  559في الهامش ( . والوكيل هو الذي يثبت علم الغير ، وتقول المادة  157ىنفسه تنفيذ الموجب" ) انظر آنفا فقرة 

العراقي في هذا الصدد : "إذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل منه أن يجيز التعاقد ، جاز الرجوع على من اتخذ صف الوكيل 

ررالناشئ عن عدم نفاذ العقد ، ما لم يثبت من التخذ هذه الصفة أن من تعاقد معه كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو بتعقويض الض

من المشروع التمهيدي للتقنين  552وانظر أيضا المادة  –في الهامش (  157كان ينبغي أن يكون عالما بذلك" ) انظر آنفا فقرة 

 ا .في أوله 999المدني فيما يلي فقرة 
1

 . 999انظر أنفا فقرة  
9

 . 157انظر أنفا فقرة 
5

باسم الموكل وفي حدود الوكالة ، فإن  من التقنين المدني العراقي على ما يأتي : " . . . إذا تعاقد الوكيل 551وتنص المادة  

من تقنيني الموجبات والعقود اللبناني على أن "األعمال التي يقوم بها  795العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه إليه" . وتنص المادة 

وكل نفسه قد الوكيل باسم الموكل ،علىوجه صحيح وضمن حدود سلطته يجري مفعولها فيما ينفع الموكل ويضره كما لو كان الم

من نفس التقنين على أن "يلزم الموكل أن يفي مباشرة بالعهود التي قطعها الوكيل لحسابه ضمن  799/2أجراها" . وتنص المادة 

 في الهامش ( . 157السلطة الممنوحة له في الوكالة" . ) انظر آنفا فقرة 
9

وكيل أخر غير الذي كان في ذهن الغاير الذي تعاقد مع وينصرف أثر التصرف إلىالموكل حتى لو كانت الوكالة ثابتة في ت 

 ( . 172ص  51م 2599أبريل سنة  99 – 212ص  91م  2525يناير سنة  11الوكيل ) استئناف مختلط 
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   وقــد حــذ ا هــذه اليقــرة " هنــا تتنــاور 4"بعقــد مةتــو   لــ  أن وصــر منــ  علــا  ــورة م ابقــة ل  ــر وحرــر توقيعــ 
   3مسألةعرلية تيصلية ل يف القواعد العامة ما ي ين عن النص عليها"

 ــلذا م  ــاوز الوكيــر حــدود وكالتــ  ل  امــا الع قــة مباشــرة ل يف التصــرف الــذي يعقــده مــ  ال ــري ل بــ  هــذا ال ــري 
لـــك أن للروكـــر أن ير ـــ  واكوكـــر ل وخيتيـــ  شـــخص الوكيـــر  يرـــا بينهرـــا فبقـــا للقواعـــد اكقـــررة يف النيابـــة   ويرتتـــب علـــا ذ

مباشرة علا ال ري الـذي تعاقـد معـ  الوكيـر جبريـ  االلت امـات الناشـ ة مـن هـذا التعاقـد يف ذمـة ال ـري ل وكـذلك لل ـري أن ير ـ  
مباشرة علا اكوكر جبري  ااقوق اليت ن أت ل  من هذا التعاقـد    يةسـب اكوكـر ااقـوق الـيت تولـدت لـ  مـن العقـد الـذي 

مــ  ال ــري ل وي الــب ال ــري  ــا دون وســافة الوكيــر   ويةســب ال ــري ااقــوق الــيت تولــدت لــ  مــن هــذا العقــد ل  أبرمــ  الوكيــر
  وعذا  ــدرت ورقــة مةتوبــة مــن الوكيــر يف حــدود وكالتــ  ل   2وير ــ   ــا مباشــرة علــا اكوكــر دون وســافة الوكيــر كــذلك

ي  كتابيــا كـــام  ضــد اكوكـــر ل ويةــون اترخيهـــا العــريف غـــري كانــا هـــذه الورقــة  ـــة علــا اكوكـــر بتارخيهــا العـــريف ل  تةــون دلـــ
  وعذا م تصــل  الورقــة عال لتةــون مبــدأ ثبــوت ابلةتابــة ل  لهنــا تصــل  كــذلك أن تةــون مبــدأ  1الثابــا  ــة علــا اكوكــر
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وقد حذف هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ "لما تبين من المناقشة أن هذه الفقرة ال ضرورة لها ، ألن الشخص الذي يتعاقد  

ب عن الغير تقضي عليه الظروف باالحتياط والحكمة في معاملته ، فقد يكتفي بسند عرفي ، وقد يصر على طلب سند رسمي ، مع نائ

وقد يصرف النظر عن هذا وذاك ، فالمرجع في هذا الخصوص إلى رغبة المتعاقد مع النائب عن الغير" . ) مجموعة األعمال 

من التقنين المدني القديم  927/195( . وكانت المادة  2هامش  251ص 77رة فق 2وانظر الوسيط  – 51 -59ص  1التحضيرية 

في الهامش ، وانظر  157تنص على أنه "لمن يعامل الوكيل الحق في أن يطلب منه صورة رسمية من سند التوكي" ) انظر آنفا فقرة 

لموجبات والعقود اللبناني على أنه "عند من تقنين ا 799( . وتنص المادة  95ص  51م  2515نوفمبر سنة  17استئناف مختلط 

وجود وكالة خاصة يحق على الدوام لمن يعامل الوكيل بصفته وكيال أن يطلب منه إبراز صك الوكالة ، وأن يأخذ عند الحاجة صورة 

األصل ، وال في الهامش ( . وإذا وقع خالف بين أصل التوكيل وصروته ، فالعبرة ب 157رسمية من هذا الصك" ) انظر آنفا فقرة 

بودري  – 275جيوار فقرة  – 95فقرة   17يكون الموكل مسئوال عما وقع في الصورة من تخريف متعمد أو غير متعمد ) لوران 

 ( . 529ص 179وفقرة  115وفال في الوكالة فقرة 
1

ي المذكرة وقد جاء ف 2هامش  251ص  77فقرة  2وانظر الوسيط  – 51ص  – 55ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  

مدني ما يأتي : "كذلك ينصرف أثر العقد الذي أبرمه الوكيل باسم الموكل ،  129اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 

سواء في ذلك ما يولده من حقوقو ما يترتب عليه من التزامات ، إألى الموكل مباشرة . ومن أجل ذلك أعطى للغير الذي يتعاقد مع 

مطالبته بأن يثبت وكالته ومدى هذه الوكالة . فإن كانت الوكالة ثابتة في ورقة مكتوبة ، فللغير أن يحصل على الوكيل الحق في 

من  297صورة مطابقة لألصل تحمل توقيع الوكيل ، فيستطيع الغير بذلك أن يرجع على الموكل مباشرة بمقتضى هذا التوكيل : م 

 ( . 111ص  9المشروع" ) مجموعة األعمال التحضيرية 
9

 . 55فقرة  2الوسيط  
5

بالنيول  – 522ص  119بودري وفال في الوكالة فقرة  – 199 – 2 – 59داللوز  2759مارس سنة  1نقض فرنسي  

 2521فقرة  1جوسران  – 719ص  2911فقرة  1كوالنوكابيتان دي المور انديير  – 551ص  2557فقرة  22وربيير وسافاتييه 

. وتظهر األهمية في حجية التاريخ العرفي على الموكل  929ص  111محمد كامل مرسي فقرة  – 597محمد على عرفة ص  –

بوجه خاص فيما إذا كان هذا التاريخ العرفي سابقا على انتهاء الوكالة ، فينصرف أثر التصرف الذي تضمنته الورقة ذات التاريخ 

التمسك بأن التاريخ العرفي ليس حجة عليه . ويستطيع أن يثبت بجميع طرق اإلثبابت أن العرفي إلى شخص الموكل دون أن يستطيع 
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ر حجــة أيضــا   وعذا  ــدر عقــرار مــن الوكيــر حــدود وكالتــ  ل كــان هــذا ا قــرا 4ابلةتابــة ابلنســبة عىل اكوكــر 864ثبــوت  
وعذا   ـدر  2  وعذا أبرم الوكير يف حدود وكالت  عقدا  ورًي ل  لن ورقة الضد تةون حجة علا اكوكـر 3علا اكوكر

  وا عـ تت الـيت تو ـ  مـن الوكيـر أو عليـ  يف حـدود الوكالـة   1حةو علا الوكير بصيت  هذه ل نيذ ااةـو علـا اكوكـر
 9  وعذا ق   الوكير التقادم بعرر  ادر من  ل اعته هذا العرر  ـادرا مـن اكوكـر 8لي ل تعته مو هة من اكوكر أو ع

وتقف نيابـة الوكيـر عـن  863   1  وعذا ويف الوكير دين اكوكر نيابة عن  ل اعته الو ا  حا   من اكوكر ال من الوكير
وق اكوكر ل  لن التصرف الذي يعقـده الوكيـر مـ  ال ـري علـا اكوكر عند حد ال ش ل  لذا توافأ الوكير م  ال ري لإلضرار نق

                                                                                                                                                                    

التاريخ العرفي للورقة ال يتفق مع الحقيقة ، وأنه قدم لتكون الورقة سابقة على انتهاء الوكالة وذلك حتى يمكن أن ينصرف أثر 

 ( . 522ص  119الوكالة فقرة بودري وفال في  – 129وفقرة  279التصرف إلى الموكل ) جيوار فقة 
2

بودري وفال  – 152 – 2 – 59سيريه  2759مارس سنة  1 – 979 – 2 – 59سيريه  2759يونيه سنة  21نقض فرنسي  

 22بالنيول وربييرو سافاتييه  –(  9)  2هامش  115ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 521ص  119في الوكالة فقرة 

 . 251ص  2557فقرة 
1

داللوز  2777أبريل سنة  5نقض فرنسي  – 152ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  15قض مدني ن 

 15 – 575– 2 – 2591داللوز  2592نوفمبر سنة  29 – 111 -2 – 59سيريه  2755أكتوبر سنة  19 – 925 – 2 – 77

فقرة  22بالنيول وربييرو سافاتييه  –مكررة  111فقرة بودري وفال في الوكالة  – 259 – 2 – 2519داللوز  2529مارس سنة 

 . 551ص  2557
9

كوالن  – 521ص 119بودري وفال في الوكالة فقرة  – 279جيوار فلقرة  – 99فقرة  17لوران  – 2919فقرة  2بون  

 . 929ص  111محمد كامل مرسي فقرة  – 597محمد على عرفة ص  – 719ص  2911فقرة  1وكابيتان ودي المور انديير 
5

ويكون  – 115ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  –مكررة  111بودري وفال في الوكالة فقرة  – 275جيوار فقرة  

وال يجوز للموكل أن  –(  9)  2هامش 115ص  529فقرة  1للحكم قة الشئ المقتضي بالنسبة إلى الموكل ) أوبريو ورو وإسمان 

 22نقض فرنسي  – 192ص  21م  2595أبري سنة  19الحكم اعتراض الخارج عن الخصومة ) استئناف مختلط يعترض على 

 . 551ص  2557فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  – 911 – 2 – 2595داللوز  2595فبراير سنة 
9

 – 212ص  59م  2517نة يناير س 11 –) إعالن الشفعة للوكيل (  172ص 19م  2529أبريل سنة  9استئناف مختلط  

) يكفي لصحة اإلعالن أن يجئ اسم الوكيل مقرونا باسم  191ص  292رقم  2مجموعة عمر  2599يونيه سنة  29نقض مدني 

 الموكل ( .
1

بالنيول  – 151 – 2 – 11داللوز  2711يناير سنة  92 -292 – 2– 92داللوز  2792مارس سنة  27نقض فرنسي  

 . 551ص  2557رة فق 22وربيير سافاتييه 
1

وقد قضت محكمة النقض في هذا لمعنى بأن ما يبرمه الوكيل في حدود الوكالة يضاف إلى األصيل ، فإذا كان الثابت أن  

المورث إذ أبرم عهقد البيع بالنسبة إألى حصة موكلته التزم في هذا العقد بسداد الدين المضمون بحق االمتياز على تلك الحصة ، 

هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع فإن قيامه بسداد هذا الدين المضمون بحق االمتياز على تلك الحصة ، وكان  وكان التزامه

التزامه هذا مندرجا ضمن حدود وكالته بالبيع فإن قيامه بسداد هذا الدين يضاف إلىموكلته وتنصرف إليها آثاره ومن ثم ال يكون في 

تاز مدينا لموكلته بما قبض دائنا لها بما دفع ، وإنما يقتصر التزامه على أن يقدم لها حساب وكالته حالة قبضه الثمن وسداده الدين المم

وأن يؤدي إليها ما تسفر عنه أعماله ، وال يصح القول في هذه الحالة بقيام مقاصة قانونية بين الثمن الذي قبضه الوكيل والدين الذي 

 ( . 295ص  21رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512ة فبراير سن 21أتداه عن موكلته ) نقض مدني 
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  ويق  علا ال ـري عـب  عثبـات أن الوكيـر قـد تصـرف يف  4هذا الو   أو ا  را  الذي يتخذه ال ينصرف أثره عىل اكوكر
جمــاوز  –  ــروج الوكيـر عـن حــدود الوكالـة -208 862    3حـدود الوكالـة ل حــىت يسـت ي  علـ ام اكوكــر  ـذا  التصـرف

هــذه ااــدود أو العرــر دون وكالــة أو بعــد انتها هــا : كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  ي ــترر علــا نصــوق يف هــذا 
عذا أبـرم شـخص عقـدا ابسـو غـايره دون توكيـر ل أو كـان  -4من هذا اك روع تنص علا أن  : " 660الصدد  ةانا اكادة 

و ـوز لل ـرف الثـا  يف العقـد  – 3ينيذ يف حق هذا ال ري عال عذا كـان قـد أقـره    وكي  و اوز حدود الوكالة ل  لن العقد ال
أن وـدد هلـذا ال ـري ميعـادا مناسـبا  قــرار االتيـاق ل علـا أن يتحلـر منـ  عذا م يصــدر ا قـرار يف اكيعـاد ايفـدد   يو ـوز لــ  أن 

الــة غــري مو ــودة أو كــان ينب ــ  أن يةــون عاكــا بــذلك"   ير ــ  يف العقــد قبــر أن يصــدر ا قــرار ل عال عذا كــان يعلــو أن الوك
من اك روع تنص علا ما أييت : "أما عذا ر ض ا قرار  راحة أو ضـرنا ل  لنـ   ـوز الر ـوع علـا مـن اختـذ  664وكانتاكادة 

ةغري مو ـودة أو   ية الوكير بتعويض الضرر الناش  عن عدم نياذ العقد ل ما م يثبا أن ال رف ا  ـر كـان يعلـو أن الوكالـ
   4  وقـد حـذف النصـان يف نينـة اكرا عـة "اكتيـا  ئـا تقـدم مـن أحةـام النيابـة" 2كان ينب   أن يةون عاكا بـذلك"
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م  2519نوفمبر سنة  27استئناف مختلط  – 2911ص  219رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  29نقض مدني  

 999 – 2 – 2599سيريه  2599يونيه سنة  15 – 955 – 2 – 2597داللوز  2597أبريل سنة  25نقض فرنسي  – 95ص  97

وكذلك إذا استغل  – 557ص  2557فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 259– 2 – 2595سيريه  2595راير سنة فب 5 –

الوكيل الوكالة لمصلحته الشخهصية على وجه ظاهر ال يخفى على الغير ، كما إذا كان وكيال بالرهن فرهن أموال الموكل لدائنيه 

( . ولكن الغير  21وهامش  191ص  529فقرة  1موكل ) أوبري ورو وإسمان الشخصيين ، فإن التصرف ال ينصرف أثره إلى ال

يونيه سنة  1ال يلتزم باتخاذ االحتياطات لمنع الوكيل من اإلضرار بحقوق الموكل ، مادام لم يشترك معه في الخطأ ) استئناف مختلط 

ديسمبر سنة  29للموكل ) استئناف مختلط ( ، ولو اشترط في الوكيل أن يعمل الوكيل ما فيه المصلحة  522ص  59م  2517

( . أما إذا تصرف الوكيل في حدود الوكالة دون غش ، فإن تصرفه ينصرف أثره إلى الموكل حتى لو لحق  99ص  99م  2591

كيل هذا األخير غبن من وراء هذا التصرف ، وأإثر الغبن ال يظهر في عالقة الموكل بالغير ، وإنما يظهر في عالقة الموكل بالو

فيكون الوكيل مسئوال عن الغبن قبل الموكل عند تقديم الحساب عن وكالته . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه ال يشترط 

في الصلح أن يكون ما ينزل عنه أحد الطرفين مكافئا لما ينزل عنه الطرف اآلخر ، وإذن فمتى كان التوكيل يبيح إجراء الصلح 

كان الصلح الذي عقده الوكيل لم يجاوز حدود الوكالة واستوفى شرائطه القانونية بأن تضمن نزول كل من والنزول عن الدعوى ، و

الطرفين عن جزء من ادعاءاته على وجه التقابل حسما للنزاع القائم بينهما ، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بهذا الصلح ، وإذ 

أقام قضاءه على أن الصلح الذي عقده فيه غبن على موكليه ، فإن هذا الحكم يكون قد  قرر أن الوكيل ليم يراع فيه حدود وكالته ،

خالف القانون ذلك ألن هذا الغابن على فرض ثبوته ال يؤدي إلى اعتبار الوكيل مجاوزا حدود وكالته ، وإنما محل بحث هذا الغبن 

ة الموكل بمن تعاقد مع الوكيل في حدود الوكالة ) نقض مدني وتحديد مدى آثاره يكون في صدد عالقة الوكيل بموكله ، ال في عالق

 ( . 79ص  7رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599أكتوبر سنة  11
1

 . 917ص  51م  2599يونيه سنة  15استئناف مختلط  
9

: وال يكون ) الوكيل ( مسئوال أيضا عن  1/155فقرة  915ويقابل هذين النصين النصان اآلتيان في التقنين المدني القديم : م  

: على الموكل تنفيذ ما التزم به وكيله باسمه بموجب التوكيل  911/157م  -تجاوزه حدود ما وكل فيه إذا أعلم من يعامله بسعة وكالته

وانظر أيضا  -ميعاد الئق ما في عزمه من التصديق أو عدمه على ما فعله الوكيل خارجا عن حدود التوكيل ، وعليه أن يبين في

في  179من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفا فقرة  791 – 791من التقنين المدني العراقي والمادتين  559– 555المادتين 

 الهامش .
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وكــا كــان النضــان ااــذو ان ال خير ــان يف أحةامهرــا عــن القواعــد العامــة ل  لــيس يو ــد مــا  نــ  مــن العرــر  ــذه ا حةــام 
يـر ال تةـون لـ   ـية اليابـة عـن اكوكـر عذا عرـر ابسـو هـذا ا  ـري و ـاوز حـدود الوكالـة ل أو ابلرغو من هذا ااذف   والوك

 عرر دون وكالة 
الوكالـة    يـ  مجيـ  هـذه اليـروا ال يةـون الوكيـر يف تعاقـده مـ  ال ـري  861ل أو عرـر بعـد انتهـا    ل 3أ  

تعاقد   علا أن هنـا  حالـة  ـب اسـتثناؤها  ـا تقـدم ل وهـ  ت با عن اكوكر ل ومن مث ال ينصرف عىل هذا ا  ري أثر هذا ال
حالــة  ــروج الوكيــر عــن حــدود الوكالــة "مــىت كــان مــن اكســتحير عليــ  ع  ــار اكوكــر ســليا ل وكانــا العــروف ي لــب معهــا 

االــة مــد  (   وقــد تقــدم أن أثــر التصــرف يف هذها 3/ 102العــن أبن اكوكــر مــا كــان عال ليوا ــق علــا هــذا التصــرف" ) م 
  و يرـا عـدا هـذه ااالـة يعرـر الوكيـر  2ينصرف عىل اكوكـر علـا أسـاي نيابـة قانونيـة تقـوم علـا عرادة ميرتضـة مـن  انبـ 

يف اليــروا اكتقدمــة دون نيابــة ل  ــ  ينصــرف أثــر تصــر   عىل اكوكــر كرــا ســبق القــور   ويســتوى يف ذلــك أن يةــون ال ــري 
يـر يعرـر دون نيابـة أو غـري عـام بـذلك  حـىت لـو كـان ال ـري يعتقـد نسـن نيـة أن الوكيـر الذي تعاقد م  الوكيـر عاكـا أبن الوك

يعرــر ئو ــب وكالــة قا رــة م تقــ  جمــاوزة يف حــدودها وم تــنقض ل  ــلن هــذا ال ي ــري مــن ااقيقــة وهــ  أن الوكيــر يعرــر دون 
لوكالــةالعاهرة  يرــا ســيج    هــذا عىل أن نيابــة ل  ــ  ينصــرف أثــر التصــرف عىل اكوكــر ل وذلــك مــ  عــدم ا  ــ ر أبحةــام ا

ال ري حسن النية كـان يسـت ي  أن يعلـو حقيقـة مركـ  الوكيـر لـو أنـ  أراد التثبـا مـن ذلـك ل ومـن حقـ  كرـا قـدمنا أن ي الـب 
وعذا كـان التصـرف الـذي عقـده الوكيـر دون نيابـة ال ينصـرف أثـره عىل اكوكـر ل  868   1الوكير ئا يثبـا وكالتـ  ومـداها

                                                                                                                                                                    
2

 . 117ص  – 119ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  
1

 – 221ص  22م  2755استئناف مختلط أول فبراير سنة  – 199ص  7الحقوق  2759مارس سنة  19استئناف وطني  

وسنرى عند الكالم في نظرية الوكالة الظاهرة أن العمل دون وكالة يتضمن أيضا أن يعمل اوكيل بوكالة باطلة أو بوكالة أبطلت 

وإذا كانت الوكالة مزورة لم يكن من نسب صدورها منه ، أي من يوصف بصفة الموكل في  –لنقص األهلية أو لعيب في الرضاء 

 21 – 512ص  52م  2515مايو سنة  99هذه الوكالة المزورة ، مسئوال قبل الغير ، إال إذا أثبت خطأ في جانبه ) استئناف مختلط 

 ( .  211ص  91م  2559أبريل سنة 
9

م أنه إذا استطاع الوكيل أن يتعاقد بشروط أفضل ، لم يعتبر ذلك مجاوزة لحدود الوكالة ) انظر وقد تقد – 155اظر انفا فقرة  

من نفس التقنين آنفا فقرة  791في الهامش و م  151من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفا فقرة  179وانظر م  – 157آنفا فقرة 

 في الهامش ( . 157
5

مشروع التمهيدي في هذا الصدد : "بقيت حالة ما إذا تعاقد شخص باسم غيره دون توكيل ، أو وتقول المذكرة اإليضاحية لل 

مدني ( ، أو بعد أن انقضت الوكالة .  199/1: من المشروع وتقاب م  517/1مجاوزا حدود التوكيل ) في غير ما نصت عليه المادة 

زا حدود التوكيل ، فإن ) ا ( ال يتعبر وكيال عن ) جـ ( ، سواء علم ب فإذا تعاقد ) أ ( مع ) ب ( باسم ) جـ ( ، دون توكيل أو مجاو

) من المشروع (  297بانعدام الوكالة أو لم يعلم ، إذ كان يستطيع أن يعلم لو أنه طلب من ) ا ( إثبات وكالته كما تقتضي بذلك المادة 

وقد قضت محكمة  –(  111ص  – 111ص  9التحضيرية ، لذلك ال ينفذ العقد في حق ) جـ ( إال إذا أقره" ) مجموعة األعمال 

النقض بأنه سواء أكان المستأجر حسن النية أم كان سيئا فإن تجاوز الوكيل حدود توكيله ال يجعل الموكل مشئوال عن عقد عقد 

ورقة االتفاقالتي  خروجا عن تلك الحدود . وعلى من يتعاقد مع الوكيل ان يتحرى صفة من تعاقد معه وحدود تلك الصفة فإذا كانت
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ن هــذا ا  ــري مــ  ذلــك ابخليــار بــ  أن يقــره أو أال يقــره    ــلذا ا تــار ان يقــره ل  لــيس  قــرار شــةر  ــاق ل ويصــ  أن  ــل
ل  3ل لت امـات الـيت عقـدها ابمسـ  الوكيـر 869  ويسـتخلص ا قـرار مـن تنييـذ اكوكـر   4يةون  ـراحة أو ضـرنا

  ا قـرار كرـا عذا قـدم اكوكـر كيـي  لضـران هـذهااللت امات تنييـذ أو من تعهده بتنييذها ل أو مـن أي عرـر ه ـر يسـتياد منـ
ل أو حـور ااقـوق اكعقـودة ابمسـ  عىل دا ـن  2لل روط اليت تعاقد عليهـا الوكيـر ل أو عقـد قرضـا يسـتع  بـ  علـا تنييـذها

   وعذا أقر اكوكر تصرف الوكير ل م    ل  الر وع يف هذا  1ه ر
                                                                                                                                                                    

بمقتضاها عين ثالثة أشخاص حراسا على أعيان وقت فقد حظرت عليهم أن ينفرد أيهم بأي عمل وإال كان باطال ، ثم أجر أحدهم 

 2591مايو سنة  25وحده هذه األرض ، فإن الوقف ال يتحمل نتيجة عمل هذا الحارس ولو كان المستأجر حسن النية ) نقض مدني 

 -595ص  1الحقوق  2752ديسمبر سنة  15( . وانظر في نفس المعنى استئناف وطني  2295ص  911قم ر 2مجموعة عمر 

م  2599فبراير سنة  5 – 522ص  59م  2517ديسمبر سنة  12استئناف مختلط  – 119ص  1الحقوق  2751يوليه سنة  92

الة لم ينصرف أثر التصرف إلىالموكل كما ( . وإذا جاوز الوكيل حدود الوك 255ص  99م  2552أبريل سنة  9 – 211ص  59

قدمنا ، لكن إذا ورث الوكيل الموكل لم يجز له أن يتسمك بعدم انصراف أثر التصرف إذا ال يصح أن يحتج بحطأه ) استئناف مختلط 

نظر آنفا فقرة ( . والغير هو الذي يقع عليه عبئ إثبات أن الوكيل قد عمل في حدود نيابته ) ا 955ص  51م  2599مايو سنة  17

( . ومجاوزة  22هامش  191ص  529فقرة  1أوبري ورور وإسمان  -115وقارن بوردي وفال في الوكالة فقرة  -في آخرها 995

ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  9حدود التوكيل مسألة واقع ال رقابة فيها لمحكمة النقض ) نقض مدني 

575 . ) 

 
2

وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كان العمل  – 151ص  12رقم  9الشرائع  2529ديسمبر سنة  12استئناف وطني  

 2779يونيه سنة  29: نقض فرنسي  157ص  11م  2529مارس سنة  19الصادر من الموكل يعتبر إقرارا ) استئناف مختلط 

 1 – 219 – 2 – 51داللوز  2751مارس سنة  19 – 991 – 2 – 59داللوز  2759فبراير سنة  1 – 191 – 2 – 75داللوز 

يونيه سنة  5 – 715 – 1 – 1 – 2515جازيت دي باليه  2515أكتوبر سنة  1 – 211 – 2 – 2519سيريه  2519يناير سنة 

 175بودري وفال في الوكالة فقرة  – 91 – 2591داللوز األسبوعي  2599ديسمبر سنة  1 – 921 – 2 – 2592سيريه  2592

كوالن وكابيتان ودري  – 557ص  2555فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  – 192ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  –

( . ويجب إلقرار ما يباشره الوكيلخارجا عن حدود الوكالة أن يكون المقرعالما بأن التصرف الذي قره  2911فقرة  1المور انديير 

مجموعة أحاكان النقض رقم  2599أبريل سنة  1قاصدا إضافة أثره إلى نفسه ) نقض مدني خارج عن حدود الوكالة ، وأنه قد أقره 

( . وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق ال يلزم منه اعتبار تصرف  592ص  292

ادا من وكيل خارج حدود الوكالة ، إذ هو ال ينفذ أخر الحق حاصل من الوكيل نافذا في حق الموكل ، مادام أن هذا التصرف كان ص

 ( . 952ص  19رقم  951$ 22مجموعة أحكام النقض  2519مايو سنة  21في حقه إال بإجازة ذات التصرف ) نقض مدني 
1

 – 597 -2 – 11داللوز  2711نوفمبر سنة  11نقض فرنسي  – 299ص  59م  2599ديسمبر سنة  19استئناف مختلط  

بودري  -91 – 2511داللوز األسبوعي  2599ديسمبر سنة  1 – 715 – 2 – 2515جازيت دي باليه  2515سنة  أكتوبر 12

ص  2555فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  – 191ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -525ص  179وفال في الوكالة فقرة 

557 . 
9

 . 557ص  2555فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  
5

وقد يستخلص اإلقرار الضمني من مجرد سكوت الموكل مدة كافية دون أن يعترض على التصرف المعقود باسمه ) نقض  

 179بودري وفال في الوكالة فقرة – 552– 2– 15داللوز  2711يونيه سنة  5– 915 -2– 59داللوز  2159يونيه سنة  9فرنسي 

( . على أنه إذا دعا  557ص  2555فقرة  22بالنيور وربييروسافاتييه  – 191ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 525ص 

الغير الذي تعاقد معه الوكيل الموكل إلى إقرار التصرف وعين له مدة لذلك ، فسكت الموكل حتى انقضت المدة ، اعتبر سكوته رفضا 

أن يفسر بالرفض منه بالقبول وإذا بنى  للتصثرف كما سنرى ، ألن الموكل قد دعى إلقرار التصرف ، فسكوته عن اإلقرار أولى

الشريك على األرض الشائعة ، وسكت شريكه ، ثم طالب بملكيته لحصة في هذا البناء ، فإن هذه المطالبة تفيد أنه أقر فعل شريكه 
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لإلقرار أثر ر ع  ل  يعته التصرف ت ذا يف حق اكوكر من يوم أن عقـده الوكيـر ال  861  ويةون    4ا قرار
 من يوم ا قرار ل عذ أن ا قرار ال حق يةون يف حةو التوكير 

   لو وكر شخص يف شرا من ر ئبلك مع  ل  اشرتاه ئبلك أكه وسـجر عقـد البيـ  ل مث ابع  ـاحب  3السابق
عقــد  864كنــ ر مــرة أ ــرى وســجر البيــ  الثــا  بعــد تســجير البيــ  ا ور ل وبعــد تســجير البيــ  الثــا  أقــر اكوكــر   اكنــ ر ا

ال ــرا  الــذي عقــده الوكيــر ل كــان هلــذا العقــرار أثــر ر عــ  مــن يــوم  ــدور البيــ  ا ور ال مــن يــوم  ــدور ا قــرار ل ومــن مث 

                                                                                                                                                                    

رقم  9 مجموعة عمر 2557ديسمبر سنة  99ضمنا ، ويكون الشريك الباني في هذه الحالة معتبرا في حكم الوكيل ) نقض مدني 

(  . وإذا أقر رب العمل الفضولي تحول الفضولي وكيال ، ولكن يقتصر تحوله إلى وكيل على الحدود التي حصر  159ص  995

فيها اإلقرار وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان صحيحا أن قبض الدائن قيمة الشيك الذي تسلمه آخر من المدين يعد إقرارا منه 

من القانون المدني  999على ما تقضي به المادة   -هذا الغير في هذه الحالة وكيال بعد أن بدأ فضوليالهذا الوفاء ، بحيث يصبح 

إال أن هذه الوكالة قاصرة على الوفاء الذي أقره الدائن ، فال تعداه إلى ما يكون هذا الغير قد أقر به في ورقة  –ومذكرته التفسيرية 

وهو كل الباقي المستحق للدائن ، ألن هذا اإلقرار بالتخالص ليس من مستلزمات الوفاء  أخرى غير الشيك من أن المبلغ الموفى به

بالمبالغ الموفى به ، لبل هو إقرار بواقعة قانونية مستقلة عن الوفاء وال يمكن اعتبار الدائن مقرا لها إال إذا كان قد علم بها وقت 

خلص عن الغير عمال من أعمال الفضولي ، إذ ال يتوافر فيه ما يشترط توافره في إقراره ذلك الوفاء . كما ال يمكن اعتبار اإلقرار بالت

أبريل سنة  9عمل القضولي الذي يلزم به رب العمل ، وهو أن يكون هذا العمل ضروريا بالنسبة إلى رب العمل ) نقض مدني 

 ( . 525ص  12رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511
2

 . 275ص  59م  2592يناير سنة  11استئناف مختلط  
1

مارس سنة  5 – 291 – 2– 15داللوز  2715مارس سنة  19 – 59  -2 – 92داللوز  2792أبريل سنة  1نقض فرنسي  

 ) يستحق الوكيل الذي جاوز حدود الوكالة 175بودري وفال في الوكالة فقرة  -257جيورا فقرة – 929– 2 – 52داللوز  2752

. ويمكن  555ص  2555فقرة  22بالينول وربييروسافاتييه  -وأقر الموكل تصرفه فوائد المصروفات التي أنفقها من يوم اإلنفاق (

القول إن الموكل باإلقرار الذي صدر منه قد أضفى على الوكيل صفة النيابة عنه بأثر رجعي فيما جاوز الوكيل فيه حدود الوكالة ، 

( ، وهذا يقرب كثير مما يقول به الفقه  conventionnelleال نيابة اتفاقية )  ( volontaireبة اختيارية ) فتكون النيابة هنا نيا

في الهامش ( . غير أنه يالحظ أن كل نيابة  999األلماني والفقه اإليطالي فيما قدمنا من التمييز بين الوكالة والنيابة ) انظر آنفا فقرة 

ذينت الفقهين ، تكون نيابة اختيارية مصدرها إرادة الموكل المنفردة ، فال توجد إذن نيابة اتفاقية ، إذ تقوم على أساس الوكالة ، في ه

يل اإلتفاق إنما هو عقد الوكالةذاتهالذي يتميز عن النيابة ويستقل عنها . وقد سبق لنا تكييف آخر غير ما قدمناه هنا فيما إذا جاوز الوك

( . ما يأتي : "فلو كان النائب  1هامش  257ص  77فه فقلنا في الجزء األول من الوسيط ) فقرة حدود الوكالة ثم أقر الموكل تصر

وكيال وجاوز حدود الوكالة ، جاز القول انه نصب نفسه وكيال بإرادته المنفردة فيما جاوز فيه حدود الوكالة ، على أن يقره الموكل 

نائبا فيما يجاوز حدود الوكالة .  –قانون ، فقد جعل الوكيل بناء على إرادته بعد ذلك . ويكون مصدر النيابة في هذه الحالة هو ال

إذ أن  والنيابة القانونية التي قنا بها هناك والنيابة االختيارية التي نقول بها هنا ، نرى أألن أن األصح هو القول بالنيابة االختيارية ،

، وهي إرادة حقيقية . فال حاجة لنا إذن إلى االلتجاء للنيابة القانونية . وإنما هذه النيابة قد قامت على إقرار الموكل أي على إرادته 

 نلتجئ للنيابة القانونية إذا أقمنا النيابة على إرادة مفترضة ال على إرادة حقيقية ، كما هو األمر في حالة ما إذا جاوز الوكيل حدود

( .  155ا كان إال ليوافق على تصرف الوكيل ) انظر آنفا فقرة الوكالة وكانت الظروف بحيث يغلب معها الظن بأن الموكل م

الة وواضح أننا في النيابة االختيارية التي نقول بها هنا نقيمالنيابة على إرادة الموكل ، أي على إقراره لما جاوز فيه الوكيل حدود الوك

الوكيل أوال ثم على إرادة القانون ، ونحن في غنى عن كل ذلك إذا  أما في النيابة القانونية التي قلنا بها هناك ، فنقيم النيابة على إرادة

 قلنا بالنيابة االختيارية وأقمناها على إرادة الموكل وحدها .
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ل ولــيس لل ــري أن  3 تــار اكوكــر أال يقــر التصــرف ل م ينصــرف أثــره عليــ   وعذا ا 4يتقــدم البيــ  ا ور علــا البيــ  الثــا 
  ولل ــري أن ير ــ  علــا الوكيــر  2ير ــ  عليــ  عال ئقــدار مــا اســتياد يف حــدود قواعــد اليضــالة أو قواعــد ا ثــرا  بــ  ســبب

مـــن اك ـــروع  664ادة ابلتعـــويض عـــن الضـــرر الـــذي أ ـــاب  مـــن  ـــرا  عـــدم انصـــراف أثـــر التصـــرف عىل اكوكـــر ل وتقـــور اكـــ
الترهيدي  يرا رأينـا يف هـذا الصـدد : "أمـا عذا ر ـض ) اكوكـر ( ا قـرار  ـراحة أو ضـرنا ل  لنـ   ـوز الر ـوع علـا مـن اختـذ 
 ية الوكير بتعويض الضرر الناشـ  عـن عـدم نيـاذ العقـد ل مـا م يثبـا أن ال ـرف ا  ـر كـان يعلـو أن الوكالـة غـري مو ـودة 

وقــد وضــعا اليقــرة الثانيــة مــن  866    8ل وقــد تقــدم بيــان هــذه ا حةــام 1يةــون عاكــا بــذلك"أو كــان ينب ــ  أن 
مــن اك ــروع الترهيــدي ل  يرــا رأينــا ل فريقــة عرليــة   بــار اكوكــر علــا اختــاذ موقــف مــن التصــرف الــذي عقــد  660اكــادة 

لروكـر  قـرار االتيـاق ل علـا أن يتحلـر ال ـري منـ  عذا ابمس  ل  أ ازت لل ري الذي تعاقد م  الوكير أن وـدد ميعـادا مناسـبا ل
  وهذه ال ريقة  ةن اتباعها دون حا ة للنص عليها ل  هنا تتيق مـ  القواعـد العامـة  9م يصدر ا قرار يف اكيعاد ايفدد

كـان هـذا معنـاه أنـ  يـر ض   ذلك أن  عذا دع  اكوكر  قرار االتياق يف ميعاد مناسب ل وانقضا هذا اكيعاد دون أن يقـره ل  
  علــا أن ال ــري  ــوز لــ  ابتــدا  التحلــر مــن ا تيــاق قبــر أن يقــره  1االتيــاق ل  ــ  ينصــرف أثــره عليــ  ل  يتحلــر منــ  ال ــري

                                                 
2

 9أنسيكلوبيدي داللوز  -555ص  2555فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 191ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  

) ويشير في الهامش إلى إجازة  991ص  125محمد كامل مرسي فقرة   - 521لى عرفة ص محمد ع – 995فقرة  mandateلفظ 

ويجب التمسك بإقرار الموكل   - 159وقارن بودري وفال في الوكالة فقرة  –العقد القاب لإلبطال ، واإلجازة غير اإلقرار ( 

مجموعة  2591أكتوبر سنة  15لنقض ) نقض مدني للتصرف أمام محكمة الموضوع ، فال يجوز التحدي به ألول مرة أمام محكمة ا

( وله أثر جعي كما قدمنا ، وبين موافقة الوكيل  ratification( . ويجب التمييز بين اإلقرار )  151ص  79رقم  7أحكام النقض 

الموافقة ال يكون ( على تصرف الوكيل األول فيما إذا كان التصرف يجب أن يباشره الوكيالن معا ، فهذه  approbationاألخر ) 

 25لها أثر رجعي ، ويعتبر التصرف قائما من تاريخ موافقة الوكيل اآلخر ال من تاريخ مباشرة الوكيل األول له ) نقض فرنسي 

 ( . 511 - 2 – 75سيريه  2771أبريل سنة 
1

 . 929ص  51م  2599مايو سنة  12استئناف مختلط  
9

بالنيول وربيير وسافاتييه  – 117بودري وفال في الوكالة فقرة  – 299ص  51 م 2599ديسمبر سنة  11استئناف مختلط  

ويرجع بموجب الفضالة إذا توافرت شروطها ، وأهم هذه الشروط هو أن يكون التصرف متعلقا بشأن  – 555ص  2555فرة  22

 ( .  1هامش  192وص  199ص  529فقرة  1عاجل للموكل ، وإال فإنه يرجع بموجب اإلثراء بال سبب ) أوبري ورو وإسمان 
5

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي أنه يجب حذف عبارة "أو كان ينبغي أن يكون عالما بذلك" ألن الغير الذي  

 111ص  9 تعاقد مع الوكيل كان يستطيع دائما العلم بانعدام الوكالة لو أنه طالب الوكيل بإثات وكالته ) مجموعة األعمال التحضيرية

. ) 
9

 . 999انظر آنفا فقرة  
1

يونيه سنة  11وال يسري الميعاد إال من وقت علم الموكل بالتصرف الصادر من الوكيلخارج حدود الوكالة ) استئناف مختلط  

 ( . 991ص  59م  2599
1

ومع ذلك انظر في أن سكوت الموكل مدة معقولة عن اتخاذ موقف بالنسبة إلى تصرف جاوز فيه الوكيل حدود الوكالة يعتبر  

 11 – 919ص  11م  2521مايو سنة  15 – 915ص  11م  2529مايو سنة  11إقرارا ضمنيا لهذا التصرف : استئناف مختلط 

 . 277ص  59م  2592يناير سنة 
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اكوكر ل  رادام هذا ا قرار م يصدر  لن أثـر االتيـاق ال ينصـرف عىل اكوكـر ل  رـادام هـذا ا قـرار م يصـدر  ـلن أثـر االتيـاق 
نصـــرف عىل اكوكـــر ل ومـــن مث يةـــون االتيـــاق ئقابـــة ع ـــا  مـــن ال ـــري ل معـــروا علـــا اكوكـــر ل  لل ـــري الر ـــوع يف هـــذا ال ي

  ولةـن عذا كـان ال ـري يعلـو ابنعـدام نيابـة الوكيـر وقـا تعاقـده معـ  ومـ  ذلـك أقـدم علـا  4ا  ا  قبـر أن يصـد القبـور
ل  عنـد ذلـك يتحلـر منـ   3 اب  عل أن يتخذ اكوكـر قـرارا بـر ض االتيـاقالتعاقد ل  لن هذا ييسر علا أن  أراد أن يتقيد ة

هــذا ا  ــري يف أثنا ــ   890  وال يبقــ  أمامــ  يف هذهااالــة عال أن وــدد للروكــر ميعــادا مناســبا عذا م يقــر   2ال ــري 
  وقـــد حــدد تقنـــ   1ا الو ــ االتيــاق اعتــه عـــدم ا قــرار ر ضــا كرـــا ســبق القـــور ل  يتحلــر ال ــري مـــن االتيــاق علـــا هــذ

ل  ــلذا  ــرج الوكيــر عــن هــذا الن ــاق  ــاز للروكــر التنصــر مــن عرلــ  ل وقــد رمســا  8اكرا عــات ن ــاق التوكيــر ابخلصــومة
   904   9ع را ات  ا ة هلذا التنصر

                                                 
2

 525ص  – 529محمد على عرفة ص  – 155بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2259جيوار فقرة  – 595رة فق 11لوران  

 ) وبيني حق الغير في الرجوع عن التعاقد على وقوعه في غلط جوهري ( . 515ص  259وقارن أكثم أمين الخولي فقرة  –
1

 . 525محمد على عرفة فقرة  
9

من المشروع التمهيدي فيما رأينا ، فيه تنص على أنه يجوز للغير "أن يرجع في  559من المادة وهذا ما تقوله العبارة األخيرة  

العقد قبل أن يصدر اإلقرار ، إال إذا كان يعلم أن الوكالة غير موجودة أو كان ينبغي أن يكون عالما بذلك" وقد جاء في المذكرة 

ينبغي أن يكون عالما بذلك" ألن الغير الذي تعاقد مع الوكيل كان  اإليضاحية للمشروع التمهيدي أنه يجب حذف عبارة "أوكان

وانظر آنفا نفس  – 111ص  9يستيطع دائما العلم بانعدام الوكالة لو أنه طالب الوكيل بإثبات وكالته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 الفقرة في الهامش ( .
5

ود الوكالة ، في مقام غير المالك الذي يصدر منه التصرف فيكون سببا وال يعتبر الوكيل في البيع عن المالك ، إذا جاوز حد 

صحيحا يستند إليه التقادم القصير ، بل يجب إعمال أحكام مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة فال يسري تصرف الوكيل أصال إذا لم يقره 

يصدر من شخص ال يكون مالكا للشئ أو  المالك . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعني بأن السبب الصحيح هو السند الذي

صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ، فإذا كان الثابت أن عقد البيع إنما صدر من وكيل عن المالك ، فإنه ال يتأتى في هذا المقام 

التعاقد وبآثار الوكالة  االستناد إلى وجود سبب صحيح ، وإنما يتعين في هذا المجال إعمال ما تقضي به األحكام الخاصة بالنيابة في

فيما تقرره هذه األحكام من أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يتجاوز حدودها المرسومة ، ومن أنه إذا خرج عن حدودها 

دني وأبرم عقدا باسم األصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق التزامات ال يضاف إلى األصيل إال إذا أجاز التصرف ) نقض م

 ( . 952ص  19رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519مايو سنة  21

 
9

 في أخرها في الهامش . 159مرافعات آنفا فقرة  722 -  729انظر المادتين  
1

مرافعات على أنه "إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة ، وجب أن يحصل بتقرير في قلم  721فنصت المادة  

ئمة أمامهاالخصومة ، وأن يبين فيه موضوع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل ، وذلك مع عدم اإلخالل بحكم كتاب المحكمة القا

ويعلق المتنصل صورة من هذا التقرير إلى الوكيل وإلى باقي الخصوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير ، مع  71المادة 

المشار إليها تنص على أن "كل ما  71الحكم بسقوط دعوى المتنصل" . والمادة تكليفهم الحضور أمام المحكمة المذكورة ، وإال جاز 

يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه ، إال إذا نفاه أو تنصل منه أثناء نظر القضية في الجلسة" . ونصت 

ة قائمة إذا رفعت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك مرافعات على أنه "ال تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصوم 729المادة 

مرافعات على أنه "إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة ، رفعت دعوى التنصل بالطرق  725العمل" ونصت المادة 

وى التنصل من عمل مرافعات على أنه "ال تقبل دع 729المعتادة إلى المحكمة التي بدائرتها موطن المدعي عليه" . ونصت المادة 

 721بني عليه حكم أصبح غيلر قابل للطعن بالمعارضة أو باالستئناف إال إذا رفعت في ظرف ثالثين يوما من ذلك" . ونصت المادة 

مرافعات على أن "يترتب على الحكم بقبول  721مرافعات على أن "يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة" . ونصت المادة 
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 شروط قيامها :  -الوكالة الظاهرة -316

قدمن أن الوكير عذا عرر دون نيابة ل  لن أثر التصرف الذي يعقده م  ال ري ال ينصرف عىل اكوكر ل حـىت لـو كـان 
هـذا ال ــري حسـن النيــة يعتقـد أن الوكيــر يعرـر يف حــدود نيابتـ     ــ  يةيـ  عذن أن يةــون ال ـري حســن النيـة حــىت يســتي  أن 

ولةن هنا  أحوار يدعو  يها حسن نيـة ال ـري معهـر  ـار   منسـو   وتج علا اكوكر ابلتصرف الذي عقده م  الوكير  
عىل اكوكـــر ل ويةـــون مـــن شـــأن هـــذا اكعهـــر أن يـــد   ال ـــري عىل الـــوهو الـــذي وقـــ   يـــ     عنـــد ذلـــك يةـــون ال ـــري هـــو ا وىل 

 يضـي  القـانون محايتـ   ابلرعاية من اكوكر  ن  م يرتةب   ـأ ل أمـا اكوكـر  قـد  لـق معهـرا  ار يـا أوقـ  ال ـري يف الـوهو ل
علا ال ري دون اكوكر وسـبيل  عىل ذلـك أن  عـر أثـر التصـرف الـذي عقـده ال ـري مـ  الوكيـر ينصـرف عىل اكوكـر ل ال ئو ـب 

(   ونعريــة الوكالــة  mandate apparentوكالــة حقيقيــة  هــ  غــري مو ــودة يف الواقــ  ل بــر ئو ــب وكالــة ظــاهرة ) 
لوا ــ   ــا الضــرورات العرليــة ل وليوفــد اســتقرار  - 3اليقــ  903واتبعــ   يهــا    - 4العــاهرة نعريــة  ــاغها القضــا 

                                                                                                                                                                    

لتصرف المتنصل منه ، وإلغاء جميع اإلجراءات واألحكام المؤسسة عليه ، ويلزم الوكيل المدعي عليه بالتضمينات التنصل إلغاء ا

قبل التنصل وقبل غيره من الخصوم عند االقتضاء . وإذا حكم برفض التنصل أو بعدم قبوله ، ألزم المتنصل بغرامة ال تقل عن 

 تضمينات" .عشرة جنيهات وال تزيد على خمسين جنيها وبال
2

 1 – 919ص  25م  2591مايو سنة  11 – 29ص  29م  2599نوفمبر سنة  29القضاء المصري : استئناف مخلط  

نوفمبر  19 – 295ص  95م  2511يناير سنة  92 – 925ص  19م  2529أبريل سنة  21 – 21ص  19م  2521نوفمبر سنة 

مارس سنة  15 – 11ص  59م  2599نوفمبر سنة  29 – 571ص  97م  2511يونيه سنة  21 – 51ص  99م  2511سنة 

م  2599أبريل سنة  21 – 919ص  59م  2599يونيه سنة  25 – 299ص  55م  2591يناير سنة  1 -191ص  59م  2592

 2759مايو سنة  29استئناف وطني  – 11ص  99م  2559مارس سنة  21 – 211ص  99م  2552مايو سنة  1 -191ص  51

ص  999رقم  29المحاماة  2591مايو سنة  5استئناف مصر  – 55ص  11الحقوق  2529نوفمبر سنة  21 -291ص  2القضاء 

 2529مايو سنة  29طنطا  –مع تعليق األستاذ جمال مرسي بدر  91رقم  1مجلة التشريع والقضاء  2599فبراير سنة  27 – 129

فبراير سنة  11االسكندرية استئنافي  – 912ص  111رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  5بني سويف  – 259ص  95الحقوق 

ص  925رقم  97المحاماة  2591أبريل سنة  12االسكندرية الوطنية  – 299ص  99رقم  1مجلة التشريع والقضاء  2599

2219 . 

– 215 – 2 – 15دالوز  2711أبريل سنة  22– 917 – 2 – 19سيريه  2719يونيه سنة  25القضاء الفرنسي : نقض فرنسي 

داللوز  2599نوفمبر سنة  19 – 515 – 2 – 52داللوز  2759ديسمبر سنة  15 – 79 – 2– 75داللوز  2779فبراير سنة  29

 29 – 111 – 2 – 2519سيريه  2519يونيه سنة  25 – 151 – 2 -  2529سيريه  2529مارس سنة  12 – 11 – 2 – 2591

يناير سنة  15 – 17 – 2599داللوز األسبوعي  2515نوفمبر سنة  11– 922– 2 – 2511جازيت دي باليه  2511ديسمبرسنة 

 – 2591سيريه  2591مايو سنة  22 – 111 – 2591األسبوع القضائي  2591مايو سنة  5– 272 -2 – 2595سيريه  2595

 – J .C .P 2551 – 1 2552ديسمبر سنة  21 – 999 – 2 – 2595جازيت دي باليه  2597ديسمبر سنة  19 – 119 -2

 -2 – 2599جازيت دي باليه  – 2599يناير سنة  21 – 115 – 2517داللوز األسبوعي  2517يناير سنة  22باريس  – 2725

 . 11 – 1 – 2555جازيت دي باليه  2555مايو سنة  5مونبليه  – 17 – 1 – 2599سيريه  2591يناير سنة  22بوردو  – 519
1

 – 927فقرة  21بيدان  –وما بعدها  717وما بعدها وفقرة  179بودري وفال في الوكالة فقرة  –وما بعدها  271جيوار فقرة  

كوالن  – 557فقرة  9دي باج  – 2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 199ص  529فقرة  1أوبري ورور وإسمان 

 leauteليوتيه )  – 2591جيرو في المظهر كمصدر للمسئولية رسالة من باريس سنة  – 2911فقرة  1وكابيتان ودي المور انديير 

 299عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص  177ص  2551في الوكالة الظاهرة في المجلة الفصلية للقانون المدني  (



 

 

 

 

507 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

   4التعامر ل ولو  رج يف ذلك علا اكن ق القانو    وهلا م  ذلك سند ت ريع  يف بعض ت بيقاهتـا اهلامـة كرـا سـيج 
ســـاي القـــانو  الـــذي تقـــوم عليـــ    و ـــب تـــوا ر ونبــ  اآلن شـــروط قيـــام الوكالـــة العـــاهرة ل وا ثـــر الـــذي يرتتـــب عليهــا ل وا 

 شروط ث ثة لقيام الوكالة العاهرة :
) ال رط ا ور ( أن يعرر الوكير ابسو اكوكر ولةن دون نيابة : ويةون ذلك عما أبن  ـاوز الوكيـر حـدود الوكالـة 

ر كوكير دون وكالـة أ ـ  ل أو بوكالـة ابفلـة اكرسومة ل  ل وعما أبن يسترر يف العرر كوكير بعد انتها  الوكالة ل وعما أن يعر
أو قابلــة لإلب ــار بعــد عب اهلــا   و ــاوز الوكيــر حــدود الوكالــة ل أكثــر مــا يةــون ل عذا زود بوكالــة غامضــة العبــارة ل أو بوكالــة 

أو كانــا  واســعة اكــدى يف ظاهرهــا ولةنهــا مقيــدة يف حقيقتهــا بقيــود ال يســت ي  معر تهــا ال ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيــر ل
واالنياقــات الســرية 902هــذه ال ــروط التحيعيــة    –(  3/  804هنــا  كرــا يقــور تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  ) م 

 اليت تعقد ب  اكوكر والوكير وال تستياد من الوكالة 
     3نيسها

 2ود الـيت عـدد مـدى الوكالـة يجاوز الوكير حدود الوكالة متوسعا يف تيسري العبـارة ال امضـة ل أو غـري ملتـ م للقيـ
  ونيرا لـ يف جماوزة الوكيـر اـدود الوكالـة   1ل أو غري مراع لل روط التحيعية واالتياقات السرية اليت عقدها م  اكوكر

                                                                                                                                                                    

دراسات في النظرية العامة للنيابة حول  – 299ص  295جمال مرسي بدر في النيابة فيالتصرفات القانونية ص  – 115ص  –

 . 12فقرة  -  19مشورع المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص فقرة 
2

 في الهامش . 997انظر ما يلي فقرة  
1

 في الهامش . 157انظر آنفا فقرة  
9

من ذلك أن يكون نظام الشركة قد قيد على الغير المألوف من سلطات مدير الشركة ، فيخرج المدير على هذه القيود في تعامله  

مع الغير ، ويعتقد الغير بحسن نية أن المدير يعمل في حدود نظام الشركة . ومن ذلك أيضا أن يكون التوكيل مطلقالعبارة في ظاهره 

تصرف معين ، وقد قضي في هذا المعنى بأنه متى تصرف الوكيل مع الغير في حدود الوكالة الصادرة إليه ، ولكنه في حقيقته مقيد ب

نفذ تصرفه في حق الموكل ، وإن كان التوكيل قد صدر من أجل عملية معينة متفق عليها بين الموكلوالوكيل ، وذلك ألن عبارات 

 12ر أن يطمئن إلى ذلك التوكيل وأنيتعامل على أساسه ) االسكندرية الوطنية التوكيل إذا لم يرد فيها ذلك التخصيص فمن حق الغي

 ( . 2219ص  925رقم  97المحاماة  2591أبريل سنة 
5

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن االتفاقات الشفوية الحاصلة بين الموكل والوكيل في شأن تأجير عقار والمقيدة  

بها على المستأجر الذي تعامل مع الوكيل بعد اطالعه على عقد الوكالة الذي يمنح الوكيل سلطة تامة من  لسطلة هذا األخير ، ال يحتج

( . وتتيسر للوكيل  112ص  92م  2595أبريل سنة  27حيث اختيار المتسأجر ومقدار األجرة ومدة اإليجار ) استئناف مختلط 

"بحيث تقضي على الغير الذي يتعامل مع  –األستاذ عبدالباسط جميعي  كما يقول –أيضا مجاوزة حدود الوالة إذا كانت الظروف 

على سندها بل وقد تقتضي منه  –أو الخاطف  –الوكيل بأن يتلطف ، فال يذهب في تحري نطاق الوكالة إلى أكثر من اإلطالع السريع 

إثبات الوكالة أو في بيان نطاقها أو في االثنين تلك الظروف أحيانا أال يتطلب من الوكيل إبراز سند وكالته مطلقا ، وأن يقتصر في 

معا على نظام الوكالة ، وعلى الشهرة العامة وعلى ما يجري به مألوف العادات في مثل تلك الحالة . وأبرز صورة لذلك صورة 

وكما في حالة مديري الشركات  الوالة الدائمة أو المستمرة كما في حالة الممثلين التجاريين والوكالء بالعمولة والطوافيين والجوابيين

ومديري الدوائر ومن إليهم فإن الحكمة في معاملة هؤالء تقتضي عدم مطالبتهم أصال بإبراز سند نيابتهم ، بل إن االمتناع عن تلك 

ألوضاع المطالبة قد يكون من مستلزمات التجارة ، وهو ما استقر بالفعل عرفا في المعامالت مع أمثال هؤالء الوكالء ) نظرية ا
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ع  ـار اكوكـر سـليا وتةـون العـروف نيـث ي لـب  901ل أننا لسنا أمام ااالة االستثنا ية اليت يستحير  يها علـا الوكيـر  
مــد  ( ل  ــلن هــذه ااالــة كرــا  3/  102ا العــن أبن اكوكــر مــا كــان عال ليوا ــق علــا جمــاوزة الوكيــر اــدود الوكالــة ) م معهــ

  ولسـنا أمـام ااالـة الـيت يقر يهـا اكوكـر جمـاوزة الوكيـر اـدود الوكالـة ل  4سبق القور ال تد ر يف حـاالت الوكالـة العـاهرة
  ولسـنا أ ــريا أمـام ااالـة الـيت يةـون  يهـا الوكيــر   3قـدمنا يف حةـو التوكيـر السـابق ـلن هـذا ا قـرار ال حـق يةـون كرــا 

اجملــاوز اــدود الوكالــة  ضــوليا ل  ــلن أثــر تصــر   يف هــذه ااالــة ينصــرف عىل اكوكــر ئو ــب قواعــد اليضــالة ال ئو ــب قواعــد 
  وعمنا ااالة اليت حنن بصددها ه  حالـة  ـاوز  يهـا الوكيـر حـدود الوكالـة ل وم يةـن يف ظـروف ي لـب  2الوكالة العاهرة

معها العـن أبن اكوكـر مـا كـان عال ليوا ـق علـا هـذه اجملـاوزة ل وم يقـر اكوكـر اجملـاوزة ل وال  ةـن أن تـد ر اجملـاوزة يف أعرـار 
  ويعرــر الوكيــر بعــد انتهــا  الوكالــة ل عذا  1عذا تــوا رت بقيــة ال ــروطاليضــويل ل ومــن مث نةــون أمــام حالــة وكالــة ظــاهرة 

اســترر يعرــر وكــي  ابســو اكوكــر بعــد أعن انتهــا مهرتــ  الــيت وكــر  يهــا ل أو بعــد أن مــات اكوكــر أو  قــد أهليتــ  أو أ لــس 
لوكالـــة أبي ســـبب أ ـــر مـــن  انتهـــا الوكالـــة بـــذلك ل أو بعـــد أن ع لـــ  الوكيـــر أو تنحـــا هـــو عـــن الوكالـــة ل أو بعـــد انتهـــا ا

  ا ة عذا عرر الوكير عبد انتها  \  وهذه ااالة ه  أكثر حاالت الوكالة العاهرة وقوعا ل وق 8أسبا  انتها ها
أن يتـــوهو ال ـــري الـــذي  809وبعـــد ع لـــ  أو بعـــد مـــوت اكوكـــر ل  لنـــ  مـــن الســـهر يف هـــذه اليـــروا    9مهرتـــ 

ابقيـة ل  قـد يبقـا سـند التوكيـر بيـد الوكيـر بعـد انتهـا  مهرتـ   ي رـ ن ال ـري عليـ  ل كرـا  يتعامر م  الوكيـر أن الوكالـة ال تـ ار
يقــ  كثــريا أن خييــ  علــا ال ــري أمــر عــ ر الوكيــر أو أمــر مــوت اكوكــر   ومــن مث ا ــتص اك ــرع يف هــذه ااالــة بــنص أ ــر هــو 

مــن هــذا اك ــروع وقــد حــذف  668كــادة مــد  ل كرــا ورد يف اك ــروع الترهيــدي يف  صو ــها نــص أ ــر هــو ا 401اكــادة 
يف نينــة اكرا عــة وســنعود  يرــا يلــ  عىل هــذين النصــ    ويعرــر الوكيــر دون وكالــة أ ــ  ل عذا تقــدم شــخص مــث  ئخ  ــة 
                                                                                                                                                                    

( . ويلحق بمجاوزة الوكيل حدود الوكالة سوء استخدام الوكيل للوكالة ، أي استغاللها تحقيقا  255ص  – 257الظاهرة ص 

ألغراض شخصية ففي الحالتين يعمل الوكيل باسم الموكل دون نيابة ، ولكن أثر تصرفه ينصرف مع ذلك إلى الموكل إذا توافرت 

 – 55ص  19م  2521ديسمبر سنة  92 – 951ص  5م  2751يونيه سنة  21استئناف مختلط باقي شروط الوكالة الظاهرة ) 

 ( . 279 - 272عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص 
2

 155انظر أنفا فقرة  
1

 . 991انظر انفا فقرة  
9

 . 991انظر أنفا فقرة  
5

 . 251ص  – 259عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص  
9

 . 591ص  2992فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  
1

ومن التطبيقات الشائعة أن يفترض الوكيل باالفتراض مبلغا من شخصا ، فتنتهي وكالته بذلك ، ثم يعود إلى افتراض مبلغ أخر  

هذا الفرض يكون الموكل ملتزما بنفس التوكيل من شخص أخر ويكون المقرض الثاني حسن النية ال يعلم بالقرض األول ففي 

 – 1 – 51داللوز  2751مارس سنة  9بالفرض األول بناء علىوكالة حقيقية ، وبالقرض الثاني بناء على وكالة ظاهرة ) باريس 

 ( . 75وانظر بوتييه فقرة   - 1هامش  199ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 119
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من الدا ن لقبض الدين ل ويةون قد استوىل علا هذه اكخالصة  لسة ل  يقبض الـدين دون أن تةـون عنـده وكالـة أ ـ  ل 
مـد  عذ تقـور : "ويعتـه ذا  ـية يف اسـتييا  اكـدين مـن  223ه  حيحا مهًئ لذمة اكـدين كرـا تقضـ  اكـادة وم  ذلك يعت

  ومثـــر ذلـــك أيضـــا أن يتقـــدم شـــخص ببوليصـــة شـــحن موقعـــة مـــن اكرســـر  4يقـــدم للرـــدين  الصـــة  ـــادرة مـــن الـــدا ن"
روع ل أو يتقــدم شــخص ابعتبــاره حمصــر شــركة  يتســلو البضــاعة ل ويةــون قــد اســتوىل علــا بوليصــة ال ــحن ب ريــق غــري م ــ

التأم  للعرير ةيصار م بوع موق  علي  من ال ركة  يقبض ا قساط اكستحقة ل ويةون قد ا تلس هذا ا يصـار اك بـوع 
وقد يس  من أع ا توكي  علا بياا استعرار التوكير  ير  البياا أبمر غري متيق علي  م  اكوكر ل  يةون وكـي  ظـاهرا 

  وعذا استأ ر شخص متجرا الست  ل  يف مقابر أ ـرة معينـة يتقاضـاها  3يف هذا ا مر دون أن تةون عنده وكالة أ  
من   احب اكتجر ل وبقـة اكسـتأ ر يسـتعرر أوراق اكتجـر الـيت وحرـر اسـو  ـاحب  ل  ـلن التصـر ات الـيت يعقـدها اكسـتأ ر 

  ويف حةــو انعــدام الوكالــة أن  2ا عنــ  وعن م تةــن عنــده وكالــة عنــ  أ ــ تلــ م  ــاحب اكتجــر ل عذ يعتــه اكســتأ ر ظــاهر 
 909يعرـر الوكيــر بوكالــة ابفلــة  ــلذا وكــر شــخص شخصــا أ ــر يف شــرا  منــ ر  دارتــ  للرقــامرة أو للعهــارة وكــان الوكيــر   

ن ر ئو ب هـذه الوالـة البافلـة ل يعلو ذلك ل  لن الوكالة تةون ابفلة لعدم م روعيت  السبب وم  ذلك عذا اشرتى الوكير اك
وكان البا   ال يعلـو واليسـت ي  أن يعلـو ابلسـبب غـري اك ـروع ل  لنـ  يسـت ي  أن يلـ م اكوكـر ابلبيـ  وكالوكالـة البافلـة الوكالـة 
 القابلــة لإلب ــار    ــلذا أع ــا القا ــر تــوكي  ل ــخص ل أو كــان اكوكــر يف عع ا ــ  التوكيــر واقعــا يف غلــو  ــوهري أو كــان
مدلسـا عليــ  أو مةرهــا ل وعرــر الوكيــر ئو ـب هــذه الوكالــة ل وكــان اكتعامــر معــ   هـر أن الوكالــة قابلــة لإلب ــار ل  ــلن أثــر 

  وعــب  عثبــات هــذا ال ــرط ا ور ل  1تصــرف الوكيلينصــرف عىل اكوكــر ل حــىت لــو حصــر هــذا عل حةــو ةب ــار الوكالــة
يقــ  علــا اكوكــر   عذ اكيــروا أن الوكيــر عنــدما يعرــر ابســو اكوكــر يةــون  وهــو أن الوكيــر يعرــر ابســو اكوكــر دون نيابــة ل

   8ت با عن  يف التصرف الذي يهم  ل  لذا أراد اكوكر أن يتنصر من هذا التصرف ل  علي  أن يثبا انعدام نيابة الوكير
كيــر ت ــب : و ــب بداهــة أن ) ال ــرط الثــا  ( أن يةــون ال ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيــر حســن النيــة يعتقــد أن الو 

يةــون ال ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيلحســن النيــة ل عذ لــو كــان يعلــو ابنعــدام نيابــة الوكيــر وأقــدم مــ  ذلــك علــا التعاقــد معــ  ل  

                                                 
2

 . 519فقرة  9الوسيط  
1

 . 111رة انظر انفا فق 
9

 . 129ص  – 197انظر في هذا المعنى عبد الباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص  
5

 192وفقرة  117) ويجب أن يكون الموكل أهال وقت إبرام التصرف ( وفقرة  111انظر انفا فقرة  
9

انظر في حاالت اإلنابة الظاهرة في تقنين االلتزامات السويسري وفي القانون اإلنجليزي حيث يطلق على النيابة المبنية على  

، وفي مشروع تنقيح التقنين المدني الفرنسي : جمال مرسي بدر في النيابة في  ( agency by estoppleالوكالة الظارهة عبارة ) 

 . 255ص  – 259التصرفات القانونية ص 
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كــان عليــ  أن يتحرــر تبعــة ذلــك ل ولــيس لــ  أن وــتج علــا اكوكــر ابلتصــرف الــذي عقــده مــ  الوكيلوقــد يةــون عقدامــ  علــا 
ن  حصر علا تعهد من الوكير  عر اكوكر يقر التصرف ل ويف هـذا اليـرا أيضـا ال يلتـ م اكوكـر ابلتصـرف التعاقد أتيا من أ

عذا م يقره ل وعمنا ير   ال ري علا الوكير ابلتعويض وكا كان اكيـروا أن ال ـري يتثبـا مـن نيابـة الوكيـر قبـر أن يتعاقـد معـ  ل 
الوكير قبـر التعاقـد معـ  ا ـرتاا  901 ا رتاا أن  علو ابنعدام نيابة    ل 4ول  يف سبير ذلك االف ع علا سند وكالت 

معقــور ل ويرتتــب عليــ  أن ال ــري ال اكوكــر هــو الــذي ورــر عــب  ا ثبــات   و ــب عليــ  أن يثبــا حســن نيتــ  ل وأنــ  عنــدما 
  وي لـب  3ك قبـر التعاقـدتعاقد م  الوكير كان  هر انعـدام نيابتـ  ل وذلـك ابلـرغو مـن أنـ  كـان يسـت ي  التثبـا مـن ذلـ

أن يستع  ال ري يف عثبات حسن نيت  ةثبات اكعهر اخلار   اكنسو  عىل اكوكر ل وهـو اكعهـر الـذي أوهـو ال ـري أن الوكيـر 
ت ب ل وسنرى أن هذا هو ال رط الثالث يف قيام الوكالة العاهرة وأن  شرط يقـ  علـا ال ـري عـب  عاثبتـ   ـلذا مـا أثبـا ال ـري 

اكعهــر اخلــار   ل أثبــا يف الوقــا ذاتــ  أنــ  غــري مقصــر يف االنســياق ورا  هــذا اكعهــر ل بــر اختــذ مــن االحتيافــات مــا هــذا 
يتخــذه ال ــخص اكعتــاد يف العــروف الــيت ق  يهــا التعاقــد مــ  الوكيــر ليتثبــا مــن أن هــذا اكعهــر ي ــابق الواقــ  ل  قــد ق لــ  

ون ال ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيــر حســن النيــة ل  لــيس وا بــا أن يةــون بــذلك عثبــات حســن نيتــ    وعذا كــان وا بــا أن يةــ
الوكير نيس  حسن النية  قـد يةـون سـ   النيـة ل يعلـو أنـ   ـاوز حـدود وكالتـ  أو أن وكالتـ  قـد انقضـا أو ليسـا مو ـودة 

ر ل مادام هـذا هـذا ال ـري أ   أو ه  ابفلة أو قابلة لإلب ار وم  ذلك ينصرف أثر التصرف الذي عقده م  ال ري عىل اكوك
  وقـد كـان ام ـروع الترهيـدي للتقنـ  اكـد  يتضـرن نصـا ينكـد هـذا  2حسن النية وتوا رت ابق  شـروط الوكالـة العـاهرة

تعتــه الوكالـة قا رــة يف  انـب الوكيــر ل حـىت لــو كانـا قــد  -4مــن هـذا اك ــروع تـنص علــا  أنـ   668اكعـ   ةانــا اكـادة 
وال  ــوز االحتجــاج ابنتهــا  الوكالــة علــا ال ــري ااســ  النيــة الــذين تعاقــدوا مــ  الوكيــر  -3علــو ابنتها هــا انتهــا ل مــادام ال ي
الـنص يعـرا ليرضـ  مسـتقل  أحـدمها عـن ا  ـر ل وعن كـان ك مهـا يتعلـق   904 $"   وهذا  1قبر علرهو ابنتها ها
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 . 999انظر انفا فقرة  
1

 . 119وص  219وقارن عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص  – 715بودري وفال في الوكالة فقرة  
9

 . 717بودري وفال في الوكالة فقرة  
5

 195ص  – 119ص  9ة وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة دون أن يذكر سبب لحذفه ) مجموعة األعمال التحضيري 

في الهامش ( ، ويغلب أن يكون ذلك راجعا إلى االكتفاء بالقواعد العامة . وكان للنص المحذوف مقابل في التقنين المدني القديم : إذ 

 من هذا التقنين تنص على ما يأتي : "موت الموكل أو عزل الوكيل ال يجوز االحتجاج به على الغير إذا لم 999/192كانت المادة 

منت التقنين المدني العراقي على ما يأتي :  557يكن عالما به" وهذا النص صريح في تطبيق نظرية الوكالة الظاهرة . وتنص المادة 

من تقنين الموجبات  729"ال يحتج بانتهاء الوكالة على الغير الحسن الينة الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها" . وتنص المادة 

ناني على ما يأتي : "إن العزل عن الوكالة كلها أو بعضها ال يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية إذا عاقد الوكيل والعقود اللب

 قبل أن يعلم بعزله على أن يبقى للموكل حق الرجوع على وكيله" .
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ابنتهــا  الوكالــة  يــ  اليقــرة ا وىل ل وهــ   ا ــة بع قــة اكوكــر ابلوكيــر ل يعــرا كــا عذا كــان الوكيــر ال يعلــو ابنتهــا  وكالتــ  ل  
 رــة ل نيـث لـو تعاقــد مـ  ال ــري حسـن  النيــة كـأن عـ ر وال يعلــو ابلعـ ر أو مــات اكوكـر وال يعلـو ئوتــ  ل  ـلن وكالتــ  تبقـا قا

 انصرف أثر التعاقد عىل اكوكر م    هلذا ا  ري أن ير   علي  ابلتعـويض أمـا عذا تعاقـد وهـو حسـن اللنيـة مـ  شـخص يعلـو 
 ال يةــون ابنتهــا  الوكالــة ل  ــلن أثــر التصــرف ال ينصــرف عىل اكوكــر لســو  نيــة ال ــري  قــد كــان يعلــو ابنتهــا  الوكالــة ل ومــن مث

هنــا  حمــر لر ــوع اكوكــر علــا الوكيــر ابلتعــويض ل ال  حســب  ن هــذا ا  ــري حســن النيــة ل بــر أيضــا  ن التصــرف الــذي 
مـن اك ـروع الترهيـدي ل وهـ   ا ـة بع قـة اكوكـر  668عقده م ينصرف أثره عىل اكوكر   وتعرا اليقرة الثانية من اكـادة 

تعاقد م  الوكير حسن النيـة ال يعلـو ابنتهـا  الوكالـة    يـ  هـذا اليـض ينصـرف أثـر التصـرف  ابل ري ل كا عذا كان ال ري الذي
للروكـــر ل ســـوا  كـــان الوكيـــر حســـن النيـــة أو ســـ  النيـــة ل  ن الـــنص عـــام م ييـــرق ل ويعتـــه هـــذا ت بيقـــا ابرزا مـــن ت بيقـــات 

شرتط حسن نية ال ـري الـذي يتعامـر مـ  الوكيـر ل الوكالة العاهرة ومن هنا نرى أن حسن حسن نية الوكير ال ي رتط ل كرا ا
مــد     401يف هــذا الصــدد عىل اكــادة  3مــد  اكتقــدم ذكرهــا 142ووحيــر اكــادة  906     4لقيــام الوكالــة العــاهرة

العقـد  وتنص هذهاكادة ا  ريةعلا أن  " عذا كان النا ب ومـن تعاقـد معـ   هـ ن معـا وقـا العقـد انقضـا  النيابـة ل  ـلن أثـر
الــذي يهمــ  ل حقــا كــان أو الت امــا ل يضــاف عىل ا  ــير أو  ليا ــ " ويــوهو هــذا الــنص أنــ  ي ــرتط لقيــام الوكالــة العــاهرة ل 
وعضا ة أثر العقد الذي يهم  الوكير بعد انتها  الوكالـة عىل اكوكـر ل أن يةـون كـر مـن الوكيـر وال ـري الـذي تعاقـد معـ  حسـن 

كالة ل أي أن  ي رتط لقيام الوكالة العاهرة ل ال  حسب حسن نية ال ري الذي تعاقد مـ  الوكيـر ل بـر النية ال يعلو ابنتها  الو 
أيضا حسن نية الوكير والصحي  أن النص ال يعرا االة الوكالة العاهرة ل بر يعرا االـة مـا عذا كـان النا ـب حسـن النيـة 

ا  ــير ل ولةنــ  ي ــرط لــذلك أن يةــون ال ــري الــذي تعاقــد معــ  ال يعلــو ابنقضــا  نيابتــ  ل  يقــرر أن أثــر تصــر   ينصــرف عىل 
حســن النيــة ل عذ لــو كــان ال ــري ســ  النيــة كــا شــي  يف ســو  نيتــ  حســن نيــة النا ــب ويعهــر هــذا اكعــ  يف وضــوح عذا ور عنــا 

                                                 
2

ها ، إذ جاء ما يأتي : "على أنه المشار إلي 559ويؤكد ذلك ما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة  

لك مهما كان السبب في انتهاء الوكالة ، فمادام الوكيل ال يعلم بانتهائها في قائمة حتى يعلم ، كما إذا عزل الموكل الوكيل ولم يخطره بذ

الغير يستطيع أن يتمسك  ، أو مات الموكل ولم يعلم الوكيل بموته كذلك لو علم الوكيل بانتهاء الوكالة ولكن الغير لم يعلم ، فإن

( . كذلك جاء في المذكرة اإليضاحية في صدد المادة  199بالوكالة كما لو ككانت لم تنقض" ) مجموعة األعمال التحضيرية م ص 

 ( تعاقد مع ) ب ( باسم ) ج ( ، وكان معه توكيل عنه لم يجاوز 2مدني نفس هذا المعنى فيما يأتي : "وتتغير المسألة لو أن )  129

حدوده ، ولكن التعاقد كان بعد انقضاء التوكيل ، ولم يكن ) ب ( يعلم بانقضائه ذلك ألن ) ب ( في هذه الحالة لم يكن يستطيع العلم 

 بانعدام الوكالة كما كان يستطيعه في الحالة األولى فهو معذور إذا تعاقد مع ) ا ( باعتباره وكيال ، ويرتبط ) ج ( بهذا العقد كما لو

ص  9وكالة لم تنقض ، ويرجع ) ج ( على ) ا ( بالتعويض إذا كان يعلم بانقضاء الوكالة" ) مجموعة األعمال التحضيرية صكانت ال

117 . ) 
1

 . 155انظر آنفا فقرة  
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ثــر العقــد الــذي مــد  ل  هــو يقــور : "مــادام النا ــب م يعلــو ابنقضــا  نيابتــ  ل  ــلن أ 401للر ــروع الترهيــدي لــنص اكــادة 
يهم  ل حقا كان أو الت اما ل ينصـرف عىل ا  ـير و ليا ـ  كرـا لـو كانـا النيابـة التـ ار ابقيـة ل هـذا عذاكـاتل ري الـذي تعاقـد 
معـ  النا ــب  هــر أيضـا أن النيابــة قــد انقضـا"  عــدلا نينــة جملـس ال ــيوق هــذا الـنص ل  أ ــب  علــا الو ـ  الــذي نــراه يف 

ر بــذلك غامضــا يوقــ  يف الــوهو الــذي أشــرت عليــ  ل وعن كانــا نينــة جملــس ال ــيوق قــد ذكــرت أهنــا مــد  ل و ــا 401اكــادة 
   ــالنص ل علــا الو ــ  الــذي عــدر بــ  يف جملــس  4عــدلا الــنص "حــىت يةــون اكعــ  أوضــ  دون مســاي جبــوهر ااةــو"

ذ الصـحي  أنــ  ال ي ـرتط عال حســن ال سـوق ل ي ـرتط حســن نيـة كـر مــن الوكيلـوال ري الـذي تعاقــد معـ  ل  يةـون  يــ  ت يـد ع
) ال ـرط الثالـث ( أن يقـوم معهـر  ـار   للوكالـة منسـو  عىل اكوكـر : وال  940   3نية ال ري الذي تعاقد الوكير معـ 

يةي  حسن نية ال ري الذي يتعامر مـ  الوكيـر كرـا قـدمنا ل بـر  ـب أن يقـوم حسـن النيـة هـذا علـا أسـاي معهـر  ـار   
اكوكر ويةون من شأن  أن  عـر ال ـري معـذورا يف اعتقـاده أن هنالـك وكالـة قا رـة وهـذا ال ـرط الثالـث هـو للوكالة  ادر من 

الذي  ي  الوكالة العاهرة ل وودد ا ساي القانو  الذي تقوم عليـ     يـ  حالـة جمـاوزة الوكيـر حـدود الوكالـة ل ي ـي  لل ـ  
وحترر التيسري الذي ذهب علي  الوكير  يجاوز بـ  حـدود الوكالـة ل أو أن  يف حسن نيت  أن تةون الوكالة  ع  غامضة العبارة

ل أو أن يةون مدير ال ركة الذي  ـاوز حـدود ا تصا ـ  عمنـا  2تةون هنا  وحيعات أو اتياقات سرية ال يعلو  ا ال ري
عامــر معــ  مــا يــدعو عىل ابشــر يف الواقــ  عرــ  يــد ر يف اكــألوف مــن ا تصا ــات مــديري ال ــركات  لــو  ــد ال ــري الــذي ت

ويف حالــة انتهــا  الوكالــة يةــون ســببب انتها هــا أمــرا خييــا علــا النــاي  خيــا  944     1م يــد مــن التحــري والتثبــا
                                                 

2
 2وهامش  251ص  77فقرة  1وانظر الوسيط  – 295ص  – 291ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  

1
) ويرود حججا مفصلة القول بأن  217 -212سط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص انظر في هذا المعنى عبدالبا 

مدني إنما تنصرف إلى عالقة الوكيل بالموكل والتعرض لحالة الوكالة الظاهرة ( . وقارن جمال مرسي بدر في النيابة  291المادة 

جانب حسن نية الغير حسن نية الوكيل محمد علي وانظر عكس ذلك وأنه يشترط إلى  251ص  – 251في التصرفات القانونية ص 

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إن األعمال التي يجريها الوكيل باسم  725. وتنص المادة  525عرفة ص 

الثالث الذي تعاقد معه  الموكل قبل أنيعلم بوفاته أو بأحد األسباب التي أدت إلى انتهاء الوكالة تعد صحيحة ، بشرط أن يكون الشخص

 جاهال أيضا هذا السبب" .
9

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة في هذا المعنى بأن مندوب شركة التأمين يلزم الشركة بتصرفاته المتعلقة باألعمال  

 19ر ) استئناف مختلط التي فوض فيها ، وال يجوز االحتجاج علىالغير بأي تغيير في وكالته عن الشركة لم يصل إلى علم هذا الغي

فبراير سنة  19 – 112ص  92م  2595أبريل سنة  27( . وانظر أيضا  : استئناف مختلط  51ص 99م  2511فبراير سنة 

 م 2559نوفمبر سنة  5 – 11ص  99م  2559مارسن سنة  21 – 211ص  99م  2552مايو سنة  1 – 291ص  91م  2559

 25 – 151 -2 – 2529سيريه  2529مارس سنة  12 – 917 – 2 – 19سيريه  2719يونيه سنة  25نقض فرنسي  -9ص  91

 2592مارس سنة  21 – 272 -1 – 2592داللوز  2755يونيه سنة  1الجزائر  -111 – 2 – 2519سيريه  2519يناير سنة 

 . 599ص  2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 172بودري وفال في الوكالة فقرة  – 59 – 1 – 2599داللوز 
5

وقد قضت محكمو االستئناف المختلطة بأن التصرف الذي يجريه الوكيل مجاوزا فيه حدود الوكالة ال يلزم الموكل ، ويستثنى  

ركة أجنبية منشورا من ذلك أن يكون الموكل قد أعطى الوكيل سلطات ظاهرة من شأنها أن تضلل الغي حسن النية فإذا أصدرت ش
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علــا ال ــري الــذي تعامــر مــ  الوكيــر ل وم يتخــذ اكوك الحتيافــات الةا يــة ل  عــ ن انتهــا  الوكالــة   مثــر ذلــك أن تنتهــ  
 يعلو اكوكر عن ع ل  ععـ ت كا يـا ليحـذر النـاي مـن التعامـر معـ  ل أو أن تنتهـ  الوكالـة ئـوت اكوكـر الوكالة بع ر الوكير وال

ــــر وال يســــرتد منــــ  اكوكــــر ســــند  ــــ  ل أو أن تنتهــــ  الوكالــــة ابنتهــــا  اكهرــــة الــــيت  ــــوا  يهــــا الوكي وال تن ــــر الورثــــة  ــــه موت
ن هنــا  معهــر  ــار   هلــا ل كاتوكيــر الــذي يع يــ  اكوكــر علــا   ويف حالــة انعــدام الوكالــة أ ــ   ــب أن يةــو  4التوكيــر

بيـاا للوكيـر  ــير  هـذا ا  ــري البيـاا ئـا خيــالف اكتيـق عليــ  مـ  اكوكــر ل واكخالصـة الصـادرة مــن الـدا ن  تقــ  يف يـد مــن 
 943كيـر العـاهر   يتقدم لقـبض الـدين ئو بهـا ل ومثـر اكخالصـة بوليصـة ال ـحن أو ا يصـار اك بـوع الـذي يتقـدم بـ  الو 

  أو لتحصير اليواتري وا قساط اكستحقة   ويف حالـة الوكالـة البافلـة أو القابلـة لإلب ـار ل يةـون سـند  3لتسلو البضاعة
التوكيــر معهــرا  ار يــا هلــا ل  عذ ال يســت ي  ال ــري الــذي يتعامــر مــ  الوكيــر أن يتبــ  مــن االفــ ع علــا هــذا الســند أســبا  

  ويتبــ   ــا تقــدم أن اكعهــر اخلــار   الــذي ضــلر ال ــري هــو معهــر منســو  عىل اكوكــر ل  2يــة لإلب ــارالــب  ن أو القابل
                                                                                                                                                                    

تعلين فيه أنها اعتمدت وكيال عنها مدير فرعها في اإلسكندرية ، ونقلت في المنشور نموذجا من توقيعه ، دون أن تشير إلى القيود 

 التي حددت بها سلطات هذا الوكيل الدائم ، كان للغير الذي يتعامل مع هذا الوكيل الحق في االعتماد على أن يكون للوكيل السلطات

 55م  2511يناير سنة  1المألوفة لممثل الشركات ، وليس عليه أن يتحرى بأكثر من ذلك عن مدى هذه السلطات ) استئناف مختلط 

( وفي قضية جاوز فيهاالوكيل العام لشركة أجنبية سلطاته قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كانت السلطات المخولة  299ص 

لطات واسعة من شأنها وبطبيعتها أن تجعل الغير ممن يعتقدون بحسن نية بدخول هذه األعمال للوكيل بمقتضى عقد الوكالة هي س

نطاق وكالته ، فإن من حقهم أن يعولوا على هذه المظاهر دون أن يكلفوا بالتحقق أوال من مدى سلطاته التوكيلية ، وعلى وجه خاص 

 1التشريع والقضاء  2599فبراير سنة  27لموكل ) استءناف مصر يحق لهؤالء الغير أن يدفعوا بنفاذ مثل هذا التصرف في حق ا

 – 2599داللوز األسبوعي  2515نوفمبر سنة  11مع تعليق األستاذ جمال مرسي بدر (  . وانظر نقض فرنسي  299ص  91رقم 

بالنيول  – 529 ص 179بودري وفال في الوكالة فقرة – 295 – 1 – 2517جازيت دي باليه  2517مايو سنة  5بواتييه  – 17

 . 599ص  2999فقرة  22وربييرو سافاتييه 
2

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد احتفاظ  – 171ص  5م  2751أبريل سنة  11استئناف مختلط  

ن تعاقد معه بناء على ثقته في هذا النائب بسند نيابته بعد انقاضائها ما يأتي : "فإذا احتفظ النائب بسند نيابته بعد انقضائها ، كان لم

 السند حق التمسك بالنيابة . ويستوي في هذه الحالة أن يكون النائب عالما وقت العقد بانقضاء نيابته أو أن يكون جاهال بهذه الواقعة .

يابة مباشرة" ) وقد لوحظ في تقرير هذه القاعدة ما هو ملحوظ من خطأ األصيل في عدم سحب السند من النائب بعد انقضاء الن

( . ويالحظ أن استرداد التوكيل قد ال يكون مجديا في بعض الحاالت ، فال  299ص  – 291ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

يمنع من قيام الوكالة الظاهرة . مثل ذلك أن يكون للغير قد اطلع على سند التوكيل وأخذ في معاملة مستمرة مع الوكيل على أساسه ، 

الظروف بحيث ال تقضي على الغير بمطالبة الوكيل بابراز سند التوكيل كلم تعاقد معه كما في حالة مدير بنك أو شركة ) أو أن تكون 

 ( . 211ص  – 212عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص 
1

ن المرسل إليه ومعه ) تقدم إلى شركة السكك الحديدية اب – 195 – 2 – 2599سيريه  2592يونيه سنة  15نقض فرنسي  

كتاب من والده زور فيه توقيعه يوكله في تسلم البضاعة : انظر تعليق ديموج على هذا الحكم منتقدا إياه في المجلة الفصلية للقانون 

ص  – 251، وانظر في انتقاد الحكم أيضا جمال مرسي بدر في النيابة في التصرفات القانونية ص  191ص  2599المدني سنة 

259   ). 
9

من المشروع الموحد للمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بروما ، في خصوص النيابة الظاهرة ، على ما  5وتنص المادة  

يأتي : "تثبت صفة النيابة لشخص عن أخر ، متى وحد األول برضاء الثاني في وضع من شأنه ، بمقتضى القانون أو العادات ، أن 

الشخص األخر" انظر جمال مرسي بدر في دراسات في النظرية العامة للنيابة حول مشروع  تكون له مكنة التصرف باسم ذلك
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بتقصــري منــ  أو دون تقصــري مــادام هــو الــذي تســبب  يــ    ويــ  علــا ال ــري الــذي تعاقــد مــ  الوكيــر عبــ  عثبــات و ــود هــذا 
الوكالة    يجب عذن أن يةـون هـذا اكعهـر متناسـبا مـ   ل وأن  معهر من شأن  أن  عل  م ر نا عىل قيام 4اكعهر اكضلر

قيرة التصرف الذي عقده ال ري م  الوكير    لذا كانا قيرة التصرف كبريةـ كان هـذا مـدعاة عىل م يـد مـن التحـوط ل واختـاذ 
كــان مقصــرا ل   مــا يتخــذه ال ــخص اكعتــاد يف هــذه العــروف مــن الوســا ر للتثبــا مــن قيــام الوكالــة    ــلذا كــان ال ــري م ييعــر

  أمـا عذا كـان اكعهـر اخلـار   كا يـا لتضـلير ال ـري ل    3وكان اكعهر الذي اعترد عليـ  غـري كـاف لقيـام الوكالـة العـاهرة
ل  لنــ  يةــون  2أبن أثبــا هــذا أنــ  ابلــرغو مــن اختــاذه االحتيافــات الوا بــة  ــلن هــذا اكعهــر مــن شــأن  أن خيدعــ  942

 حسن نيت  كرا سبق القور   بذلك قد أثبا يف الوقا ذات 

 األثر الذي يترتب على قيام الوكالة الظاهرة : -317

 ــــلذا تــــوا رت ال ــــروط ســــالية الــــذكر وقامــــا الوكالــــة العــــاهرة ل  لنــــ  يرتتــــب علــــا قيامهــــا مــــا يرتتــــب علــــا قيــــام  
الوكالةاحقيقيـــة  يرـــا بـــ  اكوكـــر وال ـــري ويعتـــه الوكيـــر العـــاهر يف تعاملـــ  مـــ  اغل ـــري ابســـو اكوكـــر ت بـــا عنـــ  ل وينصـــرف أثـــر 

  وهنـا نـرى مـث   1 اكوكـر ل كرـا لـو كانـا هنـا  وكالـة حقيقيـةالتصرف الذي عقـده مـ  ال ـري مـن حقـوق والت امـات عىل
  علــا أنــ  يف الع قــة  يرــا بــ  اكوكــر والوكيــر العــاهر ل  8ه ــر مــن ا مثلــة الــيت تقــوم  يهــا النيابــة دون أن تقــوم الوكالــة

                                                                                                                                                                    

، حيث أورد النص على النحو المتقدم وانتقده ألنه "أغفل اإلشارة إلى العنصر  19المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص فقرة

النائب وهو عنصر أساسي البد من وجوده ، لتوفر النيابة في  الشخصي لقاعدة اإلنابة الظاهرة أال وهو حسن نية الغير المتعامل مع

في الوكالة الظاهرة في عالقتها بالنظرية العامة لألوضاع  ( leauteليوتيه )  – 2هامش 251التصرفات القانونية لنفس المؤلف ص 

 . 151ص  2551الظاهرة في المجلة الفصلية للقانونالمدني سنة 
2

 . 951ص  292فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  
1

عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة  – 592ص  2999فقرة  22انظر في هذا المعنى بالنيول وربيير وسافاتييه  

ية وال يرجع إلى : ويستعين بفكرة الغلط الشارع فيقول في هذا الصدد : "والحق أن األمر ال يرتد إلى المسئول  219ص  – 215ص 

اإلثبات بل يتعلق بفكرة الغلط الشائع وهي من ناحية إيجابية فينبغي على الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر في حالتنا إثباتها وهي 

من ناحية أخرى تنطوي على فكرة انتفاء الخطأ أو اإلهمال من جانب الغير ، وقد يكون فيها أيضا عنصر الخطأ من جانب األصيل 

ا كان مظهر الوكالة قد نشأ بتقصيره أو إهماله . ففكرة الغلط الشائع إذن جامعة لهذهالمعاني جميعا ، ومستقلة عن فكرة حسن النية إذ

أي مجرد الجهل بحقيقة الواقع ، أو سوء النية أي العلم الفعلي بالحقيقة وبذلك نبرر رفع الحماية عن الغير إذا ما وجد شك في األمر : 

اء للتحري عن حقيقة الواقع فإن قعد الغير ) المتعامل الوكيل الظاهر ( عن المضي في البحث واكتفى بجهد أدنى من ذلك من االستقص

، كان نقصرا ، وانتفى بتقصيره الغلط الشائع ، ألنه في هذه الحالة يكون قد هبط عن معياره وهو جهد الرجل الحريص الحازم" 

 . 191وص  251وانظر أيضا نفس المرجع ص 
9

ويقاس ذلك بمعيار موضوعي ال بمعيار ذاتي ، فيكون المظهر من شأنه أن يخدع الشخص المعتاد ، ال أن يخدع الغير بالذات  

 الذي تعاقد مع الوكيل .
5

 . 999انظر انفا فقرة  
9

و مقرر لصالحه ، فإن وغني عن البيان أن انصراف أثر التصرف إلى الموكل هو حق للغير حسن النية ال واجب عليه ، وه 

 مكررة ( . 712شاء نزل عنه فال ينصرف أثر التصرف إلى الموكل ) بودري وفال في الوكالة فقرة 
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يعتقـد مـث  أنـ  يعرـر يف حـدود  ب التريي  بـ  مـا عذا كـن هـذا الوكيـر حسـن انيـة أو سـي ها  ـلذا كـان حسـن النيـة ل وكـان 
الوكالة وقد  اوز هذهاادود ل أو بوكالة  حيحة ل وكانـا الوكالةابفلـة ل م ير ـ  اكوكـر علـا الوكيـر ابلتعـويض مـن  ـرا  

أمــا عذا كـان الوكيــر العـاهر ســي  النيـة ل وكــان يعلـو أن النوكالــة غـري قا رــة ومـ  ذلــك أقـدم علــا التعاقــد  941   4ذلـك
ل  لن  يةون قد ارتةـب   ـأ يف حـق اكوكـر يسـتو ب مسـ وليت  التقصـريية ل ومـن مث ير ـ  اكوكـر عليـ  ابلتعـويض م  ال ري 

   3ال ري علي  م عن الضرر الذي أ اب  من  را  انصراف أثرالتصرف الذي عقده الوكير 

 األساس القانوني الذي تقدم عليه الوكالة الظاهرة :  -318

اي قانو  تقـوم الوكالـة العـاهرة ل وكيـف نسـترد منهـا ل مـ  أهنـا غـري مو ـودة ل النيابـة يف بق  أن نب  علا أي أس
الع قــة مــا بــ  اكوكــر وال ــري وقــد ت ــعبا ا را  يف وحديــد هــذا ا ســاي القــانو  ل  عــض يقــيو الوكالــة العــاهرة علــا أســاي 

تبعــة ل و ريــق اثلــث يقيرهــا علــا أســاي اكســ ولية عــن اكســ وية اكبنيــة علــا اخل ــأ ل و ريــق اثن يقيرهــا علــا أســاي وحرــر ال
   الـــذين أي ــذون ابكســـ ولية اكبنيــة علــا اخل ـــأ يقولــون عن اكوكـــر قــد أ  ــا يف  لـــق اكعهــر اخلـــار    2أعرــار الوكيــر

ـــذي ا ـــدع بـــ  ال ـــري ل  هـــو مـــث  م يســـرتد ســـند التوكيـــر بعـــد انتهـــا  الوكالـــة ـــة ال وكيـــر علـــا ل أو زود الوكيـــر بت  1للوكال
ل  1ل أو  اع التوكير يف عبـارات عامـة غامضـة 9بتوكير غري حمدد  ةن أن يسا  استعرال  948 أو    8بياا

ل أو بو ــ  عــام أع ــا لل ــري الــذي تعامــر مـــ   4ل أو أســا  ا تيــار الوكيـــر 4أو أمهــر مراقبــة وكيلــ  يف تنييــذه للوكالــة

                                                 
2

أما إذا قام سبب من أسباب انتهاء الوكالة دون أن يعلم به الوكيل ، فإن الوكالةتبقيى قائمة ، وتكون وكالة حقيقية ال وكالة  

 ثانيا ( . 915ظاهرة ) انظر ما يلي فقرة 
1

 . 999فقرة  21بيدان  – 599ص  2992وفقرة  592ص  2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  
9

 -121ص  – 122انظر عرضا مفصال لهذه األراء المختلفة في نظرية األوضاع الظاهرة لألستاذ عبدالباسط جميعي ص  

الة والصورية وحسن النية والمبدأ القاضي بأن الغلط الشائع يولد الحق وهناك أراء أخرى أشير إليها في هذه الرسالة ، منها الفض

وانظر جيرو  –من نفس المرجع  112ص  – 121وفكرة االستقرار الحركي وعدم خوج التصرف عن حدود المألوف ) انظر ص 

 . (  292ص  – 299ص  299وما بعدها وص  79ص  2591في المظهر كمصدر للمسئولية رسالة من باريس سنة 
5

 515 – 2 – 52داللوز  2759ديسمبر سنة  11نقض فرنسي  – 712بودري وفال في الوكالة فقرة  
9

 29نقض فرنسي  – 555ص  2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 521ص  171بودري وفال في الوكالة فقرة  

داللوز  2555مايو سنة  5مونبليه  – 515 – 2 -52داللوز  2759ديسمبر سنة  15 – 79 – 2 – 75داللوز  2779فبراير سنة 

 مختصر  . 11 – 2555
1

مثل ذلك أن يكون التوكيل في افتراض مبلغ معين دون تعيين شخص المقرض ، فيقترض الوكيل بموجب هذا التوكيل المبلغ  

بالنيول وربيير  – 529ص  179دري وفال في الوكالة فقرة بو– 75مرتين من مقرضين مختلفين ) بوتييه في الوكالة فقرة 

 ( . 119 - 1 – 51داللوز  2751مارس سنة  9باريس  – 592ص  2999فقرة  22وسافاتييه 
1

داللوز األسبوعي  2517يناير سنة  22باريس  – 72 -  2591داللوز األسبوعي  2599ديسمبر سنة  99نقض فرنسي  

2517 – 115 . 
7

 . 191 – 1 – 2599جازيت دي باليه  2599مايو سنة  21ي نقض فرنس 
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  وهذا اخل أ يستو ب تعويض ال ري ل و ـري تعـويض هـو التعـويض العيـين  3الوكير  ةرة  اف ة عن مدى حدود الوكالة
  وين ــذ علــا هــذا الــرأي أنــ  ال  ةــن القــور  2ل  ينصــرف أثــر التصــرف الــذي عقــده الوكيــر العــاهر مــ  ال ــري عىل اكوكــر

العـاهر ل كرـا عذاا ـتلس دا را عن هنا    أ يف  انب اكوكـر ل  قـد ال يرتةـب أي   ـأ ومـ  ذلـك يلتـ م بتصـرف الوكيـر 
هــذا ا  ــري اكخالصــة ابلــدين أو بوليصــة ال ــحن وقــبض الــدين أو تســلو البضــاعة   ومــن مث ذهــب اليريــق الثــا  عىل ا  ــذ 

  ولـــو كـــان هـــذا  1بتحرـــر التبعـــة ل  اكوكـــر يتحرـــر تبعـــة ن ـــاط الوكيـــر كرـــا يســـتييد مـــن هـــذا الن ـــاط ل وال ـــرم ابل ـــنو
ر ــ  اكوكــر علــا الوكيــر ســي  النيــة ابلتعــويض ل مــادام أنــ  يتحرــر تبعــة ن ــاف    وهــذا مادعــا  ــحيحا علــا عف قــ  ل كــا 

ل ومــن مث ينصــرف أثــر اكتصــرف عليــ  ل مث ير ــ   8اليريــق الثالــث عىل القــور ئســ ولية اكوكــر حنــو ال ــري عــن أعرــار الوكيــر
ر يرتةــب دا رـا   ــأ حـىت يةــون اكوكـر مســ وال ابلتعـويض ولةــن هـذا الــرأي ييـرتا أن الوكيــر العـاه 949علـا الوكيــر   

  وقـد  9عن  ل وقد رأينا أن  يد يةون حسن النية م يرتةب أي   أ ومـ  ذلـك ينصـرف أثـر تعاقـده مـ  ال ـري عىل اكوكـر
الوكالـة  أسس بعض اليقها  الوكالة العاهرة علا اكعهر ل  ن عل ام اكوكر بعرـر وكيلـ  العـاهر "عمنـا ير ـ  عىل أن قيـام معهـر

من الناحية الواقعية ل رغو  الية ذلك للحقيقة ل ينب ـ  أن تتولـد عنـ  ابلنسـبة عىل ال ـري ااسـن النيـة نيـس ا اثر الـيت كانـا 
   1تتولد عن الوكالة ااقيقية ل عذا كان هذا اكعهـر مـن انيسـامة نيـث ال يتسـ  لل ـري أن يعلـو بعـدم م ابقتـ  للحقيقـة"

اكعهــر اخلــار   اخلــاف  الــذي أحدثــ  اكوكــر ســوا  بتقصــري منــ  أو ب ــري تقصــري  هــو علــا كــر حــار ونضــيف عىل ذلــك أن 
منسـو  عليــ   عليـ  أن يتحرــر تبعتـ  يرســ  القــانون علـا أساســ  نيابـة يضــييها عل الوكيــر العـاهر ل  ينصــرف أثـر تعاقــده مــ  

النيــة ل وهــو  ــوق ذلــك م يةــن مقصــرا يف اســت  ع ال ــري عىل اكوكــر نةــو هــذه النيابــة   ويــهر ذلــك أن ال ــري كــان حســن 

                                                                                                                                                                    
2

 592ص  2999فقرة  22بالنيول وربييرو سافاتييه – 111– 2 – 2519سيريه  2519يناير سنة  25نقض فرنسي  
1

 وقد سبقت اإلشارة إليه .– 115 – 2517داللوز األسبوعي  2517يناير سنة  22باريس  
9

– 599ص – 2999فقرة  22بالنيول وربييرو سافاتييه  – 915فقرة  21بيدان  – 179بودري وفال في الوكالة فقرة  

 . 991فقرة  – 999فقرة  mandateلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 
5

 . 991ص   991فقرة  9و  192ص  297فقرة  2ديموج في االلتزامات  
9

ص  2551ليوتيه في الوكالة الظاهرة في عالقتها بالنظرية العامة لألوضاع الظاهرة في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  

الموكل بأعمال موكله التي جاوز بها حدود الوكالة ، ويستثنى وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن األصل أال يلتزم  – 999

د جعل الغير يعتقد أن للوكيل سلطة في القيام بهذه األعمال . وال يكفي أن يؤكد الوكيل تأكيدا غير صحيح من ذلك ما إذا كان الموكل ق

ص  51م  2599أبريل سنة  21أن له هذه السلطة ، حتى يكون الموكل مسئوال عن خطأ الوكيل الذي اختاره ) استئناف مختلط 

191 . ) 
1

ألصل أال يكون الموكل مسئوال عن الخطأ الذي ارتكبه وكيله إال في حدود ضيقة ) وحتى لو ارتكب الوكيل خطأ ، فسنرى أن ا 

 ( . 995انظر ما يلي فقرة 
1

وانظر أيضا في هذا المعنى فالتيه في العقود  – 119ص  – 111عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ص  

 . 79لحساب الغير ص 
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ااقيقة بر ا ـدع ئعهـر الوكالـة اخلـار   دون أن يرتةـب   ـأ ل  ـآثره القـانون ابارايـة علـا اكوكـر الـذي ينسـب عليـ  هـذا 
العـاهر ت بـا اكعهر اخلداع ل وذلك حىت يستقر التعامر   هذه االعتبارات مجيعا ه  الـيت ت ـن  يف أن  عـر القـانون الوكيـر 

 ل وقد قاما دون أن تقوم الوكالة ل عذا الوكالة العاهرة وكالة غري مو ودة    4عن اكوكر ل  النيابة هنا نيابة قانونية

 مسئولة الموكل نحو الغير عن خطأ وكيله : – 319

  ـأ وكيلـ    وا  ـر أن يبقا ل يف ع قة اكوكر ابل ري ل أن نب  عىل أي حد يةون اكوكر مس وال حنو ال ري عـن  
اكوكر ال يةون مس وال عن اخل أ الذي ارتةب  وكيل  ل  لن الوكير عذا كان ينو  عن اكوكر يف التعاقـد مـ  ال ـري  يل مـ   ـذا 

الوكيـر  اليـة يعاقـب  944   ـلذا ارتةـب    3التعاقد ل  لن  ال ينو  عن  يف اخل أ الذي يرتةبـ  هـو  يل مـ   ـذا اخل ـأ
 2ابل رامة ل م يةن اكوكر مس وال عال عذا كان القانون ينص علـا مسـ وليت  هـو أيضـا اب ضـا ة عىل مسـ ولية الوكيـرعليها 

                                                 
2

نية في الوكالة الظاهرة تقوم في بعض تطبياتها على نصوص صريحة في القانون ، فقد نصت وقد رأينا أن هذه النيابة القانو 

مدني على أن "يكون الوفاسء للدائن أو لنائبه . ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقد للمدين مخالصة صادرة من  991المادة 

الظاهرة في أهم تطبيقاتها ، في حالة ما إذا قامت هذهالوكالة بعد  الدائن . ." وكان المشروع التمهيدي يتضمن نصا عاما في الوكالة

من هذا المشروع تنص ككما رأينا على ما يأتي : "وال يجوز االحتجاج بانتهاء الوكالة  1/  559انتهاء الوكالة الحقيقة فكانت المادة 

وانظر مجموعة األعمال  –الشرط الثاني  991نظر أنفا فقرة على الغير الحسن النية الذين تعاقدوا مع الوكيل قبل علمهم بانتهائها" ) ا

في الهامش ( . وإذا كان هذا النص قد حذف في لجنة المراجعة ، فإن ذلك يرجع إلى أن القاعدة  195ص  – 119ص  9التحضيرية 

الشرط  991ك ) انظر أنفا فقرة تغني عنه ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذل –وهي قاعدة لها قوة القانون  –العامة في الوكالة الظاهرة 

الثاني في الهامش ( . وإذا اعتبرنا أن الوكالة الظاهرة هي نفسها تطبيق لنظرية أعم وهي نظرية األوضاع الظاهرة ) انظر 

عبدالباسط جميعي في نظرية األوضاع الظاهرة ( ، فإنه يسعفنا في ذلك نصوص تعد تطبيقات تشريعية لهذه النظرية األخيرة ، 

مدني ( . ويقول األستاذ جمال مرسي بدر في هذا الصدد :  999مدني ( وفي الدائن الظاهر ) م  155اصة في الصورية ) م وبخ

"ولعل األقرب إلى الصواب أن يقال إن الربط بين أثار تعبير النائب الظاهر عن إراداته وبين ذمة األصيل راجع إلى قاعدة قانونية ، 

في بعض النصوص التشريعية ، وهذه القاعدة القانونية تحل في إيجاد تلك الرابطة محل إرادة األصيل  أرساها القضاء ولها تطبيقات

في اإلنابة الحقيقية ، وذلك تغليبا الستقرار التعامل ، وحياطة لمصلحة الغير حسن النية على الوجه الذي يقتضيه توفر الثقة في 

 ( . 291رفات القانونية ص المعامالت" ) جمال مرسي بدر في النيابة في التص
1

نوفمبر سنة  21– 292– 2– 59دالوز  2755يونيه سنة  19 – 15 – 2 – 79داللوز  2711نوفمبر سنة  9نقض فرنسي  

 – 2 – 2599سيريه  2595فبراير سنة  15 – 997 – 2 – 2592سيريه  2592يناير سنة  5 – 71 – 2597داللوز  2591

فبراير  11 – 511 – 2591داللوز األسبوعي  2591يونيه سنة  21– 915 – 2 – 2591سيريه  2599نوفمبر سنة  25 – 927

 2517يونيه سنة  9بتريس – 17 – 1 – 2559جازيت دي باليه  2559مايو سنة  9 – 259 -2 – 2597سيريخ  – 2591سنة 

أوبري  – 59 – 2 – 2519جازيت دي باليه  2592مبر سنة ديس 9دويه  – 2292ص  2517.  ( sem .jurاألسبوع القضائي ) 

 1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 595ص  2991فقرة  22بالنيور وربيير وسافاتييه  – 199ص  529فقرة  1ورو وإسمان 

بودري وفال في وانظر عكس ذلك وأن الموكل يكون دائما مسئوال عن خطأ وكيله مسئولية المتبوع عن التابع :  – 2911فقرة 

 . 925فقرة  21بيدان  – 751فقرة  9و 299فقرة  2ديموج في االلتزامات  – 521ص  171الوكالة فقرة 
9

 9هامش  595ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه – 217 – 2 – 2519داللوز  2511مايو سنة  5نقض فرنسي  

وانظر في قوانين الضرائب في فرنسا حيث تنص  – 11 – 2 – 2529ز داللو 2529فبراير سنة  1ومع ذلك انظر نقض فرنسي  –

 . 171على مسئولية الموكل عن خطأ الوكيل : بودري وفال في الوكالة فقرة 
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ال ري حسن النية وم تتوا ر شروط الوكالة العاهرة ل  لن ال ري ير ـ  ابلتعـويض  م   وعذا  اوز الوكير حدود وكالت   يالتعاقد 
ا كــان الوكيــر ميوضــا يف بيــ  منقــور وتســلير  ل  باعــ  وبــدال مــن تســلير  ا تلســ  ل كــان   وعذ 4علــا الوكيــر دون اكوكــر

مس وال قبر اك رتي عن هذا اال ت ي أما اكوكر  يةون مس وال أيضا عـن عـدم تسـليو اكبيـ  للر ـرتى ل ولةـن ال ئو ـب 
ر ابمسـ   انصـرف أثـره عليـ  عذ أ ـب  ملت مـا مس ولية تثبا يف  انب  عـن   ـأ الوكيـر ل وعمنـا ئو ـب البيـ  الـذي عقـده الوكيـ

  ومـــ  ذلـــك يةـــون اكوكـــر مســـ وال حنـــو ال ـــري عـــن   ـــأ الوكيـــر يف حـــدود قواعـــد اكســـ ولية  3بتســـليو اكبيـــ  عىل اك ـــرتي
عـن  التقصريية ل وكذلك يف حدود قواعد الوكالة ذاهتا   أما يف حـدود قواعـد اكسـ ولية التقصـريية ل  ـلن اكوكـر يةـون مسـ وال

  أو كــان  2  ــأ الوكيــر عذا ارتةــب هــو   ــأ  ــر عىل   ــأ الوكيــر ل كــأن أمهــر يف رقابتــ  حيــث عــب عليــ  هــذه الرقابــة
اخل أ الذي ارتةب  الوكير ليس عال تنييذ لتعليرات تلقاها من  ل ويةون اكوكـر يف هـذه ااالـة مسـ وال عـن   ـأه ال خصـ  

  كـــذلك يةـــون اكوكـــر مســـ وال عـــن   ـــأ الوكيـــر  يف حـــدود قواعـــد اكســـ ولية التقصـــريية عذا كـــان  1ال عـــن   ـــأ الوكيـــر
الوكيـــر مرتب ـــا بـــ  ارتبـــاط التـــاب  ابكتبـــوع ل كـــأن كـــان  ادمـــا عنـــده أو مســـتخدما يف متجـــره ل ويةـــون اكوكـــر يف هـــذه ااالـــة 

ذلــك أن تةــون ال ــركة مســ ولة عــن   ــأ مــديرها    ويتيــرع علــا 8مســ وال عــن   ــأ الوكيــر مســ ولية اكتبــوع مــن التــاب 

                                                 
2

 ( . 1)  2هامش  115ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  
1

 29بوردو  – 959 – 2 – 2597داللوز  2591ديسمبر سنة  9 – 59– 2 – 51داللوز  2751أبريل سنة  21نقض فرنسي  

فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 11 – 2559داللوز  2555يوليه سنة  29باريس  – 915 – 1 – 51داللوز  2759نوفمبر سنة 

يه يون 1ومع ذلك قارن الجزائر  – 595ص  – 599ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  – 21هامش  195ص  521

 .  272 – 1 – 2592داللوز  2755سنة 
9

وإذا باشر الوكيل إجراءات تعسفية ضد الغير دون أن يتنصل منها الموكل ، كان هذا األخير مسئوال بالتضامن مع الوكيل نحو  

 ( . 959ص  97م  2511مايو سنة  1الغير ) استئناف مختلط 
5

أول مارس  – 25 – 2 – 2599داللوز  2755ديسمبر سنة  5 – 191 – 2 – 55دالوز  2751مايو سنة  9نقض فرنسي  

 2529فبراير سنة  1تحت حكم نقض فرنسي  2597يوليه سنة  17ليون  – 791 – 2 – 2597جازيت دي باليه  2597سنة 

 2991فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  – 195وص  119ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 11 – 2 – 2529داللوز 

 9 - 1 – 2592سيريه  2755مايو سنة  5وقد يجب خطا الموكل خطأ الوكيل ، فيكون الموكل وحده مسئوال ) باريس  – 595 ص

( . ومن باب أولى يكون الموكل إذا ارتكب خطأ هو المسئول وحده ، ما دام الوكيل لم يرتكب أي خطأ يستوجب مسئوليته ) أوبري 

 ( . 195ص  529فقرة  1ورو وإسمان 
9

 – 2591داللوز األسبوعي  2591يونيه سنة  21 – 99 – 2511داللوز األسبوعي  2511فبراير سنة  29نقض فرنسي  

 21بيدان  – 195ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 59 – 2 – 2591جازيت دي باليه  2592ديسمبر سنة  9دويه  – 511

ويجب  – 2911فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 595ص  5991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 915فقرة 

التمييز بين صفة التابع وصفة الوكيل ، فالوكيل ال يكون بموجب الوكالة وحدها تابعا إال إذا كان يعمل تحت إشراف الموكل وطبقا 

( . وقد قضت محكمة االسكندرية الوطنية بأنه إذا ارتكب الوكيل  21هامش  195ص  529فقرة  1لتوجيهاته ) أوبريو ورو وإسمان 

عمال غير مشروع نشأ عنه ضرر للغير فإن الموكل ال يكون مسئوال عن تعويض ذلك الضرر إال إذا توافرت في عالقته بوكيله 

عتبار الوكيل تابعا للموكل بالمعنى المقصود في المادة عناصر التبعية المتميزة عن أركان عقد الوكالة ، والوكالة بذاتها ال تكفي ال

مدني ، وإنما ينبغي النظر على ضوء الظروف وعقد الوكالة نفسه إلى توافر وعدم توافر عناصر رابطة التبعية من وجود  215
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  وأمــا يف حـدود قواعـد الوكالــة ذاهتـا ل  هنـا  قاعــدة  4الـذي يعـد وكـي  عنهــا ل ابعتبـاره مرتب ـا  ــا ارتبـاط التـاب  ابكتبـوع
 رادة حمـر من هذه القواعد تقض  كرـا رأينـا أبن التصـرف الـذي  ضـي  الوكيـر ابمـس اكوكـر يعقـده ةرادتـ  هـو  تحـر هـذه ا

  ويرتتـب علـا ذلـك  3عرادة ا  ير ل وأبن  يعتد ب خص الوكير يف العلـو بعـروف مـن شـأهنا أن تـنثر يف هـذا التصـرف
أنـ  عذا ارتةـب الوكيـر تدليسـا  ـر ال ـري عىل التعاقـد معـ  ل  ـلن العقـد يةـون قـاب  لإلب ـار و ـوز  ـوق ذلـك لل ـري أن ير ــ  

الرتةاب  هذا التدليس ل بر أيضا علا اكوكر كرا لو كان التـدليس قـد  ـدر منـ  هـو ل  ابلتعويض ل ال  حسب علا الوكير
  كــذلك عذا توافــأ معــ  علــا الصــورية ل ومــن مث  ــوز لــدا ين ال ــري أن  2ويف هــذا يةــون اكوكــر مســ وال عــن   ــأ الوكيــر

ل وذلــك كلــ  يف موا ــ   1عــد الصــوريةي عنــوا يف التصــرف ابلــدعوى البولصــية أو أن يترســةوا ابلعقــد الصــورى فبقــا لقوا
    8اكوكر كرا لو كان توافن الوكير م  ال ري قد  در من  هو

 الوكيل يعمل باسمه الشخصي ) المسخر أو االسم المستعار ( -المبحث الثاني

 (prete- nom ) 

                                                                                                                                                                    

ص  925رقم  97المحاماة  2591أبريل سنة  12سلطة فعلية للموكل على الوكيل مقترنة بالتوجيه والرقابة ) االسكندرية الوطنية 

( . وكل من الخادم والمستخدم يربطه برب العمل عالقتان : عالقة التابع بالمتبوع بموجب عقد العمل ، وعالقة الوكيل  2219

 بالموكل بموجب عقد الوكالة الضمنية ) أو كما يذهب الفقه األلماني والفقه اإليطالي يكون الخادم أو المستخدم نائبا عن رب العمل

( . فيكون  21هامش  195ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  –في الهامش  992دون أن تكون هناك وكالة : انظر انفا فقرة 

رب العمل مسئوال عن خطأه ، ال باعتباره وكيال بموجب عقد الوكالة ، بل باعتباره تابع بموجب عقد العمل . انظر في هذه المسألة 

 . 217ص  – 219جمال مرسي بدر في النيابة في التصرفات القانونية ص  – 925فقى  mandatلفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز 
2

 . 195ص  529فقرة  1أوبريو ورو وإسمان  – 177 – 2 – 51سيريه  2759يوليه سنة  99نقض فرنسي  
1

 . 991انظر انفا فقرة  
9

دالوز  259يوليه سنة  99 – 991 – 2 – 51للوز دا 2751يونيه سنة  25نقض فرنسي  –في الهامش  995انظر انفا فقرة  

بالنيول وربيير  – 521ص  171بودري وفال في الوكالة فقرة  – 25 -2 2599داللوز  2755ديسمبر سنة  5 -291  -2 – 51

 .  959فقرة  mandatلفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز  – 599ص  2991فقرة  22وسافاتييه 
5

بودري  – 25 – 2 – 2599داللوز  2755ديسمبر سنة  5 – 995 – 2 – 57اللوز د 2757يونيه سنة  29نقض فرنسي  

 599ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 521ص  171وفال في الوكالة فقرة 
9

وكا أن الموكل قد يكون مسئوال نحو الغير عن خطأ الوكيل ، كذلك قد يكون الغعير مسئوال عن خطأ الوكيل نحو الموكل فإذا  

كان عقد الوكالة يلزم الوكيل بالبيع مثال أن يستخدم ثمن المبيع في شراء أسهم أو سندات ، فاألصل أن المشتري الذي تعاقد مع الوكيل 

( ، وذلك مالم ينص  99 - 2 – 51داللوز  2755نوفمبر سنة  9نفيذ هذا االلتزام نحو الموكل ) نقض فرنسي ال يكون مسئوال عن ت

الموكل في سند التوكيل على أن شراء األسهم أو السندات شرط في قيام الوكالة فإذا كان المشترى يعلم بهذا الشرط ، فإنه يكون 

يسلم الثمن للوكيل إال بعد االستيثاق من أنه يستخدم األسهم أو السندات المطلوبة )  مسئوال عن تنفيذه نحو الموكل ، ويجب عليه أال

وإذا اقترض الوكيل بهذه الصفقة من الغير مبلغا أكبر مما تقتضيه الحاجة وأضاع  –(  2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه 

وانظر  –(  57ص  91م  2519نوفمبر سنة  11استئناف مختلط الزائد ، لم يكن المقرض حسن النية مسئوال عن ذلك قبل الموكل ) 

م  2591ديسمبر سنة  1 – 259ص  59م  2517يناير سنة  27 – 292ص  97م  2519ديسمبر سنة  92أيضا استئناف مختلط 

 . 99ص   55
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 متى يعمل الوكيل باسمه الشخصي  -311

ير يعرر دا را اسا  اكوكر كرا قـدمنا ل ولةنـ  اترة يعرـر ابسـو عقد التسخري أو عقد االسو اكستعار : الوك  -
اكوكر واترة يعرر ابمس  ال خص  وا  ر أن يعرر الوكير ابسو اكوكر ل  تةون الوكالـة نيابيـة ل وقـد بسـ نا قواعـدها  يرـا 

وكيـر يعرـر ابسـو اكوكـر تقدم   وعذا وكـر شـخص شخصـا أ ـر يف تصـرف قـانو  ل وم يـذكر يف سـند التوكيـر مـا عذا كـان ال
أو يعرــر ابمســ  ال خصــ  ل  ــاكيروا أن اكوكــر قــد أضــيا علــا الوكيــر  ــية النيابــة وأابح لــ  أن يعرــر ابمســ  ت بــا عنــ    
ومـ  ذلـك قـد يـرى اكوكـر أن خييـ  امسـ  يف التصـرف الـذي  ـوا  يـ  الوكيـر ل لسـبب أو   ـر  ـا سن ـري عليـ   يرـا يلــ  ل 

ة أن يعرـر الوكيـر ابمسـ  ال خصـ  ل ويسـخره يف ذلـك مسـتعري امسـ    وتسـرا الوكالـة يف هـذه ااالـة  ي رتط يف عقد الوكال
ل ويســرا الوكيــر ابكســخر أو االســو  convention de prete nomبعقــد التســخري أو عقــد االســو اكســتعار  

( prete nomاكستعار ) 
 mandate   هنا  عذن نوعان من الوكالة : الوكالة النيابية وه  وكالـة مة ـو ة )  4

ostensible  ) ( تقـــــرتن ابلنيابـــــة وتبـــــي  للوكيـــــر أن يعرـــــر ابمـــــس اكوكـــــر ل والوكالـــــة غـــــري النيابيـــــة وهـــــ  وكالـــــة مســـــترتة
mandate simule  كــان يعرــر اســا    ( تتجــرد عــن النيابــة وتيــرا علــا الوكيــر أن يعرــر ابمســ  ال خصــ  وعن

أن يعرـــر ابســـو  933اكوكـــر كرـــا ســـبق القـــور علـــا أن الوكالـــة النيابيـــة أي الوكالـــة اكة ـــو ة ل وعن كانـــا تبـــي  للوكيـــر   
اكوكـر ت بـا عنـ  ل ال منعـ  مـن أن يعرـر ابمسـ  عذا ا تــار ذلـك ل وعند ـذ يصـب  يف حةـو اكسـخر أو االسـو اكســتعار ل وعن  

  وتسـري علـا الوكيـر يف هـذه ااالـة مجيـ  ا حةـام  3نيسـ  ال بنـا  علـا تسـخري مـن اكوكـركان ييعـر ذلـك مـن تلقـا  
ل وتةون الوكالـة يف ااـات  وكالـة دون نيابـة   ولةـن ينـدر أن يعرـد الوكيـر  2اليت تسري علا اكسخر أو االسو اكستعار

و يــنثر أال يتحرــر مســ ولية انصــراف أثــر العقــد عليــ   مــن تلقــا  نيســ  عىل التعاقــد ابمســ  ال خصــ  عذا م يةــن مســخرا ل عذ هــ
كرا يتحرلهـا اكسـخر  يرـا سـنرى    ـالةثرة ال البـة مـن ا حـوار الـيت يعرـر  يهـا الوكيـر ابمسـ  ال خصـ  هـ  عنـدما يةـون 

اذه امسـا مسخرا ئو ب عقد وكالة مسترتة هو عقد التسخري أو عقد االسـو اكسـتعار   ويلجـأ اكوكـر عىل تسـخري الوكيـر واختـ

                                                 
2

 512ص  59م  2592نة مايو س 17وال يكون هناك تسخير إذا ظهر اسم الموكل إلى جانب المسم الوكيل ) استئناف مختلط  

 ( . 911ص  51م  2599يونيه سنة  27 –
1

ليربيور بيجونيير في االسم  – 199ص  195فالنيه في العقود لحساب الغير ص  – 9952فقرة  1بالنيول وربيير وبوالنجيه  

يخي للوكالة ، فقد كان وهذا هو األصل التار – 97ص  2757المستعار ) الوكيل أو الفضولي يعمل باسمه ( رسالة من كان سنة 

الوكيل يتعاقد باسمه وينصرف أثر العقد إليه ، ولم تصل الوكالة إلى أن تكون وكالة نيابية يتصرف أثر التصرف فيها إلى شخص 

وانظر في تطور  – 2597الموكل إال بعد تطور طويل ) النظر في ذلك مصادر الحق في الفقه االسالمي للمؤلف الجزء الخامس سنة 

 وما بعدها ( . 19ون الروماني فالتيه في العقود لحساب الغير ص القان
9

 . 915فقرة  – 911فقرة  mandatلفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز  
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  مثـر اك ـروع منهـا أن خييـ  اكوكـر يف  4مستعارا  غراا عرلية  تلية ل منا مها هو م روع ومنها ما هو غري م ـروع
ال را  امس  علا البا   ويسخر الوكير لل را  ابمس  ال خص  ل  ن  يدر  أن البا ب  لو علو ابك ـرتي ااقيقـ  ل لـب انـا 

وكـي  عنـ  يتقـدم عىل اكـ اد    ومثـر ذلـك أيضـا أن خيـر اك ـرتي يف اكـ اد 3عن البي  نةايـة بـ  أعلا فرعا  ي  ل أو المتن 
ل وذلك  ن  يريد أن خيي  الصيقة عن انيرهور ل أو  ن  خي ا لـو ظهـر امسـ  هـو يف  2ابمس  ال خص  ال ابسو اكوكر

  والتســخري  1الصــيقة  يد عونــ  عىل تقــد  ع ــا  أعلــا  لســة اكــ اد أن يتقــدم م ايــدون ي ايــدون عليــ  لعلرهــو نا تــ  عىل
                                                 

2
 . 2599فقرة  1جوسران  

1
 declaration deوهناك صورة عملية تقرب من هذه الصورة وكلنها ليست إياها ، وهي التقرير بالشراء عن الغير )  

command )  ( .   55فقرة  – 59، وقد بحثنا هذه الصورة تفصيال عند الكالم في البيع في الجزء الرابع من الوسيط ) فقرة

والتقرير بالشراء عن الغير يشترك مع التسخير في أن الوكيل في كليهما ال يعلن اسم الموكل ولكن الوكيل في التقرير بالشراء عن 

الغير بعلين أن يشتري لنفسه أو لغيره ، وقد يحتفظ بالصفقة لنفسه وعند ذلك يكون أصيال في الشراء ال وكيال ، وقد يعلن اسم شخص 

الميعاد المحدد يضيف إليه هذه الصفقة وعند ذلك يكون وكيال عن هذا الشخص في الشراء وكالة نيابية . أما في التسخير فالوكيل في 

يشتري حتما لحساب غيره ويلتزم بنقل الصفقة إلى الغير  ، وال يستطيع أن يحتفظ بها لنفسه ومن ذلك نرى أن المقرر بالشراء عن 

ي الشراء وإما أن يكون وكيال وكالة نيابية في حين أن المسخر يكون دائما وكيال وكالة غير نيابية وقد قضت الغير إما يكون أصيال ف

محكمة النقض بأن مخاصمة الوكيل ال تصح دون ذكر اسم األصيل أو على األقل دون  توجيه اإلجراءات إليه بوصفه وكيال ، فإذا 

ي احتفظ بحق اختيار الغير لم يشر إلى صفته كوكيل ، فإنه ال ينصرف إال إلى شخصه كان إنذار الشفعة الذي أعلن إلى المشترى الذ

( . ويمكن القول إن التقرير بالشراء عن الغير  921ص  72رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  5) نقض مدني 

وهذه هي الوكالة النيابية . وفي الوضع  وضع بني أوضاع ثالثة : في لوضع األول يعمل الشخض لحساب غيره وباسم هذا الغير ،

الثاني يعمل الشخص لحساب غيره ولكن باسمه الشخصي ، وهذه هي الوكالة غر النيابية . وفي الوضع الثالث يعمل الشخص إما 

الغير انظر  لحساب غيره وباسم هذا الغير كما في الوكالة النيابية وإما لحساب نفسه وباسمه الشخصي وهذا هو التقرير بالشراء عن

 . 12في ذلك فالتيه في العقود لحساب الغير ص 
9

ويجب التمييز بين إعارة االسم للشراء وبين الوعد ببيع الشئ المشترى وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن تحدي  

لمعار اسمه ال يتملك حق األصيل المدين بأن من استخدمه للدخول في المزايدة يعتبر في القانون نائبا عن بطريق إعارة االسم وأن ا

هذا التحدي محله أن يكون الثابت في الدعوى أن من رسا عليه المزاد كان معيرا اسمه أما إذا كان الثابت أن الراسي عليه المزاد إنما 

في إنكار الملكية على وعد المدين بأن يبيع له األطيان عند رسو المزاد عليه إذا دفع له الثمن والمصاريف ، فذلك ال يصح التحدي به 

( . وانظر ايضا في هذا المعنى  129ص  997رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  15الراسي عليه المزاد ) نقض مدني 

 . 519ص  52م  2515يونيه سنة  5استئناف مختلط 
5

) انظر في أن الوكالة بالعمولة  في القانون التجاري ( commissionوللتسخير في القانون المدني يقابل الوكالة بالعمولة )  

( . وهناك ضروب مشروعة من التسخير ال تدخل  211ص  – 51نظام تجاري قائم بذاته : فالتيه في العقود لحساب الغير ص 

فيالوكالة ، ألن المسخر ال يكون وكيال بل يعلم لحسابه الشخصي مثل ذلك أن يشتري شخص أرضا باسم ابنته ، فتكون البنت هي 

كة الحقيقية لألرض ، وال تلتزم بنقل ملكيته الألب كما يلتزم المسخر ، وال ينتفع األب من الصفقة انتفاعا شخصيا إال بمقدار ما المال

ينتفع األب عادة بمال أوالده وإنما قصد األب من تسخير ابنته في الشاء باسمها أن يتفادى لو أنه اشترى األرض باسمه أن يرثه غير 

ألنه ليس له أوالد ذكور ، أو أن يتفادى ضريبة التركات إذا ماانتقلت األرض بالميراث إلى ورثته ) ومن هنا يعتبر  ابنته من أقاربه

هذا الشراء بالنسبة إلى ضريبة التركات إذا ما انتقلت األرض بالميراث إلىورثته من وقت الشراء ، فتستحق ضريبة التركات ( ، أو 

الزارعي التي تمنع أن يملك الشخص باسمه أكثر من مائة فدان ، أو أن يتفادى ضريبة اإليراد العام أن يتفادي أحكام قانون اإلصالح 

فال يشترى األرض بامسه حتى اليزيد إيراده الشخصي فتزيد الضريبة على هذا اإليراد . وهناك ضرب مشروع من التسخير أوسع 

المسئولية ، أن يتولى بنفسه توجيه الدفاع في دعوى المسئولية ) باريس من التسخير المألوف عندما يشترط المؤمن ، في التأمين من 

 ( . 2995فقرة  22بالنويول وربيير وسافافتييه  -291 – 2599المجلة العامة للتأمين البري  2599فبراير سنة  19
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   4الصورية والصورية وحدها ليسا سـببا يف ب ـ ن التصـرف 931ل را م روع  حي  ل  ن  ضر  من ضرو    
أمــا عذا كــان ال ــرا غــري م ــروع  ــلن التســخري يةــون ابفــ  ل وي ــرر الــب  ن عقــد الوكالــة اكســترت والتصــرف الــذي ابشــره 

   ـلذا سـخر اكـدين ايفجــوز  3يـر ابمسـ  ال خصـ  تنييـذ لعقـد الوكالــة والتصـرف الـذي نقـر بـ  الوكيـر ااــق للروكـرالوك
علـا مالـ  شخصـا يتقـدم يف اكـ اد ل ــرا  امـار ايفجـوز عليـ  ل كـان التسـخري ابفــ  ل وعذا رسـا اكـ اد علـا اكسـخر كـان رســو 

للردين كان البي  ابفـ  كـذلك   ذ  أبنـ  ال  ـوز للرـدين أن يتقـدم يف مـ اد بيـ  اك اد أيضا ابف  ل وعذا ابع اكسخر اكار 
وعذا ســخر النا ــب أو السرســار أو  2مالــ  ايفجــوز عليــ  ل ومــا ال يســت ي  أن يباشــره بنيســ  ال يســت ي  مباشــرت  ئســخر

فـ  ل  نـ  ال يسـت ي  شـرا  اكـار بنيسـ  "اكنوط ب  هو بيع  أو تقـدير قيرتـ  ل كـان هـذا اب  938اخلبري من ي رتي اكار   
جمين يف هذا الصدد : "ال  وز كن ينو  عن غـريه ئقتضـا اتيـاق أو نـص أو  116   يست ي  شرا ه ئسخر وتقور اكادة 

أمــر مــن الســل ة اكختصــة أن ي ــرتي بنيســ  مباشــرة أو ابســو مســتعار ولــو ب ريــق اكــ اد العلــين مــا نــيو بــ  بيعــ  ئو ــب هــذه 
مـد  : "ال  ـوز للسراسـرة وال للخـها  أن ي ـرتوا ا مـوار اكعهـود علـيهو يف بيعهــا أو  140نيابـة    " وكـذلك تقـور اكـادة ال

يف تدير قيرتها ل سوا  أكان ال را  أبمسا هو أم ابسو مستعار" وعذا سـخر أحـد عرـار القضـا  مـن ي ـرتي حقـا متنازعـا  يـ  
عرل  يف دا رهتا نعر النـ اع  يـ  ل كـان هـذا ابفـ  ل  نـ  ال يسـت ي  شـرا  هـذا ااـق  يد ر يف ا تصاق ايفةرة اليت يباشر

                                                 
2

حب الحق عن حقه وعلى ذلك فالتسخير في الخصومة واإلجراءات القضائية صحيح ، فينزل صا – 2591جوسران فقرة  

المتنازع فيه لمسخر يرفع به الدعوى باسمه الششخصي ، ويتفادى الخصم الحقيقي بذلك أن يظهر اسمه في المنازعات القاضئية 

– 91داللوز  2791يوليه سنة  7ويلتزم المسخر ، إذا كسب الدعوى بأن ينقل الحق الذي كسبه إلى الخصم الحقيقي ) نقض فرنسي 

 2755أبريل سنة  19– 511 -2 – 15سيريه  2715يوليه سنة  17 – 221 – 2 – 97داللوز  2797ر سنة فبراي 19– 117– 2

( .  591ص  2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 511ص  771بودري وفال في الوكالة فقرة  – 199 – 2 – 59سيريه 

يناير  11في مطالبة الشركة بتقديم الحساب ) استئناف مختلط ويجوز للمساهم في شركة تسخير شخص آخر ، ينقل إليه ملكية أسهمه 

 ( . 221ص  99م  2597سنة 
1

ويستطيع الغير حسن النية الذي تعاقد مع المسخر أن يثبت التسخير بجميع الطرق ، ومنها البينة والقرائن ويتمسك بالبطالن  

وفقرة  779بودري وفال في الوكالة فقرة  – 155  -2 – 75داللوز  2779يونيه سنة  11ضد طرفي عقد التسخير ) نقض فرنسي 

( . ولكن طرفي التسخير ال يستطيعان التمسك بالتسخير قبل الغير  597ص  2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 757

داللوز  2599سنة  يونيه 9باريس  – 279 – 1 – 59داللوز  2775ديسمبر سنة  9حسن النية وذلك وفقا لقواعد الصورية ) تولوز 

 29( . وانظر في إلزام المسخر بالتنفيذ : استئناف مختلط  519ص  779بودري وفال في الوكالة فقرة  – 215 – 1– 2597

 . 115ص  59م  2592مارس سنة 
9

أغسطس سنة  1– 95 – 2– 92سيريه 2799ديسمبر سنة  99 – 512 – 51سيرسه  2751فبراير سنة  27نقض فرنسي  

 – 22 – 2 – 59سيريه  2752أبريل سنة  29 – 22 – 2 – 55سيريه  2759يوليه سنة  15 – 951 -2– 79سيريه  2779

وقد قدمنا أن التسخير في   - 591ص  2999فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 515ص   779بودري وفال في الوكالة فقرة 

ز إذا كان غير مشروع وقصد به التحايل على القانون ، كما إذا باع شخص العين المتنازع الخصومة جائز ، ولكنه يكون غير جائ

 15فيها لمسخر حتى يغير المحكمة المختصة بنظر النزاع فيما لو رفعت الدعوى عليه شخصيا ، وذلك إضرارا بخصومه ) كان 

 ( . 597ص  2999رة فق 22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 271 – 1 – 19داللوز  2711مارس سنة 
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مــــد  يف هــــذا الصــــدد : "ال  ــــوز للقضــــاة وال  عضــــا  النيابــــة وال  114بنيســــ   ــــ   ــــوز شــــراؤه ئســــخر  وتقــــور اكــــادة 
مســعار ل ااـق اكتنــازع  يـ  كلــ  أو بعضــ  ل عذا   للرحـام  وال لةتبــة ايفـاكو وال ايفضــرين أن ي ـرتوا  ل ال أبمســا هو وال ابسـو

كان النعر يف النـ اع يـد ر يف ا تصـاق ايفةرـة الـيت يباشـرون أعرـاهلو يف دا رهتـا ل وعال كـان البيـ  ابفـ " وعذا سـخر حمـام 
يتعامــر يف هــذا مــن يتعامــر مــ  موكلــ  يف ااــق اكتنــازع  يــ  الــذي يتــوىل الــد اع عنــ  ل كــان هــذا ابفــ  ل  نــ  ال يســت ي  أن 

مـد  يف هـذا الصـدد : "ال  ـوز للرحـام  أن يتعـاملوا مـ   113ااق بنيس      وز أن يتعامر  ي  ئسخر" وتقـور اكـادة 
موكليهو يف ااقـوق اكتنـازع  يهـا عذا كـانوا هـو الـذين يتولـون الـد اع عنهـا ل سـوا  أكـان التعامـر أبمسـا هو أم ابسـو مسـتعار ل 

وأًي كان ال را من التسخ   ل  لن التسخري يتخذ الصـورة الـيت ت  رـ   رـن يسـخر  939    4ابف "وعال كان العقد 
يف شرا  من ر يوكر اكسـخر يف شـرا  هـذا اكنـ ر علـا أن يةـون ال ـرا  ابسـو اكسـخر ال خصـ  ل ومـن يسـخر يف بيـ  منـ ر 

أن يةــون البيــ  ابســو اكســخر ال خصــ  ل ومــن يســخر يف يبيــ  أوال هــذا اكنــ ر عىل اكســخر ويوكلــ  يف بيعــ  عىل ال ــري علــا 
  وكـا كـان اكسـخر  2وهةـذا 3قبض ديـن لـ  يف ذمـة ال ـري حـور هـذا ااـق عىل اكسـخر  يقبضـ  هـذا ابمسـ  ال خصـ 

 يتعاقد م  ال ري ابمس  ال خص  كرا سبق القور ل  لن   ب أن تتوا ر  ي  أهلية التصرف الذي سخر 

                                                 
2

ويعتبر التسخير غير مشروع إذا قصد به التواطؤ على اإلضرار بحقوق الغير فإذا كان الدائن قد حول حقه في ذمة الدائن ،  

بودري وفال في الوكالة فقرة  – 19جيوار فقرة  – 92 – 2 – 72سيريه  2779أبريل سنة  29كان التسخير باطال ) نقض فرنسي 

( . وقد يتعهد تاجر بأال يزاحم تاجرا أخر في تجارته ، فيخل بتعهده إذا  597ص  2999فقرة  22ل وربيير وسافاتييه بالنيو – 775

( . وإذا اشرتط  511ص  779هو سخر شخصا أخر لهده المزاحمة ، ويكون التسخير غير مشروع ) بودري وفال في الوكالة فقرة 

كصيدلية ( ، فسخر شخص غير حامل لهذا المؤهل شخصا حامال له إلدارة هذا العمل ،  القانون مؤهال فنيا خاصا فيمن يدير عمال )

 ( . 511ص  779كان هذا تحايال على القانون ، وكان التسخير غير مشروع ) بودري وفال في الوكالة فقرة 
1

ضت محكمة النقض بأنه متى ويجوز له أن يقاضي باسمه الشخصي المحال عليه ، فيكون أيضا مسخرا في رفع الدعوى وقد ق 

كان الطاعن قد رفع الدعوى ابتداء باسمه خاصة وباعتباره محاال بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ، ثم رفع 

االستئناف باسمه أيضا عن الحكم االبتدائي الذي قضي برفض دعواه ، ثم قرر الطعن بالنقض باسمه أيضا في الحكم االستئنافي ، فإن 

طعنه يكون جائزا وال يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد صرح في مذكرته الشارحة بأن طعنه هو لحساب ورثة الدائن المحيل ، أو 

أن تكون الحوالةى قد ارتدت إلىالمحيل باتفاق الحق ، أو أال يكون الطاعن قد قدم نص االتفاق المعقود بينه وبين ورثة المحيل إلجراء 

ه ال يعدو أن يكون تقريرا ألمرا مشروع في ذاته قد تضمنه االتفاق بين الطرفين على إعارة الطاعن اسمه في الطعن ، ألن هذا كل

الطعن استمرارا للخصومة التي تواالها باسمه أيضا في مراحلها السابقة . وليس في القانون ما يلزم الطاعن أن يقدم نص االتفاق 

الطعين أسوة بما قدمه من االتفاق على رفع االستئناف ، ألن األصل أن مثل هذا التفاق هوم المعقود بينه وبين المحيل على التقدرير ب

( . وانظر أيضا في  595ص  52رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  22من شأن طرفيه وحدهما ) نقض مدني 

 – 11ص  19م  2529نوفمبر سنة  21 – 227ص  29م  2592يناير سنة  21التسخير في رفع الدعوى : استئناف مختلط 

 ( . 252ص  91م  2519يناير سنة  11ويجوز أنيتقدم المسخر باسمه الشخصي في التوزيع ) استئناف مختلط 
9

وقد يكون الغرض المقصود ال  – 155فالتيه في العقود لحساب الغير ص  – 191ص  529فقرة  1أوبري ورو وإٍسمان  

غائب أو غير موجود ، فيكون التسخير ضروريا في هذه الحالة ويتخذ الصورة األتية : يوهب يمكن تحقيقه فورا كالهبة لشخص 

 ( . 199المال لمسخر ، ويوكل فيهبته للشخص المقصود عندما يعود أو عندما يوجد ) فالتيه في العقود لحساب الغير ص 
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  وعذا تعاقــد اكســخر  3ل وال يةيــ  أن يةــون  يـ ا كرــا يةيــ  ذلــك يف الوكيـر العــادي علــا مـا قــدمنا 4 يـ 
م  ال ري علا النحو الذي قـدمناه ل وكـان التسـخري م ـروعا ل  ـلن اكسـخر يف ع قتـ  مـ  ال ـري يةـون أ ـي   ل ويف ع قتـ  

ع قـــة اكوكـــر  – 3ع قـــة الوكيـــر اكســـخر ابل ـــري    -4 931مـــ  اكوكـــر يةـــون وكـــي   يقتضـــ  ذلـــك عذن أن نبحـــث :   
   2ع قة الوكير اكسخر ابكوكر – 2ابل ري 

 عالقة الوكيل المسخر بالغير– 1

 انصراف أثر التعاقد من حقوق والتزامت إلىالوكيل المسخر :  -311

مـــد  ل وهـــذه تقـــور : "عذا م  409مـــد  وحيـــر ل  يرـــا وحيـــر عليـــ  مـــن النصـــوق ل عىل اكـــادة  142رأينـــا أن اكـــادة 
يعلـ  العاقـد أنـ  يتعاقـد بصـيت  ت بـا ل  ـلن أثـر العقــد ال يضـاف عل ا  ـير دا نـا أو مـدينا ل عال عذا كـان مـن اكيـروا حترــا 

"   وكــا كــان  1أن مــن تعاقــد معــ  النا ــب يعلــو بو ــود النيابــة ل أو كــان يســتوي عنــده أن يتعامــر مــ  ا  ــير أو النا ــب
اكسخر ال يعل  وقا عبرام العقد م  ال ري أنـ  يتعاقـد بصـيت  ت بـا ل بـر هـو يتعاقـد ابمسـ  ال خصـ  ل  لنـ  ال يةـون  الوكير

ت با عن اكوكر يف تعاقده ل ومن مث ال يضاف أثر العقد عل اكوكر ل بـر يضـاف عىل الوكيـر اكسـخر دا نـا أو مـدينا كرـا ييهـو 
ف مجيــ  ااقــوق الــيت تن ــأ مــن التعاقــد مــ  ال ــري عل الوكيــر اكســخر  يةــون هــو مــن الــنص ســالف الــذكر   وعلــا ذلــك تضــا

ويســتث  مــن ذلــك  934     8الــدا ن  ــا لل ــري ل كرــا تضــاف عليــ  أيضــا مجيــ  االلت امــات  يةــون هــو اكــدين  ــا لل ــري
وكالــة غــري نيابيــة ل  تضــاف حقــوق حالتــان يةــون  يهرــا الوكيــر اكســخر ت بــا عــن اكوكــر ابلــرغو مــن أن الوكالــة الصــادرة لــ  

العقد والت امات  مباشرة عىل اكوكر دون الوكير ل وتسري أحةام الوكالة كرا لو كانا وكالة نيابيـة : ) ااالـة ا وىل ( عذا كـان 
                                                 

2
 . 2597فقرة   1جوسران  – 595ص  2999رة فق 22بالنيول وربيير وسافاتتيه  – 771بودري وفال في الوكالة فقرة  

1
 في الهامش . 115انظر انفا فقرة  

9
( ، وفي  interposition fictiveوالتوسيط الصوري )  ( interposition reelleانظر في التمييز بين التوسيط الحقيقي )  

أن التسخير هو إحدى صور التوسيط الحقيقي ، في حين أن التوسيط الصوري هو تعبير أخر عن الصورية : فالتيه في العقود 

) حيث يبدو أنه  255وقارن أكثم أمين الخولي فقرة  – 197ص  – 199وص  121ص  – 125لحساب الغير وبوجه خاص ص 

 الوكالة غير النيابية ، بل جعلها هي "االسم المستعار بالمعنى الدقيق"  ( . يجعل صورة التوسيط الصوري هي إحدى صورتي
5

 في الهامش . 155من تقنين الموجبات والعقود اللبناني أنفا فقرة  155مدني عراقي والمادة  559انظر أيضا المادة  
9

 17 – 171 – 2– 15دالوز  2715يناير سنة  19نقض فرنسي  – 192ص  55م  2591أبريل سنة  11استئناف مختلط  

 – 2 – 11سيريه  2711أبريل سنة  11 – 957 – 2– 11داللوز  2711مايو سنة  7– 511 – 2 – 15سيريه  2715يوليه سنة 

داللوز  2759مايو سنة  9 – 999 -2 -51سيريه  2752يناير سنة  21 – 915 – 2 – 59داللوز  2759مارس سنة 22 – 291

 ديسمبر 1 – 911 – 2 – 59

ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 599بودري وفال في الوكالة فقرة  – 299 – 2 – 2591جازيت دي باليه  2591سنة 

 . 519ص  2991فقة  22بالنيول وربير وسافاتييه  – 191
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 رضــ  : ال ـري يعلـو ل أو مـن اكيـروا حترـا أن يعلـو ل أبتلوكيـر اكسـخر عمنـا يتعاقـد اسـا  اكوكـر وهنـا  ـب الترييـ  بـ  
 لمــا أن يةــون ال ــري ل وهــو يتعاقــد مــ  الوكيــر اكســخر ويعلــو أنــ  وكيــر ال أ ــير ل يقصــد التعاقــد مــ  اكوكــر ال مــ  الوكيــر ل 

ل  تسـري أحةــام الوكالـة النيابيــة ل  4ويف هـذا اليـرا يتعامــر الوكيـر ابمســ  ال خصـ  أمـا ال ــري  يتعامـر اســا  ا  ـير
مد   يرا رأينا   وذلـك ابلـرغو مـن  409عىل اكوكر ال عىل الوكير اكسخر كرا تقض  اكادة وتضاف حقوق العقد والت امات  

علر  أبن من يتعاقد مع  هو وكير ال أ ير ل ويف هذا اليرا ال يةون الوكيـر اكسـخر ت بـا عـن اكوكـر ل وتضـاف عليـ  هـو 
لذي يتعاقد معـ  وكيـر ال أ ـير ل  رـن القواعـد اكقـررة يف حقوق العقد والت امات  ل وال يعرتا علا هذا أبن ال ري يعلو أبن ا

والبـا  936     3التسخري أن هذا العلو ال  ن  مـن أن تضـاف حقـوق العقـد والت اماتـ  عىل الوكيـر اكسـخر دون اكوكـر
ل واكيــروا أنــ   يرــا عذا كــان ال ــري يقصــد التعاقــد مــ  الوكيــر اكســخر أو مــ  اكوكــر مســألة واقــ  يبــا  يهــا قاضــ  اكوضــوع 

يقصد التعاقد م  اكوكر مادام يعلو أن التعاقد اسا  هذا ا  ري ل وذلك ما م يثبا أنـ  قصـد التعاقـد مـ  الوكيـر اكسـخر 
  ) ااالــة الثانيــة ( عذا كــان يســتوي عنــد ال ــري أن يتعامــر مــ  الوكيــر اكســخر أو مــ  اكوكــر   وهــذا وــدل يف اكــألوف مــن 

 رن يد ر متجرا لي رتي سلعة ال يعيني  أن يةون البا   هلـذه السـلعة أ ـي  أو وكـي  ل كرـا ال يعـين البـا   ااياة اليومية ل 
  ويف هــذه ااالــة عذا ك ــف اكوكــر عــن  2أن يةــون اك ــرتي أراد ال ــرا  لنيســ  أو كــان مســخهرا ي ــرتي اســا  غــريه

                                                 
2

 . 199ص  52فقرة  2انظر الوسيط  
1

فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 599فقرة  – 591وفقرة  759بودري وفال في الوكالة فقرة  – 25فقرة  – 27جيوار فقرة  

مارس سنة  15نقض فرنسي  – 512ص  2997وفقرة  519ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 199ص  529

2799 s .chr . – 19  ني تقول من تقنين الموجبات والعقود اللبنا 155وقد رأينا المادة  – 1 17 – 2 – 15دالوز  2715يناير سنة

: "إذا عاقد الوكيل باسمه وباألصالة عن نفسه ، كانت له الحقوق الناشئة عن العقد . ويبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذين عاقدهم كما لو 

كان العمل يهمه وحده دون الموكل ، وإن يكن الذين عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا أو وسيطا يشتل بالعمالة ) العمولة (" ) انظر 

من التنين المدني اإليطالي الجديد على أن "الوكيل الذي يعمل  2199في الهامش ( . وتنص الفقرة األولى من المادة  155فقرة انفا 

باسمه الشخصي يكسب الحقوق الناشئة من التصرفات التي يبرمها مع الغير ويتحمل بااللتزامات ، حتى لو كان الغير يعلم بوجود 

.  2هامش  191ص  211المدني اإليطالي الجديد في هذه المسألة فالتيه في العقود لحساب الغير فقرة الوكالة" وانظر في التقنين 

ويذهب األستاذ أكثم أمين الخولي إلى أنه إذا كان الغير يعلم بالتسخير ، فإن قواعد الصورية هي التي تنطبق ، وال يستطيع الغير أن 

ليه أحكام العقد الحقيقي فيعتبر أنه قد تعاقد مع الوكيل باعتباره نائبا عن الموكل ) يحتج بالعقد الصوري لعلمه بالصورة ، وتسري ع

( . وهذا القول يتعارض مع ما هو متفق عليه إجماعا من أن علم الغير بالتسخير ال  155 - 159ص  255أكثم أمين الخولي فقرة 

بين ما إذا كان قد قصد التعاقد مع المسخر فتسري هذه القاعدة   يمنعه من أن يكون متعاقدا مع المسخر شخصيا ، وهذا ما جعلنا نميز

 ، أو قصد التعاقد مع الموكل عن طريق المسخر فتقوم العالقة مباشرة بين الموكل والغير .
9

 وتقدير ما إذا كان يستوى لدي الغير أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع . ونرى أن 

يتخذ القاضي في ذلك معيارا موضوعيا ال معيارا شخصيا ، فال ينظر إلى شخص الغير بالذات ، بل ينظر إلى شخص عادي وهل 

يستوى عند هذا الشخص في الظروف التي تم فيها التعاقد أن يتعامل مع الوكيل أو مع الموكل ذلك أن المعيار الموضوعي أدعى إلى 

التقنين المدني في كثير من األحوال ، وأخذ به فعال في الحالة األولى بالذات من هاتين الحالتين حيث استقرار التعامل ، وقد أخذ به 

 215من تقنين االلتزامات السويسري والمادة  91مدني يقابهال المادة  291يقول : "أو من المفروض حتما أن يعلم" ولم كانت المادة 

اء السويسري بالمعيار الشخصي في حين أن القضاء األلماني أخذ بالمعيار الموضوعي ، من التقنين المدني األلماني ، وقد أخذ القض
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 4ري أن ير ـ  عليـ  ل وتسـري يف ذلـك أحةـام الوكالـة النيابيـةنيس  ل  ان ل  أن ير   مباشرة علا ال ـري ل كرـا يةـون لل ـ
    920   

 انصراف الحقوق إلى الوكيل المسخر :  – 312

و يرا عدا االست ثنا   اكتقدم ذكرمها ل تنصرف ااقوق كرا قدمنا عىل الوكيـر اكسـخر  ـلذا كـان هـذا ي ـرتي سـلعة 
حقــوق اك ــرتي تضــاف عليــ  ل  يصــب  هــو الــدا ن للبــا   بنقــر اكلةيــة اســا  موكلــ  ولةنــ  يتعاقــد ابمســ  ال خصــ   ــلن 

ل كرا يصب  دا نا للبا   بتسليو اكبيـ  وبضـران االسـتحقاق وبضـران العيـو  اخلييـة وعذا كـان  3وتنتقر اكلةية علي   ع 
ا   تضـاف عليـ  ل  يصـب  هـو ليةـون مسـخرا يف بيعهـا ل  ـلن حقـوق البـ 2يبي  سـلعة كوكلـ  بعـد أن انتقلـا عليـ  ملةيتهـا

الــدا ن للر ــرتى ابلــثرن وعذا ســخر يف أن يةــون حمــاال لــ  يف  والــة حــق انتقــر عليــ  هــو ااــق ايفــار بــ  أمــا عذا ســخر يف أن 
يةون حمي  بعد نقر ااق عليـ  مـن اكوكـر ل كـان هـو الـدا ن للرحـار لـ  بـثرن ااوالـة   وعذا ثبـا لـ  ااـق يف ذمـة ال ـري ل م 

 ري أن يترسك ابكقا ة ب  هذا ااق وحق ال ري يف ذمة اكوكر ل ولةـن  ـوز الترسـك ابكقا ـة بـ  هـذا ااـق وحـق    لل
  والوكير اكسخر هو الذي ير   الدعوى ابمسـ  ال خصـ  للر البـة اباـق الـذي يثبـا لـ   1ال ري يف ذمة الوكير اكسخر
 924     9تنييذه ل ويتقدم ابمس  ال خص  يف التوزي ل وهو الذي يقوم ب 8ل وااةو يصدر لصاا  هو

                                                                                                                                                                    

من تقنين االالتزامات  91مدني مصري استقيت من المادة  291فقد رجح األستاذ جمال مرسي بدر بالمعيار الشخصي ألن المادة 

وال نرى التقدي بالمصدر التشريعي الذي استقيت منه  ( . 295السويسري ) جمال مرس بدر في النيابة في التصرفات القانونية ص 

نصوص التقنين المدني ، بل يجب اعتبار هذهالنصوص كال تنظمه وحدة متناسقة ويستمد حياته من البيئة المصرية ومقتضياتها ، إذ 

 هو موضوع لهذه البيئة بعد أن انتزع من أصله األجنبي .
2

الثة فيها يتعاقد الوكيل باعتباره نائبا ولكنه ال يكشف عن شخصية الموكل ، فيقبل الغير ويجب تمييز هاتين الحالتين عن حالة ث 

التعاقد معه على هذا األساس وتتميز هذه الحالة الثالثة عنالحالتين السابقتين بأن الوكيل يتعاقد باسم موكل مجهل ، في حين أنه في 

ذه الحالة الثلثة أن التعاقد ينصرف أثره إلى الموكل كما هو األمر في الحالتين الحالتين السابقتين يتعاقد باسمه الشخصي والحكم في ه

ة ما السابقتين ولكن ذلك يقع تطبيقا ألحكام النيابة ، ال استثناء من هذه األحكام كما استثنيت الحالتات السابقتان . وليس في منطق النياب

لذلك في العمل في التقرير باشراء عن الغير ) انظر في هذا المعنى  يمنع من تجهيل شخص األصيل لفترة معقولة ن الزمن ، ويع

من مشروع المعهد الدولي لتوحيد  22وانظر المادة  -212ص  – 219جمال مرسي بدر في النيابة في التصرفات القانونية ص 

 ( . 51فقرة  – 52جمال مرسي بدر في دراسات حول هذا المشروع فقرة  -القانون الخاص
1

بالنيول وربيير  – 599ثم يستطيع أن يسترد من تحت يد الغير الشئ الذي اشتراه ) بودري وفال في الوكالة فقرة ومن  

 ( . 512ص 2991فقرة  22سافاتييه 
9

 ( . 512ص  2991فقرة  22أو بعد أن انتقلت إليه حيازتها في المنقول ) بالنيول وربيير وسافاتييه  
5

 .  512ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 595بودري وفال في الوكالة فقرة  
9

 . 512ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  
1

 . 512ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 221 – 2 – 97داللوز  2797فبراير سنة  11نقض فرنسي  
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 انصراف االلتزامات إلى الوكيل المسخر :  – 313

   ـــلذا  4وكرـــا تنصـــرف للوكيـــر اكســـخر ااقـــوق علـــا الو ـــ  اكتقـــدم الـــذكر ل كـــذلك تنصـــرف عليـــ  االلت امـــات
ل وعذا ابعهــا كــان هواكــدين بنقــر اكلةيــة وابلتســليو وبضــران االســتحقاق  3اشــرتى ســلعة كــان هــو اكــدين ابلــثرن للبــا  

وبضــران العيــو  اخلييــة   وعذا ســخر يف حوالــة حــق ل  ــلن كــان هــو ايفــار لــ  كــان اكــدين ابلــثرن للرحيــر ل وعن كــان هــو 
الت امـات ل أو ك البتـ  بيسـخ  ايفير انتقـر ااـق منـ  هـو للرحـار لـ    وتر ـ  عليـ  الـدعوى شخصـيا ك البتـ  ئـا يف ذمتـ  مـن

  8وعذا و ب تقد  كيير ل كان هو اكةيور ال اكوكر1ل ويصدر ااةو ضده وينيذ علا مال  2العقد والتعويض

 عالقة الوكيل المسخر بأغيار أخرين :  – 314

 يعتــه هــو اكالــك أو وقــد تقــوم ع قــة بــ  الوكيــر اكســخر وأغيــار أ ــرين  ــ ف ال ــري الــذي ســخر للتعاقــد معــ  ل 
 احب ااق    لذا سـخر ل ـرا  منـ ر مـث  واشـرتاه ل كـان هـو اكالـك لـ    و ـذه الصـية ير ـ  عليـ  ال ـري الـذي أنيـق علـا 

وابلنسـبة عىل اخل انـة يعتـه هـو  9مـد  3و640/4اكن ر مصرو ات ضرورية ل أو مصرو ات ت عـة ل فبقـا  حةـام اكـادة 
اكلةيــة وعذا مــات قبــر أن يقــوم بنقــر ملةيــة اكنــ ر عىل اكوكــر علــا الو ــ   923بــد   رســوم نقــر    اكالــك ل  يةــون مل مــا

  وابلنســبة عىل دا ــين  1الــذي ســنبين  ل انتقلــا اكلةيــة مــن الوكيــر عىل ورثتــ  ل وو ــب علــا هــنال  د ــ  ضــريبة الرتكــات
ذ عليــ  نقــوقهو  ــلذا ســجلوا التنبيــ  بنــ ع اكلةيــة قبــر تســجير الوكيــر اكســخر ل يعتــه اكنــ ر  لوكــا للوكيــر  يجــوز هلــو التنييــ

                                                 
2

فبراير  11 -717 – 2 – 91سيريه  2591يوليه سنة  7 – 211 – 2 – 52سيريه  2759سنة ديسمبر  21نقض فرنسي  

 – 911 – 2 – 19سيريه  2711مايو سنة  7 – 511 – 2– 15سيريه  2715يوليه  17 – 555 – 2 – 97سيريه  2797سنة 

فقرة  2بون  – 59لون فقة برو – 571 – 2 – 51سيريه  2759مايو سنة  9 – 999 – 2– 51سيريه  2752يناير سنة  21

 . 511ص 599بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2915
1

مايو سنة  9 – 197 – 2 – 59سيريه  2759مارس سنة  22 -  999 – 2 – 59سيريه   2771مايو سنة  9نقض فرنسي  

 . 195ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 511ص  599بودري وفال في الوكالة فقرة  – 571 – 2 – 51سيريه  – 2759
9

 519ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  -1 17 – 2 – 15داللوز  2715يناير سنة  19نقض فرنسي  
5

 .  519ص  599بودري وفال في الوكالة فقرة  
9

 . 519ص  2991فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  
1

بالنيول  – 511ص  599بودري وفال في الوكالة فقرة  – 915 – 2 – 59داللوز  2759مارس سنة  22نقض فرنسي  

 . 9هامش  519ص  2991فقرة  22وربيير وسافاتييه 
1

 27 – 291 – 2 – 72سيريخ  2779يوليه سنة  11 – 119 – 2 – 1سيريه  2711أبريلس سنة  22نقض فرنسي  

فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 95 – 2 – 59سيريه  2751ه سنة يولي 27 – 111 – 2 – 79سيريه  2775أغسطس سنة 

) ويذهبان إلى أنه يجوز لورثة المسخر أن يثبتوا أنهم لم يرثوا إال  752بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2هامش  519ص  2991

وانظر أيضا في المعني  –ن بدفع ضرية التركات ملكية ظاهرة وأنهم ملزمون بنقل المكية للموكل ، فإذا أثبتوا ذلك لم يكونوا ملزمي

 ( . 99هامش  199ص  529فقرة  1الذي يقول به بودريو فال  : أوبري ورو وإسمان 
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  وكــا   4الســند الــذي ينقــر بــ  الوكيــر ملةيــة اكنــ ر عىل اكوكــر ل اســتو وا حقــوقهو مــن اــن اكنــ ر يف موا هــة اكوكــر نيســ 
ز لدا نيـ  أن ي عنـوا يف هـذا التصـرف كان الوكير اكسخر ملت ما نةو الوكالة اكسترتة بنقر ملةية اكن ر عىل اكوكر  لنـ  ال ـو 

ابلدعوى البولصية حـىت لـو كـان الوكيـر معسـرا ل ذلـك أن التـ ام الوكيـر بنقـر اكلةيـة منـذ ملـك اكنـ ر ينيـ  حترـا نيـة توافـنه 
ا أنـ  م  اكوكر لإلضرار نقوق الدا ن  ونرى من ذلـك أنـ  عذا كـان الوكيـر يعتـه مالةـا للرنـ ر ل  ـلن ملةيتـ  هـذه يقيـد منهـ

 ملت مبنقل  للروكر منذ ثبوهتا ل   

 عالقة الموكل بالغير – 2

 عدم انصراف أثر التعاقد من حقوق والتزامات إلى الموكل : – 315

العقـد أنـ  يتعاقـد بصـيت  ت بـا ل  ـلن  922مـد  تقضـ  أبنـ  عذا م يعلـو الوكيـر وقـا عبـرام    409رأينا أن اكـادة  
ر دا نا أو مدينا وكا كان الوكير اكسخر يتعاقد ابمس  ال خص  ال بصيت  ت با عـن اكوكـر ل  ـلن أثر العقد ال يضاف عل اكوك

   3ااقــوق وااللت امــات الــيت تن ــأ مــن تعاقــده ال تنصــرف عذن عىل اكوكــر ل وال يصــب  هــذا دا نــا مباشــرة أو مــدينا لل ــري
مــا عذا كــان ال ــري يعلــو أو مــن اليــروا حترــا أن يعلــو بو ــود  ويســتث  مــن ذلــك ااالتــان اللتــان تقــدم ذكرمهــا ل ومهــا حالــة

اكوكـــر وقـــد قصـــد التعامـــر معـــ  ل وحالـــة مـــا عذا كـــان يســـتوي عنـــد ال ـــري أن يتعامـــر مـــ  الوكيـــر أو مـــ  اكوكـــر    يـــ  هـــات  
لوكيـــر ل وقـــد تقـــدم ااـــالت  تضـــاف ااقـــوق وااللت امـــات الـــيت تن ـــأ مـــن تعاقـــد الوكيـــر اكســـخر مـــ  ال ـــري عىل اكوكـــر ال عىل ا

   2تيصير ذلك

                                                 
2

وكذلك لو كان الشئ الذي اشتراه الوكيل المسخر منقوال وحجز عليه دائنوه قبل أن تنتقل ملكيته للموكل ، فإن للدائنين أن  

ينفذوا على المنقول بحقوقهم حتى لو انتقلت ملكيته بعد ذلك للموكل ويقضي التقنين المدني اإليطالي الجديد في المنقول بتقديم حق 

نين لو كان للوكالة تاريخ ثابت سابق على تاريخ الحجز ، حتى لو ككان الحجو متقدما على انتقال ملكية الموكل على حقوق الدائ

من هذا التقنين على ما يأتي : "ال يجوز لدائني الوكيل التنفيذ على األموال التي كسب الوكيل  2191المنقول للموكل فتنص المادة 

كانت الوكالة ثابتة التاريخ وسابقة على الحجز بالنسبة إلى األموال المنقولة وإلى الحقوق  ملكيتها باسمه الشخصي تنفيذا للوكالة ، إذا

 (creances )  أو إذا كان تسجيل سند إعادة نقل المكية إلى الموكل أو تسجيل صحيفة الدعوى بالمطالبة بإعادة نقل الملكية سابقا ،

 2511فبراير سنة  29في السجل العام" وانظر في هذا المعنى استئناف مختلط  على الحجز بالنسبة إلى العقارات والمنقوالت المقيدة

 . 2هامش  191ص  211وانظر في التقنين المدني اإليطالي في هذه المسألة فاليتيه فيالعقود لحساب الغير فقرة  – 217ص  95م 
1

 . 759دري وفال في الوكالةفقرة بو – 27جيوار فقرة  – 219 – 2 – 2599سيريه  2591نوفمبر سنة  5نقض فرنس  
9

 . 922انظر أنفا فقرة  
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 عدم انصراف الحقوق إلى الموكل : – 316

ويف غــري هــات  ااــالت  ال تنصــرف ااقــوق عىل اكوكــر كرــا ســبق القــور  ــلذا ســخر اكوكــر الوكيــر ي شــرا  منــ ر ل  
ضــران العيــو  اخلييــة ل بــر  ــلن اكوكــر ال يةــون هــو الــدا ن مباشــرة للبــا   بنقــر اكلةيــة وابلتســليو وبضــران االســتحقاق وب

يةون الدا ن هـو الوكيـر اكسـخر كرـا قـدمنا وكـذلك عذا سـخر اكوكـر الوكيـر يف بيـ  منـ ر ل  ـلن اكوكـر ال يةـون هـو الـدا ن 
علـــا أن اكوكـــر ل عذا م يســـت   الر ـــوع 4مباشـــرة للر ـــري ابلـــثرن بـــر الـــدا ن هـــو الوكيـــر اكســـخر وقـــد ســـبق ذكـــر ذلـــك

 3 ـرتى ل يسـت ي  الر ـوع لعليـ  ابلـدعوى غـري اكباشـرة ابسـتعرار حـق مدينـ  وهـو الوكيـر اكسـخرمباشرة ابلثرن علـا اك
ويست ي  الر وع مباشرة ابلثرن علا اك رتي ل عندما ينقر علي  الوكير اكسخر حق  قبر اك رتى أو عنـدما وـر اكوكـر حمـر 

   921   2 حس  النيةالوكير يف هذا ااق كرا سيج  وذلك دون ا   ر نقوق ال ري

 عدم انصراف االلتزامات إلى الموكل : – 317

 ـلذا كـان الوكيـر قـد سـخر  1كذلك التنصرف عىل اكوكر االلت امات الناش ة من تعاقد الوكير اكسـخر مـ  ال ـري  
يف شرا  أو بيـ  ل  ـلن اكوكـر ال يةـون هـو اكـدين ابلـثرن يف حالـة ال ـرا  وال ينقـر اكلةيـة والتسـليو والضـران يف حالـة البيـ   

وال  ـوز لل ـري أن يترسـك ابكقا ـة بـ  ااـق الـذي لـ  يف ذمـة الوكيـر وديـن  8ل وعمنا يةون اكدين هو الوكير كرا قدمنا
وعمنــــا  ــــوز لل ــــري أن ير ــــ  علــــا اكوكــــر ابلــــدعوى غــــري اكباشــــرة ابســــتعرار حــــق مدينــــ  وهوالوكيــــر  9ذمتــــ  للروكــــريف 

كرــا  ــوز لــ  الر ــوع بــدعوى مباشــرة علــا اكوكــر عنــد حلــور هــذا حمــر الوكيــر ل أو حــىت قبــر هــذا الحلــور   1اكســخر
                                                 

2
 . 921انظر أنفا فقرة 

1
بودري  – 2ص  19م  2551االسكندرية المختلطة أول مايو سنة  – 212ص  52م  2515مايو سنة  29استئناف مختلط  

 .  199ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 751وفال في الوكالة فقرة 
9

من التقنين المدني االيطالي الجديد في هذا المعنى على ما يأتي : "ال يكون للغير عالقة  2199وتنص الفقرة الثانية من المادة  

بالموكل ومع ذلك يجوز للموكل بحلوله محل الوكيل أن يستعمل الحقوق الناشئة من تنفيذ الوكالة ، دون أن يخل ذلك بالحقوق المخولة 

 . 2هامش  191ص  211ص المواد األتية" . انظر في ذلك فالتيو في العقود لحساب الغير فقرة للوكيل بموجب نصو
5

بودري وفال في  – 217 – 2 – 59سيريه  2759فبراير سنة  29 – 999 – 2 59سيريه  2771مايو سنة  9نقض فرنسي  

 . 511ص  2997فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 579ص  751الوكالة فقرة 
9

 . 929انظر انفا فقرة  
1

وإذا سخر الموكل في ترتيب حق رهن رسمي على عقار ، فنقل للوكيل ملكية  – 519ص  751بودري وفال في الوكالة فقرة  

العقار لهذا الغرض ورتب الوكيل عليه حق الرهن الرسمي باسمه الشخصي فإن العقار يرتد للموكل مثقال بالرهن ، وال يجوز 

أن يكون رسميا . ذلك أن الموكل ، عند ما للموكل االحتجاج بعدم رسمة سند التوكيل امستتر باعتباره توكيال في رهن رسمي فيجب 

يسترد العقار مثقال بالرهن يسترده بوصفه حائزا للعقار ال بوصفه موكال في رهن رسمي ومن ثم يجوز له التطهير ) قارن في هذه 

 ( . 511ص  2997فقرة  22المسألة بالنيول وربيير وسافاتييه 
1

 51أوبري ورو وإسمان  – 755بودري وفال في الوكالة فقرة  – 197ص 17م  2529ديسمبر سنة  29استئناف مختلط  

 . 199ص  529فقرة 



 

 

 

 

530 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

  وكــا كانــا االلت امــات ال تنصــرف عىل  4ثــرا  بــ  ســببوتةــون ئقــدرا مــا عــاد علــا اكوكــر مــن  ا ــدة ئو ــب قواعــد ا 
اكوكر علـا الو ـ  الـذي قـدمناه ل  لنـ  ال  ـوز للروكـر الترسـك علـا ال ـري ئجـاوزة الوكيـر حـدود الوكالـة ل كرـا ال  ـوز لـ  

لوكيـر ال يل مـ  االعرتاا علا ااةو الصادر ضد الوكيـر كصـلحة ال ـري اعـرتاا اخلـارج عـن اخلصـومة ل وذلـك  ن تصـرف ا
 3مصلحة ال يف الترسك ئجاوزة حدود الوالة وال  ياالعرتاا عل ااةو الصادر ضد الوكير928 ليسا ل    

 عالقة الموكل بأغيار أخرين :  – 318

وكـر وكرا تقوم الع قة ب  الوكير اكسخر وأغيـار أ ـرين  ـ ف ال ـري الـذي سـخرللتعاقد معـ  ل كـذلك تقـوم العقالـة بـ  اك 
وأغيــار أ ــرين مــن هــنال  دا نــوا الوكيــر ل وا شــخاق الــذين يتصــرف هلرالوكيــر  يرــا اشــرتاه ب ريــق التســخري    البنســبة عىل 
دا ــين اكوكــر ل نيــرا أن الوكيــر ســخر يف شــرا  منــ ر اســا  اكوكــر أو أنــ  ســخر يف بيعــ   ــلذا  ســخر الوكيــر يف شــراي  

 باعتبـار اكنـ ر  2هذهاكلةيـة مقيـدة ابلت امـ  بنقلهـا للروكـر منـذ ثبوهتـا لـ  كرـا قـدمنامن ر ل اعته اكن ر  لوكا ل  ل ولةـن 
 لــوك  للوكيــر ال  ــوز لــدا ين اكوكــر أن ينيــذوا عليــ  ل ولةــن ابعتبــار الوكيــر ملت مــا بنقــر ملةيــة اكنــ ر للروكــر  ــوز هلــنال  

ى غـري اكباشـرة ابسـو اكوكـر ل  ـلذا انتقلـا ملةيـة اكنـ ر عىل اكوكـر الدا ن  أن ي ـالبوا الوكيـر بتنييـذ الت امـ  عـن فريـق الـدعو 
 ـــاز لدا نيـــ  أن ينيـــذوا عليـــ    وعذا تعـــارا دا نـــو اكوكـــر مـــ  دا ـــين الوكيـــر ل  قـــد قـــدمنا أن دا ـــين الوكيـــر يســـت يعون ل عذا 

اكوكــر ل أن يســتو وا حقــوقهو مــن اــن ســجلوا التنبيــ  بنــ ع اكليــة قبــر تســجير الســند الــذي ينقــر بــ  الوكيــر ملةيــة اكنــ ر عىل 
   يسـتي يعون عذن أن يســتو وا حقـوقهو يف هــذه ااالـة مــن اـن اكنــ ر يف موا هـة دا ــين  1اكنـ ر يف موا هــة اكوكـر نيســ 

أمـا اكوكر ل  ن ما يست يعون  يف موا هة اكوكلة يست يعون  يف موا هة دا ني  عذ أن هنال  عمنـا يسـتردون حقهـو مـن اكوكـر 
عذا سخر الوكير يف بي  من ر ل ومهيدا لذلك نقـر عليـ  اكوكـر ملةيـة اكنـ ر ل  ـلن الـدا ين اكوكـر أن ي عنـوا يف هـذا التصـرف 

ال عــن  929   وال ــوز هلــو  8ابلــدعوى البولصــية عذا أثبتــوا أن هنــا  توافــنا بــ  اكوكــر والوكيــر علــا ا ضــرار نقــوقهو
 الوكير اكن  للل ري تنييذا لوكات  ل عال عذا أثبتوا أن هذا ال ري كان هو أيًضا متوافً ا م  الوكير  ابلدعوى البولصية عذا ابع 

                                                 
2

 . 511ص  2997فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 79 – 1 – 2591داللوز  2599ديسمبر سنة  7باريس  
1

 – 171 – 2 – 15داللوز  2715يناير سنة  19نقض فرنسي  – 199ص  11م  2529مارس سنة  21استءناف مختلط  

 – 291 – 2599المجلة العامة للتأمين البري  299فبراير سنة  19باريس  – 291 – 2 – 2599سيريه  2595يناير سنة  99

 . 511ص  2997فقرة  22بالنيول وربييرو سافاتييه  -  199ص  529فقرة  1أوبري ورو وإسمان 
9

 . 925انظر أنفا فقرة  
5

 . 925انظر أنفا فقرة  
9

 2997فقرة  22وللدائنين كذلك أن يطعنوا في التصرف الصورية دون حاجة إلثبات التواطؤ ) بالنيول وربيير وسافافتييه  

 ( . 511ص 
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وابلنسبة عىل دا ـ  الوكيـر ل قـدمنا أن اكوكـر يسـت ي  اسـتخ ق اكنـ ر مـنهو عذا هـو سـجر سـند نقـر ملةيـة اكنـ ر عليـ  مـن 
  وعذا أ لس الوكير ل  لن كان ع  س  قبـر أن تنتقـر ملةيـة اكنـ ر  4كلةيةالوكير قبر أن يسجر هنال  الدا نون التنبي  ين ع ا

عىل اكوكر ل كان هذا ا  ري دا ًنا للتيليسة شأن  يف ذلك شأن سا ر دا   الوكير   أما غذا انتقلـا ملةيـة اكنـ ر عىل اكوكـر 
   3لوًكا ل قبر شهر ا   ي ل  لن اكوكر يست ي  اسرتداده من التيليسة ابعتباره  

وابلنسبة غلا من تصرف ل  الوكير يف اكن ر الذي اشـرتاه ب ريـق التسـخري ل  ـلن اكوكـر يسـت ي  أن ي عـن يف هـذا التصـرف 
ـــا للقواعـــد اكقـــررة يف  ـــا ودون حا ـــة  ثبـــات التوافـــن عذا كـــان التصـــرف تهًعـــا ل وذلـــك فبًق ابلـــدعوى البوليصـــة ابعتبـــاره دا ًن

   2الدعوى البولصية

 القة الوكيل المسخر بالموكلع -3

 إثبات الوكالة المستترة :  –تحديد هذه العالقة  -319

تقوم ع قة الوكير اكسخر ابكوكر علا الوكالة اكسترتة اليت عقداها مًعا ل ولـيس يف هـذا عال ت بيـق لقواعـد الصـورية 
تعاقــدين   وهــذه الوكالــة ععــر كــ  منهرــا مرتب ًــا عذ الوكالــة اكســترتة هــ  العقــد ااقيقــ  الــذي يســرى يف الع قــة مــا بــ  اك

ابآل ر ارتباط الوكير ابكوكر   وكا كان الوكير بتعاقد مـ  ال ـري ابمسـ  ال خصـ   ينصـرف أثـر التعاقـد عليـ  كرـا قـدمنا ل  ـلن 
ا ثـر  921نقـر هـذا  الوكالة اكسـترتة تقضـا بنقـر هـذا  نيصـرف أثـر التعاقـد عليـ  كرـا قـدمنا ل  ـلن الوكالـة اكسـترتة تقضـا ب

مــن الوكيــر عىل اكوكــر ل  تنتقــر ااقــوق وااللت امــات مــن ا ور عىل الثــا  ل وهــذا  ــ ف الوكالــة اكة ــو ة حيــث ال حا ــة 
هلذا النقر عذ أن ااقوق وااللت امات اليت بعقدها الوكير تضاف ابتدا  عىل اكوكر كرا سبق القـور    نبحـث عذن مسـألت  : 

قــة الوكيــر اكســخر ابكوكــر هــ  ع قــة وكيــر ئوكــر   ) اثنًيــا ( نقــر ااقــوق وااللت امــات مــن الوكيــر اكســخر عىل ) أوال ( ع 
 اكوكر  

                                                 

   241( انعر هنًيا  قرة 4) 
   460( قارن بودرى و ار يف الوكالة  قرة 3) 
 ( أما التقن  اكد  ا ي ايل انيديـد  يجيـ  للروكـر أن يسـرتد اكنقـور الـذي اشـرتاه الوكيـر اسـاب  ل عال عذا ثبـا اـا   حسـن النيـة حـق 2) 

من هذا التقين علا أن "  ـوز للروكـر أن يسـرتد ا شـيا  اكنقولـة الـيت ملةهـا الوكيـر ابمسـ  ال خصـ   4109علا هذا اكنقور    تنص اكادة
د ا  اكوكر ل م  عدم ا   ر اباقوق اليت كسبها ال ري ئو ب اايازة نسنب نية"   انعـر يف التقنـ  اكـد  ا ي ـاي   تيـ  يف العقـو اس

   4هامش 321ق 491اسا  ال ري  قرة
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  ويةـون ا ثبـات فبًقـا للقواعـد  4وقبر ذلك  ب علا من يترسك ابلوكالة اكسترتة ضد اآل ر أن يثبـا و ودهـا
ت م  ــ  ا ثبــات عال ابلةتابــة أو ئــا يقــوم مقامهــا ل وعال  ــاز ا ثبــات ل  ــلذا كانــا القيرــة ت يــد علــا ع ــرة  نيهــا 3العامــة

ابلبينة وابلقرا ن   علا أن  ال  وز عثبات عةس ما ابلةتابة عال ابلةتابة ل  ـلذا و ـدت كتابـة تثبـا أن شخًصـا نقـر ملةيـة 
الثــا  عمنـا هـو وكيـر عنــ  شـ   ال ت يـد قيرتـ  علــا ع ـرة  نيهـات عىل شـخص ه ــر ل وادعـا ال ـخص ا ور أن ال ـخص 
   2مسخر يف بي  هذا ال    ل م    ل  أن يثبا عةس ما ابلةتابة عال ابلةتابة أو ئا يقوم مقامها

 عالقة الوكيل المسخر بالموكل هي عالقة وكيل بموكل :  -321

العقــد يثبــا يف  انــب كــا كانــا الع قــة بــ  الوكيــر اكســخر واكوكــر ينعرهــا عقدالوكالــة الــذي أبرمــاه ل  ــلن هــذا 
   1الوكير ويف  انب اكوكر مجي  االلت امات اليت يرتبها عقد الوكالة يف  انب كر من االثن 

                                                 

   686ق 4809 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 261 – 4 – 41دالوز 4441أبرير سنة38( نقض  رنس   4) 
( حــىت لــو كــان العقــد الــذي أبرمــ  الوكيــر اكســخر اثبتًــا يف ورقــة رمسيــة ومــذكورًا  يــ  أن الوكيــر تعاقــد ابمســ  ال خصــ  ل  ــ  ي الــب مــن  3 )

  اكوكــر  ثبــات التســخري أن ي عــن يف العقـــد ابلت ويــر ل  نــ  ال ينــازع يف  ــحة مـــا أدر بــ  الوكيــر أمــام اكوثــق الرمســـ  مــن أنــ  يتعاقــد ابمســـ
 (   444ص  ) بودرى و ار يف الوكالة  قرةال خ

   444بودرىف و ار يف الوكالة  قرة – 41 – 4 – 4608 ريي  4603نو ره سنة 43( نقض  رنس   2) 
 4602يناير سنة30 – 891 – 4 – 62داللوز  4462مايو سنة 2 – 214 – 4 – 13داللوز  4413مايو سنة4( نقض  رنس   1) 

 – 410 – 4 – 4631سريي   4631يناير سنة 43 – 134 – 4 – 4608اللوز 4608مايو سنة 40 – 411 – 4 – 4602سريي 
 334ق 148 قـرة 9أوبـرى ورو وعمسـان – 460بـودرى و ـار يف الوكالـة  قـرة – 301 يـوار  قـرة – 4016 قـرة 4بـون – 12ترولون  قرة

   686ق 4809 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4هامش 
وتنته  هذه الع قة اب اب  اليت تنته   ا الوكالة ل وسنرى أن الوكالة تنته  أبسـبا  منهـا مـوت الوكيـر أو مـوت اكوكـر أو عـ ر 

 140 قــرة  9أوبــرى ورو وعمســان – 609الوكيــر أو تنحيــ  عــن الوكالــة ) انعــر يف أســبا  انتهــا  عقــد التســخري بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة
علا ذلك أن اكسخر يف اخلصومة عذا مات أو ع ر أو تنحا انتها الوكالة ل وحر اكوكر حر الوكير دون حا ة عىل (   ويرتتب  301ق

 4619ديسـره سـنة 1ابريـس  -( 4)  41 – 4 – 61داللـوز 4462أكتـوبر سـنة 44اختاذ ع را ات التد ر يف الدعوى ) نقض  رنس  
ينـاير 20ا ات الـيت مـا قبـر اكـوت أو العـ ر أو التنحـ   ـحيحة ) نقـض  رنسـ  (   وتعتـه ا  ـر  440 - 4 – 4611 ازيا دي ابلي 

(   وعذا مـات اكوكـر انتهـا  646 قـرة – 644 قـرة Mandatليـظ  2أنسـيةلوبيدي داللـوز – 421 – 4 – 4628سريي   4621سنة
(   وعذا مـات اكوكـر انتهـا  134ق 29م 4631يونيـ  سـنة43عقد التسخري ل وم    بعد ذلك للرسخر أن يتصرف ) اسـت ناف  ـتلو 

(    134ق 84م 4624نــو ره ســنة2عقــد التســخري ل وم  ــ  بعــد ذلــك للرســخر أن اكســخر ل حــىت لــو كــان أب ــر ) اســت ناف  ــتلو 
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 يلت م الوكير أبن ينيذ الوكالة يف حدودها اكرسومة ل وابلعناية الوا بة تبًعا كا عذا كانا الوكالـة أب ـر أو كانـا غـري 
ل وأبن يوا ي  ابكعلومات الضرورية عرا و ر علي  يف تنييذ الوكالـة ل ويلتـ م أ ـريًا  4وكرمأ ورة   ويلت م أبن يقدم حساابً للر

ل وســنرى أنــ  يلتــ م كــذلك ينقــر ااقــوق الــيت عقــدها ابمســ  عىل اكوكــر كرــا يلتــ م هــذا ا  ــري  3يــرد مــا للروكــر يف يــده عليــ 
بتحرر االلت امات اليت عقدها الوكير   وكا كان العقد الذي يربو ال ـر   أحـدمها ابآل ـر هـو عقـد وكالـة ل  ـلن مـا يقـ  يف 

   وقد سبق بيان كر ذلك   2أ ذه لنيس  كان مبدًدا يد الوكير للروكر بسبب هذه الوكالة يةون أمانة يف يده ل  لذا
ويلتـ م اكوكـر أبن يـد   ا  ــر عذا كانـا الوكالـة مــأ ورة ل وأبن يـرد اكصـرو ات الـيت أنيقهــا الوكيـر يف شـنون الوكالــة ل وأبن 

 ل وقد سبق تيصير هذه االلت امات   1يعوا الوكير عن الضرر الذي أ اب  بسبب تنييذ الوكالة

                                                                                                                                                                    

ار و وز للروكر أن يع ر شخص شًخا ه ر يف قبض حق ل   حول  ل  وحوير تسخري ل  از كوكر أن يع ر اكسخر قبر أن يقبض ااق ايف
 84م 4624نو ره سنة2(   ولو سخر أن يقبض ااق ايفار ب  ) است ناف  تلو  40ق 84م 4624نو ره سنة2ب  ) است ناف  تلو 

 (   6ق
( بر عن الوكير اكسخر عذا أت  عن  وكي  ل وكان هذا الوكير يعلو  ية موكل  وأن  وكير مسخر ل  لن  ع قة مباشرة تن أ ب  ت ـب  4) 
كيــر اكســخر واكوكــر ل ويلتــ م ا ور بتقــد  حســا  للثــا  ل وال تةــون اكخالصــة الــيت يع يهــا الوكيــر اكســخر لنا بــ  حجــة علــا اكوكــر ) الو 

 (   148ق 13م 4620مايو سنة4است ناف  تلو 
   463بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 34 يوار  قرة – 19 قرة 34( لوران 3) 
بـودرى و ـار  – 411 – 4 – 4602سريي   4602يناير سنة30 – 366 – 4 – 41سريي  4443ه سنةنو ر44( نقض  رنس   2) 

وقد قضا حمةرة النقض أن من يعري امس  ليس عال وكـي  عرـن أعـاره ل وحةرـ  هـو حةـو كـر وكيـر مـن حيـث مـا  – 460يف الوكالة  قرة
لت ام  وغصب هـذا ااـق أوا تـات عليـ    وال  ـارق بينـ  وبـ  غـريه  ب علي  من رعاية حق موكل  وحيع  ل ومن حيث مس وليت  عذا أ ر اب

لتـ  من الوك   ل عال من تحية أن وكالتـ  مسـرتة ل  ةـان ال ـأن شـأن  يف العـاهر مـ  كونـ  يف الواقـ  شـأن اكوكـر ل أمـا غـريه مـن الـوك    وكا
 (   118ق 309جمروعة عرره رقو 4611مايو سنة 33سا رة ال أن  يها للروكر ظاهرًا وابفًنا ) نقض مد  

( وقد قضا حمةرة است ناف مصـر أن التعاقـد علـا التسـخري يف عرـر شـ   ابسـو اكسـخر واسـا  اكسـخر ومـن غـري أن يعهـر اسـو  1) 
كســخر وكــي  هـذا ا  ــري يف هــذا العرــر مــ  ال ـري هــو تعاقــد  ــحي  قــانوًت لعـدم  اليتــ  للقــانون وال للنعــام العــام   ويف هـذه ااالــة يةــون ا

ئـا  للرسخر ل وتةون الع قة القانونية بينهرا ع قة وكير ئوكر تسرى عليها أحةام الوكالة    الدعوى الـيت ير عهـا اكسـخر ئ البـة اكسـخر
مــا د عــ  الوكيــر  د عـ  اســاب  تقــدر قيرتهــا جبريــ  اكبلــك اكــد وع مــن الوكيــر بصــرف النعــر عــن قيرتــ  ا  ــلية ل  ن اكوكــر ملــ م قــانوًت أبدا 

 (   411ق 99رقو 36اجملروعة الرمسية  4631ديسره سنة42اساب  م   وا ده ) است ناف مصر 
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 ل الحقوق وااللتزامات من الوكيل المسخر إلى الموكل :نق -321

وعلــا الوكيــر اكســخر أن ينقــر عىل اكوكــر ااقــوق الــيت كســبها ابمســ  ل كرــا أن علــا اكوكــر أن يــهئ ذمــة الوكيــر  
ل  ةانـا اكسخر  ا عقده ابمس  مـن االلت امـات   وقـد كـان اك ـروع الترهيـدي للتقـين تكـد  يتضـرن نصـ  يف هـذا اكعـ  

مـد  ( تـنص علـا مـا أييت : "وعليـ  ) الوكيـر ( أن يـرد للروكـر كـر  108مـن هـذا اك ـروع ) م 640اليقرة الثانية من اكـادة
ما كسب  اساب  بتنييذ الوكالة ل حىت لو كان يعرر ابمس    وعلي  بو    اق ل أن ينقر للروكر ما كسـب  مـن حقـوق وهـو 

ل والعــاهر أن ســبب ااــذف هــو  3ذ ا هــذه اليقــرة يف نينــة اكرا عــة "لعــدم ضــرورهتا"   حــ 4يعرــر ابمســ  اســا  اكوكــر"
مـد  ( تـنص علـا  140مـن اك ـروع الترهيـدي ) م 648العامة   وكانا اليقرة الثانية مـن اكـادة 910االكتيا  ابلقواعد  

  اخلـــاق مــن الت امـــات ل تنييــًذا للوكالـــة مــا أييت : "ويلتـــ م اكوكــر ل عىل  انـــب ذلــك ل أن يـــهئ ذمــة الوكيـــر  ــا عقـــده ابمســ
ل والعــاهر أن سـبب ااــذف هنـا أيًضــا  1   حــذ ا هـذه اليقــرة أيًضـا يف نينــة اكرا عـة "لعـدم ااا ــة عليهـا" 2تنييـًذا معتـاًدا"

 هو االكتيا  بت بيق القواعد العامة  

                                                                                                                                                                    

 – 891 – 4 – 62داللـــوز 4462مـــايو ســـة 2 – 214 – 4 – 13دالـــوز 4413مـــايو ســـنة 4وانعـــر أيًضـــا : نقـــض  رنســـ  
بودرى  ار  – 39 يوار  قرة – 134 – 4 – 4608داللوز  4608مايو سنة 40 – 411 – 4 – 4602سريي   4602يناير سنة 30

   463يف الوكالة  قرة
واكسخر يف العوى عذا حصر علا حةو لصـاا  يلتـ م بنقلـ  عىل اكوكـر مقابـر د ـ  رسـوم ااةـو ل وال  ـوز لـ  حبسـ  تـا يسـتوىف 

 (   311ق 26م 4631 هاير سنة 38أ ره من اكوكر ) است ناف  تلو 
( وقد  ا  يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف  دد هذا النص : "وما كسب  الوكير اسـا  اكوكـر  ـب رده عليـ  ل حـىت لـو   4) 

  كان الوكير امسًا مستعارًا يعرر ابمس  ال خص    وين ق ذلك بنوع  اق علا ااقوق اليت كسبها الوكير لنيس  يف العقود اليت أبرمها ابمس
 (   304ق – 301ق 8اسا  اكوكر ل  يجب أن ين ر ل  عنها" ) جمروعة ا عرار التحضريية

 يف اهلامش   398وانعر هنًيا  قرة – 301ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 3) 
سو اكوكر  ه  تنصرف ( وقد  ا  يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف  دد هذا النص : "أما االل امات اليت عقدها الوكير اب 2) 

ا تقـدم" علي  مباشرة ل واليت عقدها ابمس  ال خص  يلت م اكوكر ةبرا  ذمت  منها ل كرا يلت م الوكير بنقر ما كسب  من ااقوق عىل اكوكـر  يرـ
 (   332ق 8) جمروعة ا عرار التحضريية

 امش  يف اهل 348وانعر هنًيا  قرة – 344ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 1) 
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ابمســ  ال خصــ  اســا  اكوكــر عىل هــذا  والقواعــد العامــة تقضــا أبن يلتــ م الوكيــر أو ورثتــ  بنقــر ااقــوق الــيت كبهــا
  ويـتو  3ل وتقضا أبن يلت م اكوكر أو ورثتـ  بتحرـر االلت امـات الـيت عقـدها الوكيـر ابمسـ  ال خصـ  اسـا  اكوكـر 4ا  ري

نقر ااقوق ووحرـر االلت امـات ل ابلنسـبة عىل ال ـري ل عمـا بعقـد  ديـد يصـدر مـن الوكيـر عىل اكوكـر بـنيص م ـتر ت العقـد 
ــا للوكيــر اباقــوق ا  ور ل وشــروف   تنتقــر ئو بــ  ااقــوق وااللت امــات مــن ذمــة الوكيــر عىل ذمــة اكوكــر ويصــب  اكوكــر دا ًن

ل وعما أبن ور الوكير اكوكر حمل  يف العقد الذي أبرم  م  ال ري وي ـرت  ال ـري يف هـذا ا حـ ر  يصـب   2ومديًنا اباللت امات
   913   لو سخر الوكير   4قوق واكدين ل  اباللت اماتاكوكر هو الدا ن لل ري ابا

                                                 

أورى  – 411 – 4 – 4602سـريي   4602ينـاير سـنة30نقض  رنس   – 4ق 90م 4619( ا سةندرية اكختل ة أور مايو سنة 4) 
وانعــر يف أنــ  عذا حصــر الوكيــر ابلعرولــة ) وهــو يف مقــام الوكيــر اكســخر ( اكبلــك موضــوع الهوتســتو  – 301ق 140 قــرة 9ورو وغســران

   311ق 409رقو 1جمروعة عرر 4611ماري سنة3ك يصب  وا ب ا دا  للروكر : نقض مدي اسا  موكل  ل  لن هذا اكبل
أوبرى ورو  – 299 – 4 – 12سريي  4413مايو سنة 4( وذلك حىت قبر أن تصب  هذه االلت امات مستحقة ا دا  ) نقض  رنس   3) 

مس  م  ال ري ل  هذا ال ي ري من ع قت  ابكوكر ل وغـذا (   وقد قضا حمةرة النقض أبن الوكير غذا تعامر اب 301ق 140 قرة 9وعمسان
 حـرر عقـد ال ـرا  ابمسـ  تنييـًذا للوكالــة ل ألـ م اكوكـر بـد   الـثرن للوكيــر مقابـر نقـر تةليـف اك ـرتى مــن امسـ  عىل اسـو اكوكـر ) نقـض مــد 

 (   42ق 14رقو 1جمروعة عرر 4612أبرير سنة 48
ىت أثبـا ااةـو أن البيـ  الصـادر مـن مصـلحة ا مـ   عىل شـيدة عمنـا مث علـا أسـاي ال لـب اكقـدم ( وقد قضـا حمةرـة الـنقض أبنـ  مـ 2) 

ة منها ل والذي دلا ورق  الضد اكنر ة يف ذات اترخي  علا أن  قدم يف الواق  كصلحة زو ها واساب  ل  ـ  يةـون هلـا أن تتحيـر أبيـة وسـيل
تـرد ا مـور عىل نصـا ا الصـحي  بنيـاذ ورقـة الضـد ايفتويـة علـا ا قـرار الصـحي  أبن ال ـرا   ل ستنثار ابلصيقة لنيسها من دون    و ـب أن 

يف حدود الع قة ب  السيدة هذه وب  زو ها ورورثت   914كان ل و ها ل وأن ظهورها هه  كر رتية م يةن عال  ورًًي   وعذن  اكلةية  
ابق الورثــة   أمــا بينهــا وبــ  مصــلحة ا مــ   البا عــة ل  ــا مر خيتلــف ) نقــض مــد   مــن بعــده تةــون م تنتقــر عليهــا وحــدها ل بــر عليهــا مــ 

 (   991ق 211رقو 8جمروعة عرر 4614ديسرر سنة6
وقد علق ا ستاذ حمرد حامد  ه  علا هذا ااةو ئا أييت : " ذا ق عا ايفةرة أبن اكتعاقد ل مىت كان معريًا امس  ل ـريه ل  هـو 
 يف  صوق ع قت  اب  ير اكسترت وكير مثر كر الوك     وكر ااقوق وكر الوا بات اكتولدة عن العقد عمنا تةون للروكر أو علي  ل وعن

لوكيــر هــو وحــده  ــاحب ااقــوق واكلــ م ابلوا بــات يف ع قتــ  مــ  اكتعاقــد معــ  أو مــ  ال ــري  ــن عــدا اكوكــر   وكــذلك ق عــا يةــن هــذا ا
أبن هذا الوض  ال يت ري عذا كان العقد تصر ًا يف عقار ل وأبن تسجير البي  الصادر الوكير اكعري امس  ينقـر  – يرا هاثره ال اعن  –ايفةرة 

ع ـدار  –ولتحقيـق هـذا ال ـرا وحـده  – ير اكترت    لن أريد االحتجاج ئلةية ا  ير يف حق غري الوكير ل و ب عند ـذ اكلةية عىل ا 
تصرف  ديد عىل ا  ير وتسجيل    وتعته   انة الدولة من ال ري يف هذا الصدد ل ولذلك يةون من حقها أن تعته اكار اكتصرف  ي  يف 
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يف شــرا  أرا ل  ــلن ملةيــة ا را تنتقــر أال مــن البــا   عىل الوكيــر اكســخر ل مث تنتقــر بعــد ذلــك مــن الوكيــر اكســـخر عىل 
ل واكـرة الثانيـة عنـد نقلهـا عىل  2  و ب عذن د   رسوم نقر اكلةية مرت  ل اكرة ا وىل عند نقلهـا عىل الوكيـر اكسـخر 3اكوكر

                                                                                                                                                                    

تيرا علي  ضريبة الرتكات عذا مات من قبر أن يقر ب  ل  ير ل وأن تعته عقرار الوكير بلةية ا  ير تصر ًا تق  ملك الوكير اكعري امس  و 
 (   4هامش 999ق 8للرلةية ووحصر عن  رسوم التسجير" ) جمروعة عرر

ر اكسـخر ينقـر اكلةيـة مباشـرة أن تسجير البي  الصادر الوكي –منعوراً علي  يف ضو  التعليق  –ويتب  عذن من حو حمةرة النقض 
ر ويسـجر من ال ري عىل اكوكر اكسترت يف الع قة ما ب  الوكير واكوكر   أما ابلنسبة عىل ال ري ل   بد من بي   ديد يصرد من الوكيـر للروكـ

 (   142ق 444رقو 43جمروعة عرر 4694نو ره سنة 32  وقد أيدت حمةرة النقض حةرها السابق نةو ه ر ) نقض مد 
أوبرى ورو  – 64 – 4 – 4621داللوز 4629 هاير سنة40نقض  رنس   – 204ق 48م 4602مايو سنة46( است ناف  تلو  4) 

 3ب نيــور وريبــري وبوال يــ  – 4804 قــرة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 144 قــرة 43بيــدان – 308ق – 301ق 14 قــرة 9وعمســان
 Mandatليـظ  2أنسـيةلوبيدى دالـوز – 319ق – 318تيـة يف العقـود اسـا  ال ـري ق   – 4121 قـرة 3 وسران – 2014 قرة
   141 قرة

و وز ت بيق قواعد الصورية يف التسخري ل  يجوز لل ري ل عذا كان ال يعلو ابلتسخري وقا التعاقد م  اكسخر مث علـو بـ  بعـد ذلـك 
كسخر ليس عال وكـي  عـن ا  ـير اكسـترت ل  ينصـرف أثـر العقـد عىل هـذا ل أن ي عن  ي  ابلصورية  ية ف بذلك عن ااقيقة ومنداها أن ا

(     144ق 4121 قــرة 3 وســران – 324 – 4 – 4463داللــوز 4464أبريــر ســنة48ا  ــري كرــا يف الوكالــة النيابيــة ) نقــض  رنســ  
 (   244رف عىل هذا ا  ري ) انعر هنًيا  قرةكذلك غذا كان ال ري يعلو ابلتسخري وقد أن يتعامر م  اكوكر  قد قدمنا أن أثر العقد ينص

أما عذا كان ال ري يعلو ابلتسخري ولةن   صد أن يتعامر م  الوكير اكسـخر المـ  اكوكـر  ـلن أثـر العقـد ينصـرف عىل الوكيـر ) انعـر 
 (   841 قرة – 141 قرة Mandatليظ  2أنسيةلوبيدي داللوز -2و 3 – 224 قرة43بيدان  – 244هنًيا  قرة

واكوكر ل وتعتـه اكوكـر هـو  913وهنا  هرا  تذهب عىل تقريب وكالة اكسخر من الوكالة النيابية ل  تقيو ع قة مباشرة ب  ال ري  
ر  احب ااق اكباشر عاه ال ري دون أن يتلقا هذا ااق من الوكير اكسـخر ل ولةـن الوكيـر اكسـخر يبقـا كيـي  للروكـر قبـر ال ـري ) لرييبـو 

(   ومن هذ اآلرا  ما يسلو أبن استناد العقد عىل ا رادة يقتضا أال تقـوم ع قـة مباشـرة مـا بـ  اكوكـر وال ـري ل  323ق 404 قرة بيجونري
ل  قد أراد أ حا  ال أن أن تقوم ع قة ما ب  اكوكر والوكير وأ رى ما بـ  الوكيـر وال ـري ل دون أن تنـدمج الع قتـان عحـدامها اب  ـرى 

( ل  ـلن الع قتـ  تنـدجمان عحـدامها يف ا  ـرى ل  but economique viseسـتند العقـد عىل اهلـدف االقتصـادي اكقصـود ) أمـا عذا ا
 (   311ق – 311وير   اكوكر مباشرة علا ال ري ) انعر يف هذا اكع    تي  يف العقود اسا  ال ري ق

يةر اكسخر  لًحا م  ال ري ل وعلو هذا ا  ري بصية الوكيـر اكسـخر ل و ـب وعذا عقد الو  – 311(   تي  يف العقود اسا  ال ري  3) 
 (   480ق 16م 4621ماري سنة44أن الوكالة اكسترتة الصادرة للوكير ت رر الصاحل ) است ناف  تلو 

   241( انعر هنًيا  قرة 2) 
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  كــذلك ين ــأ ااــق يف ا  ــذ ابل ــيعة مــرت  ل اكــرة ا وىل يف البيــ  الــذي  ــدر مــن البــا   للوكيــر اكســخر ل واكــرة  4اكوكــر
الثانيــة يف البيــ  الــذي  ــدر مــن الوكيــر اكســخر للروكــر   ويســت ي  اكوكــر أن  ــه الوكيــر قضــا  ينقــر ااقــوق عليــ  ل كرــا 

ـــا للقواعـــد العامـــة   وال يةـــون لنقـــر ااقـــوق  3يســـت ي  الوكيـــر أن  ـــه اكوكـــر قضـــا  بتحرـــر االلت امـــات عنـــ  ل ولـــك فبًق
ل  يعته النقر قد ق من وقـا حصـول  بـ  الوكيـر واكوكـر ال مـن وقـا تعاقـد   2وااللت امات من الوكير عىل اكوكر أثر ر ع 

 الوكير م  ال ري  
قــوق عىل اكوكــر ل  ا  ــر أنــ  يضــرن للروكــر تنييــذها ل أي أنــ  يضــرن يســار ال ــري ل  ن اكيــروا أن وعذا نقــر الوكيــر اا

اكوكر   يرا ابل ري مـديًنا بـدال مـن الوكيـر عال علـا هـذا ال ـرط   ولةـن  ـوز االتيـاق علـا غـري ذلـك ل وعلـا أال يضـرن 
  وغـذا وحرـر اكوكـر اباللت امـات بـدال مـن  1قـررة يف حوالـة ااـقالوكير للروكر عال و ود ااـق يف ذمـة ال ـري فبًقـا للقواعـد اك

الوكيــر ل  ا  ــر أن يبقــا الوكيــر ضــامًنا لل ــري يســار اكوكــر ل  ن اكيــروا هنــا أيًضــا أن ال ــري م يــرا ابكوكــر مــديًنا بــدال 
يـر لل ـري عال يسـار اكوكـر وقـا من الوكير عال علا هذا ال رط   ولةن  وز االتياق علا غري ذلك ل وعلا أال يضـرن الوك

 عقرار ال ري للحوالة فبًقا للقواعد اكقررة يف حوالة الدين  

                                                 

ـــــر ســـــنة33( نقـــــض  رنســـــ   4)  ـــــر ســـــنة44 – 441 – 4 – 96ســـــريي  4496 هاي ـــــوز 4411أبري ـــــر 40 – 466 – 4 – 11دالل  هاي
   690ق 4809 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتي  – 113ق 464بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 63 – 4 – 4621دالوز 4629سنة
ا ( وقد قضا ت بيًقا لذلك أن  ال يو د ما  ن  اكوكر من أن ي الب بدعوى أ يلة وكيل  للرسـخر ل الـذي  ـدر حةـو لصـاا  تنييـذً  3) 

ير لعقد التسخري ل أن ينقر علي  هذا ااةو   و وز أيًضا اكوكر أن يتد ر يف التوزي  ليحر حمر الوكير اكسخر ل ولةن  ب أن يد ر الوك
 (   90ق 11م 4624ديسره سنة 48يف الدعوى ) است ناف  تلو

ئجـرد تسـجير  –يف الع قة  يرا ب  الوكير واكوكـر  – اكوكر ( وقد تقدم أن  فبًقا لقضا  حمةرة النقض يتو نقر اكلةية من ال ري عىل 2) 
وتعليـق ا سـتاذ حمرـد حامـد  991ق 211رقـو 8جمروعـة عرـر 4614ديسـره سـنة6التصرف الذي عقـده الوكيـر مـ  ال ـري ) نقـض مـد  

 وانعر هنًيا نيس اليقرة يف اهلامش (   – هر  
من هذا التقن  علا ما أييت : "ال يةون الوكير الذي  4148د عةس ااةو ل عذا قضا اكادة( أما التقن  اكد  ا ي ايل انيديد  ق 1) 

يتعاقد ابمس  ال خصـ  مسـ وال حنـو اكوكـر عـن عـدم تنييـذ ال ـري الـذي تعاقـد معـ  ل لت امـات الـيت عقـدها هـذا ا  ـري ل عال عذا كـان ععسـار 
ع  ل وهذا كل  مام يو د شرط خياليـ "   انعـر يف التقنـ  اكـد  ا ي ـايل يف هـذه اكسـألة لل ري قا ًرا أو  ب أن يةون قا ًرا وقا التعاقد م

   4هامش 321ق 491  نية يف العقود اسا  ال ري  قرة
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 انتهاء الوكالة -الفصل الثالث

 ن التقن  اكد  علا ما أييت :  141نص قانو  : تنص اكادة -233
   4نته  أيًضا ئوت اكوكر أو الوكير""تنته  الوكالة ةمام العرر اكوكر  ي  ل أو ابنتها ا  ر اكع  للوكالة ل وت

   9803%/ 836ويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 
ويف التقنـــ  اكـــد  الليـــيب  – 940ويقابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري اكـــادة

   4062 – 404ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنانياكادت  – 619  ويف التقن  اكد  العراق  اكادة 141اكادة

  أسباب انتهاء الوكالة : -323
 ويتب  من النص سالف الذكر أن الوكالة تنته  أبسبا   تلية ل  ةن تقسيرها عىل   ت  :

                                                 

ووا قـا من اك روع التريهيد علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد    661( اتريخ النص : ورد هذا النص يف اكادة 4) 
) جمروعة  141ل مث جملس ال يوق وحا رقو 118يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو 119علي  نينة اكرا عة وحا رقو

 (   320ق – 336ق 8ا عرار التحضريية
: ينته  التوكير ابلع ر وةمام العرر اكوكر  ي  وبع ر الوكير نيس  وعع ن اكوكر وئوت أحدمها  980/ 836( التقن  اكد  القد  م 3) 

   ) وأحةام التقن  اكد  القد  تتيق م  أحةام التقن  اكدين انيديد (  
 ( التقنينات اكدنية العربية ا  رى : 2) 

 ) م ابق (   940السوري م التقن  اكد 
 ) م ابق (   141التقن  اكد  اللييب م

 ) موا ق (   619التقن  اكد  العراق  م
ــا  –: تنتهــ  الوكالــة : أوال  404تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  م بتحقيــق شــرط  –ابنتهــا  العرــر الــذي أع يــا   لــ    اثنًي
بع ر اكوكر للوكير   يف حالة اكوكر أو الوكير ييضا عىل  قدان  ا هلية ال ـرعية السـتعرار  –ا ل ا  أو نلور ا  ر اكع  للوكالة   اثلثًا 

ابستحالة  –  سابًعا  حقوق  ل مثر ااجر وعع ن ا   ي ل مام يةن موضوع الوكالة من ا عرار اليت  ةن عمامها ابلرغو من ذلك الت يري
 التنييذ الناش ة عن سبب ليس ل  ع قة ئ ي ة اليريق  اكتعاقدين  

: عن الوكالة اكع اه من شخص معنـوي أو شـركة تنتهـ  بـ وار هـذه ال ـركة أو ذا  ال ـخص   ) وأحةـام التقنـ   406م 918 
 اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  
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 ًـا عـن فريـق تنييـذها ل أسبا  تر   عىل القواعد العامة : ومن هذا ا سبا  ما تنته  بـ  الوكالـة انتهـا  مألو  -أوالً 
وهذه ه  عمام العرر حمر الوكالة ل وانيضـا  ا  ـر اكعـ  هلـا   ومنهـا مـا تنتهـ  بـ  الوكالـة قـر التنييـذ ل مـن ذلـك اسـتحالة 

 التنييذ ل وا   ي ونقص ا هلية ل واليسخ ووحقق ال رط الياسخ  
 صـا ص هـذا العقـد   أوهلرـا أن الوكالـة يت لـب  أسبا   ا ة بعقد الوكالة : وهذه تر   عىل  ا ـت  مـن -اثنًيا

 يهــا االعتبــار ال خصــ  ل ويرتتــب علــا ذلــك أهنــا تنتهــ  ئــوت الوكيــر وئــوت اكوكــر   والثانيــة أن الوكالــة عقــد غــري الزم ل 
 ويرتتب علا ذلك أهنا تنته  بع ر الوكير وكذلك بتنحي  عن الوكالة  

 د انتهائها األحكام التي تترتب على الوكالة بع -324

نص قانو  : وأًي كان السبب الذي تنيت ب  الوكالة ل  لن هنا  أحةاًما ترتتب عليها بعد انتها هـا ل نـذكر منهـا  –
 ما أييت :

   4تنتهــ  الوكالــة أبثــر ر عــ  ل  تبقــا اآلاثر الــيت رتبتهــا وقــا أن كانــا قا رــة ل وال تــ ور هــذه اآلاثر ب واهلــا -أوال
وت الوكير أو بع ل  مث ً ل  لن التصر ات القانونية الـيت ابشـرها الوكيـر قبـر اكـوت أو العـ ر تبقـا قا رـة  لذا انتها الوكالة ئ

ل وبـرد اكصـرو ات الـيت أنيقهـا  2  ويلت م اكوكر بد   أ ر الوكير عىل وقـا انتهـا  الوكالـة 3منتجة آلاثرها و ًقا لقواعد الوكالة
ل وبتعويض الوكير عن الضـرر الـذي أ ـاب  بسـبب  1 ًقا للقواعد اكقررة يف هذا ال أنالوكير وقا  أن كانا الوكالة قا رة و 

                                                 

ب نيـور وريبـري  –ومـا بعـدها  492بودرىـف و ـار يف الوكالـة  قـرة  – 444 – 4 – 4603داللـوز 4600  سنة يولي3( نقض  رنس   4) 
   622ق 4144 قرة 44وسا اتيي 

   622ق 4144 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  3) 
بــودرى و ــار يف  – 491 يــوار  قــرة – 34 قــرة 34( وال يتقاضــا الوكيــر أ ــرًا بعــد ذلــك ل حــىت لــو اســترر يف تنييــذ الوكالــة ) لــوران 2) 

 ( ل وذلك مام يةن  هر انتها  الوكالة  لن  يبقا وكي  ويتقاضا ا  ر حىت يعلو ابنتها ها   492الوكالة  قرة
 يــــوار  – 16 – 4 – 64ابنـــديةا 4460يونيـــ  ســـنة 39( ســـوا  كانـــا الوكالـــة غـــري مــــأ ورة أو كانـــا مـــأ ورة ) نقـــض  رنســــ   1) 

(   وال يســرتد الوكيــر اكصــرو ات الــيت أنيقهــا يف عقامــة أ هــ ة ومعــدات اســاب  اخلــاق ولــو  491درى و ــار يف الوكالــة  قــرةبــو  – 338 قــرة
(   ويسـرتد  491بودرى و ـار يف الوكالـة  قـرة – 221 -4 – 63سريي  4463يولي  سنة44أقامها من أ ر تنييذ الوكالة ) نقض  رنس  

  الوكالة عذا امرت الوكالة تنتج هاثرها ل كرا عذا كان الوكير م يعلو ابنتها ها أو كان ملت ًما أبن يصر اب عرار اكرو ات اليت أنيقها بعد انتها
 (   186ق 498مد  كرا سنرى ) بودرى و ار يف الوكالة  قرة 141اليت بدأها عىل حالة ال تتعرا معها للتلف و ًقا  حةام اكادة
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تنييذ الوكالة قبر انتها ها   وكذلك يلت م الوكير أوورثت  ببذلك العناية الوا بة  يرـا قـام بتنييـذه مـن أعرـار الوكالـة ل وبتقـد  
   4حسا  عن هذه ا عرار ل وبرد ما وحا يده للروكر بسبب الوكالة

ال تنتهــ  الوكالــة ئجــرد وحقــق ســب انتها هــا ل بــر يــب أن يعلــو الوكيــر بســبب االنتهــا  ل  تنتهــ  مــن وقــا  -اثنًيــا
هذا العلو   وسنرى ل ت بيًقا لذلك ل أن الوكالة ال تنتهـ  ئـوت اكوكـر أو بعـ ر الوكيـر عال عذا علـو الوكيـر ابكـوت أو ابلعـ ر 

مــن هــذا  668 اكــد  يتضــرن نًصــا يف هــذا اكعــ  ل  ةانــا اليقــرة ا وىل مــن اكــادة  وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ 
  وقـد  3اك روع تنص علا أن "تعته الوكالـة ق رـة يف  انـب الوكيـر ل حـىت لـو كانـا قـد انتهـا ل مـادام ال يعلـو ابنتها هـا"

   2ك را ًعـا ل كتيـا  ابلقواعـد العامـةحذف هذا النص يف نينة اكرا عة دون أن يـذكر سـبب حذ ـ  ل وي لـب أن يةـون ذلـ
وحـىت لـو علــو الوكيـر ابنتهــا  الوكالـة وتعامـر بعــد ذلـك ابعتبــاره وكـي  مــ  شـخص حسـن النيــة تـوهو اســتررار الوكالـة بســبب 

يتخلف عن الوكالة ااقيقيـة وكالـة ظـاهرة تنـتج نيـس هاثر الوكالـة ااقيقيـة  911معهر  ار   هلا منسو  للروكر ل  لن   
   1لنسبة غلا ال ري حن النية ل و ًقا للقواعد اليت سبق تيصيلها يف الوكالة العاهرةاب

علـــا أي و ـــ  كـــان انتهـــا  الوكالـــة ل  ـــب علـــا  -4مـــن التقـــين تكـــد  علـــا مـــا أييت : " 141تـــنص اكـــادة -اثلثًـــا
نتهــا  الوكالــة ئــوت الوكيــر ل  ــب ويف حالــة ا -3الوكيـر أن يصــر اب عرــار الــيت بــدأها عىل حالــة ال تتعــرا معهــا للتلــف   

علــا ورثتــ  ل عذا تــوا رت  ــيهو ا هليــة وكــانوا علــا علــو ابلوكالــة ل أن يبــادروا عىل ع  ــار اكوكــر ئــوت مــورثهو ل وأن يتخــذوا 
ـــة م تنتـــ  ةمـــام العرـــر   8مـــن التـــدبريات مـــا تقتضـــي  ااـــار لصـــاحل اكوكـــر"  اكوكـــر  يـــ  أو 914  واكيـــروا هنـــا أن الوكال

                                                 

 (   499حىت يستوىف حقوق  قبر اكوكر ) بودرى و ار يف الوكالة  قرة ( ويةون للوكير حق اابس 4) 
( وقــد ورد يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف  ــدد هــذا الــنص : "علــا أنــ  مهرــا كــان الســبب يف انتهــا  الوكالــة ل  رــادام  3) 

ر وم خي ره بذلك ل أو مات اكوكر وم يعلو الوكير ئوت " ) جمروعة الوكير ال يعلو ابنتها ها  ه  قا رة حىت يعلو ل كرا عذا ع ر اكوكر الوكي
(   وقد نصا اليقرة الثالثة من التقين اكد  اللييب يف هذا اكع  علـا مـا أييت : "وتعـد  ـحيحة قبـر اكوكـر  328ق 8ا عرار التحضريية

 أو ورثت  ا عرار اليت قام  ا الوكير قبر علر  ابنتها  الوكالة"   
 ال رط الثا     209يف اهلامش ل وانعر هنًيا  قرة 321ق – 322ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 2) 
   204 قرة – 209( انعر هنًيا  قرة 1) 
مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد    669( اتريــخ الــنص : ورد هــذا الــنص يف اكــادة  8) 

)  141مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو 114يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحـا رقـو 116ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو
 (   326وق – 329ق 8تحضرييةجمروعة ا عرار ال
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  ولــذلك  ــب علــا الوكــر ل ابلــرغو مــن انتهــا  الوكالــة ابلعــ ر أو  4ابنقضــا  ا  ــر ل وعن كــان الوكيــر قــد بــدا تنييــذ الوكالــة
التنح  أو موت اكوكر أو غري ذلك من ا سـبا  "أن يتخـذ مـن ا مـار التحيعيـة مـا يصـون بـ  مصـلحة اكوكـر    ـلذا كـان 

  أن يسـترر حـىت يصـر عىل حالـة تةـون معهـا مصـاحل اكوكـر مضـرونة ل دون أن قد بدأ يف  ين ايفصـور وبيعـ  ل و ـب عليـ
  أما عذا كانا الوكالة قد انتها  وت الوكير ل  علـا الورثـة ل الـذي  3يةون من الضروري االنتها  من بي  ايفصور أبكرل 

                                                                                                                                                                    

: ال  ـوز للوكيـر أن يعـ ر نيسـ  عـن الوكالـة يف وقـا غـري ال ـق   و ـب  910/ 833ويقابر النص يف التقن  اكد  القد  اكـادة
  ) وأحةام التقن  علي  عذا انتها توكيل  أبي  ورة غري ع ل  من اكوكر ع ال بتًيا أن ورر ا عرار اليت تبدأها يف حالة تقيها من ا   ار 

   اكد  القيو تتيق  م  أحةام التقن  اكدين انيديد ل غري أن التقن  القد  استث  حالة ع ر الوكير وم يستثنها التقن  انيديد (
 ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

 ) م ابق (   492التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   3و4/ 141 مالتقن  اكد  اللييب

 مد  مصري (   141) ت ابق اليقرة ا وىل من اكادة 616التقن  اكد  العراق  م
: ويةون الوكير ضامناً لةر ما  ةن أن ودل هذا العدور ) عن الوكالة ( من الع ر  448/3تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م
 دابري لصون مصاحل موكل   يانة اتمة عىل أن يترةن اكوكر نيس  من القيام ئا  ب  والضرر للروكر عذا م يقو ئا  ب من الت

: عذا انتها الوكالة بو اة اكوكر أو ة  س  أو بيقدان  ا هلية ل و ب علا الوكير ل عذا كان يف التأ ر   ر ل أن يتو ما  430م
العروف كصلحة اكوكر عذا م يةن اـة وارل ذو أهليـة أو  ثـر شـرع  للروكـر ابتدأ ب  حسبرا تستل م  الضرورة ل وأن يقوم بةر ما تقتضي  

 ووق للوكير من  هة أ رى أن يسرتده ما يةون قد أسلي  أو أنيق  لتنييذ الوكالة فبًقا للقواعد اكختصة ابليضويل   –أو الوارل 
وعليهو أيًضا  –ب عليهو أن يبل وا ب  عب ا   ه الو اة : عذا تو ىي الوكير وكان الورثة عاك  بو ود الوكالة ل و  434م 914 

علا أن أحةام هذه اكادة ال  –أن وتيعوا ابلواث ق وغريها من ا وراق اكختصة ابكوكر   وأن يتخذوا مجي  الوسا ر ال زمة لصيانة مصاا  
 يف جمروعها م  أحةام التقن  اكصري (  تسرى علا الورثة القصر ماداموا ب  و ا   ) وأحةام التقن  اللبنا  تتيق 

مد   ري  يف و و  أن يةون الوكير قد بدأ تنييذ الوكالـة عذ تقـور : " ـب علـا الويةـر أن يصـر اب عرـار 4/ 141( ونص اكادة 4) 
 ـروة يف أن الوكيـر مـد   رنسـ  3/ 4664) واكـادة 321 يـوار  قـرة – 488اليت بدأها"   انعر عةس ذلك بودرى و ـار يف الوكلـة  ـرتة

 مد   رنس   لو يرد  يها شرط أن يةون الوكير قد بدأ العرر (   3040يتو ما بدأ عرل  ل أما اكادة 
( ويف قضية أعلن اكستأنف است نا   خلصر  ئةتب حماميـ  الـذي كـان يـدا   عنـ  أمـام ايفةرـة االبتدا يـة ل  ـر ض كتـا  ايفـام  تسـلو  3) 

لة ايفام  ل  أعلن االست ناف ل يخ البلـد   ود ـ  اكسـتأنف عليـ  بعـدم قبـور االسـت ناف لعـدم  ـحة ا عـ ن ل  قضـا ا ع ن الهنا  وكا
مرا عات ) قـد  ( أ ـازت ععـ ن عريضـبة االسـت ناف لـنيس اخلصـو أو يفلـ  ا  ـل  أو اكختـار ل  298ايفةرة بر ض هذا الد    ن اكادة

المتناع عن التسلو عع هنا ل يخ البلد ل و ن ع ر الوكير عن الوكالة ال يسرى عر ال ري عال من يوم عع ن  ب  أ ازت يف حالة ا 1و ن اكادة
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ة  ـــار  916وكـــانوا يعلرـــون ابلوكالـــة ل أن يتخـــذوا هـــذه التـــدبريات العانيـــة ل وعلـــيهو أن يبـــادروا   4تـــوا رت  ـــيهو ا هليـــة
  ويــد ر أيًضــا يف هــذه ا عرــار التحييــة  3اكوكــر ئــوت مــورثهو حــىت يــدبر أمــره   وهــذا هــو ااةــو أيًضــا يف ورثــة اليضــويل"

 ــ  عــام القيــام بةــر مــا تقتضــي  العــروف واختــاذ مــا  ــب مــن االحتيــاظ ابلواث ــق وغريهــا مــن ا وراق اخلا ــة ابكوكــر ل وبو 
الوســا ر والتــدابري لصــون مصــاحل اكوكــر ل وذلــك غلــا أن يــترةن اكوكــر نيســ  ل أو النا ــب عنــ  يف حالــة ع  ســ  أو نقــص 

  وتعتـه الوكالـة  1ال من أن يتولـوا أبنيسـهو ا عرـار الـيت سـبق التوكيـر  يهـ 2أهليت  ل أو ورثت  أو النا ب عنهو يف حالة موت 
ل  يةــون الوكيــر  8قا رــة  يرــا يتعلــق  ــذه ا عرــار التحيعيــة ل ويرتتــب علــا قيامهــا بقــا  الت امــات كــر مــن الوكيــر واكوكــر

                                                                                                                                                                    

مـايو سـنة 6ل وأ رياً  ن الوكير ابلرغو من ع ل  مل م ابلقيام جبري  ا مور اكستعجلة اليت خي ا  يها علـا مصـلحة موكلـ  ) اسـت ناف وفـين 
 (   31ق 44رقو 2ايفاماة 4633

لت ام (  يجب عذن أن يةون الورثة قد توا رت  يهو ا هلية ال زمة للقيام  ذه ا عرار التحيعية ل   ذا م تتوا ر  يهو هذه ا هلية    ا 4) 
 - 4 – 68داللــوز 4468ينـاير سـنة2علـيهو حـىت لـو كــان هلـو ت ـب  ـثلهو ويســت ي  أن يقـوم عـنهو  ــذه ا عرـار ) نقـض  رنسـ   نــا   

) هنًيـا نيـس اليقـرة يف اهلـامش ( ل وهـو ال  عـر هـذا االلتـ ام يسـرى علـا الورثـة  3/ 434(   قارن تقن  اكو بات والعقود اللبنـا  م 104
ة لوكالالقصر "ماداموا ب  و ا" ل  لو كان هلو و   و ب علي  أن يقوم عنهو  ذا االلت ام   وانعر يف مع  التقين اللبنا  بودرى و ار يف ا

   613ق 4161 قرة 44  ب نيور وريبري وسا اتيي  429 قرة 
وا مر يف تقدير ا حوار اليت تو ب علا الوكير  عر ا عرار اليت ابتدأها يف حالة تقيها  – 324ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 3) 

ديســره 6ســبا   ــحيحة تــهره ) نقــض مــد  مــن ا   ــار مــرتو  يفةرــة اكوضــوع ل وال معقــب عليهــا  يــ  مــىت كانــا قــد اســتندت عىل أ
 (   991ق 211رقو 8جمروعة عرر 4614سنة
   464ق 18م 4622ماري سنة41( است ناف  تلو  2) 
(  لذا م يست ي  ورثة الوكير أن يعثروا علا اكوكر ل أو م يترةنوا مـن ع  ـاره ئـوت مـورثهو ل  ـاز هلـو أن ي لبـوا مـن القضـا  أن وـر  1) 

 (   613ق 4161 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 429ي قضا   ) بودرى و ار يف الوكالة  قرةحملهو حار 
عنسيةلوبيدي  – 613ق 4161 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 189ق 486بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 324(  يوار  قرة 8) 

 – 4 – 68داللوز 4468يناير سنة2 – 93 – 4 – 99سريي  4499يناير سنة 43نقض  رنس  – 246 قرة Mandatليظ  2داللوز
 ) يص  أن يةون الوكير أو ورثت  مس ول   نا ًيا عن التبديد (   104
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وبتأدية حسا  عنها ل ويةون اكوكـر أو ورثتـ  ملتـ م  اب  ـر  4أوورثت  ملت م  ببذر العناية الوا بة يف القيام  ذه ا عرار
 والتعويض عن الضرر   3صرو اتوبرد اك

 الفرع األول

 انتهاء الوكالة ألسباب ترجع إلى القواعد العامة

 انتهاء الوكالة انتهاء مالوفًا عن طريق تنفيذها -4

 إتمام العمل محل الوكالة :  -325

ا كانـا الوكالـة   وقاضـ  اكوضـوع هـو الـذي بيـا  يرـا عذ 2تنته  الوكالة بداهة ةمام الوكيـر العرـر الـذي وكـر  يـ 
   1قد انتها ة از العرر

وقد يع  اكتعاقـدان أ ـ  يـتو  يـ  الوكيـر العرـر   وير ـ  يف ذلـك عىل قصـد اكتعاقـدين ل  ـلن قصـدا أن يـتو العرـر 
حترــا يف  ــ ر ا  ــر اكعــ  ل كرــا عذا كــان اكوكــر علــا أهبــة الســير وكــان الوكيــر مــوك  يف شــرا  شــ   هــو مــن حا ــات 

 ــلذا انقضــا ا  ــر وســا ر اكوكــر دون أن يــتو ال ــرا  انتهــا الوكالــة ويةــون اكقصــود مــن وحديــد ا  ــر يف هــذه الســير ل 
ااالــة أن تنتهــ  الوكالــة عمــا ب ــرا  ال ــ   اك لــو  أو ابنقضــا  ا  ــر قبــر شــرا     أمــا عذا م يقصــد اكتعاقــدان مــن وحديــد 

  ل  لن الوكالة ال تنته  حتًرا ابنقضا  ا  ر ل بر  ـوز للوكيـر اكضـ  يف ا  ر عال تقدير وقا تقرييب يتو  ي  الوكير عرل
   8تنييذ الوكالة حىت بعد انقضا  ا  ر عذا كانا هنا  ظروف تهر هذا التأ ر

                                                 

 (   461يل  قرة( وختتلف هذه العناية الوا بة ل كرا هو معروف ل يف الوكالة اكأ ورة عنها يف الوكالة غري اكأ ورة ) أكثو أم  اخلو  4) 
مــن تقنــ  اكو بــات والعقـود اللبنــا  ) هنًيــا نيــس اليقـرة يف اهلــامش ( : حيــث ععــر الر ـوع ابكرو ــات علــا أســاي  3/ 430( قـارن م 3) 

وكــر يف قواعــد اليضــالة ال قواعــد الوكالــة ل علــا  ــ ف اليقــ  والقضــا  يف  رنســا علــا مــا قــدمنا   هــذا ويةــون التــ ام ورثــة الوكيــر أو ورثــة اك
 حدود الرتكة  

 – 184ق 414بـودرى و ـار يف الوكالـة  قـرة – 319 يوار  قـرة – 4482 قرة 4بون – 438و قرة 190و قرة 190( ترولون  قرة 2) 
   4146 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي 

   4416 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 499 – 4 – 44داللوز 4440أغس س سنة 8( نقض  رنس  1) 
ابســتيا  – 134 قــرة Mandat( ليــظ  D . Jur . Genداللــوز يف القضــا  العــام )  4621يوهيــ  ســنة38( نقــض  رنســ   8) 
 44ب نيـــــو وســـــا تيي  – 218 – 4 – 91داللـــــوز 4491مـــــايو ســـــنة ســـــنة 34وحـــــا حةـــــو الـــــنقض اليرنســـــ   4498ديســـــره ســـــنة 46
   4146 قرة
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وكرا تنته  الوكالة ةمام العرر ل تنتهـ  كـذلك بعـدم النجـاح يف العرـر ومـىت استخلصـا ايفةرـة  سـبا  سـا  ة 
ينج  يف العرر اكوكر  ي  ل  انتهـا مهرتـ  ل  ـلن اسـتخ ق ايفةرـة هلـذه النتيجـة هـو اسـتخ ق موضـوع   أن الوكير م

   4ل وال  الية  ي  للقانون

 انقضاء األجل : -326

واكيــروا هنــا أن تةــون الوكالــة يف أعرــار مســتررة كالتوكيــر يف ا دارة ل ووــدد اكتعاقــدان أ ــ  تنتهــ  ابنقضــا    
الوكالــة   مثــر ذلــك أن يوكــر شــخص شخًصــا ه ــر يف عدارة م رعتــ  أو مصــنع  أو متجــره كــدة ســنة    قيــاي الوكالــة هنــا ال 

نييــذ هــذه ا عرــار ل وتةــون الوكالــة يف هــذه ااالــة كا  ــار عقــًدا زمنًيــا   اب عرــار الــيت تــتو ل بــر ابكــدة الــيت تنقضــ  يف ت
ل وعذا امـــر الوكيـــر بعـــد انقضـــا  ا  ـــر قا ًرـــا بتنييـــذ الوكالـــة بعلـــو اكوكـــر ودون  3ومـــن مث تنتهـــ  ابنقضـــا ا  ـــر ايفـــدد هلـــا

 معارضت  ل كان هنا  عديد ضرين للوكالة علا مثار التجديد الضرين لإل ار  
( ال يعـرف ميعـاد حلولـ    مثـر ذلـك  terme incertainوقـد يةـون ا  ـر ايفـدد للوكالـة أ ـ  غـري معـ  ) 

أن يوكر شخص شخًصـا ه ـر يف عدارة أموالـ  فـور مـدة غيابـ  يف سـير بعيـد ل  تنتهـ  الوكالـة بعـودة اكوكـر مـن السـير دون 
خص شخًصــا ه رمــدة حيــاة اكوكــر أو مــدة حيــاة الوكيــر ل   كــذلك  ــوز أن يوكــر شــ 2أن يةــون ميعــاد هــذه العــودة معرو ًــا

  ويف هذه ااالة تنته  الوكالة ئـوت أي مـن اكتعاقـدين ل  ن اكـوت أ ـر ابلنسـبة  1وااياة كرا هو معروف أ ر غري مع 

                                                 

   146ق 98رقو 1جمروعة أحةام النقض 4689أبرير سنة8( نقض مد   4) 
ر ( وعذا ابشر الوكير تصر ًا بعد انقضا  ا  ر وانتها  الوكالة دون أن عدد عديًدا ضرنًيا ل  لن أثر هذا التصرف ال ينصرف عىل اكوكـ 3) 

يةون التاريخ العريف للتصرف حجة علا اكوكر ل عذ هو ليس من (   و  310ق 149 قرة 9عال يف حالة الوكالة العاهرة ) أوبرى ورووعمسان
 قـد قـدم ال ري حىت يستل م اترخيًا اثبًتا ليةون حجة علي    ولةـن  ـوز لـ  أن يثبـا جبريـ  ال ـرق ل ومنهـا اكبينـة والقـرا ن ل أن التـاريخ العـريف

 (   20هامش 310ق 149 قرة 9ليق  قبر انقضا  أ ر الوكالة ) أوبرى ورو وغسران
وقضا حمةرـة اسـت ناف مصـر أبنـ  عذا كـان التوكيـر م لًقـا غـري مقيـد ئـدة معينـة وال يعرـر معـ   العـاهر اسـترراره ل ومـن ادعـا 

 (   813ق 381رقو 34ايفاماة 4610 هاير سنة 31  ف ذلك علي  ا ثبات ) است ناف مصر
   414بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 311(  يوار  قرة 2) 
   416( بودرى و ار يف الوكايلة  قرة 1) 
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لوكالـة كرـا سـيج   أو بنتنحيـ  عـن ا 4غلا أحدمها وتنته  ب  الوكالة حتًرا ابلنسـبة عىل اآل ـر ل وكـذلك تنتهـ  بعـ ر الوكيـر
  

 انتهاء الوكالة قبل التنفيذ -3

 استحالة التنفيذ : -327

مد  علا أن "ينقض  االلت ام عذا أثبا اكدين أن الو ا  ب  أ ب  مستحي  ععليـ  لسـبب أ نـيب  212تنص اكادة 
   ــلذا وكــر شــخ شخًصــا ه ــر يف بيــ   3اليــد لــ   يــ "   وهــذا الــنص يســرى علــا الوكالــة كرــا يســرى علــا غريهــا مــن العقــود

  وغــذا  2الت امــات التوكيــر تنتهــ  ابســتحالة تنييــذها ل ومــن مث تنتهــ  الوكالــة –منــ ر ل واحــرتق اكنــ ر بعــد التوكيــر ل  ــلذن 
وكر شخص شخًصا ه ـر يف عدارة أمـوار لـ  ل مث وضـعا هـذه ا مـوار وحـا ااراسـة القضـا ية يتـوىل عدارهتـا حـاري قضـا   

 الوكير ل انتها الوكالة الستحالة تنييذ الت امات الوكير   بدال من

 واالستحالة يف اكثر ا ور استحالة مادية ل وه  يف اكثر الثا  استحالة قانونية  

 اإلفالس ونقض األهلية : -328

التصـــرف يف وعذا أ لــس اكوكــر أو أ لــس الوكيـــر  ــلن الوكالــة تنتهـــ    ذلــك أن اكوكــر اكيلـــس ال يســت ي  مباشــرة  
أموال  أو عدارهتا بنيس  ل  أوىل أال يست ي  ذلك بوكير ل والوكير اكيلـس قـد غلـا يـده عـن أموالـ   ـأوىل أن ت ـر عـن أمـوار 

يف ذلــك ل  ــلذا شــهر ععســار عي مــن اكوكــر والوكيــر انتهــا للوكالــة   وغــذا أ لــس  982  وا عســار كــا   ي   1موكلــ 
                                                 

   136( حمرد علا عر ة ق 4) 
ابستحالة التنييذ الناش ة عـن سـبب لـيس  -من تقن  اكو بات والعقود اللبناين علا أن "تنته  الوكالة      سابعا 404( وتنص اكادة 3) 

 ل  ع قة ئ ي ة اليريق  اكتعاقدين"  
   419بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 318ر  قرة يوا – 186( ترولون  قرة 2) 
ب نيــور  – 326ق 149 قــرة 9أوبــرى ورووعمســان – 414بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة – 312 يــوار  قــرة – 63 قــرة 34( لــوران 1) 

ط  اعته الت هري ئثابـة   ويرتتب علا ذلك أن  غذا ظهر شخص آل ر سنًدا عذنًيا تعهريًا غري مستوف لل رو  4168 قرة 44وريبري وا اتيي 
 64داللـوز 4640نو ره سـنة43توكير ل مث أ لس اكعهر ل م يست ي  اكعهر ل  قبض السند النتها  التوكير ة  ي اكوكر ) نقض  رنس  

التــأم   (   ولةــن ال تنتهــ  اب  ــ ي أو ا عســار ل كرــا غــذا أع ــا اكــنمن لــ  شــركة 414بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة – 104 – 4 –
) نقض  توكي  يف أن تتوىل الد اع عن  يف القضية اليت تر   ب أن اخل ر اكنمن من  ل وأ لس اكنمن ل  ل  لن التوكير يبقا ابلرغو من ع  س 

 يـــوار  -68 قــرة34أوران  – 44 – 4 – 4642داللـــوز 4643يوليـــ  ســنة24 – 200 – 4 – 13داللــوز 4413يوليــ  ســـنة24 رنســ  
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ترســك ابنتهــا  الوكالــة كرـــا  ــوز ذلــك لــدا ين اكوكــر ل ولةــن ال  ــوز للروكــر نيســـ  أن اكوكــر أو أعســر ل  ــاز للوكيــر ال
  أمــا عذا أ لــس  4يترســك بــذلك ل كرــا ال  ــوز االحتجــاج ابنتهــا  الوكالــة علــا الوكيــر قبــر أن يعلــو اب  ــ ي أو ا عســار

  وعذا تعـدد اكوكلـون أو الـوك   وأ لـس  3لوكيـرالوكير أو أعسر ل  لن للروكر أن يترسك ابنتهـا  الوكالـة ل وال  ـوز ذلـك ل
   2أحدهو أو أعسر ل  لن الوكلة تنته  ابلنسبة غلي  وحده ل مام تةنن غري قابلة للتج  ة

وعذا فرأ نقص علا أهلي  اكوكر أو علـا أهليـ  الوكيـر ل كـأن حجـر علـا أي منهرـا ل انتهـا الوكالـة    ـلذا حجـر 
تصرف القانو  الذي  در من  التوكير  ي  ل انتها الوكالـة ل  ن الوكيـر ال يسـت ي  مباشـرة علا اكوكر  أ ب  غري أهر لل

  ومـن هنـا قـررت أن العـهة يف تـوا ر ا هليـة  1هذا التصرف ل عذ ال يةن أن ينصرف أثر التصرف عىل اكوكر وهو غري أهـر لـ 
  لةن عذا كان ااجـر علـا اكوكـر لـيس مـن  8ف يف هن واحديف اكوكر بوقا الوكالة وابلوقا الذي يباشر  ي  الوكير التصر 

شأن  أن  عل  غري أهر للتصرف الذي  در من  التوكير  ي  ل كأن كان التصـرف مـن أعرـار ا دارة وكـان اكوكـر مـأذوًت لـ  
حجر علـا الوكيـر ل  لنـ  يصـب    أما عذا  9يف عدارة أموال  ل  لن الوكلة ال تنته  ويبقا الوكير مل ًما ابكض  يف تينيذ الوكالة

   4ل حىت لو بقا أه  كباشرة التصرف اكوكر  ي  ل ومن مث تنته  الوكالة 1الناش ة عن الوكالة 981غري أهر ل لت امات  

                                                                                                                                                                    

ب نيــــور وريبــــري  – 326ق 149 قــــرة 9أوبــــرى ورو وغســــران – 412بــــودرى و ــــار يف الوكالــــة  قــــرة – 4414 قــــرة 4نبــــو  – 311 قــــرة
 (   612ق 4168 قرة 44وسا اتيي 

   612ق 4168 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 326ق 149 قرة 9( أوبرى ورو وغسران 4) 
ـــة  قـــرة – 4416 قـــرة 4بـــون – 311 يـــوار  قـــرة – 64 قـــرة 34( لـــوران 3)   4ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  – 411بـــودرى و ـــار يف الوكال

     وز للوكير أن يترك بب  ن التصرف الذي ابشره وهو ميلس   – 612ق 4168 قرة
   612ق 4168 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  2) 
وكر   وقد ال تنته  الوكالة ابلرغو من ااجر علا اكوكر ل عذ اعترد القيو الوكالة ( وال تنته  الوكالة غ  عذا علو الوكير اباجر علا اك 1) 

 (   611ق 4169 قرة 44وفلب من الوكير االستررار يف مهرت  ) ب نيور وريبري وسا تيي 
   344( هنعر هنًيا  قرة 8) 
أمــا عذا أ ــيب اكوكــر جبنــون أو  – 611ق 4169ة قــر  44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 326ق 149 قــرة 9( أوبــرى ورو وغســران 9) 

: ويــذهبان عىل أن الوكالــة ال  410عتــ  دون أن وجــر عليــ  ل  ــلن الوكالــة ال تنتهــ  عذا م يعلــو الوكيــر بــذلك ) بــودرى و ــار يف الوكالــة  قــرة
 تنته  حىت لو كان انينون أو العتة أمرًا بيًنا (  

   134( حمرد عل  عر ة ق 1) 
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 الفسخ وتحقق الشرط الفاسخ : -329

ل  3ا للقواعــد العامــةو ــوز عهنــا  الوكالــة عــن فريــق فلــب  ســخها عذا أ ــر أحــد اكتعاقــدين ابلت اماتــ  ل وذلــك فبًقــ 
 يجـــوز للوكيـــر فلـــب  ســـخ الوكالـــة ل ويلجـــأ عىل فلـــب اليســـخ يف ا حـــوار الـــيت ال  ـــوز لـــ   يهـــا التنحـــ  عـــن الوكالـــة كرـــا 

و ر ـــوع اكوكـــر عليـــ  4ســـيج   ل أو عذا أراد أن ي الـــب اكوكـــر ابلتعـــويض غلـــا  انـــب اليســـخ ل أو غـــذا أراد أن يتـــوقا  
ر فلب  سخ الوكالة    ر الوكير ابلت اماتـ  ل وذلـك أيًضـا يف ا حـوار الـيت ال  ـوز لـ   يـا ابلتعويض   كذلك  وز للروك

ل وتنيسـخ  2ع ر الوكير ل أو عذا أراد م البت  ابلتعويض عىل  انـب اليسـخ ل أو عذا أراد تـوقا ر ـوع الوكيـر عليـ  ابلتعـويض
ا للقواعـد العامـة    تنيسـخ الوكالـة ئجـرد وحقـق ال ـرط الوكالة عذا علقا علا شـرط  اسـخ ووحقـق هـذا ال ـرط ل وذلـك فبًقـ

دون حا ـــة  ي ع ـــرا  ه ـــر ل ومـــن مث ال وتـــاج انيســـا ها عىل عرادة الوكيـــر كرـــا يف التنحـــ  ل أو عىل عرادة اكوكـــر كرـــا يف 
 ال  ر  

 انتهاء الوكالة ألسباب خاصة بها -الفرع الثاني

 تبار الشخصيأسباب ترجع إلى أن الوكالة تقوم على االع -1

 موت الوكيل : -331

تنتهـ  الوكالـة ئــوت الوكيـر ل  ن اكوكــر قـد ا تــاره وكـي  العتبــار شخصـ   يــ  ل  ـ  وحــر ورثتـ  حملــ  بعـد موتــ  ل  
وغــذا كــان الوكيــر شــرفة أو شخًصــا معنــوًًي ه ــر ل انتهــا الوكالــة نلــ  ولــو كــان هــذا ااــر ا تيــارًًي ل  ن ااــر ابلنســبة عىل 

                                                                                                                                                                    

أ يب الوكير ابنينون أو العت  دون أن وجر علي  ل  لن الوكالة تنته  كذلك النعدام التريي  عند الوكير ل وهذا مام يةن ال ري  ( وغذا 4) 
 4446نــو ره ســنة46الــذي تعاقــد مــ  الوكيــر حســن النيــة ال يعلــو جبنــون الوكيــر أو عتهــ  ل وذلــك ت بيقــاً لقواعــد الوكالــة العــاهرة ) عكــس 

(   انعر م  ذلك بودرى و ار يف الوكالة  612ق 4169 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 313 يوار  قرة – 489 – 3 – 60داللوز
ل ويذهبان عىل أن  نون الوكير أو عته  دون ااجر علي  ال ينته  الوكالة حىت لو كان ال ري الذي يتعاقد مع  يعلو  ذا انينون أو  410 قرة

ليـة يف الوكيـر ل ولةـن عذا اسـت ر ال ـري  نـون الوكيـر أو عتهـ  يف تعاقـده معـ   ـلن ال يسـت ي  أن وـتج علـا اكوكـر العت   ن  ال ت ـرتط ا ه
   134 ذا التعاقد   وانعر أيًضا يف هذا اكع  ا  ري حمرد عل  عر ة ق

أوبـــرى ورو  – 368 – 4 – 60داللــوز 4446نــو ره ســنة  46 -280 – 4 – 48داللــوز  4448مــايو ســنة 42( نقــض  رنســ   3) 
   321ق 149 قرة 9وعمسان

   4146 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  2) 
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  وغـذا تعــدد الـوك   ومـات أحــدهو ل م تنتـ  الوكالــة عال  4عنـوي هــو ئثابـة اكــوت ابلنسـبة عىل ال ـخص ال بيعــ ال ـخص اك
  أمــا غــذا كــان علــا الــوك   أن يعلرــوا  3ابلنســبة غلــا مــن مــات مــنهو عذا كــان البــاقون  لةــون أن يســتقلوا بتنييــذ الوكالــة

   1ل  لن موت أحدهو ينه  الوكالة ابلنسبة عليهو مجيًعا 2مد 3/ 101جمترع  فبًقا  حةام اكادة 
وال تنته  الوكالة ئجرد موت الوكير ل بر  ب علـا ورثتـ  ل غـذا تـوا رت  ـيهو ا هليـة وكـانوا علـا علـو ابلوكالـة ل 

مـد  ( 3/ 141) مأن يبادروا عىل ع  ار اكوكر ئوت مورثهو ل وأن يتخذوا من التـدابريات مـا تقتضـي  ااـار لصـاحل اكوكـر 
   8  وتبقا الوكالة قا رة  يرا يتعلق  ذه ا عرار التحيعية ل وقد تقدم بيان ذلك

ل  تبقا الوكالـة  9وانتها  الوكالة ئوت الوكير ليس من النعام العام ل  يجوز االتياق علا ما خيالف هذا ااةو
كثـــر مـــا ين بـــق هـــذا ااةـــو عذا كـــان الوكيـــر حمرت ـــا أو كـــان حـــىت بعـــد مـــوت الوكيـــر ويلتـــ م  ـــا الورثـــة يف حـــدود الرتكـــة   وأ

 4681لســنة  69  ويقضــ  قــانون ايفامــاة رقــو  1شخصــامعنوًي ل  يتيــق مــ  اكوكــر علــا أن تنتقــر الوكالــة عىل مــن خيليــ 
ااالــة وــر حملــ  أبن وكالــة ايفــام  تنتهــ  ئوتــ  أو شــ ب امســ  أو وقيــ  أو ااجــر عليــ  أو اســتحالة قيامــ  بوكالتــ  ل ويف هذه

مـن هـذا القـانون يف  26منقتاحمام أ ر ينتدب  جملس النقابة ل عىل أن يترةن اكوكر من ا تيار حمام أ ر   وقـد نصـا اكـادة 
هــذا اكعــ  علــا أنــ  "يف حالــة و ــاة ايفــام  أو شــ ب امســ  أو وقيــ  أو ااجــر عليــ  أو اســتحالة قيامــ  بوكالتــ  ينــد  جملــس 

ر حملـــ  منقتـــا حـــىت يقــوم موكلـــ  اب تيـــار وكيـــر أ ـــر ل ويقـــوم قــرار جملـــس النقابـــة مقـــام التوكيـــر الصـــادر مـــن النقابــة حماميـــا وـــ
  احب ال أن"  

                                                 

   111ق 421( بودرى و ار يف الوكالة  قرة 4) 
   614ق 4161 قرة 44ب نيور وريبري وساتيي  – 428بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 310(  يوار  قرة 3) 
   390( انعر هنًيا  قرة 2) 
   614ق 4161 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 118ق 428بودرى و ار يف الوكالة  قرة – 310(  يوار  قرة 1) 
) ويـذهبان عىل أن الورثـة عذا كـانوا  429بودرى و ار يف الوكالـة  قـرة – 326 يوار  قرة – 48 قرة 34لوران – 231( أنعر هنًيا  قرة 8) 

 44وانعـــر أيًضـــا يف هـــذا اكعـــ  ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  –ذ التـــدبريات الل مـــة ايـــظ مصـــاحل اكوكـــر قصـــر أتـــوىل الو ـــا عـــنهو القيـــام ابختـــا
 اثلثًا يف اهلامش (   231وانعر هنًيا  قرة –من تقن  اكو بات والعقود اللبنا   3/ 434ل واكادة 613ق 4161 قرة
1

 791تفاق صريحا أو ضمنيا :  بودري وفال في الوكالة فقرة ويجوز أن يكون اال – 191جيوار فقرة  – 77فقرة  17لوران  

 . 2919فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 559ص  2555فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  –
1

 7 – 279 – 2 – 2529داللوز  2522ديسمبر سنة  27 – 299 – 2– 51سيريه  2759يوليه سنة  5و 7نقض فرنسي  

 . 559ص  2555فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  – 279 – 2 – 2529داللوز  2521يناير سنة 
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 موت الموكل : -331

وتنته  الوكالة أيضا ئوت اكوكر ل سوا  كانا الوكالة غري مـأ ورة  يةـون الوكيـر اكتـهع قـد اعتـد ب ـخص موكلـ   
  وعذا كـان اكوكـر شـركة أو شخصـا معنـوًيأ ر  4ث يبقا ميروضا أن الوكير قـد ختـري موكلـ يف هذا التهع ل أو كانا حي

ل غـري أن الوكالـة   2كرا هو ااةو يف الوكيـر  يرـا قـدمنا 3نل  ولو كان هذا اار ا تيارًي 981ل انتها الوكالة   
  وعذا تعـــدد  1لل ـــركة يف حـــدود أغـــراا التصـــيية تبقــا هنااكـــدة ال زمـــة لتصـــيية ال ـــركة عذ أن ال خصـــية اكعنويـــة تبقـــا

ل وهــذا مــا م تةــن الوكالــة غــري قابلــة للتج  ــة  8اكوكلــون ومــات أحــدهو ل م تنتــ  الوكالــة عال ابلنســبة عىل مــن مــات مــنهو
  تنته  ابلنسبة عىل اكوكل  

                                                 
2

وتقول المذكرة اإليضاحيية للمشروع التمهيدي : "كما تنتهي ) الوكالة ( بموت الموكل أو الوكيل ، ألن لشخصية كل متعاقد  

ص  9تنفيذ التزاماته إال في حدود ضيقة" ) مجموعة األعمال التحضيرية اعتبار في نظر األخر ، فال تحل الورثة محل المتعاقد في 

. وفي مذهب القائلين بأن الوكيل إنمايعبر عن إرادة الموكل ال عن إرادته هو  ،  791قرب بودري وفال في الوكالة فقرة  –(  195

يستطيع الوكيل أن يعبر عن إرادة قد زالت ) انظر يترتب انتهاء الوكالة بموت الموكل على أن إرادة الوكيل قد زالت بموته ، فال 

 9( ويمكن القول أيضا بأن ورثة الموكل قد ال يثقون بالوكيل ثقة مورثهم به ) أنسيكلوبيدي داللوز  199جيوار فقرة 

إذا مات ( . ومن تطبيقات المبدأ القاضي بأن الوكالة تنتهي بموت الموكل أنه في الوكالة بالخصومة  971فقرة  MANDATلفظ

الموكل ، وجب على ورثته أن يجددوا توكيل المحامي ليكون وكيال عنهم ، ألن وكالته عن مورثهم قد انتهت بموت هذا االخير ) 

( . وقد يستخلص  791بودري وفال في الوكالة فقرة  – 12 – 9 – 2599سيريه  2599أكتوبر سنة  11مجلس الدولة الفرنسي 

امي يباشر الدعوى باعتباره وكيال عن الورثة ، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الوكيل قد ظل بعد تجديد التوكيل من بقاء الماح

وفاة موكله يباشر الدعوى التي وكل فيها باعتباره وكيال عن ورثته فاليقبل منه بعد ذلك أن يجادل في صفة الوكالة مدعيا أنها 

وقد  – 799بودري وفال في الوكالة فقرة  – 597 – 2 – 52داللوز  2759نوفمبر سنة  21انقضت بوفاة الموكل ) نقض فرنسي 

 في الهامش ( . 917قدمنا مثل ذلك في انتهاء التوكيل بإفالس الموكل : انظر انفا فقرة 

 
1

فقرة  2بون  – 192جيوار فقرة  – 152ترولون فقرة  – 552 – 2 – 51داللوز  2752أكتوبر سنة  11نقض فرنسي  

فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 595ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 795دري وفال في الوكالة فقرة بو – 2291

 . 552ص  2555
9

 . 999انظر انفا فقرة  
5

بالنيول وربيير  – 795بودري وفال في الوالة فقرة  – 552 – 2 – 51دالوز  2752أكتوبر سنة  11نقض فرنسي  

وهذا بعكس ما إذا كانت الشركة هي الوكيلة ثم حلت ، فإن الوكالة تنتهي بحلها وال تبقى مدة  552ص  2555فقرة  22وسافاتييه 

التصفية ، ألن الشركة عند تصفيتها ال تستطيع مباشرة أعمال  الوكالة إذ هي ال تدخل في اعمال التصفية ) بودري وفال في الوكالة 

( . ولكن على المصفي أن يتخذ التدابير الضرورية لصيانة مصالح الموكل ، كما تفعل ورثة الشخص الطبيعي  555ص  795فقرة 

 ( . 19هامش  195ص  521فقرة  1إذ كان وكيال ومات ) أوبري ورو وإسمان 
9

فقرة  22وربيير وسافاتييه  بالنيول – 555ص  799بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2297فقرة  2بون  – 192جيوار فرة  

 . 552ص  2555
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 ـلذا م  3والتنته  الوكالة ئجرد موت اكوكـر ل بـر تبقـا عىل أن يعلـو الوكيـر ئـوت اكوكـر 984     4مجيعا
يعلــو بــ  وتعاقــد مــ  ال ــري ل وكــان هــذا أيضــا حســن النيــة ل اعتــهت الوكالــة قا رــة ل وانصــرف أثــر العقــد الــذي يهمــ  الوكيــر ل 

  وحــىت بعــد أن يعلــو الوكيــر  2لــة ظــاهرة بــر ئو ــب وكالــة حقيقيــةحقــا كــان والت امــا ل عىل ورثــة اكوكــر ل ال ئو ــب وكا
اب عرــار الــيت بــدأها عىل حالــة ال تتعــرا معهــا للتلــف ل وتبقــا الوكالــة  986ئــوت اكوكــر ل  لنــ   ــب عليــ  أن يصــر   

ة ئـــوت اكوكـــر ل    وانتهـــا  الوكالـــ 8ل وقـــد ســـبق بيـــان ذلـــك  1قا رـــة  يرـــا يتعلـــق ئـــا يـــوقو بـــ  مـــن أعرـــا هلـــذا ال ـــرا
ل  ـ  تنتهـ  الوكالـة  9كانتها هـا ئـوت الوكيـر ل ال يعتـه مـن النعـام العـام ل  يجـوز االتيـاق علـا مـا خيـالف هـذا ااةـو 

ئــوت اكوكــر بــر يلتــ م  ــا ورثتــ  يف حــدود الرتكــة كــذلك ال تنتهــ  الوكالــة ئــوت اكوكــر عذا كانــا يف مصــلحة الوكيــر أو يف 
عذا وكــر شــخص شخصــا أ ــر يف قــبض اــن البيــ  ود ــ  الــثرن ســدادا لــدين يف ذمــة اكوكــر للوكيــر أو  مصــلحة ال ــري ل كرــا

                                                 
2

وقارن بودري وفال في  – 552ص  2555فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 2297فقرة  2بون  -  192جيوار فقرة  

 . 555ص  799الوكالة فقرة 
1

يعلم بوفاته تكون صحيحة  وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن األعمال التي يجريها الوكيل بعد وفاة الموكل ، بدون أن 

وقانونية وبأن أعمال المرافعات التي يجيزها الوكيل ) المحامي ( بعد وفاة موكله وبدون علمه بحصول الوفاة تكون صحيحة ) 

( . أما إذا علم الوكيل ) المحامي ( بموت الموكل ، فإنه ال  129ص  999رقم  29المحاماة  2591نوفمبر سنة  29استئناف مصر 

فبراير سنة  19له أن يستمر في إجراءات الدعوى وال أن يرفع استئنافا دون أن يدخل الورثة محل الموكل ) استئناف مختلط يجوز 

 ( . 29ص  99م  2552
9

بودري وفال في الوكالة  – 191جيوار فقرة  – 72فقرة  17لوران  -الشرط الثاني 991مدني وانظر انفا فقرة  291انظر م  

وإذا توفي أحد األخصام قبل تقديم األموال والطلبات الختامية وقدمها وكيله دون علم منه بوفاة موكله كان  – 559ص  791فقرة 

( ، وكذلك تكوناإلجراءات  955ص  21رقم  22المجموعة الرسمية  2529أبريل سنة  11ذلك صحيحا ) بني سويف استئنافي 

( . وعبء اثبات علم الوكيل أو الغير بموت  29ص  19م  2521سنة  نوفمبر 1التي يتخذها الوكيل صحيحة ) استئناف مختلط 

الموكل يقع على الورثة إذا أرادوا أال ينصرف أثر العقد إليهم ، سواء كان توقيع الوكيل للعقد يوم وفاة الموكل أو بعد ذلك ) نقض 

. انظر عكس ذلك جمال مرسي بدر  ( 519محمد على عرفة ص  – 95 – 2511داللوز األسبوعي  2519نوفمبر سنة  99فرنسي 

. ويرى أن على  221ص  – 222في دراسات في النظرية العامة للنيابة حول مشروع المعهج الدولي لتوحيد القانون الخاص ص 

الوكيل والغير أن يثبتا حسن نيتهما ، ويحتج في ذلك بحكم لمحكمة النقض جاء فيه ما يأتي : "القانون لم يشترط في خصوص عدم 

اذ التصفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعالن الغير بانقضاء الوكالة ويستتبع هذا أنه يجب على نف

الغير أن يتمسك في هذا الخصوص بحسن نيته ، أي أنه بحسب الموكل الذي يحاج بتصرف أجراه الوكيلبعد انقضاء وكالته أن يثبت 

التحدي بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع  -إن شاء  -الغير الذي يبغي االحتجاج بهذا التصر انقضاء الوكالة ، وعلى 

أن تبت في هذا الدفاع على الوجه الذي رسمه القانون وعلى ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد انقضاء 

أكتوبر سنة  15مة الموضوع بذلك القتضاء تمسك بعدم علمه به" ) نقض مدني الوكالة ، فال يجوز للغير التحدي ألول مرة أمام محك

( . والحكم صريح في أن الغير يجب أن يتمسك بحسن نيته أمام محكمة الموضوع ، فال  597ص  975رقم  97المحاماة  2591

فعال بحسن نيته أمام محكمة الموضوع فهل يجوز له التحدي بحسن الينة ألول مرة أمام محكمة النقض ولكن يبقى أنه إذا تمسك الغير 

 كان يلقى عليه عبء إثبات ذلك؟ ال نرى أن حكم محكمة النقض واضح في هذا المعنى  .
5

أما فيما جاوز ذلك فالوكالة تعتبر منتهية ) استئناف  – 551ص  – 552ص  2552فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  

 ( . 151ص  11م  2525مارس سنة  19مختلط 
9

 .  915انظر انفا فقرة  
1

 . 9999فقرة  1بالنيول وربيير وبوالنجيه  – 791بودري وفال في الوكالة فقرة  – 191جيوار فقرة  – 77فقرة  17لوران  
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ل عذ لــــو انتهــــا الوكالــــة ئــــوت اكوكـــر يف هــــذا اليــــرا ليــــات علــــا الوكيـــر أو علــــا ال ــــري مصــــلحت  يف اســــتييا   4لل ـــري
ل عذا كــان م شــأهنا أال يةــون تنييــذها عال بعــد    وال تنتهــ  الوكالــة أ ــريا ئــوت اكوكــر ل بــر هــ  تبــدأ عنــد موتــ  3الــدين

مــوت اكوكــر ل كرــا عذا وكــر شــخص شخصــا أ ــر يف ن ــر واث ــق معينــة بعــد موتــ  ل أو يف عقامــة نصــب تــذكار لــ  ل أو يف 
ســداد ديــن عليــ  مــن تركتــ  ل أو يف عع ــا  مبلــك مــن تركتــ  ل ــخص معــ  ل وتتخــذ الوكالــة يف هــذه اليــروا  ــورة الو ــية 

اكو بات والعقـود اللبنـا  يف هـذا الصـدد علـا مـا  990من تقن     444  وتنص اكادة  2وكير هو اكنيذ هلاويةون ال
مـىت   -أييت : "عن موت اكوكر أو تبدر حالت  يسقو وكالة الوكير ا  ل  ووكالـة وكيلـ  ل  يرـا  ـ  ااـالت  ا تيتـ   : أوال

مــىت كــان موضــوع الوكالــة يــراد عمامــ  بعــد و ــاة  -لحة شــخص اثلــث   اثنيــاكانــا الوكالــةمع اة يف مصــلحة الوكيــر أو مصــ
 اكوكر نيث يصب  الوكير عند ذ يف مقام منيذ الو ية"  

 أسباب ترجع إلى أن عقد الوكالة غير الزم– 2

 عزل الوكيل من الوكالة  -332

 ـــوز للروكـــر يف أي وقـــا أن ينهـــ   -4مـــن التقنـــ  اكـــد  علـــا مـــا أييت : " 148نـــص قـــانو  : تـــنص اكـــادة  –
الوكالــة أو يقيــدها ل ولــو و ــد اتيــاق  ــالف ذلــك    ــلذا كانــا الوكالــة أب ــر ل  ــلن اكوكــر يةــون مل مــا بتعــيض الوكيــر عــن 

 عذر مقبور"   الضرر الذي اق  من  را  ع ل  يف وقا غري مناسب أو ب ري

                                                 
2

 كذلك ال تنتهي الوكالة بموت الموكل إذا كانت مهمة الوكيل تنحصر في تحصيل مبلغ مستحق األداء على مدين ذلك الموكل ، 

فإن الوكالة تبقي قائمة إلى النهاية . وقد قضى بأن المحضر موكل من قبل الدائن لتحصيل قيمة اإليجار المستحق على المستأنف ، 

المحاماة  2591يناير سنة  5ولعدم قيام المدين بالدفع أوقع الحجز ، فوكالته صحيحة ولم تنته بموت الموكل ) بني سويف استئنافي 

 ( . 299ص  51م  2599ديسمبر سنة  17وانظر أيضا استئناف مختلط  – 912ص  111رقم  21
1

ترولون فقرة  – 295 – 2 – 75سيريه  2771مايو سنة  21 – 112 – 2 – 19سيريه  2719مايو سنة  11نقض فرنسي  

ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 791بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2259فقرة  2بون  – 199جيوار فقرة  – 127

 . 515ص  – 519محمد على عرفة ص  – 197
9

 197ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 797بودري وفال في الوكالة فقرة  – 191جيوار فقرة  – 117ترولون فقرة  

من شأنها أال يكون تنفيذها إال بعد  . وال تعد الوكالة 519فقرة  9دي باج  – 552ص  2555فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  –

موت الموكل إذا حدد لتنفيذها أجل وقبل حلول األجر مات الموكل ، فإن الوكالة في هذه الحالة تنتهي بموته ) انظر في هذا المعنى 

اير سنة فبر 25وانظر عكس ذلك وأن الوكالة ال تنتهي بموت الموكل  : أنجيه  – 557ص  797بودري وفال في الوكالة فقرة 

( . وتبقى الوكالة بعد موت الموكل إذا ارتبطت بعقد أخر ارتباطا ال يقبل التجزئة وبقي هذا  577 - 2 – 55جازيت دي باليه  2755

 – 2 – 17داللوز  2717يناير سنة  11– 557 – 2 – 19داللوز  2719مايو سنة  11العقد قائما بعد موت الموكل ) نقض فرنسي 

بالنيول وربييرو  – 221 – 2 – 75داللوز  2779فبراير سنة  29 – 219 – 2 – 79داللوز  2771مايو سنة  21 – 217

 ( . 2919فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 552ص  2555فقرة  22سافاتييه 
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علــا أنــ  عذا كانــا الوكالــة  ــادرة لصــاحل الوكيــر أو لصــاحل أ نــيب ل  ــ   ــوز للروكــر أن ينهــ  الوكالــة أو  – 3"
وخيلــص مــن هــذا الــنص أن للروكــر أن يعــ ر الوكيــر يف أي  993    4يقيــدها دون رضــا  مــن  ــدرت الوكالــة لصــاا "

وقا قبر أنتها  العرر حمر الوكالة ل  تنته  الوكالة بع  الوكير   و ةن تعليـر ذلـك أبن الوكالـة هـ  ا  ـر كصـلحة اكوكـر 
كانــا الوكالــة يف  ــاا  كرــا ل ولــذلك م  ــ  عــ ر الوكيــر عذا كانــا الوكالــة يف  ــاا  هــو أو يف  ــاحل ال ــري عال برضــا  مــن  

  وكرــا للروكــر أن  3ســيج   ــلذا رأى اكوكــر أن مصــلحت  يف الوكالــة م تعــد قا رــة كــان لــ  أن ينهــ  الوكالــة بعــ ر الوكيــر
يع ر الوكير ل كذلك ل  مـن اب  أوىل أن يقيـد مـن وكالتـ  كـأن يوكلـ   يـالبي  وقـبض الـثرن مث يقيـد الوكالـة ابلبيـ  دون قـبض 

ةون هذا ع ال    يا من الوكالـة   وعـ ر الوكيـر يةـون ةرادة منيـردة تصـدر مـن اكوكـر مو هـة عىل الوكيـر ل  تسـري الثرن وي

                                                 
2

في التقنين المدني  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه 559تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة    

ثم مجلس  151في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  151الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

( . ويقابل النص في التقنين المدني القديم المادة  191 - 199ص  9) مجموعة األعمال التحضيريية  129الشيوخ تحت رقم 

ى بما يأتي : "ينتهي التوكيل بالعزل وبإتمام العمل الموكل فيه وبعزل الوكيل نفسه وإعالن الموكل وبموت ، وكانت تجر 915/199

:  أحدهما" ) وأحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد ( . ويقابل النص فيالتقنينات المدينة العربية األخرى

للموكل أن – 2:  551) مطابق ( التقنين المدني العراقي م  129مطابق ( التقنين المدني الليبي م )  172التقنين المدني السوري م 

يعزل الوكيل أو أن يقيد من وكالته  ، وللوكيل أن يعزل نفسه . وال عبرة بأي اتفاق يخالف ذلك . لكن إذا تعلق بالوكالة حق الغير ، 

وإذا  – 9وال يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل إال بعد حصول العلم للطرف الثاني .  -1. فاليجوز العزل أو التقييد دون رضا هذا الغير 

كانت الوكالة بأجرة ، فإن من صدر منه العزل يكون ملزما بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل في وقت 

 كام التقنين المصري ( .غير مناسب وبغير عذر مقبول . ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أح

وكل نص مخالف ال يعمل به سواء أكان بالنظر إلى  –: للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء   729تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

مصلحة  المتعاقدين أم بالنظر إلى الغير واشتراط األجر ال يمنع الموكل من استعمال هذا الحق  غير أنه إذا كانت الوكالة منعقدة في

 فال يحق للموكل أن يرجع عن الوكالة إال برضا الفريق الذي انعقدت ألجله  . –الوكيل أو شخص أخر 

: يجوز أن يكون العزل صريحا أو ضمنا وإذا جرى العزل بكتاب أو برقية فال ينعقد إال من تاريخ استالم الوكيل بالغ عزله .  722م 

: إذا كانت الوكالة من قبل عدة أشخاص في قضية واحدة ، فال يجوز العزل إال باتفاق جميع الموكلين . أما إذا كانت القضية   721م 

إن العزل الصادر عن أحد الموكلين يزيل الوكالة بالجزء المختص بهذا الموكل وحده أما في شركات التضامن وسائر قابلة للتجزئة ف

: إن العزل عن الوكالة كلها أو بعضها ال  729الشركات ، فيحق لكل شريك يملك حق التوكيل باسم الشركة أن يجرع عن الوكالة . م 

على أنه يبقى للموكل حق الرجوع على وكليه . م  –إذا عاقد الوكيل قبل أن يعلم بعزله  يكون نافذا في حق شخص ثالث حسن النية

: إن عزل الوكيل  721: عندما يوجب القانون صيغة معينة إلنشاء الوكالة ، يجب استعمال الصيغة نفسها للرجوع عنها . م  725

متى كان وكيل الوكيل معينا بترخيص من الموكل .  –يتين : أوال األصلي أو وفاته يؤديان إلى عزل من وكله فيما خال الحالتين األت

: إذا فسخ الموكل أو الوكيل عقد  711متى  كان الوكيل األصلي ذا سلطة مطلقة في التصرف أو كان له الحق في التوكيل . م  –ثانيا 

للفريق األخر بسبب إساءة استعماله هذا  الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبال سبب مقبول ، جاز أن يلزم بضمان العطل والضرر

الحق أما وجود الضررومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ما هية الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي ) وأحكام التقنين اللبناني 

د الوكالة ، نفس تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ، ويشترط التقنين اللبناني ، عندما يوجب القانون شكال خاصا النعقا

 الشكل في الرجوع عنها ( .
1

فقرة  1بالنيول وربيير وبوالنجيه  – 199ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان   - 797برودي وفال في الوكالة فقرة  
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 ــس شــأهنا القواعــد العامــة وكــا كــان القنــون م يــنص علــا أن تةــون يف شــةر  ــاق  ــأي تعبــري عــن ا رادة ييــد معــ  العــ ر 
 يةي  ل وقد يةون هذا التعبري  روا كرا قد يةون 

ومن أمثلة الع ر الضرين للوكير أن يع  اكوكر وكي  أ ر لـنيس العرـر الـذي  ـوا  يـ  الوكيـر ا ور  4ضرنيا
  ويبقـ   ـدور  3نيث يتعارا التوكيـر الثـا  مـ  التوكيـر ا ور  يعتـه  ـدور التوكيـر الثـا  عـ ال ضـرنيا للوكيـر ا ور

و  كــان هــذا التوكيــر الثــا  ابفــ  ل أو كــان قــد ســقو بعــدم قبــور الوكيــر   التوكيــر الثــا  عــ ال ضــرنيا للوكيــر ا ور حــىت لــ
   2الثا  عًيه ذلك  ن جمرد تو   عرادة اكوكر عىل توكير شخص أ ر لنيس العرر يييد حترـا عـ ر الوكيـر ا ور 992

وسـوا  كـان العـ   ـروا أو ضـرنيا    1ويعته كذلك ع ال ضرنيا للوكيـر أن يقـوم اكوكـر بنيسـ  بتنييـذ العرـر حمـر الوكالـة
  وقبــر علــو الوكيــر ابلعــ ر تبقــا وكالتــ  قا رــة  ــلذا  8 لنــ  ينــتج أثــره عال عذا و ــر عىل علــو الوكيــر ل فبقــا للقواعــد العامــة

تعاقد م  شخص حسن النية انصـرف أثـر التعاقـد عىل اكوكـر ولةـن ال ئو ـب وكالـة حقيقيـة كرـا  يااالـة ا وىل ل بـر فبقـا 
  ومن مث يتع  علا اكوكر حىت يةون ئـأمن مـن ذلـك أن يعلـن ال ـري الـذين يتعـاملون عـادة مـ   9قاعد الوكالة العاهرةلو 
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عا وال وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه وإن كان عزل الموكل للوكيل قد يحصل ضمنا ، إال أنه يجب أن يثبت ذلك قط 

 15يصح استنتاجه من ظروف ال تدل عليه حتما وقد يكون العزل جزئيا إذا أقيم الوكيل الجديد لجزء من العمل فقط ) استئناف مصر 

( . وقضت أيضا بأن حصول التوكيل بالكتابة ال يمنع العزل بغير الكتابة إذا  151ص  911رقم  12المحاماة  2559نوفمبر سنة 

ع مادية ال شك فيها ، ألن الوقائع المادية يجوز إثباتها بالشهود والقرائن فإذا ثبت قطعا من شهادة الشهود حصل هذا العزل بوقائ

الطرفين أن الموكل الذي وكل وكيال إلدارة أطيانه جاء بعد سنة أو سنتين وأدار أطيانه وأجراها بنفسه وحصل أجرتها بنفسه يعتبر 

ن موجبات وكالته بعد تلك المدة وخصوصا إذا تعزز ذلك بايصالت مكتوبة أعطيت من هذا عزال ضمنيا كافيا إلعفاء الموكل م

 ( . 919ص  211رقم  11المحاماة  2552أكتوبر سنة  11الموكل لبعض المستأجرين ) استئناف مصر 
1

 -  125جيوار فقرة  – 559 – 2 – 59سيريه  2752مارس سنة  1نقض فرنسي  -مدني فرنسي   1991انظر المادة  

 . 2559فقرة  22بالنيول وربييروسافاتييه  – 715وقارن فقرة  719بودري وفال في الوكالة فقرة 
9

 719بودري وفال في الوكالة فقرة  – 2212فقرة  2بون  – 125جيوار فقرة  – 291فقرة  17لوران  – 177ترولون فقرة  

 . 29و 21وهامش  191ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  –
5

 – 2559جازيت دي باليه  2559ديسمبر سنة  15باريس  – 215– 2 – 2525سيريه  2529يونيه سنة  25نقض فرنسي  

 . 595ص  2559فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 559ص  715بودري وفال في الوكالة فقرة  – 117 – 1
9

بعد أن  أما( .  112ص  92م  2595أبريل سنة  7) استئناف مختلط  وتصرف الوكيل قبل العلم بالعزل ينفذ في حق الموكل 

يعلم الوكيل ، فإنه اليجوز له أن يمضي في أعمال الوكالة فإن فعل كان هو المسئول واليرجع بما أنفق من مصروفات على الموكل ) 

إعالنه بذلك على يد محضر ولو كان  ( . ويكفي إلثبات علم الوكيل بالعزل 211ص  25م  2591فبراير سنة  21استئناف مختلط 

 21م  2755نوفمبر سنة  7هذا العالن باطال من ناحية الشكل إذ اليشترط شكل مخصوص في العزل كما قدمنا ) استئناف مختلط 

( . وإذا عزل الموكل الوكيل عزال صريحا وعزال ضمنيا فإن قاضي الموضوع هو الذي يبت أي العزلين هو األسبق ومن ثم  9ص

 521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 7 – 2 – 2591سيريه  2599يوينه سنة  15ين من أي وقت انعزل الوكيل ) نقض فرنسي يع

( . وال يكون للعزل أثر رجعي فإذا كانت الوكالة بأجر ولمدة  معينة استحق الوكيل األجر عن المدة التي سبقت العزل )  191ص 

 ( . 915فقرة  mandatلفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز 
1

ويجب على كل حال أن يتخذ الوكيل بعد علمه بالعزل االجراءات  – 595ص  2552فقرة  22بالنيول وربيير سافاتييه  

 ثالثا ( . 915مدني وانظر انفا فقرة  121الالزمة لحفظ مصالح الموكل حتى يتمكن هذا األخير من صيانة مصالحه بنفسه ) م 
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وعذا تعــدد اكوكلــون وعــ ر أحــدهو الوكيــر  ــلذا كانــا الوكالــة تقبــر التج  ــة اقتصــر  991    4الوكيــر بع لــ  هلــذا ا  ــري
  أمـا عذا كانــا الوكالــة ال  3قيــا الوكالــة قا رـة ابلنســبة عىل اكـوكل  ا  ــرينالعـ ر علــا اكوكـر الــذي  ـدر منــ  العـ ر وب

تقبـر التج  ـة  ــلن الوكيـر ال ينعــ ر حـىت ابلنسـبة عىل اكوكــر الـذي  ــدر منـ  العــ ر والبـد مـن اتيــاق مجيـ  اكــوكل  علـا ع لــ  
وز االتيــاق علــا مــا خياليهــا ومــن مث ال  ــوز   و ــواز عــ ر اكوكــر للوكيــر قاعــدة مــن النعــام العــام  ــ   ــ 2حــىت ينعــ ر

للوكير أن ي رتط بقا ه وكي  حىت يتو العرر اكوكور علي  ل ويست ي  اكوكر ابلـرغو مـن هـذا ال ـرط ع لـ  قبـر أن يـتو العرـر 
يف أي  مــد  كرــا رأينــا  : " ــوز للروكــر 148  والــنص  ــري  يف هــذا اكعــ  ل عذ  ــا  يف  ــدر اليقــرة ا وىل مــن اكــادة 

 وقا أن ينه  الوكالة أو يقيدها ل ولو و د اتياق خيالف 
  وكرــا ال  ــوز للوكيــر أن ي ــرتط عــدم قابليتــ  للعــ ر ل كــذلك ال  ــوز لــ  أن ي ــرتط تقاضــ  تعــويض  1ذلــك"

اكوكــر  ــلن يف هــذا تقييــد اريــة اكوكــر يف عــ ر الوكيــر ل وقــد أراد القــانون االحتيــاظ للروكــر  ــذه ااريــة   998عذا ع لــ    
: ) ااالــة ا وىل ( عذا كانــا الوكالــة أب ــر  9يف حــالت   علــا أن القــانون قيــد حــق اكوكــر يف عــ ر الوكيــر  8كاملــة

 لن اكوكر  لك ع ر الوكير ابلرغو من ذلك ل ولةن كـا كـان للوكيـر مصـلحة يف ا  ـر  قـد أو ـب القـانون أن يةـون عـ ر 
ل كـان العــ ر الوكيـر لعـذر مقبـور ويف وقـا مناسـب    ــلذا عـ ر اكوكـر الوكيـر ب ـري عـذر مقبــور ل أو يف وقـا غـري مناسـب 

                                                 
2

فقرة  1جوسران  – 719ص  915فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 9951فقرة  1نجيه بالنيول وربيير وبوال 

وقد قضي بأن النشر في الجرائد عن عزل الوكيل ال يحتج به على من تعامل مع ذلك الوكيل ألن نشر اإلعالنات  – 115ص  2511

رة في القوانين وليس هذا النشر من المطلوب قانونا على لألشخاص بطريق النشر بواسطة الجرائد مرخص في مواضع معلومة مذكو

 ( . 9ص  21م  2755نوفمبر سنة  7العموم بالنسبة إلى الوكالة ) استئناف مختلط 
1

فإذا وكل دائنون متعددون وكيال واحدا في اتخاذ االجراءات ضد مدينهم المفلس وعزل أحد الدائنين الوكيل ، انعزل بالنسبة  

 – 125فقرة  2بون  – 112جيوار فقرة  – 225ن ، وبقيت وكالته قائمة بالنسبة إلى الدائنين األخرين ) ترولون فقرة إلى هذا الدائ

 ( . 719بودري وفال في الوكالة فقرة 
9

 – 712بوردي وفال في الوكالة فقرة  – 119جيوار فقرة  – 211 – 2– 17سيريه  2717يناير سنة  1نقض فرنسي  

 . 597ص  2551فقرة  22وسافاتييه  بالنيول وربيير
5

وانظر عكس ذلك في القانون الفرنسي حيث ال يوجد نص يعتبر القاعدة من  – 151ومع ذلك انظر محمد كامل مرسي فقررة  

نة يوليه س 5 – 295 – 2– 97داللوز  2791سنة  أبريل 7النظام العام فيجوز االتفاق على عدم قابلية الوكيل للعزل  : نقض فرنسي 

 . 591ص  2551فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 727بودري وفال في الوكالة فقرة  – 929 – 2– 71داللوز  2779
9

يوليه  1 – 929 – 2 – 17سيريه  2717أبريل سنة  99وقرب نقض فرنسي  -597ص  725بودري وفال في الوكالة فقرة  

 . 191ص  – 191ص  521فقرة  1وقارن أوبري ورو وإسمان  – 512 – 2 – 77سيريه  – 2777سنة 
1

 – 99 – 2 – 79داللوز  2779مايو سنة  29ولكن يجوز في هاتين الحالتين فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ ) نقض فرنسي  

بالنيول وربيير وقرب  – 722بودري وفال في الوكالة فقرة  – 121جيوار فقرة  – 251 – 2– 52داللوز  2752فبراير سنة  22

( . ويجوز أيضا في غير هاتين الحالتين ، إذا عزل الموكل الوكيل على  915وانظر انفا فقرة  -597ص  2551فقرة  22وسافاتييه 

وجه سئ إلى سمعته ، سواء كانت الوكالة مأجورة أو غير مأجورة أن يرجع الوكيل على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرر 

 ( . 157ص  251الخولي فقرة أدبي ) أكثم أمين 
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ل ولةنــ  ير ــ  ابلتعــويض علــا اكوكــر عــن الضــررالذي اقــ  مــن  ــرا  هــذا العــ ر ل   4 ــحيحا وانعــ ر الوكيــر عــن الوكالــة
كــأن يقضــ  لــ  اب  ــر كلــ  أو بعضــ  نســب تقــدير القاضــ  للضــرر الــذي اــق الوكيــر ل  ن العــ ر يف هــذه ااالــة ين ــوى 

كـان يف وقـا غـري مناسـب   999هـو الـذي ورـر عـب  عثبـات أن ع لـ       والوكير 3علا تعسف يستو ب التعويض
ل  ـلذا فالـب بتعـويض و ـب عليـ  أن  2أو كان ب ري عذر مقبـور ل  ن ا  ـر أن الوكيـر ال يتقاضـ  تعويضـا عـن ع لـ 

 الوكيـر أو لصـاحل يثبا السب القانو  الذي يستحق من أ ل  التعويض   ) ااالـة الثانيـة ( عذا كانـا الوكالـة  ـادرة لصـاحل
مـد  ( 148/3أ نيب ل  لن  ال  وز يف هذهااالة ع ر الوكير أو تقييد الوكالة دون رضـا  مـن  ـدرت الوكالـة لصـاا  ) م 

  وختتلف هذهااالة عن ااالة السابقة يف أن ع ر الوكيـر هنـا ال يةـون  ـحيحا وال ينعـ ر الوكيـر ل بـر تبقـا وكالتـ  قا رـة 
ل يف ح  أتلع ر  يااالة ا وىل يةون  ـحيحا كرـا رأينـا ويقتصـر الوكيـر  1ينصرف أثر تصر   للروكرابلرغو من ع ل  و 

ومثــر أن تةــون الوكالــة يف  ــاحل الوكيــر أن يوكــر ال ــركا   يال ــيوع شــريةا  991   8علــا تقاضــ  تعــويض مــن اكوكــر

                                                 
2

م  2519يونيه سنة  29 – 151ص  15م  2521فبراير سنة  19 – 919ص  1م  2759مارس سنة  19استئناف مختلط  

 5 – 599– 2– 2591داللوز  2591نقض فرنسي أو ل مايو سنة  – 992ص – 91م  2559يونيه سنة  22 – 991ص  99

 199ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 721بودري وفال في الوكالة فقرة  – 17 – 2 – 2521داللوز  2525مارس سنة 

 . 2519فقرة  1جوسران  – 511فقرة  9دي باج  – 599ص  2552فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  –
1

 25 – 517 – 2 – 71سيريه  2779يوليه سنة  5نقض فرنسي  -521ص  91م  2519مايو سنة  21استئناف مختلط  

 2521داللوز  2525مارس سنة  5 – 991 – 2 – 51سيريه  2751يوليه سنة  27 – 997 – 2 – 52سيريه  2775نوفمبر سنة 

 99 – 5 – 2599داللوز األسبوعي  2595نوفمبر سنة  11 – 911 – 2599داللوز األسبوعي  2599يونيه سنة  5 – 17 – 2 –

يناير  17باريس  – 215 – 2 – 2552سيريه  2552يناير سنة  29 – 111 – 1 – 2559جازيت دي باليه  2559أكتوبر سنة 

 521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 725بودري وفال في الوكالة فقرة  – 119جيوار فقرة  – 121 – 2599داللوز  2599سنة 

جوسران  – 2915فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المورانديير  – 599ص  2552فقرة  22بالنيول وربيير وسافافتييه  – 191ص 

. وإذا وكل شخص أخر في بيع عقار له دون أن يفرده بالوكالة ثم واتته فرصة لبيع العقار بنفسه أو بواسطة وكيل  2515فقرة  1

أخر فال يعتبر تصرفه هذا عزال للوكيل األول في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ومن ثم ال يستحق الوكيل األول أي تعويض 

( .  1هامش 191ص  521فقرة  1أوبري ورو واسمان  – 117 – 1 – 2559جازيت دي باليه  2559ديسمبر سنة  15س ) باري

هذا ويجوز االتفاق على أن للموكل عزل الزكيل في أي وقت وبدون ابداء أي سبب وذلك دون أن يكون الموكل مسئوال عن أي 

 591 – 2 – 51داللوز  2752نوفمبر سنة  29ة وهو جائز ) نقض فرنسي تعويض ويكون هذا اتفاقا على اإلعفاء من مسئولية عقدي

 22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 721بودري وفال في الوكالة فقرة  – 991 – 2592داللوز األسبوعي  2592أبريل سنة  15 –

 ( . 191ص  521فقرة  1وقارن أوبري ورو واسمان  – 521محمد على عرفة ص  -  599ص  2552فقرة 
9

 . 191ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  
5

 51م  2599مايو سنة  17 – 199ص  19م  2529مارس سنة  29 – 5ص  1م  2755نوفمبر سنة  29استئناف مختلط  

 .  59ص  51م  2599يناير سنة  5 – 991ص 
9

فبراير  19 – 999 – 2 – 79داللوز  2779مايو سنة  29 – 995 – 2 – 79سيريه  2779يناير سنة  25نقض فرنسي  

 2551فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه – 251 – 2 – 52داللوز  2752فبراير سنة  22 – 15 – 2 – 59سيريه  2775سنة 

لفظ  9انظر عكس ذلك وأن الوكيل ينعزل في الحالتين ويرجع بالتعويض على الموكل : أنسيكلوبيدي داللوز  – 597ص 

MANDAT   912فقرة . 
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  كـذلك عذا وكـر  4 بر هـ  أيضـا يف  ـاحل الوكيـرمنهو يف عدارة ال ا    ل  هذه وكالة ليسا  حسب يف  احل اكوكل 
اكنمن ل  شـركة التـأم   يالـدعو ليت تر ـ  منـ  او عليـ  بسـبب اخل راكـنمن منـ  ل  ـلن الوكالـة تةـون يف هـذا اليـرا يف  ـاحل 

لـ  وقـبض    ومثر أن تةون الوكالة يف  احل ال ري أن يوكر شخص شخصا أ ر يف بيـ  منـ ر 3الوكير وهو شركة التأم 
  ومـن اب  أوىل ال  ـوز عـ ر  2الثرن وو ا  دين يف ذمت  لل ري من هذا الـثرن ل  هـذه وكالـة يف  ـاحل ال ـري وهـو الـدا ن

 994ل كــأن يوكــر شــخص يف بيــ  منــ ر علــا أن يســتويف    1الوكيــر عذا كانــا الوكالــة يف  ــاحل كــر مــن الوكيــر وال ــري
   8كر وأن يويف دينا أ ر يف ذمة اكوكر لل ريالوكير من ان  دينا ل  يف ذمة اكو 

                                                 
2

كوالن وكابيتان  – 592ص  729بودري وفال في الوكالة فقرة – 999– 2– 79داللوز  2779مايو سنة  29نقض فرنسي  

 .  7179ص  2975فقرة  1ودي المور انديير 
1

في  111) انظر انفا فقرة (  exelusiviteواحتكار الوكالة أو شرط القصر )  – 529ص  729بودري وفال في الوكالة فقرة  

الهامش ( . يجعل الوكالة في صالح الوكيل ، فال يجوز عزله في المدة المحددة لالحتكار إال برضاء ) انظر عكس ذلك وأن شرط 

وإذا وكل الموكل الوكيل في  –(  2هامش  151ص  251القصر باطل إذ يجوز عزل الوكيل في أي وقت : أكثم أمين الخولي فقرة 

ن لتخليص عين شائعة بينهما من الرهن ، كانت الوكالة في مصلحة الوكيل إذ هو شريك في العين الشائعة التي تتخلص من وفاء دي

( . وتكون الوكالة في مصلحة الوكيل  991ص  295رقم  9مجموعة عمر  2552مارس سنة  11الرهن بوفاء الدين ) نقض مدني 

 1مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  11دين له من غلة هذا المال ) نقض مدني  كذلك إذا وكل في إدارة ما لللموكل الستيفاء

فبراير سنة  15( . انظر امثلة أخرى لوكالة في صالح الوكيل فال يجوز عزله إال برضاه  : استئناف وطني  997ص  17رقم 

 2529ماريو سنة  15 – 59ص  51 رقم 1الشرائع  2525نوفمبر سنة  15 – 91ص  99رقم  21المجموعة الرسمية  2525

مارس  21استئناف مصر  – 595ص  919رقم  9المحاماة  2515يناير سنة  25مصر الوطنية  – 999ص  915رقم  1الشرائع 

وكون الوكيل مأجورا ال يكفي  – 519ص  95م  2511مايو سنة  21استئناف مختلط  – 11ص  99المحاماة رقم  2515سنة 

م  2559يونيه سنة  22حة تمنع من عزله ، وقد رأينا أن الوكيل المأجور يجوز عزله ) استئناف مختلط وحده لتكون للوكيل مصل

 ( . 992ص  91
9

جيوار فقرة  – 199 – 2 – 79داللوز  2779مايو سنة  29 – 221 – 2 – 19داللوز  2719يناير سنة  1نقض فرنسي  

 . 199ص  521فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 729 بودري وفال في الوكالة فقرة – 2295بون فقرة  – 121
5

 . 592ص 729بوردي وفال في الوكالة فقرة  
9

 2599يناير سنة  11انظر في عدم جواز عزل الوكيل بغير رضائه في وكالة قصد بها وفاء دين للوكيل : نقض مدني  

ذا كانت الوكالة جزءا ال يتجزأ من عقد أخر ال . وانظر في عدم جواز عزل الوكيل إ 919ص  99رقم  5مجموعة أحكام النقض 

. وتقول المذكرة اإليضاحية  2551فقرة  22يجوز الرجوع فيه فتكون الوكالة كذلك ال رجوع فيها : بالنيول وربييروسافاتييه 

ن يقيد وكالته . . وتعتبر للمشورع التمهيدي : "والوكالة عقد غير الزم فللموكل عزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة ، وله من باب أولى أ

( إذا  2هذه القاعدة من النظام العام فال يجوز االتفاق على ما يخالفها على أنه يرد على جواز عزل الوكيل أو تقييد وكالته قيدان :  ) 

ك ، فإنه كانت الوكالة بأجر ، وعزل الوكيل قبل انتهاء الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، وأصابه ضرر من ذل

يرجع بالتعويض على الموكل ، ألن في العزل تعسفا يستوجب التعويض ) ب ( إذا كانت الوكالة لصالحالوكيل أو لصالح أجنبي ، كما 

إذا كان أحد منهما دائنا للموكل ورخص له في استيفاء حقه مما يقع في يد الوكيل من مال الموكل ، فال يجوز عزل الوكيل أو تقييد 

(  199ص  – 195ص  9بعد رضاء من كانت الوكالة في صالحه ، الوكيل أو األجنبي" ) مجموعة األعمال التحضيرية  وكالته إال

. 
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 تنحي الوكيل عن الوكالة  -333

 ـوز للوكيـر أن ينـ ر يف أي وقـا عـن  – 4مـن التقنـ  اكـد  علـا مـا أييت : " 149نص قانو  : تنص اكـادة  –
 ــلن الوكيليةــون مل مــا بتعــويض الوكالــة ولــو و ــد اتيــاق خيــالف ذلــك ويترالتنــازر ابع نــ  للروكــر  ــلذا كانــا الوكالــة أب ــر 

غـري أنـ  ال  ـوز للوكيـر  -3اكوكر عن الضرر الذي اق  من  را  التنازر يف أي وقـا غـري مناسـب وب ـري عـذر مقبـور"   "
أن ينــ ر عــن الوكالــة مــىت كانــا  ــادرة لصــاحل أ نــيب عال عذا و ــدت أســبا   ديــة تــهر ذلــك علــا أن خي ــر ا  نــيب  ــذا 

وخيلــص مــن هــذا الــنص أنــ   ــوز للوكيــر أن  996    4  وقــا كا يــا ليتخــذ مــا يلــ م لصــيانة مصــااة"التنــازر وأن  هلــ
يتنحا عن الوكالة يف أي وقا قبر عمام العرر اكوكلور عليـ   تنتهـ  الوكالـة بتنحـ  الوكيـر ل كرـا رأيناهـا تنتهـ  بع لـ  ويعلـر 

 دمــة للروكــر ل وعقــد الوكالــة  ــ ف عقــد اكقاولــة لــيس مــن ذلــك أبن الوكيــر حــىت لــو كــان مــأ ورا عمنــا يقصــد أن يســدي 
عقود اكضاربة ولذلك  از تعدي أ ـر الوكيـر ابلـ ًيدة أو ابلـنقص نيعلـ  متناسـبا مـ  اخلدمـة الـيت أداهـا  أ ازالقـانون للوكيـر 

روكـر ل وقيـد حـق التنحـ  أن يتنحا يف أي وقا عن الوكالة عذا رأى أن  م يعد من اك  و لـ  أن  ضـ  يف عسـدا  اخلدمـة لل
هـــذا كرـــا ســـنرى كصـــلحة اكوكـــر  يرـــا عذا كـــان الوكيـــر يتقاضـــا أ ـــرا ل وكصـــلحة ال ـــري  يرـــا عذا كانـــا الوكالـــة قـــد  ـــدرت 

أن تةـون يف شـةر  ـاق    910  وتنح  الوكير يةون ةرادة منيردة تصدر من    وم ينص القانون علا    3لصاا 

                                                 
2

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  555تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

ثم مجلس  151في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  157الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

/ 915( . ويقابل النص في التقنين المدني القديم : م  191ص  – 191ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  121الشيوخ تحت رقم 

: ال   159/  911لموكل وبموت أحدهما . م : ينتهي التوكيل بالعزل وباتمام العمل فالموكل فيه ويعز الوكيل نفسه وإعالن ا  199

.  يجوز للوكيل أنيعزل نفسه عن الوكالة في وقت غير الئق . . . .) أحكام التقنين المدني القديم تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد (

)  121، التقنين المدني الليبي م ) مطابق (   171ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م 

: للموكل أن يعزل الوكيل أو أن يقيد وكالته وللوكيل أن يعزل نفسه ، وال عبرة بأي   2/  551مطابق (  ، التقنين المدني العراقي م 

بات والعقود اللبناني : م اتفاق يخالف ذلك . . ) وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري  ( . تقنين الموج

ويكون الوكيل ضامنا لكل ما يمكن أن يحدثه هذا  –: ال يجوز للوكيل أن يعدل عن الوكالة إال إذا أبلغ عدوله إلى الموكل   799

ه من العدول من العطل والضرر للموكل  ، إذا لم يقم بما يجب من التدابير لون مصالح موكله صيانة تامة إلى أن يتمكن الموكل نفس

: اليجوز للوكيل أن يعدل عن وكالته إذا كانت منعقدة في مصلحة شخص ثالث إال في حالة المرض أو مانع  721القيام بما يجب . م 

ويلزم الوكيل في الحالة المذكورة أنينبه الشخص الذي أعطيت الوكالة في مصلحته ، وأن يمنحه مهلة كافية ليقوم بما  –أخر مشروع 

: إذا فسخ الموكل أو الوكيل عقد الوكالة فجأة في وقت غير مناسب وبال سبب مقبول ، جاز أن يلزم  711م  تقتضيه الظروف .

بضمان العطل والضرر للفريق األخر بسبب إساءة استعمال هذا الحق . أما وجود الضرر ومبلغه فيقدرهما القاضي بحسب ماهية 

 تقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ( .الوكالة وظروف القضية والعرف المحلي . ) وأحكام ال
1

ويضاف إلى ذلك أن إجبار الوكيل على المضي في الوكالة بالرغم من تنحيه ال  – 711قرب بودري وفال في الوكالة فقرة  

يمكن الرد على ذلك بأن الوكيل ( ، ولكن  915فقرة  mandateلفظ  9يخلو من ضرر يعود على الموكل نفسه ) أنسيكلوبيدي داللوز 

 ال يجبر على المضي في الوكالة وإنما يكون ملزما بالتعويض .
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  وسـوا    4 أي تعبري عـن ا رادة يييـد معـ  التنحـ  يةيـ  ل وكرـا يةـون التنحـ   ـيحا وـص كـذلك أن يةـون ضـرنيا
مـد   يرـا  149كـر ل وهلـذا تقـور اليقـرة ا وىل مـن اكـادة كان  روا أو ضرنيا ل  لن  ال ينـتج أثـره عال بو ـول  عىل علـو اكو 

رأينــا : "ويــتو التنــازر ةع نــ  للروكــر"    قبــر ععــ ن التنحــ  تبقــا الوكالــة قا رــة ل ويةــون الوكيــر مل مــا ابكضــ  يف تنييــذ 
أبعرار الوكالـة الـيت بـدأها  الوكالة   أما بعد عع ن التنح   لن الوكالة تنته  ل ولةن الوكير يةون م  ذلك مل ما أبن يصر

  وعذا اسـترر الوكيـر ل  2مد  ل وقـد سـبق بيـان ذلـك 141ت بيقا  حةام اكادة  3عىل حالة ال تتعرا معها للتلف
بعد أن أعلن تنحي  ل يف أعرار الوكالة وتعامر ابسو اكوكر م  شخص حسن الينة  ل  ـلن أحةـام الوكالـة العـاهرة هـ  الـيت 

يصيلها   وعذا تعدد اكوكلون وكانا الوكالـة قابلـة للتج  ـة  ل  ـاز للوكيـر أن يتنحـا عـن الوكالـة ابلنسـبة عىل تسري وقد مر ت
بعض اكوكل  دون بعض   أما عذا كانا الوكالـة غـري قابلـة للتج  ـة ل  لنـ  ال  ـوز للوكيـر أن يتنحـا عـن الوكالـة عال ابلنسـبة 

ل كجواز ع ل  ل قاعدة من النعام العام ل     ـوز االتيـاق علـا مـا خياليهـا ومـن مث عىل مجي  اكوكل    و واز تنح  الوكير 
ال  ــوز للروكــر أن ي ــرتط علــا الوكيــر البقــا  يف الوكالــة حــىت يــتو العرــر اكوكــور عليــ  ل حــىت لــو كانــا الوكالــة مــأ ورة ل 

مــد  كرــا رأينــا  : " ــوز للوكيــر أن ينــ ر يف  149والــنص  ــري  يف هــذا اكعــ  ل عذ  ــا  يف  ــدر اليقــرة ا وىل مــن اكــادة 
اكوكـر  914  ويةون أيضا ابف  كخاليت  للنعـام العـام اشـرتاط    1أي وقا عن الوكالة ولو و د اتياق خيالف ذلك"

انون   علــا أن القــ 8أن يتقاضــا تعويضــا مــن الوكيــر عذا تنحــا عــن الوكالــة ل  ن يف هــذا تقييــدا اريــة الوكيــر يف التنحــ 
: ) ااالــة ا وىل ( عذا كانــا الوكالــة أب ــر ل  ــ   ــوز للوكيــر أن يتنحــا  9نيســ  قيــد حــق الوكيــر يف التنحــ  يف حــالت 

   ـلن هــو  عـر ل  ــ  التنحـ   ل ولةــن الوكيـر يةــون متعســيا  1عـن الوكالــة ب ـري عــذر مقبـور أو يف وقــا غـري مناســب

                                                 
2

  2559فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 717بودري وفال في الوكالة فقرة  – 117جيوار فقرة  
1

 . 271ص  99م  2527يناير سنة  99استئناف مختلط  
9

 ثالثا . 915انظر أنفا فقرة  
5

انظر عكس ذلك في القانون الفرنسي حيث ال يوجد نص يعتبر القاعدة من النظام العام ، فيجوز االتفاق على عدم جواز تنحي  

عن وفي هذه الحالة ال يجبر الوكيل على العمل ، وإنما يكون مسئوال  – 715الوكيل عن الوكالة : بودري وفال في الوكالة فقرة 

 559ص  2559فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتتيه  – 99 – 2 – 2521داللوز  2525أكتوبر سنة  21التعويض ) نقض فرنسي 

. ) 
9

وانظر عكس ذلك وأنه يصح للموكل أن يشترط تقاضي تعويض من الوكيل إذا  – 155ص  251أكثم أمين الخولي فقرة  

محمد كامل مرسي  – 511ا قابال أن يعيد القاضي النظر فيه  : محمد على عرفة ص تنحى هذا عن الوكالة ويكون هذا شرطا جزائي

 .  992ص  159فقرة 
1

 ( . 915ولكن يجوز في هاتين الحالتين فسخ الوكالة لسبب يبرر الفسخ ) انظر انفا فقرة  
1

مدني في أخرها  : " . . . من  121وتقول الفقرة األولى من المادة  – 271ص  99م  2527يناير سنة  99استئناف مختلط  

جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول" وواضح أن هناك خطأ ماديا ، والصحيح هو استبدال لفظ "أو" بلفظ واو 
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الـــة الثانيـــة ( عذا كانـــا الوكالـــة  ـــادرة لصـــاحل أ نـــيب ل كـــأن يةـــون الوكيـــر   ) اا 4 يةـــون مســـ وال عـــن تعـــويض اكوكـــر
معهـودا عليــ  بو ـا  ديــن   نـيب يف ذمــة اكوكــر مـن اكــار الـذي يقــ  يف يـده هلــذا ا  ــري    عنـد ذلــك ال  ـوز للوكيــر التنحــ  

حـ  ل وأن  هلـ  وقـا كا يـا ليتخـذ مـا ب روط ث ثة : أن تقـوم اسـبا   ديـة تـهر التنحـ  ل وأن خي ـر الوكيـر ا  نـيب ابلتن
يل م لصيانة مصاا     لذا أ ر الوكير ب رط من هذه ال روط الث ثة ل  لنـ  ال  ـه مـ  ذلـك علـا اكضـ  يف الوكالـة عذ ال 
 وز ع بار أحد علا عرر شخص  ل وعمنا يةون مس وال عن تعويض ا  نيب أما عذا كانا الوكالة لصـاحل الوكيـر نيسـ   ل 

  913ن   وز ل  التنح  دون    ل

هـذه القاعـدة علـا تنحـ   4681لسـنة  69  وقد فبق قـانون ايفامـاة رقـو  ( 3) شرط  ن  هو الذي يقدر مصلحت 
ل وأن يســترر يف وكالتــ  حــىت يــترةن  ( 2) ايفــام  عــن وكالتــ  ل  أو ــب عليــ  أن خي ــر موكلــ  بتنحيــ  بةتــا  مو ــا عليــ 

اكوكــر مــن ا تيــار حمــام أ ــر ب ــرط أال ي يــد ذلــك علــا شــهر واحــد وال  ــوز لــ  التنحــ  عذا كــان منتــداب مــن نينــة اكســاعدة 
(   مـن قـانون ايفامـاة  21القضا ية أو ايفةرة ل عال  سبا  تقبلها اللجنة اكذكورة أو ايفةرة اكنعورة أمامهـا الـدعوى ) م 

                                                                                                                                                                    

ير عذر مقبول" ) انظر في هذا المعنى العطف ، فيكون النص على الوجه األتي  : " . . . من جراء التنازل فيوقت غير مناسب أو بغ

 ( . 155ص  251أكثم أمين الخولي فقرة 
2

أما إذا كانت الوكالة بغير أجر ، فيندر أن يكون تنحي الوكيل سببا في  – 2519فقرة  1جوسران  – 999فقرة  21بيدان  

يع األحوال ال يكون الوكيل ملزما ( . وفي جم 21هامش  197ص  521فقرة  1مسئوليته عن التعويض ) أوبري ورو وإسمان 

بالتعويض إذا هو تنحى عن الوكالة لعذر مقبول ، كالمرض أو تغيير محل اإلقامة أو تغيير المهنة أو السفر أو قيام خصومة بينه وبين 

 – 972فقرة  mandatلفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز  – 595ص  919رقم  9المحاماة  2515يناير سنة  25الموكل ) مصر الوطنية 

مدني فرنسي وهي تقول : " . . . لم يكن في وسع الوكيل أن يستمر في تنفيذ الوكالة إال إذا  1991م  – 511محمد على عرفة ص 

 " .عرض مصالحه لخطر شديد

 (
1
(  2( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "كذلك يرد عل ىجواز تنازل الوكييل عين الوكالية قييدان  : )  

إذا كانت الوكالة بأجر وتنازل عنها الوكيل في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول ، فإنه يكون متعسفا في هذا التنازل ويجيب علييه 

مر في حالة التعسف في العزل . ) ب ( إذا كانت الوكالة لصالح أجنبي ، فيال يجيوز التنيازل عين الوكالية إال إذا التعويض ، كما هو األ

وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ميع إخطيار األجنبيي وإعطائيه الوقيت الكيافي لصييانة مصيالحه ، ألن األجنبيي قيد تعليق حقيه بالوكالية ، 

أيضا  ، بغير عذر مقبول أو في وقت غير مناسب . أما إذا كانتالوكالة فيي مصيلحة الوكييل  فوجب أال يكون تنازل الوكيل ، بالنسبة له

 ( . 199ص 9، فهو حر في التنازل عنها في أي وقت شاء ، ألنه هو الذي يقدر بمصلحته" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
9
جيراءات صيحيحة فيي مواجهية المحيامي اليذي انتهيت ( ويجب على الموكل أن يعلن خصمه بانتهاء وكالة محامييه وإال سيارت اإل 

وكالته ، أخذا بمبادئ الوكالة الظاهرة وقد قضت محكمة النقض بأن الشارع ألزم الموكل أن يعلن عن انقضياء الوالية وحمليه مسيئولية 

جراءات صحيحة في مواجهة إغفال هذا اإلجراء ، فإذا انقضت الوكالة بالعزل أو االعتزال ولم يعلن الموكل خصمه بذلك ، سارت اإل

الوكيل . كذلك إذا انقت الوكالة بوفاة الوكيل أو بعزله أ باعتزاله فإن ذلك ال يقطيع سيير الخصيومة ويتعيين عليى الموكيل أن يتقيدم إليى 

ليذي رتبيه المحكمة لتمنحه أجال مناسبا يتمكن فيه وكيله الجديد من مباشرة الدعوى ، فإن هو تخلف عن ذلك أعملت المحكمة الجيزاء ا

( . وقضيى قريبيا مين  971ص 91رقيم  21مجموعية أحكيام الينقض  2512أبريل سينة  19القانون على غياب الخصم) نقض مدني 

هذا المعنى بأنه إذا أراد شخص التنحي عن الوكالة الثابتة له عن شيخص أخير بقصيد تعطييل دعيوى الميدعى المرفوعية عليى الوكييل 

فال يجوز قبول هذا التنحي من جانبه ، ويجب اعتباره قائما موجودا في اليدعوى ) الزقيازيق  بصفته ولم يكن يقصد غرضا مشروعا ،

 ( . 279ص  51رقم  29المحاماة  2515مايو سنة  25وانظر كذلك الزقازيق  79ص  91رقم  29المحاماة  2515مايو سنة  1
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مــن قـانون ايفامــاة يف هــذا اكعـين علــا مـا أييت  : "للرحــام  دا رــا أن يتنحـا عــن وكالتـ  أو عــن ندبــ   10وقـد نصــا اكـادة 
مـــن هـــذا القـــانون    ويف هذهااالـــة  ـــب عليـــ  أن خي ـــر موكلـــ  أو مـــن ينـــد  عنـــ   21مـــ  مراعـــاة مـــا نـــص عليـــ  يف اكـــادة 

مباشرة ع را ات الدعوى شهرا علا ا كثـر مـىت كـان الزمـا للـد اع عـن مصـاحل بةتا  مو ا علي  بتنحي  ل وأن يسترر يف 
 918اكوكر أو من ند  عن "    

تمهيد  عقد الوديعة
) * (

 

 التعريف بعقد الوديعة وخصائص هذا العقد  -334

ديعـة عقـد يلتـ م مـن التقنـ  اكـد  تعرييـا لعقـد الوديعـة علـا الو ـ  االيت : "الو  144نص قانو  : أوردت اكادة  –
  ويقابــر هــذا الــنص يف  ( 4) بــ  شــخص أن يتســلو شــي ا مــن أ ــر ل علــا أن يتــوىل حيــظ هــذا ال ــ  ل وعلــا أن يــرده عينــا"

   ( 3)  860/  143التقن  اكد  القد  اكادة 
 144كـد  الليـيب م ـ ويف التقنـ  ا 941ويقابـر يف التقنينـات اكدنيـة العربيـة ا  ـرى : يف التقنـ  اكـد  السـوري م 

     ( 2) 960/4ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م  – 684 – 680ويف التقن  اكد  العراق  م  –

                                                 

 (
2
لى وجه مطابق لما استقر عليه في التنقنيين الميدني الجدييد من المشروع التمهيدي ع 557( تاريخ النص : ورد هذا النص فيالمادة  

، ثم مجليس الشييوخ  155في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  199. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 159ص  – 151ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  127تحت رقم 

 (
1
: اإلييداع عقيد بيه يسيلم انسيان منقيوال النسيان أخير يتعهيد بحفظيه بيدون اشيتراط أجيرة كميا  959/  571( التقنين المدني القيديم م  

يحتفظ أموال نفسه ، ويرده بعينه عند أول طلب يحصل من المودع . ) ويختلف التقنين المدني القديم عن التقنينالمدني الجديد في أمور 

د عيني ال يتم إال بالتسليم ولذلك عرف بأنه عقد به يسلم إنسان ، أما في التقنين الجدييد فهيو ( ( الوديعة في التقنين القديم عق 2ثالثة : ) 

 1مدني جديد أن المودع عنده يلتزم بأن يتسلم الشئ فالتسلم التزام ينشأ من العقد ال ركن في)  127عقد رضائي ولذلك ورد في المادة 

( يشترط التقنين القديم أن تكون الوديعة دون أجر فيإذا كانيت  9يكون منقوالً . )  ( ينص التقنين القديم صراحة على أن الشيء المودع

 ( فيميز أن تكون الوديعة بأجر مع بقائها وديعة . 115مدني قديم ( ، أما التقنين الجديد ) م  579/952بأجر أصبحت عقد مقاولة ) م 

 (
9
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى :  

 ) مطابق ( . 175السوري م التقنين المدني 

 ) مطابق ( . 127التقنين المدني الليبي م 

األمانة هي المال الذي وصل إلى به أحد بإذن صاحبه حقيقة أو حكماً ال على وجه التمليك ، وهي  -2:  599التقنين المدني العراقي م 

و بدون عقد وال قصد كما لو ألقت الربح فيي دار شيخص إما أن تكون بعقد استحفاظ كالوديعة ، أو ضمن عقد كالمأجور والمستعار ، أ

واألمانية غييير مضيمونة علييى األمييين بيالهالك ، سييواء كيان يسييبب يمكيين التحيرز منييه أو ال ، وإنميا يضييمنها إذا هلكييت  -1ميال أحييد . 

 بصنعه أو بتعد أو تقصير منه .

 آخر ، وال يتم  إال بالقبض .: اإليداع عقد به يجعل المالك أو من يقوم مقامه حفظ ماله إلى  592م 

 ) ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري في أن الوديعة في األول عقد عيني وفي الثاني عقد رضائي ( .

 : اإليداع عقد بمقتضاه يستلم الوديع من المودع شيئاً منقوالً ، ويلتزم حفظه ورده . 159/2تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

 ة في التقنين اللبناني عقد عيني ، وهي في التقنين المصري عقد رضائي ( .) والوديع
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 وخيلص من التعريف اكتقدم الذكر أن لعقد الوديعة  صا ص  رر أمهها  يرا أييت : 
دون حا ة عىل شـةر  ـاق ل و هنـا ليسـا   أواًل ـ الوديعة عقد رضا   ل عذ ه  تتو ئجرد توا ق ا  ا  والقبور

كـــذلك بعقـــد عيـــين عذ ال ي ـــرتط يف انعقادهـــا تســـليو ال ـــ   اكـــودع عىل اكـــودع عنـــده ل وتســـلو ال ـــ   اكـــودع لـــيس ركنـــاً يف 
وم يةـــن ا مـــر كـــذلك يف التقنـــ  اكـــد   911     ( 4) الوديعـــة بـــر هـــو التـــ ام يف ذمـــة اكـــودع عنـــده بعـــد أن تنعقـــد الوديعـــة

لســابق ل عذ كانــا الوديعــة ـ هــ  والقــرا والعاريــة ورهــن اايــازة ـ عقــداً عينيــاً ال يــتو عال ابلتســليو   وقــد قــدمنا أن التقنــ  ا
اكد  السابق كان يسري يف ذلك علا غرار التقن  اكد  اليرنس  ل وك  التقنينـ  ورل هـذه العينيـة عـن القـانون الرومـا    

القــانون الرومــا  عذ أن هــذا القــانون م يســلو أبن الرتاضــ  وحــده كــافا النعقــاد العقــد عال يف عــدد  وكانــا العينيــة ميهومــة يف
حمصور من العقود مس  ابلعقـود الرضـا ية وليسـا الوديعـة مـن بينهـا   وكانـا العقـود يف هـذا القـانون شـةلية يف ا  ـر ل مث 

ة   أمــا اليــوم  قــد أ ــبحا القاعــدة أن الرتاضــ  كــافا النعقــاد اســت   عــن ال ــةر ابلتســليو يف العقــود العينيــة ومنهــا الوديعــ
العقد ل  لو يعـد هنـا  مقـتض  حـ ر التسـليو حمـر ال ـةر   وكـان الوا ـب أن تتحـرر الوديعـة مـن قيـود رومانيـة م يعـد هلـا 

   ( 3) اليوم مهر ل وهذا ما ق يف التقن  اكد  انيديد
اثنيًا ـ والوديعة ل كالوكالـة ل هـ  يف ا  ـر مـن عقـود التـهع ل وتةـون مـن عقـود اكعاوضـة عذا اشـرتط  يهـا ا  ـر   

ال مـــــن اهلبـــــات )  ( actes de bienfaisanceوالوديعــــة غـــــري اكـــــأ ورة ل كالعاريـــــة ل مـــــن عقـــــود التيضـــــر ) 

                                                 

 (
2
ميدني ( أن  127( وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "يتضح من هذا التعريف ) الوارد بالمادة  

و عقياراً ، ثيم ييرده عينياً . فالعقيد ييتم قبيل تسيليم الشييء" ) الوديعة عقد رضائي ، يلتزم الشخص بموجبيه أن يتسيلم شييئاً ، أو منقيوالً أ

 ( .  959ص  – 151ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1
( انظر في ذلك بالنسبة إلى عقد القرض وفي أنه ال توجد أهمية عملية من القول بأن الوديعة عقد عيني ال ييتم إال بالتسيليم ، فحتيى  

 1وبالنسيبة إليى عقيد العاريية : الوسييط  – 111فقرة  9لوصول إليها عن طريق الوعد بالوديعة : الوسيط لو كانت عقداً عينياً ألمكن ا

 .  715فقرة 

( . أما في التقنين المدني الفرنسي  511/2وقد ساير التقنين المدني الجديد في رضائية عقد الوديعة تقنين االلتزامات السويسري ، ) م 

(  919/2( ، وفي التقنيين البوليوني ) م  177( ، وفي التقنين األلماني ) م  151لفرنسي اإليطالي ) م ( ، وفي المشروع ا 2529) م 

( ، فالوديعية عقيد عينيي ) انظير الجيزء الثاليث  559/172( وفي التقنين التونسيي والمراكشيي ) م  159/2، وفي التقنين اللبناني ) م 

: وقييد ورد فيهييا أن نييص التقنييين المييدني الجديييد مطييابق للمشييروع  957لمييدني ص ميين المييذكرة اإليضيياحية لمشييروع تنقيييح القييانون ا

، والصحيح أن المشروع الفرنسي اإليطالي يعتبر الوديعة عقدا ًعينياً كما قيدمنا ، والتقنيين اليذي يعتبرهيا  151/2الفرنسي اإليطالي م 

( . ويقيال عيادة فيي تأيييد عينيية عقيد  5وهيامش  555ص  عقداً رضيائياً هيو تقنيين االلتزاميات السويسيري ـ أنظير محميد عليي عرفية

الوديعة إن االلتزام األساسي فيها هو حفظ الشيء "وال يتصور أن يلتزم إنسان بحفظ شيء ولما يتسلمه بعد" ) محميد عليي عرفية ص 

أحد إن اإليجار ينبغي أن يكون  ( . ومع ذلك أمكن أن نتصور أن المستأجر يلتزم بحفظ العين المؤجرة قبل أن يتسلمها ، ولم يقل 599

 عقداً عينياً . 
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Libéralités ) (4 ) اكــأ ورة ليســا  914وضــة ل  هــ  أيضــاً كالوكالــة     وعذا  ــارت الوديعــة اب  ــر مــن عقــود اكعا
 ل وهذا ما  ي  بينها وب  اكقاولة وعقد العرر كرا سيج      ( 3) من عقود اكضاربة

اثلثاً ـ والوديعة ل كالوكالة أيضاً ل ه  يف ا  ر عقد مل م نيانب واحد   وتبقا علا هـذا ا  ـر يف ال الـب  هنـا 
 ف الوكالــة  ي لــب  يهـا ا  ــر   وعذا كانــا الوديعـة غــري مــأ ورة ل  ـلن اكــودع ال يرتتــب عــادة ال تةـون عــادة مــأ ورة ل  ـ

يف ذمتــ  ابلوديعــة أي التــ ام ل وتةــون االلت امــات كلهــا يف  انــب اكــودع عنــده  يلتــ م بتســلو ال ــ   اكــودع ونيعــ  وبــرده   
رـــا يقـــ  أن يرتتـــب يف ذمـــة اكـــودع التـــ ام بـــرد اكصـــرو ات أو ولةـــن يقـــ  أن تةـــون الوديعـــة مـــأ ورة  يلتـــ م اكـــودع اب  ـــر ل ك

   ( 2) ابلتعويض وسنرى أن هذا الت ام ين أ من عقد الوديعة ذات  ل  ي  هذه ا حوار تةون الوديعة عقداً مل ماً للجانب 
عتبـار أبـرز ( ل وهـذا اال intuiu personaeرابعـًا ـ والوديعـة تتريـ  ل كالوكالـة ل بت لـب االعتبـار ال خصـ  ) 

يف شــخص اكــودع عنــده منــ  يف شــخص اكــودع   ومــن مث تنتهــ  الوديعــة ئــوت اكــودع عنــده كرــا ســيج  ل وال  ــوز للرــودع 
عنــده أن وــر غــريه حملــ  يف حيــظ الوديعــة دون عذن  ــري  مــن اكــودع عال أن يةــون مضــ راً عىل ذلــك بســبب ضــرورة ملج ــة 

 لك   مد  ( ل وسيأيت بيان ذ 134عا لة ) م 
 امساً : والوديعة عقـد غـري الزم مـن  انـب اكـودع ل وسـنرى أن للرـودع فلـب رد ال ـ   اكـودع يف أي وقـا ولـو 

 قبر انقضا  ا  ر ل ما م يةن ا  ر يف مصلحة اكودع عنده  
دع    ـ  وديعـة عذا م سادساً : والوديعة تتري  أ رياً أبهنا عقد يلت م ب  اكودع عنده الت اماً أساسـياً نيـظ ال ـ   اكـو 

ضـرناً  916يةن هنا  الت ام عقدي ابايظ    لذا تر  ال     احب  عند ه ـر ل دون أن يلتـ م هـذا اآل ـر  ـراحة أو   
ل أو يضــ  العامــر م بســ   ( 8)   مثــر ذلــك أن يــرت  اخلــادم أمتعتــ  يف منــ ر  دومــ  ( 1) نيعــ  ل م يةــن هنــا  عقــد وديعــة

ل أو يضـ  ال ــخص مع يـ  أو معلتــ  أو  ( 9) عرــر أو درا تـ  يف  نــا  اكصـن  عىل أن ينتهــ  عرلـ  اليــوم الـيت يرتــديها بعـد ال

                                                 

 (
2
 . 715فقرة  1و  95فقرة  2( الوسيط  

 (
1
 . 912ص  2927بودري وفال في الوديعة فقرة  ( 

 (
9
ـ وقيارن بيودري وفيال فيي الوديعية فقيرة  2191فقيرة  1وقيرب كيوالن وكابيتيان ودي الميور انيديير  – 911انظر ما يلي فقرة  ( 

 2911فقيرة  1جوسران  – 171فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 991ص  2219فقرة  22ل وريبير وسافاتييه ـ بالنيو 2927

 . 999محمد كامل مرسي فقرة  – 591محمد علي عرفة ص  –

 (
5
 .  2217فقرة  22انظر في هذا المعنى وفي األمثلة وأحكام القضاء الفرنسي التي سنوردها بالنيول وريبير وسافاتييه  ( 

 (
9
 . 119 – 2 – 2515داللوز  2515فبراير سنة  5نقض فرنسي  ( 

 (
1
 15 – 252 – 2 – 2519داللييوز  2519يوليييه سيينة  15 – 179 – 2ـ  2521داللييوز  2529يوليييه سيينة  1نقييض فرنسييي  ( 

سييريه  2555يوليه سنة  29 – 251 – 2 – 2517سيريه  2517فبراير سنة  21 – 21 – 2 – 2519داللوز  2515ديسمبر سنة 

) وفي هذه القضية األخيرة وضع رب العمل إعالناً بأنه غير مسئول عن حفظ األشياء ، ومع ذليك فقيد قضيى بأنيه  25  - 2ـ   2599
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ل أو خيلــــ  ال ــــخص م بســــ  يف  ( 4) عصــــاه يف منــــ ر يــــ وره أو م عــــو أو مقهــــا يــــراتده أو " ــــالون للح قــــة" يــــد ر  يــــ 
   يـ   ( 3) "كاب " ليستحو أو يف تد رًيض  ليراري اللعـب أو عنـد حا ـك ليجـر  اك بـس انيديـدة الـيت خيي هـا ااا ـك

مجي  هذه ا حوار ال يو د عقد وديعة عال عذا تب  من العروف أن اكـودع عنـده قصـد أن يلتـ م نيـظ ال ـ   اكـودع ل كـأن 
( ليسـرتدها  ticketارز هذه ا شيا  ل أو وكر عىل مستخدم تسلرها وعع ـا   ـاحبها ورقـة وحرـر رقرـاً )  صص مةاتً 

  ولـيس يةيـ  أن يلتـ م نيـظ ال ـ  اكعـار ل واكقـاور  ( 1) والـدرا ات 940ل أو أعـد  را ـاً ايـظ السـيارات ل    ( 2)  ا
 م نيـظ أمـوار اكوكـر الـيت تقـ  يف يـده ل وال ـريك يلتـ م نيـظ أمـوار يلت م نيظ اكادة الـيت قـدمها ر  العرـر ل والوكيـر يلتـ

ال ركة اليت يعهـد  ـا عليـ  ل واكـرهتن رهـن حيـازة يلتـ م نيـظ اكـار اكرهـون ل وال يعتـه أي عقـد مـن هـذهالعقود وديعـة   وعمنـا 
االساسـ  هـو اايـظ ابلـذات   أمـا  ب أن يةون االلتـ ام نيـظ ال ـ  هـو ال ـرا ا ساسـ  مـن العقـد ل  الوديعـة غرضـها 

اال ــار والعاربــة  ــال را ا ساســ  منهرــا هــو االنتيــاع ابل ــ  ل واكقاولــة والوكالــة غرضــهرا ا ساســ  القيــام بعرــر معــ  ل 
وال ركة غرضها ا ساس  اقتسـام مـا قـد ين ـأ مـن ن ـاط ال ـركة مـن ربـ  أو  سـارة ل ورهـن اايـازة غرضـ  ا ساسـ  امـ  

   ( 8) اللت ام ابايظ يف هذه العقود عمنا يد ر تبعا لل را ا ساس  وبصية غري أ ليةالدين ل وا

                                                                                                                                                                    

 – 195 – 2599دالليوز  2555أكتوبر سينة  12اك وديعة اضطرارية بالرغم من هذا اإلعالن : باريس قد يتبين من الظروف أن هن

 ( .  155 - 2 – 2599جازيت دي باليه  2599مارس سنة  99السين 

 (
2
 – 515 – 1 – 2595داللييوز  2599أغسييطس سيينة  29 – 911 – 1 – 2595داللييوز  2599مييايو سيينة  22ليييون االبتدائييية  ( 

وميع ذليك انظيير  – 519 – 2551داللييوز  2551يونييه سينة  99 – 995 – 2515داللييوز األسيبوعي  2515يونييه سينة  15السيين 

 . 155 – 2 – 2599جازيت دي باليه  2599مارس سنة  99 – 195 – 2599داللوز  2555أكتوبر سنة  12باريس 

 (
1
بياريس  – 919 – 1 – 2599دالليوز  2591أبرييل سينة  19بياريس  – 259 – 1 – 11دالليوز  2719ديسمبر سنة  21كان  ( 

تولييوز  – 1 – 9 – 2591دالليوز  2591اغسيطس سينة  21 – 252 – 1 – 2599داللييوز  2599أكتيوبر سينة  11محكمية الصيلح 

 – 995 – 2511دالليوز األسيبوعي  2511ميايو سينة  21السيين  – 95 – 9 – 2591دالليوز  2591أبرييل سينة  5محكمة الصلح 

 .  219 – 2591داللوز األسبوعي  2591يناير سنة  12

 (
9
 . 255انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
– 59 – 1 -  215سييريه  – 2515ينياير سينة  15لييون  – 215 – 2 – 2595سيريه  2599أكتوبر سنة  99نقض فرنسي  ( 

نانيت  – 995 - 2511دالليوز األسيبوعي  2511ميايو سينة  21السيين  – j .c .p2557 – 1 -5999 2551ينياير سينة  7بيوردو 

بالنييول وربييير وسيافاتييه  – 217ص  592فقيرة  1أوبري ورو وإسمان – 995 – 2551داللوز  2551مارس سنة  22االبتدائية 

 . 551ص  – 551ص  2217فقرة  22

 (
9
– 199 – 2595جاللوز االسيبوعي  2595يناير سنة  21ليموج – 59- 2 – 11داللوز  2711نوفمبر سنة  15نقض فرنسي  ( 

فقيرة  1جوسيران  – 557ص  – 551ص 2217فقيرة  22بالنيول وربييير سيافاتييه  – 219ص  592فقرة  1أوبرى ورو وإسمان 

المسيتوردة . وقد قضت محكمة النقض بيأن مصيلحة الجميارك إذ تتسيلم البضيائع  9فقرة  depotلفظ  1أنيسكلوبيدي داللوز  – 2912

وإذ تستقيها تحيت ييدها حتيى ييوفي المسيتورد الرسيوم المقيررة ال تضيع الييد علىهيذه البضيائع كميودع لدييه متبيرع بتخدماتيه لمصيلحة 

المودع ، بل تحتفظ بها تحتفظ بها بناء علىالحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بهيا وهيي وفياء الرسيوم السيمتحقة ، 

في حالةفقد البضائع ال يجوز لها التحيدي بأحكيام عقيد الوديعية وبيأن مسيئوليتها ال تعيدو مسيئولية الميودع لدييه بيال أجير ، ومن ثم فإنه 

وذلك النتفاء قيام هذا العقد الذي ال يقوم إال إذا كان القصد مين تسيليم الشيئ أساسيا هيو المحافظية علييه ورده للميودع عنيد طلبيه ، فيإذا 
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 تمييز عقد الوديعة عن العقود األخرى :  – 335

سبق أن استعرضنا ل  يرا قدمناه منالعقود اكسراة ل كيـف يتريـ  عقـد الوديعـة عـن العقـود ا  ـرى ل  ن ـري هنـا يف 
 content estimateireقد يدق التريي  ب  الوديعة والبي   يرا يسر  بعقد ايفاسبة ع از عىل ما قدمناه من ذلك   

aestimatum  يــودع مــث  ات ــر انيرلــة جمــوهرات أو يردهــا هــ  بــذاهتا عذا م يــترةن مــن بيعهــا   وكــاجملوهرات الةتــب   
علــا هــذا النحــو    ــلذا بيعــا  ــاز اعتبــار  والبضــا   اكختليــة يودعهــا أ ــحا ا يف اكةتبــات أو عنــد عــار التج  ــة ليبيعوهــا

العقد وكالة مـأ ورة  ل أو ـاز اعتبـاره بيعـا واقـف هـو أن يـترةن ات ـر التج  ـة مـن بيـ  البضـاعة ابلـثرن الـذي وـدده واليـرق 
ــــثرن والســــعر اكبــــ  هــــو مةســــب ات ــــر التج  ــــة   والقــــور بتةييــــف أو أب ــــر يتوقــــف علــــا نيــــة اكتعاقــــدين ل  بــــ  هــــذا ال

ها قاض  اكوضوع من ظروف الواق , أما عذا م يب  ات ر التج  ـة البضـاعة وردهـا بعينهـا عل صـاحبها ل  ـاز اعتبـار ويستخلص
وعذا سـلو ق ـن يفلـج ئو ـب عيصــاالت  943     ( 3) ل وتةـون وديعـة معلقــة علـا شـرط  اسـخ هـو البيــ  ( 4) العقـد وديعـة

 يةـن العقـد وديعـة ل  ـلذا تصـرف  ـاحب ايفلـج يف الق ـن بـدون عذن ذكر  يهـا أنـ  ال  ـوز ااملهـا فلـب الق ـن عينـا ل م
  وعذا اشرتط يف عقد البي  أن اكلةية يف اكبي  تبقا للبا   حىت  رب  اك ـرتى ل  ـلن و ـود اكبيـ   ( 2)  احب  م يعته تبديدا

                                                                                                                                                                    

متفرعة عن أصل أخر كما هو الشأن في اليرهن الحييازي ، انتفيى القيول بوجيوب تطبييق أحكيام الوديعية )  كانت المحافظة على الشئ

انظر عكيس ذليك وأن مصيلحة الجميارك تعتبير  – 2959ص  121رقم  1مجمةعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  7نقض مدني 

( . وقضيي مين جهية أخيرى بيأن وجيود النقيود  195ص  11م  2525فبرايير سينة  27مودعا عندها غير مأجورة : استئناف مختلط 

المتحصلة من األموال األميرية طرف الصراف يعتبر أنه على سبيل الوديعة ، فإذا سرقت منه هذه النقود فالحكومية هيي التيي تتحميل 

 1الشرائع  2525سنة  نوفمبر 15مدني ، وال يلزم الصراف بدفع المبلغ من ماله الخاص) استئناف وطني  575الخسارة طبقا للمادة 

 ( . 59ص  52رقم 

 (
2
 . 2929بودري وفال في الوديعة فقرة  ( 

 (
1
وانظر  -259فقرة  – 211فالتيه في العقود لحساب الغير فقرة  – 91ص  – 92ص  22فقرة  5انظر في هذه المسألة الوسيط  ( 

 – 217الفيا للوكييل : فالتييه فييالعقود لحسياب الغيير فقيرة في أن العقد ال يمكن أن يكون وكالة ، إذ ليس أجنبيي تحميل تبعية الهيالك خ

يولييه  5توليوز  – 512 – 2 – 19داللوز  2719يونيه سنة  11وانظر في أن العقد بيع تحت شرط واقف : نقض فرنسي  279فقرة 

الته في العقود لحساب في انتقاد تكييف أن العقد بيع تحت شرط واقف : ف 2591يناير سنة  29- 297 – 1 – 55داللوز  2752سنة 

 – 271أو مقاولية أو سمسيرة فقيرة  – 271أو وديعية فقيرة – 279وفي انتقياد أن العقيد شيركة فقيرة  – 275فقرة  – 272الغير فقرة 

 وفي أن العقد هو عقد غير مسمى يلتزم فيه تاجر التجزئة التزاما تخيريا نحو تاجر الجملة إما برد الشئ ذاتيه وإميا بيرد السيعر المعيين

من التقنين المدني اإليطالي الجديد . وانظر في معنيى أن العقيد غيير  – 2997 – 2991وانظر في عقد المحاسبة المواد  – 277فقرة 

مسمى ما قضى به من أنه ال يعتبر مبددا الصيائغ اليذي يتسيلم مين صيائع مثليه قطعيا مصيوغة مين اليذهب بيثمن معيين عليى أن يبيعهيا 

لميتهم ال هيذا وال ذاك ، ألن العقيد اليذي ييتم بيين لحسابه ويدفع لصاحبها اليثمن المتفيق علييه ، أو يردهيا عينيا إذا ليم يبعهيا ، فليم يفعيل ا

 2511نوفمبر سينة  21من قانون العقوبات : الوايلي  151الصائغين هو عقد غير مسمى ال يدخل في العقود التي نصت عليها المادة 

 . 977ص  111رقم  1المحاماة 

 (
9
 . 577ص  991رقم  1مجموعة عمر الجنائية  2591مارس سنة  12نقض جنائي  ( 
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  وتتريـــ   ( 4) را بصـــحاب  كـــان مبـــدداعنـــد اك ـــرتى يف  ـــرتة التجربـــة عمنـــا يةـــون علـــا ســـبير الوديعـــة ل  ـــلن تصـــرف  يـــ  عضـــرا
الوديعة عن القرا ل  الوديعة ال تنقر ملةية ال   وال  وز اسـتعرال  و ـب رده ابلـذات ل أمـا القـرا  ينقـر ملةيـة ال ـ  
علا أن يرد مثل    وم  ذلك  قد يـودع شـخص يف البنـك مبل ـا عـن النقـود علـا أن يسـرتد مثلـ  ل وهـذا مـا يسـرا ابلوديعـة 

(   وقد ا تلـف يف تةييـف هـذا العقـد يف  رنسـا ل أمـا يف مصـر  قـد حسـو التقنـ  اكـد   depot irreguleة ) الناقص
 انيديد هذا اخل ف واعته العقد قرضا 

ل وســيج  تيصــير ذلــك   وختتلــف الوديعــة عــن ا  ــار يف أن اكــودع عنــده ال ينتيــ  ابلعــ   ( 3)  مــد  ( 139) م 
اكودعــة أمــا اكســتأ ر  ينتيــ  ابلعــ  اكــن رة ويــد   أ ــرة يف مقابــر هــذا االنتيــاع   وقــد يقــ  لــبس بــ  العقــدين يف أحــوار ل 

   ( location des coffres-forts ـا ) أبرزهـا التعاقـد مـ  مصـرف علـا ختصـيص   انـة  يـداع ا شـيا  الثرينـة 
 contratsوقد ر   أ ريا الرأي الذي يذهب عىل أن العقـدليس أ ـارا وعمنـا هـو وديعـة ل وهـو مـن عقـود اايـظ اكهنيـة ) 

de  garde    اكــأ ورة حر ــة لــ  ل كاكصــرف ابلنســبة عىل اخل انــة ل وكصــاحب  942( حيــث يتخــذ ال ــخص الوديعــة
  وتتيــق الوديعــة مــ  العاريــة يف ان كــ  مــن اكــودع عنــده واكســـتعري  ( 2) لنســبة عىل الســيارات الــيت تــودع عنــدهانيــراج العــام اب

يتســلو شــي ا لل ـــري ويعــ  عنـــده ويــرده عليـــ  عنــد هنايـــة العقــد ل ولةـــن اكــودع عنـــده يتســلو ال ـــ  ليحيعــ  دون أن يســـتعرل  
اكسـتعري  يتسـلو ال ـ  لينتيـ  بـ   ـال را ا ساسـ  هـو اسـتعرار   ال را ا ساس  مـن العقـد هـو اايـظ كرـا قـدمنا ل أمـا

ال   ال اايظ   ومن مث عذا أودع شخص بضا   يف   ن   ر ايعها  العقد وديعـة ل أو أذن لـ  يف اسـتعراهلا وكـان هـذا 
ل رــر ل عذ اكـودع عنـده يقــوم   وت ـتب  الوديعـة اكــأ ورة ابكقاولـة وبعقـد ا ( 1) هـو ال ـرا ا ساسـ  مــن التعاقـد  العقـد عاريــة

بعلو كصـلحة ال ـري هـو حيـظ ال ـ  لقـا  أ ـر معلـوم ل  هـو مـأ ور عرلـ  كاكقـاور والعامـر   ولةـن اكـودع عنـده ل حـىت لـو  
كان مأ ورا ل ليس مضاراب وال يب   الةسب من ورا  ا  ر كرا قدمنا   علا أن هنا  من الواد   اكـأ ورة مـا يقـرت  مـن 

حد بعيـد ل وذلـك  يرـا قـدمناه مـن عقـود اايـظ اكهنيـة حيـث يتخـذ ال ـخص الوديعـة اكـأ ورة حر ـة لـ   يةـون اكقاولة عىل 
    ( 8) يف هذه ااالة مضاراب يب   الةسب

                                                 

 (
2
فقييرة  22ولكيين قييارن بالنيييول وربيييير وسييافاتييه  – 955ص  151رقييم  12المحاميياة  2559نييوفمبر سيينة  19نقييض جنييائي  ( 

 . 991ص  2212

 (
1
 . 111فقر ة 9الوسيط  ( 

 (
9
 . 29فقرة  1انظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 (
5
 . 2929ص  719فقرة  1انظر في ذلك الوسيط  ( 

 (
9
ولكن عقود الحفظ تبقى مع ذلك عقود وديعية ال عقيود مقاولية ، وعليى ذليك  – 1يز بين المقاولة والوديعة انفا فقرة انظر في التمي ( 

( ، وفيي  511 – 1 – 57دالليوز  2755ميارس سينة  7يعتبر وديعة اإليداع في مخازن اإليداع بمحطيات السيكك الحديديية ) بياريس 
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وقد تقرتن الوديعة ابلوكالة   وا  ر أن الوكير عذا وق  يف دي  مـار للروكـر ل بقـا العقـد وكالـة  نـ  م يتسـلو اكـار 
نييــذ الوكالــة   ومــ  ذلــك عذا أودع شــخص مــاال عنــد ه ــر ايعــ  ل ووكلــ  يف الوقــا ذاتــ  أبن يــد   هــذا اكــار ايعــ  بــر لت

بعد مدة معينة لدا ن ل  يستويف من  حق  ل  هذه وديعة مقرتنة بوكالـة   وااراسـة ليسـا عال وديعـة مقرتنـة بتوكيـر ااـاري يف 
   ( 4) عدارة اكار اكوضوع وحا ااراسة

الوديعـــة مـــ  رهـــن اايـــازة يف أن  ـــاحب ال ـــ   بودعـــ  يف العقـــدين عنـــد شـــخص ه ـــر   ولةـــن ال ـــرا وتتيـــق 
  وقــد  ( 3) الر يســ  يف الوديعــة هــو حيــظ هــذا ال ــ   كرــا قــدمنا ل أمــا يف رهــن اايــازة  االحتيــاظ بــ  ليةــون ضــراتً للــدين

سـا  الـدا ن اكـرهتن ل ومـن مث تةـون هنـا  وديعـة يرهن شخص شي اً مودعاً عند ه ر ل  يبقا اكودع عنـده حـا  اً لل ـ   ا
مقرتنة برهن   وأكثر ما يقـ  ذلـك عنـدما يـرهن  ـاحب البضـاعة بضـاعت  اكودعـة يف  ـ ن عـام ل وتبقـا البضـاعة مودعـة يف 

   ( 2) اكخ ن العام اسا  الدا ن اكرهتن

 التنظيم التشريعي لعقد الوديعة :  -336

 948الوديعـة يف مةاهنـا الصـحي  بـ  العقـود الـواردة علـا العرـر ل ورتـب أحةامهـا    وض  التقن  اكد  انيديد
ترتيبـــاً من قيـــاً ل وأد ـــر تعـــدي ت علـــا أحةـــام التقنـــ  اكـــد  القـــد  يف مواضـــ  متيرقـــة   وقـــد أوردت اكـــذكرة ا يضـــاحية 

ة علــا العرــر ل ورتبــا أحةامهــا ترتيبــاً للر ــروع الترهيــدي تيصــير ذلــك  يرــا أييت : "وضــعا الوديعــة بــ  العقــود الــوارد

                                                                                                                                                                    

للعمييل ) بيودري  2592ميايو سينة  21بوردو  – 25 – 2 – 2599سيريه  2595 فبراير سنة 19الجراجات العامة ) نقض فرنسي 

 – 2515سييريه  2515ديسمبر سينة  21- 295- 1 – 2515داللوز  2511أكتوبر سنة  27السين  – 2212وفال في الوديعة فقرة 

داللوز  2595يوليه سنة  11سي ( ، وفي المخازن العامة ) نقض فرن 592 – 2511داللوز األسبوعي  2511يوليه سنة  5- 91- 1

ميايو  21السيين  – 119 – 1 – 2599( ، وفيي محيالت الودائيع دالليوز  2212بودري وفال في الوديعة فقيرة – 271- 2 – 2529

( . أما إذا دفع العميل  12 – 1 – 2599جازيت دي باليه  – 2599مارس سنة  19 – 995 – 2511داللوز األسبوعي  2511سنة 

 ً يرممه ، أو للجراج سيارة يصلحها ، فالغرض األساسي من العقد ليس هو حفظ الشيء بل إصالحه ، ومن ثم يكون العقيد  للصانع شيئا

مقاولة ال وديعة . كذلك في عقد النقل ليس الغرض األساسي هو حفظ األمتعة بل النقيل مين مكيان إليى آخير ، ومين ثيم ال يتضيمن عقيد 

فقيرة  22ـ بالنييول وريبيير وسيافاتييه  217ص  – 219ص  592فقيرة  1ورو وإسيمان  النقيل عقيد وديعية ) انظير فيي ذليك أوبيري

ص  2191فقيرة  1ـ وقيارن كيوالن وكابيتيان ودي الميور أنيديير  1771فقرة  – 1717فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2219

791 . ) 

 (
2
 . 121انظر في اقتران الوديعة بالوكالة آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 11ليوران  – 19 – 2 – 59دالليوز  2755أكتيوبر سينة  15 – 59 – 2 – 11دالليوز  2711نيوفمبر سينة  15نقض فرنسيي  ( 

 . 995ص  2212فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 2925بودري وفال في الوديعة فقرة  – 11جيوار فقرة  – 19فقرة 

 (
9
 227 – 1 – 51دالليوز  2751ليون أول أبريل سينة  – 17 – 2591 داللوز األسبوعي 2592ديسمبر سنة  19نقض فرنسي  ( 

 . 1هامش  995ص  2212فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  –

 59م  2511ديسيمبر سينة 7 – 919ص  91م  2519ميايو سينة  11وانظر في اشتباه الوديعة بالشركة وبالقرض : استئناف مختلط 

 . 112فقرة  9انظر الوسيط  – 19ص 
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من قيـــاً ل  عر ـــا الوديعـــة ل مث حـــددت الت امـــات الوديـــ  والت امـــات اكـــودع   وذكـــرت بعـــض حـــاالت تن بـــق عليهـــا أحةـــام 
الوديعة ل عال يف مسا ر معينة تنيرد  ا أبحةام  ا ة   وخيتلف اك ـروع عـن التقنـ  ااـايل ) القـد  ( يف مسـا ر أمههـا مـا 

 يت" : أي
(  عــر اك ــروع الوديعــة عقــداً رضــا ياً ل كرــا  عــر ابلقــرا والعاريــة ل وهــ  يف التقنــ  اكــايل ) القــد  ( عقــد  4") 

 عيين"  
 ( ب  اك روع بوضوح الت امات كر من ال ر  "   3") 
 جعـــر يف ااالـــة  (  ـــرق اك ـــروع بـــ  مـــا عذا كانـــا الوديعـــة عاريـــة وب ـــري أ ـــر ل وبـــ  مـــا عذا كانـــا أب ـــر   2") 

ا وىل معيــار العنايــة اك لوبــة مــن الوديــ  معيــاراً شخصــياً عذا كانــا عنايتــ  العاديــة أبموالــ  ال خصــية ال تيــوق عنايــة متوســو 
النــاي   وأمــا يف ااالــة الثانيــة  قــد  عــر اكعيــار معيــاراً موضــوعياً ل  هــو ييــرا علــا الوديــ  عنايــة اكتوســو مــن النــاي ولــو  

 ال خصية أبموال  اخلا ة دون ذلك اكتوسو"  كانا عنايت  
( عـــرا اك ـــروع لـــبعض حـــاالت مـــن الوديعـــة أشـــار عليهـــا التقنـــ  ااـــايل ) القـــد  ( عشـــارة قا ـــرة ل  يصـــر  1") 

   ( 4) اك روع أحةام كر منها ل ووض  هلا ما تقتضي  من أحةام  ا ة"

 خطة البحث : -337

ونبحث الوديعة يف  صور أربعة ل  نبحـث أركـان الوديعـة يف اليصـر ا ور ل مث هاثر الوديعـة يف اليصـر الثـا  ل مث  
 انتها  الوديعة يف اليصر الثالث ل مث بعض أنواع الوديعة يف اليصر الراب   

 أركان الوديعة -الفصل األول

  ر العقود ل أركان ث ثة : الرتاض  وايفر والسبب   أركان ث ثة : لعقد الوديعة ل شأن  يف ذلك شأن سا -224

 التراضي في عقد الوديعة  -الفرع األول 

 شروط االنعقاد وشروط الصحة : نتةلو يف شروط االنعقاد يف الرتاض  ل مث يف شروط  حة الرتاض    -226

                                                 

 (
2
نضيف إلى ذلك أمرين أصلح فيهما التقنين الجديد مين عييوب التقنيين  – 152ص  – 159ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

( مجارياً في ذليك التقنيين الميدني  571/959القديم : ) األمر األول ( أن التقنين القديم كان يشترط أن يكون الشيء المودع منقوالً ) م 

( أن يكيون الشييء الميودع منقيوالً فيصيح إذن أن يكيون عقياراً وهيذا هيو  127يشترط التقنين الجدييد ) م  ( ، ولم 2527الفرنسي ) م 

( ، أما التقنين الجديد )  571/959الصحيح كما سنرى . ) األمر الثاني ( أن التقنين القديم كان يشترط أن تكون الوديعة دون أجر ) م 

 لوديعة بأجر ، وهذا أيضاً هو الصحيح كما سنرى .( فقد أجاز صراحة أن تكون ا 115وم  119م 
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 شروط االنعقاد -المبحث األول

 :توافق اإليجاب والقبول كاف في عقد الوديعة -341

الوديعـــة كرـــا قـــدمنا عقـــد رضـــا   ل  يةيـــ  النعقادهـــا توا ـــق ا  ـــا  والقبـــور مـــن اكـــودع واكـــودع عنـــده   ولـــيس  
 ل عذ كانا عقداً عينياً كرا سبق القور ( 4) التسليو ركناً  يها كرا كان ا مر يف عهد التقن  اكد  القد 

  
من مث تسـري القواعـد العامـة اكقـررة يف نعريـة العقـد    ـلذا وال تو د أحةام  ا ة بعقد الوديعة يف هذا الصدد ل و 

أع ــا شــخص شــي اً آل ــر وقصــد أن يةــون وديعــة ل واعتقــد اآل ــر أنــ  هبــة أو عاريــة ل م يتوا ــق ا  ــا  والقبــور ل  ــ  
صـد أن يةـون هبـة ينعقد العقد ابعتباره هبة وال ابعتباره عارية وال ابعتبـاره وديعـة   كـذلك لـو أع ـا شـخص شـي اً آل ـر وق

ل وقبل  اآل ر علا أن  وديعة ل م يةن هنا  ال هبة وال وديعة ل  ن ا  ا  والقبور م يتوا قا علا ماهية العقـد   وتسـري 
ا حةــام اكتعلقــة ب ــرق التعبــري عــن ا رادة تعبــرياً  ــرواً أو تعبــرياً ضــرنياً ل والوقــا الــذي ينــتج  يــ  التعبــري عــن ا رادة أثــره ل 

وت مــن  ــدر منــ  التعبــري عــن ا رادة أو  قــده  هليتــ  ل والتعاقــد مــا بــ  ال ــا ب  ل والنيابــة يف التعاقــد ل وغــري ذلــك مــن ومــ
   ( 3) ا حةام

ومنــذ أ ــبحا الوديعــة عقــداً رضــا ياً ل  ــار الوعــد ابلوديعــة يعــدر الوديعــة نيســها ل وم تعــد هنــا  أمهيــة للترييــ  
   ( 2) بينهرا

يــودع ال ــ   هــو يف ا  ــر مالةــ  ل  يجــوز للرالــك أن يــودع ملةــ  ل وكــذلك  ــوز ا يــداع مــن  والــذي  لــك أن
النا ب عن اكالك   وكي ً كان أو ولياً أو و ـياً أو قيرـاً   ولةـر مـن لـ  حـق التصـرف يف االنتيـاع ابل ـ   أن يودعـ  ولـو م 

ل وهلـنال   ( 1) ر ل ومن اكستعري ل ومـن اكـرهتن رهـن حيـازةيةن مالةاً ل  ل  يجوز ا يداع من  احب اكنيعة ل ومن اكستأ 
مجيعــاً أن يودعــوا ال ــ   حــىت عنــد اكالــك نيســ    أمــا مــن ال  لــك التصــرف يف االنتيــاع ابل ــ    ــ   ــوز لــ  يف ا  ــر 

                                                 

 (
2
مين هيذا التقنيين عليى أن "ييتم عقيد  159قارن تقنين الموجبات والعقود واللبناني حيث العارية عقد عيني ، ومن ثم تنص الميادة  ( 

موجيوداً مين قبيل فيي حيوزة الودييع  اإليداع بقبول الفريقين وبتسليم الشيء ـ ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشييء الميراد إيداعيه

 بسبب آخر" .

 (
1
وقد أورد التقنين المدني العراقي نصاً خاصاً بياقتران الوديعية بشيرط أراد بيه تعيديل أحكيام الميذهب الحنفيي فيميا يتعليق بياقتران  ( 

لودييع ، وكيان الشيرط مفييداً من هذا التقنيين عليى أنيه "إذا اشيترط فيي عقيد الوديعية شيرط عليى ا 595العقد بالشروط ، فنصت المادة 

 ومراعاته ممكنة ، وجب اعتباره والعمل به . وإن كان غير مفيد أو كان مفيداً ولكن مراعاته غير ممكنة ، فهو لغو ال يعمل به" .

 (
9
 . 2921ص  792فقرة  1، وبالنسبة إلى العارية الوسيط  599ص  115فقرة  9انظر مثل ذلك بالنسبة إلى القرض الوسيط  ( 

 (
5
ولهم أن يستردوا الشيء المودع بدعوى الوديعة ال بدعوى االستحقاق ، إذ هم ال يملكون الشيء الميودع ) أوبيري ورو وإسيمان  ( 

 ( . 9هامش  219ص  591فقرة  1
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لـــك بســـبب ضـــرورة ا يــداع ل  ـــاكودع عنـــده ال  لـــك أن يـــودع ال ـــ   مـــن البـــافن عال ةذن اكـــودع مـــا م يةـــن مضـــ راً عىل ذ
مـد  ( كرـا سـيج     وعذا أودع ال ـ   مـن ال  لةـ  ولـيس لـ  التصـرف يف االنتيـاع بـ  ل م تنيـذ  134ملج ة عا لة ) م 

ل  ( 4) اكسروق عند شخص ه ر ل  ـحا الوديعـة  يرـا بـ  اكتعاقـدين 944الوديعة يف حق اكالك ل  لذا أودع السارق   
   ( 3) من  ل وهلذا أن يسرتد ال    اكسروق من اكودع عنده ولةنها ال تنيذ يف حق اكسروق

 إثبات الوديعة :  -341

 ( 2) وا  ر يف الوديعة أن تةون عقداً مدنياً ل ما م تةن اتبعة لعرر من أعرار التجارة  تعتـه عند ـذ عقـاراً عـارًيً 
ل كرــا عذا أودع ات ــر بضــا ع  يف  ــ ن عــام  يةــون العقــد عــارًيً مــن  انــب كــر مــن اكــودع واكــودع عنــده ل وكرــا عذا أودع 

 شخص نقوده يف مصرف  يةون العقد عارًيً من  انب اكودع عنده ومدنياً من  انب اكودع  
 ر يف ذلك البينة والقـرا ن أًيً كانـا قيرـة الوديعـة  لذا كانا الوديعة عقداً عارًيً ل  از عثباهتا جبري  ال رق ل ويد

   ( 1) ولو زادت علا ع رة  نيهات
ل  يجــوز ا ثبــات جبريــ   ( 8) أمــا عذا كانــا الوديعــة عقــداً مــدنياً ل  ــلن القواعــد اكقــررة يف ا ثبــات هــ  الــيت تســري

يرــة ل م  ــ  ا ثبــات عال ابلةتابــة أو ئبــدأ ال ــرق عذا م تــرد قيرــة الوديعــة علــا ع ــرة  نيهــات    ــلن زادت علــا هــذه الق
                                                 

 (
2
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : "فالعقد ) الوديعة ( يتم قبيل تسيلم الشييء ، وهيو ال ينقيل إليى الودييع إال الحييازة  ( 

من التقنين األرجنتيني ، فال يخوله ملكية ذلك الشيء وال استعماله وال اسيتغالله . فيال يشيترط فييه إذن  1119المادية للشيء : انظر م 

دع مالكاً ، إذ أنه عقد يلتزم به شخص أن يتسلم شيئاً في آخر سواء أكان هيذا اآلخير مالكياً أم غيير ماليك : انظير فيي هيذا أن يكون المو

مين  2511مين التقنيين اللبنياني . وانظير عكيس ذليك م  155من التقنيين المراكشيي وم  171من التقنين التونسي و م 2999المعنى م 

 ( . 159ص  9ل التحضيرية التقنين الفرنسي" ) مجموعة األعما

 (
1
 219ص  591فقيرة  1أوبري ورو وإسمان  – 2995بودري وفال في الوديعة فقرة  – 92جيوار فقرة  – 291فقرة  22هيك  ( 

محمد علي عرفة ص  – 2199فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  – 551ص  2211فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  –

ميين تقنييين الموجبييات والعقييود اللبنيياني فييي هييذا الصييدد : "ليييس ميين  155وتيينص المييادة  – 997ل مرسييي فقييرة محمييد كاميي – 519

 الضرورة لصحة اإليداع بين الفريقين أن يكون المودع مالكاً للوديعة أو واضعاً يده عليها بوجه شرعي" .

 (
9
مكررة ثالثاً ومع ذليك انظير فقيرة  2279وفقرة  2951بودري وفال في الوديعة فقرة  – 59جيوار فقرة  – 199فقرة  22هيك  ( 

ص  999ـ محمد كامل مرسيي فقيرة  591محمد علي عرفة ص  – 212ص  591فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 912ص  2927

سيييريه  2599أكتييوبر سيينة  99 – 51 – 2 – 2519سيييريه  2515نييوفمبر سيينة  15ـ نقييض فرنسييي  521ص  929وفقييرة  591

2595 – 2 – 215 . 

 (
5
) عاميل  215 – 2 – 2595سيريه  2599أكتوبر سنة  99 – 21 – 2 – 2519داللوز  2515نوفمبر سنة  15نقض فرنسي  ( 

 2515ينياير سينة  15يودع عند رب المصنع دراجته أو مالبسه ، فيجوز إثبات الوديعة ضد رب المصنع بالبينية وبيالقرائن ( ـ لييون 

فقيرة  22بالنيول وريبير وسيافاتييه  – 2551بودري وفال في الوديعة فقرة  – 999ص  2515(  . sem . Jurاألسبوع القضائي ) 

 . 991ص  2215

 (
9
بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 212ص  – 219ص  591فقيرة  1ـ أوبري ورو وإسيمان  2951بودري وفال في الوديعة فقرة  ( 

 . 2195فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 991ص  2215فقرة  22
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  كــذلك  ـوز ا ثبــات ابلبينـة أو ابلقــرا ن عذا  ( 2) ل أو ابليرـ  ( 3) ل أو اب قــرار ( 4) ثبـوت ابلةتابــة معـ ز ابلبينــة أو ابلقـرا ن
وتسـري  ( 8) بب أ نـيبل أو عذا  قد السند الةتـايب لسـ ( 1) ااصور علا دلير كتايب 960حار مان  مادي أو أديب دون   

     ( 9) قواعـــد ا ثبـــات اكتدمـــة الـــذكر حـــىت يف اكســـا ر انينا يـــة ل كرـــا عذا و ـــب عثبـــات الوديعـــة يف مناســـبة  ر ـــة التبديـــد
                                                 

 (
2
( دلييل كياف عليى واقعية اإلييداع ،  ticketوتقيديم ورقية تحميل رقمياً )  – 991ص  2215فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  ( 

بالنييول  – 259 -2 – 11دالليوز  2719ديسيمبر سينة  21ولحامل هذه الورقية أن يثبيت محيل الوديعية بجمييع طيرق اإلثبيات ) كيان 

( . وقد يعد رفض الخصم الحضور شخصياً أو اإلجابة مبيدأ ثبيوت بالكتابية  995ص  – 997ص  2215فقرة  22وريبير وسافاتييه 

 ( . 7هامش  212ص  591فقرة  1) أوبري ورو وإسمان 

 (
1
بيودري وفيال فيي  – 215 – 1 – 11دالليوز  2711ميايو سينة  21وللوصول إليى اإلقيرار يجيوز اسيتجواب الخصيم ) ديجيون  ( 

( ـ وإقيرار الميودع عنيده ال  75 - 1 – 91دالليوز  2792ينياير سينة  92( . أو طلب حضوره شخصيياً ) روان  2957الوديعة فقرة 

يكون حجة على الغير ، كدائن يريد الحجز على الشيء المودع باعتباره مملوكاً للمودع عنده فيقرر هيذا األخيير بأنيه وديعية ) أوبيري 

 1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 997ص  2215فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 212ص  591فقرة  1رو وإسمان و

( ـ وإذا أقر المودع عنده بالوديعة ولكنه قال إنه ردها ، لم يجزأ عليه إقراره ، ووجيب عليى الميودع أن يثبيت أن الميودع  2195فقرة 

 797ص  2195فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  – 919ص  2951ي وفال في الوديعة فقرة عنده لم يرد الوديعة ) بودر

( . وإذا أقر المودع عنده بالوديعة في شيء دون آخر ، ووجب على المودع إثبات الوديعة في الشيء اآلخير ، كيذلك إذا أقير بالوديعية 

( . وقيد  2951ثبت ذاتية الشييء الميودع ) بيودري وفيال فيي الوديعية فقيرة في ذاتها دون الشيء الموضع فإنه يجب على المودع أن ي

رة يترك المودع عنده بعد موته إقراراً مكتوباً بالوديعة ، فيعتبر هيذا اإلقيرار دلييالً كتابيياً عليى الوديعية ) بيودري وفيال فيي الوديعية فقي

 ( . 5هامش  915ص  2951

 (
9
ميدني  2511أو على محل الوديعة ، صدق المودع عنده فيي هيذه الوقيائع بيمينيه ) انظير م  فإذا لم يوجد دليل كتابي على اإليداع ( 

فقيرة  1ـ أوبيري ورو وإسيمان  522فقيرة  2ـ بيون  195ـ فقيرة  199فقيرة  22هيك  – 59ـ جيوار فقرة  51فرنسي ـ ترولون فقرة 

 .(  997ص  2215فقرة  22بالنيول وريبير وسافاتييه  – 212ص  – 219ص  591

 (
5
 911 – 2 – 79دالليوز  2779ينياير سينة  9وقد يحول دون الحصول على الدليل الكتابي غش الطرف األخر ) نقض فرنسيي  ( 

داللييوز  2515فبراييير سيينة  1( ، أو قيييام صييلة قرابيية تييربط الطييرفين ) ليييون  159 - 2 – 2591سيييريه  2591يونيييه سيينة  25 –

: وقد اعتبر هذا الحكيم صيلة القرابية بيين العمية وابين اخيهيا غيير كافيية لقييام الميانع األدبيي ( ، أو جرييان  911 – 2515األسبوعي 

( ، أو أن تكيون الوديعية اضيطرارية  919 - 1 – 2599دالليوز  2591أبريل سنة  19العادة يعدم الحصول علىدليل كتابي ) باريس 

ميدني ) قيديم  129. وقد قضت محكمة النقض بأن المادة  212ص  591فقرة  1ان كما سيجئ انظر في ذلك أيضا أوبري ورو وإسم

( تبيح إثبات عقد الوديعة بالبينة في حالة وجود مانع لدى صاحب الحق من الحصيول عليى سيند بالكتابيةن غريميه . وقيد يكيون الميانع 

. فيإذا رأىقاضيي الموضيوع لعالقية األخية بيين الميودع ماديا ، كما يجوز أن يكون أدبيا . وتقدير ذلك على كل حال لمحكمة الموضوع 

والمودع لديه والعتبارات أخرى أوردها في حكمه قيام هذا المانع المسوغ إلثبات الوديعة بالبينة ، فيال معقيب عليى قضيائه فيي ذليك ) 

ييل اليذي يولييه الميودع ( . وال يجيوز القيول إن الجم 571ص  979رقيم  9مجموعة عمر الجنائيية  2599يونيه سنة  9نقض جنائي 

عنده للمودع بقبوله الوديعية ، وبخاصية إذا كانيت بغيير أجير ، يكيون مانعيا أدبييا يحيول دون الحصيول علىالكتابية ) بيودري وفيال فيي 

 ( . 2959الوديعة فقرة 

 (
9
 . 591محمد على عرفة ص  – 2951بودري وفال في الوديعة فقرة  – 59جيوار فقرة  – 199فقرة  22هيك  ( 

 (
1
نقييض  – 2ص  92م  2597أغسييطس سيينة  1مصيير المختلطيية  – 99ص  92م  2527ديسييمبر سيينة  29اسييتئناف مخييتلط  ( 

دالليوز  2757أغسيطس سينة  s .chr .  – 21 2725أبرييل سينة  29و 2729ميايو سينة  9و  2729ديسمبر سينة  1فرنسي جنائي 

 77فقيرة  11ليوران  – 521ديفرجييه فقرة  – 51رولون فقرة ت – 11 – 2 – 55داللوز  2757أول سبتمبر سنة  – 55 – 5 – 57

بالنييول وربييير وسيافاتييه  – 2991بودري وفيال فيي الوديعية فقيرة  – 595فقرة 2بون  – 59جيوار فقرة  – 195فقرة  22هيك  –

مييا بييين المييودع . ووجييوب اتبيياع القواعييد العاميية فياإلثبييات إنمييا يكييون في 591محمييد علييى عرفيية ص  – 995ص  2215فقييرة  22

والمودع عنده ، أما بالنسبة إلى الغير إذا تعدى علىالشئ المودع ، فلييس الميودع فيي حاجية إليى إثبيات الوديعية ، وعلييه فقيط أن يثبيت 
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ويعين اكودع يف كثري من ا حيان أن تةون يف يده ورقة مةتوبة تثبا الوديعـة ل حـىت ال يصـ دم بـدعوى اكـودع عنـده  964
  كـذلك قـد  ( 4) قد سلو ل  علا سبير اهلبة اليدوية أو علا سبير العارية ل والعاهر ينيده  ن  حا   لل ـ  أن ال   اكودع

يعـــين اكـــودع عنـــده أن تةـــون يف يـــده كتابـــة تثبـــا الوديعـــة ل حـــىت عذا أنةرهـــا اكـــودع وأراد اعتبـــار اكـــودع عنـــده م تصـــبا عـــب 
 وى ةثبات الوديعة  مسا لت  عن التعويض است اع هذا ا  ري ر   الدع

 شروط الصحة -المبحث الثاني

 األهلية في عقد الوديعة :  – 342

 ب التريي  هنا ب  اكودع واكودع عنده    اكودع ل حـىت لـو كانـا الوديعـة أب ـر ل يقـوم بعرـر مـن أعرـار ا دراة 
  ومـن مث يةـون الصـيب اكريـ  وايفجـوز  (  3) ال من أعرار التصرف      ت ـرتط  يـ  أهليـة التصـرف ل وتةيـ  أهليـة ا دراة

عليــ  اكــأذون هلرــا يف عدارة أمواهلــا مــن ذوي ا هليــة لإليــداع   ومــن اب  أوىل يةــون أهــ  لإلبــداع البــالك ســن الرشــد   أمــا 
يـداع عرـر بـ  مـن ايفجـور علـيهو ل  ـ  يةونـون أهـ  لإل 963الصيب اكريـ  غـري اكـأذون لـ  يف عدارة أموالـ  ل ومـن يلحـق ا  

  وعذا أودع الصــيب اكريــ  غــري اكــأذون لــ   ( 2) مــن أعرــار ا دارة كرــا ســبق القــور  يــد ر يف واليــة النا ــب عــن ايفجــوز عليــ 
   ( 1) يف عدارة مالــ  ل كانــا الوديعــة قابلــة لإلب ــار ل و ــاز لوليــ  ل أولــ  عنــد بلوغــ  ســن الرشــد ل أن ي لــب عب ــار الوديعــة

                                                                                                                                                                    

التعدي وهو واقعة مادية ، يجوز إثباتها بجميع الطرق . وقد قضت محكمة الينقض فيي هيذا المعنيى بيأن اليدعوى المرفوعية عليى سييد 

، بطلب الحكم عليها متضامنين بأن يدفعا إلى المدعية مبلغيا تعويضيا لهيا عين عبيث الخيادم بحليى كانيت فيي عليية اسيتودعتها وخادمه 

السيد ، هي دعوى متضمنة في الواقع دعويين : األولى أساسها الجريمة المنسوبة إلى الخادم ، وفيها يدور اإلثبات بينه وبيين المدعيية 

ت الجريمة جائز قانونا بأي طريق من طرق اإلثبات ، فهي دعوى غير متوقفة عليى عقيد الوديعية ، وال لهيا علىوقوع الجريمة ،  وإثبا

بالوديعة إال صلة عرضية من ناحية أن الجواهر التيي وقعيت عليهيا الجريمية كانيت وديعية ، وهيذا لييس مين شيأنه أن يغيير مين حقيقية 

إلى السيد ، وأساسها أن الخادم الموجهة إليه الدعوى األولى قد ارتكيب الجريمية  الدعوى وال من طريق اإلثبات فيها . والثانية موجهة

في حال تأدية وظيفته عنده ، وهيذه لييس مطلوبيا فيهيا إثبيات عقيد الوديعية عليى السييد ، ومين ثيم يجيوز إثبيات محتوييات العليية بالبينية 

 ( . 591ص  257رقم  9مجموعة عمر  2551والقرائن ) نقض مدني أول مايو سنة 

 (
2
 . 999ص  2215فقرة  22بالنيول وربيير وسافاتييه  – 115 – 1 – 91داللوز  2791فبراير سنة  19باريس  ( 

 (
1
)  595محمد على عرفية ص  – 2915فقرة  – 2917بودري وفال في الوديعة فقرة  – 99جيوار فقرة  – 191فقرة  22هيك  ( 

 529ص  991محميد كاميل مرسيي فقيرة  –ويذهب إلى وجوب توافر أهلية التصيرف إذا التيزم الميودع بيأجر ال يخيرج مين دخليه  ( 

 . 1هامش 

 (
9
أما الوديعة الناقصة فهي قرض كما سيجئ ، ومن ثم يجيب أن يكيون  – 2917بودري وفال في الوديعة فقرة  – 91جيوار فقرة  ( 

 -2999ودع متوافرا على أهلية التصرف وال تكفي اهلية اإلدارة ألنه ينقيل ملكيية الشيئ الميودع ) بيودري وفيال فيي الوديعية فقيرة الم

 ( 1هامش  529ص 991محمد كامل مرسي فقرة 

 (
5
إذ ال يجيوز إال لمين  وإذا كان المودع عنده أهال للتصرف فإنه ال يستطيع إبطال الوديعة ولو أن المودع كان غيير أهيل ليإلدارة ، ( 

شرع اإلبطال لمصلحته إبطال العقد . ومن ثم يبقى المودع عنده ملتزما بالوديعة مادام المودع لم يطلب إبطيال العقيد ، وأدى ميا ترتبيه 

 991محمد كامل مرسي فقرة  – 519محمد على عرفة ص  – 2992الوديعة في ذمته من التزامات ) بودري وفال في الوديعة فقرة 

 مجني فرنسي ( 1/  2519وانظر م – 522ش 
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يف أي وقــا دون  عــن ذلــك عذ الوديعــة عقــد غــري الزم ابلنســبة عليــ  ل  يســت ي  اســرتاداد ال ــ  اكــودعوقــد يقــار عنــ  يف غــ  
حا ة عىل عب ار العقد   ولةن يرد علا أبن  قد يةون للوديعة أ ر حمدد يف مصلحة اكـودع عنـده أو يةـون هـذا مـأذوت يف 

يعـة ةرادتـ  اكنيـردة كرـا سـنرى ل وال يبقـا أمامـ  عال عب ـار استعرار الوديعة ل وعند ذلك ال يست ي  اكودع التحلر مـن الود
العقــد هــذا عىل أن اكــودع قــد يــرى نيســ  ملت مــا ئو ــب عقــد الوديعــة بــد   أ ــر للرــودع عنــده أو أبن يــرد لــ  مــا أنيقــ  مــن 

ت ةب الــ  مصــرو ات أو أبن يعوضــ  عــن كــر مــا اقــ  مــن  ســارة بســبب الوديعــة ل  يســت ي  أن يــتخلص مــن هــذهااللت اما
أمـا اكـودع عنـده ل حـىت لـو كـان  962    ( 4) الوديعة ل وال يةون مس وال ع  ئقدار ما انتي  فبقا لقواعد ا ثرا  ب  سـبب

أي ــذ أ ــرا ل  لنــ  يلتــ مبحيظ ال ــ  وبــرده ل وقــد  ــر عليــ  االلتــ ام ابايــظ مســ وليات ثقيلــة ل ومــن مث  ــب أن تتــو ر  يــ  
 ــ   ــوز عذن أن يقبــر الوديعــة عال مــن بلــك ســن  ( 3) ليــة التصــرف وااللتــ ام ل وال تةيــ  أهليــة ا دارةا هليــة الةاملــة أي أه

الرشـــد   وعذا قبـــر الوديعـــة الصـــيب اكريـــ  ومـــن هـــو يف حةرـــ  ل ولـــو كـــان مـــأذوت هلـــو يف ا دارة ل  ـــلن الوديعـــة تةـــون قابلـــة 
أو وليــ  قبـــر ذلـــك ل أن ي لـــب عب ــار الوديعـــة ل  يتحلـــر مـــن لإلب ــار   ويســـتي   الصـــيب اكريـــ  بعــد بلوغـــ  ســـن الرشـــد ل 

 لذا أضاع ال   اكودع ل أو انتقـر مـن  ( 2) الت امات  ل وال ير   علي  اكودع عال ئقدار ما انتي  فبقا لقواعد ا ثرا  ب  سبب
عليــ  عال ئقــدار مــا  4ير ــ  هــذيــده عىل يــد شــخص أ ــر ل أو أتليــ  ال ــري ل م يةــن مســ وال عــن رده ســليرا عىل اكــودع ل وال 

  وهذا ما م يةن اكودع عنده قد ارتةب   أ تقريًي ل  لن  يف هـذه ااالـة يةـون مسـ وال عـن التعـويض الةامـر ل  ( 1) انتي 
   ( 4)  ن اكري  يلت م الت اما كام    أه التقصريي

                                                 

 (
2
. وله أن يسترد الشئ المودع  ، ولكين ال بيدعوى الوديعية فهيذه قيد أبطليت ، ولكين  219ص  591فقرة  1أوبري ورو وإسمان  ( 

بيير بالنيول ور – 917ص  2991بدعوى االستحقاق ، ومن ثم يشترط أن يكون مالكا للشئ المودع ) بودري وفال في الوديعة فقرة 

( .وقارن تقرير الموجبات والعقود اللبناني وهو يشترط توافر أهلية االلتزام ) أي أهلية التصرف ( في كيل  2219فقرة  22وسافاتييه 

من هذا التقنين فيي هيذا الصيدد علىميا ييأتي : "إن اإلييداع وقبيول الوديعية يسيتوجبان  151من المودع والمودع عنده وقد نصت المادة 

ام عند المودع والوديع على أنه إذا قبل شخص ذو أهلية من شخص ال أهلية له إيداع شئ ما لزمه أن يقوم بجميع موجبيات أهلية االلتز

من نفس التقنين على ميا ييأتي : إذا أودع شيخص مين ذوي األهليية وديعية عنيد شيخص ال يتمتيع باألهليية  159الوديع" ونصت المادة 

نت ال تزال بين يدي الوديع أما إذا كانت الوديعة قيد انتقليت إليى ييد أخيرى ، فيال يجيوز ليه إقامية جاز له أن يطلب إرجاعها إليه إذا  كا

دعوى االسترداد إال بما يساوي قيمة الكسب الذي أحرزه فاقد األهلية وتطبق عند االقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي األهلية عنيد 

 ارتكابهم جرما أوشبه جرم" .

 (
1
 . 191فقرة  22عكس ذلك هيك  – 597محمد على عرفة ص  – 2999بودري وفال في الوديعة فقرة  – 95جيوار فقرة  ( 

 (
9
وإذا كان المودع أهال لإلدارة ، فإنه ال يستطيع إبطال الوديعة ، ألن اإلبطال قد شرع لمصلحة المودع عنده في الحالة التي نحن  ( 

( . فإذا لم يطلب المودع عنده اإلبطال ،  597محمد على عرفة ص  – 915ص  2991بصددها ) بودري وفال في الوديعة فقرة 

ص  2992بقي العقد منتجا ألثاره منشئا لما يترتب عليه من االلتزامات في جانب كل من الطرفين ) بودري وفال في الوديعة فقرة 

 ( .  522ص  991محمد كامل مرسي فقرة  – 597محمد على عرفة ص  – 911

 (
5
مدني فرنسي . ويجوز في حالة إبطال الوديعة أن  2511وانظر م  – 2991بودري وفال في الوديعة فقرة  – 91قرة جيوار ف ( 

ص  2991بودري وفال في الوديعة فقرة  – 99يسترد المودع الشئ المودع بدعوى استحقاق إذا كان هو المالك ) ترولون فقرة 
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 عيوب اإلدارة في عقد الوديعة : – 343
عقـد الوديعـة يف  ـدد عيـو  ا دارة ل  تسـرى القواعـد العامـة اكقـررة يف هـذا ال ـأن   وال تو د أحةـام خيـتص  ـا 

ولةـــن ي حـــظ أن الوديعـــة يـــد ر  يهـــا االعتبـــار ال خصـــ  ل ومـــن مث ي لـــب أن تةـــون شخصـــية اكـــودع ملحوظـــة    تب ـــر 
يــب ا دارة يف الوديعــة كرــا وا كــراه يع 3الوديعــة عذن لل لــو يف شــخص اكــودع ل و ا ــة لل لــو يف شــخص اكــودع عنــده

يعيبهــا يف ســا ر العقــود   ولةــن الوديعــة االضــرارية  ــحيحة كرــا ســنرى ل وعذا كانــا عرادة اكــودع تقــ  وحــا ضــ و يف هــذه 
 الوديعة ل  لن هذا الض و ال يصر عىل حد ا كراه  

 المحل والسبب في عقد الوديعة -الفرع الثاني 

 شئ المودع الشروط الواجب توافرها في ال – 344

: ايفر ا  ل  يف عقد الوديعة هو ال   اكودع   وقد ي رتط أ ـر للوديعـة  يصـب  ا  ـر حمـ  أ ـر ل ولةنـ  حمـر 
يف ايفـر    968  و ب أن يتوا ر يف ال   اكودع ال ـروط العامـة الـيت  ـب توا رهـا    2عرض  قد يو د وقد ال يو د

 يجـــب أن يةـــون ال ـــ  مو ـــودا ل معينـــا أو قـــاب  للتعيـــ  ل غـــري  ـــالف للنعـــام العـــام وال لـــ دا     لـــو كـــان ال ـــ  اكـــراد 
ب أن يةــون ال ــ  اكــودع معينــا تعيينــا كا يــا ت يــا عيداعـ  قــد هلــك قبــر التعاقــد ل انعــدم ايفــر وال تنعقــد الوديعــة   كـذلك  ــ

للجهالة الياح ة أو قاب  للتعي  ل وتسرى يف ذلك القواعد العامة اكقررة يف هذا ال أن   وعذا كـان ال ـ  اكـودع غـري قابـر 
ا  اكهربـة ل وال اكخـدرات    ـ   ـوز عيـداع ا شـي 1للتعامر  ي  ل أبن كان  اليا للنعام العام أو ل دا  ل م    عيداعـ 

 ل وال اا يش ل وال ا سلحة غري اكر ص  يها ل وال الةتب أو الصور اكرنوعة  

                                                                                                                                                                    

لم يكن هو المالك ما دام الشئ ال يزال باقيا في يد المودع عنده : أوبري ورو  انظر عكس ذلك وأن للمودع استرداد الشئ ولو – 919

 ( . 2هامش  595محمد على عرفة ص  – 215ص  591فقرة  1وإسمان 

 (
2
 1أوبري ورو وإسمان  – 2991بودري وفال في الوديعة فقرة  – 91جيوار فقرة  – 97ترولون فقرة  – 925ديفرجيه فقرة  ( 

 . 595محمد على عرفة ص  – 219ص  591فقرة 

 
1

وإذا وقع المودع في غلط في شخص المودع عنده ، فقد تكون له مصلحة في  – 11فقرة  depotلفظ  1أنسيكلوبيدي داللوز  

نده أو أذن لهذا األخير في استعمال إبطال العقد ، وذلك إذا تعذر عليه الرجوع في الوديعة ، كما إذا كان األجل لمصلحة المودع ع

الوديعة ، وكما إذا كان المودع ملتزما بدفع أجر . وقد يقع الغلط في صفة جوهرية للشئ ، كما إذا كان الشئ المودع خطرا أو ضارا 

صل أن ( ، وإن كان األ 2هامش  529ص  999محمد كامل مرسي فقرة  – 11فقرة  depotلفظ  9بالصحة ) أنسيكلوبيدي داللوز 

رقم  1المحاماة  2519نوفمبر سنة  29الغلط في صفة الشئ المودع أو في مقداره ال يؤثر في صحة الوديعة ) أسيوط استئنافي 

 ( . 917ص  99997
9

وقد تحدد مدة الوديعة ، وسنرى عند الكالم في انتهاء الوديعة أن هذه المدة ال تلزم المودع عادة فيجوز له طلب الشئ المودع  

 ل انقاضائها ، وقد ال تلزم المودع عنده فيجوز له رد الشئ المودع دون انتظار النقضاء المدة .قب
5

 . 529ص  991محمد كامل مرسي فقرة  
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 األشياء التي يجوز إيداعها : – 345 

ونرى  ـا تقـدم أن أي شـ  تـواتيرت  يـ  ال ـروط سـالية الـذكر  ـوز عيداعـ    ويسـتوي يف ذلـك اكنقـور والعقـار    
ل وقــد اقتيــ  يف ذلــك أثــر التقنــ  اكــد   4( ال  يــ  عال عيــداع اكنقــور 860/  143وقــد كــان التقنــ  اكــد  القــد  ) م 

 انيديـد عـن هـذا ااةـو ل  أ ـاز عيـداع اكنقـور والعقـار ل عذ نصـا اكـادة (   وقـد عـدر التقنـ  اكـد  4644اليرنس  ) م 
مــد  كرـــا رأينـــا علـــا أن ) الوديعــة عقـــد يلتـــ م بـــ  شــخص أن يتســـلو شـــي ا مـــن أ ــر     ( ل  ـــأفلق يف حمـــر الوديعـــة  144

نقـور أحـوج عىل اايـظ مـن و عل  "شي ا" دون أن خيصص  ابكنقور   وم  ذلك ي لب أن يةون ال ـ  اكـودع منقـوال ل عذ اك
العقار ولةن ال ش   ن  من أن يودع العقار ل  يعهد شـخص عىل أ ـر نراسـة من لـ  مـدة سـيره   وليسـا ااراسـة االتياقيـة 

وا شــيا   969   3أو القضــا ية عال ضــراب مــن ضــرو  الوديعــة  ــوز أن يةــون ال ــ  اكــودع  يهــا عقــارا كرــا هــو ال الــب
ثـــري متنوعـــة    يجـــوز عيـــداع البضـــا   والســـيارات والم بـــس واكيروشـــات واجملـــوهرات واكصـــاغ والةتـــب الـــيت  ـــوز عيـــداعها ك

والصحف واجمل ت والعوامات والدهبيات وال ن ات ل كرا  وز عيداع ا راض  واكبا  من منازر ومةاتب ودكـاك  وغـري 
ل عذ ال  ـوز يف ا  ـر للرـودع عنـده  2ية علا أن تـرد بعينـ ذلك   و وز عيداع ا شيا  القابلة لإلسته   وا شيا  اكثل

  وقد يودع مبلك من النقود أو ش  أ ر  ا يهلك ابالستعرار ويةون اكودع عنـده مـأذوت لـ   1أن يستعرر ال   اكودع
ل  8مــد  ( 139يف اســتعرال  ل  ــ  يــرده ابلــذات وكلــن يــرد مثلــ  ل وهــذه هــ  الوديعــة الناقصــة وهــ  تعتــه قرضــا ) م 

وسيأيت بيان ذلك   وغين عن البيان أن ااقـوق اكعنويـة ال تـودع  ل  ـ  يـودع الـدا ن حقـ  الثابـا يف ذمـة مدينـ  ل  ن هـذا 
ـــ  علـــا ا يـــداع ولةـــن  ـــوز عيـــداع ا ســـهو والســـندات وا وراق اكاليـــة ل وكـــذلك  ـــوز عيـــداع  9ااـــق يستعصـــا ب بيعت

 1ندات الديون وا وراق التجاريةسندات ااقوق اكعنوية كس

                                                 
2

وقد قضيي في عهد هذا التقنين بأنه ال يمكن اعتبار وضع يد شخص على أطيان يد وديعة للوصول إلى القول بأن ربع هذه  

 2519فبراير سنة  21طال زمن وضع اليد ، ألن الوديعة محلها المال المنقول دون العقار ) استئناف وطني األطيان ال يقط مهما 

ص  92م  2597ديسمبر سنة  29( . وقضي بأن الوديعة ال ترد إال على منقول ) استئناف مختلط  119ص  195رقم  9المحاماة 

19 . ) 
1

ونتقدان من الناحية التشريعية التقنينالمدني الفرنسي الذي أوجب أن  2911فقرة  انظر في هذا المعنى بودري وفال في الوديعة 

 . 512وانظرعكس ذلك محمد على عرفة ص  – 1797فقرة  1وقرب بالنيول وربيير وبوالنجيه  –يكون الشئ المودع منقوال 
9

 . 257ص  2215فقرة  22بالنيول وربييرو سافاييه  
5

 . 2995فقرة  2915وفال في الوديعة فقرة  بودري – 117فقرة  22هيك  
9

 ( . 111ص  19م  2597يونيه سنة  1وانظر في أن معنى الوديعة ال يستقيم إذا لم ترد الوديعة بعينها : ) استئناف مختلط  
1

ـ  15فقرة  11لوران  – 912 – 2 – 57سيريه  2757مايو سنة  9 – 251 – 2 – 92سيريه  2792سنة  27نقض فرنسي  

 . 2919بودري وفال في الوديعة فقرة  – 971فقرة  2بون  – 25جيوار فقرة 
1

 . 512ـ محمد علي عرفة ص  1797فقرة  1ـ بالنيول وريبير وبوالنجيه  2919بودري وفال في الوديعة فقرة  
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 السبب في عقد الوديعة :  – 346

والســبب يف عقــد الوديعــة ل فبقــا للنعريــة ااديثــة ل هــو الباعــث الــدا   عىل التعاقــد   وقــد كانــا النعريــة التقليديــة 
ذا كـان الباعـث الـدا   للسبب ععـر السـبب يف الوديعـة هـو التسـليو ل وكانـا الوديعـة عقـدا عينينـا نسـب هـذه النعريـة    ـل

عىل الوديعـــة غـــري م ـــروع ل كانـــا الوديعـــة نســـب النعريـــة ااديثـــة ابفلـــة   مثـــر ذلـــك أن يـــودع شـــخص عنـــد أ ـــر ســـ حا 
   يا ة بعد ارتةا   ر ة ل أو خيي  عنده مسروقات   

  961   

 آثار الوديعة -الفصل الثاني

الوديعة دا راً الت امـات يف  انـب اكـودع عنـده ل وقـد تن ـ  الت امات اكودع عنده والت امات اكودع : تن    -211
 عرضاً الت امات يف  انب اكودع  

 

 التزامات المودع عنده -الفرع األول

الت امات ث ثة : يلت م اكـودع عنـده أبن يتسـلو ال ـ   اكـودع ل وأبن يقـوم نيعـ  ل وأبن يـرده للرـودع عنـد  -214
مــد  عرــ  هــذه االلت امــات الث ثــة عذ تقــور : "الوديعــة عقــد يلتــ م بــ  شــخص أن  144اكــادة انتهــا  الوديعــة   وقــد رأينــا 

 يتسلو شي اً من ه ر ل علا أن يتوىل حيظ هذا ال    ل وعلا أن يرده   عيناً"  

 تسلم الشيء المودع -المبحث األول

 علا ما أييت : من التقن  اكد   146نص قانو  : تنص اليقرة ا وىل من اكادة  -216
وال مقابــر هلــذا الــنص  يــالتقن  اكــد  القــد  ل  ن التســليو   964    4"علــا اكــودع عنــده أن يتســلو الوديعــة"

كان يف هذا التقن  ركنا يف الوديعة ال تنعقد بدون  ل ولـيس الت امـا يرتتـب عليهـا   ويقابـر الـنص يف التقنينـات اكدنيـة العربيـة 
وال مقابــر الــنص يف  – 4/  146ويف التقنــ  اكــد  الليــيب اكــادة  – 4/  948 اكــد  الســوري اكــادة ا  ــرى : يف التقنــ 

     3التقن  اكد  العراق  وال تقن  اكو بات والعقود اللبنا 
                                                 

2
وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني من المشروع التمهيدي على  555/2تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، فجلس  199من المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  192الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( . 959ص  -155ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  125الشيوخ تحت رقم 
1

) مطابق  2/  125) مطابق ( . التقنين المدني الليبي م  2/  179: التقنين المدني السوري م  التقنينات المدنية العربية األخرى 

بناني ( . التقنين المدني العراقي ال مقابل ألن التسليم في هذا التقنين ركن في الوديعة ال التزام ينشأ عنها . تقنين الموجبات والعقود ال
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 التسلم التزام ال ركن :  -351

 التقنـ  اكـد  القـد  عىل عقـد رضـا    ويتب  من النص اكتقدم الذكر أثر وحور الوديعة من عقد عيين كرا كانا يف
كرا ه  يف التقنـ  اكـد  انيديـد    قـد كـان تسليرال ـ  اكـودع ركنـا يف الوديعـة عنـدما كانـا عقـدا عينيـا ل ومـذ أ ـبحا 

اكــودع   عقـد رضــا يا يـتو قبــر التسـليو تعــ  أن يةـون نقــر ال ـ  اكــودع عىل يـد اكــودع عنـده الت امــا ال ركنـا ل والت امــا يف ذمـة 
ومن هنا أمةن أن تةون الوديعة ل   ف العارية ل عقـدا مل مـا نيانـب واحـد ل عذا التسـلو يلتـ م بـ  اكـودع عنـده ال اكـودع ل 
وعذ ي لــب أن تةــون الوديعــة دون أ ــر ويصــ  أال تن ــ  الت امــات يف  انــب اكــودع مــن رد مصــرو ات أو تعــويض ضــرر ل 

ا ما الت م ب    ا تقدم ل كانا الوديعة عقدا مل ما للجـانب  ل وقـد تقـدما ا شـارة عىل  يةون اكودع غري ملت م ب      لذ
ل  3  وي حظ أن الوديعة قد تةون أب ر ل ولةن ا  ر ال يد ر الوديعة يف عقود اكضاربة كرا سـبق القـور 4ذلك

 ــر ل ومــن مث ال  ةــن القــور أبن للرــودع اكــودع يف أي وقــا ولــو قبــر انقضــا  ا  966 يجــوز للرــودع أن يســرتد ال ــ    
عنده اكأ ور مصلحة يف عل ام اكودع بتسليو ال   اكودع عذا امتن  هذا عن تنييذ الوديعة بعد مامها ل وعلـا ذلـك ال يةـون 

ن أ ـر الوديعـة   وقـد يت ـري ا مـر عذا كـا 2التسليو الت اما يف ذمة اكودع ل ويبقا التسلو الت اما يف ذمة اكـودع عنـده وحـده
حمــددا يف مصــلحة اكــودع عنــده أو كــان هــذا مــأذوت يف اســتعرار الوديعــة حيــث ال  ــوز اكــودع عنــده أو كــان هــذا مــأذوت يف 
اســتعرا الوديعــة حيــث ال  ــوز للرــودع أن يســرتد ال ــ  اكــودع قبــر انقضــا  ا  ــر ل  قــد يقــار عن اكــودع يصــب  يف هــذه 

كصلحة اكـودع عنـده ل ومـن مث يةـون مل مـا بتسـليو ال ـ  اكـودع كرـا التـ م اكـودع عنـده بتسـلر  ل ااالة مل ما بتنييذ الوديعة 
وتةــون الوديعــة عقــدا مل مــا للجــانب    وكــا كانــا هــذه ااالــة تدرة ل وأكثــر مــا تتحقــق يف الوديعــة الناقصــة وهــ  قــرا ال 

امـا يف ذمـة اكـودع عنـده ل وال يةـون التسـليو الت امـا يف ذمـة وديعة كرا سيأيت ل لذلك يص  القـور عن التسـلو يبقـا عـادة الت  
 اكودع  

 التسلم الحقيقي والتسلم الحكمي : –كيف يكون التسلم  – 351

يةــون التســلو ابســتي   اكــودع عنــده علــا ال ــ  اكــودع اســتي   مــادًي ل بعــد أن يضــ  اكــودع ال ــ  وحــا تصــر   يف ال مــان  
فريقـ  التسـليو ووقتـ  ومةانـ  مـا سـبق أن أوردته مـن القواعـد يف تسـلو اك ـرتي للعـ  اكبيعـة ل ويف  واكةـان اكعينـ  ويتبـ  يف

                                                                                                                                                                    

منه :  159وديعة عقد عيني ال يتم إال بتسليم الشئ ، فالتسليم ركن ال التزام  ، إذ تقول المادة وقد صرح هذا التقنين بأن ال -ال مقابل  

ويكفي التسليم الحكمي عندما يكون الشئ المراد إيداعه موجدوا من قبل في حوز  –"يتم عقد اإليداع بقبول الفريقين وبتسليم الشئ 

 الوديع لسبب أخر" . 
2

 . 995انظر انفا فقرة  
1

 . 995انظر انفا فقرة  
9

 . 2هامش 591ص  991محمد كامل مرسي فقرة – 995ص 2921قرب بودري وفال في الوديعة فقرة  
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تســلو اكســتأ ر للعــ  اكــن رة ل ويف تســلو اكســتعري للعــ  اكعــارة ل ويف التســلو بو ــ  عــام يف كــر عقــد ين ــ  هــذا االلتــ ام يف 
  وقــد يةــون التســلو حةريــا ل أبن يةــون ال ــ  اكــودع مو ــودا يف يــد  4ذمــة أحــد اكتعاقــدين وهــذا هــو التســلو ااقيقــ 

اكودع عنده قبر الوديعة ل علا سبير ا  ار أو علا سبير العارية أو علا سبير رهن اايـازة أو  ي سـبب أ ـر ل مث يتيـق 
ييــرتا أن ال ــ  قــد رد  يف حيــازة اكــودع عنــده علــا ســبير الوديــة   والتســلو ااةرــ  100  ال ر ــان علــا أن يبقــ  ال ــ 

لصــاحب  أوالً مث ســلر  هــذا لجن ــر مــرة اثنيــة بعقــد الوديعــة ل  يجتــ أ عــن عرليــيت التســليو والتســلو ببقــا  ال ــ  يف يــد اكــودع 
مـن تقنـ  اكو بـات والعقـود اللبنـا   968  وتقـور اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة  ( 3) عنده  ذا السبب انيديد وهـو عقـد الوديعـة

) الصدد : "ويةي  التسليو ااةر  عندما يةون ال   اكـراد عيداعـ  مو ـوداً مـن قبـر يف حـوزة الوديـ  لسـبب ه ـر" يف هذا

2 )     

 جزاء اإلخالل بإلتزام التسلم : -352

ع بــار  وكــا كــان التســلو الت امــاً يف ذمــة اكــودع عنــده كرــا قــدمنا ل  ــلن هــذا  ــه عىل تنييــذه فبقــاً للقواعــد العامــة   وكــا كــان 
اكــودع عنــده علــا التنييــذ العيــين لــيس يف مصــلحة اكــودع ل عذ الودعيــة مــن عقــود ا مانــة والثقــة ل وعذ أيب اكــودع عنــده تســلو 
ال    لن ثقة اكودع  ي  تت ع ع ل لذلك يةون ا  ل  للرودع عنـده تسـلو ال ـ   ـلن ثقـة اكـودع  يـ  ت عـ ع ل لـذلك يةـون 

   ( 1) ودع عنده ابلتعويض عرا أ اب  من ضرر بسبب عدم تنييذ هذا ا  ري  لت ام ا  ل  للرودع أن ي الب اك

                                                 
2

ويجب أن يكون التسلم ال غموض فيه ، فمن دفع بشئ إلى أهل بيته لحفظه ال يكون مودعا له ، بل ال تزال يده على الشئ في  

بالنيول وربيير  – 227 – 2 -2591جازيت دي باليه  2591نوفمبر سنة  15ليل االبتدائية بيته ، ولم يخرج الشئ عن حيازته ) 

 ( . 559ص  2211فقرة  22وسافاتييه 

و سـمون التسـليم )  1961فقـرة  2وجوسـران  2811فقـرة  2بالنيـول ور بيـر وبوالنجيـة  – 1014بودري وفـال فـي الوديعـة فقـرة  ( 2) 
أنسـيكلوبيدي داللـوز  – ( Tradition Feinteو نتقدون تسميته في التقنـين المـدني الفرنسـي  Tradition de breve mainالحكمي 

 114ص  911وفقـرة  1هـامش  104ص  902محمد كامل مرسي فقرة  – 162محمد على عرفة ص  – 21فقرة  Depotلفظ  2
.  
  . في ال امش 911أنظر آنفًا فقرة  ( 9) 
محمـد كامـل مرسـي  – 162وأنظـر محمـد علـى عرفـة ص  – 61ص  11م  1198سـمبر سـنة دي 11أنظر استئناف مخـتلط  ( 1) 

  . 114ص  911فقرة 
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) مـن اك ـروع ( التـ ام الوديـ  أبن  666/4وعىل هذا ت ري اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ح  تقور : "يبنا اكادة 
   ( 4) علي  ابلتعويض" يتسلو الوديعة ل نيث لو امتن  عن تسلرها  از ع باره علا ذلك أو ااةو

وقد تةون الودعية يف مصلحة اكودع عنده ل أو يتعذر علا اكودع عنده غري اكأ ور حيـظ الوديعـة  سـبا  فار ـة م ـروعة 
ل  يجــوز يف هــات  ااـــالت  للرــودع عنـــده أن يــرد الودعيـــة قبــر ا  ـــر اكتيــق عليـــ  كرــا ســـيج    وتيريعــاً علـــا ذلــك  ـــوز 

ات  ااالت  ل عذ م يةن قد تسلو ال   اكودع ل أن يتحلر من ا لتـ ام بتسـلر  عذ أن لـ  حـق الر ـوع يف للرودع عنده يف ه
 الوديعة ل  يثبا ل  هذا ااق بعد التسلو وقبل    

 تبعه هالك الشئ المودع : -353

ةــاً لل ــ  ويســرتده عينــاً عنــد انتهــا وكــا كانــا الوديعــة ال تنقــر ملةيــة ال ــ  اكــودع عىل اكــودع عنــده ل بــر يبقــر اكــودع مال 
الوديعـة  ل لـذلك عذا هلـك ال ـ  قبـر التسـليو أو بعـده بسـبب ا نــيب ل كـان ه كـ  علـا اكالـك أي علـا اكـودع   وهـذا مــا 

 قررته ابلنسبة عىل اكن ر وابلنسبة غلا اكعري ل عذا هلةا الع  اكن رة أو اكعارة قبر التسليو أو بعده   
 ذا هلك ال   اكودع   أ من اكودع عنده ل كان هذا مس ور عن اهل     وسنرى أن  ع

 

 حفظ الشئ المودع -المبحث الثاني

 حفظ الشئ المودع  -354

هــو ال ــرا ا ساســ  مــن عقــد الوديعــة وهــو ال لتــ ام انيــوهري  يهــا : ال ــرا ا ساســ  مــن عقــد الوديعــة هــو حيــظ ال ــ  
اكودع عنده نيظ ال   هو ا لت ام انيوهري الذي يرتتب علا هذا العقد  ل وكـان عقـد الوديعـة اكودع  ل ومن مث كان الت ام 

 ( 3) علا رأي عقود اايظ وا مانة  ل كرا أن عقد البي  علا رأي عقود التصـرف  ل وعقـد ا  ـار علـا رأي عقـود ا دارة
    

                                                 

  . 211ص  1مجموعة االعمال التحضير ة ( 1) 
فيكــون مســئواًل عمــا يلحــا  ، بــل أيضــًا تجــاه الغيــر  ، ال فحســب تجــاه المــودع  ، و كــون المــودع عنــده مســئواًل عــن حفــظ الشــئ ( 2) 

 –مع تعليا سـافتييه  149 – 1119داللوز  1119مارس سنة  1نقض ) مسئولية الحارس عن الشئ الذي يحرسه الغير من ضرر 
بالنيــول ور بيــر  – 944فقــرة  1ســافتييه فــي المســئولية المدنيــة  : وأنظــر فــي أن المــودع عنــده غيــر المــأجور ال يعتبــر حــارس للشــئ

 ( مكررة 1146فقرة  11وسافاتييه 
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 إلتزام المودع عنده بحفظ الشئ هو إلتزام ببذل عناية : -355

والت ام اكودع عنده نيظ ال    ل كالت ام اكسـتأ ر ابيفا عـة علـا العـ  اكـن رة وعلتـ ام اكسـتعري ابيفا عـة علـا العـ  اكعـارة  
 والت ام الوكير بتنييذ الوكالة  ل الت ام ببذر عناية   

ســو اخل ــأ العقــدي غــري العرــد عىل   ــأ أن نعريــة قد ــة مهجــورة  ل هــ  نعريــة تــدرج اخل ــأ  ل تق ( 4) وقــد قــدمنا يف الوكالــة 
 سيو و  أ يسري و و ات    ل  ي  العقود اليت كنيعـة الـدا ن وحـده كالوديعـة ال يسـأر اكـودع عنـده عال عـن اخل ـأ انيسـيو 

اقـدين معـاً  ل ويف العقود اليت كنيع  اكدين وحده كالعاريـة يسـأر اكسـتعري حـىت عـن اخل ـأ التا ـ   ل ويف العقـود الـيت كنيعـ  اكتع
كا  ار يسأر اكستأ ر عن اخل أ اليسري   وقد نبذ التقن  اكد  انيديد هذه النعرية العتيقة ل وأ ذ ابلنعريـة ااديثـة الـيت 
مي  بـ  ا لتـ ام بتحقيـق غايـة وا لتـ ام ببـذر عنايـة     يـ  ا لتـ ام ببـذر عنايـة  ل كـالت ام اكـودع عنـده نيـظ ال ـ  ل يةـون 

" قد ويف اب لت ام عذا بذلك يف تنييذه من العناية كر ما يبذل  ال خص العـادي  ل ولـو م يتحقـق ال ـرا اكقصـود  ل اكدين 
مـد  (   وقـد فبقـا هـذه النعريـة يف ا  ـار ويف العاريـة   344/4هذا ما م ينص القانون أو ا نياق علا غـري ذلـك " ) م 

   ا  ــر يف العنايــة اك لوبــة مــن اكــدين أن تةــون عنايــة الر ــر  ( 3) بــق يف الوديعــةل ويف الوكالــة  ل وهــا حنــن اآلن نراهــا ت 
اكعتاد  ل وقد ت يد أو تنقص فبقاً لإلتياق أو لنص يف القانون وقد أبقاها القانون عناية الر ر اكعتـاد يف ا  ـار  ن اكـن ر 

اكــودع عنــده أي ــذ أ ــراً  ل وزاد علــا عنايــة الر ــر اكعتـــاد يف أي ــذ أ ــراً ل ويف كــر مــن الوكالــة الوديعــة عذا كــان الوكيـــر أو 
ل وكــذر  عـر يف الوديعـة غـري اكــأ ورة   (  2) العاريـة حيـث اكعـري ال أي ـذ أ ــراً ل ونـ ر عـن هـذا القــدر يف الوكالـة غـري امـأ ورة

 كرا سنر حااًل   

 الجمع في الوديعة بين المعيارين الشخصي  -356

 من التقن  اكد  ما أييت :  130: تنص اكادة نص قانو   –واكادي 
عذا كانا الوديعة ب ري أ ر  ل و ب علا اكودع عنده أن يبذر من العناية يف حيـظ ال ـ  مـا يبذلـ  يف حيـظ مالـ  ل  -4" 

 دون أن يةلف يف ذلك أزيد من عناية الر ر اكعتاد"   

                                                 

  . 212أنظر آنفًا فقرة  ( 1) 
  128فقرة  1أنظر الوسيط  ( 2) 
 212أنظر آنفًا فقرة  ( 9) 
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    ( 4) ظ الوديعة عناية الر ر اكعتاد"أما عذا كانا الوديعة أب ر ل  يجب أن يبذر يف حي -3" 

                                                 

زجـب علـى الودعيـة  ، إذا كانت الوديعة دون أجـر -1" : على الوجه اآلتي  1000ورد هذا النص في المادة  : تايرخ النص  ( 1) 
كـل هـذا مـا لـم  . طاب في ذلك بأكثر من عنايـة الرجـل المعتـاددون أن ي ، أن يبذل من العناية في حفظ الشئ ما يبذله في حفظ ماله

 ، أو كـان الوديـع قـد تطـوع لحفـظ الشـئ  ، أو كانـت فـي مصـلحة الوديـع وحـده  ، أما إذا كانت الوديعـة بـأجر  . يتفا على غير ذلك
صــة بإمكــان اإلتفــاق علــى خــالف وفــي لجنــة المراجعــة حــذفت العبــارة الخا . فيجــب أن يبــذل فــي حفــظ الوديعــة عنايــة الرجــل المعتــاد"

وأدخلـت بعـض تعـديالت  ، وجعلت الفقرة الثانية مقصـورة علـى الوديعـة المـأجورة  ، القاعدة المتعلقة بمعيار العناية لعدم الحاجة إلي ا 
ووافـا  . في المشروع الن ـائي  412وصار رقمه  ، فأصبح النص مطابقًا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  ، لفظية طفيفة 

 218ص  – 216ص  1مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة )  420ثم مجلس الشيوخ تحـت رقـم  ،  411عليه مجلس النواب تحت رقم 
. )  

  : و قابل النص في التقنين المدني القديم المواد اآلتية
  . في العقد القواعد المتعلقة باستئجار الصناعتتبع  ، إذا اشترطت اهنجرة للمودع عنده :  111/  189م 
  . وعن عدم صيانته ل ا المشترطة في العقد ، حفظ الوديعة مسئول عما يقع منه في شأن ا من التقصير الجسيم : 119/  181م 
 ين النقـل أو نحوهـا كصاحب خان أو أمـ ، حافظة الوديعة الذي يأخذ أجرة بسبب اهنحوال التي ترتب علي ا الإيداع  : 118/  181م 
  . إال إذا أثبت أن ال الك حصل بسبب قوة قاهرة ، ضامن ل الك الوديعة  ،
فإذا كانت الوديعة دون أجر لم يكن المـودع عنـده مسـئواًل  ، و بدو أن التقنين المدني القديم سار هنا أيضًا على نظر ة تدرج الخطأ ) 

وإذا كانــت  ، ي ــا أحكــام المقاولـة فيكــون المــودع عنـده مســئواًل عــن الخطـأ اليســير وإذا كانــت بــأجر سـرت عل ، إال عـن الخطــأ الجسـيم 
الوديعة بـأجر واسـتدع ا ظـروف الحـال كالوديعـة عنـد صـاحب الفنـدق أو عنـد أمـين النقـل لـم يـتخلص المـودع عنـده مـن المسـئولية إال 

وأتخـذ فـي اإللتـزام ببـذل عنايـة معيـار الشـخص  ، الخطـأ  أمـا التقنـين المـدني الجديـد فقـد هجـر نظر ـة تـدرج . بإثبات السبب اهنجنبـي 
  ( . مدني سالفة الذكر 420وقرنه في الوديعة بغير أجر بالمعيار الشخصي كما يتبين من نص المادة  ، المعتاد وهو معيار مادي 

  : و قابل النص في التقنينات المدنية العربية اهنخرى 
 .  ) مطابا ( 686التقنين المدني السوري م 
 ) مطاق ( .  420التقنين المدني الليبي م 

: يجب على الوديع أن يعتني بحفظ الوديعة كإعتنائه بحفظ ماله  ، وأن يضع ا في حـرز مثل ـا   1/  112التقنين المدني العراقي م 
 . 
 : إذا كان اإليداع بأجر ، ف لكت الوديعة أوضاعت بسبب يمكن التحرز منه  ، ضمن ا الوديع .   119م 

) و مكن القول بأن اأحكام التقنين العراقي تتفا مع أحكام التقنين المصري إذا فسرت عناية الوديع بحفظ ماله بأن حدها اهنقصى هو 
 التحرز منه بأنه السبب الذي يمكن أن يتحرز منه الشخص المعتاد ( .  عناية الشخص المعتاد ، فوسر السبب الذي يمكن
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ل ب  ما عذا كانا الوديعة ب ري أ ـر أو كانـا أب ـر    ـلن   ( 4) ونرى من ذلك أن القانون قد مي  هنا ل كرا مي  يف الوكالة 
بـذهلا يف كانا ب ري أ ر تةون يف مصلحة اكودع دون اكـودع عنـده ل ويةـون اكـودع عنـده غـري مسـ ور عال عـن العنايـة الـيت ي

حيظ مال  اخلاق عذا كانا هـذه العنايـة هـ  دون عنايـة ال ـخص اكعتـاد ل م يةـون مسـ والً عال عـن عنايـة ال ـخص اكعتـاد 
   رعيـار العنايـة اك لوبـة منـ  يةـون اترة معيـاراً شخصـياً عذا كـان مسـ والً عـن عنايتـ  ال خصـية  ل ويةـون اترة أ ـرى معيـاراً 

عن عناية ال خص اكعتاد   والسبب يف ذلك هو نيس السبب الـذي قـدمناه يف الوكالـة ل  ـاكودع  موضوعياً عذا كان مس والً 
عنده غري مـأ ور  يةـون متيضـ ً ل ومـن مث ال  ـوز أن يةـون مسـ والً عـن أكثـر مـن عنايـة ال ـخص اكعتـاد  ل كرـا ال  ـوز 

عذا غــ  عــن أد  العنــايت    أمــا عذا كانــا الوديعــة  أن يةــون مســ والً عــن أكثــر مــن عنايتــ  ال خصــية  ل  ــ  يةــون مســ والً 
ل  لنـــ   ـــب علـــا اكـــودع عنـــده أن يبـــذر يف حيـــظ الوديعـــة عنايـــة ال ـــخص اكعتـــاد  ل أي أن اكعيـــار هنـــا يةـــون  ( 3) أب ـــر 

العنايـة الـيت يبـذهلا يف موضوعياً ال شخصياً     لذا م يبذر هذه العناية  ل حىت لو اثبا أن العناية ا قر اليت بذهلا  عـ ً هـ  
حيظ مار نيس   ل كان م  ذلك مس والً  ل  ن  مل م ببذر عناية ال خص اكعتاد ولو كانـا هـذه العنايـة ت يـد علـا عنايتـ  

                                                                                                                                                                    

: يجب على الوديع أن يس ر على صيانة الوديعة كما يس ر على صيانة أشـيائه الخاصـة ،  616تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 
 .  419مع االحتفاظ بتطبيا أحكام المادة 

إذا كان يتلقـي أجـرًا لحراسـة الوديعـة . ثانيـًا   –الك أو تعيب كان في الوسع اتفاؤه : أواًل : أن الوديع مسئول عن سبب كل ه  419م 
 . إذا كان يقبل الودائع بمقتضي م نته أو وظيفته . 

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفا مع مجموع ا مع أحكام التقنين المصري ( . 
 .  211أنظر آنفًا فقرة  ( 1) 
وكان المشرع التم يدي يضيف إلى الوديعة بأجر الوديعة لمصلحة الوديع وحده والوديعة التي تطوع في ا الوديع لحفظ الشئ )   ( 2) 

مدني فرنسي  (  ، فحذفت هذه اإلضافة في لجنة المراجعة )  أنظر آنفًا نفس الفقرة في ال امش ( . و مكن  ،  1128أنظر م 
يعة التي هي لمصلحة الوديع وحده أو التي تطوع في ا الوديع لحفظ الشئ  ، اعتبارًا أن هناك اتفاقًا بالرغم من هذا الحذف  ، في الود

 ضمنيًا على أن تكون عناية المودع عنده في حفظ الشئ هي عناية الشخص المعتاد . 
 – 1066فقرة  – 1060عة فقرة بودري وفال في الودي –وما بعدها  19وأنظر في هذه المسألة في القانون الفرنسي : جيوار فقرة 

بار س  – 116 – 2 – 81داللوز  1881يونية سنة  12ديجون  – 110ص  – 101ص  114فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه 
  144 – 1 – 1111جاز ت " دي باليه  1110ديسمبر سنة  19 – 200 – 1 – 1111جاز ت دي باليه  1111أول مارس سنة 

 . 
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ال خصـــية    أمـــا عذا بـــذر عنايـــة ال ـــخص اكعتـــاد  ل  لنـــ  يةـــون قـــد نيـــذ الت امـــ   ل حـــىت لـــو ن لـــا هـــذه العنايـــة ئعيارهـــا 
   ( 4) ت  هو ئعيارها ال خص     وقد قدمنا مثر ذلك يف الوكالة اكأ ورة اكوضوع  عن عناي

ل أووضـ  الق ـن  ( 3) وت بيقاً كا تقدم يةون اكودع عنده مس والً عذا وضـ  اجملـوهرات اكودعـة يف دوال  غـري مقيـر  سـرقا 
   لنـ  يصـعب تصـور أن يصـر  ( 2) اكودع جبوار مواد ملتهبـة  ـاحرتق  ل وذلـك سـوا  كانـا الوديعـة مـأ ورة أو غـري مـأ ورة 

                                                 

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد  : " وقد بين المشروع ما يجب  – 211أنظر آنفًا فقرة  ( 1) 
على الوديع من عناية في حفظ الوديعة  . ففرق بين ما إذا كانت الوديعة عادية ودون أجر  ، وما إذا كانت الوديعة بأجر  . . 

العامة التي تفرض على المدين عناية الرجل المعتاد  . أما النوع اهنول من الوديعة  ، فقد رأي وأجرى على النوع الثاني القاعدة 
المشروع أن يخفف فيه حدا العناية المطلوبة من الوديع  ، فعدل عن المعيار المادي الذي يؤدي إلى مطالبة المدين بعناية الرجل 

لكتفاء من المدين بما يبذله عادة من عناية في شؤوون نفسه  . ولما كان المعتاد  ، إلى المعيار الشخصي الذي يترتب عليه اإل
الغرض من ذلك التخفيف عن الوديع  ، ال مطالبته بعناية تفوق عناية الرجل المعتاد  ، ولما كان الوديع قد يكون في شؤونه 

اية التي يصح أن يطالب ب ا الوديع الخاصة أكثر حرصًا من متوسط الناس ، وجب عند اهنخذ بالمعيار الشخصي وضع حد العن
بناء على هذا المعيار  ، فنص على أن يكتفي منه بمثل عنايته في شؤون نفسه  ، دون أن يؤدي ذلك في أي حال إلى مطالبته 

اية ، فال يكون ثمة بعناية تفوق عناية الرجل المعتاد .  و الحظ في كلتا الحالتين أن التزام الوديع يعتبر التزامًا بوسيلة ال التزامًا بغ
عدم وفاء متى قام الوديع ببذل العناية المطلوبة منه في المحافظة على الشئ  ، حتى لو لم تؤد هذه العناية إلى حفظ الشئ فعاًل" )  

 ( .  210ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة 
 110ص  1141فقرة  11فتييه بالنيول ور بير وسا – 114 – 1 – 1128سير ة  1128فبراير سنة  4نقص فرنسي   ( 2) 

وإذا كان الشئ المودع ليس ثمينًا ووضعه المودع عنده في مكان غير مغلا  ، وكان غير مأجور  ، ولم يكن مسئواًل  – 9هامش 
( . ولتقدير العناية المطلوبة يرجع كذلك  166إذا سرق الشئ  ، ما دام يثبت أن تعود ذلك في مال نفسه ) محمد على عرفة ص 

 ( .  11 - 2 – 81داللوز  1888يناير سنة  11ا جي به العرف ) بوردو إلى م
مدني عراقي ) أنظر آنفًا نفس الفقرة في ال امش ( .  1/  112فيجب أن يضع الوديعة " في حرز مثل ا " كما تقول المادة  ( 9) 

شخاص الذين في المنزل وغير الموثوق وقد قضي بأن عدم المحافظة على البرقع المودع في مكان مأمون ال تصل إليه أيدي اهن
رقم  4الماماة  1126نوفمبر سنة  16بأمانت م تقصير جسيم يستلزم القضاء بإلزام المودع عنده بصمان الوديعة ) الزقاز ا جزئي 

 ( .  988ص  262
. ولكن ال يكفي أن يثبت المودع أما غذا كانت السرقة أو الحر ا أو الضياع يرجع إلى قوة قاهرة  ، فال مسئولية على المودع عنده 

عنده أن الشئ قد سرق أو احترق أوضاع حتى يتخلص من المسئولية  ، بل يجب أن يثبت فوق ذلك أن السرقة أو الحر ا أو 
 1116يونية سنة  90ليون  – 911 – 1 - 1101سير ة  1101مايو سنة  18الضياع يرجع إلى قوة قاهرة ) نقض فرنسي 

جاز ت  1111مارس سنة  14بار س  – 944 – 1114داللوز  1116يولية سنة  90 – 161 – 2 – 1116جاز ت دي ياليه 
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اكـــودع عنـــده يف نـــ ور عنايتـــ  ال خصـــية عـــن اكـــألوف عىل هـــذا ااـــد عذا كانـــا الوديعـــة غـــري مـــأ ورة ل  ـــلن كانـــا مـــأ ورة 
ل خص اكعتاد يف حيظ الوديعة   وعذ اض ر أن ورر الوديعة يف سير وم يـنمن عليهـا  سـرقا  الواض  أن  م يبذر عناية ا

ل  لن كانا الوديعة من شأهنا أن ينمن عليها عند السـير كـان مسـ والً عذا كانـا الوديعـة أب ـر ل حـىت لـو أثبـا أنـ  كـان ال 
ب ـري أ ـر ل وأثبـا ذلـك ل  لنـ  ال يةـون مسـ والً   وعذا     أمـا عذا كانـا الوديعـة ( 4) ينمن عليهـا أو أهنـا كانـا مالـ  اخلـاق

كـــان ابلوديعـــة عيـــب يتهـــددها ابلتلـــف ل وكـــان العيـــب نيـــث ال خييـــ  علـــا ال ـــخص اكعتـــاد  ل  ـــلن اكـــودع عنـــده عذا كـــان 
ديعــة غــري   أمــا عذا كانــا الو  ( 3) مــأ ور يةــون مســ والً عذا هــو م خي ــر اكــودع  ــذا العيــب حــىت يعرــر علــا تــ يف الضــرر 

                                                                                                                                                                    

(  ، أو أنه قد بذل العناية المطلوبة بحسب ما إذا كانت الوديعة بأجر أو بغير أجر  ، وبالرغم من  128 - 1 – 1111دي باليه 
بودري وفال في  – 144 – 2 – 1111ت دي باليه جاز  1110ديسمبر سنة  19ذلك سرق الشئ أو احترق أوضاع ) بار س 

( . وسواء كانت الوديعة  168محمد على عرفه ص  – 111فقرة  1141فقرة  11بالنيول ور بير وسافتيه  – 1041الوديعة فقرة 
في هذا بأجر أو بغير أجر  ، يجب على المودع عنده أن يخطر المودع . بما يت دد الشئ المودع من أخطار و تلقي تعليماته 

 ( .  12ص  16م  1119ديسمبر سنة  2الشأن أو يمكنه من أن يتخذ بنفسه االحتياطات الالزمة ) استئناف مختلط 
يونية سنة  21وأنظر في المودع عنده ال يلتزم في اهنصل بأن يؤمن على الوديعة إال إذا قضي العرف بذلك : نقض فرنسي  ( 1) 

بودري وفال في الوديعة  – J .C .P . 1112 – 2 – 668 1111فبراير سنة  12بار س  – 121 – 1 – 1129داللوز  1129
محمد  – 110ص  1141فقرة  11يالنيول ور بير وسافتيه  -1هامش  142ص  109فقرة  6أوبري ورو وإسمان  – 1041فقرة 

 – 2 – 81داللوز  1888يناير سنة  11و وفي أن من يقبل نبيذًا على سبيل الوديعة ال يلتزم ببسرته : بورد – 166على عرفة ص 
وفي أن المصرف الذي يقبل أوراقًا مالية على سبيل الوديعة ال يلتزم بإخطار صاحب ا  – 1016بودري وقال في الوديعة فقرة  – 11

 – ان مع تعليا إس 24 – 2 – 1121سير ه  1121ديسمبر سنة  16بما ينفتح أمامه من حا االكتتاب في أوراق أخرى : السين 
 .  6هامش  110ص  1141فقرة  11وقارن بالنيول ور بير وسافتييه 

وإذ أمن المودع عنده على الوديعة  ، وتلفت بخطأه  ، رجع عليه المودع بالتعو ض  ، ورجع هو على شركة التأمين  . أما إذا تلف 
 1886يونية سنة  2شركة التأمين ) نقض فرنسي  الشئ بقوة قاهرة  ، فإن المودع ال رجوع له  ، وكذلك ال يرجع المودع عنده على

(  ، وذلك ما لم يكن المودع عنده تحلم تبعة القوة القاهرة فيرجع عليه المودع و رجع هو على شركة  111 - 1 – 86سير ه 
ة المودع  ( . وغذا كان المودع عنده قد عقد التأمين لمصلح 140 - 1 – 19سير ه  1810يناير سنة  28التأمين ) نقض فرنسي 

، فإن المودع يرجع مباشرة على شركة التأمين . وكذلك يرجع المودع مباشرة على شركة التأمين إذا كان المودع عنده قد عقد 
التأمين باعتباره وكياًل عنه  ، أو أمن لحساب صاحب المصلحة  ، و ستخلص ذلك من أن المودع قد دفع أقساط التأمين للمودع 

 ( .  1048فقرة  – 1046ك بودري وفال في الوديعة فقرة عنده ) أنظر في كل ذل
و جب على المودع عنده أيضًا أن يقوم بالمصروفات لحفظ الشئ من التلف  ، على أن يرجع ب ذه المصروفات على المودع  ( 2) 

فذ الشئ المودع وال يجب عليه  ، كما يجب على المستعير  ، أن ين –(  111ص  1141فقرة  11)  يالنيو و بير وسافيتيه 
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مأ ورة ل وكان العيب الذي ال خيي  علـا اشـخص اكعتـاد خييـ  علـا اكـودع عنـده لقلـة يقعتـ  ل  لنـ  ال يةـون مسـ والً عـن 
  وعذا كــان اكــودع عنــده يف أثنــا  ااــر  مو ــوداً يف مةــان معــرا لل ــازات انيويــة ل و ــب  ( 4) عــدم ع  ــار اكــودع ابلعيــب

     ــلذا كــان غــري مــأ ور وكــان  ــن ينقــر  ( 3) لوديعــة عىل مةــان مــأمون عن كــان هــذا  ةنــاً عليــ  عذا كــان مــأ وراً أن ينقــر ا
امتعتـــ  ال خصـــية عىل مةـــان مـــأمون وقصـــر يف نقـــر الوديعـــة كـــان مســـ والً ل أمـــا عذا كـــان  ـــن ال ينقـــر امتعتـــ  ال خصـــية عىل 

   ( 2) مةان مأمون  لن  ال يةون مس واًل عذا م ينقر الوديعة
                                                                                                                                                                    

أوبري  – 1061بتضحيته لماله الخاص  ، فإن هذا يقتضي نصًا ورد في العار ة ولم يرد في الوديعة ) بودري وقال في الوديعة فقرة 
(  ، والمستعير متبرع له أما المودع عنده فمتبرع أو في القليل مأجور غير مضارب ) عكس  149ص  109فقرة  6ورو إس ان 

( . وغذا ضحي المودع عنده بماله إلنقاذ الشئ المودع هننه أكبر قيمة من ماله  ، رجع على  166رفة ص ذلك محمد على ع
 ( .  1040المودع بما تحمله من الخسارة في ماله ) بودري وفال في الوديعة 

 مكررة .  1014قرب بودري وقال في الوديعة فقرة  ( 1) 
 J .C .P . 1112 – 1أنظر في الفقه والقضاء في فرنسا في تأثير الحرب العالمية الثانية في المسئولية عن الودائع روديير  ( 2) 
 –مكررة  1141فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه  – 210ص  1112كاربونييه في المجلة الفصلية للقانون المدني  – 268 –

 91بار س  – 162 – 2 – 1111يونية سنة  22ليون  – 208 – 1 – 1119ليه جاز ت دي با 1119يناير سنة  22دو ة 
 – 200 1 – 1111جاز ت دي باليه  – 1111أول مارس سنة  – 191 – 2 – 1111جاز ت دي باليه  11111أكتوبر سنة 

 .  919 – 1118داللوز  1118أبر ل سنة  28بواتيه 
 طبيقات مختلفة في تضمين الوديع في النصوص اآلتية وقد أورد التقنين المدني المدني العراقي ت ( 9) 
يجوز للوديع السفر بالوديعة  ، وإن كان ل ا حمل  ، ما لم ين ه صاحب ا عن السفر ب ا أو يعين مكان حفظ ا أو  – 1:   111م 

على أنه إذا كان السفر ضرور ًا  -2يكون الطر ا مخوفًا ، ففي هذه اهنحوال إذا سافر ب ا وهلكت الوديعة كان عليه الضمان . 
ليس له عيال  ، وهلكت  ، فال ضمان عليه مطلقًا  . وعليه الضمان  ، إذا سافر بالوديعة وسافر بالوديعة بنفسه وعياله أو بنفسه و 

 بنفسه دون عاليه إن كان له عيال . 
إذا خلط الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره بال إذن صاحب ا بحيث يتعسر تفر ا المالين  ، فعليه ضمان ا سواء كان  -1:   111م 

أما إذا خلط  -2ن جنس ا أو من غيره . وإن خلط ا غيره خلطًا يتعسر معه تفر ق ا قالضمان على الخالط . المالي الذي خلط ب ا م
الوديع الوديعة بماله بإن صاحب ا أو اختلط بال صنعه بحيث يتعسر تفر ا المالين  ، يصير الوديع شر كًا لمالك الوديعة فإن هللك 

 لشر ك . المال بال تقصير  ، فال ضمان على الوديع ا
ومع ذلك إذا كان  -2إذا اقرض الوديع دراهم الوديعة أو أدى من ا دين المودع بال إذن أو أجازة منه ، ضمن ا  -1:   114م 

المودع غائبًا غيبة متقطعة ، وفرضت المحكمة عليه نفقة ودفع ا الوديع بأمر المحكمة من القود المودعة عنده  ، فال يلزمه ضمان ا 
 ال إذن المحكمة  ، فعليه الضمان . . وإن دفع ا ب
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اك رع الترهيدي للتقن  اكد  يتضرن ت بيقاً كا  ب أن يبذل  اكودع عنده  ل مأ وراً كـان أو غـري مـأ ور  ل مـن  وقد كان
من هذا اك روع تنص علا مـا أييت : "عذا حجـ ت الوديعـة وحـا يـد الوديـ   4004العناية يف حيظ ال    ل  ةانا اكادة 

  أن خي ـــر اكــودع بـــذلك  ـــوراً  ل و ــاز لـــ  أن وصــر علـــا تـــر يص يف ل أو ر عــا عليـــ  دعــوى ابســـتحقاقها  ل و ـــب عليــ
"   وليس هذا النص عال ت بيقاً للقواعد اليت سـلف ذكرهـا  ل  ن اكـودع عنـده   ( 4) عيداعها علا ذمة من يثبا ل  ااق  يها

ااــد  ل ومــن مث  ةــن العرــر ل حــىت لــو كــان غــري مــأ ور  ل ال يتصــور  يــ  أن ينــ ر يف العنايــة ب ــنوون  ال خصــية عــن هــذا 
 ــذه ا  كــام ابلــرغو مــن حــذف الــنص    و تــ ي هنــا ئــا  ــا  يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد : 
"وكرا  ـب علـا الوديـ  أن ويـظ ال ـ  مـن كـر تلـف مـادي  ل كـذلك  ـب عليـ  أن يتيـادي ب ـأن  كـر ضـرر يرتتبـ  علـا 

تعلقة ب     ـلذا حجـ  ال ـ  وحـا يـده  ل أو ر عـا عليـ  دعـوى ابسـتحقاق  ل و ـب عليـ  أن خي ـر اختاذ ع را ات قانونية م
اكــودع بــذلك  ــوراً   وعن أب ــأ يف ذلــك  ي ســبب ل ل مــ  اختــاذ ا  ــرا ات الــيت وحيــظ مصــلحة اكــودع   ومــىت أثبــا الــودع 

اكدة ايفددة للوديعة ل  از للوديـ  أن وصـر علـا  يت  ل و ب ع را   من الدعوى   غري أن  عذ استرر الن اع عىل ما بعد 
تر يص يف عيداع ال   يف   انة ايفةرة أو عند أي شخص تعينـ  ايفةرـة لـذلك ل علـا أن يسـلو ال ـ   يرـا بعـد عىل مـن 

    ( 3) يثبا ل  ااق  ي "
ة ال تقصــريية ل وم يــنص القــانون علــا وعذا تعــدد اكــودع عنــدهو  ل م يةونــوا متضــامن  يف اكســ ولية ل  ن مســ وليتهو عقديــ

   ( 2) التضامن

                                                                                                                                                                    

: الوديعة إذا لزم ضمان ا  ، فإن كانت من المثليات تضمن بمثل ا ، وإن كانت من القيميات تضمن بقيمت ا يوم لزوم  160م 
 الضمان . 

اني في هذا م تقنين الموجبات والعقود اللبن 410وقد نصت المادة  –في ال امش  214ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 1) 
الصدد على أنه "يجب على الوديع أن يرد الوديعة إلى المودع وأن يكون هناك شخص آخر يدعي ا لنفسه  ، ما لم يتحجز أو تقم 

وإذا طالت مدة النزاع  –في شأن ا دعوى االستقاق . و صبح الوديع بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التي يثبت في ا أن وديع ال غير 
 ار خ المعين لرد الوديعة  ، فوديع أن يستصدر إذنًا في إيداع ا لحساب صاحب الحا" . إلى ما بعد الت

 .  210ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 2) 
 . 1068بودري وفال في الوديعة فقرة  – 14جيوار فقرة  – 292فقرة  11(هيك  9) 
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 عدم مسئولية المودع عنده عن السبب األجنبي : -357

وال يةون اكودع عن  ل ولو كان مأ وراً ل مس والً عن السبب ا  نيب ل حـىت لـو ثبـا أنـ  م يبـذر العنايـة اك لوبـة   وذلـك  
 أ والضرر ل  يةون الضرر منسوابً عىل سـبب أ نـيب ال عىل   ـأ اكـودع عنـده أن السبب اأ نيب نيني  ع قة السببي  ب  اخل

  وعب  عثبات السبب اأ نيب يق  علا اكودع عنده ل مـأ وراً كـان أو غـري مـأ ور ل عذ  ( 4) ل ومن مث ال يةون هذا مس والً 
  وقــد نــص  ( 3) أو أثبــا الســبب ا  نــيبهــو ال يســت ي  أن يــتخلص مــن اكســ ولية عال عذا أثبــا أنــ  بــذر العنايــة اك لوبــة ل 

تقن  اكو بات والعقود اللبنا  علا هذه ا حةام  ل وأن كان م ورر اكـودع عنـده عـب  ا ثبـات عال غـذا كـان مـأ وراً أو  
والً مــن هــذا التقنــ  أبنــ  " ال يةــون الوديــ  مســ  141كــان م يقبــر الوديعــة عال ئقتضــ  مهنتــ  أو وظييتــ   ل  قضــا اكــادة 

عـن  -3عن ماهية ال   اكودع أو عن و ود عيب  يـ  أو مـن  عـر اكـودع    -4عن ه   الوديعة أو عن تعيبها عذا  و : 
( و )  4قوة قاهرة  ل ما م يةن يف حالة التأ ر عن رد الوديعة   أما عقامة الههان علا و ـود ا حـوار اكبينـة يف اليقـرت  ) 

    ( 2) ا الودي  عذا كان يتناور أ راً أو يقبر الودا   ئقتض  مهنت  أو وظييت "( اكتقدم ذكرمها  ه  عل 3

                                                 

ن مسئواًل إذ أضاع الوديعة في اضطرابات أضاع في ا ماله وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المودع عنده ال يكو  ( 1) 
( . ومع ذلك يكون المودع عنده مسئواًل حتى عن السبب  991ص  18م  1106يونية سنة  20وفقد حر ته ) استئناف مختلط 

محمد كامل  – 1041ة بودري وفال في الوديعة فقر  – 60اهنجنبي إذا كان قد أعذر أو كان قد قبل تحمل هذه التبعة ) جيوار فقرة 
 مدني فرنسي ( .  1121وأنظر م  – 192ص  919مرسي فقرة 

 – 111 – 1 – 1111سير ة  1111سبتمبر سنة  21 – 919 – 1 – 1111امير ة  1119يولية سنة  2نقض فرنسي  ( 2) 
ص  1141فقرة  11بالنيول ور بير وسافتبيه  – 142ص  109فقرة  6أوبري ورو وإس ان  – 1049بودري وفال في الوديعة فقرة 

 .  201فقرة  1دي باج  – 111
ونرى من ذلك ان خطأ المودع يعتبر سببًا أجنبيًا ينفي المسئولية عن المودع عنده .  –مدني فرنسي  1121أنظر أيضًا م  ( 9) 

 9الشرائع  1116فبراير سنة  16وطي وقد قضي بأن المودع مسئول عن ضياع الوديعة المتسبب عن خطأه الفاحش ) استئناف 
( وال يعتبر سببًا أجنبيًا القوة القاهرة إذا كانت ناشئة عن تقصير المودعة عنده  ، وقد قضي بأن على المدين  126ص  111رقم 

عنده بأجر  الذي يدعي تخلصه بسبب قوة قاهرة أن يثبت أن الحادث الق ري لم يكن ناشئًا عن أهماله أو خطأه . وعلى ذلك فالمودع
يعتبر مسئواًل إذا فقدت الوديعة بسرعة ، وكانت السرقة نتيجة إهمال وقع منه بتركه باب المكان الموضوعه فيه تلك الوديعة مفتوحًا ) 

 ( . 221ص  101رقم  6المجموعة الرسمية  1101أبر ل سنة  10ملوى 
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 االتفاق على تعديل قواعد المسئولية : –358

وما قدمناه من القواعد يف مس ولية اكودع عنده عن حيظ ال   ال يتعلق ابلنعام العام  ل  يجوز االتيـاق علـا مـا خياليـ     
مــد  يــنص علــا ذلــك  ــراحة  ل  حــذف الــنص يف نينــة اكرا عــة لعــدم ااا ــة عليــ   130وكــان اك ــرع الترهيــدي للرــادة 

   ( 4) است نا  عن  ابلقواعد العامة
   وز االتياق علا ت ديد مس ولية اكودع عنده  ل كرا  وز االتياق علا ختيييها أو علا ا عيا  منها   ومن مث

مثــر ت ــديد مســ ولية اكــودع عنــده أن ي ــرتط اكــودع مســ وليت  عــن عنايــة ال ــخص اكعتــاد حــىت لــو كــان غــري مــأ ور ل أو أن 
   ( 3) ي رتط مس وليت  غذا كان مأ وراً عن السبب ا  نيب

ومثــر ختييـــف مســـ ولية اكـــودع عنـــده أن ي ـــرتط هـــذا وهـــو مـــأ ور عـــدم مســـ وليت  عال عـــن عنايتـــ  ال خصـــية ل أو أال يةـــون 
   ( 2) مس واًل عن التعويض عال يف حدود مبلك مع  ولو زاد الضرر علا هذا اكبلك

الً عـن   ــأه   ويصـخ هـذا ال ــرط حـىت لــو  وععيـا  اكـودع عنــده مـن اكسـ ولية يةــون أبن ي ـرتط عــن اكـودع أال يةـون مســ و 
  ولةـن يبقـ  اكـودع عنـده  ل ابلـرغو مـن  ( 1) كانا الوديعـة مـأ ورة"    ن ا عيـا  مـن اكسـ ولية عـن اخل ـأ العقـدي  ـا  

   ( 8) شرط ا عيا  مس واًل عن ال ش أو اخل أ انيسيو

                                                 

 في ال امش .  916وأنظر آنفًا فقرة  – 218ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 1) 
 .  112ص  1141فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه  – 216 – 1 – 11داللوز  1810يناير سنة  28نقض فرنسي  ( 2) 
بالنيول ور بير  – 184 – 1 – 1110داللوز  1101يولية سنة  24أو أال يكون مسئوال عن أخطا معينة ) نقض فرنسي  ( 9) 

 ( .  191فقرة  Depotلفظ  2سيكلوبيد داللوز ان – 112ص  1141فقرة  11وسافتييه 
أنظر  – 11 – 1 – 1110سير ه  1111يولية سنة  11 – 196 – 1118داللوز  1118أغسطس سنة  9نقض فرنسي  ( 1) 

 .  192فقرة  Depotلفظ  2عكس ذلك انسيكالوربيدي داللوز 
وال يكفي الفتراض قبول المودع بشرط اإلعفاء مجرد تعليا إعالن يتضمن هذا الشرط  ، إذا يحتمل إال يكون المودع قد التفت إلى 

هامش  112ص  1141فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه  – 11 – 2 – 1121سير ة  1121يناير سنة  21هذا اإلعالن ) ليون 
 ( 1هامش  161محمد على عرفة ص  -9
) عدم إخطار المودع بما تتعرض له البضاعة المودعة من الخطر  40ص  98م  1121نوفمبر سنة  21استئناف مختلط  ( 1) 

 – 1066بودري وفال في الوديعة فقرة  – 6 – 1 – 1191جاز ت دي بايه  1191نوفمبر سنة  24الداهم ( . نقض فرنسي 
 .  112ص  1141فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه 
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 نص قانوني :  –عدم جواز استعمال المودع عنده للوديعة  -359

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  146نص اليقرة الثانية من اكادة ت
     ( 4) "وليس ل  "للرودع عنده" أن يستعرلها ) الوديعة ( دون أن أيذن ل  اكودع يف ذلك  راحة أوضرناً"

 4624تقــور اكــادة  ــاكودع عنــده ال  ــوز لــ  أن يســتعرر الوديعــة ل وال أن يســر   حــد ابســتعراهلا  ل بــر لــيس لــ  ل كرــا 
   ( 3) مــد   رنســ   ل أن ية ــف عنهــا ليعــرف مــا هــ  عذا كانــا قــد ســلرا عليــ  يف  ــندوق مقيــر أو يف غــ ف  تــوم

ويتصــر هــذا االلتــ ام الســليب اتصــاالً وثيقــاً ابلتــ ام اكــودع عنــده نيــظ ال ــ  ل عذا ال ــرا مــن الوديعــة هــو كرــا قــدمنا حيــظ 
شـــ  ينـــتج غلـــة ل و ـــب علـــا اكـــودع عنـــده أن ويـــظ غلتـــ  معـــ  دون أن ييصـــلها عنـــ  عال ال ـــ  ال اســـتعرال    وعذا كـــان ال

   ( 2) ايعها ل و ب علي  يف كر حار أن يقدم حساابً للرودع عن هذه ال لة
علا أن   وز للرودع أن أيذن للرودع عنده يف استعرار ال   ل ويبق  العقد م  ذلك وديعة ب رط أن يةـون حيـظ ال ـ  

را ا ساســ  مــن العقــد واســتعرال  لــيس عال أمــراً اثنــوًيً جبانــب هــذا ال ــرا ا ساســ     ــلن كــان االســتعرار غرضــاً هــو ال ــ

                                                 

من المشروع التم يدي على وجه مطابا لما استقر عليه في التقنين المدني  111/2تار خ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1 )
، ثم   410/2في المشروع الن ائي . ووافا عليه مجلس النواب تحت رقم  2/  411الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 ( .  211ص  – 211ص  1) مجموعة اهنعمال التحضير ة  2/  411مجلس الشيوخ تحت رقم 
: وال يجوز له أن يستعمل الشئ المودع عنده ، وإال كان ملزمًا   111/  186و قابل النص في التقنين المدني القديم المادة 

 بالتضمينات . ) وحكم التقنين المدني القديم يتا مع حكم التقنين المدني الجديد ( . 
 و قابل النص في التقنيات المدنية العربية اهنخرى : 

 ) مطابا ( .  2/  681التقنين المدني السوري م 
 ) مطابا ( .  2/  411التقنين المدني الليبي م 
: ليس للوديع أن يستعمل الوديعة و نتفع ب ا دون إذن صاحب ا ، وأن استعمال ا بال غذنه   1/  116التقنين المدني العراقي م 

 وهلكت فعليه ضمان ا . ) وحكم التقنين العراقي يتفا مع حكم التقنين المصري ( .
: إذا استعمل الوديع الوديعة أو تصرف في ا بال غذن من المودع  ، كان مئواًل عن  400/1تقنين الموجبات والعقود اللبناين م 

 اللبناني يتفا على حكم التقنين المصري ( .  هالك ا أو تعيب ا ولو كان السبب في ا حادثًا خارجيًا ) وحكم التقنين
 1146فقرة  11يالنيول وز بير وسافتييه  – 149ص  109فقرة  6أوبري ورو وإهان  – 1086بودري وفال في الوديعة فقرة  ( 2) 
 .  911محمد كامل مرسي فقرة  –
 .  1146فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه  –مدني فرنسي  1196أنظر م  ( 9) 
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وقرضـاً عذا كـان ال ـ  قابـر  ( 4) أساسياً ل م يةن العقـد وديعـة بـر كـان عاريـة اسـتعرار عذا كـان ال ـ  غـري قابـر ل سـته  
ل ســـته   ل ونـــرى مـــن ذلـــك أن اكـــودع عنـــده  ـــوز لـــ  اســـتعرار ال ـــ  ب ـــرف  : أن يةـــون هـــذا االســـتعرار أمـــراً اثنـــوًيً 
ابلنسبة عىل ال را ا ساس  وهو حيظ ال   ل وأن يةون اكودع قد أذن لـ  يف االسـتعرار ل وا ذن كرـا يةـون  ـرواً قـد 

تخلص ا ذن الضــرين مـــن العــروف    ــلذا أودع شــخص ســـاعة  مــث ً  ل  ال الــب أنــ  ال  ـــان  يف أن يةــون ضــرنياً ل ويســ
ينعــر اكــودع عنــده يف الســاعة ليعــرف الوقــا ل بــر أن للرــودع عنــده أن " ــ " الســاعة مــن وقــا غلــا ه ــر حــىت تســترر يف 

ب ــرط اال   ( 2) اكــودع عنــده يف هــذه الةتــب   وكــذلك عذا أودع شــخص كتبــاً عنــد ه ــر ل  ــ  مــان  مــن أن يقــر ( 3) الســري
يرت   يها أثراً من القرا ة ل وهذا ما م ينهـ  اكـودع عـن القـرا ة  ـراحة أو ضـرناً   و ةـن القـور بو ـ  عـام عن ا ذن الضـرين 
 يف اســـتعرار ال ـــ  يســـتخلص عذا كـــان هـــذا ال ـــ  غـــري قابـــر ل ســـته   أبيســـر  ـــا يســـتخلص  يرـــا لـــو كـــان ال ـــ  قـــاب ً 

   ( 1) ل سته  
وعذا أ ر اكودع عنده ابلت ام   ل  استعرر ال   دون عذن  ري  أو ضرين  ل أو تصرف  ي  مـن اب  أوىل ابلبيـ  أو الـرهن 

ل و ــازت أيضــاً مســا لت   نا يــاً عــن  ( 8) أو ا  ــار أو العاريــة أو أي تصــرف ه ــر ل كــان مســ والً عــن ذلــك مســ ولية مدنيــة
                                                 

  161محمد على عرفة ص  – 1146فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه  ( 1 )
ونرى من ذلك أنه قد يكون من الضرور استعمال الشئ للمحافظة عليه  ، كما إذا كان الشئ المودع سيارة فيستعمل ا المودع  ( 2) 

لمألوف في مثل هذه اهنحوال ) محمد على عنده من وقت إلى آخر حتى ال تتلف بعدم االستعمال ، و جبأال يز د في ذلك على ا
 ( .  169عرفة ص 

  1081بودري وفال في الوديعة فقرة  – 61جيوار فقرة  ( 9) 
 .  1146فقرة  11بالنيول ور بير وسافاتييه  – 1041بودري وفال في الوديعة فقرة  – 66جيوار فقرة  ( 1) 
مدني عراقي في هذا الصدد : "وليس للوديع أن يتصرف في الوديعة بأجرة أو إعارة أو رهن بال إذن  2/  116وتقول المادة  ( 1) 

صاحب ا ، فإذا فعل ذلك وهلكت في يد المستأجر أو المستعير أو المرت ن ، فل الك ا تضمين الوديع ، وله تضمين المستأجر أو 
من تقنين الموجبات  1400/1ًا بأن المال وديعة لم يأذن صاحب ا بالتصر في ا" . وتقول المادة المستعير أو المرت ن إذا كان عالم

والعقود اللباني : وكذلك يكون ) الوديع ( في جميع اهنحوال مسئواًل عن ال الك أو التعيب أو نجم عن طارئ غير متوقع ، إذا اتجر 
ن هذا الوجه . وإذا لم يستعمل إال جزاء من الوديعة أو لم يتصرف إال في جزء بالوديعة ، إير أنه يحتفظ بما يكون قد ربحه حينئذ م

من ا ، فال يكون مسئواًل إال عن هذا الجزء" . واحتفظ الوديع بالربح يحمل على أنه ثمرة عمله ، مع عدم اإلخالل بحا المودع في 
 الوديعة . الرجوع إلى المودع له بالتعو ض عن الضرر الذي لحقه بسبب اإلتجار في 

وإذا تلف الشئ أو هلك أوضاع ، وجب على المودع عنده أن يثبت ليتخلص من المسئولية أن االستعمال لم يكن السبب في ذلك ) 
 ( .  1146فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه  – 1082بودري وفال في الوديعة فقرة 
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  وا ذن ابالسـتعرار ال ييـرتا ل  ( 3) ل وعن  ر ة النصب ابلنسـبة عىل مـن تصـرف لـ  ( 4) نسبة عىل اكودع ر ة التبديد ابل
بــر يقــ  علــا اكــودع عنــده عــب  عثباتــ    وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد : "ونصــا اليقــرة 

ســتعرار ال ــ  دون تــر يص اكــودع بــذلك  ــراحة أو ضــرناً   مــد  ( علــا وا ــب االمتنــاع عــن ا 146الثانيــة ) مــن اكــادة 
   ( 2) و ب علا من يدع  هذا الرت يص أن يثبا  دوره ل  ن ا ذن ابالستعرار ال ييرتا"

 عدم جواز أن يحل المودع عنده غيره محد في حفظ الوديعة :  -361

 من التقن  اكد  علا ما ًيت :  134نص قانون : تنص اكادة 
للرودع عنده أن ور غريه حملـ  يف حيـظ الوديعـة دون عذن  ـري  مـن اكـودع ل عال أن يةـون مضـ راً عىل ذلـك بسـبب  "ليس

     ( 1) ضرورة ملج ة عا لة"
                                                 

 .  161محمد على عرفة ص  ( 1) 
التصرف فيه يوجب المساءلة المدنية دون المسائلة الجنائية وقد كان القانون الفرنسي القديم يعرف  ومجرد استعمال الشئ دون  ( 2) 

(  ، ولكن هذا النوع من السرقة غير  vol de page( كما عرف سرقة الرهن )  vol . d'usageما يسميه بسرقة االستعمال ) 
 ( .  411ص  1961فقرة  2جوسران  – 2866فقرة  2معروفة اليوم ) بالنيول ور بير وبوالنجية 

 .  111ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 9) 
من المشروع التم يدي على وجه مطابا لما استقر عليه في التقنين المدني  1002تار خ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، ثم مجلس  412افا عليه مجلس النواب تحت رقم في المشروع الن ائي . وو  419الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 
 ( .  211ص  – 211ص  1) مجموعة اهنعمال التحضير ة  421الشيوخ تحت رقم 

 وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ولكنه تطبيا للقواعد العامة ، فكان معمواًل به في ع د هذا التقنين . 
 خرى  : و قابل في التقنيات المدنية العربية اهن

 ) مطابا ( .  684التقنين المدني السوري م 
) مطابا ( و ضيف التقنين الليبي في آخر المادة  : "وفي هذه الحالة يجب على المودع عنده أن  421التقنين المدني الليبي م 

 يخطر المودع بذلك بمجرد أن يتيسر له اإلخطار" . 
: وله ) للوديع ( أن يحفظ ا بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله عادة  ، وله أن يحفظ ا عند   2/  112التقنين المدني العراقي م 

 غير أمينة بعذر . 
وإن أودع ا بال  -2إذا أودع الوديع الوديعة عند أحد بإذن صاحب ا  ، خرج من الع دة  ، وصار الثاني وديعًا .  -1:   118م 
ه عند من ال يأتمنه عادة  ، وهلكت بتعدي الوديع الثاني  ، فلصاحب ا الخيار إن شاء ضمن الوديع اهنول أو الثاني ، فإن ضمن إذن

اهنول فله الرجوع على الثاني ، وإن ضمن الثاني فال رجوع له على أحد . وإن هلكت عند الثاني بدون تعديه وقبل مفارقة اهنول خال 
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وهنــا نــرى أن الوديعــة ختتلــف عــن الوكالــة ل  قــد رأينــا يف الوكالــة أنــ   ــوز للوكيــر أن ينيــب عنــ  غــريه يف تنييــذه الوكالــة مــا م 
ل أمــا هنــا يف الوديعــة  لنــ  يتبــ  مــن الــنص ســالف الــذكر أنــ  ال  ــوز للرــودع عنــده أن ينيــب عنــ   ( 4) كــر مــن ذلــك نعــ  اكو 

غــريه يف حيــظ الوديعــة دون عذن  ــري  مــن اكــودع   ونــرى يف ذلــك أثــراً واضــحاً ل عتبــار ال خصــ  الــذي لعقــد الوديعــة ل 
ذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد : "وييــرا يف حــىت أنــ  لي يــد يف ذلــك علــا عقــد الوكالــة   وتقــور اكــ

الوديعــة أن شــخص الوديــ  لــ  اعتبــار  ــاق عنــد اكــودع ل  ــ   ــوز للوديعــة أن وــر غــريه حملــ  يف حيــظ الوديعــة دون عذن 
   ( 3) ورات" ــري  مــن اكــودع ل عال أن يةــون مضــ راً عىل ذلــك بســب ضــرورة ملج ــة عا لــة ل عذ أن الضــرورات تبــي  ايفعــ

( عذا عذن لـ  اكـودع يف  4ونرى مـن ذلـك أن اكـودع عنـده ال  ـوز لـ  أن ينيـب عنـ  غـري يف حيـظ الوديعـة عال يف حـالت  : ) 
( أو عذا اضـ ر عىل ذلــك بسـبب ضـرورة ملج ــة عا لـة  ل كرـا عذا  جــأة داع للسـير وم يـترةن مــن  3ذلـك عذت  ـرواً   ) 

                                                                                                                                                                    

هلكت بعد مفارقته فلصاحب ا أن يضمن الوديع اهنول دون الثاني ) و ختلف التقنين العراقي عن التقنين  يضمن أحد من ما ، وإن
المصري في أنه يجوز للمودع عنده في التقنين العراقي أن يودع الوديعة عند ما يأتمنه على حفظ ماله ولو في غير ضرورة وبغير 

لع دة وارتبط المودع بالوديع الثاني ارتباطًا مباشرًا . وهذا إلى أن التقنين إذن المودع ، فإذا حصل على إذن المودع خرج من ا
 منه على تفصيالت مأخوذة في الفقه اإلسالمي ( .  2/  118العراقي يحتوى في المادة 

: ال يحا للوديع أن ينيب عنه شخصًا آخر في المحافظة على الوديعة إال في إحدى   614تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 
 إذا قضت ب ذا االحتفاظ ضرورة ماسة جدًا .  -2إذا أجاز له المودع صراحة .  -1الحالتين اآلتيتين : 

( من المادة السابقة ، مسئواًل عن الشخص الذي ينيه  2علي ا في العدد ) : إن الوديع يكون ، فيما خال الحالة المنصوص  618م 
أما إذا كان  –منابة ، ما لم يقم البرهان على أن الوديعة لو بقيت بين يديه لنا ب ا أيضًا ال الك أو التعيب بدون أن يرتكب خطأ 

إذا اختار شخصًا غير حائز للصفات  -1ين اآلتيتين : يحا للوديع أن ينيب منابه شخصًا آخر ، فال يلزمه الضمان إال في الحالت
إذا استبدل التعليمات التي كانت لديه أو أصدر إلى الشخص الذي أنابه تعليمات نشأ عن ا الضرر  -2التي تؤهله لحفظ الوديعة . 
 وإن يكن قد أحسن أختياره . 

و كانت على الوديع نفسه . ) و تفا التقنين اللبناني مع : يحا للمودع أن يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما ل  661م 
التقنين المصري في عدم جواز إحالل الوديع شخصًا آخر محله إال في حالتين  ، ولكنه يختلف عنه في أنه جعل للمودع دعوى 

فا في مجموع ا مع القواعد العامة مباشرة تجاه الوديع الثاني ، وأنه في أورد تفصيالت في مسئولية الوديع اهنول عن الوديع الثاني تت
 . ) 
  269أنظر آنفًا فقرة  ( 1) 
 .  211ص  – 210ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 2) 
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 ر غلا عيداعها عنـد مـن أيمنـ  عليهـا ل أو كرـا عذا دوهـو نـبس أو اعتقـار  لـو يـترةن عال مـن رد الوديعة عىل  احبها  اض
   ( 4) نقر الوديعة عىل يد وحيعها   وعلي  أن خي ر اكودع بذلك ئجرد أن يتيسر ل  هذا ا   ار
لذكر ل  لن  يبقـ  مـ  ذلـك مسـ والً وعذا كان مسروحاً للرودع عنده أن ينيب عن  غريه يف حيظ الوديعة علا الو   اكتقدم ا

عـن   ــأ ت بــ  عــاه اكــودع ل مــا م يةــن هــذا ا  ــري قــد أعيــاه مــن هــذه اكســ ولية عنــدما أذن لــ  يف عتبــة غــريه ل و ا ــة عذا  
  وتقــور اكـذكرة ا يضــاحية للر ـروع الترهيــدي يف هـذا الصــدد : " ـلذا أحــر  ( 3) كـان اكــودع هـو الــذي ا تـار هــذا النا ـب

لودي  غري حمل  دون عذن بذلك ل كـان مسـ والً عـن  عـر ذلـك ال ـري وعن كـان ذلـك ةن اكـودع ل  يةـون الوديـ  مسـ والً عـن ا
مــن التقنــ   4009ســو  ا تيــاره لــذلك ال ــري وعــن كــر عيــب يف التعليرــات الــيت أ ــدرها لــ  ب ــأن حيــظ ال ــ  : أنعــر م 

    ( 2) لتقن  اللبنا "من ا 964عن التقن  اكراك   و م  163التونس  وم 
وعذا تقاض  النا ب من اكودع عنده أ راً ل  از هلاذا ا  ري أن ير    ذا ا  ر علا اكـودع عذا كـان قـد أذنـ  يف ا تبـة أو  

ل وب ــرط أال يةــون اكــودع عنــده يتقاضــ  أ ــراً مــن اكــودع يــد ر  يــ  أ ــر  ( 1) كانــا ا تبــة بســبب ضــرورة ملج ــة عا لــة
   ( 8) النا ب

و ي  القضا  اليرنس  أن ير   اكودع علا ت ـب اكـودع عنـده ابلـدعوى اكباشـرة ل ال  حسـب بـدعوى االسـتحقاق عذا كـان 
اكودع مالةاً لل   ل بر ايضاً ابلدعوى ال خص  الناش ة من عقد ا تبة ل وبقـيس القضـا  اليرنسـ  دعـوى اكـودع اكباشـرة 

                                                 

 مدني ليبي آنفًا نفس الفقرة في ال امش .  421أنظر م  ( 1) 
داللوز  1194فبراير سنة  1بار س  – 1189فقرة  11بالنيول ور بير وسافتييه  – 1014بودري وفال في الوديعة فقرة  ( 2) 

 .  201 – 1194اهنسبوعي 
أما إذا لم يكن مسموحًا للمودع عنده في إحالل غيره محله في حفظ الوديعة ،  – 211ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( 9) 

يره محله ، وذلك ما لم يثبت وهلكت الوديعة في يد الوديع الثاني ولو بقوة قاهرة ، كان الوديع اهنول مسئواًل هننه أخطأ في إحالل غ
أن الوديعة كانت ت لك لو أن ا بقت عنده ، كما إذا نشبت حر ا فال مت منزل كل من الوديع اهنول والوديع الثاني وأتت على ما في 

 ( .  161المنزلين من أثاث وودائع ) محمد على عرفة ص 
 .  29 – 1 – 1124داللوز  1121أبر ل سنة  28نقض فرنسي  ( 1) 
 .  129ص  1189فقرة  11بالنيول ور بير وسافاتييه  ( 1) 
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  ويبـدو أن مـن الصـعب جمـاراة القضـا  اليرنسـ  يف  ( 4) ى اكوكـر اكباشـرة قبـر ت ـب الوكيـرقبر ت ب اكودع عنده علا دعو 
   ( 3) ذلك ل عذ الدعوى اكباشرة ال تةون عال بنص ل وقد و د هذا النص يف الوكالة وم يو د يف الوديعة

 رد الشئ المودع -المبحث الثالث

د  علا ما أييت : " ـب علـا اكـودع عنـده أن يسـلو ال ـ  عىل اكـودع من التقن  اك 133نص قانون : تنص اكادة  -294
ئجــرد فلبــ  ل عال عذا ظهــر مــن العقــد أن ا  ــر عــ  كصــلحة اكــودع عنــده   وللرــودع عنــده أن يلــ م اكــودع بتســلو ال ــ  يف 

 أي وقا ل غ  غذا ظهر من العقد أن ا  ر ع  كصلحة اكودع"   
ص كرــا ورد يف اك ــروع الترهيــدي ل  هــو أكثــر عحافــة ئوضــوع ا لتــ ام ابلــرد ل وقــد أ ــب  بتعديلــ  ووســن أن نــورد هــذا الــن

علا الو   السالف الذكر أقر  عىل عنتها  الوديعة اليت حددها هلا أ ر   ونص اك روع الترهيدي علا كر حـار يتيـق مـ  
ل مــىت انتهــا الوديعــة  ل أن يــرد عىل اكــودع أو عىل مــن  علــا الوديــ   -4القواعــد العامــة ل وهــو  ــري علــا الو ــ  اآليت : " 
ويـرد ال ـ  اكةـان الـذي  ـب  يـ  حيعـ  ل وتةـون مصـرو ات الـرد  -3خيلي  ال   اكـودع ومـا يةـون قـد قبضـ  مـن اـارة   

   ( 2) علا اكودع   كر هذا ما م يو د اتياق يقض  ب ري ذلك"
   ( 1) م 68/  141اكادة  ويقابر هذا النص يف التقن  اكد  القد 

 – 133ويف التقنـ  اكـد  الليـيب اكـادة  – 944ويقابر يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى يف التقنـ  اكـد  السـوري اكـادة 
   ( 4) 141واكادة  144ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  – 4/  694ويف التقن  اكد  العراق  اكادة 

                                                 

أنظر  – 129ص  1189فقرة  11بالنيون ور بير وسافاتييه  – 111 – 1 – 12داللوز  1811يولية سنة  6نقض فرنسي  ( 1) 
 .  1014عكس ذلك بودري وفال في الوديعة فقرة 

من هذا التقنين بأنه  611لعقود اللبناني هذا النص ، فقضت المادة وقد أورد تقنين الموجبات وا – 140محمد على عرفة ص  ( 2) 
 "يحا للمودع أن يقيم الدعوى مباشرة على نائب الوديع كما لو كانت على الوديع نفسه" ) أنظر آنفًا نفس الفقرة في ال امش ( . 

على الوجه المبين في المتن . وفي لجنة من المشرع التم يدي  1009مدني في المادة  422تار خ النص : ورد نص المادة  ( 9) 
، المراجعة حذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد لعامة ، وعدلت الفقرة اهنولى على الوجه الذي استقرت عليه في التقنين المدني الجديد 

ه مجلس النواب تحت رقم في المشروع الن ائي . ووافا علي 411وذكر أن ا عدلت "بما يجعل حكم ا أدق وأوضح" ، وأبح رقم النص 
 ( .  219ص  – 212ص  1) مجموعة اهنعمال التحضير ة  422، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم   419

: وعليه ) على الوديع ( أن يرده ) الشئ المودع ( إلى المودع نفسه أو لمن ينوب عنه   111/  184التقنين المدني القديم م  ( 1) 
 . 

 مع حكم التقنين المدني الجديد ( . ) وحكم التقنين المدني القديم 
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(  ــ ا   2( كــن يةــون الــرد ومــىت وأيــن يةــون   )  3( مــا الــذي  ــب رده )  4ونبحــث يف االلتــ ام ابلــرد اكســا ر اآلتيــة : ) 
 ا   ر ابلت ام الود   

 ما الذي يجب رده -1
 مسا ر ث ل : ا  ر يف الرد أن يةون عينا ل وقد يةون الرد ئقابر ل و ب أيضاً رد الثرار    – 293

 الرد عينا : ي -363

لتـ م اكـودع عنــده  ل عنـد اهنـا  العاريــة ل بـرد ال ـ  اكــودع عىل اكـودع   وا  ـر أن يةــون الـرد عينـاً ل أي أن يــرد نيـس ال ــ  
اكودع    ـرتد السـيارة اكودعـة ذاهتـا ل أو اك بـس عينهـا أو ا وراق اكاليـة ل أو البضـا   ل أو غـري ذلـك مـن ا شـيا  اكودعـة   

 ــحي  حــىت لــو كــان ال ــ  اكــودع شــي اً مثليــاً وكــان يهلــك ابالســتعرار ل كا فعرــة وال ــ ر واك ــروعات وحنوهــا   وهــذا 
والنقود تةون عادة حمً  للوديعة الناقصة ل  تةون قرضاً وتنتقر ملةيتها للرقرتا ويرد مثلها كرا سـنرى   ومـ  ذلـك  ةـن 

النقـود ل حمـ ً للوديعـة الةاملـة ل  تحـتيظ بـذاتيتها لـدى اكـودع عنـده وال  أن تةون الق ـ  الذهبيـة أو اليضـية ل أو كـيس مـن
  ويرتتـب علـا مـا قـدمناه أنـ  عذا كـان  ( 3) تنتقر ملةيتها علي  ل     وز ل  التصرف  يها ل و ب علي  ردها عينا عىل اكودع

                                                                                                                                                                    

 التقنينات المدنية العربية اهنخرى :  ( 1) 
 ) مطابا ( .  688التقنين المدني السوري م 
 ) مطابا ( .  422التقنين المدني الليبي م 
: على الوديع متى انت ي عقد الوديعة أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من أثمارها إلى المودع  1/  161التقنين المدني العراقي م 

أو من يخلفه متى طلب منه ذلك . و كون الرد في المكان الذي كانه يلزم حفظ الوديعة فيه ، ومصروفات الرد على المودع . كل 
 يقضي بغيره .  هذا ما لم يوجد اتفاق

 ) وأحكام التقنين العراقي تتفا مع أحكام التقنين المصري ( . 
: يجب على الوديع أن يرد الوديعة عين ا والملحقات التي سلمت إليه مع ا بالحالة التي  411تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 .  411تكون علي ا ، مع االحتفاظ بتطبيا أحكام المادة 
عن ماهية الشئ المودع أو عن وجود عيب فيه أو  -1يكون الوديع مسئواًل عن هالك الوديعة أو عن تعيب ا إذا نجم : : ال  411م 

أما إقامة البرهان على وجود اهنحوال المبينة في  –عن قوة قاهرة ، ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة -2عن فعل المودع . 
ذكرهما ف ي على الوديع إذا كان يتناول أجرًا أو يقبل الودائع بمقتضي م نته أو وظيفته ) وأحكام ( المتقدم  2( و )  1الفقرتين ) 

 التقنين اللنناني تتفا في مجموع ا مع أحكام التقنين المصري ( . 
 .  1081بودري وفال في الوديعة فقرة  ( 2) 
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ل ولــ  أن  ( 4) عينــاً بــذواهتا وبــنيس أرقامهــاال ــ  اكــودع أســهرا وســندات ولــو كانــا ااملهــا ل كــان للرــودع أن ي لــب ردهــا 
   ( 3) ير ض أسهرا وسندات أ رى  اثلة هلا ماماً 

  ف يف ذلـك ل ويةـون ا ثبـات فبًقـا للقواعـد  130واكودع هو الذي ورر عب  عثبات ذاتية ال   اكودع عذا حصر  
ال    بعين  ل ولةـن يقـ  أحيـاًت أن يةـون ا ثبـات عـاه    ويةون ا ثبات عادة عاه اكودع عنده حىت يسرتد اكودع 2العامة

دا   اكودع عنده عذا أ لس هـذا ا  ـري حـىت يـترةن اكـودع مـن انتـ اع ال ـ   اكـودع مـن التيليسـة دون أن متـد غليـ  حقـوق 
بيــان أبو ــا ها ل    وأكثــر مــا يةــون ا ثبــات بةتابــة تــدر علــا الوديعــة ل  تســلو الســيارة مــث  ئحضــر تســليو أو 1الــدا ن 

وتســـجر أرقـــام ا وراق اكاليـــة اكودعـــة ابســـو اكـــودع يف د ـــاتر اكـــودع عنـــده   وقـــد توضـــ  ع مـــات  يـــ ة علـــا ال ـــ   اكـــودع 
 ثبات الوديعة ل كرا عذا  تو كـيس النقـود أو  ـندوق اجملـوهرات اكـودع  ـاق اكـودع ل أو وضـعا عليـ  ورقـة مةتوبـة وحرـر 

   8امس 

                                                 

 ( .  929ة استحقاق الجوائز ) محمد كامل مرسي فقرة فقد تختلف عن مثيالت ا من ناحية مواعيد االست الك ومن ناحي ( 1) 
 601 – 1 – 1109داللوز  1102ديسمبر سنة  11 – 119 – 1 – 1101سير ه  1100نوفمبر سنة  24نقض فرنسي  ( 2) 
 و ختلف الحكم فيما إذا كانت – 111ص  1144فقرة  11بالنيول ور بير وسافاتييه  – 1109بودري وفال في الوديعة فقرة  –

اهنس م والسندات لم تعين بذوات ا ، بل أكتفي بتعيين عددها وتقدير قيمت ا ، فعند ذلك يرد مثل ا في العدد والقيمة ، وتكون الوديعة 
داللوز  – 1191فبراير سنة  1بار س  – 66 – 2 – 84داللوز  1886مارس سنة  21في هذه الحالة وديعة ناقصة ) بوردو 

( . وأنظر في إيداع اهنوراق المالية  41 - 2 – 1111جاز ت دي باليه  1111يونية سنة  1ليون  – 228 – 1191اهنسبوعي 
( تتبعه جميع المصارف التي تقبل ودائع اهنوراق المالية الفرنسية  Sicovamعلى هذا النحو في فرنسا في مصرف مركزي ) 

 مكررة .  1161فقرة  11واهنجنبية : يالنيول ور بير وسافاتييه 
ويةـون للرـودع عنــده  ـوق ذلـك أن ي الــب اكـودع ةبـراز عيصــار الوديعـة ل ولةـن عذا عــرا   - 4060( بـودرى و ـار يف الوديعـة  قــرة 2 )

علي  اكودع أن يةتب ل   الصـة بتسـلو الوديعـة م يةـن للرـودع عنـده أن يعـرتا علـا ذلـك ل عذ أنـ   ـذه اكخالصـة يـتخلص مـن اك البـة ل 
مةررة (   أما عذا كان ا يصار اامل  ل    ترد الوديعة عال  4486ديعة يف مقابر اكخالصة ) بودرى و ار يف الوديعة  قرةو ب علي  رد الو 

 (   2هامش 163اامر هذا ا يصار ) حمرد علا عر ة ق

يوني  سنة 20 – 41 – 3 – 62داللوز  4463ماري سنة 8ابريس  – 301 – 4 – 46داللوز 4444يناير سنة 6( نقض  رنس   1) 
   848ق 441 قرة 44ب نيور وريبري وسا انيي   – 4406بودرى و ار يف الوديعة  قرة  – 804 – 3 – 61داللوز  4462

حمرـــد علــا عر ـــة  – 4064يوليـــ  و ــار يف الوديعـــة  قــرة 9ابريــس  – 301 – 4 – 46داللـــوز  4444ينـــاير ســنة 6( نقــض  رنســ   8) 
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  غـري أنـ  عذا كـان قـد هلـك أو تلـف أو تعيـب ل م يـتخلص اكـودع عنـده  4يف ااالة اليت يةون عليها وقـا الـرد ويرد ال   
أو التعيــب   134ل أو أثبــا أن اهلــ   أو التلــف   3مــن اكســ ولية عــن ذلــك عال عذا أثبــا أنــ  قــد بــذر العنايــة اك لوبــة منــ 

ا عذا كـان ال ـ   قـد ضـاع ل  ـ ن االلتـ ام ابلـرد التـ ام بتحقيـق غايـة ل وقد سبقا ا شارة عىل ذلك   أمـ 2كان بسبب أ ين
ال علتـ ام ببـذر عنايــة ل  ـ ف االلتــ ام ابايـظ  هــو التـ ام مبــذر عنايـة ل وقــد قـررت ذلــك يف ا  ـار ويف العاريــة ل  ـلن اكــودع 

   1أن  بذر العناية اك لوبةعنده يةون مس وال عن الضياع عال عذا أثبا السبب ا  نيب ل وال يةيا أن يثبا 

 الرد بمقابل ـ نص قانوني : -364

وعذا تعذر علا اكودع عنده رد ال    عينا ل  قد وـر حمـر ال ـ   مقابـر لـ  ل وعنـد ذلـك يتعـ  علـا اكـودع عنـده أن يـرد  
( ويتقاضا اكـودع عنـده قيرتهـا ل  amortisهذا اكقابر للرودع   مثر ذلك أن يةون ال    اكودع سندات  تستهلك ) 

  ومثر ذلك أيًضا أن يةون اكودع عنده قد أمن علا ال    اكـودع مـن ااـري  ـاحرتق ل  8 علي  أن يرد هذه القيرة للرودع
  ومثـر ذلـك أيًضـا  9وتقاضا مبلك التأم  من ال ركة ل  علي  أن يرد هذا اكبلـك للرـودع أن وـور لـ  حقـ  قبـر شـركة التـأم 

أن تســـتوىل ا دارة علـــا ال ــــ   اكـــودع للرصـــلحة العامــــة ويتقاضـــا اكـــودع عنــــده التعـــويض ل  عليـــ  أن يــــرد هـــذا التعــــويض 

                                                 

مــن تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  يف هــذا الصــدد : " ــب علــا  144وتقــور اكــادة  – 411ق 102 قــرة 9( أوبــرى ورو وعمســان  4) 
 يف اهلامش (   294الودي  أن يرد الوديعة عينها واكلحقات اليت سلرا علي  معها اباالة اليت تةون عليها" ) انعر هنًيا  قرة 

( وتقور اكذكرة ا يضاحية : "ويرتتب علا الت ام الودي  ابلـرد بعـد الت امـ  نيـظ ال ـ   أنـ  عذا ظهـر وقـا الـرد أن ال ـ   أ ـاب  تلـف  3) 
بسبب تقصري الودي  يف ايفا عة علا ال    ل وكان مس وال عن ذلـك   أمـا عذا أ ـاب  تلـف أو هـ   دون تقصـري مـن الوديـ   ـ  مسـ ولية 

 (   388ق 8ل وتةون تبعة التلف أو اهل   علا اكودع" ) جمروعة ا عرار التحضريية علي  يف ذلك
   849ق 4411 قرة  44(ب نيور وريبري وسا انيي   2) 
   281(انعر هنًيا  قرة 1) 
راً  اً ا اب ثبات  يرا عذا يف العارية   ويورد التقن  اكد  العراق  حة 491يف ا  ار و قرة  146 قرة – 144 قرة 9(انعر الوسيو 8) 

مــن هــذا  3/ 694نقصـا الوديعــة اكوضـوعة يف  ــندوق م لـق أو معــروف  تـوم ل وهــو حةـو مــأ وذ مـن اليقــ  ا سـ م  ل  تقــور اكـادة 
عنــد التقنـ  : "عذا كانــا الوديعــة موضــوعة يف  ــندوق م لـق أو معــروف  تــوم وتســلرها الوديــ  دون أن يـدرى مــا  يهــا ل وادعــا  ــاحبها 

 ردها علي  نقصان ش   منها ل     ب علا الودي  الير  عال أن يدعا اكودع علي  اخليانة"  
   841ق 4414 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 418ق 102 قرة 9(أوبرى ورو وغسران 9) 
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  ومثــر ذلــك أن يصــدر ت ــري  بو ــو  اســتبدار ا وراق اكاليــة ابلــذهب ل  يضــ ر اكــودع عنــده أن يســلو الــذهب  4للرــودع
  وعذا تعـدى ال ـري علـا ال ـ   اكـودع  3يـرد للرـودع عنـده هـذه ا وراق اكاليـةاكودع وأي ذ بدال من  أوراقًـا ماليـة ل  عليـ  أن 

واستحق اكـودع عنـده تعويًضـا بسـبب هـذا ا تـ ف ل كـان عليـ  أن يـرد التعـويض ل أو أن ينـ ر عـن دعـوى  133 أتلي  ل  
ل  ـلن هـذا يعتـه ه كـا  1لعامة مث ً   أما عذا أعدما ا دارة ال    دون تعويض ت بيًقا لقوان  الصحة ا 2التعويض للرودع

   8بقوة قاهرة ل وار يةون اكودع عنده مس وال ل ومن مث ال ر وع للرودع علي 

                                                 

ل وتعته مصـرو ات وا بـة الـرد ) ب نيـور وريبـري (وللرودع عنده أن يسرتد من اكودع يف مقابر ذلك ا قساط اليت د عها ل ركة التأم   4) 
   4446(  بودرى و ار يف الوديعة  قرة 841ق 4414 قرة 44وسا اتيي 

   4446بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 10(  يوار  قرة 3) 
اك ـروع الترهيـدي  وقـد تضـرن – 416ق 102 قـرة 9أوبرى ورو وعمسـان – 4446بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 16(  يوار  قرة 2) 

من هذا اك روع علا أن  "عذا هلةا الوديعة دون   أ من الودي   4001/4نًصا يورد اكبدأ الذي تتيرع عن  هذه ا حةام ل  نصا اكادة
 ل وحصر الودي  بسبب ذلك علا مبلك من النقود أو عل أي عوا ه ر ل و ب علي  أن يندى ذلك عىل اكودع ل وأن وور علي  مـا عسـا
أن يةون ل  من دعاوى قبر ال ري ب أن ال    الذي كان  ب رده"   وقد حذ ا هذه اليقرة يف نينة اكرا عة " هنا مستيادة من القواعد 

وانعـــر مـــا يلـــ  نيـــس اليقـــرة يف اهلـــامش (   وتقـــور اكـــذكرة ا يضـــاحية  – 389ق – 381ق 8العامـــة" ) جمروعـــة ا عرـــار التحضـــريية
"غري أن  عذا حصر الودي  يف هذه ااالة ا  رية  ن تسبب يف التلف أو اهل   علا تعويض ل أوثبا ل  حق اك البة للر روع الترهيدي : 

 4001/4بتعويض ل  ـلن العدالـة ايت أن يـهأ هـو مـن الت امـ  ابلـرد وأن وـتيظ لنيسـ  ابلتعـويض أو نـق اك البـة ابلتعـويض    ـنص يف اكـادة
ى عىل اكودع ما قبض مـن تعـويض ل أو أن وـور عليـ  مـا عسـا أن يةـون لـ  مـن دعـاوي قبـر ال ـري ب ـأن ال ـ   علا أن   ب علي  أن يند

 (   388ق 8الذي كان  ب رده" ) جمروعة ا عرار   التحضريية
مـن الوديـ  ل من التقن  اكـد  العراقـ  يف هـذا اكعـ  علـا أنـ  : "عذا هلةـا الوديعـة بـدون تعـد أو تقصـري  693وقد نصا اكادة

وحصر الودي  بسبب ذلك علا مبلك من النقود أو علا أي عوا ه ر ل و ب علي  أن يندى ذلك عىل اكودع ل وأن وور عليـ  مـا عسـا 
 من تقن  اكو بات والعقود اللبنا    "عن الودي  الذي انت عا الوديعة 148أن يةون ل  من دعاوي قبر ال ري ب أن الوديعة"   وتقور اكادة

 من  بقوة قاهرة ل وأ ذ مبلً ا من اكار أو شيً ا ه ر بدال منها ل يل م  رد ما أ ذه"  
   118( حمرد علا غر ة ق 1) 
( بر عن   وز للرودع عنده أن ي لب مـن قاضـ  ا مـور اكسـتعجلة ا مـر ةعـدام ال ـ   اكـودع عذا اقتضـا ذلـك ايفا عـة علـا الصـحة  8) 

 (   331ق 84م 4619يوني  سنة 8عام ) است ناف  تلو العامة أو علا الصاحل ال
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  ويقـ  أيًضـا أن  ـوت  4وقد يتصرف اكودع عنده يف ال    أو يتلي  ل وقد قدمنا أن  يةون مس وال عن ذلك مدنيا و نا يًـا
 يتصـرف  يـ  وقـد  132أن ال    اكودع هو ملـك لورثـة وبـذلك يـد ر يف الرتكـة ل  اكودع عنده ل ويعتقد وارث  نسن نية 

من  علا أن  "عذا ابع وارل اكودع عنده ال    اكـودع وهـو حسـن  132أورد التقن  اكد  حةو هذه ااالة ل  نصا اكادة
لا اك رتى   وأما عذا تصرف  يـ  تهًعـا ل  لنـ  النية ل  ليس علي  كالة  عال رد ما قبض  من الثرن أو التنازر ل  عن حقوق  ع

ل و ــب هنــا الترييــ  بــ  مــا عذا كــان ال ــ   اكــودع عقــاراً أو منقــوال    ــلن كــان عقــاراً ل وابعــ   3يلتــ م بقرتــ  وقــا التــهع"
لك يســت ي  الــوارل ولــو وســن نيــة ل  ــلن ملةيتــ  ال تنتقــر عىل اك ــرتى ابلبيــ  ل  ن البيــ  قــد  ــدر مــن غــري مالــك ل ولــذ

مــد    ولةــن اك ــرتى  132اكــودع وهــو اكالــك ااقيقــ  أن يســرتد العقــار مــن وحــا يــد اك ــرتى ل وال حا ــة لت بيــق اكــادة 

                                                 

   286( انعر هنًيا  قرة 4) 
عذا هلةــا الوديعــة دون   ــأ مــن  -4مــن اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : " 4001(اتريــخ الــنص : ورد هــذا لــنص يف اكــادة  3) 

ر ل و ب علي  أن يـندى ذلـك عىل اكـودع ل وأن وـور عليـ  الودي  ل وحصر الودي  بسبب ذلك علا مبلك من النقود أو علا أي عوا ه 
ويسـرى هـذا ااةـو أيًضـا علـا وارل الوديـ  عذا ابع  -3ما عسا أن يةون لـ  مـن دعـاوي قبـر ال ـري ب ـأن ال ـ   الـذي كـان  ـب رده   

بقيرتــ    أمــا عذا كــان للرــودع يف اســرتداد وهــو حســن النيــة شــيً ا كــان  هــر أنــ  وديعــة    ــلن كــان الــوارل قــد تــهع  ــذا ال ــ   ل  لنــ  يلتــ م 
ال    ذات  مصلحة تيوق كثريًا مصلحة من هر علي  هذا ال    ل  از ل  أن ي الب برد ال    علا أن يرد الثرن واكصرو ات"   ويف نينة 

الذي استقر عليـ  الـنص يف التقنـ  اكـد  اكرا عة حذ ا اليقرة ا وىل  هنا مستيادة من القواعد العامة ل وعدلا اليقرة الثانية علا الو   
) جمروعة  132ل مث جملس ال يوق وحا رقو 181يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو 188انيديد ل و ار رقو النص 

 (   389ق – 381ق 8ا عرار التحضريية
ن حا عـة الوديعـة عذا ابعهـا مـ  عـدم علرـ  أبهنـا وديعـة ل  لـيس عليـ  : من ينو  ع 161/902وًيقبر النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 

 كالةهــا عال رد مــا قبضــ  مــن الــثرن أو التنــازر لــ  عرــا لــ  مــن ااقــوق علــا اك ــرتى ل وأمــا عذا كــان ملةهــا  حــد جمــاًت  عليــ  قيرتهــا نســب
 التقو    

 ) وأحةام التقن  القد  تتيق م  أحةام التقن  انيديد (  
 ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

 ) م ابق (   946التقن  اكدين السوري م
 ) م ابق (   132التقن  اكد  اللييب م

 وال مان  من ت بيق النص يف العراق  ن  يتيق م  القواعد العامة   –التقن  اكد  العراق  ال مقابر 
 وال مان  من ت بيق النص يف لبنان  ن  يتيق م  القواعد العامة   –تقن  اكو بات والعقود اللبنا  ال مقابر 
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مـد  ل وير ـ  اكـودع  132ذلـك ين بـق نـص اكـادة  131عذا كان حسن النية قد يترلك العقـار ابلتقـادم القصـري ل وعنـد  
 يةــون هــذا هــو ااةــو عذا م يةــن اك ــرتى حســن النيــة ولةنــ  ملــك العقــار ابلتقــادم علــا الــوارل ابلــثرن   ومــن اب  أوىل

ال وير ل وم تسقو دعوى اكودع قبر الوارل   أما عذا كان ال    اكودع منقوال ل وكان اك ـرتى حسـن النيـة ل  لنـ  يترلـك 
أن يسـرتد مـا يقابلـ  ل وهـو الـثرن الـذي قبضـ  الـوارل  اكنقور ابايـازة ل  ـ  يسـت ي  اكـودع أن يسـرتده   وال يبقـا أمامـ  عال

   لذا كان الوارل ل بدال من أن يبيـ  ال ـ   اكـودع ل وهبـ  ل  اكقابـر يف  4أو الدعوى ابان عذا كان الوارل م يقبض الثرن
ه القيرــة علـــا مـــد  كرــا رأينــا أبن اكــودع ير ـــ   ــذ 132هــذه ااالــة هــو قيرـــة ال ــ   وقــا الــرتع   ولـــذلك قضــا اكــادة

ل  ق عا نةـو خيـالف مـا ذهـب عيـ  بعـض اليقهـا  اليرنسـي  مـن أن الـوارل ال يـرد للرـودع عال مقـدار مـا اسـتياد  3الوارل
ب  من اهلبة ل  لذا ثبا أن  لو م يةن ال ـ   اكـودع يف يـده كـان يهـب غـريه مـن مالـ  اخلـاق كرـا يقـ  عـادة يف مهـر ا والد 

   2لي  اكودع بقيرة ما كان يهب  من مال  اخلاقأو يف هداًي اخل بة ر   ع

                                                 

( و ب أن وور الوارل حق  ابلثرن يف ذمة اك ـرتى عىل اكـودع حوالـة حـق ل وال  ـوز للرـودع أن ير ـ  مباشـرة علـا اك ـرتى قبـر أن  4) 
وعذا كان الوارل س   النية وابع ك رت س   النية ل كان  –(  4434بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 406 قرة 31تتو هذه ااوالة ) لوران 

 للرودع أن يسرتد ال    من اك رتى وأن ير   ابلتعويض علا كر من الوارل واك رتى لس و نيتهرا   أما عذا ابع الوارل س   النية ك رت
االسرتاداد من اك رتى ل ولةن  ير   عىل الوارل بتعويض كامر وال يقتصر علا اسرتداد الثرن   بقا أن  حسن النية ل  لن اكودع ال يست ي 

يبيــ  الــوارل حســن النيــة ك ــرت ســ   النيــة ل وهــذا تدر ل و ــوز يف هــذه ااالــة للرــودع أن يســرتد ال ــ   مــن مــن اك ــرتى ســ   النيــة مــ  
 التعويض عن كان ل  مقتض  

وارل ال    ل رد عىل اكودع قيرت  وقا االسته   ل ولو كان حسن النية ل وذلك مام تنـ ر هـذه القيرـة وقـا الـرد  ـ  يـرد وعذا استهلك ال
 102 قـرة 9أوبـرى ورو وغسـران – 4433بـودرى و ـار يف الوديعـة  قـرة – 141 قـرة  4بـون – 13عال هذه القيرة اكخيضة )  يوار  قرة

 (   111حمرد علا عر ة ق – 481ق
   9وهامش 411ق 102 قرة 9( أوبرى ورو وعمسان 3) 
 841ق 4414 قـرة 44وقر  ب نيور وريبـري وسـا اتيي   – 4431 قرة  – 4432بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 13(  يوار  قرة  2) 
اسرتداد ال    ذات  مصلحة تيوق  يتضرن يف ه ر النص العبارة اآلتية : "أما عذا كان كودع يف  132وقد كان اك روع الترهيدي للرادة  –

كثريًا مصلحة من هر علي  هذا ال    ل  از ل  أن ي الب برد ال ـ   علـا أن بـرد الـثرن واكصـرو ات"   وقـد حـذ ا هـذه العبـارة يف نينـة 
الـنص يتعـارا  وانعر هنًيا نيس اليقرة يف اهلامش (   وكا كان هذا – 389وق 381ق 138  8اكرا عة ) جمروعة ا عرار التحضريية

م  القواعد العامة ل  ن   عر ال    اكودع يف حةو ال    اكسروق الذي بي  يف سوق عام ل  يسرتد  احب  بعد رد الثرن واكصر وات ل 
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 رد الثمار :  -365

  وا  ـر هـو أن يـرد هـذه الثرـار عينـا مـ  ال ـ   اكـودع ذاتـ   4ويلت م اكودع عنده أيًضا برد الثرار عىل ينتجها ال    اكودع
   ـــلذا كـــان هـــذا ال ـــ   أســـهًرا أو ســـندات واســـتحقا أرابًحـــا ل و ـــب علـــا اكـــودع عنـــده أن يـــرد ا ســـهو أو الســـندات 

ودع كــ 139  وعذا كــان   3وأرابحهــا معهــا   وعذا كســب ســهو أو ســند  ــا  ة ل و ــب رد هــذه انيــا  ة مــ  الســهو أو الســند
ا سهو حق االكتتا  يف أسهو أ رى كرا يق  يف بعض ا حوار ل و ـب علـا اكـودع عنـده أن وـا ظ علـا هـذا ااـق  ـ  
يضيع  بر يتلقا تعليرات اكودع يف شأن     لذا م يتلق من  تعليرـات و ـب عليـ  أن يبيـ  هـذا ااـق لل ـري ويـرد انـ  للرـودع 

مقابلــ  ل عذ هــو ال يســت ي  أن يةتــب يف أســهو أ ــرى ابســو اكــودع عذا م وصــر ل و ــذا يةــون قــد حــا ظ علــا ااــق ورد 

                                                                                                                                                                    

وه  وال حمر لقياي هذه ااالة علا حالة ال    اكسروق ل لذلك ال يسرى هذا ااةو بعد حذف النص   ويتع  ت بيق القواعد العامة ل 
 تقضا أبن يبقا ال     لوًكا للر رتى أو للروهو  ل  ل وال  وز للرودع أن ير   عال ابلثرن أو القيرة علا الوارل  

مـد  ( : "وهنـا  حالـة  132من اك روع ) وه  الـيت تقابـر م 4001/3وقد ورد يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف  دد اكادة 
ت ب  يف حةرها ما يرتتب علا ه   ال    وحا يد الودي  بدون تقصري من  ل  161/902نص عليها التقن  ااايل ) القد  ( يف اكادة 

الودي  الذي ال يعلو أن  ال    وديعة ل  يعتقد أن   لو  لورث  ل ويتصرف  ي  نسن نية عىل ه ر    نص عليها اك روع يف  وه  حالة وارل
ل و ــرق بــ  مــا عذا كــان تصــرف الــوارل معاوضــة أو تهًعــا    يــ  ااالــة ا وىل أ ــرى عليهــا حةــو اليقــرة ا وىل مــن اكــادة  4001/3اكــادة 
م  أبن يندى عىل اكودع ما يةون قد قبض  اًنا لل    اكودع ل أو أن وور علي  ما عسا أن يةون ل  من حقوق ب أن ل أي أن  أل   4001

ذلك ال    قبر اكتصرف علي    أما يف ااالة الثانية حيث يةون الـوارل حسـن النيـة قـد تصـرف ب ـري مقابـر ل  لـو يقـبض شـيً ا حـىت ينديـ  
ق قبر ال ري حىت وول  عىل اكودع ل لذلك قارن اك روع ب  كر من اكودع والوارل واكتهع علي  ) حيث  وز هلـذا عىل اكودع ل وم يثبا ل  ح

 اكــودع أن يترسـك بةــب اكلةيـة ( ل  و ــد أن أوالهــو ابلرعايـة اكتــهع عليــ  ل مث اكـودع ل وأقلهــو اسـتحقاقًا للرعايــة الــوارل  أل مـ  أبن يــرد عىل
 (   389ق – 388ق8جمروعة ا عرار قيرة ال   " ) 

  وقـــد راينـــا أن اك ـــروع  241حمرـــد كامـــر مر ـــا  قـــرة – 113حمرـــد علـــا عر ـــة ق – 418ق 102 قـــرة 9( أوبـــرى ورو وعمســـان 4) 
أو عىل مـن  مد  كـان  ـرى يف  قرتـ  ا وىل علـا الو ـ  اآليت : "علـا الوديـ  ل مـىت انتهـا الوديعـة ل أن يـرد عىل اكـودع 13التريهيد للرادة 

مــن التقنــ  اكــد  القــد  علــا أنــ   162/903(   وتــنص اكــادة 294خيليــ  ال ــ   اكــودع ومــا يةــون قــد قبضــ  مــن اــاره" ) انعــر هنًيــا  قــرة
بتـ  " ب يف مجي  ا حوار علا حا ظ الوديعة أو حارسها أن يرد أيًضا حمصوهلا ونتا جهاز وعلي   وا ـد النقـود اكودعـة عنـده مـن وقـا م ال

 مد   تلو : عند و و  ارد أو من وقا استعرال  الوديعة كنيعة نيس  (   903بردها م البة رمسية" ) وتضيف اكادة 
   841ق 4414 قرة 44ب نيور وريبري وسا ات ية – 418ق 102 رة 9( أوبرى ورو وعمسان 3) 
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  وعذا كــان ال ــ   اكــودع حيــواًت لــ  نتــاج أو أرًضــا تنــتج حمصــوال ل و ــب عليــ  أن يــرد النتــا ج أو  4علــا توكيــر منــ  يف ذلــك
   3ايفصور ل وعذا   ا علا ش   منها التلف  از ل  بيع  ورد ان  عىل اكودع

ســنرى أن وديعــة النقــود ل وهــ  الوديعــة الناقصــة   تعتــه قرًضــا ل ومــن مث  ــوز االتيــاق علــا أن يتقاضــا اكــودع  ا ــدة علــا و 
   2هذا القرا ل وتةون هذه اليا دة ئثابة اار ال    اكودع

 لمن يكون الرد ومتى أين يكون -2

 لمن يكون الرد :  -366

لذي تعاقد م  اكودع عنده  هو الدا ن ابلرد   وال ي الـب اكـودع ةثبـات أنـ  ل  ن  هو ا 4والرد يةون للرودع نيس 
عال عذا كــان ير ــ  دعــوى االســتحقاق ابعتبــار مالًةــا ل أمــا عذا فالــب بــرد ال ــ   ابعتبــاره مودًعــا أي  3مالــك لل ــ   اكــودع

                                                 

 (4  )legal  4638سريي  4631ديسره سنة49الس   – 4414 قرة  44ب نيور وريبري وسا انيي  –يف عيداع ا وراق اكالية يف البنك 
   282 – 4614داللوز  4631أبرير سة 34بواتيي   – 81 – 3 –
من تقن  اكو بات والعقود اللبنا  علا أن  )  ب علا  143هذا وتنص اكادة – 841ق 4414 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  3) 

 أن يرد م  الوديعة ما  ناه من منتجاهتا ال بيعية واكدنية (  الودي  
( ل ويف هـذه ااالـة ال يتقاضـا  292( وقد تةون وديعة النقود وديعة كاملة ترد  يهـا النقـود وبـذاهتا كرـا سـبق القـور ) انعـر هنًيـا  قـرة 2) 

أن ي الــب بتعــويض عــن هــذا التــأ ر بعــد ععــذار اكــودع عنــده    اكــودع  وا ــد عنهــا   ولةــن عذا ا ــر اكــودع عنــده يف ردهــا ل  ــاز للرــودع ل
و ــوز يف أن يةــون هــذا التعــويض هــو اليوا ــد القانونيــة للنقــود مــن وقــا ا عــذار   وال يقــار هنــا عن  وا ــد النقــود ال تســتحق عال مــن وقــا 

كانا مودعة علا أن ترد بذاهتا  لهنا تعته عيًنا معينة ل  ـ    اك البة القضا ية ل  لن ذلك عمنا يةون عذا كانا النقود ديًنا يف الذمة ل أما عذا
 102 قـــرة 9أوبـــرى ورو وعمســان – 4402ي ــرتط للر البــة ابلتعـــويض غــ  ا عـــذار كرــا يف ســا ر ا عيـــان ) بــودرى و ـــار يف الوديعــة  قــرة

احية للر ـروع الترهيـدي : "وئـا أن مـد   رنسـ  (   وقـد  ـا  يف اكـذكرة ا يضـ 4629وانعـر م – 112حمرد علـا عر ـة ق – 418ق
 الوديــ  لــيس لــ  اســتعرار ال ــ   وال اســت  ل  ل  ــلن ال ــ   عذا كــان  ــا ينــتج اــارًا وقبضــها الوديــ  ل و ــب عليــ  ردهــا عىل اكــودع    ــلن م

 رنسـا"  4629ا ععـذاره يردهـا : ميقبض اارًا ال  ب علي  ش      لذا كانا الوديعة مبلً ا من النقود ل     ب علي   وا ده عال من وقـ
 مد  قد  هنًيا نيس اليقرة يف اهلامش (   903% 162وانعر م – 388ق 8) جمروعة ا عرار التحضريية

و مـن أما عذا كانا وديعة النقود وديعة تقصة ل أي قرًضا ل  لهنا تصـب  دينًـا يف الذمـة ل وال يتقاضـا اكـودع  وا ـد عنهـا عىل ئو ـب اتيـاق أ
 (   112ق – 113اك البة القضا ية  ذه اليوا د ) حمرد علا عر ة قوقا 
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وز يف ا  ــر الــرد ل ــري اكــودع ل  لــو   وال  ــ 2ابلــدعوى ال ــخية الــيت تن ــأ مــن عقــد الوديعــة ل  يةيــا أن يثبــا هــذا العقــد
ل بــر  ــب  1تقــدم شــخص لتســلو الوديعــة وزور عمضــا  اكــودع يف عيصــار تســلرها م يةــن هــذا الــرد مــهًًئ لذمــة اكــودع عنــده

  ويقــ  يف كثــري مــن  8ويردهــا للرــودع ل وعذا تعــذر ذلــك و ــب عليــ  التعــويض 134عليــ  أن يســرتد الوديعــة  ــن تســلرها  
ن يةـــون شـــخص اكـــودع غـــري معـــروف للرـــودع عنـــد ل كرـــا يف ا شـــيا  الـــيت تـــودع يف اك ـــاعو واكســـارح واك هـــ  ا حيـــان أ

                                                                                                                                                                    

مد  عراق  يف هذا الصدد : "عذا كان اكـودع غا بًـا غيبـة منق عـة ل  علـا الوديـ   698( وقد ي يب اكودع ويعته ميقوًدا ل وتقور اكادة 4) 
لـف ابكةــث ل  للوديــ  بيعهـا ةذن ايفةرــة وحيــظ انهـا عنــده أمانــة ل حيـظ الوديعــة عىل أن يعلــو موتـ  أو حياتــ     ــلن كانـا الوديعــة  ــا يت

 وذلك م  مراعاة القوان  ا  رى"  
 مد   رنس    4624/4( انعر م 3) 
  وتقــور اكــادة  91 – 4 – 4626 ازيــا دي ابليــ  4624نــو ره ســنة 40مونبلييــ   – 411ق 102 قــرة 9( أوبــرى ورو وعمســان 2) 

بات والعقود اللبنا  يف هذا الصدد : " ب علا الودي  أن يسلو الوديعة عىل اكودع أو عىل الذي أودعا ابمسـ  أو عىل من تقن  اكو  108
ووــق لل ــخص اكعــ  الســت م الوديعــة أن يقــيو  –ال ــخص اكعــ  الســت مها   وال  ةنــ  أن يو ــب علــا اكــودع عثبــات ملةيتــ  للوديعــة 

  باره علا رد الوديعة علي "  الدعوى مباشرة علا الودي   
عة هلـذا وم  ذلك عذا م يةن اكودع مالًةا ل وأ  ر اكالك اكودع عنده أال يسلو الوديعة للرودع ل  علا اكودع عنده أن  تن  عن تسلو الودي

 ري ل ولةن ال  وز ل  تسليرها للرالك ا  ري ل ولةن ال  وز ل  تسيرها للرالك عال برضا  اكودع عنده أن  تن  عن تسلو الوديعة هلذا ا 
 4 – 88داللوز 4488يولي  سنة 24عال برضا  اكودع أو ئو ب حةو قضا     وعلي  أن يودعها علا ذمة من ل  ااق  يها ) نقض  ر  

بودرى و ار يف الوديعـة  – 142 – 4 – 64داللوز  4464نو ره سنة 3 – 434 – 4 – 69داللوز  4469ماري سنة 9 – 314 –
مــد   رنســ  (   وتقضــا  4611وانعــر م – 846ق 4416 قــرة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي   –ومــا بعــدها  4488و قــرة  429 قــرة 
مــد   رنســ  أبن اكــودع عنــده غــذا علــو أن ال ــ   اكــودع مســروق  ــب عليــ  أن خي ــر اكالــك وأن وــدد لــ  ميعــاًدا معقــوال  4624/3اكــادة
ز لب  ي  ئلة  ل  لذا م ييعر كان للرودع عنده أن يرد ال    للرودع   وال يو د مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  اكصـري ل  ـ   ـو ي ا

 للرودع عنده أن يسلو ال    اكسروق للرودع ل وعلي  أن يودع  علا ذمة من ل  ااـق  يـ    أمـا عذا تلقـا اكـودع عنـده الوديعـة مـن السـارق
 44  ل وعلو بذلك ل  لن   ب علي  أن يرد اكسروق عال  احب  وعال كان مرتبًةا نير ة ع يا  أشيا  مسروقة ) ب نيور وريبري وسا اتيي نيس
 4624/3(   وانعـر يف شـرح اكـادة 246وقـارن حمرـد كامـر مرسـا  قـرة – 141ق – 142حمرد علـا عر ـة ق – 846ق 4416 قرة

    4428 قرة – 4424الوديعة  قرة مد   رنس  : بودرى و ار يف
   4439بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 140ق 36م 4631أبرير سنة 34( است ناف  تلو  1) 
(  لذا قدم ال خص م  ا يصار م  ا يصار اك ور عيصار تسليو الوديعة ل وكان تسر  هذا ا يصار عىل يده   أ من اكـودع ل كـان  8) 

 (   140ق 26م 4631أبرير سنة 34ا مهًًئ للذمة ) است ناف  تلو رد الوديعة علي   حيحً 
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( يســـرتد  ـــا ال ـــ   اكـــودع   وتعتـــه هـــذه التـــذكرة يف  ticketوايفـــ ت العامـــة ل  ـــلن اكـــودع يتلقـــا عـــادة تـــذكرة مرقومـــة ) 
ااملـ  ل  رـن يتقـدم  ـا يتسـلو ال ـ   اكـودع ل وال مسـ ولية علـا اكـودع الودا   اكألو ـة ل كـاكع ف والعصـا واكعلـة ل سـنًدا 

عنده عذا محر هذه التذكرة غري اكودع وتسلو ئو بها ال    اكودع   أما يف ا شـيا  الثرينـة ل كـاجملوهرات واكصـاغ والنقـود ل 
   4عة كن يتقدم ابلتذكرة أن  هو  احبها لن   ب علا اكودع عنده قدر مع  من ااي ة ل  يتحرى قبر أن يسلو الودي

وقد يةون من تعاقد م  اكودع عنده هو ت ـب اكـودع ال اكـودع نيسـ  ل كالوكيـر والـوىل والو ـ  والقـيو ل  ـلذا كـان 
اكودع عند رد الوديعة قد اسـتةرر أهليتـ  ل أبن بلـك القا ـر أو  ـك ااجـر عـن ايفجـور ل أو كـان اكـودع كامـر ا هليـة منـذ 

  أمـا عذا   3البداية وت  عن  وكير يف ا يداع ل  لن الـرد ال  ـوز غـ  للرـودع نيسـ  دون الوكيـر أ والـوي أو الو ـ  أو القـيو
كان اكودع ال ي ار وحـا الواليـة أو كـان وكيلـ  مـوك  أيًضـا يف اسـرتداد الوديعـة ل  ـلن الـرد يةـون للوكيـر أو للـويل أو للو ـ  

مـن  ـية مـن يـرد لـ  الوديعـة مـن هـنال  ل  ـلذا تعـذر عليـ  ذلةو ـب  136ودع عنـده أن يثبـا    و ـب علـا اكـ 2أو للقيو
   1علي  أن يودع الوديعة   انة ايفةرة

                                                 

 – 94 – 3 – 4682 ازيـا دي ابليـ   4682مـاري سـنة  38 – 426 – 3 – 4631داللوز  4633أكتوبر سنة 44( الس   4) 
   116ق – 114حمرد علا عر ة ق – 4416 قرة 44ب نيور وريبري وا اتيي 

قنـ  اكو بــات والعقــود اللبنـا  يف هــذا الصــدد : "عذا قـام اب يــداع و ــا أوىل بصـية كونــ  و ــًيا أو وليــاً وم مــن ت 106( وتقـور اكــادة  3) 
تبقــا لــ  هــذه الصــية يف وقــا االســرتداد ل  ــ   ــوز أن تــرد الوديعــة عال عىل ال ــخص الــذي كــان اكــودع  ثلــ  عذا كــان هــذا ال ــخص أهــ  

 – 4436وانعر بودرى و ار يف الوديعة  قرة –مد   رنس   4614لو   أو الويل"   وانرظ مل ست م ل أو غلا ال خص الذي  لف ا
   411ق 102 قرة 9أوبرى ورو وغسران

 – 3 – 4618 ازيـا دي ابليـ   4618يونيـ  سـنة 8( وعلا اكـودع عنـده أن يسـتوثق مـن أهليـ  مـن يـرد لـ  الوديعـة ) نقـض  رنسـ   2) 
(   ويةون الرد للو   أو القيو ل عذا   830ق 4440 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 411ق 102 قرة 9أوبرى ورو وعمسان  – 92

من تقن  اكو بات والعقود اللبناين يف هذا الصـدد :  109كان اكودع أه  وقا تسليو الوديعة مث أ ب  غري أهر عند الرد   وتقور اكادة 
أو شخًصا أعلن القضا  عدم م  ت  ل     وز رد الوديعة عال كن  ثل  علا و ب  قانو  ل وعن  "عذا كان اكودع شخًصا غري مترت  اب هلية

   4434مد   رنس  ل وانعر بودرى و ار يف الوديعة  قرة 4610يةن  قدان ا هلية أو  قدان اك  ة قد حدل بعد ا يداع"   انعر م
 لذا تثبا اكودع عنده من  ية الو    از أن يرد ل  الوديعـة ل ولـو ثبـا  – 300ق 21م 4633 هاير سنة 32( است ناف  تلو  1) 

 ب  دذلك أن هنا  و ية من اكودع تقضا ببقا  الوديعة يف يد اكودع عنده وتسليرها للوارل عند بلوغ  سن الرشـد ل مـادام اكـودع عنـده ال
 (   464ق 21م 4633 هاير سنة32علو ل   ذه الو ية ) است ناف  تلو 
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وقد يةون اكودع وقا الرد قـد مـات ل  يةـون الـرد لوارثـ    وعذا تعـدد الورثـة ل أو تعـدد الودعـا  مـن ا  ـر ل  ـلن 
ا كــان ال ـــ   اكــودع قـــاب  للتج  ــة    ـــلذا م يقبــر التج  ـــة ل و ــب علـــا الورثـــة أو الــرد يةـــون لةــر مـــنهو ئقــدار نصـــيب  عذ

   لذا م يتيقوا ل  ـاز للرـودع عنـده  4الودعا  أن يتيقهوا  يرا بينهو ليتسلروا الودعية مجيًعا أو ليتسلرها واحد منهو يعينون 
عنـده حسـن النيـة  120للـوارل العـاهر ل مـادام اكـودع     و ـوز رد الوديعـة 3أن يودعها علا ذمـتهو و ًقـا  حةـام ا يـداع

ويعتقد أن من تسلو الوديعة هـو الـوارل ااقيقـ  ل ويةـون الـرد مـهًًئ لذمتـ  ل مث ير ـ  الـوارل ااقيقـ  علـا الـوارل العـاهر 
   2الذي تسلو الوديعة

خص ل و ـب أن يةـون الـرد لـ  وقد يةون اكودع عـ  شخًصـا لتسـلو الوديعـة    ـلذا كانـا الويعـة لصـاحل هـذا ال ـ
  أمــا عذا كانــا الوديعــة لصــاحل اكــودع نيســ  ل  يحرــر تعيــ  هــذا ال ــخص علــا أنــ  وكيــر  1دون اكــودع ل أو برت ــيص منــ 

                                                 

 مد   رنس    4626وانعر م – 834ق 4440ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة – 4413و قرة 4431( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 4) 
من تقنـ  اكو بـات والعقـود اللبنـا  يف هـذا الصـدد : "عذا تـوىف اكـودع ل ال  ـوز للوديـ  أن يـرد الوديعـة غلـا غـري  101( وتقور اكادة  3) 

وعذا و ــد عــدة وثــرة ل  ــاز للوديــ  أن خيتــار أحــد و هــ  :  لمــا أن يعــرا القضــية علــا القاضــ  مث  –وارثــ  أو مــن  ثلــ  علــا و ــ  قــانو  
وغــذا كانــا  –تضــا قــراره  ري ـ  التبعــة عــن عاتقــ  ل وعمـا أن يــرد عىل كــر مـن الورثــة مــا يعــادر نصـيب  ويف هــذه ااالــة يبقـا مســ وال يعرـر ئق

وعذا و د بينهو قصر أو غا بون ل     ةن رد الوديعة عال  –الوديعة غري قابلة للتج  ة ل و ب علا الورثة أن يتيقوا ليترةنوا من است مها 
وعذا م يتيق الورثة أو م وصلوا علا هذا ا ذن ل  الودي  تهأ ذمت  ةيداع الوديعة و اقًا  حةام ا يداع ل عما من تلقا   –القاض  ب ذن من 

أما عذا كانا الرتكة غرقة ل أو كان هنا  أشخاق  –نيس  وعما  و ب حةو من القاض  يصدره بنا  علا فلب أي كان من ذوي ال أن 
: "عن أحةام اكادة السابقة ت بق أيًضا علا  104يجب علا الودي  يف كر حار أن ير   ا مر عىل القاض "   وتقور اكادة مو   هلو ل  

ااالة اليت يةون  يها عقد ا يداع  ادرًا من قبر عدة أشخاق مًعا ل مام يةن هنا  اتياق  ري  علا أن الوديعة  ةن ردها عىل أحـدهو 
مــد  عراقــ  علــا أنــ  "عذا أودع اثنــان مــاال م ــرتكا هلرــا عنــد شــخص ل مث فلــب أحــدمها رد حصــت   692نص اكــادة أو عىل انيريــ "   وتــ

من الوديعة ل  لن كانا من اكثليات كان علا الودي  الرد ولو كان شرية  غا ًبا ل وعن كانا من القيريات  ليس ل  الرد عال برضا   120 
من نيس التقن  علا أن  "عذا أودع اثنان شيً ا متنازًعا  ي  عند أحد ل  ليس ل  رده  حدمها دون عذن  691ال ريك اآل ر"   وتنص اكادة 

 اآل ر أو قرار ايفةرة" ) وهذه ه  ااراسة االتياقية (  
ل ورـر عىل أن الـوار  – 384 – 3 – 64داللـوز  4464ينـاير سـنة 39روان  – 830ق 4440 قـرة 44( ب نيور وريبـري وسـا اتيي  2) 

 (   208 - 4 – 90داللوز  4490يولي  سنة 44عب  عثبات حق  يف الوراثة ) نقض  رنس  
مــن تقنــ  اكو بــات والعقــود اللبنــا  يف هــذا الصــدد : "وعذا كــان  103/3وتقــور اكــادة  – 419ق 102 قــرة 9( أوبــرى ورو وعمســان 1) 

  يص من "  ا يداع ل خص اثلث ل  يجب علي  أال يرد الوديعة عال برت 
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عن اكـودع ل  يجـوز رد الوديعـة عيـ  كرـا  ـوز ردهـا للرـودع نيسـ  ل و ـوز للرـودع يف هـذه ااالـة عـ ر الوكيـر وععـ ن اكـودع 
  وعذا مــات  4عــ ر ل وعن ــدذ ال  ــوز هلــذا ا  ــري أن يــرد الوديعــة عال للرــودع ل وال يصــ  ردهــا للوكيــر اكعــ ورعنــده  ــذا ال

اكـودع انعـ ر الوكيــر ئوتـ  ل  ـلذا علــو اكـودع عنـده ئــوت اكـودع ل و ـب عليــ  رد الوديعـة عىل ورثـة اكــودع ال عىل الوكيـر الــذي 
يعـة ل حـىت بعـد مـوت اكـودع ل ال عىل ورثنـ  ل بـر عىل ال ـخص الـذي ورـر التـذكرة   وم  ذلك ترد الود 3انع ر ئوت اكوكر

ــــذي ورــــر عيصــــار ال ــــخن أو التخــــ ين )  ticketاكرقومــــة )  ( الــــيت ختــــور ااــــق يف تســــلو الوديعــــة ل أو عىل ال ــــخص ال
recepisse   وقـد  2يعتـه سـنًدا ااملـ وعيصار ال ـحن أو التخـ ين  124( يف اكخازن العامة ل عذ أن ك  من التذكرة  

يتيق اكودع م  اكودع عنده علـا أن يـرد الوديعـة بعـد موتـ  عىل ال ـخص الـذي عينـ     يةـون الـرد يف هـذه ااالـة بعـد مـوت 
اكــودع ل ال لوارثــ  بــر لل ــخص الــذي عينــ  ل عذا تبــ  أن اكــودع م يةــن عال وكــي  يف ا يــداع عــن هــذا ال ــخص أو  ضــوليا 

   وكــذلك يةــون الــرد لل ــخص اكعــ  ال للــوارل ل عذا تبــ  أن الوديعــة علــا هــذا النحــو  1ا يــداع دون توكيــر ت  عنــ  يف
  ويةـون الـرد كـذلك لل ـخص اكعـ  ال للـوارل ل عذا كـان ال ـ   اكـودع ســنًدا  8ختيـا و ـية مسـترتة وكانـا الو ـية  ـا  ة

لـــرد علـــا هـــذا النحـــو قـــد حصـــر بنـــا  علـــا اتيـــاق بـــ  اكـــودع ل أو عذا كـــان ا يـــداع وا 9حاملـــ  ال بيعـــ  هـــو هـــذا ال ـــخص

                                                 

 834ق 4440 قـرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 419ق 102 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 4410( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 4) 
   3وهامش

 – 140 قـرة 4بـون – 41 يـوار  قـرة – 311 قـرة 44هيـك – 332 – 4 – 4603داللـوز  4603 هاير سـنة 49( نقض  رنس   3) 
 مد   رنس    3002وانعر م – 149حمرد عل  عر ة ق – 4412عة  قرةبودرى و ار يف الودي

وال يعتــه هــذا الســند ااملــ  تــوكي  وعال انعــ ر حامــر الســند ابلعــ ر أو ئــوت  – 833ق 4440 قــرة 44( ب نيــور وريبــري وســا اتيي  2) 
د هو ا  ير الوكير ل     وز رد الوديعة عر علي  هو ) اكوكر ل وو ب رد الوديعة عىل اكوكر نيس  أو عىل ورثت    والصحي  أن حامر السن

 (   4414بودرى و ار يف الوديعة  قرة
   834ق 4440 قرة 44ب نيور وريبري وا اتيي  – 844 – 4 – 69داللوز  4469( نقض  رنس  أور أبرير سنة  1) 
  – 834ق 4440 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 11 – 4 – 4640داللوز  4606سنة  4606يولي  سنة 34( نقض  رنس   8) 

   440ق 4314 قرة 3كوالن وكابيتان ودي المورانديري 
   46 – 3 – 4600داللوز  4464ديسره سنة 31(  رينوبر  9) 
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  أمــا عذا كــان االتيــاق خييــا و ــية غــري  ــا  ة أو تصــر اً غــري م ــروع ل  ــلن الــرد يةــون  4وشــخص اثلــث كصــلحة ال ــر  
   2 ي ل وعذا شك اكودع عنده يف ا مر  را علي  عال أن يودع ال    علا ذمة من ل  ااق  3للوارل ال لل خص اكع 

                                                 

ع عنده علا أن ترد عىل الدا ن ( كرا عذا كان اكودع مدينا راهًنا رهن حيازة ل واتيق م  الدا ن اكرهتن علا عيداع الع  اكرهونة عند اكود  4) 
 (   4هامش 833ق 4440 قرة 44اكرهتن عذا مات الراهن قبر  ك الرهن ) ب نيور وريبري وسا اتيي 

أوبــرى  – 333 – 4 – 4603داللــوز  4603أبريــر ســنة 49 – 120 – 4 – 61داللــوز  4462نــو ره ســنة 48( نقــض  رنســ   3) 
 3491 قرة 3ب نيور وريبري بوال ي   – 834ق 4440 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 42هامش  419ق 102 قرة9ورو وعمسان 

   4411وقارن بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 4314 قرة 3كوالن وكابيتان ودي المورانديري   –
ااـق يف الـرد انتقـر عليـ  ابلتصـرف لـ   ن  123( وقد يتصرف اكودع يف الوديعة ك رت أو كوهو  ل  ل وعند ذ يةون الرد للرتصرف   2) 

نقــض  ــر   – 268ق 418رقــو 46ايفامــاة 4624ينــاير ســنة 41ابعتبــاره مــن مةرــ ت ال ــ   اكبيــ  أو اكوهــو  ) ا ســةندرية الوفنيــة 
ــــ  ســــنة  31 ــــديري  – 441 – 4 – 4640داللــــوز  4606يوي حمرــــد علــــا عر ــــة  – 440ق 4314 قــــرة 3كــــوالن وكابيتــــان ودي الموران
(   وال تسرى ع را ات حوالة ااق ل  ن الودعية ليسا دينا يف الذمة ل بر ه  دين بع  معينة  230حمرد كامر مرس   قرة – 141ق

ابلذات   وقد قضا حمةرة مصر الوفنية أبن  مىت كان اكار مو وًدا وحا يد زيد بصية وديعة ل  يجب علي  د ع  لصاحب  أو كن تنازر ل  
هـذا التنـازر رضـا  اكـودع عنـده  ن هـذا ال ــرط يلـ م  قـو يف حالـة كـون اكو ـود اكـار بيـده مـديًنا ال أمينـا ) مصــر  عنـ  ل وال ي ـرتط لصـحة

(   وقضا يف نيس اكع  بن للرودع ااق اك لب يف التصرف يف الوديعة ل وال ي رتط  362ق 44ااقوق 4602يولي  سنة  38الوفنية 
ودع عنـده بـ  ل  ن أحةـام ااوالـة ال تن بـق علـا عقـد الوديعـة وتتنـاىف مـ  فبيعتهـا    للرـودع أن يعـ  قانوًت لصحة هذا التصرف رضـا  اكـ

ور شخًصا لتسلو الوديعة أو أن يبيعها أو أن يتنازر عنها لل ري ل ويةون هلذا ال ري حق تسلرها دون واه   وال يص  االحتجاج علي  بعدم قب
ديًنا ابكعـ  الصـحي  ل وسـيان عنـده بقيـا الوديعـة يف ملـك اكـودع أو تصـرف  يهـا لل ـري ل  نـ  ملـ م اكودع عنده  ذا التصرف  نـ  لـيس مـ

 4624ينــاير ســنة 31قــانوًت بردهــا ئجــرد فلبهــا ل وال يت ــري مركــ ه عذا كــان اك الــب  ــا اكــودع أو اي شــخص ه ــر ) ا ســةندرية الوفنيــة 
 (   269ق 418رقو 46ايفاماة

للرودع ل كذلك  ب علا هذا أن ي لب الرد من اكودع عنده ال من شخص ه ر ل  الراس  علي  اك اد عذا كان  وكرا يةون الرد
من  قد أودع الثرن   انة ايفةرة ل مث أب ر اك اد لعيب يف ا  را ات ل  ب أن ي لب ردا الثرن من   انة ايفةرة وه  اكودع عندها ل ال

ديسره سنة  31دعوى أن علا هذا ا  ري أن يقوم هو ابسرتداد الثرن من   انة ايفةرة ) است ناف  تلوالدا ن الذي ابشر ا  را ات ب
 (   440ق 20م 4641
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 متى يكون الرد :  -367

مــد   يرـا رأينــا ل ئجــرد أن ي لـب اكــودع ذلــك غـ  عذا ظهــر أن ا  ــر عــ   133يةـون الــرد ل كرــا تقـور اكــادة 
كصـــلحة اكـــودع عنـــده ل وئجـــرد أن ي لـــب اكـــودع عنـــده مـــن اكـــودع أن يتســـلو ال ـــ   عال عذا ظهـــر أن ا  ـــر عـــ  كصـــلحة 

ار عن الرد يةون عند انتها  الوديعة ل ونبحث عند الة م يف أسبا  الوديعـة مـىت تنتهـ  الوديعـة قبـر اكودع   وا وىل أن يق
 انقضا  ا  ر  

وم  ذلك  وز للرودع عنده أن  تن  عن رد الوديعة حىت بعد انتها  العقـد ل عذا كـان لـ  حـق حبسـها   ويثبـا لـ  
د الوديعـة ل كـأن أنيـق مصـرو ات علـا ال ـ   اكـودع أو أ ـيب بضـرر هـذا ااـق عذا كـان لـ  يف ذمـة اكـودع ديـن ئو ـب عقـ

بسبب الوديعـة وأ ـب  لـ  ااـق يف الر ـوع ابلتعـويض أو كـان لـ  أ ـر يف ذمـة اكـودع ل  ـلن لـ  أن وـبس الوديعـة حـىت يسـرتد 
اـبس ل وكـذلك و ًقـا   وذلك كلـ  و ًقـا للواعـد العامـة يف حـق ا 4التعويض أو يستوىف ا  ر 122اكصرو ات أو يتقاضا  

   3لقاعدة الد   بعدم تنييذ العقد عذا الوديعة تصب  يف هذه ااالة عقًدا مل ًما للجانب  تسرى عليها هذه القاعدة
كــذلك  تنــ  اكــودع عنــده عــن رد الوديعــة للرــودع حــىت بعــد انتهــا  العقــد ل عذا حجــ  وحــا يــده علــا الوديعــة دا ــن 

  كـذلك  1يقتضا ااج  التحيع  سـنًدا تنييـذًًي ل  ـ ف ااجـ  التنييـذ  يقتضـا هـذا السـند  وال  2للرودع حج ًا وحييعًا
 تن  اكودع عن  عـن رد الوديعـة عذا ر عـا عليـ  دعـوى ابالسـتحقاق ل أو أ  ـره شـخص أنـ  هـو كالـك للوديعـة وفلـب عليـ  

     8أال يسلرها للرودع

                                                 

يوني  سنة 39( أما عذا كان حق اكودع عنده يف ذمة اكودع ال شأن ل  ابلوديعة ل    يةون للرردع عنده حق اابس ) است ناف  تلو  4) 
 (   263ق 4م 4446

 وما بعدها   4418وانعر بودرى و ار يف الوديعة  قرة –مد   رنس   4614( انعر م 3) 
   160( حمرد عل  عر ة ق 2) 
   4443 قرة 44( ب نيور وريبري وا اتيي  1) 
كان  رى علا الو   اآليت ( وقد رأينا أن اك روع الترهيدي للتقن  اكد  كان يتضرن نًصا يف هذا اكع  هو ت بيق للقواعد العامة ل و  8) 

: "عذا حج ت الوديعة وحا يد الودي  ل أو ر عا علي  دعوى ابسـتحقاقها ل و ـب عليـ  أن خي ـر اكـودع بـذلك  ـورًا ل و ـاز لـ  أن وصـر 
والعقود اللبنا  من تقن  اكو بات  140(   وتقور اكادة  289علا تر يص يف عيداعها علا ذمة من يثبا ل  ااق  يها" ) انعر هنًيا  قرة

يف هــذا الصــدد : " ــب علــا الوديــ  أن يــرد الوديعــة عىل اكــودع وعن يةــن هنــا  شــخص ه ــر يــدعيها لنيســ  ل مــام وحجــ  أو تقــو يف شــأهنا 
دعــوى االســتحقاق لــدى القضــا     عند ــذ  ــب علــا الوديــ  أن خيــه اكــودع بــ  عب ــا  عــن ااجــ  أو دعــوى االســتحقاق ل ويصــب  الوديــ  
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عة عند انتهـا  العقـد ل مسـًةا منـ  ئقا ـة بـ  ديـن الوديعـة وديـن ولةن ال  وز للرودع عنده أن  تن  عن رد الودي
مد  مـن اكقا ـة يف الـديون حالـة مـا "عذا   291ل  يف ذمة اكودع ل  لن اكقا ة ال عوز يف هذه ااالة   وقد استثنا اكادة 
   4كان أحد الدين  شيً ا مودًعا أو معارًا عارية استعرار وكان م لواًب رده"

 رد ومصروفاته : لأين يكون ا -368

مــد  كــان  ــرى يف اليقــرة الثانيــة علــا الو ــ  اآليت : "ويــرد ) الوديــ  (  133رأينــا أن اك ــروع الترهيــدي للرــادة 
ال    يف اكةان الذي  ب  ي  حيع  ل وتةون مصرو ات الرد علا اكودع   كر هذا مام يو د اتياق يقضـا ب ـري ذلـك" 

   والقواعد العامة تقضا بنيس هذه ا حةام   3اليقرة يف نينة اكرا عة اكتيا  ابلقواعد العامة  وقد حذ ا هذه 
مــد  علــا أنــ  "ع ذاكــان حمــر االلتــ ام شــيً ا  211أمــا  يرــا يتعلــق ئةــان الــرد ل  قــد نصــا اليقــرة ا وىل مــن اكــادة 
ــا ابذات ل و ــب تســلير  يف اكةــان الــذي كــان مو ــوداً وقــا ن ــو  االلتــ ام ل مــام يو ــد اتيــاق أو نــص يقضــا ب ــري  معيًن

ذلك"    لذا كان اكتعاقدان اتيقا علا مةان الرد ل كان هو اكةان الوا ب الـرد  يـ     ـلن م يةـن هنـا  اتيـاق ل  ـلن حمـر 
  أمــا عذا   2الوديعــة ل وهــو شــ   معــ  ابلــذات يــرد بعينــ  ل  ــب رده يف اكةــان الــذي كــان مو ــوًدا  يــ  وقــا عبــرام الوديعــة

                                                                                                                                                                    

أن   ر عن الدعوى منذ الساعة اليت يثبا  ي  اأن  ودي  ال غري   وغذا فالا مـدة النـ اع عىل مـا بعـد التـاريخ اكعـ  لـرد الوديعـة ل  للوديـ ئع
   4424وانعر بودرى و ار يف الوديعة  قرة –مد   رنس   4611يستصدر عذًت يف عيداعها اسا   احب ااق"   انعر أيًضا م

 – 2هامش  944ق 4424اا من أقار  اكودع عذا تقدموا ب لب ااجر علي  ) بودرى و ار يف الوديعة  قرةوقد وصر االعرت 
 (   160حمرد علا عر ة ق

عليــ  اكــودع عنــده ل حــىت لــو كــان مــن  121(  اكقا ــة ال تةــون غــ  بــ  اكثليــات ل وال ــ   اكــودع يعتــه شــيً ا معينًــا ابلــذات أومــن   4) 
 810رقـو  46ايفامـاة  4621ديسره سـنة  34اكنصورة الةلية الوفنية  – 203ق 26م 4631ماري سنة 2 ناف  تلو اكثلثات ) است

(   ولذلك عوز اكقا ة يف الوديعة الناقصة ل  هنا تةون يف  163حمرد علا عر ة ق – 4441بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 4114ق
(   وم  ذلك انعر يف عدم  واز اكقا ة يف الوديعة الناقصة  4441بودرى و ار يف الوديعة  قرة  – 33اكثليات وتعته قرًضا )  يوار  قرة

   203ق 26م 4631ماري سنة 2: است ناف  تلو 
 يف اكنت واهلامش   294( انعر هنًيا  قرة 3) 
 يــوار  – 380 قــرة 44هيــك –ســ  مــد   رن 4612 – 4613وانعــر يف القــانون اليرنســ  اكــادت   – 146( حمرــد علــا عر ــة ق 2) 

اكو بات والعقود اللبنا  علا أن  " ب رد الوديعة يف مةان عيداعها ل مام يةن اة نـص  4486بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 403 قرة
 ها ونقلها"   الف   وعذا كانا من اكتيق علي  أن ترد يف مةان غري اكةان الذي أودعا  ي  ل  علا اكودع أن يقوم بنيقة رد
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كانا الوديعة تقصة ل  لهنا تةون ديًنا  يالذمة عذ  ـب رد مثلهـا ال عينهـا ل ومـن مث يةـون الـرد يف اكةـان الـذي يو ـد  يـ  
ـــ  عذا كانـــا الوديعـــة متعلقـــة  ـــذه ا عرـــار )  ـــ  مركـــ  أعرال ـــده وقـــا الو ـــا  أو يف اكةـــان الـــذي يو ـــد  ي مـــوفن اكـــودع عن

 مد  (   211/3م
 214يتعلـق ئصـرو ات الـرد ل  قـد كانـا القواعـد العامـة تقضـا أبن تةـون نيقـات الو ـا  علـا اكـدين ) مأما  يرا 

الرد علا اكودع عنده   ولةن الوديعـة تةـون عـادة دون أ ـر ل وحـىت لـو اشـرتط  128مد  ( ل ومن مث تةون مصرو ات  
ة ل لـذلك  ةـن أن يسـتخلص يف يسـر أن نيـة اكتعاقـدين  يها ا  ر  هو عادة مبلك زهيد ال  عر الوديعة مـن عقـود اكضـارب
 –كرـا تقـور اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي   –قد انصر ا عىل أن تةون مصرو ات الـرد علـا اكـودع ل "عذ ييـرا 

   3ل حــىت ال  ترــ  علــا اكــودع عنــده عــب  حيــظ الوديعــة وعــب  وحرــر مصــرو ات ردهــا 4يف ال ــر   أهنرــا قصــًدا ذلــك"
 وم  ذلك  وز لل ر   أن يتيقا علا أن تةون مصرو ات الرد علا اكودع عنده  

 جزاء اإلخالل بالتزام الرد -3

 دعوى االسترداد :  -369

وغــذا م يقــو اكــودع عنــده ابلت امــ  مــن رد ال ــ   اكــودع ل كــان للرــودع أن يســرتده بــدعوى الوديعــة ل وهــ  دعــوى 
  وير ــ  الــدعوى علــا  2ا اكــودع اســرتداد ال ــ   اكــودع بعينــ  هــو وملحقاتــ  واــارهشخصــية تن ــأ مــن العقــد ل وي لــب  يهــ

                                                 

   388ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 4) 
   4490( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 3) 
رد ( ويعته تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكودع عنده معذرًا ئجرد ا ره دون سبب م روع عن رد الوديعة بعد أن فلب علي  اكودع ال 2) 

  : "عن الودي  الذي ي لب من  اكودع رد الوديعة يعد يف حالـة التـا ر جملـرد ا ـري منـ  ال يـهره سـبب من هذا التقن 103/4ل  تقور اكادة 
م ــروع"   وقــد أ ــذت حمةرــة الــنقض  ــذا اكبــدأ ل  قضــا أبنــ  غــذا بنــا ايفةرــة قضــا ها ئســ ولية الــ وج اك لــق عــن  قــد ا شــيا  الــيت 

كانا يف ذمت  وأن  منعهـا مـن اسـرتدادها وأمهـر عمهـاال غـري يسـري يف ايفا عـة عليهـا ل  ـ  يرتتـب تدعيها ال و ة اك لقة علا أن هذه ا شيا   
ري علــا ايفةرــة يف ذلــك ل  ن مســ ولية الوديــ  تشــ ة عــن الت امــ  قــانوًت بــرد الوديعــة مــىت فلــب منــ  ذلــك ل وعــن الت امــ  ابيفا عــة عليهــا بعــ

حدود سل تها اكوضعوعية حصـور اك البـة بـرد الوديعـة وحصـور التقصـري انيسـيو يف ايفا عـة  تقصري  سيو   وماداما ايفةرة قد أثبا يف
عليهــا ل وم ختــرج  يرــا أثبتتــ  مــن ذلــك عرــا تبينتــ  نــق مــن أوراق الــدعوى وظرو هــا ل  ــ  رقابــة عليهــا يفةرــة الــنقض   ولــيس  ــحيًحا أن 

لوديعة ل ذلك  ن مثر هذا التةليف ال حمر ل  لتقريـر اكسـ ولية اكدينـة اكرتتبـة علـا هـ   مس ولية الودي  ال تن أ عال بعد تةليي  رمسًيا برد ا
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بعد موت    وعذا تعدد الورثـة أو الودعـا  ل وكـان ال ـ   اكـودع يف يـد أحـد مـنهو ل  ـاز  129اكودع عنده ل أو علا ورثت   
أمـــا مـــن م يةـــن ال ـــ   اكـــودع يف يـــده ل    4ر ـــ  الـــدعوى عليـــ  وحـــده ل عذ هـــو ملـــ م ابلـــرد دون حا ـــة عىل رضـــا  اآل ـــرين

  وال يةــون الورثــة أو الــودع ا متضــامن    يف االلتــ ام ابلــرد ل عذ أن  3 يجـوز ر ــ  دعــوى االســرتداد عليــ  ولةــن ئقــدرا نصـيب 
  وعذا كــان ال ــ   اكــودع مو ــوًدا يف مةــان معــ  ل  ــاز ااصــور علــا  2هــذا االلتــ م عقــدي وال يو ــد نــص علــا التضــامن

  وتتقــادم دعــوى االســرتداد ال خصــية  1مــر مــن القاضــ  ليــت  هــذا اكةــان وع ــراج ال ــ   اكــودع منــ  وتســلير  عىل اكــودعأ
   8ابنقضا  عس ع رة سنة من وقا انتها  الوديعة وحلور االلت ام ابلرد

لــ  يف ســبير ذلــك أن وللرــودع كــذلك ل عذا كــان مالًةــا ل أن ير ــ  دعــوى االســرتداد العينيــة وهــ  دعــوى اكلةيــة   و 
مرا عـات ل وتقضـا أبن "كالـك اكنقـور أن  902يوق  علا ال    ل غذا كان منقوال ل حج ًا وحييعًا ت بيًقـا  حةـام اكـادة 

ل ولةـن  ـوز أن تةسـب ملةيـة  9يوق  ااج  التحيعـ  عليـ  عنـد مـن وـوزه"   وال تسـقو دعـوى اكلةيـة ابلتقـادم اكسـقو
ر عىل حــا   ابلتقــادم اكةســب ال ويــر أو القصــري   أمــا عذا بقــا ال ــ   يف يــد اكــودع عنــده أو يف يــد ال ــ   اكــودع عذا انتقــ

ورثتــ  ل  اايــازة م ــوبة ابل رــوا ل ومــن مث ال تــندى عىل كســب اكلةيــة غــ  غــذا غــري ااــا   نيتــ  وبــ  يف وضــوح أنــ  وــوز 
 النية بسبب  حي  ل ملة  هذا ابايازة   ال    كرالك   وغذا كان ال    منقوال وانتقر عىل حا   حسن

                                                                                                                                                                    

 1جمروعــة عرــر 4618أبريــر ســنة46ال ــ   اكــودع ل  ضــ  عــن أن اك البــة القضــا ية ابلــراد عــب كــر تةليــف رمســ  ه ــر ) نقــض مــد  
   184ق 36م 4641يوني  سنة 9(   انعر است ناف  تلو  923ق 314رقو
   131ق 249  حمرد كامر مرسا  قرة  4438بودرى و ار يف الوديعة  قرة  – 61 يوار  قرة – 311 قرة 44( هيك 4) 
   414ق 102 قرة 9أوبرى ورو وغسران  – 909ق 4438بودرى و ار يف الوديعة  قرة  – 311 قرة 44( هيك 3) 
من هذا التقن  أبن  "عذا و دمجلة ودعا  ل   149( أما يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا   يو د نص علا التضامن ل عذ تقضا اكادة  2) 

 كانوا متضامن   يرا خيتص ابكو بات وااقوق الناش ة عن ا يداع ل مام يةن هنا  نص  الف"  
 (   4404ا ًبا وال يعلو مةان  ) بودرى و ار يف الوديعة  قرة( ويق  ذلك عادة عذا كان اكودع عنده غ 1) 
   800حمرد علا عر ة ق – 203ق 26م 4631ماري سنة 2( است ناف  تلو  8) 
   800( حمرد عل  عر ة ق 9) 
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 دعوى التعويض : -371

  والتعـويض هنـا هـو قيرـة ال ـ    4وعذا تعذر علا اكودع اسرتداد ال    عيًنا ل ر   علا اكـودع عنـده ابلتعـويض 
  ويقـ   2كـام      لذا زادت القيرة يف أثنا  الدعوى ل و ب رد القيرة وقـا ااةـو حـىت يةـون التعـويض 3اكودع وقا الرد

  وعذا كان ال    اكودع من اكثليات ل وهثـر اكـودع  1أن يقوم ال ر ان ال    وقا ا يداع ل  يعتد  ذه القيرة اكتيق عليها
   8بدال من التعويض النقدي أن يسرتد مثر ال    اكودع علا سبير التعويض ل كان ل  ذلك

                                                 

لـة غرامـة هتديديـة ل عذ أن ( ومىت تعذر رد الوديعة عينا ل م يبق عىل التعويض       وز للرودع أن يصر علا االسـرتداد عينـا وحـا فا  4) 
الرد عينا غري مست اع   وقد قضا أبن  م  اعرتاف اكودع عنده ييقد الوديعـة ال يةـون للرـودع حـق أبن ي لـب رد ماضـاع ل ومـا مـن و هـ  

ال يســت اع شـرع  للرحــاكو  ن وحةــو بــذلك الــرد وأن تقضــا ب رامـة يوميــة علــا اكــودع عنــده حــىت وصـر الــرد اكــذكور ل  ن ذلــك أمــر ئــا 
 (   34ق 48ااقوق  4466أكتوبر سنة 36ووحةو ال تساعد اكبادئ القانونية علي  وععنات ل ري أ ر معلوم ) مصر الةلية 

  وذهب رأي عىل أن  يعتد ابلقيرة وقا  236حمرد كامر مرس   قرة – 4406بودرى و ار يف الوديعة  قرة  – 314 قرة 44( هيك 3) 
ديسـره سـنة  43نـو ره و44مارسـيليا االبتدا يـة  – 14 – 3 – 13داللـوز 4410د ) عكـس أور ديسـره سـنة ا يداع ال وقا فلـب الـر 

(   وذهــب رأي ه ــر عىل أنــ  يعتــد أبكــه القيرتــ  ل القيرــة مســألة واقــ  يبــا  يهــا قاضــ  اكوضــوع )  40 - 8 – 4606داللــوز  4601
 – 4 – 4634ســـريي   4634 هايـــر ســـنة 1نقـــض  رنســـ   – 94ق 34رقـــو 301ملحـــق ايفامـــاة ل  4618أبريـــر ســـنة 46نقـــض مـــد  

(ز علـا أنـ  غـذا ابع اكـودع عنـده ال ـ   اكـودع ل مث نقصـا قيرتـ  وقـا الـرد عـن الـثرن ل و ـب علـا  114حمرد عل  عر ة ق – 461
قابر ل  ) نقض  رنس  أور ديسره سنة اكودع عنده رد الثرن كام  وال يةتيا برد القيرة وقا ارد ل  ن الثرن قد حر حمر ال    يهو اك

 (   236حمرد كامر مرس   قرة – 14حيوار  قرة – 338 – 4639 ازيا دي ابلي   4638
كــذلك  ــب التعــويض عــن مجيــ  ا ضــرار ا  ــرى الــيت تلحــق اكــودع مــن  ــرا    – 849ق 4411 قــرة 44( ب نيــور وريبــري وســا اتيي  2) 

 (   4440ا ره يف تسلو الوديعة ) بودرى و ار يف الوديعة  قرةعدم تسلر  الوديعة ل أو من  را  
وقـد يـ اد التعـويض علـا  – 236حمرـد كامـر مرسـ   قـرة – 494 – 3 – 4612 ازيـا دي ابليـ   4612يوني  سـنة  31( الس   1) 

ب نيــور  – 32 – 4683دالــوز  4684نــو ره ســنة 34القيرــة اكقــدرة يف حالــة ال ــش أو اخل ــأ انيســيو يف  انــب اكــودع عنــده ) ابريــس 
 (   849ق 4411 قرة 44وريبري وسا اتيي 

 4618 ازيا دي ابلي   4618يوني  سنة 1ليون  – 416 – 3 – 4614 ازيا دي ابلي   4614يولي  سنة 39( نقض  رنس   8) 
   849ق 4411 قرة 44ب نيور وريبري وا اتيي  – 18 – 3 –
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يف وديعـة غـري تقصـة ل  ـالتعويض هنـا يةـون مثـر هـذه النقـود يف القيرـة وقد يةون ال ـ   اكـودع نقـوًدا تـرد بعينهـا 
  وغـذا اسـتعرر  4م  اليوا د القانونية من وقـا ا عـذار ال مـن وقـا اك البـة القضـا ية  ن النقـود هنـا أ ـبحا عينًـا معينـة

   3ا سير التعويضاكودع عنده النقود كصلحة ل و با علي  اليوا د القانونية من يوم االستعرار وذلك عل

 الدعوى الجنائية :  -371

وعىل  انب اكس وية اكدنية علا النحو الذي قدمناه ل يةون اكودع عنده مسـ وال مسـ ولية  نا يـة غـذا هـو تصـرف 
 يف ال    اكودع ل وم يرده لصاحب   

ومـن مث يةـون مرتةبًـا نير ـة  ومس وليت  هذه علا و ه     هو قد أضر أوال ابكودع عنده بتبديده ال ـ   اكـودع ل
مــن تقنــ  العقــوابت علــا أن "كــر مــن ا ــتلس أو اســتعرر أو بــدد مبــالك أو أمتعــة ل أو  214التبديــد   وقــد نصــا اكــادة 

بضـــا   أو نقـــوًدا أو تـــذاكر أو كتـــاابت أ ـــرى م ـــترلة علـــا مســـك أو  اليـــة أو غـــري ذلـــك عضـــرارًا ئالةهـــا أو أ ـــحا ا أو 
ل  وكانا ا شيا  اكذكورة م تسلو ل  عال علا و   الوديعة     وـك عليـ  اباـبس ل و ـوز أن يـ اد عليـ  واضع  اليد عليها 

غرامة ال تتجاوز ما ة  ني "   وي حظ أن اكودع عنـده عذا ابع الوديعـة وقـبض انهـا ل  عوقـب بعقوبـة التبديـد ل ور ـ  عليـ  

                                                 

   4408وانعر بودرى و ار يف الوديعة  قرة –يف اهلامش  298( انعر هنيا  قرة 4) 
وكـان  – 418ق 102 قرة 9أوبرى ورو وغسران – 481ق 31م 4648 هاير سنة 44است ناف  تلو  – 286( انعر هنيا  قرة 3) 

منــ  تــنص علــا أنــ  " ــب يف مجيــ  ا حــوار علــا حــا ظ الوديعــة أو  903التقنــ  اكــد  اكخــتلو  ــرًوا يف هــذا اكعــ  ل غــذ كانــا اكــادة 
ن حارسها أن يرد أيًضا حمصوهلا ونتا جها ل وعلي   وا د النقـود اكودعـة عنـده مـن وقـا م البتـ  بردهـا م البـة رمسيـة عنـد و ـو  الـرد ل أو مـ

  وغـذا   111حمرد علـ  عر ـة ق – 139ق 241قا استعرال  الوديعة كنيعة نيس "   انعر أيًضا يف هذا اكع  حمرد كامر مرس   قرةو 
مد  ( ل وم يرد مثر هذا الـنص يف الوديعـة 833مد  ( ل وكذلك ال ركة ) م109كانا الوكالة قد ورد  يها نص  ري  يف هذا اكع  ) م

مـن ذلـك أكثـر مـن أن الوديعـة قـد تركـا للقواعـد العامـة   وهـذه القواعـد تقضـا أبن اكـودع عنـده عذا اسـتعرر الوديعـة        ةن أن ين ذ
كصــلحة نيســ  يةــون قــد  ــالف الت امــ  بعــدم اســتعرار الوديعــة ل وو ــب عليــ  التعــويض وال شــك يف أن اليوا ــد القانونيــة هــ   ــري معيــار 

   4444بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 312 قرة 44هيك – 443 قرة31ذلك : لوران انعر عةس  –للتعويض يف هذه ااالة 
عةس ذلك  – 196 قرة 4وهنا  رأي يذهب عىل أن  غذا قامر اكودع عنده أوراهن ابلوديعة  ةسب ل و ب رد اكةسب عىل اكودع ) بون

أنـ  ال يــرد اكةسـب عذا ال  ــوز اعتبـاره اــارًا مدنيـة للوديعــة ل  (   والصـحي  يف رأينــا 4443بـودرى و ــار يف الوديعـة  قــرة – 18 يـوار  قــرة
 ولةن  يدر اكبلك اكودع م   وا ده القانونية  
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ز علـــا الـــثرن الـــذي قبضـــ  اكـــودع عنـــده أو علـــا حقـــ  يف الـــثرن يف ذمـــة اكـــودع ابلتعـــويض ل م يةـــن هلـــذا ا  ـــري حـــق امتيـــا
   4اك رتى غذا كان م يقبض  ل بر ي ار   ي  سا ر دا   اكودع عنده م اركة ال رما 

واكودع عنده أضر من و   ه ر ابل خص الذي تصرف علي  يف ال    ل  هو قد تصـرف  يهـا ال  لةـ  ل ويةـون 
ــا نير ــة  مــن تقنــ  العقــوابت علــا أن "يعاقــب اباــبس وب رامــة ال تتجــاوز  229النصــب   وقــد نصــا اكــادة بــذلك مرتةًب

عس   نيهاً مصرًي أو ةحدى هـات  العقـوبت   قـو كـر مـن تو ـر عىل االسـتي   علـا نقـود أو عـروا أو سـندات ديـن 
 أو بعضــها عمــا      وعمــا ابلتصــرف يف أو ســندات  الصــة أو أي متــاع منقــور وكــان ذلــك ابالحتيــار لســلب كــر ثــروة ال ــري

 مار اثبا أو منقور ليس ملًةا ل  وال ل  حق التصرف  ي     "  

 التزامات المودع -الرفع الثاني

الت امــات ث ثــة : يلتــ م اكــودع بــد   ا  ــر عذا كــان م ــرتفًا ل وبــرد اكصــرو ات الــيت أنيقهــا اكــودع عنــده يف  -213
 ودع عنده عن كر ما اق  من  سارة بسبب الوديعة  حيظ الوديعة ل وبتعويض اك

 ل نيس الت امات اكوكر   3وهذه ه  ل كرا رأينا

 دفع األجر -المبحث األول

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 131نص قانو  : تنص اكادة  -212
ن ينديــ  وقــا انتهــا  "ا  ــر يف الوديعــة أن تةــون ب ــري أ ــر ل  ــلذا اتيــق علــا أ ــر و ــب علــا اكــودع أ 110 

   2الوديعة ل مام يو د اتياق يقضا ب ري ذلك"
   8644/ 142و  860/ 143وًيقبر هذا النص يف التقن  اكد  القد  اكادت  

                                                 

   849ق 4411 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 291 – 4 – 91داللوز  4491أغس س سنة 32( نقض مد   4) 
   319( انعر هنًيا  قرة  3) 
عذا كانـا الوديعـة أب ـر ل وبـج علـا  -4مـن اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت : " 4008( اتريخ النص : ورد هذا النص يف اكادة  2) 

اكودع أن يندي ا  ر يف الوقا الذي ينته   ي  حيظ الوديعة   مام يو د اتياق يقضا ب ري ذلك    ـلذا كـان ا  ـر مقسـ ًا علـا  ـرتات 
أما عذا م يع  أ ر يف العقـد ل اعتـهت الوديعـة أهنـا دون أ ـر"   ويف نينـة اكرا عـة  -3ق ا  ر عن كر  رتة يف هنايتها   من ال من ل استح

يف اك ـرع النهـا     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا  189عدر النص علا الو   الذي استقر علي  يف التقن  اكـد  انيديـد ل و ـار رقرـ  
 (   384ق – 381ق 8) جمروعة ا عرار التحضرية 131ل يخ وحا رقول مث جملس ا 188رقو
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ويف التقن  اكـد  الليـيب اكـادة  – 960ويقابر يف التقنيات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  اكد  السوري اكادة 
   33%960ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  – 694ويف التقن  اكد  العراق  اكادة  – 131

ويســتخص مــن الــنص اكتقــدم الــذكر أنــ   ــب الترييــ  يف الوديعــة ل كرــا ميــ ت يف الوكالــة ل بــ   رضــ  : ) اليــرا 
 ) واليرا الثا  ( أن هذا االتياق مو ود  ا ور ( أن  ال يو د اتياق علا ا  ر ب  اكودع واكودع عنده   

 ال يوجد اتفاق على األجر : -374

مــد  ســالية الــذكر : "ا  ــر ف ًيلوديعــة أن تةــون ب ــري أ ــر"    ــلذا م يو ــد بــ   131 ــا  يف  ــدر اكــادة  
ا   وال تةـون الوديعـة يف هـذه اكودع واكودع عنده اتياق علا ا  ر ل كانـا الوديعـة غـري مـأ ورة ل وكـان اكـودع عنـده متهًعـ

ااالة قد  ر ا  حسب من ن اق عقود اكضاربة ل بر تةـون أيًضـا قـد د لـا يف ن ـاق عقـود التـهع    الوديعـة حـىت لـو  
ل ولةنهـا قـد تةـون مـن عقـود اكعاوضـة عذا اشـرتط  يهـا ا  ـر ل  ـلذا م  2كانا أب ر ليسا من عقود اكضـاربة كرـا قـدمنا

 ي رتط كانا من عقود التهع  

                                                                                                                                                                    

: ا يداع عقد ب  يسلو عنسـان منقـوال  نسـان ه ـر يتعهـد نيعـ  بـدون اشـرتاط أ ـرة كرـا ويـظ  860/ 143( التقن  اكد  القد و  4) 
 أموار نيس  ل ويرده بعين  عند أور فلب ابست جار الصناع  

د  القد   يرا يتعلق اب  ر تتيق يف جمروعها م  أحةام التقن  اكد  انيديد ل و عر التقن  اكد  القد  ) وأحةام التقن  اك
 الوديعة اكأ ورة يف حةو اكقاولة (  

 ( التقنيات اكدنية العربية ا  رى : 3) 
 ) م ابق (   960التقن  اكد  السوري م
 (   ) م ابق 131التقن  اكد  اللييب م

: ليس للودي  أن أي ذ أ رة علا حيظ الوديعة ل مام ي رتط ذلك يف العقد   ) وأحةام التقن  العراق  نتيق  694التقن  اكدين العراق  م
 م  أحةام التقن  اكصري (  

اليريقـان علـا العةـس   ) وأحةـام : وال وق للودي  أ ـر مـا علـا حيـظ الوديعـة ل عال عذا اتيـق  3/ 960تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م
 التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  

   211( انعر هنًيا  قرة 2) 
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 يوجد اتفاق على األجر : -375

  وقـد يةـون هـذا االتيـاق  ـرًوا ل   4وخيلص  ا تقدم أن اكودع عنده ال أي ذ أ رًا عال عذا و د اتياق علـا ذلـك 
ياق الضرين علا ا  ـر عـادة مـن حر ـة اكـودع عنـده ل  ا يـداع يف اكخـازن العامـة ويف كرا يةون ضرنًيا   ويستخلص االت

  وغـذا م يعـ   3 ازن االستيداع ابنيرار  ويف حم ـات السـةك ااديديـة ويف انيرا ـات العامـة ييـرا  يـ  أن يةـون أب ـر
ر اكتيـق عليـ  ال ابلـنقص وال ابلـ ًيدة ل ويف هـذا مقدار ا  ر ل تر  تعيين  للعرف أو لتقدير القاض    وال  وز تعدير ا  ـ

: ) أوالً ( يف أن الوديعـة حـىت  1  وتتريـ  الوديعـة اكـأ ورة عـن اكقاولـة يف أمـرين 2ختتلف الوديعة اكأ ورة عن الوكالة اكـأ ورة
ةسـب ل عال عذا كــان ليسـا يف ا  ـر مــن عقـود اكضـاربة ل وال يبق ــا اكـودع عنـده مــن ورا هـا ال 113لـو كانـا مــأ ورة  

  أما اكقاولة  ه  من عقود اكضاربة ل ويب ا اكقـاور الةسـب مـن ورا هـا   ) اثنيًـا ( يف أن ال ـرا  8ورتف مهنة االستيداع

                                                 

و العقد ( واكل م بد   ا  ر هو اكودع ولو م يةن مالًةا ل وال يلت م ب  اكالك غذا م يةن هو اكودع  ن  ليس فر ًا يف عقد اكقاولة وه 4) 
 (   169حمرد عل  عر ة ق – 4412لت ام بد   ا  ر ) بودرى و ار يف الوديعة  قرةالذي أن أ اال

وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن العرف التجاري  – 168حمرد علا عر ة ق – 4441 قرة 44( ب نيور وريبري وسا انيي  3) 
 (   410ق 44م 4609ماري سنة 32يعة ) ايت ناف  تلو  عر للتا ر ااق يف ا  ر علا ما يتسلر  من البضا   علا سبير الود

   314( انعر هنًيا  قرة 2) 
( ويذهب بعض اليقها  عىل أن الوديعة اكأ ورة تةون مقاولة غذا كان ا  ر جم ًًي يتةا أ م  انيهـد الـذي بذلـ  اكـودع عنـده يف حيـظ  1) 

ورة عقد وديعة   ونب هذا الرأي يةون ا يداع يف اكخازن العامة أو عند من وـرتف الوديعة ل أما عذا كان ا  ر زهيًدا  تبقا الوديعة اكأ 
حمرد كامر مرسـ   – 4410 قرة – 4494بودرى و ار ف ًيلوديعة  قرة – 211 قرة 4مهنة االستيداع عقد مقاولة ال عقد وديعة ) بون

 44ن مقاولــة ل أًي كـان مقـدر ا  ـرة ولــو كـان زهيـًدا ) ديرانتــونتةـو  113(   وهنـا  رأي اثن يـذهب عىل أن الوديعــة اكـأ ورة   206 قـرة
 44هيـــك – 88و قـــرة 41 قـــرة 49 يـــوار  قـــرة – 11 قـــرة 31لـــوران – 106ديير ييـــ   قـــرة –ومـــا بعـــدها  44ترولـــون  قـــرة – 30 قـــرة
هـ  عقـد قـا و بذاتـ  مةـن تسـريت   من التقن  اكد  القـد    ويـذهب رأي اثلـث عىل أن الوديعـة اكـأ ورة 142/864وانعر م – 324 قرة

ليــظ  3وقـارن أنســيةلوبيدي داللــوز – 4614( ) تنـك يف عقــد اايــظ رســالة مـن ابريــس ســنة  contrat de gardeبعقـد اايــظ ) 
Depot والصحي  أن الوديعة اكأ ورة تبقا وديعة ولو كان ا  ر  يها غر زهيد ل وأن الوديعة كالوكالة قد ت ورت يف العصر  43 قرة   )

 (   1 قرة Depotليظ  3أنسيةلوبيدي داللوز – 4293 قرة 3ااديث   لب عليها ا  ر بعد أن كان ي لب عليها التهع )  وسران
   228( أنعر هنًيا  قرة 8) 
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ل أمــا اكقاولـة  قــد ال تقــ  علــا  4ا سـاي مــن الوديعــة هـو حيــظ ال ــ   واايــظ هـو االلتــ ام انيــوهري  يهــا كرـا ســبق القــور
   3ن وقعا  اايظ  يها يةون أمرًا اثنوًًي غري مقصود لذات اايظ أ   ل وأ

ووقا الد   هو الوقا الذي يتيق علي  اكتعاقدان ل ويد   مجلة واحدة أو علا أقسـاط يف مواعيـد معينـة ل  ـلذا م 
الـذي ينتهـ   يتيق علا وقا كان ا  ر مستحًقا يف الوقا الذي يعين  العرف    لن م يو د عرف ل كان الد   يف الوقـا

مد  (   وغذا انتها حيظ الوديعـة  يهـا اكوعـد ايفـدد ل اسـتحق اكـودع عنـده مـن ا  ـر بنسـبة  131 ي  حيظ الوديعة ) م
اكــدة الــيت بقــا  يهــا ال ــ   يف حيعــ  ل مــام يتيــق علــا غــري ذلــك   وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا 

ن تةــون دون أ ــر ل عال عذا نــص يف العقــد علــا أ ــر  يةــون وا ًبــا   ويف هــذه ااالــة عمــا أن الصــدد : "ا  ــر يف الوديعــة أ
الوديعــة ل مــام يتيــق  112يةــون ا  ــر وا ــب ا دا  د عــة واحــدة ل  يصــري مســتحًقا يف الوقــا الــذي ينتهــا  يــ  حيــظ  

 ر عن كر  ـرتة يف هنايتهـا   وعذا انتهـا ال ران علا غري ذلك   وعما أن يةون مقس ًا علا  رتات من ال من ل  يستحق ا 
حيــظ الوديعــة قبــر اكوعــد ايفــدد لــ  وكــان هنــا  أ ــر متيــق عليــ  ل  ــلن ت بيــق القواعــد العامــة يبــي  للوديــ  أن ي الــب مــن 

وىل ا  ر اكتيق علي  بنسبة ما و اة هو من الت ام  نيظ ال ـ   ل غـري أنـ  عذا ظهـر أن ال ـر   قصـًدا غـري ذلـك  قصـدمها أ
   2من التقن  ا كا " 3/ 966ابالتباع : انعر يف هذا اكع  اكادة 

ويةــون مةــان الــد   ل فبًقـــا كــا تقضــا بــ  القواعـــد العامــة ل يف انيهــة الــيت يتيـــق عليهــا اكتعاقــدان ل  ــلن م يو ـــد 
أو يف انيهـة الـيت  يهـا مقـر أعرالـ   اتياق  العرف     ذا م يو د اتياق وال عرف ل كان الد   يف موفن اكـدين أي اكـودع ل

 غذا كانا الوديعة متعلقة  ذه ا عرار  

                                                 

   221( أنعر هنًيا  قرة 4) 
وغــذا تعـدد اكعـون ل  ــ  تضـامن بيـنهو يف التلــ ام بـد   ا  ـر عال عذا اشــرتط ل  ن االلتـ ام عقـدي وال يو ــد  – 221( أنعـر هنًيـا  قـرة 3) 

حةـام الـد   بعـدم تنييـذ نص علـا التضـامن   ولةـن للرـودع عنـده حـبس الوديعـة حـىت يسـتوىف ا  ـر ل فبًقـا للقواعـد العامـة يف ااـبس و 
 831ق 4442 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4411بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 414 يوار  قرة – 323 قرة 44العقد ) هيك

  ) 
 يف اهلامش   212من اك روع الترهيدي هنًيا  قرة 4008وانعر م – 394ق – 390ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 2) 
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 رد المصروفات -المبحث الثاني

مـن التقنـ  اكـد  علـا مـا أييت : "علـا اكـودع أن يـرد عىل اكـودع عنـده مـا  138نـص قـانو  : تـنص اكـادة  -219
   4 أنيق  يف حيظ ال        "

   1693 قرة أوىل/  144  اكد  القد  العبارة ا وىل من اكادة وًيقبر هذا النص يف التقن
ويف التقنــ  اكــد   – 964اكــادة 111وًيقبــر يف التقنينــات اكدنيــة العربيــة ا  ــرى : يف التقنــ  اكــد  الســوري  

   1412للبنا  اكادة ويف تقن  اكو بات والعقود ا – 699ويف التقن  اكد  العراق  اكادة – 138اللييب اكادة

 أنواع المصروفات التي يجب ردها : -377

و لص من النص اكتقدم الذكر أن اكودع يلت م برد ما أنيق  اكودع عنده من اكصرو ات يف حيـظ ال ـ     و ـب  
ادي أن تيهــو عبــارة "حيــظ ال ــ  " هنــا علــا أهنــا ت ــرر حيــظ ال ــ   مــن اهلــ   عذا تعــرا خل ــر ل وكــذلك اايــظ العــ

لل ــ   عذا اقتضــا هــذا اايــظ مصــرو ات مــا    ــلذا أودع شــخص عنــد ه ــر بضــا   أو منقــوالت أ ــرى تقضــا حيعهــا يف 
مةــان أمــ  وعقاغرــة حــاري عليهــا ل  ــلن مــا ينيقــ  اكــودع عنــده علــا هــذه اكنقــوالت ايعهــا مــن اهلــ   كرشــها ئبيــدات 

                                                 

مـن اك ـروع الترهيـدي علـا و ـ  م ـابق كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ   4009النص : ورد هذا النص يف العبـارة ا وىل مـن اكـادة ( اتريخ  4) 
ل مث جملس ال يوق  189يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو 181اكد  انيديد   ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو 

 (   391ق – 386ق 8عة ا عرار التحضريية) جمرو  138وحا رقو
 : وعلا اكودع أن يندي اا ظ الوديعة اكصاريف اكنصر ة من  ايعها   869 قرة أوىل/  144( التقن  اكد  القد  م 3) 

 ) وحةو التقن  اكد  القد  يتيق م  حةو التقن  اكدين انيديد (  
 رى :( التقنينات اكدنية العربية ا   2) 

 ) م ابق (   964التقن  اكدين السوري م
 ) م ابق (   138التقن  اكد  اللييب م

: الوديعـة الــيت وحتـاج عىل نيقـة ومنونـة تةــون مصـارييها علـا  ـاحبها    ـلن كــان غا بًـا وكانـا  ـا يســتأ ر ل  699التقنـ  اكـدين العراقـ  م
أ رهتــا   وعن كانــا  ــا ال يســتأ ر ل  لــ  بعــد عذن ايفةرــة عمــا أن ينيــق عليهــا مــن مالــ   للوديــ  أن ين رهــا ةذن ايفةرــة وينيــق عليهــا مــن 

 وير   علا اكودع ل وعما أن يبيعها و ًقا لإل را ات اليت تقررها ايفةرة وويظ انها عنده  
 ) وأحةام التقن  العراق  تتيق يف جمروعها م  أحةام التقن  اكصري (  

: علــا اكــودع أن يــد   عىل الوديــ  نيقــات حيــظ الوديعــة      ) وأحةــام التقنــ  اللبنــاين  141عقــود اللبنــا  متقنــ  اكو بــات وال
 تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  
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يــد عها لل ــركة لتأمينهــا مــن ااريــق والســرقة ل ومــا ينيقــ  يف حيــظ اا ــرات وتنقيتهــا حــىت ال تتلــف وكأقســاط التــأم  الــيت 
اكنقوالت اايظ العادي كأ رة كةان وأ ر اااري ل كر هذا ير ـ  بـ  اكـودع عنـده علـا اكـودع   كـذلك ير ـ  ئصـرو ات 

تــــاد وحنــــو ذلــــك   أمــــا الصــــيانة اكعتــــادة ل كعلــــف اايــــوان وت ــــحيو الســــيارة وت يينهــــا وتعهــــد ال ــــ   اكــــودع ابلتنعيــــف اكع
اكصــرو ات النا عــة واكصــرو ات الةراليــة ل  ــ  ير ــ   ــا عال ئو ــب القواعــد العامــة ل ولــيس االلتــ ام بردهــا تشــً ا مــن عقــد 

وهذا   ف مصرو ات اايظ ومصرو ات الصيانة علا النحـو الـذي  118    4الوديعة ل بر هو تش   من  عر ا نياق
مـد  (  ـري  يف  عـر اكـودع يلتـ م بـرد هـذه  138قدمناه ل  لن االلت ام بردها ين ـأ مـن عقـد الوديعـة ذاتـ  ل غـذ الـنص ) م

د اكصــرو ات هـو اكــودع ولــو م   ويرتتــب علـا ذلــك أن الــذي يلتـ م بــر  3اكرو ـات ابعتبــار أنـ  مــودع أي ئو ــب عقـد الوديعــة
  ويرتتـب علـا  2يةن مالًةا ل أما اكا   ـ  يلتـ م  ـا عال ئو ـب القواعـد العامـة ل أي ئو ـب  عـر ا نيـاق ال عقـد الوديعـة

ا بـرد اكصـرو ات أو أن ـأت أي التـ ام ه ـر يف  انـب   ً ذلك أيًضا أن الوديعـة تةـون عقـًدا مل ًمـا للجـانب  عذا ان ـأت التـ اًم
   1اكودع   وقد قدمنا مثر ذلك يف عقد العارية ل وقررت أن الت ام اكعري برد اكصرو ات ين أ من عقد العارية ذات 

   8وال عب اليوا د علا اكصرو ات اليت يلت م اكودع بردهـا عال مـن وقـا اك البـة القضـا ية  ـا فبًقـا للقواعـد العامـة
  اليوا د علا اكصرو ات الـيت ينيقهـا الوكيـر مـن وقـا ا نيـاق ل وذلـك ئو ـب نـص وهذا   ف الوكالة ل  لن اكوكر يد 

   4 اق ليس ل  مقابر يف الوديعة
                                                 

 4441 قـرة 44ب نيـور وريبـري وسـا اتيي  -4هامش  440ق 101 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 4492( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 4) 
   161ق – 162حمرد علا عر ة ق – 832ق
( وم  ذلك قد ورد يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي : "ويق  أحياًت أن ينيق الودي  مصرو ات الزمة ايظ ال    اكودع لدي   3) 

   ( 394ق 8ل  يجب علا اكودع فبًقا للقواعد العامة أن يرد علي  هذه اكصرو ات" ) جمروعة ا عرار التحضريية
( ولذلك عذا رد اكودع عنده الوديعة للرالك ال للرودع ل  از ل  أن ي الب  برد اكصرو ات ل ولةن ال علا أساي عقد الوديعة  اكالك  2) 

 (   169حمرد عل  عر ة ق – 4499بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 24م يةن فر ًا  يها   بر علا أساي واقعة ا نياق )  يوار  قرة
و ـــوز أن يتيـــق يف عقـــد الوديعـــة علـــا أن يـــد   اكـــودع عنـــده مصـــرو ات حـــ م البضـــاعة وتصـــديرها والضـــريبة  – 419 قـــرة 9الوســـيو(  1) 

 (   86ق 19م 4622نو ره سنة  36انيرركية ل علا أن ير   بةر لك علا اكودع ) است ناف  تلو 
وقـــر   – 169حمرـــد علـــا عر ـــة ق – 932ق 4491ة  قـــرةبـــودرى و ـــار يف الوديعـــ – 806 قـــرة 4بـــون – 436 قـــرة 31( لـــوران 8) 

 44وهنــا  رأي يــذهب عىل اوحقــاق اليوا ــد مــن وقــا ا نــذار قياًســا علــا الوكالــة ) هيــك – 832 4441 قــرة 44ب نيــور وريبــري وســا اتيي 
  ) بــودرى و ــار يف الوديعــة (   ولةــن الــنص الــوارد يف الوكالــة نــص اســتثنا   ال  ــوز القيــا عليــ 442و قــرة 440 يــوار  قــرة – 384 قــرة
 (   931ق 4491 قرة
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اكتعـــددين  ـــلهنو متضـــامنون ئو ـــب  119ل  ـــ ف اكـــوكل    3كــذلك غـــذا تعـــدد اكودعـــون م يةونـــوا متضـــامن 
عنـده ابكصـرو ات حـق ااـبس ل ئو ـب القواعـد العامـة ليس ل  هنا أيًضا مقابر   ولةن يضـرن ر ـوع اكـودع  2نص  اق

  وعذا كانا اكصرو ات ضرورية ايظ ال    من اهلـ   ولرتميرـ  ل كـان  1يف حق اابس ويف مبدأ الد   بعدم تنييذ العقد
 مد    4410هلا حق امتياز علا ال    اكودع و ًقا  حةام اكادة 

 التعويض عن الضرر -المبحث الثالث

 من التقن  اكد  علا ما أييت : 138نص قانو  : تنص العبارة ا  رية من اكادة  -214
   8"وعي  ) اكودع ( أن يعوض  ) اكودع عنده ( عن كر ما اق  من  سارة بسبب الوديعة"

   8699 قرة أوىل/  144وًيقبر هذا النص يف التقن  اكد  القد  العبارة ا  رية من اكادة 
ويف التقنـــ  اكـــد  الليـــيب  – 964قابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري اكـــادة وي

   1411ويف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  – 691ويف التقن  اكد  العراق  اكادة  – 138اكادة 
                                                                                                                                                                    

   344( انعر هنًيا  قرة 4) 
 – 831ق 4441 قـرة 4ب نيـوم وريبـري وسـا تيي  – 4411بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 414 يوار  قرة – 323 قرة 44( هيك 3) 

   166حمرد علا عر ة ق
   364( انعر هنًيا  قرة 2) 
 24 يـوار  قـرة – 844 قـرة 4قبر اكودع وحده ل بر أيًضا قبر اكالك واك رتي من اكالك ودا ـ  اكـودع ) بـون( ووتج نق اابس ال  1) 

:  4419بودرى و ار يف الوديعة    قرة – 164ق – 161حمرد عا عر ة ق – 444ق 101 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 448و قرة 
 (   4411عر  قرةولةنهرا ال  ع ن حق اابس ت ًذا يف حق اكالك ان

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : "وعليــ  ) اكــودع ( أن  4009( اتريــخ الــنص : ورد هــذا الــنص يف العبــارة ا  ــرية مــن اكــادة  8) 
يعوض  ) اكودع عنده ( عن كر مااق  من  سارة بسبب الوديعة ل غ  غذا م يعلو السبب الذي كان من شأن  أن تنتج عن  اخلسـارة ل أو 

ست اعت  أن يعلو ذلك ل أو علر  وأ ر ب  الودي  ل أو علر  هذا دون ع  ار"    حذ ا يف نينة اكرا عة ه ر عبارة يف النص م يةن يف ا
يف اك ـروع النهـا     ووا ـق عليـ   181اكتيـا  ابلقواعـد العامـة ل  أ ـب  الـنص م ابًقـا كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد ل وار رقرـ  

 (   391ق – 386ق 8) جمروعة ا عرار التحضريية 138ل مث جملس ال يوق وحا رقو 189وحا رقو جملس النوا  
: ويع ي  ) اكودع عنـده ( بـدر اخلسـارات الـيت ن ـأت لـ  عنهـا ) الوديعـة (   ) وحةـو  869 قرة أوىل/  144( التقن  اكد  القد  م 9) 

  انيديد (  التقن  اكد  القد  يتيق م  حةو التقن  اكد 
 ( التقنينات اكدنية العربية ا  رى : 1) 
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 لوديعة :تعويض ما يصيب المودع عنده من الضرر بسبب ا -379

وخيلــص مــن الــنص اكتقــدم الــذكر أن اكــودع يلتــ م بتعــويض اكــودع عنــده عرــا يصــيب  مــن الضــرر بســبب الوديعــة ل  
كرـرا معـد يف اايـوان انتقـر ابلعـدوى غلـا   –وااللت ام هنا مصدره عقـد الوديعـة    ـلذا كـان يف ال ـ   اكـودع عيـب  يـ  

 ــر بــ  اكــودع عنــده حــىت يتخــذ هــذا االحتيافــات ال زمــة كنــ  العــدوى ل و ــب علــا اكــودع أن خي –حيــواتت اكــودع عنــده 
ـا 
ً
وغ  كان مس وال عن تعـويض اكـودع عنـده    ـلذا م يقصـر اكـودع يف ذلـك وأ ـرط اكـودع عنـده ابكـرا ل أو كـان هـذا عاك

 رــار   يتقــدم اكــودع لتلقــ  الوديعــة يف يــد اكــودع عنــده ل  114  وقــد تســتحق   4بــ  دون ع  ــار ل  لنــ  ال يةــون مســ وال
دعــــوى االســــتحقاق بنيســــ  يف الوقــــا اكناســــب ل  ــــلن مــــا يصــــيب اكــــودع عنــــده مــــن  ســــا ر ومصــــرو ات بســــب دعــــوى 
                                                                                                                                                                    

 ) م ابق (   964التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   138التقن  اكد  اللييب م
 وعلا اكودع بو   عام -3عذا استحقا الوديعة وضرنها الودي  ل  ل  الر وع ئا ضرن  علا  احبها    -4:  691التقن  اكد  العراق  م

 أن يعوا الودي  عن كر ما اق  من  سارة بسبب الوديعة غذا كانا هذه اخلسارة تمجة عن  عر اكودع  
 ) وأحةام التقن  العراق  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  

 بسبب ا يداع  : علا اكودع      أن يعوض  ) اكودع عنده ( من اخلسا ر اليت أ ابت   141تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م
 ) وأحةام التقن  اللبناين تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  

( ولةــن اكــودع يةــون مســ وال حــىت لــو كــان م يعلــو ابلعيــب ل وم يعلــو بــ  اكــودع عنــده حــىت يــترةن مــن اختــاذ االحتيافــات ال زمــة )  4) 
(   وانعـــر عةـــس ذلـــك اك ـــروع  168ق – 161 ـــة قحمرـــد علـــا عر  – 4491بـــودرى و ـــار يف الوديعـــة  قـــرة – 834 قـــرة 44هيـــك

 اعت  الترهيدي وكان ينته  ابلعبارة اآلتية : "عذا عذا م يعلو ) اكودع ( السبب الذي كان من شـأن  أن تنـتج عنـ  اخلسـارة أو م يةـن يف اسـت
نينــة اكرا عــة اكتيــا  ابلقواعــد العامــة )  أن يعلــو ذلــك ل أو علرــ  وأ ــر بــ  الوديــ  ل أو علرــ  هــذا دون ع  ــار"    حــذ ا هــذه العبــارة يف

يف اهلامش (   وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا  241وانعر هنًيا  قرة 392وق 386ق 8جمروعة ا عرار التحضريية
نتقـر ابلعـدوى عىل أمـوار الصدد : "وكذلك قد ودل أن ال    اكودع قد يتسـبب يف عاـاق  سـارة ابلوديـ  ل كرـا غـذا كـان بـ  عيـب  ـا ي

الودي     ي  هـذه ااالـة يةـون اكـودع مسـ وال عـن تعـويض مـا يصـيب الوديـ  مـن ضـرر بسـبب ذلـك ل مـا دام م ينبـ  الوديـ  عىل و ـود هـذا 
تنبيـ  الوديـ   العيب ل عال عذا كان هو م يعلو بو ود ذلك العيب وم يةن يف است اعت  أن يعلو ذلك ل عذ ال يةون حين ذا  مقصرًا يف عدم

ل  ل أو كان الودي  قد علو بو ود   العيب دون أن خي ره اكودع ب  عذ ال يةون تقصري الودي  يف التنبي  هو السـبب اكباشـر يف وقـوع الضـرر
ار (   ووــذف العبــارة اك ــ 394ق 8وغنرــا ســبب  اكباشــر هــو عــدم احتيــاط الوديــ  لتيــادي حــدول الضــرر" ) جمروعــة ا عرــار التحضــريية

عليها ل أ ب  وا ًبا الر ـوع عىل القواعـد العامـة ل وهـذه تضـا أبن يةـون اكـودع مسـ وال عرـا وـدل مـن الضـرر حـىت لـو كـان ال يعلـو العيـب 
 (   4هامش 168اخلي  ) انعر يف هذا اكع  حمرد علا عر ة ق
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مـد  ( ل أبن يتحاشـا هـ    914/3  وليس اكودع عنده مل ًما ل كرا ألـ م اكسـتعري ) م 4االستحقاق ير   ب  علا اكودع
  ولةـن عذا  عـر  3ملة  اخلاق ل أو أبن خيتـار عنقـاذ ال ـ   امـودع بـدال مـن عنقـاذ ملةـ  ال    اكودع ابستعرار ش   من

     2ذلك ل  از ل  الر وع ئا وحرل  من اخلسارة  نقاذ ال    اكودع ل ب رط أال ي يد ما يتقاضاه عن قيرة ال    اكودع
وغــذا تعــدد اكودعــون م يةونــوا متضــامن  يف وال عــب اليوا ــد علــا التعــويض عال مــن وقــا اك البــة القضــا ية  ــا ل 

   8ل وقد تقدم مثر ذلك االلت ام برد اكصرو ات 1الت امهو ابلتعويض ل ويضرن الر وع ابلتعويض حق اابس

 انتهاء الوديعة -الفصل الثالث

حـذ ا   نصوق حمذو ة : كان اك روع الترهيدي للتقن  اكد  ي ـترر علـا نصـوق يف انتهـا  الوديعـة ل -240
 من اك روع الترهيدي (   4002مد  ) م 132كلها يف نينة اكرا عة اكتيا  ابكادة 

تنته  الوديعـة ابنقضـا  ا  ـر اكتيـق عليـ   -4من اك روع الترهيدي تنص علا ما أييت : " 4001 ةانا اكادة 
وديعة ل ويةون هـذا ا  ـر مبـدأ اكـدة الـيت  لذا م يتيق علا ا  ر راحة أو ضرًنا ل حدد القاض  أ   تنته   ي  ال -3  

 يتقادم  ا االلت ام برد الوديعة"  
                                                 

 يف اهلامش   214مد  عراق  هنًيا  قرة 691( انعر م 4) 
   4096يف الوديعة  قرة ( قارن بودرى و ار 3) 
 440ق 101 قـرة 9أوبرى ورو وغسـران – 4010 قرة  – 4096بودرى و ار يف الوديعة  قرة –يف اهلامش  289( انعر هنًيا  قرة 2) 

واكل م ابلتعويض هو اكودع ولو م يةن مالًةا ل أمـا اكالـك   ـري ملـ م عذا م   - 336 قرة Depotليظ  3أنسيةلوبيدى داللوز -3هامش 
 (   169يةن فر ًا يف عقد الوديعة ) حمرد علا عر ة ق

ن مـن هـذا التقنـ  علـا أن "للوديـ  أ 144( وقد ورد نص  اق يف حق اابس يف تقن  اكو بات والعقود اللبنـا  ل عذ نصـا اكـادة  1) 
لـو وبس الوديعة ل عىل أن يستوىف كر ما و ب ل  بسبب ا يداع"   واكتيا التقن  اكد  اكصري بت بيق القواعد العامة يف هذا الصدد ل  

 قـرة  144يورد نًصا  اً ا   و ا  يف اكذكرة ا يضاحية للر روع التريه  يف هذا اكع  ل "وقد ورد يف التقن  ااايل ) القد  ( نص اكادة
مقررًا للودي  ااق يف حبس الوديعة الستييا  ماهو مستحق ل  من مصرو ات وتعويضات   وكان من الوا ـب عيـراد هـذا الـنص  861اثنية/ 

ل وفبقـة بصـية عامـة أيًضـا علـا مـن وـوز شـيً ا ملوًكـا ل ـريه  4/ 224يف اك روع ل لوال أن  نـص علـا ااـق يف ااـبس بصـية مبديـة يف اكـادة
علي  مصرو ات الزمة أو ت عـة    ةـان يف هـذا الـنص العـام غـ  عـن تةـرار ت بيقـ  ئناسـبة كـر عقـد علـا حـدة" ) جمروعـة ا حةـام  وينيق

وقــد اشــارت اكــذكرة ا يضــاحية بعــد ذلــك عىل و ــو  حــذف النصــوق اخلا ــة اباــبس يف العاريــة ل  – 393  ق 364ق 8التحضــريية
 (   393ق 8عامة : جمروعة ا عرار التحضرييةوالوكالة اكتيا  بت بيق القواعد ال

   211( انعر هنًيا  قرة 8) 
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تــنص علــا مــا أييت : " ــوز للرــودع يف كــر وقــا أن ي لــب رد الوديعــة ل عال أن يةــون أ ــر  4004وكانــا اكــادة 
 الوديعة حمدًدا يف مصلحة الودي  أو يةون هذا مأذوًت يف استعرار الوديعة"  

تــنص علــا مــا أييت : "عذا كانــا الوديعــة دون أ ــر ل وتعــذر علــا الوديــ  أن يســترر حا عًــا  4006 وكانــا اكــادة
و ـوز لـ  ذلـك أيًضـا عذا اتضـ  مـن  -3للوديعة  سبا  فار ة م روعة ل  ـاز لـ  أ  رد الوديعـة قبـر ا  ـر اكتيـق عليـ    

 العقد أن وحديد ا  ر كان كصلحت  هو"  
ـــ  مـــا ن ـــأ عنهـــا مـــن تـــنص  4040وكانـــا اكـــادة  علـــا مـــا أييت : "تنتهـــ  الوديعـــة ئـــوت الوديـــ  ل ويبقـــا يف تركت

   4الت امات ل مام يو د اتياق ئقتضا ب ري ذلك"
مد  اليت أكتيا  ـا عـن هـذه النصـوق ايفذو ـة تـنص علـا مـا أييت : " ـب علـا اكـودع  133وقد رأينا أن اكادة 

فلب  ل غ  عذا ظهر من العقد أن ا  ر ع  كصلحة اكـودع عنـده ل وللرـودع عنـده  عنده ان يسلو ال    عىل اكودع ئجرد
 أن يل م اكودع بتسلو ال    يف أي وقا عال عذا ظهر من العقد أن ا  ر ع  كصلحة اكودع"  

                                                 

يف اهلــامش   وًيقبـــر هـــذه النصــوق يف التقنـــ  اكـــد   393ق – 386ق 8( انعــر يف هـــذه النصـــوق جمروعــة ا عرـــار التحضـــريية 4) 
 : وال  وز اا ظ الوديعة أن يل م مودعها أب ذها قبر اكيعاد اكتيق علي    863/ 141القد  م

 للرـــودع يف كــر وقــا أن ي لــب رد الوديعـــة مــ  زوا ــدها ل كرــا أن للوديـــ  أن -4:  696وًيقبلهــا يف التقنــ  اكــد  العراقــ  : م
وعذا كان ا يداع أب رة ل  ليس للودي  أن يردها قبر ا  ر اكع  عال عذا كان ل  عذر م روع   ولةـن للرـودع  -3ي لب ردها مىت شا    

 610م 180ويل م أن يةون فلب الرد يف وقا مناسب ل وأن مـن    -2أن ي لب ردها مىت شا  ل علا أن يد   ا  رة اكتيق عليها   
وعن مـات الوديـ  جمهـ  حـار الوديعـة وم تو ـد يف  -3الودي  ل وو دت الوديعة عيًنا يف تركت  ل  ه  أمانة يف يد الوارل   عذا مات  -4: 

 تركت  وم تعر ها الورثة ل تةون ديًنا وا ًبا أداؤه من تركت  ل وي ار  اكودع سا ر غرما  الودي   
 ويقابلها يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  :

وعمنـا  ـب عليـ  أن يـرد  –: ال  وز لودي  أن  ه اكودع علـا اسـرتداد وديعتـ  قبـر ا  ـر اكتيـق عليـ  عال لسـبب م ـروع  104م
 الوديعة حينرا ي لبها اكودع ل وعن يةن اكوعد اكضرو  لردها م ور بعد  

رط أال يردهـا يف وقـا غـري مناسـب ل وأن  ـن  : عذا م يضر  موعـد للـرد ل  للوديـ  أن يـرد الوديعـة يف أي وقـا شـا  ب ـ 102م
 اكودع مهلة كا ية ل سرتاداد أو  عداد ما تقتضي  العروف   

 9أوبــرى ورو وغســران – 4484 ــرة – 4480وقــارن أســبا  انتهــا  الوديعــة يف القــانون اليرنســ  : بــودرى و ــار يف الوديعــة  قــرة
   4448 قرة 44ب نيور وريو وسا اتيي  – 416ق – 414ق 102 قرة
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ـــة : )  ـــ  هـــذه النصـــوق ايفـــذوف منهـــا وغـــري ايفـــذوف ل أن الوديعـــة تنتهـــ  اب ســـبا  اآلتي (  4وخيلـــص مـــن مجي
 ( موت اكودع عنده   2( ر وع أحد اكتعاقدين عنها قبر انقضا  ا  ر   )  3انقضا  ا  ر   ) 

 انقضاء األجل : -381

قـد يتيــق اكتعاقـدان علــا أ ــر للوديعـة ل  ــراحة أو ضـرًنا ل  تنتهــ  الوديعــة ابنقضـا  هــذا ا  ـر   وغــذا م يتيــق  
وضــ  حــد هلــا اباللتجــا  غلــا القاضــ  لتعيــ   –ة للر ــروع الترهيــدي كرــا تقــور اكــذكرة ا يضــاحي  –علــا أ ــر ل "و ــب 

أ ر تنته   يـ  الوديعـة   ونعـرًا لةثـرة مـا قـدم مـن ن اعـات ب ـأن تقـادم الوديعـة ومـا يعتـه مبـدأ هلـذا التقـادم ل نـص اك ـروع 
   4علا أن التقادم يبدا من وقا حلور ا  ر اكع  لرد الوديعة"

 دين عن الوديعة قبل انقضاء األجل :رجوع أحد المتعاق -382

يف الوديعـــة معـــ  كصـــلحة  184أن ا  ـــر   –كرـــا تقـــور اكـــذكرة ا يضـــاحية للر ـــروع الترهيـــدي   –"وا  ـــر  
  ولةـن ال  ـوز يف هـذه ااالـة أن ير ـ   3اكودع ل  يجوز ل  أن ين ر عن حق  ل وأن ي لـب رد الوديعـة قبـر حلـور ا  ـر"

 يعة ةرادت  اكنيردة ل والذي  وز ل  الر وع هو اكودع وحده  اكودع عنده يف الود
( عذا كــــان "مــــأذوًت يف  4وعمنــــا  ــــوز للرــــودع عنــــده أن ير ــــ  يف الوديعــــة ةرادتــــ  اكنيــــردة يف ااــــالت  اآلتيتــــ  : ) 

للرـودع عنـده وحـده ل دون    يـ  هـذه ااالـة  ـوز  2استعرار الوديعة ل أو كان ا  ر بو   عام معيًنا يف مصلحة الوديـ "
 3  )  1اكودع ل أن ير   يف الوديعة ةرادتـ  اكنيـردة"   وي ـرتط أال يسـتعرر الوديـ  هـذا ااـق يف وقـا غـري م  ـو للرـودع"

( عذا كانــا الوديعــة يف مصــلحة اكــودع ل ولةــن "فــرأت علــا الوديــ  أســبا  م ــروعة يتعــذر عليــ  معهــا أن يســترر حا عًــا 
  ويف  8أن تةــون الوديعــة بــدون أ ــر ل عذ يةــون الوديــ  يف هــذه ااالــة متهًعــا وال يصــ  أن يضــار بتهعــ "للوديعــة ل ب ــرط 

هذه ااالة  وز للرـودع عنـده أن ير ـ  يف الوديعـة ةرداتـ  اكنيـردة ئجـرد فـرو  هـذه ا سـبا  اك ـروعة ل كرـا  ـوز للرـودع 
 مصلحت  هو   أن ير   ةرادت  اكنيردة يف أي وقا  ن ا  ر يف

                                                 

 يف اهلامش   392ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 4) 
 يف اهلامش   392ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 3) 
 يف اهلامش   392ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 2) 
 يف اهلامش   392ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 1) 
 يف اهلامش   392ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 8) 
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 موت المودع عنده :  -383

يلحـظ  يهــا شـخص الوديـ  ل عذ يةـون حمــر ثقـة اكـودع ل و ــب  –كرـا تقـور اكــذكرة ا يضـاحية   –"و ن الوديعـة 
أن ينحــر العقــد ئــوت الوديــ  ل عال عذا اتيــق علــا غــري ذلــك   ومــىت احنــر العقــد ل اســتقرت يف تركــة الوديــ  االلت امــات الــيت 

أن  183كيـــروا هنـــا    وا 4ترتبـــا عليـــ  عىل وقـــا احن لـــ  ل  تبقـــا الرتكـــة مثقلـــة  ـــا ل ئـــا يف ذلـــك االلتـــ ام يـــرد الوديعـــة"
الوديعــا يف مصــلحة اكــودع عنــده ل عذ لــو كانــا يف مصــلحة اكــودع اــاز لــ  الر ــوع  يهــا يف أي وقــا ل قبــر مــوت اكــودع 
عنده أو بعد موت    وغذا مات اكودع وكانـا الوديعـة يف مصـلحت  ل  ـاز لورثتـ  الر ـوع يف الوديعـة يف أي وقـا ل ال كـوت 

كـان يسـت ي  الر ـوع يف الوديعـة لـو كـان حيًـا عذ الوديعـة يف مصـلحت  ل  ينتقـر هـذا ااـق عىل ورثتـ      اكودع ل بر  ن اكـودع
أمــا عذا كانــا الوديعــة يف مصــلحة اكــودع عنــده ومــات اكــودع ل  ــلن الوديعــة ال تنتهــ  ئوتــ  ل بــر يبقــا اكــودع عنــده حا عًــا 

ز لــ  هــو دون ورثــة اكــودع الر ــوع يف الوديعــة ةرداتــ  اكنيــردة للوديعــة عىل أن ينقضــا أ لهــا غــذ هــ  كصــلحت  ل ولةــن  ــو 
 ماداما كصلحت   

 بعض أنواع الوديعة  -الفصل الرابع 

 الوديعة الناقصة -ع األولرفال

 (depot irregulier ) 
النقــود أو مــن التقنــ  اكــد  علــا مــا أييت : "عذا كانــا الوديعــة مبل ًــا مــن  139نــص قــانو  : تــن  ــاكادة  -241

   3أي ش   ه ر  ا يهلك ابالستعرار ل وكان اكودع عنده مأذوًت ل  يف استعرال  ل اعته العقد قرًضا"

                                                 

انعــر عةــس ذلــك وأن الوديعــة ال تنتهــ  ئــوت أي مــن اكتعاقــدين حمرــد علــا  –يف اهلــامش  392ق 8( جمروعــة ا عرــار التحضــريية 4) 
  ونرى أن النص ايفذوف للذي كان يقضا ابنتها الوديعة ئواتكودع عنده ليس عال ت بيًقا لإلرداة اكيرتضة للرتعاقدين ل مام  804عر ة ق

  يص  ععرار النص ابلرغو من حذ     يثبا العةلس  
غذا كانا الوديعة مبل ًـا مـن النقـود أو  -4من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت : " 4044( اتريخ النص : ورد هذا النص يف اكادة 3) 

وييــرتا  -3رف ب ــري ذلــك   أي شـ   ه ــر  ــا يهلــك ابالســتعرار وكــان الوديــ  مــأذوًت يف اســتعرال  ل اعتـه العقــد قرًضــا ل مــام يقــض العــ
يقـرة حصور ا ذن يف استعرار ال    عذا كانـا الوديعـة مبل ًـا مـن النقـود"   ويف نينـة اكرا عـة حـذ ا اليقـرة الثانيـة والعبـارة ا  ـرية مـن ال

لف عن  را عيداع النقود دون ا وىل ل  أ ب  النص م ابًقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل وذكر يف اللجنة "أن هذا اليرا خيت
ل مث جملـس ال ـيوق  181يف اك ـروع النهـا     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو 184 ا ـدة ودون ا ذن ابسـتعراهلا" ل و ـار رقـو الـنص

 (   394ق – 398ق 8) جمروعة ا عرار التحضريية 139وحا رقو
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وال مقابـــر هلـــذا الـــنص يف التقنـــ  اكـــد  القـــد  ل ويبـــدو أن القضـــا  يف عهـــد هـــذا التقنـــ  كـــان يتجـــ  عىل ا  ـــذ 
   4اباةو الوارد يف النص

ويف التقنــ  اكــد   – 963اكــادة 181دنيــة العربيــة ا  ــرى : يف التقنــ  اكــد  الســوري  ويقابــر يف التقنينــات اك
   9643ويف تقن  اكو بات والعقود  اللبنا  اكادة – 614ويف التقن  اكد  العراق    اكادة – 139اللييب اكادة

ي شـ   ه ـر  ـا يهلـك ابالسـتعرار ل وأذن وخيلص مـن هـذا الـنص أنـ  عذا كـان حمـر الوديعـة مبل ًـا مـن النقـود أو أ
اكــودع للرــودع عنــده يف اســتعرار هــذا ال ــ   ل  ــ  منــاق مــن أن يســتهلك اكــودع عنــده ال ــ   ابالســتعرار ل ومــن مث ال 
يست ي  أن يرد ال    بعين  كرا هو ا مر يف الوديعة ل ويتع  أن يرد مثر ال    كرا هو ا مـر يف القـرا   ولـذلك  ـرج 

   1عن أن تةون وديعة عىل أن تةون قرًضا – 2رع  ذا النوع من الوديعة وتسرا الوديعة الناقصةاك 

                                                 

صـاالت ذكـر  ـا أنـ  ال  ـوز ااملهـا فلـب الق ـن عينًـا ال يعتـه وديعـة ل (  قد قضا حمةرة النقض أبن تسليو ق ن يفلـج ئو ـب عي 4) 
 3جمروعـة عرـر انينا يـة 4623مـاري سـنة 34 لذا تصرف  احب ايفلج يف الق ن ب ري عذن  احب  ال يعتـه ذلـك تبديـًدا ) نقـض  نـاي 

 (   144ق 221رقو
 46ايفامـاة 4621ديسره سـنة 34اكنصورة الةلية الوفنية  – 643ق 211رقو 30ايفاماة 4610يناير سنة 44وانعر أيًضا نقض مد  

   801انعر أيًضا حمرد علا عر ة ق – 268ق 418رقو 46ايفاماة 4624يناير سنة 31ا سةندرية الوفنية  – 4114ق 801رقو
 ( التقنينات اكدنية العربية ا  رى : 3) 

 ) م ابق (   963التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   139اكد  اللييب التقن  

 ) موا ق (   614التقن  اكد  العراق  م
: عذا كانا الوديعة مبلً ا مـن النقـود أو أشـيا  مـن اكثليـات ل وأذن للوديـ  يف اسـتعراهلا ل عـد العقـد  964تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م

 ئثابة عارية استه    
   أحةام التقن  اكصري (  ) وأحةام التقن  اللبناين تتق م

 (   803ل ولذلك أفلق عليها بعض اليقها  "الوديعة ال اذة" ) حمرد عل  عر ة ق deot irreulier( وامسها ابليرنسية  2) 
لــ  يف  ( و ــا  ي اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع التريهــدي : "كــا كــان اكيــروا يف الوديعــة أن ويعهــا الوديــ  ويردهــا عينــاً ل  ــلذا ر ــص 1) 

ن استعراهلا ل و ب أال تةون  ا ال يهلك  ور استعرار ل وعال تعـذر  ـذا االسـتعرار ردهـا بعينهـا ل ولـ م رد مثلهـا   ويف هـذه ااالـة يةـو 
)  4044العقد أقر  عىل القرا من  عىل الوديعة   وهـذا هـو شـأن وديعـة النقـود وكـر شـ   ه ـر  ـا يهلـك ابالسـتعرار ل  قـد نصـا اكـادة

مـن اك ـروع اليرنسـ  ا ي ـايل ل مـ  تعـدير بسـيو  916مد  ( علا أن العقد يعته يف هذه ااالة قرًضا     وه  منقولة عن اكادة 139م
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 صور عملية للوديعة الناقصة :  -385

علـا ودا ـ  النقـود يف اكصـارف حيـث تنتقـر ملةيـة النقـود عىل اكصـرف ويـرد  188وأكثر ما تـرد الوديعـة الناقصـة  
   2ل  يةون العقد يف هذه ااالة قرًضا أو حسااًب  ارًيً  3 ا دة عنهال بر ويد   يف بعض ا حيان  4مثلها

وترد الوديعة الناقصة كذلك علا ا سهو والسندات تودع يف اكصارف ل وتنتقـر ملةيتهـا عىل اكصـرف علـا أن يـرد 
 مثلها   وقد ترد الوديعة الناقصة علا أشيا  أ رى  ا يهلك ابالستعرار ل كالق ن واابو   

أن هنــا  مــن اليقهــا  مــن  يــ  بــ  الوديعــة الناقصــة والقــرا ل ونــرى  يرــا يلــ  أال  ــدوى مــن هــذا الترييــ  ل  علــا
 وأن اك روع اكصري أحسن  نًعا ابعتباره الوديعة الناقصة قرًضا  

                                                                                                                                                                    

ينحصـــر يف أن هـــذا اك ـــروع ي ـــرتط لـــذلك ل عىل  انـــب ا ذن ابالســـتعرار ل أن يةـــون ال ـــ    ـــا يهلـــك  ور اســـتعرار ل يف حـــ  أن 
 يت لب  يرا يتعلق ابل رط ا  ري أن يةون ال ـ   مـن اكثليـات   وقـد أد ـر هـذا التعـدير  ن السـبب يف ت يـري اك روع اليرنس  ا ي ايل

 3332حةو العقد هو أن ا ذن ابستعرار ال    الذي يهلك ابالستعرار كالنقود واابـو  وغريهـا ال  ةـن معـ  رده بعينـ  ) انعـر اكـادة 
ثلا الذي ال يهلك ابالستعرار كقلو أو كتا  ل  يجوز ا ذن ابستعرال  دون أن تتحير الوديعة عىل قرا ل من التقن  ا ر نتيين (   أما اك

 (   391 - 399ق 8ويةون العقد يف هذه ااالة أقر  عىل العارية من  عىل القرا ) جمروعة ا عرار التحضريية
 a( ل أو بعد أ ر مع  من وقا ال لب )  a court terme( ل أو بعد أ ر قصري )  a vne( وقد يةون الرد عند ال لب )  4) 

un certain delai de vde وقـد  164ق 4496 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4061( ) بودرى و ار يف الوديعة  قرة   )
 يةون ا يداع يف  ناديق التو ري ويف   ا ن ايفاكو  

 ا  ر  يها هو اكودع ال اكودع عنده  (   ف الوديعة العايدة غذ أن الذي يد    3) 
( أما عيداع مبلك من النقود علا أن يرد ابلذات دون أن يستعرر ودون أن تد   عن   ا دة ل  هذه وديعة عادية ال وديعة تقصة ل وقد  2) 

 ازيـا دي ابليـ   4624يولي  سنة 38نقض  رنس   – 498ق 104 قرة 9أوبرى ورو وغسران – 292بق بيان ذلك ) انعر هنًيا  قرة
 (   486 - 4 – 4616سريي  4614ديسره سنة1 –: نقود أ نبية  941 – 3 – 4624

وقد نبـ  غلـا ذلـك يف نينـة اكرا عـة حيـث قبـر عن  ـرا الوديعـة الناقصـة "خيتلـف عـن  ـرا عيـداع مبلـك مـن النقـود دون  ا ـدة ودون ا ذن 
انعر أيًضا نيس اليقرة يف اهلامش (   وييرتا يف وديعة النقود أهنا وديعة تقصة ل و  – 394ق 8ابستعرال " ) جمروعة ا عرار التحضريية

مد  هنًيا نيس اليقرة يف اهلامش ل وانعر بودرى و ار  139مام يقو الدير علا العةس ) انعر اليقرة ايفذو ة من اك روع التريهيد للرادة 
 (   4062يف الوديعة  قرة

من النقود   انة ايفررة ل وتةون اخل انة وه  شخص معنـوي مسـتقر عـن قلـو الةتـا  هـ  اكـودع عنـده ل وختضـ  ويعته وديعة عيداع مبلك 
(   وعذا وق  حج  وحا يد اكدين  486ق 4641يناير سنة34 – 80ق 1م 4464ديسره سنة49 حةام الوديعة ) است ناف  تلو 

 (   316ق 11م 4623ماري سنة 32قيد عال ئا يتقيد ب  هذا ) است ناف  تلو ل  أودع اكدين اكبلك يف اخل انة مثر اكدين والتت
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 عدم جدوى التمييز بين الوديعة الناقصة والقرض ووجوب اعتبار هذه الوديعة قرًضا : -386

ب  الوديعة الناقصة والقرا يقيـون عنـد نيـة اكـودع ل  ـلذا انصـر ا هـذه النيـة عىل أن يةـون ال ـرا  والذين  ي ون 
ا ساس  من العقد هو حيظ النقـود أو ا سـهو أو السـندات أو حنوهـا  العقـد وديعـة ولـو تقاضـا اكـودع  ا ـدة ل وغـ   هـو 

ال ي ـرتط ا ـر للـرد أو أال يتقـاا اكـودع عال  ا ـدة زهيـدة أو   ومن الدال ر علا هذه النيـة أ 4قرا ولو م يتقاا أية  ا دة
أال يتقاضــا  ا ــدة أ ــ  ل  يســتخلص مــن هــذه القــرا ن أن اكــودع أراد الوديعــة   أمــا عذا اشــرتط أ ــر للــرد أو تقاضــا اكــودع 

   3 ا دة جم ية ل  هذه قرا ن علا أن نية اكودع انصر ا عىل القرا
( عذا اعتـه العقـد وديعـة تقصـة م يتجـ  اكقا ـة بـ  الوديعـة  4تبون علي  النتا ج اآلتية : ) والقا لون  ذا التريي  ير 

( عذا اعته العقد وديعة تقصة سرت اليوا ـد عنـد عـدم الـرد  3ودين للرودع عنده ل وعوز اكقا ة عذا اعته العقد قرًضا   ) 
( عذا اعتـه العقــد وديعـة تقصـة وم يقــو  2لبــة القضـا ية  ـا   ) مـن وقـا ا عـذار ل وال تســرى يف القـرا عال مـن وقـا اك ا

   2اكودع عنده ابلرد كان مرتةًبا نير ة التبديد ل ويف القرا الحمر هلذه انير ة وعمنا يةون اكقتصر مديًنا ابلرد

                                                 

 43بيــدان – 498ق 1040 قــرة 9أوبــرى ورو وغســران – 4069و قــرة 4063بــودرى و ــار يف الوديعــة  قــرة – 118 قــرة 4( بــون 4) 
وذلـك حـىت لـو   – 123حمرـد كامـر مـري  قـرة –ومـا بعـدها  391 قـرة 8دي ابج – 4496 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 394 قرة

 (   166ق 4496 قرة 44كان اكودع قد قصد من ا يداع يف اكصرف ) ب نيور وريبري وسا اتيي 
 44وهنا  رأي يذهب عىل أن الوديعة الناقصة ه  وديعة عادية يف البداية ل وتتحور عىل قرا عند ما يستهلك اكودع عنده ال ـ   ) هيـك

وانعـــر يف تةييـــف الوديعـــة مـــ  الســـراح للرـــودع عنـــده ابســـته   ال ـــ   عذا أراد ل ويف تةيييهـــا مـــ  الســـراح للرـــودع عنـــده (    336 قـــرة
   4404 قرة – 4400ابسته   ال    عذا وحقق ظرف مع  : بودرى و ار يف الوديعة  قرة

تص  أن تةون حم  للوديعة ل ويف هذه ااالة ي لق عليها  وقد قضا أبن  ال ن اع يف أن النقود – 4069( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 3) 
علي  ل  اسو الوديعة الناقصة ل وه  ال ختتلف عن وديعة ا شيا  اكعينة غ  يف أن ملةية النقود اكودعة تنتقر عىل اكودع عنده وه كها يةون

وغنـ  كانـا الوديعـة الناقصـة تت ـاب  مـ  عاريـة  –أور فلـب  أما  يرا عدا ذلك  تن بق عليها كا ة أحةام الوديعـة وأمههـا و ـو  ردهـا عنـد
 االسته   أو القرا ل يف كثري من ا حوار يتعذر التيريق بينهرا ل عال أن  مةن معر ة حقيقة العقد ابلر وع غلا ظروف ا حوار والبحث

ا كــان القصــد أن يقــدم اكتســلو هديــة جمانيــة عىل عــن قصــد التعاقــدين   وقــد وضــ  ال ــراح بعــض قواعــد للترييــ  بــ  العقــدين ل منهــا أنــ  غــذ
 احب ال     العقـد وديعـة ل أمـا عذا كـان ال ـرا منـ  ااصـور علـا ربـ  للرسـلو  العقـد عاريـة ل واكبلـك الـذي يـد   مـن اكرشـ  لعضـيوة 

 418رقـــو 46ايفامـــاة 4624ينـــاير ســـنة31جملـــس النـــوا  ضـــراًت لرتشـــيح  يعتـــه وديعـــة ل وتســـرى عليـــ  أحةامهـــا ) ا ســـةندرية الوفنيـــة 
 (   269ق
   4066( انعر يف هذه النتا ج بودرى و ار يف الوديعة  قرة 2) 
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اختــذ ل وال ابلنســـبة عىل وهــذا الترييــ  ابلنتـــا ج الــيت ترتتـــب عليــ  لـــيس ســليراً ل ال ابلنســبة عىل  يصـــر التيرقــة الـــذي 
النتا ج الـيت ترتبـا ل  رـن حيـث  يصـر التيرقـة ل قيـر أن  ـا يـدر علـا انصـراف النيـة عىل الوديعـة أال ي ـرتط أ ـر للـرد وأال 
ت ــرتط  وا ــد أ ــ  أو أن تةــون اليوا ــد زهيــدة   وهــذه قــرا ن ليســا حامســة ل  ــالقرا كالوديعــة قــد ال ي ــرتط  يــ  ا  ــر 

قد ي رتط  يها ا  ر ل وكذلك القرا قد ال ت رتط  ي   وا ـد أ ـ  كالوديعـة بـر عن ا  ـر يف القـرا  والوديعة كالقرا
  ومـــن حيــث النتــا ج الــيت ترتــب عــادة علـــا هــذا الترييــ  ل  لهنــا غــري  ــحيحة   لـــيس  4أن يةــون ب ــري  ا ــدة مــام ت ــرتط

ة ال    انتقلا غلا اكودع عنده وأ ب  ال ـ   دينًـا يف  حيًحا أن اكقا ة ال عوز يف الوديعة الناقصة ل  را داما ملةي
الذمــة  اكقا ــة  ــا  ة ل وهــ  م متنــ  يف الرديعــة العاديــة غــ   ن ال ــ   اكــودع احــتيظ بذاتــ  وم تنتقــر ملةيتــ  عىل اكــودع 

قـا ا عـذار ل  رـادام عنده بر و ب علـا هـذا رده بعينـ    ولـيس  ـحيًحا أيًضـا أن اليوا ـد تـرى يف الوديعـة الناقصـة مـن و 
اكصــرف قــد انتقلــا عليــ  ملةيــة النقــود وأ ــب  مــديًنا  ــا ل  القوا ــد ال تســرى عال مــن وقــا اك البــة القضــاية  ــا ل والــنص 

مد  ( عام ال  ي  ب  الوديعة الناقصة والقرا   وليس  حيًحا كـذلك أن  ر ـة التبـدي تـرد 339الذي يقضا بذلك ) م
وال ترد يف القرا ل غذ ه  ال ترد يف ااالت  ل  ييهرـا يصـي  مـن تسـلو النقـود أو ا وراق اكاليـة مالًةـا يف الوديعة الناقصة 

   3هلا ومديًنا برد مثلها ل وال يتصور أن يبدد ملة 
اكـودع يف الوديعـة الناقصـة ينقـر  184   رـادام   2والصحي  عذن أن  ال حمـر للترييـ  بـ  الوديعـة الناقصـة والقـرا

يــة ال ــ   اكــودع عىل اكــ دع عنــده ويصــب  هــذا مــديًنا بــرد مثلــ  ل  قــد  قــدت الوديعــة الناقصــة أهــو  يــ  للوديعــة وهــو رد ملة
 مد   يرا قدمناه   139  وهذا ما قضا ب  اكادة 4ال    يعين  ل وا تلو ا ت فًا اتًما ابلقرا

                                                 

 4496 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  – 311 – 4 – 64 ـــار يف تعليقـــ  يف ســـريي   – 4061( بـــودرى و ـــار يف الوديعـــة  قـــرة 4) 
حمرد علا  – 4314 قرة 3   وسران 4312 قرة 3كابيتان ودي المورانديريكوالن و   – 3410 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي  – 166ق

   802عر ة  قرة
داللــــوز  4621 هايــــر ســــنة44نقــــض  رنســــ   – 144ق 221رقــــو 3جمروعــــة عرــــر انينا يــــة 4623مــــاري ســــنة34( نقــــض  نــــا    3) 

أن  عذا هلك ال    بسبب أ نـيب يف  يضاف عىل ذلك – 166ق 4496 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 446 – 4621ا سبوع  
الوديعــة الناقصــة هلــك علــا اكــودع عنــده  ن هــذه الوديعــة ليســا غــ  قرًضــا ل أمــا يف الوديعــة العاديــة  ــاهل   علــا اكــودع ) انعــر يف هــذه 

 (   809ق – 808اكسألة ويف تينيد النتا ج الث ل ا وىل حمرد علا عر ة ق
كـوالن وكابيتـان   – 181 قـرة 3وعرليـات البنـو  184هامـر يف البنـو    – 33و قـرة 30 يـوار  قـرة – 11و قـرة 48( ديرانتون  قـرة 2) 

   802حمرد علا عر ة ق – 4214 قرة 3 وسران – 4312 قرة 3ودي الموردانري



 

 

 

 

629 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الوديعة االضطرارية -الفرع الثاني

 (Depto necessaire ) 

 ما هي الوديعة االضطرارية : -387

مــن هــذا  4043كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  ي ــترر علــا نــص يف الوديعــة االضــ رارية ل  ةانــا اكــادة  
عذا كان اكـودع قـد اضـ ر أن يـودع ال ـ   درً ا خل ـر ن ـأ عـن حريـق أو هتـد بنـا  أو  -4اك روع عرى علا الو   اآليت : "

أو مــا شــاب  ذلــك مــن ااــوادل ل  ــاز لــ  أن يثبــا الوديعــة جبريــ  فــرق ا ثبــات مهرــا بل ــا قيرــة  هنــب أو غــرق أو عغــارة
ويةون للودي  يف هذه ااالة أ ر ل مام يقض االتياق أو العرف ب ري ذلك   وعليـ  أن يبـذر يف حيـظ  -3ال    اكودع   

أو ا عيـا  مـن اكسـ ولية يةـون ابفـً "   وقـد حـذف  ال    عناية الر ر اكعتـاد ل وكـر اتيـاق يقصـد بـ  ااـد مـن مسـ وليت 
  وكا كان النص ايفـذوف  ةـن اعتبـاره ت بيًقـا للقواعـد العامـة ل عذ هـو  3هذا النص يف نينة اكرا عة اكتيا  ابلقواعد  العامة

أبحةــام هــذا الــنص يســاير نيــة اكتعاقــدين مستخلصــة مــن العــروف االضــ رارية الــيت مــا  يهــا الوديعــة ل لــذلك يصــ  العرــر 
 ابلرغو من حذ    

ويتب  من  أن الوديعة االض رارية تنعقد يف ظروف  د اكودع  يها نيس  مض رًا غلا ا يداع عنـد ال ـخص الـذي 
و ده أمام  ل    هـو  تـار يف تعيـ  هـذا ال ـخص وال هـو  تـار يف واقعـ  ا يـداع ذاهتـا    قـد يدمهـ  حـادل ل كحريـق أو 

                                                                                                                                                                    

( وقد قضا حمةرة النقض أبن  غذا كانا  ي ة العقد أن  وديعة موضوعها مبلك من اكار ل  لن  ال يةون عقد وديعـة اتمـة ل بـر هـو  4) 
عقــد وديعــة تقصــة وأقــر  عىل عاريــة االســته   منــ  عىل الوديعــة ل وكــر مــا يةــون اكــودع  يــ  هــو اك البــة بقيرــة مالــ  ل وهــذا حــق شخصــ  

 34رقـو 2جمروعـة عرـر 4610يناير سنة 44ال خصية ئضا عس ع رة سنة من اتريخ ا لت ام ابلرد ) نقض مد   يسقو كسا ر ااقوق
 143(   وقضا أيًضا أبن االلت ام اكودع عنده برد ال    بعين  عند فلب  شرط أساس  يف و ود عقـد الوديعـة فبًقـا  حةـام اكـادة 11ق

 (   611ق 114رقو 34ايفاماة 4623ماري سنة 34انتيا مع  مع  الوديعة ) نقض  نا   مد  ) قد  ( ل  لذا انتقا هذا ال رط 
 – 213ق 3م 4460مــــاري ســــنة  8وكـــالقرا ال عــــب اليوا ــــد يف الوديعــــة الناقصــــة عال عذا و ــــد اتيــــاق علــــا ذلــــك ) اســــت ناف  ــــتلو

ا يةون اكودع كا ًنا يدين يف ذمة اكـودع عنـده (   وكالقرا أيضً  49ق 9م 4462نو ره سنة  49 – 308ق 2م 4464 هاير سنة38
 (   44ق 12م 4620ديسره سنة49ل  ي رت  م  سا ر دا ني  اشرتا  ال رما  ) است ناف  تلو 

يف اهلامش   وقداقرتح يف نينة جملس ال يوق ععادة هذا النص ل ولةن اللجنـة م  391ق – 398ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 3) 
 (   311ق 8ذا االقرتاح"  ن يف القواعد العامة ما ي   عن عيراد النص اكقرتح" ) جمروعة ا عرار التحضرييةتر ا  ذ  
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 3أو ثـورة أو اضـ راابت أو زلـ ار أو لصـوق يق عـون ال ريـق 4بنا  أو هنب أو غارة  وية أو زحف عـدو م ـريغرق أو هتدم 
  ولةـن االضـ رار هنـا ال يصـر  2ل  ريى نيس  مض رًا حىت ينقذ مال  أن يودع  عنـد أور شـخص يسـت ي  أن يودعـ  عنـده

ضــ رارية عقــًدا  ــحيًحا يتةــون مــن عرادتــ   ــحيحت  ل ومــن مث تةــون الوديعــة اال 1عىل حــد ا كــراه الــذي يصــيب  ا دارة
ل وال  وز عب ال  لإلكراه ل ولةن  خيضـ  لقواعـد  ا ـة ترتتـب علـا واقعـ  االضـ رار الـيت م  8عرادة اكودع وعرادة اكودع عنده

   9تصر عىل حد ا كراه كرا سنرى
                                                 

   808ق 4413 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 302 – 4 – 4632داللوز  4632يولي  سنة 41( نقض  رنس   4) 
علا سبير ااصر ا حدال  – 4616وال ما يقاب  يف التقن  اكد  اليرنسيو –ة من اك روع الترهيدي ايفذو  4043( م تعدد اكادة 3) 

اليت تدهو اكودع ل  ةر حادل يلج   عىل ا يداع عند أور شخص يتيسر ل  ا يداع عنده يةي  نيعر الوديعة وديعة اضرارية   وقد  ا  يف 
 روع يف هذه اكادة عىل حالة الوديعة االضـرارية ل وهـ  الـيت يقـوم  ـا الوديـ  اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا الصدد : "نعر اك

يف ظروف خي ا معها   ر داهو علا ال    ل  تضـ ره  ن يـودع ال ـ   علـا عجـر عنـد أور شـخص يسـت ي  أن يةـر عليـ  ابلوديعـة   
عغارة" ) جمروعـة ا عرـار  –غرق  –هنب  –هتدم بنا  وقد ذكرت بعض العروف االض رارية اليت تدعو عىل ذلك علا سبير اكثار  قو : 

 يف اهلامش (   399ق 8التحضريية
 depositum( وي لــب أن تةــون هــذه ااــوادل حــوادل تعســة ل ومــن أ ــر ذلــك مســا الرومــان هــذه الوديعــة ابلوديعــة التعســة )  2) 

miserabile  ن هنا  ديعة اض رارية أن  د اكودع م قة كبرية يف (   وال يةيا لتةو  921ق 4442( ) بودرى و ار يف الوديعة  قرة
 36 يوار  قرة – 382 قرة 44هيك – 364 – 4 – 16سريي   4414أغ س سنة 43العثور علا من يودع عنده مار ) نقض  رنس  

بودرى و ار يف الوديعـة  ( ل وال أال يةون عند اكودع الوقا الةايف للحصور علا عيصار ابلوديعة ) 4441بودرى و ار يف الوديعة  قرة –
(   وعذا سلو أحد العيب القرار ل خص حميعة  ا نقود ايعها حىت ينته  من اللعب ل  ليسا هذه وديعة اض رارية بر ه   4441 قرة

دون أن ييتحها ودية ا تيارية ال ش   من االض رار  يها ل  لذا كان اكتهو م ينةر تسلر  ايفيعة ولةن  يقرر أن  تسلرها وردها كرا ه  ل 
اعرتا ـ  هـذا مبـدأ ثبـوت ابلةتابـة جميـ ًا ل قامـة الـدلير ابلبينـة علـا مقـدر مـا كـان  ـا مـن النقـود ) نقـض  نـا    190ل     ةن أن يعتـه  

 (   4هامش 113 228حمرد كامر مرس   قرة  – 232ق 389رقو 3جمروعة عرر انينا ية 4624مايو سنة 1
   212( انعر هنًيا  قرة 1) 
 – 921ق 4443بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 432 يوار  قرة – 848 رة 4بون – 382 قرة 44هيك – 423 قرة 31( لوران 8) 

   801حمرد علا عر ة ق – 3490 قرة 3ب نيور وريبري وبوال ي  -4هامش  444ق 108 قرة 9أوبرى ورو وعمسان
وهنا  نوع من ا مانة نص علي  التقن  اكد  العراق  ل وهو ليس بعقد عذ أن عرادة  احب ال    ليسا  – 244( انعر ما يل   قرة 9) 

مض وفًا عليها عن فريق االض رار ل بر ه  معدومة أ     ويتحقق ذلك عذا  قـد ال ـ    ـاحب  ل  عثـر عليـ  شـخص واسـتبقاه يف يـده 
عذا و ــد  -4مــد  عراقــ  يف هــذا الصــدد علــا أنــ  " 611أن يعر ــ    وقــد نصــا اكــادةعلــا ســبير ا مانــة ل علــا أن يــرده لصــاحب  ئجــرد 
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ا للرــودع االضـ رارية ل وهــو ان يةــون هــذا ويضـيف اليقــ  اليرنســ  ل ومعـ  القضــا  يف بعــض ااــاالت ل شـرفًا اثنيًــ
مــد   رنســ   4616" ورد يف هنــص اكــادة imprevu(   ود عــ  عىل ذلــك أن ليــظ " imprevuااــادل غــري متوقــ  ) 

الــيت وحــدد مــا هــ  الوديعــة االضــ رارية ل  يســتبعد بــذلك مــا كــان مــن ااــوادل متوقًعــا ل كــأن يــودع شــخص مع يــ  وعــاه يف 
ل  4و يد ر اكسرح أو يودع سيارت  يف  راج اليندق أو يودع العام م بس  وأدوات شـ ل  عنـد ر  العرـر  ن ا ماتت وه

هــذا  194  ولةــن   3 ــاكودع يتوقــ  ااــادل الــذي ســي ره عىل ا يــداع وينســاق عليــ   تــارًا ل  ــ  تةــون الوديعــة اضــ رارية
  و ا ـة يف وديعـة الينـادق وااـاتت  2ال رط الثا  م    عليـ  القضـا  اليرنسـ  ل وقـد عـاوز عنـ  يف غـري ا مثلـة اكتقدمـة

وهــ   ــورة مــن  ــور الوديعــة االضــ رارية حيــث أدرج التقنــ  اكــد  اليرنســ  هــذه الوديعــة يف اكةــان الــذي  صــ  للوديعــة 
منـــ  أبهنـــا وديعـــة اضـــ رارية   أمـــا التقنـــ  اكـــد  اكصـــري  لـــو يـــورد نًصـــا يف الوديعـــة  4683يف اكـــادة االضـــ رارية ل و ـــرح

االضــ رارية اكتيــا  ابلقواعــد العامــة كرــا قــدمنا ل والــنص ايفــذوف يف اك ــروع الترهيــدي وهــو ت بيــق للقواعــد العامــة م يــورد 
عىل أن وديعــة الينــادق وااــاتت  1ذوف ه ــر كرــا ســنرىشــرط عــدم توقــ  ااــادل ل وعلــا العةــس مــن ذلــك أشــار نــص حمــ

ه   ورة من  ور الوديعـة االضـ رارية   وعلـا ذلـك  ـب التسـليو يف القـانون اكصـري أبن ااـادل الـذي أنيـأ اكـودع غلـا 

                                                                                                                                                                    

أما عذا أ ذه علا أن يرده  -3شخص شيً ا ضا ًعا  أ ذه علا سبير الترلك ل كان غا ًبا وو ب علي  الضران عذا هلك ولو بدون تعد   
 اليت يقررها القانون"  كالة  ل كان أمانة يف يده ل وو ب تسلير  للرالك و ًقا لإل را ات 

ابريـس  – 49 – 4 – 4638داللـوز  4631ديسـره سـنة 31 – 414 – 4 – 4632داللوز  4632يوي  سنة 31( نقض  رنس  4) 
أبريــر 49 – 4600مــاري ســنة1 ازيــا دي ابليــ   4466نــو ره ســنة 34اســ   – 232 – 3 – 4602داللــوز  4603أبريــر ســنة 32
   43 – 8 – 4640داللوز  4608سنة
   4296 قرة 3 ورسان – 4413 قرة  44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4441 قرة – 4442( بودرى و ار  يالوديعة  قرة 3) 
( ل  212 - 3 – 61داللــوز 4461يوليــ  ســنة 32(  ــاعته وديعــة اضــ رارية عيــداع النــازر يف مصــحة أمتعــة يف عدارة اكصــحة ) ليــون  2) 

( ل وعيـــداع ال ـــخص  18 - 3 – 4606داللــوز  4606 هايـــر ســـنة1مـــة للعرــر يف مةـــان البنـــا  ) مونبلييــ  وغيــداع اكقـــاور ا دوات ال ز 
 4624ديســره ســنة36 – 801 – 4631داللــوز ا ســبوع   4631مــايو ســنة 49مبالبســ  وهــو يتأهــب للعــب يف تد رًيضــ  ) الســ  

 ــرت  يف العرــارة وكــان عقـــدا  ار يقضــا عليــ  بــذلك ) ابريـــس ( ل وغيــداع اكســتأ ر درا تـــ  يف  ــراج م 2 - 4623داللــوز ا ســبوع  
 مةررة (   4441انعر عةس ذلك بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 38 – 8 – 4609داللوز  4601نو ره سنة2حمةرة للصل  

 يف اهلامش   246( انعر ما يل   قرة 1) 
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ا يــداع  ل ويةيــا أن يةــون حــاداًث اضــ ر اكــودع غلــا  4ا يــداع يف الوديعــة االضــ رارية ال ي ــرتط  يــ  أن يةــون غــري متوقــ 
 كرا سبق القور  

 األحكام الخاصة بالوديعة االضطرارية : -388

ــــب علــــا أن اكــــودع قــــد اضــــ ر عىل ا يــــداع أحةــــام  ا ــــة ل أوردهــــا الــــنص ايفــــذوف ل و صــــلتها اكــــذكرة   ويرتت
 ا يضاحية للر روع الترهيدي  يرا يل  :

ات ابلةتابـة  يرـا عـاوز قيرتـ  ع ـرة  نيهـات ل وذلـك اعتبار الة الوديعة االض رارية استثنا  من قاعدة ا ثبـ -أوالً 
الوديعـة  193لو ود اكان  من االستحصار علا كتابة وقا ا يداع ل  يجوز  يها ا ثبات جبريـ  ال ـرق ولـو زادت قيرـة  

 يرـا  علا ع رة  نيهات   ولةن مىت ثبا حصور الوديعة االض رارية أبي فريـق مـن فـرق ا ثبـات ل تتبـ  القواعـد العامـة
   3يتعلق برد الوديعة

أن يةــون ا  ـر يف الوديعــة االضــرارية ل    ًـا للوديعــة اال تياريـة ل اســتحقاق اكــودع عنـده ل  ــر ل  هــذه  -اثنيًـا
   2ه  نية اكتعاقدين اكيرتضة ل مام يقض االتياق أو العرف أبن تةون الوديعة غري مأ ورة

ودع عنــده يف الوديعــة االضــرارية هــ  عنايــة ال ــخص اكعتــاد ل ولــو كانــا أن تةــون العنايــة الوا بــة علــا اكــ -اثلثــأ
الوديعة ب ري أ ر  ي يد مقدار العناية اك لوبة مـن اكـودع عنـده يف الوديعـة االضـرارية عنـ  يف الوديعـة اال تياريـة نعـرًا للعـروف 

   4االض رارية اليت ما  يها الوديعة

                                                 

   804( انعر عةس ذلك وأن ااادل ي رتط  ي  أن يةون غري متوق  حمرد علا عر ة ق 4) 
( وقد قضا حمةرة النقض أبن  عذا سلو شخص عىل شخص ه ر   ب   لة عرر ل عند مبيتهرا مًعا يف غر ـة واحـدة ةحـدى القـرى  3) 

رل  هذا يعته  يانة أمانة   ومىت ثبا أن غيداع اجملين عليـ  نقـوده ل ما مع  من النقود ليحيع  لدي  عىل الصباح ل  أ ذها اكتسلو و ر ل  ع
لــدى انيــا  كــان عيــداًعا اضــ رارًًي أنيأتــ  عليــ  ظــروف كارثــة ل  رــن انيــا   عثبــات حصــول  ابلبينــة مهرــا كانــا قيرــة الوديعــة ) نقــض  نــا   

 – 4448بودرى و ار يف الوديعة  قرة –  رنس  مد  4680وانعر م –(  144ق 214رقو2جمروعة عرر انينا ية  4628مايو سنة 30
  و ــوز ا ثبــات جبريــ   110ق 228حمرــد كامــر مرســ   قــرة – 840حمرــد علــا عر ــة ق – 4413 قــرة44ب نيــور وريبــري وســا اتيي  

 – 4448يف الوديعـة  قـرةال رق ل ال ابلنسبة غلا واقعة ا يداع وحدها ل بر أيًضا ابلنسبة غلا مهية ال ـ   اكـودع وقيرتـ  ) بـودرى و ـار 
(   و وز تو ي  الير  اكتررة عىل اكودع عنده الستةرار أي دلير ولو غري كتايب  يرـا ت يـد قيرتـ   443ق 108 قرة 9أوبرى ورو وعمسان

 (   840حمرد علا عر ة ق – 302 – 4639داللوز ا سبوع   4639ماري سنة 4علا ع رة  نيهات ) نقض  رنس  
   806عر ة ق ( حمرد علا 2) 
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الوديعة االض رارية علا ععيا  اكودع عنـده مـن اكسـ ولية وال ختييـف هـذه اكسـ ولية عنـ  أال  وز االتياق يف  -رابًعا
   3ل وذلك  ن كر اتياق من هذا النوع ي وب  ا كراه من  انب اكودع عنده

 الوديعة الفنادق والخانات -الفرع الثالث

 (Depot d'hotellerie ) 
 ن  اكد  علا ما أييت :من التق 131نصوق قانونية : تنص اكادة  -246

يةـون أ ــحا  الينــادق واخلـاتت ومــا ماثلهــا ل  يرـا  ــب علــيهو مـن مــن عنايــة ويـظ ا شــيا  الــيت أييت  ــا  -4"
 اكسا رون والن ال  ل مس ول  حىت عن  عر اكرتددين علا اليندق أو أاان"  

ق اكالية وا شيا  الثرينـة ل عـن تعـويض  ـاوز عـ  غري أهنو ال يةونون مس ول  ل  يرا يتعلق ابلنقود وا ورا -3"
 نيها ل مام يةونـوا قـد أ ـذوا علـا عـاتقهو حيـظ هـذه ا شـيا  وهـو يعر ـون قيرتهـا ل أو يةونـوا قـد ر ضـوا دون مسـوغ أن 

 يتسلروها عهدة يف ذمتهو ل أو يةونوا قد تسببوا يف وقوع الضرر   أ  يو منهو أو من أحد اتبعهو"  
 علا ما أييت : 134ادة وتنص اك

علــا اكســا ر أن خي ــر  ــاحب الينــدق أو أاــان بســرقة ال ــ   أو ضــياعة أو تليــ  ئجــرد علرــ  بوقــوع شــ    -4"
 من ذلك ل  لن أب أ يف ا   ار دون سوغ سق ا حقوق "  

ذي ي ــادر وتسـقو ابلتقــادم دعـوى اكســا ر قبــر  ـاحب الينــدق أو اخلـان ل ابنقضــا  ســتة أشـهر مــن اليـوم الــ -3"
   2 ي  اليندق أو اخلان"

                                                                                                                                                                    

   806( قارن  د علا عر ة ق 4) 
 366 – 4 – 4680 ازيـا دي ابليـ   4680مـاري سـنة 20السـ   – 186 – 4680داللـوز  4616أكتوبرة سنة 34( ابريس  3) 
الوديعـة العاديـة  يرـا ال يتعـارا مـ  هـذه ا حةـام اخلا ـة   وانعـر يف كـر ذلـك اكـذكرة  192و يرا عدا هذه ا حةام تسرى أحةـام   –

 يف اهلامش   391ق – 399ق 8ا يضاحية للر روع الترهيدي يف جمروعة ا عرار التحضريية
 ( اتريخ النصوق : 2) 
اك ورع الترهيدي ل وكانا اليقـرة ا  ـرية مـن ن اك ـروع م ابقـة كـا اسـتقرت عليـ  يف التقنـ  من  4042: ورد هذا النص يف اكادة 131م

تسرى أحةام اكادة السابقة ) أي  -4اكد  انيديد   أما اليقرة ا وىل  ةانا يف اك روع الترهيدي مةونة من  قرت  علا الو   اآليت : "
عة ا شيا  اليت أييت  ا اكسا رون والن ال  يف الينادق واخلاتت والبنسيوتت اليت يقيروت  يهـا   أحةام الوديعة االض رارية ( أيًضا علا ودي

ويةون أ حا  الينادق واخلاتت ل  يرا  ب عليهو من عناية ويظ هذه ا شيا  وم حعتها ل مس ول  حىت عـن  عـر كـر را ـ  أو  -3
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   8644/ 146وتقابر هذه النصوق يف التقين تكد  القد  اكادة

                                                                                                                                                                    

اعـة حــذ ا اليقـرة ا وىل مـن اك ــروع الترهيـدي لتعلقهـا ئــادة حمذو ـة هـ  اكــادة الـيت تبــ  ويف نينـة اكر  191غـاد يف الينـدق أو أاــان"    
يف اك روع النها     ويف نينة ال ـنون  186أحةام الوديعة االض رارية ل  أ بحا اكادة بذلك مةونة من  قرت  ل ووو ق عليها وحا رقو

علــق  ــاحب الينــدق ععــ تً يعيــ   يــ  نيســ  مــن اكســ ولية ل  أ يــب أبنــ  عذا كانــا الت ــريعية جمللــس النــوا  استيســر عــن ااةــو  يرــا عذا 
ا عــ ن  ــرًوا يف ا عيــا  مــن اكســ ولية ويف مةــان ظــاهر يــراه التن يــر وم يعــرتا عليــ  ل  ــلن  ــاحب الينــدق ال يةــون مســ وال حــىت عــن 

 قرة اثنية من اك روع   ووا قا اللجنة علا النص  331ة فبًقا للرادةالتعويض اكخف ل  ن شرط ا عيا  من اكس ولية  ا   يف هذه ااال
ل مث وا ق علي  جملس النوا    ويف نينة جملس ال يوق استبدلا عبارة "اكرتددين علا" بعبارة "كر غاد ورا ج يف" الواردة يف  184وحا رقو

ثلها" ل  أ ب  النص م ابًقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ه ر اليقرة ا وىل ل وحذف ليظ "البنسيوتت" وحر حمل  عبارة "وما ما
 (   314 - 394ق 8ل ووا ق علي  جملس ال يوق كرا عدلت  نينت  ) جمروعة ا عرار التحضريية 131و ار رقر  
  اكـد  انيديـد ل  يرـا من اك روع الترهيدي علـا و ـ  م ـابق كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ 4041: ورد هذا النص يف اكادة 134م

يرـا عدا أن اليقرة الثانية من اك روع كانا تنته  ابلعبارة اآلتية : "ابنقضا  ستة أشهر من اليوم الذي ينة ف  يـ  الضـياع أو التلـف" ل و 
ة علـا الو ـ  اآليت : "ابنقضـا  عدا أن "أاان" م يقرن م  "الينـدق" يف اك ـروع   ويف نينـة اكرا عـة عـدلا العبـارة ا  ـرية مـن اليقـرة الثانيـ

ن ستة أشهر من اليوم الذي ي ادره  ي  اليندق أو أاان"  "ليةون ا مر حمدوًدا" ل وأضييا عبارة "أو أاان" بعد كلرة "اليندق" يف كر مـ
وع النهــا     ووا ــق عليــ  ف ًيك ــر  190اليقــرت  ل  أ ــب  الــنص بــذلك م ابًقــا كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد ل و ــادر رقرــ  

 (   311ق – 314ق 8) جمروعة ا عرار التحضريية 134ل مث جملس ال يوق وحا رقو 186جملس النوا  وحا رقو
: حـا ظ الوديعـة الـذي أي ـذ أ ـرة بسـبب ا حـوار الـيت ترتـب عليهـا ا يـداع كصـاحب  ـان أو  864/ 146( التقن  اكد  القـد  م 4) 

 ا ضامن هل   الوديعة ل عال عذا أثبا أن اهل   حصر بسبب قوة قاهرة  أم  النقر أو حنومه
 ) وأحةام التقن  اكد  القد  تتيق من حيث اكبدأ م  أحةام التقن  اكد  انيديد   ويبدو أن  عبـارة التقنـ  اكـد  القـد   يرـا

ديـد ل  هـ  ت ـرر كـر حـا ظ وديعـة أي ـذ أ ـرة بسـبب ا حـوار الـيت يتعلق بتحديد ن اق اكودع عنـدهو أوسـ  مـن عبـارة التقنـ  اكـد  اني
ة عال ترتب عليها ا يداع كصاحب  خان أو أم  النقر أو حنومها   مث عن التقن  اكد  القد   ري  يف عدم ععيا  اكودع عنده من اكس ولي

( حــدد التقنــ  اكــد   4عــن التقنــ  اكــد  انيديــد  يرــا أييت : )  أبثبــات القــوة القــاهرة   أمــا يف التيصــي ت  يختلــف التقنــ  اكــد  القــد 
( أو ـب التقنـ   3انيديد مس ولية اكودع عنده عن ا شيا  الثرينة ئبلك عس   نيهـا ل وم يـرد هـذا التحديـد يف التقنـ  اكـد  القـد    ) 

( حــدد التقــين اكــد  انيديــد مــدة  2لــك يف التقنــ  اكــد  القــد    ) اكــد  انيديــد علــا اكســا ر ا   ــار وعال ســق ا حقوقــ  ل وم يــرد ذ
سـقو التقادم بستة أشهر من يوم م ادرة اليندق ل وم ودد التقن  اكد  القد  مدة  ا ة للتقادم ولةـن العـاره أن مسـ ولية اكـودع عنـده ت

 بعد مدة كا ية علا أساي ن ور ضرين من اكودع عن  ق  (  
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ويف التقنـــ   – 961 – 962وتقابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري اكـــادت  
وال مقابـــــر هلـــــا يف تقنـــــ   – 692 – 613وي التقنـــــ  اكـــــد  العراقـــــ  اكـــــادت   – 134 – 131اكـــــد  الليـــــيب اكـــــادت  
   4اكو بات والعقود اللبنا 

وخيلــص مــن هــذه النصــوق أن أ ــحا  الينــادق ومــا ماثلهــا معرضــون كســ ولية  ســيرة عــن الودا ــ  الــيت أييت  ــا 
( التوس  يف مع  الوديعة ل  أي شـ   أييت بـ  الن يـر  4  وتعهر  سامة هذه اكس ولية من و ه  : )  3الن ال  عىل اليندق

( التوســ  يف اكســ ولية ل  الوديعــة يف  3  )  2معــ  يف الينــدق يعتــه مودًعــا عنــد  ــاحب الينــدق ولــو م يســلو غليــ  ابلــذات
كســـ ولية الينـــدق تةـــون يف حةـــو الوديعـــة االضـــ رارية ل وتســـرى عليهـــا أحةـــام هـــذه الوديعـــة مـــن حيـــث ا  ـــر وا ثبـــات وا

واالتياق علا تعديلها ل وه  ا حةام اليت ختتص  ـا الوديعـة االضـ رارية   أمـا مـن حيـث ا  ـر ل  وديعـة الينـدق مـأ ورة 
ل وا  ــر يــد ر ضــرن مــا يد عــ  الن يــر لصــاحب الينــدق عــن عقامتــ    بقــ  ا ثبــات واكســ ولية واالتيــاق علــا تعــديلها ل 

   1عـــة االضـــ رارية ل بـــر عن اكســـ ولية هنـــا أشـــد  ســـامة منهـــا يف الوديعـــة االضـــ رارية هـــذه تســـرى  يهـــا أيًضـــا أحةـــام الودي

                                                 

 تقنينات اكدنية العربية ا  رى :( ال 4) 
 دعوى اكس ولية عن ا شيا  الثرينة عسرا ة لرية سورية (   –) م ابقتان  961 – 962التقن  اكد  السوري م
 ) م ابقتان (   134 – 131التقن  اكد  اللييب م

) موا قتــان  يرــا عــدا أن دعــوى الن يــر يف التقــين العراقــ  ال تســر  بعــد ث ثــة اشــهر مــن اليــوم الــذي  612 – 613التقنــ  اكــد  العراقــ  م
 ينة ف  ي  أمر السرقة أو الضياع أو التلف (  

 تقن  اكو بات والعقود اللبنا  ال مقابر  
  ب بيعة ااار ل والعرف هو الذي قضا  ا ل و هنا عادة ( وي لق بعض اليقها  علا وديعة الينادق اسو "الوديعة انيارية" ل  هنا تق 3) 

 (   3وهامش 113ق –نق  عن أمحد  تح  زغلور  –يومية ) انعر حمرد كامر مرس  
   838مةررة ق 4448 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  2) 
 يضــاحية للر ــروع الترهيــدي : "يعتــه مــن قبيــر وقــد  ــا  يف اكــذكرة ا – 838مةــررة ق 4448 قــرة 44( ب نيــور وريبــري وســا اتيي  1) 

ا اكـادة الوديعة االض رارية وديعة ا شيا  اليت أييت  ا اكسا رون والن ال  يف الينادق واخلاتت والبنسيوتت الـيت يقيرـون  يهـا   ولـذلك نصـ
سـوا   يرـا يتعلـق اب ثبـات أو يـ ًيدة  199ية ( ل   قرة أوىل علا أن  ت بق عليها أحةام اكادة السابقة ) أحةام الوديعـة االضـ رار  4042

 العنايــة اك لوبــة مــن الوديــ  أو بعــدم  ــواز االتيــاق علــا ا عيــا  مــن اكســ ولية أو ختيييهــا وبنــا  علــا ذلــك  ــوز للرســا ر أن يثبــا حيازتــ 
الذي يعلق   احب اليندق يف ال رف    ار ل شيا  اليت يدعا سرقتها من غر ت  جبري  فرق ا ثبات ل وال يرتتب اي أثر علا ا ع ن 
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ومن مث و ب أوال أن وحدد يف دقـة ن ـاق الوديعـة يف الينـادق واخلـاتت الـيت تسـرى عليهـا هـذه ا حةـام اك ـددة    199 
 ونبحث بعد ذلك ا ثبات ل واكس ولية ل واالتياق علا تعديلها  

 ديعة في الفنادق والخانات : نطاق الو -391

 ( كيف يةون ا يداع   2( ا شيا  اكودعة   )  3( اكودع عنده   )  4لتحديد هذا الن اق تب  أمورًا ث ثة : ) 
اكــودع عنــده : يبــدو أن التقنــ  اكــد  انيديــد ل يف وحديــده للرــودع عنــده ل توســو بــ  التقنــ  اكــد  القــد   -4

ليرنســ     ــالتقن  اكــد  القــد  ي ــرر بعبارتــ  اك لقــة كــر حــا ظ وديعــة "أي ــذ أ ــرة بســبب ا حــوار الــيت والتقنــ  اكــد  ا
(   والتقنــ  اكــد  اليرنســ  يقصــر عبارتــ   864/ 146ترتــب عليهــا ا يــداع كصــاحب  ــان أو أمــ  النقــر أو حنومهــا" ) م

(   أمـا التقـين اكـد  انيديـد  يقـور  4683( ) م aubergistes ou hoteliersعلا أ حا  اخلاتت والينـادق ) 
(   واكراثلــة هنــا ل  يرــا نــرى ل ليســا كرــا ذهــب عليــ  التقنــ  اكــد   131"أ ــحا  الينــادق واخلــاتت ومــا ماثلهــا" ) م

مـ  القد  يف أن اكودع عنده "أي ـذ أ ـرة نسـب ا حـوار الـيت ترتبـا عليهـا ا يـداع"  يـد ر  ـاحب الينـدق أو اخلـان وأ
النقـر و ـازن ا مـاتت يف ايف ـات وانيرـار  واكسـارح واك عــب والنـوادي الرًيضـية وكابينـات االسـتحرام كرـا ذهـب بعــض 

ل  الوديعـة يف هـذه ا حـوار ل وعن كانـا وديعـة اضـ رارية تسـرى عليهـا أحةامهـا ل ليسـا بوديعـة الينـدق   وعمــا  4اليقهـا 
ان  ال من تحية اض رار اكـودع أن وضـر أشـيا  معـ   حسـب ل بـر أيًضـا مـن تحيـة أن اكراثلة تةون  يرا  ي  اليندق واا

اكــودع يقــيو يف الينــدق عقامــة موقتــة وي لــب أن ينــام  يــ  ليلــة أو أكثــر ل  ــريى نيســ  مضــ رًا أن يــرت  أمتعتــ  مــدة غــري قصــرية 
لةثـري مـن النـاي ل  يجـب أن متـد ااراسـة  ـاحب الينـدق والينـدق يـرتدد عليـ  ا 191دون أن ي زمها  تبقـا يف حراسـة  

ال  حســب عىل  ــدم الينــدق وموظييــ  بــر أيًضــا عىل كــر را ــ  أو غــاد يف الينــدق ل وعلــا ذلــك ال  ــوز التوســ  يف وحديــد 
 اكودع عنده كرا  عر التقن  اكد  القد  ل وال التضييق يف هذا التحديد كرا  عر التقن  اكد  اليرنس   

                                                                                                                                                                    

من التقين ا ر نتيـين ( ل كرـا يقـ  ابفـ  كـر اتيـاق علـا  3399الن ال  أبن  خير مس وليت  عن  قد ا شيا  اليت ورلوهنا معهو ) انعر اكادة
 (   313ق 8ا عيا  من هذه اكس ولية" ) جمروعة ا عرار ااضريية

   843ق – 844( حمرد عل  عر ة ق 4) 
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ـــ ـــ  اكســـا رون كاخلـــاتت والوكـــاالت يةـــون مودًع    4ا عنـــده يف معـــ  الـــنص  ـــاحب الينـــدق وكـــر مةـــان ينـــ ر  ي
ل كرــا تــد ر  3وتــد ر "البنســيوتت" ل وكانــا مــذكورة ابلــنص يف اك ــروع الترهيــدي مث حلــا حملهــا عبــارة "ومــا ماثلهــا"

ابينـــــات الســـــين ل واكست ـــــييات وك 194ل   1  وتـــــد ر كـــــذلك عـــــرابت النـــــوم يف الســـــةك ااديديـــــة 2ال ـــــرف اكيروشـــــة
  أمــــا عذا أ ــــر شـــخص غر ــــة ميروشــــة يف مســــةن  اخلـــاق ل ــــخص ه ــــر ا تـــاره ب ريقــــة التو ــــية أو الصــــلة  8واكصـــحات

   4ال خصية ل م يد ر ذلك يف حةو النص

                                                 

بـودرى  – 429 قـرة – 428 يـوار  قـرة – 381 قـرة – 389 قـرة 44( وليس من الضـروري أن يقـدم الينـدق ال عـام للن يـر ) هيـك 4) 
وال أن ينـام النـ ر يف الينــدق يف أثنـا  الليـر ل  رــادام الينـدق معـًدا للربيــا  يةيـا أن ينـ ر  يــ   –(  993ق 4324و ـار يف الوديعـة  قــرة

أما عذا أودع ال خص أشيا  يف  نـدق ال يبيـا  –لساعات معدودات يسرتي   يها أو يقوم نا ات  يف البلد الذي  ي  اليندق للرسا ر ولو 
 (   3هامش 443ق 109 قرة 9 ي  لسليرها عىل شخص ه ر ل  هذه وديعة عادية ) أوبرى ورو وغسران

 يف اهلامش   246( انعر هنًيا  قرة 3) 
 109 قــرة 9أوبــرى ورو وغســران – 4324بــودرى و ــار يف الوديعــة  قــرة – 428 يــوار  قــرة – 381 قــرة – 389 قــرة 44( هيــك 2) 
وتد ر ال رف اكيروشة والبسيوتت والينادق ولو أقام  يها الن ير شهرًا أو أكثر ) الس   – 844حمرد علا عر ة ق – 4هامش 443ق
 4324بـودرى و ـار يف الوديعـة  قـرة – 381 قـرة – 389 قـرة 44هيـك – 4469أكتوبر سـنة9 ازيا دي تريبينو  4469أبرير سنة33
ليـظ  3وانعـر أنسـيةلوبيدي داللـوز – 842حمرد علا عر ة ق – 4211 قرة 3 وسران – 344 قرة 43عةس ذلك بيدان – 992ق

Depot ر ة ميروشة يف نيس البلد اليت وذهب اليقة والقضا  يف  رنسا عىل أن  لو استأ ر اكقيو يف بلد غر ة يف  ندق أو غ –(  391 قرة
 141 – 4 – 4642سريي  4642يوني  سنة 38( ل    ين بق علي  النص ) نقض  رنس   voyageurيقيو  ي  ل م يةن "مسا رًا" ) 

 هايــر 32ابريــس  – 208 – 3 – 4601ســريي     4601يويــ  ســنة 43ليــون  – 308 – 4 – 4626ســريي   4626أبريــر ســنة 34 –
أبريـر 46 – 68 – 3 – 4611 ازيـا دي ابليـ   4611يوني  سنة 46الس   – 413 – 4 – 4621يا دي ابلي   از  4621سنة 
 4هامش 443ق 109 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 4310بودرى و ار يف الوديعة  قرة 46 – 3 – 4614 ازيا دي ابلي   4614سنة
 – 389 قـرة 44وانعـر عةـس ذلـك هيـك – 4318 قـرة 3المورانـديريكـوالن وكابيتـان ودي   – 4449 قـرة 44ب نيور وريبري وسا تيي  –

مـد  مصـري متسـ  لـد ور هـذه  131(   أما يف مصر  يبدو أن يف هذا تضييًقا ال حمر ل  ل ويف نص اكـادة 429 يوار  قرة – 381 قرة
 (   842ا عر ة قااالة  النص ي رر اكسا رين والن ال  ل وال يقصرت علا اكسا رين ) انعر عةس ذلك حمرد عل

   844( حمرد علا عر ة ق 1) 
 – 4319بــودرى و ــار يف الوديعــة  قــرة – 498 – 4 – 69ســريي  4469 هايــر ســنة 2( انعــر عةــس ذلــك يف نرســيا نقــض  رنســ   8) 

) عـرابت النـوم ( ل ومـ  ذلـك يـذهب رأي يف  831ق 4449 قـرة 44ب نيـور وريبـري وسـا اتيي  – 442ق 109 قـرة 9أوبرى ورووعمسـان
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نيرـار  ل وقـدمنا كـذلك أنـ  ال يـد ر أمنـا  النقـر و ـازن ا مـاتت يف ايف ـات وا 3وال تد ر اك ـاعو وال اكقـاه 
   2واكسارح واك عب والنوادي الرًيضية وكابينات االستحرام

ا شيا  اكودعة : يقور النص يف وحديـدها : "ا شـيا  الـيت أييت  ـا اكسـا رون والنـ ال "    ي ـرر ذلـك كـر مـا  -3
وتــــد ر  196    9ومســــتندات وبضــــا   8ونقــــود وجمــــوهرات وأوراق ماليــــة 1أييت بــــ  الن يــــر مــــن حقا ــــب وأمتعــــة وم بــــس

 وغريها من وسا ر النقر   4اليت أيتا  ا الن ير ويودعها يف  راج اليندق أو يف  نا   ل والدرا ة 1السيارة
ل بـر بوضــعها يف  6كيـف يةـون ا يــداع : والعـادة أن يةـون ا يــداع ال بتسـليو ا شــيا  للرـودع عنـده شخصــًيا  -2

  وقـد يـتو ا يـداع قبـر ذلـك ل كرـا غـذا تلقـا منـدو   40ال ر ة اليت أيوى عليها الن ير أو يف أي مةان ه ـر خيصـص لـذلك

                                                                                                                                                                    

 831ق 4449 قـرة 44 رنسا عىل أن العيادة اخلا ة لل بيب حيث تقيو اكرضا للع ج تعته يف حةو اليندق ) ب نيور وريبـري وسـا اتيي 
  ) 
حمرــــد علــــا عر ــــة  – 992ق 4326بــــودرى و ــــار يف الوديعــــة  قــــرة – 244ق 1م 4468مــــايو ســــنة 20( ا ســــةندرية اكختل ــــة  4) 
   844ق
 109 قـرة 9أوبـرى ورووعمسـان – 4314بـودرى و ـار يف الوديعـة  قـرة – 426 يوار  قرة – 834 قرة 4بون – 384 قرة 44( هيك 3) 
   4211 قرة 3 وسران – 3411 قرة 3ب نيور وريبري وبوال ي  – 839ق 4449 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 442ق
 4449 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 442ق 109 قرة 9أوبرى ورو وعمسان –وما بعدها  4313( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 2) 
   118ق 221حمرد كامر مرس   قرة – 843حمرد علا عر ة ق – 831ق
   926ق 4460 قرة بودرى و ار يف الوديعة – 413 يوار  قرة – 394 قرة 44( هيك 1) 
   4460بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 410 يوار  قرة – 394 قرة 44هيك – 488 قرة 31( لوران 8) 
   836ق 4441 قرة 4ب نيور وريبري وسا اتيي  – 910ق 4460بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 413(  يوار  قرة 9) 
 4611 ازيا دي ابلي   4611 هاير سنة 2 رينوبر  – J C .P   4619 – 3 – 318   4619يولي  سنة 49( نقض  رنس   1) 
   841حمرد علا عر ة ق – 836ق 4441 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 318 – 3 –
   836ق 4441 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4464( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 4) 
 9أوبرى ورو وعمسان – 4464بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 411 وًير  قرة –وما بعدها  820 قرة 4بون – 390 قرة 44( هيك 6) 

وقــد  ــرت العــادة أال أي ــذ التن يــر مــن  ــاحب  – 831ق 4441 قــرة 4ب نيــور وريبــري وســا اتيي  – 9و 8وهــامش 441ق 109 قــرة
 ا ثبات جبرس  ال رق و يها البينة والقرا ن كرا سنرى  اليندق عيصاال بتسلو ااقا ق وا شيا  اليت أتا  ا  مع  ل ولذلك  از ل  

 (   239ق 9م 4464يوني  سنة9( ولو كان يف  ازن اليندق أو يف ردهات  أو يف غري ذلك من ا مةنة ) است ناف  تلو  40) 
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  وقــد أييت  4الينــدق اكســا ر يف ايف ــة وأ ــذ حقا بــ  لتو ــيلها عىل الينــدق  رــن هــذا الوقــا تبــدأ مســ ولية  ــاحب الينــدق
نــدق ل أبمتعــة أ ــرى يضــييها عىل ا معــة اكو ــودة ل أو علــا العةــس مــن ذلــك يرســر أبمتعــة عىل الن يــر ل بعــد أن يقــيو يف لي

  ولةن  ب أن تد ر ا معـة الينـدق برضـا   3اليندق تسبق  قبر قدوم   ت رر مس ولية احب اليندق هذه ا متعة مجيًعا
متعــة الــيت يرتكهــا الن يــر يف الينــدق بعــد م ادرتــ    أمــا ا  2 ــاحب الينــدق أو أحــد أتباعــ  ل أو يف القليــر دون معارضــة منــ 

عًيه أمانة عند  احب اليندق ل حىت لـو عـاد الن يـر بعـد ذلـك عىل الينـدق ل  هـذه ال يةـون  ـاحب الينـدق مسـ وال عنهـا 
   1عال فبًقا للقواعد العامة

 اإلثبات : -391

اعد اليت قررتهـا يف الوديعـة االضـ رارية ل واقعـة   ول  أن يثبا ل فبًقا للقو  8وعب  عثبات ا يداع يق  علا الن ير 
ا يداع وماهية ا شيا  اكودعة ومقدارها وقيرتها وأهنا تليا أو ضاعا أو سرقا يف أثنـا  ا يـداع جبريـ  ال ـرق ل ويـد ر 

ترــار  ــدق مــا   ويــد ر القاضــ  يف اعتبــاره عنــد تقــدير ا دلــة مركــ  الن يــر ومةانتــ  وثروتــ  واح 9يف ذلــك البينــة والقــرا ن

                                                 

   112ق 229قرةحمرد كامر مرس    – 842حمرد علا عر ة ق – 4468بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 390 قرة 44( هيك 4) 
   118ق 224حمرد كامر مرس   قرة – 4469( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 3) 
   834ق 4441 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 446( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 2) 
أبريـر سـنة 6 ازيـا دي تريبينـو  4629سـنة  110ينـاير  34السـ   – 64 – 4 – 23سـريي  4423يناير سـنة40( نقض  رنس   1) 

 443ق 109 قـــرة 9أوبـــرى ورو وعمســـان – 4303بـــودرى و ـــار يف الوديعـــة  قـــرة – 414 يـــوار  قـــرة – 384 قـــرة 44هيـــك – 4629
   836ق 4441 قة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 3هامش

   984ق 4336( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 8) 
ب نيـور  – 441ق 109 قـرة 9أوبرى ورو وعمسـان – 4324و قرة 984ق 436بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 414(  يوار  قرة 9) 

وال ي الب الن ير ةثبات أن  هو اكالك ل شيا  اليت أودعها ل و ًقا للقواعـد اكقـررة يف الوديعـة  – 836ق 4444 قرة  44وريبري وسا اتيي 
 (   4320ر يف الوديعة  قرةالعادية ) بودرى و ا
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ـــة الضـــبو والنعـــام ومـــا عىل ذلـــك مـــن العـــروف ـــة الينـــدق مـــن تحي ـــ  وحال   و ـــوز تو يـــ  اليرـــ  اكتررـــة عىل الن يـــر  4يدعي
   3الستةرار الدلير ل حىت  يرا ت يد قيرت  علا ع رة  نيهات

 علا ما سنرى   2أما عب  عثبات ني  اكس ولية  يق  علا عاتق  احب اليندق

 ة : المسئولي -392

رأينــا أن اكــودع عنــده يف الوديعــة االضــ رارية مســ ور دا ًرــا مســ ولية اكــودع عنــده اكــأ ور ل  يجــب عليــ  يف حيــظ 
ا شــيا  اكودعــة بــذر عنايــة ال ــخص اكعتــاد   ولةــن مســ ولية  ــاحب الينــدق ومــا ماثلــ  أشــد مــن ذلــك ل  هــو مســ ور يف 

 –مـد   يرـا رأينـا  131كرـا تقـور اليقـرة ا وىل مـن اكـادة  –والنـ ال   114  العناية "نيظ ا شيا  اليت أييت  ـا اكسـا رون
ل بــر ومراقبــة اكــرتددين علــا  1حــىت عــن  عــر اكــرتددين علــا الينــدق أو اخلــان"   بــر أيًضــا مراقبــة اتباعــ  مــن  ــدم ومــوظي 

ل بـر يعتـه اليعـر الصـادر مـنهو  عـر    وهنال  ليسوا من أتباع  ل وهـو يف ا  ـر غـري مسـ ور مـنهو 8اليندق من غاد ورا  

                                                 

 – 3413 قرة 3ب نيور وريهير وبوال ي  – 836ق 4444 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4336( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 4) 
 – 4609داللـوز  4609ماري سـنة  41الس   – 40 – 8 – 4633داللوز 4634نو ره سنة 49عكس  – 849حمرد عل  عر ة ق

8-84   
 – 4 – 4613 ازيــا دي ابليــ  4614أكتــوبر ســنة41الســ   – 82 – 4 – 4639ســريي  4639مــاري ســنة 4( نقــض  رنســ   3 )

   849حمرد عل  عر ة ق – 441ق 109 قرة  9أوبرى ورو وعمسان – 99
   4324( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 2) 
 يةون مسوال عذن عن  عر  ادم اليندق ل حىت لو سرق هذا أمتعـة  – 41ق 422انيريدة اليضا ية  4623يويل سنة 39( الوايل   1) 

 – 68سـريي  4461 هايـر سـنة8الن ير يف وقا ال يندى  ي  أعرار وظييت  ل وحىت لو تسلر عىل غر ة الن ير بقصد السرقة ) نقض  رنس  
 (   4301بودرى و ار يف الودعية  قرة – 141 – 4
 حبس ا شخاق اآل رين النازل  يف اليندق ل بر أيًضا كر من يرتدد علا اليندق مـن زوار وغـريهو  ( وي رر ال ادي والرا   ل ليس 8) 

ل ولــو تــردد ال ــخص علــا الينــدق بقصــد الســرقة ل مــادام م يــد ر  لســة عــن فريــق التســلر   ويف  رنســا ل كرــا ســنرى ل تتحقــق مســ ولية 
 – 821 قــرة 4بــون – 418 يــوار  قــرة – 394 قــرة 44هيــك – 414 قــرة 31 ــاحب الينــدق حــىت لــو تســلر الســارق  لســة ) لــوران

 (   1هامش 448ق 109 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 919ق 4308بودرى و ار يف الوديعة  قرة
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ل مـن  4ال ري ل و عر ال ري سبب أ نيب مـن شـأن  أن ينيـا اكسـ ولية   ولةـن هنـا يةـون  ـاحب الينـدق مسـ وال عـن  علهـو
  وعلـا ذلـك  3سرقة أو حريق أو غت ف أو غضاعة أو غري ذلك ل  يةـون عذن مسـ وال عىل هـذا ااـد عـن السـبب ا  نـيب

ر أن ا شـيا  الـيت أودعهـا الينـدق علـا النحـو الـذي بينـاه قـد ضـاعا أو سـرقا أو احرتقـا أو تليـا ل كـان عذا أثبا الن ي
أو غــارة   113أو بقــوة قــاهرة ك لــ ار   2 ــاحب الينــدق مســ وال عــن ذلــك عال عذا أثبــا أن ااــادل قــد وقــ    ــأ الن يــر

  وال  1ن مةـــان جمـــاور واليـــد لصـــاحب الينـــدق  يـــ  ويـــة أو ثـــورة أو اضـــ راابت أو غـــ و أو حـــر  أهليـــة أو حريـــق امتـــد مـــ
                                                 

تها م تةتف ابلعناية اليت  رضـ 4042( وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا الصدد : "غري أن اليقرة الثانية من اكادة  4) 
ل بر كليا أ حا  الينادق واخلـاتت السـهر علـا ا مةنـة الـيت يسـت ولنها ورقابـة كـر مـن يـروح أو ي ـدو  يهـا ل  4043علا الودي  اكادة

 (   313ق 8 جعلتهو مس ول  حىت عن  عر كر را   أو غاد يف اليندق أو اخلان" ) جمروعة ا عرار التحضريية
و ةــن القــور مـــ  ذلــك عن  عــر اكـــرتددين علــا الينــدق منســـو  عىل  – 911ق – 919ق 4308( بــودرى و ــار يف الوديعــة  قـــرة 3) 

ودرى  احب  ل  ن هذا  ـب عليـ  ل ال مراقبـة اتبعـة  حسـب ل بـر أيًضـا مراقبـة اكـرتددين ل  يعتـه مقصـرًا يف الرقابـة ) انعـر يف هـذا اكعـ  بـ
 (   4309و ار يف الوديعة  قرة

 4346و قـرة 4341بـودرى و ـار يف الوديعـة  قـرة – 483 يوار  قرة – 814 قرة 4بون – 411 قرة 31لوران – 321( ترلون  قرة 2) 
 3ب نيـــور وريبـــري وبوال يــــ  – 820ق 4446 قــــرة 44ب نيــــور وريبـــري وســـا اتيي  – 441ق 109 قـــرة 113  9أوبـــرى ورو وعمســـان –

أن يرت  اب  غر ت  ميتوًحا أو غري م لق ابكيتاح  الًيا يف ذلك نعام  ويعته   أ من الن ير – 226حمرد كامر مرس   قرة – 3411 قرة
يـر   ـأ اليندق ل أو يرت  أشيا  اينة يف الدوال  دون أن ي لق  ل ولةن  ال يةون   ً ا ل عذا تر  حقا ب  غري م لقة ل وعذا اقرتن   ـأ الن  

 4348 قــرة – 4341عــر يف كــر ذلــك بــودرى و ــار يف الوديعــة  قــرةمــن  ــاحب الينــدق كــان هنــا    ــأ م ــرت  وتقامســا اكســ ولية ) ان
نقـض  رنسـ   – 820ق 4446 قـرة 44ب نيور وريبـري وسـا اتيي  – 42وهامش 441ق 109 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 4346و قرة
 يــر يف حةــو (   ويعتــه   ــأ اتبــ  الن 2 - 4 – 4610ســريي  4610ينــاير ســنة 6 – 323 – 4 – 4636ســريي  4636أبريــر ســنة43

(   ولةـن غـذا ارتةـب ااـادل أحـد أتبـاع  ـاحب الينـدق ل  ـلن اكسـ ولية تتحقـق ولـو   4349  أ الن ير ) بـودرى و ـار يف الوديعـة  قـرة
كان هنا    ـأ يف  انـب الن يـر ل وعلـا الن يـر ل وعلـا الـذي يثبـا   ـأ يف  انبـ  أن يثبـا أن ااـادل وقـ  مـ  ذلـك بيعـر أحـد أتبـاع 

 (   841حمرد عل  عر ة ق – 4344 قرة – 4341) بودرى و ار يف الوديعة  قرة  احب اليندق
( أما ااريق يف ذات     يعته قوة قاهرة ل  قد يةون تشً ا عن عمهار  احب اليندق أو أحد أتباعـ  أو أحـد اكـرتددين علـا الينـدق ل  1) 

  يةون  احب اليندق مس وال يف هذه ااالة   أما عذا أثبا هذا ا  ري أن ااريق وق  بقوة قاهرة ل كرا عذا كان قد امتد مـن مةـان جمـاور
أثبا أن  بذر عناية ال خص اكعتاد يف الوقاية من ااريق وأن ااريق م ودل بيعر أحد عتباعـ  أو أحـد اكـرتددين علـا الينـدق ل  لنـ  ل أو 

يوليـــ  49يــتخلص مـــن اكســـ ولية   انعـــر يف ختلـــص  ـــاحب الينــدق مـــن اكســـ ولية ةثباتـــ  أن ااريـــق قـــد حــدل بقـــة قـــاهرة : نقـــض  رنســـ  
) احـرتاق سـيارة الن يـر يف انيـراج ل وال يةيـا  ثبـات القـوة القـاهرة عثبـات أن ااريـق بـدأ  J . C . P   4619  (3  )224 4619سـنة
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يةيــا أن يثبــا أن ااــادل قــد وقــ  بيعــر ال ــري ل عذ ييــرا عند ــذ أنــ  وقــ  بيعــر اكــرتددين علــا الينــدق وهــو مســ ور عــن 
 علهو كرا قدمنا ل أو بيعر  دمة أو أتباع  وهو أيًضا مس ور عـنهو وكـذلك يسـت ي   ـاحب الينـدق أن ينيـا عـن نيسـ  

لية عذا هـو أثبـا أنـ  بـذر عنايـة ال ـخص اكعتــاد يف ايفا عـة علـا ا شـيا  اكودعـة وأن ااـادل ال  ةـن أن يةـون قــد اكسـ و 
للن يـر أيًضـا أن يبـادئ  ـاحب الينـدق أبن يثبـا  112  و ـوز   4وق  من  دمة أو أتباع  أو مـن اكـرتددين علـا الينـدق
 دمــ  أو أتباعــ  أو بيعــر اكــرتددين علــا الينــدق ل وعنــد ذلــك تتحقــق  أن ااــادل وقــ  بتقصــري مــن هــذا ا  ــري ل أو بيعــر

مســ ولية  ــاحب الينــدق    ــلذا مــا وحققــا هــذه اكســ ولية بو ــ  أو   ــر ل و ــب علــا  ــاحب الينــدق أن يعــوا الن يــر 
                                                                                                                                                                    

 433 – 3 – 84داللوز  4480يناير سنة41ابريس  – 218 – 8 – 16داللوز  4618أبرير سنة9كوكار   –ن و ا يف السيارة ذاهتا ( 
ب نيـور  – 448ق 109 قـرة 9أوبـرى ورو وغسـران – 4343و ار يف الوديعة  قرة بودرى – 419 يوار  قرة – 419 قرة31لوران  –

   824ق 4446 قرة 44وريبري وسا اتيي 
( وعلا ذلك عذا أثبا  احب اليندق أن سرقة أمتعة الن ير وقعا من أ نيب تسلر  لسة أو استعرر مياتي  مص نعة أو د ر غر ة  4) 

 ــلن ذلــك ينيــ  مســ وليت    أمــا يف القــانون اليرنســ   ــذلك ال ينيــ  اكســ ولية )  112ب ااــا و ل  الن يـر ب ريقــة الةســر أو التســلق أو نقــ
 109 قـــرة 9أوبـــرى ورو وعمســـان – 4344بـــودرى و ـــار يف الوديعـــة  قـــرة – 411 يـــوار  قـــرة – 413 قـــر 31لـــوران – 328ترولـــون  قـــرة

 هايـر 49السـ   – 449 – 3 – 22سـريي  4424يو سـنة مـا2ابريـس  – 824ق 4446 قـرة 44ب نيـور وريبـري وسـا اتيي  – 448ق
 4681(   ويبدو أن هذا ااةو يف القانون اليرنس  يهره أن التقن  اكد  اليرنس  ينص يف اكادة  12 - 8 – 4608داللوز  4608سنة

( أو بقوة قاهرة أ رى  avec force armeeمن  علا أن أ حا  الينادق ال يةونون مس ول  عن السرقات اليت تق  بقوة مسلحة ) 
   أمةن أن يستخلص من ذلك ب ريقة التدلير العةس  ل أن السرقات اليت ال تق  بقوة مسلحة ل ولو وقعا ب ريقة الةسر أو التسور أو 

حب الينـدق النقب أو اكياتي  اكص نعة ل بـر ولـو وقعـا ال مـن عابـة مسـلحة بـر مـن  ـرد أو  ـردين ولـو كـات ورـ ن سـ ًحا ل يةـون  ـا
 4446 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 448ق 109 قرة 9أوبرى ورو وغسران – 4344مس وال عنها ) بودرى و ار يف الوديعة  قرة

مد   رنس  ال يو د هلا نعـري يف التقنـ  اكـد  اكصـري ل لـذلك ال نـرى جمـاراة اليقـ  اليرنسـ  يف  4681(   وكا كان نص اكادة  824ق
سألة م  ا ـت ف النصـوق     بـد عذن يف القـانون اكصـري مـن ت بيـق القواعـد العامـة والنصـوق القانونيـة ل وظـاهر أن السـرقة الـيت هذه اك

ندق تق  من أ نيب ب ريقة التسلر أو التسور أو النقب أو اكياتي  اكص نعة ال  ةن أن يقار عنها عهنا سرقة وقعا من "اكرتددين" علا الي
 احب اليندق مس وال عنها ل  لو يبقا عال اعتبارها قوة قاهرة تني  اكس ولية عن  احب اليندق ) انعر قريًبا من اكعـ  الـذي حىت يةون 

وانعـر عةـس ذلــك وأن  ـاحب الينـدق يةــون  – 119ق 224حمرــد كامـر مرسـ   قــرة – 10 قـرة Depotنقـور بـ  دي هلــتس ليـظ 
اليق  اليرنس  علا ا ت ف النصوق كرا بينا (   وانعر يف التريي  يف القانون اليرنس  ب  ويستند عىل  841مس وال : حمرد علا عر ة ق

ااــادل اليجــا   وهــو حــادل دا لــ  بتصــر ابكهنــة ويةــون  ــاحب الينــدق مســ وال عنــ  ل والقــوة القــاهرة وهــ  حــادل  ــار   ال يتصــر 
   4213 قرة 3ابكهنة وال يةون  احب اليندق مس وال عن  :  وسران
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  ل  قـد نصـا كرـا مـد  اسـتثنا 131عن كر ما أ اب  من ضرر و ًقا للقواعـد العامـة   وقـد أوردت اليقـرة الثانيـة مـن اكـادة
رأينــا علــا أن أ ــحا  الينــادق "ال يةونــون مســ ول  ل  يرــا يتعلــق ابلنقــود وا وراق اكاليــة وا شــيا  الثرينــة ل عــن تعــويض 
 ــاوز عســ   نيهــا ل مــام يةونــوا قــد أ ــذوا علــا عــاتقهو حيــظ هــذه ا شــيا  وهــو يعر ــون قيرتهــا ل أو يةونــوا قــد ر ضــوا 

 111عهــده يف ذمــتهو ل أو يةونــوا قــد تســببوا يف وقــوع الضــرر   ــأ  ســيو مــنهو أو مــن أحــد  دون مســوغ أن يتســلروها 
اتبعهــيو"   وا شــيا  الثرينــة اك ــار عليهــا يف الــنص ل  يرــا عــدا النقــود وا وراق اكاليــة ل مثلهــا اجملــوهرات واكصــاغ وا دوات 

  ي لـب أن ت يـد قيرتـ  علـا عسـ   نيهـاً حتـىي يستسـاغ اليضية والتحف النادرة واكسـتندات اهلامـة ل وبو ـ  عـام كـر شـ 
القور أبن  احب اليندق ال يةون مس وال عن  عال يف حدود ع   نيها  يرا عدا حـاالت  ا ـة    ـلذا أثبـا الن يـر أنـ  

يعــرف  قــد ســلو  ــاحب الينــدق النقــود أو ا وراق اكاليــة أو ا شــيا  الثرينــة ا  ــرى وأ ــذ هــذا علــا عاتقــ  حيعهــا وهــو
قيرتهــا ل أو أثبــا أن  ــاحب الينــدق قــد ر ــض تســلرها عهــدة يف ذمتــ  دون أن يبــدي لــذلك ســبًبا معقــوال ل أو أثبــا أن 
ااــادل قــد وقــ    ــأ  ــيو مــن  ــاحب الينــدق أو مــن أحــد أتباعــ  ل  ــاز لــ  الر ــوع بةــر القيرــة أًي كــان مقــدارها ولــو 

شـ   مـن ذلـك ل  ـلن  ـاحب الينـدق ال يةـون مسـ وال عـن تعـويض زادت علا عسـ   نيهـا   أمـا م عذا يسـت   عثبـات 
   4 اوز عس   نيها أو القيرة ااقيقية غذا قلا هذه القيرة عن عس   نيها

                                                 

( ويــرى مــن ذلــك أن  ــاحب الينــدق ال يةــون مســ وال ل  يرــا عــدا حــاالت  ا ــة ل عــن تعــويض  ــاوز عســ   نيهــا ل أًي كانــا  4) 
يعـوا ا شيا  ل اينة أو غري اينـة    هـ  عذا كانـا اينـة  ـالتعويض الي يـد علـا عـ   نيهـاً ل وغـذا كانـا غـري اينـة  قيرتهـا ااقيقـة الـيت 

وانعر  – 4446 قرة 44س   نيها   انعر يف التريي  ب  ا شيا  الثرينة وا شيا  غري الثرينة ب نيور وريبري وسا اتيي عنها ال ت يد علا ع
يف أن التعويض قـد  ـاوز ااـد ا قصـا الـذي عينـ  القـانون عذا أثبـا الن يـر   ـأ يف  انـب  ـاحب الينـدق أو أحـد أتباعـ  ل  تسـرى عنـد 

ــــك القواعــــد العامــــة و ــــب  مــــاري 4 – 284 – 4 – 4606داللــــوز  4606مــــاري ســــنة 20تعــــويض الضــــرر كــــام  : نقــــض  رنســــ  ذل
 ازيــا دي ابليــ   4680مــايو ســنة41 16 – 4 – 4610داللــوز  4610ينــاير ســنة6 – 302 – 4639داللــوز ا ســبوع   4639ســنة

أوبــرى  – 4331ر يف الوديعــة  قـرةبــودرى و ـا – 338 – 4623داللــوز ا سـبوع   4623 هايــر سـنة8ابريـس  – 423 – 3 – 4680
 – 823ق 4460 قـــرة 44ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي  –(  2)  342 قـــرة 43بيـــدان – 441ق – 449ق 109 قـــرة 9ورو وغســـران

ويـذهب الـبعض يف تعليـر ذلـك  – 848حمرد عل  عر ة ق – 346 قرة Depotليظ  3أنسةيلوبيدي داللوز – 4212 قرة 3 وسران
 انـب  ـاحب الينـدق  عـر مسـ وليت  تقصـريية ل  يةـون مسـ وال عـن التعـويض الةامـر   ولةـن الصـحي  أن   ـأ عىل عن عثبات   أ يف 

 احب اليندق يبقا   أ عقدًًي عذ ال  تر  اخل أ التقصريي م  اخل أ العقدي ل وينيب علا ذلك أن التعويض ل وعن  اوز ااد ا قصا 
 – 441ق 4311 قــرة 3كــوالن وكابيتــان ودي المورانــديري  -( 2)  242 ــرق 43بيــدانل  ــب أن يةــون مقصــورًا علــا الضــرر اكتوقــ  ) 
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ونعرًا هلذه اكس ولية انيسيرة اليت ألقاها القانون علا  احب الينـدق ل  عـر القـانون لـ  منهـا  رً ـا  أسـقو حـق 
( عذا م خي ــر الن يــر  ــاحب الينــدق  4مــد   يرــا رأينــا : )  134نصــا عليهرــا اكــادة 4حــالت النيــ ر يف الر ــوع عليــ  يف 

بسرقة ال    أو ضياعة أو تلي  ئجرد علر  بوقوع شـ   مـن ذلـك    ـلن أب ـأ دون عـذر مقبـور يف هـذا ا   ـار ل سـقو 
اــادل لـو ق ا   ــار يف الوقــا حقـ  ل غــذ يةـون قــد اضـاع علــا  ـاحب الينــدق الير ـة يف الة ــف عـن اكســ ور عـن ا

( غـــذا انقضـــا ســـتة أشـــهر مـــن اليـــوم الـــذي ي ـــادر  يـــ  الن يـــر الينـــدق دون أن ي الـــب  ـــاحب الينـــدق  3  )  3اكناســـب
قضـــا ًيا نقـــ  ل  ـــلن الـــدعوى تســـقو يف هـــذه ااالــــة ابلتقـــادم   والســـبب يف تقصـــري مـــدة التقـــادم أن اك ـــرع أراد أن  عــــر 

ن م البـة النـازل  يف  ندقـ  بعـد سـتة أشـهر مـن م ـادرهتو الينـدق ل وهـ  مـدة كا يـة عذا انقضـا  احب اليندق يف مأمن م
دون أن ي الب  الن ير كان من حق  أن ي ر ن عىل أن  غري معرا  ية مس ولية   وقـد كـان اك ـروع الترهيـدي  عـر التقـادم 

 ت ــور مــدة التقــادم    عــدلا نينــة اكرا عــة  يســرى مــن وقــا انة ــاف الضــياع أو التلــف ل وهــو غــري منضــبو وقــد يتــأ ر

                                                                                                                                                                    

ابري 34تنســ   – 16 – 4 – 4610داللــوز  4610ينــاير ســنة 6نقــض  رنســ   – 364 قــرة Depot 3ليــظ 3أنســةيلوبيدي داللــوز
 (   314 - 4629داللوز ا سبوع   4629سنة 

دي : "ونعــرًا هلــذا التوســ  يف أحــوار مســ ولية أ ــحا  اليناقــد واخلــاتت رؤى وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــ 118 
كا  م ًيا م  ااركة الت ريعية ااديثة وض  حد أقصا للتعويض الذي يل مون ب     نصا اليقرة الثالثة من اكادة علا أن يةون ااد ا قصا

ليندق أو اخلان أو من أحد اتبعية   أ  سيو ل  يل م  تعويض الضرر وةو ب  من تعويض مبلك عس   نيها ل غ  عذا وق  من  احب ا
 أبكرل  وقتًـا للقواعـد العامـة   ويعتـه  ـاحب الينـدق أو اخلـان مرتةبًـا   ـأ  سـيًرا عذا تسـلو ا شـيا  ايعهـا مـ  علرـ  بقيرتهـا ل أو غـذا

 – 313ق 8اخل ـأ انيسـيو" ) جمروعـة ا عرـار التحضـرييةر ض تسلرها دون مسوغ   ويرت  للقاض  تقدير اكسوغ ل كرا يرت  لـ  تقـدير 
 (   312ق

ابلنســبة غلــا اجملــوهرات ( التعــويض ئــا ال  ــاوز ألــف  4644أبريــر ســنة4) وقــانون  4446أبريــر ســنة44ويف  رنســا حــدد قــانون 
 هذا اكقدار عىل ع رين ألًيا من اليرنةات   4614سبتره سنة 44 رنك ل مث ر   قانون 

( وهذا عدا وحديد مس ولية  احب اليندق عن التعويض ئا ال  اوز عس   نيهاً ل  هذه و وه ث ثة  يف  يها اك رع علا  اب   4) 
 اليندق يف مقابر الت ديد يف مس وليت   

   846( حمرد عل  عر ة ق 3) 
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كرـــا  ـــا  يف ا عرـــار   4حمـــدًدا" 119الـــنص ل و علـــا التقـــادم يســـرى مـــن وقـــا م ـــادرة الن يـــر الينـــدق "ليةـــون ا مـــر  
   3التحضريية

 االتفاق على تعديل قواعد المسئولية :  -393

من شـدة ل  يجـوز االتيـاق مـث  علـا أال يـتخلص و وز االتياق علا ت ديد قواعد اكس ولة ل ابلرغو  ا ه  علي  
 احب اليندق من اكس ولية عال عذا أثبـا القـوة القـاهرة ل وال يةيـا أن يثبـا أنـ  بـذر عنايـة ال ـخص اكعتـاد وأن ااـادل 

لقـاهرة م يق  من أحد اتبعي  أو من أحد اكرتددين علا اليندق   بر  وز االتيـاق علـا وحريـر  ـاحب الينـدق تبعـة القـوة ا
ل  ــ  تنتيــ   ــا مســ وليت  ل ويةــون هــذا ضــراًب مــن التــأم    كرــا أنــ   ــوز االتيــاق علــا ر ــ  ااــد ا قصــا للتعــويض يف 

 ا شيا  الثرينة عىل أكثر من عس   نيهاً ل بر عىل كر قيرتها  
 ا عرـار التحضـريية يف أما االتياق علا ا عيـا  مـن اكسـ ولية أو علـا التخييـف منهـا  رحـر للنعـر   وقـد ورد يف

هــذا الصــدد يف موضــع  مــا  عــر هــذا االتيــاق ابفــ    ورد ذلــك أوال يف الوديعــة االضــ رارية بو ــ  عــام ل ووديعــة الينــادق 
نــوع منهــا ل حيــث ورد يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي أنــ  ال  ــوز االتيــاق يف الوديعــة االضــ رارية "علــا ععيــا  

 2ليت  وال ختييف هذه اكس ولية عن  ل وذلك  ن كر اتياق من هذا النوع ي وب  ا كراه من  انـب الوديـ "الودي  من مس و 
  وورد ذلـك اثنيًــا يف وديعـة الينــادق ابلـذات حيــث فبقـا عليهــا أحةـام الوديعــة االضـ رارية ل  جــا  يف اكـذكرة ا يضــاحية 

                                                 

( انعر م  ذلك رأًي يذهب عىل أن علقة التعدير ه  "احترار أن يةون سةوت اكودع من اك البة أثنا  عقامتـ  ابلينـدق را ًعـا عىل مـا  4) 
 (   4هامش 830قد يبذل  ل  الودي  من الوعود" ) حمرد عل  عر ة ق

قــد  ــا  يف اكــذكرة ا يضــاحية ك ــروع الترهيــدي : يف اهلــامش   و  246وانعــر هنًيــا  قــرة – 312ق 8( جمروعــة ا عرــار التحضــريية 3) 
 "وقد رؤى أيًضا ل مقابر التوس  يف تقدير مس ولية  احب اليندق أو اخلان ل عل ام اكودع ب    من اليقعة يف ايفا عة علا قوق أكثر من

علرـ  بوبوقـ  شـ   مـن ذلـك ل نيـث غـذا اكعتاد    يرا علي  أن خي ر  احب اليندق أو اخلان بسـرقة ال ـ   أو ضـياعة أو تليـ  ئجـرد 
(   والقاضــ  هــو الــذي يقــدر مــا يعتــري عب ــا  مســق ًا للحقــوق ل ومــا يعتــه  4/ 4041اب ــا يف ا   ــار دون مســوغ ســق ا حقوقــ  ) م

 البــة نقوقــ  ل اكبــادرة ابك 4041مســوًغا لإلب ــا    وم يةتــف مــن اكــودع بو ــو  ا   ــار ل بــر ي لــب منــ  نــص اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 
حيث نصا علا سقوط دعوه ابلتقـادم ابنقضـا  سـتة أشـهر مـن اليـوم الـذي انة ـف  يـ  الضـياع أو التلـف ) هـذا وبعـد التعيـدر أ ـبحا 

 (   312ق 8مدة التقادم تسرى من يوم م ادرة الن ير اليندق (" ) جمروعة ا عرار التحضريية
   244امش   وانعر هنًيا  قرةيف اهل 391ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 2) 
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  ولةـن مـن  هـة أ ـرى ورد يف موضـ   4عيا  من هذه اكس ولية"للر روع الترهيدي : "كرا يق  ابف  كر اتياق علا ا 
مـا يييــد أن االتيــاق علــا ا عيــا  مــن اكســ ولية  ــا    ــحي  ل  قــد استيســر يف نينــة ال ــنون الت ــريعية جمللــس النــوا  عــن 

 ن  ـــرًوا يف ااةـــو  يرـــا عذا علـــق  ـــاحب الينـــدق ععـــ تً يعيـــ   يـــ  نيســـ  مـــن اكســـ ولية ل  أ يـــب "أبنـــ  عذا كـــان ا عـــ
ا عيـــا  مـــن اكســـ ولية ويف مةـــان ظـــاهر يـــراه الن يـــر وم يعـــرتا عليـــ  ل  ـــلن  ـــاحب الينـــدق ال يةـــون مســـ وال حـــىت عـــن 

   3 قرة اثنية من اك روع" 331التعويض اكخيف ل  ن شرط ا عيا  من اكس ولية  ا   يف هذه ااالة فبًقا للرادة 
ن اكسألة ال ختلو من   ف   هنا  أواًل عمجاع علا أن تعليـق ععـ ن يف غـرف والعلة يف هذا التضار  تر   عىل أ

الينــدق نيســ  مــن اكســ ولية أو خييــف مــن مســ وليت  ال يةيــ  ل عذا م يثبــا أن الن يــر قــد رأى هــذا ا عــ ن وقبــر مــا  ــا  
عــدم االعــرتاا عليــ  ل وي يــد الــرتدد عذا   ولةــن يبــدأ الــرتدد عذا كــان الن يــر رأى هــذا ا عــ ن وقبلــ   ــراحة أو ضــرًنا ت 2 يــ 

اشـرتط  ـاحب الينـدق  ـراحة ئو ـب اتيـاق  ـاق ختييــف مسـ وليت  أو ععيـا ه منهـا    ـالرأى ال الـب يف اليقـ  اليرنســ  
  ولةن يو د من اليقهـا  مـن يـرتدد يف تصـحي  هـذا  1أن ال رط  حي  وختف ب  مس ولية  احب اليندق أو يعيا منها

لن يــر عذا قبلــ  يةــون مضــ رًا عىل قبولــ  ل وقــد أراد القــانون أن وريــ  ل ويــرى يف القليــر أن ال ــرط ال أثــر لــ  ال ــرط ل عذ أن ا
عال يف نثــر عــب  ا اثبــا عــن عــاتق  ــاحب الينــدق عىل عــاتق الن يــر   وانعقــد ا مجــاع بداهــة علــا أن ال ــرط ار  114 

   8يوأثر ل  يف ا عيا  من اكس ولية عن ال ش أو اخل أ انيس

                                                 

 يف اهلامش   246وانعر هنًيا  قرة – 313ق 8( جمروعة ا عرار التحضريية 4) 
ابريــس  – 202 – 3 – 4604داللــوز  4466أكتــوبر ســنة39عكــس  – 460 – 3 – 19داللــوز 4618ديســره ســنة 41( كــان  3) 
 – 419 قــرة31لــوران  – 196 – 4683يونيــ  ســنة1بتدا يــة تولــون اال – 128 -3 – 4621 ازيــا دي ابليــ  4621يوليــ  ســنة 49
ق 109 قــرة 9أوبــرى ورو وعمســان – 4321بــودرى و ــان يف الوديعــة  قــرة – 484 يــوار  قــرة – 812 قــرة 4بــون – 398 قــرة 44هيــك
   823ق 4464 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  -3وهامش  441

 3ب نيور وريبري وبوالنجي  – 43هامش 441ق 109 قرة 9أوبرى ورووعمسان – 4329 قرة – 4322( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 2) 
   3418 قرة
   4218 قرة 3وقر   وسران – 822ق 4464 قرة 44( ب نيور وريبري وسا اتيي  1) 
 4464 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 43هامش 441ق 109 قرة 9أوبرى ورو وعمسان – 4329( بودرى و ار يف الوديعة  قرة 8) 
   4628 – 213(    Sem . Jurا سبوع القضا   )  4621يولي  سنة 49ابريس  – 822ق
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 –وليســا وديعــة الينــادق عال  ــورة مــن  ــورها اكختليــة  –ونــرى أن ا وىل أن تتقيــد أبحةــام الوديعــة االضــ رارية 
   4 يةون شرط ا عيا  من اكس ولية أو التخييف منها ل ولو كان شرفًا  اً  رًوا ل ابف  ال أثر ل 

 تمهيد) * ( -الحراسة

 أركانها :  –التعريف بالحراسة  -394

أبهنــا وضــ   –وســيأيت ذكرهــا  –مــد   136( تعريًيــا مستخلًصــا مــن اكــادة sequestre ةــن تعريــف ااراســة ) 
مار يقوم يف شأن  ن اع أو يةـون ااـق  يـ  غـري اثبـا ل ويتهـدده   ـر عا ـر ل يف يـد أمـ  يتةيـر نيعـ  وعدارتـ  ورده مـ  

ر وحا ااراسة عما ابتياق بـ  ال ـر   اكتنـازع   تةـون حراسـة   ويوض  اكا 3تقد  حسا  عن  عىل من يثبا ل  ااق  ي 
 sequester( ل وعمــا نةــو مــن القضــا   تةــون حراســة قضــا ية )  sequester conventionnetاتياقيــة ) 

judiciaire   ) 

                                                 

: وهــو يــذهب عىل أن شــرط  846ق – 844وانعــر أيًضــا حمرــد علــ  عر ــة ق – 226( انعــر عةــس ذلــك حمرــد كامــر مرســ   قــرة 4) 
"عال من اكس ولية اكرتتبة علا  عر ال ري ل  لذا أثبا اكودع أن ضياع الوديعة أو تليها قد  و  ا عيا  من اكس ولية ال يعيا  احب اليندق

 عن  عر الودي  أو أحد اتبعي   لن  يسأر عن التعويض كام  و ًقا للقواعد اكقررة يف اكس ولية التقصريية"  
بـودرى و ـار يف ال ـركة والقـرا والوديعـة ال بعـة الثالثـة سـنة  – 4461ة ) * ( مرا   يف ااراسة :  يوار يف القرا والودعيـة وااراسـة سـن

ال بعـة  43بيدان  – 4681ال بعة الثانية سنة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 4684ال بعة السادسة سنة  9أوبرى ورو وعمسان – 4601
ال بعة العاشرة  3كوالن وكابيتان ودي المورانديري  – 4616ال بعة الثاثة سنة  3ب نيور وريبري وبوال ي  – 8دي ابج – 4624الثانية سنة

تعليـق سـا اتيي  علـا  – Sequestreليـظ  4681سـنة  1أنسـيةلوبيدي داللـوز – 4622ال بعة الثانية سـنة  3 وسران – 4614سنة 
   496 – 4 – 4631داللوز  4631أبرير سنة 48حةو حمةرة النقض اليرنسية الصادر يف 

حمرـد علـ  رشـدي يف  – 4683ريـد  ـراج يف ااراسـة القضـا ية يف الت ـري  اكصـري اكقـارن ال بعـة الثانيـة سـنة عبد ااةيو عبداا
حمرـد عـ  راتـب يف قضـا  ا مـور اكسـتعجلة ال بعـة الرابعـة ) ومعـ  حمرـد نصـر الـدين   – 4683قاض  ا مور اكستعجلة ال بعة الثانيـة سـنة 

حمرــد كامــر مرســ  يف  – 4694حمرــد عبــدالل يف يف القضــا  اكســتعجر ال بعــة الثانيــة ســنة  – 4690كــام وحمرــد  ــاروق راتــب ( ســنة 
  ويف عشارتنا عىل هذه اكرا   اكختلية  4680حمرد علا عر ة يف التأم  والعقود الص رية ال بعة الثانية سنة  – 4616العقود اكسراة سنة 

 حنير عىل ال بعات اكبينة  يرا تقدم  
   834عل  عر ة ق( حمرد  3) 
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علــا ااراســة أو ( االتيــاف  3( اكــار اكوضــوع وحــا ااراســة   )  4ويتبــ   ــا تقــدم أن للحراســة أركــاًت ث ثــة : ) 
( ااـــاري الـــذي يعينـــ  ال ر ـــان أو يعينـــ  القاضـــ     رـــىت تـــوا رت هـــذه ا ركـــان الث ثـــة ل قامـــا  2ااةـــو الصـــادر  ـــا   ) 

 ااراسة ل اتياقية كانا أو قضا ية  

 أحكام الحارسة هي أحكام الوديعة والوكالة : -395

يف ا  ــر أحةــام الوديعــة الوكالــة    اكــار اكوضــوع  مــد  تقضــا أبن ت بــق علــا ااراســة 122وســنرى أن اكــادة  
وحا ااراسة هو يف يد اااري وديعة عنده ل ومن مث ت بق أحةام الوديعـة   ولةـن ااـاري ال يقتصـر ل كرـا يقتصـر اكـودع 

وكالـــة   عنــده ل علـــا حيـــظ اكـــار ل بــر  ـــب عليـــ  أيًضـــا أن يــديره وأن يقـــدم حســـااًب عـــن عدارتــ  ل ومـــن مث ت بـــق أحةـــام ال
والذي ي لب علا اااري هو  ـية اكـودع عنـده ال  ـية الوكيـر ل  هـو يف ا  ـر مةلـف نيـظ اكـار ل وعليـ  أن يـديره يف 

 أثنا  ذلك  
وااراسة ليسا غ   ورة  ا ـة مـن  ـور الوديعـة ل وهـ  الصـورة ا عـو انت ـارًا وا كثـر وقوًعـا يف العرـر   علـا 

( ااراســة يف ا  ــر تةــون يف ا شــيا  اكتنــازع عليهــا ل  4: )  4لوديعــة العاديــة أمههــا مــا أييتأن هنــا   روقًــا بــ  ااراســة وا
( ااراســة تةــون اتياقيــة أو قضــا ية ل بــر عن ااراســة القضــا ية هــ  الــيت ي لــب وقوعهــا يف العرــر ل  3 ــ ف الوديعــة   ) 

قيـة   أمـا الوديعـة  ـ  تةـون عال اتياقيـة ل عذ أن مصـدرها وغـذا أفلقـا ااراسـة انصـر ا عليهـا غـذ ينـدر وقـوع ااراسـة االتيا
( ي لب أن تق  ااراسة علا العقار وعن كان  وز وقوعها علا اكنقـور ل أمـا الوديعـة  ي لـب وقوعهـا  2العقد كرا رأينا   ) 

أن تةـون ب ـري أ ـر ل  ( ااراسة تةون يف ا  ر   ـر جمـ  وعن  ـ  1علا اكنقور وعن كان  وز وقوعها علا العقار   ) 
( يف ااراســـة يةلـــف ااـــاري ةدارة اكـــار  8أمـــا الوديعـــة  تةـــون يف ا  ـــر ب ـــري أ ـــر وعن  ـــ  أن تةـــون أب ـــر زهيـــد   ) 

اكوضــوع وحــا حراســت  ل أمــا يف الوديعــة  يقتصــر اكــودع عنــده علــا حيــظ اكــار دون عدارتــ  وعن كــان يصــ  أن يــنذن لــ  يف 
ســــة يلتــــ م ااــــاري يف ا  ــــر ابالســـتررار يف ااراســــة عىل أن تنتهــــ  ل أمــــا يف الوديعــــة  يجــــوز يف ( يف اارا 9اســـتعرال    ) 

ا  ر أن يرد اكودع عنده الوديعة قبر انتها  العقد عال عذا حدد للوديعة أ ر كصلحة اكودع علا الو   الـذي بـق بيانـ    ) 

                                                 

   832ق – 833حمرد عل  عر ة ق – 219حمرد كامر مرس   قرة – 918ق 4381( انعر يف هذه اليروق بودرى و ار  قرة 4) 
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هو غري معروف عند بد  ااراسة ل أمـا يف الوديعـة  ـريد اكـودع عنـده ( يف ااراسة يرد اااري اكار كن يثبا ل  ااق  ي  و  1
   4اكار عىل اكودع  ئجرد أن ي لب  هذا ا  ري عال عذا حدد للوديعة أ ر كصلحة اكودع عنده علا الو   الذي سبق بيان 

 4لـة يف  ـروق أمههـا مـا أييت : ) وكرا تتري  ااراسة عن الوديعة يف اليروق اليت أشرت عليها ل تتري  كذلك عن الوكا
( يف ااراسة يقوم اااري ةدارة اكـار ولـيس لـ  يف ا  ـر أن يتصـرف  يـ  ل أمـا يف الوكالـة  الوكيـر قـد يوكـر يف ا دارة وقـد 

 ( وحـــىت عذا اقتصـــرت الوكالـــة علـــا ا دارة ل  ا  ـــر يف 3يوكـــر يف التصـــرف ويف التـــهع ويف ســـا ر التصـــر ات القانونيـــة   ) 
ااراسـة أن ويــظ ااـاري اكــار وعدارتــ  لـ  ايت تبًعــا للحيـظ ل أمــا يف الوكالــة  ا  ـر أن يــدير الوكيـر اكــار وحيعــ  عًيه أييت 

( يف ااراسة يتقاضا اااري يف ا  ر أ ـرًا جمـ ًًي ومـن مث تةـون ااراسـة غالبًـا مـن عقـود اكضـاربة ل أمـا  2تبًعا لإلدارة   ) 
أال يتقاضا الوكر أ رًا أو يتقاضا أ رًا ال يقصـد مـن ورا ـ  الـرب   الوكالـة ليسـا مـن عقـود اكضـاربة   ) يف الوكالة  ا  ر 

( وعذا تقاضا كر من اااري والوكير أ رًا  أ ر اااري ال  ـوز تعديلـ  ل أمـا أ ـر الوكيـر  يجـوز عنقا ـ  أو زًيدتـ    )  1
ر عذ هو ملت م برده كن يثبـا لـ  ااـق  يـ  ل أمـا الوكيـر  ـيعلو منـذ البدايـة أنـ  ( اااري يف بد  ااراسة ال يعلو كن يرد اكا 8

( ال تنتهـ  ااراسـة ئـوت مـن يثبـا لـ  ااـق يف اكـار بـر وحـر ورثتـ  حملـ  ل وتنتهـ  الوكالـة يف  9مل م بدرد اكار للروكر   ) 
 ا  ر ئوت اكوكر  

 ي :األهمية العلمية للحراسة وتنظيمها التشريع -396

و ا ــة ااراســة  -م يــرد يف التقنــ  كــد  القــد  غــري نصــوق مقتضــية يف ااراســة ل وهــذا ابلــرغو مــن أن ااراســة  
اختــذت يف العرــر أمهيــة كثــرية    ةثــريًا مــا تبــدأ اخلصــومات بــدعاوي ااراســة كــل را  موقــا تقصــد بــ  ايفا عــة  –القضــا ية 

ضوع وقد ال يبا  ي  عال بعد مدة فويلة   لـذلك تةثـر قضـاًي ااراسـة كثـرة زا ـدة علا مصاحل اخلصوم ل انتعارًا لبا يف اكو 
  وقعـد عـ  التقنـ  اكـد  انيديـد ابسـتعراا  3أمام القضـا  اكسـتعجر 141ل سوا  أمام حمةرة اكوضوع أو بو    اق  

                                                 

( وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي : "ااراسة والوديعة عقدان من نوع واحد ل خيتليان يف أن ااراسة ال ترد غ  علا مار  4) 
يقوم يف شأن  ن اع أو يةـون ااـق  يـ  غـري اثبـا ل وأن ااـاري مةلـف ةدارة اكـار ل وأنـ  يـرده غلـا مـن يثبـا لـ  ااـق  يـ  سـوا  أكـان هـو 

 (   318ق 8يد علي  قبر ااراسة أم ال" ) جمروعة ا عرار التحضرييةواض  لل
( وهنا  غري ااارسة القضا ية حراسات عدارية تعددت  ورها يف العصر اااضر   منها ااراسة علا أموار ا عدا  وتق  عادة يف أثنا   3) 

دة يف أثنــا  االنقـ ابت السياسـية   وكـر هــذا خيـرج عـن ن ــاق ااـرو  ل ومنهـا حراسـات عداريــة أ ـرى  غـراا اقتصـادية وسياســية وتقـ  عـا
 البحث ل وال يد ر يف دا رة القانون اكد   
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ق اكبــادئ والقواعــد الــيت اســتقر أحةــام القضــا  الةثــرية يف هــذا اكوضــوع ل واســتخلص منهــا يف عــدد غــري قليــر مــن النصــو 
   4عليها القضا  ل ورتبها الرتتيب اكن ق  الوا ب

وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا الصدد : "وم يـرد يف شـأن ااراسـة يف التقنـ  ااـايل ) القـد  
وعلـا ا  ـص ااراسـة القضـا ية ل قـد اختـذت ( غري مـادت  مقتضـبت  ختللتـا النصـوق اكتعلقـة ابلوديعـة   ولةـن ااراسـة ل 

يف العرـــر أمهيـــة كـــهى ل حـــىت أ ـــب  اخلصـــوم كثـــريًا مـــا يلجـــأون عليهـــا   وتوســـ  القضـــا  يف أحواهلـــا ل حـــىت ز ـــرت اجملـــامي  
ر يف أبحةام  يف شأهنا   وكان أكثر هذا القضا  ا تهاًدا لقلة النصوق اليت يستند عليها    ةان حرًًي  ـذا اك ـروع أن ينعـ

هـــذا القضـــا  ليســـتنبو منـــ  اكبـــادئ والقواعـــد الـــيت ينب ـــ  أن يتضـــرنها الت ـــري  انيديـــد  يرـــا يتعلـــق اباراســـة   وقـــد تضـــرن 
اك ــروع ع ــر مــواد يف ااراســة ل مرتبــة ترتيًبــا من قًيــا    بــدأ بتعريــف ااراســة ابعتبارهــا عقــًدا ل مث نــص علــا أحــوار ااراســة 

بــبعض أحةامــ  ل مث بــ  حقــوق ااــاري والت اماتــ  ل وانتهــا ببيــان فــرق انقضــا  ااراســة القضــا ية ل و ــص حراســة الوقــف 
   3وأحةامها"

 خطة البحث : -397

ونبحـــث ااراســـة يف  صـــور ث ثـــة : اليصـــر ا ور يف قيـــام ااراســـة ل واليصـــر الثـــا  يف هاثر ااراســـة ) الت امـــات  
 اسة  اااري وحقوق  ( ل واليصر الثالث يف انتها  اار 

 قيام الحراسة -الفصل األول

 الحراسة االتفاقية والحراسة القضائية : -398

 ااراسة ل كرا قدمنا ل تةون اتياقية أو قضا ية    نتةو يف قيام كر منها : 

                                                 

( ويبــدو أن ااراســة ل و ا ــة ااراســة القضــا ية ل ذات ن ــاق أوســ  يف القــانون اكصــري منهــا يف القــانون اليرنســ  ل ال  حســب مــن  4) 
ســة ل بــر أيًضــا مــن تحيــة الســل ة الــيت خيوهلــا القــانون للحــاري يف عدارة ا مــوار اكوضــوعة وحــا تحيــة ا حــوار الــيت  ــوز  يهــا  ــرا اارا

قـانون حراست  يف التصرف  يها   ومن مث ال  وز الر وع عىل القضا  واليق  اليرنسي  يف اليروا الةثرية اليت خيالف  يها القانون اكصـري ال
 اليرنس   

   318ق 8ية( جمروعة ا عرار التحضري  3) 
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 قيام الحراسة االتفاقية - الفرع األول

عقـد يعهـد ال ر ـان ئقتضـاه عىل مـن التقنـ  اكـد  علـا مـا أييت : "ااراسـة  136نص قانو  : تنص اكـادة -266
شخص ه ر ئنقور أو عقار أو جمروع من اكار يقـوم يف شـأن  نـ اع أو يةـون ااـق  يـ  غـري اثبـا ل  يتةيـر هـذا ال ـخص 

   4ني  وةدارت  وبرده م  غلت  اكقبوضة عىل من يثبا ل  ااق  ي "
   8663/ 160ويقابر هذا النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 

ويف التقنـــ  اكـــد  الليـــيب  – 968ويقابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى : يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري اكـــادة 
   1462ويقابر يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  –وال مقابر للنص يف التقن  اكد  العراق   – 136اكادة 

 وديعة تتميز بخصائص معينة :الحراسة االتفاقية هي عقد  -411

ويتب  من النص سـالف الـذكر أن ااراسـة االتياقيـة هـ  عقـد وديعـة ل  ييهـا يعهـد عىل شـخص ئـا ليحيعـ  ويـرده  
 أمهها ما أييت : 1عند انتها  العقد : ولةنها وديعة تتري   صا ص معينة

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد    4048( اتريــخ الــنص : ورد هــذا الــنص يف اكــادة  4) 
)  136ل مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو 190يف اك روع النها     وا ق علي  جمس النوا  وحا رقو 194ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو

 (   311ق – 319ق 8روعة ا عرار التحضرييةجم
: غــذا حصــر ا يــداع بســبب نــ اع واقــ  يف الوديعــة ل  لــيس اا عهــا أو اارســها اكعــ  هلــا أن  866/ 160( التقنــ  اكــد  القــد  م 3) 

 يسرلها عال كن يتع  الست مها ابتياق مجي  ا  صام أو أبمر ايفةرة  
 لقد  ل علا اقتضا  النص ل تتيق م  أحةام التقن  اكد  انيديد (  ) وأحةام التقن  اكد  ا

 ( التقنينات اكدنية العربية ا  رى : 2) 
 ) م ابق (   968التقن  اكد  السوري م
 ) م ابق (   136التقن  اكد  اللييب م

 التقن  اكد  العراق  ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة  
: ااراسة ه  غيداع ش   متنازع علي  ب  يدي شخص اثلث ل و وز أن يةون موضوع  146لعقود اللبنا  متقن  اكو بات وا

 ااراسة أمواال منقولة أو اثبت  ل وه  ختض  ل حةام اكختصة ابلوديعة العادية ول حةام اآلتية  
 ) وأحةام التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري (  

( ل واآلن منيـ  بـ  ااراسـة  268( وقد سـبق أن ميـ ت بـ  ااراسـة بقسـيرها االتياقيـة والقضـا ية وبـ  الوديعـة العاديـة ) انعـر هنًيـا  قـرة 1) 
 االتياقية والوديعة  
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ل متنـازع عليـ  ل أو ااـق  يـ  غـري اثبـا كـأن يةـون  4ال    اكودع ل عقارًا كان أو منقوال أو جمروًعا مـن اكـار -4
 هذا ااق معلًقا علا شرط واقف أو علا شرط  اسخ  

وال يقتصـر اكـودع عنـده أي ااـاري علـا حيـظ اكـار ل بـر  ـب عليـ  أيًضـا أن يـديره وأن يقـدم حسـااًب عنـ  ل  -3
ل ومــن مث ت بــق أحةــام الوديعــة والوكالــة  يرــا م يــرد  يــ   يعتــه عذن وكــي  يف ا دارة ل عىل  انــب أنــ  مــودع عنــده يف اايــظ 

 اتياق أو نص  الف  
ويرد اااري اكار عىل مـن يثبـا لـ  ااـق  يـ  ل بعـد البـث يف النـ ع الـذي كـان قا ًرـا يف شـأن    و ـوز أيًضـا رد  -2

 ـرًوا يف  3( 866% 160د  القـد  ) ماكار كن يتيق اخلوم اكتنازعو علي  من بيـنهو أو مـن غـريهو ل وقـد كـان التقنـ  اكـ
  وال  وز للحاري أن يرد اكار قبر أن يتع  مـن يقـ  لـ  الـرد ل ابلبـا يف النـ اع أو ابتيـاق اخلصـوم اكتنـازع     2هذا اكع 

فـرأت عليـ    ـاز لـ  رد الوديعـة عىل اخلصـوم مجيًعـا قبـر اكيعـاد ل عذا –وهـذا تدر  –وم  ذلـك عذا كـان ااـاري غـري مـأ ور 
   1أسبا  م روعة يتعذر علي  معها أن يسترر حا عًا للرار

                                                 

ونيـ  ســنة ي42 – 191 – 4 – 68داللـوز  4468ديسـره ســنة 41( ومثـر اجملرـوع مـن اكــار اكتجـر وال ـركة والرتكــة ) نقـض  رنسـ   4) 
 4 – 4631داللـوز  4631أبريـر سـنة  42 – 222 – 4 – 4609داللـوز  4604 هاير سنة 39 – 820 – 4 – 64داللوز  4464

(   ولةن اجملروع من اكار ال  وز أن يةون جمرـوع مـا  لةـ  ال ـخص ل  لنـ  ال  ـوز غـر يـد ال ـخص عـن جمرـوع أموالـ  عال يف  496 -
 60داللـوز  4446نـو ره سـنة 42 – 242 – 4 – 19داللـوز  4419يولي  سـنة 40حاالت ااجر وا   ي وا عسار ) نقض  رنس  

 (   2هامش 822ق 4463 قرة 4وسا اتيي  ب نيور وريبري – 21 – 4 –
 يف اهلامش   266( انعر هنًيا  قرة 3) 
( يقضـــا ل عنـــد انتهـــا  ااراســـة االتياقيـــة أو القضـــا ية ل ئـــا أييت : "وعلـــا  3/ 124( وكـــذلك ورد نـــص يف التقنـــ  اكـــد  انيديـــد ) م 2) 

 ن خيتاره ذوو ال أن أو من يعين  القاض "  اااري حين ذ أن يبادر عىل رد ال    اكعهود علي  حراست  عىل م
وانعر يف أن  غذا تعددت أفراف الن اع وختلف واحد منهو عن التعاقد م  اااري ل اعته اآل رون متعاقـدين عنـ  ب ريـق اليضـالة ل  يرتتـب 

لـــذي يـــرد عليـــ  اكـــار :  يـــوار علـــا الـــرد قبـــر اكيعـــاد وعلـــا ال ـــخص ا –و ـــيهو اكتخلـــف عـــن التعاقـــد  –علـــا ذلـــك و ـــو  اتيـــاقهو مجيًعـــا 
حمرــد كامــر  – 881حمرــد علــ  عر ــة ق -3هــامش  444ق 104 قــرة 9أوبــرى ورو وعمســان – 4394بــودرى و ــار  قــرة – 410 قــرة

   188ق 214مرس   قرة
وقد  ا   – 3441 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي  – 4393بودرى و ار يف الوديعة  قرة – 496 يوار  قرة – 243( انعر هنًيا  قرة 1) 

يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي : "ييهــو مــن هــذا التعريــف أن ااراســة عقــد ق بــ  شخصــ  متنــازع  أو بينهرــا حــق غــري اثبــا 
دي  وبـ  شـخص ه ـر يوكـر غليــ  حيـظ اكـار اكتنـازع عليـ  ل وأهنــا تةـون يف العقـار كرـا تةـون يف اكنقــور أو  يهرـا مًعـا ل وأن ااـاري كــالو 
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 االتفاق على الحراسة يغني عن توافر شرط الخطر العاجل الوابج توفره في الحراسة القضائية : -411

اق وســنرى  يرــا يلــ  أن ااراســة القضــا ية تقتضــا تــوا ر شــرط قيــام اخل ــر العا ــر ل أمــا ااراســة االتياقيــة  االتيــ 
عليهــا بــ  اخلصــوم ي ــين عــن وحــرى تــوا ر هــذا ال ــرط   ويةيــا أن يةــون اخلصــوم قــد اتيقــوا علــا وضــ  اكــار اكتنــازع عليــ  
وحــا ااراســة ل حتــىي ييــرتا أن هنــا    ــرًا عــا   يســتدعا وضــ  اكــار وحــا ااراســة ل وأنــ  بــذلك قــد قامــا عحــدى 

   ـ  يبحـث بعـد ذلـك ل كرـا يبحـث يف ااراسـة القضـا ية علـا مـا حاالت ااراسة  وا هها اخلصوم  ذا االتيـاق  144 
سنرى ل هر هنا    ر عا ر  نةون يف حالة من حاالت ااراسة ل  لن ذلك قدبا  ي  اخلصـوم ابتيـاهو علـا ااراسـة ل 

   4وال معقب عليهو يف ذلك
كوضـوع ل ولـ   ـية الـتحيظ   وكـذلك وتبقا ااراسة االتياقيـة ل كااراسـة القضـا ية ل ع ـرا  منقتًـا ال مسـاي لـ  اب

تبقا ااراسة االتياقية  اضعة لنيس ا حةام اليت ختض  هلا ااراسة القضا ية من حيث اآلاثر الـيت ترتتـب عليهـا والت امـات 
 اااري وحقوق  وانتها  ااراسة ل وسيأيت تيصيلها  يرا يل  :

 لالتفاق على الحراسة صورتان : -412

اســة يــهم عقــب قيــام النــ اع بــ  اخلصــوم علــا اكــار    يتيقــون علــا وضــ  اكــار الــذي قــام ب ــأه االتيــاق علــا اار  
 الن اع وحا حراسة شخص يعينون  ابال تاق  يرا بينهو  

علا أن االتياق علا ااراسة قد يةون يف  ورة أ رى ل يهم قبر قيـام النـ اع ك ـرط يتيـق عليـ  يف التعامـر   مثـر 
لســيارة مــ  اك ــرتي علــا أنــ  غــذا ختلــف اك ــرتي عــن د ــ  أقســاط اــن الســيارة يف مواعيــدها ل وضــعا ذلــك أن يتيــق اب ــ  ا

السيارة وحا ااراسة حىت يستوىف البا   ما ا ر من ا قساط    هنا قد ق االتياق علا ااراسـة ل ولةـن قبـر قيـام النـ اع ل 
ـــ  غـــذا زرع و علـــا ااراســـة م ـــروفة بقيامـــ    ومثـــر ذلـــك أيًضـــا أن يتيـــق مـــ ـــة مـــ  مســـتأ رها علـــا أن ن ر ا را ال راعي

اكســـتأ ر حمصـــوالً معيًنـــا منـــ  منـــ  ئو ـــب عقـــد ا  ـــار ل أو غـــذا قصـــر يف العنايـــة اب را ل أو عذا أ ـــر ب ـــروط العقـــد ل 
                                                                                                                                                                    

ل ـر   يقوم نيظ اكار ورده عند انتها  ااراسة   لةن  خيتلف عن  يف أن  يقوم ةدارة اكار ل ويف أنـ  يـرده غلـا مـن يثبـا لـ  ااـق  يـ  مـن ا
 (   311ق 8اكتنازع " ) جمروعة ا عرار التحضريية

 – 440ق 14م 4629 هايـر سـنة 8 – 14ق 14م 4629ينـاير سـنة 4 – 348ق 19م 4621مايو سـنة 6( است ناف  تلو  4) 
وقـد قضـا حمةرـة  – 344ق 82م 4614يوني  سـنة 1 – 322ق 83م 4610أبرير سنة 41 – 291ق 84م 4626مايو سنة24

االست ناف الوفنية أبن ااراسة اال تيارية تستل م اتيـاق شـخ  تتعـارا مصـلحتهرا ويتنازعـان يف منقـور أو يف عقـار ل  يـودع وحـا حراسـة 
 (   312ق 301رقو 2ايفاماة 463 هاير سنة 43حىت ينتها الن اع ) است ناف وفين شخص اثلث 
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ثلـــة   وااراســـة يف هـــذه ا م 4وضـــعا ا را وحـــا ااراســـة وكلـــف ااـــاري بتنييـــذ مـــا اتيـــق عليـــ  ال ر ـــان يف عقـــد ا  ـــار
وحقق شرفها    لذا ما وحقق ال رط ل و ب وضـعاكار وحـا ااراسـة تنييـًذا  146حراسة اتياقية ل ولةنها ال تقوم عال عذا  

ل تيــاق   وعنــد اخلــ ف ير ــ  ا مــر عىل حمةرــة اكوضــوع ل عال عذا تــو ر ركــن االســتعجار  ري ــ  ا مــر غلــا قاضــ  ا مــور 
   3اكستعجلة

                                                 

) اشرتًي عيًنا علا ال يوع ل واتيقا علا أن مـن يتـأ ر منهرـا يف د ـ  ا قسـاط  248ق 20م 4644أبرير سنة31( است ناف  تلو  4) 
 46ق 19م 4622ديسـره سـنة 30 – مور اكستعجلة ( نةو من قاضا ا 146اكستحقة علي  يقبر وض  الع  وحا حراسة اآل ر  

 –) اتيـق البــا   مــ  اك ــرتين يفــر   دارة مصــن  لعرــر الــثلج علــا أنــ  غـذا ا ــر اك ــرتون عــن د ــ  الــثرن وضــ  ايفــر  وحــا راســة البــا   ( 
)  ت  مصرف  حد عر    اعتراًدا مضروًت برهن رمس  واشـرتط يف عقـد  ـت  االعترـاد أن لـ  ااـق يف  46ق 19م 4622نو ره سنة 4

) نـص يف عقــد الـرهن علــا  14ق 14م 4629ينـاير ســنة 4 –وضـ  ا عيــان اكرهونـة وحــا ااراسـة عذا ا ــر العريـر يف الو ــا  ئـا عليــ  ( 
) شرط الـدا ن أن  419ق 14م 4629ماري سنة 44 –ا عيان اكروهنة وحا ااراسة حىت يتو ن ع اكلةية ( حق الدا ن يف فلب وض  

يةــون لــ  ااــق يف وضــ  يــده علــا العقــار اكرهــون بصــيت  حارًســا غــذا ا ــر اكــدين يف الو ــا  ابلــدين ل ووحقــق حالــة االســتعجار عذا م يةــف 
) وضـ  العـ  اكرهونـة وحـا حراسـة  4198ق 811رقـو 46ايفامـاة  4626ةليـة أور أبريـر سـنة مصر ال –العقار اكرهون للو ا  ابلدين ( 

 4639نــو ره ســنة 2 – 384ق 32م 4644أبريــر ســنة43وانعــر أيًضــا : اســت ناف  ــتلو  –الـدا ن يف حالــة تقصــري اكــدين يف الو ــا  ( 
مصر  – 440ق 14م 4629 هاير سنة 8 – 348ق 19م 4621مايو سنة 6 – 11ق 10م 4631نو ره سنة 32 – 3ق 26م

   4149ق 189رقو 46ايفاماة  4626 هاير سنة 48الةلية 
 46ق 19م 4622نو ره سنة 4 – 11ق 26م 4631 هاير سنة 31 – 398ق 24م 4639 هاير سنة 38( است ناف  تلو  3) 
 – 380ق 231رقـو 26 ازيـا  4626مايو سنة 2 – 419 14م 4629ماري سنة 44 – 46ق 19م 4622ديسره سنة 30 –

 214حمرـد كامـر مرسـ   قـرة – 884ق – 881حمرـد علـا عر ـة ق – 14 – 4 – 4634داللـوز  4630ماري سـنة 3نقض  رنس  
   4هامش 182ق

 ــلذا م يتــوا ر شــرط االســتعجار م يةــن قاضــ  ا مــور اكســتعجلة  تًصــا ل ولــو اتيــق ال ر ــان علــا ا تصا ــ  ) اســت ناف  ــتلو 
 441عبد ااةيو  راج  قرة – 404ق 84رقو 34ايفاماة  4626 هاير سنة 33مصر مستعجر  – 398ق 24م 4639ر سنة  هاي38
 – 442 قرة – 406وقارن حمرد عل  رشدي  قرة  – 282حمرد عبدالل يف  قرة – 684ق – 680ق 244حمرد علا راتب  قرة –

 (   46ق 19م 4622نو ره سنة 4است ناف  تلو 
ايفةرة وض  اكار وحا ااراسة ل عينا أيًضا اااري غذا م يتيق ال ر ان علا تعيينـ  ل وتبقـا ااراسـة مـ  كـر ذلـك  وعذا أقرت

(  821ق 4461 قرة 44ب نيور وريبري وسا اتيي  – 941ق 282رقو41ايفاماة 4622أكتوبر سنة 40حراسة اتياقية ) است ناف مصر 
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 تفاقية : طرفا الحراسة اال -413

 وعقد ااراسة االتياقية ل شأن  يف ذلك شأن سا ر العقود ل ل  فر ان :
) ال رف ا ور ( هو اخلصران اكتنازعان أو اخلصوم اكتناعون علا اكار    هنال  كلهو فـرف يف العقـد ل  160 

يةــن العقــد حراســة اتياقيــة ل بــر هــو وديعــة وعذا اقــرت أحــد اليــريق  اكتنــازع  علــا التعاقــد دون اليريــق اكتنــازع اآل ــر ل م 
ــا ل حةــام العامــة يف  عاديــة ل و ــب علــا اكــودع عنــده أن يــرد الوديعــة عىل اليريــق الــذي تعاقــد معــ  دون اليريــق اآل ــر و ًق

   4الوديعة
 3خص ااـاري) وال رف الثا  ( هو اااري    اليريقان اكتنازعان مها عذن اللذان يقرران مبدأ ااراسـة وخيتـاران شـ

  ويتعهد اااري ئو ب عقد ااراسـة لليـريق  اكتنـازع  أبن يقـوم نيـظ اكـار وعدارتـ  ل مث رده مـ  تقـد  حسـا  عنـ  عىل 
من يثبا ل  ااق  ي  بعد البا يف النـ اع ل أو كـن يتيـق عليـ  اليريقـان اكتنازعـان وال الـب أن يةـون أحـدمها ولةـن يصـ  أن 

   4 الدا ن ابرد عذن هو شخص غري مع  ل ولةن  قابر للتعي  164    2يةون أ نبًيا

                                                 

أوبـرى  – 4388بـودرى و ـار  قـرة – 499و قـرة 491 يـوار  قـرة – 811 قـرة 4بـون – 492 قرة  31لوران – 316( تنولون  قرة 4) 
   4هامش 182ق 214حمرد كامر مرس   قرة – 3441 قرة 3ب نيور وريبري وبوال ي  -4هامش  104 قرة 9ورو وعمسان 

انتهــا  النــ اع أو تنحــا لعــذر مقبــور ل وم يتيــق اكتنازعــان علــا (  ــلذا مــات ااــاري الــذي عينــ  اكتنازعــان أو حجــر عليــ  أو عــ ر قبــر  3) 
حـــاري ه ـــر وـــر حملـــ  ل  ـــاز للرحةرـــة أو لقاضـــ  ا مـــور اكســـتعجلة نســـب ا حـــوار أن يقـــوم بتعيـــ  حـــاري ه ـــر ) ب نيـــور وريبـــري 

 ابتيـاق ال ـر   غـذا أسـا  ا دارة أو (   كـذلك  ـوز للرحةرـة أو لقاضـ  ا مـور اكسـتعجلة عـ ر ااـاري اكعـ  4462 قرة 44وسا اتيي 
 (   281حمرد عبدالل يف  قرة – 848ق 13م 4620يونية سنة38ارتةب ما يستو ب ع ل  ) است ناف  تلو 

( و ةــن أن نتصــور حراســة اتياقيــة يتيــق  يهــا اخلصــوم علــا مبــدأ ااراســة دون أن يتيقــوا علــا شــخص ااــاري ل ويف هــذه ااالــة تبقــا  2) 
اتياقيــة ل وتتــوىل ايفةرــة تعيــ  ااــاري االتيــاق  علــا الو ــ  الــذي تعــ  بــ  ااــاري القضــا   ل وســيأيت بيــان كيــف يعــ  ااــاري ااراســة 

مـن هـذا التقنـ  علـا أن "يةـون  123وما بعدها (   وهذا اما يقضا ب  التقن  اكد  ل غذا تـنص اكـادة 116القضا   ) نعر ما يل   قرة
  أكانا ااراسة اتياقية أم كانا قضا ية ل ابتياق ذوي ال أن مجيًعا ل  لذا م يتيقوا توىل القاض  تعيين "   وتقوالكذكرة تعي  اااري ل سوا

ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا الصدد : "سوا  أكانا ااراسة اتياقيـة أم قضـا ية ل  هنـا  مسـالتان منيصـلتان : أوالمهـا وضـ  اكـار 
والثانيــة تعيــ  شــخص ااــاري   واكســألة ا وىل هــ  الــيت تســبك علــا ااراســة  ــيتها االتياقيــة أو القضــا ية ل أمــا مــىت اتيــق وحــا ااراســة ل 

ليـ  ل اكتنازعان علا مبدأ ااراسة أو حةرا ايفةرـة  ـا  ـلن أمـر تعيـ  ااـاري يـرت  يف كـ  ااـال  عىل اكتنـازع  عن أمةنهرـا أن يتيقـا ع
 (   341ق 8ايفةرة اكختصة" ) جمروعة ا عرار التحضريية وعال  تقوم ب 
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 قيام الحراسة القضائية -الفرع الثاني

 الشرط في الحراسة القضائية أن يكون هناك استعمال أي خطر عاجل : -414

 120ي رتط يف مجي  أحوار ااراسة القضا ية أن يةـون هنـا  اسـتعجار ل وهـو مـا يسـري  التقنـ  اكـد  يف اكـادة 
منـ  عنـد الةـ م يف ا تصـاق القضـا  اكسـتعجر  16من  كرا سنرى "  را عـا  " ل ومـا يسـري  تقنـ  اكرا عـات يف اكـادة

"   وال ــرط م لــو  يف مجيــ  أحــوار ااراســة القضــا ية كرــا قــدمنا ل "اكســا ر اكســتعجلة الــيت خي ــا عليــا مــن  ــوات الوقــا
   3وهو منصوق علي  يف بعض هذه ا حوار وميهوم ضرًنا يف ا حوار اآل رى

ل وال يد عـ  عىل وضـ  اكـار وحـا ااراسـة   وتقـدير مـا  2واخل ر العا ر هو   ر  ـوري يهـدد مصـلحة ذي ال ـأن
ظــروف كــر حالــة ل  يختلــف مــن حالــة عىل أ ــرى نســب ت ــري هــذه العــروف    عذا كــان هنــا    ــر عا ــر يتوقــف علــا

                                                                                                                                                                    

 avantويف حالــة مــا يتيــق اخلصــران علــا مبــدأ ااراســة ويعــ  القاضــ  شــخص ااــاري ل يةــون هنــا  عقــد أويل )  164 

contrat  ااـاري كهرتـ   علـ  ( فر اه اخلصران وقد اتيقا علا ااراسة يف ذهتا ل وعندما يع  القاض  شخص اااري ل  لن قبور هذا
علـا  فر ًا يف عقد بر العقد ا ور   وهذا العقد الثا  هو عقد ااراسة ل أحد فر ي  اخلصران اكتنازعان وقد أو بـا عقـد ااراسـة ابتياقهرـا

 مبدأ ااراسة ل وال رف اآل ر هو اااري الذي عين  القاض  وقد قبر هذا ا  ا  بقبول  أن يةون حارًسا  
الــدا ن ابلــرد هــو الــذي يلتــ م بــرد اكصــرو ات عىل ااــاري ل حــىت لــو م يةــن فر ًــا يف عقــد ااراســة ل غــذ هــو الــذي أ ــاد مــن هــذه ( و  4) 

(   وهــذا الــدا ن هــو الــذي يلتــ م  446ق 104 قــرة 9أوبــرى ورو وغســران – 4392بــودرى و ــار  قــرة – 414اكصــرو ات )  يــوار  قــرة
 – 4391ي عقـد ااراسـة ل أمـا عذا م يةـن فر ًـا  لنـ  ال يةـون مل ًمـا بـد   ا  ـر ) بـودرى و ـار  قـرة بد   ا  ر للحاري غذا كان فر ًـا
(   ويبقا مل ًما بد   ا  ر من اتعقد م  اااري من ا فراف اكتنازع  ل ولو م يثبا هلو ااق يف  889عةس ذلك حمرد علا عر ة ق

 (   4391بودرى و ار  قرة – 414اكار )  يوار  قرة
أوبـرى  – 816 قـرة 4وعذا تعدد اكدينون للحاري بدف ا  ر أو برد اكصرو ات ل كانوا متضامن  ت بيًقا  حةام الوكالـة ) بـون

 491 قـرة 31وقـارن لـوران –: ابلتضـامو  4 قـرة Sequestreليـظ  1أنسـيةلوبيدي دالـوز – 2هـامش 446ق 104 قرة 9ورو وعمسان
 (   4398بودرى و ار  قرة – 414 يوار  قرةعةس ذلك  – 396 قرة 44هيك –
وقارن  – 828( ويستوى يف ذلك أن تةون دعوى ااراسة مر وعة أما القضا  اكستعجر أو أمام قاض  اكوضوع ) حمرد عل  عر ة ق 3) 

 (   4048ق 824رقو 41ايفاماة 4621يناير سنة 39است ناف مصر 
   48ق 23م 4646نو ره سنة 46( است ناف  تلو  2) 
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   يةـون  4ولذلك كان اخل ر العا ر أمرًا تقديرًًي مرتوًكا عىل قاضـ  اكوضـوع ل وال معقـب عليـ  يف ذلـك مـن حمةرـة الـنقض
اضـ  اليـد خيضـا منـ  ضـياع  أو هنا    ر عا ر عذا وق  ن اع علا ملةية اكار أو علا حيازت  وكان بقا  اكار يف حيـازة و 

تلي  أو تبديد الري    ويتحقق اخل ـر العـا  يف عدارة اكـار ال ـا   عذا وقـ   ـ ف بـ  ال ـركا  نيـث يصـب  بعضـهو مهـدًدا 
  ويتوا ر شرط اخل ر العا ر يف الرتكية عذا قـام  ـ ف بـ  الورثـة علـا  3بن ع اكلةية لعدم سداد الضرا ب أو أقساط الدين

  وســنرى تيصــي  كيــف يترثــر اخل ــر العا ــر يف  2نصــيب كــر مــنهو ل أو علــا قســرة أمــوار الرتكــة ل أو علــا عدارهتــا قيرــة
أحـــوار ااراســـة القضـــا ية اكتنوعـــة الـــيت ســـنعرا هلـــا  يرـــا يلـــ    ويةيـــا هنـــا أن نيـــنب أن اخل ـــر العا ـــر يةرـــن يف  162 

ـــة الـــيت تســـتو ب ااراســـة القضـــا ية ل وال شـــأن هلـــا ةرادة اخلصـــوم    ـــلذا رأي القاضـــ  أن اخل ـــر العا ـــر غـــري  فبيعـــة ااال
متحقــق ل حةـــو بـــر ض ااراســـة القضــا ية حـــىت لـــو كـــان اخلصـــوم مجيًعــا متيقـــ  علـــا و ـــود هــذا اخل ـــر ل وذلـــك مـــ  عـــدم 

                                                 

( وقد قضا حمةرة النقض أبن تقدير اخل ر اكو ب وض  ا موار اكتنازع عليها وحا ااراسة هو من اكسا ر اكوضوعية اليت ال رقابـة  4) 
وانعـر أيًضـا : نقـض مـد   – 464ق 14رقـو 1جمروعـة عرـر 4612يوني  سنة41 يها يفةرة النقض علا قاض  اكوضوع ) نقض مد  

 38 – 4382ق 300رقـــو 1جمروعـــة أحةـــام الـــنقض 4682يونيـــ  ســـنة20 – 899ق 449رقـــو 1جمروعـــة عرـــر 4626أور يونيـــ  ســـنة
 (   4219ق 441رقو 9جمروعة أحةام النقض 4688يولي  سنة1 – 882ق 41رقو 8جمروعة أحةام النقض 4681 هاير سنة

ا دارة مـن حيـث  ــحة ا رقـام وم ابقتهـا للحقيقـة ل  ــلن ذلـك ال يةيـا ليـرا ااراســة ل عذ أن  ( أمـا عذا قـام نـ اع يف شــأن حسـا  3) 
مــآر اليصــر يف النــ اع ال ين ــوي عال علــا احترــار ان ــ ار ذمــة اكــدع  عليــ  ئبلــك معــ  ل وهــذا االحترــار علــا  ــرا وحققــ  ال  نــ  مــن 

أكتـوبر ســنة 32 – 106ق 464رقــو 48ايفامـاة 4612نـو ره ســنة44مصــر اسـتررار اكـدع  عليــ  مـن وضــ  يديـ  علــا اكـار ) اسـت ناف 
(   وكـذلك م البـة تظـر الوقـف اباسـا  أو  328ق 49رقـو 30ايفامـاة 4626أور يوني  سـنة – 130ق 224رقو 49ايفاماة 4628

نـو ره 44ة بع ر الناظر ) اسـت ناف مصـر اكنازعة يف ك وف ال يهر وض  ا عيان اكوقو ة وحا ااراسة ل   ف ما عذا كانا هنا  م الب
: وقـــد ســـبقا ا شـــارة عىل هـــذين  130ق 224رقـــو 49ايفامـــاة 4628أكتـــوبر ســـنة 32 – 106ق 464رقـــو 48ايفامـــاة 4621ســـنة 

وال تيـــرا ااراســـة علـــا أرا  – 191ق – 192ق 283حمرـــد كامـــر مرســـ   قـــرة – 824وانعـــر حمرـــد علـــا عر ـــة ق –ااةرـــ  ( 
 (   344ق 13م 4620يناير سنة33يها من أي   ر ) است ناف  تلو  ضا  ال خي ا عل

( ويتــوا ر شــرط اخل ــر العا ــر عذا   ــا علــا العــ  موضــوع النــ اع مــن و ودهــا وحــا يــد اخلصــو ل ابلنعــر عىل ععســاره ي ااــار : أو  2) 
 32م 4640ديسره سنة 34ت ناف  تلواس – 63ق 18رقو 33ايفاماة 4614أبرير سنة2تر ي  ععساره يف اكستقبر ) است ناف مصر 

(   ولةــن عذا كانــا العــ  أرضصــا غــري م روعــة ال خي ــا عليهــا مــن تركهــا وحــا يــد حا  هــا عىل أن تنتهــ  أ ــرا ات قســرتها ل  ــ   12ق
 (   428ق 94م 4616يوني  سنة34يتوا ر شرط اخل ر العا ر ل وال حمر لوضعها وحا ااراسة ) است ناف  تلو 
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 ــحي  ل   والعةــس  4ا  ـ ر ئــا قـدمناه يف ااراســة االتياقيــة مـن أن اتيــاق اخلصــوم ي ـين عــن وحـرى شــرط اخل ــر العا ـر
  ومـن القـرا ن علـا انتهـا  اخل ـر العا ـر أن  ضـ  وقـا فويـر علـا  3 اتياق اخلصوم علـا انتيـا  اخل ـر ال  نـ  مـن قيامـ 

  ولةن القرينة غري قافعة  قد  ضـ  وقـا فويـر واخل ـر ه ـذ يف التيـاقو  2ااالة قبر أن يتحر  ذو ال أن وي لب ااراسة
 فلـب ااراسـة ل وال ين ـذ عليـ  سـةوت  مـدة فويلـة عذ أن تيـاقو اخل ـر ينيـا معنـة  يد   ذلـك أ ـريًا  ـاحب اكصـلحة عىل

   1انتيا  
واخل ـر العا ـر واالسـتعجار ليسـا أمــرين  تليـ  ل بـر مهـا أمـر واحــد    حيـث يو ـد   ـر عا ـر يةــون  161 

ضــــوع ابعتبــــاره أمــــرًا ا مــــر مســــتعج ً ل ويــــد ر يف ا تصــــاق القضــــا  اكســــتعجر كرــــا يــــد ر يف ا تصــــاق حمةرــــة اكو 
مســــتعج  يقتضــــا اختــــاذ ع ــــرا  ختيــــا هــــو وضــــ  اكــــار وحــــا ااراســــة القضــــا ية   وهنــــا  مــــن  ــــرق بــــ  اخل ــــر العا ــــر 
واالســتعجار ل  جعـــر االســـتعجار در ـــة أعلـــا يف اخل ـــر ل وحـــتو و ـــود اخل ـــر العا ـــر شـــرفًا موضـــوعًيا يف مجيـــ  دعـــاوي 

كوضــوع أو أمــام القضــا  اكســتعجر ل واســتبقا االســتعجار شــرفًا ال تصــاق ااراســة القضــا ية ســوا  ر عــا أمــام حمةرــة ا
القضــا  اكســتعجر  ــذه الــدعاوي    ــلذا ر عــا دعــوى ااراســة أمــام حمةرــة اكوضــوع ل  رــا علــا ايفةرــة عال أن تتثبــا مــن 

و ــود اخل ــر العا ـــر   و ــود اخل ــر العا ــر   أمــا غــذا ر عــا أمــام القضـــا  اكســتعجر ل  علــا القاضــ  أن يتثبــا أوال مــن
ــا مــن و ــود االســتعجار    –وهــو در ــة أعلــا يف اخل ــر كرــا قــدمنا  –ك ــرط موضــوع  للحةــو اباراســة ل وأن يتثبــا اثنًي

                                                 

   104ر هنًيا  قرة( انع 4) 
مصــر مســتعجر  – 331ق 313حمرــد عبــدالل يف  قــرة – 420ق 230حمرــد علــا راتــب  قــرة – 311( عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة 3) 
   304ق 49رقو 49ايفاماة 4628سبتره سنة44
    11ق 19م 4632ديسره سنة42  وقارن است ناف  تلو  114ق 24م 4639مايو سنة 31( است ناف  تلو  2) 
مـاري سـنة 42مصـر مسـتعجر  – 821حمرـد علـ  عر ـة ق – 420ق 230حمرـد علـ  راتـب  قـرة – 314( عبدااةيو  ـراج  قـرة 1) 

 841رقـــــو 30ايفامـــــاة 4610مـــــاري ســـــنة 30 – 404ق 49رقـــــو 49ايفامـــــاة 4628ســـــبتره ســـــنة44 – 423رقـــــو 49ايفامـــــاة 4628
 30ايفامـــاة 4626أبريـــر ســـنة39الـــدلنجات  – 139ق 364رقـــو 46ايفامـــاة 4624بـــ  ســـويف اني  يـــة أور أكتـــوبر ســـنة – 4323ق
 سةوت الوارل عن ر ـ  دعـوى ااراسـة عقـب  – 380ق 231رقو 26 ازيا 4626مايو سنة24است ناف  تلو  – 436ق 82رقو

 – 4084ق 82رقـــو 41ايفامـــاة 4621ينـــاير ســـنة39و ـــاة اكـــورل ال  نعـــ  مـــن ر عهـــا عذا قـــام النـــ اع بعـــد مـــدة فويلـــة ) اســـت ناف مصـــر 
 34رقـو 41ايفامـاة 4623لـك مـر تسـعجر أور أغسـ س سـنة4عةـس  161  - 360ق 28م 4632ماري سـنة 41است ناف  تلو 

(   ولةن است ناف ااةو بعد ث ثة ع ر شهرًا من  دوره قرينة علا عدم قيام االستعجار ل والقور أبن ظرو ًا  ـدت يقتضـا أن  14ق
 (   830ق 36م 4641يوني  سنة31ست ناف  تلو تر   دعوى مبتدأة اباراسة ) ا



 

 

 

 

659 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

  ولةــن هــذا التيريــق ال مــهر لــ  ل  ليســا هنــا  در ــات متياوتــة يف اخل ــر العا ــر ل  4ك ــرط ال تصا ــ  بنعــر الــدعوى
ار الـذي يعقـد للقضـا  اكسـتعجر ا تصا ـ  ل وقـد اسـتعرر تعبـري "اخل ـر العا ـر" ومادام اخل ر عا    هذا هو االستعج

   3يف دعاوي ااراسة مقاب  وم ابًقا لتعبري "االستعجار" يف ا تصاق القضا  اكستعجر
وخيلـــص  ـــا قـــدمناه أن شـــرط اخل ـــر العا ـــر هـــو شـــرط موضـــوع  ل حـــىت لـــو ر عـــا دعـــوى ااراســـة أمـــام القضـــا  

( عذا ر عــا الــدعوى أمــام القضــا  اكســتعجر ل ورأى القاضــ  أن ال ــرط م  4تــب علــا ذلــك مــا أييت : ) اكســتعجر   ويرت 
( وغــذا ر ــض القضــا  اكســتعجر دعــوى ااراســة لعــدم  3  )  2يتــوا ر ل  ــاز أن وةــو بــر ض الــدعوى ال بعــدم اال تصــاق

قـد ختلـف  يهـا شـرط موضـوع   يتعـ  ر ضـها حـىت  توا ر ال رط ل م    ر عها من  ديد أمـام حمةرـة اكوضـوع عذ الـدعوى
( وغـذا ر عـا  2ل وذلك مام تت ري ااالة وتن أ ظروف  ديدة يتحقق معها قيام اخل ر العا ـر   )  1أمام حمةرة اكوضوع

 دعــوى ااراســة أمــام حمةرــة اكوضــوع ل  ــاز الــد   ابنتيــا  اخل ــر العا ــر يف أيــة حالــة كانــا عليهــا الــدعوى ل حــىت أمــام
( وال  ـــوز ر ـــ  دعـــوى ااراســـة أمـــام حمةرـــة اكوضـــوع عال كـــل را  وقـــيت اتبـــ  للـــدعوى  1حمةرـــة االســـت ناف  ور مـــرة   ) 

أب ــر ااــق ل  ــ  تر ــ  أمــام هــذه ايفةرــة كــدعوى مســتقلة ل ذلــك أهنــا ب بيعتهــا دعــوى وحيــظ وقــيت ل وهــ  هــ  م تت ــري 
ا أمـام حمةرـة اكوضـوع ل  ـلن ر عـا أمـام هـذه ايفةرـة ا  ـرية ر عـا  فبيعتها سوا  ر عـا أمـام القضـا  اكسـتعجر أو ر عـ

   8كل را  وقيت اتب  لدعوى أ لية
                                                 

   230 قرة – 246حمرد علا راتب  قرة – 4084ق 824رقو 41ايفاماة 4621يناير سنة39( است ناف مصر  4) 
   313حمرد عبدالل ليف  قرة – 346ق 308حمرد عل  رشدي  قرة – 316( انعر يف هذا اكع  عبدااةيو  راج  قرة 3) 
: ويذهب عىل أن القاض  اكستعجر وةو بر ض الدعوى ال بعدم اال تصاق ل ولةـن يبـدو أنـ   ـوز  312(  حمرد عبدالل يف  قرة 2) 

للقاض  اكستعجر أن وةو بر ض الدعوى كرـا  ـوز لـ  أن وةـو بعـدم اال تصـاق ل عذ اخل ـر العا ـر أمـام القضـا  اكسـتعجر هـو شـرط 
 230احــد   انعــر يف أن القاضــ  اكســتعجر ال وةــو عال بعــدم اال تصــاق : حمرــد علــ  راتــب  قــرةموضــوع  وشــرط ا تصــاق يف وقــا و 

   422ق
أبريــــــر 6 – 644ق 41ايفامــــــاة 4621مــــــاري ســــــنة44مصرمســــــتعجر  – 360ق – 346ق 308( حمرــــــد علــــــ  رشــــــدي  قــــــرة 1) 

   148ق 30ايفاماة 4626سنة
ا حمرة اكوضوع كدعوى أ لية ومنيصلة عن دعوى أ ر ااق : حمرد عل  راتب ( انعر عةس ذلك وأن   وز وض  دعوى ااراسة أم 8) 

   4هامش 434ق 246 قرة
هذا وينتيا اخل ر العا ر عذا كان القانون قد رسو فريًقا ه ر ي ين عن ااراسة ل كحق اابس   وقد قضا أبن  ليس للرقـاور ل 

  وكــان يــدعا حًقـا قبــر  ــاحب البنـا  ل أن ي لــب تعيــ  حـاري علــا العــ  علــا عذا كـان ملت ًمــا أبن يبــ  عينًـا وأن يســلرها يف موعــد معـ
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 طبيعة الحراسة القضائية :  -415

 وااراسة القضا ية ب بيعتها ع را  وحيع  ويستتب  ذلك أن تةون ع را  وقتًيا ال  س اكوضوع  
تةـون ااراسـة القضـا ية ع ـرا  تنييـذًًي ل أو أن تسـتعرر وسـيلة   ه  أواًل ع را  وحيع    ومن ال يص  أن 169 

للضــ و علــا اكــدين حــىت تد عــ  عىل الو ــا  بدينــ    بــر  ــب ل حــىت يف ااــاالت الــيت يوضــ   يهــا مــار اكــدين وحــا ااراســة 
ون اكــدين يف القضــا ية للو ــا  بدينــ  ل أن يةــون هنــا    ــر عا ــر علــا مصــلحة الــدا ن يقتضــا هــذه ااراســة ل كــأن يةــ

سبير ع يا  مال  أو التصرف  ي  عضراًر ابلدا ن ل  تأيت ااراسة ع را  وحيعيًيـا كنعـ  مـن ذلـك   وغـذا نـتج عنهـا أن أسـتوىف 
   وسيأيت بيان ذلك عند الة م يف اااالت اك ار عليها   4الدا ن حق  ل  لو يةن هذا هو اكقصود أ ً  منها

   ـــلن ت ــريت هـــذه  3يرتتــب علـــا ذلــك أهنـــا ال تبقــا عال ببقــا  العـــروف الــيت اســتدعتهاوهــ  اثنيًــا ع ـــرا  وقــيت   و 
العــروف وأ ــبحا ااراســة ال ضــرورة هلــا ل و ــب ر عهــا   والعةــس  ــحي  ل  ــلذا ر عــا الــدعوى يف وقــا م يةــن هنــا  

ت العــروف و ــد مــا يســتدعا مــهر لوضــ  ااراســة علــا اكــار ل م يةــن هــذا مانًعــا مــن ااةــو اباراســة بعــد ذلــك عذا ت ــري 
وضعها   ولةن هذا ال يع  أن ااةو يف دعـوى ااراسـة ال وـوز قـوة ا مـر اكقضـ  ل بـر هـو كسـا ر ا حةـام الوقتيـة وـوز 
هذه القوة مادامـا العـروف الـيت  ـدر  يهـا ابقيـة م تت ـري ل  ـلذا ت ـريت ن ـأ سـبب  ديـد  تنـ  معـ  االحتجـاج بقـوة ا مـر 

   2اكقضا
اثلثًا ع را  ال  س اكوضوع    ااةو اباراسة القضا ية لـيس مـن شـأن  أن يـنثر يف موضـوع الـدعوى ا  ـلية وه  

وضـ  مــار متنــازع يف ملةيتــ  بــ  شخصــ  وحــا ااراســة القضــا ية وعــ  أحــدمها حارًســا ل  لــيس هــذا معنــاه ثبــوت  4ل وعذ

                                                                                                                                                                    

يف  اعتبار أن ااراسة ه  ال ريق الوحيد للتو يق ب  حق  يف اابس ووا بـ  يف التسـليو ل  ن اكقـاور عمـا أن يةـون ذا حـق يف مبلـك ال يـ ار
ل أو يةـون لـ  مبـالك قبلـ  وعند ـذ ال يةـون مـن حقـ  أن وـبس البنـا   ذمة  احب البنا  وعند ذ  حق  يف اابس يعييـ  مـن وا ـب التسـليو

 وحا يده ل ويةون علي  أن يلسو البنا   وراً لصاحب  ل ويف ااالت  ال تناقض ب  حق اكقـاور ووا بـ  حـ  يسـتعان اباراسـة علـا حمـو هـذا
   ( 980ق 204رقو 48ايفاماة 4628 هاير سنة 34التناقض ) اسةندرية مستعجر 

   396( قر  عبد ااةيو  راج  قرة 4) 
( و وز للقاض  أن يضر  للخصوم ميعاًدا لر   دعوى اكوضوع ل كرا  وز أن ودد للحراسة أ   تنته  ابنقضا   ) است ناف  تلو  3) 
 (   192ق 384رقو 33ايفاماة 4613مايو سنة 24مصر مستعجر  – 210ق 19م 4621يوني  سنة30
 400رقـو 41ايفامـاة 4623سبتره سـنة43مصر مستعجر  – 214ق 284رقو 36 ازيا 4626يوني  سنة34 تلو  ( است ناف 2) 
   392ق 369حمرد عبدالل يف  قرة – 394  عبدااةيو  راج  قرة 381ق 62رقو 30ايفاماة 4626مايو سنة 31 – 469ق



 

 

 

 

661 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

اكوضـوع  ل وهـو النـ اع يف اكلةيـة ل علـا حالـة  161النـ اع   حق اااري يف اكلةية أو حىت ر حان هـذا ااـق    ـ  يـ ار
م يتأثر اباراسة ل ومن انيا   أن يقضا ابكلةية يف النهاية للخصو اآل ر الذي م يع  حارًسا   ويرتتب علـا ذلـك أنـ  عذا 

دم ا تصا ــها فلــب أحــد اخلصــوم مــن القاضــ  ضــرن فلــب ااراســة فلبــات أ ــرى تتعلــق ابكوضــوع ل قضــا ايفةرــة بعــ
  ويرتتـب علـا ذلـك أيًضـا أن القاضـ  غـذ عـ  حارًسـا وحـدد  4بنعر هذه ال لبات عذا ه  خترج عن ن ـاق دعـوى ااراسـة

مــا خيولــ  مــن ســل ات ل م  ــ  أن تتضــرن هــذه الســل ات مــا  ــس اكوضــوع ل كــأن يســلو أحــد اخلصــوم ربــ  اكــار اكوضــوع 
   3وحا ااراسة

                                                 

  ومــا تة ــف عنــ  اكســتندات بداهــة للنعــرة ا وىل ل دون أن ( ولــذلك ال  ــوز للقاضــ  أن وةــو عال بنــا  علــا ظــاهر حقــوق ال ــر  4) 
( ل  ـــ  ويـــر الـــدعوى عىل  393عبـــدااةيو  ـــراج  قـــرة – 23ق 11م 4621نـــو ره ســـنة34يتعـــرا كوضـــوع النـــ اع ) اســـت ناف  ـــتلو 

لقـانو  ايفـض بيـرا أن الوقـا   التحقيق أو يند   ها  أو يو   الير  أو يقوم ب ـري ذلـك مـن وسـا ر اليحـص اكوضـوع  ل أمـا البحـث ا
نقـض  – 394ق 369حمرـد عبـدالل يف  قـرة – 424ق – 421ق 234اثبتة ل  ليس القاض  ئرنوع من  ) حمرـد حلرـ  راتـب  قـرة

(    قاضــ  ااراســة يف تيســريه أو نثــ  يف موضــوع ااــق ال وســو  242ق 98رقــو 2جمروعــة أحةــام الــنقض 4683ينــاير ســنة 40مــد  
اخلصر  ال يف التيسري وال يف موضوع ااق ل بر ال يةون تيسـريه أو نثـ  عال تيسـريًا أو نثًـا عرضـًيا عـا   يـتحس بـ  مـا وترـر الن اع ب  

 ور نعــرة أن يةــون هــو و ــ  الصــوا  يف ال لــب اكعــروا عليــ  ل ويبقــا التيســري وال يف موضــوع ااــق ل بــر ال يةــون تيســريه أو نثــ  عال 
 4628ديســره ســنة46عرضــًيا عــا   يتحســس بــ  مــا يتحرــر  ور نعــرة أن يةــون هــو ود ــ  اال تصــاق ) نقــض مــد  تيســريًا أو نثًــا 
 – 44ق 14م 4634أكتوبر سـنة31است ناف  تلو  – 831ق 394رقو 8جمروعة عرر 4614يناير سنة48 240رقو 4جمروعة عرر

ـــــــو ره ســـــــنة40 ـــــــر ســـــــنة43 – 22ق 13م 4636ن مـــــــايو 32 – 16ق 11م 4624ديســـــــره ســـــــنة32 – 314ق 13م 4620 هاي
 14م 4629مــايو ســنة30 – 94ق 14م 4628ديســره ســنة44 – 444ق 11م 4628ينــاير ســنة49   369ق 19م 4621ســنة
 (   483ق 18م 4618مايو سنة4 – 218ق 80م 4624يوني  سنة33 – 313ق
وال  ـــوز ختويـــر ااـــاري ســـل ة  – 16 ق11م 4624ديســـره ســـنة34 – 19ق 11م 4624ديســـره ســـنة32( اســـت ناف  ـــتلو  3) 

و يف تسليو البا   ري  الع  اكبيعة اكوضوعية وحا ااراسة قبر أن وةو يف اكوضوع : ختوير اااري سل ة عيداع حصة ال ركا  اكدع  عليه
كا  اكـدع  علـيهو ل عذ أن يف هــذا الربـ    انـة ايفةرـة حـىت ييصـر يف دعــوى م البـة أحـد ال ـركا  بنصـيب  يف الريـ  الــذي اسـتوىل عليـ  ال ـر 
 49ايفامــاة 4628أكتــوبر ســنة46ا يــداع حبًســا اــق ال ــركا  يف الريــ  عــن مــدة ســابقة علــا ااراســة وماســاً ابكوضــوع ) مصــر مســتعجير 

و يعتــــه ماًســــا ابكوضــــوع ختويــــر ااــــاري حــــق النــــ ور عــــن  ــــ   مــــن أ ــــرة ا فبــــا  ) اســــت ناف  ــــتل 164(   كــــذلك   348ق 44رقــــو
( ل وعن كـــان  ـــوز أن خيـــور حـــق الصـــل  مـــ  اكســـتأ ر عذا كـــان ذلـــك مـــن قبيـــر حســـن ا دارة )  402ق 13م 4626ديســـره ســـنة43

(   وال يعتــه ماســا ابكوضــوع ختويــر ااــاري ســل ة توزيــ  ربــ  الوقــف علــا اكســتحق   230ق 24م 4646يونيــ  ســنة3اســت ناف  ــتلو 
عرر موقا تصيا نتا ج  تبًعا للحقوق اليت تستقر بعد انتها  الن اع ) نقض مـد  أور يونيـ  سـنة  بقدر ما ورد يف حجة الوقف ل  لن هذا
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 عه تحت الحراسة القضائية : المال الذي يجوز وض -416

و ــب يف اكــار الــذي يوضــ  وحــا ااراســة أن يةــون قــاب ً للتعامــر  يــ  ل وقــاب   دارتــ  بواســ ة ال ــري ل ومتصــ  
ئوضوع الدعوى نيث يةـون مـن شـأن اليصـر يف هـذا اكوضـوع احترـار ر ـ  اليـد اااليـة عـن اكـار   وهـذه ال ـروط ل كرـا 

 القضا ية ل ت لب كذلك يف ااراسة االتياقية  ه  م لوبة يف ااراسة 
  رط قابلية اكار للتعامر  ي   ن  من وض  ااراسة علـا ا مـوار العامـة ل ومـ  ذلـك  ـوز وضـ  اكـار العـام وحـا 

ار اخلا ـة   أمـا ا مـو  4ااراسة عذا كانا ملةيتـ  متنازًعـا  يهـا ويـدعيها أحـد ا  ـراد وكانـا  ـيت  العامـة متنازًعـا  يهـا أيًضـا
  و ـوز وضـ  اكـار غـري القابـر للحجـ  وحـا ااراسـة ل عذا  3للدولة ول شخاق اكعنوية العامة  يجوز وضعها وحا ااراسـة

تةــن ااارســة مــن أ ــر ديــن يســتوىف مــن هــذا اكــار ل  قــانون عســة ا  ندنــة مــث   نــ  ااجــ  علــا هــذه اكلةيــة  166م  
ا ابلــدين ل  ــ   ــوز للــدا ن أن ي لــب وضــعها وحــا ااراســة الســتييا  حقــ  منهــا ل  نــ  ال ال راعيــة الصــ رية والتنييــذ عليهــ

                                                                                                                                                                    

(   كرـــا ال يعتـــه ماســـا ابكوضـــوع ختويـــر ااـــاري بيـــ  ا مـــوار اكوضـــوعة وحـــا ااراســـة غـــذا  يـــف  308ق 18رقـــو 30ايفامـــاة 4626
 4622ديسره سنة41الذي بيعا ب  هذه ا موار ) ا سةندرية مستعجر عليهاالتلف أو هبوط القيرة ل وينتقر حق اخلصوم غلا الثرن 

 (   212ق 460رقو 41ايفاماة
نــو ره 42اســت ناف  ــتلو  – 360ق 308حمرــد علــ  رشــدي  قــرة – 399 قــرة – 393انعــر يف ذلــك عبــدااةيو  ــراج  قــرة

 11م 4623مـايو سـنة44 – 436ق 12م 4620ديسـره سـنة24 – 224ق 13م 4620ماري سنة8 – 36ق 13م 4636سنة 
   10ق 18م 4623ديسره سنة 41 – 21ق 18م 4623نو ره سنة 32 – 241ق
( و ـوز وضـ  ااراسـة علــا زراعـة ا  ـراد يف ا مـ   العامــة ل وهـو مـا يسـرا "ع ــار  ييـة"    ـلذا قـام نــ اع بـ  ا  ـراد حـور االنتيــاع  4) 

الت القا رــة عليهـا ل  ــاز وضـ  هــذه ايفصـوالت وحـا ااراســة   وااراسـة هنــا  رضـا علــا ب راعـة ا مـ   العامــة ومـن مــنهو أحـق ابيفصـو 
وقـد أشـار عىل حةـو  318ايفصوالت وه  أموار  ا ـة ل وم تيـرا علـا ا مـ   العامـة ذاهتـا ) انعـر يف هـذا اكعـ  عبـدااةيو  ـراج  قـرة

 (   4680سنة  4390قوقضية ر  3دا رة 4680أبرير سنة31 ادر من القضا  اكستعجر يف 
ـــة وا شـــخاق اكعنويـــة العامـــة ) عبـــدااةيو  ـــراج  قـــرة – 319( حمرـــد عبـــدالل يف  قـــرة 3)   318وعن كـــان ذلـــك مســـتبعًدا كـــ  ة الدول
مـد  بعـدم  ـواز ملـك هـذه ا مـوار ابلتقـادم أو   610اكعـدر  حةـام اكـادة 166  4681لسـنة  411(   ويقضا القـانون رقـو 381ق

حــق عليهــا ئضــ  اكــدة ل ويرتتــب علــا ذلــك أنــ  ال  ــوز وضــعها وحــا ااراســة غــذا كــان النــ اع يــدور حــور اايــازة أو الترلــك كســب أي 
 (   3هامش 410ق 233ابلتقادم ل ويسرى ذلك أيًضا علا الوقف اخلريي ) حمرد علا راتب  قرة
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ل ولةــن عذا وقــ  نــ اع يف ملةيــة ا  دنــة  4يســت ي  التنييــذ عليهــا حــىت لــو قضــا لــ  يف موضــوع الــدعوى اباــق الــذي يدعيــ 
أن النــــ اع اكوضـــوع  ال شــــأن لـــ  يــــدين يــــراد  اخلرســـة أو يف حيازهتــــا أو يف عدارهتـــا ل  لنــــ   ـــوز وضــــعها وحــــا ااراســـة ل عذ

   3استيياؤه
وشرط قابلية اكار  دارت  بواس ة ال ري  ن  من وض  ااراسة علا مةاتب ايفام  وعيادات ا فبا  وحنوهو من ذوي 

عتبار ال خص  اكهن اارة ل عذا ال يتصور أن ور حاري حمر ايفام  أو حمر ال بيب يف مةتبة أو يف عيادت  ل  لن اال
أو مدرسة أو كنيسة وحا ااراسة عذا أمةنا  1  ولةن  وز وض   يدلية 2اكلحوظ يف هذه ا حوار  ن  من ذلك

الةنيسة وحا ااراسة  400ل ووض    8عدارهتا بواس ة ال رية  يرةن مث  وض  اكدرسة وحا حراسة وزارة الرتبية والتعليو

                                                 

 – 410ق 233حمرد عل  راتـب  قـرة – 319راج  قرةعبدااةيو   – 410ق 404رقو 1ايفاماة 4639سبتره سنة 48( ملوى  4) 
 444ق 34ايفامـاة 4614أبرير سنة1و وز  را ااراسة علا ا موار اخلاضعة لقانون تسوية الديون العقارية ) كير ال ًيت  – 414ق
 (     3هامش 410ق 233حمرد عل  راتب  قرة –
   388ةحمرد عبدالل يف  قر  – 388ق 319( عبدااةيو  راج  قرة 3) 
   388حمرد عبدالل يف  قرة – 414ق 233( حمرد عل  راتب  قرة  2) 
وقـارن بـودرى و ـار  – 382حمرـد عبـدالل يف  قـرة – 4وهـامش 413ق 233حمرد عل  راتب  قـرة – 314( عبدااةيو  راج  قرة 1) 

   199ق 288حمرد كامر مرس   قرة – 4311 قرة
ــــدالل يف  قــــرة -2هــــامش  413ق 233( حمرــــد علــــ  راتــــب  قــــرة 8)  ــــك ا ســــةندرية مســــتعجر  – 381حمرــــد عب وانعــــر عةــــس ذل
   4042ق 44ايفاماة 4621ديسره سنة42

وقد قضا أبن   وز وض  مدرسة سادها االض را  واليوضا وحا حراسة وزارة اكعارف اليت هلا الوالية العامة علا معاهد التعليو 
 4612سـنة 134قضية رقـو 4612يناير سنة3وي ري عىل حةو مصر مستعجر  389ق 311ةن اتبعة هلا ) عبدااةيو  راج  قرةولو م ت

(   وقضــا   4612ســنة  223دا ــرة أوىل قضــية رقــو 4612يف االســت ناف مــن حمةرــة مصــر الوفنيــة أور  هايــر ســنة  400وحةــو  ــادر  
سلة   دارهتا ووحصير عيرادهتا و رف ما يل مها من نيقات وعيداع  ايف ا يراد   انة كذلك بتعي  حاري قضا   علا مدرسة لتعليو ال 

وقــد اشــار غلــا حةــو مصــر مســتعجر  389ق 311ايفةرــة حــىت ييصــر يف النــ اع بــ  أ ــحا  اكدرســة اكــذكورة ) عبــدااةيو  ــراج  قــرة
ســة علــا النــوادي الرًيضــية وانيرعيــات الثقا يــة ل وقــد قضــا (   و ــوز وضــ  اارا 4680ســنة 111قضــية رقــو 3دا ــرة 4680 هايــر ســنة49

بتعي  حاري قضا   علا تدي التجديف الدويل بنا  علا فلـب أحـد أعضـا   لضـران اسـتررار العرـر  يـ  منقتًـا عنـدما أغلقـ  ر ـيس نينـة 
 311عبـدااةيو  ـراج  قـرة – 30ق 13م 4636نـو ره سـنة 9النادي ور ض عقد انيرعية العامة فبًقا لقانون النادي ) است ناف  ـتلو 
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  وعذا وق  ن اع يف شأن مسجد أن أه  ( 4) مساي ابلسل ان الروح  لر يس ال ا ية الدينية من النواح  اكالية وا دارية دون
أحد ا  راد ل  از وضع  مثً  وحا حراسة وزارة ا وقاف   و وز وض   ريدة وحا ااراسة عذا اقتضا الضرورة اكلحة 

   ( 3) ذلك
ر وحا ااراسة يف دعوى حسا  عن عدارت  ل عذ وشرط اتصار اكار ئوضوع الدعوى  ن  من وض  أموار الوكي

حىت لو ثبا ان  ار ذمت  ئبلك مع  بعد تقد  ااسا  ل  لن هذا ال يستو ب ر   يده عن مال    وكذلك م البة تظر 

                                                                                                                                                                    

(   وقضــا بيــرا ااراســة علــا نقابــة عرــار شــركة الــرتام كــا احتــدم اخلــ ف بــ  أعضــا  النقابــة وجملــس ا دارة ) مصــر مســتعجر  381ق
 (   4هامش 413ق 233حمرد عل  راتب  قرة – 4232ق 30ايفاماة  4610ماري سنة 30

وقضــا كــذلك بتعيــ  حــاري قضــا    (   4612ســن  223دا ــرة أوىل قضــية رقــو  4612ة أور  هايــر ســنة = يف االســت ناف مــن حمةرــة مصــر الوفنيــ
 اع بــ  علــا مدرســة التعلــيو ال ســلة   دارهتــا ووحصــير عيراداهتــا و ــرف مــا يل مهــا مــن نيقــات وعيــداع  ــايف ا يــراد   انــة ايفةرــة تــا ييصــر يف النــ

قضــية رقــو  3دا ــرة  4680 هايــر ســنة  49وقــد أشــار عىل حةــو مصــر مســتعجر  389ق  311راج  قــرة عبــد ااةــيو  ــ) أ ــحا  اكدرســة اكــذكورة 
وقـد قضـا بتعيـ  حـاري قضـا   علـا تدي التجـديف الـدويل  ل و وز وض  ااراسة علـا النـوادي الرًيضـية وانيرعيـات الثقا يـة (   4680سنة  111

)   منقتًــا عنــدما أغلقــ  ر ــيس نينــة النــادي ور ــض عقــد انيرعيــة العامــة فبًقــا لقــانون النــادي بنــا  علــا فلــب أحــد أعضــا   لضــران اســتررار العرــر  يــ
وقضــا بيــرا ااراســة علــا نقابــة عرــار شــركة  (   381ق  311عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  – 30ق  13م 4636نــو ره ســنة  9اســت ناف  ــتلو 

حمرـد علـ  راتـب  قـرة  – 4323ق  30ايفامـاة  4610مـاري سـنة  30مصـر مسـتعجر ) الرتام كا احتدم اخل ف ب  أعضا  النقابـة وجملـس ا دارة 
 (   4هامش 413ق  233

 – 442ق  212رقـــو  4ايفامـــاة  4631 هايـــر ســـنة  6اســـت ناف أســـيوط  – 384حمرـــد عبـــد الل يـــف  قـــرة  – 314عبـــد ااةـــيو  ـــراج  قـــرة  ( 4) 
   833ق  284رقو  9ايفاماة  4639 هاير سنة  34عةس ذلك أسيوط الةلية 

 وقد قضا حمةرة النقض أبن  مىت كان الن اع ب  فريف اخلصومة مقصورًا علا وضـ  اليـد علـا الةنيسـة وحقـوق ا دارة  يرـا يتعلـق ئنقوالهتـا
ويةـون الـد   بعـدم ا تصـاق ايفـاكو  ل لـيس  يـ  مـا  ـس العبـادات مـن قريـب أو بعيـد اا مـدنيً  لنـ  يعتـه ن اًعـ ل وأاثثها ووحصـير االشـرتاكات والتهعـات
وعذن  ــلن كــان ااةــو عذا قضــا ةقامــة حــاري علــا الةنيســة قــد حــدد    مــن ال حــة ترتيبهــا علــا غــري أســاي 48اكدنيــة بنعــره اســتناًدا عىل نــص اكــادة 

بتســلو أمواهلــا ومنقوالهتــا وا شــراف علــا النــواح  اكاليــة وا داريــة ووحصــير  –ديين لل ا يــة دون مســاي ابلســل ان الروحــ  ل ب ــة الــر يس الــ –مأموريتــ  
اكوضـوعية  ا يرادات من اشرتاكات وتهعات وغريها و رف اكصاريف الضرورية ود   اكرتبات وعيداع الباق    انة ايفةرة علا ذمة اليصـر يف الـدعوى

رقــو  3جمروعــة أحةــام الــنقض  4680نــو ره ســنة  20نقــض مــد  ) ال يةــون قــد  ــاوز حــدود ا تصا ــ    لنــ  ل عذا كــان ااةــو قــد قضــا بــذلك –
   3هامش  413ق  233وانعر حمرد عل  راتب  قرة  (   444ق  32
   411ق  89م 4611مايو سنة  24 – 211ق  80م 4624است ناف  تلو أور يوني  سنة  ( 3) 
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الوقف اباسا  ال تسوغ وض  أعيان الوقف وحا ااراسة ل وعمنا يسوغ ذلك قيام ن اع علا النعر أو ب  النعار أو 
 كرا سيأيت :  ( 4) ى بع ر الناظر أو ش ر النعر علا الوقفدعو 

 لذا توا رت ال روط اكتقدمة الذكر ل  از وض  اكار وحا ااراسة ل وقضا ية كانا ااراسة أو اتياقية   
ارة ل أو   ويستوي كذلك أن يةون مااًل مادًًي كرن ر أو أرا أو سي ( 3) ويستوي يف ذلك أن يةون اكار عقارًا أو منقوالً 

أن يةون ديًنا يف الذمة وقد قضا بتعي  حاري قضا   ليقوم بتحصير ا  رة من اكستأ ر وعيداعها   انة ايفةرة حىت 
   ( 2) ييصر يف ب  ن حج  ما للردين لدى ال ري الذي وض  وحا يد اكستأ ر

وبرا ة اال رتاع والع مة التجارية ل  لذا ا معنوية كحق اكنلف و وز أن يةون اكار اكوضوع وحا ااراسة حقوقً 
   ( 1) وق  ن اع يف ملةية هذه ااقوق مث ً ل  از وضعها وحا ااراسة

  وقد قام   ف يف ذلك يف القانون  ( 8) و وز وض  ااراسة علا جمروع من اكار كاكتجر والرتكة وال ركة
التقن  اكد   انيديد حسو هذا اخل ف ابلنص الصري  ل  أ از يف ل ولةن  ( 9) اليرنس  ويف عهد التقن  اكد  القد 

                                                 

أور يونيــ   – 130ق  324رقــو  49ايفامــاة  4628أكتــوبر ســنة  32 – 106رقــو ق  48ايفامــاة  4621نــو ره ســنة  44اســت ناف مصــر  ( 4) 
   191ق  – 192ق  283حمرد كامر مرس   رة  – 824حمرد عل  عر ة ق  – 328ق  49رقو  30ايفاماة  4626سنة 
وا حةــام  2و 3هــامش  411ق  233حمرــد علــ  راتــب  قــرة ) ي ــ ل  اكــدع  عليــ  أو كــان مــن رًا لل ــري  ل ســوا  كــان اكــار ميــرزًا أو شــا ًعا ( 3) 

 (   اك ار عليها
م 4634مــايو ســنة  3عةــس ذلــك اســت ناف  ــتلو  – 213عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  – 243ق  3م 4460عبريــر ســنة  32اســت ناف  ــتلو  ( 2) 

وقــد قضــا بتعيــ  حــاري علــا العقــار عذ امتنــ   – 314وقــارن حمرــد عبــد الل يــف  قــرة  – 444 ق 13م  4620ينــاير ســنة  33 – 222ق  10
 81ق  20م 4641نـو ره سـنة  34اسـت ناف  ـتلو ) اكستأ رون علا أدا  ا  رة انتعارًا لليصر يف دعوى ب  ن التنازر الصادر من اكن ر لل ري 

  ) 
وانعــر يف عمةــان وضــ   – 316حمرــد عبــد الل يــف  قــرة  – 4هــامش  418ق  233راتــب  قــرة  حمرــد علــ  – 312عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  ( 1) 

 انته  ال ـريك ا ور هـذه الير ـة وفلـب وضـ  ااارسـة عذ أنةـر شـرية   ل ااارسة علا د اتر شركة حما ة أودعها ال ريك يف قضية م  شخص اثلث
وانعـر عةـس  – 4هـامش  426ق  233حمرـد علـ  راتـب  قـرة  – 983ق  30 ايفامـاة 4624مـايو سـنة  6مصر مستعجر  : و ود هذه ال ركة
   4312انعر أيًضا يف  واز وض  ااراسة علا اكستندات يودري و ار  قرة  – 4446ق  24ايفاماة  4684يناير سنة  31ذلك قنا الةلية 

   311حمرد عبد الل يف  قرة  ( 8) 
وكــذلك  عــر الــنص  ل بليــظ اكيــرد «منقــور»أو علــا  ل «عقــار»مــد   رنســ   يــ  ااراســة علــا  4694/3وير ــ  اخلــ ف عىل أن نــص اكــادة  ( 9) 

    وقعا ال بهة يف أن الذي  وز وضع  وحا ااراسة هو ع  معينة ابلذات ال جمروع من اكار ل مد  قد  164/900اليرنس  للرادة 
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ااراسة علا الوقف   ولةن ال  وز وض   124من  ااراسة علا جمروع من اكار ل كرا أ از يف اكادة  136اكادة 
حاالت ااجر ااراسة علا جمروع الذمة اكالية لل خص ل عذ أن  ال  وز غر يد ال خص عن جمروع أموال  عال يف 

   ( 4) وا   ي وا عسار
بعد أن مهدت للة م يف ااراسة القضا ية بتقرير أن شرط اخل ر العا ر  ب توا ره يف مجي   روا مبحثان :  -417

هذه ااراسة وأحواهلا ل وببيان فبيعة هذه ااراسة وأهنا ع را  وحيع  وقيت ال  س اكوضوع ل وبذكر ال روط الوا ب 
ا يف اكار الذي  وز وضع  وحا ااراسة وا نواع اكختلية هلذا اكار ل تتناور اآلن موضوع ااراسة  القضا ية يف توا ره

مبحث  : نب  يف ا ور منهرا اليروا اليت  وز  يها هذه ااراسة ل ونتةلو يف الثا  يف دعوى ااراسة القضا ية وتعي  
 اااري القضا    

                                                 

وانعر ف ي  واز ااراسـة علـا أمـوار اكـدين  – 198ق  288حمرد كامر مرس   قرة  – 134يف اهلامش وما يل   قرة  100انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
وسـنعود عىل مسـألة ااراسـة علـا أمـوار اكـدين اكعسـر  يرـا يلـ   قـرة  – 380وعةـس ذلـك حمرـد عبـد الل يـف  – 324اكعسر عبد ااةيو  ـراج  قـرة 

134   
 تجوز ااراسة علا الع  اكن رة ويتوىل اااري قبض ا  رة وينيق منهـا علـا شـنون  ل  وز وض  ااراسة علا مار ليس يف حيازة  احب و 

 – 10ق  20م 4641ديسـره سـنة  8 – 309ق  32م 4644أور مـاري سـنة  – 346ق33م 4640مايو سنة  1است ناف  تلو ) ااراسة 
 (   19ق  21م 4631ديسره سنة  3
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 فروض التي تجوز فيها الحراسة القضائيةال -المبحث األول

 الفروض المنصوص عليها في القانون ليست مذكورة على سبيل الحصر :  -418

حىت نب  ذلك وسن أن نستعرا ل يف عجالة اترخيية ل نصوق التقن  اكد  اليرنس  يف ااراسة القضا ية ل مث نصوق 
التقن  اكد  اليرنس  بعد أن توس  القضا  يف ت بيقها واليق  يف  التقن  اكد  اكصري القد  وقد أ ذت عن نصوق

 تيسريها   
ظهرت ااراسة القضا ية يف النصوق الت ريعية ل يف القانون اليرنس  القد  ل يف ا مر اكلة  الصادر يف عبرير 

 وز أن تقام ااراي ل بنا  علا »   قد نصا اكادة الثانية من البا  التاس  ع ر من هذا ا مر علا أن   4991سنة 
وهذا النص  « ( 4) فلب اخلصوم أو أبمر ايفةرة من تلقا  نيسها ل يف حالة ما عذا قدر القضاة أن هنا  ضرورة  قامتهو

كرا نرى عام م لق ل  ليسا هنا  حاالت حمصورة للحراسة القضا ية ل بر  وز أن تقام هذه ااارسة يف أية حالة يرى 
  ضرورة  قامة ااراسة    ليس هنا  عذن عال شرط عام هو قيام الضرورة ل والضرورة تقوم بداهة بقيام اخل ر  يها القاض
 العا ر  

من  علا ما أييت  4694ولةن التقن  اكد  اليرنس  م ي لق العبارة كرا أفلقها ا مر اكلة  ل بر نصا اكادة 
( علا عقار أو منقور تةون  3( علا منقوالت اكدين ايفجوز عليها   )  4 وز للقضا  أن أيمر ةقامة حاري : ) : »

 جا  «   ( علا ا شيا  اليت يعرضها اكدين  برا  ذمت  2ملةيت  أو حيازت  متنازًعا عليها ب  شخص  أو أكثر   ) 
  وأحةام القضا  القد ة عىل النص يعدد اااالت اليت  وز  يها  را ااراسة القضا ية ل ومن مث ذهب  ريق من اليقها

  ولةن كثريًا من أحةام القضا  اليرنس   ( 3) أن هذا التعداد قد  ا  علا سبير ااصر علا تياوت يف در ة هذا ااصر

                                                 

 : 4991وهذا هو النص اليرنس  للرادة الثانية من ا مر اكلة  الصادر يف أبرير سنة  ( 4) 
Les sequesters pourront être o'donnés tant sur l demande des parties que d'ofiice, en 

cas que les juges estiment qu'il y a nécessité de le faire . 

 (   943ق  4396 قرة  انعر بودري و ار) 
هـوامش  106 قـرة  1 ( ال بعة الرابعـة) أوبري ورو  – 890 قرة  4بون  – 314 قرة  44هيك  – 368ترولون  قرة  – 829ديير  يي   قرة  ( 3) 
سـريي   4488ينـاير سـنة  41 – 396 – 4 – 84داللـوز  4484يولي  سـنة  42نقض  رنس   – 4461 قرة  44ب نيور وريبري وسا انيي   – 1-1

ينــــاير ســــنة  6 – 46 -3 – 14داللــــوز  4410مــــاري ســــنة  8ابريــــس  – 21 – 4 – 60داللــــوز  4446نــــو ره ســــنة  42 – 211 – 4 – 41
 Le 4468يوليـــ  ســـنة  4الســـ   – 414 – 4 – 4608جمروعـــة بـــوردو  4601نـــو ره ســـنة  33بـــوردو  – 344 – 3 – 69ســـريي   4468
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و ا ة ااديث منها ل ذهب ل م   ريق ه ر من اليقها  ل عىل أن التعداد م     علا سبير ااصر ل بر  ا  علا 
   ( 4) سبير اكثار

للرحةرة »من التقن  اكد  القد  علا أن  164/900وقد اثر اك رع اكصري ابلرأي الثا  ل  نصا اكادة 
ا أو حا عًا ل شيا  اكتنازع  يها أو اكوضوعة وحا يد القضا  ل كرا  وز هلا أن تع  لذلك أحد ا  صام أن تع  حارسً 

من  علا ما رأينا ل عذ م ي رتط  4694من عبارة التقن  اكد  اليرنس  يف اكادة  جا ت العبارة أكثر عف قًا «   اكرتا ع 
اك رع اكصري يف ال    اكتنازع علي  الذي يوض  وحا ااراسة أن يةون الن اع منصًبا علا اكلةية أو اايازة من تحية ل 

ذا كان موضوًعا وحا يد القضا    واكقصود ابل    وأ از من تحية أ رى ااراسة يف ال    ولو م يةن متنازًعا علي  ع
اكوضوع وحا يد القضا  ال    اخلايل من الن اع ايفةوم ة را ات قضا ية مرسومة اراية الدا ن  ل كاكنقور أو العقار 

ة علا ش    ار من       وز عذن فبًقا للنص أن تيرا ااراس ( 3) ايفجوز علي  والعقار اكرهون عند ختلية ااا   عًيه
الن اع وغري حمةوم ة را ات قضا ية مرسومة اراية الدا ن  ل    تيرا ااراسة علا أموار الرتكة أو علا ا موار اكوقو ة 
عذا فلب دا نو اكورل أو دا نو اكستحق  يف الوقف وضعها وحا ااراسة   ولةن ما لبث القضا  يف مصر أن توس  يف 

يعته حاالت ااراسة القضا ية اكنصوق عليها مذكورة يف النص ل وأ از مث ً  را ااراسة علا ت بيق النص ل وم 

                                                                                                                                                                    

Droit 4  أنســـيةلوبيدي  – 4211 قـــرة  3 وســـران  – 448ق  4314 قـــرة  3وقـــارن كـــوالن وكابيتـــان ودي المورانـــديري  – 4464ســـنة أكتـــوبر
   وما بعدها 40 قرة  Séquestreليظ  1داللوز 

 4396بـودري و ـار  قـرة  – 418 يـوار  قـرة  –مةررة  412 قرة  4كوكي  دي سانتري   – 412 قرة  31لوران  – 9 قرة  4440الرومبيري م  ( 4) 
 4631عبريــر ســنة  48نقــض  رنســ   – 3448 قــرة  3ب نيــور وريبــري وبوال يــ   – 9مةــرر  4هــامش  460ق  106 قــرة  9أوبـري ورو وعمســان  –

 4629 ازيـا دي ابليـ   4629مـايو سـنة  31 – 13 – 4 – 4633 ازيـا دي ابليـ   4623نو ره سـنة  4 – 4696 – 4 – 4631داللوز 
 4646يوليـ  سـنة  36 – 431 – 3 – 49داللـوز  4448عبريـر سـنة  48 – 486 -3 – 91داللـوز  4491مايو سـنة  1ابريس  – 233 -3 –

   630 – 3 – 4628 ازيا دي ابلي   4628نو ره سنة  42 – 11 – 3 – 4630داللوز 
 ـاز  رضـها علـا مليـات أعرـار مهنـدي معرـاري وأوراقـ  وقد توس  القضا  اليرنس  يف ا حوار الـيت  ـوز  يهـا  ـرا ااراسـة عىل حـد أنـ  أ

) وذلــك حــىت يــترةن ورثــة اكهنــدي ا ور مــن الر ــوع غليهــا يف د ــ  دعــاوى اكســ ولية الــيت تو ــ  علــيهو كورثــة  ل بعــد أن انتقلــا ئوتــ  عىل مهنــدي ه ــر
 (   4312 قرة  بودري و ار – 481 – 68جمروعة أحةام تنس   4468 هاير سنة  43تنس  االبتدا ية 

ق  110رقــو  1ايفامــاة  4631مــاري ســنة  31مصــر الوفنيــة  – 43 قــرة  – 40عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  – 242ق  604 رامنــوالن  قــرة  ( 3) 
104   
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ل كرا أ از لدا ين  ( 4) ا موار اكوقو ة بنا  علا فلب دا ين الوقف أو دا ين أحد اكستحق   ي  الستييا  ديوهنو من ريع 
ل بر أ از  ي دا ن أن يض  أموار مدينة وحا ااراسة عذا  ( 3) والرتكة وض  أموار الرتكة وحا ااراسة لضران و ا  ديوهن

   ( 2) كانا ه  الوسيلة الوحيدة اكنتجة لتنييذ حةو وا ب النياذ
 – 124وم  120م  –ويف هذا انيو من توس  القضا  وض  التقن  اكد  انيديد ل  أورد يف نص  متعاقب  

ل وقد ساير التقن  انيديد القضا  يف توسع  ل وعذا كان ظاهر النصوق ي عر أن  اليروا اليت عوز  يها ااراسة القضا  
هذه القروا مذكورة علا سبير ااصر ل عال أن الواق  من ا مر أهنا وسعا ن اق ااراسة القضا ية عىل غري ما حد ا ل وأن 

ر قد عر  لدي  من السبا  اكعقولة ما عذا كان  احب اكصلحة يف منقور أو عقا» رًضا منها أ از ااراسة القضا ية 
ل  ةسر هذا النص كر ااوا   ل وأ بحا اليروا ا  رى « خي ا مع    رًا عا ً  من بقا  اكار وحا يد حا  ه

                                                 

 211رقــو  42ايفامــاة  4632ينــاير ســنة  40عســةندرية مســتعجر  – 844ق  381رقــو  49ايفامــاة  4628ديســره ســنة  46نقــض مــد   ( 4) 
   628ق  132رقو  44ايفاماة  4621ديسره سنة  33مصر مستعجر  – 186ق 
   291ق  84م 4626مايو سنة  24 – 10ق  84م 4626يناير سنة  2 – 94ق  19م 4622ديسره سنة  9است ناف  تلو  ( 3) 
   464ق  63رقو  41ايفاماة  4629عبرير سنة  33 – 492ق  139رقو  42ايفاماة  4623ة ديسره سن 4است ناف مصر  ( 2) 

وانعـر يف    ومـا بعـدها 41وانعر يف توس  القضا  اكصري يف حاالت ااراسة القضا ية يف عهد التقنـ  اكـد  القـد  عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة 
 462رقـو  48ا يفامـاة  4621سـنة    اسـت ناف وفـين أور نـو ره : القد  عند قيام   ـر عا ـر  واز وض  اكار وحا ااراسة يف عهد التقن  اكد 

 40مصـر اسـت نايف  – 94ق  9ااقـوق  4464عبريـر سـنة  33انيي ة  – 240ق  8ااقوق  4460سبتره  34بين سويف است نايف  – 100ق 
ال ـرا    4648عبريـر سـنة  31فن ـا    ـ   – 216ق  1ااقـوق  4463بـين سـويف أور نـو ره سـنة  – 494ق  3القضا   4463أكتوبر سنة 

ايفامـاة  4628سـبتره سـنة  44مصـر الةليـة  – 11ق  20رقـو  32اجملروعـة الرمسيـة  4630ديسره سـنة  4أسيوط است نايف    46ق  49رقو  2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ره ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة  46اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ناف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلو  – 303ق  49رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو  49     2م  4460ن
   39ق  4م 4468ديسره سنة  1 – 41ق 2م  4460نة ديسره س 44 – 42ق 

 4606يونيــ  ســنة  48اســت ناف وفــين  : وانعــر مــ  ذلــك يف أن ااراســة هــ  مــن ا  ــرا ات االســتثنا ية الــيت ال يلجــأ عليهــا عال عنــد الضــرورة
 – 41ق  31ااقـوق  4644مـاري سـنة  31 – ( اخلصو اك لو  ر   يده اباراسة قدم امينات كا  ية    حمر للحراسـة)  312ق  38ااقوق 

فالــب ااراســة وضــاع يــده علــا العــ  و صــر  قبــر أن يبقــا واضــ  اليــد  ــ  حمــر )  343ق  44ااقــوق  4603ديســره ســنة  34مصــر الوفنيــة 
مـــاري  38اســـت ناف  ـــتلو  – 441ق  22ااقـــوق  4641ســبتره ســـنة  6فن ـــا  – 412ق  2االســـتق ر  4601يونيـــ  ســـنة  3 – ( للحراســة
ق  1م  4468أور مـــايو ســـنة  – 84ق  9م  4462ديســـره ســـنة  1 – 342ق  8م  4462مـــاري ســـنة  33 – 398ق  2م  4464ســـنة 
   31ق  40م  4461أور ديسره سنة  – 84ق  6م  4469ديسره سنة  6 – 2ق  4م  4468نو ره سنة  9 – 314
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اكذكورة يف النصوق جمرد ت بيقات عرلية هلذا اليرا العام ل وه  ت بيقات غري مذكورة علا سبير ااصر ل وم يعد 
 راسة القضا ية غري ال رط العام وهو قيام اخل ر العا ر ل دون تيريق ب  حالة وأ رى  ي رتط ليرا اا

من  وه  تعرا ل موار غري اكوقو ة ل  120ونتناور اآلن اليروا اليت نص عليها التقن  اكد  ف ي اكادة 
 وه   ا ة اب موار اكوقو ة   124ويف اكادة 



 

 

 

 

671 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 القضائية على األموال غير الموقوفةأحوال الحراسة  -المطلب األول

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  120تنص اكادة نص قانوين :  -419
 « : وز للقضا  أن أيمر اباراسة»
 «  يف ا حوار اك ار عليها يف اكادة السابقة عذا م يتيق ذوو ال أن علا ااراسة -4»
ما خي ا مع    رًا عا ً  من  قد عر  لدي  من ا سبا  اكعقولة عذا كان  احب اكصلحة يف منقور أو عقار -3»

 «  بقا  اكار وحا يد حا  ه
   ( 4) «ا حوار ا  رى اكنصوق عليها يف القانون يف -2»

   ( 3) 164/900ويقابر هذا النص يف التقن  اكد  القد  اكادة 
ويف التقن  اكد  اللييب اكادة  – 969ويقابر يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  السوري اكادة 

   ( 2) 3و130/4ويقابر يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  –وال مقابر للنص يف ا لتقن  اكد  العراق   – 120
                                                 

يف  -4   و ـــوز للقضـــا  أيًضـــا أن أيمـــر اباراســـة» : اك ـــروع الترهيـــدي علـــا الو ـــ  اآليتمـــن  4049ورد هـــذا الـــنص يف اكـــادة  : اتريـــخ الـــنص ( 4) 
عذا كـــان  -2   يف ا حـــوار ا  ـــرى اكنصـــوق عليهـــا يف القـــانون -3   ا حـــوار اك ـــار عليهـــا يف اكـــادة الســـابقة عذا م يتيـــق ذوو ال ـــأن علـــا ااراســـة

   «مـن ا سـبا  اكعقولـة مـا خي ـا معـ  أن خيـتلس ااـا   هـذا ال ـ    أن أن يتليـ  أو أن ي ـري  يـ   احب اكصلحة يف منقور أو عقـار قـد عرـ  لديـ 
وعـدلا العبــارة ا  ــرية منهـا ليةــون حةرهـا عاًمــا دون أن ت ـترر علــا  ـية يســتياد منهــا  ل ويف نينـة اكرا عــة قـدما اليقــرة الثالثـة علــا اليقـرة الثانيــة

ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو    يف اك ــروع النهــا   193و ــار رقرــ   ل ا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد أ ــب  الــنص م ابًقــا كــ ل ااصــر
 (   340ق  – 314ق  8جمروعة ا عرار التحضريية )  120مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 194

كرـا  ـوز هلـا أن   ل للرحةرة  أن تع  حارًسا أو حا عًا ل شيا  اكتنـازع  يهـا أو اكوضـوعة وحـا يـد القضـا  : 164/900م التقن  اكد  القد  ( 3) 
أن التقن  اكد  القد  تقدم   وة كبرية حنو التعرـيو علـا التقنـ  اكـد   – 104انعر هنًيا  قرة  –وقد قدمنا )    تع  لذلك أحد ا  صام اكرتا ع 

 (   ن  علا النحو الذي فبق ب  يف القضا  اكصري أ ب  يف جمروع  موا ًقا للتقن  اكد  انيديدوأ ل اليرنس 
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى ( 2) 

 ( م ابق)  969م التقن  اكد  السوري
 ( م ابق)  120مالتقن  اكد  اللييب 
   ةال ي ترر علا نصوق يف ااراس التقن  اكد  العراق 

القاضـ  أن يقـرر  –يعهـد يف ااراسـة عىل شـخص يتيـق مجيـ  ذوي ال ـأن علـا تعيينـ  مـن قبـر القاضـ   : 3و130/4متقن  اكو بـات والعقـود اللبنـا  
أو لل ــ   الــذي  ل عىل أن يــ ور النــ اع أو ال ــك ل لل ــ   الــذي يةــون موضــوع نــ اع أو موضــوع ع قــات قانونيــة م ــةو   يهــا -4 : تعيــ  حــاري
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روًضا ث ثة عوز  يها ااراسة القضا ية   وعذا تو ينا أن نرتب هذه ونرى من النص سالف الذكر أن هنا   
اليروا ترتيًبا نراع   ي  التدرج من التخصيص عىل التعريو ل لو ب أن نعدر عن الرتتيب الوارد يف النص ل بر ونعدر عن 

 ل عىل الرتتيب اآليت : ( 4) الرتتيب الوارد يف اك روع الترهيدي
ترر علا حاالت وردت يف نصوق معينة   وقد أ از القانون  را ااراسة القضا ية يف ) اليرا ا ور ( وي 

هذه اااالت اخلا ة اكذكورة علا سبير ااصر ل عذا توا رت ال روط اليت نص عليها   ونرى من ذلك أن هذا اليرا 
 ص عىل التعريو  ا ور قد احنصر يف حاالت  ا ة معينة بذواهتا ل  هو أد  مراتب التدرج من التخصي

مد  ل أي اااالت اك ار  120) اليرا الثا  ( ويتناور اااالت اك ار عليها ف ي اكادة السابقة علا اكادة 
منقور أو عقار أو جمروع »مد  وه  اكادة اخلا ة اباراسة االتياقية    تجوز ااراسة القضا ية علا  136عليها يف اكادة 

« ) عذا م يتيق ذوو ال أن علا ااراسة»مد  ( ل  136م« ) شأن  ن اع ل أو يةون ااق  ي  غري اثبامن اكار يقوم يف 
مد  (   وهنا نرى أننا انتقلنا   وة من التخصيص عىل التعريو    جعلنا ااراسة  ا  ة يف كر ش   يقوم يف شأن   120م

نا نرى أننا انتقلنا   وة من التخصيص عىل التعريو    جعلنا مد  (   وه 120م « ) ن اع ل أو يةون ااق  ي  غري اثبا
ااراسة  ا  ة يف كر ش   يقوم يف شأن  ن اع أو يةون ااق  ي  غري اثبا   واكيروا فبًعا يف هذا اليرا ان هنا  

 ب أيًضا أن    رًا عا  ً وهو ال رط العام يف كر حراسة قضا ية كرا قدمنا ل ولةن قيام اخل ر العا ر ال يةي  بر
 اليرا يف من ل  وس ا ب  التخصيص والتعريو   ايةون هنا  ن اع أو أن يةون ااق غري اثبا   ومن مث كان هذ

) واليرا الثالث ( و ي  ال ترد حاالت  ا ة معينة بذواهتا كرا يف اليرا ا ور ل بر وال يرد قيد قيام الن اع أو 
يةي  أن يقوم   ر عا ر ل أو كرا يقور النص أن تتجر  لدى  احب عدم ثبوت ااق كرا يف اليرا الثا    

ل حىت  وز للقاض  أن ييرا « من ا سبا  اكعقولة ما خي ا مع    رًا عا ً  من بقا  اكار وحا يد حا  ه»اكصلحة 
ا ية ل وهو قيام اخل ر ااراسة القضا ية      ي رتط عذن يف هذا اليرا الثالث عال توا ر ال رط العام يف كر حراسة قض

                                                                                                                                                                    

أ خيتلسها واض  اليـد عليهـا أو يتليهـا أو  ل  سبا  م روعة ل ل موار اكنقولة وغري اكنقولة اليت خي ا  احب ال أن -3   يعرض  اكديون  برا  ذمت 
 ـروعة مـا ورسـ  علـا اخلـوف مـن هربـ  أو ل موار اكنقولة اكنمنة اق الدا ن عذا أثبـا الـدا ن عجـ  مديونـ  أو كـان لديـ  مـن ا سـبا  اك -2   يعيبها

   ا ت س  لتلك ا شيا  أو تعيبها
 (   وتتيق أحةام التقن  اللبنا  م  أحةام التقن  اكصري) 
   انعر هنًيا اليقرة يف اهلامش ( 4) 
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العا ر ل ومن مث كان هذا اليرا هو أعلا مراتب التدرج من التخصيص عىل التعريو   ونبحث هذه اليروا الث ثة و ًقا 
 هلذا الرتتيب  

 حاالت وردت فيها نصوص قانونية : -1
ع من اكار ل كسنديك نستبعد من هذه اااالت تلك اليت يع   يها مصف جملرو أمثلة من هذه احلاالت :  -411

مد  وما بعدها (    اكصي  ليس  419مد  وما بعدها (   ومصي  الرتكة ) م 821التيليسة ومصي  ال ركة ) م
 حارًسا يدير اكار  حسب ل بلا هو أيًضا يصيي   يد   الديون ويستويف ااقوق ل وهذه سل ة أوس  من سل ة اااري  

رار ال ا   ل سوا  عينت  أغبية ال ركا  أو عينت  ايفةرة أو كان شريًةا توىل ونستبعد أيًضا من يةون مديرًا لل
مد  (    لن اكهرة  ا  لية كدير اكار ال ا   ه  عدارة اكار وأييت حيع  تبًعا  434ا دارة دون اعرتاا الباق  ) م

تبًعا لذلةن ولذلك كانا سل ة مدير اكار لذلك ل أما اكهرة ا  لية للحاري القضا    ه  حيظ اكار وايت عدارت  
 ال ا   يف ا دارة أوس  عادة من سل ة اااري القضا    

ونورد بعد ذلك أمثلة ااالت نص القانون علا اتن يقام  يها حاري قضا   ل وقد ا رتت منها اااالت اآلتية : 
( ن ع ال    الذي ترتب علي   3مد  (   )  229( عرا اكدين حمر الو ا  علا الدا ن ووضع  وحا ااراسة ) م 4) 

( ختلية العقار اكرهون وتعي  حاري تتخذ يف  2مد  (   )  644حق انتياع من اكنتي  ووضع  وحا ااراسة ) م
( وض  الدا ن اكنقور اكثقر نق امتياز كصلحت  وحا ااراسة )  1مد  (   )  4014موا هت  ع را ات ن ع اكلةية ) م

( وض  العقارات  9مرا عات (   )  844( تعي  حاري علا اكنقوالت ايفجوز عليها ) م 8مد  (   )  4422/2م
   ( 4) مرا عات ( 944ايفجوز علي  وحا ااراسة ) م

                                                 

  ل ا حـوار ا  ـرى اكنصـوق عليهـا يف القـانونيف » :  قالـا ل وقد أوردت اكذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي مثلـ  مـن هـذه ا مثلـة السـتة ( 4) 
وحالـة العـرا ااقيقـ   يرـا ال  ةـن عيداعـ   ( ل القـد ) من تقن  اكرا عـات  119/804وقد نصا عليها اكادة  ( علا اكنقور0كحالة توقي  ااج  

 (   316ق  8جمروعة ا عرار التحضريية ) « ليرنس من التقن  ا 4694انعر اكادة  : 113ايفةرة وقد نص عليها اك روع يف اكادة  ة  ين
وهنا  نصوق أ رى نصا علا حاالت يقام  يها حاري قضا   منها ما ورد يف تقن  اكرا عات ضرن ا  را ات اكقـررة يف مـواد ا حـوار 

 ــوز لــ  أن ي لــب مــن  ل بيــا منيــذ الو ــيةعىل أن يصــدر القــرار بتث» : مرا عــات وتــنص علــا مــا أييت 614ومــن ذلــك مــا قضــا بــ  اكــادة  ل ال خصــية
و وز ل  أن ي لب تسـلير  هـذه ا مـوار ابلصـية اكـذكورة أبمـر يصـدر    ايفةرة أن امر علا و   االستعجار بتسلير  أموار الرتكة ابعتباره مديرًا منقًتا
   «من قاض  ا مور الوقتية علا عريضة عذا م يةن فلب تثبيت  قد ر   عىل ايفةرة
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 عرض المدين محل الوفاء على الدائن ووضعه تحت الحراسة :  -411

حمر الو ا  شيً ا معيًنا ابلذات ل وكان الوا ب أن يسلو يف اكةان عذا كان »من التقن  اكد  علا ان   229تنص اكادة 
الذي يو د  ي  ل  از للردين بد أن ينذر الدا ن بتسلر  أن وصر علا تر يص من القضا  يف عيداع     لذا كان هذا 

من  160اكادة  وتنص«   ال    عقارًا أو شيً ا معًدا للبقا  حيث و د ل  از للردين أن ي لب وضع  وحا ااراسة
عذا ر ض العرا ل وكان اكعروا شيً ا غري النقود ل  از للردين أن ي لب من قاض  ا مور »تقن  اكرا عات علا أن  

وقد عرضنا هلذه اكسألة يف اني   الثالث من الوسيو عند الة م «   اكستعجلة تعي  حاري ايع  يف اكةان الذي يعين 
مرا عات ل  ب أن  عر  160وب  اكادة  6للتو يق بين »مد   229اع ل وقلنا عن نص اكادة يف العرا ااقيق  وا يد

وعروا يسرية النقر  تميصً   حةام هذه اكادة   و ب عذن أن مني  يف غري النقود ب  ما  ةن نقل  وعيداع  كرجوهرا
رية النقر واليت ه  معدة لتبقا حيث ه  كاآلالت ل وب  ما هو معد للبقا  حث و د كالعقارات وبعض اكنقوالت العس

ال راعية والسيارات واكنن وأدوات العرارة وحنو ذلك    لذا كان اكعروا  ا يتيسر نقل  ل  از للردين أن ي لب من 
 229مرا عات ل أو أن ي لب بعريضة من قاض  ا مور الوقتية و ًقا للرادة  160قاض  ا مور اكستعجلة و ًقا للرادة 

مد  ل امرًا بتعي  حاري ايظ ال    يف اكةان الذي يعين  القاض  ل وقد يةون هذا اكةان هو   انة ايفةرة عذا تيسر 
ذلك كرا هو ا مر يف عيداع اجملوهرات وا وراق اكالية وحنوها   أما عذا كان اكعروا  ا ال يتيسر نقل  بر كان معًدا 

ما عذا كان اكعروا ما ال يتيسر نقل  بر كان معًدا للبقا  حيث و د ل  از للردين ل ابل ريقة وا وراق اكالية وحنوها   أ
نيسها ل أن ي لب تعي  حاري اراست  حيث يو د دون أن ينقر   ويف مجي  هذه ا حوار تقوم ااراسة ل يف اكةان 

   ( 4) «الذي يع  او يف اكةان الذي يو د  ي  اكعروا ل مقام ا يداع
ونرى من ذلك أن القانون قد  را  رًضا غري قابر  ثبات العةس أن ال    اكعروا ل عذا كان  ا ال يتيسر 

ذمتهن يةون يف   ر عا ر عذا اقتصر اكدين علا ترك  وحا تصرف الدا ن دون أن   نقلهن وقد عرض  اكدين  برا
ون ااراسة هنا قد توا ر شرفها العام وهو قيام اخل ر يتسلر  هذا ا  ري  عً ن  أو ب وضع  وحا ااراسة   وتة

                                                                                                                                                                    

 ــوز لقاضــ  ا مــور اكســتعجلة يف أحــوار االســتعجار أن يعــ  مــديرًا منقًتــا »مرا عــات مــن أنــ   691ومــن ذلــك أيًضــا مــا نصــا عليــ  اكــادة 
ومـن ذلـك مـا نصـا عليـ  اكـادة  ل ومنهـا مـا ورد يف ت ـريعات  ا ـة   «ويب  القاض  سل ة هـذا اكـدير ل للرتكة بنا  علا فلب ذوي ال أن أو النيابة

تعــر ا عيـان وا مــوار الـيت كانــا موقو ــة »مـن أن  ( 4683لســنة  213اكضـا ة ابلقــانون رقـو )  4683لســنة  440اخلامسـة مــن اكريسـوم بقــانون رقـو 
   «علا أن تةون ل  يف هذه اليرتة  ية اااري القانو  ل وحا يد تظر الوقف حىت يتو تسليرها عىل مستحقيها

   121 قرة  2الوسيو  ( 4) 
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العا ر ل عال أن هذا ال رط قد  را القانون توا ره  رًضا ال يقبر عثبات العةس كرا قدمنا نعرًا للعروف ايفي ة ابل    
  وقد رأينا تقن  اكرا عات  عر أمر ااراسة هنا من ا تصاق  ( 4) اكعروا ل وتقوم ااراسة يف هذه ااالة مقام ا يداع

مد  سالف الذكر  229القضا  اكستعجر ل وهو القضا  اكختص عادة يف دعاوى ااراسة ل و ةن أن ييسر نص اكادة 
لة ل ولةن كا م علا أن الرت يص يف ا يداع ووض  ال    اكعروا وحا ااراسة ي لبان أيًضا من قاض  ا مور اكستعج

مرا عات ل أمةن أن يقار اباللتجا  عىل قاض  ا مور الوقتية للحصور  160يصرح النص بذلك كرا  رح نص اكادة 
 علا أمر علا عريضة تقدم ل  ل وهو علا كر حار ا تصاق غري مألوف يف دعاوى ااراسة كرا سنرى  

 ووضعه تحت الحراسة :  نزع الشيء الذي ترتب عليه حق انتفاع من المنتفع -412

علا اكنتي  أن يستعرر ال    نالت  اليت تسلر   ا ونسب ما  -4»من التقن  اكد  علا ما أييت :  644تنص اكادة 
وللرالك أن يعرتا علا أي استعرار غري م روع أن غري متيق م  فبيعة  -3أعد ل  ل وأن يديره   عدارة حسنة   

ق  يف   ر  از ل  أن ي الب بتقد  امينات ل  لن م يقدمها اكنتي  أو ظر علا الرغو من ال    ل  لذا أثبا أن حقو 
اعرتاا اكالك يستعرر الع  استعرااًل غري م روع أو غري متيق م  فبيعتها ل  للقاض  أن ين ع هذه الع  من وحا يده 

 «  وةو ابنتها  حق االنتياع دون ع  ر نقوق ال ريوأن يسلرها عىل ه ر يتوىل عدارهتا ل بر ل  تبًعا خل ورة ااار أن 
وهذا النص ليس عال ت بيًقا واضًحا لدعوى ااراسة يف  ورهتا اكألو ة ل  اكنتي  يستعرر ال    استعرااًل غري 

 م روع أو غري متيق م  فبيعت  ل وقد عرض   ذا االستعرار خل ر عا ر يصيب حقوق اكالك    يجوز للرالك يف هذه
ااالة ان ير   ا مر عىل القضا  اكستعجر ل وبعد أن يثبا اخل ر العا ر الذي يتهدد ال    ل وصر علا حةو بتقد  
امينات    لن م وصر علا هذه التأمينات ل أو حصر عليها وم  ذلك استرر اكنتي  يف عسا ة االنتياع ل  از للرالك 

ل  تبًعا خل ورة ا سا ة يف االستعرار ان ي لب عسقاط حق  االنتياع ورد  أن ي لب وض  ال    وحا ااراسة ل بر  وز
الع  علي    ااراسة هنا ل كااراسة يف أي موض  ه ر ل  ب ان يتوا ر  يها شرط قيام اخل ر العا ر ل وليس هذا ال رط 

ت    ودعوى ااراسة تر   أمام القضا  ميروًضا توا ره كرا  را توا ره يف ااالة السابقة ل بر يق  علا اكالك عب  عثبا

                                                 

  وز العرا اليعل  حار اكرا عة امام ايفةرة بدون ع را ات أ رى عذا كان من يو   غلي  العـرا حاضـرًا»مرا عات علا ان   163وتنص اكادة  ( 4) 
مـا اثبـا ئحضـر انيلسـة مـن تقريـرات اخلصـوم  ويـذكر يف حمضـر ا يـداع ل وتسلو النقود اكعروضـة عنـد ر ضـها لةاتـب انيلسـة  يـداعها   انـة ايفةرـة  

 ل تعـ  علـا العـارا ان ي لـب عىل ايفةرـة تعيـ  حـاري عليـ  ايعـ  كرـا ذكـر ل وعذا كان اكعـروا ابنيلسـة مـن غـري النقـود – اً ا ابلعرا ور ض  
   «عراوللعارا أن ي لب علا اليور ااةو بصحة ال –وال يقبر ال عن يف ااةو الصادر بتعي  اااري 
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اكستعجر ل كسا ر دعاوى ااراسة   ومن انيا   أنرت   دعوى موضوعية ةسقاط حق االنتياع ل وتر   تبًعا هلا أمام حمةرة 
   ( 4) اكوضوع دعوى مستعجلة بوض  الع  وحا ااراسة

 ءات نزع الملكية :تخلية العقار المرهون وتعيين حارس تتخذ في مواجهة إجرا -413

تةون ختلية العقار اكرهون بتقرير يقدم  ااا   عىل قلو كتا  ايفةرة  -4»من التقن  اكد  علا أن  4014تنص اكادة  
االبتدا ية اكختصة ل و ب علي  أن ي لب التأشري بذلك يف هامش تسجير التنبي  ين ع اكلةية ل وأن يعلن الدا ن اكباشر 

و وز كن ل  مصلحة يف التعجير أن ي لب عىل  -3ذه التخلية   ر عسة أًيم من وقا التقرير  ا   لإل را ات  
 «  قاض  ا مور اكستعجلة تعي  حاري تتخذ يف موا هت  ع را ات ن ع اكلةية   ويع  ااا   حارًسا عذا فلب ذلك

ل ييرا  يها القانون ل  رًضا ي ر قابر  ثبات ويتب  من النص سالف الذكر أننا أمام حالة من حاالت ااراسة 
العةس ل أن هنا    رًا عا  ً عذا م يوض  العقار اكرهون الذ ختلا عن  ااا   وحا ااراسة ل وذلك نعرًا لضرورة اكض  

يف  يف ع را ات ن ع اكلةية حما عة علا حقوق الدا ن  ل وتتعرا هذه ااقوق خل ر عا ر عذا م يو   شخص تتخذ
موا هت  ا  را ات بعد أن ختل  ااا   عن العقار اكرهون   ومن مث  وز للدا ن اكباشر لإل را ات ل أو أي دا ن ه ر ل 
أو ااا   نيس  ل أو أي شخص ل  مصلحة يف التعجير ل أن ير   ا مر عىل القضا  اكستعجر لوض  العقار وحا ااراسة 

ا م ي لب ااا   نيس  أن يةون هو اااري  يعين  ل وتتخذ يف موا هة هذا اااري   ويع  القاض  حارًسا للعقار ل م
 ع را ات ن ع اكلةية ل ولو كان اااري هو ااا    لن ا  را ات يف هذه ااالة تتخذ ضده بصيت  حارًسا ال بصيت  مالًةا 

                                                 

وعليـ  أن يبـذر  ل يتـوىل الـدا ن اكـرهتن عدارة ال ـ   اكرهـون -4» : مـد  علـا مـا أييت 4409وقد نصا اكـادة    ومثر اكنتي  اكرهتن رهن حيازة ( 4) 
 ــب عليــ  أن يبــادر ة  ــار و  ل ولــيس لــ  أن ي ــري مــن فريقــة اســت  ر ال ــ   اكرهــون غــ  برضــا  الــراهن ل يف ذلــك مــن العنايــة مــا يبذلــ  الر ــر اكعتــاد

كــان   ل  ــلذا أســا  الــدا ن اســتعرار هــذا ااــق أو أدار ال ــ   عدارة ســي ة أو ارتةــب يف ذلــك عمهــاالً  ســيًرا -3   الــراهن عــن كــر أمــر يقتضــ  تد لــ 
كــان اكبلــك اكضــرون ابلــرهن ال تســري ويف ااالــة ا  ــرية عذا     للـراهن ااــق يف أن ي لــب وضــ  ال ــ   وحــا ااراســة أو أن يســرتده مقابــر د ــ  مــا عليــ 

   يةون للدا ن عال ما يبقا من هذا اكبلك بعد  صو قيرة اليا دة من  بسعرها القانو  عن اكـدة مـا بـ  يـوم الو ـا   ل علي   ا دة وم يةن قد حر أ ل 
   «ويوم حلور الدين

 هنــا    ــر عا ــر مــن عدارة اكــرهتن  ل ال ت بيًقــا واضــًحا لــدعوى ااراســة ــالنص لــيس ع   ومــا قلنــاه يف اكنتيــ  نقولــ  يف اكــرهتن رهــن حيــازة
بـر  ـاز لـ  فلـب  ل  جـاز للرـدين الـراهن أن ي لـب وضـ  ال ـ   وحـا ااراسـة ل لل    عدارة سي ة أو من عمهال  انيسيو أو من عسا ت  استعرار حقـ 
   و   اكب  ابلنصعسقاط حق الرهن واسرتداد ال    اكرهون مقابر د   اكدين علا ال
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 وضع الدائن المنقول بحق امتياز لمصلحة تحت الحراسة :  -414

وعذا   ا الدا ن  سبا  معقولة تبديد اكنقور »من التقن  اكد  علا ما أييت :  4422ة الثالثة من اكادة تنص اليقر 
 «  اكثقر نق امتياز كصلحت  ل  از ل  أن ي لب وضع  وحا ااراسة

ر والسراد ويتب  من هذا النص أن الدا ن الذي ل  حق امتياز علا اكنقور ل كالدا ن ئبالك منصر ة يف البذو 
وأعرار ال راعة وااصاد ول  حق امتياز علا ايفصور الذي  ر ا هذه اكبالك يف عنتا   ل وكاكن ر ول  حق امتياز علا 
اكنقوالت اكو ودة ابلع  اكن رة ل وكبا   اكنقور ول  حق امتياز علا اكنقور اكبي  ل  وز أن ي لب وض  ايفصوالت 

  اكنقوالت اكو ودة ابلع  اكن رة ل أو وض  اكنقور اكبي  ل وحا ااراسة   وي رتط يف ذلك اكو ودة اب را ل أو وض
أن خي ا الدا ن  سبا  معقولة من أن يبدد اكدين اكنقور اكثقر نق االمتياز ل  لن  عذا تصرف يف هذا اكنقور اا   

مد  (   ونرى من ذلك أن النص  4422/4ااا   ) م حسن النية م يست   الدا ن أن وتج نق االمتياز علا هذا
سالف الذكر ليس عال ت بيًقا لدعوى ااراسة يف  ورهتا اكألو ة ل عذ علا الدا ن أن يثبا أن  عرعا لدي  أسبا  معقولة 

تصرف خي ا معها من   ر عا ر علا حق امتيازه ل  هو يتوق  أن اكدين يوشك أن يتصرف يف اكنقور  لذا كان من ي
ل  حسن النية وحاز اكنقور ضاع علا الدا ن حق االمتياز   وهذا هو ال رط العام يف مجي  دعاوى ااراسة   وير   الدا ن 

هذه الدعوى امام القضا  اكستعجر ل عال عذا كان قد ر   دعوى مستعجلة اباراسة أمام حمةرة اكوضوع تبًعا للدعوى 
 اكوضوعية  

 المنقوالت المحجوز عليها : تعيين حارس على  -415

يع  ايفضر حارًسا علا ا شيا  ايفجوزة ل وخيتار هو هذا اااري عذا م »من تقن  اكرا عات علا أن  844تنص اكادة 
أيت ااا   أو ايفجوز علي  ب خص مقتدر   و ب تعي  ايفجوز علي  عذا فلب ذلك ل عال عذا  يف التبديد وكان 

يةون اااري  ادًما للحا   أو للرحضر ل وال أن يةون  نا  معقولة تذكر يف ايفضر   وال  وز ألذلك اخلوف أسب
عذا م  د ايفضر يف مةان »من نيس التقن  علا أن   843وتنص اكادة «   قريًبا أو  هرًا  يهرا عىل الدر ة الرابعة

ال يعتد بر ض  عًيها   أما عذا م يةن حاضرًا ل  يجب علا ااج  من يقبر ااراسة وكان اكدين حاضرًا لكلي  ااراسة و 
ايفضر أن يتخذ مجي  التدابري اكرةنة للرحا عة علا ا شيا  ايفجوزة ل وأن ير   ا مر علا اليور لقاض  حمةرة اكواد 

تةليف أحد ر ار ا دارة ايفلية اني  ية ليأمر عما بنقلها وعيداعها عند أم  يقبر ااراسة خيتاره ااا   أو ايفضر ل وعما ب
 «  ااراسة منقًتا
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وي حظ هنا أن اخل ر العا ر الذي  رض  القانون  رًضا ال يقبر عثبات العةس هو اخل ر الذي تتعرا ل  
مصلحة الدا ن ااا    يرا عذا بددت اكنقوالت ايفجوز عليها أو ضاعا ل ومن أ ر ذلك أو ب القانون تعي  حاري 

م نيعها و يانتها ويقدمها يف اليوم ايفدد للبي    وهنا نرى أن ااراسة مقررة ئو ب القانون كرا رأينا أال يةون عليها يقو 
اااري  ادًما للحا   أو للرحضر أو أن يةون قريًبا أو  هرًا  يهرا عىل الدر ة الرابعة   ويب   القانون ال ريقة اليت يع  

لي  عذا فلب ايفجوز علي  تعيين  حارًسا ل وأتا هو أو ااا   ب خص مقتدر ل عين  ايفضر  ا اااري ل  يع  ايفجوز ع
حارًسا    لن م أيت أحد منهرا ب خص مقتدر ل ع  ايفضر اااري بنيس     لن م  د يف مةان ااج  شخًصا 

 ليس يف وحريل  وا ب ايفا عة علا مال  »مقتدرًا يقبر ااراسة ل وكان ايفجوز علي  حاضرًا أل م  أن يةون حارًسا ل 
كرا تقور اكذكرة ا يضاحية لتقن  اكرا عات   أما عذا م يةن ايفجوز علي  حاضرًا ل  لن   ب علا ايفضر أن « ععنات ل 

رًسا خيتاره يتخذ التدابري ال زمة للرحا عة علا اكنقوالت وأن ير   ا مر  ورًا لقاض  ايفةرة اني  ية ل  يع  هذا حا
ايفجوز   ا شياوال  وز أن يستعرر اااري »ااا   أو ايفضر ل أو يةلف أحد ر ار ا دارة ايفلية أب ل يةون حارًسا   

  وعمنا  وز ل  عذا كان  ( 4)  ضً  عن عل ام  ابلتعويضات عليها وال أن يست لها أو يعريها ل وعال حرم من أ رة ااراسة
حب حق يف االنتياع  ا أن يستعرلها  يرا  صصا ل    وعذا كان ااج  علا ماشية أو عروا أو مالًةا هلا أو  ا

أدوات أو هالت الزمة  دارة أو است  ر أرا أو مصن  أو مست ر أو منسسة ل  از لقاض  ا مور اكستعجلة بنا  علا 
 841م« )   حارًسا ه ر يقوم بذلكفلب أحد ذوي ال أن أن يةلف اااري ا دارة أو االست  ر أو يستبدر ب

وير   هذا وال  وز للحاري أن ي لب ععيا ه من ااراسة قبر اليوم ايفدد للبي  عال  سبا  تو ب ذلك   »مرا عات (   
ال لب بتةليف ايفجوز علي  وااا   ااضور أمام قاض  حمةرة اكواد اني  ية ئيعاد يوم واحد ل وال  وز ال عن يف ااةو 

                                                 

كرـــا  ــوز لـــ  أن يقصــر مأموريـــة ااــاري علـــا  ــرد اكنقـــوالت ايفجــوز عليهـــا   ل و ــوز للقضــا  اكســـتعجر أن يعــ ر ااـــاري وأن يســتبدر بـــ  غــري ( 4) 
 هايــر  6مصــر مسـتعجر ) حــىت يتيسـر للرحجـوز عليــ  االسـتررار يف االنتيــاع  ـا  ل وا شـراف علـا بقا هــا يف مةـان ااجــ  ومعاينتهـا يف أوقــات حمـددة

و ــوز لــذوي ال ـــأن فلــب ا اةــو بعــ ر ااـــاري عذا  (   368ق  281حمرــد عبـــد الل يــف  قــرة  – 911ق  334رقــو  30ايفامــاة  4624ســنة 
وعذا كــان قــد أ يــ ت عقامــة  ل ر ااــاري مــن حــق الــدا ن ااــا  وا تيــا (   369ق  281حمرــد عبــد الل يــف  قــرة ) قامــا أســبا   ديــة تــهر ذلــك 

 911ق  334رقـو  30ايفامـاة  4624 هايـر سـنة  6مصـر مسـتعجر ) اكدين حارًسـا  ـذلك م ـروط  يـ  رضـا  ااـا   أو علـا ا قـر عـدم اعرتاضـ  
ينـاير ســنة  32تـ  ) ة ااـاري اكعـ  علــا ا شـيا  ايفجـوز عليهــا واكـدين ايفجــوز عليـ  هـو اكســ ور أ ـ ً عـن أ ــر  (   وهـو ااةـو السـابق ا شــارة عليـ 

 (   183ق  241رقو  40ايفاماة  4620
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لذي يصدر   و رد ايفضر ا شيا  ايفجوزة عند تسليو اااري انيديد مهرت  ل ويثبا هذا انيرد يف حمضر يوق  علي  ا
 مرا عات (   848م« ) اااري ويسلو  ورة حمن 

 وضع العقار المحجوز عليه تحت الحراسة : -416

تلحق ابلعقار ارات  وعيرادات  من يوم تسجير التنبي  ل ليوزع »مرا عات علا أن  941يف التنييذ علا العقار تنص اكادة  
ومن هنا أو ب القانون عقامة حاري علا العقار حىت «   منها ما خيص اكدة اليت تل  التسجير كرا يوزع ان العقار

 –مرا عات  948كرا تقور اكادة   –يرتتب »تسجير التنبي  بن ع اكلةية ل عذ  يةون مس والً عن ارات  وعيرادات  من يوم
وااراسة هنا أيًضا تتقرر ئو ب القانون وتقوم علا   ر عا ر ييرض  «   علا تسجير التنبي  اعتبار العقار حمجوزًا

لق بثرار العقار وعيرادات  واخل ية من القانون  رًضا غري قابر  ثبات العةس ل وهذا اخل ر يهدد مصلحة الدا ن   يرا يتع
   ( 4) أن تبدد أو تضي 

بقا تعي  اااري ل وهنا  رق القانون ب  ما عذا م يةن العقار من رًا أو كان قد أو ر    ي  ااالة ا وىل تنص 
ي  ل ما م وةو قاض  البيوع عذا م يةن العقار من رًا ل اعته اكدين حارًسا عىل أن يتو الب»مرا عات علا أن   944اكادة 

بصيت  قاضًيا ل مور اكستعجلة بع ل  من ااراسة أو بتحديد سل ت  ل وذلك بنا  علا فلب الدا ن ااا   أو أي دا ن 
 ايفجوز علي  عذن يعته حارًسا نةو «   بيده سند تنييذي   وللردين الساكن يف العقار أن يبقا ساكًنا  ي  دون أ رة

وم  ذلك  وز ع ل  واستبدار حاري ه ر ب  ل أو وحديد سل ت  كأن ييرا علي  بي  الثررات وااا  ت القانون ل 
ل بنا  علا فلب الدا ن ااا    ( 3) ابك اد العلين ل وذلك نةو يصدر من قاض  البيوع بصيت  قاضًيا ل مور اكستعجلة

                                                 

وال  ـوز لةييـر اكـدين  (   396ق  34م 4606مـاري سـنة  24اسـت ناف  ـتلو ) ويع  اااري حىت لو فعن يف تنبي  ن ع اكلةية ابكعارضة  ( 4) 
 (   16ق  36م  4649نو ره سنة  36اس ناف  تلو ) فلب وض  الع  وحا ااراسة  اكتخذ ضده ع را ات ن ع اكلةية

ولةــن القضــا  الــوفين كــان  ل مرا عــات  ــتلو 933مرا عــات وفــين قــد  تــنص علــا ااراســة كرــا نصــا عليهــا اكــادة  818وم تةــن اكــادة 
 – 464ق  63رقـو  41ايفامـاة  4629عبريـر سـنة  33 – 103ق  231رقـو  49ايفامـاة  4628نـو ره سـنة  1است ناف مصـر ) ييرا ااراسة 
 694ق  104رقـو  30ايفامـاة  4610 هايـر سـنة  31بين سويف الةليـة  – 439ق  246رقو  30ايفاماة  4626ديسره سنة  49مصر الةلية 

 – 492ق  139رقــو  42ايفامــاة  4623ســنة  ديســره 4اســت ناف مصــر  : انعـر عةــس ذلــك وأن ااراســة ال تيــرا علــا العقــار اكنـ وع ملةيتــ  –
 (   396ق  421رقو  41ايفاماة  4622ماري سنة  30اكنيا الةلية 

أما قاضـ  البيـوع بصـيت  قاضـًيا ل مـور اكسـتعجلة  لنـ   ثـر  (   341حمرد عبد الل يف  قرة ) أو يصدر من القاض  ا  ل  ل مور اكستعجلة  ( 3) 
وقـد قضـا حمةرـة    ومن مث  ااةو الصادر من  بع ر اكدين عن ااراسة علا العقار يةون است نا   أمام حمةرة االسـت ناف ل بت ايفةرة الةلية اليت ند
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دارًا للسةين ل واكيروا أن ايفجوز علي  هو الذي يسةن   ن     وعذا كان العقار ( 4) أو أي دا ن ه ر بيده سند تنييذي
  أما عذا كان العقار أرًضا زراعية ل واكيروا أن ايفجوز علي  هو الذي  ( 4) غري من ر ل  ل  أن يبقا ساكًنا  ي  دون أ رة

                                                                                                                                                                    

 هــو اترة  ل مــن قــانون اكرا عــات أن ا تصــاق قاضــ  البيــوع يتنــوع نســب قيرــة العقــارات الــيت  ــرى بيعهــا 943الــنقض يف هــذا اكعــ  أبن ميــاد اكــادة 
ئـــا يف ذلـــك  ارســـة اال تصا ـــات  ل يةــون قاضـــًيا    ًيـــا ويف اترة أ ـــرى  ثـــر ايفةرـــة االبتدا يــة الـــيت ندبتـــ  ووـــر حملهـــا يف ع ـــرا  البيــوع اخلاضـــعة هلـــا

اباةــو بعــ ر اكــدين مــن مرا عــات مــن ا تصا ــ   944ومــن ذلــك مــا أوردتــ  اكــادة  ل ا  ــرى اكتصــلة ابلتنييــذ علــا العقــار والــيت نــص عليهــا القــانون
وم يقصـد اك ـرع مـن عضـيا  هـذا الو ـف علـا    ااراسة علا العقارات اليت  رى بيعها أمام  أو وحديد سل ت  وذلـك بصـيت  قاضـًيا ل مـور اكسـتعجلة

وعمنــا أراد ختصيصــ  أبن  ل  ــوات الوقــاقاضــ  البيــوع أ  عــر منــ  قاضــًيا ل مــور اكســتعجلة  تًصــا بنعــر كــر اكســا ر اكســتعجلة والــيت خي ــا عليهــا مــن 
مـن قـانون اكرا عـات  ـاري ا تصا ـ   يـ  ب ريـق التبعيـة للتنييـذ علـا العقـار وبيعـ  ت بيًقـا كـا تـنص  944يقض  قضـا  مسـتعج ً  يـا نصـا عليـ  اكـادة 

ةرــة االبتدا يــة بــر ض فلــب ااراســة يعتــه ئثابــة حةــو ومــن مث  ــلن ااةــو الصــادر مــن قاضــ  البيــوع ابيف   مرا عــات 16عليــ  اليقــرة ا  ــرية مــن اكــادة 
نقـض ) بـر ير ـ  االسـت ناف عنـ  لـدى حمةرـة االسـت ناف  ل  ادر من ايفةرة االبتدا يـة نيسـها وال سـبير عىل اسـت نا   أمـام نيـس ايفةرـة الـيت أ ـدرت 

  (   211ق  84رقو  40جمروعة أحةام النقض  4686عبرير سنة  32مد  
بـر أيًضـا عذا أودعهـا  ل لـيس  حسـب عذا امتنـ  عـن عيـداع اـرات العقـار اسـا  الـدا ن  ل قاض  ع ر ايفجوز علي  وتعي  حاري ه ر مةان ولل ( 4) 

قـوق ومـن اب  أوىل عذا ثبـا أنـ  سـ   النيـة ويتعرـد سـو  ا دارة عضـرارًا ن ل ولةن ثبـا للقاضـ  أنـ  سـ   ا دارة ال يسـت ر العقـار االسـت  ر اكـألوف
 - 498ق  19م  4621 هايـــر ســـنة  41اســـت ناف  ـــتلو  – 308ق  – 301ق  342انعـــر يف هـــذا اكعـــ  عبـــد ااةـــيو  ـــراج  قـــرة ) الـــدا ن  

يونيـ  سـنة  49مصـر مسـتعجر  : وم  ذلك انعر يف أن القاضـ  يتعـ  عليـ  عـ ر ايفجـوز عليـ  وتعيـ  حـاري ه ـر مةانـ  ئجـرد أن ي لـب منـ  ذلـك»
 ـلذا امتنـ  عـن  ل وانعر يف أن تقدير القاض  للحةـو ابلعـ ر  ـب أال يتعـدى تصـرف اكـدين يف اـار العقـار – 604ق  116رقو  42ماة ايفا 4623

يونيـ  سـنة  44اسـت ناف  ـتلو  : عيداع  لذمة الدا ن  وم يقدم ضراًت يةير عتباع  أحةام القانون يف اكسـتقبر و ـب ع لـ  وتعيـ  حـاري ه ـر مةانـ 
وانعــر يف أن ااــا   للعقــار لــ  أن يعــارا يف وضــ  العقــار اكنــ وع ملةيتــ  وحــا  – 224ق  313حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  – 881ق  13م 4620

 (   491ق  81م 4618يوني  سنة  9است ناف  تلو  : ااراسة عذا أثبا أن  م يتصرف يف ري  العقار
وذلـك حـىت لـو ثبـا  ل ع لـ  القاضـ  كرـا قـدمنا وعـ  حارًسـا ه ـر مةانـ  ل ا  الـدا ن وعذا امتن  ايفجوز علي  من عيداع ارات العقار اسـ

وذلــك حــىت لــو ثبــا أن قيرــة العقــار كبــرية عىل حــد أهنــا تةيــ   ل ع لــ  القاضــ  كرــا قــدمنا وعــ  حارًســا ه ــر مةانــ  ل أن قيرــة العقــار اســا  الــدا ن 
عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة  : انعر عةس ذلك وأن  ال حمر لتعيـ  حـاري  ديـد يف هـذه ااالـة – 313حمرد عل  رشدي  قرة ) لو ا  مجي  الديون كاملة 

نـــو ره ســـنة  48 – 444ق  421رقـــو  4ايفامـــاة  4631نـــو ره ســـنة  41اســـت ناف مصـــر  – 341حمرـــد عبـــد الل يـــف  قـــرة  – 303ق  343
 322ق  18م 4622عبريــر ســنة  43اســت ناف  ــتلو  – 464ق  63رقــو  41ايفامــاة  4629عبريــر ســنة  33 – 141ق  42ايفامــاة  4623

ينـاير سـنة  24 – 81ق  14م  4628ديسـره سـنة  44 – 11ق  19م 4622ديسـره سـنة  42 – 22ق  19م  4622نو ره سـنة  48 –
   420ق  83م 4610

 وحـا ااراسـة بنـا  علــا أن فـ   ااراسـة قـد اختــذوا ع ـرا ات نـ ع ملةيـة هــذه وقـد قضـا حمةرـة الـنقض أبنــ  عذا  ـدر حةـو بوضـ  عــ 
مث ر ـ  شـخص دعـوى أمـام القضـا  اكسـتعجر فلـب  يهـا ر ـ  ااراسـة بنـا  علـا  ل الع  وسجلوا تنبي  ن ع اكلةية  ا يرتتب علي  عااق ارات العـ   ـا
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 946م« ) من أعرار ا دارة ااسنةأن يبي  ارات العقار وحا  ت  مىت كان ذلك »يقوم ب راعتها  هنا غري من رة ل  ل  
لةر دا ن بيده سند تنييذي أن ي لب بعريضة من قاض  البيوع أمرًا بتةليف أحد »  كذلك  وز  ( 3) مرا عات (

ايفضرين أو الدا ن  أو غريهو حصاد ايفصوالت و ين الثررات وبيعها   وتباع ايفصوالت والثررات ابك اد أو أبية فريقة 
عذا كان العقار من رًا ل  رجرد التةليف »  ويف ااالة الثانية ل  ( 2) « ا القاض  ويودع الثرن   انة ايفةرةأ رى أيذن 

من ااا   أو أي دا ن بيده سند تنييذي للرستأ ر بعدم د   ما يستحق من ا  رة بعد تسجير التنبي  يقوم مقام ااج  

                                                                                                                                                                    

 ل يف وا هت  م  أن  أ ه ف   ااراسة أبن  اكالك للع  ئو ـب عقـد مسـجر  هـو ااـا   هلـا قـانوتً  أن  اكالك للع  وأن ع را ات ن ع اكلةية م تتخذ
 قضـا حمةرـة اكـواد اكسـتعجلة  ل ومقتضا ذلـك أن تةـون ع ـرا ات نـ ع اكلةيـة ومـا ترتـب عليهـا مـن عاـاق اـرات العـ   ـا ابفلـة وال تسـري يف حقـ 

وأنـ  لتبـ   ـحة هـذا االدعـا  يةـون مـن  ل لب بنا  علا أن ف   ااراسة م يسلروا أبن اكدع  هو ااا   للعـ بعدم ا تصا ها ابليصر يف هذا ال 
 ال عن يف هـذا ااةـو مـن اكـدع  اكـذكور أبنـ  عذ قضـا بعـدم  ل ال زم  ت بيق مستندات اكلةية علا ال بيعة  ا خيرج عن ا تصاق القضا  اكستعجر

جر ابليصر يف فلب ر   ااراسة قد أقر ااةو السابق م  أن أثره ال يص  أن يتعدى علي  لعدم اختاذ ع ـرا ات نـ ع اكلةيـة يف ا تصاق القضا  اكستع
 (   242ق  98رقو  2جمروعة أحةام النقض  4683يناير سنة  40نقض مد  ) موا هت  ال يةون ل  و   

 4631ينـاير سـنة  43اسـت ناف  ـتلو ) ة ـراج اكـدين مـن مسـةن  حـىت يـترةن مـن ا دارة  عال عذا ع  أ نيب حارًسا ورأى أن اكصلحة تقض  ( 4) 
 (   488ق  26م
قياًســا علــا ااةــو القاضــ  بعــدم  ــواز ااجــ  علــا اابــو  والــدقيق  ل وللرحجــوز عليــ  أن أي ــذ مــن اــرات ا را مــا يلــ م لقوتــ  ولقــوت أهلــ  ( 3) 

 (   3هامش  383ق  342عبد الل يف  قرة  حمرد) ال زم  لقوت اكدين وأسرت  
ينـــاير ســـنة  41اســت ناف  ـــتلو  ) وكــان القضـــا  اكخـــتلو  يــ  ااراســـة علـــا العقـــار حــىت قبـــر توقيـــ  ااجـــ  عليــ  عذا كانـــا العـــروف تقتضـــيها  ( 2) 

ااراســـة يف ااـــاالت كرـــا كـــان  يـــ    ( ل 10ق  18م 4623ديســـره ســـنة  41 – 344ق  1م 4623مـــاري ســـنة  6 – 480ق  12م 4624
 32ق  14م 4634نـو ره سـنة  1 – 14ق  10م 4631نـو ره سـنة  32است ناف  ـتلو ) اليت يةون العقار  يها من رًا عذا و د مهر للحراسة 

أبريـــــر ســـــنة  34 – 82ق  81م 4613ينـــــاير ســـــنة  34 – 480ق  12م 4624ينـــــاير ســـــنة  41 – 881ق  13م 4620يونيـــــ  ســـــنة  44 –
يونيــــ  ســــنة  34 – 109ق  31م 4643يونيــــ  ســــنة  43اســــت ناف  ــــتلو ) كــــأن يثبــــا أن ا  ــــار  ــــوري أو ابفــــر   ( ل 421ق  88م 4612
 484ق  12م 4624ينـاير سـنة  41 – 824ق  13م 4620مـايو سـنة  34 – 32ق 14م 4634نو ره سنة  1 – 136ق  34م  4649

أو أن هنـــا  شـــبهة  ( 491ق  84م 4626 هايـــر ســـنة  48 – 443ق  80م 4624مـــاري ســـنة  32 – 91ق  16م 4621ينـــاير ســـنة  9 –
أو أن اكسـتأ ر مثـري لل ـك وم  ( ل 480ق  12م 4624ينـاير سـنة  41توافن أبن نص مـث ً عقـد ا  ـار علـا د ـ  ا  ـرة مقـدًما اسـت ناف  ـتلو 

 (   214ق  19م 4621يوني  سنة  30است ناف  تلو ) ت يقدم من الضراتت ما يةي  اصور الدا ن  علا الثررا
مــن  933مــن هــذا التقنــ  يوا ــق نــص اكــادة  944عذ أن نــص اكــادة  ل و ةــن ا  ــذ  ــذا القضــا  حــىت بعــد  ــدور تقنــ  اكرا عــات انيديــد

 (   349حمرد عبد الل يف  قرة ) تقن  اكرا عات اكختلو 
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مرا عات (   وقد يويف اكستأ ر ا  رة للرحجوز علي  قبر أن  933م« ) وحا يده ل دون حا ة عىل أي ع را  ه ر
يصر علي  التةليف بعدم الد   ل  ي  هذه ااالة يص  الو ا  ل ويةون ايفجوز علي  مس واًل عرا استو اه من ا  رة 

   ( 4) مرا عات ( 932بو ي  حارًسا ) م

 قيام نزاع في شأن المال أو عدم ثبوت  الحق فيه -2

 :  الشروط الواجب توافرها في هذا الغرض -417
قدمنا أن قيام اخل ر العا ر هو شرط عام  ب توا ره يف مجي   روا ااراسة القضا ية ل وأحواهلا اكختلية    يجب عذن 

 أن يتوا ر هذا ال رط يف اليرا الذي حنن بصدده  
عريو  لن  ال ي ار م رتفًا ل عىل  انب قيام وكا كنا م نصر بعد ل يف هذا اليرا الثا  ل عىل أعلا مراتب الت

 اخل ر العا ر ل قيام ن اع يف شأن اكار أو عدم ثبوت ااق  ي   
ل وتةي   دية الن اع    ي رتط أن تةون هنا   ( 3) والن اع الذي يقوم يف شأن اكار  ب أن يةون ن اًعا  دًيً 

ن أي مار ل عقارًا كان أو منقواًل أو جمروًعا من اكار ل كرا هو  ري    ويقوم الن اع يف شأ ( 2) دعوى مر وعة أمام القضا 

                                                 

 ـلن وضــع  وحـا ااراســة وتعيـ  ايفجــوز عليــ  حارًسـا ال يةــون عال عذا قـبض هــذا ا  ـري شــيً ا مــن  ل العقــار مــن رًاوخيلـص مــن ذلـك أنــ  عذا كـان  ( 4) 
 تةليــف اكســتأ ر بعــدم الــد   يعتــه حجــ ًا علــا ا  ــرة  ل أمــا عذا م يقــبض ايفجــوز عليــ  شــيً ا مــن ا  ــرة   ا  ــرة قبــر تةليــف اكســتأ ر بعــدم الــد  

اسـت ناف مصـر  – 448ق  808رقـو  1ايفامـاة  4631أبريـر سـنة  31اسـت ناف أسـيوط ) وم اة حا ة للحراسة أو لتعي  حاري وال تق ل وحا يده
 4631نـــو ره ســـنة  32 – 43ق  48م 4602ينـــاير ســـنة  9قـــارن اســـت ناف  ـــتلو  – 492ق  139رقـــو  42ايفامـــاة  4623ديســـره ســـنة  4
ايفامـاة  4689ديسـره سـنة  39مصر مستعجر  – 421ق  18م 4622عبرير سنة  34 – 32ق  14م 4634نو ره سنة  1 – 14ق  10م

 (   4144ق  620رقو  28
مــايو ســنة  34وقــارن اســت ناف مصــر  – 404ق  10م 4631ديســره ســنة  34 – 12ق  36م 4640ديســره ســنة  34اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

   498ق  41رقو  41ايفاماة  4622
داللـوز  4634يوليـ  سـنة  33نقض  رنسـ   – 43ق  22م 4630نو ره سنة  40 – 44ق  36م 4649ديسره سنة  9است ناف  تلو  ( 2) 

   193ق  283حمرد كامر مرس   قرة  – 821ق  4461 قرة  44ب نيور وريبري وسا اتيي   – 431 -4 – 4634
القضا  أبن هذا  ةن اخلصو مـن انتـ اع اكـار مـن يـد  صـر  بوضـع  وحـا  وقد يعرتا علا عدم اشرتاط أن تةون هنا  دعوى مر وعة أمام

ويـرد علـا هـذا االعـرتاا أبن يف وسـ  اخلصـو اآل ـر    مث ال ير   اخلصو دعوى الن اع اكوضوعية  يبقا اكار وحا ااراسة عىل غـري أ ـر معـ  ل ااراسة
كرـا  ــوز أن ي لـب مــن ايفةرـة وحديـد ميعــاد لر ـ  دعــوى   ( ل 16ق  14رقـو  1مــاة ايفا 4632مــايو سـنة  33كرمـوز ) أن يـتعلو مـن بقــا  ااراسـة 
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ااراسة عقد يعهد »مد  كرا رأينا :  136مد  ل عذ تقور اكادة  120مد  اليت وحير عليها اكادة  136نص اكادة 
يةون ااق   ي  غري اثبا     ال ر ان ئقتضاه عىل شخص ه ر ئنقور أو عقار أو جمروع من اكار يقوم يف شأن  ن اع أو 

مد  ( ل يهر   120 قيام ن اع يف شأن منقور أو عقار أو جمروع من اكار ل وعدم اتياق اكتنازع  علا ااراسة ) م «   
كرا نرى  را ااراسة القضا ية ل وننتقر بذلك من ااراسة االتياقية عىل ااراسة القضا ية   وليس يل م أن يةون الن اع 

 – ( 4) مد   رنس   يرا قدما 4694كرا ت رتط اكادة   –يقوم يف شأن اكار منصًبا علا ملةيت  أو علا حيازت   الذي
ل وقد سبق أن بينا كيف توس  التقن  اكد  القد   ( 3) بر يص  أن يةون الن اع منصًبا علا عدارة اكار أو علا است  ل 

                                                                                                                                                                    

وقد قضا أبن ايفةرة قد ترى وه  تقض  اباراسة أن تع  أ  ً لر   دعوى موضـوعية لليصـر يف النـ اع تنتهـ     اكوضوع وتوقيا ااراسة  ذا اكيعاد
وقضــا أبن فلــب ااراســة ال  ــا  عال عذا كــان حــق فالــب  (   44ق  41نيريــدة القضــا ية ا 4624يوليــ  ســنة  30مصــر اســت نايف ) عنــده ااراســة 

 (   313ق  33م 4640عبريـر سـنة  33عسـةندرية مسـتعجر ) ااراسة علا ا عيان اكتنازع عليها ال يقر عن حق واض  اليد يف فبيعتـ  وقـوة ثبوتـ  
رقـو  44ايفامـاة  4620مـايو سـنة  34فن ا است نايف  : ون هنا  دعوى مر وعة أمام القضا انعر عةس ذلك وأن  ال يةي  قيام الن اع بر  ب أن تة

انيريـدة  4623ينـاير سـنة  3السـن ة  : وأن وحقيق النيابة ال يعد ن اًعا قضا ًيا بر عن هذا الن اع ال يةون عال ب رح القضية أمـام القضـا  ( ل 44ق  11
   41ق  411القضا ية 

 قـد تر ـ  دعـوى موضـوعية خلدمـة دعـوى ااراسـة دون أن  ل تةون هنا  دعوى مر وعة أمام القضا  ليةـون النـ اع  ـدًيً كذلك ال يةي  أن 
ق  49رقـو  49ايفامـاة  4628سبتره سـنة  44مصر مستعجر  – 124ق  36م 4641مايو سنة  39است ناف  تلو ) يةون هنا  ن اع  دي 

 44مصــر  مســتعجر ) ن وقــا   دعــوى ااراســة ذاهتــا ومــن ظــاهر اكســتندات اكقدمــة  يهــا مــن اخلصــوم  يجــب عذن أن تثبــا  ديــة النــ اع مــ (   304
 (   831حمرد عل  عر ة ق  – 440عبد ااةيو  راج  قرة  – 304ق  49رقو  49ايفاماة  4628سبتره سنة 

   104انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
ونعرًا كا للحراسـة مـن م يـة حيـظ اكـار لذمـة  ـاحب ااـق  ل كا كان اتياق اخلصوم تدر الوقوع» : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 3) 
 ونـص  اك ـروع علـا  ـواز ااةـو اباراسـة   وقـد توسـ  القضـا  اكصـري يف ذلـك ل نصا أكثر ال را   علا  واز  را ااراسة نةو م القضا  ل  ي 
أي حيـث يةـون هنـا  منقـور أو عقـار أو جمرـوع مـن اكـار يقـوم يف شـأن  نـ اع أو  ل ياقية فبًقا للرـادة السـابقةيف كر حالة عوز  يها ااراسة االت -4 :

جمروعــة ا عرــار ) «  يجــوز  يهرــا أن ي لــب ااةــو بوضــع  وحــا ااراســة ل وال يتيــق ال ر ــان علــا وضــع  وحــا ااراســة ل يةــون ااــق  يــ  غــري اثبــا
بر عن جمـرد اخلـ ف بـ   ـاحيب مصـلحة  يـ  يةيـ   ل وال ي رتط العتبار ال    متنازًعا  ي  قيام دعوى ب أن » : وتقور – ( 316ق  8التحضريية 

جمروعــة ا عرــار ) «  ةرــا عذا كــان اخلــ ف علــا عدارة اكــار واســت  ل  ل ولــو كــان اخلــ ف يف أمــر  رعــ  –كــاخل ف بــ  اكــالة  علــا ال ــيوع   –
 (   311ق  8التحضريية 
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(    120 – 136ل واقتيا أثرمها التقن  اكد  انيديد ) م ( 4)   يف التوس ( يف هذا الصدد ل وزاد القضا 164/900) م
  وتقديره لقيام  ( 3) ويرت  للقضا  تقدير ما عذا كان هنا  ن اع قا و ل  يبا يف ذلك فبًقا كا يستخلص  من وقا   الدعوى

ارات  ابلضياع أو النقص لو بقا يف حيازة الن اع وللقيرة العاهرية كستندات اخلصوم ولقيام   ر عا ر يهدد اكار أو 
  ومن مث  وز للقاض   ( 2) واض  اليد ل كر هذا  صر يف مسا ر موضوعية ل    معقب علي  يف ذلك من حمةرة النقض

ا   أو وض  اكار وحا ااراسة القضا ية ل عذا هو قدر أن هنا  ن اًعا  دًًي  يف اكلةية أو يف اايازة أو يف عدارة اكار ال 
يف أنصبة ال ركا  علا ال يوع أو يف عدارة الرتكة أو يف حقوق الورثة أو يف عدارة ال ركة أو ف ي غري ذلك  ا سنبين  

تيصي ً عند عيراد الت بيقات العرلية هلذا اليرا الذي حنن بصدده ل وعذا قدر القاض  يف الوقا ذات  قيام   ر عا ر 
 يهدد مصلحة فالب ااراسة  

 يةون هنا  ن اع يف شأن اكار ولةن يةون ااق  ي  غري اثبا ل وهذا كاف لتهير وض  ااراسة القضا ية وقد ال
تقور كرا   –ومثر ااق غري الثابا »ا عا ً  يهدد مصلحة فالب ااراسة   علا اكار ل ما دام قد ثبا أن هنا    رً 

ا يف  لذا اشرتى شخص دارً «   أن يةون ااق مقرتًت ب رط موقف أو  اسخ – ( 1) اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي 

                                                 

بـر تصـ  ااراسـة عذا و ـد القاضـ   ل  قضا حمةرـة االسـت ناف اكختل ـة أبنـ  لـيس مـن الضـروري أن يةـون النـ اع منصـًبا علـا اكلةيـة أو اايـازة ( 4) 
وقضــا أيًضــا أبن لقاضــ  ا مــور  (   428ق  94م 4616يونيــ  ســنة  34اســت ناف  ــتلو ) هــذا ا  ــرا  ضــرورًًي للرحا عــة علــا حقــوق اخلصــوم 

وذلـك لضـران  ل لة أن أيمر بوض   ريدة سياسية وحا ااراسة وعح ر حاري حمر مـديرها عذا ا تلـف هـذا يف الـرأي مـ   ثـر ح بـ  اكعترـديناكستعج
تلو اسـت ناف  ـ) انيريـدة ومـدير عدارهتـا  –وال يـنثر يف ذلـك كـون اكـدير اكـذكور هـو  ـاحب  ل ظهور انيريـدة يف مواعيـدها اكعتـادة و ًقـا كبـادئ ااـ  

 (   469ق  89م 4611يوني  سنة  34
وقــد يتعلــق النــ اع ب لــة العــ  أو  (   984ق  100رقــو  9ايفامــاة  4639ينــاير ســنة  42فن ــا اســت نايف ) ويةيــ  أن يةــون النــ اع حمــتر ً 

رقــو  4ايفامــاة  4631نــو ره ســنة  44 ر ــا  – 188ق  211رقــو  42ايفامــاة  4622ينــاير ســنة  40عســةندرية مســتعجر ) ةدارهتــا ال ئلةيتهــا 
 ن  ل وي رر الن اع اكو ب للحراسة كر ن اع متعلق ابكلـك أو وضـ  اليـد ومـا يتبـ  ذلـك ومـا يتيـرغ عنـ  أو مـا كـان مـن متقضـيات  (   264ق  348
لتقــدير القاضــ  مــىت مــا تبــ  أن هنــا  مصــاحل مهــددة  وأمــره موكــور ل بــر يةيــ  تــوا ر النــ اع علــا عف قــ  ل مــد  ال وحــتو و ــود نــ اع معــ  164اكــادة 

 (   493ق  13رقو  36اجملروعة الرمسية  4636 هاير سنة  48مصر است نايف ) ابخل ر أو حقوقًا يتعذر وحصيلها 
   63ق  24رقو  49ايفاماة  4628 هاير سنة  6مصر مستعجر  – 144ق  260رقو  40ايفاماة  4636يوني  سنة  30ا زبةية  ( 3) 
 4622مـــاري  32 – 224ق  134رقـــو  34 ازيـــا  4620مـــاري ســـنة  8 – 12ق  32م 4640ديســـره ســـنة  34اســـت ناف  ـــتلو  ( 2) 
   831حمرد عل  عر ة ق  – 440عبد ااةيو  راج  قرة  – 23ق  11م 4621نو ره سنة  34 – 340ق  18م
   311ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 1) 
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بلد ال يسةنها ل وعلق ال را  علا شرط واقف هو أن يسةن البلد الذي  ي  الدار ل  اك رتى ل  حق ملةية يف الدار 
لدار يف بلد البا   ل معلق علا شرط واقف ل والبا   ل  حق ملةية يف نيس الدار معلق علا شرط  اسخ    لذا كانا ا

ولتوقع  أن ال رط الواقف سيتحقق أ ذ يس   استعرار الدار وخير ا ل  يهدد بذلك حق اك رتي اكعلق علا شرط واقف 
ل  از للر رتي أن ي لب وض  الدار وحا ااراسة انتعارًا لتحقق ال رط   وااق هنا غري متنازع  ي  ل ولةن  حق غري 

واقف   ولو  را العةس وكانا ا را يف يد اك رتي استأ رها مثً  قبر أن ينتقر عىل البلد  اثبا  ن  معلق علا شرط
هنا ًيا ل وتوقًعا من  أن هذا االنتقار النها   لن يتو  يتخلف ال رط أ ذ يس   استعرار الدار ل  لن   وز للبا   يف هذه 

رط   وااق هنا غري متنازع  ي  ل ولةن  حق غري اثبا  ن  ااالة أن ي لب وض  الدار وحا ااراسة انتعارًا لتخلف ال 
ا عذا رسا م اد العقار اكن وع ملةيت  علا شخص وض  يده علي  ل مث معلق علا شرط  اسخ   وااق يةون غري اثبا أيضً 

ب ًيدة الع ر وما  قرر شخص ه ر زًيدة الع ر    هنا يةون حق الراس  علي  اك اد غري اثبا ل عذ ال تعرف نتيجة  التقرير
يرتتب علي  من ععادة البي  ابك اد ل  قد يرسو اك اد مرة اثنية علا من رسا علي  أور مرة وقد ال يرسو ل  لذا  يف علا 
العقار وهو يف يد الراس  علي  اك اد ل وحق  غري اثبا كرا رأينا ل  از للدا ن  وللردين أن ي لبوا وض  العقار وحا 

ر يف موضوع اك اد الثا    وسوا  اعته ال رط الياسخ الذي تعلق علي  ملةية الراس  علي  اك اد ا ور ااراسة حىت ييص
هو جمرد التقرير ب ًيدة الع ر أو رسو اك اد الثا  ل  ي  ااالت  يعته حق الراس  علي  اك اد ا ور غري اثبا ل وهذا وحده 

را ااراسة القضا ية عذا ثبا أن هنا    رًا عا  ً يهدد مصلحة الدا ن  أو لتهير   –ولو م يةن هنا  ن اع  –يةي  
  و وز أيًضا وض  الع  اليت بيعا ابك اد سداًدا للدين وحا ااراسة القضا ية ل عذا ختلف الراس   ( 4) مصلحة اكدين

الع  وحا يده  مهال  يف عدارهتا أو  علي  اك اد عن د   الثرن واختذت ا  را ات لبيعها علا ذمت  ل و  ا من بقا 
  وحق الراس  علي  اك اد هنا حق قد  ( 3)  حداث  ختريبات  يها ل و ا ة عذا كان معسرًا يتعذر الر وع علي  ابلتعويض

  سخ يتخلي  عن د   الثرن ل  هو ليس نق غري اثبا ل بر هو حق قد زار  

                                                 

   214يف اخل ف القا و يف هذه اكسألة حمرد عل  راتب  قرة انعر  ( 4) 
 – 341ق  80م 4624مــايو ســنة  1 – 364ق  36م 4649ديســره ســنة  48 – 201ق  3م 4460ينــاير ســنة  20اسـت ناف  ــتلو  ( 3) 

اترًكـا  وا ـد الـثرن  ل  ًا هلـا يقـبض مجيـ  ريعهـاأو عذا كان الراس  عليـ  اكـ اد قـد ا ـر ف ي د ـ  اـن ا را واسـترر حـا  – 211حمرد عل  راتب  قرة 
 4 – 341ق  80م 4624مــايو ســنة  1 – 241ق  11م 4628يونيــ  ســنة  46اســت ناف  ــتلو ) تــرتاكو وت يــد يف أعبــا  ا را اكنــ وع ملةيهــا 

   399حمرد عبد الل يف  قرة  – 401ق  444عبد ااةيو  راج  قرة  – 446ق  84م 4626ماري سنة 
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الثابا ل ننتقر اآلن عىل ت بيقات عرلية أ رى للن اع الذي يقوم وبعد أن استعرضنا ت بيقات عرلية للحق غري 
يف شأن اكار    نستعرا حاالت يةون الن اع  يها متعلًقا ابكلةية أو ابايازة ل وحاالت يةون الن اع   يها متص ً بعقد 

 كات واهلي ات اكعنوية ا  رى  البي  أو بعقد ا  ار ل وحاالت يتصر الن اع  يها ابكار ال ا   أو ابلرتكات أو ابل ر 

 :  النزاع متعلق بالملكية أو بالحيازة -418
عذا وق  ن اع يف ملةية العقار وكان العقار يف يد ااا   وقد استوىف ال روط ال زمة اراية حيازت  بدعوى من  التعرا 

وحا ااراسة   بر يبقا العقار يف يده ل  وبدعوى اسرتداد اايازة ل م    يف ا  ر أن ين ذ العقار من  عن فريق وضع 
ا عا ً  من بقا    ولةن م  ذلك عذا أثبا اخلصو اآل ر أن هنا    رً  ( 4) وعلا اخلصو اآل ر أن ير   دعوى اكلةية

ة ل العقار وحا يد ااا   ل كرا عذا أمهر ااا   يف ايفا عة علا العقار وأ ذ يبدد غلت  توقًعا  ن وةو خلصر  ابكلةي
 از للخصو أن ي لب وض  العقار وحا ااراسة القضا ية أمام القضا  اكستعجر أو أمام حمةرة اكوضوع اكر وع عليها 

   ( 3) دعوى اكلةية بدعوى تبعية مستعجلة ل وذلك أن ييصر يف دعوى اكلةية
تسليرها للدا ن اكرهتن ل  ر   وقد ينصب الن اع ال علا اايازة    لذا رهن شخص عيًنا رهن حيازة وامتن  عن 

هذا دعوى ي الب ابلتسليو ل و    يف أثنا  نعر الدعوى من أن خير  الراهن الع  توقًعا للحةو علي  ل وأثبا أن 
هنا    رًا عا ً  يهدد مصلحت  علا هذا النحو ل  از ل  أن ي لب من حمةرة اكوضوع أو من القضا  اكستعجر وض  

  وكذلك  وز للراس  علي  اك اد أن ي لب ن ع ا را من  ( 2) حىت ييصر يف الدعوى اكوضوعيةالع  وحا ااراسة 

                                                 

 رـا يـنقض ذلـك أن يـنذن أب ـذ  ل وقد قضا أبن  عذا كان من وض  يده علا العقار سنة يست ي  االنتياع بدعوى وضـ  اليـد وأال تنـ ع العـ  منـ  ( 4) 
 (   421ق  92رقو  46ايفاماة  4624مصر مستعجر أور يوني  سنة ) الع  من  عن فريق ااراسة 

حمرـــد عبـــد  – 240ق  8ااقـــوق  4460ســـبتره ســـنة  34بـــين ســـويف اســت نايف  – 48ق  23م 4646نـــو ره ســـنة  46اســت ناف  ـــتلو  ( 3) 
   381الل يف  قرة 

 404ق 14م 4634ديسـره سـنة  34اسـت ناف  ـتلو )  از وض  الع  وحا ااراسة  ل وقد قضا أبن  عذا وق  ن اع يف  دية الرهن اايازي ( 2) 
أكتـوبر  20مصـر الوفنيـة ) و ـوز تعيـ  واضـ  اليـد حارًسـا قضـا ًيا عذا كـان كي ًـا لـذلك  ل وضـ  اليـدوقضا أبن   وز تعي  حاري قضا   يف دعـوى  (

 (   206ق  40م 4464يوني  سنة  3است ناف  تلو  – 31ق  40ااقوق  4461سنة 
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اكدين اكن وع ملةيت  ووضعها وحا ااراسة ل حىت ييصر قاض  اكوضوع يف دعوى التسليو اليت ر عها الراس  علي  اك اد 
   ( 4)  را وحا يد اكدين   رًا عا  ً يهدد مصلحت علا اكدين ل وذلك عذا أثبا الراس  علي  اك اد أن يف بقا  ا

 : النزاع متصل بعقد البيع -419
ويرتبو ابلن اع علا اكلةية أو علا اايازة ن اع يتصر بعقد البي  ل  ينصب الن اع ب ريق غري مباشر علا اكلةية أو اايازة  

   اكبيعة وحا ااراسة عذا وحقق قيام اخل ر العا ر  عن فريق الن اع يف عقد البي    ويف هذه ااالة  وز وض  الع
 لذا ر   البا   دعوى علا اك رتى بب  ن البي  خللر يف أحد أركان  ل أو ةب ال  لنقص يف ا هلية أو لعيب يف 

ة علا عقد أو    ل  ب روط البي  ل  لن الن اع هنا ينصب مباشر  ( 3) الرضا  أو  بيسخ  لتخلف اك رتي عن د   الثرن
البي  ل ولةن  يتصر ب ريق غري مباشر ئلةية الع  اكبيعة ل عذ لو ب ر البي  أو أب ر أو  سخ لعادت ملةية اكبي  عىل 
البا      لذا ادعا البا   أن  خي ا من بقا  الع  وحا يد اك رتي يف أثنا  نعر الدعوى اكوضوعية ل وأثبا أن بقا ها 

                                                 

وهــذا ا  ــري مســترر يف وضــ  اليــد  ل ملةيتــ  قــد ال يــترةن الراســ  عليــ  اكــ اد مــن تســلو ا را بســبب منازعــات قضــا ية أاثرهــا اكــدين اكنــ وع  ( 4) 
عبــد  – 446ق  84م 4626مــاري ســنة  4اســت ناف  ــتلو ) واســت  ر ا را كصــلحت  اســت  الً يضــر  ــا وئصــلحة الراســ  عليــ  اكــ اد والــدا ن  

 (   401ق  444ااةيو  راج  قرة 
الــذي م يســتوف الــثرن ال يصــ  أن يلجــأ عىل دعــوى ااراســة عذا أمةنــ  أن ولةــن البــا    – 41ق 1م 4464نــو ره ســنة  38اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

ايفامــاة  4636ديســره ســنة  44اســت ناف  ـتلو ) كــأن يســتويف مــث ً ا  ـرة مــن مســتأ ر العقـار ابل ــرق القانونيــة   ل ابل ــرق العاديـة   يصـر عىل حقــ 
 البـــا   الـــذي ال  لـــك ر ـــ  دعـــوى  ل عذا انتقلـــا اكلةيـــة ل بـــر عنـــ  قـــد قضـــا يف عهـــد التقنـــ  اكـــد  القـــد  أبن البـــا   (   933ق  242رقـــو  40

وانعــر يف انتقــاد هــذا ااةــو  – 349ق  488رقــو  1ايفامــاة  4639يونيـ  ســنة  48اســت ناف مصــر ) اسـتحقاق اكلةيــة ال  لــك ر ــ  دعــوى ااراســة 
قضــا مــن  هــة أ ــرى بو ــو  تســجير عقــد البيــ  حــىت يصــ  للبــا   أن ي لــب وضــ  العقــار وحــا ااراســة لتخلــف  (   441عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة 

وااةــو منتقــد عذ لبيــ  غــري اكســجر كــالبي   : 4494ق  161رقــو  30ايفامــاة  4636ديســره ســنة  39اســت ناف مصــر ) اك ــرتي عــن د ــ  الــثرن 
 (   219انعر حمرد عل  راتب  قرة  –لثرن اكسجر ين   للبا   حًقا يف اك البة اب

أن ي لــب تعيــ  حــاري علــا  ل عذا م يةــن هنــا    ــر عا ــر يهــدد حقوقــ  ل ولةــن ال  ــوز علــا كــر حــار البــا   الــذي م يســتوف الــثرن
 4628أكتــوبر ســنة  34صــر مســتعجر م) بــدعوى أن ع ــرا ات نــ ع اكلةيــة هــو ال ريــق الوحيــد الــذي رمســ  القــانون لتنييــذ الــدا ن وقــ   ل العــ  اكبيعــة

ومــ  ذلــك  قــد  (   392حمرــد عبــد الل يــف  قــرة ) وم ت ــرع ااراســة كوســيلة   بــار اكــدين علــا الو ــا  ابلت اماتــ   ( ل 44ق  21رقــو  44ايفامــاة 
ذ ال ـرط بصـرف ا لنعـر عـن قيـام   ـر عا ـر ويني ل قضا أبن   وز أن ي رتط البا   وض  العقار اكبي  وحا ااراسة عذا ا ر اك رتي عن د   الثرن

وأن اتيـاق اخلصـوم ي ـين  ل ولةـن ي حـظ أن ااراسـة هنـا حراسـة اتياقيـة ال حراسـة قضـا ية (   344ق  82م 4614يونيـ  سـنة  1است ناف  ـتلو ) 
 (   104انعر هنًيا  قرة »يف ااراسة االتياقية عن وحري قيام اخل ر العا ر 
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لحت    ر عا ر ل  از ل  أن ي لب من حمةرة اكوضوع أو من القضا  اكستعجر وض  وحا يد اك رتي يهدد مص
الع  اكبيعة وحا ااراسة القضا ية ل وكذلك عذا أثبا البا   الذي م يستوف الثرن أن اك رتي خير  الع  اكبيعة وحا 

 ( 4) خير  الع  اكبيعة ل نتقاق من حق امتيازهااراسة القضا ية ل وكذلك أثبا البا   الذي م يستوف الثرن أن اك رتي 
ل أو أثبا أن اك رتي م يقو بسداد الديون اليت تضرنها الع  اكبيعة و ًقا ل روط البي  أو م يقو بسداد الضرا ب 
ي لب اكستحقة علا الع  ل وأن عدم سداد الديون أو الضرا ب يهدد الع  ين ع اكلةية  يضعف ضران  ل  از ل  أن 

وض  الع  وحا ااراسة حىت يقوم اااري ابيفا عة عليها أو بسداد ديوهنا أو بسداد اكستحق من الضرا ب ل وذلك عىل 
  و وز للبا   فلب وض  الع  وحا ااراسة عذا حةو لل يي  ابل يعة ل وكان  ( 3) أن يستويف البا   الثرن من اك رتي
  كرا  وز للبا   ل الذي اشرتط استييا  الثرن عقب  ( 2) قدار الثرن واكصرو اتهنا    ف بين  وب  البا   علا م

   ( 1) التسليو وهتر  اك رتي من التسلو ل أن ي لب تعي  حاري لتسلير  الع  حىت يترةن من استييا  الثرن
                                                 

)  ــا يــنثر يف ضــران البــا    ل ا زراعيــة ويرتكهــا اك ــرتي بــورًا أو ي رعهــا زراعــات متواليــة دون تســريد  يســتن ف قوهتــااكبيعــة أرًضــ  قــد تةــون العــ  ( 4) 
ومــ   (   444ق  19م 4621ينــاير ســنة  40 – 84ق 33م 4606ديســره ســنة  48 242ق  34م 4606عبريــر ســنة  34اســت ناف  ــتلو 

 أمامـ  فريـق غـري ااراسـة ل ي يدع  و ود   ر علا حقوق  من عمهار اك رتي زراعـة ا را اكبيعـة أو عـدم العنايـة  ـاالذ ل ذلك  قد قضا أبن البا  
وين ـذ  : وهـو ااةـو السـابق ا شـارة عليـ  4494ق  161رقـو  30ايفامـاة  4626ديسـره سـنة  39اسـت ناف مصـر ) وهو أن ي لـب  سـخ البيـ   ل

 – ـ  يسـت ي  اتقـا  ذلـك عال اباراسـة  ل اليسـخ قـد ت ـور وتتعـرا حقـوق البـا   يف أثنـا  هـذه اكـدة ال ويلـة للخ ـر ا أن دعـوىعلا هـذا ااةـو أيًضـ
 وهـو ااةـو السـابق ا شـارة عليـ  349ق  488رقـو  1ايفامـاة  4639يوني  سـنة  48وقارن أيًضا است ناف  – 404ق  449عبد ااةيو  راج  قرة 

  ) 
ولــو كــان هــذا ااةــو االبتــدا   قــد  ل در حةــو ابتــدا   بــر ض دعــوى اليســخ لعــدم ثبـوت تقصــري يف  انــب اك ــرتىوال حمـر للحراســة عذا  ــ

 (   611ق  218حمرد عل  راتب  قرة ) فعن  ي  ابالست ناف 
 – 219ق  29م 4631أور مـــايو ســـنة  – 346ق  33 4640مـــايو ســـنة  1 – 84ق 33م 4606ديســـره ســـنة  48اســـت ناف  ـــتلو  ( 3) 

ولةن ال حمر للحراسة عذا م يةـن هنـا    ـر عا ـر يهـدد مصـاحل  – 23ق 84م 4624نو ره سنة  20 – 416ق 11م 4623 هاير سنة  41
ويقــوم اك ــرتي ابلت اماتــ  مــن ســداد الــديون يف مواعيــدها  ل وتــدار عدارة حســنة ل  ــلذا كانــا ا را اكبيعــة م روعــة ابل ريقــة اكألو ــة أو مــن رة ل البــا  

 (   843ق  28م 4632يوني  سنة  30است ناف  تلو ) و ب ر ض دعوى ااراسة  ل سداد الضرا بو 
   323ق  43م 4600يوني  سنة  42است ناف  تلو  ( 2) 
قد قضا أبن  عذا كـان ال ـ   اكبيـ  أاـار حديقـة وا ـر اك ـرتي يف د ـ  ابقـ  الـثرن  – 443ق  46م 4601ماري سنة  30است ناف  تلو  ( 1) 

 ـاز وضـ  الثرـار وحـا ااراسـة  ل نجة عدم تسلر  أو نجة عدم  ين ش   من الثرار اصور عج   يف مساحة ااديقـة عرـا هـو وارد يف عقـد البيـ 
وكان يف استررار ا اار الناضجة علا ال ـجر دون  ـين عضـرار وـق كـر مـن البـا    ل عذا كان عدم التسليو أو عدم  ين الثرار متنازًعا علي  من ال ر  
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ر الدعوى أن خير  البا   وعذا ر   اك رتي علا البا   ل دعوى بصحة التعاقد وتسليو الع  ل و    يف أثنا  نع
 ( 4) الع  توقًعا  ن خيسر الدعوى ل  از للر رتي أن ي لب وض  الع  وحا ااراسة حىت ييصر يف الدعوى اكوضوعية
  وهنا  ةن القور أبن الن اع ينصب مباشرة علا عقد البي  ل ويتصر ب ريق غري مباشر نيازة الع  اكبيعة   ولةن عذا  

تصرف يف الع  ك رت ه ر قبر أن يسجر ا ك رتي ا ور دعوى  حة التعاقد والتسليو ل م    ااةو كان البا   قد 
   ( 3) بوض  الع  وحا ااراسة  ن الدعوى اكوضوعية غري منتجة يف تسليو الع  عىل اك رتي ا ور

 :  النزاع متصل بعقد اإليجار -421
بعقد ا  ار ل  ينصب الن اع ب ريق غري مباشر علا اايازة عن فريق الن اع اكباشر ويتصر ابلن اع علا اايازة ن اع يتصر 

علا عقد ا  ار ل  لذا فعن اكن ر يف عقد ا  ار ابلب  ن أو اب ب ار أو ابليسخ ل و    من بقا  الع  اكن رة 
  أن ييصر يف دعوى اكوضوع  وحا يد اكستأ ر خل ر عا ر يهدد مصاا  ل  از وض  الع  وحا ااراسة عىل

ا للرن ر أن ي لب وض  ا را اكن رة وحا ااراسة ل عذا أمهر اكستأ ر زراعتها أو تركها بورًا أو  و وز أيضً 
  و وز للرن ر أيًضا أن ي لب تعي  حاري علا  ( 2) كانا الضرورة تقض  بتهي تها لل راعة  ورًا وم يقو اكستأ ر بذلك

                                                                                                                                                                    

 1هـامش  611ق  218راتـب  قـرة وأشـري عىل ااةـو يف حمرـد علـ   4628سـنة  232قضية رقـو  4628يناير سنة  46مصر مستعجر ) واك رتي 
 ــلن هــذا يةيــ   ل مث ا تلــف هــنال  ال ــركا  حــور عدارة اكصــن  اكو ــود بــ  اكاكينــة ل وعذا ابع شــخص ماكينــة لعــدة شــركا  وم يــد عوا لــ  الــثرن كلــ  (  

ق  392حمرــد عبــد الل يــف  قــرة  – 46ق  19م 4622ديســره ســنة  3اســت ناف  ــتلو ) لتــوا ر ال ــر اكــهر ليــرا ااراســة علــا الشــ   اكبيــ  
 (   3هامش  324

وقـد قضـا حمةرـة الـنقض أبن البيــ  ينعقـد  ـحيًحا ابلعقـد غـري اكسـجر كرــا  – 391حمرـد عبـد الل يــف  قـرة  – 219حمرـد علـ  راتـب  قـرة  ( 4) 
ومــن هاثر هــذا  ل قـا الــذي يــتو  يــ  التسـجير  عــ ً وال  ــرق بينهرـا ســوى أن نقــر اكلةيــة يف العقـد غــري اكســجر يرتا ــا عىل الو  ل ينعقـد ابلعقــد اكســجر

ر االنعقـــاد الصـــحي  أن مـــن حـــق اك ـــرتي أن ي الـــب البـــا   ابلتســـليو علـــا اعتبـــار أنـــ  التـــ ام شخصـــ  وأثـــر مـــن هاثر البيـــ  الـــذي ال وـــور دونـــ  حصـــو 
البا   فيلـة النـ اع أن ي لـب عىل ايفةرـة وضـعها وحـا ومن شأن هذه اآلاثر أيًضا أن يةون للر رتي عذا ما     علا بقا  الع  وحا يد  ل التسجير
 41نقـض مـد  ) عذ الن اع علا كر حـار منصـب علـا العقـار اك لـو  وضـع  وحـا ااراسـة  ( مد  قد ) اكذكورة  164عرً  ينص اكادة  ل ااراسة

 (   464ق  14رقو  1جمروعة عرر  4612يوني  سنة 
 ــاز وضــ   ل وثبتــا  ديــة النــ اع ل حة العقــد اكســجر أبن ادعــا التوافــن بــ  البــا   واك ــرتي الثــا  عضــرارًا نقوقــ ولةــن عذا تزع اك ــرتي يف  ــ ( 3) 

   398حمرد عبد الل يف  قرة  – 911ق  433رقو  41ايفاماة  4629مايو سنة  1مصر مستعجر ) العقار اكبي  وحا ااراسة 
 – 124ق  291رقـــو  41ايفامـــاة  4621عبريـــر ســـنة  38عســـةندرية مســـتعجر  – 392ق  29م 4631مـــاري ســـنة  46اســـت ناف  ـــتلو  ( 2) 

منعصــا كـا عسـاه أن ين ــأ مـن اسـتررار وضــ  يـده علـا العــ  مـن   ــر  ل وقـد قضـا أبن عمهــار اكسـتأ ر زراعـة ا را اكــن رة يـدعو عىل ر ـ  يــده عنهـا
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ام ن اع بين  وب  اكستأ ر يف شأن عديد عقد ا  ار عديًدا ضرنًيا ل ليقوم اااري ةيداع غلة الع    انة الع  ل عذا ق
  وعذا قام ن اع ب   اكن ر واكستأ ر حور  حة التنازر عن ا  ار ل أو حور  ( 4) ايفةرة عىل أن ييصر يف هذا الن اع

   من ايفصوالت عىل  انب ا  رة ل  از أن ي لب اكن ر وض  حاري تيسري شروط ا  ار ومدى أحقية اكن ر ني
علا الع  اكن رة لتحصير ا  رة عذا امتن  اكستأ ر عن سدادها انتعارًا لليصر يف الن اع اخلاق بصحة التنازر عن 

ا ذمة اليصر يف الن اع اخلاق ل  أو وض  حاري علا ايفصوالت نيرعها وبيعها وعيداع انها   انة ايفةرة عل ( 3) ا  ار
ا للرن ر أ ي لب تعي  حاري قضا   علا ايفصوالت ال راعية اليت   و وز أ ريً  ( 2) أبحقية اكن ر ني   من ايفصوالت

وق  عليها ااج  التحيع  من أ ر ا  رة اكتأ رة ل ليتوىل اااري مجعها وبيعها وعيداع انها   انة ايفةرة علا ذمة 
   ( 1) يف دعوى ا  رة ل وذلك توقًيا لتلف ايفصوالت أو ا ياا أسعارها عذا تركا دون مج  وبي اليصر 

                                                                                                                                                                    

عبـد ااةـيو  ـراج  – 4816ق  24ايفامـاة  4684 هايـر سـنة  33مصـر مسـتعجر ) ر عليها ةت  ها واستهداف حقوق اكن ر للضـياع لـرتاكو ا  ـا
ق  391حمرـــد عبـــد الل يـــف  قـــرة  – 611ق  216حمرـــد علـــ  راتـــب  قــرة  – 4هـــامش  281ق  384حمرـــد علـــ  رشـــدي  قــرة  – 432 قــرة 
 (   941ق  282رقو  41ايفاماة  4622أكتوبر سنة  40وقارن است ناف مصر  – 2هامش  310

كــا  ل و ــوز  حــد اكســتأ رين ال ــريك يف ال راعــة مــ  اكســتأ رين اآل ــرين أن ي لــب وضــ  ا را وحــا ااراســة حــىت ولــو م يةــن  يهــا زرع
 (   440ق  81م 4618يوني  سنة  42است ناف  تلو ) وحتا   ال راعة يف اكستقبر من عناية ال يتس  هلا اخل ف الواق  ب  ال ركا  

أو يقــوم نــ اع يف شــأن  ــحة التنــازر عــن  – 614ق  216حمرــد علــ  راتــب  قــرة  – 388ق  41م 4603عبريــر ســنة  32ســت ناف  ــتلو ا ( 4) 
 (   81ق 20م 4641نو ره  34است ناف  تلو ) ا  رة  تن  عن أثره اكستأ ر من الد   

 – 611ق  216حمرــد علــ  راتــب  قــرة  – 404ق  431 قــرة عبــد ااةــيو  ــراج  – 81ق 20م 4641نــوميه ســنة  24اســت ناف  ــتلو  ( 3) 
 از لقاضـ  ا مـور  ل ا أبن  عذا أوق  دا ن اكن ر حج ًا علا ا  ارات اكستحقة كدين  قبر اكستأ رينوقد قضا أيضً  – 391حمرد عبد الل يف  قرة 

ابريـس ) ولو كان فلب تثبيا هذا ااج  قد تقـدم ابليعـر يفةرـة اكوضـوع  ل اكستعجلة أن يع  حارًسا قضا ًيا ليتوىل قبض ا  ارات ااالة واكستقبلة
النـــ اع علــا مــن يســـتحق  : 243ق  3م 4460عبريــر ســنة  32وانعــر اســت ناف  ـــتلو  – 983ق  826رقـــو  8ايفامــاة  4632أكتــوبر ســنة  44

 (     ابفرا  رة هر هو اكن ر أو دا ن  ااا   وحا يد اكستأ ر ويدعا اكن ر أن ااج
ولةـن ال  – 3491حمرد عبد الل يـف  قـرة  – 611ق  216حمرد عل  رابا  قرة  – 40ق 49م 4602نو ره سنة  44است ناف  تلو  ( 2) 

نــوميه  46اسـت ناف  ـتلو )  ـوز  ـرا ااراسـة علـا ايفصـوالت عذا مسـك اكســتأ ر أبنـ  د ـ  ا  ـرة كاملـة وم يةـن هنـا    ــر مـن تلـف ايفصـور 
 (   92ق 24م 4638سنة 
وقضـا كـذلك بوضـ  أفيـان زراعيـة  – 391حمرـد عبـد الل يـف  قـرة  – 611ق  216حمرـد علـ  راتـب  قـرة  – 431عبد ااةـيو  ـراج  قـرة  ( 1) 

قضـية  4684سـنة  هايـر  33مصـر مسـتعجر ) وحا ااراسة ك لب اكن ر لعدم قيام اكستأ رين بد   ا  ار وتبديد بعض ايفصوالت ايفجـوز عليهـا 
 ل و ـوز للرـن ر فلـب وضـ  العـ  اكـن رة وحـا ااراسـة (   4هـامش  281ق  384م ـار عليـ  يف حمرـد علـ  رشـدي  قـرة  4684سـنة  889رقو 
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وكرا  وز للرن ر فلب وض  الع  اكن رة وحا ااراسة ل كذلك  وز للرستأ ر أن يتقدم  ذا ال لب لوض  
العقار اكن ر ود   أ رة البوا  واشرتا  اكياه  الع  اكن رة وحا ااراسة وتعي  حاري تةون مهرت  وحصير ا  رة وعدارة

والنور والتد  ة ل عذا ثبا أن اكالك ال يقوم بذلك علا الو   الوا ب لترة  اكستأ رين من االنتياع ابلع  االنتياع 
نها للقيام   وقد قضا ترتيًبا علا ذلك   جبواز تعي  حاري لقبض ا  رة وختصيص     م ( 4) اك روط يف عقد ا  ار

  وقضا كذلك بتعي  حاري علا  هاز  ( 3) اب   حات الضرورية للع  اكن رة  ا يلت م ب  اكن ر و تن  عن القيام ب 
ل أو  ( 4) ل وبتعي  حاري  عادة اكياه عىل الع  اكن رة ( 2) تسخ   دارت  ووحقيق انتياع اكستأ رين ابكياه السا نة

                                                                                                                                                                    

) ااجـوز   يقوم اااري بتحصير ا  رة يف مواعيدها حـىت ييصـر يف  ـحة ل عذا عرد اكستأ ر عىل تسخري دا ن  لتوقي  ااج  وحا يده بديون ومهية
ومـ  هـذا  قـد قضـا أبنـ  لـيس للرـن ر يف  (   4هـامش  284ق  384حمرد عل  رشدي  قرة  – 4وهامش  404ق  431عبد ااةيو  راج  قرة 

حةــام  ن ااراســة م ت ــرع ك ريــق لتنييــذ ا  ل تعيــ  حــاري قضــا   ل حالــة ا ــر اكســتأ ر يف ســداد ا  ــرة أو يف حالــة تركــ  العــ  اكــن رة بــ  زراعــة
ا بــر ض تعيــ  حــاري لتحصــير ا  ــار والقيـــام وقضــا أيًضــ (   941ق  282رقــو  41ايفامــاة  4622أكتــوبر ســنة  40اســت ناف مصــر ) والعقــود 

سـنة  4211قضـية رقـو  4680مـايو سـنة  32مصر مستعجر ) نجة أن ااراسة ليسا من وسا ر التنييذ  ل ة  ح أرضية الس   كن  تساقو اكياه
) ولةــن  ــوز تعيــ  حــاري علــا ايفصــور اكتخــذ  يــ  ع ــرا ات ااجــ   (   1هــامش  406ق  438م ــار عليــ  يف عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  4680

 41اسـت ناف  ـتلو ) و وز تعي  حاري علا ايفصور بنا  علا فلـب اكتنـازر لـ  عـن ا  ـار  ( ل 149ق  31م 4643يوني   30است ناف  تلو 
 (   42ق 26م 4639 هاير سنة 

وقـد قضـا أبنـ   (   92ق  24م 4638نـو ره سـنة  46اسـت ناف  ـتلو )  ـ  حمـر للحراسـة  ل أما عذا م يو د   ر علـا حقـوق اكـن ر
نـو ره  6اسـت ناف  ـتلو ) ال حمر للحراسة عذا ب  ال لب علا  ورية عقد ا  ار وكان اكستأ ر من اليسر نالة ال خي ا معهـا علـا حقـوق اكـن ر 

عبريــر ســنة  2اســت ناف مصــر ) أو علــا جمــرد ا ــر اكســتأ ر يف ســداد ا  ــرة عذا م يةــن هنــا    ــر علــا حقــوق اكــن ر  ( ل 1ق 44م 4464ســنة 
 (   296ق  448رقو  28ايفاماة  4681سبتره سنة  38اكنصورة اني  ية  – 400ق 14رقو  48ايفاماة  4621

عبـد ااةـيو  ـراج  – 216 – 4621داللـوز ا سـبوع   4621أور يونيـ  سـنة  – 32 – 4 – 4621داللـوز  4622مـاري  43نقض  رنس   ( 4) 
   404ق  438 قرة 
وقـد قضـا بتعيـ  حـاري  – 404ق  438عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة  – 411 – 4621داللـوز ا سـبوع   4621 هاير سـنة  32نقض  رنس   ( 3) 

ســنة  4601قضــية رقــو  4684مــاري ســنة  34مصــر مســتعجر ) امتنــ  اكــن ر عــن كســ  اخلــ اتات خلا ــة بــدورات اكيــاه أو ق ــ  اكيــاه عذا  ل قضــا  
 (   4هامش  286ق  384م ار علي  يف حمرد عل  رشدي  قرة  4684

عبـــد  – 169ق  242رقـــو  20ايفامـــاة  4616ديســـره ســـنة  36مصـــر مســـتعجر  – 483ق 81م 4618مـــايو ســـنة  3اســـت ناف  ـــتلو  ( 2) 
حمرــد عبــد الل يــف  قــرة  – 240حمرــد علــ  راتــب  قــرة  – 4هــامش  286ق  384حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  – 406ق  438ااةــيو  ــراج  قــرة 
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ل وبتعي   ( 3) ة نقل  اكن ر ب ري عرادة اكستأ ر من مةان عىل مةان ه ر ليحرم اكستأ ر االنتياع ب  عادة عداد عتر 
   ( 2) حاري علا مصعد  دارت  وا شراف علا تسيريه يف الصعود والن ور ومة  اكستأ رين من االنتياع ب 

 : النزاع متعلق بالمال الشائع -421
شأن اكار ال ا   يةون يف عدارت  ل ولذلك علا التقن  اكد  عناية  ا ة بتنعيو هذه ا دارة   أكثر ما يق  الن اع يف  

«   تةون عدارة اكار ال ا   من حق ال ركا  جمترع  ل ما م يو د اتياق خيالف ذلك»مد  علا أن  431 نصا اكادة 
ة ال ركا  يف أعرار ا دارة اكعتادة يةون مل ًما ما يستقر علي  رأي أغلبي -4»مد  علا  أن  434مث نصا اكادة 

للجري  ل ووحسب ا غلبية علا أساي قيرة ا نصبا     لن م تةن اة أغلبية  للرحةرة ل بنا  علا فلب أحد ال ركا  
أيًضا أن ختتار  ول غلبية -3ل أن تتخذ من التدابري ما تقتضي  الضرورة ل وهلا أن تع  عند ااا ة من يدير اكار ال ا     

مديرًا ل كرا أن هلا أن تض  لإلدارة واسن االنتياع ابكار ال ا   نعاًما يسري حىت علا  ليا  ال ركا  مجيًعا سوا  أكان 
 «  وعذا توىل أ د ال ركا  ا دارة دون اعرتاا من الباق  ل عد وكي ً عنهو -2اخللف عام أم كان  اً ا   

 ر يف ا دارة أن تةون لل ركا  جمترع  عذا أمةن ا مجاع ل  لن م  ةن ويب  من هذه النصوق أن ا 
 ل غلبية علا أساي قيرة ا نصبا    وهذه ا غلبية عما أن تتوىل ا دارة مباشرة ل وعما أن ختتار مديرًا أو أكثر من بينها أو 

                                                                                                                                                                    

ية قضـ 4684عبريـر سـنة  4وي ري أن عىل مصـر مسـتعجر  : 394حمرد عبد الل يف  قرة  – 4هامش  286ق  384حمرد عل  رشدي  قرة  ( 4) 
   4684سنة  4088رقو 
قضـية  4914سـبتره سـنة  42وي ري أن مصـر مسـتعجر  : 394حمرد عبد الل يف  قرة  – 4هامش  286ق  384حمرد عل  رشدي  قرة  ( 3) 

   4614سنة  3461رقو 
سـنة  4683قضـية رقـو  4680أكتـوبر سـنة  8عسـةندرية مسـتعجر  – 192ق  384رقو  33ايفاماة  4613ماري سنة  24مصر مستعجر  ( 2) 

وانعـر يف  رنسـا  ـواز عقامـة حـاري علـا العـ   – 4هـامش  286وقـد أشـار عىل مصـر مسـتعجر )  406ق  438عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة  – 4680
 4631 ازيـا دي ابليـ   4632نو ره سـنة  42 رنس   نقض : اكن رة   را  الرتميرات الضرورية أو علا  هاز التد  ة  دارت  كصلحة اكستأ رين

   462ق  106 قرة  9أوبري وروومسان  – 29 – 3 – 4634داللوز  4630يوني  سنة  34و 49ابريس  – 23 – 4 –
ير تنبيـ  نــ ع وقـد قضـا ةقامـة الراسـ  عليــ  اكـ اد عذا كـان ملي ًـا حارًســا علـا العـ  بنـا  علـا فلــب مسـتأ ر هلـذه العـ  ع ارتــ  الحقـة لتسـج

 4609نــو ره ســنة  1وانعــر أيًضــا اســت ناف  ــتلو  (   84ق  49م 4602ديســره ســنة  20وقــد فعــن  يهــا ابلصــورية اســت ناف  ــتلو  ل اكلةيــة
يـد بسـبب م  ـ  للرسـتأ ر أن ي لـب ااراسـة مـن  د ل ا لذلكوعذا  در ع ار من حاري حةو بب  ن تعيين   ةان ا  ار ابف ً تبعً    8ق  46م

 (   264ق 39م 4641مايو سنة  31است ناف  تلو ) الن اع يف هذا ا  ار 
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ال ا      لذا م تتوا ر ا غلبية لإلدارة اكباشرة أو  من أ انب عنها ل وهلا أن تض  للردير نعاًما يلت م ب  يف عدارت  للرار
لتعي  مدير ل وتوىل أحد ال ركا  ا دارة دون اعرتاا من الباق  ل عد وكي ً يف ا دارة ل ويبقا وكي ً ما م يعرتا علي  

علي  أحد منهو ل قاما ااا ة عىل  أحد ال ركا     لذا م تتوا ر ا غلبية ل وم يتور ا دارة أحد ال ركا  أو توالها واعرتا
تعي  مدير للرار ال ا   ل و وز يف هذه ااالة بنا  علا فلب أحد ال ركا  أن يع  القاض  هذا اكدير من ب  ال ركا  

قًتا  ل بر عن اكدير يةون يف هذه ااالة مديرًا دا ًرا وليس مديرًا من  ( 4) أو من غريهو   وليسا هذه ه  ااراسة القضا ية
  وعمنا تقوم ااا ة  ( 3) كاااري ل ويةون تعيين  بدعوى عادية أمام حمةرة اكوضوع فبًقا   را ات الدعوى اكعتادة

وم يتيقوا علا  ( 2) للحراسة القضا ية ل كل را  منقا مستعجر ال  س اكوضوع ل عذا قام ن اع ب  ال ركا  علا ا دارة
اه  يرا تقدم ل وكان خي ا علا اكار ال ا   من   ر عا ر عذا تر  دون مدير ريثرا تعي  مدير علا الو   الذي بين

يترةن أحد ال ركا  من استصدار حةو موضوع  يتع  مدير علا الو   الذي تقدم ذكره    ي  أثنا  نعر الدعوى 
  اكستعجر ل أو عىل حمةرة اكوضوعية يتع  مدير دا و ل أو قبر ر عها ل  وز  ي من ال ركا  أن يلجأ عىل القضا

                                                 

  عذا م يتيــق ال ــركا  علــا ال ــيوع علــا عدارة ا عيــان اك ــرتكة وم ينيبــوا عــنهو ل وقــد قضــا أب – 498ق  416قــارن عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  ( 4) 
وليسـا الـدعوى الــيت تر ـ  يف هـذه ااالـة دعـوى حراســة  ل تنيـب عـنهو مـن يقـوم ةدارهتــا نيابـة  هيـة ـاز للرحةرــة أن  ل واحـًدا  دارهتـا نيابـة ا تياريـة

ق  484رقــو  4ايفامــاة  4631نــو ره ســنة  48مصــر اســت نايف )  لــيس مــن الضــروري ت وا ــر أركــان دعــوى ااراســة  يهــا  ل علــا عــ  متنــازع عليهــا
مد   ديد من أن ايفةرة أن تعـ  عنـد ااا ـة مـن يـدير  434/4وقد استبق هذا ااةو ف ي عهد التقن  اكد  القد  ما قضا ب  اكادة  : 342

 (   اكار ال ا  
ر مـا دام أنـ  ليسـا هنـا      وز عذن  را ااراسة علا اكار ال ـا   جملـرد عـدم اتيـاق أحـد ال ـركا  مـ  اكـدير علـا فريقـة ا دارة أو االسـت   ( 3) 

وقــد قضــا أبن ااراســة علــا اكــار ال ــا      وســبير ال ــريك يف هــذه ااالــة أن يســعا عىل  لــب ا غلبيــة يف  ــي  ل م ــاعن  ديــة يف تصــر ات اكــدير
 ـدي علـا ا دارة اااليـة للرـار  لذا م يةن هنا  م عـن  ل ومن بينها شرط الن اع وشرط اخل ر ل ا من شروطختض  كا ختض  ل  دعاوى ااراسة عرومً 

قضـية  4682نـو ره سـنة  3عسـةندرية مسـتعجر )     وز  ـرا ااراسـة عليـ  جملـرد أن أحـد ال ـركا  يرغـب يف ذلـك وال يريـد اكـدير ااـايل  ل ال ا  
)  291ي راتـب  قـرة حمرـد عـر  – 338حمرد عل  رشـدي  قـرة  – 498ق  – 491ق  416عبد ااةيو  راج  قرة  – 4682سنة  2401رقو 

 – 94ق  14م 4628ديســره ســنة  44 – 68ق  11م 4628ينــاير ســنة  6وانعــر اســت ناف  ــتلو  – ( 194ولةــن انعــر ال بعــة الثالثــة  قــرة 
   348ق  44رقو  49ايفاماة  4626عبرير سنة  39الدلنجات 

 لنـ   ـوز يف هـذه ااالـة تعيـ  حـاري قضـا    ل لا فريقة اسـت  ر هـذا اكـاركرا لو انتها عقد ع ار اكار ال ا   وم يتيق ال ركا  بعد ذلك ع ( 2) 
 2اســت ناف  ــتلو ) أو كــان هنــا  مصــن   لةــ  شــركا  يف ال ــيوع وا تليــوا علــا عدارتــ   ( ل 444ق  18م 4622ينــاير ســنة  44اســت ناف  ــتلو ) 

اسـت ناف ) ةيت  وكـان حسـن عدارتـ  يقتضـ  أن تةـون ا دارة يف يـد واحـدة أو كان هنا  مار شا   متنازع يف مل ( ل 361ق  84م 4626مايو سنة 
 (   431ق  89م 4611عبرير سنة  39 تلو 
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اكوضوع اكنعور أمامها دعوى تعي  اكدير الدا و بدعوى تبعية مستعجلة ل وي لب تعي  حاري قضا   ليدير اكار ال ا   
ل وذلك عىل أن يتو تعي  اكدير الدا و من ب  ال ركا  أو من غريهو   وقد يةون اااري القضا   هو نيس   ( 4) منقًتا

  مديرًا دا ًرا ل عىل أن ينته  ال يوع بقسرة اكار ال ا   عن كان هنا  م روع قسرة اتياقية أو قضا ية اعت م الذي يع
  وقد تقوم ااا ة للحراسة القضا ية حىت لو كان للرار ال ا   مدير دا و عينت  ا غلبية ل وأسا   ( 3) ال ركا  ع را ها

ا مدير ه ر ور حمل  ل أو م تتيق ا غلبية علا ع ل  وأقام أحد ال ركا  الدعوى ا دارة  رأت ا غلبية ع ل  وم تتيق عل
بع ل  أمام القضا  لسو  عدارت  أو خليانت  أو   حا   نقوق ا قلية أو  ي أمر ه ر يستو ب ع ل     ي  هذه ااالة قد 

اكدير اكع ور ل أو من تر  اكار ال ا    يةون هنا    ر عا ر من تر  اكار ال ا   دون مدير حىت يع  من ور حمر
يديره مدير ر عا الدعوى بع ل  لسبب يستو ب ذلك   ومن مث  وز  ي شريك أن ي لب من القضا  اكستعجر ل أو 
من حمةرة اكوضوع اكر وع أمامها دعوى ع ر اكدير ل تعي  حاري قضا    دارة اكار ال ا   عىل أن يبا يف أمر ع ر 

   ( 2) وتعي  من ور حمل  اكدير

                                                 

   230ق  44م 4609يوني  سنة  1است ناف  تلو  ( 4) 
ايفامـاة  4628مـايو سـنة  32مصـر مسـتعجر ) و وز كذلك تعي  كر شـريك حارًسـا علـا حصـت  عذا أمةـن تقسـيو اكـار ال ـا   قسـرة مهـاأية  ( 3) 

ولةـن  (   634ق  – 630ق  292حمرـد علـ  راتـب  قـرة  – 348ق  44رقـو  49ايفامـاة  4628أكتوبر سنة  46 – 461ق  48رقو  49
 – 10ق 18م 4623ة ديسـره سـن 41اسـت ناف  ـتلو )  ن النـ اع يبقـا قا ًرـا بقيـام ال ـيوع  ل ال  وز تعي  كر شريك حارًسا علا حصة شا عة

 (   630ق  292حمرد عل  راتب  قرة 
مـايو  34فن ـا اسـت نايف ) وقد قضا أبن ااةرة من ااراسة تسقو عذا تراضا اكالةـان علـا قسـرة منيعـة العقـار  يرـا بينهرـا قسـرة مهيـأة 

   (   44ق  11رقو  44ايفاماة  4620سنة 
خيتلـف عـن جمـار ت بيـق  ل ومـا بعـدها مـن القـانون اكـد  434م عدارة اكار ال ا   الواردة ابكادة وقد قضا حمةرة النقض أبن وار ت بيق أحةا ( 2) 

 أحةام ااراسة علا منقور أو عقار قام ب أن  ن اع وكانا قد عرعا لدى  احب اكصلحة  ي  مـن السـبا  اكعقولـة مـا خي ـا معـ    ـر عا ـر مـن
ويةــون  ل ومـا بعـدها مــن القـانون اكـد  ب ـأن ااراسـة 136شـأن هـذا النـ اع يـد ر  يرــا نصـا عليـ  اكـواد  ــلن ااةـو يف    بقـا  اكـار وحـا يـد حـا  ه

مـن  123وذلـك و ًقـا للرـادة  ل  لذا م يتيقوا تـوىل القاضـ  تعيينـ  ل ابتياق ذوي ال أن مجيًعا –سوا  كانا ااراسة اتياقية أو قضا ية  –تعي  اااري 
 ــلن الــنص علــا ااةــو ابخل ــأ يف  ل ا  رضــا ااراســة علــا مــار شــا   وفبقــا ايفةرــة أحةــام ااراســة  يف شــأن هــذا النــ اعوعذن  ــلذ   ذلــك القــانون

 338رقــو  9جمروعــة أحةــام الــنقض  4688ديســره ســنة  36نقــص مــد  ) مــن القــانون اكــد  يةــون يف غــري حملــ   434القــانون لعــدم ت بيــق اكــادة 
ينـــاير  44 – 218ق  146رقـــو  34 ازيـــا  4624يونيـــ  ســـنة  3 – 230ق 44م 4609يونيـــ  ســـنة  1تلو وانعـــر اســـت ناف  ـــ (   4943ق
 – 348ق  44رقـو  49ايفامـاة  4628أكتـوبر سـنة  46مصـر مسـتعجر  – 431ق 89م 4611عبرير سنة  39 – 444ق  18م 4622سنة 
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ل بر علا أنصبة ال ركا   ي     ينازع أحد ال ركا  مثً   ( 4) وقد يق  الن اع يف شأ ل اكار ال ا   ل ال علا عدارت 
شركا ه ويدعا أن اكار ال ا   ملة  وحده ل أو ينازع ال ركا  واحًدا منهو ويدعون أن  ليس ل  نصيب يف اكار ال ا   ل 

هذه ا حوار وأمثاهلا أو يدع  أحد ال ركا  أن ل  نصيًبا أكه ل أو يدع  ال ركا  أن واحًدا منهو ل  نصيب أ  ر    ي  
عذا استحةو اخل ف ب  ال ركا  علا أنصبتهو يف اكار ال ا   ل قد يقوم   ر عا ر عذ يتعذر توزي  الري  بينهو فبًقا 
 نصبة اثبتة    يجوز لةر ذي مصلحة ل و ا ة ال ريك الذي يق  الن اع يف مقدار نصيب  ل أن ي لب تعي  حاري 

يتوىل قبض الري  ل و رف ا نصبة اليت ال ن اع  يها ب  ال ركا  ل وعيداع ا نصبة اكتنازع  يها قضا   علا اكار ال ا   
   ( 3)   انة ايفةرة عىل أن يبا يف الن اع القا و يف شأن ا نصبة ويصدر حةو هنا   يف مقدار نصيب كر شريك

ل بر يف ديون يةون اكار ال ا   مثق ً  ا ل كأن  وقد يق  الن اع ل ال يف عدارة اكار ال ا   وال يف أنصبة ال ركا 
يةون مرهوًت يف دين أو مرتتًبا علي  حق ا تصاق أو حق امتياز    لذا ا ر بعض ال ركا  يف الو ا  نصصهو يف هذه 

و فلب الديون وتزعوا  يها ل و    البعض اآل ر من  را  هذه اكنازعة أن تن ع ملةية اكار ال ا   ل  از  ي منه
                                                                                                                                                                    

عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة  – 931ق  24ايفامـاة  4680ينـاير سـنة  1بـين سـويف اني  يـة  – 844ق  393رقـو  34ايفامـاة  4621أكتوبر سنة  31
   292حمرد عل  راتب  قرة  – 499ق  440

 244ق  12م 4624مـاري سـنة  38اسـت ناف  ـتلو  – 339حمرد علـ  رشـدي  قـرة  : وانعر يف ااراسة للن اع علا عدارة اكار ال ا  
عبريـــر ســــنة  46 – 444ق  18م 4622ينـــاير ســــنة  44 – 16ق 11م 4624ديســـره ســــنة  32 – 41ق  11م 4624نـــو ره ســــنة  44 –

ال ــرا    4648عبريــر ســنة  31فن ـا اني  يــة  261ق 84م 4626مــايو ســنة  2 – 444ق  18م 4622مـايو ســنة  2 - 212ق  18م 4622
ق  82رقــو  30ايفامــاة  4626عبريــر ســنة  39ات الــدلنج – 349ق 44رقــو  49ايفامــاة  4628أكتــوبر ســنة  46مصــر  – 46ق  49رقــو  4

436   
لل ـركا  الـذين  لةـون  -4» : مـد  ئـا أييت 436وهنا  عدارة خترج عن حدود ا دارة اكعتادة نصـا عليهـا اكـادة    واكقصود هنا ا دارة العادية ( 4) 

مـن الت يـريات ا ساسـية والتعـدير يف ال ـرا الـذي أعـد لـ  مـا خيـرج  ل علا ا قر ث ثة أرابع اكار ال ـا   أن يقـرروا يف سـبير وحسـ  االنتيـاع  ـذا اكـار
 ق الر ـوع عىل ايفةرـة  ـ ر شـهرين مـن وقـا ا عـ نوكن  الف مـن هـنال  حـ ل علا أن يعلنوا قراراهتو عىل ابق  ال ركا  ل عن حدود ا دارة اكعتادة

وهلـا بو ـ   ـاق أن امـر ةع ـا     أن تقـرر مـ  هـذا مـا تـراه مناسـًبا مـن التـدابري ل عذا وا قـا علـا قـرار ا غلبيـة ل وللرحةرة عند الر ـوع عليهـا -3  
كــأن ي لــب أحــد   ل  حةــام قــد تيــت  البــا  للحراســة القضــا يةوهــذه ا   «اكخــالف مــن ال ــركا  كيالــة تضــرن الو ــا  ئــا قــد يســتحق مــن التعويضــات

أو  ل بـ  القــانونال ـركا  وضـ  اكـار ال ــا   وحـا ااراسـة  ن قـرارًا خيــرج عـن حـدود ا دارة اكعتــادة يوشـك أن ينيـذ مـ  أنــ  قـد اختـذ أبغلبيـة أقــر ئـا يو 
   اختذ  ذه ا غلبية ولةن قام اعرتاا علي 

 11م 4623عبريــر ســنة  9 – 43ق 33م 4606نــو ره ســنة  41اســت ناف  ــتلو  – 649ق  – 648ق  292 قــرة حمرــد علــ  راتــب  ( 3) 
   391ق
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وض  اكار وحا ااراسة ل  يقبض اااري ري  اكار ويسدد من  الديون غري اكتنازع  يها ل ويودع   انة ايفةرة قيرة 
  و وز أيًضا للدا ن  أنيسهو أن ي لبوا وض  اكار ال ا   وحا ااراسة  ( 4) الديون اكتنازع  ي  حىت ييصر يف الن اع

ا ذمة اليصر يف الن اع ل عذا كانا هنا  أسبا   دية تدعو للخ ية من تبديد الري  عذا م  يداع ريع    انة ايفةرة عل
   ( 3) يوض  اكار وحا ااراسة

وعذا كان أحد ال ركا  مديًنا وأراد دا ن  أن يستويف حق  من حصة اكدين يف ري  اكار ال ا   ل دون أن يةون 
السابق ل  از للدا ن وض  حصة اكدين يف اكار ال ا   وحا ااراسة عذا و دت هذا اكار مثق ً ابلدين كرا يف اليرا 

أسبا   دية تدعوه للخ ية من تبديد ري  هذه ااصة    لذا كان اكار ال ا   مقسوًما قسرة مهاأية وضعا حصة 
وور اااري  ( 1)   وحا ااراسةل أما عذا م كن مقسوًما  لن حصت  ال ا عة ه  اليت توض ( 2) اكدين اكيرزة وحا ااراسة

   ( 8) يف هذه ااالة حمر ال ريك اكدين يف عدارة اكار ال ا   ويف قبض ري  حصت  ليسدد منها الدين
وعذا فلب أحد ال ركا  قسرة اكار ال ا   ل وفالا ع را ات القسرة وتنازع ال ركا  يف عدارة اكار فوار اكدة 

ت ل وكانا هنا  أسبا   دية للخ ية من ضياع الري  يف هذه اكدة أو من نقص  لسو  اليت تدوم  يها هذه ا  را ا

                                                 

 41 – 10ق 20م 4641ديسـره سـنة  8 – 309ق 32م 4644أور مـاري سـنة  – 346ق 33م 4640مايو سنة  1است ناف  تلو  ( 4) 
حمرــد  – 404ق 34ايفامــاة  4626 هايــر ســنة  33مصــر مســتعجر  – 16ق 14م 4629ينــاير ســنة  48 – 444ق 11م 4623 هايــر ســنة 

   3490عبد الل يف  قرة 
 ـلن البـاق  الـذي م يـد   ال يـ ار سـبًبا يف هتديـد العقـار   ل وتوض  ااراسة علا اكار ال ـا   حـىت لـو د ـ  بعـض ال ـركا  حصصـهو يف الـدين

مصــر ) وال حمــر عذن ل لــب ااراســة  ل  قــد زار اخل ــر مــن نــ ع اكلةيــة ل ض ال ــركا  كــر الــدينولةــن عذا وىف بعــ   كلــ  بنــ ع اكلةيــة عذ الــرهن ال يتجــ أ
 (   644ق 292حمرد عل  راتب  قرة  – 404ق 34ايفاماة  4626 هاير سنة  33مستعجر 

 (   644ق  292ل  راتب  قرة حمرد ع) وسنرى أن القضا   ي  بو   عام قرا ااراسة استييا  للدين عاذ وحقق شرط اخل ر العا ر  ( 3) 
   22ق 11م 4623مايو سنة  1است ناف  تلو  – 336حمرد عل  رشدي  قرة  – 491ق  444عبد ااةيو  راج  قرة  ( 2) 
 (   1هامش  631ق 298حمرد عل  راتب  قرة ) بر يةي  ا تصام ال ريك اكدين  ل وال يل م عد ار بقية ال ركا  يف دعوى ااراسة ( 1) 
 ـاز  ــرا ااراسـة علــا  ل  ــلذا تعـذر االتيــاق بـ  ااـاري وال ــركا  علـا ا دارة – 498ق 12م 4624ينـاير سـنة  34قـارن اسـت ناف  ــتلو  ( 8) 

 19م 4621يونيــ  ســنة  30 – 10ق 18م 4623ديســره ســنة  41 – 484ق 12م 4624ينــاير ســنة  41اســت ناف  ــتلو ) اكــار ال ــا   كلــ  
ديســره  24 – 214ق 81م 4613يونيــ  ســنة  30 – 346ق 14م 4629عبريــر ســنة  4 – 33ق 14م 4628نــو ره ســنة  42 – 214ق

و قــرة  646ق 292حمرــد علـ  راتــب  قـرة  – 334حمرــد علـ  رشــدي  قـرة  – 494ق 443عبــد ااةـيو  ــراج  قـرة  – 32ق 88م 4613سـنة 
298   ) 
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ا دارة ل  از  ي شريك أن ي لب وض  اكار وحا ااراسة    يدير اااري اكار ال ا   ويقبض ريع  ويوزع  علا 
   ( 3) ة اليصر يف الن اعل أو يودع    انة ايفةرة علا ذم ( 4) ال ركا  عذا م تةن أنصبتهو متنازًعا  يها

ا م ترا عن  ا قلية ل  لن  ال وتج نةو وعذا تقرر وض  اكار ال ا   وحا ااراسة ل وا تارت ا غلبية حارسً 
مد   ل ام القاض  بتعي  هذا اااري ل  لن هذه اكادة ال حمر لت بيقها يف دعوى ااراسة كرا سبق القور ل  434اكادة 

  كذلك  ( 2) أن خيتار حارًسا ه ر عذا استبان  دية اك اعن اكو هة عىل اااري الذي ا تارت  ا غلبية بر  وز للقاض 
عذا ع  القاض  حارًسا ل م    ع ل  عال ل سبا  اليت يع ر اااري من أ لها ل  لذا م يتوا ر سبب للع ر ولو اتيقا 

                                                 

   348ق 22م 4634ماري سنة  40است ناف  تلو  ( 4) 
 42 – 34ق 22م 4634مـــايو ســـنة  49 – 41ق 23م 4646نـــو ره ســـنة  43 – 6ق 4م 4468نـــو ره ســـنة  38اســـت ناف  ـــتلو  ( 3) 

 18م 4622ينـاير سـنة  44 – 244ق 12م 4624مـاري سـنة  38 – 131ق 34م 4639ينـاير سـنة  3 – 241ق  21م 4638عبرير سـنة 
 34فن ـا اسـت نايف  – 11ق 20رقـو  32اجملروعـة الرمسيـة  4630ديسـره سـنة  4ط اسـت نايف أسـيو  – 68ق 11م 4628يناير سنة  6   444ق

وال  – 196ق 281حمرـد كامـر رمسـ   قـرة  – 630ق – 646ق 292حمرد عل  راتب  قـرة  – 44ق 11رقو  44ايفاماة  4620مايو سنة 
 أو كان هنا  اتيـاق علـا عدارة اكـار ال ـا   ل ا يده علا نصيب  ب ريق اكهاأيةواضعً  ل يف أثنا  ع را ات القسرة ل حمر للحراسة عذا كان كر من ال ركا 

 41م 4604ديسـره سـنة  44اسـت ناف  ـتلو ) وعمنـا السـبب هـو النـ اع بـ  ال ـركا  وقيـام اخل ـر العا ـر  ل  القسرة يف ذاهتا ليسا سبًبا للحراسة ل
رقـــو  44ايفامـــاة  4620مـــايو ســـنة  34فن ـــا اســـت نايف  – 440ق 14م 4629 هايـــر ســـنة  8 – 829ق 28م 4632يونيـــ  ســـنة  31 – 10ق
 (   386حمرد عبد الل يف  قرة  – 491ق 440عبد ااةيو  راج  قرة  – 44ق  11
ليـب رأي أ ـحا  وي ري عىل حةو من قاض  ا مور اكستعجلة ئحةرة ا سةندرية يقض  أبن حمـر ت  : 488ق 236حمرد عل  راتب  قرة  ( 2) 

عند النـ اع أمـام ايفةرـة علـا شـخص ااـاري اكـراد  ل علا رأي أ حا  النصيب ا قر –ال اغر من مدير يتواله  –النصيب ا كه يف العقار ال ا   
تحـدي بـنص اكـادة عند ـذ وـق هلـو ال   هـو أن يةـون ال ـخص الـذي يرشـح  أ ـحا  النصـيب ا كـه  اليًـا مـن التجـري  انيـدي ل تعيين  علـا العقـار

كــأن كــان مرشــحهو حمةوًمــا عليــ  منــذ ســنوات   ل أمــا عذا ثبــا العةــس   مــد  وت ليــب شــخص مرشــحهو للحراســة علــا شــخص مرشــ  ا قليــة 434
 لـك  ذلـك أن القاضـ     للقاض  ب بيعة ااار أال يعرر رأي ا غلبيـة يف هـذا اكقـام –كرا هو ااار يف  صوق هذه الدعوى   –بتهرة نصب مثً  

 دارة اكار ال ا   وتنصيب حاري قضا   ه ـر بـدالً منـ  عذا ثبـا أمامـ  سـو  عدارتـ  للرـار  ( من أ حا  النصيب ا كه) شر يد اكدير اكع   ع ً 
بان مـن ظـروف ااــار  يةـون هلـذا القاضـ  مـن اب  أوىل وتوقيًـا للضـرر قبـر وقوعـ  أن  تنـ  عـن تعيـ  حـاري قضـا   رشـحت  ا غلبيـة عذا اسـت ل ال ـا  

مـد   4681سـنة  2020قضـية رقـو  4681 هايـر سـنة  3عسةندرية مستعجر ) ومن  حا ف ماضي  ما ير   مع  عدم االفر نان عىل حسن عدارت  
عىل نيـس ااةـو الـذي وعمنا نيأت عىل تيسريها تيسريًا أدى  ا  ل مد  يف دعاوى ااراسة 434وي حظ أن ايفةرة م تستبعد ت بيق اكادة  : مستعجر

     مةررة 334انعر يف هذه اكسألة حمرد عل  رشدي  قرة  (   كانا تصر علي  لو أهنا استبعدت ت بيق هذه اكادة
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)  ر ل  لن  يع ر حىت لو م يرد الع ر عال ا قلية أو م يرده أحد من ال ركا أغلبية ال ركا  علا ع ل    أما عذا توا ر سبب الع

4 )   

 :  النزاع متعلق بالتركات -422
تعي  الورثة ووحديد أنصبا هو يف ا رل وانتقار أموار الرتكة عليهو تسري يف شأهنا  -4»مد  علا أن  418نصا اكادة 

عىل  419مث ترد أحةام ميصلة يف اكواد  من « يف تصيية الرتكة ا حةام التاليةوتتب   -3أحةام ال ريعة ا س مية   
 لما أن يع  مصف للرتكة ل ويةون ذلك عما أبن يع  اكورل و ًيا لرتكت  مد  لتصيية الرتكة وتسديد ديوهنا    641

اكصي  ل ال أبعرار اااري القضا    وعما بنا  علا فلب أحد ذوي ال أن من الورثة أو الدا ن    ويف هذه ااالة يقو
ا جبري  أعرار التصيية    يتسلو أموار الرتكة ل ويتخذ مجي  ما  ب من االحتيافات للرحا عة عليها  حسب ل بر أيضً 

ل ويقوم ئا يل م من أعرار ا دارة ل ويستوىف ما للرتكة من ديون يف ذمة ال ري ل ووصر ما علا الرتكة من ديون ل ويي  
لديون اليت م يقو يف شأهنا ن اع ل أما الديون اليت يقوم يف شأهنا ن اع  يسويها بعد اليصر يف الن اع هنا ًيا   مث يسلو عىل اب

الورثة ما هر عليهو من أموار الرتكة بعد استييا  ااقوق وو ا  الديون ل وبذلك وقق وحقيًقا عرلًيا اكبدأ ا ساس  الذي 
مد  يف هذه ااالة علا أن   641عد سداد الدين   وعما أال يع  مصف للرتكة ل وقد نصا اكادة يقض  أبالع تركة عال ب

عذا م تةن ا لرتكة قد  ييا و ًقا  حةام النصوق السابقة ل  از لدا ين الرتكة العادي  أن ينيذوا نقوقهو أو ئا : »
اليت رتبا عليها حقوق عينية لصاحل ال ري ل عذا أشروا  أو ا ب  هلو علا عقارات الرتكة اليت حصر التصرف  يها ل أو

 «  بديوهنو و ًقا  حةام القانون
 يجب عذن أن نستعرا ل يف  دد ااراسة القضا ية علا الرتكة ل حالت  : حالة ما عذا م يع  مصف للرتكة ل 

 وحالة ما عذا ع  مصف هلا   
نا قد تقوم ااا ة للحراسة القضا ية عذا وق  ن اع ب  الورثة عما يف ) ااالة ا وىل ( عذا م يع  مصف الرتكة : ه

أنصبتهو ل وعما يف عدارة الرتكة عىل أن يتسلو كر وارل حصت  منها ل وعما يف و ا  ما علا الرتكة من ديون ل وعما يف و ا  
 دين علا الوارل  

                                                 

 عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة : وانعر يف عمةان  را ااراسة القضا ية علا ا   ا  اك رتكة شـيوًعا يف ملةيـة ال بقـات – 291حمرد عل  راتب  قرة  ( 4) 
   410ق – 494ق  444 قرة  – 416
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ل  ( 4) نصيًبا أكه يف اكريال عرا تقر ب  سا ر الورثةويق  الن اع يف أنصبة الورثة عذا ادعا واحد منهو مثً  أن ل  
أو أنةر الورثة علا واحد منهو أن  وارل ل أو وض  بعض الورثة يدهو علا الرتكة ومنعوا اآل رين بذلك من الو ور عىل 

ل أو تقدم مو ا ل   ( 2) ل أو وض  أ نيب يده علا الرتكة أو علا بعض أمواهلا منةرًا حقوق الورثة ( 3) حقوقهو يف الرتكة
بو ية  أنةرها الورثة أو ادعوا أهنا م ورة أو فعنوا  يها ابلب  ن واسترروا واضع  اليد علا الرتكة دون أن  ةنوا اكو ا 

 وكان هنا    ر عا ر من تر  ااا   للرتكة واضًعا ل عذا كان الن اع  دًيً  ( 8)   يف هذه اليروا وأمثاهلا ( 1) ل  من حق 

                                                 

يونيــ   49اســت ناف  ـتلو ) وقـد قضـا بيــرا ااراسـة عذا وقــ  نـ اع  ـدي يف شــأن أنصـبة الورثــة وترتـب علــا ذلـك ا ـري  يف ع ــرا ات القسـرة  ( 4) 
 (   391ق 16م 4621سنة 
ابلـرغو  ل الوحيد وتصرف يف كثـري مـن أعياهنـا علـا هـذا االعتبـار وقد قضا بيرا ااراسة عذا وض  شخص يده علا أعيان الرتكة ابعتباره الوارل ( 3) 

وكـذلك عذا  ( ل 494ق 46م 4601مـاري سـنة  9اسـت ناف  ـتلو ) من وقوع ن اع  دي يف شأن وراثتـ  م ييصـر  يـ  مـن انيهـة القضـا ية اكختصـة 
 82م 4614 هايـــر ســـنة  39 – 94ق 19م 4622ســـنة  ديســـره 9اســـت ناف  ـــتلو ) ادعـــا بعـــض الورثـــة أحقيـــتهو وحـــدهو للرتكـــة دون اآل ـــرين 

) أو عرــر علــا ع يــا  أعيــان الرتكــة وظهــر ئعهــر اكالــك هلــا دون اكــورل  ل أو تزع أحــد الورثــة البــاق  يف ملةيــة الرتكــة لــبعض ا عيــان ( ل 442ق
أو ا تلـف بعـض  ( ل 844ق 393رقـو  44 ايفامـاة 4628أكتـوبر سـنة  31مصـر الةليـة  – 244ق 11م 4623يوني  سـنة  33است ناف  تلو 

 (   41ق 2م 4460ديسره سنة  44است ناف  تلو ) الورثة م  بعض ه ر وم يرغب أحد يف تسلو أموار الرتكة 
يونيـ  سـنة  33 اسـت ناف  ـتلو) وقاض  اكوضوع هو الذي وسو الن اع  يرا يد ر من ا عيان يف الرتكة و يرا خيرج منها  ا يتعلق ب  حـق ال ـري  ( 2) 

 (   244ق 11م 4623
ديســره ســنة  30 – 349ق 16م 4621مــايو ســنة  44اســت ناف  ــتلو ) وقــد قضــا بيــرا ااراســة عذا وقــ  نــ اع  ــدي يف  ــحة الو ــية  ( 1) 

ية يف ظاهرهـا ولةن عذا كانـا الو ـ ( ل 4هامش  620ق 296حمرد عل  راتب  قرة ) أو فعن ابلت وير يف عمضا  اكو    ( ل 24ق 81م 4611
 (   410ق 18م 4622 هاير  سنة  48است ناف  تلو )  حيحة وليس هنا  م عن  دي عليها م     را ااراسة 

ينـاير  49اسـت ناف  ـتلو ) وقد قضا بيرا ااراسة عذا ادعا شخص أنـ  وارل ور ـ  دعـواه بـذلك أمـام انيهـة اكختصـة واتضـ  أنـ  اد يف فلبـ   ( 8) 
 (   211ق 20م 4644عبريـر ســنة  40اسـت ناف  ــتلو ) أو وقـ  نــ اع علـا القــانون الوا ـب ت بيقــ  علـا الرتكــة  ( ل 430ق 11م 46228سـنة 

ال  ن  من عقامة حـاري عليهـا عذا ادعـا شـخص اسـتحقاق  للرتكـة وتزع  ل فبًقا  حةام ال حة بيا اكار ل وقضا أبن وض  ااةومة يدها علا الرتكة
(  318عبـد الل يـف  قـرة  – 448عبد ااةيو  راج  قرة  – 344ق 493رقو  4ايفاماة  4631أغس س سنة  48مصر ) ا ااةومة يف وض  يده

ديســره ســنة  9اســت ناف  ــتلو ) وقضــا بوضــ  ااراســة علــا الرتكــة عذا اســتوىل بعــض الورثــة علــا أغلــب الرتكــة والــبعض اآل ــر علــا البــاق  منهــا   
 201ق 344حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  – 441ق  82م 4614 هايــر ســنة  36 – 291ق 84م 4626مـايو ســنة  24 – 94ق 19م 4622

أو وقـ   ـ ف بـ  اكو ـا  ( ل 442ق 82م 4614 هاير سـنة  39است ناف  تلو ) وتيرا ااراسة علا الرتكة عذا ا تلف علا أنصبة الورثة  (  
 (   24ق 81م 4611ديسـره ســنة  30اسـت ناف  ـتلو ) كـة كلهــا وحـا عدارة واحـدة لـ  جبـ   مـن جمرـوع الرتكـة والورثــة وفلـب اكو ـا لـ  وضـ  الرت 
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يها ل  از لذي اكصلحة من وارل أو مو ا ل  أن ي لب وض  الرتكة وحا ااراسة وتعي  حاري يدير الرتكة يده عل
منقًتا ل ويصرف الري  غري اكتنازع  ي    حاب  ل وأما ما يق   ي  الن اع  يودع    انة  ايفةرة حىت ييصر يف الن اع أمام 

   ( 4) حمةرة اكوضوع
لرتكة عذا ا تلف الورثة يف كييية عدارهتا واست  هلا ل أو ا تليوا  يرن يقوم اب دارة ويق  الن اع يف عدارة ا

أو أمهر ايفا عة علا أعيان الرتكة أو أ ذ يف  ( 2) ل أو اتيقوا علا شخص يقوم بذلك  أسا  ا دارة ( 3) واالست  ر
تبديدها ل أو استقر أحد الورثة دون رضا  الباق  ةدارة الرتكة واسترر يف عدارهتا ابلرغو من اعرتاضهو ل أو وض  وارل 

كة عن عع ا   يده علا بعض أعيان الرتكة وأ ذ ودل  يها ت يريات  وهرية ال يرضا عنها الباقون ل أو امتن  من يدير الرت 
ل عذا كان الن اع  دًًي وقام اخل ر العا ر ل  ( 8)   ويف هذه اليروا وأمثاهلا ( 1) كر وارل حق  أو كر حق  من ريعها

                                                                                                                                                                    

 13م 4620مـاري سـنة  8اسـت ناف  ـتلو )  ـ  حمـر ليـرا ااراسـة  ل ولةن عذا كان أحـد الورثـة يـدير الرتكـة دون أن تو ـ  عىل عدارتـ  م ـاعن  ديـة
 (   224ق 
وقــد قضــا  ل وال وــور و ـود و ــ  أو قــيو علــا أحــد الورثــة مـن تعيــ  حــاري قضــا   – 88ق 19م 4622نــو ره ســنة  36اسـت ناف  ــتلو  ( 4) 

حــىت لــو كانــا عدارة الوكيــر فيبــة لعــدم  ل لتــو ر االســتعجار واخل ــر ل أبن و ــود وكالــة مــن أحــد اخلصــوم يف الــدعوى ال  نــ  مــن تعيــ  حــاري قضــا  
 4628أكتــوبر ســنة  31مصــر مسـتعجر ) ر ال لـة وعرــر مـا  يــ   ــيانة حقـوقهو يف الرتكــة أحقيتـ  يف مثيــر ابقـ  اخلصــوم الــذين هلـو حــق ا دارة ووحصــي

 (   316حمرد عبد الل يف  قرة  – 844ق 393رقو  44ايفاماة 
 164ق 11م 4624ديســره ســنة  32 – 41ق 11م 4624نــو ره ســنة  44 – 360ق 28م 4632مــاري ســنة  41اســت ناف  ــتلو  ( 3) 
عبـــد ااةـــيو  ـــراج  قـــرة  – 10ق 84م 4626ينـــاير ســـنة  2 – 391ق 16م 4621يونيـــ  ســـنة  49 – 312ق 18م 4622عبريـــر ســـنة  46 –

وقـد قضـا اباراسـة يف حالـة مـا عذا كـان الـوارل الـذي يـدير الرتكـة    319حمرد عبد الل يف  قرة  – 201ق 344حمرد عل  رشدي  قرة  – 449
 19م 4622نـو ره سـنة  33اسـت ناف  ـتلو ) أو اقـرتا عـن فـيش وعـدم عربـة ابلـراب اليـاحش  ل أحةام ابلت ويروقد  درت ضده  ل س   السرعة

 (   19ق
 4680ينــاير ســنة  1بــين ســويف اني  يــة ) كــأن امتنــ  عــن ا ــري أعيــان الرتكــة يف اكــ اد حــ  يةــون ذلــك وا ًبــا حــىت ال يعلــو أحــد مــن ال ــركا   ( 2) 

 (   931ق 24ايفاماة 
   348ق 44رقو  49ايفاماة  4628أكتوبر سنة  46مصر مستعجر  ( 1) 
مـاري  46اسـت ناف  ـتلو ) وقد قضـا بيـرا ااراسـة القضـا ية عذا كـان مـن ضـرن أمـوار ال ـركة أفيـان أمهلـا وهـ  يف حا ـة عىل عرـر سـري   ( 8) 

 (   449عبد ااةيو  راج  قرة  – 392ق 29م 4631سنة 
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 از لةر ذي مصلة من الورثة أن ي لب وض  الرتكة أو ا عيان اليت وق  يف شأهنا الن اع وحا ااراسة ل وتعي  حاري 
   ( 4) صر حمةرة اكوضوع يف الن اعيتوىل عدارهتا منقًتا حىت تي

ويق  الن اع يف و ا  ما علا الرتكة من ديون عذا ا تليا الورثة يف كييية أدا  الديون ل أو امتنعوا عن د   الضريبة 
  يف  ( 3) اكستحقة وأ ذوا يف تبديد أموار الرتكة ل أو تزعوا دا ين الرتكة  يرا هلو من الديون علا الرتكة وامتنعوا عن و ا ها

ل  وز لةر ذي مصلحة من وارل أو دا ن أن ي لب وض  الرتكة وحا ااراسة وتعي  حاري  ( 2) هذه اليروا وأمثاهلا
يتوىل عدارة الرتكة واست  هلا وعيداع ريعها أو اكقدار الذي يي  ابلديون من هذا الري    انة ايفةرة ل عىل أن تيصر حمةرة 

   ( 1) اكوضوع يف الن اع
ويق  الن اع يف و ا  دين علا الوارل عذا أراد الدا ن أن ينيذ علا حصة هذا الوارل يف الرتكة  نازع  هذا يف 

الدين وامتن  عن و ا   ل  لن   وز للدا ن يف هذا اليرا ل عذا كان هنا    ر عا ر ل أن ي لب وض  حصة الوارل 
   ( 8) ا ن حصة مدينة يف اكار ال ا   وحا ااراسةاكدين وحا ااراسة علا الو   الذي قدمناه يف وض  الد

 4) مبدأ وض  ااراسة القضا ية علا الرتكة  يرا يتعلق برتكات انيانب وقد فبق تقن  اكرا عات يف نص  ت ريعي 

 عىل أن يصدر القرار بتثبيا منيذ الو ية ل  وز ل  أن ي لب من»مرا عات علا ما أييت :  614   نصا اكادة  (
                                                 

   294ق 31م 4643مايو سنة  32است ناف  تلو  – 623ق  – 624 قرة  296 قرة  حمرد عل  راتب ( 4) 
 9 – 19ق 19م 4622نـو ره سـنة  33 – 438ق 21م 4638عبرير سنة  32 – 248ق 20م 4644أبرير سنة  31است ناف  تلو  ( 3) 

 344حمرـد علـ  رشـدي  قـرة  – 291ق 84م 4626مـايو سـنة  24 – 10ق 84م 4626ينـاير سـنة  20 – 94ق 19م 4622ديسره سـنة 
   مةررة اثنًيا 344و قرة  204ق
اسـت ناف ) وقد قضا بوض  ااراسة عذا قام   ف شديد ب  أ حا  ال أن واستل م ا مر نعرًا  مهية أمـوار الرتكـة وضـعها وحـا عدارة موحـدة  ( 2) 

ااةـو ) اعدة  صر ذمة الوارل عـن ذمـة اكـورل تـهر وضـ  أمـوار الرتكـة وحـا ااراسـة و ـا  للـدين وأبن ق ( ل 10ق 84م 4626يناير سنة  2 تلو 
وم وــاور  الـــدا ن  ل ولةــن ال  ـــوز وضــ  الرتكـــة وحــا ااراســـة و ــا  لـــديوهنا عذا كانــا أمــوار الرتكـــة يــديرها وارل م ينســـب عليــ  أي عمهـــار (   الســابق

 (   484ق 12م 4624ينـــاير ســـنة  41 – 344ق 14م 4636 هايـــر ســـنة  31اســـت ناف  ـــتلو ) تنييـــذ ااصـــور علـــا دينـــ  ابل ـــرق العاديـــة لل
حمرــد عبــد الل يــف  –مةــررة اثنًيــا  344حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  –ا مةــررة اثنًيــ 344حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  – 441وانعـر عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة 

   340 قرة 
مـايو  44اسـت ناف  ـتلو )  از ل  أن ي عـن يف اهلبـات الـيت  ـدرت مـن اكـورل عضـرار نقـوق الـدا ن   ل الرتكةوعذا عهد عىل اااري يف تصيية  ( 1) 

 (   349ق 16م 4621سنة 
   134انعر هنًيا  قرة  ( 8) 
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ايفةرة أن امر علا و   االستعجار بتسلير  أموار الرتكة ابعتباره مديرًا منقًتا   و وز ل  أن ي لب تسلير  هذه ا موار 
 هنا «   ابلصية اكذكورة أبمر يصدر من قاض  ا مور الوقتية علا عريضة عذا م يةن فلب تثبيت  قد  ر   عىل ايفةرة

ل حارًسا علا الرتكة ويتسلو أمواهلا ل عىل أن يصدر قرار ايفةرة بتثبيت    وتعيين  حارًسا يع  منيذ الو ية ل قبر تثبيت  
يةون أبمر علا عريضة تقدم عىل قاض  ا مور الوقتية عذا كان فلب التثبيا م يقدم بعد عىل ايفةرة ل أو بقرار من 

 وز لقاض  ا مور »مرا عات علا ما أييت :  691  ونصا اكادة  ( 3) ايفةرة عذا كان فلب التثبيا قد ر   عليها
اكستعجلة يف أحوار االستعجار أن يع  مديرًا منقًتا للرتكة بنا  علا فلب ذوي ال أن أو النيابة ل ويب  القاض  سل ة 

   ( 1)   وقد سبقا ا شارة عىل هذين النص  ( 2) «هذا اكدير
 ( 8) لب أن يةون تعي  مصف للرتكة م نًيا عن وضعها وحا ااراسة) ااالة الثانية ( عذا ع  مصف للرتكة : ي 

ل  ق رأينا أن اكصي  يقوم ئا يقوم ب  اااري القضا   وي يد علي  يف أن  ال يقتصر علا عدارة الرتكة عدارت  منقتة ل بر هو 
   ( 9) لك حصت  يف الرتكةيصييها ويستوىف ما هلا من ااقوق ويوىف ما عليها من الديون ويسلو لةر وارل بعد ذ

                                                                                                                                                                    

   314 قرة  – 311حمرد عبد الل يف  قرة  – 622ق  296حمرد عل  راتب  قرة  –مةررة  344حمرد عل  رشدي  قرة  ( 4) 
علـا ع ـرا ات منقـا هـو عقامـة اكنيـذ اكعـ  يف الو ـية مـديرًا علـا الرتكـة عىل أن يصـدر قـرار »وتقور اكذكرة ا يضـاحية عن هـذه اكـادة قـد نصـا  ( 3) 

لـذلك أ ـاز الـنص     قد يتوا ر يف ظروف ااار من أسبا  االستعجار ما ال وترر التأ ري عىل أن تر   الـدعوى أو حـىت ييصـر  يهـا   ايفةرة بتثبيت 
عقامتــ  مـديرًا منقًتــا يباشـر مــن أعرــار  ل ومــن ايفةرـة اكر ــوع عليهــا ال لـب يف ااالــة الثانيـة ل للرنيـذ أن ي لــب مـن قاضــ  ا مـور الوقتيــة يف ااالـة ا وىل

   «ا دارة ما يل م كوا هة سبب االستعجار وذلك حىت يصدر القرار بتثبيت 
 لنــ  عذا م يتيــق ذوو ال ــأن علــا تســلو عليــ   ل 699مةرلــة لليةــرة الــيت أشــارت عليهــا اكــادة »احية عن هــذه اكــادة  ــا ت وتقــور اكــذكرة ا يضــ ( 2) 

وبـدون مسـاع    سـلرها الةاتـب الـذي يتـوىل انيـرد  مـ  منقـا يعينـ  القاضـ  أبمـر يصـدره علـا نيـس حمضـر انيـرد ب ـري ع ـرا ات ل ا شيا  بعد  ردهـا
وهو وحيظ ال  ن  من ر   دعوى ي لب   هيا عقامة حاري قضـا   علـا الرتكـة    وهذا أمر وال   ال يرقا عىل مرتبة ااةو اباراسة ل مرا عة من ال ر  

   «وييصر  يها فبًقا لقواعد هذا النوع من القضاًي بصية عامة ل عىل قاض  ا مور اكستعجلة
   يف اهلامش 140انعر هنًيا  قرة  ( 1) 
 ـلن تعيينـ  ال  نـ  مـن عقامـة حـاري قضـا    ثـر  ل ضا يف عهد التقن  اكد  القد  أبنـ  عذا كـان اكصـي  قـد عينـ  بعـض الورثـة دون بعـضوقد ق ( 8) 

 (   41ق 11م 4624نو ره سنة  44است ناف  تلو ) مجي  الورثة 
وقــد قضــا يف هــذا الصــدد أبن ســل ة مصــي  الرتكــة أوســ  ن اقًــا وأبعــد مــدى مــن    ولــذلك تنتهــ  مهرــة ااــاري القضــا   بتعيــ  مصــف للرتكــة ( 9) 

 ـلذا    ويعلـن قا رـة انيـرد لـذوي ال ـأن ل عذ أن  يتسلو أموار الرتكة ويقوم ةدارهتا ووصر ما  يها من أعيان وما هلـا ومـا عليهـا مـن ديـون ل سل ة اااري
   أ ب  مصـي  الرتكـة علـا بينـة مـن أمرهـا ل لذا ق انيرد و صر يف اكنازعات اليت قاما ب أن     حققا و صر  يها ل قاما منازعات يف  حة انيرد
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 ولةن يق  م  ذلك أن تقوم ااا ة عىل عقامة حاري قضا   ل قبر تعي  اكصي  بر وبعد تعيين   
مد  وه  تنص علا  444أما عقامة حاري قضا   قبر تعي  اكصي  ل  ذلك  ةن تصوره عذا ر عنا عىل اكادة 

مجي  ما  ب من االحتيافات اكستعجلة للرحا عة علا الرتكة ل وذلك علا ايفةرة أن تتخذ عند االقتضا  »ما أييت : 
بنا  علا فلب ذوي ال أن أو بنا  علا فلب النيابة العامة أو دون فلب ما   وهلا بو    اق أن امر بوض  ا  تام 

 شأن أنصبتهو أو يف عدارة  يرةن أن يقوم ن اع ب  الورثة يف«   وعيداع ا لنقود وا وراق اكالية وا شيا  ل ذات القيرة
الرتكة أو يف و ا  الديون علا الو   الذي بيناه تيصي ً  يرا تقدم ل ويقوم   ر عا ر يستدع  تعي  حاري قضا   

االحتيافات »علا الرتكة عىل أن تنته  ايفةرة من تعي  اكصي    ويعته تعي  اااري القضا   يف هذه ااالة من 
مد   يرا رأينا   وهذا هو نيس ما قررت   444وه  االحتيافات اليت ت ري عليها اكادة « علا الرتكة اكستعجلة للرحا عة

 مرا عات  يرا يتعلق برتكات ا  انب علا ما قدمناه   961اكادة 
مد  وه   411/3وأما عقامة حاري قضا   بعد تعي  اكصي  ل  ذلك  ةن أيًضا تصوره عذا ر عنا عىل اكادة 

وللقاض  أيًضا ل عذا فلب علي  أحد ذوي ال أن أو النيابة العامة أو دون فلب ل ع ر اكصي  »ص علا ما أييت : تن
 لذا قاما ا سبا  اليت تهر ع ر اكصي  واستبدار غريه ب  ل  رن «   واستبدار غريه ب  ل مىت و دت أسبا  تهر ذلك

تعي  مصف  ديد ل ويةون هنا    ر عا ر من تر  أموار الرتكة انيا   أن ي ور الوقا الذي يترةن  ي  القاض  من 
دون أحد وا ظ عليها    يجوز لةر ذي مصلحة أن ي لب تعي  حاري قضا   يتوىل ايفا عة علا الرتكة وعدارة أعياهنا 

 يت  من حاري  منقًتا حىت يع  اكصي  انيديد ل وقد ختتار ايفةرة نف ي اااري القضا   مصيًيا  ديًدا ل  تنقلب
    ( 4) قضا   بسل ات حمددة عىل مصف للرتكة بسل ات واسعة

                                                                                                                                                                    

وبعـد د ـ  الت امـات الرتكـة مـن ديـون    وعمـا أن تةـون معسـرة  يقسـو الرتكـة علـا الـدا ن  كـر بنسـبة حقوقـ  ل  لما أن تةون موسرة  يويف الـديون مجيعهـا
 تع ي  شهادة تقرر حقـوق ا رل وتبـ  مقـدار نصـيب  منـ  ووحـدد مـا هر عليـ  مـن  ل عع ًما شرعًيا عىل ايفةرة يقدم كر وارل ل وو اًي وتةاليف أ رى

 ل عذ أن ااراســة هـ  ع ــرا  وقــيت ل وعلـا ذلــك تنتهـ  مهرــة ااـاري علــا الرتكـة بقــوة القــانون ةقامـة مصــف للرتكـة يف القضــا  اكوضـوع    أمـوار الرتكــة
مصـر مسـتعجر ) وترور حجيت  مـن الوقـا الـذي تعهـر  يـ  وقـا    ديـدة ت ـري مـن مركـ  اخلصـوم أو النـ اع  ل ة تت ري بت ري العروف ن  يوا   حالة وقتي

 636ق 294حمرـد علـ  راتـب  قـرة  – 244مةررة اثلثًـا ق 344وانعر حمرد عل  رشدي  قرة  (   4843ق 24ايفاماة  4684 هاير سنة  31
  
 214 قـرة  – 228عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة )  لن ااراسة متد عىل أعيان الرتكة اكو ودة يف بلد أ نيب علـا رأي  ل    للرتكةوعذا ع  حاري قضا ( 4) 
وذهبـا حمةرـة االسـت ناف اكختل ـة  (   344حمرـد عبـد الل يـف  قـرة  –ومـا بعـدها  938عبد اكنعو رًيا يف مبادئ القانون الدويل اخلاق  قـرة  –
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 : النزاع متعلق بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو النقابات – 423
ل أو ب  اكدير  ( 4) وأكثر ما يق  من الن اع يف هذه اهلي ات يةون يف ا دارة    قد يق    ف بين  اكدير وا عضا  

دارة ل وقد يس   اكدير ا دارة ل ويهرر مصاحل اهلي ة اليت يديرها   وقد خيلو منصب اكدير لو ات  أو لع ل  أو وجملس ا 
)    ي  هذه اليروا وأمثاهلا ( 2)   وقد ييلس ال ريك اكس ور يف شركة التو ية ( 3) الستقالت  أو ل ري ذلك من ا سبا 

يدير ال ركة  ( 4)  ر عا ر من تر  الن اع يتياقو ل ويقتض  اكر عقامة حاري قضا   ل قد يقوم  ل عذا كان الن اع  دًيً  ( 1
 أو انيرعية أو اكنسسة أو النقابة منقًتا حىت يبا هنا ًيا يف الن اع القا و  

                                                                                                                                                                    

 36 – 88ق 19م 4622نــو ره ســنة  36اســت ناف  ــتلو ) وعىل أن ااراســة ال متــد عىل أعيــان الرتكــة اكو ــودة يف بلــد أ نــيب  ل عىل عةــس ذلــك
 (   442ق 82م 4614 هاير سنة  39 – 461ق 84م 4626يناير سنة  1 – 89ق 19م 4622نو ره سنة 

وثبــا أن ال ــرا الـذي أن ــ ا مـن أ لــ  النقابــة وهـو القيــام علـا رعايــة مصــاحل  ل عدارهتـاوقـد قضــا أبنـ  عذا قــام  ـ ف بــ  أعضــا  نقابـة وهي ــة  ( 4) 
 ــاز تعيــ  حــاري يتــوىل منقًتــا القيــام علــا رعايــة تلــك اكصــاحل وتــدبري  ل وأ ــبحا مــوارد النقابــة معرضــة للضــرر ل العرــار قــد أ ــب  مســتهد ًا للخ ــر

حمرــد علــ   – 444ق 300عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  – 4323ق 841رقــو  30امــاة ايف 4610مــاري ســنة  30مصــر مســتعجر ) شــنون النقابــة 
)  30ق 13م 4636نــو ره ســنة  9وانعــر اســت ناف  ـتلو  – 311ق – 312ق 396حمرـد عبــد الل يــف  قـرة  – 238ق 320رشـدي  قــرة 

 (     ف ب  ر يس النادي وأعضا  جملس ا دارة
 – 322ق 86م 4611يونيـــ  ســـنة  20 – 239ق 19م 4631يونيـــ  ســـنة  42 – 89ق 12م 4620ديســـره ســـنة  2اســـت ناف  ـــتلو  ( 3) 

   311ق 396حمرد عبد الل يف  قرة  – 320حمرد عل  رشدي  قرة  – 300عبد ااةيو  رج  قرة 
   312ق 396حمرد عبد الل يف  قرة  – 238ق 320حمرد عل  رشدي  قرة  – 438ق 90م 4614مايو سنة  39است ناف  تلو  ( 2) 
 وقــد قضــا أبن اســت ثار بعــض ال ــركا  يف شــركة حما ــة ةدارة ال ــركة وأرابحهــا دون ال ــركا  اآل ــرين  يــ  هلــنال  فلــب وضــ  أمــوار ال ــركة وحــا ( 1) 

رـد علـ  حم – 38ق 22م 4630نـو ره سـنة  31اسـت ناف  ـتلو ) حىت تيصر ايفةرـة اكختصـة يف موضـوع النـ اع القـا و بيـنهو  ل ااراسة القضا ية
وقضا أبن قيام ن اع ب  ال ركا  علا عدارة ال ـركة يقتضـ   ـرا ااراسـة عليهـا حـىت يقضـ  موضـوًعا بـب  ن  – ( 3هامش 611ق 210راتب  قرة 

وقضـا أبن ر ــ   – ( 34ق 13م 4636نـو ره سـنة  42اسـت ناف  ـتلو ) وال يـنثر يف ذلـك وقـوع نـ اع يف مـدى حقـوق ال ـركا   ل ال ـركة أو حلهـا
 ي   ي من ال ـركا  أو  ي دا ـن مـن  ل أو كخالية بعضهو ل روط عقد ال ركة ل الدعوى بيسخ ال ركة أو بتصييتها لعدم اتياق ال ركا  علا ا دارة
حمرـد علـ  راتـب  – 88 – 4 – 48داللـوز  4448ينـاير سـنة  9نقض  رنس  ) دا ين ال ركة وض  أمواهلا وحا ااراسة حىت ييصر يف موضوع الن اع 

وقضا أبن  عذا قام الن اع يف شركة مسامهة ب  من قام بتأسيسها ول  أغلبيـة أسـهرها وبـ  مسـاهو ه ـر ضـر  عليهـا  – ( 1هامش  621ق  210 قرة 
وكـان مـن شـأن هـذا النـ اع  ل اط التجـاريوعهد علي  ئباشرة ا عرار ال زمة كرا عة وهتي ة وتدعيو ا دارة الينية ورسو برامج العرـر وتنعـيو ا نتـاج والن ـ

وعذا م تــر ايفةرــة يف ظــروف الــدعوى مــا يــهر     ــاز وضــ  هــذه ال ــركة وحــا ااراســة ل أن يعرقــر ن ــاط ال ــركة ويعرضــها خل ــر يتيــاقو بيــوات الوقــا
ى وعدارهتــا واســت  ر مصــانعها ومباشــرة مجيــ   لهنــا تعهــد عليــ  بتســليو ال ــركة موضــوع الــدعو  ل ختويــر ااــاري ا تصا ــات عضــو جملــس ا دارة اكنتــد 
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وقد يقيو أحد ا عضا  دعوى  سخ ل  يحتدم الن اع ب  اكديرين وا عضا  ل ويقوم   ر عا ر يستو ب عقامة 
   ( 3) قضا   يتوىل ا دارة منقًتا حىت ييصر يف دعوى اليسخ والتصييةحاري 

وقد يتوىف أحد ال ركا  اكتضامن  ل    توا ق ورثت  علا االستررار يف ال ركة ل وال يةون منصوً ا يف عقد 
راسة عىل أن يبا يف ال ركة علا  واز استررارها بعد و اة أحد ال ركا  ل  يجوز للورثة أن ي لبوا وض  ال ركة وحا اا

   ( 2) أمر حلها وتصييتها

                                                                                                                                                                    

عسـةندرية ) نقضـ  ا عرار اكتعلقة  ا علا الو   الذي وقق اكصلحة هلا وعيداع  ايف أرابحها   انة ايفةرة علا ذمة اليصـر يف النـ اع القـا و ريثرـا ي
 ل سـب عىل مـدير ال ـركة م ـاعن  ديـة تسـتو ب ع لـ وقضـا بيـرا ااراسـة عذا ن – ( 428ق 2الت ـري  والقضـا   4680مـايو سـنة  41مستعجر 

رقــو  2جمروعــة أحةـام الــنقض  4683يونيــ  سـنة  8نقــض مـد  ) حـىت تقضــ  حمةرـة اكوضــوع بع لـ   ل نيـث يضــحا مـن اخل ــر بقـا  اكــار وحـا يــده
 849وال  اليــة لــنص اكــادة  ل يــاق ال ــركا يقــور ااةــو عن ااراســة ع ــرا  وقــيت لــيس  يــ  معــ  العــ ر لل ــريك اكنتــد  لــإلدارة ابت : 4498ق 443
 (   مد 

 4620ينـاير سـنة  48 – 139ق 10م 4634يوني  سـنة  42 – 402ق 10م 4631ديسره سنة  33است ناف  تلو  : وانعر أيًضا
 42 – 88ق 19م 4622نـــو ره ســـنة  36 – 43ق 18م 4623ديســـره ســنة  34 – 89ق 12م 4620ديســره ســـنة  2 – 469ق 13م
 90م 4614مــايو ســنة  39 – 449ق 84م 4619مــايو ســنة  48 – 420ق 19م 4621ينــاير ســنة  31 – 239ق 19م 4621اير ســنة ينــ
 (   ال ريك الذي يدير ال ركة شهر ع  س )  438ق
 13م 4620ينـاير سـنة  48اسـت ناف  ـتلو ) وقد تقض  فبيعة أعرار ال ركة ةقامة نيس اكـدير حارًسـا ينضـو عليـ  حـاري ه ـر يراقـب أعرالـ   ( 4) 
 وختتلف مهرة اااري اب ـت ف الضـرورة الـيت اقتضـا ااراسـة (   324حمرد عل  رشدي  قرة  – 483ق 81م 4618يناير سنة  31 – 469ق
حمرـد  – 11ق 13م 4636سـنة يوليـ   30است ناف  ـتلو ) وقد تقتصر علا جمرد ا شراف علا عرر اكدير ومراقبة حركة ا يرادات واكصرو ات  ل

 (   324عل  رشدي  قرة 
 4621مــاري ســنة  1 – 43ق 18م 4623ديســره ســنة  34 – 269ق 181رقــو  34 ازيــا  4620ديســره ســنة  2اســت ناف  ــتلو  ( 3) 
   444ق 300عبد ااةيو  راج  قرة  – 4610سنة  3114قضية رقو  4610ديسره سنة  6مصر مستعجر  – 301ق 19م
واستررار ابق  ال ركا  يف ال ركة دون موا قة ورثة ال ـريك اكتـوىف ودون أن يـنص  ل وقد قضا أبن موت أحد ال ركا  اكتضامن  يف شركة تضامن ( 2) 

وضـوع يف  ي  لورثة ال ريك اكتوىف فلب وض  أموار ال ـركة وحـا ااراسـة حـىت تبـا حمةرـة اك ل يف عقد ال ركة علا استررارها بعد و اة أحد ال ركا 
حمرــد عبــد  – 2هــامش  621ق 210حمرــد علــ  راتــب  قــرة  – 89ق 12م 4620ديســره ســنة  2اســت ناف  ــتلو ) تصــييها وتعيــ  مصــف هلــا 

 (   312ق 396الل يف  قرة 
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وقد يدعا بعض ال ركا  أن ال ركة قد حلا ل وينازع بعض ه ر يف ذلك ل وينجو عن هذا الن اع أن يقوم   ر 
) عا ر من بقا  ااالة علا ما ه  علي  ل ويستدع  ا مر عقامة حاري قضا   يتوىل ا دارة منقًتا عىل أن ييصر يف الن اع

4 )   
وقد يتيق ال ركا  علا تصيية ال ركة ل مث خيتليون يف تيسري عقد التصيية اكهم   يرا بينهو ل ويقوم من ورا  

ذلك   ر عا ر من بقا  اكار وحا يد ا دارة ااالية ل  يقتض  ا مر عقامة حاري قضا   يتوىل عدارة ال ركة منقًتا حىت 
   ( 3) ييصر يف هذا الن اع

كة وتد ر يف دور التصيية ل وم  ذلك تيرا ااراسة عليها ل وتةون مهرة اااري عثبات ما وقد وحر ال ر 
تة ف عن  أوراق ال ركة وسج هتا من حقوق وديون وما يصر عىل علو اااري من ذلك أبي فريق  ةن ل حىت يترةن 

صيية ال ركة م ترد ب  مجي  الديون ل ذلك من حصر ااقوق اكالية اليت تصل  عنصرًا للتصيية ل و ا ة عذا تب  أن عقد ت
   ( 2) أن مهرة اااري يف هذه ااالة ختتلف عن مهرة اكصي  وال تتعارا معها ل    تتناىف ااراسة م  قيام التصيية

                                                 

منازعـة ال ـركا  اآل ـرين لـ  مـ   ل ا أهنـا حلـاوقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة بيرا ااراسة عذا استأثر أحد ال ـركا  أبمـوار ال ـركة مـدعيً  ( 4) 
 (   88ق 19م 4622نو ره سنة  42است ناف  تلو ) يف ذلك 

لـديها  وقد قضا حمةرة النقض أبن  مىت كان يب   ا  ا  يف ااةو أن ايفةرة أقاما قضا ها اباراسة علا أموار ال ـركة اسـتناًدا عىل مـا عرـ  ( 3) 
وكـان تقـدير انيـد يف النـ اع وتـوا ر اخل ـر اكو ـب للحراسـة مـن اكسـا ر  ل العا ر من بقا  اكار وحا يد حـا  همن أسبا  معقولة وحسسا معها اخل ر 

وكـان  ل مىت كانا ا سبا  اليت  علتها قواًما لقضا ها  ـذا ا  ـرا  الـوقيت تـندي عىل النتيجـة الـيت رتبتهـا عليهـا ل اكوضوعية اليت تقدرها حمةرة اكوضوع
عمنـا اقتصـرت علـا اسـتعراا و هـيت نعـر  –كرـا ذهـب عليـ  ال ـاعن   –هنـا م تتنـازر عقـد تصـيية ال ـركة اكـهم بـ  ال ـركا  ابلتأويـر والتيسـري يب  منها أ

ردوًدا وكان ما يدعي  ال اعن عن أن ال ركة قـد حلـا وأ ـبحا ال و ـود هلـا ععرـاالً  حةـام العقـد اآلنـف الـذكر مـ ل ال ر   لتب  مبلك انيد يف الن اع
 ـلن مـا ينعـاه ال ـاعن علـا هـذا ااةـو مـن اخل ـأ يف القـانون والقصـور يف  ل أبن شخصية ال ركة تبقا ابلقـدر الـ زم للتصـيية وحـىت تنتهـ  هـذه التصـيية

  (   92ق 43رقو  1جمروعة أحةام النقض  4683أكتوبر سنة  20نقض مد  ) التسبيب يةون علا غري أساي 
وعذن  رـىت كـان ااةـو قـد     هـو منقـا  ـا ويسـترد منهـا و ـوده ل نقض أبن ااراسة ع را  وحيع  وقيت تدعو علي  الضرورةوقد قضا حمةرة ال ( 2) 

 ل وكــان الزم ذلــك أهنــا تنتهــ  ئجــرد انتهــا  العرــر اكوكــور عىل ااــاري ل نضــور فــريف اخلصــوم ل بــ  مأموريــة ااــاري وهــ  تســلو أمــوار ال ــركة و ردهــا
 ـلن مـا يعيبـ  ال ـاعن علـا  ل عذ سـل ة كـر منهرـا ت ـاير يف  وهرهـا سـل ة اآل ـر ل ة اااري ختتلف عن مهرة اكصي  وال تتعـارا معهـاوكانا مأموري

أكتــوبر ســنة  20نقــض مــد  ) ال مــهر لــ  قــانوًت  ل أو أنــ  أمــر  ــذا ا  ــرا  مــ  قيــام التصــيية ل ااةــو مــن أنــ  م يــنص يف من وقــ  علــا توقيــا ااراســة
   629ق 210وانعر حمرد عل  راتب  قرة  (   92ق 43رقو  1جمروعة أحةام النقض  4683

 ـا يسـتو ب  ل ب  اكسامه  العادي  وأ حا  ا سهو اكرتازة وحصص التأسـيس –وال ركة يف دور التصيية اال تيارية  –وقد يقوم الن اع 
 (   402ق 10م 4631ديسره سنة  33است ناف  تلو )  را ااراسة 
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وقد يقوم ن اع ب  أحد ال ركا  وب  ال ريك اكتويل ا دارة يف شأ ل ملةية بعض أموار ال ركة ل  يدع  ال ريك 
ا ملة  ويدع  اكدير أهنا ملك ال ركة ل ويصب  من اخل ر بقا  تلك ا موار يف يد اكدير ل  يقام حاري قضا   أهن

   ( 4) يتسلرها عىل أن يبا يف الن اع
أما عذا وق  ن اع ب  اكسامه  يف شركة مسامهة حور ملةية ا سهو ل  لن ذلك يف ذات  ال يندي يف ا  ر 

ار ال ركة ل عذ ال   ر من هذا الن اع علا عدارة ال ركة ل وكر ما يرتتب من ا ثر هو عدم مةن  قامة حاري علا أمو 
ال خص الذي يدع  ملةية ا سهو من حضور انيرعية العامة كا يت لب ااضور من عيداع ا سهو ئرك  انيرعية أو 

ضا ية عذا قام ن اع ب  أعضا  جملس ا دارة نيث   ولةن  ةن وض  ال ركة اكسامهة وحا ااراسة الق ( 3) أبحد اكصارف
ال يترةن هذا اجمللس من أدا  مهرت  ل  يع  حاري تةون مهرت  دعوة انيرعية العامة النتخا  جملس عدارة  يد ل 

  وكذلك يع  حاري لنيس اكهرة عذا كان تعذر انعقاد جملس  ( 2) ويدير اااري ال ركة حىت يتو انتخا  هذا اجمللس
ا دارة را ًعا عىل ب  ن انتخا  أعضا   ل أو عىل ب  ن انعقاد انيرعية العامة اليت قاما ابنتخا  ا عضا  ل أو عىل 

                                                 

قـد رأى أن  ل عذ قضـا بيـرا ااراسـة علـا أمـوار ال ـركة والعقـارات اكتنـازع عليهـا ل وقد قضا حمةرة النقض أبن  مىت كان ااةـو اك عـون   يـ  ( 4) 
مــ  احتــدام  ل اخل ــر علــا مصــلحة اك عــون علــيهو متــوا ر مــن بقــا  هــذه العقــارات وتلــك ا مــوار وحــا يــد ال ــاعن ا ور بو ــي  شــريًةا مــديرًا لل ــركة

وكـان ااةـو م يتنـاور  ل اخلصومة بين  وب  اك عون عليهو واحترار امتداد أمدها عىل أن يبا نةو هنا   مـن حمةرـة اكوضـوع  ـا يقتضـ  عقامـة حـاري
عــ  عليــ  اخل ــأ يف ت بيــق القــانون  ــلن الن ل عقــد ال ــركة ابلتأويــر والتيســري وعمنــا اقتصــر علــا اســتعراا و هــيت نعــر ال ــر   ليتبــ  مبلــك انيــد يف النــ اع

 (   612ق 483رقو  3جمروعة أحةام النقض  4684يوني  سنة  1نقض مد  ) واويل  يةون علا غري أساي 
ق  2حســن راشــد  رانــة نــث يف جملــة الت ــري  والقضــا   – 421ق  1جملــة الت ــري  والقضــا   4680ســبتره ســنة  39عســةندرية مســتعجر  ( 3) 

 لنـ   ـوز تعيـ  حـاري قضـا    ل أمـا عذا كانـا ا سـهو مرهونـة رهنًـا حيـازًيً  – 621ق – 629ق 214حمرـد علـ  رابـا  قـرة  –وما بعـدها  424
ابريـس ) رهتن لتسلو هذه ا سهو من الدا ن اكرهتن وعيداعها مرك  ال ركة حىت يترةن اكساهو من حضور انيرعيـة العامـة مث تـرد بعـد ذلـك عىل الـدا ن اكـ

حمرـد  – 238ق 320حمرـد علـ  رشـدي  قـرة  – 462ق  106 قـرة  9أوبري روو وعمسان  – 308 – 4 – 4628سري   4628  سنة أور يوني
 (   3هامش 621ق  214عل  راتب  قرة 

اراســة  لةــر مــن هــنال  مصــلحة ف ي فلــب ا ل و ــوز  ــرا ااراســة بنــا  علــا أحــد فلــب أعضــا  جملــس ا دارة أو أحــد اكســامه  يف ال ــركة ( 2) 
 (   3هامش 634ق 214حمرد عل  راتب  قرة  – 410ق  2حسن راشد  رانة يف جملة الت ري  والقضا  ) حىت تستقيو أعرار ال ركة 
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استقالة عدد من ا عضا  أو و اهتو وعدم انتخا  غريهو ل أو عىل قيام ن اع علا ملةية عدد من ا عضا  ل سهو 
   ( 4) دارةالوا ب ملةها نيواز الرتشي  لعضوية جملس ا 

وعذا انتها ال ركة وم تتيق أغلبية ال ركا  علا تعي  اكصي  ل  لن قاض  اكوضوع يتوىل تعيين  ل وكذلك يتوىل 
  واكصي  ليس حارًسا قضا ًيا ل بر عن مهرت  أوس  بةثري من مهرة  ( 3) مد  ( 821تعي  مصف لل ركة البافلة ) م

هذا اااري ل  هو يبي  مار ال ركة ل ويستويف ااقوق ويويف الديون ل ويقسو أموار ال ركة ب  ال ركا  مجيًعا ) انعر اكواد 
د ع  مصيًيا لل ركة ل من أن   ولةن ال يو د ما  ن  ل ابلرغو من أن قاض  اكوضوع ق ( 2) مد  ( 821عىل  828

ا قضا ًيا لل ركة ل عذا نسب عىل اكصي  ما  عر من اخل ر بقا  أموار ال ركة يف يده يع  قاض  ا مور اكستعجلة حارسً 
يف ل أو فرأ بعد تعيين  ما يستو ب ااراسة القضا ية    يتوىل اااري عدارة أموار ال ركة منقًتا ل حىت يبا يف الن اع القا و 

   ( 1) شأن اكصي  أو حىت يع  مصف ه ر حمل 

                                                 

وااــاري القضــا   يــدعو وحــده انيرعيــة العامــة ل نعقــاد حــىت لــو كــان النعــام ا ساســ  لل ــركة يســتل م  – 624ق 214حمرــد علــ  راتــب  قــرة  ( 4) 
ويقــوم بتحقيقــ  كــل را   ل  ن ااــاري القضــا   عمنــا عــ  هلــذا ال ــرا ل رعيــة العامــة أن يو ــ  الــدعوة جملــس ا دارة أو عــدد مــن اكســامه النعقــاد اني

القضـا    ن ااـاري  ل وحيع  وقيت ال  س النعام ا ساس  لل ركة يستل م النعقاد انيرعية العامة أن يو   الدعوة جملس ا دارة أو عدد من اكسامه 
حمرـد  – 414ق 2حسـن راشـد  رانـة جملـة الت ـري  والقضـا  ) عمنا ع  هلذا ال را م  ـ  بعـد ذلـك  اليـة النعـام ا ساسـ  يف دعـوة انيرعيـة العامـة 

جملـــة الت ـــري   4680ســـبتره ســـنة  39وقـــارن عســـةندرية مســـتعجر  – 4هـــامش 626ق 214حمرـــد علـــ  راتـــب  قـــرة  – 324علـــ  رشـــدي  قـــرة 
ويقضــ  ااةــو أبن ااــاري ال يــدعو انيرعيــة العامــة ل نعقــاد عال عذا فلــب عليــ  ذلــك العــدد الــ زم مــن اكســامه  فبًقــا للنعــام  : 421ق 2والقضــا  
 (   ا ساس 

 ل وتقـرر مصـري مـا يتبقـا مـن ا مـوار بعـد التصـيية ل ااةو ةل ا  اكنسسة مصـيًيا  مواهلـاتعي  ايفةرة عند »مد  علا أن  11/4وتنص اكادة  ( 3) 
   «و ًقا كا نص علي  يف سند عن ا  اكنسسة

   430ق 30ايفاماة  4626مايو سنة  4عسةندرية مستعجر  – 313حمرد عل  راتب  قرة  ( 2) 
هــذا وقــد  – 610ق 213حمرــد علــ  راتــب  قــرة  – 322حمرــد علــ  رشــدي  قــرة – 848ق 13م 4620يونيــ  ســنة  38اســت ناف  ــتلو  ( 1) 

 يقيو القضـا  اكسـتعجر حارًسـا قضـا ًيا حـىت تبـا حمةرـة اكوضـوع  ل هر ه  شركة تو ية أو عقد عرر ل يقوم الن اع  يف تةييف الع قة ب  اخلصر 
انعــر عةـس ذلــك  – 2هـامش 238ق 320حمرـد علـ  ر شــدي  قـرة  – 4023ق 42ايفامــاة  4623يوليـ  سـنة  40مصـر مســتعجر ) يف النـ اع 

 (   436ق 12م 4620ديسره سنة  24است ناف  تلو  : وأن قاض  ا مور اكستعجلة يتعدى ا تصا   عذا قضا بوض  ااراسة
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ويف مجي  ا حوار ال عوز ااراسة عال كل را  وقيت وحيع  ل تستل م  ضرورة ايفا عة علا حقوق ال ركا  أو 
  وال عوز عذا تب  أن ال را منها عمنا هو تعدير يف عقد ال ركة أو النعام ا ساس  دون موا قة مجي   ( 4) ا عضا 

ال ركا  ل أو وحوير ال ركة عىل شركة أ رى ل أو ااد من سل ة اكدير ل  لن هذا يةون  ي  مساي ابكوضوع وينبين علي  
   ( 3) ا   ر بنصوق عقد ال ركة
علا شركة كل را  وقيت وحيع  ل  لن   وز للقاض  عذا كان هنا  مهر لذلك ل كأن كانا  وعذا قضا اباراسة

أعرار ال ركة اكالية مرتبةة ل أن وةو بوقف التعامر يف أسهو هذه ال ركة وسنداهتا حىت ال هتبو أسعارها ل وذلك 
اخلاق ابل  حة العامة  4631لسنة  494قو من القانون ر  49حما عة علا مصاحل اكسامه  والدا ن    وقد نصا اكادة 

 وز للقضا  ل عند ااةو اباراسة علا عحدى ال ركات ل أن أيمر علا و   »لبور ات ا وراق اكالية علا أن  
   ( 2) «االستعجار بوقف التعامر يف ا وراق اكالية اكتعلقة  ذه ال ركة حىت ييصر يف أمرها ل عذا اقتضا الضرورة ذلك

 تجمع أسباب معقولة للخشية من خطر عاجل من بقاء المال تحت يد حائزه -3

 قيام الخطر العاجل كاف وحده لفرض الحراسة :  -424

عذا كان  احب اكصلحة يف منقور أو عقار »مد  عي  للقضا  أن أيمر اباراسة  120قدمنا أن اليقرة الثانية من اكادة 
   ي رتط عذن يف هذا «   ما خي ا مع    رًا عا  ً من بقا  اكار وحا يد حا  هقد عر  لدي  من ا سبا  اكعقولة 

                                                 

راســة بقولــ  عن تعيــ  ااــراي وقــد قضــا أبنــ  لــيس لل ــريك اكــدير أن يعــرتا علــا اا – 469ق 13م 4620ينــاير ســنة  48اســت ناف  ــتلو  ( 4) 
 ن مثـر هـا  ل لـيس لـ  أن يتحـدى بـذلك –مـد   849ا لنص اكادة القضا   يتضرن ع الً ل  وعن الع ر ال يةون غ  نةو من حمةرة اكوضوع وفبقً 

لعـروف العا لـة الـيت وحسسـها القاضـ  مـن  لهنـا تيـرا كـل را  وقـيت وحيعـ  تقتضـي  ا ل القور مردود أبن ااراسة القضا ية مىت  رضا عند توا ر أركاهنا
 4683يونيـ  سـنة  8نقض مـد  ) السالية الذكر  849وال  يها  الية لنص اكادة  ل وليس  يها مع  الع ر لل ريك اكنتد  لإلدارة ل ظروف الدعوى

 (   اهلامشيف  132وهو ااةو السابق ا شارة علي  هنًيا  قرة  4498ق 443رقو  2جمروعة أحةام النقض 
 – 420ق 19م 4621ينـــاير ســـنة  31 – 81ق 12م 4620ديســـره ســـنة  2 – 11ق 13م 4636نـــو ره ســـنة  30اســـت ناف  ـــتلو  ( 3) 

وعلـــا ذلـــك ال  ـــوز لقاضـــ  ا مـــور  – 311ق 396حمرـــد عبـــد الل يـــف  قـــرة  – 323حمرـــد علـــ  رشـــدي  قـــرة  – 304عبـــد ااةـــيو  ـــراج  قـــرة 
ولـيس لـ  كـذلك أ ن وةـو  ل بـر هـو  صـر يف موضـوع النـ اع ل  ن هذا ال يعته ع راً  وحيعًيا ل ال ركة أو تعي  مصف هلااكستعجلة أن وةو بتصيية 
 (   312 قرة  – 313حمرد عبد الل يف  قرة ) وقد نعو ل  القانون ع را ات  ا ة  ل  هذا  صر يف موضوع الن اع ل نر انيرعيات واكنسسات

   310ف  قرة حمرد عبد الل ي ( 2) 
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ل عال توا ر ال رط العام يف كر حراسة قضا ية ل وهو قيام اخل ر العا ر   ولذلك  ( 4) اليرا الثالث ل كرا سبق القور
 ي رتط نص  اق يف القانون وال قيام يد ر يف هذا اليرا مجي  أحوار ااراسة اليت ال تد ر يف اليروا ا  رى ل   

ن اع  دي أو حق غري اثبا ل بر يةي  قيام اخل ر الدا ر وحده ليرا ااراسة ل ومن مث تةون أحوار ااراسة غري 
وأ رياً وض  اك روع نًصا عاًما »مذكورة علا سبير ااصر   وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا اكع  : 

اةو اباراسة يف غري ااالت  السابقت    وبنا  علا هذا النص م يعد ضرورًًي أن يةون هنا  نص  اق يف  ي  ا
القانون  ي  ااراسة يف كر حالة علا حدة ل وال أن يقوم ب أن اكار اكراد وضع  وحا ااراسة ن اع ل أو يةون ااق  ي  

ال ن اع  يها ل وأن تتجر  لدى هذا ال خص أسبا  معقولة  غري اثبا ل بر يةي  أن يةون ل خص مصلحة يف مار
اثنًيا من اك روع اليرنس  ا ي ايل    992خي ا معها أن خيتلس هذا اكار حا  ة أو أن يتلي  أو أن ي ري  ي  : انعر اكادة 

 3) «ن أسبا  معقولةويرت  للقاض  تقدير در ة اخل ر الذي يهدد مصلحة فالب ااراسة ل وما يهر   ية هذا اخل ر م

)   
 يةي  عذن أن يةون ل الب ااراسة مصلحة يف منقور أو عقار ل وم يت لب القانون أن يةون ل  حق يف 

اكنقور أو العقار ل بر م ودد اكصلحة  يص  أن تةون مصلحة مادية أو مصلحة أدبية ل كرا يص  أن تةون مصلحة 
 ان ذلك يف الت بيقات العرلية  ل وسيأيت بي ( 2) حمققة أو مصلحة حمترلة

مد   رًوا يف عمةان  را ااراسة علا جمروع من اكار ل  قد ذكر  120وم يةن نص اليقرة ا لثانية من اكادة 
مد   لن جمروع  120مد  واليقرة ا وىل من اكادة  136اكنقور والعقار وسةا عن جمروع اكار ل علا عةس اكادة 

 النص ا ور وورد يف النص الثا  عن فريق ا حالة عىل النص ا ور   ولةن أحةام القضا  مض ردة اكار ورد  راحة يف
يف عهد التقن  اكد  القد  علا  واز  را ااراسة القضا ية علا جمروع من اكار ل وقد رأينا ت بيقات كثرية لذلك عند 

                                                 

   106انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
 : مـد  وصـر أسـبا  اخل ـر العا ـر  يقـور 120وقـد كـان اك ـروع الترهيـدي للرـادة  – 340ق – 316ق  8جمروعة ا عرـار التحضـريية  ( 3) 
أو أن  ل أو أن يتليـ  ل اـا   هـذا ال ـ  عذا كان  احب اكصلحة يف منقور أو عقار قـد عرـ  لديـ  مـن ا سـبا  اكعقولـة مـا خي ـا معـ  أن خيـتلس ا»

  ــرًا عــا  ً مــن بقــا  اكــار وحــا يــد » أ ــب  كا ًيــا  أن خي ــا  ــاحب اكصــلحة  ل ويف نينــة اكرا عــة عــدر الــنص ليةــون حةرــ  عاًمــا   «ي ــري  يــ 
وانعـر  – ( يف اهلـامش 106وانعـر هنًيـا  قـرة  340ق  8جمروعـة ا عرـار التحضـريية ) وهذا ما استقر علي  النص يف التقنـ  اكـد  انيديـد  ل «حا  ه

   421 قرة  – 431عبد ااةيو  راج  قرة  : يف النتا ج العرلية اليت ترتتب علا اليرق ب  نص التقن  اكد  ونص اك روع الترهيدي
   314حمرد عبد الل يف  قرة  – 412 قرة  – 414عبد ااةيو  راج  قرة  ( 2) 
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  وقد أراد التقن   ( 3) ركات وانيرعيات واكنسسات والنقاابتوعلا ال  ( 4) الة م يف ااراسة القضا ية علا الرتكات
ل أن  اري أحةام القضا  يف التوس  ل وأن يقنن ما و لا علي  هذه ا حةام من اكدى  ( 2) اكد  انيديد ل كرا رأينا

البعيد يف هذا السبير   وم ييت  ل عمعاًت يف ا  صاح عن هذا القصد ل أن يذكر  راحة جمروع اكار يف ااراسة االتياقية ل 
ق غري الثابا    ليس معقواًل أن يةون ل يف اليرا الذي ويف ااراسة القضا ية يف اليرا الذي قيده بقيام الن اع أو اا

أن يعود عىل تقييد هذه « جمروع من اكار»أراد  ي  عف ق ااراسة القضا ية من هذه القيود ل قد قصد ةغيال  عبارة 
ة علا ااراسة ل والشك يف أن هذا سهو غري مقصود   لذلك ال حمر للرتدد يف القور ةمةان  را ااراسة القضا ي

   ( 1) جمروع من اكار ل حىت لو م يةن هنا  ن اع قا و أو حق غري اثبا
و ب ل كرا هو  ري  النص ل أن تتجر  لدى فالب ااراسة أسبا  معقولة للخ ية من   ر عا ر من بقا  

كرا سبق القور     اكار وحا يد حا  ه   وليس يف هذا عال ترديد لل رط العام اك لو  توا ره يف مج  دعاوى ااراسة
وتقدير قيام ا سبا  اكعقولة واخل ر العا ر مسألة موضوعية يرت  تقديرها لقاض  اكوضوع ل وقد  رحا بذلك اكذكرة 

ويرت  للقاض  تقرير در ة اخل ر الذي يهدد مصلحة فالب ااراسة »ا يضاحية للر روع الترهيدي عذ تقور  يرا رأينا : 
   ( 8) « ر من أسبا  معقولةل وما يهر   ية هذا اخل

                                                 

   133 قرة انعر هنًيا  ( 4) 
   132انعر هنًيا  قرة  ( 3) 
   104انعر هنًيا  قرة  ( 2) 
 ل حىت يتيق النص الت ـريع  مـ  مـا اسـتقرت عليـ  أحةـام القضـا  ل لذلك كان الوا ب يقض » : ويقور ا ستاذ عبد ااةيو  راج يف هذا اكع  ( 1) 

ليةـون حةرهـا شـام ً وعاًمـا مثـر حةـو اليقـرة  ل من القـانون اكـد  انيديـد 120اكادة عىل  در اليقرة الثانية من « جمروع من اكار»أن تضاف عبارة 
 صوً ـا وأن اك ـرع قصـد  ـراحة أن  ل مـن القـانون اكـد  انيديـد الـيت تةلرـا عـن ااارسـة االتياقيـة 136ومثـر حةـو اكـادة  ل ا وىل من اكادة ذاهتـا

م ً حــىت يتســ  للقضــا  أن يوا ــ   ــا مجيــ  ا حــوار الــيت م يقــو يف شــأهنا نــ اع أو م خيصــص هلــا نــص يف يةــون حةــو اليقــرة الثانيــة اكــذكورة عاًمــا وشــا
أمـا وقـد    جبانـب اكنقـور والعقـار« جمرـوع مـن اكـار» ةان من مقتضا وحقيق هدف اك ـرع أن يضـاف عىل نـص اليقـرة الثانيـة اكـذكورة عبـارة    القانون

و ب محر سةوت  علا  وازها علا جمروع من اكار كلرا تـوا رت شـروط  ل رح عن قصده يف عدم  واز ااراسة علي وم يص ل سةا اك رع عن ذلك
وقيـاي علـا حةـو اليقـرة ا وىل مـن اكـادة  ل ولو ردد أحوار ااراسـة  يـ  علـا سـبير اكثـار ل وحقيًقا لسياسة اك رع يف  عر النص عاًما وشام ً  ل النص
عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة ) « منــ  الــيت أ ــازت للقضــا  تعيــ  مصــف للرتكــة عذا م يعــ  اكــورل و ــًيا لرتكتــ  419مــن القــانون اكــد  انيديــد واكــادة  120
 (   439ق 418

   419وانعر عبد ااةيو  راج  قرة  – 340جمروعة ا عرار التحضريية ق ( 8) 
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  بعض التطبيقات العملية : -425
ونورد بعض ت بيقات عرلية هلذا اليرا العام ل حيث ال ي رتط قيام ن اع أو حق غري اثبا   ونبادر عىل القور أبن كثريًا 

 اع ل  تةون ه  ذاهتا من الت بيقات العرلية اليت أوردتها حيث يقوم ن اع  دي  ةن تصورها متحققة دون أن يقوم أي ن
ت بيقات عرلية هلذا اليرا العام الذي حننو بصدده    قد ال يقوم ن اع يف شأن اكار اكبي  أو الع  اكن رة أو اكار 

ال ا   أو الرتكات أو ال ركات ل وم  ذلك توض  هذه ا موار وحا ااراسة القضا ية ما داما هنا  أ با  معقولة 
ن بقا  اكار يف يد حا  ه   ويف ضو  هذه اك حعة نستعرا فا ية من الت بيقات العرلية للخ ية من   ر عا ر م

يةون  يها مار فالب ااراسة يف يد ال ري ل أو يةون ل  حق يف مار ال ري ل أو يةون دا ًنا وي لب ااراسة لضران و ا  
 الدين ل أو يةون ل  حق حمترر يريد محايت  عن فريق ااراسة  

 : مال طالب الحراسة في يد الغير – 426
ا عا ً  من بقا   يف يد حا  ه ل  ي لب رأينا أمثلة متعددة االة يةون  يها مار فالب ااراسة يف يد ال ري وخي ا   رً  

وضع  وحا ااراسة   من ذلك و ود الع  يف يد اكستأ ر ل وو ود الع  اكرهونة رهن حيازة يف يد الدا ن اكرهتن ل 
 وو ود الع  اكنتي   ا يف يد اكنتي   

وقد رأينا أن   وز للرن ر أن ي لب وض  ا را اكن رة وحا ااراسة ل عذا أمهر اكستأ ر زراعتها ل أو تركها 
ن   و ةن تصور قيام هذه ااالة دون أ ( 4) بورًا ل أو كانا الضرورة تقض  بتهي تها لل راعة  ورًا وم يقو اكستأ ر بذلك

يةون هنا  أي ن اع يف شأن ا  ار ل    اكن ر ينازع اكستأ ر يف حق  كرستأ ر ل وال اكستأ ر ينازع اكن ر يف حق   
كرن ر ل وم  ذلك خير اكستأ ر ابلت امات  علا النحو الذي قدمناه ل  يقوم   ر عا ر من بقا  الع  اكن رة يف يد 

ع  وحا ااراسة ليقوم اااري ب راعة ا را علا الو   الوا ب ل عىل أن يقدم اكستأ ر   ومن مث  وز للرن ر وض  ال
اكستأ ر ضراًت أبن  سيقوم هو بتنييذ الت امات  علا الو   الذي يت لب  القانون   وكا را ال راعية اكبا  ل  لذا أ ذ 

غري ال را الذي أعد ل  ل دون أن يقدم ن اع  اكستأ ر خير  اكن ر الذي استأ ره ل أو أسا  استعرال  ل أو استعرل  يف
ب  اكن ر واكستأ ر يف ش   من ذلك ل  لن   وز م  هذا للرن ر أن ي لب وض  اكن ر وحا ااراسة ل ليقوم اااري 

 ةزالة ما وق  من اكستأ ر من اكخاليات وسو  االستعرار ل عذا كان هنا    ر عا ر يهر  را هذه ااراسة  

                                                 

   وا حةام واكرا   اك ار عليها يف هامش هذه اليقرة 130انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
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وز للردين الراهن رهن حيازة أن ي لب وض  ال    اكرهون وحا ااراسة ل عذا أداره الدا ن اكرهتن كذلك  
عدارة سي ة أو ارتةب عمهااًل  سيًرا أو أسا  استعرار حق    و وز وض  الع  وحا ااراسة حىت لو م يقو ن اع ب  

يةون هنا    ر عا ر يهدد س مة ال    اكرهون   وقد الدا ن اكرهتن واكدين الراهن يف ش   من ذلك ل ويةي  أن 
يتوىل الدا ن اكرهتن عدارة ال    اكرهون ل وعلي  أن يبذر  -4»مد  يف هذا الصدد علا ما أييت :  4409نصا اكادة 

الراهن ل و ب  يف ذلك من العناية ما يبذل  الر ر اكعتاد وليس ل  أن ي ري من فريقة است  ر ال    اكرهون عال برضا 
 لذا أسا  الدا ن استعرار هذا ااق أو أدار ال    عدارة  -3علي  أن يبادر ة  ار الراهن عن كر أمر يقتض  تد ل    

سي ة أو ارتةب يف ذلك عمهااًل  سيًرا ل كان للراهن ااق يف أن ي لب وض  ال    وحا ااراسة أو أن يسرتده مقابر 
  رية عذا كان اكبلك اكضرون ابلرهن ال تسري علي   ا دة وم يةن قد حر أ ل  ل    يةون د   ما علي    ويف ااالة ا

للدا ن عال ما يبقا من هذا اكبلك بعد  صو قيرة اليا دة من  بسعرها القانو  عن اكدة ما ب  يوم الو ا  ويوم حلور 
   ( 4) وقد سبق ذكر ذلك«   الدين

ذا استعرر اكنتي  ال    انتياًعا غري م روع أو غري متيق م  فبيعت  ل أن ي لب وكذلك  وز كالك الرقبة ل ع
وضع  وحا ااراسة ل حىت لو م يةن هنا  ن اع يف ذلك ب  ال ر     ويةي  أن يثبا مالك الرقبة أن حقوق  يف   ر 

ال    وحا ااراسة ل بر  از عند  حىت  وز ل  أن ي الب بتقد  امينات ل  لن ختلف اكنتي  عن تقد ها ل  از وض 
   ( 3) مد  ل وقد تقدم ذكرها 644االقتضا  ااةو ابنتها  حق االنتياع   هذا ما نصا علي  اكادة 

 : لطالب الحراسة حق في مال الغير -427
 ري ل بر وننتقر اآلن عىل حاالت ال ي لب  يها ال خص كرا يف اااالت السابقة وض  ااراسة علا مال  يف يد ال 

ي لب  يها وض  ااراسة علا مار ال ري  ن ل  حًقا تعلق  ذا اكار   و تار أمثلة لذلك الع  اكوعود بيعها وه  يف يد 
 الواعد ل والع  اكبيعة وه  يف يد اك رتي ل والعقار اكرهون رهًنا رمسًيا وهو يف يد اكدين الراهن  

 ار يف ملك الواعد ل وليس للروعود ل  عال حق شخص  يتعلق  ا عىل أن  أما الع  اكوعود ببيعها  ه  ال ت
يبدي رغبت  يف ال را     لذا     اكوعود ل    رًا عا ً  من بقا  الع  وحا يد  احبها فور اكدة اليت تسبق عبدا  

                                                 

   يف اهلامش 143انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
 ـاز لـ  أن ي لـب وضـ  العقـار وحـا  ل وعذا     اكالك   رًا من اختاذ الدا ن   را ات ن ع اكلةية يف ديـن ينـازع  يـ  – 143انعر هنًيا  قرة  ( 3) 
 (   21ق 20م 4641نو ره سنة  41است ناف  تلو ) اراسة حىت يبا يف الن اع القا و يف شأن الدين ا
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علي  أن يتصرف  يها اا   رغبت  يف ال را  ل كأن شرع الواعد يف التصرف  يها و ا ة عذا كانا منقواًل حيث يسهر 
حسن النية  يضي  علا اكوعود ل  حق  ل عند ذلك يست ي  ا كوعود ل  أن ي لب وض  الع  وحا ااراسة عىل أن 

ينقض  الوقا الذي  وز ل   ي  عبدا  رغبت  يف ال را  ل حىت لو م يةن هنا  ن اع قا و يف هذا ال أن ب  الواعد واكوعود 
ن يثبا اكوعود ل  أن هنا    رًا عا ً  حمقًقا من بقا  الع  وحا يد الواعد ل عذ أن هذا ا  ري ال ل    ولةن  ب أ

 ي ار هو اكالك لل       ت ر يده اباراسة عال عذا كان هنا    رًا عا ر يهر ذلك  
متعلًقا ابلع  ضراًت لو ا   وقد تنتقر ملةية الع  اكبيعة عىل اك رتي ويتسلرها ل ولةن يبقا حق امتياز البا  

الثرن   وقد قدمنا أن  عذا أثبا البا   الذي م يستوف الثرن أن اك رتي خير  الع  اكبيعة ل نتقاق من حق امتيازه ل أو 
أثبا أن اك رتي م يقو بسداد الضرا ب اكستحقة علا الع  ل وأن عدم سداد الديون أو الضرا ب يهدد الع  بن ع 

  و وز ل  أن يتقدم  ذا ال لب حىت لو م يةن  ( 4) ة  يضعف ضران  ل  از ل  أن ي لب وض  الع  وحا ااراسةاكلةي
هنا  ن اع قا و بين  وب  اك رتي ل مادام أن هنا    رًا عج ً يهدد الضران الذي ل  يف الو ا  ابلثرن ل وهذا يةي  

 ليرا ااراسة  
يبقا يف يد الراهن وتبقا ل  ملةيت  ل ولةن يتعلق ابلعقار حق الدا ن اكرهتن   وقد  والعقار اكرهون رهًنا رمسًيا

يهدد هذا ااق   رًا عا ر ل  يجوز للدا ن اكرهتن أن ي لب وض  العقار وحا ااراسة وهو ليس ملًةا ل  ولةن تعلق ب  
لعا ر   وينيد ذلك ما نصا علي  اكادة حق    وال ي رتط قيام ن اع  مةان  را ااراسة ل بر يةي  قيام اخل ر ا

يلت م الراهن بضران س مة الرهن ل وللدا ن اكرهتن أن يعرتا علا كر عرر أو تقصري يةون من »مد  من أن  4011
شأن  عنقاق ضران  عنقاً ا كبريًا ل ول  يف حالة االستعجار أن يتخذ ما يل م من الوسا ر التحيعية اليت يست ي  الدا ن 

   ( 3) ن اختاذها للرحا عة علا س مة العقار اكرهون أن ي لب وضع  وحا ااراسةاكرهت

                                                 

   146انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
عذا   ــ  مــن  ل وقــد قضــا حمةرــة االســت ناف اكختل ــة أبنــ   ــوز كــن لــ  حــق عيــين يف عقــار  لــو  لل ــري أن ي لــب وضــ  العقــار وحــا ااراســة ( 3) 

اسـت ناف  : ومـ  ذلـك قـارن – 414ق 34م 4649 هاير سـنة  6 – 216ق 48م 4602يوني  سنة  44است ناف  تل ًا ) اكالك ابلعقار است ثار 
 (   40ق 39م 4642نو ره سنة  8 – 4642ق 38م 4642 هاير سنة  39 تلو 
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 طالب الحراسة دائن يريد ضمان وفاء الدين :  -428

ويتصر ئا تقدم أن يةون فالب ااراسة دا ًنا شخصًيا  تةون مجي  أموار اكدين ضراًت لدين  ل ومن هنا يتعلق حق  ئلك 
معينة ابلذات كرا ه  ا اار  يرا قدمناه من تعلق حق اكوعود ل  ابلع  اكوعود بيعها ومن تعلق  ال ري ل ولةن ال بع 

حق البا   ابلع  اكبيعة ومن تعلق حق الدا ن اكرهتن ابلعقار اكرهون ل ولةن ئجروع أموار اكدين    هر  وز للدا ن 
 دين  منهار ال خص  أن ي لب وض  أموار مدينة وحا ااراسة الستييا 

نستبعد أواًل  واز وض  ااراسة علا جمروع أموار اكدين  يرا عدا حالة اكدين اكعسر   وليس ذلك  ن  ال  وز 
وض  ااراسة علا جمروع من اكار ل  قد بينا أن ذلك  وز كرا يف الرتكات وال ركات وانيرعيات واكنسسات والنقاابت 

ع أموار اكدين هو ئثابة حجر علي  ور   يده علا مجي  أموال  ل وهذا ال  وز عال يف   ولةن  ن وض  ااراسة علا جمرو 
   ( 4) حاالت  ا ة حددها القانون وه  ااجر وا   ي وا عسار ل ومن مث استثنينا اكدين اكعسر

وعمنا يتعلق ب   ويبقا بعد ذلك أن ي لب الدا ن وض  ااراسة علا مار للردين مع  ل ال يتعلق ب  حق   ا ة
دا  ً يف عروم مال  كرا يتعلق أبي مار ه ر للردين ل  هر  وز ذلكر عذا أريد اباراسة التنييذ علا أموار اكدين ل 
 ي لب الدا ن وض  مار للردين وحا ااراسة ليقوم اااري ةدارت  وتصييت  وبيع  وسداد الدين من ان  ل  لن هذا ال 

ل وفرق التنييذ قد نعرها قانون اكرا عات وليسا ااراسة من  ( 3) م ت رع لتةون فريًقا للتنييذ وز   ذلك أن ااراسة 
                                                 

نــو ره ســنة  40ليــون  – 21 – 4 – 60داللــوز  4446نــو ره ســنة  42 – 242 – 4 – 19داللــوز  4419يوليــ  ســنة  40نقــض  رنســ   ( 4) 
 2هــامش  832ق 4463 قــرة  44ب نيــور وريبــري وســا اتيي   – 462ق 106 قــرة  9أوبــري ورو وعمســان  – 443 – 3 – 4632داللــوز  4633

   4343 قرة وقارن بودري و ار  –يف اهلامش  100وانعر  يرا يتعلق اباراسة االتياقية هنًيا  قرة  –
أكتــوبر ســنة  40اســت ناف مصــر  – 409ق 244حمرــد عــر ي راتــب  قــرة  – 333حمرــد علــ  رشــدي  قــرة ) أو  كــراه اكــدين علــا الو ــا   ( 3) 

ايفامــاة  4631عبريـر سـنة  39 – 104ق  110رقــو  1ايفامـاة  4631مـاري سـنة  31مصـر مســتعجر  – 441ق 282رقـو  41ايفامـاة  4622
بــين  – 404ق 84رقــو  34ايفامــاة  4626 هايــر ســنة  33 – 238ق  480رقــو  42ايفامــاة  4623يونيــ  ســنة  44 – 469ق  844رقــو  1

 100ق 346رقـو  46ايفامـاة  4624مـايو سـنة  20عسـةندرية مسـتعجر  – 4014ق 830رقـو  43ايفامـاة  4624 هاير سـنة  2سويف اني  ية 
 33 – 268ق 21م 4638مـــايو ســـنة  8 – 211ق 29م 4631أور مـــايو ســـنة  – 383ق 39م 4641 هايـــر ســـنة  38اســـت ناف  ـــتلو  –

 11م 4628ينـاير سـنة  40 – 344ق 14م 4636 هاير سنة  31 – 222ق 10م 4634مايو سنة  3 – 402ق 10م 4631ديسره سنة 
 (   22ق 16م 4639يولي  سنة  38 – 404ق

) وقد قضا بعدم  واز  را ااراسة بنا  علا فلب أحد اكدين  اكتضامن  عندما يتأ ر اكـدين اكتضـامن معـ  يف سـداد نصـيب  مـن الـدين 
أو بنـا  علـا فلـب الـدا ن العـادي الـذي لديـ  سـند تنييـذي ويرغـب يف تنييـذه ب ريـق وضـ   ( ل 284ق 21م 4638عبرير سـنة  32است ناف  تلو 

 (   44ق 11رقو  44ايفاماة  4620مايو سنة  34فن ا است نايف  – 214ق 14م 4636عبرير سنة  2است ناف  تلو ) ااراسة  أموال  وحا
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بينها ل وما ااراسة عال ع را  وحيع  منقا ال  س أ ر اكوضوع ل   ف استييا  الدين من مار اكدين  هو ع را  
دين عوز عذا أريد  ا أن تةون ع را  وحيعًيا منقًتا ل تنييذي غري منقا و س أ ر اكوضوع   ولةن ااراسة علا مار للر

ويةون ال را منها ايفا عة علا هذا اكار من   ر عا ر يتهدده ل كأن يةون اكدين قد  شرع يف التصرف  ي  لتهريب  
تصرف يف   وقد قضا أبن   وز وض  ااراسة علا مار للردين ل عذا ثبا أن هذا ا  ري واور اهلرو  من الدين ابل

 ( 3) ل أو عذا تعرد اكدين تع ير أثر ع را ات التنييذ اليت اختذها الدا ن ابكرافلة والتوافن م  ال ري ( 4) اكار تصر ًا  ورًيً 
ل أو عذا ختلف الراس  علي  اك اد عن أدا  الت امات  بسبب ع  س  وظر العقار يف حيازة اكدين اكن وعة ملةيت  يستويل علا 

                                                                                                                                                                    

ليسـت لها  ل وم  ذلك  قد قضا أبنـ   ـوز للـدا ن انيـاري نـ ع أمـ   مدينـ  أن ي لـب تعيينـ  حارًسـا قضـا ًيا علـا ا عيـان الـيت ينـ ع ملةيتهـا
 (   14ق 14رقو  4ايفاماة  4631ديسره سنة  3بين سويف ) علا أن تنته  ااراسة عند سداد الدين  ل دين بنيس  لنيس  و ا  ل

 44 – 334ق 83م 4614يونيـ  سـنة  38 – 24ق 14م 4628نـو ره سـنة  30 – 30ق 19م 4622نو ره سـنة  4است ناف  تلو  ( 4) 
   44ق 94م 4614أغس س سنة 

 ل اكقـام علـا عقـار ارايـة مصـلحة الـدا ن  مـن تصـر ات اكـدين اختـاذ كـر ا  ـرا ات الـيت تةيـر الو ـور عىل هـذه ال ايـة وقد قضـا أبن ااـاري ( 3) 
 11م 4622مــاري ســنة  9اســت ناف  ــتلو ) وبو ــ   ــاق فلــب ب ــ ن عقــود ا  ــار اكخاليــة للقــانون أو الــيت توافــأ  يهــا اكــدين عضــرارًا ابلــدا ن  

 44اسـت ناف  ـتلو ) أو فلب ب  ن اهلبة الـيت  ـدرت مـن اكـدين عضـرارًا ابلـدا ن   ( ل 4هامش 241ق 331شدي  قرة حمرد عل  ر  – 398ق
وقضا أبن ااراسة ال عوز غ  عذا تعذرت وسا ر التنييذ اليت رمسها القـانون أو اسـتحالا عمـا لسـو  نيـة أو لسـو   (   349ق 16م 4621مايو سنة 

 42ايفامـاة  4622يناير سـنة  40عسةندرية مستعجر )   تةون ال ريق الوحيد الذي يةير حق الدا ن  ويصون مصاحل اكدين وه  يف ااالت ل عدارة
 38اسـت ناف  ـتلو )    عوز ااراسة جملـرد ضـران اسـتييا  الـثرن عذ القـانون قـد رسـو فرقًـا السـتييا   لـيس مـن بينهـا ااراسـة  ( ل 186ق 211رقو 

وعذا ر عا الدعوى البولصية أو دعوى الصورية علا متلق  العقار م يةن ذلك كا يًـا ل لـب الـدا رة وضـ  العقـار  ( ل 383ق 39م 4641 هاير سنة 
 (   831ق 36م 4641يوني  سنة  20 – 383ق 38م 4641 هاير سنة  38است ناف  تلو ) وحا ااراسة 
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  وال ي رتط يف مجي  هذه ا حوار أن يةون هنا  ن اع قا و ب  الدا ن واكدين ل بر يةي  قيام  ( 4) يتصرف  ي ااره و 
   ( 3) اخل ر العا ر علا النحو الذي بيناه ليرا ااراسة علا مار اكدين

عن حالة اكدين واكدين اكعسر كاكدين اكوسر  ةن للدا ن أن ي لب وض  ااراسة علا مار ل  مع  ل بر 
اكعسر تستدع  ااراسة أكثر  ا تستدعي  حالة اكدين اكوسر ل  لن  أقر  عىل هتريب مال  وعىل اكرافلة والتوافن م  ال ري 

  ولةن وض  جمروع مال  وحا ااراسة هو حمر اخل ف   علا أن الرأي السا د يف القضا  واليق  يف مصر هو أن  ال 
جرًا علا حرية اكدين يف عدارة أموال  والتصرف  يها وااجر ال يةون عال يف اااالت اليت نص  وز ذلك ل  لن  ي  ح

عليها القانون وليس ا عسار منها ل و ي  كذلك حجر علا حق الدا ن يف التنييذ اليردي علا أموار مدين  وهو حق 
نون   هذا عىل أن وض  ااراسة علا جمروع أموار يتلقاه من القانون مباشرة     وز حرمان  من  عال بنص  ري  يف القا

 من التصيية انيراعية  موار اكدين علا غرار التصيية انيراعية اكقررة يف ا   ي ل     وز وحا اكدين يتضرن ضرابً 
أن نعو    ويبدو أن هذه ااجج قد  قدت أمهيتها بعد ( 2) ستار ااراسة عد ار نعام ال يص  د ول  عال بنصوق  روة

                                                 

اســت ناف  ــتلو  – 464ق 63رقــو  41ايفامــاة  4629عبريــر ســنة  33 – 492ق 139رقــو  42م 4623ديســره ســنة  4اســت ناف مصــر  ( 4) 
 – 244حمرـد علـ  راتـب  قـرة  – 332حمرـد علـ  رشـدي  قـرة  – 63 قـرة  – 60عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة  – 241ق 11م 4628يوني  سـنة  46

عذا كـان اكـدين مالـك العقـار  ل ابلرغو من أن هذا العقار م يتو بناؤه وال  ةن ا ريه وال ي ر ريًعا ل وقد قضا جبواز ااراسة علا عقار كصلحة الدا ن 
 411راج  قـرة عبـد ااةـيو  ـ – 314ق 80م 4624مـايو سـنة  1اسـت ناف  ـتلو ) واور ا نقاق من قيرت  معرًضا بذلك حقوق الدا ن  للخ ـر 

 (   432ق
 44اسـت ناف  ـتلو ) لضـران اسـتييا  ا لـدين عذا كـان اكـدين ال  لـك أي مـار ه ـر  (  ـراج) وقد قضا أبن  تص  ااراسة علا متجر للردين  ( 3) 

نـ  للتقـدم يف التوزيـ  مـ  و ـب عع  ل وعذا وض  الدا ن ااراسة علا ريـ  عقـار اكـدين اعتـه ئثابـة دا ـن حـا   (   44ق 94م 4614أغس س سنة 
وال ي ـرتط لوضـ  العقـار وحـا  (   330ق 38م 4642مـاري سـنة  9اسـت ناف  ـتلو ) سا ر الدا ن  ااـا  ين وعال كانـا ع ـرا ات التوزيـ  ابفلـة 

نـو ره سـنة  30اسـت ناف  ـتلو )  عذ ااراسة يف هذا اليرا ا  ري حالة  ا ة نص عليها القـانون ل ااراسة اختاذ ع را ات ن ع اكلةية وحج  العقار
 (   24ق 14م 4628

راسـة يف و وز للدا ن اكرهتن أن يتيق م  اكدين علا وض  العقـار اكرهـون رهنًـا رمسيًـا وحـا ااراسـة عذا ا ـر اكـدين يف و ـا  الـدين وتةـون اا
وعذا وقيـا ع ـرا ات نـ ع  ل عـ   ـاز لـ  أن ي لـب وضـعها وحـا ااراسـةوعذا رسا اكـ اد علـا الـدا ن وم يـترةن مـن تسـلو ال ل هذه ااالة حراسة اتياقية

وانعــر اســت ناف  (   446ق 84م 4626مــاري ســنة  4اســت ناف  ــتلو ) اكلةيــة بســبب اكعارضــة يف التنبيــ  م  نــ  ذلــك وضــ  العــ  وحــا ااراســة 
   324ق 82م 4614ي  سنة يون 38 – 322ق 83م 4610عبرير سنة  41 – 291ق 84م 4626مايو سنة  24 تلو 

 39 – 104ق 110رقـو  1ايفامـاة  4631مـاري سـنة  31مصـر  – 492ق 139رقـو  42ايفامـاة  4623ديسـره سـنة  4است ناف مصر  ( 2) 
 هايـــر ســـنة  2بـــين ســـويف اني  يـــة  – 44ق  44ايفامـــاة  4620مـــايو ســـنة  34فن ـــا الةليـــة  – 469ق 844رقـــو  1ايفامـــاة  4631عبريـــر ســـنة 
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التقن  اكد  انيديد حالة ا عسار ل وم تةن منعرة يف التقن  اكد  القد    وعذا كان قد حذف من نصوق التقن  
اكد  انيديد تنعيو التصيية انيراعية  موار اكدين اكعسر علا غرار التصيية انيراعية  موار التا ر اكيلس ل  لن  ال ت ار 

 388تب علا شهر ععسار اكدين   وأهو هذه النتا ج أن ور ما يف ذمة اكدين من ديون من لة ) مهنا نتا ج هامة ترت 
مد  ( ل وال يسري يف حق  389مد  ( ل وال  وز للدا ن أن أي ذ حق ا تصاق علا عقارات اكدين اكعسر ) م
مد  ( ل كرا ال يسري يف  381امات  ) مالدا ن  أي تصرف للردين يةون من شأن  أن ينقص من حقوق  أو ي يد يف الت  

مد  (   ويعاقب اكدين بعقوبة التبديد عذا ر عا علي  دعوى بدين  تعرد  381حقهو أي و ا  يقوم ب  اكدين ) م
ا عسار بقصد ا ضرار بدا ني  ل أو عذا كان بعد ااةو ب هر ععساره أ يا بعض أموال  ليحور دون التنييذ عليها ل أو 

دية للدا ن يف فلب وض  ااراسة علا جمروع أموار اكدين اكعسر عذا كان هنا    ر عا ر من بقا  اكار مصلحة  
وحا يد اكدين اكعسر عذا كان هنا    ر عا ر من بقا  اكار وحا يد اكدين اكعسر   وعذا كان القانون  عر كرا رأينا 

 ن  ل ويعاقب بعقوبة التبديد اكدين اكعسر الذي خيي  بعض أموال  أي و ا  يقوم ب  اكدين اكعسر ال يسري يف حق الدا
ليحور دون التنييذ عليها ل  لن هذا معناه أن هذه أمور وترر وقوعها من اكدين اكعسر ولذلك حرمها اك رع    لراذا 

اذ ع را  وحيع  وقا   عذن ل عذا عرعا لدى الدا ن أسبا   دية ععل  خي ا من أن تق  هذه ا مور ل  ن  من اخت
 ي لب وض  أموار مدين  اكعسر وحا  ااراسةر وبذلك يتوقا وقوع هذه ا مور ل وهذا  ري من تركها تق  مث واور 

ت يف نتا جها بعد ذلك ل وهنا يص  القور أبن الوقاية  ري من الع ج   من أ ر ذلك نرى أن للدا ن أن ي لب وض  
ا عا ً  من بقا  هذه ا موار وحا يد اكدين ل بر عن  ا  ااراسة عذا أثبا أن هنا    رً جمروع أموار مدين  اكعسر وح

 وز يف رأينا فلب  را ااراسة علا أموار اكدين يف أثنا  نعر دعوى شهر ا عسار حىت ال يسارع اكدين توقًعا لصدور 
مهرة اااري تصيية أموار اكدين وسداد ديون  ل  لن  ااةو ب هر ععساره عىل ع يا  أموال    والذي ال  وز هو أن تةون

هذه مسألة موضوعية تنييذية ال شأن للحراسة ل وه  ع را  منقا وحيع  ل  ا   وكر ما يةلف ب  اااري هو ايفا عة 

                                                                                                                                                                    

مــاري  30اكنيــا الةليــة  – 186ق 211رقــو  42ايفامــاة  4622ينــاير ســنة  40عســةندرية مســتعجر  – 4014ق 830رقــو  43ايفامــاة  4624
 333حمرـــد علـــ  رشـــدي  قـــرة  – 218ق 24م 4646يونيـــ  ســـنة  42اســـت ناف  ـــتلو  – 314ق 421رقـــو  21اجملروعـــة الرمسيـــة  4622ســـنة 
   380حمرد عبد الل يف  قرة  – 214حمرد عل  راتب  قرة  – 249ق  – 248ق

وانعــر يف عمةــان وضــ  ااراســة علــا جمرــوع أمــوار اكــدين يف حالــة اتيــاق اكــدين اكعســر مــ  مجيــ  الــدا ن  ويف حالــة ا تيــا  اكــدين اكعســر 
   320 قرة  ل 334عبد ااةيو  راج  قرة  : ليتجنب م البة الدا ن 



 

 

 

 

719 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

بعد ذلك  علا أموار اكدين من التبديد والضياع ل ومنع  من أن ينثر بعض الدا ن  علا بعض بو ا  ديوهنو ل والدا نون
   ( 4) وشأهنو يف اختاذ ع را ات التنييذ اليردية اليت يرون اختاذها استييا  اقوقهو من أموار اكدين

 :  لطالب الحراسة حق محتمل يريد حمايته -429
ويص  أن يةون ل الب ااراسة ل ال حقٌّ قا و ب لب وض  ااراسة ارايت  ل بر جمرد حق حمترر ل وهذا يةي  ليرا 

 ااراسة مىت كان هنا    ر عا ر يتهدد هذا ااق ايفترر  
واكتهو  –وقد قضا يف  رنسا يف هذا اكع  أبن   وز للرجين علي  أن ي لب وض  أموار والد اكتهو ووالدت  

   ( 3) وحا ااراسة و ا  كا قد يستحق ل  من التعويض –ا مث والدت  عذا مات والده قا ر ووالده مس ور عن  مدنيً 
وقد تر   دعوى ااجر ل  يبادر اك لو  ااجر علي  عىل تبديد أموال  ل وهذا يلحق الضرر بورثت  ابلرغو من أن 

يق  ابفً  تصرف اجملنون واكعتوه ل عذا  در  -4»مد  علا أن  441حقهو يف الوراثة حق احترايل   وقد نص ا اكادة 
ا  در التصرف قبر تسجير قرار ااجر ل    يةون ابفً  عال عذا كانا أما عذ -3التصرف بعد تسجير قرار ااجر   

مد  علا أن   448وتنص اكادة «   حالة انينون أو العت  شا عة وقا التعاقد ل أو كان ال رف اآل ر علا بينة منها
ما يسري علا عذا  در تصرف من ذي ال يلة أو من السيي  بعد تسجير قرار ااجر ل سرى علا هذا التصرف  -4»

أما التصرف الصادر قبر تسجير قرار ااجر ل    يةون ابفً  أو قابً  لإلب ار  -3تصر ات الصيب اكري  من أحةام   
وخيلص من ذلك أن  خي ا من تصر ات اك لو  ااجر علي  يف أثنا  اختاذ «   ل عال عذا كان نتيجة است  ر أو توافن

ا عذا شعر أن  مهدد  ا ل ومن مث عا  اك رع هذه التصر ات  جعلها يف بعض ا حوار ع را ات ااجر ل بر قبر اختاذه
ابفلة أو قابلة لإلب ار   كذلك خي ا أن خيي  اك لو  ااجر علي  أموال  أو يبددها    لذا عرعا لدى الورثة أسبا  

                                                 

وقـــد  ـــا  يف    331ق – 331ق 326 قـــرة  – 324وبو ـــ   ـــاق  قـــرة  326 قـــرة  – 322انعــر يف هـــذا اكعـــ  عبـــد ااةـــيو  ـــراج  قـــرة  ( 4) 
أن ااراســة يف ذاهتــا ليســا م لوبــة لترةــ  الــدا ن مــن ااصــور  ل يف عهــد التقنــ  اكــد  القــد  وقبــر تنعــيو ا عســار ل حةــو ايفةرــة اســت ناف مصــر

بر ه  م لوبة كل را  مستعجر للحيلولة دون تبديد اكدين للري  الذي أ ـب  ملحًقـا ابلعقـار  ل من فريق ر   يد اكدين من است  ر أم ك علا حق  
 ـلن مـن  ل دا نوعذا كان القانون اكد  اكصري م ينص علا ا  ـ ي اكـد  ارايـة حقـوق الـ   اكن وع ملةيت  ووا ًبا توزيع  علا الدا ن  م  ان العقار

ت  وا ــب القاضــ  أال يــد ر وســًعا يف ا مــر بةــر ع ــرا  ال خيــالف أحةــام القــانون ويةــون ال ــرا منــ  مةــ  الــدا ن مــن تنييــذ ااةــو الصــادر كصــلح
 (   464ق 63رقو  41ايفاماة  4629عبرير سنة  33است ناف مصر ) والو ور عىل حق  من مدين  افر 

ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي   – 462ق – 463ق 106 قـــرة  9أوبـــري ورو وعمســـان  – 168 – 4614داللـــوز  4614 عبريـــر ســـنة 34تنســـ   ( 3) 
   31 قرة  Séquestreليظ  1أنسيةلوبيدي داللوز  – 3هامش  829ق  4461 قرة  44
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وحا يد مورثهو قبر  دور قرار اباجر علي   معقولة للخ ية من   ر عا ر يهدد حقهو ايفترر يف الوراثة من بقا  اكار
 ( 4) ل  لن  ال يو د ما  ن  من أن ي لبوا من قاض  ا مور اكستعجلة وض  أموال  وحا ااراسة حىت يبا يف فلب ااجر

  
وقد قضا ل ت بيًقا لنيس اكبدأ ل جبواز وض  أموار ال ا ب وحا ااراسة ل حىت لو م تنقص سنة كاملة  علا 

  ل لضران ايفا عة علا أموال  وحسن عدارهتا واست  هلا ل وحيعًا كصلحة ال أن  ن وترر أن تنور عليهو هذه غياب
   ( 3) ا موار ب ريق اكريال عذا وحققا و اة ال ا ب  عً  أو حةًرا

 أحوال الحراسة القضائية على األموال الموقوفة -المطلب الثاني

عوز ااراسة القضا ية علا ا موار اكوقو ة يف »من التقن  اكد  علا ما أييت :  124 تنص اكادةنص قانوين :  -431
 ا حوار اآلتية : 

عذا كان الوقف شاغرًا ل أو قام ن اع ب  نعاره ل أو ن اع من أشخاق يدعون حق النعر علي  ل أو كانا هنا  دعوى  -4
ة ع را  البد من  للرحا عة علا ما قد يةون لذوي ال أن من ااقوق   مر وعة بع ر الناظر ل وكر هذا عذا تب  أن ااراس

 وتنته  ااراسة يف هذه ا حوار عذا ع  تظر علا الوقف ل سوا  أكان بصية منقتة أم كان بصية هنا ية
 عذا كان الوقف مديًنا   -3
عن أمةن  رزها ولو بقسرة منقتة ل وعال عذا كان أحد اكستحق  مديًنا معسرًا ل وتةون ااراسة علا حصت  وحدها  -2

 علا الوقف كل    وي رتط أن تةون ااراسة يف ااال  ه  الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدا ن  بسبب سو  عدارة 
   ( 2) «الناظر أو سو  نيت 

                                                 

وانعـر يف الـد اع عـن هـذا ااةـو ضـد مـا و ـ  عليـ  مـن  – 898 – 4620داللـوز ا سـبوع   4620أكتوبر سـنة  34انعر يف هذا اكع  ابريس  ( 4) 
   340 قرة   - 301انتقادات حمرد عل  رشدي  قرة 

   332ق 314حمرد عبد الل يف  قرة  – 806ق 342رقو  21ايفاماة  4682سبتره سنة  36مصر مستعجر  ( 3) 
 وعـوز ااراسـة علـا ا مـوار اكوقو ـة يف ا حـوار اآلتيـة» : علـا الو ـ  اآليتمن اك روع الترهيدي  4041ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 2) 
  ل أو كانـا هنـا  دعـوى مر وعـة بعـ ر النـاظر ل أو قـام نـ اع بـ  النعـار علـا الوقـف أو مـن أشـخاق يـدعون حـق النعـر ل عذا كان الوقـف شـاغرًا -4 :

أو كـــان أحـــد  ل عذا كـــان الوقـــف مـــديًنا -3   مـــا قـــد يةـــون لـــذوي ال ـــأن مـــن ااقـــوقكـــر هـــذا عذا تبـــ  أن ااراســـة ع ـــرا  البـــد منـــ  للرحا عـــة علـــا 
ويف    «وكانا ااراسة يف ااـال  هـ  الوسـيلة الوحيـدة حـىت ال يضـي  علـا الـدا ن  حقـوقهو بسـبب سـو  عدارة النـاظر أو سـو  نيتـ  ل اكستحق  معسرًا

 يف اك ـروع النهـا   192وأ ـب  رقـو الـنص  ل ن ااراسة تةون يف هذه ا حوار حراسـة قضـا يةووحدد أ ل نينة اكرا عة أد لا تعدي ت ليعية بسي ة
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 ذا التقن   وال مقابر للنص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن هذه ا حةام كان معرواًل  ا يف عهد ه
ويف التقن  اكد   – 961ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  اكد  السوري اكادة 

   ( 4) وال مقابر للنص يف التقن  اكد  العراق  ل وال يف تقن  اكو بات ولعقود اللبنا  – 124اللييب اكادة 

 ال الموقوفة تطبيق للقواعد العامة وليست مذكورة على سبيل الحصر :أحوال الحراسة على األمو -431

وقد أ رد للحراسة علا ا موار اكوقو ة نص  اق ل ليس  ن  يراد حصر ا حوار اليت عوز  يها ااراسة علا هذه  
ة حًدا  عر هلا مةاًت ا موار ل بر  ن قضاًي ااراسة علا ا موار اكوقو ة قبر عل ا  الوقف ا هل  بل ا من الةثر 

ملحوظًا يف نعام ااراسة    رؤى أن يوض  هلا نص  اق يتناور أهو أحواهلا ل حىت يستقر القضا  يف شأهنا   وليس هذا 
النص عال ت بيًقا واضًحا للقاعدة العامة اكقررة يف ااراسة ل واليت تقض  أبن  حيث يقوم   ر عا ر من بقا  اكار وحا 

مد  ليسا عذن عال جمرد ت بيق  124هنا تظر الوقف ل  از وض  هذا اكار وحا ااراسة    اكادة  يد حا  ه ل وهو
عذا كان  احب اكصلحة يف »مد  ل وقد رأينا أن هذا النص ا  ري يقض  بيرا ااراسة  120لليقرة الثانية من اكادة 

                                                                                                                                                                    

 ل ويف نينة جملس ال يوق اعرتا علا  را ااراسة علا الوقـف عذا كـان أحـد اكسـتحق  مـديًنا معسـرًا   193ووا ق عر ي  جملس النوا  وحا رقو   
 أ يب علا هذا االعرتاا أبن ااةو ليس عال تقنيًنا كا  رت علي  ايفاكو اكصـرية وفنيـة  تل ـة بنـا  علـا أن ااراسـة يف     هنا تضر ابق  اكستحق 

وكانـا هنـا   ـرة ترمـ     هذه ااالة ال يلجأ عليها عال عذا كانا ه  الوسيلة الوحيـدة لعـدم ضـياع حقـوق الـدا ن  بسـبب سـو  عدارة النـاظر أو سـو  نيتـ 
ولةـن رؤى العـدور  ل قصر ت بيق هذا النص علا ااالة اليت تةون  يها حصة اكستحق اكعسر ميرزة بقسرة مهـاأية حـىت ال يضـار ابقـ  اكسـتحق عىل 

ومــن انيهــة الثانيــة  ن يف أحةــام اك ــروع اخلا ــة  ل مــن  هــة  ن العدالــة تقتضــ  التيســري   ــحا  ااقــوق يف اقتضــا  حقــوقهو ل عــن هــذه اليةــرة
وانتهـا الـرأي يف اللجنـة عىل قصـر    بتنعيو الرقابة علا أعرار ااراي ما يةير من  الضرر عن ابق  اكستحق  يف حالة وضـ  الوقـف كلـ  وحـا ااراسـة

ة اثلثـة أضـييا عىل الـنص وقـد وعىل أ راد ااالة اليت يةون  هيا أحد اكستحق  مديًنا معسرًا بيقـر  ل اليقرة الثانية علا ااالة اليت يةون  يها الوقف مديًنا
 جــا   يــا أن ااراســة تقــ  علــا حصــة اكســتق اكعســر وحــده عن أمةــن  رزهــا ولــو بقســرة  ل تضــرنا تيصــي ً م يةــن وارًدا يف الــنص اكقــدم مــن ااةومــة

 – 124و ـار رقرـ   ل التقنـ  اكـد  انيديـدوأ ب  النص علا هذا الو ـ  م ابًقـا كـا اسـتقر عليـ  يف  ل وعال  علا الوقف كل  رعاية اق الدا ن ل منقتة
 (   349ق – 344ق 8جمروعة ا عرار التحضريية ) ووا ق علي  جملس ال يوق كرا عدلت  نينت  

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى ( 4) 
 (   موا ق)  961مالتقن  اكد  السوري 

 (   م ابق)  124م التقن  اكد  اللييب
   ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة : اكد  العراق التقن  

 ال مقابر ولةن النص ت بيق القواعد العامة يف ااراسة  يرةن العرر ب  يف لبنان : تقن  اكو بات والعقود اللبنا 



 

 

 

 

722 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وم «       رًا عا ً  من بقا  اكار وحا يده حا  همنقور أو عقار قد عر  لدي  من ا سبا  اكعقولة ما خي ا مع
مد  أحوار ااراسة علا ا موار اكوقو ة علا سبير ااصر ل بر ذكرت أهو ا حوار اليت تق  يف  124تتناور اكادة 

وقو ة عدد ال بل ا قضاًي ااراسة علا ا موار اك»العرر   وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا اكع  : 
وصا ل  اقتضا ا مر وض  نص  اق  ا حىت ينتعو شأهنا وال يق  يف أمرها تردد   وأكثر ما يةون فلب ااراسة علا 

   ( 4) «الوقف عما خللوه من تظر أو لقيام ن اع يف شأن نعارت  ل وعما كديونية الوقف ل أو كديونية أحد اكستحق   ي 

                                                 

التقنـ  اكـد  القـد  يف  ـواز مد  اخل ف الذي كان مو ـوًدا يف عهـد  124وقد حسو نص اكادة  – 342ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
 ن يف تعيــ  حــاري علـــا الوقــف معـــ  عــ ر النـــاظر وهــو مـــا خيــرج عـــن  ل  ةـــان رأي يــذهب عىل عـــدم انيــواز عف قًـــا   ااراســة علــا ا مـــوار اكوقو ــة

 ا تصا ـها أن تعـ  تظـرًا منقتًـا عىل أن وعذا كـان هنـا    ـر مـن اسـتررار الوقـف بيـد النـاظر  ـلن ايفـاكو ال ـرعية يـد ر يف ل ا تصاق ايفاكو اكدنيـة
يف حـاليت ااةـو بعـ ر تظـر »علـا أنـ   ( 4624لسـنة  14قانون رقـو ) من ال حة ترتيب ايفاكو ال رعية  281وقد نصا اكادة  ل يع  الناظر النها  

وكـذلك نصـا  ل «ا يًـا ويتقـرر النـاظر ابل ريـق ال ـرع ا عقامـة تظـر أو ضـو تظـر ه ـر عىل أن ييصـر يف اخلصـومة هن ـب منقتًـ ل وقف أو ضو تظـر عليـ 
بعـد مةـ   –يفةرـة التصـر ات عنـد عحالـة النـاظر عليهـا أو أثنـا  النعـر يف موضـوع العـ ر »علـا أن  4619لسـنة  14من قانون الوقف رقـو  82اكادة 

اسـت ناف  ـتلو أور  : انعـر يف هـذا الـرأي) « صـر يف أمـر العـ ر هنا يًـاأن تقيو علا الوقف تظـر منقتًـا يقـوم ةدارتـ  عىل أن يي –الناظر من عبدا  د اع  
 21م 4638مــايو ســنة  8 – 124ق 34م 4649يونيــ  ســنة  34 – 344ق 44م 4466يونيــ  ســنة  41 – 31ق 40م 4461ديســره ســنة 

فن ـا الةليـة  – 393ق 16م 4621يونيـ  سـنة  6 – 329ق 11م 4628عبرير سـنة  40 – 214ق 13م 4620ماري سنة  30 – 268ق
 4631أور أغســ س ســنة  – 16ق 88رقــو  3ال ــرا    4641ســبتره ســنة  43مصــر  – 433ق 312رقــو  4ال ــرا    4642أكتــوبر ســنة  38

 يريـــق يـــرى قصـــر    ولةــن ا تلـــف يف وحديـــد هـــذه ااـــاالت ل وكـــان رأي اثن يـــذهب عىل انيـــواز يف حـــاالت معينـــة – ( 284ق 388رقـــو  4ايفامــاة 
 4638مــايو ســنة  31 – 43ق 23م 4646نــو ره ســنة  43اســت ناف  ــتلو ) ااراســة القضــا ية علــا حالــة النــ اع يف اســرتداد يــد النــاظر أو ر عهــا 

فن ـا الةليـة  – 341ق 494رقـو  4ايفامـاة  4631يوليـ  سـنة  38 – 104ق 110رقـو  1ايفاماة  4631مايو سنة  31مصر  – 121ق 21م
أما الن اع اكقصـود بـ  حماسـبة  ( ل 4014ق 43ايفاماة  4624 هاير سنة  2بين سويف اني  ية  – 44ق 11رقو  44ايفاماة  4620مايو سنة  34

 32اســت ناف مصــر ) وال يةــون ســبًبا هلــا و ــود ديــن علــا الوقــف أو علــا اكســتحق   ل ا للحراســةالنــاظر أو م البتــ  ئــا يعهــر يف ذمتــ   ــ  يةــون ســببً 
 16م 4629نــــو ره ســــنة  38 – 144ق 44م 4466يونيــــ  ســــنة  41اســــت ناف  ــــتلو  – 130ق 224رقــــو  49ايفامــــاة  4628أكتــــوبر ســــنة 

رقـو  43ايفامـاة  4624نـو ره سـنة  6اسـت ناف مصـر ) و ريق ه ر يرى أن ااراسة عـوز لنـ اع علـا عدارة الوقـف أو علـا أحـد اكسـتحق   (   32ق
وهـــو  ل وذهــب رأي اثلـــث – ( 421ق 19م 4621ينـــاير ســـنة  31 – 14ق 19م 4622ديســـره ســنة  42ناف  ـــتلو اســت  – 818ق 313

سـوا  قـام نـ اع علـا عدارة الوقـف أو كـان  ل عىل أن ااراسة عوز يف مجي  ا حوار اليت يقوم  يها   ر عا ر ل الرأي الذي أ ذ ب  التقن  اكد  انيديد
وقـارن عبــد  –يف اهلــامش  683ق 243حمرــد علـ  راتــب  قـرة  – 318حمرــد علـ  رشــدي  قـرة ) ر أحــد اكسـتحق  هنـا  ديــن علـا الوقــف أو أعسـ

وقـد أقـرت حمةرــة الـنقض  ــواز  – 492 قــرة  – 484وانعـر يف هــذه اآلرا  اكختليـة عبـد ااةــيو  ـراج  قـرة  – 492 قـرة  – 490ااةـيو  ـراج  قــرة 
 قضـا أبنـ  ال  ل  ـلن ااراسـة ل قضا أبن  ال يو د يف القانون ما  ن  عقامة حاري قضا   علا ا عيان اكوقيـة  ل وض  ا عيان اكوقو ة وحا ااراسة
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مد  ه  اااالت  ال البة ل  ه  عذن  124ا يضاحية أن اااالت اكذكورة يف اكادة ويعهر من عبارة اكذكرة 
ليسا مذكورة علا سبير ااصر   وال يو د ما  ن  من وض  ا موار اكوقو ة وحا ااراسة القضا ية يف غري ا حوار اليت 

وار اكوقو ة وحا يد تظر الوقف ت بيًقا نصا عليها هذه اكادة مىت عرعا أسبا  معقولة خي ا معها من بقا  ا م
مد  سالية الذكر    يجوز عذن لةر ذي مصلحة أن ي لب وض  ا موار اكوقو ة  120 حةام اليقرة الثانية من اكادة 

وحا ااراسة القضا ية ل عذا وق  ن اع يف   حة الوقف ل أو يف نياذه يف حق الورثة أو يف حق الدا ن  ل أو يف د ور 
   ( 4) يان  لوكة ضرن ا عيان اكوقو ة ل أو يف أعيان الوقف كلها أو بعضها ل أو يف غري ذلك من ا مورأع

                                                                                                                                                                    

 ــلن ااراســة عمنــا هــ  مــن ا  ــرا ات الوقتيــة الــيت تقتضــيها الضــرورة عنــد قيــام  ل يو ــد يف القــانون مــا  نــ  عقامــة حــاري قضــا   علــا ا عيــان اكوقو ــة
 ل وهــ  ال مــس حقــوق اكتخا ــر  عال ريثرــا تنتهــ  اخلصــومة وتقــرر حقــوق اكتخا ــر  وتصــي  تبعــاهتو اباةــو الصــادر  يهــا ل اخلصــومة أمــام ايفــاكو

 3جمروعـة عرـر  4626نقـض مـد  أور يونيـ  سـنة ) وتضـرين  مو ـور كـن وحرلـ   ل نقـاعلا أن الضرر الذي قد ينجو عنها ال  ـس أ ـر ااـق  نـ  م
 28م 4632 هايــــر ســــنة  34 – 330ق 32م 4644مــــاري ســــنة  48اســــت ناف  ــــتلو    وانعــــر يف معــــ  الــــرأي الثالــــث – 899ق 449رقــــو 
 4623يونيــ  ســنة  32مصــر مســتعجر  – 338ق 491رقــو  4ايفامــاة  4631ينــاير ســنة  8 – 168ق 24م 4639يونيــ  ســنة  46 – 381ق

 (   641ق 114رقو  42ايفاماة 
اســت ناف  : أحةـام عديــدة يف  ـواز وضـ  ااراســة علـا الوقـف ل يف عهـد التقنـ  اكــد  القـد  ل وقـد  ـدرت مــن القضـا  الـوفين واكخــتلو

نـــو ره ســـنة  32اســـت ناف مصـــر  – 88ق 38رقـــو  40اجملروعـــة الرمسيـــة  4604نـــو ره ســـنة  48-6ق  44ااقـــوق  4460مـــايو ســـنة  8وفـــين 
 46ايفامـاة  4626مـاري سـنة  41 – 641ق 114رقـو  42ايفامـاة  4623يوليـ  سـنة  32مصر مسـتعجر  – 340ق 484ايفاماة رقو  4638

 – 44ق 41ا ية انيريـدة القضـ 4624يونيـ  سـنة  30مصـر اسـت نايف  – 444ق 81رقـو  32ايفامـاة  4613ديسره سنة  42 – 661 101رقو 
ينــاير ســنة  40عســةندرية مســتعجر  – 44ق 21رقــو  44ايفامــاة  4628أكتــوبر ســنة  38 – 608ق 188ايفامــاة رقــو  4628 هايــر ســنة  41

مـاري  49اسـت ناف  ـتلو  – 411ق 406رقـو  34اجملروعـة الرمسيـة  4646أكتـوبر سـنة  9بين سـويف  – 186ق 211رقو  42ايفاماة  4622
 41م 4603 هايــــر ســــنة  31 – 361ق 43م 4600مــــايو ســــنة  20 – 36ق 44م 4464ديســــره ســــنة  41 – 466ق 40م 4464ســــنة 
يونيــــ   43 – 421ق 20م 4644ينــــاير ســــنة  6 – 384ق 32م 4644عبريــــر ســــنة  43 – 216ق 48م 4602يونيــــ  ســــنة  44 – 499ق

 13م 4620ينــــــاير ســــــنة  33 – 214ق 14م 4636عبريــــــر ســــــنة  2 – 344ق 14م 4636 هايــــــر ســــــنة  31 – 218ق 24م 4646ســــــنة 
مـــايو  38 – 264ق 12م 4624مـــايو ســـنة  42 – 841ق 13م 4620يونيـــ  ســـنة  38 – 881ق 13م 4620يونيـــ  ســـنة  44 – 344ق

 14م 4629ينـــــاير ســـــنة  48 – 31ق 11م 4621نـــــو ره ســـــنة  41 – 246ق 11م 4623يونيـــــ  ســـــنة  33 – 214ق 11م 4623ســـــنة 
   92ق 89م 4611 هاير سنة  32 – 411ق 82م 4614عبرير سنة  3 – 416ق 83م 46100 هاير سنة  41 – 16ق
 قـرة  – 484عبد ااةيو  ـراج  قـرة  : مد  قد أوردت أحوار ااراسة علا ا موار اكوقو ة علا سبير ااصر 124انعر عةس ذلك وأن اكادة  ( 4) 

راسـة علـا ا مـوار اكوقو ـة عذا قـام نـ اع يف  ـحة الوقـف بـ  الورثـة الـذين حـرمهو الواقـف وبـ  اكسـتحق  يف وم  ذلك  قد سلو أبن   وز اا – 486
أو عذا فعـن الـدا نون يف الوقـف ابلـدعوى البولصـية لصـدوره  ل أو ب  هنال  اكستحق  وبعض ه ر عذا كان الر ـوع عىل قواعـد اكـريال  ـريًا هلـو ل الوقف
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ويةـون اخل ـر كبـريًا عذا فـار  ل تةـون أعيـان الوقـف عرضـة لإلمهـار وريعهـا عرضـة للضـياع والتبديـد»يـهر ذلـك أبنـ  يف هـذه ااـاالت و  ل عضـراًر نققـوهو
عىل وي ـــري  – 490عبـــد ااةـــيو  ـــراج  قـــرة ) « لـــذلك نـــرى القضـــا   يـــ  ااراســـة يف مثـــر هـــذه ااـــاالت حـــىت يقضـــ  هنا ًيـــا يف النـــ اع ل أمـــد التقاضـــ 
 19م 4622ديسـره سـنة  48 – 22ق 19م 4622نـو ره سـنة  48 – 393ق 28م 4632است ناف  تلو أور مـاري سـنة  : تيةا حةام اآل

يـدعيها  ثـر الوقـف ضـرن  ل ويسلو أيًضا جبواز وض  ااراسة علا ا موار اكوقو ة عذا قام ن اع ب  ال ري والوقف علا ملةية ع  من أعيانـ  (   11ق
ال حمـــر » : ويقــور يف تهيــر ذلــك ( ل 393ق 28م 4632انعـــر يف هــذا اكعــ  اســت ناف  ــتلو أور مـــاري ســنة ) ال ــري ملًةــا لــ  ويــدعيها  ل أعيانــ 

 ن  ل كرـا أنـ  ال حمـر للقـور بـورود أحـوار ااراسـة علـا الوقـف علـا سـبير ااصـر  ل ل عرتاا هنا علا أن يف تعي  اااري غـ  ليـد النـاظر يف ا دارة
أمةـن ت بيـق الـنص العـام للحراسـة الـذي يقضـ  جبـواز  ل أمـا عذا قـام نـ اع علـا ملةيـة الوقـف   حمـر ذلـك أن يةـون الوقـف غـري متنـازع يف ملةيـة أعيانـ 

 (   821حمرد عل  عر ة ققارن  – 494عبد ااةيو  راج  قرة ) « ااراسة عذا قام ن اع يف شأن مقور أو عقار أو جمروع من اكار
 318حمرـــد علــ  رشــدي  قـــرة  : نعــر يف اكعــ  الــذي نقـــور بــ  مــن أن أحـــوار ااراســة علــا ا مـــوار اكوقو ــة م تــذكر علـــا ســبير ااصــروا

   يف اهلامش 682ق 243حمرد عل  راتب  قرة  – 3هامش 212ق
يونيــ   33اســت ناف  ــتلو ) لــك و ــوز  ي مــن اكســتحق  التــد ر عذا اقتضــا مصــلحت  ذ ل واخلصــو يف دعــوى ااراســة هــو تظــر الوقــف

وانعـــر يف عـــدم  ـــواز أن يةـــون فالـــب  – ( 311حمرـــد علـــ  رشـــدي ف قـــرة  – 61ق 19م 4622ديســـره ســـنة  31 – 246ق 13م 4623
   384حمرد عل  رشدي  قرة  : ااراسة هو الناظر ويف عدم  واز تعيين  حارًسا

 هايـر سـنة  31اسـت ناف  ـتلو ) ر القـد  عىل العقـار انيديـد نةـو مـن القاضـ  وعذا استبدلا بعض أعيان الوقف انتقلا ااراسة مـن العقـا
 لـ  أن    كانـا سـل ت  يف ا دارة كنـاظر الوقـف  ل وعذا م وـدد ااةـو مهرـة ااـاري – ( 464ق 81م 4613مايو سنة  8 – 93ق 88م 4612

وللقاضـــ  أن  (   446ق 81رقـــو  4جمروعـــة أحةـــام الـــنقض  4680ينـــاير ســـنة  46نقـــض مـــد  ) وـــدل بنـــا  يف الوقـــف عذا كانـــا  يـــ  مصـــلحة 
ويف تســــليو كــــر مســــتحق  ( ل 21ق 31م 4644نــــو ره ســــنة  4اســــت ناف  ــــتلو ) يــــر ص للحــــاري ف ي توزيــــ  ااصــــة الوحــــدة علــــا اخلــــريات 

 ( ل 48ق 20م 4641ديسـره سـنة  43 ـتلو  اسـت ناف) ويف تنييذ ا حةام النها ية بتقريـر نيقـة منقتـة للرسـتحق  ل استحقاق  عذا م يةن  ي  ن اع
وللحــاري أن ي عــن ابلصــورية يف  – ( 113ق 12م 4624يونيــ  ســنة  40اســت ناف  ــتلو ) ويف أ ــذ مبلــك مــن الريــ  يســتع  بــ  يف أدا  مأموريتــ  

وأي ــذ ااــاري ا ذن يف التــأ ري كــدة ت يــد علــا ثــ ل ســنوات مــن القاضــ  الــذي عينــ   ل عقــود ا  ــار الــيت  ــدرت مــن النــاظر أو مــن حــاري ســابق
 قــد  ل وعقامــة تظــر  ديــد ال يســتتب  حتًرــا انتهــا  ااراســة (   126ق 13م 4620يونيــ  ســنة  6اســت ناف  ــتلو ) حارًســا ال مــن القاضــ  ال ــرع  

وقـد يةـون  ( ل 329ق 11م 4628عبريـر سـنة  40است ناف  تلو ) بقصد عهنا  ااراسة  يتوافأ الناظر القد  م  اكستحق  علا عقامة تظر  ديد
 تجــب ععــادة النعــر كلرــا ت ــري النــاظر  ل ســبب ااراســة ال يتــأثر ةقامــة تظــر  ديــد كرــا عذا كــان الســبب را ًعــا عىل عــدم نيــاذ الوقــف يف حــق الــدا ن 

 – ( 41ق 19م 4622ديسـره سـنة  30اسـت ناف  ـتلو ) را  الناظر انيديد م  اااري للبحث  يرا عذا  دت ظروف تقتض  ر   ااراسة أو عش
   يف اهلامش 693ق  – 690ق  243حمرد عل  راتب  قرة  – 388 قرة  – 383حمرد عل  رشدي  قرة  : انعر يف هذه اكسا ر
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مد  ل متو    يها ا  از بعد أن  قدت كثريًا من  124ونبحث اآلن اليروا الث ثة اليت نصا عليها اكادة 
دوًدا عىل مدى بعيد يف ن اق الوقف اخلريي ل وكانا قد أمهيتها ةل ا  الوقف ا هل  ل  أ ب  جمار ت بيقها اآلن حم
 بل ا من الةثرة يف اكاض  حًدا استدعا ع راد نص هلا  

 وضع الحراسة بسبب نظارة الوقف -1

 الحاالت التي ترجع إلى هذا السبب : ر – 432

شاغرًا ل أو قام ن اع ب  نعاره ل أو ن اع عذا كان الوقف »مد  تعرا هلذه اااالت علا الو   اآليت :  124أينا أن اكادة 
ب  أشخاق يدعون حق النعر علي  ل أو كانا هنا  دعوى مر وعة بع ر الناظر   وكر هذا عذا تب  أن ااراسة ع را  
البد من  للرحا عة علا ما قد يةون لذوي ال أن من ااقوق   وتنته  ااراسة يف هذه ا حوار عذا ع  تظر علا 

 «  سوا  أكان بصية منقتة أم كان بصية هنا ية الوقف ل
 وخيلص من هذا النص أن هنا  حاالت ث ًل تر   عىل نعارة الوقف ل و ةن  يها  را ااراسة القضا ية  

عذا كان الوقف شاغرًا أو قام ن اع ب  أشخاق يدعون حق النعر علي  : وي  ر الوقف عذا ع ر الناظر الذي توىل  –أواًل 
أو  رج من ا هلية أو استقار من النعارة أو مات وم يةن هنا  تظر بعده ل أو قضا بضو تظر ه ر علي  قبر  النعارة

تعي  الناظر اكضروم ل أو م يةن هنا  تظر علا الوقف أ  ً منذ البداية   وقد ي  ر الوقف ويبقا شاغرًا مدة ما ل 
   ي  مجي  الصور اكتقدمة يةون الوقف دون تظر يتوىل عدارت  ل  لقيام ن اع ب  أشخاق متعددين كر يدع  حق النعر

ل حىت يتو تعي  تظر دا و أو تظر منقا ل وعند ذلك تنته  مهرة اااري  ( 4)  تجوز عقامة حاري علي  يديره منقًتا
   ( 3) وعلي  أن يسلو أعيان الوقف للناظر الدا و أو اكنقا ليتويل عدارهتا

ان علا الوقف نعار متعددون ل وقام ن اع بينهو يف شأن عدارت  أو يف تنييذ شرط من ال روط اكدونة نجة عذا ك –اثنًيا 
الوقف أو يف غري ذلك من ا مور اكعهود  ا عليهو جمترع     قد يندي هذا الن اع عىل شر حركة ا دارة وينجو عن ذلك 

                                                 

 4620ينـاير سـنة  33اسـت ناف  ـتلو ) قة من اكسـتحق  نيقتـ  كرا يع ا كن حةو ل  بني  ل ويع ا لةر مستحق نصيب  مادام غري متنازع  ي  ( 4) 
 (   344ق 13م
عذا زالــا ا ســبا  الــيت  ل ويعــود بو ــ  عــام الوقــف عىل عدارة النــاظر – 444ق 81رقــو  32ايفامــاة  4613ديســره ســنة  42مصــر مســتعجر  ( 3) 

 (   181ق 21م 4638مايو سنة  31 – 268ق 21م 4638مايو سنة  8است ناف  تلو ) دعا عىل  را ااراسة 
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  وقد ينازع الناظر  ( 4) وىل ا دارة منقًتا حىت ييصر يف هذا الن اعقيام   ر عا ر ل ومن مث يقتض  ا مر عقامة حاري يت
القا و شخص ه ر يدع  حق النعر ل وخي ا مدع  حق النعر من بقا  أعيان الوقف وحا يد الناظر القا و   رًا 

   ( 3) عا ً  ل  ي لب تعي  حاري يتوىل عدارة هذه ا عيان منقًتا ل حىت ييصر هنا ًيا  يرن ل  حق النعر
عذا كانا هنا  دعوى مر وعة بع ر الناظر : و ةن يف هذه ااالة تعي  تظر منقا يقوم ةدارة الوقف حىت  –اثلثًا 

ل عما بر ضها  يعود الناظر عىل عدارة الوقف وتنته  مهرة الناظر اكنقا ل وعما بقبوهلا  ( 2) ييصر يف دعوى الع ر هنا ًيا
اكنقا بعد ش ر الوقف عىل أن يع  تظر دا و بداًل من الناظر اكع ور   ولةن قد تست رق م  وبع ر الناظر  يبقا الناظر 

ذلك ع را ات تعي  الناظر اكنقا مدة فويلة يبقا يف أثنا ها الوقف يف يد الناظر اك لو  ع ل  ل وقد خي ا   ر 
ف يتويل عدارت  منقًتا حىت يع  تظر منقا أو عا ر من بقا  الوقف يف يده ل  ي لب ذو اكصلحة عقامة حاري علا الوق

ل أو عذا  ( 8)   علا أن  عذا ثبا أن بقا  الوقف وحا يد الناظر اك لو  ع ل  ال ينجو عن    ر عا ر ( 1) تظر دا و
ثبا أن دعوى الع ر ليسا  دية وقد ر عا  دمة لقضية ااراسة ل  لن فلب عقامة حاري علا الوقف ال يةون ل  

  وعلا العةس من ذلك قد خي ا من بقا  الوقف وحا يد الناظر حىت قبر ر   الدعوى بع ل     ( 9) يتع  ر ض حمر و 

                                                 

   423ق 30ايفاماة  4626أكتوبر سنة  38 – 63ق 24رقو  49ايفاماة  4628 هاير سنة  6مصر مستعجر  ( 4) 
   492عبد ااةيو  راج  قرة  ( 3) 
   من قانون أحةام الوقف 82من ال حة ترتيب ايفاكو ال رعية وم 182انعر م ( 2) 
الذي يسـتو ب عـ ر النـاظر مـ  عقامـة حـاري يف اثنـا  ع ـرا ات  ل ومن أمثلة سو  ا دارة – 393ق 16م 4621يوني  سنة  9است ناف  تلو  ( 1) 

أو ا ــره يف الو ــا  اب مــوار ا مرييــة أو ابلــديون  ل تــر  النــاظر مبــا  الوقــف تتــداعا دون أن يصــلحها مــ  و ــود غلــة يف يــده مةنــ  مــن ذلــك ل العــ ر
أو عمهالـ  اك البـة نقـوق  ل أو ع اره أعيان الوقـف  شـخاق غـري مـأمون  واقتسـام  ا  ـرة معهـو ل أو عمهال  زراعة ا را م  عدم ا ريها ل ستحقةاك

 0- 218ق 20م 4646يونيـ  ســنة  43 – 361ق 43م 4600مــايو سـنة  20اسـت ناف  ـتلو ) أو ت عـب يف ا يـرادات واكصــرو ات  ل الوقـف
 (   يف اهلامش 681ق 243عل  راتب  قرة  حمرد
عذا م يةن هنا  تعارا بـ  هـذه اكخاليـة وبـ   ل    يةي   قامة حاري أن يةون الناظر قد سبق ع ل  من وقف ه ر كخاليت  ل روط الوقف ( 8) 

 4628ســبتره ســنة  44مصــر مســتعجر ) الواقــف  كرــا عذا بنيــا اكخاليــة علــا ا ــري أعيــان الوقــف   نــيب  ــا يتعــارا مــ  شــروط  ل ا دارة ااســنة
 (   304ق 49رقو  49ايفاماة 

   3هامش  211ق 318حمرد عل  رشدي  قرة  ( 9) 



 

 

 

 

727 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

   يو د يف هذه ااالة ما  ن  من االلتجا  عىل القضا  اكستعجر لتعي  حاري علا الوقف يتوىل عدارت  منقًتا حىت تر   
   ( 4) يان دعوى الع ر وييصر  يها علا النحو الذي تقدم ب

 إثبات أن الحراسة إجراء البد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق : -433

ويف مجي  الصور اليت قدمناها  ب علا فالب ااراسة أن يثبا أن هنا    رًا عا ً  من بقا  الوقف شاغرًا ل أو من  
نعاره اكتعددين ل وهذا هو ال رط الوا ب توا ره يف مجي  دعاوى بقا   وحا يد الناظر القا و ل أو من قيام الن اع ب  

وكر هذا عذا تب  أن ااراسة »ااراسة علا ما سبق بيان    وقد نص اك رع  راحة علا هذا ال رط كرا رأينا  قار : 
 را  غري ضروري ل كرا    لذا تب  أن ااراسة ع ( 3) «ع را  البد من  للرحا عة علا ما قد يةون لذوي ال أن م ااقوق

عذا كان الوقف شاغرًا ولةن أعيان  أراا زراعية من رة كدد فويلة وتعي  تظر دا و أو تظر منقا أمر وشيك ل أو كان 
  ويبقا  ( 2) الناظر القا و ينمن علا ا عيان اكوقو ة عىل أن ييصر يف أمر الن اع يف شأن نعارت  ل    حمر لتعي  حاري

ا عىل أن يع  ل  تظر دا و أو تظر منقا ل أو يبقا تظر الوقف قا ًرا عىل أن يبا يف أمره ببقا   أو بتعي  الوقف شاغرً 
 تظر منقا أو تظر دا و مةان   

                                                 

مـد   124بنـا  علـا أن ا حـوار اكنصـوق عليهـا يف اكـادة  ل انعر عةس ذلك وأن  ال  وز تعي  حاري عال عذا كانـا دعـوى العـ ر قـد ر عـا ( 4) 
   491عبد ااةيو  راج  قرة  : ااصر مذكورة علا سبير

 243حمرـد علـ  راتـب  قـرة  : وللن اع علا ملةية أعيـان الوقـف ل وال ت ف النعار علا ا دارة ل وانعر يف ااراسة للن اع علا االستحقاق
   يف اهلامش 690ق – 684ق
 ي  ااالة ا وىل يتقدم كر ذي شأن يف الوقف أو يف نعارت  ب لب وض  الوقف وحـا ااراسـة » : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 3) 

وي ــرتط يف    أو يســتبدر ابلنــاظر اك لــو  ع لــ   يــ  غــريه ل أو ييصــر يف اخلــ ف بــ  النعــار أو مــدع  النعــر علــا الوقــف ل عىل أن يــتو تعيــ  تظــر لــ 
 (   342ق  8جمروعة ا عرار التحضريية ) « للرحا عة علا ما قد يةون لل الب من حقوقفلب ااراسة أن يةون ا  را  البد من  

 ــ   ــوز وضـ  أعيــان وقــف وحـا ااراســة جملــرد   ل حـىت لــو تزع اكســتحقون  يهـا ل وقـد قضــا أبنــ  عذا كانـا عدارة النــاظر ت عــة  ـ  حمــر للحراســة ( 2) 
نــو ره ســنة  6اســت ناف مصــر ) ىت لــو تزع اكســتحقون يف ذلــك وفلبــوا ع لــ  مــن ايفةرــة اكختصــة حــ ل كــون النــاظر أنيــق مبــالك علــا ع ــ ح أعيانــ 

) النتـــ اع ا دارة مـــن يـــد اكتـــويل علـــا الوقـــف وتركي هـــا ف ي يـــد    ـــ   ل وقضـــا بو ـــو  تـــوا ر العـــروف اكلج ـــة (   818ق 43ايفامـــاة  4624
وا فــ ع علـــا  ل وللقاضــ  نــث مســتندات ال ــر   ووحقيــق د اعهرــا (   130ق 224 رقــو 49ايفامــاة  4628أكتــوبر ســنة  32اســت ناف مصــر 

تنييـذ اخلا ـة عقود ا  ار وك وف ااساابت ومستندات اكصرو ات وتقرير اخلها  وأوراق الدعاوى الـيت ر عهـا النـاظر للر البـة نقـوق الوقـف وأوراق ال
 243حمرـد علـ  راتـب  قـرة ) ا هنا  ضرورة تقض  ابلتحيظ علا أعيان الوقف ةقامة حاري عليها وذلك كعر ة ما عذا كان ل اب حةام الصادرة  يها

 (   يف اهلامش 684ق
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 ماذا صار إليه وضع الحراسة بسبب نظارة الوقف بعد إلغاء الوقف األهلي : -434

يقض  ةل ا  نعام الوقف علا غري  4683لسنة  440قانون رقو بعد  دور التقن  اكد  انيديد ل  در اكرسوم ب 
يعته »ونصا اكادة الثانية علا أن «   ال  وز الوقف علا غري اخلريات»اخلريات    نصا اكادة ا وىل م  علا أن  

ي  نيهة بر منتهًيا كر وقف ال يةون مصر   يف ااار  الًصا نيهة من  هات اله    لذا كان الواقف قد شرط يف وق
 ريات أو مرتبات دا رة معينة اكقدار أو قابلة للتعي  م   رف ابق  الري  عىل غري  هات اله ل اعته الوقف منتهًيا  يرا 
عدا حصة شا عة تضرن غلتها الو ا  بنيقات تلك اخلريات أو اكرتبات   ويتب  يف تقدير هذه ااصة وع رازها أحةام اكادة 

أبحةام الوقف ل عال ابلنسبة عىل غلة ا فيان ال راعية  تةون غلتها ه  القيرة  4619لسنة  14 من القانون رقو 14
ونصا اكادة الثالثة «   اخلاق اب   ح ال راع  4683لسنة  414ا  ارية حسبرا ه  مقدرة ابكرسوم بقانون رقو 

بقة ملًةا للواقف عن كان حًيا وكان ل  حق الر وع  ي  يصب  ما ينته   ي  الوقف علا الو   اكب  يف اكادة السا»علا أن 
   لن م يةن, هلا اكلةية للرستحق  ااالي  كر بقدر حصت  يف االستحقاق   وعن كان الوقف مرتب ال بقات ل 

هلا اكلةية للرستحق  ااالي  ولذرية من مات من ذوي االستحقاق من فبقتهو كر بقدر حصت  أو حصة أ ل  يف 
 14من القانون رقو  26و 24و 21و 29ستحقاق   ويتب  يف تعي  تلك ااصة ا حةام اكنصوق عليها يف اكواد اال

تسري القواعد اكنصوق عليها يف اكواد السابقة علا »علا أن  ( 4) ونصا اكادة اخلامسة«   سالف الذكر 4619لسنة 
وتسلو  –تج ًا من  ايف ري  الوقف  غراا العرارة أو ا   ح أموار البدر اكودعة   ا ن ايفاكو ل وعلا ما يةون حم

هذه ا موار وكذا ا عيان اليت كانا موقو ة عىل مستحقيها بنا  علا فلب أي منهو ل وتةون  يت  اكستحقة السابقة 
لخريات ل اشرت  وعذا كان يف الع  حصة موقو ة ل –ونصيب  يف االستحقاق حجة علا تظر الوقف عند م البت  ابلتسليو 

وعىل أن يتو تسلو هذه ا عيان   تبقا وحا يد الناظر ايعها وعدارهتا  –تظر الوقف م  ابق  اك   يف تسليو الع  
من القانون اكد   480عىل  438وتةون ل   ية اااري ل وتسري يف مجي  ا حوار أحةام ال يوع الواردة يف اكواد من 

 «  لسابقةم  مراعاة أحةام اليقرة ا
اشرتط أن يةون النعر علي   4681لسنة  369بقا الوقف علا اخلريات    هذا م يلك ل ولةن ا لقانون رمق 

لوزارة ا وقاف ما م ي رتط الواقف النعر لنيس     لذا كانا  هة اله مجعية أو هي ة  از لوزارة ا وقاف أن تن ر عن 
 وقاف ل لسبب مو ب للع ر ل أن ت لب من ايفةرة اكختصة ع ر انيرعية أو النعر هلذه انيرعية أو اهلي ة   ولوزارة ا

                                                 

   4683لسنة  213وقد أضييا  قراهتا الث ل ا  رية ابكرسوم بقانون رقو  ( 4) 
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( أبن   4681سنة  369اهلي ة عن النعر ل وبع ر أيهرا يعود النعر للوزارة   وتقض  اكادة ا وىل من نيس القانون ) رقو 
يقرا  ا سرة ل  از لوزارة ا وقاف عذا كان الوقف ض ير القيرة أو الري  ل أو كان علا  هة بر  ا ة كدار ضيا ة أو ل

 أن تن ر عن النعر عىل أحد أ راد أسرة الواقف   وال ينيذ الن ور عال بتولية الناظر انيديد  
ويتب  من هذه النصوق أن الوقف ا هل  م يعد  ا  ًا ل وأن ا وقاف ا هلية السابقة قد اعتهت مجيعها منتهية 

موااًل  لوكة ملًةا حرًا للواقف أو للرستحق  علا الو   الذي بينت  النصوق سالية   وقد أ بحا ا وقاف ا هلية أ
الذكر    لو يعد عذن ل ابلنسبة عىل ا وقاف ا هلية وه  مثر ا ني   ا كه من ا عيان اكوقو ة ل نعار وقف   ومن مث ال 

أو ن اع ب  نعار متعددين أو ن اع ب  من يدعون  يتصور اآلن قيام ن اع علا نعارة الوقف ل  ليس اة وقف أهل  شاغر
حق النعر أو تظر وقف ي لب ع ل      الا مجي  هذه ا سبا  اليت كانا تستدع  يف بعض العروف ل قبر عل ا  

الوقف ا هل  ل تعي  حاري علا ا عيان اكوقو ة علا النحو الذي سبق بيان    ولةن ختلف عن عل ا  ا وقاف ا هلية 
ةل ا  الوقف ا هل  تنص ل يف شأن  4683لسنة  440من القانون رقو  8وقف دام بعض الوقا ل  قد رأينا اكادة م

عىل أن يتو »     ا عيان اليت كانا موقو ة وقًيا أهلًيا مث أ بحا  لوكة وو ب تسليرها   حا ا ل علا ما أييت : 
عدارهتا وكون ل   ية اااري ل وتسري يف مجي  ا حوار أحةام تسلو هذه ا عيان ل تبقا وحا يد الناظر ايعها و 

 ناظر الوقف السابق قد انقلب نةو هذا النص  «   من القانون اكد     480عىل  438ال يوع الواردة يف اكواد من 
  وهذا اااري القانو   ( 4) حارًسا علا ا عيان اليت كانا موقو ة ل ويعها ويدبرها منقًتا عىل أن يتو تسليرها   حا ا

خيض   حةام ااراسة القضا ية   ويرتتب علا ذلك أن  عذا كان غري أم  أو أسا  ا دارة قبر أن تتو ع را ات تسليو 
  وكا كانا هذه  ( 3) ا عيان عىل أ حا ا ل  از فلب ع ل  واستبدار حاري قضا   ب  يدير ا عيان عىل أن يتو التسليو

 480 – 438ن احنر الوقف ا هل  قد أ بحا  لوكة علا ال يوع   حا ا ل  لن أحةام ال يوع ) ما عيان بعد أ

                                                 

وقــد قضــا حمةرــة الــنقض أبنــ  عذا     عنــ   ــية تظــر الوقــفعال  ــذه الصــية بعــد أن زالــا  ل مــن وقــا أن انقلــب حارًســا ل وال  ــوز أن يعرــر ( 4) 
الـذي أضـيا عليهـا  4683لسـنة  440كرـا أن  ـيتها كنـاظرة وقـف قـد زالـا ابلقـانون رقـو   ل كانا ال اعنة م ختا ـو يف الـدعوى بصـيتها ال خصـية

 ل  لنــ  ال يقبـر منهــا ال عـن بصــيتها ال خصـية أو بصــيها تظـرة وقــف ل وكــان ااةـو قــد  ـدر عليهــا  ـذه الصــية ا  ـرية ل  ـية ااراسـة علــا الوقـف
وانعــر  – 188ق 94رقـو  42جمروعــة أحةـام الـنقض  4693عبريـر سـنة  43نقــض مـد  ) ويةـون ال عـن مقبـوالً منهـا بصــيتها حارًسـا علـا الوقـف 

 4رقـو  42جمروعة أحةـام الـنقض  4693اير سنة ين 2 – 428ق 414رقو  43جمروعة أحةام النقض  4694ديسره سنة  34أيًضا نقض مد  
 (   42ق
   362حمرد عبد الل يف  قرة  ( 3) 
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مد  من أن  غلبية ال ركا  يف ال يوع أن  434/3مد  ( تسري عليها ل ومن ب  هذه ا حةام ما تقض  ب  اكادة 
يتسلو ال ركا  ا عيان من اااري وهو تظر الوقف  تار مديرًا لإلدارة   ولةن ذلك ال يةون ل  يرا نرى ل عال بعد أن 

  علا أن  عذا حدل قبر تسلو ا عيان ما يستدع  استبدار حاري ه ر ابااري القانو  علا الو   الذي  ( 4) السابق
يةون بيناه ل  لن القاض  يستأنس برأي ال ركا  يف تعي  اااري انيديد ل و ا ة عذا رشحا ا غلبية شخًصا معيًنا ل

 حارًسا وم يو   عىل م عن  دي من سا ر ال ركا   
أما الوقف اخلريي  هو ابق كرا قدمنا ل ولةن نعارت  تةون  يف ا  ر لوزارة ا وقاف أو للواقف ل عذ اشرتط 

د أسرة ذلك لنيس    و وز لوزارة ا وقاف أن تن ر عن النعارة للجرعية أو اهلي ة اليت ه   هة اله ل أو عىل أحد أ را
الواقف عذا كان الوقف ض ير القيرة أو كان علا  هة بر  ا ة    يتصور عذن أن تقوم ااراسة القضا ية علا الوقف 

 اخلريي يف الصور اآلتية :
( عذا فلبا وزارة ا وقاف ل لسبب مو ب للع ر ل ع ر انيرعية أو اهلي ة اليت كانا قد ن لا هلا عن النعر  4) 

( عذا فلبا وزارة ا وقاف ل لسبب مو ب  3تقتض  عقامة حاري قضا   يف أثنا  ع را ات الع ر   ) ل وكانا العروف 
للع ر   ع ر الناظر الذي كانا قد ن لا ل  عن النعر من ب  أ راد أسرة الواقف   واستدعا العروف عقامة حاري 

ا ما يستو ب ع هلا عن نعارة الوقف اخلريي ( عذا ثبا علا وزارة ا وقاف نيسه 2قضا   حىت يبا يف فلب الع ر   ) 
( عذا كان الوقف اخلريي  1  )  ( 3) ل  لن   وز تعي  حاري قضا   يف أثنا  ع را ات لع ر عذا استدعا العروف ذلك

  أ بحا وزارة ا وقاف تظرة علي    وقام   ف بينها وب  ال ركا  يف ال يوع علا ا دارة ل ( 2) حصة شا عة يف عقار
   ( 1)  قد تقتض  العروف عقامة حاري علا العقار مجيع  للرحا عة علا حقوق الوقف اخلريي

                                                 

   362قارن حمرد عبد الل يف  قرة  ( 4) 
وعذا كـان النعـر علـا الوقـف لـوزارة ا وقـاف أو ل وقـاف » : مـن م ـروع قـانون الوقـف تـنص علـا مـا أييت 19وقد كانا اليقرة الثانيـة مـن اكـادة  ( 3) 
 جـاز عذن قيـام    و ـدر القـانون  ـً  منـ  ل وقد حذف هذا النص يف نينة العدر ئجلس ال ـيوق   «    وز تعي  حاري علا هذا الوقف ل لةيةاك

 (   4هامش 214حمرد عل  رشدي ق) ااراسة القضا ية حىت لو كان النعر لوزارة ا وقاف 
شرط يف وقي  نيهة بـر  ـريات أو مرتبـات دا رـة معينـة اكقـدار أو قابلـة للتعيـ  مـ   ـرف ابقـ  الريـ  وقد رأينا أن هذا يتحقق عذا كان الواقف قد  ( 2) 

 440مـن القـانون رقـو  30)  يعتـه الوقـف منتهيًـا  يرـا عـدا حصـة شـا عة تضـرن غلتهـا الو ـا  بنيقـات تلـك اخلـريات أو اكرتبـات  ل عىل غري  هات الـه
 (   ا هل ةل ا  نعام الوقف  4683لسنة 

   368حمرد عبد الل يف  قرة  ( 1) 
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 وضع الحراسة بسبب مديونية الوقف -2

 متى توضع الحراسة بسبب مديونية الوقف : -435

 وز للدا ن أن قد يستدين تظر الوقف للصرف علا تعرري الوقف وع  ح  وعدارت  ل  يصب  الوقف مديًنا   وكا كان ال  
ينيذ علا أعيان الوقف ل    يبقا أمام  عال أن ينيذ علا غلت  ل  يحج  علا ايفصوالت أو وحا أيدي اكستأ رين   

 لذا كان نعر الوقف بتصر ات  قد أضعف عضعا ًا شديًدا الوسا ر اليت يست ي   ا الدا ن اقتضا  حق  ل  قام   ر عا ر 
 124الوقف ل  از للدا ن أن ي لب عقامة حاري علا الوقف   وقد  رحا بذلك اكادة  يهر  را ااراسة علا أعيان

 «  عذا كان الوقف مديًنا»مد   يرا رأينا ل عذ أ ازت ااراسة القضا ية علا ا موار اكوقو ة 
 : ( 4) و ةن عذن تصور  را ااراسة علا الوقف اكدين يف ااالت  اآلتيت 

لناظر أن يضي  علا الدا ن حق  ل كرا عذا بدد ايفصور ل أو توافأ م  مستأ ري أعيان الوقف عذا تعرد ا –أواًل 
ايفجوز وحا أيديهو علا ا  رة  د عهو عىل التقرير كذاًب بعدم اكديونية أو أع اهو  الصة اب  رة و عر اترخيها سابًقا 

  علا ااج  ل  لو يترةن الدا ن بسبب ذلك من ااصور علا حق  
عذا أسا  الناظر ا دارة ل  أمهر مثً  يف زراعة أرا الوقف  لو يف ايفصور ابلدين ل أو ا ر يف د    –اثنًيا 

   ( 3) ا موار ا مريية  حج ت ا دارة علا ايفصور وم يبق للدا ن ما يستوىف ب  حق 

 الدائنين :بشرط أن تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق  -436

مد  يدمج  را مديونية الوقف م   را مديونية اكستحق يف عبارة واحدة ل  124وقد كان اك روع الترهيدي للرادة  
عذا كان الوقف اكدين ل أو كان أحد اكستحق  معسًرا ل وكانا ااراسة يف ااال  » يجي  ااراسة علا ا موار اكوقو ة 

 ةان شرط أن تةون «   يضي  علا الدا ن  حقوقهو بسبب سو  عدارة الناظر أو سو  نيت ه  الوسيلة الوحيدة حىت ال 
ااراسة ه  الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدا ن  منصًبا علا حا يت مديونية الوقف ومديونية اكستحق   وكا 

يوق ل أغير سهًوا استبقا  ال رط يف حالة انيصلا ااالتان عحدامها عن ا  رى يف  قرت  مستقلت  ل يف نينة جملس ال 

                                                 

   يف اهلامش 681ق 243انعر حمرد علا راتب  قرة  ( 4) 
ويف أثنــا   ل و ــوز عند ــذ للــدا ن ال عــن يف الوقــف ابلــدعوى البولصــية ل  يقــف اكــدين مالــ  عضــرارًا بدا نــ  ل وقــد كيــون الــدين علــا الواقــف نيســ  ( 3) 

وقــد ســبقا  ل ور  ــوز لــ  لــب وضــ  الوقــف وحــا ااراســة عذا كــان هنــا    ــر عا ــر مــن بقــا  العــ  وحــا يــد النــاظرع ــرا ات الــدعوى الــيت قــد ت ــ
 (   يف اهلامش 681ق – 682ق 244وانعر حمرد عل  راتب  قرة  – 124انعر هنًيا  قرة ) ا شارة عىل ذلك 



 

 

 

 

732 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

عىل حالة وض  ااراسة علا « يف ااال »مديونية الوقف ل وبقا ال رط مذكورًا يف حالة مديونية اكستحق وانصر ا عبارة 
   ( 4) حصة اكدين اكعسر ميرزة ووضعها علا الوقف كل 

الة مديونية اكستحق ل وعذا  ات ذكره  راحة والصحي  أن ال رط وا ب يف حالة مديونية الوقف و وب  يف ح
يف حالة مديونية الوقف  هو يستخلص من القواعد العامة اكقررة يف دعاوي ااراسة    يجب أن تةون ااراسة ه  

الوسيلة الوحيدة اصور دا ن الوقف علا حق     لذا  ات  ااج  وحا أيدي اكستأ رين ولةن أمةن أن يستويف حق  من 
علا ايفصوالت ل أو بسد الناظر ايفصوالت ولةن أمةن الدا ن أن وج  وحا أيدي اكستأ رين  يستويف حق  ل ااج  

   ( 3)    حمر عند ذلك ليرا ااراسة علا أعيان الوقف

 ماذا صار إليه وضع الحراسة بسبب مديونية الوقف بعد إلغاء الوقف األهلي : -437

 ل ولةن الوقف اخلريي بقا قا ًرا   قدمنا أن الوقف ا هل  قد أل ا 
 ي  الوقف اخلريي يبقا عذن حق دا ن الوقف يف فلب ااراسة علا ا عيان اكوقو ة علا ما هو علي  ل ويبقا 

 ما قررته يف هذا ال أن  حيًحا من بًقا علا الوقف اخلريي  
دا ن الوقف م يتعلق حق  عال بل ة أما الوقف ا هل   قد أ ب  ملًةا حرًا كرا سبق القور   ولةن كا كان 

 440يضيف مادة  ديدة عىل اكرسوم بقانون رقو  4683لسنة  213الوقف دون أعيان  ل  قد  در اكرسوم بقانون رقو 
و وز كن كانوا دا ن  »مةررة ل وقد  ا  يف عحدى  قراهتا ما أييت :  8ةل ا  الوقف ا هل  ه  اكادة  4683لسنة 

ن ينيذوا نقوقهو علا ري  أعيان  ويتقدمون يف ذلك دا ين ا شخاق الذين هلا عليهو ملةية تلك ا عيان ل  للوقف ذات  أ
كرا يةون هلو عذا شهروا حقوقهو   ر سنة و ًقا   را ات شهر حق ا رل أن ينيذوا علا ري  تلك ا عيان وحا أي 

 هل  ل أن ينيذ ل ال علا ا عيان اليت أ بحا حرة ل بر  يةون عذن لدا ن الوقف ل بعد أن احنر الوقف ا«   يد كانا
علا ري  هذه ا عيان كرا كان ا مر عند قيام الوقف ا هل  ل وبذلك يبقا دا ن الوقف علا حال  دون أن يسو  مرك ه 

و ة ل  لن   ب أو يتحسن   ول  ل يف تنييذه علا الري  ل حق التقدم علا دا ين ال خص الذي هلا علي  ملةية الع  اكوق
ا حق التتب  عذا انتقلا ملةية الع  عىل أ نيب ل  قد انتقلا اعتبار أن هذه اكلةية قد هلا علي  مثقلة ابلدين   ول  أيضً 

                                                 

   يف اهلامش 120انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
ايفامــاة  4622ينــاير ســنة  40عســةندرية مســتعجر  – 181ق 21م 4638مــايو ســنة  31 – 23م 4646ره ســنة نــو  43اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

   يف اهلامش 681ق 243حمرد عل  راتب  قرة  – 186ق  41
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علي  اكلةية ب رط أن ي هر حق    ر سنة و ًقا   را ات شهر حق ا رل   و ذا ينقلب ااق ال خص  لدا ن الوقف 
ري  الع  دون ملةيتها   وكا كان حق الدا ن مقصورًا علا الري  ل  رن انيا   أن يتعرد اكالك  عىل حق عيين ل يق  علا

تيويا الدا ن حق  ل أو يس   ا دارة ل  يجوز عند ذ للدا ن أن ي لب  را ااراسة القضا ية علا الع  ل اليت 
  را ااراسة القضا ية عندما كانا الع  وقًيا  أ بحا ملًةا ل يف نيس ااالت  اللت  كان  وز ل  أن ي لب  يهرا 

 وضع الحراسة بسبب مديونية المستحق -3

 متى توضع الحراسة بسبب مديونية المستحق :  -438

وقد يةون اكدين ليس هو الوقف ذات  ل بر أحد اكستحق  يف الوقف   وا  ر أن دا ن هذا اكستحق يست ي  أن ينيذ 
ال خصية ل ويد ر  يها استحقاق  يف الوقف    يجوز للدا ن عذن أن وج  وحا يد تظر الوقف علا علا أموار مدين  

أما يف ااالة الثانية ل »استحقاق مدين  الستييا  حق    وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا الصدد : 
ج  وحا يد تظر الوقف   لةن عذا كان الناظر س    السبير ال بيع  اصور الدا ن  علا حقوقهو عمنا هو توقي  اا

الذمة ل كانا للدا ن  مصلحة يف أن يستبدلوا ب  غريه يف عدارة الوقف حىت يييض من ال لة ما يي  بديوهنو يف أقر  
 وقا   وكذلك عذا كان الناظر س   النية ل خيي  عن الدا ن  حقيقة عيراد الوقف أو نصيب اكستحق اكدين ل  لن

   ( 4) «مصلحة الدا ن  تقتضيهو أن ي لبوا وض  الوقف وحا يد حاري أم  يقوم بو ا  ديوهنو من  ايف غلة الوقف

                                                 

   342ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
 ل   الـدا ن وحــا يـد النـاظر علــا اسـتحقاق اكــدينسـوا  كــان النـاظر نيسـ  أو غــريه مـن اكســتحق   يحجـ ل  قـد يسـتدين مســتحق يف الوقـف

أو يةــون  ل  يتوافــأ النــاظر مــ  اكســتحق اكــدين ويقــرر غً ــا بعــدم و ــود اســتحقاق وحــا يــده أوالً يــودع شــيً ا ويســترر يف و ــا  االســتحقاق عىل اكســتحق
وال يست ي  الـدا ن مـن  هـة أ ـرى توقيـ  ااجـ  التنييـذي علـا    ااج  عد  اليا دة  ن الناظر الذي وق  ااج  وحا يده هو نيس اكستحق اكدين

انعـر يف  ) وال توقي  ااج  وحا يـد مسـتأ ري الوقـف  ن هـنال  مـدينون للوقـف ال للرسـتحق اكـدين  ل زراعة الوقف  هنا غري  لوكة للرستحق اكدين
وقـد قضـا حمةرـة الـنقض أبن تعيـ   – ( يف اهلـامش 688ق  – 681ق 243كر ذلك ويف أحةام القضا  يف هذا ال ـأن حمرـد علـ  راتـب  قـرة 

 حاري قضا   علا أعيان وقـف هـو الوسـيلة الوحيـدة لتنييـذ حةـو بـدين علـا تظـر الوقـف الـذي ال مـار ظـاهرًا لـ  سـوى حصـت  الـيت يسـتحقها يف ريـ 
 34 هــ  ئقتضــا نــص اكــادة  ل يــذ وهــ  وســيلة مســتعجلةومادامــا هــذه الوســيلة متعلقــة ابلتني    ن ااجــ  وحــا يــد مســتأ ري أعيانــ  ل هــذا الوقــف
وال يسـلب  اال تصـاق االدعـا  لديـ  أبن االسـتحقاق يف الوقـا قـد هر عىل شـخص  ل  ا يد ر يف ا تصاق قاض  اكواد اكسـتعجلة ( قد ) مرا عات 

 (   664ق 240رقو  4جمروعة عرر  4628ديسره سنة  46نقض مد  ) غري اكدين مىت كانا هذه ا يلولة متنازًعا يف  حتها 
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   ( 4) «عذا كان أحد اكستحق  مديًنا معسرًا»مد  ااراسة القضا ية علا ا موار اكوقو ة  124ولذلك أ ازت اكادة 
ستحق ل غري استحقاق  يف الوقف ل مار يي  ابلدين    لذا كان ل  مار غري واكقصود ابكدين اكعسر هنا أال يةون للر

استحقاق  يف الوقف يةي  لو ا  الدين ل م يةن هنا  مقتض ليرا ااراسة علا الوقف   أما عذا م يةن ل  مار غري 
تةون  ا  ة حىت يترةن  استحقاق  يف الوقف ل أو كان ل  مار ولةن  ال يةي  لو ا  الدين ل  لن ااراسة علا الوقف

 –الدا ن من استييا  حق  كامً  ل حىت لو م يةن اكدين معسرًا عذا أد لنا يف االعتبار استحقاق  يف الوقف أبن كان مال  
يةي  لو ا  ديون     ا عسار هنا ل  مع   اق ل هو أن يةون مار اكستحق اخلارج  –دا  ً  ي  استحقاق  يف الوقف 

   ( 3) يف الوقف ال يةي  لو ا  دين عن استحقاق  

                                                 

 ةانـا بعـض ا حةـام تـر ض وضـ  ااراسـة علـا الوقـف كديونيـة    وقد حسو هذا النص اخل ف الذي كان قا ًرا يف عهد التقن  اكـد  القـد  ( 4) 
وبعضـها ي ـرتط  (   130ق 49ة ايفامـا 4628أكتوبر سـنة  32 – 349ق 4ايفاماة  4631يولي  سنة  38است ناف مصر ) أحد اكستحق   ي  

 لن م  د ذلـك نيـأ عىل ااراسـة  ل و ب يف هذه ااالة أن يبدأ الدا ن اباج  وحا يد الناظر اكدين ل أن يةون اكستحق اكدين هو تظر الوقف نيس 
ري أن تبقـــا ااراســـة حـــىت ولـــيس مـــن الضـــرو  ( ل 409ق 90م 4614عبريـــر ســـنة  34 – 483ق 11م 46-8 هايـــر ســـنة  42اســـت ناف  ـــتلو ) 

ولةن الـرأي ال الـب كـان  يـ  ااراسـة علـا الوقـف كديونيـة أحـد  (   41ق 19م 4622ديسره سنة  30است ناف  تلو ) يستويف الدا ن كر حق  
 4جمروعـة عرـر  4628ديسـره سـنة  46نقـض مـد  ) و ذا الرأي أ ذت حمةرة النقض وكثري من أحةام حمةرـة االسـت ناف اكختل ـة  ل اكستحق 

 38 – 118ق 12م 4624يونيــ  ســنة  40اســت ناف  ــتلو  – 849ق 449رقــو  3جمروعــة عرــر  4626أور يونيــ  ســنة    664ق 240رقــو 
ـــــ  ســـــنة  33 – 490ق 11م 4623 هايـــــر ســـــنة  3 – 20ق 11م 4624يونيـــــ  ســـــنة  ـــــاير ســـــنة  40 -20ق 11م 4623يوني  19م 4621ين

هــو الــذي أ ــذ بــ  التقنــ  اكــد   بوهــذا الــرأي ال الــ (   91ق 11م 4621ديســره ســنة  46 – 341ق 19م 4621مــايو ســنة  6 – 444ق
 (   380 قرة  – 319انعر حمرد علا رشدي  قرة ) انيديد وقنن  يف نصو   

   494عبد ااةيو  راج  قرة  : وانعر عةس ذلك وأن اكدين اكعسر هو اكدين الذي حةو ب هر ععساره – 316حمرد عل  رشدي  قرة  ( 3) 
وعذا اســتدان اكســتحق حــرم مــن  ل وهــذا ال ــرط  ــحي  ل هــذا وقــد يــنص كتــا  الوقــف علــا حرمــان اكســتحق مــن اســتحقاق  عذا اســتدان

 48ناف  ـتلو اسـت ) حىت لو اتيق اكستحقون علا عدم الترسـك  ـذا اارمـان  ل ومن مث ال  وز للدا ن فلب وض  ااراسة علا الوقف ل استحقاق 
مــاري  44مصــر مســتعجر  – 21ق 11م 4621نــو ره ســنة  34 – 39ق 11م 4621نــو ره ســنة  41 – 414ق 18م 4622 هايــر ســنة 

ديســره ســنة  32وانعــر عةــس ذلــك وأنــ   ــوز للرســتحق  أن يتيقــوا علــا عــدم الترســك ابارمــان عســةندرية  – 644ق 41ايفامــاة  4621ســنة 
ولـ  أن يثبـا أن النـاظر واكسـتحق قـد توافـأ علـا استصـدار  ل ولةن  وز للـدا ن أن ينـازع يف مـدلور شـرط اارمـان (   4041ق 44ايفاماة  4621

 (   380حمرد عل  رشدي  قرة ) حةو ابارمان ب ري حق عضرارًا ب  
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 يشترط أن تكون الحراسة هي الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدائنين : -439

وتةون »مد  يف  دد وض  ااراسة علا ا موار اكوقو ة عذا كان أحد اكستحق  مديًنا معسرًا :  124وتقور اكادة  
بقسرة منقتة ل وعال  علا الوقف كل    وي رتط أن تةون ااراسة يف ااراسة علا حصت  وحدها عن أنةن  رزها ولو 

وتقور اكذكرة ا يضاحية «   ااال  ه  الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدا ن  بسبب سو  عدارة الناظر أو سو  نيت 
ا نون ( قد سلةوا السبير وقد  رت ا حةام يف هذه ااالة علا أن يةونوا ) الد»للر روع الترهيدي يف هذا الصدد : 

ال بيع  م  تظر الوقف للحصور علا ديوهنو ل  لو  د ذلك السبير  تي ً ل حىت تبدو ااراسة للرحةرة أهنا الوسيلة 
   ( 4) «الوحيدة اصور الدا ن  علا حقوقهو ل  تحةو  ا

اكدين مار  ق لو كان للرستح يجب عذن أن تةون ااراسة ه  الوسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقوق الدا ن    
غري استحقاق  يف الوقف يةي  لو ا  الدين ل م    وض  الوقف وحا ااراسة ل حىت لو كان الناظر س   النية أو س   

ا دارة ل وقد تقدما ا شارة عىل ذلك   ولو است اع الدا ن ااج  وحا يد الناظر علا استحقاق مدين  ل وكان ما حجر 
 ا  الدين ل كا  از هنا أيًضا العدور عن هذا ال ريق ال بيع  القتضا  الدا ن حق  عىل فريق استثنا   هو علي  كا ًيا لو 

   ( 3)  را ااراسة علا الوقف ل وهو فريق ال  وز االلتجا  علي  عال عند الضرورة القصوى
لوا ب أواًل أن تيرز حصة ومىت قاما الضرورة ليرا ااراسة علا الوقف علا النحو اكتقدم الذكر ل  لن ا

اكستحق اكدين عذا أمةن ذلك ل ولو كان هذا عن فريق قسرة منقتة ل ويف هذه ااالة تيرا ااراسة علا هذه ااصة 
   لذا م  ةن  رز حصة اكستحق ل ولو عن فريق القسرة اكنقتة ل م يةن هنا  مناق من وض  الوقف كل   ( 2) وحدها

اااري عدارت  بداًل من الناظر س   النية أو س   ا دارة ل ويي  اكستحق  يف الوقف استحقاقهو  وحا ااراسة ل ويتوىل

                                                 

   341ق – 342ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
 هايـر  42 – 222ق 10م 4634مـايو سـنة  3اسـت ناف  ـتلو  – 664ق 240رقو  4جمروعة عرر  4628ديسره سنة  46نقض مد   ( 3) 

عذا ثبـا أنـ  يـودع هـذا النصـيب   ل وال يو ـد مـا  نـ  مـن تعيـ  تظـر الوقـف نيسـ  حارًسـا علـا نصـيب اكسـتحق اكـدين – 483ق 11م 4628سنة 
عذ أن الوا ــب عيداعــ    انــة ايفةرــة هــو نصــيب اكســتحق اكــدين  ( ل 138ق 13م 4620عبريــر ســنة  49اســت ناف  ــتلو ) كــام ً   انــة ايفةرــة 

 (   213ق 11م 4623مايو سنة  38است ناف  تلو ) وحده 
 38اسـت ناف  ـتلو ) يف غلـة الوقـف حىت لو م ين ذ رأي الدا ن يف القسرة مادام م يثبا أن ري  ااصة اكيـرزة اقـر مـن حصـة اكسـتحق اكـدين  ( 2) 

 (   20ق 11م 4624نو ره سنة 
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ل ويع   استحقاق اكستحق اكدين لدا ن  ئقدار ما يي  ابلدين   ويتحرر اكستحق اكدين وحده ل دون سا ر اكستحق  
   ( 4) ل مصرو ات ااراسة

 بسبب مديونية المستحق بعد إلغاء الوقف األهلي : ماذا صار إليه وضع الحراسة -441

يف الوقف اخلريي الذي بق  قا ًرا ال حمر لوض  ااراسة ل  ن هذا الوقف ليس  ي  مستحقون ل بر هو مر د نيهة بر  
 وهذه ال تستدين ل والذي يستدين هو الوقف نيس   

د أن أ ب  مالًةا اصت  يف الوقف ل يةون أما الوقف ا هل   ةان مقتضا عل ا   أن اكستحق اكدين ل بع
معرًضا لتنييذ دا ن  عليها ال يف الري   حسب بر يف اكلةية ذاهتا   وم يةن للدا ن هذا ااق عندما كانا الع  موقو ة   

ب  رعايت    وقد استدعا ذلك  دور اكرسوم بقانون  دوبذلك انقلب حر الوقف واب علا اكستحق ل بعد أن كان اكقصو 
اخلاق نر الوقف ا هل  مادة  ديدة ه   4683لسنة  440رقو  نيضيف عىل اكرسوم بقانو  4683لسنة  213رقو 

ي  ال  وز اختاذ ع را ات التنييذ علا ما ينته   »مةررة ل  ا  يف  قراهتا اكتعلقة  يرا حنن بصدده ما أييت :  8اكادة 
العرر  خأعيان  فبًقا للرواد السابقة ل وذلك عن الديون السابقة علا اتري ةالوقف ضد ا شخاق الذين تنور عليهو ملةي

ل اخلاق بعدم  واز ااج  أو الن ور عرا  4611لسنة  433 ذا اكرسوم بقانون   وكذلك تعر أحةام القانون رقو 
 يها الوقف ل وذلك ابلنسبة   ود معينة ل سارية علا ري  ا عيان اليت ينتهخيص اكستحق  يف ا وقاف ا هلية عال يف حد

عىل ا شخاق الذين تنور عليهو ملةية هذه ا عيان فبًقا للرواد السابقة ل مىت كانا الديون ايفجوزة من أ لها أو 
ر غلي  استحقاق مدين  يف الوقف  لذا كان الدا ن قد حو  –اكتنازر عنها سابقة علا اتريخ العرر  ذا اكرسوم بقانون 

ضراًت لدين  ل  لن ل  عذا شهر حق    ر سنة و ًقا   را ات شهر حق ا رل أن ينيذ علا نصيب مدين  يف ري  تلك 
ا فيان وبنيس اكرتبة اليت كانا ل  من قبر ووحا أي يد كانا هذه ا عيان ل وذلك استييا  لدين  يف اادود اكعينة 

وقد  ا  يف «   سالف الذكر ل ويبقا للدا ن هذا ااق مادام مدين  علا عقيد ااياة 4611لسنة  433 ابلقانون رقو
لوحظ أن اكستحق  يف ا وقاف كانوا يترتعون من »ما أييت :  4683لسنة  213اكذكرة ا يضاحية للررسوم بقانون رقو 

ل سوا  ابلنسبة عىل أعيان الوقف عذ كان حمعورًا علا  نراية القانون 4683لسنة  440قبر  دور اكرسوم بقانون رقو 
علا عدم  4611لسنة  433الدا ن  اختاذ ع را ات التنييذ عليها ل أو ابلنسبة عىل غلة الوقف عذ قد نص القانون رقو 

ية  واز ااج  عليها أو الن ور عنها عال يف حدود معينة   وقد ترتب علا زوار  ية وقف حرمان اكستحق من محا
                                                 

   246ق 11م 4623يولي  سنة  33 – 213ق 11م 4623مايو سنة  38است ناف  تلو  ( 4) 
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القانون يف هات  الناحيت    وكا كان هذا ا مر يقتض  سرعة تد ر ال رع ارايتهو لوعال انقلب الت ري  أداة عضرار  و 
ووسيلة لترة  دا نيهو منهو بتخويلهو حقوقًا م تةن هلو من قبر ل  قد رؤى لذلك عضا ة حةو  ديد يقض  ابستررار 

التنييذ علا ما ينته   ي  الوقف ضد ا شخاق الذين ينور عليهو ملةية أعيان  ل  هذه ااراية    نص علا أن  ال  وز 
اخلاق بعدم  واز ااج  أو الن ور عرا خيص اكستحق   4611لسنة  433كرا نص علا استررار أحةام القانون رقو 

لا اتريخ العرر أبحةام يف ا وقاف ا هلية ابلنسبة عىل هنال  ا شخاق ل وهذا كل  م روط بةون الديون سابقة ع
  واكقصود بةلرة الري  الواردة ابك روع هو ارة الع  ل سوا  كانا أ رة أو غلة  4683لسنة  440اكرسوم بقانون رقو 

أو غري ذلك   وقد نص اك روع علا محاية الدا ن  الذين كانا حولا هلو استحقاقات مدينيهو يف ا وقاف ضراًت 
هذه الضراتت    نص اك روع علا أن  عذا كان الدا ن قد حور علي  استحقاق مدين  يف الوقف  لديوهنو ل  أبقيا هلو

ضراًت لدين  ل  لن ل  عذا شهر حق    ر سنة و ًقا   را ات شهر حق ا رل أن ينيذ علا نصيب مدين  يف ري  تلك 
يان ل وذلك استييا  لدين  يف اادود اكعينة ا عيان بنيس اكرتبة اليت كانا ل  من قبر ووحا أي يد كانا هذه ا ع

 «  ل ويبقا للدا ن هذا ااق ما دام مدين  علا قيد ااياة 4611لسنة  433ابلقانون رقو 
وخيلص  ا تقدم أن  يف ديون اكستحق  ب التريي  ب  الديون ال حقة علا اتريخ العرر بقانون حر الوقف 

القانون    أ حا  الديون ال حقة يست يعون التنييذ علا ا عيان اليت كانا موقو ة ا هل  ل والديون السابقة علا هذا 
وأ بحا ملًةا كدينهو دون قيد ل ومن مث ال وتا ون يف ال الب عىل وض  هذه ا عيان وحا ااراسة ل وعذا احتا وا عىل 

ل أما أ حا   ( 4) وقد تقدم بيان ذلكذلك  ي  اادود اليت يست ي   يها أي دا ن وض  أموار مدين  وحا ااراسة 
الديون السابقة ل  قد رأينا من النصوق سالية الذكر أهنو ال يست يعون التنييذ علا ا عيان ل ويقتصر حقهو علا التنييذ 

ن علا ريعها يف اادود اليت كان  وز  يها ااج  علا الري  أو الن ور عنده   ومن مث تقوم ااا ة عىل وض  هذه ا عيا
وحا ااراسة ل عذا عرد اكدين عىل تبديد ريعها أو أسا  عدارهتا نيث يعرا حق الدا ن خل ر عا ر    يةون للدا ن يف 

هذه ااالة وض  ا عيان وحا ااراسة ل ويقوم اااري ةدارهتا وسداد الدين من ريعها ل مىت كانا هذه ه  الوسيلة 
   ( 3) ا دارة أو سو  النيةالوحيدة لعدم ضياع حقوق الدا ن بسبب سو  

                                                 

   134انعر هنًيا  قرة  ( 4) 
سـنة  9611قضـية رقـو  4682سـنة  ديسـره 44وي ـري عىل حةـو  ـدر مـن مصـر مسـتعجر  363انعر يف هذا اكعـ  حمرـد عبـد الل يـف  قـرة  ( 3) 

4682   
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 دعوى الحراسة القضائية وتعيين الحارس القضائي -المبحث الثاني

 االختصاص في دعوى الحراسة القضائية -1

 الوالية في دعوى الحراسة القضائية :  -441

تتنازعها  هات قضا ية أرب  : القضا  الوفين والقضا   ( 4) يف دعوى ااراسة القضا ية ( juidiction) كانا الوالية 
  وأدجما والية القضا  ال رع  يف والية  ( 3) اكختلو والقضا  ال رع  والقضا  ا داري   وقد أل ا القضا  اكختلو

    أ بحا الوالية اآلن تتنازعها  هتان قضا يتان : القضا  العام والقضا  ا داري   ( 2) القضا  الوفين
والقضا  العام هو الذي ل  الوالية يف ا  ر يف دعوى ااراسة   ولةن هذا القضا  ال والية ل  يف عل ا  أمر 

   لذا  در أمر عداري من  هة عدارية  تصة ل م يةن للقضا  العام والية يف وقف  ( 1) عداري أو يف وقي  أو يف اويل 
ضا ية ل عذ من شأن ااراسة أن تقف تنييذ ا مر   والقضا  ا داري تنييذ هذا ا مر ولو عن فريق  را ااراسة الق

وحده هو الذي ل  الوالية يف وقف تنييذ ا مر ا داري ويف عل ا     وخيلص من ذلك أن القضا  العام ال  وز ل   را 
لذا أع ا ا دارة أحد ااراسة  القضا ية وتعي  حاري قضا     عذا كان ذلك من شأن  أن يع ر تنييذ أمر عداري    

ا  راد تر يًصا اباير والتنقيب عن اآلاثر  اكت ف مقهة أثرية ل مث أ درت ا دارة أمرًا ةل ا  الرت يص كخالية ال روط 
 اكدونة  ي  ل  لن القضا  العام ال والية ل  يف تعي  حاري علا اكقهة عذا وق  ن اع ب  ا دارة واكر ص ل  يف ااير انتها

   ( 8) عىل أن استولا ا دارة علا اايا ر  مام عرلية ااير بنيسها ل وبذلك قضا حمةرة  االست ناف اكختل ة
                                                 

 231انعر يف هذه اكسـألة عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة    وهو من مباحث القانون الدويل اخلاق ل ويسبق ذلك اال تصاق الدويل يف دعوى ااراسة ( 4) 
   ا ايفـاكو اكصـرية علـا تركـة ال متـد عىل وقد قضا حمةرة االست ناف اكختلو أبن ااراسة اليت تقض – 242حمرد عل  راتب  قرة  – 214 قرة  –

 (   442ق 82م 4614 هاير سنة  39است ناف  تلو ) العقارات اكو ودة ابخلارج 
   332 قرة  – 303عبد ااةيو  راج ال بعة ا وىل  قرة  : انعر يف والية القضا  اكختلو يف دعاوى ااراسة عندما كان هذا القضا  قا ًرا ( 3) 
 242عبـد ااةـيو  ـراج  قـرة  : يف عقامة تظر منقا علا الوقف عندما كان هذا القضا  قا ًرـا ( هي ة التصر ات) انعر يف والية القضا  ال رع   ( 2) 
   813ق – 826حمرد عل  عر ة ق – 248 قرة  –
 443ق 241حمرـد علـ  راتـب  قـرة )  اع يتعلـق بعقـد عداري     وز أن يقيو حارًسا قضا ًيا يف  دد نـ ل كذلك ال والية ل  يف العقود ا دارية ( 1) 
   34حمرد عبد الل يف  قرة  – 441ق –
 – 3هـــامش  441ق 241حمرـــد علــ  راتـــب  قــرة  – 241عبـــد ااةــيو  ـــراج  قــرة  – 362ق 29م 4631عبريـــر ســنة  3اســت ناف  ــتلو  ( 8) 

   36حمرد عبد الل يف  قرة 
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ل كالسةك ااديدية والهيد  ( Régie) ويتيرع علا ذلك أن اكرا ق العامة اليت تديرها الدولة عدارة مباشرة 
يها ل  ن ذلك من شأن  تع ير تنييذ ا وامر ا دارية اليت تدار  ا والتل راف والتلييون ل ال عوز عقامة حاري قضا   عل

   ( 4) هذه اكرا ق
ل كرا عذا أديرت مرا ق النور وال از واكياه  ( concession) أما عذا كان اكر ق العام يدار ب ريق االلت ام 

والنقر عن فريق شركات  ا ة ل  لن الع قة ب  اكلت م وعرير اكر ق العام تةون ع قة مدنية ل ومن مث  وز للقضا  
يع ر  العام عقامة حاري قضا   علا هذه ال ركات عذا توا رت شروط ااراسة ل وليس يف عقامة ااراسة يف هذه ااالة ما

تنييذ ا وامر ا دارية ل عذ أن القرارات اليت تصدرها هذه ال ركات  دارة اكرا ق العامة اليت تلت مها ال تعته أوامر عدارية ل 
بر ه  قرارات  ا ة ختض   ضوًعا كامً  لرقابة القضا  العام ل وهلذا القضا  الوالية يف عل ا ها ويف وقف تنييذها ولو 

   ( 3) اسة القضا يةعن فريق  را اار 

 عدم قيام الوظيفة الوالئية في دعوى الحراسة :  -442

وعذا تقرر أن القضا  العام هو الذي ل  يف ا  ر الوالية يف دعوى ااراسة وال تنعدم واليت  عال عذا كان هنا  أمر عداري 
هلذا القضا  ال تقوم يف  ( juridiction gracieuse) يةون من شأن ااراسة وقف تنييذه ل   ن الوظيية الوال ية 

ذلك أن دعوى ااراسة  ( jurisdiction contentieuse) دعوى ااراسة ل بر الذي يقوم هو الوظيية القضا ية 
 ه  دعوى قضا ية ل وه   صومة تنعقد عن فريق ا  را ات اكعتادة للدعوى ل ال عن فريق ا مر علا عريضة  

 وز للقضا  أن أيمر »يتعارا م  ذلك ل  قد  ا  يف  در هذه اكادة :  مد  ما 120وليس يف نص اكادة 
ويق   «   هو أن وةو اباراسة« أن أيمر اباراسة»واكقصود ابلقضا  هنا ايفةرة ل كرا أن اكقصود بعبارة «   اباراسة

ةو القاض  اباراسة أو يف يف أن القضا  اباراسة هو حةو قضا   ال أمر علا عريضة أن النص  ري  ل سوا  يف اا
مد  علا أن  122ااةو القاض  ابنتها ها ل يف أن الذي يصدر هو حةو قضا   ال أمر علا عريضة    تنص اكادة 

وتنص اليقرة ا وىل «   ودد االتياق أو ااةو القاض  اباراسة ما علا اااري من الت امات ومال  من حقوق وسل ة»

                                                 

م  ـ  للقضـا  العـام تعيـ  حـاري قضـا     ـرا   ل ت عن قبور اشرتا  أحد ا  راد أو ق عا عن  اكوا لة التليونية لذا امتنعا مصلحة التليوت ( 4) 
 (   294ق 11م 4623يوني  سنة  4است ناف  تلو  – 386وقارن حمرد عل  رشدي  قرة  – 230عبد ااةيو  راج  قرة ) اكوا لة أو  عادهتا 

 ل ويتيرع علا ذلك أن أم   الدولـة اخلا ـة  ـوز وضـعها وحـا ااراسـة القضـا ية – 20حمرد عبد الل يف  قرة  – 238ة عبد ااةيو  راج  قر  ( 3) 
 (   239عبد ااةيو  راج  قرة )  هنا ال تدار أبوامر عدارية بر بقرارات ختض   ضوًعا اتًما للقضا  العام ال للقضا  ا داري 



 

 

 

 

740 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وقد كان نص التقن  اكد  «   تنته  ااراسة ابتياق ذوي ال أن مجيًعا أو نةو القضا »أن  مد  علا 124من اكادة 
للرحةرة أن تع  حارًسا أو »من هذا التقن  تنص علا أن  164/900ا يف ذلك ل عذا كانا اكادة القد   رًوا أيضً 

   ( 4) «وز أن تع  لذلك أحد ا  صام اكرتا ع حا عًا ل شيا  اكتنازع  يها أو اكوضوعة وحا يد القضا  ل كرا  
وعىل  انب النصوق الت ريعية تقوم فبيعة ااراسة القضا ية شاهًدا علا ما تقدم    ااراسة القضا ية ع را  

قضا   ب بيعت  ل يقتض  عع ن اخلصوم للحضور يف  لسة علنية ومناق تهو ومساع أقوار فالب ااراسة واخلصو اكو   
هذا ا  را     ليسا ااراسة القضا ية ع را  وحيعًيا نًتا كااج  التحيع  ل ومهرة اااري القضا   ال تقتصر ضده 

علا جمرد القيام أبعرار وحيعية بر متد عىل أعرار ا دارة وقد عاوز ذلك أعرار التصرف   وااراسة ن ع للرار من وحا 
ل  ه  ع را    ري يقتض  مساع أقوار فريف اخلصومة  ي  بعد عع هنو يد حا  ه وتسلير  عىل اااري ويع  ويديره 

للحضور ل ويصدر  ي  حةو مسبب   ومن مث و ب أن تتب   يها ا  را ات اكعتادة للدعوى ل ال ع را ات ا مر علا 
لقاض  ا مور عريضة حيث ال تسر  أقوار اخلصوم وال تعقد  لسة علنية ويةتيا ابلعريضة اليت يقدمها فالب ا مر 

الوقتية    يجب عذن ر   الدعوى ب لب ااراسة القضا ية و ًقا لإل را ات اكقررة يف ر   الدعاوى ل وذلك ما م ينص 
عىل أن يصدر »مرا عات وه  تقور :  614القانون  راحة علا أن يةون ذلك أبمر علا عريضة كرا  عر يف اكادة 

أن ي لب من ايفةرة أن امر علا و   االستعجار بتسلير  أموار الرتكة ابعتباره القرار بتثبيا منيذ الو ية ل  وز ل  
مديرًا منقًتا   و وز ل  أن ي لب تسلير  هذه ا موار ابلصية اكذكورة أبمر يصدر من قاض  ا مور الوقتية علا عريضة ل 

   ( 3) «عذا م يةن فلب تثبيت  قد ر   عىل ايفةرة
                                                 

عذا كـان هنـا  رأي يـذهب عىل  ـواز تعيـ   ل التقن  اكد  القد  حامسًا للخ ف الذي كان مو ـوًدا يف القـانون اليرنسـ وقد  ا  هذا النص يف  ( 4) 
 – 3 – 61داللــوز  4461نــو ره ســنة  30كــان   – 308 – 3 – 11داللــوز  4411عبريــر ســنة  38ابريــس ) ااــاري القضــا   أبمــر علــا عريضــة 

داللــوز  4440نـو ره سـنة  39ليـون ) يـ  ااـاري القضــا   أبمـر علـا عريضـة يف ااــاالت الـيت ال يو ـد  يهـا نــ اع ويـذهب رأي ه ـر عىل تع ( ل 491
ولةــن الــرأي الــذي ر ــ  يف اليقــ  والقضــا  اليرنســي  هــو أن يةــون تعيــ  ااــاري القضــا   نةــو قضــا   مســبب ال أيمــر علــا  (   44 – 3 – 43

داللـوز  4499ينـاير سـنة  9ابريـس  – 38 – 4 – 99داللـوز  4499يناير سـنة  32نقض  رنس   – 314ة هيك  قر  – 416 يوار  قرة ) عريضة 
 (   242 – 3 – 19داللوز  4419 هاير سنة  38تنس   – 486 – 3 – 91داللوز  4491مايو سنة  1 – 31 – 3 – 99

ولةــن القــانون نــص علــا أنــ  مــن  ل عرــار التحيعيــةوقــد قضــا حمةرــة مصــر الوفنيــة أبن فلــب تعيــ  ااــاري القضــا   وعن يةــن مــن ا 
 342ق 8م 4462مـاري سـنة  33وانعر اسـت ناف  ـتلو  (   314ق 2االستق ر  4601يولي   3مصر الوفنية ) ا تصاق ايفةرة اليصر  ي  

   223ق 43م 4600يوني  سنة  42 – 84ق 9م 4462ديسره سنة  1 –
   133انعر هنًيا  قرة  ( 3) 
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اراسة القضا ية ب ريق ر   الدعوى وانعقاد اخلصومة القضا ية ل ال ب ريق ا مر علا وو و  أن يةون فلب ا
   ( 4) عريضة ل هو اكعرور ب  يف عهد التقنين  القد  وانيديد

 القضاء المستعجل ومحكمة الموضوع : –االختصاص النوعي  -443

ايفةرة اكختصة ا تصاً ا نوعًيا بنعر هذه الدعوى ه  ومىت تقرر يف ااراسة القضا ية و و  ر   دعوى ب لبها ل  لن  
 : ( 3) عحدى حمةرت 

وهو يقوم بوظيية قضا ية ال بوظيية وال ية ل ويسر  كً  من فريف اخلصومة يديل نجج   القضا  اكستعجر : –أواًل 
راسة كرا قدمنا ع را  منقًتا معارًضا  ا حجج ال رف اآل ر ل ويصدر حةًرا مسبًبا  وز ال عن  ي    وكا كانا اا

مستعجً  ال  س أ ر ااق   وكان القضا  اكستعجر هو الذي خيتص  ذه ا  را ات اكنقتة اكستعجلة اليت ال مس 
أ ر ااق ل لذلك كانا ايفةرة اكختصة ا تصاً ا فبيعًيا بنعر دعوى ااراسة ه  حمةرة القضا  اكستعجر   رت   

ر عىل قاض  ا مور اكستعجلة ل وال ي رتط يف ذلك أن تةون هنا  دعوى موضوعية مر وعة أمام هذه الدعوى يف ا  
ل بر يص  أن تر   دعوى ااراسة قبر ر   دعوى اكوضوع   ويف هذه ااالة ال  ةن أن تر   دعوى  ( 2) حمةرة اكوضوع

حمةرة اكوضوع قبر أن تر   أمام هذه ايفةرة الدعوى ااراسة عال أمام قاض  ا مور اكستعجلة ل عذ ال  ةن ر عها أمام 
   ( 1) اكوضوعية

                                                 

   364 قرة  – 346انعر يف هذا اكع  عبد ااةيو  راج  قرة  ( 4) 
   246ق 11م 4623يوني  سنة  33است ناف  تلو  ( 3) 
اجملروعــة الرمسيــة  4632مــايو ســنة  33كرمــوز   – 361ق 84م 4626مــايو سـنة  2 – 43ق 22م 4630نــو ره ســنة  40اسـت ناف  ــتلو  ( 2) 

رقــو  49ايفامــاة  4628أكتــوبر ســنة  46مصــر مســتعجر  – 80ق 23رقــو  31اجملروعــة الرمسيــة  4639ينــاير ســنة  42فن ـا الةليــة  – 29ق 39
   839حمرد عل  عر ة ق – 348ق  44
وعهنـا  ولقاض  ا مور اكستعجلة يف هذه ااالة أن وةو اباراسة مـ  تعيـ  أ ـر لر ـ  الـدعوى اكوضـوعية أمـام حمةرـة اكوضـوع لليصـر يف النـ اع  ( 1) 
 192ق 384رقـو  33ايفامـاة  4613مـايو سـنة  42مصـر مسـتعجر  – 210ق 19م 4621يوني  سنة  30است ناف  تلو ) راسة تبًعا لذلك اا
 (   يف اهلامش 108وانعر هنًيا  قرة  – 839حمرد عل  عر ة ق –
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  بر  ( 4) وحىت بعد ر   الدعوى اكوضوعية أمام حمةرة اكوضوع  وز ر   دعوى ااراسة أمام القضا  اكستعجر
تقور اليقرة ا  رية كرا يقض   ري  النص ل عذ   ( 3) عن ا تصاق القضا  اكستعجر حىت يف هذه ااالة يبقا هو ا  ر

علا أن هذا ال  ن  من ا تصاق »مرا عات وه  تتةلو عن ا مور اليت خيتص  ا القضا  اكستعجر :  16من اكادة 
 يةون ا  ر عذن هو ا تصاق القضا  اكستعجر ل «   ا  ذه ا مور عذا ر عا هلا ب ريق التبعيةحمةرة اكوضوع أيضً 

   ( 2) حمةرة اكوضوعو وز أن ور حمل  ا تصاق 
                                                 

 – 484ق 416ا عــات اكدنيـة والتجاريـة  قــرة حمرــد حامـد  هرـ  يف اكر  – 104ق 896 قـرة  4حمرـد حسـن الع ـراوي يف قواعــد اكرا عـات  ( 4) 
 40اسـت ناف  ــتلو  – 249و قــرة  8حمرــد علـ  راتــب  قـرة  – 380ق 413حمرــد علـ  رشــدي  قـرة  – 208عبـد ااةـيو  ــراج  قـرة  – 486ق

مــاري  38دكــرنس  – 442ق 444رقــو  44ايفامــاة  4620ينــاير ســنة  4بــين ســويف    ــ   – 323ق 413رقــو  4ايفامــاة  4639نــو ره ســنة 
سـريي   4640مـايو سـنة  1نقـض  رنسـ   – 41ق 411انيريـدة القضـا ية  4623ينـاير سـنة  3ز السـن ة 38ق  33انيريدة القضـا ية  4620سنة 

4643 – 4 – 843   
تةـــون هـــذه  بـــر ل وهنـــا  رأي اثن يـــذهب عىل أن القضـــا  اكســـتعجر ال يةـــون  تًصـــا عذا كانـــا الـــدعوى اكوضـــوعية أمـــام حمةرـــة اكوضـــوع

مــايو  48 – 89ق 12م 4620ديســره ســنة  2 – 310ق 42م 4604عبريــر ســنة  40اســت ناف  ــتلو ) ايفةرــة ا  ــرية وحــدها هــ  اكختصــة 
 14ق 41رقــو  1اجملروعــة الرمسيــة  4604ديســره ســنة  8اســت ناف وفــين  – 12ق86م 4619ديســره ســنة  44 – 449ق 84م 4619ســنة 
مـايو سـنة  48فن ـا اني  يـة  – 64ق 18رقـو  4اجملروعـة الرمسيـة  4601يولي  سـنة  40 ر ا  – 41ق  4القضا   4462أكتوبر سنة  6فن ا  –

 4620ســــبتره ســــنة  42ملــــوي  – 446ق 801رقــــو  9ايفامــــاة  4638يوليــــ  ســــنة  36فه ــــا  – 31ق 41رقــــو  42اجملروعــــة الرمسيــــة  4644
 320ق  3اجملروعـة الرمسيـة  4604مـاري سـنة  39يف  9ورقو  4461 هاير سنة  9يف   8ية رقو نينة اكراقبة القضا    39ق 12اجملروعة القضا ية 

 (   191ق 289حمرد كامر مرس   قرة  – 366 – 4 – 90داللوز  4490ديسره سنة  41نقض  رنس   –
 حالـة االسـتعجار ال ـديد أو يف حالـة وهنا  رأي اثلث يذهب عىل عدم ا تصاق القضا  اكستعجر يف أثنا  قيام الدعوى اكوضـوعية عال يف

 23م 4646نـو ره سـنة  43 – 441ق 36م 4649ديسـره سـنة  30اسـت ناف  ـتلو ) ما عذا كانا القضـية اكوضـوعية من لـة عىل  لسـة بعيـدة 
عبريلسـنة  20 -210ق 13م 4620مـاري سـنة  46 – 38ق 22م 4630نـو ره سـنة  31 – 416ق 23م 4630ماري سنة  40 – 41ق

عابــدين  – 331ق  3اجملروعــة الرمسيــة  – 4604ينــاير ســنة  40الســيدة زينــب  – 241ق 11م 4628يونيــ  ســنة  46 – 110ق13م 4620
 (   831حمرد عل  عر ة ق – 30ق 44ااقوق  4603ديسره سنة  33
اسـت ناف  ـتلو )     وز لقاض  ا مور اكستعجلة أن أيمر ةحالة الدعوى عىل حمةرة اكوضوع عذا كـان أ ـر النـ اع م روًحـا أمـام هـذه ايفةرـة  ( 3) 

ووةـو قاضـ  ا مـور اكسـتعجلة  – ( 940حمرد عبد الل يف  قرة  – 241ق 11م 4628يوني  سنة  46 – 444ق 18م 4622يناير سنة  44
 (   10ق 88م4612يناير سنة  30است ناف  تلو ) اكستندات دون أن  س اكوضوع  نسب ظاهر

وقـد حـرق اك ـروع علـا الـنص يف » : وانعر اكذكرة التيسريية لتقن  اكرا عات وقد ورد  يها ما أييت –مةررة  413قارن حمرد عل  رشدي  قرة  ( 2) 
أي أن  ل ا عذا مـا ر ـ  عليهـا ب ريـق التبعيـةئـا عهـد بـ  ال  نـ  مـن ا تصـاق حمةرـة اكوضـوع أيًضـ هذه اكادة علا أن ا تصاق قاض  ا مور اكستعجلة
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وهذه ال تةون  تصة ب بيعة ااار عال عذا ر عا عليها أوالً الدعوى اكوضوعية ل  يجوز عند ذ  حمةرة اكوضوع : –اثنًيا 
ر   دعوى ااراسة ب ريق التبعية    لذا ر عا دعوى االستحقاق أمام حمةرة اكوضوع ل  از ر   دعوى ااراسة علا 

  وتنعر أمام  ( 4) يتها أمام نيس ايفةرة تبًعا للدعوى اكوضوعية ل  ن قاض  ا  ر هو قاض  اليرعالع  اك الب ئلة
   ( 3) حمةرة اكوضوع كدعوى مستعجلة جبري  ا  را ات اليت تت لبها الدعاوى اكستعجلة

ا مور اكستعجلة ل وخيلص من ذلك أن  قبر ر   الدعوى اكوضوعية ال يةون  تًصا بدعوى ااراسة سوى قاض  
أ ل  وحمةرة اكوضوع وبعد ر   الدعوى اكوضوعية يةون  تًصا بدعوى ااراسة كر من قاض  ا مور اكستعجلة ب ريق 

                                                                                                                                                                    

كرـا أن ا تصـاق القضـا  اكسـتعجر ال يسـلب   ل ر   الدعوى ابكوضوع عىل حمةرة ال  ن  ا تصاق القضا  اكستعجر ابكسا ر اكستعجلة اكتعلقـة  ـا
) وهـذا هـو الـرأي الـذي سـاد يف  قـ  القـانون ااـايل  ل سالة مستعجلة تر ـ  عليهـا ب ريـق التتبـ  لل لـب ا  ـل حمةرة اكوضوع ا تصا ها ابليصر يف م

   «وقضا   ( القد 
و ــوز ر ــ  ا مــر عىل حمةرــة  ل هــذا وعذا اتيــق ال ر ــان علــا تعيــ  حــاري يوضــ  وحــا يــده اكــار اكتنــازع علــيهن كــان هــذا االتيــاق  ــحيًحا

عبــد ااةــيو  ــراج  – 103انعــر هنًيــا  قــرة ) وال  ــوز ر ــ  ا مــر عىل قاضــ  ا مــور اكســتعجلة غــ  عذا تــوا ر ركــن االســتعجار  ل اــارياكوضـوع لتعيــ  ا
 (   204 قرة  – 209 قرة 
وعلــا ذلــك  ــوز يفةرــة االســت ناف اكر ــوع أمامهــا اســت ناف عــن  – 36ق 42رقــو  40اجملروعــة الرمسيــة  4604عبريــر ســنة  4مصــر الوفنيــة  ( 4) 

 8 – 426ق 40ااقـوق  4468ينـاير سـنة  41اسـت ناف وفـين ) حةو حمةرة اكوضوع االبتدا ية أن تقض  بتعي  حاري عذا دعا الضرورة لذلك 
 4636ســبتره ســنة  32اســت ناف أســيوط   - 321ق 16رقــو  8ال ــرا    4641ديســره ســنة  42 – 94ق 44ااقــوق  4600ديســره ســنة 

 196ق  289حمرـد كامـر مرسـ   قـرة  – 838حمرد عل  عر ـة ق – 88ق 19م 4622نو ره سنة  36است ناف  تلو  – 12ق 40ايفاماة 
  ) 

 80رقـو  44اجملروعـة الرمسيـة  4640يناير سنة  43قنا ) ع الدعوى وال  وز للرحةرة الةلية أن تنعر دعوى ااراسة بعد اليصر يف موضو 
فن ـا    ــ  ) وكـذلك قاضـ  ا مـور اكسـتعجلة  ل ويةـون اكخـتص بنعـر دعـوى ااراسـة يف هـذه ااالـة هـ  حمةرـة االسـت ناف كرـا تقـدم (   410ق
بـر معنـاه أهنـا مع لـة ولةنهـا  ل عوى ليس معناه عدم و ود دعوىولةن وقف السري يف الد (   31ق 41رقو  42مايو سنة ررر اجملروعة الرمسية  48
يوليـ   36فه ـا )  هذا ال  ن  ا تصاق هذه ايفةرـة بـدعوى ااراسـة  ل حمةرة اكوضوع موعلا ذلك  لو كانا القضية اكوضوعية موقو ة أما   قا رة
 هــذا ال  نــ  ايفةرــة مــن أن تةــون  ل كوضــوع بســبب ال عــن ابلت ويــروعذا وقيــا القضــية أمــام حمةرــة ا (   446ق 801رقــو  9ايفامــاة  4638ســنة 

 (   619ق 149رقو  43ايفاماة  4624ديسره سنة  31است ناف مصر )  تصة بنعر دعوى ااراسة 
ة ينــاير ســن 39ولةــن قــارن اســت ناف مصــر  – 308ق31م 4648مــاري ســنة  40 – 140ق 39م 4641يونيــ  ســنة  31اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

ال  –القـد   –مـن القـانون اكـد   164وقد قضا أبن فلب ااراسة اكقدم يفةرة اكوضوع عرـ ً ابكـادة )  4084ق 824رقو  41ايفاماة  4621
 (     بد من توا ره –القد   –من قانون اكرا عات  34ا للرادة   ف ما عذا كانا الدعوى مر وعة فبقً  ل ي رتط  ي  توا ر ركن االستعجار
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ب ريق التبعية    لذا ر عا الدعوى أمام عحدى انيهت  ل امتن  ر عها اثنية أمام انيهة ا  رى   وهذا ما تقض  ب  اكادة 
  عات ل وه  اكادة اليت سبق ذكرها  من تقن  اكرا 16

 االختصاص المحلي : -444

وعذا ر عا دعوى ااراسة أمام قاض  ا مور اكستعجلة ل  لن حمةرة القضا  اكستعجر اليت ختتص بنعر هذه الدعوى  
ل أو ايفةرة اليت  ( 4) ا تصاً ا حملًيا ه  ايفةرة اليت يق  يف دا رهتا موفن اكدع  علي  أي اكر وع ضده دعوى ااراسة

يف الدعاوى اكتضرنة »مرا عات يف هذا الصدد علا ما أييت :  99  وتنص اليقرة ا وىل من اكادة  ( 3) تق  ااراسة علي 

                                                 

 ـلن  ل  از ر   الدعوى أيًضـا أمـام ايفةرـة الـيت يو ـد  يهـا اكةـان الـذي يباشـر  يـ  عارتـ  أو حر تـ  ل وعذا كان اكدع  علي  يباشر عارة أو حر ة ( 4) 
ــا لــ   مــوفن للقا ــر الــذي بلــك اــا  ع ــرة ســنة ومــن يف حةرــ   -4»مــد  علــا أن  13وتــنص اكــادة  (   مــد  14م) هــذا اكةــان يعتــه أيًضــا موفًن

اكةــان الــذي يو ــد  يــ  مركــ  »ومــوفن ال ــخص االعتبــاري هــو    «ابلنســبة عىل ا عرــار والتصــر ات الــيت يعتــهه القــانون أهــ ً كباشــرهتا ل مــوفن  ــاق
اكةـان الـذي تو ـد  يــ  ا دارة  ل ابلنسـبة عىل القـانون الـدا ل  ل وهلـا ن ـاط يف مصـر يعتــه مركـ  عدارهتـا وال ـركات الـيت يةـون مرك هـا يف اخلـارج   عدارتـ 
 (   مرا عات 82/3م) « ايفلية

 (   مرا عات 88/3م) كان اال تصاق للرحةرة اليت يق  بدا رهتا موفن أحدهو   ل وعذا تعدد اكدعا عليهو
 (   مرا عات 4م88م)  تصاق للرحةرة اليت يق  بدا رهتا سةن   اال ل وعذا م يةن للردعا علي  موفن

وقـد  – ( 411ق 232حمرـد علـ  راتـب  قـرة ) أو اكةان الذي يـراد أن عـرى  يـ  أعرـار اايـظ والصـيانة أو ا دارة موضـوع ااراسـة القضـا ية  ( 3) 
 ــد   الورثــة اكــدعا علــيهو بعــدم  ل كوروثــة فالًبــا وضــعها وحــا ااراســة القضــا يةقضــا أبنــ  عذا ر ــ  وارل دعــواه أمــام ايفةرــة الةــا ن بــدا رهتا العقــارات ا

كــان الــد   يف غــري   ل مرا عــات 86/3اال تصــاق ايفلــ  اســتناًدا عىل أن ايفةرــة اكختصــة هــ  تلــك الواقــ  بــدا رهتا حمــر ا تتــاح الرتكــة عرــ ً بــنص اكــادة 
مرا عــات الــيت تــنص علــا أنــ  يف الــدعاوى اكتضــرنة فلــب اختــاذ ع ــرا  وقــيت يةــون  99/4قــام هــ  اكــادة  ن اكــادة الوا بــة الت بيــق يف هــذا اك ل حملــ 

وهـذا الـنص يسـري علـا مجيـ  الـدعاوى اكتعلقـة    اال تصاق للرحةرة اليت يتبعها موفن اكدعا عليـ  أو ايفةرـة اك لـو  حصـور ا  ـرا  يف دا رهتـا
وعذا تعـــارا معهـــا  هـــو الوا ـــب الت بيـــق دون ســـواه عرـــ ً ابلقاعـــدة  ل الـــيت تـــنعو قواعـــد اال تصـــاق ايفلـــ  اب  ـــرا ات الوقتيـــة دون ابقـــ  النصـــوق

جملـة الت ـري  والقضـا   4684مـاري سـنة  8شـب  الةـوم اني  يـة ) ا  ولية اليت تقض  أبن  عذا تعارا نص  ـاق ونـص عـام فبـق اخلـاق دون العـام 
قضـية  4681نـو ره سـنة  48وي ـري عىل عسـةندرية مسـتعجر  : يف اهلـامش 411ق – 419ق 232ة وانعر حمرد عل  راتب  قر  (   410ق  1

تر ــ  دعــوى اســتبدار حــاري معــ  علــا عقــار اب ســةندرية أمــام قاضــ  ا مــور اكســتعجلة ئحةرــة ا ســةندرية ولــو كــان )  4681ســنة  1066رقــو 
تر ــ  دعــوى )  4681ســنة  1369قضــية رقــو  4681نــو ره ســنة  48وعىل عســةندرية مســتعجر  ( ل اكــدعا عليــ  غــري متــوفن يف دا ــرة ا تصا ــها

 (   ااراسة علا حمر اب سةندرية أمام قاض  ا مور اكستعجلة ئحةرة ا سةندرية ابلرغو من أن اكدعا علي  يقيو ابلقاهرة
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فلب اختاذ ع را  وقيت يةون اال تصاق للرحةرة اليت يق  يف دا رهتا موفن اكدعا علي  أو ايفةرة اك لو  حصور 
    ( 4) ا  را  يف دا رهتا

وعذا ر عا دعوى ااراسة ب ريق التبعية لدعوى اكوضوع ل  لهنا تر   أمام حمةرة اكوضوع ل ولو كانا هذه 
 ايفةرة غري  تصة حملًيا بنعرها  يرا لو ر عا عليها مستقلة  

ترسك  ا  راحة وال تتعلق هذه القواعد ابلنعام العام ل  جوز االتياق علا ما خياليها ل كرا  وز الن ور عن ال
أو ضرًنا   وال  وز للرحةرة أن تقض  بعدم ا تصا ها حملًيا من تلقا  نيسها ل بر  ب أن يترسك اكدعا علي  

   ( 3) بعدم اال تصاق قبر عبدا  سا ر الد وع ال ةلية وقبر التةلو يف اكوضوع ل وعال اعته متنازاًل عن الد  

 ةاإلجراءات والحكم في دعوى الحراس -2

 إجراءات دعوى الحراسة :  -445

مرا عات (   وعذا  96تر   دعوى ااراسة بنا  علا فلب اكدع  بصحيية تعلن للردعا علي  علا يد أحد ايفضرين ) م
ر علا ب ريقة تبعية لدعوى اكوضوع ل  از ر عها اب  را  الذي تر   ب  ال لبات العارضة   و ب أن يب  يف  حيية 

  ويةون ميعاد ااضور أربًعا وع رين ساعة ل  ( 2) مرا عات ( 14ا وفلبات اكدع   يها اب  از ) مالدعوى موضوعه
و وز يف حالة الضرورة القصوى نقص هذا اكيعاد و عل  من ساعة عىل ساعة ب رط أن وصر ا ع ن للخصو نيس  ) 

يقدم  لقلو الةتا  لقيد الدعوى جبدور ايفةرة ل مرا عات ( ل وعلا اكدع  بعد تسلر  أ ر الصحيية اكعلنة أن  12م
يف اليوم السابق لتاريخ انيلسة ايفددة لنعرها علا ا كثر   وللردعا علي  أن ي لب قيد الدعوى يوم انيلسة نس  بتقد  

                                                 

وكان الرأي الرا   يف عهد هذا التقن  أن دعوى ااراسة اليت تر ـ  تبًعـا لنـ اع     وقد حسو النص    ًا كان قا ًرا يف عهد تقن  اكرا عات القد ( 4) 
أمـا دعـوى ااراسـة الـيت تر ـ  مسـتقلة عنـد عـدم  ل م روح أمام حمةرة اكوضوع خيـتص بنعرهـا قاضـ  ا مـور اكسـتعجلة الةـا ن ي دا ـرة حمةرـة اكوضـوع

ام قاضـ  ا مـور اكســتعجلة يف ايفةرـة الةــا ن يف دا رهتـا ا عيــان اك لـو  وضــعها وحـا ااراســة عذا فـرح نـ اع مــا أمـام حمةرــة اكوضـوع  ةانــا تر ـ  أمــ
حمرـد ) أو أمام قاض  ا مور اكستعجلة يف ايفةرـة الةـا ن يف دا رهتـا مـوفن اكـدعا عليـ  عذا بقيـا علـا حـق شخصـ   ل بنيا ااراسة علا حق عيين

 (   4هامش 411ق 232عل  رابا  قرة 
   944حمرد عبد الل يف  قرة  – 414ق 232حمرد عل  راتب  قرة  ( 3) 
) وعـوز ا حالـة يف هـذا التعيـ  عىل عقـد مضـروم عىل ملـف الـدعوى    و ب أن تع  يف  حيية الدعوى ا موار اك لو  وضعها وحا ااراسـة ( 2) 

 هايـر  46 – 848ق13م 4620يونيـ  سـنة  38 – 323ق 34م 4649غهير سنة  8 – 388ق 39م 4641 هاير سنة  38است ناف  تلو 
 (   414ق 11م 4628 هاير سنة  1 – 312ق 18م 4622سنة 
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م يقيدها اكدع    الصورة اكعلنة ل  عذا م يقيدها اكدع    وتقيد الدعوى يف انيلسة نيس  بتقد  الصورة اكعلنة ل  عذا 
مرا عات (   و وز لر يس انيلسة  18وتقيد الدعوى يف انيلسة نيسها عذا كان التةليف اباضور من ساعة عىل ساعة ) م

مرا عات (   وعذا سبق د   الرسو أبكرل   19أن أيذن بقيد الدعوى يف يوم انيلسة نيس  ل عذا و د لذلك مقتضًيا ) م
علا قلو ايفضرين تسليو ا  ر لقلو الةتا  بعد عع ن  ل وعلا قلو الةتا  ع را  القيد قبر عع ن الصحيية ل و ب 

   ( 4) مرا عات ( 11من تلقا  نيس  ) م
وتتب  بعد ذلك ا  را ات اكقررة يف قانون اكرا عات للدعاوى اكستعجلة ل من حيث عيداع اكستندات قلو 

لي  مستندات  يف  لسة اكرا عة ذاهتا ل وعع ا  ايفةرة اخلصوم اكواعيد الةتا  عند قيد الدعوى ل وتقد  اكدعا ع
اكناسب ل ف ع علا اكستندات والرد عليها ل وحالة ت يب اخلصو عن ااضور ل وما يثار أمام ايفةرة من د وع 

نتقار للرعاينة أو وفلبات ل وموقف القضا  اكستعجر من ال لبات اليت قد تستدع  مساع شهود أو ند   ها  أو ا
تو ي     حامسة أو متررة أو ال عن ابلت وير أو ا نةار أو اك البة بتقد  مستند لدى ال ري ل عىل غري ذلك من 

   ( 3) ا  را ات
وعذا ر عا دعوى ااراسة ب ريق التبعية أمام حمةرة اكوضوع    لن   وز ر عها  ور مرة أمام ايفةرة االست نا ية 

   ( 2) رها من ا  را ات التحيعية اليت  وز تقد ها يف أية حالة تةون عليها الدعوىابعتبا

                                                 

 4630نـو ره سـنة  31اسـت ناف  ـتلو ) و وز أن يةون مدعًيا يف دعوى ااراسة ال ريك يف شركة ايفا ة ي لـب وضـ  ال ـركة وحـا ااراسـة  ( 4) 
اسـت ناف  ـتلو أور ) ن مـدعًيا كـر شـخص يتقـدم ابدعـا  اكلةيـة ادعـا   ـدًًي ب لـب وضـ  العـ  وحـا ااراسـة ز وكذلك  وز أن يةـو ( 38ق 22م

يونيـــ  ســـنة  33اســـت ناف  ـــتلو ) واكـــدعا عليـــ  يف دعـــوى ااراســـة علـــا الوقـــف هـــو النـــاظر دون اكســـتحق   (   393ق 28م 4632مـــاري ســـنة 
وكــر مــن يــدع  حًقــا يف شــ   يصــ   (   248ق 80م 4624مــايو ســنة  44 – 61ق 19م 4622ديســره ســنة  31 – 246ق 11م 4623

 (   340ق 18م 4622ماري سنة  33است ناف  تلو ) أن يةون مدعًيا يف دعوى ااراسة 
   931 قرة  – 946حمرد عبد الل يف  قرة  – 98 قرة  – 82انعر يف كر ذلك حمرد عل  راتب  قرة  ( 3) 
الصــدد أبنــ  عذا كـان الثابــا أنــ  يف أثنــا  نعــر دعـوى اكوضــوع أمــام حمةرــة اث  در ــة فلـب اكســتأنف اســتبدار ااــاري الــذي وقـد قضــا يف هــذا  ( 2) 

 هـــذا  ل  ـــاعرتا اكســـتأنف ضـــده أبن هـــذا ال لـــب ال يقبـــر أمـــام حمةرـــة اث  در ـــة  ن قاضـــ  التعيـــ  هـــو قاضـــ  العـــ ر ل عينتـــ  ايفةرـــة االبتدا يـــة
 ن ايفةرة اليت تنعـر النـ اع اكوضـوع  هـ  اكختصـة بنعـر دعـوى ااراسـة علـا ا مـوار اكتنـازع عليهـا ولـو كـان ذلـك  ور مـرة  ل ل االعرتاا يف غري حم

 رــن حــق اكســتأنف    وذلــك عــن اعتبـار أن هــذا مــن ا  ــرا ات التحيعيــة انيـا   تقــد ها يف أيــة حالــة تةــون عليهـا الــدعوى ل أمـام ايفةرــة االســت نا ية
 23ايفامـاة  4684عبريـر سـنة  41اسـت ناف مصـر ) ن أن ي لب استبدار اااري أو استبدال  أمام القاض  اكستعجر عذا تـوا رت شـروط ا تصا ـ  عذ
   يف اهلامش 112وانعر هنًيا  قرة  (   4180ق
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 حكم الحراسة :  -446

يةون الن ق نةو ااراسة ل بت وة من وق  أو بت وة من وق  م  أسباب  ل ويةون الن ق ب  ع نية وعال كان ابفً  ) 
  و ب أن تودع مسودت  اك ترلة علا أسباب  موقًعا عليها من مرا عات (   وعذا ن ق اباةو عقب اكرا عة  218م

الر يس والقضاة مبيًنا  ا اتريخ عيداعها ل وذلك يف ظرف ث ثة أًيم من يوم الن ق اباةو ل وعال كان ااةو ابف ً    لن  
عال كان ااةو ابفً   كان الن ق اباةو يف  لسة أ رى غري  لسة اكرا عة ل و ب أن توع مسودت  عقب الن ق ب  ل و 

مرا عات (   و ب أن  219كذلك   ويةون اكتسبب يف الب  ن مل ًما ابكصاريف وابلتضرينات عن كان هلا و   ) م
مرا عات (   و ورة ااةو اليت يةون  211يةون ااةو م ترً  علا ا سبا  اليت بنيا علي  ل وعال كان ابفً  ) م

ايفةرة ويوقها الةاتب بعد أن يذيلها ابلصي ة التنييذية ل وال تسلو عال للخصو الذي  در التنييذ ئو بها تبصو  اق 
مرا عات (   ويسوغ عع ا   ورة بسي ة من نسخة ااةو ا  لية لةر عنسان ولو م  283حةو ااراسة كصلحت  ) م

 مرا عات (   284يةن ل  شأن يف الدعوى ل وذلك بعد د   الرسو اكستحق ) م
ب أن يسبق التنييذ عع ن السند التنييذي لنيس ايفةوم علي  اباراسة أو كوفن  ا  ل  ل وعال كان ابفً  ) و 

مرا عات (   وم  ذلك  وز لقاض  ا مور اكستعجلة أو يفةرة اكوضوع علا حسب ا حوار أن امر بتنييذ  190م
و الةاتب اكسودة للرحضر ل وعلا ايفضر أن يردها ئجرد ااةو ئو ب مسودت  ب ري عع ن ل ويف هذه ااالة يسل

 مرا عات (   191االنتها  من التنييذ ) م
والنياذ اكعجر ب ري كيالة وا ب بقوة القانون اةو ااراسة ل سوا  أ دره قاض  ا مور اكستعجلة أ أ درت  

   ( 4) مرا عات ( 199حمةرة اكوضوع ل وذلك ما م ينص يف ااةو علا تقد  كيالة ) م
و وز ال عن يف حةو ااراسة ابالست ناف دا ًرا ل أًًي كانا قيرة الن اع ا  ل  أو قيرة ا موار اكوضوعة وحا ااراسة ل 

  ويستتب  ذلك أن   ( 3) مرا عات ( 268وسوا   در ااةو من قاض  ا مور اكستعجلة أو  در من حمةرة اكوضوع ) م
 وز أن يةون ااةو الصادر يف اكوضوع غري قابر ل ست ناف ل أما حةو ااراسة الذي هو اتب  للحةو اكوضوع  

 يةون قاب ً ل ست ناف   وتعلير ذلك أن حةو ااراسة يصدر بعد نث سري  لعاهر اكستندات ل  جعر دا ًرا قابً  
                                                 

ملةيـة اكـار اكوضـوع  ل ر حةـو ااراسـةبعـد  ـدو  ل وينيذ ااةو ضد من انتقلا علي  – 363ق 21م 4638ماري سنة  31است ناف  تلو  ( 4) 
 (   339ق 23م 4630ماري سنة  31است ناف  تلو ) وحا ااراسة 

 24م 4646عبريــر ســنة  36اســت ناف  ــتلو ) وعـدم عد ــار أحــد ااــراي أو أحــد اكـ    صــًو يف االســت ناف ال  عــر االســت ناف غـري مقبــور  ( 3) 
 (   311ق
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ويستأنف حةو ااراسة ل عذا كان  ادرًا من قاض  ا مور اكستعجلة ل أمام ايفةرة    ( 4) للررا عة من حمةرة أعلا
الةلية   وحةرها يف االست ناف يةون هنا ًيا ل مث هو ال يقبر ال عن  ي  ابلنقض عذ قد أعيد وحر  ال عن ابلنقض يف 

  أما عذا كان حةو ااراسة  ادرًا من  ( 3 )3683لسنة  281ا حةام النها ية الصادرة من ايفاكو الةلية ابلقانون رقو 
حمةرة اكوضوع ل  لن كانا هذه ايفةرة ه  ايفةرة اني  ية ل  است ناف ااةو يةون هنا أيًضا أمام ايفةرة الةلية ل 

ة   وعن كانا حمةرة اكوضوع ه  ايفةرة الةلية ل  است ناف حةو ااراس ( 2) ويةون حةرها هنا ًيا وغري قابر للنقض
 وا تلف يف  واز ال عن يف  ( 1) يةون أمام حمةرة االست ناف ل ويةون حةو هذه ايفةرة قاب ً لل عن  ي  ابلنقض

مرا عات وه  عي  التراي ععادة النعر  141حةو ااراسة ابلتراي ععادة النعر  ل  رأي يقور ابنيواز  ف ق نص اكادة 
ل ورأي أ ر وهو الرا   ال  ي  التراي ععادة النعر  ن أسبا  االلتراي   ( 8) يف  ا حةام الصادرة بصية عنتها ية 
                                                 

   290عبد ااةيو  راج  قرة  ( 4) 
مةـــررة  138م) وذلــك  يرـــا عــدا ااةـــو يف قضــاًي وضـــ  اليـــد وااةــو الصـــادر يف مســألة ا تصـــاق نـــوع  أو ا تصــاق متعلـــق بواليــة ايفةرـــة  ( 3) 

تــنص اكــادة الثانيــة منــ  علــا أن  ل 4686لســنة  81مث  ــدر قــانون الســل ة القضــا ية رقــو  (   4683لســنة  281مرا عــات الصــادر  ــا القــانون رقــو 
وذلـك عذا كانـا ا حةـام  ل للخصوم أن ي عنوا أمام حمةرة النقض يف ا حةام الصادرة من ايفاكو االبتدا ية يف قضاًي است ناف أحةـام ايفـاكو اني  يـة

   ا يف مســالة ا تصــاق متعلــق بواليــة ايفــاكو االســت نا يةاك عــون  يهــا مبنيــة علــا  اليــة القــانون أو   ــأ يف ت بيقــ  أو يف اويلــ  عذا كــان ااةــو  ــادرً 
عال عذا كــان  ــادرًا يف مســألة ا تصــاق تتعلــق بوظييــة  ل  صــار ااةــو النهــا   الصــادر مــن حمةرــة ابتدا يــة يف دعــوى ااراســة ال يقبــر ال عــن ابلــنقض

 (   981 قرة  – 983انعر حمرد عبد الل يف  قرة ) ايفةرة 
عــن ابلــنقض يف ااةــو الصــادر يف دعــوى ااراســة مــن حمةرــة ابتدا يــة  ي ــة اســت نا ية بعــد  ــدور تقنــ  اكرا عــات انيديــد وانعــر يف  ــواز ال 

   4942ق 338رقو  9جمروعة أحةام النقض  4688ديسره سنة  36نقض مد   : 4683لسنة  281وقبر  دور القانون رقو 
 (   انعر اهلامش السابق) ق بوظيية ايفةرة عال عذا كان  ادرًا يف مسألة ا تصاق تتعل ( 2) 
وال تقـدير ال ريقـة اكنديـة عىل  ـون حقـوق اكتخا ـر   ل وال خيض  لرقابة حمةرة النقض تقدير قيـام اخل ـر العا ـر وهـو ال ـرط العـام يف ااراسـة ( 1) 

 4628ديســره ســنة  46نقــض مـد  ) ةرــة الـنقض  هــذه مـن مســا ر الواقـ  يبــا  يهـا قاضــ  اكوضــوع دون معقـب عليــ  مـن حم ل بعضـهو قبــر بعـض
 14رقـو  1جمروعـة عرـر  4612يونيـ  سـنة  41 – 899ق 449رقـو  3جمروعـة عرـر  4626أور يوني  سنة  – 664ق 240رقو  4جمروعة عرر 

 41رقـــو  8جمروعـــة أحةـــام الـــنقض  4681 هايـــر ســـنة  38 – 4382ق 300رقـــو  1جمروعـــة أحةـــام الـــنقض  4682يونيـــ  ســـنة  20 – 464ق
 (   يف اهلامش 101وانعر هنًيا  قرة  – 4291ق 441رقو  9جمروعة أحةام النقض  4688يولي  سنة  1 – 882ق

ا يوضـ  هذا وقد يصدر حةو ااراسة من حمةرة االست ناف عذا كانا دعوى اكوضوع مسـتأنية أمامهـا ودعـا الضـرورة عىل أن تصـدر حةًرـ
   يةون ااةو هنا ًيا غري قابر ل ست ناف ولةن  وز ال عن  ي  ابلنقضويف هذه ااالة  ل اكار وحا  ااراسة

     30تشد حنا يف التراي ععادة النعر ق  – 293عبد ااةيو  راج  قرة   ( 4) 
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 ةن اعتبارها ظرو ا  استجدت بعد  دور حةو ااراسة ت ير حجية هذا ااةو ومن مث  ةن تعديل  بدعوى  ديدة ال 
 180الن نص اكادة   و وز اعرتاا اخلارج عن اخلصومة عل  حةو ااراسة  ل   ( 4) ب ريق التراي ععادة النعر 

واعرتاا اخلارج عن اخلصومة عل  حةو ااراسة ال يتوقف تنييذه  ل مام    ( 3) مرا عات الوارد يف هذا الصدد عل  م لق 
ل وتتويل ايفةرة اليت أ درت     ( 2) مرا عات  (   181امر ايفةرة اكر وع عليها االعرتاا بوقي   سبا   دية )  م 

ي  ما يق  يف من وق حةرها من أ  ا  مادية نتة كتابية أو حسابية  ل وذلك بقرار تصدره من تلقا  حةو ااراسة تصح
نيسها أو بنا  عل  فلب أحد اخلصوم من غري مرا عة    و رى كاتب ايفةرة هذا التصحي  عل  نسخة ااةو ا  لية  

أن ي لبوا عيل ايفةرة اليت أ درت حةو ااراسة مرا عات  (  ل و وز للخصوم 291ل ويوقع  هو ور يس انيلسة )  م 
مرا عات  (  ل  299تيسري ما وق  يف من وق من غروا أو ع ام  ل ويقدم ال لب اب وضاع اكعتادة لر   الدعاوي ) م

تيسري  يجوز مث  فلب تيسري مدى مأمورية اااري ومقدار ا موار وا عيان اليت ت رلها اباراسة  ل وااةو الصادر ابل
يعته من كر الو وه متررا للحةو الذي ييسره  ل ويسرى علي  ما يسري عل  هذا ااةو من القواعد اخلا ة ب رق 

مرا عات  (    وال  وز عند التيسري عد ار أي تعدير عل  حةو ااراسة ا  ل    291ال عن العادية وغري العادية )  م 
 ( 1) ل   ل وال يعتد عال نةو ااراسة  ا  ل   ل وعال كان ااةو الصادر ابلتيسري ال أثر

 حجية حكم الحراسة  :  – 447

حةو ااراسة وقيت  ل سوا   در من قاض  ا مور اكستعجلة أو من حمةرة اكوضوع  ل وال يني  عن  هذه ال بيعة الوقتية 
ن يف   هلا قاب  للتعدير عذا ت ريت أن  ييصر بصية ق عية  ل  هو عمنا ييصر ق عيا يف ااراسة كدة منقتة  ل ويةو 

  حةو ااراسة عذن حةو ق ع  منقا    ( 8) العروف اليت اقتضا ع داره 

                                                 

     984حمرد عبد الل يف  قرة  -428حمرد عل  رشدي  قرة  – 349ايفاماة ق  4631 هاير سنة  8است ناف  تلو  ( 3) 

 448أمحد أبو الو ا يف اكرا عات فبعة رابعة ق  – 981حمرد عبد الل يف  قرة  – 60حمرد عل  راتب  قرة  – 298عبد ااةيو  راج  قرة  ( 2) 
ق  31م     4644ديسره سنة  9است ناف  تلو  -  4616عبد اكنعو ال رقاوي يف اعرتاا اخلارج من اخلصومة جملة القانون واالقتصاد سنة  –

جملة  4680عبرير سنة  44اسةندرية  مستعجر  – 206ق  18م  4622ماري  سنة  33 – 24ق  24م  4644نو ره سنة  41- 11
     60ق  39م  4642ديسره سنة  41است ناف  تلو  : عةس ذلك  – 204ق  3الت ري  والقضا  

    64حمرد عل  راتب  قرة  – 298عبد ااةيو  راج  قرة  ( 1) 

    229حمرد عل  رتب  قرة  – 240ق  442رقو  49ايفاماة  4628ديسره  43مصر مستعجر  ( 4) 

   288عبد ااةيو  راج  قرة  ( 3) 
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وهو كحةو ق ع   وز قوة ا مر اكقض   ل ومن مث يييد القضا  ويل م فريف اخلصومة     ليس للقضا  أن يعدر  
 ( 4) عل  حةر  وليس ل ريف اخلصومة  

كرا سيأيت   ( 3)  بذات اكوضوع ونيس السبب للو ور عيل تعدير ااةو ا ور مام تت ري العروف ان ير عا دعوى اثنية
حةو ااراسة كحةو منقا ليس ل  عال حجية نسبية منقتة  حجيت   هنا ال تل م قاض  اكوضوع    وتقور حمةرة النقض 

سو الن اع ب  اخلصر  يف أ ر ااق  ل عذ هو يف هذا الصدد عن ع را  ااراسة وهو ع را  مستعجر ليس من شأن  أن و

                                                 

 48مصر مستعجر   ) وال  وز الترسك ب  ضد شخص م  ثر يف  اخلصومة  ل وحةو ااراسة ال يسرى عال يف حق فريف اخلصومة و ليا ها  ( 2) 
  (   18حمرد عل  راتب  قرة  – 360ق  421رقو  48يفاماة ا 4621ديسره سنة 

حمرــد عبــد  – 3398ق  30ايفامــاة  4626اغســ س ســنة  34مصــر مســتعجر  – 241ق  11   4628يونيــ  ســنة  46اســت ناف  ــتلو  ( 4) 
وقــد  قضــا حمةرــة الــنقض أبنــ  وأن كــان ا  ــر يف ا حةــام الصــادرة يف ا مــور اكســتعجلة أهنــا ال عــوز حجيــة ا مــر اكقضــ   – 924الل يــف  قــرة 

عال أن هــذا لــيس يعــين  ــواز عاثرة النــ اع الــذي  صــر  يــ   القاضــ  اكســتعجر مــن  ديــد مــيت كــان مركــ     ابعتبارهــا وقتيــة وال تــنثر يف أ ــر اكوضــوع 
عذ هنــا يضــ  ااةــو اكســتعجر فــريف اخلصــومة يف وضــ  اثبــا وا ــب    عــروف الــيت انتهــا اباةــو هــ  بعينهــا م ي ــرأ عليهــا أي ت يــري اخلصــوم هــو وال

مــا  ل االحـرتام ئقتضـ  حجيـة االمـر اكقضـ  ابلنسـبة عيل نيــس العـروف الـيت أو بتـ  ولـذات اكوضـوع الـذي كــان حمـر البحـث يف ااةـو السـابق  ـدوره 
جمروعــة  4688ديســره ســنة  33نقــض مــد   ) وصــر ت يــري مــادي أو قــانو  يف مركــ  ال ــر   يســوغ ع ــرا  منقتــا للحالــة ال ار ــة انيديــدة دام أنــ  م 

وقضا أيضا أبن ااةو الصادر يف اكسا ر اكستعجلة اليت خي   عليها من  ـوات الوقـا هـو حجيـة يلتـ م     ( 4864ق  330رقو 9أحةام النقض 
واخلصوم  يرا يقض  ب  القاض  يف حدود مال  من "  ية منقتة وعدم اكساي اباق " ويةون قـاب  لل عـن  يـ  ب ـرق ال عـن الـيت قررهـا لـ   ا القاض  

 عذ أن هذا ااةو علي  ما عل  مجي  ا حةام من شرا و اكداولة والتسـبيب وغـري ذلـك  ـا نـص عليـ  يف اليصـر ا ور مـن البـا  العاشـر مـن   القانون 
نقـض  ) مرا عـات  216 ل 16كرا أن ل  ماهلا من= حجيـة  يرـا يقضـ  بـ  يف ااـدود اكتقدمـة و قـا للرـادت    ل قانون اكرا عات اخلاق " اب حةام " 

      ( 4943ق  388رقو  9جمروعة أحةام النقض   4688ديسره سنة  36مد  
وقد قضا حمةرة الـنقض أبنـ  عذا ر عـا دعـوى ااراسـة اكر وعـة ابعتبارهـا ع ـرا  موقـوات  ل    حمر للد   بقوة ا مر اكقض   ل أما عذا ا تلف السبب 
وكانا ايفةرة قد قضا بر ضها دون ان تبحث توا ر  شروفها اسيسا عل  أهنا  ارت غري ذات موضـوع بعـد اليصـر يف  ل ابلبا يف عشةار مر وع 

وكـان يبـ  مـن ذلـك أن السـبب الـذي بـين عليـ  فلـب ااراسـة يف كـر مـن  ل  نـ اع يف اكلةيـة مث ر عا دعوى حراسة أ رى استند  يهـا عيل ل ا شةار 
 ـلن ااةـو اك عـون  ل  ضـ  عـن أن ايفةرـة م تتعـرا يف الـدعوى ا ويل لبحـث مسـوغات ااراسـة لتقـور  يرـا كلرتهـا  ل الدعوت   تلف عن اآل ر 

نية لسبق اليصـر  يهـا قـد  أ  ـأ يف اويـر ااةـو الصـادر يف الـدعوى ا ور   ـأ ترتـب عليـ    ـأه يف  ي  عذا قض  بعدم  واز نعر دعوى ااراسة الثا
وقـــد قضــ  أبن ر ـــض تعيـــ      (  384ق  24رقــو  8جمروعـــة أحةــام الـــنقض  4682ديســـره ســنة  40نقـــض مــد   ) مــد   108ت بيــق اكـــادة 

   (  88ق  19م  4622نو ره سنة  36است ناف  تلو  ) ر حاري  اب  ر ليس حجة ضد فلب تعي  نيس اااري ب ري ا 
مــاري  20بــين سـويف الةليـة  – 331ق  31ااقـوق  4643مــاري سـنة  9 – 469ق  31ااقـوق  4643ينــاير سـنة  48وأنعـر مصـر اسـت نايف 

     441ق  34رقو  29ايفاماة  4681نو ره سنة  20دير   و – 386ق  433رقو  34ايفاماة  4610سنة 
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تقدير وقيت عا ر  ل يتحسس ب  القاض  اكستعجر ما يبدو للنعرة ا ويل أن يةون و   الصوا  يف  صوق ا  را  
    ( 4) اك لو   ل م  بقا  أ ر ااق سليرا يناضر  ي  ذو ال أن لدى حمةرة اكوضوع 

ببقا  العروف اليت بين عليها ااةو     لذا ت ريت هذه العروف  ل سوا  من  وحجيت  منقتة الهنا ال تبق  عال 
تحية الواق  أو من تحية القانون  ل وو د ما يستو ب التعدير يف حةو ااراسة  ل زالا حجية هذا ااةو  ل أو أمةن  

        ( 3) ر   دعوى  ديدة ي لب  يها ما ي اير الذي قض  ب  حةو ااراسة ا ور
ويرتتب عل  ذلك أن  عذا قض  يف موضوع الن اع ت ري مرك  أحد ال ر   نيث يص  فلب ر   ااراسة  ل  از  

ل ويرتتب عل  ذلك أيضا أن  عذا قضا ايفةرة  بر ض دعوى ااراسة  سبا  معينة  ل   ( 2) ر   دعوى  ديدة بذلك 
وال ي رتط يف الوقا    اليت ت ري (     1) يدة  ل از ذلك مث حصر ت ري يف مرك  ال ر    ةن مع  ر   دعوى حراسة  د

مرك  اخلصوم أن تةون قد حدل بعد  دور حةو ااراسة  ل بر يةي  و ودها ولو حصلا قبر  دور هذا ااةو 
  (  8) ماداما م ت رح أمام ايفةرة وييصر  يها ابلقبور أو ابلر ض  

                                                 

وقضــا حمةرــة الــنقض أيضــا أبن القضــا  ة ــرا  أمــر وقــيت ال  ــوز قــوة  – 403ق  49رقــو  36ايفامــاة  4614ينــاير ســنة  48نقــص مــد    ( 4) 
 هو ب بيعة هذه ال  ةن أن يق  تناقض بين  وب  حةو ه ر يصدر يف موضـوع النـ اع اكقضـ  ابختـاذ ذلـك  ل ال    ايفةوم ب  يف أ ر موضوع الن اع 

ق  441رقــو  2جمروعــة أحةــام الــنقض  4683يونيــ  ســنة  8 – 998ق  441رقــو  4جمروعــة  4622 هايــر ســنة  49نقــض مــد   ) ا  ــرا   يــ  
حمرـد  – 11حمرـد  علـ  راتـب  قـرة  – 281عبد ااةـيو  ـراج  قـره  – 4483ق  416 رقو 2جمروعة أحةام النقض  4683يوني  سنة  8- 998

    926عبد الل يف  قرة 

     281عبد ااةيو  راج  قرة  ( 3) 

      43ق  634انيريدة القضا ية عدد  4628نو ره سنة  20مصر مستعجر    ( 2) 

رقــو  8جمروعــة أحةــام الــنقض  4681مــاري ســنة   44 – 124ق  18رقــو  2جمروعــة أحةــام الــنقض  4683ينــاير ســنة  34نقــض مــد    ( 1) 
م  4624ديســره ســنة  34- 21ق  20م  4641نــو ره ســنة  41- 24ق  3م  4446نــو ره ســنة  34اســت ناف  ــتلو   -  948ق  400
     924حمرد عبد الل يف  قرة  – 21ق  84

وللرحةرــة نــث وقــا   الــدعوى  – 464ق  12حمرــد علــ  راتــب  قــرة  – 343ق  48ايفامــاة  4621نــو ره ســنة  46مصــر مســتعجر   ( 4) 
القــانو  يبــي  اك روحــة ومســتندات ال ــر   وظــروف الــدعوى الســابقة واااليــة كعر ــة مــا عذا كــان قــد حصــر ت ــري يف  الوقــا   اكاديــة أو يف مركــ  ال ــر   

ق  12م  4624 هايـر سـنة  44 – 310ق  14م 4636مـايو سـنة  49 ـتلو  اسـت ناف ) للرحةرة العـدور عـن حةرهـا ا ور أو التعـدير  يـ  
314    )  
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 تنفيذ حكم  الحراسة  : – 448

ااراسة هو عضيا   ية اااري عل  من ا ته لذلك  ل وسنرى أن هذا االثر يق  ئجرد  دور ااةو   أور أثر اةو 
دون حا ة عيل أي ع را  ه ر    مث أييت بعد ذلك تسليو ا موار اليت  رضا عليها ااراسة للحاري    وهذا يستو ب 

    ( 4) ااةو ئو ب مسودت  ب ري عع ن عل  ما قدمناه  عع ن ااةو عيل ايفةوم علي   ل عال عذا أمرت ايفةرة بتنييذ 
وي رر التسليو ال    ا  ل  اكوضوع وحا ااراسة وتوابع  ولو م ينص ااةو عليها  ل  وض  حمر شركة وحا  

رة من ال ري ااراسة ي رر ا دوات والبضا   واكنقوالت ا  رى اكو ودة ابيفر    وال يعته من التواب  العقارات اكن 
واكوضوع  يها ا موار اكيروا عليها ااراسة  ل أو العقارات اكرلوكة من ال ري وتةون مستخدمة عل  سبير التسام  

 ( 3) كنيعة ا موار اكيروا عليها ااراسة 
من أيدي  وعذا كانا  ا عيان اكوضوعة وحا ااراسة ي  لها مستأ رون  ل  لن تسلو اااري هلا ال يعين ن عها 

 ( 2) اكستأ رين وع را هو منها    ولةن يةون تسلرها نلور اااري حمر واض  اليد السابق يف قبض ا  رة 
وقد تعرتا  اااري  عوابت يف تنييذ حةو ااراسة   ل  ل  أن يلجأ  عيل القضا  اكستعجر لليصر يف هذه  

عينا من ا عيان اكوضوعة وحا ااراسة بدعوى أن  مستا ر الصعوابت  ل مثر ذلك أن  ان  شخص يف تسليو اااري 
 هلا  ل  لقاض  ا مور اكستعجلة أن يبحث  دية عقد ا  ار  ل  لذا كان  دًي   

                                                 

      119أنعر هنيا  قرة   ( 3) 

      222حمرد عل  راتب  قرة  – 6ق   100انير ة القضا ية عدد  4628أغس س سنة  31مصر مستعجر    ( 2) 

وااةــو الصــادر  يهــا لــيس قضــا  ة ــرا  وترــر التنييــذ اكــادي يف ذاتــ  عمنــا هــو تقريــر   ل وقــد قضــا حمةرــة الــنقض أبن ااراســة ع ــرا  وحيعــ     ( 1) 
وعبـراز هـذه الصـية ووضـعها موضـ  التنييـذ ابلنسـبة عيل العقـار    بتوا ر  ـية قانونيـة للحـاري  دا  اكهرـة الـيت تنـاط بـ  يف ااـد الـذي نـص عليـ  ااةـو 

 ــ   ــوز للحــاري تنييــذ ااةــو ب ــرد واضــ  اليــد علــ  العقــار مــادام اســتأ ر بعقــد ال شــبه  يف  ديتــ   ل لــيس عال عرــ  حةريــا لــيس لــ  كيــان مــادي 
جمروعــة  4688ســنة  40نقــض مــد   ) بــر وــق لــ   قــو وحصــير ا  ــار اكســتحق مــن اكســتأ ر  ل لــبعض ا عيــان اكوضــوعة وحــا ااراســة مــن قبــر 

ايفامـاة  461سـبتره سـنة  44 – 293ق  48ايفاماة  4623أبرير نو ره  49نقض  مد  وانعر أيضا  – (  983ق  49رقو  9أحةام النقض 
      126ق  34م  4649يوني  سنة  34- 316ق  32م  4644أبرير سنة  8است ناف  تلو   - 912ق  34

تعجلة ب ـرد ال ـريك  مـن العـ  موضـوع    خيتص قاض  ا مور اكسـ ل كذلك ال تنثر ااراسة يف حق ال ريك يف االنتياع اباصة ال ا عة  
وذلــك مــا م يةــن و ــود ال ــريك يف العــ  عقبــة تعرقــر  ل  ( 4048ق  181رقــو  21ايفامــاة  4682ديســره ســنة  20مصــر مســتعجر  ) ااراســة 

وقــارن عســةندرية  – 202يــف  قــرة أنعــر حمرــد عبــد الل  ) أعرــار ااــاري كرــا لــو اســتأثر ال ــريك ابلعــ  كلهــا ومنــ  ااــاري مــن عداراهتــا واســت  هلا 
 912ق  311رقــو  34ايفامـاة  4610ســبتره سـنة  44مصـر مسـتعجر  – 4048ق  114رقـو  44ايفامــاة  4621ديسـره سـنة  30مسـتعجر 

  (    113ق  12م  4624يوني  سنة  40است ناف  لو  ) وال ين ع اااري الع  من وحا يد الدا ن اكرهتن رهن حيازة     (
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  وعذا مشر حةو ااراسة أعيان وقف وملك    (  4) تر  الع  يف يد اكستأ ر واكتي  اااري بقبض ا  رة من   
ةرة اكوضوع ة راج أفيان الوقف من ااراسة يف موا هة اااري دون اخلصوم  ل وت ري ل و در حةو بعد ذلك من حم

اااري  ل  لن للحاري انيديد أن يلجأ عيل القضا  اكستعجر كعر ة مدى اثري ااةو الصادر ة راج الوقف من ااراسة 
ن وةو بوقف تنييذ حةو ااراسة ابلنسبة عيل يف موا هة اااري اكستعجر عال  س ااةو اكوضوع   ل  يتع   علي  أ

لعدم  دوره يف موا هة مجي  اخلصوم  ل عذ ال  وز ان يصدر  –الوقف  ل ولو فعن أمام  بب  ن ااةو اكوضوع  
 (  3) حةرا يتعارا م  حةو  ادر من حمةرة اكوضوع يف نيس ا مر اك روح أمام  

 تعيين الحارس القضائي  -3

من التقن  اكد  عل  ما أييت  : " يةون تع  اااري  ل سوا  أكانا ااراسة  123قانو   : تنص اكادة نص – 116
 اتياقية أم كانا قضا ية  ل ابتياق ذوي ال أن مجيعا  ل  لذا م يتيقوا تويل القاض  تعيين  "   

 (  2) عروال ب     وال مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  القد   ل ولةن  ااةو كان م 
ويف التقن  اكد  اللييب  – 964ويقابر يف التقنيات اكدنية العربية ا  رى  : يف التقن  اكد  السوري اكادة  
 4/ 130ويقابر يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  –وال مقابر للنص يف التقن   اكد  العراق   – 123اكادة  : 

   (   1)  3ل 

                                                 

     342ق  349رقو  211 ازيا عدد  4629مايو سنة  30است ناف  تلو   ( 4) 
 – 140ق  442رقو  49ايفاماة  4628ديسره سنة  43مصر مستعجر  – 230ق  48م  4622مايو سنة  31است ناف  تلو   ( 3) 

     228حمرد عل  راتب  قرة 

ووا قـا عليـ  نينـة    اك ـروع علـ  و ـ  م ـابق كـا اسـتقر عليـ   يف التقنـ   اكـد  انيديـد مـن  4044ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص   (  4) 
جمروعــة ا عرـــار  )  133مث جملـــس ال ــيوق وحــا رقــو  ل  192ووا ـــق عليــ  جمــس النــوا  وحــا رقــو    يف اك ــروع النهــا    191اكرا عــة وحــا رقــو 

  ( 341ق  – 349ق  8التحضريية 

      4هامش  481ق  236حمرد عل  راتب  قرة  – 49ق  16م 4621يناير سنة  31انعر يف هذا اكعين است ناف  تلو  ( 3) 

   : التقنيات اكدنية العربية ا  رى  ( 2) 
  ( م ابق )  964التقن  اكد  السوري م  
   ( م ابق  )  128التقن  اكد  اللييب  م  
     ال ي ترر عل  نصوق يف ااراسة  : التقن  اكد  العراق   
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( التةييف القانو  لصية  3( من يع  اااري القضا    ل )  4ونبحث يف هذا الصدد اكسا ر اآلتية  : )   
( ما يرتتب  2اااري القضا    ل وسنرى أن  تثبا ل   ية النيابة عن  احب ااق يف  اكار اكوضوع وحا ااراسة ) 

( تنح  اااري القضا   عن  1ر اكوضوع وحا ااراسة ) عل  أن اااري القضا   ت ب عن  احب  ااق يف اكا
 ( فلب ع ر اااري القضا   واستبدار حاري ه ر ب   8ااراسة    ) 

 من يعين الحارس القضائي  :  – 451

مد  تقض  أبن يةون تعي  اااري القضا   ابتياق ذوي ال أن مجيعا  ل أي أن تعي  شخص  123رأينا أن اكادة 
      ( 4) لقضا   مسألة منيصلة عن  را ااراسة القضا ية اااري ا
 ااراسة القضا ية تيرا نةو من القضا   ل ولةن شخص اااري القضا   يتع  ةنياق ذوي  ل ال أن مجيعا  

ااراسة عذا أمةن هذا االتياق  لوال ت ري بذلك فبيعة ااراسة من حراسة قضا ية عيل حراسة اتياقية  ل  العهة يف كون 
قضا ية أو اتياقية ه  ئن  را ااراسة يف ذاهتا  ل  لن كان هو القاض   ل كانا ااراسة قضا ية  ل ولو كان اخلصوم هو 
الذين أتيقوا  عل  تعي  شخص اااري القضا    ل وأن كان هو اخلصوم  ل كانا ااراسة اتياقية  ل ولو كان القاض  

    ( 3) هو الذي ع  اااري االتياق  

                                                                                                                                                                    

 –يعهـد يف ااراسـة عيل شـخص يتيـق  مجيـ  ذوي ال ـأن علـ  تعينـ  مـن قبـر القاضـ   :  3 ل  4/  130تقن  اكو بات والعقود اللبنـا  م  
   وللقاض  أن يقرر تعي  حاري 

  ـلن م يتيقـوا عينـ  القاضـ   ل بنـا  يعـ  ابتيـاق ذوي ال ـأن وابلرغو من غروا عبـارة الـنص  العـاهر أن ااـاري القضـا   يف التقنـ  الل )  
      (  يةون التقن  اللبنا  متيقا م  التقن  اكصري  –مد   رنس   4692أنعر م  :

وقد قضا حمةرة النقض يف هذا اكعين أبن  عذا أوقيا حمةرة  ل  قد يتقرر مبدأ ااراسة  القضا ية هنا يا دون أن تتقرر هنا ية تعي  اااري  ( 4) 
 لن حةو  ل مث قض  بب  ن اكرا عة  يها يف موا هة النعار الذين حلوا حمر الناظر اكع  حارسا  ل االست ناف دعوى ااراسة لو اة أحد اخلصوم 

 ولةن  غري مل م من  هة  ل دأ ااراسة القضا ية  قو ااراسة اكستأنف عذا كان قد أ ب  هنا يا  را هذا عال ابلنسبة عيل مب

 ل وتقــور الــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد " ســوا  أكانــا ااراســة اتياقيــة أم قضــا ية  ل يف اهلــامش  103أنعــر هنيــا  قــرة  ( 3) 
واكسـألة ا ويل هـ  الـيت تسـبك علـ  ااراسـة  ـيتها    والثانيـة تعيـ  شـخص ااـاري  ل أوالمها وض   اكـار وحـا ااراسـة  :  هنا  مسألتان منيصلتان 

أمـــا مـــيت اتيـــق  ل  ـــلن  ـــيتها االتياقيـــة أو القضـــا ية  ل عمـــا مـــيت أتيـــق اكتنازعـــان علـــ  مبـــدأ ااراســـة أو حةرـــا ايفةرـــة  ـــا  ل االتياقيـــة أو القضـــا ية 
وأال ل  ــلن أمــر تعيــ  ااــاري يــرت  يف كــ  ااــالي  عيل اكتنــازع  أن أمةنهرــا أن يتيقــا عليــ   ل رــة  ــا اكتنازعــان علــ  مبــدأ  ااراســة أو حةرــا ايفة

 (   341ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  )  تقوم ب  ايفةرة اكختصة "  
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 لذا أتيق ذو و ال أن مجيعا عل  تع  شخص يةون حارسا قضا يا  ل و ب عل  ايفةرة  تعي  هذا ال خص  
ل بر  ب أن يةون هنا  اتياق عمجاع     ( 3) ل وال يةي  أن تتيق ا غلبية  ل ولو كانا أغلبية ال ركا  يف اكار     ( 4) 
   

ليةون حارسا قضا يا  ل تولا ايفةرة بنيسها تعي  هذا اااري  ل  لذا م ينعقد ا مجاع عل  شخص مع   
وتستأنس يف ذلك برأي من ترى االست ناي برأي  من ذوي ال أن  ل أغلبية كانوا أو أقلية  ل دون أن تةون مل مة  ذا 

موار اكوضوعة وحا الرأي    وهلا أن تع  أحد فريف اخلصومة حارسا قضا يا ولو اعرتا علي  ال رف اآل ر قيرة ا 
وعذا م تر ايفةرة تعي  أحد فريف اخلصومة  ل عينا أ نبيا  ل قد يةون من    ( 2) ااراسة ال تتحرر تثقيلها اب  ر  

ب  اخلها  اكقررين ابنيدور   ل أو أي شخص ه ر تراه متوا را عل  اخلهة اخلا ة اليت تت لبها عدارة ا موار اكوضوعة 
    وحا ااراسة 

                                                                                                                                                                    

تياقية تبق  اتياقية حـيت لـو عينـا ايفةرـة ااـاري كرا أن ااراسة اال  ل  (  4364بودري و ار  قرة  ) وتبق  ااراسة م  ذلك حراسة قضا ية   ( 4) 
     ( يف اهلامش 103أنعر أنيا  قرة  ) 

خيتلـف عـن جمـار  ل ومـا بعـدها مـن القـانون اكـد   434الـواردة ابكـادة   ل وقد قضا حمةرة النقض أبن جمار ت بيـق أحةـام عدارة اكـار ال ـا    ( 3) 
ار قـام ب ـأن  نـ اع وكانـا قـد عرعـا لـدى  ـاحب اكصـلحة  يـ  مـن ا سـبا  اكعقولـة مـا خي ـ  معـ    ـرا ت بيق أحةام  ااراسة عل  منقور أو عقـ

 وما بعدها من القانون اكـد  ب ـأن ااراسـة   136 لن ااةو يف شأن هذا  الن اع يد ر  يرا نصا علي  اكواد  ل عا   من بقا  اكار وحا يد حا  ة 
وذلــك و قــا  ل  ــلذا م يتيقــوا تــويل القاضــ  تعيينــ   ل ابتيــاق ذوي ال ــأن مجيعــا  –أكانــا ااراســة اتياقيــة أو قضــا ية  ســوا  –ويةــون تعيــ  ااــاري  ل

 ـلن النعـ  علـ   ل وفبقـا ايفةرـة أحةـام ااراسـة يف شـأن هـذا النـ اع  ل وعذن  لذا  رضا ااراسة عل  مـار شـا    ل من ذلك القانون  123للرادة 
جمروعــة أحةـــام  4688ديســره ســنة  36نقــض مــد   ) مــن القــانون اكــد  يةــون يف غــري حمرلــ  434ااةــو ابخل ــأ يف القــانون لعــدم ت بيــق اكــادة 

 ( 208وأنعر عةس ذلك حمرد عبد الل يف  قرة  – 4943ق  338رقو  9النقض 

وأنعــر اســت ناف  ل   وتــنص  ــراحة علــ   ــواز تعيــ  أحــد اخلصــوم اكرتا عــ  حارســا قضــا يا مــن التقنــ  اكــد  القــد 900/ 164أنعــر اكــادة   ( 2) 
 6ق  4م  4468نـو ره 30اسـت ناف  ـتلو  – 383ق  33ااقـوق  4601 هايـر سـنة  2- 323ق  41ااقـوق  4466يوني  سـنة  40وفين 

حمرــد علـــ  راتــب  قـــرة   -11ق   81م  4618نــاير ســـنة ي 42 8ق  46م  4609نــو ره ســـنة  1 – 84ق  49م  4602ديســره ســـنة  20-
    293حمرد كامر مرس   قرة  – 481ق  – 489ق  236

 
 

     441ق  19م  4621يناير سنة  2است ناف  تلو   ( 4) 
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وقد (    4) وتع  ايفةرة من قبر أن يةون حارسا دون أ ر  ل عذا كان متوا را عل  ا مانة والةياية اك لوبت   
ويتحاش  ذلك بقدر ا مةان كا يف تعدد  ( 3) تع  أكثر من حاري واحد  ل عذا أقتض  تنوع العرر ودقت  تعدد ااراي 

      ( 4) ا  يف العرر  ااراي من احترار وقوع  اخل ف واالض ر 

                                                 

حمرد  – 348ق  44رقو  49ايفاماة  4628أكتوبر سنة  46مصر مستعجر  – 442ق   11م  4623يناير سنة  43است ناف  تلو  ( 3) 
 ) وذلك ما م يةن من يرش  نيس  للحراسة دون أ ر بعيدا عن الع  نيث ال يترةن من عدارهتا عال بوكير  – 481ق -6عل  راتب  قرة 
     (  344ق 13م  4620يناير سنة  33است ناف  تلو 

ارة حارسا قضا يا خلهت  ابلعرر ويع  مع  حاري ه ر تةون  يع  ال ريك القا و أبعرار ا د ل ووصر ذلك  كثريا يف ااراسة عل  ال ركات  ( 2) 
ق  19م  4621يناير سنة  38 – 469ق   13م  4620يناير سنة  48است ناف   تلو  ) مهرت  الرقابة وتسلو عاان اكبيعات وا ذن ابلصرف 

بر يبق  اااري اكنضو عيل أن  يثبت   ل اااري اكنضو وقد قضا حمةرة النقض أبن  ال يرتتب عل  و اة اااري ا  ل  سقوط حراسة     ( 420
ماري سنة  31وأنعر است ناف مصر     ( 4943ق  338رقو  9جمروعة أحةام النقض  4688ديسره سنة  36نقص مد   ) القاض  أو يع ل  

     486ق – 484ق  236حمرد عل  راتب  قرة  -1ق –ق  41ايفاماة  4622
اليت تقض  يف الوكالة  ل مد   101/3 أن اكادة  ل مد  تقض  بت بيق أحةام الوديعة والوكالة  يرا م يرد  ي  نص  122وكا كانا اكادة  

  عيل تبادر كان عليهو أن يعرلوا جمترع  عال عذا كان العرر  ا ال وتج  ي  ل ةن  عذا ع  الوك   يف عقد واحد دون أن ير ص يف انيرادهو ابلعرر 
 40جمروعة أحةام النقض  4686يوني  سنة  38ه  اليت تسرى يف حالة تعي  أكثر من حاري واحد واليض مد   ل الرأي كقبض الدين أو و ا    

     وم  ذلك  قد قض   ةن  عذا كان ااراي ث ثة وتويف أحدهو    ( 86ق  10م  4631است ناف  تلو أور ديسره سنة  – 810ق  43رقو 
 4624أبرير سنة  30است ناف مصر  ) كان للحارس  الباقي  أن يقوما ئا قد مس علي  ااا ة وال يتس  ل  أ ر و ات ال را من تعي  ااراي 

 9جمروعة أحةام النقض  4688ديسره سنة   36نقض مد   – 1ق  2رقو  41ايفاماة  4622ماري سنة  8 – 10ق  18رقو  43ايفاماة 
وسةوت سا ر  ( ال يرتتب عل  و اة اااري ا  ل  سقوط حراسة اااري تضو بر يبق  عيل أن يثبت  القاض  أو يع ل   :  4943ق  338رقو 

  (  14م  4628نو ره سنة  41است ناف  تلو  ) ااراي دون اعرتاا عل  تصرف أحدهو يعته موا قة منهو عل   هذا التصرف 
 236وأنعر يف  واز ا تيار اكرأة حارسا قضا يا حمرد عل  راتب  قرة  – 41ق  44رقو  3ال را    4641بر سنة اكتو  34است ناف وفين   ( 3) 

ديسره سنة  24وي ري عيل مصر مستعجر  204وأنعر يف أن وسن عدم عسناد ااراسة عيل رؤسا  الدور حمرد عبد الل يف  قرة  – 484ق 
     4684سنة  3186قضية رقو  4684

 قرة  9أو برى ورو وعمسان  – 4363بودري و ار   قرة  – 294حمرد كامر مرس   قرة  – 4هامش  491ق  226حمرد عل  راتب  قرة   ( 2) 
وقد قضا حمةرة النقض أبن  عذا ع  القاض  تظر وقف حارسا  – 891-4 -66داللوز  4466نو ره سنة  1نقض  رنس   -  461ق  106

بر ا ست ناف ااةو فالبا ر ض  ل وم يقبر الناظر حةو ااراسة وال أن يةون حارسا  ل ب  الوقف و هة أ رى  عل  ق عة  أرا متنازع عليها
ال  عر اكنازعة سبي  عيل فلب ااسا  من   –سوا  أكان تعيين   يها بصيت  ال خصية أم بصيت  تظرا  – لن عدم قبول  للحراسة  ل دعوى ااراسة 

     (  491ق  348رقو  4جمروعة عرر  4628يوني  سنة  30نقض مد   ) وال  ن حمر حمل  يف  النعاره 
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وسوا  كان تع  اااري القضا   ابتياق ذوي ال أن مجيعا أو كانا ايفةرة ه  اليت عينت   ل    بد من قبول   
  ولةن عذا  در قبول  بعدم  دور حةو ااراسة  ل  لن  ية   ( 3) كهرت   ل عذ ال  ه أحد عل  أن يةون حارسا 

 ر ااةو كرا سنرى  ل وال ترتا   عيل وقا القبور    اااري تثبا ل  من وقا  دو 

 التكييف القانوني لصفة الحارس القضائي  :  – 451

وليسا ااراسة القضا ية بعقد وكالة  ل الن القضا  هو الذي ييرضها وال ييرضها اتياق ذوي ال أن  ل ولةن اااري  
ي  القانون سل ة يف عدارة ا موار اكوضوعة وحا حراست   ل والنيابة يصب  ئجرد تعيين   ل ونةو القانون    ت با  ل عذ يع 

هنا نيابة قانونية من حيث اكصدر الذي ودد ن اقها  ل عذ القانون هو الذي ييرضها ويع  مدى السل ة اااري  ل وه  
ض  هو الذي يع  اااري عل  كر حار  نيابة قضا ية من حيث اكصدر الذي يضي  عل  النا ب  ية النيابة  ل عذ القا

ل ويف رأينا أن اااري القضا   ينو  عل   احب ااق يف اكار   ( 2) القضا   ولو اتيق عل  شخص  ذوو ال أن مجيعا 
   لن كان معرو ا منذ البداية  ل كرا لو وضعا ااراسة عل  أموار اكدين   كان هذا اكدين   ( 1) اكوضوع وحا ااراسة 

ن اااري القضا   ت با عن     وعن م يةن معرو ا منذ البداية  ل كرا لو وضعا ااراسة عل  مار يتنازع هو ا  ير وكا
شخصان ملةيت   ل كان اااري القضا   ت با عن أي من ال خص  يعهر بعد حسو الن اع أن  هو اكالك للرار  ل 

    ( 8)  يةون ت با عن شخص غري مع  ولةن  قابر للتعي   
وتثبا للحاري القضا    يت  كنا ب ئجرد  دور حةو ااراسة  ل شأن  يف ذلك شأن الو   والقيو وتظر  

الوقف والسنديك  ل وكر حةو يسبك  ي  عل  شخص يةون ت ذا يف عسباغ هذه الصية عل  ال خص ئجرد  دوره  
                                                                                                                                                                    

رة  لصاحب اكصلحة يف ااراسة أن يلجأ عيل هذه ايفة ل وقض  أبن  عذا اعتذر اااري اكع  من حمةرة اث  در ة عن قبور ااراسة  
 (    4684سنة  419قضية رقو  4684مايو سنة  38عسةندرية است ناف  ) نيسها فالبا تعي  ه ر بدال من   دا  ذات اكأمورية 

 

 

 

     361ق  11م  4628مايو سنة  4وقارن است ناف  تلو  – 82وعبد ااةيو  راج  قرة  -4وهامش  460ق  42 قرة  4الوسيو  ( 4) 
م  4646ديســره ســنة  20 – 321ق  34م  4649أبريــر ســنة  9اســت ناف  ــتلو  – 813ق  4461 قــرة  44 وشــا اتي  ب نيــور وريبــري ( 3) 

وقــــارن  – 89ق  16رقــــو  20 ازيــــا  4624مصــــر اني  يــــة اكختل ــــة أور  هايــــر ســــنة  – 214ق  24م  4639أبريــــر ســــنة  42- 60ق  23
   311ق  19م  4621مايو سنة  2است ناف  تلو 
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 ا ع ن والتةليف ابلو ا  عذا أل م ايفةوم علي  ل وال وتاج يف ذلك عيل عع ن  للرحةوم علي   ل وعمنا وتاج ااةو عيل
أبدا  أمر مع   ل  يعلن من متاعب ونيقات وعما أن تثبا للحاري  يت  كنا ب  ل  ذلك  ما ال وتاج عيل أدا  أمر 

أدا  أمر مع  وترر التنييذ انيهي  ل ومن مث تنتي  حةرة ا ع ن  والتةليف ابلو ا      لن أشترر حةو ااراسة عل  
مع     كتسليو ا موار اكوضوعة وحا ااراسة  ل  لن  ب عند ذلك عع ن  للرحةوم علي  وتةليف هذا بتسليو 

  لةن عذا اقتصر ا مر عل  ثبوت  ية النيابة  ل كرا عذا أراد اااري مقاضاة اكستأ ر  ل للع    ( 4) ا موار  للحاري
ل  النيابة اثبتة ئجرد  دور  حةو ااراسة كرا قدمنا ل وللحاري أن يقاض   اكوضوعة وحا ااراسة بصيت  حارسا 

اكستأ ر ئجرد  دور هذا  ااةو وقبر عع ن  ل وال تد   دعواه ضد اكستأ ر بعدم القبور ب عو أهنا مر وعة من غري ذي 
   ( 3)  ية 

                                                 

ق  114رقـــو  44ايفامـــاة  4621ديســـره ســـنة  30مصـــر مســـتعجر  -369حمرـــد عبـــد الل يـــف  قـــرة  – 296قـــارن عبـــد االـــيو  ـــراج  قـــرة  ( 4) 
      141ق  301رقو  32حماماة  4612يوني  سنة  41- 4048

حمرــد  -  226و قــرة  223ة حمرــد علــ  راتــب  قــر  – 213ق  310حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  – 283 قــرة  – 284عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  ( 3) 
وعذ كـان  القـانون ال يو ـب ععـ ن ا حةـام عال  ل ولو م يةن حةو قد أعلن قبر ر ـ  الـدعوى  ل = اكوضوعة وحا حراست    361عبد الل يف  قرة 

 33نقـض مـد   )    عيـان حمـر ااراسـة  ـ  يةـون ععـ ن حةـو ااراسـة عيل ايفةـوم عليـ  وا بـا عال عذا أريـد تنييـذه بتسـلو ا  ل توس  للتنييذ انيـهى 
وقد قض  أبن  يرتتب عل  جمرد  ـدور حةـو يف موا هـة النـاظر ةقامـة حـاري  )  134ق  448رقو  3جمروعة ا حةام  النقض   4684أبرير سنة 

ويقـور حةــو حمةرـة الـنقض ا ور يف الــرد علـ  القــور  – ( علـ  نصـيب  يف الوقــا أن ت ـر يـده عــن عدارة هـذا النصــيب دون حا ـة عيل أي ع ـرا  أ ــر 
 ـلن هـذا ال  علهـا وديعـة  ل وأن كانـا ت ـب  الوديعـة يف بعـض  ـورها يف حالـة وقـوع ااراسـة علـ  منقـور  قـو  ل أن ااراسة القضـا ية  : أبن ااراسة 

صـر أبن حةـو ااراسـة مصـدر  مـن مصـادر عن ـا    النيابـة وقضـا حمةرـة اسـت ناف م  940ق  8جمروعة  عرر   ل يف فبيعتها وال يف كر أحةامها 
وكلها  يات تلحق بصاحبها كـأثر مـن هاثر ااةـو أو القـرار اكن ـ     مثر الو اية والقوامة ونعارة الوقف والوكالة عن الدا ن  وغري ذلك  ل القضا ية 

ذلــك التنييــذ   ل يف البــا  التاسـ  منــ   ( القــد   )  را اتــ  قــانون اكرا عـات هــو أثــر حةرـ  لــيس يف فبيعتــ  مــا يسـتل م التنييــذ انيــهى الـذي نعــو عل هلـا 
وااةرــة يف اشــرتاط ســبق ععــ ن ااةــو والتنبيــ  علــ  اكــدين ابلو ــا  قبــر ال ــروع يف  ل الــذي يتضــرن عكــراه اكــدين علــ  أدا  أمــر معــ  كعرــر أو ديــن 

هــ  مةــ  اك لــو  التنييـذ ضــده مــن الو ـاه ودًي ئــا هــو م لـو  منــ  حــىت يــويف  ( قـد   )  مرا عــات  24و  443التنييـذ انيــهى عرــ  بـنص اكــادت  
لـيس يف ذلـك وحـده علـ ام ايفةـوم عليـ  أبدا  أمـر معـ   -ولـيس يف ااةـو بتنصـيب ااـاري ومنحـ  هـذه الصـيةل نيس  متاعب ونيقـات التنييـذ انيـهى 

 ـلن اشـترر حةـو ااراسـة علـ  قضـا  ةلـ ام    ومـن مث تنتيـ  حةرـة ا عـ ن والتنبيـ  يف هـذه ااالـة  ل   ةن أن يي  ب  ودًي قبر التنييـذ بـ  عليـ   ـها
وتةــون الــدعوى اكر وعــة منــ  مــن ذي  ــية ومقبولــة ولــو م يســبقها  ل و ــب ععــ ن ايفةــوم بتعينــ  حارســا  ل ايفةــوم عليــ  ب ــ   معــ  كالتســليو مــث  

   (  391ق  14اجملروعة  الرمسية  4619نو ره  39صر است ناف م ) عع ن حةو ااراسة 
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 ما يترتب علي أن الحارس القضائي نائب عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة : – 452

سنري  يرا يل  أن الع قة ب  النا ب وا  ير تتة ف عن الت امات يف  انب اااري  القضا   وعن حقوق ل   
ابل ري يتعاقد مع   ل وع قة ا  ير نبحثها تيصي  يف مةاهنا  ل ويبق   أن نبحث هنا يف ع از ع قة اااري القضا   

وقد قدمنا  ( 4)  ذا ال ري  ل ويف كلتا الع قت  نب ت بيق أحةام النيابة  ل كرا فبقناها عندما يعرر الوكير أبسو اكوكر 
ة ا  ير وال عند الة م يف الوكالة أن التصرف القانو  الذي  ري نرية  النا ب يقوم عل  عرادة النا ب وحدها  ل ال عراد

ا رادة اك رتكة لةر من النا ب وا  ير    وتقض  أحةام  النيابة كذلك أبن ينصرف أثر التصرف الذي نرية النا ب 
 عيل شخص ا  ير ال عيل شخص النا ب   

وعل  ذلك يقوم التصرف الذي نرية اااري القضا   عل  عرادت  هو ال عل  عرادة ا  ير  احب ااق يف  
اكوضوع وحا ااراسة    ويرتتب عل  ذلك أن تةون عرادت   الية من العيو   لوعال كان العقد الذي يهم  م  ال ري  اكار

قاب  لإلب ار   ويةون شخص  اااري القضا   هو أيضا حمر االعتبار يف أثر العلو ببعض العروف اخلا ة أو اقرتاا 
     ( 3) أو انيهر بعروف معينة متصلة ابلتعاقد العلو  ا حترا كحسن النية وسو  النية وكالعلو

وعل  ذلك أيضا ال ينصرف أثر التصرف الذي نرية اااري القضا    ل بر ينصرف عيل شخص ا  ير  
وال يةون اااري  مس وال قبر ال ري عال عذا ارتةب   أ يستو ب (      2)  احب ااق يف اكار اكوضوع وحا ااراسة 

ا عذا  اوز حدود السل ة اكخولة ل  يف ااراسة  ل  ري   علي  ال ري ابلتعويض عذا كان جبهر جماوزة اااري مس وليت   ل كر
    ( 1) ادود سل ت  وكان معذورا يف هذا انيهر 

                                                 

    وما بعدها  200أ نعر ه نيا  قرة  ( 4)  

    وما بعدها  200أ نعر ه نيا  قرة  ( 3)  

    وما بعدها  204أ نعر ه نيا  قرة  ( 4) 

 321ق   34م  4649عبرير سنة  9است ناف  تلو  – 811حمرد عل  عر ة ق  – 262عبد ااةيو  راج  قرة  – 202أنعر هنيا  قرة   ( 3) 
نو ره  6أست ناف  تلو  ) ومن يتعامر م  اااري  ب علي  ان ي لب من  عثبات  يت  وسل ت   – 116ق  34م  4649يوني  سنة  34 –

 )  احب اكار عل  اااري وير    ل وعذا ارتةب اااري   أ يف حدود  لن  يل م  احب اكار حنو ال ري  – ( 43ق  34م  4648سنة 
عما عذا ارتةب   أ  ارج حدود نيابت   تلو     ( 433ق  11م   4628يناير سنة  41 – 214ق  24م  4639است ناف  تلو عبرير سنة 

     ( 349ق   19م  4631ماري سنة   90- 86ق  10م  4631أور  ديسره سنة 
ماري سنة  8نقض  رنس  ) ن اكار الذي يف حراست  مس ولية اااري عن ا شيا  ومن  هة أ رى يةون اااري مس وال حنو ال ري  ع 

يةون كذلك مس وال حنو ال ري عذا سرت عن   يت  كحاري     ( 41-3- 4604داللوز  4466يوليو سنة  34ابريس  -  4682داللوز  4682
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وعل  ذلك أ ريا ال ينصرف  اثر التصرف الذي نرية اااري عيل  احب ااق يف اكار اكوضوع وحا ااراسة  
التصرف  عن حدود نيابت   ل كأن  رج عن حدود أعرار اايظ وا دارة اكخولة ل  ئو ب القانون أو  عذا  رج هذا

ئو ب حةو ااراسة  ل وتصرف مث  ابلبي  يف اكار اكوضوع وحا حراست  ل أو أ ر اكار  ابكرارسة وكان حةو ااراسة 
  وقد قضا حمةرة    ( 4) اسة أو بعد  دور حةو القضا  بع ل  يل م  أبن ين ر ابك اد ل أو أبرام عقدا بعد انتها  اار 

النقض أبن  ال  وز االحتياج عل  اكالك بعقد ا  ار عذا كان قد  در ابف   ن ال حق ل  يف التأ ري الصاحل النا   
رم  اااري كدة ت يد   وقضا حمةرة االست ناف اكختل ة  بعدم سرًين عقد ا  ار الذي أب   ( 3) للرصلحة اك رتكة 

عل  ث ل سنوات  ل جماوزا حدود نيابت  بعدم حصول  عل  تر يص من ايفةرة وي  ل  ا ري أعيان الوقف كدة ت يد 
عل  أن  عذا أقر ا  ير ا عرار اليت  اوز  يها اااري حدود سل ت  نييد  ا وأ بحا مل مة   ( 2) عل  ث ل سنوات

 (  1) ل   

 لحارس القضائي عن الحراسة  : تنحي ا – 453

عذا  د عند اااري القضا   أسبا  ععر مضية يف ااراسة متعذرا  ل كان مرا أو أض ر عيل أسير أو عج  عن العرر 
أو قاما  عوابت أمام  من اخلصوم اكتنازع  يف سبير تنييذ حةو  ااراسة عل  الو   الصحي  أو ضاق وقت  عن 

                                                                                                                                                                    

ولةن  ال يةون مس وال عذا أ ر ا عيان دون أن يعلو أهنا أو رت  ( 64ق  6م  4469ديسره سنة   24است ناف  تلو  ) وأومه  أن  هو اكالك 
 ( 400ق  42م  4604يناير سنة  2است ناف  تلو  ) قبر ذلك 

  214حمرد عل  راتب  – 126ق  12م  4624يوني  سنة  6- 291ق  20م  4644ماري سنة  8انعر  يف كر ذلك است ناف  تلو  ( 2) 
   
  

 
حمرد عل  رابا  -  126ق  12م  4624يوني  سنة  6 – 291ق  20م  4644ماري سنة  8ك است ناف  تلو أنعر يف كر ذل  ( 4) 

214     

ويف ااراسة االتياقية قضا حمةرة النقض أبن  عذا كانا ورقة  -  381ق  64رقو  1جمروعة عرر   4611 هاير سنة  40نقض مد   ( 3) 
مث أ ر  أحدهو  ل حراسا عل   أعيان وقف قد حعرت عليهو أن ينيرد أيهو ابي عرر وعال كان ابف  االتياق اليت ئقتضاها ع  ث ثة أشخاق

 4جمروعة عرر  4629سنة  41نقض مد  )  لن الوقف ال يتحرر نتيجة عرر هذا اااري  ولو كان اكستأ ر حسن النية  ل وحده هذه ا را 
 (  4406ق  293رقو 

    126ق  12م  4624يوني  سنة  9است ناف  تلو  ( 2) 
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ل  از أن ي لب ععيا ه من  مهرت     وير   ال لب عيل ايفةرة اليت عينت  ولو  كانا حمةرة اث   القيام أبعرار ااراسة 
 4) در ة   كرا  وز أن ير   ال لب عيل القضا  اكستعجر ولو م يةن هذا القضا  هو الذي عين  وذلك عند االستعجار 

)    

 طلب عزل الحارس القضائي واستبدال آخر به  :  -454

وقد تو   عيل اااري م اعن تستو ب ع ل   ل كرا عذا قام الدلير عل  أن  ينحاز لبعض اخلصوم اكتنازع   لأو يهرر 
عدارة ا عيان أمهاال يضر أب حا ا  لأو يهرر حيعها ئا  علها عرض  للتلف أو اهل   أو الضياع    أو يتصرف يف الرب  

بر  وز فلب استبدار حاري تتوا ر  ( 3) و يبده ا موار اكوضوعة وحا حراست  تصرف غري أم   ل أو يبدد هذا الري  أ
 ي  الصيات اك لوبة ويقبر ااراسة دون أ ر ابااري الذي سبق تعيين  أب ر ولو م تو   عيل هذا ا  ري أية م اعن 

      ( 2) ستبدار تستو ب ع لة  ل ويةون عح ر حاري ب ري أ ر حمر حاري أب ر سببا كا يا اواز اال
وتر   دعوى ع ر اااري واستبدار غريه ب  أمام القضا   اكستعجر عند االستعجار    و وز ر عها أيضا أمام  

ايفةرة اليت عينا اااري  ل عال عذا كان اااري قد ع  من حمةرة اث  در ة  يتع  ر   الدعوى يف هذه ااالة أمام 
  ف تنح  اااري  ل  قد تقدم أن   وز ر   فلب التنح  عيل ايفةرة اليت عينا اااري  وهذا(     1) حمةرة أو در ة 

و وز ر   دعوى الع ر   ( 8) ولو كانا حمةرة اث  در ة  ن التنح  ليس  صومة تقتض  أن تنعر أمام در ت 
ويف موا هة   ( 9) ااريواالستبدار من  أي شخص ل  مصلحة  يها ولو م يةن نيس ال خص الذي فلب تعي  ا

اااري اك لو  ع ل     و وز يف حالة االستعجار ال ديد ر   فلب الع لة واالستبدار بعريضة تقدم عيل قاض  ا مور 
                                                 

    268 قرة  – 623عبد ااةيو  راج  قرة  – 33ق  21م  4631نو ره سنة  44است ناف  تلو  ( 1) 

 26 ل   4639نو ره سنة  40 – 442ق  31م  4643ماري سنة  43-  349ق  32م  4644ماري سنة  48است ناف  تلو   ( 4) 
     40ق  20عدد  9انيريدة القضا ية  4628يناير سنة  24عجر مصر مست – 4ق 
وقد قض  أبن اااري ال  – 219حمرد عبد الل يف  قرة  – 289حمرد عل  رتب  قرة  -133أنعر يف هذه اكسألة بعد ااةيو  راج  قرة   ( 3) 

 ( 413ق  80م  4624 هاير سنة  32است ناف   و  ) خلبري  ةن  أن يتخل  عن حراست  ئجرد عدارت  أو يف تقد  ااسا  أو يعرقر أعرار ا
أو يرس  اك اد عل   – (  132ق  369رقو  46ايفاماة   4621نو ره  سنة  4مصر الةلية  ) أو تن ع ملةيت  من بعض أموال  ويقف موقف  –

     (  349ق  32م  4644ماري سنة  48است ناف  تلو  ) أ ي  ويتيق مصرو ات اكتعددون عل  ا دارة 
     242ق  11م  4628يوني  سنة  46است ناف  تلو    ( 2) 
    2هامش  600ق  281حمرد عل  راتب  قرة   ( 1) 
      494ق  14م  4629 هاير سنة  39است ناف  تلو  ( 8) 
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القضا  اكستعجر  –وتيحص ايفةرة (   4) الوقتية ويصدر هذا أمرا عل  العريضة بع ر اااري وبتع  حاري ه ر مةان  
ظاهر اكستندات  ل  لذا تبينا  دية اك اعن اليت و ها عيل اااري  ل قضا  –اليت عينا اااري  أو ايفةرة(   3) 

ل أو قضا ةقامة حاري ه ر مع  عذا رأت يف هذا ا  را  ما يةي  وأن  ي  مصلحة ل ريف   ( 2) بع لة واستبدار أ ر ب  
بع لة  ل ولو م يتعرا هذا ااةو ل هتامات اكسندة علي   اخلصومة  و وز يف هذه ااالة للحاري اكع ور است ناف ااةو

  أما عذا رأت ايفةرة أن ال اعن غري  دية  ل أو أهنا ليسا من اخل ورة نيث تستدع     ( 1) ما دام أن  م ينيها عن  
ع ا  عامر ع ر اااري كأن نسب علي  أن  ا ر يف تقد  ك وف ااسا  أو  صر أحد العرار ب ري حق أو ر ض ع

ل أو أن ظاهر اكستندات ال يةي  يف تر ي   عحدى و هيت النعر  عل  ا  رى    ( 8) شهادة ة    ال رف عن  صل 
وأن ا مر وتاج عيل  حص موضوع  كالتحقيق أو ند   ه أو تو ي  الير  أو ت بيق اكستندات عل  ال بيعة  ل  لهنا 

نعدام عنصر االستعجار   ومن مث يبق  اااري  ل وعلي  أن يندي حسااب لذوي تقض  يف مجي  هذه ا حوار أو ت بيق ال

                                                 

     4682سنة  4860قضية رقو  4681 هاير سنة  32وي ري عيل عسةندرية مستعجر  4هامش  603ق  281حمرد عل  راتب  قرة  ( 4) 

 4614ماري سنة  6اكنيا اني  ية  – 120ق  20م   4644مايو سنة   48- 312ق  41م  4603است ناف  تلو أور مايو سنة  ( 3) 
     4068ق  34ايفاماة 

ضا حمةرة النقض أبن  ميت كان الواق  هو أن ال اعن  الث ثة ا ول  أقاموا =  الدعوى ب لب ع ر اك عون علي  من ااراسة عل  وقد ق ( 2) 
وكان ااةو ل اسيسا عل  ان   الف ااةو القاض  بتعيين  عذا أنيرد بقبض بعض مبالك عن عيراد السيارة واستباحها لنيس   ل السيارة موضوع الن اع 

قرر أن الدعوى  لو من الدلير  ل عذا استبعد البحث يف ا وراق اكقدمة من اك عون علي  واليت فعن أحد هنال  ال اعن   يها ابلت وير    اك عون  ي  
ل ركة اكست لة للسيارة م  أن  ابستبعاد هذه ا وراق يبق  يف الدعوى ما ينسسها عليها ال اعنون من أن اك عون علي  قبض مبالك من ا   اكثبا هلا 

وهو ما أ ذ ب  ااةو االبتدا   و   ااةو اك عون    مستدل  عل  ذلك ابلة ف الصادر من هذه ال ركة ل وم يوزعها عل  أ حا  ااق  يها 
ون دون ان يب  سبب هذا عذا هو فرح الدلير الذي اعترد علي  ال اعن ل  لن ااةو يةون قا را  قصورا يستو ب نقض   ل  ي  من التحدل عن  

      (  641ق  482رقو  3جمروعة أحةام  النقض  4684سنة  1نقض مد   ) ا فرح م  ل وم هذا البيان 
ق  20 ل  4644مايو سنة  48است ناف  تلو  – 4943ق  338رقو  9جمروعة أحةام النقض  4688ديسره سنة  36نقض مد    ( 1) 

120    

  

     491ق  36م  4641يناير سنة  44و است ناف   تل ( 4) 

وال يةي  تو ي  م اعن غامضة غري  – 226 قرة  – 221حمرد عبد الل يف  قرة  – 600ق  -  466ق   281حمرد عل  راتب  قرة  ( 3) 
    (  218ق  11م  4628مايو سنة  36است ناف  تلو  ) حمدده عل  عدارة اااري 
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ال أن  ل وهلو مقاضات  أمام حمةرة اكوضوع اكختصة بنعر ااسا   ل وهذه ايفةرة ه  اليت تقوم ابليحص اكوضوع   
 ( 4) من وحقيق وتع   بري وما عيل ذلك 

 يت  دون حا ة  ع ن    ذا ااةو  ل كرا كسب  يت  ئجرد وئجرد  دور ااةو بع ر اااري  ل ييقد   
  دور ااةو بتعيين     ومجي  التصر ات اليت  ريها بعد  دور ااةو بع لة تعته  ادرة  ارج حدود نيابت      
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 )  التزامات الحارس وحقوقه  (  -آثار الحراسة  -الفصل الثاني 

  122بيان الت امات  اااري وحقوق   : تنص اكادة  –نص قانو   -188
 من التقن  اكد  عل  ما أييت  : 

" ودد االتياق أو ااةو القاض  اباراسة ما عل  اااري من الت امات وما ل  من حقوق وسل ة  وعال  ت بق  
 ( 4)  "أحةام الوديعة وأحةام الوكالة ابلقدر الذي ال تتعارا  ي  م  ا حةام اآلتية 

 وال مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  القد   ل ولةن هذه ا حةام كان معروال  ا دون نص    
ويف التقن  اكد  اللييب  – 966ويقابر يف التقنيات اكدنية العربية ا  رى  : يف التقن  اكد  السوري اكادة  

 ( 3)  2/ 130ويقابر يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادة  –عراق  وال مقابر للنص يف التقن  اكد  ال – 122اكادة
  

وخيلص من هذا النص أن  عذا كانا ااراسة اتياقية ل  لن عقد ااراسة يب  سل ة اااري وما علي  من الت امات 
يب  ذلك   وقد ينص ل يف وما ل  من حقوق   أما عذا كانا ااراسة قضا ية    لن ااةو القاض  اباراسة هو الذي 

من وق  أو يف أسباب  ل علا تضييق سل ة اااري ل كأن ينص علا حق اااري يف زراعة ا فيان اكوضوعة وحا ااراسة 
  أو يف التأ ري مدة ال ت يد عن سنة بداًل من ث ل سنوات  ( 2) أو يف ا ريها ابك اد العلين ل     وز ا ريها ابكرارسة

ااةو علا عرر انيرد ب ةر مع  أو نضور أشخاق معين  ل أو علا من  اااري من بعض أعرار ا دارة    أو ينص
                                                 

ووا قا علي  نينة ل من اك روع عل  و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد   انيديد  4046ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص   ( 4) 
جمروعة ا عرار  )  122مث جملس ال يوق وحا رقو  ل  191ووا ق علي  جملس النوا   وحا رقو    يف اك روع النها    198اكرا عة وحا رقو 

     (   346ق  – 344ق  8التحضريية 
  : التقنيات اكدنية العربية ا  رى  ( 3) 

 (   م ابق)  966م التقن  اكد  السوري
 ( م ابق)  122م التقن  اكد  اللييب

   ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة : التقن  اكد  العراق 
وعال  ه  ختض  للقواعد اكختصة  ل عن حقوق اااري ومو بات  وحدد يف قرار ايفةرة القاض  بتعيين  : 130/2م تقن  اكو بات والعقود اللبنا 

 (   وأحةام التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري)    ابااري االتياق 
 
   18ق 46م 4609ديسره سنة  30است ناف  تلو  ( 2) 
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  وقد ينص ااةو علا توسي  سل ة  ( 4) ابلذات ل أو علا ضو حاري ه ر علي  نيث ال  وز  يهرا االنيراد ابلعرر
و االنيراد ابلعرر م  و ود حاري منضو ل أو ا عيا  من اااري ل كأن  ي  ل  التأ ري كدة ت يد علا ث ل سنوات ل أ

التقدم نسا  سنوي واالكتيا  نسا  عند انتها  ااراسة ل أو القيام ببعض أعرار التصرف كل را  وحسينات يف 
اةو   و ب يف مجي  ا حوار أن يلت م ا ( 3) ا عيان أو بي  ما يةون معرًضا للتلف أو ما يتةلف حيع  نيقات  سيرة

   ( 2)   يف بيان سل ة اااري ل حدود ا  را ات التحيعية اكنقتة دون مساي ئوضوع ااق
 لذا    االتياق أو ااةو من بيان سل ة اااري وما علي  من الت امات وما ل  من حقوق    لن القانون قد تةير ببيان 

دم ا   ر اب حةام اليت أوردها يف نصوق سيأيت ذلك   وا  ر هو ت بيق أحةام الوديعة وأحةام الوكالة ل م  ع
 ذكرها   

و ةن أن يستخلص من هذه النصوق ومن أحةام الوديعة والوكالة أن اااري يلت م ئا يلت م ب  اكودع عنده وئا يلت م ب  
 ق الوكير   الوكير ل وهذه االلت امات ه  اليت وحدد يف الوقا ذات  سل ت  ل وللحاري حقوق اكودع عنده وحقو 

وكا كانا الت امات اكودع عنده ه  تسلو ال    وزايفا عة علي  ورده ل وكانا الت امات الوكير تنييذ الوكير )  وتنييذ 
الوكالة يف ااراسة هو عدارة ا موار ( وتقد  حسا  عنها ورد ما يةون للروكر عند الوكير ل  لن   لص من عدماج هذه 

(  3( تسلو اكار وايفا عة علي  ل )  4أن اااري ل قضا يا كان أو اتياقيا ل يلت م ئا أييت : )  االلت امات بعضها ببعض
    ( 1) ( رد اكار 1( تقد  ااسا  )  2عدارة اكار ) 

                                                 

   444ق 219حمرد عل  راتب  قرة  ( 4) 
 ــلذا كــان حةــو    كــذلك  ــوز للرحةرــة تعــدير مأموريــة ااــاري القضــا   عذا ت ــريت وقــا   الــدعوى أو حصــر تعــدير يف مركــ  اخلصــوم القــانو  ( 3) 

مث شـرع  ل نـكلبااراسة قد قضا ةل ام اااري ةيداع  ايف ري  ا موار اكوضوعة وحا ااارسة   انة ايفةرة لو ود نقود يف ال ركة تةي  لو ـا  ديـن ل
حمرــد )  ـاز تعــدير مأموريـة ااــاري والرت ـيص لــ  يف و ـا  الـدين مــن الريـ  بــدالً مـن عيــداع الريـ    انــة ايفةرـة  ل البنـك يف نـ ع ملةيــة ا فيـان اكرهونــة

 (   284عل  راتب  قرة 
اســت ناف ) وذلــك نيرعهــا وبيعهــا  ل ا ااراســةوقضــا أبنــ   ــوز مــد ااراســة عىل ال راعــة ايفجــوز عــر يهــا والقا رــة علــا ا را اكوضــوعة وحــ

 (   380ق 13م 4620 هاير سنة  8 تلو 
   284وانعر يف هذه اكسألة حمرد عل  راتب  قرة 

   219عبد ااةيو  راج  قرة  ( 2) 
عذ  ( ل 390انعر ههنيا  قرة  ) يف اادود اليت يقوم  يرا ب  الوك   اكتعددين  ل ويقوم التضامن  يرا ب  اااري اكتعددين يف هذه االلت امات ( 1) 

    أن أحةام الوكالة تسري علا ااراسة  يرا ال تتعارا  ي  م  نص  اق
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وكا كانا حقوق اكودع عنده ه  تقاض  ا  ر واسرتداد اكصرو ات والتعويض ل وكانا حقوق الوكير ه  نيس حقوق 
(  3( تقاض  ا  ر )  4عنده ل  لن  خيلص من ذلك أن حقوق اااري ل قضا يا كان أو اتياقيا ل ه  : )  اكودع

  (   4) اسرتداد اكصرو ات والتعويض
  (   3)  نبحث : ) أوال ( الت امات اااري : ) اثنيا ( حقوق اااري

 
 
 

 التزامات الحارس  -الفرع األول

 محافظة عليه تسلم المال وال -المبحث األول

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  121نص قانو  : تنص اكادة  -189
يلتــ م ااــاري ابيفا عــة علــا ا مــوار اكعهــودة عليــ  حراســها ل وةدارة هــذه ا مــوار ل و ــب أن يبــذر يف كــر ذلــك   -4

 عناية الر ر اكعتاد   

  يف أدا  مهرتـ  كلهــا أ, بعضـها أحــد ذوي ال ــأن ل دون وال  ـوز لــ  ل ب ريـق مباشــر أو غـري مباشــر ل أن وـر حملــ -3
 وال مقابر للنص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن هذه ا حةام كان معروال  ا دون نص   (  2) رضا  اآل رين (

                                                 

 لذا م ودد ش   من  ل ودد االتياق أو ااةو القاض  اباراسة الت امات اااري وحقوق )  : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 4) 
وتةرر أحةام هذه اكواد أبحةام الوديعة وأحةام الوكالة ابلقدر الذي يتيق م  فبيعة  4031عىل  4030   تسري يف شأن  أحةام اكواد ل ذلك

  (   344من  8جمروعة ا عرار التحضريية )  ( وعدارت  كالوكير ل  ن اااري منوط ب  حيظ ال    كالودي  ل ااراسة
  (   116انعر ما يل   قرة ) ويقوم التضامن  يرا ب  فريف اخلصومة حنو اااري كرا سنرى 

أو من يعهر أن   احب اكار بعد حسو  ل والذي ي الب اااري ابلت امات  وي الب  اااري نقوق  هو  احب اكار اكوضوع وحا ااراسة ( 3) 
   ور وع اكار لصاحب ويةون ذلك عادة بعد انتها  ااراسة  ل الن اع

ويف نينة  ل من اك روع الترهيدي علا و   يتا ق م  ما استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4030ورد هذه النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 2) 
ووا ق  ل يف اك روع النها   199و ار رقر   ل اكرا عة أد لا علي  تعدي ت ليعية فييية  أ ب  م ابقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد

  (   364ق  – 346ق  8جمروعة ا عرار التحضريية )  121مث جملس ال يوع وحا رقو  ل 198علي  جملس النوا  وحا رقو 
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الليـــيب ويف التقنـــ  اكـــد   – 100ويقابـــر يف التقنينـــات اكدنيـــة العربيـــة ا  ـــرى ل يف التقنـــ  اكـــد  الســـوري اكـــادة  -2
ـــر للـــنص يف التقنـــ  اكـــد  العراقـــ   – 121اكـــادة  ـــا  اكـــادة  –وال مقاب ـــات والعقـــود اللبن ويقابـــر يف تقنـــ  اكو ب
   (   4) 139واكادة  133/4

 التزام الحارس بتسلم المال :  -457

لت ام يف  انب اااري ل هو يبدأ اااري بتسلو اكار اكوضوع وحا ااراسة ل وبتسلر  من يد حا  ة ل وكرا أن التسلو ا
أيضا حق يست ي  أن يتقاضاه عند ااا ة ب ريق التنييذ انيهي ل عذا كانا ااراسة قضا ية ل ئو ب حةو ااراسة بعد 

    ( 3) عع ن ااةو للحا   وتةليي  ابلتسليو
ويثبا يف ايفضر اكار الذي نص  ( ل 2) ويقوم جبرد اكار عند تسلر  ل أو يرا   حمضر انيرد الذي يةون قد حرر من قبر

  (   1) ااةو علا  را ااراسة علي  وتوابع  علا النحو الذي بيناه  يرا تقدم
وقد يةون التسلو حةريا أبن يةون اكار مو ودا يف يد اااري من قبر ل كرا عذا كان أحد اخلصر  هو الذي ع  

 ولةن علا سبير ااراسة   حارسا وكان اكار يف يده ل  يبقا اكار يف يده 
وكا كانا ااراسة ال تنقر ملةية اكار عىل اااري ل بر يبقا اكار ملةا لصاحب  أو كن سيحةو ل  بذلك بعد حسو 

  (   8) الن اع ل  لن تبع  ه   اكار بعد التسليو تةون علا اكالك ل وقد قدمنا مثر ذلك يف الوديعة

                                                 

  : التقنيات اكدنية العربية ا  رى ( 4) 
  (   م ابق)  100التقن  اكد  السوري م 
  (   م ابق)  121التقن  اكد  اللييب م 
    ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة : التقن  اكد  العراق 

 التضامن يو د  ل عذا  ي ا ااراسة بعدة أشخاق : 139يقوم اااري نيظ ال    وةدارة ش ون  م  : 133/4تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م 
    حترا بينهو فبقا للقواعد اكختصة ابلوكالة

  (   التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصريوأحةام ) 

    184انعر هنيا  قرة  ( 3) 

    230حمرد عبد الل يف  قرة  – 210حمرد علا راتب  قرة  -244عبد ااةيو  راج  قرة  ( 2) 

    114انعر هنيا  قرة  ( 1) 

    282انعر هنيا  قرة  ( 8) 
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 على المال : التزام الحارس بالمحافظة  -458

ويلت م اااري ابيفا عة علا اكار الذي تسلر  ل والت ام  ابيفا عة علي  كالت ام اكودع عنده ابيفا عة علا اكار اكودع الت ام 
 121ببذر عناية ل وقد وض  اك رع معيارا هلذه العناية هو ) عناية الر ر اكعتاد ( ل عذ يقوم يف اليقرة ا وىل من اكادة 

  سالية الذكر : )  و ب أن يبذر يف كر ذلك عناية الر ر اكعتاد ( ويف هذا ختتلف ااراسة عن الوديعة ل  قد قدمنا مد
يف الوديعة أن   ب التريي  ب  ما عذا كانا الوديعة ب ري أ ر  يجر  ما ب  اكعيارين ال خص  واكادي ويةون اكودع 

يظ ال    ما يبذل  يف حيظ مال  دون أن يةلف يف ذلك أزيد من عناية الر ر عنده مل ما أبن يبذر من العناية يف ح
اكعتاد ل وب  ما عذا كانا الوديعة أب ر  يةون اكعيار مادًي و ب علا اكودع عنده أن يبذر من العناية ما يبذل  الر ر 

أي سوا  كان اااري أب ر كرا هو ال الب أو  –أما هنا  يف ااراسة  اك لو  من اااري يف مجي  ا حوار  ( ل 4) اكعتاد
هو أن يبذر عناية الر ر اكعتاد ل  لذا م يبذر هو العناية ل حىت لو أثبا أن  –كان ب ري أ ر كرا يق  يف بعض ا حيان 

ذر عناية العناية ا قر اليت بذهلا  ع  ه  العناية اليت يبذهلا يف حيظ مار نيس  ل كان م  ذلك مس وال ل  ن  مل م بب
الر ر اكعتاد ولو كانا هذه العناية ت يد علا عنايت  ال خصية ومن هنا نرى أن مس ولية اااري يف ايفا عة علا اكار 

ت يد يف جمروعها علا مس ولية اكودع عنده ل ويعهر ذلك  يرا عذا كان اااري غري مأ ور وكانا عنايت  ال خصية تقر 
ا م  ذلك مل ما ببذر عناية الر ر اكعتاد ل ويعلر ذلك عادة أبن اااري ل قضا يا كان أو عن عناية الر ر اكعتاد عذ يبق

اتياقيا ل   ف اكودع عنده ل ميروا عىل حد ما علا فريف الن اع نةو ظروف اكنازعة ل  ليس هلذين ااربة الةاملة يف 
  (   3) مس وليت  وض  اكار وحا ااراسة وال يف ا تياره ل ومن مث ت دد اك رع يف

وت بيقا لذلك يلت م اااري بصيانة اكار اكوضوع وحا حراست  ل  لن كان أرضا زراعية ل و ب علي  أن ي رعها فبقا 
ل  ور اكألو ة يف ال راعة ل أو أن ين رها وي الب اكستأ ر ببذر عناية الر ر اكعتاد يف  يانة ا را وزراعتها ل وعن  

   يانت  وحيع  من التداع  والسقوط ل وعن كان هالت أو بضا   أو منقوالت ل و ب علي  كان مب  ل و با علي
                                                 

    289انعر هنيا  قرة  ( 4) 

 ي لب من  أن يبذر  يرا عناية  ل يلت م اااري ابيفا عة علا ا موار وعدارهتا عدارة حسنة )  : وتقوم اكذكرة ا يضاحية للر روع يف هذا الصدد ( 3) 
 ل الوديعة والوكالة وال يةتي  من  ابلعناية اليت يبذهلا عادة يف ش ون  ال خصية عذا كانا دون اكتوسو كرا يف ( ل  قرة أوىل 4030) الر ر اكعتاد 

  لو  لك كر منهرا مر  حريت  يف وض  اكار وحا ااراسة ويف تعي  شخص اااري ل وذلك  ن ظروف اكتنازع  ه  اليت  رضت  عىل حد ما علي 
ق  214تب  قرة حمرد علا را -311حمرد عل  رشدي  قرة  -241وانعر عبد ااةيو  راج  قرة  ( 360ق  8جمروعة ا عرار التحضريية )  (

يناير سنة  20وقر  است ناف  تلو  -234حمرد عبد الل يف  قرة  – ( 429عةس ذلك حمرد علا راتب ال بعة الثالثة  قرة )  4وهامش  410
     41ق  86م 4611
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و ب علي  أال يقتصر يف اايظ علا ا عرار اكادية ل بر  اوز ذلك عىل اختاذ  ( ل 4) حيعها من التلف واهل   والضياع
ويقيد الرهن ل و دد القيد ل ويوق  ااجوز التحيعية ل  ا  را ات القانونية ال زمة للرحا عة علا اكار ل  يق   التقادم ل

ل وعذا كان حارسا علا تركة  ( 2) ل ويدا   يف القضاًي اليت تر   علا ااراسة ( 3) وير   الدعاوى اكستعجلة ودعاوي اايازة
ا علا عقارات اكدين ل أو حارس ( 1) و ب علي  ر   دعاوي عب ار اهلبات الصادرة من اكورل عضرارا نقوق الدا ن 

لصاحل الدا ن  و ب علي  ر   دعاوي الصورية يف التصر ات اليت  درت من اكدين عضرارا ابلدا ن  وكذلك ال عن يف 
وعذا تصرف اااري يف اكار اكوضوع وحا (  8) التصر ات اليت  درت من اكدين  الية للقانون أو عن فريق التوافن

من قانون العقوابت ل وعذا ن ر عن عناية الر ر اكعتاد  نجو عن  214 مبددا وعوقب ابكادة حراست  أو يف ربع  ل اعته
  (   9) ذلك ضرر ل كان مس وال عن التعويض كن يثبا ل  ااق يف اكار بعد حسو الن اع

                                                 

  (   61ق  11م 4624ديسره سنة  36است ناف  تلو ) و ب علي  من  تياقر  وع  ح   ل وعذا كانا مصابة ببعض التلف ( 4) 

است ناف ) وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن   وز للحاري علا عقارات ع را  ما  ب لصيانتها من أي اعتدا  ور   دعاوى اايازة  ( 3) 
وم تيصر حمةرة النيض يف هذه اكسألة  ن  ( ل 2هامش  194ق  214حمرو علا راتب  قرة  -49ق  81م 4618ماري سنة  4 تلو 

رقو  42جمروعة أحةام النقض  4693ديسره سنة  9نقض مد   ) ال عن ابلنقض ليس  ا  ا يف حةو يصدر من حمةرة است نا ية يفةرة    ية 
  (   4064ق  412

    496ق  214حمرد علا راتب  قرة  – 242 قرة عبد ااةيو  راج  -1ق  18رقو  43ايفاماة  4624أبرير سنة  30است ناف مصر  ( 2) 

     496ق  214حمرد علا راتب  قرة  – 242عبد ااةيو  راج ف قرة  – 349ق  16م  4621مايو سنة  44است ناف  تلو  ( 1) 

وانعر  – 496ق  214حمرد علا راتب  قرة  -242عبد ااةيو  راج  قرة  -398ق  28م  4632ماري سنة  9 : است ناف  تلو ( 8) 
 لن   ب علا  ل أما عذا كانا التصر ات الصادرة من اكدين ال م عن عليها -312ق  21م  4633عةس ذلك است ناف  تلو أور ماشو سنة 

  (   3هامش  496ق  214حمرد علا راتب  قرة  -316ق  34م 4649يونية سنة  34است ناف  تلو ) اااري احرتامها وتنييذها 

-448ق  10م 4634 هاير سنة  1 – 282ق  28م  4632أبرير سنة  40 – 361ق  24م  4646مايو سنة  4 تلو  است ناف ( 9) 
م  4619ديسره سنة  40-349ق  16م  4621مايو سنة  44-61ق  11م 4624ديسره سنة  -108ق  12م  4624مايو سنة  39
وعذا تر   – 219ق  311حمرد علا رشدي  قرة  – 144ق  443رقو  30ايفاماة  4626 هاير سنة  38مصر مستعجر  -24ق  86

  (   24ق  86م 4619ديسره سنة  40است ناف  تلو ) كان مس وال   ل اااري ا  رة تسقو ابلتقادم
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ريع  ل وعذا م يو د  وأي ذ اااري النيقات ال زمة للرحا عة علا اكار علا الو   السالف الذكر من نيس اكار أو من
يف يده نقد للصرف من  وم  ده أ حا  ال    ابلنقود ال زمة  از ل  االقرتاا ب ري  ا دة أو بيا دة   وب رط يف مجي  

  (   4) ا حوار أن يراع  القصد يف ا نياق ل    ي ايل  ي 

 عدم جواز إحالل أحد ذوي الشأن في المحافظة على المال : -459

مد  تنص علا ما أييت : )  وال  وز ل  ) للحاري ( ل ب ريق مباشر أو غري مباشر  121رأينا أن اليقرة الثانية من اكادة  
ل أن ور حمل  يف أدا  مهرت  ل كلها أو بعضها ل أحد ذوي ال أن ل دون رضا  اآل رين ( ل وتقور اكذكرة ا يضاحية 

)  وعلا كر حار ال  وز للحاري أن  ةن أحد ذوي ال أن من حيظ اكار  للر روع الترهيدي يف  دد هذا النص :
أو عدارت  كل  أو بعض  ل  سوا  أكان ذلك ب ريق مباشر كالتنازر علي  عن ااراسة أو عبداع اكار لدي  ل أم ب ريق غري 

    ( 3)  عال عذا كان ذلك برضا  ذوي ال أن (‘مباشر كالتأ ري علي  ل 
أن  ال  وز للحاري أن ين ر عن مهرت  يف حيظ اكار  حد من فريف الن اع ل وال  وز ل  أن يودع هذا وخيلص من ذلك 

اكار أحدا منهرا ل وذلك ما م يرا ال رف اآل ر ل  لن يف تسليو أحد فريف الن اع علا حيازة اكار أو علا أعرار 
الن اع ل   را علا مصاحل ال رف اآل ر ل وهو نيس حيع  و يانت  دون رضا  ال رف اآل ر ل قبر اليصر يف موضوع 

اخل ر الذي أريد تيادية بوض  اكار وحا ااراسة ل     وز للحاري أن أي عر  يتعارا م  ال را ا ساس  من 
    ( 2) ااراسة

مد  ال  ر  121/3أما عذا كان من يةر علي  اااري حيظ اكار أو بعض  ليس أحدا من فريف الن اع ل  لن نص اكادة 
مد  يف هذا الصدد علا أن  ) ليس  134هذا القرا ل  و ب الر وع عىل أحةام الوديعة يف ذلك ل وتنص اكادة 

للرودع عنده أن ور غريه حمل  يف حيظ الوديعة دون عذن  ري  من اكودع ل عال أن يةون مض را عىل ذلك بسبب ضرورة 

                                                 

     وز ل  ع را  وحسينات يف الع  ب ري عذن من القضا  أو موا قة من ذوي ال أن -416ق  11م 4623 هاير سنة  41است ناف  تلو   ( 4) 
    496ق  214وانعر يف ذلك حمرد علا راتب  قرة  ( ل 334ق  41م 4603يونية سنة  46است ناف  تلو ) أو أن يتيق مصرو ات كرالية  ل

ال  وز ا ري ال    اكوضوع  ) من تقن  كوبيك وتنص من أن   4439والنص مأ وذ من اكادة  -363ق  8ا عرار التحضريية  جمروعة ( 3) 
بر مشر مجي   ل  عرو النص وم يقتصر علا التأ ري (  حد فريف اكنازعة اليت قاما يف شأن  ل سوا  ب ريق مباشر أو غري مباشر ل وحا ااراسة
    تصدر من اااري ا عرار اليت

    212حمرد علا راتب  قرة  -246عبد ااةيو  راج  قرة  ( 2) 
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ينيب عن  أ نبيا من غري ذوي ال أن يف حيظ اكار عال ئوا قة ذوي ال أن  ملج   عا لة (     وز عذن للحاري أن
    ( 4) مجيعا ل أو عال عذا اض ر عىل ذلك بسبب ضرورة ملج   عا لة

 الحارس وحده هو ذو الصفة في جميع أعمال الحفظ :  -461

اري ل وهو يف الوقا ذات  والية ل  وسل ة ل وايفا عة علا اكار علا الو   الذي بس ناه  يرا تقدم هو الت ام يف ذمة اا
يتوالها وحده دون اكالك للرار ويرتتب علا ذلك أن مجي  الدعاوى اليت تن أ عن أعرار اايظ يةون اااري وحده هو 

ذو الصية يف ر عها من  أو يف ر عها علي  ل وال  وز ر عها من مالك اكار وال علي  ل النعدام  يت  ل وهذا ااةو 
تخلص من مع  ااراسة ل عذا ااراسة غر ليد اكار  يرا هو من ش وهنا ل ومن أهو هذه ال  ون حيظ اكار ل  يةون مس

    ( 3) للحاري وحده دون اكالك والية علا هذا اايظ

                                                 

و وز للحاري أن يستع  ابكوظي  ال زم   -144ق  443رقو  30ايفاماة  4626 هاير سنة  38مصر مستعجر  – 290انعر هنيا  قرة  ( 4) 
  (   231حمرد عبد الل يف  قرة  – 491ق  36م  4641يناير سنة  44تلو است ناف  ) كعاونت  يف القيام أبعرار اايظ وا دارة 

    214حمرد كامر مرس   قرة  – 281و قرة  410ق  -496ق  214حمرد علا راتب  قرة  -211عبد ااةيو  راج  قرة  ( 3) 
 ااا   قبر ااراسة  ل أن ااراسة ال تق   التقادم ويرتتب علا ذلك ل ولةن ذلك ال يسلب من كان واضعا يده قبر ااراسة علا اكار حيازت  عًيه

وقد قضا حمةرة النقض يف هذا اكع  أبن  عذا ع  البنك  ل ويسترر سرًين التقادم كصلحت  وال ينق   بر   يده بسبب ااراسة ل يسترر حا  ا بعدها
  لن ذلك ال يص  اعتباره ق عا للتقادم ل وارتيعا يد حا  ها عنها ل وتسلو هذه ا را ل العقاري حارسا علا أرا للرحا عة علا حقوق الدا ن 

بر ليحصر غلتها ويستويف منها دين  مث يرد ما بقا منها  ل  ن وض  يد البنك ا را  ذه الصية م يةن ملحوظا  ي  أن ينتي   ا البنك نيس  ل
وقضا أيضا أبن  عذا كان اكدع  قد مسك بوض  يده كدة ال ويلة  ( 62ق  29رقو  2جمروعة عرر 4610 هاير سنة  36نقض مد  ) للرالك 

 ل حىت انت ع  من وحا يده م رت ه ر ئقتضا عقد مسجر 4631اكةسبة للرلك علا القدر اكبي  ل  ئقضىت عقد عريف اثبا التاريخ قبر سنة 
 أ ذت حمةرة االست ناف  ذا  ل عليها وحا ااراسة لدين عليها للبنك ود   هذا اك رتي اآل ر ابنق اع التقادم اكدع  ب  بوض  ا فيان اكتنازع

وم  ذلك م تب  يف  ل واعتهت ااراسة قافعة للتقادم علا أساي أهنا م تةن اسا  اك رتي ا ور بر كانا كصلحة البنك واسا  البا   ل الد  
وال اتريخ انتها   ل وال اتريخ هذا االنت اع ل وال اليد اليت انت عا منها ا فيان ل وال نوع هذه ااراسة ل حةرها سبب وض  ا فيان وحا ااراسة

وال الةييية اليت  رى عليها ااسا  ب  اك رتي  ور والبا   كعر ة ما عذا كان البا   حاسب هذا اك رتي علا ما  ل وال ال را منها ل ااراسة
حق ل  هو من أقساط الثرن  ا قد يدر علا  حة ما ادعاه اك رتي من أن هذه ااراسة خترج الع  من استحق ل  من غلة الع  مدة ااراسة وما است

 ل  هذا قصور يف بيان العروف الوقعية ال تست ي  مع  حمةرة النقض أن تراقب ااةو  يرا كيف ب  ااراسة ل يده قانوت وأهنا لذلك ال تق   التقادم
  (   361ق  404رقو  3جمروعة عرر  4624 هاير سنة  31نقض مد   ) اعتبارها قافعة للتقادموتقف علا  حة ما رده  يها من 
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كار وينكد ذلك ما قدمناه من أن  ال  وز للحاري أن يعهد  حد من ذوي ال أن يف القيام أبي عرر من أعرار حيظ ا
  (   4) و يانت 

 إدارة المال -المبحث الثاني

من التقن  اكد  علا ما أييت : ) ال  وز للحاري يف غري أعرار ا دارة أن  128نص قانو  : تنص اكادة  -194
    ( 3) يتصرف عال برضا  ذوي ال أن مجيعا أو برت يص من القضا  (

 ولةن هذه ا حةام كان معروال  ا دون نص    وال مقابر للنص يف التقن  اكد  القد  ل
ويف التقن  اكد  اللييب اكادة  104ويقابر النص يف التقنيات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  اكد  السوري اكادة 

و  132 -133د ويقابر يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكوا –وال مقابر للنص يف التقن  اكد  العراق   -128
138-139 (2   )  

                                                 

    212حمرد علا راتب  قرة  -211عبد ااةيو  راج  قرة  -186انعر هنيا  قرة  ( 4) 

وأقرت  نينة  ل ي  يف التقن  اكد  انيديدمن اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر عل 4034ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 3) 
جمروعة ا عرار  )  128مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 199ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  ل يف اك روع النها   191اكرا عة وحا رقو 

  (    363ق  – 364ق  8التحضريية 
  : التقنيات اكدنية العربية ا  رى ( 2) 

  (   م ابق)  104التقن  اكد  السوري م 
  (   م ابق)  128التقن  اكد  اللييب م 
    ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة : التقن  اكد  العراق 

    نيظ ال    وةدارة ش ون  ويل م  أن ينتج كر ما  ةن عنتا   من  ل يقوم اااري : 133تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م 
وعذا كانا  -ما    ا عرار الضرورية منها كصلحة ال    ايفبوي ل ال  وز للحاري أن يقوم أبي عرر من أعرار التيرغ أو االنتقار : 132م 

     يةون حين ذ موضوع ااراسة يدر ابي  ل  از أن تباع برت يص من القاض  ل ااراسة وا قا علا أشيا  قابلة التلف
    و اقا للقواعد اكختصة ابلوكالة ل  اااري مس ور عن كر   أ يف عدارت  ل ااراسة غري جمانيةعذا كانا  : 138م 
     التضامن يو د حترا بينهو فبقا للقواعد اكختصة ابلوكالة ل عذا ني ا ااراسة بعدة أشخاق : 139م 
يرا عدا أن مس ولية اااري غري اكأ ور يف التقن  اللبنا  أ ف من   ل وأحةام التقن  اللبنا  تتيق يف جمروعها م  أحةام التقن  اكصري) 

  (   مس وليت  يف التقن  اكصري 
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مد  سالف الذكر ل وهو يقض  أبن يلت م اااري ةدارة ا موار اكعهودة علي   121ويضاف عىل النص اكتقدم نص اكادة 
حراستها و ب أن يبذر يف ذلك عناية الر ر اكعتاد ل وال  وز ل  ب ريق مباشر أو غري مباشر أن ور حمل  يف أدا  مهرت   

    ( 4) أو بعضها أحد ذوي ال أن دون رضا  اآل رين كلها
وخيلص من كر ذلك أن اااري يلت م ةدارة اكار ل وأن هذا االلت ام هو يف الوقا ذات  سل ة ل  اااري سل ة واسعة يف 

ا دارة ل وسل ة حمدودة يف التصرف ل وهو ال يست ي  أن ين ر عن سل ت   حد ذوي ال أن دون رضا  اآل رين ل 
 ر يف سل ت  ل  هذه مسا ر أرب  نبحثها علا التعاقب   ويةون ل  وحده دون اكار الصية يف مباشرة ما يد 

 سلطة الحارس في اإلدارة : -462

تقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي : )   ب أن يقتصر اااري علا أعرار اايظ وا دارة ل كا  ارات اليت  
ان أو اتياقيا ل ت ب عن  احب اكار يف    اااري ل قضا يا ك ( 3) ال ت يد علا ث ل سنوات ومصاريف الصيانة (

مد  تنص يف هذا  104ل وقد رأينا أن اكادة  ( 2) أعرار ا دارة ل وسل ت  يف هذه ا عرار ه  سل ة الوكير وكالة عامة
ال الوكالة الواردة يف ألياظ عامة ال ختصيص  يها حىت لنوع العرر القانو  ااا ر  ي  التوكير ل  -4الصدد علا أن ) 

ويعد من أعرار ا دارة ا  ار عذا م ت د مدت  علا ث ل سنوات وأعرار  -3ختور الوكير  ية عال يف أعرار ا دارة 

                                                 

    189انعر هنيا  قرة  ( 4) 

    363ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 3) 

 هـو  لـك التحـدل عـن شـ ون  ل مـن السـل ة مـا للنـاظر عليـ  -كرـا تقـور حمةرـة الـنقض  –ويرتتب علا ذلك يةون للحاري علا مار موقوف  ( 2) 
سـل ة  –كنـاظر الوقـف   – لنـ  يةـون لـ   ل  ـلذا كـان ااةـو الـذي أقـام ااـاري م يقيـده يف ا دارة ل عال أن ود ااةـو الـذي أقامـ  مـن مهرتـ  ل الوقف

) وقــوف ليةــون نيهــة الوقــف مــىت كــان يف ذلــك مصــلحة للعــود علــا الوقــف أو علــا اكســتحق  الرت ــيص ب ــري عذن مــن التقاضــ  يف عحــدال بنــا  يف ال
 ل وقضــا أيضــا أبنــ  مــىت قضــا ةقامــة حــاري قضــا   علــا أعيــان وقــف ( 446ق  88رقــو  4جمروعــة أحةــام الــنقض  4680ينــاير ســنة  46نقــض 

وال  لــك  ل ويةــون هــو  ــاحب بصــية يف مثيــر الوقــف أمــام القضــا  ل نقــا لنــ  يصــب  ئثابــة تظــر م ل و ولــ  حةــو لــدى عقامــة عدارة هــذه ا عيــان
وقيــا أيضــا أبن اكــدة  ( 134ق  448رقــو  3جمروعــة أحةــام الــنقض  4684أبريــر ســنة  46نقــض مــد  ) التحــدل يف شــ ون عدارة الوقــف ســواه 

كرـا تقتضــ  اليقـراتن الثانيــة   ل النعــر لنيسـ  أو م عـ  ابالســو مـا م ي ــرتط الواقـف ل ب ــأن النعـر علـا ا وقــاف 4682سـنة  311الثانيـة مـن القــانون 
وأبن  ل ا  نصـرت والثالثة من اكادة الرابعة من القانون اكذكور أبن علا من انتها نعارت  أن يسـلو أعيـان الوقـا للـوزارة  ـ ر سـتة أشـهر مـن اتريـخ انتهـ

 قــد زالــا  ــيت  كنــاظر  ل كــان ال ــاعن م يعــ  ابالســو يف كتــا  الوقــف تظــرا عليــ   وعذن يف ل تظــر الوقــف يعــد حارســا عليــ  حــىت يــتو تســليو أعيانــ 
 ل وهذه الصية ختور ل  حق ال عن ابلنقض يف ااةو الصادر ضد الوقف كا يف اختاذ هذا ا  ـرا  يف ميعـاد معـ  مـن د ـ  ضـرر ويـق ابلوقـف ل للوقف

   (   428ق  414رقو  43جمروعة أحةام النقض  4694ديسره سنة  34نقض مد  ) ولةن ورثة هذا اااري ال تنتقر عليهو  ية ااراسة 
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اايظ ل والصيانة واستييا  ااقوق وو ا  الديون   ويد ر  يها أيضا كر عرر من أعرار التصرف تقتضي  ا دارة كبي  
سرع علي  التلف ل وشرا  ما يستل م  ال    حمر الوكالة من أدوات ايع  ايفصور وبي  البضاعة أو اكنقور الذي ي

    ( 4) والست  ل  (
أن  ( 2) ل و وز كرا قدمنا ( 3)  ي  الصدر من أعرار ا دارة اليت يقوم  ا اااري ا  ار كدة ال ت يد علا ث ل سنوات

 يها ل     ي  للحاري مث  أن ين ر  كثر من سنة أو يضيق حةو ااراسة أو االتياق من هذه السل ة أو أن يوس  
 ي  ل  أن ين ر كدة ت يد علا ث ل سنوات ل وعذا سةا ااةو أو االتياق عن تعي  اكدة ل كان للحاري أن ين ر 

 علا أن  ) مد  يف هذا اكع  866كدة ال ت يد علا ث ل سنوات ل  ن اااري ال  لك عال حق ا دارة ل وتنص اكادة 
ال  وز كن ال  لك عال حق ا دارة أن يعقد ع ارا ت يد مدت  علا ث ل سنوات عال برت يص من السل ة اكختصة ل  لذا 
عقد ا  ار كدة أفور من ذلك ل أنقصا اكدة عىل ث ل سنوات ل كر هذا ما م يو د نص يقض  ب ريه ( ل وخيلص 

م يع   حةو ااراسة السل ة يف التأ ري كدة ت يد علا ث ل سنوات ل أن ين ر كدة  من هذا النص أن اااري ل حىت عذا
ل وقد  رى العرف يف ااراسة أن يةون التأ ري ب ريق  ( 1) أزيد ب رط أن وصر علا عذن يف ذلك من ايفةرة اليت عينت 

ل وقد يقيده  ( 8) يثبا أن  كان مض را عىل ذلكاك اد العلين د عا لةر شبهة ل  لذا أ ر اااري ابكرارسة و ب علي  أن 
                                                 

    310انعر هنيا  قرة  ( 4) 

 رأى يستو ب غذت  ا ا يف  ل وقد كانا سل ة اااري يف التأ ري كدة ال ت يد علا ث ل سنوات حمر   ف يف عهد التقن  اكد  القد  ( 3) 
ق  213حمرد علا راتب  قرة  ) والرأي " الرا   كان انيواز دون عذن  اق  ( ل 36ق  2م  4460نو ره سنة  39است ناف  تلو ) ذلك 
وتقور  ل وقد حسو التقن  اكد  انيديد هذا اخل ف وأ از للحاري التأ ري كدة ال ت يد علا ث ل سنوات دون عذن  اق ( ل 3هامش  414

 ب أن يقتصر اااري علا أعرار اايظ وا دارة كا  ارات اليت ال ت يد علا ث ل  )  : اك روع الترهيدي يف هذا الصدداكذكرة ا يضاحية 
  (   363ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  )  ( سنوات ومصاريف الصيانة

    188انعر هنيا  قرة  ( 2) 

وعندما كانا ايفاكو  ل ونرى  واز ااصور علا ا ذن هنا أبمر علا عريضة ل سب ا حوارأي قا   ا مور اكستعجلة أو حمةرة اكوضوع ن ( 1) 
وصر اااري علا ا ذن من ايفةرة ال رعية ال من ايفةرة  ل قضا أبن  يف حالة ا ري أعيان الوقف كدة ت يد علا ث ل سنوات ل ال رعية قا رة

  (   491ق  484رقو  34 ازيا  4621 ديسره سنة 41اكنصورة اكختل ة  ) اكدنية 
 6است ناف  تلو ) ولو كانا الع  اكن رة عينا موقو ة  ل والصحي  أن اااري وصر علا ا ذن من ايفةرة اكدنية اليت عينت  يف مجي  ا حوار

  (   126ق  12م  4624يوني  سنة 

 ) أو أن فريقة اكرارسة ه  ال ريقة اكرةنة يف انيهة اكنع لة اليت تو د  يها ا فيان  ل  كأن يثبا أن  ال يو د عال مستأ ر واحد  ةن التأ ري ل  ( 8) 
 3هامش  414ق  213حمرد علا راتب  قرة  – 214ق  241عبد ااةيو  راج  قرة  -341ق  11م  4623أبرير سنة  39است ناف  تلو 
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ل وما دام اااري  لك سل ة التأ ري ل  لن   ( 4) حةو ااراسة أبن يةون التأ ري دا را ابك اد العلين ل كرا سبق القور
من الع   لك تبعا لذلك سل ة قبض ا  رة وعع ا  اكخالصة  ا ل ور   الدعوى ضد اكستأ ر ك البت   ا و  را   

ل ولةن ال  وز للحاري أن يهم  لحا م  اكستأ ر ل أو  ( 3) اكن رة ول ري ذلك من ا مور اليت تستند عىل عقد ا  ار
أن ين ر عن     من ا  رة ل  ن هذه من أعرار التصرف ال من أعرار ا دارة  تقتض  موا قة ذوي ال أن أو عذن 

    ( 2) ايفةرة
 رع ا فيان اكوضوعة وحا ااراسة بنيس  عذا و د أن هذه ه   ري فريقة ل ستعرار ل أو عذا م و وز للحاري أن ي

يتقدم مستأ ر يعرا ا  رة اكناسبة ل ويف هذه ااالة يد ر بعض أعرار التصرف يف سل ة اااري ب ريق التبعية 
 ( 1) ت ال زمة لل راعة ل كرا  وز ل  أن يبي  ايفصور عرار ا دارة ل  يجوز ل  أن ي رتي البذور والسراد واكواش  واآلال

   

                                                                                                                                                                    

سبتره  44مصر مستعجر ) ب رط أن يراع  يف ا تياره اكصلحة  ل كان اااري أن خي ار ال خص الذي ين ر ل   ل وعذا كان التأ ري ابكرارسة ( ل
يناير  43است ناف وفين  )  لذا أ ر ب    احش كان مس وال عن الضرر الذي ن أ من سوا  عدارت   ( 912ق  311رقو  34ايفاماة  4610سنة 
  (   290ق  409رقو  2ال را    4649سنة 

    188انعر هنيا  قرة  ( 4) 

 -442ق  89م  4611يونيــ  ســنة  4 -433ق  11م  4628ينــاير ســنة  41 – 230ق  24م  4646يونيــ  ســنة  30اســت ناف  ــتلو  ( 3) 
 اســـت ناف ) وال  ـــوز للرالـــك وحويـــر ا  ـــرة بعرـــر وضـــ  ااراســـة   -49ق  81م  4618مـــاري ســـنة  4-18ق  81م  4618 هايـــر ســـنة  41

م  4642مـاري ســنة  9اســت ناف  ـتلو  ) كرـا ال  ـوز لنــاظر الوقـوف أن وـور ريعــ  بعـد ااراسـة   ( ل 49ق  36م  4649ديسـره ســنة  8 ـتلو 
   (   402ق  31م 4648يناير سنة  8است ناف  تلو  ) وال أن يقبض اكستحق للخريات  ( ل  330ق  38

 انعر عةس ذلك وأن اااري أن يهد  لحا م  اكستأ ر عذا كانا  ي  مصلحة – 402ق  13م  4636ديسره سنة  43است ناف  تلو  ( 2) 
    212ق  -213ق  241وانعر عبد ااةيو  راج  قرة  -230ق  24م  4646يوني  سنة  30است ناف  تلو  :

  (   391ق  20م  4644نة ماري س 8است ناف  تلو  ) وال  وز للحاري أن يهم ع ارا خيرج عن حدود ا دارة ااسنة 

 433ق  11م  4628يناير سنة  41است ناف  تلو  ) ول  أن يقرتا من اكار ما يل م   از هذه ا عرار عذا م يقدم اخلصوم ل  هذا اكار ( 1) 
وم  ذلك  ليس اااري مل ما ب راعة ا را  ( ل 414ق  11م 4628يناير سنة  24است ناف  تلو ) وبي  ايفصور اكستقبر ل را  البذور  ( ل

 صو ا م  و ود اكعدات ال زمة  ل وقد قضا أبن  ليس مل ما أبن يتيق من مال  اخلاق علا زراعة ا را اكن رة واكوضوعة وحا ااراسة ل بنيس 
وكر ما هو مس ور عن   ل را ما تر   مع  اخلسارةولضعف تربة أ  ل ومن عدم و ود أموار لدي  للصرف ل  دارهتا من قبر اكستأ ر والضامن ل 

  (   131ق  341رقو  42ايفاماة  4624 هاير سنة  40شب  الةوم الةلية  ) هو عدارهتا ب ريقة حسنة سوا  ابلتأ ري أو ب ريه 
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ويد ر يف سل ة اااري ل كعرر من أعرار ا دارة ل استييا  ااقوق وعع ا   الصات  ا للردين  ةبداع اكقبوا 
 ر د عها اسا   احب اكنار ل ول  أن يقبض ااقوق قبر حلور أ لها دون استن ار ش   منها ل ولةن ال  وز أن ين 

ل   ( 4) عال ةذن  اق ل وير   الدعاوي ل ويتخذ ا  را ات ال زمة الستييا  ااقوق ل ومن ذلك توقي  ااجوز اكختلية
كذلك يويف اااري الديون  ا يةون بيده من أموار أو من رب  هذه ا موار ل وللحاري أن يستويف ااقوق ويويف الديون 

بر  ي  مصلحة ل وأن ي  ب الرهن بعد استييا  ااق ل وأن يصاحل علا الدين عذا كان يف ئقابر ل عذا كان الو ا  ئقا
    ( 3) الصل  مصلحة واضحة وال سبير عىل اقتضا  ااق بدون 

ويد ر يف أعرار ا دارة أيضا التأم  من ااريق ومن السرقة وغري ذلك من ضرو  التأم  اليت  رى العرف أبن تعته 
ا دارة اليقعة ل بر عن هذه تعته ل كذلك من أعرار اايظ والصيانة ل  تد ر  ات  الصيت  يف سل ة من أعرار 

 ( 2) اااري ل و ةن القور بو   عام عن مجي  أعرار ا دارة اكخولة للوكير وكالة عامة ل واليت بس ناها تيصير  يرا تقدم
    ( 1) ل تد ر يف سل ة اااري

    ( 8)  ابكوظي  والعرار الذين وتاج عليهو يف أعرار ا دارةوللحاري أن يستع 

                                                 

انيريدة  4624است ناف مصره ماري سنة  )  وقد قضا بلد اااري ر   الدعاوى ايظ ااقوق والد اع يف القضاًي اليت تر   علا هي ة ااراسة ( 4) 
  (   398ق  28م  4632ماري سنة  9اس ناف  تلو  ) ول  أن ي عن يف عقود ا  ار الصورية أو اكعقودة غ ا  ( ل 48ق  16القضا ية 

ار أن أ  رة هلذا ضراتت تةيلها وععر علا اعتب ( ل انعر هنيا نيس اليقرة ) وقد قدمنا أن  ال  وز اااري أن بريم  لحا م  اكستأ ر  ( 3) 
انعر هنيا نيس اليقرة يف  ) وم  ذلك  قد رأينا أن هنا  من يذهب عىل  واز الصل  م  اكستأ ر عذا كانا  ي  مصلحة  ل الصل  ال ضرورة ل 

   (   اهلامش 

    310انعر هنيا  قرة  ( 2) 

وقد قضا أبن تعي  اااري ييقد  ( ل 811قارن حمرد علا عر ة ق  ) الذي سبق بيان  وذلك ما م تيسد سل ت  يف ا دارة علا الو    ( 1) 
تنييذ  ل وئقدار  ايف الرب  ب  ل وورم  من حق االنتياع واالست  ر عال  عن فريق اااري ل اكالك السبب القانو  يف وض  يده علا العقار لل ر 

يو ي  سنة  33مصر مستعجر  ) اااري ال خيه علي  بر يراع   ي  مصلحة من  ثلهو وا ري ل خص دون ه ر هو من عرر  ل حةو حراسة
   (   49ق  424انيريدة القضا ية   4623

وقد قدمنا أن   وز للحاري بي  ايفصور اكستقبر لي رتي بثرن  البذور والسراد  -416ق  11 م 4622 هاير سنة  41است ناف  صص  ( 8) 
عبد ااةيو من ا  را ات  – 414ق  11م  4628يناير سنة  24واكواش  وا دوات الضرورية ومبيدات ح رات ال زمة لل راعة است ناف  تلو 

رقو  34ايفاماة  4610سبتره سنة  44مصر مستعجر  ) عاوى اكستعجلة والدعاوى اكوضوعية ويد ر يف ذلك الد ل ما  ةن  من است  ر الع 
  (   212ق  241عبد ااةيو  راج  قرة  – 912ق  311
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ويتيق اااري  عرار ا دارة ل كرا يتيق  عرار اايظ ل من اكار الذي وحا يده أو من رب  هذا اكار ل وعذا اقتضا 
    ( 4) ال زم ل  الضرورة ل أن يقرتا ب ري  ا دة أو بيا دة ل  از ل  ذلك ل ما م  ده أ حا  ال أن ابكار

وكرا  ب علا اااري أن يبذر عناية الر ر اكعتاد يف ايفا عة علا اكار ل كذلك  ب علي  بذر نيس هذه العناية يف 
عدارت  ل ويستوي يف ذلك أن يةون اااري مأ ورا أو غري مأ ور ل وقد بينا  يرا تقدم أن مس ولية اااري أشد من 

ل واآلن نقرر أن مس وليت  يف أعرار ا دارة أشد من مس ولية الوكير ل  ( 3) يتعلق أبعرار اايظ مس ولية اكودع عنده  يرا
عذ هو   ف الوكير ميروا نةو ظروف اكنازعة علا أ حا  ال أن ل ذلك أن الوكير ال يلت م ببذر عناية الر ر 

ذر العناية اليت يبذهلا يف أعرال  اخلا ة دون أن يةلي  يف اكعتاد عال عذا كان مأ ورا ل  لذا كان غري مأ ور م يلت م عال بب
أما اااري  يجب علي  أن يبذر عناية الر ر اكعتاد ولو زادت علا عنايت  يف أعرار  ( 2) ذلك أزيد من عناية الر ر اكعتاد

ذلك ضرر يصيب  اخلا ة ل وذلك سوا  كان مأ ورا أو غري مأ ور ل  لذا ن ر عن هذا القدر من العناية و و عن
    ( 1)  احب اكار ل كان هلذا أن ير   علي  ابلتعويض

                                                                                                                                                                    

  344ق  13م  4620يناير سنة  33است ناف  تلو  ) ولةن ليس ل  قبض اكبالك اليت قدمها اكستأ ر امينا لناظر الوقف وحج  عليها وحا يده 
  )  

     184انعر هنيا  قرة  ( 4) 

 (3 )  

     380انعر هنيا  قرة  ( 2) 

ومـــن مث  ـــوز لصـــاحب اكـــار اختـــاذ  ل 44ق  16م  4629نـــو ره ســـنة  43 – 110ق  12م  4624مـــايو ســـنة  8قـــارن اســـت ناف  ـــتلو  ( 1) 
كان بر   دعـوى عثبـات   ( ل 31ق  46م  4609ديسره سنة  9 تلو  است ناف ) ا  را ات التحيعية ال زمة للرحا عة علا حقوق  قبر اااري 

بـر ذهـب رأي عىل أنـ   ـوز لـ  أن ير ـ  دعـوى علـا ااـاري  ل حالة ا عيان اكوضوعة وحا ااراسة لتحديد مـا أ ـا ا مـن ضـرر بسـبب تقصـري ااـاري
وأن ير ــ  دعــوى مســتعجلة يف موا هــة  ل ان ااــاري قــد أمهــر القيــام   ــاي لــب مةينــ  مــن ع ــرا  ا  ــ حات الضــرورية ال زمــة لصــيانة ا عيــان عذا كــ

أن  عـر  اااري ب لب فرد اكستأ ر من الع  اكن رة عند وحقيق ال رط الصري  الياسخ لرتتب علـا التـأ ر يف د ـ  أ  ـرة عذا كـان التـأ ر مـن شـأن 
   (   204حمرد عبد الل يف  قرة  ) ضده ا  رة ترتاكو يف ذمة اكستأ ر دون أن يتخذ اااري أي ع را  

ولةـن لـ  أن وـتج ئوا قـة  ل ولـيس لـ  أن وـتج أبنـ  كـان أيمـر  ـعود ا سـعار ل وقد قضا أبن اااري يةون مس وال عذا ا ـر دون مـهر يف بيـ  الق ـن
ويةون مسـ وال عذا م يتخـذ االحتيافـات ال زمـة لضـران  ( 399ق  12م  4624ماري سنة  8است ناف  تلو  ()  ذوي اكصلحة علا ا ري البي  

وعذا عـ  الـدا ن  ( ل 196ق  12م  4624مـايو سـنة  8است ناف  ـتلو  ) حىت لو كان اكدين نيس  هو الذي قدم هذا اكستأ ر  ل يسار اكستأ ر
اسـت ناف  ـتلو  ) اليوا د اليت تد عها اخل انة عن اكدة اليت ا ر  يهـا كان مس وال عن   ل حارسا وم يودع اكبالك اليت يقبضها   انة ايفةرة يف مواعيدها

   (   21ق  18م  4623نو ره سنة  33
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 سلطة الحارس في التصرف : -463

مد  تقض  أبن  ال  وز للحاري يف غري أعرار ا دارة أن يتصرف عال برضا  ذوي ال أن مجيعا أو  128رأينا أن اكادة  
برت يص من القضا  ل واكقصود هنا أعرار التصرف ل ويف ذلك تقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي )   لذا 

ارة ل أو رأي اااري  ا دة من القيام ئثر هذه ا عرار ل كل را  اقتضا العروف القيام أبعرار عاوز أعرار ا د
وحسينات يف الع  أو بي  ما يةون معرضا للتلف أو غري ذلك ل و ب علا اااري أن وصر يف شأن ذلك علا موا قة 

    ( 4) ذوي ال أن مجيعا أو علا تر يص من القضا  (
التبعية يف أعرار ا دارة ل ك را  البذور والسراد واكواش  وا دوات وبي   ونبدأ ابستبعاد أعرار التصرف اليت تد ر ب ريق

ايفصور ل  هذه كرا قدمنا تعته دا لة يف أعرار ا دارة وال تقتض  يف مباشرة اااري هلا موا قة ذوي ال أن أو عذن 
دارة ل وهذه ال  وز للحاري أن القضا  ل ويبقا بعد ذلك أعرار التصرف اليت ال تد ر ب ريق التبعية يف أعرار ا 

يباشرها عال ئوا قة ذوي ال أن أو ةذن ايفةرة اليت عينا اااري ل وعال كان التصرف جماوزا ادود النيابة ل وال يسري يف 
حق  احب اكار عال عذا أقره     وز عذن للحاري أن يهب اكار اكوضوع وحا حراست  ل وال أن يبيع  أو يقايض علي  

ل ولةن  وز ل  أن يصاحل اكستأ ر علا  ( 3) يرهن  أو ي ار  ب  أو يقرض  أو يصاحل علي  أو ين ر عن     من ااق أو
ل كرا  وز ل  ةذن من القضا  أو موا قة  ( 2) ا  رة ةذن من القضا  أو موا قة ذوي ال أن عذا كان يف الصل  مصلحة

هذا العرر يعود ابكنيعة ل أو  ري وحسينات يف ا عيان ل أو يبي  اكنقور ذوي ال أن أن يقرا اكنار بيا دة عذا كان 
اكعرا للتلف ل أو بي  اكنقور اكعرا لتقلب ا سعار   ية أن ين ر سعره ل أو يبي  اكنقور الذي يةلف حيع  نيقات  

ر ااق ل و ب يف الوقا ذات  ل ونرى من هذا أن التصرف الذي ينذن للحاري يف مباشرت   ب أال  س أ  ( 1) كبرية
    ( 4) أن يةون ذا فبيعة وحيعية حىت ينسجو م  مهرة اااري

                                                 

    363ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 

 214ق  244عبد ااةيو  راج  قرة  -416ق  11م  4623يولي  سنة  41 – 416ق  11م  4623 هاير سنة  41است ناف  تلو  ( 3) 
    318حمرد عل  رشدي  قرة  –

انعر هنيا  قرة  )  لحا م  اكستأ ر عذا كانا  ي  مصلحة  ل ب ري موا قة أو عذن ل وقد قدمنا أن هنا  رأًي يذهب عىل  واز أن يهم اااري ( 2) 
عذا كان يف الصل  مصلحة واضحة وال سبير عىل اقتضا   ل ب ري موا قة أو عذن ل كرا قدمنا أن اااري أن يصاحل علا الدين  ( ل يف اهلامش 193

  (   193انعر هنيا  قرة  ) ااق بدون  

وقد قضا أبن ااراسة ع را  وحيع  تدعو علي  ضرورة ايفا عة علا ا شيا  اكتنازع عليها حىت ينته  الن اع  -214حمرد كامر مرس   قرة  ( 1) 
اااري اليت وحدها ايفةرة يف حةو ااراسة  ب أن تقتصر علا أعرار الصيانة ال زمة وأعرار ا دارة  وهلذا  ا  ر أن سل ة ل القا و ب أهنا
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 عدم جواز إحالل أحد ذوي الشأن في إدارة المال : -464

وقد قدمنا عند الة م يف الت ام اااري ابيفا عة علا اكار أن  ال  وز ل  أن بةر  ذه اكهرة  حد من ذوي ال أن دون  
ل وما قلناه يف االلت ام ابايظ نقول  يف االلت ام اب دارة ل     وز للحاري أن  ةن أحد ذوي ال أن من  ( 3) الباق رضا  

عدارة اكار كل  أو بعض  ل سوا  أكان ذلك ب ريق مباشر كأن يعهد علي  بتأ ريه لل ري ل أو ب ريق غري مباشر كأن ين ره 
    ( 1) ل عال عذا كان ذلك ئوا قة الباق  ل وقد بينا العلة يف ذلك ل  نحير عىل ما قدمناه يف هذا الصدد ( 2) ل 

أما عذا أت  اااري أ نبيا من غري ذوي ال أن يف ا دارة ل  لن   ب الر وع يف ذلك عىل أحةام الوكالة ل وهذه تقض   
ه يف تنييذ الوكالة ل عال عذا من  من ذلك  راحة أو ضرنا ل ويعته أن هنا  كرا رأينا أين الوكير  وز ل  أن ينيب عن  غري 
ل وكا كان اااري خيتار عادة العتبار شخص   ي  ل لذلك يةون  نوعا  ( 8) منعا ضرنيا عذا ا تري الوكير العتبار شخص 

                                                                                                                                                                    

كرا لو  يف   ل عال أن ظرو ا قد ت رأ تبي  اخلروج علا هذا ا  ر وتستل م ا ذن للحاري يف بي  اكنقوالت موضوع ااراسة ل واالست  ر العادي 
 ي  هذه اااالت ومثي هتا  وز للقضا  بصية استثنا ية أن  ل أو كانا قيرتها ال وحترر الصرف علا حيعها و يانتها عليها التلف أو هبوط القيرة

رقو  41ايفاماة  4622ديسره سنة  41عسةندرية مستعجر  )  د يف سل ة اااري وأن  ي  ل  بي  اكنقوالت علا أن يودع انها   انة ايفةرة 
 اللهو عال يف حاالت استثنا ية حمضة أ ازها البعض ل وقضا أيضا أبن مأمورية اااري القضا   تقتصر علا ا دارة دون التصرف ( ل 212ق  460

عسةندرية ) وختويل  أحيات سل ة تصيية الرتكات  ل كتخوير اااري سل ة بي  اكار اكوضوع وحا ااراسة عذا كان حيع  يتةلف نيقات  سيرة  ل
م  4622نو ره سنة  49 -469ق  23م 4630ماري سنة  49وانعر است ناف  تلو  ( ل 430ق  30ايفاماة  4626يو سنة ما 4مستعجر 

    33ق  18
است ناف  ) م    للحاري بيع  بر  ب علي  خت ين  علا ذمة من يثبا حق   ي   ل وقضا أبن  عذا كان  ةن حيظ اكار دون تلف كرحصور الق ن

وال  وز اااري  16ق  11م  4624ديسره سنة  36وانعر است ناف  تلو  ( 240ق  ل 22رقو  34 ازيا  4624ير سنة  ها 44 تلو 
  (   12ق  32م  ل 640ديسره سنة  30است ناف  تلو  ) أن يستحدل بنا  أو أن ب ري من معام الع  

ينيذ علا اااري من ا حةام الصادرة علا تظر الوقف عال ئقدار ما وحا وال  -419ق  213انعر يف هذا اكع  حمرد عل  راتب  قرة   ( 4) 
الحترار م  ولية ذمت  ئبالك من االستحقاق اكتأ ر ل   ل وقد قضا أبن  دور حةو علا تظر الوقف يد   نيقة شهرية اكستحق ل يد اااري

مصر  ) لوقف عال عذا كان للرحةوم ل  استحقاق وحا يده  ةن  من أدا  النيقة ال يل م اااري القضا   اكع  علا ا ل واكر وع ب أن  دعوى حسا 
  (   146ق  441رقو  49ايفاماة  4629يناير سنة  4الةلية 

     186انعر هنيا  قرة  ( 3) 

   (   314حمرد عل  رشدي  قرة ) ما م يةن التأ ري يف اك اد العلين  ( 2) 

     186انعر هنيا  قرة  ( 1) 

     393انعر هنيا  قرة  ( 8) 
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يا ل و ب أن يتوىل ا دارة بنيس   هذه من عتبة غريه عن  يف ا دارة ل سوا  كان هذا ال ري من ذوي ال أن أو كان أ نب
    ( 4) ه  مهرت  وال  وز ل  أن يتخلا عنها

 الحارس وحده هو ذو الصفة في جميع أعمال اإلدارة والتصرف التي تدخل في سلطة : -465

ر ا دارة وكرا قدمنا يف أعرار اايظ ل يةون اااري القضا   وحده دون اكالك هو ذو الصية يف مباشرة مجي  أعرا 
وأعرار التصرف الدا لة يف سل ت  ل  هو وحده الذي يتوالها دون اكالك وال  وز للرالك أن يتوالها ل  قد غلا يده 
عنها بسبب ااراسة ل وعذا قام بعرر منها كان العرر ابف  ل ويرتتب علا ذلك أن مجي  الدعاوى اليت تن أ من أعرار 

ة اااري يةون اااري وحده هو ذو الصية يف ر عها من  أو يف ر عها علي  ل وال ا دارة والتصرف اليت تد ر يف سل 
    ( 2) ل وقد سق أن قررت مثر ذلك يف أعرار اايظ ( 3)  وز ر عها من اكالك أو علي  النعدام  يت 

                                                 

عذا  )  144ق  443رقو  30ايفاماة  4626 هاير سنة  38مصر مستعجر  -811حمرد علا عر ة ق  -231حمرد عبد الل يف  قرة  ( 4) 
ق  11م  4628 هاير سنة  1قر  است ناف  تلو  ( و ب عبعاده عن ااراسة وعقامة سو  ل ختير اااري عن ااراسة أو وكر شنوهنا عىل غريه

 ) وال يةون مس وال عال عن ععساره أو عدم كيايت  أو تقصريه الواض   ل و وز للحاري أن يةر التخصص يف ال راعة أن ي رع ا را -414
   (   339ق  80م  4624أبرير سنة  1است ناف  تلو 

حمرـد علـ  راتـب  قـرة  – 313 قـرة  -314حمرـد علـ  رشـدي  قـرة  –ومـا بعـدها  213 راج  قـرة  عبد ااةيو -296حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
وقــد قضــا  -49ق  34م  4648ديســره ســنة  20اســت ناف  ــتلو  -203و قــرة  200حمرــد عبــد الل يــف  قــرة  -411ق -419ق  213

 ل  لنـ  يصـب  ئثابـة النـاظر اكنقـا ل لـذي أقامـ  عدارة هـذه ا عيـانحمةرة النقض أبن  مىت قضا ةقامة حـاري قضـا   علـا أعيـان وقـف و ولـ  ااةـو ا
ويرتتب علـا جمـرد  ـدور حةـو يف موا هـة  ل وال  سك التحدل يف ش ون عدارة الوقف سواه ل ويةون هو  احب الصية يف مثير الوقف أمام القضا 

 4684أبريـر سـنة  46نقـض مـد   ) يب دون حا ـة عىل أي ع ـرا  ه ـر الناظر ةقامة حـاري علـا نصـيب  يف الوقـف أن ت ـر يـده عـن عدارة هـذا النصـ
وقضــا  -194ق  441رقــو  8جمروعــة أحةــام الــنقض  4681أبريــر ســنة  48وانعــر نقــض مــد   ( 134ق  448رقــو  3جمروعــة أحةــام الــنقض 

دون النـاظر اكعـ   ل يت تر ـ  منـ  وعليـ  ب ـأن ا دارة هـو الوحيـد الـذي لـ  ااـق يف مثيـر الوقـف يف الـدعاوى الـ ل أيضـا أبنـ  عذاعـ  حـاري علـا الوقـف
يضــح  ااــاري هــو ال ــخص الوحيــد  ل وقضــا أبنــ  ئجــرد  ــدور حةــو ااراســة ( ل 914ق  24م 4639أبريــر ســنة  42اســت ناف  ــتلو ) عليــ  

 44اسـت ناف  ـتلو  ) ا  يرـا يتعلـق أبعرـار ااراسـة والتقاضـ  ب ـأهن ل والعرر علا  يانة حقوقها قبر ال ـري ل الذي وحق ل  عدارة ا موار حمر ااراسة
ينـاير سـنة  31وانعـر اسـت ناف وفـين  ( 141ق  301رقـو  32ايفامـاة  4612يوني  سـنة  41مصر مستعجر  – 316ق  18م  4622مايو سنة 
حـاري أقـيو بنـا  علـا   ) 290ق  42م  4604يوني  سـنة  9 -10ق  1م 4464ديسره سنة  6است ناف  تلو  -61ق  38ااقوق  4640

    312ق  41م  4603عةس ذلك است ناف  تلو أور مايو سنة  – ( فالب الدا ن  ي عن يف تصر ات اكدين ابلتوافن

     190انعر هنيا  قرة  ( 2) 
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بقا للرالك أهليت   أما غري ذلك من ا عرار اليت ال تد ر يف سل ة اااري ل  ليسا للحاري  ية يف مباشرهتا ل وي
ل  يجوز للرالك ل أو كن يتب  أن  هو  ( 4) كاملة يف مباشرة هذه ا عرار ل عذ أن ااراسة م تع ل  عنها وم ت ر يده  يها

اكالك بعد حسو الن اع ل أن يبي  اكار ويرهن  ويهب  ويتصرف  ي  جبري  أنواع التصرف ل  يرا عدا أعرار ا دارة والتصرف 
يف سل ة اااري ل ولو كان ذلك يف أثنا  نعر الن اع وقبر حسر  ل ويةون تصرف اكالك  حيحا مل ما ل  ل  الدا لة

ل ويرتتب علا ذلك أن  عذا ر عا دعوى  ( 3) ولةن  يةون بداهة موقو ا علا حسو الن اع لصاا  وظهور أن  هو اكالك
ل وعذا حةو علي   ( 2) د   بعدم قبور الدعوى النعدام  يت استحقاق ئلةية اكار علا اااري ل و ب علا اااري أن ي

                                                 

حمرــد علــ   – 200حمرــد عبــد الل يــف  قــرة  -468ق  -461ق  281حمرــد علــ  راتــب  قــرة  – 222ق  211عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  ( 4) 
وال يـــنثر ااةــــو الصـــادر اباراســــة يف  – 361ق  11م  4628مــــايو ســـنة  4اســــت ناف  ـــتلو  -296حمرـــد كامــــر مرســـ   قـــرة  -818عر ـــة ق 

 ولــو كانــا هــذه التصــر ات مــن أعرــار اايــظ وا دارة  ( ل 218عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  ) التصــر ات انيديــة الصــادرة مــن اكالــك قبــر  ــدور ااةــو 
 ) مــا يةــن ال ــرا منهــا ا ضــرار نقــوق الــدا ن   يجــوز ال عــن  يهــا ب ريــق البولســية  ( ل 398ق  28م  4632مــاري ســنة  34ســت ناف  ــتلو ا ) 

وال يــنثر حةــو ااراســة   ( 222ق  211عبــد ااةــيو  ــراج  قــرة  -240ق  124رقــو  4624 ازيــا ســنة  4620ينــاير ســنة  30اســت ناف  ــتلو 
ويةــون هــذا التنييــذ عــن فريــق ااجــ  وحــا يــد  ل الــك مــن اختــاذ ع ــرا ات  رديــة ينيــذون  ــا علــا اكــار اكوضــوع وحــا ااراســةكــذلك يف حــق دا ــين اك

 28م  4632مـاري سـنة  34اسـت ناف  ـتلو  ) عال عذا وا ق اااري علا توقي  ااج  التنييذي اكباشر علا اكنقور اكوضوع وحا حراست   ل اااري
حمرــد عبــد الل يــف  -469ق  -468ق  281حمرــد علــ  راتــب  قــرة  -314حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  -214ةــيو  ــراج  قــرة عبــد اا -208ق 
الوا ـب علـا الـدا ن أن ينيـذ وحـا يـد ااـاري  )  42ق  44رقـو  2جمروعـة عرـر انينا يـة  4623نـو ره سـنة  41وانعر نقض  نا    ( 201 قرة 

  (   وز أن ينيذ مباشرة علا ايفصوالتوال   ل ب ريق حج  ما للردين لدى ال ري
   222ق  211عبد ااةيو  راج  قرة  -4269 قرة  -4368بودري وقار  قرة ( 3) 
 ااـاري علـا وقـف  ثـر الوقـف دون النـاظر يف  ل وعلا أساي سل ة ااـاري يف ا دارة والتصـرف تقـوم  ـيت  يف الـدعاوي الـيت تر ـ  منـ  أو عليـ ( 2) 

 و بـا معر ـة مـدى هـذه السـل ة للبـا يف قيـام  ـيت  يف مثيـر الوقـف يف الـدعاوي الـيت تر ـ  مـن الوقـوف  ل   وهلا لـ  حةـو ااراسـةن اق السل ة اليت
وقد قضـا حمةرـة الـنقض يف هـذا اكعـ  أبنـ  ال سـبير عىل القـور بقبـور أو بعـدم قبـور مقاضـاة النعـار وحـدهو دون ااـاري عال علـا أسـاي مـا  ل وعلي 

 لذا كان ااةو يف قضا   يعدم قبور الدعوى اكر وعة علا نعار الوقف لعدم ا تصـام ااراسـة  يهـا  ل ا يف حةو ااراسة  ا ا ئهرة ااارييةون وارد
وهــر هــو أ ــبحوا وحــدهو  قتضــا ااةــو ا  ــر  ل قــد اكتيــا اب شــارة عىل ااةــو الصــادر بتعيــ  ااــراي علــا الوقــف دون أن يبــ  مــدى ســل تهو

أم أن مهرـتهو حمصـورة يف ن ـاق معـ  نيـث يبقـا النعـار  ـية  ل بوض  ا عيان اكوقو ة وحـا ااراسـة  ثلـون الوقـف دون النعـار يف كـر شـ ون  الصادر
أن  ـ  شـك يف  ل ودون أن يب  كيف أن اخلصومة القا رة مـن نتيجتهـا اكسـاي ةدارة ااراسـة نيـث  ـب تو يههـا للحـراي ل مثير  هة الوقف أ ليا

رقـو  1جمروعـة عرـر  4612أبريـر سـنة  36نقـض مـد   ) قصور ااةو عن هذا البيان يعيب  و عر النتيجة اليت و ر عليهـا غـري مسـتندة عىل مـا يهرهـا 
 يةـون  ل ت وقد يةون اااري علا الرتكة أحد الورثة وتر   علي  الدعوى بصيت  واراث ال حارسـا  ن النـ اع ال يـد ر يف ن ـاق حراسـ ( ل 414ق  81

وقــد قضــا حمةرــة الــنقض يف هــذا اكعــ  أبن عقامــة أحــد الورثــة حارســا علــا الرتكــة ال  نــ  مــن ااةــو عليــ   ل ااةــو  ــحيحا ت ــذا علــا مــار ااراســة
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ابالستحقاق ل م يسر هذا ااةو يف حق اكالك ل و از ل  أن يعرتا علي  اعرتاا اخلارج عن اخلصومة ل كرا  از ل  أن 
دعوى من يتجاهر ااةو ويستبقا اكار وحا يده بعد حسو الن اع لصاا  ل وعلا مدع  االستحقاق أن يعيد ر   ال

    ( 4)  ديد علا اكالك دون اااري ل حىت يةون ااةو سارًي يف حق ا ور

                                                                                                                                                                    

ديســره ســنة  1نقــض مــد   ) مث تنييــذ هــذا ااةــو علــا مــار ااراســة الــذي م خيــرج عــن كونــ   لوكــا نيريــ  الورثــة  ل شخصــيا بريــ  حصــة وارل ه ــر
اسـت ناف  ـتلو  ) واااري علا عـ  شـا عة يف أثنـا  ع ـرا ات القسـرة ال  ـية لـ  يف الـدعاوى العينيـة  ( 193ق  492رقو  1جمروعة عرر  4611

   (   498ق  40م  4464 هاير سنة  41
 2فن ــا  -482ق  409رقــو  46اجملروعــة الرمسيــة  4644مــاري ســنة  3اكوســة   -290ق  42م  4604يونيــ  ســنة  9اســت ناف  ــتلو  ( 4) 

وعذا أقـام أحـد الورثـة دعـوى ب لـب تقريـر نيقـة لـ  يف موا هـة ااـاري دون الــدا ن  أو  – 480ق  401رقـو  46اجملروعـة الرمسيـة  4644مـاري سـنة 
مــايو   34عةــس ذلــك اســت ناف  ــتلو  -11ق  38م  4643نــو ره ســنة  34اســت ناف  ــتلو )  ــلن ااةــو ال يعتــه حجــة علــيهو  ل ابقــ  الورثــة

كـب  ن عقـود البيـ  الصـادرة عـن   ل وال  وز للحاري أن يد   الدعوى الـيت تقـام يف موا هتـ  بـد وع تتصـر أب ـر ااـق ( 361ق  14م 4629سنة 
 39م  4641ينــاير ســنة  36 – 11ق  38م  4643نــو ره ســنة  34اســت ناف  ــتلو  ) ا مــوار اكوضــوعة وحــا ااراســة أو الرهــون اكقــررة عليهــا 

وانعـــر حمرـــد علـــ   (   390ق  84م  4626أبريـــر ســـنة  44 -23ق  100رقـــو  4621 ازيـــا يوليـــ  ســـنة  4622أبريـــر ســـنة  1 – 460ق 
     318رشدي  قرة 
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 تقديم الحساب  -المبحث الثالث

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  121نص قانو  : تنص اكادة  -199
 ليها من ايفةرة  (   يلت م اااري ابختاذ د اتر حسا  منعرة ل و وز للقاض  عل ام  ابختاذ د اتر موق  ع -4) 
ويلت م أن يقدم لذوي ال أن كر سنة علا ا كثر حسااب ئا تسلر  وئا أنيق  ل مع زا ئا يثبا ذلك من مستندات ل  -3

    ( 4) وعذا كان اااري قد عينت  ايفةرة ل و ب علي   وق ذلك أن يودع  ورة من هذا ااسا  قلو كتا ا (
وال مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  القد  ل وكان ااةو يف هذا التقن  أن يقدم اااري حسااب ل وم يةن تقد  

 ااسا  منعرا من حيث د اتره ومواعيده كرا نعو يف التقن  اكد  انيديد   
ويف التقن  اكد  اللييب اكادة  -102اكادة  ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى ل يف التقن  اكد  السوري

    ( 3) وال مقابر للنص يف التقن  اكد  العراق  وال يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  -121

                                                 

ابختـاذ د ـاتر حسـا  منعرـة موقـ  يلتـ م ااـاري  -4)  : مـن اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت 4032ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
 مع زا ئا يثبا ذلـك مـن مسـتندات ل حسااب  حيحا ئا تسلر  وئا أنيق  ل كر سنة علا ا كثر  ل ويلت م أن يقدم لذوي ال أن -3عليها من ايفةرة 

وأد لـا نينـة اكرا عـة  ( ل   هـذه ايفةرـةأن يودع  ورة من هذا ااسا  بقلو كتا ل  وق ذلك ل  يجب علي  ل وعذا كان اااري قد عينت  ايفةرة ل
ووا ــق عليــ  جملــس  ل يف اك ــروع النهــا   196و ــار الــنص رقرــ   ل مــن اليقــرة الثانيــة (  ــحيحا ) علــا الــنص تعــدي ت ليعيــة فيييــة وحــذ ا ليــظ 

و ـوز للقاضـ   ل يلت م اااري ابختـاذ د ـاتر حسـا  منعرـة )  : ويف نينة جملس ال يوق عدلا اليقرة ا وىل علا الو   اآليت ل 194النوا  وحا رقو 
أمـا عل امـ  ابختـاذ د ـاتر موقـ  عليهـا  ل و ـذا يةـون التـ ام ااـاري ابختـاذ د ـاتر حسـا  منعرـة الت امـا م لقـا ( عل ام  ابختاذ د اتر موق  عليها مـن ايفةرـة

حـىت ال تيـرا الـد اتر اكصـدق عليهـا يف مجيـ  ااـاالت عذ قـد تةـون قيرـة  ل لةمن ايفةرة  هو أمر  وازي يرت  للقاض  تقديره نسب ظروف كر حا
 ل وأ ـب  الـنص م ابقــا كـا اسـتقر عليــ  يف التقنـ  اكـد  انيديــد ل ويف هــذا التعـدير مـا  عــر الـنص أكثـر مرونــة ل ا مـوار اكوضـوعة وحــا ااراسـة قليلـة

   (   361ق  -368ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  )   نينت  ووا ق علي  جملس ال يوق كرا عدلت ل 231و ار رقر  
  : التقنينات اكدنية العربية ( 3) 

  (   م ابق)  102التقن  اكد  السوري م 
   (   م ابق)  121التقن  اكد  اللييب م 
 ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة   : التقن   اكد  العراق 

 ولةن الت ام اااري بتقد  حسا  عن عدارت  الت ام تيرض  القواعـد العامـة علـا كـر ت ـب يـدير ملـك ال ـري ل ال مقابر : لبنا تقن  اكو بات والعقود ال
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 التزام الحارس بتقديم الحساب كالتزام الوكيل :  -467

ير الت ام الوكير بتقد  ااسا  للروكر ل وقد اااري ت ب عن  احب اكار كرا قدمنا ل  هو يلت م بتقد  ااسا  ل  
قدمنا يف الوكالة ل أن ااسا  الذي يقدم  الوكير يدرج  ي  ما للروكر وما علي  ل كأن يةون للروكر مار وحا يد الوكير 

ا د للربالك ل ومبالك قبضها هذا ا  ري من ما ابع  أو أ رة ما أ ره أو و ا  لدين للروكر يف ذمة ال ري ل ومبالك ه   و 
اليت است لها الوكير اسا  اكوكر ل وأعيان للروكر كانا مودعة عند ال ري واسرتدها الوكير ل وأوراق مالية اشرتاها الوكير 
اسا  الوكير ل وكأن يةون علا اكوكر اكصرو ات اليت أنيقها الوكير يف عدارة ا موار ل والضرا ب والرسوم اليت د عا ل 

ل والسرسرة اليت د عها الوكير  مام  يقات اسا  اكوكر ل والثرن الذي اشرتى ب  ا وراق اكالية أو وأقساط التأم  
غريها من أشيا  اسا  اكوكر ل والثرن الذي اشرتى ب  ا وراق اكالية أو غريها من أشيا  اسا  اكوكر ل وا  ر الذي 

ا  واحد ال يتج أ ل مةون من أ ور و صوم ل والر يد يعد اتيق علي  م  اكوكر ل  يدرج اكوكر كر هذا يف حس
استن ار اخلصوم من ا  ور هو الذي  ب الو ا  ب  للروكر ل كرا هو ا مر يف ااسا  انياري ل وتيين ذاتية هذه اكبالك 

ستقلة ل بر وه  مدر ة يف ااسا  ل    تةون حقوقا أو ديوت مستقلة بعضها عن بعض ل وال ينتج أي منها  وا د م
الذي ينتج اليوا د هو ر يد ااسا  ل وال تق  اكقا ة ب  مبلك وه ر علا و   االستق ر ل بر تق  ب  جمروع 

ل وما قلناه يف الوكالة يسري علا ااراسة ل  اااري  ( 4) ا  ور وجمروع اخلصوم ل  ن ااسا  ال يتج أ كرا سبق القور
 ت ب عن  احب اكار كرا قدمنا   

 ما يتخصص به الحارس في تقديم الحساب :  -468

مد  ل بعد أن قضا أبن يقدم اااري ) حسااب ئا تسلر  وئا أنيق  مع زا ئا يثبا ذلك من  121علا أن اكادة 
( أل ما اااري أن يتخذ د اتر حسا   4ل نعرا هذا االلت ام تنعيرا دقيقا علا الو   اآليت : )  ( 3) مستندات (

                                                 

     399انعر يف كر ذلك ما قدمناه يف الوكالة هنيا  قرة  ( 4) 
انعــر  ) يف نينــة اكرا عــة  (  ــحيحا )  حــذف ليــظ  ( ل   ــحيحا ) مــد  يلــ م ااــاري أن يقــدم حســااب  121كــان اك ــروع الترهيــدي اكــادة   ( 3) 

 وير   سبب ااـذف عىل عـدم انيـدوى مـن و ـف ااسـا  أبن يةـون  ـحيحا ( 369ق  8يف اهلامش جمروعة ا عرار التحضريية  199هنيا  قرة 
 يةيـ  عذن أن يقــار عنـ  ملــ م بتقــد   ل عذ ااـاري مل مــا أبن يقـدم مــا يعـ ز ااســا  مــن مسـتندات  يقــ  عليـ  هــو عـب  عثبــات أنــ  حسـا   ــحي  ل

اسـت ناف  ــتلو  : انعـر يف و ـو  تعريـ  ااســا  ابكسـتندات الـيت تنيـده ( 289ق  260قـارن عبـد ااةــيو  ـراج  قـرة  ) حسـا  معـ ز ابكسـتندات 
    281ق  21م  4638رير سنة أب 33

وقــد قضــا حمةرــة الــنقض أبنــ  عذا عــ  حــاري علــا وقــف  دارتــ  وعيــداع  ــايف ربعــ    انــة  ل وااــاري ملتــ م بتقــد  ااســا  الت امــا  ا ــا مســتق 
 ـلذا تنـازر اكسـتحق  ل كسـتحق لن حق الدا ن يف حماسبة اااري هو حق  اق ب  مستقر عن حـق اكـدين ا ل ايفةرة لدين علا اكستحق  يف الوقف
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ل بر أ ازت للقاض  أن يل م اااري ابختاذ د اتر حساابت موق  عليها من ايفةرة عذا كانا أمهية اكار اكوضوع  منعرة
( أل ما اااري أن يقدم ااسا  لذوي ال أن كر سنة علا ا كثر ل ولو قبر  3ل )  ( 4) وحا ااراسة تقتض  ذلك

    ( 3) انتها  ااراسة

                                                                                                                                                                    

وال يــنثر يف ذلــك نــ اع  ل  ــلن هــذا التنــازر ال يــنثر يف حــق الــدا ن يف م البــة ااــاري بتقــد  ااســا  وا بــداع ل عــن دعــواه ضــد ااــاري بتقــيو ااســا 
جمروعـة  4611أبريـر سـنة  31قـض مـد  ن ) ومن مث  لذا حةرا ايفةرة بوقف دعوى ااسا  كان حةرها  اليـا للقـانون  ل اكدين يف بقا  الدين

وقــد قضــا حمةرــة الــنقض أبنــ  مــىت كــان ااةــو الــذي أقــام  ل كــذلك  ــب علــا ااــاري أن يعــ ز ااســا  ابكســتندات  ( 148ق  464رقــو  8عرــر 
د   هذا ااسـا  يةـون علـا هـذا  لن تق ل اااري قد أل م  أبن يقدم عىل  احب الع  حسااب عن عيرادها ومنصر ها م يوعا ئا ينيده من اكستندات

وعذن  ـلذا كـان ااةـو قـد أقـام قضـا ه يف الـدعوى علـا قاعـدة أن ك ـف  ل  ضـ  عـن كـون ااـاري مةليـا قـانوت بتقـد  ااسـا  ل الو   الت اما قانونيا
لقاعـدة قـار مـا يييـد أنـ  اعتـه ااسـا   ـحيحا واسيسـا علـا هـذه ا ل يعتـه  عقـرارا ال عـوز ع  تـ  ل جمردا عن اكسـتندات اكنيـدة لـ  ل حسا  اااري

 ـلن ااةـو  ل معييـا ااـاري بـذلك ضـرنا مـن تقـد  اكسـتندات اكنيـدة للربـالك الـيت  ـر ها ئقولـة أهنـا ديـون وقاهـا ل حىت يقوم الدلير علـا عـدم  ـحت 
وقضــا حمةرــة الــنقض أيضــا أبنــ  عذا  ( 844ق  363رقــو  8جمروعــة عرــر  4614مــاري ســنة  38نقــض مــد   ) يةــون غــري  ــحي  يف القــانون 

  لــب يف موا هــة اكتعــرا واكــن ر تعيــ  اكــن ر حارســا  دارة ا فيــان وعبــداع غلتهــا   انــة  ل حصــر تعــرا مــن ال ــري كســتأ ر العقــار يف انتياعــ  بــ 
ويض عرــا  اتــ  بصــيت  مســتأ را مــن الــرب  يف مــدة مث ر ــ  الــدعوى علــا اكــن ر ئ البتــ  بــرد مــا د ــ  مقــدما مــن ا  ــرة وبتعــ ل ايفةرــة وقضــا لــ  بــذلك

 قضـا ايفةرـة بر ضـها بنـا  علـا مـا استخلصـا  ل وبين دعـواه علـا أن اكـدع  عليـ  اسـتوىل علـا ااا ـ ت وم يـد    ـا حصـل  منهـا شـي ا ل ا  ار
وعلـا أسـاي أن يـد اكـدع  ال تعتـه أهنـا ر عـا عـن  ل  راستخ  ا سا  ا من ظروف الدعوى وأوراقها من أن عقد ا  ار م يب ر وم يع ر بيعر اكن 

بــر عن مســألت  ال تةــون عال بصــيت   ل وأن اكــدع  عليــ  بصــية كونــ  مــن را ال مســ ولية عليــ  ل ا فيــان اكــن رة بوضــ  ا فيــان وحــا ااراســة القضــا ية
رقـو  1جمروعـة عرـر  4611ماري سنة  32نقض  مد   ) ون  لهنا ال تةون قد أ  أت يف ت بيق القان ل حارسا وعن فريق ر   دعوى حسا  علي 

 ) وقضا كذلك أبن اااري مس ور عن تقـد  ااسـا  عـن عدارتـ   عيـان الرتكـة ئـا  يهـا عقـارا هلـا ملةيتـ  ابلقسـرة  حـد الورثـة  ( 203ق  442
  (   864ق  404رقو  2جمروعة أحةام النقض  4683ماري سنة  9نقض مند  
     238حمرد عبد الل يف  قرة  – 211حمرد عل  راتب  قرة  -316ل  رشدي  قرة وانعر حمرد ع

 عــدر  ل مــد  يلــ م ااــاري ابختــاذ د ــاتر حســاابت منعرــة موقــ  عليهــا مــن ايفةرــة يف مجيــ  ا حــوار 121وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي للرــادة  ( 4) 
جمروعــة  ) الــنص يف نينــة جملــس ال ــيوق و عــر ا لــ ام ابختــاذ د ــاتر موقــ  عليهــا مــن ايفةرــة أمــرا  ــوازًي يــرت  للقاضــ  بقــدرة نســب ظــروف كــر حالــة 

  (   يف اهلامش  199وانعر هنيا  قرة  – 361ق  8ا عرار التحضريية 
اكـد  القـد  وابلـرغو مـن عـدم و ـود نـص يلـ م ااـاري بتقـد  ااسـا  كـر سـنة علـا  يف عهـد التقنـ  ل وقد قضا حمةرة االسـت ناف اكختل ـة ( 3) 

 ) حـــىت لــو  ـــ  ااةـــو الصــادر اباراســـة مــن تةلييـــ  ةبــداع  ـــايف ااســـا   ل أبن علـــا ااــاري أن يقـــدم حســااب مـــرة علـــا ا قــر كـــر ســنة ل ا كثــر
  (    44ق  90م  4614ة ماري سن 24 – 181ق  21م  4638مايو سنة  31است ناف  تلو  
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ةو ااراسة اااري أن يقدم ااسا  يف السنة أكثر من مرة ل كرا  وز للحاري أن يقدم و وز أن يل م االتياق أو ح
ااسا  من تلقا  نيس  أكثر من مرة يف السنة ل وعلا كر حار  ب علا اااري أن يقدم حسااب أ ريا عند انتها  

ه  عينت  ل سوا  كان حارسا قضا يا أو ( أل ما اااري ل عذا كانا ايفةرة  3ل )  ( 4) مهرت  ل ولو قبر انقضا  العنة
حارسا اتياقيا ل أن يودع  ورة من ااسا  قلو كتا  ايفةرة ل ليتي  للرحةرة  ر ة مرا عت  وتنبسو بذلك رقابة 

    ( 3) ايفةرة علا عدارة اااري

 رد المال -المبحث الرابع

 اكد  علا ما أييت :  من التقن  124نص قانو  : تنص اليقرة الثانية من اكادة  -196
)  وعلا اااري حين ذ )  أي عند انتها  ااراسة ( أن يبادر عىل رد ال    اكعهود علي  حراست  عىل من خيتاره ذوو ال أن 

    ( 2) أو من يعين  القاض  (
 للقواعد العامة   وال مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن ااةو كان معروال ب  دون نص  ن  ت بيق 

ويف التقن  اكد  اللييب اكادة  101/3ويقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  اكد  السوري اكادة 
) 139و  131ويقابر يف تقن  اكو بات والعقود اللبنا  اكادت   –وال مقابر للنص يف التقن  اكد  العراق   – 124/3

1   )  

                                                 

     366ق  8اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
وقــد حــدد اك ــروع هــذا  ل و ــب علــا ااــاري أن يــندي حســااب عــن عدارتــ  عىل ذوي ال ــأن )  : وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي ( 3) 

وذلــك  )  ـأل م ااـاري أوال ابختـاذ د ـاتر منعرـة موقـ  عليهـا مـن ايفةرـة  ل االلتـ ام ونعرـ  حـىت يةـون لـ  أثـر  عـار يف ضـران الرقابـة علـا عدارة ااـاري
حـىت  تنـ  بـذلك أو يقـر عمةـان الت عـب  ل كرا هو شأن التجار  يرا  ب عليهو اختاذه من د ـاتر  ل قبر تعدير اك روع يف نينة ال يوق علا ما رايناه

 ل وحـتو عليـ  أن يعـ ز حسـاب  ئـا ينيـده مـن مسـتندات ل ئا تسـلر  وئـا أنيقـ  ل مث أل م  أبن يقدم كر سنة علا ا كثر حسااب  حيحا ل يف ااساابت
حــىت يسـهر علــا ذوي ال ـأن وعلــا  ل كـان تعيينــ  نةـو  وكلقـة بتقــد  هـذا لةــن مـن ذوي ال ــأن وةبـداع  ــورة منـ  بقلــو كتـا  ايفةرــة الـيت عينتــ  عذا

   (   369ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  )  ( ايفةرة مرا عة ااسا  والتحقق من حسن ا دارة 
 من اك روع الترهيدي علا و   يتيق م  ما استقر علي  يف التقنـ  اكـد  انيديـد 4031ورد هذا النص يف اليقرة الثانية من اكادة  : اتريخ النص ( 2) 
 ـار رقرـ  و  ل ئجرد انتها  كراسة"  أ ـب  الـنص م ابقـا كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد) بعبارة  ( حين ذ) ويف نينة اكرا عة استبدلا كلرة  ل

 8جمروعــة ا عرــار التحضــريية  )  124/3مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو  ل 196/3ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو  ل يف اك ــروع النهــا   110/3
  (   369ق 
  : التقنينات اكدنية العربية ا  رى ( 1) 
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 تطبيق أحكام التزام المودع عنده برد الشيء المودع :  -471

يلت م اااري برد اكار اكوضوع وحا حراست  كرا يلت م اكودع عنده برد ال    اكودع ل وتسري أحةام الت ام اكودع عنده 
    ( 4) ابلرد علا الت ام اااري ابلرد

وهو ميهوم من فبيعة مهرة اااري ل  هو وكير أو  ( 3) ( 131اللبنا  ) م وقد  رح بذلك تقن  اكو بات والعقود 
 ت ب  يرا يتعلق ةدارة اكار وبتقد  حسا  عن  ل ومودع عنده  يرا يتعلق بتسلو اكار ونيع  وبرده   

ودع : يف رد اكار وعلا ذلك تسري هنا ا حةام اليت بس ناها تيصي   يرا يتعلق ابلت ام اكودع عنده برد ال    اك
 ( 1) أو ئقابر ل ويف رد الثرار ل ويف مةان الرد ومصرو ات ل ويف   ا  ا   ر ابلت ام الرد ( 2) اكوضوع وحا ااراسة عينا

   
 ولةن اااري خيتلف عن اكودع عنده يف ا مرين اآلتي  : مىت يةون الرد ل وكن يةون   

 متى يكون الرد ولمن يكون : -471

ةون الرد عند انتها  ااراسة ل وسنرى  يرا يل  مىت تنته  ل وقد تنته  مهرة ااراسة قبر انتها  ااراسة يف ذاهتا ل ي 
ويةون ذلك بتنح  اااري عن ااراسة أو بع ل  عنها أو ئوت  أو اباجر علي  ل ويف مجي  هذه ا حوار ور حاري ه ر 

    ( 3) تها  ااراسة ل وعما عند انتها  مهرة اااريل  يةون الرد عذن عما عند ان ( 4) مةان 
                                                                                                                                                                    

   ( م ابق)  101/3م  : التقن  اكد  السوري
  (   م ابق)  124/3التقن  اكد  اللييب م 
 ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة  : التقن  اكد  العراق 

 – ـب علــا ااـاري أن يعيــد ال ــ   ايفبـوي بــ  عب ـا  عىل ال ــخص الـذي يعينــ  لـ  اليريقــان أو القضــا   : 131تقنـ  اكو بــات أو العقـود اللبنــا  م 
     ا الودي  اكأ ورويرتتب علي  من اكو بات  يها خيتص برده ما يرتتب عل

     التضامن يو د حترا بينهو فبقا للقواعد اكختصة ابلوكالة ل عذا نب ا ااراسة بعدة أشخاق : 139م 
   (   وأحةام التقن  اللبنا  تتيق م  أحةام التقن  اكصري ) 
     816حمرد عل  عر ة ق  ( 4) 
      يف اهلامش 196انعر هنيا  قرة  ( 3) 
   (   218حمرد عل  راتب  قرة  ) ويةون ذلك عادة ئو ب حمضر انيرد الذي تسلو اااري ب  اكار  ( 2) 
انعـر  ) ويسـتأنس أيضـا ئـا ورد يف التـ ام الوكيـر بـرد مـا يف يـده مـن مـار للروكـر  – 214 قـرة  – 294و قـرة  298 قرة  -292انعر هنيا  قرة  ( 1) 

ة  يرــا يتعلــق بــرد ا وراق واكســتندات وا حةــام اخلا ــة اباــواي كعقــود ا  ــار اخلا ــة ابكســتأ رين وا حةــام و ا ــ ( ل ومــا بعــدها 394هنيــا  قــرة 
   (   218انعر حمرد عل  راتب  قرة ) الصادرة ضدهو وأوراق التنييذ وما عىل ذلك 
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ويةون الرد ل يف حالة انتها  ااراسة يف ذاهتا ل عىل من خيتاره ذوو ال أن يف ااراسة االتياقية ل أو عىل من يثبا ل  ااق 
تها  ااراسة يف ذاهتا ل يف ال    أو من يعني  القاض  يف ااراسة القضا ية ل أما  ق  حالة انتها  مهرة اااري قبر ان

    ( 2)  يةون الرد للحاري انيديد الذي خيتلف اااري ا ور يف مهرت 

 حقوق الحارس  -الفرع الثاني

 تقاضي األجر  -المبحث األول 

من التقن  اكد  علا ما أييت : )  للحاري أن يتقاضا أ را ل ما م يةن قد ن ر  129نص قانو  : تنص اكادة  -113
    ( 1)  ( عن 

    ( 4) 163/904ويقابر النص يف التقن  اكد  السابق اكادة 

                                                                                                                                                                    

    181 قرة  -182انعر هنيا  قرة  ( 4) 
أو م يتيقـوا علـا ذلـك وحةـو  ل عذا اتيـق ذوو ال ـأن مجيعـا علـا عهنـا  ااراسـة )  : رهيـدي يف هـذا الصـددوتقور اكذكرة ا يضاحية للر ـروع الت ( 3) 

ولةـن لـيس هنـا  مـا  نـ  مـن أن يتيـق ذوو ال ـأن علـا اسـتررار ااراسـة وعهنـا  مأموريـة ااـاري  ل انتها ااراسـة وانتهـا مأموريـة ااـاري ل ب  القضا 
سـوا  كـان ذلـك بنـا  علـا  ل وال ما  ن  القاض  من أن أيمر ابسـتررار ااراسـة وعـ ر ااـاري ا ور وعبـدار غـريه بـ  ل  من أبن يعينوا حارسا  ديدا بدال

و ب عليـ  رد ال ـ    اكعهـود  ل ومىت انتها مأمورية اااري  ذا ال ةر أو ذا  ل اتياق اخلصوم أو بنا  علا فلب بعضهو وبعد مساع البعض اآل ر
  (   366ق  – 364ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  )  ( من اك روع الترهيدي )  4031و قا لليقرة الثانية من اكادة علي  حراست  

مـا م يثبـا امتناعـ  عـن  ل  ـ  يعتـه اكـن ر اكعـ  حارسـا علـا العـ  اكـن رة متعرضـا للرسـتأ ر ئجـرد عل ـا  حةـو ااراسـة ل وعب م البة اااري ابلرد
ق  328رقـو  1جمروعـة عرـر  4618أبريـر سـنة  43نقـض مـد   ) التخل  عنهـا بعـد م البتـ  بـذلك عـن فريـق تنييـذ ااةـو القاضـ  ةل ـا  ااراسـة 

941   )   
 ل قالتــ  منهــا أو ابنتهــا  ااراســة ذاهتــاســوا  ة ل ومــىت انتهــا مأموريــة ااــاري )  : وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد ( 2) 

أو عىل  ل أو عىل مـن يثبـا حقـ  يف ذلـك ال ـ   ل و ب علي  أن يبادر برد ال    اكعهود علي  حراست  م  حسا  أ ري سـوا  عىل مـن خيليـ  يف ااراسـة
   (   366ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  )  ( من اك روع الترهيدي  )  4031/3م  : أو من يعين  القاض  لذلك ل من خيتاره ذوو ال أن

مـا م يةـن قـد تنـازر  ل للحاري أن يتقاضا أ را -4 )  : من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت 4032ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 1) 
ولـ  أاـق يف حـبس ا مـوار اكوضـوعة وحـا  -3 ل تـ ولـ  أن يسـرتد مـا أنيقـ  مـن مصـرو ات علـا حيـظ اكـار اكو ـود يف حراسـت  وعلـا عدار  ل عن ذلـك

ويف نينـة اكرا عـة م تنسـيق عال  ( وذلـك دون ع ـ ر ئـا يقـرره هـذا القـانون لـ  مـن حـق امتيـاز ل ااراسة حىت يستويف ااقـوق الـيت ختولـ  عًيهـا هـذه اكـادة
 ل يف اك ــروع النهــا   194و ــار رقرهــا  ل يــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد أ ــبحا م ابقــة كــا اســتقرت عل ل العبــارة ا وىل مــن اليقــرة ا وىل مــن الــنص

مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو  ل 191ووا ــق جملــس النــوا  علــا الــنص وحــا رقــو  ل وحــذ ا بقيــة اليقــرة ا وىل وكــر اليقــرة اكانيــة اكتيــا  ابلقواعــد العامــة
  (   368ق  -362ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  )  129
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 -129ويف التقن  اكد  اللييب اكادة  -103ويقابر يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  اكد  السوري اكادة 
    ( 3) 131و 134بات والعقود اللبنا  اكادت  ويقابر يف تقن  اكو  –وال مقابر للنص يف التقن  اكد  العراق  

 األصل في الحارس أن يكون بأجر :  -473

 أن يةون أب ر ل حىت لو م ي رتط ذلك    –وا  ر يف اااري   ف الوكير واكودع عنده 
ل وقد رأينا  ( 2)  ر لذا سةا اااري عن ا  ر كان مأ ورا ل وال يةون غري مأ ور عال عذا ن ر  راحة أو ضرنا عن ا 

ل وقد أراد اك رع بذلك )  أن  ( 1) عةس ذلك يف الوكير واكودع  عنده ل  ة مها ال يةون مأ ورا عال عذا اشرتط ا  ر

                                                                                                                                                                    

     عبداع  ا شيا  اكتنازع  يها  وز أن يةون ئقابر : 163/904التقن  اكد  القد  م  ( 4) 
أمـا يف التقنـ  اكـد  انيديـد  ااـاري لـ  حـق يف ا  ـر عال  ل ويبدو أن التقن  اكد  القد  كان ال يع   اااري حقا يف ا  ر عال عذا اشرتط ذلك ) 

 قد نصـا هـذه اكـادة علـا حـق ااـاري يف أن يتقاضـا أ ـرا مـا م يةـن  )  : ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا اكع  وتقور اكذكرة ل عذا ن ر عن 
وقـد  ل الذي يقـرر أن عبـداع ا شـيا  اكتنـازع  يهـا  ـوز أن يةـون ئقابـر –القد   –من التقن  ااايل  163 الية  ذا نص اكادة  ل قد تنازر عن ذلك

مــاري ســنة  30اســت ناف أهــر  :  ــروع بــذلك أن يعترــد مــا غلــب وقوعــ  يف العرــر ومــا قدرتــ  ايفــاكو مــن أن ا  ــر يف ااراســة أن تةــون أب ــرأراد اك
   (   361ق  -362ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( : 441رقو  1000ق  44ايفاكو  4601

  : التقنينات اكدنية العربية ا  رى ( 3) 
  (   م ابق)  103 السوري م التقن  اكد 

   (   م ابق)  129التقن  اكد  اللييب م 
     ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة : التقن  اكد  العراق 

      وز أال تةون ااراسة جمانية : 134تقن  اكو بات والعقود اللبنا  م 
وأن  ل  ــب علــا اليريــق الــذي يــر عليــ  ال ــ   أن يــد   عىل ااــاري النيقــات الضــرورية والنيقــات اكييــدة الــيت أنيقهــا بنيــة حســنة وبــ  ع ــراط : 131م 

ا   للحــاري أن يقـــيو الــدعوى علــا مجيــ  اكــودع  لــيحرلهو علـــا أد ل وعذا كــان ا بــداع ا تيــارًي –ينقــده ا  ــر اكتيــق عليــ  أو الــذي عينـــ  القاضــ  
     م  مراعاة النسبة ب  مصااهو يف القضية ل النيقات وعبقا  ا  ر ل 

غــري أنــ  يبــدو أن ااــاري يف التقنــ  اللبنــا  ال يتقاضــا أ ــرا عال عذا اشــرتط  ل وأحةــام التقنــ  اللبنــا  تتيــق يف جمروعهــا مــ  أحةــام التقنــ  اكصــري ) 
كــذلك ال تضــامن يف التقنــ  اللبنــا  بــ  اكــودع  اكتعــددين يف ااراســة   ل أ ــرا عال عذا نــ ر عنــ   ــ ف التقنــ  اكصــري حيــث يتقاضــا ااــاري ل ذلــك

   (   وهو متضامنون يف التقن  اكصري  ل االتياقية يف الت اماهتو حنو اااري
ولـو كـان ااـاري شـريةا يف ملةيـة  ل  ـلذا م يـنص ااةـو علـا ذلـك كانـا ااراسـة أب ـر ل وقد ينص يف ااةو علـا أن تةـون ااراسـة ب ـري أ ـر ( 2) 

   (   4310ق  924رقو  42ايفاماة  4622ماري سنة  3است ناف مصر ) العقار اكوضوع وحا ااراسة 
     211و قرة  318انعر هنيا  قرة  ( 1) 
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ما غلب وقوع  يف العرر ل وما قررت  ايفاكو من أن ا  ر  –كرا تقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي   –يعترد 
    ( 4)  ن أب ر (يف ااراسة أن تةو 

 كيف يقرر األجر :  -474

 لذا سةا االتياق عن تعي  ا  ر ل أو كانا ااراسة قضا ية ل  ( 3) يقدر ا  ر االتياق عذا كانا ااراسة اتياقية
اليت ل ويراع  يف ذلك انيهد الذي بذل  اااري ل وأمهية العرر الذي قام ب  ل والنتيجة  ( 2) تةير القاض  بتعي  ا  ر

و ر عليها يف عدارت  ل واكس وليات اليت تعرا هلا ل وكيايت  اخلا ة يف ا دارة ل وغري ذلك من العنا ر اليت تع  القاض  
    ( 1) علا تقدير ا  ر اكناسب للحاري

ل أو ر يس ايفةرة  ( 8) ويقدر ا  ر أيمر علا عريضة من ر يس ايفةرة اليت عينا اااري ل أو قاض  ا مور اكستعجلة
 نسب ا حوار    ( 4) اليت استننف أمامها حةو قاض  ا مور اكستعجلة

                                                 

      361ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
       ت لبيا  حةام الوديعة علا أحةام الوكالة يف هذه اكسألة ل يبدو أن ال  وز تعدير ا  ر اكتيق علي و  ( 3) 
ويبقـا ا  ـر اكتيـق عليـ  أو ايفةـوم بـ  سـارًي  ل مث يتيق أ حا  ال أن علا أن تةون أب ر ل وقد ينص ااةو علا أن تةون ااراسة ب ري أ ر ( 2) 

حـق  حىت يعدر ابتياق أو وةو  ديد وقد قضا حمةرة النقض أبن  من انيا ر أن يةـون تقريـر أ ـرة ااراسـة القضـا ية ابتيـاق بـ  أ ـحا  ال ـأن ال
اخلصــوم يف ا حةــام الصــادرة يف اكــواد اكدنيــة أن  ذلــك أن ل حــىت وكــان هــذا ااةــو قــد نــص علــا أن تةــون ب ــري أ ــر ل ااةـو القاضــ  بيــرا ااراســة
وي حظ أن أ ر ااـاري القضـا   الـذي يقـرر سـوا  وةـو أو ابتيـاق بـ  أ ـحا  ال ـأن يعـر سـارًي حـىت يل ـ  أو    يتيقوا علا   ف ما قضا ب 
وقـف واضـحة الداللـة علـا سـرًين أ ـرة ااراسـة مـا دامـا ومـن مث  ـلذا كانـا عبـارة ا قـرار الصـادر مـن اكسـتحق  يف ال ل يعدر وةو أو ابتياق  ديـد

 ـلن اعتبـار ايفةرـة هـذا  ل ال اعة قا رة ةدارة الوقف بو يها حارسة علي  وليس  ليها أي نص يييد توقيا ا  رة كدة معينة قبر انقضا  هذه ااراسـة
يــق قــانون العقــد كــا  يــ  مــن وحريــف لعبارتــ  الواضــحة و ــروج عــن ظــاهر ذلــك يةــون   ــأ يف ت ب ل ا قــرار غــري ملــ م للرــوقع  عليــ  فــوار مــدة ااراســة

  (   260ق  99رقو  2جمروعة أحةام النقض  4681يناير سنة  31انقض مد   ) مدلوهلا 
حمرـــد  -261عبـــد ااةـــيو  ـــراج  قـــرة  -466ق  13م  4620ينـــاير ســـنة  49 – 92ق  21م  4631ديســـره ســـنة  44اســـت ناف  ـــتلو  ( 1) 

    234حمرد عبد الل يف  قرة  -216حمرد عل  راتب  قرة  -344رشدي  قرة عل  
وخيـــتص تبعـــا  ل وقــد قضـــا حمةرـــة الــنقض أبن قاضـــ  ا مـــور اكســتعجلة خيـــتص بتقـــدير أ ــر ااـــاري ومصـــاريي  الــذي أقامـــ  يف دعـــوى ااراســة ( 8) 

 34القاعــدة العامــة يف ا تصــاق قاضــ  ا مــور اكســتعجلة اكقــررة ابكـــادة وا تصا ــ  يف ذلــك غــري قــا و علـــا    ابليصــر يف اكعارضــة يف هــذا التقــدير
وعمنا هو ا تصـاق  ـاق يقـوم علـا أسـاي ع قـة التبعيـة بـ  ا  ـر الـذي هـو الـدعوى الـيت ا ـتص  ـا وبـ  اليـرع الـذي  ( ل  ديد 16 ) مرا عات 

وذلــك ت بيقــا للقاعــدة العامــة اكقــررة يف اكــادت   ل اخلبــري أو ااــاري اكعــ   يهــايتيــرع عليهــا مــن تقــدير مصــرو اهتا ومــا يلحــق  ــا مــن أتعــا  ايفــام  أو 
وال ي ــري مــن ذلــك قيــام  ل وعذن  عــ  ضــرورة الســتييا  شــرف  االســتعجار وعــدم اكســاي ابكوضــوع ( ل  ديــد 292و 292) مرا عــات  441و  449
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 من يلزم بأجر الحارس :  -475

ل وهذا ير    ا علا من يةسب  ( 3) عذا كانا دعوى اكوضوع ال ت ار منعورة ل ر   اااري أب ره علا فالب ااراسة
ل أما عذا كانا دعوى اكوضوع قد  صر  يها ل  لن اااري ير   أب ره علا  دعوى اكوضوع عذا م يةن هو الذي كسبها

    ( 2) من كسب الدعوى أو علا من حةو علي  ابكصرو ات

 استرداد المصروفات والتعويض  -المبحث الثاني

 حق الحارس في استرداد المصروفات وفي التعويض : -476

 مد  عري علا الو   اآليت :  129رادة كانا اليقرة ا وىل من اك روع الترهيدي لل  
ول  أن يسرتد ما أنيق  من مصرو ات علا حيظ اكار  –) للحاري أن يتقاضا أ را ل ما م يةن قد تنازر عن ذلك 

اكو ود يف حراست  وعلا عدارت  (    حذ ا يف نينة اكرا عة العبارة ا  رية من هذا النص اخلا ة ابسرتداد اكصرو ات ل 

                                                                                                                                                                    

 لنـ  مـىت كـان موضـوع ا تصـاق قاضـ  ا مـور اكسـتعجلة مقـررا  ل ر موضوع ااراسـةدعوى لدي حمةرة اكوضوع ب لب حماسبة اااري عن عدارت  للرا
أمــا مـا قــد يعـرتا بــ  مـن احترــار أن يثبـا يف دعــوى اكوضـوع تلــك ســو     علـا الو ــ  السـابق كــان لـ  كــر مـا القاضــ  اكوضـوع مــن سـل ة يف التقــدير

 بـر عىل كـر قـاا  ـتص بتقـدير ل  يتو   عىل ا تصاق قاضـ  ا مـور اكسـتعجلة ابلـذاتعذ هذا االعرتاا عام ال ل عدارة اااري  رردود أبن  غري منتج
مــايو ســنة  46نقــض مــد  ) ولةــن ال يقضــ  بعــدم ا تصا ــ  بنعرهــا  ل وهــو حــ  يوا ــ   ــذا االعــرتاا ييصــر  يــ  حســبرا بــرتأى لــ  يف الــدعوى ل

    880وقارن حمرد عل  عر ة ق  -424ق  11م  4628ناير سنة ي 32وانعر است ناف  تلو  ( 143ق  122رقو  8جمروعة عرر  4616
وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن  عذا أل ـا حمةرـة االسـت ناف حةرـا قضـا بـر ض ااراسـة  -341ق  224حمرد عبد الل يف  قرة  ( 4) 

وال  ــوز أن يلجــأ لقاضــ   ل لتقــدير أتعابــ  ( حمةرــة االســت نافلــر يس )  لنــ  يتعــ  عند ــذ علــا ااــاري أن يلجــأ عليــ   ل وقامــا هــ  اب تيــار ااــاري
وال يـنثر يف هـذا النعـر   ل عال عذا كان مدينا بتعيين  اةـو ذلـك القاضـ  وكـان دور حمةرـة االسـت ناف مقصـورا علـا اييـد هـذا ااةـو ل ا مور اكستعجلة

م حعـة يف ذلـك التيسـري علـا اخلصـوم  ل عدارتـ  قلـو كتـا  حمةرـة أور در ـةكون حمةرة االست ناف لدى تعيينهـا ااـاري قـد أمرتـ  أبن يـودع حسـا  
      4246ق  11م  4628يناير سنة  32است ناف  تلو ) وكون هذه ايفةرة ه  اليت تنعر الن اع اكوضوع  

 – 34ق  22م 4630 نـو ره سـنة 38 -216ق  23م  4630 هايـر سـنة  34 -219ق  20م 4644أبريـر سـنة  40است ناف  تلو  ( 3) 
اسـت ناف  ـتلو )    يلتـ م بـد   ا  ـر  ل ومن اقتصر علا اكوا قة علا فلب ااراسة ال يعته فالبا للحراسة -211و  29م  4631أور مايو سنة 

كرـا يف ااراســة   ل وقضـا أبنــ   ـوز ر ـوع ااــاري اب  ـر علـا اخلصــوم مجيعـا عذا كانـا ااراســة كصـلحتهو ( 328ق  83م  4610أبريـر سـنة  44
  (   34ق  22م  4630نو ره سنة  38 -230ق  44م  4609يوني  سنة  1است ناف  تلو  ) علا الع  يف ال يوع 

   (   414ق  18م  4622يناير سنة  39است ناف  تلو ) وير   ال ركا  ابكصرو ات وا  ر علا ال ريك الذي تسبب بيعل  يف  را ااراسة 
 460ق  216حمرـد علـ  راتـب  قـرة  -264عبد ااةيو  راج  قرة  -4310ق  924رقو  42ايفاماة  4622ماري سنة  3مصر است ناف  ( 2) 
       292حمرد كامر مرس   قرة  –
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ل والقواعد العامة تقض  أبن يسرتد اااري ما أنيق  من مصرو ات ضرورية يف حيظ اكار ويف  ( 4) ا  ابلقواعد العامةاكتي
عدارت  ل كرصرو ات الرتميرات الضرورية ومصرو ات ال راعة من ان بذور ومساد ومواو وهالت ومبيدات للح رات وأ ور 

يف أدا  مهرت  ل وكذلك يسرتد ما أنيق  من مصرو ات ت عة ل   العرار واكستخدم  الذين يستع   و اااري
كرصرو ات أنيقها يف وحس  الع  ل عذا حصر علا موا قة ذوي ال أن أو عذن القاض  ل كر هذا ولو كان يتقاضا 

بب  ل وللحاري ل شأن  يف ذلك شأن اكودع عنده والوكير ل الر وع ابلتعويض عرا يصيب  من ضرر يةون س ( 3) أ را
    ( 2) اكباشر قيام  ئهرت  دون أن يةون يف  انب  أي   أ

ويسرتد اااري اكصرو ات ويتقاضا التعويض من  احب اكار عذا كان الن اع قد  صر  ي  ل  لن م يةن قد  صر  ي  
    ( 1) لن اعاسرتده من فالب ااراسة أو من اخلصوم اآل رين ل علا أن ير عوا ب  علا من وةو لصاا  عند حسو ا

 كيف يسترد الحارس المصروفات ويتقاضى التعويض :  -477

ل وللحاري أن  ( 8) تقدر مصرو ات اااري والتعويض اكستحق ل  عن فريق دعوى موضوعية ل ال أبمر علا عريضة
ل علا النحو الذي بيناه  ( 4) خيصو اكصرو ات والتعويض وا  ر م  ري  اكار اكوضوع وحا حراست  عند تقد  ااسا 

    ( 3)  يرا تقدم

                                                 

     يف اهلامش 113وانعر هنيا  قرة  – 361ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
ق  12م  4624مـايو سـنة  8اسـت ناف  ـتلو  ) انونية اكصرو ات الـيت أنيقهـا مـن وقـا  ـر ها ال يتقاضا  وا د ق ل   ف الوكير ل واااري ( 3) 

أن يــد ر يف اكصــرو ات ماهيــات مســتخدم  ااراســة وأ ــرة  ل ولــو كــان مــأ ورا ل وقــد قضــا أبن للحــاري ( ل 343حمرــد علــ  رشــدي  قــرة  -196
 – 196ق  12م  4624مـايو سـنة  8اسـت ناف  ـتلو  ) اكةاتب اليت يدير  يها ا عيان ومصرو ات الهيد والتليـون والتل ـراف والنـور ومـا عىل ذلـك 

  (    410ق  19م  4621 هاير سنة  48
      ابلنسبة عىل اكودع عنده 216 قرة  -214و قرة  ل نسبة عىل الوكيروما بعدها ابل 346انعر هنيا  قرة  ( 2) 
و قـرة  343حمرـد علـ  رشـدي  قـرة  – 100عبد ااةـيو  ـراج  قـرة  – 4310ق  924رقو  42ايفاماة  4623ماري سنة  3است ناف مصر  ( 1) 

     220حمرد عبد الل يف  قرة  – 280حمرد عل  راتب  قرة  -348
وقــد  -286و قــرة  464ق  280وانعــر عةــس ذلــك حمرــد علــ  راتــب  قــرة  -223حمرــد عبــد الل يــف  قــرة  -884لــ  عر ــة ق حمرــد ع ( 8) 

أمــا مــا يةــون قــد أنيقــ  يف ســبير ااراســة مــن النيقــات  ــ   ــوز أن  ل قضــا حمةرــة االســت ناف اكختل ــة أبن للحــاري أن يستصــدر أمــر تقــدير أبتعابــ 
وذلـك  ن  ل ن تر   ب  دعـوى  ا ـة أو ي لـب ااةـو بـ  بصـية  رعيـة ضـرن دعـوى أ ـرى أو يف أثنـا  ع ـرا ات التوزيـ أي ذ ب  أمر بتقدير بر  ب أ

وهـذا العرـر ال  ةـن أن  ل تقدير هذه النيقات يقتض  تصيية حسا  اااري ومرا عة مستندات الصرف وا يراد مدة عدارت  اليت غالبا ما تةون فويلة
 ـ   ـوز هـذا ا مـر قـوة ال ـ    ل  ـلذا أ ـدر القاضـ  مـ  ذلـك أمـر تقـدير للحـاري  ـذه النيقـات ل  لـب منـ  أمـر التقـديريض ل  بـ  القاضـ  الـذي ي
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ولقاض  ا مور اكستعجلة أن أيمر يف حةو ااراسة ل أو يف أمر علا عريضة الحق للحةو ل ةبداع مبلك من رب  اكار 
ل وما يقدم  اخلصو للحاري للصرف من   ( 2) خيصص للحاري ابالمتياز علا سا ر الدا ن  يستعن ب  يف أدا  مأموريت 

    ( 1) ةون  تازا امتياز اكصرو ات القضا يةي

 ضمانات حقوق الحارس  -المبحث الثالث

 حق الحبس وحق االمتياز :  -478

مد  ي ترر علا  قرة اثنية عري علا الو   اآليت : )  ول  للحاري ( ااق يف  129كان اك روع الترهيدي للرادة 
يستويف ااقوق اليت ختوهلا عًيها هذه اكادة ل وذلك دون ع  ر ل  ا يقرره هذا حبس ا موار اكوضوعة وحا ااراسة حىت 

ل والقواعد العامة اكقررة يف  ( 8) القانون ل  من حق امتياز (  حذ ا هذه اليقرة يف نينة اكرا عة ل اكتيا  ابلقواعد العامة
 319سرتد أ ره واكصرو ات والتعويض ) م اابس تقض  أبن يةون للحاري حبس اكار اكوضوع وحا حراست  حىت ي

                                                                                                                                                                    

ق  11م  4621ديسـره سـنة  44اسـت ناف  ـتلو )  نـ  عمنـا  ـدر  ـن ال  ـية وال واليـة لـ  يف ع ـداره  ل اكقض  ب  بعدم اكعارضـة  يـ  مـن اخلصـو
    1966ق  12م  4624مايو سنة  8تلو وانعر است ناف   – 90
وكذلك نصا هذه اكادة علا أن للحاري أن يسرتد ما أنيق  من مصرو ات علـا حيـظ اكـار  )  : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 4) 

 لنـ  مـن  ل أن خيصو اكصرو ات مـن ا دارة أوال أبور وأن للردير ل  لذا كان من البديه  أن ا دارة تستل م مصرو ات   اكو ود يف حراست  وعلا عدارت 
وهـ  ااالـة الـيت تنتهـ   يهـا ااراسـة بعـد أن يةـون ااـاري  ل اكرةن أيضا أن تتصور ااالة اليت وتاج  يها اااري عىل اك البة بـرد هـذه اكصـرو ات عليـ 

وغـين عـن البيـان أن  (   361ق  8جمروعـة ا عرـار التحضـريية  )  ( قد أنيـق هـذه اكصـرو ات وقبـر أن وصـر مـن ا يـرادات علـا مـا يقـ  بسـدادها
    أن يقدم ابسرتداد اكصرو ات فلبا مستق  ل يف هذه ااالة ا  رية ل للحاري

ولـو كـان الـذي تسـبب يف ااراسـة  ل وقد قضـا أبن ااـاري علـا عـ  شـا عة لـ  أن خيصـو أ ـره ومصـرو ات  مـن ريـ  العـ  -191انعر هنيا  قرة  ( 3) 
 ازيــا يوليــ  ســنة  4622ينــاير ســنة  39اســت ناف  ــتلو  ) ومــن م يتســبب يف ااراســة ير ــ  علــا مــن تســبب  ل بعــض ال ــركا  دون الــبعض اآل ــر

  (   284حمرد عل  راتب  قرة  – 239ق  261رقو  4621
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوبر ســـــــــــــــــــــــــــــــــنة  20اســـــــــــــــــــــــــــــــــت ناف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــتلو  ( 2)    449ق  36م  4649ديســـــــــــــــــــــــــــــــــره ســـــــــــــــــــــــــــــــــنة  44-32ق  36م  4649أكت
حمرــد علـــ   -431ق  11 ل 4623ينــاير ســـنة  30-112ق  12م  4624يونيــ  ســـنة  40 – ( للحــاري أن يقلـــب تقــد  مبلـــك للصــرف منـــ  ) 

     236عبد الل يف  قرة حمرد  -343رشدي  قرة 
    880ق  26م  4631يوني  سنة  41است ناف  تلو  ( 1) 
     يف اهلامش 113وانعر هنيا  قرة  – 361ق  8جمروعة ا عرار التحضريية  ( 8) 
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ل وال ينثر يف حق اابس أن ا  ر واكصرو ات والتعويض مبالك غري معينة اكقدار ل ماداما حمققة  ( 4) مد  وما بعدها (
    ( 2) مد  ( 4410  وللحاري حق امتياز ابكبالك اليت  ر ها لصيانة اكنقور اكوضوع وحا حراست  ) م  ( 3) الو ود

 تضامن طرفي الخصومة :  -479

وعذا الت م اخلصوم اكتعددون حنو اااري اب  ر أو ابكصرو ات أو ابلتعويض ل كانوا متضامن  حنوه يف هذا االلت ام ل 
 ل وقد قدمنا أن أحةام الوكالة تسري علا ااراسة  يرا ( 1) ت بيقا  حةام الوكالة حيث تقض  يتضامن اكوكل  اكتعددين

                                                 

للحـاري ااـق  ( وهـ  الـيت حـذ ا يف نينـة اكرا عـة ) وقد قررت اليقـرة الثانيـة مـن هـذه اكـادة  )  : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 4) 
وتعتــه هــذه اليقــرة ت بيقــا للقاعــدة  ل يف حــبس ا مــوار اكوضــوعة وحــا ااراســة عىل أن يســتويف أ ــره ومــا  ــوز لــ  اســرتداده مــن اكصــرو ات الــيت ينيقهــا

انعـر اكـذكرة علـا  :  بـق عليـ  مـا قلنـاه ب ـأن حـق ااـبس يف الوديعـةوين ل ب ـأن حـق ااـبس ( مـن اك ـروع الترهيـدي )  224العامة اليت قررهتا اكـادة 
جمروعــة ا عرــار  )  ( وقــد حــذ ا  عــ  كرــا قــدمناه) مــن اك ــروع  لمــا أن تبقــا وعمــا أن وحــذف اكتيــا  ابلقاعــدة العامــة  4009و  4008اكــادت  

   (   361ق  8التحضريية 
  222حمرــــــــــــــــد عبــــــــــــــــد الل يــــــــــــــــف  قــــــــــــــــرة  – 463ق  283 قــــــــــــــــرة  حمرــــــــــــــــد علــــــــــــــــ  راتــــــــــــــــب -341حمرــــــــــــــــد علــــــــــــــــ  رشــــــــــــــــدي  قــــــــــــــــرة  ( 3) 
  (   4682سنة  109قضية رقو  4682مايو سنة  31وي ري عىل مصر  ) 

عذ  ل ولــ  اســتعرال  حــىت لــو ر عــا عــن ا مــر الصــادر يف شــأهنا معارضــة ل وقــد قضــا أبن للحــاري القضــا   حــق ااــبس ابلنســبة عىل مصــرو ات  وأتعابــ 
و ـوز تعليـق ر ـ   ( ل 483ق  14م  4629 هايـر سـنة  46اسـت ناف  ـتلو  ) وقـف علـا شـرط تصـيية الـدين بصـية هنا يـة استعرار هـذا ااـق ال يت

و ــوز اســتبدار حــاري ه ــر  ( ل 34ق  19م  4622نــو ره ســنة  4اســت ناف  ــتلو  ) يــد ااــاري علــا عيــداع اكبــالك الــيت ي لبهــا   انــة ايفةرــة 
م  4621ينــاير ســنة  2اســت ناف  ــتلو  ) ااــاري اآل ــر حــبس اكــار حــىت يســتويف ااــاري ا ور أ ــره واكصــرو ات  اباــاري ا ور وتةــون مــن مهرــة

 ) م  ــ  للحــاري حبســا حــىت يســتويف ا  ــر واكصــرو ات  ل وعذا د لــا أعيــان الوقــف   ــأ ضــرن ا مــوار اكوضــوعة وحــا ااراســة ( ل 441ق  19
    328ق  83م  4610أبرير سنة  44وانعر يف حق اابس است ناف  تلو  – ( 42ق  80م  4621نو ره سنة  40است ناف  تلو 

 44م 4464نـو ره سـنة  6اسـت ناف  ـتلو ) وقد ذهب بعض ا حةام عىل أن أ ر اااري واكصرو ات تترت  نق امتياز اكصرو ات القضـا ية  ( 2) 
مـايو سـنة  30-108ق  12م  4624مـايو سـنة  39-182ق  14م  4636 يوني  سـنة -44 -312ق  26م  4631 هاير سنة  48-1ق 

   (   428ق  81م  4618مايو سنة  33-416ق  82م  4614
م  4642نـو ره سـنة  8اسـت ناف  ـتلو ) وعلا أي حار ال خيتص قاض  ا مور اكستعجلة ابلبا  يرا عذا كان ا  ر واكصـرو ات تترتـ  نـق امتيـاز 

   (   6ق  39
     يف اهلامش 102و قرة  361انعر هنيا  قرة  ( 1) 
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ل وم يةن يف التقن  اكد  القد  نص علا تضامن اكوكل  ل وم  ذلك  قد قضا  ( 4) ال تتعارا  ي  م  نص  اق
    ( 3) بتضامن اخلصوم حنو اااري يف عهد هذا التقن 

 انتهاء الحراسة  -الفصل الثالث

 من التقن  اكد  علا ما أييت :  124نص قانو  : تنص اليقرة ا وىل من اكادة  -140
    ( 2)  " تنته  ااراسة ابتياق ذوي ال أن مجيعا أو وةو القضا  (

 وال مقابر هلذا النص يف التقن  اكد  القد  ل ولةن ااةو كان معروال ب  دون نص التياق  م  القواعد العامة   
ويف التقن  اكد  اللييب  – 101/4يقابر النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى : يف التقن  اكد  السوري اكادة و 

    ( 1) وال مقابر للنص يف التقن  اكد  العراق  ل وال يف التقن  اكو بات والعقود اللبنا  124/4اكادة 

                                                 

وانعـر  – 882ق  -883حمرـد علـ  عر ـة ق  -220حمرد عبد الل يف  قـرة  – 348ق  348انعر يف هذا اكع  حمرد عل  رشدي  قرة  ( 4) 
    188هنيا  قرة 

 نـ  وديـ  نةـو مـن  ل وقد قضـا حمةرـة اسـت ناف مصـريف هـذا اكعـ  أبن ااـاري القضـا   يسـتحق أ ـر حراسـت  علـا ال ـر   ب ريـق التضـامن ( 3) 
وللحاري أ رت  علا من ي لـب ا بـداع وحـا يـده  ن ا  ـرة ترتبـا  ل ايفةرة ل  أ ر علا حراست  يل م كر واحد من اكتخا ر  علا ال    اكودع

وتـ م  ل ول  ا  رة أيضا علا من ي لب ا يداع السـتيادت  مـن ااراسـة الـيت هـ  عرـر عـام كصـلحة كـر اكتخا ـر  علـا السـوا  ل علا هذا ال لبل  
وتلتــ م مــن حةــو عليــ  ئصــاريف ااراســة  نــ  ســببها  ل أ ــرة ااــاري مــن حةــو أبحقيتــ  للوديعــة الســتيادت  مــن ااراســة ويــظ حقــ  علــا أكرــر و ــ 

 ن   ل  ن اااري القضا   قريـب ال ـب  ابخلبـري الـذي تنتدبـ  ايفةرـة ل وده حق من حةو ل  ابلوديعة يف ااراسة وما ترتب عليها من أ رة اااري ح
ور  ةرـا  ـور القـانون للخـري ااـق يف فلـب أ رتـ  مـن كـ  اخلصـر   ـب أن خيـ ل كليهرا مةلف أبمر نيو ب  من قبـر ايفةرـة كصـلحة اكتخا ـر 

حق حبس الوديعة الستييا  ما هـو مسـتحق لـ   ـ   ( قد ) مد   144و ن القانون اكد   ور للحاري يف اكادة  ل اااري القضا   هذا ااق أيضا
أو بعضـها وذلـك   وز اسرتداد الوديعة من  عال بعد أن يويف مصاريي  أبكرلها بصرف النعر عرـا عذا كـان قـد حةـو  حـد اخلصـوم أبحقيتـ  للوديعـة كلهـا

  (   4210ق  924رقو  42ايفراة  4622ماري سنة  4است ناف مصر )  ن كر اخلصوم مل مون ل  ابلتضامن 
 -414-4-86داللـوز  4486أبريـر سـنة  31نقـض  رنسـ   : انعر أيضـا يف تضـامن اخلصـوم حنـو ااـاري ت ليبـا  حةـام الوكالـة علـا أحةـام الوديعـة

 – 4202بـــودري وقـــار  قـــرة  – 448 يـــوار  قـــرة  -314 ـــرتة  44هيـــك  -148-4-4620 ازيـــا دي ابليـــ   4636ديســـره ســـنة  34ابريـــس 
    2هامش  814ق  4461 قرة  44ب نيور وربري وسا اتيي  

 ل لتقن  اكـد  انيديـدمن اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف ا 4031ورد هذا النص يف اليقرة ا وىل من اكادة  : اتريخ النص ( 2) 
 124/4مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 196/4ووا ق علي  جملس النـوا  وحـا رقـو  ل يف اك روع النها   110/4ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو 

  (   366ق  – 364ق  ل جمروعة ا عرار التحضريية ) 
  : التقنينات اكدنية العربية ا  رى ( 1) 
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 ء الحراسة :انتهاء مأمورية الحارس دون انتها -481

ل أو  ( 4) قد تنته  مأمورية اااري دون أن تنته  ااراسة ذاهتا ل ويةون ذلك يتنحا اااري عن ااراسة لعذر مقبور 
ل أو ئوت  ل أو اباجر علي  ل وعند ذلك ت ور  ية اااري ولةن ااراسة  ( 3) بع ل  عن ااراسة لسبب يستو ب ذلك

 ل ويستوي يف هذا كل  ااراسة القضا ية وااراسة االتياقية    ( 2) ر اااري ا ورتبقا ل  يع  حاري  ديد ور حم
وقد تنته  ااراسة ذاهتا ل  تنته  ابنتها ها مأمورية اااري ل وتر   ااراسة عن اكار ل ووسن هنا أن مي  ب  ااراسة 

 االتياقية وااراسة القضا ية   

 انتهاء الحراسة االتفاقية : -482

ا  ر يف ااراسة االتياقية أهنا تنته  بثبوت ااق  حد فريف اخلصومة ل وهذا مستياد من تعريف هذه ااراسة ل  ه  )  
عقد يعهد ال ر ان ئقتضاه عىل شخص ه ر ئنقور أو عقار أو جمروع من اكار يقوم يف شأن  ن اع أو يةون ااق  ي  غري 

مد  (  136رت  وبرده م  غلت  اكقبوضة عىل من يثبا ل  ااق  ي  ( ) م اثبا ل  يتةير هذا ال خص نيع  وةدا
وخيلص من هذا النص أن ااراسة االتياقية تدوم ئو ب االتياق عليها ما دام ااق غري اثبا  حد فريف اخلصومة ل  لذا 

أن يسلو اكار عىل من ثبا ل  ما ثبا هذا ااق  حد ال ر   ل انتها ااراسة من تلقا  نيسها ل وو ب علا اااري 
 ااق  ي    

ولةن  وز لل ر   ل قبر ثبوت ااق  حدمها ل أن يتيقا علا عهنا  ااراسة ل  هرا قد أقاماها ابتياقهرا ل ويست يعان 
ت  علا بداهة أن ينهيها ابتياقهرا كذلك ل وغ  عن البيان أهنرا عندما يتيقان علا عهنا  ااراسة ل يتيقان يف الوقا ذا

ال خص الذي يسلو ل  اااري اكار بعد أن انتها ااراسة ل ويةون هذا ال خص عادة هو أحدمها ل  ن  لو كان 
 أ نبيا ل وال ي ار ااق غري اثبا  سر ذلك أبن ااراسة االتياقية ال ت ار مستررة وم يت ري عال شخص اااري   

                                                                                                                                                                    

   (   م ابق)  101/4التقن  اكد  السوري م 
  (   م ابق)  124/4التقن  اكد  اللييب م 
     ال ي ترر علا نصوق يف ااراسة : التقن  اكد  العراق 

    تقن  اكو بات والعقود اللبنا   ال مقابر ولةن النص ت بيق القواعد العامة
     يف اهلامش ابلنسبة عىل اااري االتياق 102و قرة  ل اااري القضا  ابلنسبة عىل  182انعر هنيا  قرة  ( 4) 
مـايو سـنة  32وانعـر مصـر الةليـة  –يف اهلـامش ابلنسـبة عىل ااـاري االتيـاق   102و قـرة  ل ل ابلنسبة عىل اااري القضا   181انعر هنيا  قرة  ( 3) 

    461ق  48رقو  49ايفراة  4628
     642ق  -643ق  294حمرد علا راتب  قرة  -216ق  146 قرة عبد ااةيو  راج  ( 2) 
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 انتهاء الحراسة القضائية : -483

 القضا ية  تنته  أبحد أمور ث ثة : أما ااراسة  
ابتياق ذوي ال أن مجيعا علا انتها ها ل  لن ااراسة القضا ية ل وعن  رضا نةو القضا  ل قد  رضا مراعاة  –أوال 

كصلحة اخلصوم ل  لذا اتيق اخلصوم مجيعا علا انتها ها انتها ل وو ب علا اااري تسليو اكار عىل من يتيق اخلصوم 
 ر  عًيه ل دون حا ة عىل حةو بذلك   علا تسلي

نسو الن اع اكوضوع  وثبوت ااق  حد ال ر   ل  لذا كان هنا  مث  ن اع علا ملةية مار وترتب علا هذا  –اثنيا 
الن اع أن وض  اكار وحا ااراسة ل  لن  دور حةو هنا   يف موضوع الن اع يبا يف أي من ال ر   هو اكالك ينه  

ل ويتع  علا اااري يف هذه ااالة أن يسلو اكار كن حةو ل  ابكلةية ل ل دون حا ة عىل  ( 4) نياد غرضهاااراسة ل
حةو بذلك ل  لن ااراسة قد انتها من تلقا  نيسها ل كذلك عذا وق  ن اع علا عدارة اكار ال ا    وض  وحا ااراسة 

بقيا ااراسة عىل أن تع  ايفةرة هذا اكدير ل  لذا  مد  ل 434/4حىت تع  ايفةرة مديرا دا را ل  فبقا  حةام اكادة 
ل وعذا وض  مار  ( 3) ما عينت  انتها ااراسة من تلقا  نيسها ل وو ب علا اااري أن يسلو اكار للردير الذي ع 

شريك انتها ااراسة تلقا ية وو ب علا اااري أن يسلو عىل كر  شا   وحا ااراسة حىت تتو قسرت  وما القسرة ل
  (  2) حصت  اكيرزة دون حا ة عىل حةو 

نةو القضا  ولو قبر حسو الن اع اكوضوع    ويةون ذلك عذا ت ريت العروف اليت استدعا  را  –اثلثاً 
ااراسة ل نيث ال يعود هلا مقتض   مثر ذلك أن يع  حاري قضا   علا تركة أو علا شركة ن مث يع  مصف هلذه 

 تد ر مهرة اااري يف مهرة اكصيا ل وال يعود هنا  مقتض لبقا  ااراسة   ومثر ذلك أيضاً أن  الرتكة أو ال ركة ل

                                                 

 ـ  يةيــ  ااةـو القاضــ  ب ـ ب الــدعوى أو ابعتبارهـا كــأن م تةـن أو بعــدم اال تصـاق أو بــب  ن  ل و ـب أن يةــون ااةـو قــد حسـو النــ اع ( 4) 
   (   888حمرد عل  عر ة ق  – 606ق  294حمرد عل  راتب  قرة )  حيية الدعوى 

    134انعر هنيا  قرة  ( 3) 
وتنته  ااراسة بقوة القانون عذا نيذ حةو مرسا اك اد ل  ـ  وتـاج الراسـ  عليـ   – 414ق  11م  4628يناير سنة  24قارن است ناف  تلو  ( 2) 

(   وعذا كانــا ااراســة  196ق  12م  4624مــايو ســنة  8اكــ اد عىل ااةــو بر ــ  ااراســة لوضــ  يــده علــا العقــار اكبيــ  يف اكــ اد ) اســت ناف  ــتلو 
قــوق الــدا ن   رضــا علــا عقــار ن عــا ملةيتــ   اــاق اــاره بــ  ل  اســتييا  الــدا ن  اكقيــدين اقــوقهو ينهــ  ااراســة بقــوة القــانون ل وال تبقــا ضــراتً ا

 – 4208وأنعــر بــودري وقــار  قــرة  – ( 92ق  88م  4612 هايــر ســنة  31   39ق  88م  4612ينــاير ســنة  42العــادي  ) اســت ناف  ــتلو 
وعقامـة تظـر منقـا علـا الوقـف  – 881حمرـد علـ  عر ـة ق  – 362حمـد علـا رشـدي  قـرة  – 826ق  4468 قرة  44ب نيور وريبري وسا اتيي  

 (   144ق  443رقو  30ايفاماة  4626 هاير سنة  38ي ير ااا ة عىل ااراسة ) مصر مستعجر 
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يع  حاري علا مار شا   ال ت ف ال ركا  يف حصصهو ل مث يقسو اكار قسرة مهاأية ابلرتاض  ل  تنته  ااراسة عذا 
منقتاً حىت يبا يف الن اع اكوضوع    ومثر ذلك م يبق هلا مهر بعد أن أمةن أن يض  كر شريك يده علا حصة ميرزة 

أن توض  أعيان الوقف وحا ااراسة ل مث يع  تظر منقا هلا ل  تنته  ااراسة ويسلو اااري ا عيان اكوقو ة عىل 
 اااري اكنقا   ومثر ذلك أن توض  أموار اكدين وحا ااراسة حما عة علا حقوق الدا ن  ل مث يقدم اكدين ضراتً 

  ويف هذه  ( 4) يةير هذه ااقوق ل    يعود هنا  مهر لبقا  ااراسة ل ومن مث تنته  ويسلو اااري اكار للردين 
تلقا يا عذا م يتيق ذوو ال أن مجيعاً علا انتها ها ل وال بد من حةو  هنا ها    686ا حوار وأمثاهلا ل ال تنته  ااراسة  

اض  ا مور اكستعجلة ل  از لةر ذي مصلحة أن ير   أمام  دعوى بر   ااراسة أو ةهنا ها  لذا كان اااري معيناً من ق
ل ويقتصر قاض  ا مور اكستعجلة للبا يف اكسألة علا  حص ظاهر اكستندات ل دون أن  اوز ذلك عىل  حص 

اري معيناً من حمةرة اكوضوع ل  از   وعذا كان اا ( 3) موضوع  يقتض  وحقيقاً أو  هة أو  تو ي     أو حنو ذلك 
ل ويف   ( 2) ر   الدعوى ةهنا  ااراسة أمامها ل و از أيضاً ر   الدعوى أمام القضا  اكستعجر عذا توا ر شرط االستعجار 

    ( 1) كر من اليرض  تقتصر ايفةرة علا  حص ظاهر اكستندات علا الو   الذي سبق بيان  
                                                 

عنــد اليصــر يف دعــوى عهنــا  ااراســة ال تبحــث مــن  ديــد أو ــ  النــ اع الــيت بنيــا عليهــا ااراســة ل ويبحــث  قــو مــا عذا كانــا وقــد قضــ  أبنــ   ( 4) 
راسـة ال يـنثر يف أسبا  ااراسة قد زالا ل واستررار حالة ال يوع اليت  رضا من أ لها ااراسة  ن  ايفةرة من ااةـو ابنتها هـا ل والقضـا  ابنتهـا  اا

 (   461ق  48رقو  49ايفاماة  4628مايو سنة  32اكوضوعية للخصوم ) مصر الةلية ااقوق 
ويقضــ  بر ــ  ااراســة مــىت زار الســبب الــذي أدى عىل  رضــها ل حــىت لــو و ــد ســبب  ديــد ه ــر يســتدع  ععــادة  رضــها عذا  ــب ر ــ  دعــوى حراســة 

م  4631 هايـر سـنة  48(   وأنعـر اسـت ناف  ـتلو  4043ق  24مـاة ايفا 4680ديسـره سـنة  49 ديدة هلذا السبب انيديـد ) مصـر مسـتعجر 
ايفامـاة  4626مـايو سـنة  31مصـر مسـتعجر  – 92ق  88م  4612 هاير سنة  31 – 430ق  18م  4622يناير سنة  44 – 326ق  26
   881ر ة ق حمرد علا ع – 216حمرد عبد الل يف  قرة  – 606ق   294حمرد علا راتب  قرة  – 381ق  62رقو  30
 4642مـايو سـنة  9وال خيتص القاض  اكستعجر اب مـر بتقـد  حسـا  ) اسـت ناف  ـتلو  – 3هامش  609ق  294حمرد عل  راتب  قرة  ( 3) 
 لـــو  ) ل كرـــا ال خيـــتص اباةـــو ابكصـــرو ات الـــيت أنيقهـــا ااـــاري يف عدارتـــ  ل ولةـــن لـــ  أن يعلـــق ر ـــ  ااراســـة علـــا عيـــداع اكبلـــك اك 290ق  38م 

 مةررة (    362حمرد عل  رشدي  قرة  – 403ق  14م  4629 هاير سنة  46للحاري يف مقابر هذه النيقات ) است ناف  تلو 
حمرــد  – 106ق  404رقــو  46ايفامــاة  4624يوليــ  ســنة  44مصــر مســتعجر  – 381ق  28م  4632 هايــر ســنة  34اســت ناف  ــتلو  ( 2) 

   214حمرد عبد الل يف  قرة  – 363عل  رشدي  قرة 
  وقد تر   دعـوى انتهـا  ااراسـة مـن ال ـري عذا  رضـا ااراسـة   ـأ علـا أعيـان  لوكـة لـ  ال للخصـوم ل أو  رضـا علـا أعيانـ  ب ريـق التوافـن بـ ( 1) 

 242ق  98رقـو  2ةـام الـنقض جمروعـة أح 4683ينـاير سـنة  40اخلصوم ل وتقتصر ايفةرة هنا أيضـا علـا  حـص ظـاهر اكسـتندات ) نقـض مـد  
 (   643ق  – 640ق  294حمرد عل  راتب  قرة  –
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 616.............................................................................. ( alé:  االحتمال)  - بالسب – 8

 616............................................ : سبب أو حمل احلياة مدى املرتب يف االحتمال هل – 626

 616.................................. : املرتب تقرير وقت ميتاا  وجد شخص حياة مدى قرر مرتب – 687

 616.............................................................................. : معينة ملدة قرر مرتب – 681

 611........................................................................ املرتب بأداء االلتزام -الثاني الفصل
 611.............................................................................. املرتب بأداء االلتزام تنفيذ – 1

 611.................................................. : املرتب بأداء االلتزام تنفيذ يتضمنه الذي ما – 688

 611..................................................... ونهايته املرتب فيه يؤدى الذي الوقت بداية – 686

 616............................................. استثنائية حالة يف إال وللتحويل للحجز قابل املرتب – 686

 616..................................................................... : لالستبدال املرتب قابلية عدم – 681

 616.................................................................... : أمد ويف أقساط يف املرتب تقادم – 686

 616................................................................................ املرتب بأداء االلتزام جزاء – 2

 667...................................................................................... : العيني التنفيذ – 686

 661.............................. : القديم املدني التقنني ويف الفرنسي املدني التقنني يف الفسخ – 667

 662.................................................................. : اجلديد املدني التقنني يف الفسخ – 661

 668........................................................................................ )  ( مقدمة -التأمني عقد
 668................................................................................ التأمني بعقد التعريف – 662

 666.................................................................. الداخلي التنظيم ناحية من التأمني – 1

 666......................................................... : التأمني عليها يقوم التي الفنية األسس – 668

 666..................................................................... : التأمني يؤديها التي الوظائف – 666

 667................................................................... : تارخيية عجالة – التأمني انتشار – 666

 667........................................................ : للتأمني الداخلي التنظيم عليه يقوم ما – 661

 661.................. الوسطاء من بها يتصل ومن الرقابة من عليها ينبسط وما التأمني هيئات(  1) 
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 661.......................... : عليها الرقابة وبسط التأمني هيئات لتنظيم تدعو التي األسباب – 666

 661....................................................................................... : التأمني هيئات – 666

 662...................................... : املتعاقبة التشريعات – مصر يف التأمني هيئات تنظيم – 666

 666............................................................. : مصر يف التأمني هيئات على الرقابة – 667

 661.................................................................... : مصر يف التأمني شركات تأميم – 661

 666........................................................................................ : التأمني وسطاء – 668

 666......................... عمالئها حنو التأمينية التزاماتها التأمني هيئات ملواجهة ضمانات(  ب) 

 666........................................................................ : املختلفة االحتياطيات(  أوالا )  – 666

 667..................................................................... مقدماا  املدفوعة األقساط احتياطي(  8) 

 667........................................................... تسويتها تتم مل التي احلوادث احتياطي(  6) 

 661........................................................................................... التأمني إعادة – 666

 666............................................................ : التأمني إلعادة الرئيسية األربع صورال – 661

 666................................................................... باحملاصرة التأمني إعادة – األوىل الصورة

 666................................................... الطاقة حد جاوز فيما التأمني إعادة – الثانية الصورة

 666.................................. الكوارث من معيناا  حداا  جاوز فيما التأمني إعادة – الثالثة الصورة

 661.................................. اخلسارة من معيناا  حداا  جاوز فيما التأمني إعادة – الرابعة الصورة

 666............................................................ : التأمني إعادة على ترتتب التي اآلثار – 666

 671................................................... ( التأمني عقد)  بالعمالء املؤمن عالقة يف التأمني – 2

 671................ : عنده نقف الذي وهو ، بعمالئه املؤمن عالقة ينظم الذي هو التأمني عقد – 666

 671.................................................................................. التأمني عقد خصائص – 666

 678........................................................................................ : التأمني عناصر – 617

 676.................................................................. منه املؤمن اخلطر – األوىل العنصر – 611

 676...................................................................... التأمني قسط – الثاني العنصر – 612
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 676..................................................................... التأمني مبلغ – الثالث العنصر – 618

 676................................ ؟ التأمني أنواع مجيع يف توافره جيب عنصر هي وهل املصلحة – 616

 676.................................................................................... : التأمني تقسميات – 616

 616........................................................................ عام بوجه التأمني عقد - األول الباب
 616............................................................................. التأمني عقد أركان -األول الفصل
 616....................................................................... التأمني عقد يف الرتاضي -األول الفرع

 616............................................................................. التأمني عقد طرفا -األول املبحث

 616...................................................................................... : له واملؤمن املؤمن -667

 616.............................................................................. : التأمني وسطاء – املؤمن -661

 616................................................................ : الثالث الصفات اجتماع – له املؤمن -662

 616...................................... : خمتلفني أشخاص على الثالث الصفات تفرق – له املؤمن -668

 616................................ القانونية الناحية من صحيحاا  التأمني عقد يتم كيف -الثاني املبحث

 616......................................................................................... : الرتاضي وجود -666

 627.............................................................................. : األهلية – الرتاضي صحة -666

 627...................................................................... : اإلدارة عيوب – الرتاضي صحة -661

 621......................................... العملية الناحية من التأمني عقد يربم كيف -الثالث املبحث

 621............................................................. : التأمني عقد إبرام يف املختلفة املراحل -666

 621................................................................................................ التأمني طلب -1

 621............................................................................. : التأمني طلب مشتمالت -666

 622.............................................. : له للمؤمن وال للمؤمن ال ملزم غري التأمني طلب -666

 628.................................................................................. : التأمني طلب أهمية -667

 628.................................................................................... املؤقتة التغطية مذكرة -2

 628............................................................. : التأمني طلب بشأن قراراا  املؤمن اختاذ -661



 

 

 

 

806 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 626...................................................................... : املؤقتة التغطية ملذكرة حالتان -662

 626................................................................ : املؤقتة التغطية ملذكرة األوىل احلالة -668

 626.............................................................. : املؤقتة التغطية ملذكرة الثانية احلالة -666

 621........................................................................ : املؤقتة التغطية مذكرة شكل -666

 621................................................................................................ التأمني وثيقة -8

 621.................... : التأمني بوثيقة املتعلقة املسائل – بالقبول التأمني طلب يف املؤمن بت -661

 626.............................................................................: التأمني وثيقة مشتمالت -666

 626........................................................... : الوثيقة بهما تكتب اللذان واخلط اللغة -666

 681.................................................................................. : التأمني وثيقة صورة -666

 682............................................ ؟ لالنعقاد أو لإلثبات هي هل – التأمني وثيقة مهمة -667

 686.............................................................................. التأمني وثيقة سريان بدء -661

 681.................................................................................. : التأمني وثيقة تفسري -662

 686....................................................................... : ضياعها أو التأمني وثيقة تلف -668

 686........................................................................................ التأمني وثيقة ملحق -8

 686........................................................................... : الوثيقة ملحق معىن ريرحت -666

 686.............................................................................. : الوثيقة ملحق يتم كيف -666

 661..................................................... : الوثيقة حملق على اآلثار من يرتتب الذي ما -661

 662.......................................................................... التأمني عقد يف احملل -الثاني الفرع

 662......................................................... : التأمني عقد يف الرئيسي احملل هو اخلطر -616

 662......................................................... اخلطر يف توافرها الواجب الشروط -األول املبحث

 662............................................................. : الوقوع حمقق غري اخلطر -األول الشرط -666

 666............................. : العقد طريف أحد إرادة مبحض متعلق غري اخلطر -الثاني الشرط -177

 666........................ : اآلداب أو العام للنظام خمالف غري أي مشروع اخلطر -الثالث الشرط -171
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 666................................................................................... اخلطر أنواع -الثاني املبحث

 666......................................................................... : املتغري واخلطر الثابت اخلطر -178

 667...................................................................... : املعني غري واخلطر املعني اخلطر -176

 667................................................................................. اخلطر حتديد -الثالث املبحث

 661.................................................................................... : اخلطر حتديد كيفية -171

 662.......................................................................... : اخلطر حاالت بعض استثناء -176

 668..................................... : قانوني نص -اخلطر حتديد يف العام للنظام خمالفة شروط -176

 661............................................................................. التأمني عقد آثار -ثانيال الفصل
 666.............................................................................. له املؤمن التزامات -األول الفرع

 666............................... ( ) ظروف من يستجد ما وتقرير الالزمة البيانات تقديم -األول املبحث

 666....................................................... الالزمة البيانات مجيع ابتداء له املؤمن تقديم -1

 666.................................................. : البيانات هذه له املؤمن فيه يقدم الذي الوقت -112

 666.................................................................... : له املؤمن به يلتزم ما حيدد نص -118

 666................................ : اخلطر تقرير من املؤمن متكن التي البيانات له املؤمن تقديم -116

 617................................................. : له املؤمن من معلومة البيانات تكون أن وجوب -116

 611............................... : مطبوعة حمددة أسئلة على اإلجابة طريق عن البيانات تقديم -111

 612.............................. اخلطر زيادة إىل تؤدي التي الظروف من يستجد ما له املؤمن تقرير -2

 618.................................. : اخلطر يف تزيد التي الظروف يف الشروط من توافره جيب ما -116

 616................................................................ : الظروف بهذه املؤمن إخطار وجوب -116

 611................................................................................ : اإلخطار على يرتتب ما -127

 611.................................................................... : مؤقتة تغطية مغطى اخلطر بقاء -121

 611....................................................................................... : العقد فسخ طلب -122

 616......................................................... : التأمني قسط يف زيادة مع العقد استبقاء -128
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 616........................................................ : التأمني قسط يف زيادة دون العقد استبقاء -126

 616.......................................................... : املخاطر زيادة صور من خاصتان صورتان -126

 616.............................................................. بااللتزام اإلخالل على يرتتب الذي اجلزاء -8

 662................................................................. : النية سيء له املؤمن -األوىل احلالة -126

 666............................................................... : النية حسن له املؤمن -الثانية احلالة -126

 666................................................ : اخلطر حتقق قبل احلقيقة انكشاف -األوىل الصورة -126

 666............................................... : اخلطر حتقق بعد احلقيقة انكشاف -الثانية الصورة -187

 661......................... : التأمني وثيقة يف النزاع منع شرط -اجلزاء يف حقه عن املؤمن نزول -181

 666....................................................................... )  (التأمني مقابل دفع -الثاني املبحث

 666.............................................. : احلياة على التأمني -التأمني مقابل بدفع االلتزام -182

 666.............................................................................. القسط بدفع االلتزام عناصر -1

 666...................................................................................... : االلتزام يف املدين -188

 666...................................................................................... : االلتزام يف الدائن -186

 667............................................................................................ : االلتزام حمل -186

 662............................................................... : القسط جتزئة جواز عدم -الدفع زمان -181

 666.............................................................................................. : الدفع مكان -186

 661.................................................................................... : وإثباته لدفع طريقة -186

 666................................................................. القسط دفع بالتزام اإلخالل على اجلزاء -2

 666................................................................................ : العامة القواعد تطبيق -186

 666.................................................. : التأميني العرف يقرر احلكومة مشروع يف نص -167

 666.................................................................................................... : اإلعذار -161

 667..................................................................................... التأمني انسري وقف -162

 668............................................................................ : العيني التنفيذ أو الفسخ -168
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 666..................... منه املؤمن اخلطر حقق إذا احلادث اخلطر بوقوع املؤمن إخطار -الثالث املبحث

 666............................................................................... : منه املؤمن اخلطر حتقق -166

 666............................................................................................ االلتزام مضمون -1

 666.......................................................................................... : اإلخطار وجوب -166

 666....................................................................................... : اإلخطار حمتويات -161

 661............................................................................................ : اإلخطار شكل -166

 666.......................................................................................... : اإلخطار ادميع -166

 666.................................................................. : أخرى التزامات على االتفاق جواز -166

 666...................................................................................... بااللتزام اإلخالل جزاء -2

 666................................................................................ : العامة القواعد تطبيق -167

 666........................................................... خاص اتفاق مبوجب له املؤمن حق سقوط -161

 1777 .................................................................. : احلق سقوط شرط لصحة جيب ما -162

 1771 .................................................................................. : باطلة سقوط شروط -168

 1778 ........................................................................ : احلق سقوط على يرتتب ما -166

 1776 .................................................................................. املؤمن التزام - األول الفرع

 1776 ................................................................................ : االلتزام حلول ميعاد -161

 1771 .................................................................................... : االلتزام يف الدائن -166

 1771 ................................................................................................. : اإلثبات -166

 1776 .......................................................................................... : لتزاماال حمل -166

 1776 ....................................................................... التأمني عقد انتهاء -الثالث الفصل
 1776 ......................................................................... : التأمني عقد انتهاء أسباب -117

 1776 ..................................................................................... املدة انقضاء -األول الفرع

 1776 ................................................ : مدته بانقضاء العقد وانتهاء العقد مدة تعيني -111
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 1717 ........................................ اخلمسي الفسخ طريق عن مدته انقضاء قبل العقد انتهاء -1

 1711 ...................................................................... : الفسخ حق لتقرير يشرتط ما -118

 1711 .................................................................................... : الفسخ يكون كيف -116

 1712 ............................................................................................ )  (العقد امتداد -2

 1712 .............................................................. : ضمنياا  جتديداا  جيدد ال التأمني عقد -111

 1718 ........................................................................ : التأمني عقد امتداد شروط -116

 1716 ..................................................... : التأمني عقد امتداد على ترتب التي اآلثار -116

 1716 ........................................................................................ التقادم -الثاني الفرع

 1711 ...................................................................... التأمني عقد عن الناشئة الدعاوى -1

 1711 ...................... : التبادلية التأمني مجعيات ومع الشركات مع املربمة التأمني عقود -167

 1711 ................................................... : التأمني عقد عن ناشئة تعترب التي الدعاوى -161

 1711 .......................................................... : التأمني عقد عن ناشئة تعترب ال دعاوى -162

 1716 ................................................................................................ التقادم مدة -2

 1716 ......................................................................... : التقادم مدة حساب كيفية -168

 1716 ..................................................... : التقادم مدة تعديل على االتفاق جواز عدم -166

 1716 ................................................................................. : التقادم سريان مبدأ -166

 1716 .......................................................................................... : التقادم وقف -161

 1727 .......................................................................................... التقادم انقطاع -166

 1721 ..................... األضرار من والتأمني األشخاص على التأمني -التأمني أقسام -ثانيال الباب
 1721 ...................................................................... األشخاص على التأمني -األول الفصل
 1721 ................................................... : احلياة على والتأمني األشخاص على التأمني -166

 1721 ..................... عليها يقوم التي واملبادئ األشخاص على للتأمني خمتلفة صور -األول الفرع

 1721 .................................................. األشخاص على للتأمني خمتلفة صورة -األول املبحث
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 1721 ............ : فيه يدخل وما النطاق هذا عن خيرج ما -األشخاص على التأمني نطاق حتديد -166

 1728 ................................ ( احلياة على التأمني صور غري)  األشخاص على التأمني يف صور -1

 1728 .......................................................................... األوالد وتأمني الزواج تأمني -167

 1726 .................................................................................... املرض من التأمني -161

 1726 ................................................................................. اإلصابات من التأمني -162

 1721 ..................................................... : اإلصابات من التأمني يف منه املؤمن اخلطر -168

 1726 .............................................. : اإلصابات من التأمني يف منه املؤمن اخلطر حتقق -166

 1787 ................................................................................ احلياة على التأمني صور -2

 1787 ................................................................ : العادية غري والصور العادية الصور -166

 1787 ................................................................... احلياة على للتأمني العادية الصور(  أ) 

 1781 ................................................................ : الوفاة حلالة التأمني:  األوىل احلالة -166

 1781 ............................................................................ العمري التأمني -األوىل الصورة

 1782 ............................................................................املؤقت التأمني -الثانية الصورة

 1788 ............................................................... : البقاء حلالة التأمني -الثانية احلالة -166

 1786 .................................................................... مرتب بإيراد التأمني -الثانية الصورة

 1786 ............................................................................. املضاد التأمني -الثالثة الصورة

 1786 .................................................................... : املختلط التأمني -الثالثة احلالة -166

 1786 ................................................................... العادي املختلط التأمني -األوىل الصورة

 1781 ...................................................................... حمدد ألجل التأمني -الثانية الصورة

 1781 ................................................................................ املهد تأمني -الثالثة الصورة

 1786 .............................................................................. األسرة تأمني -الرابعة الصورة

 1786 .............................................................. احلياة على للتأمني العادية غري الصور -ب

)  (اجلماعي التأمني -األوىل الصورة -161
 1786 .......................... : وخصائصه العملية تطبيقاته -
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 1786 ........................................... : اجلماعي التأمني على تسري التي اخلاصة القواعد -162

 1767 .............................................................. : )  (الشعبي التأمني -الثانية الصورة -168

 1761 ............................................................ : )  (التكميلي التأمني -الثالثة الصورة -166
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: العقود بهذه الواجبة التأمني مبالغ بني واجلمع واحد خطر من التأمني عقود تعدد جواز -166
 ................................................................................................................... 1766 
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 1766 ...................................................................... الغري ملصلحة احلياة على التأمني -8
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 1766 ................................................................. : قانوني نص -التعيني يكون كيف -618
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 1716 .................................................................. : اخلطر مدى من التثبت ضرورة -616

 1716 ........................................................................................ : الطبي الكشف -616

 1716 ...................................................................... : الطبي الكشف مقام يقوم ما -687

 1716 ....................................................... : التأمني نطاق من األخطار بعض استبعاد -621

 1767 .......................................................... الطرفني أحد إرادة مبحض اخلطر تعلق عدم -2

 1767 ............................................................ : له املؤمن حياة على املستفيد اعتداء -622

 1762 ................................... : حياته على املؤمن بانتحار املستفيد حق سقوط – القاعدة -626

 1768 .................................................................... : االنتحار تأمني جواز -االستثناء -626

 1766 ............................................................ احلياة على التأمني عقد آثار -الثاني املبحث
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 1766 ................................................ للمؤمن الالزمة البيانات بتقديم له املؤمن التزام -1

 1766 ................ : االلتزام هذا خصوص يف أحكام من احلياة على التأمني عقد به يتميز ما -626
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 1761 ......................................................................... بااللتزام اإلخالل على اجلزاء -687

 1766 ........................................................................... التأمني مقابل بدفع االلتزام -2

 1766 ....................................... : احلياة على التأمني يف القسط مقدار حتديد على قيود -681

 1766 ................................ األقساط دفع ومن احلياة على التأمني عقد من التحلل إمكان -682
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 1762 ..................................................................... التأمني مبلغ بدفع املؤمن التزام -1

 1762 .................................................................................. الدفع استحقاق وقت -686

 1768 ................................................................................................. : اإلثبات -681

 1766 ................................................................................ : الدفع الواجب املقدار -686

 1766 ......................................................................................... : املؤمن إفالس -686

 1766 ......................................... : إحالة -املستفيد أو له املؤمن حمل املؤمن حلول عدم -686

 1761 .................................................. احلسابي االحتياطي من الناشئة له املؤمن حقوق -1

 1761 ...... : احلقوق من ذلك على يرتتب وما احلسابي االحتياطي على له املؤمن حق طبيعة -667

 1766 ......................................................................................... التأمني ختفيض -أوالا 

 1766 .............................................................................. : التخفيض إجراء شروط -662

 1766 .............................................................................. : التخفيض إجراء طريقة -668

 1767 .................................................................................. : التخفيض إجراء أثر -666

 1767 ......................................................................................... التأمني تصفية -ثانياا 
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 1761 ............................................................................... : التصفية إجراء شروط -661
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 1766 .......................... : التأمني وثيقة حساب على للتعجيل الصحيح القانوني التكييف -661
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 1176 .............................................................................. : العامة القواعد تطبيق -616

 1176 ................... ( فيه احلق له يثبت من حلساب التأمني أو)  )  (املصلحة ذي حلساب التأمني -1

 1176 .................................. : الغري ملصلحة اشرتاط -املصلحة ذي حلساب التأمني تكييف -167

 1117 ............................................. : املصلحة ذي حلساب التأمني لقيام الزمان شرطان -661

 1112 .........................................: املصلحة ذي حلساب التأمني على اآلثار من يرتتب ما -662

 1112 .................................................................... : املؤمن حنو له املؤمن التزامات -668

 1118 .......................................................... : املؤمن ذمة يف للمستفيد املباشر احلق -666

 1116 ........................................................ )  (آخر شخص إىل عليه املؤمن الشيء انتقال(  ا) 
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 1116 ................................................... امللكية إليه انتقلت من إىل التأمني عقد انتقال -أوالا 

 1116 ..................................................... : التأمني عقد انتقال بها يتم التي الشروط -666

 1116 .................................................... : التأمني عقد انتقال على ترتتب التي اآلثار -666
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 1126 ................................. : حقه على للمحافظة الالزمة التحفظية باألعمال الدائن قيام -666
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 1181 .......................................................................................... له املؤمن خطأ -677

 1182 .............................................................. عنه مسئوالا  له املؤمن يكون من خطأ -671

 1186 ......................................................................... عليه املؤمن الشيء يف عيب -672
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 1162 ........................................................................................ الضرر قيمة إثبات -2
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 1162 .................... : فرضني بني التمييز -الضرر قيمة إثبات يف التأمني مبلغ إىل الرجوع -616

 1162 ................................. : وحده جانبه من التأمني ملبلغ املؤمن تقدير -األول الفرض -616
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 1166 .................................................................................... التأمني عقود تعدد -626
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)  (بالتعويض الرجوع يف له املؤمن حمل املؤمن وحلول والتعويض التأمني مبلغ بني اجلمع عدم -2

 ................................................................................................................... 1168 
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............. 

 الوسيط

 في شرح القانون المدني
 (1 ) 

 المجلد الثاني

 عقود الغرر
 عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة

 وعقد التأمين

 

 تأليف 

 السنهوريعبد الرزاق 

 دكتور في العلوم القانونية ودكتور في العلوم السياسية واالقتصادية

 ودبلومية من معهد القانون الدولي بجامعة باريس

 

2515 

 

 الناشر

 دار النهضة العربية

 القاهرة –شارع عبد الخالق ثروت  91
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 عقود الغرر
 

 المقامرة والرهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( )  تمهيد
 

                                                 
 (  مراجع : ترولون في عقود الغرر سنة  )بودري وفال في عقيود  – 2759جيوار في عقود الغرر سنة  – 22 –هيك  – 11لوران  – 2711سنة  2بون في العقود الصغيرة  – 2759

فيي   Pillette – 2595الطبعة الثانية سينة  22بالنيول وريبير وبيسون  –مكرر  21بيدان  – 2592الطبعة السادسة سنة  1بري ورو وإسمان أو – 2591الغرر الطبعة الثالثة سنة 

فيي المقيامرة ونظيام ألعياب القميار  Delast – 2759في المقامرة والرهان من النواحي المدنية والجنائية والنظاميية سينة  Frère-jouan du Saint  - 2719المقامرة والرهان سنة 

بالنيول  – 2592في المقامرة والرهان ألعاب باريس سنة  Theodoresco – 2511في ألعاب الحظ والنصيب والرهان الطبعة الثالثة سنة   Arexy – 2519رسالة من باريس سنة 

سنة  9إنسيكلوبيدي داللوز  – 2599الطبعة الثانية  1جوسران  -  2557الطبعة العاشرة سنة  1ديير كوالن وكابيتان ودي المور ن – 2555الطبعة الثالثة  سنة  1وريبير وبوالنجيه 

 . Jea-Pariلفظ  2599

 – ( 259ص  – 275ص  5حمدي علدب الحميد في طبيعة الديون الناشئة عن المقيامرة ) المحامياة  – 2555محمد كامل مرسي في العقود المسماة : المقامرة والرهان سنة   

شيميل فيي  –(  597ص – 959ص  1فيي ألعياب الحيظ ) مصير المعاصيرة  Lamba –(  795ص – 799ص  29أنطيون شيكري نحيال فيي دييون المقيامرة والمراهنية ) المحامياة 

 ( . 912ص – 915ص 19في المقامرة والرهان في القانون المصري المختلط ) جازيت  L .Barde –(  255ص – 259ص 21المقامرة والرهان ) جازيت 

 وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم .  
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 : التعريف بالمقامرة واالرهان والتمييز بينهما – 484
عقد يتعهد بموجبيه كيل مقيامر أن ييدفع ، إذا خسير المقيامرة ، للمقيامر اليذي كسيبها مبلغياً مين النقيود أو أي   ( Jeu) المقامرة  

ليه فيي واقعية غيير محققية ، عقد يتعهد بموجبه كل من المتراهنين أن يدفع ، إذا لم يصدق قو ( Pari) شيء آخر يتفق عليه . والرهان 

للمتراهن الذي يصدق قوله فيها مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه 
 (2 )

 . 

ويتبين من ذلك أن المقامرة توافق الرهان في أن حق المتعاقد في كل منهما يتوقيف عليى واقعية غيير محققية ، هيي أن  $571 

يكسب المقامر اللعب في المقامرة أو أن يصدق قول المتراهن في الرهيان . ولكين المقيامرة تفيارق الرهيان فيي أن المقيامر يقيوم بيدور 

ة غير المحققة ، أما المتراهن فال يقوم بأي دور في محاولة تحقيق صدق قوله إيجابي في محاولة تحقيق الواقع
 (1 )

 . 

ونضرب أمثلة توضح ما تقدم . كثيراً ما تقع مباراة في ألعاب الورق ، كالبوكر والبكارا والكونكيان والبرييدج ، أو غيرهيا مين 

اب الرياضية ، كالجري والقفز والكرة والتينس والجوليف والراكييت األلعاب كالشطرنج والطاولة والدومينو . كما تقع المبارة في األلع

والبلييارد والمصييارعة والمالكمية والمبييارزة . فيي كييل هيذه المباريييات قيد يتفييق المتبيارون علييى أن مين يكسييب اللعيب ميينهم يأخيذ ميين 

الخاسرين مقداراً معيناً من المال
 (9 )

قدين قيد اشيترك فيي المبياراة وبيذل كيل جهيده فيي . هذا اإلتفاق هو عقد مقامرة ألن كال من المتعا 

اللعب ، فقام بدور إيجابي في محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة التي يقامر عليها وهي أن يكون هو الكاسب . أما إذا تراهن عدد من 

ن . ألن أحيداً مينهم ليم يقيم بيأي الناس يشهدون اللعب ، ولكنهم ال يشتركون فيه ، على من يكون الكاسب من الالعبين ، فذلك هو الرها

 دور في محاولة تحقيق الواقعة غير المحققة التي يراهن عليها ، ويه أن يصدق قوله فيمن يكسب اللعب .

وهناك حاالت واضحة ال يمكن إال أن تكون مقامرة أو رهاناً . فالمتبارون في ألعاب الورق وفي األلعاب األخرى التي تقيدمت 

ون . واليذين يعينيون شخصياً مين المتبيارين فيي سيباق الخييل أو فيي الرمايية عليى أنيه هيو اليذي سيكسيب المبياراة اإلشارة إليها مقيامر

متراهنون . ولكن هناك حاالت أخرى يدق فيها التمييز بين المقامرة والرهان . فمين يشيتري ورقية نصييب يغليب أن يكيون متراهنياً ال 

ن يجعل الورقة التي اشتراها هي الكاسبة . ومثله من يشترك في لعبية الرولييت ، إذ هيو ال مقامراً ، ألنه ال يقوم بأي دور في محاولة أ

يقوم بأي دور في محاولة جعيل اليرقم اليذي اختياره فيي اللعيب هيو اليرقم الكاسيب ، فهيو إذن متيراهن ال مقيامر . ومين يضيارب عليى 

اضيى الفيروق أو ييدفعها ، يغليب أن يكيون متراهنياً ال مقيامراً ، الصعود أو على النزول في البورصة ، فيبرم عقوداً آجلية عليى أن يتق

ألنه وإن حاول التنبؤ بالصعود أو بالنزول فضارب على أساس هذا التنبؤ إال أنه ليم يقيم بيدور إيجيابي فيي محاولية تحقييق الصيعود أو 

 مقامرة .النزول الذي ضارب عليه . ومع ذلك فقد درج الناس على أن يسموا المضاربة في البورصة 

على أنه حتى فيي الحياالت التيي ييدق فيهيا التميييز بيين المقيامرة والرهيان ، ال تكياد توجيد أهميية عمليية لهيذا التميييز ، فأحكيام 

المقامرة في الكثرة الغالبة هي نفسها أحكام الرهان . وال يكون هناك فرق فيي الحكيم بيين المقيامرة والرهيان إال إذا نيص القيانون عليى 

                                                 
ً ويجب أن تكون الواقعة غير المحققة في الرهان أجنبية حالة   ( 2)  فيإذا اتفيق وارنيان عليى أن أيياً منهميا يوصيي ليه الميورث ييدفع  . المتراهنين بحيث ال تحملهم خسارة أو تجلب لهم كسبا

ً  ، خر الذي لم يوص له مبلغاً من الماللآل  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 299فقرة  Frère-jouan du Saint - 21بودري وفال فقرة) بل هو تأمين وهو جائز  ، لم يكن هذا االتفاق رهانا

 ( . 15 – 1 – 95سيريه  2799فبراير سنة  5بوردو  – 1فقرة  Jea-Pariلفظ 

إذا جرح شخص شخصاً آخر عمداً  وكل من المقامرة والرهان عقد ، فادين ينشأ إذن من عقد . أما إذا نشأ من محل غير مشروع ولو كان في مناسبة المقامرة أو الرهان ، كما  

  ( . 95بودري وفال فقرة ) وتجوز المطالبة به  ، دين مقامرة أو رهانفي مباراة رياضية ، فإن الدين ال يعتبر 

كوالن وكابيتان ودي المورانيديير  – 9251فقرة  1بالنيول وريبير  وبوالنجيه   - 2199فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 791مكرر فقرة  21بيدان  – 29بودري وفال فقرة   ( 1) 

 21وأنظر في معايير أخرى للتمييز بودري وفال فقرة  – 911فقرة محمد كامل مرسي  – 7فقرة  Jea-Pariلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 2972فقرة  1جوسران  – 2999فقرة  1

. 

ن مقامرة بل تكون مباحة ، أياً كان اللعب الذي تجري أما إذا كانت المباراة خالية من الكسب المادي ، كأن كانت المباراة في ذاتها إظهاراً للمهارة أو للتمرين أو للتسلية ، فإنها ال تكو  ( 9) 

 Jeux de) أو كان من ألعاب الحظ  ، الطاولة والدمينو والتنس والجولف والكرة والبلياردوكالبريدج والشطرنج و  ( Jeux d'adresse) فيه المباراة ، سواء كان من ألعاب المهارة 

hazard )   . كالبوكر والكونكان ، وسواء كان اللعب في مكان خاص أو في مكان عام 
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بين المتبارين شخصياً في األلعياب الرياضيية  –مدني ( رهاناً خطأ  159/2وقد سماها النص ) م  –فعل في إباحة المقامرة ذلك ، كما 

وفي تحريم الرهان على هؤالء المتبارين ، وسيأتي تفصيل ذلك
 (2 )

 . 

 خصائص عقود المقامرة والرهان : – 485
 وعقد المقامرة أو الرهان يجمع الخصائص اآلتية : 

هو عقد رضائي . فال يشيترط فيي انعقياده إال توافيق اإليجياب والقبيول بيين المقيامرين أو المتيراهنين ، دون حاجية إليى  –أوالً 

شكل خاص . وتشترط األهلية الكاملة لصحة التراضيي فيي األحيوال التيي يجييز فيهيا القيانون عقيود المقيامرة والرهيان ، فالقاصير إذا 

يكون عقده قابالً لإلبطال لمصلحته . وتسري القواعد  العامة في اإلثبات ، فإذا شيارك شيخص شخصياً  قامر أو راهن في هذه األحوال

آخر في ورقة نصيب ، فإثبات هذه الشركة يخضع للقواعد العامة ، وال يجوز إثبات الشركة فيما يجاوز عشرة جنيهات إال بالكتابية أو 

 ة ال بثمن الورقة .بما يقوم قمامها ، والعبرة في ذلك بقيمة الجائز

وهو عقد ملزم للجانبين . ذلك أن كال من المقامرين أو المتراهنين يلتزم نحو اآلخرين بدفع المال المتفق عليه إذا خسير  –ثانياً 

فأحيدهما  المقامرة أو الرهان . فهو إذن عقد ملزم للجانبين عند تكوينه . أما عند التنفيذ ، إذا كانت المقيامرة أو الرهيان بيين شخصيين ،

هو الذي يخسر ، ويكون العقد ملزماً له وحده دون اآلخر
 (1 )

 . 

وهو عقد احتمالي ، أو من عقود الغرر كما عنون الباب الرابع من الكتاب الثاني من القسم األول من التقنين المدني –ثالثاً 
 (9 )

 

تيب ميدى الحيياة وعقيد التيأمين . ذليك ألن عقيد المقيامرة أو ، وهو الباب الذي ينظم المقامرة والرهان وغيرهما من عقود الغرر : المر

الرهان عقد ال يستطيع فيه كل من المقامرين أو المتراهنين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ أو القدر الذي أعطيى ، وال يتحيدد 

أو الخسارة فيعرف القدر الذي أعطىذلك إال في المستقبل تبعاً لحدوث أمر غير محقق ، هو الكسب فيعرف القدر الذي أخذ ، 
 (5 )

 . 

ً  –رابعاً  وهو من عقود المعاوضة ، وأكثر العقود االحتمالية تكون من عقود المعاوضة ، ولو أن عقد التبرع قد يكون احتماليا
 (

9 )
سيارة ، وإذا خسير شييئاً . والسبب في أنه من عقود المعاوضة أن المقامر أو المتراهن ، إذا كسب شيئاً فذلك في مقابيل تعرضيه للخ 

في الكسب أو الخسارة هو األساس الذي يقوم عليه العقد ( aléa) فذلك في مقابل احتمال الكسب . فهذا االحتمال 
 (1 )

 . 

 التنظيم التشريعي للمقامرة والرهان : – 486
التقنيين للقضياء . وكيان القضياء  لم يشتمل التقنين المدني القديم على نيص فيي المقيامرة والرهيان ، فتيرك األمير فيي عهيد هيذا 

يطبق أحكام القانون الفرنسي ، فال يجبر من جهة من خسر في المقامرة أو الرهان على أداء التزامه ، ولكنه من جهية أخيرى ال يجييز 

األلعياب  –رنسيي كميا أبياح القيانون الف –له إذا أدى التزامه اختياراً دون خداع أو غيش أن يسيترد ميا أداه . وكيان القضياء يبييح أيضياً 

،  ( jeux de hazard) ، دون األلعاب التي تقوم على الحظ والمصيادفة  ( Jeux d'adresse) الرياضية التي تقتضي مهارة وحذقاً 

 فيجبر الخاسر في األلعاب األولى على أداء ما التزم به وال يكتفي بمنعه من استرداد ما أداه اختياراً .

                                                 
 . 991أنظر ما يلي فقرة   ( 2) 

 . 9ص  21بودري وفال فقرة   ( 1) 

قيانون الميدني بمجليس الشييوخ اصيطالح وقد جاء في مجموعة األعمال التحضيرية ما يأتي : "عنوان هذا الباب في المذكرة اإليضاحية : في العقود االحتمالية . وقيد غييرت لجنية ال  ( 9) 

 ( . 2هامش  999ص  9التحضيرية  العقود االحتمالية بعقود الغرر ، ألنه يستعمل في الفقه اإلسالمي ألداء المعنى ذاته" ) مجموعة األعمال

ق الوجود ، وغير المحقق فيه هو َمن ولكنه ليس بعقد  معلق على شرط واقف ، فالعقد المعلق على شرط واقف يتوقف وجوده ذاته على تحقق الشرط ، أما العقد االحتمالي فعقد محق  ( 5) 

 ( . 2155فقرة  1ودي المور انديير  من المتعاقدين هو الذي يكسب ومن هو الذي يخسر ) كوالن وكابيتان

 . 19فقرة  2أنظر الوسيط   ( 9) 

 . 19فقرة  2أنظر الوسيط   ( 1) 
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حرم المقامرة والرهان تحريماً أبعد مدى مما فعل القانون الفرنسي ومن ورائه القضاء المصيري . ولكن التقنين المدني الجديد 

فأورد نصين ، أبطل في األول منهما إبطاالً صريحاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهيان . ورتيب عليى هيذا اليبطالن نتائجيه القانونيية ، 

أداء التزامه ، بل ولو كان هناك اتفاق يقضي بعدم جواز االسيترداد . وليه أن فلم يكتف بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان على 

يثبت بجميع الطرق أنه أدى لخسارة ، ويدخل فيي ذليك البينية والقيرائن ، وليو كانيت الخسيارة التيي أداهيا تزييد عليى عشيرة جنيهيات . 

لعاب الرياضية ، إذ هي ألعاب نافعة للصيحة وتقتضيي حيذقاً واستثنى التقنين المدني الجديد ، في النص الثاني ، من تحريم المقامرة األ

ومهارة ، فأجاز لمن كسب في المبارة أن يجبر م خسر على أداء مقدار ما التزم به ، عليى أن يكيون للقاضيي تخفييض هيذا المقيدار إذا 

كان مبالغاً فيه . كما استثنى أيضاً ما رخص فيه القانون من أوراق النصيب
 (2 )

 . 

 طة البحث : خ – 487
واألصل ، كما قدمنا ، تحريم عقود المقامرة والرهان فهي باطلة لمخالفتها ليآلداب والنظيام العيام . ولهيذا األصيل اسيتثناءات تصيح 

 فيها هذه العقود . فنبحث أوالً القاعدة العامة ، ثم االستثناءات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والرهانالقاعدة العامة : تحريم المقامرة  -الفصل األول 
 من التقنين المدني على ما يأتي : 195تنص المادة  نص القانون : – 577

 يكون باطالً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان" . – 2"

                                                 
امرة أو رهان يكيون بياطالً ، ويسيتطيع مين وتقول المذكرة اإليضاحية لمشروع التمهيدي" "حرم المشروع المقامرة تحريماً أبعد أثراً من تحريم التقنين الفرنسي . فكل اتفاق على مق  ( 2) 

أن يسترد ما دفع إال إذا كان هناك غش مين الطيرف اآلخير  ، وهيذا مين شيأنه أن  خسر أن يسترد ما دفعه ، وله أن يثبت الدفع بجميع الطرق . أما التقنين الفرنسي فقد منع الخاسر من

. واسيتثنى المشيروع مين تحيريم المقيامرة  يضعف من أثر تحريم المقامرة ، فإن المقامرين يعتبرون دين القمار متعلقاً بالشرف ويحتمون دفعة في ميدة وجييزة ، فيإذا ميا دفيع ال يسيترد

انون مين أوراق ن الرهان بين المتبارين أنفسهم ، ولكنه أعطى الحق للقاضي في تخفيض قيمة الرهيان إذا كيان مبالغياً فييه . واسيتثنى كيذلك ميا رخيص فييه القياأللعاب الرياضية إذا كا

 ( . 999ص  9النصيب" ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خالل ثيالث سينوات مين الوقيت اليذي أدى فييه ميا خسيره ، وليو كيان  – 1"

له أن يثبت ما أداه بجميع الطرق"هناك اتفاق يقضي بغير ذلك . و
 (2 )

 . 

وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، وكان القضاء في عهد هيذا التقنيين يجيري ، كميا قيدمنا ، أحكيام التقنيين الميدني 

الميدني الجدييد يعتبير مين الفرنسي ، فال يجبر من خسر على أداء ما خسره ، ولكن ال يبيح له استرداد ما أداه . ولما كان نيص التقنيين 

ال  2555أكتيوبر سينة  29النظام العام ، فإنه يسري بأثر فوري من وقت نفاذه . فمن خسر في مقيامرة أو رهيان ودفيع ميا خسيره قبيل 

أكتيوبر  29يجوز له أن يسترد ما خسره ، تطبيقاً لما جرى عليه العمل في عهد التقنين المدني القديم . أما إذا كان قد دفع ما خسره في 

أو بعد ذلك ، فإنه يستطيع أن يسترد ما دفعه طبقاً ألحكام التقنين المدني الجديد ، حتى لو كانت المقامرة أو الرهان وكانت  2555سنة 

2555أكتوبر سنة  29الخسارة فيهما سابقتين على 
 (1 )

 . 

وفيي التقنيين الميدني الليبيي  – 199الميادة  ويقابل النص فيي التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى : فيي التقنيين السيوري $551

2911و 2915وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  – 519وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 195المادة 
 (9 )

 . 

ن ال يجبير ويخلص من النص أن عقود المقامرة والرهان باطلة ، ويترتب على هذا البطالن أن من خسر في المقامرة أو الرها

على دفع ما خسره ، وإذا دفع الخسارة ولو من تلقاء نفسه جاز له أن يسترد ما دفع . فهناك إذن مسائل ثيالث نبحثهيا عليى التعاقيب : ) 

 ( استرداد ما دفع . 9( عدم اإلجبار على الدفع . )  1( بطالن المقامرة والرهان . )  2

 بطالن المقامرة والرهان – 0

 سبب البطالن :  – 489
مدني فيميا رأينيا : " يكيون بياطالً كيل اتفياق خياص بمقيامرة أو رهيان" . فعقيد المقيامرة أو  195تقول الفقرة األولى من المادة 

الرهان عقد باطل بطالناً مطلقاً ، لمخالفته لآلداب والنظام العيام
 (2 )

. هيو مخيالف ليآلداب ، ألن المقيامر أو المتيراهن يقيوي فيي نفسيه  

                                                 
وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن مدة االسترداد في المشروع التمهيدي  من المشروع التمهيدي على 2919تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

 112ه لتقنين المدني الجديد ، وصيار رقميكانت سنة واحدة بدالً من ثالث سنوات . وفي لجنة المراجعة جعلت مدة االسترداد ثالث سنوات ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في ا

  ( . 991ص  – 992فقرة  9) مجموعة األعمال التحضيرية  195، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  129في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

در االسترداد إنما هي واقعة الدفع ، إذ يترتب عليها استرداد ميا ويمكن القول ، حتى من غير االلتجاء إلى فكرة النظام العام واألثر الفوري المترتب عليها ، بأن الواقعة التي هي مص ( 1) 

أو بعد ذلك ، فإن النتائج التي تترتب على هذا اليدفع تكيون  2555أكتوبر سنة  29دفع وفقاً لقاعدة استرداد ما دفع دون حق . فالعبرة إذن بوقت دفع الخسارة ، فإذا كان هذا الوقت هو 

، فيإن النتيائج التيي تترتيب عليى اليدفع تكيون خاضيعة لتقالييد التقنيين  2555أكتوبر سنة  29ومن ثم يجوز االسترداد . أما إذا كان هذا الوقت سابقاً على  خاضعة ألحكام التقنين الجديد

  القديم ومن ثم ال يجوز االسترداد .

 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( 9) 

 =                                                                                                   ( . مطابق)  199التقنين المدني السوري م 

ومع ذلك ال يجوز استرداد ما دفع طوعاً ألداء ديون المقامرة والرهان ، إال إذا كان من قام  – 1يكون باطالً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان .  – 2:  195 م التقنين المدني الليبي= 

ف اه من الخسارة إال إذا كان قاصراً ، وهذا بخيالبالدفع قاصراً . ) وتختلف أحكام التقنين الليبي عن أحكام التقنين المصري في أنه ال يجوز في التقنين الليبي لمن خسر أن يسترد ما أد

 التقنين المصري . والتقنين الليبي يتفق في الحكم مع التقنين الفرنسي ومع ما جرى عليه العمل في عهد التقنين المصري القديم ( .

 صري ( .)  موافق ، فيما عدا أن مدة االسترداد في التقنين العراقي هي سنة واحدة بدالً من ثالث سنوات في التقنين الم 519م   التقنين المدني العراقي

 إن القانون  ال يخول حق المدعاة في شأن دين المقامرة أو أداء بدل المراهنة . 2915م  تقنين الموجبات والعقود اللبناني

لمصري في أنه ال يجوز في التقنين ا : ال يحق للخاسر أن يسترد ما دفعه اختياراً في لعب أو مراهنة خاليين من كل غش . ) وتختلف أحكام التقنين اللبناني عن أحكام التقنين  2911م 

جرى عليه العمل في عهد التقنين المدني القديم (  اللبناني لمن خسر أن يسترد ما أداه من الخسارة ، بخالف التقنين المصري . والتقنين اللبناني يتفق في هذا مع التقنين الفرنسي ومع ما

. 
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إلثراء ال عن طريق العمل والكد ، بل عن طريق المصادفة . ثم إن عقد المقامرة أو الرهان مخالف للنظام العام ، فيإن الثيروات التيي ا

يتداولها المقامرون والمتراهنون ، وكثيراً ما ينجم عن تداولها خراب بيوت عامرة والعصف بأسر آمنة تلقى في الحضييض مين وهيدة 

ات التي يقوم تيداولها عليى العميل واإلنتياج . فالمقيامر أو المتيراهن ال يعميل وال ينيتج ، بيل يختطيف مياالً ليم يبيذل الفقر ، ليست بالثرو

جهداً مشروعاً في كسبه . ولو أن مجتمعاً انصرفت الناس فيه إلى المقيامرة والرهيان دون غيرهيا مين األعميال ، لميا زادت ثيروة هيذا 

أن تنتقيل الثيروة دون أن تزييد مين ييد إليى ييد ، ال لفضيل العميل فييمن كسيب ، بيل لمجيرد الحيظ  المجتمع شيئاً ، والقتصر األمر عليى

والمصادفة . والمقامر ينصرف عن العمل المنتج ، وتتأصل في نفسه كالمرابي غريزة الجشع . وإذا كان المرابي يعتمد على استغالل 

 حظ له .حاجة الناس ، فإن المقامر يعتمد على حسن طالعه ومواتاة ال

على أن القانون ، إذا آنس خيراً فيي بعيض ضيروب المقيامرة أو الرهيان ، أحلهيا . كميا فعيل عنيدما أبياح المبياراة فيي األلعياب 

الرياضية ، وأجاز للفائز الكسب المادي تشجيعاً لهذه األلعاب النافعة ولكي يكونه هناك حافز للتفوق فيها . وكما فعل عندما رخص في 

 ت الخيرية ، حتى يوفر لها مورداً من المال تنفق منه في أعمال الخير ، وسنبحث ذلك تفصيالً فيما يلي .النصيب للجمعيا

 الجزاء المدني :  –ما يترتب على البطالن  – 491
ويترتب على بطالن عقد المقامرة أو الرهان جزاؤه المدني ، وهو أال ينتج العقد أثراً ، وهذا من ناحيتين . الناحيية األوليى هيي 

أن من خسر في مقامرة أو رهان ال يلتزم بشيء ، فال يجبر عليى دفيع الخسيارة لمين فياز . وإذا رفيع هيذا األخيير علييه دعيوى يطالبيه 

. والناحية الثانيية هيي أن  ( exception de jeu) فع هذه الدعوى ببطالن العقد ، وهذا ما يسمى بدفع المقامرة بالوفاء ، كان له أن يد

من خسر ، لو أنه دفع خسارته طوعاً عن بينة واختيار ، كان له مع ذليك أن يسيترد ميا دفيع ، إذ أن عقيد المقيامرة أو الرهيان بياطالً ال 

 غير مستحق في ذمته ، فيسترده بدعوى استرداد ما دفع بغير حق .يلزمه بشيء ، فيكون قد دفع ما هو 

مين التقنيين  195والناحية األولى واضحة من النص صراحة على بطالن عقد المقامرة أو الرهان في الفقرة األولى من المادة 

 يجيز اإلجبار على دفع الخسيارة ، وذليك المدني الجديد . وكان القضاء ، في عهد التقنين المدني القديم ، يجري أيضاً حكم البطالن فال

دون نص اعتماداً على تطبيق القواعد العامة في العقيود المخالفية ليآلداب العيام
 (1 )

. أميا التقنيين الميدني الفرنسيي فيينص صيراحة فيي  

منه على أن "القانون ال يخول أية دعوى في دين المقامرة أو في دفع الرهان" 2519المادة 
 (9 )

 . 

من التقنين المدني الجدييد . وهيي بعيد  195ة الثانية واضحة أيضاً من النص عليها صراحة في الفقرة الثانية من المادة والناحي

ليست إال تقريراً للقواعد العامة في العقيود الباطلية وفيي اسيترداد ميا دفيع دون حيق . ولكين التقنيين الميدني الفرنسيي ال يقرهيا ، إذ هيو 

لى أنه " ال يجوز في أية حيال لمين خسير أن يسيترد ميا دفعيه مختياراً ، ميا ليم يكين هنياك فيي جانيب مين منه ع 2511ينص في المادة 

 كسب غشي أو خداع أو احتيال" . وتبع القضاء المصري ، في عهد التقنين المدني القديم ، أحكام التقنين المدني الفرنسي في ذلك .

 وسنتكلم في كل من الناحيتين تفصيالً فيما يلي :

                                                                                                                                                                    
 هذا المعنى : "المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ ، لذلك كان االتفاق الخاص بهما باطالً لمخالفته لآلداب والنظام العام ، والبطالنوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في  ( 2) 

  ( . 992فقرة ص  9مطلق ال ترد عليه اإلجازة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وقيد قضيت محكمية االسيئناف  – 5ص  25رقيم  19جازييت  2515مايو سنة  29 – 295ص  25م  2519سنة فبراير  29 – 255ص  5م2751فبراير سنة  19استئناف مختلط  ( 1) 

مين التقنيين الميدني المخيتلط التيي تشيترط لصيحة االلتيزام أن يكيون السيبب ثابتياً وجيائزاً قانونياً ، بيالرغم مين أن  257المختلطة بأنه يجوز إبداء الدفع الخاص بالمقامرة تطبيقياً للميادة 

( . وقضى بأن المقامرة ، ولو لم يحرمهيا  159ص  951رقم  29المحاماة  2519مايو سنة  29من التقنين المدني الفرنسي ) اسئناف مختلط  2519شروع المختلط لم ينقل المادة الم

 ً ليس ليه إذن مين سيبب صيحيح ، ويجيب اعتبياره بياطالً ، وللميدين أن يثبيت  ، هي مخالفة للنظام العام واآلداب العامة ، فالتعهد الذي يبنى على مجرد المقامرة  القانون تحريماً صريحا

( .  217ص 11رقم  5المجموعة الرسمية  2599بشهادة الشهود أن السبب الوحيد للتعهد هو القمار ، بل يمكن أن يستنتج مثل هذا من قرائن األحوال ) طنطا الجزئية أول أبريل سنة 

 . 919ص  971محمد كامل مرسي فقرة  – 797وانظر جرانموالن في العقود فقرة 

بالنيول وريبير  – 2199فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون ) إذ ال يلتزم المدين فيه بالدفع إال بإمالء من ضميره ،  ( detee d'honneur) ومن هنا سمي دين المقامرة بدين الشرف  ( 9) 

 . 9259فقرة  1وبوالنجيه 
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 الجزاء الجنائي : – 490
على أن القانون لم يقتصر على الجزاء الميدني ، بيل جياوزه إليى العقوبية الجنائيية ، سيواء فيي تقنيين العقوبيات أو فيي الليوائح  

 اإلدارية . 

ه ميادتين ففي تقنين العقوبات عقد باباً خاصاً "بألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروف بياللوتيري" ، أورد فيي

على أن "كيل مين فيتح محيالً أللعياب القميار والنصييب ، وأعيده ليدخول النياس فييه ،  991: وتنص المادة  999والمادة  991: المادة 

يعاقب هو وصييارف المحيل الميذكور
 (2 )

بيالحبس ميدة ال تزييزد عليى سيتة أشيهر وبيدفع غرامية ال تجياوز خمسيين جنيهياً مصيرياً أو  

ن فقيط ، وتضيبط أيضياً لجانيب الحكومية جمييع النقيود واألمتعية التيي توجيد فيي المحيالت الجياري فيهيا األلعياب بإحدى هاتين العقوبتي

على ما يأتي : ويعاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضيع للبييع شييئاً فيي النميرة المعروفية بياللوتيري  999المذكورة" . وتنص المادة 

 991كومة جميع النقود واألمتعة الموضوعة في النمرة" . ويالحظ أن من تعاقبه المادة بدون إذن الحكومة ، وتضبط أيضاً لجانب الح

عقوبات ليس هو المقامر نفسه ، بل هو من يدير محالً عاماً للمقامرة
 (1 )

، أما المقامر فعلييه الجيزاء الميدني اليذي قيدمناه ، إليى جانيب  

عقوبات 991ما تقضي المادة مصادرة النقود الجاري عليها المقامرة لجانب الحكومة ك
 (9 )

عقوبات فهو  999. أما الذي تعاقبه المادة  

من يبيع شيئاً بطريق النصيب ، ويتراهن الناس على هيذا الشييء ييدفع كيل مينهم مبلغياً صيغيرا مين الميال ، ويأخيذ الفيائز الشييء بهيذا 

 يعياقبون ، حتيى مين فياز مينهم بالشييء ، ولكين تصيادر المبلغ الصغير ويخسر الباقون ميا دفعيوه مين الميال . وجمهيور المتيراهنين ال

 أموالهم الذي قدموها للرهان كما يصادر الشيء ذاته .

بشيأن المحيال العموميية 2552لسينة  97أما اللوائح اإلدارية فهي القانون رقم 
 (5 )

 2559لسينة  57، والمرسيوم بقيانون رقيم  

ن والمشتبه فيهمالخاص بالمتشردي 2519لسنة  15المعدل للقانون رقم 
 (9 )

بشيأن المحيال العموميية  2552لسينة  97. والقيانون رقيم  

منه على أنه " ال يجوز في المحال العمومية أن يترك أحد يلعب بألعاب القمار على اختالف أنواعها ، كلعب البكياراه  25تنص المادة 

لواحد والثالثيين والثالثيين واألربعيين والفرعيون والبيوكروا ( lansquenet) ولعبة السكة الحديد ) شيمان دي فير ( والالنسكنيه 
 (1 )

 

                                                 
 . 122ص  99م  2597مارس سنة  17استئناف مختلط  – 559ص  959رقم  9المحاماة  2519مارس سنة  9دائرة النقض الجنائي  ( 2) 

رات ) مصر الكليية الوطنيية ومي كالمقاهي والباوقد قضي بأنه يشترط أن يكون المحل معداً لدخول الناس فيه عامة ، سواء أكان المحل حانوتاً أم منزالً أم نادياً أم متخذاً في محل عم ( 1) 

( . وال يعتبر النادي محالً عاماً إال إذا كان مفتوحاً للجمهور ، فال يكون محالً عاماً النادي الخاص الذي يكون الدخول  51ص  99رقم  27المجموعة الرسمية  2521نوفمبر سنة  99

ويمكن اعتبار المسكن الخاص محالً عاماً معداً للعب القميار ، إذا  –(  1ص  9رقم  5المجموعة الرسمية  2591أبريل سنة  11فيه مقصوراً على المشتركين ) دائرة النقض الجنائي 

 5ة المحاميا 2515فبراييل سينة  17ض الجنائي كان صاحبه قد أعده جميعه أو غرفة أو مكاناً منه أو من ملحقاته لهذا اللعب ، وجعله مباحاً لدخول الناس فيه لهذا الغرض ) دائرة النق

 ( . 559ص  959رقم 

وقد قضي بأن المصادرة ال تقتصر على األمتعة الموجودة في الغرف المعدة  . األمتعة التي توجد في المحالت الجاري فيها اللعب ، عقوبات 991كما تقول المادة وتشمل المصادرة ،  ( 9) 

ص  99رقيم  27المجموعة الرسمية  251فبراير سنة  9دائرة النقض الجنائي ) المخصص للميسر  بل تشمل أيضاً األمتعة التي توجد بالغرف األخرى من المنزل ، المعدة للعب فقط

52 . ) 

تعيديالت عيدة  2552. وقيد أدخيل عليى قيانون سينة  2752نيوفمبر سينة  12، وهذا كان قد حل محل األمر العالي الصيادر فيي  2595لسنة  2وقد حل هذا القانون محل القانون رقم  ( 5) 

وانظر في نفس المرجع اإلشارة إلى القرار الصادر فيي  – 257ص  – 251ص  2512مختلفة ) انظر في ذلك أحمد سمير أبو شادي ونعيم عطية فهرس التشريعات سنة  بتشريعات

بإضيافة بعيض  2599ينياير سينة  1قيرار الصيادر فيي بتعيين األلعاب التي تعتبر من ألعاب القمار والتي ال تجوز مزاولتها في األندية إال بتيرخيص ، وإليى ال 2555ديسمبر سنة  21

  ( . 219باعتبار بعض ألعاب أخرى من ألعاب القمار : فهرس التشريعات ص  2591لسنة  91ورقم  2599لسنة  9ألعاب أخرى إلى ألعاب القمار ، وإلى القرارين رقم 

الخاص بالمراهنة عل سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع األلعاب وأعميال  2511لسنة  29والقانون رقم بشأن أعمال اليانصيب  2599لسنة  29وهناك أيضاً القانون رقم  ( 9) 

  الرياضة ، وسنعود إليهما عند الكالم في النصيب وفي سباق الخيل والرماية وصيد الحمام .

والرهان يتوقفان على الحظ ، لذلك كان االتفاق الخاص بهما باطالً لمخالفته لآلداب والنظام العام ، والبطالن وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "المقامرة  ( 1) 

  ( . 992فقرة ص  9مطلق ال ترد عليه اإلجازة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 



 

 

 

 

830 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

والروليت ولعبة الكرة ) البول ( وماكينة الخيول الصغيرة والكونكان وما شيابه ذليك مين أنيواع اللعيب
 (2 )

وكيذلك ال يجيوز فيي تليك  – 

المحال أن يتيرك أحيد يلعيب بأيية لعبية مين األلعياب ذات الخطير عليى مصيالح الجمهيور كياآلالت الميكانيكيية المعروفية باسيم األلعياب 

 ولوزير الداخلية أن يعلين بقيرار يصيدره أن لعبية معينية تعتبير مين ألعياب –األمريكانية ، أو أن توضع في المحال آالت لتلك األلعاب 

القمار أو من األلعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور" . ويعد القانون مستغل المحل العام ومديره ومباشر أعماله وكل مين ارتكيب 

المخالفة من األشخاص التابعين له مسئولين عن المخالفة ، وعقوبة المخيالف الحيبس ميدة ال تزييد عليى ثالثية أشيهر والغرامية التيي ال 

و إحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم بإغالق المحل مدة ال تزيد على شهرين ، ويجيب الحكيم بياإلغالق ميدة ثالثية تجاوز عشرة جنيهات أ

أشهر إذا كان المتهم قد سبق الحكم عليه منذ أقل من سينتين . ويجيوز األمير بتنفييذ اإلغيالق فيوراً وليو ميع المعارضية أو االسيتئناف ) 

والذي يعاقب هنا أيضاً ليس هو المقامر نفسه ، بل هو صاحب المحل العام ومستخدمو هذا من القانون ( .  59و 97و 91و 99المواد 

عقوبيات تعاقيب مين ييدير محيالً عامياً للمقيامرة ، أميا هنيا  991المحل الذين تركوا الشخص يقامر في محل عام . وقد قيدمنا أن الميادة 

بيل هيو محيل عيام ليم يعيد فيي األصيل للمقيامرة كمقهيى أو حانية أو  فالمحل العام ال يدار للمقامرة كغيرض أصيلي عليى سيبيل اليدوام ،

كاباريه أو فندق ، ولكن المشرفين عليه يتركون المقامرين يقامرون فيه دون أن يمنعوهم من ذليك
 (1 )

وتينص الميادة األوليى  557. $  

ردين والمشيتبه فييهم عليى أن "يعيد الخياص بالمتشي 2519لسينة  15المعيدل للقيانون رقيم  2559لسينة  57من المرسيوم بقيانون رقيم 

متشرداً طبقاً ألحكام هذا المرسوم بقانون منلم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ، وال يعد كذلك م كان صاحب حرفة أو صناعة حيين ال 

. فهنيا تنصيب يجد عمالً . وال يعتبر من الوسيائل المشيروعة للتعييش تعياطي أعميال وألعياب القميار والشيعوذة والعرافية وميا يماثلهيا" 

 العقوبة مباشرة على المقامر ، ومن لم تكن له وسيلة للتعيش غير المقامرة يعد متشرداً .

 القرض للمقامرة أو الرهان :  – 492
يقع كثيراً أن يقترض المقامر أو المتراهن حتى يتمكن من المقامرة أو الرهان ، ولما كانت المقامرة والرهيان مخيالفين ليآلداب 

ام كما قدمنا ، فإن القرض في هذه الحالة يكون سببه غير مشروع ، ومن ثم يكون باطالً هو أيضاً كالمقامرة والرهانوالنظام الع
 (9 )

  .

وال يكون المقرض ملتزماً بإعطاء المقامر أو المتراهن مبلغ القرض ، وإذا أعطاه إياه جاز له أن يسترده منيه فيي الحيال دون مراعياة 

 ال بموجب عقد القرض فإن هذا العقد باطل ، ولكن بموجب قاعدة استرداد ما دفع دون حق .ألجل القرض ، ويسترده 

                                                 
ث دخل المقهى ووجد بعيض أنياس يلعبيون لعبية السييف ، وليم تبيين المحكمية أنهيذه اللعبية مين وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان كل ما جاء بالحكم المطعون فيه أن ضابط المباح ( 2) 

( . وانظر استئناف مختلط  5ص  9رقم  99المحاماة  2555يناير سنة  9ألعاب القمار التي يجب أن يغلب للكسب فيها حظ الالعبين مهارتهم ، فإن الحكم يكون قاصراً ) نقض جنائي 

نيوفمبر سينة  7) لم تبين المحكمة في أسباب حكمها ما إذا كانيت لعبية الكونكيان مين ألعياب الحيظ أو مين ألعياب المهيارة ( . وقيرب اسيتئناف مخيتلط  51ص  59م 2599يناير سنة  9

 . 99ص  15م 2522

وقد قضي بأن صاحب المحيل العيام يعاقيب  – 12ص  95م  2552ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  – 51ص 99رقم  27المجموعة الرسمية  2521نوفمبر سنة  99مصر الكلية  ( 1) 

ولو لمجرد التسلية ، ألن غيرض الشيارع على مجرد ترك الغير يلعب القمار في محله مطلقاً بدون أي قيد ، سواء ان لعب القمار هو على ثمن المشروب أو على أي مبلغ من النقود ، 

محافظة على النظام والراحة العمومية . أما األلعاب التي لم ينص الشارع بنص صريح عليى أنهيا مين ألعياب القميار ، مثيل ألعياب من منع القمار في المحال العمومية إنما هو مجرد ال

فيال عقياب ) الزقيازيق من الئحة المحال العمومية ولعب الدومينو والطاولة وغيرها إذا لعبها الزبائن فيي المحيال العموميية بقصيد التسيلية  27الورق غير المنصوص عليها في المادة 

 ( .  559ص  997رقم  1المحاماة  2519مايو سنة  29الكلية 

واجبياً أن يقييد اسيمه  وال يكفي لنفي صفة المحل العام أن يحيط صاحب المحل محله بإجراءات صورية ليوهم أنه ناد خاص ، ميادام يمكين ألي شيخص اليدخول حتيى ليو كيان

يونييه  29 – 191ص  91م  2559أبرييل سينة  11ولكن دون أن يدفع رسماً ، ودون أن تكون هناك إجراءات جدية للعضوية كالترشيح والتصويت وما إليى ذليك ) اسيتئناف مخيتلط 

  ( . 255ص  99م  2552مارس سنة  11 – 217ص  91م  2559فبراير سنة  17 – 1ص  91م 2595سبتمبر سنة  25مصر المختلفطة  – 151ص  91م  2559سنة 

ديسمبر  27العام ، وإال كان مسئوالً جنائياً عن مقامرتهم ) مصر المختلطة وعلى صاحب المحل العام أن يراقب المرتادين للعمل حتى يستوثق من أنهم ال يقامرون في المحل 

 97م  2551سينة ميايو  29( ، ولكن مجرد اإلهمال في المراقبة ال يكفي ، وإن كان يصلح دليالً على التغاضي من صاحب المحل العيام ) اسيتئناف مخيتلط  15ص 91م  2555سنة 

 ( . 251ص 

قيرض ) خاص القرض الذي يعطيه أحد المقامرين للمقامر معه حتى ييتمكن مين االسيتمرار فيي اللعيب ، وغنيي عين البييان أن سيبب القيرض هنيا معيروف مين الم فيعتبر باطالً بوجه ( 9) 

  ( . 979محمد كامل مرسي فقرة  – 255ص  5م  2751فبراير سنة  19استئناف مختلط 
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ولكن يجب لبطالن القرض أن يكون المقرض عالماً على األقل بسبب القرض ، وهو تمكين المقترض من المقامرة أو الرهيان 

وع ال يبطيل العقيد إال إذا كيان معلومياً أو ينبغيي أن يكيون . فإذا لم يكن عالماً بذلك ، كان القيرض صيحيحاً ، إذ أن السيبب غيير المشير

معلوماً من كل من المتعاقدين
 (2 )

. فلو فرضنا أن القيرض بفائيدة ، وليم يكين المقيرض عالمياً بيأن المقتيرض إنميا اقتيرض للمقيامرة أو  

فيي مواعييد اسيتحقاقها ، وأن ييرد مبليغ للرهان ، فإن القرض يكون صحيحاً كما قدمنا ، ويلتزم المقترض بيأن ييؤدي الفائيدة للمقيرض 

 القرض عند حلول األجل المتفق عليه ، ال بموجب قاعدة استرداد ما دفع بغير حق بل بموجب عقد القرض ذاته .

أما إذا كان المقرض عالماً بسبب القيرض ، وأن المقتيرض إنميا اقتيرض لييتمن مين المقيامرة أو الرهيان ، فيإن القيرض يكيون 

وعية السببباطالً لعدم مشر
 (1 )

. وليس من الضروري لبطالن القرض الذهاب إلى أبعيد مين ذليك ، واشيتراط أن يكيون المقيرض قيد  

قصد أن يمكن المقترض من المقامرة أو الرهان
 (9 )

. ومن باب أولى ال يشترط أن يكون المقرض هو اليذي يقيامر ميع المقتيرض وقيد  

المضي في المقامرة معهاتفقا على القرض حتى يمكن المقرض المقترض من 
 (5 )

 . 

وإذا كان القرض تالياً للمقامرة أو الرهان ، وقصد المقترض من االقتراض أن يسدد خسيارته ، ففيي فرنسيا حييث يعتبير سيداد 

الخسارة طوعاً أمراً مشروعاً بحيث ال يجوز استرداد ميا دفيع كميا سيبق القيول ، يصيح القيرض إذ أن سيببه هيو سيبب الخسيارة يكيون 

عاً مشرو
 (9 )

. وفي مصر يجوز للمقامر إذا دفع الخسارة أن يسترد ما دفع ، ولكن ليس هذا معناه فيما نرى أن دفع الخسارة أمير غيير  

                                                 
ينياير سينة  25نقيض فرنسيي جنيائي  – 971ص  971محمد كامل مرسي فقيرة  – 919ص  2129فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 211بودري وفال فقرة  – 52جيوار فقرة  ( 2) 

  . 551 - 2515داللوز األسبوعي  2515

 2797مايو سنة  99نقض فرنسي  – 955ص  52م  2515مايو سنة  29 – 951رقم  29المحاماة  2519مايو سنة  29 – 255ص  5م  2751فبراير سنة  19استئناف مختلط   ( 1) 

 2515ينيياير سيينة  25 – 221 – 2511داللييوز األسييبوعي  2511ينيياير سيينة  11نقييض فرنسييي جنييائي  – 999 – 2 – 51داللييوز  2751يوليييه سيينة  5 – 199 – 2 – 97سيييريه 

بيودري وفيال فقيرة  – 52جييوار فقيرة  – 151فقيرة  2بيون  – 119فقيرة  11لوران  – 179 – 2515داللوز األسبوعي  2515أبريل سنة  27 – 551 – 2515داللوز األسبوعي 

يونييه سينة  15سيتئناف مخيتلط وقد ال يقوم الدليل على القصد غير المشروع ، كأن يثبت أن المقترض لم يستعمل القرض فعالً في المقامرة ، فيكون عقيد القيرض صيحيحاً ) ا – 211

  ( . 155ص  911رقم  11جازيت  2592

ذي يقيامر فييه المقتيرض ) أوبيري ورو وهناك من يقول بذلك ، بل ويشترط أن يكون مبلغ القرض قد استعمل فعالً في المقامرة أو الرهان ، حتى لو كان المقرض هو إدارة المحل الي ( 9) 

  ( . 551 – 2515داللوز األسبوعي  2515يناير سنة  25نقض فرنسي جنائي   – 912ص  2129فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 299ص  – 291 – 971فقرة  1وإسمان 

  . – 912ص  2129فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 211بودري وفال فقرة  – 21 – 1 – 2525داللوز  2521فبراير سنة  7باريس  ( 5) 

غرض الذي أخذ المقرض قد يجهل الأن شخصاً يقترض نقوداً من آخر ليقامر بها ، وقلنا في هذا الصدد : "  –في الجزء األول من الوسيط عند الكالم في نظرية السبب  –وقد فرضنا  

 ً ن  بغرضه ، دون أن يقصيد بياإلقراض تمكييالمقترض النقود من أجله ، وفي هذه الحالة ال يعتد بالباعث الذي دفع المقترض إلى التعاقد . وقد يكون المقرض صديقاً للمقترض ، عالما

مقتيرض مين المقيامرة ، وهيذه هيي مرتبية المقترض من لمقامرة ، وهذه هي مرتبة العلم . وقد يكون المقرض مرابياً يستثمر ماله في إقراض المقامرين ، فيكون قد قصد إليى تمكيين ال

في المقامرة ، وهذه هي مرتبة االتفاق . فأية مرتبة مين هيذه المراتيب  المساهمة . وقد يكون المقترض هو الشخص اآلخر الذي يقامر المقترض معه ، فيتفقان على القرض لالستمرار

تعاقيدين . وإنميا هيم منقسيمون بيين مرتبية العليم الثالث يتطلبها القانون حتى يعتد بالباعث؟  . . إن أحداً من أنظار النظرية الحديثة ال يشيترط وجيوب االتفياق عليى الباعيث فيميا بيين الم

ن في تحديد هذه المرتبة لقضاء الفرنسي فيكتفي بمرتبة العلم  . . والفقه يميز بين المعاوضات والتبرعات ، فيتطلب في األول مرتبة أعلى . ولكن الفقهاء يختلفوومرتبة المساهمة . أما ا

عتد بالباعث الذي دفع المتبرع إلى تبرعه سيواء كيان معلومياً مين . فيذهب جوسران إلى أنه يكفي أن يكون الباعث فيالمعاوضات معلوماً من المتعاقد اآلخر  . . أما في التبرعات  . . ي

لتبرعيات . وإذا كيان اليذي يعنينيا فيي الطرف اآلخر أو كان مجهوالً  منه . ويذهب بواجيز أن إلى وجوب الوصول إلى مرتبة المسياهمة فيي المعاوضيات وإالكتفياء بمرتبية العليم فيي ا

 179فقيرة  2، فالقضاء الفرنسي على حق فيما ذهب إليه من االكتفاء بمرتبية العليم ، سيواء كيان التصيرف تبرعياً أو معاوضية" ) الوسييط  انضباط معيار الباعث هو استقرار التعامل

 . 551 – 2515داللوز األسبوعي 

بالنييول وريبيير  – 299ص  971فقرة  1ي ورو وإسمان أوبر – 19ص  299بودري وفال فقرة  – 52وفقرة  59جيوار فقرة  – 157فقرة  2بون  –وما بعدها  11ترولون فقرة  ( 9) 

  . 551 - 2515داللوز األسبوعي  2515يناير سنة  25نقض فرنسي جنائي  – 999 – 2 – 51داللوز  2751يوليه سنة  5نقض فرنسي  – 2129فقرة  22وبيسون 

 2129فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 19ص  299رة أو رهان ) بودري وفال فقرة ويصح القرض في فرنسا حتى لو علم المقرض بأن الغرض من القرض هو سداد دين مقام 

بالنييول وريبيير  - 19ص  299بيودري وفيال فقيرة  – 59جييوار فقيرة  – 112فقيرة  11ليوران  – 157فقيرة  2( ، وحتى لو كان المقرض قيد اشيترك فيي اللعيب ) بيون  919ص 

( . و اختلف فيما إذا كان المقرض هو الذي كسب المقامرة فرأي يذهب إلى أن القرض يبقى مع ذلك صحيحاً ألن المقترض لو دفيع الخسيارة عين  919ص  2129فقرة  22وبيسون 
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مشروع ، بل معناه أن هذا الدفع يكون غير قائم على حق ملزم ومن ثيم جياز االسيترداد . لهيذا نيرى أنيه إذا جياز القيول إن االقتيراض 

االقتراض هو المقامرة وهي أمر غير مشروع ، فإن القول بأن االقتراض لسداد الخسارة فيي المقيامرة باطيل  للمقامرة باطل ألن سبب

ال يستند إلى أساس ، فليس سداد هذه الخسارة أمراً غير مشروع كما سبق القول . والمقترض إذا سدد بمبلغ القرض خسارته ، ثم أراد 

لعالقية فيميا بيين المقتيرض ومين كسيب فيي المقيامرة . وال شيأن ليذلك فيي العالقية فيميا بيين استرداد ما دفعه ، كان له ذلك ، وهذا في ا

 ً المقترض والمقرض ، فهذه العالقة يحكمها عقد القرض ، وهذا العقد لم يشبه بطالن فينعقد صحيحا
 (2 )

 . 

 عدم اإلجبار على الدفع – 2

 دعوى البطالن والدفع بالبطالن :   – 493
امرة أو الرهان باطالً ، فإن من خسر ال يلتزم بالخسارة وال يجبر على دفعها ، إذ العقد الباطل ال يولد التزامياً لما كان عقد المق

وال يترتب عليه أثر . ويسيتطيع مين خسير أن يرفيع دعيوى بيبطالن العقيد . ولكين الغاليب هيو أن يتيربص حتيى يرفيع علييه مين كسيب 

،  ( exception de jeu) فياء ، وعنيد ذليك ييدفع هيذه اليدعوى بميا يسيمى بيدفع المقيامرة المقامرة أو الرهان دعيوى يطالبيه فيهيا بالو

 ويتمسك في هذا الدفع بأن الدين دين مقامرة أو رهان ، ومن ثم ال يلتزم بدفعه لبطالن العقد .

عيهوسواء رفع دعوى البطالن أو تمسك في دعوى المطالبة بدفع المقامرة ،  فإن له أن يثبت دعواه أو دف
 (1 )

. وأن اليدين ديين  

مقامرة أو رهان ، بجميع طرق اإلثبيات ومنهيا البينية والقيرائن ، وليو زادت الخسيارة عليى عشيرة جنيهيات ، ألن العقيد غيير مشيروع 

لمخالفته لآلداب والنظام العام
 (9 )

،  . فلو قدم خصمه ورقة مكتوبة بالدين ولم يذكر فيها سببه أو ذكر فيها سيبب آخير مشيروع كقيرض 

جاز له أن يثبت أن السبب الحقيقي للدين هو المقامرة أو الرهان بجميع الطرق ، وال يعترض عيه بأن الدين يزيد على عشرة جنيهات 

 وال بأنه ال يجوز إثبات عكس ما بالكتابة إال بكتابة مثلها ، وذلك ألن السبب غير مشروع كما سبق القول .

نظام العام ، فإنه يمكن التمسك به فيي أيية حالية كانيت عليهيا اليدعوى ، ويمكين التمسيك بيه لوما كان دفع المقامرة معتبراً من ال

ألول مرة أمام محكمة االستئناف
 (5 )

وأمام محكمة النقض 
 (9 )

، ويجوز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها 
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
( ، ورأي آخير ييذهب إليى القيرض يكيون  919ص  2129فقرة  22ر وبيسون بالنيول وريبي - 292غير طريق القرض لم يجز له االسترداد في القانون الفرنسي ) بودريوفال فقرة 

( . وهذا الرأي األخير هو الذي يجب األخذ به في مصر ، ألن دين المقامرة إذا دفع يسترد ، فلو صح االقتراض ممن  11فقرة  Frère-jouan du Saint - 11باطالً ) ترولون فقرة 

 على عدم استرداد ما دفع . كسب المقامرة لكان ذلك وسيلة للتحايل

  ( . 291وبيع ورقة النصيب غير المرخص فيه يكون باطالً ، وال يجبر المشتري على دفع الثمن ، ويسترده إذا دفعه ) بودري وفال فقرة  ( 2) 

( . كيذلك عليى المقتيرض عيبء إثبيات أن المقيرض كيان يعليم أن  2199فقيرة  22بالنيول وريبيير وبيسيون  – 255بودري وفال فقرة  - 919وعليه هو عبء اإلثبات )  هيك فقرة  ( 1) 

 2775أبرييل سينة  21( ، وال يكفي إلثبات ذلك قرينة أن المقترض هو أميين صيندوق نيادي المقيامرة ) السيين  299الغرض من القرض هو المقامرة أو الرهان ) بودري وفال فقرة 

 ( . 175 – 1 – 75جازيت دي باليه 

 5نقيض فرنسيي  – 919ص  971محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 2199فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسيون   - 291ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 291فقرة (بودري وفال  9) 

ستنتج مثل هيذا مين قيرائن األحيوال ) وقد قضي بأن للمدين أن يثبت بشهادة الشهود أن السبب الوحيد للتعهد هو القمار ، بل ويمكن أن ي – 552 – 2 – 91داللوز  2791نوفمبر سنة 

 . 252ص  5م  2751فبراير سنة  9وأنظر في هذا المعنى استئناف مختلط  –(  217ص  11رقم  5المجموعة الرسمية  2599طنطا جزئي أول أبريل سنة 

  . 915ص  971محمد كامل مرسي فقرة  – 2992فقرة  1أنديير كوالن وكابيتان ودي المور  – 2199فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 17ص  251بودري وفال فقرة ( 5) 

 – 2992فقيرة  1كوالن وكابيتيان ودي الميور أنيديير  – 2199فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 295ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  -  15ص  251بودري وفال فقرة ( 9) 

ميايو سينة  11انظر عكس ذلك نقض فرنسيي  – 915 – 2 – 19داللوز  2715نوفمبر سنة  29نقض فرنسي  – 915ص   971محمد كامل مرسي فقرة  - 2971فقرة  1جوسران 

 . 979 – 2 – 71داللوز  2771

فقيرة  1 أنيدييركيوالن وكابيتيان ودي الميور  – 2199فقيرة  22ريبير وبيسيون بالنيول و - 295ص  971فقرة  1أوبري ورو إسمان  – 257بودري وفال فقرة  – 19جيوار فقرة  ( 1) 

12 – 2 – 75سيريه  2771يناير سنة  5 – 211 – 2 – 91سيريه  2799يونيه سنة  25نقض فرنسي  – 2971فقرة  1جوسران  – 2992
 .
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، فيجوز هذا للمقامر أو المتراهن الذي خسير ويجوز أن يتمسك بالبطالن ويدفع المقامرة كل من له مصلحة في ذلك  $2999 

، وخلفه العام من وارث وموصي له بجزء من التركة ، وخلفه الخاص إذا كانت الخسيارة واردة عليى عيين انتقليت ملكيتهيا إليى خليف 

اً بطريق مباشير خاص . ويجوز ذلك أيضاً لدائن المقامر أو المتراهن الذي خسر ، ال فحسب بموجب الدعوى غير المباشرة ، بل أيض

حتى يقرر بطالن العقد فال يزاحمه من كسب في التنفيذ على أموال المدين
 (2 )

 . 

وبطالن المقامرة والرهان من النظام العام كما قدمنا ، فال يجوز النزول عنه وال االتفاق على ما يخالفه
 (1 )

 . 

على دفع الخسارة حتى ليو أجياز العقيد ، ألن اإلجيازة ال كذلك ال يلحق العقد اإلجازة . ويترتب على ذلك أن من خسر ال يجبر 

ال  –إقراراً كانت أو تعهداً بالدفع أو تحرير كمبيالية أو سيند إذنيي أو شييك  –تلحق العقد الباطل . واإلجازة في أية صورة من صورها 

سياب جيار ، أو حوالتيه ، أو تجدييده ، أو تصح . ويعتبر إجباراً على الدفع ، ومن ثيم ال يصيح ، إدمياج ديين المقيامرة أو الرهيان فيي ح

المقاصية بيه ، أو اتحياد الذمية فييه . وال تصيح كيذلك كفالتييه ، أو ضيمانه بيرهن ، أو الصيلح علييه ، أو التحكييم فييه . ونسيتعرض هييذه 

 المسائل المتعاقبة .

 اإلقرار والتعهد بالدفع وتحرير كمبيالة أو سند إذني أو شيك : –عدم صحة اإلجازة  – 494
ولما كانت إجازة عقد المقامرة أو الرهان ال تصح كما قدمنا ، فإن إقرار من خسر بأن في ذمته ديناً ناشيئاً عين هيذا العقيد ، أو  

تعهده بدفع هذا الدين ولو كتابة ، ال يترتيب علييه أي أثير . فيال يؤخيذ بيإقراره ، وال يلتيزم بالوفياء بتعهيده ، حتيى ليو صيدر اإلقيرار أو 

نقضاء مدة طويلة على المقامرة أو الرهانالتعهد بعد ا
 (9 )

 . 

ويعدل ذلك ، ويكون بياطالً مثليه ، أن يحيرر الخاسير فيي اللعيب كمبيالية أو سينداً إذنيياً أو شييكاً بيالمبلغ اليذي خسيره  $2995 

 لصالح من كسب .

ه األوراق بيدفع المقيامرة ، فيال يجبير عليى فإذا حرر كمبيالة أو سنداً إذنياً أو سنداً لحامله ، جاز له أن ييدفع الرجيوع علييه بهيذ

الوفاء
 (5 )

. بل جاز له أيضاً أن يسترد هذه األوراق بدعوى البطالن 
 (9 )

. ولكن إذا ظهرت هذه األوراق لشخص حسن النية ، لم تجيز  

مواجهته بدفع المقامرة ، طبقاً للقواعد المقررة في تظهير األوراق التجارية
 (1 )

على اليدفع لحاميل الورقية حسين  ، فإذا أجبر من خسر 

                                                 
 . 911فقرة  2أنظر الوسيط  ( 2) 

 . 915ص  971محمد كامل مرسي فقرة  ( 1) 

 - 295ص  971فقيرة  1أوبيري ورو إسيمان  – 221بيودري وفيال فقيرة   –  19جييوار فقيرة  - 159فقيرة  2بيون  – 119 – 2 – 79داللوز  2779أبريل سنة  12نقض فرنسي  ( 9) 

فيي الميذكرة اإليضياحية للمشيروع  وقد جياء – 915ص  971محمد كامل مرسي فقرة   – 27فقرة  Frère-jouan du Saint - 991ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

ظام العام . والبطالن مطلق ال ترد عليه اإلجيازة" التمهيدي في هذا المعنى ما يأتي : "المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ ، لذلك كان االتفاق الخاص بهما باطالً لمخالفته لآلداب والن

 ( . 992ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية 

 11 – 529 – 2 – 95دالليوز  2795ديسيمبر سينة  5 – 279 – 2 – 95دالليوز  2795أبرييل سينة  21نقيض فرنسيي  - 295ص  25م  2591فبرايير سينة  29خيتلط استئناف م ( 5) 

جيوار فقرة  – 195فقرة  2بون  – 15 – 2 – 79سيريه  2775نوفمبر سنة  21 – 251  – 2 – 79داللوز  2715ديسمبر سنة   21 – 197 - 2  – 19داللوز  2719أبريل سنة 

 . 2197فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 295ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 227بودري وفال فقرة  – 71وفقرة  15مكررة وفقرة  59

بالنيييول وريبييير  – 212بييودري وفييال فقييرة   - 19رة جيييوار فقيي – 919 – 1 – 91سيييريه  2791مييارس سيينة  22ليييون  – 21 – 1 – 91داللييوز    2795يوليييه سيينة  25روان  ( 9) 

 . 59فقرة  Frère-jouan du Saint - 997ص   2197فقرة   22وبيسون 

 – 211 – 1 – 51داللييوز  2771سييبتمبر سيينة  15بيياريس  – 512 – 2 – 72سيييريه  2715ديسييمبر سيينة  21 – 529  – 2 – 95داللييوز  2795ديسييمبر سيينة  5نقييض فرنسييي  ( 1) 

ريبير في القانون التجياري الطبعية – 997ص  2197فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 299ص  971فقرة  1أوبري ورو إسمان  – 211بودري وفال فقرة   –  11فقرة  جيوار

 . 2212إسكارا في القانون التجاري الطبعة الثانية فقرة  – 2759الثانية فقرة 
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النية كان له أن يرجع بما دفعيه عليى مين كسيب
 (2 )

، بيل إن ليه أن ييدخل هيذا األخيير ضيامناً فيي اليدعوى المرفوعية علييه مين حاميل  

الورقة حسن النية
 (1 )

 . 

الكاسيب ليم يسيتوف ميا وإذا حرر شيكاً بمبلغ الخسارة لصيالح مين كسيب ، كيان هيذا الشييك بياطالً ، سيواء اعتبرنيا   $2999 

كسب إال بقبض الشيك أو استوفاه بمجرد تحرير الشيك لصالحه وقبل القبض . ففي الحالة األولى ال يجوز للكاسيب ، ولميا يسيتوف ميا 

سيبه كسب ، أن يجبر الخاسر على الوفاء ، ويجوز دفع مطالبته بدفع المقامرة . وفي الحالة الثانية ، إذا اعتبر الكاسب قد اسيتوفى ميا ك

، لم يجز له أن يستبقى ما استوفاه وللخاسر أن يسترده
 (9 )

 كما سنرى . 

 اإلدماج في حساب الغير : – 495
ويتم ذلك بإحدى طريقتين ، إما بأن يدرج الكاسب ما كسب في الحساب الجاري ديناً على الخاسر ، وإميا بيأن ييدرج الخاسير   

 الطريقتين ال تجوز . ما خسر  في الحساب الجاري حقاً للكاسب . وكلتا

ففي الطريقة األولى إذا أدرج الكاسب ما كسب في الحساب الجاري ديناً على الخاسر ،  يكون بذلك قد أجبره على الوفاء بدين 

مقامرة أو رهان ، وهذا ال يجوز
 (5 )

 . 

القيول أيضياً بيأن مجيرد إدمياج وفي الطريقية الثانيية ، إذا أدرج الخاسير ميا خسير  فيي الحسياب الجياري حقياً للكاسيب ، يمكين 

الخسارة في الحساب الجاري ال يعتبر وفاء لها ، فيجوز للخاسر أن يرجع فيما فعيل ، وإذا رجيع ليم يجبير عليى الوفياء
 (9 )

. وحتيى ليو  

 –سييي ال فييي القييانون الفرن –سييلمنا جييدالً أن إدراج الخسييارة فييي الحسيياب الجيياري يعتبيير وفيياء ، فييإن الخاسيير فييي القييانون المصييري 

يستطيع أن يسترد ما وفاه ، ومن ثم يجوز له أن يعدل عما أدرج من الخسارة في الحساب الجاري
 (1 )

 . 

 حوالة الحق وحوالة الدين : – 496
وإذا حول الكاسب دين المقامرة أو الرهان للغير حوالة حق ، كانت الحوالة باطلة ، وأمكن للمحيال علييه أي الخاسير أن ييدفع  

له بدفع المقامرة ، حتيى ليو كيان قيد قبيل الحوالية . ذليك أن قبوليه للحوالية ال يعتبير إجيازة لليبطالن إذ اليبطالن ال تلحقيه  مطالبة لمحال

مدني للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان ليه أن يتمسيك بهيا قبيل المحييل ، وقيد  921اإلجازة . وقد أجازت المادة 

                                                 
نيوفمبر  11 – 975 – 1 – 55دالليوز  2755ينياير سينة  21باريس  – 512 – 2 – 72سيريه  2715ديسمبر  21 – 279 – 2 – 95داللوز  2795أبريل سنة  21نقض فرنسي  ( 2) 

 . 997ص   2197فقرة  22سون بالنيول وريبير وبي – 219بودري وفال فقرة   – 11جيوار فقرة  – 151فقرة  2بون  – 2751 2يناير سنة  Le Droit11  2759سنة 

 . 997ص  2197فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 279 – 2 – 95داللوز  2795أبريل سنة  21نقض فرنسي  ( 1) 

قيد اسيتوفى ميا كسيب بمجيرد تحريير الشييك أما في فرنسا فاألمر يختلف ، إذ القانون الفرنسي ال يجيز للحارس أن يسترد ما وفاه ، ومن ثم ال تجوز مواجهية الخاسير بيدفع المقيامرة ف ( 9) 

ص  2515فيي الشييك سينة  Bouteronلخيص فيي  2511أغسيطس سينة  5: ويشيرون إليى نقيض فرنسيي  2195فقرة  22لصالحه ، فال يرد ما استوفاه ) بالنيول وريبير وبيسون 

بر الكاسب ال يستوفي ما كسبه إال بقبض قيمة الشيك ، فهنا أيضاً يرجع الكاسيب دون أن ( . وإذا اعت 22 – 1  - 2591باندكيت فرانسيز  2599نوفمبر سنة  21وإلى السين  – 791

 22: انظر في هيذا المعنيى بالنييول وريبيير وبيسيون   Provisionيواجه بدفع المقامرة على من سحب عليه الشيك ، إذ ثبت له بمجرد تحرير الشيك لصالحه حق في مقابل الوفاء )  

. وعلى ذلك يكون الشيك صحيحاً في فرنسا في الحالتين ، ومن ثم إذا سحب الشيك دون أن يكون هناك مقابيل  111 – 1 – 2529سيريه  2595مايو سنة  29باريس  – 2195فقرة 

ض فرنسيي جوز مواجهته بدفع المقيامرة ) نقيللوفاء ، عوقب من حرر الشيك جنائياً . ولكن الكاسب الذي حرر الشيك لمصلحته ال يجد أمامه مقابالً للوفاء يستوفي منه حقه ، ومن ثم ت

 ( . 2195فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 299ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 221 – 2511داللوز األسبوعي  2511يناير سنة  11جنائي 

بيودري وفيال فقيرة  – 191 – 2 – 52سيريه  2777نوفمبر سنة  1 – 29 – 2 – 75سيريه  2779يونيه سنة  – 15 – 221 – 2 – 11سيريه  2711يوليه سنة  9نقض فرنسي  ( 5) 

 . مكررة 11جيوار فقرة  91 – 1 – 79سيريه  2771مارس سنة  21عكس ذلك باريس  – 991ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 229

 . 2771مارس سنة  Mon . Jud . Lyon 92 2771سنة  يناير 11عكس ذلك ليون  – 15فقرة  Frère-jouan du Saint – 229بودري وفال فقرة (  9) 

نيوفمبر  1نقض فرنسي ساب الجاري ) ويترتب على ذلك أنه حتى إذا قطع الحساب الجاري المدرج فيه الدين باتفاق بين الطرفين ، فإن للخاسر أن يعدل عن إدراج الخسارة في الح  ( 1) 

 ( . 29 – 2 – 51سيريه  2752مارس سنة  21عكس ذلك نقض فرنسي  – 229بودري وفال فقرة  - 191 – 2 – 52سيريه  2777سنة 
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حيل بدفع المقامرة ، فيستطيع إذن أن يتمسك بهذا الدفع قبل المحال له ، حتى لو كان هذا األخيرة حسين النيية كان له أن يتمسك قبل الم

ال يعلم أن الحق الذي حول له مصدره المقامرة أو الرهان
 (2 )

 . 

مسيك قبيل الكاسيب أن يت –هنيا أيضياً  –أما إذا حيول الخاسير ديين المقيامرة أو الرهيان عليى الغيير حوالية ديين ، فلمحيال علييه 

مدني ( ، وقد كان لخاسر أن يتمسك بدفع المقيامرة ، فيجيوز كيذلك للمحيال علييه أن  919بالدفوع التي كان للخاسر أن يتمسك بها ) م 

 يتمسك بهذا الدفع .

 التجديد :  – 497
قدمنا في التجديد

 (1 )
تزام يكون معدوماً إذا أن العقيد الباطيل أنه إذا كان االلتزام المراد تجديده مصدره عقد باطل ، فإن هذا االل 

 ال ينتج أثراً ، فال يمكن أن يكون هناك تجديد لهذا االلتزام المعدوم . وهذا يصدق فيي تجدييد ديين المقيامرة أو الرهيان ، ألن هيذا اليدين

 ن أو بتغيير المدين .مصدره عقد باطل ، ويستوي في ذلك أن يكون التجديد بتغيير المحل أو بتغيير المصدر أو بتغيير الدائ

فإذا كان التجديد بتغيير المحل ، كما إذا خسر المقامر مبلغاً كبيراً من النقود ، فجدد الدين بأن التزم بنقيل ملكيية منيزل أو شييء 

شييء اآلخير آخر غير النقود ، فإن التجديد يكون باطالً ألنه بني على عقد باطل ، ومن ثم ال يجبر الخاسر على نقل ملكية المنزل أو ال

، بل له أن يدفع مطالبته بذلك بدفع المقامرة
 (9 )

 . 

وإذا كان التجديد بتغيير الدائن ، كما إذا اتفق الكاسب والخاسر وشخص ثالث عليى تجدييد ديين المقيامرة أو الرهيان بيأن يكيون 

ائن الجديد عليه بدفع المقامرةالشخص الثالث هو الدائن مكان الكاسب ، فالتجديد أيضاً باطل ، وللخاسر أن يدفع رجوع الد
 (5 )

 . 

وإذا كان التجديد بتغيير الدين ، كما إذا اتفق الكاسب مع شيخص آخير عليى أن يكيون هيو الميدين مكيان الخاسير ، فيإن التجدييد 

يكون أيضاً باطالً ، وللمدين الجديد أن يدفع رجوع الكاسب عليه بدفع المقامرة
 (9 )

 . 

 :المقاصة واتحاد الذمة  – 498
وال ينقضي دين للخاسر في ذمة الكاسب بدين المقامرة أو الرهان مقاصة ، فإن الدين األخير باطل وال تقع المقاصة بيين ديين  

باطل ودين صحيح
 (2 )

 . 

                                                 
 ( . ولكنهما ال يجيزان الرجوع بالضمان إال إذا كان المحال له حسن النية:  299بودري وفال فقرة ويجوز للمحال له أن يرجع بالضمان على الكاسب )  – 299بودري وفال فقرة   ( 2) 

 . 721ص  571فقرة  9الوسيط  أنظر  ( 1) 

 121فقرة  11لوران  – 259 – 2 – 75داللوز  2777نوفمبر سنة  1 – 99 – 2 – 71داللوز  2779يونيه سنة  15 – 115 – 2 – 11داللوز  2711يوليه سنة  9نقض فرنسي   ( 9) 

 971محمد كامل مرسي فقرة  – 991ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 291بودري وفال فقرة  - 11مكررة وفقرة  59وفقرة  91جيوار فقرة  – 159فقرة   2بون  –

 . 9هامش  915ص 

محمد كامل  - 19فقرة  Frère-jouan du Saint – 991ص  2191فقرة  22ويشترط أن يكون الدائن الجديد عالماً بأن الدين هو دين مقامرة أو رهان ) بالنيول وريبير وبيسون   ( 5) 

 . 299انظر عكس ذلك وأن الدائن الجديد يواجه بدفع المقامرة حتى لو كان حسن النية : بودري وفال  –(  9هامش  915ص  971مرسي فقرة 

مقامرة أو رهان ، وبشرط أال يكون المدين القديم قد ضمن الميدين  وفي القانون الفرنسي يجعلون التجديد بتغيير المدين بمثابة وفاء ، بشرط أال يكون دين المدين الجديد هو نفسه دين  ( 9) 

 –2191فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  - 299الجديد . فإذا توافر هذان الشرطان ، اعتبر دين المقامرة أو الرهان قيد وفيى بالتجدييد ، فيال يجيوز اسيترداده ) بيودري وفيال فقيرة 

Frère-jouan du  ي هما يكن من أمر ، فإن وفاء دين المقامرة أو الرهان في القانون المصري ال يمنع االسترداد يبقى جائزاً . وهيذا ميا يجعيل القيانون المصير( .  محمد وم 91فقرة

 915ص  971ميد كاميل مرسيي فقيرة ن محيختلف في الحكم عن القانون الفرنسي ، ويكون التجديد بتغيير المدين في القانون المصري هو أيضاً باطل كالتجديد في سائر أنواعه ) قار

 ( . 9هامش 
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وكذلك لو كان الخاسر وارثاً للكاسب ، ومات الكاسيب ، فيإن ديين المقيامرة أو الرهيان ال ينقضيي باتحياد الذمية ، فيإن الذمية ال 

 في دين باطل . تتحد

 الكفالة والضمان برهن :  – 499
وال تجوز كفالية ديين المقيامرة أو الرهيان ، إذ أن كفالية اليدين الباطيل تكيون باطلية 

 (1 )
. وإذا وفيى الكفييل اليدين ، جياز ليه أن  

يسترده ممن وفاه إياه
 (9 )

 . 

ديين المقيامرة أو الرهيان ، يكيون بياطالً . ولليراهن أن كذلك تقيديم رهين ، سيواء كيان رهنياً حيازيياً أو رهنياً رسيمياً ، لضيمان 

يسترد ما رهنه رهن حيازة
 (5 )

 ، وأن يطلب تقرير بطالن الرهن الرسمي وشطب القيد . 

 الصلح والتحكيم : – 511
والصلح الواقع على دين مقامرة أو رهان باطل  

 (9 )
ائل ميدني عليى أنيه "ال يجيوز الصيلح فيي المسي 992، وقد نصت الميادة  

 المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام" . فإذا تصالح الخاسر مع الكاسب على أن يدفع له مبلغاً من الميال هيو القيمية التيي تصيالحا

على أن تكون هي مقدار الخسارة ، كان الصلح باطالً ، وال يجوز للكاسب مطالبة الخاسر بمبلغ الصلح ، ولو دفع الخاسير هيذا المبليغ 

 جاز له أن يسترده . للكاسب

وكالصلح التحكيم ، فالتحكيم في دين مقامرة أو رهان باطل
 (1 )

. ويكون باطالً كذلك التحكيم على أساس أن الدين المطالب بيه  

ليس دين مقامرة أو رهان ، إذا ثبت أن الواقع من األمر هو أن الدين دين مقامرة أو رهان
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
بون  – 2755مارس سنة  La Loi 1 2757ديسمبر سنة  29السين  – 119 – 1 – 91سيريه  2792أغسطس سنة  29أنجيه  – . S .Chr 2711نوفمبر سنة  99نقض فرنسي   ( 2) 

 Frère-jouan – 991ص  2191فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسيون   - 295ص  971قرة ف 1أوبري ورو وإسمان  – 215بودري وفال فقرة  – 11جيوار فقرة  – 159فقرة  2

du Saint  915ص  971محمد كامل مرسي فقرة   – 19فقرة .  

 2191فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسيون   - 295ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 295بودري وفال فقرة  - 151 – 2 – 99داللوز  2799يونيه سنة  25نقض فرنسي   ( 1) 

  . 991ص 

ى وفاء دين المقامرة أو الرهان ) تروليون أما في فرنسا فال يجوز له االسترداد ، بل وال يستطيع إذغا وفى الدين بدون إذن المدين الخاسر الرجوع على هذااألخير حتى ال يجبره عل  ( 9) 

  . 915ص  971محمد كامل مرسي فقرة   – 19فقرة  Frère-jouan du Saint – 252بودري وفال فقرة -11ة فقر

  . 295ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 251بودري وفال فقرة  – 59جيوار فقرة  – 125فقرة  11لوران   ( 5) 

بيودري وفيال  -مكيررة  11جييوار فقيرة  – 995فقيرة  22هيك  – 999 – 2 – 71داللوز  2772يناير  21نقض فرنسي  - 295ص  25م 2591فبراير سنة  29استئناف مختلط   ( 9) 

  . 915ص  971محمد كامل مرسي فقرة    – 991ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون   - 295ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 299فقرة 

 19فقيرة  Frère-jouan du Saint - 991ص 2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 295بودري وفال فقرة  – 229 - 2 – 11سيريه  2719نوفمبر سنة  1نقض فرنسي   ( 1) 

.  

 . 19فقرة   Frère-jouan du Saintعكس ذلك  – 295بودري وفال فقرة   ( 1) 

باطيل ، وكيذلك يكيون بياطالً تيأليف شيركة يكيون الغيرض منهيا اقتسيام األربياح والخسيائر فيي  يكون الغرض منها تقديم نقود للمقامرين والمتراهنين للمقيامرة والرهيان وتأليف شركة 

 ( . 259المقامرة والرهان ) بودري وفال فقرة 

 -مكيررة  59ر فقيرة جييوا – 11تروليون فقيرة  – 199 -2 – 97سييريه  2797ميايو سينة  99وإذا دفع فضولي دين المقامرة أو الرهان ، فال رجوع له على المدين ) نقض فرنسي 

( ، ولكن يستطيع أن يسترد ما دفعه . وإذا دفع مدين متضامن دين المقيامرة أو الرهيان ، ليم يجيز ليه  9هامش  299ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 259بودري وفال فقرة 

( ، ولكن يجوز أن يسترد ما دفعه . وإذا وكل شخص شخصاً آخر في أن  255قرة بودري وفال ف - 99فقرة  Frère-jouan du Saintالرجوع على المدينين المتضامنين اآلخرين ) 

على أن يؤدي حساباً للموكل فيسلمه ما قبضه  يقامر أو يراهن = نيابة عنه ، كانت الوكالة باطلة . ولكن الوكالة في قبض دين المقامرة أو الرهان صحيحة ، ويلتزم الوكيل بقبض الدين
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 استرداد ما دفع – 3

 وازاسترداد ما دفع في التقنين المدني الفرنسي وفي عهد التقنين المدني القديم :عدم ج – 510
مدني فرنسي بأن من خسر ال يجوز له فيي أيية حيال أن يسيترد ميا دفعيه مختياراً ، ميا ليم يكين هنياك فيي  2511تقضي المادة  

مقصيود مين هيذا الينص أن مين خسير فيي . وال ( dol, supercherie ou escroquerie) جانب من كسب غيش أوخيداع أو احتييال 

( إذا كيان مين كسيب ليم يلجيأ إليى الغيش أو  2مقامرة أو رهان ودفع ما خسره ، ال يجوز له أن يسيترد ميا دفيع إذا تيوافر شيرطان :  ) 

ى مين الخداع أو االحتيال حتى يتمكن من الكسب ، فإذا كان قد لجأ إليى شييء مين ذليك ليم يجيز ليه أن يتقاضيى كسيباً غيير شيريف حتي

وجهة نظر المقامرين والمتراهنين ، فإذا تقاضى هذا الكسب غير الشريف وليو بمطليق اختييار مين خسير وجيب علييه رده
 (2 )

  ( .1  )

إذا كان من خسر قد دفع مختاراً ما خسره ، أي دفع وهو على بينة من أمره من أنه غير مجبر على الدفع . فإذا وقع ففيي غليط ،سيواء 

قع كما إذا دفع ورثة الخاسر مبلغ سند صادر من مورثهم دون أن يتبينوا أن الدين الثابت بهذا السند هيو ديين مقيامرة كان الغلط في الوا

أو رهان
 (1 )

، أو كانا لغلط في القانون كما إذا دفع الخاسر نفسه ميا خسيره وهيو يعتقيد أنيه مجبير قانونياً عليى اليدفع أو أن الرهيان مين  

يه القانون وهو ليس كذلكالنوع المشروع الذي يرخص ف
 (9 )

، فإنيه يسيتطيع اسيترداد ميا دفعيه ، ألنيه ليم ييدفع مختياراً وعين بينية مين  

األمر بل دفع ألنه كان يعتقد أنه مجبر قانوناً على الدفع . كذلك إذا كان الدفع قد جاء عن طريق اإلكراه أو عين طرييق التيدليس ، فإنيه 

قول بأن الخاسر قد دفع مختاراً ، ومن ثم يجوز له استرداد ما دفعال يكون دفعاً معتبراً ، إذ ال يمكن ال
 (5 )

. ويتصيل بعييوب اليدفع مين  

غلط وتدليس وإكيراه نقيص األهليية . فيجيب أن يكيون الخاسير اليذي دفيع مختياراً ميا خسيره أهيالً لليدفع ، أي يجيب أن تكيون ليه أهليية 

فيما دفعه إذا كان كامل األهلية أي بلغ رشييداً ، أو كانيت ليه أهليية اإلدارة  التصرف فيما دفعه من الخسارة . وتكون له أهلية التصرف

بأن كان مأذوناً في إدارة ماله فيجوز له التصرف فيه ال من رأس المال
 (9 )

. فإذا لم تكن له أهلية التصرف فيما دفعه ، كان الدفع غير  

 معتبر ، وجاز للخاسر في هذه الحالة أن يسترد ما دفع .

توافر الشرطان المتقدمان الذكر ، ولم يكن الخاسر ضحية غش في اللعب ودفع ما خسره مختاراً وهو أهل للتصيرف فيميا  فإذا

أن يسترد ميا دفيع –من التقنين المدني الفرنسي  2511بصريح نص المادة  –دفعه ، لم يجز له 
 (1 )

. وهنياك رأي ييذهب إليى أن ذليك  

، فيجيرى علييه حكيم هيذا اليدين وهيو أال يجبير  ( obligation naturelle) يرجع إليى أن ديين المقيامرة أو الرهيان هيو ديين طبيعيي 

                                                                                                                                                                    
الوكالية ) انظير آنفياً فقيرة  الة في المقامرة أو الرهان وفي قبض الدين أو دفعه ، فالوكالة باطلة في كل ذلك . وقد سبق تفصيل القول في هذه المسألة عنيد الكيالم فيي. أما إذا كانت الوك

191 . ) 

 . 51ص  55أنظر في هذا المعنى بودري وفال فقرة   ( 2) 

 - 2195فقيرة  22( . بالنييول وريبيير وبيسيون  9)  21هيامش  291ص  971فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  – 59ي وفيال فقيرة  بيودر - 72جييوار فقيرة  – 119فقيرة  2بيون   ( 1) 

Frère-jouan du Saint  999فقرة  22عكس ذلك  هيك   – 19فقرة .  

   . 551ص  2719سنة  2في المجلة العملية   Pillette – 12فقرة  Frère-jouan du Saintعكس ذلك  – 59بودري وفال فقرة  – 72جيوار فقرة   ( 9) 

  . 11وفقرة  25فقرة  Frère-jouan du Saint  – 51ص  55بودري وفال فقرة  – 72وفقرة  11جيوار فقرة   ( 5) 

 17جيوار فقيرة  – 119فقرة  2بون  – 129فقرة  11لوران  – 221 – 2 – 11داللوز   2719نوفمبر سنة  19 – 191 – 2 – 19داللوز  2711ديسمبر سنة  99نقض فرنسي   ( 9) 

 - 15فقيرة  Frère-jouan du Saint  – 2195فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 295ص  971فقيرة  1أبيوري ورو وإسيمان  – 57فقيرة  – 51بودري وفال فقيرة  -مكررة 

  . 17وفقرة  19فقرة 

القمار ، أو في يد شخص ثالث ، ميا تعهيد بدفعيه فيي حالية الخسيارة ، ثيم خسير ، فإنيه يكيون قيد وفيى مختياراً ومقيدماً مقيدار  ويترتب على ذلك أنه لو وضع الالعب مقدماً على مائدة  ( 1) 

داده ) نقيض وميا لييس ليه حيق فيي اسيترالخسارة ، وال يحق له أن يسترد ما وضعه على مائدة القمار ، ولو استرده دون رضاه من كسب اعتبر سيارقاً ألنيه اسيتولى عليى ميا ال يملكيه 

فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 791مكيرر فقيرة  21بييدان  – 297ص  971فقيرة  1أبيوري ورو وإسيمان  - 511 – 2 – 51دالليوز  2751فبرايير سينة  19فرنسي جنائي 

( . ويترتب على ذل أيضاً أنه لو خسر شخص فيي اللعيب ودفيع الخسيارة لمين  2992فقرة  1. كوالن وكابيتان ودي المور أند يير  9255فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  -2195

 J .C .P 2555 2555ينياير سينة  19بما كسب فرفض هذا األخير متمسكاً بالدفع بالمقيامرة ) ر ن لعب معه ، لم يستطع أن يستردها ، حتى لو كسب بعد ذلك ممن لعب معه وطالبه 

 ( . 959ص  2555عكس ذلك كاربونييه في مجلة القانون المدني الفصلية سنة  – 95فقرة  Jeu-Pariلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 259 – 5 –
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المدين على الدفع ولكن إذا دفع الدين مختاراً لم يستطع أن يسترده
 (2 )

و الرهان ال . ولكن هناك رأي آخر يذهب إلى أن دين المقامرة أ 

يمكن أن يكون ديناً طبيعياً ألنيه غيير مشيروع لمخالفتيه للنظيام العيام ، وال يجيوز أن يقيوم التيزام طبيعيي يخيالف النظيام العيام . ويعليل 

أصحاب هذا الرأي عدم جواز االسترداد بأن الدين غيير مشيروع لمخالفتيه ليآلداب والنظيام العيام ، فيإذا دفيع الميدين اليدين وكيان عيدم 

شروعية آتياً من جهته أو هو شريك فيه كما في حالتنا هذه ، لم يسيتطع أن يسيترد ميا دفيع ألنيه طيرف مليوث ال يجيوز ليه أن يحيتج الم

بغش صدر من جانبه
 (1 )

. ومن هذا الرأي محكمة النقض البلجيكي وكثير من الفقهاء في فرنسا 
 (9 )

 . 

 2511القيديم ، بيالرغم مين انعيدام نيص فيي هيذا التقنيين يقابيل الميادة  وقد أخذ القضاء والفقه في مصر في عهد التقنين المدني

مدني فرنسي ، باألحكام المتقدمة الذكر . فلم يكن الخاسير مجبيراً عليى دفيع ميا خسيره
 (5 )

، ولكنيه إذا دفيع مختياراً وهيو أهيل ليدفع ميا  

إلى أن دين المقامرة أو الرهان هو دين طبيعي فال يسترد خسره ، لم يجز له استرداد ما دفع . وكان الرأث في ذلك العهد يذهب أحياناً 

الخاسر ما دفعه مختاراً كما هو الحكم في سائر االلتزامات الطبيعية
 (9 )

، ويذهب أحياناً أخرى إلى أن دين المقامرة أو الرهان مخالف  

لآلداب والنظام العام فإذا دفعه الخاسر وهو طرف ملوث ال يجوز له استرداده
 (1 )

وهذا على الخالف الذي رأيناه في فرنسا ، 
 (1 )

 . 

                                                 
 – 51 – 1 – 97داللييوز  2791أغسيطس سيينة  7دويييه  – 551 – 1 – 51سيييريه  2752ينيياير سينة  15كولميار  – 199 – 2 – 97سيييريه  2797ميايو سيينة  99نقيض فرنسييي   ( 2) 

 –(  1هيامش  291ص  971فقرة  1أوبري ورو ) انظر أوبري ورو وإسمان   – 79بودري وفال فقرة  –وما بعدها  12وفقرة  91فقرة  – 92جيوار فقرة  - 255فقرة  11لوران 

 . 2992فقرة  1كابيتان ودي المور أنديير كوالن و

  . 991ص – 999ص  997فقرة  2وانظر في هذه القاعدة الوسيط  Nemo auditor propriam turpitudenem allegansويعبر عن هذه القاعدة بالالتينية :   ( 1) 

ريبييير فييي القاعييدة األدبييية فييي – 2199فقييرة  22بالنيييول وريبييير وبيسييون  - 791مكييرر فقييرة  21بيييدان  – 27 – 2 – 51باسيييكريزي  2752نييوفمبر سيينة  25نقييض بلجيكييي   ( 9) 

  . 2971فقرة  1جوسران  – 9255فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه   - 257االلتزامات المدنية طبعة رابعة فقرة 

ً يذهب إلى حد  ، وهو رأي مرجوح ، رأي ثالث في الفقه الفرنسيوهناك    – 199فقيرة  2بيون ) إذ هيو ديين ميدني  ، القول بأن دين المقامرة أو الرهان أرقى من أن يكيون دينياً طبيعييا

Pillette  551ص  2719في المقامرة والرهان في المجلة العملية سنة - Frère-jouan du Saint  وال يلقى هذا الرأي باال إلى النص الصريح الذي يقضي  12وفقرة  21فقرة . )

االرأي الثالث وفي تفنيدها بودري وفال فقيرة أن دين = =المقامرة أو الرهان ال يجبر المدين على الوفاء به ، ولو كان هذا الدين مدنياً لوجب أن يجبر على الوفاء ) انظر في حجج هذب

 ( . 1هامش  291ص  971فقرة  1ورو وإسمان ) أوبري  ( obligation civile imdarfaite) ( . ويذهب بعض الفقهاء إلى أن دين المقامرة أو الرهان دين مدني ناقص  71

لمقامرة ليس ليه إذن مين وقد قضي بأن المقامرة ، ولو لم يحرمها القانون تحريماً صريحاً مخالفة للنظام العام واآلداب العامة ، فالتعهد الذي يبنى على مجرد ا – 559انظر آنفاً فقرة   ( 5) 

 – 255ص  5م  2751فبرايير سينة  19مخيتلط ( وانظر استئناف  217ص 11رقم  5المجموعة الرسمية  2599سبب صحيح ويجب اعتباره باطالً )  طنطا جزئي أول أبريل سنة 

 . 955ص  52م  2515مايو سنة  29 – 295ص  25م 2591فبراير سنة  29

المطالبية مدني فرنسي ، وهي تشير إلى االلتزامات الطبيعيية وغيرهيا التيي إذا دفعهيا اليدين برضيائه فيال يحيق ليه  2199مدني ) قديم (  مشتقة من المادة  251وقد قضي بأن المادة   ( 9) 

 .            . 15ص  29م  2599يناير سنة  1( . وانظر أيضاً استئناف مختلط  25ص  219الجريدة القضائية  2592فبراير سنة  11بردها مثل ديون المقامرة ) الموسكي 

جب عليها أال تساعد أياً من طرفي العقد ، بل تتيرك الحالية عليى ميا هيي علييه ، وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا ظهر للمحكمة بأن العقد باطل لعدم مشروعية سببه ، و  ( 1) 

( . وقضي بأن الشراح اختلفوا  219ص  79رقم  21المجموعة الرسمية  2522أبريل سنة  27بمعنى أنها ال تأمر بتنفيذ ما لم ينفذ وال بإعادة ما تنفذ بمقتضى العقد ) استئناف وطني 

لسبب هومخالفة بعدم جواز استرداد مبلغ خسره صاحبه في القمار ، فذهب بعضهم إلى قيام التزام طبيعي بمنع من رد ما دفع . وذهب الرأي الراجح إلى أن افي مرجع الحكم القاضي 

رفض استرداد ما خسره شخص في قمار أو رهان هو  الميسر لقواعد اآلداب العامة ، وتؤيد ذلك األعمال التحضيرية للقانون الفرنسي ، واألساس الذي بنيت عليه المواد الفرنسية في

 25قضاء المحاكم المصرية ) المنشية  أساس مقرر بأنه من المبادئ المسلمة في القانون المصري ، وقد تأيدت وجهة الرأي الراجح في فرنسا بأحكام قانون العقوبات المصري وكذلك

ى القضاء المصري القضاء الفرنسي إلى حد أن قضت محكمية جناييات بنيي سيويف بيأن مين لعيب قمياراً ميع شيخص ( . وقد جار 159ص  959رقم  21المحاماة  2592أبريل سنة 

ذه المجني اً فإن هذا ال يمنع من أن المبلغ الذي أخفخسر مبلغاً من المال ، ثم انقض على من كسب وأخذ منه المبلغ بالقوة ، عد سارقاً بطريق اإلكراه ، ألنه وإن كان القمار محرماً قانون

سينة  29حكيم السيرقات ) جناييات بنيي سيويف عليه انتقل إليه بإرادة صاحبه ، ولما كانت الحيازة مظهراً من مظاهر الملكية وجبت حمايتها قانوناً ، وأصبح سلب المال بالقوة حكمه ك

) إيداع المبليغ اليذي يقيامر بيه الالعيب يعتبير وفياء مقيدماً فيال يجيوز  151ص  52م  2515فبراير سنة  25وانظر أيضاً استئناف مختلط  –(  579ص  951رقم  1المحاماة  2511

  . 295ص  25م  2591فبراير سنة  29وقارن استئناف مختلط  – 975االسترداد ( . وانظر محمد كامل مرسي فقرة 

فاؤه  تحت أية صورة كانت وال أن يكون له أي أثر في الوجود ، ومن ثم فمن دفع شييئاً ومع ذلك فقد قضي بأن ما يحظره القانون أصال ال يصح إقراره بأي حال من األحوال وال إخ  ( 1) 

مدني ) قديم ( ولو كان الدفع باختياره ، ألن اعتماد الدفع في هذه الحالة إقرار للمحظور وهو ممنيوع ، وال يعتيرض عليى ذليك بميا ورد  259محظوراً قانوناً فله استرداده طبقاً للمادة 

ن المقصيود مين عبيارة "وليو ليم مدني ) قديم ( من أن من أعطى باختياره شيئاً آلخر وفاء لدين يعتقد ملزوميته به ولو لم يوجبه القانون ال يكون له استرداده ، وذلك أل 251 في المادة
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 جواز استرداد ما دفع في التقنين المدني الجديد : – 512
أماالتقنين المدني الجديد فقد خرج على تقاليد عهد التقنين المدني القديم المستمدة مين القيانون الفرنسيي كميا قيدمنا ، ونيص فيي  

نا على ما يأتي : "ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خالل ثالث سنوات مين منه كما رأي 195الفقرة الثانية من المادة 

الوقت الذي أدى فيه ما خسره ، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذليك . وليه أن يثبيت ميا أداه بجمييع الطيرق" . فيجيوز إذن للخاسير ، 

نين المدني القديم على النحو الذي بيناه ، أن يسترد ما دفعهطبقاً ألحكام التقنين المدني الجديد ، وخالفاً لتقاليد التق
 (2 )

 . 

وليس في هذا إال تطبيق سليم ألحكيام اليبطالن والقاعيدة اسيترداد ميا دفيع دون حيق . فعقيد المقيامرة أو الرهيان باطيل لمخالفتيه 

ع الخاسر ما خسره يكون قد دفع ما هيو غيير مسيتحق لآلداب والنظام العام كما قدمناع ويترتب على بطالنه أنه ال ينتج أي أثر . فإذا دف

 199في ذمته ، فيكون له الحق في استرداد ما دفع دون حيق . وال يمين أن يكيون هنياك التيزام طبيعيي فيي ذمية الخاسير ، فيإن الميادة 

ن ديين المقيامرة أو الرهيان مدني تقول في صراحة : "وفي كل حال ال يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف النظام العام" . وقد علمنيا أ

 مخالف للنظام العام ، فال يمكن أن يتخلف عنه التزام طبيعي .

يبقى الرأي القائل بأنيه ال يجيوز االسيترداد ألنيه "ال يجيوز لمين وفيى بيالتزام مخيالف ليآلداب أن يسيترد ميا دفعيه ، إال إذا كيان 

يشتمل على هذا النص صراحة ، ومع ذلك استثنى المشيروع مين هيذا هوفي التزامه لم يخالف اآلداب" . ولقد كان المشروع التمهيدي 

الحكم  دين المقامرة أو الرهيان فأجياز اسيترداده
 (1 )

. وقيد حيذف هيذا الينص فيي المشيروع النهيائي ، ألن حكميه ال يتمشيى ميع منطيق  

ل شيييء إلييى أصييله ، فييإذا كييان أحييد بإعييادة كيي –أييياً كييان سيبب الييبطالن –اليبطالن . ذلييك أن منطييق الييبطالن يقضييي فييي العقييد الباطييل 

المتعاقدين سلم شيئاً لآلخر تنفيذاً للعقد الباطل جاز له استرداده
 (9 )

. فأصبح الحكم القاضي بجواز استرداد الخاسر ما دفعه وفياء ليدين  

ع القواعد العامية ذاتهيا مدني ، بل أيضاً م 195/1مقامرة أو رهان ، بعد هذا الحذف ، متمشياً ، ال فحسب مع صريح النص في المادة 

 في نظرية البطالن ، وبعد أن كان استثناء من هذه القواعد أصبح مجرد تطبيق لها .

والحكم بجواز االسترداد يتمشى أيضاً مع قاعدة استرداد ما دفع دون حق كما قدمنا ، وإذا كان الخاسر قد دفيع ميا خسيره وهيو 

ه بالبطالن ال يمنعه من استرداد ميا دفيع ، طبقياً لألحكيام المقيررة فيي قاعيدة دفيع غيير عالم ببطالن عقد المقامرة أو الرهان ، فإن علم

المستحق
 (5 )

 . 

وقد قدمنا أنه في رفع دعوى بطيالن عقيد المقيامرة أو الرهيان ، وكيذلك فيي التمسيك بيدفع المقيامرة ، يجيوز إثبيات اليدعوى أو 

وفيها البينة والقرائن ، وليو زادت الخسيارة عليى عشيرة جنيهيا ، ألن العقيد  الدفع وأن الدين دين مقامرة أو رهان بجميع طرق اإلثبات

غير مشروع لمخالفته لآلداب والنظام العام
 (9 )

. كذلك هنا ، إذا دفع الخاسر ما خسره وأراد استرداد ما دفع ، فإنيه يجيوز ليه أن يثبيت  

ي دفعيه يزييد عليى عشيرة جنيهيات ، وذليك لينفس اعتبيارات النظيام الدفع بجميع طرق اإلثبات وفيها البينة والقرائن ، حتى لو كان اليذ

                                                                                                                                                                    
القاصر أو الذي يكون سقط حق المطالبة به بمضي الميدة ، أميا ميا يحظيه القيانون يوجبه القانون" الواردة في المادة إنما هوما لم يحرمه القانون ولكنه ال يوجبه ، كالدين الذي يلتزم به 

 ( . 991ص  99الحقوق  2529مارس سنة  5 – 992ص  99الحقوق  2525ديسمبر سنة  11فال يدخل تحت ذلك ) استئناف وطني 

 . 577أو بعد ذلك ما قدمناه آنفاً فقرة  2555أكتوبر سنة  29وم انظر وجوب تطبيق أحكام التقنين المدني الجديد إذا كان وقت دفع الخسارة هو ي  ( 2) 

داب أن يسترد ما دفعه إال إذا كان هيو فيي وقالت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "واستثناء من القاعدة التي تقضي بأنه ال يجوز لمن وفى بالتزام مخالف لآل  ( 1) 

 992ص  9من المشروع ، أجاز المشروع ، توثيقاً في تحريم المقامرة ، أن يسترد الخاسر ما دفعه للرابح" ) مجموعة األعمال التحضيرية  9فقرة  192م  التزامه لم يخالف اآلداب :

. ) 

 . 997فقرة  2وعية : الوسيط انظر في ذلك وفي القاعدة الرومانية القديمة التي كانت ال تسلم بهذه النتيجة المنطقية في العقد الباطل لعدم المشر  ( 9) 

وهيو عيالم بيالبطالن ، كميا إذا دفيع ديين  وقد جاء في الجزء األول من الوسيط في هذا الصدد : "وقد يكون الدين الذي أداه مصدره عقد باطل لسبب يرجع إلى النظاما لعام أو اآلداب  ( 5) 

وهي تجيز استرداد  911/2بالرغم من علمه بالبطالن ، ألن هذا الحل هو الذي يقتضيه النظام العام واآلداب : انظر م قمار أو فوائد ربوية ، فيستطيع في هذه الحالة أن يسترد ما دفع 

 ( . 2هامش  2259ص  719فقرة  2وهي تجيز استرداد دين المقامرة والرهان ) الوسيط  115/1الفوائد الربوية وم 

 . 559انظر آنفاً فقرة   ( 9) 
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ميدني كميا رأينيا :  195/1العام التي سبقت اإلشارة إليها . وقد جاء النص صريحاً في هذا الحكم ، إذ تقول العبارة األخيرة مين الميادة 

"وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق"
 (2 )

 . 

 جواز االسترداد من النظام العام :  – 513
وما أن بطالن عقد المقامرة أو الرهان مقرر للنظام العام ، كذلك جواز استرداد الخاسر ما دفعه من خسارة مقرر للنظام العيام 

تى لو كان هنياك . ويترتب على ذلك أنه ال يجوز االتفاق على ما يخالف قاعدة جواز االسترداد ، ويبقى للخاسر حق استرداد ما دفع ح

اتفاق بينه وبين من كسب على أنه ال يجوز له أن يسترد ما دفع ، ويعتبر هذا االتفاق باطالً لمخالفته للنظام العام . والينص صيريح فيي 

اق مدني كما رأينا : "ولمن خسر في مقامرة أو رهيان أن يسيترد ميا دفعيه  . . وليو كيان هنياك اتفي 195/1هذا المعنى ، إذ تقول المادة 

 يقضي بغير ذلك" .

وهكذا تتأكد فكرة االسترداد ، إذ أحاطها القانون بضمانات ثالثة تسد الطريق على التحايل : فهو قد أجاز االسترداد صراحة ، 

وحرم االتفاق على عدم جوازه ، وأباح إثبات الدفع بجميع الطرق
 (1 )

 . 

 تقادم دعوى االسترداد : – 514
ميدني هيذا  195/1انقضاء ثالث سنوات من الوقت الذي أدى فيه الخاسر ما خسره ، وتقرر الميادة وتتقادم دعوى االسترداد ب 

الحكم إذ تقول كما رأينا : "ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خالل ثالث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ميا خسيره" 

. 

لكن المذكرة اإليضاحية لهيذا المشيروع أشيارت فيي الوقيت نفسيه إليى وقد كان المشروع التمهيدي يجعل التقادم سنة واحدة ، و

أنه يحسن أن تطال مدة االسترداد إلى ثالث سنوات
 (9 )

. وقيد أدخيل هيذا التعيديل فعيالً فيي لجنية المراجعية ، إذ جعليت ميدة االسيترداد  

ثالث سنوات بدالً من سنة واحدة
 (5 )

 . 

أو الرهيان ميع األحكيام العامية المقيررة فيي دفيع غيير المسيتحق ، إذ ميدة االسيترداد وبذلك اتسقت أحكام استرداد دين المقامرة 

طبقاً لهذه األحكام العامة هي ثالث سنوات
 (9 )

 . 

                                                 
ن إثبيات اليدفع بجمييع الطيرق ، بميا فيي وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "وتسهيالً الستعمال هذاالحق ) حق االسترداد ( أجاز المشروع أيضاً أن يكيو  ( 2) 

 ( . 991ص  – 992ص  9 ذلك البينة والقرائن ، حتى لو كان المبلغ المدفوع يزيد على عشرة جنيها" ) مجموعة األعمال التحضيرية

ً ويترتب على جواز استرداد ما دفعه الخاسر أن الحق في االسترداد يبقى قائماً   فليه إذا خسير أن  ، حتى لو وضع الالعب المبلغ الذي يقامر به على مائدة القمار أو أودعيه شخصياً ثالثيا

فيي  992انظير آنفياً فقيرة ) عكس هذا الحكم في عهد التقنين المدني القديم عندما كان االسترداد غير جائز  وقد قررنا ، يسترد ما وضعه على مائدة القمار أو ما أودعه الشخص الثالث

ده أميا ومن ثيم يجيوز للخاسير أن يسيتر ، فإن هذا كله يعتبر في حكم الوفاء ، وإذا قضي الخاسر ما خسر بطريق غير الفاء المباشر كتظهير الورقة التجارية والوفاء بمقابل ( . الهامش

 ( . 929انظر ما يلي فقرة )  2595لسنة  19/15التغطية في البورصة فقد كان يمكن استردادها قبل دكريتو رقم 

لفها . وبذلك سد المشروع ز االتفاق على ما يخا( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "والقاعدة التي تقضي بجواز االسترداد تعتبر من النظام العام ، فال يجو 1) 

 ( . 991ص  9ية الطريق على التحايل ، إذ أجاز االسترداد ، وحرم االتفاق على عدم جوازه ، وأباح إثبات الدفع بجميع الطرق" ) مجموعة األعمال التحضير

ثة . فإذا مات الخاسر بعد أن أدى ما خسره ، ولم يمض عام على الدفع ، جاز للورثة أن ( وهذا ما جاء في المذكرة اإليضاحية : "وغني عن البيان أن الحق في االسترداد ينتقل إلى الور 9) 

سين أن تطيال ميدة االسيترداد إليى ثيالث يستردوا هم ما دفعه مورثهم . واستعمال الورثة لهذا الحق بعد موت مورثهم أكثر احتمياالً مين اسيتعمال الميورث للحيق حيال حياتيه ) ليذلك يح

 ( . 991ص  9وقت أمام الورثة" ) مجموعة األعمال التحضيرية سنوات حتى يتسع ال

 في الهامش . 577( انظر آنفاً فقرة  5) 

، وتسيقط مدني على أن "تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثيالث سينوات مين الييوم اليذي يعليم فييه مين دفيع غيير المسيتحق بحقيه فيي االسيترداد  271( وقد نصت المادة  9) 

عكيس أن الخاسير إذا دفيع الخسيارة وى كذلك في جميع األحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق" . فيكون القانون قد فرض فرضاً غير قابيل إلثبيات الالدع

 نوات من وقت الدفع" .يكون عالماً وقت الدفع أنه غير ملزم بالدفع وأن له الحق في االسترداد ، ومن ثم يتقادم حقه بانقضاء ثالث س
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 االستثناءات من تحريم المقامرة والرهان -الفصل الثاني
 من التقنين المدني على ما يأتي :  159تنص المادة  نص قانوني :  – 515

حكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً فيي األلعياب الرياضيية ، ولكين للقاضيي يستثنى من أ –2"

 أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه" .

ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب" -1"
 (2 )

 . 

لكن األحكام كان معموالً بهاوال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ، و
 (1 )

 . 

وفيي التقنيين الميدني الليبيي  – 191ويقابل النص فيي التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى : فيي التقنيين الميدني السيوري الميادة 

2911و 2919وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادتين  – 511وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 159المادة 
 (9 )

 . 

ويتبين من النص المتقدم الذكر أن للقاعدة التي تقضي ببطالن عقد المقيامرة أو الرهيان اسيتثنائين منصوصياً عليهميا  $2925 

( ألعياب النصييب . ويضياف إليى  1( المبياراة فيي األلعياب الرياضيية . )  2صراحة يكون العقد فيهما صيحيحاً ملزمياً للمتعاقيدين : ) 

( البييوع اآلجلية فيي  5( سباق الخيل والرماية ، وكان قد أشير إليى هيذا االسيتثناء فيي المشيروع التمهييدي . )  9: ) هذين االستثنائين 

 . فنبحث كالً من هذه االستثناءات األربعة . 2595لسنة  19البورصة بموجب أحكام الدكريتو رقم 

                                                 
يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيميا بيينهم المتبيارون فيي األلعياب  -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " 2911( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  2) 

وسباق الخيل . وفي لجنة المراجعة أضيفت كلمة  ويستثنى أيضاً ما رخص فيه قانوناً من أوراق النصيب -1ه . الرياضية . ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً في

لمدني الجديد : بقاً لما استقر عليه في التقنين ا"شخصياً" بعد كلمة "المتبارون" في الفقرة األولى ، وحذفت من الفقرة الثانية سباق الخيل "حتى ال يشمله االستثناء" ، فأصبح النص مطا

 ( . 995ص  – 999ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  159، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  112في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  111وصار رقمه 

وى بطليب مبليغ نتيجية ميسير أو رهيان ، ميا عيدا األلعياب القائمية عليى المهيارة ( وقد قضي في عهد التقنين المدني القديم بأن القانون الفرنسي نص صراحة على أنه ال يجوز رفع دعي 1)  

ليب اسيترداد مخيا دفيع إال إذا كيان اليرابح قيد وتنمية البنية ، كالسباق على األقدام وسباق الخيل الخ ، وإنما للمحاكم تخفيض المبلغ إذا كان ظاهر اإلبهاظ ، وعليى كيل حيال ال يجيوز ط

 ( . 159ص  959رقم  12المحاماة  2592أبريل سنة  25) المنشية استعمل الغش أو النصب 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى(  9) 

 ) مطابق ( . 191التقنين المدني السوري م 

ويسيتثنى أيضياً ميا رخيص فييه قانونياً مين  -1المتبيارين . يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهيان المتعليق باأللعياب الرياضيية حتيى بيين األشيخاص  -2:  159التقنين المدني الليبي م 

 أوراق النصيب .

 فيما بين المتبارين شخصياً ( .) ويبيح التقنين الليبي الرهان المتعلق باأللعاب الرياضية حتى بين األشخاص غير المتبارين ،  أما التقنين المصري فال يبيح ذلك إال 

 ق ( .) مواف 511التقنين المدني العراقي م 

: وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بين األشخاص الذين يشتركون فيي األلعياب المختصية بيالتمرن عليى األسيلحة وبيأنواع  2919تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

وفي األحوال المنصيوص عليهيا فيي الفقيرة األوليى مين هيذه الميادة ، ال يحيق للوسيطاء ،  –على أنه يحق للقاضي أن يرد الدعوى إذا رأى القيمة فاحشة  –السباق واأللعاب الرياضية 

 المرخص لهم على وجه قانوني في جميع بدالت المراهنة من األشخاص غير المشتركين في األلعاب ، أن يتذرعوا بحكم المادة السابقة .

 كانت مجازة على وجه قانوني ) والتقنين اللبناني يسير على غرار التقنين الفرنسي ( .: إن لعبة "اليانصيب" ال تخول حق المداعاة ، إال إذا   2911م 
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 المباراة في األلعاب الرياضية – 0

 ياضية وغيرها من األلعاب : التمييز بين األلعاب الر  – 516
مدني ، كما رأينا ، من اليبطالن "الرهيان اليذي يعقيده فيميا بيينهم المتبيارون شخصيياً فيي  159تستثني الفقرة األولى من المادة 

 2511األلعاب الرياضية" . واأللعاب الرياضية هي التي تقوم على المهارة في رياضة الجسم . وقد أوردت الفقرة األوليى مين الميادة 

مدني فرنسي أمثلة عليى هيذه األلعياب ، فقاليت : "يسيتثنى مين حكيم الميادة السيابقة األلعياب الخاصية باسيتعمال السيالح ، وبيالجري أو 

بسباق الخيل ، وبالمسابقة بالعربات ، وبلعب الكرة ، وبغير ذلك من األلعاب التي تقوم على المهارة ورياضة الجسم"
 (2 )

. فيدخل إذن  

الرياضيية ، وتكيون المبيارة فيهيا مقابيل جعيل مشيروعة ، جمييع ألعياب الجمبياز واأللعياب السيويدية ، والكيرة ، والتينس ،  في األلعاب

وتيينس الطاوليية ، والجييري ، والقفييز ، وسييباق الخيييل ، والجولييف ، والراكيييت ، والمصييارعة ، والمالكميية ، والمبييارزة بالشيييش ، 

والبليارد
 (1 )

 والرماية ، وكل لعبة أخرى تقوم على المهارة ورياضة الجسم . ، والسباحة ، والتجديف ، 

وال يدخل في األلعاب الرياضية ، فتكون المباراة فيها بجعل مقيامرة غيير مشيروعة ، كيل لعبية ال تقيوم عليى رياضية الجسيم ، 

ولو اعتمدت على المهارة الفكرية كالشطرنج
 (9 )

يها النصيب األكبر أو كيان النصييب والداما ، وجميع ألعاب الورق سواء كان للحظ ف 

األكبيير للمهييارة ، ويييدخل فييي ذلييك البريييدج والبييوكر والكونكييان وغيرهييا ميين ألعيياب الييورق المعروفيية . كييذلك ال يييدخل فييي األلعيياب 

ك الرياضية كل لعبة أخرى ولو لم تكن من ألعياب اليورق ، وليو اعتميدت عليى المهيارة ، ماداميت ال تقيوم عليى رياضية الجسيم ، وذلي

 كالطاولة والدومينو ، ومن باب أولى لو اعتمدت على مجرد الحظ كالروليت .

 متى تكون المباراة في األلعاب الرياضية مشروعة : – 517
واأللعاب الرياضية ، على النحو الذي حددناه ، تكون المباراة فيها مشروعة ، لتشجيع هذه األلعاب وإيجاد حيافز مين الكسيب   

"يكيون مين شيأنها تقويية الجسيم واسيتكمال أسيباب  –كما تقول الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي  –نها ألعاب لإلقبال عليها ، أل

الصحة"
 (5 )

 . 

ويشترط ، حتى تكون مشروعة  ، أن يكون العقد قد تم بين المتبارين أنفسهم . والنص صريح في هذا المعنى ، إذ تقول الفقيرة 

رأينا : "الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً" مدني كما 159األولى من المادة 
 (9 )

. ويالحظ أن كلمة "الرهان" هنا غيير  

                                                 
 Les jeux propres à exercer au fait des armes, les courses à pied ou à cheval, les courses àميدني فرنسيي هيو ميا ييأتي :  2511/2( الينص الفرنسيي للميادة  2) 

chariot, le jeu de paume et autres jeux de meme nature qui liennent à l' adresse et à l'exercice du corps, sout exceptés de la disposition 

précédente .  . 

 11ليوران  – 91ترولون فقيرة  – 229فقرة  27( وقد اختلف في فرنسا في لعبة البليارد . فبعض يرى أنها ال تعتمد على رياضة الجسم ، فال تدخل في األلعاب الرياضية ) ديرانتون  1) 

 2( . وبعض يرى أنها تدخل فيي األلعياب الرياضيية ، ألن فيهيا رياضية الجسيم ) بيون  21هامش  291ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 91بودري وفال فقرة  – 257فقرة 

 2595نيوفمبر سينة  21 – 992 – 1 – 2591سييريه  2591يولييه سينة  29باريس  – 2975فقرة  1جوسران  – 999ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 195فقرة 

 . 51( فقرة  Jeu-Pariلفظ  9( . وانظر في هذا االختالف أنسيكلوبيدي داللوز  25 – 1 – 59سيريه  2751مايو سنة  19إكس  – 999 – 1 – 2599داللوز 

وانظر عكس ذلك وأن البليارد تتغلب فيه المهارة على الحظ كما هو  – 99ص  15م  2522نوفمبر سنة  7ارة : استئناف مختلط وانظر في أن البليارد لعبة يتغلب فيها الحظ على المه 

 . 915ص  15م  2521مايو سنة  15واضح : استئناف مختلط 

فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 21هيامش  291ص  971فقيرة  1أوبري ورو وإسمان   – 797مكرر فقرة  21بيدان  – 21ص  99بودري وفال فقرة  – 129فقرة  2( بون  9) 

 . 99عكس ذلك ترولون فقرة  – 911ص  979محمد كامل مرسي فقرة  – 9259فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 999ص  2191

 . 999ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  5) 

في هذا الصدد : " للمشروع التمهيديالمذكرة اإليضاحية ( وتقول  9) 
 

بين المتبارين أنفسهم في هذه األلعاب ، حتيى يكيون هيذا وسييلة لتشيجيعهم" ) مجموعية  بشرط أن يكون عقد الرهان

 . 975ص  977( . وانظر محمد كامل مرسي فقرة  999ص  9األعمال التحضيرية 
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فيي دقيقة ، فقد قدمنا أن الرهان ال يقوم فيه المتراهنون بأي دور إيجابي لتحقيق الواقعة التي يعلق عليها الرهان ، أميا هنيا فالمتبيارون 

ور إيجابي للفوز في المباراةاأللعاب الرياضية يقوم كل منهم بد
 (2 )

 . 

وعلى ذلك ال يكون العقد صحيحاً ، بل يكون رهاناً غير مشروع ، إذا تراهن النظارة أو غير المتبارين أنفسهم عليى فيوز أحيد 

قين عليى مين يفيوز مين المتبارين . ففي سباق الخيل مثالً ، إذا تم العقد بين المتسابقين أنفسهم كان صحيحاً ، أما إذا تراهن غير المتساب

 المتسابقين فإن العقد يكون رهاناً غير مشروع .

 ً فإذا تم العقد بين المتبارين أنفسهم ، كان صحيحا
  (1 )

كما قدمنا . ويشترط أن يكيون كيل مين المتبيارين أهيالً ، أي أن تكيون ليه  

مبلغ من ريع ماله إذا كان مميزاً مأذونياً ليه فيي إدارة أهلية التصرف في المبلغ الذي يدفعه عند الخسارة . ومن ثم يجب أن يكون هذا ال

ماله وفي التصرف في ريع هذا المال ، ويصح أن يكون المبلغ من رأس ماله إذا كان كامل األهليية أي بالغياً رشييداً 
  (9 )

. كيذلك يجيب  

أن يكون التراضي على المباراة خالياً من عيوب الغلط والتدليس واإلكراه
 (5 )

ذلك إال تطبيق للقواعد العامة . وليس في 
 (9 )

 . 

 جواز تخفيض قيمة الرهان إذا كان مبالغًا فيه :  – 518
وإذا تم العقد بين المتبارين صحيحاً على النحو الذي قدمناه ، فإن من خسر المباراة يلتزم بدفع المبلغ المتفق عليه لمن كسيب .  

مدني تقول كميا رأينيا : "ولكين للقاضيي أن يخفيض قيمية هيذا الرهيان إذا كيان  159ولكن العبارة األخيرة من الفقرة األولى من المادة 

ذا اتفق المتباريان على مبلغ يزيد كثيراً عما تقتضيه أهمية المباراة . أو يجاوز حيدود ميا تفرضيه حالية المتبيارين أو ميا مبالغاً فيه" . فإ

تفرضييه ثييروة كييل منهمييا
 (1 )

، اعتبيير هييذا مضيياربة ، وكييان الجييزاء أن يخفييض القاضييي المبلييغ إلييى الحييد المناسييب ، ويحكييم بييالمبلغ  

المخفض لمن فاز في المباراة
 (1 )

 . وإذا دفع الخاسر كل المبلغ ، فله أن يطلب من المحكمة تخفيضه وأن يسترد الفرق ممن كسب . 

منيه عليى ميا ييأتي : "وميع ذليك يجيوز للمحكمية أن  2511أما التقنين المدني الفرنسيي فقيد نيص فيي الفقيرة الثانيية مين الميادة 

حالة ما إذا كيان المبليغ باهظياً ، يعتبير العمليية كلهيا مضياربة غيير  ترفض الطلب إذا تبينت أن المبلغ باهظ" . فالمشرع الفرنسي ، في

مشروعة ، ويقضي ببطالنها أصالً ، ومن ثم يرفض القاضي طلب الفائز ، وال يقضي له حتى بمبليغ مخفيض
 (7 )

. وغنيي عين البييان  

                                                 
 . 575( انظر آنفاً فقرة  2) 

ليب مبليغ في عهد التقنين المدني القديم يقضي بذلك دون أن يكون هناك نص ، فقد قضي بأن القانون الفرنسي نص صراحة عليى أنيه ال يجيوز رفيع دعيوى بط( وكان القضاء الفرنسي  1) 

 ( . 159ص  959رقم  21المحاماة  2592ة أبريل سن 25نتيجة ميسر أو رهان ، ما عدا األلعاب القائمة على المهارة وتنمية البنية كالسباق على األقدام وسباق الخيل ) المنشية 

 . 99ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 19بودري وفال فقرة  – 91( جيوار فقرة  9) 

( . وال يعتبير تدليسياً  12ي وفيال فقيرة ومن باب أولى لو كان أحد الالعبين فاقد الوعي بسبب السكر مثالً ، فإن العقد يكون باطالً ) بودر – 11بودري وفال فقرة  – 97( جيوار فقرة  5) 

 ( . 97جيوار فقرة  – 121فقرة  2عكس ذلك بون  – 11أن يخفي أحد المتبارين قوته عن اآلخر حتى يجره إلى المباراة ) بودري وفال فقرة 

تعطي للهيئة التي تفوز فيي هيذه المبارييات .  –تتمثل في صورة كأس مثالً  –ة ( ويحدث كثيراً أن تقع مباريات رياضية بين هيئات مختلفة ، وتخصص جائزة أكثر ما تكون جائزة أدبي 9) 

ارعة أو المالكمة ميثالً ، حييث ييدفع أفيراد وصاحب الكأس يعتبر أنه قد وهب الكأس للفائز ، ولذلك ال تدخل هذه الحالة فيما نحن بصدده . كذلك ال تدخل حالة مباريات الكرة أو المص

فالعقد ما بين أفراد الجمهور ومنظمي ’ لمشاهدة المباريات ، ومن هذه األجور يخصص مبلغ من المال يعطى للفائز ، وقد يخصص مبلغ أقل يعطى لغير الفائز جمهور النظارة أجوراً 

ن من منظمي المبياراة أجيراً عين فيوزهم إذا فيازوا ، أو المباراة هو العقد المعروف بعقد النظارة ، ومن دخل المباراة من الالعبين والمصارعين والمالكمين ال يراهنون ، وإنما يأخذو

 أجراً على عملهم إذا لم يفوزوا .

 – 11بودري وفال فقرة  – 125فقرة  2وكذلك يرجع إلى ما تعوده المتبارون من قبل ) بون  – 2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 11بودري وفال فقرة  – 99( جيوار فقرة  1) 

 ( . 99عكس ذلك جيوار فقرة 

ما ييأتي : "أميا الرهيان مين غيير الالعبيين ، إذا  ( وتوهم المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي أنه ال يخفض إال الرهان من غير الالعبين إذا كان مبالغاً فيه ، إذ ورد في هذه المذكرة 1) 

( . والصحيح أن الذي يخفض إذا كان مبالغاً فيه  999ص  9به فكرة التشجيع دون زيادة" ) مجموعة األعمال التحضيرية كان مبالغاً فيه ، يجوز للقاضي تخفيضه بالقدر الذي تتحقق 

 لو لم يكن مبالغاً فيه .هو المبلغ الذي اتفق عليه المتبارون أنفسهم فيما بينهم ، أما الرهان من غير المتبارين فغير مشروع كما قدمنا ، وال يجوز الحكم به و

 291ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 11بودري وفال فقرة  – 99جيوار فقرة  - 155فقرة  2بون  – 255فقرة  11لوران  – 92ترولون فقرة  – 222فقرة  27( ديرانتون  7) 

 . 991ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -
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يسترد شيئاً مما دفعه ، وذلك نزوالً عليى حكيم الميادة أنه إذا دفع الخاسر مختاراً المبلغ للفائز ، فإنه ال يستطيع في القانون الفرنسي أن 

مدني فرنسي وقد رأيناها تقضي بأن من خسر ال يجوز له في أية حال أن يسترد ما دفعه مختاراً  2511
 (2 )

 . 

 ألعاب النصيب – 2

 األصل هو تحريم ألعاب النصيب :  – 519
. والنصييب مبليغ أو  ( lot) ع مبلغاً صغيراً ابتغياء كسيب النصييب لعبة النصيب لعبة يساهم فيها عدد كبير من الناس ، كل يدف

توضع تحت السحب ،  فيكون لكيل مسياهم رقيم معيين ويسيحب مين بيين هيذه األرقيام عين  –وقد يكون شيئاً أو عدة أشياء  –عدة مبالغ 

طريق محض الحظ الرقم أو األرقام الفائزة
 (1 )

بر مراهنة ، فكل مساهم فيها يراهن على أن . ولعبة النصيب على الوجه الذي بيناه تعت 

رقمه هو الفائز ، فإن صدق قوله فاز بالنصيب ، وإن لم يصدق خسر المبلغ الذي دفعه
 (9 ) 

. ومحض الحظ كما قدمنا هو اليذي ييتحكم  

فتكيون المراهنية  في تعيين من هو الفائز . لذلك يكون األصل أن جمييع ألعياب النصييب محرمية باعتبارهيا مراهنيات غيير مشيروعة .

باطلة ، ويجوز لكل مساهم أن يسترد ما دفعه ، ويسترد من الفائز ما كسب
 (5 )

 . 

مين تقنيين العقوبيات عليى ميا ييأتي : "ويعاقيب بهيذه العقوبيات أيضياً )  999هذا إلى جانب الجزاء الجنائي . فقيد نصيت الميادة 

يهاً أو إحدى هياتين العقيوبتين ( كيل مين وضيع للبييع شييئاً فيي النميرة الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وغرامة ال تجاوز خمسين جن

المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة ، وتضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود واألمتعة الموضوعة في النمرة" . وسنرى أيضاً 

 عها وأعماالً أخرى متعلقة بالنصيب .يعاقب بعقوبة المخالفة التجول بأوراق النصيب لبي 2599لسنة  29أن القانون رقم 

                                                 
 . 991ص  2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 17بودري وفال فقرة  – 71جيوار فقرة  - 191فقرة  2( بون  2) 

 – 11بيودري وفيال فقيرة )  ( obligations à lots) وكيذلك إصيدار سيندات مصيحوبة بنصييب  ، واحد في السحب( ويعتبر من ألعاب النصيب وضع شيء شائع بين أكثر من مالك  1) 

( .  279 -2 – 11داللوز  2711يناير سنة  25نقض فرنسي جنائي  – 925 – 2 – 2599داللوز  2755نة ديسمبر س 27نقض فرنسي  – 2129فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

 بمبلغ أكبر أو بشيء أكبر قيمة . ويعتبر أيضاً من ألعاب النصيب وضع أجهزة أوتوماتيكية تحت تصرف الجمهور ، يضع فيها الالعب مبلغاً صغيراً من النقود ، يخسره أو يفوز

نقض فرنسي جنائي أول يوليه سنة  – 911ص  2125فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 19أما النصيب المجاني ، الذي ال يدفع فيه المساهمون شيئاً ، فمشروع بودري وفال فقرة  

 29رييق السيحب ، بيل يكيون هيذا نصييباً غيير مشيروع ) بياريس ( . وال يعتبر نصيباً مجانياً أن تخصص جريدة أو مجلية جيوائز لقرائهيا بط 551 – 2591داللوز األسبوعي  2591

( . ويكون أيضاً نصيباً غير مشروع أن يعلن تاجر أنيه  259فقرة  Frère-jouan du Saint -9هامش  91ص  19بودري وفال فقرة  - 215 – 1 – 79سيريه  2779فبراير سنة 

( . وقد قضيت محكمية الينقض  2هامش  917ص  2121فقرة  22في يوم من أيام الشهر يعين فيما بعد ) يول وريبير وبيسون يرد لعمالئه ما دفعوه أثماناً لمشترياتهم إذا وقع الشراء 

ليى سيباق بشيأن المراهنية ع 2551سينة  299المعدل بالقيانون رقيم  2511سنة  29بأن لعبة الطمبوال ال تدخل في أي من األلعاب واألعمال الرياضية بالمعنى الوارد في القانون رقم 

مين القيانون رقيم  25ةت بمقتضيى الميادة الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع األلعاب واألعمال الرياضية . وليست أيضاً من أنواع القمار المحظور من مزاولتها في المحيال العامي

ومن بينها الطمبوال ، وأنها لم تكن تعدو وقتذاك عمالً من أعمال اليانصييب  باعتبار بعض األلعاب من ألعاب القمار 29/1/2599قبل صدور قرار وزير الداخلية في  2552سنة  97

 ( . 2977ص  519رقم  91المحاماة  2591مايو سنة  11بشأن أعمال اليانصيب ) نقض جنائي  2599سنة  29فيما يندرج تحت أحكام القانون رقم 

نصيب أو األنصبة التي توضيع تحيت السيحب ، بعيد اقتطياع جيزء منهيا لمواجهية المصيروفات وإدارة النصييبوما عسيى أن ( ومن المبالغ التي يدفعها المساهمون في المراهنة يتكون ال 9) 

 تختص به الجمعيات الخيرية التي يرخص لها في تنظيم النصيب مما يعينها على األعمال الخيرية التي تقوم بها .

 . إال ما رخص فيه إدارياً ألغراض خيرية أو لمصلحة عامة ، جميع ألعاب النصيب وجعلها جريمة 2791مايو سنة  12م قانون فقد حر ، في القانون الفرنسي( وهذا هو أيضاً  الحكم  5) 

 ، عاب النصيبمدني فرنسي ال تنطبق على أل 2511ويختلف عن بطالن عقود المقامرة والرهان األخرى في أن المادة  ، وبطالن ألعاب النصيب بطالن مطلق ويعتبر من النظام العام

بالنييول ) ومين ثيم يجيوز اسيترداد ميا دفيع  ، ألن سبب هذه األلعاب غير مشروع وال يتخلف عنها التزام حتى في رأي من يذهب إلى تخلف التزام طبيعي عن عقود المقامرة والرهان

 ( . 911ص  2125فقرة  22وريبير وبيسون 
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 استثناء أوراق النصيب المرخص فيها من التحريم :   – 501
ميدني كميا رأينيا عليى ميا ييأتي : "ويسيتثنى أيضياً ميا رخيص فييه قانونياً مين أوراق  159وقيد نصيت الفقيرة الثانيية مين الميادة 

ع التمهيدي ، "توخيياً لتحقييق بعيض األغيراض الخيريية التيي تقيوم النصيب" . ويكون ذلك عادة كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشرو

على اقتطاع جزء من الكسب الذي تدره هذه األلعاب"
 (2 )

 . 

والقانون الذي ينظم ألعاب النصيب ، ويحرمها في األصل مع جواز الترخيص في بعضها ألغراض خيرية ، هو القيانون رقيم 

بشيأن أعميال "اليانصييب" 2599ميارس سينة  1الصادر فيي  2599لسنة  29
 (1 )

. وتحيرم الميادة األوليى مين هيذا القيانون األعميال  

التجول بأوراق اليانصيب ) اللوترية ( وبيعها أو عرضيها للبييع أو  –اآلتية إذا كان القيام بها بغير ترخيص إداري من الحكومة : أوال 

التجول بحيوانيات ميتية أو حيية أو شييء مين األشيياء األخيرى ميع عرضيها عليى الجمهيوري  –توزيعها في المحالت العمومية . ثانيا 

بصفة يانصيب
 (9 )

التعرييف بوجيود يانصييب أو تسيهيل وتصيريف أوراقيه بإعالنيات منشيورة أو ملصيوقة أو بإحيدى طيرق  –. ثالثياً  

العييرض أو بغييير ذلييك ميين وسييائل النشيير
 (5 )

بيير ميين أعمييال النصيييب السييندات المالييية ذات األربيياح . وتقضييي المييادة الثانييية بييأال تعت 

المأذون بها بصفة خصوصية من الحكومة المصرية أو من حكومة أجنبية يكيون قيد حصيل إصيدار   ( valeurs a lots) باليانصيب 

ه فيي الميادة هذه السندات بمقتضى قوانينها ، ولكن بيع مجرد البخت في سيحب هيذه السيندات ييدخل تحيت حكيم المنيع المنصيوص عليي

األولى
 (9 )

( الجيزاء الجنيائي عليى مين يخيالف أحكيام القيانون ، وهيو  2522لسينة  21. وتقرر الميادة الثالثية ) المعدلية بالقيانون رقيم  

الغرامة التي ال تجاوز مائة قرش ، وفي حالة صدور الحكيم ميرة ثانيية يجيوز للقاضيي أن يحكيم فيوق الغرامية بعقوبية الحيبس لميدة ال 

سبوعاً . وفي جميع األحوال يأمر القاضي بمصادرة األوراق واألشياء التي جرى استخدامها في ارتكاب المخالفة ، ويجوز له تجاوز أ

أيضاً أن يأمر بإغالق المحال التي جرى استخدامها بصفة مكاتب ألعمال النصيب
 (1 ) 

 . 

اعتبارهيا باطلية مين الناحيية المدنيية عليى الوجيه اليذي  فالقانون إذن يعاقب على أعمال النصيب المبينة فيما تقيدم ، فضيالً عين

سبق أن بيناه . ومع ذلك يجيز القانون ، كما رأينا . أن ترخص جهة اإلدارة في عمل معين من أعمال النصيب ألغيراض خيريية تقيوم 

أصيبح مشيروعاً ، وليم على اقتطاع جزء من الكسب للصرف منه في وجوه البر والخير . فمتى رخصت اإلدارة في عميل النصييب ، 

 يجز للمساهمين في هذا العمل أن يستردوا ما دفعوا ، ويكون للفائز الحق في المطالبة بما فاز به .

وأكثر ما تكون أوراق النصيب لحاملها ، فمن يتقدم بالورقة ذات الرقم المسحوب ، كان له الحق في الجائزة المكسوبة ، وليس 

إياهاعلى حامل الورقة أن يثبت ملكيته 
 (1 )

. فيإذا فقيدت الورقية ، جياز لصياحبها أن يثبيت ملكيتيه لهيا بيالرغم مين فقيدها وفقياً للقواعيد  

العامة في اإلثبات ، مع مالحظة أن العبرة في الورقة الفائزة بقيمية الجيائزة المكسيوبة ال بيثمن الورقية ، فيإذا كانيت الجيائزة المكسيوبة 

                                                 
 . 995ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  2) 

 تحت لفظ "يانصيب" . 192ظر القوانين والقرارات المتعلقة بهذا القانون في فهرس التشريعات لألستاذين أحمد سمير أبو شادي ونعيم عطية ص ( ان 1) 

أن يكيون قيد اسيتعملها لعرضيها عليى فيكفيي  ، وقد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بيأن القيانون ال يشيترط أن يكيون المخيالف مالكياً لألشيياء التيي يسيتخدمها فيي ألعياب النصييب ( 9) 

 ( . 991ص  91م  2515أبريل سنة  5استئناف مختلط ) الجمهوري للحصول على بعض األشياء بطريق السحب 

 . 51ص  25م  2591يناير سنة  19 – 221ص  27م  2591فبراير سنة  25استئناف مختلط  ( 5) 

قد اقتصر على بيان الفرق بين السندات المالية ذات األنصبة وأوراق النصيب ، فال يمكن اإلدعاء بأن السيندات  2599لسنة  29االستئناف المختلطة بأن القانون رقم  ( وقضت محكمة 9) 

( ، وانظر في أوراق النصيب المأذون  955ص  52م  2515سنة مايو  29المالية ذات األنصبة التي أجازها القانون المذكور تعتبر باطلة من وجهة القانون المدني ) استئناف مختلط 

 . 51ص  25م  2591يناير سنة  19 – 221ص  27م  2591فبراير سنة  25فيها من حكومة أجنبية : استئناف مختلط 

 . 959وانظر محمد كامل مرسي فقرة  – 991ص  91م  2515أبريل سنة  5 – 15ص  11م  2529ديسمبر سنة  9انظر استئناف مختلط  ( 1) 

. وقد حكمت محكمية الينقض فيي مصير  119وفقرة  129فقرة  Frère-jouan du Saint - 79بودري وفال فقرة  - 511 – 9 – 95داللوز  2799ديسمبر سنة  12نقض فرنسي  ( 1) 

ينياير سينة  7، ويكون من حق حاملهيا أن يطاليب الجيائزة نقيوداً كانيت أو عينياً معينية ) نقيض ميدني بأن الورقة الرابحة بمجرد إعالن نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التي ربحتها 

 ( . 591ص  295رقم  9مجموعة عمر  2551
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 بالكتابة أو بما يقيوم مقامهيا حتيى ليو كيان ثمين الورثية ال يزييد عليى عشيرة جنيهياتتزيد على عشرة جنيهات لم يجز اإلثبات إال
 (2 )

  .

والفائز هو من يملك الورقة وقت السحب ، ال من يملكها وقيت دفيع الجيائزة
 (1 )

. وإذا حمليت ورقتيان أو أكثير اليرقم الفيائز فيي جيائزة  

بالجائزة واحدة ، كان لحامل كل من هذه األوراق الحق في المطالبة
 (9 )

 . 

 سباق الخيل والرماية – 3

 تحريم المراهنة على سباق الخيل والرماية : – 500
قدمنا أن سباق الخيل والرماية تعتبر من األلعاب الرياضية التي تقوم على رياضة الجسم ، ومن ثم تجوز المباراة فيها بشيرط  

أن يكون التعاقد بين المتبيارين أنفسيهم
 (5 )

ان الرهيان مين غيير المتبيارين ، فهيذه مراهنية غيير مشيروعة ، وتكيون باطلية ، . أميا إذا كي 

 ويجوز لمن دفع الرهان أن يسترد ما دفع ، كذلك يجوز استرداد الجائزة من الفائز .

                                                 
االتفياق ذاتيه مين حييث وجيوده ، فيإن  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين وتحقق لهم هذا الغرض بالفعل . ثم تنازعوا بعيد ذليك عليى ( 2) 

يجوز اإلثبات فيه بالبينة . ولما كان الغرض العبرة في تقدير قيمة النزاع في صدد تطبيق قواعد اإلثبات تكون بقيمة ذلك الغرض ، ولو كانت قيمة ما ساهم يه المتعاقدون جميعهم مما 

هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التي تجمع لتنفقها في الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض  2599لسنة  29ن رقم من أوراق النصيب التي تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانو

ثمن . وبهذا تعتبر سحوبة بنسبة ما دفعه من مشتري تلك األوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشتري ورقة مساهماً في األعمال الخيرية وفي الجوائز التي تربحها األوراق الم

ة عرضة للتضحية مقابل األميل فيي الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه ومن المشترين ببعض ما دفعوه ، وهم جميعاً راضون من بادئ األمر بأن يجعلوا هذه المساهم

ئزة التي ربحتها ، ويكون من حق حاملهيا أن يطاليب الجيائزة نقيوداً كانيت أو عينياً معينية . الربح . وهذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعالن نتيجة السحب تنقلب صحكاً بالجا

أما الورقة الرابحة فهي سيند الجيائزة وإذن فالجائزة في الواقع هي موضوع التعاقد والغرض الملحوظ فيه عند مشتري الورقة وعند الهيئة التي أصدرت ورقة النصيب على السواء . 

األغيراض التيي مين أجلهيا د ، فال تكون الجائزة مستحقة إال بها . والقيمة المدفوعة ثمنياً لهيا ال يكيون لهيا عندئيذ وجيود إذ هيي قيد صيارت مسيتهلكة فيي الجيوائز وفيي ومظهرها الوحي

كانت العبرة في ملكية السندات التي من هذا النوع هي الجائزة أصدرت أوراق النصيب . ولما كانت أوراق النصيب غير اسمية ، فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة . وإذا 

، فيي غيير حيالتي السيرقة والضيياع ، يتعيين ، فإن صاحب الحق في المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما ادعى غيره استحقاق الجيائزة كلهيا أو بعضيها ، فإنيه 

بة ) نقيض إلى المحكمة المختصة فقط بل بالنسبة إلى قواعد اإلثبات أيضاً ، بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان اإلثبات بالكتا اعتبار القيمة المطلوبة ، ال بالنسبة

 بقيمية الجيائزة : انسييكلوبيدي وانظير عكيس ذليك وأن العبيرة بيثمن الورقية ال – 71وانظر  بودري وفال فقيرة   -(  591ص  295رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  77مدني 

 .  259فقرة  Jeu-Pariلفظ  9داللوز 

ان هيو اليذي يسيتحق الجيائزة ال المشيتري ) فلو كان من يملك الورقة الفائزة وقت السحب ال يعلم بفوزه ، وباع الورقة بعد السحب إلى غيره ، جاز له أن يطعن في البيع بالغلط ، وكي ( 1) 

 (  .  121فقرة  Frère-jouan du Saint  - 79بودري وفال فقرة  – 2751ديسمبر سنة  11جازيت دي تريبينو  2751ديسمبر سنة  12السين 

ولكن إذا ثبت أن إحدى األوراق ميزورة وليم يثبيت خطيأ  – 125فقرة  Frère-jouan du Saint  - 79بودري وفال فقرة  - 195 – 1 – 99سيريه  2799مارس سنة  27باريس  ( 9) 

 ( .  259فقرة  Jeu-Pariفي جانب منظمي النصيب ، لم يكن لصاحب الورقة المزورة حق في الجائزة ) انسيكلوبيدي داللوز 

وإذا ( .  11) بيودري وفيال فقيرة ق النصيب المعروضة على الجمهور يتم بيع جميع أوراهذا ومن حق حامل ورقة النصيب أن يطلب إجراء السحب طبقاً للنظام المقرر ، حتى لو لم  

( . ويجيوز فيي السيندات ذات النصييب  75) بيودري وفيال فقيرة كان لصاحب هذه الورقة الحق في التعيويض  ، أغفل سهواً وضع رقم ورقة بين األراقم التي يجرى من بينها السحب

( . فإذا فاز السند غير المسدد ثمنه في السيحب ، كانيت  11ال يكون له الحق في الجائزة حتى لو فاز في السحب ) بودري وفال فقرة  اشتراط أن السند الذي لم يسدد ثمنه وقت السحب

الورقة الفيائزة ، ( . كما يجوز اشتراط أن صاحب  15الجائزة من نصيب الشركة التي أصدرت السندات ، ولسي ألصحاب السندات األخرى طلب إعادة السحب ) بودري وفال فقرة 

ً  ، في خالل مدة معينة من وقت السحب يسقط حقه فيهياإذا لم يتقدم للمطالبة بالجائزة  ) ويسيقط الحيق فيي الجيائزة إذا ليم يطاليب بهيا فيي خيالل الميدة المعينية  ، ويكيون الشيرط صيحيحا

 ( . 115ص  95م  2551يونيه سنة  5استئناف مختلط 

 25ص  52في السباق ) بودري وفال فقرة  Jockey7sسباق الخيل يجوز أن تكون المباراة بين أصحاب الخيول المتسابقة ، ال بين من يقود هذه الخيول  وفي – 991انظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 ( . 19ص  59وفقرة 
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لسيينة  29وهنيا أيضياً ، إليى جانيب هيذا الجييزاء الميدني ، جيزاء جنيائي . فقيد قضيت المييادة األوليى مين القيانون رقيم  $2915 

فيي شيأن المراهنية عليى سيباق الخييل ورميي الحميام وغيرهميا مين أنيواع األلعياب وأعميال  2511أبرييل سينة  5الصادر في  2511

، بعقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز ثالثة سينوات وبغرامية  2551لسنة  299الرياضة ، وهي المادة المعدلة بالقانون رقم 

ى ألف جنيه على : ) أ ( كل من عرض أو أعطى أو تلقى فيي أيية جهية وبأيية صيورة رهانياً عليى ال تقل عن ثلثمائة جنيه وال تزيد عل

سباق الخيل أو رمى الحمام أو غيرهما من أنيواع األلعياب وأعميال الرياضية ، سيواء أكيان ذليك باليذات أم بالواسيطة . ) ب ( كيل مين 

صيورة ، سيواء أكيان ذليك بصيفة مؤقتية أم مسيتديمة ، أو جعيل نفسيه استعمل نوعاً من أنواع الرهيان المشيار إلييه فيي أيية جهية وبأيية 

وسيطاً في هذه المراهنات . ) ج ( كل من أخفى أو ساعد على إخفاء النقود أو األوراق أو األدوات المستعملة في الرهان المتقدم ذكره 

األدوات المسييتعملة فييي الرهييان ، ويحكييم . وفييي حييال العييود تجيياوز مثييل هييذا الحييد . وفييي جميييع األحييوال تضييبط النقييود واألوراق و

( بتوقييع هيذه العقوبيات  2551لسينة  299بمصادرتها لجانب الحكومة . وقضت المادة الثانية من نفس القانون ) المعدلة بالقانون رقم 

أن يحكيم  نفسها على كل صاحب محل عام أو مدير له يسمح بحصيول مراهنيات فيي محليه مخالفية ألحكيام القيانون ، ويجيوز للقاضيي

بإغالق المحل لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تجاوز ستة أشهر ، وفي حال العود في مدى ثالث سنوات يحكم القاضي بإغالق المحل 

 ً نهائيا
 (2 )

 . 

 159وقيد رأينيا أن المشيروع التمهييدي للفقيرة الثانيية مين الميادة المراهنات بإذن إداري خاص وهل هي استثناء ؟ :  – 512

كانت تجري على الوجه اآلتي : "ويستثنى أيضاً من رخص فيه من أوراق النصيب وسباق الخيل" . وفي لجنة المراجعة حيذف مدني 

سباق الخيل من هذه الفقرة "حتى ال يشمله االستثناء"
 (1 )

 . 

بعية منيه بأنيه يجيوز ، وهيو القيانون اليذي سيبقت اإلشيارة إلييه ، تقضيي الميادة الرا 2511لسينة  29ومع ذلك فإن القانون رقم 

لجمعيات سباق الخيل الموجودة اآلن وللجمعيات واألفيراد اليذين يقوميون بتنظييم ألعياب أو أعميال رياضية إجيراء الرهيان المتبيادل أو 

غيره من أنواع الرهان ، وذلك بمقتضى إذن خاص . وتقضي المادة الخامسة بأن اإلذن المذكور يمنح بقيرار مين وزيير الداخليية
 (9 )

  .

له الحرية في أن يعطي هذا اإلذن أو أن يرفضه ، كما له أن يجعله مقصوراً علىالرهان المتبادل أو أن يعين مدته . ويجيوز أيضياً أن و

ينص في القرار على تخصيص جزء معين من األرباح الناتجة عن استغالل الرهيان لصيرفه فيي تربيية الخييل إذا كانيت هيذه األربياح 

و لصرفه في ترقية تعليم الرياضة البدنية أو في األعمال الخيرية المحلية أو في أعمال اإلسيعاف أو األعميال ناتجة من سباق الخيل ، أ

االجتماعية النافعة أو لصرفه فيي هيذه الشيؤون كلهيا جميعياً ، وذليك وفقياً للقواعيد والشيروط المبينية فيي القيرار اليذي يصيدر بياإلذن . 

التي يجب أن تجيري فيهيا المراهنية ، وال تتعيداه ، ويينص فييه عليى جمييع اإلجيراءات الالزمية ويعين في هذا القرار المكان أو الجهة 

لحماية الجمهور من الغش والخداع
 (5 )

 . 

فهل يفهم من ذلك أنه إذا صدر قرار إداري يرخص في إجراء المراهنات على سباق الخيل أو الرماية أو غيرهيا مين األلعياب 

الحالة مشروعة ، وال يجوز للمتراهنين أن يستردوا ما دفعيوه مين رهيان ، ولمين فياز فيي المراهنية حيق ، فإن المراهنة تكون في هذه 

 المطالبة بما فاز به من رهان ؟ .

                                                 
ص  99م  2591ديسمبر سينة  11 – 219ص  55 م 2591مارس سنة  15 – 971ص  55م  2591يونيه سنة  19 – 955ص  52م 2515مايو سنة  29انظر استئناف مختلط  ( 2) 

 . 71ص  99م  2597يناير سنة  9 – 19

أكتيوبر  99و 2595يونييه سينة  5و 2599المعدل بقوانين أول أبرييل سينة  2752يونيه سنة  1وهو قانون  ، ممثاالً يعاقب وكاالت المراهنة على سباق الخيلوانظر في فرنسا قانوناً 

 ( . 2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 5هامش  12ص  55بودري وفال فقرة )  2592مايو سنة  15و 2599سنة 

 في الهامش . 999وانظر آنفاً فقرة  – 995وص  999ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

 اختصاص وزير الداخلية إلى وزير الشؤون البلدية والقروية . 2595لسنة  595وقد نقل القانون رقم  ( 9) 

 . 2هامش  951وص  955انظر محمد كامل مرسي فقرة  – 2511لسنة  29بكيفية تنفيذ القانون رقم  2511وقد صدرت الئحة في أول مايو سنة  ( 5) 



 

 

 

 

848 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

إن فرنسا ال يعفى الترخيص اإلداري بإجراء سباق الخيل إال من العقوبة الجنائية وحدها ، وتبقى المراهنات على سباق الخييل 

الناحية المدنية ، فال يجوز إجبار من خسر الرهان على الدفع ، ولكنه إذا دفع ما خسره لم يستطع أن يسترد ما دفعغير مشروعة من 
 (

2 )
 . 

لسينة  29وفي مصر ، في عهد التقنين الميدني القيديم ، قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية فيي هيذا المعنيى بيأن القيانون رقيم 

ة جنائية على كل من حرض أو أعطى أو تلقى رهاناً على سباق الخيل ، بإلغائه هذه العقوبية ، وهو قانون يهدف إلىتوقيع عقوب 2511

لصالح من يحصل على ترخيص إداري ، لم يعدل في المبادئ المقررة في القانون المدني بشأن المقامرة والرهان
 (1 )

 . 

ميدني كيان يسيتثني  159منا أن المشروع التمهيدي للميادة ويبدو أن التقنين المدني الجديد لم يرد العدول عن هذا المبدأ ، فقد قد

من عدم المشروعية المدنية سيباق الخييل ، وفيي لجنية المراجعية حيذف سيباق الخييل "حتيى ال يشيمله االسيتثناء" . ونيرى مين ذليك أن 

. ولميا كيان التقنيين الميدني المراهنات على سباق الخيل ، حتى لو كان هناك ترخيص إداري ، تبقى غير مشروعة من الناحية المدنيية 

الجديد أجاز ، خالفاً للتقنين المدني الفرنسي ولما جرى عليه العميل فيي عهيد التقنيين الميدني القيديم ، اسيترداد ميا دفعيه الخاسير ، فإنيه 

وأن الفيائز فيي  يترتب على ما قدمناه أن المراهن من غير المتبارين في سباق الخيل ال يجبر على دفع خسيارته وإذا دفعهيا يسيتردها ،

المراهنيية ميين غييير المتبييارين ال يسييتطيع المطالبيية بمييا كسييب : وقييد كييان األميير فييي عهييد التقنييين المييدني القييديم أخييف وطييأة ، إذ أن 

مقدماً قبل ظهور نتيجة السباق ، فلم يكونوا يستطيعون استرداد ما دفعوا مالمتراهنين على سباق الخيل يدفعون رهناته
 (9 )

 . أما اآلن ، 

 في عهد التقنين المدني الجديد ، فإنهم يستطيعون االسترداد ، وهذا يجعل وضع السباق المرخص فيه وضعاً غير مستقر .

 البيوع اآلجلة في البورصة

 ما هي البيوع اآلجلة في البورصة :  – 503
البيائع بالتسيليم الناقيل للملكيية ، وال يتعاقد المتعاملون فيي البورصية فيي األوراق الماليية المسيعرة أو فيي البضيائع ، فيال يلتيزم 

 marchè à terme) يلتزم المشتري بدفع الثمن ، إال بعد أجل يحل في يوم معين يسمى بيوم التصفية ، وهذا ميا يسيمى بيالبيع األجيل 

ئع وقييت التسييليم أن ، فهييو إمييا أوراق مالييية أو بضييائع ، فييإن مثلهييا يوجييد فييي السييوق ويسييتطيع البييا كييان المبيييع ميين المثليييات، ولمييا  (

يشتريها بالنقد . ولذلك يعمد كثير من المتعاملين إلى بيع أوراق أو بضائع ال يملكونها وقت البيع ، اعتمياداً عليى اسيتطاعتهم الحصيول 

ليى ميا تنصيرف نيية البيائع إ وكثييراً  ( . ( à dècouvertعليها من السوق وقت التسليم ، وهذا ما يسمى بالبيع اآلجيل عليى المكشيوف 

عدم التسليم أصالً ، وتنصرف نية المشتري إلى عدم التسليم أصالً ، وتؤول عمليتا البيع والشراء إلى مجرد دفع الفروق بيين األسيعار 

 . وبيان ذلك أن البائع يبيع بيعاً آجالً مائة سهم مثالً بسعر السهم عشرة جنيهات ويكون معتمداً على أن سعر السهم سييهبط ييوم التسيليم

سعة جنيهات ، فهو إذن مضارب على الهبوط . أما المشتري الذي اشترى هذه األسهم بسعر السيهم عشيرة جنيهيات ، فإنيه يكيون إلى ت

معتمداً على أن سعر السهم سيصعد يوم التسليم إلى أحد عشر جنيهاً ، فهو إذن مضيارب عليى الصيعود . وعنيد حليول ييوم التسيليم قيد 

م إلى تسعة جنيهات ، وعند ذلك ال يسلم البائع المشتري مائية سيهم سيعر السيهم منهيا تسيعة جنيهيات يتحقق أمل البائع فينزل سعر السه

                                                 
جازييت دي بالييه  2511يولييه سينة  19محكمية صيلح الجزائير  – 51 – 1 – 2529جازييت دي بالييه  2529يولييه سينة  7 – 215 – 1 – 51دالليوز  2759ينياير سينة  5السيين  ( 2) 

 .  215فقرة  Jeu-Pariلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 112 – 1 – 2511

ومع ذلك فقد كانت نفس المحكمة قد قضت قبل ذلك بمدة وجيزة بيأن تطبييق نظريية السيبب غيير المشيروع عليى ديين القميار  – 955ص  52م  2515مايو سنة  29استئناف مختلط  ( 1) 

 ( . 152ص  52م  2515فبريار سنة  25يجب أن تستثني من المراهنات التي تنظمها الدولة كسباق الخيل ، فإن هذه المراهنات تخضع لتشريع خاص ) استئناف مختلط 

 

يوماً يجب أن يقدم الفائز في سباق الخيل في خاللها تذكرتيه  29بل إنه قضى في عهد التقنين المدني القديم بأنه إذا عين ميعاد  - 955ص  52م  2515مايو سنة  29استئناف مختلط (  9) 

( . ويفهيم مين هيذا ،  5ص  19م  2551أبرييل سينة  9) اإلسيكندرية المختلطية  الرابحة ، كان هذا الشرط صحيحاً ، وإذا لم يقدم الفائز التذكرة في هذا الميعاد سيقط حقيه فيي الجيائزة

انظير آنفياً ) فيميا قيدمناه  ، وهذا يتمشى مع ما سبق أن قضت به محكمية االسيتئناف المختلطية ، له الحق في المطالبة الجائزةبمدلول المخالفة ، أن الفائز لو قدم تذكرته في الميعاد كان 

 . من أن تطبيق نظرية السبب غير المشروع على دين القمار يجب أن تستثنى منه المراهنات التي تنظمها الدولة كسباق الخيل ( ، الهامش السابق
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ويتقاضى منه الثمن على أساس أن ثمن السهم هو عشرة جنيهات ، بيل يقتصير تقاضيي الفيرق مين المشيتري ، فقيد ربيح فيي كيل سيهم 

تري . وقد يتحقق على العكس من ذلك أمل المشتري ، فيصيعد سيعر جنيهاً واحداً ، ويكون مجموع ربحة مائة جنيه يتقاضاها من المش

 السهم إلى أحد عشر جنيهاً ، وعند ذلك يكون المشتري هو الذي يتقاضى الفرق من البائع ، وهو مائة جنيه عن األسهم المئة .

ليية مضياربة ، يضيارب ونرى من ذلك أن البيع اآلجل في البورصة الذي يؤول إليى مجيرد دفيع الفيروق بيين األسيعار هيو عم

البيائع عليى الهبيوط ويضيارب المشييتري عليى الصيعود . ومين ثييم جياز إلحاقهيا بالمراهنية فالبيائع يييراهن عليى هبيوط السيعر ويييراهن 

المشتري على صعوده ، ويفوز منها من يصدق تنبؤه ، وفي كسب الفرق بين األسعار على النحو الذي قدمناه . وإذا ألحق البيع اآلجيل 

نة ، فإنه يكون كالمراهنة غير مشروع ، ومن ثم يكون باطالً ، وال يلتزم الخاسر بدفع الفروق بيين األسيعار ، وإذا دفعهيا جياز بالمراه

 له استردادها .

على أن إلحاق البيع اآلجل الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق بين األسعار بالمراهنة غير المشروعة ، وإن سلم به في كل مين 

سي والقانون المصري في مبدأ األمر ، لم يلبث أن وقف في سبيله ما جدَّ من التشريع فيي كيل مين القيانونين . فنسيتعرض القانون الفرن

 أوالً القانون الفرنسي ، ثم نستعرض القانون المصري .

 البيع اآلجل في القانون الفرنسي :  – 504
اليذي قصيد بيه أن ييؤول إليى مجيرد  ( marchè à terme)  كان القضاء الفرنسي ، بعد شيء من التردد ، يعتبر البييع اآلجيل

دفع الفروق بيين األسيعار مضياربة تلحيق بالمراهنية غيير المشيروعة ، فيجعليه بياطالً ، وال يليزم الخاسير بيدفع الفيروق تطبيقياً للسيادة 

مدني فرنسي 2511مدني فرنسي . ولكن إذا دفعها لم يجز له استردادها تطبيقاً للمادة  2519
 (2 )

 . 

مارس سينة  17وكان ذلك سبباً في عدم استقرار التعامل في البورصة عن طريق البيوع اآلجلة . لذلك صدر قانون  $2995 

يقضي بصحة جميع البيوع اآلجلة المتعلقة باألوراق المالية أو بالبضائع ، وتنتهي المادة األولى مين هيذا القيانون بيالنص عليى  2779

مدني ، حتى لو آليت هيذه البييوع إليى  2519من االلتزامات التي تنشئها هذه البيوع ، أن يتمسك بالمادة  أنه "ال يجوز ألحد ، للتخلص

مجرد دفع الفروق"
 (1 )

. ويبدو من ذلك أن المشروع الفرنسي أراد أن يجعل البيع اآلجل ، حتى لو قصد به أن ييؤول إليى مجيرد دفيع  

حتى يستقر التعامل عن طريق هذه البيوع ، ومن ثم ال يجوز التمسك فيها بدفع المقيامرة . الفروق بين األسعار ، بيعاً صحيحاً ملزماً ، 

على أن بعض المحاكم عمد إلى التمييز بين بيع آجل قصد به منذ البداية أن يؤول إلى مجرد دفع الفروق ويكيون البييع فيي هيذه الحالية 

مجرد دفع الفروق وإن آل فعالً بعد ذلك باتفاق الطرفين الالحق إلى مجيرد  مراهنة محرمة ، وبين بيع آجل لم يقصد به منذ البداية إلى

2779مارس سينة  17دفع الفروق وهذا هو البيع الصحيح المنصوص عليه في قانون 
 (9 )

. ولكين محكمية الينقض الفرنسيية رفضيت  

وعما إذا كانا قد قصيدا منيذ البدايية أن ييؤول البييع األخذ بهذا التمييز ، وقضت في أحكام متعددة بأنه ال محل للبحث في نية المتعاقدين 

                                                 
أول  – 751 2 – 59سييريه  2751نوفمبر سينة  99 – 199 – 2 – 97سيريه  2797مايو سنة  99 – 525و 595 – 2 – 15سيريه  2715أغسطس سنة  22و 5( نقض فرنسي  2) 

 2 – 17سييريه  2717يناير سينة  12 – 557 – 2 – 17سيريه  2711نوفمبر سنة  1 – 25 – 2 – 19سيريه  2711يونيه سنة  27 – 251 – 2 – 91سرييه  2791بريل سنة أ

 55ترونيون فقيرة  – 215 – 2 – 79سييريه  2775ديسمبر سينة  15 – 519 – 2 – 75سيريه  2771أغسطس سنة  12 99 – 2 – 75سيريه  2772فبراير سنة  21 – 115 –

 – 2999فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  – 2122فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 229ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسماه  – 55بودري وفال فقرة  –وما بعدها 

 . 291فقرة  Jeu-Pariلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز 

 : 2779مارس سنة  17قانون  ( وهذا هو نص المادة األولى من 1) 

Tous marchs à terme sur effets publics et autres, tous marchés  à livrer sur dentées et merchandises sont reconnus légaux . Nul ne peut, 

pour se sourtraire aux obligations qui en résulent, se prévaloir de l'art . 1965 C . civ . lors meme qu'ils se résoudraient par le paiement 

d'une simple difference . . 

 – 1 – 51) أحكيام سيبعة ( دالليوز  2751ديسيمبر سينة  25و 29بياريس  – 191 – 1 – 59سييريه  2759يولييه سينة  7أنجيه  -171-1-59سيريه  2755يونيه سنة  99( باريس  9) 

فقيرة  22وفيي تفنييد هيذه الحجيج : بالنييول وريبيير وبيسيون  2779مارس سينة  17ت إليها هذه األحكام مستمدة من األعمال التحضيرية لقانون وانظر في الحجج التي استند – 152

 هامش . 919وص  1هامش  911ص  2121
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يقضي بصحة جميع البيوع اآلجلة التي تؤول إلى مجيرد  2779مارس سنة  17إلى مجرد دفع الفروق أو لم يقصدا ذلك ، وبأن قانون

عن قصد المتعاقديندفع الفروق ، ويحرم على المتعاقدين الدفع بالمقامرة في هذه البيوع ، كما يحرم على المحكمة أن تبحث 
 (2 )

 . 

وبدا أن القضاء الفرنسي قد ثبت على ميا اسيتقرت علييه أحكيام محكمية الينقض . غيير أنيه فيي أعقياب الحيرب العالميية األوليى 

وتحت ضغط األزمات االقتصادية عادت بعض المحاكم الفرنسيية ، متفقية فيي ذليك ميع فرييق مين الفقهياء
 (1 )

، إليى التميييز بيين البييع  

الذي قصد به منذ البداية أن يؤول إلى مجرد دفع الفروق وهذا يكون مراهنة غيير مشيروعة ويقبيل فييه اليدفع بالمقيامرة ، وبيين اآلجل 

البيع اآلجل الذي يؤول فعالً إلى مجرد دفع الفروق ولكن دون أن يكون ذلك مقصيوداً مين المتعاقيدين منيذ البدايية وهيذا بييع صيحيح ال 

ةيقبل فيه الدفع بالمقامر
 (9 )

. فدعا ذلك محكمة النقض الفرنسية إلى التدخل مرة أخرى للقضاء على هذا التمييز ، وأكدت من جديد أن  

البيع اآلجل بيع صحيح ال يقبل فيه الدفع بالمقامرة ، أياً كان قصد المتعاقدين ، وأياً كانت قيمة الصفقة
 (5 )

 . 

اً لما جرت عليه نظم البورصة وتقاليدها . أما إذا لم يعقيد وفقياً لهيذه الينظم على أن البيع اآلجل الصحيح هو البيع الذي يعقد وفق

والتقاليد ، وكان من الواضح أنه مجرد مراهنة بين شخصين أحدهما يراهن على الصعود ويراهن اآلخير عليى الهبيوط ويتقاضيى مين 

الييدفع بالمقييامرة دون حاجيية للبحييث عيين قصييد  يفييوز فييي الرهييان الفييروق مييا بييين األسييعار ، فهييذه مراهنيية غييير مشييروعة يقبييل فيهييا

المتعاقدين
 (9 )

 . 

 البيع اآلجل في القانون المصري :  – 505
، والعهيد الثياني منيذ صيدور  2595لسنة  19/15يجب هنا أيضاً أن نفرق بين عهدين : العهد األول قبل صدور القانون رقم  

 هذا القانون .

ميارس  17ي هذا العهد األول يجري على نهج القضاء الفرنسيي قبيل صيدور قيانون ) العهد األول ( : كان القضاء المصري ف

يقصييد  ( marchè sèrieux) فييي فرنسييا ، فيميييز فييي البيييع اآلجييل الييذي يييؤول إلييى مجييرد دفييع الفييروق بييين بيييع جييدي  2779سينة 

 ً  marchè) وبيين بييع بيدفع الفيروق  ، حيحعليى دفيع الفيروق وهيذا بييع صي وليو اتفقيا بعيد ذليك عليى االقتصيار المتعاقدان تنفيذه عينا

                                                 
 – 2 – 2595دالليوز  2595أول أغسيطس سينة  – 591 – 2 – 2592دالليوز  2599مارس سنة  25 – 9 – 2 – 55) أحكام أربعة ( داللوز  2757يونيه سنة  11( نقض فرنسي  2) 

 – 2599دالليوز األسيبوعي  2599يولييه سينة  7 – 29 – 2 – 2511) أحكيام أربعية ( دالليوز  2512ديسيمبر سينة  25 – 929 – 2 – 2525داللوز  2529يوليه سنة  1 – 979

 . 91 - 2559داللوز األسبوعي  2595ديسمبر سنة  25 – 551

 . 2995ولكن انظر الطبعة العاشرة فقرة  521فقرة  1كوالن وكابيتان  – 91فقرة   - 92ي وفال فقرة ( بودر 1) 

نيميوج االبتدائيية التجاريية  – 129 – 1 – 2515جازيت دي بالييه  2515مايو سنة  11تولون االبتدائية التجارية  – 115 – 2515داللوز األسبوعي  2515فبراير سنة  29( أميان  9) 

ينيياير سيينة  12مارسيييليا االبتدائييية التجارييية  – 971 – 2599داليووز األسييبوعي  2599مييارس سيينة  15بيزانسييون  – 75 – 1 – 2599جازيييت دي باليييه  2599ارس سيينة مي 12

 . 252 – 2592دالووز األسبوعي  2592

 – 51وانظر فيي هيذه المسيألة بيودري وفيال فقيرة  – 91 – 2559داللوز األسبوعي  2595ديسمبر سنة  25 – 551 – 2599داللوز االسبوعي  2599يوليه سنة  7( نقض فرنسي  5) 

 299فقيرة  Jeu-Pariلفيظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 2129فقرة  – 2122فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 229ص  – 295ص  971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 95فقرة 

 ( . 1)  99وهامش  229ص  971فقرة  1من ناحية تنازع القوانين أوبري رو وإسمان  2779مارس سنة  17وانظر في قانون  – 229فقرة  –

 Jeu-Pariلفيظ  9أنسييكلوبيدي دالليوز  – 2129فقيرة  – 2129فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 229ص  – 225ص  971فقرة  1( أنظر في هذا المعنى أوبري ورو وإسمان  9) 

سييريه  2595مايو سينة  15تولوز  – 279 – 1 – 2525داللوز  2529مايو سنة  7دويه  – 121 – 1 – 2599جازيت دي باليه  2599يوليه سنة  22نقض فرنسي  – 919فقرة 

 1الفعلي في ميعاد معين ) كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  ويشترط حتى يستكمل العقد صورة البيع اآلجل فيكون صحيحاً ملزماً أن يفيد في نصوصه التنفيذ – 199 – 1 – 2595

 ( . 2979فقرة  1جوسران  – 2999فقرة 

واالقتصار نفيذ البيع عن طريق التسليم ودفع الثمن =وقد ظهرت نية المتعاقدين في وضوح في أنهما لم يقصدا بيعاً جدياً وإنما قصدا المراهنة إذا اتفقا كتابة على عدم التزام أي منهما بت

تيور االبتدائيية  – 155 – 1 – 2529دالليوز  2597نيوفمبر سينة  27بيوردو  – 215 – 2 – 2515سييريه  2515يناير سنة  1على مجرد دفع الفروق في األسعار ) نقض فرنسي 

 . 2592مايو سنة  L'Ouest-Èclair 22 2592أبريل سنة  1التجارية 
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differential ) منذ البداية عدم تنفيذه عيناً اقتصاراً منهما على مجرد دفع الفروق وهذا بيع باطل ألنه مراهنية غيير  يقصد المتعاقدان

مشروعة وللقضاء أن يحكم من تلقاء نفسه بالبطالن
 (2 )

 . 

بورصة فيما يتعلق بالبيوع اآلجلة ، إذ التمييز بين بييع آجيل صيحيح وبييع آجيل وكان من وراء ذلك عدم استقرار التعامل في ال

 باطل ال يجعل أحداً مطمئناً إلى مصير البيع اآلجل .

، يهيدف إليى كفالية  2595نيوفمبر سينة  7فيي  2595لسينة  19/15) العهد الثاني ( : وقد بدأ بصدور قانون ) دكريتو ( رقيم 

مين التقنيين التجياري عليى الوجيه اآلتيي : "األعميال  19/15جلة في البورصة . ويعدل هذا القانون الميادة استقرار التعامل بالبيوع اآل

المضافة إلى أجيل المعقيودة فيي بورصية مصيرح بهيا طبقياً لقيانون البورصية ولوائحهيا ، وتكيون متعلقية ببضيائع أو أوراق ذات قيمية 

وال تقبيل أي دعيوى أميام  –ن منهيا أنهيا تيؤول إليى مجيرد دفيع الفيروق مسعرة ، تعتبير مشيروعة وصيحيحة وليو كيان قصيد المتعاقيدي

المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة" .ونرى مين ذليك أن هيذا التعيديل قيد 

 ً وليو آل إليى مجيرد دفيع الفيروق ، دون  أزال التمييز بين بيع آجل جدي وبيع آجل بدفع الفيروق ، فكيل بييع آجيل يعتبير صيحيحاً ملزميا

بحث في نية المتعاقدين هل قصدا منذ البداية االقتصار على دفع الفروق أم جدَّ هذا القصد في اتفاق الحق
 (1 )

 . 

غير أنه يشترط لصحة البيع اآلجل الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق أن يكون قد انعقد فيي بورصية ميرخص فيهيا وأن يكيون 

قاً لقانون البورصة ولوائحهاقد انعقد طب
 (9 )

، وقد جاء نص التعديل صريحاً في هذا المعنيى إذ يقيول كميا رأينيا : ""األعميال المضيافة  

إلى أجل المعقودة في بورصة مصرح بها طبقاً لقانون البورصة ولوائحها . ." . فإذا لم يتوافر هذا الشرط وكان من الواضيح أن البييع 

اآلجل ليس إال مجرد مراهنة بين المتعاقدين
 (5 )

ع باطل ألنه يكون مراهنة غير مشيروعة ، ونيص التعيديل صيريح أيضياً فيي ، فهو بي 

                                                 
 151ص  29م  2592مايو سينة  5 – 199ص  1م  2759مارس سنة  12 – 295ص  1م  2759فبراير سنة  11 – 291ص  2م  2775أبريل سنة  19(  استئناف مختلط  2) 

ميارس  29 – 295ص  25م  2591فبرايير سينة  29 – 991ص  29م  2592مايو سينة  15 – 999ص  29م  2592مايو سنة  5 – 157ص  29م  2592مايو سنة  5 –

 2599مارس سنة  19 – 291ص  29م  2599يناير سنة  17 – 19ص  29م  2591ديسمبر سنة  27 – 179ص  25م  2591و سنة ماي 1 – 277ص  25م  2591سنة 

 . 119ص  19م  2597يونيه سنة  21 – 15ص  27م  2591يناير سنة  9 – 15ص  21م  2595نوفمبر سنة  19 – 122ص  29م 

وقد قضيى بيأن تجيارة األقطيان بالكونتراتيات ليسيت  – 991ص  – 999ص  251الجزء األول فقرة  2599التجاري سنة  وانظر في انتقاد هذا التمييز محمد صالح في القانون 

اهنية صيعوداً وهبوطياً ، ولميا من قبيل البيع في شيء فلس هناك بائع حقيقي وال وجود لمشتر إال في عالم الخيال ، وأن اإليجاب والقبول حاصالن من األصيل عليى محيض المر

فال يصح اعتبارها يحة ، قتضي لصحة التعهدات أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً ، وبعيد أن تكون مضاربة مثل هذه جديرة باالنتظام في سلك األسباب الصحكان ي

 ( . 252ص  21الحقوق  2592مارس سنة  19ي كالموس) قانونية وجائزة 

وهيذا ميا سيارت  – 191محمد كامل أمين ملش في قانون التجيارة الجيزء الثياني ص  – 991ص  – 991ص  251جزء األول فقرة ال 2599( محمد صالح في القانون التجاري سنة  1) 

 ( . 925في فرنسا كما رأينا ) انظر آنفا فقرة  2779مارس  17عليه محكمة النقض الفرنسية بعد صدور قانون 

محكمة النقض في هذا المعنى بأن اإلعذار بخصوص المطالبة بدفع الفروق يصبح غير مجد في حالية تخليف البيائع عين  ويصبح دفع الفروق واجباً دون حاجة إلى إعذار ، وقد قضت 

مايو  9مدني مدني ) نقض  11/2مالً بالمادة التوريد في الميعاد المحدد بالعقد ، إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم وليس سعر أي يوم بعده ، ومن ثم فال ضرورة لإلعذار ع

 ( . 979ص  71رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511سنة 

ويشترط في صحة البيع اآلجل الذي يؤول إلى مجرد دفع الفروق أن يكون قد حدد فيه أجل التسيليم والتسيلم ) اسيتئناف  – 257ص  99م  2559مايو سنة  29( اإلسكندرية المختلطة  9) 

 ( . 917ص  2599فبراير سنة  11مختلط 

محكمية الموضيوع أن البييع وارد عليى  ( أما إذا تبين أنه بيع جدي ، فإنه يقضي بصحته ولو انعقد خارج البورصة وآل إلى دفع الفيروق . وقيد قضيت محكمية الينقض بأنيه إذا اسيتبانت 5) 

وخلصيت فيي قضيائها إليى أن  –فين من التجار وال على سبيل المقيامرة صفقة من القطن كانت مزروعة فعالً في أرض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة ولم يكن معقوداً بين طر

ت تنفيذه عيناً بتسليم كمية القطين المتفيق العقد ال ينطوي على أعمال المضاربة المكشوفة والتي يقصد بها مجرد اإلفادة من فرق السعر ، فأعملت الشرط اإلضافي في عقد البيع وأوجب

تجاري التيي تينص عليى أنيه ال تقبيل أي دعيوى أميام المحياكم بخصيوص  19لجزء الذي لم يسلم منها ، فإنه ال محل للتحدي بالفقرة الثانية من المادة عليها أو دفع فروق األسعار عن ا

 ( . 152ص  51رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595نوفمبر سنة  21عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا انعقد على ما يخالف النصوص المتقدمة ) نقض مدني 
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أميام المحياكم بخصييوص عميل يييؤول إليى مجييرد دفيع فيروق إذا انعقييد عليى مييا يخيالف النصييوص  هيذا المعنيى إذ يقييول كميا رأينييا : "

المتقدمة"
 (2 )

 . 

 19/15القيانون الفرنسيي ، وأن القيانون رقيم  ونرى من ذلك أن القانون المصري مر بنفس الدورين اللذين مر بهما $2959 

فيي فرنسيا . وبعيد صيدور هيذين القيانونين اسيتقر القضياء فيي  2779مارس سينة  17في مصر صدر على غرار قانون  2595لسنة 

ل مصر وفي فرنسا على صحة البيوع اآلجلة ولو آلت إلى مجرد دفع الفيروق ، وذليك دون بحيث فيي قصيد المتعاقيدين ، ودون أن يقبي

 الدفع بالمقامرة في أي بيع آجل آل إلى دفع الفرق متى كان هذا البيع قد انعقد طبقاً لقانون البورصة ونظمها ولوائحها .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
وائحها ، كما هو األمير  فيميا يسيمى ( ومما يقطع في نية المقامرة خروج التعامل في البورصة عن المضاربات العادية إلى المضاربات غير المشروعة على خالف قانون البورصة ول 2) 

مراكز التجار وتحديد أسعار القطن على أساس المنافسة الحرة القائمة على العيرض  . وقد قضت محكمة القضاء اإلداري بأن بورصة القطن إنما أنشئت لتأمين ( corner) بالكورنر 

حيراف أو خيروج عليى هيذه الينظم والطلب الخاليين عن عوامل االصطناع . وفي تحقيق هذا الغرض وضعت البورصة نظماً ولوائح تسير على مقتضاها المضاربات العادية ، فكل ان

أنيواع  لصالح الخاص والصالح العام على السواء . وفي الواقع من األمير ليم تكين عملييات "الكيورنر" إال انحرافياً عين المضياربات العاديية إليى أخطيريعد خروجاً على القانون يهدد ا

ه خفية وفي غفلة من سائر التجيار بفصيد المضاربات الغير المشروعة ، والكورنر في حالتنا هذه كان اتفاقاً بين قلة من التجار للحصول على احتكار صنف القطن األشموني أو معظم

ل عليى فيروق باهظية هيي ولييدة االستيالء على ربح غير مشروع ، فيعمل هؤالء المحتكرون على رفع األسعار رفعاً مصطنعاً مستندين في ذلك إلى عمليات صيورية وهميية للحصيو

وني إلى المقامرة . ودليل االصطناع يؤيده األمر الواقع ، إذ بينما وصل سعر األشم
5/

رياالً  19رياالً وليوغوسالفيا بسعر  19رياالً داخلياً صدره المحتكرون لروسيا بسعر  295  9

مالت ، وكيان مين أثير ذليك ان اضيطرب ، وكان السعرالداخلي لألشموني أعلى من سعر الكرنك على خالف المعتاد . فلم =تعد هذه األسعار تمثل الحقيقة حتى تؤخذ أساسياً فيي المعيا

ت هذه االتفاقات تحت طائلة القانون الجنائي سوق وتوقفت المعامالت . واالتفاقات التي تهدف إلى االحتكار ورفع األسعار إلى حد باهظ تعتبر باطلة من الناحية القانونية ، سواء وقعال

ام وتقضي على المنافسة االقتصادية المشروعة . وقيد ثبيت أن التعاميل فيي سيوق أو لم تقع ، إذ أنها بطبيعتها ترمي إلى أغراض غير مشروعة مادامت تقيد من حرية التجارة بوجه ع

على أسس احتكارية ومضاربات على الصعود غير مشروعة وأسعار مصطنعة ، فتكيون جمييع العملييات التيي قاميت  2555/2599القطن على صنف األشموني كان قائماً في موسم 

 ( . 2191ص  591رقم  99المحاماة  2599أبريل سنة  12لمقامرة ، ومن ثم تعتبر باطلة قانوناً ) محكمة القضاء اإلداري في ذلك العهد خاصة بهذا الصنف مبنية على ا

 ( ، 199ص  59م  2599ميارس سينة  21اسيتئناف مخيتلط وقد قضي بأن التوكيل المعطى لسمسار لعقد صفقات بقصد المضاربة في البورصة عقد باطل لعيدم مشيروعية السيبب )  

 ( . 99ص  51م  2595ديسمبر سنة  9استئناف مختلط ) ولكن قصد المضاربة يجب أن يكون معلوماً من السمسار وإال فال يعتد به 

ويقول األستاذ محمد صيالح  . حتى يكون البيع منعقداً طبقاً لقانون البورصة ولوائحها ، بعض الفقهاء في مصر لصحة البيع اآلجل أن يكون المتعاقدان من المشتغلين بالتجارةويشترط  

فيإذا كيان المضيارب مسيتخدماً فيي أحيد المحيالت التجاريية أو  . "لكنا نسارع إلى القول بأن صحة العقود اآلجلة مشروطة بأن تكيون حاصيلة مين المشيتغلين بالتجيارة : في هذا الصدد

كميا أن السمسيار اليذي يثبيت علييه أنيه سياعد أو  ( . م الالئحة العامة لبورصة البضائع اآلجلة 19م ) امرة جاز له إبداء دفع المق ، أو مستخدماً أياً كان ، البنوك أو موظفاً في الحكومة

من مجلس تأديب البورصة بغرامة ال تتجاوز مائة جنيه مصري ، حتى بذلك تقتصر المضاربة عليى المضياربين الفنييين وال  أغرى على المضاربات غير مشتغل بالتجارة يحكم عليه

 لبورصة غير الفنيينوألنه من المشاهد أن األزمات المالية تقع غالباً بسبب سذاجة رواد ا ، الذي يفسدون األسعار بنزقهم وجهلهم فيقعوا فريسة المضاربين المدربينتمتد إلى األغرار 

محمد صالح في القيانون ) وهذه هي سيرة كل األزمات"  ، فال يذوقون إال حنظالً  ، حتى إذا أمعنوا في الشراء تخلى عنهم ، فحزب الصعود يبدأ بالتأثير فيهم ويغريهم بأحلى الوعود ،

 ( . 991ص  251الجزء األول فقرة  2599التجاري سنة 
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   المرتب مدى الحياة

 ( )  تمهيد 

 الفرق بينه واين الدخل الدائم : –بالمرتب مدى الحياة التعريف  – 506
 المرتب مدى الحياة مبلغ من المال يعطى على أقساط ، إيراداً دورياً ، لشخص مدى حياته ، أو مدة حياة شخص آخر . 

ويتفق المرتب مدى الحياة ميع اليدخل اليدائم فيي أن كيالً منهميا يصيح أن يكيون مصيدره عقيداً مين عقيود المعاوضية أو منعقيود 

التبرع ، كما يصح أن يكون بوصية 
 (2 )

 . 

 تلفان من وجوه عدة أهمها ما يأتي :ويخ

                                                 
 ( مراجع : ترولون في  )  بودري وفال فيي عقيود الغيرر الطبعية الثالثية سينة  – 2759جيوار في عقود الغرر سنة   – 2711سنة  2بون في العقود الصغيرة  – 2759عقود الغرر سنة

الطبعية  1نييول وريبيير وبوالنجييه بال – 2595الطبعية الثانيية سينة  22بالنيول وريبير وبيسيون  –مكرر  21بيدان  – 2592الطبعة السادسة سنة  1أوبري ورو وإسمان   - 2591

 Renteلفيظ  2595سينة  9إنسييكلوبيدي دالليوز  – 2599الطبعية الثانيية  1جوسيران  -  2557الطبعية العاشيرة سينة  1كيوالن وكابيتيان ودي الميور انيديير  – 2555الثالثية  سينة 

Viagère –  2555المرتب مدى الحياة سنة  –محمد كامل مرسي في العقود المسماة . 

 – 2591عقد المرتب مدى الحياة معاوضة رسالة من تولوز سنة  Berniès – 2599المرتبات مدى الحياة التي تنشئها شركات التأمين رسالة من باريس سنة  Poitرسائل :   

David –  2595عقد المرتب مدى الحياة رسالة من باريس سنة – Alinat –  2529ة رسالة من مونبلييه سنة بعض تطبيقاته الحديث –المرتب مدى الحياة – Marilin  التصيرفات

 . 2599أو مع االحتفاظ بحق المنفعة لمصلحة الورثة رسالة من ديجون سنة  ( Aliènations à fond perdu) المستهلكة للعين 

 وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم .  

يصح أن يكون مصيدره واقعية ماديية ، كميا هيو األمير فيي  –دون الدخل الدائم  –وسنرى أن المرتب مدى الحياة  – 919فقرة  – 919فقرة  9انظر في مصدر الدخل الدائم الوسيط   ( 2) 

 التعويض عن عمل غير مشروع أو في تعويض العامل عن إصابة العمل .
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المرتب مدى الحياة ال يبقى إال مدى حياة من رتب اإليراد على حياته ، فإذا مات هذا انقضى المرتب . أما الدخل الدائم  –أوال 

 فهو إيراد دوري دائمي ، ال ينقضي بموت أحد ، فإذا مات المستحق للدخل انتقل الدخل إلى ورثته ، ثم إلى ورثة ورثته ، وهكذا .

غير قابل لالستبدال ، فال جوز للملتزم بيه أن ييتخلص منيه بيرده رأس الميال اليذي أخيذه فيي مقابيل  المرتب مدى الحياة –ثانياً 

المرتب وذلك ألن المرتب مدى الحياة مقصود أن يدوم مادامت حياة من رتب اإليراد على حياته ، فاالستبدال لييس مين طبيعتيه إال إذا 

اشترط
 (2 )

في أي وقت شاء الملتزم ، ويقع باطالً كل اتفاق يقضي بعدم القابلية لالسيتبدال . ذليك  . أما الدخل الدائم فهو قابل لالستبدال 

لص مين ألن هذا الدخل دائمي كما قدمنا ، فحتى ال يكون المدين ملتزماً التزاماً أبدياً وااللتزام األبدي ال يجوز ، أباح القانون له أن يتخ

ئنينالتزامه متى شاء إذا هو رد رأس المال إلى الدا
 (1 )

 . 

المرتب مدى الحياة يصح أن يكون الملتزم به شخصاً طبيعياً أو شخصياً معنويياً ، وإذا كيان شخصياً معنويياً فالغاليب أن  –ثالثاً 

يكون شركة تأمين . أما الدخل الدائم ، فألنه دائمي ، يكون الملتزم به عادة شخصاً غير محدود الوجود ، أي شخصياً معنويياً ، ويكيون 

 ً الدولة ذاتها أو أحد األشخاص المعنوية العامة أو إحدى الشركات غالبا
 (9 )

 . 

المرتب مدى الحياة يجوز أن يزيد عليى سيعر الفائيدة القانونيية أو االتفاقيية ، إذا هيو لييس كليه فائيدة ليرأس الميال ، بيل  -رابعاً 

االسيتهالك كيامالً بانقضياء المرتيب ، أميا اليدخل اليدائم فكليه جزء منه هو الفائدة والجزء اآلخر في مقابل رأس المال شييئاً فشييئاً وييتم 

فائدة لرأس المال ، وال يستهلك منه رأس المال شيئاً بل يجب رده بكامليه عنيد االسيتبدال ، ومين ثيم وجيب أال يزييد اليدخل اليدائم عليى 

السعر االتفاقي للفائدة
 (5 )

 . 

، إذ ييينص القييانون علييى أن "العقييد الييذي يقييرر المرتييب ال يكييون  المرتييب مييدى الحييياة ال ينشييئه إال تصييرف شييكلي –خامسيياً 

ميدني ( . أميا اليدخل اليدائم  159صحيحاً إال إذا كان مكتوباً ، وهذا دون إخالل بما يتطلبه القانون من شكل خاص لعقيود التبيرع" ) م 

ي رتبهفلم يشترط القانون لترتيبه شكالً خاصا ومن ثم يجب إتباع شكل التصرف القانوني الذ
 (9 )

 . 

 األغراض العملية التي يفي بها المرتب مدى الحياة :  – 507
 سنرى أن المرتب مدى الحياة ينشئه إما تصرف معاوضة وإما تصرف تبرعي . 

فإذا أنشأه تصرف معاوضة ، كأن قدم المستحق للمرتب في مقابله رأس مال أو قدم عيناً عقاراً أو منقوالً ، فإنه يكون قد حيول 

المال أو العين ، عن طريق القرض أو البيع كما سنرى ، إلى إيراد مرتب مدى الحياة ، فكفل لنفسه ما يقوم بأوده إيراداً ثابتياص  رأس

ال ينقطع هو أعلى من فائدة رأس المال أو أعلى من ريع العين . وفي نظير ذلك يكون قد استهلك رأس المال أوالعين ، فال يبقى شييء 

ويكيون قيد اسيتمتع بكيل رأس الميال أو العيين دون أن يتيرك شييئاً للورثية ، ويتمثيل هيذا االسيتمتاع فيي هيذه األقسياط من ذلك لورثته ، 

الدورية التي يتقاضاها والتي هي أعلى من الفائدة أو من الريع كما قدمنا . ويلجأ إلى ذلك عادة شخص في أواخير حياتيه ، يمليك رأس 

ورثة أو له ورثة من ذوي القرابة البعييدة أو ورثية أقربيون ولكين ال يلقيي بياالً إلييهم . فيحيول رأس  مال أو عقاراً أو منقوالً ، وليس له

المال أو العين ، عن طريق المرتب مدى الحياة ، إلى أقساط دورية يتقاضاها ما بقي حياً ، فيستمتع بماله كله دون أن يبقيى شييئاً ألحيد 

 بعد موته ما سبق القول .

 –الواهيب أو الموصيي  –ب تصيرف تبرعيي ، هبية أو وصيية ، فيإن الغيرض العمليي مين ذليك يكفيل المتبيرع وإذا أنشأ المرتي

 للمتبرع له ، وهو المستحق للمرتب ، دخالً ثابتاً يقوم بنفقات معيشته . ويلجأ إلى ذلك عادة الزوج إذا أراد أن يكفيل لزوجتيه بعيد موتيه

                                                 
 . 991انظر ما يلي فقرة   ( 2) 

 وما بعدها . 191فقرة  9يط الوس  ( 1) 

 . 919فقرة  9الوسيط   ( 9) 

 . 911فقرة  9الوسيط   ( 5) 

 1كيوالن وكابيتيان ودي الميور انيديير  – 919محمد كامل مرسي فقرة  – 211وانظر في الفروق بين المرتب مدى الحياة والدخل الدائم بودري وفال فقرة  – 919فقرة  9الوسيط   ( 9) 

 . 2952فقرة 
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أو األب إذا أراد أن يكفييل لولييد لييه عيياجز عيين كسييب العيييش مييا يقييوم بييأوده ، أو    مييا يقييوم بأودهييا فيوصييي لهييا بمرتييب مييدى الحييياة ،

 المخدوم إذا أراد أن يكافئ خادماً أميناً في آخر حياته فيهبه أو يوصي له بمرتب مدى الحياة .

 خاصيتا المرتب مدى الحياة :  – 508
  ً  أو هبة أو وصية ، فإن هذا التصرف تبرز فيه خاصيتان : أياً كان التصرف الذي ينشأ المرتب مدى الحياة ، قرضاً أو بيعا

) الخاصية األولى ( أنه تصرف شكلي . هو شكلي إذا كان هبه ألن الهبة بطبيعتها عقد شكلي . وهو شكلي إذا كان وصية ، إذ 

ميدني تقضيي بيأن العقيد  159ادة يجب اتباع الشكل الواجب في الوصية . ثم هو شكلي حتى إذا كيان قرضياً أو بيعياً ، فقيد رأينيا أن المي

 الذي يقرر المرتب ال يكون صحيحاً إال إذا كان مكتوباً .

) الخاصية الثانية ( أنه تصرف احتمالي ، ولذلك كان من عقود الغرر . فالمرتب يدفع أقساطاً دورية لمستحقه ما بقي على قيد 

محدود بحياة إنسان ، وينقضي بموتهالحياة ، أو ما بقي من رتب اإليراد على حياته حياً . فهو إذن 
 (2 )

 . 

و لما كان الموت ال يعرف ميعاده قبل وقوعيه ، فيإن المرتيب ميدى الحيياة ال يعيرف مقيداره إال عنيد الميوت ، أي فيي ميعياد ال 

 ً يمكن تحديده مقدماً ، ومين ثيم يكيون تصيرفاً احتمالييا
 (1 )

هيو ، عليى اليرأي  فيي المرتيب ميدى الحيياة ( aléa) . بيل إن هيذا االحتميال  

في التصرف ، إذا انعدم كان التصرف دون سبب وكان باطالً كما سيجئ ( cause) الغالب ، السبب 
 (9 )

 . 

 التنظيم التشريعي للمرتب مدى الحياة : – 509
العقيود مين  جمع التقنين المدني القديم في باب واحد العارية والقرض والدخل الدائم والمرتب ميدى الحيياة ، عليى ميا بيين هيذه 

اختالف واضح في طبيعتها . فالعارية تقع على المنفعة ، والقرض يقع على الملكية ، وقد أحسن التقنين المدني الجديد صنعاً بأن جعل 

العارية في مكانها الصحيح مع اإليجار في العقود التي تقع على المنفعة ، وبأن جعل القرض هيو أيضياً فيي مكانيه الصيحيح ميع سيائر 

 التي تقع على الملكية من بيع ومقايضة وهبة وشركة وصلح . العقود

أما اقتران الدخل الدائم بالقرض فصحيح ، إذ الدخل الدائم ال يعدو أن يكون قرضاً ليه خصائصيه الممييزة ، وهكيذا فعيل أيضياً 

 التقنين المدني الجديد . 

كالً منهما يدفع على أقساط دوريية ، ولكنهميا يختلفيان بعيد ولكن المرتب مدى الحياة ال يتالقى مع الدخل الدائم إال من حيث أن 

ذلك اختالفاً بيناً ، وقد سبق أن أشرنا إلى أهم وجوه الخالف بين التصيرفين
 (5 )

. وليذلك فصيل التقنيين الميدني الجدييد بينهميا ، فوضيع  

 الدخل الدئام في مكانه مع القرض ، ووضع المرتب مدى الحياة بين عقود الغرر .

                                                 
، فإن الزائد من قيمية العيين هيو االحتميال اليذي  فإذا  باع شخص عيناً بثمن هو مرتب مدى حياته ، وتبين عند موته أنه لم يتقاض مرتباً إال مبلغاً أقل بكثير من قيمة العين التي باعها  ( 2) 

ر بكثير من قيمة العيين ، وال يجيوز اعتبيار الزئياد مين قيمية العيين هبية مضيافة إليى ميا بعيد يقاس احتماالً آخر كان يصح أن يتحقق وهو أن يعيش البائع مدة طويلة ويتقاضى مرتباً أكب

( . أما إذا كان البائع متقدماً في السن إليى حيد أنيه ال ينتظير أن يتقاضيى إال مرتبياً  279ص  51م  2599مارس سنة  9الموت ، وإال كانت باطلة على هذا األساس ) استئناف مختلط 

أن البييع يسيتر هبية مضيافة إليى ميا بعيد يام القليلة الباقية من عمره ، فإنه يجوز في هذه الحالة ، إذا كانت قيمة العين كبيرة ال يتناسب معها هذا المرتب الضئيل ، اعتبيار ضئيالً في األ

 ( . 251ص  91م  2555مايو سنة  21الموت ، ومن ثم يكون باطالً ) استئناف مختلط 

(  2971فقرة  1ة ) جوسران في الفقه الفرنسي أن العقد االحتمالي ال يكون عقد معاوضة ، ومن ثم ال يكون المرتب مدى الحياة احتمالياً إال إذا تقرر المرتب معاوضوالرأي الغالب   ( 1) 

ع أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي يأخذ ، كما إذا وهب شخص آلخير . وقد ذهبنا عند الكالم في العقد االحتمالي إلى أن "عقد التبرع قد يكون احتمالياً إذا كان الموهوب له ال يستطي

 ( . 11فقرة  2إيراداً مرتباً طول حياته" ) الوسيط 

( .  995ص  911محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 255وااللتزام بأداء المرتب يعتبر منقوالً ، شأنه شأن كل التزام بأداء مبلغ منا لنقود ) بودري وفال فقيرة  – 915انظر ما يلي فقرة   ( 9) 

 ( . 5فقرة  Rente Viagèreلفظ  5وهو منقول حتى لو كان مضموناً برهن رسمي ) أنسيكلوبيدي داللوز 

 . 921انظر آنفاً فقرة   ( 5) 
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( جياءا فيي شييء مين  572/975وم  977-579/971ص التقنين المدني القيديم المرتيب ميدى الحيياة بنصيين اثنيين ) موقد خ

وضح فيها المبهم من األحكام  – 151إلى المادة  152من المادة  –االقتضاب . أما التقنين المدني الجديد فقد خصص له نصوصاً ستة 

جعل التقنين الجديد العقد الذي ينشء المرتب عقداً شيكلياً ال  – 2لف هذا التقنين في مسألتين : التي اقتضبها التقنين المدني القديم ، وخا

أجاز التقنين الجديد في المرتب الفسخ إذا قام سببه تطبيقاً للقواعد العامية ،  – 1يتم إال بالكتابة ، وكان في التقنين القديم عقداً رضائياً . 

 ج دون مبرر على هذه القواعد فال يجيز الفسخ ، وسيأتي تفصيل ذلك .أما التقنين القديم فقد كان يخر

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدي فيي هيذا الصيدد ميا ييأتي "أورد التقنيين الحيالي ) القيديم ( أحكيام المرتيب ميدى 

هيذه األحكيام ، وقيد أوجيب أن يكيون  الحياة في شيء من االقتضاب ، أما المشروع فقد عالج عييوب هيذا التقنيين ، ووضيح الميبهم مين

العقد الذي يقرر المرتب مكتوباً ، وأجاز الفسخ إذا قام سببه ، وفي هذين يختلف المشروع عن التقنين الحالي ) القديم (
  (2 )

 . 

 خطة البحث :  – 521
 ثاني االلتزام بأداء المرتب .ونبحث المرتب مدى الحياة في فصلين ، يتناول الفصل األول إنشاء المرتب ، ويتناول الفصل ال

 

 إنشاء المرتب مدى الحياة -الفصل األول

 أركان ثالثة :  – 520
للتصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة أركان ثالثة ، شيأنه فيي ذليك شيأن سيائر التصيرفات . وهيذه األركيان هيي التراضيي 

 والمحل والسبب .

 المصادر كما سنرى .  فالتراضي هو المصدر الذي ينئ المرتب ، وتتنوع هذه

 والمحل هو المرتب نفسه ، ويخضع لقواعد واحدة أياً كان مصدره .

والسبب ، في الرأي الغالب ، هو االحتمال الذي يتعرض له طرفيا التصيرف ، فكيل منهميا معيرض للكسيب والخسيارة بحسيب 

 طول أو قصر حياة من أنشئ المرتب على حياته .

 الثالثة .ونتناول بالبحث هذه األركان 

 ) المصدر الذي ينشئ المرتب ( التراضي – 0

 تنوع المصادر  – 522
األصل أن المرتيب ميدى الحيياة ينشيأ مين تصيرف قيانوني ، ولكنيه ميع ذليك قيد ينشيأ مين واقعية ماديية . ففيي  نص قانوني : –

حوادث العمل قد يتقاضى العامل مرتباً مدى الحياة ، ومصدر المرتب هنا واقعة مادية هي إصيابة العاميل . وفيي التعيويض عين عميل 

الحياة يعطي للمضرور ، ومصدر المرتيب هنيا أيضياً واقعية ماديية هيي غير مشروع ، قد يكون هذا التعويض في صورة مرتب مدى 

العمل غير المشروع
 (1 )

 . 

                                                 
 . 999ص  9مجموعة األعمال التحضيرية   ( 2) 

 . 2121فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 277بودري وفال فقرة   ( 1) 
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فإذا تركنيا الواقعية الميادة جانبياً واقتصيرنا عليى التصيرف القيانوني ، فيإن هيذا التصيرف يكيون أحيد طرفييه دائمياً هيو الملتيزم 

ن المستحق للمرتب قد ال يكون طرفاً في التصرف ، ويتحقق ذلك بالمرتب ، ويكون الطرف الثاني عادة هو المستحق للمرتب . على أ

في االشتراط لمصلحة الغير ، إذ يقع أن شخصاً يعطي آلخر عيناً أو رأس مال ، ويشترط عليه أن يدفع ألجنبي عن العقيد مرتبياً ميدى 

لمتعهد هيو الملتيزم بالمرتيب ، وقيد التيزم بيه ثمنياً الحياة . فهنا المستحق للمرتب ليس طرفاً في العقد ، بل هو المنتفع في االشتراط . وا

للعين التي أعطاها إياها المشترط فيكون العقد بيعاً ، أو رداً لرأس المال الذي أخذه من المشترط ويرده في صورة مرتيب ميدى الحيياة 

تبرعية أي أن المشترط قد تبرع للمنتفيع  فيكون العقد قرضاً . أما العالقة فيما بين المشترط والمنتفع وهو المستحق للمرتب . فقد تكون

بالمرتب ، وقد تكون عالقة معاوضة إذ يجوز أن يكون المشترط باشتراطه المرتب للمنتفع قد أراد أن ييرد ليه قرضياً أو ييدفع ليه ثمين 

 بيع أو نحو ذلك . وتسري قواعد االشتراط لمصلحة الغير في الصورة التي نحن بصددها .

بة من األحوال ، يكون الملتزم بالمرتيب والمسيتحق ليه هميا طرفيا التصيرف . ويكيون التصيرف فيي هيذه ولكن في الكثرة الغال

 الحالة إما معاوضة وإما تبرعاً .

 من التقنين المدني ، إذ تقول : 152وهذا هو الذي تنص عليه المادة 

 ض أو بغير عوض" .يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلى شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعو – 2"

ويكون هذا االلتزام بعقد أو بوصية" – 1"
 (2 )

 . 

فالعقد والوصية هما إذن المصدران الرئيسيان لاللتزام بالمرتب . والعقد قد يكون عقد معاوضة أو عقد تبرع ، والوصية تبرع 

 . دائماً . ومن ثم تنقسم مصادر االلتزام بالمرتب ، على تنوعها ، إلى معاوضات وتبرعات

 المعاوضات : – 523
 قد يكون مصدر االلتزام بالمرتب عقداً من عقود المعاوضات ، وأبرز صورتين لعقود المعاوضات هما البيع والقرض . 

                                                 
ً  – 2"  : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 2911ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص  ( 2)   ، يجوز للشيخص أن يلتيزم بيأن ييؤدي إليى شيخص آخير ميدى حياتيه مرتبياً دورييا

يجيوز للشيخص أن يلتيزم بيأن ييؤدي إليى  - 2 : وفيي لجنية المراجعية عيدل الينص عليى الوجيه اآلتيي . وصية" ويترتب هذا االلتزام بعقد أو – 1 . ويكون ذلك بعوض أو غير عوض

ووافق عليها مجلس النواب  . في المشروع النهائي 199وأصبح رقم المادة  ، ويكون هذا االلتزام بعقد أو بوصية" – 1 . شخص آخر مرتباً دورياً مدى الحياة بعوض أو بغير عوض"

إلطيالق الحيياة دون اإلضيافة إليى شيخص معيين حتيى تشيمل أيضياً حيياة  ، دة في الفقرة األولىروفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة "الحياة" بكلمة "حياته" الوا . 111تحت رقم 

مجموعة األعمال ) ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته  . 152وأصبح رقمه  ، المدني الجديد فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين ، الشخص الذي ارتبط به االلتزام

 ( . 991ص  – 999ص  9التحضيرية 

 : ترتيب اإليراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوناً . 971فقرة أولى/  579ويقابل النص في التقنين المدني القديم : م  

 . أو مقيدة بمدة الحياة في مقابلة بيع أو عقد آخر أو مجرد تبرع: تتبع القواعد المقررة سابقاً في حالة تقرير مرتبات مؤيدة  572/975م 

 ( . التقين المدني القديم يتفق مع التقنين المدني الجديد) 

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ) مطابق ( . 191م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 152التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 511التقنين المدني العراقي : م 

ى حياته أو مد ( يقال له دائن الدخل) أن يدفع لشخص آخر  ( يقال له المديون بالدخل) هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص : إن عقد الدخل مدى الحياة  2917تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

وإذا كانت األميوال المتفيرغ عنهيا  . مرتباً سنوياً أو دخالً سنوياً مقابل بعض أموال منقولة أو غير منقولة يجرى التفرغ عنها وقت إنشاء موجب الدخل ، حياة شخص آخر أو عدة أشخاص

 . لمسجل العقاريإال بعد تسجيله في ا ، فال يكون إلنشاء الدخل مفعول حتى بين الفريقين ، غير منقولة

 . . إن الشخص الذي ينشئ على أمالكه بدون عوض دخالً لمصلحة شخص آخر مدى حياته :  2999م  

 ( . ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري)  
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فكثيراً ما يبيع شخص عيناً ، عقاراً أو منقوالً ، من آخر ، ويتقاضى الثمن إيراداً مرتباً ميدى الحيياة . ويكيون المرتيب فيي هيذه 

أكبر من ريع العين ، إذ لو اقتصر على ريع العيين لميا كانيت هنياك فائيدة للبيائع مين أن يبييع بيإيراد ال يزييد عليى ريعهيا ،  الحالة عادة

وكان أولى به أن يستبقي العين ويستولى على ريعها ، فيكسب نفس ما كسبه بالبيع دون أن يخسر العين
 (2 )

. ومين بياب أوليى ليو كيان  

العين ، فإن الثمن يلحق في هذه الحالة بالثمن التافه ، فيكون كالثمن الصوري ال يتم به البيع . وقد سبق أن  المرتب إيراداً يقل عن ريع

قررنا في هذا الصدد ، عند الكالم في البيع ، أن يبيع شخص عيناً بثمن هو إيراد مرتيب ميدى حيياة البيائع ولكين هيذا المرتيب أقيل مين 

ها مائة بإيراد مرتب مدى حياته مقداره خمسون ، فقد وضح أن المشتري ال ييدفع شييئاً مين ماليه ريع العين . فإذا باع شخص داراً ريع

 في مقابل الدار ، إذ هو يقبض ريعها ويعطي البائع منه اإليراد المرتب . وفي هذه الحالة يكون العقيد هبية ال بيعياً ، والهبية مكشيوفة ال

يوجيب القيانون فيهيا ذليك . عليى أن البيائع إذا بياع اليدار بيإيراد يعيادل الرييع الحيالي مستترة ، يشترط فيها الرسمية في األحيوال التيي 

للمبيع ، وظهر من الظروف أن هذا الريع الحيالي غيير مسيتقر ، وأنيه عرضية للنقصيان إميا ألسيباب طبيعيية وإميا لسيبب خياص كيأن 

يكفيل لنفسيه إييراداً ثابتياً وإن كيان ال يزييد عليى الرييع كانت الدار معرضة للتخريب من غزو أو سطو أو غيير ذليك ، فيأراد البيائع أن 

الحالي للدار ، جاز اعتبار الثمن هنا جدياً ال تافهاً ، وإن كيان ثمنياً بخسياً ، وصيح البييع"
 (1 )

. وإذا كيان مصيدر االلتيزام بالمرتيب هيو  

يية البيائع وأهليية المشيتري ، ومين حييث عييوب عقد البيع على الوجه الذي قدمناه ، فإن أحكام البيع هيي التيي تسيري ، ومين حييث أهل

اإلرادة ، ومن حيث انتقال ملكية المبيع إلى المشتري في العقار بالتسجيل ، ومن حيث ضمان االستحقاق والعيوب الخفية ، ومن حيث 

ي البيع بيالغبن الفياحش إذا ضمان الثمن وهو هنا المرتب بامتياز البائع . ولكن إذا بيع عقار قاصر بمرتب مدى الحياة لم يجز الطعن ف

كان هذا الغبن ليس مترتباً على مقدار المرتب في ذاته كأن كان دون الريع أو معادالً ليه ، بيل كيان مترتبياً عليى قصير حيياة القاصير . 

بعيد ميدة  فإذا كان المرتب يزيد على الريع زييادة  كافيية ، وميع ذليك ميات القاصير المسيتحق لإلييراد واليذي رتيب اإلييراد عليى حياتيه

قصيرة بحيث يكون مجموع األقساط التي قبضها ثمناً للمبيع يقل كثيراً عن قيمة المبييع الحقيقيية ويتحقيق فييه الغيبن الفياحش ، ليم يجيز 

لورثة القاصر الطعن في البيع بالغبن الفاحش ، ألنالعقد احتمالي ، وقد كان من الممكن أن يعيش القاصر مدة طويلة ويتقاضى أقسياطاً 

وعها يزيد كثيراً عن قيمة المبيع الحقيقيةمجم
 (9 )

 . 

والصورة الثانية لعقيود المعاوضيات هيي القيرض . فييدفع المسيتحق للمرتيب رأس ميال ، بيدالً مين عيين كميا رأينيا فيي البييع ، 

إذ أن المسيتحق للمرتيب  للملتزم بالمرتب ، يرده هذا مرتباً مدى الحياة . وهنا أيضياً يكيون المرتيب عيادة أكبير مين فائيدة رأس الميال ،

يتقاضى القسط ، وجزء منه يعدل الفائدة وجزء آخر يقابل استهالك رأس الميال شييئاً فشييئاً ، فيكيون مجميوع القسيط أكير مين الفائيدة . 

وال يجوز الطعن في القرض بالربا الفاحش ، فإن القسط ليس كله فائدة كما قيدمنا . وبفيرض أن المسيتحق للمرتيب هيو الشيخص اليذي 

رتب اإليراد على حياته ، وقد عاش مدة طويلة بحيث تقاضى أقساطاً يزيد مجموعها على رأس المال زيادة كبيرة بحييث يتحقيق الربيا 

الفاحش ، فإنه ال يجوز مع ذلك الطعن فيي القيرض ، فقيد كيان مين الممكين أن يعييش المسيتحق للمرتيب ميدة قصييرة وال يتقاضيى مين 

ل ، أو لعله كان يتقاضى من األقساط ميا يقيل عين رأس الميال . وإذا كيان المرتيب أقيل مين فائيدة رأس األقساط ما يزيد على رأس الما

المال أو يعادلها ، فإن العقد يكون تبرعاً ، ويصح أن يكون هبية مسيتترة . وإذا كيان مصيدر االلتيزام بالمرتيب هيو عقيد القيرض ، فيإن 

 رادة وبقية األحكام األخرى .أحكام القرض هي التي تسري من حيث األهلية وعيوب اإل

                                                 
ادل استهالك العين المبيعة شيئاً فشيئاً طوال فقسط المرتب الذي يستولى عليه البائع يجب إذن أن يكون أكبر من ريع العين المبيعة ، ألن جزًءا منه يعادل ريع العين والجزء اآلخر يع  ( 2) 

، وتمكن ترجمته إلى العربية "بالتصرف  ( alienation à fonds per) البيع بالفرنسية المدة التي يبق فيها المرتب ، إذ بانقضاء المرتب تكون العين قد استهلكت . ولذلك يسمى هذا 

 المستهلك للعين" أو "التصرف المستهلك" .

بالنييول  – 221 – 2 – 91داللوز  2791نوفمبر سنة  9هذا ويجوز أن يبيع الشخص عيناً بثمن معين ، ويتقاضى إلى جانب الثمن كعنصر إضافي مرتباً مدى الحياة ) نقض فرنسي  

 ( . 2هامش  919ص  2127فقرة  22وريبير وبيسون 

 . 971ص  – 971ص  121فقرة  5الوسيط   ( 1) 

/1وفي فرنسا حيث يجوز الطعن في بيع العقار بالغبن الفاحش الذي يزيد على   ( 9) 
21
لحياة لم يجز العن في من قيمة المبيع ولو صدر البيع من البالغ الرشيد ، إذا كان الثمن مرتباً مدى ا 

 9 – 979 – 2 – 2599دالليوز  2599ميايو سينة  21 – 25 – 2 – 91دالليوز  2799ديسمبر سينة  92 – 121 -2 – 92سيريه  2792مايو سنة  99البيع بالغبن ) نقض فرنسي 

بالنيييول  – 1هييامش  227ص  977فقييرة  1وبييري ورو وإسييمان أ – 159بييودري وفييال فقييرة  – 291وفقييرة  295جيييوار فقييرة  – 971 – 2 – 2599داللييوز  2591فبراييير سيينة 

 ( . 2117فقرة  22وريبير وبيسون 
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يندر أن يكون لاللتزام بالمرتب مصدر آخر مين عقيود المعاوضية . وميع ذليك  –البيع والقرض  –وفيما عدا هاتين الصورتين 

 ، فيتقاسم شخصان ماال شيائعاً بينهميا ، وييدفع أحيدهما لآلخير معيدال فيي ( solute) يصح أن يكون المرتب مدى الحياة معدالً للقسمة 

صورة مرتب مدى الحياة
 (2 )

 . 

 التبرعات :  – 524
 وقد يكون مصدر االلتزام تصرفاً من التصرفات التبرعية ، وهذه هي الهبة والوصية .

فيجوز أن يهب شخص شخصاً آخر مرتبياً ميدى الحيياة دون أن يتقاضيى منيه مقيابالً ليذلك ، ويكفيل ليه عليى هيذا الوجيه نفقيات 

ذلك أن يطلق الزوج زوجته ، وحتيى يؤمنهيا شير العيوز يهيب لهيا مرتبياً ميدى حياتهيا . ومثيل ذليك أيضياً أن معيشته ما بقي حياً . مثل 

يهب االبن ألبيه العاجز عن الكسب ، أو األخ ألخته التي ال مورد لها ، أو المخدوم لخادم أمين عجز عن العمل ، مرتبياً ميدى الحيياة . 

 ة الواهب وأهلية الموهوب له وعيوب اإلرادة .وأحكام الهبة هي التي تسري ، من حيث أهلي

وكما يتبرع الملتزم عن طريق الهبة ، يجوز أيضاً أن يتبرع عن طريق الوصية . فيوصي الزوج لزوجته بمرتب مدى حياتهيا 

يية ، أو يوصي شخص آلخر خدمة مدة طويلة بمرتب مدى حياته . وأحكام الوصية هيي التيي تسيري ، مين حييث أهليية الموصيي وأهل

الموصى له وعيوب اإلرادة
 (1 )

 . 

 الشكل  – 525
 من التقنين المدني على ما يأتي : 159تنص المادة نص قانوني :  –

"العقد الذي يقرر المرتب ال يكيون صيحيحاً إال إذا كيان مكتوبياً ، وهيذا دون إخيالل بميا يتطلبيه القيانون مين شيل خياص لعقيود 

التبرع"
 (9 )

 . 

                                                 
 . 9199فقرة   1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 919ص  2127فقرة   22بالنيول وريبير وبيسون   ( 2) 

عاً . فيصح أن يبيع شيخص منيزالً بيثمن وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " يتقرر المرتب مدى الحياة بعقد أو وصية ، والعقد قد يكون معاوضة أو تبر  ( 1) 

شخص على سبيل التبرع ، عين طرييق الهبية أو الوصيية ، بمرتيب يؤدييه ميدى هو مرتب يؤدى له مدى حياته ، أو يقرض مبلغاً يسترده إيراداً مرتباً مدى الحياة ، كما يصح أن يلتزم 

( . ويؤخيذ عليى العبيارة األخييرة اليواردة فيي الميذكرة  991ص  9حياة المتبرع له . وال يوجد لإليراد المرتب مصدر آخير غيير العقيد أو الوصيية" ) مجموعية األعميال التحضييرية 

صدر آخر غير العقد أو الوصية" أن المرتب قد يكون مصدره واقعة مادية كما في التعويض عن عمل غير مشروع ، وكما في تعويض العامل اإليضاحية "وال يوجد لإليراد المرتب م

 ( . 911عن إصابة العمل ، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك ) انظر آنفاً فقرة 

مين  119مطيابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . وأقرتيه لجنية المراجعية تحيت رقيم  جيهعلى و من المشروع التمهيدي 2999النص : ورد هذا النص في المادة تاريخ   ( 9) 

 ( . 921ص  – 922ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  159تحت رقم  الشيوخ، ثم مجلس  115المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

ال شكلية ، القديم ولذلك كان التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحياة في هذا التقنين تصرفاً رضائياً ، فيما عدا التصرفات التبرعية فهي بطبيعة الحوال مقابل للنص في التقنين المدني  

فالتصيرف شيكلي عليى النحيو  2555نة أكتيوبر سي 29فال يشترط فيه شكل خاص إال إذا كيان تبرعياً ، أميا منيذ  2555أكتوبر سنة  29والعبرة بوقت صدور التصرف ، فإن كان قبل 

 مدني جديد . 159الوارد في المادة 

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ) مطابق ( . 195م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 159التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 515التقنين المدني العراقي : م 

 والعقود اللبناني ال مقابل ) فيكون التصرف الذي ينشئ المرتب في هذا التقنين ، فيما عدا التبرعات ، تصرفاً رضائياً ال شكلياً ( .تقنين الموجبات 
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فإنيه يجيب إتبياع الشيكل  –هبية أو وصيية  –ويتبين من هذا النص أنه إذا كان التصرف الذي ينشئ المرتب مدى الحيياة تبرعياً 

الواجب لهذا التصرف التبرعي طبقاً للقواعد المقررة في التبرعات
 (2 )

 . 

ي البيييع والقييرض فييي صييورتيهما فإنييه ال يبقييى تصييرفاً رضييائياً كمييا فيي –بيعيياً أو قرضيياً  –أمييا إذا كييان التصييرف معاوضيية 

المألوفتين ، بل ينقلب إلى تصرف شكلي ، فال ينعقد إال بالكتابة . ذلك أن المرتب اليذي ينشيئه هيذا التصيرف مقيدر ليه أن ييدون طيول 

تيب حياة إنسان . وقد تطول هذه الحياة ، فرأى المشيرع أن يحتياط وأوجيب الكتابية حتيى ييوفر لطرفيي التصيرف طيوال ميدة بقياء المر

 السند الالزم الذي يقرر حقوق كل منهما .

والكتابة هنا لالنعقاد ال لإلثبات ، فإذا لم يكتب التصرف في ورقة كان بالطالً ، حتى لو أقر به الخصم أو نكل عن اليمين
 (1 )

 . 

 ) المرتب ( المحل – 2

 المدة التي يدوم فيها المرتب  – 526
 من التقنين المدني على ما يأتي : 151تنص المادة  نص قانوني : –

 . يجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة شخص آخر" – 2"

ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" – 1"
 (9 )

 . 

                                                 
، كما إذا أثاب المخدوم خادمه بمرتب مدى حياته ،  ( dons rémunératoires) ويترتب على ذلك أنه إذا كان التصرف الذي أنشأ المرتب هو من عطايا المكافأة أو هبات المجازاة   ( 2) 

اليذي ينشيئ المرتيب ميدى الحيياة وهيذه  أو كان التصرف هبة مستترة ، فإنه ال تشترط الرسمية في هذه األحوال . ومن ثم ال يبقى إال الرجوع إلى القاعدة المقيررة فيي شيكل التصيرف

ص  55م  2591أبرييل سينة  15لتصرف هبة مكشوفة ال مسيتترة ، فيإن الكتابية ال تكفيي بيل تجيب الرسيمية ) اسيتئناف مخيتلط تقضي بوجوب الكتابة النعقاد التصرف . أما إذا كان ا

 ( . 279ص  51م  2599مارس سنة  9( . وإذا ثبت أن التصرف يتضمن هبة مستترة ، فإنه يجب تطبيق األحكام الموضوعية للهبة ) استئناف مختلط  197

لإلثبات . وقد اشترط المشرع  اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "ال يكون العقد الذي يقرر المرتب إال في ورقة مكتوبة . والكتابة ركن لالنعقاد ال طريقة تقول المذكرة  ( 1) 

هبة ، وجب أن تكون بورقة رسمية وفقاً لقواعد الهبية" ) مجموعية األعميال الكتابة ألن العقد مقدر له البقاء مدى حياة إنسان ما ، وقد تطول ، فوجب أن يكون مكتوباً ، وإذا كان العقد 

 ( . 921ص  – 922ص  9التحضيرية 

وفي .  أو مدى حياة شخص آخر بهيجوز أن يكون المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم  -2اآلتي : " جهمن المشروع التمهيدي على الو 2917النص : ورد هذا النص في المادة تاريخ   ( 9) 

سواء اشترطت األيلولة أو  ، أن يقرر المرتب مدى حياة شخص واحد أو أشخاص متعددين ويجوز -1.  "هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثة الدائن ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك

ووافيق مجليس النيواب عليى الينص  . في المشروع النهيائي 115صبح رقم المادة وأ . ويعتبر المرتب مقرراً مدى حياة المستحق  إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" – 9 . لم تشترط

وقد روعي في التعديل أن تجمع الفقيرة األوليى  . 151وصار رقمه  ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وفي لجنة مجلس الشيوخ عدل النص . 119تحت رقم 

وحذفت عبارة "وفي هذه الحالة ينتقل المرتب إلى ورثية مسيتحقه ميا ليم يوجيد  . فأضيفت عبارة "مدى حياة الملتزم له" ، كل الصور التي يقوم على أساسها تقرير المرتب مدى الحياة

ً  . اعد العامة التي تنقل االلتزام إلى الورثةاكتفاء بالقو ، اتفاق يقضي بغير ذلك" من الفقرة األولى وفيي هيذه  . مادام الملتزم ليه حيياً أو ميادام الشيخص اليذي ارتيبط االلتيزام بحياتيه حييا

 – 991ص  9ال التحضيرية مجموعة األعم) ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته  . الحالة يؤول االلتزام إلى الورثة من جهة الحق ومن جهة المديونية بحسب األحوال

 ( . 929ص 

: ترتيب اإليراد المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائدة عن المقرر قانوناً ، تدفع مدة معينة أو ميدة حيياة المقيرض أو حيياة  971فقرة أولى/ 579في التقنين المدني القديم م  ويقابل النص

 أي شخص آخر موجود وقت ترتيب اإليراد المذكور .

 ن المدني القديم يتفق في مجموعة مع التقنين المدني الجديد ( .) والتقني

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ) مطابق ( . 191م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 151التقنين المدني الليبي م 
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أن المرتب يدوم مادامت حياة اإلنسان الذي علق المرتب على حياته . فهو يستغرق دائماً حيياة ويتبين من هذا النص  $2991 

 إنسان .

واألصل أن يقرر المرتب مدى حياة المستحق له ، فيتقاضى المستحق أقسياط المتيرب ميادام حيياً ، وهيذه هيي الصيورة الغالبية 

، وافتيرض أنهيا هيي المقصيودة حتيى ليو ليم يصيرح بهيا المتعاقيدان أو في العمل . ولذلك غلبهيا القيانون عليى جمييع الصيور األخيرى 

ويعتبير  مدني سيالفة اليذكر : " 151الموصي ، فإذا أريدت صورة أخرى وجب التصريح بها . وفي هذا تقول الفقرة الثانية من المادة 

المستحقون للمرتب ، كما إذا تقرر المرتب لرجيل . وقد يتعدد  المرتب مقرراً مدى حياة الملتزم له إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"

وزوجته ويكون معلقاً على حياتيهما . فيتقاضى الزوجان أقساط المرتب ماداما حييين ، فيإذا ميات أحيدهما قبيل اآلخير يتقاضيى اليزوج 

إليى زوجيه اليذي بقيي  الباقي جميع أقساط المرتب إلى أن يموت . وهذه هي األيلولة ، إذ يؤول نصييب اليزوج اليذي ميات فيي المرتيب

) بعييده حييياً . وهييذا هييو األصييل ، مييا لييم يشييترط عكييس ذلييك فتسييتبعد األيلوليية ، وال يعتبيير نصيييب الييذي يمييوت أوالً قييابالً لالنتقييال 

reversible )  إلييى ميين يبقييى . وعنييد ذلييك إذا مييات أحييد الييزوجين انقطييع نصيييبه فييي أقسيياط المرتييب ، واقتصيير الييزوج البيياقي علييى

كان يأخذه في حياة زوجه . ومعنى ذلك أن المرتب في هذه الحالة يكون في الواقع مرتبين مستقال أحيدهما عين اآلخير ،  النصيب الذي

لكل زج نصيبه يستقل به وال ينتقل إلى الزوج اآلخر
 (2 )

. وكان المشروع التمهيدي يشتمل على نص في التعدد واأليلولة يجري عليى  

لمرتب مدى حياة شخص واحداً أو أشخاص متعددين ، سواء اشترطت األيلولة أو ليم تشيترط" . وقيد الوجه اآلتي : "ويجوز أن يقرر ا

حذف هذا لنص في لجنة المراجعة ولع ذلك كان لالكتفاء بالقواعد العامة
 (1 )

. وإذا تقرر المرتب مدى حياة المسيتحق أو المسيتحقين ،  

، فييإن المرتييب يبقييى قائميياً بييالرغم ميين ذلييك ، وعلييى ورثيية الملتييزم أداؤه  ومييات الملتييزم بالمرتييب قبييل مييوت المسييتحق أو المسييتحقين

 للمستحق أو المستحقين ما بقي أحد منهم حياً .

وقد يتقرر المرتب ، ال مدى حيياة المسيتحق ، بيل ميدى حيياة الملتيزم . فيقيرر ميثالً شيخص مرتبياً لخيادم أميين ، ويجعليه ميدى 

ى المستحق المرتب ما بقي الملتزم حياً . فإذا مات المستحق قبيل أن يميوت الملتيزم ، ليم يينقض حياته هو ال مدى حياة الخادم . فيتقاض

المرتب بل ينتقل إلى ورثة المسيتحق . وإذا ميات الملتيزم قبيل أن يميوت المسيتحق ، انقضيى المرتيب وال يتقاضيى المسيتحق شييئاً مين 

ر الحياتين ، حياة الملتزم وحياة المستحق . ففيي المثيل المتقيدم ، إذا ميات ورثة الملتزم . وال يوجد ما يمنع من أن يتقرر المرتب ألقص

الملتزم قبل أن يموت المستحق انقضى المرتب ، وكذلك ينقضي إذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم . كذلك ال يوجيد ميا يمنيع مين 

تقاضيي هيذاا ألخيير المرتيب مين ورثية الملتيزم إليى أن  أن يتقرر المرتب ألطول الحياتين ، فإذا مات الملتزم قبل أن يميوت المسيتحق

 يموت هو ، وإذا مات المستحق قبل أن يموت الملتزم انتقل المرتب إلى ورثة المستحق إلى أن يموت الملتزم .

 وقد يتقرر المرتب ، ال مدى حياة المستحق وال ميدى حيياة الملتيزم ، بيل ميدى حيياة شيخص ثاليث ، وهيذا نيادر . إذ الغاليب أن

يكون المرتب معقوداً بحياة المستحق أو بحياة الملتيزم ، فلحيياة كيل منهميا دخيل هيام فيي بقياء المرتيب وزواليه . أميا أن يكيون المرتيب 

معقوداً بحياة شخص ثالث ، فمعنى ذلك أن تكون حياة هيذا الشيخص لهيا دخيل فيي تقريير المرتيب . ويقيع ذليك ميثالً إذا كيان المسيتحق 

ص الثالث ، فيكون غرض الملتزم من تعليق المرتب على حياة الشخص الثاليث معاونية المسيتحق عليى تحميل للمرتب يعول هذا الشخ

نفقات من يعول ، كما لو قرر شخص مرتباً البن شقيقته مدى حياة هذه الشيقيقة . وليم يقيرر الملتيزم المرتيب لشيقيقته رأسياً ، ألنيه إنميا 

                                                                                                                                                                    
وينتقل إلى ورثة الدائن إذا مات الدائن قبل موت من تقيرر  – 1ى حياة الملتزم أو الملتزم له أو شخص آخر . يجوز أن يكون المرتب مقرراً مد -2:   517التقنين المدني العراقي : م 

ويعتبر  – 5وكذلك ينتقل االلتزام بوفاء المرتب إلى ورثة المدين به إذا مات هذا قبل موت من قرر المرتب مدى حياته .  – 9المرتب مدى حياته ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك . 

 المرتب مقرراً مدى حياة الدائن إذا لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

 ) م التقنين العراقي تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصري ( .

دة أشيخاص . وكيذلك يجيوز إنشياؤه : يجوز إنشاء عقد الدخل على حياة الشخص اليذي أعطيى رأس الميال أو عليى حيياة شيخص ثاليث أو عي 2915تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 لمصلحة الشخص أو األشخاص الذين علق العقد على حياتهم أو لمصلحة شخص أو عدة أشخاص آخرين .

 ) والتقنين اللبناني تتفق أحكامه مع أحكام التقنين المصري ( .

وقيد يتعيدد المسييتحقون  – 2199فقييرة  22بالنيييول وريبيير وبيسيون  – 215ص  959فقيرة  1وإسيمان أوبييري ورو  – 991وفقيرة  197بيودري وفييال فقيرة  – 275جييوار فقيرة   ( 2) 

 ( . 219ص  – 225ص  – 977فقرة  –أوبري رو وإسمان ) للمرتب بحيث يتقاضاه واحد بعد اآلخر وال يتقاضونه جميعاً في وقت واحد 

 فاً نفس الفقرة في الهامش .وانظر آن – 995ص  – 997ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 
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صر هو على معاونته في ذلك . ويقع ذلك أيضاً فيما إذا كان المستحق للمرتيب فقييراً ولكنيه أراد استبقاء ابن شقيقته يعول والدته ، واقت

يرث قريباً ليه غنيياً ، فيقيرر الملتيزم المرتيب للمسيتحق ميدى حيياة القرييب الغنيي ، حتيى إذا ميات هيذه األخيير انقضيى المرتيب ولكين 

المستحق يستعيض عنه بالميراث
 (2 )

ياة شخص ثاليث ، فإنيه يبقيى ميا بقيي هيذا الشيخص. ومتى تقرر المرتب مدى ح 
 (1 )

. فيإذا ميات  

المستحق قبل موت الشخص الثاليث ، ليم ينقضيي المرتيب وانتقيل إليى ورثية المسيتحق إليى أن يميوت الشيخص الثاليث
 (9 )

. وإذا ميات  

الشخص الثالث . وقد يموت كيل مين الملتزم قبل موت الشخص الثالث ، لم ينقض المرتب كذلك والتزم به ورثة الملتزم إلى أن يموت 

المستحق والملتزم قبل أن يموت الشخص الثالث ، فيبقى المرتيب يتقاضياه ورثية المسيتحق مين ورثية الملتيزم إليى أن يميوت الشيخص 

الثالث
 (5 )

 . 

 نوع المرتب :   – 527
 يكون المرتب عادة من النقود ، فيؤدى أقساطاً دورية للمستحق .

زم ، بدالً من أن يؤدي للمستحق أقساطاً دورية من النقود ، يتعهد بأن يؤويه ويطعمه ويكوه ويعالجيه ويقيوم ويقع نادراً أن الملت

بأوده بحيث يكفيه جميع نفقات المعيشة . ويكون هذا التزاماً بعمل . ولم يرد نص في هذا المعنى فيي التقنيين الميدني المصيري وال فيي 

. وكثيراً  ( bail à nourriture) عقد معروف في القانون الفرنسي باسم عقد اإليواء أو اإلطعام التقنين المدني الفرنسي ، ولكن هذا ال

ما يقدم ، في فرنسا ، شخص متقدم في السن عيناً أو رأس مال لمصحة أو مؤسسة للتقاعد في مقابل إيوائه والقيام بنفقته وعالجيه بقيية 

فى من مستشفيات األميراض العقليية فيي نظيير إييواء الميريض فيي المستشيفىحياته ، أو يقدم القيم على مجنون رأس مال لمستش
 (9 )

  .

 ً  بنقيل ويشبه عقد اإليواء عقد المرتب كما تشبه المقايضة البيع ، إال أن عقد اإليواء خالفاً لعقد المقايضة ينشيء التزاماً بعمل ال التزاميا

فيما تقتضيه طبيعة عقد اإليواء من اختالف في األحكام ، ومن ذليك أن عقيد ملكية . ويسري على عقد اإليواء أحكام عقد المرتب ، إال 

اإليواء يعتد فييه بشيخص المسيتحق فيال يجيوز لهيذا النيزول عين حقيه لشيخص آخير
 (1 )

. ويمكين فيي مصير اعتبيار عقيد اإلييواء عقيداً  

الحياة ، إال فيما تقتضي طبيعة العقد الخروج عليى صحيحاً تطبيقاً للقواعد العامة ، ومن ثم تسري عليه في الغالب أحكام المرتب مدى 

هذه األحكام
 (1 )

 . 

                                                 
 . ( . 2115فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 199بودري وفال فقرة  – 252جيوار فقرة   ( 2) 

 2بيون  – 119فقيرة  11ان ليور – 195 فحياة هذا الشخص الثالث إنما اتخذت مقياساً لمدة بقاء المرتب ، فال يشترط إذن رضاء هذا الشخص وال توافر األهلية فيه ) تروليون فقيرة  ( 1) 

 ( . 919ص  917محمد كامل مرسي فقرة  – 225ص  977فقرة  1أوبري ورو وإسمان  –مكررة  199بودري وفال فقرة  – 171فقرة 

 وقد يعقد المرتب بحياة أي من الشخص الثالث أو المستحق .  ( 9) 

ن هو الميدين ، فيإذا ميات اليدائن قبليه انتقيل وتلخص المذكرة اإليضاحية ما تقدم في العبارة اآلتية : "خاصية المرتب أن يكون معقوداً بحياة شخص معين ، هو الدائن غالباً . وقد يكو  ( 5) 

قل المرتب إلى الورثة كيذلك . وقيد يكيون اإلييراد مرتبياً ألقصير الحيياتين ، حيياة اليدائن أو المرتب إلى الورثة . وقد يكون أجنبياً غير الدائن والمدين ، فإذا مات المدين قبل األجنبي انت

وجيد ميا يمنيع مين أن يتيرب ميدى حيياة حياة المدين ، فينقضي بموت أحدهما وال ينتقل إلى الورثة . والمفروض فيما تقدم من الصور أن اإليراد مرتب مدى حياة شخص واحيد . وال ي

صور جميعاً هي تقرير كل منهم نصيب فيه ، سواء آل هذا النصيب بعد موته إلى من بقي حياً من األشخاص اآلخرين أو لم يؤل . على أن الصورة الغالبة من هذه الأشخاص متعددين ل

 ( . 995ص  9ل التحضيرية المرتب مدى حياة الدائن . لذلك كانت هذه الصورة هي التي تفرض ، إذا لم يوجد اتفاق خاص على غير ذلك" ) مجموعة األعما

 . 192ص  2159فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون   ( 9) 

 971فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 997فقرة  – 991بودري وفال فقرة  – 2151فقرة  – 2159فقرة  22انظر في تفصيل أحكام عقد اإليواء في فرنسا بالنيول وريبير وبيسون   ( 1) 

وانظر في عقد اإليواء في فرنسا تسري عليه القواعيد العامية ال القواعيد الخاصية بالمرتيب ميدى  – 9125فقرة  – 9127فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 227ص  – 221ص 

 . 719مكرر فقرة  21الحياة : بيدان 

 . 915محمد كامل مرسي فقرة   ( 1) 
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 مقدار المرتب : – 528
وإذا اقتصرنا على أن يكون المرتب من النقود كما هي العادة ، فمقدار هذا المرتيب غيير معيروف مقيدماً ، إذ هيو يتوقيف كميا  

ما يعرف من المرتب هو مقيدار كيل قسيط دوري فييه ، إذ ييؤدى المرتيب قدمنا على مدة حياة اإلنسان الذي عقد المرتب بحياته . وكل 

كما سبق القول على أقساط دورية متساوية
 (2 )

، يدفع كل قسط منها غالباً كل سنة ، وقد يدفع كل شيهر أو كيل ثالثية أشيهر أو أكثير أو  

 أقل .

دد مقيدار كيل قسيط مين أقسياط المرتيب . ويراعييان وإذا كان المرتب بمقابل أي بعقد معاوضة ، فاتفاق المتعاقدين هو الذي يح

في تقديره عادة أن يكون أعلى من فائدة رأس المال الذي دفع مقابال للمرتب أو أعلى من ريع العين التي دفعت . ذلك أن قسط المرتب 

مثيل اسيتهالك رأس الميال أو ال يمثل فحسب فائدة رأس المال أو ريع العين ، بل هو أيضاً يشتمل كما سبق القيول عليى مبليغ إضيافي ي

العين طوال مدة حياة اإلنسان التي عقد المرتب بها . وتحسب هذه الميدة حسياباً تقيديرياً بحسيب السين والحالية الصيحية والمهنية وغيير 

 tables de mortalité) ذلك من العوامل التي تكون عادة سبباً في طول الحياة أو في قصرها ، ويرجع في ذلك إلى جداول الوفيات 

، هيو اليذي يسيبغ عليى المرتيب ميدى الحيياة  ( aléa) المعروفة في شركات التأمين . وهذا الحساب التقيديري ينطيوي عليى احتميال  (

خاصيته الرئيسية
 (1 )

. فإذا قل مقدار القسط الدوري للمرتب عن فائدة رأس المال أو عين رييع العيين ، فقيد قيدمنا أنيه إذا كيان مصيدر  

ب بيعاً ألحق المرتب بالثمن التافه وكان البييع بياطالً االلتزام بالمرت
  (9 )

، وإذا كيان المصيدر قرضياً كيان القيرض بياطالً  
 (5 )

ولكين ميع  

ذلك قد يستخلص قاضي الموضوع أن المتعاقدين قد قصدا التبرع ، فيكون العقد هبة مستترة ، وتصبح على هذا الوجه
 (9 )

 . 

ف تبرعيي ، هبية أو وصيية ، فالواهيب أو الموصيي هيو اليذي يحيدد مقيدار المرتيب ، وإذا كان المرتب بغيير مقابيل أي بتصير

 مراعياً في ذلك عادة حاجة المستحق للمرتب في الحدود التي تتسع لها الموارد المالية للمتبرع .

                                                 
متساوية ، تخضع في تقدير كل قسط منهيا لعواميل اقتصيادية متغييرة ، كنفقيات المعيشية وأسيعار الغيالل ، وهيذا ميا يسيمى بالسيلم وال يوجد ما يمنع من أن تكون أقساط المرتب غير   ( 2) 

 – 225 – 1 – 2559جازييت دي بالييه  2559يولييه سينة  12لييون  – 221 – 2 – 2559جازيت دي باليه  2559فبراير سنة  1) نقض فرنسي  ( échelle mobile) المتحرك 

أنسييكلوبيدي دالليوز  – 917ص  2111فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 211ص  975فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 227 – 1 – 2555سيريه  2557نوفمبر سنة  9أجان 

تيتالءم ميع  ( . وهذا من شأنه أن يعالج عيباً في اإليراد المرتب ، إذ أن األقساط الدورية المتساوية لمدة طويلة ، قد تصل إليى عشيرات السينين ، ال 55فقرة  Rente Viagéreلفظ  5

ه في المرتبات مدى الحياة ، فتزيد هذه التشريعات في تغير أسعار العملة على المدى الطويل . وتضطر بعض البالد إلى إصدار تشريعات خاصة تواجه بها انخفاض أسعار العملة وأثر

 9فقرة  Rente Viagéreلفظ  5داللوز  مقدار أقساط هذه المرتبات حتى تتناسب مع األسعار الجديدة للعملة ) انظر في فرنسا التشريعات التي صدرت في هذا الشأن في أنسيكلوبيدي

. ) 

يشيها ة يخفي رباً فاحشاً ، كما إذا كانت األقساط مقدارها كبير إلى حد أنها تستغرق رأس المال ثيم تزييد علييه زييادة فاحشية بعيد ميدة وجييزة يععلى أنه إذا ثبت أن المرتب مدى الحيا  ( 1) 

 11ديجيون  – 975 – 2 – 59سييريه  2759يونييه سينة  15عادة من ربط المرتب بحياته ، وجب اعتبار العقد قرضاً عادياً بفائدة تنزل إلى الحد المسموح به قانوناً ) نقيض فرنسيي 

 ( . 91فقرة  Rente Viagéreلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  – 919 – 1 – 51داللوز  2751يناير سنة 

 . 919انظر آنفاً فقرة   ( 9) 

– 912 – 2 – 2592جازيت دي بالييه  2599نة ديسمبر س 15 – 597 – 2 – 2591سيريه  2591مايو سنة  29 – 921 – 2 – 55داللوز  2755مايو سنة  29نقض فرنسي   ( 5) 

 . 2117فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 151بودري وفال فقرة  – 295 – 1 – 57داللوز  2755أبريل سنة  25تولوز 

S . J .  ) 2117ص  2159فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 919 – 1 – 51داللوز  2751يناير  سنة  11ديجون  – 271 – 2511) األسبوع القضائي . 

 – 2511) األسبوع القضائي (  . S . J . 2511ديسمبر سنة  12 – 911 – 2 – 2595داللوز  2595فبراير سنة  21 – 11 – 2 – 72داللوز  2715يوليه سنة  5نقض فرنسي   ( 9) 

 . 2117فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 919 – 1 – 51داللوز  2751يناير  سنة  11ديجون  – 271
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 ( alé : االحتمال)  - السبب – 3

 هل االحتمال في المرتب مدى الحياة محل أو سبب :  – 529
ى أن االحتمال في المرتب مدى الحيياة هيو محيل التيزام الملتيزم بالمرتيب ، فهيو قيد التيزم وجعيل محيل التزاميه ونحن نذهب إل

مرتباً ينطوي على عنصر االحتمال ، فإذا خال المرتب من هذا العنصر انعدم المحل وصار التصرف باطالً النعيدام المحيل ال النعيدام 

سيبب أن السيبب هيو اليدافع الرئيسيي للتعاقيد ، وال يوجيد ليه إال شيرط واحيد هيو أن يكيون السبب . وقد قررنا عند الكيالم فيي نظريية ال

مشروعاً ، أما أن يكون هناك التزام دون سبب فهو فرض ال يتصور ، فما دمنيا نجعيل السيبب هيو الباعيث ، فكيل إرادة البيد أن يكيون 

لها باعث إال إذا صدرت من غير ذي تمييز
 (2 )

ال فيي المرتيب ميدى الحيياة عنصيراً مين عناصير المحيل. ومن ثم يكون االحتمي 
 (1 )

  ،

وليس هو السبب . وإذا أريد تعيين السبب في المرتب ميدى الحيياة ، وجيب أن يعيين بأنيه هيو اليدافع الرئيسيي للملتيزم بالمرتيب فيي أن 

فيل للمسيتحق حيياة مكفيية الحاجية . وقيد يلتزم به . والغالب أن يكون هذا السبب مشروعاً ، إذ يهيدف الملتيزم بالمرتيب عيادة إليى أن يك

يكون غير مشروع ، كما إذا قرر شخص لخليلته مرتباً مدى الحياة ليدفعها بذلك إلى معاشرة غير مشروعة
 (9 )

 . 

غير أن الرأي الغالب في الفقه والقضاء الفرنسييين هيو اعتبيار االحتميال فيي المرتيب ميدى الحيياة هيو السيبب ال المحيل ، فيإذا 

هذا االحتمال انعدم السبب ، وصار التصرف باطالً النعدام السبب ال النعدام المحلانعدم 
 (5 )

 . 

ومهما يكن من أمر ، فإن المتفق عليه أنه إذا انعدم االحتمال في المرتب مدى الحياة كان التصرف بياطالً ، إميا النعيدام المحيل 

 1( مرتباً قرر مدى حياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتيب . )  2: )  وإما النعدام السبب . ونستعرض تطبيقين بارزين لهذا المبدأ

 ( مرتباً قرر لمدة معينة .

 مرتب قرر مدى حياة شخص وجد ميتًا وقت تقرير المرتب :  – 531
مين هيذا المشيروع ، وكانيت تجيري عليى  2915كان المشروع التمهيدي للتقنيين الميدني الجدييد يشيتمل عليى نيص هيو الميادة 

جه اآلتي : "يقع باطالً كل مرتب قرر مدى حياة شخص وجد ميتاً وقت تقرير المرتب" . وجياء فيي الميذكرة اإليضياحية للمشيروع الو

التمهيدي في صدد هذا النص : "ربط المرتب بحياة إنسان هو الذي يجعله احتمالياً ، ألن الموت ال يعرف ميعاده . وهذا االحتميال هيو 

األمر في سائر العقود االحتمالية . فإذا انعدم االحتمال بطل العقد ، أو كان عقداً آخر . ويترتب على ذليك أن  السبب في العقد ، كما هو

العقد إذا رتب إيراداً مدى حياة إنسان وجد ميتاً وقت ترتيب اإليراد ، فهو باطل"
 (9 )

. وقد حذفت هذه الميادة فيي لجنية المراجعية "ألن  

ل المترتب على ربط المرتب بحياة إنسان هو سبب االلتزام ، وإذا انعدم السبب بطل العقد"حكمها مفهوم من كون االحتما
 (1 )

 . 

ويتبين مما تقدم أن المرتب ، ويربط دائماً بحياة إنسان كما سبق القول ، يفترض حتمياً أن اإلنسيان اليذي ربيط بحياتيه كيان حيياً 

اإلنسان هو المبدأ الرئيسي في المرتب . فإذا كان هذا اإلنسان ميتاً وقيت تقريير  وقت تقرير المرتب ، ألن دوام المرتب بدوام حياة هذا

                                                 
 . 155فقرة  – 159فقرة  2انظر الوسيط   ( 2) 

 . 75 – 2 – 2599داللوز 2595نوفمبر سنة  25انظر في هذا المعنى تعليق بالنيول على حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في   ( 1) 

 ، تعويضاً لها وليكفل لها العيش ، فإن السبب يكون في هذه الحالة مشروعاً . أما إذا قرر المرتب لخليلته بعد انقطاع المعاشرة  ( 9) 

دالليوز  2751يونييه سينة  15أنجييه  – 912 – 1 – 19سييريه  2719ميارس سينة  19بياريس  –ميع تلييق بالنييول  75 – 2 – 2599دالليوز  2595فبراير سنة  1نقض فرنسي   ( 5) 

ص  977فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 129وفقرة  121بودري وفال فقرة  – 525جيوار فقرة  – 151 – 1 – 2591سيريه  2592نوفمبر سنة  19دويه  – 915 – 1 – 2592

لفييظ  5كلوبيدي دالليوز أنسييي – 299كابيتييان فيي السييبب فقيرة  – 2995فقيرة  1كيوالن وكابيتييان ودي الميور أنييديير  – 2192فقييرة  22بالنييول وريبييير وبيسيون  - 29هيامش  219

Rente Viagère  912ص  917محمد كامل مرسي فقرة  – 15فقرة . 

 

 في الهامش . 997ص  9مجموعة األعمال التحضيرية   ( 9) 

 في الهامش . 995ص  9مجموعة األعمال التحضيرية   ( 1) 
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المرتب ، فمعنى ذلك أن المرتب ينقضي وقت نشوئه ، ويصح عندئذ أن يقال إنه قد ولد ميتاً . فال يتحمل الملتيزم بالمرتيب أي خطير ، 

رع بشيء ، وكان التبرع باطالً أو غير موجودإذا لم يتولد في ذمته أي التزام . فإذا كان متبرعاً فهو لم يتب
 (2 )

. وإذا كان معاوضاً فهو  

ال يستحق مقابل المرتب إذ لم يتحمل أي خطر ، وقد انعدم محل االلتزام أو سببه ، فكانت المعاوضة باطلة
 (1 )

 . 

 مرتب قرر لمدة معينة : – 530
والمرتب مدى الحياة يجب أن يقرر مدى حياة إنسان كما سبق القول ، فخاصيته الجوهرية هي أنه يقرر لمدة غيير معينية ألن  

الموت ال يعرف ميعاده . لذلك إذا قرر المرتب لمدة معينة ال لمدى الحياة ، كأن قرر لمدة عشير سينوات ميثالً بمقابيل أو بغيير مقابيل ، 

الجوهري فيه وهو التقرير لمدة غير معينة ، وال يكون العقد فيي هيذه الحالية مرتبياً ميدى الحيياة ألن عنصير  فإنه يكون قد فقد العنصر

غير موجيود ، بيل يكيون عقيداً آخير . فيإذا وهيب شيخص شخصياً آخير أو أوصيى ليه بمرتيب لميدة عشير سينوات ، كيان  aléاالحتمال 

ة . وإذا باع شخص منزالً من آخر بثمن هو مرتب لمدة عشر سنوات ، لم التصرف هبة عادية أو وصية عادية وليس مرتباً مدى الحيا

يكن العقد مرتباً مدى الحياة بل هو بيع عادي الثمن فيه مقسيط أقسياطاً عشيرة هيي أقسياط المرتيب . وإذا أقيرض شيخص شخصياً آخير 

، كيان العقيد قرضياً عاديياً ولييس مرتبياً % على أن يرد القرض أقساطاً سنوية متساوية في مدى عشير سينوات 1ألف جنيه مثالً بسعر 

 مدى الحياة ، ومن ثم يجب أال يزيد سعر الفائدة على السعر المسموح به قانوناً .

عليى أن "ترتييب اإلييراد  971فقيرة أوليى/  579وهذا هو في الغالب ما قصد إليه التقنين المدني القديم عندما نص فيي الميادة 

دة عن المقرر قانوناً تدفع مدة معينة  . ." . إال أنه يؤخذ على هذا النص أنيه أجياز أن يكيون القيرض المذكور يجوز أن يكون بفائدة زائ

في هذه الحالة بفائدة تزيد على المقرر قانوناً ، وهذا ال يجوز
 (9 )

 . 

مين الصيور التيي  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "وإذا تحدد لإليراد مدة معينة ، وهذه صيورة

، فقد خرج عن كونه عقداً احتمالياً ، كما لو أقرض شخص آخر مبلغاً مين  971فقرة أولى/ 579أشار إليها التقنين الحالي ) القديم ( م 

غ المقترض المال يرده إيراداً مرتباً لمدة معينة ، فإن العقد في هذه الحالة يكون قرضاً عادياً ، وما زاد من مجموعة األقساط على المبل

يكون فائدة يجب أال تزيد على الحد األقصى المسموح به في الفوائيد االتفاقيية . أميا اإلييراد المرتيب ميدى الحيياة ، فصيبغته االحتماليية 

تمنع من معرفة ما إذا كانت الفوائد تزيد على الحد األقصى المسموح به أو ال تزيد"
 (5 )

 . 

 

                                                 
 . 2975فقرة  1جوسران  – 911 – 2 – 2595داللوز  2595فبراير سنة  21قارن نقض فرنسي   ( 2) 

بأن المرتب مدى الحياة ال يكون له أثر إذا ربط بحياة شخص وجيد ميتياً وقيت تقريير المرتيب ، أو ميات خيالل عشيرين  2519و 2515وفي التقنين المدني الفرنسي تقضي المادتان   ( 1) 

لمدني المصري ال يشتمل على مقابيل لهيذين النصيين ، فيإن اليذي يسيتبقى منهميا هيو نيص يوماً من وقت تقرير المرتب بسبب مرض كان مصاباً به منذ ذلك الوقت . ولما كان التقنين ا

لقواعيد العامية . أميا الميادة مدني فرنسي ألنه مجرد تطبيق للقواعد العامة ، وقد رأينا أن المشروع التمهيدي كان يشتمل على نص في هذا المعنى وحذف اكتفاء بتطبيق ا 2515المادة 

وهيذا  هي تلحق بموت من ربط بحياته المرتب وقت تقريره موته خالل عشرين يومياً مين وقيت تقريير المرتيب بسيبب ميرض كيان مصياباً بيه منيذ ذليك الوقيت .مدني فرنسي ف 2519

حكيم فيي مصير النعيدام الينص ) انظير فيي اإللحاق يقتضي نصاً تشريعياً ليس موجوداً في التقنين المدني المصري ، بل لم يوجد حتى في المشروع التمهيدي . ومن ثم ال يسري هذا ال

 ( . 279ص  51م  2599مارس سنة  9عهد التقنين المدني القديم استئناف مختلط 

بالنييول وريبيير وبيسيون  – 215ص  – 219ص  977فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 159فقرة  – 121انظر في أحكام التقنين المدني الفرنسي في هذه المسألة بودري وفال فقرة 

 . 2195فقرة  – 2192فقرة  22

لتياريخ مصياباً بميرض من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن "يكون عقد الدخل باطالً إذا أنشئ على حياة شخص كان ميتاً وقت إنشائه ، أو كيان فيي هيذا ا 2999وتنص المادة 

 كور" .أدى إلى وفاته بعد عشرين يوماً من التاريخ المذ

ة القسيط وهيو يشيتمل فيي جيزء منيه عليى ويمكن تأويل ذلك بأن الزائد عن المسموح به قانوناً ليس هو الفائدة وحدها ، فهذه ال يجوز أن تزيد على الحد المسموح بيه ، ولكين مجموعي  ( 9) 

محميد كاميل  – 19حو شييئاً فشييئاً ) انظير فيي هيذا المعنيى دي هلينس لفيظ عاريية فقيرة الفائدة المسموح بها قانوناً وفي جزء آخر على حصة من رأس المال الذي يستهلك على هذا الن

 ( . 915مرسي فقرة 

 في الهامش . 997ص  9مجموعة األعمال التحضيرية   ( 5) 
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 تبااللتزام بأداء المر  -الفصل الثاني
 ( جزاء االلتزام بأداء المرتب . 1( تنفيذ االلتزام بأداء المرتب . )  2يتناول البحث هنا مسألتين :  )  مسألتان :  – 532

 تنفيذ االلتزام بأداء المرتب – 0

 ما الذي يتضمنه تنفيذ االلتزام بأداء المرتب : – 533
اليذي ييؤدي فييه المرتيب ونهايتيه ، وتقريير أن المرتيب قابيل للحجيز في تنفيذ االلتزام بأداء المرتب يجيب تحدييد بدايية الوقيت  

 وللتحويل إال في حالة استثنائية ، وأنه ال يقبل االستبدال ، وأنه يتقادم سواء في أقساطه أو في أصله .

 بداية الوقت الذي يؤدى فيه المرتب ونهايته  – 534
 ما يأتي :من التقنين المدني على  159تنص المادة نص قانوني :  –

 ال يكون للمستحق حق في المرتب إال عن األيام التي عاشها من قرر المرتب مدى حياته" . – 2"

على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق حق في القسط الذي حل" – 1"
 (2 )

 . 

ص الذي ربط المرتيب بحياتيه ويتبين من النص سالف الذكر أن المستحق يكسب المرتب يوماً يوماً طوال حياة الشخ $2917 

. ويبدأ الوقت الذي تؤدى فيه أقساط المرتب للمستحق من يوم تمام العقد اليذي أنشيأ المرتيب ، فيإذا كيان التصيرف اليذي أنشيأ المرتيب 

وصية فمن يوم موت الموصي
 (1 )

ب ، . وقد يعين التصرف الذي أنشأ المرتب يوماً آخير كبدايية للوقيت اليذي تيؤدي فييه أقسياط المرتي 

 كما إذا اتفق على أن المرتب ال يؤدى إال من يوم أن يسلم المستحق للملتزم مقابل المرتب من رأسمال أو عين .

                                                 
ني الجديد . وفي لجنة المراجعة أدخليت علييه تعيديالت لفظيية من المشروع التمهيدي على وجه موافق لما استقر عليه في التقنين المد 2991( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  2) 

)  159، ثم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  111في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  111فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 

 ( . 929ص  – 925فقرة  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني القديم ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة .

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 122م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 159التقنين المدني الليبي م 

 .) موافق (  572التقنين المدني العراقي : م 

سيط اليذي : إن قسط السنة التي يتوفى فيها دائن الدخل يدفع بنسبة عن أيام حياته من هذه السنة . أميا إذا كيان االتفياق عليى اليدفع مقيدماً ، فالق 2991تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 ابتدأت مدته في أثناء حياة الدائن يجب دفعه بتمامه .

 

جييوار فقيرة  – 119فقيرة  2فال يستحق عنه المرتب ، ألنه يوم ناقص بطبيعته ، ويستحق المرتب ابتداء من الييوم التيالي ) بيون  ( dies a quo) يه العقد ( وال يحسب اليوم الذي تم ف 1) 

 ( . 959بودري وفال فقرة  – 271
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وتستمر تأدية أقساط المرتب للمستحق إلى اليوم الذي يموت فيه مين ربيط المرتيب بحياتيه ،ويكيون غالبياً هيو نفيس المسيتحق . 

ص بطبيعته ، فإن المرتب ال يكون مستحقاً عنه ويستحق إلى نهاية اليوم السابقولما كان يوم الوفاة هذا هو أيضاً يوم ناق
 (2 )

 . 

ويغلب اشتراط أن تؤدى أقساط المرتب مقدماً كل شهر أو كيل ثالثية شيهور أو كيل سيتة شيهور أوكيل سينة ، فييدفع القسيط فيي 

الباً هو المورد الرئيسي الذي يعيش منه المستحق . فإذا لم بداية الشهر أو بداية المدة التي حددت للقسط ، وذلك ألن هذا القسط يكون غ

يوجد شرط في هذاالمعنى ، أدى القسط في نهاية المدة التي حددت له ال في بدايتها
 (1 )

 . 

حتييى لييو مييات  ، فإنييه يكييون مسيتحقاً بمجييرد حلولييه ، القسيط فييي أوال لسيينة مييثال وحييل ، وإذا اشيترطت تأدييية القسييط فييي بداييية

وليو فيي الييوم األول منهيا أي فيي ييوم حليول القسيط ، ي ربط المرتب بحياته في خالل السنة وقبيل تمامهياالشخص الذ
 (9 )

. ويسيتولى  

المستحق أو ورثته على القسط الذي حل بأكمله ، وال يطلب من أي منهم أن يرد من هذا القسط ما يقابل األيام التي لم يعشيها مين ربيط 

مدني ، إذ تقيول كميا رأينيا :  159المرتب بحياته في السنة التي حل عنها القسط . وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 

على أنه إذا اشترط الدفع مقدماً ، كان للمستحق حق في القسط الذي حل""
 (5 )

. ومع ذلك يجوز أن يشترط اليدفع مقيدماً ولكين يشيترط  

في الوقت ذاته أن المرتب ال يكون مستحقاً إال بقدر األيام التي عاشها من تقرر المرتب مدى حياته ، وفي هذه الحالة يرد المسيتحق أو 

ط الذي حل وقبض ما يقابل األيام التي لم يعشها من ربط المرتب بحياتهورثته من القس
 (9 )

 . 

المستحق هو الذي يحمل عبء إثبات أن الشيخص اليذي ربيط المرتيب بحياتيه ال ييزال حيياً ، حتيى يكيون مسيتحقاً لميا حيل مين 

، فعيل هيذا األخيير أن يقيدم شيهادة إثبيات أقساط المرتب ، ولما كان الغالب أن الشخص الذي ربط المرتيب بحياتيه هيو نفيس المسيتحق 

وجود على قيد الحياة بالطرق المعتادة
 (1 )

 . 

 المرتب قابل للحجز وللتحويل إال في حالة استثنائية  – 535
 من التقنين المدني على ما يأتي : 155تنص المادة  نص قانوني : –

ر على سبيل التبرع""ال يصح أن يشترط عدم جوز الحجز على المرتب إال إذا كان قد قر
 (1 )

 . 

                                                 
 . 2199فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 2هامش  219ص  975فقرة  1أوبري ورو إسمان  – 959بودري وفال فقرة  – 271جيوار فقرة  – 119فقرة  2( بون  2) 

 . 2199فقرة  2( بالنيول وريبير وبيسون  1) 

عكس ذل تروليون فقيرة  – 2 هامش 219ص  975فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 119فقرة  2( وال يشترط إال أن يكون قد عاش بعضاً من هذا اليوم ، ولو لم يعش اليوم كله ) بون  9) 

991 . ) 

 . 2199فقرة   22بالنيول وريبير وبيسون  211ص  975فقرة  1أوبري ورو وإسمان  - 951( بودري وفال فقرة  5) 

فييا لييوم اليذي يميوت فييه . وإذا حيل قسيط  ( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " يبقى المرتب ما عاش الشخص الذي تقرر المرتب مدى حياتيه ، وينقطيع 9) 

 ً  إال بقيدر األياميالتي عاشيها مين تقيرر وجب دفعه يوم حلوله ، وال يرد منه شيء حتى لو مات هذا الشخص قبل حلول القسط الثاني . هذا ما لم يتفق عليى أن المرتيب ال يكيون مسيتحقا

 ( . 929 - 925ص  9المرتب مدى حياته" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وانظير الميادة  – 9129فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 2191فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 211ص  975فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 999( بودري وفال فقرة  1) 

 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني . 2995

فيي  111وع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحيت رقيم من المشر 2999( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1) 

 ( . 915ص  – 921ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  155، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  119المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ، ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة . التقين المدني القديموال مقابل للنص في 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية

 ) مطابق ( . 129م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 155التقنين المدني الليبي م 

 ) مطابق ( . 579التقنين المدني العراقي : م 
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ويتبين من هذا النص أن األصل في المرتب أن يكون قابالً للحجز عليه من دائني المستحق ، ولتحويله من المستحق إلى الغير 

، شأن المرتب في ذلك شأن سائر أموال المستحق . ويستوي في ذلك أن يكون ما يحجيز علييه أو يحيول هيي األقسياط التيي حليت ، أو 

ساط التي ستحل ، أو أصل المرتب ذاتهاألق
 (2 )

 . 

ويبقى المرتب قابالً للحجز عليه وللتحويل ، حتى لو اشترط عدم قابليته للحجز وللتحويل ، إذا كان قد تقرر معاوضة . ذلك أن 

أن يكيون قابيًل للحجيز  المستحق قد أخرج من ذمته ماال كان ضماناً لدائنيه في مقابل المرتب ، فإذا حل المرتب محل هيذا الميال وجيب

وللتحويل وإال كيان فيي هيذا إضيرار باليدائنين ، ويكيون شيرط عيدم القابليية للحجيز بياطالً لمخالفتيه للنظيام العيام
 (1 )

. وتقيول الميذكرة  

دى اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "أما إذا تقرر المرتب معاوضة ، كأن باع شخص منزالً في مقابيل إييراد مرتيب مي

حياته ، واتفق الطرفان على عدم جواز الحجز على هذا المرتب ، فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مياال ليه عين متنياول دائنييه ، يجعليه 

اإليراد غير قابل للحجز عليه ، وهذه مصلحة غير مشروعة"
 (9 )

 . 

ماليه ، وكيان المتبيرع يسيتطيع أال يتبيرع بيه أما إذا تقرر المرتب تبرعاً ، فإنه يدخل في مال المستحق دون عوض يخرج مين 

أصالً ، فأولى أن يستطيع التبرع مع اشتراطه عدم جيواز الحجيز ، مراعياة لمصيلحة المسيتحق نفسيه
 (5 )

. فقيد أراد المتبيرع أن يكفيل  

يكيون الشيرط صيحيحاً للمستحق حاجات المعيشة بهذا المرتب ، ولالستيثاق من ذلك اشترط أال يجوز لدائني المستحق الحجز علييه . ف

ميدني فيي المنيع مين التصيرف ويتضيمن  719ألنه مبني على باعث مشروع ومقصور على مدة معقولة . وليس هذا إال تطبيقاً للميادة 

إذا تضيمن العقيد أو الوصيية شيرطاً يقضيي بمنيع التصيرف فيي ميال ، فيال يصيح هيذا  -2المنع من الحجز ، إذ تنص على ميا ييأتي : "

ويكيون الباعيث مشيروعاً متيى كيان الميراد بيالمنع مين  -1مبنياً عليى باعيث مشيروع ومقصيوراً عليى ميدة معقولية .  الشرط ما لم يكن

والمييدة المعقوليية يجييوز أن تسييتغرق مييدى حييياة  -9التصييرف حماييية مصييلحة مشييروعة للمتصييرف أو للمتصييرف إليييه أو للغييير . 

مدني" 719دني سالفة الذكر تطبيقاً للمادة م 155المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" . فتكون المادة 
 (9 )

 . 

وعني عن البيان أنه إذا لم يشترط الملتزم بالمرتب عدم جواز الحجز على المرتب أو عدم جواز تحويليه ، كيان المرتيب قيابالً 

تحوييل ، ميا ليم يشيترط عيدم للحجز عليه وللتحويل ، حتى لو كان الملتزم قد تبرع بالمرتب ، فقد قدمنا أن األصل هو جواز الحجز وال

الجواز في مرتب تقرر على سبيل التبرع
 (1 )

 . 

 :  عدم قابلية المرتب لالستبدال – 536
وقد قدمنا أن من الفروق األساسية بين الدخل الدائم والمرتيب ميدى الحيياة أن اليدخل اليدائم قابيل لالسيتبدال فيي أي وقيت ، أميا 

المرتب مدى الحياة فال يقبل االستبدال
 (1 )

. فلو أن لمستحق للمرتب دفع مقابالً له عينياً أو رأس ميال ، وبقيي يتقاضيى أقسياط المرتيب  

                                                                                                                                                                    
: إن الشخص الذي ينشئ على أمالكه بدون عوض دخال لمصلحة شخص آخر مدى حياتيه ، يحيق ليه أن يشيترط عنيد إنشيائه أنيه غيير قابيل  2999تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 للحجز إليفاء الديون المترتبة على ذمة دائن الدخل .

 ( . التقنين اللبناني مع التقنين المصري) و 

 . 919ص  – 2111فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون   - 219ص  977فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 921وفقرة  925(  بودري وفال فقرة  2) 

 . 795ص  2991فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  – 2111فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 921وفقرة  922بودري وفال فقرة  – 219( جيوار فقرة  1) 

 . 921ص  9ة ( مجموعة األعمال التحضيري 9) 

 . 2111فقرة  22بالنيول ريبير وبيسون  – 927بودري وفال فقرة  – 219جيوار فقرة  – 171فقرة  2( بون  5) 

 . 911( محمد كامل مرسي فقرة  9) 

في هذا الصدد : "األصيل أن شيرط عيدم جيواز التصيرف ، ويلحيق بيه شيرط عيدم جيواز الحجيز ، ال يصيلح إال إذا كيان لميدة معقولية  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( وتقول  1) 

إذا كان قد تقرر من المشروع ( . ويترتب على ذلك أنه يصح اشتراط عدم جواز الحجز على لمرتب  2252ولحماية مصلحة مشروعة . وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة إنسان ) انظر م 

حيرف هيـ مين  999دائن ) انظير م على سبيل التبرع بهبة أو =وصية ، فإن الشرط في هذه الحالة يكون لمدة معقولة هي حياة شخص معيين ، ولحمايية مصيلحة مشيروعة عليى مصيلحة الي

 ( 921ص  9المشروع ( "مجمعة األعمال التحضيرية 

 . 921( انظر آنفاً فقرة  1) 
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مدة طويلة ، ثم أراد الملتيزم بالمرتيب أن ييتخلص مين التزاميه بيرد العيين أو رأس الميال إليى المسيتحق ، لميا أجياز ذليك بغيير موافقية 

اة من ربط المرتب بحياته ، وال يسيتطيع أن يخيل بتعهيده بإرادتيه وحيده . وقيد المستحق . فقد تعهد الملتزم بأن يؤدي المرتب طوال حي

منه 2515نص التقنين المدني الفرنسي على هذا الحكم صراحة في المادة 
 (2 )

 . 

 ً وكذلك الحكم لو أن المرتب كان قد تقرر تبرعا
 (1 )

خير . فالمتبرع ملتزم بأداء المرتب ، وال يستطيع التخلص منه بأداء شيء آ 

 ً فهو لم يأخذ عوضا
 (9 )

، وحتى لو أخذ عوضاً فهو ال يستطيتع التخلص من المرتب برد العوض كما قدمنا . وإنما يستطيع الواهيب أن  

يرجع في هبته في المواضع التي يجوز فيها الرجوع في الهبة ، كما يجوز ليه أن ييرد للمسيتحق شييئاً آخير بيدالً مين المرتيب إذا وافيق 

ذلك ، أو برد رأس مال يمكن أن يتحول لدى شركة تأمين إلى مرتب معادل للمرتب الذي تبرع به ولكن ليس في هيذا  هذا األخير على

 استبدال بل هو استمرار في أداء المرتب .

والقاعدة التي تقضي بعدم قابلية المرتب لالستبدال ليست من النظام العام ، فيجوز للملتيزم بالمرتيب أن يشيترط جيواز تخلصيه 

ً  من المرتب برد المقابل الذي أخذه إذا كان المرتب قد تقرر معاوضة ، أو برده رأس مال معين المقدار إذا كان قد تقرر تبرعا
 (5 )

 . 

 تقادم المرتب في أقساط وفي أمد : – 537
 والمرتب مدى الحياة ، كالدخل الدائم ، يتقادم في أقساط وفي أصله . 

متجدد ، يسقط بالتقادم بخمس سنوات من وقت استحقاق هذا القسط فكل قسط من أقساطه ، وهو دين دوري
 (9 )

 . 

وأصل المرتب نفسه وهو دين عادي ، يسقط بالتقادم بخمس عشرة سنة من وقت ثبوت االلتزام بالمرتب ولو لم يحل أول قسط 

من أشنه أن يقطع التقيادم ، ويسيري تقيادم من أقساطه مادام لم يدفع أي قسط . أما إذا دفعت أقساط من المرتب فإن دفع أي قسط يكون 

جديد مقيداره هيو أيضياً خميس عشيرة سينة ، إذا تميت دون وقيف أو انقطياع ، ودون أن ييدفع أي قسيط بعيد آخير قسيط دفيع
 (1 )

، سيقط  

المرتب نفسه بالتقادم
 (1 )

. وهذا نفس ما قررناه في الدخل الدائم 
 (7 )

 . 

 جزاء االلتزام بأداء المرتب – 2
مين التقنيين الميدني عليى ميا ييأتي : "إذا ليم يقيم الميدين بالتزاميه ، كيان للمسيتحق أن  151تنص المادة نص قانوني :  – 538

يطلب تنفيذ العقد ، فإن كان العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب فسخه ، مع التعويض إن كان له محل"
 (5 )

 . 

                                                 
 . 919ص  912محمد كامل مرسي فقرة  – 952ص  2191فقرة   22بالنيول وريبير وبيسون  – 121رة ( جيوار فق 2) 

 . 2191فقرة   22( بالنيول وريبير وبيسون  1) 

 . 721مكرر فقرة  21( قارن بيدان  9) 

 . 915ص  – 919ص  912محمد كامل مرسي فقرة  –  92فقرة   Rente Viagèreلفظ      5أنسيكلوبيدي داللوز  – 951ص 2191فقرة   22( بالنيول وريبير وبيسون  5) 

 Renteلفيظ  5أنسييكلوبيدي دالليوز  - 9121فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  - 295ص  952فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  – 951بيودري وفيال فقيرة  – 121( جييوار فقيرة  9) 

Viagère   911ص  919محمد كامل مرسي فقرة  –  57فقرة . 

 ( فإذا دفع قسط آخر بعد آخر قسط دفع ، فإن دفع هذا القسط اآلخر يقطع التقادم كما قدمنا . 1) 

أنسييكلوبيدي  - 9121فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  - 295ص  952فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  – 951بيودري وفيال فقيرة  – 121جييوار فقيرة  - 121فقرة  11( لوران  1) 

 . 911ص  919محمد كامل مرسي فقرة  –  57فقرة   Rente Viagèreلفظ  5داللوز 

 . 917فقرة  9( الوسيط  7) 

من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "إال لم يقم المدين بالتزامه ، كان للدائن أن يطلب تنفييذ العقيد أو فسيخه ، ميع التعيويض إن  2999( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  5) 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيف إلى النص عبارة "فإن كان  111في المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم  117له محل" . وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم  كان

. وقد قيل في اللجنية : "إن هيذه الميادة  151دني الجديد ، وصار رقمه العقد بعوض جاز له أيضاً أن يطلب" بعد عبارة "تنفيذ العقد" فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الم
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9/977فقرة  579ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 
 (2 )

 . 

وفيي  – 151وفيي التقنيين الميدني الليبيي م – 121ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين الميدني السيوري م

2992وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م – 571التقنين المدني العراقي م
 (1 )

 . 

إذا ليم ييؤده للمسيتحق ، كيان لهيذا األخيير ، طبقياً للقواعيد العامية ، أن يطليب ويتبين من النص سالف الذكر أنا لملتزم بالمرتب 

 التنفيذ العيني أو الفسخ ، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض .

 التنفيذ العيني : – 539
ن تقريير المرتيب للمستحق ، إذا تأخر الملتزم في دفع قسيط مين أقسياط المرتيب ، أن يطاليب بالتنفييذ العينيي ، وذليك سيواء كيا 

معاوضة أو تبرعاً . وليه فيوق ذليك ، أن يطليب تعويضياً عميا أصيابه مين الضيرر بسيبب هيذا التيأخير . وإذا تبيين للقاضيي أن الملتيزم 

مستمر في االمتناع عن دفع األقساط المستحقة ، جاز أن يحكم بالحجز على أمواله وبيعها بحيث ينتج من البيع مبليغ كيٍف ألداء أقسياط 

 Somme suffisante pour le) ب ميدى الحيياة . وقيد اختليف فيي فرنسيا فيي تحدييد " المبليغ الكيافي ألداء أقسياط المرتيب" المرتي

service des arrérages )  مدني فرنسي . فرأي يذهب إليى تقيدير مبليغ يكفيي ، إذا دفيع إليى  2517وهي العبارة الواردة في المادة

لمستحق أقساط المرتبشركة تأمين ، ألن تؤدي الشركة إلى ا
 (9 )

. ولكن اليرأي الغاليب فيي الفقيه والقضياء الفرنسييين ييذهب إليى أنيه  

يجب تخصيص رأس مال إذا استغل يكفي ريعه ألداء أقساط المرتب ، ويبقى رأس المال مملوكاً للملتزم في حين يسيتخدم الرييع ألداء 

إلى الملتزم أو إلى ورثتهاألقساط إلى أن ينقضي المرتب ، وعند ذلك يعود رأس المال 
 (5 )

 . 

وغني عن البيان أن الرأي األول هو األيسر على الملتزم يفي في الوقت ذاته بجميع أغراض المستحق . فإذا فيرض أن القسيط 

السنوي للمرتب مائة وتقاضى المستحق من الملتزم أقساطاً عشيرة ، فيإن المرتيب يكيون قيد دام عشير سينوات ، وميا بقيي مين أقسياطه 

كفي أن يخصص للوفياء بيه مبليغ أقيل بكثيير مين المبليغ اليذي دفعيه المسيتحق للملتيزم بفيرض أن المرتيب تقيرر معاوضية . فيإذا كيان ي

 المستحق قد فع للملتزم ألفين مثالً ، فإن ألفاً واحداً يكفي في الغالب شيركة تيأمين لتيؤدي فيي مقابليه إليى المسيتحق األقسياط الباقيية مين

. أما بحسب الرأي الثاني فال يكفي حتيى مبليغ األلفيين اليذي دفعيه المسيتحق للملتيزم ، إذ يجيب أن يكيون مبلغياً  المرتب إلى أن ينقضي

يكفي ريعه وحده ألداء األقساط ، فيصل في الغالب إلى ثالثة آالف أو إلى أربعة آالف . ومن ثم نرى أنه يجب اتباع اليرأي األول فيي 

                                                                                                                                                                    
لشييوخ الينص كميا عدلتيه لجنتيه  ) مجموعية ما هي إال تقرير للقواعد العامة ، وإنها ما وضعت في المشروع إال ألن القانون الحالي ) القديم ( ينص على غير ذلك" . وقد أقير مجليس ا

 ( . 927ص  – 929فقرة  9األعمال التحضيرية 

بيع  : ويجوز لصاحب اإليراد ، في حالة عدم ألوفاً أو عدم أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفالس المدين باإليراد ، أن يتحصل فقط على 9/977فقرة  579( التقنين المدني القديم م  2) 

ا ) والتقنين المدني القديم يختلف عن التقنين المدني الجديد فيي أنيه يجييز التنفييذ العينيي دون الفسيخ ، فيي أموال هذا المدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف ألداء المرتبات المتفق عليه

 حين أن التقنين المدني الجديد يجيز كال من التنفيذ العين والفسخ تطبيقاً للقواعد العامة ( .

 ( التقنينات المدنية العربية األخرى : 1) 

 ) مطابق ( . 121م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 151التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 571التقنين المدني العراقي : م 

هيذه : إن عدم دفع األقساط المستحقة ال يخول دائن الدخل حق المطالبة باسيترجاع رأس الميال أو األميوال المتفيرغ عنهيا . فيال يحيق ليه فيي  2992تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 الحالة إال المطالبة بدفع األقساط المستحقة وبتأمين األقساط المستقبلة .

 مع التقنين المصري القديم ( .) ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن األول ال يجيز الفسخ ، والتقنين اللبناني في ذلك يساير التقنين الفرنسي ويتفق  

 . 951ص  2197فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 991قرة ف-992( بودري وفال فقرة  9) 

نقض  – 2959فقرة  1جوسران  – 9121فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنيجه  – 291ص  – 292ص  959فقرة  1أوبر ورو وإسمان  – 912فقرة  11لوران  – 191فقرة  2( بون  5) 

ديسمبر  1بواتييه  – 511 – 1 – 11سيريه  2712أغسطس سنة  1بو  – 191 – 1 – 92داللوز  2792يناير سنة  15كان  – 155 – 2 – 19داللوز  2711نوفمبر سنة  9فرنسي 

 . 19 - 1 – 71داللوز  2779سنة 
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ا دفع لشيركة التيأمين ، ألن تيؤدي الشيركة إليى المسيتحق أقسياط المرتيب . والشييء يمنيع مين مصر ، واالقتصار على مبلغ يكفي ، إذ

ميدني  2517األخذ بهذا الرأي في مصر ، ألنه هو الرأي األعدل ، وألنه ال يوجد في التقنين المدني الجدييد نيص مماثيل لينص الميادة 

ارة التي استند إليها أصحاب الرأي الثاني ، بل اقتصرت المادة فرنسي يوجب تخصيص "مبلغ كاٍف ألداء أقساط المرتب" ، وهي العب

 من التقنين المدني المصري ، كما رأينا ، على أن تقول : "كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد" . 151

 الفسخ في التقنين المدني الفرنسي وفي التقنين المدني القديم :  – 541
أن يطلب فسخ العقد إذا تأخر الملتزم عن تقديم التأمينيات التيي وعيد بتقيديمهامدني فرنسي للمستحق  2511تجيز المادة  

 (2 )
  ،

مدني فرنسي ال تجيز للمستحق طلب فسخ العقد إذا توقف الملتزم عن دفع األقساط ، وكل ميا يجيوز للمسيتحق فيي  2517ولكن المادة 

ناه فيما تقدم . ويقال عادة في تبرير عدم جواز طلب الفسخ فيي حالية هذه الحالة األخيرة هو أن يطلب التنفيذ العيني على الوجه الذي بي

توقف الملتزم عن دفع األقساط أن الفسخ يجب أن يعيد الحالة إلى أصلها ، فيإذا رد المسيتحق ميا قبضيه مين األقسياط واسيترد ميا دفعيه 

ألقساط التي ردت تعادل ريع ما دفعه المستحق للملتيزم . للملتزم ، فإنه ال يمكن القول بأن الحالة عادت إلى أصلها إال إذا كانت فوائد ا

ولكن هذا التبرير ال يقوم على أساس ، فمين الممكين أن تعياد الحالية إليى أصيلها عليى الوجيه اليذي سينبينه عنيدما نيتكلم فيي الفسيخ فيي 

 2511لتيزم التأمينيات التيي وعيد بتقيديمها ) مالتقنين المدني الجديد . هذا إلى أن التقنين المدني الفرنسي قد أجاز الفسيخ لعيدم تقيديم الم

مدني فرنسي ( كما سبق القول . فإذا كان الفسخ متعذراً في حالة توقيف الملتيزم عين دفيع األقسياط ، فكييف تيسير فيي حالية عيدم تقيديم 

الملتزم للتأمينات
 (1 )

 . 

ني الفرنسيي ، ومنيع الفسيخ فيي حيالتي عيدم تقيديم أما التقنين المدني المصري القديم فقد سار خطوة أبعد مما خطاه التقنين الميد

منه على ما يأتي : "ويجوز لصاحب اإليراد ، في حالية  977فقرة ثالثة/ 579التأمينات والتوقف عن دفع األقساط ، إذ نص في المادة 

بيييع أمييوال هييذا المييدين ، عييدم الوفيياء أو عييدم أداء التأمينييات أو إعييدامها أو إظهييار إفييالس المييدين بيياإليراد ، أن يتحصييل فقييط علييى 

وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف ألداء المرتبات المتفق عليهيا" . وقيد يكيون التقنيين الميدني المصيري القيديم منطقيياً أكثير مين التقنيين 

ة بهيذا المدني الفرنسي في أنه منع الفسخ في جميع األحوال ، ولكن يبقى أنه ال يوجد مبيرر لمنيع الفسيخ والخيروج عليى القواعيد العامي

المنع
 (9 )

 . 

                                                 
 2511(  . وال تسيري الميادة  215ص  959فقيرة  1أوبري ورو وإسيمان  – 111بودري وفال فقرة  – 251( ويلحق بذلك إضعاف الملتزم بفعله التأمينات التي قدمها ) جيوار فقرة  2) 

( ،  2152فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 959فقرة  1أوبري ورو وإسمان  – 119بودري وفال فقرة  – 157فقرة  2مدني فرنسي في حالة ما إذا تقرر المرتب تبرعاً ) بون 

 ( . 2152فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 215ص  959فقرة  1أوبري رو وإسمان  – 111وال في حالة ما إذا كان ضعف التأمينات بغير فعل الملتزم ) بودري وفال فقرة 

 . 119فقرة  – 191وانظر في الفسخ لعدم تقديم التأمينات وما يتصل بذلك في القانون الفرنسي : بودري وفال فقرة 

بالنييول وريبيير  – 2159بفقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 175( ولذلك كانت أحكام التقنين المدني الفرنسي في هذه المسألة محل انتقاد الفقه الفرنسي : انظر بودري وفال فقرة  1) 

 . 711ص  2952فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 9129فقرة  1وبوالنجيه 

يشترط المستحق أنيه فيي  مدني فرنسي التي ال تجيز الفسخ لتوقف الملتزم عن دفع األقساط ال تعتبر من النظام العام ، فيجوز االتفاق على ما يخالفها ، ويجوز أن 2517على أن المادة 

 15 – 751 – 2 – 59سييريه  2759أغسيطس سينة  19 – 999ص  . S .chr 2721ميارس سينة  11حالة توقف الملتزم عن دفع األقساط يكون للمستحق طلب الفسيخ ) نقيض فرنسيي 

نيوفمبر سيينة  27بواتيييه  – 255 – 1 – 19دالليوز  2715فبرايير سينة  1روان  – 57 – 1 – 19دالليوز  2719ينياير سينة  1بيزانسيون  – 97 – 2 – 2521دالليوز  2529يونييه سينة 

 299ص  959فقيرة  1أوبري ورو وإسمان  – 175بودري وفال فقرة  – 279 – 1 – 25117يبيينو جازيت دي تر 2521ديسمبر سنة  21السين  – 211 – 1 – 2597داللوز  2591

 . 2951فقرة  1جوسران   – 2952فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 9125فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2151فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  –

 . 952ص  55م  2591يونيه سنة  19استئناف مختلط في التقنين القديم ووجوب االقتصار على التنفيذ العيني : ( انظر في عدم جواز الفسخ  9) 

أن يشيترط المسيتحق أنيه إذا توقيف الملتيزم عين دفيع األقسياط أو عين تقيديم  ، كما يجوز في التقنين الميدني الفرنسيي ، وغني عن البيان أنه كان يجوز في التقنين المدني المصري القديم     

فبرايير سينة  5انظير فيي هيذا المعنيى اسيتئناف مخيتلط ) بل له أن يشترط أن ينفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم وال إلى أعيذار  . جاز للمستحق أن يطلب الفسخ ، التأمينات

 ( . 51ص  57م  2591
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 الفسخ في التقنين المدني الجديد :   – 540
ميدني كميا  151أما التقنين المدني الجديد فقد وضع األمور وضعها الصحيح ، وأجاز الفسيخ بينص صيريح ، إذ نصيت الميادة 

جياز ليه أيضياً أن يطليب فسيخه ، ميع رأينا "إذا لم يقم المدين بالتزامه ، كان للمسيتحق أن يطليب تنفييذ العقيد ، فيإن كيان العقيد بعيوض 

التعويض إن كان له محل" . وقد قيل في لجنة مجلس الشيوخ : "إن هذه المادة ما هي إال تقرير للقواعد العامة ، وإنها ما وضيعت فيي 

المشروع إال ألن القانون الحالي ) القديم ( ينص على غير ذلك"
 (2 )

 . 

يز بين ما إذا تقرر المرتب تبرعاً أو تقرر بعوض . فإذا كان قد تقرر تبرعياً ، فيال ويتبين من النص سالف الذكر أنه يجب التمي

معنى ألن يطلب المستحق الفسخ إذا توقف الملتيزم عين دفيع األقسياط ، ألنيه ال يسيترد بالفسيخ شييئاً ويخسير بيه المرتيب . أميا إذا كيان 

عين تقيديم التأمينيات أو أضيعفها ، فإنيه يجيوز للمسيتحق ، وفقياً المرتب قد تقرر بعضو ، وتوقيف الملتيزم عين دفيع األقسياط أو تخليف 

للقواعد العامة ، أن يطلب الفسخ
 (1 )

 وأن يطلب التعويض أيضاً إذا كان له مقتض . 

وإذا طلب الفسخ وقضي بيه ، وجبيت إعيادة كيل شييء إليى أصيله . فييرد المسيتحق مجميوع األقسياط التيي قبضيها ميع فوائيدها 

قبض كل قسط منها . ويرد الملتزم رأس المال الذي أخذه من المسيتحق ميع فوائيده القانونيية مين وقيت أن أخيذه ، أو القانونية من وقت 

يرد العين التي أخذها مع الريع الذي حصل أو كان يجب أن يصيحل علييه . ولميا كانيت فوائيد رأس الميال أو رييع العيين ، يزييد عيادة 

ن فوائد األقساط وفوائد رأس المال أو ريع العين ، فيبقى فائض من فوائد رأس الميال أو رييع على فوائد األقساط ، فإن المقاصة تقع بي

العين يدفعه الملتزم للمستحق . وينتهي األمر إلى أن المستحق يرد األقساط التي قبضها . ويرد الملتزم رأس المال أو العين ميع الفيرق 

األقساطما بين فوائد رأس المال أو ريع العين وبين فوائد 
 (9 )

 . 

ويشير الفقهاء الفرنسيون عادة إلى خطر تحمله المستحق ، فيجب أن يعوض عنه . ذلك أن المستحق كان معرضاً طوال المدد 

التييي قييبض فيهييا أقسيياط اإليييراد ألن يمييوت إذا كييان المرتييب مربوطيياً بحياتييه ، أو ألن يمييوت الشييخص الييذي ارتييبط المرتييب بحياتييه ، 

ذه الحالة . ويقولون إن هذا خطر كان معرضاً له وتحمله فعالً ، فالواجب عند الفسخ أن يعوض عنه . وينتهيون فينقضي المرتب في ه

إلى القول بان المستحق يستبقي األقساط التي قبضها حتى يعوض عن هذا الخطر ، ويسترد ما دفعه للملتزم مين رأس ميال ميع فوائيده 

أو من عين ميع ريعهيا
 (5 )

هيذا الخطير يجيب التعيويض عنيه ، فياألولى تيرك تقيدير التعيويض للقاضيي ، ال عين هيذا  . وإذا سيلمنا بيأن 

 الخطر وحده ، بل أيضاً عن األضرار األخرى التي أصابت المستحق .

 

 

 

                                                 
 . في الهامش 997آنفاً فقرة وانظر   – 921فقرة  9موعة األعمال التحضيرية ( مج 2) 

جييوار  – 119فقيرة  2هذا المعنى بون  ( حتى لو مات من ربط المرتب بحياته قبل رفع دعوى الفسخ أو في أثناء نظرها ، مادامت هناك أقساط مستحقة لم تدفع قبل الموت : انظر في 1) 

 . 9121فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2155فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 157فقرة بودري وفال  – 125فقرة 

على أنه يجوز لصاحب اإليراد في حالة عيدم الوفياء أو  9/977فقرة  579في هذا الصدد : "ينص التقنين المدني المصري ) القديم ( م المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي( وتقول  9) 

ء المرتبات المتفق عليها ، ومعنى ذلك أن أداء التأمينات أو إعدامها أو إظهار إفالس المدين باإليراد أن يتحصل فقط على بيع أموال هذاالمدين وتخصيص مبلغ من أثمانها كاف ألداعدم 

ى ميا كانيا علييه ، فليو بياع شيخص منيزالً بيإيراد مرتيب ميدى الحيياة وقيبض بعيض الدائن ال يستطيع طلب الفسخ . ويقال في تعليل ذلك إن الفسخ متعذر ، إذ الفسخ يرجيع المتعاقيدين إلي

العقد قائماً يعدل فوائد األقساط التي ردت . وظاهر األقساط ، ثم جد ما يجيز الفسخ ، فإذا رد ما قبضه من األقساط واسترد المنزل ال يمكن القول بأن ريع المنزل في المدة التي بقي فيها 

إن كيان ليه محيل فيي حيالتي التنفييذ  تقوم حائالً دون الفسخ ، وقد قرر المشروع أنه إذا لم يقم المدين بالتزامه كان للدائن أن يطلب تنفيذ العقيد أو فسيخه ، ميع التعيويض أن هذه الحجة ال

المنزل وفوائد األقساط ، هذا غير ما يستحقه من التعويض ألسباب أخرى" والفسخ . فإذا أراد الدائن الفسخ ، رد األقساط واسترد المنزل ، وأخذ على سبيل التعويض الفرق ما بين ريع 

 ( . 921ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية 

بالنييول  – 25هيامش  292ص   959فقيرة  1أوبيري ورو وإسيمان  – 912بيودري وفيال فقيرة  – 192جييوار فقيرة  – 921فقيرة  11ليوران  – 151فقيرة  2( انظر في ذليك بيون  5) 

 . 9129فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2159فقرة  22ير وبيسون وريب
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 ( )  مقدمة -عقد التأمين

 بعقد التأمينالتعريف  – 542
 من التقنين المدني على ما يأتي : 151تنص المادة  نص قانوني : – 

                                                 
 (  : مراجع : في القانون الفرنسيي  )Agnel et ce Corny  2519فيي التيأمين الطبعية السادسية سينة Hémard  2592سينة  – 2515فيي التيأمين البيري جيزءان سينة – Ancey et 

Sicot  2552في شركات التأمين سنة  – 2592في عقد التأمين الطبعة الثانية سنة – Ancey   2599في التأمين سنة – Godart at Perraud- Charmantier  في تقنين التيأمين

 (Code des Assurances )  2551الطبعة الثالثة سنة – Fourastié  2557سينة فيي رقابية الدولية عليى شيركات التيأمين الطبعية الثانيية – Richard  ًفيي عملييات التيأمين نظيرا

للمؤمن له  ( Mannel) الوجيز  – 2591التأمين البري والعمليات ذات األجل الطويل الطبعة السابعة سنة  – 2557في التأمين الطبعة السادسة سنة  Fauque – 2551وعمالً سنة 

) " المبسيوط Picard Besson – 2555سينة  ( l'assurance expliquéc à ses usagers) وضيحاً لعمالئيه فيي التيأمين م Deschamps – 2599سينة وللمؤمن الطبعة الثانية 

Traité cénéral )  بيدان  – ( ونكتفي في اإلشارة إليه بذكر بيكار وبيسون)  2599التأمين البري فيالقانون الفرنسي جزء واحد سنة  -  2559في التأمين البري أربعة أجزاء سنة (

كييوالن  – 2555الطبعية الثالثيية سيينة  1بالنيييول وريبييير وبوالنجيييه  – 2595الطبعيية الثانييية سينة  22بالنيييول وريبييير  وبيسيون  – 2597مكييرر الطبعيية الثانيية سيينة  21 ( جياردوال

 . Assurances terrestres ( A .T) لفظ  2592سنة  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 2599الطبعة الثانية سنة  1جوسران  – 2557الطبعة العاشرة سنة  1وكابيتان ودي المور انديير 

أسسيها األسيتاذ  ( Revue Générale de Assurances Terrestres ) ( . R .G .A .T) المجلية العامية للتيأمين البيري  -  Assurances de personnes ( . A .P) ولفيظ   (

  . 2599يوليه سنة  29تعليقاً لألستاذ كابيتان على قانون التأمين الفرنسي الصادر في  721ص  – 195ص  ( 2599سنة ) لى منها وانظر في السنة األو – 2599بيكار في سنة 

لتأمين البري في في ا Laloux – 2559في التأمين في بلجيكا جزءان سنة  Van Dievoet – 2599في التأمين البري الطبعة الثالثة سنة  Van Ecckhoutفي القانون البلجيكي  : 

 . 2511أسست في سنة  ( Revue Générale des Assurances et de la Responsabilité) المجلة العامة للتأمين والمسئولية  – 2555القانون البلجيكي سنة 

في مبادئ التيأمين الطبعية الثانيية لنيدن  Dinsdale – 2519في قانون التأمين من الحريق سنة  – 2525في قانون التأمين سنة  Bunyonفي القانون اإلنجليزي والقانون األمريكي : 

فيي التيأمين فيي مبادئيه وفيي ناحيتيه العمليية الطبيعية الرابعية  Riegel and Miller – 2512في قانون التأمين الطبعية الثانيية لنيدن سينة  . Preston and Colinvaux 2519سنة 

Englawood Cliffs N .J .  2595سنة  =Magee   2592في التأمين بوجه عام الطبعة الثالثة شيكاجو سينة – White  فيي التيأمين فيي األعميال الطبعية الثانييةIndianapolis 

 . 2519سنة 

عبيد  – 2591د المسماة الجزء الثالث عقد التأمين سنة محمد كامل مرسي في العقو – 2599في القانون المصري : محمد علي عرفة في التأمين والعقود الصغيرة الطبعة الثانية سنة 

في التأمين  – 2597سعد واصف في التأمين من المسئولية سنة  – 2597عبد الحي حجازي في التأمين سنة  – 2591المنعم البدراوي في التأمين في القانون المصري والمقارن سنة 

) العيدد  2511عبد الودود يحي في إعادة التأمين مجلية القيانون واالقتصياد السينة الثانيية والثالثيون سينة   – 2519سنة  – 2511اإلجباري من المسئولية عن حوادث السياسات سنة 

بية ليم نيتمكن مين محمد سامي مدكور : مذكرات عليى اآللية الكات –دروس في التأمين على األشخاص ) التأمين على الحياة ( : مذكرات على اآللة الكاتبة  –(  2511الثاني يونيه سنة 

 العثور عليها .

 وفي إشارتنا إلى هذه المراجع المختلفة نحيل إلى الطبعات المبينة فيما تقدم . 
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"التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له ، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصيالحه ، مبلغياً مين الميال 

ك في نظير قسط أو أية دفعية ماليية أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذل

أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن
 (2 )

 ". 

ويستخلص من هذا التعريف أن شخصاً يتعرض لخطر في شخصه كما في التأمين عليى الحيياة ، أو فيي ماليه كميا فيي التيأمين 

مع شركة تأمين يؤدي لها أقسياطاً دوريية فيي  من الحريق أو التأمين من المسئولية ، فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا الخطر ، بأن يتعاقد

نظير أن يتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر . وقد أسمى الينص هيذا الشيخص "الميؤمن ليه"
 (1 )

، ويجيوز أن يشيترط دفيع  

ن لزوجتيه أو ألوالده ، المال عند تحقق الخطر لشخص آخر غيره ، ففي التأمين على الحياة مثالً قد يشترط المؤمن له دفع مبليغ التيأمي

فيسمى هذا الشخص اآلخر "المستفيد" . أما شركة التأمين ، أو هيئة التأمين بوجه عام ، فقد أسماها النص "الميؤمن" . وييدفع الميؤمن 

اره فيي دوريياً يتفياوت مقيد ( cotisation) ، وقيد ييدفع اشيتراكاً  ( primes fixes) له للميؤمن عيادة أقسياطاً سينوية متسياوية القيمية 

، وقد يدفع مبلغاً مقطوعياً جملية واحيدة كميا إذا دفيع هيذا المبليغ فيي  ( soc . D'asusrsnces mutuelles) جمعيات التأمين التبادلية 

 مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيراداً مرتباً مدى حياته . والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطر مبلغياً مين الميال ،

د يدفع له إيراداً مرتباً كما رأينا وقد يدفع له أي عوض مالي آخر كما إذا قام بتجديد البناء المحترق فيي التيأمين مين الحرييق . وهيذا وق

 مدني سالفة الذكر . 151كله منصوص عليه صراحة في المادة 

عقد يبرم بين المؤمن له والمؤمن ، وقيد ونرى من ذلك أن التعريف المتقدم الذكر قد أبرز عناصر عقد التأمين ، فهو  $2971

يوجد إلى جانب المؤمن له شخص آخير يتقاضيى مبليغ التيأمين هيو المسيتفيد . وأبيرز التعرييف أن التيأمين يقيوم عليى خطير أو حيادث 

ماليية األخيرى ، يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه ، ويلتزم بدفع مقابل التيأمين للميؤمن وهيو القسيط أو االشيتراك أو الدفعية ال

كما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر وهو المبلغ المقطوع أو اإلييراد المرتيب 

 أو العوض المالي اآلخر .

                                                 
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد مع بعض فروق لفظيية . ووافقيت لجنية المراجعية  2995(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  2) 

تعيديالت لفظيية فصيار الينص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين  ولما عرض  المشروع النهائي .  وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجس النواب أدخلت – 115على النص تحت رقم 

ولما عرض الفصل الخاص بعقد التأمين على لجنة مجليس الشييوخ رأى أحيد األعضياء حذفيه ألن "أحكيام عقيد التيأمين  – 117المدني الجديد ، ووافق عليه  مجلس النواب تحت رقم 

العقد قانون خاص" ، ولكن اللجنة قررت تأجيلي بحث عقد التأمين إلى حين اإلنتهاء من بحث المشروع كله . وبعد أن انتهت اللجنة  عرضة لكثرة التغيير ويحسن أن يستقل بتنظيم هذا

بلة للتغيير ، ومن ثيم فيال ضيرر تكون غير قا من بحث المشروع عادت إلى بحث عقد التأمين ، فاستبقت "المواد التي تتضمن القواعد الكلية واألحكام العامة المنظمة لعقد التأمين التي

( . وال مقابيل  911ص  – 912ص  9، ثيم أقيره مجليس الشييوخ  ) مجموعية األعميال التحضييرية  151من أن يتضمنها المشروع" . وبعد ذلك وافقت اللجنة على النص تحت رقيم 

 . ، ألن هذا التقنين لم يشتمل على نصوص في عقد التأمين التقين المدني القديمللنص في 

 األخرى : ويقابل في التقنينات المدنية العربية

 ) مطابق ( . 129م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 151التقنين المدني الليبي م 

أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر فيي حالية التأمين عقد به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال  -2:  579: م   579التقنين المدني العراقي : م 

ويقصيد بيالمؤمن ليه الشيخص اليذي ييؤدي االلتزاميات المقابلية اللتزاميات  -1وقوع الحادث المؤمن ضده ، وذلك في مقابل أقساط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للميؤمن . 

ن قيمة التأمين ، وإذا كان المؤمن له هو صاحب الحق في قيمة التأمين كان هو المستفيد . ) ويتفق التقنين العراقي مع التقنين المؤمن ، ويقصد بالمستفيد الشخص الذي يؤدي إليه المؤم

 المصري ( .

شيخص المضيمون أو بأمواليه ، : الضمان هو عقد بمقتضاه يلتزم شخص ) يقال له الضامن ( بعض الموجبات عند نيزول بعيض الطيوارئ ب 2599تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 مقابل دفع بدل يسمى القسط أو الفريضة . ) ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري ( .

"المسيتأمن" . . وجرى بعض الفقهاء في مصر عليى اسيتعمال لفيظ   "assure"(  وقد التزمت التشريعات التي صدرت في التأمين هذا اللفظ "المؤمن له" ، ويقابلها في الفرنسية  1) 

وبخاصة أن لفظ "المستأمن" يحمل معنى  ( souscrlpteur de police) ونؤثر التزاماً للغة التشريع ، أن تستبقى لفظ "المؤمن له" ، على أن نستعمل فظ "المستأمن" لطالب التأمين 

 الطلب .
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لميؤمن والميؤمن ليه . ولكين والتعريف على هذا النحو يصلح تعريفاً وافياً لعقد التأمين من أحد جانبيه ، جانب العالقية ميا بيين ا

للتأمين جانباً آخر ، وال يمكن فهم التأمين على الوجه الصيحيح دون أن يوضيع هيذا الجانيب محيل االعتبيار األول . فشيركة التيأمين ال 

نياً ، ولكيان تبرم عقد التأمين مع مؤمن له واحد ، أو مع عدد قليل من المؤمن لهم . ولو أنهيا فعليت ، لكيان عقيد التيأمين مقيامرة أو رها

دفعيت ليه  -فيي التيأمين عليى الحرييق –عقداً غير مشروع . إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له عليى أنيه إذا احتيرق منزليه ميثالً 

د قيمته ، وإذا لم يحترق كان مقابل التأمين الذي دفعه المؤمن له حقاً خالصاً لها ، وهذا هو الرهان بعينه . ولكن الشركة تتعاقيد ميع عيد

كبير من المؤمن لهم ، وتتقاضى من كل منهم مقابل التأمين ، ومين مجميوع ميا تتقاضياه مين هيؤالء جميعياً تعيوض العيدد القلييل اليذين 

تحترق منازلهم ، فيفي ما تتقضاه من المؤمن لهم بما تدفعه من التعويض لبعضهم ، ألنها تحسب مقابل التأمين على أساس فني مسيتمد 

الذي سنبينه فيما يلي عنيد الكيالم فيي األسيس الفنيية للتيأمين . فالتيأمين ، إذا نظير إلييه مين الجانيب اآلخير وهيو من اإلحصاء علىالنحو 

العالقة بين الشركة ومجموع المؤمن لهم ، ال يحمل طابع المقامرة أو الرهان . والشركة ، إذا حددت مقابل التيأمين تحدييداً دقيقياً عليى 

إدارة أعمالها ، ال تتعرض لخطر يزيد على الخطر الذي تتحمله الشركات عادة في أعمال التجارة  األسس الفنية الصحيحة ، وأحسنت

األخرى غير أعمال التأمين ، فالمؤمن لهم ، وجميعهم معرضون لخطر واحد يتحقق في العادة بالنسبة إلى عيدد قلييل مينهم وال يتحقيق 

عيويض العيدد القلييل مينهم اليذين يتحقيق الخطير بالنسيبة إلييهم ، فيال يتحميل هيؤالء بالنسبة إلى الغالبية العظمى ، يتعاونون جميعاً في ت

األخيرون الخسارة وحدهم . وبذلك يكفل التأمين للجميع توزيع الخسارة عليهم ، فال يخسر أي منهم إال مقابل التأمين الذي دفعه
 (2 )

 . 

                                                 
لمؤمن له بالذات ، دون مجاوزة ذلك إلى الجانب اآلخر وهو جانب العالقة ما بين المؤمن ومجموع المؤمن ( والوقوف عند أحد جانبي عقد التأمين وهو جانب العالقة ما بين المؤمن وا 2) 

الفقيه  تصدوا لإلفتياء فيي مشيروعية التيأمين فيي لهم حيث ال يكون المؤمن إال وسيطاً بينهم ينظم تعاونهم جميعاً على مواجهة الخسارة التي تحيق بالقليل منهم ، هو الذي دفع بكثير ممن

من وميؤمن باليذات ، ومين جهية هيذه العالقية اإلسالمي إلى القول بعدم مشروعيته . وتكون فتواهم في هذه الحالة صحيحة ، ألنه إذا نظر إلى عقد التأمين من جهة العالقية ميا بيين الميؤ

فحسب في الفقهاإلسالمي ، بل أيضاً في القانون المصري وفي جميع القوانين التي تحرم  وحدها ، لم يعد عقد التأمين أن يكون عقد مقامرة أو رهان كما قدمنا ، ويكون غير مشروع ، ال

يبيرز التيأمين فيي ثوبيه الحقيقيي ،  –وهو الجانب الذي يجب الوقوف عنده ألنه هو اليذي يؤصيل عقيد التيأمين ويحيدد طبيعتيه  –المقامرة والرهان . ولكن الجانب اآلخر من عقد التأمين 

الجمييع عليى مواجهتيه بتضيحية إال تعاوناً منظماً تنظيماً دقيقاً بين عدد كبير من الناس معرضين جميعاً لخطر واخد ، حتى إذا تحقيق الخطير بالنسيبة إليى بعضيهم تعياون ويبين أنه ليس 

ن ليست في الواقع من األمر إال الوسييط اليذي يينظم هيذا التعياون عليى قليلة يبذلها كل منهم يتالفون بها أضراراً جسيمة تحيق بمن نزل الخطر به منهم لوال هذا التعاون . وشركة التأمي

عليى البير والتقيوى : يبير بيه أسس فنية صحيحة ، وهي أسس معقدة في أشد الحاجة إليى جهيود شيركات ضيخمة ، وسينعرض لهيا فيميا يليي . فالتيأمين إذن هيو تعياون محميود ، تعياون 

 ر المخاطر التي تهددهم . فكيف يجوز القول بأنه غير مشروع!! .المتعاونو بعضهم بعضاً ، ويتقون به جميعاً ش

فقيد سيأله  ، ومن الفتاوي البارزة في تحليله فتوى األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده في شأن التأمين على الحيياة ، بعضها يحلله وبعضها يحرمهوقد كثرت الفتاوي الشرعية في التأمين ،  

على أن يعطيهم مبلغاً معلوماً في مدة معلومة عليى أقسياط معينية لالتجيار فيميا يبيدو لهيم فييه  ( قومبانية) األمريكية "في رجل اتفق مع جماعة  Mutual life insuranceمدير شركة 

وإذا ميات فيي خاللهيا تأخيذ ورثتيه أو مين يطليق ليه حيال حياتيه  ، وأنه إذا أمضت المدة المذكورة وكان حياً يأخذ هذا المبلغ منهم مع ما ربحه من التجارة فيتلك المدة ، الحظ والمصلحة

"اتفاق هذا الرجل مع هؤالء الجماعة على دفع ذلك المبلغ على وجه ما ذكر يكون من  : فهل ذلك يوافق شرعاً؟" فأجاب المفتي ، والية أخذ المبلغ المذكور مع الربح الذي ينتج مما دفعه

 وكان الجماعة قد عملوا فيما دفعه ، وإذا مات الرجل في إبان المدة ، وال مانع للرجل من أخذ ماله مع ما أنتجه من الربح بعد العمل فيه بالتجدارة . وهي جائزة ، قبيل شركة المضاربة

لتصرف في المال أن يأخذ المبلغ جميعه مع ما ربحه جاز للورثة أو من يكون له حق ا ، وقاموا بما التزموه من دفع المبلغ لورثته أو لمن يكون له حق التصرف بدل المتوفي بعد موته ،

ولم توجب  ، فعنده أن األصل في العقود اإلباحة ، وممن يفتون بتحليل التأمين األستاذ مصطفى الزرقا ( . 919ص  519رقم  9المحاماة ) المدفوع منه بالتجارة على الوجه المذكور" 

ثم يشبه التأمين  . ولم تمنعهم من أي عقد جديد تدعوهم حاجتهم الزمنية إليه إذ كان غير مخالف لنظام التعاقد الشرعي وشرائطه العامة ، الشريعة حصر الناس ف يالعقود المعروفة قبالً 

 2972ة اإلسيالم بدمشيق سينة مجلية حضيار : عقد التأمين وموقف الشريعة اإلسيمية –مصطفى الزرقا ) بعقد المواالة وضمان خطر الطريق والوعد الملزم ونظام العواقل في اإلسالم 

ص  – 775وتعقيبه عليى األسيتاذ محميد أبيو زهيرة ص  – 595ص  – 519وص  995ص  – 991وص  211ص  – 211وص  59ص  – 99ميالدية ص  2512سنة  –هجرية 

مجلية ) محمد عطا هللا بحث مفصل في التأمين وشيريعة اإلسيالم  ولألستاذ برهام ( . 2512وهذا كله تسجيل لما دار في أسبوع الفقه اإلسالمي الذي عقد بدمشق في ربيع سنة  – 759

ورأييه يتفيق ميع رأي األسيتاذ  . يلخص فيه تلخيصاً وافياً ما صدر في هذه المسألة مين فتياوي وميا أبيدى مين أراء ( وما بعدها 17العدد الثالث ص  2511سنة  1إدارة قضايا الحكومة 

فهيو يختليف  ، ولكنه يختلف عنه في أنه يرى بحق أال يقاس عقد التأمين عليى غييره مين العقيود . وال محل لحصرها في عقود معينة ، باحةمصطفى الزرقا في أن األصل في العقود اإل

 . واألصيل فيي العقيود اإل]احية ال التحيريم ، بل ألنه عقد جدييد ليم ييرد نيص فيي تحريميه ، ال ألنه يشبه عقداً آخر من العقود المعروفة ، فهو حالل . عن كل ما شبهه به أنصار التحليل

ألييس التعياون  . قائم علىتوزيع المخاطر وتشتيتها بين أكبر عدد ممكن من األفراد الذين يتعرضيون لينفس الخطير . . وليس في التأمين شبهة غرر أو قمار إذ "التأمين نظام تعاوني بديع

 – ( 75المرجع السيابق ص ) ؟ ثم أهناك تعاون أشد من ذلك التعاون في تحمل المصيبة التي تنزل؟ "  ، ونوا على البر والتقوى"وتعا : ألم يقل رب العالمين ، أساساً من أسس اإلسالم
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وانظير  –ميواالة ويقييس التيأمين مين المسيئولية عليى عقيد ال ( : 999ص  2599سينة  19مجلة األزهر المجليد ) وأنظر أيضاً أحد طه السنوسي في عقد التأمين في التشريع اإلسالمي 

 ( . وما بعدها 211ص  2511مجلة العلوم القانونية واالقتصادية عدد يوليه سنة ) عيسوي أحمد عيسيوي في عقد التأمين من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية والقانون 

فيي صيدد تحدييد عقيد الذمية واالسيتمان  ( وسماه بالسوكرة) ين البحري وكان بحثه في عقد التأم ( ، 959ص  9جزء ) فعلى رأسهم ابن عابدين  ، أما القائلون بتحريم التأمين  

وال يعتبير مين قبييل مسيألة  ، فهيو لييس وديعية بيأجر ، ألنه ال يشبه عقداً من العقود العروفة فيي الفقيه اإلسيالمي ، ويذهب ابن عابدين إلىتحريم التأمين . وما يبيحه لألجانب من الحقوق

 – 271انظير مقيال األسيتاذ عيسيوي أحميد عيسيوي السيابق اإلشيارة إلييه ص ) محمد بخيت المطيعي رأي في التأمين ال يخرج عن رأي ابن عابدين  وللشيخ . "ضمان خطر الطريق"

أو  ، إما أن يكون بطريق الكفالةويقول إن ضمان األموال  . بتحريم التأمين ، 2519يناير سنة  29بتاريخ  ، وأفتى الشيخ عبد الرحمن قراعة في صدد التأمين من الحريق ( . 277ص

ً  . بطريق التعدي أو اإلتالف ألن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكون المال من جانيب  ، وليس بعقد مضاربة . وال هو ضمان تعد وال ضمان إتالف ، فالتأمين من الحريق ليس بكفالة قطعا

إنما يأخذون المبالغ التي يأخذونها في نظير ضمان ما عساه أن يلحق الملك المؤمن عليه  ( شركة التأمين) كة وأهل الشر ، رب المال والعمل من جانب المضارب والربح على ما شرط

وقضيت المحكمية العلييا الشيرعية بيأن دعيوى  – ( 511ص  955المحاماة رقم ) يحرم اإلقدام عليه  ، فيكون هذا العمل قماراً معنى ، وتارة هذا الضرر يقع وتارة ال يقع ، من الضرر

غير صحيحة  ، تعهد مدير الشركة بدفعه دفعة واحدة في ظرف مدة معينة لو مات المورث فها نظير دفعه لشركة مبلغاً كل شهر ، الوارث استحقاقه لنصيبه في مبلغ بشركة السيكورتاه

وأبدى األسيتاذ أحميد إبيراهيم رأييه فيي شيأن عقيد التيأمين  – ( 591ص  959رقم  1المحاماة  2511ديسمبر سنة  11رعية المحكمة العليا الش) الشتمالها على ما ال تجوز المطالبة به 

وأدت الشيركة  ، وإذا مات المؤمن له بعد دفع قسط واحد مثالً  . وإذا قيل إنه قرض فهذا قرض جر نفعاً وهذا هو الربا وهو حرام ، وذهب إلى تحريمه ألنه ليس بمضاربة ، على الحياة

وكذلك أبدى األستاذ محمد أبو  – ( 2552نوفمبر سنة  1في  9عدد  29مجلة الشبان المسلمين ) وحياة اإلنسان وموته ال يجوز أن تكون محالً للتجارة  ، فهذه مقامرة ، مبلغ التأمين كله

ألن  ( يكرهه) أما التأمين غير التعاوني فغير جائز  ، أمين التعاوني واالجتماعي حالل ال شبهة فيهفقال إن الت ، زهرة رأيه في رده على األستاذ مصطفى الزرقا بعنوان "حول التأمين"

 2512سينة  –هجريية  2972مجلة حضارة اإلسالم بدمشق سينة ) وال توجد ضرورة اقتصادية توجبه  ، وهو صرف ال يجوز إال بالقبض ، وفيه غرر وربا ، فيه قماراً أو شبهة قمار

 ( . 915 ميالدية ص

 : وفيما قدمناه في هذه اآلراء المختلفة نقف عند المسائل اآلتية 

فمن  . وال يختلفان إال في أن الدولة في التأمين االجتماعي هي التي تقوم بدور المؤمن ، فكالهما يقوم على أساس واحد ، ال تصح التفرقة بين التأمين االجتماعي والتأمين الفردي ( أ)

 . جتماعي وجب أن يقول بجواز التأمين الفرديقال بجواز التأمين اال

ديعة بأجر ، وال هو عقد مواالة ، وال ال يجوز قياس عقد التأمين على عقود أو نظم معروفة في الفقه اإلسالمي ، فهو ال يشبه عقد المضاربة في شيء ، وال هو كفالة ، وال هو و ( ب)

 في نظام العواقل ، إلى آخر ما جاء من التشبيهات .يدخل في ضمان خطر الطريق ، وال في الوعد الملزم ، وال 

ليه أنيه مقيامرة ، وفييه غيرر ، وينطيوي عليى  ) ج ( وإنما التأمين عقد جديد له مقوماته وخصائصه ، وهو ليس بين العقود أو النظم التي عرفها الفقه اإلسالمي . ويأخذ عليه المحرمون

 الربا . 

لهيم ثيم يعييد أن عقد التأمين بعيد كل البعد عنها . فهو مين الناحيية االقتصيادية لييس بمقيامرة ، ال بالنسيبة إليى الميؤمن فهيو يأخيذ األقسياط مين الميؤمن  ) د (  أما أن فيه مقامرة ، فقد بينا

الميؤمن ليه إذ هيو ال يقيامر معتميداً  توزيعها عليهم وال يعرض نفسه الحتمال الخسارة أو المكسب بأكثر مما يعرض نفسه أي شخص آخر في تجارة مشروعة ، وال بالنسيبة إليى

ا يبينيه الحيظ والمصيادفة لهيم على الحظ والمصادفة بل على العكس من ذلك تماماً يقصد أن يتوقى شر الحظ والمصادفة ويتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع أضرار مي

 جميعاً وال يجوز أن نسمى التعاون مقامرة .

فيها هو مذهب مالك في كتابنا "مصادر الحق في الفقه اإلسالمي" أن هناك تطوراً ملحوظاً في الفقه اإلسالمي ، في هذه المسألة ، وأن أكثر المذاهب تطوراً ) هـ (  أما الغرر ، فقد بينا 

ادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جيزء ، وقد بين ابن رشد في عبارة جلية األصل عند مالك في ذلك فقال : "واألصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة" ) مص

 ( . 99ص – 91ص  9

نا بين ربا الجاهلية مين جهية وبيين ربيا النسييئة وربيا ) و (  وأما الربا ، فهذه مسألة ال تقتصر على عقد التأمين ، بل تتناول ضروباً كثيرة من التعامل ، وقد بحثناها بحثاً مفصالً ، وميز

س غير جائز إال للضرورة ، والثاني غري جائز أيضاً إال للحاجة . فإذا قامت الحاجة في نظام اقتصادي معين إليى دفيع فوائيد معتدلية عليى رؤوالفضل من جهة أخرى ، فاألول 

 – 251ص  9المي للمؤلف جزء اإلساألموال ، كان هذا جائزاً مادامت الحاجة قائمة ، وإال عاد األمر إلى أصله من عدم الجواز ) انظر تفصيل ذلك في مصادر الحق في الفقه 

 ( . 111ص 

يل الحصر ، فأي عقد جديد ال يستند إليها يكيون ) ز (  بقي أن يقال إن عقد التأمين ال يدخل في العقود المعروفة في الفقه اإلسالمي وليس له نظير فيها ، وقد وردت هذه العقود على سب

وقلنا في صددها ما يأتي : "هل العقود في الفقه اإلسالمي مذكورة على سبيل الحصير ؟ يبيدو ألول وهلية أنهيا كيذلك . ففيي  غير جائز . وقد سبق لنا أيضاً أن بحثنا هذه المسألة ،

ي كتاب آخر ، الترتيب في كتاب عنه فكتب الفقه ال نجد نظرية عامة للعقد ، بل نجد علىالنقيض من ذلك عقوداً مسماة تأتي عقداً بعد عقد على ترتيب غير منطقي . ويختلف هذا 
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قة ما بين شركة التأمين ومؤمن له بالذات ، فهو ال يصلح ومن ذلك نرى أن التعريف الذي قدمناه ، إن صلح في العال$2959 

في العالقة ما بين الشركة ومجموع المؤمن لهم ، وال يعين التعريف أهم دعامة يقوم عليها التأمين وهيي توزييع الخسيارة بيين الميؤمن 

تعريف قال به أحد الفقهاء الفرنسييين فشياع لهم جميعاً . والتعريف الذي يجمع بين الجانبين معاً ، فيبرز مقومات التأمين في وضوح ، 

في الفقه الفرنسي ، إذ يعرف األستاذ هيميار التيأمين بأنيه عقيد "بموجبيه يحصيل أحيد المتعاقيدين ، وهيو الميؤمن ليه ، فيي نظيير مقابيل 

خل فيي عهدتيه مجموعياً مين يدفعه ، على تعهد بمبلغ يدفعه له أو للغير ، إذا تحقق خطر معين ، المتعاقد اآلخر وهو المؤمن ، الذي يد

هذه األخطار يجرى مقاصة فيما بينها طبقاً لقوانين اإلحصاء"
 (2 )

 . 

( ناحية تنظيمه الداخلي ، وتتناول األسس الفنية التي يقوم عليها والوظائف التي يؤديهيا والهيئيات التيي  2وللتأمين ناحيتان : ) 

( ناحية التأمين في عالقة  1مواجهة االلتزامات التأمينية نحو عمالء التأمين . ) تضطلع به وتنظيم الرقابة عليها والضمانات الالزمة ل

ل المؤمن بالعمالء ، وهذا هو عقد التأمين الذي سبق تعريفه فيما تقدم ، وهي الناحية التي نقف عندها ألنها هي التي تعنينيا . ولكنيا نقيو

 بل أن نقصر كالمنا على الناحية الثانية منهما .كلمة موجزة ، في هذه المقدمة ، في كل من الناحيتين ، ق

 التأمين من ناحية التنظيم الداخلي – 0

 األسس الفنية التي يقوم عليها التأمين :  – 543
قدمنا أن التأمين في العالقة ما بين المؤمن ومجموع المؤمن لهم ، يقوم على أسس فنية هي التيي تباعيد ميا بينيه وبيين المقيامرة 

 تجعله ال يتوقف على الحظ ومصادفة وقوع الخطر .والرهان ، و

الحرييق أن السيرقة أو  –فالمؤمن يجمع بين أكبير عيدد ممكين مين الميؤمن لهيم ، يشيتركون جميعياً فيي التعيرض لخطير معيين 

ى إذا فيضعون ما يتعرضيون جميعياً ليه مين خطير فيي وعياء واحيد ، حتي –المسئولية عن الحوادث أو الوفاة أو غير ذلك من األخطار 

تحقق الخطر بالنسبة إلى بعضهم ساهموا جميعاً فيي الخسيائر التيي تينجم عين ذليك . فالتيأمين يقيوم إذن أول ميا يقيوم عليى فكيرة تبيادل 

المساهمة في الخسائر . هذا التبادل واضح كل الوضوح في الجمعيات التبادلية للتأمين ، وهو واضح كذلك حتى ليو كانيت الهيئية التيي 

شركة مساهمة . فهذه الشركة ليست إال وسيطاً بين المؤمن لهم جميعاً ، تقيوم بجمعهيم وبتقاضيي ميا يقدميه كيل مينهم مين  تقوم بالتأمين

المساهمة في الخسائر المحتملة وبدفع التعويض لمن أصيب منهم بالخسارة من جراء تحقيق الخطير . فيالمؤمن لهيم هيم اليذين يقوميون 

لمساهمة فيها ، كل بما يدفعه للشركة من مقابل التأمين . ففكيرة تبيادل المسياهمة فيي الخسيائر في الواقع بتعويض الخسائر عن طريق ا

 قائمة حتى عندما يكون المؤمن شركة مساهمة ، وليست هذه الشركة كما قدمنا إال وسيطاً ينظم هذه المساهمة .

                                                                                                                                                                    
 ً . ولكن هذه النظرة إلى الفقه اإلسالمي  حتى ليظن الباحث أن الفقه اإلسالمي ال يعرف إال هذه العقود المسماة ، وأن أي اتفاق ال يدخل تحت عقد من هذه العقود ال يكون مشروعا

د المسماة أنهم يسلمون بإمكان أن يمتزج عقدان أو أكثر من هذه العقود في عقد واحد ، نظرة سطحية ، فإن الباحث يلمح ن خالل األحكام التي يقررها الفقهاء في صدد هذه العقو

فييه الشيروط التيي يقررهيا الفقيه يجمع بين خصائص العقود التي امتزجت فيه . بل ويلمح أن هناك قاعدة فقهية مسلمة ، هي أن المسلمين عند شيروطهم ، وأن كيل اتفياق تتيوافر 

ظياهره روعاً . ويكفي أن نشير إلى ما جاء في البدائع فيي هيذا الصيدد : "وروي عين النبيي علييه الصيالة والسيالم أنيه قيال المسيلمون عنيد شيروطهم ، فاإلسالمي يكون عقداً مش

ا ألن األصيل أن تصيرف اإلنسيان يقتضي لزوج الوفاء بكل شرط إال ما خص بدليل ، ألنه يقتضي أن يكون كل مسلم عند شرطه ، وإنما يكون كذلك إذا لزمه الوفاء بيه  . . وهيذ

( . ومن ثم فما ذكيره الفقهياء مين العقيود المسيماة ، إنميا هيي العقيود  195ص  9يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهالً للتصرف والمحل قابالً وله والية عليه ، ) البدائع جزء 

أخرى توافرت فيها الشروط المقررة فقهاً ، كانت عقوداً مشروعة" ) مصادر الحق في الفقيه اإلسيالمي  التي يغلب أن يقع بها التعامل في ذمتهم ، فإذا استحدثت الحضارة عقوداً 

( . ويؤخذ من ذلك أن عقد التأمين ال يجوز القول بعدم مشروعيته من ناحية أنه عقد جديد غيير معيروف فيي الفقيه اإلسيالمي . وإميا قيد  79ص  – 79للمؤلف الجزء األول ص 

 رب إليه عدم المشروعية من ناحية الربا أو من ناحية الغرر ، وقد سبق أن نفينا عنه كال من الناحيتين .يتوهم أن يتس

 : وهذا هو نص التعريف في أصله الفرنسي – 19ص  51فقرة  2في التأمين البري هيمار  ( 2) 

" . . une operation par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre, moyennant une remuneration, la prime, pour lui on pour un tiers, en cas de 

realization d'un risqué, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense 

conformément aux lois de la statistique ." 
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 ، ( calcul des probabilities) ميياالت وتنظيييم المسيياهمة فييي الخسييائر يقييوم علييى أساسييين فنيييين ، أولهمهييا تقييدير االحت

يجميع كميا قيدمنا بيين أكبير عيدد  –الحرييق ميثالً  –فيالمؤمن مين خطير معيين  . loi des grands nombres) والثاني قانون الكثيرة 

يعاً ، طبقياً بالنسبة إلى هؤالء جم –أي وقوع الحريق  –تحقق الخطر  ويقدر احتماالت ، ممكن من المؤمن لهم المعرضين لهذا الخطر

لقوانين اإلحصاء . وإحصاء عدد مرات الحريق التي وقعت في الماضي ومبلغ أهمية كل حريق منها ، ومدى احتمال تحقق  مثل ذليك 

أو قريب منه في المستقبل ، هذا هو المقصود بتقدير االحتماالت . ويقرب هذا التقدير من الدقة بقدر ما يكيون عيدد المعرضيين لخطير 

راً . فإذا أهدى اإلحصاء إلى أن كارثة واحدة من كوارث الحريق تقع في كل ألف يتعرضون لهذا لخطر ، فإن هذا التقيدير الحريق كبي

قلما يصدق إذا كان المؤمن لهم ألفا فقط ، إذ تكون عوامل الحظ والمفاجأة هنيا لهيا المقيام األول . فيإذا كيان الميؤمن لهيم خمسية آالف ، 

فة ، واقترب التقدير قلييالً إليى الدقية ، حتيى إذا كيان الميؤمن لهيم عشيرة آالف ميثالً ، ابتيدأ الحيظ ينتفيي ضعفت عوامل الحظ والمصاد

 واقترب التقدير كثيراً إلى الدقة ، وتزداد الدقة كلما ازداد العدد . وهذا هو المقصود بقانون الكثرة .

يجيب أن يتيوافر فيي الخطير الميؤمن منيه  ، وطبقياً لإلحصياءاتوحتى يكون تقدير االحتماالت ممكناً على أساس قانون الكثرة 

 . بل يتفرق عليى أوقيات متباعيدة ، فال يتجمع وقوعه في وقت واحد ، ( dispersé) أن يكون الخطر متفرقاً  ( 2)  : شروط ثالثة

إذ الخطير  ، ومن ثم يكون من العسير التأمين من الزالزل والبراكين والحروب واإلضطرابات في بيالد تتعيرض عيادة لهيذه األخطيار

فيواجه الميؤمن مين جيراء ذليك ظروفياً حرجية قيد تحيول  ، بل يتحقق متجمعاً في وقت واحد ( dissiminé) هنا ال يتحقق متفرقاً 

حرييق أو مسيئولية عين حيوادث  : فيتجانس فيي طبيعتيه . ( homogéne) يكون الخطر متماثالً  أن ( 1)  ، دون أن يقوم بمهمته

حرييق مبياٍن أو بييوت مين الخشيب أو مصيانع أو منقيوالت أو تيأمين عليى  : ويتجيانس فيي محليه . السيارات أو سرقة أو وفياة شيخص

وكان أحد المؤمن لهم معرضاً لخطر جسيم يفوق كثيراً الخطر الذي  فإذا تفاوتت القيمة : ويتجانس في قيمته . الحياة تبعاً ألسنان معينة

أو  ( coassurance) عولج هذا التفاوت بتقسيم الخطر إلى أجزاء وتأمين كيل منهيا بعقيد مسيتقل  ، يتعرض له سائر المؤمن لهم

فالتأمين على الحيياة لميدة عشير سينوات  : ويتجانس في مدته . ( ( réassurance) بإعادة التأمين فيما يزيد على القيمة المألوفة 

 de fréquence) أن يكون الخطير منيتظم الوقيوع  ( 9)  . يقوم مستقالً عن التأمين على الحياة لمدة عشرين سنة أو لمدة ثالثين سنة

réguliére ) كلف التأمين منيه من الندرة بحيث يتعذر عمل إحصاء عنه ، وال من الكثرة بحيث ي فال يكون وقوعه . إلى درجة مألوفة

ثمناً غالياً ويصبح التأمين غير مجد من الناحية االقتصادية . والمقصود بانتظام الوقوع هنا ليس الوقوع بالنسيبة إليى ميؤمن ليه باليذات 

ر فهذا معرض للخطر على وجه ال يمكن وصفه باالنتظام ، وإنما بالنسبة إلى مجموع المؤمن لهم فهؤالء يمكن أن يتيوزع بيينهم الخطي

 على نحو مألوف .

وكان تقيدير االحتمياالت فييه قريبياً مين  ، ( assurable) فإذا توافرت هذه الشروط في الخطر ، كان خطراً يمكن التأمين منه 

فييمكن  : اتخاذ االحتياطات الواقية من الخطير ( 2)  : بأمرين ( écart) الدقة . فإذا ابتعد قليالً عن الدقة ، أمكنت معالجة هذا االبتعاد 

وبتخفييض  ، وباالسيتكثار مين فيرق مكافحية الحرييق ، لشركات التأمين من الحريق مثالً اتخاذ االحتياطات الواقيية مين خطير الحرييق

ويمكيين لشييركات التييأمين ميين حييوادث  . أقسيياط التييأمين للمييؤمن لييه الييذي يسييتعمل أحييدث اآلالت والوسييائل للوقاييية ميين خطيير الحريييق

وفحيص  ، ووضيع العالميات الهاديية للسيائقين ، ات الواقيية مين هيذه الحيوادث بالعميل عليى إصيالح الطيرقالسيارات اتخياذ االحتياطي

وإنشاء خدمات في الطرق العامة تكون مهمتها العمل على منع الحوادث وإغاثة المؤمن لهم  ، السيارات فحصاً دقيقاً قبل التأمين عليها

حتياط يساعد على إنقاص الحوادث ، فتشيترط عليى الميؤمن ليه أن يتحميل قسيطاً معينياً وقعت الكارثة . وتلجأ شركات التأمين إلى ا إذا

، وبيذلك يكيون للميؤمن ليه مصيلحة شخصيية فيي تيوقي  ( clause de découvert obligatoire) من الخسارة عند وقيوع الكارثية 

تؤمن من خطر جسيم ، فتؤمن هي بدورها بما يزييد عليى ( إعادة التأمين : وقد قدمنا أن شركة التأمين تلجأ إليه عندما  1الحوادث . ) 

القيمة المألوفة عند شركة من شكات إعادة التأمين . وإلعادة التأمين صور أخرى سنتناولها بالبحث فيما يلي
 (2 )

 . 

تحيدد قيمية أقسياط  فإذا اقتربت شركة التأمين من الدقة بالقدر المستطاع في تقدير االحتماالت ، أمكنها بهذا القيدر مين الدقية أن

التأمين التي يدفعها المؤمن لهم ، إذ أن مجموع هذه األقساط هو المقدار الواجب لتعويض الخسائر المقدر وقوعها . ومن هنيا نيرى أن 

ن التأمين يقوم على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر كما قدمنا ، والغرض األول منه أن يجعل هذه الخسائر التي تتحقق لبعض الميؤم

                                                 
 . 2197فقرة  – 2191فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  – 2191فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 21فقرة  – 5أنظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة  ( 2) 
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لهم شائعة بين الجميع ، فيساهمون في تحملهيا ، كيل بمقيدار ميا ييدفع مين األقسياط ، وبيذلك تتشيتت الكارثية وال يخيتص بهيا وحيده مين 

وقعت عليه ، بل يتعاون الجميع على تحملها ، فتيذوب الكارثية بتوزييع نتائجهيا عليى عيدد كبيير ، فيسيهل حملهيا بيدالً مين أن ينيوء بهيا 

رى من ذلك أن التأمين إذا كان عقيداً احتماليياً بالنسيبة إليى الميؤمن ليه باليذات ، فهيو لييس باحتميالي بالنسيبة إليى عائق من تحل به . ون

مجموع المؤمن لهم . بل هو علىالعكس من ذلك عقد وظيفة األولى استبعاد االحتمال ونفي نتائج الحظ والمصادفة ، على خالف عقيود 

 المقامرة والرهان .

 لتي يؤديها التأمين : الوظائف ا – 544
، وقيد اشيتق لفيظ التيأمين مين   ( sécurité) ونرى من ذلك أن أهم وظيفة يقوم بها التأمين للمؤمن له هي أن تكفل له األميان  

األمان . فالمؤمن له من الحريق مثالً يأمن غوائل ، إذ لو وقع لعوضه المؤمن عن األضرار التي تلحق به من جرائه . وكذلك الميؤمن 

له من السرقة ، أو من المسئولية ، أو من الموت ، أو من اإلصابات . وقد أصبحت الحياة المعاصرة مليئة باألخطار ، من جيراء تقيدم 

الحضارة وما صاحب ذليك نيم انتشيار اآلالت الميكانيكيية والسييارات ووسيائل النقيل البريية والبحريية والجويية والمصيانع والعميارات 

سباب الحضارة ، مميا جعيل النياس يتلمسيون فيي التيأمين ميالذاً يقييهم شير األخطيار التيي يتعرضيون لهيا مين الضخمة وغير ذلك من أ

 جراء ذلك ، ويبسط عليهم ظالً من األمان .

. ففي التيأمين عليى الحيياة  ( credit) وكما أن التأمين للمؤن له سبب من أسباب األمان ، كذلك هو وسيلة من وسائل االئتمان 

 avance sure) يستطيع المؤمن له ، كما سينرى ، أن بيرهن وثيقية التيأمين ليدى الغيير ، وأن يعجيل ليه الميؤمن مبلغياً عليى حسيابها 

police )  ًميا  . ويستطيع المدين الذي قدم رهنياً عليى عقياره أن يوثيق هيذا اليرهن ويقوييه بالتيأمين عليى العقيار مين الحرييق ، وكثييرا

ميدني ( كميا  119يشترط الدائن المرتهن ذلك على المدين ، حتيى إذا احتيرق العقيار انتقيل حيق اليدائن الميرتهن إليى مبليغ التيأمين ) م 

سنرى . وكان المستحق في الوقف ، عندما كان الوقف األهلي قائماً ، يلجأ إلى التأمين على حياته لصالح دائنه ، حتى إذا مات قبيل أن 

من استحقاقه في الوقف ، وقد انقطع هذا االستحقاق بموته ، وجد الدائن في مبلغ التأمين ما يفيي باليدين . وقيد وجيد اليدائنون يفي بدينه 

-assurance) في التأمين في الوقت الحاضر طريقاً مباشراً لالئتمان ، فيلجأ الدائن إلى تيأمين اليدين ، سيواء بتيأمين كفالية الوفياء بيه 

caution ) لتأمين من إعسار المدين ، أو با (assurance insolvabilité ) وسنعرض لذلك عند الكالم في التأمين على األشياء . 

والتأمين ، فوق هذا وذاك ، بالنسبة إلى المؤمن له ، وسيلة فعالة من وسائل تكوين رؤوس األميوال . فالتيأمين عليى الحيياة فيي 

ئل االدخيار ، يسيتطيع الميؤمن ليه عين طريقيه أن ييدخر القلييل شييئاً فشييئاً بأقسياط أكثر صورة ، ما سينرى ، لييس إال وسييلة مين وسيا

أمين ، التأمين التي يدفعها ، فإذا به عند نهاية التأمين يملك رأس مال يعتد به ، لم يكن يستطيع ادخاره بغير التأمين . فقد كان ، لوال التي

 بدالً من دفعها أقساطاً وإمساكها بذلك عن اإلنفاق .يستهلك هذه المبالغ القليلة المقدار سنة بعد أخرى ، 

وظيفة رابعة ، ال للمؤمن له هذه المرة ، بل لالقتصاد  وهذه الوظائف الثالث المتقدمة الذكر يؤديها التأمين للمؤمن له . ويؤدي

مين األحييان عيدداً كبييراً مين  القومي . ذلك أن شركات التأمين تجمع عيادة مين أقسياط التيأمين رؤوس أميوال ضيخمة ، تبليغ فيي كثيير

الماليين
 (2 )

. فهذه الماليين الكثيرة ينتفع بها االقتصاد القومي انتفاعاً كبيراً ، فكثييراً ميا تسيتثمر فيي المشيروعات العامية وفيي سيندات  

وسييطرتها ، عليى  القروض التي تطرحها الدولة في األسيواق . وهيذا سيبب مين جملية األسيباب التيي تيدفع الدولية لبسيط رقابتهيا ، بيل

 شركات التأمين .

                                                 
) % مين مجميوع اليدخل القيومي 9تبلغ فيي فرنسيا  ، الثانية قبل الحرب العالمية ، على أن أقساط التأمين السنوية ( وما بعدها 19في التأمين ص  Fourastiéانظر ) ويدل اإلحصاء  ( 2) 

مليياراً  29% ) ما يعيادل 29% إلى 5ملياراً من الفرنكات الفرنسية ( . وفي الواليات المتحدة األمريكية من  91% ) ما يعادل 1% إلى 1انجلترا من وفي  ( ، مليار من الفرنكات 29

جنيهيات  1وفيي إنجلتيرا  –فرنك سويسري  299وفي سويسرا  –فرنك فرنسي  199لسنوية المدفوعة مقسومة على عدد السكان : في فرنسا من الفرنكات الفرنسية ( . وتبلغ األقساط ا

 92وفيي سويسيرا ميا يعيادل  –مليياراً مين الفرنكيات  99دوالر  . وتبلغ المقادير التي تستغلها شركات التأمين : في فرنسا  59إلى  59وفي الواليات المتحدة األمريكية من  –إنجليزية 

ملياراً من الفرنكات الفرنسية . والشك في أن هذه األرقام قد زادت زيادة ضخمة منذ الحرب العالميية  2219وفي الواليات المتحدة األمريكية ما يعادل  –ملياراً من الفرنكات الفرنسية 

 الثانية .
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 عجالة تاريخية : –انتشار التأمين  – 545
ظهرت الحاجة إلى التأمين أول ما ظهرت ، في أوروبا في أواخر القرون الوسطى . فبيدأ التيأمين البحيري فيي االنتشيار منيذ   

الواقعية فيي حيوض البحير األبييض المتوسيط . وكيان  أواخر القرن الرابع عشر ، مع انتشار التجارة البحرية بين ميدن إيطالييا واليبالد

ل التأمين إذ ذات مقصوراً على البضائع التي تنقلها السفن ، ولم يمتد إلى التأمين على حياة البحارة والركاب . فالتأمين البحري كان أو

مين في انجلترا في خالل القرن السابع عشير أنواع التأمين في الظهور وأعقبه ، بعد مدة طويلة ، التأمين البري ، إذ بدأ ظهور هذا التأ

والتهم أكثر من ثالثة  25111. وأول صورة ظهرت منه كانت صورة التأمين من الحريق ، عقب حريق هائل نشب في لندن في سنة 

عشر ألف منزل ونحو مائة كنيسة
 (2 )

يير إنجلتيرا ، . وانتشر التأمين من الحريق في خيالل القيرن الثيامن عشير فيي كثيير مين اليبالد غ 

 وبخاصة في ألمانيا وفرنسا والواليات المتحدة األمريكية .

ثم ظهرت صورة جديدة للتأمين ، أهمها التأمين من المسئولية . وكان التأمين من الحريق قبل ذلك يشمل التأمين من  $2951 

. وكيذلك ظهير ، بانتشيار  ( recours du voisin) ومسيئولية الجيار عين الحرييق  ( risqué locative) مسئولية المسيتأجر عين الحرييق 

 الصناعة واآلالت الميكانيكية وتعرض العمال لمخاطرها ، التأمين من حوادث العمل .

أما التأمين على الحياة فقد تيأخر فيي الظهيور إليى اقتيراب القيرن التاسيع عشير ،إذ تعيرض للهجيوم أكثير مين غييره مين أنيواع 

أن تغلب على معارضيه ، وأخذ في االنتشار منذ منتصف القرن التاسيع عشير ، وذليك بفضيل تحسيين  التأمين األخرى . ولكنه ما لبث

علييى أسييس  ( tables de mortalité) لجييداول الوفيييات  ( actuaries) األحييوال وبوضييع خبييراء رياضيييات التييأمين علييى الحييياة 

 رياضية دقيقة .

منها التأمين من السرقة والتبديد ، والتأمين من تليف المزروعيات  وظهرت صورة جديدة للتأمين في غضون القرن العشرين ،

واآلالت الميكانيكية ، والتأمين من موت المواشيي ، والتيأمين مين اإلصيابات ، والتيأمين مين أخطيار الحيروب ، والتيأمين مين حيوادث 

، والتييأمين ميين المسييئولية ، عيين الغييير ،  النقييل الجييوي ، والتييأمين ميين المسييئولية عيين مزاوليية المهنيية ) مسييئولية الطبيييب والجييراح (

 assurance-crédit) ، وتأمين الدين  ( ass . De remboursement d'obligations au pair) والتأمين من استهالك السندات 

 . وكلما اتسع نطاق المسئولية ، كلما اشتدت الحاجة إلى التأمين . (

عيية التيي تتوالهيا الدولية دون الشيركات الخاصية والنشياط الحير ، كتيأمين وظهرت أيضاً صور متنوعة من التأمينيات االجتما

العمال من إصابات العمل ، وتأمينهم من المرض والعجز والشيخوخة والوفاة . وظهر ، إلى جانب ذلك ، التأمين اإلجباري في بعيض 

 ادث السيارات .أنواع التأمين ، كالتأمين اإلجباري من إصابات العمل ، والتأمين اإلجباري من حو

وزادت الدولة من تدخلها في التأمين ، وأحكمت الرقابة عليه والسيطرة على شركاته . وبلغت في ذلك حد أن أممت كثييراً مين 

 شركات التأمين الهامة كما هو األمر في فرنسا ، بل إلى حد أن أممت جميع شركات التأمين كما هو األمر في مصر .

 م الداخلي للتأمين : ما يقوم عليه التنظي – 546
 ويقوم التنظيم الداخلي للتأمين على دعامتين :

 ) أ ( هيئات التأمين ، وما يتبسط عليها من الرقابة ، ومن يتصل بها من الوسطاء .

 ) ب ( الضمانات الالزمة لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو عمالئها .

 ونستعرض كال من األمرين .

 

                                                 
 . 9ص   – 1بيكار وبيسون فقرة  انظر   ( 2) 
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 ئات التأمين وما ينبسط عليها من الرقابة ومن يتصل بها من الوسطاء( هي 0) 

 األسباب التي تدعو لتنظيم هيئات التأمين واسط الرقابة عليها :  – 547
رأينا أن التأمين يقوم على أسس فنية دقيقة تنبغيي مراعاتهيا فيي كثيير مين الحيرص ، وهيذا يسيتوجب أن يتمشيى تنظييم هيئيات 

 سس ، ومن ثم وجب أن تبسط الدولة الرقابة عليها لالستيثاق من مراعاتها لها .التأمين مع هذه األ

ثم إن جمهور عمالء التأمين ال يعملون من أمور التأمين شيئاً كثيراً ، وهم تحت رحمة شركات التأمين تتقاضى مينهم األقسياط 

المعجلة ، وتدفع لهم التعويضات مؤجلة بعد مدة قد تطول . ومن ثم وجب أن تبسط الدولة رقابتها على شيركات التيأمين حتيى تسيتوثق 

واجهة هذه الشركات اللتزاماتها التأمينية نحيو العميالء ، ومين أهيم هيذه الضيمانات تكيوين االحتياطييات من أن هناك ضمانات جدية لم

 . وليس أقدر من الدولة على بسط رقابة فعالة على تكوين هذه االحتياطيات .  ( reserves techniques) الفنية المختلفة 

لتييأمين ، وهييي كمييا قييدمنا تسيياهم مسيياهمة جدييية فييي تنشيييط وهنيياك أخيييراً رؤوس األمييوال الضييخمة التييي تجمعهييا شييركات ا

االقتصاد القومي . والدولة هي القوامة على هذا االقتصاد ، ومن ثم يجتمع إلى السيببين المتقيدمين هيذا السيبب الثاليث فيي بسيط الدولية 

 لرقابتها على هيئات التأمين .

 هيئات التأمين : – 548
ي في الهيئة التي تقوم بها نظاماً دقيقاً معقداً كما رأينا ، لذلك ال يجوز أن تكون هذه الهيئية لما كانت إدارة شؤون التأمين تقتض 

شخصاً طبيعياً منفرداً أو عيدة أشيخاص طبيعييين وليو ألفيوا فيميا بيينهم شيركة تضيامن أو شيركة توصيية . بيل ال يجيوز أن تكيون هيذه 

ل التأمين تكون فيي الغاليب شيركات مسياهمة ، وقيد تكيون جمعييات تأمينيية شركة مساهمة ذات مسئولية محدودة . والهيئات التي تزاو

 . ( sociétés d'assurances mutuelles) تبادلية 

 وشركات التأمين المساهمة قد نظمتها في مصر تشريعات متعاقبة ، ستعرض لها فيما يلي :

. يجمع أعضاء الجمعية فيها األخطار التي  ( cooperatives) أما جمعيات التأمين التبادلية فهي في األصل جمعيات تعاونية 

الذي يؤدييه كيل  ( cotisation) يتعرضون لها ، ويلتزمون بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه منهم في سنة معينة من االشتراك 

، يزيد أو ينقص بحسيب قيمية التعويضيات التيي تلتيزم الجمعيية بأدائهيا فيي  ( variable) عضو . ومن ثم يكون هذا االشتراك متغيراً 

 خالل السنة . ويدفع العضو االشتراك في البداية مقداراً معيناً ، وفي نهاية السنة تحسب قيمة التعويضات ، فإن كان المقدار الذي دفعه

. ثيم جيد إليى جانيب هيذه الجمعييات  ( ristourne) ه ميا زاد ، وإن كان أكثير رد إليي ( rappel) العضو أقل من الواجب لزمه إكماله 

( باشيتراكات متغييرة أوثابتية ، ويكيون هنياك   sociétés d'assurances à forme mutuelleجمعييات تيأمين ذات شيكل تبيادلي ) 

ييه عيادة مين طرييق يقدميه المؤسسيون ويحصيلون عل ( fonds d'établissement) عادة حد أدنى لعدد أعضائها ، ويكيون لهيا ميال 

االقتييراض ، ويقييوم مقييام رأس المييال لشييركات التييأمين المسيياهمة . وميين هنييا تقتييرب جمعيييات التييأمين التبادلييية ميين شييركات التييأمين 

 المساهمة .

والذي يميز جمعيات التأمين التبادلية ، سواء كانت جمعيات تبادلية أو جمعيات ذات شيكل تبيادلي ، عين الشيركات المسياهمة ، 

األولى ال تعمل للربح ، فليس لها رأس مال ، وليس فيها مساهمون يتقاضون أرباحياً عليى أسيهمهم ويكونيون هيم الميؤمنين ويكيون أن 

العمالء هم المؤمن لهم . بل إن أعضاء جمعيات التأمين التبادليية يتبيادلون التيأمين فيميا بيينهم إذ ييؤمن بعضيهم بعضياً ، فهيم فيي وقيت 

، ومن هنا وصفت هذه الجمعيات بأنها "تبادلية" . هيذا إليى أن األصيل فيي الجمعيية التبادليية أن تتغيير فيهيا  واحد مؤمنون ومؤمن لهم

األقساط سنة عن سنة ، بحسب ما تواجهه الجمعية كل سنة من التزامات نحو أعضائها . ومن ثم تكون األقساط التي ييدفعها األعضياء 

، وإن كان هناك اتجاه واضح في العهود األخيرة إلى جعل األقساط اشيتراكات ثابتية  ( cotisations variables) اشتراكات متغيرة 

. أما شركات التأمين المساهمة فإنها تسعى للربح ، ويكون لها رأس مال ، بل إن القانون يصح عادة حيداً أدنيى ليرأس مالهيا . وأقسياط 
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 companies à primes) ذلك دعييت بالشيركات ذات األقسياط الثابتية التأمين في الشركات المساهمة تكون دائماً أقسياطاً ثابتية ، ولي

fixes )
  (2 )

 . 

 التشريعات المتعاقبة :  –تنظيم هيئات التأمين في مصر  – 549
ذكرنا فيما تقدم

 (1 )
األسباب التي تدعو الدولة لتنظيم هيئات التأمين . وفي مصير خضيعت هيئيات التيأمين لتنظييم دقييق . وأول  

. وقيد أخضيع هيذا القيانون للتنظييم الهيئيات المصيرية واألجنبيية التيي تيزاول  2595لسينة  51م بهذا التنظيم هو القيانون رقيم قانون قا

 عمليات التأمين في مصر ، واستثنى هيئات إعادة التأمين وهيئات التأمين البحري .

ه "ال يجيوز تسيجيل أيية هيئية تيأمين إال إذا بقصد تمصير هيئات التأمين ، فنص على أني 2591لسنة  19ثم صدر القانون رقم 

كانت متخذة شكل شركة مساهمة مصرية ، وأن تكون أسيهمها جميعياً أمسيية ومملوكية لمصيريين دائمياً ، وأال يقيل رأس ميال الشيركة 

مصيريين" . ثيم المدفوع عن خمسين ألف جنيه . ويشترط في أعضاء مجلس إدارة تلك الهيئة والمسئولين عين اإلدارة فيهيا أن يكونيوا 

ن قضى نفس القانون بأن "يحدد وزير المالية واالقتصاد لهيئات التأمين القائمة وقت العمل بهذا القانون ، والمسجلة طبقاً ألحكام القيانو

، مهلة ال تجاوز خمس سنوات ، وذلك السيتيفاء أحكيام هيذا القيانون وإال محيي تسيجيلها" . وقيد منحيت هيئيات  2599لسنة  291رقم 

، مهلية سينة واحيدة مين تياريخ  2591فبرايير سينة  29، الصادر فيي  2591لسنة  122أمين األجنبية فعالً ، بالقرار الوزاري رقم الت

العمل بهذا القرار ، إلجراء عملية تمصيرها . وعلى الهيئة التي ترغب في منحها مدة أكبر أن تقدم طلباً بيذلك خيالل ثالثية أشيهر إليى 

اً بالمبررات التي تدعو إلى ذليك . ونيرى مين هيذا أن الحيد األقصيى اليذي وضيعه القيانون لتمصيير شيركات مصلحة التأمين ، مشفوع

 . 2511التأمين هو خمس سنوات ، وقد انتهت في سنة 

،  2599لسنة  291ملغياً بدوره القانون رقم  2595لسنة  295وعندما قامت الوحدة بين مصر وسورية ، صدر القانون رقم 

. وبعد أن أممت شركات التأمين على النحو الذي سنذكره فيما يلي ، أعدت وزارة االقتصاد مشروعاً لتعيديل هيذا القيانون وحاال محله 

 حسب التعديالت التي أدخلها مشروع وزارة االقتصاد . 2595ال يختلف كثيراً عن األصل . وستورد أحكام قانون سنة 

في الجمهورية العربية المتحدة كل أو بعض عمليات التيأمين عليى اخيتالف ويسري القانون على الهيئات التي تزاول  $2291

أنواعها
 (9 )

منيه عليى أنيه "ال يجيوز إنشياء أيية هيئية لمزاولية أعميال التيأمين أو  7، وكذلك عمليات إعادة التأمين . وقيد نصيت الميادة  

                                                 
 . 112ص   ( B)  2979فقرة  1جوسران  – 2191فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  – 911فقرة   – 999بيكار وبيسون فقرة في ذلك  انظر   ( 2) 

ً ويعتبر عقد التأمين من جانب الجمعية التبادلية عمالً مدنياً ،   المبيرم ميا بيين تياجر وشيركة تيأمين مسياهمة يكيون وقد قضي بأن عقد التيأمين  . ومن جانب الشركة المساهمة عمالً تجاريا

 ( . 919ص  1م  2759يناير سنة  15استئناف مختلط ) عمالًتجارياً من الجانبين 

وهذه هي المؤسسيات  ، تأمين تدخل في القطاع العامواألصل في هيئات التأمين ، سواء كانت شركات مساهمة أو جمعيات تبادلية ، أن تكون من هيئات القطاع الخاص . وهناك هيئات  

، وهيذه هيي  ، وتخرج عن نطاق هذا البحث . ولكن جد أخيراً نوع آخر من هيئات التأمين التي تدخل في القطاع العام غير مؤسسيات التأمينيات االجتماعيية العامة للتأمينات االجتماعية

، إذ تناول التأميم أربعاً وثالثين شركة من بينها جمعيتان تبادليتان . وقد نقلت  2551أبريل سنة  19انون شركات التأمين المؤممة . وقد أمم في فرنسا كثير من شركات التأمين الهامة بق

تستهلك في خالل خمسين سنة . وبقييت الشيركات المؤممية تسيير عليى نفيس الينظم  ( parts beneficiaries) أسهم الشركات المؤممة إلى الدولة ، وعوض المساهمون عنها بسندات 

هذا المجلس من اثني عشر عضواً يمثل الدولة ي كانت تسير عليها قبل التأميم . وليس الدولة ، بالرغم من أنها تملك كل األسهم ، أغلبية في مجلس إدارة الشركة المؤممة ، إذ يتكون الت

، والثالثة الباقون يمثلون عمالء هيئة التأمين . وانتقلت اختصاصات الجمعيية العامية  منهم ثالثة ، وثالثة يمثلون العنصر الفني في التأمين ، وثالثة آخرون يمثلون الموظفين والوسطاء

ويتكون من واحد وعشرين عضواً ، ثلثهم يمثلون الدولة ، والثلثان الباقيان أحيدهما يمثيل الفنييين  ( Consell National des Assurances) للمساهمين إلى المجلس القومي للتأمين 

. أميا فيي مصير ، فقيد أمميت جمييع   999فقيرة  – 919انظر في تأميم شركات التأمين في فرنسا بيكار وبيسون فقرة  –موظفين ، فالدولة هنا أيضاً ليست لها =األغلبية واآلخر يمثل ال

 ( . 992شركات التأمين كما قدمنا ، وسنعرض لهذه المسألة فيما يلي ) انظر فقرة 

 . 951فقرة  انظر   ( 1) 

(  2كما عدلت بمشروع وزارة االقتصاد على ما يأتي : "تقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكيام هيذا القيانون إليى الفيروع اآلتيية : )  2595من قانون سنة  1وقد نصت المادة   ( 9) 

المرض والعجز والشييخوخة وخالفهيا ، بميا فيي ذليك االلتيزام بإعطياء مرتيب دوري التأمين على الحياة : ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة واألخطار التي تطرأ عليها ك

( تكوين األموال : ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على إصدار وثائق أو سندات أو شهادات أو غير ذلك تلتيزم  1مدى الحياة مقابل عوض من =مال أو عقار أو منقول يقوم بمال . ) 
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وزيير االقتصياد ، وليه أن يمينح التيرخيص أو  إدراج هذا الغرض ضمن أغراض أية هيئة إال بعد الحصول على ترخيص في ذلك من

ويجب أن تكون الهيئة متخذة شكل شركة مسياهمة متمتعية بجنسيية الجمهوريية  –يرفضه وفقاً لما يراه مالئماً لحاجة االقتصاد القومي 

ال  -هورية العربية المتحدةالعربية المتحدة ، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها والمسئولون عن اإلدارة فيها من المتمتعين بجنسية الجم

يجوز أن يقل رأس مال الهيئة المكتتيب فييه عين ميائتي أليف جنييه ، وال أن يقيل الميدفوع عين مائية أليف جنييه" . وبعيد تيأميم شيركات 

ء على الوجه اآلتي : "ال يجيوز إنشيا –من هذا المشروع  9وقد أصبح المادة  –التأمين ، عدل هذا النص في مشروع وزارة االقتصاد 

أية هيئة لمزاولة أعمال التأمين إال بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزير االقتصاد ، وله أن يمنح التيرخيص أو يرفضيه وفقياً 

لما يراه مالئماً لحاجة االقتصاد القومي . وتكون الهيئة متخذة شكل شركة مساهمة ، وال يقل رأس مالها المدفوع عن مائة أليف جنييه" 

. 

ئة المرخص في إنشائها أن تباشر عمليات التأمين ما لم تسجل في السجل المعد لذلك في مصلحة التيأمين ، طبقياً وال يجوز للهي

للشروط ووفقاً لألوضاع المقررة في القانون وفي الئحته التنفيذية
 (2 )

 . 

دل قيمتهيا عليى األقيل مقيدار وعلى كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الحياة وتكوين األموال أن تحتفظ في مصر بأموال تعا

التزاماتها قبل حملة الوثائق والستفيدين منها ، على أال تقل هذه األموال عن عشرة آالف جنيه بالنسبة إلى كل فيرع ، ويجيب أن تكيون 

زارة مين مشيروع و 91وم  2595مين قيانون سينة  91هذه األموال منفصلة تماماً عن األموال الخاصة بعمليات التأمين األخيرى ) م 

االقتصاد ( . وعلى كل هيئة تباشر عمليات التأمين على األشياء والتأمين من المسئولية أن تحتفظ في مصر بأموال لمواجهة األخطيار 

% عين 51% مين جملية األقسياط فيي السينة السيابقة عين عملييات التيأمين البحيري والجيوي ، و19السارية تعيادل قيمتهيا عليى األقيل 

% مين عملييات التيأمين األخيرى ، وذليك عيالوة 59ري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ، وعمليات التأمين اإلجبا

على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسديد وتحت التسوية بالنسبة إلى جميع هذه العمليات ، على أال تقل هيذه األميوال عين عشيرة 

ميين مشييروع وزارة االقتصيياد ( . ويعييين وزييير  19وم  2595ميين قييانون سيينة  99آالف جنيييه عيين كييل فييرع ميين فييروع التييأمين ) م 

االقتصاد طريقة توظيف المال الواجب وجيوده فيي مصير ، وتيودع األميوال النقديية واألوراق الماليية فيي البنيوك المسيجلة ليدى البنيك 

مشيروع وزارة االقتصياد ، فيي الميادة  من مشروع وزارة االقتصياد ( . وقيد أضياف 15و م  2595من قانون سنة  95المركزي ) م 

منه ، النص اآلتي : "يجيب أن تكيون أصيول كيل هيئية زائيدة باسيتمرار عين التزاماتهيا بميا ال يقيل عين الحيد األدنيى ليرأس الميال  12

 " .9المدفوع المقرر في المادة 

والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، وذليك عليى وللمستفيدين من وثائق التأمين امتياز يأتي في المرتبة بعد االمتياز المقرر للخدم 

األموال الواجب وجودها في مصر ، وتؤشر الجهية المختصية بالشيهر والتوثييق بنياء عليى طليب مصيلحة التيأمين بهيذا االمتيياز عليى 

                                                                                                                                                                    
( التأمين من الحريق : والتأمينات التي تلحق به عادة ، وتشمل على األخص األضيرار  9لغ معين أو جملة مبالغ في تاريخ مقبل مقابل قسط أو أقساط دورية . ) بموجبها الهيئة بأداء مب

لنهيري والبحيري والجيوي : ويشيمل التيأمين عليى أجسيام ( التأمين من أخطيار النقيل البيري وا 5الناشئة عن االنفجارات والظواهر الطبيعية والثورات واالضطرابات على أنواعها . ) 

يتعليق بالسيفن والطيائرات ، والتيأمين مين السفن والطائرات أو على آالتها ومهماتها ، والتأمين على البضائع والمنقوالت من أي نوع كانت ، والتأمين على أجور الشحن وعليى كيل ميا 

( التأمين عن الحيوادث ويشيمل األقسيام اآلتيية : ) أ (  9امها أو اصالحها أو رسوها ) بما في ذلك األضرار التي تصيب الغير ( . ) األخطار التي تنشأ عن بنائها أو صناعتها أو استخد

التيأمين اإلجبياري مين المسيئولية ات . ) ج ( التأمين من إصابات العمل : وهو االلتزام بتأمين أرباب األعمال من مسئوليتهم عن تعويض العمال الذين في خدمتهم . ) ب ( تأمين السيار

ة ليه ) كتيأمين المقتنييات الثمينية وتيأمين النقديية المدينة الناشئة عن حوادث السيارات . ) د ( تأمين الخسائر والمسئوليات : ويشمل التأمين من السرقة والسطو والتأمينات األخرى التابع

المسافرين ، والتأمين المعروف "بجميع األخطار" ، والتأمين ضيد خيانية األمانية ،والتيأمين ضيد كسير الزجياج ، والتيأمين عليى  المنقولة وتأمين النقدية بالخزائن الحديدية وتأمين أمتعة

مين األخطيار التيي ليم يينص ( تأمين االئتمان . ) و ( التأمين  9الماشية ، وتأمين المسئولية المدنية ، والتأمين من الحوادث الشخصية ، والتأمين من الحوادث الشخصية واألمراض . ) 

 عليها في األقسام السابقة .

فيي مشيروع وزارة االقتصياد ( تحظير عليى هيئيات التيأمين أن تجيري عملييات التيأمين عليى قاعيدة االقسيام ،   19) وقيد أصيبحت الميادة  2595مين قيانون سينة  92ويالحظ أن الميادة 

وثيقة التأمين ، وتعليق هذه التعويضات أو المزاييا ، كلهيا أو بعضيها ، عليى نتيائج توزييع مبيالغ معينية عليى مجميوع وثيائق  ومؤداها عدم تحديد التعويضات أو المزايا التي تترتب على

عضه بعدد الوثيائق التيي امل الوثيقة كله أو بالتأمين التي تصبح مستحقة األداء في تاريخ مقبل ، كما تحظر على هذه الهيئات مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه ح

 تستحق األداء في تاريخ مصر .

 . من مشروع وزارة االقتصاد 25إلى  1، وتقابل المواد  2595من قانون سنة  19إلى  29المواد  انظر   ( 2) 
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 11و م  2595من قيانون سينة  99هامش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه األموال ، على أن تخطر مصلحة التأمين بكل تأشيرة يتم ) م 

من مشروع وزارة االقتصاد (
  (2 )

 . 

 الرقابة على هيئات التأمين في مصر :  – 551
 وقد اقترن تنظيم هيئات التأمين ببسط رقابة دقيقة عليها ، تتوالها سلطة معينة ، طبقاً ألوضاع وإجراءات قررها القانون . 

االقتصاد . وتتولى اإلشراف والرقابة على هيئات التأمين ، وتعيد  أما السلطة التي تتولى الرقابة ، فهي مصلحة التأمين بوزارة

تقريراً سنوياً لنشرة عن نشاط التأمين ، وعن تطبيق القانون ، وعن حالة الهيئات الخاضعة له
 (1 )

 . 

                                                 
من مشروع وزارة االقتصاد ( بأنه  91ن هذا القانون ) المادة م 55على أحكام أخرى خاصة بهيئات التأمين على الحياة وتكوين األموال . فقضت المادة  2595وق نص قانون سنة   ( 2) 

لتيي تيوزع عليى حملية الوثيائق أو بغيير ذليك مين ال يجوز لهذه الهيئات أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد ، وذلك فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقيدار األربياح ا

مين مشيروع وزارة  59مين نفيس القيانون ) الميادة  99ز نتيجة اختالف فرص الحياة بالنسبة إلى الوثائق التي لمدة الحياة دخل فهييا . وقضيت الميادة االشتراطات ، ما لم يكن هذا التميي

التأمين لتوزيعه على حملية الوثيائق أو غييرهم أو االقتصاد ( بأنه ال يجوز لهذه الهيئات أن تقتطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابل لتعهداتها الناشئة عن وثائق 

خبير في تقريره بعد فحص المركز المالي للهيئة ألداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها ، ويقتصر توزيع األرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه ال

مشروع وزارة االقتصياد ( بأنيه يجيوز لهيذه الهيئيات التيي تصيدر سيندات تكيوين أميوال لميدة ال تجياوز ثالثيين سينة ، وتكيون لهيذه  من 55 – 51) والمواد  91 – 99. وقضت المواد 

. وإذا كانيت ميدة السيند % قيمة استرداد معادلة على األقل القيمة التي تحسب طبقاً للشيروط التيي يصيدر بتعيينهيا قيرار مين زيير االقتصياد 7السندات التي أدى من قيمتها ما ال يقل عن 

أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحيق خمساً وعشرين سنة أو أكثر ، فال يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين عن مقدار االحتياطي الحسابي الكامل . ويجب 

 جديدة . فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض رسوم إضافية أو اشتراطات

، استثنى من هذا اإللغاء أحكام البياب الثاليث منيه الخياص بصيناديق اإلعانيات . أميا مشيروع وزارة االقتصياد فقيد  2599لسنة  291، عندما ألغى القانون رقم  2595وكان قانون سنة 

 – 51ثالث الخاص بصناديق اإلعانات ، ونقل هذه األحكام إلى الباب الثالث منه ) م فيما يتعلق بأحكام الباب ال 2599، وكذلك على إلغاء قانون سنة  2595نص على إلغاء قانون سنة 

 ( على الوجه اآلتي : 91م 

نية أو مال من أفيراد تيربطهم مهفي تطبيق هذا القانون يطلق على الصناديق الخاصة للتأمين والمعاشات واإلعانات لفظ "الصناديق" ، ويقصد بها كل جمعية تتألف بدون رأس  – 51م 

النظامي أو الئحتها الداخلية ، وذلك يف عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى ، يكون الفرض منها أن تؤدي ألعضائها تعويضات أو مبالغ مالية أو مرتبات دورية محددة في قانونها 

( حلول إحدى المناسبات االجتماعية أو الدينية أو غيرها من المناسبات المشابهة . )  1. ) ( زواج العضو أو ذريته أو بلوغه سناً معيناً أو وفاته  2حالة حدوث أحد الطوارئ اآلتية : ) 

وال تخضيع لألحكيام  –( الحاجية إليى نفقيات تعلييم مين يعوليه العضيو  9( عدم القيدرة عليى العميل بسيبب الميرض أو الحيوادث . )  5( ضياع مورد الرزق أو التقاعد عن العمل . )  9

 جنيه . 999في هذا الباب الصناديق التي تقل جملة اشتراكاتها السنوية عن الخاصة المبينة 

( . وال يجيوز ألي صيندوق أن  57ق ) م ثم تجئ النصوص التالية تبين األحكام الخاصة بهذه الصناديق . فيعين وزير االقتصاد الشروط الواجب توافرها فيي القيانون النظيامي للصيندو

( . وعلى المسئولين عن إدارة الصندوق أن يمسكوا حساباً منظماً يتناول إيرادات الصيندوق  92 – 55جالً في سجل بعد لهذا الغرض بمصلحة التأمين ) م يباشر أعماله إال إذا كان مس

أن يفحص المركز المالي للصندوق مرة كل ثالث ( . ويجب  99 – 91ومصر وفاته ، وعليهم أن يقدموا لمصلحة التأمين كل سنة كشوفاً معينة تبين حالة الصندوق في نهاية السنة ) م 

( . وعليى المسيئولين عين إدارة الصيندوق أن يضيعوا تحيت تصيرف المشيتركين جمييع  95سنوات على األكثر بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبيراء الجيدول ) م 

( . ويشطب التسجيل في حاالت  91اديق أن تطلب تحويل أموالها والتزاماتها إلى صندوق آخر أو أكثر مسجل ) م ( . ويجوز الصن 99البيانات الواجب تقديمها إلى مصلحة التأمين ) م 

معاً  مقررة في نظام الصندوق أو كليهمامعينة ، ويجوز بدال من شطب التسجيل أن يتقرر بموافقة أعضاء الصندوق إما رفع قيمة االشتراكات أو خفض قيمة التعويضات أو المرتبات ال

 . ( 91بحيث تصبح أموال الصندوق كافية لمقابلة التزاماته ) م 

يية ( مجلساً أعلى للتأمين ، يصدر بتشكيله وتنظييم اجتماعاتيه قيرار مين وزيير االقتصياد ، ومهمتيه هيي رسيم السياسية العامية للتيأمين فيي الجمهور 5) م  2595وقد أنشا قانون سنة   ( 1) 

( أيضياً لجنية للرقابية عليى هيئيات التيأمين ، يصيدر بتشيكيلها قيرار مين وزيير االقتصياد ،  9أي في المسائل الهامية المتعلقية بياألمين . وأنشيأ هيذا القيانون ) م العربية المتحدة وإبداء الر

 . دى هيئات التأمين إال بعد الحصول على موافقة اللجنةوتختص بالنظر فيما يقدم إليها من طعون في قرارات مصلحة التأمين ، وال تتخذ المصلحة قراراً متصالً بالحالة المالية إلح

ة العامية للتيأمين . وسينرى فيميا يليي ) فقيرة وقد ألغى مشروع وزارة االقتصاد ، بعد تأميم شركات التأمين ، كال من المجلس األعلى للتأمين ولجنة الرقابية ، أكتفياء بالمؤسسية المصيري

لمؤممة من حيث التبعية واإلشراف والتنسيق ، ومراقبة حسابات الشركات وفحص مراكزها المالية وميزانياتهيا الختاميية وصيحة دفاترهيا ( صلة هذه المؤسسة بشركات التأمين ا 992
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ة وتكيوين أما أوضاع الرقابة وإجراءاتها فبعضها عام يشمل جميع هيئات التأمين ، وبعضها خاص بهيئيات التيأمين عليى الحييا

 األموال .

( عليى هيذه الهيئيات أن تقيدم كيل سينة لمصيلحة  2فاإلجراءات العامة التي تشمل جمييع هيئيات التيأمين تيتلخص فيميا ييأتي : ) 

التأمين الميزانية ، وحساب األرباح والخسائر ، وبيان اإليرادات والمصروفات مشيتمالً عليى احتيياطي التعهيدات القائمية واالحتيياطي 

لتعويضات تحت التسوية ، وبياناً باألموال الواجب وجودها في مصر . ويرفيق بهيذه البيانيات تقريير عيام عين أعميال الهيئية الخاص با

مين مشيروع وزارة االقتصياد ( . وتقيدم الهيئية ميا تطلبيه منهيا مصيلحة  99و م  2595من قانون سنة  52في مصر في تلك السنة ) م

يضاحات الالزمة عن الشكاوى التي تقدم إلى المصلحة من حملية الوثيائق أو المسيتفيدين منهيا أو التأمين من البيانات اإليضاحية ، واإل

غيرهم ، وتقدم لموظفي مصلحة التأمين الذين يتقرر تخويلهم صيفة ميأموري الضيبط القضيائي جمييع اليدفاتر والسيجالت والمسيتندات 

 1من مشيروع وزارة االقتصياد ( . )  91و  2595من قانون سنة  59) م التي يطلبون اإلطالع عليها للتحقق من تنفيذ أحكام القانون 

( علييى مراقييب حسييابات الهيئيية
 (2 )

التحقييق ميين أن الميزانييية وحسيياب األربيياح والخسييائر وبيييان اإليييرادات والمصييروفات والتعهييدات  

مثل حالة الشركة الماليية تمثييالً صيحيحاً م القائمة واالحتياطيات واألموال الموجودة في مصر قد أعدت على الوجه الصحيح ، وأنها ت

( علييى  9ميين مشييروع وزارة االقتصيياد ( . )  92و م  2595ميين قييانون  52واقييع دفيياتر الهيئيية والبيانييات األخييرى التييي طلبهييا ) م 

وثيائق معرضية مصلحة التأمين أن تجري فحص أعمال الهيئة إذا قام لديها مين األسيباب ميا يحملهيا عليى االعتقياد بيأن حقيوق حملية ال

مين مشيروع  51للضياع ، أو أن الهيئة أصبحت غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها ، أو أنهيا خالفيت أي حكيم مين أحكيام القيانون ) م 

 وزارة االقتصاد .

ليى واإلجراءات الخاصة بهيئات التأمين على الحياة وتكوين األموال تيتلخص فيي تقيدير هيئية التيأمين لتعهيداتها القائمية ميرة ع

األقل كل ثالث سنوات ، بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة من خبيراء الجيدول . ويجيب إجيراء هيذا التقيدير كلميا أرادت 

الهيئة فحص حالتها المالية بقصد تحديد نسب األرباح التي توزع على حملة الوثائق أو غييرهم ، وكلميا أرادت اإلعيالن عين مركزهيا 

ة التأمين ،  إذا رأت ضرورة لذلك ، أن تطليب إجيراء هيذا التقيدير فيي أي وقيت قبيل مضيي اليثالث سينوات ، المالي . ويجوز لمصلح

بشرط أن يكون قد انقضت سنة على األقل من تاريخ آخر فحص . وفي جميع األحوال ترسيل صيورة مين تقريير الخبيير إليى مصيلحة 

مين  99ويجوز إعطاء مهلة إضيافية ال تجياوز ثالثية أشيهر أخيرى ) مالتأمين خالل ستة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص ، 

من مشروع وزارة االقتصاد ( . وإذا تبين لمصلحة التأمين أن تقريير الخبيير ال ييدل عليى حقيقية الحالية الماليية  91و م  2595قانون 

ة الفحص على نفقة الهيئة بواسطة خبير آخير مين للهيئة بسبب اتباع أسس خاطئة في التقدير ال يبررها الواقع ، جاز لها أن تأمر بإعاد

من مشروع وزارة االقتصاد ( . ويجوز عند االقتضاء ، بقرار من  97و م  2595من قانون  92خبراء الجدول تختاره المصلحة ) م 

من قانون  91سنوات ) موزير االقتصاد ، منع الهيئة من تصفية الوثائق أو من تعجيل مبالغ على حسابها ، وذلك لمدة ال تجاوز ثالث 

من مشروع وزارة االقتصاد ( 95و م  2595
  (1 )

  .   

                                                                                                                                                                    
الجمعية العمومية ألية شركة اآلن سلطات وإبداء المالحظات بشأن سالمة نظامها والمحاسبين ، وإنشاء الشركات الجديدة . وسنرى أيضاً أن مجلس إدارة هذه المؤسسة هو الذي يتولى 

 من شركات التأمين المؤممة . 

 في الهيامش ( أن لمجليس إدارة المؤسسية المصيرية العامية للتيأمين أن يعيين ميراقبين للحسيابات ، يكيون لهيم حقيوق مراقبيي الحسيابات فيي الشيركات 992وسنرى فيما يلي ) فقرة   ( 2) 

 المساهمة ، وعليهم واجباتهم . 

عن مشروع وزارة االقتصاد ( على طائفة من العقوبات توقع عل ىمن يخالف أحكام القانون . وأهم هذه المخالفات  11 – 97) م  2595من قانون سنة  15 – 19صت المواد وقد ن  ( 1) 

جنييه ، أو إحيدى  2999إليى  299ليى سينة وغرامية مين : التعامل في وثائق تأمين قبل تسجيل الهيئة أو عن غير الفرع الذي أصدرت به شهادة تسيجيل الهيئية ) الحيبس مين شيهر إ

ذ المطالبات الجديية عليى التأخر في تقديم البيانات الواجب تقديمها أو االمتناع عن تقديم الدفاتر واألوراق والمستندات ، وتكرار المنازعة دون وجه حق في تنفي –هاتين العقوبتين ( 

إجيراء عملييات  –جنيه ميع غراميات تهديديية (  299عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم المصرية ) غرامة ال تزيد على أن تضاعف العقوبة في حالة العود ، واالمتناع 

األوراق األخرى إقرار أو أخفاء متعمد بقصد الغش في البيانات أو في المحاضر أو في  –جنيه (  199إلى  99تأمين بغير األسعار والشروط المبلغة لمصلحة التأمين ) غرامة من 

 جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ( .  999إلى  299التي تقدم إلى مصلحة التأمين أو التي تصل إلى علم الجمهور ) الحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات وغرامة من 
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 تأميم شركات التأمين في مصر :  – 550
 2512يولييه سينة  19، صيدر فيي  2595سيبتمبر سينة  1فيي  2595لسينة  295وبعد نحو سنتين مين صيدور القيانون رقيم  

وك وبعض الشركات والمنشآت األخرى . وقد نصت المادة األولى من هيذا بتأميم شركات التأمين والبن 2512لسنة  221القانون رقم 

القانون على ما يأتي : "تؤمم جميع البنوك وشركات التأمين في إقليمي الجمهورية ، كما تؤمم الشركات والمنشآت المبينة فيي الجيدول 

ى أن "تتحيول أسيهم الشيركات ورؤوس أميوال المنشيآت المرافق لهذا القانون ، وتول ملكيتهيا إليى الدولية" . ونصيت الميادة الثانيية علي

% سينوياً ، وتكيون السيندات قابلية للتيداول فيي البورصية ، 5المشار غليها إلى سندات أسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 

راع في جلسة علنية ، وفي حالية ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك هذه السندات كلياً أو جزئياً بالقيمة األسمية بطريق االقت

  االستهالك الجزئي يعلن عن ذلك في الجريدة الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين علىاألقل" . 

من ذلك أن جميع شركات التأمين في مصر قد أممت ، وآلت ملكيتها إليى الدولية ، وتحوليت أسيهمها إليى سيندات اسيمية  ونرى

% . ويجوز استهالك هذه السندات كلياً أو جزئياً ، بالقيمة االسمية ، بعد عشر سنوات5فائدة على الدولة لمدة خمس عشرة سنة ب
 (2 )

 . 

أما من حيث الشكل القانوني لشركات التأمين بعد التأميم ، فإنه يبقيى كميا كيان قبيل التيأميم ، وتسيتمر هيذه الشيركات  $2295 

في هذا الصدد على أن "تظل الشركات  2512لسنة 221من القانون رقم  5ة تزاول نشاطها كما كانت تفعل من قبل . وقد نصت الماد

والبنيوك المشييار إليهييا فيي المييادة األولييى محتفظية بشييكلها القييانوني عنييد صيدور هييذا القييانون ، وتسيتمر الشييركات والبنييوك والمنشييآت 

 في حدود ما آل إليها مين أموالهيا وحقوقهيا فيي تياريخ المشار إليها في مزاولة نشاطها ، دون أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إال

 التأميم . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إدماج أي شركة أو بنك أو منشأة منها في شركة أو بنك أو منشأة أخرى" .

شييأن وأمييا ميين حيييث إدارة شييركات التييأمين بعييد التييأميم ، فييإن شييأن هييذه الشييركات فييي ذلييك شييأن سييائر الشييركات المؤمميية و

الشركات بوجه عام
 (1 )

 . 

                                                 
هذا السعر على الوجه اآلتي : "يحيدد سيعر كيل سيند بسيعر السيهم حسيب  2512لسنة  221من القانون رقم  9والقيمة االسمية للسند هي سعر السند وقت التأميم ،وقد حددت المادة   ( 2) 

صية ، أو كيان قيد مضيى عليى آخير تعاميل عليهيا أكثير مين سيتة شيهور ، آخر إقفال ببورصة األوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون . فإذا لم تكن األسهم متداولة فيي البور

شار بمحكمية االسيتئناف . وتصيدر فيتولى تحديد سعرها لجان من ثالثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير االقتصاد التنفيذي ، على أن يرأس كل لجنة مست

تاريخ صدور قرار تشكيلها ، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من وجيوه الطعين . كميا تتيولى هيذه كل لجنة قراراتها في مصدرة ال تجاوز شهرين من 

 اللجان تقويم المنشآت المتخذة شكل شركات مساهمة" .

ة مودعية ليدى بنيك أو غييره مين المؤسسيات بصيفة تيأمين ، فتحيل محلهيا قانونياً من نفس القانون على أنه "إذا كانت األسهم التي آلت إلى الحكومة وفقاً للمادة الثانيي 1ونصت المادة 

 السندات المصدرة مقابلها وفقاً للمادة الثانية" . 

عة أعضياء . بيينهم ، ويقضي بأنه "يجب أال يزيد عدد أعضياء مجليس إدارة أي شيركة أو مؤسسية عليى سيب 2512يوليه سنة  19في  2512لسنة  225وقد صدر أوالً القانون رقم   ( 1) 

قتراع السري المباشير تحيت إشيراف عضوان ينتخبان عن الموظفين والعمال فيها ، على أن يكون أحدهما عن الموظفين واآلخر عن العمال . ويتم انتخاب العضوين المذكورين باال

ر قرار من رئيس الجمهورية بتنظيم إجراءات الترشيح واالنتخاب والقواعيد الخاصية وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ، وتكون مدة العضوية لهما سنة تبدأ من أول يوليه . ويصد

بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس إدارة  –عدا ممثلي الموظفين والعمال  –بأن يعين أعضاء مجلس إدارة الشركة  2512لسنة  291بهما" . ثم قضى القانون رقم 

ييراً ، فيي الشركة ، على أن يكون من بين هذه األعضاء واحد على األقل وثالثة على األكثر من بين مديري الشركة أو مديري االقسام بها . ثم صيدر أخالمؤسسة العامة التي تتبعها 

دالً مين سيبعة ( ، يكيون مين بيينهم ، ويقضي بأن يشكل مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضياء عليى األكثير ) بي 2519لسنة  225، قانون يلغي القانون رقم  2519أكتوبر سنة  21

عمل . وتكون مدة عضويتهم سنتين ) بدالً أربعة أعضاء ) بدالً من اثنين ( ممن يعملون فيها . ويتم انتخاب هؤالء األعضاء األربعة باالقتراع السري المباشر تحت إشراف وزارة ال

 من سنة واحدة ( وتبدأ من أول يوليه .

ميال تعاقبة أن شركة التأمين المؤممة تدار بمجلس إدارة يشكل من تسيعة أعضياء علىياألكثر ، يكيون مين بيينهم أربعية أعضياء يمثليون الميوظفين والعويخلص من هذه التشريعات الم

لى أن يكون من بينهم واحد عليى األقيل ع وينتخبهم هؤالء من بينهم . ويعين رئيس الجمهورية ، بناء على ترشيح رئيس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين ، األعضاء الباقين ،

 وثالثة على األكثر من بين مديري الشركة أو مديري األقسام بها .
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قد نصيت عليى أن "يصيدر رئييس الجمهوريية قيراراً بتحدييد  2512لسنة  221من القانون رقم  9ولما كانت المادة  $2229 

الجهة اإلدارية المختصة باإلشراف على كل شركة أو منشأة من الشركات أو المنشآت المشار إليها" ،  فقد أنشئت مؤسسية عامية هيي 

المصرية العامية للتيأمين" ، تتبعهيا جمييع شيركات التيأمين المؤممية ، وتتبعهيا أيضياً "الشيركة المصيرية إلعيادة التيأمين" .  "المؤسسة

يقضي باعتبار " المؤسسة المصرية العامة للتأمين" مؤسسية عامية ذات طيابع  2511لسنة  519وصدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

يقضي بتخويل مجالس إدارة المؤسسات العامة ذات الطابع االقتصادي ، بالنسبة إليى  2511لسنة  91اقتصادي . وصدر القانون رقم 

الشيركات التييي تتبعهييا ، سييلطات الجمعيةالعمومييية ، وخاصية فيمييا يتعلييق باعتميياد الميزانييية وحسياب األربيياح والخسييائر وتعييديل نظييم 

إدارة كيل مؤسسية مين هيذه المؤسسيات ، حتيى التياريخ  . ويكيون لمجليس 2511ديسيمبر سينة  92الشركات المساهمة  ، وذليك حتيى 

المشار إليه ، سلطة إدماج شركتين أو منشأتين أو أكثر من الشركات أوالمنشآت التابعة لهيا ، وكيذا سيلطة تحوييل أيية شيركة أو منشيأة 

ات ، عنييد مباشييرتها ولييو كانييت فردييية إلييى شييركة مسيياهمة وتعييديل رأس مالهييا . وتكييون رياسيية جلسييات مجييالس إدارة هييذه المؤسسيي

االختصاصات المتقدمة وغيرها من سلطات الجمعية العموميية أو جماعية الشيركاء ، لليوزير المشيرف عليى المؤسسية
 (2 )

. ثيم صيدر  

. ويخليص مين هيذه التشيريعات  2515ديسيمبر سينة  92يقضي باستمرار العميل بالقيانون السيابق حتيى  2519لسنة  11القانون رقم 

، سيلطات الجمعيية  2515ديسيمبر سينة  92إدارة المؤسسة المصرية العامة للتيأمين هيو اليذي يباشير ، حتيى ييوم  المتعاقبة أن مجلس

العمومية ألية شركة من شركات التأمين المؤممة
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 ثياني يمثيل العنصير الفنيي فيي التيأمين ،وقد قدمنا أن شركات التأمين المؤممة في فرنسا يتألف مجلس إدارة كل شركة منها من اثنى عشر عضواً ، ريعهم يمثلون الدولة ، والربيع ال

 في آخرها في الهامش ( .  957والربع الثالث يمثل الموظفين والوسطاء ، والربع األخير يمثل عمالء شركة التأمين ) انظر آنفاً فقرة 

العموميية ، بالنسيبة إليى  يخول مجالس إدارة بعض المؤسسات العامية سيلطة الجمعييات 2512لسنة  295، القانون رقم  2512أغسطس سنة  29وكان قد صدر قبل ذلك ، بتاريخ   ( 2) 

المتقيدم اليذكر يخيول لمجيالس إدارة  2511لسينة  91الشركات التي تتبع هذه المؤسسيات . ولميا كيان هيذا الحكيم مؤقتياً بسيتة شيهور ، فقيد صيدر بعيد انتهياء هيذه الميدة القيانون رقيم 

 لتأمين ( سلطات الجمعية العمومية بالنسبة للشركات التي تتبعها ، على النحو الذي قدمناه . المؤسسات النوعية ذات الطابع االقتصادي ) ويدخل فيها المؤسسة المصرية العامة ل

 conseil) المجليس القيومي للتيأمين وقد قدمنا ، فيما يتعلق بشركات التأمين التي أمميت فيي فرنسيا ، أن اختصاصيات الجمعيية العموميية بالنسيبة إليى هيذه الشيركات قيد انتقيل إليى   ( 1) 

National des Assurances ) ر آنفياً ( ، ويتألف من واحد وعشرين عضواً ، ثلثهم يمثلون الدولة ، وثلث يمثل العنصر الفني في التأمين ، والثلث األخيير يمثيل الميوظفين ) انظي

 في آخرها في الهامش ( . 957فقرة 

م تنظيمياً شيامالً المؤسسيات العامية ذات الطيابع االقتصيادي ، وهيي التيي تميارس نشياطاً صيناعياً أو ، ينظ 2519سلنة  19أبريل سنة  ، القانون رقم  15هذا وقد صدر أخيراً ، في 

التي  سسات العامة" ، ليقابل بها "الهيئات العامة"تجارياً أو زراعياً أو مالياً أوتعاونياً ويدخل فيها المؤسسة المصرية العامة للتأمين ، وقد أطلق النون على هذه المؤسسات اسم "المؤ

، أي في نفس التاريخ اليذي صيدر فييه قيانون  2519أبريل سنة  15الصادر في  2519لسنة  12تدير المرافق والخدمات العامة ذات الطابع االقتصادي ، والتي نظمها القانون رقم 

 119والقيانون رقيم  2591لسينة  91نظم هذه المؤسسات ، وهيي القيانون رقيم المؤسسات العامة . وقد ألغي قانون المؤسسات العامة القوانين السابقة عليه ، والتي كانت هي أيضاً ت

. ويقضي قانون المؤسسات العامة بأن تمارس المؤسسة العامة نشاطها إما بنفسها ، أو بواسطة ما تشرف عليه من شركات مساهمة أو  2519لسنة  111والقانون رقم  2519لسنة 

إدارة ، يبين قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء المؤسسة تشكيله وطريقة اختيار أعضائه . وتتولى المؤسسة اإلشراف عليى الشيركات جمعيات تعاونية . ويتولى إدارتها مجلس 

االكتتياب فيهيا أو شيرائها ، ات عين طرييق والجمعيات التعاونية والمنشآت التابعة لها ، والتنسيق فيما بينها ، ولها أن تنشئ شركات مساهمة جديدة ، وأن تملك أسهم وسندات الشيرك

للدولة ملكية خاصة ما لم ينص على خالف ويكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة ، وتعد على نمط الميزانيات التجارية ، وتعتبر أموال المؤسسة من األموال المملوكة 

للحسابات يكون لهم حقوق مراقبي الحسابات في الشركات المساهمة ، وعليهم واجباتهم . ويكون لمجلس  ذلك في القرار الصادر بإنشائها . ولمجلس إدارة المؤسسة أن يعين مراقبين

إدارة المؤسسية أيضياً سيلطة اعتمياد إدارة المؤسسة برياسة الوزير المختص سلطات الجمعية العمومية للمساهمين ، وذلك بالنسبة إلى الشيركات التابعية للمؤسسية . ويكيون لمجليس 

كيام المتقدمية تسيري لس إدارة الشركة في التصرف في االحتياطيات والمخصصات في غير األبواب المخصصة لها في ميزانية الشركة . وغنيي عين البييان أن جمييع األحقرار مج

 لتابعة لهذه المؤسسة .على المؤسسة المصرية العامة للتأمين باعتبارها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ، وتسري كذلك على شركات التأمين المؤممة ا

الخاص بتنظيم مراقبة حساب المؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها ، فهيو إذن يسيري عليى المؤسسية المصيرية العامية للتيأمين  2512لسنة  211ونذكر أخيراً القانون رقم 

بة حسابات الشركات ، وفحص مراكزهيا الماليية ، وميزانياتهيا الختاميية ، وعلى شركات التأمين المؤممة التابعة لهذه المؤسسة . ويقضي هذا القانون بأن تشأ المؤسسة "إدارة تختص بمراق

لسيليمة فيي تحقييق النتيائج الماليية" . ويكيون وإبداء المالحظات بشأن سالمة نظامها المحاسبي ، وصحة دفاترها ، وسالمة إثبات وتوجييه العملييات فيهيا بميا يتفيق ميع األصيول المحاسيبية ا

إدارة المؤسسة صلتها بالشركات التابعة لها ، سلطات ، واختصاصات الجمعية العمومية في الشركات المساهمة في شأن تعيين مراقب حساباتها . ويقدر مجلس  لمجلس إدارة المؤسسة ، في

 احتياجات الشركات التي تشرف عليها المؤسسة من مراقبي الحسابات ومساعديهم ، ويجري تعيينهم .  
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 وسطاء التأمين :  – 553
الناس بحقيقة عمليية التيأمين وميا لما كانت هيئات التأمين تتعامل مع الجمهور ومنه تستمد عمالءها ، وذلك عن طريق تبصير 

يترتب عليها من نفع ، فإن الضرورة قد دعت إلى وجود طائفة من الوسطاء بينها وبيين الجمهيورع وهيؤالء هيم اليذين يسيميهم القيانون 

شيركة ، ومن بعيده مشيروع وزارة االقتصياد ، بيالوكالء والمنيدوبين والسماسيرة . والعقيد اليذي ييربط هيؤالء ب 2595لسنة  259رقم 

التأمين هو مزيج من عقد وكالية وعقيد عميل وعقيد مقاولية ، بحسيب ميا تتسيع ليه سيلطاتهم وهيل تشيمل إبيرام عقيود التيأمين نيابية عين 

الشركة فيدخل في العقيد عنصير الوكالية ، وبحسيب ميا يكيون الوسييط مسيتقالً عين رقابية الشيركة وتوجيههيا فييدخل فيي العقيد عنصير 

هذه الرقابة وهذا التوجيه فيدخل عنصر عقد العملالمقاولة ، أو يكون خاضعاً ل
 (2 )

. وسنتناول هذه السلطات عند الكالم في إبرام عقيد  

التأمين
 (1 )

 . 

متعلقية بتنظييم هيؤالء الوسيطاء ، بعيد تعيديلها بمشيروع  2595لسينة  259ونكتي هنا بذكر األحكيام اليواردة فيي القيانون رقيم 

ميين مشييروع وزارة االقتصيياد ( أنييه "يقصييد بالوكيييل والمنييدوب  29ميين هييذا القييانون ) م  12ة وزار ة االقتصيياد . فقييد جيياء فييي الميياد

والسمسار كل من يتوسط فيي عقيد عملييات تيأمين لحسياب هيئية تيأمين مسيجلة ، وذليك نظيير مرتيب أو مكافيأة أو عمولية . وال يجيوز 

ى طليبهم ، فيي سيجل يعيد لهيذا الغيرض بمصيلحة التيأمين . لهؤالء األشخاص أن يزاولوا عملهم ميا ليم تكين أسيماؤهم مقييدة ، بنياء علي

 19وتعطي مصلحة التأمين لهؤالء األشخاص شهادة بذلك . ويكون للقيد أثره مدة ثالث سنوات ، ويجب تجديده" . وقد أوردت الميادة 

قيييد اسيمه فيي السيجل ، من مشروع وزارة االقتصياد ( الشيروط الواجيب توافرهيا فيي الوسييط حتيى يجيوز ت 21من نفس القانون ) م 

( أال يكون قد حكم عليه  9( أن يكون ملماً باللغة العربية وبمادئ التأمين . )  1سنة ميالدية . )  12( أال تقل سنة عن  2وهذه هي : ) 

كيم بإفالسيه لجناية أو تزوير أو سرقة أو خيانة أمانة أو نصب أو شروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم ، أو يكون محجوراً عليه أو ح

ما لم يرد إليه اعتباره
 (9 )

 . 

وال يجوز لهيئات التأمين أن تسيتخدم وكيالء أو منيدوبين أو سماسيرة غيير مقييدين فيي السيجل ، وعليى هيذه الهيئيات أن تمسيك 

ون سينة مين قيان 15سجالً خاصاً تثبت فيه اسم وعنوان كل وكيل أو مندوب أو سمسيار يتوسيط فيي عقيد عملييات التيأمين لحسيابها ) م 

من مشروع وزارة االقتصياد ( عليى  95) م  2595من قانون سنة  12من مشروع وزارة االقتصاد ( . وتنص المادة  27وم  2595

أن "يعاقب بالحبس مدة ال تتجياوز الشيهر وبغرامية نقديية ال تقيل عين عشيرة جنيهيات وال تتجياوز مائية جنييه كيل وكييل أو منيدوب أو 

عملييات تيأمين لحسياب هيئيات مسيجلة وفيق أحكيام هيذا القيانون دون أن يكيون مقييداً فيي السيجل" . سمسار أو أي شخص آخر يباشير 

وتنص الفقرة الرابعة من نفس المادة على أن "تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة التكرار
 (5 )

 . 

                                                 
ميدني وميا قيدمناه آنفياً فيي عقيد  111/2عقد العمل من ناحية تطبيق التشريعات العمالية ، حتى يتمكن هؤالء الوسطاء من االنتفاع بهذه التشيريعات ، الميادة وانظر في تغلب عنصر   ( 2) 

 .  122الوكالة فقرة 

 .  912انظر ما يلي فقرة   ( 1) 

، أو إذا لم يجدد القيد . كما يشطب القيد لمدة سنة إذا صدر ضيد صياحبه حكيم فيي إحيدى الحياالت المنصيوص  ويشطب القيد إذا صدر ضد صاحبه حكم في إحدى الحاالت المتقدمة  ( 9) 

 من مشروع وزارة االقتصاد ( ، فإذا عاد وحكم عليه ثانية شطب القيد نهائياً . 12) م  2595من قانون سنة  19عليها في المادة 

تقدير األضرار ، وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بهيئات التأمين ، وإذا كان أحد هؤالء األشخاص ويجب أن يتوافر الشرط الثالث في خبراء الكشف و

 شخصاً اعتبارياً فيجب أن يتوافر هذا الشرط في جميع الشركاء المتضامنين في شركات األشخاص . 

من مشروع وزارة االقتصاد ( أحكاماً في شيأنهم ، يخليص  25) م  2595من قانون سنة  19رار . وقد أوردت المادة وإلى جانب وسطاء التأمين يوجد خبراء الكشف وتقدير األض  ( 5) 

شيخاص مزاولية عملهيم ميا ليم منها أنه يقصد بخبراء الكشف وتقدير األضرار كل من يزاول الكشف عن األضرار الحاصيلة فيي موضيوع التيأمين وتقيديرها . وال يجيوز لهيؤالء األ

القتصياد . وال يجيوز لهيئيات ا مقيدين في الجدول الخاص بذلك بمصلحة التأمين . ويصدر بإنشاء هذا الجدول والشروط التي يجب توافرها فيمن يجوز قييده قيرار مين وزيير ايكونو

 ليهم في هذه الحالة إخطار مصلحة التأمين .التأمين أن تستعين بخبراء من غير المقيدين بالجدول إال في الحاالت االضطرارية التي تقتضي خبرة فنية خاصة ، وع

من مشروع وزارة االقتصاد ( على أن "يعاقب بالعقوبة نفسها ) الحبس مدة ال تجاوز اشهر وغرامة ال تقل عن عشرة  5و 95/1) م  2595من قانون سنة  5و 12/1وتنص المادة 

تضياعف العقوبيات المنصيوص عليهيا فيي الفقيرات السيابقة فيي حالية  –شيروا عملهيم قبيل قييدهم فيي السيجل جنيهات وال تجاوز مائة جنيه ( خبيراء الكشيف وتقيدير األضيرار إذا با

من مشروع وزارة االقتصاد ( . على أن "تعاقب بغرامة ال تقل عين خمسيين جنيهياً وال تجياوز ثلثمائية جنييه كيل  5و 95/9من نفس القانون ) م  5و 12/9التكرار" . وتنص المادة 
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 عمالئها ) ب ( ضمانات لمواجهة هيئات التأمين التزاماتها التأمينية نحو
قييرر القييانون ضييمانات لعمييالء التييأمين ، حتييى يتمكنييوا ميين الحصييول علييى حقييوقهم قبييل هيئييات ضييمانان رئيسيييان :  – 553

التأمين . وعلى رأس هيذه الضيمانات الضيمانان اآلتييان نستعرضيهما عليى التعاقيب : ) أوالً ( االحتياطييات المختلفية . ) ثانيياً ( إعيادة 

التأمين
 (2 )

 . 

 أواًل ( االحتياطيات المختلفة :  ) – 554
تفيي قيمتهيا بميا عليهيا مين التزاميات نحيو عمالئهيا ،  ( actif) لما كان ينبغي أن يكون عند هيئة التأمين فيي كيل وقيت أصيول 

ا الغيرض منهي ( reserves techniques) لذلك كان من الواجب أن يكون عندها طائفة من االحتياطيات تسيمى باالحتياطييات الفنيية 

مواجهة هذه االلتزامات . وهذه االحتياطيات تواجه التزامات خاصة في ذمة هيئة التأمين لعمالئها ، أريد ضيمانها عليى نحيو خياص ، 

 . ( engagements réglementés) ولذلك سميت هذه االلتزامات بالتعهدات المنظمة 

وال عنييد هيئيية التييأمين حتييى تييتمكن ميين مواجهيية وأهييم هييذه االحتياطيييات الفنييية أربعيية ، يجييب أن تكييون ممثليية بييرؤوس أميي

 االلتزامات المقابلة ، وهذه هي : 

وإلعطاء فكرة عن هذا االحتياطي نذكر أنه في التأمين عليى :  ( reserve mathématique ) ( االحتياطي الحسابي 1) 

ن عناصر ثالثية : ) ا ( عنصير يواجيه خطير األشخاص ، وبخاصة في التأمين على الحياة ، يدفع المؤمن له القسط السنوي ويتكون م

وفاة المؤمن له في أي وقت . ) ب ( ولما كان خطر الوفاة يتزايد تدريجياً فهو أكبر فيي السينوات األخييرة منيه فيي السينوات األوليى ، 

ألقسياط كلهيا متسياوية ، فقد كان الواجب أن يكون القسط الذي يدفع في سنة يزيد على القسط الذي دفيع فيي السينة التيي قبلهيا . ولكين ا

لذلك يجب أن يخصم من أقساط السنوات األولى احتياطي يضاف إلى أقساط السنوات األخيرة حتى يكون كل قسط مماثالً للخطير فيي 

السيينة التييي دفييع فيهييا ، وهييذا االحتييياطي هييو العنصيير الثيياني . ) ج ( والعنصيير الثالييث هييو الجييزء ميين القسييط المخصييص لالدخييار ، 

 على الحياة ينطوي على إدخار لتكوين المال الذي تدفعه الشركة عند نهاية العقد للمؤن له أو للمستفيد .فالتأمين 

وطبقاً  ( tables des mortalité) لكل مؤمن له احتياطي حسابي ، يستخلص من هذه العناصر وفقاً لجداول الوفيات  ويكون

 . ( actuaries) لقواعد رياضيات التأمين على الحياة التي يطبقها الخبراء 

وإلعطياء فكيرة عين هيذا االحتيياطي نفيرض أن شيركة :  ( reserve de capitalization) احتيياطي تكيوين رأس الميال 

كانيت تسيتطيع أن تبييع هيذه السيندات بمبليغ فيإذا  . جنيه كجزء من احتياطيها الحسيابي 5999سند اشترتها بمبلغ  2999التأمين تملك 

 ، جنيه للحصول على أرباح تساوي األرباح التيي كانيت تجنيهيا مين هيذه السيندات 5199ولكن يجب أن تخصص منه مبلغ  ، 5999

اً ربحيياً صييافي -جنيييه 999أي  –جنيييه قيميية الشييراء  5999جنيييه قيميية البيييع  5999فهييي إذن ال تسييتطيع أن تعتبيير الفييرق بييين مبلييغ 

وهيو المبليغ اليذي يجيب أن تضييفه إليى مبليغ  ، جنييه 199بيل يجيب أن تجنيب مين هيذا اليربح الصيافي مبليغ  . تستطيع التصرف فييه

 . جنيه قيمة الشراء حتى تستطيع الحصول على نفس األرباح التي كانت تحصل عليها من قبل 5999

 . هو احتياطي رأس المال ، في حالة ما إذا باعت السندات ، جنيه هذا 199فيكون مبلغ الـ

                                                                                                                                                                    
من مشروع وزارة االقتصاد  : استخدام وسطاء غير مقيدين في السجل واستخدام خبراء غير مقيدين في الجدول  25و 27انون ) م من هذا الق 19و 15هيئة تخالف أحكام المادتين 

 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة في حالة التكرار" .  –( 

ذا لم يجدد القيد . كما يشطب القيد لمدة سنة إذا صدر ضيد صياحبه حكيم فيي إحيدى الحياالت المنصيوص ويشطب القيد إذا صدر ضد صاحبه حكم في إحدى الحاالت المتقدمة ، أو إ  ( 2) 

 من مشروع وزارة االقتصاد ( ، فإذا عاد وحكم عليه ثانية شطب القيد نهائياً . 12) م  2595من قانون سنة  19عليها في المادة 

ألضرار ، وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات خاصة بهيئات التأمين ، وإذا كان أحد هؤالء األشخاص ويجب أن يتوافر الشرط الثالث في خبراء الكشف وتقدير ا

 شخصاً اعتبارياً فيجب أن يتوافر هذا الشرط في جميع الشركاء المتضامنين في شركات األشخاص . 
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 احتياطي األقساط المدفوعة مقدمًا  ( 3) 
 (reserve pour risques en cours )  : وإلعطاء فكرة عين هيذا االحتيياطي نفيرض أن مؤمنياً ليه دفيع القسيط فيي أول

كة التيأمين تبيدأ مين أول . فإذا فرضنا أن ميزانيية شير 2519، فيكون ميعاد دفع القسط التالي هو أول مارس سنة  2515مارس سنة 

-2519يوليه وتنتهي في آخر يونيه م السنة التالية ، فمين الواضيح أن القسيط الميدفوع كيان ينبغيي أن ييدرج بعضيه فيي ميزانيية سينة 

) مين أول يولييه سينة  2519-2515( ، وبعضيه فيي ميزانيية سينة  2515إلى آخر يونيه سينة  2515) من أول مارس سنة  2515

. فيجب أن  2515-2519( . ولكن الشركة تدرجه كله في الميزانية الجارية أي في ميزانية سنة  2519فبراير سنة إلى آخر  2515

 2519لغاية آخر فبراير سنة  2515، وهي ثمانية أشهر من أول ويوليه سنة  2519-2515يخصم منه ما يقابل شهور ميزانية سنة 

( حتيى تمثيل هيذه الميزانيية تمثييالً صيحيحاً نصييبها  2515-2519الجارية ) سنة  ) أي ثلثي القسط ( ، وتضعه في خصوم الميزانية

 الحقيقي من القسط .

تخصمه الشركة من األقساط المدفوعة في ميزانية سنة معينة ، لترحله إلى ميزانية السنة التالية ، هو ميا يسيمى  فالمقدار الذي

 ً باحتياطي األقساط المدفوعة مقدما
 (2 )

 . 

 ياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها ( احت 4) 
 (reserve pour sinistres restant à payer )  : وإلعطاء فكيرة عين هيذا االحتيياطي نيذكر أن طائفية مين الحيوادث

هيو اليذي يبيت فيي شيأنه ، فتتقيرر  –وهيو أقيل مين النصيف عيادة  –المؤمن عليا تقيع فعيالً مين خيالل السينة ، وبعيض هيذه الحيوادث 

كة عنه ، ويقدر مبلغ التعويض الواجب دفعه ، ويتم الدفع فعالً . أما أكثر هذا الحوادث فيبقيى دون أن يبيت فيي مسيئولية مسئولية الشر

الشركة عنه ، أو يبت في مسئوليتها ولكن مبلغ التعويض يبقى دون تقدير ، أو يقدر مبلغ التعويض ولكنه ال يدفع . هذه الحوادث التيي 

 يكون لها احتياطي لمواجهتها في السنين المقبلة .لم تتم تسويتها ، يجب أن 

هو احتياطي الحوادث التي لم تتم تسويتها . وبحسب هيذا االحتيياطي عيادة عين كيل حادثية ليم تيتم تسيويتها ، فيقيدر مبليغ وهذا 

مبليغ التعيويض عنهيا بحكيم التعويض عن هذه الحادثة طبقاً لظروفها الموضوعية والشروط وثيقة التأمين . وإذا كانت الحادثة قد قيدر 

أو باتفاق ، حسب هذا المبلغ المقدر . ويعاد تقدير الحوادث التي لم تتم تسويتها عن السنين السيابقة عليى أسياس السينة الجاريية لجيواز 

تم أن تكون الظروف قد تغيرت ، وتضاف نسبة مئوية لمصروفات اإلدارة والتسوية ، فيتجميع كيل ذليك احتيياطي الحيوادث التيي ليم تي

 تسويتها .

هذه هي أهيم االحتياطيات الفنيية
 (1 )

. وهيذه االحتياطييات وغيرهيا مين االحتياطييات اإلجباريية ال يكفيي أن تيدرج فيي خصيوم  

ميزانية شرك التأمين ، بل يجب أن تتمثل في قيم مالية تملكها الشركة . وأهم هذه القيم سندات القروض التي تصدرها الدولة وغيرهيا 

نون العيام أو تضيمنها ، وقيروض تعطيهيا الشيركة لألفيرادمن أشخاص القا
 (9 )

عليى أن تكيون مضيمونة برهيون رسيمية مين الدرجية  

                                                 
 . .  595: انظر في فرنسا بيكار وبيسون فقرة وتلجأ شركات التأمين عادة إلى طرق مبسطة لحساب هذا االحتياطي   ( 2) 

تياطي التأمينات االجتماعية لميوظفي وهي احتياطيات إجبارية . وتوجد احتياطيات إجبارية أخرى غير فنية ، كاحتياطي وودائع وكالء التأمين ، واحتياطي استهالك القروض ، واح  ( 1) 

 ياطي الحقوق الممتازة . الشركة والوسطاء ، واحتياطي الديون الحالة ، واحت

ويتكون مين إضيافة نسيبة معينية مين رأس الميال ) ميا يعيادل الخميس فيي فرنسيا ( لسيد  ( réser e de garantie) إلى جانب االحتياطيات اإلجبارية واالختيارية ، يوجد احتياطي الضمان 

 العجز في حالة عدم كفاية االحتياطيات سالفة الذكر .

 . 911فقرة  – 919ة انظر بيكار وبيسون فقر

 29/1رية والصناعية ، وذلك طبقاً للميادة وتعتبر هذه القروض متصلة بمباشرة المهنة ، فتعفى من ضريبة فوائد الديون والودائع والتأمينات النقدية ، وتخضع لضريبة األرباح التجا  ( 9) 

ن القروض التي تعقدها شركات التأمين كسبيل من سبل استثمار بعض أموالها المتحصلة من التأمين ، ال . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأ 2595لسنة  25من القانون رقم 

التيأمين   عن هذه الدائرة فيال تعيد مين طبيعية مهنيةيعد منها متصالً بمباشرة مهنة التأمين إال ما كان ممنوحاً في دائرة االحتياطي الحسابي . أما القروض التي تعقدها تلك الشركات بعيداً 



 

 

 

 

891 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

األولى ، وعقارات مبنية تشتريها الشركة لتستغلها وتسدد من ريعها ما يترتب في ذمتها من التزامات . ويالحيظ فيي هيذه القييم الماليية 

احتياطييات الشيركة للضيياع ، وأن يكيون بعضيها مين السييولة بحييث تسيتطيع الشيركة أن أن تكون قيما موثوقاً بهيا حتيى ال تتعيرض 

تحصل على النقود الالزمة لمواجهة التزاماتها في أقرب وقت ، وذلك إلى جانب توظيف هذه األموال أو بعضيها فيي سيندات وأوراق 

 مالية للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام خدمة لالقتصاد القومي .

رى من ذلك الدور الكبير الذي تلعبه احتياطيات شركات التأمين في ضمان التزاماتهيا التأمينيية ، وكييف أن هيذا الضيمان ، ون

وهو أهم شيء تجب مراعاته في التأمين إذ عليه يتوقف نجاح هذا النظام ، قد جعل مين عمليية التيأمين أميراً فنيياً معقيداً ال تمارسيه إال 

 رؤوس األموال الضخمة الخبرة الفنية والكفاية المالية والنزاهة وحسن المعاملة . شركات كبيرة ، تجمع إلى

عيل أن االحتياطييات قيد ال تكفيي وحيدها لمواجهية جمييع التزاميات شيركات التيأمين ، وعندئيذ تلجيأ هيذه الشيركات إليى إعييادة 

 التأمين ، وهذا ما ننتقل اآلن إليه .

 إعادة التأمين – 555

  (Réassurance ) –  : تقوم عملية التأمين ، كما قدمنا ، على تقدير االحتماالت طبقاً لقوانين اإلحصاء وعلى فكرة عامة

قانون الكثرة
 (2 )

. وشركة التأمين تعمل كل ما في وسعها حتى يأتي حسابها مضبوطاً . فإذا قدرت ، في التأمين من الحريق مثالً ، أن  

ة أخطار ، أي تقع ثالث كوارث فتحترق ثالثة منازل يبلغ مقيدار التعيويض فيهيا ثالثيين أليف في كل ألف خطر تؤمن منها يتحقق ثالث

جنيه ، وجب أن يكون مقدار القسط الصافي ثالثين جنيهاً حتى تحصل الشركة من األليف الميؤمن لهيم عليى ثالثيين أليف جنييه تغطيي 

مات على النحو الذي بسطناه فيميا تقيدم . ولكين الشيركة ال تسيتطيع الكوارث المقدرة . وتكّون الشركة احتياطيات لمواجهة هذه االلتزا

أن تطمئن إلى هذا التقدير اطمئناناً كامالً فيي مواجهية التزاماتهيا ، ويجيب عليهيا أن تيدخل فيي حسيابها أن هيذا التقيدير إنميا هيو تقيدير 

رة ، كما قدمنا . ولكن احتمال الخطأ مهما قل يبقى قائماً تقريبي قد يخطئ . وهذا الخطأ يقل كلما كثر عدد المؤمن لهم طبقاً لقانون الكث

، فقد تحترق أربعة منازل ويكون التعويض الواجب دفعه أربعين ألفاً بدالً من ثالثين ألفاً ، بل قد يحترق منزالن فقط ولكين التعيويض 

عويض عنهما يبليغ خمسيين ألفياً بيدالً مين ثالثيين ألفياً . عنهما يبلغ خمسين ألفاً بدالً من ثالثين ألفاً ، بل قد يحترق منزالن فقط ولكن الت

في الحساب ، حتى تطمئن اطمئنانياً معقيوالً  ( écarts) فيجب على الشركة إذن أن تواجه احتمال الخطأ هذا وما ينجم عنه من فروق 

 كة وإلى أن حقوقهم في ذمتها مكفولة .للمؤمن لهم ، وحتى يطمئن هؤالء هم أيضاً إلى مالءة الشر اإلى قدرتها على مواجهة التزاماته

والوسيلة التي تلجأ الشركة إليها لتحقيق هذا الغرض هي إعادة التأمين
 (1 )

. وفي المثل الذي قيدمناه تبليغ "طاقية" الشيركة فيي  

أو خمسيين ألفياً . فتلجيأ إليى شيركة مواجهة التزاماتها ثالثين ألفاً ، وقد رأينا أن هناك احتماالً ولو بعيداً أن تبلغ التزاماتهيا أربعيين ألفياً 

                                                                                                                                                                    
مجموعية أحكيام  2591ديسيمبر سينة  1) نقض مدني  2595سنة  25من القانون رقم  29وال من توابعها الضرورية ، وال تتمتع باإلعفاء من الضريبة الوارد بالفقرة الثانية من المادة 

 ( .  552ص  299رقم  1النقض 

 (

 Dammback – 251في إعادة التأمين رسالة من بياريس سينة  Picard -وما بعدها 92ص  2595لقانون المدني سنة في المجلة الفصلية ل Crémieu( مراجع في إعادة التأمين :   

فييي الطبيعيية الفنييية  Villotte – 2519دراسيية فييي إعييادة التييأمين ، أخطيياره وأهميتييه االقتصييادية بروكسييل سيينة  Gobert – 2529فييي اتفاقييات إعييادة التييأمين الطبعيية الثانييية سيينة 

فيي عقيد  Mori –في المبيادئ األوليية فيي إعيادة التيأمين  Metzyer – 2515في إعادة التأمين من الحريق سنة  Thoris – 2511والقانونية إلعادة التأمين راسلة من باريس سنة 

فيي وحيدة إعيادة  Scusselier – 2551تعليقيات عليى إعيادة التيأمين سينة   Toussaint – 2591في إعادة التأمين قانوناً وعمالً سنة  Golding – 2591إعادة التأمين روما سنة 

في  Gremaud – 2555في إعادة التأمين من الناحية االقتصادية الطبعة الثانية باريس سنة  Le Blane –وما بعدها  991ص  2555التأمين في المجلة العامة للتأمين البري سنة 

فيي إعيادة التيأمين مين الناحيية القانونيية  Van de Casteela – 2555معيناً من الكوارث وفيما جاوز حداً معيناً من الخسيارة رسيالة مين بياريس سينة  إعادة التأمين فيما جاوز حداً 

 وما بعدها . 159ص  2511 عبد الودود يحيى في إعادة التأمين في مجلة القانون واالقتصاد السنة الثانية والثالثين العدد الثاني يونيه سنة – 2591باريس سنة 

 . 2521وانظر مجلة إعادة التأمين : أنشئت في سنة 

 .  959انظر آنفاً فقرة   ( 2) 

. وصور بها أن يوزع المؤمن المخاطر على   ( coinsurance 'assut . de quotitié) وهناك طريقة أخرى هي طريقة التأمين . المجزأ أو التأمين باالكتتاب أو التأمين المشترك   ( 1) 

مين المخياطر الميؤمن منهيا ، ويعتبير  مؤمنين آخرين بشركهم معه ، فيكتتب كل مؤمن منهم في جزء من المخاطر يؤمنهاع فتتعدد عقود التأمين مع المؤمن له ، كل عقيد يقيع عليى جيزء
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من شركات إعادة التأمين لتؤمن نفسها من هذا االحتمال ، وتتفق مع هذه الشركة على إعادة التأمين في حدود عشرة آالف أو عشرين 

ن هيو إذن عقيد بيين ألفاً ، وبذلك تطمئن ويطمئن معها المؤمن لهم إلى قدرتها على مواجهة هذا االحتمال إذا تحقق . فعقيد إعيادة التيأمي

بموجبيه يحيول األول للثياني جيزءاً مين المخياطر التيي  ( réassureur) والميؤمن المعييد   ( asureur direct) الميؤمن المباشيرة 

يتحملها في نظير مقابل معين ، ميع بقياء الميؤمن هيو الميدين وحيده للميؤمن لهيم
 (2 )

. وإذا كيان الغاليب هيو أن يحيول الميؤمن للميؤمن  

زًءا من المخاطر ، فليس هناك ما يمنع من أن يحول له كل المخاطر مع بقائه مؤمناً بالنسبة إلى المؤمن لهمالمعيد ج
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
زء الذي أمنه . ويتحقق ذلك عمالً فيما إذا كان الشيء المؤمن عليه كبير القيمية ، كعميارة ضيخمة أو سيفينة كبييرة أو المؤمن له متعاقداً مع كل من المؤمنين المتعددين في خصوص الج

ن ونصيف رة مين التيأمين ، منيذ قيرنيسرب من الطائرات أو معرض واسع ، فيتقاسم المؤمنون المتعددون مخاطر التأمين ، كل منهم يختص بجزء منها . وقد بدأ في مزاولة هذه الصيو

، وأسيماها بجماعية التيأمين  2599لسينة  291، وانتشرت تحت هذا األسم في كثير من البالد . وقد عرض لها في مصير القيانون رقيم  ( Lloya's) قرن ، هيئة معروفة في لندن باسم 

باالكتتاب كل جماعة تؤسس على النظام المعروف باسم "لوييدز" ، اليذي يقضيي  من هذا القانون على أنه "في تطبيق هذا القانون يقصد بجماعات التأمين 11باالكتتاب ، فنصت المادة 

 . بأن كل عضو مشترك في جماعة يصبح مسئوالً عن نصيب معلوم من مجموع مبلغ وثيقة التأمين ، وساء أكان هذا النصيب معيناً أم نسبياً . ."

، وهذا الوسيط هو الذي يتولى نيابة عن المؤمن له توزيع عمليية  ( Lloya's) من وسط  ( broker) وال يتعاقد المؤمن له مباشرة مع المؤمنين الذي تضمهم هذه الهيئة ، بل يتصل بوسيط 

بتأمينه ، ويقسم قسط التأمين فيما بينهم . وإذا وقعت الكارثة ، قام الوسيط بتقاضي داخل الهيئة ، يحدد لكل منهم الجزء الذي يختص  ( underwriters) التأمين على عدد من المؤمنين 

( . وهناك صورة خاصة للتأمين باالكتتاب  159ص  59م  2517أريل سنة  21التعويض من المؤمنين المتعددين ، ويسلمه للمؤمن له ، وذلك دون أن يكون مسئوالً ) استئناف مختلط 

 apériteur, société) ، فيهيا يتجميع عيدد مين الميؤمنين ، ويتيولى التعاقيد ميع الميؤمن ليه واحيد مينهم نيابية عينهم جميعياً  ( consortium) ين باالكتتاب المجمع تمكن تسميتها بالتأم

apétrice ) ي الكوارث وفقاً لهذه التعريفية . وهيذه الصيورة منتشيرة فيي ، ويلتزم هؤالء بقبول هذا التعاقد كل منهم في الجزء الذي يخصه وفقاً لتعريفته ، ويقومون بتسوية أنصباتهم ف

، فيتفق عدد من المؤمنين على تجمييع المخياطر التيي أمنوهيا  ( convention pool) فرنسا ، وبخاصة في مخاطر الطيران . وهناك أخيراً طريقة تجميع المؤمنين في رصيد مشترك 

راعي فيها طائفة كل مؤمن منهم . فكل خطر يقبل المؤمن تأمينه يقسم بين جمييع الميؤمنين األعضياء فيي هيذا الرصييد المشيترك بنسيبة ليعاد توزيعها عليهم من جديد وفقاً لنسب معينة ت

. وهيذه  ( central office) مركيزي الحصص المتفق عليها ، ويتقاضى كل مؤمن نسبة من األقساط المتجمعة تعادل النسبة التي يتحملها مين الخياطر ، وييتم التوزييع بواسيطة مكتيب 

يكون فيها كل عضو مؤمناً ومؤمناً معيداً ف يالوقت ذاتيه . وتختليف هيذه   ( reassurance cooperative ou mutuelle) الطريقة أقرب إلى أن تكون إعادة تأمين تعاونية أوتبادلية 

قد إال مع مؤمن واحد من أعضاء الرصيد وليست له عالقة بالباقين ، أما في التأمين باالكتتياب فيالمؤمن الطريقة عن طريقة التأمين المجزأ أو التأمين باالكتتاب في أن المؤمن له ال يتعا

يية بين شركات التأيمن األمريكية للتأمين عليى السيفن األمريك ( reinsurance pools) له يتعاقد مع جميع المؤمنين كما قدمنا كل فيما يخصه . وقد انتشرت اتفاقات الرصيد المشترك 

 الذري . في أثناء الحربين العالميتين األولى والثانية ، كما انتشرت في الوقت الحاضر بين شركات التأمين اإلنجليزية للتأمين من مخاطر النشاط

كتتاب يشرك معه مؤمنين آخرين البد أن يقبل الميؤمن ومهما تنوعت صور التأمين المجزأ أو التأمين باالكتتاب ، فإن المؤمن يفضل طريقة إعادة التأمين ، إذ أنه في طريقة التأمين باال

ءات مسيتقلة عين إجيراءات اآلخيرين فتتعيدد له التعاقد معهم ، وقد يؤثر المؤمن له التعاقد مؤمن واحد ، ال مع مؤمنين متعددين غري متضامنين يتخذ كل منهم عند وقيوع الكارثية إجيرا

إعادة التأمين يتعامل وحده مع المؤمن له ، فال يتصل هذا األخير بالمؤمن المعيد كما يتصل بيالمؤمنين المتعيددين فيي طريقية التيأمين  اإلجراءات وتتعقد . هذا إلى أن المؤمن في طريقة

 باالكتتاب ، فيطمئن المؤمن إلى عدم منافسة زمالئه له في عمالئه .

 .  195فقرة  -197انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 

 لمؤمن يكون طرفاً مع المؤمن له في عقد التأمين ، ويكون طرفاً مع المؤمن المعيد في عقد إعادة التأمين . ونرى من ذلك أن ا  ( 2) 

عادة التأمين على ين البالد المتعددة . وانتشار إوإعادة التأمين تزاول عادة على صعيد دولي ، فتكون المقاصة في المخاطر ، ال فحسب بين الفروع المتعددة في البلد الواحد ، بل أيضاً ب 

 احتماالت وقوع المخاطر أقرب إلى الحقيقة .  هذا الصعيد الدولي هو الذي يمكن لهذه العملية ويقيمها على أسس ثابتة مستقرة ، كلما اتسعت دائرة المقاصة في المخاطر كلما كان تقدير

م تبدأ إال بعد أن اضطرد انتشار التأمين . وهي ال تعني جمهور عمالء التأمين ، إذ تقتصر على العالقة فيميا بيين وحظ إعادة التأمين من الدراسة القانونية غير كبير ، فهي حديثة النشأة ، ول

حدييد عيد دوليي كميا قيدمنا فيصيعب تالمؤمن والمؤمن المعيد ، ومن هنا بقيت مجهولية مين الجمهيور . والكثيرة الغالبية مين قضياياها تحيل عين طرييق التحكييم ، إذ أنهيا تيزاول عليى صي

 اختصاص قضاء بلد بالذات . وليس من السهل العثور على وثائق التحكيم ، ألنها ال تنشر كما تنشر أحكام القضاء .

ي هياتين الحيالتين أن يحيول . وكان أمامه في ويلجأ المؤمن عادة إلى إعادة التأمين بالنسبة إلى كل المخاطر عندما يريد أن يقف عمله في فرع معين من التأمين ، أو أن يقف عمله كله  ( 1) 

. ولكن هذه الحوالة تقتضي قبول المؤمن له ، فيفضل المؤمن أن يلجأ إلى طريقة إعادة  ( cession de portefeuille) وثائق التأمين إلى مؤمن آخر ، وهذا ما يسمى بحوالة المحفظة 

جهة حوالة المحفظة ، إذ الميؤمن المعييد  التأمين حيث ال ضرورة لرضاء المؤمن له ، ويبقى المؤمن األصلي هو الدائن والمدين المؤمن له . ونرى من ذلك أن إعادة التأمين تفضل من

 له دون حاجة إلى رضائه كما قدمنا ، أما في حوالة المحفظة فقد ال يقبل المؤمن له الحوالة فيضيع عميل على المؤمن المحال له .  يستبقى المؤمن
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والحيطة الواجبة هي التي تملي على المؤمن أن يعيد التأمين على الوجه اليذي قيدمناه ، وبخاصية فيي التيأمين مين األضيرار . 

إذ ألزم هيئات التأمين بأن تعيد التأمين عليى  2595لسنة  259التأمين ، كما فعل القانون رقم وقد يتدخل القانون فيلزم المؤمن بإعادة 

جزء من عمليات التأمين المباشر على أساس نسبة معينة وطبقاً لتعريفات محددة ، وذلك في التيأمين مين األضيرار دون التيأمين عليى 

األشييخاص
 (2 )

 reassurance) ادة علييى أن تكييون إعييادة التييأمين إمييا إعييادة اختيارييية . وإعييادة التييأمين اإلجبارييية ، إذ جييرت العيي 

facultative )  أو إعادة إجبارية (reassurance obigatoire )  ففي إعادة التأمين االختياريية ، وهيي منتشيرة بوجيه خياص فيي .

قة تأمين معينية باليذات ، بشيروط يتفيق عليهيا بيين التأمين البحري ، يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد على إعادة التأمين بالنسبة إلى وثي

الطرفين . وتكون إعادة التأمين هنا اختيارية ألن المؤمن ال يجبر عليها بل يبرمها باختيياره ،  وكيذلك الميؤمن المعييد ال يكيون ملزمياً 

المعييد عليى إعيادة التيامين بالنسيبة إليى  بقبولها بل هو حر في القبول أو الرفض . ولكن الذي يقع غالباً أن المؤمن ال يتفق مع الميؤمن

نوع من الوثائق ، كوثيائق التيأمين مين الحرييق أو التيأمين عليى الحيياة أو التيأمين مين المسيئولية ، عقيدها أو سييعقدها فيي المسيتقبل . 

لحيال وبعضيها سييوجد فيي فالوثائق المعاد التأمين عليها ليست معينة بالذات بل بالنوع ، وليست كلها موجودة بل بعضها موجود في ا

ل المستقبل . فيقال إن إعادة التأمين هنا إجبارية ، ال بمعنى أن القانون هيو اليذي يليزم بإعيادة التيأمين كميا رأينيا فيي المعنيى األول ، بي

بة إلى نوع معين بمعنى أن االتفاق السابق المبرم بين المؤمن والمؤمن المعيد هو الذي يجبر كال من الطرفين على إعادة التأمين بالنس

من أنواع عمليات التأمين . ومتى عقد الميؤمن ، بعيد إبيرام هيذا االتفياق العيام ميع الميؤمن المعييد ، وثيقية تيأمين تيدخل فيي هيذا النيوع 

)  قييد أعييد تأمينهيا وفقيياً للشيروط المدونية فييي االتفياق العاميية ( automatiquement) المتفيق علييه ، فييإن هيذه الوثيقية تعتبيير تلقائيياً 

traité )  إلعادة التأمين . وبهذا المعنى الخاص تكون إعادة التأمين إجبارية ، وإال فإنها في الواقع من األمر اختياريية إذ سيبقها اتفياق

 عام تم بالتراضي بين المؤمن والمؤمن المعيد .

في حاجة إليى إعيادة التيأمين بيدوره عنيد  ولما كان المؤمن المعيد يعتبر مؤمناً بالنسبة إلى المؤمن المباشر ، فإنه قد يرى نفسه

 مؤمن معيد ثان ، وذلك بأن يحدد طاقته في إعادة التأمين ، وفيما جاوز هذه الطاقة يعيد إعادة التأمين ، وهذا ما يسمى بإعيادة التيأمين

بيين الميؤمن المعيييد األول . فإعيادة التيأمين مين جانييب الميؤمن المعييد تكيون إذن عقيداً  ( retrocession) مين جانيب الميؤمن المعييد 

والمؤمن المعيد الثاني بموجبه يحول األول للثاني جزءاً من المخاطر التي تحمل إعادة تأمينها ، وذلك في نظيير مقابيل معيين . وتتفيق 

الدرجية الثانيية إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد مع إعادة التأمين في الطبيعة والتكوين واآلثار ، فهي ليست إال إعادة تأمين في
 (

1 )
. غير أن إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد تكون عادة في صورة إعادة تأمين بالمحاصة ، وهيي صيورة مين الصيور األربيع  

 الرئيسية إلعادة التأمين التي ننتقل اآلن إليها .

                                                 
لمباشر التي تعقيدها فيي الجمهوريية على ما يأتي : "على هيئات التأمين المسجلة أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين ا 2595لسنة  259من القانون رقم  15فنصت المادة   ( 2) 

ساس النسب التي يصدر بتحديدها وبميعاد التعامل العربية المتحدة لدى إحدى هيئات إعادة التأمين المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية المتحدة التي يعينها وزير االقتصاد ، وذلك على أ

( مين الميادة  1لتأمين . وال تسري أحكام هذه المادة على عمليات االدخيار وتكيوين األ/وال المنصيوص عليهيا فيي البنيد ) بها قرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي المجلس األعلى ل

بقة بقبيول إعيادة التيأمين من نفس القانون على أن "تلتزم هيئة إعادة التأمين التي يعينها وزير االقتصاد طبقياً ألحكيام الميادة السيا 99الثانية ) التأمين على األشخاص (" . ونصت المادة 

عمولية إعيادة التيأمين وعمولية أربياح يصيدر على أساس النسب التي تحدد بالتطبيق ألحكام الميادة السيابقة . وتيؤدي هيئية إعيادة التيأمين إليى هيئيات التيأمين عين عملييات إعيادة التيأمين 

األعلى للتأمين . ويحدد وزير االقتصاد بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس األعلى للتأمين التعريفات التي  بتحديدها وبميعاد التعامل بها قرار من وزير االقتصاد بعد أخذ رأي المجلس

ة وشيروط ختلفة المنصوص عليها في تليك الميادتحسب على أساسها أقساط إعادة التأمين وشروطها ومدى التبادل الذي تعهد به هيئة إعادة التأمين إلى هيئات التأمين مقابل العمليات الم

ين األخرى التي تجريها شركات إعادة التأمين في هذا التبادل والمواعيد التي تقدم فيها الكشوف والحسابات الخاصة بهذه العمليات . وال تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأم

 " . 15غير الحاالت المنصوص عليها في المادة 

 . ذه النصوص الخاصة بإعادة التأمينحذف مشروع وزارة االقتصاد جميع هوقد 

إليى وثيقية واحيدة باليذات بتيراض بيين الميؤمن وإعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد قد تكون هي األخرى ، كإعادة التأمين ، اختيارية أو إجبارية . فهي اختيارية إذا تمت بالنسيبة   ( 1) 

ر إذا تمت تطبيقاً التفاق عام سبق إبرامه بين المعيد األول والمعيد الثاني ، وبموجبه ينتقل تلقائياً إلي المعيد الثاني جزء من كيل خطيالمعيد األول والمؤمن المعيد الثاني . وهي إجبارية  

 يقبل إعادة التأمين عليه المعيد األول . 
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 الصور األراع الرئيسية إلعادة التأمين :  – 556
انب المؤمن المعيد ، ونقتصر عليى إعيادة التيأمينوندع جانباً إعادة التأمين من ج

  (2 )
، فهيي العمليية األساسيية ، وتقيوم عليهيا  

 عملية إعادة التأمين صوراً متنوعة ، أهمها صور أربع :

 إعادة التأمين بالمحاصرة  –الصورة األولى 
 (reassurance en participaton ou en quote-part )

  (1 )
: وفييي هييذه الصيورة يشييترك المييؤمن المعيييد ميين  

المؤمن بالمحاصة في جميع عمليات التأمين التي يقوم بها هذا األخير في أو في مجمع العملييات الخاصية بنيوع مين أنيواع التأمينيالتي 

ل ذليك أن يتفيق الميؤمن ميع يباشرها ، بالنصف أو بالثلث أو بالربع أو بأية نسبة أخرى ، ولذلك سميت إعيادة التيأمين بالمحاصية . مثي

المؤمن المعيد على أن يشترك هذا األخير معه في جميع وثائق التأمين التي يعقدها متعلقة بنوع معين ، بنسبة الربع مثالً في كيل منهيا 

الربيع ، فيكيون . فإذا عقد المؤمن وثيقة تأمين مبلغ التأمين فيهيا ألفيان ومقيدار القسيط عشيرون ، كيان للميؤمن المعييد فيي هيذه الوثيقية 

نصيبه في القسط خمسة يتقاضاها من المؤبمن ، ويكون نصيبه من مبلغ التأمين خمسيمائة ييدفعها للميؤمن إذا وقعيت الكارثية/ ومعنيى 

ذلك أن يكون المؤمن المعيد شريكاً للمؤمن في جميع عمليات التأمين التي يعقدها متعلقة بهذا النوع مين التيأمين ، سيواء ميا كيان منهيا 

ر القيمة ال يستطيع المؤمن وحده أن يتحمل مخاطره فتكون مشاركة المؤمن المعيد له نافعة ، أوكيان محيدود القيمية يسيتطيع وحيده كبي

أن يتحمل مخاطره دون مشقة فتكون مشاركة المؤمن المعيد له غير ذات نفيع بيل فيهيا خسيارة علييه إذ يشياركه فيي األقسياط . وليذلك 

 المناسبة للغرض من إعادة التأمين ، وال هي في مصلحة المؤمن . ليست هذه الصورة هي الصورة

عادة عندما يكيون حجيم عملييات الميؤمن غيير كبيير فيال يقبيل الميؤمن المعييد إال أن يشياركه فيهيا جميعياً ، أو عنيدما  وتمارس

أو فيي مجميوع العملييات الخاصية بنيوع يكون المؤمن قليل الخبرة فينتفع بخبرة المؤمن المعيد في جميع عمليات التيأمين التيي يعقيدها 

معين من التأمين كما يجد إلى جانبه شريكا قوياً يساهم معه في الخسارة ، أو عندما تكون العمليات التي يعقدها المؤمن كلها ذات قيمة 

عيد كميا سيبق القيولكبيرة فتكون المحاصة مجدية فيها جميعاً . وتمارس هذه الصورة أيضاً في إعادة التأمين من جاب المؤمن الم
 (9 )

 

                                                 
، مع انتشار التأمين الذي حدث نتيجة التجار البحرية  2919التأمين يرجع عهدها إلى سنة  وقد بدأ ظهور إعادة التأمين مصاحباً لظهور التأمين نفسه . وأول وثيقة معروفة في إعادة  ( 2) 

، واسيتمر  2151فيي إنجلتيرا فيي سينة  في البحر األبيض المتوسط . ولكنها لم تكن قائمة على أسس فنية صحيحة ، بل كانت أقرب إلى الرهيان والمقيامرة . وقيد حرميت إعيادة التيأمين

رأينا أن التأمين باالكتتاب يمكن أن .  منذ مدة طويلة ، فقد  Lloyd's، وترتب عليه أن تطور التأمين المجزأ أو التأمين باالكتتاب الذي انت تباشره هيئة لويدز  2715 التحريم حتى سنة

 . يقوم مقام إعادة التأمين

نتشر التأمين انتشاراً مطرداً بمدة طويلية . وليم تكين هنياك شيركات متخصصية فيي إعيادة التيأمين ، بيل كانيت ولم تبدأ إعادة التأمين بداية حقه إال في أوائل القرن التاسع عشر ، بعد أن ا 

، ثيم انتشيرت شيركات  2799يا فيي سينة شركات التأمين المباشر تنشئ فروعاً فيها إلعادة التأمين وأول شركة مستقلة متخصصة في إعادة التأمين كانت شركةألمانية أسست في كولون

بتأسييس شيركة مييونيخ إلعيادة التيأمين ،  2779دة التأمين المتخصصة في ألمانيا وسويسرا وبلجيكا والنما . وانتقلت إعادة التأمين من الصعيد القومي إلى الصيعيد اليدولي فيي سينة إعا

. وتيوالى إنشياء شيركات إعيادة التيأمين فيي ألمانييا ، وانتشيرت أعمالهيا فيي وساهمت هذه الشركة في كثير من شركات التأمين األلمانية واألجنبية حتى تراقب أعمالهيا وتوحيد قواعيدها 

نجلترا فبقيي محيدوداً ، وبخاصية فيي إنجلتيرا أوروبا وأمريكا . وكذلك أنشئت شركات إعادة التأمين في كثير من البالد األخرى ، كسويسرا والنمسا وروسيا . أما انتشارها في فرنسا وإ

 زأ أو التأمين باالكتتاب .حيث يزاحمها التأمين المج

 . 911 – 929انظر في ذلك عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 

 )مر الحادي عشر لخبيراء رياضيايات التيأمين ولما كانت إعادة التأمين صناعة ناشئة في فن التأمين ، فهي حتى اليوم لم تستقر ال في مبادئها وال في مصطلحاتها . وعند انعقاد المؤت  ( 1) 

actuairs )  ييدل ، لوحظت البلبلة في المصطلحات التي كانت وفود البالد المختلفة تجريها على ألسنتهم ، فالمعنى الواحد تتعيدد مصيطلحاته ، ومصيطلح واحيد  2591في باريس سنة

ربية فليس بيدنا لالستئناس في اختيار المصطلحات غير المؤلفات العامة فيي على معان مختلفة . ونحن نتبع ما غلب استعماله من هذه المصطلحات في اللغة الفرنسية ، أما في اللغة الع

 .  التأمين وغير بحث واحد في إعادة التأمين للدكتور عبد الودود يحيى ، وهو البحث الذي سبقت اإلشارة إليه عند ذكر مراجع إعادة التأمين

 في آخرها . 999انظر آنفاً فقرة   ( 9) 
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فيعاد التوزيع عليهم بنسبة معينية ( convention pool) ، كما تمارس في تجميع المؤمنين للمخاطر المؤمن منها في صيد مشترك 
 (

2 )
 . 

 إعادة التأمين فيما جاوز حد الطاقة  –الصورة الثانية 
 (reassurance en excédent de risqué, ou en excédent de plein ) : تعييالج العيييب  وهييذه الصييورة

الجيوهري الموجيود فييي الصيورة األولييى ، وليذلك كانيت أوسييع الصيور األربعيية انتشياراً . فيالمؤمن ال يعيييد التيأمين فييي جمييع وثييائق 

ات التيي التأمين التي  يعقدها حتى بالنسبة إلى نوع معين ، بل يستقل بالعمليات التي يسيتطيع تحميل مخاطرهيا دون مشيقة ، أي العمليي

فال يعيد التأمين فيها . وما جاوز هذه الطاقة من العمليات يعييد فييه التيأمين فيي حيدود القيدر اليذي  ( son plein) ال تزيد على طاقته 

جاوزت به العملية الطاقة ، وفي هذه الحدود فقط . مثل ذلك أن يعقد المؤمن مائة عملية قيمة كل منها أليف فتكيون قيمتهيا جميعياً مائية 

لف ، ومائة عملية أخيرى قيمية كيل منهيا ألفيان فتكيون قيمتهيا جميعياً ميائتي أليف . ونفيرض أن مجميوع األقسياط التيي يتقاضياها منيا أ

لعمليات األولىألف ، ومجموع األقساط التي يتقاضاها من العمليات األخيرى ألفيان ، فيكونمجميوع ميا يتقاضياه مين األقسياط هيو ثالثية 

لتعييويض الكييوارث الييثالث إذا وقعييت جميعيياً فييي العمليييات التييي تبلييغ قيميية كييل منهييا ألفيياً . أمييا إذا وقعييت آالف ، أي أن طاقتييه تتسييع 

الكوارث الثالث جميعاً في العمليات التي تبلغ قيمة كل منها ألفين ، فإنه يكون مضطراً ألن يدفع تعويضاً قيمتيه سيتة آالف أي ضيعف 

 excédent) في هذه الحالة إلى أن يعيد التأمين فيما جاوز حد طاقته من هذه العمليات ما قبضه من األقساط وهذا فوق طاقته .فيعمد 

de plein )  ، أي فيما جاوز من هذه العمليات ألفاً وبمقدار هذه المجاوزة . فيعيد التأمين في العمليات التي تبلغ قيمة كيل منهيا ألفيين ،

العمليية حيد طاقتيه أي األليف األوليى . فيإذا وقعيت الكيوارث اليثالث فيي هيذه  وبمقدار ألف في كل منها وهو المقدار الذي جاوزت بيه

العمليات ، استطاع أن يؤدي مبلغ التعويض في حدود ألف لكل منها ، فيؤدي ثالثة آالف وال يجاوز هذا حد طاقته . وأما ما زاد عليى 

 األلف فقد أعادة التأمين فيه ، ويتحمل عبئه المؤمن المعيد .

وفيي  ، وفي التأمين مين المسيئولية، وفي التأمين الفرد يمن اإلصابات ، مارس هذه الصورة في التأمين من الحريقوأكثر ما ت

 . التأمين البحري

 إعادة التأمين فيما جاوز حدًا معينًا من الكوارث –الصورة الثالثة 
  (reassurance en excédent de sinistres : excess loss )  : وفيي هيذه الصيورة ال يعييد الميؤمن التيأمين فيميا

جاوز حدود طاقة معينة يحددها بحيث تكون واحدة لجميع وثائق التأمين التي شملتها إعادة التأمين كما رأينا في الصورة السابقة ، بيل 

عه إذا تحققت الكارثة . ويسمى هذا الحيد هو يعيد التأمين ، بالنسبة إلى كل وثيقة ، فيما يجاوز حداً معيناً من التعويض الفعلي الذي يدف

 . ( priorité) المعين بالجزء الواجب الدفع أوالً 

لكيل وثيقية ، فيإذا تحققيت الكارثية فيي  ( priorité) ذلك في التأمين من المسئولية ، فيضع الميؤمن حيداً معينياً  وأكثر ما يكون

ن بمبلغ التعويض الذي دفعه للمضرور ، فإذا كان هذا المبلغ ال يجاوز وثيقة معينة ، أي تحققت مسئولية المؤمن له ورجع على المؤم

الحد المعين لهذه الوثيقة تحمله الميؤمن كليه ، أميا إذا زاد فيإن الميؤمن يتحميل الحيد المعيين ويتحميل الميؤمن المعييد الزييادة
 (1 )

. وقيد  

% ميثالً ، فيإذا كيان مبليغ التيأمين ألفياً وتحققيت الكارثية 19، يكون الحد المعين الذي يتحمله المؤمن هو نسبة مئوية مين مبليغ التيأمين 

,أصبح المؤمن مسئوالً قبل المؤمن له عن ستمائة أو أكثر إلى سبعمائة وخمسين ، لم يرجع بشيء على المؤمن المعيد ليه عين سيتمائة 

% مين مبليغ التعيويض . أميا 19ليم يجياوز أو أكثر إلى سبعمائة وخمسين ، لم يرجع بشيء على المؤمن المعيد وتحمل المبلغ كله ألنه

                                                 
 في الهامش . 999انظر آنفاً فقرة   ( 2) 

 . ( reassurances au deuxiéme risqué) تسمى هذه الحالة ب إعادة التأمين من الخطر التالي   ( 1) 
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إذا أصييبح مسييئوالً عيين ثمانمائيية وأو تسييعمائة أو ألييف ، فإنييه يتحمييل ميين هييذا المبلييغ سييبعمائة وخمسييين ويرجييع علييى المييؤمن المعيييد 

بخمسين أو بمائة وخمسين أو بمائتين وخمسين على حسب األحوال
 (2 )

 . 

يتحمليه ، وميا يزييد عليى هيذا الحيد  ( priorité) ل مجموعة منها حداً معينياً وقد يقسم المؤمن عملياته إلى مجموعات يعين لك

يتحمله المؤمن المعيد . مثل ذلك في التأمين من الحريق يقسم المؤمن الوثائق إلى مجموعتين ، مجموعة تقع أمكنها المؤمن عليها فيي 

عة أخرى تقيع أمكنتهيا الميؤمن عليهيا فيي حيي يكيون خطير حي يشتد فيه خطر الحريق ويعين لها حداً أقصى مائة ألف مثالً ، ومجمو

الحريق فيه خطراً مألوفاً ويعين لها حداً أقصى خمسين ألفاً مثالً . فيإذا بلغيت التعويضيات فيي المجموعية الثانيية عشيرة آالف ميثالً أو 

ال يرجيع بشييء عليى الميؤمن المعييد . أميا أكثر إلى خمسين ألفاً ، تحمل المؤمن هذه التعويضات كلها ألنها ال تجاوز الحد المعيين ، و

إذا زادت التعويضات في المجموعة األولى عليى مائية أليف ، أو فيي المجموعية الثانيية عليى خمسيين ألفياً ، فإنيه يرجيع عليى الميؤمن 

 المعيد بمقدار الزيادة في كل من المجموعتين .

 ارةإعادة التأمين فيما جاوز حدًا معينًا من الخس –الصورة الرابعة 
 ( reassurance en exéedent de perte : stop loss )  : وفي هذه الصيورة يتفيق الميؤمن ميع الميؤمن المعييد عليى

التيأمين مين الصيقيع أو التيأمين مين  –نسبة مئوية معينة من مجموع األقساط التي يتقاضاها المؤمن في فرع معين مين فيروع التيأمين 

% ، ويجعلهيا حيداً أقصيى لمجميوع التعويضيات التيي ييدفعها فيي هيذا النيوع مين 19ليتكن ميثالً و –المسئولية أو التيأمين عليى الحيياة 

التأمين في خالل العام بأكمله . فإذا قلت التعويضيات عين هيذا الحيد األقصيى أو بلغتيه دون أن تجياوزه تحملهيا الميؤمن كلهيا ، أميا إذا 

الزييادة . فتختليف هيذه الصيورة عين الصيورة السيابقة ، وهيي إعيادة زادت فإن المؤمن يتحمل الحد األقصيى ويتحميل الميؤمن المعييد 

التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث ، في أن الحد األقصى في الصورة التيي نحين بصيددها يتنياول جمييع الكيوارث ، كبيرت أو 

اها المؤمن في هذا الفرع من التأمين صغرت ، في فرع معين من فروع التأمين ، ويكون نسبة مئوية من مجموع األقساط التي يتقاض

. أما الحد األقصى في الصورة السابقة فيغلب أن يكون النسبة بالنسبة إلى كل كارثة على حدة ، وإذا تناول مجموع من الكوارث فهيو 

ي هيذه الصيورة على كل حال مبلغ معين ، أو نسبة معينية مين مبليغ التيأمين ، ال نسيبة مئويية مين مجموعية األقسياط كميا هيو األمير في

 الرابعة .

الرابعة هيذه حديثية الظهيور ، ولكنهيا آخيذة فيي االنتشيار السيريع وبخاصية فيي إنجلتيرا وأمريكيا . والغاليب أنهيا قيد  والصورة

، ففيه تتفاوت اإلصابات من عام آلخر تفاوتاً كبيراً قيد يصيل فيي سينة إليى أربعية  ( grêle) اتبعت في أول األمر التأمين من الصقيع 

عاف ما يصل إليه في سنة أخرى . فيلجأ المؤمن من الصقيع إلى إعادة التأمين بحيث يعين حيداً أقصيى مين التعويضيات يتحمليه ، أض

وما زاد على هذا الحد يتحمله المؤمن المعيد . ثم امتدت الصورة بعد التأمين مين الصيقيع إليى التيأمين مين المسيئولية ، وهيي تميارس 

 مين على الحياة وفي التأمين من الحريق .على مدى ضيق جداً في التأ

ومزييية هييذه الصييورة التبسيييط الشييديد فييي إجييراءات المحاسييبات والمراسييالت ، فييال يحتيياج المييؤمن فيهييا إلييى حسييابات معقييدة 

التيي  ومراسالت متصلة ، بل يكتفي في نهاية العامة بإخطيار الميؤمن المعييد بالنتيجية التيي وصيل إليهيا ، وبميا إذا كانيت التعويضيات

دفعها طوال العام تزيد على الحد األقصى حتى يتقاضى من المؤمن المعيد الزيادة . ولكن عيبها الجوهري هو أن قسط إعيادة التيأمين 

الذي يجب أن يدفعه المؤمن للمؤمن المعيد ال يمكن تحديده على أساس فني سيليم ، فهيو غيير ميرتبط بوثيقية معينية حتيى يحسيب عليى 

ل مجموعاً كبيراً من الوثائق تقدير االحتماالت فيها ال يمكن ضبطه ، فال يمكين تحدييد مقيدار القسيط إال عين طرييق أساسها ، بل يتناو

تحكمي يلعب فيه الحظ والمصادفة دوراً كبيراً ، حتى ليكون التحديد أقرب إلى المضاربة والمقيامرة . وهنياك عيبيان آخيران . أولهميا 

                                                 
% . فيإذا 19قيى الميؤمن مسيئوالً عين % ميثالً يشياركه بهيا الميؤمن المعييد ، ويب19ويالحظ الفرق بين هذه الصورة وصورة المحاصة  ، ففي المحاصة يعيد الميؤمن التيأمين بنسيبة   ( 2) 

% من مبلغ التأمين . فإذا بلغ التعيويض ميثالً سيتمائة ، ففيي المحاصية يتحيتم 19% ، حتى لو كان التعويض ال يبلغ 19تحققت الكارثة ، ساهم المؤمن المعيد حتماً في التعويض بمقدار 

أما في إعادة التأمين فيميا يجياز حيداً معينياً عين الكيوارث فقيد رأينيا الميؤمن المعييد ال ييدفع شييئاً ألن التعيويض ليم  % أي مائة وخمسين ،19على المؤمن المعيد أن يدفع من هذا المبلغ 

 % من مبلغ التأمين .19يجاوز 

 reassurance en excédent de sinistres en) وتسمى إعيادة التيأمين فيميا جياوز حيداً معينياً مين الكيوارث فيي هيذه الحالية بإعيادة التيأمين فيميا جياوز نسيبة مئويية مين الكيوارث 

pourcentage )  . 
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الثالث السابقة يتعارض فيها حظ المؤمن المعيد ميع حيظ الميؤمن . ففيي الصيور اليثالث السيابقة أن هذه الصورة الرابعة دون الصور 

يرتبط الحظيان أحيدهما بياآلخر ، إذا كسيب الميؤمن كسيب الميؤمن المعييد ويخسير هيذا إذا خسير ذاك . أميا فيي هيذه الصيورة الرابعية 

ييؤمن مين حيوادث شيديدة الخطير أو بأقسياط منخفضية ، بيل  فيستطيع المؤمن أن يكسب عليى حسياب الميؤمن المعييد ، إذ يسيتطيع أن

يستطيع أن يحابي المؤمن لهم عند تسوية حساب الكوارث ، وال عليه من ذلك فيإن الحيد األقصيى اليذي يتحمليه مين التعويضيات التيي 

بية عليى العملييات التيي يقيوم بهيا يدفعها ال يجاوز نسبة معينة ، والباقي يتحمله المؤمن المعيد ، وليسيت لدييه وسيائل كافيية لبسيط الرقا

المؤمن
 (2 )

. والعيب الثاني يتعلق بالمؤمن نفسه وهيو هنيا فيي غيير مصيلحته ، إذ هيو مضيطر أن ييدفع كيل التعويضيات طيوال العيام  

ل قيد يفاجيأ للمؤمن لهم دون أن يدفع المؤمن المعيد شيئاً منها إال في نهاية العام عند تصفية الحساب ، وقد يعجز المؤمن عين ذليك ، بي

 بوجه من وجوه البطالن في اتفاق إعادة التأمين فينهار كل ما كان يعتمد عليه في مواجهة التزاماته .

ولما كانت الخاصية المميزة لعمليات إعادة التأمين هي أن إعيادة التيأمين تيرتبط ارتباطياً وثيقياً بالتيأمين ذاتيه ، فإعيادة التيأمين 

اركها حظها ، وال يكون المؤمن المعيد مسئوالً إذا تحققت مسئولية المؤمن ، ويفييد الميؤمن المعييد تنصب على عملية تأمين بالذات تش

من جميع وجوه البطالن والفسيخ والسيقوط المتعلقية بعقيد التيأمين ، وقيد رأينيا هيذه الخاصيية منعدمية فيي الصيورة الرابعية التيي نحين 

ة حقاً في صور إعادة التأمين ، وفي أنها ليست في حقيقتها إال تأميناً ال إعادة بصددها ، لذلك قام الشك في أن تكون هذه الصورة داخل

بق التأمين . فإعادة التأمين تفترض أن هناك تاميناً سابقاً قد عقد فيعاد التأمين في جزء منه أو فيه كله ، أميا هنيا فلييس هنياك تيأمين سيا

راً للمؤمن من خسارته المحتملة في مجموع عمليات التأمينبالذات قد عقد ثم أعيد ، بل يبدو أن هناك تأميناً مباش
 (1 )

. وميع ذليك فيإن  

الرأي الغالب يدخل هذه الصورة الرابعة ضمن صور إعادة التأمين ، وإن كان يميزها عن سائر الصور بأن حظ المؤمن المعييد فيهيا 

 مستقل عن حظ المؤمن .

 اآلثار التي تترتب على إعادة التأمين :  – 557
بين أوالً التكييف القانوني لعقد إعادة التأمين ، حتى يمكن استخالص اآلثار التي تترتب علييه وفقياً لطبيعتيه . وقيد ذهيب رأي ن

إلى أن المؤمن يعتبر وكيالً عن الميؤمن المعييد فيميا أعييد فييه التيأمين ، وذهيب رأي ثيان إليى أن الميؤمن والميؤمن المعييد شيريكان ، 

المؤمن المعيد كفيل للمؤمن قبل المؤمن له ، وذهب رأي رابيع إليى أن الميؤمن نقيل إليى الميؤمن المعييد عين وذهب رأي ثالث إلى أن 

طريق الحوالة ما أعاد فيه التأمين
 (9 )

. وعييب هيذه اآلراء جميعياً أنهيا تيؤدي إليى أن تكيون هنياك عالقية مباشيرة بيين الميؤمن المعييد  

والمؤمن له ، والصحيح أن هذه العالقة المباشرة غير موجودة وأن المؤمن ليه أجنبيي فيي عقيد إعيادة التيأمين وال يسيتمد منيه أي حيق 

ً مباشر قبل المؤمن المعيد . وقد استقر القضاء والفقه في فر نسا على أن عقد إعادة التأمين ما بين المؤمن والميؤمن المعييد مؤمنيا
 (5 )

  .

وذهب فريق إلى أن عقد التأمين هذا هو عقد تأمين من المسئولية ، وذهب فريق ثان إلى أنه عقيد تيأمين عليى األشيياء ، وذهيب فرييق 

اً مين المسيئولية أو تأمينياً عليى األشيياء أو تأمينياً عليى الحيياة أو ثالث إلى أنه يتبع عقد التأمين األصلي الذي قام عليه فيكون مثله تأمين

غير ذلك . وإذا كان هذا الرأي األخير هيو اليذي يبيدو أنيه اليرأي الصيواب ، إال أنيه ال تكياد توجيد أهميية عمليية فيي تحدييد أي نيوع م 

المبادئ العامة لعقود التأمين ، وال يجوز فيه أن يلتزم التأمين يكون عقد إعادة التأمين ، فهو في جميع األحوال عقد تأمين تسري عليه 

نحو المؤمن له . ويجيب أن يالحيظ أن إعيادة التيامين عقيد تيأمين ميا بيين  2291المؤمن المعيد نحو المؤمن بأكثر مما يلتزم المؤمن $

التزامياً ، ويبقيى الميؤمن وحيده هيو  المؤمن والمؤمن المعيد ، وال شيأن للميؤمن ليه بيه فهيو أجنبيي عنيه ال يكسيب منيه حقياً وال يتحميل

                                                 
% فيما يجاوز الحد األقصى المعين ، فال يتحمل المؤمن المعيد كل الزيادة بل يساهم فيها الميؤمن بهيذه النسيبة ، 29لذلك كثيراً ما يلجأ المؤمن المعيد إلى جعل المؤمن يشترك بنسبة   ( 2) 

 أال يجاوز الحد األقصى . حتى تكون لهذا األخير مصلحة في

 . 177ص  –محمد علي عرفه  251ص  2بيكار وبيسون المطول  – 91انظر في هذا المعنى دي موري ص   ( 1) 

 . 911 1 – 911انظر  عرضاً لهذه اآلراء المختلف في عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص   ( 9) 

فبرايير سينة  21 – 52 – 2 – 2591سييريه  2599يوليه سنة  9 – 571 – 2 – 11داللوز  2711نوفمبر سنة  22 – 99 – 2 – 12داللوز  2719ديسمبر سنة  9نقض فرنسي   ( 5) 

) فيليييوت  – 119سييييميان فقييرة  – 912ص  22هيمييار  – 111 – 2 – 2515جازيييت دي بالييييه  2515مييارس سييينة  11بييياريس  – 591 – 2 – 2529جازيييت دي باليييه  2529

Villotte )  215محمد كامل مرسي فقرة  – 171محمد علي عرفة ص  – 915ص . 

 ة إلى عقد المقاولة .ويعدل عقد إعادة التأمين بالنسبة إلى عقد التأمين عقد اإليجار من الباطن بالنسبة إلى عقد اإليجار ، وعقد المقاولة م الباطن بالنسب
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المسئول نحو المؤمن له بموجب عقد التأمين األصلي الذي أبيرم فيميا بينهميا . ويتضيمن مشيروع الحكومية بشيأن عقيد التيأمين ، وهيو 

التيي يعييد  من هذا المشروع : "في جميع األحيوال 19المشروع الذي سيأتي ذكره فيما يلي ، نصاً في هذا المعنى ، حيث تقول المادة 

فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئوالً قبل المؤمن له"
 (2 )

. على أنه إذا كان واجباً  

علييه ،  تمييز عقد إعادة التأمين عن عقد التأمين األصلي ، إال أنه يجب أن يالحظ مع ذلك أن العقد األول يستند إلى العقد الثاني ويقوم

ويتبع مصيره صحة وبطالناً وفسخاً وسقوطاً ، وذلك طبقاً للمبدأ األساسي المقرر في إعادة التأمين من أن المؤمن المعييد يشيترك ميع 

المؤمن في المصير
 (1 )

 . 

ال أنه عقيد يتمييز قد كيفنا عقد إعادة التأمين بأنه عقد تأمين يخضع بوجه عام للمبادئ التي تخضع لها عقود التأمين ، إ وإذا كنا

 traits de) بقواعييد خاصيية بييه فيمييا يتعلييق باآلثييار التييي تترتييب عليييه ، وقييد اسييتمدت هييذه القواعييد فييي اتفاقييات إعييادة التييأمين 

reassurance )  المألوفة . وقد استقرت الشروط التي تتضمنها هذه االتفاقات حتى أصبحت عرفاً ثابتاً ، ومنها تسيتخلص أهيم اآلثيار

تب على عقد إعادة التأمين . فهذا العقد ملزم للجانبين ، يليزم الميؤمن بيأن ييدفع أقسياط إعيادة التيأمين للميؤمن المعييد ، ويليزم التي تتر

المؤمن المعيد بأن يتحمل نصيبه من التعويض عند تحقيق الكارثية
 (9 )

. وهيو عقيد يخضيع لمبيدأين أساسييين ، مبيدأ حسين النيية ومبيدأ  

ب االلتزامين الرئيسيين ، التزام المؤمن بدفع أقساط إعادة التأمين والتزام المؤمن المعيد بتحميل نصييبه مين وحدة المصير . وإلى جان

التعويض ، يلتزم المؤمن بتقديم كشوف أو قوائم دورية للمؤمن المعيد ، ويلتيزم الميؤمن المعييد بيأن ييدفع عمولية للميؤمن وبيأن يتيرك 

وإذا أفلس أي من هذين المتعاقيدين ، ترتيب عليى هيذا اإلفيالس آثيار معينية . فنسيتعرض فيي  تحت يده وديعة لضمان التزاماته نحوه .

 إيجار هذه المسائل المختلفة .

أما التزام المؤمن بيدفع أقسياط إعيادة التيأمين
 (5 )

، وكيذلك التيزام الميؤمن المعييد بتحميل نصييبه مين التعيويض 
 (9 )

، فيال نقيف  

 عندهما ، إذ أن عقد إعادة التأمين في ذلك ال يختلف عن عقد التأمين المباشر .

                                                 
"ولما كانت إعادة التأمين عقداً تلتزم بمقتضاه إحدى هيئات التأمين بالمساهمة في تحمل كل الخطر المؤمن منه أو جزء  وتقول المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد :  ( 2) 

انظر في  ن تنفيذ العقد .على تلك الحقيقة الواقعة ، وهي أن تظل الهيئة التي أمن لديها هي وحدها المسئولة ع 19منه لدى هيئة أخرى وال دخل للمؤمن له به إطالقاً ، لذلك نصت المادة 

  -2من هذا المشروع تجري على الوجه اآلتي : " 2995هذا المعنى دي موري وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن هو أيضاً نصاً صريحاً في هذا المعنى ، فكانت المادة 

كنيه يبقيى وحيده فيي هيذه الحالية مسيئوالً قبيل الميؤمن علييه ) أقيرأ الميؤمن ليه (" ) مجموعية األعميال ول – 1يجوز للمؤمن أن يعقد  تأمينياً لصيالحه ضيد ميا هيو ميؤمن مين المخياطر . 

فيي  911ص  9في الهامش ( . فحذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "ألنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضييرية  915ص  9التحضيرية 

 الهامش ( .

معين أو عدة عقود  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز للضامن أن يضمن الغير المخاطر التي ضمنها ، ويجوز أن يشمل هذا التضمين عقد ضمان 595ص المادة وتن

 أو جميع العقود التي عقدها الضامن . وفي جميع األحوال يكون الضامن وحده مسئوالً تجاه المضمون" .

وهذا فيما عدا صورة إعادة التيأمين فيميا جياوز حيداً معينياً مين الخسيارة ، فقيد رأينيان أن الميؤمن ال يشيارك الميؤمن  – L'assureur suit la fortune de l'assuréأو كما يقال :   ( 1) 

 المعيد في المصير .

كما سنرى .ويختلف عن عقد التأمين وهو كسائر عقود التأمين عقد رضائي ومن عقود المعاوضة ، وهو أيضاً كسائر عقود التأمين عقد زمني وعقد احتمالي ومن عقود حسن النية ،   ( 9) 

وال تفاوت بينهما من ناحية المركز االقتصادي ، ويستطيع كيل منهميا أن محترف ذو خبرة  –والمؤمن والمؤمن المعيد  –المباشر في أنه ال يعتبر من عقود اإلذعان ، إذ كل من طرفيه 

 يناقش في حرية وعن خبرة مهنية شروط االتفاق .

لتحديد جزافياً ال يخلو من التحكم الخسارة يكون ا ويختلف تحديد مقدار قسط إعادة التأمين تبعاً للصورة التي تتخذها إعادة التأمين ، ففي صورة إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من  ( 5) 

قاً إال إذا دفع قسط التأمين المباشر ، ومع ذلك كما قدمنا ، أما في الصور األخرى فيكون قسط إعادة التأمين جزءاً من قسط التأمين المباشر . واألصل أال يكون قسط إعادة التأمين مستح

وفي بعض حاالت أخرى ، ال يوجد ارتباط ما بين القسطين في ميعاد االستحقاق ويصح أن يكون قسط إعادة التيأمين مسيتحقاً قبيل  ففي إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الخسارة ،

 ( . 975ص  – 971دفع قسط التأمين المباشر ) عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص 

وبدفع التعويض الواجب للمؤمن له ، ثم يرجع على المؤمن المعيد بنصيبه في هذا التعويض دون أن يسيتطيع هيذا أن ويكون االتفاق عادة على أن يقوم المؤمن وحده بتسوية الكارثة   ( 9) 

ة فيميا يتعليق و غير مليزم بيه ، ليم تكين التسيوييناقش التسوية التي قام بها المؤمن بل تكون هذه التسوية ملزمة له . ولكن إذا دخل التسوية عنصر تبرعي ، فأدى المؤمن للمؤمن له ما ه

عها المؤمن في أعماله والعادات الحلية ولو لم يحتم بالعنصر التبرعي ملزمة للمؤمن المعيد . ويمكن القول بوجه عام إنه إذا جرت التسوية وفقاً لعقد التأمين المباشر ، وللسياسة التي يتب

 . 599ص  – 957. انظر في ذلك عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص القانون إلزام المؤمن بذلك ، فإن هذه التسوية تكون ملزمة للمؤمن المعيد 
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وأما البلدان الرئيسيان اللذان يخضع لهما عقد إعادة التأمين فهما ، كما قدمنا ، مبدأ حسن النية ومبدأ وحدة المصيير  $2295 

تكون هناك ثقة متبادلة ما بين المؤمن و المؤمن المعيد ، فهميا أقيرب  يقضي بأن ( . principe de bonne foi) . ومبدأ حسن النية 

إلى أن يكونا شريكين . والمؤمن المعيد يعتمد اعتماداً تاماً على حسين نيية الميؤمن وأمانتيه فيي تقيديره لألخطيار التيي يؤمنهيا ، وعليى 

للميؤمن المعييد جمييع البيانيات المتعلقية باألخطيار التيي  كفايته ونزاهته في إدارته لعمله . ومن مقتضيات حسين النيية أن يقيدم الميؤمن

 يعيد التأمين عليها ، فإذا أدلى ببيانات كاذبة ، أو كتم بيانات جوهرية ، كان هذا تدليساً يستوجب إبطال عقد إعيادة التيأمين . ومين حيق

 يستعمل هيذا الحيق إال نيادراً ألن اإلكثيار مين المؤمن المعيد أن يراقب أعمال المؤمن ، وأن يطلع على دفاتره وحساباته ، وإن كان ال

استعماله يشعر بعدم الثقية . وإذا أخيل الميؤمن بالثقية التيي وضيعها الميؤمن المعييد فييه . كيان لهيذا األخيير أن يطليب فسيخ عقيد إعيادة 

ن المعييد ميرتبط بمصيير معنياه أن مصيير الميؤم ( identité de fortune) التأمين والتعويض عند االقتضاء . ومبدأ وحدة المصير 

المؤمن . فعقد إعادة التأمين يستند إلى عقد التأمين المباشر في مقدار أقساطه ، وفي شروطه ومحتوياته ، وفي مبلغ التعيويض ، وكيل 

انت هناك وجيوه تعديل يطرأ على ذلك يرتد إلى عقد إعادة التأمين . ويتأثر عقد إعادة التأمين بما يتأثر به عقد التأمين المباشر ، فإذا ك

 لبطالن عقد التأمين المباشر أو إلبطاله أو لعدم نفاذه أو لسقوطه أو النقضائه اعتد بذلك كله في عقد إعادة التأمين .

،  ( bordereaux d'application) وأما التزام المؤمن بتقديم كشوف أو قوائم دورية للمؤمن المعييد تسيمى بقيوائم التطبييق 

يطبق فيميا بعيد عليى كيل عمليية مين عملييات التيأمين التيي  ( traité) دة التأمين تكون عادة بموجب اتفاق عام فيرجع ذلك إلى أن إعا

يقوم بها المؤمن ، وهذا ما يسمى بإعادة التأمين اإلجبارية كما رأينا
 (2 )

. فعلى المؤمن أن يقدم إلى الميؤمن المعييد ، عقيب كيل عمليية  

تتضمن بيانات موجزة عين الخطير  ( bordereau proviso ire) إعادة التأمين ، قائمة مؤقتة  تدخل بموجب االتفاق العام في نطاق

 bordereau de) أو قائمية بالحوالية  ( bordereau definitive) المؤمن منه ومقدار القسط . ويعقب القائمة المؤقتة قائمة نهائيية 

cession ) الجزء الذي يحال تأمينه إلى المؤمن المعيد والقسط الذي قيد لحسابه . ، تتضمن بيانات تفصيلية عن الخطر المؤمن منه و

وترسل هذه القوائم النهائية في مواعيد دورية ، كل شهر أو كل ثالثة أشهر أو كل ستة أشيهر ، ومجميوع الصيافي مين األقسياط اليذي 

من والميؤمن المعييد . ولميا كانيت هيذه القيوائم يخص المؤمن المعيد يرحل في نهاية كل فترة إليى الحسياب الجياري المفتيوح بيين الميؤ

ليست هي األساس في التزامات المؤمن المعيد ، بل األساس في اتفاق إعادة التأمين ، فقد تخفف العمل منها شيئاً فشيئاً ، وبسطت إليى 

محيدودة األهميية فيكتفيي فيهيا بإرسيال قيوائم حد أنه ال ترسل القوائم المؤقتة تعقبها القوائم النهائية إال في الوثائق الهامة ، أميا الوثيائق 

نهائية موجزة . وفي كثير من األحوال ال يرسل المؤمن قوائم التطبيق أصالً ، ويكتفي بأن يقيد فيي سيجل خياص الوثيائق التيي ينطبيق 

معياد التيأمين منيه ، وتيتم عليها االتفاق العام إلعادة التأمين ، ويبين في هذا السجل نصيبه ونصيب المؤمن المعيد فيي تحميل الخطير ال

المحاسبة بين الطرفين على أساس البيانات الواردة في هذا السجل كل ثالثة شهور . ويسمى اتفياق إعيادة التيأمين اليذي يعفيي الميؤمن 

ان ، إذ يضطر فيه المؤمن المعييد أن يضيع فيي الميؤمن ثقية عميياء ، وكي ( contrat aveugle) من تقدي القوائم "باالتفاق األعمى" 

يستطيع عن طريق القوائم الدورية أن يستوثق من حسن إدارة المؤمن في عمليات التأمين التي عقدها ،وكيذلك كيان يسيتطيع أن يتبيين 

 . ( retrocession) مدى التزاماته في إعادة التأمين ليقدر ما إذا كانت هناك حاجة إلعادة تأمين ثانية من جانبه 

للمؤمن ، فيرجيع إليى أن مصيروفات اإلدارة والحصيول عليى  ( commission) وأما التزام المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة 

ع وثائق التأمين المعاد التأمين فيها تقع على عاتق المؤمن في البداية ، فوجب أن يشاركه فيها المؤمن المعيد عند إعيادة التيأمين ، فييدف

أقساط إعادة التأمين . فالعمولة إذن هي مساهمة جزافية من المؤمن المعيد فيي المصيروفات التيي أنفقهيا له عمولة تحسب على أساس 

المؤمن ، ويختلف مقدار العمولة باختالف صور إعادة التأمين ، ففي إعادة التأمين بالمحاصة تكون العمولية عيادة عاليية ، وقيد تصيل 

صورة تحقق مزايا كبيرة للمؤمن المعيد وتشركه مع المؤمن في جميع وثائق التيأمين% من قسط إعادة التأمين ، إذ أن هذه ال59إلى 
 (

                                                 
 . 999انظر آنفاً فقرة   ( 2) 
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2 )
. وإلى جانب العمولة ، قد ييدفع الميؤمن المعييد للميؤمن جيزًءا مين األربياح التيي يجنيهيا مين وراء إعيادة التيأمين ، وقيد يكيون هيذا  

الجزء ثابتاً أو متغيراً بحسب مقدار الربح
 (1 )

 . 

لضيمان التزاماتيه نحيوه لضيمان التزاماتيه نحيوه .  ( depôt) الميؤمن المعييد بيأن يتيرك تحيت ييد الميؤمن وديعية  يبقى التيزام

ويرجع هذا االلتزام إلى أن المؤمن يجيب علييه تكيوين احتياطييات سيبق بيانهيا
 (9 )

، وال يجيوز ليه أن ييدخل فيي هيذه االحتياطييات ميا  

بموجب عقد إعادة التأمين ، فيشترط عادة أن تبقى أقساط إعيادة التيأمين فيي ييده ، بعيد يثبت له من حقوق شخصية قبل المؤمن المعيد 

خصم العمولة المستحقة له ، وذلك على سبيل الضمان . فيتكون من هذه األقساط تحت يد المؤمن وديعة يتركها المؤمن المعيد عنيده ، 

 ( depôt en espéces) تكوينهيا . فيإذا كانيت الوديعية نقديية ويسيتطيع الميؤمن أن ييدخل هيذه الوديعية ضيمن االحتياطييات الواجيب 

يستبقي المؤمن أقساط إعادة التأمين في يده كما هي نقوداً وتكيون دينياً فيي ذمتيه للميؤمن المعييد ، فيإن الميؤمن يسيتخدم هيذه  وذلك بأن

حتياطيات التي يكونها . وقيد تكيون الوديعية باسمه هو ، ويجعلها جزًءأ من اال ( valeurs mobiliéres) النقود في شراء قيم منقولة 

، وذلك بأن يتفق المؤمن مع الميؤمن المعييد عليى أن يشيتري األول قيمياً منقولية معينية بأقسياط إعيادة  ( depot en valeurs) قيمية 

ها ، وعليه نزول األسعار . ولكن التأمين التي في ذمته للمؤمن المعيد ، وتكون هذه القيم ملكاً لهذا األخير ، له أرباحها وارتفاع أسعار

القيم تقيد أو تودع في مصرف باسم المؤمن ، ويكون له عليها حق رهن يمكنه من أن يجعلها داخلة في تكوين االحتياطييات . فأقسياط 

لميؤمن المعييد ، وإميا أن إعادة التأمين تتمثل في النهاية في قيمة منقولة ، وهذه القيم إما أن تكون ملكاً للمؤمن ويكون مديناً باألقسياط ل

نها .  تكون ملكاً للمؤمن المعيد ولكنها مرهونة للمؤمن ، وفي الحالتين يدخلها المؤمن ضمن االحتياطيات التي كّوِ

فإذا أفلس المؤمن المعيد ، احتفظ المؤمن بالقيم المنقولة في الحالتين . يحتفظ بها في حالة ما إذا كانت ملكاً له ألنه هو المالك ، 

ا الدين الشخصي الذي يبقى في ذمته للمؤمن المعيد بأقساط إعادة التأمين فتتم المقاصة بينه وبين ما يكون له في ذمة المؤمن المعييد أم

، وال يمنع اإلفالس من إجراء المقاصة لما يوجد من ارتباط بينا لدينين ، بل إنه يمكن القول إن الدينين مدرجان كمفردات فيي حسياب 

ن المؤمن والمؤمن المعيد فتجري المقاصة بين هذه المفردات طبقاً للقواعد المقررة فيي الحسياب الجياريجار مفتوح بي
 (5 )

. ويحيتفظ  

 المؤمن بالقيم المنقولة في حالة ما إذا كانت ملكاً للمؤمن المعيد ألن له عليها حيق رهين كميا قيدمنا ، فينفيذ عليهيا بيالحقوق التيي ليه فيي

ماً في ذلك على سائر دائني التفليسةذمة المؤمن المعيد متقد
 (9 )

. أما إذا أفلس الميؤمن ، فيإن الميؤمن لهيم ينفيذون بحقيوقهم عليى القييم  

المنقولة ، سواء كانت ملكاً للمؤمن ألنهم ينفذون على ملك مدينهم ، أو كانت ملكاً للمعيد ألنها مرهونة كما قدمنا لمدينهم المؤمن
 (1 )

 . 

                                                 
قواعيد طبقياً لل ( rétrocédant) عمولة للمؤمن المعيد األول  ( rétrocessionnaire) ، يدفع المؤمن المعيد الثاني  ( tétrocession) وفي إعادة التأمين من جانب المؤمن المعيد   ( 2) 

 التي سبق بيانها .

 تدفع للسمسار الذي تم بواسطة اتفاق إعادة التأمين بين المؤمن والمؤمن المعيد . ( courtage de reassurance) وهناك ، غير العمولة ، سمسرة إعادة التأمين 

. وهيذا اليربح الصيافي هيو مقيدار أقسياط إعيادة التيأمين التيي يسيتحقها الميؤمن المعييد ، % من اليربح الصيافي للميؤمن المعييد 9% و1وتتراوح نسبة المساهمة في األرباح عادة بين   ( 1) 

نوات األخيرة ) عبد الودود يحييى فيي مخصوماً منها ما دفعه في تعويض الكوارث واالحتياطي الفني وعمولة إعادة التأمين ومصروفات اإلدارة ، وما عسى أن يكون قد خسره في الس

 ( . 957إعادة التأمين ص 

 . 995انظر آنفاً فقرة   ( 9) 

 . 111بيكار وبيسون فقرة   ( 5) 

لتيأمين ، ويجوز للمؤمن فوق ذلك ، عند إفالس المؤمن المعيد ، أن يطلب فسخ عقد إعادة التأمين . ويكون ذلك بموجب شرط مألوف في اتفاقيات إعيادة ا – 117بيكار وبيسون فقرة   ( 9) 

إذا لم ينفذ المؤمن المعيد أحد االلتزامات المترتبة  ويجرى عادة على الوجه اآلتي : "يحتفظ المؤمن المحيل بحقه في فسخ هذا االتفاق دون إعذار سابق . وذلك في الحاالت اآلتية : ) ا (

عيد ، أو فقد نصف ماله . ) د ( إذا أصبح تنفيذ على هذا االتفاق . ) ب ( إذا أحال المؤمن المعيد محفظته ، أو اندمج في شركة أخرى ، أو ضع تحت رقابتها . ) ج ( إذا أفلس المؤمن الم

 ( . 2وهامش  599رة الداخلية أو في أية حالة أخرى من حاالت القوة القاهرة" ) انظر عبد الودود يحيى في إعادة التأمين ص االتفاق مستحيالً بسبب الحرب أو الثو

أن إفالس المؤمن ال يترتب وال تتضمن اتفاقات إعادة التأمين عادة شرطاً يقضي بجواز المطالبة بفسخ عقد إعادة التأمين إذا أفلس المؤمن ، ذلك  – 179قارن محمد علي عرفة ص   ( 1) 

التفليسية عنيدما يطاليب الميؤمن المفليس  عليه زيادة مسئولية المؤمن المعيد ، فهو من هذهالناحية ال يضار بإفالس المؤمن . ولكنه من ناحية أخيرى يعيرض نفسيه لمزاحمية سيائر دائنيي

ن من حق المؤمن المعيد أن يشترط أنه ، في حالة إفالس المؤمن ، ال يكون ملزماً بتأدية ما في ذمته للتفليسية بحقوقه قبله ، فال يحصل إال على نسبة منها نظراً إلفالس المدين . ويبدو أ

انيظ عبيد اليودود  أن يدفعوا مقابل هيذه الحقيوق ) إال إذا تقاضى اقساط إعادة التأمين كاملة ، ويبرر ذلك أن المؤمن لهم دائني التفليسة يستوفون حقوقهم كاملة من المؤمن المعيد ، فيجب
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 لمؤمن بالعمالء ) عقد التأمين (التأمين في عالقة ا – 2

 عقد التأمين هو الذي ينظم عالقة المؤمن بعمالئه ، وهو الذي نقف عنده : – 558
بعد هذا االستعراض السريع للتنظيم الداخلي للتأمين ، ننتقل إلى التأمين في عالقة المؤمن بالعمالء ، وينظم هذه العالقية عقيد  

، ألنيه هيو اليذي يعنينيا فيي هيذه الدراسية المتعلقية بيالعقود المسيماة ومنهيا عقيد التيأمين . وقيد سيبق التأمين . وهذا هو الذي نقف عنيده 

التعريف بهذا العقد
 (2 )

 ، ونبين اآلنفي هذه المقدمة خصائصه ، وعناصره ، وتقسيماته ، وتنظيمه التشريعي . 

 خصائص عقد التأمين  – 559
عقد التأمين عقد رضائي ، ملزم للجانبين ، ومن عقود المعاوضية . وهيو أيضياً مين العقيود االحتماليية )  نصوص قانونية : –

 عقود الغرر ( ، ومن العقود الزمنية ، ومن عقود اإلذعان .

يثبيت عيادة  فعقد التأمين عقد رضائي ، ينعقد بمجرد توافق اإليجاب والقبول . ولكننا سنرى ، عند الكالم في إثباته ، أنه ال -2

ً  ( police) إال بوثيقة تأمين  يوقع عليها المؤمن . وسنرى كذلك أنه اصبح في مشروع الحكومة عقداً شكليا
 (1 )

  . 

، وااللتزامان الرئيسيان المتقابالن فيه هما التزام المؤمن له بيدفع أقسياط التيأمين والتيزام الميؤمن  للجانبينوهو عقد ملزم  -2

ا وقعت الكارثة المؤمن منها . ويالحظ أن التزام الميؤمن ليه بجفيع أقسياط التيأمين التيزام محقيق ، ينفيذ عيادة عليى بدفع مبلغ التأمين إذ

) آجال معينة ، كل شهر أو كل ثالثة شهور أو كل سنة أو نحو ذلك . أما التزام المؤمن فهو التزام غير محقق ، إذ هو التزام احتميالي 

obligation éventuelle ) هييو التزامياً معلقيياً عليى شييرط واقييف هوتحقيق الخطيير الميؤمن منييه ، ألن تحقيق الخطيير ركيين  . ولييس

قانوني في االلتزام وليس مجرد شرط عارض . ولو كان تحقق الخطر شرطاً واقفاً ، ألمكن تصور قيام التيزام الميؤمن بدونيه التزامياً 

دائماً بتحقق الخطر ، وال يمكن فصل االثنين أحدهما عن اآلخربسيطاً منجزاً ، وهذا ال يمكن تصوره ألن التزام المؤمن مقترن 
 (9 )

 . 

، إذ كل من المتعاقدين يأخذ مقابالً لما أعطى . فيالمؤمن بأخيذ مقيابالً ، هيو أقسياط التيأمين التيي  المعاوضةوهو من عقود  -3

وقعت الكارثة .وقد يبدو أن المؤمن له ال يأخذ مقابالً إذا  يدفعها المؤمن له . وكذلك المؤمن يأخذ مقابالً لما يدفعه ، هو مبلغ التأمين إذا

لم تقع الكارثة إذ يكون المؤمن غير ملتم بشيء نحوه ، ولكن الواقيع أن المقابيل اليذي يأخيذه الميؤمن ليه فيي نظيير دفيع أقسياط التيأمين 

ن لتبعة الخطر المؤمن منه سيواء تحقيق الخطير أو ليس هو مبلغ التأمين بالذات فقد يأخذه وقد ال يأخذه ، ولكن المقابل هو تحمل المؤم

 لم يتحقق ، وتحمل المؤمن لهذه التبعة ثابت في الحالتين .

وقيد أورده التقنيين الميدني ضيمن هيذه العقيود ،  ( contrats aléatoires) وهو من العقود االحتمالية أو عقيود الغيرر  -4

ومعنى أن عقد التأمين عقد احتمالي هو أنه في العالقة ما بين المؤمن ومؤمن ليه  بعد المقامرة والرهان واإليراد المرتب مدى الحياة .

                                                                                                                                                                    
إن الميؤمن  –حتى دون أن يشترط المؤمن المعيد تقاضي أقساط إعادة التأمين كاملية فيي حالية إفيالس الميؤمن  –( . على أنه يمكن القول  597ص  – 591يحيى في إعادة التأمين ص 

 اإلفالس ال يمنع من إجراء هذه المقاصة .المعيد يجري مقاصة بين ما عليه من ديون للتفليسة وما له من حقوق قبلها ، وقد رأينا أن 

نسبة فال يدفع إال نسبة تعادلها مما في ذمته ، بل هذا ويالحظ أنه إذا أفلس المؤمن ولم يحصل المؤمن لهم من التفليسة إال على نسبة من حقوقهم ، لم يجز للمؤمن المعيد أن يتمسك بهذه ال

 صم ما له في ذمة المؤمن من أقساط إعادة التأمين ، أي أن يجري المقاصة على النحو الذي قدمناه .يجب عليه أن يدفع ما في ذمته كامالً بعد أن يخ

 .  115انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة  

 . 951انظر آنفاً فقرة   ( 2) 

 . 959انظر ما يلي فقرة   ( 1) 

عبيد الحيي حجيازي فقيرة  – 72 – 2 – 2519سييريه  2512نوفمبر سنة  11على حكم محكم النقض الفرنسية في في تعليقه  Huguenyوانظر  – 21فقرة  – 29فقرة  9الوسيط   ( 9) 

 . 155ص  – 159سعد واصف في التأمين من المسئولية ص  – 211

 . 11ص  51وانظر عكس ذلك وأن التزاما لمؤمن معلق على شرط واقف بيكار وبيسون فقرة 
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 بالذات يكون احتمالياً من الناحية القانونية المحضة ، فالمؤمن وقت إبرام العقد ال يعرف مقدار ما يأخذ وال مقدار ما يعطي إذ أن ذليك

سبة إلى المؤمن له فمقدار ما يأخذ ومقدار ميا يعطيي متوقيف هيو أيضياً متوقف على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها ، وكذلك الحال بالن

على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها . ولكن إذا تركنا هذا الجانب القانوني المحض إلى الجانب الفني االقتصادي ، ونظرنيا إليى عالقية 

حتمالياً ال بالنسيبة إليى الميؤمن وال بالنسيبة إليى الميؤمن المؤمن ال بمؤمن له بالذات بل بمجموع المؤمنين ، تبينا أن عقد التأمين ليس ا

له . فهو ليس احتمالياً بالنسبة إلى المؤن ، إذ المؤمن إنما يأخذ األقساط من المؤمن لهم ثيم يعييد توزيعهيا عليى مين وقعيت الكارثية بيه 

س الفنيية الصيحيحة فيي التيأمين ، ليم يعيرض منهم ، بعد أن يخصم مصروفات اإلدارة ، فهو إذا أحسن تقدير االحتماالت والتزم األسي

نفسه الحتمال الخسارة أو الحتميال المكسيب بيأكثر مميا يعيرض نفسيه ليذلك أي شيخص آخير يعميل فيي التجيارة . ولييس عقيد التيأمين 

ا يقصيد بعقيد احتمالياً بالنسبة إلى المؤمن ليه ، فالعقيد االحتميالي هيو اليذي يتوقيف علىيالحظ والمصيادفة ، فيي حيين أن الميؤمن ليه إنمي

التأمين عكس ذلك تماما؟ً ، فهو يريد أن يتوقى مغبة الحظ والمصادفة ، ويتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع شرور ما يبينه 

ليم الحظ لهم جميعاً بحيث ال ينال أياً منهم من هذه الشرور إال مقدار يسير يستطيع تحمله في غير عناء . فهو ، إذا لم تتحقق الكارثة ، 

ثية يخسر األقساط التي دفعها ، إذ أن هذه األقساط إنما دفعها مقابالً لتعاون سائر المؤمن لهم معه وقد تعاونوا . وهو ، إذا تحققت الكار

سيبة ، لم يكسب مبلغ التأمين ، إذ أن هذا المبلغ ليس إال تعويضاً لما حاق به من الخسارة وقد جاء ثمرة لهذا التعاون . فعقد التيأمين بالن

إلى المؤمن له ليس إذن عقداً يقصد به تحمل أثر الحظ كما هو األمر في المقامرة والرهان ، بل هو على العكيس مين ذليك عقيد يقصيد 

به إبعاد أثر الحظ بقدر المستطاع
 (2 )

 . 

ويلتيزم ، ألنيه يعقيد ليزمن معيين ، واليزمن عنصير جيوهري فييه .  ( contrats succssifs) وهو مين العقيود الزمنيية  -5

المؤمن لمدة معينة ، فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية لمدة معينية ، فيتحميل تبعية الخطير الميؤمن منيه 

ابتداء من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين . كذلك المؤمن ليه يلتيزم للميدة التيي يلتيزم لهيا الميؤمن ، وييوفي التزاميه أقسياطاً متتابعية 

ى مدة هذه المدة ، ويجوز أن يوفيه دفعة واحيدة ولكين يراعيى فيي تقيدير هيذه الدفعية اليزمن المتعاقيد علييه . ويترتيب عليى أن عقيد عل

التأمين عقد زمني أنه إذا فسخ هذا العقد أو انفسخ ، لم يكن ذلك بأثر رجعي ، وليم ينحيل العقيد إال فيي وقيت الفسيخ أو االنفسياخ ، وميا 

 قائماً ، وبوجه خاص ال يسترد المؤمن له من المؤمن األقساط المقابلة لمدة التي انقضت قبل حل العقد . نفذته قبل ذلك يبقى

، والميؤمن هيو الجانيب القيوي . وال يمليك الميؤمن ليه إال أن ينيزل عنيد شيروط الميؤمن ، وهيي  وهو من عقود اإلذعيان – 6

هم خصائص عقد اإلذعان . على أن تدخل المشروع في تنظيم عقد شروط أكثرها مطبوع ، ومعروضة على الناس كافة ، وهذه هي أ

التأمين لحمايية الميؤمن لهيم خفيف كثييراً مين تعسيف بيالمؤمن ليه . هيذا إليى أن قييام التيأمين عليى األسيس الفنيية الصيحيحة يمنيع أحيد 

ين الميؤمن لهيم المعرضيين لخطير الطرفين من أن يجور على اآلخير ، ويجعيل التيأمين ييؤدي مهمتيه الحقيقيية وهيي تنظييم التعياون بي

مشترك ومسياهمة كيل مينهم بنصييبه فييه إذا نيزل بأحيد مينهم ، ويجعيل شيركة التيأمين تقيوم بيدورها الصيحيح وهيو دور الوسييط بيين 

المؤمن لهم لتنظيم التعاون فيما بينهم ، ال دور المتعاقد القوي الذي يستغل ضعف المتعاقد اآلخر
 (1 )

 . 

كل ذلك قد أورد التقنين المدني نصين هامين قصد بهما أن يحمي المؤمن لهم ، ويجعل الكفة متوازنة بينهم وبين المؤمن  وإلى

. 

فجعل أوالً النصوص التي تنظم عقد التأمين والتي تهدف في مجموعها إلى حماية المؤمن له نصوصاً ال تجوز مخالفتهيا ، إال 

مين  199ما إذا اتفق على مخالفتها لمصلحة المؤمن فإن االتفاق يكون باطالً . وقيد نصيت الميادة أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أ

التقنين المدني فيي هيذا المعنيى عليى أن "يقيع بياطالً كيل اتفياق يخيالف أحكيام النصيوص اليواردة فيي هيذا الفصيل ، إال أن يكيون ذليك 

لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد"
 (9 )

 . 

                                                 
 . 9211فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 17ص  51انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة   ( 2) 

 . 195ص – 191سعد واصف في التأمين من المسئولية ص  – 29ص  22محمد كامل مرسي فقرة  – 57محمد علي عرفه ص   ( 1) 

االتفياق عليى عيدم سيريان أحكيام النصيوص اليواردة فيي هيذا الفصيل أو عليى يجيوز  ال"  : ع التمهيدي على الوجه اآلتيمن المشرو 2999النص : ورد هذا النص في المادة تاريخ   ( 9) 

رقيم نيواب تحيت مجليس ال في المشروع النهيائي . ووافيق علييه 792تعديلها ، إال أن يكون ذلك لمصلحة طالب التأمين أو لمصلحة المستفيد" . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

ألن العبيارة األوليى وإن قضيت بعيدم  . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت بعبارة "ال يجوز االتفاق علىعدم سريان" عبارة "يقع باطالً كل اتفاق يخالف" إبرازاً لصييغة الجيزاء ، 797
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 ً إلى بعض الشروط التي ترد أحياناً في عقود التأمين وتكون جائزة ، فينص صيراحة عليى بطالنهيا . وتينص الميادة  وعمد ثانيا

( الشيرط اليذي  2من التقنين المدني في هذا الصدد على ما يأتي : "يقع باطالً ما يرد فيي وثيقية التيأمين مين الشيروط اآلتيية : )  199

(  1لفية القيوانين والليوائح ، إال إذا انطيوت هيذه المخالفية عليى جنايية أو جنحية عمديية . ) يقضي بسقوط الحق في التيأمين بسيبب مخا

الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات ، إذا تبين 

لم يبرز بشكل ظاهر ، وكان متعلقاً بحالة من األحيوال التيي تيؤدي  ( كل شرط مطبوع 9من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول . ) 

( شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ، ال في صيورة اتفياق خياص منفصيل  5إلى البطالن أوالسقوط . ) 

الحيادث الميؤمن منيه" ( كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثير فيي وقيوع 9عن الشروط العامة . ) 
 (2 )

. وسييأتي بحيث  

هذه الشروط الباطلة ، ويكفي هنا أن نبرز ما ينطوي عليه هذا النص مين حمايية جديية للميؤمن ليه . فهيو بعيد أن أورد شيروطاً معينية 

منفصيل رآها جائزة ونص على بطالنها ، بل نص على بطالن شرط مألوف وهو شرط التحكيم إذا لم يبرز فيي صيورة اتفياق خياص 

عن الشروط العامة المطبوعة حتى يوجه إليه نظر المؤمن له ألهميته ، عمم بعد التخصيص فأبطل كل شيرط تعسيفي آخير يتبيين أنيه 

لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، فيكون تعسفاً من جانب المؤمن أن يتمسك بمثل هذا الشرط
 (1 )

 . 

 عناصر التأمين :  – 561
رأينا

 (9 )
مدني تعرف عقد التأمين بأنه "عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن ييؤدي إليى الميؤمن ليه أو إليى المسيتفيد  151أن المادة  

الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقيوع الحيادث أو تحقيق الخطير المبيين 

و أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن" . ويتبين من هذا التعريف أن العنصر الجيوهري فيي بالعقد ، وذلك في نظير قسط أ

التأمين هو الخطر المؤمن منه ، وهذا الخطر يستتبع التأمين منه أن يدفع المؤمن له قسط التأمين ، وأن يدفع الميؤمن مبليغ التيأمين إذا 

 مين : الخطر المؤمن منه ، وقسط التأمين ، ومبلغ التأمين .تحقق الخطر . فهناك إذن عناصر ثالثة للتأ

                                                                                                                                                                    
كميا عدلتيه  ، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته)    199الجديد ، وصار رقمه  الجواز إال أنها لم تفد جزاء المخالفة ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني

 ( . 991ص  – 995ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية لجنته 

 وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ألن هذا التقنين لم يشتمل على نصوص في عقد التأمين . 

 : المدنية العربية األخرىويقابل النص في التقنينات 

 ) مطابق ( . 125م  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( . 199التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 552التقنين المدني العراقي : م 

بيالرغم مين كيل اتفياق مخيالف أو بيأن عيدم رعايتهيا موجيب : جميع أحكام هذا الباب التي لم يصيرح عليى وجيه خياص بأنهيا مرعيية اإلجيراء  599تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 للبطالن ، ال تكون إال بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ، ويجوز الحيد عنها بمقتضى نص صريح .

ص ، ما لم يصرح المشرع بأن الحكم ال تجوز مخالفتيه ) وحكم التقنين اللبناني ، على عكس حكم التقنين المصري ، يقضي بأنه تجوز مخالفة األحكام الواردة في عقد التأمين باتفاق خا 

 أو بأن عدم مراعاته موجب للبطالن ( .

 في أولها في الهامش . 197انظر في تاريخ النص وفي النصوص المقابلة في التقنينات المدنية العربية األخرى ما يلي : فقرة   ( 2) 

ن عقود حسن النية ، والمقصود بحسن النية هنا ليس هو المعنى المألوف ، وإال فإن كل العقود ، ال عقد التأمين وحده ، تعتبر من ويضاف إلى هذه الخصائص أن عقد التأمين يعتبر م  ( 1) 

نه ، وفي وجوب تيوقي خطر المؤمن معقود حسن النية . وإنما المقصود أن عقد التأمين بوجه خاص يجعل المؤمن تحت رحمة المؤمن له في خصوص اإلدالء بالبيانات الالزمة عن ال

ب حسن النية فلم يدل بجميع البيانيات الالزمية عين وقوع الكارثة أو الحد من آثارها إذا وقعت . والمؤمن إنما يعتمد في ذلك اعتماداً كامالً على حسن نية المؤمن له ، فإذا أخل هذا بواج

 قمه بعد وقوعه ، فإن هذا اإلخالل يكون خطيراً ، وقد يكون جزاؤه سقوط حق المؤمن له .الخطر المؤمن منه أو قصر في اتخاذ االحتياطات لدرء الخطر أو لمنع تفا

 . 951محمد انظر آنفاً فقرة   ( 9) 



 

 

 

 

904 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الخطر المؤمن منه –العنصر األولى  – 560
  (risque assuré ) الغرض مين عقيد التيأمين هيو دائمياً تيأمين شيخص مين خطير يتهيدده ، أي مين حيادث يحتميل  : إحالة

والكارثة لهما فيي عقيد التيأمين  ( risqué) . على أن الخطر  ( sinsistre) وقوعه ، فإذا ما تحقق الخطر ووقع الحادث سمي كارثة 

مدلول أوسع من المدلول المألوف ، إذ الخطر والكارثة يستعمالن عادة في شر يتهدد شخصاً ، فيإذا ميا تحقيق الخطير ووقيع الشيركان 

لسرقة ، أو من اإلصابات ، أو مين الوفياة كارثة . وهذا هو أيضاً الغالب في عقد التأمين ، فيؤمن الشخص نفسه من الحريق ، أو من ا

 ( assurance de natalité) ، أو من المسئولية . ولكن مع ذلك قد يكيون الحيادث الميؤمن منيه حادثياً سيعيداً ، فهنياك تيأمين األوالد 

يتقاضى المؤمن له فييه  ( assurance de nuptialité) يتقاضى المؤمن له فيه مبلغ التأمين كلما يرزق ولداً ، وهناك تأمين الزواج 

يكيون المسيتفيد فييه أحيد أوالد الميؤمن  ( assurance dotale) مبلغ التأمين إذا ما تزوج قبل بلوغه سناً معينة ، وهناك تأمين المهير 

) له إذا عاش إليى تياريخ معيين وهيو التياريخ اليذي يطليب أن يتيزوج فييه فيكيون فيي حاجية إليى المهير ، وهنياك التيأمين لحالية البقياء 

assurance en cas de vie ) دة وميع ذليك يتقاضى فيه المؤمن له مبلغ التأمين إذا عاش إلى تاريخ معين ، فهيذه كلهيا حيوادث سيعي

 يجوز التأمين منها .

فسيكون مكانه في البحث عند الكالم في أركان العقد ، ولما كان الخطر المؤمن منه هو المحل الرئيسي في عقد التأمين
 (2 )

 . 

 قسط التأمين –العنصر الثاني  – 562
  (prime de'assurance ) :  وقسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطير الميؤمن منيه

. فهناك إذن عالقة وثيقة بين قسط التأمين والخطر الميؤمن منيه . فقسيط التيأمين يحسيب عليى أسياس هيذا الخطير ، وإذا تغيير الخطير 

 proportionnalité de) به في التأمين هو مبدأ نسبية القسط إلى الخطر تغير معه قسط التأمين زيادة أو نقصاً وفقاً لمبدأ عام مسلم 

la prime au risqué )  ًويكون قسط التأمين عادة مبلغاً سنوياً ثابتاً ال يتغير من سنة إلى أخرى ، وميع ذليك يصيح أن يكيون مبلغيا .

 . ( contisation) تراك متغيراً في جمعيات التأمين التبادلية ويسمى القسط في هذه الجمعيات باالش

ويجيب  . حتميية البيد مين مراعاتهيا بل إن هذا التحدييد خاضيع لعواميل ، وال يحدد مقدار قسط التأمين اعتباطاً بطريقة تحكمية

 . ( prime commerciale) والقسط التجاري  ( prime pure) في هذا الصدد التمييز بين القسط الصافي 

ويتخيذ لحسياب القسيط الصيافي أسياس مين  . يقابيل الخطير فيغطييه تمامياً دون زييادة أو نقيصفالقسط الصافي هو المبلغ الذي 

بحييث يحسيب القسيط الصيافي  ، وليتكن مائية جنييه ميثالً  ، فالوحدة القيمية هي وحدة تقدرها شركة التيأمين . وحدة قيمية ووحدة زمنية

ً فالمؤمن له إذا أمن على مائة جنيه دفع م . على أساس هذه الوحدة  ، ويزيد هذا المقدار بنسيبة زييادة المبليغ الميؤمن علييه ، قداراً معينا

.  وهكيذا ، وخمسين مثالً إذا كان المبلغ المؤمن علييه خمسية آالف جنييه ، فيكون عشرة األمثال إذا كان المبلغ المؤمن عليه ألف جنيه

والوحدة الزمنية تكون في العادة سنة واحدة . فيحسب القسط الصافي إذن على أساس أن مبلغ التأمين هو مائية جنييه وأن ميدة التيأمين 

 هي سنة واحدة ، ويضاعف بعد ذلك بنسبة ما يصل إليه مبلغ التأمين ، كما يتكرر سنة بعد سنة بحسب المدة المحددة لعقد التأمين .

 prababilité de) التأمين مائة جنيه ومدته سنة واحدة يحسب القسيط الصيافي بحسيب احتميال وقيوع الخطير فإذا كان مبلغ 

realization du risqué )  ويحسب جسيامته المتوقعية (intensité de risqué )  وحسياب ذليك يكيون عليى الوجيه اآلتيي : تجيد .

لييغ مائيية جنيييه ، ولمييدة سيينة واحييدة . وتقييدر الشييركة ، خاضييعة فييي شييركة التييأمين أنهييا أمنييت علييى عشييرة آالف حاليية ، كييل حاليية بمب

) وقيانون الكثيرة  ( calcul des probabilities) هذاالتقدير  لالساسين الفنيين اللذين يقوم عليهما التأمين ، وهما تقدير االحتمياالت 

loi des grands nombres )  عشيرة اآلالف الميؤمن عليهيا فيي السينة . أن الخطير الميؤمن منيه يتحقيق فيي خمسيين حالية مين بيين

الواحدة . فإذا كان خطر الحريق يتحقق كامالً من ناحية جسامته في هذه الخمسين حالية ، لكيان عليى الشيركة أن تيدفع تعويضياً كيامالً 

آالف جنيه . فإذا  للمؤمن لهم ، يبلغ مائة جنيه عن كل حالة من الخمسين ، أي أن مجموع ما تدفعه من التعويض في السنة يبلغ خمسة

وزع هذا المبلغ على مجموع المؤمن لهم وهم عشرة آالف ، لكان النصيب الذي يتحمله كل مؤمن له في هذا التوزيع هو نصف جنييه 

                                                 
 وما بعدها . 951انظر ما يلي فقرة   ( 2) 
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. وهذا هو القسط الصافي الذي يجب على كل مؤمن له أن يدفعه في كل سنة حتى يغطي خطيراً مقيداره مائية جنييه . وقيد فرضينا فيي 

دمنا . أنالخطر يتحقق كامالً من ناحية جسامته في الخمسين حالة . فيإذا دل حسياب تقيدير االحتمياالت طبقياً لقيانون الكثيرة ذلك ، كما ق

أن متوسط ما يتحقق من الخطر مين حييث جسيامته فيي الخمسيين حالية ال يزييد عليى ثالثية أخمياس ، أي أن الخسيارة التيي تينجم عين 

المبلغ المؤمن عليه وهو مائة جنيه . أي تبلغ ستين جنيهاً في كل حالية مين الحياالت الخمسيين  الحريق تبلغ في متوسطها ثالثة أخماس

، كان مجموع التعويض الذي تدفعه الشركة في السنة هو ثالثة آالف جنيه فقط . فإذا وزع هذا المبلغ عليى مجميوع الميؤمن لهيم وهيم 

من الجنيه . فيجب إذن تخفيض القسط الصافي إلى هذا المقيدار عين  9. 9عشرة آالف ، لكان نصيب كل منهم في تحمل الخسارة هو 

كل مائة جنيه
 (2 )

 ، ونكون بذلك قد راعينا في وقت واحد احتمال وقوع الخطر وجسامته المتوقعة كما سبق القول . 

هذا هو القسط الصافي
 (1 )

ية مين مجميوع الميؤمن . ولكننا نفرض في كل ذلك أن شركة التأمين إنما تجمع هذه األقساط الصاف 

لهم ويبلغ عددهم عشرة آالف ، وما تجمعه من ذلك توزعه كله على الخمسين الذين تحقق الخطر بالنسبة إليهم فيي خيالل العيام . وقيد 

أغفلنييا أن قيييام الشييركة بكييل هييذه األعمييال يكلفهييا نفقييات يجييب إدخالهييا فييي الحسيياب ، وإضييافتها إلييى القسييط الصييافي . فيكييون القسييط 

( prime commerciale) هو القسط التجاري  ( chargement) في مضافاً إليه هذه التكاليف الصا
  (9 )

، أي القسيط الفعليي اليذي  

 يدفعه المؤمن له للشركة .

( عمولية الوسياطة ، ذليك أن شيركة التيأمين فيي أغليب  2والتكاليف التي يجب أن تضاف إلى القسط الصافي هي ما ييأتي : ) 

ل إلى عمالئها إال عن طريق مندوبين عنها هم وكالء التيأمين وسماسيرةته ، وييدعون بيالمنتجين . فيإن أكثير النياس ال األحوال ال تص

يدركون فوائد التأمين إال إذا بصرهم بها الوسطاء ، ومن يدرك منهم فوائده ال ينشط من تلقاء نفسه للتعاقد مباشيرة ميع شيركة التيأمين 

ه على التعاقيد ، وييسير ليه سيبله ، ويشيرح ليه طرقيه المتنوعية . وليسيت العمولية بالقيدر البسييط ، فقيد ، وإنما الوسيط هو الذي يستحث

% ميين مقييدار القسييط المييدفوع ، والييذي يتحمييل بهييا هييو العميييل فتضيياف إذن إلييى القسييط 19% أو 19تصييل فييي بعييض األحيييان إلييى 

تيي تسيعى عيادة إليى العميالء لتحصييل األقسياط ، فيكيون القسيط ( نفقات تحصيل القسط ، ذلك أن شركة التأمين هيي ال 1الصافي . ) 

. وللشييركة محصييلون يقومييون بتحصيييل األقسيياط ميين العمييالء ، فييأجور هييؤالء  ( portable) ال محمييوالً  ( quérable) مطلوبيياً 

ر يتناسيب ميع قيمية المحصلين ومصروفات انتقاالتهم هي نفقيات التحصييل . وهيذه أيضياً يجيب أن تضياف إليى القسيط الصيافي بمقيدا

( مصروفات اإلدارة العامة ، فالشركة لها مكان تقيم فيه ، ويصرف أعمالهيا ميدير أو ميديرون ، ويعميل فيهيا عيدد كبيير  9القسط . ) 

من الموظفين والخدم ، وكثيراً ما تلجأ إلى خبراء للكشف ولتقدير األضرار ، وترفع كما يرفيع عليهيا كثيير مين القضيايا مميا يسيتدعي 

قات ال يستهان بها ، فهذا وما إليه من تكاليف اإلدارة يقع على عاتق العميل ، ويضياف إليى القسيط الصيافي مقيدار منيه يتناسيب ميع نف

( وإذا كانت شركة التأمين غير  9( ويضاف كذلك إلى القسط الصافي ما تفرضه الدولة من الضرائب والرسوم . )  5قيمة القسط . ) 

ن مملوكة للمساهمين من األفراد ، وهذا هو رأس مالها تستغله في صناعة التأمين ، فوجب أن توزع أرباحياً مؤممة ، فإن أسهمها تكو

% مين قيمية القسيط ، فتضياف هيي أيضياً إليى 1معقولة على المساهمين . وال تصل هذه األرباح في كثير مين األحييان إليى أكثير مين 

 القسط الصافي .

 ينمبلغ التأم –العنصر الثالث  – 563
  (prestation de l'assureur ) :  ومبلغ التيأمين هيو المبليغ اليذي يتعهيد الميؤمن بدفعيه للميؤمن ليه ، أو للمسيتفيد ، عنيد

تحقق الخطر المؤمن منه ، أي عند وقوع الكارثة التيي هيي محيل التيأمين ، كميوت الميؤمن ليه أو بقائيه حيياً بعيد ميدة معينية فيي حالية 

أمين مين الحرييق ، وكرجيوع المضيرور عليى الميؤمن ليه فيي حالية التأمين على الحياة ، وكاحتراق المنزل المؤمن عليه في حالة التي

                                                 
ة أمثال القسيط الصيافي عين مائية جنييه أي ثالثية جنيهيات فيي السينة ، أو أراد أن فإذا كان التأمين تأميناً من الحريق مثالً ، وأراد المؤمن له أن يؤمن على مبلغ ألف جنيه ، دفع عشر  ( 2) 

 يؤمن على مبلغ عشرة آالف جنيه ، دفع مائة مثل القسط الصافي عن مائة جنيه أي ثالثين جنيهاً في السنة ، وهكذا .

على أساس أنها تقبض هذا القسط من المؤمن له مقدماً ، وال تدفع التعويضات إال بعد ذلك بالتدرج في يجب أن يستنزل أيضاً من هذا القسط الصافي ما تجنيه شركة التأمين من فوائد   ( 1) 

 % . فيجب إذن أن5صل في بعض األحيان إلى خالل السنة . فتستغل عادة األقساط المعجلة التي تقبضها من المؤمن لهم في أوراق مالية ونحوها . ويعود عليها هذا االستغالل بفوائد ت

 يستنزل من هذا القسط الصافي ما يقابل هذه الفائدة .

 ( . 92أو القسط المعلى ) محمد كامل مرسي فقرة  ( prime chargée) ويسمى أيضاً بالقسط المثقل   ( 9) 
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التأمين من المسئولية . فمبلغ التأمين وهو التزام في ذمة المؤمن هو المقابل لقسيط التيأمين وهيو التيزام فيي ذمية الميؤمن ليه ، ومين ثيم 

التأمين ، وقد رأينا عند الكالم في فن التيأمين كان عقد التأمين عقداً ملزماً للجانبين . وهناك ارتباط وثيق بين مبلغ التأمين وقسط
 (2 )

  ،

وفي حساب القسط الصافي
 (1 )

، أنقسط التيأمين يحسيب عليى أسياس مبليغ التيأمين ، وكلميا كيان مبليغ التيأمين كبييراً كلميا ارتفيع قسيط  

يكون تارة ديناً مضافاً إلى أجل غير معين التأمين . ويالحظ من األمثلة التي تقدم ذكرها أن مبلغ التأمين ، وهو دين في ذمة المؤمن ، 

، وتارة يكون ديناً احتمالياً ، بحسب ما إذا كان الخطر المؤمن منه محقق الوقوع ولكن ال يعيرف ميعياد وقوعيه ، أو كيان غيير محقيق 

ميعاد وقوعه ، فيكون  الوقوع ، ففي التأمين على الحياة يكون الخطر المؤمن منه هو الموت ، وهو أمر محقق الوقوع ولكن ال يعرف

مبلغ التأمين ديناً في ذمة المؤمن مضافاً إلى أجل غير معين . وفي التأمين من األضرار ، سواء كان تأميناً على األشياء كالتيأمين مين 

يير محقيق أميراً غ –وهيو وقيوع الحرييق ميثالً أو تحقيق المسيئولية  –الحريق أو كان تأميناً من المسئولية ، يكون الخطر الميؤمن منيه 

 الوقوع ، فيكون مبلغ التأمين ديناً احتمالياً في ذمة المؤمن .

وفي جميع األحوال يكون مبليغ التيأمين نقيوداً ، فشيركة التيأمين إنميا تتعهيد بيدفع مبليغ مين النقيود للميؤمن ليه أو للمسيتفيد 

لنادرة من أحوال التأمين على األشياء ، لم وحتى إذا فرض أن شركة التأمين ، في بعض الحاالت ا عندمايتحقق الخطر المؤمن منه .

تلتزم مباشرة بدفع مبلغ من النقود ، بل تعهدت بإصالح الضرر عيناً ، فإن األمر بالنسبة إلى شركة التأمين يؤول في النهاية إليى دفيع 

ميا هيي فيي العيادة تعهيد إليى أحيد مبلغ من النقود . ذلك أن الشركة ال تقوم بنفسها ، أي بواسيطة عمالهيا ، بإصيالح الضيرر عينياً ، وإن

المقاولين في أن يقوم بهذا اإلصالح في نظير مبلغ من النقود .ومن ثم ينتهي األمر بالشركة إلى أن تدفع مبلغاً مين النقيود ، وإن كانيت 

نقيود ، بيأن تقيوم بعميل . تدفع هذا المبلغ ال للمؤمن له بل للمقاول . وقد تتعهد الشركة ، إلى جانب التزامهيا الرئيسيي بيدفع مبليغ مين ال

ويقع ذلك عادة في التأمين من المسئولية ، إذا اشترطت الشركة أن تتدخل في الدعوى التي يرفعها المضيرور ضيد الميؤمن ليه لتتبيين 

إذا  حقيقة الموقف ولتدافع عن المؤمن له ما وسعها ذلك . ففي هذه الحالة يكون ما تعهيدت بيه الشيركة هيو أيضياً مبليغ مين النقيود فيميا

تحققت مسئولية المؤمن ، ويضاف إلى ذلك تعهدها بالقييام بعميل هيو التيدخل فيي اليدعوى واليدفاع عين الميؤمن ليه . ولكين هنيا أيضياً 

يكون التزام الشركة الرئيسي هو دفع مبلغ مين النقيود ، وال يكيون التزامهيا باليدفاع عين الميؤمن ليه إال التزامياً إضيافياً . فالشيركة فيي 

 تتعهد بدفع مبلغ من النقود ، وهذا التعهد إما أن يكون هو التعهد الوحيد ، وإما أن يكون هو التعهد الرئيسي . جميع األحوال

وفيي هيذا الصيدد يجيب التميييز بيين التيأمين عليى األشيخاص  . بقي أن نبين هل هناك حدود للمبلغ اليذي تتعهيد الشيركة بدفعيه

 . والتأمين من األضرار

ود للمبلغ اليذي تتعهيد الشيركة بدفعيه إال فيي اتفياق الطيرفين . فيأي مبليغ اتفيق علييه الطرفيان تلتيزم ففي على األشخاص ال حد

شركة التأمين بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد عند وقوع الخطر المؤمن منه ، وهو الميوت فيي حالية التيأمين عليى الحيياة ، واإلصيابة أو 

إذا تتفيق الميؤمن ليه ميع شيركة التيأمين عليى أن تيدفع ليه مبليغ ثالثية آالف مين المرض في حالة التأمين من اإلصابات أو المرض . في

ت الجنيهات أو أكثر أو أقل فيما إذا بقي حياً بعد مدة معينة ، وأن تدفع لورثته أو من يعينهم من األشخاص هذا المبليغ ذاتيه فيميا إذا ميا

أمين الواجب على المؤمن له أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ قبل انقضاء هذه المدة ، فإن شركة التأمين ، وقد حسبت أقساط الت

الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته ، تكون ملزمة بدفع هذا المبلغ في األجل المحدد . ويستوي فيي ذليك أن يكيون المبليغ مسياوياً للضيرر 

بل يستوي أن يكون هناك ضرر قيد أحياق بيالمؤمن  الذي أصاب المؤمن له أو رثته ، أو أن يكون أقل من هذا الضرر ، أو أكثر منه .

له أو ورثته ، أو لم يكن هناك ضرر أصال
 (9 )

. ففي جميع األحوال ال توجد أية عالقة بين مبلغ التأمين المتفيق علييه وبيين  ميا عسيى  

ذن تأمين القصد منه تكوين أن يحيق بالمؤمن له من ضرر ، وليس لمبلغ التأمين أية صفة تعويضية . ف التأمين على األشخاص هو إ

رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة ، بصرف النظر عن األغراض التي يستخدم فيها المؤمن له هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة 

ه لغيير تكاليف الحياة أو إلعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف كما هو الغالب ، وقد يستخدمه لزيادة ميوارده الماليية ، وقيد يسيتخدم

ذلك من األغراض . ومن ثم يستطيع المؤمن له أن يشترط أي مقدار ليكيون مبليغ التيأمين دون حيد ليذلك كميا سيبق القيول ، ميادام أنيه 

ييدفع لشييركة التييأمين األقسيياط المقابليية . وإذا كييان التييأمين تأمينيياً مين اإلصييابات ، وتحققييت إصييابة المييؤمن لييه واسييتحق تعويضيياً قبييل 

بتحقق اإلصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين ، ويجمع بين هذا المبلغ وبين التعيويض المسيتحق ليه قبيل المسيئول . ولييس  المسئول ، فإنه

                                                 
 . 959انظر آنفاً فقرة   ( 2) 

 . 911انظر آنفاً فقرة   ( 1) 

 مبلغ التأمين بأكمله .فقد تكون ورثة المؤمن له لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم ، بل قد يكونون ورثوا عنه ثروة طائلة ، ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في   ( 9) 
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لشركة التأمين أن ترجع على المسئول ، وال أن تحل محل المؤمن له في الرجوع عليه . بل تلتزم بدفع مبليغ التيأمين للميؤمن ليه وهيو 

ط التي دفعها ، ومصدر هذا الدين هو عقد التأمين . وتترك أيضاً المؤمن له يسيتولي عليى التعيويض دين في ذمتها له في مقابل األقسا

المستحق له قبل المسئول ، فهو دين في ذمة المسئول للمؤمن له ، ومصدر هذا الدين هو العمل غير المشروع الذي وقع من المسئول 

صاحب الحق في الدينين ، ولكل منهما مصدر يختلف عن المصدر الذي لآلخر وكان سبباً في إصابة المؤمن له . فالمؤمن له هو إذن 

، يطالب الشركة بمبلغ التأمين بناء على عقد التأمين ، ويطالب المسيئول بيالتعويض بنياء عليى العميل غيير المشيروع . ويجيوز أيضياً 

ين المتعددة التي ترتبت في ذمة هذه الشركات جميعياً ، للمؤمن له أن يعقد تأمينات متعددة عند شركات مختلفة ، فيجمع بين مبالغ التأم

ويضيف إليها التعويض الذي يستحقه قبل المسئول . وسنعرض لكل هذه المسائل تفصيالً عند الكالم في التأمين على األشخاص
 (2 )

 . 

من ليه عنيد وقيوع الضيرر أما في التأمين من األضرار فياألمر يختليف . وهنياك حيدود للمبليغ اليذي تلتيزم الشيركة بدفعيه للميؤ

فهيو ذو صيفة  ( principe indemnitaire) المؤمن منه . ذليك أن التيأمين مين األضيرار يخضيع لمبيدأ أساسيي هيو مبيدأ التعيويض 

تعويضية بارزة . وأول حد لمبلغ التأمين في التأمين من األضرار هو االتفاق ، فيجب أال يزيد المبلغ اليذي تلتيزم بدفعيه الشيركة عليى 

لغ المتفق عليه في عقد التأمين . وهذا حد مشترك بين التأمين امن األضرار والتأمين على األشخاص ، فقيد رأينيا فيي هيذا التيأمين المب

األخير أن مبلغ التأمين يتحدد هو أيضاً باالتفاق أي بعقيد التيأمين . ولكين التيأمين مين األضيرار يزييد فيي الحيدود التيي يتقييد بهيا مبليغ 

آخر : ) الحد األول ( هو أال يزيد المبلغ الذي تلتزم شرة التأمين بدفعه على الضرر الذي لحق فعالً بالمؤمن له ، وهيذا التأمين بحدين 

ما تقضي به الصفة التعويضية التي لمبلغ التأمين والمبيدأ األساسيي اليذي يخضيع ليه التيأمين مين األضيرار وهيو مبيدأ التعيويض فيميا 

من شخص على منزله من الحريق بمبلغ عشرين ألف جنيه ، واحترق المنيزل ، ليم يسيتطع الميؤمن ليه أوالً أسلفنا اإلشارة إليه . فإذا أ

أن يحصل من شركة التأمين على أكثر من عشرين ألف جنيه وهو المبلغ الميؤمن علييه ، حتيى ليو كانيت قيمية المنيزل وقيت احتراقيه 

د األول ، وهو الحد الذي يفرضه االتفاق أي عقد التأمين . ولكن يضاف إلى ذلك تزيد كثيراً على هذا المبلغ . وليس هذا إال تطبيقاً للح

حد آخر هو الحد الذي نحن بصدده ، وهو حد التعويض عن الضرر بمقدار هذا الضرر دون زيادة . فإذا فرض أن قيمة المنزل وقت 

تلتزم إال بدفع هذا المبلغ ال أكثر ، وهذا بالرغم مين أن  احتراقه كانت قد نزلت إلى خمسة عشر ألف جنيه مثالً ، فإن شركة التأمين ال

المبلغ المؤمن عليه هو عشرون ألفاً واألقساط التي كان المؤمن له يدفعها حسبت على أساس هذا المبلغ . والعلة في ذلك فكرة أساسية 

لفكيرة هيي أن التيأمين مين األضيرار ال يصيح في التأمين من األضرار ، يقوم عليها نفس المبدأ األساسي وهو مبدأ التعويض . وهيذه ا

أن يكون مصدراً إلثراء المؤمن له ، فهو ال يتقاضى من شركة التأمين إال مبلغاً ال يزيد بحيال عليى قيمية الضيرر اليذي أصيابه . وإال 

ييتمكن مين الحصيول عليى فإن الزيادة تكون إثراء للمؤمن له ، قد يغريه على أن يقدم على إحراق منزله عمداً مع إخفياء ذليك ، حتيى 

مبلغ يزيد على الضرر الذي لحق به . فالفكرة كما نرى تتصل اتصاال وثيقاً بالمصلحة العامة ، ومن ثم تعتبر القاعدة التي تقضي بأال 

لقاعيدة يزيد المبلغ الذي تدفعه الشركة على قيمة الضرر من النظيام العيام ، فيال يجيوز االتفياق عليى ميا يخالفهيا . ويترتيب عليى هيذه ا

نتائج هامة هي عكس ما قدمناه في التأمين على األشخاص . فيإذا فرضينا ميثالً أن هنياك شخصياً مسيئوالً عين حرييق المنيزل يسيتطيع 

المؤمن له أن يرجع عليه بالتعويض ، لم يجز أن يجمع المؤمن له بين مبلغ التأمين المستحق له في ذمة الشركة وبيين مبليغ التعيويض 

ة المسئول . وهو إذا تقاضى من شركة التأمين المبلغ المستحق له في ذمتها ، حلت الشركة محليه بمقيدار ميا دفعتيه المستحل له في ذم

في الرجوع على المسئول . وإذا أمن صاحب المنزل على منزله من الحريق في شركات متعددة ، لم يجز له أن يسيتولي منهيا جميعياً 

لحق به . وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في مبدأ التعويض في التأمين مين األضيرار على مبلغ يزيد بحال على قيمة الضرر الذي
  (1 

)
 régle) . هيييذا هيييو الحيييد األول ، وهيييو مبيييدأ التعيييويض أو الصيييفة التعويضيييية . وهنييياك ) الحيييد الثييياني ( وهيييو قاعيييدة النسيييبية  

proportionnelle ) رض أن المنزل عندما احتيرق كانيت قيمتيه ثالثيين ألفياً ، . وترجع في توضيح ذلك إلى المثل الذي قدمناه ، ونف

فالمؤمن له ال يتقاضى من شركة التيأمين إال عشيرين ألفياً وهيو المبليغ الميؤمن علييه . فيإذا فرضينا أن المنيزل ليم يحتيرق إال نصيفه ، 

خمسة عشر ألفاً وهو قيمة الضيرر وكانت قيمة هذا النصف المحترق خمسة عشر ألفاً ، فهل يقبض المؤمن له من شركة التأمين مبلغ 

الذي لحق به دون زيادة ، ثم هو في الوقت ذاته أقل من المبلغ المؤمن عليه ، فيكون المبلغ الذي تدفعه الشركة قد توافر فييه الشيركان 

سبية ، فتحور إليى حيد : لم يزد على المبلغ المؤن عليه ولم يزد في الوقت ذاته علىالضرر الذي أصاب المؤمن له ؟ هنا تأتي قاعدة الن

كبير من هذا الحل الذي يبدو ألول وهلة حالً معقوالً . فالمؤمن له ال يتقاضى من الشركة إال بمقدار ما احترق من المنزل منسوباً إليى 

قيد احتيرق المبلغ المؤمن عليه ، ال إلى قيمة المنزل بأكمله . والمبلغ المؤمن عليه في الفرض الذي نحن بصيدده هيو عشيرون ألفياً ، و

                                                 
 وما بعدها . 159انظر ما يلي فقرة   ( 2) 

 وما بعدها . 721وما بعدها وفقرة  119انظر ما يلي فقرة   ( 1) 
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من المنزل نصفه ، فيتقاضى المؤمن له من الشركة نصف المبلغ الميؤمن علييه ، أي أنيه يتقاضيى عشيرة آالف ال خمسية عشير ألفياً . 

وليست قاعدة النسبية هذه ، بخالف مبدأ الصفة التعويضية ، من النظام العام ، فيجيوز االتفياق عليى ميا يخالفهيا . فيشيترط الميؤمن ليه 

ن يتقاضى مبلغاً يعوض كل الضرر الجزئي الذي اصابه مادام ال يزيد على مبلغ التأمين ، أي يتقاضى خمسة عشر ألفاً على الشركة أ

ال عشرة آالف في الفرض الذي نحن بصدده . وسنعود إلى ذلك كله عند الكالم في قاعدة النسبية في صدد الكالم في آثار عقد التأمين 

على األشياء
 (2 )

 . 

 حة وهل هي عنصر يجب توافره في جميع أنواع التأمين ؟ المصل – 564
المقصود بالمصلحة هنيا هيو أن يكيون للميؤمن ليه أو للمسيتفيد مصيلحة فيي عيدم وقيوع الخطير الميؤمن منيه ، ومين أجيل هيذه 

يد ضرر مين المصلحة أمن من هذا الخطر ، حتى إذا وقع واصطدم وقوعه مع المصلحة في عدم وقوعه ، فلحق المؤمن له أو المستف

وراء ذلك ، رجع بتعويض هذا الضرر على شركة التأمين . ومين ثيم ذهيب رأي إليى أن المصيلحة هيي العنصير الرابيع مين عناصير 

التأمين ،وهو عنصر يجب أن يتوافر في جميع أنواعه . وأيد هذا الرأي بعض الفقهاء في مصر
 (1 )

, مستندين في ذلك إلى أن المشرع 

مدني على أن "يكون محالً للتيأمين  155لمصلحة في المكان المخصص لألحكام العامة ، فنصت المادة المصري قد عرض لعنصر ا

كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين" . فدل بذلك على أن المصلحة عنصر مطلوب توافره 

. وهو بإطالق عبارته وبمكانه بين األحكام العامة ينصيرف إليى  في جميع أنواع التأمين ، إذ النص عام مطلق ال يميز بين نوع ونوع

 جميع األنواع ، ويجعل المصلحة عنصراً فيها دون تمييز .

أما التأمين عليى األشيخاص فيال يشيترط فييه  ، ولكن الرأي السائد هو أن المصلحة ليست عنصراً إال في التأمين من األضرار

. وال تظهر أهمية اشتراط المصلحة عنصراً في التأمين على األشخاص إال في حالة التأمين عليى حيياة الغيير  توافر عنصر المصلحة

، ففيي هيذه الحالية وحيدها يجييوز التسياؤل عميا إذا كيان مين الضييروري أن يكيون للميؤمن ليه مصيلحة فييي بقياء الميؤمن عليى حياتييه . 

للمؤمن له مصلحة في حياة الغير . وإذا كان يخشى من وراء ذليك أن يكيون والظاهر أن المشرع المصري لم يشترط إثبات أن يكون 

ه هذا دافعاً للمؤمن له إلى أن يتسبب في وفاة الغير عمداً مادام أنه ال مصلحة له في بقائه حياً ، بل هو على العكس من ذلك يفيد م موتي

إذا  -2ميدني عليى أنيه " 191ريق آخير . فينص ف يالميادة إذ يستحق مبلغ التأمين ، فقد عالج المشرع المصري هذا المحظور عن ط

كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً فيي وفياة ذليك الشيخص ، 

فال يستفيد هذا الشخص من  وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، -1أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . 

التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص الميؤمن عليى حياتيه ، أو وقعيت الوفياة بنياء عليى تحيريض منيه . فيإذا كيان ميا وقيع مين هيذا 

الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصياً آخير ، وليو كيان المسيتفيد قيد قبيل ميا 

شترط لمصلحة من تأمين" . ونرى من ذلك أنه حيث يكون المستفيد من التأمين شخصاً غير الشخص الميؤمن عليى حياتيه ، فيخشيى ا

من أن يعتدي األول على حياة الثاني ، جعل المشرع لهذااالعتداء جزءاهو أن يرد على المعتدي قصده ، فيحرمه من الفائدة التي كان 

ء . ثم إن المشرع المصري من جهة أخرى ، وإمعاناً فيي االحتيياط ، اشيترط فيي حالية التيأمين عليى حيياة يبغيها من وراء هذا االعتدا

مدني ( . وأراد بذلك أن ينبه الغير المؤمن على حياته إلى ما قد يتعرض له من  199الغير موافقة هذا الغير كتابة قبل إبرام العقد ) م 

قد دل بذلك على أنه ال يخشى شراً وأنه مطمئن على حسن نية المؤمن له . وسنعود إلى شرح الخطر ، فإذا ما وافق هذا على التأمين ف

هذه النصوص عند الكالم في التأمين على الحياة
 (9 )

 . 

 155أما ما يستند إليه أنصار من يذهب في الفقه المصري إلى أن المصلحة عنصر فيي جمييع أنيواع التيأمين ، مين أن الميادة 

مطلقة وأنها اتخذت مكانها بين األحكام العامة ، فذلك مردود في كل من شقيه . أما أنها وردت عامة مطلقة ، فييرد  مدني جاءت عامة

عليه بأنها جعلت محل التأمين "كل مصيلحة اتقصيادية" ، والمصيلحة االقتصيادية ال تقيوم إال فيي التيأمين مين األضيرار . أميا التيأمين 

ترطت ، ال تكون مصلحة اقتصادية ، وإنما تكون مصلحة معنوية . وهذا قاطع في أن المشرع على األشخاص فالمصلحة فيه ، إن اش

                                                 
 وما بعدها . 791نظر ما يلي فقرة ا  ( 2) 

 . 95وقرب محمد كامل مرسي فقرة  – 21عبد الودود يحيى ص – 25محمود جمال الدين زكي فقرة  – 117وص  11وانظر أيضاً ص  – 19ص  – 11محمد علي عرفه ص   ( 1) 

 وما بعدها . 191انظر ما يلي فقرة   ( 9) 
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المصييري إنمييا قصييد أن تتييوافر المصييلحة ، بعييد أن نعتهييا بأنهييا مصييلحة اقتصييادية ، فييي التييأمين ميين األضييرار دون التييأمين علييى 

إلى أن المشرع المصري لم يحالفه التوفيق عندما اشترط األشخاص . وقد أحس أنصار هذا الرأي المعارض قوة هذه الحجة ، فذهبوا 

أن تكون المصلحة مصيلحة اقتصيادية
 (2 )

. وأميا أن الينص قيد ورد بيين األحكيام العامية فيليزم مين ذليك أن يسيري عليى جمييع أنيواع  

ن ، فيي أمير غيير المصيلحة . التأمين ، فليس في هذه الحجة غناء ، إذ ورد مين األحكيام العامية ميا ال يسيري عليى جمييع أنيواع التيأمي

مدني بين األحكام العامة لم يمنع من أن تكون مقصورة على التأمين من األضرار ، فلمياذا ال تقيول مثيل  192وتشير بذلك إلى المادة 

مانعياً  مدني التي تشترط أن يكون محل التأمين مصلحة اقتصادية . فيال يكيون ورودهيا بيين األحكيام العامية 155ذلك أيضاً في المادة 

من أن تكون مقصورة على التأمين من األضرار دون التأمين من األشخاص
 (1 )

 . 

من ذلك نرى أن المشرع المصري لم يقصد أن يجعل من المصلحة عنصراً مشتركاً في جمييع أنيواع التيأمين ، وأن  $2291

للتأمين إنما أرادت أن يكون ذلك مقصوراً على  مدني عندما تكلمت عن المصلحة االقتصادية المشروعة التي تكون محالً  155المادة 

ميدني فيي مكانيه الطبيعيي عنيد الكيالم فيي  155التأمين من األضرار . ومن أجل هذا نجعل بحثنيا فيي المصيلحة كميا تضيمنتها الميادة 

ى األشياءالتأمين من األضرار ، وسنرى هناك أن مبدأ المصلحة هو من المبادئ األساسية التي يقوم عليها التأمين عل
 (9 )

 .
 

 :  تقسميات التأمين – 565
ولتأمن إما تأمين اجتماعين وإما تأمين خاص . فالتأمين االجتماعي نتظم العمال ، ويؤمنهم من إصابات العمل ومين الميرض  

ؤونه . وال شأن لنا والعجز والشيخوخة ، ويساهم فيه إلى جانب العمال أصحاب العمل والدولة ذاتها ، وتتولى الدولة تنظيمه وإدارة ش

بيه هنيا ، فمكيان بحثيه يكييون عنيد الكيالم فيي قيانون العمييل . أميا التيأمين الخياص فتقيوم بييه الشيركات الجمعييات التبادليية ، وإذا كانييت 

شركات التأمين في مصر قد أممت جميعاً وأصبحت تابعة للقطاع العيام وصيارت المؤسسيات العامية هيي التيي تيدير شيؤونها ، إال أن 

التأمين المؤممة بقيت تدار على النحيو اليذي كانيت تيدار بيه قبيل التيأميم ، ومين ثيم ال يميانع مين أن نسيتبقي لهيا اسيم "التيأمين  شركات

 الخاص" للمقابلة بينها وبين التأمينات االجتماعية .

ر ويكيون تأمينياً عليى ويتعلق بالنقل عين طرييق البحي ( assurance maritime) والتأمين الخاص إما أن يكون تأميناً بحرياً 

وإما أن يكون تأمينياً  . ( assurance fluviale) ويلحق به النقل عن طريق األنهار والترع والقنوات  ، البضائع أو على السفن ذاتها

 . ( assurance aérienne) ويلحق به في كثير من أحكامه التأمين الجوي  ، ( assurance terrestre) برياً 

وقد سبق التأمين البري كما رأينا فيما تقدم ، والتأمين البحري
 (5 )

 ،  ً فهو خاضيع للتقنيين البحيري فيي  ، ال شأن لنا به هنا أيضا

 . ويدخل إذن في مباحث القانون البحري ( ، 195 – 219المواد ) الباب الحادث عشر 

 بعد أن استبعدنا من جهة التأمينات االجتماعية وتقابل التأمين الخياص ، والذي نستبقيه للبحث هو التأمين الخاص البري وحده

التأمين البحري ويقابل التأمين البري وبعد أن استبعدنا من جهة أخرى ،
 (9 )

 . 

                                                 
 . 15محمد علي عرفه ص   ( 2) 

وما بعدها ( ، ولم يفرد المشرع المصري للتأمين من  199كان مبدأ المصلحة ومبدأ الصفة التعويضية هما مبدآن رئيسيان يقوم عليهما التأمين من األضرار ) انظر ما يلي فقرة ولما   ( 1) 

المبيدأين إال مكيان األحكيام العامية للتيأمين . وقيد تيرك المشيهور مين المبيادئ  األضرار مكاناً خاصاً بل اجتزأ عنه بالتأمين من الحريق ، فالظاهر أنه لم يجد مكاناً ينص فييه عليى هيذين

ر إليى أن المقصيود بهيا هيو المصيلحة المسلم بها في التأمين أمير قصير المبيدأين عليى التيأمين مين األضيرار دون التيأمين عليى األشيخاص . وليم يفتيه عنيد الكيالم فيي المصيلحة أن يشيي

 أ على التأمين من األضرار .االقتصادية  ، حتى يقصر المبد

 وما بعدها . 191انظر ما يلي فقرة   ( 9) 

 . 959انظر آنفاً فقرة   ( 5) 

القيانون عليى التيأمين إذا كيان  ويشير إلى ذلك صراحة مشروع الحكومة ، وهو المشروع الذي سيأتي ذكره ، فقد نصت المادة األولى من هذا المشروع على أن "تسيري أحكيام هيذا  ( 9) 

وال تسري هذه األحكيام علىالتيأمين التبيادلي وال التعياوني ،  –في القانون المدني تأميناً برياً وكان تأميناً خاصاً في آن واحد ، وذلك دون إخالل باألحكام التي تنظم عقد التأمين والواردة 

 إال بالقدر الذي ال تتعرض فيه هذه األحكام مع النظم العامة لتلك التأمينات وال مع التشريعات الخاصة التي تسري عليها" .
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 assurance de) والتأمين الخاص البري ، الذي نقف عنده هنا ، ينقسم إلى قسمين رئيسيين : ) ا ( التأمين على األشيخاص 

personnes )  ب ( والتأمين من األضرار ( . (assurance de dommages )
  (2 )

 . 

) ا ( فالتأمين على األشيخاص هيو تيأمين يتعليق بشيخص الميؤمن ليه ، فييؤمن نفسيه مين األخطيار التيي تهيدد حياتيه أو سيالمة 

يخضيع لمبيدأ التعيويض . ويسيتولي  جسمه أو صحته أو قدرته على العميل . وهيذا التيأمين كميا قيدمنا ليسيت ليه صيفة تعويضيية ، فيال

المؤمن له على مبلغ التأمين المتفق عليه بأكمله إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، دون نظر إلى قيمة الضرر الذي أصابه ، بيل حتيى إذا 

 لم يصب بأي ضرر ، وقد تقدم ذكر ذلك .

، ويكون تأمينياً لحالية الوفياة أو تأمينياً  ( assurance sue la vie) ( التأمين على الحياة  2ويتفرع هذا القسم إلى فرعين : ) 

) ( التيأمين مين اإلصيابات  1لحالة البقاء أو تأمينياً مختلطياً عليى النحيو اليذي سينبينه تفصييالً عنيد الكيالم فيي التيأمين عليى الحيياة . ) 

assurance contre les accidents corporals ) حيياة اإلنسيان أو بجسيمه نتيجية لسيبب ، ويكون تأميناً من اإلصابات التي تقيع ب

خارجي مفاجئ ، فيستولى المؤمن له على مبلغ التأمين إذا تحققت اإلصابة المؤمن منها كأن يميوت فيي حيادث مفياجئ أو يصياب فيي 

 assurance) جسمه بما يسبب عجزه عن العمل عجزاً دائماً أو عجزاً مؤمقتاً . ويلحق بالتأمين من اإلصيابات التيأمين مين الميرض 

contre le maladie ) . فيؤمن الشخص نفسه من العجز عن العمل الذي يترتب على المرض ، وتدخل في ذلك نفقات العالج ، 

) ب ( والتأمين من األضرار هو تأمين ال يتعلق بشيخص الميؤمن ليه بيل بماليه ، فييؤمن نفسيه مين األضيرار التيي تصييبه فيي 

ضاً عن هذا الضرر . والتأمين من األضرار ، كما قدمنا ، له صفة تعويضية بارزة ويخضع المال ، ويتقاضى من شركة التأمين تعوي

لمبدأ التعويض ، فال يجوز للمؤمن ليه أن يتقاضيى تعويضياً مين شيركة التيأمين إال إذا لحيق بيه ضيرر فيي ماليه وفيي حيدود قيمية هيذا 

 الضرر . والبد من مصلحة اقتصادية مشروعة تكون محالً للتأمين .

، ويكيون تأمينياً مين األضيرار التيي  ( assurance de choses) ( التأمين على األشياء  2ويتفرع هذا القسم إلى فرعين : ) 

تقع بشيء معين ، كتأمين المنزل مين الحرييق والمزروعيات مين التليف والمواشيي مين الميوت والتيأمين مين السيرقة والتبدييد وتيأمين 

، فيؤمن الشخص نفسه من الضرر الذي يصيبه فيي ماليه  ( assurance de responsabilité) ية ( التأمين من المسئول 1الدين . ) 

فيما إذا تحققت مسئوليته قبل المضرور ورجع عليه هذا بالتعويض . فشركة التأمين ال تعوض المضرور نفسيه ، واليذي يعوضيه هيو 

رمه لتعويض المضرور . والمسئوليات التي يؤمن الشخص نفسيه المؤمن له ، ثم تأتي شركة التأمين بعد ذلك لتعوض المؤمن له ما غ

منها كثيرة متنوعة ، فقد يؤمن نفسه من مسئوليته عن حوادث سيارته ، أو من مسئوليته عين الحرييق ، أو مين مسيئوليته المهنيية ، أو 

                                                                                                                                                                    
لى ثالثة فصول . تناول الفصل األول منه األحكام العامة لعقد التأمين ، فبينت المادة األولى نطياق سيريانه ، وجاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع : "وقد احتوى هذا المشروع ع

ط رالنقيل أمين الجيوي وغايتهميا تيأمين مخياوجعلته مقصوراً على التأمين البري ، وبهذا يخرج عن نطاق أحكامه التأمين البحري وغايته مجابهة مخاطر البحار ، والتأمين النهري والتي

ا طرفياً فيي العقيد فيي حالية إعيادة التيأمين . النهري والجوي . كما ال تسري أحكام عقد التأمين على إعادة التأمين ، وحكمة ذلك أن الغاية من المشروع هي حماية المؤمن لهم وهم ليسيو

، وهو الذي تباشره للشركات ويكون الباعث عليه ضمان المصالح الشخصية ، فيخرج بذلك عن كذلك اشترطت المادة المذكورة في التأمين البري أن يكون تأميناً خاصاً ف يالوقت ذاته 

نصت المادة كذلك على عدم سيريان أحكيام المشيروع نطاق عقد التأمين أنواع التأمين العام ، وهو ما تقوم به الدولة أو إحدى الهيئات المحلية العامة ويستند إلى ااعتبارات اجتماعية . و

 التي تسري عليها . تأمين التبادلي وال التعاوني ، إال بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه األحكام مع النظم العامة تلك التأمينات وال مع التشريعات الخاصةعلى ال

ال تسيري أحكيام هيذا الفصيل  – 2على الوجه اآلتيي : " من هذاالمشروع تجري 2991وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن هو أيضاً نصاً في هذا المعنى ، فكانت المادة 

وتسري هذه األحكامعلى التأمينيات ذاتاألقسياط ، ولكنهيا ال تسيري عليى التأمينيات التعاونيية وال عليى جمعييات  – 1على التأمين إال إذا كان تأميناً برياً وكان تأميناً خاصاً في آن واحد . 

ة التي غيرها من التأمينات األخرى ، إال بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه األحكام مع نظام هذه األنواع من التأمينات وال مع التشريعات الخاص المكتتبين للتأمين ضد المخاطر وال على

فييا  919ص  – 911ص  9عمال التحضيرية تسري عليها"ز وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة" اكتفاء بالمواد التي تتناول األصول العامة المنظمة لعقد التأمين" ) مجموعة األ

 لهامش ( .

 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني . 591و 592وانظر المادتين 

من المسئولية ) جوسران  اص . ) ج ( التأمينويذهب األستاذ جوسران إلى تقسيم التأمين الخاص البري إلى أقسام رئيسية ثالثة : ) ا ( التأمين على األشياء ) ب ( التأمين على األشخ  ( 2) 

 ( . 2979Lفقرة  1
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مين االجتمياعي . ومين بيين هيذه من مسئوليته عن حوادث النقل . أما مسيئولية رب العميل عين حيوادث العميل فهيذه تيدخل ضيمن التيأ

المسئوليات ما يكون التأمين منه إجبارياً ، كالتأمين من حوادث العمل والتأمين من حوادث السيارات
 (2 )

 . 

 وسنتناول بالبحث التفصيلي فيما يلي هذه الفروع المختلفة من التأمين .

التقنيين الميدني القيديم يحتيوي أصيالً عليى نصيوص فيي لم يكين نصوص قانونية :  –التنظيم التشريعي لعقد التأمين  – 566

عقد التأمين ، وقد ترك هذا العقد على أهميته الكبيرة للقضاء والعرف . وكان القضاء يطبق فيي الغاليب القواعيد العامية
 (1 )

والميألوف  

ين األجنبيية ، وبخاصية أحكيام من الشروط في عقود التيأمين التيي تبرمهيا الشيركات ميع الميؤمن لهيم ، ويسيتعين بيبعض أحكيام القيوان

2599يوليه سنة  29القانون الفرنسي في عقد التأمين الصادر في 
 (9 )

 . 

ولكن هذا لم يكن كافياً ، إذ كثيراً ما تيرد فيي عقيود التيأمين التيي تبرمهيا الشيركات ميع عمالئهيا شيروط تعسيفية ، وليم يكين 

ين عقيد إذعيان فتحميي الجانيب الضيعيف وهيو الميؤمن ليه مين الجانيب هناك في التقنين المدني القديم نصوص تجعل من عقيد التيأم

ومن ثم كان عقد التأمين في المشيروع التمهييدي للتقنيين الميدني الجدييد محيل عنايية كبيرة ، وقيد اقتبسيت  القوي وهو شركة التأمين .

 29انون الفرنسيي الصيادر فيي نصوص المشروع من مختلف القوانين التيي نظميت عقيد التيأمين فيي العصير الحيديث ، وبخاصية القي

2597أبرييل سينة  1والقانون السويسري الصادر فيي  2599يوليه سنة 
 (5 )

. وقيد بلغيت ميواد المشيروع التمهييدي فيي عقيد التيأمين  

تسعاً وتسعين مادة . واستهل المشروع الفصل المخصص لعقد التيأمين بنصيوص تناوليت أحكيام العقيد العامية ، وميا يترتيب علييه مين 

امات بعضها يقع على عاتق المؤمن له وبعضها ينشأ في ذمة المؤمن . ثيم أفيرد المشيروع لكيل فيرع مين فيروع التيأمين نصوصياً التز

خاصة . فنظم التأمين على الحياة في فرع على حدة ، استوعب فيها أحكامه . ثم نظم التأمين من الحريق وهو أظهر أنواع التأمين من 

امياً عامية تنطبيق عليى التيأمين مين األضيرار بوجيه عيام . وفيي فيرعين أخييرين نظيم المشيروع األضرار ، وجعل من نصوصيه أحك

التأمين من المسئولية وهو فرع من التأمين من األضرار ، والتأمين من اإلصابات وهو فرع من التأمين على األشخاص
 (9 )

 . 

                                                 
 بشأن التأمين اإلجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات . 2599لسنة  191بشأن التأمين اإلجباري من حوادث العمل ، والقانون رقم  2551لسنة  71انظر القانون رقم   ( 2) 

الخاص باإلشراف والرقابة على هيئات التأمين ، ولذلك تلجأ المحاكم  2595لسنة  51م عقد التأمين ، ولم يصدر سوى القانون رقم وقد قضى بأن الشارع المصري ) القديم ( لم ينظ  ( 1) 

 ( . 252ص  19رقم  17المحاماة  2551فبراير سنة  19إلى القواعد العامة لفض المنازعات الناشئة عن هذا العقد ) العطارين 

أمين واليذي يقضيي ئناف المختلطة في عهد التقنين المدني القديم بأنه نظراً لعدم وجود تشريع ينظم عقد التأمين في مصير ، فيإن الشيرط اليوارد فيي وثيقية التيوقد قضت محكمة االست  ( 9) 

( . وقيد يفهيم هيذا  199ص  51م  2595و سينة مياي 1( على العقد هو شرط صحيح ) استئناف مختلط  2599يوليه سنة  29بتطبيق قانون أجنبي معين ) القانون الفرنسي الصادر في 

ع اليذي يتفيرع عين العقيد مين اختصياص الشرط ضمناً ، كما إذا اشترط دفع األقساط ودفع مبلغ التأمين في باريس بالفرنكيات وجعيل المحيل المختيار لشيركة التيأمين فيي بياريس والنيزا

هيذا وإذا كيان العميل  –(  275ص  55م  2591أبرييل سينة  7تطبييق القيانون الفرنسيي عليى العقيد ) اسيتئناف مخيتلط المحاكم الفرنسية ، فيستخلص من ذلككله أن المتعاقدين قد أرادا 

تي القضياء أ بتقرير القواعد المنظمة ، ثيم ييأوالقضاء في مصر قد سبقا التشريع في عقد التأمين ، فقد جرى مثل ذلك في البالد األخرى . والتأمين خير شاهد على أن العمل هو الذي يبد

 ( . 111ص C 2979فقرة  1تبنى هذه القواعد ، ويأتي من بعد ذلك التشريع يسجلها ) جوسران 

 ، 2597ميايو سينة  99، والقانون األلماني الصيادر فيي  2597أبريل سنة  1وأهم القوانين األجنبية التي نظمت عقد التأمين في العصر الحديث هي القانون السويسري الصادر في   ( 5) 

. ومن التقنينات المدنية العربية التي نظمت عقيد التيأمين ، غيير  2715يونيه سنة  22وانظر أيضاً القانون البلجيكي الصادر في  – 2599يوليه سنة  29والقانون الفرنسي الصادر في 

ي وتقنين الموجبات والعقود اللبناني . والتقنينات الثالثة األولى نقلت نصوص عقد التأمين التقنين المدني المصري ، التقنين المدني السوري والتقنين المدني الليبي والتقنين المدني العراق

 عن التقنين المدني المصري .

ال ييزال فيي تقنينيا  –اييدة عليى أهميتيه المتز -وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "قد نظم المشروع عقد التأمين عليى اخيتالف أنواعيه . وهيذا العقيد  ( 9) 

يولييه  29يما أحكيام القيانون الفرنسيي الصيادر فيي الحالي) القديم من العقود غير المسماة . ولقد لجأت المحاكم المصرية ، إزاء هذا النقص ، إلى استعارة أحكام القوانين األجنبية ، الس

، فقيد  2597أبرييل سينة  1التأمين في العصر الحديث ، ومن أهمها القانون السويسري الصادر في  . ونصوص المشروع قد اقتبست من مختلف التقنينات التي نظمت عقد 2599سنة 

ة لعقد التأمين صورتان رئيسيتان : عقد التأمين من األضرار التي قد تنشاً عن الحريق وغيره ويلحق به التأمين ضيد المسيئولي –اتفقت اآلراء على اعتباره تشريعاً نموذجياً لعقد التأمين 

ولمختلف هذه األنواع أحكيام عامية قيد نظمتهيا الميواد التيي اسيتهل بهيا المشيروع الفصيل  –عن الفعل الضار ، وعقد التأمين على الحياة  ويلحق به التأمين ضد الحوادث ) اإلصابات ( 

عاتق المؤمن له وبعضها ينشأ في ذمة المؤمن . على أن المشروع قد أفرد بعد  المخصص لعقد التأمين ، فأورد فيها ما يترتب على عقد التأمين بوجه عام من التزامات بعضها يقع على

وهو أظهر حاالت التأمين ضد األضرار ذلك لكل نوع من هذه األنواع نصوصاً خاصة . فنظم التأمين على الحياة في فرع على حدة استوعب فيه أحكامه ، ثم نظم التأمين ضد الحريق 
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النصوص اعتبرتها نصوصاً تفصييلية تغنيي عنهيا  ولما عرض المشروع التمهيدي على لجنة المراجعة ، حذفت منه كثيراً من

 القواعد العامة . وبالرغم من هذا الحذف بقي المشروع النهائي في عقد التأمين مشروعاً متماسكاً يورد األحكام الهامة ، ويتناول كثيراً 

ليها إلى اثنتين وستين ميادة تضيمنها من التفصيالت العملية . وقد هبطت المواد التسع والتسعون التي كان المشروع التمهيدي يشتمل ع

 المشروع النهائي .

ولكن الفجيعة في نصوص المشروع التمهيدي كانت على يد لجنة القانون المدني فيي مجليس الشييوخ ، فقيد أخيذت هيذه اللجنية 

تبتر من المشروع نصاً بعد اآلخر حتى أتت على أكثره ، ولم تبق من المواد أكثر من خمس وعشرين
 (2 )

 . 

ميدني بإصيدار قيوانين  157ذه النصوص المبتورة هيي التيي خيرج بهيا التقنيين الميدني الجدييد ، ميع وعيد سيجل فيي الميادة وه

خاصة تكميلية ، فيقول هذا النص : "األحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة"
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
) من المشروع ( . وأخيراً في فرعين مستقلين ، نظم المشروع  715الفرع الثاني أحكاماً عامة تنظبق على التأمين ضد األضرار بوجه عام : انظر المادة  ، على أنه جعل من أحكام هذا

ص  – 925ص  9مجموعة األعمال التحضيرية التأمين ضد المسئولية والتأمين ضد الحوادث ) اإلصابات ( ، وهما صورتان خاصتان لكل من النوعين الرئيسيين السابق ذكرهما" ) 

919 . ) 

أحد ) رأى  ، "لما شرعت اللجنة في بحث الفصل الثالث الخاص بعقد التأمين : وقد جاء في محضر الجلسة الرابعة والثالثين من جلسات لجنة القانون المدني لمجلس الشيوخ( 2 )  

قائالً إنه يرى تأجيل النظر في ذلك إلى نهاية  . . فرد عليه  . ويحسن أن يستقل بتنظيم هذا العقد قانون خاص ، ثرة التغييرحذف هذا الفصل ألن أحكام هذا العقد عرضة لك ( األعضاء

المواد المتعلقة بعقد "بحثت اللجنة  : ثم جاء في محضر الجلسة الثانية والخمسين . ووافقت اللجنة على تأجيل بحث الفصل الثالث إلى حين االنتهاء من بحث المشروع" . المشروع

مجموعة ) ومن ثم فال ضرر من أن يتضمنها المشروع"  . واستبقت المواد التي تتضمن القواعد الكلية واألحكام العامة المنظمة لعقد التأمين التي تكون غير قابلة للتغيير . التأمين

 ( . 915ص –- 915ص  9األعمال التحضيرية 

والسيما بعد أن أصبح التأمين وضعاً مألوفاً فيي نطياق التعاميل واتسيع  ، وقد حمدت اللجنة المشروع عنايته بهذا العقد . "أفرد لعقد التأمين فصل خاص : وجاء في تقرير اللجنة ما يأتي 

 ، الناحيية األوليى أن تنظييم هيذا العقيد تنظيمياً كيامالً  . ووجهتا رأيها فيي هيذا الشيأن ، إال أن ناحيتين من نواحي عقد التأمين استرعتا انتباه اللجنة . نشاط شركات التأمين وتعددت شعابه

والناحية الثانية أن  . أمر يتطلب اإلفاضة على نحو قد يخل بتناسق القسم الخاص بالعقود في المشروع المعروض ، يواجه جميع تفاصيله وجزئياته وما يتخصص به كل نوع من أنواعه

هيذا إليى أن مين نيواحي  . وإزاء ذلك قد يكون من األنسب أن تظل تفاصيله بعيدة عن نطاق التقنين ، فهو في حاجة دائمة إلى التنقيح واإلضافة ، هذا التنظيم ال يزال في عنفوان تطور"

قيي فيي المشيروع القواعيد الكليية المنظمية لعقيد وليذلك آثيرت اللجنية أن تب . تنظيم عقد التأمين ما يحسن أن نتناوله  لوائح تنفيذية لم يجر عرف الصياغة بإصدارها بالنسبة إلى التقنينات

 ( . 919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) على أن يصدر تشريع خاص يتناول الجزئيات والتفاصيل التي تقدمت اإلشارة إليها"  ، وأن تحذف ما عداها ، التأمين

باعتبار أن كل هذا مين "الجزئييات  ، النص الذي يجعل للمضرور الحق في الرجوع مباشرة على المؤمنومن بينها  ، وقد حذفت اللجنة جميع النصوص المتعلقة بالتأمين من المسئولية

 والتفاصيل"!

 ، يتضمنها وقد وضع في لجنة المراجعة لما حذفت هذه اللجنة كثيراً من النصوص التفصيلية التي كان المشروع التمهيدي ، لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي : تاريخ النص( 1 )  

 917ص  – 911ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  157ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 115ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 179وصار رقم النص 

. ) 

 . ولم يشتمل التقنين المدني القديم يتفق على نصوص في عقد التأمين 

 . م يتفق على نصوص في عقد التأمينولم يشتمل التقنين المدني القدي 

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  125التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 157التقنين المدني الليبي م 

 ) موافق ( . 2991التقنين المدني العراقي : م 

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل
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القتصاد ( فعالً مشروع قانون أعيد فيه كثيراً من النصوص المحذوفة من المشيروع التمهييدي ، وقد أعدت الحكومة ) وزارة ا

وقد أخذ هذا المشروع يجتياز مراحليه التشيريعية
 (2 )

. ليذلك سينعتبر نصوصيه مكملية لنصيوص التقنيين الميدني ، ونوردهيا تحيت اسيم  

 "مشروع الحكومة" .

ي الجديد وفي مشروع الحكومة ، عناية خاصية بحمايية الميؤمن لهيم مين تعسيف وقد عني المشرع المصري ، في التقنين المدن

مدني كما رأينا على ميا  199شركات التأمين ، فأورد نصوصاً كثيرة تحقق هذا الغرض . وإمعاناً منه في هذه الحماية نص في المادة 

ال أن يكيون ذليك لمصيلحة الميؤمن ليه أو لمصيلحة يأتي : "يقيع بياطالً كيل اتفياق يخيالف أحكيام النصيوص اليواردة فيي هيذا الفصيل ، إ

المستفيد"
 (1 )

. ونصت المادة الثانية من مشروع الحكومة في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي : "يقع باطالً كل اتفاق يخالف أحكيام هيذا  

القانون ، إال أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن ليه أو المسيتفيد"
 (9 )

تيي تينظم عقيد التيأمين ، سيواء فيي . ويتبيين مين ذليك أن النصيوص ال 

التقنين المدني أو في مشروع الحكومة ، تعتبر من النظام العام ، ولكين لمصيلحة الميؤمن ليه وحيده دون مصيلحة الميؤمن . ومين ثيم ال 

لفية أو يجوز االتفاق على مخالفة هذه النصوص أو على تعيديلها إذا كيان ذليك فيي مصيلحة الميؤمن ليه ، وال يجيوز االتفياق عليى المخا

التعديل إذا كان ذلك في مصلحة المؤمن . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هيذا الصيدد : "وأحكيام هيذا الفصيل آميرة 

في مصلحة المؤمن له ال في مصلحة المؤمن ، فالمشروع قد قصد إلى حماية الميؤمن لهيم حمايية خاصية ، تقيوم إليى جانيب ميا يحققيه 

) وهو القانون الخاص باإلشيراف والرقابية عليى هيئيات التيأمين وقيد حليت محليه تشيريعات الحقية سيبق  2595 لسنة 51القانون رقم 

بيانها ( من رقابة على الشروط التي تفرضها شركات للتأمين"
 (5 )

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 لهذا المشروع : "كما لمس المشرع عند تنقيح القانون المدني الحاجية إليى وضيع نصيوص لعقيد التيأمين ، تكفيل حمايية الميؤمن لهيم مين التيورط فييالمذكرة اإليضاحية وقد جاء في ( 2 )  

ي يصعب على الكثيرين تفهم ما تحتويه مين عبيارات وأوضياع فنيية . ولقيد االلتزام بعقود هي بطبيعتها من عقود اإلذعان التي ال يتحقق فيها التوازن االقتصادي بين طرفي العقد ، والت

 ً  ، حتى هبطت في القانون الجديد إلى أقيل كان حظ التأمين من عناية اللجنة التحضيرية لمشروع التنقيح وافراً ، إذ خصته بحوالي مائة مادة . ولكن هذه النصوص أخذت تتقلص تدريجا

شيريع خياص يتنياول أن تبقي على المواد التي تتضمن القواعد الكلية واألحكام العامة المنظمة لعقد التأمين التي تكون غير قابلة للتغيير ، عليى أن يصيدر تمن الربع . ولقد آثرت اللجنة 

مين  157( . واسيتناداً إليى نيص الميادة  112إلى  151ن الجزئيات والتفاصيل . وبذلك أصبحت المواد التي تنظم عقد التأمين في القانون المدني الجديد خمساً وعشرين مادة ) المواد م

نييت وزارة االقتصياد بدراسية التشيريعات األجنبيية القانون المدني ، والتي تقضي بأن األحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في القانون المذكور تنظمها القوانين الخاصية ، ع

يهيا تأمين المصرية واألجنبية المختلفة والمشتغلين بشؤون التأمين ، وانتهت إلى وضع مشروع القيانون المرافيق . والشيك أن األحكيام التيي يحتولعقد التأمين ، واستطالع آراء هيئات ال

 والمؤمن لهم" . ينالمشروع المذكور سوف تعمل على توطيد دعائم التأمين في الجمهورية العربية المتحدة ، وتقيمها على أسس من الثقة المتبادلة بين المؤمن

 في آخرها في الهامش . 995انظر في تاريخ النص وفي النصوص المقابلة في التقنينات المدنية العربية األخرى آنفاً فقرة ( 1 )  

في مصلحة المؤمن له ال في مصلحة المؤمن ، فهي  وجاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع : "وقد رؤى ، اتساقاً مع أحكام القانون المدني ، اعتبار أحكام هذا المشروع آمرة( 9 )  

من  199. فأوردت المادة الثانية حكم المادة  2595لسنة  259ترمي إلى حماية المؤمن لهم حماية خاصة إلى جانب ما تحققه لهم أحكام قانون هيئات التأمين الصادر بالقانون رقم 

 أحكام هذا المشروع إال أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد" .القانون المدني ، والتي تقضي ببطالن كل اتفاق يخالف 

 . 919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ( 5 ) 
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 عقد التأمين بوجه عام -الباب األول 

 أركان عقد التأمين -الفصل األول
عقييد التييأمين ، كسييائر العقييود ، أركانييه التراضييي والمحييل والسييبب . وال جديييد يقييال فييي  التراضييي والمحييل والسييبب : –917

 السبب ، فنقتصر على الركنين األولين : التراضي والمحل .

 التراضي في عقد التأمين -الفرع األول
أمين صييحيحاً ميين الناحييية القانونييية بوجييود يصييدر التراضييي ميين طرفييي عقييد التييأمين . ويييتم عقييد التييمسييائل ثييالث :  -569

التراضي مع توافر األهلية والخلو من عيوب اإلرادة . على أن عقد التأمين من الناحية العملية يبرم عادة على نحو خاص فيي مراحيل 

 متوالية .

( كييف يبيرم  9القانونيية . ) ( كييف ييتم عقيد التيأمين صيحيحاً مين الناحيية  1( طرفا عقد التأمين . )  2فهذه مسائل ثالث : ") 

 عقد التأمين من الناحية العملية .
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 طرفا عقد التأمين -المبحث األول

 المؤمن والمؤمن له : -571
طرفا عقد التأمين هما المؤمن أي شركة التأمين في العادة وقد يكون جمعية التأمين التبادلية ، والمؤمن له وهو من يتعاقيد ميع  

 نفسه من خطر معين . على أن كال من المؤمن والمؤمن له في حالة إلى شيء من التفصيل . الشركة أو الجمعية يؤمن

 وسطاء التأمين : –المؤمن  -570
قيدمنا 

 (2 )
أن المييؤمن قيد يكييون جمعييية تيأمين تبادلييية ، يجمييع أعضياء الجمعييية فيهيا األخطييار التييي يتعرضيون لهييا ويلتزمييون  

اليذي يؤدييه كيل عضيو . ويمييز جمعييات  ( cotisation) منهم في سنة معينية مين االشيتراك بتعويض من يتحقق الخطر بالنسبة إليه 

التيأمين التبادلييية هييذه ، سييواء كانييت جمعييات تبادلييية أو جمعيييات ذات شييكل تبييادلي ، أنهييا ال تعميل للييربح كمييا تعمييل شييركات التييأمين 

نيون هيم المؤمنيون والعميالء هيم الميؤمن لهيم ، بيل إن أعضياء المساهمة ، فليس فيهيا مسياهمون يتقاضيون أرباحياً عليى أسيهمهم ويكو

جمعيات التأمين التبادلية يؤمن بعضهم بعضاً ، فهم في وقت واحد مؤمنون ومؤمن لهم
 (1 )

 . 

ن شركة مساهمة مسيتقلة كيل االسيتقالل عين الميؤمن لهيم ولكن المؤمن ، في الكثرة الغالبة من األحوال ، يكّوِ
 (9 )

، وهيي التيي  

د متهم ويكون ذلك عادة عن طريق وسطاء ، وكالء أو مندوبين أو سماسرة . ذلك أن الوسيط يصبح أن يكون وكيالً مفوضياً ، أو تتعاق

 مندوباً ذا توكيل عام ، أو سمسار غير مفوض .

ييتم التعاقيد فالوكيل المفوض هو أوسع الوسطاء سلطة ، إذ هو مفوض في أن يتعاقد مع المؤمن له نيابة عن شيركة التيأمين ، و

 مباشرة بينه وبين المؤمن له . ومن كانت له سلطة في إبرام العقد ، جاز له أيضاً أن يمد أجل هذا العقد ، وأن يعدله ، وأن يرجع فييه ،

وأن يفسخه
 (5 )

 . 

، بشيرط أن  ويلي الوكيل المفوض في السلطة المندوب ذو التوكيل العام . ولهيذا الوسييط أن يبيرم عقيد التيأمين ميع الميؤمن ليه

يتقيد بشروط التأمين العامة المألوفة ، فال ينحرف عنها ال لمصلحة المؤمن له وال لمصلحة المؤمن
 (9 )

 . 

                                                 
 .  957( انظر آنفاً فقرة  2) 

.  ، ويكون  ( butletin d'adhésiom) ( ويترتب على ذلك أن المؤمن له في جمعية تبادلية للتأمين ، وقد أصبح عضواً في الجمعية ، يجب أن يكون قد أمضى طلب انضمام للجمعية  1) 

( . والميؤمن ليه فيي جمعيية تبادليية تكيون ليه إذن صيفات ثيالث ، فهيو  19) سيميان فقرة  ( statuts de la soctété mutuelle) مرفقاً بطلب االنضمام هذا نسخة من نظم الجمعية 

وكميؤمن ليه  ، من ذلك أنه كعضو في الجمعية يجب أن يخضع لقرارات الجمعية العامية ، وقد تتعارض صفة من هذه الصفات مع صفة أخرى . وعضو في الجمعيةمؤمن له ومؤمن 

المجلة  2551ديسمبر سنة  29 -221-2-2511داللوز  2519مايو سنة  21نقض فرنسي ) للجمعية العامة المساس بها إال برضائه يملك حقوقاً يستمدها من وثيقة التأمين وال يجوز 

 ( . 51فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2991-2591المرجع السابق  2599يوليه سنة  21مجلس الدولة الفرنسي  -17- 2557العامة للتأمين البري 

بادلية للتأمين فإن عقد التيأمين يكيون ميدنياً . أميا ( فإذا كان المؤمن شركة مساهمة كما هو الغالب فيما قدمنا ، كان التأمين تجارياً من جانب المؤمن ، بخالف ما إذا كان المؤمن جمعية ت 9) 

 957تاجراً قد عقد التأمين لحاجات تجارية فيكون العقد تجارياً وفقاً لمبدأ التبعية ) انظر آنفاً فقرة  من جانب المؤمن له ، فاألصل في عقد التأمين أن يكون مدنياً ، إال إذا كان المؤمن له

 ( .  112ص -119ص  295بيكار وبيسون فقرة  – 919ص  1م  2759يناير سنة  15في الهامش ( استئناف مختلط 

ى أنه "إذا كان السمسار مفوضاً في إبرام عقد التأمين ، جاز له أيضاً ميد أجيل هيذه العقيود وتعيديلها والعيدول عنهيا من المشروع التمهيدي في هذا المعنى عل 2955( وقد نصت المادة  5) 

 .  في الهامش (  911وص  919ص  9وفسخها" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "ألنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

شروط التأمين العامة من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "ال يجوز لوكيل المؤمن الذي عقد التأمين بوساطته ، إذا كان توكيله عاماً ، أن يعدل في  2951( وقد نصت المادة  9) 

يعتبر في عالقته مع المؤمن عليه مفوضاً من المؤمن في إبرام التصرفات التي تنياط عيادة ولكن هذا الوكيل  -1، سواء كان هذا التعديل في مصلحة المؤن عليه أو في غير مصلحته . 

ة "ألنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها بمن هو مثله من الوسطاء ، وفي إبرام التصرفات التي اعتاد إ]رامها بتفويض ضمني من المؤمنين" . وقد حذفت هذه المادة لي لجنة المراجع

 في الهامش ( .  911وص  919ص  – 915ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  قوانين خاصة"
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ويلي الوسيطين المتقدمي الذكر فيي السيلطة السمسيار غيير المفيوض . وهيو عليى صيورتين : ) الصيورة األوليى ( تكيون فيهيا 

ل مين جهية إنيه وكييل مفيوض أو إنيه ذو توكييل عيام ، وال يقيال مين جهية أخيرى إن سلطة هذا الوسيط غير موضحة الحدود . فيال يقيا

مهمته مقصورة على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن له . وفي هذه الحالة ال تكون للوسيط سلطة في إبرام عقد التأمين مع المؤمن 

له ، سواء بشروط خاصة أو بالشروط المألوفة
 (2 )

ميؤمن ليه هيو شيركة التيأمين ذاتهيا ، فتمضيي هيذه وثيقية . واليذي يبيرم العقيد ميع ال 

التأمين وتسلمها للوسيط ، وهذا يقوم بدوره بتسيليمها للميؤمن ليه . ولكين يكيون لهيذا الوسييط سيلطات محيدودة فيي شيؤون تتعليق عيادة 

داد الصادرة مين الميؤمن ، وتسيلم بتنفيذ عقد التأمين ، كقبض األقساط والتعويضات الواجب دفعها ، وتسليم وثائق التأمين وعقود االمت

البيانات التي يجب على المؤن له أن يقدمها للمؤمن في أثناء قيام العقيد
 (1 )

. ) والصيورة الثانيية ( تكيون فيهيا سيلطة الوسييط موضيحة  

إبيرام عقيد  الحدود ومقصورة على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن له . وفي هذه الحالة ال تكون للوسيط بطبيعية الحيال سيلطة فيي

التأمين مع المؤمن له ، والذي يبرم العقد هو شركة التأمين ذاتها . وتنحصر مهمة الوسيط في البحث عن المؤمن له ، فإذا وجيده اتخيذ 

اإلجراءات الالزمة لجعل شركة التأمين تبرم العقد معه ، فتمضي الشركة وثيقة التأمين وتسلمها للوسيط ، ويسلمها هذا بدوره للميؤمن 

ه . وتنتهي مهمة الوسيط عند ذلك ، فهو مجرد سمسار ، وليس ملزماً ال بصفته الشخصية وال بصفته ضامناً عن دفيع مبليغ التيأمين ، ل

وال تكون الشركة مسئولة عما وعد به من تعديل في شروط التأمين أو من إضافة هذه الشروط
 (9 )

 . 

وكانيت هنياك ميع ذليك قييود خفيية عليى هيذه السيلطة فرضيتها شيركة ومتى كان للوسيط سلطة معينة عليى النحيو اليذي تقيدم ، 

التأمين على الوسيط ، فإن هذه القيود الخفية ال يعتد بها ، وللمؤمن له إذا كيان ال يعليم بهيا أن يتعاقيد ميع الوسييط عليى أسياس الظياهرة 

دون نظر إلى هذه القيود الخفية ، وليس في ذلك إال تطبيق لقواعد الوكالة الظاهرة
 (5 )

 . 

                                                 
 ( . 91ص  51م  2595نوفمبر سنة  11( وال يجوز له أن يتعهد للمؤمن له بإمكان فسخ عقد التأمين في أي وقت ) استئناف مختلط  2) 

لم تكن سلطة الوسيط في التأمين موضحة الحدود ، فيكون له في هذه الحالة أن يقوم عن المؤمن باألعمال  من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "إذا 259( وقد نصت المادة  1) 

قييام العقيد  لقاء نفسيه للميؤمن أثنياء( تسلم طلبات التأمين وإخطارات العدول عن التأمين . ) ب ( تسلم البيانات التي يجب على طالب التأمين أن يقدمها أو التي يقدمها من ت 2اآلتية : ) 

قسياط والفوائيد والمصيروفات والتعويضيات وعن شؤون متعلقة بهذا العقد بما في ذلك طلبات الفسخ . ) ج ( تسليم وثائق التأمين وعقود االمتداد الصادرة من الميؤمن . ) د ( قيبض األ

 919ص  9ق بجزئيات يحسن أن تنظمهيا قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال التحضييرية الواجب دفعها بمقتضى عقد التأمين ، وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "ألنها تتعل

 في الهامش ( 911وص 

 ( . 25ص  95م  2511نوفمبر سنة  21وقد قضى بأن الوسيط يكون قد وفى بالتزامه إذا هو سلم المؤمن له وثيقة التأمين ممضى عليها من المؤمن ) استئناف مختلط 

إذا كانت مأمورية سمسار التأمين قاصرة على مجرد التوسط في البحث عن المؤمن عليه ، فتنتهيي هيذه  -2من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه " 2951ة ( وقد نصت الماد 9) 

وال يكون المؤمن مسيئوالً  -9ه ضامناً عن دفع مبلغ التأمين . وال يكون السمسار ملزماً بصفته الشخصية وال بصفت -1المأمورية بقيامه بتسليم المؤمن عليه وثيقة التأمين المتعهد بها . 

ميادة فيي لجنية المراجعية "ألنهيا تتعليق عما وعد به السمسار من تعديل في شروط التأمين العامة التي تتضمنها وثيقة التيأمين ، أو مين إضيافة عليى هيذه الشيروط" . وقيد حيذفت هيذه ال

 في الهامش ( . 911وص  911ص  – 911ص  9جموعة األعمال التحضيرية بجزئيات يحسن أن تنمها قوانين خاصة" ) م

ة ، إال إذا كيان من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على أنه "ال يجوز أن يحتج ضد الغير بالقيود التي تحد من سلطة السمسار المبينة في النصوص السابق 2959( وقد نصت المادة  5) 

الً كل شرط يقضي بغير ذلك" . وقد حذفت هذه المادة في لجنية المراجعية "ألنهيا تتعليق هذا الغير عالماً بهذه القيود وقت التعاقد ، أو كان جهله بها راجعاً إلى خطأه الجسيم . ويقع باط

مين القيانون األلمياني الصيادر فيي  51في الهامش ( . وقد اقتبس النص مين الميادة  911وص  919ص  9بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 التأمين . والخاص بعقد 2597مايو سنة  99

 –المجلة العامة للتيأمين البيري  2592مارس سنة  9كذلك لو جاوز الوسيط سلطته الظاهرة أو أدلى ببيانات كاذبة ، وكان المؤمن له حسن النية ، كان المؤمن مسئوالً ) نقض فرنسي  

سييريه  2595يناير سينة  19باريس  – 159-2597المرجع السابق  – 2591ة ديسمبر سن 22الرباط  -929 – 2599المرجع السابق  2515المرجع السابق نوفمبر سنة  – 2592

( . أما إذا كان المؤمن له يعلم أو يستطيع أن يعلم بحقيقة سلطة الوسيط ، فيإن الميؤمن ال يكيون فيي هيذه  الحالية  19فقرة  . ass . lerلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -12 9- 1 – 2595

 ( . 951 – 2551المجلة العامة للتأمين البري  2552ديسمبر سنة  7مسئوالً ) نيم 

اسمه ، ووجب عليه عن المؤمن أية سلطة أصالً ، وكان المؤمن له حسن النية ، وقبض الوسيط القسط ، كان المؤمن مسئوالً عن تقصيره في ترك الوسيط يتعاقد ب لم يكن للمتعاقدوإذا  

 ( . وقد قدمنا أنه يجوز اعتبار عقد التأمين مبرماً ، طبقاً لقواعد الوكالة الظاهرة . 159ص  21م  2595سنة  رد القسط المؤمن له ) استئناف مختلط أول يوليه

بنظر من هذا المشروع يجري على الوجه اآلتي : "تختص المحكمة التي تقع في دائرتها مكتب السمسار أو الوسيط  2951هذا وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص هو المادة  

كمية المختصية هيي التيي يقيع فيي دائرتهيا الدعوى المرفوعة على المؤمن إذا كان هذا السمسار أو الوسيط هو الذي أبرم العقد أو توسط في إبرامه ، فإن لم يكين ليه مكتيب فتكيون المح
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 اجتماع الصفات الثالث : –المؤمن له  -572
يقصيد بطاليب  -2مين هيذا المشيروع ، يجيري عليى الوجيه اآلتيي : " 2999كان المشروع التمهيدي يشتمل على نيص الميادة  

التييأمين الشييخص الييذي يتعهييد بتنفيييذ االلتزامييات المقابليية اللتزامييات المييؤمن ، ويقصييد بييالمؤمن عليييه ) اقييرأ المسييتفيد ( الشييخص أو 

فإذا كان طالب التأمين هو صاحب  -1زم به في حالة وقوع الحادث المبين في عقد التأمين . األشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما الت

،  ( soucri pteur de l'assurance) الحق في التأمين كان هو المؤمن عليه ) اقرأ المستفيد ( . "يميز هذا النص بين طالب التأمين 

ميايو سينة  99وكيذلك قيانون التيأمين األلمياني الصيادر فيي  2597يل سينة أبر 1أو كمما يسميه قانون التأمين السويسري الصادر في 

2597  (preneur de l'assurance )  والمؤمن عليه ) اقرأ المستفيد ( . وليست لهذا التمييز أية أهمية من حيث اإليضياح القيانون ،

ات ( التيي يكيون فيهيا عيادة طاليب التيأمين والميؤمن إال ي بعض أنواع التأمين ، كالتأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث ) اإلصياب

عليه ) اقرأ المستفيد ( شخصين مختلفيين . أميا فيميا عيدا هيذه األنيواع فيسيتعمل اصيطالح "طاليب التيأمين" أو "الميؤمن علييه" ) اقيرأ 

المستفيد ( للداللة على الشخص المتعاقد مع المؤمن
 (2 )

 . 

د التأمين ، وهو المؤمن له ، يجمع عادة ، وبخاصة في التأمين من األضيرار ، بيين والواقع من األمر أن الطرف اآلخر في عق

( فهييو أوالً الطييرف المتعاقييد مييع المييؤمن ، والييذي يتحمييل بجميييع االلتزامييات الناشييئة ميين عقييد التييأمين والمقابليية  2صييفات ثييالث : ) 

لتأمين والمقابلة اللتزامات المؤمن ، ويسمى بهذه الصفة "طالب اللتزامات المؤمن ، والذي يتحمل بجميع االلتزامات الناشئة من عقد ا

التييأمين
 (1 )

  (souscripteur de l'assurance )  ( .1  وهييو ثانييياً الشييخص المهييدد بييالخطر المييؤمن منييه ، ويسييمى بهييذه الصييفة )

تييأمين المسييتحق عنييد وقييوع الكارثيية ( وهييو ثالثيياً الشييخص الييذي يتقاضييى ميين شييركة التييأمين مبلييغ ال 9. )  ( assuré) "المييؤمن لييه" 

. ونضيرب ليذلك ميثالً أن ييؤمن شيخص عليى منزليه مين الحرييق .  ( bénéficiaire) المؤمن منها ، ويسمى بهذه الصفة "المستفيد" 

فيي فهذا الشخص هو الذي يتعاقد مع شركة التأمين فيكون هو طالب التأمين ) أو المستأمن ( ، وهيو فيي الوقيت ذاتيه الشيخص المهيدد 

منزله بخطر الحريق فيكون هيو الميؤمن ليه ، وهيو أخييراً الشيخص اليذي يتقاضيى مين شيركة التيأمين مبليغ التيأمين إذا احتيرق منزليه 

فيكون هو المستفيد . فإذا اجتمعت هذه الصيفات اليثالث لشيخص واحيد ، غلبيت تسيميته بيالمؤمن ليه دون طاليب التيأمين أو المسيتفيد ، 

يتعاقيد ميع شيركة التيأمين ، إميا  –عليى هيذا النحيو  –الوقت ذاته طالب التأمين والمستفيد" . والمؤمن ليه ويكون المقروض أنه هو في 

أصالة عن نفسه وإما عن طريق نائب عنه . والنائب يكون في أكثر األحوال وكيالً عن المؤمن له ، فتسري أحكيام الوكالية وينصيرف 

ييل . وقيد يكيون النائيب فضيولياً دون توكييل ، فيعقيد تأمينياً عياجالً تتيوافر فييه شيروط أثر عقد التأمين مباشرة إلى المؤمن له دون الوك

الفضالة ، كميا إذا أمين أميين النقيل عليى البضياعة التيي ينقلهيا لمصيلحة صياحبها ، فعنيد ذليك ينصيرف أثير عقيد التيأمين إليى صياحب 

، ويكيون هيو المسيتفيد ، فتجتميع فييه الصيفات اليثالث . وقيد ال البضاعة ، ويعتبر أنه هو نفسه المؤمن له ، ويلتزم بيدفع قسيط التيأمين 

تتوافر شروط الفضالة ، ومع ذلك يعقد شخص تأميناً لحسياب غييره دون تفيويض منيه أي دون وكالية ، فيإذا أقير الغيير هيذا التصيرف 

نقلب الشخص الذي عقد التأمين  وكيالً عن طبقاً للقواعد المقررة في عقد الوكالة أصبح هذا اإلقرار الالحق بمثابة التوكيل السابق ، وا

من مشروع الحكومة  5هذا الغير الذي ينصرف إليه أثر التأمين ، وتجتمع فيه الصفات الثالث . وقد عرضت الفقرة األولى من المادة 

لفرضين من هذه الفيروض الثالثية
 (9 )

لتيأمين لحسياب ، فيرض الوكالية وفيرض اإلقيرار الالحيق ، فنصيت عليى أنيه "يجيوز أن يعقيد ا 

شخص معين ، بناء على تفويض منه أو دون تفويض . فإذا تم التأمين بغير تفويض ، أفاد منه إذا أجازه ، حتى ولو بعد تحقيق الخطير 

المؤن منه . فإذا لم يجزه ، خالل ثالث سنوات من تحقق الخطر أو علمه بالتأمين أيهما أقرب تاريخاً ، أصيبحت األقسياط الميؤداة حقياً 

                                                                                                                                                                    
ألنهيا تتعليق بجزئييات  ، وقد حذفت في لجنة المراجعة " 2597مايو سنة  99در في من القانون األلماني الصا 57موطنه أو على إقامته وقت التعاقد" . وهذه المادة مقتبسة من المادة 

في الهامش ( ولما كان هذا النص يعتبر استثناء من القواعد العامة ، وقد حيذف ، فيال يجيوز  911وص  911ص  9يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 العمل به .

وقد حذفت هذه الميادة فيي لجنية المراجعية "ألنهيا تتعليق  بجزئييات يحسين أن تنظمهيا قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال  –في الهامش   911ص  9ل التحضيرية ( مجموعة األعما 2) 

 في الهامش ( . والنص إنما يقرر مصطلحات في عقد التأمين ال خالف فيها . 919ص  9التحضيرية 

 في الهامش . 951: انظر آنفاً فقرة ( وتمكن تسميته ) بالمستأمن (  1) 

 . 91ص – 15ص  59( انظر في هذه الفروض الثالثة بيكار وبيسون فقرة  9) 
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صيياً للمييؤمن"خال
 (2 )

. واليينص ليييس إال تطبيقيياً للقواعييد العاميية ، فيمييا عييدا ميعيياد الييثالث سيينوات المحييدد لإلقييرار الالحييق وفيمييا عييدا  

صيرورة األقساط المؤداة حقاً خالصاً للمؤمن .فإذا أقر الغير التأمين المعقود لصالحه ، حتى بعد تحقق الخطر المؤمن منيه ، انصيرف 

ليه من وقت إبرامه ال مين وقيت اإلقيرار ، إذ أن لإلقيرار أثيراً رجعيياً . ويحيق للغيير فيي هيذه الحالية أن يقيبض مبليغ أثر عقد التأمين إ

 التأمين من الشركة ، ويكون هو الملزم باألقساط فيرده لمن عقد التأمين إذا كان هذا قيد دفعهيا ، أو ييدفعها لشيركة التيأمين إذا كانيت ليم

ار قائماً ، وال يسقط بثالث سنوات ، ولكن يجوز لشركة التأمين أن تدعوه لإلقرار في مدة معقولة تعينها ليه تدفع . ويبقى حقه في اإلقر

. فإذا لم يقر عقد التأمين في خالل هذه المدة اعتبر رافضاً لعقيد التيأمين ، ورجعيت شيركة التيأمين عليى مين تعاقيد معهيا طبقياً للقواعيد 

 لها باألقساط المؤداة على سبيل التعويض . المقررة في عقد الوكالة ، وقد يقضى

 تفرق الصفات الثالث على أشخاص مختلفين : –المؤمن له  -573
وإذا كان يغلب أن تجتمع الصفات الثالث في شخص المؤمن ليه فيي التيأمين مين األضيرار ، فقيد يقيع فيي هيذا التيأمين ، ويقيع  

 ت الثالث على أشخاص مختلفين .كثيراً في التأمين على األشخاص ، أن تتفرق هذه الصفا

فيجوز أن يكون طالب التأمين والمؤمن له شخصياً واحيداً ، ويكيون المسيتفيد شخصياً آخير . ويقيع هيذا كثييراً فيي التيأمين عليى 

الحياة ، عندما يؤمن شخص على حياته لمصلحة ورثته مثالً . فيكون هذا الشخص هو طالب التيأمين ألنيه هيو اليذي يتعاقيد ميع شيركة 

لتأمين ويلتزم بدفع األقساطا
 (1 )

ويكون في الوقت ذاته هو المؤمن له ألنه أمن على حياته هو . أما المستفيد فهيم الورثية ، وقيد اشيترط  

 المؤمن له لمصلحتهم فتسري قواعد االشتراط لمصلحة الغير .

صياً آخير . ويقيع ذليك إذا أمين شيخص ويجوز أيضاً أن يكون طالب التأمين والمستفيد شخصياً واحيداً ، ويكيون الميؤمن ليه شخ

على حياة مدينه مثالً ، فإذا مات المدين قبل سداد الدين تقاضى الدائن مبلغ التأمين مين الشيركة . فهنيا يكيون اليدائن هيو طاليب التيأمين 

ضيى مبليغ التيأمين إذا ميات ألنه هو الذي تعاقد مع الشركة والتزم بدفع األقساط ، ويكون في الوقت ذاته هو المستفيد ألنه هو الذي يتقا

 المدين . أما المؤمن له فهو المدين ، ألن حياته هي التي أمن عليها الدائن .

ويجوز كذلك أن يكون المؤمن له والمستفيد شخصاً واحداً ، ويكون طالب التأمين شخصاً آخر . ويقع ذلك فيي التيأمين لحسياب 

. مثيل ذليك أن ييؤمن  ( assurance pour compte de qui il appartiendra) ذي المصلحة أو الحساب من يثبيت ليه الحيق فييه 

شخص من المسئولية عن حوادث السيارات لحساب أي سائق يقود سيارته . فهنا يكون صاحب السييارة هيو طاليب التيأمين ، ألنيه هيو 

الميؤن ليه والمسيتفيد فيي وقيت واحيد ، ألن الذي يتعاقد مع شركة التأمين ويلتزم بدفع األقساط . ويكون السائق اليذي يقيود السييارة هيو 

                                                 
من المشروع التمهيدي وكانت تجري على الوجه اآلتي : "يجوز أن يعقد شخص تأميناً لحساب غيره بناء على تعويض من هذا الغيير أو دون  2959/2( وقد نقل هذا النص من المادة  2) 

الميؤمن ضيده ، فيإذا ليم تصيدر منيه إجيازة أصيبحت األقسياط المدفوعية حقياً  تفويض منه ، فإذا تم التأمين بال تفويض فيستفيد الغير من هذا التأمين ولو لم يجزه إال بعيد وقيوع الحيادث

فيي  911و ص 915ص  9يرية خالصاً للمؤمن" . وقد حذفت هيذه الميادة فيي لجنية المراجعية "ألنهيا تتعليق بجزئييات يحسين أن تنظمهيا قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال التحضي

 الهامش ( .

الحكومة في هذا الصدد : "وقد تناولت المادة الرابعة موضوع التأمين لحساب الغير ، فقضت بيأن يجيوز أن ييتم التيأمين لحسياب شيخص معيين  وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع

قساط وله وحده في حالة وقوع بدفع األبناء على تفويض ، وفي هذه الحالة يكون المفوض مجرد نائب عن صاحب الشأن في إجراء التأمين ، ويعتبر األخير هو المؤمن له الذي يلتزم 

ن فيي أي وقيت حتيى بعيد تحقيق الخطر مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين . كما أجازت المادة المذكورة أن يكون التيأمين لحسياب شيخص معيين دون تفيويض ، بشيرط إجيازة صياحب الشيأ

أيهما أقرب تاريخاً ، أصبحت األقساط حقاً خالصاً للمؤمن . وقد روعي في ذلك أن المستفيد قد الخطر المؤمن منه ، فإذا لم يجزه خالل ثالث سنوات من تحقق الخطر أو علمه بالتأمين 

 ال يعلم بالتأمين إال بعد تحقق الخطر . ومن ثم يتعين حساب مدة الثالث سنوات من تاريخ العلم بالتأمين" .

عقد الضيمان بمقتضيى وكالية عامية أو خاصية أو بيال وكالية لمصيلحة شيخص معيين . وفيي هيذه الحالية  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز 512/2وقد نصت المادة 

 29مين قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  1/2يستفيد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحته ، وإن لم يوافق عليه إال بعد وقوع الطارئ" . وانظر أيضاً في نفس المعنيى الميادة 

 . 2599يوليه سنة 

كييل عنيه أو بفضيولي ، أو يقير تعاقيد ( ويجوز في هذا الفرض أيضاً ، وفي كل الفروض األخرى التي تتفرق فيها الصفات الثالث على أشخاص مختلفين ، أن يتعاقد طاليب التيأمين بو 1) 

 الغير عنه دون توكيل .
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التأمين معقود على خطر يهدده وهو مسئوليته عن حوادث السيارة ومن ثم يكون مؤمناً له ، وألنيه هيو اليذي يتقاضيى مبليغ التيأمين إذا 

ين قد اشترط لمصلحة تحققت مسئوليته ومن ثم يكون مستفيداً . وفي هذا الفرض ، كما هو األمر في الفرض األول ، يكون طالب التأم

المستفيد ، فتسري قواعد االشتراط لمصلحة الغير
 (2 )

 . 

ويمكن أخيراً تصور أن تتفرق الصفات الثالثة على أشخاص ثالثة مختلفين ، فيكون طاليب التيأمين غيير الميؤمن ليه ، ويكيون 

كما إذا عني شخص بتدبير حياة شقيقة ليه  كالهما غير المستفيد . ويتحقق ذلك إذا أمن شخص على حياة غيره لمصلحة شخص ثالث ،

يعولهيا أب متقيدم فيي السين ،  فييؤمن عليى حيياة األب لمصيلحة شيقيقته ، حتيى إذا ميات األب أمكين الشيقيقة أن تتقاضيى مبليغ التيأمين 

كة ويلتيزم بيدفع تستعين به في تدبير معاشها . ففي هذا الفرض يكون هذا الشخص هو طالب التيأمين ، ألنيه هيو اليذي يتعاقيد ميع الشير

األقساط . ويكون األب هو المؤمن له ، ألن حياتيه هيي الميؤمن عليهيا . وتكيون الشيقية هيي المسيتفيدة ، ألنهيا هيي التيي تتقاضيى مبليغ 

 التأمين عند موت أبيها .

 كيف يتم عقد التأمين صحيحًا من الناحية القانونية -المبحث الثاني

 وجود التراضي :  -574
، لما كان هناك شك في أن عقد التيأمين هيو عقيد رضيائي ، ينعقيد بمجيرد  وص التقنين المدني في عقد التأمينلو وقفنا عند نص

توافق اإليجاب والقبول . ذلك أن هذه النصوص لم تشترط أي شكل خاص في انعقاده ، واألصل في العقود الرضائية ، فما ليم يشيترط 

رضائياً ينعقد بمجرد توافق اإليجاب والقبولالقانون أو المتعاقدان شكالً خاصاً كان العقد 
 (1 )

 . 

فإذا تم التراضي بين طرفي عقد التأمين ، وهما الطرفان اللذان سبق تفصيل الكالم فيهما ، فقد تيم عقيد التيأمين
 (9 )

دون حاجية  

الشيركة عليى النحيو اليذي سنفصيله  ألي إجراء آخر ، وإن كانت العادة قد جرت بأن عقد التأمين ال يثبت إال بوثيقة التأمين ممضاة من

 فيما يلي .

ويقع كثيراً أن يعلق الطرفان تمام عقد التأمين على إمضاء وثيقة التأمين من كل من الطرفين
 (5 )

، بل وعلى دفع القسيط األول  

وييدفع القسيط األول ، ويكيون من أقساط التأمين أيضاً . ففي هذه الحالة ال يتم عقد التأمين إال بإمضاء وثيقتيه مين الميؤمن والميؤمن ليه 

فع القسيط عقد التأمين حينئذ بموجب هذا االتفاق عقداً شكلياً ألنه ال يتم إال بإمضاء وثيقة التأمين ، وعقداً عينيياً كيذلك ألنيه ال ييتم إال بيد

                                                 
مين  5و 9و 1/1من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، والمادة  9و 512/1من المشروع التمهيدي ، والمادة  2959من مشروع الحكومة ، والمادة  5/1( انظر في هذا الفرض المادة  2) 

 وما بعدها . 119لحساب من يثبت له الحق فيه ما يلي فقرة وانظر في تفصيل التأمين لحساب ذي المصلحة أو  – 2599يوليه سنة  29قانون التأمين الفرنسي الصادر في 

سعد  – 59محمود جمال الدين زكي فقرة  – 75فقرة  15عبد المنعم البدراوي فقرة  – 55وفقرة  51محمد كامل مرسي فقرة  – 299محمد علي عرفة ص  – 995(  انظر آنفاً فقرة  1) 

سينرى فيميا يليي أن عقيد التيأمين فيي  – 955ص  59م 2592مايو سنة  19 – 191ص  59م  2517مارس سنة  17مختلط  استئناف – 199واصف في التأمين من المسئولية ص 

 ( . 959مشروع الحكومة أصبح عقداً شكلياً ) انظر فقرة 

) كثيراً من نصوصه ، هو أيضاً عقد رضائي ، ووثيقة التأمين ، وهو القانون الذي اقتبس المشرع المصري  2599يوليه سنة  29وعقد التأمين في قانون التأمين الفرنسي الصادر في  

police )  لفيظ  2أنسيكلوبيدي دالليوز  – 2119فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 51ال تشترط إال في اإلثبات ) بيكار وبيسون فقرةAss . Ter .  نقيض فرنسيي أول  – 91فقيرة

باريس  – 199 – 2551المرجع السابق  2551فبراير سنة  11 – 255 – 2551المجلة العامة للتأمين البري  2551ير سنة ينا 11 – 197 – 2 – 2552سيريه  2552يوليه سنة 

 ( .  955 – 2551المرجع السابق  2551يوليه سنة  19

 . 25 -1 – 2599سيريه  2599يناير سنة  21( انظر في الوعد بعقد التأمين : ليون  9) 

وثيقة التيأمين ، إذ هيذا هيو ة وإن كانت ليست شرطاً الزماً لعقد التأمين ، إال أن األصل هو أن ارتباط الطرفين كل منهما نحو اآلخر ال يوجد إال عند التوقيع على ( وقد قضي بأن الكتاب 5) 

 ( . 252ص  19رقم  17المحاماة  2551فبراير سنة  19العرف الثابت الذي جرت عليه الشركات ) العطارين 



 

 

 

 

920 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

األول
 (2 )

عقيد التيأمين فيي هيذه الحالية بمجيرد . وقد يعلق على إمضاء وثيقة التأمين ودفع القسط األول ، إلتمام العقد ، بل نفاذه . فييتم  

 توافق اإليجاب والقبول ، ولكنه ال يعتبر نافذاً ، فال تتحمل شركة التأمين الخطر المؤمن منه ، إال من وقت إمضاء وثيقة التيأمين ودفيع

المؤمن له القسط األول . وسنعود إلى هاتين المسألتين فيما يلي
 (1 )

 . 

 األهلية :  –صحة التراضي  -575
ما كان المؤمن هو شركة مساهمة أو جمعية تأمين تبادلية ، فال محل للكالم في األهلية بالنسبة إلييه ، والكيالم فيي األهليية إنميا ل

 يكون بالنسبة إلى المؤمن له .

ي ، فاألهليية التيي يجيب أن تتيوافر في ( actes d'administration) ولما كيان عقيد التيأمين يمكين اعتبياره مين عقيود اإلدارة 

المؤمن له هي أهلية اإلدارة
 (9 )

. ومن ثم يجوز للبالغ الرشيد أن يبرم عقد التأمين ، كما يجوز ذلك أيضاً للقاصر أو المحجور عليه إذا  

 كان مأذوناً له في إدارة أمواله . أما القاصر أو المحجور عليه غير المأذون له فيي اإلدارة ، فهيو غيير أهيل إلبيرام عقيد التيأمين ، وإذا

فعلى كان العقد قابالً لإلبطال لمصلحته
 (5 )

 ، إال إذا أجازه وليه أو أجازه هو بعد بلوغ سن الرشد أو بعد اإلذن له في إدارة أمواله . 

ويجوز للولي أو الوصي أو الوكيل وكالة عامة أن يبرم عقد التأمين لحساب محجوره أو موكله ، ألنه يملك حيق اإلدارة وعقيد 

ا هو من عقود اإلدارةالتأمين كما قدمن
 (9 )

 . 

 عيوب اإلدارة : –صحة التراضي  -576
وتسري على عقد التأمين النظرية العامة في عيوب اإلدارة 

 (1 )
 . 

وقل أن يشوب إرادة المؤمن له إكراه أو تدليس ، فهو يتعاقد عادة مع شركة التيأمين طائعياً مختياراً ، وال يتعيرض لتيدليس مين 

يتعرض لشروط تعسفية تفرضها عليه ، وقد عالج المشيرع هيذه المسيألة فيأبلط الشيروط التعسيفية كميا سييجئ .  جانب الشركة بقدر ما

وإنما قد يقيع الميؤمن ليه فيي غليط جيوهري ، فيكيون عقيد التيأمين قيابالً لإلبطيال لمصيلحته . وقيد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية 

ري ، فقد كان مرتهناً رهن حيازة للسيارة التي أمن عليها ، وكان يجهيل ورود بإبطال عقد تأمين بسبب وقوع المؤمن له في غلط جوه

شرط بوثيقة التأمين يقضي بأن يكون المؤمن له هو المالك الوحيد للسيارة المؤمن عليها وإال أعفيت الشيركة مين المسيئولية ، ولميا ليم 

الشرط وتمسك هو بالغلط ، فقضت المحكمة بإبطال عقد التيأمين يكن المالك الوحيد للسيارة بل هو دائن مرتهن ، فقد تمسكت الشركة ب

وألزمت الشركة برد األقساط التي قبضها
 (1 )

 . 

                                                 
. وإذا اشترط أال يتم العقد إال إذا أمضى الوثيقة كل من المؤمن والمؤمن له ، جاز للمؤمن له ، إذا أمضى  291ص  57عبد المنعم البدراوي فقرة  – 79ص  99(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 المؤمن وحده الوثيقة ، أن يعدل عن التعاقد .

 . 952فقرة  – 959( انظر فقرة  1) 

محميد  – 119ص ( e)  2979فقرة  1جوسران  – 95سيميان فقرة  – 2115فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 51بيكارو وبيسون فقرة  – 229فقرة  2سون المطول ( بيكار وبي 9) 

 . 255عبد الحي حجازي فقرة  – 295عبد المنعم البدراوي فقرة   – 295علي عرفة ص 

 . 55محمود جمال الدين زكي فقرة  – 295عبد المنعم البدراوي فقرة  -99ل مرسي فقرة محمد كام – 299ص -295( محمد علي عرفة ص  5) 

لفيظ  2أنسيكلوبيدي دالليوز  – 155ص 2115فقرة  22بالنيول وريبير  – 225فقرة  2( فيجوز للوكيل وكالة عامة في إدارة عقار أن يؤمن على هذا العقار ) بيكار وبيسون المطول  9) 

Ass . Ter  2599ديسمبر سنة  11السين  – 299محمد علي عرفة ص  – 15فقرة Argus 17  2595يناير سنة . ) 

 . 95سيميان فقرة  – 51( بيكار وبيسون فقرة  1) 

فيي عقيد التيأمين مين الصيقيع كيان  . وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بإبطال عقد التأمين للغلط ، بعد أن تبينت أن المؤمن ليه 55ص 59م 2599نوفمبر سنة  11( باستئناف مختلط  1) 

المجلة العامة للتأمين  2591يونيه سنة  1رنسي يجهل وقت أن تعاقد مع شركة التأمين أن الدته المتوفاة كانت قد سبقته إلى اتخاذ هذا االحتياط بوثيقة ال تزال سارية المفعول ) نقض ف

أن المحكمة لم تستظهر أن الغلط كيان مشيتركاً بيين الطيرفين ) بيكيار  -كم ذهب األستاذان بيكار وبيسون –حكم ( . ويؤخذ على هذا ال 92 – 2 – 2599سيريه  -211 -2591البري 

 ( . 2هامش  291وقارن محمد علي عرفه ص  – 17ص  51بيكار وبيسون فقرة  – 9هامش  125ص  2وبيسون المطول 
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أما المؤمن فكثيراً ما يقع في غلط جوهري ، إذا كتم المؤمن له أمراً أو أعطى بياناً غير صحيح دون أن يقوم الدليل على سيوء 

، إذا كان من شأن هذا الكتمان أو إعطاء البيان غير الصحيح أن يدفعيه إليى التعاقيدنيته . فعند ذلك يقع المؤمن في غلط جوهري 
 (2 )

  .

وسنرى أن هناك أحكاماً خاصة بعقد التأمين تعدل من أحكام النظرية العامة للغلط ، وسينعرض لهيا عنيد الكيالم فيي التيزام الميؤمن ليه 

لهبتقديم البيانات المطلوبة منه وبتقرير الظروف المعلومة 
 (1 )

 . 

 كيف يبرم عقد التأمين من الناحية العملية -المبحث الثالث

 المراحل المختلفة في إبرام عقد التأمين :  -577
 ( proposition d'assurance) يمر إبرام عقد التأمين في العمل على مراحل متوالية . فيبدأ المؤمن له بتقديم طليب التيأمين 

دائماً ، أن يتفق الطرفان اتفاقاً مؤقتاً ، انتظاراً لالتفياق النهيائي ، وذليك بيأن يرسيل الميؤمن للميؤمن ليه . ويقع كثيراً ، وإن لم يكن ذلك 

. وقيد يقيع  ( Police d'assurance) . ثم يتم االتفاق النهائي بإمضاء وثيقة التأمين  ( note de couverture) مذكرة تغطية مؤقتة 

ق ، أن يعمد الطرفان إلى إجراء إضافة أو تعديل في عقد التيأمين األصيلي ، ويثبتيان ذليك فيي بعد ذلك ، وهو مجرد احتمال قد ال يتحق

 . ( avenant) محلق لوثيقة التأمين 

فهذه مراحل أربع
 (9 )

(  5( وثيقة التيأمين )  9( مذكرة التغطية المؤقتة )  1( طلب التأمين )  2تتوالى على الترتيب اآلتي : )  

 ملحق وثيقة التأمين .

 طلب التأمين -0
 (proposition d'assurance ) 

 مشتمالت طلب التأمين : -578
الوسيط هيو اليذي يسيعى إليى طاليب التيأمين ويحثيه عليى  الذي يقع غالباً أن طالب التأمين ال يسعى بنفسه إلى المؤمن ، بل إن 

إبرام العقد ، بعد أن يبصره بمزايا التأمين ، وبنوع التأمين الذي يناسبه ، وبخيير الشيروط التيي يسيتطيع الحصيول عليهيا
 (5 )

. فيإذا ميا  

                                                 
 1إبطيال العقيد ) اسيتئناف مخيتلط  ( وقد قضي بأن شخصية المؤمن له في التأمين على الحريق ذات اعتبار ، فإذا كتم المؤمن ليه شخصييته جياز للميؤمن اليذي وقيع فيي غليط أن يطليب 2) 

 ( . 295ص  59م 2599فبراير سنة 

المجلية العامية للتيأمين  2599يونييه سينة  12ع من تطبيق األحكام العامية فيي الغليط الجيوهري ) نقيض فرنسيي وما بعدها . ولكن هذه األحكام الخاصة ال يمن 121( انظر ما يلي فقرة  1) 

المرجيع  2591فبرايير سينة  11أنجييه  -911-2551المرجع السيابق  2551أكتوبر سنة  25ويوم  -129-2595المرجع السابق  2597أبريل سنة  5باريس  -199 -2599البري 

( . وانظير بالنييول  191 – 2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591يونييه سينة  1: غلط متعلق بتسوية الكارثة ( ، وفيي التيدليس واإلكيراه ) نقيض فرنسيي  59 – 2599السابق 

 . 155ص  2115فقرة  22وريبير وبيسون 

بواتيييه ) وكان المؤمن يجهل ذلك ويعلميه الميؤمن ليه  ، وكان المؤمن منه ، الحادث المؤمن منهإذا أبرم العقد بعد وقوع  ، أو على األقل للغلط ، بإبطال عقد التأمين للتدليسوقد قضي  

 ( . 11فقرة   . Ass . Terلفظ 2أنسيكلوبيدي داللوز  – 517 – 2591المجلة العامة للتأمين البري  2591أول فبراير سنة 

 تين . ( اثنتان منهما ، وهما مذكرة التغطية والملحق ، ليستا حتمي 9) 

، يكيون وكييالً عنيه ال عين الميؤمن )  ( courtiers d'assuarance) ( وفي التأمين من األخطار الكبيرة جرت العادة بأن يلجأ طالب التأمين إلى وساطة سمسار مين سماسيرة التيأمين  5) 

( . وقد يصبح السمسار وكيالً عن المؤمن في  2597في العادات المتعلقة بسمسرة التأمين البري سنة  Grzyboswski – 2591في مهنة سمسار التأمين البري سنة  Billandانظر 

 25بياريس  – 129 – 2591المجلة العامة للتيأمين البيري  2591مارس سنة  27قبض أقساط التأمين ، إذا أعطاه المؤمن مخالصات بهذه األقساط لقبضها من المؤمن له ) جرينوبل 

( . أميا إذا كيان السمسيار غيير  52ص 51محمود جميال اليدين زكيي فقيرة  – 159ص  2119فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -512 – 2591المرجع السابق  2591مارس سنة 
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ن من قبلاستقر رأي الطالب على أن يمضي في هذا الطريق ، قدم له الوسيط طلباً مطبوعاً أعده المؤم
 (2 )

. وهذا الطلب يشتمل عليى  

البيانات الالزمة التي يبرم على أساسها عقد التأمين ، وبخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف التي تحييط بهيذا الخطير 

ن البيانات ، ومبلغ التأمين الذي يتعهد المؤمن بدفعه عند تحقق الخطر ، ومقدار األقساط الواجب دفعها ، ومواعيد الدفع ، وغير ذلك م

التي يطلبها المؤمن لتكون أمامه عندما ينظير فيي إجابية هيذا الطليب . فييمأل طاليب التيأمين الطليب المطبيوع ، بيأن يكتيب فييه البيانيات 

المطلوبة ، ثم يمضيه ويسلمه للوسيط ، ويرسله هذا إلى المؤمن . وفي بعيض األحييان يقتصير طليب التيأمين ، ميع اشيتماله عليى بييان 

 ( questionnaire) طلب التيأمين منيه والظيروف المحيطية بهيذا الخطير ، عليى اإلجابية عليى مجميوع األسيئلة الخطر الم
 (1 )

تنقيل . 

، يتقدم بإيجياب  وبعد أن يتلقى طالب التأمين الرد من المؤمن بالموافقة على التأمين متضمناً مقدار القسط المطلوب منه دفعه ، للمؤمن

 بات يطلب فيه إبرام العقد .

 طلب التأمين غير ملزم ال للمؤمن وال للمؤمن له :  -579
من مشروع الحكومة في صدرها : "ال يكون طلب التأمين ملزمياً للميؤمن وال للميؤمن ليه إال  9وتقول الفقرة األولى من المادة 

بعد إتمام العقد"
 (9 )

 . وليس هذا النص إال تطبيقاً للقواعد العامة . 

يمكن القول بأن طلب التأمين يلزمه . ذلك أن المؤمن لم يصدر منه إيجاب حتى يجوز القول بيأن طليب فمن ناحية المؤمن ، ال 

ن التأمين يعتبر قبوالً لهذا اإليجاب فيلتزم المؤمن . فهو وإن كان يمارس مهنة التأمين وعلى استعداد بحكم مهنته ألن يبرم عقود التيأمي

لطالب التأمين طلباً يعد من جهته إيجاباً . وإنما هو يطلب البيانات الالزمة التيي يسيتطيع فيي ، إال أنه ال يصح القول بأن مجرد تسليمه 

ضوئها أن يبت فيما إذا كان يقبل إبرام العقد . ومن ثم يكون حراً ، بعد وصول طلب التأمين إلييه ممضيي مين طاليب التيأمين ، فيي أن 

يكن ملزماً بشيء نحو طلب التأمين ، فال يطالب ببيان أسباب هيذا اليرفض ، وال  يقبل التعاقد وفي أن يرفضه . وإذا رفض التعاقد ، لم

بتبليغه الرفض لطالب التأمين في مدة معينة ، ما لم يكن هناك اتفاق على ذلك
 (5 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 12الً أميام موكليه الميؤمن ليه ) بياريس مفوض من المؤمن في قبض قسط التأمين ، وقبضه السمسار من المؤمن له ، فإن هذا القبض ال يحتج به على المؤمن ، ويكون السمسار مسئو

 ( . 19فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  - 919 – 2591داللوز األسبوعي  251اكتوبر سنة 

) بيكيار  ( statuts) قد تلقى نسخة من نظمهيا  إفى الجمعية ، بعد أن يكون طالب التأمين ( bulletin d'adhésion) ( وإذا كان المؤمن جمعية تبادلية ، كان هذا الطلب قائمة انضمام  2) 

 ( . 15ص  57وبيون فقرة 

ف المحيطة بهذا الخطر ، فيقرر ما إذا كان ( ويراد بذلك أن يجيب طالب التأمين على هذه األسئلة حتى يتبين المؤمن من هذه اإلجابة طبيعة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظرو 1) 

  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 11ين منه . وإذا رد على طالب التأمين بالموافقة عين له في الوقت ذاته مقدار القسط الواجب دفعه ) سيميان فقرة في وسعه أن يقبل التأم

) ف اإليجياب البيات فيسيمى بطليب التيأمين بخيال ( demande de renseignements ou questionnaire) ( . ويسمى الطلب في هذه الحالية يطليب معلوميات أو أسيئلة  15فقرة 

proposition d'assurance ) . 

من المشروع التمهيدي . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة "ألنها تتعلق بجزئيات يحسن أن تنظمها  2957( وقد نقل نفس هذا النص من صدر الفقرة األولى للمادة  9) 

 في الهامش ( . 911وص  911ص 9ال التحضيرية قوانين خاصة" ) مجموعة األعم

أن توقيع طالب التأمين على الطلب المقدم وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "وبين المشروع في مادته الثالثة األثر القانوني لطلب التأمين ، فنص على   

إلى المؤمن له أو المؤمن . وال يعتبر طلب التأمين إال مجرد عرض تمهيدي يكون من حق مقدمه أن يعدل عنه في أي وقت يشياء ، له ال يترتب عليه أي التزام قانوني ، سواء بالنسبة 

 كما يكون للمؤمن مطلب الحرية في إجباته أو رفضه دون أن يطالب بتسبيب هذا الرفض أو حتى بتبليغه للمؤن له خالل مدة معينة" .

. هيذا ويوجيب تقنيين  215ص  51عبد المنعم البدراوي فقرة  –مكررة  12محمد كامل مرسي فقرة  – 297محمد علي عرفة ص  – 177ص  211فقرة  2( بيكار وبيسون المطول  5) 

من هذا التقنين على ما يأتي : "على الضامن أن  575المادة  الموجبات والعقود اللبناني على المؤمن أن يبلغ طالب التأمين رده بالقبول أو بالرفض خالل خمسة عشر يوماً ، فقد نصت

يضياً أن يبليغ المضيمون جوابيه يسلم إلى المضمون ، أو أي شخص يبرز وكالة منه ، علمياً بوصيول الطليب المقيدم ليه ألجيل عقيد ضيمان جدييد أو تعيديل عقيد ضيمان سيابق . وعلييه أ

ر يوماً على األكثر . وإذا خالف الضامن أحكام هذه المادة ، جاز الحكم عليه بأداء بدل العطل والضرر للمضيمون ، إذا أثبيت اإليجابي أو السلبي على ذلك الطلب في خالل خمسة عش

 وقوع الضرر عليه بسبب هذه المخالفة" .
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انب الميؤمن ومن ناحية طالب التأمين ، ال يكون طلب التأمين ملزماً له هو أيضاً . ذلك أن الطلب إذا كان مجرد استعالم من ج

له عن مقدار القسط الذي يقدره المؤمن إلبرام عقد التأمين ، فليس ذلك بإيجاب بات . ولطاليب التيأمين ، بعيد وصيول رد الميؤمن ، أن 

يمضي في التعاقد أو أن يعدل عنه ، وإذا عدل لم يكن ملزماً بشيء نحو المؤمن . وحتى لو كيان طليب التيأمين إيجابياً باتياً ، فقيد جيرت 

ميدني  59ادة بأن هذا اإليجاب يجوز الرجوع فيه مادام المؤمن لم يصدر منه قبول ، فهو إيجاب بات غير مليزم . صيحيح أن المياد الع

وقيد يسيتخلص الميعياد مين  -1تنص على أنه "إذا عين ميعاد للقبول ، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إليى أن ينقضيي هيذا الميعياد . 

ة المعاملة" . ولكن استخالص ميعاد هنا من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة يتعارض مع ما جيرى بيه ظروف الحال أو من طبيع

العرف في إبرام عقود التأمين من أن طالب التأمين يحق له الرجوع في إيجابه ، ومن ثم يكيون طليب التيأمين ، حتيى ليو اعتبير إيجابياً 

باتاً ، غير ملزم لطالب التأمين
 (2 )

لهذا األخير الرجوع فيه في أي وقت ، إلى أن يصدر قبول مين الميؤمن . فيإذا رجيع فييه ، . فيجوز  

 لم يكن ملزماً بشيء ال نحو المؤمن وال نحو الوسيط .

 أهمية طلب التأمين : -581
ال إيجاب بيات على أن لطلب التأمين ، بالرغم من أنه غير ملزم ال للمؤمن وال لطالب التأمين ، أهمية كبيرة . فهو على كل ح 

، أو في القليل استعالم عن مقدار القسط موجه للميؤمن ويشيتمل فيي الوقيت ذاتيه عليى بييان الخطير المطليوب التيأمين منيه والظيروف 

المحيطة بهذا الخطر
 (1 )

. ففي حالة قبيول الميؤمن للطليب حييث ييتم بقبوليه عقيد التيأمين ، يرجيع إليى هيذا الطليب فيميا يتعليق بيالخطر  

، وكل يبان يكون المؤمن له قد أدلى به في طلب التأمين يحسب عليه ويكون مأخوذاً به المؤمن منه
 (9 )

 . 

 

 مذكرة التغطية المؤقتة -2
 (note de couverture ) 

 اتخاذ المؤمن قرارًا بشأن طلب التأمين : -580
قيراراً بشيأنه . فهيو إميا أن يكيون منيذ  ويجب أن يصل طلب التأمين إلى مرحلة اإليجاب البات ، حتى ينظر فيه المؤمن ليتخيذ 

البداية إيجاباً باتاً ، أو يتحول من طلب معلومات من المؤمن إلى إيجاب بات
 (5 )

. وفي الحيالتين يجيب أن يشيتمل عليى جمييع عناصير  

 وعلى جميع الشروط العامة والخاصة التي ستدرج بعد ذلك في وثيقة التأمين . -الخطر المؤمن منه والقسط ومبلغ التأمين –العقد 

فإذا ما وصل طلب التأمين إلى هذه المرحلية ، نظير الميؤمن فييه لقبوليه أو لرفضيه . فيإذا رفضيه ، ليم يكين ملزمياً بشييء نحيو 

طالب التأمين كما سبق القول
 (9 )

ا إذا لم يرفضه ، فقد يستغرق النظير فيي قبوليه بعيد ذليك وقتياً غيير قصيير ، بيل قيد يقبيل الميؤمن . أم 

                                                 
محميود  – 19محميد كاميل مرسيي فقيرة  -295ص  -297( انظر عكس ذلك وأن اإليجاب البات الصادر من طالب التأمين ملزم له ، فال يجوز الرجيوع فييه : محميد عليي عرفية ص  2) 

 . 27ص  99م  2559نوفمبر سنة  1استئناف مختلط  – 51فقرة  – 59قارن عبد المنعم البدراوي فقرة  – 55ص – 59ص  51جمال الدين زكي فقرة 

وقيد قضيت الميادة  . ليم يجيز ليه الرجيوع فيي اإليجياب طيول هيذه الميدة ، عن البيان أن طالب التأمين إذا حدد مدة معينة التزم بالبقاء فيها على إيجابه حتى يصل إليه رد المؤمنوغني  

أو ميدة أربعية  ، ن يبقى ملزماً بالبقاء على إيجابه مدة أربعة عشر يوماً إال إذا حيدد ميعياداً أقصيربأن طالب التأمي 2597أبريل سنة  1األولى من قانون التأمين السويسري الصادر في 

 ً  . ويتحلل من إيجابه إذا لم يصله القبول قبل انقضاء الميعاد . أسابيع إذا كان التأمين يقتضي كشفاً طبيا

 . . 917( انظر آنفاً  1) 

 21اسيتئناف مخيتلط  -219ص  55عبد المنعم البيدراوي فقيرة  229محمد علي عرفة ص  – 72.  فقرة  Ass . Terلفظ  2كلوبيدي داللوز أنسي – 79ص  57( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 79-2– 2595سيريه  2591أكتوبر سنة  19نقض فرنسي  –) أسباب الحكم (  27ص  99م  2551ديسمبر سنة 

 . 917( انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 915ة ( انظر آنفاً فقر 9) 
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الطلب ومع ذلك يمضي وقت قبل تحرير وثيقة التأمين وإعدادها للتوقيع ثم إرسالها بعيد توقيعهيا إليى طاليب التيأمين . ففيي الحيالتين ال 

ين نفسيه مين الخطير اليذي يتهيدده ، فيإذا ميا تحقيق يكون طالب التأمين ، طول الوقت الذي يمضي دون أن ي صله قبول الميؤمن ، قيد أمَّ

الخطر في أثناء هذا الوقت لم يستطع الرجوع بشيء على المؤمن وتحمل الخطر وحده . لذلك جرت العادة بأن يتفق طالب التأمين ميع 

سيلم وثيقية التيأمين النهائيية ، وذليك عين طرييق ميذكرة المؤمن على تغطيته مؤقتاً وتأمينه من الخطر في الفترة التيي تمضيي قبيل أن يت

 تغطية مؤقتة يمضيها المؤمن .

 حالتان لمذكرة التغطية المؤقتة : -582
ويتبين مما تقدم أن هناك حالتين لمذكرة التغطية المؤقتة . الحالة األولى أن يكون المؤمن قد قبل طليب التيأمين ، وأمضيى فيي  

لتغطية طالب التأمين طول الوقت الذي يستغرقه تحرير وثيقة التأمين وإعدادها للتوقيع ثم إرسيالها لطاليب الوقت ذاته المذكرة المؤقتة 

التأمين . والحالة الثانية أن يكون المؤمن لم يبت بعد في طلب التيأمين ، فيمضيي الميذكرة المؤقتية لتغطيية طاليب التيأمين طيول الوقيت 

 القبول أو بالرفض .الذي يحتاج إليه لفحص الطلب والبت فيه ب

 الحالة األولى لمذكرة التغطية المؤقتة : -583
مين مشيروع الحكومية ، إذ تقيول : "عليى أن العقيد ييتم ، حتيى قبيل تسيليم  9وقد عرضت لهذه الحالة الفقرة الثانية مين الميادة  

يهيا"الوثيقة ، إذا سلم المؤمن المؤمن له مذكرة لتغطية مؤقتية وذليك وفقياً للشيروط اليواردة ف
 (2 )

. فيالمفروض هنيا أن الميؤمن قيد قبيل  

فالمفروض هنا أن المؤمن قد قبيل طليب التيأمين ، ولكنيه فيي سيبيل تحريير الوثيقية النهائيية وإعيدادها لتوقيعهيا حتيى يرسيلها بعيد ذليك 

واعد األساسية التيي يقيوم عليهيا لطالب التأمين . ولما كان ذلك يستغرق وقتاً ، فهو باالتفاق مع طالب التأمين يثبت في مذكرة مؤقتة الق

التعاقد من خطر مؤمن منه وقسط ومبلغ تأمين ، ما يثبت التزامات كيل مين الطيرفين ، ويرسيل بهيذه الميذكرة المؤقتية إليى الميؤمن ليه 

 تمهيداً إلرسال الوثيقة النهائية .

ه . وتقيوم هيذه الميذكرة مؤقتياً مقيام الوثيقية ويعتبر التعاقد قد تم في هذه الحالة من وقت وصول المذكرة المؤقتية إليى الميؤمن لي

النهائية ، بحيث يستطيع المؤمن له أن يطالب المؤمن بموجبها بجميع االلتزامات التيي ترتبيت عليى التعاقيد
 (1 )

، كميا يسيتطيع الميؤمن  

إلى المؤمن له ، انتهيت مهمية الميذكرة  أن يطالب المؤمن له بجميع التزاماته . فإذا ما تم إعداد الوثيقة النهائية ووقعها المؤمن وأرسلها

المؤقتة ، وحلت محلها الوثيقة النهائية
 (9 )

. ولكن هذه الوثيقة األخيرة تسري أحكامها ، ال من وقت وصولها إليى الميؤمن ليه ، بيل وال  

رجعي من وقت توقيع المؤمن إياها ، ولكن من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلى المؤمن له ، وبذلك يكون لها أثر
 (5 )

 . 

                                                 
من المشروع التمهيدي ، وتجري هذه الفقرة على الوجه اآلتي : "على أن العقد يتم ، حتى قبل تسليم الوثيقة ، إذا أثبت الطرفان  2955( وقد نقل هذا النص عن الفقرة األولى من المادة  2) 

كرة التزامات كل من الطرفين لآلخر" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة "لتعلقه في مذكرة مؤقتة القواعد األساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وتضمنت هذه المذ

 في الهامش ( . 911وص  911ص  9بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ة طويلة بين تقديم طلب التأمين وتسلم الوثيقة ، ولكي يحصل طالب التأمين على ضمان مباشير وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : غير أنه قد تمضي فتر

رة تغطية مؤقتة وذليك وفقياً للشيروط اليواردة فيي بمجرد تقديم الطلب ، رؤى أن تتضمن المادة الثالثة حكماً بمقتضاه يتم العقد حتى قبل تسلم الوثيقة إذا تسلم المؤمن له من المؤمن مذك

 المذكرة" . هذه

حية من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ميا ييأتي : "وهيذه األحكيام ال تمنيع أن يكيون الضيامن ملزمياً تجياه المضيمون ، حتيى قبيل تسيليم الئ 519وتنص الفقرة األخيرة من المادة 

 . الشروط أو الذيل اإلضافي ، إذا أثبت المضمون أن الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتية"

 . 229ص  95م 2511ديسمبر سنة  15( استئناف مختلط  1) 

 271لمدونة في المذكرة المؤقتة ) كولميار ( فإذا قام تعارض بين الشروط المدونة في المذكرة المؤقتة والشروط المدونة في المذكرة النهائية ، جاز لقاضي الموضوع تغليب الشروط ا 9) 

 ( . 199ص  2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -521- 2599ن البري المجلة العامة للتأمي 2599مايو سنة 

 . 212ص  219عبد الحي حجازي فقرة  – 225( عبد المنعم البدراوي فقرة  5) 
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 الحالة الثانية لمذكرة التغطية المؤقتة :  -584
من المشروع التمهيدي . فبعد أن عرضيت هيذه الميادة فيي فقرتهيا األوليى للحالية  2955وقد عرضت لهذه الحالة الثانية المادة 

الميذكرة أن الطيرفين ليم يقصيدا بهيا إال  ومع ذلك قد يستفاد من الظروف التي كتبت فيها -1األولى التي تقدم ذكرها ، قالت بعد هذا : "

فإذا ليم تكين  -9أن يكون اتفاقهما مؤقتاً ، مع احتفاظ كل منهما بحقه في العدول عن التعاقد النهائي مادامت الوثيقة لم تسلم للمؤمن له . 

نهائياً"نية الطرفين من كتابة المذكرة واضحة ، اعتبرت هذه المذكرة بمثابة دليل مؤقت على حصول التعاقد 
 (2 )

. فالمفروض هنيا أن  

المؤمن ، على خالف الحالة األولى ، لم يبت بعد في طليب التيأمين بيالقبول أو بيالرفض ، وهيو فيي حاجية إليى شييء مين الوقيت حتيى 

طيية طاليب يستطيع أن يصل إلى قرار في ذلك . فيعمد ، بناء على رغبة طالب التأمين ، إلى أن يثبيت فيي ميذكرة اتفاقياً مؤقتياً عليى تغ

 التأمين من الخطر الذي قصد التأمين منه ، وذلك لمدة معينة تبين في المذكرة .

وال يعتبر التعاقد النهائي قد تم في هذه الحالة بمجرد وصول المذكرة المؤقتة إلى طاليب التيأمين . وإنميا يعتبير أن هنياك تعاقيداً 

تحقق الخطر في أثناء قيام هذا التعاقد المؤقت ، رجع طالب التأمين على الميؤمن مؤقتاً على تغطية الخطر المطلوب التأمين منه . فإذا 

بمبلغ التأمين ، وسنرى أنه يكون قد دفع قسط التأمين للمؤمن عند تسيلمه للميذكرة المؤقتية ، قيد حققيت الغيرض المقصيود منهيا ، وهيو 

التأمينتغطية طالب التأمين من الخطر الذي يتهدده ، حتى يبت المؤمن في طلب 
 (1 )

  . 

فإذا ما بت المؤمن في طلب التأمين ، فهو بين أن يبيت فييه بيالقبول أو أن يبيت فييه بيالرفض . فيإذا بيت بيالقبول ، ووصيل إليى 

المؤمن له وثيقة التأمين النهائية ممضاة من المؤمن ، حلت هذه الوثيقة النهائية محل المذكرة المؤقتة ، ولكن أحكامها تسري ، كما فيي 

الة األولى ، من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلى طالب التأمين ال من وقيت وصيول الوثيقية النهائيية إليى الميؤمن ليه . أميا إذا بيت الح

ت المؤمن في طلب التأمين بالرفض ، فإن التعاقد النهائي ال يتم ، ولكن المذكرة المؤقتة تبقى سارية إلى انتهاء المدة المعينة التيي ذكير

فيها
 (9 )

حتى إذا ما انقضت هذه المدة انتهت الصلة بين المؤمن وطالب التأمين،  
 (5 )

 . 

                                                 
في الهامش . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه " بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعميال التحضييرية  911ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  2) 

نقل النص الذي يعرض للحالة األولى . ولكن الحكم اليوارد عين  في الهامش ( . ولم ينقل مشروع الحكومة هذا النص الذي يعرض للحالة الثانية من المذكرة المؤقتة ، كما 911ص 9

 لحكومة .الحالة الثانية في المشروع التمهيدي يتفق مع القواعد العامة ، كالحكم الوارد عن الحالة األولى في كل من المشروع التمهيدي ومشروع ا

وبعيد ذليك تنقطيع  ، وبذلك تبقى المذكرة المؤقتة قائمة إليى نهايية ميدتها . أن يرجع في طلبهي طلب التأمين بالقبول ، ( هذا ويجوز لطالب التأمين في هذه الحالة ، قبل أن يبت المؤمن ف 1) 

لمذكرة أن الطرفين "ومع ذلك قد يستفاد من الظرف التي كتبت فيها ا : من المشروع التمهيدي في هذا الصدد 2955وتقول الفقرة الثانية من المادة  . الصلة بين المؤمن وطالب التأمين

 ً  . مع احتفاظ كل منهما بحقه في العدول عن التعاقد النهائي مادامت الوثيقة لم تسلم للمؤمن له" ، لم يقصدا بها إال أن يكون اتفاقهما مؤقتا

 97بيكار وبيسون فقرة  -91-2552داللوز  2559وبر سنة أكت 7وقرب نقض فرنسي  -95-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559ديسمبر سنة  1االبتدائية  Gourdon( محكمة  9) 

انظر عكس ذلك وأن المذكرة المؤقتة يزول أثرها بمجرد رفض المؤمن لطلب  -211ص 219عبد الحي حجازي فقرة  -199ص  2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -51ص 

عبيد المينعم  -222= محميد عليي عرفية ص - 111ص 2تحلل فيه المؤمن من الضمان : بيكار وبيسون المطيول  التأمين ويسترد طالب التأمين جزًءا من القسط في مقابل الزمن الذي

 .  229البدراوي فقرة 

 . 199ص  2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -95-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559ديسمبر سنة  1االبتدائية  Gourdon( محكمة  5) 

أنها تعاقد مؤقيت لتغطيية الخطير  ذكرة تغطية مؤقتة ، وقام شك في أن تكون قد حررت لتقوم دليالً مؤقتاً على حصول التعاقد النهائي كما هو األمر في الحالة األولى ، أوهذا وإذا حررت م

األول واعتبرت المذكرة دليالً مؤقتياً عليى حصيول التعاقيد النهيائي .  المؤمن منه حتى يبت المؤمن في طلب التأمين بالقبول أو بالرفض كما هو األمر في الحالة الثانية ، رجح الفرض

من المشروع التمهيدي في هذا الصدد : "فإذا لم يكن نيية الطيرفين مين كتابية الميذكرة واضيحة ، اعتبيرت هيذه الميذكرة بمثابية دلييل مؤقيت عليى  2955وتقول الفقرة الثالثة من المادة 

 -221عبد المنعم البدراوي فقرة  – 222محمد علي عرفة ص -155ص  59م 2592مارس سنة  9ي هذاالمعنى استئناف مختلط ) دوائر مجتمعة ( حصول التعاقد نهائياً" . وانظر ف

 . 57ص 51محمود جمال الدين زكي فقرة 
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 شكل مذكرة التغطية المؤقتة : -585
وفي كلتا الحالتين اللتين تحرر فيهما مذكرة التغطية المؤقتة ، تصدر هذه المذكرة مكتوبة وموقعة مين الميؤمن وحيده . ولكنهيا  

ذا بين المؤمن وطالب التأمين . ورضاء المؤمن يشهد عليه توقيعه للميذكرة ، أميا رضياء طاليب مع ذلك تسجل اتفاقاً يكون قد تم قبل ه

التأمين فيشهد عليه إما طلب مكتوب يكون قد تقدم به للمؤمن ، وإما تسلم طالب التيأمين للميذكرة ودفعيه قسيط التيأمين إذا كيان قيد تقيدم 

تة لطالب التأمين ، في كل من حالتيها ، يقترن دائماً بيدفع طاليب التيأمين للقسيط إلى المؤمن بطلب شفوي . ذلك أن تسليم المذكرة المؤق

حتى يتحمل المؤمن تبعة الخطر من وقت تسلم طالب التأمين للمذكرة
 (2 )

 . 

وال تشتمل المذكرة المؤقتة على البيانيات المفصيلة التيي تشيتمل عليهيا الوثيقية النهائيية $2271
 (1 )

والتيي سييأتي ذكرهيا 
 (9 )

  .

وإنما تقتصر ، كما سبق القول ، على ذكر القواعد األساسية للتعاقد ) نوع التأمين والخطر الميؤمن منيه ومبليغ التيأمين والقسيط والميدة 

التي تسري المذكرة في أثنائها وبدء سريان هذه المدة ( والتزاميات مين الطيرفين . فيإذا كيان فيهيا نقيص ، أكميل الينقص بيالرجوع إليى 

 police-type de l'assureur) مة التي ذكرها المؤن عادة في وثائق التأمين التي تصدر منه بحسب نميوذج يعيده ليذلك الشروط العا

)
 (5 )

. وال يوجد شكل خاص للمذكرة المؤقتة ، فأية ورقة مكتوبة تكفي ، ولو كتاب في صورة كتاب عادي مرسل إليى طاليب التيأمين  

، دون حاجة إلى أن يذكر في الكتاب أنه مذكرة تغطية مؤقتة
 (9 )

. ولكين يجيب أن يوقيع الميؤمن ، أو أي شيخص آخير يعتميده الميؤمن  

التأمين ، المذكرة المؤقتةلذلك كالوسيط الذي اتصل بطالب 
 (1 )

. ويبدأ سريان الميذكرة المؤقتية مين التياريخ الميذكور فيهيا ، وإال فمين  

تاريخ وصولها إلى طالب التأمين
 (1 )

 . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه ابتداء من هذا التاريخ وجب على المؤمن دفع مبلغ التأمين . 

 وثيقة التأمين -3
 (police d'assurance ) 

 المسائل المتعلقة بوثيقة التأمين :  –بت المؤمن في طلب التأمين بالقبول  -586
ففرض في هذه المرحلة الثالثة أن المؤمن ، بعد أن تلقى إيجاباً باتاً من المؤمن له ، بت فيه بالقبول . فعند ذلك يعمد إلى تحرير 

وثيقة التأمين ويوقعها
 (7 )

ؤمن له . ووثيقة التأمين هذه هي عقيد التيأمين ذاتيه ، جيرت العيادة بيأن ، ويرسلها عن طريق الوسيط إلى الم 

( police) يتخذ صورة وثيقة 
  (5 )

 . 

                                                 
 . 195ص 2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  –بيسون مع تعليق  17-1- 2599داللوز  2599أبريل سنة  22( ليون  2) 

بالنييول وريبيير  -217-2559المرجيع السيابق  2595أغسيطس سينة  19لييون االبتدائيية التجاريية -225-2557المجلة العامة للتأمين البيري  2557( نقض فرنسي أول مارس سنة  1) 

 . 79ص 19محمد كامل مرسي فقرة  – 221محمد علي عرفة ص -51فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 199ص 2179فقرة  22وبيسون 

 . 971( انظر ما يلي فقرة  9) 

ص  2179فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 51ص 97بيكار وبيسون فقرة  -119-2551داللوز  -925-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  1( نقض فرنسي  5) 

 . 77 فقرة . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -199

 . 51ص 97بيكار وبيسون فقرة -225-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557( نقض فرنسي أول مارس سنة  9) 

تجاريية وانظير عكيس ذليك محكمية لييون االبتدائيية ال – 51ص 97بيكار وبيسون فقرة  – 197-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595يناير سنة  29االبتدائية  Nevers( محكمة  1) 

 . 217-2559المجلة العامة للتأمين البري  2595أغسطس سنة  19

 . 225-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557( نقض فرنسي أول مارس سنة  1) 

بق تحرير الوثيقة ، فهو قد وقيع طليب التيأمين اليذي يعتبير ( وتوقيع المؤمن له على الوثيقة ليس ضرورياً ، إال إذا كان مشترطاً توقيع كل من الطرفين . ذلك ألن توقيع المؤمن له قد س 7) 

 ( . ويلي هذا االيجاب الصادر من المؤمن له قبول المؤمن ، ويتمثل في توقيعه لوثيقة التأمين . 917من جانبه إيجاباً باتاً على النحو الذي بيناه فيما تقدم ) انظر آنفاً فقرة 

 ( . 9299فقرة  1أي "يتعهد" ) بالنيول وريبير وبالنجيه  "promettre"، ومعناها بالفرنسية  "polliceri"من الكلمة الالتينية  "police"( واشتق لفظ  5) 
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(  1( مشيتمالت وثيقية التيأمين )  2والمسائل المتعلقة بوثيقية التيأمين بعضيها يتصيل بتحريير الوثيقية ، وهيذه المسيائل هيي : ) 

( صورة الوثيقة . وبعضها يتصل بالوثيقة ذاتها بعد تحريرها والتوقيع عليها من الميؤمن ،  9اللغة والخط اللذان تكتب بهما الوثيقة . ) 

( تفسيير وثيقية  9( بيدء سيريان وثيقية التيأمين )  1( مهمية وثيقية التيأمين ، وهيل هيي لإلثبيات أو لالنعقياد؟ )  2وهذه المسائل هيي : ) 

 ( تلف وثيقة التأمين أو ضياعها . 5التأمين ) 

 ئل سبع نبحثها على التوالي .فهذه مسا

 مشتمالت وثيقة التأمين : -587
( police-type) تتضمن وثيقية التيأمين الشيروط العامية المطبوعية التيي يضيعها الميؤمن ، بحسيب نميوذج يعيده ليذلك  

  (2 )
  .

ات هيي التيي تخصيص وثيقية التيأمين وإلى جانب هذه الشروط العامة ، تيذكر بيانيات معينية تكتيب باآللية الكاتبية أو بالييد ، وهيذه البياني

باعتبارها عقداً مبرماً مع مؤمن له بالذات
 (1 )

من مشروع الحكومة هذه البيانات ، إذ تقول : "يجيب أن تتضيمن  9. وقد أوردت المادة  

ن وميوطن كيل مينهم . ) ج ( وثيقة التأمين ، عالوة على الشروط العامة ، البيانات اآلتية : ) أ ( تاريخ توقيعها . ) ب ( أسماء المتعاقدي

األشخاص أو األشياء المؤمن عليها . ) د ( طبيعة المخاطر المؤمن منها . ) هـ ( التاريخ الذي يبدأ منيه تيأمين هيذه المخياطر والتياريخ 

قاق وطريقية الذي ينتهي فيه . ) و ( القسط أو االشتراك أو رأس المال اليذي يؤدييه الميؤمن ليه مقابيل تعهيدات الميؤمن وتياريخ االسيتح

األداء . ) ز ( عوض التأمين الذي يلتزم به المؤمن"
 (9 )

 . 

) أ ( فتاريخ توقيع الوثيقة من المؤمن يحدد الوقت الذي قبل فيه المؤمن قبوالً نهائياً إبيرام العقيد ، ولكين العقيد ال ييتم ، إذا كيان 

موقعياً عليهيا مين الميؤمن ، كميا سينرى . ووقيت تميام العقيد هيو اليذي تمامه متوقفاً على الوثيقة ، إال من وقت وصولها إلى المؤمن له 

يحدد متى ال يجوز الرجوع فيه ، ال من جهة المؤمن له وال من جهة المؤمن . وهو الذي يحدد اللحظة األخيرة التي يجب عنيدها عليى 

حيرف  29المخاطر التي أخذها على عاتقيه ) م المؤمن له أن يقرر في دقة كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها لتقدير

أ من مشروع الحكومة ( . وهو الذي يتخذ أساساً لترتيب المؤمنين المتعاقبين عند تعدد عقود التأمين من نفس الخطير ، إذا وجيد شيرط 

من مشيروع الحكومية ( فقرة أخيرة 99خاص في الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس األسبقية في التاريخ ) م 
  (

5 )
 . 

) ب ( وأسييماء المتعاقييدين ومييواطنهم تحييدد شخصييية أطييراف العقييد . ففيمييا يتعلييق بييالمؤمن لييه ، يييذكر عييادة إلييى جانييب اسييمه 

وموطنه لقبه وصناعته . وفي حالة التأمين على الحياة ، يذكر أيضاً اسم المسيتفيد ولقبيه إذا كيان معينياً ، واسيم الشيخص الميؤمن عليى 

من مشروع الحكومة ( كما سيجئ . وفيميا يتعليق بيالمؤمن ، ييذكر  91حياته في حالة التأمين على حياة الغير ولقبه وتاريخ ميالده ) م 

اسم شركة التأمين ) أو الجمعية التبادلية ( ومقر أعمالها ورقم قيدها فيي السيجل وتياريخ حصيوله ميع اإلشيارة إليى أنهيا هيئية خاضيعة 

 من مشروع وزارة االقتصاد ( . 22وم  2595لسنة  259من القانون رقم  21أمين ) م ألحكام هيئات الت

                                                 
جيل ، نموذجاً من كل نوع مين من مشروع وزارة االقتصاد ( بأن تقدم هيئة التأمين إلى المصلحة التأمين ، مع طلب التس 1) م  2595لسنة  259من القانون رقم  29( وتقضي المادة  2) 

 أنواع وثائق التأمين التي تصدرها .

لتحييل علييه فيي بعيض الشيروط عنيد سيردها  ( conventions spéciales) ( وتدرج بعض شركات التأمين ، ضمن الشروط العامة المطبوعة ، فصيال ًتسيميه "االتفاقيات الخاصية"  1) 

 ( . 291فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -11األخيرة ) سيميان فقرة  للشروط الخاصة ، فتخف بذلك قائمة هذه الشروط

فيي  991ص – 992ص  9من المشيروع التمهييدي . وحيذف نيص المشيروع التمهييدي فيي لجنية المراجعية ) مجموعية األعميال التحضييرية  2997( وقد نقلت هذه المادة عن المادة  9) 

 الهامش ( .

أسيماء الضيامن والمضيمون ومحيل  -1الشييء المضيمون .  -2من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن "يؤرخ عقد الضمان فيي ييوم إبراميه . ويبيين فييه :  515/2وتنص المادة 

خضوع المتعاقدين لحكم محكميين عنيد قييام  -1ان . القحط أو بدل الضم -1القيمة المضمونة .  -9تاريخ ابتداء اإلخطار وتاريخ انتهائها .  -5نوع األخطار المضمونة .  -9إقامتهما . 

 النزاع إذا كانوا قد اتفقوا على ذلك .

لوثيقة ، فهو قد وقيع طليب التيأمين اليذي يعتبير ( وتوقيع المؤمن له على الوثيقة ليس ضرورياً ، إال إذا كان مشترطاً توقيع كل من الطرفين . ذلك ألن توقيع المؤمن له قد سبق تحرير ا 5) 

 ( . ويلي هذا االيجاب الصادر من المؤمن له قبول المؤمن ، ويتمثل في توقيعه لوثيقة التأمين . 917جانبه إيجاباً باتاً على النحو الذي بيناه فيما تقدم ) انظر آنفاً فقرة  من
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) ج ( واألشخاص واألشياء المؤمن عليها ، وذلك بحسب ما يكون التأمين تأميناً عليى األشيخاص كميا فيي التيأمين عليى الحيياة 

صابات ، أو يكون التأمين تأمينياً عليى األشيياء فييذكر والتأمين من اإلصابات فيذكر اسم الشخص المؤمن على حياته أو المؤمن من اإل

 مثالً المنزل المؤمن عليه من الحريق أو المزروعات المؤمن عليها من اإلتالف أو المواشي المؤمن عليها من الموت .

ئولية عين حيوادث ) د ( وطبيعة المخاطر المؤمن منها ، فيذكر إذا كان التأمين تأميناً مين الحرييق أو مين اإلتيالف أو مين المسي

السيارات ، أو أن التأمين تأمين من العجز أو المرض أو اإلصابات ، أو هو تأمين لحالة الوفياة أو لحالية البقياء أو هيو تيأمين مخيتلط ، 

 أو غير ذلك من المخاطر المختلفة التي يجوز التأمين منها .

التأمين . ولهذا التاريخ أهميية كبييرة كميا هيو ظياهر ، إذ أن  ) هـ ( والتاريخ الذي يبدأ منه تاريخ المخاطر هو مبدأ سريان عقد

الخطر إذا تحقق قبيل هيذا التياريخ ال يكيون الميؤمن مسيئوالً عنيه ، وإنميا يسيأل عين الخطير اليذي يتحقيق ابتيداء مين هيذا التياريخ
 (2 )

  .

وسنعود فيما يلي
 (1 )

ذكر تاريخ مبيدأ سيريان عقيد التيأمين ، بيل يجيب إلى بحث كيف يتحدد تاريخ مبدأ سريان عقد التأمين . وال يكفي  

أيضاً ذكر التاريخ الذي ينتهي فيه التأمين
 (9 )

. ويؤدي ذلك إليى ذكير ميدة العقيد ، إذ هيي الميدة المحصيورة ميا بيين مبيدأ سيريان العقيد  

وتاريخ انتهائه
 (5 )

 قد .. ويذكر عند االقتضاء شرط ابتداء العقد وأسباب الفسخ  وجواز الرجوع في الع 

) و ( والقسط أو االشتراك أو رأس المال الذي يؤديه المؤمن له مقابل تعهدات المؤن يكون ، فيما يتعلق بالقسط أو رأس المال 

، إذا كان المؤمن شركة مساهمة ، وفيما يتعلق باالشتراك ، إذا كان المؤمن جمعية تبادلية . وييذكر إليى جانيب ذليك تياريخ االسيتحقاق 

تحقاق الدورية في حالة ما إذا كانت هناك أقساط متعددة ، وكذلك كيفية األداءأو تواريخ االس
 (9 )

 . 

) ز ( وعوض التأمين الذي يلتزم به المؤمن هو مبلغ التأمين الذي يترتب في ذمة المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه ووقيع 

 حالة التأمين من المسئولية بغير تحديد لمبلغ التعويض .الكارثة . وقد ال يكون هناك محل لذكر عوض التأمين ، ويتحقق ذلك في 

وليست هذه البيانات على سبيل الحصر ، بل قد تذكر بيانات أخرى غيرها في وثيقة التأمين إذا كانت داخلة في شروط العقيد ، 

كطريقة اإلدالء بالبيانات وميعاد تسوية مبلغ التأمين وطرق تقدير األضرار
 (1 )

 . 

لبيانات المذكورة في وثيقة التأمين مطابقة لما تم االتفاق عليه مبدئياً بين الطرفين عندما تقدم المؤمن له بطليب والمفروض أن ا

، فليه  التأمين موقعاً إياه . فإذا تسلم المؤمن له وثيقة التأمين ، ووجد أن بعض البيانات الواردة بها ال تطابق ما كان االتفاق قيد تيم علييه

                                                 
 ( . 952والدقيقة ) انظر ما يلي فقرة  ( ويغلب أن يحدد الطرفان مبدأ سريان العقد بظهر يوم معين ، حتى ينضبط التاريخ باليوم والساعة 2) 

 . 952( انظر فقرة  1) 

 من المشروع التمهيدي . 2997( انظر المادة  9) 

مسياهمة ، فيالمؤمن لهيال ألمر كيذلك فيي الشيركات ال( وفد الجمعيات التبادلية للتأمين تكون مدة العقد هي مدة الجمعية التبادلية ذاتها ، ألن المؤمن له يكون عضواً في الجمعية . وليس ا 5) 

 – 22فقيرة  . Ass . Terلفيظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 11يكون في العادة شريكاً ، ومن ثم ال يوجد مبرر ألن تحدد مدة التأمين في هذه الحالة بمدة الشركة المساهمة ) سيميان فقرة 

 ( . 157ص 297عكس ذلك بيكار وبيسون فقرة 

مين هيذا المشيروع عليى ميا ييأتي : "يجيب أن تكيون ميدة  1احة أن تذكر مدة التأمين في الوثيقة وأن تكون مكتوبية بشيكل ظياهر ، فنصيت الميادة هذا وقد أوجب مشروع الحكومة صر

ك" . وقيد نقيل هيذا الينص عين الميادة خيالف ذلي التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة ، وتبدأ من ظهر اليوم الذي تم فيه العقد ، وتنتهي في ظهر اليوم األخير منها ، ما ليم يتفيق عليى

هيي فيي ظهير الييوم األخيير منهيا" . من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : "تعين مدة العقد في الوثيقة ، وتبيدأ مين ظهير الييوم اليذي أبيرم فييه العقيد ، وتنت 2995

فيي الهيامش ( .  199ص  -191ص  9يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضييرية وحذفت نص المشروع التمهيدي  في لجنة مجلس الشيوخ لتعلقه "بجزئيات 

، وأن تبدأ المدة من ظهر اليوم الذي تم فيه وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "وأوجبت المادة السابعة أن تكون مدة العقد مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة 

ما في التأمين من األضيرار والحيوادث ، ، وتنتهي في اليوم األخير منها . ومؤدى ذلك أن يكون التأمين واجب التنفيذ فور انعقاده ، على أنه نظراً إلى ما جرى عليه العرف ، سي العقد

 وثيقة يختلف عن تاريخ اتمامه .من تحديد تاريخ الحق لتنفيذ العقد ، فقد أجازت المادة االتفاق على تحديد تاريخ لتنفيذ العقد في ال

 2جرى به العرف ) بيكار وبيسون المطول  ( وإذا سكت المتعاقدان عن تحديد القسط ، أمكن الرجوع إلى تعريفة المؤمن لتحديده . وذلك يستخلص من إرادة المتعاقدين الضمنية أو مما 9) 

 ( . 225محمد علي عرفه ص  – 112ص 

 . 2172فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - - 91( بيكار وبيسون فقرة  1) 



 

 

 

 

929 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

البيانات ، وعليه أن يثبت عدم المطابقية . فيإذا أثبيت ذليك ، وجيب تصيحيح الوثيقية حتيى تصيبح مطابقية للمتفيق  أن يطلب تصحيح هذه

عليه . أما إذا سكت المؤمن له عن طلب التصحيح مدة طويلة ، فقد يستخلص من سكوته أنه قد نزل عن حقه في طلب التصيحيح وأنيه 

قد قبل ضمناً الشروط المدونة في الوثيقة
 (2 )

 . 

 اللغة والخط اللذان تكتب بهما الوثيقة :  -588
ال يشترط في وثيقة التأمين أن تكون مكتوبة في ورقة رسمية . وقد جرت العادة أن تكون مكتوبة في ورقة عرفية ، وقد أعدها 

ه ليذلك . أميا البيانيات اليذي أعيد ( police-type) المؤمن مقيدماً بحيروف مطبوعية فيميا يتعليق بالشيروط العامية المبينية فيي النميوذج 

الخاصة السابق ذكرها
 (1 )

، وهي التي تخصص وثيقية التيأمين لميؤمن ليه باليذات ، فهيذه تكتيب باآللية الكاتبية أو بالييد ألنهيا ال تعيرف  

انيات الخاصية مقدماً ، وال تتحدد إال عند التعاقد ، فال يمكن طبعها كما هو األمر في الشروط العامة . والشروط العامة المطبوعية والبي

المكتوبة باآللة الكاتبة أو باليد تعتبر جميعها كال ال يتجزأ ، وهي شروط التعاقد ، فهي من القوة بمنزلة سواء
 (9 )

 . 

ولم يعرض التقنين المدني للغة التي يجب أن تكتب بها الوثيقة ، كما فعل المشرع الفرنسي إذ أوجب أن تكتيب باللغية الفرنسيية 

( . ولكن مشروع الحكومة عرض لهيذه المسيألة فأوجيب أن تكتيب وثيقية التيأمين باللغية  2597ديسمبر سنة  99 من دكريتو 271) م 

العربية ، ويجوز أن تصحبها ترجمة بإحدى اللغات األجنبية . ويسري هذا الحكم عليى كيل إضيافة أو تعيديل فيي وثيقية التيأمين ، وفيي 

ويجب كذلك أن تكتب باللغية العربيية طلبيات التيأمين واإلقيرارات والمسيتندات التيي  حالة النزاع يكون النص العربي هو المعمول به .

تتخذ أساساً في إتمام العقد ، إال إذا رغب المؤمن له فيي كتابتهيا بإحيدى اللغيات الدوليية فيي التعاميل
 (5 )

. وهيذا هيو اليذي يجيرى علييه  

. وإذا صيحب الوثيقية ترجمية  ( avenants) ملحقيات هيذه الوثيائق  العمل ، فوثائق التيأمين فيي مصير تكتيب باللغية العربيية ، وكيذلك

باللغة اإلنجليزية أو اللغة الفرنسية ، وهما اللغتان األجنبيتيان الشيائعتان فيي مصير ، فيالنص العربيي هيو اليذي يعتيد بيه إذا اختليف ميع 

تندات التي تتخذ أساساً إلتمام التعاقد ، فالمؤمن له الترجمة ، ألنه هو النص األصلي . أما طلبات التأمين واإلقرارات وغيرها من المس

 بالخيار بين أن يكتبها باللغة العربية أو بلغة أجنبية متداولة في التعامل .

للخيط اليذي تكتيب بيه الوثيقية ، سيواء كيان  2599يولييه سينة  29وقد عرض المشرع الفرنسي في قانون التأمين الصادر فيي 

 en) ميين هييذا القييانون أن تكييون الوثيقيية مكتوبيية بحييروف ظيياهرة  7مطبوعيياً أو مكتوبيياً باآلليية الكاتبيية أو باليييد . فأوجييب فييي المييادة 

                                                 
ن أن يطليب تصيحيح من المشروع التمهيدي في هذاالمعنى على أنه "إذا لم تطابق الشيروط المدونية بالوثيقية ميا تيم االتفياق علييه ابتيدائياً ، حيق لطاليب التيأمي 2999( وقد نصت المادة  2) 

فإذا لم يفعل اعتبر ذلك قبوالً منه للشروط المدونة" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمهيا  الشروط في مدى ثالثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة ،

 . 2597أبريل سنة  1من قانون التأمين السويسري الصادر في  21في الهامش ( . انظر أيضاً المادة  911وص  911ص 9قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 القضية . ونص المشروع التمهيدي ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة ، فيما عدا تحديد مدة الثالثين يوماً إذ المدة تترك لتقدير القاضي بحسب ظروف

 . 971( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 297فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -259-2-2511سيريه  2511يناير سنة  92( نقض فرنسي  9) 

ات من المشروع التمهيدي وكانت تجرى على الوجه اآلتي : "يجب أن تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ، كما يجب أن تكتب أيضياً بإحيدى اللغي 2991( وقد نقل هذا النص عن المادة  5) 

في لجنة المراجعة لتعلقه "بجزئييات يحسين أن تنظمهيا قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال  الدولية في التعامل إذا رغب طالب التأمين في ذلك" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي

 في الهامش ( . 911ص  9التحضيرية 

ر الميؤمن لهيم مين كتيب بلغية يقرأهيا جمهيووجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ولما كانت وثيقة التأمين هي المحيور المثبيت للعقيد ، فقيد كيان لزامياً أن ت

وذلك حتى يتاح للمؤمن لهم دراسة ما تحتويه مين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة . لذلك أوجبت المادة السادسة تحرير الوثائق وكل إضافة أو تعديل لها باللغة العربية ، 

سية الجمهورية العربية المتحيدة وال يليم باللغية العربيية ، فقيد أجيازت الميادة الميذكورة أن يرافيق الوثيقية شروط قبل توقيعها . غير أنه نظراً إلى أن المؤمن له قد يكون غير متمتع بجن

صت المادة لنص العربي هوالذي يعمل به . كما نالمحررة باللغة العربية ترجمة لها بإحدىاللغات الدولية في التعامل . على أنه في حالة وقوع أي نزاع بين المؤمن له والمؤمن ، يكون ا

 بتها بإحدى اللغات الدولية في التعامل .على أن تحرر باللغة العربية طلبات التأمين واإلقرارات والمستندات التي تتخذ أساساً في إتمام العقد ، إال إذا رغب المؤمن له في كتا
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caractéres apparents )
  (2 )

من نفس القانون أن تكون مدة العقد والشروط المتعلقة بيأحوال اليبطالن  5و 9وجب في المادتين . وأ 

، وإال ليم يجيز االحتجياج بهيا عليى  ( en caractéres apparents) والسقوط مكتوبة بحروف ظاهرة كل الظهيور ، أو ظياهرة جيداً 

المؤمن له
 (1 )

لشروط التعسفية بوجه عام التي ترد فيي وثيقية التيأمين ، وذكير بوجيه . أما المشرع المصري فقد وضع نصاً يبطل فيه ا 

مدني إذ تنص على أن "يقع باطالً ميا ييرد  199من المادة  5و 9خاص بعض هذه الشروط ، ويعنينا منها هنا نوعان ذكرا في البندين 

ن متعلقياً بحالية مين األحيوال التيي تيؤدي إليى كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظياهر وكيا -9في وثيقة التأمين من الشروط اآلتية : . . 

شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شيروطها العامية المطبوعية ، ال فيي صيورة اتفياق خياص منفصيل عين  -5البطالن أو السقوط . 

ظياهر يوجيه الشروط العامة" . فأوجب ، كما أوجب المشرع الفرنسيي فيميا رأينيا ، أن تكيون شيروط اليبطالن والسيقوط بيارزة بشيكل 

النظر إليها ، وإال كانت باطلة فال يحتج بها على الميؤمن
 (9 )

. وأوجيب أيضياً أن يكيون شيرط التحكييم وارداً فيي صيورة اتفياق خياص  

                                                 
روف دقيقة ال تتيسر قراءتها . وقد نبهت محكمية الينقض الفرنسيية فيي أحكامهيا إليى وجيوب أن ( وهذا للقضاء على ما كانت شركات التأمين قد درجت عليه من كتابة وثائق التأمين بح 2) 

) نقيض  ( caractéres fins) ( ، وحرمت الحيروف الدقيقية  172 – 2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  25) نقض فرنسي  ( lisibles) تكون الحروف مقروءة 

( . وقضت بعض المحاكم ببطالن وثيقة التأمين لعدم وضوح الكتابة ) محكمة قيم االبتدائية  299 -2557داللوز  -57-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يناير سنة  1فرنسي 

فقيرة  22بالنيول وريبيير وبيسيون  -59ص 99. وانظر بيكار وبيسون فقرة  ( 992-2591داللوز األسبوعي  -15-2597المجلة العامة للتأمين البري  2591يونيه سنة  5التجارية 

 . 192ص 2172

هم تأثيراً كبيراً ، فأوجبت أن تكون هذه ( وقد تشددت محكمة النقض الفرنسية في تطبيق هذا النص لحماية المؤمن لهم عن طريق توجيه نظرهم لهذه الشروط الهامة التي تؤثر في حقوق 1) 

المرجع  2557يناير سنة  1-172-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  25، ) نقض فرنسي  ( grande lisibilité) بة بحروف واضحة كل الوضوح الشروط مكتو

و مكتوبياً ، متمييزاً عين سيائر الشيروط ، ( . ويكون الوضوح التام بأن يكيون الشيرط ، مطبوعياً كيان أ 91-2592المرجع السابق 2599ديسمبر سنة  25مونبليه  -57-2557السابق 

أو بمداد مختلف اللون أو ممييزاً بخيط يرسيم تحتيه لتوجييه  ( plus esp cés) أو أشد تباعداً  ( plus forts) أو أكثر ظهوراً  ( plus grands) وذلك بأن يكون بحروف أكبر حجماً 

( . وال يعتبير واضيحاً كيل الوضيوح  59ص 99وانظير بيكيار وبيسيون فقيرة -19-2555جلية العامية للتيأمين البيري الم 2557يولييه سينة  7بتدائية اال   Cahorsالنظر إليه ) محكمة

دالليوز  2551ميايو سينة  25ي الشرط الذي ال يتميز عن سائر  شروط العقد ، حتى لو كان مكتوباً بحيروف كبييرة إذا كانيت الشيروط األخيرى مكتوبية بينفس الحيروف ) نقيض فرنسي

( ، إال إذا  11-2555المجلة العامة للتأمين البري  2557نوفمبر سنة  5 -221فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -299-2557داللوز  2557يناير سنة  2551-172-1

 ( . 9هامش  192ص  2179فقرة  22نيول وريبير وبيسون وانظر بال -259-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يناير سنة  7ثبت أنه كان عالماً به علماً تاماً ) مونبيلييه 

ميايو  1ا ، كشروط الفسيخ ) ديجيون وقد اقتصر المشرع الفرنسي على مدة العقد وشروط البطالن والسقوط ، ولم يجاوز ذلك إلى شروط هامة أخرى كان من الخير توجيه النظر إليه

المجلة  2551مارس سنة  27الشروط التي تستبعد من التأمين بعض األخطار أو تقييد من مسئولية المؤمن ) نقض فرنسي ( ، و 119-2597المجلة العامة للتأمين البري  2597سنة 

ة وانظر بيكار وبيسون فقر -( 151-2559المرجع السابق  2559يونيه سنة  5بواتييه -129-2595المرجع السابق  2595مايو سنة  5بيزانسون -212-2551العامة للتأمين البري 

 . 1هامش  192ص  2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -52ص-59ص 99

 971من هذا المشروع في صدرها : "يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر" . انظر آنفاً فقرة  1( أما مدة العقد فقد ورد في شأنها نص في مشروع الحكومة ، إذ تقول المادة  9) 

 في الهامش .

مين شيروط مطبوعية من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "يجب أن يوجه نظر المؤمن ليه إليى ميا ييرد فيي الوثيقية  2992مدني قد ورد في المادة  199ث من المادة الثالوالبند  

خاصة كيأن تكتيب بحيروف أكثير ظهيوراً أو أكبير حجمياً" ) يتعرض فيها حقه للبطالن أو للسقوط ، وال يجوز االحتجاج ضده بهذه الشروط إال إذا أبرزت بطريقة بشأن األحوال التي 

كيل شيرط  -9ميدني عليى الوجيه اآلتيي : " 199في الهامش ( . وإذا أدمجت هذه المادة في لجنية المراجعية بيين نصيوص الميادة  911ص -911ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

( . ثيم حيررت  919ص  9تي يتعرض لها حق المؤمن ليه لليبطالن أو السيقوط : ) مجموعية األعميال التحضييرية مطبوع  لم يبرز بطريقة خاصة ، وكان متعلقاً بحالة من األحوال ال

 ( . 915ص  9 تحريراً لفظياً طفيفاً في لجنة مجلس الشيوخ ، فأصبحت مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ) مجموعة األعمال التحضيرية

، فالظياهر ، خالفياً المصري ال يبطل شروط البطالن والسقوط ، إذا لم تبرز بشكل ظاهر ، إال إذا كانت مطبوعة . فإذا كانت مكتوبية بالييد أو باآللية الكاتبية ويالحظ أن التقنين المدني 

 للقانون الفرنسي فيما رأينا . أن هذا كاف العتبارها بارزة بشكل ظاهر .

ل ظاهر أن يكتب الشرط "بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً" . ويمن أن يضاف إلى ذلك أيضاً ، ما رأينا في القانون الفرنسي ، وقد ضرب نص المشروع التمهيدي مثالً للبروز بشك

يوخ في هذا الصيدد ميا ر لجنة مجلس الشأن يكتب الشرط بمداد مختلف اللون ، أو أن يوضع تحته خط لتوجيه النظر إليه ، أو أن يوقع عليه المؤمن له بصفة خاصة . وقد ورد في قرا

براز مثيل هيذه الشيروط بيأن تكتيب بخطيوط تغياير يأتي : "وتقرر اللجنة أنه أريد بالفقرة الثالثة من المادة تفادي شروط تؤدي للبطالن والسقوط وال يتنبه المؤمن له إليها ، فنص على إ

 ( . 991ص  9عة األعمال التحضيرية بقية الشروط أو يوقع عليها المؤمن له بصفة خاصة أو يوضع تحتها خط" ) مجمو



 

 

 

 

931 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

منفصل من الشروط العامة ، أما إذا اندرج في الشيروط العامية المطبوعية فإنيه يكيون بياطالً ال يحيتج بيه عيل الميؤمن ليه
 (2 )

. وميادام  

 كيم قد ورد في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ، فإنه يكون صحيحاً ، مكتوباً كان أو مطبوعاً .شرط التح

 صورة وثيقة التأمين :  -589
ويغلب أن تكيون وثيقية التيأمين فيي صيورة وثيقية لمصيلحة شيخص معيين ، ويسيتطيع المسيتفيد أن ينيزل عين حقيه للغيير طبقياً 

، وعندئيذ  ( à ordre) حق . ولكن ال يوجد ميا يمنيع مين أن تكيون وثيقية التيأمين فيي صيورة وثيقية إذنيية للقواعد المقررة في حوالة ال

، ولو كان التظهير عليى بيياض . ويجيوز  ( endossement) تنتقل بالطرق المقررة النتقال الوثائق اإلذنية ، أي أنها تنتقل بالتظهير 

، فتنتقل مين ييد إليى ييد بمجيرد المناولية الفعليية . ولكين فيي التيأمين عليى  ( au porteur )أيضاً أن تكون وثيقة التأمين وثيقة لحاملها 

ميدني ( ، ومين ثيم ال يجيوز أن تكيون  199الحياة ، إذا انتقلت وثيقة التأمين إلى شخص آخر ، فالبد من موافقة المؤمن على حياته ) م

كون وثيقة إذنية وفي هذه الحالة ال يصح أن يكون تظهيرهيا عليى بيياضوثيقة التأمين على الحياة وثيقة لحاملها ، وإنما يصح أن ت
 (1 )

 

فيميا  -2من المشروع التمهيدي ، وتنص عليى ميا ييأتي : " 2952. وجميع هذه األحكام التي تتفق مع القواعد العامة وردت في المادة 

منشيئة أو المؤييدة للعقيد فيي صيورة وثيقية لمصيلحة شيخص عدا األحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين ال

فيإذا كانيت الوثيقية تحيت اإلذن -1معين ، أو وثيقة تحت اإلذن ، أو وثيقة لحاملهيا . 
 (9 )

 -9، فإنهيا تنتقيل بيالتظهير وليو عليى بيياض .  

ليه أن يحيتج بهيا ضيد طاليب  ويجوز للمؤمن أن يحيتج ضيد حاميل الوثيقية أو ضيد الشيخص اليذي يتمسيك بهيا بكيل اليدفوع التيي يكيون

التأمين"
 (5 )

 . 

                                                 
ال يكون شرط التحكيم صحيحاً إذا ورد في الوثيقية بيين شيروطها  -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " 2995مدني قد ورد في المادة  199دة من الما والبند الرابع ( 2) 

في الهامش ( . وقد أدمجت هذه المادة في  992ص  9الوثيقة في صورة اتفاق خاص" ) مجموعة األعمال التحضيرية وال يكون لهذا الشرط أثر إال إذا ورد في  -1العامة المطبوعة . 

 ( . 999ص  9مدني ، بعد أن حورت فأصبحت مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ) مجموعة األعمال التحضيرية  199لجنة المراجعة بين نصوص المادة 

ه على محكمة الفصل فيه لبند التحكيم واردة في وثيقة تأمين على سيارة تجارية لدى شركة مصر للتأمين : "كل خالف في تقويم الضرر ينشأ عن هذه الوثيقة يجب عرض وهذه صورة

الل شيهر مين تياريخ مطالبية أحيدهما الطيرف اآلخير كتابية بتعييين . ويعين الطرفان هذا المحكم كتابة ، وإذا لم يتفقا على اختيار محكم واحد فيختار كل منهما محكماً كتابة وذلك في خي

ويرأس جلسات التحكيم . وال تقبيل أيية محكمه ، وعلى المحكمين االثنين تعيين محكم ثالث مرجح فبل مباشرة التحكيم . ويجلس المحكم المرجح مع المحكمين المختارين عن الطرفين 

 ( .  9هامش  291ص 55المحكم أو المحكمين بتحديد قيمة الضرر" ) محمود جمال الدين زكي فقرة  دعوى أمام المحاكم ضد الشركة قبل صدور حكم

إذ أن هذه شكلية لحماية المؤمن له )  وال يمنع البطالن أن يكون المؤمن له على علم ببند التحكيم بين الشروط العامة ، أو بشروط البطالن والسقوط التي لم تبرز بشكل ظاهر ،

 ( . 299ص 55ال الدين زكي فقرة محمود جم

 . 95ص 19م 2529نوفمبر سنة  99وانظر في جواز شرط التحكيم دون حاجة إلى انفصاله عن الشروط العامة قبل صدور التين المدني الجديد : استئناف مختلط 

بحسب رغبته ، كميا إذا أمين شيخص عليى أيية سييارة يملكهيا . وعندئيذ يجيب أن يعلين وهناك تأمين يجوز فيه للمؤمن له أن يغير الشيء المؤمن عليه  – 199( انظر ما يلي فقرة  1) 

. ووثيقية التيأمين المفتوحية تكيون مصيحوبة  ( police flottante) المؤمن عن كل سيارة جديدة تحل محل السيارة القديمة . وتسمى وثيقية التيأمين فيي هيذه الحالية بالوثيقية المفتوحية 

محميد كاميل  – 191ص  – 192ص  2179فقيرة  22فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 52ص  99) انظر بيكار وبيسون فقرة  declarations d'alimentبإخطارات للتحديد 

 ( . 211عبد الحي حجازي فقرة  – 79مرسي فقرة 

في الهامش ( . والصحيح أن يكيون الينص عليى ميا أوردنياه ، ألن  915ص  9ضيرية ( وقع خطأ مادي في األصل ، إذ جاء فيه : "فإذا كانت الوثيقة لحاملها" ) مجموعة األعمال التح 9) 

 الوثيقة التي تنتقل بالتظهير هي الوثيقة تحت اإلذن ال الوثيقة لحاملها ، فإن هذه تنتقل بالمناولة ال بالتظهير .

المراجعة لتعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية في الهامش ( . وقد حذف هذا النص في لجنة  915ص  9( مجموعة األعمال التحضيرية  5) 

الميؤمن ليه ، قيد وردت عليى في الهامش ( . ويالحظ أن الفقرة الثالثة من النص ، وهي التي تقضي بعدم جواز االحتجاج على حامل الوثيقة بالدفوع التي يحيتج بهيا عليى  911ص  9

( .  2115فقيرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انيديير  – 9297فقرة  1، إذا كان انتقال الوثيقة بطريق التظهير أو بطريق المناولة ) بالنيول وريبير وبوالنجيه  خالف القواعد العامة

م  2952ي لجنية المراجعية  ميع سيائر فقيرات الميادة . ولميا كانيت هيذه الفقيرة قيد حيذفت في 2599يولييه سينة  29من قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  22وهي منقولة عن المادة 

 المشروع التمهيدي  ، فإنه ال يسري من أحكام هذه المادة إال ما كان متفقاً مع القواعد العامة .
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وأياً كانت الصورة التي اتخذتها وثيقة التأمين ، فإنها تكتب في عدد من النسخ يساوي عدد األطراف ذوي المصالح المتمييزة . 

ويتسلم كل طرف نسخة ، وتكون هناك عادة نسخة إضافية يحتفظ بها الوسيط
 (2 )

له كما هيو الغاليب ،  . فإذا لم يتعدد المؤمن والمؤمن 

فإن الوثيقة تكتيب مين ثيالث نسيخ ، يحيتفظ الميؤمن بواحيدة منهيا ، ويسيلم الوسييط نسيختين ، فيحيتفظ هيذا بواحيدة منهميا لنفسيه ويسيلم 

األخرى للمؤمن له
 (1 )

 . 

  هل هي لإلثبات أو لالنعقاد ؟ –مهمة وثيقة التأمين  -591
لما كان هناك شك في أن عقد التأمين عقد رضائي ، قدمنا أنه لو وقفنا عند نصوص التقنين المدني في عقد التأمين :

 (9 )
وأن  ، 

عقيد رضيائي ووثيقية التيأمين ال تشيترط إال  2599يولييه سينة  29فعقد التأمين وفقاً لقانون  ، هذا هو الحكم أيضاً في القانون الفرنسي

إلثبات العقد
 (5 )

تيم عقيد  ، ووصل هذا القبول إلى علم الميؤمن ليه ، ومن ثم إذا قبل المؤمن اإليجاب البات الموجه إليه من المؤمن له . 

بيل يكفيي أن يرسيل الميؤمن بقبوليه فيي  ، وال ضرورة في انعقاده لوثيقة تأمين يوقعها المؤمن . التأمين وصار ملزماً لكل من الطرفين

فيصبح العقد تاماً ملزماً بمجرد وصول القبول إلى علم المؤمن  ، ن طريق رسول يكون مثالً هو الوسيطكتاب أو في برقية أو شفوياً ع

ويكون هذا القسط ديناً في ذمته يطالبه به المؤمن بيالطرق المقيررة  ، حتى قبل أن يدفع هذا األخير القسط األول من أقساط التأمين ، له

في القانون
 (9 )

ال يكون كما قدمنا ، إال بالكتابة ، وتكون هذه الكتابة عادة وثيقة التأمين . ذلك أن عقد التيأمين ين ولكن إثبات عقد التأم . 

شديد التعقيد ، يشتمل على كثير من الشروط المتنوعة ، ويبقى مدة طويلية ، وقيد يتعيدى إليى الغيير كالمسيتفيد فيي التيأمين عليى الحيياة 

نين المييرتهنين فييي التييأمين ميين الحريييق ، وهييذا كلييه ال يتفييق مييع جييواز إثباتييه بالبينيية أو والمضييرور فييي التييأمين ميين المسييئولية والييدائ

بالقرائن
 (1 )

. ولم يرد نص صريح في هذا المعنى في التقنين المدني المصري ، ولكن العمل جرى على ذليك باضيطراد 
 (1 )

. أميا فيي  

                                                                                                                                                                    
وتحيول  -سيمى أو "لألمير" أو لحاملهيا. ويجيوز أن تكيون الئحية الشيروط لشيخص م 5و 9و 515/1وقد ورد في هذا الصدد في تقنين الموجبات والعقود اللبناني النصوص اآلتية : م

 -519. م 555ال تسري أحكام هذه المادة على عقود ضمان الحياة إال وفاقاً للشروط المنصيوص عليهيا فيي الميادة  -الئحة الشروط المحررة "لألمر" بطريقة التظهير ولو على بياض

ر" أو لحاملها ، باالعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه االحتجاج بها على المضمون األول فيميا يجوز للضامن أن يتذرع تجاه حامل الئحة الشروط ، وإن تكن محررة "لألم

 لو كان التحويل لم يحصل .

 . 299فقرة   . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 11سيميان فقرة  -52ص  99( بيكار وبيسون فقرة  2) 

فيإذا كيان السيند  –من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على أن "ينظم عقد الضمان خطاً في سند مسجل ليدى كاتيب العيدل أو سيند عيادي  1و 519/2( وقد نصت المادة  1) 

 أن يذكر في كل نسخة عدد النسخ األصلية التي نظمت" . عادياً ، وجب أن ينظم منه عدد من النسخ األصلية بقدر ما يكون هناك متعاقدون ذوو مصالح متميزة . ويجب

 . 915( انظر آنفاً فقرة  9) 

 في الهامش . 915( انظر آنفاً فقرة  5) 

-2551لسيابق المرجيع ا 2551ينياير سينة  11 -219-2559المرجيع السيابق  2559ينياير سينة  15-52-2591المجلة العامة للتأمين البيري  2592نوفمبر سنة  21( نقض فرنسي  9) 

 . 159-2551المرجع السابق  2551فبراير سنة  11 -255

هذا القبول إيجاباً جديداً صادراً من المؤمن ،  يشترط بداهة أن يكون قبول المؤمن مطابقاً إليجاب المؤمن له ، فلو أبدى المؤمن في قبوله تحفظات أو أجرى تعديالً في اإليجاب ، اعتبر

 بقبيول الميؤمن ليه ؤمن له لهذا اإليجاب الجديد . كذلك لو كان المؤمن له لم يصدر منه إيجاب بات ، وصدر اإليجاب البات من المؤمن ، فإن العقد ال ييتم إالويجب لتمام العقد قبول الم

لشيركة التيأمين أو شيخص مفيوض منهيا فيي القبيول أو ووصول هذا القبول إلى علم المؤمن . ويشترط كذلك أن يكون قبول المؤمن صادراً من جهة لها واليية القبيول ، كالميدير العيام 

 2111فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 55( أو مجليس إدارة الجمعيية التبادليية للتيأمين ) بيكيار وبيسيون فقيرة  919الوسيط المفوض أو الوسيط ذي التوكيل العيام ) انظير آنفياً 

في الهامش ( ، فليس المؤمن ملزماً بالبت في طلب التأمين في مدة معينية ميا  915ولو سكت مدة طويلة ) انظر آنفاً فقرة ( . وال يعتبر سكوت المؤمن عن الجواب قبوالً منه  151ص

الميؤمن ليه طيوال ( . وقد يطول الوقت الذي يحتاجه المؤمن للبت في طلب التأمين ، فيلجأ إلى الميذكرة المؤقتية لتغطيية  71ص 55لم يكن هناك اتفاق على ذلك ) بيكار وبيسون فقرة 

( . وقد حدد تقنين الموجبات والعقود اللبناني مدة خمسة عشر يوماً ، كما رأينا ، يبت فيها المؤمن في طلب التيأمين  975هذا الوقت على النحو الذي فصلناه فيما تقدم ) انظر آنفاً فقرة 

 في الهامش ( . 915من هذا التقنين ، وانظر آنفاً فقرة  575بالقبول أو بالرفض ) انظر م 

 . 199ص 2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -299-2555المجلة العامة للتأمين البري  2557نوفمبر سنة  19( روان  1) 

ص  57ين زكيي فقيرة محمود جمال الد – 222عبد المنعم البدراوي فقرة  – 225محمد علي عرفة ص  – 191ص 59م 2517مارس سنة  17( استئناف مختلط ) دوائر مجتمعة (  1) 

 . 55وقرب محمد كامل مرسي فقرة  -299
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ت عقد التأمين يكون بوثيقة التأمين . ولكن أي دليل كتابي آخر ( صريحة في إثبا 7) م 2599يوليه سنة  29فرنسا ، فنصوص قانون 

، غير وثيقة التأمين ، يكفي ، فيجوز اإلثبات بكتب متبادلة بين المؤمن والمؤمن له ، وببرقية صادرة من الميؤمن بقبيول طليب التيأمين 

المكتوب
 (2 )

مذكرة التغطية كدليل مؤقت على الوجيه اليذي بسيطناه . ولكن الطريق المألوف لإلثبات هو وثيقة التأمين كدليل نهائي ، و 

فيما تقدم
 (1 )

 . 

عنيد نصيوص التقنيين الميدني المصيري أو عنيد نصيوص القيانون  ، كميا سيلف القيول ، وهيذا اليذي قيدمناه الشيك فييه إذا وقفنيا

، فيإن وثيقية التيأمين طبقياً جاوزنا هذه النصوص إلى نصوص مشيروع الحكومية ما إذا أ . 2599يوليه سنة  29الفرنسي الصادر في 

مين هيذا  9لهذه النصوص ، ويحل محلها مؤقتاً مذكرة التغطية ، تكيون ضيرورية لالنعقياد ذاتيه ال لمجيرد اإلثبيات . فقيد نصيت الميادة 

ا وقيع الميؤمن المشروع على ما يأتي : "ال يكون طلب التأمين ملزمياً للميؤمن وال للميؤمن ليه إال بعيد إتميام العقيد ، وال ييتم العقيد إال إذ

وثيقة التأمين وسلمت هذه الوثيقة للمؤمن له . على أن العقد يتم ، حتيى قبيل تسيليم الوثيقية ، إذا سيلم الميؤمن الميؤمن ليه ميذكرة تغطيية 

مؤقتة وذلك وفقاً للشروط الواردة فيها"
 (9 )

لتيأمين . ونتبين من ذلك أنه عندما يصبح مشروع الحكومة قانوناً معموالً بيه ، يكيون عقيد ا 

عقداً شكلياً ال يتم بمجرد توافق اإليجاب والقبول ، وإنما يجيب النعقياده تحريير وثيقية التيأمين وتوقيعهيا مين الميؤمن عليى الوجيه اليذي 

 ت .افصلناه وتسليم هذه الوثيقة للمؤمن له . ومن ثم تكون وثيقة التأمين ، ويقوم مقامها مؤقتاً مذكرة التغطية ، شرطاً لالنعقاد ال لإلثب

ومهما يكن من أمر ، فإن العمل فيي هيذه المسيألة قيد قيام مقيام القيانون ، إذ أن الميؤمن يشيترط عيادة أن عقيد التيأمين ال ييتم إال 

بتوقيع وثيقة التأمين ، وعند ذليك يصيبح عقيد التيأمين عقيداً شيكلياً بموجيب هيذا الشيرط ، وتصيبح وثيقية التيأمين ضيرورية لالنعقياد ال 

لمجرد اإلثبات
 (5 )

. والتوقيع الذي يشترطه المؤمن يكون تارة توقيعه هو على وثيقة التيأمين ، فييتم العقيد بهيذا التوقييع وتسيليم الوثيقية  

للمؤمن له . ويكون تارة أخرى توقييع كيل مين الطيرفين عليى الوثيقية ، فيجيب لتميام العقيد فيي هيذه الحالية أن يوقيع الميؤمن ، ثيم يسيلم 

دوره ، وال يتم العقد إال بتوقيع كل من الطرفين . وهذا الشرط له مزية عمليية ، إذ بفضيله يمكين أن نعيرف الوثيقة للمؤمن له فيوقعها ب

في أي وقت على وجه الدقة يتم عقد التأمين ، فهو يتم في الوقت الذي يتسلم فييه الميؤمن ليه وثيقية التيأمين موقعية مين الميؤمن فيميا إذا 

                                                 
 -119ص  2بيكيار وبيسيون المطيول  -51-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2551أكتوبر سينة  19مع تليق بيسون  D .C . 2559 – 91 2552( نقض فرنسي أول يوليه سنة  2) 

 -57محميد كاميل مرسيي فقيرة  -57فقيرة  Ass . Terلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  – 19سيميان فقرة  -199ص 2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 95بيكار وبيسون فقرة 

 . 115( ص e)  2979فقرة  1عكس ذلك جوسران 

 ( . 51فقرة  . Ass . Terلفظ  2اللوز أنسيكلوبيدي د -299-2555المجلة العامة للتأمين البري  2557نوفمبر سنة  19ولكن ال يجوز اإلثبات بالبينة أو بالقرائن )  روان  

بالنيول  -95بيكار وبيسون فقرة -191-1-2599داللوز  2599نوفمبر سنة  1بيزانسون  -197-2-55داللوز  2755يونيه سنة  21ويجوز اإلثبات باإلقرار واليمين ) نقض فرنسي  

 . 295 فقرة . Ass . Terلفظ  2عكس ذلك أنسيكلوبيدي داللوز  -219محمد علي عرفة ص  -199ص 2179فقرة  22وريبير وبيسون 

 . 979( أنظر آنفاً فقرة  1) 

تجري على الوجه اآلتي : "ال يكون طلب التأمين وحيده ملزمياً للميؤمن وال للميؤمن  2957من المشروع التمهيدي . وكانت المادة  2955/2و 2957( وقد نقل هذا النص من المادتين  9) 

تجري على الوجه اآلتي : "على أن العقد يتم ، حتى قبيل تسيليم  2955/2م تسليم هذه الوثيقة للمؤمن عليه" . وكانت المادة عليه ، وال يتم العقد إال إذا وقع طرفاه على وثيقة التأمين وت

ف هذان النصان في لجنية فين لآلخر" . وقد حذالوثيقة ، إذا أثبت الطرفان في مذكرة مؤقتة القواعد األساسية التي يقوم عليها هذا العقد ، وتضمنت هذه المذكرة التزامات كل من الطر

 في الهامش ( . 911و 911ص 9المراجعة لتعلقهما "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

رد توافيق ارادتيين ، وتيتم بمجيرد اتفياق وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد ما يأتي : "ومن المسلم أن عقد التيأمين مينم عقيود التراضيي التيي تنعقيد بمجي 

تحدييد موعيد إتميام العقيد عليى وجيه الدقية ، نحيا الطرفين على الشروط األساسية للعقد ، ويكاد يجمع الشراح على أن الكتابة غير الزمة لتكوين العقد بل إلثباته فقط . إال أنه رغبة في 

 المؤمن ثم تسليمها إلى المؤمن له ركناً الزماً إلتمام العقد" .  المشرع منحى آخر ، بأن نص على اعتبار توقيع الوثيقة من

وقد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية فيي دوائرهيا المجتمعية ، فيي عهيد التقنيين الميدني القيديم ، وقيد  – 291ص 95م 2511فبراير سنة  5استئناف مختلط  -915( انظر آنفاً فقرة  5) 

ون إال عنيد العقد على التوقيع على وثيقة التأمين قد إضطرد حتى أصبح عرفاً ثابتاً مستقراً ، بأن ارتبط طرفي عقد التأمين كيل منهميا بياآلخر ال يكياعتبرت أن االتفاق على تعليق تمام 

 ( .  191ص  59م 2517سنة  2517مارس سنة  17التوقيع على وثيقة التأمين ، وذلك طبقاً للعرف الثابت الذي جرت عليه الشركات ) استئناف مختلط دوائر مجتمعة 
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ذا اشترط المؤمن توقيع كل من الطرفين فالمزية أكبر ، إذ ييتم العقيد فيي التياريخ اليذي تحمليه اقتصر الشرط على توقيع المؤمن . أما إ

 ً الوثيقة إذا كان موقعاً عليها من المؤمن والمؤمن له في وقت معا
 (2 )

 . 

وييدفع الميؤمن ليه بل قد يصل المؤمن في الشرط إلى مدى أبعد ، فيشترط أال يتم عقيد التيأمين إال بتوقييع الوثيقية مين الطيرفين 

القسط األول من أقساط التأمين
 (1 )

. فيصبح العقد ، كما قدمنا 
 (9 )

، ال عقداً شيكلياً فحسيب ، بيل أيضياً عقيداً عينيياً ، وتعلييق تميام العقيد  

ييع عليى على دفع القسط األول يجعل المؤمن ال يتحمل الخطير إال عنيد قبضيه القسيط ، وذليك بيدالً مين أن يتحميل الخطير بمجيرد التوق

الوثيقة ثم يطالب بعد ذلك بالقسط
 (5 )

 . 

 بدء سريان وثيقة التأمين -590
 (

مين وقيت تميام العقيد ، فمين ذليك الوقيت تترتيب االلتزاميات  ( prise d'effet) أن وثيقة التأمين يبدأ سريانها  واألصل( :  

اط كما يلتزم المؤمن يتحمل الخطرالناشئة من العقد في ذمة كل من الطرفين ، ويلتزم المؤمن له يدفع األقس
 (9 )

. وذلك كله ما لم يتفيق  

على وقت آخر لبدء سريان الوثيقة
 (1 )

. مثل ذلك أن يبرم عقد التأمين قبل الميعاد الذي يبدأ فيه التهديد بالخطر ، كميا إذا أمين صياحب  

                                                 
وانظير آنفياً  – 79ص 99ه ) بيكيار وبيسيون فقيرة ( ويجوز في هذه الحالة للمؤمن له ، قبل أن يوقع وثيقة التأمين ، أن يرجع في التعاقد ، حتى لو وقع المؤمن وثيقة التأمين وسلمها إيا 2) 

يشيتمل علييه مين الشيروط ) بالنييول في الهامش ( . أما إذا وقع المؤمن له وثيقة التأمين ، فإنه ال يعود هنياك بعيد ذليك محيل للنيزاع ، ال فيي وجيود عقيد التيأمين ، وال فيميا  915فقرة 

 ( .  299قرة عبد الحي حجازي ف -291ص 57عبد المنعم البدراوي فقرة  -2111فقرة  22وريبير وبيسون 

رد توافيق ارادتيين ، وتيتم بمجيرد اتفياق وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد ما يأتي : "ومن المسلم أن عقد التيأمين مينم عقيود التراضيي التيي تنعقيد بمجي 

كوين العقد بل إلثباته فقط . إال أنه رغبة في تحدييد موعيد إتميام العقيد عليى وجيه الدقية ، نحيا الطرفين على الشروط األساسية للعقد ، ويكاد يجمع الشراح على أن الكتابة غير الزمة لت

 المشرع منحى آخر ، بأن نص على اعتبار توقيع الوثيقة من المؤمن ثم تسليمها إلى المؤمن له ركناً الزماً إلتمام العقد" . 

في البند األول من الشروط العامة لشركة التأمين : "ال يتم عقد التأمين إال بعد تسليم البوليصة للتعاقد بشرط أن يكون  وقد جاء -159ص 95م 2511مارس سنة  19( استئناف مختلط  1) 

دات التمهيدية لم يطرأ ين وفي جميع المستنالقسط أو الجزء من القسط السنوي األول قد دفع إلى الشركة ، وبشرط أن تكون الظروف التي تؤثر في قبول التأمين والمبينة في طلب التأم

 ( . 9هامش 91ص 51عليها تغيير في الفترة التي تكون قد مضت حتى تسليم البوليصة للمؤمن عليه" ) محمد كامل مرسي فقرة 

 ( .  299ص 299 وإذا لم يدفع المؤمن له القسط األول لم ينعقد العقد ، وال سبيل إلى إجباره على الدفع مادام العقد لم ينعقد ) عبد الحي حجازي فقرة

 . 915( انظر آنفاً فقرة  9) 

بعدم جواز إجبار المؤمن له  2599يوليه سنة  29من قانون  19ويقع ذلك غالباً في عقود التأمين على الحياة في فرنسا ، حيث تقضي المادة  -299ص 299( عبد الحي حجازي فقرة  5) 

 2111فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -75ص 99إلى اشتراط دفع القسط األول لتمام عقد التأمين ) بيكار وبيسون فقرة  على دفع أي قسط ، ولو كان القسط األول ، فيلجأ المؤمن

هياء الفتيرة الجاريية ) سله إلى الميؤمن قبيل انت( . أما في مصر ، فإن المؤمن له في التأمين على الحياة يجبر على دفع القسط األول ، وله أن يتحمل بعد ذلك من العقد بإخطار كتابي ير

 ( .  111مدني ( ، وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في التأمين على الحياة ) انظر ما يلي فقرة  195م

 (

 . 2552رسالة من ِرْن سنة  Dorangeانظر في هذه المسألة  ( 

 99م 2559نيوفمبر سينة  1ئناف مخيتلط ( وإذا تحقق الخطر ولو قبل أن يدفع المؤمن له القسط ، وجب على الميؤمن دفيع مبليغ التيأمين ، وليه أن يطاليب الميؤمن ليه بيدفع القسيط ) اسيت 9) 

 ( . 221محمد علي عرفة ص  – 217بيكار وبيسون فقرة  -51ص

جب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشك لظاهر في الوثيقة ، وتبدأ من ظهر اليوم الذي تم فييه العقيد وتنتهيي فيي ظهير الييوم األخيير من مشروع الحكومة على أنه "ي 1وقد نصت المادة 

 في الهامش .  971انظر في هذا النص والنص الذي يقابله في المشروع التمهيدي آنفاً فقرة  -منها ، ما لم يتفق على خالف ذلك"

 . 111ص 91م 2595أبريل سنة  11( استئناف مختلط  1) 

رد توافيق ارادتيين ، وتيتم بمجيرد اتفياق وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد ما يأتي : "ومن المسلم أن عقد التيأمين مينم عقيود التراضيي التيي تنعقيد بمجي 

غير الزمة لتكوين العقد بل إلثباته فقط . إال أنه رغبة في تحدييد موعيد إتميام العقيد عليى وجيه الدقية ، نحيا  الطرفين على الشروط األساسية للعقد ، ويكاد يجمع الشراح على أن الكتابة

 المشرع منحى آخر ، بأن نص على اعتبار توقيع الوثيقة من المؤمن ثم تسليمها إلى المؤمن له ركناً الزماً إلتمام العقد" . 
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ذي يتسلم فيه السيارةالسيارة على سيارته قبل أن يتسلمها فيجعل بدء سريان الوثيقة في التاريخ ال
 (2 )

، أو أمن عليهيا عنيد ميؤمن آخير  

وكان مؤمناً عليها من قبل فيجعل بدء السريان من وقت انتهاء التأمين األول
 (1 )

. والذي يقع عادة أن الطرفين يتفقان على وقيت معيين  

كما سبق القول . ولما كان وقت تمام العقيد ، ليو جعيل  يبدأ فيه سريان الوثيقة ، إذ لو لم يتفقا على ذلك لبدأ السريان من وقت تمام العقد

ذات هو وقت بدء السريان ، ال يعرف منه عادة إال اليوم الذي تم فيه العقد ، ال الساعة التي تم فيها ، فإذا تحقق الخطر في هذا اليوم بال

 عنه أو تحقيق قبيل تميام العقيد فيال يكيون الميؤمن فإنه الستطاع معرفة ما إذا كان الخطر قد تحقق بعد تمام العقد فيكون المؤمن مسئوالً 

ا مسئوالً ، من أجل ذلك سيلجأ الطرفان عادة إلى االتفاق على أن يبدأ سريان العقد في ظهر اليوم التالي لليوم الذي تم فييه العقيد . وهيذ

ة مين الييوم التيالي وليو بثانيية واحيدة ليم يكين وقت منضبط باليوم والساعة والدقيقة والثانية ، فإذا تحقق الخطر قبل الساعة الثانية عشر

المؤمن مسئوالً ، أما إذا تحقق الخطر في الساعة الثانية عشرة أو بعد ذلك فإن مسئولية المؤمن تتحقق
 (9 )

. وقد جيرت العيادة باالتفياق  

على هذا الشرط ، حتى أصبح ذلك عرفاً مضطرداً في مسائل التأمين
 (5 )

 . 

ويعمد المؤمن عادة
 (9 )

اشيتراط أال تكيون وثيقية ، ضيماناً ليدفع القسيط األول وتوقيياً لمشيقة احتميال المطالبية بيه قضيائياً ، إليى  

فيتراخى هنا أيضاً وقت سريان العقد عن وقيت  ، التأمين سارية إال في ظهر اليوم التالي من توقيع المؤمن له عليها ودفع القسط األول

تمامييه
 (1 )

 terme) ولكيين تنفيييذ التزامييات كييل ميين الطييرفين يضيياف إلييى أجييل غييير محقييق  ، وميين ثييم يقييوم العقييد ملزميياً للطييرفين . 

incertain )
  (1 )

هذا األجل بتوقيع المؤمن له على الوثيقة  ودفع القسيط األول ، فيحيل األجيل فيي ظهير الييوم التيالي للقييام ويتحقق  ، 

بل ذلك فيبقى األجل غير محقق . ولكن االلتزامات الناشئة من العقد تكيون قيد ترتبيت فيي ذمية كيل بآخر عمل من هذين العملين ، أما ق

من الطرفين ، فيكون المؤمن له ملزماً بدفع األقساط ، ويكون المؤمن ملزمياً بتحميل الخطير إذا تحقيق بعيد توقييع الوثيقية ودفيع القسيط 

ذا هو دفع القسط األول ، كما يستطيع الميؤمن أن يجبير الميؤمن ليه قضياء عليى دفيع األول . ويستطيع المؤمن له أن يجعل العقد نافذاً إ

القسط األول
 (7 )

فإذا ما تقاضاه نفذ العقد . وبذلك تصبح االلتزامات المتقابلة نافذة في وقت واحيد ، ففيي ظهير الييوم التيالي للييوم اليذي  

تزاماته نافذة ، وتصبح في الوقت ذاتيه نافيذة التزاميات الميؤمن . ويالحيظ يدفع فيه المؤمن له القسط األول أو يجبر على دفعه تصبح ال

أن السنة التي يدفع عنها المؤمن له القسط األول ، في هذه الحالة ، يبدأ سريانها من وقت دفع القسط فعالً 
 (5 )

. فيال يسيتحق إذن القسيط  

                                                 
من هذا اليوم ، أي في الدقيقة األولى بعد الساعة الثانية عشرة ليالً  ( zero henre) حالة يوماً معيناً ، ويجعل بدء سريان العقد في ساعة الصفر ( ويختار المؤمن له عادة في مثل هذه ال 2) 

 . 

 19الييوم اليذي يبيدأ فييه سيريان التيأمين ) نقيض فرنسيي  ( وقد يستأمن الشخص  من الحوادث التي تصيبه في رحلة معينة ، فيسبق إبرام عقد التأمين الييوم اليذي تبيدأ فييه الرحلية وهيو 1) 

 ( .  157ص 2117فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون -51-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551أكتوبر سنة 

ث عقب وقوعه مباشرة في نفس اليوم دون أن يخبر المؤمن بذلك ) ( ولالتفاق على سريان العقد من ظهر اليوم التالي مزية أخرى عملية ، إذ يمنع من غش المؤمن له إذا أمن من الحاد 9) 

المجلية العامية للتيأمين  2591( ، وإن كان العقد في هذه الحالة يجوز إبطاله للتدليس أو على األقل للغلط ) بواتييه أول فبراير سينة  157ص 2117فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

 في آخرها في الهامش ( .  911وانظر آنفاً فقرة  -517-2591البري 

 .  79ص 92( بيكار وبيسون فقرة  5) 

 ( .  157ص 2115فقرة  22( ويدرج الشرط عادة بين الشروط العامة المطبوعة ) بالنيول وريبير وبيسون  9) 

 .  915( انظر آنفاً فقرة  1) 

 .  199-2591مجلة العامة للتأمين البري ال 2591مايو سنة  29 -292-2-2521داللوز  2595مارس سنة  5( نقض فرنسي  1) 

 . 297عبد الحي حجازي فقرة  -295ص  55عبد المنعم البدراوي فقرة  – 71ص 91( بيكار وبيسون فقرة  7) 

 2599ديسيمبر سينة  29بياريس  -295-1-2515سييريه  2517مارس سينة  21وال يعتبر العقد في هذه الحالة معلقاً على شرط واقف هو دفع القسط األول كما يذهب رأي ) بوردو 

األجل إما بدفع المؤمن مع تعليق اللو ( ، وإال لما أمكن المؤمن إجبار المؤمن له على دفع القسط األول . ولكن العقد يعتبر مضافاً إلى أجل غير محقق ، ويحل  219-1-2592داللوز 

بيكيار  -مع تعليق بيسون 21-2-2599داللوز  -199-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591مايو سنة  29ي له القسط اختيارياً ، وإما بإجبار المؤمن إياه على الدفع ) نقض فرنس

 .  297عبد الحمي حجازي فقرة  – 227ص -221محمد علي عرفة ص – 199ص -155ص  2وبيسون المطول 

القسط األول ال على أساس يوم إمضاء العقيد ، ( فال تدخل الفترة ما بين إمضاء العقد ودفع القسط في حساب مواعيد دفع األقساط ، وتتحدد هذه المواعيد على أساس يوم الوفاء الفعلي ب 5) 

 ( . 227عرفة ص  محمد علي -1هامش  199ص  2وكذلك الحال بالنسبة إلى تحديد مدة التأمين ) بيكار وبيسون المطول 

 ( .  227محمد علي عرفة ص  – 1هامش  199ص 2أما إذا اتفق الطرفان وكذلك الحال بالنسبة إلى تحديد مدة التأمين ) بيكار وبيسون المطول 
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ميعاد اسيتحقاق القسيط الثياني واألقسياط التاليية غيير معيروف فيي  التالي إال بعد انقضاء سنة من وقت دفع القسط األول ، ومن ثم يبقى

وقت تمام العقد
 (2 )

 . 

 تفسير وثيقة التأمين :  -592
تسري فيي تفسيير وثيقية التيأمين المبيادئ العامية فيي تفسيير العقيود . وال تميييز ، فيي األصيل ، فيي تطبييق هيذه المبيادئ ، بيين 

المكتوبة باآللة الكاتبة أو باليد ، فجميع هيذه الشيروط كميا قيدمنا الشروط العامة المطبوعة والشروط الخاصة
 (1 )

كيل ال يتجيزأ ، وهيي  

شروط التعاقد ، فهي من القوة بمنزلة سواء
 (9 )

. على أن الشروط العامة المطبوعة إذا تضمنت التزاماً يترتيب فيي ذمية الميؤمن ، فقيد  

االلتييزام فيي مصيلحة الميدين أي فيي مصيلحة الميؤمن . ولكين لميا كانيت هييذه كانيت المبيادئ العامية تقضيي بأنيه عنيد الشيك يفسير هيذا 

                                                                                                                                                                    
ذه إلى أن يدفع المؤمن ليه القسيط األول ، فيإن السينة التيي الذي يتراخى نفا –دون التزام المؤمن له دفع األقساط  –أما إذا اتفق الطرفان على أن التزام المؤمن بتحمل الخطر هو وحده 

 95م 2511ميارس سينة  19) اسيئناف مخيتلط  يدفع عنها المؤمن له القسط األول يبدأ سريانها من يوم إمضاء العقد ، إذ يكون التزام الميؤمن ليه بيدفع هيذا القسيط نافيذاً مين ذليك الييوم

محميد  -155ص 2115فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -117مكرر فقرة  21ه المؤمن له إذا أهمل في دفع القسط األول ) بيدان ( ، ويكون هذا بمثابة شرط جزائي يتحمل 59ص

يكون المؤمن ملتزمياً أن  ( . ويترتب على ذلك أن الجزء أن الجزء من القسط األول المقابل للفترة ما بين إمضاء العقد ودفع القسط فعالً يتحمله المؤمن له ، دون 227علي عرفة ص 

دالليوز األسيبوعي  -17-2597المرجع السابق  2591أكتوبر سنة  12باريس  -195-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591فبراير سنة  5بتحمل الخطر طوال هذه الفترة ) ِرْن 

 clause de report de la seule) تأمين في العمل عن شرط إرجاء تحمل الخطر وحده ( . وقد دعا عدم التكافؤ هذا ما بين التزامات الطرفين إلى أن تعدل شركات ال 2591-919

garantie )  إلى شرط إرجاء نفاذ العقد كله ، (clause de report integral de l'effet du contrat )  على النحو الذي بسطناه فيما تقدم . وهيذا الشيرط األخيير هيو اليذي يحقيق

ة يتحميل الميؤمن ت الطرفين ، فال يدفع المؤمن له أي مبلغ عن وقت لم يكن الميؤمن ملزمياً فييه بتحميل الخطير ، بيل هيو عنيدما ييدفع القسيط األول يدفعيه عين سينالتكافؤ ما بين التزاما

 الخطر فيها بأكملها .

 . 71ص 91انظر بيكار وبيسون فقرة 

 .  71ص-71ص 91( انظر في هذا المعنى بيكار بيسون فقرة  2) 

) ومن ثم يكيون القسيط محميوالً القسط ،  شترط المؤمن عدم نفاذ العقد إال إذا دفع المؤمن له القسط األول ، كان معنى ذلك أن المؤمن له هو الذي يسعى إلى المؤمن فيدفع له هذاوإذا ا 

portable )  ًال مطلوبا (quérable ) .  ًتحمل المؤمن الخطر من وقت تمام العقد ال من وقت  ، و أصبح القسط كذلك فعالً أ ، فإذا اشترط المؤمن له أن يكون القسط مطلوباً ال محموال

أنسيكلوبيدي  -21-2-2599داللوز  -199-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591مايو سنة  929نقض فرنسي ) إذ أن دفع القسط يتوقف عليه هو ال على المؤمن له  ، دفع القسط

 ( . 217فقرة  . Ass . Terلفظ  2داللوز 

ويتحقق النزول عن هيذا  . فيصبح مسئوالً عن الخطر من وقت تمام العقد ال من وقت دفع القسط ، ويجوز أن ينزل المؤمن عن شرط عدم نفاذ العقد إال إذا دفع المؤمن له القسط األول 

محكمة سان إثيين االبتدائية التجاريية ) فيعطيه وقت تمام العقد مخالصة عن القسط األول دون أن يكون قد قبضه فعالً  ، منها أن يجامل المؤمن المؤمن له . الشرط في قروض مختلفة

نيذ تسيليم هيذه فيتحميل الميؤمن الخطير م ، ومنها أن يعطي المؤمن المؤمن له مذكرة تغطية مؤقتية قبيل إبيرام العقيد ( . 19-2595المجلة العامة للتأمين البري  2599أكتوبر سنة  19

 92السيين  -251-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2551ديسيمبر سينة  25نقيض فرنسيي ) وهو متحميل ليه  ، ويبقى متحمالً بعد ذلك فيأتي وقت تمام العقد ، المذكرة للمؤمن له

 . Ass . Terلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -251-2552ة للتيأمين البيري المجلة العام 2559أكتوبر سنة  7عكس ذلك نقض فرنسي  -19-2595المرجع السابق  2599أكتوبر سنة 

أكتوبر سنة  25نقض فرنسي ) فيتعارض معه شرط خاص ينسخه  ، بين الشروط العامة المطبوعة ( تعليق نفاذ العقد على دفع القسط األول) ومنها أن يكون هذا الشرط  ( . 55فقرة 

ً  ، وبخاصة إذا حددت في أعلى الوثيقة ( ، 59-2595المجلة العامة للتأمين البري  2597 فيصيبح العقيد نافيذاً  ، ساعة الصفر من يوم معين ميعاداً لسريان الوثيقية ، كما يقع ذلك غالبا

المرجع السيابق  2591يونيه سنة  19 -159-51-2552المجلة العامة للتأمين البري  2559ديسمبر سنة  19نقض فرنسي ) في هذا الميعاد ولو قبل أن يدفع المؤمن له القسط األول 

فال يجوز له بعد ذلك أن يتمسك بميا تينص علييه الوثيقية مين إرجياء سيريان العقيد إليى ميا بعيد سيداد  ، ومنها أن يسلم المؤمن الوثيقة للمؤمن له قبل سداد القسط األول ( . 2591-111

 ( . في الهامش 951ص  9من المشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  2919/1من مشروع الحكومة وم 21/1انظر في هذا المعنى م) القسط األول 

عبد المنعم  -291فقرة  -211فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -199ص -155ص 2115فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -99انظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة  

 . 212فقرة  -219عبد الحي حجازي فقرة  -299ص -295ص  55البدراوي فقرة 

 .  977( انظر آنفاً فقرة  1) 

 .  155ص 57م 2591مايو سنة  17 -277ص 27م 2591أبريل سنة  22 -919ص 1م 2759يناير سنة  15( استئناف مختلط  9) 
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الشروط المطبوعة هي كلها من عمل المؤمن ، فهو الذي وضعها مقدماً وضمنها وثيقة االلتزام ، فإن القاضي يستطيع هنيا أن يفسيرها 

مضة مهمةعند الشك ضد من وضعها أي ضد المؤمن ، ألنه هو المخطئ في صياغتها في عبارات غا
 (2 )

 . 

وقاضي الموضوع هو الذي يتولى تفسير وثيقة التأمين ، طبقاً للمبادئ العامة في التفسير كميا سيبق القيول . فيإذا كانيت العبيارة 

واضحة المعنى ، لم يجز ليه بيدعوى تفسييرها أن ينحيرف عين معناهيا الواضيح ، وإال كيان هيذا مسيخاَ للعقيد يقيع تحيت رقابية محكمية 

نقض الحكم النقض ، وجاز
 (1 )

. أما إذا كانت العبارة غامضة ، فإن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخالص نيية المتعاقيدين 
 (9 

)
. ولكن يجب في جميع األحوال أن يطبق ميا اتفيق علييه المتعاقيدان ، دون أن ينيتقص منيه أو يزييد علييه أو يعيدل فييه 

 (5 )
وذليك دون  

بطالن بعض الشروط ، كالشروط التعسفية التي لم يكن مخالفتها أثر في وقوع الحيادث الميؤمن منيه ، إخالل بما يقضي به القانون من 

وشرط التحكيم إذا ورد بين الشروط العامة المطبوعة ، وكل شرط بالطن أو سقوط ليم يبيرز بشيكل ظياهر ، وغيير ذليك مين الشيروط 

الف أحكيام نصيوص القيانون فيي عقيد التيأمين وال يكيون لمصيلحة ميدني ، وكيذلك كيل اتفياق يخي 199التي نصت على بطالنها الميادة 

 مدني ( . 199المؤمن له أو لمصلحة المستفيد ) م

وإذا قييام تعييارض بييين نسييخ وثيقيية التييأمين ، وتناقضييت الشييروط المدونيية فييي نسييخة مييع الشييروط المدونيية فييي نسييخة أخييرى ، 

ج بها على المؤمن ، ذلك ألن الميؤمن هيو اليذي قيام بتحريير هيذه النسيخ فهيو فالنسخة التي يعتد بها هي النسخة التي بيد المؤمن له يحت

المسئول عن التعارض الذي يقوم بينها
 (9 )

. كذلك إذا قام تعارض بين شرط عام مطبوع وشرط خاص مكتيوب باآللية الكاتبية أو بالييد  

ناقشيه الطرفيان وقيباله بعيد أن تيم تحريير الجيزء  ، اعتد بالشرط الخاص واعتبر ناسخاً للشيرط العيام ، ألن الشيرط الخياص هيو اليذي

المطبوع من الوثيقة ، فقصدا بذلك نسخ ما سبقه معارضاً له من الشروط المطبوعة
 (1 )

 . 

                                                 
 – 199ص 2171فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 59ص 91بيكار وبيسون فقرة  -299ص 19م 2557أبريل سنة  25 - 199ص 99م 2552مايو سنة  17( استئناف مختلط  2) 

عبيد  -295ص 92محميود جميال اليدين زكيي فقيرة ) مدني وهي تقضي بالتفسير لمصلحة الطيرف الميذعن  292/1ألمكن أيضاً التمسك بالمادة  ، ولو اعتبرنا عقد التأمين عقد إذعان

 ( . 219ص 217الحي حجازي فقرة 

داللييوز األسييبوعي  2595ديسييمبر سينة  1 -559-2599دالليوز األسييبوعي  2599يولييه سيين ة 22-792-2599المجليية العامية للتييأمين البييري  2599ميايو سيينة  15( نقيض فرنسييي  1) 

وذليك ميا ليم يتعيارض  -155-2599مرجع السابق ال 2599يوليه سنة  1 -299-2557المرجع السابق  2557أبريل سنة  5 -15-2557المجل  2557يناير سنة  9 -221 -2599

اجب العميل بيه ) نقيض فرنسيي شرط واضح مع شرط واضح آخر ، فعند ذلك يكون على القاضي أن يستخلص نية المتعاقدين أمام هذا التعارض ، وأي الشرطين المتعارضين هو الو

( . أميا إذا أمين التوفييق بيين الشيرطين ، فإنيه يجيب العميل بكيل منهميا وليو كانيا  295فقيرة  . Ass . Terلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -D .A . 2552-11 2559ديسيمبر سينة  19

( . وإذا كان الشرط واضحاً ، وجب أن يطبق  252فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -112-2559داللوز  2559أ]ريل سنة  19متعارضين في الظاهر ) نقض فرنسي 

 ( . 951-2591داللوز األسبوعي  2591مايو سنة  21، دون تمييز بين حالة وأخرى ) نقض فرنسي كما هو على عمومه 

المجلية العامية للتيأمين البيري  2597نيوفمبر سينة  11-995-2519دالليوز األسيبوعي  2519ميارس سينة  21 -79-2519دالليوز األسيبوعي  2519ينياير سينة  21( نقض فرنسيي  9) 

ميايو سينة  D .A . 2551-51- 5 2551ميارس سينة  15 -217-2552المرجيع السيابق  2559سيبتمبر سينة 21 -192-2595المرجع السيابق  2595يونيه سنة  11 -2595-15

 . 17-2551المجلة العامة للتأمين البري  2559

 . 195-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555مارس سنة  19( نقض فرنسي  5) 

لكين إذا  –229ص 92محميود جميال اليدين زكيي فقيرة  – 212محميد عليي عرفية ص  –11سييميان فقيرة   – 55ص 91بيكار وبيسون فقيرة  -295فقرة  2( بيكار وبيسون المطول  9) 

ضيافات ) محكمية تيونس قبيل هيذه اإل كانت النسخة التي بيد المؤمن له تشتمل على إضافات في الهوامش غير ممضاة من المؤمن ، فإنه يقع على المؤن له عيبء إثبيات أن الميؤمن قيد

( . وقد ال تتسيع صيفات  55ص 91بيكار وبيسون فقرة  -195ص 2171فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -27-2559المجلة العامة للتأمين البري  2552يونيه سنة  21االبتدائية 

ن عادة غير ممضاة ، فهذه ال يجوز للمؤمن أن يحتج بها على المؤمن له إال إذا أثبت قبوله لهيا وثيقة التأمين لكتابة كل الشروط ، فيضاف إلى الوثيقة أوراق مكتوبة باآللة الكاتبة وتكو

 195ص 2171فقيرة   22وقيارن بالنييول وريبيير وبيسيون  -55ص 91بيكيار وبيسيون فقيرة  -779-1-2599جازييت دي بالييه  2599ميارس سينة  11) محكمة داكيس االبتدائيية 

  195والمراجييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييع المشييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييار إليهييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي ص 

 ( . 1هامش 

 -295-2-2551جازييت دي بالييه  2551فبراير سنة  25 -17-2551المجلة العامة للتأمين البري  2559مايو سنة  D .A . 2552-11- 5 2559ديسمبر سنة  19( نقض فرنسي  1) 

 بالنييول وريبيير -59ص 91بيكيار وبيسيون فقيرة  -199-2555المرجيع السيابق  2551ينياير سينة  9روان  -999-2591المجلة العامة للتأمين البيري  2599أبريل سنة  5باريس 
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 تلف وثيقة التأمين أو ضياعها :  -593
اعتبارهيا ركنياً فيي هيذا وقد تضيع وثيقة التأمين من يد المؤمن له أو تتلف ، وهو في حاجة إليها إميا كيدليل عقيد التيأمين وإميا ب

العقد
 (2 )

 . 

فإذا كان المؤمن ال ينازع في حصة عقد التأمين ، وطليب منيه الميؤمن ليه نسيخة أخيرى مين وثيقية التيأمين تحيل محيل النسيخة 

مصيروفات الضائعة أو التالفة ، وجب عليه أن ينسخ من وثيقة التأمين التي تحت ييده نسيخة مطابقية لهيا ، عليى أن يتحميل الميؤمن ليه 

 هذه النسخة وأن يدفع هذه المصروفات مقدماً إذا طلب المؤمن ذلك .

وللمؤمن له كذلك أن يطلب صورة من جميع البيانات التي قدمها للميؤمن ليه فيي طليب التيأمين ، ومين اإلقيرارات والمسيتندات 

يعية إلبطيال العقيد . ويتحميل بطبيعية الحيال التي قدمها واتخيذت أساسياً فيي إتميام العقيد ، ألن أي خطيأ فيي شييء مين ذليك قيد يتخيذ ذر

 مصروفات هذه الصورة ، ويدفعها مقدماً إذا طلب المؤمن ذلك .

وهذه األحكام ليست إال تطبيقاً للقواعد العامة . وقيد أوردهيا مشيروع الحكومية ، وضيمنها إجيراءات للنشير عين فقيد الوثيقية أو 

 29الحصول على صورة من وثيقية التيأمين الضيائعة أو التالفية . فنصيت الميادة  تلفها في الصحف يجب على المؤمن له القيام بها قبل

من هذا المشروع على أنه "إذا فقدت وثيقة التأمين أو تلفت ، جاز لصاحب الحق أن يطلب من الميؤمن نسيخة ثانيية منهيا ، ميا ليم تكين 

عين فقيد الوثيقية أو تلفهيا فيي إحيدى الصيحف الرئيسيية الوثيقة منازعاً في صحتها . على أنه يجب على صاحب الحق أن يقيوم بالنشير 

التي يختارها المؤمن مرتين على األقل بين كل منهما فترة خمسة عشر يوماً على األقل وثالثين يوماً عليى األكثير . فيإذا ليم يتقيدم أحيد 

بعد ثالثين يوماً مين تياريخ آخير إعيالن ،  باعتراض إلى المؤمن بعد ثالثين يوماً على األكثر . فإذا لم يتقدم أحد باعتراض إلى المؤمن

مين نفيس  21وجب على المؤمن أن يسيلم صياحب الحيق النسيخة المطلوبية فيي مقابيل أداء مصيروفات اسيتخراجها" . ونصيت الميادة 

المشييروع علييى أنييه "يجييوز للمييؤمن أن يحصييل علييى صييورة ميين البيانييات التييي يشييتمل عليهييا طلييب التييأمين أو غيييره ميين اإلقييرارات 

مستندات التي قدمها إلى المؤمن واتخذت أساساً في إتمام العقد ، وذلك بعد أداء ما يتطلبه ذلك من مصروفاتوال
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  – 17محمد كامل مرسيي فقيرة  –محمد علي عرفة  -297وفقرة  52فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 199ص 2171فقرة  22وبيسون 

 . 219ص 217عبد الحي حجازي قرة   – 295ص 92محمود جمال الدين زكي فقرة  -219ص 219

 . 959( انظر آنفاً فقرة  2) 

إذا فقيدت وثيقية التيأمين أو تلفيت ، جياز للميؤمن  -2من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه اآلتيي : " 2991من مشروع الحكومة عن المادة  29و 21( وقد نقلت المادتان  1 )

ويتحميل  -9من علييه أن يطليب صيورة مميا قدميه مين بيانيات متعلقية بالعقيد . ويجيوز أيضياً للميؤ -1عليه أن يطلب من المؤمن نسخة ثانية منها ما لم تكن الوثيقة منازعاً في صحتها . 

جنية المراجعية ) مجموعية األعميال المؤمن عليه مصروفات النسخة الثانية والصور المطلوبة ، ويجب أن يدفعها مقدماً إذا طلب منه ذلك" . وقيد حيذف نيص المشيروع التمهييدي فيي 

( . وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ونظراً إلى خطورة البيانات التي يقدمها المؤمن له أو التي يدلي في الهامش  -991ص -992ص  9التحضيرية 

من عليى صيورة مين البيانيات التيي للمؤمن له الحق في الحصول من المؤ 21بها من حيث اتخاذها أساساً للتعاقد ، وأن أي خطأ فيها قد يتخذ ذريعة إلبطال العقد ، لذلك أجازت المادة 

به استخراج هذه الصور من تكاليف فعلية . وتكفلت يشتمل عليها طلب التأمين أو غيره منا اإلقرارات والسندات التي قدمها إليه واتخذت أساساً في إتمام العقد ، وذلك مقابل أداء ما يتطل

في حالة فقد تلك الوثيقة أو تلفها ، فأجيازت لصياحب الحيق طليب نسيخة ثانيية منهيا ، بشيرط أال تكيون الوثيقية منازعياً فيي  المادة الثالثة عشرة من المشروع ببيان اإلجراءات التي تتبع

ئيسية التي ثيقة في إحدى الصحف الرصحتها ، وبشرط أن يقوم الطالب باستيفاء الشروط واإلجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة والخاصة بنشر إعالن عن فقد أو تلف الو

 يختارها المؤمن ، وكذلك دفع مصاريف استخراج الصورة" .

منيه عليى ميا ييأتي : "إذا فقيدت الئحية الشيروط  2921وقد أورد تقنين الموجبات والعقود اللبناني أحكاماً مفصلة في هذه المسألة ، في خصيوص التيأمين عليى الحيياة ، فنصيت الميادة 

، وتقيوم اآلتية : إذا لم تكن الالئحة "ألمر" ، فعلى الضامن أن يسلم المضمون نسخة ثانية عنا مقابل تصريحه بأنه لم يمنح حقاً ما على الضمان المختصة بضمان الحياة تطبق القواعد 

تمالً عليى ملخيص الظيروف التيي فقيد فيهيا تليك وإذا كانت الالئحة "ألمر" ، فالذي يدعي انتزاعها منيه يلزميه أن يقيدم فيي غيالف مضيمون بيانياً مشي -النسخة الثانية مقام السند المفقود

فإذا ظهر شخص ثالث وهو يحمل الالئحة المنصوص عليها ، فالمحل الضامن يخبير المعتيرض بكتياب  –الالئحة . وهذا البيان يكون بمثابة اعتراض يوقف أداء راس المال وملحقاته 

ن يرفع األمر  في خالل الشهر الذي يلي استالم ذليك الكتياب إليى المحكمية ذات االختصياص لتفصيل فيي شيأن مضمون ، ويضع يده مؤقتاً على هذه الالئحة . ويجب على المعترض أ

ولم وإذا مضت سنتان من تاريخ االعتراض على الالئحة  –ملكية الالئحة . وإذا لم يقم دعواه في المهلة المذكورة ، بطل حكم االعتراض حتماً ، إال إذا كان هناك خداع أو مانع مقبول 
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 ملحق وثيقة التأمين -3
 (avenant ) 

 تحرير معنى ملحق الوثيقة :  -594
( avenant) ملحق الوثيقة 

 (2 )
هو اتفاق  إضافي ما بيين الميؤمن والميؤمن ليه يلحيق بالوثيقية األصيلية ، ويكيون مين شيأنه أن  

 يعدل فيها .

فيجب إذن أن تكون هناك وثيقة أصلية قائمية . وال يشيترط أن تكيون نافيذة ، فقيد تكيون موقوفية وميع ذليك يتفيق الطرفيان عليى 

فاذ الوثيقة األصلية . أما إذا كانت الوثيقة األصلية قد انتهت بانقضياء الميدة أو إضافة ملحق لها ، يكون هو أيضاً موقوفاً حتى ينفذ مع ن

بالفسخ أو باإلبطال أو بغير ذلك من األسباب ، فإنه ال يكون هناك محل إلضافة ملحق لها بعد انتهائها . مثيل ذليك االتفياق عليى امتيداد 

ة كيان ملحقياً لهيذه الوثيقية ، أميا إذا وقيع بعيد انقضياء الميدة فإنيه يعتبير اتفاقياً الوثيقة األصلية ، إذا وقع قبل انقضاء مدة الوثيقة األصيلي

 جديداً يجب أن يثبت في وثيقة أصلية جديدة .

ويجب ثانياً أن يكون هذا االتفاق اإلضافي من شأنه أن يعدل في الوثيقة األصلية . مثل ذلك االتفاق عليى زييادة مبليغ التيأمين ، 

على النحو الذي قدمناه ، أو على إعادة الوثيقة األصلية إلى السريان بعد أن كانت موقوفة ، أو على إضيافة خطير أو على امتداد المدة 

لم يكن مؤمناً منه إلى األخطار المؤمن منها في الوثيقة األصلية
 (1 )

 . 

أي قبيول الميؤمن . فيإذا كيان  يقتضيي اتفياق الطيرفين -ويتقدم به عيادة الميؤمن ليه إليى الميؤمن -ويجب أخيراً أن يكون التعديل

التعديل ال يقتضي قبول المؤمن وال يكون هذا حراً في قبوله أو رفضه ، بل ييتم بحكيم القيانون أن ييتم بيإرادة الميؤمن ليه المنفيردة ، ليم 

التعيديل اليذي ييتم بحكيم  يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقة األصلية ، بل هو تعديل يلحق الوثيقة األصلية دون أن يعتبير ملحقياً لهيا . مثيل

لك القانون أن تكون وثيقة التأمين موقوفة لعدم دفع قسط في ميعاد استحقاقه ، ثم تعود الوثيقة إلى السريان بدفع القسط المتأخر ، ويتم ذ

الميؤمن ليه المنفيردة أن  بحكم القانون دون حاجة إلى قبول المؤمن فال يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقة . ومثل التعديل اليذي ييتم بيإرادة

يكون المؤمن له قد أمن على سيارته وعلى أية سيارة أخرى تحل محلها بعد إعالن الميؤمن بتغييير السييارة ، فيإذا حليت سييارة جدييدة 

ملحقياً لوثيقية محل السيارة القديمة فإنه يكفي أن يعلن المؤمن له المؤمن بذلك ، فيقع التعديل بإرادة المؤمن ليه المنفيردة وال يعتبير هيذا 

نياً بنياء التأمين ، فيقع التعديل بإرادة المؤمن له المنفردة وال يعتبر هذا ملحقاً لوثيقة التأمين . وإذا جددت مدة وثيقة التأمين تجدييداً ضيم

 ة .على شرط في الوثيقة يقضي بذلك ، فإن هذا التجديد يتم دون حاجة إلى قبول المؤمن ، ومن ثم ال يعتبر ملحقاً للوثيق

 كيف يتم ملحق الوثيقة : -595
من مشروع الحكومة على أنه "ال يجوز إجيراء أي تعيديل أو إضيافة فيي عقيد التيأمين إال بمقتضيى ملحيق ، أو  7تنص المادة  

بالتأشير به على هامش الوثيقة بشرط توقيع المؤمن ، ويجوز أن يتم بكتب موصى عليهيا مصيحوبة بعليم الوصيول يتبادلهيا الطرفيان . 

                                                                                                                                                                    
هيذه النسيخة فيي نظير المحيل  يظهر شخص ثالث يحملها ، حق للمعترض أن يقدم عريضة لرئيس المحكمة يطلب بها الترخيص له في الحصول على نسخة ثانية مين الالئحية . وتقيوم

 كان بالطرق القانونية العادية .الضامن مقام الالئحة األصلية التي تصبح غير نافذة في حقه . ويبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على أي 

أي "آت بعيد" ، وقييل إنيه مقتيبس مين  ( venant après) ومعناها بالفرنسيية  ( adveniens) (  وال يعرف على وجه التحقيق أصل هذا اللفظ ، فقد قيل إنه مشتق من الكلمة الالتينية  2) 

،  avenant( ، وقيل أن الملحق سيمي  1هامش  559ص 9295فقرة  1) بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( advenant tel jour) العبارة لمألوفة التي يبدأ بها عادة ملحق الوثيقة وهي 

 ( . 251فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 19) سيميان فقرة  ( il vient s'jouter à la pokice) ألنه جاء مضافاً إلى الوثيقة 

رات المبهمية اف الخطر المؤمن منه ، أو على تغيير المستفيد ، أو على تصحيح خطأ في الوثيقة ، أو على تدارك سهوفيها ، أو حتى على تفسيير بعيض العبيا(  أو على تعديل في أوص 1) 

 ( . 219ص 225عبد المنعم البدراوي  -219محمد علي عرفة ص -251فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 19الغامضة ) سيميان فقرة 
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وتسري على التعديل أو اإلضافة األحكام التي تسري على عقد التأمين األصلي"
 (2 )

. وليس هذا النص إال تطبيقاً للقواعد العامة . فأي  

يوقع  ( avenant) تعديل للوثيقة األصلية على النحو الذي قدمناه يجب أن يتفق عليه الطرفان ، ويجب أن يثبت هذا االتفاق في ملحق 

ن . ويجوز أن يثبت االتفاق أيضاً بالتأشير به على هامش وثيقة التيأمين ، بشيرط أن يوقيع الميؤمن عليى هيذا التأشيير . كميا عليه المؤم

من مشروع الحكومة على أنه  29يجوز أن يثبت االتفاق بكتب موصىعليها مصحوبة بعلم وصول يتبادلها الطرفان . وقد نصت المادة 

قبوالً الطلب المرسل بكتاب موصى علييه مصيحوب بعميل وصيول مين الميؤمن ليه إليى الميؤمن فيي "في التأمين من األضرار يعتبر م

 مركزه الرئيسي ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله ، وهذا بشرط أن يكون المؤمن له قد قام بأداء األقساط المستحقة عن المدة الماضية ،

عشر يوماً التالية لوصول الكتاب بعدم الموافقة على االمتيداد أو التعيديل"وذلك ما لم يقم المؤمن بإبالغ المؤمن له خالل الخمسة 
 (1 )

  .

مدني على ما يأتي : "ويعتبر السكوت عن الرد قبوالً  57/1ويمكن القول هنا أيضاً إن النص تطبيق للقواعد العامة ، فقد نصت المادة 

ذا التعامل . ." ومن ثم يمكن اعتبار سكوت المؤمن مدة كافية عين اليرد ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل اإليجاب به

على اإليجاب الذي تقدم به المؤمن له في شأن الملحق قبوالً من المؤمن ، يتم به انعقاد الملحق
 (9 )

. ويصح اعتبيار ميدة الخمسية عشير  

 يوماً الواردة في النص مدة كافية في هذا الصدد . 

ملحق ، أو عن طريق التأشير به على هامش وثيقة التأمين ، أو بكتب متبادلة وسواء ثبت االتفاق في
 (5 )

، إن حكمه من ناحيية  

طريقياً لإلثبيات أو  –الملحيق أو التأشيير أو الكتيب المتبادلية  –الشكل ومن ناحية الموضوع هو حكيم الوثيقية األصيلية . فتعتبير الكتابية 

ركناً في االنعقاد على حسب التفصيل الذي قدمناه في الوثيقة األصلية
 (9 )

. وكيل ميا يعيد بياطالً مين الشيروط فيي الوثيقية األصيلية يعيد  

منيه ،  مدني كل شرط تعسفي لم يكن لمخالفته أثر في وقيوع الحيادث الميؤمن 199باطالً في هذا االتفاق اإلضافي . فيبطل طبقاً للمادة 

وشرط البطالن أو السقوط الذي لم يبرز بشكل ظاهر ، والشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن ليه بسيبب تيأخره فيي إعيالن الحيادث 

المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المسيتندات إذا تبيين مين الظيروف أن التيأخر كيان لعيذر مقبيول ، والشيرط اليذي يقضيي بسيقوط 

لفة القوانين واللوائح إال إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمديية . ويبطيل كيذلك ، طبقياً للميادة الحق في التأمين بسبب مخا

مدني ، كل اتفاق إضافي يخيالف األحكيام اليواردة فيي النصيوص المتعلقية بالتيأمين إذا ليم تكين المخالفية لمصيلحة الميؤمن ليه أو  199

 لمصلحة المستفيد .

                                                 
كيل إضيافة أو تعيديل فيي عقيد التيأمين األصيلي يجيب  -2من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه اآلتيي : " 2991(  وقد نقلت هذه المادة عن المادة  2) 

وتسري على هذا الملحق األحكام التي تسري على الوثيقة من حيث الشكل ومن حيث ما يعتبر ممنوعاً أو باطالً من الشروط" . وقد حذف هذا  -1.  إثباته في ملحق يوقع عليه الطرفان

 في الهامش ( . 991ص  -992ص  9النص في لجنة المراجعة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

من الميؤمن  هيعتبر الطلب المرسل بكتاب موصى علي -2شروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه اآلتي : "من الم 2911(  وقد نقلت هذه المادة عن المادة  1) 

 -1وصول الكتاب إليه ، عشرة أيام من وقت  عليه للمؤمن في مركزه الرئيسي ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه ، قد قبل إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب في ظرف

وال تسري أحكام هذه المادة إذا كان الطليب  -9ومع ذلك إذا كانت شروط التأمين العامة تقضي بوجوب الكشف الطبي على المؤمن عليه ، امتدت مهلة العشرة األيام إلى ثالثين يوماً . 

 في الهامش ( . 999ص 9" بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية  خاصاً بزيادة قيمة التأمين" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة لتعلقه

 هبأن أي تعديل ، في غير التأمين على الحياة ، يتقدم به المؤمن له إليى الميؤمن ، بكتياب موصيى عليي 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  1/1وتقضي المادة 

تاب إليه . انظر في تفصيل ذلك بيكار امتداد مدة العقد أو تعديله أو إعادته إلى السريان بعد وقفه ، يعد مقبوالً إذا لم يرفضه المؤمن في خالل عشرة أيام من وقت وصول الك يطلب فيه

 . 2175فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -95وبيسون فقرة 

 . 51(  عبد المنعم البدراوي فقرة  9) 

 . 77ص 11محمد كامل مرسي فقرة  -215محمد علي عرفة ص  -199ص 99م 2552مايو سنة  17استئناف مختلط   ( 5) 

و الشرط في وثيقة التأمين ، مما يمكن وقد يستفاد مما جرى عليه الطرفان من مخالفة بعض الشروط مدة طويلة ، كدفع قسط التأمين في موطن المؤمن له ، ال في موطن المؤمن كما ه 

 ( . 212ص 225عبد المنعم البدراوي فقرة  -219ص-215ن نستخلص منه نية المتعاقدين في تعديل وثيقة التأمين في هذه المسألة ) محمد علي عرفة صأ

نها في ذلك شأن الكتابة في عقد التأمين األصلي ) بيكار فهي لإلثبات ال لالنعقاد ، شأ -( . ( avenant) وتتخذ غالباً صورة ملحق  -أما في فرنسا فتعتبر الكتابة -959(  انظر آنفاً فقرة  9) 

المجلة العامة للتأمين  2552نقض فرنسي أول يوليه سنة  -292فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -191ص 2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -19وبيسون فقرة 

على ملحق للوثيقة األصلية لمصلحة دائنه وقد ثبت ذلك ولكن المؤمن له مات قبل توقيع الملحق ، فاعتبر الملحق قد تم بيالرغم : اتفق المؤمن له مع شركة التأمين  959-2552البري 

 ( . 119-2591المرجع السابق  2591أكتوبر سنة  15روان  –من عدم التوقيع ألن الورقة ليست إال لإلثبات 
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 اآلثار على محلق الوثيقة :  ما الذي يترتب من -596
متى تم االتفاق على ملحق الوثيقية عليى الوجيه اليذي بسيطناه فيميا تقيدم ، اعتبير الملحيق جيزًءا مين الوثيقية األصيلية ، وينيدمج 

ضمن شروطها
 (2 )

ال . وال يعدل من شروط الوثيقة األصلية إال الشروط التي قصد تعديلها ، ويعيدلها مين وقيت االتفياق عليى الملحيق  

قبل ذلك
 (1 )

. أما سائر الشروط التي لم يلحقها تعديل ، مكتوبة كانت أو مطبوعة ، فتبقى سارية كما كانيت مين قبيل 
 (9 )

. ولكين إذا قيام  

تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقة األصلية ، اعتبرت شروط الملحق ناسخة لشروط الوثيقة األصيلية ومعدلية لهيذه الوثيقية ، 

الملحق دون شروط الوثيقة األصليةواعتد بشروط 
 (5 )

 . 

وبخاصة في حق المضرور في حالة التأمين مين المسيئولية  -وهناك رأي يذهب إلى أن شروط الملحق ال تسري في حق الغير

سييارته ، إال إذا كان الملحق ثابت التاريخ وسابقاً على الواقعة التي أنشأت حق هذا الغير . فإذا أمن شخص من مسئوليته عين حيوادث 

ووقعت حادثة أصابت السيارة فيها شخصاً في الطريق ، فللمضرور كميا سينرى حيق الرجيوع مباشيرة عليى شيركة التيأمين فيإذا كيان 

صاحب السيارة قد عدل في الوثيقة األصلية للتأمين ، كأن أنقص من مبلغ التأمين فلم يعد المبليغ كافيياً لتعيويض المضيرور ، فيإن هيذا 

فييي حييق المضييرور إال إذا كييان الملحييق الييذي يتضييمنه ثابييت التيياريخ وسييابقاً علييى وقييوع الحييادث الييذي أنشييأ حييق التعييديل ال يسييري 

المضرور
 (9 )

. وهذا الرأي محل للنظر ، إذ أن القواعد العامة ال تجعل المضرور في الفرض الذي نحن بصدده معتبراً من الغير مين  

حيث وجوب إثبات التاريخ
 (1 )

يقال إن التاريخ العرفي للملحق يسري في حق المضرور ، ما لم يثبت هذا أن هناك غشياً . واألْولى أن  

من جانب المؤمن له أو تواطؤاً بينه وبين المؤمن
 (1 )

 . 

                                                 
 -99-2591دالليييوز  2559نييوفمبر سييينة  9 -952-2551المجلييية العاميية للتيييأمين البيييري  2551مييارس سييينة  11 -15-2-2511سييييريه  2511يوليييه سييينة  12(  نقييض فرنسيييي  2) 

 . 255فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

 جديداً ، حتى لو وضع الملحق في صورة وثيقة تأمين ويترتب على ذلك أن السمسار الذي يتوسط في إبرام ملحق لوثيقة أصلية ال يحق له أخذ سمسرة على الملحق ألنه لم يجلب عميالً 

 ( . 299فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -129-1-2511جازيت دي باليه  2511يوليه سنة  29مستقلة ) باريس 

 -929-1-2599جازييت دي بالييه  2599ميارس سينة  1اريس بي -99 -2551دالليوز  2599نوفمبر سينة  9نقض فرنسي  -119ص 51م  2599أبريل سنة  19(  استئناف مختلط  1) 

عبد الحي  -212ص 225عبد المنعم البدراوي فقرة  -11محمد كامل مرسي فقرة  -215محمد علي عرفة ص -291فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -19سيميان فقرة 

يانه ، ما هو األمر في الوثيقة األصلية ، من وقت تمام الملحق ، إال إذا وجد اتفاق على تأجييل سيريانه إال وقيت ذلك أن األصل أن ملحق الوثيقة يبدأ سر -211ص 211حجازي فقرة 

القسط األول  فتسري األحكام التي قدمناها عند الكالم في بدء سريان الوثيقة األصلية وتعليق هذا لسريان على دفع ( suprime) آخر ، كما إذا علق السريان على دفع القسط اإلضافي 

 2179فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -292ص 19بيكيار وبيسيون فقيرة  59-2592المجلة العامة للتيأمين البيري  2599نوفمبر سنة  29نقض فرنسي  -952) انظر آنفاً فقرة 

حاً لخطأ في الوثيقة األصلية أو تفسيراً لعبارة غامضة فيها ، فإن الملحق يسري من ( . أما إذا كان الملحق ال يتضمن إال تغييراً للمستفيد في التأمين على الحياة ، أو إال تصحي 197ص

 225عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -215محمد عي عرفية ص -152-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مارس سنة  11وقت نفاذ الوثيقة األصلية بأثر رجعي ) نقض فرنسي 

 ( . 211ص 211عبد الحي حجازي فقرة  -212ص

بالنييول وريبيير  -19بيكيار وبيسيون فقيرة  -225-2557المرجيع السيابق  2557أول ميارس سينة  -952-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مارس سنة  11(  نقض فرنسي  9) 

 . 191ص 2179فقرة  22وبيسون 

 . 292ص 19(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

وانظير ميا يليي  -111مكيرر فقيرة  21وقيارن بييدان  -219محمد علي عرفة ص  -99-2551داللوز  -99-2551المجلة العامة للتأمين البري  2559نوفمبر سنة  9(  نقض فرنسي  9) 

 في الهامش . 712فقرة 

 وما بعدها . 219فقرة  1(  بالوسيط  1) 

 197ص 2179فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -955ص 915وفقرة  292ص  19بيكار وبيسون فقرة  -197-2599مين البري المجلة العامة للتأ 2591مايو سنة  17(  باريس  1) 

 في الهامش . 711وانظر ما يلي فقرة  -1515-1-2599و J .C .P . 2551-1-9951تعليقات بيسون في  – 177ص 2915وفقرة 
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 المحل في عقد التأمين -الفرع الثاني

 الخطر هو المحل الرئيسي في عقد التأمين : -569
قدمنا 

 (2 )
طر والقسط ومبلغ التأمين . ويمكن القول إن من هذه العناصر الثالثة يعتبير القسيط . أن عناصر التأمين الثالثة : الخ 

هو محل التزام المؤمن له ، ويعتبر مبلغ التأمين هو محل التزام المؤمن . أما الخطر ، وهو أهم هيذه العناصير ، فهيو محيل التيزام كيل 

لييؤمن نفسيه مين الخطير ، والميؤمن يلتيزم بيدفع مبليغ التيأمين لتيأمين من المؤمن له والمؤمن . فالمؤمن ليه يلتيزم بيدفع أقسياط التيأمين 

المؤمن له من الخطر . فالخطر إذن هو مين وراء القسيط ومبليغ التيأمين ، وهيو المقيياس اليذي يقياس بيه كيل منهميا . وليذلك نقيف عنيد 

الخطر وحده
 (1 )

الم فيي عناصير التيأمين. أما القسط ومبلغ التأمين فيكفي اآلن ما قدمناه في شأنهما عند الكي 
 (9 )

، وسينعود إليهميا عنيد  

 الكالم في التزامات المؤمن له وفي التزامات المؤمن .

وقيد سيبق ، عنييد الكيالم فييي عناصير التييأمين
 (5 )

، أن استعرضينا الخيط استعراضيياً سيريعاً ، مييرجئين بحثيه إلييى هيذا المكييان .  

 ( تحديد الخطر . 9( أنواع الخطر . )  1. ) ( الشروط الواجب توافرها في الخطر  2فنبحث هنا : ) 

 الشروط الواجب توافرها في الخطر -المبحث األول
( وأن  1( أن يكون غير محقق الوقوع )  2في الخطر المؤمن منه أن تتوافر فيه شروط ثالثة : ) يجب شروط ثالثة :  -598

 مشروعاً أي غير مخالف للنظام العام أو اآلداب .( وأن يكون  9يكون غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد ) 

 الخطر غير محقق الوقوع :  -الشرط األول -599
في عقد التأمين ، وهو العنصر الجوهري فييه . ويكيون الخطير غيير محقيق الوقيوع عليى  ( aléa) وهذا هو عنصر االحتمال 

فالتأمين من الحريق أو السرقة أو المسئولية أو اإلصابات تأمين ( فقد يكون وقوعه غير محتم ، فهو قد ال يقع .  2إحدى صورتين : ) 

( وقد يكون وقوع الخطر محتماً ولكن وقت وقوعه غيير معيروف ، فهيو خطير محقيق  1من خطر قد يقع وقد ال يقع ، وهذا ظاهر . ) 

 ass . Sur la via faite en cas) . فالتأمين على الحيياة لحالية الميوت  ( rerme incertain) ولكنه مضاف إلى أجل غير محقق 

de décés )  تأمين من الموت ، والموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق . ولكن التأمين على الحيياة لحالية البقياء ، (ass . 

Sur la vie faite en cas de vie ) عد مدة معينية ، ، وهو تأمين بموجبه يدفع المؤمن مبلغ التأمين إلى المؤمن له إذا بقي هذا حياً ب

يكون تأميناً من خطر غير محقق الوقوع ، إذ أن بقاء المؤمن له حياً بعد مدة معينة أمر غير محقق . ويتبين مما قدمناه أن الخطر غيير 

محقق الوقوع ينتظم في وقت واحد خاصية الشرط وخاصية األجل غير المحقق ، فخاصية الشرط هي أنيه أمير غيير محقيق الوقيوع ، 

األجل غير المحقق هي أنه أمر محقق الوقوع ولكن وقت وقوعه غير محققوخاصية 
 (9 )

 . 

وينبني على ما تقدم أن الخطر إذا كان مستحيل الوقوع ، كان محيل التيأمين مسيتحيالً ، ومين ثيم يكيون العقيد بياطالً . فيإذا أمين 

ن قبل إ]رام العقيد قيد انهيدم أو أن البضيائع كانيت شخص على منزله من الحريق أو على بضائعه من السرقة ، ثم اتضح أن المنزل كا

                                                 
 وما بعدها . 919(  انظر آنفاً فقرة  2) 

هو "المحل" في عقد التأمين ، وهذا بخالف المحل في االلتزامات الناشئة عن عقد التأمين ، فمحل التزام الميؤمن ليه بيدفع قسيط  ( risqué) ذهب األستاذ جوسران إلى أن الخطر (  وي 1) 

 ( . 119( ص e)  2979فقرة  1لغ التأمين هو هذا المبلغ ، وهكذا ) جوسران التأمين هو القسط ، ومحل التزامه بتقديم البيانات هو تقديم هذه البيانات ، ومحل التزام المؤمن بدفع مب

 . 919فقرة  -911(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 912(  انظر آنفاً فقرة  5) 

، والبليي  ( ass . vétusté) دخل فييه التيأمين مين البليي ، فالتيأمين هنيا يي ( ass . valeur à neuf) (  وإذا ضمن المؤمن ، في التأمين من الحريق ، عند احتيراق البنياء قيمتيه جدييداً  9) 

 ( . 729ما يلي فقرة  محقق الوقوع . ولكن التأمين من البلي في هذا الفرض تابع لتأمين أصلي هو التأمين من الحريق ، فهو أمر ثانوي غير مقصود لذاته ) انظر
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قد احترقت ، فعقد التأمين يكون باطالً النعيدام المحيل ، إذ أن هنياك هيالك الشييء الميؤمن علييه قبيل إبيرام العقيد يجعيل تحقيق الخطير 

مستحيالً فينعدم محل التيأمين
 (2 )

ن أقسياط التيأمين ، وتبيرا ذمية . ويترتيب عليى بطيالن العقيد أن ييرد الميؤمن للميؤمن ليه ميا قبضيه مي 

المؤمن له من األقساط الباقية . أما لو إنهدم المنزل أو احترقيت البضيائع بعيد إبيرام عقيد التيأمين ، فيإن العقيد ينفسيخ ، ويكيون للميؤمن 

الييوم فيإن ذمية الحق فيما استحق من األقساط إليى ييوم إنهيدام المنيزل أو احتيراق البضيائع ، أميا ميا ليم يسيتحق مين األقسياط إليى ذليك 

المؤمن له تبرأ منه
 (1 )

 . 

ونبني على ما تقدم أيضاً أن الخطر ال يكون غير محقق الوقوع إذا كان ، وقت إبرام عقد التأمين ، قد تحقق فعالً أو زال . ففي 

صيبح وقوعيه مسيتحيالً . فيإذا الحالتين ال يكون الخطر محتمالً ، إذ هو في الحالة األولى قد تحقق وقوعه ، وهو في الحالية الثانيية قيد أ

أمن شخص على منزله من الحريق ، وكان المنزل وقت إبرام العقد قد احتيرق ، فيإن الخطير الميؤمن منيه يكيون محقيق الوقيوع وقيت 

ألقسياط العقد إذ هو قد تحقق فعالً .ومن ثم يكون العقد باطالً ، وال يدفع المؤمن مبليغ التيأمين للميؤمن فيي هيذه الحالية ، ولكين ييرد ليه ا

التي يكون قد قبضها . وإذا أمن شخص على حياة شخص آخر في رحلة شاقة خطرة ، وكان المؤمن على حياتيه وقيت إبيرام العقيد قيد 

أتم رحلته ورجع سالماً ، فإن الخطر المؤمن منه يكون مستحيل الوقوع وقت العقد . ومن ثم يكون العقد باطالً ، ويرد الميؤمن للميؤمن 

مين هيذا المشيروع : "يقيع  19يكون قد قبضها . وقد ورد في مشروع الحكومة نص في هذه المسألة ، إذ تقيول الميادة  له األقساط التي

عقد التأمين باطالً إذا تبين أن الخطر المؤمن منيه كيان قيد زال ، أو كيان قيد تحقيق ، فيي الوقيت اليذي تيم فييه العقيد"
 (9 )

. وهيذا الحكيم  

يجهل وقت إبرام العقد أن الخطر قد زال أو قيد تحقيق ، فليو كيان كيل منهميا يظين أن الخطير قيائم يسري حتى لو كان كل من الطرفين 

، والتيأمين مين الخطير  ( risqué putatif) محتمل لبقي العقد باطالً بالرغم مين ذليك ، إذ يكيون الخطير فيي هيذه الحالية خطيراً ظنيياً 

الظني ال يجوز
 (5 )

 . 

                                                 
، وعلى الخسارة التيي تيؤدي  ( profit espéré) مستقبل ، فيجوز التأمين على المحصوالت المستقبلة ، وعلى الربح المنتظر  (  وال يعتبر محل التأمين منعدماً إذا تعلق التأمين بشيء 2) 

 -172-2591المجليية العاميية للتييأمين البييري  2591ينيياير سيينة  21بييو -5-9-2597داللييوز  2591يوليييه سيينة  99إلييى اإلفييالس وبخاصيية فييي أعقيياب الحييروب ) السييين التجارييية 

 . 212فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

على أنيه "فيي حالية هيالك الشييء الميؤمن علييه هالكياً كليياً بسيبب حيادث غيير ميذكور فيي وثيقية  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  99(  وقد نصت المادة  1) 

 مقدماً والمقابل للوقت الذي لم يعد الخطر فيه قائماً" .التأمين ، ينقضي عقد التأمين بحكم القانون ، ويجب على المؤمن أن يرد للمؤمن له الجزء من القسط المدفوع 

يطاليب باسيترجاع  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "عندما يهلك جميع الشيء المضيمون ، ينتهيي عقيد الضيمان حتمياً ، وال يحيق للمضيمون أن 512وتنص المادة 

اللبناني ال يوجب على المؤمن أن يرد شيئاً من القسط المدفوع مقدماً عن السنة الجارية ، بخالف القانون الفرنسي فقد رأيناه يوجب  شيء من قسط السنة الجارية" . ويالحظ أن التقنين

 . 12رد جزء من القسط هو الذي يقابل الوقت الذي لم يعد الخطر فيه قائماً . وانظر عبد الحي حجازي فقرة 

مين المشيروع التمهييدي تينص عليى أن "يقيع عقيد التيأمين بياطالً إذا تبيين أن الخطير  2997من المشروع النهائي للتقنين المدني . وكانيت الميادة  171(  وقد نقل هذا النص عن المادة  9) 

في المشروع النهائي  171أصبح رقم المادة والمؤمن ضده كان قد زال أو كان قد تحقق في الوقت الذي تم فيه العقد ، وكان أحد الطرفين على األقل عالماً بذلك" في لجنة المراجعة ، 

، ولكن لجنية مجليس الشييوخ  172من المشروع النهائي ، وأصبح رقمها  171من مشروع الحكومة في عقد التأمين . ووافق مجلس النواب على نص المادة  19، وعنها نقلت المادة 

فيي الهيامش ( . وقيد ورد فيي الميذكرة اإليضياحية لمشيروع  919ص  9) مجموعية األعميال التحضييرية حذفت النص لتعلقه " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قيوانين خاصية" 

على أن عدم وجوده وقت إتمام العقد ، سواء  19الحكومة في هذا الصدد : "ونظراً إلى أن الخطر المؤمن منه هو موضوع التأمين وأحد األركان األساسية في العقد ، فقد نصت المادة 

 و بتحققه ، يكون مبطالً للعقد ومزيالً آلثاره" .بزواله أ

 من المشروع التمهيدي ، فهي إذن تجيز التأمين من الخطر الظني . 2997من التقنين العراقي وهي مطالبة للمادة  575/1وانظر المادة 

كما في التأمين على  ( ass . sur bonnea ou mauvaises nouvelles) ارة أو السيئة ويسمى بالتأمين على األخطار الس -(  وإذا كان التأمين من الخطر الظني في التأمين البحري 5) 

مين هيذا  191تأميناً جائزاً ، فألن هناك نصاً في تقنين التجارة البحري يقضي بصيحته ، فقيد نصيت الميادة  -السفينة إذا كانت قد غرقت قبل إبرام العقد دون أن يعلم أحد الطرفين بذلك

ؤمن كيان عالمياً بوصيولها ، أو ن "كل سيكورتاه عملت بعد هالك األشياء المؤمنة أو بعد وصولها تكون الغية ، إذا ثبت أن المؤمن له كان عالمياً بهالكهيا أو ثبيت أن الميالتقنين على أ

ين إال في حالة علم المؤمن له بغرق األشياء المؤمن عليها أو في دلت قرائن األحوال على أنهما يعلمان ذلك قبل وضع اإلمضاء على مشارطة السيكورتاه" . فلم يبطل النص عقد التأم

فإن عقد التأمين يكون صحيحاً ، فيكون إذن صحيحاً التأمين من الخطر الظني فيي التقنيين  -وهذا هو الخطر الظني–حالة علم المؤمن بوصولها سالمة ، أما إذا لم يعلم أحد منهما بذلك 

 911و 919انظر أيضاً في هذا المعنيى الميادتين  -ار البحر تبقى مجهولة مدة طويلة حتى بعد وصول السفينة ، فأجيز التأمين منها ما بقيت مجهولةالبحري . ويرجع ذلك إلى أن أخط

 من التقنين التجاري الفرنسي .
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 علق بمحض إرادة أحد طرفي العقد : الخطر غير مت -الشرط الثاني -611
ذلك أنه إذا تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين ، انتفى عنصر االحتمال ، وأصبح تحقق الخطر رهناً بمشيئة هذا الطرف 

ال يتحمل . فإذا كان هذا الطرف هو المؤمن ، وهذا ال يقع في العمل ، كان في استطاعته أن يمنع تحقق الحادث المؤمن منه ، فهو إذن 

خطراً ما يكون محالً للتأمين . وإذا كان الطرف هو المؤمن له ، وهذا هيو اليذي يقيع فيي العميل ، ليم يعيد هنياك معنيى للتيأمين ، إذ هيو 

يؤمن نفسه من خطر يستطيع تحقيقه بمحض إرادته ، وما عليه إال أن يحققيه حتيى يسيتولي عليى مبليغ التيأمين فيي أي وقيت أراد
 (2 )

  .

من أن يتدخل في تحقيق الخطر عامل آخر غير محض إرادة المؤمن له ، عامل المصادفة والطبيعية أو عاميل إرادة الغيير .  فالبد إذن

فيجييوز للشييخص أن يييؤمن نفسييه ميين غوائييل الفيضييان والييدودة والجييراد والحريييق ، كمييا يجييوز أن يييؤمن نفسييه ميين السييرقة والتبديييد 

 واإلصابات التي تلحقه من الغير .

كن ال يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من خطأه العمدي ، ألن الخطأ العمدي الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته . ول$2119

فإذا أمن شخص على حياته ، فإنه ال يستحق مبلغ التأمين إذا انتحر ، ألنه تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو الموت ، وتقيول الفقيرة 

دد : "وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبليغ التيأمين وليو كيان انتحيار مدني في هذا الص 191األولى من المادة 

الشخص عن اختيار وإدراك ، فال يكون هذا الشرط نافذاً إال إذا وقيع االنتحيار بعيد سينتين منتياريخ العقيد" . وسينعود إليى تفصييل هيذه 

المسألة عند الكالم في التأمين على الحياة
 (1 )

ا أمن شخص على حياة غيره لمصلحته ، ثم تسبب عمداً في وفياة ذليك الغيير ، فإنيه . وإذ 

مدني ( . وإذا 191/2يكون هنا أيضاً قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه ، ومن ثم ال يستطيع الرجوع على المؤمن بمبلغ التعويض ) م

لرجيوع بمبليغ التيأمين عليى الميؤمن ألنيه قيد تعميد تحقييق أمن شخص على منزله من الحريق ، ثم تعمد إحيراق المنيزل ، ليم يجيز ليه ا

مدني في هذا الصدد : "أما الخسائر واألضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً  117الخطر المؤمن منه ، وتقول الفقرة الثانية من المادة 

ن المسيئولية عين الحيوادث ، ثيم تعميد أو غشاً ، فال يكون المؤمن مسئوالً عنها وليو اتفيق عليى غيير ذليك" . وإذا أمين شيخص نفسيه مي

إلحاق الضرر بالغير ، فإن المؤمن ال يكون مسئوالً ، ألن المؤمن له هو الذي تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه . وال يشترط فيي الخطيأ 

                                                                                                                                                                    
بالنييول وريبيير  -91ص 19ن من الخطير الظنيي ال يجيوز ) بيكيار وبيسيون فقيرة أما في التأمين البري فالرأي السائد في فرنسا ، وهو الرأي الذي يتفق مع القواعد العامة ، أن التأمي

بيكيار  15ص 2عكس ذلك : هيمار  -791فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  -59كابيتان في قانون عقد التأمين فقرة  -17سيميان فقرة  – 129ص 2199فقرة  22وبيسون 

وتجيز بعض الشرائع األجنبية كالقانون السويسيري والقيانون األلمياني التيأمين مين الخطير الظنيي ( . فيإذا أمين  -9215فقرة  1ير وبوالنجيه بالنيول وريب -29وبيسون المطول فقرة 

يوجد خطر محتمل فليس هناك ام ال شخص على حياة شخص آخر ، وكان هذا الشخص اآلخر قد مات وقت إبرام عقد التأمين دون علم من طرفي العقد ، فإن العقد يكون باطالً ، وماد

 -مختصير9—2597دالليوز األسيبوعي  2591بواتييه أول فبراير سينة  -119-2599المجلة العامة للتأمين البري  2595أكتوبر سنة  15عقد التأمين النعدام المحل ) نقض فرنسي 

صراحة ببطالن التأمين على الخطر الظني ،  2599يوليه سنة  29ين الفرنسي الصادر في ( . وقد قضى قانون التأم 219وفقرة  219فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

معرض للخطير" . وكيذلك فعيل من هذا القانون على أن "يقع عقد التأمين باطالً إذا تبين أن الشيء المؤمن عليه ، وقت إبرام العقد ، كان قد هلك فعالً أو أصبح غير  95فنصت المادة 

من هذا التقنين على أنه "إذا كان الشيء الذي عقد عليه الضمان هالكاً وقت إتميام العقيد أو أصيبح غيير معيرض للخطير ، كيان  572والعقود اللبناني ، إذ نصت المادة  تقنين الموجبات

لبرهان على سوء نية الضيامن وجيب علييه أن ييدفع للمضيمون وفي هذه الحالة يجب على المضمون السيئ النية أن يؤدي إلى الضامن القسط السنوي ، وإذا أقيم ا -عقد الضمان باطالً 

 القيمة نفسها" .

محميد كاميل  -92ص-15من مشروع الحكومة قد قضت بالرأي السائد ، وهو بطالن التأمين من الخطر الظنيي : انظير فيي هيذا المعنيى محميد عليي عرفيه ص 19وقد رأينا أن المادة 

 . 95ص -99وقارن عبد الحي حجازي فقرة  -15ص-11ص 1محمود جمال الدين زكي فقرة  -95قرة عبد المنعم البدراوي ف -99ص 19مرسي فقرة 

ادي محيض ، ففيي هيذه القاعيدة يجيب أن (  ونرى من ذلك أن بطالن التأمين لتعلق الخطر بمحض إرادة المؤمن له ليس تطبيقاً للقاعدة التي تقضي ببطالن العقيد المعليق عليى شيرط إر 2) 

بانتفياء االحتميال كميا قيدمنا ) معلقاً على محض إرادة المدين ، أما فيما نحن بصدده فااللتزام متعلق بمحيض إرادة اليدائن . وإنميا بطيل التيأمين هنيا النعيدام ركين الخطير  يكون االلتزام

 ( . 19ص 1جمال الدين زكي فقرة محمود  -19ص 52عبد المنعم البدراوي فقرة  -92محمد علي عرفه ص  – 11ص 2بيكار وبيسون المطول  – 11ص 2هيمار 

 . 119فقرة  - 115(  انظر ما يلي فقرة  1) 
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عيالم أنيه بتحقييق العمدي أن يكون المؤمن له قد تعمد اإلضرار بالمؤمن ، بل يكفي أن يكون قد تعمد تحقيق الخطير الميؤمن منيه وهيو 

هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر
 (2 )

 . 

( إذا كان الخطأ العمدي صيادراً مين الغيير ، إذ الممنيوع تأمينيه هيو  2على أنه يجوز التأمين من الخطأ العمدي في حالتين : ) 

الخطأ العمدي الصادر من نفس المؤمن له
 (1 )

. فإذا كان الغير الذي صيدر منيه الخطيأ العميدي أجنبيياً عين الميؤمن ليه ، وتعيدى عميداً  

على المؤمن له كأن سرق ماله أو ألحق به أذى ، فمن الواضح أن هذا الخطأ العمدي يجوز التيأمين منيه ، فيجيوز التيأمين مين السيرقة 

بإرادة المؤمن له ، بل هو قد وقع ضيد إرادتيه . وإذا كيان الغيير اليذي والتأمين من اإلصابات ، ألن الخطر المؤمن منه ال يتعلق أصالً 

صدر منه الخطأ العمدي غير أجنبي عن المؤمن له ، بيأن كيان هيذا األخيير مسيئوالً عنيه كميا إذا كيان تابعياً ليه ، فخطيأ التيابع العميدي 

ؤمن له ، بأن كان هذا األخير مسئوالً عنه كما إذا كيان يجوز هو أيضاً التأمين منه ، ألن الخطر المؤمن منه ال يتعلق بمحض إرادة الم

ة تابعاً له ، فخطأ التابع العمدي يجوز هو أيضاً التأمين منه ، ألن الخطر المؤمن منه ال يتعلق بمحض إرادة المؤمن له ، وعالقة التبعي

هيذا المعنيى إذ تقيول : "يسيأل  115، وتؤكد الميادة  ال تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن له نفسه

المؤمن عن األضرار التي تسبب فيها األشخاص الذين يكون المؤمن له مسئوالً عنهم ، مهميا يكين نيوع خطيأهم وميداه" ، أي حتيى ليو 

 ً كان خطأهم خطأ عمديا
 (9 )

ك ميا يبيرر هيذا الخطيأ . ومميا ( إذا كان الخطأ العمدي صادراً من المؤمن له نفسه ، ولكين كيان هنيا 1. )  

يبرر الخطأ العمدي ، فيجعل التأمين منه جائزاً ، أن يكون قد ارتكب أداء لواجب أو حماية للمصلحة العامة ، كميا إذا عيرض الميؤمن 

ن يؤذي الناس على حياته نفسه للموت إنقاذاً لغيره فمات فعالً ، أو كما إذا قتل شخص كلبه المؤمن عليه بعد أن أصيب بالسعر خشية أ

. ويبرر الخطأ العمدي أيضاً أن يكون قد ارتكب لحماية مصلحة المؤمن نفسه . ويبرر الخطأ العمدي أيضاً أن يكون قد ارتكب لحماية 

مصلحة المؤمن نفسه ، ففي التأمين من الحريق يجوز للمؤمن له ، بل يجب عليه ، أن يتلف عمداً بعض المنقوالت المؤمن عليها لمنع 

ميدني  111اد الحريق ، وذلك لمصلحة المؤمن حتى تنحصر مسئوليته في أضيق الحدود الممكنة . وتقول الفقرة الثانية من الميادة امتد

في هذا الصدد : "وال يقتصر التزامه ) التزام المؤمن ( على األضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، بيل يتنياول أيضياً األضيرار التيي 

، وباألخص ما يلحق األشياء المؤمن عليها من ضيرر بسيبب اتخياذ وسيائل اإلنقياذ أو لمنيع امتيداد الحرييق" .  تكون نتيجة حتمية لذلك

                                                 
المجلة العامة  2551يونيه سنة  19وجريتوبل  2551فبراير سنة  29محكمة نيس االبتدائية  -115ص 2159فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -291ص 19(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 179-2551للتأمين البري 

ولكن ال يشترط فيها العمد ، كالقتل خطأ والجرح خطأ ، فالخطأ هنا خطأ غير عميد . ومن ثم يجوز  ( infractions intentionnelles) ك جرائم جنائية تسمى بالجرائم العمدية وهنا

عمدي . ويقع ذلك كثيراً ، وبخاصة في المسيئولية عين حيوادث السييارات ) بيكيار التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن هذه الجرائم ، إذ التأمين غير الجائز هو التأمين من الخطأ ال

 ( . 115ص 2159فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -297ص-291ص 19وبيسون فقرة 

المؤمن منه . ففي التأمين على األشياء ، يكون المستفيد غالباً (  والمقصود بالمؤمن له هنا هو المستفيد من التأمين ، أي الشخص الذي يتقاضى مبلغ التأمين من المؤمن إذا تحقق الخطر  1) 

لذي أمنت مسئوليته . أما في التأمين على هو نفس المؤمن له أي صاحب الشيء المؤمن عليه . وفي التأمين من المسئولية ، يكون المستفيد في الغالب هو أيضاً المؤمن له أي الشخص ا

مدني في هذا الصدد عليى ميا ييأتي : "وإذا  191لمؤمن على حياته ، فيعتد هنا بالخطأ العميد الصادر من المستفيد . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة الحياة ، فقد يكون المستفيد غير ا

لى حياته ، أو وقعت الوفاة بنياء عليى تحيريض كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فال يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن ع

 منه . . ." .

لم يعتد بالخطأ العمدي الصادر من النائب ، وإنما يعتد بالخطأ العمدي الصادر من األصيل . وإذا كان  -ولي أو وصي أو قيم أو وكيل أو فضولي -وإذاً عقد التأمين نائب عن المؤمن له

 الخطأ العمدي الصادر من األشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه .المؤمن له شخصاً معنوياً ، فالعبرة ب

عبيد  -55عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -121فقيرة  . Ass . Terلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -2159فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -295ص -297ص 19انظر بيكار وبيسون فقرة 

 . 51فقرة  -59وفقرة  51الحي حجازي فقرة 

 . 129فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -55عبد المنعم البدراوي فقرة  –مكررة  17محمد كامل مرسي فقرة  – 99(  محمد علي عرفه ص  9) 
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ويبرر الخطأ العمدي أخيراً أن يكون قد ارتكب دفاعاً عن النفس ، كما إذا أمن شخص لمصلحته على حياة الغير ، ثم اضطر إليى قتيل 

ع عنه نفسههذا الغير وهو يستعمل حقه المشروع في الدفا
 (2 )

 . 

وفيما عدا الخطأ العمدي يجوز للشخص أن ييؤمن نفسيه مين أي خطيأ آخير . وفيي هيذا المعنيى تقيول الفقيرة األوليى مين الميادة 

مدني : "يكون المؤمن مسئوالً عن األضرار الناشيئة عين خطيأ الميؤمن ليه غيير المتعميد ، وكيذلك يكيون مسيئوالً عين األضيرار  117

جئ أو قيوة قيياهرة"الناجمية مين حيادث مفيا
 (1 )

. وواضيح أن الشيخص يجيوز ليه أن ييؤمن نفسييه مين الخسيائر واألضيرار الناشيئة ميين  

الحوادث الفجائية ، فهذه ال سلطان له عليهيا وال تتعليق بإرادتيه . وييدخل فيي الحيوادث الفجائيية خطيأ الغيير العميدي كالسيرقة والتبدييد 

ا كان الضرر قد حدث بفعل المؤمن له ، فقد كيان العميل جاريياً لميدة طويلية عليى أنيه ال والتعدي ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . أما إذ

يجوز التأمين من ضرر يحدثه المؤمن له بفعله ، أياً كانت درجة الخطأ ، وإال كان في ذلك إغراء ليه عليى اإلضيرار بيالغير قصيداً أو 

ي التيأمين مين الحرييق ولكين ذليك كيان يفقيد التيأمين كثييراً مين مزايياه ، ففيي إهماالً . ولكن ذلك كان يفقد التأمين كثيراً من مزاياه ، ففي

التأمين من الحريق يقيع كثييراً أن يحيدث الحرييق بإهميال مين الميؤمن ليه ، أميا التيأمين مين المسيئولية فإنيه يقيوم أساسياً عليى مسيئولية 

ز التأمين من الخطأ ، وتبع العمل في ذلك الفقه والقضياء . المؤمن له عن خطأه . لذلك أخذ العمل ، في خالل القرن التاسع عشر ، يجي

ولكن استثنى من هذا الجيواز الخطيأ العميدي والخطيأ الجسييم
 (9 )

. ثيم ميا لبثيت الشيرائع المختلفية أن أجيازت التيأمين حتيى مين الخطيأ  

الجسيم
 (5 )

ن تحقيق الخطر قد تعلق بمحض إرادته ، أو ، فإنه إذا تحقق الخطر المؤمن منه بخطأ جسيم من المؤمن له لم يجز القول بأ 

أنه قد تعمد تحقيق هذا الخطر
 (9 )

. وإذا كان ال يجوز االتفاق على اإلعفاء مين المسيئولية عين الخطيأ الجسييم ، فيذلك ألن هيذا االتفياق  

راد به تأكيد هذه المسيئولية عين إنما قد به أن تبرأ ذمة المسئول نحو المضرور ، في حين أن التأمين من المسئولية عن الخطأ الجسيم ي

طريق تقوية ضمان المضرور وجعله يرجع على كل من المؤمن والمؤمن له فيرجع عليى ميدينين بيدالً مين ميدين واحيد
 (1 )

. ومين ثيم  

جاز التأمين ، ال من الحوادث الفجائية والخطأ اليسير فحسيب ، بيل أيضياً مين الخطيأ الجسييم
 (1 )

يجيوز  وبقيي الخطيأ العميدي وحيده ال 

 التأمين منه ، على النحو الذي فصلناه فيما تقدم .

                                                 
من هذا المشيروع : "ال يكيون لزييادة المخياطر أثير فيي  2919وقد ورد في المشروع التمهيدي نص في هذا الصدد ، إذ تقول المادة  -19ص – 15ص 51(  عبد الحي حجازي فقرة  2) 

لمراجعية هيذا لينص ، ثيم أقيره أقيرت لجنية االحالتين اآلتيتين : ) أ ( إذا كانت لحماية مصلحة المؤمن . ) ب ( إذا فرضها واجب إنساني ، أو فرضيتها حمايية المصيلحة العامية" . وقيد 

 في الهامش ( . 959ص -955ص  9مجلس النواب ، ولكن حذف في لجنة مجلس الشيوخ لنعلقه "بجزئيات يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 . 2597أبريل سنة  1قانون التأمين السويسري الصادر في  91وقد نقل النص عن المادة 

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  21ر أيضاً المادة (  انظ 1) 

 . 991-2-11يريه  2711مارس سنة  29(  نقض فرنسي  9) 

نون التأمين الفرنسيي الصيادر فيي ، وقا 2597مايو سنة  99، وقارن التأمين األلماني الصادر في  2597أبريل سنة  1(  وعلى هذا النهج جرى قانون التأمين السويسري الصادر في  5) 

 ، والتقنين المدني اإليطالي الجديد ، واقتفى التقنين المدني المصري الجديد أثر هذه التشريعات . 2599يوليه سنة  29

ته ، وقد تدخلت عوامل أخرى غير محض إرادته في تحقيق (  وإذا أمكن القول بأن المؤمن له في الخطأ الجسيم قد قصد إثبات الفعل الذي حقق الخطر ، فإنه لم يقصد تحقيق الخطر ذا 9) 

) ( . وإذا كيان تحقييق الخطير فيي الخطيأ العميدي يتعليق بمحيض إرادة الميؤمن ليه فيكيون معلقياً عليى شيرط إرادي محيض  222ص -229ص 11هذا الخطير ) بيكيار وبيسيون فقيرة 

condition purement potestative ) سيم يتعلق بإرادة المؤمن له مختلطة بعوامل أخرى خارجة عن هذه اإلرادة فيكون معلقاً عليى شيرط إرادي فإن تحقيق الخطر في الخطأ الج

 ( . 11ص -19ص 1محمود جمال الدين زكي فقرة  -91) محمد علي عرفه ص  ( condition simplement potestative) بسيط 

عبد الحي حجازي  -51عبد المنعم البدراوي فقرة  -2119فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  -2151فقرة  22ون بالنيول وريبير وبيس -11وفقرة  19(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 95وفقرة  91فقرة 

وذليك ميثالً فيميا  ، مصيروفات التقاضييفيتعهد المؤمن بأن يساعد المؤمن له في القضيايا التيي ترفيع منيه أو علييه ويتحميل ب ، ( assurance-litiges) التقاضي (  ويجوز التأمين من  1) 

ذلك أن  . ألنه ال يتعلق بمحض إرادة المؤمن له ، ويعتبر التقاضي هنا خطراً يجوز التأمين منه . يتعلق بمسئولية المؤمن له عن حوادث سيارته أو فيما يتعلق بمسئوليته عن الضرائب

وإذا اختليف  . فلييس األمير متوقفياً عليى محيض إرادتيه فيي الحيالتين ، وإذا رفعت منه فألن له فيي ذليك مصيلحة جديية ، الدعوى إذا رفعت على المؤمن له فال دخل إلرادته في رفعها

 -2559في التأمين من التقاضي رسالة من باريس سنة  Pannier -95ص-97ص 15بيكار وبيسون فقرة ) أمكن التحكيم في ذلك  ، المؤمن مع المؤمن له في تقدير المصلحة الجدية

Falque  وفيي البيت فيميا إذا كيان هنياك محيل لرفيع  ، ولكن قد يشترط المؤمن أن يكيون ليه وحيده الحيق فيي تقريير المصيلحة الجديية ( . 295-2599في المجلة العامة للتأمين البري

 يكون تحقق الخطر المؤمن منه وهو التقاضي متوقفاً على محض إرادته إذ ، وقد اعتبر هذا الشرط شرطاً إرادياً محضاً من جانب المؤمن . القضية أن لبقاء المؤمن له مدعي عليه فيها
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 الخطر مشروع أي غير مخالف للنظام العام أو اآلداب :  -الشرط الثالث -610
ويجب أخيراً أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعاً ، أي أن يكيون متوليداً عين نشياط للميؤمن ليه غيير مخيالف للنظيام العيام أو 

 155القانون يشترط صراحة أن تكيون المصيلحة الميؤمن عليهيا مصيلحة اقتصيادية مشيروعة ، إذ نصيت الميادة اآلداب . وسنرى أن 

مدني على أن "يكون محالً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين" ، وسنعود إلى هذا 

شياءالنص تفصيالً عند الكالم في المصلحة على التأمين على األ
 (2 )

 . 

وقد رأينا فيما تقدم أنه ال يجوز لشيخص أن ييؤمن نفسيه مين خطيأه العميدي ، وأرجعنيا ذليك إلىيأن الخطير الميؤمن منيه يتوقيف 

تحققه على محض إرادة المؤمن له . ويمكن القول أيضاً بأن التأمين من الخطأ العمدي ال يجوز ألنه مخيالف للنظيام العيام . ويكفيي أن 

يؤمن من مسئوليته عن خطأه العمدي ، أي من مسيئوليته عين أن يتعميد اإلضيرار بالنياس ، فيإذا أضير بهيم متعميداً نتصور أن شخصاً 

دفع المؤمن التعويض عنه ، لنرى أن هذا التأمين ، ومن شأنه أن يشيجع الميؤمن ليه عليى اإلضيرار بالنياس ماداميت العاقبية مأمونية ، 

يكون حتماً مخالفاً للنظام العام واآلداب
( 1 )

 . 

كذلك ال يجوز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائياً ، ألن كل من الغرامة والمصيادرة عقوبية 

، والعقوبة يجب أن تبقى شخصية مراعاة للنظام العام ، فالتأمين من الغرامة أو من المصادرة يكون إذن باطالً لمخالفتيه للنظيام العيام
 (

9 )
 . 

ال يجوز التأمين من األخطار المترتبة على االتجار في الرقيق ، فإذا أمن تاجر الرقيق نفسه مميا قيد يصييبه مين ضيرر ميالي و

 بسبب هذا االتجار كأن اضطر إلى تحرير األرقاء الذين يتجر بهم ، كان عقد التأمين باطالً لمخالفته للنظام العام واآلداب .

لمترتبة على االتجيار فيي الحشييش أو فيي المخيدرات ، فيإذا صيودرت هيذه األشيياء الممنوعية وال يجوز التأمين من األخطار ا

وكان مؤمنا عليها ، لم يجز للمؤمن له أن يرجع على المؤمن بشيء ، وعلى الميؤمن أن ييرد للميؤمن ليه ميا قبضيه مين األقسياط ، ألن 

 عقد التأمين باطل لمخالفته للنظام العام .

                                                                                                                                                                    
 2بيكار وبيسون المطيول  -292-2599داللوز  2599أكتوبر سنة  11ليون  -259-2599داللوز األسبوعي  2599مارس سنة  9نقض فرنسي ) ومن ثم يكون عقد التأمين باطالً  ،

 ( . 999فقرة  . Ass . Domولفظ  ، 212فقرة  . Ass . Terلفظ  2 أنسيكلوبيدي داللوز -11سيميان فقرة  -25فقرة 

المجلة العامة  2552أكتوبر سنة  7إكس  -52-2-2595داللوز  2595يناير سنة  27: نقض فرنسي  ( sociétés de défense en justice) انظر في شركات الدفاع أمام القضاء 

: أورليان  ( sociétés de défense fiscale) وانظر في شركات الدفاع في المسائل الضريبية  -911-2555المرجع السابق  2555مايو سنة  11ليون  -11-2551للتأمين البري 

 -292-2592دالليوز  2599أكتيوبر سينة  11لييون  -15-2595المرجيع السيابق  2597أكتيوبر سينة  19مونبليييه  -271-2599المجلية العامية للتيأمين البيري  2595يناير سينة  5

 91-2591المجلة العامة للتأمين البري  2599ديسمبر سنة  5مجلس الدولة الفرنسي 

ى يسيتطيع الميؤمن ليه أن يقيدر موقفيه أما إذا اقتصر المؤمن على أن يقدم للمؤمن له خدمات شخصية محضة ، كأن يبدي له الرأي فيما يجب أن يفعل ويزوده بالمعلومات الالزمية حتي

أنسييكلوبيدي دالليوز  -292-2592داللوز  2599أكتوبر سنة  11قد في هذه الحالة ال يكون عقد التأمين ، بل يكون عقد مقاولة مع أحد رجال األعمال ) ليون تقديراً صحيحاً ، فإن الع

 ( .  215فقرة  . Ass . Terلفظ  2

 . 195فقرة  -191(  انظر ما يلي فقرة  2) 

نقيض فرنسيي  -11ص 52عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -117ص 2155فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -291ص 15وفقرة  95ص 19وفقرة  91ص 15(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

شيياء ، يكيون كيذلك مخالفياً ليآلداب أن يتعميد وفي التيأمين مين الحرييق أو عليى األ -115-2595داللوز األسبوعي  -515-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595فبراير سنة  17

يتعميد الميؤمن ليه اإلضيرار بنفسيه أو أن  المؤمن له إحراق منزله أو إتالف ماله ليحصل من المؤمن على مبلغ التأمين . وفي التأمين على األشخاص ، يكيون مخالفياً أيضياً ليآلداب أن

محمود جمال الدين  -11ص 52عبد المنعم البدراوي فقرة  -291ص 15صول على مبلغ التعويض ) بيكار وبيسون فقرة يعتدي على حياة غيره ابتغاء الوصول إلى نفع مادي هو الح

 ( . 15ص -17ص 5زكي فقرة 

محميود جميال  -295ص 292عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -129فقيرة  -197وفقيرة  217فقيرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -59ص -95ص 19(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 51-2-2599جازيت دي باليه  2555نوفمبر سنة  25ليون  -99ص -15ص 5الدين زكي فقرة 
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األخطار المترتبة على أعميال التهرييبوال يجوز التأمين من 
 (2 )

، سيواء كيان التهرييب مخالفياً للنظيام العيام اليدولي ، أو كيان  

قانون البلد الذي وقع التهريب إليه هو وحده الذي يحرم التهرييب ، كميا وقيع ذليك عنيدما حرميت الوالييات المتحيدة األمريكيية تصيدير 

الخمور إليها
 (1 )

 النقود . ، وكما يقع اآلن في تهريب 

ويكون مخالفاً لآلداب ، فال يجوز ، التأمين على منزل يدار للدعارة أو للمقامرة ، إذا كان الغرض من التأمين التمكين من هذه 

األعمال المنافية لآلداب ، بأن كان التأمين يساعد على إنشاء المنزل أو استغالله أو المحافظة عليه
 (9 )

 . 

، فال يجوز ، التأمين على الحياة لمصلحة خليلة ، إذا كان الغرض من التأمين دفعهيا إليى الرضياء ويعتبر مخالفاً لآلداب كذلك 

بقيام هذه العالقة غير المشروعة أو باالستمرار فيها أو بالعودة إليها بعيد انقطعيت . أميا إذا كيان الغيرض مين التيأمين تعيويض الخليلية 

ً عما لحقها من الضرر بسبب هذه العالقة غير المش روعة ، فإن التأمين يكون في هذه الحالة مشروعا
 (5 )

 . 

ويعتبر مخالفاً للنظام العام التأمين على الحياة ، إذا كان سبب موت المؤمن على حياته هو تنفييذ عقوبية اإلعيدام ، وبخاصية إذا 

كانت الجريمة المحكوم فيها بهذه العقوبة هي جريمة الخيانة العظمى
 (9 )

 . 

 199فيما يليي طائفية مين الشيروط المخالفية للنظيام العيام فيي تحدييد الخطير الميؤمن ، نصيت عليهيا الميادة وسنبحث  $2192

مدني
 (2 )

 . 

                                                 
 . 211فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -15سيميان فقرة  -21-2559المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  99(  نقض فرنسي  2) 

استيرادها ، بدعوى أن  2525القضاء الفرنسي أنه يجوز التأمين على المواد الكحولية المصدرة من فرنسا إلى أمريكا ، والتي حرمت أمريكا بقانون صدر في سنة (  وكان االتجاه في  1) 

ميارس سينة  17في هذه الحالة مين النظيام العيام ) نقيض فرنسيي تحريم استيراد المواد الكحولية يستند إلى قانون أجنبي ال يقوم على أساس من النظام العام الدولي ، فالتحريم ال يعتبر 

فقيرة  9ريبير في القيانون البحيري طبعية ثالثية  -وتعليق انتقادي من بيليه 999-9 -511سيريه  2511فبراير سنة  1إكس  -وتعليق انتقادي من نبواييه 999-2-2517سيريه  2517

اء المهربة يعتبر مخالفاً للنام العام ، سواء كان التهريب ضد قانون وطني أو ضيد قيانون أجنبيي ، وأيياً كانيت االعتبيارات التيي قيام ( . ولكن الرأي السائد أن التأمين على األشي 1529

 -91محميد عليي عرفيه ص  –يهميا المشيار إل عليها القانون األجنبي ، ألن عمل التهريب في ذاته يعتبر غير مشروع وهو اعتداء على سيادة دولة أجنبية ) بيلييه ونبويييه فيي التعليقيين

وقارن عبد المنعم  -J . Dr . Int . 2511-192 2599فبراير سنة  19الجزائر  -29-1-2597داللوز  2591نوفمبر سنة  22دويه  – 11ص -57عبد الحي حجازي فقرة  -97ص

 . 92ص -99ص 5محمود جمال الدين زكي فقرة  -295ص -291ص 292البدراوي فقرة 

فيبطيل  -995-2599المجلة العامة للتأمين البيري  2515ديسمبر سنة  29باريس  -97محمد علي عرفه ص  -99-1-2591سافاتييه في داللوز  -11ص 2بيسون المطول (  بيكار و 9) 

و للقمار أو لتأثيث هذا المنزل ، وكذلك التيأمين التأمين على األشخاص الذين يعملون في منزل للدعارة أو للقمار ، ويبطل التأمين ضماناً لسداد قرض مخصص لشراء منزل للدعارة أ

 -91ص -92ص 5محمود جمال الدين زكي فقيرة  -119-2-59داللوز  2759من حريق منزل للدعارة أو للقمار يكون باطالً ألن سببه غير مشروع ) نقض فرنسي أول أبريل سنة 

عبيد الحيي  – 291ص -291ص -292عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -95ص -97د عليي عرفيه ص محمي -99-2-2591دالليوز  2599مايو سنة  5انظر عكس ذلك : نقض فرنسي 

 ( . 11ص 57حجازي فقرة 

 2517ميارس سينة  17وقرب نقض فرنسيي  -95-1-2519سيريه  2599مايو سنة  9باريس  -92-1 -2527داللوز  2521مارس سنة  99وليون  2525يوليه سنة  19(  باريس  5) 

 5محمود جمال الدين زكيي فقيرة  -95محمد علي عرفه ص  – 211فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -52ص 19بيكار وبيسون فقرة  -171-2517داللوز األسبوعي 

 . 11ص 57عبد الحي حجازي فقرة  -91ص

ة أو باالستمرار فيها أو بالعودة إليها ، أن تعيينها مستفيدة في هذا التأمين يبطيل ، ولكين ومعنى التامين لصالح الخليلة باطل ، إذا أريد به دفعها إلى الرضاء بقيام العالقة غير المشروع 

استئناف مختلط  -95محمد علي عرفه ص  -11ص 2التأمين يبقى قائماً لمصلحة المؤمن له ولورثته من بعده ، أو لمصلحة أي مستفيد آخر يعينه المؤمن له ) بيكار وبيسون المطول 

 ( .  957ص 51م 2595 أول مايو سنة

المرجيع السيابق  -2555أبرييل سينة  1مونبليييه  -191-2557المجلية العامية للتيأمين البيري  2557أبريل سنة  17بو -572-2515داللوز األسبوعي  2515مايو سنة  29(  باريس  9) 

 2551يونييه سينة  19وانظر عكيس ذليك : جرينوبيل  -215فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -599وفقرة  2هامش  127ص 519بيكار وبيسون فقرة  – 2555-291

 . 191-2557المرجع السابق  2557يونيه سنة  15أنجيه  -299-2555المرجع السابق  2557يوليه سنة  17نيم  -179-2551المجلة العامة للتأمين البري 

 . Assلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -191-2557المجلة العامة للتأمين البيري  2557أبريل سنة  17األعداء ) بو وال يغطي التأمين من مخاطر الحرب إعدام المؤمن له لتعاونه مع 

Ter .  إنجييه  -79-2557المرجيع السيابق  2551إكيس أول ديسيمبر سينة  -215-2551المجلة العامة للتأمين البيري  2551مارس سنة  5وانظر عكس ذلك : جرينوبل  -279فقرة

 ( . 191-2557المرجع السابق 2557سنة يونيه  15



 

 

 

 

949 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 

أنواع الخطر -المبحث الثاني  
يمكن تقسيم الخطر تقسيمين مختلفين ، فهو إما خطر ثابيت أو خطير متغيير ، وهيو إميا خطير تقسيمان ألنواع الخطر :  -612

 عين .معين أو خطر غير م

 الخطر الثابت والخطر المتغير : -613
إذا كانت احتماالت تحققه مدة التأمين واحدة ال تتغيير فيي وقيت  ( constant, continu, stationnaire) يكون الخطر ثابتاً  

ذلييك أن  عين وقيت آخير . فالتييأمن مين الحرييق تيأمين ميين خطير ثابيت ، إذ الحرييق أميير يحتميل وقوعيه بدرجية واحييدة . وال يمنيع مين

الحرائق تكثر في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء ، مادامت احتماالت تحققها ثابتة في جميع فصيول الصييف وفيي جمييع فصيول 

الشتاء . وثبات الخطر هو يعدُ أمر نسبي ، فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً ال تتغيير احتمياالت توقعيه أصيالً . فهنياك تغييرات وقتيية 

وهذه وتلك ال تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً . وعلى هذا األساس تكون أكثر األخطار التيي ييؤمن منهيا  وتغيرات عارضة ،

ثابتية . فالتيأمين ميين السيرقة ، أو ميين تليف المزروعييات ، أو مين دودة القطين ، أو ميين فيضيان النيييل ، أو مين المسييئولية عين حييوادث 

 اره ثابتاً ثباتاً نسبياً .السيارات ، تأمين من خطر يمكن اعتب

إذا كانيت احتمياالت تحققيه ميدة التيأمين تختليف صيعداً أو نيزوالً . ويظهير تغيير الخطير  ( variable) ويكيون الخطير متغييراً 

بوجه خاص في التأمين على الحياة
 (1 )

  ً  . فمن أمن على حياته لحالة الوفاة ، فيتقاضى ورثتيه مبليغ التيأمين عنيد موتيه ، يكيون معرضيا

لخطر الموت طوال حياته . ولكن خطر الموت يتغير وهو يتخطى مراحل حياته المتعاقبة ، فاحتمال تحقق خطر الموت وهيو ال ييزال 

في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلى المراحيل المتيأخرة مين حياتيه ، والميوت فيي السين المتقدمية ييزداد اقترابيه ويشيتد 

، فهيو فيي تصياعد مسيتمر ييزداد يومياً بعيد  ( risqué progressif) يكون الخطر هنا متغيراً تغيراً تصاعدياً  احتمال تحققه . ومن ثم

يوم . وعلى العكس من ذلك من أمن على حياته لحالة البقاء ، فيتقاضى مبلغ التأمين إذا بقي حياً بعد مدة معينة ، يؤمن نفسه من خطير 

يس خطراً إال بيالمعنى التيأمينهو في الواقع من األمر حادث سعيد ول
 (9 )

، إذ تحقيق الخطير هنيا معنياه أن يبقيى حيياً بعيد ميدة معينية ،  

والخطر في هيذه الحالية يتغيير تغييراً تنازليياً ، إذ كلميا يقتيرب الميؤمن ليه مين نهايية الميدة المعينية تيزداد سينة ، فيشيتد احتميال موتيه ، 

منه ، يقل احتميال يومياً عين ييوم ، فهيو فيي تنياقص مسيتمر ، ومين ثيم يكيون الخطير ويضعف احتمال بقائه حياً ، وهو الخطر المؤمن 

 .  ( risqué dégressif) متغيراً تغيراً تنازلياً 

وأهمية التمييز بين الخطر الثابت والخطر المتغير تظهر بوجه خاص في مقدار القسيط السينوي اليذي يدفعيه الميؤمن ليه . فهيو 

ال يتغير من سنة إلى أخرى ، إذ احتمال تحقق الخطر في سنة ال يزيد وال ينقص عنيه فيي سينة أخيرى ، في الخطر الثابت مقدار ثابت 

فيبقى المقدار ثابتاً في كل السنين . أما في الخطر المتغير ، فكان الواجب أن يزيد مقدار القسط أو ينقص في سنة عن أخيرى ، بحسيب 

اً تنازلياً . ولكن المؤمن يجعل مع ذلك مقدار القسط السنوي ثابتاً ال يتغير بتغير الخيط ، ما يكون الخطر متغيراً تغيراً تصاعدياً أو تغير

ن لتبسيط التعامل ، ولتيسير األمر على المؤمن له إذ يؤثر هذا أن يكون مقدار القسط الذي يدفعه في السنة ثابتاً ال يتغير . وعليى الميؤم

من أقساط السنوات األولى احتياطيياً يضياف إليى أقسياط السينوات األخييرة ، حتيى أن يحتاط بعد ذلك في الخطر التصاعدي ، فيخصم 

 reserve) يكون كل قسط مماثالً للخطر فيي السينة التيي دفيع فيهيا . وهيذا االحتيياطي هيو عنصير مين عناصير االحتيياطي الحسيابي 

mathematique ) وقد سبق بيان ذلك
 (5 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 . 197(  انظر ما يلي فقرة  2) 

 ( . 51ص 11(  ويظهر في التأمين من موت المواشي والتأمين من المرض والتأمين من استهالك السندات ) بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 912(  انظر آنفاً فقرة  9) 

عبيد الحيي حجيازي فقيرة  -7محمود جمال الدين زكيي فقيرة  -59عبد المنعم البدراوي فقرة  -11محمد كامل مرسي فقرة  -95ص -99محمد علي عرفه ص  -995(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 11وانظر في التمييز بين الخطر الثابت والخطر المتغير بيكار وبيسون فقرة  -15فقرة  -19
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 : الخطر المعين والخطر غير المعين -614
ً  –إذا كيان المحيل اليذي يقيع علييه إذا تحقيق  ( risqué determine) يكون الخطير معينياً   معينياً وقيت  -شخصياً كيان أو شييئا

التأمين . فمن أمن على حياته أو على حياة غيره يكون قد أمن من خطر معين ، إذ أن خطر الميوت إذا تحقيق يقيع عليى شيخص معيين 

من أمن على منزله من الحريق يكيون هين أيضياً قيد امين مين خطير معيين ، إذ أن خطير الحرييق إذا هو المؤمن على حياته بالذات . و

 تحقق يقع على شيء معين هو المنزل المؤمن عليه .

إذا كيان المحيل اليذي يقيع علييه إذا تحقيق غيير معيين وقيت التيأمين ،  ( risqué indéeterminé) ويكون الخطر غيير معيين 

لخطر . فمن أمن من مسئوليته عن حوادث السيارات يكون قد أمن من خطر غيير معيين ، إذ أنيه ليم ييؤمن مين وإنما يتعين عند تحقق ا

المسئولية عن حادث بالذات حتى يكون الخطر معيناً معروفاً وقت التأمين ، بل أمن مين المسيئولية عين أي حيادث يقيع فيي المسيتقبل ، 

يعرف ويعين عند وقوعه فالخطر غير معروف وال معين وقت التأمين ، وإنما
 (2 )

 . 

وأهمية التمييز بين الخطر المعين والخطر غير المعين تظهر في تعيين مقدار مبلغ التأمين الذي يجب عليى الميؤمن دفعيه عنيد 

 تحقق الخطر . في الخطر المعين يسيهل تعييين مقيدار هيذا المبليغ ، فهيو قيمية الشييء المعيين اليذي يقيع علييه الخطير فيي التيأمين عليى

األشياء ، ويصح تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فال يجاوز التعويض الذي يدفعه المؤمن عند تحقيق الخطر هيذا المبليغ . وفيي 

التأمين على األشخاص يجوز تعيين أي مبلغ ، ويلتزم المؤمن بدفعه كامالً عند تحقق الخطر ، دون نظر إلى مقدار الضرر اليذي نجيم 

ما في الخطر غير المعين فاألمر يختلف ، إذ ال يوجد شيء يمكن االرتكاز عليه وقيت التيأمين لتعييين مقيدار مبليغ عن تحقق الخطر . أ

التأمين . ولذلك يصح أن يكون مبليغ التيأمين غيير محيدد ، فيلتيزم الميؤمن بتعيويض الميؤمن ليه تعويضياً كيامالً عين مسيئوليته عين أي 

حادث يقع
 (1 )

فان مبلغاً معيناً يكون هو الحد األقصيى لميا يلتيزم الميؤمن بدفعيه. ويصح كذلك أن يحدد الطر 
 (9 )

، فيإذا كانيت مسيئولية  

المؤمن له ال تجاوز هذا المبليغ التيزم الميؤمن بتعويضيه تعويضياً كيامالً بحسيب مقيدار مسيئوليته ، وإذا جياوزت المسيئولية هيذا المبليغ 

مؤمن له تعويضاً كامالً اقتصر التزام المؤمن على دفعه دون زيادة فال يعوض ال
 (5 )

 . 

تحديد الخطر -المبحث الثالث  
البد في عقد التيأمين  مين تحدييد الخطير الميؤمن منيه تحدييداً دقيقياً ، ألن هيذا هيو الشييء الجيوهري فيي مسائل ثالث :  -615

ون هيذا االسيتثناء واضيحاً محيدداً التأمين . وعند تحديد الخطر المؤمن منه قد يستثنى الطرفان بعض حاالت هذا الخطر ، والبد أن يكي

                                                 
لى السيارات التي توجد خطر غير معين إذا كان الشيء المؤمن عليه غير معروف وقت التأمين ، حتى لو كانت معرفته ممكنة فيما بعد وقبل تحقق الخطر ، كالتأمين ع(  كذلك يكون ال 2) 

ها في وقت معين بعد التأمين وقبل تحقق الخطير ) محميد في جراج عام ، أو على البضائع التي توجد في حانوت تاجر ، إذ السيارات والبضائع تتغير من وقت آلخر ، لكن تمن معرفت

 ( . 71ص -79ص 11عبد الحي حجازي فقرة  -99علي عرفه ص 

والميودع يتركيز فيي العيين الميؤجرة ، وقد يكون الخطر في التأمين من المسئولية خطراً معيناً ، فالمستأجر الذي يؤمن من مسئوليته عن حريق العين الميؤجرة ييؤمن مين خطير معيين  

لية قد يكون غير معين ، ولكن يعين عنده الذي يؤمن من مسئوليته عن الشيء المودع يؤمن من خطر معين ينصب على الشيء المودع . وسنرى حاالً أن الخطر في التأمين من المسئو

 حد أقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه .

، وال يخليو مين احتمياالت  ( risqué indéterminé) ، فهيو تيأمين غيير محيدد مين خطير معيين  ( assurance illimitée) (  ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين غيير المحيدد .  1) 

يولييه سينة  5روان  -175 -2551المرجع السيابق  2551مايو سنة  11 -217-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551فبراير سنة  19فرنسي  خطيرة بالنسبة إلى المؤن ) نقض

أنسيييكلوبيدي  -792 -2599المرجييع السييابق  2599مييايو سينة  12بيياريس  -957-2595المرجييع السيابق  2595ينياير سيينة  15جرينويييل  -2911- 2591المرجيع السييابق  2591

 . 199فقرة  . Ass . Terلفظ  2داللوز 

 تأمين محدد من خطير معين .، فهو  ( assurance limitée) ويسمى التأمين في هذه الحالة بالتأمين المحدد ,(   9) 

أيياً مين هيذين الحيدين )  (  ويغلب أن يظن هناك حد أقصى للتعويض عن كل شخص مصاب ، وحد أقصى آخر عين الحيادث أيياً كيان عيدد المصيابين ، فيال يصيح أن يجياوز التعيويض 5) 

 ( . 192فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -75سيميان فقرة 
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ال يعرف المؤمن له في دقة ما هي الحاالت المستثناة التي ال يحق لها فيها الرجوع على المؤمن . وهناك شروط رآها المشرع خطيرة 

 تتحيف جانب المؤمن منه ، فجعلها باطلة لمخالفتها للنظام العام .

( شيروطاً مخالفية للنظيام العيام  9( استثناء بعض حاالت الخطر . )  1الخطر . ) ( كيفية تحديد  2فنبحث إذن مسائل ثالثاً : ) 

 في تحديد الخطر .

 كيفية تحديد الخطر :  -616
يجب تحديد الخطر أو األخطار المؤمن منها ، وبذلك يتحدد المحل في عقد التأمين وهو أمر بيالغ األهميية بالنسيبة إليى كيل مين 

ن الشخص من خطر معين كالحريق ، أو من أخطيار معينية كيالحريق والسيرقة ، أومين جمييع األخطيار المؤمن والمؤمن له . وقد يؤم

 التي تنشأ في حدود النظام العام واآلداب ، في تعيين الخطر الذي يراد التأمين منه .

مين الحرييق يتحيدد وفي جميع األحيوال يتحيدد الخطير بتحدييد طبيعتيه ، وتحدييد المحيل اليذي يقيع علييه . فيالخطر فيي التيأمين 

بتحديييد طبيعتييه وهييي الحريييق ، وبتحديييد المحييل الييذي يقييع عليييه وهييو المنييزل أو البضييائع أو أي شيييء آخيير أميين عليييه ميين الحريييق . 

 والخطر في التأمين على الحياة يتحدد بتحديد طبيعته وهي الموت ، وبتحديد المحل الذي يقع عليه وهو الشخص المؤمن على حياته .

طر بحسيب طبيعتيه يحتميل التخصييص والتعمييم . والغاليب تخصييص الخطير ، فيحيدد خطير واحيد كيالحريق ، أو وتحديد الخ

أخطييار متعييددة تتحييدد علييى وجييه التخصيييص كالتييأمين علييى السيييارة ميين الحريييق والسييرقة والتصييادم فييي الطريييق والمسييئولية عيين 

ر ، ويقع ذلك في التأمين من جميع األخطار التي تنجم من نشاط معيين الحوادث وهذا ما ألفت تسميته بالتأمين الشامل . وقد يعمم الخط

، كما في التأمين البحري فيؤمن على السفينة أو البضائع من الغرق واالنفجار والحريق والتصادم والقرصنة وسيائر حيوادث المالحية 

دايتها والمواد األولية في يد المنتج إلى نهايتهيا عنيدما ، وكما في تأمين اإلنتاج الذي يغطي جميع األخطار المتصلة بعملية اإلنتاج منذ ب

تصل المادة المنتجة إلى يد المستهلك
 (2 )

 . 

وتحديد الخطر بحسب محله يحتمل أن يكون المحل معيناً وقت التيأمين ، ويحتميل أن يكيون المحيل غيير معيين إال وقيت وقيوع 

الخطر غير المعينالخطر ، وقد سبق بيان ذلك عند الكالم في الخطر المعين و
 (1 )

 . 

وقد يتحدد الخطر أيضاً بسببه كما يتحدد بطبيعتيه ومحليه . والخطير ، مين هيذه الناحيية ، إميا أن يكيون مطليق السيبب أو محيدد 

و السبب . فالخطر المطلق السبب هو الخطر الذي يغطيه التأمين أياً كان سببه ، كالتأمين من الحريق أو الموت أياً كان سبب الحرييق أ

سبب الموت . والخطر محدد السبب هو الخطر الذي ال يغطيه التأمين إال إذا كيان ناشيئاً عين سيبب أو أسيباب معينية وهيذا هيو التحدييد 

اإليجابي ، أو الخطر الذي يغطيه التأمين ما لم يكن ناشئاً عن سبب أو أسباب معينية وهيذا هيو التحدييد السيلبي
 (9 )

. فالتحدييد اإليجيابي  

التأمين من الحريق إذا كان سيببه عيبياً فيي الشييء الميؤمن علييه أو انفجيار أنابييب الغياز أو تمياس األسيالك الكهربائيية أو  للسبب مثله

ات امتداد النار من مكان مجاور ، ومثله أيضاً التأمين على الحياة إذا كان الموت موتاً طبيعياً ، ومثله أخيراً التأمين من تليف المزروعي

زراعية كدودة القطن ودودة اللوز  إذا كان سببه آفة
 (5 )

، يقابل هذا التحديد اإليجابي التحدييد السيلبي : ومثليه فيي التيأمين مين الحرييق  

أن يغطييي التييأمين الحريييق الناشيييء ميين أي سييبب ، إال مييا ينشييأ بسييبب الييزالزل أو الصييواعق أو الحييرب أو الثييورة أو االضييطرابات 

حياة أن يغطي التأمين الموت بجميع أسبابه ، إال ما كان راجعاً إال االنتحيار أو تنفييذ الحكيم باإلعيدام الشعبية . ومثله في التأمين على ال

                                                 
 . 99لحي حجازي فقرة (  عبد ا 2) 

د ولكنيه قابيل للتحدييد ويجوز التأمين على عدة أشخاص أو عدة أشياء تأميناً جمعياً أو تأميناً جبرياً ، محدداً كالتأمين الجمعي على عدة أشخاص ، أو غير محد – 195(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 كالتأمين باالشتراك .

 . 92انظر عبد الحي حجازي فقرة  

 . 99فقرة  -91د الحي حجازي فقرة (  عب 9) 

كام الخاصة بالمسئولية التقصييرية ، ليم يغيط (  ومن رست عليه مقاولة التقاط المواد المتفجرة ، فأمن من مسئوليته عن التعويضات التي قد يلتزم بها بسبب تشريع العمل أو بسبب األح 5) 

 D .C 2552يونيه سنة  29ة وهو االشتراط المدرج في دفتر الشروط ) نقض فنرسي عقد تأمينه مسئوليته العقدية الناشئة من االشتراط لمصلحة العمال الذي يلتقطون المواد المتفجر

 . 279فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2551-225 .
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أو انتشييار وبيياء عييام أو وقييوع غييارة جوييية أو حييدوث زلييزال . ومثلييه فييي التييأمين ميين تلييف المزروعييات أن يغطييي التييأمين تلييف 

ار الجراد أو فيضان النيلالمزروعات ألي سبب كان ، إال التلف الذي يرجع إلى انتش
 (2 )

 . 

ونرى مما تقدم أن التحديد السلبي للسبب يؤدي إلى تحديد خطير معيين ، ثيم اسيتثناء بعيض حياالت هيذا الخطير . ويسيوقنا هيذا 

 الكالم في استثناء بعض حاالت الخطر .

 استثناء بعض حاالت الخطر :  -617
 ً يجب ، إذا اتفق الطرفان على استثناء بعض حاالت هيذا الخطير مين التيأمين  حتى يكون الخطر المؤمن منه محدداً تحديداً دقيقا

، أن تكون هذه الحاالت هيي األخيرى محيددة تحدييداً دقيقياً ، وذليك لكيي ييتمكن الميؤمن ليه مين أن يعيرف عليى وجيه التحقييق ميا هيي 

تثناة يقتضييي ذكير هييذه الحيياالت فييي وضييوح ، الحياالت التييي ال يسييتطيع فيهييا الرجيوع علييى المييؤمن . والتحديييد اليدقيق للحيياالت المسيي

مين قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر  21ويقتضي في الوقت ذاته أن تكون محددة تحديداً كافياً يرفع اللبس والغموض . وتقيول الميادة 

لتيي يسيببها خطيأ في هيذا الصيدد : "يتحميل الميؤمن الخسيائر واألضيرار الناشيئة مين الحيوادث الفجائيية أو ا 2599يوليه سنة  29في 

 ( formel) المؤمن له ، إال ما استبعد في وثيقة التأمين استبعاداً واضحاً محدداً" . فالتحديد الدقيق لالستثناء هو هيذا التحدييد الواضيح 

 ، على حد قول المشرع الفرنسي . ( limité) المحدد 

ين ، أو فيما يقوم مقامها وهي مذكرة التغطية ، أو فيما واالستثناء ال يكون واضحاً إال إذا كان محل شرط خاص في وثيقة التأم

يكملها وهو ملحق الوثيقة . والتحديد الذي ال يكون محل شرط خاص ال يعتد به ، فال يجوز أن يستنتج التحديد بيالظن أو يفتيرض
 (1 )

  .

وليس من الضروري أن يكون الشرط الخاص وارداً ضمن الشروط المكتوبة باآللة الكاتبة أو باليد ، بيل يصيح أن يكيون وارداً ضيمن 

الشروط المطبوعة
 (9 )

. فإذا استثنى في التأمين من الحريق الذي يكون سببه الصيواعق ، فيال يسيتنتج مين ذليك عليى سيبيل القيياس أن  

 ً الحريق الذي يكون سببه الزلزال ، بحجة أن الصواعق والزلزال كلها من الظواهر الطبيعية فيمتد االستثناء إليى  االستثناء يشمل أيضا

كل هذه الظواهر . وإذا استثنى الحريق الذي يكون سببه الحرب ، فال يقاس على الحرب الثورة أو اإلضطرابات الشعبية
 (5 )

 . 

االستثناء في عبارات عامة غير محددة يكون استثناء غامضاً يعتوره اإلبهيام والليبس ويجب أيضاً أن يكون االستثناء محدداً ، ف

، فييال يعتييد بييه . وميين هييذا نييرى أن وجييوب أن يكييون االسييتثناء واضييحاً هييو شييرط شييكلي ، أمييا وجييوب أن يكييون محييدداً فهييو شييرط 

موضوعي
 (9 )

ريق كل حرييق يكيون سيببه غيير طبيعيي ، فاألسيباب ومثل االستثناء غير المحدد أن يستثني المؤمن في التأمين من الح 

                                                 
صر في التحديد اإليجابي أو في األسباب المستبعدة عليى (  وتحديد الخطر بسببه تحديداً إيجابياً أو تحديداً سلبياً يقتضي بحث عالقة السببية ، سواء في األسباب المذكورة على سبيل الح 2) 

ى ذلك بحث متى يكون العيب في الشيء هو سبب سبيل الحصر في التحديد السلبي . فإذا حدد الخطر في التأمين من الحريق مثالً تحديداً إيجابياً بأن يكون سببه عيباً في الشيء ، اقتض

وإذا حدد الخطر تحيداً سلبياً بأال يكون سببه الحرب ، اقتضى ذلك بحث متى تكيون الحيرب هيي سيبب الحرييق حتيى يعتبير الحرييق غيير الحريق حتى يكون الحريق مغطى بالتأمين . 

 مغطى بالتأمين .

 equivalence de) ل بتكيافؤ األسيباب وقيد اختلفيت اآلراء فيي تحدييد عالقية السيببية فيي التيأمين ، كميا اختلفيت فيي تحدييد هيذه العالقية فيي المسيئولية التقصييرية . فهنياك رأي يقيو

conditions )  ورأي ثيان يقيول بالسيبب المنييتج ، (causalité adequate )  ورأي ثالييث يقيول بالسيبب القريييب أو المباشير ، (causa proxima )  ورأي رابيع يقيول بالسييبب ،

 . 97فقرة  – 91عبد الحي حجازي فقرة  -191فقرة -195فقرة  2لوسيط . انظر في اآلراء المختلفة ا ( id quod prelumque accidit) الصالح المألوف 

المرجيع السيابق  2551يونييه سينة  5بياريس  -211 -2551المرجيع السيابق  2551فبراير سنة  5 -119 -2597المجلة العامة للتأمين البري  2597يونيه سنة  19(  نقض فرنسي  1) 

بالنييول وريبيير  -229ص 11بيكيار وبيسيون فقيرة - 271-2599المرجع السيابق  2599مايو سنة  9دويه  -255-2591السابق المرجع  2591يناير سنة  21ليون  -2551-919

 . 199فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2151فقرة  22وبيسون 

(  112ص 2151فقيرة  22ن خالياً من أي لبس أو غموض ) بالنيول وريبير وبيسون (  وليس من الضروري كذلك أن يكون الشرط صريحاً ، بل يصح أن يكون ضمنياً على أن يكو 9) 

. 

يها صاحب السيارة نفسه حتيى ليو كيان سيكران ) (  وإذا استثنى المؤمن الحوادث التي يتسبب فيها السائق المأجور إذا كان سكران ، فإن هذا االستثناء ال يتناول الحوادث التي يتسبب ف 5) 

 ( . 191فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -119-2597المجلة العامة للتأمين البري  2597يونيه سنة  19نقض فرنسي 

 . 225ص 17(  بيكار وبيسون فقرة  9) 
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غير الطبيعية كثيرة ، وهي متنوعة مختلفة . ووضع االستثناء في هيذه العبيارات الغامضية يجعليه اسيتثناء غيير محيدد ، فيال يعتيد بيه . 

، كيان االسيتثناء مبهمياً  كذلك إذا استثنى المؤمن كل حريق يكون سببه خطأ المؤمن له دون تحديد لظيروف معينية يقيع فيهيا هيذا لخطيأ

غير محدد ، فال يعمل به . بل إن هناك رأياً يذهب إلى أنه حتى لو قصير الميؤمن االسيتثناء عليى الخطيأ الجسييم دون غييره مين أنيواع 

الخطأ ، فإن االستثناء يكون غامضاً غير محدد ، لصعوبة تحدييد نطياق الخطيأ الجسييم ، وبخاصية أن جسيامة الخطيأ متيروك تقيديرها 

لقاضي الموضوع ، وتختلف القضاة في التقدير ، فال يستطيع الميؤمن ليه أن يعيرف عليى وجيه الدقية ميا إذا كيان القاضيي اليذي ينظير 

دعواه سيجد خطأه جسيماً أو يسيراً 
 (2 )

. وإذا استثنى المؤمن من نطياق التيأمين أي عميل يأتييه الميؤمن ليه يكيون مخالفيا لقيانون معيين  

، أما إذا استثنى أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين والليوائح كيان االسيتثناء غيير محيدد ، وسينعود إليى هيذه  كان االستثناء محدداً 

المسألة فيما يلي
 (1 )

. فالواجب إذن أن يكون االستثناء موضوعاً في عبارات واضحة محددة خالية من كل لبس وغموض 
 (9 )

 . 

 نص قانوني : -يد الخطرشروط مخالفة للنظام العام في تحد -618
 من التقنين المدني على ما يأتي : 199تنص المادة  

 "يقع باطالً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط اآلتية :"

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ، إال إذا انطوت هيذه المخالفية عليى جنايية أو  -2"

 جنحة عمدية" .

الشييرط الييذي يقضييي بسييقوط حييق المييؤمن لييه بسييبب تييأخره فييي إعييالن الحييادث المييؤمن منييه إلييى السييلطات أو فييي تقييديم  -1

 المستندات ، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول" .

 كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحال من األحوال التي تؤدي إلى البطالن أو السقوط" . -9

 شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ال في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة" . -5

كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه" -9"
 (5 )

 . 

                                                 
ان فيي المجلية العامية للتيأمين البيري انظير عكيس ذليك كابيتي -129مكيرر فقيرة  21بييدان  -111ص 2175فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -229ص -17(  بيكار وبيسون فقيرة  2) 

2599- 199- Trasbot  21-5-2592داللوز . 

 17وبيسيون فقيرة ويعتبر غير محدد أيضاً ، في التأمين من المسئولية عين حيوادث السييارات ، اسيتثناء كيل عميل يكيون مخالفياً لقيوانين الميرور ونظميه ) بيكيار  – 197(  انظر فقرة  1) 

العنايية بهيا كيأن  دداً ، فيكون صحيحاً ، استثناء ما يقع من الحوادث واألضرار نتيجة لتحميل السيارة بيأكبر مين حمولتهيا المقيررة رسيمياً ، أو نتيجية لعيدم( . ولكن يكون مح 229ص

لنظام العام ، بل إن مبناه الرغبة المشروعة في الحد مين تكون في حالة غير صالحة للعمل من حيث فراملها وعجلة قيادتها ، وال يكون استبعاد هذه األخطار من نطاق التأمين مخالفاً ل

 ( . 999ص 99رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519أبريل سنة  12نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتماال ) نقض مدني 

 . . 919-2551المرجع السابق  2551يونيه سنة  5باريس  -211-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551فبراير سنة  5(  نقض فرنسي  9) 

وط حق المؤمن عليه ألحد على الوجه اآلتي : "يعتبر باطالً ما يرد في الوثيقة من شروط تقضي بسق ، المشروع التمهيديمن  2999المادة هذا النص في  ورد : تاريخ النص(   5) 

نب المؤمن عليه في إعالن الحادث المؤمن ضده إلى السببين اآلتيين : ) أ ( مخالفة القوانين واللوائح إال إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية . ) ب ( مجرد التأخر من جا

عدل النص على الوجه اآلتي : لجنة المراجعة البة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير" . وفي السلطات أو تقديم المستندات . وذلك دون إخالل بحق المؤمن في المط

 -1دية . الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب مخالفة للقوانين واللوائح ، إال إذا انطوت على جناية أو جنحة عم -2"يقع باطالً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط اآلتية : 

كل شرط مطبوع لم يبرز بطريقة خاصة وكان متعلقاً  -9الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعالن الحادث المؤمن ضده إلى السلطان أو في تقديم المستندات . 

ي الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ، ال في صورة اتفاق خاص منفصل عن شرط التحكيم إذا ورد ف -5بحالة من األحوال التي يتعرض بها حق المؤمن له للبطالن أو السقوط . 

( العبارة اآلتية : "إذا تبين من  1النواب أجريت بعض تعديالت لفظية ، وأضيف إلى آخر البند ) مجلس في المشروع النهائي .وفي  179الشروط العامة" . وأصبح رقم المادة 

لوحظ أن الشخص قد يرتكب مخالفة للقوانين واللوائح وال يكون لهذه المخالفة أي أثر في الشيوخ . وفي لجنة مجلس  171" ، وصار رقم النص الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول

يحميه من كل شرط تعسفي . ع نص الحادث ، فتستند الشركة للتحلل من التأمين إلى تلك المخالفة ، ويضيع على المؤمن له حقه في أن يحمى من الشروط التعسفية ، واقترح وض
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ثير ورودهيا فيي العميل ، وبييَّن أن حكمهيا اليبطالن ويتبين من النص السالف الذكر أن المشرع عمد إلى طائفة مين الشيروط يك

لمخالفتها للنظام العام . وكل هذه الشروط تهدف إلى إسقاط حق المؤمن له ، أو االنتقاص منه ، أو في القليل تقييد حيق الميؤمن ليه فيي 

 االلتجاء إلى القضاء كما هو األمر في شرط التحكيم . ويمكن تقسيم هذه الشروط إلى قسمين :

 لقسم األول ( شروط أبطلها المشرع العتبارات شكلية ، وهذه هي :) ا

( الشرط المطبوع المتعلق بحال من األحوال التي تؤدي إلى البطالن أو السقوط ، إذا لم يبيرز هيذا الشيرط بشيكل ظياهر .  2) 

وقد قدمنا
 (2 )

لناحيية الشيكلية ، أن يبيرز بشيكل أن أي شرط مطبوع ييؤدي إليى بطيالن حيق الميؤمن ليه أو سيقوطه يشيترط فييه ، مين ا 

ظاهر ، كأن يكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً أو بمداد مختلف الليون أو يوقيع علييه بصيفة خاصية مين الميؤمن ليه أو يوضيع 

رط تحته خط . فيإذا ليم يبيرز بشيكل ظياهر ، كيان بياطالً ال يعتيد بيه . واليبطالن هنيا يرجيع كميا نيرى إليى الشيكل ، إذ أن المشيرع يشيت

ره لالعتداد بهذا الشرط المطبوع أن يكون بارزاً بشكل ظاهر . أما إذا كان الشرط مكتوباً باآللة الكاتبة أو باليد ، فيإن هيذا كياف العتبيا

 بارزاً بشكل ظاهر .

( شرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة . وقد قيدمنا  1) 
 (1 )

ن يكيون أن شيرط التحكييم ، حتيى يعتيد بيه ، يجيب أ 

محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة ، ويستوي بعد ذلك أن يكون مكتوباً أو مطبوعاً . ويتبين من ذلك أن البطالن هنا يرجيع 

 هو أيضاً إلى الشكل ، إذ أن المشرع يشترط لالعتداد بهذا الشرط أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة .

 بطلها المشرع العتبارات موضوعية ترجع بوجه عام إلى التعسف ، وهذه هي :) القسم الثاني ( : شروط أ

( الشرط اليذي يقضيي بسيقوط حيق الميؤمن ليه بسيبب تيأخره فيي إعيالن الحيادث الميؤمن منيه إليى السيلطات أو فيي تقيديم  2) 

إلى اعتبار موضيوعي هيو التعسيف  المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول . وظاهر أن سبب البطالن هنا يرجع

، إذ أن التأخر لعذر مقبول في إعالن الحيادث الميؤمن منيه إليى السيلطات أو فيي تقيديم المسيتندات ال يصيح أن ييؤدي إليى سيقوط حيق 

                                                                                                                                                                    
( من المادة : "كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه" . وجاء في قرار  9فوافقت اللجنة على إضافة النص اآلتي على أن يكون البند ) 

من شأنه إبراز معنى التعميم بعد التخصيص درًءا للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته ، اللجنة ما يأتيك "وافقة اللجنة على هذه اإلضافة ، وذلك لوضع حكم عام يكون 

ه ة تفادي شروط تؤدي للبطالن والسقوط وال يتنبكحمولة المراكب أو األبعاد التي اشترطتها بعض شركات التأمين ضد الحريق في القطن . وتقرر اللجنة أنه أريد بالفقرة الثالثة من الماد

ا خط" . وقد أصبح النص بذلك مطابقاً المؤمن له إليها ، فنص على إبراز مثل هذه الشروط بأن تكتب بخطوط تغاير بقية الشروط أويوقع عليها المؤمن له بصفة خاصة أو يوضع تحته

 ( . 997ص – 999ص  9لتحضيرية مجموعة األعمال اته ) . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجن 199لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 على نصوص في عقد التأمين .ولم يشتمل التقنين المدني القديم  

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  121التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 199التقنين المدني الليبي م 

 ) مطابق ( . 579راقي : م التقنين المدني الع

جميع البنود العامة التي تتضمن إسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانين واألنظمية ، إال إذا كانيت تليك المخالفية عبيارة  -: تكون باطلة : أوالً  579تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

 ً إسقاط حقوق المضمون لمجرد تيأخره عين إعيالم السيلطة بوقيوع الطيارئ أو عين إبيراز بعيض المسيتندات ، وذليك ميع جميع البنود التي تتضمن  -عن خطأ فاحش ال يعذر عليه . ثانيا

 إن أحكام الفقرة األولى من هذه القاعدة . -مراعاة حق الضامن في طلب التعويض المتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير

 قوانين واألنظمة المدرج نصها الكامل في الئحة الشروط .ال تحول دون وضع نص يقضي بسقوط حق المضمون لمخالفة ال

( يستثنى الخطأ الفاحش ال المخالفات المنطوية على جناية أو جنحة عمدية كما  2( من التقنين المصري . وفي البند )  1( و)  2) ويقتصر التقنين اللبناني على إيراد ما يقابل البندين ) 

 ( . ميننين اللبناني النص على جواز استثناء مخالفة القوانين واألنظمة إذا كانت النصوص الكاملة لهذه لقوانين واألنظمة مدرجة في وثيقة التأويضيف التق . المصريفعل التقنين 

 . 977(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 977(  انظر آنفاً فقرة  1) 
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إلى هذا  المؤمن له ، السيما إذا احتفظ للمؤمن بحقه في مطالبة المؤمن له بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير . وسنعود

الشرط بتفصيل أوفى عند الكالم في التزام المؤمن له باإلخطار بوقوع الحادث
 (2 )

 . 

( الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح إال إذا انطيوت هيذه المخالفية عليى جنايية أو  1) 

جنحة عمدية . وقد قدمنا
 (1 )

أنه إذا استثنى المؤمن من نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح ، كان االسيتثناء  

غير محدد فال يعتد به . فإذا ذكر المؤمن فيي هيذا الشيرط أن حيق الميؤمن ليه فيي التيأمين يسيقط ، كيان لفيظ "السيقوط" غيير دقييق . إذ 

ينه للعمل الذي يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح ، بحيث إنه لو أتى المؤمن له مثل هذا الصحيح أن المؤمن إنما يشترط عدم تأم

العمل ال يكون له حق في التأمين أصالً ، ال أن يكون له حق فيسقط . فالشرط إنما يتعلق بنطاق التأمين ، ال بسقوط الحيق فيي التيأمين
 (

9 )
استثناء غير محدد كما سبق القول . فإذا ذكر الميؤمن عليى وجيه التحدييد المخالفية القانونيية  . وهو بهذا الوصف يكون باطالً ، ألنه 

التي يستثنيها من نطياق التيأمين ، كيأن يسيتثني العميل اليذي يخيالف نصياً معينياً مين قيانون معيين أو مين الئحية معينية ، كيان االسيتثناء 

أتاها المؤمن ليه ليم يكين ليه حيق الرجيوع عليى الميؤمن . ويعتبير عامياً غيير صحيحاً ، وخرجت هذه المخالفة من نطاق التأمين ، وإذا 

محدد ، فال يعتد به ، الشرط الذي يخرج بيه الميؤمن مين نطياق التيأمين المخالفيات التيي يرتكبهيا الميؤمن ليه لمجميوع نصيوص قيانون 

الينص حتيى يكيون االسيتثناء محيدداً ال إبهيام فييه وال  معين أو الئحة معينة ، إذ ال يكفي تعيين القانون أو الالئحة بل يجب أيضياً تعييين

غموض . ومن ثم إذا استثنى المؤمن مثالً ، من نطاق تأمين المسئولية عن حوادث السيارات ، مخالفات المرور دون أن يحدد مخالفية 

بجمييع مخالفيات الميرور حتيى يعليم بالذات ، كان هذا االستثناء باطالً ألنه غير محدد ، إذ لييس مين اليسيير عليى الميؤمن ليه أن يحييط 

على وجه التحقيق ما هي األعمال التي تخرج من نطاق التأمين
 (5 )

. وهناك حالة واحدة يصح فيها استثناء األعميال المخالفية للقيوانين  

واللوائح بوجه عام ، وذلك إذا استثنى المؤمن مين نطياق التيأمين جمييع المخالفيات للقيوانين والليوائح إذا انطيوت هيذه المخالفيات عليى 

: "إال إذا انطيوت هيذه المخالفية عليى جنايية أو  جنايات أو جنح عمدية ، وقد وردت هذه الحالة صيراحة فيي الينص إذ يقيول كميا رأينيا

جنحة عمدية" . والسبب في ذلك واضح ، إذ أنه حتى لو لم يستثن المؤمن الجنايات والجنح العمديية ، فهيي مسيتثناة بحكيم القيانون ، إذ 

ال يجوز كما رأينا التأمين من الخطأ العمدي
 (9 )

القيانون صيراحة عليى أن تكيون  ، والجنايات كلها خطأ عميدي ، أميا الجينح فقيد نيص 

جنحاً عمدية . فلم يكن المشرع إذن في حاجة إليى ذكير هيذه الحالية ، بيل إن ذكرهيا ييوهم خطيأ أنيه ليو ليم يشيترط الميؤمن عيدم تيأمين 

الجنايات والجنح العمدية لجاز أن يتناولها التأمين
 (1 )

 . 

قيوع الحيادث الميؤمن منيه . وقيد أضييف هيذا الينص فيي لجنية ( كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثير فيي و 9) 

مجلس الشيوخ ، لتعميم إبطال الشروط التعسفية التي تر في وثيقة التأمين بعد أن خص المشرع بالذكر بعض هذه الشروط على الوجه 

، وذلك لوضع حكم عام يكون من الذي قدمناه . وجاء في قرار لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد : "وافقت اللجنة على هذه اإلضافة 

شأنه إبراز معنى التعميم بعد التخصيص درًءا للتعسف الذي يقيع فيي الشيروط أيياً كانيت صيورته ، كحمولية المراكيب أو األبعياد التيي 

                                                 
 . 199(  انظر ما يلي فقرة  2) 

 في آخرها . 191(  انظر آنفاً فقرة  1) 

تعميد أن يسياير للعميل فيي  -وهي التي نقل عنها النص المصيري -2599يوليه سنة  29من قانون  15) ويذكران أن المشرع الفرنسي في المادة  191ص 215(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 أن يذكر الشرط على هذا الوجه ، ) دون تمييز بين عدم وجود الحق وسقوط الحق بعد أن وجد ( .عدم الدقة ، فذكر أن الشرط يتعلق بسقوط الحق ، إذ الغالب في العمل 

القيانون كاملية فيي في آخرها في الهامش . ولذلك أجاز تقنين الموجبات والعقود اللبناني استثناء األعمال المخالفة لقانون معيين ، بشيرط أن تيدرج نصيوص هيذا  191(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 579لتقنين في الفقيرة األخييرة مين الميادة ثيقة التأمين حتى يستطيع المؤمن له أن يحيط علماً بجميع األعمال المخالفة لهذه النصوص فيعتبرها خارجة عن نطاق التأمين . فنص هذا او

له لمخالفته للقوانين واألنظمة ( ال تحول دون وضيع نيص يقضيي بسيقوط حيق منه على أن "أحكام الفقرة األولى من هذه المادة  (بطالن الشرط العام الذي يتضمن سقوط حق المؤمن 

ونرى أن استثناء األعمال المخالفة لقانون معين يكون صحيحاً ،  -المضمون لمخالفة القوانين أو األنظمة المدرج نصها الكامل في الئحة الشروط" ) أنظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش (

( ، وقد يستعان في ذليك بيذكر نصيوص هيذا القيانون كاملية فيي وثيقية التيأمين ، ألن االسيتثناء  79ى وجه التحديد والحصر ) محمود جمال الدين زكي فقرة إذا ذكرت هذه األعمال عل

 يكون إذ ذاك محدداً تحديداً تاماً ال يتطرق إليه أي لبس أو غموض .

 . 192وفقرة  199(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 199ص -191ص 215المعنى بيكار وبيسون فقرة  (  انظر في هذا 1) 
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اشترطتها بعض شركات التأمين ضد الحريق في القطن"
 (2 )

تراط . وغني عن البيان أنه في تأمين القطن مين الحرييق ، ال معنيى الشي 

أبعاد معينة ، إذ ليس لمخالفة هذا الشرط أثر في وقوع الحريق ، فهو إذن شرط تعسيفي يقيع بياطالً وال يعتيد بيه . وأي شيرط آخير ، ال 

يكون لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه ، يكون شرطاً تعسفياً ، ومن ثم يكون شرطاً باطالً ال يعتد به
 (1 )

.وقاضي الموضوع  

يقدر ما إذا كان لمخالفة الشرط أثر في وقوع الحادث المؤمن منه فيكون الشرط صحيحاً أو ليس للمخالفة أثير فيكيون الشيرط هو الذي 

 تعسفياً ويقع باطالً فال يعتد به .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آثار عقد التأمين -الفصل الثاني
عقد التأمين ، ما قدمنا التزامات المؤمن له والتزام المؤمن : –619

 (9 )
، عقد ملزم للجانبين . فهو ينشئ التزامات في جانيب  

 المؤمن له ، وينشئ التزاماً فيجانب المؤمن .

                                                 
 (  انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش . 2) 

الرجيوع علييه فيي حالية الحيوادث التيي  (  وقد قضي بأن عدم تجديد رخصة السيارة ال يعتبر من قبيل زيادة المخاطر التي تتيح للمؤمن التمسك بشرط الوثيقة اليذي يقضيي بعيدم جيواز 1) 

 11ى القييادة ) اسيتئناف مخيتلط خص غير مرخص له في القيادة ، وذلك ألن عدم الترخيص للسائق بالقيادة يعتبر مخالفة إدارية ليس من شأنها أن تؤثر في مقدرته الفنية عليرتكبها ش

ائق الرخصية ، ثيم وقيع الحيادث دون أن يكيون لعيدم تجدييد ( . فإذا ورد في وثيقة التأمين شرط يقضي بوجوب تجديد رخصية القييادة ، وليم يجيدد السي 917ص 91م 2559يونيه سنة 

 الرخصة أثر في وقوعه ، لم يعتد بهذا الشرط إذ يكون شرطاً تعسفياً .

ا ( . كذلك يكون تعسفياً في آخره 195فقرة ويكون شرط السقوط تعسفياً إذا كان المؤمن له حسن النية في إخالله بالتزامه ، ولم يترتب على هذا اإلخالل ضرر للمؤمن ) انظر ما يلي 

حادث في هذه المدة المحددة حتى لو الشرط القاضي بوجوب تبليغ وقوع الحادث في ستة أسابيع من وقت وقوعه وإال سقط حق المؤمن له ، إذ أن هذا الشرط يوجب اإلخطار بوقوع ال

 ( . 199ص -199ص 71 لم يعلم به المؤمن له ، ومن هنا جاء التعسف ) انظر محمود جمال الدين زكي فقرة

 في أولها . 995(  انظر آنفاً فقرة  9) 
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 التزامات المؤمن له -الفرع األول
من مشروع الحكومة على ما يأتي : "يلتزم المؤمن له بما يأتي : ) أ ( يقيرر فيي دقية  29تنص المادة التزامات ثالثة :  -611

الظروف المعلومة له والتي يهم الميؤمن معرفتهيا لييتمكن مين تقيدير المخياطر التيي يأخيذها عليى عاتقيه ، ويعتبير وقت إبرام العقد كل 

مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة . ) ب ( أن يبليغ الميؤمن بميا يطيرأ أثنياء العقيد مين ظيروف 

طر . ) ج ( أن يبلغ المؤمن بكيل حادثية مين شيأنها أن تجعيل الميؤمن مسيئوالً . ) د ( أن ييؤدي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخا

القسط أو االشتراك في المواعيد المحددة . وال تسري أحكام البندين ب وجـ على التأمين على الحياة"
 (2 )

 . 

التأمين ينشئ في ذمة المؤمن له التزاميات ثالثية : وليس هذا النص إال تطبيقاً للقواعد المقررة في التأمين ، ويؤخذ منه أن عقد 

 تقيييييييييييييييييييييييديم البيانيييييييييييييييييييييييات الالزمييييييييييييييييييييييية وتقريييييييييييييييييييييييير ميييييييييييييييييييييييا يسيييييييييييييييييييييييتجد مييييييييييييييييييييييين ظيييييييييييييييييييييييروف . -2

 إخطار المؤمن بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه . -9دفع مقابل التأمين .  -1

 

 

 

 ( ) تقديم البيانات الالزمة وتقرير ما يستجد من ظروف -المبحث األول
لهذا االلتزام في عقد التأمين أهميية خاصية ، إذ أن هيذا العقيد محليه الرئيسيي كميا أهمية هذا االلتزام في عقد التأمين :  -611

قدمنا هو الخطر ، فيجب أن يحيط المؤمن إحاطة تامية بجمييع البيانيات الالزمية لتمكينيه مين تقيدير الخطير اليذي ييؤمن منيه ، وبجمييع 

ها أن تؤدي إلى زيادة هذا الخطر . وإذا كان الميؤمن يسيتطيع بوسيائله الخاصية أن يقيف عليى بعيض هيذه الظروف التي يكون من شأن

البيانات وأن يلم ببعض هذه الظروف ، فإنه غير مستطيع أن يقيف عليهيا جميعياً بغيير معاونية الميؤمن ليه . ومين ثيم يكيون الميؤمن ليه 

                                                 
ميال من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : "يلتزم طالب التأمين بما ييأتي : ) أ ( أن ييدفع القسيط أو االشيتراك ) أو رأس ال 2911(  وقد نقل هذا النص عن المادة  2) 

دير المخاطر ن ( في اآلجال المتفق عليها . ) ب ( أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كال لظروف المطلوبة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقالمتفق عليه في بعض أنواع التأمي

ؤمن بميا يطيرأ أثنياء العقيد مين ظيروف مين شيأنها أن التي يأخذها على عاتقه ، ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة محدودة مكتوبة . ) ج ( أن يخطر الم

ئوالً" وقد حذفت هيذه الميادة فيي لجنية مجليس تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر . ) د ( أن يخطر المؤمن طبقاً للشروط الواردة في المواد التالية بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مس

 في الهامش ( . 995ص 9ظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية الشيوخ "ألنها تتعلق بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تن

 من المشروع التمهيدي . 2911مدني عراقي ، وهي موافقة للمادة  571وانظر المادة 

ً أن يدفع األقساط  -من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، وتنص على ما يأتي : "يجب على المضمون : أوالً  515وانظر المادة  أن يطلع الضامن بوضيوح  -في المواعيد المعينة . ثانيا

 ً بما يجيد مين األحيوال التيي مين شيأنها أن  511أن يعلم الضامن وفقاً ألحكام المادة  -عند إتمام العقد على جميع األحوال التي من شأنها أن تمكنه من تقدير األخطار التي يضمنها . ثالثا

 ً ال تطبق أحكيام الفقيرتين الثالثية والرابعية المتقيد ذكرهيا  -من بكل طارئ يؤدي إلى إلقاء التبعة عليه ، وذلك في ظرف ثالثة أيام من تاريخ علمه بهأن يعلم الضا -تزيد األخطار . رابعا

إلخطار المؤمن له للمؤمن  -ثالثة أيام -قصيراً  على ضمان الحياة" . ) ونص التقنين اللبناني في مجموعة يتفق مع نص المشروع التمهيدي ، مع مالحظة أن التقنين اللبناني يحدد أجالً 

 بوقوع الحادث المؤمن منه ( .

 (  : انظر في هذه المسألة  )Moacharmont  2591رسالة من باريس سينة Deschamps  2591رسيالة مين بياريس سينة- Pétrignani  2591رسيالة مين بياريس سينة – Désert 

 . 2591رسالة من مونبلييه سنة  Castanié – 2591رسالة من بواتييه سنة 

 – 2521رسيالة مين لييون سينة  Bacheiard – 2591رسيالة مين بياريس سينة  Renaux -2599رسالة من باريس سنة  Guionin:  2599يوليه سنة  29وانظر أيضاً قبل قانون 

Bricard  2521رسالة من باريس سنة- Groussin  2599رسالة من باريس سنة . 
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ه الظيروف ، حتيى ييتمكن الميؤمن مين تقيدير جسيامة الخطير ، فييرى إذا كيان فيي ملتزماً بتقديم جميع هذه البيانات في تقرير جميع هيذ

استطاعته أن يؤمن منه ، وإذا كان ذلك في االستطاعة ماذا يكون مقدار القسط الذي يطالب به المؤمن له
 (2 )

 . 

( تقريير الميؤمن ليه ميا  1الالزمية . ) ( تقديم المؤمن له ابتداء جميع البيانات  2ويقتضي بحث هذا االلتزام دراسة ما يأتي : ) 

 ( الجزاء الذي يترتب على اإلخالل بهذا االلتزام . 9يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر . ) 

 تقديم المؤمن له ابتداء جميع البيانات الالزمة -0

 الوقت الذي يقدم فيه المؤمن له هذه البيانات :  -602
بيانات الالزمة وقت إبرام عقد التأمين ، فال يتأخر عن هيذا الوقيت إذ أن الميؤمن يقيرر فييه أنيه قبيل يتعين أن يقدم المؤمن له ال

التأمين ويتفق مع المؤمن له على مقدار القسط الذي يلتزم هذا األخير بدفعه . فيجب إذن أن يكيون الميؤمن محيطياً فيي هيذا الوقيت كيل 

ينة في قبول التأمين وفي مقدار القسط وهو ال يحيط كل اإلحاطية بجسيامة الخطير اإلحاطة بجسامة الخطر الذي يؤمنه حتى يبت عن ب

 إال إذا قدم المؤمن له جميع البيانات الالزمة .

 نص يحدد ما يلتزم به المؤمن له :  -603
علومية ليه من مشروع الحكومة تلزم الميؤمن ليه "أن يقيرر فيي دقية وقيت إبيرام العقيد كيل الظيروف الم 29وقد رأينا أن المادة 

والتي يهم المؤمن معرفتها لتقدير المخاطر التي أخذها على عاتقه . ويعتبر مهماً في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن محيل أسيئلة 

 محددة ومكتوبة" . وليس هذا النص إال تقريراً للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين .

( أن تكيون بيانيات يهيم الميؤمن معرفتهيا  2اجيب عليى الميؤمن ليه تقيديمها شيرطان : ) $ فيجب إذن أن يتوافر في البيانيات الو

ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، فكل بيان يكون من شأنه تمكين المؤمن مين تقيدير الخطير يتعيين عليى الميؤمن ليه 

إليى  ( questionnaire) عادة إليى توجييه أسيئلة محيددة مكتوبية ( أن تكون بيانات معلومة للمؤمن له . ويلجأ المؤمن  1أن يقدمه . ) 

المؤمن له ليجيب عليها
 (1 )

 ، فيتمكن المؤمن له عن طريق اإلجابة على هذه األسئلة من تقديم البيانات الالزمة . 

ن تكيون هيذه البيانيات وجوب أ -1تقديم المؤمن له البيانات التي تمكن المؤمن من تقدير الخطر .  -2فهناك إذن مسائل ثالث : 

تقديم البيانات عن طريق اإلجابة عليى أسيئلة محيددة  -9وجوب أن تكون هذه البيانات معلومة المؤمن له .  -9معلومة من المؤمن له . 

 . ( questionnaire) مطبوعة 

 تقديم المؤمن له البيانات التي تمكن المؤمن من تقرير الخطر : -604
ت التي يقدمها المؤمن له من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الخطر المؤمن منه . فيإذا كيان البييان البيانا فيجب إذن أن تكون 

ليس من شأنه أن يغير من محل الخطر وال أن ينتقص من تقدير المؤمن لجسامة الخطر
 (9 )

، فإن الميؤمن ليه ال يكيون ملتزمياً بتقديميه  

                                                 
عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -251ص -259محميد عليي عرفيه ص  -111فقرة   Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 299سيميان فقرة  – 117ص 2يسون المطول (  بيكار وب 2) 

 . 99محمود جمال الدين زكي فقرة  – 219ص 291

 . 917(  انظر آنفاً فقرة  1) 

موجود ولكنه تعود اتخاذه عن حسن نية ، ولم يؤثر ذلك في تقدري جسامة الخطر ، لم يكن لذلك أثر فيي صيحة عقيد التيأمين ) اسيتئناف  (  فإذا عقد المؤمن له التأمين باسم تجاري غير 9) 

، وال يبطل عقد التيأمين  وإذا أغفل المؤمن له في التأمين على السيارات ضعفاً في سمعه ، لم يكن هذا اإلغفال مؤثراً في تقدير الخطر –(  229ص 5م 2751فبراير سنة  21مختلط 

: لم يكن للضعف في السمع أي أثر في وقوع الحادث ( . وال يعتبر نقصاً في البيانات المقدمة أن يؤمن الشيخص عليى جمييع  295ص 51م 2599ديسمبر سنة  17) استئناف مختلط 

 ( . 115ص 55م 2591يونيه سنة  19المالبس من أي نوع كانت ، فيدخل في التأمين المالبس المستعملة ) استئناف مختلط 
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المؤمن من تقدير الخطر ، ويكون معلوماً من الميؤمن ليه ، يتعيين عليى هيذا األخيير  ولو طلبه المؤمن . ولكن كل بيان من شأنه تمكين

 أن يقدمه كما سبق القول .

، تتعليق بموضيوع  ( risques objectifs) ( بيانيات موضيوعية  2والبيانات التي تمكن المؤمن من تقدير الخطر نوعيان : ) 

تتعلق الشخص المؤمن له ، فالبيانات الموضوعية التي تتعلق  ( rispues subjectifs) ( وبيانات شخصية  1الخطر المؤمن منه . ) 

بموضوع الخطر المؤمن منه هي البيانات التي تتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف ومالبسات يكون من شيأنها 

الذي لتزم الميؤمن ليه بدفعيه للميؤمن . ففيي التيأمين عليى  تكييفه تكييفاً دقيقاً . ويتوقف على هذه البيانات الموضوعية تقدير مبلغ القسط

الحياة ، يدخل في هذه البيانات سن الميؤمن عليى حياتيه ، وحالتيه الصيحية ، وميا هيو مصياب بيه مين األميراض ، وميا أصييب بيه مين 

أمراض في الماضي
 (2 )

ارسية عيادة مين األعميال ، . وفي التأمين من اإلصيابات ، ييدخل فيي هيذه البيانيات مهنية الميؤمن ليه ، وميا يم 

وبخاصة األعمال التي يكون من شأنها تعريضه لإلصابة
 (1 )

، وفي التأمين من الحريق ، يدخل في هيذه البيانيات الميادة التيي بنيي بهيا  

طير العقار المؤمن عليه هل هي من طوب أو من خشب ، والمكان الذي يقوم فيه هيذا العقيار ، وميا يجيوز هيذا العقيار مميا يزييد فيي خ

الحريق كمخازن تحتوي على مواد ملتهبة أو مصانع أو مخابز ، وما يستعمل فييه العقيار وهيل هيو ال يسيتعمل إال للسيكنى أو أنيه معيد 

لممارسة حرفة وما هي هذه الحرفية
 (9 )

. وفيي التيأمين مين المسيئولية عين حيوادث السييارات ، ييدخل فيي هيذه البيانيات نيوع السييارة  

ا ، وتاريخ صنعها ، وتاريخ شرائهاالمؤمن عليها ، وقوته
 (5 )

، واألغراض التي تستعمل فيها ، ومهنة صاحب السيارة 
 (9 )

 . 

والبيانات الشخصية هي التي تتناول شخص المؤمن له ، وتتعلق بأخالقه الشخصية ومبليغ يسياره ومقيدار ميا يبيذل مين العنايية 

ه البيانات ، كما يتوقف على البيانات الموضوعية فيما قدمنا ، تقيدير مبليغ في شؤونه وماضية في المحيط التأميني . وال يتوقف عن هذ

القسط الذي يلتزم المؤمن له بدفعه للمؤمن . وإنما يتوقف عليها ما هو أهم من ذلك : هيل يقبيل الميؤمن إبيرام عقيد التيأمين أو ال يقبيل . 

قد سيبق أن حكيم علييه فيي هيذه الحيوادث وميا هيي الظيروف التيي ويدخل في هذه البيانات ما إذا كان المؤمن له من حوادث السيارات 

                                                 
 2591ينياير سينة  1% ) نقيض فرنسيي 19(  فيتحمل الجزاء ، في التأمين على الحياة ، من أخفى أنه أصيب في حادث سيارة فسببت اإلصابة له إضطرابات عصيبية وعجيزاً بمقيدار  2) 

: اسيتبدل بيالمؤمن ليه فيي الكشيف الطبيي  59ص 97م 2519ديسيمبر سينة  5سيتئناف مخيتلط ومن أخفى أنه مصاب بسل رئيوي ثيم ميات بسيببه ) ا –(  99-2591داللوز األسبوعي 

 11وانظير أيضياً : اسيتئناف مخيتلط  –(  251ص 91م 2555يونييه سينة  1)  -999ص 92م 2595ميايو سينة  21شخص آخر ( . ومن قدم بياناً كاذباً عين سينه ) اسيتئناف مخيتلط 

) إخفياء بيانيات خاصية بالحالية  215ص 91م 2555أبرييل سينة  25و 295ص 92م 2595ينياير سينة  19 –ذبة عن الحالة الصحية ( ) إجابات كا 55ص 59م 2599نوفمبر سنة 

النفجيار ) صيدلي سئل عما إذا كان يشتغل بتركيب مواد قابلة لالنفجار فأجاب بالنفي ، ثم ثبت أن موته كيان نتيجية  217ص  225رقم  17جازيت  2591يونيه سنة  5 –الصحية ( 

) بيانات كاذبة وأبدل شخص بآخر ( . وإذا دفيع الميؤمن بإخفياء الميؤمن ليه مرضياً معينياً ، وفيي  295ص 99م 2597مارس سنة  1 –في صيدليته حيث كان يقوم بصنع صواريخ ( 

 ( . 991ص 155رقم  11جازيت  2599ديسمبر سنة  27ف مختلط االستئناف دفع بإخفاء أمراض أخرى ، لم يكن هذا طلباً جديداً بل وسيلة جديدة من وسائل الدفاع ) استئنا

وانظير  –(  921ص 92م 2525ميايو سينة  17(  فيتحمل الجزاء في التأمين من اإلصابات ، من يقرر أنه يعيش من ريع أمالكه في حين أنه نوتي يعمل في البحر ) اسيتئناف مخيتلط  1) 

 . 227ص 217رقم  17جازيت  2591يونيه سنة  5أيضاً استئناف مختلط 

يناير سنة  19 -292ص 225رقم  17جازيت  2597يونيه سنة  19 – 295ص 59م 2599فبراير سنة  1(  وشخصية المؤمن له في التأمين من الحريق يعتد بها ) استئناف مختلط  9) 

تجر في كل أنواع المالبس ثم يتضح أنه يتجر في المالبس المستعملة ، وال يعتبير إخفياء ( . وال يعتبر بياناً كاذباً أن يذكر المؤمن له في التأمين من الحريق أنه ي 295ص 92م 2595

( . وإذا غالى المؤمن له في تقدير قيمية األشيياء الميؤمن عليهيا مغياالة ظياهرة ، سيقط  115ص 55م 2591يونيه سنة  19أال يذكر مجاورة محله لمستودع أخشاب ) استئناف مختلط 

 ( . 295ص 59م 2599فبراير سنة  9ئناف مختلط حقه في التعويض ) است

 . 11ص 99م 2559ديسمبر سنة  22 – 919ص 51م 2599فبراير سنة  11(  استئناف مختلط  5) 

 12-2591دالليوز األسيبوعي  2592نيوفمبر سينة  9(  فيتحمل الجزاء ، في التأمين من حوادث السيارات ، من قرر أنه من تجار الحرير في حيين أنيه لييس إال تياجراً متجيوالً ) لييون 9) 

( ، ومن قرر أن الموتوسيكل المؤمن عليه ليس به  51-2591عي داللوز األسبو 2592ديسمبر سنة  5مختصر ( ، ومن قررت أنها غير حامل في حين أنها كانت حامل ) بيزانسون 

 2599ميايو سينة  25لعيدد اليذي قيرره ) أمبيان مقعد جانبي أو خلفي في حين أن به مقعداً خلفياً ، وبخاصة إذا كانت وثيقة التأمين تحرم على المؤمن له أن يحمل معه ركاباً أكثر من ا

 مختصر ( . 12 -2595داللوز األسبوعي  2599يوليه سنة  7سي نان –مختصر  12-2595داللوز األسبوعي 

بأشيياء أخيرى محفوظية فيي نفيس المكيان ) وفي التأمين من السرقة ، يدخل في البيانات حوادث السرقة التي سبق أن تعرض لها المؤمن له ، سواء فيما يتعلق بالشيء المؤمن عليه أو 

 ( . 119-2-2595داللوز  2597أول ديسمبر سنة  -911-2 -2597داللوز  2597مايو سنة  11قض فرنسي ن -279ص 55م 2591أبريل سنة  1استئناف مخلط 
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حكم عليه فيها
 (2 )

، وما إذا كان قد سبق أن سحبت منه رخصة القييادة وميا هيي األسيباب التيي اسيتدعت سيحبها 
 (1 )

. وييدخل فيي هيذه  

البيانات أيضاً ما إذا كان المؤمن له قد سبق له التأمين عند شركة أخرى
 (9 )

لخطر الذي أمن منه، وهل تحقق ا 
 (5 )

، وهل لجأ الميؤمن  

السابق إلى فسخ عقد التأمين وما هي األسباب التي دعته إلى طلب الفسخ
 (9 )

. ويدخل في هذه البيانات كيذلك ميا إذا كيان هنيا مؤمنيون  

آخرون لنفس الخطر المؤمن منه
 (1 )

وسنرى أن الميؤمن ليه  –لتأمين فإنه في التأمين على الحياة إذا كثر عدد المؤمنين وكبرت مبالغ ا 

كان ذلك مدعاة للشبهة في نزاهة المؤمن له ، إذ قد يكون مغامراً يقدم على تحقيق الخطر حتى يسيتولى عليى  -يستطيع أن يجمع بينهما

جميع مبالغ التأمين
 (1 )

 . 

 وجوب أن تكون البيانات معلومة من المؤمن له : -605
لتزم المؤمن له بتقديمها على النحو الذي أسلفناه يجب أن تكون معلومة منيه ، فإنيه إذا كيان وغني عن القول أن البيانات التي ي 

يجهلها كان من العنت أن يلتزم بتقديمها ،وهذا يدل على أننا هنا في صدد التزام خاص بعقيد التيأمين ، وال تقتصير عليى مجيرد تطبييق 

أنه إذا وقع المؤمن في غلط جيوهري كيان ليه أن يبطيل عقيد التيأمين ، يسيتوي القواعد العامة في الغلط . ذلك بأن هذه القواعد تقضي ب

في ذلك أن يكون المؤمن له عالماً بهذا الغلط أو واقعياً هيو أيضياً فيي نفيس الغليط . ومين ثيم إذا كيان هنياك بييان جيوهري مين شيأنه أن 

المؤمن بالبيان ال أثر له في التعاقيد ذاتيه ، ولكنيه ييؤثر فيي يجعل المؤمن ، لو كان هذا البيان غير معلوم من المؤمن له . فإذا كان علم 

ذا تحديد مقدار قسط التأمين ، فهنا ال تجدي نظرية الغلط ، ويقوم مقامها هذا االلتزام الخاص بعقد التأمين ، فيلتزم الميؤمن ليه بتقيديم هي

برر الزامه بتقديمه ، وإال لما جاز أن يلتزم إذا كان يجهله ، البيان ، ولكن بشرط أن يكون عالماً به . فعلم المؤمن له بالبيان هو الذي م

ويكفي الحماية المؤمن في هذه الحالة أن يلجأ إلى القواعد العامة في الغلط
 (7 )

 . 

وإذا كان الشرط في االلتزام بتقديم البيان أن يكون المؤمن له عالماً به ، فليس من الضروري العلم الفعلي ، بل يكفي أن يكيون 

لمؤمن له مستطيعاً هذا العلم . فكل بيان يعلم به المؤمن له لو كان يستطيع أن يعلم به ، ويكيون مين شيأنه أن يمكين الميؤمن مين تقيدير ا

الخطر ، يتعين على المؤمن له أن يقدمه للمؤمن عنيد إبيرام العقيد . فيجيب إذن أن يبيذل الميؤمن ليه قيدراً معقيوالً مين العنايية فيي العليم 

                                                 
 . 255-2555المرجع السابق  2555باريس أول فبراير سنة -59-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يناير سنة  11(  نقض فرنسي  2) 

 . 991-2595المجلة العامة للتأمين البري  2599ديسمبر سنة  25نانسي  -11ص 99م 2559ديسمبر سنة  22(  استئناف مختلط  1) 

 ) أجاب بالنفي ، خالفاً للواقع ، عما إذا كان قد سبق له أن طلب تأميناً من أية شركة ولم يقبل طلبه ( . 199ص 51م 2595مارس سنة  1(  استئناف مختلط  9) 

  . Ass . Terلفييظ  2أنسيييكلوبيدي داللييوز  – 291سيييميان فقييرة  -115-2-2595داللييوز  2597أول ديسييمبر سيينة  -911-2-2597داللييوز  2597مييايو سيينة  11(  نقييض فرنسييي  5) 

 . 152فقرة 

 . 299-2591المرجع السابق  2591ديسمبر سنة  1ليون  -959-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552أغسطس سنة  9(  نقض فرنسي  9) 

 -) أخفى أنه أخفق في إبرام عقد التأمين من قبل ، وقال إن أمه ماتت بمرض التيفويد في حين أنها ماتت بميرض السيل الرئيوي ( 959ص 29م 2599يونيه سنة  5(  استئناف مختلط  1) 

 115رقيم  19جازييت  2599فبرايير سينة  1اإلسكندرية المختلطة  –) قرر على خالف الواقع أنه لم يتقدم إلى أية شركة أخرى بطلب التأمين (  199ص 51م 2595مارس سنة  1

 55م 2591ينياير سينة  1 -5ص 17م 2529نوفمبر سينة  9وانظر أيضاً استئناف مختلط  -) تأمين على الحياة أخفى فيه المؤمن له عقود تأمين أبرمها مع شركات أخرى ( 115ص

 . 11-2559داللوز  2551نوفمبر سنة  21 -219 -2551داللوز  2551يونيه سنة  5نقض فرنسي  -27ص 99م 2551ديسمبر سنة  21 -19ص

-2555المرجيع السيابق  2555فبرايير سينة  21 -115-2551المرجع السابق  2551يونيه سنة  5 -295-2551المجلة العامة للتأمين البري  2552نوفمبر سنة  5(  نقض فرنسي  1) 

اً للشيء المؤمن عليه أو منتفعاً أو دائنا مرتهناً أو مستأجراً أو مودعاً عنده ، حتى يتمكن المؤمن مين تقيدير مصيلحة وقد قضي بأنه يجب اإلدالء ببيان ما إذا كان المؤمن له مالك -211

 -551ص 95م 2511ميايو سينة  25المؤمن له في المحافظة على الشيء ، وحتى ال يتعرض للمطالبة بتعويض مزدوج فيميا إذا كيان الميؤمن ليه هيو غيير الماليك ) اسيتئناف مخيتلط 

وقضي بأنه يجب اإلدالء ببيان ما إذا كان قد سبق الحكم على المؤمن له  -( 171ص 2عكس ذلك بيكار وبيسون المطول  -215-2 -2522داللوز  2591مارس سنة  5نقض فرنسي 

بالنيول وريبير  -19انظر في كل ما تقدم بيكار وبيسون فقرة و -( 299-2515المجموعة الدورية للتأمين  2519أكتوبر سنة  92بشهر إفالسه أو بالتصفية القضائية ) نقض فرنسي 

 . 115ص 119ص 2999فقرة  22وبيسون 

 . 911(  انظر آنفاً فقرة  7) 
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يؤمن منه ، وجهله بواقعة جوهرية تتعلق بهذا الخطر ال يعفيه من االلتزام بتقيديم بييان عنهيا إال إذا كيان مين المعقيول أن  بالخطر الذي

يكون جاهالً بهذه الواقعة
 (2 )

 . 

وهناك فرق بين جهل المؤمن له لواقعة تتعلق بالخطر على النحو اليذي بسيطناه ، وبيين أن يكيون حسين النيية . فحسين النيية ال 

يعني أن يكون جاهالً بالواقعة ، بل يعني أن يكون عالماً بها ولكنه أهمل في تقديمها دون أن يقصد بذلك غش الميؤمن أو اإلضيرار بيه 

، فإهماله صادر من عدم اكتراث ال عن سوء نية
 (1 )

. والمؤمن له حسن النيية ال يعفيى مين االلتيزام بتقيديم البييان اليذي يعلميه ، ولكين  

االلتزام يستوجب جزاء أخف من جزاء اإلخالل بااللتزام عين سيوء نيية كميا سينرى . أميا الميؤمن ليه اليذي يجهيل الواقعية إخالله بهذا 

ويكون معذوراً في جهلها ، فإنه يعفى أصالً ، كما قدمنا ، من االلتزام بتقديم بيان عنها
 (9 )

 . 

  تقديم البيانات عن طريق اإلجابة على أسئلة محددة مطبوعة : -606
والمفروض أن المؤمن له يقدم البيانات المطلوبة على النحو الذي أسلفناه من تلقاء نفسه ، دون أن يوجيه ليه الميؤمن أسيئلة فيي 

هذا الشأن
 (5 )

يطلب إليه اإلجابة عليها ( questionnaire imprimé) . ولكن الغالب أن يوجه إليه المؤمن أسئلة محددة مطبوعة  
 (9 

)
، وتكون هذه األسئلة بحييث يتبيين الميؤمن مين اإلجابية عليهيا طبيعية الخطير المطليوب التيأمين منيه وجمييع الظيروف المحيطية بهيذا  

الخطر ، وذلك إلى جانب األسئلة الخاصة بالبيانات المتعلقة بشيخص الميؤمن ليه وهيي التيي سيبقت اإلشيارة إليهيا ، وييتم ذليك كليه فيي 

( proposition d'assurance) ين المرحلة الخاصة بطلب التأم
  (1 )

 . 

وتقديم البيانات عن طريق اإلجابة على األسئلة له مزيتان : ) المزية األولى ( أن مهمية الميؤمن ليه تتحيدد بهيذه الطريقية ، فميا 

الً بعيد اإلجابية عليهيا . وميع عليه إال أن يجيب على األسئلة المحددة الموجهة إليه باألمانة والدقة ، بحيث يحس أنه قد قام بالتزامه كيام

ذلك قد يقيع أن يكيون هنياك بييان هيام يجيب أن يعرفيه الميؤمن لييتمكن مين تقيدير الخطير تقيديراً دقيقياً ، ويكيون هيذا البييان ال تتضيمنه 

ب منيه ، وإذا األسئلة الموجهة إلى المؤمن له . فإذا كان هذا األخير عالمياً بالبييان ، وجيب علييه أن ييذكره بيالرغم مين أنيه غيير مطليو

امتنع عن ذكره لم يستطع أن يحتج في ذلك بأنه لم يطلب منه ، ويعتبر مخالً بالتزامه مستوجباً للجزاء على هيذا اإلخيالل ، سيواء كيان 

سيء النية
 (1 )

، أو كان حسن النية 
 (7 )

ه إذا . ) والمزية الثانية ( أنه يسهل ، بطريق اإلجابة على أسئلة محددة ، إثبيات غيش الميؤمن لي 

تعمد الكتمان أو تعمد تقديم بيانات كاذبة ، فقد وجه نظره إلى مسائل معينة وطلب إليه اإلجابية عنهيا بدقية وأمانية ، فيإذا أجياب إجابيات 

غامضة مبهمة ، أو أجاب إجابات ناقصة ، أو أغفل اإلجابة أصالً ، كان في هذا قرينة قوية على أنه أراد الغيش عين طرييق الميداورة 

و عن طريق السكوتواللف أ
 (5 )

. على أنه هنا أيضاً ال تكيون القرينية عليى الغيش قرينية قاطعية ، فقيد يجييب الميؤمن ليه عليى بعيض  

                                                 
 . 991 -2599المرجع السابق  2599مايو سنة  19بيزانسون  -59-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يناير سنة  11(  نقض فرنسي  2) 

 . 192-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  7ي (  نقض فرنس 1) 

 . 219ص -215ص 91محمود جمال الدين زكي فقرة  – 219عبد المنعم البدراوي فقرة  – 119ص -115ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -12(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 .  551 - 2555داللوز  -59-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يناير سنة  11(  نقض فرنسي  5) 

 9 -551-2555دالليوز  2557يناير سنة  11 -152-2559المرجع السابق  2559فبراير سنة  29 -219-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559يناير سنة  25(  نقض فرنسي  9) 

 . 112.  فقرة  Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -299سيميان فقرة  -175 -2555داللوز  2555أبريل سنة 

 . 917(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 –جيع السيابق المر 2591نيوفمبر سينة  9دييون  -212-2555المرجيع السيابق  2555أبرييل سينة  9  -59-2557المجلة العامة للتأمين البيري  2557يناير سنة  11(  نقض فرنسي  1) 

 . 991-2599المرجع السابق ،  2599مايو سنة  19بيزانسون  -2597-221

 . 219ص 91محمود جمال الدين زكي فقرة  – 215(  عبد المنعم البدراوي فقرة  7) 

الميرج السيابق  2597انجييه أول ميارس سينة  -59-2557المرجيع السيابق  2557ينياير سينة  11  -152-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559فبراير سنة  29(  نقض فرنسي  5) 

 .  255-2555المرجع السابق  2555باريس أول فبراير سنة  -2597-159
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األسئلة إجابة غر كاملة أو إجابة مبهمة دون أن ينطوي على نية الغش ، ويكون الواقع فيي أميره أنيه ليم يقصيد الغيش ولكنيه ليم يحسين 

اإلجابة
 (2 )

 كان عبء اإلثبات عليه ال على المؤمن . . فإذا ادعى ذلك ، 

وقد يجمع المؤمن بين طريقة األسئلة وطريقة تقديم البيانات التلقائي ، فيقتصر على توجيه نظر الميؤمن ليه إليى ظيروف هامية 

قيقياً فيي ضيوء في تحديد الخطر الميؤمن منيه ، وبتركيه بعيد ذليك حيراً يقيدم البيانيات التيي ييرى أنهيا تمكنيه مين تقيدير الخطير تقيديراً د

التوجيهات التي أرسلها له
 (1 )

 . 

 تقرير المؤمن له ما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر -2
من مشروع الحكومة تلزم المؤمن له "أن يبليغ الميؤمن بميا  29رأينا أن المادة نصوص تحدد ما يلتزم به المؤمن له :  -617

تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر" . وقد عاد المشروع في نص آخر يفصل ما يلتزم به المؤمن يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن 

منه على ما يأتي : "إذا تسبب المؤمن له بفعله في زيادة المخاطر المؤمن منها ، بحيث لو كانيت  17له في هذا الصدد ، فنصت المادة 

قيد أو لميا تعاقيد إال فيي نظيير مقابيل أكبير ، وجيب عليى الميؤمن ليه قبيل أن هذه الحالة قائمة وقت إتمام العقيد المتنيع الميؤمن عين التعا

يتسبب في ذلك أن يعلن به المؤمن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . فإذا لم يكن للمؤمن له يد فيي زييادة المخياطر ، وجيب 

موضيحة بيالفقرة السيابقة . ويجيوز للميؤمن فيي أن يقوم بإعالن المؤمن خالل عشرة أيام على األكثر مين تياريخ علميه بهيا بالطريقية ال

الحالتين المتقدمتين أن يطلب إنهاء العقد مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض مناسب في الحالة األولى ، إال إذا قل المؤمن له زيادة في 

من تاريخ إخطار المؤمن له باإلنهياء  القسط تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر . وفي حالة إنهاء العقد ، ال ينتهي التزام المؤمن إال

بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . ومع ذلك ال يجوز للمؤمن أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان ، بعد أنعليم بهيا بيأي وجيه ، 

ر المؤمن منيه"قد أظهر رغبته في استيفاء العقد ، أو بوجه خاص إذا استمر في استيفاء األقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخط
 (

9 )
 . 

لما كان هذا النص ليس إال تنظيماً مفصالً لما يقتضيه تطبييق القواعيد العامية ، ولميا يقضيي بيه العيرف التيأميني وفقياً للشيروط 

التي جرت العادة بإدراجها في وثائق التيأمين ، فيال ميانع مين إعميال أحكاميه . ويخليص مين هيذه األحكيام أنيه إذا اسيتجدت ، فيي أثنياء 

يان عقد التأمين ، ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الخطر المؤمن منه ، فإن طبيعة عقد التأمين ، وما يهدف إليه من استمرار سر

تغطية الخطر ما أمكن ذلك ، تقضي بإفساح المجال للطرفين حتى يستبقيا العقد بعد زيادة قسط التأمين ، وذلك إلى جانيب حيق الميؤمن 

                                                 
 .  219-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559يناير سنة  25و 2551ديسمبر سنة  27(  نقض فرنسي  2) 

 .  2992فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -11(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

لس من المشروع التمهيدي مع تحوير بسيط في بعض أحكام هذه المادة . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مج 2915(  نقل هذا النص عن المادة  9) 

في الهامش ( . وقد جاء  955ص -959ص 9نين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوا

في فقرتها الثانية المؤمن له أن يخطر المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شيأنها أن تيؤدي  29في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "كذلك ألزمت المادة 

عليى الميؤمن ليه أن  17من منها ، وبالتالي إلى عدم تناسب القسط مع الخطر ، سواء نشأت هذه الظروف يفعل المؤمن له أو بفعل الغير . لذلك أوجبيت الميادة إلى زيادة المخاطر المؤ

أييام عليى األكثير مين تياريخ علميه بهيا . وقيد أعطيى يعلن به المؤمن قبل أن يتسبب في ذلك ، فإذا لم يكن للمؤمن له يد في زيادة المخاطر وجب عليه إعالن المؤمن بذلك خالل عشرة 

 للمؤمن الحق في إنهاء العقد في الحالتين ، إال إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة الطارئة في الخطر" . 

فعالً من شأنه أن يزيد المخاطر إلى حد أن الضامن لو كان عالمياً بتليك الزييادة من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا نوى المضمون أن يأتي  511وقد نصت المادة  

ت األخطيار بيدون فعيل مين المضيمون ، وجيب لما تعاقد معه أو لما تعاقد إال على قسط أكبر ، كان من الواجب عليه قبل إتيان ذلك الفعل أن يعلنه للضامن بكتاب مضمون . وإذا تفاقم

القسيط بنياء عليى  خالل ثمانية أيام على األكثر من تاريخ علمه بتفاقم األخطار . وفي كال الحيالتين يحيق للضيامن فسيخ العقيد ، إال إذا رضيي المضيمون بزييادةعليه إعالم الضامن في 

ضمان ، والسيما إذا داوم على اسيتيفاء األقسياط أو دفيع اقتراح الضامن . على أنه ال يحق للضامن أن يتذرع بتفاقم األخطار إذا كان بعد علمه بها على وجه قد أظهر رغبته في بقاء ال

 التعويض بعد وقوع الطارئ" .
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قاً للقواعد العامة ، وحقه في استيفاء العقد دون زيادة القسيطفي طلب فسخ العقد طب
 (2 )

. وهنياك صيورتان مين صيور زييادة المخياطر  

 تميزتا بأحكام خاصة وردت في نصوص مشروع الحكومة والمشروع التمهيدي .

( وجيوب إخطييار  1( مييا يجيب تيوافره مين الظيروف التييي تزييد فيي الخطير . )  2ويقتضيي هيذا أن نبحيث المسيائل اآلتيية : ) 

( ما يترتب على اإلخطار من بقاء الخطر مغطى تغطية مؤقتة ، ومن حق المؤمن في طليب فسيخ العقيد ،  9المؤمن بهذه الظروف . ) 

 ( صورتين خاصتين من صور زيادة المخاطر . 5أو في استبقاء العقد بزيادة في مقدار القسط ، أو بغير زيادة . ) 

 روط في الظروف التي تزيد في الخطر :ما يجب توافره من الش -608
 يجب أن يتوافر في هذه الظروف شرطان : 

) الشرط األول ( أن تطرأ هذه الظروف بعد إبرام العقد وفيي أثنياء سيريانه ، ويكيون مين شيأنها أن تزييد فيي الخطير زييادة ليو 

نظير مقابل أكبركانت قائمة وقت إبرام العقد المتنع المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إال في 
 (1 )

. وزيادة الخطر إما أن تيأتي مين زييادة  

احتماالت وقوعه وإما أن تأتي من زيادة جسامته إذا وقع
 (9 )

. وأكثر ميا تيأتي زييادة الخطير مين زييادة احتمياالت وقوعيه . كيأن يغيير  

المؤمن له في المسئولية عن حوادث السيارات استعمال سييارته مين سييارة السيتعماله الشخصيي إليى سييارة للنقيل العيام ) تاكسيي ( ، 

أن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن عليه مين وكأن يغير من يؤمن على نفسه من اإلصابات حرفته األصلية إلى حرفة أشد خطراً ، وك

الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة لاللتهاب
 (5 )

. وقد تأتي زيادة الخطر ، كما قدمنا ، مين زييادة جسيامته ، كيأن ينيزل مين أمين عليى  

و تحقق ولم يكن لها نفسه من اإلصابات عن حقه في الرجوع على المسئول . ويعتبر الخطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف ، حتى ل

دخل في وقوعيه وال فيي جسيامته
 (9 )

. ويمتنيع الميؤمن عين التعاقيد ليو كانيت هيذه الظيروف قائمية وقيت إبيرام العقيد إذا كانيت ظروفياً  

شخصية تتناول شخص المؤمن له ، ويتعاقد في نظير مقابل أكبر إذا كانت ظروفاً موضوعية تتعلق بموضوع الخطر المؤمن منيه
 (1 )

 

                                                 
دار القسط ملحوظاً فيه اعتبارات مذكورة في (  أما إذا استجدت ظروف من شأنها إنقاص الخطر المؤمن منه ، فإن هذه الظروف ال يعتد بها إلنقاص قسط التأمين ، إال إذا كان تحديد مق 2) 

من مشروع الحكومة ( . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكيالم  92تأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه االعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ) موثيقة ال

 ( .  199في التزام المؤمن له بدفع القسط ) انظر ما يلي فقرة 

أنسييكلوبيدي  -19بيكيار وبيسيون فقيرة  -297ظروف كل حالة ، فما يعتبر زيادة خطر في حالة قد ال يعتبر كذلك فيي حالية أخيرى ) سييميان فقيرة (  فالمسألة إذن نسبية وتتوقف على  1) 

 19 -179-2559بيري المجلية العامية للتيأمين ال 2559ميايو سينة  9 -99-2559دالليوز األسيبوعي  2595ديسيمبر سينة  22نقض فرنسي  -999فقرة   . Ass . Terلفظ  2داللوز 

 .  59-2599المرجع السابق  2555أكتوبر سن ة 29ليون  -115-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557مايو سنة  9 -مختصر 9-1-2559جازيت دي باليه  2559يوليه سنة 

 .  99-2559داللوز األسبوعي  -211-2559المجلة العامة للتأمين البري  2595ديسمبر سنة  22(  نقض فرنسي  9) 

) تيأجير دكيان فيي العقيار  91ص 11م 2529نيوفمبر سينة  15 -) وضيع ميواد قابلية لاللتهياب فيي مخيزن للميواد الكيماويية ( 91ص 19م 2521ديسمبر سينة  22(  استئناف مختلط  5) 

ص  95م 2511ميارس سينة  1 –) نقل األشياء الميؤمن عليهيا (  519ص 91م 2515يونيه سنة  21 –عليه من الحريق لبقال يتجر في البترول وغيره من المواد الخطرة (  المؤمن

، أو ) استعمال السيارة استعماالً أشد خطراً ، كاستعمالها في نقل البضائع بدالً مين الركياب ، أو اسيتعمالها فيي القياهرة بيدالً مين األريياف  911ص 55م 2591يونيه سنة  29و 159

 ) هجر المكان المؤمن عليه من السرقة مدة طولية من شأنها تيسير سرقته ( .  1ص 95م 2552نوفمبر سنة  1 –زيادة عدد الركاب على الرقم المقرر في وثيقة التأمين ( 

 .  55-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551ديسمبر سنة  19(  نقض فرنسي  9) 

وانظر فيما يتعلق بالبيانات الشخصية والبيانات  -115-2551ابق المرجع الس 2551يونيه سنة  5 -211-2559المجلة العامة للتأمين البري  2595ديسمبر سنة  22(  نقض فرنسي  1) 

 . 125الموضوعية آنفاً فقرة 

متعددين ، فلو أنه فعل ذلك وقت إبرام  ومثل الظروف الشخصية أن يعمد من أمن على نفسه من اإلصابات ، بعد إبرام العقد ، إلى التأمين على نفسه من اإلصابات عند مؤمنين آخرين

 17م 2529نيوفمبر سينة  9( . وقد قضى بأنه يجب اإلخطار عن عقد تأمين جدييد ) اسيتئناف مخيتلط  211ص 15ا أقدم المؤمن األول على التعاقد معه ) بيكار وبيسون فقرة العقد لم

المجلية العامية  2595أبرييل سينة  27 -929-2595دالليوز األسيبوعي  2595أبريل سينة  29 -215-2595المجلة العامة للتأمين البري  2599نوفمبر سنة  1نقض فرنسي  -5ص

أما الظروف الموضوعية فأمثلتها كثيرة ، منها األمثلة التي قيدمناها  -11-2559داللوز  2551نوفمبر سنة  21 -219-2551داللوز  2551يونيه سنة  5 -79-2595للتأمين البري 

 . 
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إذا لم يكن من شأن الظروف أن تزيد في الخطر على الوجه الذي قدمناه ، فإنه ال يعتد بها ، وال يلتزم المؤمن له باإلخطار عنهيا. أما 
 (

2 )
 . 

) الشرط الثاني ( أن تكون هذه الظروف معلومة من المؤمن له . فإذا جهلها لم يكن ملتزماً باإلخطار عنها ، وإال كيان فيي هيذا 

إعنات له
 (1 )

. ويستخلص هذا الشرط من استعراض الفرضين الليذين تطيرأ فيهميا الظيروف التيي تزييد فيي الخطير . فسينرى أن هيذه  

الظروف إما أن تكون من عمل المؤمن له نفسه وعند ذلك ال يقوم شيك فيي أنيه يعلمهيا ، وإميا أال تكيون مين عمليه وعنيد ذليك ال يلتيزم 

معينة من هذا العلم . ويجب التمييز ، هنا أيضاً ، بين المؤمن له الذي يجهل هذه الظروف باإلخطار عنها إال إذا علمها وفي خالل مدة 

فال يكون ملتزماً باإلخطار عنها وال يتحمل أي جزاء
 (9 )

، وبين المؤمن له حسن النية فهذا يكون عالماً بيالظروف وملتزمياً باإلخطيار  

ة فيتحمل جزاء ذلك كما سيأتيعنها ولكنه يخل بهذا االلتزام إهماالً ال عن سوء ني
 (5 )

 . 

ونرى من ذلك أن االلتزام باإلخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر ليس إال امتداد لاللتزام بتقديم البيانات الالزمة ابتداء ، 

فالحكمة واحدة في كل من االلتزامين ، وفي كل منهما يجيب أن يتيوافر نفيس الشيرطين
 (9 )

يم البيانيات الالزمية . غيير أن االلتيزام بتقيد 

                                                 
وقد يتفق الطرفان في وثيقة التأمين على ظروف معينة يزيد فيهيا الخطير فيزييد  -19-2-2557سيريه  -971-2551بري المجلة العامة للتأمين ال 2551يونيه سنة  1(  نقض فرنسي  2) 

ضوع التأمين بحيث في الهامش ( على جواز تغيير مو 975) انظر آنفاً فقرة  ( police flottants) مقدار القسط زيادة معينة متفقاً عليها مقدماً ، كما إذا اتفقا في وثيقة تأمين مفتوحة 

القسط ليسا إال تنفيذاً لعقيد التيأمين االصيلي )  يزيد الخطر في نظير قسط أكبر . فهذه الحالة ال تستدعي تعديالً في عقد التأمين باتفاق جديد ، بل إن تغيير موضوع الخطر وزيادة مقدار

 ( . 215ص 19بيكار وبيسون فقرة  – 959ص2بيكار وبيسون المطول

، فهيذه الظيروف  ( exclusion de risqué) والظيروف التيي يسيتبعدها الميؤمن مين نطياق التيأمين  ( gravation de risquea) ز بين الظروف التي تزيد في الخطر ويجب التميي

 2559ن كميا سييأتي ) نقيض فرنسيي أول ميايو سينة األخيرة ال يكون المؤمن مسئوالً عنها أصال ، أما الظروف التي تزيد في الخطير فقيد يكيون مسيئوالً عنهيا إذا زاد فيي قسيط التيأمي

( .  299عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  – 215ص -217ص 19بيكيار وبيسيون فقيرة -215-2555المرجع السابق  2555أول فبراير سنة  -929-2559المجلة العامة للتأمين البري 

الحادث عن شخصين ، فإن االحتجياج بيأن الحيادث ليم ييؤد إال إليى ميوت راكيب واحيد ال يجيدي ، متيى ثبيت  وقد قضي بأنه إذا استبعدت من التأمين حالة ما إذا زاد عدد الركاب وقت

( . وقضيي بيأن شيرط الوثيقية اليذي يقضيي بعيدم تجياوز شيحنة السيفينة  159ص 95م 2511ميارس سينة  1أنالسيارة كانت تقل ثالثة أشخاص عند وقوع الحيادث ) اسيتئناف مخيتلط 

) اسيتئناف مخيتلط  ر المبين في رخصتها هو شرط ال يقوم التأمين بدونه ، ومن ثم ال يسأل المؤمن عن الهالك الجزئي لشحنة تجاوز المقدار المحيدد فيي الرخصيةالمؤمن عليها المقدا

 . 157ص 2المطول بيكار وبيسون  -211سيميان فقرة  -911ص 55م 2591يونيه سنة  29( . وانظر أيضاً استئناف مختلط  299ص 95م 2551مارس سنة  19

، فقد تزيد قيمة الشييء الميؤمن علييه دون أن يزييد  ( augmentation de risqué) كذلك يجب التمييز بين الظروف التي تزيد في الخطر وبين الزيادة في قيمة الشيء المؤمن عليه 

المؤمن عليه ، وال يكون مسئوالً في حالة التأمين عين األضيرار وزييادة قيمية الشييء الميؤمن  الخطر ، إذ أن المؤمن ال يكون مسئوالً إال في حدود مبلغ التأمين ولو زادت قيمة الشيء

عبيد  -217ص -211ص 19وميا بعيدها ( . انظير بيكيار وبيسيون فقيرة  791التي سيأتي بيانها فيما يلي ) انظر فقرة  ( régle proportionnelle) عليه إال في حدود قاعدة النسبية 

 الميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينعم البيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدراوي 

 .  215فقرة 

ولكن إذا تحقق الخطر وانكشفت بعد تحققه الظروف الجديدة التي زادت فيه ، جاز للمؤمن أن يخصم من مبلغ التيأمين الزييادة  -597ص 91م 2515يونيه سنة  21(  استئناف مختلط  1) 

المرجع  2555يونيه سنة  99الرباط  -195-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  22التي كان يجب إضافتها إلى قسط التأمين من وقت زيادة الخطر ) نقض فرنسي 

 . 917فقرة . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -ال مختصر -2559داللوز  -252-2559السابق 

دالليوز  2599يونييه سينة  25نقيض فرنسيي  -112ص  52م  2515فبرايير سينة  11 -291ص 95م 2511ينياير سينة  9 -597ص 91م 2515يونييه سينة  15(  استئناف مخيتلط  9) 

محميد كاميل مرسيي  – 291محميد عليي عرفيه ص  -591-2517المجموعة الدوريية للتيأمين  2517يونيه سنة  25 -221-2-2519داللوز  2519يناير سنة  21 -2592-2-991

 .  291ص 219فقرة 

 .  11(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

االلتزام باإلخطار عن الظروف التي تزييد فيي الخطير بشيرط ثاليث ال يشيترطه فيي االلتيزام بتقيديم البيانيات الالزمية  2599يوليه سنة  29(  ويفرد قانون التأمين الفرنسي الصادر في  9) 

عنها ميذكورة مقيدماً فيي وثيقية التيأمين . فيقتصير التيزام الميؤمن ليه إذن عليى ( منه أن تكون الظروف التي تزيد في الخطر والتي يجب اإلخطار  9) بند  29ابتداء فيشترط في المادة 

لذي طرأ ليس مذكوراً من قبل فيي وثيقية الظروف التي وجه إليها نظره وقت إبرام عقد التأمين ، فإذا طرأ ظرف منها يزيد في الخطر وجب عليه اإلخطار عنه . أما إذا كان الظرف ا

بالنيول وريبير وبيسون  -11 يكون ملزماً باإلخطار عنه ، حتى لو كان هذا الظرف من شأنه أن يزيد في الخطر ) انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة التأمين ، فإن المؤمن له ال
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ابتداء يقوم في جميع أنواع التأمين . أما باإلخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر ، فال يقيوم فيي التيأمين عليى الحيياة . فهيذا النيوع 

السين من التأمين تقضي طبيعته بأن يتحمل المؤمن تبعة جميع ما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد في الخطر ، كالتقدم في 

والمرض وتغيير الحرفة والقيام في رحالت ولو كانت خطرة . فهذه الظروف كلهيا تيدخل فيي نطياق التيأمين األصيلي ، فيال محيل إذن 

لإلخطار عنها إذا هي حدثت . وذلك ال يمنع من أن المؤمن في التأمين على الحياة يستثني بعض ظروف ال يدخلها في نطاق التأمين ، 

الحرب أو في أثناء الطيران أو تنفيذاً لحكم اإلعدام ، ولكنا نكون فيي هيذه الحالية بصيدد اسيتبعاد ظيروف معينية  كاالنتحار والموت في

( aggravation de risqué) ال بصدد ظروف من شأنها أن تزيد في الخطر  ( exclusion de risqué) من نطاق التأمين 
  (2 )

 . 

 وجوب إخطار المؤمن بهذه الظروف : -609
طرأت ظروف يكون من شأنها أن تزيد في الخطر على الوجه الذي قدمناه ، وجب على المؤن له أن يخطير الميؤمن بهيذه  إذا 

الظروف
 (1 )

 . وهنا يجب التمييز بين فرضين : 

) الفرض األول ( أن تكون هذه الظيروف قيد تسيبب فيهيا الميؤمن ليه بفعليه ، كميا إذا حيول سييارته الخاصية الميؤن عليهيا إليى 

ارة للنقل العام أو انتقل بعد أن أمن على نفسه من اإلصابات من حرفة إلى حرفة أشد خطراً . ففي هذا الفيرض يجيب عليى الميؤمن سي

له ، قبل أن يحدث الظروف التي تزيد في الخطر ، أن يخطر المؤمن بعزمه على إحداث هذه الظروف
 (9 )

. وليس هنياك ميعياد معيين  

قع قبل إحداث الظروف الجديدة ال بعيد ذليك . ويكيون اإلخطيار عيادة بكتياب موصيى علييه مصيحوب بعليم لهذا اإلخطار ، والمهم أن ي

وصول ، إال إذا اتفق على أن يكون بطريق آخر ككتاب عادي أو إنذار على يد محضر
 (5 )

 . 

بجيوار المنيزل الميؤمن علييه ) الفرض الثاني ( أال يكون للمؤمن له يد في إحداث الظروف التي تزيد في الخطر ، كما إذا قيام 

من الحريق محطة بنزين أو مكان توضع فيه مواد قابلة لاللتهاب ، وكما إذا انقطيع رجيال األمين عين حراسية المكيان اليذي تيودع فييه 

أشياء مؤمن عليها من السرقة . ففي هذا الفرض ال يكون المؤمن ليه ملزمياً باإلخطيار ، ميادام يجهيل قييام هيذه الظيروف الجدييدة
 (9 )

  .

منيه كميا  17فإذا علمها ، وجب عليه إخطار المؤمن بها . ويكون اإلخطار في خالل مدة معقولة ، حددها مشروع الحكومة في الميادة 

                                                                                                                                                                    
ع الحكومة ، وال تقتضيه المبادئ العامة في ( . وفي هذا تضييق في التزام المؤمن له باإلخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر ، لم ينص عليه في مشرو 117ص 2991فقرة  22

 ( .  211ص 292التأمين ، ومن ثم ال محل لألخذ به في مصر ) عبد المنعم البدراوي فقرة 

 . 211ص -219ص 292عبد المنعم البدراوي فقرة  – 212محمد كامل مرسي فقرة  -291محمد علي عرفه ص  -17بيكار وبيسون فقرة  – 292فقرة  2(  بيكار وبيسون المطول  2) 

ييه فيي هيذه الحالية اإلخطيار عين الزييادة : (  انظر في أن المؤمن له ملتزم باإلخطار عن زيادة الخطر دون أن يكون ملتزماً بعدم زيادة الخطر ، فله أن يزيد في الخطر ولكين يجيب عل 1) 

وانظر في الخصائص  -197ص 295وأن جزاء يترتب على هذا االلتزام : عبد الحي حجازي فقرة وانظر عكس ذلك وأن المؤمن له ملتزم بعدم زيادة الخطر  -2599فقرة  5فيفانتي 

 .  212التي يجب أن تتوافر في زيادة الخطر : عبد الحي حجازي فقرة 

النقض بأنه متى كيان عقيد التيأمين قيد نيص عليى أن كيل (  وقد يشترط المؤمن سقوط حق المؤمن له إذا أحدث التغيير دون قبول من المؤمن ، فهذا الشرط صحيح . وقد قضت محكمة  9) 

كون من شأنه زيادة المخاطر ، دون قبول تغيير أو تعديل يحدث بالنسبة إلى الغرض الذي أعد له المكان المحفوظة فيه البضائع المؤمن عليها أو االستعمال الذي خصص من أجله ، وي

، وكان الثابت هو أن المستأمن قيد اسيتعمل هيذا المكيان عنيد تحريير عقيد التيأمين فيي عمليية تنظييف الحبيوب الملوثية بالميازوت كتابي من المؤمن ، يحرم المستأمن حقه في التعويض 

رر حرمانه مين حقيه ) نقيض ال يكون قد أخطأ إذ قبواسطة غسلها بالبترول ، وأنه أقام به فرناً لتسخين المياه الالزمة لتلك العملية بالقرب من مكان البضائع التي احترقت ، فإن الحكم 

 ( .  119ص 59رقم  1مجموعة أحكام النقض 2599مدني سنة 

تياب إليى الميؤمن بعيد إحيداث الظيروف ) (  والعبرة بتاريخ صدور الكتاب ال بتاريخ وصوله ، فإذا صدر قبل إحداث الظروف ، اعتبر أن المؤمن له قد قام بالتزامه حتى ليو وصيل الك 5) 

 ( .  299ص 15بيكار وبيسون فقرة 

فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -252-2559المرجيع السيابق  2555يونييه سينة  99الربياط  -195-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2551يونييه سينة  22(  نقض فرنسيي  9) 

 .  117ص 2991
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رأينا بعشرة أيام من وقت علم المؤمن له بالظروف الجديدة
 (2 )

، ويصح االتفاق على مدة أطول . ويتم اإلخطار في هذا الفرض عيادة  

، كما يتم في الفرض السابق ، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، إال إذا اتفق على طريق آخر
 (1 )

 . 

 ما يترتب على اإلخطار :  -621
لميؤمن منيه مغطيى بالتيأمين تغطيية مؤقتية ، وذليك فإذا تم اإلخطار على الوجه المبين فيما تقدم ، ترتب عليه أن يبقيى الخطير ا

إلى أن يتخذ المؤمن موقفه من الظروف الجديدة . وللمؤمن أن يتخذ بعد اإلخطار ، أحد مواقف ثالثة : فهو إما أن يطليب فسيخ العقيد ، 

ما هو دون زيادة في قسط التأمين . وإما أن يستبقي العقد مع زيادة في قسط التأمين بناء على طلب المؤمن له ، وإما أن يستبقي العقد ك

 لهذه مسائل أربع ، نستعرضها متوالية .

 بقاء الخطر مغطى تغطية مؤقتة : -620
يبقى التأمين األصلي قائماً دون أي تعديل ، وبخاصة في مقدار القسط ، حتى بعيد أن تقيوم الظيروف التيي تزييد فيي الخطير ،  

باإلخطار عن هيذه الظيروف ، وذليك إليى أن يتخيذ الميؤمن الموقيف اليذي يختياره . ومعنيى  مادام المؤمن له لم يقصر في تنفيذ التزامه

ذلك أن الخطر المؤمن منه يبقى مغطى تغطيية مؤقتية إليى أن يتخيذ الميؤمن موقفيه ، وذليك بجمييع شيروط التيأمين األصيلي ودون أيية 

على المؤمن بمبليغ التعيويض ، حتيى ليو كيان تحقيق الخطير  زيادة في القسط . فإذا تحقق الخطر في خالل هذه المدة ، رجع المؤمن له

 راجعاً إلى الظروف الجديدة التي زادت فيه .

فإذا كان المؤمن له هو الذي أحداث الظروف الجديدة ، وأخطر بها المؤمن قبل أن يحدثها ، وتحقق الخطر ولو من جيراء هيذه 

علييى المييؤمن بييالتعويض . أمييا إذا كييان المييؤمن لييه لييم يخطيير المييؤمن الظييروف قبييل أن يتخييذ المييؤمن موقفييه ، فييإن المييؤمن لييه يرجييع 

 بالظروف قبل إحداثها ، فإنه يكون مخالً بالتزامه ، ويتحمل الجزاء على هذا اإلخالل كما سيأتي .

طيوال وإذا لم يكن للمؤمن له يد في إحداث الظروف الجديدة ، فإنه يبقيى مغطيى تغطيية مؤقتية عليى النحيو اليذي بينياه ، وذليك 

المدة التي يبقى فيها جاهالً لهذه الظروف ، بل بعد أن يعلمها مادامت المهلة المعطاة له إلخطار المؤمن لم تنقض ، بل بعيد أن تنقضيي 

هذه المهلة مادام قد قام باإلخطار ، وذلك إلى أن يتخذ المؤمن موقفيه مين هيذه الظيروف الجدييدة . فيإذا تحقيق الخطير الميؤمن منيه فيي 

الوقت كله ، ولو من جراء الظيروف الجدييدة ، رجيع الميؤمن ليه عليى الميؤمن بمبليغ التعيويض . أميا إذا ليم يقيم الميؤمن ليه  خالل ذلك

 باإلخطار في المدة المغطاة له بعد أن علم بالظروف الجديدة ، فإنه يكون مخالً بالتزامه ، ويتحمل الجزاء على هذا اإلخالل .

فيها المؤمن له مغطى تغطية مؤقتة على النحو الذي قدمناه ، ثيم يسيتبقي الميؤمن العقيد ميع  ويالحظ أنه في األحوال التي يكون

زيادة قسط التأمين ، فإن هذه الزيادة كما سنرى يكون لها أثر رجعي من وقت قيام الظروف الجدييدة أو فيي القلييل مين وقيت اإلخطيار 

المؤقتة ، فإن المؤمن يخصم من مبلغ التأمين المستحق في ذمته للمؤمن  بها . ويترتب على ذلك أنه إذا تحقق الخطر في خالل التغطية

له مقدار الزيادة في القسط
 (9 )

 . 

 طلب فسخ العقد : -622
وإذا وصل إلى المؤمن إخطار بالظروف الجديدة على النحو الذي بيناه ، فإن القواعد العامة كانت تقضي بأن يكون له الخييار  

للتأمين األصلي أو الفسخ . ومعنى التنفيذ العيني هنيا هيو أن يعييد الميؤمن ليه الحالية إليى ميا كانيت عليهيا وقيت  بين طلب التنفيذ العيني

                                                 
 ( منه بثمانية أيام .  1بند ) 21في المادة  2599يوليه سنة  29(  ويحددها قانون التأمين الفرنسي الصادر في  2) 

عد انقضياء هيذه الميدة . ويالحيظ أنيه إذا تيأخر (  والعبرة هنا أيضاً بتاريخ صدور الكتاب ، فإذا صدر في خالل المدة المحددة ، وفى المؤمن له بالتزامه ولو وصل الكتاب إلى المؤمن ب 1) 

ر المؤمن منه لم يتحقق . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه بعد أن تأخذ المؤمن له في اإلخطار وقبيل أن يقيع اإلخطيار فعيالً ، المؤمن له في اإلخطار ، لم يكن لهذا التأخير أثر مادام الخط

 ( .  299ص 15فإن المؤمن له يعتبر مخالً بالتزامه ، ويتحمل جزاء هذا اإلخالل على الوجه الذي سنبينه ) بيكار وبيسون فقرة 

 .  179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -79بيكار وبيسون فقرة  -252-2559المجلة العامة للتأمين البري  2555يونيه سنة  99(  الرباط  9) 
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إبرام عقيد التيأمين ، فيزييل الظيروف الجدييدة التيي كيان مين شيأنها زييادة الخطير . ولميا كيان هيذا األمير مسيتحيالً إذا كانيت الظيروف 

وكيان غيير مرغيوب فييه إذا كيان هيو اليذي أحيدثها حتيى ال تغيل ييده عين اتخياذ ميا ييراه مالئمياً الجديدة ال يد للمؤمن له فيي إحيداثها ، 

لمصلحته وال تشل حركته ويتجمد نشاطه مين جيراء التيأمين ، فيال يبقيى إذن أميام الميؤمن إال طليب الفسيخ
 (2 )

. وليه أن يطلبيه فيي أي  

نزل عنه صراحة أو ضمناً وأظهر رغبته فيي اسيتبقاء العقيد ، وبوجيه خياص  وقت ، إذا لم يحدد القانون له ميعاداً لذلك ، ما لم يكن قد

 إذا استمر في استيفاء األقساط أو إذا دفع التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن منه كما سيأتي .

، وتقيول فإذا اختار الفسخ ، فسبيله إلى ذلك هو أن يرسل كتاباً موصى عليه مصحوباً بعلم وصول إلى المؤمن ليه بفسيخ العقيد 

وفيي حالية إنهياء العقيد ، ال ينتهيي التيزام الميؤمن إال مين تياريخ إخطيار  من مشروع الحكومة كما رأينا فيي هيذا الصيدد : " 17المادة 

المؤمن له باإلنهاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول"
 (1 )

 . 

ي والعقيود الزمنيية ال يكيون لفسيخها أثير ويترتب على فسيخ العقيد أن ينقضيي ولكين دون أثير رجعيي ، فعقيد التيأمين عقيد زمني

رجعي . فينقضي التزام المؤمن بالتعويض والتزام المؤمن له بدفع األقساط من وقت الفسخ ، ويجيب عليى الميؤمن أن ييرد للميؤمن ليه 

ما تقاضاه مقدماً من األقساط عن مدة تكون تالية لوقت الفسخ ، إذ ال يتحمل المؤمن أية مسئولية عن هذه المدة
( 9 )

. وال يرجع الميؤمن  

على المؤمن له بتعويض إال في حالة ما إذا كان المؤمن له هو الذي تسبب بفعله في زيادة الخطر ، فإن الفسخ يكون في هذه الحالة قيد 

ترتب على فعل صادر من المؤمن له
 (5 )

قيه فيي ميع احتفاظيه بح من مشروع الحكومة كما رأينا في هذا الصدد : " 17. وتقول المادة  

طلب تعويض مناسب في الحالة األولى" ، وقد يكون التعويض المناسب هو أن يستبقي المؤمن جمييع القسيط اليذي قبضيه مين الميؤمن 

 له عن الفترة الجارية وقت إجراء الفسخ ، فيكون الجزء من القسط الذي يقابل المدة التي تلي الفسخ من هذه الفترة بمثابة تعويض .

 د مع زيادة في قسط التأمين : استبقاء العق -623
ويستطيع المؤمن له أن يدرأ الفسخ ، إذا رأى أن بقياء العقيد فيي مصيلحته ، بيأن يزييد فيي قسيط التيأمين بميا يتناسيب ميع زييادة 

ا قبيل من مشروع الحكومة كما رأينا في هذا الصيدد : " إال إذ 17الخطر ، وتحتسب الزيادة على أساس تعريفة التأمين . وتقول المادة 

بيأثر رجعيي مين وقيت قييام  ( suprime) المؤمن له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة الطارئة فيي الخطير" . وتكيون زييادة القسيط 

الظروف الجديدة ، أو في القليل من وقت إخطار المؤمن بها . ويتم تعديل العقد بسبب زيادة القسط ، غالباً ، عن طرييق تحريير ملحيق 

 . ( avenant) لوثيقة التأمين 

ويجوز للمؤمن أن يبتدئ المؤمن له ، فيخبره بين زيادة القسط أو فسخ العقد . ويقع ذلك غالباً بكتاب موصى عليه ، يرسله إلى 

المؤمن له ويعرض عليه فيه زيادة القسط ، ويحدد ميعاداً إذا لم يقبل فيه المؤمن له هذه الزيادة انفسخ العقد
 (9 )

 . 

لة ما إذا كانت زيادة الخطر من شأنها ، لو كانت قائمة وقت إبرام العقد ، أن تمنع المؤمن مين التعاقيد ، فيإن ويالحظ أنه في حا

 عرض المؤمن له على المؤمن زيادة في القسط الستيفاء العقد ال يجدي ، وال يبقى عند ذلك إال فسخ العقد .

                                                 
 .  211-2559المجلة العامة للتأمين البري  2595ديسمبر سنة  22(  نقض فرنسي  2) 

، ولكين الفقيه الفرنسيي ، وهيو فيي صيدد تفسيير نصيوص هيذا القيانون ، ييذهب إليى اتبياع  2599وليه سنة ي 29(  وال يوجد ما يقابل هذا النص في قانون التأمين الفرنسي الصادر في  1) 

منه ، فيكفي في إجراء الفسخ أن يطلبه المؤمن بكتاب موصى عليه يرسله إلى المؤمن له ، فينفسخ العقد بانقضاء عشرة أيام من الييوم  11إجراءات الفسخ المنصوص عليها في المادة 

المجلية  2552سبتمبر سنة  15نقض فرنسي  -179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -291ص 71رسل فيه المؤمن الخطاب الموصى عليه ) بيكار وبيسون فقرة الذي ي

 .  215-2555المرجع السابق  2555أول فبراير سنة  59-2551العامة للتأمين البري 

 . 172ص -179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -71(  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 129ص 211عبد الحي حجازي فقرة  -299ص -295ص 221محمد كامل مرسي فقرة  -259ص 79(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

إن عقد التأمين ال ينفسخ بمجرد هذا الرفض ، بل البيد مين أن يرسيل (  وقد يقتصر  المؤمن في كتابة للمؤمن له على طلب زيادة في القسط دون الفسخ ، فإذا رفض المؤمن له الزيادة ف 9) 

 -199 – 2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559فبرايير سينة  5المؤمن كتاباً جديداً بالفسخ إلى المؤمن له ، وإال اعتبر قابالً الستبقاء العقد دون زيادة في القسيط ) نقيض فرنسيي 

عبيد المينعم  -172ص 2999فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -259ص 79بيكار وبيسيون فقيرة   -199-2599المرجع السابق  2599ه سنة يولي 7نقض فرنسي دوائر مجتمعة 

 ( .  217ص 291البدراوي فقرة 
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 استبقاء العقد دون زيادة في قسط التأمين :  -624
أن يعرض المؤمن على المؤمن له زيادة في قسط التأمين ، فيرفض هذا األخير أية زيادة . ويرى المؤمن ميع ذليك أن وقد يقع 

من المالئم لمصلحة العمل الذي يديره ومجاملة للعمييل ، وبخاصية إذا كانيت زييادة الخطير التيي نجميت عين الظيروف الجدييدة ليسيت 

ة زيادة في القسط . بل أن المؤمن قد ييرى منيذ البدايية أن يتخيذ هيذا الموقيف ، فيال يعيرض بذات بال ، أن يستبقي العقد كما هو دون أي

على العميل أية زيادة في القسط ، ويستبقي العقد كما هو
 (2 )

 . 

 وفي الحالتين قد يكون قبول المؤمن قبوالً صريحاً ، فيكتب مثالً للمؤمن له أن بعد أن علم بالظروف الجدييدة يقبيل ميع ذليك أن

يبقي عقد التأمين كما هو دون زيادة في القسط
 (1 )

مين  17. وقد يكون القبول قبوالً ضمنياً . وفي هذا تقيول الفقيرة األخييرة مين الميادة  

وميع ذليك ال يجيوز للميؤمن أن يتيذرع بزييادة المخياطر إذا كيان ، بعيد أنعليم بهيا بيأي وجيه ، قيد أظهير  مشروع الحكومة كما رأينا : "

يفاء العقييد ، أو بوجييه خيياص إذا اسييتمر فييي اسييتيفاء األقسيياط أو إذا أدى التعييويض بعييد تحقييق الخطيير المييؤمن منييه" . رغبتييه فييي اسييت

فالمفروض أن المؤمن قد علم بيالظروف الجدييدة التيي زادت فيي الخطير ، سيواء ان علميه بيذلك عين طرييق إخطيار الميؤمن ليه بهيذه 

لو علم المؤمن بالظروف الجديدة من شخص غيير الميؤمن ليه . وسيكت الميؤمن  الظروف كما هو الغالب ، أو عن أي طريق آخر كما

مع علمه بهذه الظروف ، فلم يطلب فسخ العقد ، ولم يعرض على المؤمن له زيادة فيي قسيط التيأمين . فيعتبير سيكوته عليى هيذا النحيو 

اليب بأيية زييادة ، أو دفيع بيالتعويض عنيد تحقيق مدة طويلة ، وبخاصة إذا استمر في اسيتيفاء األقسياط الميؤمن ليه كميا هيي دون أن يط

الخطر المؤمن منه دون أن يتمسك بقيام ظروف جديدة زادت في الخطر ، رضاًء ضمنياً باستبقاء العقد كما هو دون زييادة فيي القسيط 

بالرغم من قيام هذه الظروف الجديدة
 (9 )

 . 

 صورتان خاصتان من صور زيادة المخاطر :  -625
من مشروع الحكومية عليى أنيه : "إذا كيان موضيوع العقيد أشخاصياً عدييدين أو عيدة أشيياء ، وليم تشيمل  15المادة وقد نصت 

زيادة المخاطر إال بعض أولئك األشخاص أو تلك األشياء ، فيال يجيوز للميؤمن أن يطليب إنهياء العقيد بالنسيبة إليى بياقي األشيخاص أو 

حدهم بالشروط ذاتها"األشياء طالما أنه كان يقبل التأمين عليهم و
 (5 )

. وليس هذا النص إال تطبيقا للقواعد العامة  . ويؤخذ منه أنيه إذا  

كييان هنيياك عقييد التييأمين واحييد شييمل عييدة أشييخاص أو عييدة أشييياء ، وقامييت ظييروف جديييدة تزيييد فييي الخطيير بالنسييبة إلييى أحييد هييؤالء 

قد التأمين يتجزأ ، وتسري األحكام التيي قيدمناها فيي خصيوص قييام األشخاص دون باقيهم أو إلى أحد هذه األشياء دون باقيها ، فإن ع

الظروف التي تزيد في الخطر بالنسبة إلى الشخص أو إلى الشييء اليذي زاد فيي شيأنه الخطير ، ويبقيى عقيد التيأمين األصيلي كميا هيو 

التأمين على الباقي بالشروط ذاتها . فإذا أمن دون تغيير بالنسبة إلى باقي األشخاص أو باقي األشياء ، مادام يثبت أن المؤمن كان يقبل 

شخصان في عمل واحد على نفسيهما من اإلصابات بعقد واحد ، وزاد الخطر بالنسبة إلى أحدهما لتغيييره حرفتيه إليى حرفية أخطير ، 

العقيد سيارياً كميا هيو فيي فإن أحكام زيادة الخطر تسري عليه وحده ، فيزيد القسط أو يفسخ العقد أو يبقى كميا هيو دون زييادة ، ويبقيى 

                                                 
لظروف الجديدة التي زادت في الخطير ، ثيم يعيرض علييه اسيتبقاء عقيد (  ويفعل المؤمن ذلك إما تلقائياً ، وإما بعد أن يتقدم له العميل في ذلك ، بأن يكتب العميل مثالً للمؤمن يخطره با 2) 

 التأمين كما هو دون زيادة في القسط . 

يسجل فيهيا الظيروف  ( avenant) لتأمين (  ويصح أن يرسل المؤمن لهذا الغرض كتاباً للمؤمن له موصى عليه يخبره فيه بذلك ، ويجوز كذلك أن يحرر مع المؤمن له ملحقاً لوثيقة ا 1) 

 .  75كما هي دون تغيير ) بيكار وبيسون فقرة  -وبخاصة مقدار القسط -الجديدة التي زادت في الخطر ، مع بقاء شروط التأمين

 . 179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -75(  انظر هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة  9) 

ً من تقنين  511وقد نصت المادة   بتليك الزييادة  الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا نوى المضمون أن يأتي فعالً من شأنه أن يزيد المخاطر إلى حد أن الضامن لو كان عالميا

ذا تفاقمت األخطيار بيدون فعيل مين المضيمون ، وجيب لما تعاقد معه أو لما تعاقد إال على قسط أكبر ، كان من الواجب عليه قبل إتيان ذلك الفعل أن يعلنه للضامن بكتاب مضمون . وإ

ذا رضيي المضيمون بزييادة القسيط بنياء عليى عليه إعالم الضامن في خالل ثمانية أيام على األكثر من تاريخ علمه بتفاقم األخطار . وفي كال الحيالتين يحيق للضيامن فسيخ العقيد ، إال إ

اقم األخطار إذا كان بعد علمه بها على وجه قد أظهر رغبته في بقاء الضمان ، والسيما إذا داوم على اسيتيفاء األقسياط أو دفيع اقتراح الضامن . على أنه ال يحق للضامن أن يتذرع بتف

 التعويض بعد وقوع الطارئ" .

 (  وليس لهذا النص مقابل في المشروع التمهيدي ، بل هو نص قد استحدثه مشروع الحكومة . 5) 
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حق الشخص اآلخر الذي لم يزد الخطر بالنسبة إليه . وإذا أمن شخص على منزلين من الحريق بعقد واحد ، وزاد الخطر بالنسيبة إليى 

إليى  أحد المنزلين دون اآلخر ، فإن أحكام زيادة الخطر تسيري بالنسيبة إليى هيذا المنيزل ، ويبقيى عقيد التيأمين سيارياً كميا هيو بالنسيبة

المنزل اآلخر . ويشترط في ذلك أال يكون عقيد التيأمين غيير قابيل للتجزئية . ويكيون عقيد التيأمين غيير قابيل للتجزئية ، فتسيري أحكيام 

زيادة الخطر بالنسبة إلى الجميع دون تمييز بين شخص وشخص أو بين شيء وشيء ، إذا كان قسط التيأمين واحيداً ال يقبيل التجزئية ، 

اط متميييزة ولكيين المتعاقييدين اتفاقييا علييى عييدم التجزئيية أو كانييت الظييروف الجديييدة التييي زادت فييي الخطيير ظروفيياً أو كانييت هنيياك أقسيي

شخصية ترجع إلى شخص المؤمن له
 (2 )

 . 

مين المشيروع التمهييدي عليى أنيه "ال يكيون لزييادة المخياطر أثير فيي الحيالتين اآلتيتيين : ) أ ( إذا كانيت  2919وتنص المادة 

ة المؤمن . ) ب ( إذا فرضها واجيب إنسياني أو فرضيتها حمايية المصيلحة العامية"لحماية مصلح
 (1 )

. ففيي هياتين الحيالتين ال تسيري  

أحكام زيادة الخطر التي قدمناها ، ويبقى عقد التأمين سارياً كما هو بشروطه وبالمقدار المحدد للقسط فيه ، وذليك طبقياً ، لييس فحسيب 

 ً للمبادئ العامة المقررة في التأمين . وقد سبق أن استعرضنا هاتين الحالتين عند الكالم في التيأمين مين  للنص السالف الذكر ، بل أيضا

الخطأ العمدي
 (9 )

. وقررنا أنه إذا تعمد المؤمن له زيادة الخطر لحماية مصلحة المؤمن نفسه ، كميا إذا أتليف فيي التيأمين مين الحرييق  

اد الحريق وذلك لمصلحة المؤمن حتى تنحصر مسئوليته في أضيق الحدود الممكنة ، فإن هذا بعض المنقوالت المؤمن عليها لمنع امتد

ى العمل ال يكون له أثر في عقد التأمين ، ويبقى هذا العقد سارياً كما هو دون زيادة في القسط . كذل إذا تعمد المؤمن له في التأمين علي

ض المؤمن له في التأمين على الحياة نفسه للموت إنقاذاً لغييره فميات فعيالً ، أو قتيل الحياة الغير قتل هذا لغير دفاعاً عن نفسه ، أو عر

شخص كلبه المؤمن عليه بعد أن أصيب بالسعر خشية أن يؤذي الناس ، ففي جميع هذه الفروض يبقى عقد التأمين كما هيو دون زييادة 

 أو يؤدي واجباً أو يقوم بعمل للمصلحة العامة .في القسط ، ألن هناك ما يبرر فعل المؤمن له ، فهو يدافع عن نفسه 

 الجزاء الذي يترتب على اإلخالل بااللتزام -3
 من مشروع الحكومة على ما يأتي : 11تنص المادة نصوص في مشروع الحكومة تقرر هذا الجزاء :  -626

م عن عمد بيانياً كاذبياً ، وكيان مين شيأن ذليك "يقع عقد التأمين باطالً إذا تعمد المؤمن له أو المؤمن على حياته كتمان أمر أو قد

 أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن حتى ولو لم يكن للكتمان أو البيان الكاذب أثر وقوع الحادث" .

، فيإن  "فإذا كان موضوع العقد عدة أشياء أو أشخاصاً متعددين ، وكان الكتمان أو البيانات الكاذبية ال تنصيب إال عليى اليبعض

 التأمين يظل قائماً بالنسبة إلى بقية األشياء أو باقي هؤالء األشخاص طالما أن المؤمن كان يقبل التأمين عليهم وحدهم بالشروط ذاتهيا"

. 

"وفي جميع األحوال التيي يبطيل فيهيا العقيد بأكمليه أو جيزء منيه بسيبب الكتميان أو البيانيات الكاذبية ، تصيبح األقسياط التيي تيم 

قاً خالصاً للمؤمن ، أما األقساط التي استحقت ولم تؤد فيكون له الحق في المطالبة بها"أداؤها ح
 (5 )

 . 

                                                 
 . 297ص 71وبيسون فقرة  (  انظر في كل ذلك بيكار 2) 

 في الهامش . 199(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 199(  انظر آنفاً فقرة  9) 

اناً يجوز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد إذا كتم طالب التأمين أمراً أو قدم عن عمد بي -2من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : " 2911(  نقل هذا النص عن المادة  5) 

وتصبح األقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن ، أما األقساط التي حلت ولم تدفع فيكون له  -1كاذباً ، وكان من شأن ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن . 

خالل المؤمن عليه بتعهداته عن غيش . أميا إذا كيان الميؤمن علييه حسين النيية ، فإنيه يترتيب وتسري أحكام الفقرة السابقة في كل الحاالت التي يفسخ فيها العقد إل -9حق المطالبة بها . 

من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  12ادة على الفسخ أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابلة خطراً ما" . وقد نقل نص المشروع التمهيدي عن الم

( . وفي لجنة المراجعة قسمت المادة إلى مادتين  2715يونيه سنة  22من الباب العاشر من الكتاب األول من التقنين التجاري البلجيكي ) قانون  29وعن المادة  2599ه سنة يولي 29

 -959ص  9مها قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال التحضييرية ، ووافق عليهما مجلس النواب ، ولكنهما حذفتا في لجنة مجلس الشيوخ لتعلقهما "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظ

 في الهامش ( . 952ص
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 من مشروع الحكومة على ما يأتي : 11وتنص المادة 

"ال يترتب على سكوت المؤمن له أو المؤمن على حياته عن أمر أو إعطائه بياناً غير صحيح بطالن العقيد ، إذا ليم يقيم اليدليل 

 ء نيته" .على سو

"فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جياز للميؤمن أن يطليب إبطيال العقيد بعيد عشيرة أييام مين تياريخ إخطياره الميؤمن ليه 

 بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، إال إذا قبل هذا األخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر" .

 حالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما" ."ويترتب على إبطال العقد في هذه ال

"أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض التعيويض بنسيبة معيدل األقسياط التيي أدييت فعيالً إليى معيدل األقسياط 

ه صحيح"التي كان يجب أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وج
 (2 )

 . 

                                                                                                                                                                    
على المؤمن له أن يقرر في  29من المادة  وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ومن المعلوم أن عقد التأمين من عقود حسن النية ، لذلك أوجب البند األول

الوقائع التي جعلها المؤمن كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، ومما يعتبر مهماً في هذا الشأن دقة وقت إتمام العقد 

ن بها ، ترتيب عليى ذليك حرمانيه مين التعيويض ، ميع احتفياظ الميؤمن محل أسئلة محددة ومكتوبة . فإذا ثبت أنا لمؤمن له قد تعمد الكذب أو الكتمان في البيانات المطالب بتزويد المؤم

 باألقساط التي أديت فعالً مع حقه في المطالبة باألقساط التي حلت ولم تؤد" .

مر أو إعطائه بياناً غير صحيح بطيالن ال يترتب على كتمان طالب التأمين األ -2من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : " 2917(  نقل هذا النص عن المادة  2) 

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد في خالل عشرة أيام من إخطاره طاليب التيأمين بخطياب موصيى  -1العقد ، إذا لم يقم الدليل على سوء نيته . 

فإذا لم يظهر ما وقع من كتمان أو كذب إال بعد تحقق الخطر ، وجيب خفيض التعيويض بنسيبة الفيرق بيين  -9قساط . عليه إال إذا قبل هذا زيادة في القسط تحسب على أساس تعريفة األ

مين  11روع التمهييدي عين الميادة معدل األقساط التي دفعت ومعدل األقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت للمؤمن على وجه صحيح تيام" . وقيد نقيل نيص المشي

. وقد أقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي ، ثم أقيره مجليس النيواب ، ولكين لجنية مجليس الشييوخ حذفتيه  لتعلقهميا  2599يوليه سنة  29نون التأمين الفرنسي الصادر في قا

 في الهامش (" . 951-952ص  9"بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ييق قاعيدة تناسيب القسيط ميع الخطير ، اء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "أما إذا لم يقم الدليل على سوء نيية الميؤمن ليه ، فالشيك أن األمير يقضيي بتطبوج

ر . فالمؤمن قد تعرض لخطر لم يتقاض في مقابله قسطاً متناسباً مع خطورته حماية لحسن النية واعتباره عذراً كافياً لتبرير زلة المتعاقد في حدود عدم التضحية بمصلحة المتعاقد اآلخ

. وللتوفيق بين هذه المصالح المتعارضية ، فرقيت ، والمؤمن له وإن كان لم يؤ قسطاً كافياً إال أنه في الوقت ذاته لم يحاول أن يخدع المؤمن أو يغرر به فهو لحسن نيته جدير بالرعاية 

عقد ، إال إذا قبل المؤمن وع بين حالتين ، حالة اكتشاف الحقيقة قبل وقوع الحادث ، وحالة اكتشافها بعد وقوعه . فخولت للمؤمن في الحالة األولى الحق في فسخ المن المشر 11المادة 

، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما . أما في حالة له زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر . ويترتب على الفسخ في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين 

فييخفض التعيويض بنسيبة األقسياط التيي أدييت  ظهور الحقيقة بعد تحقق التأمين ، أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما . أما في حالة ظهور الحقيقة بعد تحقيق الخطير ،

 يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح" . فعالً إلى األقساط التي كان

يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد إذا تعمد المؤمن له كتميان أمير  -2مدني عراقي ، وتجري على الوجه اآلتي : " 571من مشروع الحكومة المادة  11و 11ويقابل المادتين 

ليت اء ذلك أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن . وتصبح األقساط التي تم دفعها حقاً خالصاً للمؤمن ، أما األقساط التي حأو قدم عن عمد بياناً كاذباً ، وكان من ور

كان المؤمن له حسن النية ، فإنه يترتب على  وتسري أحكام الفقرة السابقة في كل الحاالت التي يخل فيها المؤمن له بتعهداته عن غش . أما إذا -1ولم تدفع فيكون له حق المطالبة بها . 

 الفسخ أن يرد المؤمن األقساط المدفوعة ، أو يرد القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما" .

ل العاديية ، أن يبطيل العقيد بسيبب تكيتم من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، وتجري عليى الوجيه اآلتيي : "يجيوز ، بقطيع النظير عين أسيباب اإلبطيا 571ويقابل نفس المادتين المادة 

وإذا وقيع الطيارئ ، فيإن حكيم  -امنالشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريحاً كاذباً إذا كان هذا التكتم أو الكذب مين شيأنهما أن يغييرا موضيوع الخطير أو يخفيياه فيي نظير الضي

أما األقسياط المدفوعية فتبقيى للضيامن ، ويحيق ليه أيضياً اسيتيفاء  -في شأنه تصريحاً كاذباً لم يؤثر في وقوعه اإلبطال الخاص يبقى مرعياً وإن كان الخطر الذي كتبه المضمون أو قدم

 -على أن كتمان المضمون أو تصريحه الكاذب ال يؤديان إلى بطالن عقد الضمان ، ما لم يقم البرهان عليى سيوء نيية المضيمون –جميع األقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل والضرر 

ليى المضيمون بكتياب مضيمون ، إال إذا وإذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما ، فيحق للضامن أن يفسخ العقد بعد ميرور عشيرة أييام مين تياريخ تبلييغ اإلنيذار اليذي أرسيله إ

ال بعد وقوع الطارئ ، فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل األقساط وإذا لم يهر الكتمان أو الكذب إ -رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون

 التي دفعت ومعدل األقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح تام" .
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وهذه النصوص ال تعدو في مجموعها أن تكون تطبيقاً ، ال للقواعد العامة المقررة في نظرية العقد ، بل للمبادئ العامة المسيلم 

بها في عقد التأمين . وهي على كل حال تتضمن أحكاماً جرت العادة بإدراجهيا فيي وثيائق التيأمين ضيمن الشيروط العامية ، فأصيبحت 

نياً يعتد به . فال مانع إذن مين األخيذ بهيذه األحكيام اليواردة فيي مشيروع الحكومية باعتبيار أنهيا تطبييق للقواعيد روعييت فيهيا عرفاً تأمي

طبيعة عقد التأمين ، وروعي فيها أيضاً العرف التأمين
 (2 )

 . 

توي أن يكيون ذليك وقيت تقيديم وتسري هذه األحكام أياً كان الوقت الذي وقيع فييه الكتميان أو أدليى بالبييان غيير الصيحيح ، يسي

المؤمن له ابتداء البيانات الالزمة أو وقت أن يخطر المؤمن بما يستجد من الظروف التي تؤدي إلى زييادة الخطير . وقيد جيرى قضياء 

 ً محكمة النقض الفرنسية على عدم التمييز بين هذين الفرضين وتطبيق نفس األحكام عليهما جميعا
 (1 )

، إذ أن النصوص التيي تتضيمن  

                                                 
: وييذهب إليى  295ص 12س ذلك محمود جمال الدين زكيي فقيرة وانظر عك -291وقرب عبد المنعم البدراوي فقرة  -215وص  219(  انظر في هذا المعنى محمد علي عرفه ص  2) 

شيركات التيأمين عيادة مين شيروط تعيالج بهيا وجوب تطبيق المبادئ العامة في نظرية عيوب الرضاء ، فال يكون العقد قابالً لإلبطال إال لغلط أو تدليس . ويشير مع ذلك إلى ما تدرجه 

 له حسن النية أو سيء النية . الموقف ، وتميز فيها بين ما إذا كان المؤمن 

من تقنين التجاريية البحيري  259من التقنين التجاري الفرنسي الواردة في التأمين البحري ) وتقابل المادة  957، يطبق المادة  2599يوليه سنة  29وكان القضاء الفرنسي قبل قانون 

ح ، ببطالن عقد التأمين بأثر رجعي ، فيرد المؤمن جميع األقساط التي يكون قد قبضها ويتحلل من مسئوليته عن المصري . وهذه المادة تقضي ، في حالة الكتمان أو البيان غير الصحي

 2512نيوفمبر سينة  11) نقيض فرنسيي  التعويض إذا تحقق الخطر ، وذلك دون تمييز بين ما إذا كان المؤمن له حسن النية أو سيء النية فيما كتمه أو أدلى به مين بييان غيير صيحيح

 11 -295 -2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2552نوفمبر سينة  5 -917-2599داللوز األسبوعي  2599مايو سنة  7 -251-2-2599فبراير سنة  5 -221-2-2519داللوز 

 71بيكيار وبيسيون فقيرة  -215-2555سابق المرجع ال 555فبراير سنة  21 -211-2555المرجع السابق  2555فبراير سنة  29 -952-2551المرجع السابق  2551مارس سنة 

( . ولكن لما كان هذا الجزاء شديداً ، وبخاصة بالنسبة إلى المؤمن له حسن النية ، فقد جرى العمل فيي وثيائق  172ص 2995فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -259ص -255ص

نية والمؤمن له سيء النية ، وتقضي في حالة حسن النية بعدم بطالن العقد واالقتصار على زيادة قسط التأمين التأمين على إيراد أحكام بين الشروط العامة تميز بين المؤمن له حسن ال

منيه ، وهيي النصيوص التيي نقيل عنهيا  11و 12هذه األحكام مما جرى بيه العميل ، وصياغها نصوصياً فيي الميادتين  2599يوليه سنة  29أو تخفيض مبلغ التعويض . وقد نقل قانون 

 منه . 11و 11الحكومة في المادتين  مشروع

من تقنين التجارة البحري تقضي بأن "يصير سند السييكورتاه  259أما في مصر ، في عهد التقنين المدني القديم ، فلم يكن هناك نصوص في هذا التقنين تتعلق بالتأمين . وكانت المادة 

بيانه فيه أو إخباره منه بخالف الواقع ، أو إذا وجد اختالف بين سند السيييكورتاه وسيند الشيحن يوجيب نقصيان الخطير الغياً بالنسبة للمؤمن إذا حصل سكوت من المؤمن له عما يلزم 

و ليم يكين بيأن يكيون العقيد بياطالً "ولي المظنون أو يغير حقيقة ما يعرض منه ويكون من شأنه أن يمنع السيكورتاه أو يغير شروطها لو علم المؤمن حقيقة الحال" . ويقضي نفس النص

وليم يفيرق هيذا الينص بيين ميا إذا كيان  للسكوت أو اإلخبار بخالف الواقع أو االختالف بين السندين دخل في الخسارة التيي لحقيت بالشييء المعميول علييه السييكورتاه أو فيي هالكيه" .

ات التأمين إلى إدراج شروط فيي وثيائق التيأمين تقضيي بسيقوط حيق الميؤمن ليه إذا ثبيت المؤمن له حسن النية أو سيء النية ، ولذلك كان نصاً استثنائياً ال يقاس عليه . وقد لجأت شرك

يناير  19 -199ص 21م 2599مايو سنة  29سوء نيته . وقد أعمل القضاء المختلط هذه الشروط ، فقضى بسقوط حق المؤمن إذا قصد بالبيان الكاذب غش المؤمن ) استئناف مختلط 

( . فإذا قيرر الميؤمن ليه  295ص 92م 2595يناير سنة  19 -551ص 95م 2511مايو سنة  25للبيان أثر في تقدير الخطر ) استئناف مختلط  ( ، وكان 295ص  92م 2595سنة 

أن أمه قد توفييت بحميى التيفيود خرى ، وقرر كذباً أنه لم يسبق أن فحص للتأمين على الحياة دون أن يتبع هذا الفحص إبرام وثيقة التأمين في حين أنه كان قد تقدم دون جدوى لشركة أ

( . أما إذا كان المؤمن  959ص 29م 2599يونيه سنة  5في حين أنها قد توفيت بالسل الرئوي ، كان عقد التأمين باطالً وفقاً لبنود الوثيقة التي تعتبر قانون الطرفين ) استئناف مختلط 

( ، وكذلك إذا ليم يكين لإلخفياء أثير فيي تكيوين  291ص 95م 2511يناير سنة  9 -229ص 5م 2751فبراير سنة  21له حسن النية ، فإنه ال محل للحكم بالبطالن ) استئناف مختلط 

وقد طبق القضاء المخيتلط  –(  295ص 51م 2599ديسمبر سنة  17فكرة عن الخطر كإخفاء السائق في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ضعف سمعه ) استئناف مختلط 

 5لطبيي ) اسيتئناف مخيتلط امه نظرية التدليس طبقاً للمبادئ العامة ، فقضى بإبطال العقد إذا استبدل بشخص المؤمن له في التأمين على الحياة شخص آخر فيي الكشيف افي بعض أحك

 91م 2555يونييه سيينة  12ناف مخييتلط ( ، أو قييدمت شيهادة مييزورة إلثبيات سين غييير السين الحقيقييية ) اسيتئ 295ص 99م 2597مييارس سينة  1 -59ص 97م 2519ديسيمبر سينة 

( . انظر في  921ص 92م 2525مايو سنة  17( . ولكنه في بعض أحكامه قضي ببقاء األقساط للمؤمن ، خالفاً للقواعد العامة في األثر الرجعي لإلبطال ) استئناف مختلط  251ص

 . 19ذلك محمود جمال الدين زكي فقرة 

 –المرجيع السيابق  2551ديسيمبر سينة  25 -195-2551الميرج السيابق  2551يونييه سينة  22 -59-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2552سيبتمبر سينة  15(  نقض فرنسيي  1) 

 5 -55-2551المرجيع السيابق  2551ديسيمبر سينة  19 -215-2555المرجيع السيابق  2555أول فبرايير سينة  – 199-2559المرجع السابق  25559فبراير سنة  2559-57-5
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هذه األحكام عامة ال تميز بين فرض وفرض . هذا إلى أن التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بما يستجد مين الظيروف التيي تيؤدي إليى 

زيادة الخطر ليس في الواقع من األمر إال امتداداً إللتزامه بتقديم البيانات ابتداء ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك
 (2 )

 . 

ويجب ، في تطبيق هذه األحكام على كل من الفرضين
 (1 )

، التمييز بين حيالتين : حالية ميا إذا كيان الميؤمن ليه سييء النيية فيي  

الكتمان أو في اإلدالء ببيان غير صحيح ، وحالة ما إذا كان حسن النية فيي ذليك . ويقيع عليى عياتق الميؤمن عيبء أثبيات ميا وقيع مين 

حيح . كما يقع على عاتقه عبء إثبات أن المؤمن له كان سيء النية في ذلككتمان أو إدالء ببيان غير ص
 (9 )

، فإذا لم يقيم اليدليل عليى  

من مشروع الحكومة ، ألن سوء النية ال يفترض 11سوء نيته كان المفروض أنه حسن النية كما صرح بذلك نص المادة 
 (5 )

 . 

 المؤمن له سيء النية :  -الحالة األولى -627
روض هنا أن المؤمن قد أثبت سوء نية المؤمن له في كتمانه أميراً أو فيي تقديميه بيانياً كاذبياً ، بحييث ترتيب عليى ذليك أن والمف

تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن ، وذلك وقت تقديم المؤمن له ابتداء البيانات الالزمة . أو أثبت سوء نيية الميؤمن 

قد التأمين ظروف تزيد في الخطر ، في أنه ليم يخطيره بهيذه الظيروف فيي المهلية المحيددة ، أو أخطيره بهيا له ، وقد قامت بعد إبرام ع

ولكنه كتم أمراً أو قدم بياناً كاذباً بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر المؤمن
 (9 )

 . 

عن غش إنما هو تدليس يجعل عقد التيأمين قيابالً لإلبطيالويمكن القول من جهة إن الكتمان أو تقديم البيان الكاذب 
 (1 )

. ويميك  

القول من جهة أخرى إن المؤمن له ، بهذا الكتمان أو بهيذا البييان الكياذب اليذي قدميه ، يكيون قيد أخيل بالتزاميه مين تقيديم ميا يعليم مين 

اللتزام هيو فسيخ العقيدبيانات صحيحة سواء وقت إبرام العقد أو بعد إبرامه ، ويكون جيزاء اإلخيالل بيا
 (1 )

. وقيد يكيون القيول بالفسيخ  

أولى من القول باإلبطال ، ألن اإلبطال ال ينطبق في الفرض الثاني إذا قامت ظيروف جدييدة تزييد مين الخطير وامتنيع الميؤمن ليه عين 

العقيد اليذي نشيأ صيحيحاً انقليب قيابالً  اإلخطار بها أو كتم أمراً أو قدم بيانياً كاذبياً فيي اإلخطيار . ففيي هيذا الفيرض ال يمكين القيول بيأن

لإلبطال بالتدليس ، ولكن يجوز القول بفسخ العقد إلخالل المؤمن بالتزامه . فالفسخ إذن ينطبق على الفرضين األول والثاني معاً ، فيي 

                                                                                                                                                                    
 77وانظر بيكار وبيسون فقيرة  -955-2599داللوز  -199-2599المرجع السابق  2599يوليه سنة  7نقض فرنسي دوائر مجتمعة  -19-2557المرجع السابق  2557فبراير سنة 

 . 171ص 2995فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -257ص -251ص

 . 127(  أنظر آنفاً فقرة  2) 

التأمين على حياته ي شأن التأمين على الحياة نص خاص يورد أحكاماً تختلف عن هذه األحكام فيما يتعلق بالبيانات الخاطئة أو الغلط في سن الشخص الذي عقد (  ويالحظ أنه قد ورد ف 1) 

 ( . 199مدني وسيأتي بيان ذلك فيما يلي فقرة  115) انظر المادة 

 27ب إثبات أن المؤمن له كان يقصيد غيش الميؤمن وخديعتيه ، ويجيب أن تسيتظهر المحكمية هيذا القصيد ) نقيض فرنسيي فيج -115ص 55م 2591يونيه سنة  11(  استئناف مختلط  9) 

أول  -211-2559المرجيع السييابق  2555يولييه سينة  29 -152-2559المرجيع السييابق  2559فبرايير سينة  29 -215-2559المجلية العامية للتييأمين البيري  -2551ديسيمبر سينة 

فبرايير سينة  29جرينوبيل  -212-2555المرجيع السيابق  2555أبرييل سينة  9 -59-2557المرجيع السيابق  2557ينياير سينة  11 -51-2557المرجع السابق  2551ديسمبر سنة 

 . 159وفقرة  117فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -111-2591داللوز األسبوعي  2591

 -291-2559دالليوز  -211-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2555يولييه سينة  29ويجوز إثبات سوء النية بجمييع الطيرق ) نقيض فرنسيي  -257ص 77( بيكار وبيسون فقرة  5) 

 21م 2599ميايو سينة  29ا الميؤمن ليه ) اسيتئناف مخيتلط ( . فإذا لم يثبت سوء النية ، لم يكف تجريح الميؤمن للبيانيات التيي قيدمه 179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

 ( . 199ص

المؤمن بتصحيح ما أدلى به من بيانات . فهذا  (  ويجوز بعد الكتمان أو تقديم البيان الكاذب ، وقبل تحقق الخطر ، أن يرجع المؤمن له فيما مضى فيه من غش ويتقدم من تلقاء نفسه إلى 9) 

 ( . 297ص 55فع عنه سوء النية ، وينتقل به إلى مؤمن له حسن النية يعامل على هذا االعتبار ) بيكار وبيسون فقرة ير ( rétractation) الرجوع 

 ( Labbé) ه وانظر في أنه مين تطبيقيات الغليط ألبيي -27-5-2592في داللوز  ( Trasbot) تراسبوت  -195-2599(  انظر في هذا المعنى كابيتان في المجلة العامة للتأمين البري  1) 

وكثيراً ما يستعمل القضاء  -2597موجز القانون التجاري فقرة  ( Wahl) فال  -2-2-2751في سيريه  ( Blondel) بلوندل  -19-1-2779وفي سيريه  119-1-2779في سيريه 

( ، ويقول في بعض الحاالت  295ص 99م 2597رس سنة ما 1 -59ص 97م 2519ديسمبر سنة  7 -921ص 92م 2525مايو سنة  17المختلط لفظ "البطالن" ) اسئناف مختلط 

 ( . 12ص 99م 2559مارس سنة  29) استئناف مختلط  ( invalidation) إن المؤمن له أوقع المؤمن في الغلط عمداً فيعد مرتكباً لغش يترتب عليه إهدار التأمين 

 في الهامش  ( . 111مدني عراقي حيث تقول : "يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ العقد . ." ) انظر آنفاً فقرة  571(  انظر المادة  1) 



 

 

 

 

973 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

لعقيد فيي حالية سيوء حين أن اإلبطال ال ينطبق إلى على الفرض األول . ومهما يكن من أمر فإن نص مشروع الحكومة يقيرر بطيالن ا

( ، مجارييياً فييي ذلييك العييرف التييأميني ونصييوص قييانون التييأمين الفرنسييي  11( ، وإبطييال العقييد فييي حاليية حسيين النييية ) م 11النييية ) م

2599يوليه سنة  29الصادر في 
 (2 )

المقررة في نظرية عيوب اإلرادة وفي نظرية الفسخ . واليبطالن  القواعد العامة، وخارجاً على  

توقع على المؤمن له جزءا غشه أو جزاء إخالله بالتزامه ، وال تسري فيي  ( peine civile) بطال هنا نوع من العقوبة المدنية أو اإل

المقررة في نظرية البطالن ، بل هي نظام من النظم الخاصة بعقد التأمين جرى العرف التأميني كما قدمنا . وهيذه  القواعد العامةشأنه 

وثيقية التيأمين ( suspension) بيهة بعقوبة مدنية ثانية سينراها فيي وقيف سيريان العقوبة المدنية ش
 (1 )

، وشيبيهة بعقوبية مدنيية ثالثية  

حق المؤمن له ( déchéance) سنراها في سقوط 
 (9 )

. وهذه العقوبات المدنية تعتبر من خصائص عقد التأمين 
 (5 )

 . 

ن له سيء النية ، أن يطلب بطالن عقيد التيأمين فيتحليل مين التزاميه بضيمان ومن ثم يجوز للمؤمن ، في حالة ما إذا كان المؤم

الخطر المؤمن منه
 (9 )

. وإذا تحقق هذا الخطر 
 (1 ، )

سواء كان تحققه بعد تقرر البطالن أو قبله ، ليم يجيز للميؤمن ليه أن يرجيع بشييء  

على المؤمن
 (1 )

 . 

أن عقد التأمين الباطل ، عندما يتقرر بطالنه ، يزول بأثر رجعي ،  العامة القواعدولو أن البطالن هنا كان البطالن الذي تقرر 

 ويعتبر كأن لم يكن وال يرتب أثراً ما . وهذا ما شهدناه في التزام المؤمن بضمان الخطر المؤمن منه ، فقد رأينا أن هذا االلتيزام ييزول

إليى التيزام الميؤمن ليه بيدفع األقسياط المسيتحقة فياألمر يختليف ، إذ تقيول منذ البداية ويعتبر كأنه لم ينشأ في ذمة المؤمن . أميا بالنسيبة 

من مشروع الحكومة كما رأينا : "وفي جميع األحيوال التيي يبطيل فيهيا العقيد بأكمليه أو جيزء منيه بسيبب  11الفقرة األخيرة من المادة 

لمؤمن ، أما األقساط التي استحقت ولم تؤد فيكون له الحق فيي الكتمان أو البيانات الكاذبة ، تصبح األقساط التي تم أداؤها حقاً خالصاً ل

المطالبة بها" . فيلتزم المؤمن له إذن ، بالرغم من بطالن عقد التأمين ، بدفع جميع األقساط المستحقة إلى يوم أن يتقيرر اليبطالن
 (7 )

  .

                                                 
 75ر وبيسيون فقيرة بيكيا -999ص -955ص 2من هذا القانون صريحة في بطالن العقيد ، ومين ثيم يقيول الفقيه الفرنسيي بيالبطالن ال بالفسيخ ) بيكيار وبيسيون المطيول  12(  فالمادة  2) 

 ( . 1521فقرة  9وريبير في القانون البحري طبعة ثالثة  – 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -255ص -257ص

 . 151(  انظر ما يلي فقرة  1) 

 . 192(  انظر ما يلي فقرة  9) 

 271ص -279ص 299عبد المنعم البدراوي فقيرة  -211محمد علي عرفه ص  -2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -299ص 75(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  5) 

. 

( ، وقبيل الغيير اليذين تعلقيت حقيوقهم بالتيأمين  199ص 51م 2595ميارس سينة  1(  ويحتج المؤمن بالبطالن ، ال قبل الميؤمن ليه وحيده ، بيل أيضياً قبيل المسيتفيد ) اسيتئناف مخيتلط  9) 

وفقيرة  2951وفقيرة  175فقيرة  ص 22ن المسيئولية وكاليدائنين اليذين لهيم حيق امتيياز أو حيق رهين فيي الشييء الميؤمن علييه ) بالنييول وريبيير وبيسيون كالمضرور فيي التيأمين مي

29192999 . ) 

( . فيإذا  179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون )  -255ص 75(  ولو لم تكن هناك عالقة بين تحققه وبين ما كتمه المؤمن له أو قدمه من بيان كاذب ) بيكار وبيسون فقرة  1) 

ميع شيركة تيأمين عليى التيأمين كتم المؤمن على حياته أنه مصاب بمرض معين ، اعتد بهذا الكتمان حتى لو مات بسبب مرض آخر . وقد قضت محكمة النقض بأنيه إذا تعاقيد شيخص 

يد مشترياته ومبيعاته في سجل خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضياعته ، وكيان منصوصياً فيي وثيقية التيأمين عليى بطيالن على البضائع الموجودة بمحله من السرقة ، وقرر كذباً أنه يق

رتب على عيدم ة ذات أثر في تكوين العقد ويتعقد التأمين إذا كان ما قرره طالب التأمين غير صحيح ، ثم استخلص الحكم استخالصاً سائغاً أن البيانات المشار إليها هي بيانات جوهري

ن الكاذب لم يكن له دخل في وقوع الخطر اليذي صحتها سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إعماالً لنص العقد ، فإنه ال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . وال يغير من ذلك أ ، البيا

وتقرر المحكمة بعيد ذليك أنيه متيى كيان الحكيم قيد أقيام قضياءه عليى أسياس الشيرط :  199ص 591رقم  9مجموعة عمر  2555أبريل سنة  25حصل من أجله التأمين ) نقض مدني 

ل للنعيي عليى الحكيم بأنيه قيد أضياف إليى الصحيح الوارد في عقد التأمين والذي مقتضاه بطالن العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين ، وهذا شرط جائز قانونياً ، فيال يكيون ثمية محي

 يداً ال يقره القانون ( .أسباب بطالن العقود سبباً جد

كان للمؤمن أن يسترد ما دفعه من التعويض  (  وإذا تحقق الخطر قبل تقرر البطالن وقبل انكشاف الحقيقة ، فرجع المؤمن له على المؤمن بالتعويض ، ثم انكشفت الحقيقة وبطل العقد ، 1) 

، إذ لم يعرض أمر الغش على القضاء . وال يسري التقادم في شأن حق االسترداد إال عند انكشاف الحقيقية .  . ويسترد التعويض حتى لو كان قد صدر به حكم حاز قوة األمر المقضي

 ي شيأنها . فيإذا تحقيق الخطير قبيل ذليكوفي حالة قيام ظروف جديدة تزيد في الخطر ، ال يكون للبطالن أثر رجعي إال من وقت أن كتم المؤمن له هذه الظروف أو أدلى ببيان كياذب في

 . 179ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -255ص 75ودفع المؤمن التعويض ، لم يجز له استرداده حتى لو بطل العقد بعد ذلك . انظر ذلك بيكار وبيسون فقرة 

 . 921ص 92م 2525مايو سنة  17(  استئناف مختلط  7) 
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عاد استحقاقه يلتيزم بدفعيه ، وليو كيان القسيط األخيير اليذي وما دفعه منها يكون حقاً خالصاً للمؤمن ال يرده ، وما لم يدفعه ولكن حل مي

حل ميعاد استحقاقه هو عن مدة تالية لليوم الذي تقرر فيه البطالن . وقد قيل في تعليل تخلف هذا االلتزام بدفع األقسياط المسيتحقة عين 

نما تسبب فيه المؤمن له بغشيه . واليذي علييه عقد التأمين باطل ، إن هذه األقساط تستحق للمؤمن على سبيل التعويض ، ألن البطالن إ

الفقه الفرنسي هو ، كما قدمنا ، أن األقساط تستحق للمؤمن "كعقوبة مدنية" ترتبت على غش المؤمن له
 (2 )

 . 

فيإذا كيان موضيوع العقيد عيدة أشيياء  من مشروع الحكومة ، ما رأينا ، على ما يأتي : " 11وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

 أشخاصاً متعددين ، وكان الكتمان أو البيانات الكاذبة ال تنصب إال على البعض ، فإن التأمين يظل قائماً بالنسبة إلى بقية األشيياء أو أو

باقي هؤالء األشخاص طالما أن المؤمن كان يقبل التأمين عليهم وحدهم بالشروط ذاتها" . وقيد ورد نظيير لهيذا الينص عنيد الكيالم فيي 

طرزيادة المخا
 (1 )

، والنص ليس هنا أيضاً إال تطبيقاً للقواعد العامة . فيإذا كيان هنياك عقيد التيأمين واحيد شيمل عيدة أشيخاص أو عيدة  

أشياء ، كأن أمن شخصان على حياتهما بعقد واحد أو أمن شخص على منزلين من الحريق ، وأدلى أحد المؤمن على حياتهميا ببيانيات 

ه ببيانات كاذبة عن أحد المنزلين المؤمن عليهما ، فإن عقد التأمين يكون باطالً بالنسبة إليى الشيخص كاذبة عن نفسه أو أدلى المؤمن ل

أو إلى المنزل الذي أدلى ببيانات كاذبة في شأنه ، ويبقى صحيحاً بالنسبة إلى الشخص اآلخر أو إلى المنزل اآلخر . وذليك كليه بشيرط 

 مين على الشخص اآلخر أو على المنزل اآلخر بشروط التأمين األصلي ذاتها .أن يثبت المؤمن له أن المؤمن كان يقبل التأ

 المؤمن له حسن النية :  -الحالة الثانية -628
والمفروض هنا أن المؤمن لم يستطع إثبات سوء نية المؤمن له في كتمانه أميراً فيي تقديميه بيانياً غيير صيحيح ترتيب علييه أن  

في نظر المؤمن ، وذلك وقيت تقيديم الميؤمن ليه ابتيداء البيانيات الالزمية . أو ليم يسيتطع أن يثبيت تغير موضوع الخطر أو قلت أهميته 

فيي أنيه ليم يخطيره بهيذه الظيروف فيي المهلية المحيددة ، أو  -وقد قامت بعد إبيرام العقيد ظيروف تزييد فيي الخطير -سوء نية المؤمن له

ا اإلخطار بحيث ترتب عليى ذليك أن تغيير موضيوع الخطير أو قليت أهميتيه أخطره بها ولكنه كتم أمراً أو قدم بياناً غير صحيح في هذ

في نظر المؤمن . ففي كال الفرضين يعتبير الميؤمن ليه حسين النيية
 (9 )

. ويجيب أن نمييز هنيا بيين صيورتين : ) الصيورة األوليى ( أن  

 لخطر .تنكشف الحقيقة قبل تحقق الخطر . ) والصورة الثانية ( أن تنكشف الحقيقة بعد تحقق ا

 انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر :  -الصورة األولى -629
فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد . ويتم اإلبطال بعيد عشيرة أييام مين تياريخ إخطياره 

من مشروع الحكومة في هذا الصدد :  11المؤمن له بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . وتقول الفقرة الثانية من المادة 

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جياز للميؤمن أن يطليب إبطيال العقيد بعيد عشيرة أييام مين تياريخ إخطياره الميؤمن ليه بكتياب  "

قيى الميؤمن موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ." . وال يكون لإلبطال هنا ، خالفاً لما تقضي به القواعد العامة ، أثير رجعيي . فيب

ملتزماً بضمان الخطر
 (5 )

، ويبقى المؤمن له ملتزماً بدفع األقساط ، وذلك إلى يوم إبطال العقد . ومن ثم يكيون ميا قبضيه الميؤمن مين  

األقساط عن مدة سابقة على يوم اإلبطال حقاً خالصاً ليه ، أميا ميا قبضيه عين ميدة تليي ييوم اإلبطيال ، وهيي ميدة ليم يتحميل فيي مقابلهيا 

                                                 
 . 179ص 2999قرة ف 22بالنيول وريبير وبيسون  -299ص 75(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 119(  انظر آنفاً فقرة  1) 

ذه البيانات هو في ذاته الخطأ . وكذلك التزاميه بتقيديم (  ولكنه يعتبر مقصراً بالرغم من حسن النية ، فالتزامه بتقديم البيانات الصحيحة الالزمة ابتداء التزام بتحقيق غاية ، فعدم تقديم ه 9) 

يق غاية ، ولكن التزامه بتقديم هذه البيانات في مهلة معينة يمكن اعتباره التزاماً ببذل عناية ، البيانات الصحيحة عما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد الخطر هو التزام بتحق

 ( . 297ص 55فإذا بذل العناية الالزمة ومع ذلك لم يتمكن من تقديم البيانات في هذه المهلة لم يكن مقصراً فال يتحمل الجزاء ) بيكار وبيسون فقرة 

كنيه أجيرى ي تقديم البيانات عما يطرأ من الظروف ، فإذا كان المؤمن ليه ملتزمياً باإلخطيار عين وثيائق التيأمين المسيتجدة ، وليم يعقيد وثيقية جدييدة ولويجب مراعاة ظروف كل حالة ف 

 ( . 919ص 1م 2759يناير سنة  15مختلط تعديالً في وثيقة قديمة عن طريق ملحق لها ، فإن عدم اإلخطار عن هذا الملحق أقل أهمية من عدم اإلخطار عن وثيقة جديدة ) استئناف 

التيي كيان يجيب أن تيؤدي ) انظير ميا يليي فقيرة  (  ولكنه ، إذا تحقق الخطر قبل انكشاف الحقيقة ، ال يدفع إال تعويضاً مخفضاً بنسبة معدل األقساط التي أديت فعيالً إليى معيدل األقسياط 5) 

 ( . 291ص 52بيكار وبيسون فقرة  -199
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مين مشيروع الحكومية فيي هيذا الصيدد : "  11ما ، فال يجوز له أن يستبقيه ويجب علييه رده . وتقيول الفقيرة الثالثية مين الميادة  خطراً 

ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما
 (2 )

 . 

يدرأ طلب اإلبطال ، إذا هو قبل زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر ، وتحسيب هيذه الزييادة  ويستطيع المؤمن له أن

على أساس تعريفة األقساط
 (1 )

. ذلك أن الميؤمن لييس ليه أن يشيكو إذا قبيل الميؤمن ليه هيذه الزييادة ، فقيد أعيادت الزييادة تيوازن عقيد  

العقد ، ال من ناحية اخيتالل التيوازن فقيد انتفيى هيذا اإلخيالل ، وال مين ناحيية سيوء نيية التأمين . وأصبح المؤمن ال يحق له إبطال هذا 

المؤمن له فالمفروض أنه حسن النية . ويتبين من ذلك أنه إذا كان المؤمن له حسن النية ، كان له الخيار بيين دفيع زييادة فيي القسيط أو 

ترك المؤمن يبطل العقد
 (9 )

يرسل بكتاب موصى عليه للمؤمن له يعرض فيه أن يدفع زيادة في القسيط ، . ومن ثم يستطيع المؤمن أن  

فإذا لم يدفع هذه الزيادة في خالل عشرة أيام أبطل العقد
 (5 )

 . 

 انكشاف الحقيقة بعد تحقق الخطر : -الصورة الثانية -631
العقيد ، فقيد تحقيق الخطير والعقيد قيائم  وقد ال تظهر الحقيقة إال بعد تحقق الخطر . وفي هذه الصيورة ال يجيوز للميؤمن إبطيال 

وأصبح التزام المؤمن بالتعويض واجب األداء ، فال يستطيع التحلل منه باإلبطال كما كان يستطيع ذلك بالبطالن لو أن المؤمن له كان 

سيء النية
 (9 )

 . 

ميؤمن ال ييدفع مين التعيويض إال ميا ولكن لما كانت األقساط التي دفعها المؤمن ليه ال تتناسيب ميع الخطير الميؤمن منيه ، فيإن ال

يتناسب مع هذه األقساط
 (2 )

. فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن ليه هيو أربعيون جنيهياً فيي السينة ومبليغ التعيويض هيو ألفيان ، وكيان  

                                                 
ذليك أن الفسيخ ال  . بيدالً مين القيول بإبطيال العقيد ، ن الوصول إلى نفس هذه النتائج عن طريق تطبيق القواعد العامة لو قلنا بفسخ عقد التأمين لعدم وفاء المؤمن له بالتزامهوكان يمك  ( 2) 

مين قيانون التيأمين  11تزماً بدفع األقساط إلى يوم الفسخ . ويالحظ أن الميادة ماً بضمان الخطر كما يبقى المؤمن له ملفيبقى المؤمن ملتز ، يكون له أثر رجعي إذ أن التأمين عقد زمني

 تقضي ، في حالة المؤمن له حسن النية ، بفسخ عقد التأمين ال بإبطاله . 2599يوليه سنة  29الفرنسي الصادر في 

، أن يسيتبقي العقيد كميا هيو دون زييادة فيي القسيط ، ويكيون ذليك بإرادتيه المنفيردة دون حاجية لرضياء (  ويجوز للمؤمن بداهة ، إذا هو لم يرد إبطال العقد ولم يقبل المؤمن ليه الزييادة  1) 

كما هي دون زيادة ، أو دفيع التعيويض كيامالً المؤمن له . وتستخلص إرادة المؤمن ضمناً في استبقاء العقد دون زيادة في القسط ، إذا هو قبل بعد انكشاف الحقيقة أن يستوفى األقساط 

 د تحقق الخطر المؤمن له .عن

 تجعل الخيار للمؤمن ، ال للمؤمن له ، في طلب الفسخ أو زيادة القسط إذا قبل المؤمن له الزيادة . 2599يوليه سنة  29من قانون  11(  أما في فرنسا ، فالمادة  9) 

( . وإذا لم يقبل المؤمن له الزيادة ، فاضطر المؤمن  299ص 52قبل ذلك ) بيكار وبيسون فقرة  وتسري الزيادة من قوت أن يقبلها المؤمن له ، ال -291ص 52(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

الميؤمن ليه فيي هيذه الحالية وحيدها إلى طلب إبطال العقد بسبب قيام ظروف جديدة زادت في الخطر وكان المؤمن له هو الذي تسبب في قيامها ، جاز للمؤمن أن يرجع بتعويض عليى 

 ( . 179ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -295ص -299ص 52حوال ) بيكار وبيسون فقرة دون غيرهامن األ

 -199-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559فبراير سينة  5وال يكفي مجرد رفض المؤمن له الزيادة حتى يتم اإلبطال ، بل يجب أن يطلب المؤمن إبطال العقد ) نقض فرنسي  

لفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -175ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -155 -2599وز دالل -199 -2599المرجع السابق  2599يوليه سنة  7ر مجتمعة نقض فرنسي دوائ

Ass . Ter .  172فقرة . ) 

دم انتظام القييد فيي اليدفاتر ال وال يعتبر المؤمن له سيء النية إذا قرر أن لديه دفاتر منظمة وظهر أن لديه فعالً دفاتر وأن النزاع  إنما يقع في انتظامها ، إذ أن ع -111(  انظر آنفاً فقرة 9) 

أبطلت المحكمة التعاقد على التأمين تأسيساً على أن تقرير الميؤمن ليه أن لدييه دفياتر منتظمية لقييد يؤدي فعالً إلى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا 

عدم انتظامه ووجود شيطب فييه ، وأن تقرييره مشترياته ومبيعاته وقائمة لجرد البضاعة يراجعها بانتظام لم يكن صحيحاً ، وأن الدفتر  الذي ظهر أنه يعنيه غير باعث على االطمئنان ل

، فهيذا منهيا قصيور فيي تسيبيب  ذا كان في خصوص أمر جوهري لتعلقه بسجل هو المرجع الرئيسي لتعيين ما على شركة التأمين أن تؤديه إليه في حالية وقيوع الخطير الميؤمن منيهه

رتب علييه هيو التيأثير فيي قيوة اليدفتر كيأداة إثبيات ، وإذ أن المحكمية حيين حكمها ، إذ أن عدم انتظام القيد في الدفاتر ال يؤدي فعالً إلى القول بكذب التقرير بوجود دفاتر ، بل كل ما يت

ين العاقدين طريقة إثباته ، لم تبن ذلك عليى اعتبرت البيان عن السجل وقائمة الجرد جوهرياً لتعلقه بإثبات الضرر الذي يلحق المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن منه وأنه يحدد فيما ب

نه أن يفييد أنيه برره ، وخصوصاً أن عبء إثبات الضرر يقع دائماً على المؤمن له دون الشركة المؤمنة مميا مفياده أن تعليق ذليك البييان باإلثبيات لييس مين شيأاعتبارات من شأنها أن ت

 ( . 211ص 11رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21جوهري له ) نقض مدني 
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الواجب أن يكون القسط خمسين جنيهاً حتى يصبح متناسباً مع الخطر ، فإن المؤمن ال يدفع من التعويض عند تحقق الخطير إال أربعية 

ألفين أخماسه ، أي أنه يدفع ألفاً وستمائة بدالً من
 (1 )

من مشروع الحكومة في هذا الصدد : "أميا  11. وتقول الفقرة األخيرة من المادة  

ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض التعويض بنسبة معدل األقساط التي أديت فعالً إلى معدل األقسياط التيي كيان يجيب  إذا

"أن تؤدي لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح
 (9 )

 . 

 شرط منع النزاع في وثيقة التأمين : -نزول المؤمن عن حقه في الجزاء -630
 وقد ينزل المؤمن عن حقه في الجزاء ، فال يستطيع بعد هذا النزول أن يطلب التحلل من العقد أو زيادة القسط . 

التأمين على الحياة حيث يدرج في وثيقة التيأمين ويصح أن يكون هذا النزول مقدماً في وثيقة التأمين ذاتها ، ويقع هذا غالباً في 

. ويقضي هذا الشيرط بأنيه ال يجيوز للميؤمن ،  ( clause d'incontestablilité) شرط يسمى "بشرط منع النزاع في وثيقة التأمين" 

بيأن هيذا األخيير قيد أخيل بالتزاميه بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأمين ، أن ينازع في البيانات التي أدلى بها المؤمن ليه ، وال أن يحيتج 

من اإلدالء ببيانات غير صحيحة . ويعفي هذا الشرط المؤمن له من التزامه ، فال يوقع عليه جزاء إذا أخل بهذا االلتزام ، بشرط أن ال 

ط إعفيياءه ميين يكييون حسيين النييية . أمييا إذا كييان سيييء النييية ، فإنييه ال يسييتطيع أن يتمسييك بهييذا الشييرط ، إذ ال يجييوز لشييخص أن يشييتر

المسئولية التي تترتب على سوء نيته
 (5 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 19سبة ، حتى لو لم تكن هناك عالقة بين تحقق الخطر وبين ما كتمه المؤمن ليه أو قدميه مين بييان غيير صيحيح ) نقيض فرنسيي (  ويكون للمؤمن الحق في تخفيض التعويض بهذه الن 2) 

 29ليون  -951-2557المرجع السابق  2557مايو سنة  22 -219-2559المرجع السابق  2559يناير سنة  9باريس  -55-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551ديسمبر سنة 

فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -179ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -295ص 51بيكار وبيسون فقرة  -59-2599المرجع السابق  2555أكتوبر سنة 

 ( . 211عبد المنعم البدراوي فقرة  171

وقد تقوم ظروف جديدة تزيد في الخطير بحييث ليو كانيت قائمية وقيت إبيرام العقيد لميا تعاقيد الميؤمن ،  -552-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591مايو سنة  17(  نقض فرنسي  1) 

 المجلة العامة للتأمين البري 2551يونيه سنة  5وتقضي محكمة النقض الفرنسية ، حتى في هذه الحالة ، بتخفيض التعويض تخفيضاً نسبياً تقدره المحكمة تقديراً عادالً ) نقض فرنسي 

ميايو سينة  92( . ولكين تقيدير المحكمية هنيا ال يمكين إال أن يكيون تحكميياً ) توليوز  191مكيرر فقيرة  21بييدان  -57-2551المرجيع السيابق  2551ديسمبر سنة  19 -2551-919

ى أن يتيدخل المشيرع فيي هيذه الحالية فيقضيي بتخفييض ( ، وكان األول 199-2551المرجع السابق  2551ديسمبر سنة  19السين  -195-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559

 ( . 171ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -51التعويض في حدود معينة) بيكار وبيسون فقرة 

فبرايير سينة  5مؤمن له زيادة القسيط ) نقيض فرنسيي (  وتسري هذه األحكام في حالة انكشاف الحقيقة قبل تحقق الخطر ، إذا كان الخطر قد تحقق قبل أن يبطل المؤمن العقد أو يقبل ال 9) 

( ، حتيى ليو تحقيق الخطير فيي خيالل مهلية عشيرة األييام التيي يبطيل العقيد  291ص 52بيكيار وبيسيون فقيرة  -111-2557دالليوز  -19-2557المجلة العامة للتيأمين البيري  2557

بيكيار وبيسيون  -111-2557دالليوز -19-2557المجلة العامة للتيأمين البيري  2557فبراير سنة  5فرنسي بإنقضائها بناء على كتاب موصى عليه يرسله المؤمن للمؤمن له ) نقض 

 ( . 929فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -299ص 52فقرة 

 177مكيررة ص 2991فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسيون  -295ص -297ص 55بيكار وبيسون فقرة -97-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  1(  نقض فرنسي  5) 

 . 2952وفقرة 

ن "صيادر اعتمياداً عليى صيدق اإلقيرارات وهذا نموذج من شرط منع النزاع في وثيقة التأمين ورد في البند األول من وثيقة التأمين عليى الحيياة فيي شيركة مصير للتيأمين : هيذا التيأمي

األخرى الصادرة من المؤمن له" ، وأنه "إذا استمرت البوليصة سارية المفعول في حياة المؤمن علييه ميدة سينتين مين تياريخ إصيدارها ، فيال  الواردة بطلب التأمين وجميع المستندات

أنيه إذا ثبيت سيوء النيية وليو بعيد . عليى تجوز المنازعة فيها بحجة إخفاء معلومات أو إعطاء بيانات خاطئة في طلب التأمين . أو في المستندات األخرى ، متى أرتكب ذلك بحسن نيية 

 ً مكتسباً للشركة بصفة تعيويض كشيرط جزائيي  إبرام العقد السنتين سالفتي الذكر ، حتى مع انعدام التصرفات المنطوية على الغش ، يصبح التأمين باطالً وجميع األقساط المدفوعة حقا

 ( . 295ص 12صريح" ) محمود جمال الدين زكي فقرة 

ة شيرط منيع النيزاع ستئناف المختلطة بأنه إذا نص في وثيقة التأمين على الحياة على أن صحة العقد تتوقف على صدق أقوال المؤمن له ، ثم ورد في نفس الوثيقيوقد قضت محكمة اال

يقبل من الشركة طلب سقوط حق المؤمن له لعدم صحة البيانات  في وثيقة التأمين إذا قام المؤمن له بدفع األقساط مدة معينة ، فإذا مضت هذه المدة مع قيام المؤمن له بدفع األقساط ، لم

( . وقضيت  19ص 99م 2591ديسيمبر سينة  11التي أدلى بها ، سواء فيما يتعلق بحالته الصحية أو فيما يتعلق بعقد التأمين التي سبق له إبرامها أو حاول إبرامها ) اسيتئناف مخيتلط 

ين الحياة على أن صحة العقد تتوقف على صدق البيانات التي أدلى بها المؤمن له ، فإن وجود شرط في نفس العقد يمنع النزاع في وثيقة التيأمأيضاً بأنه إذا نص في وثيقة التأمين على 
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ويصح كذلك أن ينزل المؤمن عن حقه في الجزاء بعد أن يتحقق إخيالل الميؤمن ليه بالتزاميه ، وفيي هيذه الحالية يكيون النيزول 

اً . ويسيتخلص النيزول صحيحاً حتى لو كان المؤمن ليه فيي إخالليه بالتزاميه سييء النيية . ويجيوز أن يكيون النيزول صيريحاً أو ضيمني

الضمني من علم المؤمن وقت إبرام العقد بما كتمه المؤمن له أو من علمه بالوقيائع التيي قيدم الميؤمن ليه عنهيا بيانيات غيير صيحيحة ، 

فإن إقدامه على إبرام العقد بالرغم من علمه بذلك يقطع في أنه قد نزل عن حقه في الجزاء
 (2 )

اً إلبيرام . أميا إذا كيان عليم الميؤمن تاليي 

العقد ، أو كان قد علم عن غير طريق المؤمن له بيالظروف التيي طيرأت بعيد إبيرام العقيد وكيان مين شيأنها أن تزييد فيي الخطير ، فيإن 

مجرد العلم ال يكفي الستخالص النزول الضمني ، بل يجب فوق ذليك أن يكيون الميؤمن قيد تصيرف بعيد علميه تصيرفاً يفهيم منيه دون 

ه في الجزاء . وقد قدمنا أن من بين هذه التصرفات التي يستخلص منها النزول الضمني أن يستمر المؤمن فيي لبس أنه قد نزل عن حق

استيفاء األقساط كما هي دون زيادة ، أو أن يدفع التعويض عند تحقق الخطر الميؤمن منيه ، وذليك دون أن يتمسيك بيإخالل الميؤمن ليه 

بالتزامييه
 (1 )

بييإخالل المييؤمن لييه بالتزامييه ال يحسييب علييى المييؤمن ، وال يعتبيير هييذا  ( courtier) ن . ويالحييظ أن علييم سمسييار التييأمي 

األخير عالماً باإلخالل بمجرد علم السمسار بذلك
 (9 )

ما لم يكين هيذا المنيدوب مفوضياً  ( agent) . وكذلك ال يعتد بعلم مندوب التأمين  

من المؤمن في إبرام عقد التأمين
 (5 )

لمندوب غير مفوض في إبرام عقد التأمين ، ولكنه ضلل الميؤمن ليه وأوهميه . ومع ذلك إذا كان ا 

                                                                                                                                                                    
 2591ميارس سينة  12اسيتئناف مخيتلط  ا )بعد تنفيذ العقد بدفع األقساط مدة معينة ، يترتب عليه تغطية سقوط الحق بسبب ما ارتكب في مبدأ األمر من إخفاء البيانات أو عيدم صيحته

الشرط وقضت أيضاً بأنه إذا كان شرط منع النزاع في وثيقة التأمين مطلقاً ، وجب على المؤن أن يثبت غش المؤمن له حتى يمنعه من التمسك بهذا  -( 991ص 159رقم  11جازيت 

 17 -177ص 91م 2559ميايو سينة  15الته الصحية واألطباء اليذي قياموا بعالجيه ) اسيتئناف مخيتلط ، وال يكفي إلثبات غش المؤمن له إثبات أنه أدلى ببيانات غير صحيحة عن ح

ويمييز  -( 251ص 91م 2555يونييه سينة  12( . ويثبت غش المؤمن له إذا قدم شهادة تعمييد إلثبيات سين أقيل مين السين الحقيقيية ) اسيتئناف مخيتلط  195ص 99م 2552مايو سنة 

باطالً ، وبين إعطاء بيانات كاذبة مع العلم بكذبها ولكن دون استعمال  -ال شرط منع النزاع وحده -عمال طرق إحتيالية ، وفي هذه الحالة يكون عقد التأمين كلهالقضاء المختلط بين است

 ( . 195ص 99م 2552مايو سن  17طرق إحتيالية ، وفي هذه الحالة يكون شرط منع النزاع وحده دون عقد التأمين هو الباطل ) استئناف مختلط 

 92م 2595أبريييل سيينة  9 -295ص 92م 2595ينيياير سيينة  19 -215ص 57م 2591فبراييير سيينة  11وانظيير أيضيياً فييي شييرط منييع النييزاع فييي وثيقيية التييأمين : اسييتئناف مخييتلط 

محمييد كامييل  -217ص -211عرفييه ص محمييد علييي -2999ص 219رقييم  17جازيييت  2597فبراييير سيينة  12مصيير المختلطيية  -215ص 91م 2555أبريييل سيينة  25 -151ص

 . 259عبد المنعم البدراوي فقرة  -215مرسي فقرة 

 129ص 512لتأمين ) بيكار وبيسون فقيرة وبدأ التعامل على شرط منع النزاع في وثيقة التأمين في أمريكا ، ثم انتقل إلى فرنسا وغيرها من البالد تحت ضغط المنافسة بين شركات ا

ال يعتد به في حالة إدالء المؤمن له ببيان خاطئ عن سنه بسوء نية ذلك دون تمييز بين سوء النيية  2599يوليه سنة  29لشرط محل نزاع في فرنسا قبل قانون ( . ولم تكن صحة هذا ا

ت سن المؤمن له تجاوز الحد المقرر في تعريفة التأمين والغش ، وفي حالة إدالء المؤمن له ببيان خاطئ عن سنه بسوء نية ذلك دون تمييز بين سوء النية والغش ، وفي حالة ما إذا كان

 في الهامش .  199وانظر ما يلي فقرة  -125ص 512سواء كان المؤمن له في إدالئه بالبيان الخاطئ عن سنه سيء النية أو حسن النية : بيكار وبيسون فقرة 

بالنيول وريبير  -219ص 55بيكار وبيسون فقرة  -17-2559المرجع السابق  2595يونيه سنة  11-55-2599المجلة العامة للتأمين البري  2595أكتوبر سنة  11(  نقض فرنسي  2) 

 ( . 115فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -171مكررة ص  2991فقرة  22وبيسون 

 . 159فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2951-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يوليه سنة  5إكس  -115(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 9لييون  -251ص 251عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -211محميد عليي عرفيه ص  -177مكيررة ص 2991فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -219ص 55(  بيكار وبيسون فقيرة  9) 

 . 299-2591المجلة العامة للتأمين  2591ديسمبر سنة 

 2551يوليييه سيينة  99 -959-2552المرجييع السييابق  2552المرجييع السييابق  2552أغسييطس سيينة  9 -55-2599المجليية العاميية للتييأمين  2595أكتييوبر سيينة  11(  نقييض فرنسييي  5) 

 -119فقيرة  . Ass . Terلفيظ  2ز أنسييكلوبيدي دالليو -177مكيررة ص 2991فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -219ص 55بيكيار وبيسيون فقيرة  -21-2559المرجع السابق 

 ( agent general) وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز االحتجاج على شركة التأمين بعلم مندوبها العام  -251عبد المنعم البدراوي فقرة  -219محمد علي عرفه ص 

( . وقضت أيضاً بأنه ال يكفي مجرد علم المنيدوب بوجيود تأمينيات أخيرى إذا كانيت شيروط وثيقية  11ص 95م 2511ديسمبر سنة  5الذي يعتبر بمثابة وكيل عنها ) استئناف مختلط 

وقيوع الحيادث ال يمكين أن يحميل عليى أنيه التأمين تتطلب تقديم تقرير مفصل عن كل تأمين عقده المؤمن له قبل أو بعد التأمين الحالي ، وحضور هذا المندوب في أثناء تحقيق أسيباب 

 ( . 5ص 17م 2529نوفمبر سنة  9من المؤمن عن حقه في التمسك بسقوط حق المؤمن له لعدم مراعاته للشرط المتقدم)  استئناف مختلط نزول ضمني 
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بعد أن علم بإخالله بالتزاميه أنيه ال يتحميل أي جيزاء مين جيراء ذليك ، فيإن الميؤمن يكيون مسيئوالً فيي هيذا الحالية عين خطيأ المنيدوب 

مسئولية المتبوع عن التابع
 (2 )

 . 

 

 

 

  

  

 ( ) دفع مقابل التأمين -المبحث الثاني

 التأمين على الحياة : -االلتزام بدفع مقابل التأمين -632
رأينا 

 (1 )
من مشروع الحكومة تقضي بأن يلتزم المؤمن له "أن يؤدي القسط أو االشتراك في المواعيد المحددة"  29أن المادة  

) تبادلييية سييمي مقابييل التييأمين اشييتراكاً . والغالييب أن يكييون مقابييل التييأمين أقسيياطاً دورييية سيينوية ، فييإذا كييان المييؤمن جمعييية تييأمين 

cotisation )  وقد يكون مقابل التأمين مبلغاً إجمالياً يدفع ميرة واحيدة ويسيمى بالقسيط الوحييد ، (prime unique ) وقيد قيدمنا .
 (9 )

 

المؤمن منه ، وأنه يحسيب هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للمؤمن لتغطية الخطر  ( prime d'assurance) أن قسط التأمين 

 proportionnalité la prime) على أساس هذا الخطر فإذا تغير الخطر تغير معه القسط وذلك وفقاً لمبدأ نسبية القسط إلى الخطر 

au risqué ) . 

ا ، حييث يقضيي وااللتزام بدفع قسط التأمين يقوم في كل أنواع التأمين ، حتى في التأمين على الحياة . ويختلف الحكم في فرنس

( بيأن الميؤمن ليه فيي التيأمين عليى الحيياة ال يجبير عليى دفيع القسيط 19وم 29) م 2599يوليه  29قانون 
 (5 )

. أميا فيي مصير ، فيإن  

                                                 
ن إليى أن المنيدوب وقد يرجع خطأ المندوب الذي يسأل عنيه الميؤم -212ص 55بيكار وبيسون فقرة  -955-2592المجلة العامة للتأمين البري  2592مارس سنة  9(  نقض فرنسي  2) 

( ، أو أشيار   15-2591المجموعة الدورية للتأمين  2591يناير سنة  19هو الذي أجرى تحرير البيانات بنفسه وأغفل مع ذلك ذكر بعض الظروف التي أدلى بها المؤمن له ) باريس 

رر النسخة المخصصة للمؤمن له مين وثيقية التيأمين عليى خيالف النسيخة التيي ( ، أو ح 219-1-2599سيريه 2599مارس سنة  19بعدم ضرورة اإلجابة عن بعض األسئلة ) آجن 

( . فيإذا ليم يسيتطع الميؤمن ليه إثبيات خطيأ فيي جانيب المنيدوب ، فيإن عليم المنيدوب  955-2592المجلة العامة للتأمين البري  2592مارس سنة  9احتفظ بها المؤمن ) نقض فرنسي 

نقض فرنسي  -5ص 17م 2529نوفمبر سنة  9ينفي خطأ المؤمن بها ينفي خطأ المؤمن له في عدم اإلدالء بهذه الظروف ) استئناف مختلط  بظروف معينة وإغفاله إخطار المؤمن بها

 . 251ص 259ص 251( ، وانظر عبد المنعم البدراوي فقرة  211محمد علي عرفه ص  -55-2511المجموعة الدورية للتأمين  2511ديسمبر سنة  19

 (  )  انظرWeyer  2591رسالة من باريس سنة- Guineau  2591رسالة من باريس سنة . 

 .  129( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 911( انظر آنفاً فقرة  9) 

ليس من الحكمة ، إذا أقدم الشخص عيله ، أن يظيل ( ويعللون في فرنسا هذا الحكم بأن التأمين على الحياة يتضمن تدبيراً احتياطياً من تدابير االدخار ، يستغرق تنفيذه سنوات طويلة . ف 5) 

زه المالي كل عام ، وإال المتنع عن التعاقد . ولكن يكفي للوفاء بهذاالغرض أن يتقرر مقيداً به طوال هذه السنوات ، وألنه يدفع القسط من دخل عمله فيجب أن يعطى فرصة تقدير مرك

 ( . 255جواز التحلل من العقد في أي وقت ، كما تقرر ذلك في التقنين المدني المصري ) عبد المنعم البدراوي فقرة 

ى الحياة ، حتى في القانون الفرنسي . وكل ما فعله هذا القانون هو أنه لم يجيز إجبيار الميؤمن ليه علىاليدفع . على أن دفع القسط ال يزال التزاماً يترتب في ذمة المؤمن له في التأمين عل

ون التنفييذ ن هيذا الجيزاء مقصيور عليى الفسيخ دوليس معنى ذلك أن هذا االلتزام قد أصبح التزاماً طبيعياً في القانون الفرنسي ، بل هو التزام مدني يترتب جزاء على اإلخالل به . ولك

فوق ذلك نتائج أخرى ، هي التصفية والتخفيض ، العيني ، في حين أن الجزاء في االلتزامات المدنية األخرى يشمل كال من الفسخ والتنفيذ العيني . واإلخالل بهذا االلتزام تترتب عليه 

تأمين على الحياة ، في القانون الفرنسي ، هو إذن التزام مدني جعل الجزاء عليه مناسباً لطبيعة التيأمين وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في التأمين على الحياة . فااللتزام بدفع القسط في ال
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المؤمن له في التأمين على الحياة يلتزم بدفع القسط ويجبر قضاء على دفعه ، غير أنه يجوز له أن يتحليل مين عقيد التيأمين قبيل انتهياء 

 195الجارية ، فيجبر على دفع ما استحق من األقساط قبل هذا التحلل ، وتبرأ ذمته من األقساط الالحقة . وفي هذا تقول الميادة  الفترة

مدني : "يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إليى الميؤمن قبيل انتهياء 

في هذه الحالة تبرأ ذمته من األقساط الالحقة" . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في التأمين على الحياةالفترة الجارية ، و
 (2 )

 . 

 ونبحث في االلتزام بدفع القسط عناصر هذا االلتزام ، والجزاء الذي يترتب على اإلخالل به .

 عناصر االلتزام بدفع القسط -0

 المدين في االلتزام :  -633
االلتزام بدفع القسط في ذمة المؤمن له ، فهو اليذي يتعاقيد عيادة ميع الميؤمن ويلتيزم فيي تعاقيده بيدفع األقسياط يترتب

 (1 )
. وقيد  

قدمنا
 (9 )

 souscripteur de) أن المؤمن له كثيراً ما يجمع ، وبخاصة في التأمين من األضرار ، صفات ثالثاً ، فهو طاليب التيأمين  

'assurance )  لييه أي الشييخص المهييدد بييالخطر المييؤمن منييه ، والمييؤمن (assure )  والمسييتفيد ميين التييأمين ، (bénéfiaioire )  .

ولكن قد تتفرق هذه الصفات الثالث على أشخاص مختلفين ، فإذا تفرقت كان المدين بالقسط مين هيؤالء األشيخاص اليثالث هيو طاليب 

التأمين ، ال المؤمن له وال المستفيد . ذلك أن طاليب التيأمين هيو اليذي يتعاقيد ميع الميؤمن ، ويتحميل بجمييع االلتزاميات التيي تنشيأ فيي 

ين ، ومنها االلتزام بدفع األقساطجانبه من عقد التأم
 (5 )

. ولكن يجوز للميؤمن أن يتمسيك قبيل المسيتفيد باليدفوع التيي يسيتطيع التمسيك  

بها قبل طالب التأمين ، فإذا تأخر هذا األخير ف يدفع القسط جياز للميؤمن أن يقيف سيريان التيأمين فيي مواجهية المسيتفيد ، وفيي حالية 

ن للمستفيد يجوز للمؤمن أن يخصم من هذا المبلغ قبل دفعه للمستفيد جميع األقساط المتأخرةتحقق الخطر واستحقاق مبلغ التأمي
 (9 )

 . 

وإذا انتقل الشيء المؤمن عليه من المؤمن له إلى خلف ، فإن الخف هو الذي يصبح مديناً بدفع األقساط . ويستوي فيي ذليك أن 

ورثته هم المدينون باألقساط في مكانه أو يصبح اليوارث اليذي آليت إلييه ملكيية يكون الخلف خلفاً عاماً كما إذا مات المؤمن له فتصبح 

الشيء المؤمن عليه بعد القسمة هو المدين وحده ، أو أن يكون الخلف خلفاً خاصاً كما إذا باع المؤمن له الشييء الميؤمن علييه فيصيبح 

المشتري هو المدين باألقساط في مكان البائع
 (1 )

له ، فيحل محله فيي المديونيية باألقسياط جماعية اليدائنين إذا كيان  . وقد يفلس المؤمن 

 عقد التأمين قابالً ألن ينتقل إلى هذه الجماعة .

ويجوز أن يقوم الغير بوفاء األقساط وفقاً للقواعد المقررة في وفاء الغير للدين ، وعند ذلك يكون له حق الرجيوع عليى الميدين 

 تأمين إذ يعتبر دفعه لألقساط عمالً من أعمال التحفظ والصيانة .، ويكون له حق امتياز على مبلغ ال

 الدائن في االلتزام :  -634
 والدائن في االلتزام هو المؤمن ، ويقبض القسط من المؤمن له عن طريق ممثليه المعتمدين لهذا األمر .

                                                                                                                                                                    
 يترتب ( ، وال 59نسي ) بيكار وبيسون فقرة ، واإلخالل به يترتب عليه الفسخ ، ويترتب عليه التصفية والتخفيض بشروط معينة ، ولكن ال يترتب عليه التنفيذ العيني في القانون الفر

 في آخرها في الهامش ( . 151عليه وقف سريان عقد التأمين ال في القانون الفرنسي وال في القانون المصري ) انظر ما يلي فقرة 

 . 191( انظر ما يلي فقرة  2) 

 2559يناير سينة  7وكيل مسئوالً قبل موكله إذا لم ينفذ الوكالة ) نقض فرنسي ( وإذا أبرم العقد وكيل المؤمن له ، فالمؤمن له دون الوكيل هو الذي يصبح مديناً بدفع القسط ، ويكون ال 1) 

 ( . 297ص 59محمد كامل مرسي فقرة  -5هامش  177ص 2997فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -155-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559المجلة العامة للتأمين البري 

 . 911( انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 919انظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 ، في حالة تعدد الورثة أو المشترين ، على أن يكونوا متضامنين في دفع القسط . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  25/5( وقد نصت المادة  9) 

 . 59محمد كامل مرسي فقرة  -292ص -217فه ص محمد علي عر -175ص 2997فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -51( بيكار وبيسون فقرة  1) 
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وقد يكون للوسيط ) مندوب التأمين ( صفة في قبض القسط ، وقد قدمنا
 (2 )

وسيط المفوض يكيون وكييالً عين الميؤمن فيي أن ال 

 إبرام عقد التأمين ، ويكون عادة وكيالً عنه أيضاً في قبض األقساط .

وكذلك الوسيط ذو التوكيل العام يبرم عقد التأمين بالنيابة عن المؤمن ، ويغلب أن تكون له أيضاً صفة في قبض األقساط
 (1 )

 . 

غييير موضييحة الحييدود ، تكييون لييه عييادة صييفة فييي "قييبض األقسيياط والفوائييد والوسيييط غييير المفييوض ، إذا كانييت سييلطته 

والمصروفات والتعويضات الواجب دفعها بمقتضى عقد التأمين"
 (9 )

 . 

ويبقى الوسيط غير المفوض المقصور على مجرد التوسط في البحث عن مؤمن له ، وهو سماه التأمين . وهذا ال يعتبير وكييالً 

إبرام عقد التأمينعن المؤمن ، وال يستطيع 
 (5 )

. وال تكون له عادة صفة قبض األقساط ، ومين ثيم ال يكيون قبضيه للقسيط مبرئياً لذمية  

المؤمن له
 (9 )

. وإذا قبض القسط من المؤمن له ، لم تبرأ ذمة هذا األخير إال إذا وفى السمسار القسط فعالً للميؤمن ، ويكيون السمسيار  

الوفاء بالقسط مسئوالً قبل المؤمن له عن تأخره في
 (1 )

. ومع ذلك قد يصبح السمسار وكيالً عن المؤمن في قبض القسط ، وتستخلص  

وكالته في ذلك بوجه خاص إذا سلمه المؤمن مخالصة بالقسط لقبضه ، فيستطيع المؤن له في هذه الحالة أن يدفع له القسط ويتسلم منيه 

ني (مد 991المخالصة ، ويكون هذا الوفاء مبرئاً لذمته ) م
 (1 )

 . 

 محل االلتزام :  -635
ومحل االلتزام هو قيمة القسط المتفق عليها في عقد التأمين . وقد قدمنا

 (7 )
أن هذه القيمة ال تحدد اعتباطاً بطريقة تحكمية ، بل  

) ا هيي التكياليف ، ومي ( prime pure) إن هذا التحديد خاضع لعوامل حتمية البد مين مراعاتهيا . وبينيا كييف يتحيدد القسيط الصيافي 

chargement )  التي يجب أن تضاف إلى هيذا القسيط الصيافي حتيى ننتهيي إليى القسيط التجياري (prime commerciale )
  (5 )

  .

 وهذا القسط التجاري هو محل االلتزام ، وهو الواجب الدفع للمؤمن .

األحيوال التيي قيدمناها عنيد الكيالم فيي إدالء الميؤمن ليه ويغلب أن يكون هذا القسط ثابتاً ال يتغير . ومع ذلك تجوز زيادتيه فيي 

بالبيانات الالزمة ، وفي إخطاره المؤمن بما يطرأ في ظروف يكيون مين شيأنها زييادة الخطير الميؤمن منيه
 (29 )

. ويجيوز كيذلك ، فيي  

بييق الشيروط العامية الجدييدة ، غير التيأمين عليى الحيياة ، أن يزييد القسيط إذا تغييرت الشيروط العامية للتيأمين ، وطليب الميؤمن ليه تط

واقتضى هذا التطبيق فرض التزامات أشد على الميؤمن ، فيزييد القسيط بميا يتناسيب ميع زييادة أعبياء الميؤمن . وقيد ورد فيي مشيروع 

العامية من هذا المشروع : "فيما عدا التأمين على الحياة ، إذا غير المؤمن الشيروط  22الحكومة نص في هذا المعنى ، إذ تقول المادة 

ألي نوع من التأمين خالل سريان مدته . فللمؤمن له أن يطلب تطبيق الشروط العامية الجدييدة فيميا يخيتص بعقيد تأمينيه . عليى أنيه إذا 

                                                 
 . 912( انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 912( انظر آنفاً فقرة  1) 

 في الهامش . 912من المشروع التمهيدي آنفاً فقرة  2959( انظر المادة  9) 

 . 912( انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 519-2597المرجع السابق  2597يوليه سنة  17ريوم  -15-2597المجلة العامة للتأمين البري  2591أكتوبر سنة  12( باريس  9) 

 . 211-2-2599سيريه  2591نوفمبر سنة  19 -215-2-2591سيريه  2591فبراير سنة  21( نقض فرنسي  1) 

وانظير فيي كيل ذليك بيكيار وبيسيون فقيرة  -512-2591المرجيع السيابق  2591مارس سينة  25باريس  -129-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591مارس سنة  27( جرينوبل  1) 

 . 15محمود جمال الدين زكي فقرة  -299محمد كامل مرسي فقرة  -291ص -299محمد علي عرفه ص  -175ص 2997فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -292

 . 911( انظر آنفاً فقرة  7) 

 . 911( انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 115وفقرة  119( انظر آنفاً فقرة  29) 
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تطلب تنفيذ هذه الشروط فرض التزامات أشد على المؤمن ، وجب على المؤمن له في هذه الحالة أن يؤدي ما يقابل تلك االلتزاميات"
 (

2 )
 . 

تجوز زيادة القسط ، يجوز كذلك تخفيضه . ويتحقق ذلك إذا كان قد لوحظ في تحدييد مقيدار القسيط اعتبيارات معينية ، ثيم وكما 

زالت هذه االعتبارات أو قلت أهميتها ، فيجوز عندئذ للمؤمن ليه أن ينهيي العقيد إال إذا قبيل الميؤمن تخفييض القسيط بميا يجعليه مناسيباً 

مين  92ت أو بعد نقض أهميتها . وقد ورد في مشروع الحكومة نص في هذا المعنيى ، إذ تقيول الميادة للخطر بعد زوال هذه االعتبارا

هذا المشروع : "إذا كان تحديد قسط التأمين ملحوظاً فيه اعتبارات محددة في وثيقة التأمين مين شيأنها زييادة الخطير الميؤمن منيه ، ثيم 

يان العقد ، حق للمؤمن له بالرغم مين كيل اتفياق مغياير أن ينهيي العقيد دون مطالبية  زالت هذه االعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سر

بتعويض ما ، إال إذا قبل المؤمن خفض القسط المتفق علييه عين الميدة الالحقية بميا يتناسيب ميع زوال هيذه االعتبيارات ، وفقياً لتعريفيه 

التأمين المعمول بها يوم تحرير العقد"
 (1 )

نص عليى أنيه تطبييق للقواعيد العامية ، باعتبيار أنيه يكشيف عين إرادة . ويمكن حميل هيذا الي 

( أن يكيون تحدييد مقيدار القسيط  2المتعاقدين المعقولة . ويؤخذ منه أن هناك شرطين يجب توافرهما إلمكان تخفيض قسط التيأمين : ) 

فيجب إذن أن تكون االعتبارات التي مين شيأنها  قد لوحظ فيه اعتبارات مذكورة في وثيقة التأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه .

زيادة الخطر المؤمن منه مذكورة في وثيقة التأمين . ويجب فوق ذلك أن تكون هذه االعتبارات قد نظر إليها في تقيدير مقيدار القسيط ، 

حة فيي وثيقية التيأمين ، ومين فزاد هذا المقدار بنسبة زيادة الخطر الراجعة لهذه االعتبارات . وليس من الضروري أن يذكر ذلك صرا

باب أولى ليس من الضروري أن يبين في وثيقة التأمين مقدار القسط البسيط ثم مقدار الزيادة التي أضيفت إليه ، بل يكفي أن يتبين في 

العتبياراتوضوح من ذكر االعتبارات في الوثيقة ، ثم من ارتفاع مقدار القسط ، أن السبب في هذا االرتفاع يرجع إلى وجود هذه ا
 (9 

)
( أن تيزول هيذه االعتبيارات التيي ميين شيأنها زييادة الخطير أو تقييل أهميتهيا ، وذليك فيي أثنياء سييريان عقيد التيأمين . فلييس ميين  1. )  

الضروري إذن أن تزول هذه االعتبارات زواالً تاماً ، بل يكفي أن تقل أهميتها
 (5 )

. ومتى توافر هذان الشرطان ، جاز للميؤمن ليه أن  

رض على المؤن تخفيض القسط بما يجعله مناسباً للخطر بعد زوال االعتبارات أو نقص أهميتها ، وذلك طبقاً لتعريفة التيأمين وقيت يع

إبرام العقد . فإن لم يقبل المؤمن تخفيض القسط ، كان للمؤمن له أن ينهي عقد التأمين . ويكون التخفيض ، إذا قبل المؤمن ، من وقيت 

أو من وقت نقص أهميتها . وال يجوز االتفاق على ما يخالف هذه األحكيام ، ألنهيا لمصيلحة الميؤمن ليه ، فيال يجيوز زوال االعتبارات 

 مدني ( . 199المساس بها باتفاق خاص ) م

                                                 
 22ود التأمين على الحياة ، خولت المادة ( وليس لهذا النص مقابل في المشروع التمهيدي . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا لمشروع الحكومة في صدد هذا النص : "وفيما عدا عق 2) 

التي قد يدخلها المؤمن على الشروط العامة ألي نوع من التأمين ، بشرط قيام المؤمن له بدفع ما يقابل االلتزامات التي قد تقيع للمؤمن له أن يفيد خالل سريان مدة تأمينه من التغييرات 

 على كاهل المؤمن بسبب التغييرات الطارئة" .

اآلتي : "إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظاً فييه اعتبيارات ميذكورة فيي من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه  2912( نقل هذا النص عن المادة  1) 

ن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن وثيقة التأمين من شأنها زيادة الخطر المؤمن ضده ، ثم زالت هذه االعتبارات أو قلت أهميتها في أثناء سريان العقد ، حق للمؤمن عليه أ

ت وتفاصيل يحسن أن تعريفة التأمين" . وأقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهيدي ، ثم أقره مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه " بجزئياالمدة الالحقة طبقاً ل

يولييه  29انون التأمين الفرنسيي الصيادر فيي من ق 19في الهامش ( . ونص المشروع التمهيدي منقول عن المادة  959ص  9تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 . 2599سنة 

عتبار عند تعيين مقدار من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى على ما يأتي : إذا كانت الئحة الشروط تشير إلى أحوال خاصة قد نظر إليها بعين اال 517وقد نصت المادة  

، حق للمضمون ، إذا زالت تلك األحوال في أثناء الضمان ، أن يطلب فسخ العقد إذا لم يرفض الضامن بتخفيض ما يقابلها من القسيط ، وإن  القسط ، وكان من شأنها أن تزيد األخطار

 كان هناك اتفاق على العكس" .

ويقياس عليى ميا تقيدم أال تكيون  -151-2595امة للتأمين البيري المجلة الع 2595يوليه سنة  9، ومع ذلك انظر نقض فرنسي  251ص 79( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  9) 

تقل أهميتها ، فيجيب عندئيذ ، ومين بياب أوليى ، هناك في البداية اعتبارات من شأنها زيادة الخطر ، ثم تجد هذه االعتبارات فيزاد من أجلها مقدار القسط ، ثم تزول هذه االعتبارات أو 

 ( . 251ص 79د إذا لم يقبل المؤمن إرجاع القسط إلى ما كان عليه أو تخفيض مقدار ما زيد به ) بيكار وبيسون فقرة أن يكون للمؤمن له حق في إنهاء العق

( فقد اقتصير عليى ذكير زوال االعتبيارات . ويجتهيد الفقيه الفرنسيي فيي هيذا الصيدد ، فيقيرر أنيه إذا كانيت هنياك  19) م 2599يوليه سنة  29( أما قانون التأمين الفرنسي الصادر في  5) 

( . ويؤخذ بهذا الحكم في مصر ، بل  259ص 79سط ) بيكار وبيسون فقرة ظروف متعددة من شأنها زيادة الخطر ، ثم زال أحد هذه الظروف زواالً تاماً ، فإن هذا يكفي لتخفيض الق

 يجوز الذهاب إلى أبعد من ذلك ، إذ يكفي أن يكون هناك ظرف واحد وأن تقل أهمية هذا الظرف دون أن يزول زواالً تاماً .
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 عدم جواز تجزئة القسط :  -زمان الدفع -636
يشيترط الميؤمن عليى الميؤمن ليه أن ييدفع األصل أن القسط يدفع في الوقت الذي يتفق علييه المتعاقيدان . وقيد جيرت العيادة أن 

القسييط مقييدماً ، حتييى يسييتطيع األول أن يواجييه األخطييار التييي تتحقييق فييي خييالل السيينة ويسييدد مبييالغ التعييويض المسييتحقة عنهييا . وقييد 

اضطرد شرط الدفع مقدماً في وثائق التأمين ، حتى أصبح ذلك عرفاً تأمينياً مستقراً 
 (2 )

 . 

أمين ، كما قدمناويقع أن يكون مقابل الت
 (1 )

،  ( prime unique) ، مبلغاً إجمالياً ييدفع ميرة واحيدة ، ويسيمى بالقسيط الوحييد  

وسواء ألن مدة التأمين تقل عن سنة ما في التأمين من حوادث النقل أو في التأمين لمدة الرحلية ، أو تكيون الميدة طويلية ولكين الميؤمن 

احدة ويحصل ذلك فيي التيأمين عليى الحيياة فيي بعيض األحييان . وفيي هيذه الحالية ييدفع مقابيل له يختار أن يوفي بمقابل التأمين دفعة و

ط التأمين كله مقدماً عند إبرام العقد . ولكن الغالب كما قدمنا أن يكون دفع مقابل التأمين على أقساط ، وقد جرت العادة بأن يكيون القسي

مين مشيروع الحكومية هيذه الحكيام ،  21ول عنيد إبيرام العقيد . وقيد أكيدت الميادة سنوياً يدفع مقدماً في أول كل سنة ، ويدفع القسيط األ

فنصت على ما يأتي : "يستحق القسط األول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غيير ذليك . وال يجيوز للميؤمن اليذي 

الوثيقة من إرجياء سيريان العقيد إليى ميا بعيد أداء هيذا القسيط . سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط األول ، أن يتمسك بما تنص على هذه 

ويستحق كل قسط من األقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التيأمين ، ميا ليم يتفيق عليى غيير ذليك . ويقصيد بفتيرة التيأمين سينة 

واحدة"
 (9 )

 . 

 ً كل ستة أشهر أو كل ثالثة أشهر أو كيل شيهر وقد يقبل المؤمن أن يقسط القسط السنوي إلى أجزاء ، يدفع كل جزء مقدما
 (5 )

  .

ولكن ذلك ليس إال طريقاً لتيسير الدفع على المؤمن له ، ويبقيى القسيط قسيطاً سينوياً بحييث إذا تحقيق الخطير فيي أول السينة كيان عليى 

المؤمن له أن يدفع جميع أجزاء القسط السنوي بأكملها ، وتخصم من مبلغ التأمين
 (9 )

 . 

                                                 
 57وفقيرة  259ص 11محميود جميال اليدين زكيي فقيرة  -299ص 59ميل مرسيي فقيرة محميد كا -292محمد علي عرفه ص  -191فقرة  . Ass . Terلفظ  2( أنسيكلوبيدي داللوز  2) 

مقدار القسط ، ويعجل الميؤمن ليه ومع ذلك في التأمين ذي األقساط المتغيرة في جميع التأمين التبادلية ، جرى العرف بأن يدفع القسط مؤخراً حتى يتمكن المؤمن من تحديد  -229ص

 ( . 211ص 57بيكار وبيسون فقرة  مبلغاً على حساب القسط المؤجل )

 . 191( انظر آنفاً فقرة  1) 

يستحق القسط المقابل للفتيرة األوليى مين فتيرات التيأمين فيي  -2من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه اآلتي : " 2919( نقل هذا النص عن المادة  9) 

وال يجيوز  -1تفق على غير ذلك . ويقصد بفترة التأمين المدة التي تتخذ أساساً لحساب القسط الواحد ، وعند الشك تعتبر فتيرة التيأمين سينة واحيدة . الوقت الذي يبرم فيه العقد ، ما لم ي

ويستحق كل من االقساط التالية في  -9هذا القسط .  للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل سداد القسط األول أن يتمسك بما تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد سداد

لنيواب ، ولكين لجنية مجليس الشييوخ حذفتيه الوقت الذي تبدأ فيه فترة التأمين الجديدة ، ما لم يتفق على غير ذلك . وأقرت لجنة المراجعة نص المشروع التمهييدي ، كميا أقيره مجليس ا

 25وقد نقل نص المشيروع التمهييدي عين الميادة  –في الهامش (  957ص -951ص 9خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية لتعلقه " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين 

 .  2597أبريل سنة  1من قانون التأمين السويسري الصادر في 

يان العقد إلى ما بعد سداد القسط األول ، ثم سلم المؤمن للمؤمن له هذا ويالحظ أن كال من مشروع الحكومة والمشروع التمهيدي يقضي بأنه إذا نص في وثيقة التأمين على إرجاء سر

ما على نزوله عن شرط إرجاء سريان العقد ، وإما الوثيقة قبل سداد هذا القسط ، لم يجز للمؤمن أن يتمسك بعد ذلك بإرجاء سريان العقد . ذلك أن تسليمه الوثيقة للمؤن له يعتبر قرينة إ

من والمؤمن له الذي ل فبدأ العقد في السريان . وتقول المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ومنعاً لكل خالف قد ينشأ في المستقبل بين المؤعلى أنه قبض القسط األو

عليى حرميان الميؤمن مين  21نصت الفقرة الثانية من الميادة تسلم الوثيقة حول إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء القسط األول استناداً إلى وجود نص صريح في الوثيقة يقي بذلك ، ف

 .   . 952ين آنفاً فقرة التمسك بهذا النص ، إذ أن وجود الوثيقة تحت يد المؤمن له يعتبر قرينة على أنه قام بأداء القسط األول" . انظر في سريان وثيقة التأم

% إذا كان السداد كل 1شركة مصر للتأمين على ما يأتيك "ومن المتفق عليه أن القسط السنوي المستحق سداده مقدماً يزاد بواقع  ( وينص البند الثامن من وثيقة التأمين على الحياة لدى 5) 

 ( . 9هامش  251ص 11% إذا كان شهرياً"" ) محمود جمال الدين زكي فقرة 5% إذا كان كل ثالثة شهور ، و9ستة شهور ، وبواقع 

 211محمييد علييي عرفييه ص  -117فقييرة   . Ass . Terلفييظ  2أنسيييكلوبيدي داللييوز  -159ص -175ص 2997فقييرة  22بالنيييول وريبييير وبيسييون  -57( بيكييار وبيسييون فقييرة  9) 

إذا وقيد قضيت محكمية االسيتئناف المختلطية بأنيه  -251ص 11محميود جميال اليدين زكيي فقيرة  -251عبد المنعم البدراوي فقيرة  -225ص 57محمد كامل مرسي فقرة  -292وص

إلى التيسير الذي منحته إياه الشركة بقبول  احترقت السيارة المؤمن عليها لمدة سنة ، كان للمؤمن أن يتقاضى القسط المستحق عن الستة أشهر األخيرة ، وال يجوز للمؤمن له أن يستند

 ( . 19ص 95م 2511ديسمبر سنة  5د عند وقوع الحادث ) استئناف مختلط تجزئة القسط إلى دفعتين ليتخلص من التزامه بسداد الدفعة الثانية ولو لم تكن قد استحقت بع
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حق القسط السنوي في أول السنة وقبضه المؤمن كامالً ، ثم فسخ عقد التأمين أو أبطل بعد ثالثة شهور مثالً ، فإن مبدأ وإذا است

يقضي بأن يرد المؤمن للمؤمن له ثالثة أرباع القسط ألنه ليم يتحميل خطيراً ميا  ( divisibilité de la prime) قابلية القسط للتجزئة 

القسط قد جزئ أرباعاً استبقى المؤمن منها الربع الذي استحقه ورد ثالثية األربياع التيي ليم يسيتحقها . عليى  ثالثة أرباع السنة ، فيكون

أن مبدأ قابلية القسط للتجزئة ال يمنع من أن يستبقى المؤمن كل القسط السنوي الذي قبضه إذا كان الفسخ أو اإلبطال قد تسبب فيه غش 

أرباع القسط على سبيل التعويضالمؤمن له ، ويكون استبقاؤه لثالثة 
 (2 )

. وفي غير هذه الحالة يكون القسط قابالً للتجزئة عليى النحيو  

ئية الذي قدمناه ، فيرد المؤمن للمؤمن له الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً ما . ولم يكن مسلماً بمبدأ قابلية القسط للتجز

ونحيتج ليذلك  ( indivisibilité de la prime)  ن تيذهب إليى عيدم قابليية القسيط للتجزئيةفي بداية األمير ، بيل كانيت شيركات التيأمي

)  2597أبريل سينة  1بأسباب فنية . وسايرها في ذلك بعض التشريعات األجنبية في التأمين ، كقانون التأمين السويسري الصادر في 

( 59) م 2597مايو سنة  99( وقانون التأمين األلماني الصادر في  15م
  (1 )

، كما سايرها القضياء الفرنسيي فيي البدايية 
 (9 )

. ثيم ميا  

لبث هذا القضاء أن تحول عن مبدأ عدم القابلية للتجزئة إليى مبيدأ القابليية للتجزئية
 (5 )

. وعليى مبيدأ قابليية القسيط للتجزئية سيار قيانون  

(  21في كثير من تطبيقاته ، وبوجه خاص إذا فسخ العقد بسبب ازديياد الخطير ) م 2599يوليه سنة  29التأمين الفرنسي الصادر في 

( ، أو بسيبب  25ه ) م( ، أو بسيبب انتقيال ملكيية الشييء الميؤمن عليي 27، أو بسبب إفالس المؤمن ليه أو تصيفيته تصيفية قضيائية ) م

( ، أو إذا انقضيى العقيد بسيبب هيالك الشييء الميؤمن علييه )  11الكتمان أو تقديم بيان غير صحيح إذا كان المؤمن ليه حسين النيية ) م

( 51وم 99م
  (9 )

 . 

عين فتيرة  منيه عليى أنيه "يسيتحق القسيط بأكمليه 21ولكن مشروع الحكومة أخذ بعدم قابلية القسط للتجزئة ، فينص فيي الميادة 

التأمين السارية ، حتى ولو كان التزام المؤمن قيد غطيى الخطير عين جيزء مين هيذه الفتيرة ، ميا ليم يتفيق عليى غيير ذليك" . وجياء فيي 

بعدم قابلية القسط للتجزئية ، فقضيى باسيتحقاق  بمبدأ 21المذكرة اإليضاحية للمشروع  في هذا الصدد : "وقد أخذ المشروع في المادة 

حتى ولو كان التزام المؤمن بالضمان قد غطى الخطر عن جزء من فترة التأمين السيارية ، ميا ليم يتفيق عليى غيير ذليك . القسط كامالً 

وهذا المبدأ مقرر صراحة فيي القيانونين السويسيري واأللمياني ، وأييده الفقيه والقضياء ردحيا مين اليزمن . فيالمؤمن يبنيي حسيابه عليى 

التيي تسيتحق خيالل السينة ، وأن القسيط يفقيد ذاتيتيه بمجيرد اندماجيه فيي حسياب الرصييد  أساس القسيط السينوي لمواجهية التعويضيات

المشترك ، ولذلك يترتب على تجزئة القسط اختالل حساب المؤمن . كما أن المؤمن يتعرض من بدء العام لتحمل عبء الخطير كيامالً 

بمبدأ عدم قابلية القسيط للتجزئية ال  يكن من أمر ، فإن األخذ ، فيكون من حقه في مقابل ذلك أن يستولى على قسط السنة كلها" . ومهما

( جعيل  1( جيواز االتفياق عليى قابليية القسيط للتجزئية ، وقيد صيرح مشيروع الحكومية نفسيه بيذلك . )  2يمنع من التسيليم بيأمرين : ) 

ص على جعيل القسيط قيابالً للتجزئية إذا أدليى القسط قابالً للتجزئة إذا نص القانون على ذلك ، وقد رأينا فعالً مشروع الحكومة نفسه ين

من هذا المشروع على ميا ييأتي : "ويترتيب  11/9المؤمن له حسن النية ببيانات غير صحيحة وأبطل العقد بسبب ذلك ، فنصت المادة 

راً ما"على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله خط
 (1 )

 . 

                                                 
 . 111( انظر آنفاً فقرة  2) 

 ( ، وذلك فيما يتعلق بالتأمين البحري . 992( ، والتقنين التجاري الفرنسي ) م 259( وكذلك نص على عدم القابلية للتجزئة تقنين التجارة البحري المصري ) م 1) 

حيث أخيذت المحكمية بقابليية القسيط للتجزئية ) عبيد  29-2-19داللوز  2719يناير سنة  21ومع ذلك انظر نقض فرنسي  -299-2-19داللوز  2719فبراير سنة  17 ( نقض فرنسي 9) 

 ( . 277ص 255الحي حجازي فقرة 

وقيد اسيتند القضياء فيي  -299-2-2511دالليوز  2511ديسيمبر سينة  11 -19-2-2515دالليوز  2519يونيه سنة  1 -221-2-2519داللوز  2512نوفمبر سنة  11( نقض فرنسي  5) 

 ذلك إلى نظرية السبب ، فما يقابل من القسط المدة التي لم يتحمل المؤمن فيها خطراً ما يكون دون سبب .

ي المؤمن أجزاءالقسط الباقية كما سبق القول ، وإذا كان قد استوفى القسط كله ليم ( وقابلية القسط للتجزئة ال تمنع من دفع القسط السنوي كامالً إذا تحقق الخطر في أثناء السنة ، فيستوف 9) 

ذاً كامالً وأن المؤمن قد تحمل الخطر طوال السنة التي يرد منه ما يقابل المدة بعد تحقق الخطر . ذلك أنه إذا تحقق الخطر لم يعتبر عقد التأمين مفسوخاً بتحققه ، بل يعتبر أنه قد نفذ تنفي

 2أنسيكلوبيدي دالليوز  -15-2557داللوز  -172-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  25عنها القسط ، بل دفع التعويض فعالً عن هذا الخطر ) نقض فرنسي  قبض

 -211محميد عليي عرفيه ص  -2112فقيرة  1ودي الميور انيديير كوالن وكبيتان  -51وانظر في مسألة قابلية القسط للتجزئة : بيكار وبيسون فقرة  -(  192.  فقرة  Ass . Terلفظ 

سعد واصف في التيأمين مين  -259فقرة  -259عبد الحي حجازي فقرة  -15محمود جمال الدين زكي فقرة  -259عبد المنعم البدراوي فقرة  -51محمد كامل مرسي فقرة  -217ص

 . 995ص -992المسئولية ص 

 . 115( انظر آنفاً فقرة  1) 
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 مكان الدفع :  -637
األصل أن يكون مكان دفع القسط هيو ميوطن الميدين بيه ، أي ميوطن الميؤمن ليه . ولكين جيرت العيادة فيي المحييط التيأمين أن 

 يكون دفع أول قسط في موطن المؤمن ، ثيم يكيون دفيع األقسياط التاليية فيي ميوطن الميؤمن ليه أو مركيز إدارة أعماليه إذا كيان التيأمين

متعلقاً بهذه األعمال
 (2 )

. والوطن التأميني للمؤمن له هو الموطن الذي ذكيره فيي وثيقية التيأمين ، أو آخير ميوطن يعلين الميؤمن ليه بيه  

الميؤمن إذا غيير األول موطنيه الميذكور فييي وثيقية التيأمين
 (1 )

. وقيد كانييت شيركات التيأمين قيديماً تشييترط أن يكيون دفيع األقسياط فييي  

فيفاجيأ الميؤمن ليه  -وكان ذلك جائزاً من قبل–لم يحمل المؤمن له القسط إليها في ميعاده وقف سريان عقد التأمين تلقائياً موطنها ، فإذا 

إذا تحقق الخطر بأن يجد عقد التأمين موقوفاً وبأن حقه في التعويض قد سقط . ولتفادي ذليك جعيل األصيل أن يكيون اليدفع فيي ميوطن 

، وذلك تطبيقاً للقواعيد العامية . ولكين قيد يجيد الميؤمن ليه مين مصيلحته أن يتفيق ميع الميؤمن عليى أن المؤمن له ل في موطن المؤمن 

يكون الدفع في مكان آخر غير موطنه ، كأن يكون في موطن وكيله أو في موطن الميؤمن نفسيه أو فيي ميوطن منيدوب التيأمين . ولميا 

فإنيه ال يجيوز أن ييدرج ضيمن الشيروط العامية المطبوعية ، بيل يجيب كان المفروض أن هذا الشرط إنما هو في مصلحة المؤمن ليه ، 

إدراجه ضمن الشروط الخاصة المكتوبة بحروف ظاهرة بناء على طلب المؤمن له
 (9 )

 . 

                                                 
 19خلفه عن الدفع ) استئناف مخيتلط وقد جرى القضاء المختلط على أن يكون الدفع في موطن المؤمن له ما لم يتفق على غير ذلك ، ومن ثم يجب إعذار المؤمن له في موطنه عند ت ( 2) 

 51م 2599ميارس سينة  17 -111ص 51م 2595أبرييل سينة  11 – 91ص 51م 2599نيوفمبر سينة  21 -919ص 99م 2512يونييه سينة  1 -119ص 19م 2522أبريل سنة 

( .  119ص 95م 2551يونييه سينة  9( ، ومن ثم أيضاً ال يكون مجرد التخلف عن الدفع دون إعذار في موطن المؤمن له كافياً لسقوط الحق في التأمين ) اسيتئناف مخيتلط  119ص

ساط لعدم إمكانه الوفاء بها ، فال محل للبحث فيما إذا كان يجب الدفع فيي ميوطن الميؤمن ليه أو فيي ميوطن وإذا كان المؤمن له قد أخطر المؤمن كتابة بصفة قاطعة بتوقفه عن دفع األق

 -251ص 11محميود جمييال اليدين زكيي فقييرة  -251عبيد الميينعم البيدراوي فقيرة  – 51محميد كاميل مرسييي فقيرة  -511ص 51م 2595أبريييل سينة  11الميؤمن ) اسيتئناف مخيتلط 

 ( . 257ص

مين مشيروع الحكومية ، فيي هيذا المعنيى ، عليى ميا ييأتي : "عليى الميؤمن ليه أن  25وقد نصت المادة  -159ص 2997فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 55وبيسون فقرة  ( بيكار 1) 

ً يخطر المؤمن عن كل تغيير في موطنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، وإال كان توجيه اإلخطارات إليه في آخر موطن أخطر بيه الميؤمن سي " . وقيد نقيل هيذا الينص ليما

إذا غير طالب التأمين موطنه ، أو نقل مركز صناعته في حالة التأمين على صناعة ، دون أن يخبر  -2من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : " 2919عن المادة 

ويكون للتبليغيات التيي تيتم عليى هيذا الوجيه أثرهيا مين الوقيت اليذي كيان  -1معلوم للمؤمن . المؤمن ، جاز توجيه التبليغات إليه بكتاب موصى عليه في آخر موطن أو مركز صناعي 

ليس النيواب ، ولكين لجنية مجليس يمكن أن تصل فيه إلى طالب التأمين لو لم يكن قد غير موطنه أو مركيز صيناعته" . وقيد أقيرت لجنية المراجعية نيص المشيروع التمهييدي وأقيره مج

 في الهامش ( . 991ص -991ص  9زئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية الشيوخ حذفته لتعلقه "بج

ليى مين وثيقية التيأمين ع 7وقد جرت العادة أن يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أن يكون الدفع في موطنه هو ال ميوطن الميؤمن ليه . مثيل ذليك بنيد  -217ص 55( بيكار وبيسون فقرة  9) 

مين وثيقية التيأمين عليى الحيياة ليدى  1نيد الحياة لدى شركة مصر للتأمين وهو يقضي بأن تكون "أقساط التأمين واجبة السداد في مركز الشركة بالقاهرة أو في مكاتيب توكيالتهيا" ، وب

هذا الشرط صحيح ، ولو كان في مصلحة المؤمن وكان ميدرجاً فيي الشيروط  شركة المتحدة وهو يقضي بأن "تدفع األقساط مقدماً في مكاتب الشركة" . ويذهب الفقه في مصر إلى أن

 ( . 2هامش  255وص  -255ص -257وص 11محمود جمال الدين زكي ص -55محمد كامل مرسي فقرة  -299العامة المطبوعة ) محمد علي عرفه ص 

وطنه ، فإن هذا الشرط يلغيه ميا قيد يتعيوده مين السيعي إليى طليب القسيط فيي ميوطن الميؤمن ليه ) وقد استقر القضاء في مصر وفي فرنسا على أنه إذا اشترط المؤمن دفع القسط في م

 2595فبراييير سيينة  9اإلسييكندرية المختلطيية  -111ص 95م 2551يونيييه سيينة  9 -255ص 55م 2591أبريييل سيينة  25 – 111ص 51م 2595أبريييل سيينة  11اسييتئناف مخييتلط 

-2521دالليوز  2522يولييه سينة  5 – 272-2-2521دالليوز  2522يونيه سنة  29 -52-2-2599داللوز  2595أكتوبر سنة  25نقض فرنسي  – 999ص 999رقم  19جازيت 

( . وحتى يتفادى المؤمن هذا القضاء المستقر ، يضيف عادة إلى اشتراط اليدفع فيي موطنيه ميا ييأتي : "وذليك دون أن  295-1-2599سيريه  2517مارس سنة  21بوردو  -2-212

بصيحة الشيرط معيدالً عليى هيذا  2599يوليه سينة  29للمؤمن له أن يحتج على الشركة بأنها قد تطالبه في موطنه بالقسط عن طريق مندوبيها" . وقد قضي في فرنسا قبل قانون يكون 

-2-52داللوز  2752نوفمبر سنة  5اً طبقاً التفاق ) نقض فرنسي النحو ، فال تكون مطالبة مندوب الشركة للمؤمن له في موطنه بالقسط ذات أثر في أن يكون القسط محموالً ال مطلوب

 -57) سيميان فقيرة  2599يوليه سنة  29( . ويذهب بعض الفقهاء إلى هذا الشرط ال يزال صحيحاً حتى بعد إبرام العقد قانون  211-2-2515داللوز  2512فبراير سنة  25 -929

( . أما في القانون المصري ، فيصح أن يعتبر هذا الشرط معدالً على النحو الذي قدمناه شرطاً تعسفياً فيكيون بياطالً ) محميد عليي  195فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

تي : "ويقيع بياطالً من مشروع الحكومة هذا الحكم ، فنصت كميا سييجئ عليى ميا ييأ 27( . وقد أكدت الفقرة الثالثة من المادة  259ص 255عبد الحي حجازي فقرة  -295عرفه ص 

 الشرط الذي يقضي بأداء األقساط في مركز إدارة المؤمن إذا ثبت اعتياد المؤمن تحصيل األقساط في موطن المؤمن له" .
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ويكون الدفع استثناء في موطن المؤمن في األحوال اليثالث اآلتيية ، وذليك إليى جانيب حالية االتفياق عليى ذليك وإدراج الشيرط 

( حالة القسط األول ، فقد جرت العادة كما قدمنا أن يدفع هذا القسط في  2خاصة المكتوبة على النحو الذي قدمناه : ) ضمن الشروط ال

موطن المؤمن . والسبب في ذلك أن العرف التأميني قد جرى بأن يجعل تمام عقد التأمين أو بيدء سيريانه مين ييوم دفيع القسيط األول ، 

) ي يسييعى إلييى المييؤمن فيييدفع لييه القسييط األول فييي موطنييه ، وميين ثييم يكييون هييذا القسييط محمييوال ومعنييى ذلييك أن المييؤمن لييه هييو الييذ

portable )  ًال مطلوبا (quérable )
  (2 )

. حالة ما إذا تأخر المؤمن له ، ومن وقت اإلعذار يصبح القسط بعد أن سعى إلييه الميؤمن  

عذار يصبح القسط محميوالً ال مطلوبياً ، أي أنيه يصيبح واجيب اليدفع فيي في طلبه ، وعند ذلك يعذر المؤمن المؤمن له ، ومن وقت اإل

موطن المؤمن ال في موطن المؤمن له ، وسيجيء تفصيل ذلك
 (1 )

( وهناك حالية ثالثية ليوحظ فيهيا منيع إرهياق الميؤمن ، إذ أن  9. )  

ي البلد الذي يكون فييه ميوطن الميؤمن ليه . ليذلك هذا إنما يسعى إلى المؤمن له في طلب القسط عن طريق وكالئه ومندوبيه المقيمين ف

يكون دفع القسط في موطن المؤمن ال في موطن المؤمن له ، إذا لم يكن أو لم يعد للمؤمن له موطن فيي البليد اليذي يكيون فييه للميؤمن 

 وكالء .

ة ومع العرف التأميني ، في المادة قد قنن مشروع الحكومة األحكام التي قدمناها ، وهي أحكام تتفق كما قدمنا مع القواعد العام

من المشروع وتنص على ما يأتي : "تؤدى أقساط التأمين ، فيما عدا القسط األول ، في موطن المؤمن له ، ما ليم يتفيق عليى غيير  27

د للميؤمن ليه ذلك . ومع ذلك تكون األقساط واجبة األداء في مركيز إدارة الميؤمن ، كميا يجيوز أن تصيبح كيذلك ، إذا ليم يكين أو ليم يعي

موطن في البلد الذي يكون فيه للمؤمن وكالء . ويقع باطالً الشرط الذي يقضي بأداء األقساط فيي مركيز إدارة الميؤمن إذا ثبيت اعتيياد 

المؤمن تحصيل األقساط في موطن المؤمن له"
 (9 )

 . 

                                                                                                                                                                    
الميؤمن . وقيد قضيت محكمية ميوطن أما إذا لم يوجد اتفاق خاص ، فدفع القسيط يجيب أن يكيون كميا قيدمنا فيي ميوطن الميؤمن ليه ، وال يعيدل مين ذليك أن يتعيود الميؤمن ليه اليدفع فيي 

الدفع فيي ميوطن الميؤمن عيدة ميرات ، فيإن االستئناف المختلطة في هذا المعنى بأنه إذا لم يوجد اتفاق خاص على أن يكون الدفع في موطن المؤمن ، وقام المؤمن له بالرغم من ذلك ب

انظير عكيس ذليك  -( 111ص 51م 2595أبرييل سينة  11 -91ص 51م 2599نيوفمبر سينة  21ختلط ذلك ال يفسر بأنه التزم بدفع األقساط المستقبلة في موطن المؤمن ) استئناف م

: ويرى مع ذلك أنه إذا اشترط المؤمن له في وثيقة التأمين أن يدفع القسط فيي  259ص 255وأن القسط يصبح محموال ال مطلوباً بموجب هذه العادة االتفاقية عبد الحي حجازي فقرة 

 255حي حجازي فقرة العامة ، ثم يجرى على السعي بالقسط في موطن المؤمن ، فإن هذه العادة ال تفسخ الشرط الصريح ويبقى القسط مطلوباً ال محموال ) عبد ال موطنه وفقاً للقواعد

 ( . 259ص

 . 952وفقرة  915( انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 152( انظر ما يلي فقرة  1) 

عليى الميؤن علييه أن ييدفع مقابيل التيأمين فيي مركيز عميل  -2من المشروع التمهيدي ، وكان نص المشروع التمهييدي يجيري عليى الوجيه اآلتيي : " 2911( نقل هذا النص عن المادة  9) 

ألقساط األخرى في موطن المؤمن عليه ، ما لم يتفق على غيير ذليك . فيإذا وتدفع ا -1المؤمن ، فإذا اتفق على دفع المقابل أقساطاً متتابعة كان أولها واجب الدفع في المركز المذكور . 

ومع ذلك تكون األقساط واجبة الدفع في مركز إدارة المؤمن ، كما يجوز أن تصبح كذلك ، إذا  -9كان عقد التأمين وارداً على عمل من األعمال ، وجب الدفع في مركز إدارة العمل . 

ي : "الفقرتيان ه موطن في البلد أو اإلقليم الذي يكون فيه للمؤمن وكالء" . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هيذا الينص ميا ييأتلم يكن أو لم يعد للمؤمن علي

تأمين ، فيما عدا القسط األول ، في موطن المؤمن عليه ، الفرنسي التي تقرر أنه : تدفع أقساط ال 2599من قانون سنة  21األولى والثانية تطابقان في أساسهما الفقرة األولى من المادة 

ميايو سينة  99من القانون األلمياني الصيادر فيي  1فقرة  91ما لم يتفق على خالف ذلك . أما الفقرة الخاصة بعقد التأمين الوارد على عمل من األعمال ، فقد نقلها المشروع عن المادة 

( يخالف القانون الفرنسي في ذلك ، إذ يوجب دفع األقساط في مركز عمل المؤمن ، مع اسيتثناء بعيض الحياالت  11) م 2597ريل سنة أب 1والقانون السويسري الصادر في  -2597

بدأ الذي جرى عليه العمل ، لى والثانية المحيث يجب الوفاء باألقساط في موطن المؤمن عليه . وقد حاول المشروع في هذه المادة أن يوفق بين وجهتي النظر ، فأورد في الفقرتين األو

ة المراجعية عليى الفرنسي ، ثم ذكر في الفقرة الثالثة استثناء يستبعد به تطبيق هذا المبدأ في الحاالت التي يكون فيها مرهقياً للميؤمن" . وقيد وافيت لجني 2599والذي أخذ به قانون سنة 

 9خ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصييل يحسين أن تنظمهيا قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال التحضييرية نص المشروع التمهيدي ، وكذلك مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيو

 في الهامش ( . 951ص -951ص

كون ذلك في موطن مكان أداء أقساط التأمين ، فنصت على أن ي 27من هذا المشروع ما يأتي : "وحددت المادة  27وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في صدد المادة 

الة وجود موطن المؤمن له في بلد ال يكيون المؤمن له ، فيما عدا القسط األول الذي يدفع للمؤمن في مركز إدارته ، ما لم يتفق على غير ذلك . على أن المشروع قد استثنى من ذلك ح

ن يكون أداء األقساط فيي هيذه الحالية بمركيز إدارة الميؤمن . ونظيراً إليى ميا جيرت علييه هيئيات للمؤمن فيه وكالء ، األمر الذي يكون تحصيل القسط فيه مرهقاً للمؤمن ، فنص على أ
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 طريقة لدفع وإثباته : -638
ييدفع الميؤمن لييه القسيط عيادة نقييوداً  

 (2 )
يسيلمها ييداً بيييد إليى الميؤمن نفسييه أو إليى مين فوضييه هيذا فيي قييبض القسيط ، ويتسييلم  

مخالصة بالدفع يثبت بها أنه دفع القسط المستحق . ويجوز إثبات الدفع بجميع طيرق اإلثبيات ، ومنهيا البينية والقيرائن ، إذا كيان مقيدار 

ان المؤمن تاجراً ، كما هو األمر بالنسيبة إليى جمييع شيركات التيأمين ، القسط ال يزيد على عشرة جنيهات طبقاً للقواعد العامة . وإذا ك

 جاز اإلثبات بجميع الطرق حتى إذا زاد مقدار القسط على عشرة جنيهات طبقاً لقواعد اإلثبات في المسائل التجارية .

يية ، وال ييتم اليدفع وال يكيون مبرئياً وال يجوز أن يكون الدفع بكمبيالة ، إال إذا قبل المؤمن ذلك . ويجوز أن يكيون بحوالية بريد

للذمية إال إذا قيبض المييؤمن فعيالً مين إدارة البريييد قيمية الحواليية ، إذ تعتبير إدارة البرييد فييي هيذه الحاليية وكيلية عين المييؤمن ليه ال عيين 

المؤمن
 (1 )

ميؤمن ، وال ييتم . ويجوز أن يكون الدفع بتحويل عليى الحسياب الجياري للميؤمن فيي أحيد المصيارف أو بشييك لمصيلحة ال 

الدفع وال يكون مبرئاً للذمة إال إذا تم التحويل فعالً أو إال إذا قبض المؤمن قيمة الشيك
 (9 )

 . 

ويجوز أن يتم الدفع بطريقة المقاصة . ويقيع ذليك إذا تحقيق الخطير قبيل أن ييدفع الميؤمن ليه القسيط المسيتحق ، فيجيوز عندئيذ 

مين اليذي يجيب دفعيه للميؤمن ليه نتيجية لتحقيق الخطير . ويكيون ذليك عين طرييق المقاصية للمؤمن أن يخصم قيمة القسط من مبلغ التأ

ن القانونية ، إذا كان مبلغ التأمين قد تحدد وأصبح غير قابل للنزاع . فإذا كان مبلغ التأمين لم يتحدد وال يزال محيل نيزاع ، جياز للميؤم

ت يده مبلغ التأمين ليستوفي منه القسط المستحق وفقاً للقواعد المقررة في أن يلجأ إلى المقاصة القضائية ، وجاز له أيضاً أن يحبس تح

الدفع بعدم التنفيذ
 (5 )

. وله أن يحتج بهذا في مواجهة المستفيد من التأمين أو في مواجهية اليدائنين اليذين يكيون لهيم حيق امتيياز أو حيق  

رهن انتقل إلى مبلغ التأمين
 (9 )

في تفليسة المؤمن له، وفي مواجهة جماعة الدائنين  
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
المؤمن له ، فقد نصت القرة الثالثة مين التأمين من تضمين وثائقها نصوصاً توجب على المؤمن له أداء األقساط في مركز إدارتها بالرغم من اعتيادها تحصيل هذه األقساط في موطن 

 ذكورة على حكم يبطل هذا الشرط ويلقي عبء مسئولية تحصيل القسط على المؤمن" .المادة الم

 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أن تدفع األقساط في محل إقامة المضمون ، ما عدا القسط األول" . 519وتنص الفقرة األولى من المادة 

عقد التأمين على الحياة على أن تدفع األقساط في مركز الشركة ، وعلى أن تدفع قيمة التأمين عنيد اسيتحقاقه فيي مركيز الشيركة  ( وقد قضت محكمة بروكسل التجارية بأنه إذا نص في 2) 

 ( . 195ص 951رقم  5المحاماة  2512ديسمبر سنة  29أيضاً ، كان المفهوم في نية المتعاقدين أن يكون الدفع بعملة البلد الموجود فيه مركز الشركة ) 

 . 215ص 299( بيكار وبيسون فقرة  1) 

محمد كامل مرسيي  -295وقارن محمد علي عرفه ص  -299بيكار وبيسون فقرة  -971ص 277فقرة 2بيكار وبيسون  -J .C .P . 2557-1-5219 2557يناير سنة  25( باريس  9) 

معلقاً على شيرط القيبض  –دء سريان التأمين أو إعادة سريانه بعد وقفه ، فإنه يعتبر قد تم ومع ذلك إذا كان الدفع يتوقف عليه ب -17محمود جمال الدين زكي فقرة  -225ص 55فقرة 

 قيمية الشييك . انظير فيي هيذه بمجرد تسلم المؤمن للشيك . فيبدأ سريان التأمين أو يعود إلى السريان من وقت تسلم الشيك ، وذلك تحت شرط فاسخ هو أن يقيبض الميؤمن فعيالً  -الفعلي

بيسيون  -195فقيرة  -199فقيرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -1هامش  159ص 2997فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -219ص 299يكار وبيسون فقرة المسألة : ب

 . 91-2555المرجع السابق  2559ة أبريل سن 25ديجون  -252-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يناير سنة  99روان  -29-2555في المجلة العامة للتأمين البري 

 2592سبتمبر سنة  12ليون االبتدائية التجارية  -252-2591داللوز األسبوعي  2591ديسمبر سنة  19 -991-2592المجلة العامة للتأمين البري  2599( ديجون أول ديسمبر سنة  5) 

محمد كامل  -299ص -295محمد علي عرفه ص  -152ص 2997فقرة  22النيول وريبير وبيسون ب -215ص 299بيكار وبيسون فقرة  -17-2591المجلة العامة للتأمين البري 

 . 292ص 17محمود جمال الدين زكي فقرة  -257عبد المنعم البدراوي فقرة  -55مرسي فقرة 

بالنييول وريبيير  -215ص 299بيكار وبيسون فقيرة  -221-1-2511داللوز  2511ديسمبر  1باريس  -99-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559مايو سنة  19( نقض فرنسي  9) 

 . 152ص 2997فقرة  22وبيسون 

 . 215ص 299بيكار وبيسون فقرة -99-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559مايو سنة  19( نقض فرنسي  1) 
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 الجزاء على اإلخالل بالتزام دفع القسط -2

 تطبيق القواعد العامة :  -639
، لوجب القول بأنه إذا امتنع المؤمن له عن دفع القسيط أو تيأخر فيي دفعيه ، كيان للميؤمن ، بعيد إعيذار  القواعد العامةلو طبقنا 

المؤمن له
 (2 )

عيني وإما الفسخ . وهيو ال يتحليل مين التزاميه بضيمان الخطير الميؤمن منيه إال إذا حصيل ، أن يطلب قضاء إما التنفيذ ال 

على حكم بفسخ العقد ، ومن الوقت الذي صدر فيه الحكم ألن التأمين عقد زمني ال يكون لفسخه أثر رجعيي
 (1 )

. وال يسيتطيع الميؤمن  

إذا تحقيق الخطير ووجيب علييه التعيويض ، جياز ليه أن يحيبس  وقف التزامه بضمان الخطر ، وكل ما يستطيع في هذا السيبيل هيو أنيه

مبلغ التأمين حتيى يسيتوفي القسيط أو األقسياط المسيتحقة
 (9 )

، وليه أن يخصيمها مين هيذا المبليغ كميا سيبق القيول . والشيك فيي أن هيذه  

الميؤمن ، وال تتفيق فيي الوقيت ذاتيه ميع اإلجراءات ، إذا كان المؤمن له يستطيع أن يستغل طولها وتعقيداتها ، ال تالئم إطالقاً مصلحة 

 التبسيط الواجب مراعاته في تسيير عجلة التأمين .

من أجل ذلك كانت شركات التأمين تلجأ إلى وضع شروط فيي وثيقية التيأمين مين شيأنها أن تقليب الوضيع ، فتيسير اإلجيراءات 

إعفاءها من اإلعيذار تيسيراً شديداً بحيث يصبح المؤمن له تحت رحمة المؤمن . من ذلك أن تشترط
 (5 )

، وأال تتقييد بيأي ميعياد ، فيإذا  

وقيف عقيد التيأمين ووقيف بوقفيه التيزام الميؤمن  -وكانيت تشيترط أيضياً أن يكيون اليدفع فيي موطنهيا -تأخر المؤمن ليه فيي دفيع القسيط

بضمان الخطر المؤمن منه
 (9 )

د تحقيق الخطير ، بيأن التيزام الميؤمن . فيفاجأ المؤمن له ، قيل أن ينبيه علييه بيدفع القسيط المتيأخر ، وقي 

موقوف ألنه لم يدفع القسط في الميعاد ، فيضيع عليه حقه في التأمين
 (1 )

 . 

 نص في مشروع الحكومة يقرر العرف التأميني : -641
وقيد جيرى العيرف التييأميني ، وهيو عيرف يتمثييل فيي نصيوص التشيريعات األجنبييية فيي التيأمين وبخاصيية فيي قيانون التييأمين  

( ، بالتوسط بين التشديد في اإلجراءات إلى حد إرهاق الميؤمن والتبسييط فيهيا إليى  21) م 2599يوليه سنة  29رنسي الصادر في الف

حد جعل المؤمن له تحت رحمة المفاجآت . فأوجب إعذار المؤمن له بكتاب موصى علييه ، وال يجيوز للميؤمن أن يشيترط إعفياءه مين 

ة يقف بعد انقضائها سريان عقيد التيأمين ، ثيم مواعييد أخيرى يجيوز بعيدها أن يطليب الميؤمن الفسيخ هذا اإلعذار . وقرر مواعيد محدد

                                                 
 51. م 2599نيوفمبر سينة  21-919ص 99م 2512يونيه سنة  1تاب موصى عليه ) استئناف مختلط ( ويكون اإلعذار باإلنذار على يد محضر أو بما يقوم مقام اإلنذار ، وال يكفي ك 2) 

فبرايير سينة  29 -255ص 55م 2591أبريل سينة  25 -91ص 57م 2599ديسمبر سنة  21 -119ص 51م 2599مارس سنة  17 -111ص 51م 2595أبريل سنة  11 -91ص

 . 291ص 91م 2559

 11هذا التاريخ ) محمود جمال الدين زكي فقرة  ( ولما كان أثر الحكم يرتد إلى يوم رفع الدعوى ، فمن هذا اليوم ال يكون المؤمن ملتزماً بضمان الخطر المؤمن منه إذا تحقق ابتداء من 1) 

 ( . 212ص

 . 259ص 299عبد الحي حجازي فقرة  -195ص 299( قارن عبد المنعم البدراوي فقرة  9) 

الهامش ( . ولكن إذا تم اإلعذار وأعطيت ( فإن لم تشترط اإلعفاء من اإلعذار ، وجب اإلعذار على يد محضر وال يكفي كتاب موصى عليه كما سبق القول ) انظر آنفاً نفس الفقرة في  5) 

 ( . 27ص 91م 2555مبر سن ديس 1 -91ص 57م 2599ديسمبر سنة  21مهلة بعده ، فال حاجة بعد ذلك إلعذار آخر ) استئناف مختلط 

 (9  ً  بدفع األقساط عين ميدة الوقيف ، إذ يكيون ( ويرى بعض الفقهاء أنه ال يجوز للمؤمن أن ينص في وثيقة التأمين على وقف التزامه بضمان الخطر المؤمن منه مع بقاء المؤمن له ملتزما

( "ولكن يصح الرد على هذا اليرأي بيأن الشيرط  212ص -219ص 11باطالً ) محمود جمال الدين زكي فقرة  االلتزام بدفع األقساط دون سبب ، ويعتبر الشرط تعسفياً ، ومن ثم يقع

 يمكن اعتباره شرطاً جزائياً صحيحاً ، ويكون بمثابة تعويض عن إخالل المؤمن له بالتزامه بدفع أقساط التأمين .

نقيض  -999ص 999رقيم  19جازييت  2595فبرايير سينة  9اإلسيكندرية المختلطية  -119ص 51م 2599ميارس سينة  17 -219ص 15م 2521ينياير سينة  15( استئناف مختلط  1) 

 -191ص -199ص 255عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -297محميد عليي عرفيه ص  -259فقيرة  2بيكيار وبيسيون المطيول  -217-2-2511داللوز  2515ديسمبر سنة  92فرنسي 

 . 291ص 91م 2559فبراير سنة  29ئناف مختلط وقارن است -19محمود جمال الدين زكي فقرة 
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بإجراءات مبسطة أو التنفيذ العيني . وحرم على المؤمن أن يشيترط إعفياءه مين هيذه المواعييد أو تقصييرها ، وإن جياز للميؤمن ليه أن 

 صلحة المؤمن له ، في نظام يكفل لكل منهما ضماناً كافياً لحقوقه .يشترط إطالتها . وبذلك قام التوازن بين مصلحة المؤمن وم

،  2599يولييه سينة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر فيي  21وقد نقل مشروع الحكومة هذا العرف التأميني عن المادة 

 من هذا المشروع على ما يأتي : 25فنصت المادة 

، فييإن عييدم أداء أحييد األقسيياط فييي ميعيياد  91الحييياة المنصييوص عليهييا فييي المييادة "فيمييا عييدا األحكييام الخاصيية بالتييأمين علييى 

استحقاقه يجيز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، يرسله إليه في آخر موطن معلوم ، ويبين فييه 

 بقاً لهذه المادة" .أنه مرسل لإلعذار ويذكره بتاريخ استحقاق القسط وبالنتائج التي تترتب عليه ط

"ويترتب على هذا اإلعذار أن يصبح القسط واجب األداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بهيا 

 دعوى المطالبة القسط" .

 إرسال اإلعذار" . "فإذا لم يقم المؤمن بأداء القسط رغم إعذاره ، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثالثين يوماً من تاريخ

"ويجب تجديد اإلعذار عند استحقاق كل قسط حتى يستمر الوقف . ويجوز للمؤمن بعيد انقضياء عشيرة أييام مين تياريخ الوقيف 

 إما أن يطالب بتنفيذ العقد قضاء ، وإما أن يفسخه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسله إلى المؤمن له" .

د إلى السريان بالنسبة إلى المستقبل من ظهر اليوم الذي يلي أداء األقساط المتأخرة وما قد يكيون "فإذا لم يفسخ العقد ، فإنه يعو

 مستحقاً من المصرفات" .

"وال تسري المواعيد المنصوص عليها في هذه المواعيد ، أو يعفى المؤمن من أن يقوم باإلعذار"
 (2 )

 . 

                                                 
، ويجيري نيص المشيروع  2599يولييه سينة  29من قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  21من المشروع التمهيدي ، وهي أيضاً منقولة عن المادة  2915( ويقابل هذا النص المادة  2) 

ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر طالب التأمين بكتاب موصى عليه يرسل إلييه فيي آخير ميوطن معليوم ) أو يرسيل  إذا لم يدفع أحد األقساط في -2التمهيدي على الوجه اآلتي : "

أن يصيبح القسيط ويترتيب عليى هيذا اإلعيذار  -1 إلى الشخص المكلف سداد األقساط في موطنه ( ، مبيناً فيه أنه مرسل اإلعذار ، ومذكراً بالنتائج التي تترتب عليه طبقياً لهيذه الميادة .

فإذا لم يكن لإلعذار نتيجة ، فإن عقد التأمين يوقف سريانه ، وال يكون ذليك إال  -9واجب الدفع في مركز المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط . 

ن يوماً إما أن يطالب بتنفيذ العقيد قضياء ، وإميا أن يفسيخه بكتياب موصيى علييه يرسيله إليى طاليب بعد انقضاء عشرين يوماً من وقت إرسال الكتاب . ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثالثي

تسيربي  -9ن المصيروفات . فإذا لم يفسخ العقد ، فإنه يعود إلى السيريان بالنسيبة للمسيتقبل مين ظهير الييوم اليذي يليي دفيع القسيط المتيأخر وميا عسيى أن يكيون مسيتحقاً مي -5التأمين . 

ويقيع بياطالً كيل اتفياق يينقص مين هيذه المواعييد أو يعفيي  -1المنصوص عليها في هذه المادة من يوم تقديم الكتاب الموصى عليه لمصلحة البريد وإثبات ذليك فيي سيجالتها . المواعيد 

ولكين لجنية مجليس الشييوخ حذفتيه لتعلقيه بجزئييات وتفاصييل المؤمن من أن يقوم باإلعذار" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، 

 في الهامش ( . 999ص -957ص  9يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

وسواء أكان القسط واجب  -ما عدا القسط األولتدفع األقساط في محل إقامة المضمون ،  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، وتجري على الوجه اآلتي : " 519ويقابل النص المادة 

تأخره عن دفع أحد األقساط في ميعاده . الدفع في محل إقامة الضامن أو في محل إقامة المضمون ، فإن حكم عقد الضمان يقف بعد مرور عشرة أيام ابتداء من تاريخ إنذار المضمون ل

باسم الشخص الموكل بدفع األقساط إلى محل إقامتهما األخير المعروف للضامن ، ويجيب أن يصيرح فيي هيذا الكتياب  ويتم اإلنذار بإرسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون أو

ابقة أن اء المهلة المعينية فيي الفقيرة السيبأنه مرسل على سبيل اإلنذار ، وأن يذكر فيه تاريخ استحقاق القسط ونص هذه المادة . ويحق للضامن بعد مرور عشرين يوماً من تاريخ انقض

ميا فيي العقيود التيي تينص عليى عيدم يفسخ العقد أو أن يطالب بتنفيذه لدى القضاء . أما الفسخ فيمكن أن يتم بتصريح من الضامن في كتاب مضمون يرسله إليى الشيخص المضيمون . أ

المستحق عفواً من االحتياطي ، ويرسيل إليى المضيمون كتابياً مضيموناً  سقوط الحق عند تأخر المضمون عن دفع القسط المستحق فيعفى الضامن من إرسال اإلنذار ، ويستوفى القسط

امن وأداء المصياريف عنيد االقتضياء . إن بذلك . إن عقد الضمان الذي لم يفسخ يعود إلى إنتاج مفاعيله للمستقبل ، في ساعة الظهر مين الييوم اليذي يليي دفيع القسيط المتيأخر إليى الضي

تليك المهيل  يدخل فيها يوم إرسال الكتاب المضمون ، وإذا كان اليوم األخير من إحدى هيذه المهيل ييوم عطلية تحيدد المهلية إليى الييوم التيالي . وال تطيالالمهل المعينة في هذه المادة ال 

في الفقرة الثانية من هذه المادة إال مين ييوم تقيديم بسبب المسافة ، على أنه إذا كان اإلنذار موجهاً إلى عمل خارج عن األراضي اللبنانية فال تسري مهلة العشرة أيام المنصوص عليها 

 نذار يكون باطالً" .الكتاب المضمون المثبت في دفاتر إدارة البريد . وكل بند يتضمن تقصير المهل المعينة بمقتضى األحكام السابقة أو إعفاء الضامن من اإل

، إال في أنه عدل في المواعيد فجعلها عشرة أيام بدالً م عشرين لوقف سيريان  2599يوليه سنة  29نسي الصادر في من قانون التأمين الفر 21) ويتفق نص التقنين اللبناني مع المادة 

 ع القسط ( .فسخ إذا تأخر المؤمن له في دفالتأمين ، وعشرين يوماً بدالً من عشرة للفسخ أو التنفيذ العيني ، وإال في أنه نص على الحكم فيما إذا كان عقد التأمين يشترط عدم ال
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د أصييبح قانونيياً ، أو فييي القلييل علييى أنييه يمثييل العييرف التييأميني ونحين نشييرح هييذا اليينص علييى اعتبييار أن مشيروع الحكوميية قيي

 المستقر كما يتضح من الشروط التي تدرج عادة في وثائق التأمين .

ويؤخذ منه أنه إذا تأخر المؤمن له في دفع القسط المستحق
 (2 )

 2، أو في دفع ما استحق من أجزائه ، فهناك مراحل ثيالث : )  

( الفسخ أو التنفيذ العيني 9. )  ( suspension) ( وقف سريان التأمين  1( اإلعذار . ) 
 (1 )

 . 

 اإلعذار : -640
يجب أن يبدأ المؤمن بإعذار المؤمن له . وهذا إجيراء ضيروري 

 (9 )
ن مين أن يقيوم بهيذا ، ويقيع بياطالً كيل اتفياق يعفيي الميؤم 

من مشيروع الحكومية ( . ذليك أن اإلعيذار ضيمان أساسيي للميؤمن ليه  25اإلعذار كما تقول الفقرة األخيرة من النص سالف الذكر ) م

كما قدمنا ، فهو ينبهه إلى وجوب الدفع ويوجه نظره إلى ما يترتب على عدم الدفع من جزاء ، فال يفاجأ بيأن يجيد عقيد التيأمين موقوفياً 

م مفسوخاً بعد ذلك . ولما كان الغالب كما رأينا أن يكون الدفع في موطن المؤمن له ، فعلى المؤمن أن يثبت أنه سعى إليى الميؤمن ليه ث

في موطنه يطالبه بالوفاء دون جدوى
 (5 )

، فلجأ إلى إعذاره . أما إذا كان الدفع في ميوطن الميؤمن ، فيإن الميؤمن لييس فيي حاجية إليى  

إذ أن مجرد عدم قبضه القسط دليل على أن المؤمن له لم يسع إليه في موطنه ليدفعه لههذا اإلثبات ، 
 (9 )

 . 

ويتم اإلعذار بكتاب موصى عليه بعلم وصول
 (1 )

، فال يشترط إذن خالفاً للقواعد العامية أن يكيون بإنيذار عليى ييد محضير أو  

مؤمن له على يد محضر ، فهذا إجراء ال ضرورة له وال يرجع بمصيروفاته بما يقوم مقام هذا اإلنذار . وإذا لجأ المؤمن إلى أن ينذر ال

على المؤمن له
 (1 )

. ويرسل الكتاب إلى المؤمن له أو إلى من ينوب عنيه اتفاقياً ) كالوكييل ( أو قانونياً ) كيالولي أو الوصيي أو القييم (  

لميذكور فيي وثيقية التيأمين ، وعليى الميؤمن ليه أو نائبيه أن في سداد القسط ، في آخر موطن ليه معليوم للميؤمن . فيعتيد إذن بيالموطن ا

يخطر المؤمن بأي تغيير في هذا الوطن ، فآخر موطن أخطر به المؤمن هو الذي يعتد به
 (7 )

. ويعتبر اإلعذار قد تيم فيي الوقيت اليذي  

الوقت الذي وصيل فييه الكتياب إليى  ال في -ويثبت ذلك بالرجوع إلى سجالت مصلحة البريد -يرسل فيه المؤمن الكتاب الموصى عليه

المؤمن له . ويترتب على ذلك أنه ال يمنع من تمام اإلعذار أال يرد إلى المؤمن علم الوصول مذكوراً فيه أن المؤمن له قد تسلم الكتياب 

ن دون أن يخطير ، فإذا ردت مصلحة البريد الكتاب إلى المؤمن لرفض الميؤمن ليه تسيلمه أو لتغيبيه عين موطنيه أو لتركيه هيذا الميوط

ن المؤمن بالموطن الجديد ، فإن اإلعذار يعتبر قد تم بالرغم من ذلك . ويسري ميعاد الثالثين يوماً ومن بعده ميعياد العشيرة األييام الليذا

 سيجئ ذكرهما من اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه ، ال من وقت وصول هذا الكتاب للمؤمن له .

لكتاب الموصى علييه بيانيات معينية . فيجيب أوالً أن ييذكر فييه مقيدار القسيط المسيتحق وتياريخ اسيتحقاقه ، ويجب أن يتضمن ا

وحتى يتبين المؤمن له ماذا يطلب منه دفعه ، وهذا بيان بديهي ، بل هو الغرض األساسي من إرسال الكتاب . ويجب ثانياً أن يذكر أن 

ن له بالدفع ، حتى يتبين هذا األخير أن هذا الكتاب ليس مجرد مطالبة بسيطة بالقسط ، بيل المقصود بهذا الكتاب أن يكون إعذاراً للمؤم

                                                 
( ، وعندئذ ال يكون اإلعذار إال بعد انقضاء هذه المهلة  291ص 52( وقد ينص في وثيقة التأمين على منح مهلة للمؤمن له لدفع األقساط التالية للقسط األول ) محمد كامل مرسي فقرة  2) 

 ( . 257) عبد الحي حجازي فقرة 

 191من هذا المشروع ، وسيأتي بيانها فيما يلي ) انظر فقرة  91فرد بها عقد التأمين على الحياة في هذا الصدد ، وهي واردة في المادة ( وقد احتفظ مشروع الحكومة بأحكام خاصة ين 1) 

. ) 

 . 299-2555بري المجلة العامة للتأمين ال 2555فبراير سنة  7نقض فرنسي  -27ص 91م 2555ديسمبر سنة  1 -919ص 99م 2512يونيه سنة  12( استئناف مختلط  9) 

المرجيع السيابق  2591يونييه سينة  29السيين  -92-2599المرجيع السيابق  2555نيوفمبر سينة  1بياريس  -115-2595المجلة العامة للتيأمين البيري  2597ديسمبر سنة  7( نانسي  5) 

 . 152فقرة  . Ass . Terلفظ  2دي داللوز أنسيكلوبي -151ص 2929فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -219ص 299بيكار وبيسون فقرة  -2597-252

 . 219ص 299( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 917ص 92م 2595مايو سنة  92( استئناف مختلط  1) 

 . 219ص 295( بيكار وبيسون فقرة  1) 

ومية ، تينص عليى أنيه "عليى الميؤمن ليه أن يخطير الميؤمن عين كيل تغييير فيي من مشروع الحك 25( وهذه هي القاعدة في جميع التبليغات التي توجه إلى المؤمن له . وقد رأينا المادة  7) 

 في أولها في الهامش ( . 191موطنه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، وإال كان توجيه اإلخطارات إليه في آخر موطن أخطر به المؤمن سليماً" ) انظر آنفاً فقرة 
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هو إعذار تترتب عليه نتائجه . ويجب أخييراً أن ييذكر فيي الكتياب ميا هيي هيذه النتيائج التيي تترتيب عليى اإلعيذار
 (2 )

، وأهمهيا وقيف  

نقضياء عشيرة أييام بعيد ذليك إذا بقيي الميؤمن ليه متخلفياً عين اليدفع ، حتيى سريان عقد التأمين بعد انقضاء ثالثين يوماً وجواز فسخه با

 يتبين هذا األخير خطورة النتائج التي تترتب على هذا التخلف .

( أن يصبح القسط واجيب اليدفع فيي ميوطن الميؤمن ، حتيى  2ويترتب على إعذار المؤمن له على هذا الوجه النتائج اآلتية : ) 

لدفع في موطن المؤمن لهلو كان في األصل واجب ا
 (1 )

( أن تقطع المدة التي تسقط بها دعيوى المطالبية بالقسيط ، وذليك خالفياً  1. )  

( أن يسيري ميعياد  9للقواعد العامة إذ تقضي هذه القواعد بأن قطع مدة التقادم ال يكون إال بالمطالبية القضيائية أو بميا يقيوم مقامهيا . ) 

ادم ، وميعاد العشرة األيام للفسخ أو للتنفيذ العيني ، على النحو الذي سنفصله يما يلي ، من الييوم التيالي الثالثين يوماً لوقف سريان التق

لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه كما سبق القول
 (9 )

 . 

 وقف سريان التأمين  -642
 (suspension )

  ( )
ومين الييوم التيالي لتياريخ إرسيال الكتياب الموصيى علييه يبيدأ سيريان الميعياد اليذي بانقضيائه يوقييف  : 

عة سريان التأمين ، وهذا الميعاد مقداره ثالثون يوماً . فال يحسب إذن يوم إرسال الكتاب ذاته ، بل يبدأ السريان من اليوم التالي في سا

الصفر ) وليس عند الظهر (
  (5 )

مين شيهر فبرايير ميثالً ، فيي أيية سياعة مين  19سل المؤمن الكتاب الموصيى علييه فيي ييوم . فإذا أر 

،  ساعات هذا اليوم ، فإن ميعاد الثالثين يوماً يبدأ سريانه في ساعة الصفر في اليوم التالي ، أي عقب الساعة الثانية عشر ليالً مباشيرة

مارس إذا كان عدة أيام شهر فبراير ثمانية وعشيرين يومياً ، فيإن كانيت عيدة  19وينقضي الميعاد في الساعة الثانية عشر ليالً من يوم 

مارس 15أيامه تسعة وعشرين يوماً انقضى الميعاد في الساعة الثانية عشرة ليالً من يوم 
 (9 )

. وفي خالل هذه المدة يبقى عقد التأمين  

ن هذه المدة قائماً ، وكذلك يبقى قائماً التزام الميؤمن بضيمان الخطير سارياً غير موقوف ، فيبقى التزام المؤمن له بدفع مقابل التأمين ع

المؤمن منه . فإذا تحقق هذا الخطر في خالل هذه المدة ، وجب على المؤمن دفع التأمين ، بعد أن يخصم منه جميع األقساط المسيتحقة 

 إلى يوم تحقق الخطر .

                                                 
اتهيا ، حتيى يكيون نيص القيانون مياثالً أميام عيين 2فتشترط أن يذكر في الكتاب الموصى عليه نص الميادة  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  21( أما المادة  2) 

 تب على عدم الدفع ، وال تشترط ذكر النص بالذات .من مشروع الحكومة  تكتفي بذكر مضمون النص فيما يتعلق بالنتائج التي تتر 25المؤمن له . ولكن المادة 

ال الكتياب ، بيل وال ييراد عليم الوصيول وعلى المؤمن أن يثبت أن الكتاب الموصى عليه قد تضمن هذه البيانات الالزمة . وال يكفي إلثبات ذليك إبيراز إيصيال البرييد اليذي يثبيت إرسي

( . ومين  99-المرجع السيابق 2559نوفمبر سنة  21 -519-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595أبريل سنة  5ض فرنسي مؤشراً عيه بتسلم الكتاب ) انظر في هذا المعنى : نق

 ن غيالف ككتياب موصيى علييه ،أجل ذلك تعمد شركات التأمين إلى إعداد هذه اإلنذارات مطبوعة في سيجل يفصيل منيه اإلنيذار المطبيوع ، ويوضيع علييه رقميه ، ويرسيل مطويياً دو

 ( . 151ص 2929فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -219ص 295يكون دليالً على محتوياته ) بيكار وبيسون فقرة  ( souche) "وعقب" اإلنذار 

 . 191( انظر آنفاً فقرة  1) 

( ، وهيذا بخيالف القيانون  212ص 297ون المصري ) قارن محمد كامل مرسي فقرة ( أما سريان الفوائد القانونية فال يكون إال بالمطالبة القضائية بها ، وفقاً للقواعد المقررة في القان 9) 

 ( . 299ظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة الفرنسي ففيه تسري الفوائد القانونية من وقت اإلعذار ، ومن ثم تسري الفوائد القانونية في هذا القانون من وقت إعذار المؤمن له ) ان

 ( )  59دراسات كابيتان ص : بيسون انظر في هذه المسألة – Thill  وانظر في وقف سريان التأمين بالنسبة إلى التأمين اإلجباري من حوادث العمل ومن  -2597رسالة من باريس سنة

 . 992ص -999سعد واصف في التأمين من المسئولية ص : حوادث السيارات

 . 975-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  21( باريس  5) 

يولييه سينة  29مين قيانون  21يفعيل . وتقضيى الميادة  ( فإذا كان اليوم األخير يوم عيد ، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل يلي العيد ، حتى يتمكن المؤمن له إذا أراد الدفع في هذا اليوم أن 9) 

هة خارج األراضي الفرنسية في القارة األوروبية ، فإن ميعاد العشيرين يومياً ) فيي فرنسيا ميعياد وقيف الفرنسي بأنه إذا كان الكتاب الموصى عليه مرسالً إلى المؤمن له في ج 2599

ذليك مين سالفة الذكر هو عشرون يوماً ال ثالثون ( ال يسري إال مين وقيت تقيديم الكتياب الموصيى علييه إليى الميؤمن ليه فيي موطنيه خيارج فرنسيا ، ويثبيت  21السريان بحسب المادة 

سريان الميعاد إال من وقت وصول  حة البريد . والحكمة في ذلك ظاهرة ، فقد تكون المسافة طويلة تستغرق من الميعاد جزًءا كبيراً ، بل قد تستغرقه كله ، ومن ثم ال يبدأسجالت مصل

 ( . ويحسن إتباع نفس الحكم في مصر . 155ص 2921فقرة  22 بالنيول وريبير وبيسون -297الكتاب إلى المؤمن له ولو لم يتسلمه بالفعل ) انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 
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ذكر دون أن ييدفع الميؤمن ليه القسيط المسيتحقوبانقضياء ميعياد الثالثيين يومياً عليى الوجيه المتقيدم الي
 (2 )

، يوقيف سيريان عقييد  

التأمين تلقائياً ، دون حاجة ألي إجراء آخر غير إرسال الكتاب الموصى عليه وانقضاء الميعاد على النحيو اليذي بسيطناه
 (1 )

. ومعنيى  

إلى اليوم الذي يعاد فيه سريان هذا العقد عليى الوجيه وقت سريان عقد التأمين أن التزام المؤمن بضمان الخطر يوقف ، ويبقى موقوفاً 

الذي سنفصله فيما يلي . فإذا تحقق الخطر المؤمن منيه فيي خيالل ميدة الوقيف ، ليم يكين الميؤمن ملتزمياً بالضيمان
 (9 )

. ولكين العقيد ال  

ة الوقيفيوقف سريانه بالنسبة إلى التزام المؤمن له ، فيبقى هذا ملتزماً بدفع مقابل التيأمين عين ميد
 (5 )

، وال يتحليل مين التزاميه إال إذا  

فسخ العقد . ومن ثم يكون التزام الميؤمن بالضيمان موقوفياً دون أن يوقيف التيزام الميؤمن ليه بيدفع مقابيل التيأمين ، وفيي هيذا نيوع مين 

قوبة البطالن التيي تقيدم ذكرهياتوقع على المؤمن له جزاء إخالله بالتزامه ، وهي عقوبة شبيهة بع ( peine civile) العقوبة المدنية 
 (

9 )
التي سيأتي ذكرها ( déchénance) ، وشبيهة بعقوبة السقوط  

 (1 )
، وهذه العقوبات المدنية تعتبر من خصائص عقد التيأمين 

 (1 )
  .

فع القسييط ولييس فيي هييذا حييف علييى الميؤمن لييه فهيو اليذي تسييبب بخطيأه فييي وقيف عقييد التيأمين ، وميا عليييه إال أن يقيوم بالتزامييه فييد

المستحق حتى يعود عقد التأمين إلى السريان ويعود التزام المؤمن بضمان الخطر
 (7 )

 . 

ووقف سريان التأمين ال يحتج به المؤمن على المؤمن له فحسب
 (5 )

، بل يحتج به أيضاً على المستفيد إذا ليم يكين هيو الميؤمن  

الميرتهنين وأصيحاب حيق االمتيياز ، وكمين تنتقيل إلييه ملكيية الشييء الميؤمن  له ، وعلى الغير ممن تعلق حقه بعقد التأمين ، كالدائنين

                                                 
-2557جازييت دي بالييه  2557ميايو سينة  29باريس  -19-2-2519سيريه  2511أبريل سنة  21 -2519يناير سنة  27جازيت دي باليه  2525ديسمبر سنة  99( نقض فرنسي  2) 

ويجوز للميؤمن ليه  -997ص 299عبد المنعم البدراوي فقرة  -295محمد علي عرفه ص  -195فقرة . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -229سيميان فقرة  –مختصر  2-52

( . وال تعتبر قوة  271ص 222وبيسون فقرة  ، إذا أثبت أن قوة قاهرة هي التي منعته من دفع القسط المستحق في خالل مدة الثالثين يوماً ، أن يمنع وقف سريان عقد التأمين ) بيكار

 222بيكيار وبيسيون فقيرة ت دون الدفع أن يصاب المؤمن له بمرض أو في حادثة ، إذ أنه يستطيع في هيذه الحالية أن يكليف مين ينيوب عنيه باليدفع ) انظير فيي هيذا المعنيى قاهرة حال

 -19-2-2519سييريه  2511ييل سينة أبر 22وانظير عكيس ذليك وأن هيذا يعتبير قيوة قياهرة : نقيض فرنسيي  -272-2-2521دالليوز  2522يونيه سنة  29نقض فرنسي  -271ص

 ( . 119فقرة   . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

ومعلقياً عليى شيرط واقيف هيو عيدم دفيع الميؤمن ليه القسيط  ، وهو أثر مضاف إلى أجل هو الثالثون يوماً التي تلي اإلعيذار ، وقف سريان التأمين أثراً من آثار اإلعذار( ومن ثم يكون  1) 

 ( . 215ص 297بيكار وبيسون فقرة ) خالل هذا األجل  المستحق في

قيمية التخفييض عليى النحيو اليذي سنفصيله عنيد ( أما في التأمين على الحياة ، فإنه إذا تحقق الخطر في مدة الوقف ، وكان العقد قابالً للتخفيض ، وجب على المؤمن أن يرد للميؤمن ليه  9) 

 29نقيض فرنسيي  -715ص 2591فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -559وفقيرة  291بيكيار وبيسيون فقيرة  –وما بعيدها  152وفقرة  191الكالم في التأمين على الحياة ) فقرة 

 ( . 975-2557داللوز  -192-2557المجلة العامة للتأمين البري  557يونيه سنة 

المجلية العامية للتيأمين البيري  2595يونيه سينة  15 -217-2-2511داللوز  2515يناير سنة  92 -991-2-2525سيريه  2525يناير سنة  29( انظر في هذا المعنى نقض فرنسي  5) 

 291بيكييار وبيسييون فقييرة  -91-2551المرجييع السييابق  2559يوليييه سيين ة 19 -115-2551المرجييع السييابق  2551مييارس سيينة  15 -112-2552ينيياير سيينة  2595-195-15

 . 192وفقر  155فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2922فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -211ص

للقواعد العامة قد يوقف عقد التيأمين فيي جمييع ويالحظ أن عقد التأمين قد يوقف تطبيقاً للقواعد العامة ، ويختلف أثر هذا الوقف من أثر الوقف الخاص الذي نحن بصدده . ذلكأنه طبقاً  

بسيبب االسيتيالء ، التزام المؤمن بالضمان كما يوقف التزام المؤمن له بدفع األقساط . مثل ذلك أن تستولى اإلدارة على الشيء المؤمن عليه ، فيوقف العقيد التزاماته المتقابلة ، فيوقف 

ة إلى سيارته ، إذ يقوم المؤمن له في رحلة تستغرق في مدة وينصب الوقف على كال االلتزامين المتقابلين . ومثل ذلك أيضاً أن يوقف المؤمن له باالتفاق مع المؤمن عقد التأمين بالنسب

تزاماته المتقابلية فيي حالية تجنييد الميؤمن علييه طويلة يترك فيها السيارة دون أن يستعملها ، ومن ثم يوقف التأمين عليها . ومثل ذلك أخيراً أن ينص في عقد التأمين على وقف العقد بال

 292عبد الحي حجازي فقرة  -وما بعدها 199ص 2595سنة  -2597دروس لطلبة الدكتوراه سنة  -ار في التأمين في عالقته بنظرية االلتزاماتفي أثناء الحرب ) انظر في ذلك بيك

 ( . 2هامش  251ص

 . 111( انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 192( انظر ما يلي فقرة  1) 

 . 111( انظر آنفاً فقرة  1) 

 ومع ذلك فقد قضى بأنه يجوز للمؤمن له أن يشترط أن عقد التأمين يبقى سارياً دون وقف حتيى ليو تيأخر فيي دفيع القسيط ، وال يكيون للميؤمن إال -211ص 291( بيكار وبيسون فقرة  7) 

 ( . 199ةفقر . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  –مختصر  -2-2599داللوز األسبوعي  2595مارس سنة  9فسخ العقد أو التنفيذ العيني ) مونبلييه 

 لمؤمن له نفسه أو ورثته من بعده .( ويحتج المؤمن بوقف التأمين على ورثة المؤمن له ، فإذا تحقق الخطر المؤمن منه في مدة الوقف لم يضمنه المؤمن ، سواء طالب الضمان ا 5) 
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عليه ، وكالمضرور في التأمين من المسئولية . فإذا تحقق الخطير فيي أثنياء ميدة الوقيف ليم يضيمن الميؤمن ، وجياز ليه أن يحيتج بعيدم 

الضمان ، ال على المؤمن له وحده ، بل أيضاً على كل هؤالء
 (2 )

 . 

سريان التأمين ، فيعود عقد التأمين إلى السيريان ، فيي أي وقيت يقيوم فييه الميؤمن ليه بوفياء القسيط المسيتحق ميع وينتهي وقف 

مصروفات اإلعذار
 (1 )

) مصروفات الكتاب الموصى علييه وعليم الوصيول ( ، وذليك قبيل أن يفسيخ الميؤمن العقيد ، وسينرى أن هيذا  

من تاريخ وقف سريان التأمين . فإذا دفع المؤمن له القسط المستحق مع المصروفاتاألخير له أن يفسخ العقد بعد انقضاء عشرة أيام 
 (

9 )
قبل أن يفسخ المؤمن العقد ، عاد عقد التأمين إلى السريان 

 (5 )
مين ظهير الييوم اليذي يليي ييوم اليدفع 

 (9 )
. ومين ظهير ذليك الييوم إذا  

تحقق الخطر المؤمن منه ، ضمنه المؤمن ووجيب علييه دفيع مبليغ التيأمين
 (1 )

. كيذلك ينتهيي وقيف سيريان التيأمين ، فيعيود العقيد إليى  

السريان ، إذا نزل الميؤمن عين حقيه فيي الوقيف صيراحة
 (1 )

أو ضيمناً . وال يعتبير قيبض الميؤمن الجيزء مين القسيط المسيتحق نيزوالً  

 ً ضمنيا
 (7 )

، ولكن يجوز أن يعتبر كذلك منح المؤمن للمؤمن له في أثناء مدة الوقف مهلة يدفع فيي خاللهيا القسيط المسيتحق أو ميا بقيي  

دون دفع من هذا القسط
 (5 )

. وينتهي وقف سريان التأمين أخيراً ، فيعود العقيد إليى السيريان ، إذا ليم يفسيخ الميؤمن العقيد بعيد انقضياء  

لقانونية وأبقى على العقد دون فسخ إلى أن حل القسط التالي للقسط الذي لم يدفع . فقد استقر قضاء محكمية الينقض الفرنسيية المواعيد ا

على أن وقف سريان التأمين ال يدون إال إلى اليوم الذي يستحق فيه قسط جديد ، فإذا حل هذا القسط دون أن يفسخ المؤمن العقد ، فيإن 

ديم ينتهي ، وال يبقى أمام المؤمن إال أن يطلب التنفيذ العيني بالنسبة إلى هذا القسط القديموقف السريان للقسط الق
 (29 )

. فإذا عياد العقيد  

                                                 
 . 199ة وانظر آنفاً فقر -2922فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -279ص 222( بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 219ص 15م 2521يناير سنة  15( استئناف مختلط  1) 

المرجيع السيابق  2597سينة نيوفمبر  15مونبليييه  -2599-2555المجلة العامة للتأمين البيري  2555فبراير سنة  7( أما دفع جزء من القسط تحت الحساب فال يكفي ) نقض فرنسي  9) 

وتيأخر  ، وإذا ربيط الميؤمن ليه بيالمؤمن عقيود تيأمين متعيددة -159فقيرة . Ass . Ter لفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -155ص 2921فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -2595-99

احتسيب هيذا المبليغ وفياء ألقيدم األقسياط طبقياً للقواعيد  ، مبلغاً لحساب األقساط المتيأخرة ثم دفع المؤمن له للمؤمن ، المؤمن له في دفع أقساطها فأعذر ووقف سريان جميع هذه العقود

فقيرة  . Ass . Terلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -19-2559المجلة العامة للتيأمين البيري  2559مايو سنة  9إكس ) وعادت عقود التأمين المنشئة لهذه األقساط إلى السريان  ، العامة

115 . ) 

، فتحسب األقساط وفقاً  ( au tariff en vvigueur) ( وقد يشترط في وثيقة التأمين أن العقد يعود إلى السريان بحسب تعريفة األقساط التي تكون سارية وقت عودة العقد إلى السريان  5) 

 . Assلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2299-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599ة مايو سن 99لهذه التعريفة ال وفقاً للتعريفة األولى التي كانت سارية وقت إبرام العقد ) باريس 

Ter .  191فقرة . ) 

 . 159ص -155ص 2921فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -2595المجلة العامة للتأمين البري  2599نوفمبر سنة  99( نقض فرنسي  9) 

ريان ، قد بعد انقضاء المواعيد القانونية ، فإن وقف سريان التأمين ينتهي بفسخ العقيد ، ولكين انتهياء الوقيف هنيا ال تعقبيه عيودة العقيد إليى السي( وغني عن البيان أنه إذا فسخ المؤمن الع 1) 

 فالعقد قد انعدم بالفسخ ، فلم يعد صالحاً ال للوقف وال للعودة إلى السريان

 . 999-2595البري  المجلة العامة للتأمين 2595مارس سنة  9( مونبلييه  1) 

 . 299-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555فبراير سنة  7(  نقض فرنسي  7) 

المجلية  2559يوليه سنة  19وانظر عكس ذلك وأن منح المهلة ال يعتبر نزوالً ضمنياً : نقض فرنسي  -929ص 292عبد المنعم البدراوي فقرة  -272ص 229( بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 191فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -99-2595المرجع السابق  2597نوفمبر سنة  15مونبلييه  -91- 2551للتأمين البري  العامة

نيوفمبر سينة  25-299-2555المرجيع السيابق  2555فبرايير سينة  7 -299-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559أبرييل سينة  21و 2551نيوفمبر سينة  29( نقض فرنسي  29) 

 2921فقييرة  22يييول وريبييير وبيسييون بالن -229بيكييار وبيسييون فقييرة  -971-2592المرجييع السييابق  2592ينيياير سيينة  21السييين التجارييية  -97-2551المرجييع السييابق  2559

 . D .C 2551نيوفمبر سينة  29عليى نقيض فرنسيي  ( . D .C) فيي تعليقيه فيي دالليوز اإلنتقيادي  . P .L .Pوانظير فيي تبريير هيذا القضياء  -251محمد عليي عرفيه ص  -159ص

القضاء مين تحفيظ ومين صيعوبات عمليية بيكيار فيي المجلية العامية للتيأمين البيري  وانظر فيما يثيره هذا -279ص 221بيكار وبيسون فقرة  -195مكرر فقرة  29بيدان  -2559-12

من مشيروع الحكومية كميا رأينيا نيص صيريح فيي انتهياء وقيف  25هذا وقد ورد في صدر الفقرة الرابعة من المادة  -J .C .P . 2551-1-1597بيسون في تعليقه في  -2559-192

 ك علىالوجه اآلتي : "ويجب تجديد اإلعذار عند استحقاق كل قسط حتى يستمر الوقف" .سريان التأمين بحلول القسط التالي ، وذل
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إلى السريان بحلول القسط الجديد ، وتأخر المؤمن له في دفع هذا القسط أيضاً ، جاز للميؤمن أن يعيذر الميؤمن ليه ليقيف سيريان العقيد 

ذكرها ، وذلك إلى أن يحل قسط جديد آخر ، وهكذا دواليك من جديد بالشروط التي تقدم
 (2 )

 . 

 الفسخ أو التنفيذ العيني : -643
فإذا انقضت عشرة أيام من تاريخ الوقف ، وبذلك يكون قد انقضى أربعون يوماً من تياريخ اإلعيذار ، جياز للميؤمن أن يطليب  

القسط الجديد . فإذا حل القسط الجديد دون أن يفسخ المؤمن العقيد انتهيى  فسخ العقد في أي وقت بعد انقضاء هذا الميعاد إلى يوم حلول

وقف سريان التأمين كما قدمنا ، وانتهى كذلك حق المؤمن في فسخ العقد بسبب القسيط القيديم اليذي ليم ييدفع . وبحليول القسيط الجدييد ، 

ا القسط الجديد ، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلكيبدأ حق جديد للمؤمن في اإلعذار ووقف سريان التأمين وفسخ العقد بسبب هذ
 (1 )

 . 

فإذا اختار المؤمن الفسخ في الميعاد ما بين انقضاء عشرة األييام وحليول القسيط الجدييد ، فيإن الفسيخ ييتم بكتياب موصيى علييه 

مصحوب بعمل وصول يرسله المؤمن إلى المؤمن له
 (9 )

نياه فيي اإلعيذار . وييتم في آخر موطن له معلوم للمؤمن على النحو الذي رأي 

الفسخ من وقت إرسال الكتاب الموصى عليه ، ال من وقت وصول هيذا الكتياب للميؤمن ليه . ويمنيع الفسيخ أن ييدفع الميؤمن ليه القسيط 

المتأخر مع المصروفات ، وأن يكون الدفع قبيل أن ييتم الفسيخ
 (5 )

. فيإذا تيم اليدفع قبيل الفسيخ ، امتنيع الفسيخ مين جهية ، وانتهيى وقيف  

سريان العقد من جهة أخرى ، فيعود العقد إلى السريان . أما إذا ليم ييتم اليدفع قبيل الفسيخع فيإن الفسيخ يقيع كميا قيدمنا مين وقيت إرسيال 

الكتاب الموصى عليه وللمؤمن أن يطالب المؤمن له قضاء بما تأخر في ذمته من مقابل التأمين إلى يوم الفسخ ميع المصيروفات . وليه 

ن الفسخأن يطالب بتعويض ع
 (9 )

 . 

وإذا لييم يختيير المييؤمن الفسييخ ، جيياز لييه أن يطلييب التنفيييذ العينييي ، فيطالييب المييؤمن لييه قضيياء
 (1 )

بييدفع القسييط المسييتحق  

 والمصروفات ، مع التعويض إن كان له محل .

                                                 
 . 157فقرة  . Ass . Terلفظ  2( أنسيكلوبيدي داللوز  2) 

 في آخرها . 151( انظر آنفاً فقرة  1) 

بالنييول وريبيير  -92-2552المجلية العامية للتيأمين البيري  2559نوفمبر سنة  21( ويقع على عاتق المؤمن عبء إثبات محتويات هذا الكتاب وأنه تضمن فسخ العقد ) نقض فرنسي  9) 

 9يييه ( . هذا ويجوز أن يشترط المؤمن له على المؤمن أال يكون ليه حيق ال فيي فسيخ العقيد وال فيي وقفيه ولييس ليه إال طليب التنفييذ العينيي ) مونبل 151ص 2929فقرة  22وبيسون 

 ( . 117فقرة . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -11-1-2559سيريه  2559يوليه سنة  19بوردو -991 -2595لتأمين البري المجلة العامة ل 2595مارس سنة 

قد تم بمجرد األمر بالتحويل ، الحالة يعتبر  ( ولو كان الدفع غير معلوم من المؤمن ، كما لو دفع المؤمن له عن طريق تحويل إلى الحساب الجاري للمؤمن ، وقد رأينا أن الدفع في هذه 5) 

 في الهامش ( . 197بشرط أن يقع التحويل فعالً بعد ذلك ) انظر آنفاً فقرة 

ويصح أن يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أن قسط التأمين الذي حل  -2921فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -112 -2552) أسباب الحكم ( 2552مارس سنة  11( نقض فرنسي  9) 

وقارن عبد الحي حجازي  -279ص 221رة لى يوم الفسخ يجب دفعه بأكمله فيعتبر الجزء من القسط المقابل للمدة التالية على الفسخ مستحقاً على سبيل التعويض ) بيكار وبيسون فقإ

 ( . 191ص299فقرة 

فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -119-2552المجلة العامة للتأمين البيري  2552س سنة مار 11( فيرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وتسري أحكام التقادم ) نقض فرنسي  1) 

 . Assلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز . وال تجوز المطالبة القضائية بالتنفيذ العيني إال بعد انقضاء عشرة األيام من يوم الوقف ، شأن التنفيذ العيني في ذلك شأن الفسخ )  151ص 2929

Ter . ويبقى العقد موقوفاً في أثناء المطالبة القضائية ، إلى أن يتقاضى المؤمن القسط قضاء أو رضاء فينتهي الوقف . -( 115فقرة 

-1وهامش  979ص  2وبيسون المطول وليس للمؤمن حق امتياز على لشيء المؤمن عليه لضمان األقساط ، ولم ير المشرع حاجة إلى ذلك بعد أن قرر أن القسط يدفع مقدماً ) بيكار 

"للضامن حق امتياز على الشييء المضيمون  : من هذا التقنين على ما يأتي 511إذ تنص المادة  ، حق امتيازأما تقنين الموجبات والعقود اللبناني فيجعل للمؤمن  -( 229سيميان فقرة 

ومفعوليه ال  -وهيو يليي فيي الترتييب امتيياز المصياريف القضيائية -ي صيغة الرهن اإلجباريوجب أن يقيد ف ، وإذا كان هذا االمتياز جارياً على مال غير منقول . الستيفاء دين القسط

مين قيانون التيأمين اإلجبياري مين حيوادث العميل يجعيل ديين القسيط  29وتقضي المادة  . وال يسري إال إذا كان عقد الضمان لم يفسخ" . يشمل إال قيمة تعادل أقساط السنتين األخيرتين

 . رجة والشروط الخاصة بالمبالغ المستحقة للمستخدمينممتازاً بذات الد
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فإذا لم يختر المؤمن ال الفسخ وال التنفيذ العينيي $2925
 (2 )

القسيط الجدييد ، وعندئيذ  ، بقيي عقيد التيأمين موقوفياً إليى أن يحيل 

ينتهي الوقف وينقطع حق الفسخ كما سبق القول ، وال يبقى للمؤمن إال أن يطالب قضاًء بالقسط المتأخر مع لمصروفات ميع التعيويض 

 إن كان له محل .

 إخطار المؤمن بوقوع الخطر الحادث إذا حقق الخطر المؤمن منه -المبحث الثالث

 تحقق الخطر المؤمن منه : -644
التي يترتب على وقوعهيا أن يقيوم بالتزاميه مين دفيع مبليغ  ( sinister) إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، كانت هذه هي الكارثة  

التأمين . والخطر المؤمن منه هو الخطر المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، ويحدد عادة تحديداً دقيقاً بحيث يمكن التثبت مين وقوعيه 

تيأمين مين اإلصيابات البدنيية ، يجيب إذا وقع . ولكن قد يصعب في بعض األحوال التثبت مين أن الخطير الميؤمن منيه قيد وقيع . ففيي ال

، وتحدد بأنها إصابة بدنية غير متعميدة تحيدث بتيأثير خيارجي مفياجئ ( accident) تحديد ما هو المقصود باإلصابة
 (1 )

، وقيد يكيون  

تحقيق بمجيرد في حالة المؤمن له الصحية ما ينتفي معه الضمان .وفي التأمين من المسئولية تجب مالحظة أن الخطر الميؤمن منيه ال ي

وقوقع عمل من المؤمن له أضر بالغير ، بل هو ال يتحقق إال إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له وديياً أو قضيائياً بعيد وقيوع الحيادث 

المعين في العقد ، سواء كانت المطالبة على أساس أو على غير أسياس . وفيي التيأمين مين الحرييق "يكيون الميؤمن مسيئوالً عين كافية 

 111/2الناشئة عن حريق ، أو عن بداية حريق يمكين أن تصيبح حريقياً كيامالً ، أو عين خطير حرييق يمكين أن يتحقيق" ) ماألضرار 

مدني (
  (9 )

 . 

وال يكفي تحقق الخطر المؤمن منه ، بيل يجيب أيضياً أن يكيون الميؤمن ليه عالمياً بيأن ميا وقيع يسيتوجب مسيئولية الميؤمن عين 

مين من موت المواشيي ال تكفيي إصيابة الحييوان الميؤمن علييه بميرض ييودي إليى الميوت ، أو وقيوع الضمان الذي التزم به . ففي التأ

حادث تسبب في إصابة الحيوان إصابة قاتلة ، بل يجب أيضاً أن يكون المؤمن له على بينة مين ذليك ، فقيد يعتقيد أن الميرض ال ييؤدي 

إلى الموت أو أن اإلصابة غير قات
 (5 )

 . 

لمؤمن منه ، وعلم الميؤمن ليه بتحققيه عليى وجيه يسيتوجب مسيئولية الميؤمن عين ضيمانه ، فيإن الميؤمن ليه فإذا تحقق الخطر ا

يلتزم عندئذ بإخطار المؤمن بوقوع الحادث الذي نجيم عنيه تحقيق الخطير
 (9 )

. فنبحيث أوالً مضيمون هيذا االلتيزام ، ثيم نبحيث الجيزاء  

 الذي يترتب على اإلخالل به .

                                                 
 -251-2552المرجيع السيابق  2552ميارس سينة  11 -195-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595يونيه سنة  15(  ذلك أن هذا االختيار حق له ال واجب عليه ) نقض فرنسي  2) 

 ( . 2929فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -275ص 221بيكار وبيسون فقرة 

 . 115-2551المرجع السابق  2559أبريل سنة  5 -2299-2591جلة العامة للتأمين البري الم 2599يونيه سنة  11(  نقض مدني  1) 

 . 11محمود جمال الدين زكي فقرة  -229(  انظر في أمثلة مختلفة لصعوبة التثبت من تحقق الخطر المؤمن منه ، بيكار وبيسون فقرة  9) 

-2551المرجيع السيابق  2551يولييه سينة  19 -9-2559المرجع السابق  2595أكتوبر سنة  27 -2295-2599ن البري المجلة العامة للتأمي 2599يونيه سنة  11(  نقض فرنسي  5) 

 2925فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -225بيكار وبيسون فقرة  -111-2557المرجع السابق  2557يونيه سنة  15 -959-2559المرجع السابق  2559يوليه سنة  15 -999

 . 211ص 11جمال الدين زكي فقرة محمود  -151ص

ميايو  5لييون  -: فيي التيأمين البحيري 91ص 97م 2551ينياير سينة  19(  وعبء إثبات وقوع الخطر في خالل المدة التي يغطيها التأمين يقع على عاتق المؤمن له ) استئناف مختلط  9) 

 ( . 219محمد علي عرفه ص -919فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -195-1-2517جازيت دي باليه  2517سنة 
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 مضمون االلتزام -0

 وجوب اإلخطار : -645
من مشروع الحكومة تلزم المؤمن له "أن يبلغ المؤمن بكل حادثة من شأنها أن تجعل المؤمن مسيئوالً" 29رأينا أن المادة  

 (2 )
 

. وهذا االلتزام بديهي ، فإن المؤمن قد تحققت مسئوليته بتحقق الخطر المؤمن منه ، فيعنييه أن يعليم ذليك فيي أقيرب وقيت ممكين حتيى 

من اتخاذ جميع االحتياطات الالزمة في الوقت المناسب . فيستوثق أوالً من أن الخطر الذي تحقق هو فعالً الخطير الميؤمن منيه  يتمكن

، وأن تحققه يجعله مسئوالً . ثم يبادر إلى عمل التحقيق الالزم لجمع االستدالالت الممكنة عن ظروف وقوع الحادث ، وسؤال الشيهود 

يستطاع من التدابير حتى يحصر الضرر في أضييق نطياق ممكين ، والبحيث عين المسيئول عين وقيوع الحيادث  إذا وجدوا ، واتخاذ ما

 حتى يرجع عليه حاالً في محل المؤمن له .

ويصدر اإلخطار من المؤمن له . وقد يصدر من خلفه العيام إذا ميات ، أو مين خلفيه الخياص إذا كيان الشييء الميؤمن علييه قيد 

وكذلك قد يصدر من المستفيد ، فإن لهيذا مصيلحة فيي اإلخطيار حتيى ال يسيقط الحيق فيي التعيويض فيحيتج علييه انتقل إلى مالك آخر . 

المؤمن بهذا السقوط . بل إن اإلخطار يصدر من المستفيد وحده في حالة التأمين على الحياة ، إذا ميات الميؤمن ليه وترتيب عليى موتيه 

در اإلخطار ، في التأمين من المسئولية ، من المضرور نفسيه تمهييداً السيتعمال حقيه أن استحق المستفيد مبلغ التأمين . ويجوز أن يص

في الدعوى المباشرة
 (1 )

 . 

ويوجه اإلخطار إلى المؤمن ، سواء في مركز عمله أو في اإلدارة العامة ، أو إلى مندوب التأمين الذي أبرم العقد ميع الميؤمن 

وثيقة التأمين له ، وذلك طبقاً لما يرد في هذا الشأن في
 (9 )

 . 

 محتويات اإلخطار :  -646
ويحتوي اإلخطار على البيانات التي استطاع المؤمن له العلم بها عند تحقق الخطير الميؤمن منيه . وهيي بيانيات تكيون بطبيعية 

دث . وبحسبه أن الحال مختصرة ، إذ يجب على المؤمن له أن يبادر باإلخطار فليس لديه وقت كف للوقوف على جميع تفصيالت الحا

يخطير الميؤمن بوقيت وقييوع الحيادث ، وبالمكيان الييذي وقيع فييه ، وبييالظروف والمالبسيات التيي أحاطييت بيه ، وبالشيهود إن وجييدوا ، 

وبالنتائج المباشرة التي نجمت عن الحادث ، وبغير ذلك من البيانات التي يعلمها والتي تعتبر ذات فائدة فيي تقيدير الظيروف التيي وقيع 

ادث ، مع تقديم الوثائق والمستندات التي تثبت وقيوع الخطيرفيها الح
 (5 )

مين مشيروع الحكومية فيي هيذا المعنيى :  11. وتقيول الميادة  

"يجب على المؤن له أو من له الحيق ، بنياء عليى طليب الميؤمن ، ذكير جمييع البيانيات التيي يعلمهيا والتيي تعتبير ذات فائيدة فيي تقيدير 

، وعليه كذلك تقديم سار الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الخطر . فإذا امتنع المؤمن له أو مين ليه الظروف التي وقع فيها الحادث 

الحق عن تنفيذ أحكام هذه المادة ، جاز خفض قيمة التعويض بمقيدار ميا قيد يصييب الميؤمن مين ضيرر نتيجية ليذلك"
 (9 )

. ولكين لييس  

                                                 
 . 129(  انظر آنفاً فقرة  2) 

على أنه إذا تخلف المؤمن له عن اإلخطار وترتب على هذا التخلف سيقوط حقيه ،  -252ص -221بيكار وبيسون فقرة  -55-2-2517داللوز  2511فبراير سنة  99(  نقض فرنسي  1) 

 في آخرها ( . 711نه دفع نشأ بعد تحقق الحادث المؤمن منه بفعل المؤمن له ) انظر ما يلي فقرة لم يحتج بهذا السقوط على المضرور أل

 . 252ص 221(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

نيوفمبر سينة  27يسقط ) استئناف مخيتلط  ض(  ويجوز االتفاق على أنه إذا لم يخطر المؤمن له المؤمن بالمعلومات التي يستطيع األول الوصول إليها عن الحادث ، فإن حقه في التعوي 5) 

 ( . 992ص 95م 2511مارس سنة  21 -91ص 97م 2519

 (  وال يوجد مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي . 9) 
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حقيقة لوقوع الحادث ، وعن النتائج البعيدة التي تنجم عن وقوعه ، وعما جر مين على المؤمن له أن يتقدم ببيان مفصل عن األسباب ال

مسئوليات وتبعات
 (2 )

 . 

وقد يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أن يخطره المؤمن له ببيانات خاصة إلى جانب البيانات المتقدمة الذكر . ففي التيأمين مين 

ري عن األشياء التي تلفت واألشياء التي أمكن إنقاذهياالحريق مثالً قد يتشرط المؤمن تقديم بيان تقدي
 (1 )

. وفيي التيأمين مين المسيئولية  

 قد يشترط تبليغه بجميع ما صدر من المضرور من مراسالت وإنذارات ومطالبات قضائية .

 شكل اإلخطار : -647
ة أو بمخاطبة تلفونية أو مشيافهة . وليس لإلخطار شكل خاص . فيجوز أن يكون بكتاب موصى عليه أو بكتاب عادي أو ببرقي 

ولكن المؤمن له هو الذي يحمل عبء إثبات صدور اإلخطار منه ، ولذلك يحسن أن يرسل اإلخطار بكتاب موصيى علييه حتيى يتيسير 

له هذا اإلثبات
 (9 )

 . 

أن يشييترط فييي  ويجييوز أن يشييترط المييؤمن أن يكييون اإلخطييار بكتيياب موصييى عليييه أو أن يكييون إخطيياراً كتابييياً ، كمييا يجييوز

التأمين من السرقة مثالً أن يكون اإلخطار ببرقية فور علم المؤمن له بالحادث . ويكون الشرط صحيحاً ، ويجب أن يقيع اإلخطيار فيي 

 الشكل المتفق عليه .

لييه سينة يو 29من قانون  29وفي فرنسا يذهب القضاء إلى أنه ال يجوز للمؤمن أن يشترط شكالً خاصاً لإلخطار ، ألن المادة 

باتفاق خاص إال فيما يتعلق بالمواعيد  -طبقاً لنص ورد فيها-، وهي ال تشترط شكالً معيناً لإلخطار ، ال تجوز مخالفة أحكامها  2599

الييواردة فيهييا فتجييوز إطالتهييا لمصييلحة المييؤمن لييه وال يجييوز تقصيييرها لمصييلحة المييؤمن . وميين ثييم يكييون االتفيياق علييى شييكل خيياص 

ألحكام هذه المادة ، فال يجوزلإلخطار مخالفاً 
 (5 )

. وال يخفى ما في ميذهب القضياء الفرنسيي هيذا مين حيرج إذ يغليق البياب فيي وجيه  

متواطئياً فيي ذليك ميع منيدوب  –المؤمن ، فال يستطيع أن يشترط في اإلخطار حتى أن يكيون مكتوبياً ، لييأمن ميا قيد يدعييه الميؤمن ليه 

اهة بالحادثمن أنه أخطر هذا األخير مشف –التأمين 
 (9 )

. والحجة التي يستند إليها القضاء الفرنسي تقوم على نيص ال يوجيد ميا يقابليه  

من مشروع الحكومة كما سنرى أنه "يجوز أن يشترط فيي العقيد أن  12في القانون المصري ، وعلى النقيض من ذلك ورد في المادة 

يكون اإلخطار كتابة"
 (1 )

 يجوز للمؤمن في القانون المصري أن يشترط شكالً خاصاً في اإلخطار .. لذلك ال يكون هناك شك في أنه  

  

                                                 
المرجيع  2557نيوفمبر سينة  1لييون  -951-2599المرجيع السيابق  2599أبريل سنة  29باريس  -211-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555فبراير سنة  17(  نقض فرنسي  2) 

 . 151ص 2925فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -252ص221بيكار وبيسون فقرة  -511-2555داللوز  -299-2555السابق 

المبالغية فيي األضيرار التيي نجميت ويجوز االتفاق على أنه إذا تعمد المؤمن له غشياً  -992ص 95م 2511مارس سنة  21 -591ص 97م 2519نوفمبر سنة  27(  استئناف مختلط  1) 

( . والمبالغة عن خطأ في التقيدير ال تكفيي إذا  91ص 19م 2521ديسمبر سنة  22 -115ص 9م 2759مايو سنة  19عن وقوع الحادث ، سقط حقه في التعويض ) استئناف مختلط 

 22: اسيتئناف مخيتلط  ( exaggeration frauduleuse) ها غشاً حتى تكون مبالغة تدليسيية كانت بحسن نيةه ، وإنما يجب إثبات أن المبالغة كانت من علم بقصد جني ربح من ورائ

 59م 2599فبرايير سينة  1 – 199ص 59م 2592فبرايير سينة  5 -129ص 52م 2515فبراير سنة  29 -151ص 11م 2525فبراير سنة  19 -91ص 19م 2521ديسمبر سنة 

 99م 2559ميارس سينة  92 –فع المؤمن له الخبيراء غشياً إليى تقيدير مبيالغ فييه دون أن يتقيدم هيو شخصيياً بهيذا التقيدير ( ) حتى لو د 115ص 55م2591يونيه سنة  19 -295ص

 . 221ص

دراوي فقرة عبد المنعم الب -292محمد على كامل مرسي فقرة  -212محمد علي عرفه ص  -5هامش  157ص 2925فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -225(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 121ص 215عبد الحي حجازي فقرة  -129ص 295

 2597يونييه سينة  25محكمية سييدان االبتدائيية  -292-2559المرجيع السيابق  2559يونييه سينة  5 – 175-2559المجلة العامة للتيأمين البيري  2559مايو سنة  9(  نقض فرنسي  5) 

 . 99-2551المجلة العامة للتأمين البري  2552مايو سنة  25على شكل خاص لإلخطار يجوز محكمة تولوز االبتدائية وانظر عكس ذلك وأن االتفاق  -291-2595المرجع السابق 

 . 157ص 2925فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -259ص225(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 157(  انظر ما يلي فقرة  1) 
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 ميعاد اإلخطار : -648
بوجوب أن يخطر المؤمن له المؤمن بالحادث  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  29تقضي المادة  

"بمجرد علمه به وعلى األكثر خالل خمسة أيام"
 (2 )

القانون بعض أنواع التأمين فقصير فيهيا الميعياد إليى أربعية أييام )  . واستثنى هذا 

التأمين مين الصيقيع ( ، وإليى أربيع وعشيرين سياعة ) التيأمين مين ميوت المواشيي ( . واسيتثنى كيذلك التيأمين مين السيرقة فأجياز فييه 

ييل باإلخطيار ومين ثيم يجيوز أن ييتم فيي أي اشتراط وجوب اإلخطار فوراً ، كما استثنى التأمين على الحياة ففيه ال يوجيد مقيتض لتعج

وقت وال يجوز اشتراط أن يتم في أقل من خمسة أيام
 (1 )

 . 

ولم يرد في التقنين المدني المصري نص يحدد ميعاداً لإلخطار ، فكان الواجب القيول بيأن عليى الميؤمن ليه أن يخطير الميؤمن 

لحق بتأخره ضرراً بالمؤمن كان عليه أن يعوضه عن هذا الضرربالحادث في وقت معقول ، وإذا تأخر في اإلخطار دون مبرر فأ
 (9 )

 

منه عليى أنيه "يجيب عليى الميؤمن ليه أومين ليه الحيق أن يسيارع إليى  12. ولكن مشروع الحكومة عرض لهذه المسألة فنصت المادة 

لميه بوقوعيه ، ويجيوز أن يشيترط إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه في موعد ال يجاوز خمسة أيام عليى األكثير مين تياريخ ع

فييي العقييد أن يكييون اإلخطييار كتابيية . فييإذا تخلييف المييؤمن لييه أو ميين لييه الحييق عيين اإلخطييار خييالل المييدة المحييددة ، جيياز خفييض قيميية 

التعيويض بمقيدار ميا أصياب الميؤمن مين ضيرر نتيجية التيأخير فيي اإلخطيار . ويسيقط الحيق فيي التعيويض إذا أثبيت الميؤمن أن عيدم 

كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب . ويقيع بياطالً كيل شيرط يقضيي بتقصيير  اإلخطار

أجل المدة المشار إليها في الفقرة األولى ، على أنه يجوز للطرفين االتفاق على إطالتها"
 (5 )

. ويؤخذ من هذا النص أن ميعاد اإلخطار  

فاق خاص تقصير هذا الميعاد ألن هذا ليس في مصلحة المؤمن له ، ولكن يجوز االتفاق على إطالته إلى هو خمسة أيام ، وال يجوز بات

أكثر مين خمسية أييام ألن هيذا فيي مصيلحة الميؤمن ليه . ويسيري الميعياد مين وقيت عليم الميؤمن ليه أو المسيتفيد بوقيوع الحيادث وبيأن 

مسئولية المؤمن قد تحققت بوقوعه
 (9 )

ليبدأ سريان الميعاد ( sinistre virtue) لحادث الكامن . ويكفي العلم با 
 (1 )

. ويحسيب الميعياد  

من اليوم التالي لليوم الذي علم فيه المؤمن له بالحادث ، وينقضي في الساعة األخيرة من اليوم األخير
 (1 )

 . 

                                                 
( ، ولكين يجيوز للميؤمن ليه أن  255-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2551ميارس سينة  9(  وال يجوز للمؤمن أن يشترط اإلخطار في مدة أقل من خمسة أييام ) نقيض فرنسيي  2) 

 ( . 259ص 221يشترط أن يكون اإلخطار مدة أطول ) بيكار وبيسون فقرة 

 . 157ص 2925فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -221المسألة بيكار وبيسون فقرة (  انظر في القانون الفرنسي في هذه   1) 

خمسية أو أكثير أو أقيل ، وعنيد ذليك يجيب عليى (  ومن ثم ال يوجد ما يمنع ، طبقاً للقواعد العامة ، من أن يشترط المؤمن أن يكيون اإلخطيار فيي ميعياد معيين : ييومين أو ثالثية أييام أو  9) 

( . وقيد يشيترط  125ص 295عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -255ص 215محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 219اعي هذا الميعاد في اإلخطار ) محميد عليي عرفيه ص المؤمن له أن ير

الشيركة فيوراً"  . أميا فيي التيأمين  من وثيقة التأمين من الحريق لدى شركة مصر للتأمين على أن "يلتزم المؤمن له بمجرد وقوع حيادث بيأن يخطير 22اإلخطار فوراً ، وتنص المادة 

من وثيقة التأمين على الحياة لدى شركة المتحدة للتأمين على ما يأتي :  25على الحياة ، حيث ال داعي للعجلة في اإلخطار ، فإن ميعاد اإلخطار يكون عادة مدة طويلة ، وتنص المادة 

 . 1هامش 17ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة" . انظر محمود جمال الدين زكي فقرة "على المستفيدين أن يخطروا الشركة بوفاة المؤمن له في بحر 

 (  وال يوجد ما يقابل هذا النص في المشروع التمهيدي . 5) 

المرجييع السييابق  2551يوليييه سينة  19 -99-2559المرجيع السييابق  2595أكتيوبر سيينة  27 -2295-25999المجليية العامية للتييأمين البييري  2599يونييه سيينة  11(  نقيض فرنسييي  9) 

 . 219محمد علي عرفه ص  -227ة بيكار وبيسون فقر -111-2557المرجع السابق  2557يونيه سنة  15 -959-2559المرجع السابق  2559يوليه سنة  15 -2551-999

ل باإلضيراب . فهيذا يكفيي لتحقيق الحيادث (  ومثل العلم بالحادث الكامن ، في التأمين مثالً على مصنع من األضرار التي تنجم عين إضيراب العميال ، أن يعليم الميؤمن ليه بقيرار العميا 1) 

-2551داللوز  2551يوليه سنة  19يجب عليه إخطار المؤمن بقرار اإلضراب في هذا الميعاد ) نقض فرنسي الكامن ، ومن وقت علمه بهذا الحادث يسري ميعاد اإلخطار ، ومن ثم 

( . ويكفيي تحقيق الحيادث الكيامن اللتيزام الميؤمن بالضيمان ، وليو ليم يتحقيق الحيادث فعيالً إال بعيد  219محمد عليي عرفيه ص  -259ص 275فقرة  9بيكار وبيسون المطول  -215

فعيالً إال بعيد انقضياء ميدة تأمين . فلو أن قرار اإلضراب في المثل المتقدم صدر في أثناء سريان ميدة التيأمين ، فيإن الميؤمن يلتيزم بالضيمان حتيى ليو ليم يضيرب العميال انقضاء مدة ال

 ( . 219محمد علي عرفه ص  – P .L .Pمع تعليق  291 -2559داللوز  2559يناير سنة  22التأمين ) نقض فرنسي 

وال ضرورة لإلخطار إذا ثبت أن المؤمن ، في خالل الميعاد المحدد ، قد علم بالحادث ، كأن تيدخل فيي عملييات  -299محمد كامل مرسي فقرة  -255ص 227يكار وبيسون فقرة (  ب 1) 

 ( . 121ص 215اإلنقاذ أو للتحقق من وقوع الحادث ) عبد الحي حجازي فقرة 
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 جواز االتفاق على التزامات أخرى : -649
ث التيزام يوجبيه القيانون وتفرضيه طبيعية عقيد التيأمين ، دون حاجية إليى اتفياق والتزام المؤمن له باإلخطار عين وقيوع الحياد 

خاص . ويجوز للمؤمن أن يفرض على المؤمن له التزامات أخرى يقوم بها عند وقوع الحادث ، إليى جانيب هيذا االلتيزام باإلخطيار ، 

االتفاقية يتعين عليى الميؤمن ليه أن يقيوم بهيا ، كميا يقيوم ولكن ذلك ال يكون إال باتفاق خاص يذكر في وثيقة التأمين . وهذه االلتزامات 

بالتزامه باإلخطار عن وقوع الحادث ، وذلك ما لم يكن مصدرها شروطاً تعسفية فتكون هذه الشروط باطلة لمخالفتها للنظيام العيام
 (2 )

 

. 

ق ، بموجيب اتفياق خياص ، أن يقيدم عنيد ومن األمثلة على هذه االلتزامات االتفاقية أن يلتزم المؤمن له فيي التيأمين مين الحريي

وقوع الحريق بياناً مفصالً دقيقاً بجميع خسائره
 (1 )

، مرفقاً بالوثائق التي تؤيده 
 (9 )

. أو أن يبذل كل ما فيي وسيعه لحصير الضيرر فيي  

أضيييق نطيياق ممكيين ، وأن ينقييذ مييا يمكيين إنقيياذه ميين األشييياء المييؤمن عليهييا ، وأن يحييافظ علييى مييا أنقييذه منهييا
 (5 )

. وفييي التييأمين ميين  

اإلصابات يجوز أن يشترط المؤمن على المؤمن له أنه إذا وقعت اإلصابة فللمؤمن أن يندب طبيباً من جانبيه للكشيف عليى الميؤمن ليه 

لتبين مبلغ اإلصابة ، أو أن يندب محققين من قبله لتحقيق سبب اإلصابة والظروف والمالبسات التي وقعيت فيهيا والبحيث عمين عسيى 

يكون مسئوالً عنها . وفي التأمين من موت المواشي ، يجوز للمؤمن أن يشترط أن يندب طبيباً بيطريياً عنيد ميوت الحييوان الميؤمن أن 

عليه لتشريح جثة الحيوان لمعرفة أسباب الموت ، واتخاذ االحتياطات الالزمية لمنيع انتشيار العيدوى إليى الحيوانيات األخيرى الميؤمن 

بب مرض معيد . وفيي التيأمين مين السيرقة ، يجيوز للميؤمن أن يشيترط عليى الميؤمن ليه أن يبيادر عنيد وقيوع عليها إذا كان الموت بس

السرقة إلى تقديم بالغ عنها إلى السلطات المختصة من شرطة ونيابة عامة
 (9 )

. وفي التأمين من المسئولية يجيوز للميؤمن أن يشيترط  

المرفوعة على الثاني . وأن يوجهها التوجيه المناسب ، وأن يسلم الثاني لألول  على المؤمن له أن يشرف األول على دعوى المسئولية

جميع المستندات واألوراق الخاصة بالدعوى حتى يتولى األول إدارة اليدعوى بنفسيه ، وأن يمتنيع الثياني عين الصيلح فيي اليدعوى إال 

بموافقة األول
 (1 )

 . 

                                                 
 في آخرها . 197(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 992ص 95م 2511مارس سنة  21 -91ص 97م 2519نوفمبر سنة  27(  استئناف مختلط  1) 

ع الحادث ، أو في من وثيقة التأمين من الحريق لدى شركة مصر للتأمين على التزام المؤمن له بأن يقدم للشركة "في ظرف خمسة عشر يوماً على األكثر من وقو 22(  وتنص المادة  9) 

اً بقدر اإلمكيان لألشيياء المختلفية طول تمنحها له الشركة كتابة ، المستندات اآلتية : ) أ ( كشفاً بالخسائر أو األضرار التي نشأت عن الحادث يتضمن بياناً مفصالً ودقيقأية مدة أخرى أ

. ) ب ( بيانياً مفصيالً لجمييع التأمينيات االخيرى التيي تكيون قيد أبرميت  التي تلفت أو هلكت ، وقيمة األضرار الناتجة ، مع مراعاة قيمة هذه األشياء وقت الحادث دون إضافة أي ربح

لتصميمات والمقايسات والدفاتر واإليصاالت بالنسبة إلى هذه األشياء كلها أو بعضها . كذلك يلتزم المؤمن له بأن يحصل ويقدم للشركة في أي وقت ، وعلى نفقته ، كافة التفصيالت وا

البية وبأصيل المستندات ، واألوراق المؤيدة ، وأية معلومات أخرى يكون للشركة أو لممثليها الحق عيدالً فيي مطالبية الميؤمن ليه بهيا والتيي تتعليق بالمطوالفواتير ، ونسخ وصور هذه 

 215ص 17ميود جميال اليدين زكيي فقيرة الحريق وسببه ، وبالظروف التي حصلت فيها الخسائر أو األضرار أو تتعلق بمسيئولية الشيركة أو بقيمية التعيويض المسيتحقة عليهيا" ) مح

 ( . 2هامش

ويجوز االتفاق على سقوط حق المؤمن له إذا  -529-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552مارس سنة  27نقض فرنسي  -19ص 97م 2519نوفمبر سنة  22(  استئناف مختلط  5) 

 ( . 959ص 15م 251مايو سنة  1ها ) استئناف مختلط لم يخطر المؤمن عقب الحريق للغير من مصالح في العين المؤمن علي

هيو ليم يطليب إلييه معاونتيه فيي ذليك ) اسيتئناف  (  وإذا لم يشترط المؤمن ذلك ، كان عليه أن يتخذ بنفسه هذه اإلجراءات ، وليس له أن يحتج على المؤمن له بعدم اتخاذ هذا لها إذا كان 9) 

 ( . 115ص 99م 2519فبراير سنة  29مختلط 

 . 511فقرة  -979فقرة   . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -229(  انظر في هذه االلتزامات االتفاقية بيكار وبيسون فقرة  1) 
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 جزاء اإلخالل بااللتزام -2

 العامة : تطبيق القواعد  -651
نص في التقنين المدني يرتب جزاًء خاصياً عليى إخيالل الميؤمن ليه بالتزاميه باإلخطيار عين وقيوع الحيادث ، أو عليى  ال يوجد

إخالله بالتزاماته االتفاقية األخرى التي تفرض عليه باتفاق خاص بينه وبين المؤمن . ومن ثم يجيب تطبييق القواعيد العامية . وقيد ورد 

فإذا تخلف المؤمن له أو من له الحق عن اإلخطيار خيالل  من مشروع الحكومة ، فقد رأيناها تقول : " 12ص المادة هذا التطبيق في ن

المييدة المحييددة ، جيياز خفييض قيميية التعييويض بمقييدار مييا أصيياب المييؤمن ميين ضييرر نتيجيية التييأخير فييي اإلخطييار . ويسييقط الحييق فييي 

مد بقصد منعه من الوقيوف عليى أسيباب تحقيق الخطير فيي الوقيت المناسيب" . التعويض إذا أثبت المؤمن أن عدم اإلخطار كان عن ع

فإذا أخل المؤمن له بالتزامه ، فإنه يكون مسئوالً مسئولية عقدية ، ويجوز للمؤمن أن يطالبه بتعويض عن الضرر الذي أصيابه بسيبب 

الحالة يجوز له تخفييض قيمية التعيويض المسيتحق  اإلخالل بااللتزام ، بشرط أن يثبت أن هناك ضرراً ومقدار هذا الضرر . وفي هذه

في ذمته للمؤمن له بمقدار ما أصابه من الضرر . أما إذا أثبت غش المؤمن له وأنه تعمد عدم اإلخطار بقصد منعيه مين الوقيوف عليى 

 ذا الغش .أسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب ، فإن حق المؤمن له في التعويض يسقط ، كعقوبة مدنية للجزاء على ه

فيي مبليغ  ( déchéance) األخيرة ، أن يترتب على إخالل المؤمن ليه بالتزاماتيه سيقوط حقيه  في غير هذه الحالة ، وال يجوز

 التأمين ، فإن سقوط الحق عقوبة مدنية ال تجوز إال باتفاق خاص . وهذا ما ننتقل اآلن إليه .

 سقوط حق المؤمن له بموجب اتفاق خاص -650
  :  (clause de déchéance )  ، فيجب إذن أن يشترط المؤمن على المؤمن له ، بموجب اتفياق خياص فيي وثيقية التيأمين :

أن يسقط حقه في مبلغ التأمين إذا هو أخل بالتزامه من اإلخطار بوقوع الحادث ، أو أخل بأي التزام آخر من االلتزامات االتفاقية التيي 

ميؤمنارتضاها باتفاق خاص بينه وبيين ال
 (2 )

. وسيقوط حيق الميؤمن ليه ال يعنيي زوال عقيد التيأمين ، بيل إن هيذا العقيد يبقيى سيارياً ،  

ويبقى المؤمن ليه ملتزمياً بيدفع األقسياط بيالرغم مين سيقوط حقيه فيي التعيويض ، ويبقيى العقيد سيارياً ، سيواء بالنسيبة إليى الماضيي أو 

ألقساط التي دفعها المؤمن له واألقساط التي استحقت ولم تدفع مين حيق الميؤمن ، بالنسبة إلى المستقبل . فبالنسبة إلى الماضي ، تبقى ا

ويكون للمؤمن له الرجوع بالضمان عن جميع الحوادث المؤمن منها التي وقعت في الماضي فيما عدا الحادث الذي سقط حقه بالنسيبة 

حق قسطاً بعد قسط ويكون له حيق تقاضييها بمجيرد حليول أجلهيا ، إليه . وبالنسبة إلى المستقبل ، يكون المؤمن دائناً باألقساط التي تست

ويكون للمؤمن له الرجوع بالضمان عن جميع الحوادث التي تقع في المستقبل إال إذا سقط حقه مرة أخرى بالنسبة إلى أي حادث منها
 (

1 )
 . 

                                                 
ن له إذا أخل بالتزامه من دفيع المؤم(  ويصح أن يوضع شرط سقوط الحق جزاء على اإلخالل بالتزام سابق على وقوع الحادث ، كااللتزام بدفع األقساط ، فيشترط المؤمن سقوط حق  2) 

( .  1هييامش  215ص 79محمييود جميال الييدين زكيي فقييرة  -255ص 57م 2591أبرييل سيينة  25 -91ص 51م 2599نيوفمبر سيينة  21األقسياط فييي مواعييدها )  اسييتئناف مخييتلط 

االلتزام محال التفاق خاص ، كالتزام المؤمن ليه فيي التيأمين مين الحرييق بيأال ويصح كذلك أن يوضع شرط سقوط الحق جزاء على التزام ينشأ من عقد التأمين ذاته دون أن يكون هذا 

ليم تكين موجيودة وقيت الحرييق ، أو أخفيى يبالغ غشاً في تقدير األضرار الناجمة عن الحريق ، فيشترط المؤمن سقوط حق المؤمن له إذا فعل ذلك . فإذا ادعى المؤمن له هالك أشيياء 

 19م 2521ديسيمبر سينة  22احترقت ، وأثبت المؤمن ذليك وأن الميؤمن ليه قيد فعيل ذليك غشياً ، سيقط حيق الميؤمن ليه فيي التعيويض ) اسيتئناف مخيتلط  أشياء لم تحترق وادعى أنها

 في الهامش ( . 151. وانظر آنفاً فقرة  217محمد علي عرفه ص  -115ص 55م 2511يونيه سنة  19 -115ص 11م 2525فبراير سنة  19 -91ص

من له مديناً باألقساط ، وإذا دفع شيئاً منها استرده (  يجب التمييز بين سقوط الحق وبطالن عقد التأمين . فبطالن عقد التأمين يعدم العقد أصالً ، فال ينتج أي أثر . ومن ثم ال يصبح المؤ 1) 

لتأمين الذي يكون قد دفعه . أما سقوط الحق فقد رأينا أنه ال يعدم عقد التأمين ، بل يبقى هذا العقد . وال يصبح المؤمن مديناً بالضمان ، وإذا كان قد ضمن حادثاً فيما مضى استرد مبلغ ا

عليى له بالتزامه . وسيقوط الحيق ال يحيتج بيه سارياً بالنسبة إلى الماضي وبالنسبة إلى المستقبل ، وال يزول إال حق الضمان بالنسبة إلى حادث معين هو الحادث الذي أخل فيه المؤمن 

 . 275ص -279ص 72محمود جمال الدين زكي فقرة  -211المضرور في التأمين من المسئولية ، ويحتج بالبطالن على المضرور . انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 
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متعميداً اإلخيالل بالتزاميه أو كيان  يعمل به سواء كان المؤمن له سيء النيية ( clause de déchéance) وشرط سقوط الحق 

حسن النية لم يتعمد اإلخالل بااللتزام ولم ينسب إليه إال مجرد التقصير ، وسواء أصاب المؤمن ضرر من إخالل الميؤمن ليه بالتزاميه 

زاء إذا أخيل أو لم يصبه أي ضرر من جراء ذلك . فهو شرط يراد به أن يردع المؤمن ليه مين أن يخيل بالتزاميه ، وينيزل بيه أشيد الجي

بهذا االلتزام
 (2 )

. وال يقوم الشرط على أساس من المسئولية التقصيرية إذ الضرر ال يشترط كما رأينا ، وليس هو بالشرط الجزائي إذ  

 ( peine civile) الشرط الجزائي ليس إال تقديراً اتفاقياً للتعويض عن الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين . وما هو إال عقوبة مدنية 

توقع على المؤمن له جزاء إخالله بالتزامه ، وهي عقوبة شبيهة بعقوبة البطالن وعقوبة وقيف سيريان التيأمين فيميا قيدمناه
 (1 )

، وهيذه  

العقوبات المدنية هي من خصائص عقد التأمين
 (9 )

 . 

 ما يجب لصحة شرط سقوط الحق :  -652
 أمران :وحتى يكون شرط سقوط الحق صحيحاً يجب أن يتوافر فيه 

بين المؤمن والمؤمن له على سيقوط الحيق ، فشيرط  ( clause spéciale) ) األمر األول ( يجب أن يكون هناك اتفاق خاص 

سقوط الحق ال يفترض
 (5 )

. ومن ثم إذا تأخر المؤمن له في اإلخطار عن وقوع الحادث ، لم يسقط من أجل ذلك وحده حقه في التأمين  

 عن تعويض الضرر الذي أصاب المؤمن من جراء تأخره في اإلخطار، بل ال يكون مسئوالً إال
 (9 )

. وإنما يسقط حقيه فيي التيأمين إذا  

تأخر في اإلخطار ، وكان هناك في الوقت ذاته اتفاق خاص في وثيقة التأمين على سقوط الحق عند التيأخر فيي اإلخطيار
 (1 )

. ويجيب  

                                                                                                                                                                    
تيأمين يجعيل هيذا الخطير غيير ميؤمن منيه ، ومين ثيم ال يكيون . فاسيتبعاد الخطير مين ال ( exclusion de risqué) وكذلك يجب التمييز بين سقوط الحق واستبعاد الخطر من التأمين 

ؤمن يفقد حقه فيي الضيمان . ففيي سيقوط الحيق للمؤمن له بالنسبة إلى هذا الخطر أي حق أصالً . أما سقوط الحق فال يستبعد الخطر من التأمين ، بل يبقى الخطر مؤمناً منه ، ولكن الم

، طر من التأمين فال  يكون للمؤمن له كما قدمنا أي حق أصالً . وهنا أيضاً ال يحتج بسقوط الحق  على المضرور في التأمين من المسئولية يكون للمؤمن حق ثم يفقده ، أما استبعاد الخ

ن بارزاً فيي شيكل ظياهر إذا يكو في حين أن استبعاد الخطر من التأمين يحتج به على المضرور . ويختلف شرط السقوط أيضاً عن شرط استبعاد الخطر في أن شرط السقوط يجب أن

في حين أن المؤمن له هو اليذي يثبيت أن ورد بين الشروط العامة المطبوعة وال يشترط ذلك في شرط استبعاد الخطر ، وفي أن المؤم هو الذي يثبت الواقعة التي ترتب عليها السقوط 

ن أن يفسخ العقد إذا احتفظ لنفسه بحق الفسخ فيي حيين أنيه ال يمكين أن يترتيب فسيخ العقيد عليى تحقييق الخطر الذي تحقق ليس مستبعداً من التأمين ، وفي أن شرط السقوط يجيز للمؤم

كوالن وكابيتان  -199ص -155ص 2929فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -219بيكار وبيسون فقرة  -121فقرة  2خطر مستبعد . انظر في هذه المسألة : بيكار وبيسون المطول 

محميود جميال اليدين  -925ص 291عبيد المينعم البيدراوي فقيرة  -125فقيرة  -195فقيرة   . Ass . Terلفيظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2159فقرة  -2171فقرة  1ير ودي المور أندي

 . 271ص – 279ص 72زكي فقرة 

على أن تنزل عن المطالبة بسقوط الحق إذا كان المؤمن له حسن النيية وكيان إخالليه  (  ولما كان سقوط الحق جزاء قاسيا بالنسبة إلى المؤمن له حسن النية ، فقد درجة شركات التأمين 2) 

 1مين قيانون  1ني بيذلك ، فعيدلت الميادة بالتزامه أمراً غير ذي بال ، كما إذا تأخر بعض الوقت في إخطار المؤمن بوقيوع الحيادث دون أن يتعميد اإلضيرار بيه . فأخيذ التشيريع األلميا

من وثيقة التأمين من الحريق النموذجية بسقوط حق المؤمن له إذا  21، لم تقض المادة  2552في هذه المسألة . وفي فرنسا ، منذ سنة  2597مايو سنة  99ون قان 2595نوفمبر سنة 

 ( . 257ص 212يكار وبيسون فقرة لم يخطر بوقوع الحادث في الميعاد المتفق عليه ، بل قضت بتعويض تناسب مع الضرر الذي تسبب فيه التأخر في اإلخطار . انظر ب

 . 151وفقرة  111(  انظر آنفاً فقرة  1) 

عبيد  -251ص 299محميد كاميل مرسيي فقيرة  -155ص 2929فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -251ص 212وانظر في هذا المعنيى بيكيار وبيسيون فقيرة  –(   انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 271ص  2799ص 79محمود جمال الدين زكي فقرة  – 127ص  -121ص 291المنعم البدراوي فقرة 

 . 195-2591المرجع السابق  2591فبراير سنة  15 -912-2599داللوز األسبوعي  2599أغسطس سنة  9(  نقض فرنسي  5) 

 -199وانظير آنفياً فقيرة  -111ص 297م البدراوي فقيرة عبد المنع -19-2591داللوز األسبوعي  -151-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591ديسمبر سنة  19(  نقض فرنسي  9) 

ميارس سينة  19 -999-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591ينياير سينة  1ويقع على المؤمن عبء إثبات الضرر الذي لحق به من جراء التأخر في اإلخطيار ) نقيض فرنسيي 

 . 159فقرة  . Ass . Terلفظ  2اللوز أنسيكلوبيدي د -195سيميان فقرة  -951-2591المرجع السابق  2591

ومع ذلك فقد جيرى القضياء المخيتلط عليى الحكيم بسيقوط الحيق فيي التيأمين عنيد إخيالل الميؤمن ليه  -212-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559ديسمبر سنة  22( نقض فرنسي  1) 

 99م 2597يونيه سينة  29 -19ص 57م 2599نوفمبر سنة  22 -19ص 59م 2599ديسمبر سنة  5لط بالتزامه حتى لو لم يكن هناك اتفاق خاص على سقوط الحق ) استئناف مخت

وانظير فيي  -199انظر في أن هذا القضاء يستند إلى فكرة الشرط الفاسخ الضمني عبد المنعم فرج الصدة في عقيود اإلذعيان ص –(  129ص 92م 2595مارس سنة  11 -919ص
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هييو شييرط اسييتثنائي ال يجييوز التوسييع فييي تفسيييرهأن يكييون هييذا االتفيياق الخيياص واضييحاً محييدداً ، ف
 (2 )

. ولكيين متييى ورد هييذا االتفيياق  

الخاص في وثيقة التأمين واضحاً محدداً ، فإنه يجب إعمالهع ولو كان المؤمن له حسن النية ، أو كان المؤمن له لم يلحقه أي ضرر
 (1 )

 

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك
 (9 )

 . 

كون شرط سقوط الحيق ، إذا ورد بيين الشيروط العامية المطبوعية فيي وثيقية التيأمين ، بيارزاً بشيكل ) األمر الثاني ( يجب أن ي

ظاهر
 (5 )

مدني تبطل "كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالية مين األحيوال التيي تيؤدي  199. وقد رأينا أن المادة  

، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هنياكإلى البطالن أو السقوط" . وقد سبق تفصيل القول في ذلك 
 (9 )

. ويالحيظ أن ميا يجيب أن يكيون بيارزاً  

بشكل ظاهر ، ليس فحسب شرط سقوط الحق ، بل أيضاً االلتزام االتفاقي الذي استوجب اإلخالل به هذا السقوط . فال يصيح أن تيدرج 

ل ظياهر ، اكتفياء بيأن شيرط سيقوط الحيق اليذي جعيل التزامات اتفاقية بين الشروط العامة المطبوعة بحروف عادية ليست بارزة بشيك

جزاء لهذه االلتزامات أدرج بين الشروط العامة المطبوعة بارزاً بشكل ظاهر
 (1 )

 . 

 شروط سقوط باطلة :  -653
قدمنا

 (1 )
 مدني تنص على ما يأتي : "يقع باطالً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط اآلتية :  199أن المادة  

شرط اليذي يقضيي بسيقوط حيق الميؤمن ليه بسيبب تيأخره فيي إعيالن الحيادث الميؤمن منيه إليى السيلطات أو فيي تقيديم ( ال 1) 

المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول" . وهذا لشرط يعرض لنوعين من شروط سقوط الحق ، فيقضيي بيبطالن 

 كل منهما لما ينطوي عليه من التعسف :

                                                                                                                                                                    
وانظر في أن هذا خلط ما بين السقوط والفسخ ،  وأن هذا القضاء إن صح في عهد التقنين المدني القديم فهو غير صحيح في  -1هامش  211ص  أن هذا قضاء منتقد محمد علي عرفه

امية المطبوعية محميود جميال وط الععهد التقنين المدني الجديد الذي يشترط أن يكون هناك اتفاق خاص على السقوط وأن يكون شرط السيقوط بيارزاً بشيكل ظياهر إذا أدرج بيين الشير

 . 259ص 79الدين زكي فقرة 

 9-2591داللوز األسبوعي  2592يونيه سنة  21باريس  -759-2592المرجع السابق  2592مايو سنة  25 -215-2599المجلة العامة للتأمين البري  2515مايو سنة  27(  نقض  2) 

 ( . 151فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  –مختصر 

وانظر في أمثلة لشروط سقوط اعتبرتها محكمة  -111-2599المرجع السابق  2599فبراير سنة  27 -792-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599مايو سنة  15(  نقض فرنسي  1) 

ميارس سينة  21 -151ص 11م 2525فبرايير سينة  19 -91ص 19م 2521ديسيمبر سينة  21 -115ص 9م 2759ميايو سينة  19االستئناف المختلطة صحيحة : اسيتئناف مخيتلط 

 2592فبرايير سينة  5 -129ص 52م 2515فبرايير سينة  29 -) السقوط لعدم تقديم بيان باألشياء الضائعة أو التالفة أو التي أنقذت وإثبات قيمية هيذه األشيياء ( 992ص 95م 2511

) السيقوط لعيدم إخطيار صياحب العميل عين  259ص 51م 2595ينياير سينة  19 -فيي تقيدير الخسيائر ( ) السقوط للمبالغية عميداً  295ص 59م 2599فبراير سنة  1 -199ص 59م

) السيقوط حتيى ليو كيان الميؤمن ليه ليم يقيدم طلبياً محيدداً بيالتعويض بيل تيرك  115ص 55م 2591يونيه سنة  19 –حوادث العمل باألوضاع وفي المدة المذكورة في وثيقة التأمين ( 

) السيقوط لمخالفية  919ص 99م 2517يونييه سينة  29 –تيرك للخبيراء مهمية تحدييده (  –) السقوط لمخالفة الميؤمن  919ص 99م 2597يونيه سنة  29 –(  للخبراء مهمة تحديده

 –أال يعطيي أي تنيازل بغيير موافقية الشيركة ( بالمؤمن له اللتزامه بأال يعوق دعوى الشركة وبأن يترك لها التقدير  الكامل في توجيه القضايا التي يرفعها الغير وفي تسوية الطلبات و

 ) السقوط الصلح بغير موافقة الشركة ( . 129ص 92م 2595مارس سنة  11

 . 192(  انظر آنفاً فقرة  9) 

ويجب أن يكون الشرط بارزاً بشكل ظاهر حتيى فيي  -57-2557المرجع السابق  2557يناير سنة  1 -171-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  25(  نقض فرنسي  5) 

المجلية  2551مارس سينة  9التقنين المدني القديم ) نقض فرنسي التجديد الضمني لعقد التأمين ، إذا كان الشرط في العقد األصلي ليس بارزاً بشكل ظاهر وكان ذلك صحيحاً في عهد 

 ( . 191ص 215بيكار وبيسون فقرة  -129-2591المرجع السابق  2591أبريل سنة  12باريس  -255-2551العامة للتأمين البري 

 . 197وفقرة  977(انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 119ص 297عبد المنعم البدراوي فقرة  -191ص 2921فقرة  22بيسون بالنيول وريبير و – 191ص 215(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 197(  انظر آنفاً فقرة  1) 
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( شرط يرد على وثيقة التأمين يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تيأخره فيي إعيالن الحيادث الميؤمن منيه إليى  ) النوع األول

السلطات المختصة
 (2 )

، إذا تبين من الظيروف أن التيأخر كيان لعيذر مقبيول . ويكيون هيذا الشيرط بياطالً ، بيالرغم مين وروده كاتفياق  

لييد ، أو كيان ميدرجاً ضيمن الشيروط العامية المطبوعية وكيان بيارزاً بشيكل ظياهر . خاص في وثيقة التيأمين ، حتيى ليو كيان مكتوبياً با

والبطالن هنا يرجع إلى ما ينطوي عليه الشرط من التعسف . فإذا اشترط المؤمن ، في التأمين مين السيرقة ميثالً ، أن يبليغ الميؤمن ليه 

الشرطة في الحال بمجرد وقوع السرقة ، وأن يقدم شكوى للنيابة العامة
 (1 )

، وإذا كانت المسروقات أوراًق مالية أن يقوم باإلجراءات  

القانونية الالزمة للمعارضة لدى الجهة المختصة حتى يمنع األوراق المسروقة من التداول ، فإن هذا الشيرط فيي ذاتيه يكيون صيحيحاً 

ه تعيويض الميؤمن عين الضيرر اليذي يصييبه مين ويتعين على المؤمن له القيام به . فإذا تأخر في التبليغ أو في المعارضة ، وجب علي

جراء هذا التأخر . ولكن قد يشترط المؤمن ، إلى جانب ذلك ، أن الجزاء لإلخالل بهذا الشرط هيو سيقوط حيق الميؤمن ليه . فيإذا تعميد 

قبول ، نفذ الشرط وسقط المؤمن له عدم التبليغ أو عدم المعارضة إضراراً بالمؤمن ، أو تأخر في التبليغ أو في المعارضة لعذر غير م

حقه في التعويض . أما إذا تأخر في التبليغ أو في المعارضة لعذر مقبول ، فإن شرط سقوط الحق يصبح شرطاً تعسفياً ويكون باطالً . 

ومن ثم ال يسقط حق المؤمن له في التعويض ، ولكن يجوز أن يرجع عليه المؤمن بتعويض الضرر الذي أصابه من جراء التأخر فيي 

التبليغ أو في المعارضة . والمؤمن هو الذي يحمل عبء إثبات ما وقع عليه من الضرر ومدى هذا الضيرر . فقيد يثبيت ميثالً أن تيأخر 

المؤمن له في تبليغ الشرطة فوراً عن السرقة مكَّن اللصوص من إخفياء بعيض المسيروقات فتعيذر الحصيول عليهيا ، فيخصيم الميؤمن 

يه دفعه للمؤمن له ما يتناسب مع قيمة هذه المسروقات وذلك على سبيل التعيويض . وقيد يثبيت أن تيأخر من مبلغ التأمين الذي يجب عل

المؤمن له في المعارضة لدى الجهة المختصة حتى يمنع األوراق المالية المسروقة من التداول كان سبباً فيي تيداول هيذه األوراق وأن 

ول ، وفي هذه الحالة يحق للمؤمن أال يدفع شيئاً من مبليغ التيأمين ويكيون التعيويض المعارضة في الوقت المناسب كانت تمنع هذا التدا

الذي يستحقه المؤمن على هذا الوجه معادالً لسقوط حق المؤمن له
 (9 )

. فإذا لم يستطع المؤمن أن يثبت ضيرراً لحقيه مين جيراء تيأخر  

تعويض على المؤمن له ، ووجب عليه أن يدفع له مبلغ التأمين كامالً المؤمن له في التبليغ أو في المعارضة ، لم يكن له أن يرجع بأي 

. 

) النوع الثاني ( شرط يرد في وثيقة التأمين يقضيي بسيقوط حيق الميؤمن ليه بسيبب تيأخره فيي تقيديم المسيتندات ، إذا تبيين مين 

كاتفاق خاص حتى لو كان مكتوباً أو كان الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول . وهنا أيضاً يبطل الشرط للتعسف ، بالرغم من وروده 

م مطبوعاً بارزاً في شكل ظاهر . فإذا اشترط المؤمن ، في التأمين من المسئولية مثالً ، أن يقوم بنفسه بإدارة دعوى المسئولية التي تقيا

وعريضية اليدعوى وصيور  على المؤمن له ، وأن يرسل هذا األخير له جميع األوراق والمستندات الخاصة بهذه اليدعوى كاإلنيذارات

محاضر التحقيق وما إلى ذلك ، أو اشترط المؤمن في التأمين من اإلصابات أن يرسيل الميؤمن ليه الشيهادات الطبيية وصيور محاضير 

التحقيق ، فإن هذا الشرط يكون صحيحاً ، ويكون جزاء اإلخيالل بيه تعيويض الضيرر اليذي يينجم عين هيذا اإلخيالل . فيإذا اقتيرن هيذا 

سقوط حق المؤمن له كجزاء لإلخالل بااللتزام ، كان شرط سقوط الحق أيضياً صيحيحاً ليو تعميد الميؤمن ليه عيدم تقيديم  الشرط بشرط

المستندات أو تأخر في تقديمها لعذر غير مقبيول
 (5 )

. أميا إذا تيأخر الميؤمن ليه فيي تقيديم المسيتندات لعيذر مقبيول ، كيان شيرط سيقوط  

مؤمن إذا أثبت أن ضرراً لحق به من جراء هذا التأخر أن يرجع بالتعويض على المؤمن لهالحق باطالً للتعسف ، ولكن يجوز لل
 (9 )

 . 

                                                 
المختصية ، ومين ثيم ال يكيون بياطالً  (  أما الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له لتأخره في إخطار المؤمن بوقوع الحادث فال يقاس على شرط السقوط للتأخر في تبلييغ السيلطات 2) 

تييم االبتدائيية  -579-2591المرجع السيابق  2591فبراير سنة  1 -917-2599المجلة العامة للتأمين البري  2595نوفمبر سنة  1مثله ) انظر عكس ذلك وأن يكون باطالً : باريس 

( . فشرط سقوط الحق عند التأخر في إخطار الميؤمن شيرط صيحيح ، ويعميل بيه عليى النحيو اليذي يتبيع فيي العميل بسيائر شيروط  155-2555المرجع السابق  2555مارس سنة  1

 ( . 192ص 71ود جمال الدين زكي فقرة محم -199ص 219سقوط الحق الصحيحة ) بيكار وبيسون فقرة 

البية وفقياً لهيذه من وثيقة التأمين على "سيارة خصوصية" لدى شركة مصر للتأمين على أنه "في حالة وقوع سرقة أو أي عمل جنيائي آخير قيد يترتيب علييه قييام مط 9(  وتنص المادة  1) 

 ( . 2هامش 219ص 17تعاون مع الشركة في سبيل إدانة مرتكب الجريمة" ) محمود جمال الدين زكي فقرة الوثيقة ، يتعين على المؤمن له أن يخطر البوليس فوراً ، وأن ي

 . 195ص 219(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

المجلية العامية للتيأمين البيري  2599ة ينياير سين 25(  مثل ذلك أن يمتنع المؤمن له من إرسال الحكيم القاضيي بمسيئوليته إليى الميؤمن ، فيفيوت بيذلك ميعياد الطعين فيي الحكيم ) روان  5) 

 ( . 997-2591المرجع السابق  2599نوفمبر سنة  11إجيه  -2599-917

 . 211بيكار وبيسون فقرة  -19-2591داللوز األسبوعي -151-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591ديسمبر سنة  19(  نقض فرنسي  9) 
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 ما يترتب على سقوط الحق : -654
فإذا كان شرط سقوط الحق صحيحاً ، بأن ليم يكين بيين الشيروط الباطلية التيي تقيدم ذكرهيا 

 (2 )
، وكيان قيد تيوافر فييه ميا يجيب  

لصحته على الوجه السالف الذكر
 (1 )

، وجب إعماله ، وسقط حق المؤمن له في التأمين إذا أخيل بالتزاميه مين إخطيار الميؤمن بوقيوع  

الحييادث ، أو أخييل بالتزاماتييه االتفاقييية األخييرى المفروضيية عليييه بموجييب اتفيياق خيياص وارد فييي وثيقيية التييأمين . ويكييون سييقوط حييق 

زاميه . ويكيون سيقوط حيق الميؤمن ليه مقصيوراً عليى الحيادث اليذي أخيل المؤمن له مقصوراً على الحادث الذي أخل بالنسيبة إلييه بالت

بالنسبة إليه بالتزامه ، دون غيره من الحوادث التي تقدمته أو التيي تلييه ، ودون أن ييزول عقيد التيأمين فيبقيى الميؤمن ليه ملتزمياً بيدفع 

األقساط فيي الماضيي وفيي المسيتقبل ، وقيد سيبق بييان ذليك
 (9 )

ء اإلثبيات ، فعلييه أن يثبيت أن الميؤمن ليه أخيل . ويحميل الميؤمن عيب 

 بالتزامه ، وفي األحوال التي يتضمن فيها اإلخالل بااللتزام سوء نية المؤمن له ، كما في المبالغة غشاً في تقدير الخسائر الناجمية عين

الحادث ، يجب أيضاً على المؤمن أن يثبت سوء نية المؤمن له وذلك بجميع طرق اإلثبات
 (5 )

 . 

 يستطيع المؤمن له أن يتوقى سقوط حقه في األحوال الثالث اآلتية :و

إذا كان إخالله بالتزامه يرجع إلى قوة قاهرة ، ويحمل هو عبء إثباتها -2
 (9 )

. ويعتبر قوة قاهرة في التأمين من اإلصيابات ،  

تطيع ميثالً أن يخطير الميؤمن بوقيوع الحيادث فيي أن تكون إصابة المؤمن له من شأنها أن تجهليه عياجزاً عين القييام بالتزاميه ، فيال يسي

الميعاد المحدد
 (1 )

، وذلك ما لم يتبين من الظروف أنه كان في استطاعته أن يكلف شخصاً غيره بالقيام بهذا اإلخطيار 
 (1 )

. وإذا عجيز  

االلتيزام ، بخاصية إذا ميات الميؤمن  المؤمن له عن اإلخطار بسبب اإلصابة ، فال يعني هذا أن المستفيد يعجز هو أيضاً عن القيام بهيذا

له إذ يجب حينئذ على المستفيد أن يقوم هو باإلخطار
 (7 )

. وال يعتبر جهل المستفيد لوجود التيأمين لصيالحه قيوة قياهرة ، وبخاصية إذا  

الشيرط اليوارد فييهصرحت وثيقة التأمين بأن جهل المستفيد ال يعتبر عذراً ، وكان على المؤمن له أن يخبير المسيتفيد بالتيأمين وب
 (5 )

  .

ومن باب أولى ال يكون جهل المستفيد قوة قاهرة ، إذا كان هو المسئول عن ذلك
 (29 )

. وال يعتبير تغييب الميؤمن ليه عين موطنيه وقيت  

                                                 
 . 199(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 191ظر آنفاً فقرة (  ان 1) 

مدة تلي الفسخ ويجوز كذلك أن يشترط المؤمن ، إلى جانب شرط سقوط الحق ، أن يكون له فسخ عقد التأمين ، مع استبقاء القسط الذي حل قبل الفسخ ولو عن  -192(  انظر آنفاً فقرة  9) 

محمود جمال الدين زكي فقرة  -291ه سيء النية في إخالله بالتزامه . انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة ، وذلك على سبيل التعويض . ويشترط ذلك عادة في حالة ما إذا كان المؤمن ل

52 . 

المرجيع  2551يونييه سينة  19 -59-2559المرجيع السيابق  2595نيوفمبر سينة  21 -2991-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591يولييه سينة  9يونييه و 15(  نقض فرنسي  5) 

بالنييول  -299بيكيار وبيسيون فقيرة   -999-2551المرجيع السيابق  2551إكس أول يونيه سينة  -555-2591المرجع السابق  2591فبراير سنة  1جرينوبل  -999-2551السابق 

اماته عنيد حليول أجيل التيأمين . وإذا ورد هيذا وفي التأمين على الحياة قبل أن يورد المؤمن شرطاً لسقوط حق المؤمن له إذا أخل هذا بالتز -191ص 2927فقرة  22وريبير وبيسون 

 299ليى األقيل ) بيكيار وبيسيون فقيرة الشرط ، ووجب إعماله ، فإن حق المؤمن له في التأمين إذا سقط لم يسقط حقيه فيي االحتيياطي الحسيابي إذا كيان قيد سيدد ثالثية أقسياط سينوية ع

 ( . 197ص

 . 25529951المجلة العامة للتأمين البري  2559إكس أول نوفمبر سنة  -) األسباب ( 992ص 95م 2511مارس سنة  21(  استئناف مختلط  9) 

 -99-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2595أكتيوبر سينة  27 -195-2-2595سييريه  2597ديسيمبر سينة  29 -971-2-2595سييريه  2599ديسمبر سنة  5(  نقض فرنسي  1) 

 . 179فقرة -115فقرة  . Ass . Terلفظ  2وانظر في أمثلة أخرى للعجز عن اإلخطار أنسيكلوبيدي داللوز  -529-2552سابق المرجع ال 2559مايو سنة  1مونبلييه 

فيي  وقيد قضيي بيأن حيبس الميؤمن ليه -921-2595المرجيع السيابق  2599ديسمبر سينة  29ليون  -211-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555فبراير سنة  17(  نقض فرنسي  1) 

 ( . 71ص 21م 2599يناير سنة  19وقرب استئناف مختلط  -72ص 21م 2599ديسمبر سنة  99تهمة إحداث الحريق عمداً ال يعد قوة ظاهرة ) استئناف مختلط 

 . 129ص 295(  بيكار وبيسون فقرة  7) 

-2599المرجيع السيابق  2599يونيه سنة  19 -111-2599المرجع السابق  2599سنة فبراير  27 -792-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599مايو سنة  15(  نقض فرنسي  5) 

 . 255ص 295محمد كامل مريس فقرة  -911وفقرة  915فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2919

 . 2919-2591المرجع السابق  2591يوليه سنة  5باريس  -2919-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يونيه سنة  19(  نقض فرنسي  29) 
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وقع الحادث قوة قاهرة ، فقد كان عليه أن يقيم نائباً عنه مدة غيابه
 (2 )

إال الميدة التيي  . وال يستطيع الميؤمن ليه أن يحيتج بيالقوة القياهرة 

يقوم فيها ، فإذا زالت وجب عليه القيام بالتزامه ، فيخطر مثالً المؤمن بوقوع الحادث في الميعاد المحدد اليذي يتيأخر بيدء سيريانه إليى 

ما بعد زوال القوة القاهرة
 (1 )

 . 

من . وال يكون اإلخالل بااللتزام قيابالً إذا كان اإلخالل بااللتزام قابالً لإلصالح ،وأصلحه المؤمن له قبل أن يتمسك به المؤ -1

لإلصالح إذا كان تنفيذ االلتزام واجباً في ميعاد معين وانقضى هذا الميعاد ، ما لو تخلف المؤمن له عن إخطار المؤمن بوقوع الحادث 

ض المتقدم ، كما لو قيدم الميؤمن وانقضى الميعاد المحدد لذلك اإلخطار . ولكن قد يكون اإلخالل بااللتزام قابالً لإلصالح في غير الفر

له بياناً مغالى فيه غشاً عن الخسائر التي نجمت عن الحادث . ففي هيذه الحالية إذا نيدم الميؤمن ليه عليى فعلتيه ، وبيادر مين تلقياء نفسيه 

ن يترتيب عليى وقبل أن يتمسك المؤمن بهذا الكذب إلى إصالح خطأه وقيدم بيانياً صيحيحاً عين الخسيائر ، فيأزال بيذلك كيل أثير يمكين أ

البيان المغالى فيه ، فإن إخالله بالتزامه في بداية األمر يمحوه ميا فعليه بعيد ذليك مين إصيالح لهيذا الخطيأ : فترتفيع عنيه عقوبية سيقوط 

االحق ، وهي بعد ليست إال عقوبة مدنية خاصة ال ترقى إلى مرتبة العقوبة الجنائية العامة التي ال يمحوها ندم الجاني بعيد أن اسيتحقه
 (

9 )
 . 

إذا نزل المؤمن عن المطالبة بسقوط حق المؤمن له . وال يفترض هذا النزول ، بل يجب أن يكون واضحاً ال ليبس فييه وال  -1

غموض
 (5 )

. فال يعتبر نزوالً أن يقتصر المؤمن على تسلم اإلخطار عن وقوع الحادث إذا قدم المؤمن له بعيد انقضياء الميعياد المحيدد  

ن المؤمن ما يسيتفاد منيه أنيه قيد نيزل عين حقيه، دون أن يبدو م
 (9 )

بهيذا  ( ascusé de reception) ، وليو سيلم الميؤمن ليه إيصياالً  

اإلخطار
 (1 )

. كذلك ال يعتبر نزوالً ، في التأمين من المسئولية ، أن يتدخل المؤمن في دعوى المسئولية المرفوعة على المؤمن له مين  

ؤمن له فإن هذا حقه قد سقط ، بل توقياً لرجوع المضرور ألن سقوط حق المؤمن له ال يحتج بيه عليى المضرور ، ال توقياً لرجوع الم

المضرور
 (1 )

. ومن باب أولى ال يعتبر نزوالً أن يتدخل المؤمن في دعوى المسئولية محتفظاً صراحة بحقه في التمسك عليى الميؤمن  

له بسقوط حقه
 (7 )

. ولكن قد يستخلص من تصرفات المؤمن أنه قد نزل نزوالً ضمنياً عن المطالبة بسيقوط حيق الميؤمن ليه 
 (5 )

. مثيل  

ذلك أن يشارك في تعيين خبراء لتقدير قيمة الخسائر التي نجمت عن الحادث . ومثل ذلك أيضاً ، في التأمين من اإلصابات ، أن يندب 

لغ اإلصابة ، أو أن يرسل محققاً لسؤال الشهودطبيباً للكشف عن المؤمن له لتبين مب
 (29 )

، أو أن يعرض عليى الميؤمن ليه مبلغياً عليى  

سبيل التعويض
 (22 )

. وقد يعتبر تعسفاً من المؤمن في التمسك بشيرط سيقوط حيق الميؤمن ليه ، إذا تيأخر هيذا األخيير ميدة قصييرة فيي  

ن أي ضرر من هذا التأخيراإلخطار بوقوع الحادث ، وكان حسن النية ، ولم يلحق المؤم
 (21 )

 . 

                                                 
 . Assلفيظ  2بيدي دالليوز أنسييكلو -97 -2551المرجع السيابق  2551نوفمبر سنة  29السين التجارية  -551-2592المجلة العامة للتأمين البري    2592يناير سنة  21(  باريس  2) 

Ter .  255ص 295محمد كامل مرسي فقرة   -915فقرة . 

 . Assلفيظ  2أنسيكلوبيدي داللوز   -مختصر 52-2-2557جازيت دي باليه  2557مايو سنة  29باريس  -99-2559المجلة العامة للتأمين البري  2551أكتوبر سنة  11(  ديجون  1) 

Ter .  255ص 295رسي فقرة محمد كامل م  -912فقرة . 

 . 299بيكار وبيسون فقرة  -111-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  9باريس  -29-1-2599داللوز  2755مارس سنة  12(  بوردو  9) 

المرجيع السيابق  2591ميارس سينة  27الربياط  -911-2592المجلية العامية للتيأمين البيري  2592أبرييل سينة  19كولميار  -519ص 91م 2515يونيه سينة  21(  استئناف مختلط  5) 

 . 257ص 295محمد كامل مرسي فقرة  -2591-179

 . 129ص 51محمود جمال الدين زكي فقرة  -219(  محمد علي عرفه ص  9) 

 . 911فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -921-2595المجلة العامة للتأمين البري  2599ديسمبر  سنة  29(  ليون  1) 

 . 915-2551داللوز  -912-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  19(  نقض فرنسي  1) 

 . 11-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  11(  نقض فرنسي  7) 

 . 91ص 97م 2519نوفمبر سنة  27(  استئناف مختلط  5) 

 ( . 5ص 17م 2529نوفمبر سنة  9باً عنه ليشهد التحقيق دون أن يشترك فيه ال يكفي الستخالص التنازل ) استئناف مختلط (  ولكن إرسال المؤمن مندو 29) 

المجلية  2551يولييه سينة  99عكس ذليك نقيض فرنسيي  -115ص 219عبد المنعم البدراوي فقرة  -257ص 295محمد كامل رمسي فقرة  – 921ص 299(  بيكار وبيسون فقرة  22) 

 ( . 295ص 51م 2599ديسمبر سنة  17ويعتبر تنفيذ المؤمن لعقد التأمين نزوالً منه عن أوجه السقوط ) استئناف مختلط  -21-2559امة للتأمين البري الع

 . 199ص 71وفقرة  279ص 99وقرب محمود جمال الدين زكي فقرة  –مدني  199(  انظر الفقرة األخيرة من المادة  21) 
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وفي غير هذه األحوال الثالث التي يستطيع فيها المؤمن له أن يتوقى سقوط حقه ، يتعين إعمال شرط سقوط الحق عليى النحيو 

 اليذي قييدمناه . ويسييتطيع المييؤمن أن يحييتج بسييقوط الحيق ، ال علييى المييؤمن لييه وحييد ، بييل أيضياً علييى المسييتفيد ميين التييأمين . ولكنييه ال

يستطيع أن يحتج بسقوط الحق ، في التأمين من المسئولية ، على المضرور ، فإن هذا قد ثبت له حق مباشر في ذمة المؤمن منذ وقوع 

الحادث ، فال يتأثر هذا الحق بما يستجد بعد ذلك ويسبب سقوط حق المؤمن له
 (2 )

. وإذا كان المؤمن ال يستطيع أن يحيتج بسيقوط حيق  

مضرور أو الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق االمتيياز ، ورجيع هيؤالء علييه بمبليغ التيأمين ، فإنيه يرجيع بيدوره المؤمن له على ال

على المؤمن له ، فهو منه بالنسبة إليهم بمثابة الكفيل وفى عن دينه ، فيرجع عليه بما وفاه من دينه
 (1 )

 . 

 

 

 التزام المؤمن -الفرع األول 
 من مشروع الحكومة على ما يأتي : 19تنص المادة يقرر التزام المؤمن :  نص في مشروع الحكومة -655

"متى تحقق الخطر أو حل أجل العقد ، أصبح التعويض أو مبلغ التيأمين المسيتحق واجيب األداء بعيد ثالثيين يومياً عليى األكثير 

يطلبه ومدى ما يتمسك به من حقوقمن الوقت الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات الالزمة للتثبت من صحة ما 
 (9 )

 . 

والنص في مجموعه ليس إال تطبيقاً للقواعد العامة ، وهو يبين ميعاد حلول االلتزام بدفع مبلغ التأمين . وتتكفل القواعيد العامية 

يقيع علييه االلتيزام . فهيذه  أيضاً ، دون حاجة إلى نص ، ببيان الدائن في هذا االلتزام ، وما يقع عليه من عبء اإلثبات ، والمحيل اليذي

 مسائل أربع نبحثها على التعاقب .

 ميعاد حلول االلتزام : -656
يحل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين ، ويصبح هيذا االلتيزام واجيب األداء ، متيى تحقيق الخطير الميؤمن منيه 

 (5 )
، وفيي حالية  

التأمين على الحياة متى حل أجل العقد وقد يكون هو موت المؤمن له أو يكون أجالً معيناً يعيش بعد انقضائه بحسب األحوال
 (9 )

 . 

                                                 
 . 2952المجلة العامة للتأمين البري  2592المرجع السابق  2592يوليه سنة  15 -792-2592المجلة العامة للتأمين البري  2592يونيه سنة  29(  نقض فرنسي  2) 

المرجيع  2591فبرايير سينة  25لييون  -995 -2592المرجيع السيابق  2599نيوفمبر سينة  21الجزائير  -2975-2599المجلية العامية للتيأمين البيري  2599يونيه سينة  9(  باريس  1) 

 . 199ص 2927فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -129ص 292بيكار وبيسون فقرة  -97-2559المرجع السابق  2559يناير سنة  9باريس  -159-2591السابق 

ير من المشروع التمهيدي نقالً يكاد يكون حرفياً . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشيروع التمهييدي ، ووافيق علييه مجليس النيواب بعيد تقصي 2915(  نقل هذا النص عن المادة  9) 

 9صيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعميال التحضييرية الميعاد من ثالثين يوماً إلى خمسة عشر يوماً . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذف النص لتعلقه " بجزئيات وتفا

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  25في الهامش ( . ونص المشروع التمهيدي مقتبس من المادة  997ص -991ص ص

 عقد ، أصبح التعويض أو المبلغ المستحق بمقتضى عقد التأمين واجب األداء .متى تحقق الخطر أو حل أجل ال -577ويقابل النص في التقنين المدني العراقي : م

 يلتزم المؤمن بتعويض المستفيد من الضرر الناشئ من وقوع الخطر المؤمن ضده ، على أال يجاوز ذلك قيمة التأمين . -575م

 اقي ميعاد الثالثين يوماً ( .) والتقنين العراقي يتفق في مجموعه مع القانون المصري ، ولم يذكر التقنين العر

زام ولييس مجيرد شيرط عيارض ، ولهيذا كيان (  وااللتزام بدفع مبلغ التأمين ليس التزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقق الخطر المؤمن منه ، ألن تحقق الخطر ركن قيانوني فيي االلتي 5) 

سعد  -211عبد الحي حجازي فقرة  -72-2-2519سيريه  2512نوفمبر سنة  11تعليق على نقض فرنسي  ( Hugueny) االلتزام التزاماً احتمالياً ال التزاماً معلقاً على شرط واقف 

وانظير عكيس ذليك وأن االلتيزام معليق عليى شيرط واقيف  -فيي الهيامش 995وانظر آنفاً الفقيرة  -21فقرة  -29فقرة  9الوسيط  -155ص -159واصف في التأمين من المسئولية ص

 .  11ص 51رة بيكار وبيسون فق

 (  وااللتزام هنا مضاف إلى أجل غير معين . 9) 
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بعد ثالثيين يومياً عليى األكثير مين الوقيت اليذي يقيدم فييه صياحب الحيق البيانيات  ويقول النص ، فيما رأينا ، إن االلتزام يحل "

الالزمة للتثبت من صحة ما يطلبه ومدى ما يتمسك به من حقوق" . وقد قدمنا أن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن بوقيوع  والمستندات

الحادث المؤمن منه ، فإذا لم يتضمن هذا اإلخطيار السيريع كيل البيانيات التيي تسيمح للميؤمن بالتثبيت مين صيحة ميا يطليب الميؤمن ليه 

الميؤمن ليه أن يخطير الميؤمن بهيذه البيانيات بمجيرد تمكنيه مين الحصيول عليهيا . وإذا اطميأن ومدى ما يتمسيك بيه مين حقيوق ، فعليى 

من مشيروع  19المؤمن إلى هذه البيانات ولم ينازع فيها ، فعليه أن يدفع مبلغ التأمين للدائن بهذا المبلغ في أجل معقول ، جعلته المادة 

ت اإلخطار بالبيانات الالزمة . ويصح ، طبقاً لهذا المشروع ، أن يتفيق المتعاقيدان الحكومة فيما رأينا يحل بانقضاء ثالثين يوماً من وق

 على أجل أقصر من ذلك لمصلحة المؤمن له ، ال على أجل أطول ضد مصلحته .

 الدائن في االلتزام :  -657
تقل حق المؤمن ليه إليى خليف عيام والدائن الذي يدفع له المؤمن مبلغ التأمين عند حلول أجله هو في األصل المؤمن له . وقد ين

خلفيه -أو خاص ، فيكون الخلف هو الدائن . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق . ثم مات فانتقل المنزل إلى ورثته ، كانت الورثة

لحيق إليى دائنيي هيو اليدائن . وقيد ينتقيل ا -خلفه الخاص–هم الدائنون . وإذا باع المؤمن له المنزل المؤمن عليه ، كان المشتري  -العام

 . ( la masse) المؤمن له فيما إذا أفلس هذا ، فيحل محله في الدائنية بمبلغ التأمين جماعة الدائنين 

وقد يكون الدائن هو المستفيد من التأمين ، كميا فيي التيأمين عليى الحيياة إذا أمين شيخص عليى حياتيه لمصيلحة زوجتيه وأوالده 

التأمين طبقاً للقواعد االشتراط لمصلحة الغيير ، وكميا فيي التيأمين مين المسيئولية إذا أمين شيخص فالزوجة واألوالد هم الدائنون بمبلغ 

على سيارته لمصلحة أي سائق مرخص له في قيادتها
 (2 )

 . 

وقد يثبت للغير حق مباشر قبل المؤمن ، يكون هو الدائن بمبليغ التيأمين . مثيل ذليك أن يكيون الشييء الميؤمن علييه مرهونياً أو 

اً فيه حق امتياز لدائن ، فينتقل حق الرهن أو حق االمتياز إلى مبلغ التأمين ، ويكون الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق االمتيياز ثابت

دائناً بمبلغ التأمين في حدود حقه . ومثل ذلك أيضاً . في التأمين من المسئولية ، أن يكون للمضرور حق مباشير قبيل الميؤمن ، فيكيون 

الدائن بمبلغ التأمين في حدود مقدار التعويض المستحق"المضرور هو 
 (1 )

 . 

 اإلثبات :  -658
ويقع على الدائن مبلغ التيأمين عيبء إثبيات وقيوع الحيادث الميؤمن منيه . وقيد يكيون هيذا إلثبيات صيعباً ، كميا فيي التيأمين مين 

 مفاجأة بفعل  سبب خارجي .اإلصابات فإنه يصبح على الدائن أن يثبت أن اإلصابة غير متعمدة وأنها حدثت 

 ً ويجري القضاء الفرنسي على تيسير عبء اإلثبات على الدائن حيث يكون هذا اإلثبات صعبا
 (9 )

. ففي التأمين مين اإلصيابات  

يكفي أن يثبت الدائن أن الظروف ترجح عدم تعمد اإلصابة ، وعلى المؤمن أن يهدف هذه القرينة بقرينة أقيوى تيدل عليى أن اإلصيابة 

عمدةمت
 (5 )

. وفي التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات حيث يشترط عادة أن يكون السائق حائزاً لرخصية قييادة وأال يكيون فيي  

حالة سكر وقت وقوع الحادث ، يفترض القضاء أن هذين الشرطين متوافران ، ويلقي على المؤمن عبء إثبات  أن السائق لم يحصل 

على رخصة القيادة 
 (9 )

و أنه كان في حالة سكر وقت وقوع الحادث، أ 
 (2 )

 . 

                                                 
 . 115-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يوليو سنة  1(  نقض فرنسي  2) 

 ( . 55محمود جمال الدين زكي فقرة  -199ص 2925فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -291(  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 195ص 2925فقرة  22نيول وريبير وبيسون (  بال 9) 

 2599فبرايير سينة  1مونبليييه  -111-2559المرجيع السيابق  2559يونييه سينة  29أبرييل و 5 -129-2599المجلية العامية للتيأمين البيري  2599فبرايير سينة  12(  نقض فرنسي  5) 

نيوفمبر 11السيين التجاريية  -912-2591المرجع السابق  2591ديسمبر سنة  27مونبلييه  -195-2591المرجع السابق  2591مارس سنة  29إكس  -912-2599المرجع السابق 

 . 12-2555المرجع السابق  2557سنة 

 . 919-2591المرجع السابق  2591مارس سنة  19 -999-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  1(  نقض فرنسي  9) 



 

 

 

 

1007 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ميدني مين أن ذمية الميؤمن تبيرأ إذا  191وقد يضع القانون قرائن تيسر على الدائن عبء اإلثبيات . مين ذليك ميا قررتيه الميادة 

 ً بأكمليه . ثيم تيأتي  انتحر الشخص المؤمن على حياته ، فإذا كان سبب االنتحيار مرضياً أفقيد الميريض إرادتيه بقيي التيزام الميؤمن قائميا

قرينة قانونية قابلة إلثبيات العكيس هيي أن الميؤمن عليى حياتيه ليم يميت منتحيراً ، ومين ثيم يوجيب القيانون "عليى الميؤمن أن يثبيت أن 

 المؤمن على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد اإلرادة" . ومين ذليك أيضياً ميا

مين مشيروع الحكومية مين أن الميؤمن ال يكيون مسيئوالً عين الخسيائر واألضيرار الناشيئة عين الحيرب الخارجيية أو  51قررته المادة 

الداخلية وال عن اإلضطرابات الشعبية أو تلك الناشئة من الزالزل والبراكين وغيرهيا مين الظيواهر الطبيعيية ، ميا ليم يتفيق عليى غيير 

انونية على الحادث ال يرجع إلى سبب مين األسيباب المتقدمية ، وألقيى عليى الميؤمن ، حتيى ييتخلص مين ذلك . ثم وضع النص قرينة ق

الضمان ، عبء إثبات العكس وأن الحادث يرجع فعالً إلى سبب منها
 (1 )

 . 

 محل االلتزام :  -659
يدفعه المؤمن كامالً إذا حيل أجيل العقيد ومحل االلتزام في التأمين على األشخاص هو مبلغ التأمين المذكور في وثيقة التأمين ، 

 أو تحقق الخطر المؤمن منه .

أما في التأمين من األضرار ، فمحل االلتزام حده األقصى هو المبلغ المذكور في وثيقة التأمين . ولكنه ال يجيوز أن يزييد عليى 

( principe indemnitaire) قيمة الضر الذي لحق المؤمن له ، وذلك وفقاً لمبدأ التعويض 
  (9 )

. كميا ال يجيوز أن يزييد ، فيي حالية  

ما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه وكان بعض هذا الشيء هيو اليذي لحقيه التليف ، عليى نسيبة مين مبليغ التيأمين 

( régle proportionnelle) تعادل نسبة الجزء الذي تلف إلى الشيء المؤمن عليه كله ، وذلك وفقاً لقاعدة النسبية 
  (5 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 . 991-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599فبراير سنة  21(  باريس  2) 

المجلية  2559يوليه سينة  19و 15نسي (  أما في فرنسا فيقع على المؤمن له ، ال على المؤمن ، عبء إثبات أن الحريق لم ينجم عن واقعة تتصل بعملية من أعمال الحرب ) نقض فر 1) 

( . ولكن ال  291-2557المرجع السابق  2557فبراير سنة  1و 2551ديسمبر سنة  5و 7 -199-2551رجع السابق الم 2551مارس سنة  27 -191-2559العامة للتأمين البري 

، حتيى ليو بقيي سيبب الحرييق يطلب من المؤمن له إثبات سبب محدد أجنبي عن الحرب يكون هو الذي أحدث الحرييق ، بيل يكفيي أن يثبيت أن الحيرب ليم تتيدخل فيي إحيداث الحرييق 

فبرايير سينة  12بياريس  -291-2559المرجيع السيابق  2559ميارس سينة  9بيزانسيون  -291-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2551يونييه سينة  17قض فرنسيي مجهوالً ) ن

 ( . 915-2551المرجع السابق  2551مايو سنة  29السين التجارية  -251-2557المرجع السابق  2551نوفمبر سنة  19رن  -192-2555المرجع السابق  2555

 59محمود جمال الدين زكي فقرة  -291وانظر في المسألة بيكار وبيسون فقرة 

 وما بعدها . 119وانظر ما يلي فقرة  –مدني  192(  انظر المادة  9) 

 وما بعدها . 791(  انظر ما يلي فقرة  5) 

 -199ص 2925فقيرة  22يجوز اشتراط أن يكون الدفع بالذهب أو بعملية أجنبيية ) بالنييول وريبيير وبيسيون هذا ويدفع مبلغ التأمين عادة نقوداً بالسعر القانوني في مكان الدفع ، وال 

( . وقد يشترط المؤمن  ، بدالً من دفع نقود ، أن يقوم بإصالح الضرر عينياً .  211ص -215محمد علي عرفه ص  -911فقرة  -922فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

ميؤمن ليه فيي حالية التيأمين مين يلتزم بعمل ، كأن يدير دعوى المسئولية المرفوعة من المضرور على المؤمن له في حالة التأمين من المسيئولية ، وكيأن يقيوم باليدفاع عين ال وكذلك قد

 ( . 127ص 2199فقرة  22) بالنيول وريبير وبيسون  ( Ass . de defense en juatice) المطالبة القضائية 

أيضاً على المستفيد وعلى الغيير اليذي  يخصم المؤمن من مبلغ التأمين األقساط المستحقة التي لم تدفع ، عن طريق المقاصة ، ويحتج بهذه المقاصة ، ال على المؤمن له وحده ، بلوقد 

محميد  -251سييميان فقيرة  -199ص 2925فقرة  22ل وريبير وبيسون بالنيو -99-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559مايو سنة  19تعلق حقه بمبلغ التأمين ) نقض فرنسي 

 ( . 111ص 212عبد المنعم البدراوي فقرة  -55ص 75محمد كامل مرسي فقرة  -271علي عرفه ص 

 . 929فقرة  -591فقرة  . Ass . Terلفظ  2وانظر في عناصر تقرير التعويض أنسيكلوبيدي داللوز 

-2551دالليوز  2559ديسيمبر سينة  9نهائية ، ال يكون المؤمن ملزماً بالوفاء به ، بيل ال يليزم حتيى بالوفياء بدفعية تحيت الحسياب ) نقيض فرنسيي  وما لم يتحدد مبلغ التعويض بصفة

ق له حتى يسيتطيع اسيتيفاء والبد من أن يقدم المؤمن له جميع الوثائق والمستندات الضرورية للتأكد من ثبوت الح -( 271ص -272محمد علي عرفه ص  -299سيميان فقرة  -199

عبيد  -271محميد عليي عرفيه ص  -991ص 57م 2591يونييه سينة  5 -215ص 57م 2591فبرايير سينة  11 -251ص 97م 2519ديسمبر سينة  92هذا الحق ) استئناف مختلط 

 ( . 111ص 212المنعم البدراوي فقرة 
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$  هذا وقد قدمنا
 (2 )

أن حق المؤمن له أو المستفيد في ذمة المؤمن حق ممتاز ، ومحل االمتياز هيو جمييع األميوال التيي يجيب  

 2595لسينة  259من القانون رقم  91أن تحتفظ بها هيئات التأمين في الجمهورية العربية المتحدة بموجب القانون . فقد قضت المادة 

من مشروع وزارة االقتصاد ( بأنه يجب على كل هيئة تباشر عمليات التأمين على الحياة وتكيوين األميوال أن تحيتفظ فيي  11المادة ) 

الجهورية العربية المتحدة بأموال تعادل قيمتهيا عليى األقيل مقيدار التزاماتهيا قبيل حملية الوثيائق والمسيتفيدين منهيا عين العملييات التيي 

فيها ، على أال تقل هذه األموال عن عشرة آالف جنيه بالنسبة إلى كل فرع ، ويجب أن تكيون هيذه األميوال منفصيلة  تباشرها أو تنفذها

مين مشيروع وزارة االقتصياد (  19من نفس القانون ) المادة  99تماماً عن األموال الخاصة بعمليات التأمين األخرى . وقضت المادة 

لتيأمين مين األضيرار أن تحيتفظ فيي الجمهوريية العربيية المتحيدة بيأموال لمواجهية األخطيار بأنه يجب على كيل هيئية تباشير عملييات ا

% عين 51% مين جملية األقسياط فيي السينة السيابقة عين عملييات التيأمين البحيري والجيوي ، و19السارية تعيادل قيمتهيا عليى األقيل 

% عن عملييات التيأمين األخيرى ، وذليك عيالوة 59رات ، وعمليات التأمين اإلجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيا

على ما يكفي للوفاء بالتعويضات تحت التسديد وتحت التسوية بالنسبة إلى جميع هذه العمليات . على أال تقيل هيذه األميوال عين عشيرة 

ن مشيروع وزارة االقتصياد ( مي 11مين القيانون سيالف اليذكر ) الميادة  99آالف جنيه عن كل فرع من فروع التأمين . وتنص الميادة 

ز على ما يأتي : للمستفيدين من الوثائق المبرمة في الجمهورية العربية المتحدة أو التيي تنفيذ فيهيا امتيياز ييأتي فيي المرتبية بعيد االمتييا

األخيييرة المقيرر للمبيالغ المسيتحقة للخييدم والكتيب والعميال وكيل أجييير آخير مين أجيرهم ورواتييبهم مين أي نيوع كيان عيين السيتة أشيهر 

والمنصوص عليها في القوانين المرعية ، وذلك عليى األميوال الواجيب وجودهيا فيي الجمهوريية العربيية المتحيدة ، وبمراعياة التقسييم 

. وتؤشير الجهية المختصية بالشيهر والتوثييق ، بنياء عليى طليب مصيلحة التيأمين ، بهيذا  11المشار غلييه فيي الفقيرة الثانيية مين الميادة 

مش كل تسجيل أو قيد خاص بهذه األموال ، على أن تخطر مصلحة التأمين بكل تأشير يتماالمتياز على ها
 (1 )

 . 

 

 انتهاء عقد التأمين -الفصل الثالث 

 : أسباب انتهاء عقد التأمين -661
لما كان عقد التأمين عقداً زمنياً ، فالبد من أن يقترن بمدة ينتهي بانقضائها ، ومن ثم يكون انقضاء المدة من أهم أسباب انتهاء  

 عقد التأمين .

وهناك أسباب أخيرى النتهياء عقيد التيأمين قبيل انقضياء مدتيه ، أهمهيا الفسيخ ألسيباب مختلفية ، بعضيها مير بنيا
 (9 )

، وبعضيها  

وضعهسيأتي في م
 (5 )

 . 

                                                                                                                                                                    
بها طبقاً للقواعد العامة ، وإذا اشترط في العقد أن مبلغ التأمين ال ينتج فوائد في أية حالة كانت ، فإن المؤمن ال يلتزم وال تستحق الفوائد عن مبلغ التأمين إال من وقت المطالبة القضائية 

يونييه سينة  5 -1ص 91م 2515نيوفمبر سينة  21 -155ص 11م 2529أبرييل سينة  1بدفع فوائد إال من تاريخ إعالنه بالحكم النهائي الصادر لمصلحة المؤمن له ) استئناف مختلط 

يونييه سينة  29( . ويجوز للمؤمن له أن يطالب الميؤمن بتعيويض إضيافي إذا ماطيل هيذا فيي دفيع مبليغ التيأمين ) اسيتئناف مخيتلط  271محمد علي عرفه ص  -991ص 57م 2591

 ( . 111ص 212عبد المنعم البدراوي فقرة  -271محمد علي عرفه ص  -215ص 91م 2559

 . 957( انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 957(  انظر في كل ذلك ما تقدم آنفاً فقرة  1) 

( ، والفسخ إلخالل المؤمن له بالتزامه من دفيع األقسياط ) انظير  119وفقرة  111( وقد مر بنا الفسخ على أثر اإلخطار بما يستجد من الظروف التي تزيد في الخطر ) انظر آنفاً فقرة  9) 

 ( . 955شيء المؤمن عليه ) انظر آنفاً فقرة ( ، واإلنفساخ هالك ال 159آنفاً فقرة 

وسييأتي أيضياً بحيث جيواز الفسيخ إلفيالس  –وميا بعيدها (  111( وسيأتي عند الكالم في التأمين على األشياء بحث جواز الفسخ النتقال ملكية الشيء المؤمن عليه ) انظر ما يلي فقيرة  5) 

( . كما سيأتي بحث كيف يمكن طلب إنهاء العقد إذا وقع ضرر جزئي وحكم هالك الشيء المؤمن  155فقرة  – 259وفقرة  197المؤمن عليه أو إلفالس المؤمن ) انظر ما يلي فقرة 

 ( . 721عليه هالكاً جزئياً متعاقباً أي مدة بعد أخرى ) انظر ما يلي فقرة 
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ويبقييى بعييد ذلييك سييقوط الييدعاوى الناشييئة عيين عقييد التييأمين بالتقييادم
  (2 )

(  1( انقضيياء المييدة . )  2. فنبحييث إذن مسييألتين : )  

 والتقادم .

 انقضاء المدة -الفرع األول

 تعيين مدة العقد وانتهاء العقد بانقضاء مدته : -660
قدمنا 

 (1 )
تشتمل عليها وثيقة التأمين ميدة العقيد ، وذكرنيا أنهيا يجيب أن تكيون مكتوبية بشيكل أن من بين البيانات التي يجب أن  

من مشروع الحكومة ( . وللمتعاقدين أن يحددا هذه المدة كما يشاءان ، فلهما أن يحدداها بسنة أو بثالث سنوات أو بخميس  1ظاهر ) م

أو بعشر أو بأكثر أو بأقل
 (9 )

( إذا زادت الميدة التيي حيدداها عليى خميس سينوات ، جياز  2ديد : ) . غير أن هناك قيدين على هذا التح 

لكل منهما أن ينهي العقد عند انقضاء كل خمس سنوات على الوجه اليذي سنفصيله فيميا يليي
 (5 )

( فيي التيأمين عليى الحيياة ، أيياً  1. )  

ية أن يتحليل فيي أي وقيت مين العقيد بإخطيار كتيابي كانت المدة التي حددها المتعاقدان ، "يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دور

ميدني ( . فيإذا حيدد المتعاقيدان  195يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من األقساط الالحقة" ) م

سينة مين هيذه السينين بإخطيار كتيابي في التأمين على الحياة مدة عشرين سنة ميثالً ، جياز للميؤمن ليه أن ينهيي العقيد عنيد انقضياء كيل 

يرسله إلى المؤمن قبل انقضاء هذه السنة . وسيأتي تفصيل ذلك فيما يلي
 (9 )

 . 

ويغلب في العمل أن يحدد المتعاقدان ، في غير التأمين على الحياة ، مدة العقد بسنة واحدة ، يبدأ سريانها من وقت تمام العقد ، 

العقد ، وتنتهي في ظهر الييوم األخيير منهيا وتبدأ من ظهر اليوم الذي أبرم فيه
 (1 )

. ولكين العيادة قيد جيرت ، كميا قيدمنا 
 (1 )

، باالتفياق  

 على أن يبدأ سريان العقد في ظهر اليوم التالي لليوم الذي وقع فيه المؤمن له على العقد ودفع القسط األول .

                                                                                                                                                                    
من القانون  51، وهو ليس فسخاً للعقد ، بل هو انتقال العقد إلى مؤمن آخر غير المؤمن األصلي . وقد نصت المادة  ( cession de portefeuille) وهناك ما يسمى بانتقال المحفظة 

ب على الهيئة ، إذا رأت تحويل وثائقها ميع الحقيوق وااللتزاميات المترتيب عليهيا من مشروع وزارة االقتصاد ( في هذا الصدد على ما يأتي : "يج 95) المادة  2595لسنة  259رقم 

وط واألوضاع المنصوص عليها فيي الالئحية عن كل أو بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية العربية المتحدة إلى هيئة أخرى أو أكثر ، أن تقدم طلباً إلى مصلحة التأمين بالشر

وة حملية الوثيائق لب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على األقل ، وفقاً للشروط التي تقيرر فيي الالئحية التنفييذي . ويجيب أن يتضيمن هيذا الطليب دعيالتنفيذية . وينشر الط

اً بالموافقة على التحويل ، إذا تبين له أنه ال يضير وغيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم مالحظاتهم على التحويل في ميعاد ثالثة أشهر من تاريخ النشر . ويصدر وزير االقتصاد قرار

لقيرار فيي الجرييدة الرسيمية ، ويحيتج بيه قبيل بمصلحة أصحاب الحقوق من حملة الوثائق التي أبرمتها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة والمستفيدين منها والدائنين . وينشر هيذا ا

إليهيا  رمتها الهيئة في الجمهورية العربية المتحدة ، وكذلك قبل دائنيها . وفي هيذه الحالية تنتقيل األميوال التيي للهيئية إليى الهيئية التيي حوليتالمؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي أب

وم الحفظ المفروضية بمقتضيى القيوانين عليى الوثائق ، وذلك مع مراعاة  األحكام المتعلقة بنقل الملكية والنزول عن األموال ، على أن تعفى األموال المحولة من رسوم التسجيل ورس

لييات التيي زاولتهيا بالجمهوريية العربيية نقل الملكية والنزول عن األموال" . وانظر في شطب تسجيل الهيئة إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل الوثائق إلى هيئة أخرى عن كيل العم

 من مشروع وزارة االقتصاد ( . 5القانون ) المادة من نفس  29المتحدة ، وذلك طبقاً للنص سالف الذكر : المادة 

ي ، فيإن عقيد التيأمين ال ينتهيي إال ( وإذا اشتمل عقد التأمين على عدة أخطار مؤمن منها وكانت متميزة بعضها عن بعض ، وانصب سبب االنقضياء عليى أحيد هيذه األخطيار دون البياق 2) 

رن  -552-2-2595داللوز  2599فبراير سنة  1طار غر قابلة للتجزئة طبقاً لشروط العقد أو طبقاً لطبيعة المعاملة ) نقض فرنسي بالنسبة إلى هذا الخطر ، وذلك ما لم تكن هذه األخ

 ( . 121فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -219-1-2522سيريه  2529أكتوبر سنة  17باريس  -592-1-59داللوز  2759فبراير سنة  11

 في الهامش . 971آنفاً فقرة ( انظر  1) 

طعة ) انظر فيي هيذا المعنيى بالنييول وريبيير ( وليس من الضروري أن يكون التزام المؤمن بالضمان قائماً طوال مدة العقد ، بل يجوز االتفاق على أن يقوم هذا االلتزام في أوقات متق 9) 

 ( . 97-2599المجلة العامة للتأمين البري  2591نوفمبر سنة  1ألبير فيل االبتدائية  -197ص 2171فقرة  22وبيسون 

 وما بعدها . 111( انظر ما يلي  5) 

 . 191( انظر ما يلي فقرة  9) 

 في الهامش . 971من مشروع الحكومة آنفاً فقرة  1( انظر المادة  1) 

 . 952( انظر آنفاً فقرة  1) 
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لعقيد بياطالً لهيذا السيبب . ويفتيرض أن المتعاقيدين قيد قصيدا أن وإذا لم يحدد المتعاقدان مدة العقد صراحة أو ضمناً ، ليم يكين ا

تكون مدة العقد هي المدة الغالبة ، أي سنة واحدة
 (2 )

 . 

ويجوز أن يكون هناك اتفاق ضمني على أن تكون مدة العقد أقل من سنة ، ويقع ذلك في التأمين من حيوادث النقيل حييث النقيل 

 من سنة ، وفي التأمين لرحلة معينة إذا كانت هذه الرحلة ال تستغرق سنة كاملة .حيث يستغرق تنفيذ عقد النقل مدة أقل 

ويجوز كذلك أن يتفق المتعاقدان على أن تكون ميدة العقيد ميدة غيير محيددة . ويقيع ذليك إذا كيان الميؤمن ليه شيركة ميدتها غيير 

. وتكيون الميدة غيير محيددة أيضياً فيي جمعييات التيأمين  محددة ، ويتفق المتعاقدان على أن تكون مدة عقد التأمين هي مدة بقاء الشركة

التبادلية ، فيإن الميؤمن ليه يكيون عضيواً فيي هيذه الجمعيية ، ويبقيى عقيد التيأمين ميادام عضيواً فيهيا أي ميدة غيير محيددة . وفيي جمييع 

مس سنوات كما سيجئاألحوال التي تكون فيها المدة غير محددة ، يجوز لكل من الطرفين أن ينهي العقد عند انقضاء كل خ
 (1 )

 . 

وينتهي العقد بانقضاء مدته
 (9 )

. ومع ذلك قد ينهي قبل انقضاء مدته ، فقد رأينا أنه إذا كانت الميدة أطيول مين خميس سينوات ،  

جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد عند انقضاء كل خمس سنوات . وقد يبقى العقد بعد انقضاء مدته ، فيمتد وقتاً آخير . ونبحيث كيال مين 

 هذين الفرضين .

 طريق الفسخ الخمسي  انتهاء العقد قبل انقضاء مدته عن -0
 (résiliation quinquennale ) 

 من مشروع الحكومة على ما يأتي : 15تنص المادة  نص في مشروع الحكومة يقرر الحق في هذا الفسخ : -662

"إذا زادت مدة التأمين على خميس سينوات ، جياز لكيل مين الميؤمن والميؤمن ليه أن يطليب إنهياء العقيد ، فيي نهايية كيل خميس 

ن مدة التأمين ، إذا أخطر الطرف اآلخر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر عليى سنوات م

 األقل" .

 "ويجب بيان ذلك في وثيقة التأمين"

"وال يسري حكم الفقرة األولى على عقود التأمين على الحياة أو تكوين األموال"
 (5 )

 . 

                                                 
نيوفمبر سينة  19فإذا أريد أن تكون مدة العقد أكثر من سنة ، وجب أن يكون هناك اتفاق خاص على ذلك ) اسيتئناف مخيتلط  -151ص 297( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  2) 

 ( . 91ص 51م 2595نوفمبر سنة  11 -92ص 51م 2599

 . 119( انظر ما يلي فقرة  1) 

 . 159سيميان فقرة  -295( بيكار وبيسون فقرة  9) 

ومع ذليك يجيوز لكيل مين طاليب التيأمين والميؤمن أن يطليب  -2من المشروع التمهيدي . وكان نص المشروع التمهيدي يجري على الوجه اآلتي : " 2919( نقل هذا النص عن المادة  5) 

لك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على األقل ، وهذا دون إخالل بأحكام عقيد التيأمين عليى فسخ عقد التأمين في نهاية كل عشر سنوات من مدة العقد إذا هو أخطر الطرف اآلخر بذ

ي مركزه الرئيسي أو إلى ممثل شركة وللمؤمن عليه أن يستعمل حقه في الفسخ في هذه الحالة ، وفي األحوال التي يكون له فيها هذا الحق ، إما بتبليغ يتقدم به إلى المؤمن ف -1الحياة . 

رى يكون عقد التأمين قد نص عليها ، كيل لتأمين في الجهة التي بها محل هذه الشركة بشرط حصوله على ورقة مثبتة لقيامه بهذا التبليغ ، وإما بخطاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخا

د حذفت لجنة المراجعة  هيذا الينص لتعلقيه "بجزئييات وتفاصييل يحسين أن ويجب أن تكون مدة العقد مكتوبة بحروف ظاهرة في الوثيقة" . وق -9هذا حتى لو وجد اتفاق يخالف ذلك . 

 في الهامش ( . 995ص -999ص 9تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

تعييين مدتيه ، إال أنيه حرصياً عليى صيالح  من هذا المشروع : "وبالرغم من أن لطرفي العقد مطلق الحريية فيي 15وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في صدد المادة 

على تحديد أجل يستطيع كل من الطرفين قبل حلوله بمدة ستة أشيهر عليى األقيل إنهياء العقيد .  15المؤمن لهم ، ومنعاً من تورطهم في االلتزام بعقود طويلة األمد ، فق نص في المادة 

مين القيانون الميدني أن يتحليل فيي أي وقيت مين العقيد وذليك بإخطيار  195ل ، التي يجوز فيها للمؤمن له وفقاً لحكم الميادة وذلك دون إخالل بعقود التأمين على الحياة أو تكوين األموا

 مكتوب يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية" .
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في المحيط التأميني ، وأحكامه تدرج عادة في وثائق التأمين فتصبح ملزمية باعتبارهيا داخلية فيي وهذا النص يقرر عرفاً متبعاً 

شروط العقد
 (2 )

 . فتعتبر النص إذن هو العرف المتبع في مصر ، ويكون ملزماً على هذا االعتبار . 

 ما يشترط لتقرير حق الفسخ :  -663
 لتقرير حق الفسخ الخمسي يجب أن يتوافر شرطان :

) الشرط األول ( أن تكون مدة عقد التأمين أكثر من خمس سنوات . فالمدة إذا زادت على خمس سنوات تكيون ميدة أطيول مين 

المدة التي يستطيع فيها المتعاقدان توقع االحتماالت المختلفة التي تطرأ في خالل مدة العقد . ومن ثم كانت مصلحة كل مين المتعاقيدين 

، أال يتقيد نهائياً لمدة تزيد على خمس سنوات . فإذا حدد الطرفان مدة أطول ، أو كانت ميدة العقيد متفقياً ، وبخاصة مصلحة المؤمن له 

على أن تكون مدة غير محيددة ، كيان ألي مين المتعاقيدين أن يتحليل مين العقيد بعيد انقضياء كيل خميس سينوات . ويعتبير هيذاالحق مين 

 يجوز االتفاق على ما يخالفه ، وال يجوز النزول عنه . كذلك ال يجوز الحد منيه ، فيال النظام العام إذ قصدت به حماية المتعاقدين ، فال

يجوز االتفاق على فسخ العقد في نهاية مدة تزيد على خمس سنوات ، أو على أن يدفع المؤمن له تعويضاً للمؤمن إذا استعمل حقه فيي 

الفسخ
 (1 )

 . 

الحياة أو عقيداً لتكيوين األميوال . ذليك أن العقيد فيي هيذه الحالية يكيون عيادة طوييل  ) الشرط الثاني ( أال يكون العقد تأميناً على

المدة ، ويغلب أن تزيد مدته على خمس سنوات ، وقد قصد المتعاقدان أن تكون المدة طويلة حتى ييتمكن الميؤمن ليه مين ادخيار مقيدار 

، إذ يستطيع ، أياً كانت ميدة العقيد ، أن يتحليل منيه بعيد انقضياء  كاف من المال . هذا إلى أن المؤمن له ليس في حاجة إلى هذه الحماية

مدني ( 195سنة واحدة ال بعد انقضاء خمس سنوات ) م
  (9 )

 . 

 كيف يكون الفسخ :  -664
يتم الفسخ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، ويرسله الميؤمن ليه إليى الميؤمن ، أو يرسيله الميؤمن إليى الميؤمن ليه . 

 ل هذا الكتاب إلى الطرف الذي وجه إليه قبل انقضاء فترة الخمس السنوات بستة أشهر على األقل .ويجب أن يص

فتقسم إذن جملة مدة العقد إلى فترات ، كيل فتيرة مقيدارها خميس سينوات ، فيميا عيدا الفتيرة األخييرة فلييس مين الضيروري أن 

، قسمت المدة إلى فترتين كيل منهميا مقيدارها خميس سينوات . وإذا تكون مدتها خمس سنوات . فإذا كانت مدة العقد عشر سنوات مثالً 

كانت مدة العقد اثنتى عشرة سنة ، قسمت المدة إلى فترات ثالثة ، ميدة كيل مين الفتيرتين األولييين خميس سينوات ، وميدة الفتيرة الثالثية 

 سنتان فقط .

يرسيل  –العقيد ينتهيي بانقضيائها دون حاجية إليى إخطيار فيما عدا الفتيرة األخييرة فيإن  -وقبل انقضاء أية فترة من هذه الفترات

الطرف الذي يريد فسخ العقد إلى الطرف اآلخر كتاباً موصى عليه مصحوباً بعلم وصول يطلب فيه الفسخ ، بحييث يصيل هيذا الكتياب 

مس السينوات ، ييدخل فيي إلى الطرف الذي وجه إليه قبل انقضاء فترة الخمس السنوات بستة أشهر على األقل . وعند حساب فترة الخ

الحساب المدة التي قد يكون العقد أوقف سريانه في أثنائها
 (5 )

. وال يجوز االتفاق على تقصير مدة الستة األشهر بالنسبة إلى الميؤمن ،  

                                                 
إنهاء عقد التأمين في نهاية كل عشر سنوات من مدة العقد . وكان دكريتو سنة بحق كل من الطرفين في  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  9( وتقضي المادة  2) 

منه تقضي بحق كل من الطيرفين فيي جمعييات التيأمين المتبادلية فيي إنهياء عقيد التيأمين فيي نهايية كيل خميس  19فقد كانت المادة  2717قد قضى بذلك أيضاً ، أما دكريتو سنة  2511

 ( . 199فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -195ص 215سنوات ) بيكار وبيسون فقرة 

 . 2159فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -195سيميان فقرة  -215( بيكار وبيسون فقرة  1) 

ة لمشيروع الحكومية فيي هيذا الصيدد : "ونظيراً لميا ( ويجب أن يذكر في وثيقة التأمين حق كل من الطرفين في إنهاء العقد عند انقضاء كيل خميس سينوات ، وتقيول الميذكرة اإليضياحي 9) 

 ( على ضرورة تضمينه وثيقة التأمين" . 15ينطوي عليه هذا الحكم من أهمية ، فقد نصت المادة المذكورة ) م

فقرة  . Ass . Terلفظ  2قارن أنسيكلوبيدي داللوز و -257-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559يناير سنة  1االبتدائية  Thononمحكمة  -197ص 211( بيكار وبيسون فقرة  5) 

159. " 
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بل يجب على هذا أن يخطر المؤمن له بالفسخ قبل انقضاء الفترة بمدة ستة أشهر عليى األقيل . ولكين يجيوز االتفياق عليى تقصيير هيذه 

عية أشيهر أو بثالثية ميثالً ، ألن هيذا االتفياق يكيون فيي المدة بالنسبة إليى الميؤمن ليه ، فيخطير الميؤمن بالفسيخ قبيل انقضياء الفتيرة بأرب

مصلحته
 (2 )

 . 

فإذا لم يخطر أحد الطرفين اآلخر بالفسخ ، أو أخطره ولكن بعد الميعاد ، فإن العقد يستمر فيي سيريانه خميس سينوات أخيرى ، 

ي سريانه إلى أن تنقضيي مدتيه . وعنيد ذليك فخمساً ، وهكذا ، إلى أن يحصل هذا اإلخطار . فإذا لم يحصل إخطار أصالً ، بقي العقد ف

 ينتهي العقد ، أو يمتد على النحو الذي سنراه فيما يلي .

 ( ) امتداد العقد -2
 (prolongation du contrat ) 

 نص في مشروع الحكومة يقرر امتداد العقد : -665

 من مشروع الحكومة على ما يأتي : 5تنص المادة  

يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل ظاهر ، االتفاق على امتداد العقيد مين تلقياء ذاتيه إذا "في التأمين من األضرار ، 

لم يقم المؤمن له قبل انتهاء مدته بثالثين يوماً على األقل بإبالغ المؤمن بكتاب موصى عليه مصحوب بعمل وصيول برغبتيه فيي عيدم 

سنة ، ويقع باطالً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على سنة"امتداد العقد . وال يسري مفعول هذا االمتداد إال سنة ف
 (1 )

 

. 

وليس هذا النص في مجموعه إال تطبيقاً للقواعد العامة ، فيما عدا ميعاد الثالثين يوماً لصيدور الرغبية فيي عيدم امتيداد العقيد ، 

النص يقرر عرفاً تأمينياً يحمي المؤمن مين مفاجأتيه بعيدم امتيداد العقيد  وفيما عدا أن مدة االمتداد ال يجوز أن تزيد على سنة . على أن

يخطر به في وقت غير كاٍف ، ويحمي المؤمن له فال يفاجأ هو اآلخر لمجرد سكوته بامتيداد العقيد ميدة أطيول مين سينة . فيال ميانع إذن 

 من األخذ بهذه األحكام ، إذ هي تقرر عرفاً تأمينياً واجب االحترام .

 عقد التأمين ال يجدد تجديدًا ضمنيًا : -666
لعقيد التيأمين ( tacite reconduction) بالرغم من أن بعض التشيريعات األجنبيية تيتكلم عين التجدييد الضيمني  

 (9 )
، إال أن  

( prolongation du contrat) الواقع من األمر أن الحالة التي نحن بصددها ليست حالة جيد ضمني ، بل هي حالة امتداد للعقد 
  (5 

)
 . 

                                                 
 . 125ص 2152فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -197ص 211( بيكار وبيسون فقرة  2) 

 (

 2559رسالة ستراسبورج سنة  Eroyn( انظر  
يجوز بمقتضى شرط بالوثيقة مكتوب بخط اليد أو باآللة الكاتبة ، أن يتفق على أنيه فيي  -2"من المشروع التمهيدي ، وكانت تجري على الوجه اآلتي :  2912( يقابل هذا النص المادة  1) 

 ويقع باطالً كل اتفاق على مد العقد لمدة تزيد على سنة" . وقد وافقت لجنة -9وال يمتد العقد إال سنة فسنة .  -1حالة سكوت المؤمن عند نهاية مدة العقد يمتد هذا العقد من تلقاء نفسه . 

نظمها قيوانين خاصية" ) مجموعية المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكنه حذف في لجنة مجلس الشيوخ لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن ت

 في الهامش ( . 999ص -995ص  9األعمال التحضيرية 

ويجيوز االشيتراط بيأن العقيد يتجيدد حتمياً تجيدداً ضيمنياً إذا ليم يصيرح  –ما ييأتي : "تعيين ميدة العقيد فيي الئحية الشيروط من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على  511وتنص المادة  

ذ يبقيى للمضيمون الحيق فيي فسيخ العقيد فيي أي المضمون برغبته ) في عدم تجدده ( قبل نهاية المدة المعينة في الئحة الشروط الخالية . وال يحوي مفعول هذا التجديد إال سنة فسنة ، إ

 ف" .وقت شاء بالرغم من كل نص مخال

 من تقنين الموجبات والعقود اللبناني . 511، والمادة  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  9( انظر المادة  9) 

 . 219( انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  5) 
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وإذا أردنا أن نتصور التجديد الضيمني لعقيد التيأمين ، عليى غيرار التجدييد الضيمني لعقيد اإليجيار ، لوجيب أال يكيون فيي عقيد 

التأمين شرط يقضي بالتجديد . ومن ثم يكون هناك عقد تأمين محدد المدة ، ثالث سنوات مثالً ، وتنقضي مدة ثالث السينوات ، فينتهيي 

ضائها . ولكن المؤمن له يستمر فيي دفيع األقسياط بعيد انتهياء العقيد األصيلي ، ويسيتمر الميؤمن فيي قبضيها . فهنيا كيان يمكين العقد بانق

القول بأن عقد التأمين قد جدد تجديداً ضمنياً ، وتلي العقد القديم عقد جديد قيام عليى إيجياب وقبيول ضيمنين مين الميؤمن ليه والميؤمن ، 

عقد اإليجار إذا بقي المستأجر بعد انتهاء اإليجار شاغالً للعين المؤجرة يدفع األجرة ويقبضها منه الميؤجر . كما يقوم التجديد الضمني ل

ولكن هذه الصورة التي قدمناها لعقد التأمين ال تصح كما صحت في عقد اإليجار ، وإذا كيان عقيد التيأمين محيدد الميدة دون أن يشيتمل 

بمجرد انقضاء مدته ، وال يجدد تجديداً ضمنياً لمجرد أن الميؤمن ليه يسيتمر فيي دفيع األقسياط على شرط صريح بالتجديد ، فإنه ينتهي 

 والمؤمن يستمر في قبضها . بل البد من عقد التأمين جديد صريح ، تتبع فيه إجراءات االنعقاد التي اتبعت في العقد األول .

دقيق مين التجدييد الضيمني . وإذا اشيتمل العقيد عليى شيرط ونرى من ذليك أنيه ال يوجيد تجدييد ضيمني لعقيد التيأمين بيالمعنى الي

صريح بالتجديد ، كما هو الفرض الذي نحن بصدده ، فليس هذا تجديداً ضمنياً ، وإنما هو امتداد صريح لعقد التأمين على النحيو اليذي 

 سنبينه فيما يلي .

 شروط امتداد عقد التأمين : -667
 ضاء مدته األصلية ، توافر شروط أربعة :يشترط المتداد عقد التأمين ، بعد انق 

أن يكون العقد عقد تأمين من األضرار -أوالً 
 (2 )

وأن تكون مدته محددة ، سواء كانت هذه المدة خمس سينوات أو أقيل أو أكثير  

. فإن كانت المدة خمس سنوات أو أقل ، جاز أن يمتد العقد بعد انقضائها . وإن كانت المدة أكثير مين خميس سينوات ، جياز فسيخ العقيد 

كملها جاز أن يمتد بعد ذلك كما سبق القيولبانقضاء أية فترة خمسية من فتراته ، فإن لم يفسخ وبقي إلى انقضاء مدته بأ
 (1 )

. وال محيل  

المتداد عقد التأمين إذا كانت مدته غير محددة ، فإن المدة غير المحددة تمتد بطبيعتها إلى غير أجل محدد
 (9 )

 . 

 ً ته المحيددة ، إذا سيكت أن يكون هناك شرط صريح في وثيقة التأمين ، يقضي بامتداد العقد من تلقاء نفسه بعد انقضاء مد -ثانيا

المييؤمن لييه ولييم يعييارض فييي االمتييداد . ويجييب أن يبييرز هييذا الشييرط بشييكل ظيياهر ألهميتييه ، إذا كييان مييدرجاً ضييمن الشييروط العاميية 

المطبوعة . فإذا لم يوجد شرط صريح في هذا المعنى ، وانقضيت ميدة العقيد ، ليم يمتيد العقيد النعيدام الشيرط اليذي يقضيي بيذلك ، وليم 

يداً ضمنياً فقد قدمنا أن عقد التأمين غير قابل للتجديد الضمني وال يقبل إال التجديد الصريحيجدد تجد
 (5 )

 . 

 ً أن تنقضي مدة العقد بأكملها ، فإن االمتداد ال يكون إال بعد انقضاء المدة األصلية . فيإذا انتهيى العقيد قبيل انقضياء مدتيه ،  -ثالثا

وجه نهائي . مثل ذلك أن تكون مدة العقد أربع عشيرة سينة ، ويفسيخ أحيد الطيرفين العقيد بانقضياء لم يكن قابالً لالمتداد بل ينتهي على 

خمس السنوات األولى ، فينتهي العقد بالفسخ وال يمتد . كيذلك إذا فسيخ أحيد المتعاقيدين العقيد بانقضياء خميس السينوات الثانيية ، انتهيى 

أحيد المتعاقيدين العقيد بانقضياء خميس السينوات الثانيية ، بقيي العقيد األربيع السينوات  العقد دون أن يكون قابالً لالمتداد . فيإذا ليم يفسيخ

                                                 
 تعديل بملحق الوثيقة ، وال تمتد عادة بشرط في العقد .( أما عقد التأمين على الحياة فهو إما أن ينتهي بالموت فال يقبل االمتداد ، وإما أن ينتهي بانقضاء مدة محددة ، وهذه المدة تقبل ال 2) 

 . 115( انظر آنفاً فقرة  1) 

عد المقررة في هذا الشأن ، فإذا لم يفسخ بقي مستمراً إلى خمس سنوات أخرى ، وهكذا . وال محل هنا المتداده سنة فسنة بعد خمس ( ولكن يجوز فسخ العقد كل خمس سنوات طبقاً للقوا 9) 

 2597يولييه سينة  21بياريس  ة غيير محيددة )السنوات األولى ، ألن العقد ال يمتد إال إذا انقضت مدته األصلية ، وفي الحالة التي نحن بصددها لم تنقض مدة العقد األصلية إذ هيي ميد

 ( . 151فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -199-2597المجلة العامة للتأمين البري 

ه أن يعيرض هيذا االمتيداد عليى مين سينة ، كيان لي( وإذا لم يكن هناك شرط صريح في وثيقة التأمين يقضي بامتداد العقد ، وأراد المؤمن قبل انقضاء مدة العقد امتداده ألية مدة لو أكثير  5) 

فإن لم يقم المؤمن بإبالغ المؤمن له المؤمن في مركزه الرئيسي بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، وذلك بشرط أن يكون قد قام بأداء األقساط المستحقة عن المدة الماضية . 

، عد موافقاً عليه ، وامتد العقد إلى المدة التي عرضها المؤمن له ، ويعتبر هذا تعديالً للعقد بمقتضى ملحيق  خالل الخمسة عشر يوماً التالية لوصول الكتاب بعدم الموافقة على االمتداد

مصيحوب  من مشروع الحكومة تنص في هذا المعنى على ما يأتي : "في التأمين من األضرار ، يعتبر مقبوالً الطلب المرسل بكتاب موصى عليه 29لوثيقة التأمين ، وقد رأينا المادة 

اء األقسياط المسيتحقة عين الميدة الماضيية ، بعلم وصول من المؤمن له إلى المؤمن ف ي مركزه الرئيسي ، متضمناً امتداد العقد أو تعديله ، وهذا بشرط أن يكون المؤمن له قد قام بيأد

 ( . 959م الموافقة على االمتداد أو التعديل" ) انظر آنفاً وذلك ما لم يقم المؤمن بإبالغ المؤمن له خالل الخمسة عشر يوماً التالية لوصول الكتاب بعد
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الباقية من مدته األصلية ، وال يعتبر هذا امتداداً للمدة األصلية بل هو استمرار لها
 (2 )

. فإذا نقضت المدة األصلية بأكملها ، أي األربيع  

د سبقت اإلشارة إلى ذلكعشرة سنة ، كان العقد وقتئذ قابالً لالمتداد ، وق
 (1 )

 . 

 ً أن يسكت الميؤمن ليه ، وال يعيارض فيي امتيداد العقيد . فيإذا عيارض فيي االمتيداد بكتياب موصيى علييه مصيحوب بعليم  -رابعا

يومياً وصول يبلغه للمؤمن ، قبل انقضاء المدة األصلية بثالثين يوماً على األقيل ، أو قبيل انقضياء السينة التيي امتيد إليهيا العقيد بثالثيين 

 على األقل إذا العقد يمتد سنة فسنة كما سنرى ، منعت هذه المعارضة العقد من أن يمتد أصالً أو من أن يمتد مرة أخرى .

فإذا توافرت هذه الشروط األربعة ، امتد العقد من تلقاء نفسه دون حاجة التفاق جديد ، أو ألي إجراء آخر ، فيال يليزم المتيداده 

ديدة أو أية ورقة أخرىتحرير وثيقة التأمين ج
 (9 )

 . 

 اآلثار التي تترب على امتداد عقد التأمين : -668
يمتد عقد التأمين ، ال إلى مدة أخرى تعادل مدته األصلية ، بل إلى سنة واحدة . ويقع باطالً كل اتفاق على مد العقيد لميدة تزييد  

. فإذا لم يعارض المؤمن له في امتداد العقد ، على الوجه الذي  من مشروع الحكومة فيما رأينا 5على سنة ، كما تنص صراحة المادة 

سبق تفصيله ، قبل انقضاء السنة بثالثين يوماً على األقل ، امتد العقد سنة ثانيية ، ثيم سينة ثالثية ، وهكيذا
 (5 )

، وذليك عليى أن يعيارض  

انقضائها . وهذه هي مزية االمتداد ، فالعقد ال يمتد مين  المؤمن له في االمتداد فينتهي العقد بانقضاء السنة التي حصلت المعارضة قبل

اد تلقاء نفسه ألكثر من سنة واحدة ، حتى ال يجد المؤمن له نفسه مقيداً تلقائياً بالعقد لمدة طويلة ، بل هو يستطيع بمعارضيته فيي االمتيد

ء مدته األصلية أو بمجرد انقضاء السنة التي يكون قد أن ينهي العقد في أية سنة بمجرد انقضائها . وكذلك ال ينتهي العقد بمجرد انقضا

امتد إليها ، حتى ال يجد المؤمن له نفسه وقد جرد فجأة من تأمينه من الخطر الذي يخشاه
 (9 )

 . 

 وامتداد عقد التأمين ، على خالل التجديد الضمني لإليجار ، ليس عقداً جديداً يتلو العقد األصيلي ، بيل هيو اسيتمرار لهيذا العقيد

األصلي . فالعقد هو هو لم يتجدد ، وليس هناك إالعقد واحد امتدت مدتيه األصيلية سينة فسينة . وهيذا هيو السيبب فيي التعبيير عين بقياء 

العقييد بلفييظ "االمتييداد" ، وتجنييب عبييارة "التجديييد الضييمني"
 (1 )

( ال  2. ويترتييب علييى أن العقييد يمتييد ال يتجييدد النتيجتييان اآلتيتييان : )  

ألهلية من جديد عند االمتداد ، بل يكفي أن تكون األهلية قد توافرت عند إبرام العقد منذ البداية . ولو كان العقيد قيد جيدد يشترط توافر ا

 ، لوجب توافر األهلية عند التجديد ، إذ يكون هناك عقد جديد يجب فيه توافر األهلية . وعلى ذلك إذا كان المؤمن له قد فقد أهليتيه عنيد

( يكيون تياريخ عقيد  1ذلك ال يمنع مين امتيداد العقيد ، وكيان يمنيع مين التجدييد ليو كييف االمتيداد بأنيه تجدييد ضيمني . ) االمتداد ، فإن 

د التأمين بعد امتداده هو تاريخ العقد منذ إبرامه ، فليس هناك عقد جديد يأخذ تاريخاً مستقالً مين وقيت االمتيداد . فيإذا أرييد ترتييب عقيو

واريخها لمعرفة السابق منها فيكون هو الذي يغطي الخطر المؤمن منه في التأمين من األضرار كميا سينرىالتأمين المتعددة بحسب ت
 (

1 )
، وكان بين العقود المتعددة عقد تأمين ممتد ، اعتد بتاريخ هذا العقد منذ إبرامه ال بالوقت الذي امتد فيه 

 (2 )
 . 

                                                 
 . 199-2597المجلة العامة للتأمين البري  2597يوليه سنة  29( باريس  2) 

 . 115( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 2177فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -211فقرة  -212فقرة  وانظر في شروط االمتداد بيكار وبيسون -991-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557أبريل سنة  1( باريس  9) 

 . 991-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557أبريل سنة  1( باريس  5) 

 . 199ص 219( بيكار وبيسون فقرة  9) 

ويذهب القضاء الفرنسيي إليى  ( . في الهامش 111انظر آنفاً فقرة ) " كما قدمنا عبارة "التجديد الضمني ( 9م)  2599يوليه سنة  29استعمل قانون التأمين الفرنسي الصادر في ( وقد  1) 

 15نقيض فرنسيي ) ويستند إلى الشيرط اليوارد فيي العقيد األصيلي  ، بل من اتفاق ضمني جديد يتم عند انقضاء المدة األصلية ، أن هناك عقداً جديداً يستمد وجوده ال من العقد األصلي

 12بياريس  -255-2551المرجيع السيابق  2551ميارس سينة  9 -122-2552المرجع السابق  2552يوليه سنة  17 -925-2599ة العامة للتأمين البري المجل 2515نوفمبر سنة 

ر عكيس ذليك وانظي ( . 515-2597المرجيع السيابق  2597ينياير سينة  11 -111-2591المرجيع السيابق  2591فبراير سنة  29 -912-2599المرجع السابق  2515نوفمبر سنة 

 219وانظير فييي هيذه المسييألة بيكيار وبيسييون فقييرة  . 991-2592المجليية العامية للتييأمين البييري  2592ينيياير سينة  15إكيس  : وأن هنياك امتييداداً للعقيد األصييلي ال عقيداً جديييداً بتلييوه

 . 157فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2175فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -195ص -199ص

 . 711( انظر ما يلي فقرة  1) 
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 التقادم -الفرع الثاني
 من التقنين المدني على ما يأتي :  191 تنص المادةنص قانوني :  -669

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقيد التيأمين بانقضياء ثيالث سينوات مين وقيت حيدوث الواقعية التيي توليدت عنهيا هيذه  -2"

 الدعاوى" .

ات غيير صيحيحة أو ومع ذلك ال تسري هذه المدة : ) أ ( في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ، أو تقديم بياني -1"

غير دقيقة عن هذا الخطر ، إال من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك . ) ب ( في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إال من اليوم الذي علم 

فيه ذوو الشأن بوقوعه"
 (1 )

 . 

مين . أميا بالنسيبة إليى التيأمين وال مقابل للنص في التقنين المدني القديم ، ألن هذا التقنين لم يشتمل على نصوص فيي عقيد التيأ

من تقنين التجارية البحري تقضي بأن التقادم مدته خمس سنوات من وقت انعقاد العقد 115البحري ، فإن المادة 
 (9 )

 . 

وفيي  -191وفيي التقنيين الميدني الليبيي م -127ويقابل النص فيي التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى  : فيي التقنيين السيوري م

571-579وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م -559المدني العراقي م التقنين
 (5 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 . 199-219( انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  2) 

تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثنتين سينوات مين وقيت وقيوع  -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2911( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1) 

أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن  ، ال تسري هذه المدة في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده  ( أ)  : ومع ذلك -1.  دث الذي تولدت عنه هذه الدعاوى"الحا

 ، وال تسيري الميدة.) ج (  ده إال من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعيهوال تسري في حالة وقوع الحادث المؤمن ض ( ب)  . إال من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك ، هذا الخطر

إال من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على المؤمن عليه أو من اليوم الذي يستوفى فيه الغير التعويض  ، عندما يكون سبب دعوى المؤمن عليه على المؤن ناشئاً عن رجوع الغير عليه

وصيار رقيم الينص  ، وزيدت مدة التقادم من سنتين إلى ثالث سنوات ، جنة المراجعة عدل النص تعديالً جعله يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني الجديدوفي ل . من المؤمن عليه"

 ( . 995-991ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  191ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، ووافق عليه مجلس النواب . في المشروع النهائي 799

ا كانت مدة التقادم فيه خمس سنوات كما هو األمر في ( فكانت مدة التقادم في التأمين البري ، طبقاً للقواعد العامة ، خمس عشر سنة ، إال بالنسبة إلى االلتزام بدفع األقساط الدورية فهذ 9) 

 ( . 111ص 112ص 55محمود جمال الدين زكي فقرة  -159ص 219عبد المنعم البدراوي فقرة  -297كل التزام دوري متجدد ) محمد كامل مرسي فقرة 

 5م 2751فبرايير سينة  21تئناف مخيتلط ولكن شركات التأمين كانت تلجأ إلى االتفاق على تقصير مدة التقادم إليى حيد كبيير ، وكيان القضياء ال يتوسيع فيي تفسيير هيذه االتفاقيات : اسي 

نيوفمبر سينة  1 –) وقف سريان المدة بسبب ميانع خيارج عين إرادة الميؤمن ليه (  99ص 19م 2529نوفمبر سنة  99 -) وقف سريان المدة في أثناء التفاوض مع الشركة ( 229ص

 ) وجوب أن تكون مدة التقادم المتفق عليها مدة معقولة ( . 11ص 51م 2515

 : التقنينات المدنية العربية األخرى (  5) 

 ( . مطابق)  127التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( . 191المدني الليبي م التقنين 

 ) مطابق ( . 559التقنين المدني العراقي : م 

إال أن هيذه المهلية  –: جميع حقوق االدعاء الناشئة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء سنتين على الحادث الذي تتولد عنه  579تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ً ف -ال تسري : أوال وال تسري في حالة وقوع الطارئ إال من يوم  -ي حالة كتمان الخطر المضمون أو إغفاله أو التصريح الكاذب ، أو غير الصحيح ، إال من يوم علم الضامن به . ثانيا

عن مداعاة شخص ثالث ، ال تسري مدة ميرور اليزمن إال مين  وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشئة -علم ذوي الشأن به إذا أثبتوا جهلهم إياه حتى هذا اليوم

 يوم تقديم هذا الشخص دعواه على المضمون أو من يوم استيفائه التعويض من المضمون .

( أن ميدة  2قنيين المصيري فيميا عيدا : ) :  ال يجوز تقصير مدة مرور الزمن بمقتضى بند ويضع في الئحة الشروط . ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام الت 571م 

( إذا طالب المضرور المؤمن له ، في التأمين من المسئولية ، مطالبية وديية ، ليم تسير ميدة التقيادم فيي  1التقادم في التقنين اللبناني سنتان ، وهي ثالث سنوات في التقنين المصري . ) 

( ال يجوز في التقنين اللبناني االتفاق على تقصير  9من المؤمن له ، وتسري في التقنين المصري من وقت المطالبة الودية . ) التقنين اللبناني إال من وقت استيفاء المضرور التعويض 

 مدة التقادم ، أما في التقنين المصري فال يجوز االتفاق ال تقصيرها وال على إطالتها ( .
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ونرى من النص سالف الذكر أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تتقادم بمدة قصيرة ، هي ثالث سنوات . فنحدد أوالً ميا هيي 

 الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، ثم نتكلم في مدة التقادم .

 الناشئة عن عقد التأمينالدعاوى  -0

 عقود التأمين المبرمة مع الشركات ومع جمعيات التأمين التبادلية : -671
تسري مدى مدة التقادم القصيرة على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين ، أياً كان المؤمن . فقيد يكيون الميؤمن شيركة ، وهيذا  

ذات شكل تبادلي ، فتسري مدة التقادم القصييرة أيضياً عليى العقيود المبرمية ميع هو الغالب . وقد يكون المؤمن جمعية تأمين تبادلية أو 

في الجمعية متغيراً أو ثابتاً ال يتغير ( cotisation) هذه الجمعيات ، ويستوي في ذلك أن يكون االشتراك 
 (2 )

 . 

 الدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين :  -670
د التأمين ، فتسيري عليهيا ميدة التقيادم القصييرة ، إميا أن تكيون دعياوى للميؤمن أو دعياوى والدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عق

للمؤمن له
 (1 )

 . 

ودعاوى المؤمن له هي دعوى المطالب بملغ التأمين عنيد تحقيق الخطير الميؤمن منيه
 (9 )

، وكيذلك دعياوى اليبطالن واإلبطيال  

 والفسخ .

 دعاوى ال تعتبر ناشئة عن عقد التأمين : -672
أما الدعاوى التي ال تنشأ عن عقد التأمين ، فال تسري عليها مدة التقادم الخاصة بعقد التأمين ، بل تخضع للتقيادم الخياص بهيا  

( دعوى المسئولية التي يرفعها المضرور على المسئول ، إذا كان هذا األخير قد أمن نفسيه مين  2وال يعتبر ناشئاً عن عقد التأمين : ) 

هذه المسئولية
( 5 )

( تسري المباشرة التي يرفعها المضيرور عليى الميؤمن ، فيي حالية التيأمين مين المسيئولية 1. )  
 (9 )

( دعيوى  9. )  

المؤمن له على المسئول عن الخطر المؤمن منه ، كدعوى المؤمن له على السارق في حالة التأمين من السرقة ، وعلى من تسبب فيي 

الحريق في حالة التأمين من الحريق
 (1 )

( دعوى الحلول ، عندما يحل المؤمن محل المؤمن له فيي الرجيوع عليى المسيئول عين  5. )  

الحييادث المييؤمن منييه
 (1 )

( دعييوى الييدائن المييرتهن أو الييدائن صيياحب حييق االمتييياز بمييا ميين حييق علييى مبلييغ التييأمين ، ألن هييذه  9. )  

                                                 
 . 155ص -159ص 219عبد المنعم البدراوي فقرة  – 719فقرة   . Ass . Terلفظ  2يكلوبيدي داللوز أنس – 199سيميان فقرة  -191ص 251بيكار وبيسون فقرة  (  2) 

المجلية العامية  2559يولييه سينة  9نقيض فرنسيي ) ودعوى المؤمن للمطالبة بحقه في الرقابة عليى حسيابات الميؤمن ليه  ، المبالغ التي دفعت دون حقوتدخل كذلك دعوى استرداد  (  1) 

فقيرة  . Ass . Terلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -175-2559المرجع السابق  2559أبريل سنة  1 -299-2551المرجع السابق  2551يونيه سنة  21 -115-2559للتأمين البري 

799 . ) 

المرجيع السيابق  2557ميارس سينة  17 -299-2557المجلة العامة للتأمين البيري  2555مارس سنة  17نقض فرنسي  سواء رفعت هذه الدعاوى من المؤمن له أو من المستفيد ) (  9) 

 . 155ص 219عبد المنعم البدراوي فقرة  – 211محمد كامل مرسي فقرة  -129محمد علي عرفه ص  -719فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2557-292

 . 199ص 251فقرة  بيكار وبيسون (  5) 

داللييوز األسييبوعي  2551يوليييه سيينة  99 -992-2552المرجييع السييابق  2552مييارس سيينة  21 -171-2595المجليية العاميية للتييأمين البييري  2595مييارس سيينة  17نقييض مييدني  (  9) 

 . 791فقرة   . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 199ص 251بيكار وبيسون فقرة  -92 -2551داللوز  2559يونيه سنة  19 -2559-5

 . 199ص 251بيكار وبيسون فقرة  -511-2557داللوز -199-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557سان إتيين االبتدائية التجارية أول يونيه سنة  (  1) 

المجلية العامية  2555نيوفمبر سينة  1عكس ذليك إكيس  -199ص 251بيكار وبيسون فقرة  -15-2595المجلة العامة للتأمين البري  2599نوفمبر سنة  21مجلس الدولة الفرنسي  (  1) 

 . 792فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -12-2599للتأمين البري 



 

 

 

 

1017 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

الدعوى تستند إلى القانون ال إلى عقد التأمين
 (2 )

وى سمسار التأمين للمطالبية بسمسيرته ، ألن هيذه اليدعوى تنشيأ مين عقيد ( دع 1. )  

السمسرة ال من عقد التأمين
 (1 )

 . 

 مدة التقادم -2

 كيفية حساب مدة التقادم : -673
م مدة التقادم ثالث سنوات . وتحسب من اليوم التالي لليوم الذي حدثت فيه الواقعة التي تولدت فيها الدعوى ، وتنتهيي فيي الييو 

، فيدعوى المطالبية  2519يونييه سينة  9األخير الذي تتكامل فيه مدة التقادم ثالث سنوات . فإذا كيان قسيط التيأمين ميثالً يحيل فيي ييوم 

، وتنتهيي  2519يونيه سينة  5تبدأ في ساعة الصفر من يوم  -ال بخمس ولو أن القسط دين دوري متجدد -بالقسط تسقط بثالث سنوات

 . 2511يونيه سنة 9م في منتصف الليل من يو

 عدم جواز االتفاق على تعديل مدة التقادم :  -674
رأينا أن

 (9 )
مدني تنص على أن "يقع باطالً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في هذا الفصيل ، إال أن  199أن المادة  

طبق على مدة التقادم هنا ، أنه يجوز االتفياق عليى يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد" . وقد يفهم من هذا النص ، إذا 

إطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلك في مصلحة الميؤمن ليه ، فيجيوز االتفياق عليى جعيل ميدة تقيادم دعيوى المطالبية بمبليغ 

لبة بقسط التيأمين سينتين التأمين خمس سنوات أو عشر سنوات أو خمس عشرة سنة ، ويجوز االتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطا

أو سنة واحدة . وقد يفهم كذلك أنه ال يجوز االتفاق على إطالية ميدة التقيادم أو عليى تقصييرها إذا كيان ذليك فيي مصيلحة الميؤمن ، فيال 

دعيوى يجوز االتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبليغ التيأمين بسينة أو سينتين ، كميا ال يجيوز االتفياق عليى جعيل ميدة تقيادم 

 المطالبة بقسط التأمين أربع سنوات أو خمس .

ميدني عليى أنيه  977ولكن يعترض هذا النص العام نص ورد في خصوص مدة التقادم ، فقد نصيت الفقيرة األوليى مين الميادة 

االتفاق على إطالية  "ال يجوز االتفاق على أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون" . وواضح أن هذا النص ال يجيز

مدة التقادم أو تقصيرها ، أياً كان الشخص الذي له مصلحة في ذلك ، المؤمن أو المؤمن له
 (5 )

. ولما كيان الخياص يقييد العيام ، فينحن  

، ومن ثم ال يجوز االتفاق على إطالة مدة اليثالث السينوات  977/2مدني يتقيد بخصوص نص المادة  199نرى أن عموم نص المادة 

وال على تقصيرها ، سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو كان لمصلحة المؤمن له
 (9 )

 . 

                                                 
انظير  -119ص 55محمود جمال الدين زكي فقرة  -159ص 219عبد المنعم البدراوي فقرة  -195محمد علي عرفه ص  -19-2551للوز دا 2551ديسمبر سنة  5نقض فرنسي  (  2) 

 . 219-2559المجلة العامة للتأمين البري  2595مارس سنة  29االبتدائية  Châteaudunعكس ذلك محكمة 

 2أنسييكلوبيدي دالليوز  -51وص 51في سمسار التأمين البري الطبعية الثانيية ص Séguin -912سيميان فقرة  -19-9-2591داللوز  2591يونيه سنة  27مجلس الدولة الفرنسي  (  1) 

 . 795. فقرة  Ass . Terلفظ 

 . 911انظر آنفاً فقرة  (  9) 

وانظر عكس ذلك وأنه يجوز تقصير مدة التقادم لمصلحة  -217فقرة و -215وفقرة  111ص  212عبد المنعم البدراوي فقرة  -212محمد كامل مرسي فقرة  -121فقرة  9الوسيط  (  5) 

 . 299وقارن محمود جمال الدين زكي فقرة  -199المؤمن له محمد علي عرفه ص 

ة بهذا الحق في مدة محددة ) ستة أشهر مثالً ( ، وقد كان القضاء المختلط يذهب ، في عهد التقنين المدني القديم ، إلى صحة الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن له إذا لم يتقدم للمطالب (  9) 

(  111ص 11م 2529مارس سنة  21 -99ص 19م 2529نوفمبر سنة  99وأن المطالب ال تثبت إال بإقرار كتابي صادر من المؤمن أو أن تكون مطالبة قضائية ) استئناف مختلط 

 91م 2519نوفمبر سنة 25فاوضات الودية ال تقطع التقادم إال إذا جاء اعتبارها تنازل ضمني ) استئناف مختلط . ويزيد في خطورة هذا الشرط أن القضاء المختلط كان يقضي بأن الم

عبيد المينعم  -197عليي عرفيه ص ( ، فكان المؤمن يلجأ إلى مفاوضة المؤمن له مدة طويلة تستغرق مدة التقادم ، ثيم ييدفع بعيد ذليك بسيقوط حيق الميؤمن ليه بالتقيادم )  محميد  19ص

يونييه  21ناف مخيتلط ( . وكان القضاء المختلط يذهب أيضاً إلى أن المؤمن له ال يعني من سقوط حقه إال إذا أثبت أن تأخره يرجع إلى فعيل الميؤمن نفسيه ) اسيتئ 219البدراوي فقرة 
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 مبدأ سريان التقادم :  -675
ي مييدة الييثالث السيينوات ميين وقييت حييدوث الواقعيية التييي تولييدت عنهييا الييدعوى . فييدعوى المطالبيية بالقسييط تتقييادم بييثالث وتسيير

سنوات تبدأ من وقت حلول أجل القسط ، ودعوى المطالبة بمبلغ التأمين في التأمين من المسئولية تتقيادم بيثالث سينوات تبيدأ مين وقيت 

 ائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه .مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قض

 غير أن هناك حالتين يتأخر فيهما مبدأ سريان التقادم عن وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى :

حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر . وقد رأينيا أنيه  -أوالً 

هذه الحالة للمؤمن على الميؤمن ليه دعيوى بطيالن أو دعيوى إبطيال أو دعيوى زييادة فيي القسيط يتولد في
 (2 )

، تسيقط أي منهيا بيثالث  

سنوات . ويبدأ سيريان هيذه الميدة ، ال مين وقيت إخفياء البيانيات أو تقيديم البيانيات غيير الصيحيحة أو غيير الدقيقية ، بيل مين وقيت عليم 

يانات أو دقتها . فقبل هذا العلم كان المؤمن ال يستطيع أن يفكر في رفع الدعوى ، فوجب إذن إرجاء المؤمن باإلخفاء أو بعدم صحة الب

سريان مدة التقادم إلى الوقت الذي يتم فيه هذا العلم ، وهذا ضرب من وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع اليدعوى . ويقيع عليى الميؤمن 

ت عنهيا اليدعوى . وعلييه أيضياً أن يثبيت الوقيت اليذي عليم فييه بهيذه الواقعية حتيى يبيدأ عبء إثبات أنه كان ال يعلم بالواقعة التي توليد

سريان التقادم من هذا الوقت
 (1 )

 . 

 ً حالة وقوع الحادث المؤمن منه . وقد رأينا أنه يتولد في هذه الحالة للمؤمن له أو للمستفيد دعوى عليى الميؤمن بالمطالبية  -ثانيا

بمبلغ التأمين
 (9 )

ط هذه الدعوى بثالث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة ، ال من وقت وقوع الحادث المؤمن منه ، بل مين وقيت ، وتسق 

علم ذوي الشأن بوقوع هذا الحادث
 (5 )

، لنفس األسباب التي قدمناها في الحالة األولى . وإرجياء سيريان التقيادم إليى وقيت العليم هيو ،  

                                                                                                                                                                    
ديسمبر  17 –ة القضائية في خالل المدة المحددة في وثيقة التأمين : عرض األمر على مركز الشركة الرئيسي في الخارج يبرر تأخر المؤمن له في المطالب 519ص 91م 2515سنة 

لشيروط ( . . إصرار المؤمن على تحديد شروط للتحكيم ال تستند إلى أحكام العقيد ال يجعيل الميؤمن ليه مسيئوالً عين التيأخر المترتيب عليى معارضيته لهيذه ا 229ص 59م 2511سنة 

ميارس سينة  21مختلط  21تأخره راجع إلى استعمال المؤمن طرقاً احتيالية ترمي إلى منع المقابلة في المدة المحددة ) استئناف مختلط  ويعفي المؤمن له من سقوط حقه ، إذا أثبت أن

 ( . 19ص 91م 2519نوفمبر سنة 25 -111ص 11م 2529

ويكيون بياطالً  ( ، 272محميد عليي عرفيه ص ) من ثالث سنوات شرطاً باطالً  أصبح الشرط القاضي بسقوط حق المؤمن له في مدة أقلوظاهر أنه بعد صدور التقنين المدني الجديد  

 ( . 217عبد المنعم البدراوي فقرة) كذلك اشتراط المؤمن له أال يسقط حقه إال بمدة أطول من ثالث سنوات 

 وما بعدها . 111انظر آنفاً فقرة  (  2) 

 . 121ص 2195فقرة  22وبيسون بالنيول وريبير  -199ص 255بيكار وبيسون فقرة  (  1) 

 وما بعدها . 199انظر آنفاً فقرة  (  9) 

. وذو الشأن هو اليدائن اليذي  121ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -191ص -191ص 299ولو كان هذا العلم قد حصل بعد انتهاء عقد التأمين ) بيكار وبيسون فقرة  (  5) 

( أنه يدخل فيي عيداد ذوي الشيأن الميؤمن ليه ، وخلفيه العيام ، وخلفيه الخياص ، والمسيتفيد مين التيأمين . ومين ثيم يرجيع  191د رأينا ) انظر آنفاً فقرة يدفع له المؤمن مبلغ التأمين . وق

 2551نيوفمبر سينة  1ه ) نقيض فرنسيي المستفيد من التأمين على الحياة على المؤمن بمبلغ التأمين ، وتتقادم الدعوى بثالث سينوات تسيري مين وقيت علميه بميوت الميؤمن عليى حياتي

( . وقد يعلم المستفيد بموت المؤمن على حياته ، ولكنه يجهل أن هنياك تأمينياً لصيالحه ،  292-2555المرجع السابق  2555مارس سنة  17-12-2559المجلة العامة للتأمين البري 

بالنييول وريبيير وبيسيون  -299بيكيار وبيسيون فقيرة  -12-2559المجلة العامة للتأمين البيري  2559سنة  نوفمبر 1فال يسري التقادم إال من وقت علمه بهذا التأمين ) نقض فرنسي 

( ، ولكين قيل أن ييورد الميؤمن  195( ، ولو أن جهله بوجود تأمين لصالحه ال يعتبر قوة ظاهرة تعفيه من واجب اإلخطار بوقوع الحادث ) انظر آنفاً فقيرة  121ص 2915فقرة  22

 في الهامش ( . 195وثيقة التأمين على الحياة يقضي بسقوط الحق في التأمين لعدم اإلخطار ) انظر آنفاً فقرة  شرطاً في

حييث قيد تطيورت بعيد ذليك ب ، وإن كانت قد بدأت بسيطة بحيث ال تدخل في نطياق التيأمين ، يسري التقادم من وقت علم المؤمن له بأن اإلصابة التي حدثتوفي التأمين من اإلصابات 

يونييه سينة  15 -99-2559المرجيع السيابق  2595أكتيوبر سينة  27 -2299-2599المجلية العامية للتيأمين البيري  2599يونييه سينة  11نقيض فرنسيي ) أنها تدخل في هذا النطاق 

 299انظر في هذا المعنى بيكيار وبيسيون فقيرة ) لمصاب ولكن ليس من الضروري لسريان التقادم االنتظار حتى تجبر اإلصابة ويشفى منها  ( . 959-2559المرجع السابق  2559

 15نقض فرنسي  : وانظر عكس  ذلك -912-2551وفي داللوز -179-2551بيسون في المجلة العامة للتأمين البري  -121ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -191ص

 ( . 179-2551المرجع السابق  2551س سنة مار 25إكس  -919-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595يناير سنة 
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لى تعذر رفع الدعوى . ويقع على عاتق من يطاليب بمبليغ التيأمين عيبء إثبيات أنيه كيان ال هنا أيضاً ، ضرب من وقف التقادم يرجع إ

يعلم بوقوع الحادث ، وعبء إثبات وقت علمه بوقوعه
 (2 )

 . 

 وقف التقادم :  -676
الميادة لم يرد في التقنين المدني نص خاص بوقف التقادم في دعاوى التيأمين ، ومين ثيم يجيب تطبييق القواعيد العامية . وتينص 

ال يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه وليو كيان الميانع  -2مدني في هذا الصدد على ما يأتي : " 971

وال يسيري التقيادم اليذي تزييد مدتيه عليى خميس سينوات فيي حيق مين ال  -1أدبياً . وكذلك ال يسري التقادم فيما بين األصيل والنائيب . 

 األهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية ، إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً" .تتوافر فيه 

ويخلص من هذا النص أن التقادم يوقف سريانه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقيه . وقيد أوردنيا فيميا تقيدم 

فيهما سريان التقادم حتى يعلم الدائن بالواقعية التيي توليدت عنهيا اليدعوىمثلين لهذا المانع ، هما الحالتان اللتان يوقف 
 (1 )

. وأي ميانع  

يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه يقف التقادم
 (9 )

، كالحرب والقوة القاهرة . وإذا طالب المؤمن المؤمن له بدفع القسيط المسيتحق  

ؤمن دعوى عليه يطلب فيها الحكم بصحة العقد ودفيع القسيط المسيتحق ، فيإن هيذه ، فنازع المؤمن له في صحة عقد التأمين ، فأقام الم

الدعوى تقف سريان التقادم بالنسبة إلى األقساط التالية لتوقف استحقاق هذه األقساط على الحكم في الدعوى
 (5 )

. وكذلك يقيف سيريان  

ور ، فإنه يتعذر على المؤمن له أن يرجع على المؤمن في دعوى المؤمن إدارة دعوى المسئولية المرفوعة على المؤمن له من المضر

أثناء تولي المؤمن إدارة هذه الدعوى
 (9 )

 . 

ميدني سيالفة اليذكر أن سيريان التقيادم ال يوقيف لعيدم  971/1ولما كانت مدة التقادم ثالث سنوات ، فإنه يؤخذ مين نيص الميادة 

مدته تزييد عليى خميس سينوات ، لعيدم تيوافر األهليية ، بشيرط أن يكيون لليدائن توافر األهلية . فالنص يقضي بوقف التقادم ، إذا كانت 

اء كيان الذي لم تتوافر فيه األهلية نائب يمثله قانوناً . فإذا كان له نائب يمثله قانوناً ، أو كانت مدة التقادم ال تزيد على خمس سنوات سو

                                                 
 ( . 151-211عبد المنعم البدراوي فقرة  -191ص 299بيكار وبيسون فقرة  -12-2559المجلة العامة للتأمين البري  2551نوفمبر سنة  1نقض فرنسي  (  2) 

سري المدة ، عندما يكون سبب دعيوى الميؤمن علييه عليى الميؤمن ناشيئاً عين رجيوع الغيير مدني يشتمل على النص اآلتي : " . . ) ج ( وال ت 191وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 

ا الينص حيذف مين لجنية المراجعية  ) عليه ، إال من يوم رفع الدعوى من هذا الغير على الميؤمن علييه أو مين الييوم اليذي يسيتوفي فييه الغيير التعيويض مين الميؤمن علييه" . ولكين هيذ

في الهامش ( . والنص المحذوف تطبيق للقواعد العامة إال في مسألة واحيدة . ذليك أن فيي التيأمين مين  115وانظر آنفاً فقرة  -995ص-999ص ص 9 مجموعة األعمال التحضيرية

ين في العقد . ومقتضى تطبيق القواعد العامية ، لمعالمسئولية ال يرجع المؤمن له على المؤمن بمبلغ التأمين إال إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث ا

لتقادم يسري من وقت المطالبة القضائية في تقادم دعوى المؤمن له ، أن التقادم يسري من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له مطالبة وديه أو مطالبة قضائية ، والنص المحذوف يجعل ا

المسألة التي تخرج فيها النص المحذوف على القواعد العامة هي إرجاء سريان التقادم إلى وقت استيفاء المضرور للتعويض أو من وقت استيفاء المضرور للتعويض من المؤمن له . ف

ذف ، فإنيه يجيب . ولميا كيان الينص قيد حي ، في حين أن القواعد العامة تقضي بأنه تكفي المطالبة الودية لسريان التقادم ، دون حاجية النتظيار اسيتيفاء المضيرور للتعيويض الميؤمن ليه

 الرجوع إلى القواعد العامة ، فيسري التقادم من وقت المطالبة القضائية أو من وقت المطالبة الودية .

اسيتيفاء  ، ويسيير التقيادم فيي فرنسيا مين ييوم المطالبية القضيائية أو مين ييوم 2599يولييه سينة  29من قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  19/9والنص المحذوف منقول عن المادة 

وقيارن عبيد المينعم  -129ص 2915فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -292المضرور التعويض مين الميؤمن ) انظير فيي هيذه المسيألة فيي القيانون الفرنسيي بيكيار وبيسيون فقيرة 

 ( . 151-151ص 211البدراوي فقرة 

 . 119انظر آنفاً فقرة  (  1) 

 . 999-2591المرجع السابق  2599ديسمبر سنة  99 -2919-2599لة العامة للتأمين البري المج 2599يونيه سنة  19نقض فرنسي  (  9) 

 . 515-2557داللوز  -199-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يونيه سنة  15نقض فرنسي  (  5) 

 . 271-2-2557سيريه  -211-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557مارس سنة  29نقض فرنسي  (  9) 
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للدائن نائب أو لم يكن ، فإن التقادم ال يوقيف
 (2 )

مين ذليك أن ميدة التقيادم هنيا ، وهيي ثيالث سينوات ، ال توقيف لعيدم تيوافر . ويخليص  

األهلية في الدائن ، حتى لو لم يكن له نائب يمثله
 (1 )

 . 

 انقطاع التقادم -677
وينقطع سريان التقادم بأي من األسباب التي ينقطع بها التقادم طبقاً للقواعد العامة فينقطع بالمطالبة القضائية "

 (9 )
رعيت وليو  

الدعوى إلى محكمة غير مختصة
 (5 )

، وبالتنبيه ، وبيالحجز ، وبالطاليب اليذي يتقيدم بيه اليدائن لقبيول حقيه فيي تفلييس أو فيي توزييع ،  

ميدني ( . وينقطيع التقيادم أيضياً إذا أقير الميدين بحيق  979وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السيير فيي إحيدى اليدعاوى ) م

مدني ( ، كأن يقر المؤمن بحق المؤمن له فيي التعيويض بيأن يقيدم ليه دفعية عليى الحسياب  975/2صريحاً أو ضمنياً ) م الدائن إقراراً 

إلى أن يسوي المبلغ بأكمله
 (9 )

، كأن يقبل اتخاذ إجراءات تفيد معنى اإلقرار الضمني 
 (1 )

 . 

خبييراً عقيب وقيوع الحيادث الميؤمن منيهومن اإلجيراءات التيي قيد تفييد معنيى اإلقيرار الضيمني نيدب الميؤمن 
 (1 )

. فقيد يكيون  

الغرض من ندب هذا الخبير تقدير قيمة األضرار التي نجمت عن الحادث حتى يعرف المؤمن مقدار المبلغ الذي يلتيزم بدفعيه للميؤمن 

. ولكين لييس مين الضيروري أن يفييد  له ، فيكون ندب الخبير في هذه الحالة إقراراً ضمنياً بحق المؤمن له ، ومن ثم ينقطيع بيه التقيادم

ندب الخبير إقراراً ضمنياً بحق المؤمن له ، فقد يندب المؤمن طبيباً للكشف على المؤمن له ، في التيأمين مين اإلصيابات ، ليتثبيت مميا 

إذا كانت اإلصابة تدخل في نطاق التأمين فيلتزم المؤمن بالتعويض ، أو ال تدخل في هذا النطاق فال يلتزم بشيء
 (7 )

 . 

                                                 
 . 115فقرة  9الوسيط  (  2) 

وتينص  –(  129ص 2919فقيرة  22فإن كان نائب يمثله ، وسكت هذا حتى سقطت دعوى محجورة بالتقادم ، رجيع المحجيور عليى النائيب بيالتعويض ) بالنييول وريبيير وبيسيون  (  1) 

مدة السنتين التي يتم بها التقادم على القصر والمحجور عليهم وغييرهم مين فاقيدي األهليية" . وقيد حيذف هيذا من المشروع التمهيدي على هذه األحكام إذ تقول : "تسري  2917المادة 

مين تقنيين الموجبيات والعقيود  571/2وتينص الميادة  –فيي الهيامش (  999ص  9النص في لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة في وقف التقادم"  ) مجموعة األعميال التحضييرية 

 ناني في نفس المعنى على أن "تسري مدة مرور الزمن ذات السنتين حتى على القاصرين والمحجور عليهم وغيرهم من فاقدي األهلية" .اللب

اب أوليى ينقطيع تقيادم هيذه اليدعوى ( ، ومين بي 152أما بالنسبة إلى دعوى المطالبة بدفع القسط المستحق ، فالتقادم ينقطع باإلعذار اليذي ييتم بكتياب موصيى علييه ) انظير آنفياً فقيرة  (  9) 

( . وال ينقطع التقادم في الدعاوى األخرى بمجرد اإلعذار ، وإن كان إنذاراً عليى  119-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552مارس سنة  11بالمطالبة القضائية ) نقض فرنسي 

المجلية العامية  2599نيوفمبر سينة  Sem . Jurisdiction . 2515-999- 15األسبوع القضائي  2517 ديسمبر سنة 92يد محضر ، بل البد من المطالبة القضائية ) نقض فرنسي 

وانظر مع ذليك  -295( . وال يكفي لقطع التقادم رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل للمطالبة بإجراءات وقتية ال تتعلق بموضوع الدعوى ) بيكار وبيسون فقرة  2595للتأمين البري 

 ( . 791-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599أبريل سنة  21ي نقض فرنس

 . 911-2595المجلة العامة للتأمين البري  2599ديسمبر سنة  11نقض فرني  (  5) 

 . 115-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555مايو سنة  9محكمة مارسيليا االبتدائية التجارية  (  9) 

 . 151ص 295بيكار وبيسون فقرة  -2599مايو سنة  9 -299-2-2591) القضية األولى ( داللوز  2755ير سنة فبرا 11نقض فرنسي  (  1) 

يونيه سنة  29 -19ص 91م 2519نوفمبر سنة  25وانظر في أن المفاوضات بين المؤمن والمؤمن له تقطع التقادم إذا كانت تفيد نزول المؤمن عن التمسك بسريانه : استئناف مختلط  

 . 91ص 97م 2519نوفمبر سنة  27 -519ص 91م 2515

 . 111ص 11م 2529مارس سنة  21انظر في أن ندب خبير يوقف سريان التقادم : استئناف مختلط  (  1) 

أنسيييكلوبيدي  -125ص 2919فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -151ص 295بيكيار وبيسيون فقيرة  -921-2599المجلية العامية للتيأمين البيري  2599ينياير سينة  92بياريس  (  7) 

 . 121محمد علي عرفه ص  -759فقرة  . Ass . Terلفظ  2داللوز 

ينقطع بها التقيادم  من المشروع التمهيدي وهي تقضي بأن التقادم ينقطع دائماً بندب خبير ، إذ تقول : "ينقطع سريان هذه المدة بأي من األسباب العامة التي 2915انظر مع ذلك المادة 

 وكذلك ينقطع بندب خبير عقب وقوع الحادث المؤمن ضده .، 

 في الهامش ( . 999ص  9وقد حذف نص المشروع التمهيدي  في لجنة المراجعة "اكتفاء بالقواعد العامة" في انقطاع التقادم) مجموعة األعمال التحضيرية 

 2599يوليه سنة  29الصادر في من قانون التأمين الفرنسي  11/1وقد نقل نص المشروع التمهيدي عن المادة 
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وإذا انقطع التقادم ، بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء األثر المترتب على سبب االنقطاع
 (2 )

، وتكون مدته هي مدة التقيادم  

مدني ( أي أن مدته تكون ثالث سنوات979/2األول ) م
 (1 )

 . 

 التأمين على األشخاص والتأمين من األضرار -أقسام التأمين -الباب الثاني

 التأمين على األشخاص -ل األولالفص 
 (assurances de personncs ) 

 التأمين على األشخاص والتأمين على الحياة : -678
فنيتكلم  -وأكثرهيا شييوعاً فيي التعاميلولكنه أبيرز هيذه الفيروع  التأمين على الحياة فرع من فروع التأمين على األشخاص ،  ، 

األشيخاص والمبيادئ التيي يقيوم عليهيا هيذا التيأمين ، ثيم نفيرد بحثياً خاصياً للتيأمين عليى الحيياة أوالً في الصور المختلفة للتيأمين عليى 

 نعرض فيه لما يخضع له هذا التأمين من قواعد خاصة به .

 صور مختلفة للتأمين على األشخاص والمبادئ التي يقوم عليها -الفرع األول

 صورة مختلفة للتأمين على األشخاص -المبحث األول

 ما يخرج عن هذا النطاق وما يدخل فيه : -تحديد نطاق التأمين على األشخاص -679
التأمين على األشخاص هو تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بشخص المؤمن له ال بماله ، وذلك بخالف التأمين  

 له ال بشخصه .من األضرار فإن الخطر المؤمن منه في هذا التأمين هو أمر يتعلق بمال المؤمن 

والخطر الذي يتعلق بشخص المؤمن له قد يكون هو الموت كما في التأمين على الحياة لحالة الموت ، وقد يكون هو الحياة كما 

في التأمين على الحياة لحالة البقاء ، وقد يكون هو اإلصابة التي تسيبب الوفياة أو العجيز اليدائم أو العجيز المؤقيت كميا فيي التيأمين مين 

بات ، وقد يكون هو المرض كما في التأمين من المرض ، وقد يكون هو الزواج أو إنجاب الوليد كميا فيي تيأمين اليزواج وتيأمين اإلصا

األوالد . ونرى من ذلك أن الخطر المؤمن منه في التأمين على األشخاص قد يكون خطراً حقيقياً أي كارثة كالموت والعجز والمرض 

                                                                                                                                                                    
طعية لميرور اليزمن ، من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يأتي : "ويجوز قطع سريانها ) ميدة ميرور اليزمن ( بأحيد األسيباب العاديية القا 571/1وتنص المادة 

 الضامن كتاباً مضموناً إلى الشخص المضمون" .ويمكن من جهة أخرى قطع مرور الزمن المختص بدعوى استيفاء القسط بإرسال 

 2919فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -211-2557المرجيع السيابق  2557ميارس سينة  29 -99-2557المجلية العامية للتيأمين البيري  2557فبراير سينة  21نقض فرنسي  (  2) 

 . 129ص

 -129ص 2919فقييرة  22بالنيييول وريبييير وبيسييون  -291بيكييار وبيسييون فقييرة  -257 -2551داللييوز  -95-2551ي المجليية العاميية للتييأمين البيير 2559فبراييير سيينة  21ريييوم  (  1) 

 . 157ص 211عبد المنعم البدراوي فقرة  -751فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -555ص 9257فقرة  1وبوالنجيه 22بالنيول وريبير وبيسون 

ويالحظ أن التقادم  ه القواعد العامة ، من حيث وجوب التمسك بالتقادم أمام القضاء ، وبعدم جواز النزول عنه مقدماً ، وبجواز النزول عنه بعد تمام مدته .أما أثر التقادم فتسري في شأن

بالدين ، وال يحلف المدين على أنه أدى اليدين فعيالً ) عبيد المينعم  هنا ليس مبنياً على قرينة الوفاء ، بل على اعتبارات تتصل بالنظام العام ، ومن ثم يبقى أثر التقادم حتى لو أقر المدين

 ( . 215البدراوي فقرة 
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زواج وإنجاب الولد وبقاء المؤمن ليه حيياً بعيد وقيت معيين، وقد يكون حادثاً سعيداً كال
 (2 )

. وسينرى أن التيأمين عليى األشيخاص لييس  

بعقد تعويض ، إذ ال يقصد به التعويض عن ضرر معين بمقدار هيذا الضيرر ، فقيد ال يكيون هنياك ضيرر أصيالً كميا إذا كيان الحيادث 

 مبلغ التأمين ال يقاس بمقياس هذا الضرر . المؤمن منه حادثاً سعيداً ، وحتى إذا كان هناك ضرر فإن

ويخرج عن نطاق التأمين على األشخاص عمليات تتعلق بالشخص ، ولكنها ليست بتأمين أصالً . مين ذليك إنشياء مرتيب ميدى 

الحياة بعقد معاوضة كالبيع والقرض ، أو بتبرع كالهبة والوصية
 (1 )

، عليى اسيم  ( la tontine) . ومن ذلك عمليية تعيرف بيالتونتين  

هو الذي ابتدعها . وتتلخص في اشيتراك عيدد مين األشيخاص فيي تكيوين رأس ميال  Lorenzo Tontiرجل إيطالي من نابولي اسمه 

عن طريق دفع أقساط طوال مدة معينة ، ويستغل رأس المال ، حتى إذا نقضت الميدة المعينية وزع ، بعيد خصيم مصيروفات اإلدارة ، 

ين ، وقد يوزع بعض رأس المال على خلفاء من مات منهم . فالعملية كميا نيرى تتعليق بحيياة األشيخاص على من بقي حياً من المشترك

ومن ثم تخضع لرقابة الدولة ، ولكنها ليسيت تأمينياً فلييس فيهيا ميؤمن يتحميل خطيراً يعيوض عنيه طبقياً لقيوانين اإلحصياء . وإنميا هيي 

ن بقي منهم حياً ظفر بالمال . فهي مضاربة ال تأمين ، وقد قل اآلن تيداولها عملية تمويل يقوم بها أشخاص يضاربون على حياتهم ، فم

في العمل
 (9 )

،  ( operations de capitalization) . ويخرج عين نطياق التيأمين عليى األشيخاص أيضياً عملييات تكيوين األميوال  

فهي ليست بتأمين أصالً . وتتلخص هذه العمليات في أن يقوم الشخص بدفع مبلغ من المال للشركة ، إما دفعة واحدة أو عليى أقسياط ، 

وتستغل الشركة المال وترد بعد مدة معينة
 (5 )

للشخص أو لورثته من بعده راس مال معين المقدار . وتتضمن هذه العمليات ، كميا فيي  

، ولكنهيا ليسيت بتيأمين إذ لييس  ( avances) ولتعجيل دفعيات  ( rachat) حياة ، احتياطياً حسابياً يكون محالً للتصفية التأمين على ال

لحياة الشخص أو لموته أي أثر في رأس المال الذي يتقاضاه وال في األقساط أو المال الذي يدفعه
 (9 )

. وتخرج كذلك عمليات االدخار  

 (operations d'épargne )  وتقيوم بهيذه العملييات جمعييات تنيتظم عيدداً مين األقيارب أو األصيدقاء ، وتسيتثمر ميا ييدخره هيؤالء ،

عندها من المال ، على أن ترده إليهم بما أنتج من ثمرة . وليس هذا تأميناً ، وإنما هو محض ادخار
 (1 )

 . 

ا التأمين األخير في الفصيل الثياني مين هيذا كذلك يخرج عن نطاق التأمين على األشخاص التأمين من األضرار ، وسنبحث هذ

، كالتيأمين مين  ( assurances socials) الباب . ويخرج عين نطياق بحثنيا أيضياً فيي التيأمين عليى األشيخاص التأمينيات االجتماعيية

                                                 
 . 912انظر آنفاً فقرة  (  2) 

راد هيئية تيأمين تيدبر شيؤونها بحسيب . وذلك إذا كان الملتزم باإليراد شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً غيير هيئيات التيأمين . فيإذا كيان الملتيزم بياإلي 915فقرة  -919انظر آنفاً فقرة  (  1) 

 ( . 9بند 921قوانين اإلحصاء وطبقاً للقواعد التأمينية المقررة ، فإن إنشاء المرتب في هذه الحالة يدخل في نطاق التأمين ) انظر آنفاً فقرة 

عبد الودود يحيى في إعيادة التيأمين عليى  -199ص 279وفقرة  99ص 21عبد المنعم البدراوي فقرة  -199ص 191محمد كامل مرسي فقرة  -919ص 951بيكار وبيسون فقرة  (  9) 

 . 9األشخاص ص

. فمين اقتيرع علييه  ( triage au sort) وال يجوز أن تزيد المدة على حد أقصى معين ) خمس وعشرين سنة عادة ( . ويجيوز أن يحيدد ميعياد رد رأس الميال عين طرييق االقتيراع  (  5) 

 15نقيض فرنسيي بر هذا من ألعاب النصيب المحرمة ، إذ االقتراع ال يحدد إال ميعاد رد رأس المال ، أما رد رأس المال ذاته فال يتوقيف عليى االقتيراع ) استرد رأس المال . وال يعت

 ( . 912 -2592المرجع السابق  2592مارس سنة  29مجلس الدولة الفرنسي  -157-2597المجلة العامة للتأمين البري  2591ديسمبر سنة 

من مشروع وزارة االقتصاد ( على أن "يحظير عليى هيئيات  51من هذا القانون ) م 99أحكاماً خاصة بهيئات تكوين األموال ، فنصت المادة  2595لسنة  259وقد أورد القانون رقم 

ة أو أكثر فال يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة الخامسة والعشرين تكوين األموال أن تصدر سندات تكوين أموال لمدة تجاوز ثالثين سنة ، وإذا كانت مدة السند خمساً وعشرين سن

مين  59من نفس القيانون ) م 91نصت المادة عن مقدار االحتياطي الحسابي الكامل . ويجب أن تكون األقساط التي يلتزمها حملة سندات تكوين األموال متساوية القيمة أو تنازلية" . و

% قيمة استرداد معادلة على األقل للقيمة التي تحسب طبقاً للشروط التي يصدر 7أن "تكون لسندات تكوين األموال التي أدى من قيمتها ما ال يقل عن  مشروع وزارة االقتصاد ( على

دات تكوين األموال على شروط الفسخ التي من مشروع وزارة االقتصاد ( على أنه "يجب أن تشتمل سن 55من نفس القانون ) م 91بتعيينها قرار من وزير االقتصاد" . ونصت المادة 

وإذا أن السند اسمياً فال تسري هذه المدة إال تحتج بها الهيئة قبل حامل السند بسبب تأخره عن أداء األقساط ، على أنه ال يجوز فسخ التعاقد قبل مضي شهر من تاريخ استحقاق القسط ، 

صول . وكذلك يجب أن ينص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حاميل السيند دون فيرض من تاريخ إنذار صاحب السند بكتاب مسجل مصحوب بعلم و

 ً  .في آخرها في الهامش  955فقرة  رسوم إضافية أو اشتراطات جديدة . وتعين بقرار من وزير االقتصاد البيانات األخرى الواجب تضمينها سندات تكوين األموال" . انظر آنفا

 ( . 9عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -279عبد المنعم البدراوي فقرة  -199ص 191محمد كامل مرسي فقرة  -951بيكار وبيسون فقرة  (  9) 

 . 915ص 951بيكار وبيسون فقرة  (  1) 
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العميل  الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصيابات العميل ، حييث يسياهم فيي دفيع أقسياط التيأمين ، إليى جانيب العميال ، أصيحاب

والدولة ، وتتولى الدولة تنظيمها وإدارة شؤونها ، ومكان بحثها يكون عند الكالم في قانون العمل
 (2 )

 . 

أما الذي يدخل في نطاق التأمين على األشخاص فكل تأمين يتضمن خطراً يكون هو محل التيأمين ، وبشيرط أن يتعليق الخطير 

تيأمين عليى األشيخاص هيو ، كميا قيدمنا ، التيأمين عليى الحيياة . وقبيل أن نتنياول بشخص المؤمن له كما سيبق القيول . وأبيرز فيروع ال

 صوره المختلفة ، وهي تأمين الزواج وتأمين األوالد ، والتأمين من المرض ، والتأمين من اإلصابات .

فيي التيأمين التيي وتسري على جميع صور التأمين على األشخاص ، وتدخل فيها صور التيأمين عليى الحيياة ، األحكيام العامية 

 فصلناها في الباب األول ، مع عدم اإلخالل بما تنفرد به من أحكام خاصة هي التي نعرض لها في هذا الباب .

 صور في التأمين على األشخاص ) غير صور التأمين على الحياة ( -0

 تأمين الزواج وتأمين األوالد -681
  (assurances de nuptialité et de natalité )  : تيأمين اليزواج عقيد بموجبيه ييدفع الميؤمن للميؤمن ليه ، فيي مقابيل

المال أقساط ، مبلغاً معيناً من المال إذا تزوج المؤمن له قبل أن يبلغ سناً معينة . والمقصود بهذا التأمين أن يتمكن المؤمن له من تدبير 

حادثياً يتعليق  -وهيو اليزواج قبيل سين معينية-المؤمن منه هنياالالزم الذي يقتضيه الزواج ، وما يستلزمه من نفقات . وال يعتبر الحادث 

بمحض إرادة المؤمن ليه ، ومين ثيم ال يكيون التيأمين بياطالً 
 (1 )

. ذليك أن اليزواج ال يتوقيف عليى محيض مشييئة اليزواج أو الزوجية ،  

ذراً . فييإذا قامييت ظييروف فهنيياك ظييروف ومالبسييات خارجيية عيين إرادة كييل منهمييا ، قييد يكييون ميين شييأنها تيسييير الييزواج أو جعلييه متعيي

ومالبسات تجعل الزواج متعذراً فلم يتزوج المؤم له قبل بلوغه السن المعينة ، فقد رئت ذمة المؤمن ، وانتهى التأمين ، وضاعت على 

اج ، بجانيب تيأمين اليزو ( contre-assurance) المؤمن له األقساط التي دفعها . ولذلك يلجأ المؤمن له عيادة إليى عقيد تيأمين مضياد 

 يتعهد بموجبه المؤمن في التأمين المضاد ، في مقابل أقساط قليلة القيمة ، بأن يرد للمؤمن له أو لخلفائه األقساط التي دفعيت فيي تيأمين

الزواج إذا لم يتزوج المؤمن له قبل بلوغه السن المعينة أو مات دون زواج قبل بلوغه هذه السن . أما إذا تزوج المؤمن ليه قبيل بلوغيه 

 سن المعينة ، فإنه يوقف دفع األقساط ، ويتقاضى من المؤمن مبلغ التأمين المتفق عليه يستعين به في شؤون الزواج .ال

وتأمين األوالد عقد بموجبه يدفع المؤمن للمؤمن له ، في مقابل أقساط ، مبلغاً معيناً من المال عند والدة كل طفيل للميؤمن ليه . 

المؤمن له من تدبير المال الالزم الذي تقتضيه والدة الطفل ومين تيدبير ميا يليزم الطفيل مين ميال فيي  والمقصود بهذا التأمين أن يتمكن

تربيته وتعليمه . ومن الواضح هنا أن والدة الطفل ال تعتبير متعلقية بمحيض إرادة الميؤمن ليه . ويبقيى الميؤمن ليه ييدفع أقسياط التيأمين 

تقاضى مبلغ التأمين عن هذا الولد ، وذلك إلى أن ينتهي التأمين بسبب من أسباب انتهائيه طوال المدة المتفق عليها ، وكلما يرزق ولداً ي

.وقد ينتهي دون أن يرزق المؤمن له ولداً طوال المدة ، فتضيع عليه أقساط التأمين . ومين أجيل ذليك يلجيأ عيادة . كميا يلجيأ فيي تيأمين 

والد ، يتعهيد بموجبيه الميؤمن فيي التيأمين المضياد ، فيي مقابيل أقسياط قليلية الزواج فيما رأينا ، إلى عقد تأمين مضاد بجانب تيأمين األ

و إذا القيمة ، بأن يرد للمؤمن له أو لخلفائه األقساط التي دفعت في تأمين األوالد إذا لم يرزق المؤمن له ولداً قبل انقضاء مدة التيأمين أ

ألوالد بصفة مستقلة ، بل يكون مضافاً إلى عقد تأمين اليزواج . وال حاجية مات قبل ذلك دون أن يرزق ولداً . والغالب أال يعقد تأمين ا

إلجراء كشف طبي ، ال في تأمين الزواج ، وال في تأمين األوالد
 (9 )

 . 

                                                 
 في أولها . 919انظر آنفاً فقرة  (  2) 

 . 199انظر آنفاً فقرة  (  1) 

محمد  -219فقرة -212فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 2919فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -591انظر في تأمين الزواج وتأمين األوالد بيكار وبيسون فقرة  (  9) 

 . 111ص 255عبد المنعم البدراوي فقرة  -157كامل مرسي فقرة 
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 التأمين من المرض -680
 ( )

 (assurance contre la maladie )  : للميؤمن ، والتأمين من المرض عقد بموجبيه ييدفع الميؤمن ليه أقسياط التيأمين

 ويتعهد هذا ، في حالة ما إذا مرض المؤمن له أثناء مدة التأمين ، بأن يدفع له مبلغياً معينياً دفعية واحيدة أو عليى أقسياط ، وبيأن ييرد ليه

مصروفات العالج واألدوية كلها أو بعضها
 (2 )

. ونرى من ذلك أن التأمين من المرض هو تأمين على األشيخاص فيميا يتعليق بيالمبلغ  

ين الذي يدفعه المؤمن للمؤمن له عند مرضه ، فإن هذا المبلغ يجب دفعه كالماً بصرف النظر عن مقدار ما أصاب المؤمن له مين المع

ضرر بسبب المرض
 (1 )

. وهيو فيي الوقيت ذاتيه ، وبوجيه خياص تيأمين األضيرار فيميا يتعليق بيرد مصيروفات العيالج واألدويية ، إذ  

ابه من خسارة وتحمله مين نفقيات فيي العيالج وفيي شيراء األدويية الالزمية ، وهيذا هيو االلتيزام المؤمن يعوض هنا المؤمن له عما أص

الرئيسي في التأمين من المرض
 (9 )

 . 

والخطيير المييؤمن منييه قييد يشييمل جميييع األمييراض ، وقييد يقتصيير علييى األمييراض الجسيييمة ، وقييد ال ينصييب إال علييى العمليييات 

الجراحية
 (5 )

له كشفاً طبياً كما في التأمين على الحياة ، تفادياً من مصروفات هذا الكشف . ولكن المؤمن ليه . وال يكشف على المؤمن  

يجيب على أسئلة مفصلة عن حالته الصحية ، وعن األمراض التي سبق أن أصيب بها ، ويجب أن تكون اإلجابة بأمانية ودقية تيامتين
 (

9 )
يكون المؤمن له مصاباً بها فعالً عند إبرام العقد ، وتأكيداً لذلك يشترط عيدم  . ويحتاط المؤمن عادة فيشترط استبعاد األمراض التي 

تليي  -عيدة شيهور تطيول أو تقصير بحسيب طبيعية الميرض–المسئولية أيضاً عن األمراض التي يصاب بها المؤمن له في فترة معينية 

 . ( délai de carence) إبرام العقد 

ة العقد ، وكان هذا المرض داخالً في األمراض الميؤمن منهيا ، وجيب عليى الميؤمن فإذا أصيب المؤمن له بمرض في أثناء مد

أن يدفع له مبلغ التأمين ، إما دفعة واحدة وإما على أقساط طول مدة المرض بحسب االتفاق . ويجب عليه أيضاً أن يرد له مصروفات 

من ليه أن يختيار الطبييب اليذي يعالجيه ، ولكين يجيوز للميؤمن أن العالج واألدوية ، إما كلها وإما بعضيها طبقياً لميا اتفيق علييه . وللميؤ

يشترط أن يكون هذا الطبيب مؤهالً تأهيالً طبياً كافياً ، وأن يندب طبيباً من قبله وعلى نفقته للكشف على المؤمن ليه ولفحيص ميا رسيم 

له من عالج وما أعطى من أدوية
 (1 )

 . 

شيفائه مين الميرض طبييب يندبيه الميؤمن عليى نفقتيه ، وأال يعيود التيأمين إليى ويشترط المؤمن عادة أن يفحص المؤمن له بعيد 

النفاذ إال بعد فتيرة أخيرى
 (1 )

) ، وقيد يكيون تأمينياً عائليياً  ( police individuelle) . والتيأمين مين الميرض قيد يكيون تأمينياً فرديياً  

police de groupes )
  (7 )

 . 

                                                 
 (

مقيال  -في التأمين الخياص مين الميرض Compenon –في أسس حساب األضرار وجداولها في التأمين من المرض  Tosberg -2591سنة  Lichtendorff-Clairvilleانظر  (  

فيي المجلية العامية  ( فيي حسياب األقسياط)  Dubمقيال  -599-2591فيي المجلية العامية للتيأمين البيري  Thomassinمقيال  -2915-2599سيميان في المجلة العامة للتأمين البيري 

 . 222فقرة  – 295فقرة . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -وما بعدها 191ص  5بيكار وبيسون المطول  -115-2591للتأمين البري 

( . وسنبحث فيميا يليي ) فقيرة  229فقرة . Ass . Terفظ ل 2وفي أكثر األحيان تشمل وثيقة التأمين التأمين من المرض والتأمين من اإلصابات في وقت واحد ) أنسيكلوبيدي داللوز  (  2) 

 ( التأمين من اإلصابات . 171

 سواء كان الضرر راجعاً إلى المرض ذاته ، أو راجعاً إلى ما ينجم عنه من بطالة . (  1) 

 . 5عبد الودود يحيى في إعادة التأمين على األشخاص ص -151ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  (  9) 

 ( . 917وقد يشمل التأمين من المرض تأمين المرأة من الوضع ، فيدفع مبلغ التأمين إذا وقع هذا الحادث ) محمد كامل مرسي فقرة  (  5) 

 . 222فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  (  9) 

 . 592بيكار وبيسون فقرة  -وما بعدها 191ص 5بيكار وبيسون المطول  (  1) 

 . 222فقرة  . Ass . Terلفظ  2( أنسيكلوبيدي داللوز  1) 

 . 222فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  (  7) 



 

 

 

 

1025 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 التأمين من اإلصابات -682

 ( )
  (assurances contre les accidents corporals )-  : والتيأمين مين اإلصيابات عقيد بموجبيه يتعهيد فكرة عامية

المؤمن ، في مقابل أقساط التأمين . بأن يدفع للمؤمن له ، أو للمستفيد في حالة موت الميؤمن ليه ، مبليغ التيأمين فيي حالية ميا إذا لحقيت 

صيروفات العيالج واألدويية كلهيا أو بعضيها . ومبليغ التيأمين يختليف بياختالف ميا أفضيت إلييه المؤمن له إصابة بدنية ، وبأن يرد له م

،  ( incapacité ou infirmité permanente) اإلصابة البدنية . فقد تقضي إلى موت المؤمن له ، أو إلى عجزه الدائم عن العميل 

.  ( incapacité temporaire) إليى عجيزه عين العميل عجيزاً مؤقتياً ، أو  ( partielle) ، أو عجيزاً جزئيياً  ( totale) عجيزاً كليياً 

ويالحظ أن التأمين من اإلصابات ، كالتأمين من المرض ، تأمين على األشخاص فيما يتعلق بالمبلغ اليذي يدفعيه الميؤمن للميؤمن ليه ، 

التيأمين مين اإلصيابات هيو المبليغ اليذي  وتأمين من األضرار فيما يتعلق بمصيروفات العيالج واألدويية ، ولكين العنصير الرئيسيي فيي

يدفعه المؤمن للمؤمن ليه ، وتعتبير مصيروفات العيالج واألدويية عنصيراً ثانويياً ويغليب أال يتعهيد الميؤمن إال بيدفع جيزء منهيا أميا فيي 

من للميؤمن ليه التأمين مين الميرض فالعنصير الرئيسيي هيو كميا قيدمنا مصيروفات العيالج واألدويية ، ويعتبير المبليغ اليذي يدفعيه الميؤ

عنصراً ثانوياً ، وقيد ال يتعهيد الميؤمن إال بيدفع مصيروفات العيالج واألدويية . ومين ذليك نيرى أن التيأمين مين اإلصيابات تيأمين عليى 

األشخاص قبل أن يكون تأميناً من األضرار ، في حين أن التأمين من المرض تأمين من األضرار قبل أن يكون تأميناً على األشخاص 

. 

لى التأمين من اإلصابات األحكام المتعلقة بالتأمين على الحياة . غير أن التيأمين مين اإلصيابات يختليف عين التيأمين وتسري ع

على الحياة في مسألة جوهرية ، إذ التأمين من اإلصابات تأمين خالص ال يدخل فيه عنصر االدخار ، في حين أن التأمين عليى الحيياة 

ثم جاز في التأمين على الحياة أن يتحلل المؤمن ليه فيي أي وقيت مين العقيد بإخطيار كتيابي يرسيله تأمين وادخار في وقت واحد . ومن 

إليى الميؤمن قبيل انتهياء الفتيرة الجاريية ، إذا رأى أن ظروفيه ال تسياعده عليى المضيي فيي االدخيار ، وجياز ذليك فيي حيدود االحتييياط 

لى الحسياب . وال يجيوز شييء مين ذليك فيي التيأمين مين اإلصيابات ، الحسابي تخفيض التأمين على الحياة وتصفيته وتعجيل دفعات ع

ألن عنصر االدخار معدوم فيه ، واألقساط تدفع كلها لتغطية الخطر وال شيء يبقيى منهيا لالدخيار . فيبقيى الميؤمن ليه فيي التيأمين مين 

و الذي رأينياه فيي التيأمين عليى الحيياةاإلصابات ملزماً بدفع األقساط طوال مدة العقد وال يجوز له التحلل من العقد على النح
 (2 )

، وال  

محل في التأمين من اإلصابات للتخفيض أو التصفية أو لتعجيل دفعات على الحساب
 (1 )

 . 

 assurance) ، وقيد يكيون تأمينياً جماعيياً  ( assurance individuelle) والتيأمين مين اإلصيابات قيد يكيون تأمينياً فرديياً 

collective, assurance-groue )  فالتأمين الفردي يكون فيه المؤمن له شخصاً واحداً ، يؤمن نفسه من جميع اإلصابات التيي قيد .

، أو يؤمن نفسه من إصابات معينة ، كاإلصابات التيي  ( assurance générale) تلحق به طوال مدة التأمين ويسمى هذا تأميناً عاماً 

أو التيي تلحقيه مين  ( activité sportive) أو بسبب نشاطه الرياضي  ( activité professionnelle) تلحقه بسبب نشاطه المهني 

                                                 
 (

 2يدي داللوز أنسيكلوب -وما بعدها 525سيميان فقرة  -وما بعدها 191فقرة  5بيكار وبيسون المطول  -2595في التأمين الفردي من اإلصابات رسالة من باريس سنة  Kleinانظر  (  

 . 297فقرة  -5. فقرة  Ass . Terلفظ 

المجلية العامية  2595ميايو سينة  21( وإذا تأخر المؤمن له في دفع األقساط في مواعيدها ، تعرض للجزاء المترتيب عليى ذليك مين وقيف سيريان وفسيخ وتنفييذ عينيي ) نقيض فرنسيي  2) 

 2919فقييرة  22بالنيييول وريبييير وبيسييون  -911ص -919ص 951بيكييار وبيسييون فقييرة  -957 -2591بوعي داللييوز األسيي 2591مييايو سيينة  29 -711-2595للتييأمين البييري 

 . 151ص

تسري على التأمينات الفردية ضد  -2في هذا المعنى على ما يأتي : " -ويسمى المشروع التأمين من اإلصابات بالتأمين ضد الحوادث –من المشروع التمهيدي  2211ونصت المادة  (  1) 

كان التأمين فردياً أم جماعياً ، وال ومع ذلك يكون ) مقابل ( التأمين واجب األداء بأكمله في التأمينات ضد الحوادث سواء أ -1الحوادث أحكام هذا الفصل المتعلقة بالتأمين على الحياة . 

مجلس الشيوخ حذفته لتعلقيه "بجزئييات يجوز في الحالتين التخفيض أو التصفية" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب .ولكن لجنة 

 في الهامش ( . 529ص  9ة وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيري

لحيوادث ، فيميا من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي : "إن أحكام هذا الباب المختصة بضمان الحياة تطبيق عليى ضيمان ا 2919/2وقد نصت المادة  

 2911من نفس التقنين على  : "أن دفع األقساط إجبياري فيي ضيمان الحيوادث" . ونصيت الميادة  2912لمادة خال األحكام االستثنائية والتعديالت المبينة في المواد التالية" . ونصت ا

 على : "أن أحكام هذا الباب المختصة بالتخفيض أو باإلقالة في ضمان الحياة ال تطبق على ضمان الحوادث .
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. والتأمين الجماعي يكيون  ( assurance spéciale) ، ويسمى هذا تأميناً خاصاً  ( accidents de circulation) حوادث المرور 

فيه المؤمن له أو المستفيد جماعية مين النياس ينتميون إليى هيئية واحيدة ، كأعضياء نياٍد رياضيي أو تالمييذ مدرسية أو عميال مصينع أو 

مستخدمي متجر
 (2 )

 . وسنعرض للتأمين الجماعي بالتفصيل عنيد الكيالم فيي التيأمين عليى الحيياة ، ألن التيأمين الجمياعي يشيمل عيادة 

التأمين على الحياة والتأمين من اإلصابات والتأمين من المرض
 (1 )

 . 

 الخطر المؤمن منه في التأمين من اإلصابات : -683
. ويقصيد باإلصيابة كيل إصيابة بدنيية غيري  ( accident) والخطر الميؤمن منيه فيي التيأمين مين اإلصيابات هيو "اإلصيابة"  

 جب إذن أن تكون اإلصابة :متعمدة تحدث بتأثير سبب خارجي مفاجئ . في

إصابة بدنية ، أي تصيب الجسم بطريق مادي مباشر كجرح أو بتر عضو أو إزهاق الروح . وقد تقع اإلصابة على الجسيم  -2

دون مساس مادي ، فمن يعص بالكهرباء أو يموت غرقاً يكون قد أصيب إصابة بدنية
 (9 )

 . 

يد إحداث اإلصابة ، لم يكن المؤمن مسئوالً غير متعمدة ، فإذا تعمد المؤمن له أو المستف-1
 (5 )

. كذلك ال يكون المؤمن مسيئوالً  

إذا استثار المؤمن له اإلصابة بفعله ، كما إذا اشترك في مشاجرة أو دعا إلى مبارزة
 (9 )

. ولكن الميؤمن يكيون مسيئوالً إذا تعميد الغيير  

 ر ال من المؤمن له .إحداث اإلصابة بالمؤمن له ، مادام التعمد صادراً من الغي

بتأثير سبب خارجي ، فيجب أن يكون سبب اإلصابة سبباً خارجياً ، وهذا ما يمييز اإلصيابة عين الميرض إذ الميرض سيببه  -9

داخلي في جسم المريض . ومادام السبب خارجياً فثمة إصابة ال مرض ، حتى لو أفضى هذا السبب إلى تفاعل داخلي في الجسم ، كما 

االختناق بالغاز يكون األمر في
 (1 )

سائل ضار خطأ 
 (1 )

. أو في التهاب يتسبب عن الحقن 
 (7 )

 . 

مفاجئ ، أي أن السيبب الخيارجي يقيع مفاجيأة ، فيال يكيون متوقعياً وال ييدع وقتياً لتوقييه . ولييس مين الضيروري أن يحيدث  -5

، بشيرط أن يبقيى مسيتمراً دون ’ نعدم في أثنائهيا المفاجيأالسبب المفاجئ أثره الكامل مباشرة ، فقد يتراخى هذا األثر مدة غير قصيرة ت

أن ينقطع ، وذلك كاالختناق بالغاز فقد يبقى المصياب حيياً فتيرة مين اليزمن
 (5 )

، كااللتهياب اليذي يتسيبب عين الحقين وقيد يفضيي إليى  

الوفاة ولكن ال يحدث ذلك مباشرة عقب الحقن
 (29 )

 . 

خارجي المفاجئ واإلصابة البدنية . فيإذا أصييب شيخص بنزييف فيي الميخ ، كيان هيذا وأن تقوم عالقة السببية بين السبب ال -9

مرضاً ال إصابة بدنية ، حتى لو نجم عن النزيف أن سقط المريض في األرض فأصيب برضوض
 (22 )

. كذلك يكون هنياك ميرض ال  

                                                 
 . 297فقرة  -299. فقرة  Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  (  2) 

من المشروع التمهيدي على أن "يكون التأمين عليى الحيوادث فرديياً أو  2215وقد نصت المادة  -5عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -921محمد كامل مرسي فقرة  (  1) 

 في الهامش ( . 597ص  9تحضيرية جماعياً" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "حكمها مستفاد من المواد التالية" ) مجموعة األعمال ال

 . 115-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559أبريل سنة  5نقض فرنسي  (  9) 

 . 791-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595أبريل سنة  27ريوم  (  5) 

 . 951-2551لة العامة للتأمين البري المج 2551مايو سنة  12السين التجارية  -199ص 99م 2552مايو سنة  17استئناف مختلط  (  9) 

 . 111-2559المرجع السابق  2559أبريل سنة  5 -2291-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599أبريل سنة  22نقض فرنسي  (  1) 

 . 919-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  5( باريس  1) 

 2559يولييه سينة  29وانظر فيي أمثلية أخيرى لتفاعيل داخليي نياتج عين سيبب خيارجي : نقيض فرنسيي  -179-2559ة العامة للتأمين البري المجل 2559مايو سنة  9( نقض فرنسي  7) 

 . 911ص -911ص 957وانظر بيكار وبيسون فقرة  -19-2555المرجع السابق  2559نوفمبر سنة  21 -179-2559المرجع السابق 

 . 111-2559لمجلة العامة للتأمين البري ا 2559أبريل سنة  5نقض فرنسي  (  5) 

 . 15-2551المرجع السابق  2559يوليه سنة  29 -19-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559نوفمبر سنة  21نقض فرنسي  (  29) 

 . 215-2552المجلة العامة للتأمين البري  2559أكتوبر سنة  11نقض فرنسي  (  22) 
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تيهإصابة ، إذا كانت اإلصابة أعقبت مرضاً كامناً ، فأظهرت هيذا الميرض أو سيوأت مين حال
 (2 )

. ولكين إذا ليم يكين للميرض إال دور  

ثانوي إلى جانب السبب الخارجي الذي أحدث اإلصابة ، فإن السيبب الخيارجي هيو اليذي يعتيد بيه دون الميرض ، ويجيب عليى الميؤن 

ضييمان اإلصييابة
 (1 )

التجنيييد  . كييذلك يعتييد باإلصييابة ال بييالمرض ، إذا كانييت اإلصييابة هييي التييي أدت إلييى المييرض ، كمييا إذا نجييم عيين 

اإلجباري للمؤمن له أن أصيب بنزلة شعبية
 (9 )

 . 

وقد جرت العادة بأن يستبعد المؤمن صراحة من نطياق التيأمين بعيض اإلصيابات التيي يحيوم حيول خروجهيا مين هيذا النطياق 

ث أثنياء المشياجرة ، الشك حتى يحسم كل نزاع من شأنها ، كاإلصيابات التيي يتعميدها الميؤمن ليه أو المسيتفيد ، واإلصيابات التيي تحيد

واإلصابات التي يكون المرض من بين أسبابها
 (5 )

. ويستبعد المؤمن عادة كذلك من نطاق التأمين اإلصابات التيي تينجم عين اليزالزل  

والصواعق ، واإلصابات التي يكون سببها حرباً خارجية أو حرباً أهلية أو اضطرابات شعبية
 (9 )

، واإلصابات التي تينجم عين بعيض  

وجوه النشاط الخطرة كتسلق الجبيال والتزحليق عليى الجلييد والمصيارعة والمالكمية والسيباق والمبياراة
 (1 )

، كميا يسيتبعد فيي التيأمين  

الخاص اإلصابات التي تنجم عن النشاط المهني المؤمن منه
 (1 )

مراض معينية . ويشترط المؤمن عيادة أال يكيون الميؤمن ليه مصياباً بيأ 

كمرض السكر أو الصرع ، وأال تقل سنه عن حيد أدنيى ) سينة عشير عامياً عيادة ( وال تزييد عليى حيد أقصيى ) سيتين عامياً أو خمسية 

وستين (
  (7 )

 . 

وحتى يكّون المؤمن فكرة دقيقة عن الخطر المؤمن منه ، يطلب عادة من المؤمن له أن يجيب على أسئلة مفصلة تتعلق بمهنته 

نشاطه المختلفة كما إذا كان يمارس ألعاباً رياضية وما هي األلعاب التي يمارسها . فإذا تعمد المؤمن له أن يدلي ببيانات وبوجوه 

كاذبة ، أو تعمد أال يقرر ما يستجد من الظروف التي يكون من شأنها زيادة الخطر ، حق عليه الجزاء الذي سبق تفصيله
 (5 )

. أما إذا  

لنية ، فإنه يجب التمييز بين ما إذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر أو انكشفت بعد تحققه ، ولكل من الحالتين كان المؤمن له حسن ا

الجزاء الذي سبق بيانه
 (29 )

. وفي جميع األحوال ال يكون هناك جزاء ، إذا كانت البيانات غير الصحيحة التي أدلى بها المؤمن له أو  

                                                 
المرجيع السيابق  2551فبرايير سينة  25 -191-2552المرجيع السيابق  2552سيبتمبر سينة  11 -217-2552المجلية العامية للتيأمين البيري  2559سنة أكتوبر  29نقض فرنسي  (  2) 

2551-271 . 

 . 175-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559مايو سنة  59نقض فرنسي  (  1) 

وانظر في األحوال التي يضمن فيها المؤمن اإلصابة واألحوال التي ال يضمنها  فيها : أنسييكلوبيدي دالليوز  -911-2551مين البري المجلة العامة للتأ 2551يونيه سنة  21باريس  (  9) 

 . 11فقرة  -12. فقرة  Ass . Terلفظ  2

 . 917ص 957بيكار وبيسون فقرة  (  5) 

)  951 -2551المرجع السابق  2551يونيه سنة  27 –) اإلصابات الناجمة عن العمليات الحربية (  275-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مارس سنة  21نقض فرنسي  (  9) 

المرجيع السيابق  2591يونييه سينة  22مونبيليييه  –) تجنييد الميؤمن ليه فيي وقيت السيلم (  955-2557المرجيع السيابق  2557يولييه سينة  19 –تجنيد المؤمن له في وقت الحيرب ( 

ميا كيون االبتدائيية  –) القتل في أثنياء االحيتالل العسيكري ( 911 -2551المرجع السابق  2551يونيه سنة  21 -912-2551المرجع السابق  2551نوفمبر سنة  25 -2551-959

ديسمبر  29مؤمن يبقى مسئوالً ) نقض فرنسي ) اإلضطرابات الشعبية ( . أما إذا لم تثبت العالقة ما بين اإلصابة والحرب فإن ال211-2551المرجع السابق  2559ديسمبر سنة  19

 -( 79-2557المرجيع السيابق  2551إكيس أول ديسيمبر سينة  -215-2551المرجيع السيابق  2551ميارس سينة  5جرينوبيل  -11-2555المجلة العامة للتيأمين البيري  2557سنة 

 . 91فقرة  -19فقرة . Ass . Terلفظ  2طاق التأمين أنسيكلوبيدي داللوز وانظر في استبعاد بعض األخطار من ن -915ص -917ص 157وانظر بيكار وبيسون فقرة 

 . 915ص 957بيكار وبيسون فقرة  (  1) 

 . 279-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يناير سنة  29نقض فرنسي  (  1) 

ام العقد ، فإن العقد يكون باطالً . وال يلتزم المؤمن بالضمان ، ويجب عليه رد األقساط ) ليون فإذا كان المؤمن له مصاباً بمرض السكر وقت إبر -915ص 957بيكار وبيسون فقرة  (  7) 

 ( . 17فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -155-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555فبراير سنة  21

 . Assلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -915ص 955بيكار وبيسيون فقيرة  -21-2559المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  99وانظر نقض فرنسي  -111انظر آنفاً فقرة  (  5) 

Ter .  19فقرة  -97قرة . 

 . 951-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557مايو سنة  22باريس  -199فقرة  -117(  انظر آنفاً فقرة  29) 
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ي تقدير الخطر المؤمن منهالكتمان ليس من شأنه أن يؤثر ف
 (2 )

. كذلك يجيب المؤمن له على أسئلة تتعلق بحالته الصحية ، وعما إذا  

كان مصاباً بأمراض معينة كأمراض القلب والعاهات وغيرها مما يكون من شأنه أن يزيد في احتمال وقوع اإلصابات ، وعن 

اإلصابات التي حدثت له من قبل
 (1 )

ة عما أبرمه من عقود تأمين سابقة عن نفس الخطر مع مؤمنين آخرين . ويسأل المؤمن له عاد 

وعن مبالغ التأمين التي اتفق عليها معهم ، كما يطلب منه أن يخطر عن عقود التأمين الالحقة على الوجه المتقدم الذكر . والغرض 

كبيرة لتأمين نفس الخطر إنما يقصد المغامرة وجني  من ذلك أن يتبين المؤمن ما إذا كان المؤمن له بإبرامه عقود تأمين متعددة بمبالغ

الربح من وراء التأمين ، إذ هو جدير أن يحدث بنفسه اإلصابة المؤمن منها فيجني من وراء ذلك أمواالً طائلة
 (9 )

، وليس بعد من  

للمؤمن له ، أال يبرم عقد التأمين  متعمدة . فأولى بالمؤمن ، إذا وقف على هذه الحالة النفسية أن يثبت المؤمن أن اإلصابة اليسير

أصالً أن أو يفسخه إذا كان قد عقده
 (5 )

 . 

 تحقق الخطر المؤمن منه في التأمين من اإلصابات : -684
فإذا وقعت اإلصابة منها ، وجب على المؤمن له إخطار المؤمن بوقوعها على النحو الذي قدمناه عند الكالم في إخطار  

ؤمن منهالمؤمن بوقع الحادث الم
 (9 )

. ويجب ، حتى يلتزم المؤمن له باإلخطار ، أن يعلم أن اإلصابة التي حدثت لهمن شأنها أن  

توجب ضمان المؤمن ، فقد يكون التأمين مقتصراً على اإلصابات التي تحدث الموت أو العجز الدائم ويعتقد المؤمن له وقت اإلصابة 

صابة وأصبحت تهدد بالموت أو بالعجز الدائم وجب على المؤمن عندئذ اإلخطارأنها ال تحدث شيئاً من ذلك ، فإذا تطورت اإل
 (1 )

  .

وللمؤمن له أن يحتج ، إذا تأخر في اإلخطار ، بالقوة القاهرة . وقد قدمنا أن اإلصابة قد يكون من شأنها أن تجعله عاجزاً عن اإلخطار 

ه كان في استطاعته أن يكلف باإلخطار شخصاً آخر غيرهفي الميعاد المتفق عليه ، وذلك ما لم يتبين من الظروف أن
 (1 )

 . 

                                                 
 29 -291-2591المجلة العامية للتيأمين البيري  2599نوفمبر سنة  25 -911-2-2511سيريه  2511مارس سنة  1نقض فرنسي  -979ص -915ص 955(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

-2555المرجيع السيابق  2555نة نيوفمبر سي 29وانظر ميع ذليك نقيض فرنسيي  -179-2559المرجع السابق  2559مايو سنة  9 -2792-2591المرجع السابق  2591يوليه سنة 

219 . 

-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559يناير سينة  25(  ويختلف الجزاء ، في حالة البيانات غير الصحيحة أو الكتمان ، بحسب ما إذا كان المؤمن له حسن النية ) نقض فرنسي  1) 

ميايو  29 -791-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يوليه سنة  19بوردو  -75-2511لوز األسبوعي دال 2511ديسمبر سنة  19( ، أو كان سيء النية ) نقض فرنسي  219

 ( . 227-2595المرجع السابق  2597سنة 

 ( . 157خطر ) انظر ما يلي فقرة (  وسنرى أن المؤمن له ، في التأمين على األشخاص ، يجمع في االنتفاع بالتأمين بين العقود المتعددة التي أبرمها للتأمين من نفس ال 9) 

 -115-2551المرجيع السيابق  2551يونيه سينة  5 -295-2551المجلة العامة للتأمين البري  2552نوفمبر سنة  5نقض فرنسي  – 972ص -979ص 955(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

 -972ص 955ا إذا كان قد سبق أن أبيرم عقيود تيأمين ثيم فسيخت ) بيكيار وبيسيون فقيرة وللمؤمن كذلك أن يسأل المؤمن له عم -211-2555المرجع السابق  2555فبراير سنة  21

 ( . 221-2591المجلة العامة للتأمين البري  2599نوفمبر سنة  29مونبلييه 

( ، فإنه يصعب  199ض تخفيضاً نسبياً ) انظر آنفاً فقرة وإذا كان المؤمن له حسن النية في كتمان عقود التأمين الالحقة ، وانكشفت الحقيقة بعد وقوع اإلصابة ، فوجب تخفيض التعوي

ة القسط ال فسخ العقد فيخفض التعيويض بميا إيجاد قاعدة معقولة لهذا التخفيض . إذ المفروض أن المؤمن كان يفسخ العقد لو أنه أخطر بالحقيقة ، والتخفيض إنما يقوم على أساس زياد

 دمنا أن محكمة النقض الفرنسية تجري مع ذلك تخفيض التعويض تخفيضاً نسبياً تقيدره المحكمية تقيديراً عيادالً ، ولكين تقيدير المحكمية هنيا اليتناسب مع القسط قبل هذه الزيادة . وقد ق

وانظر بيكار وبيسون  -في الهامش 199 فقرةيمكن إال أن يكون تقديراً تحكمياً ، وكان األولى أن يتدخل المشرع في هذه الحالة فيقضي بتخفيض التعويض في حدود معينة ) انظر آنفاً 

 ( . 171ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -972ص 955وفقرة  51فقرة 

 وما بعدها . 155(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 959-2559المرجع الساق  2559يوليه سنة  11 -99-2559المجلة العامة للتأمين البري  2595أكتوبر سنة  27نقض فرنسي  -971ص 599(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

وانظر عكس ذلك نقض فرنسي  -211-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555فبراير سنة  17نقض فرنسي  -971ص 599بيكار وبيسون فقرة  -في أولها 195(  انظر آنفاً فقرة  1) 

تأمين في صالحه قوة قاهرة ، فقد كان الواجب أن يخطره المؤمن له بهذا التأمين ) نقيض فرنسيي وال يعتبر جهل المستفيد بوجود  -99-2559المرجع السابق  2595أكتوبر سنة  27

في أولها ( . وتسري مدة التقادم ) ثيالث  195وانظر آنفاً فقرة  -2919-2599المرجع السابق  2599يونيه سنة  19 -792-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599مايو سنة  15

 2551نيوفمبر سينة  1ت علم المؤمن له بأن اإلصابة توجب ضمان المؤمن ، أو من وقت عليم المسيتفيد بميوت الميؤمن ليه وبوجيود التيأمين لصيالحه ) نقيض فرنسيي سنوات ( من وق
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ويقع على المؤمن أو المستفيد عبء إثبات وقوع اإلصابة واستيفائها لجميع شروطها من أنها إصابة بدنية غير متعمدة وقد 

حدثت بتأثير سبب خارجي مفاجئ
 (2 )

غرق المؤمن له دون أن يوجد . وقد يكون هذا اإلثبات عسيراً ، كما إذا كانت اإلصابة هي  

شهود على الحادث . وقد قدمنا أن القضاء الفرنسي يجري على تيسر عبء اإلثبات ، فيكفي إثبات أن الظروف ترجح عدم تعمد 

اإلصابة ، وعلى المؤمن أن يهدم هذه القرينة بقرينة أخرى تدلى على أن اإلصابة متعمدة
 (1 )

 . 

في التأمين الفردي ، يلتزم المؤمن بأن يؤدي للمؤمن عليه ما  -2التمهيدي على ما يأتي : "من المشروع  2219وتنص المادة 

ويجوز أن  -1التزم به بمقتضى العقد في حالة إصابة المؤمن عليه بضرر ناشئ عن أي حادث أو عن أي نوع معين من الحوادث . 

مرتباً يدفع إلى الورثة أو إلى خلف المؤمن عليه أو إلى أشخاص يكون ما يلتزم به المؤمن في حالة وفاة المؤمن عليه رأس مال أو 

آخرين . ويجوز أن يكون في حالة العجز الدائم عن العمل رأس مال أو مرتباً يدفع إلى المؤمن عليه ، كما يجوز أن يكون في حالة 

ن الحادث من نقص في القدرة على العمل ويكون التعويض رأس مال إذا كان ما نشأ ع -9العجز المؤقت مبالغ تدفع إليه يومياً . 

يغلب فيه أن يكون دائماً ، ما لم يتفق على غير ذلك
 (9 )

" . وليس هذا النص إال تطبيقاً للقواعد العامة . ويؤخذ منه أن من يتقاضى 

ويكون هذا اشتراطاً  مبلغ التأمين من المؤمن قد يكون هو المؤمن له ، وقد يكون شخصاً آخر يعينه المؤمن له في وثيقة التأمين

لمصلحة الغير ومن ثم تسري أحكام هذا االشتراط
 (5 )

. فإذا كانت اإلصابة قاتلة ومات المؤمن له ، فال مناص من أن الذي يتقاضى  

فه . وفي مبلغ التأمين يكون غيره . وهو إما أن يكون المستفيد الذي عينه المؤمن له ، فإذا لم يكن هناك مستفيد فورثة المؤمن له أو خل

ن جميع األحوال يكون مبلغ التأمين إما رأس مال أو إيراداً مرتباً بحسب االتفاق . وكذلك في حالة العجز الدائم الكلي يكون مبلغ التأمي

التأمين  رأس مال أو إيراداً مرتباً ، يدفع إلى المؤمن له أو إلى المستفيد . أما في حالة العجز الدائم الجزئي ، فالمفروض أن يكون مبلغ

                                                                                                                                                                    
 -912-2551دالليوز  -179-2551المرجيع السيابق  2551ميارس سينة  25إكيس  -292-2555المرجيع السيابق  2555ميارس سينة  17 -12-2559المجلة العامة للتأمين البيري 

 في الهامش ( . 119وانظر آنفاً فقرة 

 . 215-2552المرجع السابق  2559أكتوبر سنة  15و 19-912-2597المجلة العامة للتأمين البري  2597فبراير سنة  19(  نقض فرنسي  2) 

 2551ينياير سينة  29 -179-2559المرجيع السيابق  2559يوليه سينة  29 -912-2557البري  المجلة العامة للتأمين 2597فبراير سنة   19نقض فرنسي  -197(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 72-2551المرجع السابق 

لية ( . وفيي حا 912-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591ديسمبر سنة  21ويجوز اإلثبات بجميع الطرق ، ويدخل في ذلك الشهود وتقارير الخبراء والشهادات الطبية ) باريس 

المجلية العامية للتيأمين البيري  2559ميايو سينة  9موت المؤمن له يجوز للمؤمن ، عند الضيرورة ، أن يطليب تشيريح الجثية ، إذا ليم يكين هنياك طرييق آخير لإلثبيات ) نقيض فرنسيي 

 . 299فقرة  . Ass . Terلفظ  2( . وانظر في إثبات اإلصابة أنسيكلوبيدي داللوز  979ص 599بيكار وبيسون فقرة  -2559-175

ن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة (  وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل  يحس 9) 

 في الهامش ( . 595ص  9األعمال التحضيرية 

 . 921وانظر محمد كامل مرسي فقرة  -2597أبريل سنة  1الصادر في من قانون التأمين السويسري  77قارن المادة 

خيالً معلومياً مين تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني عليى أن "ضيمان الحيوادث عقيد بمقتضياه يلتيزم الضيامن ، مقابيل قسيط ميا ، أن ييدفع رأس ميال معينياً أو د 2919/2وتنص الميادة 

حقوق أو األشخاص معينين . وذلك عند موت المضمون أو عجزه عن العمل على وجه دائم أو مؤقت ، إذا كان الموت أو العجز ناجمياً عين للمضمون نفسه أو لورثته أو لخلفائه في ال

د موقيع عيدة أشيخاص عقيحادث ما أو عن حادث من نوع معلوم نزل بشخص المضمون . ويجوز أن يكيون المضيمون هيو الموقيع لالئحية الشيروط ، كميا يجيوز أن يكيون شخصياً أو 

 الالئحة الضامن لمصلحتهم" .

ن المستفيد مشروط ببقائه حياً بعد موت المؤمن له ، (  انظر في جواز تعيين المستفيد في أثناء مدة العقد ، وأن المستفيد قد يعين بصفته كأن تعين الزوجة أو األوالد أو الورثة ، وأن تعي 5) 

ستفيد قبل أن يقبل هذا األخير االشتراط لمصلحته ، وأن المسيتفيد يفقيد حقيه إذا تعيدى عليى حيياة الميؤمن ليه : بيكيار وبيسيون فقيرة وأنه يجوز للمؤمن أن ينقض االشتراط لمصلحة الم

سيتفيد حقياً ( . وانظير فيي أن للم 992-2595المرجيع السيابق  2597ديسيمبر سينة  11بيوردو  -919-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  1ريوم  -979ص  599

ونقض المؤمن ليه التعييين قبيل أن يقبيل المسيتفيد  مباشراً في ذمة المؤمن ، وأنه إذا لم يعين مستفيد ، أو عين ولم يقبل االشتراط ، أو قبل االشتراط ولكنه مات قبل المؤمن له ، أو عين

 559-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559أبريل سنة  99نقض فرنسي  -975ص -979ص 599االشتراط ، فإن مبلغ التأمين يؤول إلى ورثة المؤمن له : بيكار وبيسون فقرة 

. 
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 رأس مال ، إال إذا اتفق على أن يكون إيراداً مرتباً . وفي حالة العجز المؤقت ، يكون مبلغ التأمين عادة مبالغ يومية تدفع للمؤمن له

ما بقيت حالة العجز المؤقت
 (2 )

 . 

 صور التأمين على الحياة -2
 (Variéés d'assurances sur la vie ) 

 غير العادية : الصور العادية والصور  -685
بموجبه المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع لطالب التأمين أو لشخص ثاليث مبلغياً مين الميال ،  التأمين على الحياة عقد يتعهد

عند موت المؤمن على حياته أو عند بقائه حياً بعد مدة معينة . ومبلغ التأمين إما أن يكيون رأس ميال ييؤدى لليدائن دفعية واحيدة ، وإميا 

يكون إيراداً مرتباً مدى حياة الدائن ، وذلك بحسب ما يتفق عليه الطرفان في وثيقية التيأمين . وقيد فصيلنا فيي التعرييف المتقيدم بيين  أن

الصفات الثالث التي للمؤمن له
 (1 )

، وهيو  ( souscripteur) ، ألنها كثيراً ما تنفصل في التأمين على الحيياة . فهنياك طاليب التيأمين  

د مع المؤمن ويتعهد بدفع األقساط . يغلب أن يكيون هيو أيضياً الميؤمن عليى حياتيه ، فتكيون حياتيه هيي محيل التيأمين بحييث الذي يتعاق

يكون دفع مبلغ التأمين متوقفاً على موته أو على بقائه حياً بعد مدة معينة ، وفي هذه الحالة يصيح أن يسيمى بيالمؤمن ليه . وقيد ينفصيل 

ن شخص على حياة غييره ، فيكيون الميؤمن عليى حياتيه هيو الميؤمن ليه المؤمن على حياته عن طالب ا  ( assuré) لتأمين ، كما إذا امَّ

ألن حياته وميا يتهيددها مين خطير الميوت محيل التيأمين
 (9 )

) هيو الميؤمن عليى حياتيه ( souscripteur) . وقيد يكيون طاليب التيأمين  

assuré )   وهو المستفيد (bénéficiaire )  فيجمع في شخصه الصفات الثالث ، ويكيون هيو الميؤمن ليه في وقت واحد ، (assuré 

من جميع الوجوه (
 (5 )

. ولكن يقع أن يكون المستفيد من التأمين شخصاً ثالثاً ، ويتعيين أن يكيون األمير كيذلك فيي التيأمين لحيال الوفياة  

هيو المسيتفيد مين التيأمين بعيد أن ميات . والمسيتفيد مين  حيث ال يستحق مبلغ التأمين إال عند وفاة المؤمن له فال يسيتطيع هيذا أن يكيون

التأمين هو الشخص الذي يستحق مبلغ التأمين ويكون دائناً به إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ، أي إذا مات المؤمن عليى حياتيه أو إذا 

بقي حياً بعد مدة معينة
 (9 )

 . 

ور كثيرة متنوعة ، اخترعها العمل في محاوالته للوصول إلى جعيل والتأمين على الحياة بالتحديد الذي أسلفناه يشتمل على ص

هذا النوع من التأمين مطالباً لحاجات الناس الحقيقية ، ومسايراً لمالبساتهم المختلفة . والقيديم الميألوف مين هيذه الصيور تمكين تسيميته 

تنوعت هذه الصيور ، مين عاديية وغيير عاديية ، حتيى بالصور العادية ، وتمكن تسميته بالجديد المستحدث بالصور غير العادية . وقد 

 بلغت أكثر من مائة صورة ، فنكتفي ببيان أكثرها شيوعاً .

 ) أ ( الصور العادية للتأمين على الحياة
 للصور العادية في التأمين على الحياة حاالت ثالث :حاالت ثالث :  -686

 . ( assurances en cas de décés) األولى : التأمين لحالة الوفاة الحالة 

 . ( assurances en cas de vie) الحالة الثانية : التأمين لحالة البقاء 

 . ( assurances mixtes) الحالة الثالثة : التأمين المختلط 

                                                 
غ في حالة العجز الدائم الجزئي أو حدوث عاهة أو (  ويغلب أن يتفق المتعاقدان على مبلغ معين يكون هو مبلغ التأمين في حالة الموت أو العجز الدائم الكلي ، ثم على نسبة من هذا المبل 2) 

مختصر : تقرير فقد العين بثالثين في المائة من مبلغ التأمين ، والعبرة في فقد العين بأن يكون اإلبصار قد  29 -2597داللوز األسبوعي  2591ديسمبر سنة  21تر عضو ) باريس ب

 ية الواجب دفعها في حالة العجز المؤقت .زال زواالً تاماً ولو بقيت العين في مكانها من الناحية الفسيولوجية ( ، ثم يتفقان على المبالغ اليوم

 . 919فقرة  -911(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 919(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 911(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 229فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -15-5-2592في داللوز  Trasbot -1فقرة  Du[puich(  انظر في ذلك  9) 
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 الحالة األولى : التأمين لحالة الوفاة :  -687
ن عنيد وفياة الميؤمن عليى حياتيه . وتحيت هيذه الحالية وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبليغ التيأمي

صور ثالث
 (2 )

 : 

 التأمين العمري  -الصورة األولى
 (assurance vie-entiére ) للمسيتفيد عنيد وفياة  -رأس ميال أو إييراداً مرتبياً ميدى الحيياة -: وفيه يدفع المؤمن مبلغ التيأمين

ً المؤمن على حياته . أياً كان الوقت الذي تحدث فيه  الوفاة . ومن أجل ذلك سمي هذا التأمين تأميناً عمريا
 (1 )

، إذ أنه يبقيى طيول عمير  

المؤمن على حياته ، وال يصبح مبلغ التأمين مستحقاً إال عند وفاته مهما طال عمره . وهذه الصورة من التيأمين هيي ادخيار إجبياري ، 

فيدخر من هذا الكسب األقساط الدوريية التيي ييدفعها للميؤمن ، وبيذلك يلجأ إليها رب األسرة إذا كان مورده الرئيسي هو كسب عمله ، 

يكفل لزوجته وأوالده عند موته رأس مال أو إيراداً مرتباً يقيهم شر العوز . ولو أنه لجأ إلى االدخار العيادي ، لميا أمين أن يمضيي فيي 

كما هو ملزم بيدفع أقسياط التيأمين . ثيم هيو ال ييأمن فيي هذا االدخار االختياري تحت ضغط تكاليف الحياة ، إذ هو غير ملزم باالدخار 

االدخار العادي أن يموت في سن مبكرة فال يكون قد أدخر شياً مذكوراً ، في حين أنه بالتأمين العمري يكفل ألسرته مبلغ التأمين نفسه 

، ولكين العيادة جيرت  ( prime unique) طالت حياته أو قصرت . وال يوجد ما يمنع قانوناً من أن يكون قسيط التيأمين قسيطاً وحييداً 

بأن يدفع المؤمن له أقساطاً دورية مدى حياته ، فهذه هي طاقته إذ ال يستطيع أن يقتطع من كسب عمله إال جزًءا يسيراً ، وبهذا يتحقيق 

رية إال طول مدة معينةمعنى االدخار الجبري . بل إن الغالب هو أن يتفق المؤمن له مع المؤمن على أال يدفع أقساط التأمين الدو
 (9 )

  ،

عشر سنوات أو عشرين سنة أو ثالثين أو أقل أو أكثر ، وهي المدة التي يحس أن يكون فيها أقدر ما يكون على الكسب فال يؤوده دفيع 

أقساط التأمين . فإذا مات قبل انقضاء هذه المدة ، انتهيى التزاميه بيدفع األقسياط ، واسيتحق المسيتفيد مبليغ التيأمين
 (5 )

. وإذا عياش بعيد  

 انقضاء المدة ، لم يعد ملتزماً بدفع أي قسط للمؤمن ، فإذا هو مات بعد ذلك استحق المستفيد مبلغ التأمين .

.  ( sur deux ou plusieurs tétes) والتأمين العمري يكون عادة على حياة واحدة ، ولكنه قد يكون عليى حيياتين أو أكثير 

ن الزوجان معاً على حياتيهما ، فيكونيان مليزمين بيدفع األقسياط الدوريية ، ومين ميات منهميا أوال يكيون وأكثر ما يكون ذلك عندما يؤم

هو المؤمن عليى حياتيه ، ومين بقيي حيياً يكيون هيو المسيتفيد
 (9 )

. ويسيمى هيذا بتيأمين الرقبيي 
 (1 )

 assurance) أو التيأمين المتبيادل  

réciproque ) ساط الدورية طوال المدة المحددة ، وإذا كانيت األقسياط الدوريية ميدى الحيياة فإنهميا ، يستمر فيه الزوجان يدفعان األق

يدفعانها طوال حياة من يموت منهما قبل اآلخر . فإذا مات أحدهما ، انتهى التزامهما بدفع األقساط ، ومن يبقى منهما حياً يستحق مبليغ 

التأمين
 (1 )

 . 

                                                 
 . 299فقرة  -291فقرة  . Ass . Terلفظ  2(  أنسيكلوبيدي داللوز  2) 

 . 199ص 195(  محمد كامل مرسي فقرة  1) 

 . 2هامش  257ص 2911فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  9) 

 . 121ص -121(  محمد علي عرفه ص  5) 

ر شملتهما وثيقة واحدة وقد أمن فيها كل من الزوجين لمصلحة اآلخر ، بل هو تأمين واحد غيير قابيل للتجزئية ، فيإذا (  فالتأمين على حياتين ليس إذن تأمينين متميزين أحدهما عن اآلخ 9) 

 595بيكيار وبيسيون فقيرة  -152-2-11دالليوز  2711ميارس سينة  17مات أحد الزوجين ظهر أن التأمين قد عقد عليى حياتيه لمصيلحة مين بقيي مين اليزوجين حيياً ) نقيض فرنسيي 

 ( . 219-2559داللوز  -211-2559المجلة العامة للتأمين البري  2555يوليه سنة  29وانظر مع ذلك نقض فرنسي  -975ص -977ص

خير ، ويغليب أن يكيون ذليك بيين اليزوجين ، (  في الفقه اإلسالمي صورة للرقبى على الوجه اآلتي : يكون لزيد دار ولبكر دار ، فيتفقان على أن الدارين يكونان ملك من يعيش بعيد اآل 1) 

 فالرقبى بهذا المعنى يمكن أن تكون وصفاً صحيحاً للتأمين .

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز أن يعقيد كيل مين  2929وقد نصت المادة  -9عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -277(  عبد المنعم البدراوي فقرة  1) 

 الزوجين ضماناً لمصلحة اآلخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد" .
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 التأمين المؤقت -الصورة الثانية
 (assurance temporaire )  : وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين للمستفيد إذا مات المؤمن على حياته فيي خيالل ميدة معينية

، فإن لم يمت في خالل هذه المدة برئت ذمة المؤمن واستبقى أقسياط التيأمين التيي قبضيها . فالتيأمين إذن ال يبقيى طيوال عمير الميؤمن 

، بل هو تأمين مؤقت بمدة معينة إذا انقضت قبيل الميوت الميؤمن عليى حياتيه انتهيى التيأمين ، وهيذه  على حياته ما في التأمين العمري

الصورة من التأمين يلجأ إليها من كان معرضاً في خالل مدة معينة ألخطار غيير عاديية ، كيأن كيان يباشير مهنية خطيرة كيالطيران أو 

األشعة أو في األبحاث الذرية ، فيؤمن على حياته مدة عشر سنوات أو أكثر المالحة أو االستكشاف أو العمل في مصانع ذخيرة أو في 

أو أقل ، وهي المدة التي يبقى فيها مزاوالً لمهنته ، ويدفع أقساطاً دورية طول هذه المدة . فإن انقضت دون أن يميوت ، انتهيى التيأمين 

وبرئت ذمة المؤمن واحتفظ باألقساط التي قبضها 
 (2 )

ا إذا ميات الميؤمن عليى حياتيه فيي خيالل هيذه الميدة ، فيإن التيأمين كما قدمنا . أم

أيضاً ينتهي وينقطع التزام المؤمن له بدفع األقساط ، ويستحق المستفيد ) أو ورثة المؤمن له ( مبلغ التأمين
 (1 )

 . 

مين أجيل ذليك تضييع ويالحظ أن التأمين هنا تأمين محض عقد لمواجهة خطر معين ، دون أن يشتمل على عنصر االدخار . و

على المؤمن له األقساط التي دفعها إذا لم يتحقق الخطر المؤمن منه ولم يمت في خالل المدة المعينة ، وتكون هيذه األقسياط فيي مقابيل 

 ass . Contre les) ميا تحمليه الميؤمن مين ضيمان الخطير . وهيو أقيرب إليى أن يكيون تأمينياً مين اإلصيابات المفضيية إليى الميوت 

accidents mortels ) ولكن التأمين هنا يغطي الموت أياً كان سببه ، وال يقتصر على تغطية الموت بتأثير سبب خيارجي مفياجئ ،
 (

9 )
 . 

: وفيه ييدفع الميؤمن مبليغ التيأمين المسيتفيد إذا بقيي حيياً بعيد ميوت  ( Assurance de survie) تأمين البقيا  -الصورة الثالثة

المستفيد قبل موت المؤمن على حياته انتهى التأمين وبرئت ذمة المؤمن واستبقى األقساط التيي قبضيها المؤمن على حياته ، فإذا مات
 (

5 )
. فبقاء المستفيد حيا بعد موت المؤمن على حياته هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقاً للمستفيد ، ومن ثم كان هذا التأمين هيو تيأمين  

مين يلجأ إليها من يريد أن يكفل بعيد موتيه لشيخص عزييز عنيده مبلغياً مين الميال يسيتعين بيه عليى بقيا المستفيد . وهذه الصورة من التأ

شؤون الحياة ، وهو يقصد هذا الشخص بالذات وال يريد غيره ، فإن بقي هذا الشخص حيا بعد موته اسيتحق مبليغ التيأمين ، وإن ميات 

القول . مثل ذلك شخص يعيول أميه أو أبياه أو زوجتيه أو وليده ، فييؤمن  قبله برئت ذمة المؤمن واستبقى األقساط التي قبضها كما سبق

على حياته لمصلحة من يعول ، فإذا بقي المؤمن له يدفع أقساط التأمين ، فإن مات المستفيد قبله انقطع عن دفعها ، وإال اسيتمر ييدفعها 

التأمين يتوقف مقداره على نسبة سن الميؤمن عليى حياتيه طول حياته وبموته يستحق المستفيد مبلغ التأمين . وغني عن البيان أن قسط 

إلى سن المستفيد ، فإن كان األول أصغر من الثاني كما في التأمين لمصلحة األم أو األب ، كيان احتميال بقياء المسيتفيد حيياً بعيد ميوت 

ياته ضعيفاً ، ومين ثيم يضيعف احتميال المؤمن على حياته ضعيفاً ، ومن ثم يضعف احتمال بقاء المستفيد حياً بعد موت المؤمن على ح

استحقاق مبلغ التأمين ، ويقل تبعاً لذلك مقدار القسط
 (9 )

. وإن كان الثاني هو األصغر كما في التيأمين لمصيلحة الوليد وفيي الغاليب أيياً  

ل اسيتحقاق مبليغ التيأمين ، لمصلحة الزوجة ، كان احتمال بقاء المستفيد حياً بعد موت المؤمن على حياتيه قويياً ، ومين ثيم يقيوى احتميا

 ويزيد تبعاً لذلك مقدار القسط .

                                                 
 . 9عبد الودود يحيى ص -191ص 195(  محمد كامل مرسي فقرة  2) 

طاً سينوية خمسية ، فقيد يتفيق ميع دائنيه يلجأ إلى هذه الصورة من التأمين المدين ، يؤمن على حياته لمصلحة دائنه . فإذا اقترض شخص مبلغاً من النقود ، وتعهد بيرده ميثالً أقسيا(  وقد  1) 

ت في خالل هذه المدة وقبل أن يقبض الدائن كل الدين ، كان فيي مبليغ التيأمين ضماناً للدين أن يؤمن على حياته لمصلحة الدائن مدة خمس السنوات التي يدفع فيها األقساط . فإذا هو ما

عبد الودود يحيى  -119ص -275عبد المنعم البدراوي فقرة  -525وفقرة  155ص 2911فقرة  22الذي يستحقه الدائن في هذه الحالة وفاء للباقي من حقه ) بالنيول وريبير وبيسون 

 .(  1في التأمين على األشخاص ص

وا مبلغ التأمين فيحل محل المعاش ) محمد علي ويلجأ إليها أيضاً الموظف يؤمن على حياته في الفترة التي ال يستحق فيها معاشاً ، حتى إذا مات في هذه الفترة استطاع ورثته أن يتقاض

 ( . 121عرفه ص 

 . 975ص 595(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  9) 

لمؤمن على حياته مستفيداً آخر ، فيإن ميات لتأمين تأميناً عمرياً بدالً من أن يكون تأمين البقيا ، ومات المستفيد قبل موت المؤمن على حياته . فإن التأمين ال ينتهي ، ويعين ا(  ولو كان ا 5) 

 دون أن يعين أحداً استحق ورثته مبلغ التأمين .

 . 1عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -159د كامل مرسي فقرة محم – 2911فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  9) 
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ويالحظ أن هناك فرقاً بين تأمين البقيا الذي نحن بصدده وتيأمين الرقبيى أو التيأمين المتبيادل بيين اليزوجين اليذي سيبق ذكيره . 

ن الزوج لمصلحة زوجته تأمين البقيا ، وماتت الزوجة قبله ، برئت ذمة المؤمن ولم  ين فإذا أمَّ يلتزم بدفع مبلغ التأمين ألحد ، أميا إذا أمَّ

الزوج والزوجة على حياتيهما تأمين الرقبى أو التأمين المتبادل ، وماتت الزوجة قبل الزوج ، فإن ذمة المؤمن ال تبيرأ ، ووجيب علييه 

دفع مبلغ التأمين للزوج
 (2 )

 . 

 التأمين لحالة البقاء : -الحالة الثانية -688
يلتزم المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين في وقت معين ، إذا كان المؤمن على حياته قد ظيل  وهو عقد بموجبه 

حياً إلى ذلك الوقت . ويغلب أن يكون المؤمن على حياته هو نفسه المستفيد ، فيستحق مبلغ التأمين إذا بقي عليى قييد الحيياة عنيد حليول 

ما إذا مات قبل ذلك ، فيإن التيأمين ينتهيي وتبيرأ ذمية الميؤمن ويسيتبقي أقسياط التيأمين التيي قبضيها . األجل المعين في وثيقة التأمين . أ

ونرى من ذلك أن التأمين لحالة البقاء هو النقيض من التأمين المؤقت الذي سبق ذكره كصورة من صيورة التيأمين لحالية الوفياة ، ففيي 

إذا بقي المؤمن على حياتيه عليى قييد الحيياة بعيد وقيت معيين ، ويسيتحق هيذا المبليغ إذا التأمين المؤقت ال يستحق المستفيد مبلغ التأمين 

مات المؤمن على حياته قبل انقضاء هذا الوقت المعين . ونرى من ذلك أيضاً أن التأمين لحالة البقاء هو ، من وجه آخر ، النقيض مين 

لحالة الوفاة . فحق المستفيد في التأمين لحالة البقاء حق احتميالي ، إذ التأمين العمري وهو الصورة األولى والغالبة من صورة التأمين 

أنه قد يستحق مبلغ التأمين إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلول األجل المعين ، وقد ال يسيتحقه إذا ميات الميؤمن عليى حياتيه قبيل 

عياجالً وإن آجيالً بميوت الميؤمن عليى حياتيه ، وإن ليم  ذلك . أما فيي التيأمين العميري فحيق المسيتفيد حيق مؤكيد ، وسيحصيل علييه إن

وهمييا الصييورتان  -يحصييل عليييه هييو فسيحصييل عليييه مسييتفيد آخيير . ويالحييظ أن حييق المسييتفيد فييي التييأمين المؤقييت وفييي تييأمين البقيييا

ق مؤكيد . ولميا كيان الميؤمن فيي هو أيضاً ، كحق المستفيد في التأمين لحالة البقاء ، حق احتمالي ال ح –األخريان للتأمين لحالة الوفاة 

التأمين العمري يعنيه أن يعيش المؤمن على حياته أكبر مدة ممكنة ، فيقيبض األقسياط جيوال هيذه الميدة أو فيي القلييل ييؤخر دفيع مبليغ 

الية البقياء التأمين ، لذلك يحرص كثيراً على تبين الحالة الصحية للمؤمن على حياته ، ويخضعه لكشف طبي دقيق . أما فيي التيأمين لح

فالمؤمن ، على النقيض مما تقدم ، يعنيه أال يعيش المؤمن على حياته طويالً ، إذ ليو ميات قبيل حليول األجيل المعيين فيإن ذمية الميؤمن 

تبرأ من مبلغ التأمين . لذلك ال يحرص المؤمن على تبين الحالة الصحية للمؤمن على حياته ، وال يخضعه ألي كشف طبي
 (1 )

 . 

التي نحن بصددها ، التأمين لحالة البقاء ، صورتان يجوز أن يقترن كل منهما بصورة ثالثة وتحت الحالة
 (9 )

 . 

: وفيه ييدفع الميؤمن للميؤمن عليى حياتيه إذا  ( assurance de capital différé) الصورة األولى التأمين برأس مال مرجأ 

حياتيه حيياً عنيد حليول األجيل المعيينكان هو المستفيد رأس مال دفعة واحدة ، إذا بقي المؤمن على 
 (5 )

. فمبليغ التيأمين إذن هيو رأس  

مال أرجئ دفعه إلى حلول األجل ميع بقياء الميؤمن عليى حياتيه حيياً ، فالتيأمين تيأمين رأس ميال مرجيأ . ويلجيأ إليى هيذه الصيورة مين 

التأمين شخص في مقتبل العمر يدخر في شبابه وصيحته لشييخوخته ومرضيه
 (9 )

قسياط التيأمين ميدة معينية يكيون فيهيا قيادراً ، فييدفع أ 

على الكسب
 (1 )

، ثم إذا بقي حياً وحل به الكبر وانقضت المدة المعينة ، حصل من المؤمن عليى رأس الميال الموعيود يسيتعين بيه فيي  

 شؤون معاشه بعد أن قل كسبه أو انعدم .

 sur deuxوالغالب أن يكون التأمين برأس المال مرجأ تأميناً على حياة واحدة ، ولكنه قد يكون تأميناً على حياتين أو أكثر  ) 

ou plusieures tâtes  وفي هذه الحالة يدفع المؤمن رأس المال إذا بقي أي من المؤمن على حياتهم حياً عند حلول األجل المعين ، )

                                                 
 . 111ص 259عبد المنعم البدراوي فقرة  -959ص 595(  انظر بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 111ص 252(  عبد المنعم البدراوي فقرة  1) 

 . 299فقرة  -291فقرة  . Ass . Terلفظ  2(  أنسيكلوبيدي داللوز  9) 

 (  وهذا األجل المعين قد يكون بلوغ المؤمن على حياته سناً معينة ، والغالب أن يكون مدة معينة تسري من وقت إبرام العقد . 5) 

محيام أو ويطليب أن يكيون مين أصيحاب المهين الحيرة ك -1عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص - 191ص  159محمد كامل مرسي فقرة  -127(  محمد علي عرفه ص  9) 

 طبيب أو يكون موظفاً أو عامالً ال معاش له أو ال يطمع في معاش كبير .

لوقت الذي يكون فيه فيي عنفيوان قوتيه وأوج (  وليس من الضروري أن يدفع أقساط التأمين طوال المدة المعينة ، فقد يتفق مع المؤمن على أن يلتزم بدفع األقساط بعض هذه المدة في ا 1) 

 إذا تيسير له ذلك ، ولكن هذا نادر . ( prime unique) فق مع المؤن على أن يدفع قسطاً وحيداً كسبه . وقد يت
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لى حياتهم هيم أيضياً المسيتفيدون ، فإنيه يكونيون ميرتبين ، فيسيتحق رأس الميال مين بقيي مينهم حيياً عليى الترتييب . فإن كان المؤمن ع

 المتفق عليه .

 التأمين بإيراد مرتب -الصورة الثانية
  (assurance de rente en cas de vie )  : ويكون غالباً تأمينياً بيإيراد مرجيأ (assurance de rente différée )  ،

 وفيه يدفع المؤمن للمستفيد ، بدالً من رأس المال ، إيراداً مرتباً مدى الحياة أو لمدة معينية . فيإذا عياش الميؤمن عليى حياتيه بعيد حليول

األجل المعين ، وكان هو المستفيد كما هو الغالب ، فإنه يتقاضيى مين الميؤمن إييراداً مرتبياً شيهراً فشيهراً أو سينة فسينة أو فيي مواعييد 

خرى ، إلى أن يموت إذا كان اإليراد مدى الحياة ، أو إلى انقضاء المدة المعينة إذا كان اإلييراد لميدة معينية عليى أن يبقيى حيياً دورية أ

عند استحقاق كل قسط من أقساط اإليراد . وبهذا يكفل المستفيد لنفسه ، بدالً من رأس مال يتقاضاه دفعة واحدة وقد ال يحسين اسيتثماره 

 – assurance) عاشاً يقوم بأوده المدة الباقية من حياته أو المدة المعينة ، ولذلك سمي هيذا التيأمين أيضياً بتيأمين المعياش، إيراداً أو م

retraite )
 (2 )

. وفي بعض األحيان يترك القسط من المعاش لتقدير المستفيد فيتعجله أو يرجئه بحسب حاجته ، فإذا تعجله نقيص وإذا  

هذا التأمين على حياتين ، فينتقل المعاش ولو جزئياً إلى من بقي حياً "أما إذا مات المؤمن على حياته قبل حلول أرجأه زاد . وقد يكون 

األجل المعين ، فإن التأمين ينتهي وتبرأ ذمة المؤمن ويستبقي األقساط التي قبضها
 (1 )

 . 

ه يدفع المؤمن له رأس ميال إليى الميؤمن عنيد ، وفي ( assurance de rente immediate) وقد يكون التأمين بإيراد فوري 

إبرام عقد التأمين ، ويسترده من المؤمن إيراداً مرتباً كل شهر أو كل ثالثة أشهر أو كل ستة أشهر أو كل سنة بحسيب االتفياق ، وييدفع 

لمسيتفيد حيياً عنيد اسيتحقاق كيل القسط األول فوراً وتتوالى األقساط بعد ذلك مدى الحيياة أو إليى انقضياء ميدة معينية ، بشيرط أن يبقيى ا

قسط ، وهذا هو إنشاء اإليراد المرتب سبق لنا بحثه
 (9 )

، وقررنا أنه يدخل في نطاق التأمين إذا كان الملتزم باإليراد هيئية تيأمين تيدير  

شؤونها بحسب قيوانين اإلحصياء وطبقياً للقواعيد التأمينينية المقيررة
 (5 )

، وميع ذليك قيد تتفياوت . والغاليب أن تكيون األقسياط متسياوية  

 فتتدرج زيادة أو نقصاً . وقد يكون هذا التأمين أيضاً على حياتين ، فينتقل اإليراد ولو جزئياً إلى من بقي حياً .

 التأمين المضاد  -الصورة الثالثة
 (contre-assurance ) التيأمين لحالية  : ويقترن التأمين لحالية البقياء عيادة بتيأمين مضياد . ذليك أن الميؤمن عليى حياتيه فيي

البقاء معرض دائماً لفقد األقساط التي دفعها للؤمن إذا مات قبل األجل المعين ، سواء كانا لتأمين برأس مال مرجأ أو بيإيراد مرجيأ
 (9 )

 

. فيلجأ المؤمن على حياته عادة إلى عقد تأمين مضاد ، في مقابل قسط خاص قد يضياف إليى القسيط األصيلي ، يسيترد ورثتيه بموجبيه 

األقساط المدفوعة إذا مات هو قبيل األجيل المعيين فانقضيى التيأمين بموتيه ، وكانيت هيذه األقسياط تبقيى حقياً خالصياً للميؤمن ليوال هيذا 

التأمين المضاد . ومن ذلك نرى أن التأمين المضاد هنا هو تأمين لحالة الوفاة يقترن بالتأمين لحالة البقاء
 (1 )

 . 

                                                 
عاشياً ليه أصحاب المهن الحرة ، فهو يكفيل لهيم م(  ويلجأ إلى هذا النوع من التأمين عادة الموظفون الذي ال يستحقون معاشاً في الحكومة أو في الشركات أو الهيئات الحرة ، كما يلجأ إ 2) 

 ( . 1عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -117ص 259عبد المنعم البدراوي فقرة  -119يحتاجون إليه في آخر العمر ) محمد علي عرفه ص 

 . 151(  محمد كامل مرسي فقرة  1) 

 وما بعدها . 921(  انظر آنفاً فقرة  9) 

ومع ذليك  -259عبد المنعم البدراوي فقرة  -299فقرة  -215. فقرة  Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -971ص 599سون فقرة بيكار وبي –في الهامش  115(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 12-2-51داللوز  2752مايو سنة  19قارن نقض فرنسي 

يكون المؤمن له معرضاً لفقد األقساط التي دفعها إذا ليم يميت خيالل الميدة المعينية  -هماوهما صورتان من صور التأمين لحالة الوفاة سبق بيان -(  وكذلك في التأمين المؤقت تأمين البقيا 9) 

 22عقد تأمين مضاد ) بالنيول وريبيير وبيسيون  في التأمينا لمؤقت ، أو إذا مات المستفيد قبل المؤمن على حياته في تأمين البقيا . فيلجأ المؤمن على حياته ، في هذين الفرضين ، إلى

 . 117ص 255عبد المنعم البدراوي فقرة  – 155محمد كامل مرسي فقرة  -799ص 2917فقرة 

اد واستبقاها المؤمن حقاً خالصاً له ) محمد كامل (  وغني عن البيان أنه إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلول األجل المعين فاستحق مبلغ التأمين األصلي ، فقد أقساط التأمين المض 1) 

 . 115ص 255عبد المنعم البدراوي فقرة   - 155 مرسي فقرة
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بخاصة في التيأمين بيإيراد مرجيأ ، إليى عقيد هيذا التيأمين المضياد فيي صيورة أقيوى ، فيسيترد وقد يلجأ المؤمن على حياته ، و

ورثته بموجبه األقساط المدفوعة إذا مات هو قبل األجل المعين ، وإذا بقي حياً عند حلول هذا األجيل فاسيتحق اإلييراد المرتيب ، جميع 

لفائه عند موته واكتفى هو باإليراد الثابت . فهيذه الصيورة الخاصية للتيأمين إليه استرداد األقساط المدفوعة ، أو جعل هذا االسترداد لخ

المضاد تكفل استرداد األقساط ي جميع األحوال ، وليذلك يكيون قسيط التيأمين فيهيا كبييراً ، وهيي تقيرب مين أن تكيون صيورة لتكيوين 

( capital reserve) رأس المال ، ومن أجل ذلك سميت برأس المال المحتفظ به 
 ( 2 )

 . 

 التأمين المختلط : -الحالة الثالثة -689
وهو عقد بموجبه يلتزم المؤمن ، في مقابل أقساط ، بأن يدفع مبلغ التأمين ، رأس مال أو إيراداً مرتباً ، إلى المسيتفيد إذا ميات  

لحالية الوفياة إذا ميات الميؤمن عليى المؤمن على حياته في خالل المدة المعينة . ونيرى مين ذليك أن التيأمين المخيتلط يجميع بيين تيأمين 

حياته في خالل المدة المعينة ، وتأمين لحالة البقاء إذا بقي المؤمن على حياته حيياً منيذ انقضياء هيذه الميدة
 (1 )

. وهيو يجميع بيين مزاييا  

 هذين النوعين من التأمين ويتجنب عيوبهما ، ولذلك كان أكثر انتشاراً منهما ، وكان القسط فيه أعلى من القسط في أيهما .

وتحت هذه الحالة الثالثة صور كثيرة متنوعة ، أهمها صور أربع
 (9 )

 : 

 التأمين المختلط العادي  -الصورة األولى
 (assurance mixte ordinaire )  :يدفع المؤمن مبلغ التأمين إما للمؤمن على حياته ) أو لمسيتفيد يعينيه ( إذا بقيي  وفيه

حياً عند حلول أجل معين ، وإما للمستفيد عند موت الميؤمن عليى حياتيه قبيل انقضياء األجيل المعيين . فميوت الميؤمن عليى حياتيه قبيل 

ق كيان التيأمين تأمينياً لحالية الوفياة ، ووجيب دفيع مبليغ التيأمين فيوراً إليى المسيتفيد انقضاء األجل المعين هو إذن شرط واقف ، إذا تحق

بمجرد وفاة المؤمن على حياته . وهو في الوقت ذاته شرط فاسخ ، إذا لم يتحقق وبقي المؤمن على حياته . وهو في الوقت ذاتيه شيرط 

ل ، كيان التيأمين تأمينياً لحالية البقياء ، ووجيب دفيع مبليغ التيأمين إليى فاسخ ، إذا لم يتحقق وبقي المؤمن على حياته حياً عند حلول األج

المؤمن على حياته عند حلول األجل ، أو إلى المستفيد الذي يعينه
 (5 )

. ونرى من ذلك أن التأمين المختلط العادي هو كما سبق القول ،  

قبيل حليول األجيل ، وتيأمين لحالية البقياء إذا بقيي الميؤمن عليى  تأمينان ال تأمين واحد ، تأمين حالة الوفاة إذا مات الميؤمن عليى حياتيه

، وإذا حياته حياً عند حلول األجل . وأحد هذين التأمينين هو الذي يبقى في النهاية ، إما التأمين لحالية الوفياة وإميا التيأمين لحالية البقياء 

بقي أحدهما انتفيى اآلخير
 (9 )

و تيأمين تخيييري ، واليذي يختيار بيين التيأمينين هيو القيدر ، أي . فالتيأمين لييس إذن تأمينياً مختلطياً بيل هي 

الوقت الذي يموت فيه المؤمن على حياته ، وهل يكون هذا الوقيت قبيل انقضياء األجيل المعيين فيكيون التيأمين تأمينياً لحالية الوفياة ، أو 

اك شيء مخيتلط فهيو وثيقية التيأمين ، إذ هيي تجميع بيين يكون بعد انقضاء األجل المعين فيكون التأمين تأميناً لحالة البقاء . وإذا كان هن

التأمينين في مستند واحد
 (1 )

 . 

. وتوجد صورة أخرى مركبة  ( assurance mixte simple) وهذه الصورة للتأمين المختلط العادي هي الصورة البسيطة 

 (assurance mixte combine )  فيي حالية وفياة الميؤمن عليى حياتيه قبيل األجيل ، وفيهيا يكيون مبليغ التيأمين اليذي ييدفع للمسيتفيد

المعين أقل من المبلغ الذي يدفع للؤمن على حياته إذا بقي هذا حياً عند حلول األجيل . وللميؤمن عليى حياتيه فيي التيأمين المركيب ، إذا 

                                                 
 . 951ص -952ص 599( أنظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  2) 

لتيأمين المخيتلط ، من تقنين الموجبات والعقود اللبناني حاالت التيأمين عليى الحيياة اليثالث ، التيأمين لحالية الوفياة والتيأمين لحالية البقياء وا 2991(  وقد جمعت الفقرة األولى من المادة  1) 

ً  -فنصت على ما يأتي : "يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة : أوالً  ً  -في حالة بقاء الشخص المضمون حياً في تاريخ معين . ثانيا إميا فيي تياريخ معيين إذا بقيي  -في حالية وفاتيه . ثالثيا

 المضمون حياً ، وإما في حالة وفاته إذا وقعت قبل ذلك التاريخ" .

 . 219فقرة  -295فقرة  . Ass . Terلفظ  2سيكلوبيدي داللوز (  أن 9) 

 ( . 957ص 91م 2515ناف مختلط أول مايو سنة (  فإذا لم يعين مستفيداً ، ومات بعد حلول األجل ، آل مبلغ التأمين إلى ورثته ، ولكن باعتبارهم ورثة ال باعتبارهم مستفيدين ) استئ 5) 

بيكيار وبيسيون فقيرة  -219-2-2599دالليوز  2595ميارس سينة  5-259-2-77دالليوز  2777فبراير سنة  1نقض فرنسي  – 155ص 11م 2529نة أبريل س 1(  استئناف مختلط  9) 

 . 251عبد المنعم البدراوي فقرة  -195ص  159محمد كامل مرسي فقرة  -112محمد علي عرفه ص  -951ص 591

 . 799ص 2915فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  1) 
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ي تأمينياً لحالية البقياء ، فيتقاضيى أ ، ( إما أن يستبقي التيأمين كميا ظهير 2بقي حياً عند حلول األجل المعين ، أن يختار بين أمرين : ) 

المبلغ األكبر رأس مال دفعة واحدة ، أو يحوله إليى إييراد مرتيب ميدى الحيياة
 (2 )

( وإميا أن يعتبير التيأمين تأمينياً لحالية الوفياة ،  1. )  

وفيي هيذه الحالية يقيف دفيع األقسياط ،  مبلغ التأمين فيه هو المبلغ األقل الذي كان مقدراً لهذا التأمين ، ويدفع عند وفاته لمستفيد يعينيه .

وفي نظير اقتصاره على المبلغ األقل دون المبلغ األكبر ، يقبض فوراً من المؤمن مبلغاً معيناً يعوضه عن ذلك ، ويتقاضى هيذا المبليغ 

إما دفعة واحدة أو إيراداً مرتباً مدى الحياة
 (1 )

فقد يكون فيي حاجية إليى رأس  . وهو يختار أمراً أو آخر بحسب حاجته وقت االختيار . 

مال كبير أو إلى إيراد كاٍف طول حياته ، فيختار األمر األول . وقد ال يكون في حاجة إال إليى رأس ميال محيدود أو إليى إييراد صيغير 

 يستكمل به ما ينقصه ، ويكون له في الوقت ذاته ولد يريد أن يكفل له ماالً بعد موته ، يختار األمر الثاني .

 التأمين ألجل محدد  -لثانيةالصورة ا
 (assurance à terme fixe ) : إميا للميؤمن عليى حياتيه إذا بقيي  وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين عند حليول أجيل محيدد ،

حياً إلى هذا األجل ، وإما للمستفيد الذي يعينه المؤمن على حياته إذا مات هيذا قبيل األجيل المحيدد
 (9 )

. وينقطيع دفيع األقسياط إذا ميات  

ء المؤمن على حياته قبل حلول األجل المحدد . وهنا أيضاً ، كما في التأمين المختلط العادي ، يوجد تأمينان ، أحدهما تأمين لحالية البقيا

مخيتلط العيادي عنيد ميوت إذا بقي المؤمن على حياته قبل ذلك . ولكين مبليغ التيأمين فيي هيذه الحالية األخيير ال ييدفع كميا فيي التيأمين ال

المؤمن على حياته ، بل يدفع عند حلول األجل المحدد . فالمؤمن مطمئن منذ البداية إلى أنه ال يدفع مبلغ التيأمين إال عنيد حليول األجيل 

ويترتيب عليى  المحدد ، إما للمؤمن على حياته وإما للمستفيد . وهذا هو الفرق ما بين التيأمين ألجيل محيدد والتيأمين المخيتلط العيادي ،

هذا الفرق أن قسط التأمين في التأمين ألجل محدد يكون أ ل منا لقسط في التأمين المختلط العادي
 (5 )

 . 

 تأمين المهد -الصورة الثالثة
 (assurance dotale )  : ، وفيه يدفع المؤمن مبلغ التأمين ، عند حلول أجل محدد ، للمستفيد ، وهو شيخص معيين باليذات

المستفيد حياً عند حلول األجل . ويلجأ إلى هذا النيوع مين التيأمين شيخص ليه وليد يرييد أن يكفيل ليه مهيراً عنيد حليول أجيل  إذا بقي هذا

معين ، فيؤمن على حياته لمصلحة ولده لهذا األجل المعين . فإذا حل األجل وبقي الولد حياً ، دفيع الميؤمن مبليغ التيأمين ليألب إذا كيان 

رة . وينقطع دفع األقساط بميوت األب الميؤمن عليى حياتيه . أميا إذا ميات الوليد قبيل حليول األجيل المعيين ، فيإن حياً ، وإال فللولد مباش

التأمين ينتهي بموته ، وتبرأ ذمة المؤمن ، ويستبقي األقساط التي قبضها
 (9 )

. ومن أجل هذا يلجأ المؤمن عليى حياتيه عيادة إليى تيأمين  

 في حالة موت الولد قبل األجل المحدد .مضاد ، يسترد به األقساط المدفوعة 

ويختلف تأمين المهر عن التأمين ألجل محدد في أنه في تأمين المهر ال يدفع مبلغ التأمين إال إذا بقيي المسيتفيد عليى قييد الحيياة 

دد ، إميا للميؤمن عليى عند حلول األجل المحدد ، أما في التأمين ألجل محدد فإن مبلغ التأمين يدفع في جمييع األحيوال فيي األجيل المحي

 حياته وإما لمستفيد آخر .

                                                 
جنيه . وإذا حول هذا المبليغ  5. 2272ه ، بمبلغ (  وبحسب تعريفة التأمين التي تصدرها الشركات ، يقدر مبلغ التأمين األكبر ، بفرض أن المبلغ األقل للتأمين لحالة الوفاة هو ألف جني 2) 

 . 2هامش 111علي عرفه ص انظر محمد  -جنيهاً كل ستة شهور 2. 55إلى إيراد مرتب مدى الحياة ، بلغ القسط في المتوسط 

جنيه ، وإما إيراداً مرتباً ميدى الحيياة  9. 929 (  وبحسب تعريفة التأمين ، يكون المبلغ الذي يقبضه تعويضاً ، يفرض أن مبلغ التأمين لحالة الوفاة هو ألف جنيه ، إما رأس مال مقداره 1) 

 . 2هامش  111مد علي عرفه ص جنيهاً كل ستة شهور . انظر مح 52مقدار القسط فيه في المتوسط 

سيداد اليدين عنيد حليول ميعياد اسيتحقاقه ) محميد (  ويلجأ إلى هذا النوع من التأمين عادة رب األسرة ليكفل لولده رأس مال عند حلول أجل محدد ، أو المدين ألجل محدد يتهيأ بالتأمين ل 9) 

 ( . 115ص -119علي عرفه ص 

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز أن يعقيد كيل مين  2929وقد نصت المادة  -9عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -277(  عبد المنعم البدراوي فقرة  5) 

 الزوجين ضماناً لمصلحة اآلخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد" .

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "يجوز أن يعقيد كيل مين  2929وقد نصت المادة  -9ى األشخاص صعبد الودود يحيى في التأمين عل -277(  عبد المنعم البدراوي فقرة  9) 

 الزوجين ضماناً لمصلحة اآلخر بوجه التبادل وبمقتضى صك واحد" .
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 تأمين األسرة  -الصورة الرابعة
 (assurance familiale )  : وفيييه يييدفع المييؤمن مبلييغ التييأمين فييي أجييل محييدد للمييؤمن علييى حياتييه إذا كييان حييياً ، وإال

محدد . ولكين تيأمين األسيرة يختليف عين التيأمين ألجيل  فللمستفيد يعينه هذا األخير . وإلى هنا يكون تأمين األسرة مماثالً للتأمين ألجل

محدد في أن في تأمين األسرة ، إذا مات المؤمن على حياته قبل حليول األجيل المحيدد وانقطيع دفيع األقسياط ، يتقاضيى المسيتفيد فيوراً 

لك يكفيل رب األسيرة ألفيراد أسيرته إيراداً دورياً من المؤمن إلى حين حلول األجل ، ثم يتقاضى مبلغ التأمين عنيد حليول األجيل . وبيذ

 بعد موته إيراداً مرتباً ثم رأس مال يتقاضونه عند حلول أجل معين .

 الصور غير العادية للتأمين على الحياة -ب
 هناك صور ثالث غير عادية للتأمين على الحياة :صورة ثالث :  -691

 . ( assurance de groupe, assurances collcties) الصورة األولى التأمين الجماعي 

 . ( assurances populaires) الصورة الثانية : التأمين الشعبي 

( assurance complémentaire) الصورة الثالثة : التأمين التكميلي 
  (2 )

 . 

 تطبيقاته العملية وخصائصه : -( ) التأمين الجماعي -الصورة األولى -690
ة مجموعة من الناس ، تربطه بهم رابطة عمل تجعل له مصلحة فيي هيذا التيأمين التأمين الجماعي تأمين يعقده شخص لمصلح

. وميين أبييرز تطبيقاتييه العملييية التييأمين الييذي يعقييده رب العمييل لمصييلحة عمييال مصيينعه
 (1 )

أو الييذي يعقييده صيياحب المتجيير لمصييلحة  

مستخدميه وعماله ، وذلك قبل أن يدخل هذا التأمين في نطاق التأمينات االجتماعيية . ومين تطبيقاتيه العمليية كيذلك التيأمين اليذي يعقيده 

ادي أو أفيراد الفرقية ، أمين النقل لمصلحة عمالئه ، والتأمين الذي تعقده إدارة ناد رياضي أو مدير فرقة رياضية لمصلحة أعضاء الني

 والتأمين الذي يعقده صاحب المدرسة لمصلحة تالميذه .

ومن خصائص التأمين الجمياعي أن طاليب التيأمين يعقيده لمصيلحة مسيتفيدين ال يعيينهم بيذواتهم ، وإنميا يكيون تعييينهم بتعييين 

ت ذاته مؤمناً له كل شخص توافرت فيه هيذه الصيفات الصفات التي تجمع بينهم في عالقاتهم به ، ويكون مستفيداً في التأمين وفي الوق

وقييت وقييوع الحييادث المييؤمن منييه ، كعامييل المصيينع أو مسييتخدم المتجيير أو عميييل أمييين النقييل أو عضييو النييادي الرياضييي أو الفرقيية 

لقواعيد االشيتراط الرياضية أو تلميذ المدرسة . ويكيون للمسيتفيد ، وقيد اشيترط رب العميل لمصيلحته ، حيق مباشير قبيل الميؤمن طبقياً 

فيي التيأمين الجمياعي يلتيزم طاليب  -2من المشروع التمهيدي في هيذا الصيدد عليى ميا ييأتي : " 2211لمصلحة الغير . وتنص المادة 

التأمين بدفع أقساط دورية إلى إحدى شركات التأمين ، في مقابل تعهيد هيذه الشيركة بيأداء تعويضيات للمسيتفيدين إذا أصييبوا بحيوادث 

وال يكيون تعييين المسيتفيدين إال بتعييين الصيفات التيي تجميع بيينهم فيي  -1ها الشروط المنصيوص عليهيا فيي وثيقية التيأمين . تتوافر في

                                                 
من األسر ، فإذا مات أحد أفراد هذه األسر ، جمعت في الحال من  تجمع عدداً  sociétés du franc an décés, sociétés  de collectes(  وفي شمال فرنسا جمعيات تعرف باسم  2) 

ضيى مجليس الدولية الفرنسيي بيأن هيذه ليسيت الباقين على قيد الحياة مبالغ لصغيرة تعطى ألسرة المتوفى ، تستعين بها على تجهيز الميت والحاجات العاجلة التيي تعقيب الوفياة . وقيد ق

( . ولكين محكمية  251-9-2529دالليوز  2522نيوفمبر سينة  29) مجليس الدولية الفرنسيي  ( sociétés de secours mutuels) تبيادلي جمعيات تأمين ، بل هي جمعيات تعياون 

المبيالغ ألسيرة ( . ويتوقف التزام الجمعيية بتسيليم  919-2-2519سيريه  2592يونيه سنة  21النقض الفرنسية قضت بأن هذه الجمعيات تعتبر جمعيات تأمين تبادلية ) نقض فرنسي 

-2511داللوز األسبوعي  2511فبراير سنة  15الميت على جمعها المبالغ الصغيرة من الباقية على قيد الحياة ، وال يكفي أن تدفع أسرة الميت نصيبها من هذه المبالغ ) نقض فرنسي 

فقرة  -259 فقرة . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  199سيميان فقرة  -997ص 2595وانظر في هذا النوع من التأمين جيليودي المور أنديير رسالة من باريس سنة  -( 175

257 . 

 ( )   انظرVoigt  2551رسالة من باريس سنة – Milcamps  2559رسالة مين بياريس سينة- Burlot  715-2599المجلية العامية للتيأمين البيري- Milcamps  فيي المجلية العامية

 . 211فقرة  -215فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -221 -2591و 9-2599للتأمين البري 
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ويجيوز لكيل مين  -9عالقاتهم بطالب التأمين ، ويثبت الحق في التأمين لكل شيخص تيوافرت فييه هيذه الصيفات وقيت وقيوع الحيادث . 

مباشرة"يثبت له هذا الحق أن يطالب به المؤمن 
 (2 )

 . 

ومن خصائص هذا التأمين أيضاً أنه كما يتعدد المستفيدون فيه ، تتعدد أيضاً الحوادث المؤمن منها . ويشتمل التأمين الجماعي 

عادة التأمين من اإلصابات ، والتأمين من المرض ، والتأمين على الحياة
 (1 )

. ويشمل التأمين على الحيياة نيوعين مين هيذا التيأمين : )  

ويحسب عادة على أساس مرتيب الميؤمن ليه وميدة  -( تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة ، بموجبه يكون لورثة المؤمن له الحق في مبلغ معين 2

إذا مات المؤمن له في أثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمل وقبيل أن يعتيزل عمليه . وال يخضيع الميؤمن ليه عيادة لكشيف  -خدمته

( وتأمينياً لحالية البقياء بيرأس ميال مرجيأ أو بيإيراد  1قرير ما يطلب منه من بيانيات متعلقية بحالتيه الصيحية . ) طبي ، ويقتصر على ت

ء الميدة مرجأ . وال ينفذ هذا التأمين إال عند عدم نفاذ التأمين السابق ، وهو التأمين المؤقت لحالة الوفاة . فإذا لم يمت المؤمن له في أثنيا

العمل ، واعتزل العمل لبلوغه سن المعاش ) وتكون عادة سن الستين ( ، كان له أن يتقاضى مبلغياً معينياً مين  التي يعمل فيها عند رب

المال ، يحسب أيضاً على أساس مرتبه ومدة خدمته ، ويكون إما رأس مال يأخذه دفعة واحدة وإما إيراداً مرتباً ميدى الحيياة
 (9 )

. ولميا  

مسئوالً عما يلحق المؤمن لهم من إصابات ، فإن األصل أن يشمل التيأمين الجمياعي أيضياً التيأمين  كان الغالب أن يكون طالب التأمين

من المشروع التمهيدي في هيذا الصيدد عليى  2917من هذه المسئولية ، وذلك ما لم ينص في وثيقة التأمين على غيره . وتنص المادة 

العميل أو أيية مصيلحة لصيالح عملهيا ، أو إذا أبرميه أميين النقيل المشيترك  أن "يعتبر التأمين الجماعي ضيد الحيوادث ، إذا أبرميه رب

لصالح عمالئه ، أنه في الوقت ذاته تأمين ضد مسئولية طالب التأمين ، وهذا ما لم تتضمن وثيقة التأمين اتفاقاً يقضي بغير ذلك"
 (5 )

 . 

 القواعد الخاصة التي تسري على التأمين الجماعي :  -692
لتأمين الجماعي القواعد المقررة في التأمين على األشخاص بأنواعه المختلفة ، من تأمين من اإلصابات وتأمين وتسري على ا

 من المرض وتأمين على الحياة ، وكذلك تسري قواعد التأمين من المسئولية إذا اشتمل التأمين الجماعي على هذا النوع من التأمين .

ي نظيراً لطبيعتيه الخاصية . فهيو يمير عليى ميرحلتين : المرحلية األوليى هيي مرحلية وهناك قواعد يختص بهيا التيأمين الجمياع

التعاقد الذي يتم بين طال بالتأمين والمؤمن ، فيتعاقد األول مع الثاني لمصلحة مجموع من المستفيدين يعينون بصفاتهم كما سبق القيول 

تي المرحلة الثانيية ، وفيهيا يقبيل أفيراد المسيتفيدين هيذا التعاقيد فيرداً ، لتأمينهم من عدد من األخطار على الوجه الذي سبق بيانه . ثم تأ

فرداً باعتبارهم منتفعين في هذا االشتراط لمصلحتهم طبقاً لقواعد االشتراط لمصلحة الغير ، وكذلك باعتبار أن المستفيد هو في الوقت 

وافقته . ويسلم لكل فرد منهم دفتر شخصي خاص بهذاته مؤمن له في التأمين على الحياة ، أي المؤمن على حياته ، فتجب م
 (9 )

 . 

                                                 
ظمها قوانين خاصية" ) لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق ليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تن(  وقد وافقت  2) 

 في الهامش ( . 521ص -529ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

منيه عليى ميا ييأتي : "عنيدما يكيون المضيمون غيير الشيخص اليذي وقيع الئحية  2919ن الجماعي عنيدما يينص فيي الميادة ويظهر  أن تقنين الموجبات والعقود اللبناني يشير إلى التأمي 

سية التيي تنهيي عين عقيد الضيمان عليى قاصير ليم يبليغ الخام 551وفي هذه الحالة ال تطبق أحكيام الميادة  -557الشروط ، يجوز أن يكتفي بتعيين مهنته أو وظيفته خالفاً ألحكام المادة 

 عشرة من سنه" .

 الخاص بالتأمين اإلجباري عن حوادث العمل . 2551لسنة  71من القانون رقم  5-2وانظر المواد  

 ( . 119ص 155والتأمين الجماعي في ألمانيا غير جائز ) محمد كامل مرسي فقرة  

 لحة أعضاء ناد رياضي أو أعضاء فرقة رياضية أو تالميذ مدرسة أو عمالء أمين النقل .(  وقد يكون التأمين الجماعي مقتصراً على التأمين من اإلصابات ، كالتأمين لمص 1) 

وقد يعقد رب العمل أيضاً تأميناً مضاداً ، يسترد به األقساط التي سبق دفعها للمؤمن في التأمين لحالة البقاء ، وذلك في حالة عدم  -799ص 2972فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  9) 

زء اآلخير يأخيذه خلفياء الميؤمن ليه ) بيكيار ذا التأمين ونفاذ التأمين لحالة الوفاة بموت المؤمن له في أثناء العمل . وترد األقساط دون فوائد ، ويأخيذ رب العميل جيزًءا منهيا والجينفاذ ه

 ( . 951ص 597وبيسون فقرة 

مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" )  (  وقد وفاقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه 5) 

 في الهامش ( . 529ص -521ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 . 119ص 255عبد المنعم البدراوي فقرة  -959ص 597(  بيكار وبيسون فقرة  9) 
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ولما كانت أقساط التأمين تحسب عادة على أساس عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين أو على أساس المرتبات التي تدفع لهيم 

التيي يقوميون بهيا ، وعيدد كيل فئية ، لذلك يجب أن يقدم طالب التأمين للمؤمن بياناً بفئات هؤالء المستفيدين مين حييث طبيعية األعميال 

منهم ، ومجموع مرتباتهم
 (2 )

، ويذكر كل ذلك في وثيقة التأمين . وال تتعدد أقساط التأمين بتعدد المستفيدين ، بل هي أقساط عقد واحد  

يشمل جميع المستفيدين ، فهو عقد جماعي
 (1 )

ن يؤثر في تقيدير . ويجب إخطار المؤمن بأي تعديل في ظروف العمل يكون من شأنه أ 

طبيعة األخطار المؤمن منها ومداها ، كما يجب إخطاره بكل تغيير في عيدد المسيتفيدين وفيي مقيدار مرتبياتهم
 (9 )

. وإذا وقيع فيي هيذه  

البيانات خطأ دون أن يكون المؤمن له سيء النية ، وجب على هذا األخير ، عند انكشاف هذا الخطأ ، أن يقبل زيادة فيي قسيط التيأمين 

تقابل األخطار التي أغفل ذكرها . فإذا كانت هذه األخطار غير مذكورة في تعريفية التيأمين المعميول بهيا ، ليم يكين هنياك محيل لزييادة 

القسط ، ولكن هذه األخطار تسيتبعد مين نطياق التيأمين ، ويسيترد الميؤمن مين طاليب التيأمين مبيالغ التيأمين التيي سيبق دفعهيا عين هيذه 

األخطار
 (5 )

 . 

                                                 
لسينة  15قيم ه إذا كان الثابت في عقد التأمين أن هذا العقيد ال يقييد الشيركة إال إذا كيان طاليب التيأمين قائمياً بااللتزاميات التيي يفرضيها القيانون روقد قضت محكمة استئناف مصر بأن (  2) 

ال تالفياً للتالعب الذي قد يضير بمصيلحة اللتين تنصان على وجوب إعداد سجل خاص لقيد العم 29و 21) الخاص بإصابات العمل ( ، والسيما االلتزامات المقررة بالمادتين  2591

شركة من مصلحة واضحة فيه سواء في شركات التأمين ، فإن الشرط الذي تتمسك به الشركة ليس من الشروط الشكلية وال التعسفية ، وإنما هو شرط جوهري واجب االحترام ، لما لل

د العمال الذي يعملون عند طالب التيأمين ومقيدار أجيورهم وأن العاميل المصياب كيان ييؤدي العميل عنيده فعيالً وقيت أثناء السنة األولى من سن التأمين أو بعد ذلك ، لكي تتحقق من عد

على القول  تبارات المهمة جرى القضاء والفقهإصابته بأجر معلوم ، وفي هذا ما فيه من ضمان وتيسير في اإلثبات ال يتوافر أن فيما قد يدلي به الشهود بعد وقوع الحادث . ولهذه االع

 ( . 59رقم  57المجموعة الرسمية  2551أكتوبر سنة  17بصحة هذا الشرط ووجوب العمل به ، وبتنفيذ الجزاء المترتب على مخالفته كما يقتضيه العقد ) استئناف مصر 

 . 211فقرة  . Ass . Terلفظ  2(  أنسيكلوبيدي داللوز  1) 

في التأمين الجماعي الذي يحسب فيه المقابل على أساس عدد األشخاص الذين يشملهم التأمين أو على  -2من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : " 2215(  وتنص المادة  9) 

طبيعية األعميال التيي يقيوم بهيا المسيتفيدون ، وعيدد العميال مين كيل فئية ، أساس قيمة المرتبات التي تدفع لهؤالء األشخاص ، يجب على طالب التأمين أن يبين فئات العمال مين حييث 

ويجب أيضاً على طالب التأمين أن يخطر المؤمن بكل تعديل في آالت العمل أو في ظيروف العميل األخيرى التيي  -1ومجموع مرتباتهم ،  ويجب أن يذكر كل ذلك في وثيقة التأمين . 

مخاطر المؤمن ضدها ومداها ، ويكون اإلخطار في ظرف سبعة أيام من تاريخ حصول هيذا التعيديل ، وذليك كليه فضيالً عين البيانيات التيي يجيب من شأنها أن تؤثر في تقدير طبيعة ال

نيواب ، ولكين لجنية مجليس ه مجليس العلى طالب التأمين تقديمها بشأن كل تغيير وقع في عدد مستخدميه ومقدار مرتباتهم" . وقد وافقيت لجنية المراجعية عليى هيذا الينص ، وافيق عليي

 في الهامش ( . 525ص -529ص  9الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 الخاص بالتأمين اإلجباري عن حوادث العمل . 2551لسنة  71من القانون رقم  1وانظر المادة 

إذا وقع في البيانات التي يقدمها طالب التأمين غلط أو سهو دون تدليس ، وجب على طالب التيأمين ،  -2روع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "من المش 2299(  وتنص المادة  5) 

كانت هيذه المخياطر تيدخل ضيمن األنيواع المبينية فيي متى أخطره المؤمن بظهور الغلط أو السهو ، أن يدفع ما يقابل المخاطر التي لم يذكر عنها شيئاً من زيادة في مقابل التأمين ، إذا 

ا إليى بعيض أما إذا كانت هذه المخاطر التي لم تذكر غير مبينة في التعريف ، كان للمؤمن الحق في مطالبة طالب التأمين برد المبالغ التيي سيبق دفعهي -1تعريفة التأمين المعمول لها . 

ذي لم تنص عليه التعريفة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنية مجليس الشييوخ المستفيدين بسبب حوادث تدخل في نوع المخاطر ال

لسينة  71مين القيانون رقيم  5وانظير الميادة فيي الهيامش ( .  521ص -525ص  9حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضييرية 

 . الخاص بالتأمين اإلجباري عن حوادث العمل 2551

مين  2292بوجيه عيام ، تينص الميادة  وإذا كان الخطأ نتيجة تدليس ، جاز للميؤمن أن يطليب فسيخ العقيد طبقياً للقواعيد العامية فيي هيذا الشيأن . وفيي صيدد فسيخ عقيد التيأمين الجمياعي

من أن يفسخ العقد بسبب عدم دفع مقابل التأمين إال بعد ثالثين يوماً من تاريخ إعذار طاليب التيأمين طبقياً للفقيرة األوليى مين الميادة ال يجوز للمؤ -2المشروع التمهيدي على ما يأتي : "

بكتاب موصى عليه تبيين فييه  وفي الحاالت األخرى التي يجوز فيها للمؤمن فسخ العقد ، ال يحدث الفسخ أثره إال بعد أسبوع على األقل من إرسال إخطار إلى رب العمل -1.  2915

لفقيرة السيابقة" . وقيد فإذا كان التأمين معقوداً لصالح عامل أو عمال معينين بأسمائهم ومعلومين للمؤمن ، وجب على هذا أن يبلغهم اإلخطار المنصوص علييه فيي ا -9أسباب الفسخ . 

نة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعميال وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لج

 . الخاص بالتأمين اإلجباري عن حوادث العمل 2551لسنة  71من القانون رقم  21-29اد ووانظر المفي الهامش .  521ص -521ص 9التحضيرية 

مين هيذا المشيروع عليى ميا ييأتي : "تكيون ممتيازة حقيوق الميؤمن قبيل رب العميل  2291ن الجماعي حقوقاً ممتازة ، فتنص المادة ويجعل المشروع التمهيدي حقوق المؤمن في التأمي

تييب امتيازهيا نة السيابقة ، ويكيون ترالناشئة عما عقده هذا من تأمينات جماعية ضد الحوادث لصالح عماله ، وكيذلك الفوائيد التيي تسيتحق عليى هيذه الحقيوق عين السينة الجاريية والسي

الشيوخ حذفتيه لتعلقيه بجزئييات وتفاصييل كترتيب امتياز المبالغ المستحقة للخدم والعمال" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس 
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م المستفيدون عادة بجزء من أقساط التأمين ، يقتطعه طالب التأمين من مرتباتهم . ويكون العقد عيادة لميدة سينة واحيدة ، ويساه

 مع النص في وثيقة التأمين على جواز امتداد المدة سنة بعد أخرى .

 : ( ) التأمين الشعبي -الصورة الثانية -693
التأمين الشعبي هو تأمين على الحياة ال يتميز بطبيعة خاصة ، فهو كسائر أنواع التأمين على الحياة إما أن يكيون تأمينياً لحالية  

م الوفيياة أو تأمينيياً لحاليية البقيياء أو تأمينيياً مختلطيياً . ولكنييه يتميييز بقليية مبلييغ التييأمين ، وبتجزئيية القسييط أجييزاء صييغيرة متعييددة حتييى يالئيي

شعبية ذات الموارد الضئيلة التي تكسب قوت يومها من عملها . فهو تأمين أريد به التيسير عليى هيذه الطبقيات ، حتيى تنتفيع الطبقات ال

تأمينياً  بمزايا التأمين في حدود طاقاتها المحدودة . وأكثر ما يكون هذا التأمين تأميناً لحالة البقاء أو تأميناً مختلطياً ، ويكيون فيي الغاليب

 يجمع بين عنصري التأمين واالدخار .  مختلطاً حيث

 ويمكن حصر مميزات التأمين الشعبي في ثالثة :

تجزئة القسط أجزاء صيغيرة متعيددة حتيى ييتمكن الميؤمن ليه ، وهيو فيي الغاليب مين العميال أو صيغار الميدخرين ، مين  -أوالً 

، أقلها اثنا عشر جزًءا تدفع مشاهرة . وقد تزييد أجيزاء  الوفاء بالتزاماته في سهولة ويسر . ويقسم القسط السنوي عادة أجزاء متساوية

القسط على ذلك ، حتى يتمكن العامل من دفعها في مواعيد قبض أجرته ، كل خمسة عشر يوماً أو كل أسبوع
 (2 )

. فالتأمينات الشيعبية  

 grande branche) التأمينات "الكبييرة" ، من ناحية تعدد أجزاء القسط ، تكون أكثر كلفة من التأمين غير الشعبية وهي التي تسمى ب

. ولكن هذه التجزئة ضرورية ، حتى يتيسر للمؤمن له الوفاء بالتزاماته كما قدمنا . هذا إلى أن الجزاء عليى التيأخر فيي اليدفع يمكين  (

جعله باالتفاق يختلف عن الجزاء الذي يسري عادة في التأمينات "الكبيرة"
 (1 )

، فيمكن اشتراط أن تكون األقسياط محمولية ال مطلوبية  

وأن التأخر في دفعها يستوجب الفسخ دون حاجة إلى إعذار
 (9 )

 . 

 ً وجود حد أقصى لمبلغ التأمين ، ويكون عادة غير كبير ، وذلك حتى يكون التأمين الشعبي في متناول الكثيرين ممن أعد  -ثانيا

ألقصى لمبلغ التيأمين فيي فرنسيا يحيدد بمرسيوم حتيى مكين مسيايرة تقلبيات العملية ، وهيو فيي الوقيت لهم هذا النوع من التأمين . الحد ا

الحاضر مبلغ من الفرنكات تعادل قيمته نحو مائة جنيه مصري إذا كان رأس مال ، ونحو عشرة جنيهاً في السنة إذا كان إيراداً مرتبياً 
 (

5 )
واحد ، عليى هيذا الحيد األقصيى ، حتيى ليو عقيد التيأمين لمصيلحة أكثير مين مسيتفيد . وال يجوز للمؤمن له أن يزيد ، عند المؤمن ال 

واحد
 (9 )

. ولكن يجوز للؤمن له أن يعقد عدة تأمينات لدى مؤمنين مختلفين يزيد مجموعها على الحد األقصيى ، بشيرط أال يزييد مبليغ  

اح يضياف إليى مبليغ التيأمين ، صيح أن يزييد المجميوع عليى التأمين في أي منها على هذا الحد . وإذا كان للمؤمن له نصيب في األربي

الحد األقصى بشرط أال يزيد مبلغ التأمين على هذا الحد
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
الخياص بالتيأمين اإلجبياري عين  2551لسينة  71مين القيانون رقيم  29الميادة  وانظيرفيي الهيامش ( .  521ص  9يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعية األعميال التحضييرية 

 . حوادث العمل

 . 911فقرة  -921بالتأمين الجماعي والتأمين اإلجباري من حوادث العمل محمد كامل مرسي فقرة =وانظر في النصوص الخاصة 

 ( )   انظرlacroix  2595ليون سنة رسالة من – Donzé  2551رسالة من باريس سنة- Corneau et Duval  لفيظ  2أنسيكلوبيدي دالليوز  -2551الطبعة الثالثة سنةAss . Ter . 

 . 255فقرة  -211فقرة 

 . 999محمد كامل مرسي فقرة  -275فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز (   2) 

 2979فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -951ص 529بيكار وبيسون فقرة -9-2-2557سيريه  -959-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551أكتوبر سنة  19( نقض فرنسي  1) 

 . 791ص

( . وجيواز  152إلعيذار باطيل فيي التأمينيات "الكبييرة" ) انظير آنفياً فقيرة وهذا بالرغم من أن االتفاق على إعفاء المؤمن من ا – 259فقرة . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز (   9) 

 إعفاء المؤمن من اإلعذار في التأمينات الشعبية يتضمنه عادة التشريع الخاص بهذه التأمينات .

 . 792ص 2979فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -957ص 529(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 279فقرة  . Ass . Terلفظ  2كلوبيدي داللوز أنسي(  انظر عكس ذلك  9) 

 . 271فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -955ص 529بيكار وبيسون فقرة  -177-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595يونيه سنة  15(  نقض فرنسي  1) 
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 ً عدم إجراء كشف طبيي عليى الميؤمن عليى حياتيه حتيى فيي التيأمين لحالية الوفياة وفيي التيأمين المخيتلط ، تجنبياً إلرهياق  -ثالثا

تصار في هذا الشأن على تقديم بيانات مفصلة عن الحالة الصحية للمؤمن على حياته . ومن المؤمن له بمصروفات هذا الكشف ، واالق

 délai de carence) أجل ذلك يشترط المؤمن عادة فترة من الزمن تمضي بعد إبرام العقد ال يضمن في خاللهيا الخطير الميؤمن منيه

بمبلغ التأمين في وقت قريب . وتتراوح هذه الفترة بعد سينة  ، فيستوثق بذلك ، دون حاجة على كشف طبي ، من أنه سوف ال يطالب (

واحدة وثالث سنوات ، وتكون في الغالب سنتين ، وتشترط في التأمين لحالة الوفاة وفي التأمين المختلط دون التأمين لحالة البقاء
 (2 )

  .

ئ ، وجيب عليى الميؤمن الضيمانومع ذلك إذا مات المؤمن على حياته في خالل هذه الفترة بتأثير سبب خيارجي مفياج
 (1 )

. ويسيتطيع  

المؤمن له أن يجعل ضمان المؤمن فورياً فال يتراخى إليى ميا بعيد انقضياء فتيرة مين اليزمن ، إذا هيو قبيل إجيراء الكشيف الطبيي عليى 

نفقته
 (9 )

 . 

 :  ( ) التأمين التكميلي -الصورة الثالثة -694
له فيي التيأمين عليى الحيياة مين خطير عجيزه عين االسيتمرار فيي دفيع أقسياط هيذا  يقصد بالتأمين التكميلي أصالً تأمين المؤمن

التأمين بسبب مرض أو عجز عن العمل . فيلجأ المؤمن ليه إليى عقيد التيأمين آخير ، بجانيب عقيد التيأمين عليى الحيياة ، يتعهيد بموجبيه 

ط ، بأن يقوم هو بدفع أقساط التأمين على الحياة بدالً من المؤمن ) وقد يكون هو نفس المؤمن في التأمين على الحياة ( ، في مقابل أقسا

المؤمن له إذا عجز هو عن دفعها لحادث أعجزه عن الدفع
 (5 )

. ونرى من ذلك أن التيأمين التكميليي لييس فيي الواقيع مين األمير تأمينياً  

أقساط التأمين عليى الحيياة . ولكنيه ميع  من الحياة ، بل هو تأمين من المرض أو من أي حادث آخر ينجم عنه عجز المؤمن له عن دفع

ذلك ليس تأميناً مستقالً من المرض أو من العجز ، بل هو تأمين تابع ومكمل للتيأمين عليى الحيياة ، ومين ثيم سيمي بالتيأمين التكميليي . 

اليذي يتبعيه ، ويحسيب  وهو تأمين تابع للتأمين على الحياة حتى لو عقد عند مؤمن آخر ، ومصيره مرتبط بمصير التيأمين عليى الحيياة

القسط فيه على أساس القسط في التأمين على الحياة ، ويجوز التحلل منه على النحو الذي يجوز به التحلل من التأمين على الحياة
 (9 )

 . 

ا كيان ويضمن المؤمن في التأمين التكميلي ، كما قدمنا ، عجز المؤمن له من دفع أقساط التأمين على الحيياة عجيزاً دائمياً . فيإذ

العجز الدائم عجزاً كلياً ، دفع المؤمن عن المؤمن له أقساط التأمين عليى الحيياة التيي تسيتحق منيذ حيدوث العجيز . وقيد يتعهيد الميؤمن 

% 9أيضاً بأن يعجل للمؤمن له مبلغ التيأمين المسيتحق بموجيب عقيد التيأمين عليى الحيياة ، أو بيأن ييدفع ليه إييراداً مرتبياً يتيراوح بيين 

مبلغ التأمين دون إخالل بحق الميؤمن ليه فيي مبليغ التيأمين عنيد حليول ميعياد اسيتحقاقه . أميا إذا كيان العجيز اليدائم عجيزاً % من 29و

جزئياً ، فيجوز أن يتعهد المؤمن في هذه الحالة بأداءات تتناسب مع هذا العجز . وإلى جانب العجز الدائم يضمن المؤمن ، في التيأمين 

أيضاً ، فيدفع في مكان المؤمن له أقساط التأمين على الحياة المدة التي يبقى فيهيا العجيز المؤقيت ، وقيد ييدفع  التكميلي ، العجز المؤقت

المؤمن له كذلك إيراداً مرتباً مدة هذا العجز
 (1 )

. ويضمن المؤمن فيي التيأمين التكميليي أخييراً ميوت الميؤمن ليه بتيأثير سيبب خيارجي  

مبلغاً مساوياً للمبلغ المستحق بموجب التأمين عليى الحيياة ، فيسيتولى خلفياء الميؤمن ليه عليى كيل مين مفاجئ ، فيدفع لخلفاء المؤمن له 

المبلغين
 (1 )

 . 

                                                 
 . 17-2591داللوز األسبوعي  -91-15المجلة العامة للتأمين البري  2599ديسمبر سنة  27(  نقض فرنسي  2) 

 . 275فقرة  -279فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -119-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595نوفمبر سنة  25(  نقض فرنسي  1) 

 . 279فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -199ص 529(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 ( )   انظرRichard  2522سنة – Boissy  2595سنة- Doh  وميا بعيدها وص  779وميا بعيدها وص  522ص 2591المجلية العامية للتيأمين البيري  -2595رسالة من باريس سينة

 . 217فقرة  -215فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2995

تأمين مستقبل ال يكون تابعاً لعقد التأمين عليى (  ويجب عدم التوسع في تفسير العجز عن العمل االقتصار على القدر الالزم لدفع األقساط في التأمين على الحياة ، وإال وجب إبرام عقد  5) 

 ( . 291سيميان فقرة  -217فقرة  . Ass . Terلفظ  2لوز الحياة ، ويبرم عند شركات أخرى غير شركات التأمين على الحياة ) أنسيكلوبيدي دال

 . 271فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -192ص 522(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 192(  نقض محمد كامل مرسي فقرة  1) 

 . 25ص -29ص صعبد الودود يحيى في التأمين على األشخا -521وفقرة  – 522(  انظر بيكار وبيسون فقرة  1) 
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) وقد يندمج التأمين التكميلي في التيأمين عليى الحيياة ، فيصيبح مبليغ التيأمين ، بموجيب هيذا االنيدماج فيي تيأمين مخيتلط كاميل 

assurance mixte complete ) ليدفع فيي حالية الوفياة ، أو فيي حالية حليول األجيل المحيدد ، أو فيي حالية العجيز اليدائم ، مسيتحق ا

 الناشئ عن مرض أو عن أي حادث آخر .

 ويجوز أن يعقد تأمين تكميلي ، على النحو الذي بسطناه ، ليكون تابعاً لتأمين جماعي .

 المبادئ التي يقوم عليها التأمين على األشخاص -المبحث الثاني

 انعدام صفة التعويض : -المبدأ الرئيسي في التأمين على األشخاص -695
 contrat) يسود التأمين على األشخاص مبدأ رئيسي هو انعدام صفة التعويض ، فالتأمين على األشخاص ليس بعقد تعويض  

d'indemnité )  وهو يختلف بذلك اختالفاً جوهرياً عن التأمين عن األضرار ، إذ التيأمين عين األضيرار كميا سينرى يخضيع لمبيدأ ،

( principe indemnitaire) التعويض 
  (2 )

 . 

ومعنى أن التأمين على األشخاص ليس بعقد تعويض هو أنه ال يقصد بهذا النوع من التأمين التعويض عن ضرر ، سيواء كيان 

 ً على الحياة أو تأميناً مين الميرض أو تأمينياً مين اإلصيابات أو غيير ذليك مين صيور التيأمين عليى األشيخاص . وال ينفيي ذليك أن  تأمينا

المتعاقدين في التأمين على األشخاص قد كان تحت نظرهما أن هناك ضرراً يحتمل أن يقع بالمؤمن له وقد عقيد التيأمين لمواجهية هيذا 

أن يجعال مبلغ التأمين هو التعويض عن الضرر ، يتوقف على وجوده ويقياس بمقيداره . فمين ييؤمن نفسيه الضرر ، إذ أنهما لم يقصدا 

من المرض أو من اإلصابات الذي يلحقه من المرض أو من اإلصابات ، بل قصد أن يتقاضى مبلغ التأمين من المؤمن إذا هيو ميرض 

مرض أو اإلصابة ، وهو المبلغ اليذي يسيتطيع أن ييدفع ميا يقابليه مين أقسياط أو أصيب ، وقد قدر أنه هو المبلغ الذي يحتاج إليه عند ال

التأمين ، وال يهم بعد ذلك ما إذا كان هذا المبليغ يعيادل الضيرر اليذي يلحيق بيه أو يزييد علييه أو يينقص عنيه . وكيذلك مين ييؤمن عليى 

ين الذي اتفق عليه مع الميؤمن ، وهيو ييدفع ميا يقابليه حياته في أية صورة من صور التأمين على الحياة قد قصد أن يتقاضى مبلغ التأم

من األقساط ، دون نظر إلى مقدار ما يلحقه من الضرر عند تحقق الحادث الميؤمن منيه ، زاد هيذا الضيرر أو نقيص . بيل قيد ال يلحقيه 

أي ضرر في بعض صور التأمين على الحياة
 (1 )

ضرر منه بل هو مرغوب فيه ، كالتأمين لحالة البقاء حيث يؤمن نفسه من حادث ال  

، وهو أن يبقى على قيد الحياة ، وقد قصد أن يدبر المال الذي يواجه به تكاليف العيش ال أن ينال تعويضاً عن ضرر أصابه مين بقائيه 

 ً حيا
 (9 )

 . 

هذا اليرأي  وقد هجر رأي قديم يذهب إلى أن التأمين على األشخاص ، كالتأمين من األضرار ، يخضع لمبدأ التعويض . ويقوم

على أنه يجب أن يكون للمؤمن له في التأمين على األشخاص ، كما في التأمين من األضرار ، مصلحة فيي التيأمين ، أي مصيلحة فيي 

عدم تحقق الحادث المؤمن منه . ويقابل المصلحة فيي عيدم تحقيق الحيادث ضيرر يعادلهيا فيي تحققيه . ولميا كيان هيذا الضيرر يصيعب 

األشخاص إذ هو ضرر معنوي ، بخالف الضرر في التأمين من األضرار فهو ضيرر ميادي ، فقيد جعيل مبليغ  تقويمه في التأمين على

التأمين في التيأمين عليى األشيخاص هيو التقيويم الجزافيي لهيذا الضيرر المعنيوي
 (5 )

. فيالرأي يقيوم كميا نيرى عليى أنيه يشيترط تيوافر  

                                                 
 وما بعدها . 119(  انظر ما يلي فقرة  2) 

 (  وكذلك في بعض أنواع التأمين على األشخاص ، كتأمين الزواج وتأمين األوالد . 1) 

ت والتأمين من المرض ، ال يستطع مقدماً تقدير هذا (  هذا إلى أنه حتى في حاالت التأمين على األشخاص التي يلحق فيها المؤمن له ضرر ، كالتأمين لحالة الوفاة والتأمين من اإلصابا 9) 

لى مبلغ التأمين ، كما يخشى ذليك فيي التيأمين الضرر . فيترك للطرفين تقديره بحسب اتفاقهما ، وال يخشى إذا كان التقدير مبالغاً فيه من أن يتعمد المؤمن له إيذاء نفسه حتى يحصل ع

يذاء نفسه في شخصه ولو نال من جراء ذلك تعويضاً كبيراً ، كما يقدم على إيذاء نفسه في ماله إذا كان ينال من وراء ذلك تعويضاً أكبر من األضرار . فإن الشخص ال يقدم عادة على إ

وفقرة  711ص 2119فقرة  1ديير من الضرر . ولذلك بقيت للتأمين من األضرار صفة التعويض ، وارتفعت هذه الصفة عن التأمين على األشخاص ) كوالن وكابيتان ودي المور أن

 ( . 751ص 2995

المجلة العامة للتيأمين  2559نوفمبر سنة  1نقض فرنسي  -2فقرة  . Ass . Terلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -29سيميان فقرة  -552-2-2779(  انظر في هذا الرأي البيه في سيريه  5) 

 . 559-2559البري 
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التأمين على األشخاص ال يشترط فيه توافر هذا العنصر ، وال يطليب مين عنصر المصلحة في التأمين على األشخاص . وقد قدمنا أن 

المؤمن له أن يثبت أن ليه مصيلحة فيي عيدم وقيوع الحيادث الميؤمن منيه وقيد فاتتيه بوقيوع الحيادث فلحقيه ضيرر مين جيراء ذليك
 (2 )

  .

صلحة ، ومن ثم ال يشترط فييه أن يكيون فالتأمين على األشخاص ، على نقيض التأمين من األضرار ، ال يشترط فيه توافر عنصر الم

تعويضيياً عيين ضييرر تحقييق بفييوات هييذه المصييلحة . والقييول بييأن مبلييغ التييأمين هييو تقييويم جزافييي للضييرر المعنييوي فييي التييأمين علييى 

ع الحادث األشخاص قول ال يطابق الواقع ، إذ أن مبلغ التأمين هناك ال عالقة له بأي ضرر ، بل هو مبلغ تعهد المؤمن بأدائه عند وقو

المؤمن منه سواء وقع ضرر أو لم يقع
 (1 )

مدني  195. وقد أكد المشرع المصري هذا المعنى في التأمين على الحياة ، إذ تنص المادة  

على أن "المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إليى الميؤمن ليه أو إليى المسيتفيد عنيد وقيوع الحيادث الميؤمن منيه أو 

ل األجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول األجل ، دون حاجة إلى إثبيات حلو

ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد"
 (9 )

 . 

 ما يتفرع من المبادئ على انعدام صفة التعويض : -696
تأمين على األشخاص كما سبق القول ، يتفرع عنه مبادئ هامة تسيود ومبدأ انعدام صفة التعويض ، وهو المبدأ الرئيسي في ال 

 هي األخرى هذا القسم من التأمين ، ونجملها فيما يلي :

 التزام المؤمن بأي مبلغ للتأمين يذكر في الوثيقة . -2

 جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة هذه العقود . -1

 بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً للمؤمن له . الجمع -9

 عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول . -5

 ونستعرض هذه المبادئ األربعة على التعاقب .

 التزام المؤمن بأي مبلغ للتأمين يذكر في الوثيقة :  -697
صفة التعويض أن مبلغ التأمين الذي يذكر في الوثيقة ال عالقة له بيأي ضيرر يترتب على أن التأمين على األشخاص ليست له 

يلحق المؤمن له ، فهو مستقبل عن أي تعويض . ومن ثم ال يشترط الستحقاق المؤمن له لهذا المبلغ أن يثبت أن الضرر الذي لحيق بيه 

يعادله ، بل ال يشترط أن يثبت أن ضرراً ما قد لحق به
 (5 )

من إذن ، إذا وقع الحادث المؤمن منه ، بأن يدفع مبلغ التيأمين . فيلتزم المؤ 

المذكور في الوثيقة كامالً للمؤمن له
 (9 )

، وال يجوز إعفاؤه منه بدعوى أ ، المؤمن له لم يلحق بيه أي ضيرر ، كميا ال يجيوز تخفيضيه  

بدعوى أنه مغالى فيه ويزيد على الضرر الذي لحق بالمؤمن له
 (1 )

للميؤمن ليه فيي التيأمين عليى األشيخاص أن يعقيد . ومن ثيم يجيوز  

                                                 
 . 915(  انظر  آنفاً فقرة  2) 

 . 2971فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -951بيكار وبيسون فقرة  – 1فقرة  5ر في هذا المعنى بيكار وبيسون المطول (  انظ 1) 

 في الهامش . 199(  انظر في تاريخ النص وفي النصوص المقابلة له في التقنينات المدنية العربية األخرى ما يلي فقرة  9) 

عياً ر التأمين على األشخاص ، حتى بالنسبة إلى التأمين من اإلصابات حيث يحسب مبليغ التيأمين ، ال تبعياً للضيرر اليذي لحيق الميؤمن ليه ، بيل تب(  وهذا صحيح بالنسبة إلى جميع صو 5) 

دوية ، يعتبر تأميناً من األضرار ويقيوم عليى األلجدول يذكر في وثيقة التأمين و يتخذ أساساً مبلغ التأمين ال الضرر . ولكن يالحظ أن التأمين من المرض ، فيما يتعلق بنفقات العالج و

 ( . 919ص 959بيكار وبيسون فقرة  -171وفقرة  172مبدأ التعويض ) انظر آنفاً فقرة 

 . 555-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559نوفمبر سنة  1(  نقض فرنسي  9) 

يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، يجوز فسخ العقد إذا كان هناك غش أو تدليس ، وإال خفض مبلغ التأمين إلى حد قيمة (  وسنرى أنه في التأمين من األضرار ، إذا كان مبلغ التأمين  1) 

 ( . 159ص 2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -919ص 959بيكار وبيسون فقرة  -وما بعدها 725الشيء المؤمن عليه وخفض قسط التأمين بهذه النسبة ) انظر ما يلي فقرة 
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تأمينه بأي مبلغ يشاء ، والمبلغ المذكور في وثيقة التأمين هو مبلغ نهائي بات ، ال يجيوز تخفيضيه ، وال تجيوز المنازعية فيي مقيداره ، 

ووثيقة التأمين وحدها هي التي تتكفل بتحديده
 (2 )

 . 

كومة ، إذ تقول : "في التأمين على األشخاص ، سواء كان تأمينياً عليى الحيياة من مشروع الح 92وقد أكدت هذا المعنى المادة 

اء ، أو كان تأميناً من الوفاة أو تأميناً حال الحياة أو كان تأميناً من الحوادث واألمراض ، يجوز للمؤمن له أن يعقد تأمينه بيأي مبليغ يشي

مختلفة دون التقيد بحد معين . وتحدد وثيقة التأمين مبالغ التأمين" كما يجوز له أن يعقد عدة تأمينات لدى أكثر من مؤمن بمبالغ
 (1 )

 . 

 جواز تعدد عقود التأمين من خطر واحد والجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود : -698
وكما يجوز للمؤمن له ، في التأمين على األشخاص ، أن يعقيد التيأمين بيأي مبليغ يشياء ، يجيوز ليه تفريعياً عليى ذليك أن يعيدد  

عقود التأمين من خطر واحد ، فيجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بكل هذه العقود . فليه ميثالً أن ييؤمن عليى حياتيه تأمينياً مختلطياً بيرأس 

لتأمين ، ويؤمن في شركة أخرى نفس التأمين المختلط برأس مال أو تأميناً مختلطاً بإيراد مرتب مدى الحيياة ، مال في إحدى شركات ا

فإذا وقع الحادث المؤمن منه تقاضي رأس المال األول من الشركة األولى ورأس المال اآلخر أو اإليراد المرتب من الشركة األخيرى 

م عن العمل عند شركتين مختلفتين ، فإذا عجز عن العمل عجزاً دائماً تقاضى من كيل شيركة . وله أن يؤمن على نفسه من العجز الدائ

من مشروع الحكومة تقول : "كما يجوز له أن يعقيد عيدة تأمينيات ليدى أكثير مين  92منهما مبلغ التأمين المتفق عليه . وقد رأينا المادة 

مؤمن بمبالغ مخلفة دون التقيد بحد معين"
 (9 )

 . 

أن العادة قد جرت بأن المؤمن ، في التأمين على األشخاص ، يطلب من المؤمن له أن يقرر ميا إذا كانيت هنياك عقيود ويالحظ 

تأمين أخرى من نفس الخطر
 (5 )

، وفي التأمين من اإلصابات يطلب منه أيضاً أن يبلغه عن عقود التأمين الالحقة 
 (9 )

. وليس الغرض  

التعويض فهي ال تخضع ليه ، وإنميا يرييد الميؤمن أن يتبيين ميا إذا كيان الميؤمن ليه بتحدييده لعقيود من ذلك أن هذه العقود تخضع لمبدأ 

التأمين قد انطوى على روح المغامرة ، فيحذر منه ، وقد ال يتعاقد معه
 (1 )

 . 

 الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقًا للمؤمن له : -699
صفة التعويض أيضياً يسيتطيع الميؤمن ليه أن يجميع ، لييس فحسيب بيين مبيالغ التيأمين المتعيددة ، بيل وتفريعاً على مبدأ انعدام  

أيضاً بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يستحقه قبل الغير . فإذا فرضنا أن شخصاً أمن نفسه منالعجز الدائم عين العميل بمبليغ ثالثية 

لعمل ، وقضى بمسئولية هذا الشخص اآلخر وبإلزامه بدفع تعيويض للميؤمن آالف جنيه ، فأحدث به شخص آخر إصابة أعجزته عن ا

                                                 
 . 1عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -191ص -191ص 272عبد المنعم البدراوي فقرة  -192ص 191(  محمد كامل مرسي فقرة  2) 

الثاليث مين المشيروع التيأمين عليى  (  وال مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي . وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشيروع الحكومية فيي صيدد هيذا الينص ميا ييأتي : "وتنياول الفصيل 1) 

ي مبلغ يشاء ، كما أجازت ليه أن يعقيد عيدة تأمينيات ليدى أكثير مين من المشروع على أنه يجوز للمؤمن له في التأمين على األشخاص أن يعقد تأمينه بأ 92األشخاص ، فنصت المادة 

خلص منهيا ليجنيي ورثتيه مين ورائيه ربحياً . مؤمن بمبالغ مختلفة دون التقيد بحد معين . والحكمة في ذلك واضحة ، إذ أن حياة اإلنسان ليست رخيصة إلى القدر الذي يعمد فيه إلى الت

أن الة تعدد التأمين في التأمين من األضرار ، من أنه ال يجوز جعل هذا النوع مين التيأمين مصيدراً لإلثيراء ، وبالتيالي ال يجيوز للميؤمن ليه وهذا النص على خالف ما هو مقرر في ح

 يحصل على مبالغ تعويض تجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه" .

"إن المبالغ المضمونة في عقود ضمان الحياة ) الضمان في حالة الوفاة والضمان في حالة الحياة (  من تقنين الموجبات والعقود في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي : 591وتنص المادة 

وعندما يكون الضمان معقوداً على الحوادث التي تصيب األشخاص ، ال يجوز أيضاً أن يكون المبلغ المضمون الذي عين في الئحة الشروط  -تعين على وجه قطعي في الئحة الشروط

 لنزاع" .موضوعاً ل

 . 151(  انظر آنفاً فقرة 9) 

 . 215-2599داللوز األسبوعي  -919-2599المجلة العامة للتأمين البري  2595ديسمبر سنة  92(  شاميري  5) 

 . 115-2551المرجع السابق  2551يونيه سنة  5 -295-2551المجلة العامة للتأمين البري  2552نوفمبر سنة  5(  نقض فرنسي  9) 

 . 1عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -197ص 272عبد المنعم البدراوي فقرة  -919ص  – 959(  بيكار وبيسون فقرة  1) 
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له مقداره أربعة آالف جنيه ، فإن المؤمن له في هذه الحالة يتقاضى من المؤمن مبلغ التأمين ، ومن المسيئول مبليغ التعيويض ، فيكيون 

إذ الظاهر أنه بجمعه بين مبلغيي التيأمين والتعيويض مجموع ما يتقاضاه سبعة آالف جنيه ، دون نظر إلى مقدار ما لحقه من الضرر ، 

قد تقاضى ما يزيد على مقدار الضرر . ولو أنه كان قد أمن على نفسه من العجز الدائم عنيد ميؤمن آخير بمبليغ ألفيي جنييه ميثالً ، فإنيه 

. ويالحيظ أن القاضيي عنيدما قيدر يجمع أيضاً هذا المبلغ إلى المبلغيين المتقيدمين ، ويكيون مجميوع ميا يتقاضياه هيو تسيعة آالف جنييه 

التعويض في دعوى المسئولية بأربعة آالف جنيه نظر إلى الضرر الذي لحق بالمؤمن له من جراء العجز عن العمل ، وليم ييدخل فيي 

عنيه ميا حسابه مبلغ التأمين الذي يستحقه المؤمن له ، فهذا المبلغ ال شأن له بالضرر اليذي وقيع ولييس مقصيوداً بيه أن يكيون تعويضياً 

سبق القول ، بل إن له سبباً آخر غير الضرر هو عقد التأمين واألقساط التي دفعها المؤمن له للمؤمن في مقابل تأمينه
 (2 )

 . 

 نص قانوني : -عدم حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول -711
بيأن الميؤمن ال يحيل محيل الميؤمن ليه فيي الرجيوع عليى وتفريعاً على مبدأ الجمع بين مبلغ التأمين والتعيويض ، يجيب القيول  

المسئول . ففي المثل المتقدم ، بعد أن تقرر أن المؤمن له يرجع على المسئول بالتعويض ويجمع بين التعويض ومبلغ التأمين ، ليم يعيد 

ؤدي إليى الرجيوع عليى هناك مجيال ألن يحيل الميؤمن محليه فيي الرجيوع عليى المسيئول . فقيد رجيع هيو عليى المسيئول ، فيإن ذليك يي

المسئول مرتين بخطأ واحد ، وهذا ال يجوز . لذلك يكون الرجيوع عليى المسيئول للميؤمن ليه وحيده ، وال يحيل الميؤمن محليه فيي هيذا 

ع مدني هذا المبدأ في التأمين على الحياة إذ تقول : في التأمين على الحياة ، ال يكون للمؤمن اليذي دفي 119الرجوع . وقد أكدت المادة 

مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل مين تسيبب فيي الحيادث الميؤمن منيه أو قبيل المسيئول عين هيذا 

الحادث"
 (1 )

. ولما كان هذا النص من النظام العام ، وال يجوز االتفاق على ما يخالفيه ضيد مصيلحة الميؤمن ليه ، فيإن الينص ييرحم ،  

ؤمن محيل الميؤمن ليه حليوالً قانونيياً ، بيل أيضياً أن يحيل محليه حليوالً اتفاقياً . فيال يجيوز أن يتفيق الميؤمن ميع ليس فحسب أن يحل الم

المؤمن له ، بعد وقوع الحادث المؤمن منه ، أن يحل األول محل الثاني في الرجوع على المسئول . كذلك ال يجوز للمؤمن له ، ال فيي 

قوع الحادث المؤمن منه ، أن ينزل للمؤمن عين دعيواه قبيل المسيئول ، فيإن النيزول عين اليدعوى وثيقة التأمين وال بعد ذلك ولو بعد و

أبلغ من الحلول ، فهو يمكن المؤمن من الرجوع على المسئول قبل أن يوفى مبلغ التأمين للمؤمن له ، في حين أن الحلول ال يمكنه من 

تفاق على الحلول ، لم يجز من باب أولى االتفاق على النزولالرجوع إال بعد أن يوفى مبلغ التأمين . فإذا لم يجز اال
 (9 )

 . 

وذا كان المؤمن ال يجوز له الرجوع على المسيئول ال بيدعوى الحليول وال بيدعوى النيزول ، فإنيه ال يجيوز ليه أيضياً الرجيوع 

اً بدفع مبليغ التيأمين للميؤمن ليه . على المسئول بدعوى شخصية من جانبه هو على أساس أن المسئول قد ألحق به الضرر يجعله ملزم

 ذلك أن المسئول لم يلحق به ضرراً ما ، وإذا كان المؤمن قد أصبح ملتزماً بدفع مبلغ التأمين ، فإن هذا االلتزام ناشئ مين عقيد التيأمين

                                                 
 . 9عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -279عبد المنعم البدراوي فقرة  – 959(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

فيي  721من المشروع التمهيدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . وأقرتيه لجنية المراجعية تحيت رقيم  2957لمادة (  تاريخ النص : ورد هذا النص في ا 1) 

 ( . 971ص  -979ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  119، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  721المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 

 لتقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .ولم يشتمل ا

 ويقابل النص في التقنينات العربية األخرى :

 ( . مطابق)  192لتقنين المدني السوري م ا

 ) مطابق ( . 119التقنين المدني الليبي م 

 ) مطابق ( . 557التقنين المدني العراقي : م 

 لكن النص يتفق مع المبادئ العامة في التأمين .و –تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل 

، في نفس المعنى ، على ما يأتي : "في التأمين على األشخاص ، ال يحل المؤمن الذي دفع مبلغ التأمين  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  99وتنص المادة 

 ن الحادث" .محل طالب التأمين أو المستفيد تجاه الغير المسئول ع

-2591داللوز األسبوعي  2591يناير سنة  27أنظر عكس ذلك وأنه يجوز النزول : نقض فرنسي  -271عبد المنعم البدراوي فقرة  –911ص -912ص 955(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 191ص 191محمد كامل مرسي فقرة  -171
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المسيئول ألثيري عليى  ، وقد تقاضى المؤمن أقساط التأمين من الميؤمن ليه فيي مقابيل هيذا االلتيزام . فليو أجزنيا للميؤمن الرجيوع عليى

حسابه دون سبب ، ولدفع له المسئول تعويضاً دون أن يرتكب خطأ نحوه
 (2 )

 . 

وال يوجد أمام الميؤمن إال وسييلة واحيدة يسيتطيع بهيا ، دون أن يرجيع هيو عليى المسيئول ، أن يمنيع الميؤمن ليه مين  $2512 

المؤمن في وقت واحد . وهيذه الوسييلة هيي أن يسيتبعد فيي وثيقية الجمع بين التعويض ومبلغ التأمين ، أي من الرجوع على المسئول و

التأمين من نطاق الخطر المؤمن منه كيل حيادث يتسيبب فييه الغيير بخطيأه . وهيو إذا كيان بيذلك ال يمنيع الميؤمن ليه مين الرجيوع عليى 

له بين المبلغينالمسئول بالتعويض ، فإنه يمنعه من الرجوع عليه هو بمبلغ التأمين ، ومن ثم ال يجمع المؤمن 
 (1 )

 . 

 ( التأمين على الحياة )  -الفرع الثاني
 (Assurances sur la vie ) 

 أهمية التأمين على الحياة والقواعد الخاصة به : -710
قدمنا 

 (9 )
أن التأمين على الحياة هو أبز أنواع التأمين على األشخاص ، وأكثرها ذيوعاً وانتشاراً ، وهيو إذا كيان قيد تيأخر فيي  

الظهور ، كما رأينا
 (5 )

، إلى اقتراب القرن التاسع عشر إذ تعرض للهجوم أكثر من غيره من أنواع التأمين ، إال أنه ما لبيث أن تغليب  

) ت ، وانتشير انتشياراً واسيعاً بفضيل تحسين الحالية الصيحية وتمكين خبيراء رياضييات التيأمين عليى الحيياة على ما قام أمامه من عقبا

actuaries )  مين وضيع جيداول الوفييات (tables de mortalité )  مين وضيع جيداول الوفييات (table de mortalité )  عليى

ياة ، وصوره المختلفة العادية وغير العاديةأسس رياضية دقيقة .وقد سبق أن استعرضنا أنواع التأمين على الح
 (9 )

 . 

وللتأمين على الحياة أهمية كبيرة . فهو إلى جانب دوره الطبيعي كنوع من أنواع التأمين في توفير األمان والحيطة للمسيتقبل ، 

االقتصاد القومي بوجه عيام .  يقوم بدور آخر هام هو تشجيع االدخار وتكوين رؤوس األموال ، بما يعود بالخير على المدخرين وعلى

، إذ يسيتطيع الشيخص أن ييؤمن عليى حياتيه لمصيلحة دائنييه فيقيدم لهيم  ( credit) وهو في الوقت ذاته أداة نافعة من أدوات االئتميان 

يقية التيأمين بذلك الضمان الذي يلتمسونه لحقوقهم ، ويستطيع المؤمن له كذلك أن يجد ما هو في حاجة عاجلة إليه من النقود بتصفية وث

وبرهنها وبتعجل دفعات على حسابها
 (1 )

 . 

ويتميز التأمين على الحياة عن سائر أنواع التأمين بأنه لييس تأمينيا فحسيب ، بيل هيو أيضياً أداة مين خيير أدوات االدخيار . وال 

التأمين على الحياة ال توجيد فيي تقل أهمية عنصر االدخار فيه عن أهمية عنصر التأمين . وعنصر االدخار هذا هو الذي هيأ نظماً في 

غيره من أنواع التأمين ، من ذلك تخفيض التأمين وتصفيته ورهن وثيقة التأمين وتعجيل دفعيات عليى حسيابها . بيل إن الميؤمن ليه فيي 

                                                 
فقرة  . Ass . Per ولفظ  —9فقرة  . لفظ 2أنسيكلوبيدي داللوز  -299سيميان فقرة  –912ص  955ر وبيسون فقرة بيكا -91-2-2527داللوز  2525يناير سنة  1(  نقض فرنسي  2) 

 . 1عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -119ص -195ص 271عبد المنعم البدراوي فقرة  - 971

ميارس سينة  15الربياط  -571-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559فبراير سينة  19تولوز  -119ص 271عبد المنعم البدراوي فقرة  – 911ص 955(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 177-2555المرجع السابق  2555

 (

جيليو دي المور أنديير في االحتياطي  -2751اة سنة في نظرية التأمين على الحي  Poterin du Motel -2519، وجزءان سنة  2599سنة  -2755أجزاء سنة  Lefort 5 انظر  ( 

فيي  Mantion -2519في التأمين على الحياة وحسياب األقسياط واالحتياطيات سينة  Galbrun -2511سنة  Dupuich -2595الحسابي لألقساط في التأمين رسالة من باريس سنة 

بيكار وبيسون فقرة  –وما بعدها  29فقرة  5بيكار وبيسون المطول  -2595رسالة من كان سنة  Saint Louvent-( techunique actuarielle )فن رياضيات التأمين على الحياة 

 وما بعدها . 221فقرة   . Ass .Perلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  –وما بعدها  221سيميان ص  –وما بعدها  591

 . 115وفقرة  117(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 959(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 وما بعدها . 179(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 955(  انظر آنفاً فقرة  1) 
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 clause de participation aux) التيأمين علييى الحيياة يسييتطيع أن يسياهم فييي أربياح المييؤمن بشيرط يضييعه فيي وثيقيية التيأمين 

benefices ) ويظهر أثر ذلك إما في تخفيض القسط أو في زيادة مبلغ التأمين ،
 (2 )

 . 

وتسري على التأمين على الحياة القواعد التي سبق تفصيلها في عقد التأمين بوجه عام ، وكذلك في التأمين على الحياة . ويبقى 

 ق بأركانه ، أو فيما يتعلق بآثاره .هنا أن نستعرض القواعد الخاصة التي ينفرد هو بها ، سواء فيما يتعل

 أركان عقد التأمين على الحياة -المبحث األول

 التراضي والمحل :  -712
 نستعرض هنا القواعد الخاصة بأركان عقد التأمين على الحياة فيما يتعلق بالتراضي ، ثم فيما يتعلق بالمحل .

 التراضي في عقد التأمين على الحياة  -المطلب األول
يثير التراضي في عقد التأمين عليى الحيياة مسيألة أطيراف هيذا العقيد اليذين يقيع التراضيي بيينهم . وقيد مسائل للبحث :  -713

قدمنا أنه يغلب في التأمين على الحياة أال تجتمع الصفات الثالث للمؤمن له في شخص واحد ، فقد يكون المؤمن على حياته أجنبياً عن 

ة الغير ، كما يجيوز أن يكيون األجنبيي عين العقيد هيو المسيتفيد وهيذا هيو التيأمين عليى الحيياة لمصيلحة العقد وهذا هو التأمين على حيا

الغير
 (1 )

 . وقبل ذلك توجد لوثيقة التأمين على الحياة أحكام تخصصها من ناحية المشتمالت ومن ناحية الصورة . 

( التأمين على حيياة الغيير  1حيث المشتمالت والصورة . )  ( وثيقة التأمين على الحياة من 2فتجتمع لنا بذلك مسائل ثالث : ) 

 ( التأمين على الحياة لمصلحة الغير . 9. ) 

 وثيقة التأمين على الحياة من حيث المشتمالت والصورة -0

 مشتمالت وثيقة التأمين على الحياة : -714
قدمنا 

 (9 )
يعيده  ( police-type) أن وثيقية التيأمين تتضيمن الشيروط العامية المطبوعية التيي يقررهيا الميؤمن بحسيب نميوذج  

لذلك ، وإلى جانب هذه الشروط العامة المطبوعية توجيد بيانيات مكتوبية هيي التيي تخصيص وثيقية التيأمين باعتبارهيا عقيداً مبرمياً ميع 

يقة التأمين هي تاريخ توقييع الوثيقية ، وأسيماء المتعاقيدين وميواطنهم ، واألشيخاص أو مؤمن له بالذات . وهذه البيانات المخصصة لوث

األشياء المؤمن عليها ، وطبيعة المخاطر المؤمن منها ، والتاريخ الذي يبدأ من تأمين هذه المخاطر ، وقسط التيأمين وتياريخ اسيتحقاقه 

 وطريقة أدائه ، ومبلغ التأمين الذي يلتزم المؤمن بدفعه .

وتنفرد وثيقة التأمين على الحياة ببيانات أخيص تيذكر إليى جانيب البيانيات الخاصية المتقيدم ذكرهيا . فقيد يكيون التيأمين معقيوداً 

على حياة الغير ، وفي هذه الحالة يذكر اسم الشخص المؤمن على حياته ولقبه وتاريخ ميالده ، وهذا بيان جوهري ألن التأمين ميرتبط 

يكون التأمين معقوداً لمصلحة الغير ، وفي هذه الحالة يذكر اسم المستفيد إذا كان شخصياً معينياً ولقبيه ، وسينرى  بحياة هذا الغير . وقد

عند الكالم في التأمين على الحياة لمصلحة الغير أن المستفيد قد يكون شخصاً معيناً منذ البداية فيذكر في وثيقة التأمين
 (5 )

. وقد قدمنا 
 (

                                                 
 . 599(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 919(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 971(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 129(  انظر ما يلي فقرة  5) 
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2 )
الحياة حاالت مختلفة ، فهو إما أن يكون تأميناً لحالة الوفياة ) تأمينياً عمريياً أو تأمينياً مؤقتياً أو تيأمين بقيياً ( وإميا أن أن للتأمين على  

 ً ألجيل  يكون تأميناً لحالة البقاء ) برأس ميال مرجيأ أو بيإيراد مرتيب ( ، وإميا أن يكيون تأمينياً مختلطياً ) تأمينياً مختلطياً عاديياً أو تأمينيا

. ففي جميع هذه األحوال ، يجب أن يذكر في وثيقة التأمين على الحياة الحادث الذي يترتب على وقوعه استحقاق مبلغ التأمين  محدد (

) وفاة المؤمن على حياته في التأمين العمري مثالً ( ، أو األجل اليذي يتوقيف عليى حلوليه اسيتحقاق هيذا المبليغ ) الوقيت المعيين اليذي 

ين إذا بقي المؤمن على حياته حياً عند حلوله في التيأمين لحالية البقياء ميثالً ( . وكيذلك تيذكر كيفيية االشيتراك فيي يستحق فيه مبلغ التأم

األرباح ، إذا خول المستفيد حق االشتراك فيها
 (1 )

 . 

على الحياة ، كما سينرى وتنفرد أخيراً وثيقة التأمين على الحياة ببيان هام يضاف إلى البيانات المتقدمة الذكر . ذلك أن التأمين 

، قابييل لعمليتييين هييامتين همييا تخفيييض التييأمين وتصييفيته . ولكييل ميين هيياتين العمليتييين شييروط معينيية ، سيينعرض لهييا عنييد الكييالم فييي 

التخفيض والتصفية . فيجب أن تذكر في وثيقة التأمين شروط التخفيض والتصفية ، باعتبارها جزًءا من الشروط العامة للتيأمين . وقيد 

من هذا التقنين على ميا ييأتي  119ي التقنين المدني بأن يورد في نصوصه في التأمين ، على اقتضابها ، هذا الحكم ، فنصت المادة عن

: "تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزًءا من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين"
 (9 )

 . 

                                                 
 وما بعدها . 171(  انظر آنفاً فقرة  2) 

ة الخامسية ، ميا من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "يجب أن تشمل وثيقة التأمين على الحياة ، عالوة على البيانات المنصوص عليها فيي المياد 91(  وقد نصت المادة  1) 

يناً ولقبه . ) ج ( الحادث الذي يترتب على وقوعه اسيتحقاق مبليغ التيأمين ، أو األجيل ياـي : ) أ ( اسم المؤمن على حياته ولقبه وتاريخ ميالده . ) ب ( اسم المستفيد إذا كان شخصاً مع

 الذي يتوقف على حلوله استحقاق هذا المبلغ . ) د ( كيفية االشتراك في األرباح إن وجد" .

فضيالً عليى البيانيات  ، "يجب أن تشتمل وثيقة التيأمين عليى الحيياة : تيويجري نص المشروع التمهيدي على الوجه اآل ، من المشروع التمهيدي 2979المادة وقد نقل هذا النص عن  

اسيم  ( ب)  . وتياريخ مييالده ، ولقبيه ، اسم طالب التأمين أو الشخص المؤمن على حياته في حالة التيأمين عليى الحيياة الغيير ( أ)  : على ما يأتي ، 2997المنصوص عليها في المادة 

ً المستفيد إذا كان شخصاً معين وقيد حيذف نيص  . أو األجيل اليذي يتوقيف عليى حلوليه اسيتحقاق هيذا المبليغ" ، الحادث الذي يترتب على وقوعيه اسيتحقاق مبليغ التيأمين ( ج)  . ولقبه ، ا

 ( . الهامشفي  919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة ألنه يورد "حكما جزئياً يحسن أن ينظمه قانون خاص" 

ألميور المبينية فيي من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يأتي : "إن الئحة الشروط المختصة بضمان الحياة يجب أن تشتمل ، فضالً عين ا 557وقد نصت المادة  

عيل الحيادث أو األجيل اليذي يتوقيف عليى حلوليه  -كنيته إذا كان هنياك مسيتحق معيين . ثالثياعلى اسم المستحق و -على اسم المضمون وكنيته وتاريخ والدته . ثانيا -: أوالً  515المادة 

 ً  " . 2929والمادة  2921على شروط التخفيض إذا نص عليه في العقد وفقاً ألحكام المادة  -استحقاق مبلغ الضمان . رابعا

 529) بيكيار وبيسيون فقيرة  2599يولييه سينة  29مين قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  19و 95ين وأنظر في مشيتمالت وثيقية التيأمين عليى الحيياة فيي القيانون الفرنسيي الميادت

 ( . 195ص

ريخ تيا -محيل المييالد –محل اإلقامية  -المهنة -التي توجه إلى المؤمن له عند طلب التأمين على الحياة النموذج اآلتي : االسم واللقب ( questionnaire) ومن نماذج مجموع األسئلة 

أليم تطليب  -هل أنت أعيزب أو متيزوج أو أرميل -ما هي المستندات أو الرسائل األخرى التي يثبت بها تاريخ ومحل الميالد ومتى تقدم هذه المستندات -ابتداء التأمين -الجنسية -الميالد

بالشروط العادية أم بشروط معدلة ، بأقساط عاديية أم مرتفعية ، أم أن المفاوضيات هل قبل طلبك :  -ألم يرفض طلبك من إحداها –التأمين على حياتك لدى شركتنا أو أية شركة أخرى 

ألم يرفض لك طلب إعادة سريان تيأمين  -إذا كان قد سبق لك التأمين بإحدى الشركات بين حالة كل تأمين ) الشركات ، مبلغ التأمين ، ساري أو مخفض أو ملغي ( -قطعت وألي سبب

مبليغ  –هل هناك حيزازات أو ضيغائن بينيك وبيين آخيرين  -هل هناك أخطار خاصة تتعرض لها بسبب طبيعة عملك أو ظروف معيشتك –كة ، ومتى ( بإحدى الشركات ) من أي شر

مدة  –رقم التعريفة  –تدفع األقساط كيف  -إلى من يدفع ) في حالة وفاة المؤمن على حياته ، في حالة وجوده على قيد الحماية ( –في أي وقت وفي أي حالة يدفع مبلغ التأمين  -التأمين

 ( . 25ص -27مدة سداد األقساط . ) انظر عبد الودود يحيى في التأمين على الحياة ص –التأمين 

يه في التقنين المدني الجديد تحت تقر عل(  تاريخ النص : لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي ، ولجنة المراجعة هي التي أدخلته في نصوص المشروع النهائي على الوجه الذي اس 9) 

 ( . 971ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  119، فمجلس الشيوخ تحت رقم  725في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  725رقم 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 ربية األخرى :ويقابل النص في التقنينات المدنية الع

 ) مطابق ( . 115التقنين المدني السوري م

 ( . مطابق)  119المدني الليبي مالتقنين 

 . التقنين المدني العراقي ال مقابل
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  صورة وثيقة التأمين على الحياة : -715
قدمنا

 (2 )
أو  ( à ordre) أن وثيقة التأمين يغلب أن تكيون وثيقية لمصيلحة شيخص معيين ، وقيد تكيون فيي صيورة وثيقية إذنيية  

. ولما كانت الوثيقة لحاملها تنتقل بالمناولة من يد إلى يد ، ومن ثيم ال يكيون حاميل الوثيقية األخيير هيو  ( au porteur) وثيقة لحاملها 

دماً وال تمكن معرفته ، فإن صورة الوثيقة لحاملها ال تتالءم مع وثيقة التأمين على الحياة . ذلك أنه إذا كان الميؤمن المستفيد معروفاً مق

فسينرى أنيه البيد مين موافقية الميؤمن  –وهذا الذي يقع في الوثيقة لحاملها إذا تداولتها األيدي كما هو الغالب  -على حياته غير المستفيد

هذا الوضع أن تكون هناك مصلحة للمستفيد في موت المؤمن على حياته ، ومن ثم وجبت موافقة المؤمن على  على حياته إذ ينجم عن

حياته لالستيثاق من أن الدفع ال يزعجه وأنه راض به ومطمئن إليه
 (1 )

. وتداول األيدي للوثيقة لحاملها يجعيل مين المتعيذر كميا قيدمنا  

حتى يكون المؤمن على حياته مطمئناً إليه وموافقاً عليه . لذلك ال يجوز لذلك أن تكيون وثيقية  معرفة من هو المستفيد في نهاية األمر ،

التأمين على الحياة وثيقة لحاملها ، وإذا اتخذت هذه الصورة فإنها تكون باطلة
 (9 )

 . 

ثيقة إذنيةويغلب أن تكون وثيقة التأمين على الحياة لمستفيد معين ، ولكن ال يوجد ما يمنع من أن تكون و
 (5 )

. وفي هذه الحالية  

األخيرة تنتقل الوثيقة مين شيخص إليى شيخص عين طرييق التظهيير ، شيأنها فيي ذليك شيأن سيائر الوثيائق اإلذنيية . فيظهرهيا المسيتفيد 

لمستفيد آخر يوافق عليه المؤمن على حياتيه ، وليذلك ال يجيوز هنيا التظهيير عليى بيياض
 (9 )

الحيياة  . وإذا ظهيرت وثيقية التيأمين عليى 

اإلذنية لمستفيد معين وافق عليه المؤمن على حياته كميا قيدمنا ، وجيب أن يشيتمل تظهيير الوثيقية عليى تياريخ التظهيير واسيم المسيتفيد 

 الجديد ) المحال له ( وتوقيع المظهر ) الحيل ( ، وإال كان التظهير باطالً . فإذا توافرت هذه الشروط في التظهير فوقع صحيحاً ، فإنيه

يكون نافذاً في حق المؤمن إال إذا أخطر به أو قبله ، وفقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق إذ البد من قبيول المحيال علييه أو إعالنيه ال 

مدني ( 999حتى تكون الحوالة نافذة في حقه ) م
  (1 )

 . 

 التأمين على حياة الغير -2

 نص قانوني : -وجوب موافقة المؤمن على حياته -716
 من التقنين المدني على ما يأتي :  199لمادة تنص ا 

                                                                                                                                                                    
ً )  557تقنين الموجبات والعقود اللبناني   . انظر آنفاً الهامش السابق ( رابعا

 . 975(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 191(  انظر ما يلي فقرة  1) 

من قانون التأمين الفرنسي  12وانظر المادة  -2979فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 199ص -195ص 529وانظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  -975(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 2599يوليه سنة  29الصادر في 

 . 975(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 975ر آنفاً فقرة (  انظ 9) 

يجيب أن يشيتمل  -1يجوز أن تكون وثيقة التأمين عليى الحيياة إذنيية ، ولكين ال يجيوز أن تكيون لحاملهيا .  -2من المشروع التمهيدي إذ تقول : " 2975( وقد نصت هذه األحكام المادة  1) 

وال يكون التظهير نافذاً في حق المؤمن إال إذا أخطر به بكتياب موصيى علييه ، أو إال  -9إال كان باطالً . تظهير وثيقة التأمين على تاريخ التظهير واسم المحال إليه وتوقيع المحيل ، و

س النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ إذا اعترف المؤمن كتابة بأن المحال إليه هو صاحب الحق في التأمين" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، وكذلك مجل

 في الهامش ( . 912ص  -919ص  9حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، ولكن ال يجوز أن  "من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، في هذا الصدد ، على ما يأتي : "يجوز أن تكون الئحة الشروط المختصة بضمان الحياة محررة "ألمر 555وتنص المادة 

وإال كيان بياطالً . أميا إن تظهير الئحة الشروط المختصة بضمان الحياة والمحررة "ألمر" يجب أن يشتمل على التاريخ وعلى أسم المحال إليه وعلى توقيع المحييل ،  –تكون لحاملها 

 ً  إذا أبلغ إليه بكتاب مضمون ، أو إذا اعترف الضامن خطياً لحامل الئحة الشروط بحق االستفادة منها" . وال يكون التحويل نافذاً في حق الضامن إال -تعيين القيمة المدفوعة فليس واجبا
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يقع باطالً التأمين على حياة الغير ، ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان هذا الغير ال تتوافر فيه األهلية  -2"

 ، فال يكون العقد صحيحاً إال بموافقة من يمثله قانوناً"

حة حوالة الحق في االستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق"وتكون هذه الموافقة الزمة لص -1"
 (2 )

 . 

وكيان  -ويخلص من هذا النص أنه إذا أمن شخص على حياة الغير لمصلحته هيو أو لمصيلحة شيخص آخير ، فيإن عقيد التيأمين

ال يكون صحيحاً إال بتراضي هذين الطرفين وموافقية الميؤمن عليى حياتيه أيضياً .  -في األصل يصح بتراضي المؤمن وطالب التأمين

، دون أن يكون هذا الغير طرفاً في العقد ، يجعل حياته محالً للمضاربة ، إذ يتوقف عليى  والحكمة في ذلك أن التأمين على حياة الغير

، وقد يكيون مغريياً لمين ليه مصيلحة ، وهيو المسيتفيد ،  ( votum mortis) موته استحقاق مبلغ التأمين . ويثير ذلك الرغبة في موته 

كون هناك للمستفيد أو لطالب التأمين مصلحة في بقياء الميؤمن عليى حياتيه بأن يفكر في االعتداء على حياته . ولم يشترط القانون أن ت

حياً ، واستعاض عن ذلك بأن اشترط لصحة عقد التأمين موافقة المؤمن على حياته
 (1 )

. وغني عن البيان أن التأمين على الحياة الذي  

ة الوفياة ففييه يسيتحق مبليغ التيأمين عنيد ميوت الميؤمن عليى ال يكون صحيحاً إال بموافقة المؤمن على حياته يجب أن يكون تأمينياً لحالي

 حياته فيتحقق الخطر المشار إليه ، أما التأمين لحالة البقاء حيث ال يستحق مبلغ التأمين إال إذا بقيي الميؤمن عليى حياتيه حيياً فيال خطير

فيه على حياة هذا األخير ، ومن ثم ال تشترط موافقته لصحة العقد
 (9 )

 . 

                                                 
فيي  799من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  2972تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  2) 

 ( . 911ص – 995ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  199، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  799المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 112لسوري مالتقنين المدني ا

 ( . مطابق)  199التقنين المدني الليبي م

 ) مطابق للفقرة األولى للنص المصري ( . 551مالتقنين المدني العراقي 

 : يمكن أن يعقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص أو بواسطة الغير . 555تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

وكيذلك يجيب أن  -الموقوف على الوفاة الذي يعقده شخص ثالث في المصلحة المضمون يكون باطالً إذا لم يصرح المضمون خطياً بقبوليه ميع ذكير قيمية الضيمان: إن الضمان  559م

 يصرح المضمون خطاً بقبوله عند كل تفرغ عن حق االستفادة من العقد الذي عقده شخص ثالث لمصلحته .

وكل عقد مخالف لهذا المنع  -ضماناً موقوفاً على وفاة قاصر لم يتم الخامسة عشرة من سنه أو محجوراً عليه أو أي شخص موضوع في دار المجانين: ال يجوز إلنسان أن يعقد  551م

وفضيالً عين ذليك  -ويجب أن تعاد جميع األقساط المدفوعية بتمامهيا –ويحكم باإلبطال بناء على طلب الضامن أو الشخص الذي وقع الئحة الشروط أو وكيل فاقد األهلية  -يكون باطالً 

على أن أحكام هيذه  -خالفاً لهذا المنعفإن الضامن وموقع الئحة الشروط يستهدفان لجزاء نقدي بين خمس ليرات إلى مائتين وخمسين ليرة لبنانية سورية عن كل ضمان عقداه عن علم 

أولئيك عند وفاة أحد األشخاص المعينين في الفقرة األولى من هيذه الميادة ، إعيادة األقسياط التيي دفعيت تنفييذاً لعقيد ضيمان للحيياة معقيوداً ألحيد المادة ال تحول دون إبرام عقد يضمن ، 

 األشخاص

إلشراف القضيائي بيدون إجيازة المشيرف . : ال يجوز لشخص ثالث أن يعقد ضماناً موقوفاً على وفاة امرأة متزوجة بدون إجازة من الزوج ، أو على وفاة شخص وضع تحت ا 551م

وعند عدم الحصول على هذه اإلجازة أو هذا الرضا يحكم بإبطال العقد بناء على طلب الزوج أو المشيرف فيي حالية التيأمين  -على أن هذه اإلجازة ال تغني عن رضا فاقد األهلية نفسه

 على حياة الزوجة أو شخص تحت اإلشراف القضائي .

شيترط إجيازة اليزوج أو ناني ، بخيالف التقنيين المصيري ، ال يجييز التيأمين عليى حيياة الغيير إذا كيان الميؤمن عليى حياتيه قاصيراً دون الخامسية عشيرة أو محجيوراً ، وي) والتقنين اللب

 المشرف في الحالة التأمين على حياة الزوجة أو شخص تحت اإلشراف القضائي ( .

بالنييول وريبيير  -195ص -197ص 521بيكيار وبيسيون فقيرة  -2599يولييه سينة  29من قيانون  91مصري في ذلك كالقانون الفرنسي ) انظر موالقانون ال -915(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 ( . 2951فقرة  22وبيسون 

 . 195ص 521(  بيكار وبيسون فقرة  9) 



 

 

 

 

1051 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

لمؤمن على حياته قاصراً أو محجوراً ، وعند ذلك يجب أن تصدر الموافقة من الولي أو الوصي أو القيم ، أي ممن وقد يكون ا

يمثل قانوناً المؤمن على حياته
 (2 )

 . 

والموافقة ، سواء صدرت من المؤمن على حياته شخصياً أو ممن يمثله قانوناً ، يجيب أن تكيون موافقية مكتوبية . والكتابية هنيا 

لالنعقاد ال طريق لإلثبات ، فالموافقة الشفوية ال تكفي ولو أمكن إثباتها . وأية كتابة تكفيي ، فيال يشيترط أن تكيون كتابية رسيمية . ركن 

ويجب أن تكون الموافقة صادرة قبل إبرام عقد التأمين ، فيجوز أن يمضي المؤمن على حياتيه طليب التيأمين فتكيون الموافقية فيي هيذه 

العقد ، كما يجوز أن تصدر الموافقة من المؤمن على حياته في ورقة مستقلة عن طلب التأمين بشرط أن تكون سيابقة الحالة قبل إبرام 

في التاريخ على عقد التأمين . أما مجرد توقيع الميؤمن عليى حياتيه عليى وثيقية التيأمين ، فيال يعتبير موافقية قبيل إبيرام العقيد ، بيل هيي 

معاصرة له ، فال يعتد بها
 (1 )

 . 

فإذا لم تصدر موافقة المؤمن على حياته ، أو صدرت غير مستوفية للشيروط المتقيدم ذكرهيا ، كيان عقيد التيأمين بياطالً بطالنياً 

 ً مطلقييا
 (9 )

. ويسييتطيع أن يتمسييك بييالبطالن كييل ذي مصييلحة ، ويجييوز للمحكميية أن تقضييي بييه ميين تلقيياء نفسييها . وال تصييحح اإلجييازة  

ستوفية للشروط بعد إبرام عقد التأمين ، فإنه ال يكون له أثر ويبقى عقد التأمين باطالً البطالن ، فلو صدرت الموافقة م
 (5 )

 . 

وموافقة المؤمن على حياته على النحو الذي قدمناه ليست ضرورية فحسب لصحة عقد التأمين نفسه ، بل هي أيضاً ضيرورية 

ذلك لصيحة حوالية المسيتفيد لحقيه فيي االسيتفادة مين التيأمين إليى لتعيين المسيتفيد إذا كيان التيأمين لمصيلحة الغيير ، وهيي ضيرورية كي

شخص آخر بعوض أو بغير عوض ، أو رهنه هذا الحق عند شخص آخر ، كل ذلك لنفس االعتبارات التي اقتضت ضرورة الموافقية 

لهيذا الشيخص اآلخير مصيلحة لصحة عقد التأمين . فإن انتقال حق المستفيد إلى مستفيد آخر أو ثبوت رهن آلخر على هذا الحق يجعل 

في موت المؤمن على حياته ، فالبد من موافقة هذا األخير على الحوالة أو على الرهن
 (9 )

 . 

 التأمين على حياة الجنين :  -717
منه التيأمين عليى حيياة القاصير إذا كانيت سينه  97/2في المادة  2599يوليه سنة  29يمنع قانون التأمين الفرنسي الصادر في 

ن اثنتي عشرة سنة ، ومين بياب أوليى ال يجيوز التيأمين فيي هيذا القيانون عليى حيياة الجنيين . وال مقابيل لهيذا الينص فيي القيانون تقل ع

                                                 
حياة الغير إذا كان هذا الغير قاصراً دون الثانية عشرة أو محجوراً عليه أو موضوعاً في مستشفى  ( فيحرم التأمين على 2599يوليه سنة  29من قانون  97(  أما االقنون الفرنسي ) م 2) 

 252( . ودل تحقيق إحصائي تم في بلجيكا بالنسيبة إليى  2959فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -521لألمراض العقلية ، حتى لو وافق من يمثل الغير قانوناً ) بيكار وبيسون فقرة 

فيي السينة نفسيها التيي أبيرم فيهيا عقيد  259قيد ميات  252منهم ماتوا قبل أن يبلغوا من العمر عاماً واحداً ، ومات الباقي قبل بلوغ الرابعة ، وأن من الـ 212 أمن على حياتهم أن طفالً 

 ( . 759ص 2929فقرة  1التأمين على حياتهم ) كوالن وكابيتان ودي المور أنديير 

( فيجيوز أن تكيون  91) م 2521يولييه سينة  29أميا فيي قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  -21عبد الودود يحيى في التأمين عليى األشيخاص ص – 111فه ص (  محمد علي عر 1) 

 الموافقة وقت إبرام العقد ، ويكفي إذن أن يوقع المؤمن على حياته على وثيقة التأمين .

 . 111(  محمد علي عرفه ص  9) 

 . 195ص 521ر وبيسون فقرة (  بيكا 5) 

ادر منيه باعتبياره طاليب التيأمين ال يغنيي عين (  وإذا كان المؤمن على حياته هو نفسه طالب التأمين ، ورخص مقدماً في وثيقة التأمين في حوالة الوثيقة ، فإن هذا الترخيص العام الص 9) 

 175بيدان مكرر فقرة  -759ص 2519فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -195فقرة  5بيكار وبيسون المطول موافقته الخاصة على شخص المحال له باعتباره مؤمناً على حياته ) 

. ) 

فقيرة  297والميادة  2597أبريل سنة  1من القانون السويسري الصادر في  15مدني : "يجاري هذا النص المادة  199وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد المادة 

وليم يأخيذ المشيروع بيالحكم العكسيي اليوارد  -2599يولييه سينة  29فقرة أولى من القيانون الفرنسيي الصيادر فيي  91والمادة  2597مايو سنة  99ن القانون األلماني الصادر في م 1

لجنائية التي يكون القصد منها قبض مبالغ التأمين عند وفاة المجني ، وذلك نظراً لما ترتب عليه من كثرة الحوادث ا 2715يونيه سنة  22من القانون البلجيكي الصادر في  52بالمادة 

 2597مين قيانون سينة  15الفرنسيي ، وحكمهيا مخيالف لحكيم الفقيرة الثانيية مين الميادة  2599مين قيانون سينة  91عليه . أما الفقيرة الثانيية فهيي مقتبسية مين الفقيرة الثانيية مين الميادة 

 912ص 919ص  9في االستفادة من التأمين أو رهن هذا الحق يصح دون حاجة لرضاء الغير المؤمن عليه") مجموعة األعمال التحضيرية  السويسري التي تقضي بأن حوالة الحق

. ) 



 

 

 

 

1052 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

المصري ، ومن ثم يجوز التأمين على حياة القاصر أياً كانت سنه وليو دون الثانيية عشيرة ، بشيرط موافقية مين يمثليه قانونياً كميا سيبق 

القول
 (2 )

 . 

ك يجوز التأمين على حياة الجنين قبل مولده ، على أن يوافق على العقد مين يمثيل الجنيين قانونياً ، وبشيرط أن يوليد وتطبيقاً لذل

 . الجنين حياً . أما إذا ولد الجنين ميتاً ، فإن احتمال الخطر ينعدم ، ويفقد عقد التأمين مقوماً من مقوماته الجوهرية ، فيكون باطالً 

أمين ، في الجنين الذي ولد ميتاً ، على نفقات العالج والجنازة ، فيؤمن شيخص عليى حيياة جنيين فيي ومع ذلك يجوز أن يقع الت

هذه الحدود . فإذا ولد الجنين حياً وعاش بعد موليده ، فيإن عقيد التيأمين ينتهيي ، وال يرجيع المسيتفيد عليى الميؤمن بشييء . أميا إذا وليد 

 مولده ، التزم المؤمن بدفع نفقات العالج والجنازة .الجنين ميتاً ، أو ولد حياً ولكنه لم يعش بعد 

من المشروع التمهيدي هذه األحكام ، إذ تقول : "يقع باطالً كل تأمين على حياة جنين وليد ميتياً ، ميا  2971وقد أوردت المادة 

لم يكن هذا التأمين مقصوراً على دفع نفقات العالج والجنازة"
 (1 )

 . 

 مؤمن على حياتهاالعتداء على حياة ال -718
 من التقنين المدني على ما يأتي : 191تنص المادة  نص قانوني : -

إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب الميؤمن ليه عميداً فيي وفياة  -2"

 ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه" .

على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فال يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفياة  وإذا كان التأمين -1"

الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كيان ميا وقيع مين هيذا الشيخص مجيرد شيروع فيي إحيداث 

اً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين"الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخص
 (9 )

 . 

                                                 
 . 191(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 –(  919ص – 995ص  9) مجموعية األعميال التحضييرية (  وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة  لتعلقه "بجزئيات وتفاصييل يحسين أن تنظمهيا قيوانين خاصية"  1) 

 . 119( . وانظر محمد كامل مرسي فقرة  295/9) م 2597مايو سنة  99، والقانون األلماني الصادر في  2591ديسمبر سنة  11وانظر القانون البلجيكي الصادر في 

إذا كيان التيأمين عليى حيياة شيخص غيير طاليب التيأمين ، برئيت ذمية الميؤمن مين  -2ي عليى الوجيه اآلتيي : ) من المشيروع التمهييد 2971(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9) 

ا إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير طالب التأمين ، فال يستفيد هذ -1التزاماته إذا تسبب طالب التأمين عمداً في وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . 

فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة  -9الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . 

صلحته من تأمين" . وفي لجنة المراجعة استبدل لفظ "متى" بلفظ "إذا " في ، يكون لطالب التأمين الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر حتى لو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لم

فيي المشيروع النهيائي . وفيي لجنية الشيؤون التشيريعية لمجليس النيواب ،  791الفقرة األولى ، وأضيفت واو العطف في ابتداء الفقرة الثانية ، ثم وافقت اللجنية عليى الينص تحيت رقيم 

لثالثة في فقرة ي كل موضع من النص بلفظي "المؤمن له" ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد بعد إدماج الفقرتين الثاني وااستبدل بلفظي "طالب التأمين" ف

 ( . 911ص – 919ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  191. ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  791واحدة ، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( . 119التقنين المدني السوري م

 ( . مطابق)  191التقنين المدني الليبي م

التأمين على حياة غير الشخص المؤمن على حياته ، فإن المؤمن يبرأ من التزاماته إذا تسبب المستفيد من التأمين عمداً فيي ميوت : إذا كان المستفيد من   555مالتقنين المدني العراقي 

أن يستبدل بالمستفيد من له الحق في الشخص المؤمن على حياته أو وقع الموت بناء على تحريض منه . أما إذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤ

 شخصاً آخر ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .

 ) والتقنين العراقي يتفق مع التقنين المصري (
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 ويعرض هذا النص لفرضين :

) الفرض األول ( أن يقع التأمين على حياة الغير ، فالمؤمن له يكون هو المؤمن على حياته
 (2 )

، وينفصل عنه كل مين طاليب  

التيأمين والمسييتفيد وقيد يكونييان شخصياً واحييداً . فيكيون المفييروض إذن أن شخصياً أميين عليى حييياة غييره لمصييلحته هيو ، فأصييبح هييو 

فهو شخص آخر ليس طرفاً فيي عقيد التيأمين ، ولكنيه  -أي المؤمن له–المستفيد وطال بالتأمين في وقت واحد ، أما المؤمن على حياته 

مدني 199فق على العقد طبقاً ألحكام المادة وا
 (1 )

 . 

وبالرغم من أن المؤمن على حياته قد وافق على عقد التأمين ، مطمئناً إلى طالب التيأمين وهيو المسيتفيد فيي الوقيت ذاتيه ، فقيد 

ل . والمفيروض هنيا أن خان طالب التأمين الثقة الموضيوعة فييه وتسيبب عميداً فيي وفياة الميؤمن عليى حياتيه أو حيرض عليى قتليه فقتي

.  التأمين تأمين لحالة الوفاة ال لحالة البقاء ، فكان مقتضى عقد التأمين أن يستحق المستفيد مبلغ التأمين بمجرد وفياة الميؤن عليى حياتيه

أو طالب التأمين إذ هما شخص واحد -ولكن لما كان المستفيد
 (9 )

رم مين مبليغ هو الذي تسبب في وفاة الميؤمن عليى حياتيه ، فإنيه يحي -

ليه التأمين وتبرأ ذمة المؤمن من هذا المبلغ فال يدفع شيئاً ألحد ، وبذلك ينتهي عقد التأمين . ذلك أن المستفيد قد أراد أن يحقق مصلحة 

، وهي الحصول على مبلغ التأمين ، عن طريق اإلجرام . وهذا ما كان يخشاه المشرع عندما اشترط موافقة الميؤمن عليى حياتيه عليى 

د التأمين ، ولكن هذه الموافقة لم تعصم المؤمن على حياته من اعتداء المستفيد عليه مستعجالً موته حتى يحصل على مبلغ التيأمينعق
 (

5 )
، فحرمه المشرع من ذلك ، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه 

 (9 )
 . 

تسبب عمداً في وفاة المؤمن على حياتيه ، فيإذا تسيبب خطيأ وحتى تبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين يجب أن يكون المستفيد قد 

في هذه الوفاة ، أو تعمد إيذاءه دون أن يتعمد موته فأفضى اإليذاء إلى الموت ، فإن القتل الخطأ أو الضرب الذي أفضى إلى الموت ال 

من أن هذا قد تسبب في قتله ألن القتيل ليم يكين  يكفي ، ومن ثم ال تبرأ ذمة المؤمن ، ويجب عليه دفع مبلغ التأمين إلى المستفيد بالرغم

متعمداً . بل قد يكون القتل متعمداً ولكنه يكون دفاعاً عن النفس أو يكون ليه مبيرر آخير ، ففيي هيذه الحالية ال تبيرأ ذمية الميؤمن ويجيب 

عليه دفع مبلغ التأمين للمستفيد
 (1 )

اتيه دون مبيرر ، سيواء تيم القتيل أو كيان . وتبرأ ذمة المؤمن لو تعمد المستفيد قتيل الميؤمن عليى حي 

مجرد شروع ، ولو صدر عفو بعد ذلك عن المستفيد في جريمة القتل أو في جريمة الشروع فيه سواء كيان العفيو عين العقوبية أو عين 

                                                                                                                                                                    
م يكن هناك مجيرد خطيأ . ويجيب : ينتهي مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة إذا تسبب المستحق بقتل المضمون عن قصد أو بفعل منه ، ما ل 2929تقنين الموجبات والعقود اللبناني 

وإذا لم يكن هناك إال محاولة قتل ، حق للمضمون  -على الضامن أن يدفع قيمة االحتياطي لورثة المضمون أو لخلفائه في الحقوق إذا كانت األقساط قد دفعت عن ثالث سنوات أو أكثر

 لمعقود لمصلحته .أو يرجع عن تعيين مستحق الضمان وإن كان مرتب المحاولة قد قبل الضمان ا

 ( . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  15وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع أحكام المادة 

أمين" . وقيد كيان المشيروع مدني أن المؤمن له هو غير المؤمن عليى حياتيه ، فاسيتعملت عبيارة "الميؤمن ليه" فيي هيذا الينص بمعنيى "طاليب التي 191(  وقد ورد خطأ في نص المادة  2) 

التيي وقعيت فيي  مدني أكثر دقة ، فتجنب هذا الخطأ ، واستعمل عبارة "طالب التأمين" بدالً من عبارة "المؤمن له" . واللجنة التشريعية لمجلس النواب هي 191التمهيدي لنص المادة 

 وانظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ( . – 911ص  9التحضيرية الخطأ عندما استبدلت العبارة الثانية بالعبارة األولى ) مجموعة األعمال 

. والنص األلماني يجري على الوجه اآلتي  2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  219مدني مأخوذة من المادة  191والذي يقطع في وقوع هذا الخطأ أن المادة 

عبارة "المؤمن  ( preneur d'assurance) " . فورد في النص المصري في مقابل عبارة ( preneur d'assurance) طالب التأمين : "إذا عقد التأمين على موت شخص آخر غير 

 له" . والصحيح أن يقال "طالب التأمين" كما ورد في نص المشروع التمهيدي على النحو الذي بيناه .

 . 191(  انظر آنفاً فقرة  1) 

ياتيه ، سيواء تسيبب فيي الوفياة المسيتفيد مين (  وال مانع من أن يكونا شخصين مختلفين ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمة المؤمن من مبلغ التأمين إذا تسبب أي منهما فيي وفياة الميؤمن عليى ح 9) 

 التأمين أو تسبب فيها طالب التأمين .

آخر غير الرغبة في الحصول على مبلغ التأمين ، كأن يقتله أخذاً بالثأر أو لعداوة تجيد  بينهميا أو لغيير ذليك مين األسيباب ، وميع  ( وقد يتسبب المستفيد في وفاة المؤمن على حياته بدافع 5) 

 ذلك يحرم من مبلغ التأمين . والمهم أن يكون متعمداً القتل ، أما إذا كان القتل وقع خطأ فإن المستفيد ال يحرم من مبلغ التأمين .

ن منه ، ومن القواعيد األساسيية فيي أنه لو أجيز المستفيد أن يتقاضى مبلغ التأمين بعد أن تسبب في موت المؤمن على حياته ، لكان المستفيد هو الذي حقق بفعله الخطر المؤم ( هذا إلى 9) 

 592بيكار وبيسون فقرة  -199في عقد التأمين قائماً ) انظر آنفاً فقرة  ( aléa) التأمين أنه ال يجوز أن يتعلق تحقيق الخطر بمحض إرادة أحد طرفي العقد حتى يبقى عنصر االحتمال 

 ( . 115ص

 . 2592فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -215-1-2592سيريه  2599يونيه سنة  99( الجزائر  1) 
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الجريمة
 (2 )

ز إثبيات التعميد أميام . وال يشترط صدور حكم جنائي بإدانة المستفيد . فقد ال يحاكم جنائياً أو يحفظ التحقيق ومع ذليك يجيو 

القضاء المدني ، ولكن ال يكون ذلك جائزاً إذا صدر حكيم ببراءتيه أميام القضياء الجنيائي
 (1 )

. ويسيتوي أن يكيون المسيتفيد هيو الفاعيل  

األصلي في القتل العمد ، أو كان أحد الفاعلين األصليين ، أو كان مجرد شك ولو بالتحريض
 (9 )

 . 

لتأمين لمصلحة الغير ، سواء كان المؤمن على حياته ) أي المؤمن له ( هو أيضياً طاليب التيأمين أو ) الفرض الثاني ( أن يقع ا

كانا شخصين مختلفين ، أي سواء كان التأمين تأمين على حيياة الغيير كميا هيو لمصيلحة الغيير ، أو كيان تأمينياً عليى حيياة نفيس طاليب 

 ً آخير غيير الميؤمن عليى حياتيه ، وليه مصيلحة فيي موتيه حتيى يتقاضيى مبليغ  التأمين . وفي هذا الفرض أيضياً يكيون المسيتفيد شخصيا

التأمين . فإذا تسبب في موته أو حرص على قتله فقتل ، على التفصيل الذي سبق بيانه ، فإنه يحرم من مبلغ التأمين لينفس االعتبيارات 

التي تقدم ذكرها
 (5 )

ذا المبليغ إليى طاليب التيأمين إذا ليم يكين هيو المعتيدى عليى . ولكن ذمة المؤمن ال تبرأ من مبلغ التأمين ، وييدفع هي 

القيانون حياته ، أو إليى ورثتيه إذا كيان طاليب التيأمين هيو فيي الوقيت ذاتيه الميؤمن ليه المعتيدى عليى حياتيه ، وهيذا الحكيم ميأخوذ مين 

منهيا نيص التقنيين المصيريوهي الميادة التيي اقتيبس  –منه  219/1، إذ تنص المادة  2597مايو سنة  99األلماني الصادر في 
 (9 )

  ،

، إذا  ( non avenue) على ما يأتي : "في التأمين لحالية الوفياة ، إذا كيان الغيير قيد عييَّن مسيتفيداً ، اعتبير هيذا التعييين غيير موجيود 

تفيد"غير تسبب هذا الغير عميداً بعميل غيير مشيروع فيي ميوت الشيخص اليذي عقيد التيأمين عليى حياتيه" . ومعنيى اعتبيار تعييين المسي

 29موجود" أن مبلغ التأمين يؤول إلى غير المستفيد : طال بالتأمين أو ورثته وهذا يخالف حكيم قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي 

من هذا القانون تقضي بأن المؤمن ييدفع احتيياطي للتيأمين ، ال مبليغ التيأمين ، لطاليب التيأمين أو  15/1، فإن المادة  2599يوليه سنة 

، بشرط أن تكون أقساط التأمين قد دفعت لمدة ثالث سنوات على األقلورثته 
 (1 )

 . 

وكل ما قدمناه من تفصيالت في الفرض األول في شأن القتل الخطأ ، والضرب المفضي إلى الموت ، والقتل دفعياً عين الينفس 

دد الفيياعلين األصييليين واالقتصييار علييى دور ، والعفييو عيين العقوبيية أو عيين الجريميية ، وصييدور الحكييم الجنييائي بإدانيية المسييتفيد ، وتعيي

الشريك ، يسري هنا
 (1 )

 . 

ولكن يتميز هذا الفرض الثاني عن الفرض األول فيي حالية ميا إذا أفضيى االعتيداء عليى حيياة الميؤمن عليى حياتيه إليى مجيرد 

لتامة . أما في الفرض الثاني فإنيه إذا شروع في القتل . ففي الفرض األول رأينا أن حكم الشروع في القتل هو نفس حكم جريمة القتل ا

كميا تقيول العبيارة األخييرة مين -أفضى االعتداء على حياة المؤمن على حياته إلى مجرد شروع في القتل ، كان لطالب التيأمين "الحيق

لمصيلحته مين التيأمين"  في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط -مدني 191الفقرة الثانية من المادة 

لم  . واألصل أن طالب التأمين يستطيع أن يستبدل بالمستفيد مستفيداً آخر مادام المستفيد األول لم يقبل التأمين لمصلحته بعد فإذا ما قبل

لم تتم جريمة القتيل يعد يجوز االستبدال به وفقاً لقواعد االشتراط لمصلحة الغير . ولكن إذا شرع المستفيد في تقل المؤمن على حياته و

                                                 
 . 119ص 592( بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 725ص 2592فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -119ص 592( بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 727ص 2592فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -119ص 592( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 affaire) ، منذ أخذ به حكم صدر من الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية في قضية مشهورة  2599يوليه سنة  29( وقد كان هذا الحكم متبعاً في فرنسا ، حتى قبل صدور قانون  5) 

lapommeraye )  727ص 2592فقييرة  22بالنيييول وريبييير وبيسييون  -115ص 592بيكييار وبيسييون فقييرة  -551-2-15داللييوز  2715يونيييه سيينة  5)  نقييض فرنسييي جنييائي- 

 ( . 5هامش  799ص 9211فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه 

ميايو  99من القيانون األلمياني الصيادر فيي  219مدني ما يأتي : "اقتبس المشروع الفقرة األولى من المادة  191المادة ( وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد  9) 

ون األلمياني ( من القيان 219/1الفرنسي ، وهي ) أي المادة  2599من قانون سنة  15/1، وكذلك اقتبس منها الفقرة الثانية ، وقد فضل األخذ بحكمها عن الحكم الوارد بالمادة  2597

 ( . 911ص  9تقضي في مثل هذه الحالة بدفع مبلغ التأمين لورثة المؤمن عليه" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ري يخيالف فيي ) ولكنه يقرر سيهواً أن التشيريع المصي 159ص 121عبد المنعم البدراوي فقرة  -99ص -15(  انظر في هذا المعنى عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص 1) 

 -والصحيح أن التشريع المصري كما قيدمنا يخيالف التشيريع الفرنسيي ويوافيق التشيريع األلمياني ( -"219والقانون األلماني م 15ذلك "بعض التشريعات األجنبية كالقانون الفرنسي م

 . 119وقارن محمد كامل مرسي فقرة  -191له : محمد علي عرفه ص وانظر عكس ذلك وأن ذمة المؤمن ال تبرأ من مبلغ التأمين إذا تسبب المستفيد في موت المؤمن 

 (1  ً  119ص 592لمصلحته ) بيكار وبيسون فقيرة  ( ويالحظ أن المستفيد يحرم من مبلغ التأمين في هذا الفرض الثاني إذا تعمد قتل المؤمن على حياته ، حتى لو كان يجهل أن هناك تأمينا

. ) 
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، جاز للمؤمن على حياته إذا كان هو طاليب التيأمين ، أو جياز لطاليب التيأمين إذا كيان شخصياً غيير الميؤمن عليى حياتيه ، أن يسيتبدل 

مانعياً  بالمستفيد الذي وقع منه االعتداء مستفيداً آخر حتى لو كان قد سبق للمستفيد األول أن قبل التأمين لمصلحته ، وقد كان قبوله هيذا

من تغييره لوال االعتداء الذي صدر منه
 (2 )

 . 

 التأمين على الحياة لمصلحة الغير -3
 (Assurance sur la vie au profit d'un tiers ) 

 الغالب في التأمين على الحياة أن يكون تأمينًا لمصلحة الغير :  -719
التيأمين لحالية الوفياة ، سيواء كيان تأمينياً عمريياً أو تأمينياً مؤقتياً أو أكثر صور التأمين على الحياة تأمين لمصلحة الغيير . ففيي 

تأمين بقياً ، يؤمن الشخص على حياته لمصلحة غيره ، فيكون المستفيد شخصاً آخر غير المؤمن له يعينه هذا األخير . أما في التيأمين 

أن يكون لمصلحة المؤمن له نفسيه ، ولكين يجيوز ميع ذليك  لحالة البقاء برأس مال مرجأ أو بإيراد مرتب ، فعلى العكس من ذلك يغلب

أن يعين المؤمن له شخصاً آخير غييره ليكيون هيو المسيتفيد ، فيكيون التيأمين هنيا أيضياً لمصيلحة الغيير . والتيأمين المخيتلط ، إذا ميات 

ه شخصياً يكيون هيو المسيتفيد فيي هيذا المؤمن له قبل حلول األجل المعين ، يكون هو أيضياً تأمينياً لمصيلحة الغيير ، إذ يعيين الميؤمن لي

 الفرض .

لذلك قل أن يكون التأمين على الحياة تأميناً لمصلحة المؤمن له نفسه . وحتى في بعض الصور التي يكون فيها تأميناً لمصيلحة 

قييد نقييض أو سييقط ، أو أن المييؤمن لييه ، فإنييه يبييدأ بييأن يكييون تأمينيياً لمصييلحة الغييير ، ثييم يتبييين أن تعيييين المسييتفيد كييان بيياطالً ، أو أنييه 

المستفيد لم يقبل ، وال يعين المؤمن له مستفيداً آخر ، فيكون التأمين لمصلحته هو
 (1 )

 . 

التأمين على الحياة تأميناً لمصلحة الغير ، ويبقى كذلك إلى النهاية . فيعيين الميؤمن ليه شخصياً  ولكن الغالب كما قدمنا أن يكون

ستبقي لنفسه صفة المؤمن عليى حياتيه ) الميؤمن ليه ( وصيفة طاليب التيأمين . والصيورة العاديية لهيذا آخر غيره مستفيداً ، ويغلب أن ي

الفرض هو أن يؤمن الشخص على حياته لمصلحة زوجته وأوالده ، فيكيون هيو طاليب التيأمين والميؤمن ليه فيي وقيت واحيد ، وتكيون 

القضاء الفرنسي نظريته المحكمة في االشتراط لمصلحة الغير  الزوجة واألوالد هم المستفيدون . وعلى هذا الفرض بوجه خاص نسج

في الربع األخير من القرن التاسع عشر ، وعلى نهج هذه النظرية سارت التشريعات الحديثة
 (9 )

 . 

 ويعين المؤمن له شخصاً آخر مستفيداً يجعل التأمين لمصلحته ، ويغلب أن يكون ذلك دون مقابيل عليى سيبيل التبيرع ، كميا إذا

أمن شخص على حياته لمصلحة أوالده أو لمصلحة زوجته أو لمصلحة شخص تربطه به صلة . والتيأمين لمصيلحة الغيير عليى سيبيل 

التبرع يعتبر ، فيما بين المؤمن له والمستفيد ، هبة غري مباشرة معفاة من شكل الهبة ، ولكين تسيري عليهيا أحكيام الهبية الموضيوعية 

وع في الهبة . والمقدار الموهوب يكون في هذه الحالة حيق المسيتفيد فيي مبليغ التيأمين قبيل اسيتحقاقه ، ومن أهم هذه األحكام حق الرج

                                                 
كوالن  -725ص 2592فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -119ص 592بيكار وبيسون فقرة  -2599يوليه سنة  29من قانون  159/9ي القانون الفرنسي ) ( وهذا هو أيضاً الحكم ف 2) 

 ( . 2915فقرة  1وكابيتان ودي المور أنديير 

و ، ويؤول إلى ورثته بحق الميراث ال بموجب حق مباشر قبل المؤمن ، ويدخل في الضمان العام ( وإذا كان التأمين تأميناً لمصلحة المؤمن له نفسه ، فإن مبلغ التأمين يكون من حقه ه 1) 

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، في هذا المعنى ، على ما ييأتي : "عنيدما يعقيد ضيمان  2999لدائنيه فيجوز لهؤالء التنفيذ عليه والحجز عليه تحت يد المؤمن . وقد نصت المادة 

انظير بالنييول وريبيير  -"على الوفاة بدون تعيين مستحق أو لمصلحة ورثة المضمون أو خلفائيه فيي الحقيوق المعينيين بصيفتهم ، يعيد رأس الميال المضيمون قسيماً مين تركتيه موقوف

 . 799ص 2529فقرة  22وبيسون 

 . 199ص 592( بيكار وبيسون فقرة  9) 
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فإذا ما استحق صيار المقيدار الموهيوب هيو مجميوع األقسياط التيي دفعهيا الميؤمن ليه للميؤمن
 (2 )

. وقيد يكيون التيأمين لمصيلحة الغيير  

لمدين على حياته لمصلحة دائنه ضماناً لهذا الدين أو سداداً لهبمقابل فيكون من تصرفات المعاوضة ، كما إذا أمن ا
 (1 )

 . 

 المسائل التي تبحث في التأمين لمصلحة الغير : -701
 ويقتضي التأمين لمصلحة الغير أن نبحث : 

 تعيين المستفيد : من يقوم بالتعيين ، ومتى يكون ، وكيف يكون . -أوالً 

 ً  قبول المستفيد للتعيين . -ثانيا

ً ثا  جواز نقض المؤمن له لتعيين المستفيد . -لثا

 ً  الحق المباشر الذي يثبت للمستفيد . -رابعا

 من يقوم بالتعيين :  -) أواًل ( تعيين المستفيد -700
نفرض أوالً ، كما هو الغالب ، أن طالب التأمين والمؤمن له ) أي الميؤمن عليى حياتيه ( شيخص واحيد . فيكيون هيذا الشيخص 

بتعيين المستفيد ، ولكن ال بصفته مؤمناً له ) أو مؤمناً على حياته ( ، بيل بصيفته طالبياً للتيأمين . ويعتبير تعييين المسيتفيد هو الذي يقوم 

حقاً شخصياً لطالب التأمين ، ألنه يقوم على اعتبارات خاصة به متصلة اتصاالً وثيقاً بشخصه
 (9 )

. فال يجوز لدائنيه أن يستعملوا هيذا  

ما ال يجوز لورثته أن يستعملوه بعد موتهالحق باسمه . ك
 (5 )

، وإذا مات قبيل أن يسيتعمله دخيل مبليغ التيأمين فيي تركتيه ألنيه ال يوجيد  

مستفيد فيصبح هو المستفيد . ومن ثم ينتقل مبلغ التأمين إليى ورثتيه ، ال باعتبيارهم مسيتفيدين ، بيل باعتبيارهم ورثية ، فيتقاضيى دائنيو 

تقاله إلى الورثة إذ ال تركة إال بعد سيداد اليدين . وتعييين طاليب التيأمين للمسيتفيد ييتم بإرادتيه المنفيردة ، فهيو التركة حقوقهم منه قبل ان

تصرف قانوني من جانب واحد . ومن ثم ال يحتاج التعيين لتمامه ال لموافقة المؤمن وال لموافقة المستفيد ذاته
 (9 )

، وسينرى فيميا يليي 
 (

1 )
ين ليس الزماً لتمام التعيين بل لتثبيت الحق في ذمة المسيتفيد وجعليه غيير قابيل للينقض . وإذا تيم التعييين فيي أن قبول المستفيد للتعي 

وثيقة التأمين أو في ملحق لها ، فإن إمضاء المؤمن على الوثيقة أو على الملحق ال يعني قبوله للتعييين فيإن قبوليه غيير ضيروري كميا 

التعيين فأصبح نافذاً في حقهقدمنا ، ولكنه يعني أنه أحاط علماً ب
 (1 )

 . 

ونفرض بعد ذلك ، كما يقع في بعض األحيان ، أن المؤمن ليه ) أي الميؤمن عليى حياتيه ( شيخص آخير غيير طاليب التيأمين ، 

فيؤمن شخص على حياة غيره لمصلحة شخص آخر . فالذي يملك تعييين المسيتفيد فيي هيذه الحالية هيو طاليب التيأمين ال الميؤمن عليى 

، فهو الذي يلتزم بدفع أقساط التأمين وإليه يرجع مبلغ التأمين إذا لم يكن هناك مستفيد ، فهو إذن الذي يعين المستفيد . ولكين لميا  حياته

                                                 
 . 112ص 511وفقرة  -199ص 591( بيكار وبيسون فقرة  2) 

توفيه منه . ويجوز في هذا الفرض أن ( ويجوز ، على العكس من ذلك ، أن يؤمن الدائن على حياة مدينه لمصلحته هو ، حتى يستوثق من الحصول على حقه إذا مات المدين قبل أن يس 1) 

ن ، تقاضي الدائن من مبلغ التأمين قيمة األقساط التي دفعها والجزء الباقي من الدين ، وما يؤمن الدائن على مبلغ هو مقدار الدين ، ويشترط أنه إذا مات المدين بعد الوفاء بجزء من الدي

 ( . 211ص 2511يناير سنة  29يبقى بعد ذلك من مبلغ التأمين يكون من حق ورثة المدين كمستفيدين . ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق خاص على ذلك ) استئناف مختلط 

 . 795ص 2521فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -199ص 599 ( بيكار وبيسون فقرة 9) 

 . 59( عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص 5) 

دني عليى أنيه مي 197/2مدني ، كما سنرى ، نص يوهم أن تعيين المستفيد يكون بموجب اتفياق ال  بموجيب إرادة منفيردة ، إذ تينص الميادة  197( وقد ورد في الفقرة األولى من المادة  9) 

عبيد اليودود يحييى  -129) انظر ما يلي فقرة  "يجوز في التأمين على الحياة االتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد"

 على أن يكون التأمين لمصلحة الغير ، ال الذي يقع على تعيين المستفيد .( . والمقصود باالتفاق هنا هو االتفاق الذي يقع  51ص -51في التأمين على األشخاص ص

 . 125( انظر فقرة  1) 

 . 112ص 591( بيكار وبيسون فقرة  1) 
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كان التأمين هنا تأميناً على حياة الغير ، فالبد من موافقية الميؤمن عليى حياتيه ) أي الميؤمن ليه ( عليى تعييين المسيتفيد وأن تكيون هيذه 

مكتوبةالموافقة 
 (2 )

. ويكفي لتمام التعيين هنا أيضاً إرادة طالب التأمين المنفردة مع موافقة المؤمن على حياته ، فيال ضيرورة لموافقية  

المؤمن وال لموافقة المستفيد . وال يوجد ما يمنع من أن يعطي طالب التأمين الحق في تعيين المستفيد للمؤمن ليه ) الميؤمن عليى حياتيه 

التعيين بإرادة هذا األخير المنفردة ، وال تلزم في هذه الحالية موافقية أخيرى مسيتقلة مين الميؤمن ليه فيإن تعيينيه للمسيتفيد ( وحده ، فيتم 

يتضمن بطبيعة الحال موافقته عليه . كما ال تلزم موافقة طالب التيأمين فقيد فيوض تعييين المسيتفيد للميؤمن ليه ، وال موافقية الميؤمن أو 

موافقة هذين غير ضرورية لتمام التعييين . ويقيع كثييراً فيي التيأمين الجمياعيالمستفيد فقد قدمنا أن 
 (1 )

أن يفيوض صياحب المصينع )  

طالب التأمين ( لعماله المؤمن على حياتهم ) المؤمن لهم ( حق تعيين المستفيد ، فيكون للعامل وحيده حيق تعييين المسيتفيد عنيد موتيه ، 

 ً للشروط العامة في وثيقة التأمين هم الزوج أو الزوجة واألوالد واألب واألم فإذا لم يعين أحداً كان المستفيد طبقا
 (9 )

 . 

 متى يكون التعيين :  -702
ولطالب التأمين أن يعين المستفيد في أي وقت ، منذ إبرام عقد التأمين إلى يوم استحقاق مبلغ التأمين . فله أن يعينه وقت إبيرام 

يين عليى حياتييه عقيد التيأمين ، فيييذكره فيي وثيقيية  التيأمين نفسييها . وليه أن يعينييه ييوم اسيتحقاق مبلييغ التيأمين بالييذات ، كميا إذا كييان قيد أمَّ

لمصلحة مستفيد يعينه بوصية تنفذ عند موته أي عند استحقاق مبلغ التأمين . وإذا كان قد عينه ، فله أن يغيره ويستبدل بيه غييره ، كميا 

سنرى
 (5 )

، في أي وقت إلى يوم استحقاق مبلغ التأمين ، وذلك ما لم يكن التعيين قد أصبح غير قابل للنقض بقبول المستفيد إيياه . وليه  

في جميع األحوال أن يعين ، في أي وقت إلى وقت استحقاق مبليغ التيأمين ، مسيتفيداً آخير ييأتي مكيان المسيتفيد األصيلي فيميا إذا سيقط 

دم قبوله أو لموتيه أو ألي سيبب آخير ، أو ييأتي ميع المسيتفيد األصيلي فيميا إذا كيان هيذا المسيتفيد دائنياً لطاليب حق المستفيد األصلي لع

التأمين مثالً وال يستغرق حقه كل مبلغ التأمين فيؤول الباقي للمستفيد اآلخر
 (9 )

 . 

 نص قانوني : -كيف يكون التعيين -703
 يأتي : من التقنين المدني على ما 197تنص المادة  

يجوز في التيأمين عليى الحيياة االتفياق عليى أن ييدفع مبليغ التيأمين إميا إليى أشيخاص معينيين ، وإميا إليى أشيخاص يعيينهم  -2"

 المؤمن له فيما بعد" .

ويعتبر التأمين معقوداً لمصيلحة مسيتفيدين معينيين إذا ذكير الميؤمن ليه فيي الوثيقية أن التيأمين معقيود لمصيلحة زوجتيه أو  -1"

ه أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التيأمين لصيالح الورثية دون ذكير أسيمائهم ، كيان أوالد

 لهؤالء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن اإلرث" .

صفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد باألوالد الفروع الذين يثبت لهم فيي ذليك ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه ال -9"

الوقت حق اإلرث
 (1 )

. " 

                                                 
 . 191( انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 151فقرة  -152( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 191ص 599( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 129( انظر ما يلي فقرة  5) 

 . 191ص 599( بيكار وبيسون فقرة  9) 

يجوز في التأمين على الحياة االتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين ، سواء أكان رأس مال  -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " 2971( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1) 

وفاة الشخص المؤمن على حياته ، إما إلى ورثة طالب التأمين أو خلفائه ، وإما إلى واحد أو أكثر مين المسيتفيدين المعينيين ، وإميا  أم كان إيراداً مرتباً ، عند وفاة طالب التأمين أو عند

ة زوجية أو أوالده أو فروعيه مين ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر طالب التأمين في الوثيقة أن التيأمين معقيود لمصيلح -1إلى أشخاص يعينهم طالب التأمين . 

ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة طالب التأمين ، ويقصد باألوالد الفروع الذين يثبت لهم في ذليك  -9ولد منهم ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . 
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ويخلييص ميين هييذا اليينص أن تعيييين المسييتفيد إمييا أن يكييون باالسييم والييذات فيكييون المسييتفيد معينيياً تعيينيياً تاميياً ، وإمييا أن يكييون 

 بالً للتعيين .بالصفات المميزة له والتي يستطاع بها تعيينه فيكون قا

ويعين المستفيد باالسم بأن يذكر طالب التأمين اسم من يختاره ويسميه تسمية كاملة بحييث ال يقيع لييس فيي ذاتيتيه ، فييذكر إليى 

 جانب اسمه لقبه ويذكر عند االقتضاء صناعته وموطنه ، فيكون المستفيد بذلك معيناً بالذات .

سم ، ولكن بصفات تميزه تمييزاً تاماً ، فال يكون معيناً بالذات بطرييق مباشير ، ولكنيه وقد يعين طالب التأمين المستفيد ، ال باال

يكون قابالً للتعيين بحيث ال يمكن وقوع خطأ أو لبس في ذاتيته عند استحقاق مبلغ التأمين
 (2 )

. وإذا وقع خالف فيميا إذا كيان المسيتفيد  

قابالً للتعيين ، فإن قاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلكقابالً للتعيين ، أو في تعيينه بالذات عندما يكون 
 (1 )

. وقد عمد المشرع إلى  

إيراد أمثلة لتعيين المستفيد بصفته ، وهي أمثلة يغلب وقوعهيا فيي العميل ، وكيان يقيع قيديماً فيي شيأنها خيالف
 (9 )

، فيأراد المشيرع أن  

تعيين صحيح . ذلك أن طالب التأمين كثيراً ميا يجعيل المسيتفيد زوجيه  يحسم كل خالف في شأنها وأن يقرر أن التعيين على هذا الوجه

أو أوالده أو فروعه أو ورثته أو هؤالء جميعاً ، دون أن يذكر أسيماءهم أو يعيينهم باليذات ، فجياء الينص صيريحاً فيي الفقيرتين الثانيية 

 ببيان األحكام التي تترتب على هذا التعيين . مدني في أن هذا التعيين صحيح ، وتكفل النص فوق ذلك 197والثالثة من المادة 

                                                                                                                                                                    
لهؤالء الحق في مبلغ التأمين كيل بنسيبة نصييبه فيي المييراث ، ويثبيت لهيم هيذا الحيق وليو تنيازلوا عين اإلرث" . وإذا كان التأمين لصالح الورثة عموماً ، كان  -5الوقت حق اإلرث . 

 في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجليس النيواب عيدل الينص تعيديالً جعليه مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين 791ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 

ص  -911ص  9) مجموعية األعميال التحضييرية  197. ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقيم  791المدني الجديد ، ووافق مجلس النواب على النص  كما عدلته لجنته تحت رقم 

911 . ) 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 األخرى : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية

 ( . مطابق)  115لتقنين المدني السوري م ا

 ) مطابق ( . 197التقنين المدني الليبي م 

 ) مطابق ( . 551التقنين المدني العراقي : م 

ً  في حالة بقاء الشخص المضمون حياً في تاريخ -: يجوز اشتراط دفع المبالغ المضمونة . أوالً  2991تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  ً  -معين . ثانييا إميا فيي  -فيي حالية وفاتيه . ثامنيا

ويجوز دفع رأس المال أو الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون إما لورثته أو خلفائه في  –تاريخ معين إذا بقي المضمون حياً ، وإما في حالة وفاته إذا وقعت قبل ذلك التاريخ 

يعد الضيمان معقيوداً لمصيلحة مسيتحقين معينيين عنيدما يمينح المضيمون حيق االسيتفادة لزوجتيه بيدون تعييين اسيم ألوالده وفروعيه و -الحقوق ، وإما لمستحق أو عدة مستحقين معينين

والفيروع فياألوالد  -ال المضيمونالمولودين أو الذين سيولدون ، وليس من الضرورة أن تقيد أسماؤهم في الئحة الشروط أو في أي صك ال حق لها مشتمل على مين يسيتحق رأس المي

وإذا لم يذكر مستحق معين في الئحة الشروط ، أو إذا رفض  -المعينون على الوجه المتقدم يستفيدون من الضمان بنسبة حصصهم اإلرثية ، ويبقى لهم هذا الحق ولو عدلوا عن اإلرث

ويتم هذا التعيين أو هذا االستبدال إما بين األحياء بإضافة ذيل إليى العقيد ، أو بيالتظهير المستحق المعين فيها ، كان لموقع الئحة الشروط الحق في تعيين المستحق أو في إبداله بغيره . 

 إذا كانت الئحة الشروط محررة "ألمر" ، وإما بطريقة اإليصاء . .

 ) وتتفق أحكام التقنين اللبناني مع أحكام التقنين المصري ( .

 . 

 . 299-2517داللوز األسبوعي  2511ديسمبر سنة  17-229-2-15داللوز  2719ديسمبر سنة  29( نقض فرنسي  2) 

 . 951-2-11داللوز  2711فبراير سنة  29( نقض فرنسي  1) 

 1 -291-2-11دالليوز  2711فبرايير سينة  1( فقد كان القضاء الفرنسي في القديم ال يبيح االشتراط لمصلحة شخص غير موجود وقت االشتراط أي شخص لم يوليد ) نقيض فرنسيي  9) 

 29( ، وكذلك ال يجيز أن يكون الورثة هم المسيتفيدون إال بوصيفهم ورثية فيأخيذون مبليغ التيأمين مين التركية بعيد سيداد ديونهيا ) نقيض فرنسيي  11-2-55داللوز  2759مارس سنة 

لتيي سييأتي ذكرهيا والتيي أخيذ بهيا صيراحة قيانون التيأمين ( . ولكنه تحول بعيد ذليك إليى الحليو ا 215-2-79داللوز  2779فبراير سنة  29 -229-2-15داللوز  2719ديسمبر سنة 

وأن . أما في مصر فالتقنين المدني الجديد أخذ بنظرية االشتراط لمصلحة الغير في أوسع معانيها ، فأجاز أن يكون المستفيد شخصاً مستقبالً  2599يوليه سنة  29الفرنسي الصادر في 

 مدني ( . 291وفاة المورث ) انظر م يكون شخصاً غير معين مادام يمكن تعيينه وقت
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الشخص اليذي تثبيت ليه هيذه الصيفة وقيت وفياة الميؤمن ليه" .  -مدني 197كما تقول الفقرة الثالثة من المادة  -"ويقصد بالزوج

وقيت إبيرام عقيد والمقصود "بالزوج" هنا الزوج أو الزوجة ، وإن كان يغلب أن يكون هو الزوجية . ويسيتوي أن يكيون اليزواج قائمياً 

ق أو التأمين ، أو قام بعد إبرامه . وإذا تزوج المؤمن له قبل إبرام عقد التأمين ، ثم أنحلت رابطة الزوجية بعد إبرام عقد التأمين بالطال

قت وفاة بالموت أو بغير ذلك من األسباب ، ثم تزوج المؤمن له مرة أخرى ومات بعد ذلك ، فالزوج الثاني الذي تثبت له هذه الصفة و

 المؤمن له ، ال الزوج األول الذي انحلت رابطة زوجيته ، يكون هو المستفيد .

اليذين يثبيت لهيم فيي ذليك الوقيت ) وقيت وفياة  -ميدني 197كما تقول أيضاً الفقرة الثالثة من الميادة  -"ويقصد باألوالد والفروع

ده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد" ، كما تقيول الفقيرة الثانيية المؤمن له ( حق اإلرث" . ويجوز أن يعين المؤمن له مستفيداً "أوال

مدني . ويعترض على ذلك بان من لم يولد من األوالد والفروع غير موجودين وقيت االشيتراط لمصيلحتهم ، فيإن مين  197من المادة 

كيان تعيينيه مسيتطاعاً وقيت أن ينيتج المبادئ المقررة في االشتراط لمصلحة الغير أنه يجيوز االشيتراط لمصيلحة شيخص مسيتقل متيى 

مدني في هذا المعنى : "يجوز في االشتراط لمصلحة الغيير أن يكيون المنتفيع شخصياً مسيتقبالً أو جهية  291العقد أثره . وتقول المادة 

أثييره طبقيياً مسييتقبلة ، كمييا يجييوز أن يكييون شخصيياً أو جهيية لييم يعينييا وقييت العقييد ، متييى كييان تعيينهمييا مسييتطاعا وقييت أن ينييتج العقييد 

للمشارطة" . فإذا عين المؤمن له المستفيد بأنه أوالده وفروعه من ولد منهم ومن يولد ، فإن العبرة في تعيين المسيتفيد فيي هيذه الحالية 

 تكون بوقت وفاة المؤن له . فمن ولد له من أوالده أحفاد وكانوا يعيشون وقت وفاته أو كانوا أجنية فيي بطيون أمهياتهم ، وكيان لهيم فيي

يكونيون هيم المسيتفيدون والمسيتحقون لمبليغ التيأمين ، كيل  -إذ قد يرثه أحفاد مع األوالد أو ال يرثه إال أحفياد -الوقت ذاته حق في إرثه

بنسبة نصيبه في الميراث ما لم يعين المؤمن له لكل منهم نصيباً آخير . ويسيتحقون مبليغ التيأمين عليى هيذا النحيو حتيى ليو كيان قيانون 

ً  الميراث الذي وكان يجيز للورثة النزول عن الميراث ونزل األوالد واألحفاد عن مييراثهم  -القانون الفرنسي مثالً  -يسري قانوناً أجنبيا

، فإنه يستحقون مبليغ التيأمين بيالرغم مين نيزولهم عين حيق اإلرث ، ألنهيم يسيتحقون مبليغ التيأمين ال باعتبيارهم ورثية فقيد نزليوا عين 

يديناإلرث ، بل باعتبارهم مستف
 (2 )

  . 

وقد يقتصر المؤمن له في تعيين المستفيد على ذكر "الورثة" ، فيجعل المسيتفيد ورثتيه دون ذكير أسيمائهم ودون أي بييان آخير 

عنهم . فيكون المستفيد في هذه الحالة "كل من تثبت له صفة الوارث وقت وفاة المؤمن له ، سواء ولد قبل إبرام عقد التأمين أو ولد ليه 

. فيستحق جميع الورثة مبلغ التأمين ، كل بنسبة نصيبه فيي المييراث ميا ليم يعيين الميؤمن ليه أنصيبة أخيرى ، ويسيتحقون هيذا بعد ذلك 

المبلغ بوصفهم "مستفيدين" ال بوصفهم "ورثة" . ويترتب على ذليك أنهيم يتقاضيون هيذا المبليغ ، ال مين تركية ميورثهم فيكيون ليدائني 

نتقاله إلى الورثة ، بل بموجب حق مباشر لهم قبل المؤمن فال يكون لدائني التركة حق في هذا المبليغالتركة استيفاء حقوقهم منه قبل ا
 (

1 )
كما سيجئ 

 (9 )
. وهنا أيضاً يستحق الورثة مبليغ التيأمين ، حتيى ليو كيانوا خاضيعين لقيانون أجنبيي فيي المييراث يجييز النيزول عين  

 إنه يستحقون مبلغ التأمين بوصفهم مستفيدين ال بوصفهم ورثة كما سبق القول .اإلرث ، وكانوا قد نزلوا عن حقهم في اإلرث ، ف

ولم يكن ذكر المشرع للزوج واألوالد والفروع والورثة ، كمسيتفيدين يعينيون بالوصيف ال باالسيم ، آتيياً عليى سيبيل الحصير . 

وليداً أو فرعياً أو وارثياً ، ميادام الوصيف اليذي ذكيره  فإن المؤمن يستطيع أن يعين المستفيد بالوصف ال باالسم ، ولو لم يكين زوجياً أو

يمكن معه تعيين المستفيد بالذات وقت استحقاق مبلغ التأمين . وقد قدمنا أنه ليس من الضروري أن يكيون المسيتفيد معينياً باالسيم ، بيل 

هييذه الحالية يييدخل ، إليى جانييب الورثيية ،  يكفيي أن يكييون قيابالً للتعيييين . فيجيوز مييثالً أن يعيين المييؤمن لييه "خلفياءه" مسييتفيدين ، وفيي

( ayants-cause à titre universel) الموصى لهم بجزء في مجموع التركة أي كل من كان خلفاً عاماً 
  (5 )

. كميا يجيوز أن يعيين  

                                                 
 . 2521فقرة  22( بالنيول وريبير وبيسون  2) 

ر الورثة باعتبار أنهم هم الذين ييؤول إلييهم ( وهذا يتوقف على قصد المؤمن له ، فإن قصد "بالورثة" أن يكونوا "مستفيدين" كان لهم حق مباشر ، وإن لم يقصد أن يعين مستفيداً بل ذك 1) 

 1 بعيد سيداد اليدين ) اسيتئناف مخيتلط أمين بعد موته بطريق الميراث لم يكن لهم حق مباشر وكان لدائني التركة أن يتقاضوا حقوقهم من مبلغ التأمين قبل الورثة إذ ال تركية إالمبلغ الت

و ، بعيد صيور التقنيين الميدني الجدييد ، وجيوب افتيراض أن ( . وإذا قيام شيك فيي قصيد الميؤمن ليه ، فإنيه يبيد 219ص 92م 2595فبراير سنة  19 -251ص 51م 2599يناير سنة 

 المؤمن له قصد بالورثة أن يكونوا مستفيدين .

 . 121( انظر ما يلي فقرة  9) 

 . 591( بيكار وبيسون فقرة  5) 
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لشيخص اليذي تتيوافر مستفيداً إخوته وأخواته وأوالدهم من ولد ومن لم يولد ، أو األشخاص الذين يكونون في خدمته وقت وفاته ، أو ا

فيه شروط معينة في هذا الوقت ، والمهم كما قدمنا أن يكون لمستفيد قابالً للتعيين دون لبس أو اشتباه وقت وفاة المؤمن له
 (2 )

 . 

ويغلب أن يعين المستفيد وقت إبرام عقد التأمين ، فيكيون تعيينيه فيي وثيقية التيأمين نفسيها
 (1 )

. ولكين ال يوجيد ميا يمنيع مين أن  

مدني بذلك إذ تقول : "يجوز في التأمين على الحيياة االتفياق عليى أن ييدفع  197يعين فيما بعد ، وقد صرحت الفقرة األولى من المادة 

المسيتفيد عيادة فيي  مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد" . وفي هذه الحالة يكون تعيين

( avenant) ملحق للوثيقية
  (9 )

. وإذا كيان األصيل فيي ملحيق الوثيقية أن يكيون اتفاقياً بيين الميؤمن ليه والميؤمن لتعيديل وثيقية التيأمين  

قيد قيدمنا أن األصلية ، إال أن ذكر المستفيد في الملحق ليس معناه أن هناك اتفاقاً بين المؤمن له والمؤمن على حياته تعيين المسيتفيد ، ف

تعيين المستفيد يتم بإرادة المؤمن له المنفردة ، وإنما يتضمن الملحق إخطار المؤمن بالتعيين فيكيون نافيذاً فيي حقيه
 (5 )

. ويجيوز كيذلك  

هيير إذا كانت وثيقة التأمين وثيقة إذنية ، فيعيين الميؤمن ليه المسيتفيد بتظ ( endossement) أن يكون تعيين المستفيد بطريق التظهير 

الوثيقة له ، ويتم التعيين بمجرد التظهير دون حاجة إلعالنه إلى المؤمن
 (9 )

. وقد قدمنا أن الوثيقية اإلذنيية تنتقيل مين مسيتفيد إليى آخير  

عن طريق التظهير ، فيظهرها الميؤمن ليه للمسيتفيد األول ، ثيم يظهرهيا المسيتفيد األول للمسيتفيد الثياني وهكيذا ، وتجيب فيي كيل ذليك 

المؤمن على حياته ولذلك ال يجوز التظهير عليى بيياضموافقة 
 (1 )

. ويصيح كيذلك أن يكيون تعييين المسيتفيد فيي ورثية مسيتقلة يكتبهيا  

المؤمن له ، ويخطر بها المؤمن ، وال يلزم تحرير ملحق لوثيقة التأمين وتكفي هذه الورقة المستقلة
 (1 )

. وكذلك يجيوز تعييين المسيتفيد  

فيحول المؤمن له وثيقة التأمين إلى مستفيد بإتباع إجيراءات حوالية الحيق ، وكيذلك يحيول المسيتفيد حقيه إليى عن طريق حوالة الحق ، 

مستفيد آخر بإتباع نفس اإلجراءات
 (7 )

. ويجوز أخيراً تعيين المستفيد عن طريق الوصية ، فيعيين الميؤمن ليه المسيتفيد بوصيية يكيون  

، فال تكو الوصية هنا بمبلغ التيأمين وإنميا تكيون بتعييين اسيم المسيتفيد . ولكين إذا ليم يكين  لهذا األخير بموجبها حق مباشر قبل المؤمن

د المؤمن يعلم بالوصية ودفع مبلغ التأمين للمستفيد الظاهر أو لورثة المؤمن له ، كان هذا الوفاء صحيحاً مبرئاً لذمته ، ويرجع المسيتفي

ؤمنالموصى له بمبلغ التأمين على من تقاضاه من الم
 (5 )

 . 

                                                 
 . 799ص 2521فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -112ص 591( بيكار وبيسون فقرة  2) 

اه أنيه وافيق عليى شيخص المسيتفيد ، بيل معنياه أنيه ( وقد قدمنا أن التعيين يتم بإرادة المؤمن له المنفردة ، وال ضرورة لموافقة المؤمن . وتوقيع هذا األخير على وثيقة التأمين لييس معني 1) 

سيه ، فيالتعيين ييتم دون موافقتيه ، وقبوليه إنميا يكيون لتثبييت حيق المسيتفيد وجعليه غيير قابيل أحاط علماً بتعيينه فأصبح هذا التعيين نافذاً في حقه . كذلك ال ضرورة لموافقة المسيتفيد نف

 ( . 122وانظر آنفاً فقرة -299-2595داللوز  2599أبريل سنة  19للنقض ) نقض فرنسي 

لتعييين غيير قابيل للينقض . أميا إذا  كيان التصيرف معاوضية ، فيغليب أن يعليم ويقع ، إذا كان المؤمن له متبرعاً ، أال يكشف للمستفيد عن خبر تعيينه حتى يتفادى بيذلك قبوليه فيصيبح ا

 ( . 111ص 591ن ) بيكار وبيسون فقرة المستفيد بتعيينه ، بل ويوافق عليه بتوقيع وثيقة التأمين حتى يصبح حقه غير قابل للنقض ، ولكن ال يلزم تسليمه نسخة من وثيقة التأمي

لوثيقة التأمين  ( atiribution) ويكون التعيين الالحق للمستفيد توجيهاً أو إسناداً  -227-2-75داللوز  2777أغسطس سنة  1 -21-2-77داللوز  2777يناير بنة  21( نقض فرنسي  9) 

 إلى هذا المستفيد .

ا التعييين مين الميؤمن ليه ويرسيل إليى الميؤمن ليضيمنه ملحقياً وقد نصت محكمة النقض الفرنسية بصحة تعيين المستفيد بمجيرد كتياب يصيدر بهيذ -111ص 591( بيكار وبيسون فقرة  5) 

 ( . 197-2-2552سيريه  -959-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552للوثيقة ، حتى لو أن هذا الملحق لم يتم لموت المؤمن له قبل تمامه ) نقض فرنسي أول يوليه سنة 

بتعيينه ، ولكن إذا كان المؤمن له يتصرف معاوضة فيإن المسيتفيد يوقيع عيادة عليى الملحيق حتيى يجعيل حقيه غيير قابيل للينقض ، وكذلك ال تلزم موافقة المستفيد على الملحق الصادر  

 . 119ص -111ص 591بيكار وبيسون فقرة  -55-1-57داللوز  2751يوليه سنة  1ويغلب أن يتسلم نسخة من الملحق الذي يتضمن تعيينه ) باريس 

 . 519-2-2599داللوز  2599مايو سنة  29وانظر مع ذلك نقض فرنسي  -211-2-2511سيريه  2511مايو سنة  27 -219-2-2599داللوز  2595سنة  مايو 5( نقض فرنسي  9) 

 . 199( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 119ص 597قرة بيكار وبيسون ف -197-2-2552سيريه  959-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552( نقض فرنسي أول يوليه سنة  1) 

 . 115ص 597بيكار وبيسون فقرة  -215-2-2597داللوز  2591نوفمبر سنة  25( نقض فرنسي  7) 

 . 2521فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -115ص 597بيكار وبيسون فقرة -52-2-2599داللوز  -999 -2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  25( نقض فرنسي  5) 
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 ) ثانيًا ( قبول المستفيد للتعيين :  -704
يكسب المستفيد حقه المباشر قبل المؤمن في مبلغ التأمين بمجرد التعيين ، وال يتوقف كسبه لهذا الحق على قبول منه كما قدمنا 

شر الذي كسبه مين التيأمين لصيالحه قيابالً ، وذلك وفقاً ألحكام االشتراط لمصلحة الغير . ولكن وفقاً لهذه األحكام كذلك يكون حقه المبا

للنقض ، فيستطيع المؤمن له أن يرجع فيه ويعين مستفيداً آخر ، أو ال يعين مسيتفيداً آخير فيتركيز الحيق فيي شخصيه هيو ، ويبقيى هيذا 

وإال لميا جياز أن يصيدر  الحق ثابتاً له إلى أن يصدر قبول من المستفيد . والقبول هنا ليس معناه قبوالً إليجاب صيدر مين الميؤمن ليه ،

بعد موت المؤمن له كما سنرى . وإنما القبول وظيفته الرئيسية أن يعلن المستفيد أنه راض بثبوت الحق له ، إذ ال يجيوز أن يثبيت حيق 

ذليك لشخص بالرغم من إرادته . فإذا ما صدر القبول من المستفيد ، فإنه بدل بذلك على أنه قيد رضيي بثبيوت الحيق كميا قيدمنا ، ومين 

الوقييت أصييبح هييذا الحييق غييير قابييل لليينقض وال يسييتطيع المييؤمن لييه أن يرجييع فيييه
 (2 )

. وليييس فييي هييذا كلييه إال تطبيييق دقيييق ألحكييام  

االشتراط لمصلحة الغير
 (1 )

 . 

ي ن األب والقبول إرادة منفردة تصدر من المستفيد إذا كان أهالً ، أو مين نائبيه إذا كيان محجيوراً . ويترتيب عليى ذليك أنيه إذا أمَّ

على حياته لمصلحة ولده القاصر ،فال يكفي تعاقده مع المؤمن ليكون ذلك قبوالً يمثل فييه وليده القاصير باعتبياره ولييه ، بيل يجيب إليى 

جانب هذا التعاقد أن يصدر قبول مستقل من األب نيابة عين وليده حتيى يكيون حيق الوليد غيير قابيل للينقض . ومين ثيم يصيدر ثيم األب 

ل باعتباره متعاقداً مع المؤمن وبها يتم عقد التأمين ، واألخرى باعتباره ولياً على ولده القاصر وبها ييتم قبيول المسيتفيدإرادتان ، األو
 (

9 )
. وإذا كان المؤمن له في تعيينه المستفيد متبرعاً ، فإن قبول المستفيد يكون حقاً متصالً بشخصه ال يجوز أن ينيوب عنيه فييه دائنيوه  

ورثته أن يقبلوا عنه فإن موت المستفيد قبل قبوله يسقط حقه مادام قد كسب هذا الحق على سبيل التبيرع كميا سينرى، بل ال يجوز ل
 (5 )

 

، فإذا جعل المؤمن ليه حيق المسيتفيد ينتقيل إليى ورثتيه فيإن هيؤالء يقبليون ال باعتبيارهم ورثية للمسيتفيد ، بيل باعتبيار أنهيم هيم أنفسيهم 

يين المستفيد بمقابل ، فإن حقه ال يكون حقاً متصالً بشخصه ، فيجوز لدائنيه أن يقبلوا عنيه . وكيذلك يجيوز المستفيدون . أما إذا كان تع

لورثته أن يقبلوا بوصفهم ورثة ال بوصفهم مستفيدين
 (9 )

 . 

وال يشترط في قبول المستفيد شكل خاص ، فأي تعبير عن اإلرادة يكفي
 (1 )

وقع المسيتفيد  . وقد يكون القبول صريحاً ، كما إذا 

على وثيقة التأمين أو ملحقها الذي يتضمن ذكره ، أو كما إذا أعلن قبوله الصريح ألي من الميؤمن ليه أو الميؤمن بورقية مسيتقلة . وقيد 

يكون القبول ضمنياً ، ما إذا طالب المستفيد المؤمن بمبلغ التأمين ، أو نيزل عين حقيه للغيير ، أو حيل محيل الميؤمن ليه فيي دفيع أقسياط 

لتأمين ، أو رضي بخصيم مين مرتبيه فيي نظيير التيأمين اليذي عقيده رب العميل لمصيلحتها
 (1 )

. ولكين قبيول المسيتفيد ال ينفيذ فيي حيق  

المؤمن إال من وقت علمه بذلك ، فيجب إذن إخطار المؤمن بهذا القبول ، ويقوم المستفيد عادة بهذا اإلخطار . وقبل علم المؤمن بقبول 

القبييول نافييذاً فييي حقييه ، بحيييث لييو نقييض المييؤمن لييه التعيييين واسييتبدل بالمسييتفيد مسييتفيداً آخيير وأخطيير المييؤمن  المسييتفيد ال يكييون هييذا

                                                 
ح من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما ييأتي : "عنيدما يكيون الضيمان معقيوداً لمصيلحة شيخص معيين ، يصيبح بقبيول المسيتحق مبرمياً ال يصي 1و 2999/2( وقد نصت المادة  2) 

 ويكون هذا القبول صريحاً أو ضمنياً" . -الرجوع عنه

 . 119ص 1م 2759أبريل سنة  19( استئناف مختلط  1) 

 . 797ص 2525فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -115ص 515بيكار وبيسون فقرة  -299-2-2595داللوز  2599أبريل سنة  19( نقض فرنسي  9) 

 . 121( انظر ما يلي فقرة  5) 

 . 795ص 2525فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -115ص 515( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 52-2-2599داللوز  999-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  25( نقض فرنسي  1) 

 2525فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسيون  -119ص -515بيكار وبيسون فقرة  -52-2-2599داللوز  999-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  25( نقض فرنسي  1) 

 . 795ص
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بالمستفيد الجديد قبل أن يصل إلى علم الميؤمن قبيول المسيتفيد األول ، جياز للميؤمن أن يعطيي مبليغ التيأمين للمسيتفيد اآلخير . ويرجيع 

لو كان قبول المستفيد األول سابقاً على نقض المؤمن له لتعيينه المستفيد األول على المستفيد اآلخر فيما
 (2 )

 . 

ويصدر القبول في أي وقت ، مادام المؤمن له لم ينقض التعيين . فيجوز أن يصدر القبيول مين المسيتفيد منيذ البدايية عنيد إبيرام 

ن ، أو عند تظهير الوثيقة لصيالحه إذا كانيت إذنيية . ويجيوز العقد في وثيقة التأمين ذاتها ، أو عند تعيينه مستفيداً في ملحق وثيقة التأمي

كذلك أن يصدر القبول في أثناء سريان عقد التأمين ، حتى بعد شهر إفالس المؤمن له ، ألن حق المستفيد ثابت قبل ذلك بمجرد تعيينيه 

شيهر اإلفيالسمستفيداً كما سبق القول ، فشهر إفيالس الميؤمن ليه ال يمنيع مين قبوليه حقياً موجيوداً قبيل 
 (1 )

. ويجيوز أخييراً أن يصيدر  

القبول بعد استحقاق مبلغ التأمين أي بعد موت المؤمن له
 (9 )

، ولم يحدد القانون ميعاداً لهيذا القبيول فيجيوز صيدوره فيي أي وقيت بعيد  

موت المؤمن له
 (5 )

 . 

 ) ثالثًا ( جواز نقض المؤمن له لتعيين المستفيد :  -705
أن يصييدر قبييول المسييتفيد ، أن ييينقض التعيييين ، وأن يسييتبدل بالمسييتفيد مسييتفيداً آخيير أو أن يسييتأثر لنفسييه وللمييؤمن لييه ، قبييل 

ميدني عليى أنيه  299باالنتفاع من التأمين . وليس في هذا إال تطبيق للقواعد العامية فيي االشيتراط لمصيلحة الغيير ، فقيد نصيت الميادة 

قض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهيد أو إليى المشيترط رغبتيه فيي االسيتفادة يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ين -2"

وال يترتب على نقض المشارطة أن تبيرأ ذمية المتعهيد قبيل المشيترط ، إال إذا اتفيق  -1منها ، ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد . 

ر محييل المنتفييع األول ، كمييا لييه أن يسييتأثر لنفسييه باالنتفيياع ميين صييراحة أو ضييمناً علييى خييالف ذلييك . وللمشييترط إحييالل منتفييع آخيي

المشارطة"
 (9 )

 . 

                                                 
ترط تمهيدي في هذا المعنى على ما يأتي : "وال ينفذ في حق المؤمن قبول المستفيد للتأمين المعقود لصالحه ، أو رجوع طالب التأمين فيمن اشمن المشروع ال 2975/9( وتنص المادة  2) 

ة مجليس الشييوخ حذفتيه لتعلقيه جنيالتأمين لمصلحته ، إال من وقت علمه بذلك" . وقيد وافقيت لجنية المراجعية عليى نيص المشيروع التمهييدي ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب ، ولكين ل

 في الهامش ( . 912ص -915ص ص 9"بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ه ال ينفذان في حق الضامن إال من من تقنين الموجبات والعقود في هذا المعنى على ما يأتي : "إن قبول المستحق للضمان المعقود لمصلحته أو الرجوع عن 2999/5وقد نصت المادة 

 تاريخ علمه بهما" .

بل إنه قد قضي بأن تعيين المستفيد يكون صحيحاً حتيى ليو كيان الميؤمن ليه وقيت صيدور التعييين منيه كيان مفلسياً ) اسيتئناف  -552-2-59داللوز  2759أبريل سنة  7( نقض فرنسي  1) 

 ( . 152ص 51م 2595مايو سنة  21مختلط 

 . 219ص 15م 2521يناير سنة  27( استئناف مختلط  9) 

ينه ، وأصبح مبلغ التيأمين مين حيق الورثية ( ولكن يجوز لورثة المؤمن له أن يعذروا المستفيد ليعلن رأيه في القبول ، فإن رفض ، أو سكت مدة طويلة فاعتبر سكوته رفضاً ، سقط تعي 5) 

من المشروع التمهيدي في هذا المعنى على ما يأتي : "وإذا مات طالب التأمين قبل  2975/1حق التنفيذ على هذا المبلغ . وتنص المادة ولكن بوصفهم مستفيدين ، فيكون لدائني التركة 

مستفيد ليعلن رأيه في القبول ، فيإن يعذروا الأن يرجع فيما اشترطه لصالح المستفيد وقبل أن يصدر من هذا قبول ، جاز لورثة طالب التأمين ، بعد أن يصبح مبلغ التأمين مستحقاً ، أن 

ي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن رفض أو سكت أكثر من ثالثة أشهر ، انتقل الحق في التأمين إلى ورثة طالب التأمين" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيد

مين  159/9وانظير  -فيي الهيامش ( 912ص -915ص  9قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال التحضييرية  لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمهيا

 . 2599يوليه سنة  29قانون التأمين الفرنسي الصادر في 

، وال يسقط حقه في اسيتبدال المسيتفيد إال إذا نيزل من مشروع الحكومة على ما يأتي : "للمؤمن له في أي وقت أن يعين المستفيد أو أن يستبدل به غيره  99( ومع ذلك قد نصت المادة  9) 

فيد مسيتفيداً آخير فيي أي وقيت ، حتيى بعيد عن ذلك كتابة للمستفيد وأثبت المؤمن ذلك في الوثيقة أو في ملحق لها" . فهذا النص يجعل للمؤمن له حق نقض التعييين وأن يسيتبدل بالمسيت

د األول بمقابل ال تبرعاً ، وال يسقط عن المؤمن له هذا الحق إال إذا نزل عنه كتابية للمسيتفيد وأثبيت الميؤمن ذليك فيي الوثيقية أو فيي قبول المستفيد األول ، وحتى لو كان تعيين المستفي

بالتيأمين عليى الحيياة فقضيى فيي ما يختص ملحق لها . وتقول المذكرة اإليضاحية لهذا لمشروع الحكومة في هذا المعنى : "وعالج المشروع كذلك بعض األحكام التي أغفلها القانون في

وإثبات المؤمن ذلك في الوثيقة أو  بأحقية المؤمن له في أن يعين المستفيد أو أن يستبدل به غيره ، وقصر سقوط حق المؤمن له في االستبدال على حالة نزوله كتابة للمستفيد 99المادة 

من المشروع التمهيدي ، وهي التي نقل عنها نص المادة  2977شتراط لمصلحة الغير كما نرى ، وقد كانت المادة في ملحق لها" . وفي هذا خروج على القواعد العامة المقررة في اال

ي أي وقيت صالحه ، كان لطالب التيأمين فيمن مشروع الحكومة ، متفقة مع هذه القواعد العامة إذ تقول : "إذا لم يعين المستفيد في وثيقة التأمين ، أو عين ولكنه رفض ما اشترط ل 99
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فقبل قبول المستفيد التأمين لصالحه ، أو بعد رفضه لهذا التأمين ، يجوز للمؤمن ليه أن يينقض التعييين أو يرجيع فييه . وليه فيي 

مستفيداً آخر بدل المستفيد األول بنفس الطرق التي سبق ذكرهيا هذه الحالة إما أن يستأثر بالتأمين لصالحه هو شخصياً ، وإما أن يعين 

( إما بمجرد الينقض دون أن حييل الميؤمن ليه مسيتفيداً آخير محيل  2في تعيين المستفيد . فنقض التعيين إذن يكون بإحدى طريقتين : ) 

سيتفيد . فيإذا ميات واسيتحق مبليغ التيأمين المستفيد األول ، وفي هذه الحالة ينصرف التأمين لمصيلحة الميؤمن ليه نفسيه ويصيبح هيو الم

دخل هذا المبلغ في تركته ، وصار لورثته بوصفهم ورثة ال بوصفهم مسيتفيدين ، ومين ثيم يجيوز ليدائني التركية التنفييذ بحقيوقهم عليى 

صيفية التيأمين هذا المبلغ . ويكون الينقض عليى هيذا الوجيه إميا صيريحاً وإميا ضيمنياً ، ومثيل الينقض الضيمني أن يعميد الميؤمن إليى ت

لصالحه بعد أن يكون قد دفع ثالثية أقسياط سينوية عليى األقيل
 (2 )

( وإميا بيالنقض مصيحوباً بيإحالل مسيتفيد آخير محيل المسيتفيد  1. )  

األول
 (1 )

أميا إذا عيين  . المؤمن له محل المستفيد األول مستفيداً آخر حتى يتضمن هيذا اإلحيالل نقضياً للتعييين األول. ويكفي أن يحل  

يداً آخر لضمان الدين الذي له ، فإن هذا التعيين ال يتضمن نقض التعيين إال في حيدود اليدين ، فيكيون للمسيتفيد لمؤمن أحد دائنيه مستفا

اآلخر حق االستيالء على دينه من مبلغ التأمين ، وما يبقى بعد ذلك من هذا المبلغ يؤدى إلى المستفيد األول
 (9 )

 . 

نا ، إال قبيل قبيول المسيتفيد التيأمين لصيالحه أو إال بعيد رفضيه إيياه . أميا إذا قبيل المسيتفيد التيأمين وال يجوز الينقض ، كميا قيدم

لصالحه ، فإنه ال يجوز في األصل أن يستعمل المؤمن له حقه فيي الينقض ، ويصيبح حيق المسيتفيد فيي مبليغ التيأمين نهائيياً غيير قابيل 

ليه يينقض التعييين وفيي الوقيت ذاتيه يقبيل المسيتفيد التيأمين لصيالحه ، فيعتيد فيي هيذه للرجوع فيه كما سبق القول . وقد يقع أن المؤمن 

الحالة بأي من النقض والقبول يقع أوالً . فإذا نقض المؤمن له التعييين قبيل أن يصيدر قبيول المسيتفيد أعتيد بيالنقض دون القبيول ، وليم 

ا للمسيتفيد اآلخير اليذي حيل محليه وإميا لورثية الميؤمن ليه إذا ليم يكين يكن المستفيد مستحقاً لمبلغ التأمين ولو قبضه وجب عليه رده إمي

هناك مستفيد آخر . وعلى المؤمن له أو ورثته إثبات أن الينقض قيد وقيع أوالً ، وإذا قيدموا ورقية مكتوبية بيالنقض ليم يشيترط أن تكيون 

د أن يثبت أن هذا التاريخ قد قدم غشياً ليكيون سيابقاً عليى ثابتة التاريخ ألن المستفيد ال يعتبر من الغير في ثبوت التاريخ ، ولكن للمستفي

قبوله ، ويثبت ذلك بجميع الطرق
 (5 )

. وإذا لم يستطيع المؤمن له أو ورثته إثبات أن النقض قد صدر أوالً ، فالمفروض أن القبول هيو  

ا بالنسيبة إليى الميؤمن ، فيالعبرة بتياريخ علميه الذي صدر أوالً ، فيعتد به دون النقض ، ويكون النقض بياطالً لوقوعيه بعيد القبيول . أمي

بالنقض أو بالقبول ، فإذا علم بالنقض أوالً كان هو الساري في حقه ، ووجيب علييه أن يمتنيع عين إعطياء مبليغ التيأمين للمسيتفيد اليذي 

نقيض تعيينييه
 (9 )

، ولييو علييم بيالنقض بعييد ذلييك .  .وإذا علييم بيالقبول أوالً ، وأعطييى مبلييغ التيأمين للمسييتفيد ، فييإن ذمتيه تكييون قييد برئيت 

وللمستفيد اآلخر بعد النقض ، أو لورثة المؤمن له ، الرجوع على المستفيد األول في هذه الحالة بمبلغ التأمين الذي قبضه من الميؤمن
 (

1 )
 . 

                                                                                                                                                                    
لو لم يرفضه ميادام أنيه ليم يصيدر منيه قبيول . أن يعين المستفيد أو أن يستبدل به غيره" . فيجوز إذن للمؤمن له أن يستبدل بالمستفيد غيره إذا رفض المستفيد التأمين لصالحه ، وحتى 

لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة"  وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن

 في الهامش ( . 915 -917ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية 

 . 117ص 519( بيكار وبيسون فقرة  2) 

: يجب أن يكون اإلحالل بملحق للوثيقة  إذا كان ذلك مشروطاً (  57ص 99م 2552فبراير سنة  25) استئناف مختلط  ( avenant d'attribution) ( ويتم ذلك عادة بملحق لإلحالل  1) 

ق ( ومات المؤمن ليه قبيل أن ييرد الملحيق ، ومع ذلك إذا أعلن المؤمن له الشركة برغبته في إحالل مستفيد آخر محل المستفيد األصلي وأرسلت له الشركة االستمارة الالزمة ) الملح

وانظير أيضياً فيي هيذا المعنيى نقيض  -199ص 99م 2552ميايو سينة  17هور إرادته في تعيين المستفيد الجدييد كياٍف لصيحة هيذا التعييين ) اسيتئناف مخيتلط موقعاً عليه منه ، فإن ظ

والمسيتفيد اآلخير اليذي حيل  -( فيي آخرهيا فيي الهيامش 129، وهو مذكور آنفاً فقرة  197-2-2552سيريه  -959-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552فرنسي أول يوليه سنة 

 57م 2591يونييه سينة  5ألول ) استئناف مخيتلط محل المستفيد األول يتلقى حق االستفادة مباشرة من المؤمن له ال من المستفيد األول ، ومن ثم ال شأن له بالدفوع المتعلقة المستفيد ا

مستفيد السابق االشتراط لمصلحته ، إذا لم يعارض في إحالل غيره محله ، وللمستفيد الجدييد قبيول االشيتراط ( . ويجوز إحالل مستفيد محل مستفيد سابق ، حتى بعد قبول ال 991ص

 ( . 991ص 99م 2597يونيه سنة  25لمصلحته حتى بعد موت المؤمن له ) استئناف مختلط 

 . 115ص 519( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 117ص 519( بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 121ص 21م 2595أبريل سنة  11اف مختلط ( استئن 9) 

اشيترط  من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي : "وال ينفذ في حق المؤمن قبول المسيتفيد للتيأمين المعقيود لصيالحه ، أو رجيوع طاليب التيأمين فييمن 2975/9( وقد رأينا أن المادة  1) 

 في الهامش ( . 125فقرة التأمين لمصلحته ، إال من وقت علمه بذلك" ) انظر آنفاً 
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دبيية خاصية ونقض التعيين ، كالتعيين ، إرادة منفردة تصدر من المؤمن له . وهو حق شخصي ، إذ هيو قيائم عليى اعتبيارات أ

بالمؤمن له وهو وحده الذي يستطيع تقديرها ، فالحق متصل بشخصه اتصاالً وثيقاً . ومن ثم ال يجيوز ليدائني الميؤمن ليه أن يسيتعملوا 

هذا لحق باسمه . كذلك ال يجوز لورثة الميؤمن ليه بعيد موتيه ، وقبيل قبيول المسيتفيد التيأمين لصيالحه ، أن يسيتعملوا حيق ميورثهم فيي 

إال لكان في ذلك إغراء لهم على النقض ليستأثروا بمبلغ التأمين ألنفسهمالنقض ، و
 (2 )

. ولكن للورثة أن يعيذروا المسيتفيد لييعلن رأييه  

في القبول ، فإن رفض أو سكت مدة طويلة
 (1 )

فاعتبر سكوته رفضاً ، سيقط تعيينيه ، وأصيبح مبليغ التيأمين مين حيق الورثية بوصيفهم  

، وقد تقدم بيان ذلكورثة ال بوصفهم مستفيدين 
 (9 )

 . 

وال يجوز في األصل النقض ، كما قدمنا ، بعد صدور قبول المستفيد . ومع ذلك يجوز استثناء للميؤمن ليه الينقض بعيد صيدور 

 ( إذا اعتدى المستفيد على حياة المؤمن له وانتهى االعتداء إليى أن يكيون مجيرد شيروع فيي قتيل ، فقيد 2قبول المستفيد في حالتين : ) 

قدمنا أن للمؤمن له في هذه الحالة أن ينقض تعيين المستفيد ، وأن يستأثر لنفسه بالتأمين أو أن يعين مسيتفيداً آخير ، حتيى ليو كيان ذليك 

بعد قبول المستفيد ، وقد سبق تفصيل القول في ذلك
 (5 )

( إذا كان يتعين المستفيد تبرعاً ، فإنه يجوز للمؤمن له الرجوع في هبته  1. )  

بعد قبول المستفيد ، وفقاً ألحكام الرجوع في الهبة . فيجوز له الرجوع لعذر مقبول ، إذا لم يوجد ميانع مين الرجيوع ولو
 (9 )

. وموانيع  

مدني . أما العذر المقبول الذي يبرر رجوع المؤمن له في التعيين ولو بعد قبول المستفيد ، فقد نصت  991الرجوع مذكورة في المادة 

ني في شأنه على ما يأتي : "يعتبر بنوع خاص عذراً مقبوالً للرجيوع فيي الهبية : ) أ ( أن يخيل الموهيوب ليه بميا يجيب مد 992المادة 

عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه ، بحيث يكون هذا اإلخالل جحوداً كبيراً من جانبه . ) ب ( أن يصبح الواهب عياجزاً عين أن 

فق مع مكانته االجتماعية ، أو أن يصبح غيير قيادر عليى الوفياء بميا يفرضيه علييه القيانون مين النفقية يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يت

 على الغير . ) ج ( أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع ، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا بيه

المؤمن له في التعيين كما هو واضح ، أما العذر الثاني فال يتالءم مع التأمين لمصيلحة  حي" . والعذران األول والثالث يبرران رجوع

الغير لحالة الوفاة ، إذ أن مبلغ التأمين ال يسيتحق إال عنيد وفياة الميؤمن ليه فيال يسيعفه الرجيوع فيي التعييين فيي أن ييوفر لنفسيه أسيباب 

 ليه القانون من النفقة على الغير .المعيشة أو في أن يصبح قادراً على الوفاء بما يفرضه ع

 ) رابعًا ( الحق المباشر الذي يثبت للمستفيد :  -706
متى عين المستفيد تعييناً صحيحاً على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، ولم ينقض تعيينه ، فإنيه ينشيأ ليه ، مين عقيد التيأمين ذاتيه 

مبلغ التأمين بموت المؤمن له ، جاز للمستفيد أن يطالب الميؤمن مباشيرة بدفعيه وبمجرد تعيينه ، حق مباشر قبل المؤمن ، فإذا استحق 

يجيوز  -2ميدني عليى أنيه " 295له . وليس في هذا أيضاً إال تطبيق للقواعد العامية فيي االشيتراط لمصيلحة الغيير ، فقيد نصيت الميادة 

في تنفيذ هذه االلتزامات مصلحة شخصية ، مادية كانت  للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، إذا كان له

ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبيل المتعهيد بتنفييذ االشيتراط يسيتطيع أن يطالبيه بوفائيه ، ميا ليم  -1أو أدبية . 

ويجوز كيذلك للمشيترط أن يطاليب  -9العقد . يتفق على خالف ذلك . ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن 

 بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ، إال إذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك" .

                                                 
ئنيه أو وكالئيه من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد على ما يأتي : "مادام القبول لم يقع ، فإن حق الرجوع ينحصر في عقد الضمان دون دا 2999/9( وقد نصت المادة  2) 

 الشرعيين ودون ورثته بعد وفاته أو الذين أوصى لهم" .

 في آخرها في الهامش ( . 125من المشروع التمهيدي ) انظر آنفاً فقرة  2975/1ثالثة أشهر طبقاً للمادة ( أكثر من  1) 

 في آخرها في الهامش . 125( انظر آنفاً فقرة  9) 

 في آخرها . 197( انظر آنفاً فقرة  5) 

الذي تعاقد عليه مع شركة تأمين ، فهذا اشتراط لمصلحة الغير اشترطه المؤمن ) اقرأ المؤمن له ( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا جعل شخص من شخص آخر مستحقاً لقيمة التأمين  9) 

ع أقساطه ، إذا كان االشيتراط قيد حصيل ( على الشركة لمصلحة المستحق ال يرتب حقاً للمستحق قبل المشترط أو ورثته من بعده بسبب إلغاء بوليصة التأمين المتناع المشترط عن دف

رقيم  9مجموعية عمير  2551ينياير سينة  5للمستحق على المشترط . وليس هو حوالة من المشترط المستحق تفيد بذاتها مديونيية المشيترط ليه بمقابيل قيمتهيا ) نقيض ميدني  مقابل حق

 ( . 151ص 291
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ويجب ، حتى يثبت هذا الحق المباشر ، إذا كان تعيينه دون مقابيل ، أن بقيى حيياً وقيت اسيتحقاق مبليغ التيأمين ، أي وقيت وفياة 

. ذلك أن المفروض أن المؤمن له ، عندما تبرع للمستفيد بالتأمين لصالحه ، إنما قصيد شخصيه هيو ال شخصياً آخير ، حتيى المؤمن له 

لو كان وارث المستفيد . فإذا مات المستفيد قبل موت المؤمن ليه ، سيقط حقيه
 (2 )

، وميا ليم يعيين الميؤمن ليه مسيتفيداً آخير فإنيه يسيتأثر  

انتقيل هيذا الحيق إليى ورثتيه هيو ال إليى ورثية المسيتفيد اليذي ميات قبليه ، وينتقيل إليى ورثية الميؤمن ليه  بالحق قبل المؤمن ، فإذا ميات

بوصفهم ورثة ال بوصفهم مستفيدين كما سبق القول ، فيكون لدائني التركة أن ينفذوا بحقوقهم على مبلغ التيأمين . كيل هيذا ميا ليم يعلين 

إلى ورثة المستفيد ، فإذا مات هذا قبل موت المؤمن له انتقيل الحيق إليى ورثتيه هيو ال  المؤمن له عن قصده في أن ينتقل الحق المباشر

إلى ورثة المؤمن له عند موته ، وينتقل إلى ورثية المسيتفيد بوصيفهم ورثية ال بوصيفهم مسيتفيدين ، فيكيون ليدائني تركية المسيتفيد ، ال 

 ن .لدائني تركة المؤمن له ، أن ينفذوا بحقوقهم على مبلغ التأمي

وسواء كان تعيين المستفيد بغير مقابل أو بمقابل ، فإن الحق المباشر ال ينفذ في حق المؤمن إال من وقت علميه بقبيول المسيتفيد 

للتعيين ، وقد تقدم بيان ذلك
 (1 )

 . 

ولم يوجد ميا يحيدد  والحق المباشر يخول للمستفيد ، عند االستحقاق ، أن يطالب المؤمن بمبلغ التأمين . فإذا تعدد المستفيدون ،

 نصيباً معيناً لكل منهم ، انقسم الحق بينهم بالتساوي إال إذا كانوا ورثة فينقسم الحق بينهم بنسبة نصيب كل منهم فيي المييراث . ويجيوز

ذنيية ، ويجيب للمستفيد أن يتصرف في حقه قبل االستحقاق طبقاً للقواعد العامة في حوالة الحق ، أو بالتظهير إذا كانت وثيقية التيأمين إ

في جميع األحوال موافقة المؤمن على حياته على كل تغيير للمستفيد
 (9 )

. وإذا كان المسيتفيد دائنياً لطاليب التيأمين وعينيه هيذا مسيتفيداً  

باليدين ، ضماناً لدينه ، فإن المستفيد يصبح دائناً مرتهناً ويجوز له في هذه الحالة أن يتقاضيى مين مبليغ التيأمين عنيد اسيتحقاقه ميا بفيي 

وما يبقى بعد ذليك مين مبليغ ييؤول إليى مسيتفيد آخير معيين إن وجيد ، وإال فييؤول إليى طاليب التيأمين أو إليى ورثتيه بوصيفهم ورثية ال 

مستفيدين
 (5 )

. أما قبل استحقاق مبليغ التيأمين ، فيإن المسيتفيد الميرتهن عنيد حليول حقيه يسيتطيع أن يطليب تصيفية التيأمين 
 (9 )

، وقبيل  

ستطيع أن يحول هذا الحق للغير مضموناً بمبلغ التأمين بشرط موافقة المؤمن على حياتهحلول حقه ي
 (1 )

 . 

                                                 
لحة شخص معين دون مقابل ، اعتبر حق هيذا الشيخص فيي التيأمين موقوفياً "وإذا اشترط التأمين لمص -من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي :  2975/5( وتنص المادة  2) 

فيق علييه مجليس النيواب ، ولكين لجنية مجليس على وجوده حياً وقت استحقاق مبلغ التأمين ، سواء أكان رأس مال أم إيراداً مرتباً" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثيم وا

 في الهامش ( . 912ص -915ص 9فاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وت

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  15/9وانظر م

بشخص معين يعد موقوفاً على شرط وجود هيذا الشيخص عنيد تياريخ من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إن تخصيص االستفادة من الضمان  2999/9وتنص المادة 

 عيين المستفيد بغير مقابل أو بمقابل  .استحقاق رأس المال أو الدخل المضمون ، ما لم يستفد العكس من نص العقد أو من الظروف" . ولم يميز التقنين اللبناني بين ما إذا كان ت

 . 125( انظر آنفاً فقرة  1) 

ين ، من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "ويجوز لكل مستفيد ، بعد أن يقبل التأمين المعقود لمصلحته ، أن يحول حقه في التأم 2952( وتنص الفقرة الثانية من المادة  9) 

بالتظهير إذا كانت وثيقة التأمين إذنية" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة "اكتفاء  ويتم التحويل إما بالطريق المعتاد لحوالة الحق على أن يكون ذلك بموافقة طالب التأمين ، وإما

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  19في الهامش ( . وانظر المادة  911ص  9بالقواعد العامة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

والعقود اللبناني في هذا الصدد على أن "كل مستحق يمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته أن ينقل حيق االسيتفادة مين العقيد إميا بطرييق من تقنين الموجبات  2995وتنص المادة 

 ً  الذي عقد الضمان على حياته" . الشخص البيع ، وإما بطريقة التظهير إذا كانت الئحة الشروط محررة "ألمر" . وكل انتقال ، أية كانت صورته ، يعد باطالً ، إذا لم يقبل خطيا

 . 117ص 511بيكار وبيسون فقرة  -979-1-2599داللوز  2595ديسمبر سنة  1( باريس  5) 

 . 199( انظر ما يلي فقرة  9) 

 . 117ص 511( بيكار وبيسون فقرة  1) 
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ويالحظ أن المستفيد يكسب الحق المباشر من وقت إبرام عقد التيأمين ، ال مين وقيت قبوليه وليو كيان هيذا القبيول قيد صيدر بعيد 

موت المؤمن على حياته
 (2 )

رة في االشتراط لمصلحة الغير ، هو كما قدمنا حق مباشر مصدره عقد . وهذا الحق ، طبقاً للقواعد المقر 

 التأمين ذاته . وهناك نتائج هامة تترتب على أن حق المستفيد هو حق مباشر ، وعلى أن هذا الحق مصدره عقد التأمين . 

أما النتائج التي تترتب على أن حق المستفيد هو حق مباشر ، فأهمها ما يأتي
 (1 )

  : 

شأن لورثة المؤمن له ، إذا لم يكونوا هم المستفيدين ، بمبلغ التأمين ألنه حق مباشر للمستفيد ، وال بأقساط التأمين التي دفعها ال  -2

المؤمن له حال حياته إذ من حق المورث أن يتصرف في ماله حال حياته ولو تبرعاً . ولكن إذا أبرم المؤمن له عقد التأمين في مرض 

مدني ( ، فال تنفذ في حق الورثة إال في حدود ثلث التركة ما لم  521ساط التي يكون قد دفعها تأخذ حكم الوصية ) مالموت ، فإن األق

يجيزوا
 (9 )

  . 

وال شأن لدائني المؤمن له بهذا الحق بعد موته ، بل يخلص الحق للمستفيد وحده ألنه حق مباشر ليم يتلقيه مين الميؤمن ليه ،  -1

بطريق الميراث لتلقاه مثقالً بديون التركة . فإذا عقد المؤمن ليه التيأمين لمصيلحة أوالده ثيم ميات ، فيإن األوالد ال ولو كان قد تلقاه منه 

يتلقون الحق في تركة أبيهم ، بل هو حقهيم المباشير قبيل الميؤمن . ويترتيب عليى ذليك أن دائنيي الميؤمن ليه لييس لهيم أن يعتبيروا حيق 

ى يرجعوا عليه كما يرجعون على جميع حقيوق التركية ، بيل تأخيذ األوالد مبليغ التيأمين مين الميؤمن األوالد داخالً في تركة مدينهم حت

خالصاً لهم ، وال يدفعون منه شيئاً لسداد ديون أبيهم
 (5 )

 . 

انهم كذلك ال شأن لدائني المؤمن له حال حياته بهذا الحق ، فإنه لم يدخل يوماً في مال المؤمن له حتى يكون داخالً فيي ضيم -9

العام . وينبني على ذلك أنه ال يجوز للدائنين التنفييذ عليى هيذا الحيق أو الحجيز علييه تحيت ييد الميؤمن ، ولييس لهيم أن يسيتعملوه باسيم 

مدينهم ألنه ليس حقاً لهذا المدين . كذلك يجوز للمستفيد قبيول التيأمين لصيالحه وليو كيان ذليك بعيد شيهر إفيالس الميؤمن ليه . وال شيأن 

 فليسة ) السنديك ( بحق المستفيد ، وليس له أن يدخل هذا الحق ضمن التفليسة .لمأمور الت

وإذا كييان لييدائني المييؤمن لييه أن يطعنييوا فييي عقييد التييأمين لمصييلحة المسييتفيد بالييدعوى البولصييية ، فييال يتنيياول طعيينهم حييق  -5

يه منه . وإنما يتناول الطعن األقساط التي دفعها المؤمن له المستفيد المباشر ، فإن المستفيد لم يتلق هذا الحق من المؤمن له ولم ينتقل إل

للمؤمن ، فهذه هي التي خرجت من مال المؤمن له وهي التي يتناولها الطعن بالدعوى البولصية . وإنما يجوز الطعن بهذه الدعوى إذا 

تفيد بغير مقابل كان التصرف تبرعاً وسيرت تخرج عن المعتاد المألوف ، فإذا كان تعيين المس ( excessives) كانت األقساط باهظة 

عليه أحكام الدعوى البولصية فيما يخص التبرعات ، فيكفي أن يكون المؤمن له معسراً عالمياً بإعسياره وهيو ييدفع كيل قسيط مين هيذه 

ييدخل فيي حيدود المعتياد األقساط الباهظة ، فيسترد الدائنون من مبلغ التأمين ما يقابل الزيادة الفاحشية فيي كيل قسيط، أميا الجيزء اليذي 

المألوف فال يرد عليه الطعن
 (9 )

 . 

                                                 
"إن القيمية المشيترط دفعهيا عنيد وفياة المضيمون لمسيتحق معيين ال تيدخل فيي تركتيه . وبعيد  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا الصدد عليى ميا ييأتي : 2991( وتنص المادة  2) 

مين  11. وانظير أيضياً فيي هيذا العنيى الميادة المستحق ، أياً كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين ، كأنه استحق تلك القيمة وحده من ييوم العقيد ، وليو كيان قبوليه بعيد وفياة المضيمون" 

 . 2599يوليه سنة  29نسي للتأمين الصادر في القانون الفر

 . 979ص -979ص 972فقرة  2( انظر في ذلك الوسيط  1) 

 . 99عبد الودود يحي ص -191عبد المنعم البدراوي فقرة ( انظر في هذا المعنى  9) 

تركة ، وال تطبق عليه قاعدة مرض الموت التي تسري على عقود البيع أصالً وعلى بعض  ( وقد قضي بأن طبيعة عقد التأمين من الناحية القانونية ال تجعل المبلغ الذي يؤول بمقتضاه 5) 

ه ، وأنها حق شخصي يستمده المستفيد التصرفات األخرى تجوزاً ، وقد اضطردت أحكام المحاكم المختلطة على اعتبار قيمة التأمين خارجة عن تركة المتوفى وعلى أنها ال تورث عن

 -( 291رقم  92المجموعة الرسمية  2595سبتمبر سنة  99عقد التأمين مباشرة  ، فال يجوز لدائني التركة أن يدخلوا قيمته في تركة المتوفى ) مصر الكلية وصاحب االستحقاق من 

فبرايير سينة  25 -155ص 11م 2529أبرييل سينة  1 – 121ص 21م 2595أبرييل سينة  11 -11ص 25م 2592نيوفمبر سينة  17وانظر أيضاً في هذا المعنى : اسيتئناف مخيتلط 

 . 57ص 99م 2552

ين وإما إلى ورثتيه بوجيه من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "ال تدخل في تركة المؤمن له المبالغ المشترط أداؤها عند وفاته إما إلى مستفيدين معين 95( وتنص المادة  9) 

الغ في حالة إفالسه أو إعساره أو الحجز عليه ، ويعتبر ، أياً كان شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين ، أنه استحق تلك المبالغ وحيده مين عام ، وليس لدائني المؤمن له أن يطالبوا بهذه المب

ه في حالية تعييين المسيتفيد ال ييدخل مبليغ حق المستفيد المباشر في مبلغ التأمين ، فقضت بأن 95يوم إتمام العقد" . وقد ورد في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع : "كما تناولت المادة 
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وأما النتائج التي تترتب على أن الحق المباشر مصدره عقد التأمين ذاته ، فأهمها ما يأتي
 (2 )

 : 

لميا كيان هيذا الحيق مصيدره عقيد التييأمين ، فهيو يوجيد منيذ صيدور هيذا العقييد ، ال مين وقيت قبيول المسيتفيد التيأمين لصييالحه . 

ترتب على ذلك أنه إذا فقد المؤمن أهليته في الفترة ما بين صدور العقد وصدور قبول المستفيد ، لم يكين هيذا مانعياً للمسيتفيد مين أن وي

 يقبل التأمين لصالحه .

لما كان حق المستفيد قد وجد منذ صدور العقد ، فإنه إذا رفض المستفيد التأمين لصالحه جاز الطعين فيي رفضيه باليدعوى  -1

 بولصية من دائنيه ، ألنه كسب الحق قبل الرفض ، فرفضه إياه بعد ذلك يعتبر إنقاصاً من حقوقه .ال

لما كان حق المستفيد مصدره عقد التأمين كما قدمنا ، فإن المؤمن يستطيع أن يتمسيك قبيل المسيتفيد بجمييع اليدفوع الجيائزة  -9

ن ، وليه أن يتمسيك بفسيخه إذا تحقيق ميا يوجيب الفسيخ كيالتخلف عين دفيع في هذا العقد . فله أن يطعن فيه بأي وجه مين وجيوه اليبطال

أقساط التأمين ، وله أن يتمسك بأن خطراً معيناً قد استبعد من عقد التأمين كانتحار المؤمن على حياته ، وما إلى ذليك مين اليدفوع
 (1 )

  .

"ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبيل المنتفيع باليدفوع التيي  مدني ، إذ تقول : 295وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة 

 تنشأ عن العقد" .

                                                                                                                                                                    
نتيجة إبرام العقد ومن ييوم إبراميه" . وقيد نقليت  التأمين ضمن تركة المؤمن له عند وفاته ، بل يؤول إلى المستفيد مباشرة ، ال باعتباره خلفاً له ، بل على أساس أنه يستحق تلك المبالغ

ال تدخل في تركة طالب التأمين المبالغ المشترط  -2مشروع التمهيدي . ويجري نص المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "من ال 2959من مشروع الحكومة عن المادة  95المادة 

الة إعساره أو الحجز عليه ، وليس لدائني طالب التأمين أن يطالبوا بهذه المبالغ ال في حالة إفالسه وال في ح -1دفعها عند وفاته إما إلى مستفيدين معينين ، وإما إلى ورثته بوجه عام . 

لجنية المراجعية "اكتفياء بالقواعيد العامية" ) وإنما يكون لهم حق استرداد األقساط المدفوعة إذا ثبت أنها كانت باهظة بالنسبة لحالة طاليب التيأمين الماليية" . وقيد حيذف هيذا الينص فيي 

 في الهامش ( . 911ص -912ص –- 915ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 من المشروع التمهيدي سالف الذكر . 2959من التقنين المدني العراقي وهي مطابقة لنص المادة  559نظر المادة وا

يياً كيان د المسيتحق ، أمن تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إن القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معين ال تيدخل فيي تركتيه . ويعي 2991وتنص المادة 

من نفس التقنين على ما يأتي : "إن المبالغ التي  2991شكل تعيينه وتاريخ هذا التعيين ، كأنه استحق تلك القيمة وحده من يوم العقد ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون" . وتنص المادة 

زهيا المبليغ االحتيياطي المخيتص بورثية المضيمون . وال تطبيق هيذه القواعيد أيضياً عليى تدفع عند وفاة المضمون لمستحق معين ال تخضع عند االقتضاء لقواعد التخفيض بسيبب تجاو

مين نفيس  2997ه خصوصياً" . وتينص الميادة المبالغ التي دفعها المضمون بمثابة أقساط الضمان ، إال إذا كانت باهظة على وجه ظاهر بالنسبة إلى قدرته الماليية أو بالنسيبة إليى دخلي

المنصوص عليها : "ال يحق لدائني المضمون أن يطالبوا برأس المال المعقود عليه الضمان لمصلحة شخص معين ، وليس لهم سوى استعادة األقساط في األحوال التقنين على ما يأتي 

 في الفقرة الثانية من المادة السابقة" .

. وانظير فيي معنيى األقسياط  519فقيرة  512لكن تتناول األقساط الباهظة : بيكار وبيسيون فقيرة وانظر في طعن الدائنين بالدعوى البولصية وأن هذه الدعوى ال تتناول مبلغ التأمين و

دفوعة من رأس المال ، وأن المهم الباهظة وأنه ليس من الضروري أن تكون مدفوعة من رأس مال طالب التأمين فقد تكون باهظة وهي مدفوعة من الريع وقد ال تكون باهظة وهي م

ى المعتياد الميألوف منهيا : ال تكون متناسبة مع موارد طالب التأمين في الظروف التي أبرم فيها عقد التأمين ، وأن اليدائنين ال يسيتردون مين األقسياط إال ميا زاد عليحتى تكون باهظة أ

 . 2511فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -171ص 519وفقرة  -171ص -172ص 519بيكار وبيسون فقرة 

ينياير  27إذا كان القانون الشخصي الخاضع له المؤمن له يقضيي بيذلك ) اسيتئناف مخيتلط  ( rapport) الستئناف المختلطة بأنه يجب رد األقساط إلى التركة هذا وقد قضت محكمة ا

فبرايير سينة  22هم العيام ) اسيتئناف مخيتلط ( . وقضت أيضاً بجواز أن يطعن الدائنون في عقد التأمين إذا كانت األقساط باهظة لرد هيذه االقسياط إليى ضيمان 219ص 15م 251سنة 

بد له من نص خاص ، ( . ومع ذلك انظر في الشرط القاضي بأن تكون األقساط باهظة لم يرد في التقنين المدني المصري ، وليس هو تطبيقاً للقواعد العامة ، فال 222ص 21م 2599

 . 91وقارن عبد الودود يحيى ص  -921وص 929ص -925ص 115بد المنعم البدراوي فقرة فال يشترط للطعن بالدعوى البوليصية أن تكون األقساط باهظة : ع

 . 971ص -979ص 972فقرة  2( انظر الوسيط  2) 

 .(  199ص 51م 2595مارس سنة  1( وللمؤمن أن يحتج على المستفيد بعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له عند إبرام عقد التأمين ) استئناف مختلط  1) 
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 المحل في عقد التأمين على الحياة  -المطلب الثاني

 المحل في التأمين على الحياة هو الخطر المتعلق بحياة إنسان : -707
قدمنا 

 (2 )
أن الخطر هو المحل الرئيسي في عقد التأمين والخطر على في عقد التيأمين عليى الحيياة يتعليق دائمياً بحيياة إنسيان .  

فالتأمين على الحياة لحالة الوفاة محله موت المؤمن على حياته ، والتأمين على الحياة لحالة البقاء محله عدم موت المؤمن عليى حياتيه 

د ، والتأمين المختلط محله موت المؤمن عليه أو بقياؤه حيياً بعيد انقضياء األجيل المحيدد . فحيياة اإلنسيان إلى حين انقضاء األجل المحد

هي دائماً المؤمن عليها في عقد التأمين على الحياة ، والبد في هذا العقد من وجود مؤمن عليى حياتيه ويكيون غالبياً هيو طاليب التيأمين 

 ذاته .

يير مين األخطيار ، وأسيباب الميوت كثييرة متنوعية ، ليذلك يعنيي الميؤمن فيي التيأمين عليى ولما كانت حياة اإلنسان عرضة لكث

الحياة بأن يثبت بقدر اإلمكان من مدى الخطر الذي يؤمنه ، ويجب على كل حال أال يكون الخطير متعلقياً بمحيض إرادة أحيد الطيرفين 

طبقاً للقواعد التي قررناها في الشروط الواجب توافرها في الخطر
 (1 )

  . 

( تعلق الخطر بمحيض إرادة أحيد الطيرفين  1( تثبت المؤمن من مدى الخطر الذي يؤمنه . )  2فهناك إذن مسألتان للبحث : ) 

. 

 تثبت المؤمن من مدى الخطر الذي يؤمنه -0

 ضرورة التثبت من مدى الخطر : -807
، وال يدخل في االعتبار في  ( tables de mortalité )تقوم تعريفة األقساط كما قدمنا على أسس فنية طبقاً لجداول الوفيات  

وضع هذه الجداول إال األخطار المألوفة المعتادة التي تتعرض لها حياة اإلنسان . فمن الضروري أن يتثبيت الميؤمن فيي التيأمين عليى 

ييل إذا أمين خطيراً غيير ميألوف يزييد فيي الحياة من مدى الخطر الذي يؤمنه ، فال يؤمن إال هذه األخطار المألوفة المعتادة ، أو فيي القل

قسط التأمين حتى يواجه هذا الخطر . هذا إذا أمن خطراً غير مألوف يزيد في قسط التأمين حتى يواجه هذا الخطير . هيذا إليى أنيه مين 

القواعد المقررة في التأمين على الحياة ، كما سنرى
 (9 )

األخيير بيإعالن هيذا التفياقم ، أن تفاقم الخطر على حياة المؤمن له ال يلزم هذا  

للمؤمن ، بل يدخل بحكم القانون في التأمين دون زيادة في القسط ودون حاجة إلى إعالن . ولما كانت حيياة اإلنسيان تطيول فيي بعيض 

ه ، وأن األحيان ، وكانت فرص تفاقم الخطر تزيد كلما طالت الحياة ، فإن المؤمن يعنييه أن يبحيث بحثياً دقيقياً ميدى الخطير اليذي يؤمني

 يستوثق بقدر اإلمكان من أنه قد قدره تقديراً صحيحاً .

وسبيله إلى ذلك هو أن يدقق في بحث حالة المؤمن له من الناحيتين األدبية والصحية . فمن الناحية األدبية يستعلم عين اليدوافع 

ء التأمين فال يأمن جانبيه ، أو هيو صيادق التي ساقت المؤمن له إلى طلب التأمين ، وهل هو رجل من المغامرين يبغي الكسب من ورا

النية ال يبغي إال أن يوفر بعد موته أسباب العيش لمن يعول فيطمئن إليه . ومن الناحية الصحية يبحث بحثاً دقيقياً عين حالية الميؤمن ليه 

 الصحية ، وهل هو مصاب بأمراض تقرب بينه وبين الموت ، وهل يقوم بأعمال تدنيه إلى الخطر .

( ميا يقيوم مقيام الكشيف  1( الكشف الطبي . )  2الوسائل التي يستعين بها لالستيثاق من مدى الخطر الذي يؤمنه : ) ومن أهم 

( استبعاد بعض األخطار من نطاق التأمين 9الطبي . ) 
 (5 )

 . 

                                                 
 . 951(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 199(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 117(  انظر ما يلي فقرة  9) 

 . 2595سنة  ( Gignoux)  – 2599رسالة من لوزان سنة  ( Dumas) (  انظر في هذه المسائل  5) 
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 الكشف الطبي :  -709
التيي يوجههيا إليى الميؤمن ليه فيي خصيوص حالتيه  ( questionnaire) كثيراً ما يلجيأ الميؤمن ، إليى جانيب مجميوع األسيئلة 

الصحية ، إلى إجراء كشف طبي عليه بواسطة أطباء يستخدمهم لهذا الغرض . ويتولى عادة الطبيب الذي يجري الكشف على المؤمن 

افر لدييه معلوميات له ، قبل إجراء هذا الكشف ، عرض األسئلة عليه ومعاونته في اإلجابة عليها واإلطالع على هذه اإلجابة حتيى تتيو

قد تكون كبيرة النفع عند إجراء الكشف
 (2 )

 . 

ويعنيي الطبييب بوجييه خياص بتسييجيل الحقيائق التييي يكيون قييد وقيف عليهييا بعيد إجييراء الكشيف ، ويرسييل بهيا مييع اليرأي الييذي 

ق التيي سيجلها هيذا األخيير يستخلصه من هذه الحقائق إلى المؤمن . ويستأنس المؤمن برأي الطبيب ، ولكنه يعني عناية خاصة بالحقائ

وبإجابات المؤمن له على مجموع األسئلة التي وجهت إليه . ويعرض هذه وتلك على لجنة مركزية من األطباء ، كما يسيتعين بجيداول 

ليى اإلحصاء المختلفة ، ويستخلص من كل ذلك قراره األخير في إجابة المؤمن له إلى طلبه أو رفضه لهذا الطلب ، وفي حالة إجابته إ

طلبه هل هناك محل لرفع قسط التأمين حتى يواجه بذلك أخطاراً استثنائية يتعرض لها المؤمن له
 (1 )

 . 

 ما يقوم مقام الكشف الطبي : -731
أخذ التجاء المؤمن إلى إجراء الكشف الطبي يقل شيئاً فشيئاً فيي الوقيت الحاضير . ذليك أن الميؤمن ليه يكيره عيادة إجيراء هيذا  

د في إجرائه قد يحول دون إبرام كثري من عقود التأمين . ثم إن مصروفات الكشف الطبي قد تكون عالية بالنسبة إليى الكشف ، فالتشد

مبالغ التأمين ، وبخاصة إذا كانت هذه المبالغ بسيطة ، فتحملها يهبط المؤمن له . وبعد ذلك كله قد دلت التجارب على أن نتائج الكشف 

الوفيات فيمن ال يجرى عليهم كشف طبي ليست أعلى كثيراً من نسبة الوفيات فيمن يجرى عليهم هيذا  الطبي ليست حاسمة ، وأن نسبة

 الكشف .

لذلك أخذ المؤمنيون كميا قيدمنا يسيتغنون عين الكشيف الطبيي ، وقيد اسيتغنوا عنيه فعيالً فيي التأمينيات الجماعيية وفيي التأمينيات 

الشعبية كما سبق القول
 (9 )

يستغنى المؤمن في بعيض األحييان  ( assurances grandes branches) لكبيرة . وحتى في التأمينات ا 

عن الكشف الطبي ، ويستعيض عنه بوضع حد أعلى لمبلغ التأمين ، أو حد أعلى للسن ، أو يشيترط بقياء الميؤمن ليه حيياً ميدة معينية ) 

سنتين مثالً ( إذا مات في خاللها لم يستحق مبلغ التأمين
 (5 )

 . 

 استبعاد بعض األخطار من نطاق التأمين : -720
ويلجأ المؤمن عادة ، حتى يطمئن إلى ميدى الخطير اليذي قبيل تأمينيه ، إليى اسيتبعاد أخطيار معينية مين نطياق التيأمين ، وهيي  

كيان سيببها  األخطار غير العادية التي يكون من شأنها أن توسيع شيقة الخطير . فيشيترط ميثالً أن يسيتبعد مين نطياق التيأميني الوفياة إذا

المبارزة ، أو تنفيذ حكم اإلعدام ، أو السفر إلى مناطق موبوءة أو مناطق نائية ، أو السفر بالطائرة ، إلى غيير ذليك مين األسيباب غيير 

العادية
 (9 )

 . 

                                                 
فبرايير سينة  21ب ) بارسيي (  وال يعفي إجراء الكشف الطبي المؤمن له من اإلعالن عن مرض خفي أصيب به ) الصيرع ( ، وبخاصية إذا كيان هيذا الميرض ييدق كشيفه عليى الطبيي 2) 

 -55ص 51م 2599نيوفمبر سينة  11ى اسيتئناف مخيتلط ( . وانظر أيضاً فيي هيذا المعني 157وفقرة  151فقرة   . Ass . Perلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -97-1-17داللوز  2717

ليل . والترخيص الوارد في طلب التأمين للطبيب المعالج في أن يعطي للشركة كل المعلومات التي يعرفها عن الحالة الصحية للمؤمن له كاف لتح 12ص 99م 2559مارس سنة  29

 ( . 12ص 99م 2559سنة  مارس 29الطبيب الذي أمضى الطلب من سر المهنة ) استئناف مختلط 

 . 729ص 2951فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -599(  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 159وفقرة  152(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 2959فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  5) 

مسيابات السيرعة  -اة المترتبية عليى  : أ(  وقد نقل األستاذ عبد الودود يحيى نموذجاً للشيرط الخياص باسيتبعاد بعيض األخطيار عليى النحيو اآلتيي : "ال تغطيي هيذه الوثيقية أخطيار الوفي 9) 

لمؤمن عليه باعتباره راباً عادياً بخط مالحة جوي يقوم بخدمة عامة منتظمة .) ج بواسطة مركبات ذات آلة محركة سواء أكانت أرضية أم مائية . ) ب ( األسفار الجوية إال إذا قام بها ا
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يهيا . ويجب التمييز هنا بين الحرب األهلية ) وييدخل ف ( risqué de guerre) ومن األخطار التي تستبعد عادة خطر الحرب 

االضطرابات الشعبية والمظاهرات وما إلى ذلك ( وبين الحرب الخارجية . فأخطار الحيرب األهليية تيدخل فيي نطياق التيأمين ، ميا ليم 

تستبعد بشرط خاص . أما أخطار الحرب الخارجية لهذه ، النعدام إحصاءات ثابتة عنها ألن اإلحصاءات التي تتعلق بحيرب ال تصيلح 

ها اختالفاً بينياً ، ال تخضيع عيادة للتيأمين . والبيد فيي تأمينهيا مين شيرط خياص بيذلك ومين اتخياذ إجيراءات لحرب أخرى قد تختلف عن

احتياطية ، كرفع قسط التأمين أو جعل التأمين تبادلياً في حدود المبالغ التي تجمع من االشتراكات المدفوعية مين الميؤمن لهيم . فيإذا ليم 

 suspension) يكون من الضروري وقف عقد التأمين بالنسبة إليى المجنيدين الميؤمن علييهم تتخذ هذه اإلجراءات االحتياطية ، فإنه 

des contrats pour les assures mobilizes ) وقد صدرت في فرنسا تشريعات مختلفة لتنظيم التأمين من خطر الحرب .
 (2 )

 . 

  عدم تعلق الخطر بمحض إرادة أحد الطرفين -2 

 لى حياة المؤمن له :اعتداء المستفيد ع -722
وقييد قييدمنا أن الخطيير فييي عقييد التييأمين ال يجييوز أن يكييون متعلقيياً بمحييض إرادة أحييد طرفييي العقييد ، وأن الخطيير الييذي يتعلييق  

بمحض هذه اإلرادة يختل فيه الشرط الجوهري وهو أن يكون غير محقق الوقوع ، إذ يصبح محقق الوقوع مادام متعلقاً بمحيض إرادة 

أحد الطرفين
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
رادتيه وقيت االنتحيار . ) د ( العملييات الحربيية ( االنتحار إذا حدث خالل السنتين األوليين من تاريخ إصدار الوثيقة ، إال إذا أثبت المستفيد أن سبب انتحار المؤمن عليه مرض أفقيده إ

إعدام . . الخ ( التي تكون نتيجة مباراة أو غير مباشرة لحالة حرب خارجية أو داخلية ، سواء أعلنت أو لم تعلن ، أو التيي تكيون  –نفي  -إبعاد–معارك -يها ) قذف قنابلوما يترتب عل

فاة المترتبة على العملييات الحربيية الميذكورة ، وذليك بالشيروط التيي نتيجة ثورات ، إذا كان المؤمن عليه مجنداً . على أنه يجوز للشركة بناء على طلب خاص من المتعاقد تغطية الو

الحق قيمية األقسياط المسيددة عليى أسياس تضعها الشركة مقابل دفع رسم إضافي تحدده كل حالة . وفي حالة الوفاة المترتبة على أحد األخطار عن التأمين ، تدفع الشركة إلى أصحاب 

 ( . 12ص -19ئد أو سوم إضافية أخرى" . ) عبد الودود يحيى ص القسط السنوي ، دون احتساب أية فوا

، في أعقاب الحيرب العالميية األوليى ، يينظم اآلثيار التيي تترتيب عليى وقيف عقيود التيأمين بالنسيبة إليى المجنيدين ، ويليزم الميؤمنين بيرد  2525يوليه سنة  11(  فقد صدر أوالً قانون  2) 

 ن المجندين في أثناء الحرب .االحتياطي الحسابي لورثة من يموت م

التأمين إذا طليب الميؤمن ليه تأمينيه مين وفيما بين الحرب العالميتين لم يصدر تشريع آخر ينظم التأمين من خطر الحرب . فكان المؤمن يلجأ ، في تأمين خطر الحرب ، إلى رفع قسط 

 ط التأمين من االحتياطي الحسابي ، أو إلى تنظيم تأمين تبادلي ، أو إلى غير ذلك من الطرق .هذا الخطر في خالل شهر من تجنيده . أو يلجأ إلى استنزال الزيادة في قس

يضيع  ( 2555ديسيمبر سينة  99وبقرار  2559فبراير سنة  29وبقانون  2552مايو سنة  25المعدل بقانون )  2559سنة فبراير  11وفي أوائل الحرب العالمية الثانية صدر قانون 

ويقضي هذا النظام بإدماج جميع هيئات التأمين الفرنسية واألجنبية التيي تعميل فيي فرنسيا  . سواء بالنسبة إلى المجندين أو بالنسبة إلى المدنيين ، نظاماً خاصاً للتأمين من خطر الحرب

أخطار الحرب وفاة المؤمن له المجند فيويعتبر داخالً في  . هو وحد الذي يملك التأمن من أخطار الحرب ( groupement) في مجموع 
 

ووفاة المدني في أثناء اعتقال  ، أثناء تجنيده

ويدفع زيادة في  ، ويقضي النظام بوضع حد أعلى لمبلغ التأمين . ووفاة أي مؤمن له متأثراً بجراح أصيب بها بسبب الحرب إذا وقعت الوفاة في خالل سنة من انتهاء الحرب ، العدو له

 . وبإرجاء دفع جزء من مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر ، نقسط التأمي

. ويقضي هذا النظام الجديد بالترخيص لهيئات التأمين  2551أكتوبر سنة  7الصادر في  ( arête) وقد حل محل هذا النظام الذي وضع للحرب العالمية الثانية نظام جديد أنشأه القرار 

. ولليؤمن ليه اليذي يرييد أيضياً التيأمين مين خطير الحيرب أن  ( fonds de solidirité de risques de guerre) ضامني ألخطيار الحيرب" التي تعمل في فرنسا بإنشاء "صندوق ت

هو فيي أثنياء السيلم خيرج  % من مبلغ التأمين . ويرد هذا المقدار دون فوائد إلى المؤمن له إذا2مقدارها  ( suprime unique) ينضم إلى هذا الصندوق بدفع زيادة وحيدة في القسط 

الذي يلتزم به المؤمن يكون طبقاً للشيروط من هذا "الصندوق التضامني" بفسخ العقد أو بتصفيته أو بموت المؤمن له أو بحلول استحقاق مبلغ التأمين . أما إذا نشبت حرب ، فالضمان 

رب . وهكذا ترك المشرع الفرنسي المستقبل لظروفيه المجهولية ، حتيى إذا ميا تحيددت هيذه الظيروف أمكين التي يقررها تشريع يصدر فيما بعد لتنظيم التأمين على الحياة في حالة الح

 إصدار التشريع الموعود به ، وفي هذا من لحكمة ما ال يخفى .

 . 155فقرة  -115فقرة   . Ass . Perلفظ  2 أنسيكلوبيدي داللوز -2552رسالة من باريس سنة  Bourdiol.  2595رسالة من باريس سنة  Grégoireانظر في هذه المسألة : 

 . 199( انظر آنفاً فقرة  1) 
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ومن أهم تطبيقات هذه القاعدة اعتداء طالب التأمين المستفيد على حياة الميؤمن ليه ، أو اعتيداء المسيتفيد عليى حيياة الميؤمن ليه 

سواء أن هذا األخير هو طالب التأمين أيضاً أو كان هو المؤمن على حياته منفصالً عن طالب التأمين . وقد فصلنا القول في ذليك فيميا 

نا إلى ما سبق أن قررناه هناكتقدم فنحيل ه
 (2 )

 . 

 ويبقى بعد ذلك تطبيق هام لهذه القاعدة وهو انتحار المؤمن على حياته وهذا ما ننتقل اآلن إليه .

 من التقنين المدني على ما يأتي :  191تنص المادة نص قانوني :  -723

ن على حياته . ومع ذلك يلتزم الميؤمن أن ييدفع لمين ييؤول تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر المؤم -2"

 إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين" .

فإذا كان سبب االنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله ، وعلى المؤمن أن يثبت أن الميؤمن  -1"

 ن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد اإلرادة" .على حياته مات منتحراً ، وعلى المستفيد أ

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحيار الشيخص عين اختييار وإدراك . فيال  -9"

يكون هذا الشرط نافذاً إال إذا وقع االنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد"
 (1 )

 . 

 التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين . ولم يشتمل

وفيي التقنيين الميدني الليبيي الميادة  -111ويقابل النص في التقنينات المدنية العربيية األخيرى : التقنيين الميدني السيوري الميادة 

29992-2999وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني  -559وفي التقنين المدني العراقي المادة  -191
 (9 )

 . 

                                                 
 . 197(  انظر آنفاً فقرة  2) 

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق في المعنى مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفي لجنة المراجعة حذفت فقرتان من  2979(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1) 

س النواب عدل النص ، فأصبح موافقاً لما استقر عليه في التقنين المدني ، ووافق في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجل 799النص ، ثم وافقة اللجنة عليه تحت رقم 

وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة "مرضاً أفقيد الميرض إرادتيه" بعبيارة "مرضياً عقليياً "وعبيارة" "فاقيد اإلرادة" بعبيارة  -799عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم 

االكتفياء بيأن  ين في الفقرة الثانية" حتى ال يقع إشكال في تفسير المرض العقلي وصعوبة تمييزه عن غييره مين األميراض ، أي أن اللجنية رأت التوسيع بطرييق"فاقد اإلدراك" الواردت

، ووافق عليه مجلس الشيوخ  191ديد ، وصار رقمه يكون المرض قد أفقد المريض إرادته دون اشتراط أن يكون عقلياً" ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الج

 ( . 915ص -911ص  9كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (  التقنينات المدنية العربية األخرى : 9) 

 ) مطابق ( . 111التقنين المدني السوري م

تجري على لوجه اآلتيي : "وكيذلك ال يليزم الميؤمن باليدفع إذا توقيف العقيد نتيجية عيدم وفياء األقسياط وليم  ويشتمل النص الليبي على فقرة رابعة -) مطابق 191التقنين المدني الليبي م

 تنقض سنتان على اليوم الذي انتهى فيه التوقف" ( .

بيأن ييدفع لمين ييؤول إلييهم الحيق مبلغياً يسياوي قيمية  وميع ذليك يلتيزم الميؤمنتبرأ ذمة المؤمن من التزامه إذا انتحير الشيخص الميؤمن عليى حياتيه .  -2:  559التقنين المدني العراقيم

 . بقي التزام المؤمن قائماً بأكمله ، فإن كان سبب االنتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته -1 . احتياطي التأمين

ورده التقنين المصري في خصوص جواز تأمين االنتحار إذا وقع بعد سينتين مين ) ويتفق التقنين المدني العراقي مع التقنين المصري ، إال أن التقنين العراقي لم يورد االستثناء الذي أ

 تاريخ العقد ، ومن ثم ال يقوم هذا االستثناء في التقنين العراقي ( .

مون قصيداً واختيياراً أو فيي حالية تنفييذ : ال يجوز للضامن أن يتعهد بموجب بند خاص بدفع مبيالغ الضيمان فيي حالية انتحيار الشيخص المضي 2999تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

 م يراعى ألجل حساب المهلة تاريخ ارتكاب الجرم .الحكم عليه باإلعدام . غير أن هذا البند ال يكون له مفعول إال بعد انقضاء مدة سنتين من إنشاء العقد ، وفي حالة تنفيذ عقوبة اإلعدا

ه في المادة السابقة ، أو إذا كان االنتحار أو الجرم الذي سبب الحكم باإلعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتين المشار إليهما ، : إذا كان العقد ال يتضمن البند المنصوص علي 2992م

 فيجب على الضامن أن يدفع إلى ذوي االستحقاق قيمة تساوي مقدار المبلغ االحتياطي .

 قنين اللبناني بنص صريح بحالة االنتحار المتعمد حالة تنفيذ الحكم باإلعدام ( .وقد ألحق الت -) ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري

 ، وهي تتفق في أحكامها مع أحكام التقنين المصري . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  11وانظر المادة 
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ويخلص من هذا النص أن القاعدة هي أن انتحار المؤمن على حياته عن شعور وإدراك يسقط حق المستفيد ، وهناك  $2519 

استثناء لهذه القاعدة يجوز بموجبه تأمين االنتحار بشروط معينة . فنبحث القاعدة أوالً ، ثم نبحث االستثناء
 (2 )

 . 

 سقوط حق المستفيد بانتحار المؤمن على حياته : –القاعدة  -724
يكون المؤمن على حياته غاباً هو في الوقت ذاته طالب التأمين ، وقد أمن عليى حياتيه لمصيلحة زوجتيه أو أوالده أو أحيد مين  

ق الوقيوع ، وطبقياً أقاربه . فإذا انتحر ، وقيد كانيت حياتيه هيي محيل التيأمين . يكيون قيد جعيل بفعليه العميدي الخطير الميؤمن منيه محقي

للقواعد المقررة في عقد التأمين يبطل العقد
 (1 )

. ثم انتحار المؤمن على حياته العمدي ال يجوز أن يدخل فيي نطياق التيأمين ألنيه عميل  

 ً غير مشروع ، وشرط الخطر المؤمن منه أن يكون أمراً مشروعا
 (9 )

م العيام . فإذا دخل االنتحار فيي نطياق التيأمين كيان مخالفياً للنظيا 

ومن ثم يكون باطالً . ثم إن إباحة تأمين االنتحار تشجيعاً على هذا العمل غيير المشيروع ، بيل إن فييه إغيراء للميؤمن عليى حياتيه بيأن 

ينتحر إذا علم أن انتحاره يترك ألسرته مورداً للعيش ، وقد يلجأ من عزم فعالً على االنتحار إليى التيأمين عليى حياتيه قبيل أن ينتحير . 

هذه أمور مخالفة لآلداب والنظام العام وكل
 (5 )

، ومين هنيا جياءت القاعيدة التيي تقضيي بسيقوط حيق المسيتفيد إذا انتحير الميؤمن عليى  

 حياته .

( أن يتحر المؤمن على حياته ، فيإذا قتيل نفسيه عين غيير عميد ، وليو كيان ذليك عين  2ويشترط حتى يسقط المستفيد أمران : ) 

حق المستفيد ال يسقط . بل إن المؤمن على حياته أو عرض نفسه لموت محقق قياماً بواجب إنساني فمات  خطأ مهما كان جسيماً ، فإن

، لم يكن عمله هذا انتحاراً ولم يسقط حق المستفيد
 (9 )

. وإذا تعمد المؤمن عليى حياتيه االنتحيار بعميل اختيياري ، فيإن أدى هيذا العميل  

هذا انتحاراً يسقط حيق المسيتفيد . أميا إذا ليم ييؤد العميل إليى الميوت ، كيان هيذا شيروعاً فيي  إلى الموت فعالً ولو بعد مدة طويلة ، كان

انتحار وال يسقط حق المستفيد ، بل ال يجوز للمؤمن أن يطلب فسخ عقد التأمين من أجل هذا العمل إال إذا كيان قيد اشيترط ذليك
 (1 )

  ( .

 -ميدني فيميا رأينيا 191كميا تقيول الفقيرة الثانيية مين الميادة  –سيبب االنتحيار ( أن يكون االنتحار عين شيعور واختييار . "فيإذا كيان  1

مرضاً أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن قائمياً بأكمليه" . فيجيب إذن أن يكيون الميؤمن عليى حياتيه ، وهيو يقيدم عليى االنتحيار ، 

ياراً . أما إذا كان قد فقد إرادته بسبب جنون أو مرض أو أي أمير آخيرمالكاً لقواه العقلية ، مدركاً لنتائج فعله ومريداً إياها طوعاً واخت
 (

1 )
، فأقدم على االنتحار وهو فاقد اإلرادة ، فإن االنتحار في هذه األحوال ال يعتد به وال يسقط حق المستفيد ، وذلك ما لم يكن الميؤمن  

قد استبعد بشرط خاص من نطاق تأمين االنتحار ولو كان عن غير شعور
( 7 )

. ولما كان االنتحار أمراً غير عادي ويأتي على خيالف  

المألوف ، فإن عبء إثبات أن المؤمن على حياته قد مات منتحراً فسقط حق المستفيد يقع على المؤمن . ولكن لما كيان المفيروض فيي 

ما انتحير كيان فاقيد اإلدراك يقيع عليى المنتحر أنه ينتحر عن شعور وإدراك لنتائج فعله ، فإن عبء إثبات أن الميؤمن عليى حياتيه عنيد

                                                 
 . 2597رْن سنة  رسالة من  David -2597رسالة من باريس سنة  Commarmond(  انظر  2) 

بل األجل المعيين لبقائيه حيياً فاالنتحيار ال يعتيد بيه ، ويعتبير أن (  ويشترط بداهة أن يكون التأمين تأميناً لحالة الوفاة أو تأميناً مختلطاً ، أما إذا كان تأميناً لحالة البقاء وانتحر المؤمن له ق 1) 

 ( . 191فقرة  . Ass . Perلفظ  2تأمين ) أنسيكلوبيدي داللوز المؤمن له قد مات قبل األجل فال تستحق ورثته مبلغ ال

 . 192(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 721ص 2957فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -125ص 511(  انظر في هذه االعتبارات المختلفة بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 721ص 2957فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  9) 

 . 119ص 511(  انظر  في ذلك بيكار وبيسون فقرة  1) 

قد مدني يوجب أن يكون سبب االنتحار مرضاً عقلياً أفقد المريض إرادته" وأنه "على المستفيد  أن يثبت أن المؤمن عليه كان وقت انتحاره فا 191(  وقد كان المشروع التمهيدي للمادة  1) 

ة ، عبارة "مرضاً أفقد المريض إرادته" بعبارة "مرضاً عقلياً" وعبارة "فاقد اإلرادة" بعبارة "فاقد اإلدراك" اليواردتين فيي الفقيرة الثانيي اإلدراك" . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت

أفقد المريض إرادته دون اشتراط أن  وحتى ال يقع في تفسير  المرض العقلي صعوبة تمييزه عن غيره من األمراض ، أي أن اللجنة رأت التوسع بطريق االكتفاء بأن يكون المرض قد

 في الهامش ( . 119وانظر آنفاً فقرة  -915ص -919ص  9يكون عقلياً" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

ألولييين مين نطياق التيأمين : عكس ذلك وأنه ال يجوز استبعاد االنتحار من غيير شيعور فيي السينتين ا -2957فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 119ص 511( بيكار وبيسون فقرة  7) 

 . 172ص 111محمد كامل مرسي فقرة  – 191محمد علي عرفه ص 
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المستفيد
 (2 )

مدني في هذا المعنى كما رأينا : "وعلى المؤمن أن يثبت أن الميؤمن عليى حياتيه  191. وتقول العبارة األخيرة من المادة  

مات منتحراً ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد اإلرادة
 (1 )

 . 

وافر الشرطان المتقدما الذكر ، سقط حق المستفيد في مبلغ التأمين . ولكن المؤن يبقى مع ذلك ملتزماً بدفع مبليغ للمسيتفيد فإذا ت

يساوي قيمة احتياطي التأمين ، وهذا االحتياطي هو الجزء من مبلغ التأمين الذي دفع لالدخار ال للتيأمين مين الخطير ، فيجيب رده فيي 

جميع األحوال
 (9 )

 يشترط في رد احتياطي التأمين بسبب االنتحار ، كما يشترط في رد هذا االحتياطي بسبب التصفية ، أن يكون . وال 

طالب التأمين قد دفع على األقل ثالثة أقساط سنوية ، ألن هذا الشرط لم يرد في النص هنا كما ورد في النص الخاص بالتصيفية . وقيد 

مدني تقول : "ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع لمن ييؤول إلييهم الحيق مبلغياً  191ولى من المادة رأينا أن العبارة األخيرة من الفقرة األ

يساوي قيمة احتياطي التأمين" . وهذا النص من النظام العام ال يجوز االتفاق على ما يخالفه ، فال يجيوز للميؤمن أن يشيترط عيدم دفيع 

شيء احتياطي التأمين من حالة االنتحار
 (5 )

 . 

 جواز تأمين االنتحار :  -االستثناء -725
ويتبين مما تقدم أن االنتحار عن اختيار وإدراك يخرج من نطاق التأمين ، من تلقاء نفسه ويحكم القانون دون حاجة إليى شيرط 

اختيار وإدراك في خاص بهذا االستبعاد . بل إنه يجوز أن يشترط العكس ، فال يجوز لطالب التأمين أن يشترط أن يدخل االنتحار عن 

نطاق التأمين ، فيستحق مبلغ التأمين إذا وقع ، وذلك لالعتبارات التي تقدم ذكرها
 (9 )

 . 

مدني ، كما رأينا ، على ميا ييأتي : "وإذا اشيتملت وثيقية التيأمين عليى شيرط يليزم  191ومع ذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة 

لشخص عن اختيار وإدراك ، فال يكون هذا الشرط نافذا إال إذا وقع االنتحار بعد سنتين مين المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار ا

( أن يكيون هنياك اتفياق  2تاريخ" . فأجاز المشرع بهذا النص التأمين من االنتحار عن اختييار وإدراك ، وذليك إذا تيوافر شيرطان : ) 

إدراك فيي نطياق التيأمينخاص بين طرفي عقد التأمين على دخول االنتحار عين اختييار و
 (1 )

. فيإذا ليم يوجيد هيذا االتفياق ، ليم ييدخل  

( أال ينتج هذا االتفاق الخاص أثره إال إذا وقيع االنتحيار بعيد انقضياء سينتين مين وقيت  1االنتحار في نطاق التأمين كما سبق القول . ) 

إبرام عقد التيأمين
 (1 )

أن ييؤمن عليى حياتيه ثيم ينتحير ، فإنيه إذا فعيل ليم يسيتحق . والمقصيود مين ذليك إثنياء مين اعتيزم االنتحيار عين  

                                                 
(  112ص 511بالبينية ) بيكيار وبيسيون فقيرة (  ويكون اإلثبات بجميع الطرق ألن المراد إثبات واقعة مادية ، فيجوز إثبات االنتحيار بالكشيف الطبيي وبيالقرائن ، وإثبيات فقيد اإلرادة  2) 

 ( . 75ص 99م 2597يناير سنة  9وبالقرائن ) استئناف مختلط 

 2599يونييه سينة  9السيين  -911-2599المجلة العامة للتأمين البيري  2599يناير سنة  25باريس  -2957فقرة  22النيول وريبير وبيسون ب -112ص 511(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 -295-2-2521وز داللي 2521ينياير سينة  15وانظر فيي التميييز بيين االنتحيار عين اختييار وإدراك واالنتحيار فيي حالية فقيد اإلرادة : نقيض فرنسيي  -2919 -2599المرج السابق 

 . 112ص 511بيكار وبيسون فقرة  -211-1-2551جازيت دي باليه  2551يونيه سنة  99 -911-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يناير سنة  25باريس 

ى حياتيه ميات غيير منتحير ، فيأدى االنتحيار إليى إنقياص حقوقيه عليى هيذا ( ورد احتياطي التأمين يكون للمستفيد كما قدمنا ، ألنه هو الذي كان سيتقاضى مبلغ التأمين لو أن المؤمن عل 9) 

( . وهناك رأي يذهب إلى أن الرد يكون لطالب التأمين أو ورثته ألنه هو الذي دفع أقساط التأمين ) تراسبوت في داللوز  11النحو ) عبد الودود يحيى في التأمين على  األشخاص ص 

 . 179ص 111انظر في الرأيين محمد كامل مرسي فقرة  -( 2951ر فقرة جودارويير وشارمانتيي -2592-5-91

يولييه  29مين قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  11/2وانظر المادة  -159مكرر فقرة  21بيدان  -2955فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -111ص 517(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 2599سنة 

 . 115(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 2599فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  – 111ص 515) بيكيار وبيسيون فقيرة  ( clause d'incontestabilité différée) (  ويسمى هذا االتفاق بشرط عدم المنازعة المرجيأ  1) 

 ( . 721ص

( . وإذا  17عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -119ص 599سون فقرة (  يجوز االتفاق على مدة أطول من سنتين ، ولكن ال يجوز االتفاق على مدة أقصر ) بيكار وبي 1) 

فيإن االتفياق ال يكيون بياطالً ، ولكين االنتحيار ال اتفق على تأمين االنتحار عن اختيار وإدراك ولو وقع هذا االنتحار مباشرة بعد إبرام عقد التأمين أو ولو وقع بعد مدة تقل عن سنتين ، 

( . وإذا وقيع االنتحيار فيي  171ص 111محميد كاميل مرسيي فقيرة  -119ص 599لتأمين إال إذا وقع بعد انقضاء سنتين من إبرام عقد التأمين ) بيكار وبيسون فقيرة يدخل في نطاق ا

 111 151محمد كامل مرسيي فقيرة  -727ص 2599ة فقر 22خالل السنتين ، فإن المؤمن ال يدفع للمستفيد مبلغ التأمين ، بل يقتصر على دفع االحتياطي ) بالنيول وريبير وبيسون 
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المستفيد مبلغ التأمين . وإذا انتظر مدة سنتين قبل أن يقدم على االنتحار ، لم يلبث أن يقلع عن عزميه ، إذ يصيعب أن نتصيور شخصياً 

ى منتظراً في هدوء مدة سنتين كاملتين اعتزم االنتحار ، لم يلبث أن يقلع عن عزمه ، إذ يصعب أن نتصور شخصاً اعتزم االنتحار يبق

ر ثم ينتحر بعد هذه المدة الطويلة . ولكن يبقى مع ذلك أن هذا االتفاق الخاص يبقى الباب مفتوحاً للمؤمن له ، ولم يكن يفكر في االنتحيا

أن اطمأن إليى أنيه سييترك  وقت أن أمن على حياته ، وبقي كذلك مدة سنتين ، ألن يقدم على االنتحار بعد ذلك لظروف جدت عليه بعد

ألسرته مورداً من العيش . وهذا هو ما يجعل االستثناء الذي نحن بصدده محل انتقاد
 (2 )

 . 

وعلى ذلك إذا أقدم المؤمن على حياته على االنتحار قبل السنتين ، حتى لو مات بعد انقضاء هذه المدة مادام العمل الذي انتحر 

به قد تم في خاللها
 (1 )

لمستفيد ال يستحق مبلغ التأمين ، ولكنه يستحق احتياطي التأمين على الوجه الذي قدمناه . أما إذا لم يقيدم ، فإن ا 

ال من تياريخ نفياذه–المؤمن على حياته على االنتحار إال بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبرام عقد التأمين 
 (9 )

فيإن هيذا االنتحيار يكيون  -

االتفاق الخاص على ذلك ، ومن ثم ال يسقط حق المستفيد بل يتقاضاه كامالً من المؤمنداخالً في نطاق التأمين بموجب 
 (5 )

 . 

 

 

 آثار عقد التأمين على الحياة -المبحث الثاني

 التزامات المؤمن له -المطلب األول

 التزامات المؤمن له في عقد التأمين على الحياة : -626
التأمين على الحيياة ، أي الميؤمن عليى حياتيه ، هيو نفسيه طاليب التيأمين . فتكيون نفرض ، كما هو الغالب ، أن المؤمن له في  

التزاماته هي نفس االلتزامات التي تنشأ عن عقد التأمين ، سواء كان عقد تأمين على الحياة أو عقد تأمين آخر . وهيذه االلتزاميات هيي 

 المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه . : تقديم البيانات الالزمة للمؤمن ، ودفع مقابل التأمين ، وإخطار

أما االلتزام األخير ، وهو إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه ، فال جديد فيه ، وشأنه في عقد التأمين عليى الحيياة شيأنه 

في أي عقد تأمين . وقد قدمنا أن إخطار المؤمن بوقوع الحادث المؤمن منه يجب أن يقع في وقت معقيول
 (9 )

ي التيأمين عليى ، وأنيه في 

الحياة حيث ال داعي للعجلة في اإلخطار يكون الميعاد عادة أطول ، وقد يصل إلى ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة
 (1 )

. وذكرنيا أيضياً أن  

اإلخطار يصدر من المستفيد في حالة التأمين على الحياة ، إذا مات المؤمن له وترتب على موته أن استحق المسيتفيد مبليغ التيأمين
( 1 )

 

. 

                                                                                                                                                                    
( . وهناك رأي يذهب إلى أن العقد في هذه الحالة ال ينتج أي أثر ، ومعنى ذلك أن المؤمن يرد جميع األقساط المقبوضة  17عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -171ص

 ( . 2952) جوداروبير وشارمانتيير فقرة  إلى طالب التأمين ، ال أن يقتصر على دفع االحتياطي للمستفيد

 . 2599فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -515(  انظر في انتقاء النص الماثل في قانون التأمين الفرنسي : بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 17عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -119ص -599(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 17ص -11عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -119ص 599يسون فقرة(  بيكار وب 9) 

 . 727ص 2599فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -599(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 157(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 157(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 159(  انظر آنفاً فقرة  1) 
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بقي االلتزامان األوالن ، وهما تقديم البيانات الالزمة للمؤمن ودفع مقابل التأمين . وفيي هيذين يتمييز عقيد التيأمين عليى الحيياة 

 ببعض أحكام خاصة نوردها فيما يلي .

 التزام المؤمن له بتقديم البيانات الالزمة للمؤمن -0

 كام في خصوص هذا االلتزام : ما يتميز به عقد التأمين على الحياة من أح -727
تسري في األصل األحكام التي قررناها في خصوص هذا االلتزام على عقيد التيأمين عليى الحيياة ، فيجيب عليى الميؤمن ليه أن 

يقدم للمؤمن له البيانات الموضوعية والبيانات الشخصية التي يكون من شأنها أن تمكن المؤمن مين تقيدير الخطير الميؤمن منيه ، ويقيع 

( questionnaire imprimé) ك عادة عن طريق اإلجابة على أسئلة محددة مطبوعة ذل
  (2 )

 . 

( ال يلتيزم الميؤمن ليه ، فيي التيأمين عليى  2ولكن عقد التأمين على الحياة يتميز عين سيار عقيود التيأمين فيي مسيائل ثيالث : ) 

الخطير ، وهيذا بخيالف عقيود التيأمين األخيرى حييث يلتيزم الحياة ، بأن يخطر المؤمن بما يطرأ مين الظيروف التيي تيؤدي إليى زييادة 

المؤمن له بهذا اإلخطار
 (1 )

( التزام المؤمن له بإخطار المؤمن بجميع البيانات والظروف التي يكيون مين شيأنها تمكيين الميؤمن  1. )  

( والجيزاء عليى  9عقيود التيأمين . )  من تقدير الخطر المؤمن منه له أهمية خاصة في عقد التأمين على الحياة ، يتمييز بهيا عين سيائر

 اإلخالل بهذا االلتزام له أحكام خاصة في عقد التأمين على الحياة ، يتميز بها عن أحكام عقود التأمين األخرى .

 عدم التزام المؤمن له باإلخطار عن الظروف التي تؤدي إلى زيادة الخطر : -728
ظيروف يكيون مين شيأنها أن تزييد فيي الخطير الميؤمن منيه ، فإنيه يجيب عليى رأينا في عقد التأمين بوجه عيام أنيه إذا طيرأت  

المؤمن له إخطار المؤمن بهيذه الظيروف . مثيل ذليك أن يغيير الميؤمن ليه فيي المسيئولية عين حيوادث السييارات اسيتعمال سييارته مين 

ييه مين الحرييق مكيان توضيع فييه الميواد سيارة الستعماله الشخصي إلى سيارة للنقل العام ، وأن يستجد إليى جيوار المنيزل الميؤمن عل

الملتهبة ، وأن يستبدل من يؤمن على نفسه من اإلصابات بحرفته األصلية حرفة أشد خطراً 
 (9 )

 . 

ين عليى حياتيه مين  أما التأمين على الحياة فتقضي طبيعته بأال يلتزم المؤمن له بإخطار المؤمن عن هذه الظروف ، ألنه إنميا أمَّ

، وقد قبل المؤمن أن يؤمنه من جميع الظروف القائمة والمستقلة التي تهدد حياتيه بيالخطرهذه الظروف بالذات 
 (5 )

. وقيد نيص قيانون  

فقرة أخيرة ( . وفي مصير يسيري هيذا الحكيم دون  29صراحة على هذا الحكم ) م 2599يوليه سنة  29التأمين الفرنسي الصادر في 

أمين على الحياة . فإذا أصيب المؤمن له بمرض ، مهما كان هذا المرض خطييراً ، فإنيه نص ألنه ، كما قدمنا ، حكم تقتضيه طبيعة الت

ال يلتزم بإخطار المؤمن عنهع وكذلك ال يلتزم بإخطار المؤمن باسيتبداله بحرفتيه األصيلية حرفية أكثير خطيراً عليى حياتيه ، كميا يلتيزم 

 مين على الحياة والتأمين من اإلصابات تأميناً على األشخاص .المؤمن له بذلك في التأمين من اإلصابات ، وإن كان كل من التأ

وإذا كانت هناك أخطار تهدد حياة اإلنسان يخشاها المؤمن ويرى أن هناك مجازفة في تأمينها ويرغب في تجنبها ، فسبيله إليى 

رط خياص . وقيد قيدمنا أن الميؤمن يسيتطيع ذلك ليس في التزام المؤمن له باإلخطار عنها ، بل في استبعادها من نطاق التأمين بتاتاً بش

أن يستبعد من نطاق التأمين أخطاراً معينية غيير عاديية ، كالوفياة إذا كيان سيببها المبيارزة أو تنفييذ حكيم اإلعيدام أو السيفر إليى منياطق 

إن هذه األخطار ال تخضع  موبوءة أو مناطق نائية ، أو السفر بالطائرة ، كما يستطيع أن يستبعد من نطاق التأمين أخطار الحرب ، بل

عادة للتأمين إال بشروط خاصة
 (9 )

. وهناك فرق بين استبعاد الخطر من نطاق التأمين وبين االلتزام باإلخطار عنه عنيد تفاقميه ، ففيي  

                                                 
 وما بعدها . 122(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 وما بعدها . 121(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 127(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 19عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -2977فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -129ص 527(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  5) 

 (9  ً  . 112فقرة  (  انظر آنفا
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مؤمنياً علييه  الحالة األولى ال يكون الخطر مؤمناً عليه أصالً فليست هنياك حاجية لإلخطيار عنيه ، أميا فيي الحالية الثانيية فيالخطر يبقيى

ولكن بشرط اإلخطار عنه وفي مقابل زيادة في قسط التأمين
 (2 )

 . 

 األهمية الخاصة لاللتزام بتقديم البيانات الالزمة : -729
ولكن إذا كان المؤمن له ال يلتزم بإخطار المؤمن ، في التأمين عليى الحيياة ، عين تفياقم الخطير ، فإنيه يبقيى ملتزمياً كميا قيدمنا  

البيانات الالزمة عن سنه ، وعن حالته الصحية ، وعما سبق له إبرامه من عقود تأمين ، وعين عيروض سيابقة للتيأمين رفضيها بتقديم 

المؤمنون ، وعن غير ذلك من المسائل التي يسأل عنهيا عنيد إبيرام عقيد التيأمين . ولهيذا االلتيزام أهميية خاصية فيي عقيد التيأمين عليى 

هيو حيياة اإلنسيان بميا تتعيرض لهيا مين أخطيار وأميراض ظياهرة وخفيية ، فوجيب عليى الميؤمن ليه أن الحياة ، فإن محل التيأمين هنيا 

 يحرص على تقديم البيانات المطلوبة منه والمتعلقة بهذه المسائل في دقة كاملة وأمانة تامة .

البيانات التي تقدم للميؤمن تكيون  وإذا كان التأمين معقوداً على حياة الغير ، فيكون المؤمن على حياته غير طالب التأمين ، فإن

هي البيانات الخاصة بالمؤمن على حياته ال بطالب التأمين ، فإن حياة المؤمن على حياته ال حياة طالب التأمين هي التي تعني الميؤمن 

ن تقيدم األسيئلة . وهناك من األسئلة ما هو خاص بشخص المؤمن على حياته ال يستطيع غيره أن يجيب عليه ، واليذي يقيع عميالً هيو أ

 له شخصياً ليجيب عليها . وإذا تقدم المؤمن على حياته بالبيانات المطلوبة ، فإنيه يتقيدم بهيا نائبياً عين طاليب التيأمين ولحسيابه ، فيكيون

طالب التأمين مسئوالً عن صحة هذه البيانات ، ويتحمل الجزاء الذي يترتب على عدم صحتها
 (1 )

 . 

ة تأميناً لحالة البقاء ، فإن المسائل التي تعني المؤمن هي ما تعلق منهيا بسين الميؤمن ليه . أميا حالتيه وإذا كان التأمين على الحيا

الصحية فال تعني المؤمن ، إذ لو كانت هذه الحالة سيئة ومات الميؤمن ليه بعيد وقيت قصيير مين إبيرام عقيد التيأمين ، ليربح الميؤن مين 

عاش المؤمن له بعد انقضاء أجل معين . أما إذا كان التأمين على الحياة تأميناً لحالة الوفياة  وراء ذلك إذ هو ال يدفع مبلغ التأمين إال إذا

، فهنا يعني المؤمن كثيراً التثبت مين حالية الميؤمن ليه الصيحية وميا هيو مصياب بيه مين أميراض ظياهرة أو خفيية ، حاليية أو سيابقة ، 

عود بالخسارة على المؤمن ، فهو ملزم بدفع مبلغ التأمين عنيد ميوت الميؤمن وراثية أو غير وراثية . ذلك أن موت المؤمن له السريع ي

له ولو مات بعد إبرام العقد بيوم واحد ، فال يكون المؤمن قد تقاضى إال جزًءا ضئيالً من األقساط ودفع مع ذلك مبلغ التأمين كامالً 
 (9 )

 

. 

 الجزاء على اإلخالل بااللتزام -731
 من التقنين المدني على ما يأتي : 115المادة تنص نص قانوني :  -

ال يترتب على البيانات الخاطئة وال على الغليط فيي سين الشيخص اليذي عقيد التيأمين عليى حياتيه بطيالن التيأمين ، إال إذا  -2"

 كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين" .

حوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئية أو الغليط أن القسيط المتفيق علييه أقيل مين القسيط اليذي كيان وفي غير ذلك من األ -1"

يجييب أداؤه ، وجييب تخفيييض مبلييغ التييأمين بمييا يتعييادل مييع النسييبة بييين القسييط المتفييق عليييه والقسييط الواجييب أداؤه علييى أسيياس السيين 

 الحقيقية" .

                                                 
 192وانظر أيضاً في التمييز بين استبعاد الخطر من نطاق التأمين وسقوط الحق في التأمين آنفاً فقرة  -2977فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -122ص 527(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 في الهامش .

لمؤمن له أن يقدم جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالظروف السابقة على إبرام عقد التأمين ، حتيى ميا كيان فيجب إذن على ا – 25(  عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص  1) 

 ( . 729ص 2975فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -122ص 525من هذه الظروف تالياً لتقديم طلب التأمين مادامت سابقة على تمام العقد ) انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 

 . 2975فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -121ص 525(  انظر بيكار وبيسون فقرة  9) 
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مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن عليى حياتيه ، وجيب عليى  أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر -9"

المؤمن أن يرد دون فوائد الزيادة التي حصل عليها ، وأن يخفيض األقسياط التاليية إليى الحيد اليذي يتناسيب ميع السين الحقيقيية للميؤمن 

عليه"
 (2 )

 . 

يم البيانات الالزمية فيي التيأمين بوجيه عيام ، أن الميؤمن ليه إذا كيان وقد قدمنا ، عند الكالم في الجزاء على اإلخالل بالتزام تقد

سيء النية وكتم أمراً أو قدم بياناً كاذباً ، بحيث ترتب على ذلك أن تغير موضوع الخطر أو قليت أهميتيه فيي نظير الميؤمن ، كيان عقيد 

أما إذا لم يستطع المؤمن أن يثبت سوء نية المؤمن ليه ، التأمين باطالً ، وتقاضى المؤمن تعويضاً من المؤمن له لما ارتكبه من الغش . 

فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد ولكين دون تعيويض ، ويسيتطيع الميؤمن ليه أن ييدرأ طليب 

ال ييدفع مين مبليغ التيأمين إال بنسيبة  اإلبطال إذا هو قبل زيادة فيي القسيط . وإذا ليم تظهير الحقيقية إال بعيد تحقيق الخطير ، فيإذا الميؤمن

يقضييي بأنييه ال يجييوز  ( clause d'incontestabilité) القسييط المييدفوع إلييى القسييط الواجييب الييدفع . وقييد يوجييد شييرط بمنييع النييزاع 

يانيات بشيرط للمؤمن أن ينازع في صحة البيانات التي أدلى بها المؤمن له ، وفي هذه الحالة يمتنع على المؤمن التمسك بعدم صيحة الب

أن يكون المؤمن له حسن النية ، وعند ذلك ال يجوز للمؤمن ال إبطال العقد قبل تحقق الخطر ، وال إنقاص مبلغ التيأمين بعيد تحققيه
 (1 )

 

. 

وتسري كل هذه األحكام على عقد التأمين على الحياة سريانها على عقود التأمين األخيرى ، فيميا عيدا اسيتثناء واحيداً يقيوم فيي 

 ة التي يقدم فيها المؤمن له بياناً خاطئاً عنه سنه . ففي هذه الحالة وحدها يجب التمييز بين فرضين : الحال

) الفرض األول ( إذا قرر المؤمن له لنفسه سناً أقل من سنه الحقيقيية ، وكانيت سينه الحقيقيية تجياوز الحيد المعيين اليذي نصيت 

المقيرر فيي تعريفية التيأمين هيو خميس وسيتون سينة ، وكانيت سين الميؤمن ليه سيتاً عليه تعريفة التأمين . مثل ذلك أن يكيون حيد السين 

وستين ولكنه قرر أن سنه خمس وستون . ففي هذا الفرض ، سواء كان المؤمن له سيء النية أو حسن النية ، يكون عقد التأمين بياطالً 

، إذ ال يمكن إبرام هذا العقد مع مجاوزة سن المؤمن له الحد المقرر
 (9 )

. ومن ثم ال يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر ،  

ويجب عليه رد األقساط المدفوعة للمؤمن له حتى لو كان هذا سيء النية
 (5 )

، ولكين يجيوز للميؤمن أن يطاليب الميؤمن ليه سييء النيية  

 بالتعويض .

                                                 
من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقيت لجنية المراجعية عليى الينص تحيت رقيم  2951(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  2) 

بعد إدخال تعديالت لفظية طفيفية أخيرى ، فأصيبح الينص مطابقياً لميا اسيتقر  729هائي بعد إدخال تعديالت لفظية طفيفة . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم في المشروع الن 729

 ( . 979ص -979ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  115عليه في التقنين المدني الجديد . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 

 يشتمل التقنين المدني على نصوص في عقد التأمين . ولم

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ( . مطابق)  199لتقنين المدني السوري م ا

 ) مطابق ( . 115التقنين المدني الليبي م 

 التأمين على الحياة .التقنين المدني العراقي : ال مقابل ، ولكن النص يتفق مع المبادئ العامة في 

فقرة عقد الضيمان ، إال إذا كيان عمير المضيمون الحقيقيي متجياوزاً  22: إن الخطأ في عمر المضمون ال يؤدي إلى بالنيول وريبير وبيسون  2927تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

القسط المدفوع على أثر خطأ من هذا النوع دون القسط الذي كان يجب أداؤه ، فيخفض راس المال  أما في سائر األحوال ، فإذا كان-الحد المعين لعقد الضمان بمقتضى تعريفة الضامن

ى أثر خطأ في سن المضمون كان زائداً أو الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع والقسط المناسب لعمر المضمون الحقيقي . وإذا كان األمر بالعكس ، أي أن القسط الذي دفع عل

 م الضامن أن يرد الزيادة بدون أن تحسب لها فائدة .جداً ، لز

 ) ويتفق التقنين اللبناني مع التقنين المصري ( .

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  72وانظر أيضاً المادة 

 . 192فقرة  -111(  انظر في كل ذلك آنفاً فقرة  1) 

بيكيار وبيسيون ) فإن هذا الشرط ال ينتج أثراً أمام مجاوزة سن المؤمن له الحد المقرر في تعريف التيأمين  ، ( clause d'incontestabilité) (  حتى لو كان هناك شرط بمنع النزاع  9) 

 ( . 125ص 512فقرة 

 . 129ص -519(  انظر بيكار وبيسون فقرة  5) 
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علييه تعريفية التيأمين . وفيي هيذا الفيرض يكيون  ) الفرض الثاني ( أن تكون سن المؤمن له ال تجاوز الحد المعين اليذي نصيت

عقد التأمين صحيحاً وال يجوز إبطاله ، وذلك سواء كان المؤمن له عنيدما قيرر لنفسيه سيناً غيير السين الحقيقيية حسين النيية أو سييئها . 

 وكل ما يترتب على الغلط في السن هو تعديل العقد بحيث يصبح متمشياً مع السن الحقيقية .

 1999جنيهياً ليتقاضيى مبليغ تيأمين مقيداره  219سنة فكان الواجب أن يدفع قسيطاً سينوياً مقيداره  99ن المؤمن له فإذا كان س

جنييه فقيط ، وانكشيف الغليط سيواء  299سنة ليتقاضى نفس مبلغ التأمين في مقابل قسط سينوي مقيداره  59جنيه ، ولكنه قرر أن سنه 

إليى القسيط الواجيب اليدفع وهيو  299، مبليغ التيأمين يخفيض بنسيبة القسيط الميدفوع وهيو كان هذا الغلط بحسن نية أو بسوء نية ، فإن 

، أي بنسبة  219
5
1999بدالً من  1999، فيكون  9/

 (2 )
 . 

سنة وهي سنه الحقيقية ، فدفع قسطاً سنوياً مقيداره  99سنة بدالً من  99وإذا قرر المؤمن له ، في نفس المثل السابق ، أن سنه 

جنيهاً وهو مقدار القسط الذي كان عليه أن يدفعه بالنسبة إلى سنه الحقيقية طبقاً لتعريفة التأمين المعمول بها  219بدالً من جنيهاً  299

. فإذا كان المؤمن له قيد ظيل ييدفع  299بدالً من  219وقت إبرام العقد ، فإن مبلغ التأمين ال يزيد ، ولكن القسط هو الذي يخفض إلى 

ه مدة ثالث سنوات مثالً ، ثم انكشف الغلط ، وجب على المؤمن أن ييرد إلييه الزييادة فيي القسيط التيي دفعهيا فيي ميدة القسط المتفق علي

جنيهياً فيي السينة ، ثيم يخفيض القسيط بعيد ذليك فيي السينوات  19جنيهاً ألن زيادة القسط قد بلغت  19الثالث سنوات دون فوائد . فيرد 

 جنيهاً . 219إلى  299التالية من 

 االلتزام بدفع مقابل التأمين -2

 قيود على تحديد مقدار القسط في التأمين على الحياة :  -730
قدمنا أن قسط التأمين هو المقابل المالي الذي يدفعه المؤمن له للميؤمن لتغطيية الخطير الميؤمن منيه ، وأن هيذا القسيط ال يحيدد 

مقداره اعتباطاً ، وأن التحديد خاضع لعوامل فنية
  (1 )

بل إن المشرع في فرنسا قد تدخل لتحديد مقدار القسط في التأمين عليى الحيياة .  

، وعين حداً أدنى لهذا القسط ال ينزل عنه المؤمن ، حتى ال يجر التنافس بيين شيركات التيأمين إليى النيزول عين الحيد اليذي ييأمن معيه 

                                                 
م ال يخفيض ، وكان المؤمن له حسن النية فيما أدلى به من بيان خاطئ عن سنه ، أنتج الشرط أثره ، ولم يجز للمؤمن التمسك بعدم صحة البييان ، ومين ثي (  فإذا وجد شرط بمنع النزاع 2) 

( . ويجب إذن تخفيض مبلغ التأمين . ويكفي  192فاً فقرة مبلغ التأمين . أما إذا كان المؤمن له سيء النية في إدالئه بالبيان الخاطئ عن سنه ، فإن شرط منع النزاع ال يعتد به ) انظر آن

زاع التحفظ اآلتي : "على أنه إذا ثبت سوء لثبوت سوء نية المؤمن له أن يكون عالماً بأنه يدلي ببيان خاطئ عن سنه ، وال حاجة إلثبات الغش . وقد جرت العادة بتضمين شرط منع الن

ة على الغش ، يصبح التأمين باطالً وجميع األقساط المدفوعة حقاً مكتسباً للشركة بصفة تعويض كشرط جزائيي صيريح" ) وانظير آنفياً فقيرة النية ، حتى مع انعدام التصرفات المنطوي

ديسيمبر سينة  22رن  -211-2559المرجيع السيابق  2555يولييه سينة  29 -97-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591ينياير سينة  1وانظر نقض فرنسي  –في الهامش  192

: ويشيران إليى أن كيال مين القضياء اإليطيالي ) المجلية العامية للتيأمين البيري  125ص 512( . وانظر أيضاً في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  919-2591المرجع السابق  2599

يعتد بشرط عدم النزاع في حالة سوء النية وال يعتد به في حالة الغش (  255ص 2552( والقضاء المصري ) شيفالييه في المجلة الفصلية للقانون المدني  112وص 599ص 2599

وانظر في وجوب التمييز بين سوء النيية والغيش أنسييكلوبيدي  -112مكرر فقرة  21بيدان  -2952فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -، فيميز بذلك دون مبرر بين سوء النية والغش

(  197و 191في فقرتي  219 -2559المجلة العامة للتأمين البري  2559يناير سنة  25و 2551ديسمبر سنة  27ويشير إلى نقض فرنسي  ) 191. فقرة  Ass . Perلفظ  2داللوز 

. 

بيانيات كاذبية ميع العليم بكيذبها وبيين إعطائيه وانظر في أن القضاء المختلط يميز بين استعمال طرق احتيالية وفي هذه الحالة يكون عقد التأمين كله ال شرط منع النيزاع وحيده بياطالً ، 

في  192آنفاً فقرة  -195ص 99م 2552مايو سنة  17ولكن دون استعمال طرق احتيالية وفي هذه الحالة يكون شرط منع النزاع وحده دون عقد التأمين هو الباطل . استئناف مختلط 

ميايو  21علق بسن المؤمن على حياته يوجب بطالن القيد دون تمييز بين حالة وحالة ) اسيتئناف مخيتلط ومع ذلك قد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن البيان الكاذب المت -الهامش

 91م 2555يونيه سنة  12( ، وال يزيل البطالن تقديم شهادة تعميد مزورة إلثبات السن حتى لو أقر المؤمن بأنه قد تم إقرار السن نهائياً ) استئناف مختلط  999ص  92م 2595سنة 

 ( . 251ص

 . 911انظر آنفاً فقرة  (  1) 
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المؤمن أن يواجه ما يتحمله مين األخطيار
 (2 )

ى لمقيدار القسيط ، إليى إطيالق حريية شيركات التيأمين فيي . ثيم عيدل عين تعييين حيد أدني 

االتفاق مع المؤمن لهم على هذا لمقدار ، بشرط موافقة هيئة الرقابة التي تطمئن عن طريق هذه الموافقة إلى أن قسيط التيأمين قيد حيدد 

مقداره على نحو يتفق مع القواعد الفنية للتأمين
 (1 )

 . 

مين مشيروع وزارة االقتصياد (  91) م 2595لسينة  259ن قانون هيئيات التيأمين رقيم م 55أما في مصر ، فقد نصت المادة 

من المادة الثانية ) هيئات التأمين على الحياة وهيئات تكيوين األميوال (  1و 2على أنه "ال يجوز للهيئات المنصوص عليها في البندين 

ما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار األرباح التي تيوزع عليى حملية أن تميز بين وثيقة وأخرى من الوثائق التي من نوع واحد ، وذلك في

الوثائق أو بغير ذلك من االشتراطات ، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختالف فرص الحيياة بالنسيبة إليى الوثيائق التيي لميدة الحيياة دخيل 

الخاصة بالتأمين على مبالغ كبيرة تتمتع بتخفيضيات معينية  ( الوثائق 1( وثائق إعادة التأمين . )  2ويستثنى من ذلك ما يأتي : )  -فيها

( الوثييائق الخاصيية بالتييأمين بشييروط خاصيية علييى حييياة أفييراد عائليية واحييدة أو  9طبقيياً لجييداول الرسييوم المبلغيية لمصييلحة التييأمين . ) 

تيرخص للهيئية بنياء عليى طلبهيا  ويجوز لمصلحة التأمين أن -مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى

في إصدار وثائق بتخفيضات عن الرسوم العادية إذا وجدت أسباباً تبرر ذلك" . فلم يعمد المشرع المصري إلى تعيين حد أدنى لمقيدار 

لمسياواة بيين القسط ، وال إلى اشتراط الموافقة على مقدار القسط المتفق عليه بين المؤمن والمؤمن له . بيل وضيع كقاعيدة عامية مبيدأ ا

وثائق تأمين الهيئة في األسعار ) أي في مقدار القسط ( وفي األرباح التي توزع على حملة الوثائق وفي االشتراطات األخرى ، وذليك 

ما لم يكن التمييز راجعاً إلى اختالف فرص الحياة بالنسبة إلى المؤمن لهم ، أو راجعاً إلى أن مبلغ التيأمين كبيير إليى حيد يسيتحق معيه 

تخفيضاً معيناً في القسط طبقاً لجداول الرسوم التي يبلغها الميؤمن لمصيلحة التيأمين ، أو راجعياً إليى أن التيأمين تيأمين جمياعي ألفيراد 

عائلة واحدة أو مجموعة من أفراد تيربطهم مهنية أو عميل واحيد أو أيية صيلة اجتماعيية أخيرى . ويجيوز ، إليى جانيب ذليك ، تخفييض 

 أسباب مبررة للتخفيض ، وذلك بترخيص من مصلحة التأمين .مقدار القسط إذا وجدت 

 إمكان التحلل من عقد التأمين على الحياة ومن دفع األقساط -732
 من التقنين المدني على ما يأتي : 195تنص المادة نص قانوني :  -

بي يرسله إليى الميؤمن قبيل انتهياء "يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتا

الفترة الجارية ، وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من األقساط الالحقة
 (9 )

 . 

مين قيانون  75وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا للمشروع التمهيدي لهذا النص ما يأتي : "هذا الينص مقتيبس مين الميادتين 

يولييه سينة  29اني ، وحكمهما مخالف لحكم القانون الفرنسيي الصيادر فيي األلم 2597من قانون سنة  219السويسري و 2597سنة 

                                                 
 ( . 2599فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -192ص 591في فرنسا حداً أدنى لمقدار القسط ) بيكار وبيسون فقرة  2599مارس سنة  21فقد عين قانون  (  2) 

 . 2599فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -591وانظر بيكار وبيسون فقرة  – ( 9فقرة  9م)  2597يونيه سنة  25في ذلك قانون انظر  (  1) 

في  729من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  2591تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  (  9) 

ليه مجلس النواب جنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدخل تعديل لفظي طفيف ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافق عالمشروع النهائي . وفي ل

 ( . 915ص -911 9) مجموعة األعمال التحضيرية  195، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  729كما عدلته لجنته ، تحت رقم 

 ( . 115ص 19م 2522أبريل سنة  19يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين ، ولكن الحكم كان معموالً به ) استئناف مختلط  ولم

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ( . مطابق)  119لتقنين المدني السوري م ا

 .) مطابق (  195التقنين المدني الليبي م 

 ) مطابق ( . 551التقنين المدني العراقي : م 

وال يؤدي ، عدم دفع أحد األقساط إال إلى فسخ عقد الضمان أو تخفيض مفاعيله بعد  -: ال حق للضامن في المداعاة لطلب دفع األقساط 1و 2/ 2921تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

 . 519إتمام الشروط المعينة في المادة 

 ( . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  1و 19/2لتقنين اللبناني تتفق مع أحكام المادة ) وأحكام ا
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فقرة أولى منه : "ليس للمؤمن على الحياة أن يطالب باألقساط" . وهذا الحكيم األخيير ، وإن كيان ينسيجم  19حيث تقرر المادة  2599

هو الحال بالنسبة لسائر أنواع التأمين األخرى . إال أنه  مع المبادئ المقررة من أن االلتزام بدفع جعل التأمين ليست له قوة إلزامية كما

مع ذلك يضحي مصالح المؤمن ، إذ يجيز إنهاء العقد بدون أي إخطار سوى مجيرد االمتنياع عين دفيع األقسياط ، ميع حرميان الميؤمن 

من كل دعوى للمطالبة حتى بأقساط الفترة الجارية
 (2 )

 . 

عليى أنيه "ال يكيون للميؤمن دعيوى  2599يولييه سينة  29مين قيانون  1و 19/2ة ففي فرنسا كميا رأينيا تينص المياد $2571 

، إال فسيخ عقيد التيأمين  21وليس هناك جيزاء لعيدم دفيع القسيط ، بعيد اسيتيفاء اإلجيراءات المقيررة فيي الميادة  -للمطالبة بدفع األقساط

أو تخفيض هذا العقد" ( pure et simple) فسخاً محضاً 
 (1 )

 . 

فقيد وفيق المشيرع بيين مصيلحة الميؤمن ليه فيي أال يجبير عليى دفيع القسيط حتيى ال يحجيم عين التيأمين ، وبيين  أما في مصير ،

مصلحة المؤمن في أن يخطره المؤمن له بتحلليه مين العقيد قبيل انتهياء الفتيرة الجاريية . وقيد سيار فيي هيذا السيبيل عليى نهيج المشيرع 

مين قيانون التيأمين  75ضاحية للمشروع التمهييدي فيميا رأينيا . فقيد نصيت الميادة السويسري والمشرع األلماني ، كما تقو المذكرة اإلي

على أن "لطالب التأمين إذا دفع قسطاً سنوياً أن يتحلل من عقد التأمين على الحيياة ، وأن  2597أبريل سنة  1السويسري الصادر في 

مين قيانون  219/2داء فتيرة جدييدة للتيأمين" . ونصيت الميادة يرفض دفع األقساط التالية ، ويجب أن يخطر المؤمن بذلك كتابة قبل ابت

على أنه "إذا التزم طالب التأمين بدفع أقساط دورية ، كان له الحق فيي أي وقيت فيي أن يتحليل  2597مايو سنة  99األلماني الصادر 

ة الذي التزم بدفع أقساط دوريةمن العقد في نهاية الفترة الجارية" . ونرى من ذلك أن المؤمن له في عقد التأمين على الحيا
 (9 )

، يبقيى  

في مصر ملتزماً بدفعها ويجوز للمؤمن أن يطالبه قضاء بالدفع ، ويجبر عليه
 (5 )

. ومتى تم عقد التأمين على الحيياة ، فيإن الميؤمن ليه  

دفعيه جياز للميؤمن أن يجبيره عليى يكون ملتزماً بدفع القسط السنوي األول على األقل وال يستطيع أن يتحلل من دفعه ، وإذا تأخر فيي 

ذلك ولو عن طريق التنفيذ الجبري . ويجب ، كما في سائر عقود التيأمين ، أن يبيدأ الميؤمن بإعيذار الميؤمن ليه ، وييتم اإلعيذار بكتياب 

موصى عليه مصحوب بعلم وصول يرسل إلى المؤمن له فيي آخير ميوطن ليه معليوم للميؤمن . ويبيين الميؤمن فيي الكتياب أنيه مرسيل 

لإلعذار ، ويذكر فيه المؤمن له بتاريخ استحقاق القسط وبالنتائج التي تترتب عليى عيدم اليدفع . ويترتيب عليى هيذا اإلعيذار أن يصيبح 

القسط واجب األداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يترتب عليه قطع المدة التي تسقط بها دعوى المطالبة بالقسط . وإلى هنا تتفق أحكام 

من مشروع الحكومية فيي هيذا الصيدد عليى ميا ييأتي :  1و 91/2ى الحياة مع أحكام سائر عقود التأمين ، وتنص المادة عقد التأمين عل

"إذا لم يؤد أحد األقساط في موعد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصيول يرسيله إلييه 

 –لإلعذار ، ومذكراً بتاريخ استحقاق القسط وبالنتيائج التيي تترتيب علييه طبقياً لهيذه الميادة  في آخر موطن معلوم ، مبيناً فيه أنه مرسل

ويترتب على هذا اإلعذار أن يصبح القسط واجب األداء في مركز إدارة المؤمن ، كما يترتب عليه قطيع الميدة التيي تسيقط بهيا دعيوى 

 المطالبة بالقسط" .

                                                 
 . 919ص 9مجموعة األعمال التحضيرية  (  2) 

وتقوم على أساس أنه لو كان دفع القسط إجباريياً لميا أقيدم أحيد عليى التيأمين  ، تقليدية في التأمين على الحياةوالقاعدة التي تقضي في فرنسا بأن دفع القسط اختياري ال إجباري قاعدة  (  1) 

اجزاً عين دفيع األقسياط فجعيل فإن قسط التأمين يكون عادة مرتفعاً ومدة التأمين طويلة وقد تنعدم مصلحة المؤمن له في التأمين في خيالل هيذه الميدة الطويلية أو يصيبح عي ، على الحياة

ً المشرع الفرنسي دفع ال  كان له الحق في الحصول على وثيقة تأمين مخفضة على النحو الذي سنبسطه فيما يلي ، فإذا كان المؤمن له قد دفع ثالثة أقساط سنوية أو أكثر ، قسط اختياريا

 . فسخ عقد التأمين ويخلص له ما قبض من األقساطولكن المؤمن ي ، فإنه ال يجبر على الدفع ، وتخلف عن الدفع بعد ذلك ، أما إذا كان قد دفع أقل من أقساط سنوية ثالثة .

فيإن هيذا التعهيد يكيون ملزمياً  ، أما إذا تعهد المؤمن له نحو المستفيد بدفع القسط للمؤمن ، والطابع االختياري لدفع القسط في فرنسا ال يسري إال في العالقة ما بين المؤمن والمؤمن له 

إذا توقف المؤمن له عن دفع  ، ويجوز أيضاً للمؤمن . وإن كان المؤمن نفسه ال يستطيع إجباره كما سبق القول ، أن يدفع األقساط للمؤمن لىويستطيع المستفيد أن يجبره ع ، للمؤمن له

 . أن يخصم قيمة القسط المتأخر من مبلغ التأمين ، قسط ومات قبل فسخ العقد

 . 9211فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  -2595فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -597بيكار وبيسون فقرة  : انظر في الطابع االختياري لدفع القسط في القانون الفرنسي 

من عقد التأمين  ، فإنه ال يكون ملتزماً بدفع أقساط دورية ، ومن ثم ال تسري عليه هذه األحكام الخاصة ، وال يجوز له التحلل ( prime unique) فإذا دفع مقابل التأمين مرة واحدة  (  9) 

 ولو بإخطار كتابي قبل انتهاء الفترة الجارية .

 . 1ص 99م 2559نوفمبر سنة  1( استئناف مختلط  5) 
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 91/9التأمين على الحياة أحكاماً تخالف أحكام سائر عقيود التيأمين ، فتينص الميادة  ولكن مشروع الحكومة يضع بعد ذلك لعقد

من هذا المشروع على ما يأتي : "فإذا لم يكن لإلعذار نتيجة ، كان للمؤمن حق إنهاء العقد أو خفض قيمته حسب األحوال بعد انقضياء 

عمل بهذا العقد إذا قام المؤمن له بأداء األقساط المتيأخرة وميا قيد يكيون ثالثين يوماً من تاريخ إرسال اإلعذار ، ويجوز للمؤمن إعادة ال

مستحقاً من المصروفات"
 (2 )

. ويتبين من هذا النص أنه بعد انقضاء ثالثيين يومياً مين تياريخ إرسيال اإلعيذار ، ال يوقيف سيريان عقيد  

التأمين على الحياة كما يوقف سريان سائر العقود
 (1 )

ن حق إنهاء العقد بمجرد انتهاء مدة الثالثين يومياً ، فيإذا كيان ، وإنما يكون للمؤم 

ميا المؤمن له قد دفع أقساطاً سنوية ثالثة على األقل ، لم ينه المؤمن العقد بل يخفض قيمته طبقاً ألحكام التخفيض التي سييأتي بيانهيا . أ

روفات ، فإنه يجيوز للميؤمن أن يعييد العميل بعقيد التيأمين كميا إذا قام المؤمن له بأداء األقساط المتأخرة وما قد يكون مستحقاً من المص

كان دون تخفيض
 (9 )

 . 

وهكذا يبقى المؤمن له ملتزماً بدفع كل قسط يحل على النحو الذي قدمناه . فإذا أراد التحلل من العقد كان له ذلك ، ولكن بشرط 

أن يخطر بتحلله المؤمن كتابة قبل انتهاء الفترة الجارية
 (5 )

فإذا أبرم عقد التيأمين عليى الحيياة ، كيان الميؤمن ليه ملتزمياً بيدفع القسيط .  

األول وال يستطيع أن يتحلل من هذا االلتزام . وكل ما يستطيعه هو أن يتحلل من دفيع األقسياط التاليية ، إذا هيو أرسيل إخطياراً مكتوبياً 

قبل انتهاءالسنة التي استحق عنها القسيط األول . وال يشيترط  إلى المؤمن يتحلل فيه من العقد ، بشرط أن يرسل هذا اإلخطار المكتوب

شكل خاص في الكتابة ، فتكفي الكتابة العرفية ، ويكيون اإلخطيار عيادة بكتيا موصيى علييه مصيحوب بعليم وصيول . وال يوجيد ميعياد 

النحو المتقدم اليذكر ، انفسيخ العقيد ،  معين لإلخطار ، وإنما يجب أن يرسل قبل انتهاء السنة ولو بيوم واحد . فإذا أرسل اإلخطار على

عين  وتحلل المؤمن له من التزامه بدفع األقساط التالية . أما إذا لم يتحلل المؤمن له من العقد في السنة األولى ، فإنه يلتيزم بيدفع القسيط

حيو اليذي بسيطناه . فيإذا تحليل الميؤمن ليه السنة الثانية ، ثم عن السنة الثالثة والرابعة الخامسة وهكذا ، إلى أن يتحلل من العقد عليى الن

من العقد ، تحلل المؤمن كذلك من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر . ولكن إذا كان الميؤمن ليه قيد اسيتمر عليى دفيع األقسياط 

 ينفسخ بيل يخفيض طبقياً لقواعيد ثالث سنوات على األقل ، ثم أخطر المؤمن كتابة بتحلله من العقد قبل نهاية السنة الثالثة ، فإن العقد ال

 التخفيض التي سيأتي بيانها .

 المدين بدفع القسط وزمان الدفع ومكانه : -733
قدمنا أن المدين يدفع القسط في عقد التأمين بوجه عام هو المؤمن له ، ولكين ال باعتبياره مؤمنياً عليى حياتيه ، بيل باعتبيار أنيه  

هو طالب التأمين ، إذ يغلب أن يجتمع طالب التأمين والمؤمن على حياته في شخص واحد . فإذا انفصال ، كان المدين بدفع القسيط هيو 

ؤمن له ) المؤمن على حياته ( ، ألن طالب التيأمين هيو اليذي تعاقيد ميع الميؤمن والتيزم تجاهيه بيدفع األقسياططالب التأمين ال الم
 (9 )

  .

ولما كان المستفيد في عقد التأمين على الحياة له مصلحة في أن تكون أقساط التأمين قد وفييت ، فإنيه يجيوز أن يقيوم هيو بوفائهيا حتيى 

                                                 
المنصوص عليها في هيذه الميادة من مشروع الحكومة فتتفق أحكامها مع األحكام العامة ، إذ تقول الفقرتان الرابعة والخامسة ما يأتي : "وتسري المواعيد  91أما باقي فقرات المادة  (  2) 

 ويقع باطالً كل اتفاق ينقص من هذه المواعيد أو يعفى المؤمن من أن يقوم باإلعذار" . -من اليوم التالي لتاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه

 . 151في آخرها في الهامش وفقرة  159انظر آنفاً فقرة  (  1) 

محمد علي عرفيه  -291ص 91م 2555مايو سنة  15، لم يجز لورثته أن يدفعوا األقساط المتأخرة ليقبضوا مبلغ التأمين ) استئناف مختلط  ولكن إذا تحقق الخطر بموت المؤمن له (  9) 

 ( . 199ص 

مدتيه . وقيد كيان القضياء المخيتلط ، قبيل  وال يجوز االتفاق على غير ذلك ضد مصلحة المؤمن له ، فال يجوز أن يشترط المؤمن أن يبقى عقد التأمين ملزمياً للميؤمن ليه طيوال  (  5) 

( ، ولكن بعد صدور التقنين المدني الجدييد وفييه نيص صيريح )  91ص 51م 2599نوفمبر سنة  19صدور التقنين المدني الجديد ، يذهب إلى جواز هذا االشتراط ) استئناف مختلط 

هو في غير مصلحة المؤمن له ، ال مناص من القول بأن االشتراط باطل ألنه فيي غيير مصيلحة الميؤمن ليه ) مدني ( يقضي بعدم جواز االتفاق على مخالفة أحكام القانون فيما  199م

 ( . 199محمد علي عرفه ص 

سط ، فإن التحلل من العقد ال ذلك في دفع القوإخطار المؤمن له المؤمن بالتحلل من العقد تصرف قانوني ال يجوز لدائني المؤمن له الطعن فيه بالدعوى البوليصية ثم استعمال حقه بعد 

بط بشخصيه ) عبيد اليودود يحييى فيي التيأمين يعتبر عمالً مفقراً حتى يجوز الطعن فيه بالدعوى البوليصية ، كما أنه ال يجوز للدائنين استعمال حق مدينهم في دفع القسط ألنه حيق ميرت

 ( . 91على األشخاص ص

 . 199انظر آنفاً فقرة  (  9) 
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ون رضاء المؤمن على حياته ودون رضاء طالب التأمين . وإذا وفى المستفيد أحد األقساط ، فيإن هيذا يتوقى بذلك إنهاء العقد ، ولو بد

الوفاء يعتبر قبوالً ضيمنياً للتيأمين المعقيود لمصيلحته ، فينقطيع بيذلك حيق طاليب التيأمين فيي نقيض تعييين المسيتفيد
 (2 )

. بيل يجيوز أن  

يكفل طالب التأمين في دفع األقساط ، أو أن يجعل نفسه ميديناً بيدفع األقسياط ميع طاليب  يتدخل المستفيد في عقد التأمين منذ البداية وأن

التأمين
 (1 )

 . 

واألصل في التأمين على الحياة ، كما في سائر عقود التأمين ، أن القسط يدفع في الوقت الذي يتفق عليه المتعاقدان ، ويشيترط 

 prime) بل التأمين على الحياة مبلغاً إجمالياً يدفع مرة واحدة ويسيمى بالقسيط الوحييد المؤمن عادة أن يدفع مقدماً . ويقع أن يكون مقا

unique )  ولكن الغالب أن يكون دفع مقابل التأمين على أقساط سنوية متساوية ، ويدفع القسط مقدماً فيي أول كيل سينة . ويجيوز أن ،

أشهر أو كل ثالثة أشهر أو كل شهر ، ولكن ذلك ليس إال طريقاً لتيسيير يقسم القسط السنوي إلى أجزاء ، يدفع كل جزء مقدماً كل ستة 

الدفع ، ويبقى القسط قسطاً سنوياً بحيث إذا تحقق الخطر في أول شهر من السنة كان على طالب التيأمين أن ييدفع جمييع أجيزاء القسيط 

السنوي ، وتخصم من مبلغ التأمين
 (9 )

 . 

مين ، ما لم يتفق على مكان آخير . وفيي مكيان اليدفع يجيب أن يقيدم الميؤمن المخالصية ومكان الدفع يكون في موطن طالب التأ

لطالب التأمين لقبض القسط ، وفيي هيذا المكيان أيضياً يوجيه الميؤمن اإلعيذار للميؤمن ليه عنيد تخلفيه عين اليدفع . وتسيري أحكيام عقيد 

األحكام التأمين بوجه عام على عقد التأمين على الحياة ، وقد سبق أن بسطنا هذه
 (5 )

 . 

 التزام المؤمن وحقوق المؤمن له -المطلب الثاني
 نتكلم هنا في التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين ، ثم في حقوق المؤمن له الناشئة من االحتياطي الحسابي .مسألتان :  -734

 

 

 التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين -0

 وقت استحقاق الدفع  -735
 من التقنين المدني على ما يأتي : 195المادة تنص نص قانوني :  –

"المبالغ التي يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إليى المسيتفيد ، عنيد وقيوع الحيادث الميؤمن منيه أو 

ون حاجة إلى إثبيات حلول األجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول األجل ، د

ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد"
 (9 )

 . 

                                                 
 (2  )  ً  . 595بيكار وبيسون فقرة  -125فقرة  أنظر آنفا

 . 2599فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 195ص 595بيكار وبيسون فقرة   (  1) 

 . 199ص 595بيكار وبيسون فقرة  – 191انظر آنفاً فقرة  (  9) 

 . 191آنفاً فقرة  انظر   (  5) 

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافقت علييه لجنية المراجعية بعيد تعيديل لفظيي  2979(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9) 

ديل لفظي طفيف آخر ، فأصيبح الينص مطابقياً لميا اسيتقر علييه فيي التقنيين في المشروع النهائي . ثم وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب بعد تع 791طفيف تحت رقم 

 ( . 997ص -991ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  195، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  791المدني الجديد . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 .ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين 

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :
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ويبين من هذا النص أن مبلغ التأمين يكون مستحق الدفع مين وقيت وقيوع الحيادث الميؤمن منيه كوفياة الميؤمن عليى حياتيه فيي 

على حياته إلى وقت حلول أجيل معيين التأمين لحالة الوفاة ، أو من وقت حلول األجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين كبقاء المؤمن 

 في التأمين لحالة البقاء .

وقد قدمنا أن التأمين على الحياة ليست له صفة تعويضية ، ومين ثيم ال حاجية إليى إثبيات أي ضيرر أصياب الميؤمن أو أصياب 

المستفيد الستحقاق مبلغ التأمين
 (2 )

رر يلحيق الميؤمن ليه فهيو مسيتقل عين . كذلك ال عالقة لمبلغ التأمين الذي يذكر في الوثيقة بأي ض 

أي تعيويض ، وال يشيترط السييتحقاق الميؤمن ليه لهييذا المبليغ أن يثبيت أن الضييرر اليذي لحيق بييه يعادليه ، بيل ال يشييترط كميا قييدمنا أن 

ضرراً ما قد لحق به
 (1 )

 . 

ى التفصييل اليذي سيبق أن وإذا تحقق الحادث الميؤمن منيه ، وجيب عليى الميؤمن ليه أو المسيتفيد أن يخطير الميؤمن بتحققيه علي

قدمناه
 (9 )

. وفي التأمين على الحياة ال يوجد متقض للتعجيل باإلخطار ، نظراً النعدام صفة هذا التأمين التعويضية ، فهيو غيير متعليق  

دون أن  بضرر يراد التعويض عنه حتى يدعو اإلخطار المؤمن إلى تقدير هذا الضرر ، ما أن مبلغ التيأمين مسيتحق بأكمليه كميا قيدمنا

يتوقف ذلك على تقديم ضرر معين . ومن ثم يجوز أن يتم اإلخطار في أي وقت
 (5 )

، والواقع من األمر أن المؤمن له أو المسيتفيد هيو  

 الذي حرص على التعجيل باإلخطار حتى يستطيع مطالبة المؤمن بمبلغ التأمين .

وقيت وقيوع الحيادث أو حليول األجيل كميا قيدمنا ، وبهيذا يخيالف ومبلغ التأمين يصبح ديناً في ذمية الميؤمن مسيتحق األداء مين 

التأمين على الحياة عقود التأمين األخرى وفيها يصبح مبلغ التأمين مستحق األداء بعد مضي وقت معقول ) يكيون عيادة ثالثيين يومياً ( 

يتمسيك بيه مين حقيوقمن وقت وقوع الحادث ليتمكن المؤمن فيه من التثبت من صحة ما يطلبه المؤمن له ومدى ما 
 (9 )

. ففيي التيأمين  

 على الحياة ال يحتاج المؤمن إلى وقت للتثبت من ذلك ، إذ ال عالقة لمبلغ التأمين بأي ضرر وقع كما سبق القول .

 اإلثبات :  -736
مين معيادل لقيمية وقد قدمنا أن المؤمن له أو المستفيد ال يكلف بإثبات أي ضرر ، وإذا وقع ضرر ال يكلف بإثبيات أن مبليغ التيأ

الضرر
 (1 )

. وإنما يكلف بإثبات وقوع الحادث المؤمن منه 
 (1 )

. ففي التيأمين لحالية الوفياة ، يكليف المسيتفيد بإثبيات وفياة الميؤمن عليى  

حياته ، ويكون ذلك عادة بتقديم شهادة الوفاة
 (7 )

ليى قييد الحيياة . . وفي التأمين لحالة البقاء يقدم المؤمن له أو المستفيد شهادة وجيوده ع 

وفي التأمين المختلط إما أن يقدم المستفيد شهادة وفاة الميؤمن عليى حياتيه ، وإميا أن يقيدم الميؤمن ليه شيهادة وجيوده عليى قييد الحيياة ، 

                                                                                                                                                                    
 ( . مطابق)  119لتقنين المدني السوري م ا

 ) مطابق ( . 195التقنين المدني الليبي م 

 ولكن النص يتفق مع القواعد العامة في التأمين . –التقنين المدني العراقي : م ال مقابل 

  ولكن النص يتفق مع المبادئ العامة في التأمين . – تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل

 في آخرها . 159(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 151(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 وما بعدها . 159(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 2515فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -159ص -151ص 511(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 191فقرة  -199 (  انظر آنفاً فقرة 9) 

 . 199(  انظر آنفاً فقرة  1) 

وفي عهد التقنين المدني القديم كان يشترط وقت معين ال يلتزم المؤمن بعد انقضائه بدفع مبلغ التأمين ، فإنه يجب على المؤمن أن  -991ص 57م 2591يونيه سنة  5( استئناف مختلط  1) 

 ( . 215ص 57م 2591فبراير سنة  11منه واتخاذ موقف بشأنه قبل انقضاء هذا الوقت ) استئناف مختلط يتسلم المستندات المثبة لوقوع الحادث المؤمن 

 ( . 59ص 25م 2591ديسمبر  25ف مختلط (  وال يستغنى عن شهادة الوفاة بإثبات الوفاة عن طريق الشهرة العامة ، إال إذا ثبت أنه من المتعذر الحصول على شهادة وفاة ) استئنا 7) 
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وذلك بحسب األحوال
 (2 )

د . وقد يقتضي األمر ، في بعض األحيان ، إثبات انتحار الميؤمن عليى حياتيه ، وإثبيات أن المنتحير كيان فاقي 

 اإلرادة وقت انتحاره ، وإثبات تعدي المستفيد على حياة المؤمن على حياته ، وقد بسطنا القول في كل ذلك في مواضعه .

ويجب على من يطالب بمبلغ التأمين أن يثبت أنه هو المستحق له . فإذا كان المؤمن له هو نفس المستفيد ، فعليه أن يقيدم وثيقية 

لمبلغ . وإذا كان المستفيد شخصاً آخر غير المؤمن له ، فإن كان معيناً بصفته كالزوجة و األوالد والورثة التأمين التي تثبت استحقاقه ل

أن  ، فعليه أن يثبت توافر هذه الصفة فيه بشهادة الزواج أو شهادة الميالد أو إعالم الوراثة أو غير ذلك . وإن كيان معينياً بذاتيه ، فعلييه

التي عين مستفيداً بموجبهيا كوثيقية التيأمين أو ملحيق لهيذه الوثيقية أو وصيية صيادرة مين طاليب التيأمين .  يثبت ذاتيته وأن يقدم الوثيقة

وليس من الضروري ، لقبض مبلغ التأمين ، تقديم وثيقة التأمين للمؤمن
 (1 )

. فإن حق المستفيد مستقل عن حيازة وثيقة التيأمين . وميع  

، فمن حق المؤمن أن يطالب بتسليمها ، إال في حالة الضياع أو التلف أو السيرقة حييث يسيتبدل  ذلك إذا كانت وثيقة التأمين وثيقة إذنية

بالوثيقة الضائعة أو التالفة أو المسروقة صورة لها تقوم مقامها بعد استيفاء إجراءات معينة
 (9 )

. وإذا كان مبلغ التيأمين إييراداً مرتبياً ،  

لى قيد الحياة لقبض كل قسط من أقساط المرتبوجب على المستفيد أن يقدم شهادة وجود ع
 (5 )

 . 

وإذا سلم المؤمن مبلغ التيأمين لمين تقيدم بميا يثبيت أنيه هيو المسيتفيد ، ثيم تبيين أن المسيتفيد شيخص آخير ، كميا ليو غيير طاليب 

تسليم الميؤمن مبليغ التيأمين  التأمين المستفيد بمستفيد آخر دون أن يخطر المؤمن أو عين مستفيداً آخر في وصية تركها بعد موته ، فإن

بحسن نية للمستفيد الظاهر يكون مبرئاً لذمته ، ويرجع المستفيد الحقيقي على المستفيد الظاهر
 (9 )

 . 

 المقدار الواجب الدفع : -737
ك قيد ييدفع مبليغ والمقدار الواجب الدفع للمؤمن له أو للمستفيد هو مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة ، ال أكثر وال أقل . ومع ذلي 

أكثر ، كما لو كان مشترطاً اشتراك المستفيد في األرباح على أن يتقاضى األربياح دفعية واحيدة مين مبليغ التيأمين
 (1 )

. وقيد ييدفع مبليغ  

                                                 
 . 759ص  2519فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  2) 

 . 22-1-2599داللوز  2755يونيه سنة  7(  باريس  1) 

 . 959انظر آنفاً فقرة  -155ص 511(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 في آخرها . 159(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 751ص 2519فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -155ص 511بيكار وبيسون فقرة  -2991-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يوليه سنة  9(  نقض فرنسي  9) 

فع المؤمن بحسن نية مبلغ التأمين للشخص الذي على أنه "في حالة تعيين مستفيد بموجب وصية ، إذا د 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  79وتنص المادة 

 كان له الحق في هذا المبلغ لو لم يتم هذا التعيين ، كان الدفع مبرئاً لذمته" .

 وجود التعيين كان هو من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "إذا عين مستحق الضمان بطريقة اإليصاء ، ودفع الضامن المبلغ المضمون إلى شخص لوال 2921وتنص المادة 

 المستحق ، فإن الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط أن يكون حسن النية" .

. وتتخيذ هيذه المسياهمة صيوراً مختلفية : فقيد  ( participation aux benefices) ( وتتضمن وثيقة التأمين على الحياة في كثير من األحوال حق المستفيد في المساهمة فيي األربياح  1) 

الب أنها تتخيذ صيورة مبليغ إضيافي صورة تخفيض من مقدار القسط بما يعادل نصيب المستفيد من األرباح ، أو تتخذ صورة تسليم المستفيد نصيبه من األرباح عند تحققها ، والغ تتخذ

ن أنصبة المؤمن لهم المساهمين في األرباح رأس مال يوزع عليى . وفي بعض األحيان يجمع المؤمن م ( bonus) يضم إلى مبلغ التأمين ويدفع معه وتسمى هذه الصورة "بالعالوة" 

 ( . 9279فقرة  1) بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( participation différée) من يبقى منهم على قيد الحياة بعد مدة معينة ، ويسمى هذا بالمساهمة المرجأة 

التي يحققها نوع التأمين الذي ينتمي إليه المؤمن له . ومع ذلك قيد تكيون المسياهمة فيي مجميوع األربياح التيي يحققهيا  ومساهمة المستفيد في األرباح تكون عادة مقصورة على األرباح 

ي جانيب الميؤمن اباتها ميا ليم يثبيت غشياً فيالمؤمن . وفي جميع األحوال ال تجعل المساهمة في األرباح المستفيد شريكاً للمؤمن ، فليس له أن يتدخل في إدارةالشيركة ، وأو ينياقش حسي

 إضراراً بحقه في المساهمة .

 -2591فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -299-1-11داللوز  2715أبريل سنة  1كان  -95-2-79داللوز  2772يوليه سنة  25وانظر في المساهمة في األرباح : نقض ) فرنسي  

 . 9279فقرة  1بالنيول وريبيير وبوالنجيه 



 

 

 

 

1085 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

أقل ، كما في حالة تخفيض التأمين وحياالت االقتصيار عليى رد االحتيياطي الحسيابي وحالية خصيم األقسياط غيير المدفوعية مين مبليغ 

ن وحالة خصم ما عجله المؤمن للمؤمن له على حساب وثيقة التأمينالتأمي
 (2 )

 . 

وإذا تحقق الحادث المؤمن منه ، كأن مات المؤمن على حياته ، فإن المؤمن ييدفع مبليغ التيأمين كيامالً ، ولكنيه فيي الوقيت ذاتيه 

ت الوفاة في أول يوم من هذه السينة ، فيإن الميؤمن يتقاضى قسط التأمين المستحق عن السنة التي مات فيها المؤمن على حياته ولو كان

قد تحمل الخطر في هذه السنة ، بل إن الخطر قد تحقق فعالً فيها ، فيستحق المؤمن القسط كله
 (1 )

 . 

 إفالس المؤمن : -738
إلفييالس أو وإذا أفلسييت شييركة التييأمين أو صييفيت أموالهييا تصييفية قضييائية ، فييإن عقييد التييأمين يقييف سييريانه ميين تيياريخ شييهر ا 

التصفية . وتبرأ ذمة المؤمن له من األقساط التالية ، ويحدد حق المستفيد يوم صدور الحكم بشهر اإلفالس أو التصيفية القضيائية بمبليغ 

 يعادل قيمة االحتياطي الحسابي محسوبة على أساس تعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العقد دون أية زيادة .

مين مشيروع وزارة االقتصياد ( فيي هيذا المعنيى عليى ميا ييأتي :  51) م 2595لسينة  259لقانون رقيم من ا 95وتنص المادة 

ميين الميادة الثانيية ) التييأمين عليى الحيياة وتكييوين  1و 2"فيي حالية تصييفية الهيئية التيي تباشيير العملييات المنصيوص عليهييا فيي البنيدين 

نتيه ميدتها بميا يعيادل االحتيياطي الحسيابي الخياص بهيا فيي تياريخ التصيفية ، األموال ( ، تقدر المبالغ المسيتحقة لكيل حاميل وثيقية ليم ت

من مشروع الحكومة في نفس المعنى على  91محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة األقساط وقت إبرام الوثيقة" . وتنص المادة 

تصفية . ويحدد دين كل صاحب حق في العقيود السيارية ما يأتي : "إذا صفيت أموال المؤمن فإن عقد التأمين يقف سريانه من تاريخ ال

بمبلغ يعادل قيمة االحتياطي الحسابي لكل عقد ، محسوباً على أساس تعريفة التأمين التي أبرم بها العقد"
 (9 )

 . 

 إحالة : -عدم حلول المؤمن محل المؤمن له أو المستفيد -739
ى األشيخاص بوجيه عيام ، ال يحيل الميؤمن محيل الميؤن ليه أو المسيتفيد فيي وقد قدمنا أنه في التأمين عليى الحيياة والتيأمين علي 

الرجوع على المسئول . فلو أن شخصاً أمن على حياته لمصلحة أوالده ، واعتدى عليه شخص آخر فقتله ، فإن األوالد يستحقون مبلغ 

لك بيين مبليغ التيأمين والتعيويض ، وال يحيل التأمين ويرجعون في الوقت ذاته على المسيئول عين قتيل أبييهم بيالتعويض . فيجمعيون بيذ

مدني في هذا المعنى على أنه "فيي التيأمين عليى الحيياة ، ال  119المؤمن محلهم في الرجوع بالتعويض على المسئول . وتنص المادة 

ادث الميؤمن منيه أو يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسيبب فيي الحي

 قبل المسئول عن هذا الحادث" .

وقد تقدم تفصيل القول في ذلك ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك
 (5 )

 . 

                                                 
 . 759ص 2519فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -159ص -155ص 517 ( بيكار وبيسون فقرة 2) 

 . 199وانظر آنفاً فقرة  -15 -2557داللوز  -172-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  25نقض فرنسي  -151ص -159ص 517(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

لمشروع التمهيدي ، وتجري هذه المادة على الوجه اآلتي : "إذا أفلست الشركة التي تقوم بالتأمين على الحياة أو صفيت قضاء من ا 2955(  وقد نقل نص مشروع الحكومة عن المادة  9) 

ية بمبليغ يعيادل قيمية و بالتصيفية القضيائولم تقدم كفيالً مقتيدراً ، برئيت ذمية طاليب التيأمين مين األقسياط التاليية ، ووجيب أن يحيدد حيق المسيتفيد ييوم صيدور الحكيم بإشيهار اإلفيالس أ

"الشيتمالها عليى حكيم تفصييل محليه قيانون  االحتياطي الحسابي ، محسوبة على أساس تعريفة التأمين المعمول بها وقت إبرام العقد دون زيادة" . وقد حذفته المادة في لجنية المراجعية

 في الهامش ( . 971ص ص 9خاص" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  71ى المادة وانظر في نفس المعن 

دم كفيالً ملياً وفقاً ألحكيام الميادة من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في نفس المعنى أيضاً على أنه "إذا أفلس الضامن أو أصبح في حالة التصفية القضائية ، وإذا لم يق 2925وتنص المادة 

على أساس تعريفة  -دون زيادة –دين كل من مستحقي عقود الضمان الجارية يحدد ، يوم الحكم باإلفالس أو بالتصفية القضائية ، بما يعادل قيمة احتياطي كل عقد محسوبة ، فإن  579

 األقساط االصطالحية التي كانت مرعية وقت إتمام العقد . 

 . 199( انظر آنفاً فقرة  5) 
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 حقوق المؤمن له الناشئة من االحتياطي الحسابي -0

 طبيعة حق المؤمن له على االحتياطي الحسابي وما يترتب على ذلك من الحقوق : -741
،  ( reserves techniques) قدمنا أنه يجيب أن تكيون لشيركة التيأمين طائفية مين االحتياطييات تسيمى باالحتياطييات الفنيية  

 reserve) وهذه االحتياطيات تواجه التزامات خاصة فيي ذمية الشيركة لعمالئهيا ، ومين أهيم هيذه االحتياطييات االحتيياطي الحسيابي 

mathématiqoe )
  (2 )

 . 

ن عناصر االحتياطي الحسابي هو الجزء من قسط التأمين المخصيص لالدخياروأهم عنصر م
 (1 )

، إذ أن التيأمين عليى الحيياة  

نظام ال يقوم على التأمين فحسب ، بل يقوم أيضاً على االدخار . وقسط التأمين ينقسم إلى جزئين : جزء يخصص للتيأمين مين الخطير 

يزيد على مر السنين حتى يصل في نهايية العقيد إليى رأس ميال هيو مبليغ التيأمين اليذي المؤمن منه ، والجزء اآلخر يدخر للمؤمن له و

، يتكيون وفقياً  ( reserve mathématique individuelle) تعهد المؤمن بدفعه . فيكون إذن لكل مؤمن له احتياطي حسابي فردي 

) عليى الحيياة التيي يطبقهيا خبيراء رياضييات التيأمين وطبقياً لقواعيد رياضييات التيأمين ( tables de mortalité) لجيداول الوفييات 

actuaries )
  (9 )

. ويمكن تقويم هذا االحتياطي الحسابي كل سنة من سينوات عقيد التيأمين ، فهيو فيي سينة معينية مين هيذه السينوات .  

، ويزييد هيذا االحتيياطي كميا  مجموع األجزاء المدخرة لحساب المؤمن له من أقساط التأمين التي سبق دفعهيا حتيى هيذه السينة المعينية

 قدمنا على مر السنين .

واالحتياطي الحسابي ملك للمؤمن
 (5 )

شركة التأمين .  ويتمثل في عقارات مملوكة للشيركة  ( actif) ، ويندرج ضمن أصول  

ي الحسيابي غيير حيق ، وفي أوراق مالية مقيدة باسمها ، وفي قروض وحقوق أخرى تكون دائنة بها . وليس للمؤمن له على االحتيياط

، فهيو إذن لييس بحيق ملكيية وال بحيق عينيي ( droit de créance) دائنييه شخصيية 
 (9 )

. ولكين الحيق الشخصيي اليذي للميؤمن ليه  

مضمون بحق امتياز على أموال الشركة الواجب وجودها في مصر ، وقد سبق بيان ذلك
 (1 )

 . 

ليه الحيق فيي كثيير مين األحيوال فيي أن يطاليب الميؤمن بقيمية هيذا وحق المؤمن له الشخصي على االحتياطي الحسابي يجعيل 

 االحتياطي ، وقد مر بنا بعض هذه األحوال ، ومن ذلك رد االحتياطي الحسابي عند انتحار المؤمن له ، وعند إفالس شركة التأمين .

أن يتمسيك تجياه الميؤمن بحقيه وفي غير هذه األحوال الخاصية ، يجيوز للميؤمن ليه اليذي دفيع ثالثية أقسياط سينوية عليى األقيل 

) الشخصي عليى احتياطييه الحسيابي ، فيطالبيه بحقيوق أربعية هيي الحقيوق الناشيئة مين وجيود هيذا االحتيياطي الحسيابي قسيطاً وحييداً 

prime unique )  ًمدفوعاً في عقد التأمين الذي خفض . ) ثانياً ( تصفية التيأمين ، فيتقاضيى الميؤمن ليه احتياطيية الحسيابي فيورا ( .

                                                 
 . 2595سنة  Pineaux – 2595وانظر في ذلك دي المور انديير رسالة من باريس  -في أولها 995( انظر آنفاً فقرة  2) 

ه ( أن هناك عنصراً آخر يضاف إلى عنصر االدخار فيتكون من العنصرين االحتياطي الحسابي ، إذ أن خطر الوفاة أكبر في السنوات األخيرة من -2-995( وقد قدمنا ) انظر آنفاً فقرة  1) 

لتيي وقيع فيهيا ) بالنييول وريبيير لسنوات األولى ، فيخصم من أقساط السنوات األولى احتياطي يضاف إلى أقساط السنوات األخيرة حتى يكون كل قسط مماثالً للخطر فيي السينة افي ا

تحلييل قيانوني  Goublet -2599دراسة في احتياطي األقساط ) التخفيضوالتصفية ( رسالة مين بيايرس سينة  Francey( . وانظر في االحتياطي الحسابي  9217فقرة  1وبوالنجيه 

 . 2529القسط في التأمين على الحياة سنة  Lefort -2599واقتصادي لعناصر القسط في التأمين على الحياة رسال من باريس سنة 

 1: كيوالن وكابيتيان ودي الميور أنيديير  ( réaserve individuelle) لمجموع المؤمن لهم واالحتياطي الفيردي  ( résaerve globale) وانظر في التمييز بين االحتياطي الشامل 

عبد الودود يحيى في التأمين عليى األشيخاص  -991فقرة  -995محمد كامل مرسي فقرة  -197ص  -191محمد علي عرفه ص  -وما بعدها 29دي المور انديير ص  -2921فقرة 

 . 99 -91عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -199فقر  -191وانظر في االحتياطي الحسابي وطبيعته القانونية : عبد المنعم البدراوي فقرة  -95ص 

 . 2597فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -552بيكار وبيسون فقرة  -2 -995( انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 11-2595المجلة الدورية للتأمين  2595يونيه سنة  99( باريس  5) 

 . 711ص 2597فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -551( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 195وفقرة  957( انظر آنفاً فقرة  1) 
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ثالثاً ( تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين ، فيأخذ المؤمن له من المؤمن دفعة معجلة على حسياب االحتيياطي الحسيابي . ) رابعياً ( 

 رهن وثيقة التأمين ، فيرهن المؤمن له وثيقة التأمين بما تتضمنه من احتياطي حسابي لدائن مرتهن .

 ونبحث على التوالي هذه الحقوق األربعة .

 تخفيض التأمين -أوالً 
 (La reduction ) 

 من التقنين المدني على ما يأتي : 119تنص المادةنصوص قانونية :  -741

في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حيا مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيهيا دفيع  -2"

، يجيوز للميؤمن ليه ، متيى كيان قيد دفيع ثالثية أقسياط سينوية عليى األقيل ، أن يسيتبدل بالوثيقية مبلغ التأمين بعد عدد معين مين السينين 

األصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ، ولو اتفق على غير ذلك . كيل هيذا بشيرط أن يكيون الحيادث الميؤمن منيه 

 محقق الوقوع" .

 لحياة إذا كان مؤقتاً" .وال يكون قابالً للتخفيض التأمين على ا -1"

 من التقنين المدني على ما يأتي : 112وتنص المادة 

 "إذا خفض التأمين ، فال يجوز أن ينزل عن الحدود اآلتية" :

") ا ( في العقود المبرمة مدى الحياة ال يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قيد 

% مين مبليغ التيأمين األصيلي ، باعتبيار أن هيذا المبليغ هيو مقابيل 2دل احتياطي التأمين في تاريخ التخفييض مخصيوماً منيه دفع ما يعا

 التأمين الذي يجب دفعة مرة واحدة في تأمين من ذلك النوع وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين األصلي" .

دفع مبلغ التأمين بعد عيدد معيين مين السينين ، ال يجيوز أن يقيل مبليغ التيأمين المخفيض عين  ) ب ( في العقود المتفق فيها على

جزء من مبلغ التأمين األصلي بنسبة ما دفع من أقساط"
 (2 )

 . 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

                                                 
 ( تاريخ النصوص : 2) 

مدى حياة طالب التأمين دون اشتراط بقائه حياً مدة معينة ، وفي جميع العقود من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "في العقود المبرمة  2959: ورد هذا النص في المادة  119م

ات ، أن يستبدل بالوثيقة األصلية وثيقية خاليية المشترط فيها دفع المرتب والمبالغ المؤمن عليها بعد عدد معين من السنين ، يجوز لطالب التأمين ، بعد دفع مقابل التأمين عن ثالث سنو

مشيروع التمهييدي ميا ييأتي : ابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين سواء أكان إيراداً أم رأس مال ، حتى لو اتفق على غير ذلك" . وقد جاء في المذكرة اإليضياحية لهيذا للمن القيود في مق

فرنسي . أما شكل التخفيض وشيروطه ، فقيد اسيتمدها المشيروع ال 2599من قانون سنة  19/9"نقلت هذه المادة تعريف أنواع التأمين على الحياة التي يجوز فيها التخفيض عن المادة 

فيي العقيود المبيرة ميدى حيياة  -2األلماني" . وفيي جلنية المراجعية عيدل الينص عليى الوجيه اآلتيي : " 2597من قانون سنة  215الفرنسي و 2599من قانون سنة  19/9من المادتين 

جميع العقود المشترط فيها فع المرتب أو المبالغ المؤمن عليها بعد عدد معين من السينين ، يجيوز لطاليب التيأمين ، متيى كيان قيد  طالب التأمين دون اشتراط بقائه حياً مدة معينة ، وفي

رأس مال ولو اتفق على غير ذلك .  كان إيراداً أمدفع ثالثة أقساط سنوية على األقل ، أن يستبدل بالوثيقة األصلية وثيقة خالية من القيود في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين سواء أ

في المشروع النهائي .  722. وأصبح رقم المادة  وال يكون قابالً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً ، وال التأمين على الحياة إال إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع" -1

. ووافق  722بح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأص

 ( . 911ص-915ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  119عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 

فيي  721ميا اسيتقر علييه فيي التقنيين الميدني الجدييد . ووافقيت علييه لجنية المراجعية تحيت رقيم من المشروع التمهيدي عليى وجيه يتفيق ميع  2955: ورد هذا النص في المادة  212م

بقاً لما استقر عليه في التقنين المدني المشروع النهائي بعد إدخال بعض تعديالت لفظية . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أدخلت تعديالت لفظية أخرى ، فصار النص مطا

 ( .  915ص -911ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  112. ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  721افق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم الجديد ، وو
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وفي التقنين الميدني الليبيي  -111-111ين المدني السوري م وتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقن

2929-2922وتقابل في تقنين الموجبات والعقود اللبناني م -وال مقابل للنصوص في التقنين المدني العراقي -112-119م
 (2 )

 . 

إلجيراء التخفييض . ويتبين من هذه النصوص أن هناك شروطاً يجب توافرها حتى يجوز التخفيض ، وأن هناك طريقية معينية 

 وأن أثراً معيناً يترتب على إجراء التخفيض . فنتناول بالبحث هذه المسائل الثالث .

 شروط إجراء التخفيض :  -742
 إلجراء التخفيض يجب أن يتوافر شرطان :

التيأمين ال ينطيوي ) الشرط األول ( أن يكون عقد التأمين منطوياً على عنصر ادخار إلى جانب عنصر التأمين . فإذا كان عقد 

قابلية على عنصر ادخار ، كما في التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً وكما في التأمين لحالة البقاء ، لم يكن العقد قابالً للتخفيض ، ألن ال

 للتخفيييض تقييوم علييى وجييود احتييياطي حسييابي ، واالحتييياطي الحسييابي إنمييا يوجييد فييي عقييد التييأمين علييى الحييياة ينطييوي علييى عنصيير

االدخار . فالعقوبة المنطوية على عنصير االدخيار هيي إذن وحيدها القابلية للتخفييض ، وذليك كالتيأمين العميري لحالية الوفياة والتيأمين 

 المختلط وكل تأمين آخر يكون الحادي المؤمن منه محقق الوقوع .

أنه إذا كان قد دفع ميا هيو أقيل مين ذليك ، ليم ) الشرط الثاني ( أن يكون المؤمن له قد دفع على األقل ثالثة أقساط سنوية . ذلك 

يكف ما دفعه لتكوين احتياطي حسابي يقوم أساساً للتخفييض . فيإن المبليغ اليذي يكيون قيد دفعيه ، وهيو يقيل عين ثالثية أقسياط سينوية ، 

ة "ولو اتفق عليى يكون قد امتص في مصروفات السمسرة وغيرها للحصول على عقد التأمين . ولكن يكفي أن يدفع ثالثة أقساط سنوي

. فإذا اتفق الطرفيان عليى أال يجيوز إجيراء التخفييض إال بعيد دفيع أربعية  119غير ذلك" كما يقول النص في الفقرة األولى من المادة 

 أقساط سنوية أو خمسة أقساط أو أكثر ، أو على أال يجوز التخفيض أصالً ، كان االتفاق باطالً ، وجاز التخفيض بعد دفع ثالثة أقسياط

بالرغم من وجود هذا االتفاق
 (1 )

. ولكن يجوز االتفاق على أقساط أقل من ثالثة ألن االتفاق يكون في مصلحة المؤمن له ، فيصيح أن  

يتفق الطرفان على جواز إجراء التخفيض بعد دفع قسطين أو بعد دفع قسط واحد
 (9 )

 . 

                                                 
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى : 2) 

 ( . مطابق)  111-111التقنين المدني السوري م 

 ( . قمطاب)  112-119التقنين المدني الليبي م

 . ولكن أحكام التخفيض قد أصبحت من تقاليد قانون التأمين –التقنين المدني العراقي ال مقابل 

فإذا أبقى العقد ، استمر قائماً بجميع مفاعيله  -وإما اختيار التخفيض أو اإلقالة ، على العقد يحق للمضمون وحده دون دائنيه إما البقاء:  2929-2922تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

وإذا لم يكن هناك مستحق معين ، حق لكل شخص أن يبقي العقد لمصيلحته إذا رضيي المضيمون ، بشيرط أن ييدفع هيذا  -لمصلحة المستحق المعين في الئحة الشروط أو في ذيل العقد

 . اإلقالةلشرط لدائني المضمون بدل 

في  -519أحد األقساط إال إلى فسخ عقد الضمان أو تخفيض مفاعيله بعد إتمام الشروط المبينة في المادة  عفوال يؤدي عدم د -طلب دفع األقساطي المداعاة لال حق للضامن ف : 2921م

العقود التي يتفق فيها على دفع المبلغ أو الدخل المضمون وفي جميع  ، عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حياة المضمون كلها بدون اشتراط بقائه حياً بعد تاريخ معلوم

ويتناول هذا التخفيض على األخص  -ال يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض بالرغم من كل اتفاق مخالف إذا كان المدفوع من األقساط ثالثة أو أكثر ، بعد عدد معين من السنين

فيال يتناولهيا اإلسيقاط وال  ، أما العقود التي تنص عليى عيدم سيقوط العقيد عنيد تيأخر المضيمون عين دفيع القسيط المسيتحق -مدة عقد الضمانوإما  ، إما مقدار المبلغ أو الدخاللمضمون

 . التخفيض المنصوص عليهما في الفقرات السابقة

كاالحتيياطي النقيدي والضيمان المخفيض  ، بيالغ التيي يينص عليهيا العقيدعلى الضامن أن يضيع فيي العقيود جيدوالً مفصيالً صيريحاً بأرقيام الم: بالرغم  من كل نص مخالف ،  2929م

وعليه أن ييذكر أيضياً أنيه يضيمن هيذه المبيالغ ويلتيزم بهيا وييؤدي ميا تجيب تأديتيه منهيا ليدى  . وذلك في كل سنة من سنى العقد ، والمبلغ الذي يحق للمضمون أن يستقرضه على عقده

 . بدون الحاجة إلى إجراء أية معاملة ، في لبنانالطلب المقدم إليه أو إلى وكيل الشركة 

 ( . وتتفق أحكام التقنين اللبناني في مجموعها مع أحكام التقنين المصري) 

 . 711ص 2595فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -152ص 559( بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 91ص -99( عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص 9) 
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 طريقة إجراء التخفيض :  -743
 ينا بين فرضين :مدني ، كما رأ 112تميز المادة 

) الفرض األول ( : أن يكون عقد التأمين مبرماً مدى الحياة ، كما في التأمين العمري على أن تيدفع األقسياط ميادام الميؤمن ليه 

حياً . فإذا أمن شخص على حياته لمصلحة أوالده . ودفع ثالثة أقساط سنوية على األقل ، وتوقف بعد ذلك عن دفع األقسياط ، جياز ليه 

التأمين كما قدمنا . ولما كان عدد األقساط السنوية التي كان يجيب دفعهيا إليى نهايية عقيد التيأمين هنيا غيير معروفية ، ألن ميدة  تخفيض

) ا ( مدني تنص في هيذا الفيرض كميا رأينيا عليى أنيه  112التأمين تستغرق مدى الحياة وال يعرف متى يموت المؤمن له ، فإن المادة 

تأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن له لو كان قيد دفيع ميا يعيادل احتيياطي التيأمين فيي تياريخ "ال يجوز أن يقل مبلغ ال

% من مبلغ التأمين األصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعة مرة واحدة في تيأمين 2التخفيض مخصوماً منه 

جنيه ، وكيان  9999تي كانت مرعية في عقد التأمين األصلي" . فلو كان مبلغ التأمين األصلي من ذلك النوع وطبقاً لتعريفة التأمين ال

% مين مبليغ التيأمين 2جنيهاً ما يعيادل  199جنيهاً ، ودفع المؤمن له خمسة أقساط سنوية نتج عنها احتياطي حسابي يبلغ  279القسط 

لمواجهية ميا نجيم عين نقيص عيدد الميؤمن لهيم اليذين يسيتمرون فيي دفيع األصلي . في مقابل مصروفات إدارة العقيد إليى نهايية مدتيه و

األقساط
 (2 )

 199جنييه . ويعتبير هيذا المبليغ ، أي  199جنيهاً ، فيبقى  199جنيهاً . يخصم من  99. فيكون المبلغ الواجب خصمه هو 

المدفوع ( prime unique) جنيه ، هو القسط الوحيد 
 (1 )

ي مين نفيس النيوع ، وطبقياً لتعريفية التيأمين فيي تيأمين مبيرم ميدى الحيياة أ 

التي كانت مرعية وقت إبرام عقد التيأمين ، وعليى هيذا األسياس يحسيب مبليغ التيأمين المخفيض
 (9 )

. وال يمكين االعتيراض عليى هيذه  

% مين مبليغ التيأمين 2الطريقة ، فإن القسط الوحيد للتأمين المخفض قد دفعه المؤمن له فعالً ممثالً فيي احتياطييه الحسيابي بعيد خصيم 

 ة .األصلي ، فلو أنه تعاقد منذ البداية مع المؤمن على هذا األساس ودفع هذا القسط الوحيد ، لوصل إلى نفس هذه النتيج

) الفرض الثاني ( : أن يكون عقد التأمين متفقاً فيه على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، كميا فيي التيأمين المخيتلط 

حيث يتفق مثالً على أن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن له إذا بقي حياً بعد انقضاء عشرين سنة فإن مات قبل ذلك دفع مبليغ التيأمين لورثتيه
 (

5 )
) ب (  212ي هذا الفرض قد عرف مقدماً عدد األقساط الواجب دفعها ، وهو في المثل المتقدم عشرون قسيطاً . وتينص الميادة . فف 

ال يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين األصلي بنسبة ميا دفيع  مدني في هذا الفرض ، كما رأينا ، على أنه "

ت نسبة ما دفع المؤمن له من األقساط إلى ما كان يجب دفعه ، فيخفض بداهة مبلغ التأمين األصيلي بهيذه من أقساط" . ذلك أنه قد عرف

جنيه ، ودفع المؤمن له خمسة أقساط سنوية من العشرين قسيطاً الواجيب دفعهيا ثيم توقيف  9999النسبة . فلو أن مبلغ التأمين األصلي 

 جنيه . 9999جنيهاً بدالً من  199فيكون  عن الدفع ، فإن مبلغ التأمين يخفض إلى الربع ،

إذا خفيض التيأمين ، فيال يجيوز أن ينيزل  مدني فيي صيدرها كميا رأينيا : " 112( تقول المادة  2وتبقى بعد ذلك مالحظتان : ) 

% 2لى زييادة اليـعن الحدود اآلتية :" . فال يجوز إذن أن يتفق الطرفان على تخفيض مبلغ التأمين األصلي إلى أقل مما قدمناه ، وال ع

% 2الذي يخصم من مبلغ التأمين األصلي .ولكن يجوز االتفاق على أن يكون مبلغ التأمين المخفض أكبر مما قدمناه ، وعلى إنزال اليـ

( رأينيا 1إلى نصف في المائة ميثالً ، ألن هيذا كليه فيي مصيلحة الميؤمن ليه . ) 
 (9 )

أنيه يجيب أن تيذكر فيي وثيقية التيأمين عليى الحيياة  

تعتبير  مدني في هذا الصدد على أن " 119وط التخفيض والتصفية باعتبارها جزًءا من الشروط العامة للتأمين . وقد نصت المادة شر

شروط التخفيض والتصفية جزًءا من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين" . وتقتصر وثيائق التيأمين عيادة عليى 

لشأن ، مع إيراد أمثلة توضح النصنقل نص القانون في هذا ا
 (1 )

 . 

                                                 
 . 717ص 2529فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -152ص 555كار وبيسون فقرة ( بي 2) 

 ( . 152) قارن محمد علي عرفه ص ( إذ يقول النص "وثيقة مدفوعة" ، والمقصود أن قسط التأمين الوحيد في هذه الوثيقة يعتبر مدفوعاً ، ال أن مبلغ التأمين هو الذي دفع  1) 

 . 2هامش  755ص 2925فقرة  1أمام مجلس الشيوخ الفرنسي في كوالن وكابيتان ودي المور أنديير  2599يوليه سنة  29( انظر مثالً آخر تقدم به مقرر قانون  9) 

 . 175( انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 195( انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 151ص 555(  بيكار وبيسون فقرة  1) 
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 أثر إجراء التخفيض : -744
ويجرى التخفيض بحكم القانون ، بمجرد إعذار المؤمن له بدفع القسط المتأخر وانقضاء المدة القانونية ) ثالثيين يومياً ( عليى   

لك يتقيدم بيه الميؤمن ليه ، ودون حاجية إليى اإلعذار . فإذا كانت شروط التخفيض متوافرة ، أجري التخفيض دون حاجية إليى طليب بيذ

اتفاق جديد بين الطرفين أو وثيقة تأمين جديدة
 (2 )

 . 

وال يعتبر التخفيض عقد تأمين جديد حل محيل عقيد التيأمين األصيلي وأن هيذا العقيد قيد جيدد ، وذليك بيالرغم مين العبيارة التيي 

قول : "أن يستبدل بالوثيقة األصلية وثيقة مدفوعة" . فلس هناك تجدييد مدني فقد رأينا النص ي 152وردت في الفقرة األولى من المادة 

للعقد األصلي ، بل إن العقد األصلي باٍق كما هو بنفس شروطه وبنفس مدته
 (1 )

وعلى أساس نفس تعريفة األقساط المعميول بهيا وقيت  

على النحو الذي سبق بيانه إبرامه ، ولم يتغير في العقد األصلي إال شيء واحد هو أن مبلغ التأمين قد خفض
 (9 )

 . 

 تصفية التأمين -ثانياً 
 (La rachat ) 

 من التقنين المدني على ما يأتي : 111تنص المادةنص قانوني :  -745

يجوز أيضاً للمؤمن له ، متى كان قد دفع ثالثة أقسياط سينوية عليى األقيل ، أن يصيفي التيأمين ، بشيرط أن يكيون الحيادث  -2"

 ق الوقوع" .المؤمن منه محق

 ( . 5وال يكون قابالً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً")  -1"

 . ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين

                                                 
 . 159ص 555 ( بيكار وبيسون فقرة 2) 

 ( . 157ما يلي فقرة ( فال يدفع مبلغ التأمين المخفض إال عند نهاية مدة التأمين األصلية ، أما قيمة التصفية فسنرى أنها تدفع فوراً عند التصفية ) انظر  1) 

بالنيييول وريبييير  -717ص 2529فقييرة  22بييير وبيسييون بالنيييول وري -159ص -151ص 555بيكييار وبيسييون فقييرة  -95-2-79داللييوز  2772يوليييه سيينة  25( نقييض فرنسييي  9) 

وقييارن  -97ص -91عبييد الييودود يحيييى فييي التييأمين علييى األشييخاص ص -191عبييد الميينعم البييدراوي فقييرة  -159ص -151محمييد علييي عرفييه ص  -9279فقييرة  1وبوالنجيييه 

 . 925محمد كامل مرسي فقرة  -( s)  2979فقرة  1جوسران  -2925فقرة  1ير كوالن وكابيتان ودي المور اندي -951فقرة  . Ass . Perلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

جب دفع هذه األقساط في أثنياء حيياة الميؤمن ليه ، ويجوز االتفاق في وثيقة التأمين على أنه يجوز للمؤمن له أن يعيد التأمين إلى أصله إذا هو دفع األقساط المتأخرة ، وفي هذه الحالة ي

 2555ميايو سينة  15 جوز للورثة دفعها ألن الخطر المؤمن منه قد تحقق فعالً بموت المؤمن له فلم يعد هناك خطر يصح أن يكيون محيالً للتيأمين ) اسيتئناف مخيتلطأما بعد موته فال ي

 ( . 291ص 91م

ً  -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " 2599(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  5)  للمؤمن عليه ، بعد سداد األقساط المستحقة عن ثالث سنوات على األقل  يجوز أيضا

وال تجوز التصفية في التأمين على رأس مال أو إيراد إذا  -9ال يكون قابالً للتخفيض وال للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .  -1، أن يصفي التأمين مع مراعاة األحكام اآلتية : 

الميؤمن علييه قبيل انقضياء الميدة مقترناً بشرط البقاء ، وال التأمين على الحياة إذا كان مبلغ التأمين راس مال أو إيراداً وليم يقتيرن العقيد بشيرط رد األقسياط عنيد ميوت كان هذا التأمين 

وجاء فيي الميذكرة اإليضياحية لهيذا للمشيروع  –ر في وثيقة التأمين" وتعتبر شروط التخفيض والتصفية جزًءا من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن نذك -5المشترط بقاؤه حياً فيها . 

( فإنيه  11/9الفرنسيي ) م 2599األلماني . أما قانون سينة  2597من قانون سنة  215و 219السويسري و 2597من قانون سنة  59/1التمهيدي : "الفقرة األولى مقتبسة عن المواد 

الفرنسي . أميا  2599من قانون سنة  17عدد األقساط التي يجوز بعدها طلب التصفية . والفقرتان الثانية والثالثة نقلهما المشرع عن المادة يترك الحرية للمؤمن في أن يحدد كما يشاء 

، بل تركا للشارع استنباطها من النص  ( ، فإنهما لم يحددا أنواع التأمين على الحياة التي تقبل التصفية 59/1السويسري ) م 2597( وقانون سنة  211األلماني ) م 2597قانون سنة 

يجيوز أيضياً للميؤمن ليه ، متيى كيان قيد  -2" . وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه اآلتي : "2599فقرة أخيرة من قانون سنة  11و 11/2. والفقرة الرابعة تنقل حكم المادتين 

يكون قابالً للتصفية التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً ، وال التأمين على الحياة إال إذا كيان الحيادث الميؤمن منيه محقيق وأال  -1دفع ثالثة أقساط سنوية على األقل ، أن يصفي التأمين . 

اسيتقر علييه فيي التقنيين في المشروع النهائي . وفي لجنة الشؤون  التشريعية لمجلس النواب حور النص تحويراً لفظيياً طفيفياً ، فصيار مطابقياً لميا  729الوقوع" ، وأصبح رقم المادة 

 ( . 972ص -915ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  111. ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  729المدني الجديد ، ووافقت عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته تحت رقم 
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 الو -111التقنين المدني الليبي موفي  -117التقنين المدني السوري م: في  ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

2925ويقابل تقنين الموجبات والعقود اللبناني م -التقنين المدني العراقي للنص في مقابل
 (2 )

 . 

ويتبين من هذا النص أن تصيفية التيأمين ، كتخفيضيه ، لهيا شيروط يجيب توافرهيا ، وطريقية إلجرائهيا ، وأثير يترتيب عليهيا . 

 فنتناول بالبحث هذه المسائل الثالث .

 ية :شروط إجراء التصف -746
 يجب إلجراء التصفية نفس الشرطين الواجب توافرهما إلجراء التخفيض . 

فيجب أوالً أن يكون عقد التأمين منطوياً على عنصر ادخار إلى جانب عنصر التأمين . فإذا كان العقد ال ينطوي عليى عنصير 

ميدني إليى هيذا الشيرط ، فيميا رأينيا ،  111دة ادخار ، لم يكن هناك احتياطي حسابي يسيترده الميؤمن ليه بالتصيفية . ويشيير نيص الميا

بعبارتين . العبارة األوليى عنيدما يقيول : "بشيرط أن يكيون الحيادث الميؤمن منيه محقيق الوقيوع" ، ألنيه إذا كيان الحيادث الميؤمن منيه 

فع ، ومين ثيم يكيون العقيد محقق الوقوع ، كما في التيأمين العميري لحالية الوفياة والتيأمين المخيتلط ، فيإن مبليغ التيأمين يكيون محيتم اليد

مدني سيالفة اليذكر : "وال  111منطوياً على عنصر ادخار يتمثل في هذه الحتمية . والعبارة الثانية عندما تقول الفقرة الثانية من المادة 

م ال يكيون قيابالً يكون قابالً للتصفية التأمين على الحيياة إذا كيان مؤقتياً" ، إذ التيأمين المؤقيت ال ينطيوي عليى عنصير ادخيار ، ومين ثي

للتصفية
 (1 )

 . 

                                                 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( 2) 

 ( . مطابق)  117التقنين المدني السوري م

 ( . مطابق)  111التقنين المدني الليبي م

 . ولكن أحكام التصفية أصبحت من تقاليد قانون التأمين ، التقنين المدني العراقي ال مقابل

االعتيداء عليى )  2929و ( م باإلعيداماالنتحار والحك)  2992فيما خال األحوال المنصوص عليها في المادتين  ، تكون إقالة العقد اختيارية : 2925تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

 . ويكون اختيارياً أيضاً إسالف الضامن المضمون . وفي األحوال التي يجبر فيها الضامن المضمون على الفسخ ( ، حياة المؤمن له

وهو  في الوقت ذاته يجعل التصفية أمراً اختيارياً البد فيها من أن  . ويخالف في ذلك التقنين المصري ، يترك شروط التصفية التفاق الطرفين ، كالقانون الفرنسي ، والتقنين اللبناني) 

 ( . فيخالف في ذلك كال من التقنين المصري والقانون الفرنسي ، يوافق المؤمن على الطلب الذي يتقدم به المؤمن له

حياة لحالة الوفاة إذا كان مؤقتياً . . فمثيل هيذا التيأمين ال يقبيل التصيفية لعيدم وجيود احتيياطي حسيابي (  ويقول األستاذ عبد المنعم البدراوي في هذا الصدد : "فيخرج أوالً التأمين على ال 1) 

يهيا نيية التصيفية أنيواع التيأمين التيي يكيون فللمؤمن له فيه . وفضالً عن هذا فإنه يشترط في التأمين القابل للتصفية أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع . ولهذا يخيرج عين إمكا

ل الوفاة ، فهو وحده إذن القابل للتصفية ، إال الحادث المؤمن منه غير محقق الوقوع أي شرطياً . والتأمين على الحياة الذي يكون فيه الحادي  المؤمن منه محقق الوقوع هو التأمين لحا

ث المؤمن منه غير محقق الوقوع . وتطبيقاً لما تقدم ال يجوز طلب تصيفية التيأمين لحيال البقياء أن يكون مؤقتاً بمدة معينة كما ذكرنا ، إذ سينقلب في هذه الحالة شرطياً ، ويصبح الحاد

، وذلك ألن البقاء إلى وقت معين واقعة غير مؤكدة . والسبب في عدم إجازة التصفية في هذين النوعين األخيرين من التأمين على الحياة  ( assurance de survle) وال تأمين البقيا 

أن بقاءه حياً حتى حلول األجيل المعيين  -نظراً لسوء حالته الصحية –لرغبة في تفادي الضرر الذي يتعرض له المؤمن لو أجزنا للمؤمن له طلب التصفية . فقد يستثمر المؤمن له هو ا

العقد ، فيستنفذ بذلك األقساط التي دفعها بالفعل . فلو أجزنا هذا لكان معنى في العقد أصبح أمراً من األمور الضعيفة االحتمال ، فيعمد عندئذ إلى التوقف عن دفع القسط ويطلب تصفية 

متكيون فيي هيذا النيوع مين التيأمين ) التيأمين ذلك أن المؤمن له لن يحتفظ في النهاية إال بالمخاطر التي يكون احتمال وقوعها كبيراً . هذا من جهة . ومن جهة أخرى فيإن االحتيياطي ال

محدد ، وكذلك  وهكذا يبدو أن أنواع التأمين على الحياة التي يجوز طلب تصفيتها هي التأمين العمري والتأمين المختلط والتأمين المركب والتأمين ألجل -قليالً جداً  لحال البقاء ( يكون

من علييه فيي خيالل الميدة المشيترط بقياؤه حيياً فيهيا ، أي إذا اقتيرن بتيأمين التأمين لحال البقاء ) سواء أكان تأميناً برأس مال أم بإيراد ( إذا اشترط في العقد رد األقساط عند ميوت الميؤ

 ( . 195مضاد" ) عبد المنعم البدراوي فقرة 



 

 

 

 

1092 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 111ويجب ثانياً أن يكون المؤمن له قد دفع ثالثة أقساط سنوية عليى األقيل ، كميا هيو صيريح نيص الفقيرة األوليى مين الميادة 

قيدمناه  مدني فيما رأينا . وكل ما ذكرناه في هذا الشرط الثاني في صدد تخفيض التأمين يسري على تصفية التأمين ، فنحيل هنا إلى ميا

هناك
 (2 )

 . 

 طريقة إجراء التصفية :   -747
مدني لطريقة إجراء التخفيض ، ولكن الواضيح  112مدني لطريقة إجراء التصفية كما تعرضت المادة  111لم تتعرض المادة

ر محقق ، إلى هو أن التصفية تنهي عقد التأمين ، وتحول حق المؤمن له في االحتياطي الحسابي من حق مضاف إلى أجل محق أو غي

حق واجب األداء . فمتى أجريت تصفية عقد التأمين ، وجيب تقيويم االحتيياطي الحسيابي اليذي للميؤمن ليه وقيت التصيفية ، ورد جيزء 

كبير منه إليه بحسب شروط التصفية
 (1 )

 . 

لتييأمين ، لييدفع قيميية وتشيترط وثييائق التييأمين عييادة أن يكييون للمييؤمن مهلية ثالثيية أشييهر ، ميين يييوم مطالبيية الميؤمن لييه بتصييفية ا

التصفية . وهذا الشرط صحيح يعمل به ، فإنه البد من أن يكون ليدى الميؤمن وقيت كياٍف مين ييوم طليب التصيفية حتيى يسيتطيع تقيويم 

االحتياطي الحسابي ويتخذ اإلجراءات الالزمة لصرف قيمة التصفية للمؤمن له . وتعتبر هذه المهلة داخلة فيي شيروط التصيفية والبيد 

ها في وثيقة التأمين ، ومن ثم تكون سارية في حق أصحاب الشأن . ويترتب على ذلك أنه إذا كان المسيتفيد اليذي يقيبض قيمية من ذكر

التصفية شخصاً آخر غير المؤمن  له ، وجب أن يحترم هذه المهلية . ولكين التصيفية تنيتج أثرهيا بمجيرد طليب الميؤمن ليه إياهيا ، فليو 

ل انقضاء المهلة ، بقيت التصفية قائمة منتجة آلثارها ، وال يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين كامالً بسيبب مات هذا األخير بعد طلبها وقب

موت المؤمن له ، بل يقتصر على دفع قيمة التصفية ، حتى لو عرض الورثة دفع األقساط المتأخرة
 (9 )

 . 

 أثر إجراء التصفية :  -848
بحكيم القيانون ، بيل يجيب أن يطلبهيا الميؤمن ليه كميا قيدمنا . وميؤدى ذليك أنيه إذا تيأخر والتصفية ، بخالف التخفييض ، ال تيتم 

المؤمن له في دفع القسط وتم إعذاره
 (5 )

، وانقضت المدة القانونية التي تلي اإلعذار ) ثالثون يوماً ( ، فإن عقيد التيأمين يخفيض بحكيم  

                                                 
 . 151(  انظر آنفاً فقرة  2) 

ا . وتكيون قيمية التصيفية عيادة هيي (  وشروط التصفية تحدد بقرار من جلس إدارة شركة التأمين ، وتتضمن هذه الشروط قيمة التصفية أي األسعار التيي تحسيب التصيفية عليى أساسيه 1) 

رة التيي حصيل عليهيا منيدوب الشيركة ، وكيذلك مبليغ آخير عليى سيبيل االحتياطي الحسابي مخصوماً منه نسبة معينة في مقابل النفقات التي اقتضتها عمليية التيأمين ، وبخاصية السمسي

 ( . 159التعويض من جراء التصفية ودفع المبلغ فوراً ) محمد علي عرفه ص

واالحتيياطي الميذكور ،  ميؤمن بيه"والغالب أن يجري حساب التصفية في التأمين المصري على أساس االحتياطي الحسابي مخفضاً بمقدار جزء على عشرين من الفيرق بيين المبليغ ال

ين ألجل محيدد ( % من االحتياطي المذكور . أما في التأمين المختلط وفي التأمين الذي يتفق فيه على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ) التأم19بشرط أال يقل بأي حال عن 

 999ص 152% سنوياً" ) عبد المنعم البدراوي فقرة 9نه عن المدة الباقية حتى انتهاء العقد الفوائد بواقع ، فيكون المبلغ المستحق في حال التصفية مساوياً لمبلغ المخفض مخصوماً م

. ) 

من ليه هيو التخفييض ، إال إذا طليب الميؤوقيمة التصفية تكون عادة أقل بكثير من قيمة التخفيض ، ولذلك يكون تخفيض الوثيقة أصلح للمؤمن له من تصفيتها . فجعل القيانون األصيلي 

 91. 5جنيهاً في حين أن قيمة التصفية هي  21جنيه ) تأمين مركب ( بعد ثالث سنوات هي  299التصفية . ويتضح علو قيمة التخفيض على قيمة التصفية من أن قيمة التخفيض لكل 

 جنيهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييات ، 

جنيهياً ) محميد كاميل مرسيي فقيرة  1. 15جنيهاً في حيين أن قيمية التصيفية هيي  79 جنيهاً ، وبعد عشرين سنة 11. 1جنيهاً في حين أن قيمة التصفية هي  59وبعد عشر سنوات هي 

 ( . 9هامش  151

كما إذا كان في حاجة عاجلة إلى النقود  ويختار المؤمن له مع ذلك التصفية دون التخفيض في بعض الحاالت ، كما إذا كان قد أمن على حياته لمصلحة زوجته وماتت الزوجة قبله ، أو

 ( . 911ص 197المنعم البدراوي فقرة ) عبد 

 . 995-2595المجلة العامة للتأمين البري  -715ص 2522فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -159ص 551(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 ( . 291ص 91م 2559براير سنة ف 29(  والبد من اإلعذار عند التأخر في دفع القسط ، سواء كان ذلك في التخفيض أوفى التصفية ) استئناف مختلط  5) 
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خفيضه . والذي يطلب التصفية هو المؤمن له إذا كان هو نفسه طاليب التيأمين القانون ، وذلك ما لم يطلب المؤمن له تصفيته بدالً من ت

، وإال فالذي يطلب التصفية هو طالب التأمين
 (2 )

. وطلب التصفية حق شخصي متصل بشخص طاليب التيأمين ، فيال يجيوز لدائنيه أو  

لمأمور تفليسته أو للمستفيد أن يطلب التصفية باسم طالب التأمين
 (1 )

وثيقة التأمين عيادة الميدة التيي يجيوز فيي خاللهيا لطاليب  . وتذكر 

التأمين طلب التصفية حتى يتجنب بذلك تخفيض العقد ، فإن لم تذكر ميدة معينية افتيرض أن ميدة الثالثيين يومياً التيي تليي اإلعيذار هيي 

 ض العقد بحكم القانون .المدة التي يستطيع فيها طالب التأمين طلب التصفية ، فإن لم يطلبها في خالله هذه المدة خف

وإذا طلبت التصفية على النحو الذي قدمناه ، كان أثر ذلك أن ينتهي عقد التأمين من وقيت الطليب
 (9 )

، ويصيبح قيمية التصيفية  

 ديناً في ذمة المؤمن يجب دفعه في خالل المهلة المشترطة في وثيقة التأمين ، وتكون عادة ثالثة أشهر كما سبق القول .

 عجيل دفعة على حساب وثيقة التأمينت -ثالثاً 
 (Les avances sur polices ) 

 جواز تعجيل دفعة على حساب وثيقة التأمين وأفضلية التعجيل على التصفية : -749
قدمنا أن التصفية تنهي عقد التأمين ، وفي هذا خسارة تحيق بكل من المؤمن والمؤمن له . األول يخسر عميالً كان قد كسيبه ،  

والثاني يرجع في عمل من أعمال التبصر واالدخار كان قد بدأه . ولذلك يؤثر كل من الطرفين ، بدالً من تصفية التأمين ، أن يلجأ إلى 

تصرف آخر جرى به العمل ، وهو تعجيل دفعه على حساب وثيقة التأمين
 (5 )

. فيقيدم الميؤمن للميؤمن ليه مبلغياً مين النقيود يكيون هيذا  

 إليه ، من حسابه االحتياطي ويكون هذا االحتياطي ضامناً له ، وذلك مقابل فائدة يدفعها المؤمن له للمؤمن .األخير في حاجة 

ويتبين من ذلك أن التعجيل يفضل التصفية بالنسبة إلى كل من الطرفين . فهو بالنسبة إلى المؤمن له يسعفه بما يحتياج إلييه مين 

دة على ما أخذه من النقود ، فهو في نظير ذلك لم ينه عقيد التيأمين ، بيل اسيتبقاه قائمياً ، وإذا النقود في يسر وسرعة ، وإذا كان يدفع فائ

رد ما أخذه من النقود عاد حقه في التأمين كامالً كميا كيان . وهيو بالنسيبة إليى الميؤن صيفقة مضيمونة ، يكفلهيا احتيياطي الميؤمن ليه ، 

قيود التيي أعطاهيا للميؤمن ليه ، ثيم إن الميؤمن بعيد ذليك ال يفقيد عمييالً كيان يفقيده ويتقاضى عنها فائدة تعوضه ما فاته مين اسيتغالل الن

بتصفية عقد التأمين
 (9 )

 . 

منيه ، هيذا التصيرف إذ  11، في الفقيرة الثانيية مين الميادة  2599يوليه سنة  29وقد أجاز قانون التأمين الفرنسي الصادر في 

. فالتعجيل على حساب وثيقة التأمين هو إذن اختياري في القانون الفرنسيي ، والبيد  يقول : "يجوز للمؤمن أن يعجل مبالغ للمؤمن له"

مين هيذا  2925فيه من اتفاق الطرفين . وهو أيضاً اختياري في تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، إذ تنص العبارة األخيرة من الميادة 

منيه عليى أنيه  99ن للمضيمون" . أميا مشيروع الحكومية ، فتينص الميادة التقنين على ما يأتي : "ويكون اختيارياً أيضاً إسيالف الضيام

"يجوز للمؤمن له أن يحصل على قرض من المؤمن بضمان وثيقة التأمين ، وبشرط أن يكيون للوثيقية قيمية اسيترداد"
 (1 )

. فيبيدو مين  

ة التأمين قيمة اسيترداد أو احتيياطي حسيابي ، هذا النص أنه متى كان المؤمن له قد دفع ثالثة أقساط سنوية على األقل حتى تكون لوثيق

 فإن من حقه أن يحصل على دفعة من المؤمن بضمان وثيقة التأمين طبقاً للشروط العامة التي تتضمنها هذه الوثيقة .

                                                 
 . 151(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 151(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 151(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 2591رسالة من باريس سنة  Boucher -2599رسالة من باريس سنة  Loiseau(  انظر  5) 

 . 799ص 2521فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -551(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 من المشروع التمهيدي ، ويجرى نص المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "يجوز أن يقدم المؤمن للمؤمن عليه قرضاً ، إذا أودع هذا وثيقية 2951(  وقد نقل هذا النص عن المادة  1) 

من اتفاق الطرفين . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعية الشيتماله "عليى حكيم التأمين لدى المؤمن" . ويالحظ أن التعجيل ، وفقاً لهذا النص ، أمر اختياري البد فيه 

 في الهامش ( . 979ص 9تفصيل" ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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 الشروط التي يتم بها التعجيل على حساب وثيقة التأمين :  -751
ز للمؤمن له أن يحصل على دفعة معجلة عليى حسياب وثيقية التيأمين ، وتبين وثيقة التأمين في شروطها العامة عادة متى يجو 

ويغلب اشتراط أن يكون قد دفع على األقل ثالثة أقساط سينوية حتيى يكيون للوثيقية احتيياطي حسيابي أو قيمية اسيترداد . وتبيين الوثيقية 

مان الوثيقة . فإذا دفع الحد األدنى من األقساط كذلك في شروطها العامة الحد األقصى من النقود الذي يستطيع المؤمن له أن يأخذه بض

، والتزم الحد األقصى من مقدار النقود التي يطلبهيا ، كيان مين حقيه أن يحصيل عليى ميا يطلبيه ، عين طرييق إقيرار يمضييه لمصيلحة 

المؤمن
 (2 )

 . 

ميؤمن ليه أن ييدفع فائيدة تعيوض ( يتعهيد ال 2والشروط التي يتم بها التعجيل على حسياب وثيقية التيأمين تكيون عيادة أربعية : ) 

( إذا تأخر المؤمن له عن دفع أي قسط من أقساط الفائدة ، صيفيت وثيقية التيأمين  1المؤمن عما فاته من استغالل المبلغ الذي قدمه . ) 

في المشاركة فيي ( إذا أعطيت وثيقة التأمين أي حق للمؤمن له ، كالحق  9بحكم القانون ، وخصم من قيمة التصفية المبلغ المعجل . ) 

(  5األرباح أو الحق في تقاضي مبلغ التأمين ، فإن المبلغ المعجل يخصم فوراً من هذا الحق ، متقدماً في ذليك عليى أي مبليغ آخير . ) 

اطييه ال يتعهد المؤمن له برد أصل المبلغ المعجل ، ولكنه يحتفظ لنفسه بالحق في رده ، فإذا رده برئت ذمته منه ، وزال ما ثق به احتي

الحسابي من الضمان
 (1 )

 . 

 التكييف القانوني الصحيح للتعجيل على حساب وثيقة التأمين : -750
 prêt) يبدو ألول وهلة أن التكييف القانوني للتعجيل على حساب وثيقة التأمين هو أ ، هذا التصيرف قيرض مضيمون بيرهن  

sur gage ) فائيدة معينية وبضيمان وثيقية التيأمين ، وييرد هيذا الفيرض إميا بطرييق . فالمؤمن قد أقرض المؤمن ليه مبلغياً مين النقيود ب

مباشر وإما بطريق  المقاصية ميع أي مبليغ يترتيب فيي ذمية الميؤمن بموجيب وثيقية التيأمين
 (9 )

. وييرد عليى هيذا التكيييف اعتراضيان  

القاضي بأنيه عنيد تيأخر الميؤمن ليه فيي  ( لو كان التصرف قرضاً مضموناً برهن هو وثيقة التأمين ، لما صح االتفاق 2جوهريان : ) 

سداد الفوائد تصفى وثيقة التأمين بحكم القانون ، ألن هذا االتفاق يكون بمثابة شرط البيع دون إجراءات في رهن الحيازة ، وهو اتفياق 

يلتيزم الميؤمن  ( لو كيان التصيرف قرضياً ، لوجيب أن 1مدني فرنسي ( . )  1917مدني مصري والمادة  2297باطل ) انظر المادة 

له المقترض برده إلى المؤمن المقرض ، وقيد رأينيا أن الميؤمن ليه ال يتليزم بيالرد ، وإنميا يحيتفظ لنفسيه بحيق اليرد ، فيالرد حيق ليه ال 

 التزام عليه .

 paiement) من أجل ذلك نبتيت فكيرة أخيرى تتجيه إليى أن التصيرف إنميا هيو وفياء مبتسير لجيزء مين االحتيياطي الحسيابي 

anticipé d'une partie de al rerve ) فالمؤمن قد عجل للمؤمن له جزًءا من احتياطيه الحسابي بتقديمه له هذا المبليغ مين النقيود
 (

5 )
( لو أن التصرف كان وفاء معجالً لجزء من االحتياطي ال نقضيي  2. ويرد على هذا التكييف أيضاً اعتراضات جوهرية ثالثة : )  

ضى ذلك أن ينقص المؤمن في ميزانية الخصوم االحتياطي بمقدار الجزء الذي وفياه . ولكنيه ال يفعيل ذليك ، هذا الجزء بالوفاء ، والقت

بل هو يبقي االحتياطي بمقيدار الجيزء اليذي وفياه . ولكنيه ال يفعيل ذليك ، بيل هيو يبقيي االحتيياطي فيي ميزانيية الخصيوم كميا هيو دون 

( ليو أن التصيرف كيان وفياء معجيالً لجيزء مين االحتيياطي ،  1دمه للميؤمن ليه . ) إنقاص ، ويدرج في ميزانية األصول المبلغ الذي ق

( ليو أن  9)  2ففيم إذن حق المؤمن له في رد ما أخذه ، وهو في أخذه إياه إنميا اسيتوفى حقيه ، ومين يسيتوفى حقيه ال ييرد ميا اسيتوفاه 

غ الذي قدمه له المؤمن ، وهو في أخذه لهذا المبلغ إنما يستوفي التصرف كان وفاء معجالً ، فكيف يلتزم المؤمن له بدفع فوائد عن المبل

 حقاً له ، ومن يستوفي حقه ال يلتزم بدفع فوائد عما استوفاه !

                                                 
 . 151ص 551(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 2521فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  - 151ص 551(  انظر بيكار وبيسون فقرة  1) 

 1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  -955-2595المجلة العامة للتيأمين البيري  2595فبراير سنة  21السين  -175-1-2529داللوز  2595يونيه سنة  99انظر في هذا المعنى باريس   ( 9) 

 . 2912فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  -9272فقرة 

 . 155-2597المجلة العامة للتأمين البري  2597يوليه سنة  1االبتدائية  Le Mansمحكمة  -175-1-2529داللوز  2595نة أكتوبر س 27(  انظر في هذا المعنى الجزائر  5) 
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والتكييف القانوني الصحيح ، كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية أخيراً ، هو أن تعجيل الميؤمن دفعيه للميؤمن ليه عليى حسياب 

اص بعقد التأمين ، شيأنه فيي ذليك شيأن تخفييض العقيد وتصيفيته . فيال هيو بيالقرض ، وال هيو بالوفياء وثيقة التأمين إنما هو تصرف خ

 remine à l'assuré d'une) المعجل . وإنما هو تحويل لجزء من االحتياطي الحسابي إلى يد المؤمن له بعد أن كان في يد الميؤمن 

partie de sa reserve ) ،  يحدث تعديالً في موقف كل من الطرفينالتحويل من شأنه أن وهذا
 (2 )

. فالمؤمن قد خرج من يده جيزء  

من االحتياطي كان يستغله ، فيستحق من أجل ذلك فوائيد تعيوض علييه هيذه الخسيارة . والميؤمن ليه قيد انتقيل إليى ييده هيذا الجيزء مين 

إليى الميؤمن كميا كيان . وإذا تيأخر الميؤمن ليه فيي دفيع  االحتياطي ، إن شاء أبقاه في يده ودفع الفوائد تعويضاً للمؤمن ، وإن شياء رده

الفوائد ، جاز للمؤمن أن يشترط في هذه الحالة تصفية التأمين فوراً بمجرد التأخر ، ويكون هذاا لشرط صحيحاً ألننا لسنا بصدد رهين 

وإذا أفلييس المييؤمن ، فييإن  مييدني فرنسييي . 1917مييدني مصييري والمييادة  2297حيييازة يكييون فيييه هييذا الشييرط بيياطالً بموجييب المييادة 

ي المؤمن له يكن قد خلص له الجزء الذي انتقل إلى يده فال شأن لدائني التفليسة به ، وال يبقى في التفليسة إال الجزء من االحتياطي الذ

لم يخرج من يد المؤمن
 (1 )

 . 

 رهن وثيقة التأمين -رابعاً 
 (La mise en gage de la police ) 

 التأمين :  طرق رهن وثيقة -752
هنا يرهن المؤمن له وثيقة التأمين تأميناً لدين في ذمته للغير ال للمؤمن ، بخالف تعجييل دفعية عليى حسياب وثيقية التيأمين فيإن 

مقدم النقود في هذا التصرف هو المؤمن ال الغير . والذي يقع غالباً هو أن شخصاً يكيون فيي حاجية إليى قيرض ولييس عنيده ميا يقدميه 

القرض ، وال يطمئن المقرض إلى أنه سيستوفي حقه دون ضمان ، وبخاصة أن المقترض ال مورد له إال كسيب عمليه فيإذا  تأميناً لهذا

مات قبل سداد الدين انقطع هذا المورد وضاع على الدائن حقه . فيعمد المقترض إلى التأمين على حياة ، ثم يرهن وثيقة التأمين لدائنيه 

اً للدين . ويجوز أن يؤمن المقترض على حياته لمصلحة دائنه مباشرة ، ولكن ال يكون هناك في هيذه الحالية ، وبذلك يقدم له تأميناً كافي

رهن لوثيقة التأمين ، بل هو تأمين مباشر لمصلحة الدائن
 (9 )

 . 

والذي يعنينا هنا هيو رهين وثيقية التيأمين . وهنياك طيرق ثيالث لهيذا اليرهن
 (5 )

تيأمين . يمضييه ( إعيداد ملحيق لوثيقية ال 2: )  

( اتفاق خاص على الرهن بين المؤمن له والدائن المرتهن ، ويعلن هذا االتفاق للمؤمن . )  1المؤمن فيعلن على هذا النحو بالرهن . ) 

                                                 
 (  وهذه هي عبارات محكمة النقض الفرنسية في هذا المعنى : 2) 

"elle ( l'avance ) s'analyse en une remise à l'assuré d'une partie de sa reserve mathématique, remise qui modifie la situation entre les 

contractants sur la base du contrat d'assurance et exige l'adaptation de la pokice à cette situation nouvelle ." 

 ( . 52-2559المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  12نقض فرنسي ) 

 2555يونييه سينة  11وقيرب نقيض فرنسيي  -157ص 557بيكار وبيسون فقرة  -52-2559المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  12عنى نقض فرنسي (  انظر في هذا الم 1) 

 . 591-2555داللوز  -911-2555المجلة العامة للتأمين البري 

محميد كاميل  -975فقيرة  -911فقيرة . Ass . Perلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -2529فقرة  22بيسون بالنيول وريبير و -557وانظر في هذه اآلراء المختلفة : بيكار وبيسون فقرة 

 . 59ص -95عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص – 155عبد المنعم البدراوي فقرة  -911ص -915ص 991مرسي فقرة 

وقد يبرم المؤمن له عقد التأمين لمصلحته هيو ولمصيلحة ورثتيه مين بعيده ، ولكنيه يقتيرض  -791ص 2522ة فقر 22بالنيول وريبير وبيسون  -155ص 555(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 2591فبراير سنة  11تأمين ) استئناف مختلط أقساط التأمين من دائن يرهن له في ذلك وثيقة التأمين ، فيكون للدائن المرتهن حق التقدم على ورثة المؤمن له ليستوفي حقه من مبلغ ال

 ( . 211ص 25م

 لتأمين .وهناك صورة أخرى يؤمن فيها الدائن نفسه على حياة مدينه لمصلحته هو ، فإن مات المدين قبل الوفد بالدين استوفى الدائن حقه من مبلغ ا

 (  وهذه الطرق الثالث ، كما تصلح الرهن الوثيقة ، تصلح أيضاً لحوالة الوثيقة ونقل ملكيتها إلى الغير . 5) 
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( تظهير وثيقة التأمين للدائن المرتهن ، إذا كانت وثيقة إذنية 9
 (2 )

هن ، وفقياً . وفي جميع هذه الطرق تسلم وثيقة التيأمين لليدائن الميرت 

للقواعد المقررة في رهن الحيازة
 (1 )

 . 

من المشروع التمهيدي في هيذا المعنيى عليى ميا ييأتي : "تجيوز حوالية وثيقية التيأمين ورهنهيا ، سيواء  2952/2وتنص المادة 

أكان ذلك في ملحق بالوثيقة ، أم كان عن طريق تظهيرها إن كانت إذنية ، أم كان باتفاق خاص يعلن للمؤمن"
 (9 )

 . 

 حقوق الدائن المرتهن : -753
 المرتهن أن يستوفي حقه من وثيقة التأمين . ويجب هنا التمييز بين فروض ثالثة : وللدائن 

أن يستحق مبلغ التأمين قبيل حليول اليدين المضيمون بيالرهن . فيكيون لليدائن الميرتهن فيي هيذا الفيرض حيق  ( الفرض األول) 

إذا حييل الييدين المرهييون قبييل حلييول الييدين  -2مييدني فييي هييذا الصييدد علييى مييا يييأتي : " 2217رهيين علييى هييذا المبلييغ . وتيينص المييادة 

رتهن واليراهن معياً ، ولكيل منهميا أن يطليب إليى الميدين إييداع ميا يؤدييه ، المضمون بالرهن ، فال يجوز للمدين أن يوفى الدين إال للم

وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغالل ميا أداه الميدين ، وأن يكيون ذليك عليى أنفيع  -1وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه . 

ليى أنفيع الوجيوه لليراهن دون أن يكيون فييه ضيرر لليدائن الوجوه للراهن أن يتعاونا على اسيتغالل ميا أداه الميدين ، وأن يكيون ذليك ع

المرتهن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن" . ونرى مين ذليك أن الميؤمن ال يجيوز ليه أن ييوفي مبليغ التيأمين إال 

، وينتقل حق الرهن إلى ميا تيم إيداعيه  للمؤمن له وللدائن المرتهن حقاً . ويجوز لكل من هذين أن يطلب من المؤمن إيداع مبلغ التأمين

. ويستغل المؤمن له والدائن المرتهن مبلغ التأمين ، وذلك إلى أن يحل الدين المضمون بيالرهن ، وعنيد ذليك يتقاضيى اليدائن الميرتهن 

 الدين الذي له من مبلغ التأمين .

ن . وهنيا يحيق لليدائن الميرتهن أن يطليب تصيفية أن يحل الدين المضمون بالرهن قبل اسيتحقاق مبليغ التيأمي ( الفرض الثاني) 

وثيقيية التييأمين
 (5 )

، إذ هييي مرهونيية لييه فميين حقييه أن يسييتخلص منهييا أييية فائييدة مادييية يسييتطيع استخالصييها ، وأكبيير فائييدة يسييتطيع  

استخالصها فوراً إنما تأتي عن طريق التصفية
 (9 )

. وغني عن البيان أن الدائن الميرتهن ال يسيتطيع طليب تصيفية التيأمين إال إذا كيان  

                                                 
 . 592فقرة -957فقرة  . Ass . Perلفظ  2انظر في تظهير الوثيقة أنسيكلوبيدي داللوز   ( 2) 

 . 791ص 2525فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -911 -2-2529داللوز  2597يناير  سنة  11نقض فرنسي  -911ص 1م 2759فبراير سنة  25(  استئناف مختلط  1) 

عقيد  له في كثير من األحوال ، وهي أن يحول وثيقة التأمين للدائن المرتهن ، ال حوالة رهن ، بل حوالة ملك . فيحل الدائن محل المؤمن ليه فيي وهناك طريقة رابعة يلجأ إليها المؤمن

 -555ه حوالية وثيقية التيأمين ) بيكيار وبيسيون فقيرة التأمين ، ويلتزم بدفع األقساط . ويتعهد الدائن المرتهن للمؤن له بأنه إذا استوفى حقه منه بما في ذلك األقساط التي دفعها ، أعاد لي

 ( . 791ص 2522فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

في الهامش (  911ص  9في الهامش . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة "اكتفاء بالقواعد العامة" ) مجموعة األعمال التحضيرية  912ص  9(  مجموعة األعمال التحضيرية  9) 

 . 

العقيد ، أو من تقنين الموجبات والعقيود اللبنياني فيي هيذا المعنيى عليى أنيه "يجيوز أن ييرهن حيق االسيتفادة مين الضيمان لمصيلحة دائين المضيمون بمقتضيى ذييل  2995المادة  وتنص

هذا الدين غيير تجياري ، يمكين إنشياؤه بمقتضيى تظهيير  وإذا كانت الئحة الشروط محررة "ألمر" ، فإن الرهن المعقود لتأمين دين ، وإن كان -بمقتضى صك خطي يبلغ إلى الضامن

 يصرح فيه بأن الئحة الشروط سلمت على سبيل التأمين" .

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  19وانظر أيضاً في هذا المعنى المادة 

 . 121(  انظر آنفاً فقرة  5) 

البيع دون إجراءات في رهن الحيازة ، (  انظر في جواز أن يطلب الدائن المرتهن في هذا الفرض تصفية وثيقة التأمين ، وما وجه من اعتراضات على ذلك وبخاصة فيما يتعلق بشرط  9) 

 في الهامش . 157اً فقرة وانظر آنف -2525فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -599والرد على هذه االعتراضات : بيكار وبيسون فقرة 
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المؤمن له قد دفع على األقل ثالثة أقساط سنوية
 (2 )

. ويستوفي الدائن المرتهن الدين الذي ليه مين قيمية التصيفية ، فيإذا بقيي شييء مين  

 هذه القيمة فهو للمؤمن له .

المضيمون بيالرهن ويسيتحق مبليغ التيأمين قبيل أن يسيتعمل اليدائن حقيه فيي طليب التصيفية . أن يحيل اليدين  ) الفرض الثالث (

مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق األداء ،  2215وتنص المادة 

ن ميا يكيون مسيتحقاً ليه ، أو أن يطليب بييع هيذا اليدين أو تملكيه جاز للدائن المرتهن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يقبض من اليدين المرهيو

الفقرة الثانية" . ولما كان الدين المرهون في الفرض الذي نحن بصدده هو مبلغ التأمين وهو مبلغ مين النقيود ، فيإن  2219وفقاً للمادة 

الدائن يستطيع أن يستوفي حقه منه ، فإن بقي شيء فهو للمؤمن له
 (1 )

 . 

 

 

 التأمين من األضرار -الثانيالفصل 
 (assurances de dommages ) 

 نفرعه إلى فرعين رئيسيين :  -تحديد نطاق التأمين من األضرار -754
التأمين من األضرار هو تأمين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعليق بميال الميؤمن ليه ال بشخصيه ، وذليك بخيالف التيأمين 

مين يكون فيه الخطر المؤمن منه أمراً يتعلق بشخص المؤمن له ال بمالهعلى األشخاص فقد قدمنا أنه تأ
 (9 )

 . 

ومن ذلك نرى أن الخطر المؤمن منه إذا كان يتعليق بالميال وميا قيد يحلقيه مين ضيرر ، فالتيأمين ييدخل فيي نطياق التيأمين مين 

عيات والتيأمين مين المسيئولية : وإذا كيان الخطير األضرار ، وذلك كالتأمين من الحريق والتأمين من السرقة والتأمين من تلف المزرو

 المؤمن منه يتعلق بشخص المؤمن له ، كالموت أو اإلصابات الجسمية أو العجز فالتأمين يدخل في نطاق التأمين على األشخاص .

أميواالً ، فموتهيا ويعتبر التأمين من موت المواشي داخالً في نطاق التأمين من األضرار ، ألن المواشي ينظير إليهيا باعتبارهيا 

يعود بالضرر على صاحبها أي على ماله . أما التأمين من المرض فقد رأينيا أنيه يعتبير تأمينياً عليى األشيخاص ، وإن كيان فيي الوقيت 

ذاته تأميناً من األضرار فيما يتعلق بيرد مصيروفات العيالج واألدويية وهيو االلتيزام الرئيسيي فيي هيذا النيوع مين التيأمين
 (5 )

. وكيذلك  

دخل التأمين من اإلصابات في نطاق التأمين على األشخاص فيما يتعلق بمبلغ التيأمين اليذي يدفعيه الميؤمن للميؤمن ليه ، ولكنيه ييدخل ي

                                                 
إما بناء على اتفياق سيابق بينهميا عليى أن ييدفع (  وإذا كان المؤمن له قد تأخر في دفع بعض األقساط ، جاز للدائن المرتهن أن يدفع القسط المتأخر . ويرجع بما دفعه على المؤمن له ،  2) 

فعه الدائن المرتهن يعتبر داخالً في مصيروفات حفيظ اليرهن التيي يرجيع بهيا اليدائن الميرتهن عليى الميدين اليراهن ) الدائن المرتهن القسط المتأخر ، وإما على أساس أن القسط الذي د

 ( . 199ص 599انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة 

فيي  199وانظير آنفياً فقيرة  -791ص 2525فقيرة  22ون ويستطيع أي شخص دفع األقساط المتأخرة ، سواء كانت له مصلحة في ذلك أو لم تكن له مصيلحة ) بالنييول وريبيير وبيسي

 ( . 9271فقرة  1آخرها ( . ولكن دفع الغير لألقساط المتأخرة ال يمنع المؤمن له من طلب التخفيض أو التصفية ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 

ك مستفيد معين وتعدى على حياة المؤمن له فسقط حقه ، فإن حق الدائن الميرتهن ال يسيقط فيي ههيذ (  وفي جميع هذه الفروض الثالثة يبقى حق الدائن المرتهن قائماً ، حتى لو كان هنا 1) 

غيره ) انظر في هذا المعنيى عبيد المينعم الحالة مع سقوط حق المستفيد المتعدي ، ألن الدائن المرتهن هو أيضاً مستفيد في حدود ما هو مستحق له ولم يصدر التعدي منه بل صدر من 

 ( . 52عبد الودود يحيى في التأمين على األشخاص ص -999ص 959ي فقرة البدراو

 . 115(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 172(  انظر آنفاً فقرة  5) 
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في نطاق التأمين من األضرار فيما يتعلق بمصروفات العالج . وقد قيدمنا أن العنصير الرئيسيي فيي هيذا التيأمين هيو مبليغ التيأمين أميا 

ر ثانوي ، وهذا بخالف التأمين من المرض فالعنصر الرئيس فيه هو مصروفات العالجمصروفات العالج فعنص
 (2 )

 . 

 ويتفرع التأمين من األضرار إلى فرعين رئيسيين : التأمين على األشياء والتأمين من المسئولية .

رق منزليه أو تسيرق أمتعتيه فالتأمين على األشياء يهدف إلى تأمين المؤمن له من ضرر يصيب ماله بطريق مباشر ، كيأن يحتي

أو تتلف مزروعاته . وقد يكون الشيء المؤمن عليه عيناً معينية باليذات كالتيأمين عليى منيزل معيين مين الحرييق ، أو يكيون شييئاً غيير 

عليى  معين إال بنوعه كالتأمين على أية بضاعة توجد في مخزن معين أو التأمين على أية أمتعة توجد في منزل معيين . بيل إن التيأمين

األشياء قد يكون تأميناً على مبلغ من النقود ، كالتأمين من السرقة أو الضياع على ميا يقبضيه الصيراف مين النقيود أو التيأمين عليى ميا 

 يخسره التاجر من األرباح عقب احتراق متجره ، ويعين عادة حد أقصى من النقود يقع عليه التأمين .

ين المؤمن ليه مين الرجيوع علييه بالمسيئولية . فالضيرر الميؤمن منيه هنيا لييس ضيرراً أما التأمين من المسئولية فيهدف إلى تأم

يصيب المال بطريق مباشر كما في التأمين على األشياء ، بل هو ضرر ينجم عن نشوء دين في ذمة المؤمن له بسبب تحقق مسيئوليته 

ق ، أو بسبب تحقيق مسيئوليته العقديية كميا فيي مسيئولية التقصيرية كما في المسئولية عن حوادث السيارات ومسئولية الجار عن الحري

المستأجر عن الحريق . فالضرر المؤمن منه هو نشوء الدين بسبب المسئولية ، ولذلك يسمى التيأمين فيي بعيض األحييان بالتيأمين مين 

إذ يتقاضيى منيه اليدين . ومهميا  الدين . ولما كان مال المؤمن له ضامناً لهذا الدين ، فالضرر إذن يقع عليى الميال بطرييق غيير مباشير

يكن من أمر فالتأمين من المسئولية يدخل في نطياق التيأمين مين األضيرار ، بيل هيو أحيد فرعييه الرئيسييين ، حتيى ليو كانيت مسيئولية 

المؤمن له ناشئة من إصابة المضرور في جسمه ، فلو أن شخصاً أمن نفسه من المسيئولية عين حيوادث سييارته ، ودهيس شخصياً فيي 

طريق ، فرجع عليه المضرور ، فإن المؤمن في هذه الحالة ال يؤمن المضرور من الضرر الذي حاق بيه فيي جسيمه حتيى يقيال بيأن ال

التأمين هنا تأمين على األشخاص ، بل هو يؤمن المسئول ال المضرور ، ال من الضرر الجسمي الذي لحق المضرور بل من الضيرر 

وع المضيرور علييه بيالتعويض . فالتيأمين مين المسيئولية ييدخل إذن فيي نطياق التيأمين مين المالي الذي لحيق المسيئول مين جيراء رجي

األضرار ال في نطاق التأمين على األشخاص ، سواء نشأت المسئولية عن ضرر أصاب المال أو أصاب الجسم
 (1 )

. ونيرى مين ذليك  

ليه ، فيإن التيأمين مين المسيئولية يبيرز أشخاصياً ثالثية ،  أنه في حين أن التأمين على األشياء يبرز شخصيين اثنيين ، الميؤمن والميؤمن

المؤمن والمؤمن له ) المسيئول ( والمضيرور . وال يمكين اعتبيار المضيرور فيي التيأمين مين المسيئولية بمثابية المسيتفيد اليذي يشيترط 

لمصيلحة نفسيه وليم ييؤمن  المؤمن لمصلحة ، فإن المؤمن له لم يشترط لمصلحة المضرور بل اشيترط لمصيلحته هيو ، وقيد أمين نفسيه

المضرور أو يؤمن نفسه لمصلحة المضرور . وإذا كان المضرور يرجع بدعوى مباشرة على المؤمن كما سنرى ، فإن هيذه اليدعوى 

قد كسبها ال من االشتراط لمصلحته ، بل كسبها بحكم القانون . والخطر المؤمن منه في التأمين مين المسيئولية لييس هيو الضيرر اليذي 

لمضرور ، بل هو كما قدمنا الضرر الذي يصيب الميؤمن ليه مين رجيوع المضيرور علييه . وليذلك ال يتحقيق الخطير الميؤمن يصيب ا

بمجيرد وقييوع الضييرر علييى المضيرور ، بييل هييو ال يتحقيق إال برجييوع المضييرور علييى  -فيطالييب المييؤمن ليه المييؤمن بالضييمان -منيه

ليب الميؤمن بالضيمانالمؤمن له ، فعند ذلك فقط يستطيع المؤمن ليه أن يطا
 (9 )

. والمحيل فيي التيأمين مين المسيئولية يكيون عيادة غيير  

معين ، فهو تأمين مسئولية لم تتحقق بعد حتى يعرف مداها ، ولذلك يعمد المؤمن له في أكثر األحيان إلى تعيين حيد أقصيى يطاليب بيه 

يعوض بموجبه تعويضاً كامالً أياً كان مدى مسئوليته التيي المؤمن إذا تحققت مسئوليته ، وفي أحيان أخرى يعمد إلى تأمين غير محدد 

تحققت
 (5 )

. على أن هناك تأميناً من المسئولية معين المحل ، ويتحقق ذلك إذا أمن الشيخص عليى مسيئوليته عين شييء يحيوزه ويجيب  

العيين الميؤجرة التيي يجيب عليى عليه رده لمالكه ، ما في تأمين المسيتأجر عليى مسيئوليته عين الحرييق فيإن محيل التيأمين معيين وهيو 

 المستأجر ردها للمؤجر .

                                                 
 . 115(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 219(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 119ص 212(  انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 195(  انظر آنفاً فقرة  5) 
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 مبدآن جوهريان في التأمين من األضرار :  -755
وأياً كان التأمين من األضرار ، تأميناً على األشياء كان أو تأميناً من المسئولية ، فهناك مبدأن جوهريان يخيالف فيهميا التيأمين 

حة في التأمين ، فهي عنصر مين عناصير التيأمين مين األضيرار ، وليسيت بعنصير فيي على األشخاص . وهذان هما : ) أوالً ( المصل

التأمين على األشخاص كما قيدمنا
 (2 )

. ) ثانيياً ( صيفة التعيويض ، فالتيأمين مين األضيرار ليه صيفة التعيويض ، بخيالف التيأمين عليى  

األشخاص فقد قدمنا أنه ليست له هذه الصفة
 (1 )

 . 

 ( ) التأمينالمصلحة في  -أوالً 
 (L'intérêt d'assurance ) 

 من التقنين المدني على ما يأتي : 155تنص المادة نص قانوني :  -756

"يكون محالً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معين
 (9 )

. " 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 155وفيي التقنيين الميدني الليبيي م -129النص في التقنينيات المدنيية العربيية األخيرى : فيي التقنيين الميدني السيوري م ويقابل

519وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م -575/2وفي التقنين المدني العراقي م -111وم
 (5 )

 . 

التأمين من األضرار . وقيد قيدمنا أن اليرأي السيائد  ويخلص من هذا النص أنه البد من وجود "مصلحة اقتصادية مشروعة في

هو أن المصلحة ليست عنصر إال في التأمين من األضرار ، أما التأمين على األشخاص فال تشترط فييه المصيلحة . إذ الينص صيريح 

ألضيرار دون التيأمين في أن المقصود بالمصلحة أن تكون "مصلحة اقتصيادية" ، والمصيلحة االقتصيادية إنميا تقيوم فيي التيأمين مين ا

على األشخاص
 (9 )

 . 

                                                 
 . 915(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 وما بعدها . 159(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 (

 . 2591رسالة من لوزان سنة  Broquetانظر  (  

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق مع ما أستقر عليه في التقنين المدني الجديد . وفيي لجنية المراجعية حيور تحيويراً لفظيياً طفيفياً  2991(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9) 

)  155، ثم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  179ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي . 172فصار مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وأصبح رقمه 

 ( . 915ص-917ص 9مجموعة األعمال التحضيرية 

 التقنينات المدنية العربية األخرى(   5) 

 ) مطابق ( 129التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( 155التقنين المدني الليبي م

 ل إذا كانت ال توجد مصلحة للمؤمن له في التعويض في الوقت الذي يجب أن يبدأ التأمين فيه .: عقد التأمين ضد األضرار باط 111م

 ) وحكم التقنين الليبي يتفق مع حكم التقنين المصري (

 : يجوز أن يكون محالً للتأمين كل شيء مشروع يعود على الشخص بنفع من عدم وقوع خطر معين . 575/2التقنين المدني العراقي م

 كم التقنين العراقي يتفق مع الحكم المصري ( .) وح

ً  519تقنين الموجبات والعقود اللبناني م ويكون هذا الحق خصوصاً للمالك ، والمستثمر ، والدائن المرتهن أو  -: كل شخص له مصلحة في المحافظة على شيء يمكنه أن يعقد له ضمانا

 يكون مسئوالً عن هالك الشيء الموجود في حيازته أو عن نصيبه . الممتاز أو مرتهن الريع العقاري ، ولكل شخص معرض ألن

 ) وحكم التقنين اللبناني يتفق مع حكم التقنين المصري ( .

 . 915(  انظر تفصيل ذلك آنفاً فقرة  9) 
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 تحديد معنى المصلحة في التأمين من األضرار : -757
والمقصود بالمصلحة ، كما قدمنا ، هو أن يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه ، ومن أجل  

هذه المصلحة أمن هذا الخطر
 (2 )

ادية" أي ذات قيمة مالية. ويجب أن تكون المصلحة "اقتص 
 (1 )

، ألن الميؤمن علييه فيي التيأمين مين  

األضرار هو المال كما قدمنا . ويجب أن تكون مصلحة مشروعة ، وقد تقدم أن الخطر المؤمن منه يجيب أن يكيون مشيروعاً أي غيير 

مخالف للنظام العام أو اآلداب
 (9 )

 . 

مية الماليية للشييء الميؤمن علييه ، وهيي القيمية المعرضية للضيياع إذا ميا فالمصلحة إذن ، في التأمين مين األضيرار ، هيي القي

تحقق الخطر المؤمن منه . ومن أجل هذا حرص المؤمن له على أن يؤمن نفسه من هيذا الخطير ، حتيى ال تضييع هيذه القيمية علييه إذا 

سيرقة أو مين التليف أو مين غيير ذليك مين تحقق . فمالك الشيء له مصلحة في عدم ضياعه ، ومن ثم يؤمن عليه من الحرييق أو مين ال

ليه مصيلحة فيي التيأمين عليى  -دائن مرتهن أو صاحب حق انتفاع أو صاحب حيق رقبية -األخطار . كذلك من له حق عيني في الشيء

حقه . ومن له حق شخصي في ذمة شخص آخر له مصلحة في التأمين من إعسيار مدينيه . ومين يخشيى أن يترتيب فيي ذمتيه ديين مين 

قق مسئوليته له مصلحة في التأمين من المسيئولية . ويجيوز أن تقيوم مصيلحتان بالنسيبة إليى شييء واحيد ، كمصيلحة صياحب وراء تح

الرقبة ومصلحة صاحب حق االنتفاع وهما مصلحتان متوافقتان ، أو كمصلحة المالك في التأمين من الحريق ومصلحة المسيتأجر مين 

تانالمسئولية عن الحريق وهما مصلحتان متعارضي
 (5 )

. ومين ذليك نيرى أن محيل التيأمين هيو ، فيي الواقيع مين األمير ، لييس الشييء  

المؤمن عليه نفسه ، وليس هو قيمته المالية ، وإنما هو مصلحة المؤمن له في أال يتحقق خطر معين
 (9 )

 . 

اقتصيادية مشيروعة فيي عيدم تحقيق ويتبين من ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد ، في التأمين من األضرار ، مصيلحة 

الخطر المؤمن منه ، فإن عقد التأمين يكون باطالً النعدام المحل أو لعدم مشروعيته . فمن يؤمن مثالً على منيزل ال يملكيه ، ولييس ليه 

أن يحتيرق المنيزل أي حق فيه ، من الحريق ، ال تكون له مصلحة اقتصادية مشروعة في هذا التأمين ، إذ ال يعنيه من الناحية الماديية 

أو ال يحترق ، وال تعود عليه أية منفعة مادية من عدم احتراق المنزل ، أي من عدم تحقق الخطر المؤمن منه . فإذا عقد هذا التيأمين ، 

فإنما هو مقامر ، وليست له مصلحة اقتصادية مشروعة يؤمن عليها ، بل لعل أن تكيون ليه مصيلحة غيير مشيروعة فيي تحقيق الخطير 

ق المنزل ، ولعله يعمل على ذلك حتى يحصل على مبلغ التأمين . فعلى أية ناحية قلبنا المسألة ، نجد أن التأمين هنا باطل ، إميا واحترا

ألنه مقامرة غير مشروعة ، وإما النعدام محله ، وإما لعدم مشروعية المحل إذ التأمين هنا من شأنه أن يغري المؤمن ليه بالعميل عليى 

 تحقيق الخطر .

 مقياس المصلحة في التأمين من األضرار :   -758
وتقاس المصلحة في التأمين من األضرار بالقيمة المالية التي تكون للشييء الميؤمن علييه . فمين أمين عليى منزليه مين الحرييق 

ميين حييوادث  يكييون قييد أميين علييى مصييلحة قيمتهييا المادييية هييي القيييم المالييية لمنييزل عنييد احتراقييه إذا احتييرق ، وميين أميين ميين مسييئوليته

 السيارات يكون قد أمن على مصلحة قيمتها المادية هي القيمة المالية للدين الذي يترتب في ذمته إذا تحقق مسئوليته .

                                                 
يأتي : "كل شخص ليه مصيلحة فيي المحافظية عليى شييء يجيوز ليه أن  على ما 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  91وتنص المادة  -915(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 وكل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما يجوز أن تكون محالً للتأمين . -يؤمن عليه

 . 275(  قارن محمد كامل مرسي فقرة  1) 

 . 192( انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 127ص 2911فقرة  22ريبير وبيسون بالنيول و -119ص 217(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

راءء هذا التأمين مصلحة اقتصادية مشروعة . وقد (  وقد قضي بأنه ال يشترط البتة في التأمين على األشياء أن يكون المؤمن له مالكاً األشياء المؤمن عليها ، بل يكفي أن يكون له من و 9) 

ت على أن "يكون محالً للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع خطر معيين" . والملكيية من القانون المدني إذ نص 155قضت بذلك صراحة المادة 

بح اعة ووصولها سليمة ، ليحقق الرالمؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له على البضاعة المشحونة عالقة حق وعدالة تسوغ التأمين عليها ، ومصلحة أكيدة في المحافظة على البض

، أو حاجية وحاجية سيوقه لهيذه البضياعة  من بيعها ويفي بالتزاماته نحو من يكون قد تعاقد معهم عليها . كما أن الضرر يتحقيق أيضياً بفقيدان البضياعة أو غرقهيا وبفيوات ربحهيا علييه

 ( . 2915ص 952رقم  95المحاماة  2597سمبر سنة دي 12بالذات ، أو تعرضه للمسئولية قبل من يكون قد تعاقد معهم عليها ) اإلسكندرية الكلية الوطنية 
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واألمر واضح في المثلين المتقدمين ، ولكنه قد يدق في أمثلة أخرى . فمن أمن من تلف المزروعات قبل نضوجها ، هل يجوز 

زروعيات بعيد نضيوجها ، أو يجيب أن يقتصير قيمتهيا وقيت التيأمين ؟ هيو إذاً اقتصير عليى قيمتهيا وقيت له أن يؤمن على قيمة هيذه الم

التأمين يكون قد أمن الخسارة التي تلحقه من تليف المزروعيات وقيت تأمينهيا أي قبيل نضيوجها ، أميا إذا جياز ليه أن ييؤمن عليى قيمية 

 damnum) ة التييي تلحقييه ميين تلييف المزروعييات وقييت تأمينهييا المزروعييات بعييد نضييوجها فإنييه يكييون قييد أميين ، ال فحسييب الخاسيير

emergens )  بييل أيضيياً الييربح الييذي يفوتييه بعييد نضييوج هييذه المزروعييات ، (lucram cessans )  كييذلك ميين أميين علييى بضيياعة .

ق البضاعة وقت تأمينها استوردها من الخارج ، إذا اقتصر على تأمين قيمتها في ميناء القيام يكون قد أمن الخسارة التي تلحقه من غر

 ، أما إذا أمن قيمتها في ميناء الوصول فإنه يكون قد أمن أيضاً الربح الذي يفوته من جراء غرق البضاعة .

فالضرر المؤمن عليه يتكون في كثير من األحيان من عنصرين : الخسارة الواقعة والربح المنتظر : ومن المحقق أن الخسارة 

 هل يجوز أيضاً تأمين الربح المنتظر ؟ هذا ما ننتقل اآلن إلى بحثه .الواقعة يجوز تأمينها ، ف

 : ( profit espéré) تأمين الراح المنتظر -759
لم يكن جائزاً في القديم تأمين الربح المنتظر . إذ كان هذا الربح يعتبر أمراً غير محقق فانقلب بتأمينه على أمير محقيق ، ومين  

لربح وهذا ال يجوز في التأمين من األضرار فهو تأمين يقتصر على تعويض الضيرر الواقيع كميا سييبين ثم يكون التأمين هنا مصدراً ل

عند الكالم في الصفة التعويضية لهذا التأمين . ولكن ما لبث العمل ، في خالل القرن التاسع عشر ، أن درج عليى خطية أخيرى ، بيأن 

وصيول ال فيي مينياء القييام ، وبيذلك أجياز تيأمين البضيائع عليى قيمتهيا فيي مينياء جعل التأمين في نقل البضائع على قيمتها في مينياء ال

،  2779أغسيطس سينة  29الوصول ال في ميناء القيام ، وبذلك أجاز تأمين الربح المنتظر . وقد أقر ذلك تشريع صدر في فرنسا فيي 

فيي هيذه اإلباحية ، فانتقيل مين نطياق التيأمين البحيري إليى من التقنين التجاري الفرنسي . وتوسع العميل  951معدالً بذلك أحكام المادة 

بقيمتهيا وقيت نضيوجها ، كميا أجياز تيأمين البضيائع فيي النقيل  ( grêle) نطاق التأمين البري ، فأجاز تأمين المزروعات مين الصيقيع 

هيذا العميل ، إذ نيص فيي الفقيرة فيأقر  2599يوليه سينة  29البري بقيمتها وقت الوصول . ثم جاء قانون التأمين الفرنسي الصادر في 

منه على أن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم تحقق خطر ما يجوز أن تكيون محيالً للتيأمين" ، وقصيد  91الثانية من المادة 

بالمصلحة غير المباشرة الربح المنتظر
 (2 )

صيري . وال شيء يمنع من األخذ بهذا الحكم فيي مصير ، فيإن اليربح المنتظير هيو أحيد عن 

التعويض ، إذ التعويض الكامل يشمل كما هو معروف الخسارة التي لحقت المضيرور واليربح اليذي فاتيه ، وال يكميل التعيويض بغيير 

هذين العنصرين مجتمعين . وال يمكن أن يقال إن المؤمن له بحصوله على الربح المنتظر يكون قد أثرى من عقد التأمين في حيين أنيه 

مجرد التعويض ، فإن الربح المنتظر يدخل في التعويض وهيو كميا قيدمنا أحيد عنصيريه ، فالحصيول علييه كان يجب أن يقتصر على 

ليس إثراء بل هو مجرد تعويض عن ضرر لحق المؤمن له
 (1 )

 . 

ولكن يجب ، حتى يتناول التأمين الربح المنتظر ، أن يكون هناك شرط صريح بهذا المعنى فيي وثيقية التيأمين
 (9 )

 ، وأن يكيون 

الربح المنتظر الذي يغطيه التأمين ربحاً مؤكداً ال مجرد ربح محتمل ، وأن يكون تقديره قائماً على أسس ثابتية
 (5 )

. فيإذا تيوافرت هيذه  

الشيروط الثالثيية ، جيياز التييأمين علييى الييربح المنتظيير ، كالتييأمين عليى المزروعييات بقيمتهييا وقييت نضييوجها ، والتييأمين علييى المواشييي 

تنفق ، والتأمين على البضائع بقيمتها وقت الوصول . ويجوز بوجه خاص  التيأمين عليى األربياح الصيناعية والتاريية بقيمتها وقت أن 

                                                 
 . 9299فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  -111 -111ص 215(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 127ص 2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -111 -111ص 215(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

من التقنين المدني الليبي في هذا المعنى على ما يأتي : "وال يلتزم المؤمن بالربح المرجو إال إذا التزم به  117/1نص المادة وت -295ص 91م 2559فبراير سنة  1(  استئناف مختلط  9) 

 صراحة" . .

عليه بعيد إبيرام العقيد احتراقيه ، وكميا فيي تقيدير (  وتقدير الربح المنتظر قد يكون يسيراً في بعض األحيان  ، كما في تقدير األجرة التي تفوت على المؤمن له عند إعادة البناء المؤمن  5) 

نضيوجها . ولكين هنياك أحيوال يكيون التقيدير فيهيا عسييراً ، كميا فيي تقيدير األربياح قيمة البضاعة المؤمن عليها وقت الوصول ، وكما في تقدير قيمة المزروعات المؤمن عليها وقت 

 ( . . 179المنتظرة من متجر أو مصنع مؤمن عليه ، وكما في تقدير دخل ملعب عام مؤمن عليه كسينما أو مسرح ) انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 
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 profits) التي تفوت المؤمن له بسبب احتراق مصنعه أو متجره ، وقد انتشر هذا النوع من التأمين في انجلتيرا باسيم تيأيمن األربياح 

assurance )
  (2 )

 . 

 

 

 ( ) التعويض صفة -ثانياً 
 (La principe indemnitaire ) 

 من التقنين المدني على ما يأتي : 192مادة تنص ال نص قانوني : -761

المؤمن في تعويض المؤمن له إال عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، بشرط أال يجاوز ذلك  "ال يلتزم $2917 

قيمة التأمين
 (1 )

 . 

 المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .ولم يشتمل التقنين 

 192وفييي التقنييين المييدني الليبييي م  -121ويقابييل اليينص فييي التقنينييات المدنييية العربييية األخييرى : التقنييين المييدني السييوري م 

591-599وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني م  -575وفي التقنين المدني العراقي م  -111وم
 (9 )

 . 

، أي أنيه عقيد ذو  ( contrat d'indemnité) ا النص أن عقد التأمين المنصوص عليه فييه هيو عقيد تعيويض ويخلص من هذ

على النحو اليذي سينبينه فيميا يليي . ولميا كيان الينص مطلقياً ال  ( principe indemnitaire) صفة تعويضية يخضع لمبدأ التعويض 

األحكام العامة للتأمين التي تسري على جميع أنواعه ، فقد ييوهم أنيه يسيري يميز بين تأمين وآخر ، وهو في الوقت ذاته موضوع بين 

على جميع أنواع التأمين ، سواء في ذلك ما تعلق بالتأمين من األضرار أو بالتأمين على األشخاص . ولكننا رأينا فيما تقيدم أن التيأمين 

                                                 
رسيالة مين  ( Assurance perte de benefices) فيي تيأمين فيوات اليربح  Magrin -127ص 2911فقيرة  22يسيون بالنييول وريبيير وب -117ص 279(  بيكيار وبيسيون فقيرة  2) 

 . 2599باريس سنة 

 (

 . 2511رسالة من باريس سنة  Weens -2519رسالة من ليون سنة  Paquierانظر  (  

من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن عليه عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن ضده ،  2919(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1) 

فيي المشيروع النهيائي . ووافيق علييه  177نين المدني الجديد ، وصار رقميه على أال يجاوز ذلك قيمة التأمين" . وفي لجنة المراجعة عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التق

 ( . 959ص -997ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  192، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  177مجلس النواب تحت رقم 

 (  التقنينات المدنية العربية األخرى : 9) 

 ) مطابق ( . 121التقنين المدني السوري م

 ) مطابق ( . 192دني الليبي مالتقنين الم

 : يجب على المؤن أن يعوض له عن الضرر الالحق به من جراء وقوع الحادث ، طبقاً لشروط العقد وفي حدود مقتضياته . 111م

 ) وأحكام التقنين الليبي تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 ) موافق ( . 575التقنين المدني العراقي م

: إن الضمان المختص باألموال ال يكون إال عقد تعويض ، وال يجوز أن يجعيل الشيخص المضيمون ، بعيد وقيوع الطيوارئ ، فيي حالية ماليية  599ود اللبناني م تقنين الموجبات والعق

 أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ .

أو خداع من قبل أحد المتعاقدين ، كان العقد باطالً بالنظر إليى هيذا الفرييق ، وجياز فيوق  : إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يتجاوز قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش 591م

وإذا لم يكن غش وال خداع ، فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الشيء المضيمون الحقيقيية ال  -ذلك إعطاء بدل العطل الضرر للفريق الذي تقرر اإلبطال لمصلحته من أجل هذا السبب

 على أن األقساط المستحقة وأقساط السنة الجارية فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعي . -للضامن استيفاء األقساط عن المقدار الزائد غير . وال يحق

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق في أحكامها مع أحكام التقنين المصري ( .
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عقد تعويض ويختلف بذلك اختالفاً جوهرياً عين التيأمين مين على األشخاص يسوده مبدأ رئيسي هو انعدام صفة التعويض ، فهو ليس ب

األضرار
 (2 )

. فلم يبق إال التسليم بأن النص ال يسري على التأمين من األشخاص ، فهو مقصور إذن عليى التيأمين مين األضيرار ، إذ  

ان النص لم يصرح بأنه مقصيور عليى أن هذا التأمين األخير هو الذي يوحده ، دون التأمين على األشخاص ، صفة التعويض . وإذا ك

ميدني ( يقيرر المبيدأ الرئيسيي األول فيي التيأمين مين األضيرار ، وهيو ضيرورة قييام  155التأمين مين األضيرار ، فيإن نصياً آخير ) م

اه المصلحة ، أتى هو أيضاً مطلقاً لم يصرح بأنه يسري على التأمين من األضرار دون التأمين عليى األشيخاص ، وميع ذليك قيد فسيرن

فيما تقدم بأنه مقصور عليى التيأمين األول دون التيأمين الثياني . ويبيدو أن المشيرع المصيري ، وليم يفيرد مكانياً للتيأمين مين األضيرار 

يقرر فيه مبادئه العامة ، بل اجتزأ عن هذا التأمين بأهم نوع من أنواعه وهو التأمين من الحريق ، لم يجد مناصاً من أن يقرر المبيادئ 

لتأمين من األضرار بين األحكام العامة لعقد التأمينالعامة ل
 (1 )

 . 

 :  تحديد معنى الصفة التعويضية في التأمين من األضرار واالعتبارات التي قامت عليها -760
يسود التأمين من األضرار الصفة التعويضية ، فهيو عقيد يهيدف إليى تعيويض الميؤمن ليه عين الضيرر اليذي يلحقيه مين جيراء 

المؤمن منه ، ولكنه يقتصر على تعويضه في حدود الضرر اليذي يلحقيه دون أن يجياوز ذليك ، وبخاصية دون أن يكيون تحقق الخطر 

مصدراً إلثرائه . فال يجوز أن يكون المؤمن له ، بفضل عقد التأمين ، في مركيز أفضيل بعيد تحقيق الخطير مميا كيان قبيل تحققيه . وال 

ر ، تعويضاً أكبر ، ال فحسب من مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة ، بل أيضياً مين قيمية يجوز أن يتقاضى من المؤمن ، إذا تحقق الخط

الضرر الذي لحقه . فإذا كان الضرر الذي لحقه أكبر في قيمته من مبليغ التيأمين ، ليم يتقياض بداهية إال مبليغ التيأمين كميا يقضيي عقيد 

الضيرر ، فإنيه ال يتقاضيى إال قيمية الضيرر كميا تقضيي الصيفة التعويضيية التأمين نفسه . وكذلك إذا كان مبلغ التأمين أكبير مين قيمية 

للتأمين . فهو إذن ال يتقاضى إال أقل القيمتين ، مبلغ التأمين وقيمة الضرر . وهذه الصفة التعويضية لصيقة بعقد التأمين من األضيرار 

د، وقد ظهرت مع هذا العقد منذ ظهوره ، وأقرها العمل والقضاء منذ زمن بعي
 (9 )

 .  

وقد قامت الصفة التعويضية للتأمين من األضرار على اعتبارين رئيسيين : ) االعتبار األول ( الخشية من تعمد تحقيق الخطر 

المؤمن منه . ذلك أن التأمين من األضرار ، بخالف التأمين عليى األشيخاص ، محليه الميال . فيإذا جياز أن ييؤمن الشيخص عليى ماليه 

هذا المال إذا هلك ، أي أن يتقاضى تعويضياً أكبير مين قيمية الضيرر ، فيإن هيذا يغرييه بتعميد إتيالف الميال حتيى  بمبلغ يزيد على قيمة

يتحقق الخطر ، فيتقاضى تعويضاً أكبر من قيمة الضرر ، ويكون هيذا التعيويض مصيدراً إلثرائيه . ويجيب هنيا دفيع اعتراضيين . فقيد 

شخاص ، ولكن يرد على ذلك بأن تعمد إتالف المال  في التأمين من األضيرار أيسير يعترض بأن هذا يتحقق أيضاً في التأمين على األ

بكثير من تعمد إتالف النفس في التأمين على األشخاص  . وقد يعترض كذلك بأال محل للخشية من تعمد إتيالف الميال إذ ليو ثبيت ذليك 

عمد بعد تلف المال من األمور العسيرة ، ويستطيع المؤمن لحرم المؤمن له من تقاضي أي تعويض ، ولكن يرد على ذلك بأن إثبات الت

له في كثير من األحيان أن يتعمد إتالف المال مطمئناً إلى أن أمره لن ينكشف . ولوال الصفة التعويضية للتيأمين مين األضيرار ، لكيان 

الف أموالهم المؤمن عليها ابتغاء الكسيب . وإذا التأمين سبباً خطيراً من أسباب إتالف المال ، وألقدم كثير من المؤمن لهم على تعمد إت

كانوا هم يكسبون من وراء ذلك ، فإن في ضياع هذه األموال الطائلة خسارة محققة على المجتمع . وإذا جرد التأمين من األضرار من 

ين من األضرار تعتبر مين صفته التعويضية ، لوجب تحريمه كما كان محرماً في الماضي . ونرى من ذلك أن الصفة التعويضية للتأم

النظام العام ، فال يجوز االتفاق على ما يخالفها ، وال يحق للميؤمن ليه أن يشيترط تقاضيي مبليغ التيأمين كيامالً وليو كيان الضيرر اليذي 

ويضياً أكبير مين لحقه قيمته أقل من هذا المبلغ . ) واالعتبار الثاني ( الخشية من المضاربة . ذلك أنه إذا أبيح للمؤمن له أن يتقاضيى تع

الضرر الذي لحقه ، فإنه حتى في األخطار التي ال يستطيع تعمد تحقيقها ، كما في تلف المزروعات بسبب نوازل طبيعية ، يجد مجاالً 

 واسعاً للمضاربة ، فيعمد إلى التأمين بمبلغ كبير أو إلى تعديل التأمين عند مؤمنين مختلفين بمبيالغ يصيل مجموعهيا إليى مقيدار كبيير ،

مؤمالً بذلك أن يتحقق الخطر فيكسب هذا المقدار الكبير من المال . ولكنه يعلم أنيه لين يتقاضيى تعويضياً أكبير مين قيمية الضيرر اليذي 

 لحق به نظراً لهذه الصفة التعويضية ، فال يقدم على التأمين بمبالغ كبيرة تكلفه أقساطاً عالية ومن ثم ال يكون هناك مجيال للمضياربة .

                                                 
 وما بعدها . 159(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 في آخرها في الهامش . 915(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 291-2-2525داللوز  2529فبراير سنة  21 -911-2-72داللوز  2779يونيه سنة  25نقض فرنسي  -111ص 211(  بيكار وبيسون فقرة  9) 
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ن المضاربة تضاف إذن إلى الخشية من تعمد تحقيق الخطر ، ويتضافر هذان االعتبياران لتأكييد الصيفة التعويضيية التيأمين فالخشية م

من األضرار ، وجعل هذه الصفة من النظام العام ال يجوز االتفاق على ما يخالف مقتضاها على النحو الذي قدمناه
 (2 )

 . 

 التأمين من األضرار : ما يترتب على الصفة التعويضية في  -762
ويترتيب عليى ثبيوت الصيفة التعويضيية للتيأمين مين األضيرار أميران أساسييان : ) األمير األول ( أنيه ال يجيوز للميؤمن ليه أن 

يتقاضى تعويضاً أعلى من قيمة الضرر . ) واألمر الثاني ( أنه يجوز ، على العكس من ذلك ، أن يتقاضى المؤمن له تعويضاً أقل من 

 ضرر . وننظر ماذا يترتب من النتائج على كل من هذين األمرين .قيمة ال

 النتائج التي تترتب على عدم تقاضي تعويض أعلى من قيمة الضرر : -763
أول هذه النتائج هو أن مبلغ التأمين المذكور في الوثيقة ال يتحتم دفعه كله تعويضاً للمؤمن له عند تحقق الخطر . وقد قدمنا أن  

يعتبر حداً أقصى للتعويض الذي يدفع للمؤمن ليه ، فيال يجيوز أن ييدفع أكثير منيه حتيى ليو كانيت قيمية الضيرر تزييد علييه . هذا المبلغ 

ولكن يجوز أن يدفع أقل منه ، ويكون محتماً إذا قلت قيمة الضرر عن هذا المبلغ . فالمؤمن له يتقاضى كما قيدمنا أقيل القيمتيين ، مبليغ 

التأمين وقيمة الضرر
 (1 )

 . 

وهناك نتيجتان أخرتان تترتبان على عدم جواز تقاضي تعويض أعلى من قيمة الضرر في التأمين من األضرار ، ونكتفي هنا 

باإلشارة إليهما ، وسنبسط القول فيهما عند الكالم في التأمين على األشياء
 (9 )

( إذا تعددت عقود التيأمين مين خطير واحيد ، فإنيه  2: )  

يجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود ، بيل يقتصير عليى تقاضيي ميا يعيوض الضيرر اليذي لحيق بيه دون  ال يجوز للمؤمن له أن

( ال يجوز للميؤمن ليه الجميع بيين  1زيادة ، إما من أحد هؤالء المؤمنين ، أو منهم جميعاً على أن يقتسموا فيما بينهم هذا التعويض . ) 

ستحقاً له في ذمة الغير ، ويحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بهذا التعويضمبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون م
 (5 )

 . 

وقد رأينا فيما تقدم أن عكس هذه النتائج الثالث هو الذي يترتب على انعدام الصفة التعويضية في التيأمين عليى األشيخاص
 (9 )

 

. 

 لضرر :النتائج التي تترتب على جواز تقاضي تعويض أقل من قيمة ا -764
وال تمنع الصفة التعويضية للتأمين من األضرار من أن يشترط المؤمن أن يتقاضى المؤمن له ، عند تحقق الخطير ، تعويضياً  

 أقلمن قيمة الضرر ، ويتحقق ذلك في فرضين :

                                                 
 . 2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -215فقرة  -219(  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  2) 

 في آخرها في الهامش . 915(  انظر آنفاً فقرة  1) 

 9تلط هذا إلى أن يترتب على مبدأ التعويض أنه يعتد في تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه بوقت تحقق الخطر ، ال بوقت إبرام العقيد ، اسيتئناف مخي -وما بعدها 721(  انظر مايلي فقرة  9) 

) التأمين على سيارة احترقت بعد شهرين فلم تقل قيمتها شيئاً ييذكر ، ومين ثيم لييس للميؤمن أن يخصيم شييئاً مين  19ص 95م 2511ديسمبر سنة  5 -595ص 97م 2511يونيه سنة 

 . 191ص ( n)  2919فقرة  1جوسران -791ص 2157فقرة  1كوالن وكابيتان ودال المور انديير  -159ص 95م 2511فبراير سنة  21 –مبلغ التأمين ( 

لميؤمن ليه أن ق التأمين الخسارة التي تلحق المؤمن له من جراء عدم استعمال الشيء ، ولكن المؤمن تباطأ فيي إصيالح الشييء حتيى نجيم عين ذليك ضيرر ، جياز لوإذا استبعد من نطا 

 ( . 215ص 91م 2559يونيه سنة  29يطلب تعويضاً عن الضرر الذي أصابه بسبب هذا التأخر وفقاً للقواعد العامة ) استئناف مختلط 

وما بعدها ( ، ال تترتب على الصفة التعويضية ، بل هي قيد يرد على هذه الصفة ، إذ بموجبها  791(  ولكن قاعدة النسبية في التأمين من األضرار ، وسيأتي بيانها ) انظر ما يلي فقرة  5) 

القاعدة ، بخالف الصفة التعويضية ، ليست من النظيام العيام ، فيجيوز االتفياق عليى ميا  ال يتقاضى المؤمن له قيمة الضرر الذي أصابه ، بل يتقاضى نسبة معينة من هذه القيمة . وهذه

 ( . 912ص 219يخالفها ) بيكار وبيسون فقرة 

 . 199فقرة  -151(  انظر آنفاً فقرة  9) 
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ؤمن ، وهو شيرط يقضيي عليى المي ( clause de découvert obligatoire) شرط عدم التغطية اإلجباري  الفرض األول :

له بأال يؤمن على كل الضرر الذي يلحق به عند تحقيق الخطير الميؤمن منيه ، بيل يتحيتم علييه أن يسيتبقي جيزًءا مين هيذا الخطير غيير 

مؤمن ، فال يستطيع تأمينه ال عند المؤمن نسه وال عند أي مؤمن آخر
 (2 )

. مثل ذلك أن يشترط المؤمن ، فيي التيأمين مين المسيئولية ،  

مقداراً معيناً من قيمة الضرر أو نسبة معينة من هذه القيمة . فإذا كانيت قيمية الضيرر ثلثمائية جنييه ميثالً ، فقيد يكيون  أال يغطي التأمين

 ً المؤمن مشترطاً أنه ال يدفع من هذه القيمة عشيرين جنيهياً ، أو أنيه ال ييدفع ُعشيرها أي ال ييدفع ثالثيين جنيهيا
 (1 )

. والغيرض مين هيذا  

فز للمييؤمن لييه يحثييه علييى عييدم اإلهمييال واتخيياذ االحتياطييات الالزميية لمنييع تحقييق المسييئولية ، أو لحصيير الشييرط أن يكييون هنيياك حييا

أضرارها في أضيق نطاق ممكن إذا تحققت . ذلك أن المؤمن له يعلم أنه إذا تحققت المسئولية وترتب دين في ذمته ، فسيساهم في هيذا 

حتراز من المسئولية بقدر المستطاع ، فإنيه لين يعيوض تعويضياً كيامالً عين الضيرر الدين على النحو الذي قدمناه ، فيدفعه ذلك إلى اال

 الذي يصيبه من جراء ذلك .

، وهو شرط يقضي ايضاً بعدم تغطيية مقيدار معيين مين  ( franchise) شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة  : الفرض الثاني

قيمة الضرر أو نسبة معينة من هذه القيمة . ولكن الغرض الذي يهدف إليه هذا الشيرط يختليف عين الغيرض اليذي يهيدف إلييه الشيرط 

د األخطيار الصيغيرة مين السابق . فليس المقصود إيجاد حافز للمؤمن له يدفعه إلى الحتيياط لمنيع وقيوع الخطير ، بيل المقصيود اسيتبعا

نطاق التأمين ، فال يبقى داخالً في هيذا النطياق إال األخطيار الكبييرة أو األخطيار المتوسيطة . وبيذلك ينيزل مقيدار قسيط التيأمين نيزوالً 

لذي محسوساً لمصلحة المؤمن له ، وال ينشغل المؤمن باألخطار الصغيرة وهي أكثر األخطار وقوعاً . ويترتب على اختالف الهدف ا

نشير إليه أنه ، في حين أن الميؤمن ليه ال يسيتطيع فيي شيرط عيدم التغطيية اإلجبياري أن ييؤمن عليى الجيزء مين الخطير المسيتبعد مين 

التأمين ال عند المؤمن نفسه وال عند أي مؤمن آخر كما سبق القول ، فإنه في شيرط عيدم تغطيية الكيوارث الصيغيرة يسيتطيع أن يفعيل 

ذلك
 (9 )

 . 

، فيال يغطيي األخطيار الصيغيرة فيي  ( franchise simple) ية الكوارث الصيغيرة قيد يكيون شيرطاً بسييطاً وشرط عدم تغط

حدود معينة ، أما األخطار التي تجاوز هذه الحدود فيغيطيها تغطية كالمة . مثل ذلك أن يشترط المؤمن أال يغطي التأمين الخطر اليذي 

الخطر إلى هذا المبلغ أو أكثر منيه ، فيإن الميؤمن ييدفع كيل القيمية ، أي ييدفع عشيرين تقل قيمته عن عشرين جنيهاً ، فإذا وصلت قيمة 

جنيهاً أو أكثر . والشرط على هذا النحو يغري المؤمن له ، في الخطر الذي يقل عن عشرين جنيهاً ، بأن يتعمد زيادته حتى يصل إليى 

 franchise absolue) في بعض األحيان إلى جعيل الشيرط مطلقياً  عشرين جنيهاً أو أكثر ، فيغطي تغطية كاملة . لذلك يعمد المؤمن

مين قيمية أي خطير يتحقيق ، صيغيراً كيان هيذا الخطير أو كبييراً . فيجعيل الميؤمن بيذلك  -عشرين جنيهياً ميثالً –، فيخصم مبلغاً معيناً  (

ف إليه شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة للمؤمن له مصلحة دائمة في أال يتحقق الخطر إطالقاً ، ويجمع بذلك إلى الغرض الذي يهد

الغرض الذي يهدف إليه شرط عدم التغطية اإلجباري
 (5 )

 . 

 التأمين على األشياء والتأمين من المسئولية :  -765
بعد أن فرغنا من بحث المبدأين الجوهريين الذين يقوم عليهما التأمين مين األضيرار بوجيه عيام ، ننتقيل إليى بحيث فرعيي هيذا 

ن الرئيسيين بحثاً تفصيلياً ، فنستعرض التأمين على األشياء ، ثم التأمين من المسئوليةالتأمي
 (9 )

 . 

                                                 
) ن أن المؤمن له ، فيي الجيزء اليذي ال يغطييه التيأمين ، يعتبير "مؤمنياً لنفسيه" منه ، م 17/1، في المادة  2599يوليه سنة  29(  ولذلك كان تعبير قانون التأمين الفرنسي الصادر في  2) 

son propre assureur )  مين اسيتبقاء جيزء مين ، تعبيراً غير دقيق . ألنه لو كان مؤمناً لنفسه ، الستطاع أن يعيد التأمين عند ميؤمن آخير ، وقيد رأينيا أنيه ال يسيتطيع ذليك ، إذ البيد

فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -119ص 211أمين ، حتى يكون في ذلك حافز للمؤمن له على أن يتجنب وقوع الخطر بقدر المستطاع ) بيكار وبيسون فقيرة الخطر ال يغطيه الت

 ( . 121ص 2911

 يد ما يستبعد من نطاق التأمين على مبلغ معي ، عشرين جنيهاً مثالً .بشرط أال يز -العشر مثالً  -(  ويصح أن يجمع بين األمرين فيشترط أال يغطي التأمين نسبة معينة من قيمة الضرر 1) 

 ( . 115ص 211كار وبيسون فقرة (  فيستطيع أن يؤمن على هذا الجزء عند مؤمن آخر ، بل يستطيع التأمين عليه عند المؤمن نفسه في مقابل دفع زيادة في قسط التأمين ) بي 9) 

 . 121ص 2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -211فقرة  -211قرة (  انظر في ذلك بيكار وبيسون ف 5) 

، فتكيون تأمينياً مين السيرقة ومين اإلتيالف ومين الحرييق ومين المسيئولية  ( polices tous risques) (  وهناك وثائق تأمين على السيارات تجمع ما بين أنواع التيأمين مين األضيرار  9) 

 ً ) ( . فيغطي التأمين من األضيرار التيي تصييب الغيير  259وفقرة  1فقرة  Ass . Domلفظ  2على األشخاص من اإلصابات ) أنسيكلوبيدي داللوز  المدنية ، وقد تتضمن أيضاً تأمينا
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 التأمين على األشياء -الفرع األول

 (Assurances de choses ) 

 ) التأمين من الحريق (

 (Assurance contre l'incendie ) 

 أنواع مختلفة للتأمين على األشياء :   -766
ين على األشياء أنواعاً مختلفة ، نذكر منها التأمين من تلف المزروعات ، والتأمين مين ميوت المواشيي ، والتيأمين يشتمل التأم

 ً من السرقة والتبديد ، وتأمين الدين ، والتأمين من الحريق وهو أهم أنواع التأمين على األشياء وأكثرها شيوعا
 (2 )

. فنلم إلمامياً سيريعاً  

نيواع ، مسيتبقين التيأمين مين الحرييق لنبسيط القيول فييه باعتبياره نموذجياً مختياراً لجمييع أنيواع التيأمين عليى في كلمة ميوجزة بهيذه األ

األشياء ، وأحكامه تسري على سائر هذه األنواع . وقد خصه المشرع المصري بالذكر دون أنواع التأمين مين األضيرار األخيرى بميا 

ناً خاصاً إلى جانب المكان الخاص الذي أفيرد للتيأمين عليى الحيياة ، وأورد أحكاميه عليى في ذلك التأمين من المسئولية ، وأفرد له مكا

 أساس أنها هي األحكام التي تسري بوجه عام على جميع أنواع التأمين من األشياء .

ته والتأمين من تلف المزروعات عقد يبرمه عادة صاحب المزروعات ) صاحب األرض أومستأجرها ( للتأمين على مزروعا

) ، قبل نضوجها أو في أثناء النضوج ، من اآلفات وغيرها مما يهيدد الزراعية بيالتلف . وفيي فرنسيا يكيون التيأمين عيادة مين الصيقيع 

assurance contre la grêle ) حيث يتهدد الصيقيع فيي كثيير مين األحييان المزروعيات بيالتلف ،
 (1 )

. أميا فيي مصير فاليذي يتهيدد  

ادة دودة القطن ودودة اللوز والجراد وفيضانات النيل العالية ، فييمكن التيأمين عليى المزروعيات مين هيذه المزروعات بالتلف يكون ع

األخطار . ولم يورد المشرع المصيري أحكامياً خاصية لهيذا النيوع مين التيأمين ، فتسيري علييه األحكيام العامية المتعلقية بالتيأمين عليى 

 األشياء .

هيو أيضياً نيوع مين التيأمين عليى األشيياء  ( assurances contre la mortalité du bétail) والتأمين من ميوت المواشيي 

يعقده صاحب المواشي للتأمين على مواشيه من الموت
 (9 )

. ولم يرد في التقنين المدني المصري أحكام خاصة لهذا النوع مين التيأمين  

                                                                                                                                                                    
assurance tierce )  2599لسينة  555مين القيانون رقيم  1( . انظير م 991وحريق السيارة وسرقتها وتلفها واألضرار الجسمانية التي تصيب الساق ) محمد كامل مرسيي فقيرة  ،

يارات يكون لصيالح الغيير والركياب دون ، والباقي أنواع الس ( assurance tisrce) وتقضي بأن يكون التأمين في السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب 

 عمالها .

رسالة من رن سنة  Marie Lautier) انظر   ( assurance contre le chomage) (  وهناك أنواع أخرى للتأمين على األشياء ، منها على سبيل المثال : التأمين من البطالة  2) 

والتيأمين مين  –(  159ص 2592فيي مجلية التيأمين سينة  Mirimonde) انظير  ( assurance contre les risques de placementوالتأمين من مخياطر االسيتغالل  -( 2591

 . ( assurance contre le bris de glace) تكسر الزجاج 

 -2591رسالة مين بياريس سينة  Regunault de Beaucaron -2599رسالة من الجزائر سنة  Dupuch -2599رسالة من تولوز سن   Herail(  انظر في التأمين من الصقيع :  1) 

 . 515فقرة  -519فقرة   . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -وما بعدها 51فقرة  9بيكار وبيسون المطول 

 -ومييا بعييدها 11فقييرة  9بيكييار وبيسييون المطييول  -2552رسييالة ميين تولييوز سيينة  Orarien -2599رسييالة ميين الجزائيير سيينة  Dupuch(  انظيير فييي التييأمين ميين مييوت المواشييي :  9) 

 .  592فقرة  -599فقرة   . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 
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بوجيه خياص أن المواشيي الميؤمن عليهيا تخضيع عيادة لفحيص ، فتسري علييه األحكيام المتعلقية بالتيأمين عليى األشيياء . ويالحيظ فييه 

الطبيب البيطري ، وأن إخطار المؤمن له المؤمن بموت الماشية يجب أن ييتم فيي أسيرع وقيت عقيب الميوت حتيى ييتمكن الميؤمن مين 

بعياً وعشيرين ( هيذا الوقيت أر 2599يولييه سينة  29مين قيانون  51/1تبين أسباب الموت وظروفه ، وقد جعيل المشيرع الفرنسيي ) م

 ساعة بدالً من خمسة أيام .

 assurances contre le vol et le détournement, contre l'infidélité) والتأمين من السرقة والتبديد أو من الخيانة 

نوع آخر من التأمين على األشياء (
 (2 )

. يعقده الشخص للتأمين على أمتعته أو على نقوده أو على مجوهراته أو على بضائعه أو على  

ما هو مودع عنده للغر أو على ما يأتمن عليه الغير ، أو على غير ذلك من المال ، مين خطير السيرقة أو التبدييد . وليم تيرد فييه أحكيام 

شيياء . ويالحيظ بوجيه خياص أن إخطيار الميؤمن ليه الميؤمن بوقيوع السيرقة خاصة ، فتسري عليه األحكام العامة في التأمين عليى األ

يكون عادة فوراً بمجرد علمه بوقوعها حتى يتمكن المؤمن من تبين معالم الجريمة وظروفها عقب ارتكابها
 (1 )

 . 

نوع خاص من التأمين على األشياء ( assurance-crédit) وتأمين الدين 
 (9 )

ن الوفياء باليدين اليذي ليه . ، يعقيده اليدائن لتيأمي 

. وليه صيورة  ( assurance aval, ou caution) في ذمة المدين في ميعاد استحقاقه ، ويسمى في هذه الصورة بتأمين كفالة الوفياء 

أخرى يؤمن فيها الدائن على الدين الذي في ذمة المدين من إعسار هذا المدين وما ينجم عن إعساره مين ضيياع الميدين ، ويسيمى فيي 

. وإذا تحقييق الخطيير المييؤمن منييه فييي أي ميين  ( assurance-insolvabilité) هييذه الصييورة بتييأمين التييوى أو تييأمين إعسييار المييدين

                                                 
أنسيكلوبيدي  -وما بعدها 15فقرة  9 بيكار وبيسون المطول -2599سنة  Hamonie -2521رسالة من ديجون سنة  Tripier(  انظر في التأمين من السرقة والتبديد أو من الخيانة  :  2) 

 . 521فقرة  -917فقرة  . Ass . Domلفظ  2داللوز 

وقوعهيا ، فللقاضيي أن يقيدر ميا إذا كيان هيذا (  وقد قضي بأنه إذا أخل المؤمن له في التأمين من سرقة سيارة بالتزامه الوارد في وثيقة التأمين من وجوب إخطار المؤمن بالسرقة فور  1) 

 ( . 19ص 97م 2519نوفمبر سنة  22سبباً لسقوط حق المؤمن له في التعويض في حين أنه ال يوجد شرط صريح بالسقوط ) استئناف مختلط  اإلخالل

يغطي السرقة التي تقع على الشخص نفسه وقد يغطي التأمين من السرقة خطر سرقة السيارات ، أو خطر سرقة الخزائن ، أو األمتعة ، أو المجوهرات واألشياء الثمينة األخرى . وقد 

 (vol sur la personne )  91-2552المرجع السابق  2559ديسمبر سنة  15 – 2955 -2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يونيه سنة  11: انظر في ذلك نقض فرنسي- 

 . 259-2592المرجع السابق  2592مارس سنة  29السين  -71-2599المرجع السابق  2591ديسمبر سنة  21باريس 

 5بيواب والخزانية وعيدم تركهيا مفتوحية تتعيرض للسيرقات ) بياريس ويشترط المؤمن عادة ، في التأمين من السرقة ، أن يتخذ المؤمن له االحتياطات الكافية للوقاية منهيا ، كإقفيال األ

( . ويشييترط المييؤمن كييذلك عييادة علييى المييؤمن لييه أن يتخييذ  591-2592المرجييع السييابق  2592إكييس ديسييمبر سيينة  -15-2592المجليية العاميية للتييأمين البييري  2592فبراييير سيينة 

هات الشرطة والنيابة العامة ، وتقديم بعض األوراق الخاصية بالسيرقة ، وإجيراء معارضية فيي البورصية فيي حالية سيرقة اإلجراءات الالزمة ، عقب وقوع السرقة ، كالتبليغ عنها لج

 21رق وليو بيالقرائن ) نقيض فرنسيي السندات لحاملها . ويقع على المؤن له عبء إثبات وقوع السرقة والظروف التي وقعت فيها واألشياء التي سرقت ، ويجوز اإلثبيات بجمييع الطي

بالنييول  -121-2599المرجيع السيابق  2599ميارس سينة  25 -297-2557المرجيع السيابق  2557أبرييل سينة  21 -211-2555المجلة العامة للتأمين البري  2557فبراير سنة 

يقيوم عليى الثقية السيابقة بيالمؤمن ليه ، وليذلك فإنيه ال  ( . وقد قضي بأن عقيد التيأمين مين السيرقة أو الفقيد أو الضيياع 191محمد كامل مرسي فقرة  -2997فقرة  22وريبير وبيسون 

يونيه سنة  21) اإلسكندرية الكلية الوطنية يتطلب من هذا األخير أن يقدم دليالً قاطعاً على حصول السرقة ، بل يكفي أن تكون هناك دالئل وإمارات تجعل أمر حدوثها قريب االحتمال 

 ( . 99ص 52رقم  95المحاماة  2597

) وال يكفيي تيردد الميؤمن ليه عليى العيين ميدداً قصييرة  ، مدة تزييد عليى شيهرين شيرط صيحيحبأن الشرط القاضي ، في التأمين من السرقة ، بعدم ترك العين غير مشغولة  وقد قضي

استئناف ) الخزانه في سجل خاص شرط صحيح  بوجوب تسجيل محتويات ، في تأمين خزانة من السرقة ، وبأن الشرط القاضي ( ، 1ص 95م 2552نوفمبر سنة  1استئناف مختلط 

 2557ميارس سينة  92اسيتئناف مخيتلط ) في حكم السرقة بطرييق الكسير  ، في التأمين من السرقة ، وتعتبر السرقة بمفاتيح مصطنعة ( . 95ص 12م 2555فبراير سنة  19مختلط 

 ( . 77ص 19م

ديسيمبر  21 -19ص 51م 2599أول يونييه سينة  -99ص 55م 2591مايو سنة  22 -291ص 95م 2511يناير سنة  9 استئناف مختلط : وانظر في التأمين من التبديد ومن الخيانة

 . 71ص 12م 2555يناير سنة  11 -11ص 95م 2551يونيه سنة  29 -91ص 99م 2559سنة 

لفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -291فقرة  9بيكار وبيسون المطول  -2591نة الطبعة الثانية س Michel -2591سنة  de Mirimonde -2511سنة  Ancey(  انظر في تأمين الدين :  9) 

Ass . Dom .   579فقرة  -595فقرة . 
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الصورتين ، فدفع المؤمن الدين للمؤمن له ، فإنه يرجع به على المدين وكفالئه
 (2 )

. ويجب التمييز بين تأمين الدين الذي نحين بصيدده  

دين ، حيث يؤمن المدين على حياته لمصلحة دائنه ، أو يؤمن اليدائن عليى حيياة مدينيه لمصيلحة نفسيه . والفيرق والتأمين على حياة الم

فيي بين تأمين الدين والتأمين على حياة المدين أن التأمين األول تأمين على األشياء ، أما التيأمين الثياني فتيأمين عليى الحيياة . وليم ييرد 

عليه األحكام العامة في التأمين على األشياء تأمين الدين أحكام خاصة ، فتسري
 (1 )

 . 

يبقى التأمين من الحريق
 (9 )

. وهذا هو الذي نفصل أحكام فيميا يليي ، وهيي أحكيام قيدمنا تسيري بوجيه عيام عليى جمييع أنيواع  

التأمين على األشياء ، وتسري بوجه خاص على هذا النوع من التأمين
 (5 )

 . 

 األشياء واآلثار التي تترتب عليه : أركان عقد التأمين على -767
ونبحث في التأمين من الحريق ، وفي التأمين على األشياء بوجه عام ، أركان عقد التأمين ، ثم اآلثار التي تترتب عليه . وفيي  

األحكام التيي تتعليق تفصيل هذه األحكام نطلق القول فيعم جميع أنواع التأمين على األشياء ، وقد نخص التأمين من الحريق بالذكر في 

 به بوجه خاص .

                                                 
 -999بيكار وبيسيون فقيرة  -9-2591في المجلة العامة للتأمين البري  Houin -72-2555داللوز  -19-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559ديسمبر سنة  25(  نقض فرنسي  2) 

 . 2995فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

مين هيذا القيانون ( ، ومين ثيم تسيري القواعيد العامية عليى هيذا النيوع مين التيأمين ) بيكيار  2/5) انظير م 2599يوليه سينة  29(  وفي فرنسا أخرج تأمين الدين من نطاق تطبيق قانون  1) 

 ( . 517ص 999وبيسون فقرة 

 . 2592رسالة من ستراسبورج سنة  Balcet -2599رسالة من باريس سنة  Groussin –الموجز   Roux(  انظر في التأمين من الحريق :  9) 

) رييق . وهنياك تأمينيات تكميليية إذا أمين الماليك عليى ماليه ، عقياراً كيان أو منقيوالً ، مباشيرة مين خطير الح  ( assurance principale) ( والتأمين من الحريق يسمى تأمينياً أصيلياً  5) 

assurances complémentaires ) : هي ، 

: وهو تأمين من مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة ، وهي مسئولية جسيمة طبقاً للقواعد المقررة في  ( risqué locative) ) ا ( التأمين من مسئولية المستأجر عن الحريق 

تعدد المستأجرون ،  ين المؤجرة لها مستأجر واحد ، كان على هذا أن يؤمن بقيمة العين كلها ، فإذا أمن بقيمة أقل خضع لقاعدة النسبية فيما سيجئ . أما إذاعقد اإليجار . وإذا كانت الع

ى ، وليذلك ييؤمن بقيمية العقيار كليه ، ولكنيه ال يخضيع بأن كانت العين مكونة من طبقات لكل طبقة مستأجر ، فكل مستأجر يكون مسئوالً أيضاً عن امتداد الحريق إلى الطبقيات األخير

( . وانظر في التأمين من مسيئولية المسيتأجر عين  2991فقرة  22لقاعدة النسبية إال بالنسبة إلى الطبقة التي يسكنها إذا قدر لها قيمة أقل من قيمتها الحقيقية ) بالنيول وريبير وبيسون 

سينة  Deschamps -2559سينة  Odillon -2597رسالة من توليوز سينة  Gabolde -2591رسالة من بوردو سنة  Ducasse – 2591رسالة من بوردو سنة  Renoyالحريق 

 . 99فقرة  -95فقرة   . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2559

مسئولية الشخص عن الحريق الذي يمتد من عنده إلى جيرانه طبقاً لقواعد  : وهو تأمين من ( recours des voisins) ) ب ( التأمين من مسئولية رجوع الجار بسبب امتداد الحريق 

ية ال تسري كميا سييجئ . انظير بالنييول وريبيير المسئولية التقصيرية وقواعد المسئولية من الحريق في عقد اإليجار . ولما كانت القيمة المؤمن عليها هنا غير معينة ، فإن قاعدة النسب

 . 11فقرة  -92فقرة   . Ass . Domلفظ  2نسيكلوبيدي داللوز أ -2999فقرة  22وبيسون 

وكيان هيو  ، وهو تأمين المالك من مسيئوليته تجياه المسيتأجرين إذا كيان سياكناً مينهم : ( recours des locataires) التأمين من مسئولية المالك تجاه مستأجريه بسبب الحريق ) ج ( 

هنا أيضاً غير  ( وهي أمتعة المستأجرين) ولما كانت القيمة المؤمن عليها  . لتي يسكنونها طبقاً لقواعد المسئولية عن الحريق في عقد اإليجارالمسئول عن امتداد الحريق إلى الطبقات ا

 . 11فقرة  . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2995فقرة  22انظر بالنيول وريبير وبيسون  . فإن قاعدة النسبية ال تسري كما سيجئ ، معينة

من فقد األجرة هو تيأمين مين ضيياع األجيرة عليى الماليك إذا : والتأمين  ( perie des loyers et privation de jouissance) ) د ( التأمين من فقد األجرة والحرمان من االنتفاع 

وهيو فيي الحيالتين  . أو تأمينياً مين المسيئولية مين الحرييق إذا عقيده المسيتأجر ، ده المالك نفسيهوقد يكون تأميناً من الحريق إذا عق ، احترق العقار وذلك عن المدة الالزمة إلعادة البناء

للتيأمين مين حرمانيه مين االنتفياع  -مالكاً كيان أو مسيتأجراً  -والتأمين من الحرمان من االنتفاع هو عقد يبرمه شاغل المكان . فيخضع لقاعدة النسبية كما سيجئ ، تأمين على قيمة معينة

أنسييكلوبيدي دالليوز  -2999فقرة  22انظر في ذلك بالنيول وريبير وبيسون  . فيخضع لقاعدة النسبية كما سيجئ ، وهو تأمين على قيمة معينة . لعقار بعد احتراقه إلى أن يعاد بناؤهبا

 . 19فقرة  -17فقرة  . Ass . Domلفظ  2

، أو التيي تينجم عين  ( assurance de la valeur vénale du fonds de commerce) تي يحدثها الحريق بالمتاجر ) هـ ( تأمينات تكميلية أخرى ، كتلك التي تغطي األضرار ال

 وما بعدها . 11فقرة  9بيكار وبيسون المطول  -2599رسالة من باريس سنة  Magnin. انظر  ( assurance de le perte de benefices) فوات األرباح بسبب الحريق 
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 أركان عقد التأمين على األشياء  -المبحث األول

 تطبيق القواعد العامة : -768
أركان عقد التأمين على األشياء هي نفيس أركيان أي عقيد آخير ، فهيي طبقياً للقواعيد العامية التراضيي والمحيل والسيبب . وال  

 ل .جديد يقال في السبب ، فيبقى التراضي والمح

من مشروع الحكومة تنص ، فيي خصيوص التيأمين مين الحرييق ،  59وقبل أن نبحث كال من هذين الركنين ، نذكر أن المادة 

،  9على أنه "يجب أن تشمل وثيقة التأمين من الحريق على العقارات والمنقوالت ، عالوة على البيانيات المنصيوص عليهيا فيي الميادة

فيإذا كيان التيأمين متعلقياً بمنقيوالت ، وجيب بييان موقيع العقيار اليذي  -1عليه وطبيعته وتخصيصه .  موقع العقار المؤمن -2ما يأتي : 

يضم هذه المنقوالت وطبيعة هذا لعقار واالستعمال المخصص له"
 (2 )

. وضرورة ذكير هيذه البيانيات فيي وثيقية التيأمين أمير بيديهي ،  

شيييء الميؤمن علييه أو كييان يضيم المنقيوالت المييؤمن عليهيا . وطبيعية العقييار فموقيع العقيار هيو الييذي يعينيه ، سيواء كييان العقيار هيو ال

واالستعمال المخصص له يساعد المؤمن على تبين مدى ما يتعرض له هذا العقار من خطر الحريق ، فالبيان إذن جوهري حتى يتبين 

 المؤمن مدى الخطر الذي أمنه .

 ء التراضي في عقد التأمين على األشيا -المطلب األول

 تطبيق القواعد العامة : -769
والتراضي في التأمين على األشياء يصدر من المؤمن والمؤمن ليه ، وتسيري علييه القواعيد العامية مين حييث الوجيود ، ومين  

 حيث الصحة سواء في ذلك األهلية وعيوب الرضا .

كون المستفيد من التأمين هو غير المؤمن له ويكون المؤمن له عادة هو المستفيد من التأمين . ولكن يقع في بعض األحيان أن ي

( في حاالت معينة  1( في التأمين لحساب ذي المصلحة أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه . )  2. ويتحقق ذلك في فرضين : ) 

 يحل فيها الغير محل المؤمن له ، فيصبح األول هو المستفيد في مكان األخير .

 ( أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه)  ( ) المصلحةالتأمين لحساب ذي  -0
 (Assurance pour compte de que il appartiendra ) 

 : اشتراط لمصلحة الغير -تكييف التأمين لحساب ذي المصلحة -071
عين العقيد يكيون هيو رأينا في التأمين على الحياة أن المستفيد قيد يكيون غيير الميؤمن ليه ، فيشيترط الميؤمن ليه لصيالح أجنبيي  

 المستفيد ، وأن هذا يقع كثيراً في الصور المختلفة للتأمين على الحياة ، ويقع دائماً في التأمين لحالة الوفاة .

وفي التأمين على األشياء ، بل وفي التأمين من األضرار بوجه عام ويدخل في ذلك التأمين من المسئولية ، يقع كيذلك أن يبيرم 

مين لمصلحة أجنبي عن العقد ، وإن كان ذلك ال يقع بالكثرة التي يقع بهيا فيي التيأمين عليى الحيياة . وهيذا ميا يسيمى المؤمن له عقد التأ

بالتأمين لحساب ذي المصلحة ، أو التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه . ومن التطبيقات العملية لهيذه الصيورة مين التيأمين أن ييؤمن 

مسئوالً عنه قبله ، على هذا الشيء لمصلحة صاحبه . فيؤمن صاحب المخزن العام عليى البضيائع من يودع لديه شيء للغير ، ويكون 

                                                 
 . فهو نص مستحدث في مشروع الحكومة ، وال يوجد مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي  ( 2) 

 (

 2599رسالة من باريس سنة  Montcharmont -2529رسالة من باريس سنة   Michyانظر  ( 
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التي تودع في المخزن لمصلحة صاحبه . فيؤمن صاحب المخزن العام على البضائع التيي تيودع فيي المخيزن لمصيلحة أصيحاب هيذه 

حة أصحاب هذه البضائع ، ويؤمن صاحب المسرح البضائع ، ويؤمن صاحب المصرف على الودائع التي توضع في المصرف لمصل

على ما يودعه النظارة في مخزن األمانات لمصلحة هؤالء النظارة . ومن التطبيقات العملية أيضاً ، التأمين مين المسيئولية ، أن ييؤمن 

 صاحب السيارة عن حوادث السيارة لمصلحته هو ولمصلحة أي سائق آخر يقودها .

لحسياب ذي المصيلحة لييس إال اشيتراطاً لمصيلحة الغيير بجمييع خصائصيه . فيجيوز للميؤمن ليه أن ونرى من ذلك أن التيأمين 

يشترط في عقد التأمين لمصلحة مستفيد أجنبي عن العقيد ، وقيد يكيون هيذا المسيتفيد شخصياً معينياً أو شخصياً غيير معيين ، وقيد يكيون 

ك . والمهم ، إذا لم يتعين شخص المستفيد وقت إبرام العقد ، أن يكون شخصاً موجوداً وقت إبرام العقد أو شخصاً مستقبالً يوجد بعد ذل

 قابالً للتعيين ، وأن يتعين بالفعل وقت تحقق الخطر على أبعد تقدير .

من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما ييأتي : "ويجيوز أيضياً أن يعقيد التيأمين لحسياب  5وتنص الفقرة الثانية من المادة 

حق فيه ، ويكون ذلك بمثابة عقد تيأمين بالنسيبة إليى الميؤمن ليه ، وبمثابية اشيتراط لمصيلحة الغيير بالنسيبة إليى المسيتفيد من يثبت له ال

سواء كيان المسيتفيد شخصياً معروفياً أو شخصياً احتماليياً . وفيي هيذه الحالية يظيل الميؤمن ليه ملزمياً شخصيياً بيأداء األقسياط للميؤمن ، 

حتج قبل المستفيد بجميع الدفوع التي كان في وسعه االحتجاج بها في مواجهة المؤمن له"وللمؤمن في جميع األحوال أن ي
 (2 )

 . 

 شرطان الزمان لقيام التأمين لحساب ذي المصلحة :  -770
 كما في كل اشتراط لمصلحة الغير ، يجب توافر شرطين لقيام التأمين لحساب ذي المصلحة : 

داً أن يشترط لمصلحة مستفيد أجنبيي ، فيال يكفيي مجيرد تأمينيه عليى شييء معيين حتيى أن يكون المؤمن قاص ( الشرط األول) 

يفترض أنه ، إلى جانب تأمينه لمصلحة نفسه ، قد أمن أيضاً لحساب كل ذي مصلحة في هذا الشيء
 (1 )

بل يجب أن يشيترط الميؤمن .  

ً ا وقد يكون هذا . له لمصلحة غيره اشتراطاً واضحاً ال لبس فيه وال غموض ، كما إذا ذكر أنه يبرم العقد لحساب ذي  الشتراط صريحا

المصلحة ، أو لحساب من يثبت له الحق فيه ، أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، كأن يشترط صاحب المخزن العام أنه يؤمن عليى 

من المسئولية أنه يؤمن مسئوليته ومين البضائع لمصلحة مالك البضاعة أياً كان هذا المالك ، وكأن يشترط صاحب السيارة في التأمين 

 مسئولية أي سائق يقود السيارة .

ولكن يجوز أن يكون االشتراط ضمنياً ، مادام واضحاً ال يتطرق إليه اللبس . فقد يؤمن المودع عنده على الشييء الميودع دون 

المؤمن له قد أمن لحساب المودع وليم يقتصير أن يصرح بأن التأمين معقود لحساب المودع ، ولكن يقوم من الظروف ما يقطع في أن 

على التأمين من مسئوليته تجاه المودع . وأهم هذه الظروف مقدار القسط ، فإن قسط التأمين لحساب ذي المصلحة يكون عيادة بحسيب 

تعريفة األقساط أكبر من قسط التأمين من المسئولية
 (9 )

يياً كيان سيائقها ، فيإن . أما إذا أمن شخص من مسئوليته عين حيوادث سييارته أ 

االشتراط لمصلحة الغير هنا غير مذكور صراحة وال هو مفهوم ضمناً ، فال يجوز افتراضه والقول بأن المؤمن له قد أراد التأمين من 

مسئوليته هو ومن مسئولية أي سائق يقود للسيارة
 (5 )

فيإن  . فما دام ال يوجد اشتراط لمصيلحة الغيير عليى وجيه واضيح ال إبهيام فييه ، 

                                                 
مين تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني اليذي  512مهيدي ، وذكرنا نص الميادة من المشروع التمهيدي . وقد سبق أن ذكرنا نص المشروع الت 2959/1وقد نقل هذا النص عن المادة   ( 2) 

 في الهامش . 919( : انظر آنفاً فقرة  1/2) م2599يوليه سنة  29يقابل نص المشروع التمهيدي ، وأشرنا إلى ما يقابل النصين في قانون التأمين الفرنسي الصادر في 

ن ال فيقول إن المؤمن ، بقبوله التأمين على شيء معين ، قد قبل أن يؤمنه لحساب المؤمن له ولحساب أي شخص آخر تكون له مصلحة فيه . فالتأمي(  وهناك من يذهب إلى هذا الرأي ،  1) 

عية . ومن ثم سمي هذا الرأي ويكون شخصياً بالنسبة إلى شخص معين ، بل موضوعياً بالنسبة إلى المصلحة في ذاتها ، والمؤمن ال يؤمن لشخص معين بل يؤمن على مصلحة موض

 -127فيي التيأمين عليى األشيياء كعقيد تعيويض ص  Weens: انظير مين هيذا اليرأي  ( Objectivité de l'intérêt assuré) بالرأي القائل "بموضوعية المصيلحة الميؤمن عليهيا" 

 -959-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  1ر ال يفترض : نقض فرنسي وانظر في أن االشتراط لمصلحة الغي -197وانظر في تفنيد هذا الرأي بيكار وبيسون فقرة 

 . 119-2551داللوز  -925-2551المرجع السابق  2551مايو سنة  1

 ( . 15-5-2599سيريه  -217-2599ري المجلة العامة للتأمين الب 2595مايو سنة  21) ويشيران إلى حكم محكمة سويسرا الفدرالية في  975ص 195(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 5 -919-2591المرجيع السيابق  2591أبرييل سينة  27 -919-2592المجلة العامية للتيأمين البيري  2599ديسمبر سنة  15(  ومع ذلك قرب في معنى هذا االفتراض نقض فرنسي  5) 

 . 75-2599المرجع السابق  2595مايو سنة 
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الواجب أن يفسر العقد بأن المؤمن له قيد اشيترط التيأمين مين مسيئوليته هيو وحيده ، ال مين مسيئولية أي سيائق غييره ، ولكنيه أمين مين 

مسئوليته الشخصية ومن مسئوليته المفترضة عن أي سائق يقود السيارة ، فيكون التأمين دائماً لمصلحته هو ال لمصلحة السيائق . فيإذا 

تأمين أيضاً لمصلحة السائق ، وجب عليه أن يشترط ذليكأرد أن يكون ال
 (2 )

. وهيذا ميا درج العميل عليى األخيذ بيه ، فييذكر عيادة فيي  

الوثيقة أن التأمين هو تأمين من مسئولية صاحب السيارة عن نفسه أو عن غيره وكذلك هو تأمين من مسئولية أي سائق يقيود السييارة
 (

1 )
 . 

وسنرى فيما يلي
 (9 )

بر اشتراطاً ضمنياً لمصلحة الغير التيأمين مين الحرييق ، فيي الحيدود التيي يشيمل فيهيا هيذا التيأمين أنه يعت 

 األشياء المملوكة ألعضاء أسرة المؤمن له وللملحقين بخدمته .

أن يكييون للمييؤمن لييه مصييلحة شخصييية فييي االشييتراط لمصييلحة مسييتفيد أجنبييي ، طبقيياً للقواعييد المقييررة فييي الشييرط الثيياني : 

راط لمصلحة الغير . فقد يؤمن شخص لحساب غيره دون أن تكون له مصيلحة شخصيية فيي هيذا التيأمين ، فيال يكيون هيذا تأمينياً االشت

 ً لحساب ذي المصلحة . ويتحقق ذليك إذا أمين شيخص لحسياب غييره نائبياً عنيه ، وكييالً كيان أو فضيوليا
 (5 )

، فيإن الوكييل أو الفضيول  

ين وقد أبرم العقد نائباً عن صاحب المصلحة وممثالً إياه . ومن ثم ال يكون هناك تأمين لحساب ليست له مصلحة شخصية في هذا التأم

ذي المصلحة ، بل تأمين مباشر عقده ذو المصلحة نفسه عين طرييق نائبيه الوكييل أو الفضيولي
 (9 )

. وليذلك ال يوجيد فيي هيذا الفيرض  

الفضولي ومستفيد هو صاحب المصلحة ، بل ال يوجد إال شخص واحد شخصان متميزان أحدهما عن اآلخر ، مؤمن له هو الوكيل أو 

هو صاحب المصلحة ، ويكون مؤمناً له ومستفيداً في وقت واحد ، ويختفيي شيخص الوكييل أو الفضيولي . وقيد قيدمنا أن الفبية األوليى 

معيين بنياء عليى تفيويض منيه أو  من مشروع الحكومة تقول في هذا المعنيى : " ويجيوز أن يعقيد التيأمين لحسياب شيخص 5من المادة 

دون تفويض ، فإذا تم التأمين بغير تفويض أفياد منيه إذا أجيازه حتيى وليو بعيد تحقيق الخطير الميؤمن منيه . فيإذا ليم يجيزه خيالل ثيالث 

سنوات من تحقق الخطر أو علمه بالتأمين أيهما أقرب تاريخاً ، أصبحت األقساط المؤداة حقاً خالصاً للمؤمن"
 (1 )

 . 

إذن أن يكييون للمييؤمن لييه مصييلحة شخصييية فييي التييأمين لحسيياب ذي المصييلحة ، وال يشييترط أن يتكييون هييذه المصييلحة  فيجييب

مصلحة مادية مباشرة ، بل يجوز طبقاً للقواعد المقررة في االشتراط لمصلحة الغير أن تكون مصلحة أدبية غيير مباشيرة . ومين ذليك 

قتصادية" يجوز أن تكون هي أيضياً محيالً للتيأمين ، فقيد ال تكيون ليه هيذه المصيلحة نرى أنه ال يشترط أن يكون للمؤمن له "مصلحة ا

ومع ذليك يعقيد تأمينياً لحسياب ذي المصيلحة إذا كانيت ليه مجيرد مصيلحة أدبيية . مثيل ذليك أن يعقيد تأمينياً مين المسيئولية عين حيوادث 

مسئوليتها عنها . ويعقد هذا التأمين ال ألنه مسيئول عين السيارات لحساب زوجته عن سيارة تملكها الزوجة وتقودها ويجوز أن تتحقق 

 زوجته فتكون له مصلحة مادية في هذا التأمين ، فهو غير مسئول ، ولكن ألن له مصلحة أدبية في التأمين على مصلحة زوجته .

 ً محالً للتيأمين ، كميا  فإذا وقع أن تكون للمؤمن له ، في التأمين لحساب ذي المصلحة ، مصلحة مادية يجوز أن تكون هي أيضا

ادة هو الغالب ، فإن هذه المصلحة المادية تكفي من باب أولى لقيام التأمين . وقد رأينا في األمثلة التي قدمناها أن المؤمن له تكون له ع

يعية هذه المصلحة المادية ، ففي تأمين صاحب المخزن العام لمصلحة صاحب البضاعة ، وفي تأمين المصرف لمصلحة صياحب الود

. وفي تأمين أمين النقل لمصلحة عميله ، وفي تأمين صاحب السيارة لمصلحة أي سيائق يقودهيا ، نيرى أن الميؤمن ليه فيي جمييع هيذه 

األحوال له مصلحة مادية يجوز أن تكون هي أيضاً محالً للتأمين ، فهو مسيئول عين الوديعية قبيل اصيحبها كميا هيو مسيئول عين خطيأ 

ز له أن يعقد التأمين مباشرة لحساب ذي المصلحة ، ويكون في هذا تأمين غير مباشر من مسئوليته هو بل سائق السيارة . ومن ثم يجو

إن الرأي الذي ساد في الفقه والقضاء والتشريع يذهب إلى أن المؤمن له يؤمن في األحوال المتقدم ذكرها تأمينياً مباشيراً مين مسيئوليته 

لمصلحة . فيكون بذلك قد عقد تأمينين ، تأميناً مباشراً من مسئوليته ولمصيلحته الشخصيية هو ، في الوقت الذي يؤمن فيه لحساب ذي ا

                                                 
 . 119-2551داللوز  -925-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  9و 2559ديسمبر سنة  5(  نقض فرنسي  2) 

 . 979ص 195بيكار وبيسون فقرة  -915-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يوليه سنة  1(  نقض فرنسي  1) 

 . 791(  انظر فقرة  9) 

 ( . 972ص 191(  أما التأمين لحساب ذي المصلحة ، فال يعمل المؤمن له نائباً باسم الغير ، بل يعمل أصيالً باسمه هو ) بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 972ص 191(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

:  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  1/2العقود اللبناني ممن تقنين الموجبات و 152/2من المشروع التمهيدي وم 2959/2وانظر م -911انظر آنفاً فقرة   ( 1) 

 في آخرها في الهامش . 911آنفاً فقرة 
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مين مشيروع الحكومية  5، وتأميناً مباشراً آخر لحساب ذي المصلحة اشترط فيها لمصلحة غييره . وقيد رأينيا الفقيرة الثانيية مين الميادة 

مين لحساب من يثبت له الحق فيه ، ويكون ذلك بمثابة عقد تأمين بالنسبة تقول في صدرها في هذا المعنى : "ويجوز أيضاً أن يعقد التأ

إلى المؤمن له ، وبمثابة اشتراط لمصلحة الغير بالنسبة إلى المستفيد  . ."
 (2 )

. وغني عن البيان أن هذا مجرد افتراض من المشرع ،  

ه إنميا قصيد أن ييؤمن لحسياب ذي المصيلحة وحيده دون أن فيجوز أن يتبين مين إرادة المتعاقيدين الصيريحة أو الضيمنية أن الميؤمن لي

يؤمن من مسئوليته هو
 (1 )

 . 

 ما يترتب من اآلثار على التأمين لحساب ذي المصلحة :  -772
والتأمين لحساب ذي المصلحة ، ككل اشتراط لمصلحة الغير ، يترتب عليه أن يصبح المؤمن له ملتزماً شخصيياً نحيو الميؤمن 

للمستفيد الذي عقد التأمين لمصلحته حق مباشير فيي ذمية الميؤمن . فنبحيث التزاميات الميؤمن ليه نحيو الميؤمن ، ثيم الحيق ، وأن يكون 

 المباشر للمستفيد في ذمة المؤمن .

 التزامات المؤمن له نحو المؤمن : -773
تنشيأ مين عقيد التيأمين فيي ذمتيه ، فإنيه  لما كان المؤمن له هو الذي تعاقد باسمه مع المؤمن ، فقبل بذلك جميع االلتزامات التي 

يكون هو المدين شخصياً بهذه االلتزامات نحو الميؤمن ، حتيى ليو تعيين وقيت إبيرام العقيد أو بعيده شيخص المسيتفيد وقبيل هيذا األخيير 

ط لمصيلحته فإنميا االشتراط لمصلحته . فالمستفيد لم يكن طرفاً في عقد التيأمين وليم يلتيزم بشييء نحيو الميؤمن ، وهيو إذا قبيل االشيترا

 يهدف بقبوله إلى أن يجعل حقه المباشر قبل المؤمن حقاً غير قابل للنقض ، ال أن يكون ملتزماً نحوه .

( يلتزم أوالً بتقيديم جمييع البيانيات  2فيلتزم المؤمن له إذن نحو المؤمن بجميع االلتزامات التي يرتبها عقد التأمين في ذمته : ) 

التأمين ، حتى يتمكن المؤمن من وراء ذلك أن يقدر الخطر الذي يؤمنه تقيديراً صيحيحاً . وال شيأن للمسيتفيد الواجب تقديمها عند طلب 

بذلك ، بل إن المستفيد قد ال يكيون معينياً ، كميا هيو الغاليب ، وقيت إبيرام العقيد . وييدخل فيي ذليك أيضياً التيزام الميؤمن ليه بيأن يخطير 

ن شيأنها زييادة الخطير الميؤمن منيه ، عليى الوجيه اليذي سيبق بيانيه عنيد الكيالم فيي هيذا المؤمن بجميع الظروف التي تطيرأ ويكيون مي

االلتزام . ويبقى هذا االلتزام في ذمة المؤمن له حتى لو خرج الشيء المؤمن عليه من يده ، وحتى لو لم تعد له مصلحة فيه ، ما دامت 

ً  1هذه الظروف الطارئة قد وصلت إلى علميه . )  بيدفع أقسياط التيأمين ، فهيو اليذي يطاليب بهيا ، ويعيذر إذا تخليف عين  ( ويلتيزم ثانييا

دفعها ، وتتخذ اإلجراءات في مواجهته من أجلها . وال شأن هنا أيضاً للمستفيد بذلك ، حتى بعد قبوليه االشيتراط لمصيلحته
 (9 )

، ميا ليم  

إذا كان المستفيد غير ملزم بدفع األقساط ، فيإن هيذا ال يمنيع يكن قد تعهد للمؤمن في الوثيقة أو في ملحق لها مثالً بدفع هذه األقساط . و

من أن يقيوم بيدفعها باختيياره مكيان الميؤمن ليه ، ليتيوقى بيذلك الجيزاء اليذي يترتيب عليى عيدم دفعهيا مين وقيف سيريان وثيقية التيأمين 

قق ، وهذا بيالرغم مين أن المسيتفيد يكيون ( ويلتزم المؤمن له أخيراً بإخطار المؤمن بوقوع الخطر إذا تح 9وفسخها عند االقتضاء . ) 

قد تعين في هذا الوقت ويكون هو الذي يعنيه أن يخطر المؤمن بوقوع الخطر . ذلك أن المستفيد لم يتعاقد مع المؤمن ، ولم يلتزم نحوه 

التعاميل يكيون ميع  بشيء . ويحرص المؤمن عادة ، في التأمين لحساب ذي المصلحة ، أن يدرج في وثيقة التيأمين شيرطاً يقضيي بيأن

. ولكين لميا كيان  ( clause de réglement) المؤمن له وحده عند تقدير الضرر الناجم عن تحقق الخطر ، وهذا هيو شيرط التسيوية 

المستفيد هو الذي يعنيه ، كما قدمنا ، إخطار المؤمن بوقوع الخطر حتى يتقاضى منيه مبليغ التيأمين ، فيال شييء يمنيع مين أن يقيوم هيو 

خطار في مكان المؤمن له ، حتى يتفادى بذلك سقوط حقه ، وحتى يتمكن من قبض هذا الحق كامالً بهذا اإل
 (5 )

 . 

                                                 
 في آخرها . 119انظر آنفاً فقرة   ( 2) 

 . 559-2-57سيريه  2751أكتوبر سنة  19ي نقض فرنس -125ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -971ص -971ص 119انظر في المسألة بيكار وبيسون فقرة   ( 1) 

 . 915-2-2521داللوز  2529يونيه سنة  11نقض فرنسي   ( 9) 

 . 119ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -112انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة   ( 5) 
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 الحق المباشر للمستفيد في ذمة المؤمن :  -774
إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، كان للمسيتفيد ، بيالرغم مين أنيه ليم يتعاقيد ميع الميؤمن ، حيق شخصيي مباشير فيي مبليغ التيأمين 

المؤمن كما لو كان هو المؤمن له الذي تعاقد معه ، وذلك طبقاً للقواعد المقررة في االشتراط لمصلحة الغيريطالب به 
 (2 )

 . 

ويتعين شخص المستفيد حتماً وقت تحقق الخطر ، حتيى ليو ليم يكين معينياً قبيل ذليك . فصياحب المصيلحة الميؤمن عليهيا وقيت 

تحقق الخطر هو المستفيد . حتى لو كان للمؤمن له هو أيضاً مصلحة مؤمن عليها كما رأينا فيما تقدم . فيإذا كيان الشييء الميؤمن علييه 

الخطر المؤمن منه ، فمالك الوديعة وقت تحقق الخطر هو المستفيد كما قيدمنا . وإذا تعاقيب الميالك ، وديعة في يد المؤمن له ، وتحقق 

كما يتعاقب مالك البضاعة المودعة في مخزن عام ، فالمستفيد هو الذي تثبت له الملكية وقت تحقق الخطر ، وال عبرة بانتقال الملكيية 

مبلغ التأمين ما داميت قيد انتقليت بعيد تحقيق الخطير . وقيد يكيون المسيتفيد صياحب حيق  بعد ذلك إلى مالك آخر حتى لو انتقلت قبل دفع

) عينييي فييي الشيييء المييؤمن عليييه دون أن يكييون مالكيياً ، كالييدائن المييرتهن للبضييائع المودعيية فييي مخييزن عييام بموجييب وثيقيية الييرهن 

warrant ) ولكن يترتيب فيي ذمتيه ديين مين جيراء تحقيق  . وقد يكون المستفيد ال صاحب حق ملكية وال صاحب أي حق عيني آخر ،

الخطر المؤمن منه ، كما في التأمين من المسئولية لحساب صاحب المصلحة ، فسائق السييارة اليذي كيان يقودهيا وقيت وقيوع الحيادث 

الذي حقق مسئوليته هو المستفيد ألن الدين الناجم عن تحقق المسئولية قد ترتب في ذمته
 (1 )

قيع عيبء إثبيات أن ليه . وعليى المسيتفيد ي 

مصلحة مؤمناً عليها قائمة وقت تحقق الخطر ، وال يكفي فيي إثبيات ذليك أن يكيون المسيتفيد حيامالً لوثيقية التيأمين فحميل الوثيقية لييس 

ميع طيرق دليالً على قيام هذه المصلحة . كما ال يشترط في ذلك أن يقدم المستفيد وثيقة التأمين ، إذ يجوز له أن يثبت قيام المصلحة بج

اإلثبات ويدخل فيها البينة والقرائن
 (9 )

 . 

فإذا ما تعين المستفيد على الوجه المتقدم الذكر كان له حق مباشير فيي مبليغ التيأمين يطاليب بيه الميؤمن كميا قيدمناع فيال يتحميل 

تفليسة به ألن المبليغ ليم ييدخل فيي مشاركة دائني المؤمن له في هذا المبلغ ، ويخلص له كله حتى لو أفلس المؤمن له وال شأن لدائني ال

                                                 
 . J .C .P . 2551-1-1191 2551مارس سنة  19نقض فرنسي   ( 2) 

حسياب ذي المصيلحة ين لحساب ذي المصلحة يتضمن تأميناً من المسئولية لمصلحة المؤمن له نفسه على الوجه الذي قيدمناه ، وتحقيق الخطير ووجيب إعميال التيأمين لوإذا كان التأم  ( 1) 

يحل المؤمن محله في الرجوع بمبلغ التأمين على المسئول  والتأمين من المسئولية في وقت معاً ، فإن الذي يقع في هذه الحالة هو أن المستفيد يرجع بمبلغ التأمين على المؤمن ، وبذلك

من ليه وحيق الميؤمن ليه فيي ذمية الميؤمن ، وهو هنا المؤمن له . ولما كان للمؤمن له الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين بموجب التأمين من المسئولية ، فإن حق المؤمن في ذمية الميؤ

 بلغ التأمين ، يتقاصان ، وبذلك ال يرجع أحد من الطرفين على اآلخر .وهما حقان متعادالت إذ أن محل كل منهما هو م

ين لحسياب ذي المصيلحة . مثيل ذليك أن وقد يكون المستفيد في التأمين لحساب ذي المصلحة قد أبرم عقد تأمين آخر لتغطية نفس الخطر ، أي لتغطية الخطر الذي سبق أن غطياه التيأم

هالكهيا عة لحساب صاحبها ، ثم يعقد صاحب البضاعة تأميناً آخر على نفس البضاعة . فإذا هلكت ، ولم تتحقق مسئولية أمين النقل تجاه صاحبها عن يعقد أمين النقل تأميناً على البضا

ده صاحب البضاعة نفسه لحسابه الشخصي ، خلص من ذلك أن البضاعة تكون قد عقد في شأنها تأمينان ، التأمين األول عقده أمين النقل لحساب صاحب البضاعة ، والتأمين الثاني عق

د التأمين . أميا إذا تحققيت مسيئولية أميين النقيل تجياه . ومن ثم يتعدد عقد التأمين بالنسبة إلى نفس البضاعة ، فيقسم مبلغ التأمين بين التأمينين على الوجه الذي سنبينه عند الكالم في تعد

لنقل هو الذي يتحمل وحده الخسارة ، دون المؤمن الذي تعاقد مع صاحب البضاعة ، فإن هذا إذا دفيع مبليغ التيأمين رجيع بيه عليى صاحب البضاعة ، فإن المؤمن الذي تعاقد مع أمين ا

أكتيوبر  19نقض فرنسي  سبق القول ) انظر أمين النقل المسئول عن الحادث ، وكذلك على المؤمن الذي تعاقد مع أمين النقل ، فيتحمل هذا المؤمن األخير في النهاية كل الخسارة كما

 ( . 559-2-51سيريه  2751سنة 

فإذا تحقق الخطر معه مسئولية أميين النقيل ، وقد يعقد أمين النقل تأميناً لحساب صاحب البضاعة يغطي أيضاً مسئوليته الشخصية ، ثم يعقد تأميناً آخر يغطي به مسئوليته مرة أخرى . 

ن ، التأمين األول الذي عقده لحساب صاحب البضاعة وغطى به في الوقت ذاتيه مسيئوليته الشخصيية ، والتيأمين الثياني اليذي اقتصير فييه فإنه يكون قد غطى مسئوليته بتأمينين مختلفي

ة النقض الفرنسية إلى أن التيأمين قد ذهبت محكمعلى تغطية مسئوليته الشخصية . ومن ثم يقسم مبلغ التأمين بين هذين التأمينين على الوجه الذي سنبينه عند الكالم في تعدد التأمين . و

بالنسبة إلى التأمين الثياني اليذي اقتصير فييه عليى  ( assurance subsidiaire) الذي عقده أمين النقل لحساب صاحب البضاعة وغطى به مسئوليته الشخصية يصبح تأميناً احتياطياً 

سييريه  -119=2551المجلة العامية للتيأمين البيري  2551مايو سنة  29ني وحده كل الخسارة ) نقض فرنسي تغطية مسئوليته الشخصية ، ومن ثم يتحمل المؤمن في هذا التأمين الثا

2555-2-25 . ) 

 . 119وانظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة 

 . 111انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة   ( 9) 
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التفليسة وهو حق خالص للمستفيد
 (2 )

. يكون المستفيد في هذه الحالة كما لو كان هو المؤمن له ، بحييث إن الميؤمن فيي رجوعيه عليى  

المسئول عن الحادث الذي حقق الخطر المؤمن منه يحل محل المستفيد ال محل المؤمن له
 (1 )

 . 

ح غير قابل للنقض منذ أن يقبل المستفيد االشتراط لمصلحته ، حتى لو قبل االشتراط بعد تحقق الخطير وحق المستفيد هذا يصب

. على أن نقض المؤمن له لحق المستفيد قبل قبول هذا األخير ال يقع عادة في التأمين على األشياء كما يقع في التأمين على األشخاص 

احب المصلحة المؤمن عليها التي تكون قائمة وقت تحقيق الخطير كيم سيبق القيول ، فيال ، ألن المستفيد في التأمين على األشياء هو ص

يملك المؤمن له تغييره بنقص االشتراط لمصلحته ، إال إذا كان للمؤمن له مصلحة مؤمن عليها هي أيضاً فيستطيع نقض حق المسيتفيد 

قبل قبوله حتى يتركز التأمين ي مصلحته هو وحده
 (9 )

 . 

د مصدره عقد التأمين نفسه ، فيستطيع الميؤمن إذن أن يحيتج عليى المسيتفيد بكيل اليدفوع المسيتمدة مين هيذا العقيد وحق المستفي

والتي كان يسيتطيع أن يحيتج بهيا عليى الميؤمن ليه نفسيه ، مين أوجيه بطيالن وإبطيال وفسيخ وسيقوط وغيير ذليك ، وهيذا طبقياً للقواعيد 

مين مشيروع الحكومية ، كميا رأينيا ، فيي هيذا المعنيى :  5/1بارة األخييرة مين الميادة المقررة في االشتراط لمصلحة الغير . وتقول الع

"وللمؤمن في جميع األحوال أن يحتج قبيل المسيتفيد بجمييع اليدفوع التيي كيان فيي وسيعه االحتجياج بهيا فيي مواجهية الميؤمن ليه
 ("5 )

  .

من العقد والتي كانت موجودة وقت تحقق الخطر ، فيقتصر  وعلى ذلك يستطيع المؤمن أن يحتج على المستفيد بجميع الدفوع المستمدة

حق المستفيد على مبلغ التأمين المذكور في العقد ، ويسري فيي حيق المسيتفيد الشيروط التيي تسيتبعد مين نطياق التيأمين أخطياراً معينية 

وقييف سييريان العقييد وفسييخه بطريييق مباشيير أو غييير مباشيير ، ويحييتج عليييه بمييا يترتييب علييى عييدم دفييع األقسيياط المسييتحقة ميين جييزاء ك

وكخصم األقساط المستحقة من مبلغ التأمين
 (9 )

. كذلك يستطيع المؤمن أن يحتج على المستفيد بجميع الدفوع المستمدة من العقد والتي  

ذا تستجد بعد وقوع الخطر ، كسقوط الحق في التأمين بسبب عيدم اإلخطيار عين وقيوع الخطير فيي الميعياد القيانوني أو بسيبب تقيادم هي

الحق
 (1 )

اليذي يقضيي بيأن يكيون التعاميل فيي تقيدير الضيرر  ( clause de réglement) . ويسري في حق المستفيد شرط التسيوية  

الناجم عن تحقق الخطر مقصوراً على المؤمن والمؤمن له دون غيرهميا
 (1 )

. فتيتم التسيوية أوالً ميا بيين الميؤمن والميؤمن ليه ، وهيذه  

ستفيد ويكون حقه المباشر في حدودهاالتسوية تسري في حق الم
 (7 )

 . 

 ( ) ) ا ( انتقال الشيء المؤمن عليه إلى شخص آخر

 سريان قواعد االستخالف ال قواعد االشتراط لمصلحة الغير : -776
لغيير ال نفترض هنا ، كما افترضنا فيما تقدم ، أن المؤمن له قد اشترط لمصلحة الغير حيث تسري قواعد االشتراط لمصلحة ا 

وال يعتبر المستفيد المشترط لمصلحته خلفاً للمؤمن له ، بيل يكيون ليه حيق مباشير كميا سيبق القيول . وإنميا نفتيرض أن الميؤمن ليه هيو 

المستفيد في الوقت نفسيه ، فليم يشيترط لمصيلحة مسيتفيد آخير ، ولكين الشييء الميؤمن علييه انتقليت ملكيتيه ، بسيبب مين أسيباب انتقيال 

                                                 
 . 211-2551داللوز  -912-2551المجلة العامة للتأمين البري  2559سنة  أكتوبر 21 -992-2517داللوز األسبوعي  2517أبريل سنة  19نقض فرنسي   ( 2) 

 . 959ص 119بيكار وبيسون فقرة -J .C .P . 2551-1-9199 2551مارس سنة  19نقض فرنسي   ( 1) 

 . 515-295مجلة العامة للتأمين البري ال 2595يناير سنة  1نقض فرنسي  -219ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -952ص 119بيكار وبيسون فقرة   ( 9) 

 في آخرها . 119انظر آنفاً فقرة   ( 5) 

 . 221-1-2511داللوز  2511ديسمبر سنة  9باريس   ( 9) 

 . 211-المرجع السابق 2557مارس سنة  29 -292-2555المجلة العامة للتأمين البري  2555مارس سنة  17نقض فرنسي   ( 1) 

 . 119 انظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 -112-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2551فبراير سينة  9نقض فرنسي  -119ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -959ص -951ص 115بيكار وبيسون فقرة   ( 7) 

 . 959-2551داللوز  -175-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مارس سنة  25عكس ذلك نقض فرنسي 

 (

 2595رسالة من باريس سنة  Janin -2595رسالة من باريس سنة    Salez انظر ( 
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خر . فيحل من انتقلت إليه الملكية محل المؤمن له المستفيد ، ويصبح مؤمناً له مستفيداً في مكانه ، وذلك ال طبقاً الملكية ، إلى شخص آ

 لقواعد االشتراط لمصلحة الغير ، بل طبقاً لقواعد االستخالف العام أو الخاص .

نتقل وثيقة التأمين مع الشيء إليى الخليف واألصل أن الشيء المؤمن عليه ، إذا انتقلت ملكيته إلى خلف عام أو خلف خاص ، ت

حدود . ذلك أنه إذا كان الخلف خلفاً عاماً ، فإن حقوق السلف الناشئة من عقد التأمين تنتقل إليه ، وكذلك التزاماته الناشئة من العقد في 

التركة ، طبقاً لقواعد االستخالف العام
 (2 )

. وإذا كان الخلف خلفاً خاصاً ، فإن عقد التأمين يعتبر من مسيتلزمات الشييء الميؤمن علييه  

إذ هو من مكمالته ، فينتقل حقوقاً والتزامات من السلف إلى الخلف ، طبقاً لقواعد االستخالف الخاص
 (1 )

 . 

ملكية هذا المنزل إليى وراث أو إليى مشيتر ،  ويترتب على ذلك أنه إذا كان هناك مثالً منزل مؤمن عليه من الحريق ، وانتقلت

فاألصل أن عقد التأمين بحقوقه والتزاماته تنتقل مع المنيزل إليى اليوارث أو المشيتري . وميع ذليك يحيتفظ عيادة كيل مين الميؤمن ومين 

 انتقلت إليه الملكية بحق الفسخ بشروط معينة .

إليى مين انتقليت إلييه الملكيية . ) ثانيياً ( احتفياظ كيل مين الطيرفين بحيق فهناك إذن مسألتان للبحث : ) أوالً ( انتقال عقد التأمين 

 الفسخ .

 انتقال عقد التأمين إلى من انتقلت إليه الملكية -أوالً 
قدمنا أن عقد التأمين ينتقل مع الشيء المؤمن عليه إلى مين انتقليت إلييه ملكيية هيذا الشييء . فنبحيث فيي هيذا مسألتان :  -777

 ( اآلثار التي تترتب على االنتقال . 1( الشروط التي يتم بها االنتقال . )  2 الصدد مسألتين : )

 الشروط التي يتم بها انتقال عقد التأمين :  -778
يتم انتقال عقد التأمين إذا كان واقعاً على شيء معين ، وانتقلت ملكية هذا الشيء ، وكان عقد التأمين قائماً وقيت انتقيال الملكيية 

. 

ين الذي ينتقل يكون عادة عقد تأمين على األشياء ، كعقد التيأمين مين الحرييق أو مين تليف المزروعيات أو مين ميوت فعقد التأم

المواشي أو من السيرقة . وقيد يكيون عقيد تيأمين مين المسيئولية إذا ارتيبط تحقيق المسيئولية الميؤمن منهيا بشييء معيين يجيوز أن تنتقيل 

 recours) سئولية عن سيارة معينة بالذات ، وكالتأمين من مسئولية الجار عن الحرييق ملكيته من شخص إلى آخر ، كالتأمين من الم

du voisin )  إذ ترتبط مسئولية الجار هنا بمكان معين يجوز أن تنتقل ملكيته ، وكالتأمين من المسئولية التي تنشأ عن استغالل متجير

معين بالذات
 (9 )

بالذات ، حتى إذا انتقلت ملكية هذا الشيء إليى شيخص آخير انتقيل معهيا . ويجب أن يقع عقد التأمين على شيء معين  

عقد التأمين إلى هذا اشخص . فالشيء المعين بالذات يجب أن يكون مصدر خطر خاص به هو نفس الخطر المؤمن منه ، ويقابيل هيذا 

                                                 
 مدني في هذا الصدد على أن "ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام ، دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالميراث ، ما ليم يتبيين مين 259وتنص المادة  -951فقرة  2الوسيط    ( 2) 

 العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا األثر ال ينصرف إلى الخلف العام" .

مدني في هذا الصدد على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه االلتزاميات  251وتنص المادة  -991فقرة  2سيط الو  ( 1) 

 م بها وقت انتقال الشيء إليه"والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء ، إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعل

يم ( فالظاهر أنه ييرى أن الحيق الناشيئ وجاء في الجزء األول من الوسيط في خصوص هذه المادة ومذكرتها اإليضاحية ما يأتي : "أما القضاء المصري ) في عهد التقنين المدني القد

 21اسيتئناف مخيتلط فيي  -2259ص 919رقيم  29المحامياة  2591يوليه سينة  29الوطنية مستعجل في  عن عقد التأمين ال ينتقل مع الشيء المؤمن عليه إلى الخلف ) محكمة مصر

ما يعتبر ( . ولكن المذكرة اإليضاحية لهذا للمشروع التمهيدي تشير صراحة إلى عكس ذلك فتقول : أن تكون الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقد م 999ص 59م 2592أبريل سنة 

ا هيو الشيأن فيي االلتيزام بعيدم ا الشيء ، ويتحقق ذلك إذا كانت هذه الحقوق مكملة له كعقود التأمين مثالً ، أو إذا كانت هذه االلتزامات تحد من حريية االنتفياع بيه كميمن مستلزمات هذ

 ( . 2هامش  999ص 991فقرة  2" ) الوسيط 119ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  -البناء

-2557المرجيع السيابق  2557يولييه سينة  11 -11-2557المرجيع السيابق  2557يناير سينة  11 -12-2552المجلة العامة للتأمين البري  2559سنة  ديسمبر 21نقض فرنسي   ( 9) 

 . 151ص -159ص 951فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -117بيكار وبيسون فقرة  -921
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الخطر قسط خاص للتأمين أو جزء من قسط قابل للتجزئة
 (2 )

، وقيد يكيون منقيوالً معينياً باليذات كسييارة  . وقد يكون هذا الشيء عقاراً  

أو دهبية أو عوامة أو بضاعة معينة بالذات . فإذا كان المنقول غير معين بالذات ، كما في التأمين على سييارة غيير معينية أو عليى أي 

ليذات ينتقيل معيه عقيد بضائع توجد في مخزن معين أو أي متاع يوجيد فيي منيزل معيين ، فيإن الشيرط يختيل إذ ال يوجيد شييء معيين با

التأمين
 (1 )

 . 

ويجب أن تنتقل ملكية الشيء المؤمن عليه مين الميؤمن ليه إليى شيخص آخير . وتنتقيل الملكيية إميا بسيبب الوفياة ، فتنتقيل إليى   

دهم الوارث ويبقى الورثة مالكين للشيء في الشيوع وينتقل إليهم عقد التأمين ، حتيى إذا حصيلت القسيمة ووقيع الشييء فيي نصييب أحي

أصبح هذا هو الخلف الذي ينتقل إليه عقد التأمين وحده . وتنتقل الملكية أيضاً بسبب الوفاة عن طرييق الوصيية ، فتنتقيل ملكيية الشييء 

،  المؤمن عليه إلى الموصى له وينتقل معها عقد التأمين . وتنتقل الملكية بين أحياء بالعقد ، سواء كان معاوضة كالبيع أو تبرعاً كالهبة

الشفعة ، وبالحيازة ، وبغيير ذليك مين أسيباب كسيب الملكيية ، فينتقيل ميع ملكيية الشييء عقيد التيأمين . كيذلك قيد تنتقيل الملكيية بيالبيع وب

الجبري ، فينتقل عقد التأمين مع الشيء إليى مين رسيا علييه الميزاد . وقيد يكيون الشييء اليذي تعليق بيه عقيد التيأمين حقياً معنويياً كحيق 

لمستأجر من مسئوليته عن الحريق ، ومن ثم ينتقل عقد التأمين إلى وارثه أو إلى المتنازل عين اإليجيار . كيذلك قيد المستأجر ، فيؤمن ا

، فينتقيل عقيد التيأمين إليى وارثيه أو إليى مين يتنيازل ليه عين هيذا  ( assurance-profits) يؤمن صاحب المتجر على أربياح متجيره 

المتجر
 (9 )

 . 

لتأمين قائماً وقت انتقال ملكية الشيء ، والعبرة بوقت انتقال الملكية ، فتنتقل في الميراث والوصية ويجب أخيراً أن يكون عقد ا

بالموت ، وفي العقد بالتسجيل ، وإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فيتحقق الشرط ، أو معلقاً على شرط فاسخ فتنقل الملكية بمجرد 

فيجب إذن أن يكون عقيد التيأمين قائمياً فيي هيذا الوقيت ، فيإذا كيان قيد انقضيى ، وليو باتفياق  تسجيل العقد دون انتظار لنتيجة الشرط . 

الطرفين ، فإنه يصبح غير موجود وال يتصور انتقاله . وكانقضاء عقد التأمين اتفاق المؤمن له مع المؤمن على استبقاء العقد ميع نقليه 

 clause de) العييين المييؤمن عليهييا فييي األصييل ، فشييرط اإلحييالل هييذا إلييى عييين أخييرى مملوكيية للمييؤمن لييه بييدالً ميين انتقالييه مييع 

remplacement )  يدول دون انتقال عقد التأمين . وينتقل عقد التأمين بالحالة التي هو عليها وقت انتقال الملكية ، فإذا كان قد أدخلت

 عليه تعديالت انتقل على الوجه الذي عدل به .

ة ، فإن عقيد التيأمين ينتقيل مين الميؤمن ليه إليى خلفيه ، وينتقيل بحكيم القيانون ، حتيى ليو كيان ومتى توافرت هذه الشروط الثالث

المؤمن يجهل انتقال ملكية الشيء المؤمن عليه . فال حاجة إذن إلخطاره ، ال من قبل المؤمن له وال من قبل من انتقلت إليه الملكية
 (5 )

 

قع في العمل أنه يخطر فعالً : فإما أن يخطره المؤمن له حتى تبرأ ذمته من دفع . ومع ذلك هناك مصلحة في إخطار المؤمن ، والذي ي

األقساط المستقبلة على النحو الذي سنفصله فيما يلي ، وإما أن يخطره من انتقلت إليه الملكية حتى يجري في حقيه الميعياد اليذي يجيب 

 اد دون أن يفسخ كما سيجئ .فيه أن يستعمل حقه في الفسخ وبذلك يسقط حقه إذا انقضى هذا الميع

ولما كان إخطار المؤمن غير مشترط ، فمين بياب أوليى ال تشيترط موافقتيه عليى انتقيال عقيد التيأمين ، فالعقيد ينتقيل كميا قيدمنا 

بحكم القانون ، ولو دون علمه . ومع ذلك قد ورد في مشروع الحكومية ميا يتعيارض ميع هيذا الحكيم ، ويتعيارض فيي الوقيت ذاتيه ميع 

د العامة ، فقد اشترط هذا المشروع موافقة المؤمن النتقال عقد التأمين في حال تصرف المؤمن له في الشيء الميؤمن علييه ، إذ القواع
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للتجزئية . مثيل ذليك  ظر إلى آحياده وغيير قابيلوقد يكون المنقول معيناً بالذات ، ولكنه يكون آحاداً غير معينة في مجموع معين ، ويكون قسط التأمين فيه مقابالً لهذا المجموع دون ن  ( 1) 

حالة يختل الشرط ، إذ ال تكون هناك التأمين على مجموع من السيارات بشرط عدم تسيير كل آحاد هذا المجموع في وقت واحد بل يجب االقتصار على تسيير بعض آحاده . ففي هذه ال

ومن ثم إذا انتقلت ملكية أية سيارة في هذا المجموع إلى شخص آخر لم ينتقل معها عقد التأمين ) نقض  سيارة معينة بالذات يتركز فيها التأمين ويقابلها القسط فينتقل معها عقد التأمين ،

بالنيييول  -955ص 115بيكييار وبيسيون فقييرة -199-2595المرجييع السيابق  2595مييارس سينة  19ليمييوج -11-2557المجليية العامية للتييأمين البيري  2557ينيياير سينة  11فرنسيي 

 ( . 151ص 2951ة فقر 22وريبير وبيسون 

 . 959ص 199بيكار وبيسون فقرة   ( 9) 

المرجيع  2551نيوفمبر سينة  19إكيس  -19-2551المرجيع السيابق  2559يولييه سينة  9بياريس  -17-2552المجلية العامية للتيأمين البيري  2559ديسمبر سنة  21نقض فرنسي   ( 5) 

 . 99-2599المرجع السابق  2599ير سنة فبرا 19وباريس  2591مايو سنة  19داكار  -225 -2557السابق 
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منه على أن تنتقل الحقوق وااللتزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشييء الميؤمن علييه عنيد  91/2نصت المادة 

ول على موافقة المؤمن ، أما في حالة وفاة المؤمن له فتبقى هذه الحقوق وااللتزامات في تركتهالتصرف فيه بشرط الحص
 (2 )

 . 

 اآلثار التي تترتب على انتقال عقد التأمين : -779
يترتب على انتقال عقد التأمين أن يحل محل المؤمن له األصيلي ميؤمن ليه جدييد ، هيو اليذي انتقليت ليه ملكيية الشييء الميؤمن  

عليه . ومن ثم تنتقل التزامات المؤمن له األصلي إلى المؤمن له الجديد ، وكذلك تنتقل إليه حقوقه
 (1 )

 . 

فيلتزم المؤمن له الجديد نحو المؤمن بدفع األقساط المستقبلة . أما األقساط التي تكيون قيد حليت وقيت انتقيال الملكيية فهيي عليى 

عليه دفعها . وإذا كان انتقال الملكية بالموت ولم تكن بعض األقساط الحالة قد دفعيت ، فهيي المؤمن له األصلي ، فإذا لم يكن قد دفعها ف

دين على التركة طبقاً للقواعد المقررة في الميراث . ويالحظ أنه إذا كان القسط يدفع مقدماً كما هو الغالب ، ودفع الميؤمن ليه األصيلي 

الل هذا العيام ، رجيع الميؤمن ليه األصيلي عليى الميؤمن ليه الجدييد بجيزء مين القسيط القسط عن العام الذي بدأ ، وانتقلت الملكية في خ

 يتناسب مع المدة التي بقيت من العام منذ انتقال الملكيية . وفيميا يتعليق باألقسياط التيي تحيل بعيد انتقيال الملكيية ، فهيذه عليى الميؤمن ليه

الجديد
 (9 )

الملكية وال يعرف إال المؤمن له األصلي يتقاضى منه األقساط التي تحيل ،  كما قدمنا . ولكن قد يكون المؤمن جاهالً بانتقال 

فيبقى المؤمن له األصلي ملتزماً نحو المؤمن بدفع هذه األقساط ويرجع بها على المؤمن له الجديد
 (5 )

، وذلك إلى أن يخطر المؤمن له  

األصلي المؤمن بكتاب موصى عليه عن حصول انتقال الملكية ، فمن وقت وصول هذا اإلخطار يكيون الميؤمن ليه الجدييد هيو المليزم 

 ً وال بصيفته  نحو المؤمن بدفع األقساط التي تحل ، وتبرأ ذمة المؤمن له األصلي منها ، فال يكون ملزمياً بيدفعها ال بصيفته ميديناً أصيليا

من المشروع التمهيدي في هذا المعنى ما يأتي : "وإذا انتقليت ملكيية  2919ضامناً للمؤمن له الجديد . وتقول الفقرة الرابعة من المادة 

 الشيء المؤمن عليه ، بقي من انتقلت منه الملكية يدفع ما حل من األقساط ، وبرئت ذمته من األقساط المسيتقبلة حتيى بصيفته ضيامناً ،

                                                 
ع نقل الحقوق وااللتزامات الناشئة عنه ، وتقول المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ونظراً  إلى أن عقد التأمين من العقود المستمرة ، فقد تناول المشروع موضو ( 2) 

 91ي العقد كوفاة المؤمن له أو تخليه عن ملكيته لشيء المؤمن عليه أو بسبب إفالسه أو تصفية أمواله قضاء . فنص في المادة فقد يطرأ أثناء مدة العقد ظروف تستدعي تغيير أحد طرف

حالية وفياة الميؤمن ليه المؤمن . أميا فيي من المشروع على انتقال تلك الحقوق وااللتزامات إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصرف فيه بشرط الحصول على موافقة 

 " .فتبقى هذه الحقوق وااللتزامات في التركة ، وهذا الحكم يتمشى مع أحكام الشريعة التي ال تعتبر شخصية الوارث استمراراً لشخصية المورث

 ، القواعد العامة فال تشترط موافقة المؤمنهي أكثر اتفاقاً مع من المشروع التمهيدي ، وهي المادة التأمين على األشياء نقل عنها نص مشروع الحكومة ،  2/ 2919ويالحظ أن المادة  

أميا فيي حالية وفياة طاليب التيأمين فتبقيى هيذه  ، "تنتقل الحقوق وااللتزامات الناشئة عن التأمين إلى من تنتقل إليه ملكية الشيء الميؤمن علييه عنيد التصيرف فييه : إذ تنص على ما يأتي

ولكين لجنية مجليس الشييوخ حذفتيه لتعلقيه "بجزئييات  ، ثيم وافيق علييه مجليس النيواب ، وقد وافقت لجنية المراجعية عليى نيص المشيروع التمهييدي" . الحقوق وااللتزامات في تركته"

 ( . في الهامش 992ص -999ص 9مجموعة األعمال التحضيرية ) وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" 

"إذا تيوفى المضيمون أو تفيرغ عين الشييء المعقيود علييه  : على ما يأتي ، في المعنى الذي أخذ به المشروع التمهيدي ، قود اللبنانيمن تقنين الموجبات والع 515/2وقد نصت المادة 

انظير أيضياً فيي نفيس و . بشرط أن يلتزم بالموجبات التي كان المضمون ملزماً بهيا تجياه الضيامن بمقتضيى العقيد" ، فإن عقد الضمان يستمر لمصلحة المورث أو المشتري ، الضمان

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  25/2المعنى المادة 

  . من التقنين المدني الليبي على أنه "ال يكون سبباً في حل التأمين التصرف في األشياء المؤمن عليها" 179/2وتنص المادة 

 -99-2599المرجيع السيابق  2599فبرايير سينة  19 -219-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559يونييه سينة  11بياريس  فترتفع عن المؤمن له األصلي صيفة الميؤمن ليه )  ( 1) 

 . 151ص 2951فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

ط التضامن ، فال تضامن بينهم ألنه ال يوجد نص على التضامن ، فينقسم فإذا تعدد المؤمن له الجديد ، كما إذا تعدد ورثة المؤمن له أو تعدد المشترون للشيء المؤمن عليه ، ولم يشتر  ( 9) 

بأنيه "إذا بقيي عقيد التيأمين ، وتعيدد  2599يولييه سينة  29مين قيانون  25القسط عليهم كل بقدر نصيبه . أما في فرنسا فيوجد نص على التضامن ، إذ تقضي الفقرة الرابعة من الميادة 

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى أيضاً على ما يأتي  515مسئولين بالتضامن عن دفع األقساط" . وتنص الفقرة الخامسة من المادة الورثة أو المتصرف لهم ، كانوا 

 : "وإذا وجد عدة ورثاء أو عدة مشترين واستمر عقد الضمان ، كانوا ملزمين على وجه التضامن بدفع األقساط" .

من له األصلي بما دفعه عليى الحالة بمثابة كفيل للمؤمن له الجديد متضامن معه ، فيجوز للمؤمن أن يرجع عليه بالقسط دون أن يواجه بالدفع بالتجديد ، ثم يرجع المؤ ويكون في هذه  ( 5) 

 ( . 999ص 199المؤمن له الجديد كما يرجع أي كفيل ) بيكار وبيسون فقرة 
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وذلك من وقت إخطاره المؤمن بكتاب موصى عليه عن حصول التصرف الناقل للملكية
 (2 )

. وإذا تخلف الملزم بدفع القسط عن دفعيه  

، سواء كان الملزم هو المؤمن له األصلي أو كان المؤمن له الجديد أو كانا هما معاً ، جاز للمؤمن اتخاذ اإلجراءات القانونيية الواجيب 

الجزاء المترتب على عدم الدفع ، من إعذار ، يتليوه وقيف سيريان عقيد التيأمين ، يتليوه فسيخ العقيد ، عليى الوجيه اليذي اتخاذها لتوقيع 

بسطناه فيما تقدم . وتتخذ هذه اإلجراءات فيي مواجهية الميؤمن ليه األصيلي ، أو فيي مواجهية الميؤمن ليه الجدييد ، أو فيي مواجهتهميا ، 

بحسب األحوال
 (1 )

 . 

له الجديد كذلك بإخطار المؤمن بما يطرأ من الظروف التي يكون من شأنها زيادة الخطر ، وبخاصة الظيروف  ويلتزم المؤمن

 التي ترجع إلى انتقال الملكية إليه .

ويلتزم أخيراً بإخطار المؤمن في الميعاد القانوني بوقوع الحادث عند تحقق الخطر ، وبأي التزام آخير يكيون قيد أخيذه الميؤمن 

 على عاتقه إذ أن هذا االلتزام ينتقل كما قدمنا من المؤمن له األصلي إلى المؤمن له الجديد .له األصلي 

وفي مقابل هذه االلتزامات التي تقع على عاتق المؤمن له الجديد ، يكيون لهيذا األخيير الحيق فيي الضيمان . فيرجيع عنيد تحقيق 

الخطر على المؤمن بمبلغ التأمين
 (9 )

روط المدونة فيه من أوجه استبعاد وأوجه سيقوط وغيير ذليك مين اليدفوع ، في حدود العقد وبالش 

التي كان المؤمن يستطيع أن يحتج بها على المؤمن له األصلي . ويدخل في هذه الدفوع أوجه البطالن واإلبطال والفسخ التي يمكن أن 

ن المؤمن له األصلي قد قدمها ابتداء للمؤمن ، وما ترد على وثيقة التأمين ، وبخاصة ما يترتب منها على عدم صحة البيانات التي يكو

يترتب منها على تأخر المؤمن له في دفع القسط من وقف سريان عقد التأمين وفسخ هذا العقد عند االقتضاء
 (5 )

 . 

                                                 
وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النيواب ، ولكين لجنية مجليس الشييوخ حذفتيه  -في الهامش 999ص  9مجموعة األعمال التحضيرية   ( 2) 

 في الهامش (  . 992 -999ص  9لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

مسيتحقة ، موجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى على ما يأتي : "وعندما يبياع الشييء المضيمون يبقيى البيائع ملزمياً تجياه الضيامن بيدفع األقسياط المن تقنين ال 515/2وتنص المادة  

وانظير أيضياً فيي  -ع بموجب كتاب مضمون"ولكنه يبرأ من كل موجب ، حتى على سبيل الكفالة ، فيما يختص باألقساط التي لم تستحق بعد ، وذلك من تاريخ إبالغه الضامن عقد البي

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  25/9هذا المعنى المادة 

لزماً بيدفع األقسياط من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "وإذا لم يعلن المؤمن له المؤمن عن حصول التصرف والمتصرف له عن وجود عقد التأمين ، ظل م 179/1وتنص المادة  

 التي يحل أجلها بعد تاريخ التصرف" .

اءات في مواجهته . وإذا كان الملزم بالقسط هو فإذا كان الملزم بالقسط هو المؤمن له الجديد وحده ، أي فيما يتعلق بالقسط الذي حل بعد إخطار المؤمن بانتقال الملكية ، اتخذت اإلجر  ( 1) 

منتجاً آلثاره حتى بعد فيما يتعلق بالقسط الذي حل قبل انتقال الملكية ، فإذا كان المؤمن قد أعذر المؤمن له األصلي قبل انتقال الملكية ، بقي هذا اإلعذار  المؤمن له األصلي وحده ، أي

ؤمن له األصلي إذا كان المؤمن ليه ليم يخطير بانتقيال الملكيية ، وإال انتقال الملكية ، ووقف سريان عقد التأمين بالنسبة إلى المؤمن له الجديد . أما إخطار الفسخ فيوجهه المؤمن إلى الم

كما قدمنا ، إال إذا كيان قيد أخطير بانتقيال الملكيية فيوجهه إلى المؤمن له الجديد . هذا ويوجه المؤمن اإلعذار ، بالنسبة إلى القسط الذي حل قبل انتقال الملكية ، إلى المؤمن له األصلي 

وقبل إخطار المؤمن بانتقالها الجديد . وإذا كان الملزم بالقسط هو المؤمن له األصلي والمؤمن له الجديد معاً ، أي فيما يتعلق بالقسط الذي حل بعد انتقال الملكية  فيوجهه إلى المؤمن له

ؤمن له الجديد متضامناً معه ، أو يوجهها إليى الميؤمن ليه الجدييد باعتبياره ، جاز للمؤمن ، قبل إخطاره بانتقال الملكية ، أن يوجه اإلجراءات إلى المؤمن له األصلي باعتباره كفيالً للم

 . 191-191وبيسون فقرة هو المؤمن له الحالي . أما بعد إخطاره بانتقال الملكية ، فال يجوز توجيه اإلجراءات إال إلى المؤمن له الجديد . انظر في ذلك بيكار 

( . ولكن إذا انتقلت الملكية بطريق البيع مثالً  219-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559يونيه سنة  11تقال الملكية ، بهذا المبلغ ) باريس وال شأن للمؤمن له األصلي ، بعد ان  ( 9) 

مل حق امتيازه عليى مبليغ التيأمين ، شيأنه فيي ذليك ، وبقي الثمن ديناً في ذمة المؤمن له الجديد ، كان للمؤمن له األصلي حق امتياز على الشيء المؤمن عليه ، فإذا تحقق الخطر استع

التأمين ، فيإذا تحققيت مصيلحته عليى  شأن أي دائن له حق عيني في الشيء المؤمن عليه ، وسيأتي تفصيل ذلك . ومن هنا نرى أن المؤمن له األصلي قد تكون له مصلحة في بقاء عقد

قه في فسخ عقد التأمين ، وهو حق يثبت لكل من المؤمن والمؤمن له الجيد كما سيجئ . وانظر في ذلك بيكار وبيسون فقيرة هذا النحو ، جاز له أن يجعل المؤمن له الجديد ينزل عن ح

 . 955ص 199

 . 151ص 2951فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -999ص 199بيكار وبيسون فقرة   ( 5) 
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 احتفاظ كل من المؤمن والمؤمن له الجديد بحق الفسخ -ثانياً 

 جواز فسخ عقد التأمين : -781
ينتقل بانتقال ملكيية الشييء الميؤمن علييه ، وينتقيل بحكيم القيانون دون حاجية إليى موافقية أي مين الميؤمن لما كان عقد التأمين  

والمؤمن له الجديد ، فإن أكثر التشريعات قد احتفظت في مقابل ذلك لكيل مين هيذين بيالحق فيي طليب فسيخ عقيد التيأمين . إذ يجيوز أن 

لجديد ، ال يرضى عن هذا األخير ، فيعمد عندئذ إلى فسخ العقدالمؤمن ، بعد انتقال عقد التأمين إلى المؤمن له ا
 (2 )

. ويجوز كيذلك أن  

يرى المؤمن له الجديد أال مصلحة له في استبقاء عقد التأمين ، إما ألنه ليست له حاجة في ذلك ، وإميا ألنيه ال يسيتطيع دفيع األقسياط ، 

له من العقد القائم ، وإما ألي سبب آخر ، فيعمد هو أيضاً إلى فسخ العقيد . وإما ألنه يستطيع أن يبرم عقد تأمين عند مؤمن آخر أصلح 

وميع ذليك يجيوز لكيل  -1من المشروع التمهيدي في هذا المعنى عليى ميا ييأتي : " 2919وقد نصت الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 

العقد وحده . وللمؤمن أن يستعمل حقيه فيي الفسيخ فيي ميدة  من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق اإلرث أن يفسخ

ثالثة أشهر من الوقت الذي يكون من انتقلت إليه ملكية الشيء أو من آل إليه هيذا الشييء بسيبب وفياة الميؤن علييه قيد طليب نقيل وثيقية 

اختار من انتقلت أو آلت إليه الملكية فسخ  وإذا تضمنت وثيقة التأمين شرطاً آخر يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا -9التأمين إليه . 

العقد ، فال يجوز أن تزيد قيمة هذا التعويض على مقابل التأمين عن سنة واحدة
 (1 )

. " 

 ونرى من ذلك أنه بعد انتقال عقد التأمين ، يكون هذا العقد قابالً للفسخ إما من جهة المؤمن ، وإما من جهة المؤمن له الجديد .

                                                 
تأمين ال ينتقل إال بموافقة المؤمن ، فله إذن أال يوافق منذ البداية فال ينتقل عقد التيأمين . أميا إذا وافيق عليى انتقاليه ، فإنيه ال ( ، فقد قدمنا أن عقد ال 91/2أما في مشروع الحكومة ) م  ( 2) 

 يعود له بعد ذلك الحق في الفسخ .

ثم وافق علييه مجليس النيواب ، ولكين لجنية مجليس الشييوخ حذفتيه  وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، -في الهامش 999ص 9مجموعة األعمال التحضيرية   ( 1) 

 في الهامش ( . 992ص -999ص  9لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

للضيامن أو لليوارث  ( انتقال عقد التأمين) "على أنه يحق في الحالة المتقدمة ذكرها  : من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي 515الثانية والثالثة من المادة وتنص الفقرتان  

عليى سيبيل تعيويض العطيل  ، باطيل كيل اتفياق يشيترط فييه أداء مبليغ يتجياوز القسيط السينوي -بيإبالغ رغبتيه للفرييق اآلخير ، أو للمشتري أن يفسخ العقد الذي عقده المورث أو البيائع

وانظير أيضياً فيي هيذا  -بيع الشيء المعقود عليه الضمان أو توفى المضمون واختار المشتري أو الوريث فسخ العقد حسبما تقدم في الفقرة الثانية من هذه الميادة"والضرر للضامن إذا 

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  9و 25/1المعنى المادة 

إذا أعلن المتصرف له بموجود عقد التأمين ولم يعلن المؤمن بكتاب مسجل عن عدم رغبتيه فيي  -9" : من التقنين المدني الليبي على ما يأتي 179من المادة  9و 5و 9وتنص الفقرات  

للميؤمن األقسياط الخاصية بالتيأمين وفيي هيذه الحالية تحيق  . انتقلت إليه حقوق المؤمن له والتزاماته ، الدخول في العقد خالل عشرة أيام من حلول أجل أول قسط استحق بعد التصرف

إذا  -9 . ويجوز أن يبعث اإلخطار بكتاب مسجل . ويجوز للمؤمن أن يتحلل من العقد بإخطار سابق لمدة خمسة عشر يوماً خالل عشرة أيام من علمه بحصول التصرف -5 . الجاري

 . وعلى هذا ال يجوز للمؤمن وال المتصرف له التحلل من العقد" ، فال داعي إلعالن المؤمن عن التصرف ، صدر سند تأمين "ألمر" أو "لحامله"

ال فسخ العقيد بعيد  ، فيكون للمؤمن إذن . واشترط كما قدمنا موافقة المؤمن النتقال عقد التأمين . منه بحق المؤمن له الجدي في الفسخ 91فلم يصرح في المادة  ، أما مشروع الحكومة 

وقد ورد هذا الحق ضمناً في الفقرة الثانية من المادة  ، فالظاهر أنه طبقاً لهذا المشروع يكون له حق الفسخ ، أما المؤمن له الجديد . بل منعه من أن ينتقل ابتداء كما سبق القول ، انتقاله

فيإذا كيان شيرط التعيويض عنيد فسيخ  . ن انتقليت أو آليت إلييه الملكيية إنهياء العقيد""ويقع باطالً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار مي : من هذا المشروع إذ تقول 91

كشيرط التعيويض  ، بل إن أي شرط يحول دون الفسخ أو يضيع عقبيات فيي سيبيله ، فإن هذا معناه حتماً أنه يجوز للمؤمن له الجديد فسخ العقد ، المؤمن له الجديد العقد هو شرط باطل

 . يكون باطالً 
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 جهة المؤمن :الفسخ من  -780
فيجوز إذن للمؤمن أن يستعمل حقه في فسخ عقد التيأمين 

 (2 )
. ويقيع ذليك عيادة بكتياب موصيى علييه مصيحوب بعليم وصيول  

يرسله المؤمن إليى الميؤمن ليه الجدييد إذا كيان قيد أخطير بانتقيال الملكيية ، فيإذا ليم يخطير بيذلك جياز إرسياله إليى الميؤمن ليه األصيلي 

مؤمن له الجديد إذ أن األول يكون كفيالً للثاني متضامناً معهباعتباره نائباً عن ال
 (1 )

. ويجوز للمؤمن أن يطلب الفسخ عليى هيذا النحيو  

ن من وقت أن يعلم بانتقال الملكية . ويعلم بانتقالها عن طريق الشهرة العامة كما إذا كان االنتقال بسبب وفاة المؤمن له األصلي ، أو ع

لم المؤمن من أي مصدر ببييع الميؤمن ليه األصيلي للشييء الميؤمن علييه ، أو عين طرييق إخطيار الميؤمن ليه طريق التسامع كما إذا ع

األصلي إذ لهذا مصلحة في اإلخطار حتى تبرأ ذمته من دفع األقساط المستقبلة على ما قدمنا ، أو عن طريق إخطار المؤمن له الجديد 

إخطار المؤمن له الجديد وهيذا هيو الغاليب إذ أن هيذا األخيير يعميد عيادة إليى إخطيار وهذا هو الغالب إذ أن هذا األخير يعمد عادة إلى 

المؤمن بانتقال الملكية إليه ويطلب أن تنقل إليه وثيقة التأمين . ويبقى حق المؤمن فيي الفسيخ قائمياً إليى أن ينيزل عين هيذا الحيق . وقيد 

تلقاء نفسه إلى المؤمن له الجديد يعرض علييه اسيتبقاء العقيد باسيمه ،  يكون نزوله عن الحق صريحاً ، ويتحقق ذلك مثالً إذا أرسل من

أو إذا أجاب على طلب المؤمن له الجديد أن تنقيل وثيقية التيأمين إلييه بيالقبول ، وقيد يمضيي معيه ملحقياً للوثيقية بهيذا المعنيى
 (9 )

. كميا  

ي من الظروف ومن تصرف المؤمن عند علمه بانتقيال يكون نزول المؤمن عن حقه في الفسخ ضمنياً ، ويستخلص هذا النزول الضمن

الملكية ، ما إذا طالب المؤمن له الجديد بدفع أقساط التأمين ، ومن باب أولى إذا قبض منه قسطاً أو أكثير ، أو عيرض علييه زييادة فيي 

المؤمن ليه الجدييد حياالً القسط لدى إخطاره بتفاقم الخطر لظروف جدت ، أو قام بأي تصرف آخر يدل في وضوح على أنيه يعتيرف بي

مين المشيروع التمهييدي  2919/1قيدرتها الميادة  -في مكان المؤمن له األصلي . ويستخلص النزول الضمني من انقضاء ميدة معقولية

من وقت وصول إخطار من المؤمن له الجديد يطلب فيه أن تنقل إليه وثيقة التيأمين ، دون أن يسيتعمل الميؤمن  -فيما رأينا بثالثة أشهر

 حقه في الفسخ .

فإذا سقط حق المؤمن في الفسخ بالنزول عنه ، استقر عقد التأمين بعد انتقاله إلى المؤمن له الجديد ، وأصبح غيير قابيل للفسيخ 

 من جهة المؤمن ، وبقي قائماً إلى أن ينتهي بسبب من أسباب االنتهاء .

وقوع الفسخ دون أثر رجعيي ، فيال يصيبح الميؤمن مين ذليك وإذا استعمل المؤمن حقه في الفسخ ، انتهى عقد التأمين من وقت 

 الوقت ملزماً بالضمان ، وال المؤن له الجديد ملزماً بدفع األقساط التي لم تحل إلى وقت وقوع الفسخ .

 الفسخ من جهة المؤمن له الجديد : -782
الميؤمن ليه الجدييد . وقيد ال تظهير لهيذا  وكما يجوز ، بعد انتقال العقد ، فسخه من جهة المؤمن ، كذلك يجوز فسيخه مين جهية 

األخير مصلحة في الفسخ إذا كان عقد التيأمين قيد أوشيك عليى االنتهياء أو كيان يمتيد سينة فسينة ، أميا إذا كيان العقيد ال ينتهيي قبيل ميدة 

بعليم وصيول يرسيله  طويلة فهنا تظهر فائدة إثبات حق الفسخ للمؤمن له الجديد . ويستطيع هذا أن يفسخ العقد بكتاب مسجل مصيحوب

إلى المؤمن ، فيعتبر العقد مفسوخاً من وقيت وصيول هيذا الكتياب إليى الميؤمن . ويجيوز أن يبيين الميؤمن ليه الجدييد ميعياداً للفسيخ فيي 

ه الكتاب المسجل ، فيجعل الفسخ مثالً عند نهاية السنة الجارية ، حتى يتعين بذلك على وجه محدد الوقت الذي يتم فيه الفسخ . وفيي هيذ

 الحالة إذا رأى المؤمن أن ميعاد الفسخ طويل ، جاز له أن يطلب هو من جانبه الفسخ على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم .

                                                 
( ، يثبت للمؤمن حق أقوى من حق الفسخ ، وهو حق عدم الموافقة على انتقال العقد أصالً . فإذا وافق على انتقال العقد ، انتقيل إليى  91/2د رأينا أنه ، طبقا لمشروع الحكومة ) م(  وق 2) 

وع الحكومة المشار إليه شكل الموافقة ، وال ميعادها . فيصبح إذن أن تصدر في من مشر 91/2المؤمن له الجديد ، ولم يعد للمؤمن كما قدمنا حق في فسخ العقد . ولم يبين نص المادة 

ن له الجديد . ويصح أن تصدر الموافقة في أي شكل كان ، ولو كتابة أو شفوياً على أن يتحمل ذو الشأن عبء اإلثبات . وتصدر الموافقة عادة في ملحق للوثيقة يمضيها المؤمن والمؤم

ن وقت انتقال الملكية . أما إذا لم انتقال الملكية أو وقت انتقالها أو بعد هذا االنتقال . وإذا صدرت كان لها أثر رجعي ، واعتبر العقد منتقالً إلى المؤمن له الجديد م أي وقت ، مقدماً قبل

ي إذا كان ذلك مشترطاً في العقد . وإذا سكت المؤمن ولم يبيين موقفيه ، تصدر الموافقة من المؤمن ، فإن عقد التأمين يسقط ، ويجوز للمؤمن أن يرجع بتعويض على المؤمن له األصل

 جاز للمؤمن له الجديد أن يحدد له ميعاداً معقوالً إذا انقضى دون أن تصدر الموافقة اعتبر المؤمن رافضاً النتقال العقد .

 . 195(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 19-2552لعامة للتأمين البري المجلة ا 2559ديسمبر سنة  21(  نقض فرنسي  9) 
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ويجوز للمؤمن له الجديد أن يطلب الفسخ في أي وقت منذ انتقال الملكية إليه ، ويبقى حقه هذا قائماً إلى أن ينزل عنه صيراحة 

 ً أو ضمنا
 (2 )

ه في الفسخ ، إما صراحة وإما ضمناً ، إذا أظهر مثالً رغبته في اسيتبقاء العقيد فكتيب إليى الميؤمن يطليب . وينزل عن حق 

 نقل وثيقة التأمين إليه . ومن باب أولى إذا أمضى معه ملحقياً للوثيقية ينقيل بموجبهيا العقيد إلييه ، أو دفيع قسيط التيأمين عنيد اسيتحقاقه ،

تجدت . بل يجوز أن يقع النزول عن الفسخ في سند انتقيال الملكيية نفسيه ، فيإذا كيان الميؤمن أوأخطر المؤمن بتفاقم الخطر لظروف اس

له الجديد قد اشترى الشيء المؤمن عليه مثالً ، وتعهد في عقد البيع باستبقاء عقد التأمين ، فإنه يعتبر بذلك قد نزل عن حقه في الفسيخ
 (

1 )
بقى بالفعل قائماً لمدة طويلة ، فإنه ال يلبث أن يطالب بقسيط التيأمين اليذي يحيل عقيب . على أن حق المؤمن له الجديد في الفسخ ال ي 

سط وليم انتقال الملكية ، وهنا البد من أن يتخذ موقفاً في أمر الفسخ ، فإما أن يطلبه ، وإما أن ينزل عنه بدفع القسط . أما إذا لم يدفع الق

للفسخ . ولكن يجوز للمؤمن في هيذه الحالية أن يعيذره ، ويترتيب عليى اإلعيذار وقيف  يطلب الفسخ ، فإن عدم دفع القسط ال يعتبر طلباً 

سريان العقد ، ثم فسخه مع التعويض لمصلحة المؤمن
 (9 )

 . 

فإذا نزل المؤمن له الجديد عن حقه في الفسخ ، استقر عقيد التيأمين وأصيبح غيير قابيل للفسيخ مين جهتيه ، وبقيي قائمياً إليى أن 

 أسباب االنتهاء .ينتهي بسبب من 

وإذا طلب المؤمن له الجديد الفسخ فوقع على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، انتهى عقد التأمين من وقت وقوع الفسيخ دون أثير 

رجعي ، فال يصبح المؤمن من ذلك الوقت ملزماً بالضمان ، وال المؤمن له الجديد ملزماً بدفع األقساط التيي ليم تحيل إليى وقيت وقيوع 

. ويجوز للمؤمن أن يشترط في وثيقة التأمين أنيه ، فيي حالية فسيخ الميؤمن ليه الجدييد للعقيد ، يتقاضيى تعويضياً مين الميؤمن ليه  الفسخ

األصلي
 (5 )

 . 

 حلول الدائنين ذوي الحقوق الخاصة محل المؤمن له ( ب) 
 من التقنين المدني على ما يأتي :  119تنص المادة  نص قانوني : -783

الشيء المؤمن عليه مثقالً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك مين التأمينيات العينيية ، انتقليت هيذه الحقيوق إذا كان  -2"

 إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين" .

إال فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب موصى علييه ، فيال يجيوز أن ييدفع ميا فيي ذمتيه للميؤمن ليه  -1"

 برضاء الدائنين" .

فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فال يجوز للمؤمن ، إذا أعلين بيذلك عليى الوجيه  -9"

المبين في الفقرة السابقة ، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته"
 (9 )

 . 

                                                 
الفسخ ، وهو مخالف للنظام العام فيقع بياطالً )  (  فال يجوز تحديد ميعاد لطلب الفسخ ، ال في وثيقة التأمين وال من جهة المؤمن ، فإن في هذا تطبيقاً في حق المؤمن له الجديد في طلب 2) 

 ( . 915ص 159بيكار وبيسون فقرة 

ينياير سينة  7رييوم  -921-2557المجلية العامية للتيأمين البيري  2557يوليه سينة  11نقض فرنسي  -155ص 2959فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -951(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 915-2551المرجع السابق  2551نوفمبر سنة  29بوردو -51-المرجع السابق 2552

 . 159-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يونيه سنة  21باريس  -919ص 955(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

بالنييول وريبيير  -912ص -915ص 155بيكيار وبيسيون فقيرة  -175مكيرر فقيرة  21(  انظر في أن التعويض يكون التزاماً في ذمة المؤمن له األصلي ال المؤمن له الجديد : بيدان  5) 

 . 155ص 2959فقرة  22وبيسون 

 ً ( . أما طبقاً للفقرة الثانية  172من المشروع التمهيدي "ال يجوز أن تزيد قيمة هذا التعويض على مقابل التأمين عن سنة واحدة" ) انظر آنفاً فقرة  2919للفقرة الثالثة من المادة  وطبقا

كيل شيرط يسيتحق الميؤمن بمقتضياه تعويضياً إذا اختيار مين إنتلقيت أو آليت إلييه  من مشروع الحكومة ، فإنه ال يجوز للمؤمن أن يشترط دفع أي تعويض ، "ويقع بياطالً  91من المادة 

 في الهامش ( . 179الملكية إنهاء العقد" ) انظر آنفاً فقرة 

ين الميدني الجدييد ، وتجيري الفقرتيان من المشروع التمهييدي مين فقيرات ثيالث ، الفقيرة األوليى مطابقية لميا اسيتقرت علييه فيي التقني 2221(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9) 

دائنين أو فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب موصى عليه أو بأية وسيلة أخرى ، فال يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن عليه إال برضاء الي -1األخريان على الوجه اآلتي : "

ن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فال يجوز للميؤمن ، إذ أخطير بيذلك فيي الوقيت المناسيب ، أن ييدفع للميؤمن فإذا حجز على الشيء المؤم -9بتقديم ضمانات لهم يقبلونها . 

 ، وفيي لجنية مجليس الشييوخ عيدلت 711في المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقيم  711عليه شيئاً مما في ذمته" . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 
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 . ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين

وال مقابل للينص فيي التقنيين الميدني  -191ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري المادة 

وال مقابل له في تقنين الموجبات والعقود اللبناني -2999ويقابل في التقنين المدني العراقي م -الليبي
 (2 )

 . 

حاب الحقوق العينية والدائنين الحاجزين أو الطالبين للحراسة يحلون محل المؤمن ليه فيي ويتبين من هذا النص أن الدائنين أص

مبلغ التأمين ، في حدود ميا لهيم مين حقيوق ، فيصيبحون هيم المسيتفيدين مكيان الميؤمن ليه . ولحليول هيؤالء اليدائنين محيل الميؤمن ليه 

 شروط يجب توافرها ، فإذا ما توافرت تترتب آثار معينة .

) أوالً ( الشروط الواجب توافرها لحلول اليدائنين محيل الميؤمن ليه فيي مبليغ التيأمين . ) ثانيياً ( ميا يترتيب مين اآلثيار  فنبحث :

 على هذا الحلول .

 الشروط الواجب توافرها لحلول الدائنين محل المؤمن له في مبلغ التأمين -أوالً 
( أن يكيون هنياك  2غ التيأمين يجيب تيوافر شيروط ثالثية : ) حتى يحل الدائنون محل المؤمن له فيي مبليشروط ثالثة :  -784

 ( أن يعلن هذا الحق الخاص للمؤمن . 9( أن يكون الدائن حق خاص في الشيء المؤمن عليه . )  1عقد تأمين على األشياء . ) 

 وجود عقد تأمين على األشياء :  -الشرط األول -785
و من التلف أو من السرقة أو من التبدييد أو مين غيير ذليك مين األخطيار . فيجب أن يكون هناك شيء مؤمن عليه من الحريق أ

 ويقع نادراً أن يكون عقد التأمين ال تأميناً على األشياء ، بل تأمينياً مين المسيئولية ، ولكين بشيرط أن تيرتبط المسيئولية مودعية عنيده أو

ياز عليها ، ومن ثم ينتقيل هيذا الحيق مين السييارة إليى مبليغ مؤجرة له أو معارة إياه ، ويقوم شخص بإصالح السيارة يترتب له حق امت

التأمين عند تحقق المسئولية
 (1 )

 . 

وإذا كان العقد تأميناً على األشياء ، فالذي يبرم عقد التأمين يكون عادة مالك الشيء المؤمن علييه ، وييدفع األقسياط مين ماليه ، 

األقسياط مين هيذا المبليغ . أميا إذا قيام بالتيأمين غيير الماليك ، كالحيائز للعقيار  ولكن حق الدائن ينتقيل إليى مبليغ التيأمين دون أن تخصيم

والدائن المرتهن نفسه ، فإن األقساط التي دفعها تعتبر مصروفات حفظ ممتازة ، فينتقل حيق االمتيياز هيذا إليى مبليغ التيأمين باإلضيافة 

إلى حقوق الدائنين اآلخرين
 (9 )

 . 

                                                                                                                                                                    
ت هذه الحقيوق أو أعلنيت إليى الميؤمن وليو الفقرة الثانية ، فاستعيض فيها عن عبارة "فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى المؤمن بكتاب مصوى عليه أو بأية وسيلة أخرى" بعبارة "فإذا شهر

ر فيكون اإلعالن في شأنه واجباً على أن يكيون مفهومياً أن اإلعيالن بكتياب بكتاب موصى عليه" ، للتفريق بين ما يشهر من الحقوق وفي صدده يكتفي بإجراء الشهر ، وبين ما ال يشه

وم عبارة" إال برضاء الدائنين" . وعدلت الفقيرة موصى عليه يعتبر حداً أدنى في بيان كيفية اإلعالن . وحذفت اللجنة من هذه الفقرة عبارة "أو بتقديم ضمانات لهم يقبلونها" اكتفاء بعم

. ووافق عليه مجلس الشيوخ  119مشى مع ما أدخل من التعديل على الفقرة الثانية . فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه الثالثة تعديالً يت

 ( . 595ص-592ص  9كما عدلت لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (  التقنينات المدنية العربية األخرى : 2) 

 ) مطابق ( . 191قنين المدني السوري مالت

 التقنين المدني الليبي ال مقابل .

 ) موافق ( . 2999التقنين المدني العراقي م

 تقنين الموجبات والعقود اللبناني ال مقابل .

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  91وانظر المادة 

 . 192ص 2959فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -951ص 111(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 951ص 111(  بيكار وبيسون فقرة  9) 
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 للدائن حق خاص في الشيء المؤمن عليه : أن يكون  -الشرط الثاني -786
 والدائنون الذين لهم حق خاص في الشيء المؤمن عليه طائفتان :

رهن رسمي أو حق اختصاص أو رهن حيازة أو حق امتياز في الشيء المؤمن عليه  ، دائن له تأمين عيني) الطائفة األولى ( 

إبراميه . والشييء الميؤمن علييه قيد يكيون عقياراً فييرد علييه كيل هيذه التأمينيات  ، سواء ثبت له هذا الحق قبل إبرام عقد التأمين أو بعيد

العينية ، وقد يكون منقوالً فيرد عليه رهن الحيازة وحق االمتياز . فمن رهن سيارة رهن حيازة وأمن عليهيا ، وتحقيق الخطير الميؤمن 

إليه حق الدائن المرتهن رهين حييازة . كيذلك إذا أمين المسيتأجر  منه ، استحق مبلغ التأمين ، ولكن هذا المبلغ يحل محل السيارة فينتقل

على المنقوالت التي وضعها في العين المؤجرة ، وتحقق الخطر المؤمن منه ، فإن حق امتياز مؤجر العقار ينتقل إلى مبلغ التأمين
 (2 )

 

الحق في الحبس تأميناً عينياً ، ومن ثم إذا حبس شيخص تحيت ييده شييئاً مملوكياً آلخير ، وكيان الشييء مؤمنياً علييه وتحقيق وال يعتبر  .

تأمينياً عينيياً إذ هيو حيق  ( usufruit) الخطر المؤمن منه ، فإن الحابس ال ينتقل حقه إلى مبلغ التأمين . وكذلك ال يعتبير حيق االنتفياع 

احب الرقبة عليها ، وهلكت العين ، لم ينتقل حق االنتفاع إلى مبلغ التأمينعيني أصلي ، فإذا أمن ص
 (1 )

 . 

ميدني فيي  119الدائن الحاجز أو الشخص الذي وضع المال تحت الحراسة ، وتقول الفقرة الثالثية مين الميادة الطائفة الثانية : 

الشيء تحت الحراسية ، فيال يجيوز للميؤمن ، إذا أعلين بيذلك هذا الصدد كما رأينا : "فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا 

على الوجه المبين في الفقرة السابقة ، أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمتيه" . فيإذا حجيز اليدائن الشخصيي ، أي اليذي لييس ليه تيأمين 

لم يكسب بذلك حقاً عينياً في هذا  عيني ، على شيء مؤمن عليه مملوك لمدينه ، أو وضع شخص الشيء المؤمن عليه تحت الحراسة ،

الشيء ولكن يثبت له حق خاص عليه هو حق الحاجز أو حق طالب الحراسة . فإذا تحقق الخطر المؤمن منه ، فإن حق الدائن الحاجز 

أو حق طالب الحراسة ينتقل إلى مبلغ التأمين
 (9 )

 ، كما ينتقل التأمين العيني فيما قدمنا . 

 يعلن هذا الحق الخاص للمؤمن : أن -الشرط الثالث -787
وال يكفي أن يكون للدائن تأمين عيني في الشيء المؤمن عليه أو حق حجز أو حراسة ، بل يجب أن يعلن الدائن حقيه للميؤمن  

رهن الرسيمي ( بشهر التأمين العيني القابل للشهر ، كقيد الي 2حتى يكون عالماً به . ويعتبر المؤمن معلناً بحق الدائن بأحد طريقين : ) 

وحق االختصاص وحق رهن الحيازة إذا كان واقعاً على عقار وحق االمتياز الخاص على العقيار ، أو تسيجيل تنبييه نيزع الملكيية فيي 

حالة الحجز على العقار . ويعتبر الشهر على هذا النحو إعالناً كافياً للمؤمن بوجود حق الدائن ، ومن ثم يجب عليه قبيل أن ييدفع مبليغ 

ن للمؤمن له أن يكشف عن هذه التكاليف ، فإذا رأى العقار المؤمن عليه مثقالً بواحد منها ، امتنع عين دفيع مبليغ التيأمين للميؤمن التأمي

مدني يجري على الوجه اآلتي : "فإذا أعلنت هذه الحقوق إلى  119/1له قبل أن يوفى الدائن حقه . وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 

ى عليه أو بأية وسيلة أخرى . ." ، فكان مجرد شهر الحق ال يكفي . ولكن لجنة مجلس الشيوخ عدلت هذه العبارة المؤمن بكتاب موص

على الوجه اآلتي : "فإذا شهرت هيذه الحقيوق أو أعلنيت إليى الميؤمن وليو بكتياب موصيى علييه" ، وذليك "للتفرييق بيين ميا يشيهر مين 

ا ال يشهر فيكون اإلعالن في شأنه واجباً ، على أن يكون مفهوماً أن اإلعالن بكتاب الحقوق وفي صدده يكتفي بإجراء الشهر ، وبين م

ميدني تعيديالً يتمشيى ميع ميا أدخيل مين  119موصى عليه يعتبر حداً أدنى في بيان كيفية اإلعالن" . ثم عدلت الفقرة الثالثة مين الميادة 

ذلك في الوقت المناسب" بعبارة "إذا أعلن بذلك عليى الوجيه المبيين فيي التعديل على الفقرة الثانية ، فاستعيض عن عبارة "إذا أخطر ب

الفقرة السابقة"
 (5 )

. ونرى من ذلك أن الشهر يكفيي العتبيار الميؤمن عالمياً بوجيود حيق لليدائن ، وذليك فيميا يشيهر مين الحقيوق وهيي  

                                                 
-2591المرجيع السيابق  2599يونييه سينة  21لييون  -177-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591يناير سنة  25 -72-2-2521داللوز  2522يوليه سنة  21(  نقض فرنسي  2) 

922 . 

المجلة العامة للتأمين  2559مايو سنة  19كذلك ال يعتبر تأميناً عينياً حق المالك في المنقول إذا أجره للغير وأمن المستأجر عليه ) نقض فرنسي  -975ص 117(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 ( . 9هامش 192ص 2959فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -99-2555البري 

ليه الحيق فيي  وإذا تعدد الدائنون الحاجزون ، ولم يكفهم مبلغ التأمين ، قسم بينهم قسمة غرمياء . أميا فيي حالية الحراسية فيعطيى مبليغ التيأمين لمين يثبيت -115د علي عرفه ص (  محم 9) 

 ( . 915الشيء ببحكم نهائي أو باتفاق ذوي الشأن جميعاً ) محمد علي عرفه ص 

 في الهامش . 179وانظر آنفاً فقرة  -599ص 9 ( مجموعة األعمال التحضيرية 5) 
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الحقوق التي قدمناها
 (2 )

ق القابلة للشيهر عين طرييق الشيهر وحيده ، فقيد ال . ولكن ليس من الضروري أن يكون إعالن المؤمن بالحقو 

(  1تشهر هذه الحقوق فيكون إعالن المؤمن بها عن طريق الكتاب الموصى عليه كما في الحقيوق غيير القابلية للشيهر فيميا سييجئ . ) 

الحقيوق ، وهيو واجيب  بإعالن المؤمن بحق الدائن ، ولو بكتاب موصى عليه . وهذا الطريق لإلعالن جائز كميا قيدمنا فيميا يشيهر مين

فيما ال يشهر من الحقوق إذ ال يوجد طريق غيره . ففيي رهين الحييازة عليى المنقيول واالمتيياز العيام عليى العقيار والمنقيول واالمتيياز 

الخاص على المنقول والحجز على المنقول ووضع مال المدين تحت الحراسة ، ال يوجيد طرييق للشيهر . ومين ثيم ييتم إعيالن الميؤمن 

موصى عليه ، فال يكفي اإلعالن الشفوي وال الكتياب غيير الموصيى علييه . ولكين يجيوز اإلعيالن عليى ييد محضير ، والحجيز  بكتاب

 تحت يد المؤمن . وإذا كان حق الدائن موجوداً قبل إبرام عقد التأمين ، جاز ذكر هذا الحيق فيي وثيقية التيأمين فيكيون هيذا إعالنياً كافيياً 

 للمؤمن . 

الن المؤمن ، سواء بطريق الشهر أو بطريق آخر على النحو الذي قدمناه ، قبل وقوع الحادث الميؤمن منيه . ويجوز أن يقع إع

ويكفي هذا اإلعالن ، فال ضرورة لتجديده عند وقوع الحادث . ويجوز كذلك أن يقع اإلعالن بعد وقيوع الحيادث الميؤمن منيه ، بشيرط 

للمؤمن لهأن يكون ذلك قبل أن يدفع المؤمن مبلغ التأمين 
 (1 )

. ونرى من ذلك أن هذا الشرط الثاليث ، وهيو إعيالن الميؤمن ، إنميا هيو  

شرط في انتقال حق الدائن إلى مبلغ التأمين ، ولكنه ليس شرطاً في قيام الدائن بأعمال تحفظية على النحو الذي سيجئ ، فيجوز لليدائن 

 أن يقوم بهذه األعمال حتى قبل أن يعلن المؤمن بوجود حقه .

 ما يترتب من اآلثار على حلول الدائن محل المؤمن له -ثانياً 
( أن  2متى توافرت الشروط المتقدمة الذكر ، كان للدائن الذي حل محل المؤمن له في مبلغ التيأمين : ) مسائل ثالث :  -788

التأمين عند تحقق الخطر الميؤمن منيه . )  ( أن يتمسك بانتقال حقه إلى مبلغ 1يقوم باألعمال التحفظية الالزمة للمحافظة على حقه . ) 

 ( أن يرجع تبعاً لذلك بالدعوى المباشرة على المؤمن ليتقاضى منه حقه . 9

 قيام الدائن باألعمال التحفظية الالزمة للمحافظة على حقه : -789
ذليك أنيه يسيتطيع أن ييدفع يجوز لليدائن ، حتيى قبيل أن يعلين الميؤمن بحقيه كميا سيبق القيول ، أن يقيوم بأعميال تحفظيية . مين  

للمؤمن قسط التأمين إذا تخلف المؤمن له عن دفعه ، حتى يتوقى بذلك وقف سريان عقد التأمين أو فسيخه . ويسيتطيع كيذلك أن يقيوم ، 

بدالً من المؤمن له ، بإخطار المؤمن عن تفاقم الخطر اليذي يترتيب عليى ظيروف تجيد ، حتيى يتيوقى بيذلك فسيخ عقيد التيأمين . ولكين 

التفاق على زيادة قسط التأمين المترتبة على تفياقم الخطير إنميا ييتم بيين الميؤمن والميؤمن ليه ، وال شيأن لليدائن بيه . ويسيتطيع اليدائن ا

أخيراً أن يخطر المؤمن بتحقق الخط في الميعاد القانوني ، حتى يتجنب بذلك سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين . وإذا كان الميؤمن 

لدائن بالمحافظة على عقد التأمين كضمان لحقه ، وأخل بهذا التعهد كأن تسبب في فسخه أو ليم يجيدده ، فإنيه يجيوز لليدائن له قد تعهد ل

أن يعتبر هذا العمل الصادر من مدينه إضعافاً للتأمينات ، ومن ثم يتمسك بسقوط أجل الدين
 (9 )

 . 

                                                 
أيضاً إعالن المؤمن بالحق بأية طريقية وليو  (  أما في فرنسا فال يكفي الشهر وإن كان الشهر واجباً فيما يشهر من الحقوق . فالحق اقابل للشهر يجب أن يشهر ، وال يكفي ذلك بل يجب 2) 

( ، وحتيى قبيل  191ص 2959فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -112فقيرة -119دائن عيبء اإلثبيات ) بيكيار وبيسيون فقيرة بكتاب غير موصى عليه ، بل وليو شيفوياً ويحميل الي

 2هامش 191ص 2959فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -519-2592داللوز  -291-2599المجلة العامة للتأمين البري  2592يوليه سنة  21استقرار حق الدائن نهائياً ) باريس 

. ) 

 . 151-1-2591داللوز  2591نوفمبر  7(  نانسي  1) 

 . 191ص-192ص 2959فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -115(  بيكار وبيسون فقرة  9) 
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 انتقال حق الدائن إلى مبلغ التأمين :  -791
ق للدائن ، ويتم بحكم القانون دون حاجة ألي إجراء ، بمجرد تحقق الخطر المؤمن منه واستحقاق مبلغ التيأمين وهذا هو أهم ح

) فيحييل الييدائن محييل المييؤمن لييه ، بييل هييو حلييول عينييي  ( subrogation personnelle) . والييذي يييتم ليييس هييو حلييوالً شخصييياً 

subrogation réclle )  الميؤمن علييهفيحل مبليغ التيأمين محيل الشييء
 (2 )

. وقيد نيص التقنيين الميدني عليى هيذا الحليول العينيي فيي  

خصوص الرهن الرسمي ، وأحال على هذا الحكم في خصوص حق االختصاص ورهن الحيازة وحقوق االمتياز الواقعة على عقار . 

سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إليى مدني في الرهن الرسمي على أنه "إذا هلك العقار المرهون أو تلف ألي  2955فنص في المادة 

الحق الذي يترتيب عليى ذليك ، كيالتعويض أو مبليغ التيأمين أو اليثمن اليذي يقيرر مقابيل نيزع ملكيتيه للمنفعية العامية" . وأحاليت الميادة 

واقعية ميدني فيي حقيوق االمتيياز ال 2295/2مدني في رهين الحييازة ، والميادة  2291/2مدني في حق االختصاص ، والمادة  2959

مدني سالفة الذكر . ويترتب على هذا الحلول العيني أن ينتقل حق اليدائن ، بعيد تحقيق الخطير الميؤمن  2955على عقار ، على المادة 

ميدني فيي هيذا الصيدد كميا رأينيا : "انتقليت هيذه  119منه ، من الشيء المؤمن عليه إلى مبلغ التأمين . وتقول الفقرة األولى من المادة 

لتأمينات العينية ( إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين" . ورتبت على ذلك الفقرة الثانية من نفس المادة أنيه الحقوق ) ا

ال يجوز للمؤمن "أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إال برضاء اليدائنين" . ذليك أن مبليغ التيأمين قيد ترتيب علييه حقيوق اليدائنين ، فيجيب 

الحقوق منه بحسب ترتيبهيا . فيإذا دفيع الميؤمن مبليغ التيأمين قبيل ذليك الميؤمن ليه ، وجيب علييه أن يحصيل عليى أوالً أن تستوفى هذه 

رضاء الدائنين بذلك ، وقد يقدم لهم ضمانات أخرى يقبلونها فيرضون بدفع مبلغ التأمين للميؤمن ليه قبيل اسيتيفاء حقيوقهم
 (1 )

. فيإذا ليم  

 هؤالء بحقوقهم عليه ، ثم يرجع هو بما دفع لهم على المؤمن له . يحصل المؤمن على رضاء الدائنين ، ورجع

مدني على هذا الحلول العني ، بالنسبة إلى الدائن الحاجز أو طالب الحراسة ، أنه  119وكذلك رتبت الفقرة الثالثة من المادة 

و يبت في النزاع الذي كان سبباً للحراسة فيعرف ال يجوز للمؤمن" أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته" ، قبل أن يوفى الدائن حقه أ

صاحب الحق في الشيء ، وإال كان الدفع غير مبرئ لذمته نحو الدائن الحاجز أو طالب الحراسة ، كما هو الحكم في شأن الدائن 

صاحب التأمين العيني فيما قدمناه
 (9 )

 . 

 رجوع الدائن بالدعوى المباشرة على المؤمن : -790
ويترتب على حلول مبلغ التأمين محيل الشييء الميؤمن علييه ، وانتقيال حيق اليدائن إليى هيذا المبليغ ، أن اليدائن يرجيع بيدعوى  

مباشرة على المؤمن الستيفاء حقه من مبلغ التأمين
 (5 )

. وقد قدمنا أنه ال يجوز للمؤمن أن يدفع مبلغ التأمين للمؤمن له قبل أن يستوفى  

 الدائن حقه .

رفع الدائن الدعوى المباشرة على المؤمن ، وجب عليه أن يدخل المؤمن له خصماً في الدعوى . فإنه يجيب تحدييد مقيدار وإذا 

حق الدائن ، وكذلك تحديد مقدار مبلغ التأمين ، في مواجهة المؤمن له ، فإذا لم يكن داخالً في الدعوى ليم يكين هيذا التحدييد سيارياً فيي 

حقه
 (9 )

 . 

                                                 
 . 192محمد كامل مرسي فقرة  -119محمد علي عرفه ص  -192ص 2959فقرة  22(  بالنيول وريبير وبيسون  2) 

 (1  ً مدني ، فكانت العبارة األخيرة لهذه الفقرة تقول : " . . إال برضاء اليدائنين أو بتقيديم  119عليه صراحة في المشروع التمهيدي للفقرة الثانية من المادة  (  وقد كان هذا الحكم منصوصا

 9ال برضياء اليدائنين" ) مجموعية األعميال التحضييرية ضمانات لهم يقبلونها" . وقد حذفت لجنة مجلس الشيوخ عبارة "أو بتقديم ضيمانات يقبلونهيا" ، وذليك اكتفياء بعميوم عبيارة ، إ

 في الهامش ( . 979وانظر آنفاً فقرة  -599ص

ائن حقيه قاط األجل لضعف التأمينات ، فيستوفي الد(  وإذا كان حق الدائن مضافاً إلى أجل ، كما يقع غالباً بالنسبة إلى الدائن المرتهن ، فإن تحقق الخطر المؤمن منه يؤدي عادة إلى إس 9) 

 911قيق الشيرط . انظير بيكيار وبيسيون فقيرة من مبلغ التأمين . أما إذا كان حق الدائن معلقاً على شرط ، فإنه يخصم من مبلغ التيأمين ميا يعيادل حقيه ، وييودع عليى ذمتيه انتظياراً لتح

 . 591ص

-2551المرجيع السيابق  2551ديسيمبر سينة  25  -2999-2591العامة للتيأمين البيري  المجلة 2591أكتوبر سنة  15 -72-2-2521داللوز  2522يوليه سنة  21(  نقض فرنسي  5) 

 . 19-2551داللوز  -11

 . 199ص 2951فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -115(  نقض بيكار وبيسون فقرة  9) 
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ذه الدعوى المباشرة ال تعتبر ناشئة من عقد التأمين ، إذ أنها تثبت للدائن بحكم القانون ، فيال تخضيع إذن للتقيادم وقد قدمنا أن ه

الثالثي الخاص بعقد التأمين ، بل تخضع للقواعد العامة المقررة في تحديد مدة التقادم
 (2 )

 . 

طيع أن ييدفع بهيا دعيوى الميؤمن ليه إذا طالبيه هيذا بمبليغ وللمؤمن أن يدفع هذه الدعوى المباشرة بجميع الدفوع التيي كيان يسيت

التأمين . فيجوز أن يحتج على الدائن بما ورد من شروط فيي عقيد التيأمين ، سيواء كانيت شيروط إسيقاط أو شيروط اسيتبعاد ، وبقاعيدة 

حق المؤمن له إذا تعميد تحقييق الخطير  النسبية التي سيأتي بيانها فيما إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه ، وبسقوط

المؤمن منه ، وبعدم صحة البيانات التي قدمها المؤمن له ابتداء أو عند تفاقم الخطر
 (1 )

، وبوقف سريان عقد التأمين أو بفسيخه لسيبب  

من األسباب التي توجب ذلك ، وبخصم األقساط المستحقة التي لم تدفع من مبلغ التأمين
 (9 )

 . 

 المؤمن له ) ج ( إفالس

 حلول جماعة الدائنين محل المؤمن له في عقد التأمين : -792
) إذا أفلس المؤمن له أو صفيت أمواله تصفية قضائية ، فإن عقد التأمين يبقى ، ولكن المستفيد يتغيير . فتحيل جماعية اليدائنين  

masse ) ؤمن علييه قيد دخيل فيي التفليسيةمحل المؤمن له في عقد التأمين حقوقاً والتزامات ، ذلك أن الشييء المي
 (5 )

، فيبقيى الميؤمن  

 ضامناً للخطر المؤمن منه ، وتصبح جماعة الدائنين مدينين بأقساط التأمين .

فترجع جماعة الدائنين على المؤمن بالضمان إذا تحقق الخطر المؤمن منه ، طبقاً لشروط عقد التأمين وفيي حيدود هيذا العقيد . 

ن يحتج على جماعة الدائنين بجميع الدفوع التي كان يستطيع أن يحتج بهيا عليى الميؤمن ليه وقيت صيدور وعلى ذلك يستطيع المؤمن أ

الحكم بشهر إفالسه أو بالتصفية ، من أوجه بطيالن أو فسيخ أو وقيف سيريان ، ومين شيروط إسيقاط أو اسيتبعاد ، وبقاعيدة النسيبية فيي 

الخطر المؤمن منيه ، وبعيدم صيحة البيانيات التيي قيدمها الميؤمن ليه ابتيداء أو التأمين البخس ، وبسقوط حق المؤمن له إذا تعمد تحقيق 

 عند تفاقم الخطر ، وبغير ذلك من الدفوع .

وتلتيزم جماعيية الييدائنين بجمييع التزامييات المييؤمن ليه ، فعليهييا إخطييار الميؤمن بتفيياقم الخطيير ، وبتحققيه فييي الميعيياد القييانوني . 

أمين في مواعيدها . واألقساط التي تلتزم بدفعها هي األقساط التي تحل بعد صدور الحكيم بشيهر وعليها بوجه خاص أن تدفع أقساط الت

اإلفالس ، أما األقساط التي حلت قبل ذلك ولم تدفع فإنها تلزم المؤمن له المفلس ، ومن ثم يدخل بها المؤمن في التفليسة شأنه فيي ذليك 

ذر السنديك لدفع األقساط التي استحقت قبل اإلفالس كاملة ، ثيم يوقيف سيريان العقيد شأن سائر الدائنين . ومع ذلك يجوز للمؤمن أن يع

ويطلب بعد ذلك فسخه ، ويجوز له كذلك عند تحقق الحظر المؤمن منه أن يخصم األقساط المتيأخرة مين مبليغ التيأمين . ومين ثيم تيرى 

فع جميع األقساط المتأخرة كاملة نيابية عين الميؤمن ليه المفليس ، جماعة الدائنين من مصلحتها ، إذا أرادت استبقاء عقد التأمين ، أن تد

وأن تدفع األقساط التي تحل بعد اإلفالس باعتبارها ملتزمة مباشرة بعقد التأمين
 (9 )

 . 

                                                 
 . 111وانظر آنفاً فقرة  -119(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

وكذلك يتمسك بسقوط حق المؤمن له بالتقادم بمدة ثيالث سينوات ،  -999-2595داللوز األسبوعي  -119-2599المجلة العامة للتأمين البري  2595أكتوبر سنة  15(  نقض فرنسي  1) 

 ( . 199ص 2951فقرة  22وإن كانت الدعوى المباشرة نفسها ال تتقادم إال طبقاً للقواعد العامة ) بالنيول وريبير وبيسون 

وكان الواجب أيضاً أن يكون للمؤمن الحيق فيي التمسيك باليدفوع التيي تجيد بعيد تحقيق الخطير ، كسيقوط حيق الميؤمن ليه لعيدم  -221-1-2511داللوز  2511ديسمبر سنة  1( باريس  9) 

ولكن محكمة الينقض الفرنسيية تقضيي بعيدم جيواز تمسيك الميؤمن بهيذه اليدفوع فيي إخطاره بالحادث في الميعاد القانوني بعد تحققه أو لمبالغته عن غش في تقدير الضرر الذي لحقه . 

( . وقد قامت في ذلك دعوى الدائن المباشرة على دعوى المضرور  19-2551داللوز  -19-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551ديسمبر سنة  5مواجهة الدائن ) نقض فرنسي 

 2951فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -111وينتقد الفقه الفرنسي هذا القياس ، وال تأخذ به محاكم االستئناف الفرنسية ) بيكار وبيسون فقيرة  المباشرة في التأمين من المسئولية ،

 . Rec . Per . Assللتيأمين المجموعية الدوريية  2525يولييه سينة  11جرينوبل  -J .C .P . 2551-1-9951بيسون  -15-2551بيكار في المجلة العامة للتأمين البري  -195ص

 والسابق اإلشارة إليه ( . 2551ديسمبر سنة  5وقد ألغى هذا الحكم بحكم محكمة النقض الصادر في  599 -2552المجلة العامة للتأمين البري  2552يوليه سنة  29بو  -2512-99

 ( . 155ص 2955فقرة  22(  وهذا يفترض أن التأمين تأمين من األضرار ) بالنيول وريبير وبيسون  5) 

 . 99-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559مايو سنة  19نقض فرنسي  -2955فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -991(  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  9) 
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 جواز فسخ عقد التأمين : -793
لها في بقاء العقيد ، وبالنسيبة  ولما كان إفالس المؤمن له يغير من وضعه بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقد ترى هذه أال مصلحة 

إلى المؤمن أيضاً فقد يرى فسخ العقد بعيد إفيالس الميؤمن ليه وتغيير اإلدارة وميا يينجم عين اإلفيالس مين اضيطراب فيي العميل . ليذلك 

 تحتفظ التشريعات عادة لكل من الطرفين بالحق في طلب الفسخ .

ما يأتي : "إذا أفلس المؤمن له أو صفيت أمواله قضياء قبيل  من مشروع الحكومة في هذا المعنى على 99/2وقد نصت المادة 

انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع األقسياط التيي تسيتحق مين 

نهياء العقيد فيي ميدى ثالثية أشيهر تبيدأ مين هيذا يوم الحكم بإشهار اإلفالس أو التصفية القضائية . ويحتفظ كل من الطرفين لنفسه بحق إ

التاريخ ، وعلى المؤمن أن يعيد لجماعة الدائنين الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابليه خطيراً ميا"
 (2 )

. ويقيع الفسيخ مين أي مين  

حسب األحيوال . ويجيب الطرفين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول يرسله السنديك إلى المؤمن ، أو يرسله المؤمن إلى السنديك ، ب

أن يتم ذلك في خالل ثالثة أشهر من وقت صدور الحكم باإلفالس أو بالتصفية ، ولو لم يعلم المؤمن بصدور هذا الحكم . ويكون قسيط 

الباقية  التأمين هنا قابالً للتجزئة ، فسواء جاء الفسخ من جهة المؤمن أو من جهة السنديك ، فإن الجزء من القسط المدفوع المقابل للمدة

 من السنة الجارية منذ وقوع الفسخ يرده المؤمن لجماعة الدائنين ، ألن هذا الجزء لم يتحمل المؤمن في مقابله خطراً ما .

 إحالة :  -إفالس المؤمن -794
 مين مشيروع الحكومية عليى ميا ييأتي : "وإذا صيفيت أميوال الميؤمن ، فيإن العقيد يقيف 99وقد نصت الفقرة الثانيية مين الميادة 

سريانه من تاريخ التصفية ، ويكون للمؤمن ليه الحيق فيي اسيترداد الجيزء مين القسيط اليذي يكيون قيد أداه عين الفتيرة التيي يوقيف فيهيا 

العقد"
 (1 )

 . 

وقد تقدم بحث حالة إفالس المؤمن في التأمين على الحياة ، حييث قررنيا أن عقيد التيأمين يقيف سيريانه مين ييوم صيدور الحكيم 

صفية ، ويحدد حق المستفيد بمبلغ يعادل قيمة االحتياطي الحسيابي محسيوبة عليى أسياس تعريفية التيأمين المعميول بهيا باإلفالس أو بالت

وقت إبرام العقد دون زيادة
 (9 )

 . 

وهنا ، في التأمين من األضرار ، يسري نفس الحكم ، فيقف سريان عقد التأمين من يوم صدور الحكم باإلفالس أو بالتصفية ، 

ؤمن له ال يسترد قيمة االحتياطي الحسابي إذ ال وجود لهذا االحتياطي ، وإنما يسترد الجزء من القسط الذي يكون قد أداه وليم ولكن الم

 يتحمل المؤمن في مقابله خطراً ما .

                                                 
من المشروع التمهيدي ، ويجري نص المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "إذا أفلس طالب التأمين أو صفيت أمواله قضاء قبل انقضاء ميدة  2911(  وقد نقل هذا النص عن المادة  2) 

 -1إنذاره بذلك في موطنه . ويتم كل من اإلنيذار والفسيخ بكتياب موصيى علييه .  العقد ، جاز للمؤمن أن يفسخ العقد إذا لم يقدم طالب التأمين كفيالً مقتدراً في مدى عشرة أيام من وقت

ذا الينص فيي لجنية المراجعية  لتعلقيه وال تسري هذه المادة إال إذا كانت ال تتعارض مع قواعيد القيانون التجياري الخاصية بنيوع التيأمين المتصيل بمتجير الميؤمن علييه" . وقيد حيذف هي

 في الهامش ( . 992ص  9ظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تن

لضامن أن يفسخ العقيد بعيد من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا وقع المضمون في اإلفالس أو التصفية القضائية قبل انتهاء مدة الضمان ، حق ل 579وتنص المادة 

وللمضمون الحقيوق نفسيها إذا  -مته بوجوب تقديم كفيل مليء في ظرف ثمانية أيام ، إذا بقي اإلنذار بال جدوى ويتم اإلنذار والفسخ بإرسال كتاب مضمونإنذار المضمون في محل إقا

 وقع الضامن في اإلفالس أو التصفية القضائية قبل تاريخ انقضاء اإلخطار" .

 . 2599يوليه سنة  29در في من قانون التأمين الفرنسي الصا 27/2 1وانظر المادة 

 

من قانون التأمين الفرنسي  25/1وانظر المادة  -في الهامش 159من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً فقرة  579/1وانظر المادة  –(  وال مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي  1) 

 . 2599يوليه سنة  29الصادر في 

 . 197(  انظر آنفاً فقرة  9) 
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 المحل في عقد التأمين على األشياء ) واخاصة في عقد التأمين على الحريق ( -المطلب الثاني

 أخطار متنوعة :  -795
المحل في عقد التأمين على األشياء يتنوع بتنوع التأمين . ففي التأمين من موت المواشي يكون المحل هيو خطير موتهيا ، وفيي 

التأمين من السرقة يكيون المحيل هيو خطير سيرقة الميال الميؤمن علييه ، وفيي التيأمين مين التبدييد يكيون المحيل هيو خطير تبدييد الميال 

لف المزروعات يكون المحل هو خطر تلف المزروعات ، وفي تيأمين اليدين يكيون المحيل إميا خطير المؤمن عليه ، وفي التأمين من ت

 عدم وفاء الدين أو خطر إعسار المدين بحسب األحوال ، وفي التأمين من الحريق يكون المحل هو خطر حريق المال المؤمن عليه .

راً كما سبق القول ، فإننا نركز الكالم في المحيل عليى التيأمين ولما كان التأمين من الحريق هو أهم هذه األنواع وأوسعها انتشا

من الحريق ، مع مالحظة أن كثيراً من قواعد التأمين تسري عليى األنيواع األخيرى فيي التيأمين عليى األشيياء والتيأمين مين األضيرار 

 بوجه عام .

 تحديد ما هو الحريق -خطر الحريق -796
من التقنين المدني على ما يأتي : "في التأمين من الحريق ، يكون المؤمن  111المادة  تنص الفقرة األولى من نص قانوني : -

مسئوالً عن كافية األضيرار الناشيئة عين حرييق ، أو عين بدايية حرييق يمكين أن يصيبح حريقياً كيامالً ، أو عين خطير حرييق يمكين أن 

يتحقق"
 (2 )

 . 

ضييرار التيي تنشيأ عيين الحرييق ، أي عيين اضيطرام النييار أو ويخليص مين هييذا الينص أن التييأمين مين الحرييق يشييمل جمييع األ

اشتعالها أو االحتراق البسيط
 (1 )

. وليس من الضروري أن يشتعل حريق كامل ، بل يكفي أن تكون هناك بدايية حرييق ليم تتحيول بعيد  

                                                 
من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "يكون الميؤمن مسيئوالً عين كافية األضيرار الناشيئة عين حرييق أو عين  2229(  تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  2) 

. وفي لجنة مجلس  711/2النهائي . ثم وافق عليها مجلس النواب تحت رقم  في المشروع 711/2بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كامالً" . ووافقت عليها لجنة المراجعة تحت رقم 

فقرة عبارة "أو عن خطر حريق ، وترتب الشيوخ أضيفت في أول الفقرة عبارة "في التأمين من الحريق" إبرازاً القتصار حكم النص على هذا النوع من التأمين ، وأضيفت إلى آخر ال

ال يبلغ فيها  كان الذي يحترق ولو لم يكن الحريق امتد إليه فعالً" . وجاء في تقرير اللجنة في هذا المعنى ما يأتي : "حتى يكون النص شامالً لحاالتعلى ذلك تلف شيء آخر مجاور للم

محصيول توقيياً للخطير ذاتيه"ز فأصيبح الينص بيذلك  األمر مبلغ الحريق أو بداية الحريق ، كما لو هدم جزء من بناء توقياً المتداد الحريق إليه ، أو كما ليو صيب المياء عليى جيزء مين

 ( . 951ص -971ص  9. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلت لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  111/2مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وصار رقمه 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 بل النص في التقنينات العربية األخرى :ويقا

 ( . مطابق)  191لتقنين المدني السوري م ا

 التقنين المدني الليبي ال مقابل .

 ال مقابل . التقنين المدني العراقي

اق بسيط . ولكنه غيير مسيئول عين األضيرار الناشيئة : إن ضامن الحريق مسئول عن جميع األضرار الناجمة عن اضطرام أو اشتعال أو احتر 577تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

 عن مجرد فعل الحرارة أو مساس النار مباشرة أو مساس مادة حامية ، إذا لم يحصل حريق أو بداءة حريق يمكن أن تتحول إلى فعل .

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 . 2599يوليه سنة  29فرنسي الصادر في من قانون التأمين ال 59وانظر المادة 

 L'assureur contre l'incendic répond de tous dommages"حييث ورد ميا ييأتي :  2599يولييه سينة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر فيي  59(  انظر صدر المادة  1) 

causes par conflagration, embrasement ou simple combustion ." 
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فنجمت أضرار عن ذلك إلى حريق كامل ، مادامت هذه البداية يمكن أن تصبح حريقاً كامالً ، فسارع الناس إلى إطفائها ،
 (2 )

. بيل إن  

النص سالف الذكر شامل ، كما جاء في تقرير لجنة مجلس الشيوخ ، "لحاالت ال يبلغ فيها األمر مبلغ الحرييق أو بدايية الحرييق ، كميا 

، وكميا جياء فيي لو هدم جزء من بناء توقياً المتداد الحريق إليه ، أو كما لو صب المياء عليى جيزء مين محصيول توقيياً للخطير ذاتيه" 

محضر لجنة مجلس الشيوخ : "يشمل النص فيما يشمل من الصور حالة الشروع في إطفاء حريق ، وترتب على ذلك تلف شييء آخير 

مجاور للمكان الذي يحترق ، ولو لم يكن الحريق امتد إليه فعالً"
 (1 )

 . 

( واألضيرار الناشيئة عين  1نجم عنهيا الحرييق . ) ( األسيباب التيي يي 2ويبقى ، بعد أن حددها ميا هيو الحرييق ، أن نبحيث : ) 

 الحريق التي تدخل في نطاق التأمين .

 األسباب التي ينجم عنها الحريق -0

 أسباب مختلفة : -797
تدخل في نطاق التأمين ، فيكون المؤمن مسئوالً عنها ، األضرار التي تنشأ من حريق ينجم عن حادث مفاجئ أو قوة قياهرة ،  

نجم من حرب خارجية أو داخلية أو اضطرابات شيعبية أو زالزل أو بيراكين أو غيرهيا مين الظيواهر الطبيعيية . وييدخل  ما لم يكن قد

أيضاً الحريق الناجم عن خطأ المؤمن له غير المتعمدون الخطأ العمدي ، وكذلك الحريق الناجم عن خطأ من يكون المؤمن له مسيئوالً 

 ناجم عن عيب في الشيء المؤمن عليه .عنه لو كان خطأ عمدياً ، والحريق ال

 الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة : -798
قدمنا ، عند الكالم في عقد التأمين بوجه عام ، أنه يجوز للشخص أن يؤمن نفسه من الخسائر واألضرار الناشئة من الحوادث  

. وييدخل فيي الحيوادث الفجائيية خطيأ الغيير وليو كيان عميدياً ، الفجائية أو القوة القاهرة ، فهيذه ال سيلطان ليه عليهيا وال تتعليق بإرادتيه 

                                                                                                                                                                    
ضيطرام أو اشيتعال أو من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ، في صدرها ، هذا النص الفرنسي ، فتقول : "إن ضيامن الحرييق مسيئول عين جمييع األضيرار الناجمية عين ا 577المادة 

 احتراق بسيط" ) انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ( .

 2517ديسيمبر سينة  27سيانت أيتييين االبتدائيية  -295-1-79دالليوز  2771ينياير سينة  92بياريس  -12-2-2591سييريه  2592ديسيمبر سينة  1وانظر في هذا الصيدد : نقيض فرنسيي 

.  . Ass . Perلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -112ص 2999فقيرة  22بالنيول وريبير وبيسيون  -9-2592في المجلة العامة للتأمين البري  Deschamps -51-2595داللوز األسبوعي 

 . 21قرة ف -22فقرة 

لو سيقط شييء فيي أتيون مشيتعل فياحترق ، أو (  ولكن لو كانت النار لم تسر من موضعها وتمتد ألسنة اللهيب إلى المواضع المجاورة ، ومع ذلك أحرقت شيئاً ألقى فيها أو مسته ، كما  2) 

أو أشياء أخرى فأحرقتها ، لم يكن هذا هو الحريق المقصود عادة مين عقيد التيأمين ) بيكيار سقطت سيجارة على متاع فأحرقت جانباً منه ، أو اتصلت مكواة أو مدفأة كهربائية بمالبس 

 وانظر الهامش التالي في نفس الفقرة . -( 119ص -115محمد علي عرفه ص  -19-5-2592في داللوز  Trasbot -21ص-22ص 9وبيسون المطول 

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني : "ولكنه )  577وتقول العبارة األخيرة من المادة  -ر آنفاً نفس الفقرة في الهامشوانظ -951ص –- 955ص  9(  ) مجموعة األعمال التحضيرية  1) 

إليى حرييق  حرييق يمكين أن تتحيول المؤمن ( غير مسئول عن األضرار الناشئة عن مجرد فعل الحرارة أو مساس النار مباشرة أو مساس مادة حامية ، إذا لم يحصيل حرييق أو بيداءة

حييث  2599يولييه سينة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  59فعلي" ) انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ( . ونص التقنين اللبناني منقول عن نص العبارة األخيرة من المادة 

 TO stefois, it ne répond pas, sauf convention contraire, de caux occasionr's par la sen'e action de la chalcur ou par le contact) ورد ميا ييأتي : 

direct et immediate du feu ou d'une substance incandescante s'il n'y a eu ni incendie, ni commencement d'incendie susceptible de dégénere 

en incendie veritable ." 

( ، أن ييذكر فيي  577( والتقنيين اللبنياني ) م 2599من قانون سنة  59للمشروع التمهيدي : "وقد تفادى المشروع ، جرياً على نسق التقنين الفرنسي ) موجاء في المذكرة اإليضاحية 

ل األضيرار الناشيئة عين الحرييق ، سيواء بالنسيبة الفقرة األولى أن مسئولية المؤمن تكون بنسبة األضرار الناشئة عن حريق األشياء المؤمن عليها ، وذليك الن التيأمين قيد يمتيد إليى كي

 ( . 959ص  9وعة األعمال التحضيرية لألشياء المؤمن عليها أم بالنسبة لغيرها ، كما هو الحال على األخص في التأمين ضد مسئولية المستأجر عن احتراق العين المؤجرة" ) مجم
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كالسرقة والتبديد والتعدي
 (2 )

. ويترتب على ذلك أن التأمين من الحريق يغطي خطر الحريق الناجم عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ،  

 أو ناجم عن فعل الغير أو خطأه ولو كان هذا الخطأ عمدياً .

المدني المصري ، في التيأمين مين الحرييق ، يجعيل الميؤمن مسيئوالً عين الحرييق إذا نجيم عين وهناك نص صريح في التقنين 

مدني على أن "يكون المؤمن . . مسئوالً عين األضيرار الناجمية  117حادث مفاجئ أو قوة قاهرة ، فقد نصت الفقرة األولى من المادة 

عام ، فال يجوز االتفاق على ما يخالفه . ومن ثيم ال يجيوز أن يشيترط من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة" . وهذا النص يعتبر من النظام ال

 المؤمن إعفاءه من المسئولية عن الحادث المفاجئ أو القوة القاهرة .

غير أن هناك طائفة من أحوال القوة القاهرة ، هيي الحيرب الخارجيية والداخليية واالضيطرابات الشيعبية واليزالزل والبيراكين 

 لطبيعية ، تنطوي على عنصر جسيم من الخطر والمفاجأة يجعلها تنفرد بأحكام خاصة ننتقل اآلن إليها .وغيرها من الظواهر ا

 الحرب الخارجية والداخلية واالضطرابات الشعبية والزالزل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية  -799
 ( )

لية ( ، ويلحق بها االضطرابات الشعبية ، تدخل في نطاق قدمنا في التأمين على الحياة أن أخطار الحرب األهلية ) الداخ:  

التأمين على الحياة ما لم تستبعد بشرط خاص ، أما أخطار الحرب الخارجية فإنها ال تخضع عادة للتأمين والبيد فيي تأمينهيا مين اتخياذ 

من االشتراكات التي ييدفعها الميؤمن لهيم إجراءات احتياطية كرفع قسط التأمين أو جعل التأمين تبادلياً في حدود المبالغ التي تجمع
 (1 )

 

. 

وفي التأمين من الحريق ، والتأمين على األشيياء والتيأمين مين األضيرار بوجيه عيام ، ال تيدخل الحيرب الخارجيية أو الداخليية 

الهيا فيهيا فيي مقابيل واالضطرابات الشعبية والزالزل والبراكين وغيرها من الظواهر الطبيعية في نطاق التأمين ميا ليم يتفيق عليى إدخ

من مشروع الحكومة ف هذا المعنى على ما ييأتي : "ال يكيون الميؤمن مسيئوالً عين الخسيائر  51رفع قسط التأمين . وقد نصت المادة 

واألضرار الناشئة عن الحرب الخارجية أو الداخلية وال عن االضطرابات الشعبية أو تلك الناشئة من الزالزل والبراكين وغيرها مين 

ويقيع  -وعلى المؤمن أن يثبت أن الخسائر واألضرار قد نشأت عين احيد هيذه األسيباب  -واهر الطبيعية ، ما لم يتفق على غير ذلكالظ

باطالً كل شرط يوجب على المؤمن له إقامة الدليل على أن الخسائر أو األضرار غير ناشئة عن أحد األسباب المشار إليها"
 (9 )

 . 

                                                 
 . 199انظر في ذلك آنفاً فقرة  (  ان 2) 

 (

 2552رسالة من باريس سنة  Marchalانظر  (  

 . 112(  انظر في ذلك آنفاً فقرة  1) 

 من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : "ال يشمل التأمين ضد الحريق األضرار الناشئة عن الحرب الخارجية أو الداخلية وال عن 2222(  وقد نقل هذا النص عن المادة  9) 

وعليى الميؤمن أن يثبيت أن الخسيائر  -1ال يشمل األضرار الناشئة عن الحريق الناتج من الزلزال أو غرييه مين اآلفيات ، ميا ليم يتفيق عليى غيير ذليك .  االضطرابات الشعبية ، وكذلك

اب ، ولكن لجنة مجليس الشييوخ حذفتيه واألضرار قد نشأت من أحد األسباب المنصوص عليها في هذه المادة" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثم وافق عليه مجلس النو

 في الهامش ( . 959ص -955ص  9لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

خسائر التي تنتج من الظواهر الطبيعية كيالزالزل وجاء في المذكرة اإليضاحية لهذا لمشروع الحكومة : "ونظراً إلى أن األضرار الناجمة عن الحروب واالضطرابات الشعبية وكذا ال

نصاً من مقتضاه أال يكون المؤمن مسئوالً عن  51وغيرها تكون من الضخامة بحيث ال يستطيع المؤن في معظم األحيان مواجهة االلتزامات التي تنجم عنها ، لذلك فقد تضمنت المادة 

 اتفق على ذلك صراحة في العقد ، إذ يكون المؤمن في هذه الحالة قد وطد نفسه على تحمل هذه المخاطر" . األضرار الناشئة من مثل هذه الكوارث العامة إال إذا

خالف ، ما لم يتفق على من التقنين المدني الليبي على أنه "ال يلزم المؤمن بالتعويض عن األضرار الناتجة عن الزالزل أو الحروب واالضطرابات والفتن األهلية  115وتنص المادة 

 ذلك" .

تنة أو حركة قوميية ، من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على أنه "ال يكون الضامن مسئوالً عن الهالك أو الضرر الذي تحدثه حرب خارجية أو حرب أهلية أو ف 515وتنص المادة 

ئ عن أحد هذه األسباب . وكل نص يوجب على المضمون إقامية البرهيان عليى أن الضيرر أو وعلى الضامن إقامة البينة على أن الهالك أو الضرر ناش -ما لم يكن هناك اتفاق على العكس

من نفيس التقنيين ، فيي الضيمان مين الحرييق ، عليى ميا ييأتي : "إن الضيمان ال يشيمل الحرييق النياجم عين تفجير  559الهالك غير ناشئ عن أحد هذه األسباب يكون باطالً" . وتنص المادة 

 والعواصف واألعاصير وغيرها من اآلفات . لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق" . البراكين وعنالزالزل

 . 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  75، والمادة  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  59و 95وانظر المادتين 
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حرب الخارجية العمليات الحربية الهجومية أو الدفاعية ، كالقصف بالمدافع وإلقاء القنابل والتخريب ويعتبر عمالً من أعمال ال

والتدمير . ويدخل في ذلك أيضاً ما يتصل بأعمال الحرب ويعتبير نتيجية لهيا ، كيالحرائق وميا تينجم مين حيوادث وسيرقات عين هجيرة 

السكان
 (2 )

تقوم بيين الميواطنين مين بليد واحيد ، ويغليب أن يينجم عين ذليك انقسيام الجييش  . والحرب الداخلية هي الحرب األهلية التي 

الوطني إلى فئات يحارب بعضها بعضاً . واالضطرابات الشعبية قيد تصيل إليى حيد الثيورة ، وقيد تنيزل إليى المظياهرات العنيفية
 (1 )

  .

 ويلحق بالزالزل والبراكين والعواصف السدود وغير ذلك من الظواهر الطبيعية .

وإذا لم يكن هناك اتفاق على إدخال األعمال المتقدمة الذكر في نطاق التأمين
 (9 )

، فإن المؤمن له ، حتى يتخلص مين مسيئولية  

ضمانها ، يقع عليه عبء إثبات أن الضرر الذي لحق المؤمن له قد نجم عنهيا ، فيإذا ليم يسيتطع إثبيات ذليك وجيب علييه الضيمان
 (5 )

  .

نظام العام ألنه في صالح المؤمن له ، فال يجوز االتفاق على ما يخالفيه . ومين ثيم ال يجيوز للميؤمن أن يشيترط ويعتبر هذا الحكم من ال

على الميؤمن ليه ، إذا وقيع الحيادث الميؤمن منيه فيي أثنياء حيرب أو اضيطرابات شيعبية أو بيراكين أو زالزل أو نحوهيا ، أن يثبيت أن 

هذا الشرط باطالً لمخالفته للنظام العام إذ هو في غير صالح المؤمن لهالحادث لم ينجم عن أحد هذه األسباب ، ويكون 
 (9 )

 . 

 خطأ المؤمن له -811

 ( )
 من التقنين المدني على ما يأتي : 117تنص المادة  نص قانوني . -

ألضييرار يكيون الميؤمن مسييئوالً عين األضييرار الناشيئة عين خطييأ الميؤمن لييه غيير المتعميد ، وكييذلك يكيون مسييئوالً عين ا -2"

 الناجمة عن حادث فجائي أو قوة قاهرة" .

أما الخسائر واألضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فال يكون المؤمن مسئوالً عنها ولو اتفق على غير ذليك -1"
 (1 )

 

. 

                                                 
بالنييول وريبيير  -251فقيرة  -252ارجية وفي ضرورة قيام عالقة السببية بين هذه األعميال ووقيوع الحيادث الميؤمن عنيه . بيكيار وبيسيون فقيرة (  انظر في تحديد أعمال الحرب الخ 2) 

 22ريبيير وبيسيون بالنيول و -259بيكار وبيسون فقرة  ( actes de sabotage ou de terrorisme) وانظر في أعمال التخريب أو اإلرهاب  -115ص 2995فقرة  22وبيسون 

 . 192ص -199ص 2995فقرة 

 -255: بيكييار وبيسييون فقييرة  ( mouvements propulaires) واالضييطرابات الشييعبية  ( émeute) والعصييبيان  ( guerre civile) (  انظيير فييي تحديييد معنييى الحييرب األهلييية  1) 

 12لييون  -925-2595فبراير سنة  21بوردو  -212-2559المجلة العامة للتأمين البري  2551ديسمبر سنة  22نقض فرنسي  -117ص 2995فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

 . 299-2595المرجع السابق  2597سبتمبر سنة  15السين  -57-2555المرجع السابق  2555فبراير سنة 

التيأمين ، فتسيتبعد ميثالً الحيوادث التيي ال تربطهيا بيالحرب أو باالضيطرابات الشيعبية إال (  يجوز أيضاً ، على العكس من ذلك ، االتفاق على التوسع في إبعاد هيذه األعميال مين نطياق  9) 

 ( . 251رابطة غير مباشرة ) بيكار وبيسون فقرة 

ن واالضيطرابات الشيعبية مين جهية بين الحرب الخارجية من جهية وبيين الحيرب األهليية والعصييا 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  95/1(  وتميز المادة  5) 

 -999ص -155ص 259كيار وبيسيون فقيرة أخرى ، فتجعل عبء اإلثبات في الحالة األولى على المؤمن له وفي الحالة الثانية على المؤمن . انظر في انتقاد هيذا التميييز التحكميي بي

 . 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

 ( . 251لم تنص على ذلك صراحة ) بيكار وبيسون فقرة  2599يوليه سنة  29من قانون  95انون الفرنسي ، بالرغم من أن المادة (  وهذا هو أيضاً الحكم في الق 9) 

 (

 2519في التأمين من األخطار  رسالة من باريس سنة  Stefaniانظر  (  

في  719يتفق مع ما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  من المشروع التمهيدي على وجه 2229(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1) 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيفت إلى الفقرة األولى عبارة "غير متعمد" ، إزالة لشبهة تدخل الفقرتين األولى والثانية  715المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

. ووافيق علييه مجليس الشييوخ  117ار رقميه وإزاء صراحة الفقرة الثانية في نصها على ما يقع عمداً أو غشاً ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، وص ،

 ( . 955ص -951 9كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 على نصوص في عقد التأمين .ولم يشتمل التقنين المدني القديم 

 ويقابل النص في التقنينات العربية األخرى :
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سييماً ، ولكين ال ويخلص من هذا النص أنه يدخل في نطاق التيأمين خطيأ الميؤمن ليه غيير المتعميد حتيى ليو كيان هيذا الخطيأ ج

يدخل خطأه العميد أو غشه
 (2 )

. ولو اتفق على غير ذليك . وقيد قيدمنا أن العميل كيان يجيري قيديماً عليى عيدم جيواز التيأمين مين خطيأ  

أ المؤمن له ، وكان ذلك يفقد التأمين كثيراً من مزاياه ، فأجيز في خالل القرن التاسع عشر التأمين من خطأ المؤمن له ما لم يكن الخطي

عملياً أو جسيماً ، ثم أجيز التأمين من الخطأ الجسيم دون الخطأ العميد
 (1 )

. وقدمنا كذلك أنيه ال يجيوز للميؤمن ليه أن ييؤمن مين خطيأه  

العمدي إذا كان هذا الخطأ صادراً منه شخصياً ، ألنا لخطأ العميد الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادته ، وال يجوز أن يتعليق الخطير 

ه بمحيض إرادة أحيد طرفيي العقيدالمؤمن مني
 (9 )

. فيإذا أمين شيخص عليى منزليه مين الحرييق ، ثيم تعميد إحيراق المنيزل ، ليم يجيز ليه  

الرجوع بمبلغ التأمين على المؤمن . وال يشترط في الخطأ العمدي أن يكون المؤمن له متعمداً اإلضرار بالمؤمن ، بيل يكفيي أن يكيون 

و عالم أنه بتحقيقه هذا الخطر يثير مسئولية المؤمن عن تعويض الضررقد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وه
 (5 )

 . 

 خطأ من يكون المؤمن له مسئواًل عنه -810
 من التقنين المدني على ما يأتي : 115تنص المادة نص قانوني :  -

ما يكن نوع خطيأهم وميداه""يسأل المؤمن عن األضرار التي تسبب فيها األشخاص الذين يكون المؤمن له مسئوالً عنهم ، مه
 (

9 )
 . 

                                                                                                                                                                    
 ( . مطابق)  295لتقنين المدني السوري م ا

 التقنين المدني الليبي ال مقابل ) والنص تطبيق للقواعد العامة ( .

 و بسبب خطأ المستفيد ، وال يكون مسئوالً عن الحريق الذي يحدثه المستفيد عمداً أو غشاً .: يكون المؤمن مسئوالً عن الحريق الذي وقع قضاء وقدراً أ 2999م  التقنين المدني العراقي

 ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

عليى أن  -ر متوقيع ، أو ينجميان عين خطيأ مين المضيمون: يكون الضامن مسئوالً عن الهالك أو الضرر اللذين يقعان بقوة قاهرة أو بحادث غيي 511تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

 الضامن ال يكون مسئوالً عن الهالك أو الضرر الذي يقع بسبب خطأ اقترفه المضمون عن قصد ، وإن يكن هناك اتفاق على العكس ( .

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( . 

 . 2599يوليه سنة  29الفرنسي الصادر في من قانون التأمين  21وانظر المادة 

نقييض  -911ص 55م 2591يونييه سينة  29 –) تعميد الغيير متواطئياً مييع الميؤمن ليه (  119ص 1م 2759فبراييير سينة  29 -929ص 2م 2775يونييه سينة  25(  اسيتئناف مخيتلط  2) 

 . 115ص 2992فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 529-2-2599داللوز  2599أكتوبر سنة  17 -119-2-71داللوز  2771يونيه سنة  1فرنسي 

 . 199(  وهذا انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 199(  وهذا انظر آنفاً فقرة  9) 

واألحكيام  29فقيرة  -1قيرة ف . Ass . Domلفيظ  2وانظر في تعمد إحداث الحريق وفي أن عبء إثبات هيذا التعميد يقيع عليى الميؤمن : أنسييكلوبيدي دالليوز  -199(  انظر آنفاً  فقرة  5) 

 ( . 191ص 9م 2759مايو سنة  29 -929ص 2م 2775يونيه سنة  25وتكفي القرائن في إثبات التعمد ) استئناف مختلط  -119محمد علي عرفه ص  -المشار إليها

فيي  711ه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر علي 2225(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9) 

 ( . 592ص -955ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية  115، فمجلس الشيوخ تحت رقم  719المشروع النهائي . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 يقابل النص في التقنينات العربية األخرى :و

 ( . مطابق)  199لتقنين المدني السوري م ا

 التقنين المدني الليبي ال مقابل ) والنص تطبيق للقواعد العامة ( .

 ولو كانوا متعمدين .: ويكون ) المؤمن له ( مسئوالً أيضاً عن الحريق الذي يتسبب فيه تابعوه المستفيد  2999/1م  التقنين المدني العراقي

 ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

ته : يضمن الضامن الهالك والضرر اللذين يحدثهما األشخاص الذين يكون المضمون مسئوالً عنهم مدنياً ، أياً كان نوع خطأهم وأية كانت أهمي 511تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

. 
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ويخلص من هذا النص أنه يدخل في نطاق التأمين خطأ من يكون المؤمن له مسئوالً عنهم ، مهميا يكين نيوع خطيأهم أو ميداه ، 

 ً أي سواء كان خطأهم عمديا
 (2 )

. أو غير عمدي 
 (1 )

ادراً ، وأياً كانت جسامة الخطأ غير العمدي . وذلك ما لم يكين الخطيأ العميدي صي 

بالتواطؤ مع المؤمن له ، فإن هذا يعتبر غشاً من هذا األخير ال يدخل في نطاق التأمين
 (9 )

 . 

وقد قدمنا أنه إذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العميد غير أجنبي عن المؤمن له ، بأن كان هذا األخير مسيئوالً عنيه كميا إذا 

أيضياً التيأمين منيه ، ألن الخطيأ الميؤمن منيه هنيا ال يتعليق بمحيض إرادة الميؤمن ليه ، كان تابعياً ليه ، فخطيأ التيابع العميدي يجيوز هيو 

وعالقة التبعية ال تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد تحقق بغير إرادة المؤمن له نفسه
 (5 )

 . 

يذ وصبي الحرفة ونحيوهم ، كميا يجيوز وقد تكون المسئولية عن الغير مسئولية تقصيرية ، فيجوز التأمين من خطأ الولد والتلم

التأمين من خطأ الخادم والمستخدم وأي تابع آخر ، ولو كان الخطأ عمدياً . وقد تكون المسئولية عن الغير مسئولية عقدية ، فيجيوز أن 

طيأ البيواب . يؤمن الوكيل من خطأ نائبه وأن يؤمن المقاول األصيلي مين خطيأ المقياول مين البياطن وأن ييؤمن صياحب العميارة مين خ

،  ( organe) ولكن ال يجوز للشيركة أن تيؤمن مين خطيأ ميديرها العميدي ، ألن الميدير ال يعتبير تابعياً للشيركة بيل هيو أحيد أجهزتهيا 

فخطأه هو خطأ الشركة
 (9 )

 ، وال يجوز ألحد أن يؤمن من خطأه العمدي كما قدمنا . 

ن المؤمن له يؤمن عادة من مسئوليته عن الغيير . ولكين يجيوز أن يكيون ويالحظ أن التأمين هنا يكون تأميناً من المسئولية ، أل

التأمين تأميناً على األشياء ، فيؤمن الشخص من الحريق ولو حدث بخطأ عمدي من خادمه أو ممن يسكنون معيه مين أتباعيه ، وييؤمن 

السرقة أو التبديد ولو وقع الحادث بخطأ عمدي من خادم أو أي تابع آخر
 (1 )

رجع المؤمن له بمبليغ التيأمين عليى الميؤمن ، فيإن . وإذا  

هذا ال يحل محله في الرجوع على المسئول ، فإن هذا األخير تابع للميؤمن ليه أو شيخص هيو مسيئول عنيه فيمتنيع الحليول طبقياً ألحيام 

 مدني كما سيجئ . 112المادة 

جيوز االتفياق عليى مخالفتهيا ، ويبطيل الشيرط اليذي ويعتبر القضياء الفرنسيي األحكيام المتقدمية اليذكر مين النظيام العيام ، فيال ي

يستبعد المؤمن بموجبه ضمانة لخطأ عمدي صدر من األشخاص الذين يكون المؤمن له مسئوالً عينهم
 (1 )

. وليك يبيدو أنيه ال يوجيد ميا  

لميؤمن ليه أو مين أي شيخص يمنع أن يحدد المؤمن األخطار التي يؤمنها ، فيستبعد منها ما ينجم عن الخطأ العمد الصيادر مين تيابعي ا

آخر يكون المؤمن له مسئوالً عنه
 (7 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 تقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .) وأحكام ال

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  29وانظر  م 

ً  219ص 11م 2529مارس سنة  1(  وحفظ النيابة للتحقيق ال يمنع من سقوط حق المؤمن له لتعمده إحداث الحريق ) استئناف مختلط  2)  تبرئة الميؤمن ليه أميام  ( . وكذلك ال يكون مانعا

( . وال يكفي إلثبات تعمد إحداث الحريق إثبات المبالغة في تقيدير األضيرار  119ص 29م 2757مايو سنة  9 -22ص 5م 2752نوفمبر سنة  25القضاء الجنائي ) استئناف مختلط 

 ( . 151ص 11م 2525فبراير سنة  19التي نجمت عن الحريق ) استئناف مختلط 

 ( . 592ص  9اء في محضر لجنة مجلس الشيوخ أن "المقصود بالخطأ . هو الخطأ العمد والخطأ غير العمد" ) مجموعة األعمال التحضيرية (  وقد ج 1) 

ؤمن ال يكون مسئوالً عن خطأ وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : "ولم ير المشروع حاجة ألن يزيد على النص أن الم -119(  محمد علي عرفه ص  9) 

تسيتبعد مسيئولية الميؤمن عين الخسيائر  هؤالء األشخاص إال إذا كان حاصيالً بغيير تواطيؤ الميؤمن علييه ، ألن هيذه الحالية تيدخل تحيت نطياق الفقيرة الثانيية مين الميادة السيابقة ، وهيي

 ( . 599ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  واألضرار التي يحدثها المؤمن عليه عمداً أو غشاً بنفسه أو بوساطة غيره" )

 . 199(  انظر آنفاً فقرة  5) 

 . 252ص 277محمد كامل مرسي فقرة  -119ص -115ص 2992فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -179ص 275(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 175ص 275(  انظر في هذا المعنى : بيكار وبيسون فقرة  1) 

بالنييول وريبيير وبيسيون  -279-2592المرجيع السيابق  2599ديسمبر سنة  17نقض فرنسي جنائي  -919-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  19(  نقض فرني  1) 

 . 119ص 2991فقرة  22

وانظر في أن القضاء الفرنسي يبييح للميؤمن أن يضيع قييوداً عامية  -9-2559و 157 -2599بيسون في المجلة العامة للتأمين البري  -271وفقرة  - 279(  قرب بيكار وبيسون فقرة  7) 

فبرايير سينة  5 -59-2552المجلية العامية للتيأمين البيري  2559نوفمبر سينة  21على ضمانه لخطأ المؤمن له ولخطأ األشخاص الذين يكون المؤمن له مسئوالً عنهم : نقض فرنسي 

وانظير فيي جيواز أن ييؤمن الشيخص مين خطيأه الشخصيي وحيده دون  -2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -171-2591المرجع السابق  2591مارس سنة  11ليون  -2551
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 عيب في الشيء المؤمن عليه -812
 من التقنين المدني على ما يأتي : 111تنص المادة  نص قانوني : -

"يضمن المؤمن تعويض األضرار الناجمة عن الحريق ، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه"
 (2 )

 . 

ويحسن الرجوع إلى المشروع التمهيدي لهذا النص قبل تعديله فيي لجنية المراجعية ، فقيد كيان يجيري عليى الوجيه اآلتيي : "ال 

يكون المؤمن مسئوالً عين هيالك الشييء الميؤمن علييه أو تلفيه إذا نشيأ عين عييب فييه ، ولكنيه يضيمن تعيويض األضيرار التيي يسيببها 

يولييه سينة  29مين قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  55و 99النص منقيول عين الميادتين الحريق الناشئ عن هذا العيب" . وهذا 

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني 551و 517وعن المادتين  2599
 (1 )

. وال يبدو أن لجنة المراجعية قيد أرادت أن تعيدل األحكيام  

الينص بقصيره عليى التيأمين مين الحرييق . فحيذفت المبيدأ العيام التي تضمنها نص المشيروع التمهييدي ، وإنميا أرادت أن تتخفيف مين 

وم  2599يولييه سينة  29من قانون  99القاضي بعدم مسئولية المؤمن عن هالك الشيء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب فيه ) م

خيذ بيه فيي مصير ، بيالرغم مين حيذف من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ( . والبد من التسيليم بيأن هيذا الحكيم هيو الواجيب األ 517

النص الذي يقضي به المشروع التمهيدي . ومن ثم ال يضمن في األصل المؤمن ، في التأمين على األشياء ، تلف الشيء المؤمن عليه 

ليذاتمن جراء عيب فيه ، ولكن يجوز مع ذلك االتفاق على ضمان العيب ، بشرط أن يكون عيباً عارضاً في الشيء المؤمن عليه با
 (9 

                                                                                                                                                                    
و وانظر في جواز أن يؤمن الشخص من خطأه الشخصي وحده دون خطأ من يكون مسئوالً عنهم ، كأن يومن من مسئوليته عن حوادث سيارته إذا كان ه -2991خطأ من يكون فقرة 

 271، أو ييؤمن مين السيرقة أو التبدييد فيميا عيدا ميا يصيدر مين أتباعيه عمية أو مين أتبياع معينيين : بيكيار وبيسيون فقيرة  ( clause de direction exclusive) يقودهيا وحده الذي 

نقيض فرنسيي  -2595المرجع السابق  2595مايو سنة  9 -919-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  19) وانظر عكس ذلك  : نقض فرنسي  177ص  -171ص

وانظر في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارة إذا كان صاحبها وحيده هيو اليذي  –(  191مكرر فقرة  21بيدان  -279 -2592 -المرجع السابق 2599ديسمبر سنة  17جنائي 

 22بالنييول وريبيير وبيسيون  -171 -2591المرجيع السيابق  2591ميارس سينة  11ليون  -159-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مارس سنة  19يقودها : نقض فرنسي 

 . 2991فقرة 

من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "ال يكون المؤمن مسئوالً عن هالك الشيء المؤمن علييه أو تلفيه إذا نشيأ عين عييب فييه ،  2221(  تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  2) 

ه في التقنيين الميدني الجدييد ، وأصيبح نه يضمن تعويض األضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هذا العيب" . وفي لجنة المراجعة عدل النص تعديالً جعله مطابقاً لما استقر عليولك

 ( . 951ص -951ص 9جموعة األعمال التحضيرية ) م 111، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  719في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  715رقم 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

 ويقابل النص في التقنينات العربية األخرى :

 ( . مطابق)  199لتقنين المدني السوري م ا

في كنة الشيء المؤمن عليه ، مادام قد أعلم به . ) ويشيترط التقنيين الليبيي أن يكيون الميؤمن عالمياً : المؤمن كفيل باألضرار ولو كانت ناتجة عن عيب  117/2التقنين المدني الليبي م 

 بالعيب ( .

 ) مطابق ( . 2991التقنين المدني العراقي م

 مون من جراء عيب مالزم له .: ال يكون الضامن مسئوالً عن التعيب أو العطل أو النقصان الذي يصيب الشيء المض 517تقنين الموجبات والعقود اللبناني م

، لكنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن ذلك العييب ،  517: إن الضامن غير مسئول عن هالك الشيء المضمون أو تعيبه الناشئين عن عيب مالزم له ، وفاقاً ألحكام المادة  551م

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .  571لمادة  ما لم يكن من حقه أن يطلب فسخ عقد الضمان وفاقاً ألحكام الفقرة األولى منا

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في   55و 99وانظر المادتين 

 ي الهامش .وانظر آنفاً نفس الفقرة ف 951ص  9(  انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  1) 

 . 217(  بيكار وبيسون فقرة  9) 
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)
ال عيباً طبيعياً في جنس الشيء الميؤمن علييه ، ألنيه ليو كيان عيبياً طبيعيياً لكيان التليف محتمياً ولميا جياز التيأمين منيه إذ يفقيد عنصير  

االحتمال
 (2 )

 . 

يبقى فرض ما إذا كان قد نجم عن العيب حريق ، ففي هذا الفرض يضمن المؤمن بحكيم القيانون دون حاجية إليى اتفياق خياص 

ويض األضرار التي يسببها الحريق الناشئ عن هيذ العييب" كميا يقيول المشيروع التمهييدي ، أو "تعيويض األضيرار الناجمية عين "تع

مدني . ويستوي في ذلك أن يكون العيب عارضاً في ذات الشيء ، أو طبيعيياً فيي جنسيه . فيلتيزم  111الحريق" كما يقول نص المادة 

يسببها الحريق الناشئ عن العيب ، وهذه األضرار تفترض أن الحريق امتد من الشيء المعيب  المؤمن إذن بأن يعوض األضرار التي

إلى المكان الذي يوجد فيه هذا الشيء وما يشتمل عليه هذا المكان من أمتعة وأشياء أخرى
 (1 )

 . 

 األضرار الناشئة عن الحريق التي تدخل في نطاق التأمين -2
 من التقنين المدني على ما يأتي : 111الثانية والثالثة من المادة  تنص الفقرتان نص قانوني : -813

وال يقتصر التزامه ) التزام المؤمن ( على األضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، بل يتناول أيضياً األضيرار التيي تكيون  -1"

 لإلنقاذ أو لمنع امتداد الحريق" . نتيجة حتمية لذلك ، وباألخص ما يلحق األشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل

ويكون مسئوالً عن ضياع األشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة . كيل هيذا  -9"

ولو اتفق على غيره"
 (9 )

 . 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

  -9و 191/1ويقابيييييييل الييييييينص فيييييييي التقنينيييييييات المدنيييييييية العربيييييييية األخيييييييرى : التقنيييييييين الميييييييدني السيييييييوري الميييييييادة 

-575وم 519وفيي تقنيين الموجبيات والعقيود اللبنياني م -555وفي التقنين المدني العراقيي م -111-111وفي التقنين المدني الليبي م

552
 (2 )

 . 

                                                 
. ومع ذلك فقد قت محكمة النقض بأنه إذا كان  275محمد كامل مرسي فقرة  -111محمد علي عرفه  -111ص 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -275(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

شأن التيأمين مين الحرييق بيين حيالتين : حالية التيأمين عليى األشيياء حسيب ظياهر تكوينيه وموقعيه بحييث ال تكيون الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على التفرقة في 

يجعل عواميل تعرضيه للحرييق معلومية العيوب التي به واضحة للعاقدين ، وحالة التأمين على الشيء الذي له طبيعة معينة هي في ذاتها مصدر خطر مستقل للشيء المؤمن عليه مما 

التي أدت إلى الحريق أو ساعدت  قدين . ففي الحالة األولى يكون مسئوالً عن ضمان أضرار الحريق باعتباره خطراً مؤمناً ضده بصرف النظر عن العيوب الخفية في ذات الشيءللعا

التخمير والفيوران واالشيتعال اليذاتي ألنهيا حياالت متوقعية ومعرفية فنيياً عليه ، أما في الحالة الثانية للمؤمن أن يستثنى من التأمين حاالت معينة تؤدي إلى الخطر المؤمن ضيده كحالية 

صحيح في القانون . ذلك ألن هذه التفرقة التي وتنجم عن طبيعة الشيء ويعتبر كل منها خطراً مستقالً في حد ذاته له أثره في تحديد قسط التأمين ، فإن هذا الذي قرره الحكم يكون غير 

مين مشيروع القيانون  2221لفرنسي ال محل لها في التشريع المصري ، الذي نحا في شأن التأمين على الحرييق منحيى آخير . ذليك أنيه كيان قيد ورد فيي الميادة أوردها نقالً عن الفقه ا

لدجنية المراجعية ووضيعت قاعيدة أخيرى المدني نص على أنه "ال يكون المؤمن مسئوالً عن هالك الشييء الميؤمن علييه أو تلفيه إذا نشيأ عين عييب فييه" . إال أن هيذا الينص عيدل فيي 

لك ، وكان مدني التي نصت على "يضمن المؤمن تعويض األضرار الناجمة عن الحريق ، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه" . ومتى كان ذ 111تضمنتها المادة 

ً  -هذا النص مطلقاً يتناول كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب ميدني صيريحاً فيي بطيالن  199وكان القانون في المادة  -وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو عرضيا

تأمين موضوع التداعي ، واليذي يينص عليى كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين إال أن يكون ذلك لمصلحة المؤن له أو المستفيد ، فإن الشرط الوارد في وثيقة ال

فبرايير  27قد وقع بياطالً ) نقيض ميدني  عقد التأمين ال يضمن الخسائر واألضرار التي تلحق األشياء المؤمن عليها بسبب تخمرها أو سخونتها الطبيعية أو احتراقها الذاتي ، يكونأن 

 ( . 215ص 11رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519سنة 

وكذلك يجوز التأمين من المسئولية قبل الغير عن عيب فيي شييء  -255ص  275وقارن محمد كامل مرسي فقرة  -111ص  محمد علي عرفه -159ص 277(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 ( . 111ص 2999فقرة  22مملوك للمؤمن له ) بالنيول وريبير وبيسون 

يدي على وجه مطابق لما استقر عليه فيي التقنيين الميدني الجدييد ، ووافقيت علييه لجنية من المشروع التمه 2229(  تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة  9) 

 9) مجموعة األعمال التحضيرية  9و 111/1، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  9و 711/1في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  1و 711/1المراجعة تحت رقم 

 ( . 951-971ص 
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فييي التييأمين ميين الحريييق ، يلتييزم بتعييويض األضييرار الناشييئة عيين الحريييق  ويلخييص ميين اليينص المتقييدم الييذكر أن المييؤمن ،

واألضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك . ويلتزم أيضاً بالتعويض عن ضياع األشياء المؤمن عليها أو اختفائها . ويلتيزم أخييراً ، طبقياً 

شياء المملوكة ألعضاء أسرة الميؤمن ليه واألشيخاص من مشروع الحكومة وسيأتي ذكرها ، بالتعويض عن تلف األ 55ألحكام المادة 

 الملحقين بخدمته ، إذا كانوا مشتركين معه في معيشة واحدة .

 األضرار المباراة واألضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق : -814
ل عليها المكان المحتيرق ، إذا وقع الحريق المؤمن منه ، فاحترق المنزل المؤمن عليه مثالً أو جزء منه مع األمتعة التي يشتم 

وجب على المؤمن تعويض المؤمن له عما تلف مين األبنيية واألثياث واألمتعية وغيير ذليك بسيبب الحرييق
 (1 )

. وذليك فيي حيدود مبليغ  

                                                                                                                                                                    
 ت المدنية العربية األخرى :(  التقنينا 2) 

 ) مطابق ( . 9و 191/1التقنين المدني السوري م 

يتحمل المؤمن المصاريف التي يتكبده الميؤمن ليه لهيذا الغيرض  -1على المؤمن له أن يعمل كل ما في وسعه لتفادي الضرر أو للتخفيف من وطأته .  -2:  111التقنين المدني الليبي م

ا ليم يثبيت تي يساويها الشيء المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ، ولو جاوزت المصاريف مجتمعة مع الضرر المبلغ المؤمن ، ولو ليم يتحقيق الغيرض كيذلك ، ميبنسبة القيمة المؤمنة ال

تيي اسيتملها الميؤمن ليه لتحاشيي حيدوث والميؤمن مسيئول عين األضيرار الماديية التيي تلحيق باألشيياء المؤمنية مباشيرة عين الوسيائل ال -9المؤمن أن المصاريف قد أنفقت دون تيرو . 

وإذا تدخل المؤمن في إنقاذ األشياء الميؤمن عليهيا أو فيي المحافظية عليهيا ،  -5األضرار للشيء المؤمن عليه أو لتخفيفها ، ما لم يثبت المؤمن أن تلك الوسائل قد استعملت دون ترو . 

 أن يعجل المصاريف أو يشتر ك في تحملها بنسبة القيمة المؤن بها بناء على طلب المؤمن له . وعلى المؤمن ، إذا تدخل في اإلنقاذ ، -9فال تتأثر حقوقه . 

وإذا أهمل المؤمن له عن خطأ القيام بواجبه المذكور ، فللمؤمن الحق فيي خصيم  -1يفقد المؤمن له حقه في التعويض ، إذا لم يف عن سوء نية بشرط اإلعالن أو اإلنقاذ .  -2:  111م

 بالنسبة لما لحقه من ضرر . التعويض

 ( . 795من مشروع الحكومة وسيأتي ذكرها فيما يلي فقرة  97) انظر المادة 

الميؤمن : يكون المؤمن مسئوالً عن كافة األضرار الناشئة مباشرة عن الحريق ، واألضرار التيي تكيون نتيجية حتميية ليه ، وبياألخص ميا يلحيق األشيياء  555التقنين المدني العراقي م

اء الحرييق ، ميا ليم يثبيت أن ذليك كيان نتيجية عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل لالنقاذ أو لمنع امتداد الحريق . ويكون مسئوالً أيضاً عن ضياع األشيياء الميؤمن عليهيا أو إخفائهيا أثني

 سرقة .

 ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

: ال يلزم الضامن بما يزيد عن القيمة المضمونة ولكن يجب علييه ، ضيمن حيدود تليك القيمية ، أن ييدفع للمضيمون ميا أنفقيه فيي سيبيل تخفييف  519بناني م تقنين الموجبات والعقود الل

إذا رأى أنيا مصيروفة بيدون سيبب الضرر عند تحقق الخطر . ويلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتيجة الحاصلة . وللقاضيي أن يقيرر رفيض المصياريف أو تخفيضيها 

 كاف أو مبالغ فيها .

 : ال يضمن الضامن سوى األضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو بداءة الحريق . 575م

 : وتعد من األضرار المادية المباشرة ، األضرار المادية التي تلحق باألشياء المضمونة بسبب أعمال اإلسعاف ووسائل النجاة 559م

 و الفقدان كان نتيجة السرقة .: يكون الضامن مسئوالً ، بالرغم من كل اتفاق مخالف ، عن ضياع األشياء المضمونة أو فقدها في أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن الضياع أ 552م

 ) وأحكام التقنين اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري ( .

 . 2599يوليه سنة  29الصادر في  من قانون التأمين الفرنسي 59-52وانظر المواد

اص مين إصيابات بسيبب الحرييق ، وال (  وال يكون المؤمن ضامناً ، في التأمين األصلي مين الحرييق ، إال األضيرار التيي تلحيق األشيياء الميؤمن عليهيا ، فيال يضيمن ميا يلحيق األشيخ 1) 

 9) بيكار وبيسون المطول  ( assurance complémentaireميلي المسئولية عن الحريق ، وال فوات االنتفاع وضياع أجرة الشيء المحترق ، ما لم يوجد اتفاق خاص في تأمين تك

فيي آخرهيا فيي الهيامش ( . وإذا احترقيت السييارة  111وانظير آنفياً فقيرة  -111ص -119محمد علي عرفه ص  -111ص 299فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -91ص -92ص

لكنيه ال يلتيزم بيدفع ميا صيرفه الميؤمن كنفقيات انتقيال ميدة تيرميم السييارة إال إذا كيان هنياك اتفياق خياص عليى ذليك ) المؤمن عليها من الحريق ، التزم المؤمن بيدفع قيمية ترميمهيا ، و

 ( . 159ص 95م 2511مارس سنة  1استئنناف مختلط 
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التأمين ومع مراعاة قاعدة النسبية التي سيأتي تفصييلها . وسينرى أنيه يجيوز لكيل مين الميؤمن والميؤمن ليه ، عنيد وقيوع الحرييق ، أن 

طلب تقويم الضرر فوراً ي
 (2 )

 . 

وال يقتصر المؤمن على التعويض عن األضرار التي حدثت من الحريق مباشرة ، بل يعوض أيضاً عن األضيرار التيي تكيون 

نتيجة حتمية للحريق
 (1 )

ميا يلحيق األشيياء الميؤمن عليهيا مين  -مدني فيميا رأينيا 111كما تقول الفقرة الثانية من المادة  -، "وباألخص 

ضييرر بسييبب اتخيياذ وسييائل لإلنقيياذ أو لمنييع امتييداد الحريييق" . وهييذا نييص ميين النظييام العييام فييال يجييوز االتفيياق علييى مييا يخالفييه ، ألن 

المصلحة العامة تقتضي ، بمجرد شبوب الحريق ، اتخاذ وسائل اإلنقاذ وبذل المستطاع في منع امتداد الحريق وفي إطفائها
 (9 )

. ومين  

، وجاز للمؤمن ، أن يعمل كل منهما عليى اتخياذ ميا مين شيأنه وقيف خطير الحرييق أو منيع تفاقمهيا ثم وجب على المؤمن له
 (5 )

. وقيد  

من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "يجب على المؤمن له أو من له الحيق ، عنيد وقيوع الخطير ، أن  97نصت المادة 

فإذا لم يقم أحدهما عن إهمال بما تقضي به أحكام هيذه الميادة ، كيان للميؤمن  -قمهيسارع إلى اتخاذ ما من شأنه وقف الخطر أو منع تفا

الحق في خفض قيمة التعويض إلى المبلغ الذي كان يستحق فيما لو وقف الضرر . ويسقط الحيق فيي التعيويض إذا تسيبب أحيدهما فيي 

يتكبدها المؤمن له أو من له الحق فيي هيذا الشيأن ،  عرقلة االحتياطات التي اتخذت لوقف الضرر . ويتحمل المؤمن المصروفات التي

ويجيوز  -ولو زادت قيمتها باإلضافة إلى قيمة الضيرر عليى مبليغ التيأمين ، وليو ليم ييؤد المجهيود اليذي بذليه الميؤمن ليه إليى نتيجية ميا

إذا ميا ثبيت لهيم أنهيا صيرفت  للمحاكم أو المحكمين ، إذا ما التجأ إليه الخصوم ، أن يخفضوا هيذه المصيروفات أو يرفضيوا صيرفها ،

كلها أو بعضها بدون تبصر"
 (9 )

 . 

 ضياع األشياء المؤمن عليها أو اختفاؤها :  -815
مييدني فيمييا رأينييا : "ويكييون ) المييؤمن ( مسييئوالً عيين ضييياع األشييياء المييؤمن عليهييا أو  111وتقييول الفقييرة الثالثيية ميين المييادة 

كان نتيجة سرقة . كل هذا ولو اتفق على غيره" . وهذا النص أيضاً يعتبر مين النظيام العيام  اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك

فال يجوز االتفاق على مخالفته ، وقد ورد ذلك في النص صراحة إذ يقول : "كيل هيذا وليو اتفيق عليى غييره" . فقيد فيرض القيانون أن 

عها أو اختفاؤهيا ناشيئاً عين أنهيا قيد التهمهيا الحرييقاألشياء التي تضيع أو تختفي في أثنياء الحرييق ، إنميا كيان ضييا
 (1 )

، وهيذا اليذي  

يفرضه القانون هو الذي يقع عادة . وقد جعل القيانون هيذه القرينية قابلية إلثبيات العكيس ، فأبياح للميؤن أن يثبيت أن ضيياع األشيياء أو 

اختفاءها كان نتيجة سرقة ، كما يقع في بعض األحيان
 (1 )

بت ذلك بجميع الطرق ، ألنه يثبت واقعة ماديية . ولميا كيان . وللمؤمن أن يث 

                                                 
في أي وقت أن يجرى معاينة للشيء المؤمن عليه للتحقيق مين من مشروع الحكومة من أنه "يجوز للمؤمن  91(  ومما ييسر تحديد مقدار األضرار ، إذا وقعت ، ما نصت عليه المادة  2) 

 قيمته" .

ها . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع (  فال تقتصر األضرار على ما يصيبه الحريق من أشياء مؤمن عليها ، بل تتناول أيضاً ما يمتد إليه الحريق ولو إلى أشياء غير مؤمن علي 1) 

األضرار الناشئة عن حريق األشياء المؤمن عليها ،وذلك ألن التأمين قد يمتد إلى كيل  التمهيدي في هذا الصدد : "وقد تفادى المشروع . . أن يذكر  . . أن مسئولية المؤمن تكون بنسبة

المسيتأجر عين احتيراق العيين الميؤجرة" ) األضرار الناشئة عن الحريق سواء بالنسبة لألشياء المؤمن عليها أم بالنسبة لغيرها ، كما هو الحال على األخص في التيأمين ضيد مسيئولية 

لفيظ  2وانظر في األخطار المختلفة التي يمكن أن يغطيها التأمين مين الحرييق : أنسييكلوبيدي دالليوز  -في الهامش ( 251وانظر آنفاً فقرة  -959ص  9لتحضيرية مجموعة األعمال ا

Ass . Dom .  19فقرة  -21فقرة . 

ا يصيب أثاث المنزل أو بضائع المتجر أو مشيتمالت المصينع مين تليف بسيبب ميياه اإلطفياء . ولهذا يدخل في األضرار التي تكون نتيجة حتمية للحريق م -999(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

( . ولكين ال تيدخل فيي األضيرار المكافيأة التيي  111وكذلك هدم جزء من البناء إذا اضطر رجال اإلطفاء إلى ذلك ، وإلقاء بعض المنقوالت في الطريق العام ) محمد علي عرفه ص 

محمد علي عرفه  -99ص 9أو ألشخاص آخرين عاونوا في إطفاء الحريق ، ما لم يوجد اتفاق خاص على ذلك بين المؤمن له والمؤمن ) بيكار وبيسون المطول تعطى لرجال اإلطفاء 

 ( . 119فقرة  -115محمد كامل مرسي فقرة  -111ص 

 . 19ص 97م 2519نوفمبر سنة  22(  استئناف مخلط  5) 

 في الهامش ( . 799من تقنين الموجبات والعقود اللبناني ) آنفاً فقرة  519من التقنين المدني الليبي وم  111-111(  انظر في هذا المعنى م 9) 

ا احترقيت ( . وليه أن يثبيت ذليك بالبينية وبيالقرائن ، إذ 111ص 2999فقيرة  22(  وعلى المؤمن له أن يثبت سبق وجود األشيياء التيي ضياعت أو اختفيت ) بالنييول وريبيير وبيسيون  1) 

 ( . 219ص 19م 2529يناير سنة  29السجالت واألوراق ) استئناف مختلط 

 . 911محمد كامل مرسي فقرة  -115ص -117(  محمد علي عرفه ص  1) 
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النص من النظام العام كما قدمنا ، فال يجوز للمؤمن أن يشترط أنه غير مسئول عما يضييع مين األشيياء أو يختفيي فيي أثنياء الحرييق ، 

شيياء التيي ضياعت أو اختفيت قيد التهمهيا كما ال يجوز له أن ينقل عبء اإلثبات إلى عاتق المؤمن له فيشترط عليه أن يثبيت هيو أن األ

الحريق ولم تسرق
 (2 )

 . 

 تلف األشياء المملوكة ألسرة المؤمن له والملحقين بخدمته :  -816
وقييد يييؤمن الشييخص ميين الحريييق علييى منقوالتييه جمليية واحييدة ، دون أن يبييين تفصيييالتها ، فتخييتلط بهييا عييادة منقييوالت ليسييت 

أسرته ولألشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا مشتركين معه فيي معيشية واحيدة . فيإذا كانيت هيذه مملوكة له ، بل هي مملوكة ألعضاء 

األشياء موجودة في أثناء الحريق فيي األمياكن التيي تشيغلها ، وأتلفهيا الحرييق ، فيإن هللا وضيح أن المتعاقيدين قيد قصيدا أن تيدخل هيذه 

الغير بالنسبة إليها ، ومن ثيم يجيب عليى الميؤن أن ييدفع تعويضياً عنهيا . وقيد  األشياء ي نطاق التأمين ، ويكون التأمين معقوداً لصالح

من مشروع الحكومة في هذا المعنى على أنه "إذا عقد التأمين من الحريق على منقوالت المؤمن له جملة ، امتد أثره  55نصت المادة 

انوا مشتركين معه في معيشة واحدةإلى األشياء المملوكة ألعضاء أسرته واألشخاص الملحقين بخدمته ، إذا ك
 (1 )

 . 

 آثار عقد التأمين عل األشياء -المبحث الثاني

 : نفس التزامات المؤمن له ونفس التزامات المؤمن -817
يترتب عقد التأمين على األشياء ، شأنه في ذلك شأن سائر عقود التأمين ، نفس االلتزامات التي تترتيب فيي ذمية الميؤمن ليه ،  

تزامات التي تترتب في ذمة المؤمن . فيلتزم المؤمن له بأن يقدم البيانات الواجبة ، وبيأن ييدفع أقسياط التيأمين ، وبيأن يخطير ونفس االل

المؤن بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر . ويلتزم المؤن بأن يعرض المؤمن له ، في حيدود مبليغ التيأمين ، عين الضيرر اليذي لحقيه مين 

 . جراء تحقق الخطر المؤمن منه

والذي نقف عنده من هذه االلتزامات هو التزام المؤمن بالتعويض عن الضيرر ، فيإن هيذا االلتيزام ، فيي التيأمين عليى األشيياء 

وفي التأمين من األضرار بوجه عام ، يخالف االلتزام بدفع مبلغ التعويض في التأمين على األشخاص . ففي التأمين على األشخاص ، 

المؤمن إال أن يدفع مبلغ التأمين كامالً كميا سيبق القيول ، وقاعيدة النسيبية كميا سييجئ . فالبيد إذن مين تقيدير  إذا تحقق الخطر ، لم يسع

الضرر الواقع حتى يقاس المبلغ الذي دفعه المؤمن ، ال بمقياس مبلغ التأمين فحسب ، بل أيضاً بمقياس ما تحقق مين الضيرر . فوجيب 

 ( قاعدة النسبية . 9( مبدأ التعويض . )  1( تقدير الضرر . )  2راً ثالثة : ) إذن أن نبحث في التأمين من األضرار أمو

 

 

                                                 
ن مشروع الحكومة على أنه "ال يجيوز  للميؤمن ، م 91ولتيسير استيفاء األشياء المؤمن عليها ومكانتها إنقاذ ضياعها أو اختفائها ، نصت المادة  -511ص 999(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

حمايية مصيلحة الميؤمن ، أو اقتضيته طبيعية دون موافقة من المؤمن ، أن تقل األشياء المؤمن عليها من مكانها إلى مكان آخر ، ما لم يكن النقل تفرضه المصلحة العامة ، أو قصيد بيه 

سريان التأمين في خالل نقل األشياء بدون موافقة اشتراط صحيح ، وإذا وقع الحادث أفي أثناء النقل لم يكن المؤمن ملزمياً الشيء المؤمن عليه" . وقد قضي بأن اشتراط المؤمن وقف 

 ( . 259ص 1م 2759فبراير سنة  12بدفع التعويض ) استئناف مختلط 

لتأمين ضد الحريق اليذي يعقيد عليى منقيوالت الميؤمن علييه جملية ، وتكيون موجيودة توقيت من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : "ا 2291(  نقل هذا النص عن المادة  1) 

معيشة واحدة" . وقد وافقت لجنة المراجعة  الحريق في األماكن التي يشغلها ، يمتد أثره إلى األشياء المملوكة ألعضاء أسرته واألشخاص الملحقين بخدمته إذا كانوا مشتركين معه في

ص  9ال التحضيرية ، ووافق عليها مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفتها لتعلقها " بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمعلى هذه المادة 

 في الهامش ( . 951ص -972

 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  79وانظر في هذا المعنى المادة  
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 تقدير الضرر -المطلب األول
( إثبيات قيمية  1( األسيس التيي يقيوم عليهيا تقيدير الضيرر . )  2نبحث فيي شيأن تقيدير الضيرر مسيألتين :)  مسألتان : -818

الضرر مبنية على هذه األسس
 (2 )

 . 

 يقوم عليها تقدير الضرر األسس التي -0
( هيالك الشييء الميؤمن علييه  2يجيب التميييز ، إذا تحقيق الخطير الميؤمن منيه ، بيين حياالت ثيالث : )  حاالت ثالثية : -819

( هيالك الشييء الميؤمن  9. )  ( sinister partiel) ( هالك الشيء المؤمن عليه هالكياً جزئيياً  1. )  ( sinister total) هالكاً كلياً 

 ( sinister successil) ليه هالكاً جزئياً متعاقباً أي مرة بعد أخرى ع

 هالك الشيء المؤمن عليه هالكًا كليًا : -الحالة األولى -801
يقدر الضرر ، في حالية الهيالك الكليي ، عليى أسياس قيمية الشييء الميؤمن علييه وقيت تحقيق الخطير الميؤمن منيه ، أي وقيت  

ن ما إذا كان الشيء معداً للبيع فيعتد بقيمته في السوق ، أو معداً لالسيتعمال فيعتيد بقيمتيه مسيتعمالً ، وقيد الهالك . ويجب التمييز هنا بي

 يعتد في هذه الحالة األخيرة بقيمته جديداً .

بيثمن  . فيإن كيان الميؤمن ليه تياجراً ، اعتيد ( valeur vénale) فإذا كان الشيء معداً للبيع ، اعتد كما قدمنا بقيمته في السيوق 

وقت الهالك . وإن كيان زارعياً  ( prix de revient) شراء هذا الشيء في السوق وقت هالكه . وإن كان صانعاً ، اعتد بثمن التكلفة 

، اعتد بثمن المحصول في السوق وقت الهالك
 (1 )

 . 

 valeur) نا بقيمة الشيء مستعمالً وإذا كان الشيء معداً لالستعمال ، كبناء احترق أو سيارة تلفت أثر اصطدام ، اعتد كما قدم

d'usage )  ففي البناءالمحترق يعتد بتكاليف إعادة البناء . (reconstruction )  إلى الحالية التيي كيان عليهيا قبيل الحرييق ، ويخصيم

يمته قيديماً وقيت أن احتيرق البناء المحترق ، أي الفرق بين قيمة البناء بعد إعادته جديداً وق ( vétusté) من هذه التكاليف ما يقابل قدم 

 ( usure) ، ويخصم من هذه القيمة ما يقابل اسيتهالك  ( remplacement) . وفي السيارة التالفة يعتد بقيمة سيارة مثلها تحل محلها 

السيارة التالفة ، أي الفرق بين قيمة السيارة الجديدة التي اشتريت وقيمة السيارة القديمة وقت أن تلفت
 (9 )

 . 

، فيال يخصيم ميا يقابيل القيدم أو االسيتعمال . وبيذلك يشيمل التيأمين األصيلي  ( valeur a neuf) وقد يعتد بقيمة الشيء جدييداً 

. ويقيع ذليك فعيالً إذا طليب الميؤمن أن ييدفع التعيويض  ( assurance de vétusté) تأميناً تكميلياً هو التأمين مين البِليى أو مين القيدم 

وم بتجديد البناء المحترق أو يشتري لحساب المؤمن له سيارة جديدة مثل السيارة التالفة لتحل محلها . وفي هذه الحالة عيناً ال نقداً ، فيق

يجاب المؤمن إلى طلبه ، وال يجوز له عندئذ أن يطالب بالفرق بين الجديد والقديم ، وكان يستطيع ذلك لو دفيع التعيويض نقيداً ، ولكنيه 

                                                 
ر اليذي فيات الميؤمن ليه مين وراء وفي حالة تأمين الربح المنتظر ، بموجب شرط خاص ، يجب أن يضاف إلى الضرر ، مقوماً على األسس التي سيأتي بيانهيا ، قيمية اليربح المنتظي (  2) 

 ( . 195تحقق الخطر المؤمن منه ) انظر آنفاً فقرة 

 . 112ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -172(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

من المشروع التمهيدي في هذا الصدد على ما يأتي : "قيمة التيأمين  2297وتنص المادة  -112ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -175فقرة  -171(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

دث . وتقدر قيمة البدل على األسس اآلتيية : ) ا ( بالنسيبة للبضيائع والمنتوجيات الطبيعيية يكيون هي قيمة الشيء المؤمن عليه وقت إبرام العقد ، وقيمة البدل هي قيمة الشيء وقت الحا

) ج ( بالنسيبة لألثياث والمنقيوالت األخيرى  التقدير بحسب السعر الجاري . ) ب ( بالنسبة للمبياني يكيون التقيدير بحسيب قيمتهيا التأجيريية منقوصياً منهيا ميا يقابيل القيدم واالسيتهالك .

نهيا جدييدة" . وقيد وافقيت لجنية المراجعية وات العمل واآلالت يكون التقدير بحسب القيمة التي يمكن الحصول بها على مثلها نوعاً وصنفاً ، ومع مراعاة الفرق بين ثمنها قديمة وثموأد

 9تفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضييرية على هذه المادة ، ووافق عليها مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفتها "ألنها تتعلق بجزئيات و

مين قيانون التيأمين األلمياني  77، و 71والميادتين  2597أبرييل سينة  1من قانون التأمين السويسري الصادر فيي  19وانظر في هذا المعنى المادة  -في الهامش ( 959ص -951ص

 .  2597مايو سنة  99الصادر في 
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مل إذن بالفعل تأمين البلى أو القدم . ويجوز أيضاً االتفاق في وثيقة التأمين على أن ييدفع الميؤمن عنيد تحقيق آثر التعويض العيني فيتح

الخطر قيمة الشيء جديداً دون أن يخصم ما يقابل القدم ، ويكون هذا عقد تيأمين صيريحاً مين البليى أو القيدم ، ويصيح هيذا العقيد . وال 

نه هو أمر محقق الوقوع ، فيال يجيوز أن يكيون محيالً للتيأمين . ذليك أن القيدم هنيا لييس مؤمنياً يعترض على صحته بأن القدم المؤمن م

.  ( trais d'amortissement) لذاته تأميناً أصلياً ، وإال لوجب بدالً من مواجهته بالتأمين أن يواجه بتخصيص مبلغ يقابل اسيتهالكه 

أمين أصلي ، ويقابل ضرراً إضافياً محققاً يصيب المؤمن ليه فيغطييه بالتيأمينتابع لت ( complémentaire) وإنما هو تأمين تكميلي 
 (

2 )
 . 

 هالك الشيء المؤمن عليه هالكًا جزئيًا :  -الحالة الثانية -800
وإذا هلك الشيء المؤمن عليه هالكاً جزئياً على أثر تحقق الخطر المؤمن منه ، جاز تقدير الضيرر تقيديراً مباشيراً ، أو تقيديره 

 عن طريق استنزال ما تبقى منه بعد الهالك .

فالتقدير المباشر للضرر يكون ميسوراً إذا كان الشيء المؤمن عليه يتكيون مين عيدة أشيياء هليك بعضيها دون اآلخير ، كميا إذا 

قة . ففيي احترقت بعض األمتعة دون بعض في التأمين من الحريق . وكما إذا سرقت بعض المنقوالت دون بعض في التأمين من السر

هذا الفرض يعتد بقيمة األمتعة المحترقة أو المنقوالت المسروقة ، على النحو الذي بسيطناه تفصييالً فيي الهيالك الكليي . ولكين التقيدير 

المباشر للضرر قد يكون عسيراً إذا كان الشيء المؤمن عليه شيئاً واحداً ، كسيارة ، وتلف بعضها . ففي هذا الفيرض ال يكيون التقيدير 

مباشر عسيراً إذا كان التلف بسيطاً ، إذ يعتد بتكاليف إصالح التلف وهي بسيطة . ولكن قد يكون التلف جسيماً ، ويصل فيي جسيامته ال

إلى حد أن تكاليف إصالحه تربى على قيمة السيارة ذاتها . فعندئذ ال يلتزم المؤمن بأن ييدفع مبلغياً أكبير مين قيمية السييارة
 (1 )

، إال إذا  

السيارة بالذات لها قيمة خاصة في نظر المؤمن له واشترط هذا على المؤمن أن يدفع تكالف إصالحها ولو أربت عليى قيمية  كانت هذه

السيارة
 (9 )

 . 

يقيع عيادة إذا كيان  ( evaluation par deduction du sauvetage) والتقيدير عين طرييق اسيتنزال ميا تبقيى بعيد الهيالك 

 ً ثم يخصم من هذه القيمة قيمية ميا  ، بقيمة الشيء كامالً على النحو الذي بسطناه تفصيالً في الهالك الكليفيعتد  . الهالك الجزئي جسيما

. وتحسب كيل مين القيمتيين وقيت الهيالك ، وال عبيرة بتغيير القيمية بعيد ذليك وليو وقيع التغيير قبيل تسيوية التعيويض .  تبقى بعد الهالك

ذي قدمناه في حساب قيمة الشيء مستعمالً . ويالحظ أن يضاف إلى ذلك تكاليف وسائل وتحسب قيمة ما تبقى بعد الهالك على النحو ال

اإلنقاذ التي اتخذها المؤمن له لتالفي نتائج الحادث وحصره في أضيق نطاق ممكن كما هيو األمير فيي منيع امتيداد الحرييق وإطفائهيا ، 

فإن هذه التكاليف يتحملها المؤمن كما سبق القول
 (5 )

 . 

 هالك الشيء المؤمن عليه هالكًا جزئيًا متعاقبًا أي مرة بعد أخرى : -الة الثالثةالح -802
ونفرض اآلن ، مثالً ، أن المنزل المؤن عليه من الحريق بمبلغ عشرين أليف جنييه قيد احتيرق فهليك هالكياً جزئيياً ، دفيع عنيه  

وتبيح تشريعات  -له إنهاء العقد بسبب هذا الهالك الجزئي المؤمن تعويضاً مقداره خمسة آالف . فإذا لم يطلب أي من المؤمن والمؤمن

                                                 
 . 259محمد كامل مرسي فقرة  -112ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -179ار وبيسون فقرة (  بيك 2) 

والمفيروض أن قيمية السييارة هنيا هيي قيمتهيا  -112ص 2915فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -2599-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559مارس سنة  9(  نقض فرنسي  1) 

 مستعملة .

 . 521ص -529ص 171(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 111ص -112ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -171بيكار وبيسون فقرة  -597(  انظر آنفاً فقرة  5) 

ول به إال في التأمين البحري ) استئناف مختلط عن الشيء المؤمن عليه للمؤمن وتقاضى القيمة المؤمن عليها كاملة ، فإن نظام التخلي غير معم ( délalssement) وال يجوز التخلي

من تقنين الموجبات والعقود اللبناني في هذا المعنى على أنه "ال يجوز للمضمون على اإلطالق أن يتنازل عن األشيياء  519( . وقد نصت المادة  15ص 99م 2519فبراير سنة  29

 المضمونة" .
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التأمين ذلك عادة
 (2 )

فإن العقد يبقى . فإذا احترق المنزل مرة أخرى فيي خيالل السينة ذاتهيا ، عنيد ذليك يعتيد فيي هيذا الحرييق الثياني  -

واء كان قد بقي على حالته بعيد الحرييق األول وليم بقيمة المنزل بعد احتراقه في المرة األولى طبقاً لألسس التي بسطناها فيما تقدم ، س

يصلح ، أو كان قد أصلح بعد هذا الحريق فيعتد في هذه الحالة بقيمته بعد اإلصالح
 (1 )

 . 

ويبقى ضمان المؤمن في حدود مبلغ عشرين ألف جنيه ، دون أن يخصم منه مبلغ خمسة أالف قيمية التعيويض اليذي دفيع عين 

الحريق األول
 (9 )

، قائماً بالنسبة إلى الحريق الثاني كما كان قائماً بالنسبة للحريق األول ، حتى ليو بلغيت قيمية التعيويض الثياني مبلغياً  

إذا أضيف إلى قيمة التعويض األول لجاوز عشرين ألف جنيه . فيجيوز فيي الفيرض اليذي نحين بصيدده أن تصيل قيمية التعيويض عين 

و ثمانية عشر ألف ، أو عشرين ألفاً ، ولكن ال يجوز أن تجاوز عشرين ألفاً وهو مبلغ التأمين الحريق الثاني خمسة عشر ألف جنيه ، أ

: وال يعترض على هذا الحكم بأن وقوع الحريق األول قد استنفد من مبلغ التأمين قيمة التعويض الذي دفعه المؤمن عن هذا الحرييق ، 

دة قائمة بذاتها ، بل هيو جيزء ال يتجيزأ مين مجميوع عقيود التيأمين التيي هيي مين فإن كل عقد في عمليات التأمين ال ينظر إليه كانه وح

نوع واحد ، فيدخل في الحساب جميع األخطار التي تتحقق ولو تكررت هذه األخطار بالنسبة إلى الفرد الواحيد ، ويسيتخلص ذليك مين 

 قوانين اإلحصاء طبقاً لقانون الكثرة كما سبق القول .

 ً في التأمين من المسئولية ، فإذا تكيرر وقيوع الحيادث الميؤمن منيه فيي السينة الواحيدة ليم تخصيم قيمية  ويسري هذا الحكم أيضا

التعويض التي دفع عن الحوادث السابقة من مبلغ التأمين ، بل يبقى هذا المبلغ كامالً لمواجهة أي حادث يقع في خالل السنة ولو سبقته 

 حوادث أخرى .

ف هيذا الحكيم ، فيشيترط الميؤمن أال يجياوز مجميوع التعويضيات التيي ييدفعها عين الحيوادث ويجوز في ذلك االتفاق على خال

المتكررة في السنة الواحدة مبلغ التأمين ، أو يشترط خصم التعويض الذي يدفعه عن كل حادث يقيع مين مبليغ التيأمين ويواجيه بالبياقي 

من هذا المبلغ الحادث الذي يتلو
 (5 )

 . 

                                                 
ي هذا المعنى على ما يأتي : "في التأمين من األضرار ، إذا وقع ضرر جزئي استحق عنه تعويض ، جاز لكل من الميؤمن والميؤمن ليه من مشروع الحكومة ف 99(  وقد نصت المادة  2) 

فإذا اختار المؤمن إنهاء  -ويضويسقط هذا الحق إذا لم يستعمل قبل انقضاء ثالثين يوماً من وقت اتفاق الطرفين على تقدير التع -أن يطلب إنهاء العقد وذلك بعد أداء قيمة هذا التعويض

هذه الحالية رد جيزء مين األقسياط  العقد ، انتهى التزامه بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطار المؤمن له باإلنهاء بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، ويجب عليه في

أما إذا طلب المؤمن له إنهاء العقد ، احتفظ المؤمن بحقه في القسط عن فترة التيأمين السيارية ، فيإذا كانيت  – المؤداة يتناسب مع المدة الحقيقية من فترة التأمين والباقي من مبلغ التأمين

 -2: " من المشروع التمهييدي ، وتجيري عليى الوجيه اآلتيي 1و 2229/2هناك أقساط مؤداة مقدماً عن فترات تأمين مقبلة التزم المؤمن بردها جميعاً" . وقد نقل هذا النص عن المادة 

ويسيقط هيذا الحيق إذا ليم يسيتعمل قبيل انقضياء ثالثيين يومياً مين وقيت إتميام المفاوضيات التيي يقيوم بهيا الطرفيان لتقيدير  -1يجوز لكل طرف بعد وقوع الحادث أن يطلب فسخ العقيد . 

 في الهامش ( .  599 -955ص 9) مجموعة األعمال التحضيرية  التعويض" . وقد حذفت هذه المادة في لجنة المراجعة "ألنها تورد أحكاماً تفصيلية محلها قانون خاص"

 . 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  51وانظر المادة 

 . 177(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 177(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا اشترط المؤمن أال يزيد مبلغ التأمين الذي يدفعه طوال  -111ص 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -175(  بيكار وبيسون فقرة  5) 

ميم السييارة مين الحيد األقصيى لمبليغ السنة على حد أقصى معين ، وكان قد سبق أن دفع تكاليف ترميم السيارة واحترقت بعد ذلك ، فإن له أن يخصم ميا سيبق أن دفعيه مين تكياليف تير

 . 19ص 95م 2511ديسمبر سنة  5تأمين حتى يكون مجموع ما يدفعه ال يزيد على هذا الحد األقصى ) استئناف مختلط ال



 

 

 

 

1142 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 إثبات قيمة الضرر -2

 مبالغة التدليسية في تقدير هذه القيمة : -المؤمن له هو الذي يثبت قيمة الضرر -803
بعد أن فرغنا من بيان األسس التي يقوم عليها تقدير الضرر ، ننتقل إلى بيان إثبات قيمية هيذا الضيرر . والميؤن ليه هيو اليذي  

بت واقعية ماديية ، وتيدخل فيي ذليك البينية والقيران والمعاينية يقع عليه عبء اإلثبات ، ولن أن يثبت قيمة الضرر بجميع الطرق ألنه يث

 المادية .

وال يجوز أن يتعمد المؤمن له المبالغة فيي تقيدير قيمية الضيرر غشياً وتدليسياً ، للحصيول عليى كسيب مين وراء تحقيق الخطير 

هو فعل ذلكالمؤمن منه . ويدرج عادة في وثائق التأمين شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له في التعويض إذا 
 (2 )

. ويسيتطيع الميؤمن  

أن يثبت غش المؤمن له بجميع الطرق ، ومنها القرائه
 (1 )

. فيستنبط الغش من جسامة المبالغة في تقيدير الضيرر 
 (9 )

. دون مبيرر 
 (5 )

 

، وبخاصة إذا استعملت مستندات غير صيحيحة لتأيييد هيذا التقيدير
 (9 )

، أو ليم توجيد مسيتندات أصيالً  
 (1 )

اسيتعملت حييل تدليسيية ، أو  

كالتغيير في دفاتر الحسابات
 (1 )

أو كإبرام عقد تأمين آخر بمبلغ جسيم 
 (7 )

 . 

 التمييز بين فرضين : -الرجوع إلى مبلغ التأمين في إثبات قيمة الضرر -804
ميييز بيين فرضيين : ) ويرجع المؤمن له عادة إلى مبلغ التيأمين الميذكور فيي الوثيقية فيي إثبيات قيمية الضيرر . وهنيا يجيب الت 

. ) والفيرض الثياني ( تقيدير الميؤمن ليه لمبليغ  ( valeur declare) الفرض األول ( تقدير المؤمن له لمبلغ التيأمين مين جانبيه وحيده 

 . ( valeur agree) التأمين باالتفاق مع المؤمن 

 تقدير المؤمن لمبلغ التأمين من جانبه وحده : -الفرض األول -805
ن له غالباً بتقدير مبلغ التأمين من جانبه وحده ، دون اتفاق على ذلك مع المؤمن . وفيي هيذا الفيرض ال يصيلح هيذا يقوم المؤم 

المبلغ دليالً على قيمة الضرر الذي وقع ، بل وال يصيلح قرينية عليى هيذه القيمية ، وكيل ميا يصيلح ليه هيو أن يكيون حيداً أقصيى لقيمية 

التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه
 (5 )

. وال يجوز للمؤمن له أن يحصل على تعويض يزيد على قيمية الضيرر الفعليي وليو ليم يجياوز  

مبلغ التأمين
 (29 )

، فإن تقدير هذا المبلغ كان من جانبه وحده فال يقيد المؤمن 
 (22 )

. وإذا بالغ المؤمن له فيي تقيدير مبليغ التيأمين ، فإنيه  

                                                 
 في الهامش . 151(  انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 59-2559المجلة العامة للتأمين البري  2595أكتوبر سنة  21(  نقض فرنسي  1) 

 -999-2551المجلة العامة للتيأمين البيري  2551يونيه سنة  19 -555-2519داللوز األسبوعي  -2991 -2599العامة للتأمين البري المجلة  2599يونيه سنة  15(  نقض فرنسي 9) 

 . 555-2591المرجع السابق  2591فبراير سنة  1جرينويل 

 . 111-2599المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  9(  باريس  5) 

 . 555-2519داللوز األسبوعي  -2991-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يونيه سنة  15(  نقض فرنسي  9) 

 . 151-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559يناير سنة  15(  نقض فرنسي  1) 

 . 157-2591المجلة العامة للتأمين البري  2599يوليه سنة  15(  بوردو  1) 

 . 999-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  (  إكس أول 7) 

 . 292-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يناير سنة  21(  روان  5) 

 . 952-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يوليه سنة  5وانظر مع ذلك نقض فرنسي  -9-2-2559سيريه  2595يوليه سنة  22(  نقض فرنسي  29) 

لى قيمة الضرر إذا انعدمت أية وسيلة أخرى لتقدير (  ومع ذلك قد يتأثر المؤمن بتقدير المؤمن له لمبلغ التأمين من جانبه وحده في حالتين : ) الحالة األولى ( يؤخذ هذا المبلغ قرينة ع 22) 

دفاتر التي كتبت وحدها قيمة الضرر وأصيبح مين المسيتحيل ماديياً إثبيات هيذه القيمية بطريقية هذه القيمة دون خطأ من المؤمن له ، كما إذا التهم الحريق جميع األوراق والمستندات وال
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يضطر إلى دفع قسط كبير يتناسب مع هذا المبلغ ، ثم ال يأخذ تعويضاً إال بمقدار قيمة الضرر الفعلي ، فعليه تقع التبعية ألنيه هيو اليذي 

 بالغ في تقدير مبلغ التأمين .

خبيرة إلثبيات قيمية الضيرر ، فيعيين خبييراً مين قبليه ، ويعيين الميؤمن ويلجأ المؤمن له ، في الفرض الذي نحن بصدده ، إلى ال

خبيييراً ثانييياً ، فييإذا اختلييف الخبيييران فييي التقييدير ، بعييد االطييالع علييى المسييتندات والوثييائق واألوراق والييدفاتر التجارييية وغيرهييا ميين 

خبيراً ثالثاً يحسم الخيالف . ولكين ميا يسيتقر علييه اليرأي  البيانات واألدلة التي يقدمها المؤمن له بما في ذلك الشهود والقرائن ، اختارا

في هذه المرحلة من الخبرة ليس ملزماً ألي من الطرفين
 (2 )

، فيجوز لكيل منهميا إذا ليم ييرض بالتقيدير أن يلجيأ إليى القضياء ، ويعيين  

القاضييي خبيييراً أو خبييراء آخييرين يحييددون نهائييياً قيميية الضييرر
 (1 )

نييد اخييتالف الخبييراء ميين واقييع الييدعوى ، وقييد تحييدده المحكميية ع 

والمستندات المقدمة فيها
 (9 )

 . 

وإذا لم يهلك الشيء المؤمن عليه هالكاً كلياً ، بل تبقيى منيه شييء وأرييد تقيدير قيمتيه لخصيمها مين قيمية الشييء مسيتعمالً كميا 

ين بيع ما تبقى من الشيء في المزاد . ويجوز سبق القول ، جاز عند الخالف بين الطرفين في تقدير هذه القيمة أن يطلب أي من الطرف

                                                                                                                                                                    
( . ) الحالة الثانية ( في التأمينات التجارية التي تتغير فيهااألشياء المؤمن عليها من وقت آلخر ، كما في الوثائق  579-2-2599داللوز  2757فبراير سنة  12أخرى ) نقض فرنسي 

، فهذه كلما تغير فيها شيء من األشياء المؤمن عليها أعلنه المؤمن ليه وأعلين  ( polices en eompte-conrant) ، والوثائق بحساب جار  ( polices ajustables) د تحت التحدي

نهيا الميؤمن ليه والتيي كانيت خاضيعة لرقابية قيمته ، وللمؤمن أن يعارض فيما أعلنه المؤمن له وأن يثبت عدم صحته . ومن ثم إذا هلكت األشياء المؤمن عليهيا ، أخيذ بالقيمية التيي أعل

 . 2999فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -159كار وبيسون فقرة المؤمن . انظر ذلك بي

 ( . 191ص 15م 2521فبراير سنة  1(  إال إذا كان هناك اتفاق خاص على أن يكون ملزماً ) استئناف مختلط  2) 

 . 2919فقرة  22بير وبيسون بالنيول وري -911-2551داللوز -59-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يناير سنة  1(  نقض فرنسي  1) 

 . 259ص 27م 2591مارس سنة  1(  استئناف مختلط  9) 

ليم ييتم االتفياق من مشروع الحكومة في هذا الصدد على ما يأتي : "يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له  عنيد وقيوع الحيادث أن يطليب تقيويم الضيرر فيوراً ، فيإذا  95وقد نصت المادة 

ة عشير يومياً عليى الل ثالثين يوماً من تاريخ وقوع الحادث أو اختيار خبير لتقدير هذه القيمة ، اختار كل منهميا خبييراً لتيولي هيذه المهمية وذليك خيالل خمسيبينهما على تقدير قيمته خ

هيذه الميدة ، كيان للطيرف اآلخير أن يلجيأ إليى  األكثر من تاريخ تكليفه بذلك من الطرف اآلخر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، فيإذا ليم يقيم أحيدهما باختييار الخبيير خيالل

يتفقيا  وعلى الخبيرين المعينين على النحو المتقدم أن يختار قبل بدء عملهما خبيراً ثالثاً يرجع بينهما فيي المسيائل المختليف عليهيا ، فيإذا ليم -قاضي األمور المستعجلة لتعيين هذا الخبير

وال يترتب على وفاة المؤمن له خالل عملية  -عيينهما تولى قاضي األمور المستعجلة ندب الخبير المرجح بناء على طلب أحد الطرفينعلى اختياره خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ت

ة الخبراء إال بعد صدور قرارهم وال يجوز ألي من الطرفين أن يلجأ إلى القضاء فيما يتصل بمهم -وال يتقيد الخبراء في أداء مهمتهم بأية إجراءات -الخبرة أي تعديل في مهمة الخبراء

ر على أنه إذا لم يصدر قرار الخبراء خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ وقوع الحادث ، كان لكل طيرف الحيق فيي أن يلجيأ إليى القضياء لتقيدي -بإثبات األضرار وتقدير التعويض

ويقع باطالً كل شرط يمنع المؤمن له من االشتراك في تقيدير قيمية الضيرر" . وقيد نقيل هيذا  -وية بينهماويتحمل كل طرف أتعاب خييره ، مع اقتسام أتعاب الخبير الثالث س -التعويض

فيإذا  -1يجوز لكل من المؤمن والمؤمن عليه ، عند وقوع الحريق ، أن يطلب تقويم الضرر فوراً .  -2من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : " 2295النص عن المادة 

يتحميل الطرفيان  -9ر لتعيين ذليك . لك أحد الطرفين ، أو لم يتم االتفاق بينهما على تعيين قيمة الضرر أو على أسباب الحريق ، جاز لكل منهما أن يطلب إلى القضاء ندب خبيرفض ذ

عليى أحكيام تفصييلية محلهيا قيانون خياص" ) مجموعية األعميال مصروفات التقدير ومصروفات الخبير سوية بينهما" . وحذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة الشتماله "

من قانون التيأمين األلمياني الصيادر   11-15والمواد  2597أبريل سنة  9من قانون التأمين السويسر الصادر في  11في الهامش ( . وانظر المادة  952ص -959ص 9التحضيرية 

 . 2597مايو سنة  99في 

يير مين مة على ما يأتي : "ال يجوز للمؤمن له أو لمن له الحق ، بغير رضاء المؤمن وقبل إجيراء التقيويم ، أن ييدخل عليى األشيياء التالفية أي تغيمن مشروع الحكو 59ونصت المادة 

ويسقط الحق في  -الزماً لوقف الضرر شأنه أن يجعل من الصعب أو من المستحيل استقصاء أسباب الحادث أو تحديد مدى الضرر ، ما لم يكن التغيير تقتضيه المصلحة العامة أو كان

من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتيي : "ال يجيوز للميؤمن علييه ،  2299التعويض إذا تعمد المؤن له أو من له الحق مخالفة هذا الحكم" . وقد نقل هذا النص عن المادة 

مؤمن ، أي تغيير من شأنه أن يجعل من المستحيل أو من الصعب استقصاء أسباب الحريق أو تحديد مدى الضرر . ما قبل إجراء التقويم ، أن يدخل على األشياء التالفة ، دون رضاء ال

خاص" ) على أحكام تفصيلية محلها قانون لم يكن التغيير الزماً لوقف الضرر أو كان تغييراً تقتضيه المصلحة العامة" . وحذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة الشتماله "

مين قيانون التيأمين  59والميادة  2597أ]رييل سينة  9من قانون التأمين السويسري الصادر فيي  17في الهامش ( . وانظر المادة  952ص -959ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 . 2597مايو سنة  99األلماني الصادر في 
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أيضاً للقاضي أن يحكم بذلك ، إذا لم يعترض المؤمن له ويعلن أنه يكتفيي بتقيدير أهيل الخبيرة حتيى ييتمكن مين االحتفياظ بميا تبقيى مين 

الشيء
 (2 )

 . 

 تقدير المؤمن له لمبلغ التأمين باالتفاق مع المؤمن -الفرض الثاني -806
 ( )

وفي هذا الفرض يتفق الطرفان ، عند إبرام عقد التأمين ، على تقدير مبليغ التيأمين ، ويكيون ذليك عيادة بعيد تقيويم خبيير  : 

 لقيمة الشيء المؤمن عليه . ويقع ذلك غالباً إذا كان الشيء المؤمن عليه شيئاً ثميناً كالمجوهرات والحلي والمجموعات النيادرة ، فيتفيق

ت إبرام العقد بواسطة خبير ، ويجعالن هذه القيمة هي نفس قيمتها وقت الهالك ، وأنها هي نفيس مبليغ التيأمين الطرفان على قيمتها وق

. ويعتبر هذا االتفاق صحيحاً 
 (1 )

، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق خاص فال يكفي إعالن المؤمن ليه لمبليغ التيأمين وإمضياء الميؤمن  

 ما قدمنا تقديراً من جانب المؤمن له وحده وال يقيد المؤمن .على الوثيقة ، فإن هذا اإلعالن يكون ك

وإذا كان تقدير المؤمن له من جانبه وحيده لمبليغ التيأمين ال يعتبير دلييالً عليى قيمية الضيرر ، بيل وال قرينية عليى هيذه القيمية ، 

لطرفين عليى تقيدير مبليغ التيأمين هيو أيضياً وإنما هو حد أقصى لقيمة التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه كما سبق القول ، فإن اتفاق ا

حد أقصى لقيمة التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه ، وهو أيضاً ال يعتبر دليالً على قيمة الضرر ، ولكنه بخالف تقدير المؤمن له مين 

جانبه وحده يعتبر قرينة على قيمة الضرر
 (9 )

يثبيت بجمييع الطيرق أن التقيدير . والقرينة هنا قابلة إلثبات العكس ، فيجوز للميؤمن أن  

المتفق عليه أزيد بكثير من مقدار الضرر الذي وقع فعالً 
 (5 )

. إما ألنه وقع غش من جانب المؤمن له في تقدير المتفق عيه ، وإميا ألن  

ذ إبيرام العقيد الشيء الميؤمن علييه قيد قليت قيمتيه ييوم الهيالك عميا كانيت ييوم إبيرام العقيد ، وإميا ألن هيذا الشييء قيد أصييب بتليف مني

فأصبحت قيمته أقل من المبلغ المتفق عليه ، وإما لغير ذلك من األسباب
 (9 )

 . 

                                                 
 . 299 -2591داللوز  -591 -25929المجلة العامة للتأمين البري  2592أكتوبر سنة  15نقض فرنسي  -2992فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -151(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 (

 . 2591رسالة من باريس سنة  Laffargue( انظر   

 . 215-2-97سيريه  2791يوليه سنة  1(  نقض فرنسي  1) 

 . 229ص 59م 2511ديسمبر سنة  17 (  انظر في قوة هذه القرينة والتزام الطرفين بها استئناف مختلط 9) 

. ففيي حيين أن عيبء اإلثبيات يقيع عليى عياتق  111-2595المجلية العامية للتيأمين البيري  2595فبرايير سينة  15بياريس  -251-2-11داللوز  2711يونيه سنة  21(  نقض فرنسي  5) 

بالنييول  -511ص 159االتفياق عليى تقيدير مبليغ التيأمين يقيع عليى عياتق الميؤمن ) بيكيار وبيسيون فقيرة المؤمن له في حالة التقدير لمبلغ التأمين من جانبه وحده ، نراه هنا في حالية 

 ( . 151( . أما عبء إثبات أن الشيء المؤمن عليه قد هلك ، فيقع على عاتق المؤمن له في الحالتين ) بيكار وبيسون فقرة  119ص 2999فقرة  22وريبير وبيسون 

( . وال يسمح مشروع الحكومة للميؤمن بإثبيات  511ص 159أ ، المؤمن يسلم عادة بالمبلغ المتفق عليه ، وال يعترض عليه إال في حالة الغش ) بيكار وبيسون فقرة (  والذي يقع فعالً  9) 

لى أن مبلغ التأمين هو قيمة الشيء المؤمن عليه وقت إبرام من المشروع على أنه "إذا اتفق الطرفان ع 52العكس ، إذا كان هناك تقدير متفق عليه ، إال في حالة الغش ، فتنص المادة 

مين المشيروع التمهييدي فتبييح للميؤمن أن  2295 العقد ، فتعتبر القيمة المتفق عليها هي قيمة البدل ، ما لم يثبت المؤمن أن تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه بني على غش" . أما الميادة

من عليه ، فيه كثيراً دون حاجة إلى إثبات الغش ، وهي تجري على الوجه اآلتي : "إذا اتفق الطرفان على أن يكون مبلغ التأمين هو قيمة الشيء المؤيثبت أن التقدير المتفق عليه مبالغ 

عن قيمية التيأمين" . وقيد وافقيت لجنية المراجعية عليى  يقل كثيراً  2297فتعتبر القيمة المتفق عليها هي البدل ، ما لم يثبت المؤمن أن هذا البدل باحتسابه على األساس المبين في المادة 

 9) مجموعة األعمال التحضيرية  نص المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته الشتماله على "تفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة"

 في الهامش ( . 955ص – 959ص 

. وجيياء فييي المييذكرة  2597مييايو سيينة  99ميين قييانون التييأمين األلميياني الصييادر فييي  91والمييادة  2597أبريييل سيينة  1لتييأمين السويسييري الصييادر فييي ميين قييانون ا 19وانظيير المييادة 

من قانون  91، في حين أن المادة  السويسري من المؤمن أن يثبت أن القيمة المتفق عليا أكبر من قيمة البدل 2597من قانون سنة  19اإليضاحية للمشروع التمهيدي : "تتطلب المادة 

فيي الهيامش ( .  955ص  9ية األلماني تستلزم من المؤمن أن يثبت أنها تجاوز كثيراً هيذه القيمية ، أميا المشيروع فإنيه يتخيذ موقفياً وسيطاً" ) مجموعية األعميال التحضيير 2597سنة 

 األلماني .والظاهر أن المشروع التمهيدي يتفق في هذه المسألة مع قانون التأمين 

عند التثبت مين الضيرر ال يجيوز تقيدير األشيياء الهالكية أو المفقيودة بقيمية تزييد عليى القيمية التيي كانيت لهيا وقيت وقيوع  -2من التقنين المدني الليبي على ما يأتي" 119وتنص المادة 

وال يعتبر قيمة تخمينية اإلعيالن عين قيمية األشيياء المبينية  -9تخمينية يقبلها الطرفان كتابة . ومع ذلك يجوز تحديد قيمة األشياء المؤمنة عند إبرام العقد على أساس قيمة  -1الحادث . 
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 مبدأ التعويض -المطلب الثاني
 (Le principe indemnitaire ) 

 نتيجتان رئيسيتان يترتبان على مبدأ التعويض :  -807
ينياً عليى األشيياء أو تأمينياً مين المسيئولية ، وحيددنا المعنيى قدمنا أن مبدأ التعويض يسود التأمين من األضرار ، سواء كيان تأم

المقصود بمبدأ التعويض ، وذكرنا ما يترتب على هذا المبدأ من النتائج
 (2 )

 . 

( عيدم الجميع بيين  1( التأمين المغيالى فييه وتعيدد عقيود التيأمين . )  2ونقتصر هنا على نتيجتين رئيسيتين من هذه النتائج : ) 

 ين والتعويض وحلول المؤمن محل المؤن له في الرجوع بالتعويض .مبلغ التأم

 التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين-0

 التمييز بين التأمين المغالى فيه وتعدد عقود التأمين :  -808
أنيه إذا غيالى  لما كان مبدأ التعويض يمنع المؤمن له من أن يتقاضى تعويضاً يزيد على قيمية الضيرر ، فإنيه يترتيب عليى ذليك

ة المؤمن له ، في عقد تأمين واحد ، في تقدير مبلغ التأمين تعين مبلغاً يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، أو زاد هذا المبلغ على قيمي

قد يلجأ الضرر ألي سبب آخر ، لم يتقاض المؤمن له من مبلغ التأمين إال مقدار ما لحقه من الضرر ، وهذا هو التأمين المغالى فيه . و

المؤمن له إلى طريقة أخرى ، فيؤمن على الشيء الواحد عدة ميرات عنيد ميؤمنين مختلفيين بمبيالغ قيد يزييد مجموعهيا عليى قيمية هيذا 

الشيء ، وهذا هو تعدد عقود التأمين . فإذا وقع ذلك وزاد مجموع مبالغ التأمين على قيمة الشيء المؤمن عليه ، لم يتقياض الميؤمن ليه 

 أ التعويض ، إال مقدار ما أصابه من الضرر من المؤمنين المختلفين .، طبقاً لمبد

 ( التأمين المغالى فيه . ) ب ( تعدد عقود التأمين . 2ونفصل اآلن أحكام : )  $2129 

 ) ا ( التأمين المغالى فيه
 (Surassurance ) 

 نطاق تطبيق التأمين المغالى فيه : -809
أمين على األشياء ، ويكون ذلك بأن يغالى المؤمن في قيمة الشييء الميؤمن علييه . ويسيتوي فيي يقع التأمين المغالى فيه في الت 

ذليك أن يكيون الشييء المييؤمن علييه معينياً كمنييزل أو سييارة كميا هييو الغاليب ، أو أن يكيون غييير معيين ميا فييي التيأمين عليى البضيياعة 

 . الموجودة في متجر إذ البضاعة تتغير مشتمالتها بالبيع والشراء

                                                                                                                                                                    
وفي التأمين على محصوالت األرض يقدر الضرر بالنسبة للقيمة التي تساويها المحصوالت عند نضجها ، أو في الوقت الذي تقطف فيه  -5في وثيقة التأمين أو في الوثائق األخرى . 

 عادة" .

 وما بعدها . 119(  انظر آنفاً فقرة  2) 



 

 

 

 

1146 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وال يقع التأمين المغالى فيه في التأمين من المسئولية إذا كان الخطر غير معين ، كما هيو الغاليب . أميا إذا كيان الخطير معينياً . 

كما في تأمين المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة وتأمين المودع عنده من مسئوليته عين سيرقة األشيياء المودعية ، فإنيه 

 االة في التأمين .يتصور وقوع المغ

وال يتصور وقوع المغاالة في التأمين إذا كان تأميناً على األشخاص ، فقد قدمنا أنيه يجيوز فيي هيذا القسيم مين التيأمين أن يبيرم 

العقد على أي مبلغ ، ويعتد بمبلغ التأمين المذكور في الوثيقة مهما كان كبيراً وال يجوز اعتباره مغالى فيه
 (2 )

 . 

 بين المغاالة التدليسية والمغاالة غير التدليسية :التمييز  -821
على أنه "إذا أبرم عقيد التيأمين عليى مبليغ  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  15وقد نصت المادة  

خر أن يطليب بطيالن العقيد أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه ، وكان هناك تدليس أو غش في جانب أحد المتعاقدين ، جاز للمتعاقد اآل

فإذا لم يكن هناك تدلسيي أو غيش ، كيان العقيد صيحيحاً ، ولكين فيي حيدود القيمية الحقيقيية لألشيياء  -، وأن يطالب فوق ذلك بالتعويض

السينة المؤمن عليها ، وال يكون للمؤمن الحق في القسط فيما يقابل الزيادة . وتبقى األقسياط التيي حليت حقياً خالصياً ليه ، وكيذلك قسيط 

الجارية إذا استحق مقدماً"
 (1 )

. وال مانع من األخذ بهذه األحكام في مصر ، ألنها ال تخرج عن القواعد العامة ، وقد جرى بها العرف  

 التأميني .

 فيجب التمييز إذن بين المغاالة التدليسية والمغاالة غير التدليسية .

 المغاالة التدليسية :  -820
 (surassurance frauduleuse ) :  قل أن تيأتي المغياالة التدليسيية مين جانيب الميؤمن ، ألنيه لييس هيو اليذي يعلين قيمية

الشيء المؤمن عليه حتى يغالى فيها . ولكن قد يقع ذلك نادراً ، إذا تعمد أن يحميل الميؤمن ليه عليى المغياالة حتيى يسيتوفي منيه أقسياط 

التأمين المغالى إال بمقدار قيمة الشييء الميؤمن علييه وقيت تحقيق الخطير . فيإذا أثبيت تأمين أعلى ، وهوآمن بعد ذلك أال يدفع من مبلغ 

المؤمن له ذلك ، جاز له أن يطلب إبطال عقد التأمين لما البسه من تدليس ، فيسترد األقساط التي دفعها مع التعويض ، وتبرأ ذمته من 

ما إذا تحقق الخطر فيال مصيلحة ليه فيي إبطيال العقيد وإال حيرم نفسيه مين األقساط التي لم تدفع . ويكون ذلك عادة قبل تحقق الخطر ، أ

مبلغ التأمين
 (9 )

 . 

والغالب أن تأتي المغاالة التدليسية من جانب المؤمن له ، سعياً وراء ربح غير مشروع . فإذا أثبيت الميؤمن غيش الميؤمن ليه ، 

بطال العقد للتدليس . فال يلتزم بدفع مبلغ التأمين إذا تحقق الخطير ، سواء كان ذلك قبل تحقق الخطر أو بعد تحققه ، جاز له أن يطلب إ

ويستبقي األقساط التي قبضها وقسط السنة الجارية على سبيل التعويض
 (5 )

. وال يقال إنه ال يوجيد مقيتض إلبطيال العقيد ميادام أنيه إذا  

                                                 
 . 199ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -199(  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  2) 

الحقيقية للشيء المؤمن عليه وحصل غيش  التأمين باطل إذا كان على أساس مبلغ يزيد على القيمة -2من التقنين المدني الليبي في هذا الصدد على ما يأتي : " 112(  وقد نصت المادة  1) 

وإذا لم يحصل غش ، كان العقد صحيحاً إلى حد القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه ،  -1من قبل المؤمن له ، وللمؤمن حسن النية الحق في استيفاء األقساط عن مدة التأمين الجارية . 

 لتالية" .وللمؤمن له الحق في الحصول على تخفيض نسبي في األقساط ا

نتيجة وال يتقاضى المؤمن له ، عند تحقق الخطر ، إال قيمة الشيء الحقيقية وقت تحقق الخطر . وله فوق ذلك أن يسترد ما زاد في قيمة األقساط  -995ص 192(  بيكار وبيسون فقرة  9) 

 ( . 929ص 199للمغاالة في قيمة الشيء ) بيكار وبيسون فقرة 

يل نزول منه عن حقه في ن يعلم بالمغاالة وسكت عن ذلك إلى أن تحقق الخطر ، فقد يؤول سكوته على أنه نزول منه عن حقه في المطالبة بإبطال العقد ، أو في القل(  لكن إذا كان المؤم 5) 

 ( . 922ص 191المطالبة بالتعويض ) بيكار وبيسون فقرة 
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طر ، فإن اإلبطال ليس جزاء على المغاالة فيي ذاتهيا ، بيل هيو انكشفت المغاالة لم يدفع المؤمن إال قيمة الشيء الحقيقية وقت تحقق الخ

جزاء على التدليس
 (2 )

 . 

 المغاالة غير التدليسية  -822
 (surassurance non frauduleuse ) :  أما إذا لم يثبت غش أي من المتعاقدين ، فيإن المغياالة فيي ذاتهيا ال تبطيل عقيد

لتأمين ، بناء على طليب أي مين المتعاقيدين ، إليى القيمية الحقيقيية للشييء الميؤمن علييه ، التأمين . يبقى صحيحاً ، ولكن يخفض مبلغ ا

 ويخفض تبعاً لذلك قسط التأمين بالنسبة عينها ابتداء من األقساط التالية النكشاف المغاالة ، ويحتفظ المؤمن باألقساط التي قبضيها دون

لجاريةتخفيض ، وكذلك بالقسط الذي استحق مقدماً عن السنة ا
 (1 )

 . 

وهذا كله إذا انكشف المغاالة قبل تحقق الخطر . أما إذا انكشفت بعد تحققه ، وهذا هو الغالب ، فإن عقيد التيأمين يبقيى صيحيحاً 

سارياً كما سبق القول ، ويحتفظ المؤمن بجميع أقساط التامين كاملة دون تخفيض ، ولكنه ال ييدفع للميؤمن ليه إال قيمية الشييء الحقيقيية 

وقت تحقق الخطر
 (9 )

 . 

 ) ب ( تعدد عقود التأمين
 ( )  (Assuranaces multiples, cumulatives ) 

 معنى تعدد عقود التأمين : -8323
المقصود بتعدد عقود التأمين هنا هو أن يتعدد المؤمنيون لشييء واحيد ولمصيلحة واحيدة ومين خطير واحيد ، وأن تكيون عقيود  

ى واحدالتأمين عن وقت واحد وفي مستو
 (5 )

 . 

، فيإذا ليم يكين هنياك إال ميؤمن واحيد أبيرم عقيود تيأمين متعيددة عليى  ( pluralité d'assureurs) فيجب أن يتعدد المؤمنيون 

شيء واحد ولمصلحة واحدة وعن خطر واحد وعن وقت واحد وفي مسيتوى واحيد ، لكانيت هيذه العقيود جميعياً فيي حكيم عقيد واحيد ، 

 ة في التأمين ال في نطاق تعدد عقود التأمين .ولدخل ذلك في نطاق المغاال

                                                 
لعقد . إذ يقتضيه ذلك إثبات الغش وهو أمر عسير ، ثم إن له مصلحة في استبقاء العقد ال في إبطاله ، وال خيوف علييه مين (  على أن المؤمن ، قبل تحقق الخطر ، قل أن يطلب إبطال ا 2) 

 -997ص 192فقيرة  ظاهرة ) بيكيار وبيسيون المغاالة فهو لن يدفع للمؤمن له إذا تحقق الخطر إال قيمة الشيء الحقيقية وقت تحققه . أما بعد تحقق الخطر ، فمصلحته في إبطال العقد

 ( . 995ص

ص فتسيري علييه قاعيدة النسيبية عليى الوجيه وال يكفي إلثبات غش المؤمن له مجرد مغاالته في مبلغ التأمين ، فقد يكون حسن النية وغالى في التقدير تحوطاً حتى ال يقع في تأمين بخي

ومنها البيئة والقرائن ، ويغلب أال تنكشف المغاالة للمؤمن إال بعد تحقق الخطر ، فتكون مطالبة المؤمن الذي سنبسطه فيما يلي . ويجوز للمؤمن إثبات غش المؤمن له بجميع الطرق ، 

 ( . 195ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -992ص 192له عندئذ بكل مبلغ التأمين المغالى فيه مع وضوح المغاالة قرينة على الغش ) بيكار وبيسون فقرة 

ض القسط . ويجوز لكل من تخفيض أي من المتعاقدين كما قدمنا ، إذ لكل منهما مصلحة في ذلك . فللمؤمن مصلحة في تخفيض مبلغ التأمين ، وللمؤمن له مصلحة في تخفي(  ويطلب ال 1) 

خفضت قيمة الشيء الميؤمن علييه عميا كانيت وقيت إبيرام العقيد المتعاقدين طلب الخفيض ، حتى لو لم تكن هناك مغاالة في بداية العقد ولكن وقعت المغاالة بعد ذلك ألي سبب ، كأن ان

مقيدار قسيط التيأمين ) بيكيار  الستهالك أو لتلف جزئي أو لنزول في القيمة أو النتقاص المؤمن له من الشييء بشيرط أن يكيون هيذا االنتقياص لغيرض مشيروع وليم يقصيد بيه تخفييض

 ( . 921ص 199وبيسون فقرة 

 . 255محمد كامل مرسي فقرة  -115ص 2991فقرة  22ون (  بالنيول وريبير وبيس 9) 

 (

 . 2591رسالة من ديجون سنة  Jacquet – 2519رسالة من لوزان سنة  Kaufmann( انظر   

 . 2-2551داللوز  -119-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  29(  نقض فرنسي  5) 
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، فلو أمن شخص عند مؤمن على سيارته ، ثم أمين عنيد نفيس  ( identité d'objet) ويجب أن يكون التأمين على شيء واحد

 المؤمن على منزله ، لما كان هناك تعدد لعقود التأمين ، بل عقد تأمين منفصل عن عقد التأمين اآلخر .

، فلو أمن المالك على شيء مملوك له وأمين مين أودع عنيده  ( identité d'intérêt) التأمين لمصلحة واحدة  ويجب أن يكون

هذا الشيء من مسئوليته عنه ، أو أمن كل من صاحب الرقبة وصاحب حق االنتفاع على نفس الشيء ، لما تعدد عقد التأمين ، ألن كل 

 علق بها العقد اآلخر .عقد يتعلق بمصلحة مستقلة عن المصلحة التي يت

، فلو أمن شخص على سيارته من السرقة ، ثم من الحريق  ( identité de risqué) ويجب أن يكون التأمين من خطر واحد 

، ثم من المسئولية عن الحوادث ، لما كان هناك تعدد في عقود التأمين ، ألن كل عقد من العقيود الثالثية ييؤمن مين خطير غيير الخطير 

 منه العقدان اآلخران .الذي يؤمن 

، فلو عقد تأمين على نفس الشييء والمصيلحة  ( simultanéité des assurances) ويجب أن يكون التأمين عن وقت واحد 

والخطر التي أبرم في شأنها عقد سابق ، على أن يلي العقد الثاني في التاريخ العقيد األول ، فيال يتعاصير العقيدان ولكين يتوالييان ، لميا 

 ناك تعدد .كان ه

، فليو أبيرم عقيدان عليى أن  ( garanties conjointes et non subsidiaries) ويجب أن يكون التأمين في مسيتوى واحيد 

ن يكون العقد الثاني بديالً من العقد األول فيما لو أبطل هذا العقد أو وقف سريانه أو تخلف المؤمن عن الوفياء بالتزاميه ، أو أبيرم عقيدا

خطر إلى حد مبلغ معين واآلخر يؤمن نفس الخطر فيما يجاوز هذا الحد ، لم يكن هناك عقدان متعددان ، بل كان هناك أحدهما يؤمن ال

 عقدان أحدهما يكمل اآلخر .

. وقيد ال ييؤدي  ( assurances multiples) فإذا تحقيق معنيى التعيدد عليى النحيو اليذي بسيطناه ، كانيت هنياك عقيود متعيددة 

التعدد إلى مجاوزة قيمة الشيء المؤمن عليه ، بأن يكون مجموع مبالغ التأمين في هذه العقود ال يزيد على هيذه القيمية ، فيال يكيون فيي 

، بيأن  ( assurance cumulative, double) وقيد يكيون فيي التعيدد مغياالة  ( assurance non cumulative) التعيدد مغياالة 

مبالغ التأمين أعلى من قيمة الشيء المؤمن عليه يكون مجموع
 (2 )

 . 

وفي التأمين من األشخاص إذا تعيددت عقيود التيأمين ، جياز للميؤمن ليه أن يجميع بيين مبيالغ التيأمين المتعيددة ، دون أن يكيون 

هناك محل للقول بأن هناك مغاالة ، ألن صفة التعويض في التأمين على األشيخاص منعدمية كميا سيبق القيول
 (1 )

. ويبقيى التيأمين مين  

األضرار ، وفي هذا النطاق ، سواء كان التأمين تأميناً على األشياء أو من المسئولية ، وسيواء كيان الخطير فيي التيأمين مين المسيئولية 

التعيويض ، وذليك معيناً أو غير معين ، ال يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبالغ التأمين المتعددة بما يجياوز قيمية الضيرر ، طبقياً لمبيدأ 

 على الوجه الذي سنفصله فيما يلي .

 وجوب تبليغ المؤمنين المتعددين : -824
تدرج عادة في وثائق التأمين شروط تقضيي بوجيوب التبلييغ عنيد تعيدد الميؤمنين . فيجيب عليى الميؤمن ليه ، عنيد تعيدد عقيود  

تعيدد ، وأن يبليغ كيال مينهم بوجيه خياص بأسيماء الميؤمنين اآلخيرين التأمين ، أن يبلغ المؤمنين السابقين والمؤمنين الالحقين عن هذا ال

                                                 
، ويسيمى  Lloyd's، وهيو التيأمين المعيروف باسيم  ( coassurance de quotité) التيأمين باالكتتياب أو التيأمين المجيزأ  ( assurances multiples) (  هذا ويعتبر تأميناً متعدداً  2) 

ومن خطر واحد ، وعن وقت واحد ، وفي ( . وهو تأمين يتعدد فيه المؤمنون على شيء واحد ، ولمصلحة واحدة ،  999أيضاً بالتأمين المشترك أو التأمين االقتراني ) انظر آنفاً فقرة 

والثالث بالسدس ، فتستنفذ أجزاء الخطر على  مستوى واحد . ولكن هذا الخطر الواحد يتجزأ على المؤمنين المتعددين ، فيكتتب كل منهم بجزء فيه ، األول بالنصف مثالً والثاني بالثلث

ة في التأمين باالكتتاب أو التأمين المجزأ ، والتبلييغ عنيه يقيع بحكيم أن كيال مين الميؤمنين المتعيددين عيالم بتعيدد التيأمين ) هذا الوجه دون أن تجاوز . ومن ثم يغلب أالتكون هناك مغاال

واحيد أو التيأمين ضيد منه على أنه "إذا كيان التيأمين ال 119هذا وقد عرض التقنين المدني الليبي للتأمين المجزأ ، فنصت المادة  -( 199ص 2991فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون 

عقيد التيأمين واحيداً ووقيع علييه جمييع  األخطار على نفس األشياء موزعاً بين عدة مؤمنين بحصص معينة ، فال يلزم الواحد منهم إال بدفع ما يقع علييه مين التعيويض ، حتيى وليو كيان

 المؤمنين" .

 . 157(  انظر آنفاً فقرة  1) 
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العقيد ومبالغ التأمين األخرى . وال محل للتبليغ عند إبرام العقد األول ، فإذا أبرم المؤمن له العقد الثاني فيغلب ، في طلب التيأمين لهيذا 

هذا العقد ، أن يذكر ضمن البيانيات التيي يقيدمها الميؤمن األول ، أن يذكر ضمن البيانات التي يقدمها اسم المؤمن األول ومبلغ التأمين ل

ومبلغ التأمين الخاص به ، وعليه بعد ذلك أن يبلغ المؤمن األول باسم المؤمن الثاني ومبلغ التأمين الخاص به ، وهكيذا
 (2 )

. وال يوجيد  

شكل خاص لهذا التبليغ
 (1 )

وصول . وليس له ميعاد خاص . ، ولكنه يكون عادة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم 
 (9 )

، فبمجرد علم  

إذ يصح أن يكون جاهالً بهذا التعدد إذا كان ناشئاً عن أن شخصاً آخير قيد عقيد تأمينياً لمصيلحته غيير التيأمين  -المؤمن له بتعدد التأمين

لميؤمنين المتعيددين بأسيماء الميؤمنين يجيب أن يبيادر إليى تبلييغ كيل مين ا -الذي عقده هو قبل ذلك ولم يعلمه به إال بعد فترة من اليزمن

 اآلخرين وبمبالغ التأمين األخرى .

من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما يأتي : "يجب على من يؤمن على شيء واحد  95وتنص الفقرة األولى من المادة 

كييال مينهم بكتيياب موصيى عليييه أو مصيلحة واحيدة عيين خطير معييين ليدى أكثيير مين مييؤمن أن يبليغ ، خيالل عشييرة أييام علييى األكثير ، 

مصحوب بعلم وصول بالتأمينات األخرى ، مبيناً له أسماء غيره من المؤمنين وقيمة كل من هذه التأمينات
 (5 )

. " 

ويالحظ أن التبليغ على هيذا النحيو يكيون واجبياً ، سيواء كيان مجميوع مبيالغ التيأمين المعقيود المتعيددة يزييد عليى قيمية الشييء 

 ان ال يزيد .المؤمن عليه أو ك

ويجب التميييز فيي تعيدد عقيود التيأمين ، كميا ميزنيا فيي التيأمين المغيالى فييه ، بيين تعيدد عقيود التيأمين التدليسيي والتعيدد غيير 

 التدليسي .

 تعدد عقود التأمين  -825
 (assurance cumulative fraudelauses ) :  يعتبر تعدد عقود التأمين تعيدداً تدليسيياً إذا قصيد الميؤمن ليه مين ورائيه

أن يجني ربحاً غير مشروع ، بأن يجعل مجموع مبالغ التأمين في هذه العقود المتعددة يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، بقصيد أن 

ذي لحق به . ولما كان هذا يعتبر غشاً وتدليساً مين جانيب يتقاضى هذه المبالغ عند تحقق الخطر ويجني بذلك فائدة تزيد على الضرر ال

المؤمن له ، فإن عقود التأمين التي يبرمها بهذا القصد يجوز للمؤمن أن يطلب إبطالها ، كما رأينا فيي عقيد التيأمين المغيالى فييه . ذليك 

أن هذه العقود المتعددة تعتبر في مجموعها عقد تأمين مغالى فييه
 (9 )

لميؤمن ليه عليى إخفياء ذليك ، فعيدد العقيود حتيى ال ، وقيد احتيال ا 

تظهر المغاالة في العقد الواحد . ويقيع عليى الميؤن إثبيات غيش الميؤمن ليه ، وال يكفيي إثبيات المغياالة فيي ذاتهيا أي أن مجميوع مبيالغ 

عقود المتعددة لكل مؤمن قرينية ( تعمد عدم تبليغ ال 95/9التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه . وقد اعتبر مشروع الحكومة ) م

 قاطعة على الغش ، فأبطلها جميعاً إذا لم يقم المؤمن له بهذا التبليغ في الميعاد القانوني .

وإذا أثبت المؤمن غش المؤمن له ، سواء قبل تحقق الخطر أو بعده ، كان له ، كما في التأمين من اإلصابات المغيالى فييه ، أن 

لتزم بدفع مبليغ التيأمين إذا تحقيق الخطير ، ويسيتبقي األقسياط التيي قبضيها وقسيط السينة الجاريية عليى سيبيل يطلب إبطال العقد ، فال ي

 التعويض إذا كان هو من جهته حسن النية وقت إبرام العقد .

                                                 
 ( . 19ص 55م 2591يناير سنة  1بليغ إال إذا جرى عرف ثابت بذلك ) استئناف مختلط (  وال يعفي المؤمن له من هذا الت 2) 

 ( رسم هذا الشكل ، وهو كتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول . 95/2(  وسنرى أن مشروع الحكومة ) م 1) 

 . د التأمينميعاد عشرة أيام على األكثر من يوم وقوع تعد( يحدد  95/2(  وسنرى أن مشروع الحكومة ) م 9) 

من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : "يجب على من يؤمن على شيء واحد أو مصلحة واحدة لدى اثنين أو أكثر مين الميؤمنين  2292(  وقد نقل هذا النص عن المادة  5) 

ل من هذه التأمينات" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه أن يبادر بإعالن كل منهم بالتأمينات األخرى ، مبيناً له أسماء غيره من المؤمنين وقيمة ك

 في الهامش ( . 975ص -977ص  9مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

مين  97، والميادة  2597أبرييل سينة  1مين قيانون التيأمين السويسيري الصيادر  99/2، والمادة  2599يوليه سنة  29قانون التأمين الفرنسي الصادر في  من 1و 99/2وانظر المادة  

 . 2597مايو سنة  99قانون التأمين األلماني الصادر في 

 ( . 121ي هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة (  ولذلك تبطل كلها ، حتى لو ثبت أن العقود السابقة لم يكن مغالى فيها ، ولم تحقق المغاالة إال بعد إبرام العقود الالحقة ) انظر ف 9) 
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ليم يقيم  منه على ميا ييأتي : "ويقيع التيأمين بياطالً إذا 9و 95/1وقد قرر مشروع الحكومة األحكام سالفة الذكر ، فنصت المادة 

فإذا لم يكن المؤمن عالماً ببطالن العقيد وقيت  -المؤمن له بهذا اإلخطار عن عمد ، أو عقد هذه التأمينات بقصد حتى ربح غير مشروع

إتمامه ، حق له أن يستوفي أقساط التأمين إلى نهاية الفترة التي علم خاللها بالبطالن"
 (2 )

 . 

                                                 
ع باطلة عقود التأمين المتعددة إذا جاوزت القيمة المؤمن عليها وقصد بها جني ربح تق -2من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : " 2299(  وقد نقل هذا النص عن المادة  2) 

ن" . وقيد وافقيت لجنية المراجعية إذا لم يكن المؤمن عالماً ببطالن العقد وقت إبرامه ، حق له أن يستوفي مقابل التأمين إلى نهاية الفترة التيي عليم فيي أثنائهيا بيالبطال -1غير مشروع . 

 9مجموعية األعميال التحضييريةشروع التمهيدي  ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته الشتماله "على أحكام تفصيلية محلها قانون خياص" ) على نص الم

 ( . 952ص-959ص

 . 2597مايو سنة  99األلماني الصادر في  من قانون التأمين 95/9والمادة  2597أبريل سنة  9من قانون التأمينات السويسري الصادر في  9و 99/1وانظر م

إذا عقد مؤمن له تأمينات متعددة لدى مؤمنين مختلفين كل على حدة على الخطر ذاته ، عليه أن يعلن كل ميؤمن  -2من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : " 1و 111/2وتنص المادة 

نية في إعالنهم ، فالمؤمنون غير ملزمون بدفع التعويض . وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن له أن يعلن بيذلك جمييع وإذا قصر المؤمن له عن سوء  -1بسائر التأمينات األخرى . 

التيي يحصيل ، مبيناً أسماء المؤمنين اآلخرين ، ويجوز له أن يطالب بالتعويض كل واحد منهم حسب عقده معه بشرط أال يجاوز مجميوع المبيالغ  111إلى  119المؤمنين وفقاً للمواد 

 عليها من كل واحد منهم قيمة الضرر" .

مبليغ إجميالي من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "ال يجوز لشخص واحد أن يعقد عدة ضيمانات مختصية بشييء واحيد وباألخطيار نفسيها مقابيل  597/2وتنص المادة 

 يتجاوز قيمة الشيء المضمون .
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 تعدد عقود التأمين غير التدليسي -826
 ( assurances cumulatives non frauduleuses )  فإذا لم يثبت المؤمن غش المؤمن له على الوجه الذي بسيطناه :

فيما تقدم ، كانت عقود التأمين المتعددة جميعهيا صيحيحة
 (2 )

، ولكين بشيرط أال يجياوز مجميوع ميا يتقاضياه الميؤمن ليه مين الميؤمنين  

 المتعددين قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر ، وذلك تطبيقاً لمبدأ التعويض .

فإذا تحقق الخطر ، وكان مجموع مبالغ التأمين ال يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحققه ، تقاضى المؤمن له من كيل 

ن مبلغ التأمين المشروط . أما إذا كان مجموع مبالغ التأمين يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر ، فيال يتقاضيى مؤم

المييؤمن لييه ميين المييؤمنين أكثيير ميين هييذه القيميية كمييا سييبق القييول . فييإذا كييان المؤمنييون ثالثيية ، ومبييالغ التييأمين هييي علييى التييوالي 

، فإن المؤمن له ال يتقاضى من المؤمنين الثالثية  9199شيء المؤمن عليه وقت تحقق الخطر هي ، وقيمة ال 2999و 1999و9999

قيم الخطر المتحقق . واألصل أنه يرجع على كل مينهم بجيزء مين هيذا المبليغ بنسيبة مبليغ التيأمين الخياص بيه إليى مجميوع  9199إال 

199، وعلى الميؤمن الثاليث بمبليغ  2199المؤمن الثاني بمبلغ ، وعلى  2799مبالغ التأمين ، فيرجع على المؤمن األول بمبلغ 
 (1 )

  .

وقد يعسر أحد هؤالء المؤمنين
 (9 )

يوزع على المؤمن األول والميؤمن الثاليث  2199. فإذا أعسر المؤمن الثاني مثالً فإن نصيبه وهو  

. وييدفع  1199، فيكون مجموع ميا يدفعيه  599بلغ ، م 2799كل بنسبة مبلغ التأمين الذي يخصه . فيدفع المؤمن األول ، إلى جانب 

. أمييا إذا أعسيير المييؤمن األول ، فييإن نصيييبه وهييو  599، فيكييون مجمييوع مييا يدفعييه   999، مبلييغ  199المييؤمن الثالييث ، إلييى جانييب 

،  2199ليى جانيب يوزع على المؤمن الثاني والمؤمن الثالث كيل بنسيبة مبليغ التيأمين اليذي يخصيه . فييدفع الميؤمن الثياني ، إ 2799

فقيط ، ليذلك ال  1999، ولكين لميا كيان مبليغ التيأمين الخياص بيه هيو  1599، فيكون مجموع ما كان يجب أن يدفعه هيو  2199مبلغ 

، ولكين لميا  2199، فيكون مجموع ما كان يجب أن يدفعه هو  199، مبلغ  199. ويدفع المؤمن الثالث ، إلى جانب  1999يدفع إال 

مين الميؤمن الثياني ،  1999. وعليى ذليك يتقاضيى الميؤمن ليه  2999فقط ، لذلك ال يدفع إال  2999ن الخاص به هو كان مبلغ التأمي

نتيجة إعسار المؤمن األول 199من المؤمن الثالث ، ويتحمل خسارة تبلغ  2999و
 (5 )

 . 

، فيرجيع فيي المثيل المتقيدم عليى  هذا هيو األصيل ، وقيد يتفيق الميؤمن ليه ميع الميؤمنين المتعيددين عليى أن يكونيوا متضيامنين

( علييى المييؤمن الثيياني أو علييى المييؤمن الثالييث .  199( ، ويرجييع بالبيياقي )  9999المييؤمن األول بجميييع مبلييغ التييأمين الخيياص بييه ) 

 والمهم فيي رجوعيه عليى أي مين الميؤمنين أن يراعيي أميرين : ال يرجيع إال بمقيدار ميا لحقيه مين الضيرر ، وفيي حيدود مبليغ التيأمين

                                                 
 الغ التأمين فيها قيمة الشيء المؤمن عليه ، مادام لم يثبت غش المؤمن له .(  حتى لو جاوز مجموع مب 2) 

ع هذه المبالغ المخفضية . ولكين يشيترط (  وحتى قبل أن يتحقق الخطر . يجوز للمؤمن له أن يطلب تخفيض مبالغ التأمين إلى هذا المقدار حتى يتمكن من دفع أقساط مخفضة تتناسب م 1) 

ه ) انظر في هذا المعنى له وقت أن عقد التأمين الثاني فالثالث كان حسن النية أي كان يعتقد أنه لم يزد بمجموع هذه العقود كثيراً على قيمة الشيء المؤمن علي في ذلك أن يكون المؤمن

د انتهاء السنة الجارية التي طلب فيها التخفيض ) بيكيار ( . وتخفيض القسط على هذا النحو ال يكون بأثر رجعي ، فال يسري إال من وقت طلب التخفيض وبع 125بيكار وبيسون فقر 

 ( . 191ص 2997بالن  -119وبيسون فقرة 

كار يه أو نحو ذلك من أسباب سقوط العقد ) بي(  وكاإلعسار أن يتبين ، وقت تحقق الخطر أو بعده ، أن عقداً من عقود التأمين المتعددة قد أبطل أو فسخ أو وقف سريانه أو سقط الحق ف 9) 

 ( . 112وبيسون فقرة 

ا أمن المستأجر مثالً من مسئوليته عين حرييق (  وتسري األحكام سالفة الذكر في التأمين من المسئولية . ويستوي في ذلك أن يكون الخطر معيناً أو غير معين . ففي الخطر المعين ، إذ 5) 

وتحقق الخطر بحريق العين ، وجب تقسيم المبلغ الذي يتقاضياه الماليك مين الميؤمنين االثنيين بنسيبة مبليغ التيأمين  العين المؤجرة ، وأمن في الوقت ذاته مالك العين لصالح المستأجر ،

 ن إذا أمين شيخص مين مسيئوليته عينالخاص بكل منهما إلى مجموع المبلغين ، فإذا أعسر أحدهما تحمل اآلخر كل الخطر في حدود مبلغ التأمين الخاص به . وفيي الخطير غيير المعيي

ن الخياص بكيل مينهم إليى مجميوع مبيالغ حوادث سيارته عند أكثر من مؤمن واحد ، وجب تقسيم المبلغ الذي يتقاضاه عند تحقيق مسيئوليته عليى الميؤمنين المتعيددين بنسيبة مبليغ التيأمي

نيوفمبر  11نقض فرنسي  -197ص 2997فقرة  22نيول وريبير وبيسون بال -119فقرة  -111التأمين ، وإذا أعسر أحدهم تحمل نصيبه الباقون بالنسبة عينها ) بيكار وبيسون فقرة 

 ( . 91-2552المجلة العامة للتأمين البري  2559سنة 
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الخاص بهذا المؤمن ، وهذا في عالقة المؤن له بالمؤمنين المتعددين . أما في عالقية هيؤالء الميؤمنين فيميا بيينهم ، فيإنهم يقتسيمون ميا 

تقاضاه المؤمن له ، فيتحمل كل بنسبة مبلغ التأمين الخاص به إلى مجموع مبالغ التأمين
 (2 )

 . 

وزع المسئولية بينهم على أسياس األسيبقية فيي التياريخوقد يتفق المؤمن مع المؤمنين الثالثة على أن ت
 (1 )

. وفيي هيذه الحالية ،  

الباقيية . فيإذا أعسير األول ،  199، ثم على المؤمن الثاني بمبليغ  9999إذا تحقق الخطر ، يرجع المؤمن له على المؤمن األول بمبلغ 

نتيجية إعسيار الميؤمن  199ويتحمل البياقي مين الضيرر وهيو ،  2999، ثم على المؤمن الثالث بمبلغ  1999رجع على الثاني بمبلغ 

 األول . والمهم هو أنه ال يرجع على أي مؤمن من الثالثة إال وفقاً لترتيبه بحسب األسبقية في التياريخ ، وال يرجيع علييه إال بمقيدار ميا

 لحقه من الضرر وفي حدود مبلغ التأمين الخاص به .

منيه عليى ميا ييأتي : "وإذا تعيددت عقيود التيأمين  99ام سالفة الذكر ، فنص فيي الميادة وقد أورد مشروع الحكومة جميع األحك

على الشيء الواحيد أو المصيلحة الواحيدة دون قصيد الغيش ، سيواء تيم ذليك فيي تياريخ واحيد أو تيواريخ مختلفية ، بمبيالغ تزييد قيمتهيا 

اً بأن يؤدي جيزًءا مين التعيويض معيادالً للنسيبة بيين المبليغ مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها ، كان كل مؤمن ملزم

فيإذا أعسير أحيد  -المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعية ، دون أن يجياوز مجميوع ميا يسيتوفيه الميؤمن ليه قيمية ميا أصيابه مين ضيرر

 -كيل مينهم المبليغ اليذي أمين هيو علييهالمؤمنين تحمل الباقون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد بيه عليى أال يجياوز ميا يدفعيه 

وتجييوز مخالفيية هييذه األحكييام بمقتضييى شييرط خيياص فييي الوثيقيية ، يقضييي بتوزيييع المسييئولية بييين المييؤمنين علييى أسيياس األسييبقية فييي 

التاريخ
 (9 )

 . 

                                                 
عليى ميا سيبق  199والثاليث  2199والثياني  2799، ففي العالقة ما بين المؤمنين الثالثية يتحميل األول  199، ومن المؤمن الثاني  1999(  فإذا تقاضى المؤمن له من المؤمن األول  2) 

التي تحملها بالفعيل ، ويجيب أن ييدفع الميؤمن الثاليث للميؤمن األول  199الواجب عليه تحملها و 2199هي الفرق بين  199بيانه . ومن ثم يجب أن يدفع المؤمن الثاني للمؤمن األول 

. فيكيون ميا تحمليه فيي النهايية هيو  2199=199+199ألول مين الميؤمنين الثياني والثاليث هي الواجب عليه تحملها وهو لم يدفع شيئاً للمؤمن له . وعلى ذلك يتقاضى الميؤمن ا 199

 . 2799تقاضاها من المؤمنين الثاني والثالث أي يكون ما تحمله في النهاية هو  2199دفعها للمؤمن و 9999الفرق بين 

( . ويعتد في العقد الممتد بتاريخ العقد منذ إبرامه ابتيداء ال بالوقيت اليذي امتيد فييه ) انظير  991ص 915ون فقرة (  والعبرة بأسبقية تاريخ الوثيقة ال بأسبقية تاريخ نفاذها ) بيكار وبيس 1) 

 ( . 195ص -199ص 219فقرة  211وقارن نفس المرجع فقرة  919ص 915وانظر عكس ذلك بيكار وبيسون فقرة  -في آخرها 117آنفاً فقرة 

تهيا من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : "إذا أمن على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تزيد قيم 2291(  وقد نقل هذا النص عن المادة  9) 

ا ، كان كل مؤمن ملزماً بأن يدفع جزًءا مين مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة الواحدة لدى مؤمنين مختلفين بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليه

فيإذا أعسير أحيد الميؤمنين ،  -1ه مين الحرييق . التأمين معادالً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة ، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن عليه قيمة ميا أصياب

وتجيوز مخالفية هيذه األحكيام بمقتضيى شيرط خياص فيي  -9تعهد به ، على أال يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه . تحمل الباقون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي 

النيواب ، ولكين لجنية ثم وافق عليه مجلس الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس األسبقية في التاريخ" . وقد وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، 

 في الهامش ( . 959ص 9مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

مين قيانون  1و 95/2وم 2597ييل سينة أبر 1من قانون التأمين السويسري الصيادر فيي  1و 12/2وم 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  5و 99/9وانظر م

 . 2597مايو سنة  99التأمين األلماني الصادر في 

مبينياً  111إلى  119. . وفي حالة وقوع الحادث على المؤمن له أن يعلن بذلك جميع المؤمنين وفقاً للمواد   -1من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : " 5و 9و 111/1وتنص المادة 

 -9منهم قيمية الضيرر .  ن اآلخرين ، ويجوز له أنه يطالب بالتعويض كل واحد منهم بنسبة عقده معه ، بشرط أال يجاوز مجموع المبالغ التي يحصل عليها من كل واحدأسماء المؤمني

وإذا كيان أحيد الميؤمنين عياجزاً عين الوفياء ،  -5هم . وللمؤمن الذي قام بالدفع حق الرجوع على اآلخرين بإجراء توزيع نسبي للتعويضات المستحقة طبقاً لنصوص عقد كيل واحيد مين

 تحمل نصيبه المؤمنون اآلخرون" .

مبليغ إجميالي  من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "وإذا عقدت ضمانات مختلفية بيدون احتييال فيي تياريخ واحيد أو فيي تيواريخ مختلفية مقابيل 9و 597/1وتنص المادة 

ويجوز  -ضمون بتمامهاالمضمون ، فتكون تلك العقود كلها صحيحة ، وينتج كل واحد منها مفعوله على نسبة القيمة المعينة له ، بشرط أال تتجاوز قيمة الشيء الم يتجاوز قيمة الشيء

 امنين" .التخلص من أحكام هذه المادة بوضع بند في الئحة الشروط يقضي باتباع قاعدة ترتيب التواريخ ، أو يوجب التضامن بين الض
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 ( ) عدم الجمع بين مبلغ التأمين والتعويض وحلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بالتعويض -2

 تحقق الخطر ناشئ عن خطأ الغير : –المسألة وضع  -827
نفرض هنا أن الخطر المؤمن منه قد تحقق بخطأ الغير ، ولم يكن هيذا الخطير مسيتبعداً مين نطياق التيأمين بشيرط صيريح فيي  

دس لهيا السيم ،  الوثيقة . مثل ذلك في التأمين من الحريق يحدث الحريق بإهمال أجنبي ، وفي التأمين من المواشيي يتبيين أن أجنبيياً قيد

وفي التأمين من تلف المزروعات يعتمد خصم للمؤمن له إتالفها . ومثل ذلك أيضياً التيأمين مين السيرقة ومين التبدييد ، فظياهر أن كيال 

من السارق والمبدد قد ارتكب خطأ ، بل جريمة ، حقق بها الخطر الميؤمن منيه . فيي هيذه الحالية الفيروض وأمثالهيا يكيون للميؤمن ليه 

 ي الرجوع على المؤمن بمبلغ التأمين ، وعلى الغير المسئول عن تحقق الخطر المؤمن منه بالتعويض .الحق ف

وتطبيقاً لمبدأ التعويض في التأمين من األضرار
 (2 )

، ال يجوز للمؤمن له أن يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض ، وإال تقاضيى  

أخيرى مين الغيير المسيئول ، وهيذا ال يجيوزمقدار ما لحق به من الضيرر ميرتين ، ميرة مين الميؤمن و
 (1 )

. فعلييه إذان أن يختيار بيين  

الرجوع على المؤمن أو الرجوع على الغير المسئول ، وهو يختار عادة الرجوع على المؤمن إذ أنه أبرم عقد التيأمين لهيذا الغيرض . 

القيانون ، ومن ثم ال يجوز له الرجوع على الغير المسئول ، بل المؤمن هو الذي يحل محله في هذا الرجوع ، وننتقل إليه دعواه بحكم 

 على التفصيل الذي نبسطه فيما يلي .

مين التقنيين الميدني عليى ميا ييأتي : "يحيل الميؤمن قانونياً بميا دفعيه مين تعيويض عين  112تنص المادة  نص قانوني : -828

ن أحيدث الحريق في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسيئولية الميؤمن ، ميا ليم يكين مي

الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئوالً عن أفعاله"
 (9 )

 . 

من مشروع الحكومة حكم المادة سالفة الذكر على جميع أنيواع التيأمين مين األضيرار ، فتقيول : "فيي جمييع  59وتعميم المادة 

يحل المؤمن قانونياً بميا أداه مين تعيويض فيي اليدعاوى التيي تكيون للميؤمن ليه قبيل مين تسيبب بفعليه فيي أنواع التأمين من األضرار ، 

                                                 
 (

 . 2592رسالة من الجزائر سنة  Guilho -2557رسالة من باريس سنة  Vellieux -2595رسالة من باريس سنة  Gauthier -2591رسالة من مونبلييه سنة  Grillonانظر   ( 

ة أن تتحقق مسئولية المؤمن له بخطأ الغير ، كخطيأ (  سواء كان التأمين تأميناً على األشياء أو تأميناً على المسئولية . ومثل تحقق الخطر الناشئ من خطأ الغير في التأمين من المسئولي 2) 

دفع التعويض للمضرور ، أن يرجع على المؤمن بمبليغ التيأمين ، فيحيل الميؤمن محليه فيي  التابع أو خطأ من هو تحت الرقابة ، ففي هذه الحالة كان الواجب أن يكون للمؤمن له ، وقد

مدني ( ، في هذا الفرض ، حرم المؤمن مين حيق الحليول كميا سينرى ) انظير ميا يليي فقيرة  112الرجوع على التابع أو على من هو تحت الرقابة بالتعويض . غير أن نصاً قانونياً ) م

المؤمن  ن يمكن تصور فرض آخر : شخص أمن على نفسه من المسئولية ، ثم اشترك مع آخر في عمل حقق مسئولية االثنين بالتضامن . فيرجع المضرور علىفي أولها ( . ولك 792

ميارس سينة  21ض ) نقيض فرنسيي له بكل التعويض ، ويرجع المؤمن له على المؤمن بما دفعه ، ثم يرجع المؤمن على الشخص اآلخر المتضامن مع المؤمن ليه بحصيته فيي التعيوي

سعد واصف في التيأمين مين المسيئولية  -597ص 912بيكار وبيسون فقرة  -212-2555المرجع السابق  2559ديسمبر سنة  12 -119-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559

 ( . 555ص -551ص

من له بين مبلغ التأمين والتعويض الذي قد يكون مستحقاً له ، وال يحل المؤمن محله في الرجوع على المسئول (  نقض وقد رأينا أن هذا جائز في التأمين على األشخاص ، فيجمع المؤ 1) 

 ( . 199فقرة  -155بالتعويض ال حلوالً قانونياً وال حلوالً اتفاقياً ، بل ال يجوز للمؤمن له أن ينزل للمؤمن عن دعواه قبل المسئول ) انظر آنفاً فقرة 

يحل المؤمن قانوناً بما دفعيه مين تعيويض عين الحرييق فيي الحقيوق واليدعاوى التيي  -2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " 2221النص : ورد هذا النص في المادة (  تاريخ  9) 

ييه مين كيل التعيويض أو بعضيه ، إذا أصيبح حلوليه محيل وتبرأ ذمة الميؤمن قبيل الميؤمن عل -1تكون المؤمن عليه قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن . 

ال يسري حكم الفقرة األولى إذا كان من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن عليه ممن يكونون معيه فيي معيشية واحيدة ، أو  -9المؤمن عليه متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن عليه . 

فيي المشيروع النهيائي . وفيي لجنية الشيؤون التشيريعية  717قت لجنة المراجعة على النص بعيد تحيوير لفظيي طفييف تحيت رقيم شخصاً يكون المؤمن عليه مسئوالً عن أفعاله" . وواف

قرة الثانية ، ووافق عليه مجلس النواب كما عدلته لجنته . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الف 711لمجلس النواب أدمجت الفقرة الثالثة من النص في الفقرة األولى ، وصار رقم النص 

، ووافيق علييه مجليس الشييوخ كميا عدلتيه لجنتيه ) مجموعية  112من النص "اكتفاء بالقواعد العامة" . فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الميدني الجدييد ، وصيار رقميه 

 ( . 529ص -595ص  9األعمال التحضيرية 
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الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، وذلك ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة 

واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئوالً عن أعماله"
 (2 )

 . 

 ولم يشتمل التقنين المدني القديم على نصوص في عقد التأمين .

وفيي  -117وفي التقنين الميدني الليبيي م  -191ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م 

511وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني  -2992التقنين المدني العراقي م 
 (1 )

 . 

فيي  2599يولييه سينة  29وقبل صدور التقنين المدني الجدييد مشيتمالً عليى الينص سيالف اليذكر ، وكيذلك قبيل صيدور قيانون 

وتتفق في حكمها مع نص التقنين المدني المصري ، لم يكن من السهل توجيه رجوع الميؤمن عليى  91فرنسا مشتمالً على نص المادة 

رأي في فرنسا إلى أن هذا الرجوع يؤسس على المسيئولية التقصييرية ، إذ يعتبير المسيئول المسئول بطريق الدعوى المباشرة . فذهب 

قد سبب بخطأه ضرراً للمؤمن فإن هذا الخطأ هو الذي حقيق الخطير الميؤمن منيه فرتيب ضيمان الميؤمن
 (9 )

. ولكين القضياء الفرنسيي  

من خطأ المسئولرجع عن هذا الرأي ، إذ أن ضمان المؤمن إنما نشأ من عقد التأمين ال 
 (5 )

. وذهب رأي آخر إلى أن الميؤمن يرجيع  

على المسئول بدعوى الحلول طبقاً للقواعد العامة ، إذ أنه بوفائه مبلغ التأمين للميؤمن ليه يكيون قيد دفيع ديين المسيئول . ولكين القضياء 

 ديين المسيئول الناشيئ عين الخطيأالفرنسي لم يقر هذا الرأي ، ألن المؤمن إنما دفع دين نفسه الناشئ عن عقد التيأمين ال
 (9 )

. والواقيع  

أنه لم يكن هناك سبب قانوني يجعل المؤمن يحل محل الميؤمن ليه قبيل المسيئول ، بيل إنيه ال يوجيد سيبب قيانوني يمنيع الميؤمن ليه بعيد 

مين مين األضيرار إنميا يمنيع استيفائه مبلغ التأمين من المؤمن أن يرجع بالتعويض على المسئول . ومبدأ التعويض الذي يسود عقد التأ

المؤمن له من أن يرجع على المؤمن بمبلغ أكبر من الضرر الذي حلق به ، فهو مقصور على العالقة ما بين المؤمن له والمؤمن . وال 

                                                 
بمبدأ الحلول في التأمين من الحريق ، وهو مبدأ عام يجب تطبيقه على  112هذا الصدد : "ولما كان القانون المدني قد أخذ في المادة  (  وتقول المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في 2) 

 جميع أنواع التأمين من األضرار ، لذلك رؤى تضمين المشروع الحكم ذاته" .

 (  التقنينات المدنية العربية األخرى : 1) 

 ) مطابق ( . 191مالتقنين المدني السوري 

وإذا لم يقيع غيش فيال يسيمح بيالحلول  -1إذا دفع المؤمن التعويض ، حل محل المؤمن له في حقوقه تجاه األشخاص المسئولين بقدر المبلغ المدفوع .  -2:  117التقنين المدني الليبي م 

المؤمن له مسئول قبل المؤمن عن الضرر  -9معه في العيش من أقارب وأصهار أو عن الخدم .  محل المؤمن له إذا نجم الضرر عن أوالده أو عمن تبناهم أو عن أصوله أو من استقر

 وتطبق أحكام هذه المادة أيضاً على التأمينات ضد إصابات العمل أو الكوارث الطارئة . -5الالحق به لسبب حلوله محله . 

 شخاص ( .) والتقنين الليبي يسحب حكم الحلول على بعض أنواع التأمين على األ

رأ ذمية : يحل المؤمن قانوناً محل المستفيد بما يدفعه من تعويض على المدين قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسيئولية الميؤمن ، وتبي 2992التقنين المدني العراقي م 

 المستفيد .المؤمن قبل المستفيد من كل التعويض أو بعضه إذا أصبح هذا الحلول متعذراً لسبب راجع إلى 

 مسئوالً عن أفعالهم () و التقنين المدني العراقي يتفق مع التقنين المصري ، ولكنه أغفل حكم عدم الحلول ، إذا كان المسئول من ذوي المؤمن له أو ممن يكون 

يع الحقوق واليدعاوى المترتبية ليه عليى األشيخاص اآلخيرين اليذين : إن الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتماً محل المضمون في جم 151تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 

ويجوز للضامن أن يتخلص من التبعة كلها أو بعضها تجاه المضمون إذا استحال عليه الحلول محله فيي تليك الحقيوق  -أوقعوا بفعلهم الضرر الذي أدى إلى إيجاب التبعة على الضامن

امن ، خالفاً لألحكام السابقة ، مداعاة أوالد المضمون أو فروعه أو أصوله أو مصاهريه مباشرة أو مأموريه أو مستخدميه أو عماليه ال يحق للض -والدعاوى بسبب فعل من المضمون

 أو خدمه ، وبوجه عام جميع األشخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون ، ما لم يكن هناك غش اقترفه أحد هؤالء األشخاص .

 تفق مع التقنين المصري ( .) و التقنين اللبناني ي 

مين قيانون  11، والميادة  2597أبرييل سينة  1من قانون التأمين السويسري الصيادر فيي  11، والمادة  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  91وانظر المادة 

 . 2597مايو سنة  99التأمين األلماني الصادر في 

 . 159-2-11داللوز  2711أغسطس سنة  21 -59-2-99داللوز  2791سنة ديسمبر  11(  نقض فرنسي  9) 

 . 171-2591داللوز األسبوعي  -919-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591أبريل سنة  27(  نقض فرنسي  5) 

وميع ذليك انظير نقيض  -171-2591دالليوز األسيبوعي  -919-2591ي المجلية العامية للتيأمين البير 2591أبريل سنة  27 -959-2-17داللوز  2717يوليه سنة  1(  نقض فرنسي  9) 

 . 19-2555المجلة العامة للتأمين البري  2559ديسمبر سنة  25فرنسي 
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يتعدى إلى العالقة ما بين المؤمن له والمسئول
 (2 )

ى حوالية . ومن أجل ذلك جرت العادة بأن يحصل المؤمن من الميؤمن ليه مقيدماً علي 

بحقوق هذا األخير قبل المسئول ، وكانت هذه الحوالة توصف بأنها حلول اتفاقي ، والصحيح أنهيا حوالية مين الميؤمن ليه للميؤمن عين 

حق محتمل ، وهي مشروطة بتحقق الخطر المؤمن منه
 (1 )

. وهذا ما كان يجري عليه أيضاً القضاء في مصر 
 (9 )

 . 

ميدني سيالفة اليذكر ، وهيو نيص يحيل صيراحة الميؤمن  112ديد مشتمالً على نص المادة ثم صدر التقنين المدني الج $2111

 ً محل المؤمن له حلوال قانونيا
 (5 )

( اآلثيار التيي تترتيب  1( الشروط الواجب توافرها ليحل الميؤمن محيل الميؤمن ليه . )  2فنبحث : )  

 ( القيود التي ترد على هذا الحلول . 9على هذا الحلول . ) 

                                                 
 . 191-2-2517سيريه  2517مارس سنة  11نقض فرنسي  -925(  انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  2) 

بالنيول وريبير وبيسون  -927بيكار وبيسون فقرة  -199-2517داللوز األسبوعي  2517نوفمبر سنة  29 -211-2-71ز داللو 2779أغسطس سنة  9فبراير  و 9(  نقض فرنسي  1) 

 . 199ص 2951فقرة  22

بليغ التيأمين والتعيويض كميا فيي التيأمين بين م(  انظر في أن حلول المؤمن محل المؤمن له قبل المسئول ال يكون إال عن طريق الحوالة أو الحلول االتفاقي ، وإال فإن المؤمن له يجمع  9) 

 51م 2595فبراييير سيينة  12 -15ص 59م 2591ديسييمبر سيينة  29 -119ص 51م 2599فبراييير سيينة  21 -59ص 1م 2759ينيياير سيينة  29علييى األشييخاص : اسييتئناف مخييتلط 

 . 991ص 92م 2595مايو سنة  15 -129ص 55م 2591مايو سنة  9 -117ص 57م 2595مايو سنة  19 -111ص 57م 2599ديسمبر سنة  27 -217ص

مدني : "والحكم الوارد بالنص يخالف ما جرى عليه القضاء من أن المؤمن ال يحل محل المؤمن عليه قبل من تسبب في الضرر  112وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع المادة 

وميا بعيدها  21مجموعة فرونن تيأمين ن  -217ص 51ب 2595فبراير سنة  12تفاق آخر ) استئناف مختلط ، إال إذا كان قد تنازل له عن حقوقه ، سواء في عقد التأمين ذاته أو في ا

 ( . 991ص  9(" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

بوقوع الخطر المؤمن منه ، فإن هيذا الوفياء  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به

له في وقيوع هيذاالخطر عليى دعيوى الحليول . من جانبها ليس إال تنفيذاً اللتزامها تجاه المؤمن له ، فال مجال مع هذا لتأسيس حق شركة التأمين في الرجوع على الغير الذي تسبب بفع

كون الموفي قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة المدين ، ال بدين مترتب في ذمته هو . أما االستناد إلى أحكام الحوالة ذلك أن رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن ي

الشيركة المؤمنية فيي المتضمن إحالليه  -، فيحول دونه أن واقعة الدعوى تحكمها في شأن الحوالة نصوص القانون المدني القديم الذي صدرت في ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن له

منه على أنه ال تنتقل ملكية الديون والحقوق المبيعة وال يعتبر بيعها صحيحاً إال إذا رضي المدين بيذلك  955وإذ نصت المادة  -حقوقه وتنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير

تضمن رضاءه بالحوالة ، فإنه ال مجال كذلك إلقامة هذا الحق على أساس من الحوالة ) نقض مدني أول بموجب كتابة ، وكان ال يتوافر في واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين ت

 ( . 25ص 2رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة 

المضرور من هذا الحادث ، وإنما سبب هذا االلتيزام هيو وقضت أيضاً بأن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر اللتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له 

دعي بأن ضرراً قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين عقد التأمين ذاته ، فلوال قيام ذلك العقد لما التزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث . ويبنى على ذلك أنه ليس للؤمن أن ي

 لحق بالملتزم ، وإذ ان الحادث م يكن إال تنفيذاً اللتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له مقابل األقساط التي يؤديها له األخير ، وتنفيذ االلتزام ال يصبح اعتباره ضرراً ، إذ أن هذا الوفاء من جانبه ل

قيق الخطير الميؤمن منيه فيي أي وقيت وقيد كيان هيذا االحتميال محيل اعتبيار الذي تسبب الغير في وقوعه هو الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقاً ، فإن عقد التأمين يقيوم عليى أسياس احتميال تح

مؤمن له على أساس مين المسيئولية التقصييرية المؤمن عند التعاقد . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، مؤسساً حق شرك التأمين في الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعته لل

كة ر ووقوع الحادث ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى ، يكون قد خالف القيانون بميا يسيتوجب نقضيه وال محيل لتأسييس حيق الشيروتوافر رابطة السببية بين الضر

قد وفى الدائن بالدين المترتب في ذمة من المؤمنة في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث على أساس الحلول ، ذلك أن رجوع المؤمن على المدين بدعوى الحلول يقتضي أن يكون المؤ

تب في ذمتها للمؤمن له بموجب عقد التأمين ) نقض ميدني المدين ال بدين مترتب في ذمته هو ، مما ال يتحقق بالنسبة إلى شركة التأمين ، إذ أن وفاءها بمبلغ التأمين يستند إلى االلتزام المتر

 ( . 2211ص 279 رقم 29مجموعة أحكام النقض  2511ديسمبر سنة  19

ل عين مدني مقصور على التأمين من الحريق . ومن ثم فقد قضي بأن ليس للمؤمن أن يرجع على فاعل الضرر في التأمين على األشياء إذا كان المسيئو 112(  ويالحظ أن نص المادة  5) 

ه قبيل المسيئول عين الحيادث الميؤمن منيه . إذ لييس لشيركة التيأمين حيق الحادث غير المؤمن له ، إال إذا اتفق في عقد التأمين على أن يحل المؤمن محل المؤمن ليه فيي حقوقيه ودعياوا

في الحياالت األخيرى للتيأمين عليى األشيياء ، الحلول القانوني محل المؤمن له في التأمين على األشياء قبل فاعل الضرر إال بنص في القانون ، كما في حالة التأمين ضد الحريق . أما 

ن ، إذا اشتمل عقد التأمين على نص باتفاق الطرفين على حلول شركة التأمين محل المؤمن له ، إنما يكون عليى أسياس الحليول االتفياقي ، فيكيو فإن رجوع المؤمن على فاعل الضرر

دفوع وبما له مين خصيائص ،  من للمؤمن على هذا األساس الرجوع بدعوى مباشرة على فاعل الضرر في حدود ما دفعه من تعويض للمؤمن له ، إذ يحل محله في حقه بما يرد عليه

 ( . 2997ص 919رقم  91المحاماة  2591مايو نة  19ومن ذلك صفة الدين من حيث التقادم ) روض الفرج 
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 الشروط الواجب توافرها ليحل المؤمن محل المؤمن له :  -829
 حتى يحل المؤمن محل المؤمن له الرجوع على المسئول ، يجب توافر شرطين : 

ميدني ميا  112) الشرط األول ( أن يكون قد دفع مبلغ التأمين للميؤمن ليه ، إذ الحليول ال يكيون إال بعيد الوفياء ، وتقيول الميادة 

قانوناً بما دفعه . ." . وعلى المؤمن أن يثبت هذا الوفاء ، ويقدم عادة مخالصة من المؤمن له ، وقد يقدم ما يثبت  يحل المؤمن رأينا : "

هذا الوفاء ، ويقدم عادة مخالصة من المؤمن له ، وقد يقدم ميا يثبيت بالبينية والقيرائن فيي المسيائل التجاريية . وهيذا الشيرط مين النظيام 

 ى ما يخالفه ، ومن ثم ال يجوز للمؤمن أن يشترط الحلول حتى قبل الوفاء .العام فال يجوز االتفاق عل

) الشرط الثاني ( أن تكون هناك دعوى مسئولية يرجع بها الميؤمن ليه عليى المسيئول ، فيحيل فيهيا الميؤمن محيل الميؤمن ليه . 

الغاليب ، بيل يجيوز أيضياً أن تكيون  وليس من الضروري أن تكون دعوى المسئولية هذه دعوى مسيئولية تقصييرية وإن كيان هيذا هيو

دعيوى مسييئولية عقدييية ، كميا إذا أميين صيياحب البضياعة علييى بضيياعته مين التلييف والضييياع فيي أثنيياء النقييل فيحيل محييل المييؤمن فييي 

 الرجوع بالمسئولية العقدية على أمين النقل ، وكما إذا أمن الماليك عليى منزليه الميؤجر مين الحرييق فيحيل محليه الميؤمن فيي الرجيوع

بالمسئولية العقدية على المستأجر
 (2 )

 . 

وبمجرد توافر هذين الشرطين ، يحيل الميؤمن بحكيم القيانون محيل الميؤمن فييه فيي الرجيوع عليى المسيئول .وال يليزم للحليول 

"يحل الميؤمن  مدني ما رأينا : 112إجراءات خاصة كما يلزم ذلك في الحوالة ، بل يتم الحلول بحكم القانون كما قدمنا ، وتقول المادة 

قانوناً . ." . وال يشترط أن تكون المخالصة التي حصل عليهيا الميؤمن مين الميؤمن ليه ثابتية التياريخ حتيى تسيري فيي حيق دائنيي هيذا 

األخير ، ومن ثم ال يجوز لهم الحجز تحت يد المسئول وهو مدين مدينهم من وقت صدور المخالصة ولو لم يكن لها تياريخ ثابيت ، إال 

أن التاريخ العرفي للمخالصة قد قدم غشاً ليكون سابقاً على الحجز أن يثبتوا
 (1 )

 . 

 اآلثار التي تترتب على الحلو :  -831
ويترتب على الحلول أن يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول بمقدار ما دفعه المؤمن للمؤمن له ، وليو كيان 

ن لههذا المقدار أقل مما في ذمة المسئول المؤم
 (9 )

. فلو كان مبلغ التأمين أقل من التعويض الواجب فيي ذمية المسيئول ، فيإن الميؤمن  

                                                 
السيين  -599-2551دالليوز -171-2551المجلة العامة للتأمين البيري  2551مايو سنة  29باريس  -191ص 2927فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -915(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 251-2599داللوز األسبوعي  -959-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يناير سنة  1

مية إذا ولكن يحسن من الناحية العملية أن يخطر المؤمن المسئول بالحلول ، حتى يمنعه بذلك من الوفاء للمؤمن له ويكون وفاء صحيحاً مبرئاً للذ -519ص 919(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

 919الية . انظير فيي ذليك بيكيار وبيسيون فقيرة تم بحسن نية . كذلك ال يكون الحلول سارياً في حق محال له من جهة المؤمن له ، إال إذا كانت المخالفة ثابتة التاريخ وسابقة عليى الحو

 . 515ص

وهذه قاعدة من النظام العام فال يجوز االتفاق على ما يخالفهيا ، ومين  -99-2591وز األسبوعي دالل-297-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591أكتوبر سنة  11(  نقض فرنسي  9) 

الرجيوع عليى المسيئول قبيل الوفياء بمبليغ  ثم ال يجوز أن يشترط المؤمن الرجوع على المسئول بمبلغ أكبر مما دفعه للمؤمن له . فإذا أضيف إلى ذلك أنه ال يجوز له أيضياً أن يشيترط

لمسيئول قبيل الوفياء للميؤمن ليه للمؤمن له كما سبق القول ، أمكن استخالص أنه ال يجوز للمؤمن له أن يحول حقه للمؤمن ، إذ يستطيع هذا عن طريق الحوالة أن يرجع عليى االتأمين 

-291-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559رس سينة ما 9نقض فرنسي  -519ص 911وبمبلغ أكبر مما لهذا األخير في ذمته ، وكال األمرين ال يجوز ) بيكار وبيسون فقرة 

 ( . 2-2551داللوز 
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له يرجع بالباقي من التعويض على المسيئول
 (2 )

، ويتقيدم فيي ذليك عليى الميؤمن فيي رجوعيه المسيئول بيدعوى الحليول ، وعليى هيذا  

الوجه يجب تفسير نية الطرفين
 (1 )

 . 

في نفس الحق الثابت لهذا األخير في ذمة المسئول ، ولكين بمقيدار ميا دفعيه الميؤمن للميؤمن ليه ويحل المؤمن محل المؤمن له 

كما قدمنا . ويترتب على ذليك أن الميؤمن يرجيع عليى المسيئول بالمسيئولية التقصييرية
 (9 )

أو بالمسيئولية العقديية بحسيب طبيعية الحيق  

ضاء مدته القانونية ال بانقضاء ثالث سينوات كميا تتقيادم الحقيوق الناشيئة عين الذي للمؤمن له في ذمة المسئول ، ويتقادم هذا الحق بانق

عقد التأمين
 (5 )

. ويحتج المسئول على المؤمن بينفس اليدفوع التيي كيان يحيتج بهيا عليى الميؤمن ليه ، فيحيتج بانقضياء حيق الميؤمن ليه  

ل علم المسئول بالحلول في الوفاء واإلبراءبالوفاء أو المقاصة أو اإلبراء ، إذا وقع ذلك قبل الحلول في المقاصة وقب
 (9 )

. كذلك يكيون  

حجز دائني المؤمن له تحت يد المسئول سارياً في حق المؤمن إذا تم الحجز قبل أن يتم الحلول
 (1 )

. أما الدفوع التي يكيون سيببها تاليياً  

المسيول الالحيق فيي التياريخ للحليول ، وال بالمقاصية على الحلول فال يحتج بها على المؤمن ، ومن ثم ال يحتج عليه بالحجز تحيت ييد 

 التالية للحلول .

وال يرجع المؤمن بدعوى الحلول على المسئول فحسب ، بيل يرجيع أيضياً باليدعوى المباشيرة التيي قيد تكيون للميؤمن ليه تجياه 

مؤمن آخر يكون المسئول قد أمن من مسئوليته عنده
 (1 )

 . 

 : القيود التي ترد على الحلول  -830
 ويرد على مبدأ الحلول قيود ثالثة :

ميا ليم يكين مين أحيدث الضيرر قريبياً أو  ميدني ، إذ تقيول : " 112) القيد األول ( ميا نصيت علييه العبيارة األخييرة مين الميادة 

ح . ففيميا صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن له مسئوالً عن أفعاله" . والسبب في ذلك واض

يتعلق باألقارب واألصهار ممكن يكونون مع المؤمن له في معيشة واحدة ، وهم ذوو المؤمن له مين زوجية وأوالده وأقيارب وأصيهار 

، فرض القانون أنهم إذا كانوا هم الذين تسببوا في الحادث ، فلن يرجع عليهم المؤمن له بيالتعويض لعالقتيه الخاصية بهيم التيي تأكيدت 

ن معيه فيي بييت واحيد ، فيإذا كيان  هيو ال يرجيع علييهم فيأولى بيالمؤمن أال يرجيع . وفيميا يتعليق باألشيخاص اليذين يكيون بأنهم يعيشيو

                                                 
المجلية العامية  2592ينياير سينة  19لييون  -191ص 2957فقيرة  22(  أما في حدود مبلغ التأمين فإن المؤمن ليه ال يرجيع ، إذ أن الميؤمن قيد حيل محليه ) بالنييول وريبيير وبيسيون  2) 

 19 -211-2599المرجيع السيابق  2555ميايو سينة  9عكيس ذليك بياريس  -91-2591المرجيع السيابق  2592نوفمبر سينة  25بوردو االبتدائية محكمة  -51-2592للتأمين البري 

 . 291-2599المرجع السابق  2599فبراير سنة 

أما إذا تعدد المؤمنون وحلوا  -2-2551داللوز  -291-2559رس سن ما 9نقض فرنسي  -2957فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -911(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  1) 

 2597نيوفمبر سينة  29بواتيييه  -511ص 911جميعاً محل المؤمن له ، فإنهم في رجوعهم على المسئول ال يتقدم أحد منهم على اآلخر إذ ال سبب لهيذا التقيدم ) بيكيار وبيسيون فقيرة 

 ( . 15-2595المجلة العامة للتأمين البري 

 2599يناير سنة  19دويه  -95-2591المجلة العامة للتأمين البري  2592نوفمبر سنة  1(  ويستطيع أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجنائية المرفوعة أمام القضاء الجنائي ) إكس  9) 

 ( . 5هامش  197ص 2957فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -955-2599المرجع السابق 

 . 111آنفاً فقرة  (  انظر 5) 

ع علييه بفعيل الميؤمن ليه ) انظير ميا يليي (  ولكن إذا أبرأ المؤمن له المسئول فأضاع بذلك على المؤمن دعوى الحلول ، فسنرى أن للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بالمقدار الذي ضا 9) 

 ( . 792فقرة 

عل الضرر في حادث السيارة المؤمن عليها عن تهمة إصابته شخصاً كان بهيا ال يعتبير حكمياً ضياراً بيدين الميؤمن ليه عين (  وفي التقادم قد قضي بأن الحكم الجنائي الذي يصدر قبل اف 1) 

ما أوفى بيه مدني في هذه الحالة عند البحث في تقادم دعوى الرجوع من المؤمن على فاعل الضرر ب 97/1تلف سيارته في التأمين على األشياء ، ومن ثم فال محل لتطبيق حكم المادة 

الحيادث . وإن إجيراءات المحاكمية فيي للمؤمن له من تعويض ، وإن كان الحكم الجنائي المذكور يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى ثبوت خطأ فاعل الضرر الذي ترتب علييه 

ع الشركة المؤمنة من الرجوع على فاعل الضرر بعد وفائها للمؤمن له بمبلغ التعويض الجنحة الخاصة بحادث السيارة المؤمن عليها ضد الحوادث ال تعتبر موقفة للتقادم ، فهي ال تمن

 ( . 2997ص 919رقم  91المحاماة  2591مايو سنة  19) روض الفرج 

 . 197ص 2957فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  – 517ص 917(  بيكار وبيسون فقرة  1) 
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المؤمن له مسئوالً عن أفعالهم ، كالخدم واألتباع ويدخل أيضاً من هم تحت رقابته ولو لم يقيموا معيه فيي معيشية واحيدة ، منيع القيانون 

يهم بدعوى الحلول ، ليس فحسب من أجل العالقة الخاصة التي تيربطهم بيالمؤمن ليه ، بيل أيضياً ألن هنا أيضاً المؤمن من الرجوع عل

المؤمن لو رجع عليهم وكانوا معسرين لجاز له الرجيوع عليى الميؤمن ليه باعتبياره مسيئوالً عينهم فيسيلبه باليسيار ميا أعطياه بياليمين . 

على ما يخالفه ، ومن ثم ال يجوز للمؤمن أن يشترط الرجوع عليى هيؤالء بيدعوى  وهذا الحكم يعتبر من النظام العام فال يجوز االتفاق

الحلول ، وال أن يتفق مع المؤمن له على تحويل حتى هذا األخير إليه
 (2 )

 . 

على أنه من الجائز أن يكون من تحققت مسئوليته من ذوي الميؤمن ليه وأتباعيه مؤمنياً عليى نفيس مين هيذه المسيئولية ، فيجيوز 

للمؤمن له أن يرجع على مؤمن المسئولية ، ومن ثم يجوز للمؤمن األول أن يرجع على هذا المؤمن األخير عندئذ
 (1 )

 . 

وإذا امتنع رجوع المؤمن على مين تسيبب فيي الحيادث مين ذوي الميؤمن ليه وأتباعيه ، فيإن ذليك ال يمنيع الميؤمن ليه نفسيه مين 

لغ التأمين من المؤمن . وال يعترض على ذلك بأن المؤمن ليه يكيون بهيذا قيد الرجوع على المسئول بالتعويض ، حتى بعد أن يقبض مب

تقاضى مبلغاً أكبر من قيمة ما لحقه من الضرر على خالف مقتضى مبدأ التعويض المعمول به في المسائل التأمينيية ، فيإن هيذا المبيدأ 

ن األول مبلغياً أكبير مين قيمية ميا لحقيه مين الضيرر . والقيول إنما يعمل به في العالقة ما بين المؤمن والمؤمن له فال يتقاضى الثاني مي

بغير ذلك يؤدي إلى أن من تسبب في الحادث يتخلص من المسئولية إطالقاً ، إذ امتنع أن يرجع عليه المؤمن فيميا قيدمناه ، واآلن نرييد 

أن نمنع أيضاً رجوع المؤمن له ، وهذا ال يجوز
 (9 )

 . 

المؤمن محل المؤمن له متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له ) القيد الثاني ( أن يصبح حلول
 (5 )

. مثل ذلك أن يقر الميؤمن ليه ،  

في غير الحدود المرسومة قانوناً ، للمسئول بعدم المسئولية ، أو يبرئ ذمته منها ، أو يصالحه دون موافقة الميؤمن . ومثيل ذليك أيضياً 

ق أو من مخاطر النقيل ، يتفيق ميع المسيتأجر عيل إخيالء مسيئوليته مين الحرييق أو ميع أن المؤمن له ، بعد إبرام عقد التأمين من الحري

أمين النقل على إخالء مسئوليته عن النقيل ، وذليك قبيل تحقيق الخطير الميؤمن منيه ، معتميداً فيي ذليك عليى أنيه قيد أمين نفسيه مين هيذا 

الخطر
 (9 )

سقط بالتقادم ، ثم يرجيع بعيد ذليك عليى الميؤمن. ومثل ذلك أخيراً أن يترك المؤمن له دعواه تجاه المسئول ت 
 (1 )

. ففيي هيذه  

الفروض وأمثالها
 (1 )

دون حاجة ألن يثبت الميؤمن خطيأ معينياً فيي جانبيه-يكون المؤمن له قد أضاع بفعله 
 (7 )

فرصية حليول الميؤمن  -

محله ، فال يستطيع عندئذ المؤمن الرجوع بدعوى الحلول على المسئول
 (5 )

 . 

                                                 
 . 195ص 2955فقرة  22وريبير وبيسون  بالنيول -512ص 999(  بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 29-2557داللوز  -975-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551أكتوبر سنة  17عكس ذلك نقض فرنسي  -515ص-519ص 991(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

هو أن يكون من تسبب في الحادث منهم قد  ، ؤمن على ذوي المؤمن له وأتباعهفرضاً آخر يرجع فيه الم ( 91/1م)  2599يوليه سنة  29ويضيف قانون التأمين الفرنسي الصادر في  

ليم يعيد  ، وإذا كان المؤمن له متواطئاً مع من تسبب في الحادث متعميداً  . ولكن إذا وجده معسراً لم يرجع على المؤمن له باعتباره مسئوالً عنه ، فحينئذ يرجع عليه المؤمن ، تعمد ذلك

 -119ص 2955فقيرة  22بالنييول وريبيير وبيسيون  -519ص-511ص 991بيكيار وبيسيون فقيرة ) هناك موجب لحلول المؤمن ألنه لن يدفع شيئاً للمؤمن له نظراً لتواطؤه وغشيه 

وانظر أيضياً  -959-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  5سي نان -2-2551داللوز   -291-2559المجلة العامة للتأمين البري  2559مارس سنة  9نقض فرنسي 

ألنهيا ال  ، وال ميانع مين األخيذ بهيذه األحكيام فيي مصير ( . في الهيامش 717من تقنين الموجبات والعقود اللبناني آنفاً فقرة  511/9من التقنين المدني الليبي م 117/1في هذا المعنى م

  . تتعارض مع القواعد العامة

 . 119ص 2955فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -999ر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة (  انظ 9) 

 . 119-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591مايو سنة  19(  الجزائر  5) 

 21دوييه -11-2591دالليوز األسيبوعي -222-2591لبيري المجلية العامية للتيأمين ا 2592أول ديسيمبر سينة  -195-2515داللوز األسيبوعي  2515يناير سنة  29(  نقض فرنسي  9) 

 . 229-2597المجلة العامة للتأمين البري  2591يونيه سنة 

 . 111-2551المرجع السابق  2551السين أول أبريل سنة  -119-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  5(  باريس  1) 

الجراج من مسئوليته عن فعل سيائق السييارة ، ليم يعيد هيذا إضياعة لحيق الميؤمن فيي الرجيوع عليى صياحب الجيراج ألن سيائق السييارة تيابع (  لكن إذا أعفى صاحب السيارة صاحب  1) 

 ( . 79ص 12م 2555فبراير سنة  29لصاحبها ) استئناف مختلط 

 . 515ص 915(  بيكار وبيسون فقرة  7) 

 ( . 195ص 2957فقرة  22لى المؤمن له إذا كان لم يدفعه ، أو يسترده منه إذا كان قد دفعه ) بالنيول وريبير وبيسون (  ومن ثم يمتنع المؤمن من دفع مبلغ التأمين إ 5) 
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ميدني ( ، فقياسياً عليى ذليك ، بيل تطبيقياً للقواعيد  175/2الكفيل تبرأ ذمته بقيدر ميا أضياعه اليدائن مين الضيمانات ) موكما أن 

العامة ، تبرأ ذمة المؤمن تجاه المؤمن له بقدر ما أضاعه هذا عليه من الرجوع بدعوى الحلول على المسئول
 (2 )

. فإذا كان المؤمن لم  

ا لهذا في ذمته بمقدار ما أضاعه عليه ، وإذا كان قيد دفيع اسيترد مميا دفيع بمقيدار ميا ضياع ، وذليك كليه يدفع شيئاً للمؤمن له خصم مم

دون زيادة . فإذا اتفق الطرفان على خصم أكثر مما ضاع ضد مصلحة المؤمن له ، كان هذا االتفاق مخالفاً للنظام العام ومن ثم يكيون 

باطالً 
 (1 )

 . 

ؤمن عن حقه في الحلول . وقد يكون هذا النزول عاماً قبل وقوع الحادث ، فيدرج كشرط في وثيقة ) القيد الثالث ( أن ينزل الم

التأمين ويقابله عادة زيادة في قسط التأمين ، وقد يكون خاصاً بحادث معين بعد وقوعه . وفي الحالتين ال يجوز التوسع في تفسيير هيذا 

خاص الذين نزل المؤمن عن الحلول لصالحهمالنزول ، فهو مقصور على الحادث المبين وعلى األش
 (9 )

، فيجوز إذن بالرغم من هذا  

النزول رجوع المؤمن على مؤمن آخر للشخص الذي وقع منه الحادث إذا كان هذا قد أمن من مسئوليته
 (5 )

 . 

حق لم يحيل فييه الميؤمن وإذا نزل المؤمن عن حقه في الحلول ، استبقى المؤمن له حقه في الرجوع على المسئول ، ألن هذا ال

محله
 (9 )

. وذلك ما لم يستخلص من الظروف أن الطرفين قد قصدا أن يشمل التيأمين الخطير الميؤمن منيه وكيذلك مسيئولية الغيير عين  

هذا الخطر ، فيعتبر المؤمن له قد نزل هو أيضاً عن الرجوع على المسئول مادام قد تقاضى مبلغ التأمين من المؤمن
 (1 )

 . 

 

 

 ( ) قاعدة النسبية -الثالث المطلب
 (La régle proportionnelle ) 

 وضع المسألة : -832
قدمنا أن التعويض الذي يتقاضاه الميؤمن ليه مين الميؤمن ، عنيد تحقيق الخطير الميؤمن منيه ، يكيون إميا مبليغ التيأمين أو قيمية  

جنييه  19999وكانت قيمة المنزل وقت أن احترق  جنيه ، 19999الضرر أيهما أقل . فإذا أمن شخص على منزله من الحريق بمبلغ 

جنيه فقط . فإذا لم يحترق إال نصف المنزل . فقد يتبيادر إليى اليذهن أن الميؤمن ليه يتقاضيى  19999، فإنه ال يتقاضى من المؤمن إال 

 19999مبليغ التيأمين )  جنيه ، ألن هذاالمبلغ هو قيمة الضرر وهو في الوقيت ذاتيه ال يجياوز 21999قيمة نصف المنزل ، أي مبلغ 

جنيه ( . ولكين قاعيدة النسيبية تتيدخل هنيا لتقضيي بيأن الميؤمن ليه ال يتقاضيى كيل قيمية الضيرر ، بيل يتقاضيى مين مبليغ التيأمين وهيو 

                                                 
بعضيه ، إذا  مدني يشتمل على نص في هذا المعنى يجري على الوجه اآلتيي : "وتبيرأ ذمية الميؤمن قبيل الميؤمن علييه مين كيل التعيويض أو 112(  وقد كان المشروع التمهيدي للمادة  2) 

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية أصبح حلوله محل المؤمن عليه متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن عليه" . فحذف هذا النص في لجنة مجليس الشييوخ "اكتفياء بالقواعيد العامية" ) 

 في الهامش ( . 717وانظر آنفاً فقرة  -525ص -529

 . 519ص 915(  بيكار وبيسون فقرة  1) 

أو على شاغل العقار دون عقد إيجار  إذا نزل المؤمن عن حقه في الرجوع على المستأجر في حالة التأمين من الحريق ، لم يمنعه هذا النزول من الرجوع على المستأجر من الباطن(  ف 9) 

دالليوز األسيبوعي  2515أبرييل سينة  11عكيس ذليك السيين  -ass . Rec . pér . 2591-599المجموعة الدورية للتيأمين  2591فبراير سنة  19إكس  -995) بيكار وبيسون فقرة 

2515-959 . ) 

 995(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  5) 

 . 995(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  9) 

 995(  انظر في هذا المعنى بيكار وبيسون فقرة  1) 

 (

 . 2595رسالة من باريس سنة  Papotانظر   ( 
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جنيه نسبة تعادل نسبة ما احترق من المنزل إلى المنزل كله ، وهذه النسبة هي النصف ، فيتقاضى نصف مبلغ التأمين ، أي   19999

 جنيه . 21999جنيه بدالً من  29999يتقاضى  أنه

إنما تعمل عندما يكيون مبليغ التيأمين أقيل مين قيمية الشييء  ( la régle proportionnelle) ونرى من ذلك أن قاعدة النسبية 

دما يكيون ، أي عني ( surassurance) . أميا فيي التيأمين المغيالى فييه  ( sousassurance) الميؤمن علييه ، أي فيي التيأمين اليبخص 

 هو الذي يعمل . ( principe indemnitaire) مبلغ التأمين أكبر من قيمة الشيء المؤمن عليه ، فقد رأينا أن مبدأ التعويض 

جنييه فقيط ،  1999جنيه بمبلغ  19999ويقوم تبرير قاعدة النسبية على االعتبار اآلتي : عندما أمن المالك على منزله وقيمته 

كل قيمة المنزل ، ولو غطى كل القيمة لدفع قسطاً أعلى . فهو إذن قد دفع قسطاً أقل مما كان يجب عليه أن يدفعه . لم يغط بهذا التأمين 

جنيه أي  19999فإذا احترق كل المنزل تقاضى 
5
قيمة المنزل ، وبقي  9/

2
جنييه الباقيية  9999المنزل غير مؤمن عليه فيخسر الـ 9/

من قيمة المنزل وهي قيمة 
2
كما قدمنا . أما إذا احترق نصف المنزل ، فإنه يتقاضى المنزل 9/

5
هذاالنصيف ألنيه ليم ييؤمن إال عليى  9/

5
المنزل كله أو على  9/

5
جنييه أي   19999أي جزء يحترق منه ، وليم ييدفع فيي مقابيل ذليك إال قسيط تيأمين محسيوباً عليى أسياس  9/

5
زل هو كما قدمنا  المنزل . فيكون ما يتقاضاه من المؤمن إذا احترق نصف المن 9/

5
جنييه  29999قيمة هيذا النصيف ، فيتقاضيى  9/

جنيه هو  1999، ويبقى الخمس دائماً غير مؤمن عليه ، فيخسر  21999بدالً من 
2
قيمة النصف الذي احترق 9/

 (2 )
 . 

، ألنه إذا تليف كليه  وال يظهر عمل قاعدة النسبية واضحاً في التأمين البخس إال إذا تلف من الشيء المؤمن عليه جزء منه فقط

تقاضى المؤمن له أقل المبلغين دون حاجة إلى إعمال قاعدة النسبية ، وهي تعمل في الواقيع ولكين عليى وجيه غيير محسيوس . أميا إذا 

 تلف من الشيء جزء فقط ، فعند ذلك يجب البحث عن نسبة هذا الجزء إلى الشيء كله ، وأخذ ما يعادل هذه النسبة من مبلغ التأمين .

أبرز ميدان تعمل فيه قاعدة النسبية هو ميدان التأمين على األشياء . وتعمل أيضا في التأمين من المسئولية ، كما سينرى ، إذا و

كان الخطر معيناً ، كما إذا أمن المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة بمبلغ أقل مين قيمية هيذه العيين ، أو أمين أميين النقيل 

 بضاعة التي ينقلها بمبلغ أقل من قيمة هذه البضاعة .من مسئوليته عن ال

يولييه  29ولم يورد التقنين المدني وال مشروع الحكومة نصاً في قاعدة النسبية كميا فعيل قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي 

وكميا فعليت التشيريعات األجنبيية األخيرى 2599سنة 
 (1 )

ة ضيمن شيروط وثيائق ، ولكين العميل قيد جيرد عليى األخيذ بهيا وتيذكر عياد 

التأمين ، وبخاصة في التأمين من الحريق
 (9 )

 . 

                                                 
 . 195ص 2995فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -999( انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة  2) 

على ما يأتي : "إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تزيد وقت تحقق الخطر المؤمن  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  92( وقد نصت المادة  1) 

 ا لم يوجد اتفاق مخالف" .ى مبلغ التأمين ، اعتبر المؤمن له ، فيما يتعلق بالزيادة ، هو المؤن لنفسه ، ويتحمل تبعاً لذلك من الخسارة جزًءا نسبياً ، وذلك إذمنه عل

بميا يجياوز المبليغ الميؤمن علييه ، ميا ليم يقيض االتفياق أو  ال يكون المؤمن مسئوالً عن األضرار الناجمة مين الحرييق -2من المشروع التمهيدي على ما يأتي : " 2299وتنص المادة 

المبليغ وقيمية الشييء  فإذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشيء الحقيقية يوم وقوع الحريق ، كان الواجب دفعه مين مبليغ التيأمين هيو ميا يعيادل النسيبة بيين هيذا -1القانون بغير ذلك  . 

على غير ذلك" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعية لتعلقيه "بجزئييات وتفاصييل يحسين أن تنظمهيا قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال  المؤمن عليه وقت الحادث ، ما لم يتفق

 في الهامش ( . 977ص  9التحضيرية 

للشييء الميؤمن علييه وقيت وقيوع الحيادث ، فيالمؤمن مسيئول عين  من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "إذا شمل عقد التأمين جزًءا فقط مين القيمية التيي كانيت 115ونصت المادة 

 التعويض بالنسبة للجزء المذكور ، ما لم يتفق على خالف ذلك" .

أنيه ميازال ك من تقنين الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : "إذا كان عقد الضمان ال يشمل سيوى قسيم مين قيمية الشييء المضيمون ، عيد الشيخص المضيمون 595ونصت المادة 

أن يتناول تعويضاً كامالً إذا ليم  -ضمن حدود مبلغ الضمان -ضامناً لنفسه القسم الباقي ، فيتحمل من ثم قسماً يناسبه من الضرر ، إال إذ نص صريحاً على أنه يحق للشخص المضمون

 يتجاوز الضرر القيمة المضمونة" .

 . 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  91ع والمادة 2597أبريل سنة  1ادر في من قانون التأمين السويسري الص 15وانظر أيضاً المادة 

وانظير فيي أن هيذه القاعيدة "تسيتند فيي أساسيها إليى فكيرة عداليية  -11ص -19(  انظر في انتقاد قاعدة النسبية وفي عدم وجيوب األخيذ بهيا إال باتفياق خياص : محميد عليي عرفيه ص  9) 

وانظر  عليى العكيس مين ذليك فيي أن  -179وص 111ولكنها "تمثل عدالة حسابية وتؤدي إلى نتيجة أليمة بالنسبة للمضرور" : سعد واصف في التأمين من المسئولية ص محضة" ،

 . 191ص 251القاعدة "مستمدة من مبدأ عادل تمليه قواعد اإلنصاف" : محمد كامل مرسي فقرة 



 

 

 

 

1161 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

( األثيير اليذي يترتييب علييى  1( الشيروط الواجييب توافرهييا إلعميال قاعييدة النسيبية . )  2ونفصيل اآلن مييا أجملنياه ، فنبحييث : ) 

 إعمال قاعدة النسبية وكيف يتفادى هذا األمر .

 نسبيةالشروط الواجب توافرها إلعمال قاعدة ال -0
( أن تكون هناك قيمة مؤمن عليهيا مقيدرة أو قابلية  2يجب إلعمال قاعدة النسبية توافر شروط ثالثة : ) شروط ثالثة :  -833

( أن يكون التيأمين بخسياً ، أي أن يكيون مبليغ التيأمين أقيل  1. )  ( valeur assurable determine ou determinable) للتقدير 

( أن يتحقق الخطر  9. )  ( sousassurance existent au jour du sinister) من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر 

 . ( sinister partie) المؤمن منه تحققاً جزئياً ال كلياً 

 من عليها مقدرة أو قابلة للتقدير :قيمة مؤ  -الشرط األول -834
وعلى ذلك يستبعد التأمين على األشخاص من دائرة إعمال قاعدة النسبية ، ألن هذا التأمين ليست فيه قيمة مؤمن عليها ، إذ ال  

د تحقق الخطير الميؤمن تعتبر الحياة أو سالمة الجسم مثالً قيمة مؤمناً عليها ، وليس فيه إال مبلغ التأمين يستحق دون نقص أو زيادة عن

 . وال يبقى إذن إال التأمين من األضرار يدخل في دائرة إعمال قاعدة النسبية .

وفي التأمين من األضرار أبرز ميدان لقاعدة النسبية هو كما قيدمنا مييدان التيأمين عليى األشيياء . ففييه ييؤمن عيادة عليى شييء 

ابلة للتقدير . مثل ذلك التأمين من الحريق ، يؤمن فيه الشخص على منزليه وقيمتيه معين ، وهذه هي القيمة المؤمن عليها المقدرة أو الق

المؤمن عليها ) تكاليف إعادة البناء مع عدم حساب قيمة األرض ( قابلة للتقدير ، وهو يؤمن عليى أمتعية المنيزل وعليى فيوات األجيرة 

لتقيدير ، ومثيل ذليك التيأمين مين تليف المزروعيات أو ميوت المواشيي ، أو المنفعة في المدة التي يعاد فيها البناء وكيل هيذه قيمية قابلية ل

ء فالمزروعات والمواشي كلها قيم قابلة للتقدير . ففي هذه األنواع من التأمين تعمل قاعدة النسبية . ويندر أن يكون التأمين عليى األشييا

ميل قاعيدة النسيبية . مثيل ذليك تيأمين عليى أشيياء غيير معينية خالياً من قيمة مؤمن عليهيا مقيدرة أو قابلية للتقيدير ، فيإذا وقيع ذليك ليم تع

كالتأمين على أوراق النقد ، وكالتأمين من المرض في العنصر الغالب فيه وهو تيأمين مين األضيرار إذ أن مصيروفات العيالج وأجيرة 

ير ومن ثم ال تعمل فيه قاعدة النسيبيةاألطباء وثمن األدوية والتحاليل واألجهزة الالزمة وما إلى ذلك غير مقدرة وال هي قابلة للتقد
 (2 )

 

. 

توجد قيمة مؤمن عليها مقيدرة أو قابلية للتقيدير ، ومين  ( risqué determine) وفي التأمين من المسئولية ذي الخطر المعين 

ثم تعمل فيه قاعدة النسبية ، فمن يؤمن من مسئوليته عن أشياء تودع عنده يكون قد أمن على قيمة مقدرة أو قابلية للتقيدير ، وهيي قيمية 

أو قابليية للتقييدير ، هييي قيميية العييين هيذه األشييياء . وكييذلك المسييتأجر الييذي يييؤمن علييى مسييئوليته عيين الحرييق يييؤمن علييى قيميية مقييدرة 

المؤجرة . فإذا كان بالعين المؤجرة مستأجرون متعددو ، وأمن أحد هؤالء المستأجرين من مسئوليته عن الحريق ، ففيما يتعلق بخطير 

عميل قاعيدة النسيبية تكون هناك قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير هي قيمة هذا المكان ومن ثيم ت ( risqué locative) الجزء الذي استأجره 

فهيو ييؤمن ال عليى  risqué locative complémentaire) ، أما فيما يتعلق بخطر األجزاء األخيرى اليذي قيد يصيبح مسيئوالً عنيه 

 يةقيمة مقدرة أو قابلة للتقدير هي قيمة هذه األجزاء ، بل يؤمن على مبلغ معين ومن ثم ال تعمل قاعدة النسبية . أما التأمين من المسيئول

، كالتأمين من المسئولية عن حوادث السيارة والتأمين من المسئولية عن الحرييق  ( risqué indéterminé) ذي الخطر غير المعين 

، فهو خال من القيمة المقدرة أو القابلة للتقدير ، وال يشتمل إال على مبلغ التأمين ، بيل قيد ال  ( recours de voisins) تجاه الجيران 

 ى هذا المبلغ ، ومن ثم ال تعمل فيه قاعدة النسبية .يشتمل حتى عل

                                                 
 . 159ص 2995فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -591ص 992( بيكار وبيسون فقرة  2) 
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 تأمين بخس : -الشرط الثاني -835
وإلى جانب القيمة المؤمن عليها يوجد مبلغ التأمين ، ويجب إلعمال قاعدة النسبية أن يكون التأمين بخسياً ، أي أن يكيون مبليغ  

ويتحقق ذلك إما عن قصد . وإما عن غير قصد . فقد يقصد الميؤمن ليه التأمين أقل من مقدار القيمة المؤمن عليها وقت تحقق الخطر . 

أن يبخص مبلغ التأمين حتى ال يرتفع القسيط . وقيد ال يقصيد ذليك ، كيأن يقيدر قيمية الشييء الميؤمن علييه تقيديراً خاطئياً فييبخس قيمتيه 

هذه القيمة تزيد في ذاتها أو لتغير سعر العملة فيي ويقدر على هذا األساس مبلغ التأمين ، وقد ال يبخس قيمة الشيء المؤمن عليه ولكن 

خالل المدة التي تمضي قبل تحقق الخطر فيصبح مبلغ التأمين أقل منها بعد أن كان مساوياً لها أو أزيد
 (2 )

 . 

 تحقق الخطر تحققًا جزئيًا : -الشرط الثالث -836
جميع مبلغ التأمين ، فال يظهر وضيوح عميل قاعيدة النسيبية ، أو ذلك أنه إذا تحقق الخطر تحققاً كلياً ، فإن المؤمن له يتقاضى  

باألحرى تختفي هذه القاعدة وراء قاعدة أخرى تقضي بأن المؤمن له يتقاضى األقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين وقد تقاضيى األقيل 

ل مسيتترة . ذليك أن الميؤمن ليه قيد تقاضيى وهو مبلغ التأمين . ومع ذلك فإن قاعدة النسبية تعمل حتى في هذا الفرض ، وإن كانت تعم

هنا كل مبلغ التأمين ، ألن الشيء كله قد تلف . فال يزال معتبراً قد تقاضى نسبة من مبلغ التأمين تعادل نسبة ما تلف من الشييء ، وقيد 

وتحمليه الميؤمن ألن تلف الشيء كله فتقاضى مبلغ التأمين كليه وهيو أقيل مين قيمية الشييء ، فبقيي جيزء مين الشييء غيير ميؤمن علييه 

 أقساط التأمين التي دفعها ال تتسع لتغطية كل الخطر .

أما إذا تحقق الخطر تحققاً جزئياً ، فهنيا يظهير عميل قاعيدة النسيبية فيي وضيوح ، إذ ال يتقاضيى الميؤمن ليه إال نسيبة مين قيمية 

 مبلغ التأمين . الضرر الذي لحق به ، مع أنه كان يستطيع أن يتقاضى كل قيمة الضرر دون أن يجاوز

وعلى هذا يكون هذا الشرط الثالث ليس شرطاً في عمل قاعدة النسبية فهي تعمل حتى لو تحقق الخطير تحققياً كليياً كميا قيدمنا ، 

ولكنه شرط لظهور قاعدة النسبية وهي تعمل في وضوح
 (1 )

 . 

 وكيف يتفادى هذا األثر قاعدة النسبيةاألثر المترتب على  -2 

 شرط الداللة المتغيرة :  -لى شي واحدالتأمين ع -837
إذا كان التأمين على شيء واحد ، فلست هناك صعوبة في إعمال قاعدة النسيبية . إذ تكفيي معرفية نسيبة الجيزء اليذي تليف مين 

وهيو أقيل مين –هذا الشيء إلى الشيء كله ، فإن كانت هذه النسبة النصف أو الثلث أو الربع مثالً ، تقاضى المؤمن له من مبلغ التأمين 

نصفه أو ثلثه أو ربعه . فيبقى إذن جزء مين الضيرر غيير ميؤمن علييه كميا قيدمنا ، ويتحميل خسيارته  -قيمة الشيء وقت تحقق الخطر

 المؤمن له .

وقاعدة النسبية ليست مين النظيام العيام ، فيجيوز االتفياق عليى ميا يخالفهيا ، ومين ثيم يجيوز أن يشيترط الميؤمن ليه أن يتقاضيى 

مالً عن الجزء الذي هلك ، مادام هذا التعويض الكامل ال يجاوز مبلغ التأمين . وفي هذه الحالة يتقاضى المؤمن قسطاً أعلى تعويضاً كا

. 

وإذا لم يرد المؤمن له أن يدفع قسطاً أعلى ، ولم يرد في الوقت ذاته أن يباغت وقت تحقق الخطر بيأن ييرى قيمية الشييء أعيل 

) خضوع لقاعدة النسبية ، فإنه يستطيع تفادي تطبيق هذه القاعيدة بااللتجياء إليى شيرط الداللية المتغييرة من مبلغ التأمين فيضطر إلى ال

clause d'indice variable )
  (9 )

على النحو اآلتي : يتخذ المتعاقدان داللة اقتصادية معينة تنبئ بحركية تغيير األسيعار ، ويسيتعان  

                                                 
 . 159ص 2995فقرة  22( بالنيول وريبير وبيسون  2) 

 . 159ص 2995فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -995( بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 2559في التأمين بشرط الداللة المتغيرة سنة  Ménard( انظر  9) 
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مين ومقيدار القسيط تلقائيياً ، رفعياً أو خفضياً ، بحسيب عليو األسيعار أو نزولهيا ، وبيذلك يبقيى بهذه الداللة كل سنة على تعديل مبلغ التأ

مبلغ التأمين معادالً لقيمة الشيء بقدر اإلمكان . وفيي فرنسيا يتخيذ عيادة كداللية اقتصيادية أسيعار البنياء فيي المنطقية الباريسيية ، وهيذه 

األسعار تنشر في أوقات دورية
 (2 )

 . 

 التأمين على أشياء متعددة : -838
وقد يقع التأمين على أشياء متعددة مستقلة بعضها عن بعض ، ويكون مبلغ التأمين في بعضها مغالى فيه وفي بعضيها بخسياً .  

سيبية واألصل في هذه الحالة أن يبقى كل شيء من هذه األشياء مستقالً عن األشياء األخرى بمبلغ التأمين الخاص به . فتعمل قاعيدة الن

 إذا كان هذا المبلغ بخساً ، وال يعوض هذا البخس بالمغاالة الموجودة في المبالغ األخرى . 

( clause de reversibilité) على أن العمل قد أوجد طرقاً مختلفة يصل بها إلى نوع من التعويض ، أهمها شيرط التحوييل 
 

 (1 )
( assurance au premier risqué, au premier feu) ، وشرط التأمين من الخطر األول  

  (9 )
 . 

 

 

 

 ( ) التأمين من المسئولية -الفرع الثاني
 (Assurance de responsabilté ) 

                                                 
 . 2959فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -997( انظر في أن هذه الطريقة غير كافية بيكار وبيسون فقرة  2) 

أجر من د تحققه . مثل ذلك أن يؤمن المست( ويتلخص شرط التحويل في أن المؤمن له يدفع جملة من األقساط للتأمين من أخطار متعددة ، دون أن يحدد مقدرا أقسا كل خطر منها إال عن 1) 

لية األقسياط ميثالً ثميانين جنيهياً ، دون أن مسئوليته عن الحريق ، ومن مسئوليته عن امتدادا لحريق إلى األجزاء المجاورة ، وعلى األمتعة الموجودة ، في العين الميؤجرة . فيجعيل جم

في األلف ) أي أن القسط الذي يبلغ جنيهين يكون مبلغ التأمين فيه  1لتأمين على األمتعة يوزع هذه األقساط على األخطار الثالثة ، ولكنه يحدد سعر القسط في كل خطر منها ، فيحدد ل

في األلف ، والتأمين من المسئولية عن امتداد الحريق إلى األجزاء المجاورة النصيف فيي األليف . ثيم ينظير بعيد ذليك ، عنيد تحقيق  2ألف جنيه ( ، والتأمين من المسئولية عن الحريق 

مبليغ التيأمين ال يينقص عين األخطار الثالثة ، كيف يوزع جملة األقساط على األخطار المختلفة . وسيجعل بداهة الخطر الذي تحقق فعالً جزًءا من األقساط يكفي لجعيل خطر من هذه 

 . 552ص 995قيمة الخطر ، فال يتعرض بذلك للخضوع لقاعدة النسبية . انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 

في مكان واحد . فتؤمن الشركة عليها ويتلخص التأمين من الخطر األول في أن شركة تملك عدة أشياء ، مباني ومصانع ومخازن وفروعاً مختلفة ، وليست هذه األشياء موجودة كلها (  9) 

عيل مبليغ التيأمين معيادالً ألعليى هيذه األشيياء قيمية ، معتميدة عليى أنيه مين جميعاً من الحريق ، ولكن ال بمبلغ يعادل قيمتها جميعاً وإال اضطرت إلى دفع قسيط مرتفيع ، فتكتفيي بيأن تج

ن هذا الشيء اليذي يحتيرق هيو أعليى المستبعد أن تحترق هذه األشياء كلها في وقت واحد وهي في أماكن مختلفة ، بل الذي يحترق منها شيء واحد ، وقد أحاطت الشركة فافترضت أ

ك تطمئن عادالً لقيمته . ويرضى المؤمن ، في مقابل قسط مناسب ، أال يعمل قادة النسبية ، بل يعوض عن أي ضرر يقع في حدود مبلغ التأمين . وبذلاألشياء قيمة لجعلت مبلغ التأمين م

لو كان الشيء الذي احترق هو أعليى األشيياء حتى  -وال يحترق إال شيء واحد كما قدمنا -الشركة إلى أنها ستعوض تعويضاً كامالً إذا احترق شيء من األشياء المتعددة المؤمن عليها

 . 251محمد كامل مرسي فقرة  -2952فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -925فقرة -929قيمة . انظر في تفصيل ذلك بيكار وبيسون فقرة 

 . 2597سنة  Perin -2591الطبعة الثالثة سنة   Adillonانظر في التأمين من الخطر األول أو من الحريق األول : 

 (

رسيالة مين  Renout -2519رسيالة مين بياريس سينة  Delmas -2525رسيالة مين بياريس سينة  Michel -2522رسيالة مين بياريس سينة  Brutin -2591سنة  Anceyانظر   ( 

صف في التيأمين مين المسيئولية رسيالة مين سعد وا -2599رسالة من ليون سنة  Cenave -2599رسالة من ستراسبورج سنة  Spilrein -2592باريس ) حوادث السيارات ( سنة 

ميازو فيي  -مازو في المسئولية المدنيية الجيزء الثاليث -وما بعدها 299فقرة  9بيكار وبيسون المطول  -2519، وفي التأمين اإلجباري من حوادث السيارات سنة  2597القاهرة سنة 

 ي المسئولية المدنية الجزء الثاني .سافتييه ف -( 2591التأمين من المسئولية ) مجلة مصر المعاصرة سنة 
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 تعريف التأمين من المسئولية وطبيعة هذا التأمين : -839
الغييير عليييه التييأمين ميين المسييئولية عقييد بموجبييه يييؤمن المييؤمن المييؤمن لييه ميين األضييرار التييي تلحييق بييه ميين جييراء رجييوع  

بالمسييئولية . ونييرى ميين هييذا التعريييف أن التييأمين ميين المسييئولية ال يغطييي فحسييب األضييرار التييي تلحييق المييؤمن لييه ميين جييراء تحقييق 

مسئوليته نحو الغير ، بل هو يغطيي أيضياً األضيرار التيي تلحقيه مين مطالبية الغيير ليه بالمسيئولية وليو كانيت هيذه المطالبية خاليية مين 

لمؤمن له على المؤمن في هذه الحالة األخيرة بما تكبده األول من مصروفات وتكاليف في دفيع المسيئولية عنيه ، إذا األساس . فيرجع ا

 كان مدي المسئولية معسراً ال يستطيع تأديتها ، وذلك على التفصيل الذي سيجئ .

فيي طبيعتيه عين سيائر عقيود التيأمين . فهيو والتأمين من المسئولية على النحو الذي بيناه هو قسم من أقسام التأمين ، ال يختليف 

تأمين من األضرار . وبهذا يتميز عن التأمين من اإلصابات ، إذ أن هذا التأمين األخير هو تأمين على األشخاص ال يخضع لهذا المبدأ 

إال أن اإلصيابات التيي  . وإذا كان التأمين من المسئولية يشبه التأمين من اإلصابات فيي أن كيال منهميا يضيمن إصيابات تلحيق الجسيم ،

يضمنها التأمين من المسئولية تقع على الغير من المؤمن له ، أما اإلصابات التي يضمنها التأمين من اإلصيابات فتقيع عليى الميؤمن ليه 

األشيخاص ،  من الغير . وال يقصد بالتأمين من المسئولية تأمين الغير من اإلصابة التي تقع عليه من المؤمن له وإال أصبح تأميناً عليى

وإنما يقصد به تأمين المؤمن له نفسه من ضرر يقع على ماله من جراء رجوع الغير عليه بالمسئولية ، ومن ثم كان تأميناً عليى الميال 

أي تأميناً من األضرار
 (2 )

. ولو أن المؤمن قصد تأمين الغير من اإلصابة التي تلحق به بفعل المؤمن له ، ال نطوي هيذا التيأمين عليى  

اشتراط لمصلحة هذا الغير ، وال نقلب من تأمين من األضرار إلى تأمين على األشخاص
 (1 )

 . 

فالتأمين من المسئولية هو إذن تأمين من األضرار ، ويتفق في ذلك مع التأمين على األشيياء . ولكنيه يختليف عين التيأمين عليى 

األشياء في أنه تأمين لدين في ذمة المؤمن له ، في حين أن التأمين على األشياء تأمين لشيء ممليوك للميؤمن ليه . فمحيل التيأمين عليى 

. أما محل التأمين من المسئولية تأميناً لدين ، فهو بخالف التيأمين عليى األشيياء ال يقتصير  ( actif) ه من مال األشياء هو ما للمؤمن ل

على شخصين اثنيين ، الميؤمن والميؤمن ليه ، يضيع أحيدهما تجياه اآلخير ، بيل يمتيد إليى شيخص ثاليث هيو المضيرور فيوجيد عالقيات 

 ن المؤمن والمضرور من جهة أخرى .متميزة ما بين المؤمن والمؤمن له من جهة وما بي

،  ( clause de non-responsabilité) ويختلف التأمين من المسئولية في طبيعته عن شرط اإلعفاء من المسئولية $2159

إذ هو على النقييض مين هيذا الشيرط يؤكيد المسيئولية ال ينفيهيا . والغيرض مين شيرط اإلعفياء مين المسيئولية هيو إبعياد المسيئولية عين 

ئول ، وجعل المضرور هو الذي يتحملها وحده . أما الغرض من التأمين من المسئولية فهو استبقاء المسئولية فيي ذمية المسيئول ، المس

وجعل المؤمن هو الذي يتحملها عنه . وإذا كيان كيل مين التيأمين مين المسيئولية وشيرط اإلعفياء مين المسيئولية ينتهيي إليى رفيع عيبء 

أن شرط اإلعفاء من المسئولية يحمل المضرور هذا العبء ، بخيالف التيأمين مين المسيئولية فإنيه يزيحيه المسئولية عن المسئول ، إال 

عن عاتقه ، بل ويسعفه بمدين آخر إلى جانب المسئول يرجع عليه كما يرجع على المسئول
 (9 )

 . 

ن يغيري عليى اإلهميال والتقصيير وقد قامت اعتراضات في الماضي على التأمين من المسئولية ، فيإن مين شيأن هيذا التيأمين أ

مادام التأمين يغطي كيل ذليك . وقيد سياعد التيأمين مين المسيئولية عليى ازديياد دعياوى المسيئولية ازديياداً كبييراً ، ال فحسيب مين حييث 

موسير اإلغراء على اإلهمال والتقصير ، بل أيضاً من حيث تشجيع المضرور على رفع دعوى المسئولية منذ أن وجد أمامه المؤمن ال

إلى جانب المسيئول المشيكوك فيي يسياره . ويمييل القضياء غالبياً إليى الحكيم بيالتعويض للمضيرور والسيخاء علييه فيي ذليك ، ماداميت 

شركات التأمين هي التي ستدفع هذا التعويض من خزانتها . وكان التأمين من المسئولية أيضاً من ضمن األسباب التيي دفعيت كيال مين 

ق أحوال جديدة من المسئولية لم تكن معروفة من قبل ، ولم يحجما عن السير في هذا الطريق منذ قام التيأمين التشريع والقضاء إلى خل

يهون من مشقة المسئولية وييسر السبيل لمواجهتها . ولكن كل هذه المضار ليست شيئاً مذكوراً إلى جانب الفوائد التيي جناهيا المجتميع 

المضرور يستطيع بفضل هذا التأمين أن يحصل على حقه كامالً ، وكيان قبيل ذليك يصيعب علييه من وراء التأمين من المسئولية . فإن 

                                                 
 . 195( انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 15ص-15( انظر في اختالف الرأي في الفقه حول ما إذا كان التأمين من المسئولية تأميناً من األضرار : سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 1) 

مسئولية وتختلط به ) اإلعفاء من المسئولية ، الكفالة ، االشتراط لمصلحة الغير ، إعادة التأمين ، اتفاقات الدفاع أمام القضياء ( : ( انظر في األوضاع القانونية التي تشتبه بالتأمين من ال 9) 

 . 99س -99سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 
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الحصول على حقه من المسئول متعثراً بين مماطلته وإعساره . ثيم إن المسيئول نفسيه وجيد فيي التيأمين ميالذاً يرفيع عين كاهليه عيبء 

ء . وقد رجحت كفة التأمين مين المسيئولية إليى حيد أن جعليه التشيريع المسئولية الثقيل ، بل ويقيه اإلفالس والخراب إذا اشتد هذا العب

في بعض أنواعه إجبارياً ، كما هو األمر في التأمين من حوادث السيارات . هذا إلى أن التأمين من المسئولية قد أطليق نشياط اإلنسيان 

مين المغيامرة ، معتميداً فيي ذليك عليى التيأمين يقيي  من عقاله ، فأصبح يقدم على فتح آفاق جديدة تعيين عليى التقيدم وإن كانيت ال تخليو

عثرته إذا ما خانه التوفيق
 (2 )

 . 

 تقسيم رئيسي : -أنواع التأمين من المسئولية -841
ويتنوع التأمين من المسئولية تنوع ميادين النشا وما تنطوي عليه من مسئوليات مختلفة ، وقد انتشر هيذا التيأمين بتقيدم اآلالت  

 والمخترعات الحديثة .الميكانيكية 

وأول ما ظهر من أنواعه كيان التيأمين مين المسيئولية عين الحرييق فيي صيوره المختلفية : تيأمين المسيتأجر مين مسيئوليته عين 

( risqué iocatif) حريييق العييين المييؤجرة 
  (1 )

) ، وتأمينييه ميين مسييئوليته عيين امتييداد الحريييق إلييى األجييزاء المجيياورة ميين العييين  

assurance complémentaire )  وتأمين الجار من المسئولية عن امتداد الحريق إلى جيرانه ، (recous des voisins ) . 

ثييم تلييي ذلييك التييأمين ميين المسييئولية عيين حييوادث العمييل ، وانتشيير هييذا النييوع ميين التييأمين انتشيياراً كبيييراً مييع تقييدم الصييناعة 

 اص إلى نطاق التأمينات االجتماعية .وازدهارها ، ولكنه ما لبث أن انتقل من نطاق التأمين الخ

وجاء بعد ذلك التأمين من المسئولية عن حوادث النقل
 (9 )

 ( circulation) ، وعن حوادث السيارات ، وعن حوادث المرور  

دة الحاجية بوجه عام . وبرز التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات في هذا المييدان بيروزاً واضيحاً ، وانتشير انتشياراً واسيعاً لشي

إليه
 (5 )

  ً ، وما لبث أن جعله التشريع إجباريا
 (9 )

 ، كما سبق القول .  

ثيم جياء التيأمين مين المسييئولية عين النشياط المهنيي
 (1 )

كالتييأمين مين المسيئولية عين نشيياط األطبياء والمهندسيين ، وعين نشيياط  

 اب الرياضية .أصحاب الفنادق ، وعن نشاط أصحاب معاهد التعليم ، وعن نشاط معاهد األلع

وانتهييى األميير إلييى التييأمين ميين المسييئولية عيين النشيياط بوجييه عييام ، كتييأمين أصييحاب العمييارات ميين مسييئوليتهم عيين حييوادث 

 المصاعد وعن أعمال البوابين .

                                                 
 . 19ص -19عد واصف في التأمين من المسئولية ص وانظر في نشأة التأمين من المسئولية وتطوره س -952وفقرة  997( انظر بيكار وبيسون فقرة  2) 

 . 112ص 2919فقرة  22( بالنيول وريبير وبيسون  1) 

 . 155ص 57م 2591أبريل سنة  19 -112ص 52م 2515فبراير سنة  11وانظر استئناف مختلط  -2597( انظر سعد واصف في التأمين من المسئولية ) عن حوادث النقل ( سنة  9) 

سعد واصف فيي التيأمين اإلجبياري  -2599الطبعة الثانية سنة  Bedour -2559في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات سنة  Perraud-Charmantier et Rauzy( انظر  5) 

محميد كاميل  -999فقيرة  -251فقيرة  . Ass . Domلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -وميا بعيدها 219فقيرة  9بيكار وبيسون المطول  -2511من المسئولية عن حوادث السيارات سنة 

 في القضاء المصري في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ( . 995فقرة  -999) وبخاصة فقرة  995فقرة  -957مرسي فقرة 

 tonds de) صيندوقاً للضيمان مين حيوادث السييارات  2592ر سينة ديسيمب 92( أما في فرنسا فقيد نهيج المشيرع الفرنسيي نهجياً أكثير توفيقياً ، إذ أنشيا القيانون الفرنسيي الصيادر فيي  9) 

garantie sutomobile )  يير كياف ، أو أوسع نطاقاً من نظام التأمين اإلجباري ، فهو يغطي األخطار حتى لو كان المتسبب فيها مجهوالً ، أو كان معروفياً ولكنيه أمين عليى مبليغ غ

سييميان فيي جازييت دي  -J .C .P . 2599-2-2911بيسيون  299 -2591انظر في القانون بيكار في المجلية العامية للتيأمين البيري  أمن على مبلغ كاف ولكن المؤمن كان معسراً .

 . 2551رسالة من باريس سنة  Tuneوانظر في مسألة صندوق الضمان  -وما بعدها 199ص Bedour -5-1و Dactrine 2-21 2591باليه 

رنسا وفي بلجيكا ، وفي ضرورة تدخل المشرع المصري إلنشاء صندوق ضمان في مصير وتمويليه "بنسيبة مين الغراميات الناتجية مين مخالفية وانظر في نظام صندوق الضمان في ف

جدييد أو إضيافة عليى  األفيراد أي عيبءقانون المرور وأخرى من الغرامات الناتجة من مخالفة قانون التأمين اإلجباري ، وكذلك بمساهمة من الدولية ومؤسسية التيأمين ، دون تحمييل 

 . 111ص -129أسعار التأمين ، ويتبع هذا الصندوق مؤسسة التأمين ويخضع إلشرافها" : سعد واصف في التأمين اإلجباري من حوادث السيارات ص

 .  911فقرة  -925. فقرة  . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2591رسالة من ليون سنة  Sapin( انظر  1) 



 

 

 

 

1166 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

محيدودة وبالرغم من هذا التنوع الكبير في التأمين من المسئولية ، فيإن اآلثيار القانونيية المترتبية عليى التميييز بيين نيوع وآخير 

ليى األهمية . وال تكاد تختلف األحكام تجاه هذا التنوع ، وإنما تختلف تجاه تقسيم رئيسي للتأمين من المسيئولية ، إذ ينقسيم هيذا التيأمين إ

 assurance) وتأمين من خطر غير معيين  ( assurance de responsabilité à reisque determine) تأمين من خطر معين 

de responsabilité à resque indéterminé ) . 

فالتأمين من خطر معيين هيو ، كميا سيبق القيول
 (2 )

، تيأمين عليى قيمية مقيدرة أو قابلية للتقيدير ، ويتحقيق ذليك فيي التيأمين مين  

ة المسئولية عن شيء معين موجود تحت يد غير مالكه ، فيكون الحائز مسئوالً عن قيمة هذا الشيء نحو الماليك . فالتيأمين مين مسيئولي

المستأجر عن حريق العين المؤجرة ، ومن مسيئولية أميين النقيل عين البضيائع التيي ينقلهيا ، ومين مسيئولية الميودع عنيده عين األشيياء 

المودعة ، يعتبر في هذه الصور وأمثالها تأميناً من خطر معين . ويخضع هذا النوع من التيأمين ألحكيام ال يخضيع لهيا النيوع اآلخير ، 

 عها ومن أهمها قاعدة النسبية .وقد بيناها في مواض

والتأمين من خطر غير معين هو تأمين خال من قيمة مقدرة أو قابلة للتقدير . فهو تأمين من المسئولية أياً كيان مقيدارها فيكيون 

مبليغ تيأمين  ولكن تحدييده ييأتي مين تقيدير ( limitée) ، أو تأمين من المسئولية إلى حد معين فيكون محدداً  ( illinitée) غير محدد 

معين ال مين وجيود قيمية مقيدرة يقيع عليهيا التيأمين ، وأكثير صيور التيأمين مين المسيئولية تيأمين مين خطير غيير معيين ، فالتيأمين مين 

، والتأمين من مسئولية المستأجر عين امتيداد الحرييق إليى  ( recours des voisins) مسئولية الجار عن امتداد الحريق إلى جيرانه 

اورة ، والتأمين من المسئولية عن حوادث العمل ، وعن حوادث النقل ، وعن حوادث السيارات ، وعن النشاط المهنيي ، األجزاء المج

كل هذه أمثلة للتأمين من خطر غير معين . ويصح أن يكون التأمين فيها غير محيدد بمبليغ معيين فيكيون الميؤمن ضيامناً للمسيئولية أيياً 

ب أن يكون التأمين فيها محدداً بمبليغ معيين فيال يكيون الميؤمن ضيامناً للمسيئولية إال فيي حيدود هيذا كان مقدارها ، كما يصح وهو الغال

المبلغ
 (1 )

 . 

 تطبيق قواعد التأمين من األضرار والتأمين على األشياء :  -840
عيام والتيأمين عليى وتسري في األصل على التأمين من المسئولية نفس القواعد التي فصلناها في التيأمين مين األضيرار بوجيه 

األشياء بوجه خاص ، فالتأمين من المسئولية هو كما قدنا تيأمين مين األضيرار ، وإذا كيان ينفيرد بيبعض أحكيام خاصية سييأتي ذكرهيا 

يختلف فيها عن التأمين على أشياء ، فإنه يشترك معه في أكثر األحكام . وقد سبق تفصيل ذلك في مواضعه المختلفة ، عنيد الكيالم فيي 

 مين من األضرار والتأمين من األشياء .التأ

 األحكام التي ينفرد بها التأمين من المسئولية : -842
والتأمين من المسئولية ينفرد كما قدمنا ببعض أحكام يتميز بها عين التيأمين عليى األشيياء ، وهيي األحكيام التيي تتيولى بسيطها  

 فيما يلي .

ا التأمين من المسئولية ، قد قدمنا أن هذا التأمين ال يقتصر على وضيع الميؤمن وترجع هذه األحكام إلى الخاصية التي يتميز به

تجاه المؤمن له ، بل يضع إلى جانبهما شخصاً ثالثاً هو المضرور
 (9 )

. ومن ثم وجب في هذا التأمين بحث عالقة الميؤمن بيالمؤمن ليه  

( فأما أن يرجيع المضيرور عليى  2ولية يكون بأحد طريقين : ) ، ثم بحث عالقة المؤمن بالمضرور . ذلك أن أعمال التأمين من المسئ

( وإميا أن يرجيع المضيرور مباشيرة عليى الميؤمن بطرييق اليدعوى  1المؤمن له فيستوجب ذلك أن يرجع المؤمن له على الميؤمن . ) 

 المباشرة . فنبحث كال من الطريقين .

 

                                                 
 . 795(انظر  آنفاً فقرة  2) 

 . 195( انظر  آنفاً فقرة  1) 

 . 795( انظر آنفاً فقرة  9) 
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 ن له على المؤمنالرجوع المضرور على المؤمن له فرجوع المؤم -المطلب األول

 مراحل رجوع المؤمن له على المؤمن : -843
يمر رجوع المؤمن له على المؤمن بمراحل متعددة وأول مرحلة ضرورية هي مطالبة المضرور للمؤمن له مطالبية وديية أو  

يتليو ذليك مرحلية تسيوية  مطالبة قضائية ، فهذا هو الخطر المؤمن منه والذي البد من تحققه حتى يرجع الميؤمن ليه عليى الميؤمن . ثيم

المسئولية مع المضرور ، وهي إما أن تكون تسوية ودية أو تسوية قضائية . فإن كانت تسوية ودية ، بقيت تسوية الضمان مع الميؤمن 

ن يبقيى ، وهذه أيضاً إما أن تكون تسوية ودية أو تسوية قضائية . وأما إذا كانت تسوية المسئولية مع المضرور تسوية قضائية ، فإميا أ

فسيه المؤمن بعيداً عنها وبعدئذ يسوي مسألة الضمان مع المؤمن له ودياً أو قضائياً ، وإما أن يكون فيها خصماً ثالثاً ، وإما أن يتولى بن

 إدارة الدعوى .

تسيوية (  1( مطالبة المضرور للمؤمن له . )  2فهناك إذن مراحل ثالث ، ليست متعاقبة حتماً فقد يغني بعضها عن بعض : ) 

( تسوية المسئولية مع المضرور قضيائياً ، ثيم تسيوية الضيمان ميع  9المسئولية مع المضرور ودياً ، ثم تسوية الضمان مع المؤمن . ) 

 المؤمن .

 وقبل أن نبحث هذه المراحل الثالث ، نبين إلى أي مدى يمتد ضمان المؤمن عند تسوية هذا الضمان .

 لمؤمن :المدى الذي يمتد إليه ضمان ا -844
يشمل ضمان المؤمن ، أول ما يشمل ، تعويض المؤمن له عما يتقاضاه منه المضرور من تعويض من جراء تحقق مسيئوليته  

، وذلك في حدود مبلغ التأمين إن كان هناك مبلغ معين
 (2 )

 . 

                                                 
تيجية من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "في التأمينات مين المسيئولية المدنيية ، يلتيزم الميؤمن بتعيويض الميؤمن ليه عميا يجيب علييه دفعيه ن 115( وتنص الفقرة األولى من المادة  2) 

 ث الذي حصل خالل مدة التأمين حسب المسئولية المترتبة بمقتضى العقد ، وتستثنى األضرار الناتجة عن أعمال الغش" .للحاد

قيمية هيذه العيين  لتعويض الذي يدفعيه الميؤمنوقد يكون التأمين من المسئولية كما قدمنا تأميناً من خطر معين ، كتأمين المستأجر من مسئوليته عن حريق العين المؤجرة ، فال يجاوز ا

شروط عقد التأمين ، ففي التأمين من المسئولية طبقاً لمبدأ التعويض ، بل ونسبة معينة من مبلغ التأمين في حالة حريق جزء من العين طبقاً لقاعدة النسبية . وتراعى في جميع األحوال 

ون سائق السيارة حاصالً عليى رخصية قانونيية ، وأال يتعيدى حيدوداً معينية فيي قييادة السييارة ، وأال عن حوادث السيارات مثالً قد يشترط المؤمن لضمان المسئولية عن الحادث أن يك

إذا تحققيت األخطيار المسيتبعدة ) بيكيار  يقودها وهو في حالة سكر ، وأن تستبعد من طاق التأمين أخطار معينة ، فيسقط الحق في التيأمين إذا ليم تيراع شيروط العقيد ، وينتفيي الضيمان

كب واحيد ، فيإن ( . وقد قضي بأنه إذا اشترط بطالن التأمين إذا زاد عدد الركاب على اثنين ، فزاد عدد الركاب إلى ثالثة ، ووقع الحادث فمات بسببه را 575ص 951ون فقرة وبيس

 159ص 95م 2511مارس سينة  1ث كانوا ثالثة ) استئناف مختلط عقد التأمين يكون مع ذلك باطالً بالرغم من أن المصاب راكب واحد ، مادام قد ثبت أن الركاب وقت وقوع الحاد

 55م 2591يونيه سنة  29استئناف مختلط ( . وإذا أراد المؤمن أال يزيد الركاب على ثالثة ، وجب عليه اشتراط ذلك صراحة ، ألن العادة قد جرت أن يركب أربعة في مكان ثالثة ) 

 ( . 911ص 

الوحيد التمهيدي على أنه "إذا اشترط في وثيقة التأمين ضد حوادث السيارات أال يكون تعهد المؤمن صحيحاً إال إذا كان المؤمن عليه هو المالك  من المشروع 2219وقد نصت المادة 

في الهامش ( . ويجب إعمال  597ص  9للسيارة ، كان هذا الشرط صحيحاً" . وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة الشتماله "على حكم تفصيلي" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

لظروف التي وقع فيها الحادث مريبية ، أميا إذا الشرط القاضي بوجوب أن يكون المؤمن له هو المالك الوحيد للسيارة إذا كانت السيارة ملكاً لالبن وأمن عليها األب باسمه ، إذا كانت ا

( .  551ص 95م 2511مايو سنة  25الستعمالها المشترك ، فإنه ال يجوز للشركة التمسك بالشرط ) استئناف مختلط  لم تكن هناك ريبة وكان األب واالبن في معيشة واحدة والسيارة

هيو ليم أن الماليك الحقيقيي للسييارة وبالرغم من وجود شرط يقضي بوجوب أن يكون المؤمن له هو الماليك الوحييد للسييارة ، إذا كيان منيدوب الشيركة اليذي عقيد التيأمين ميع اليزوج يع

 95م 2591ديسيمبر سينة  5تئناف مخيتلط الزوجة ال الزوج ، فإن علم المندوب تتقيد به الشركة ، وليس لها إذا وقع الحادث أن تحيتج عليى اليزوج بأنيه لييس هيو الماليك للسييارة ) اسي

 59م 2599نوفمبر سينة  11وجوده ، جاز له إبطال العقد ) استئناف مختلط  ( . وإذا ثبت أن المؤمن له قد وقع في غلط في شأن هذا الشرط ، وأنه ما كان ليتعاقد لو أنه أدرك 11ص

 . 59رقم  Assuranceمجموعة فرونن لفظ  -275ص 55م 2591فبراير سن  25وانظر استئناف مختلط  -( 55ص
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 ولكن ضمان المؤمن يمتد أيضاً إلى أمرين آخرين :

على المؤمن له فيي دعيوى المسيئولية الموجهية ضيده ، وكيذلك المصيروفات التيي ) األمر األول ( المصروفات التي يحكم بها 

ا تستلزمها األعمال القضائية التي يقوم بها ، والفوائد التي يلتزم بأدائها بسبب تأخر المؤمن في الوفاء . أما المصروفات التيي يحكيم بهي

ات التيي يحكيم بهيا ، سيواء رفعيت دعيوى مسيئولية أميام على المؤمن له في دعوى المسيئولية الموجهية ضيده فتشيمل جمييع المصيروف

 ً القضاء المدني أو أمام القضاء الجنائي ودخل المضرور مدعياً مدنيا
 (2 )

، وكذلك أتعاب المحاماة والخبراء 
 (1 )

. وتدخل أيضاً تكياليف  

عن نفسه ، ولم يستطع بعيد ذليك أن يرجيع  المسئولية على النحو المتقدم ، حتى لو كسب المؤمن له الدعوى استطاع أن يدفع المسئولية

بهييذه المصييروفات علييى مييدعي المسييئولية إلعسيياره ، فيرجييع بهييا علييى المييؤمن ، ألنهييا خسييارة لحقييت بييه ميين جييراء رجييوع مييدعي 

تعيويض المسئولية عليه . وال يمتد ضمان المؤمن إلى المصروفات على النحو المتقدم إال في حدود مبليغ التيأمين ، فيجيب أال يجياوز ال

والمصروفات التي يتقاضاها المؤمن له من المؤمن هذا المبلغ
 (9 )

. أما إذا كانت هناك مصروفات أنفقها المؤمن له في أعمال قضيائية  

قام بها بناء على طلب المؤمن أو بموافقته ، فهذه يرجع بها على المؤمن ، ولو جياوز بهيا مضيافة إليى التعيويض مبليغ التيأمين ، ألنهيا 

ارتضى المؤمن أن يتحمال بموافقته عليها . وإذا تأخر المؤمن في الوفاء ، وتسبب عن تأخره أن استحقت فوائد المضيرور  مصروفات

، أو طالب المؤمن له المؤمن بالوفاء وبالفوائد مطالبة قضائية ، فإنه يجوز للمؤمن له أن يرجيع بهيذه الفوائيد عليى الميؤمن وليو جياوز 

هو المتسبب فيها بخطأه مبلغ التأمين ، ألن المؤمن
 (5 )

. أما الفوائد التي يحكم بها عليى الميؤمن ليه للمضيرور فيي دعيوى المسيئولية ،  

 سواء كانت فوائد تعويضية أو فوائد تأخيرية ، فيرجع بها المؤن له على المؤمن ولكن في حدود مبلغ التأمين .

كر ، فنصت على أن "يتحمل المؤمن المصروفات التي يحكيم من مشروع الحكومة األحكام المتقدمة الذ 51وقد أوردت المادة 

بها على المؤمن له في دعوى المسئولية الموجهة ضده . وكذلك يتحمل جميع المصيروفات التيي يسيتلزمها كيل عميل قضيائي يقيوم بيه 

مبلييغ الييذي تغطيييه المييؤمن لييه بنيياء علييى طلييب المييؤمن أو بموافقتييه ، حتييى لييو زادت تلييك المصييروفات مضييافة إلييى التعييويض عيين ال

المسئولية . ويسري هذا الحكم أيضاً على الفوائد التي يلتزم المؤمن له أداءها بسبب تأخر المؤمن في الوفاء"
 (9 )

 . 

                                                 
 . 959-2-2591سيريه -2911-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يونيه سنة  15( نقض فرنسي  2) 

المجلية  2591فبرايير سينة  21 -959-2-2591سييريه -2911-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591يونييه سينة  15( وفي فرنسا يجب في ذلك اتفاق خاص ) نقيض فرنسيي  1) 

ميارس  29 -195-2591دالليوز األسيبوعي  -117-2591المجلة العامة للتأمين البري  -2591مارس سنة  29 -195-2591داللوز األسبوعي  -917-2591العامة للتأمين البري 

 ( . 199-2591داللوز األسبوعي  -929-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591سنة 

لى المؤمن ، وعلى ذلك إذا رجع المضرور بالدعوى المباشرة ع -199 -2591–داللوز األسبوعي  -117-2591المجلة العامة للتأمين البري  -2591مارس سنة  29( نقض فرنسي  9) 

 -2911-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591يونيه سينة  15فإنه يرجع في حدود مبلغ التأمين منقوصاً منه هذه التكاليف التي يرجع بها المؤمن له على المؤن ) نقض فرنسي 

 . Assلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز  -199-2591–الليوز األسيبوعي د . -2591ميارس سينة  29 -195-2591دالليوز األسيبوعي  -2591فبراير سنة  21 -959-2-2591سيريه 

Dom .  والزييادة فيي ( . وإذا زاد التعيويض المسيتحق للمضيرور عليى مبليغ التيأمين ، قسيمت مصيروفات دعيوى المسيئولية بيين الميؤمن والميؤمن ليه بنسيبة مبليغ التيأمين  299فقرة

من التقنين المدني الليبي في هذا المعنى : "ومع ذلك إذا استحق المتضرر مبلغاً يزيد عليى المبليغ األصيلي الميؤمن  115ثة من المادة التعويض . وتقول العبارة األخيرة من الفقرة الثال

 عليه ، فتقسم تكاليف الدعوى بين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته" ) انظر ما يلي نفس الفقرة في الهامش ( .

المرجيع  2551أول ديسمبر سنة  -12-2555المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  15الب المؤمن سيء النية بفوائد تكميلية ) نقض فرنسي ( ويجوز كذلك للمؤمن له أن يط 5) 

 ( . 71فقرة  . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -971-2551المرجع السابق  2551يونيه سنة  1 -15-2557السابق 

وكيذلك  -1يتحمل المؤمن مصروفات دعوى المسئولية الموجهة للمؤمن عليه .  -2من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : " 2225ا النص عن المادة ( نقض وقد نقل هذ 9) 

ا الحكم أيضاً على الفوائد التي يلتزم المؤمن عليه ويسري هذ -9يتحمل المصروفات التي يستلزمها كل عمل قضائي يقوم به المؤمن عليه بناء على طلب المؤمن إذا كان مبلغ التأمين . 

 591ص -599ص  9ال التحضيرية بدفعها بسبب تأخر المؤمن في الوفاء" . وقد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة الشتماله "على أحكام تفصيلية" ) مجموعة األعم

 في الهامش ( .

 . 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  299، والمادة  2599يوليه سنة  29فرنسي الصادر في من قانون التأمين ال 92وانظر أيضاً المادة 

له على عاتق  من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "وتقع المصاريف التي يتطلبها الدفاع في القضية التي يرفعها الطرف المتضرر ضد المؤمن 115وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

 ين المؤمن والمؤمن له بنسبة مصلحته" .المؤمن لغاية المبلغ المؤمن عليه . ومع ذلك إذا استحق المتضرر مبلغاً يزيد على المبلغ األصلي المؤمن عليه ، فتقسم تكاليف الدعوى ب
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) األمر الثاني ( يمتد الضمان ، في التأمين من المسئولية الناشئة عن تولي أعمال تجارية أو صناعية ، ال فحسب إلى مسئولية 

ن له عنه في تولي العمل ، بل أيضاً إلى مسئولية من يعهد إلييهم فيي إدارة العميل أو اإلشيراف علييه حيال تأديية العميل من ينيبهم المؤم

المعهود به إليهم . فيكون هناك عقد تأمين من المسئولية لمصلحة المؤمن له ، واشيتراط لمصيلحة نائبيه ولمصيلحة تابعيه يؤمنهميا هميا 

ما عن فعلهما الشخصي . وإذا نزل المؤمن له عن عمله التجاري أو الصيناعي إليى شيخص آخير ، أيضاً وبطريق مباشر من مسئوليته

أو ثبت لهذا اآلخر حق انتفاع أو إيجار أو أي حق مشابه على العمل التجاري أو الصناعي ، بقي عقد التأمين ما هو بشطريه وحل فيه 

 هذه الحوالة . هذا الشخص اآلخر محل المؤمن له ، بشرط موافقة المؤمن على

من مشروع الحكومة األحكام المتقدمة الذكر ، فنصت على أنه "في التيأمين مين المسيئولية الناشيئة عين  57وقد أوردت المادة 

ل تولي المؤمن له أعماالً تجارية أو صناعية ، يمتد التأمين أيضاً إلى مسئولية من ينيبهم المؤمن له ومن يعهد إليهم بيإدارة هيذه األعميا

مراقبتها عما يقع من أفعال ضارة بالغير أثناء تأدية العمل المعهود به إليهم . وإذا نزل المؤمن له عن أعماله التجارية أو الصيناعية أو 

لصالح الغير ، أو إذا وجد هذا العمل تحت يد الغير نتيجة لحيق انتفياع أو إيجيار أو ألي حقيه مشيابه ، حيل الغيير محيل الميؤمن ليه فيي 

تزامات الناشئة عن عقد التأمين طوال مدة استغالله للعمل ، وذلك بشرط الحصول على موافقة المؤمن"الحقوق واالل
 (2 )

 . 

 مرحلة مطالبة المضرور للمؤمن له -المطلب األول

 مطالبة المضرور للمؤمن له هي الخطر المؤمن منه في التأمين من المسئولية : -845
يس هو تحقق مسئولية المؤمن ليه ، بيل هيو مطالبية المضيرور للميؤمن ليه بيالتعويض ، الخطر منه في التأمين من المسئولية ل 

سواء كانت هذه المطالبة على أساس أو على غير أسياس ، أي سيواء تحققيت مسيئولية الميؤمن ليه أو ليم تتحقيق
 (1 )

. وليذلك قيد يتحقيق  

لمؤمن له بالتعويض وكان على غير حق فيي هيذه المطالبية الخطر المؤمن منه دون أن تتحقق المسئولية ، إذا طالب مدعي المسئولية ا

، وقد رأينا أن المؤمن له يرجع في هذه الحالة بالمصروفات على الميؤمن
 (9 )

. وقيد تتحقيق المسيئولية دون أن يتحقيق الخطير الميؤمن  

هيي الخطير الميؤمن منيه ، فيإذا  -ولييس تحقيق المسيئولية -منه ، إذا سكت المضرور عن مطالبة المؤمن له بالتعويض . فالمطالبة إذن

وقعت تحقق الخطر
 (5 )

 . 

وعلى ذلك البد من أن يطالب المضرور المؤمن له بالتعويض ، أي البد من أن يتحقق الخطر المؤمن منه ، كمرحلة أولى فيي 

صيدد : "فيي التيأمين مين من مشروع الحكومة في هذا ال 51رجوع المؤمن له على المؤمن بالضمان . وتقول الفقرة األولى من المادة 

"المسئولية ، ال ينتج التزام المؤمن أثره إال إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المبين في العقيد
 (9 )

 

ن التيأمين تأمينياً . ذلك أن التأمين من المسئولية ال يؤمن المضرور من الضرر الذي أوقعيه بيه الميؤمن ليه فيي جسيمه أو ماليه وإال لكيا

                                                 
: "في التأمين ضد المسئولية الناشيئة عين تيولي أعميال تجاريية أو صيناعية ، ال يقتصير أثير  من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي 2219( وقد نقل هذا النص عن المادة  2) 

وليات شخصية حال تأدية العميل المعهيود بيه العقد على تأمين المؤمن عليه ضد مسئولياته قبل من يستخدمهم في أعماله ، بل يمتد هذا األثر إلى ما يقع فيه هؤالء المستخدمون من مسئ

 في الهامش ( . 591ص  9قد حذف نص المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة الشتماله "على حكم تفصيلي" ) مجموعة األعمال التحضيرية إليهم" . و

 . 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  292وانظر المادة 

 . 795( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 755( انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 195محمد علي عرفه ص -991فقرة  1ار ( هيم 5) 

من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : "ال ينتج التزام المؤمن أثره إال إذا قام المصاب بمطالبة المؤمن له ودياً أو  2227( وقد نقل هذا النص عن الفقرة األولى من المادة  9) 

د وافقت لجنة المراجعة على نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات قضائياً بعد وقوع الحادث المعين في العقد" . وق

ينيتج التيزام  مين التقنيين الميدني العراقيي عليى أنيه "ال 2995فيي الهيامش ( . وتينص الميادة  599ص  9وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعية األعميال التحضييرية 

 المؤمن أثره في التأمين ضد المسئولية إال إذ قام المتضرر بمطالبة المستفيد بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسئولية" .

 . 2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  99وانظر المادة 
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على األشخاص أو على المال ، وإنما يؤمن المؤمن له من المسيئولية عين هيذا الضيرر ، فيال يتحقيق الخطير إال إذا طوليب الميؤمن ليه 

 فعالً بهذه المسئولية .

أن تكيون  بدعوى ترفع أمام القضاء ، بيل يكفيى ( reclamation judiciaire) وليس يلزم أن تكون المطالبة مطالبة قضائية 

، بإنذار على يد محضر أو بكتاب موصى عليه أو  ( reclamation extrajudiciaire, à l'amiable) مطالبة ودية خارج القضاء 

 بكتاب عادي أو شفوياً ، والمهم أن تكون المطالبة صريحة ال لبس فيها وأن يتمكن المؤمن له من إثبات وقوعها .

( يجب  2ال بوقوع الحادث الضار ، فإن تاريخ وقوع الحادث الضار هام من ناحيتين : )  وإذا كانت العبرة بمطالبة المضرور

أن يقع الحادث الضار المؤمن منه في أثناء سريان عقد التأمين ، فلو وقع قبل ذلك ال يعتد به ، حتى لو طالب المضرور المؤمن له في 

وقع في أثناء سريان العقد ، حتى لو كانت المطالبة بعد انتهاء العقدأثناء سريان العقد . وعلى العقد من ذلك يعتد بالحادث لو 
 (2 )

  ( .1 

( تاريخ وقوع الحادث ، ال تاريخ المطالبة ، هو الذي يعتد به في حماية الحق المباشر الذي للمضرور تجاه المؤمن ، فمين هيذا الوقيت 

ر من المؤمن كما سيجئال من وقت المطالبة ال يضار هذا الحق أو يعرض للسقوط بعمل يصد
 (1 )

 . 

 إخطار المؤمن له للمؤمن بمطالبة المضرور :  -846
وقد قدمنا عند الكالم في عقد التأمين بوجه عام

 (9 )
أن المؤمن له يلتزم بإخطار المؤمن بوقوع الخطير الميؤمن منيه ، وهيو هنيا  

مطالبة المضرور إياه بالتعويض . فيجب إذن على المؤمن له أن يخطر المؤمن ، بكتا موصى علييه مصيحوب بعليم وصيول ، بوقيوع 

ييأتي : "وعليى الميؤمن ليه أن يخطير الميؤمن ، من مشروع الحكومة عليى ميا  51المطالبة . وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة 

أما إذا كانت المطالبة قضيائية ،  -بكتا موصى عليه مصحوب بعلم وصول ، بالمطالبة الودية خالل خمسة أيام ممن وقت وصولها إليه

الن الدعوىفيجب عليه إخطار المؤمن ، بالطريقة المبينة بالفقرة السابقة ، خالل ثالثة أيام كاملة من تاريخ تسلمه إع
 (5 )

  . 

وال يوجد ما يمنع من االتفاق في وثيقة التأمين على ميعاد أطول لإلخطار ، فإن هذا في مصلحة المؤمن له . كذلك ال يوجد ميا 

يمنع من االتفاق على أن يبيدأ سيريان الميعياد مين وقيت عليم الميؤمن ليه بوقيوع الحيادث ، ال مين وقيت مطالبية المضيرور . ويقيع هيذا 

كثيراً في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، فإن المؤمن يعنيه أن يعلم بوقوع الحيادث فيي أقيرب وقيت ممكين حتيى االتفاق 

يتمكن من معاينته والتعرف على ظروفه والتثبت من كيفية وقوعه وتقيدير ميدى األضيرار التيي أحيدثها ، وكيل ذليك ال ييتمكن منيه إذا 

ن يخطر بهمضت مدة طويلة على الحادث دون أ
 (9 )

 . 

                                                 
 . 2912فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -D .C . 2559-291 2559يناير سنة  22( نقض فرنسي  2) 

 في آخرها . 711( انظر ما يلي فقر ة 1) 

 وما بعدها . 155( انظر آنفاً فقرة  9) 

الميؤمن بالمطالبية الوديية فيي خيالل من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : "ويجب عليى الميؤمن علييه أن يخبير  2227( وقد نقل هذا النص عن الفقرة الثانية من المادة  5) 

وى" . وقيد وافقيت لجنية المراجعية عليى خمسة عشر يوماً من وقت وصولها إليه ، أ/ا إذا كانت المطالبة قضائية فيجب عليه أن يبادر بإخطار المؤمن بذلك بمجيرد تسيلمه إعيالن اليدع

يوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعميال التحضييرية نص المشروع التمهيدي ، ووافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الش

 في الهامش (  . 599ص 9

 . 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  299وانظر المادة 

المرجيع السيابق  2591فبرايير سينة  1 -951-2599المرجيع السيابق  2599أبرييل سينة  29باريس  -999-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  19( نقض فرنسي  9) 

بالنييول  -121مكيرر فقيرة  21: بييدان  ( sinister virturel) ويؤسس ذليك عليى فكيرة الحيادث الكيامن  -99-2559المرجع السابق  2551أكتوبر سنة  11ديجون  -2591-579

 " .157وانظر آنفاً فقرة  -119ص 2912فقرة  22وريبير وبيسون 
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 مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور ودياً  -المطلب الثاني

 جواز تسوية المسئولة مع المضرور وديًا : -847
ال يوجد ما يمنع من أن يتفق المؤمن له والمضيرور عليى تسيوية وديية للمسيئولية الناجمية عين الحيادث . فقيد يقنيع الميؤمن ليه  

منه أو وقع بخطأ غيره ، وبأال مسئولية عليه في الحالتين . فإذا اقتنع المضرور بذلك ، ونيزل عين  المضرور بأن الحادث لم يقع بخطأ

مطالبته للؤمن له ، استفاد المؤمن من هذا النزول ، ولم يكن هناك محل لرجوع المؤمن له عليه بالضيمان . وقيد يقيع العكيس ، وتكيون 

، فال يسع هذا األخير إال أن يقر بمسئوليته أو أن يصطلح مع المضرور على ظروف الحادث واضحة وقاطعة في مسئولية المؤمن له 

خير وجه مستطاع . وكل من اإلقيرار والصيلح وأي اتفياق آخير يصيل إلييه الميؤمن ليه ميع المضيرور فيي خصيوص المسيئولية يمكين 

الرجيوع علييه بالضيمان ، أن ييدفع  االحتجاج به عليى الميؤمن ، والرجيوع علييه بالضيمان بمقتضياه . وميع ذليك يجيوز للميؤمن ، عنيد

مطالبة المؤمن له بجميع الدفوع التي يستطيع أن يتمسك بها كما سيجئ
 (2 )

. بل ويجوز أن يكون هناك اتفاق سابق في وثيقة التيأمين ،  

وهذا ميا ننتقيل اآلن  بين المؤمن والمؤمن له ، يمنع المؤمن له من أن يقر المسئولية أو من أن يصالح المضرور بغير موافقة المؤمن ،

 إليه .

 االتفاق على عدم جواز اإلقرار بالمسئولية أو الصلح بغير موافقة المؤمن : -848
يقع كثيراً أن يشترط المؤمن في وثيقة التأمين أنه ال يجوز للمؤمن له أن يقر بمسئوليته أو أن يصيالح المضيرور بغيير موافقية  

بيهالمؤمن . وهذا الشرط صيحيح ، ويجيب العميل 
 (1 )

مين مشيروع الحكومية فيي هيذا الصيدد عليى ميا ييأتي :  55. وقيد نصيت الميادة  

"يجوز االتفاق في الوثيقة على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المؤمن له ، دون رضاء الميؤمن ، قيد أدى إليى المضيمون تعويضياً 

المؤمن له مقصوراً على الوقائع الماديية المتصيلة بالحيادث أو إذا وال يجوز التمسك بهذا االتفاق إذا أن ما أقر به  -أو أقر له بمسئوليته

ثبت أن المؤمن له ما كان يستطيع أن يرفض تعويض الغير أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً"
 (9 )

 . 

                                                 
 . 755( انظر ما يلي فقرة  2) 

بعيدم جيواز االحتجياج عليى  2599لسينة  191أما في التأمين من المسئولية عليى حيوادث السييارات ، فقيد قضيى القيانون رقيم  -919ص 99م 2597يونيه سنة  29( استئناف مختلط  1) 

مين القيانون سيالف اليذكر عليى أنيه "إذا أدى  1المؤمن بتسوية ودية تقع دون موافقته بين المؤمن له والمضرور ، حتى لو لم يكن هناك شرط خياص فيي هيذا المعنيى ، فنصيت الميادة 

من ، فال تكون هذه التسوية حجة عليه" . ومن ثم يجب على كل من المؤمن له والمضرور التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤ

 ، إذا أراد الرجوع على المؤمن ، أن يثبت المسئولية بغير اإلقرار المستخلص من هذه التسوية الودية .

يصح االتفاق في الوثيقة على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كيان الميؤمن علييه ، دون  -2" من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : 2212( وقد نقل هذا النص عن المادة  9) 

وال يجوز التمسك بهذا االتفاق إذا كان ما أقر به المؤمن عليه مقصوراً على واقعية ماديية ، أو إذا ثبيت أن  -1رضاء من المؤمن ، قد دفع إلى المصاب تعويضاً أو أقر له بالمسئولية . 

لتمهييدي ، ووافيق علييه مجليس عليه ما كان يستطيع أن يرفض تعويض الغير أو أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً" . وقد وافقت لجنة المراجعة عليى نيص المشيروع االمؤمن 

 في الهامش ( . 591ص 591ص  9التحضيرية  النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلقه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال

لخاصة من االتفاق ودياً ميع المضيرور وجاء في المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ولما كان المؤمن هو المسئول أصالً عن أداء التعويض ، وقد يتمكن بطرقه ا 

االتفاق على إعفاء المؤمن من أداء التعيويض فيي حالية قييام الميؤمن ليه دون موافقتيه بيأداء التعيويض ليه  55المادة على مبلغ معين قد يقل عن التعويض الواجب أداؤه ، لذلك أجازت 

 المضرور . أو إقراره له  بالمسئولية" .

رضاء المؤمن ، قد دفع إليى المتضيرر تعويضياً ، أو  من التقنين المدني العراقي على أنه " يصح االتفاق على إعفاء المؤمن من الضمان إذا كان المستفيد  ، دون 2999وتنص المادة 

فيد ما كان يستطيع أن ييرفض تعيويض المتضيرر أو أقر له بالمسئولية . ولكن ال يجوز التمسك بهذا االتفاق إذا كان ما أقر به المستفيد مقتصراً على واقعة مادية ، أو إذا ثبت أن المست

 .أن يقر له بحقه دون أن يرتكب ظلماً بيناً" 

 . 2597مايو سنة  99من قانون التأمين األلماني الصادر في  295/1. والمادة  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  91وانظر المادة 
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لمييؤمن لييه مييع ويبييرر منييع المييؤمن للمييؤمن لييه ميين أن يقيير بمسييئوليته أو يصييالح عليهييا ، ليييس فحسييب خشيييته ميين أن يتواطييأ ا

المضرور بالمسئولية أو يصالحه على مبلغ كبير ، بيل أيضياً احتميال أن يرهيب الميؤمن ليه تهدييد المضيرور باتخياذ إجيراءات جنائيية 

ضده ليحمله بذلك على اإلقرار أو الصلح ، أو مجرد عدم مباالة المؤمن له وقد غطى التأمين مسيئوليته فيقيدم عليى اإلقيرار أو الصيلح 

 قيق لظروف الحادث .دون وزن د

والممنوع باالتفاق هو اإلقرار أو الصيلح الصيادر مين الميؤمن ليه شخصيياً ، أميا إذا صيدر إقيرار أو صيلح مين شيخص يكيون 

المؤمن له مسئوالً عنه كالتابع فال يدخل في هذا المنع وال يسقط حق المؤمن له في الضمان
 (2 )

. كذلك ال يعتبير إقيراراً بالمسيئولية ميا  

المؤمن له للمضرور عقب الحيادث مين إسيعافات يمليهيا علييه واجيب اإلنسيانية ، كيأن ييدبر ليه اإلسيعافات األوليية أو ينقليه إليى يقدمه 

منزلييه أو إلييى مستشييفى يتييولى إسييعافه
 (1 )

. وال يعتييد بيياإلقرار الصييادر ميين المييؤمن لييه دون تفكييير وتحييت تييأثير االنفعييال فييور وقييوع  

أنه كان مخطئاً في إقراره ، كما ال يعتبر إقراراً أن يقر المؤمن ليه عقيب وقيوع الحيادث بسيبب رد الفعيل  الحادث ، إذا رجع عنه وبيَّن

المفاجئ أو خشية سوء العاقبة . وإذا قضيي عليى الميؤمن ليه بالمسيئولية فيي محكمية أول درجية ، فيال يعيد رضياؤه بيالحكم ، أو تركيه 

اراً منه بالمسئولية . والمقصود باإلقرار هيو أن يقير بمبيدأ المسيئولية مين الناحيية مواعيد الطعن تنقضي دون أن يطعن في الحكم ، إقر

على  القانونية ، أما إذا أقر بالوقائع المادية كما حدثت دون أن يستخلص منها أنه مسئول قانوناً ، فإن هذا ال يعد إقراراً ، إذ هو اقتصر

لناحية القانونيةسرد ما حدث مادياً دون أن يتطرق إلى المسئولية من ا
 (9 )

، وواجب األمانية والصيدق يقتضييه أن ييروي الحيادث كميا  

وقع مادياً دون أن يكتم شيئاً . بل قد يقتضيه واجب اإلنصاف وحكم الضمير ، في حادث وقع منه ووضحت فييه مسيئوليته وضيوحاً ال 

ئوليته ، ال مين ناحيية الواقيع فحسيب ، بيل أيضياً مين ناحيية يستطيع معه إنكارها إال إذا ارتكب ظلماً بيناً نحو المضيرور ، أن يقير بمسي

القانون ، وال يؤخذ عليه هذا الموقف الذي أماله علييه ضيميره . وقاضيي الموضيوع هيو اليذي يقيدر ميا إذا كانيت الظيروف تبيرر هيذا 

 اإلقرار بالمسئولية ، وما إذا كان االمتناع عن اإلقرار يعد ظلماً بيناً نحو المضرور .

غييير األحييوال المتقدميية ، ال يجييوز للمييؤمن لييه أن يقيير للمضييرور بالمسييئولية أو يصييالحه عليهييا . وقييد يكييون اإلقييرار وفييي 

بالمسئولية صريحاً في ورقة مكتوبة يقر فيها بالمسئولية ويتعهد بدفع تعويض أو شفوياً ، كما يكون ضمنياً باتخاذ موقف ال يدع مجياالً 

ن الصلح مكتوباً أو مشافهة . والصلح ال يقل خطرأً عن اإلقرار إذ هو إقرار مضاف إلييه تقيدير لمبليغ للشك في اإلقرار . كذلك قد يكو

التعويض . فإذا أقر المؤمن له بالمسئولية إقراراً صريحاً أو ضمنياً ، أو صالح عليها ، فإن االتفاق الذي تيم بينيه وبيين الميؤمن يقضيي 

بسقوط حقه في الضمان
 (5 )

تصير االتفياق عليى أال يكيون اإلقيرار أو الصيلح سيارياً فيي حيق الميؤمن دون ذكير لسيقوط . ويجوز أن يق 

الحق في الضمان ، فيصح في هذه الحالة أن يثبت الميؤمن ليه فيي مواجهية الميؤمن أن مسيئوليته قيد تحققيت ال رييب فيهيا ، ولكين هيذا 

هما على المؤمن بموجب االتفياق ، وإنميا يكيون اإلثبيات بيأي اإلثبات ال يكون عن طريق اإلقرار أو الصلح ، فهذان ال يجوز التمسك ب

طريق آخر ، ولو بالبينة أو القرائن . وعندئذ يرجع الميؤمن ليه عليى الميؤمن بالضيمان ، بيالرغم مين اإلقيرار الصيادر منيه أو الصيلح 

الذي أبرمه
 (9 )

 . 

                                                 
 . 977( انظر  عكس ذلك سعد واصف في التأمين من المسئولية ص 2) 

 7 -112-2759المجلة العامة للتأمين البري  2559فبراير سنة  9ليون  -279-2599داللوز األسبوعي -977-2599البري  المجلة العامة للتأمين 2599فبراير سنة  22( بزانسون  1) 

 . 55فقرة  . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -511-2555داللوز  -291-2555المرجع السابق  2557نوفمبر سنة 

المجلة العامة  2591باريس أول مارس سنة  -992-2591داللوز األسبوعي  2591مارس سنة  19 -919-2551للتأمين البري  المجلة العامة 2551يونيه سنة  15( نقض فرنسي  9) 

 . 59وفقرة  59فقرة  . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -992-2591للتأمين البري 

 . 129ص 92م 2595مارس سنة  11( استئناف مختلط  5) 

المجلية العامية  2599أكتوبر سنة  15ومونبلييه  2599يونيه سنة  99) دويه  2599يوليه سنة  29من قانون التأمين الفرنسي الصادر في  91( وهذا هو الحكم الذي تقضي به المادة  9) 

 من مشروع الحكومة ، فتقضي كما رأينا بإعفاء المؤمن من الضمان . 55( أما المادة  57فقرة  . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -وما بعدها 2591-2595للتأمين البري 

لمؤمن له . وقد يرى نفسه في حاجة ويجوز للمؤمن ، إلى جانب اشتراطه أال يصالح المؤمن له المضرور ، أن يشترط كذلك أن يكون له هو وحده حق الصلح مع المضرور نيابة عن ا

مسئولية المؤمن له ثابتة وأال مناص من إدانته ، سعى في الصلح مع المضرور لعله يصل من وراء ذلك إلى شروط أفضل . فإذا عقد المؤمن  إلى التسلح بهذا الحق ، حتى إذا وجد أن

دعييه الميؤمن ليه عين حقيوق قبيل ميا قيد يصلحاً مع المضرور بناء على هذا التفويض ، فإن هذا الصلح يكون حجة على المؤمن له ، حتيى فيميا يجياوز مبليغ التيأمين . أميا فيميا يتعليق ب

( . ولكن  192-2-2595سيريه  -2915-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595أبريل سنة  15المضرور ، فهناك رأي يذهب إلى أن الصلح ال يجوز أن يتناولها ) نقض فرنسي 
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 تسوية الضمان مع المؤمن وديًا أو بدعوى أصلية : -849
لمؤمن له مع المضرور إلى تسوية ودية على النحو اليذي بسيطناه فيميا تقيدم ، كيان ليه أن يرجيع بعيد ذليك عليى فإذا ما انتهى ا 

المؤمن بالضمان . وهذا الرجوع إما أن يكون رجوعاً ودياً إذا استجاب ليه الميؤمن ، وإميا أن يكيون رجوعياً قضيائياً عين طرييق رفيع 

هذا للتسوية الودية . ويسقط حقه فيي رفيع اليدعوى بالتقيادم ، وقيد قيدمنا أن دعيوى دعوى أصلية بالضمان على المؤمن إذا لم يستجب 

الضمان تسقط بثالث سنوات
 (2 )

. وتسري مدة التقادم هنا من وقيف مطالبية المضيرور للميؤمن ليه مطالبية وديية بيالتعويض ، أميا فيي  

 من له ودفع هذا األخير لألول التعويض الذي اتفقا عليه .فرنسا فال تسري إال من وقت التسوية الودية التي تمت بين المضرور والمؤ

وسواء كانت تسوية الضيمان ميع الميؤمن تسيوية وديية أو تسيوية قضيائية عين طرييق اليدعوى األصيلية ، ففيي الحيالتين يكليف 

 المؤمن له بإثبات تحقق مسئوليته نحو المضرور ، وبأن هذه المسئولية يغطيها ضمان المؤمن .

أوال تحقيق مسئوليته نحو المضيرور فعليه أن يثبت
 (1 )

. وال يكتفيي فيي هيذا اإلثبيات بيإقراره أو بالصيلح ميع المضيرور ، فقيد  

يكون ممنوعاً من ذلك على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، فيسقط حقه في الضمان أصالً ، أو في القليل ال يسيتطيع أن يحيتج بياإلقرار 

مين اإلقيرار أو الصيلح مين حييث إنهميا يسيقطان حيق  أو بالصلح على الميؤمن ، وهيذا وذاك تبعياً لميا تيم علييه االتفياق الخياص بيالمنع

المؤمن له في الضمان أو إنهما ال يحتج بهما على المؤمن . فإذا استطع المؤمن له أن يثبت ، بغير اإلقرار أو الصلح ، تحقق مسئوليته 

مؤمن له قد سقطت بالتقادم بيالرغم تجاه المضرور ، يبقى أن يتمسك المؤمن بأي دفع آخر صالح للتمسك به ، كأن يدفع بأن مسئولية ال

من تحققها وقد أهمل هذا أن يتمسك بالتقادم في مواجهة المضرور
 (9 )

، أو كأن يدفع بأن المضيرور نفسيه قيد ارتكيب خطيأ مين جانبيه  

 ور .فقات المسئولية على خطأ مشترك من شأنه أن يخفف مسئولية المؤمن له وينقص من مبلغ التعويض الواجب عليه دفعه للمضر

وعلى المؤمن له أن يثبت ثانياً أن تحقق مسئوليته داخل ي نطاق عقد التأمين ، يغطيه ضيمان الميؤمن بموجيب هيذا العقيد
 (5 )

  .

 ً فيثبت أن الحادث الذي وقع يغطيه عقد التأمين ، وأنه وقع في وقت كان عقد التأمين فيه ساريا
 (9 )

. ويجوز للمؤمن ، بيالرغم مين هيذا  

يثبت من جانبه أن حق المؤم له في الضمان قد سقط بسبب من أسباب السقوطاإلثبات ، أن 
 (1 )

 . 

فإذا ما أثبت المؤمن له حقه قبل المؤمن على الوجه الذي قدمناه ، فإنه يتقاضى منه مبلغ التأمين أو التعويض على النحيو اليذي 

 ى األصلية بالضمان .فصلناه فيما تقدم ، سواء عن طريق التسوية الودية ، أو عن طريق الدعو

 مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور قضائياً  -المطلب الثالث

 احتماالت ثالثة : -هذه المرحلة هي المرحلة الغالبة -851
ويغلب في العمل أال تتم تسوية المسئولية مع المضرور إال عن طريق القضاء . ويرجع ذلك أوالً إلى أن وثيقية التيأمين تحميل  

المؤمن له من اإلقرار بالمسئولية أو الصلح عليها إال بموافقة المؤمن على النحو الذي قدمناه ، فال يقدم المؤن ليه عليى  عادة شرط منع

                                                                                                                                                                    
وأنه يجوز في صلح واحد يعقده المؤمن أن يتناول هيذه الحقيوق جميعياً ) بيكيار وبيسيون فقيرة  الرأي الراجح في الفقه أن هذه الحقوق ال تنفصل عن حقوق المضرور قبل المؤمن له ،

 ( . 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون -991

 وما بعدها . 115( انظر  آنفاً فقرة  2) 

 . 15-2591المجلة العامة للتأمين البري  2599أغسطس سنة  9( نقض فرنسي  1) 

 . 59-2-2592سيريه  2599يوليه سنة  19( نقض فرنسي  9) 

 ( . 921-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595أبريل سنة  19( قد تتحقق مسئولية المؤمن له دون أن يكون تحقق المسئولية هذا مغطى بعقد التأمين ) نقض فرنسي  5) 

انظير -951ى مضرور آخر في نفس الحادث ، فإن لكل مضرور ظروفه الخاصة به ) بيكار وبيسون فقرة ( وال يكفي أن يتمسك المؤمن له بحكم صدر لصالحه ضد المؤمن بالنسبة إل 9) 

 ( . 119-2551داللوز  -219-المجلة العامة للتأمين البري  2551مارس سنة  22عكس ذلك نقض فرنسي 

 . 921-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595أبريل سنة  19( نقض فرنسي  1) 
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تسوية المسئولية مع المضرور تسوية ودية تجنباً للجزاء الذي يترتب على هذا الشرط . ويرجع ذلك ثانيياً إليى أنيه حتيى ليو أطلقيت ييد 

ودية مع المضرور ، فإنه يخشى مع ذلك تعنت هذا األخير ومبالغته فيي تقيدير التعيويض اعتمياداً عليى وجيود المؤمن له في التسوية ال

التأمين وأن المؤمن هو الذي سيدفع التعويض في النهاية . فيؤثر أال يقدم عليى التسيوية الوديية حتيى يتجنيب دفيع الميؤمن لهيا بمختليف 

 يترك المضرور يطالبه بحقه أمام القضاء ، فيواجه بذلك دعوى المسئولية .الدفوع التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم ، و

( فإما أن يواجهها وحده دون أن ييدخل الميؤمن خصيماً فيي  2وهو في مواجهته لدعوى المسئولية هذه بين احتماالت ثالثة : ) 

لب ، أن يدخل الميؤمن خصيماً فيي اليدعوى ، أو ( وإما ، وهذا هو الغا 1الدعوى ، ودون أن يدخل هذا في الدعوى من تلقاء نفسه . ) 

( وإما ويقع ذلك كثيراً ، أن يتولى المؤمن بنفسه إدارة الدعوى نيابة عن الميؤمن ليه ، بموجيب  9يدخل المؤمن فيها من تلقاء نفسه . ) 

 شرط مدرج في وثيقة التأمين . فنبحث كال من هذه االحتماالت الثالثة .

 هة المؤمن له لدعوى المسئولية وحده : مواج -االحتمال األول -850
يندر أن يواجه المؤمن له دعوى المسئولية وحده ، إذ الغالب كما قدمنا أن يكون المؤمن خصماً في الدعوى ، ويغلب أيضياً أن 

ع المضيرور يتولى المؤمن بنفسه إدارة الدعوى . ولكن ميع ذليك قيد يواجيه الميؤمن ليه اليدعوى وحيده ، ال فحسيب إذا أراد التواطيؤ مي

إضراراً بحقوق المؤمن ، بل أيضاً إذا حسب أال مسئولية عليه ورأى أن يواجه الدعوى وحده فيكسبها فال يتهم بالتواطؤ أو بالتهياون ، 

ومن ثم يرجع بالمصروفات على المؤمن إذا لم يستطع الحصول عليها من المضرور . كذلك يواجه المؤمن له الدعوى وحده إذا تعذر 

ب أو آلخر إدخال المؤمن في الدعوى ، أو إذا رفعت عليه الدعوى الجنائية دون أن يدعي المضرور مدنياً فيها فيقضى عليه عليه لسب

باإلدانة
 (2 )

 . 

فإذا واجه المؤمن له الدعوى وحده على النحو الذي قدمناه ، وقضي عليه باإلدانة أو بالمسئولية جنائياً أو مدنياً ، واضطر إليى 

ض إلى المضرور ، فإنه يرجع بالضمان على المؤمن . وهنيا أيضياً إميا أن يرجيع علييه رجوعياً وديياً فيسيتجيب ليه الميؤمن دفع التعوي

ويؤدي له التعويض ، وإميا أن يرجيع علييه رجوعياً قضيائياً بيدعوى أصيلية يرفعهيا أميام القضياء الميدني يطالبيه فيهيا بالضيمان إذا ليم 

 يستجب المؤمن للمطالبة الودية .

واء رجع المؤمن له على المؤمن رجوعياً وديياً أو رجوعياً قضيائياً ، فيإن الميؤمن يسيتطيع أن ييدفع هيذا الرجيوع بالوسيائل وس

 ً القانونية الممكنة على النحو الذي قدمناه في تسوية الضمان مع المؤمن في مرحلة تسوية المسئولية مع المضرور وديا
 (1 )

. ولكن هنيا  

 يجب التمييز بين فرضين :

) الفرض األول ( أن يكون المؤمن له قد قضي عليه جنائياً باإلدانة ، فتقيرر بيذلك مبيدأ مسيئوليته أميام القضياء الجنيائي . ولميا 

، فإن الحكم الجنائي يكون حجة على الميؤمن  ( le criminal tient le civil en état) كان القضاء المدني يرتبط بالقضاء الجنائي 

ةمن حيث مبدأ المسئولي
 (9 )

.ويبقى للمؤمن أن يناقض مدنياً فيما إذا كان للمؤمن له شركاء يشاطرونه المسئولية ، وبخاصة ما إذا كان  

هناك خطأ من المضرور نفسه فيخفف الخطأ المشترك من مسئولية المؤمن له لمصلحة المؤمن
 (5 )

 . 

القضياء الميدني ، أو حتيى أميام القضياء الجنيائي فيي ) والفرض الثاني ( أن يكيون الميؤمن ليه قيد قضيي علييه بالمسيئولية أميام 

الدعوى المدنية التي يرفعها عليه المضرور أمام القضاء الجنائي ويدخل فيها مدعياً ميدنياً . وفيي هيذا الفيرض ال يكيون الحكيم الميدني 

ذليك يصيلح الحكيم الميدني  القاضي بمسئولية المؤمن له حجة على المؤمن ، الخيتالف الخصيوم والمحيل والسيبب . ولكين بيالرغم مين

دليالً على تحقق الخطر المؤمن منه ، فقيد قضيي عليى الميؤمن ليه بيالتعويض بعيد تحقيق مسيئوليته ، ومين ثيم فقيد وجيب عليى الميؤمن 

                                                 
( ، أن يشترط في وثيقة التأمين عدم جواز إدخاله خصماً في دعيوى المسيئولية ، فيمتنيع عندئيذ عليى الميؤمن ليه أن يدخليه  591ذلك يجوز للمؤمن ، كما سنرى ) انظر ما يلي فقرة ( ك 2) 

 خصماً ويبقى وحده لمواجهة دعوى المسئولية .

 . 755( انظر آنفاً فقرة  1) 

أول يولييه سينة  -215-2591دالليوز األسيبوعي  -172-2591المرجع السابق  2591يناير سنة  25 -921-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591 يناير سنة 11( نقض فرنسي  9) 

2552 D .A 2552-999 . 

 . 911-2592المرجع السابق  2592فبراير سنة  29 -99-2592المجلة العامة للتأمين البري  2599يونيه سنة  15( نقض فرنسي  5) 
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الضيمان
 (2 )

. وميع ذليك يسيتطيع المييؤمن أن ييدفع هيذا اليدليل مين وجييوه شيتى . فليه أن يثبيت أن الميؤمن لييه قيد تواطيأ ميع المضييرور  

بحقوقه ، أو في القليل تهاون أو قصر فيي اليدفاع عين نفسيه فيي دعيوى المسيئولية وتيرك الحكيم يصيدر ضيده اعتمياداً عليى  لإلضرار

وجود التأمين . وله أن يثبت أيضاً أن الحكم قد صدر بناء عليى إقيرار الميؤمن ليه بالمسيئولية أو عليى صيلح ارتضياه ميع المضيرور ، 

وثيقة التأمين . وله أن يثبت أن الحكيم صيدر غيابيياً وليم يطعين فييه الميؤمن ليه تعميداً أو وهو ممنوع من ذلك بموجب شرط مدرج في 

تقصيراً 
 (1 )

. وله أن يثبت سقوط حق المؤمن له في الضمان ، بالرغم من تحقق مسئوليته ، لسبب مين أسيباب السيقوط المختلفية . وليه  

تأمين ، كبطالن أو فسخ أو وقف سريان أو شيرط اسيتبعاد أو غيير ذليك أن يدفع رجوع المؤمن له بالضمان بأي دفع يستمده من عقد ال

 من الدفوع .

 إدخال المؤمن أو دخوله خصمًا في الدعوى : -االحتمال الثاني -852
وهذا هو الذي يقع غالباً ، وهو الذي يؤثره المؤمن له حتى يبت في دعوى المسئولية ودعوى الضمان فيي قضيية واحيدة 

 (9 )
  .

مؤمن له ، بمجرد أن يرفع عليه المضرور دعيوى المسيئولية ، إليى إدخيال الميؤمن خصيماً فيي اليدعوىفيبادل ال
 (5 )

. وإذا ليم يقيم هيو  

بإدخاله ، فإن المؤمن ال يلبث ، وقد أخطره المؤمن له بصحيفة الدعوى في الميعاد القانوني
 (9 )

، أن يدخل هو مين تلقياء نفسيه خصيماً  

 ً ثالثا
 (1 )

ليدافع عن مصلحته في دفع المسئولية عن المؤمن له ، أو فيي دفيع الضيمان عين نفسيه . وهيو فيي هيذا أو ذاك إنميا ييدافع عين  

مصلحته الشخصية باسمه هو ، وال ينوب عن المؤمن له كما يفعل لو أنه يتولى إدارة الدعوى بنفسه نيابة عن المؤمن له كما سيجئ
 (1 

)
في دعوى المسئولية حجة عليه ، ويحوز قوة األمر المضي بالنسبة إليه . وكذلك يصيدر الحكيم علييه أو  . وم ثم يكون الحكم الصادر 

له في دعوى الضمان الفرعية ، ويستغني المؤمن له بهذه الدعوى عن دعوى الضمان األصلية التي كان يرفعها في الفروض السابقة
 (

7 )
 . 

يسيت مين النظيام العيام ، فيجيوز االتفياق عليى ميا يخالفهيا . ومين ثيم يجيوز وقاعدة جواز إدخيال الميؤمن خصيماً فيي اليدعوى ل

للمؤمن أن يشترط في وثيقة التأمين أال يجوز للمؤمن له إدخاله خصماً في دعوى المسئولية ، وهو يبغيي مين وراء ذليك أن يبعيد نظير 

ه مما قد يشجع على الحكم بالمسئوليةدعوى المسئولية عن جو يكون مائالً فيه أمام القضاء وراء المسئول مؤمناً يكفل
 (5 )

 . 

                                                 
انظر عكس ذلك وأن الحكم المدني ال يصيلح دلييالً عليى تحقيق الخطير الميؤمن منيه إال إذا تيولى  -551ص 951( وحتى لو لم يتول المؤمن بنفسه إدارة الدعوى ) بيكار وبيسون فقرة  2) 

-2-2591سييريه  -2911ص 2591المجلة العامة للتأمين البيري  2591ه سنة يوني 15المؤمن إدارة دعوى المسئولية المدنية التي رفعها المضرور على المؤمن له : نقض فرنسي 

 ( . 972-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  29 -959

 . 215-2591داللوز األسبوعي  -172-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  25( نقض فرنسي  1) 

 ( . 12-2555المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  15الدعويين ، وبخاصة بعد أن تقرر للمضرور دعوى مباشرة تجاه المؤمن ) نقض فرنسي  ( واالرتباط واضح فيما بين 9) 

من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "ويجوز للمؤمن له ، إذا أصيبح ميدعى علييه مين قبيل الطيرف المتضيرر ، أن ييدخل الميؤمن طرفياً فيي  115( وتنص الفقرة الرابعة من المادة  5) 

 الدعوى" .

 . 79-2551المجلة العامة للتأمين البري  2552يونيه سنة  5( جرينويل  9) 

 . 799( انظر ما يلي فقرة  1) 

 . 119-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591أبريل سنة  11( نقض فرنسي  1) 

 . 921-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595أبريل سنة  19( نقض فرنسي  7) 

ديسمبر سينة  25يث يمتنع نظر إحدى الدعويين منفصلة عن الدعوى األخرى ) استئناف مختلط ( واالرتباط ما بين دعوى المسئولية ودعوى التأمين ليس ارتباطاً غير قابل للتجزئة بح 5) 

 . 11ص 51م 2515نوفمبر سنة  1استئناف مختلط  : الدعوى( . انظر عكس ذلك وأنه ال يجوز اشتراط عدم إدخال المؤمن خصماً في  79ص 51م 2599

رور دعوى مباشرة قبل المؤمن له لم يعد يمكن إقصاء عقد التأمين عن نظر القضاء ، فإنه إذا لم يدخل المؤمن له المؤمن خصماً في ولم يعد لهذا الشرط فائدة عملية ، فمنذ أصبح للمض 

 ( . 991ص -992ص 999دعوى المسئولية لم يلبث المضرور أن يدخله موجهاً إليه الدعوى المباشرة ) بيكار وبيسون فقرة 
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 تولي الموصي بنفسه إدارة دعوى المسئولية -االحتمال الثالث -853
 (2 )

ويقييع كثيييراً أن يشييترط المييؤمن فييي وثيقيية التييأمين احتفاظييه وحييده بييالحق فييي مباشييرة دعييوى المسييئولية ، فيتييولى  : 

من مشروع الحكومة في هذا المعنى على ما يأتي :  51فقرة الرابعة من المادة بنفسه . وتنص ال ( direction du procé) إدارتها 

"ويجوز للمؤمن أن ينص في الوثيقة على احتفاظه وحده بالحق في مباشرة الدعاوى"
 (1 )

. وهناك فرق بين دخول المؤمن خصماً في  

لة األولى يعمل باسمه دفاعاً عن مصلحته الشخصية ويكون الدعوى على النحو الذي قدمناه وبين توليه بنفسه إدارة الدعوى ، ففي الحا

الحكم حجة عليه . أما في الحالة الثانية فيعمل باسم المؤمن ليه نيابية عنيه ودفاعياً عين مصيلحته وال يكيون الحكيم حجية عليى الميؤمن . 

دخل خصيماً ميا ليم يمنعيه شيرط ودخول المؤمن خصماً في الدعوى ال يحتاج إليى شيرط خياص بيذلك فيي وثيقية التيأمين فللميؤمن أن يي

خاص في الدخول ، أما تولي المؤمن إدارة الدعوى فالبد فيه مين شيرط خياص وميا ليم يوجيد هيذا الشيرط ال يجيوز للميؤمن أن يتيولى 

إدارة الدعوى بنفسه . وال يوجد ما يمنع ، إذا وجد شرط خياص يتيولى الميؤمن إدارة اليدعوى ، مين أن يجميع الميؤمن بيين األميرين ، 

تولى إدارة الدعوى باسم المؤمن له ويدخل خصماً فيها باسمه الشخصي حتى أمام محكمة االستئناففي
 (9 )

 . 

والفائدة التي يجنيها المؤمن من إدارته دعوى المسئولية بنفسه واضحة ، فإن الحكم في هذه الدعوى يعنيه في المقام األول ، إذ 

لذي قد يحكم به على المؤمن له لمصلحة المضرور . فيإذا تيولى إدارة اليدعوى بنفسيه ، أنه هو الذي سيقوم في النهاية بدفع التعويض ا

 استطاع أن يحكم إدارتها ، وأن يبذل في ذلك جهداً قد ال يبذله المؤمن له وهو عالم بأن وراءه تأميناً بقيمة الخسارة حتى ليو حكيم علييه

. 

مع هذا الحق حقوقاً أخرى تدعمه . فيشترط أال يجوز للمؤمن ليه أن  ويشترط المؤمن عادة ، تحصيناً لحقه في إدارة الدعوى ،

يقر المضرور بالمسئولية ، وأال يصالحه عليها ، وأن يسلمه األوراق والمستندات الالزمة للدفاع في الدعوى ، ثم يشترط بعيد ذليك أن 

بالمسئولية ومن الصيلح ميع المضيروريستأثر وحده بإدارة الدعوى . وقد مر بنا القول في منع المؤمن له في اإلقرار 
 (5 )

، وبقيي اآلن  

 أن نبحث تسليم األوراق والمستندات الالزمة واالستئثار بإدارة الدعوى .

واشتراط المؤمن أن يسلمه المؤمن له األوراق والمستندات الخاصة بالدعوى ضروري حتى يتمكن من إدارة الدعوى والسيير 

الالزمية ، مين إعالنيات وصيحف دعياوى وعيرائض ومطالبيات وإنيذارات ومسيتندات ورسيائل  فيها وتحيت ييده األوراق والمسيتندات

ومذكرات قضائية وغير قضائية وتقيارير خبيراء وإعالنيات أحكيام وأوراق طعين فيي هيذه األحكيام وميا إليى ذليك
 (9 )

. فيتخيذ الميؤمن  

ومين يحيث ميدى الضيرر اليذي وقيع ، ويقيرر ميا إذا  موقفه من المضرور وهو على بينة من األمر من حييث مبيدأ المسيئولية فيي ذاتيه

كانت المصلحة في أن يصالح المضرور أو في أن يسلم له بطلباته دون تقاضي أو في أن يستمر فيي المنازعية وإجيراءات التقاضيي . 

وراق والمسيتندات وقد ال يرى مصلحة في أن يدير بنفسه الدعوى فيتخلى عنها ، ويقتصر على الدخول خصماً فيها . وشرط تسيليم األ

منفصل عن شرط إدارة الدعوى ، فقد يكتفي المؤمن بالشرط األول دون الثاني ، ولكنه إذا اشترط الثاني وجيب أن يشيترط األول ألنيه 

تكملة له ضرورية
 (1 )

. والجيزاء عليى إخيالل الميؤمن ليه بالتزاميه بتقيديم األوراق والمسيتندات الميؤمن بموجيب الشيرط هيو تعيويض  

لذي ينجم عن هذا اإلخالل . وقد قدمنا أنه إذا وجد شرط يقضي بسقوط حق المؤمن ليه جيزاء اإلخيالل بالتزاميه ، كيان شيرط الضرر ا

                                                 
 (

 . 975-911وانظر أيضاً سعد واصف في التأمين من المسئولية ص -2591رسالة من باريس سنة  Naud -2599اريس سنة رسالة من ب Bizléreانظر   ( 

ق فيي من المشروع التمهييدي ، وتجيري عليى الوجيه اآلتيي : "ويجيوز للميؤمن أن يينص فيي الوثيقية عليى احتفاظيه وحيده بيالح 2227( وقد نقل هذا النص عن الفقرة الثالثة من المادة  1) 

ه "بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها مباشرة الدعوى"" . وقد وافقت لجنة المراجعة على المشروع التمهيدي ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفته لتعلق

 في الهامش ( . 599ص  9قوانين خاصة" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 . 79-2551المجلة العامة للتأمين البري  2552يونيه سنة  5جرينويل  -921ص 919( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 757( انظر آنفاً فقرة  5) 

 2591أكتيوبر سينة  11نقض فرنسيي ( ويستوي في ذلك أن تكون األوراق خاصة باإلجراءات المدنية ، أو هي خاصة باإلجراءات كمحاضر التحقيق والمعاينات والشهادات الطبية )  9) 

 ( . 19-2591داللوز األسبوعي  -152-2591المرجع السابق  2591ديسمبر  19 -797-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595مايو سنة  5 -951-2511لوز األسبوعي دال

 . 921ص 997( بيكار وبيسون فقرة  1) 
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سقوط الحق صحيحاً لو تعمد المؤمن له عدم تقيديم األوراق والمسيتندات أو تيأخر فيي تقيديمها لعيذر غيير مقبيول ، أميا إذا كيان التيأخر 

باطالً للتعسفلعذر مقبول كان شرط سقوط الحق 
 (2 )

 . 

 ً وإذا اشترط المؤمن االستئثار بإدارة الدعوى ، كان الشرط صحيحا
 (1 )

، وترتب عليه أن يكون المؤمن هو الذي يدير الدعوى  

وحده وال يصبح للمؤمن له إال دور سلبي . ولكن الميؤمن ليه يبقيى ظياهراً فيي اليدعوى ، بيل إن الميؤمن يعميل باسيمه وبالنيابية عنيه ، 

توكييل صيادر مين الميؤمن ليه فتسير اإلجراءات كلها باسمه ولكن المؤمن هو الذي يسيرها من وراء ستار . ويكييف الشيرط عليى أنيه 

للمؤمن في إدارة الدعوى ، في جميع إجراءاتها من البداية إلى النهاية ، بما في ذلك الطعن في األحكام . وهذا التوكيل لصالح كيل مين 

ة القيمية الطرفين ، فهو لصالح المؤمن إذ هو في الواقع يدافع عن مصالحه ، وهيو كيذلك لصيالح الميؤمن ليه فيميا تجياوز فييه المسيئولي

المؤمن عليها إذا هو هنا يصيبح المسيئول وحيده . ويترتيب عليى ذليك أنيه ال يجيوز للميؤمن ليه أن يعيزل الميؤمن ، وأن الميؤمن يكيون 

مسئوالً قبله إذا ارتكب خطأ في تنفيذ الوكالة
 (9 )

. . وليس التوكيل تيوكيالً تامياً ، بيل هيو وعيد بالتوكييل مليزم بجانيب واحيد هيو جانيب  

ه ، فإذا شاء المؤمن بعد فحص الظروف عقب كل حادث أن يقبله قبله فينقلب توكيالً تاماً ، وإال رفضه وتيرك زميام اليدعوى المؤمن ل

للمؤمن له يديرها وحده
 (5 )

. ويستطيع أن يقبل الوعد بالتوكييل فيي حيادث ويرفضيه فيي حيادث آخير ، حسيبما ييرى . وإذا قبيل الوعيد  

 ً فأصبح توكيالً تاما
 (9 )

ز له بعد المضي في الدعوى أن يتنحى عن التوكيل شأنه في ذلك شأن أي وكييل ، وقيد ييرى مصيلحته فيي . جا 

التنحي إذا وجد مثالً أن الحادث ال يدخل في نطاق ضمانه بموجب عقد التأمين
 (1 )

 . 

صيدر ليه التعليميات وإذا مضى الميؤمن فيي إدارة اليدعوى ، كيان ليه وحيده حيق إدارتهيا كميا سيبق القيول ، فيعيين المحيامي وي

الالزمة ، ويتفق معه على تحديد الطلبات وتحضير الدفاع ، ثم هو الذي يتحمل في النهاية بمصروفات الدعوى على النحو اليذي سيبق 

بيانه
 (1 )

. وال يجوز للمؤمن له أن يتدخل في تسيير الدعوى 
 (7 )

، فال يشترك في تعيين المحامي وال يصيدر ليه تعليميات ، وإذا قضيي  

بحضوره شخصياً أو باستجوابه لم يجز له أن يقر بالمسئولية إال في الحدود التي سبق بيانها
 (5 )

، فله أن يقر بالوقائع المادية دون مبدأ  

                                                 
سيتئناف فإذا لم يبلغ المؤمن له شركة التأمين بصدور حكم ببراءة السائق ألنه لم يعلم بصيدور هيذا الحكيم ، فيإن شيرط سيقوط الحيق ال ينيتج أثيره ) ا –في آخرها  199( انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 79ص 12م 2555فبراير سنة  29مختلط 

 2595مييايو سيينة  29 -151-2-2591داللييوز  2591أبريييل سيينة  22نقييض فرنسييي  -919ميين  99م 2597يونيييه سيينة  29 -19ص 59م 2599ديسييمبر سيينة  5مخييتلط ( اسييتئناف  1) 

 . 97-2-2511داللوز  2512ديسمبر سنة  29و 2527أكتوبر سنة  17 -921-2-2595داللوز 

 . 999-2551المرجع السابق  2551يوليه سنة  19 -217-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  5( نقض فرنسي  9) 

بيكيار  -217-2551المجلية العامية للتيأمين البيري  2551يوليه سينة  19ن المؤمن مسئوالً عن تنحيه ، حتى لو حكم على المؤمن له بالمسئولية مدنياً وجنائياً ) نقض فرنسي ( وال يكو 5) 

من له الموكل : سعد واصف في التيأمين مين المسيئولية ص انظر عكس ذلك وأن المؤمن ال يستطيع التنحي عن الوكالة ألنها هي أيضاً في مصلحة المؤ -925ص 995وبيسون فقرة 

911 . ) 

أو تعييين خبيير . وإذا سيلم بيبعض الوقيائع ، ليم ( ويقبل التوكيل عادة بالقيام بالتسيير للفعل إلجراءات الدعوى ، وبخاصة بتعيين محام وإعطائه التعليمات الالزمة وطلبه إجراء تحقييق  9) 

( . وفيي أثنياء تولييه اليدعوى يوقيف سيريان تقيادم دعيوى الضيمان التيي  951-2552المجلة العامة للتأمين البيري  2552مارس سنة  29نقض فرنسي  يستطع الرجوع فيها سلم به )

بالنييول  – 925ص 995بيكيار وبيسيون فقيرة  -271-2-2557سييريه  -219 -2557المجلة العامة للتأمين البري  2557مارس سنة  29يرجع بها المؤمن له عليه ) نقض فرنسي 

 ( . 119ص 2911فقرة  22وريبير وبيسون 

 . 1هامش  179ص 2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -925ص 995( بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 755( انظر آنفاً فقرة  1) 

ً ( ولكن  7)  فإن تسيير الدعوى الجنائيية الموجهية إليى شيخص الميؤم  ، مدنياً في الدعوى الجنائية إذا كانت دعوى المسئولية المدنية مرفوعة أمام القضاء الجنائي بأن دخل المضرور مدعيا

 2591ديسمبر سنة  19نقض فرنسي ) فهو الذي يعين المحامي ويشترك معه في تحضير الدفاع وتحديد الطلبات وال شأن للمؤمن في ذلك  ، نله يكون زمامها في يده ال في يد المؤمن

ولكن تبقى الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجنائية زمامها في يد المؤمن  ( . 911بيكار وبيسون فقرة  -19—2591داللوز األسبوعي  -951-2591البري  المجلة العامة للتأمين

 ( . 191-2591داللوز األسبوعي  -917-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591فبراير سنة  27نقض فرنسي ) 

 . 757رة ( انظر آنفاً فق 5) 
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المسئولية في ذاته
 (2 )

. وإذا تدخل في سير الدعوى مخالفاً بذلك التزامه ، جاز أن يرجع علييه الميؤمن بيالتعويض عنيد االقتضياء ، أو  

بسقوط حقه في التأمين إذا كان ذلك مشترطاً جزاء لاللتزامحتى 
 (1 )

. وإذا حكم على المؤمن له في محكمية أول درجية ، كيان للميؤمن  

وحده أن يقرر ما إذا كان يطعن في الحكم باالستئناف ثم بالنقض أو ال يطعن . فإذا قرر الطعن ، جاز له ذلك ولو عارض الميؤمن ليه
 (

9 )
ى الطعن أن طعن المضرور أيضاً في الحكم من جانبه ونجيم عين طعنيه أن سياءت حالية الميؤمن ليه بيأن قضيى ، بل ولو ترتب عل 

عليه بحكم أشد ، نتيجة لهذا الطعن . وال يكون المؤمن مسئوالً عن رفعه الطعن في هذه الحالة ، إال إذا أثبت المؤمن له أن رفع الطعن 

من أدلة ومستنداتلم يكن عمالً حكيماً نظراً لما في الدعوى 
 (5 )

. وللمؤمن أن يقرر عدم الطعن ، وفي هذه الحالة إذا كان الحكم الذي  

صيدر ضيد الميؤمن ليه يجياوز القيمية الميؤمن عليهيا جياز لهيذا األخيير أن يطعين فيي الحكيم وليو عيارض الميؤمن ، وذليك لليدفاع عين 

ه نتيجية الطعين بيأن طعين المضيرور هيو أيضياً ، اقتصير التيزام مصلحته . وال يضار المؤمن بهذا الطعن ، فإذا ساءت حالة المؤمن ل

المؤمن على مقدار ما حكم به ابتدائياً دون أن تسوء حالته . أما إذا تحسنت حالة الميؤمن ليه نتيجية للطعين ، اسيتفاد الميؤمن مين ذليك ، 

 بشرط أن يشاركه في المصروفات كل بنسبة مصلحته .

ية ، ال يكون للحكم الصادر فيها قوة األمر المقضي بالنسيبة إليى الميؤمن ، ألنيه إنميا تيولى وعند البت نهائياً في دعوى المسئول

إدارة الدعوى باسم المؤمن له وبالنيابية عنيه . ولكين الحكيم يكيون دلييالً قويياً عليى تحقيق الخطير الميؤمن منيه ، وبخاصية بعيد أن أدار 

ن له بالتواطؤ أو بالتهاون . فيرجع المؤمن له عليى الميؤمن بالضيمان ، وديياً المؤمن الدعوى بنفسه فال يستطيع بعد ذلك أن يتهم المؤم

أو قضائياً ، على النحو الذي بيناه فيما تقدم
 (9 )

. وغني عن البيان أنه إذا دخل المؤمن خصماً ثالثاً في الدعوى ، باإلضافة إليى إدارتيه  

يهلها ، فإن الحكم الصادر يحوز قوة األمر المقضي بالنسبة إل
 (1 )

، ثم يقضي في دعوى الضمان مع القضاء فيي دعيوى المسيئولية أو  

 بعد القضاء فيها طبقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .

 

 ) الدعوى المباشرة ( ( ) رجوع المضرور مباشرة على المؤمن -المبحث الثاني

 وجود إعطاء دعوى مباشرة للمضرور ضد المؤمن :  -854
المحييض ال توجييد عالقيية مباشييرة بييين المضييرور والمييؤمن . والعالقيية المباشييرة إنمييا توجييد أوالً بييين  قييانونيفييي المنطييق ال

المضرور والمؤمن له وتحكمها دعوى المسئولية ، وتوجد ثانياً بين المؤمن له والمؤمن ويحكها عقد التأمين . ولييس المضيرور طرفياً  

مؤمن بموجيب هيذا العقيد ، كميا أن الميؤمن لييس شيريكاً للميؤمن ليه فيي العميل اليذي في عقد التأمين حتى يستمد منه حقاً مباشراً قبل ال

أوجب مسيئوليته حتيى يرجيع علييه المضيرور مباشيرة بيدعوى المسيئولية . وإذن تكيون العالقية بيين المضيرور والميؤمن عالقية غيير 

                                                 
دالليوز  -979-2591المجلة العامة للتأمين البيري  2591مارس سنة  92( وإذا تخلى المؤمن عن إدارة الدعوى بعد مباشرتها ، رجع المؤمن له حقه في تولي إدارتها بنفسه ) باريس  2) 

 ( . 929ص 919بيكار وبيسون فقرة  -991-2591األسبوعي 

 . 929ص 919بيكار وبيسون فقرة  -929ص 92م 2595مارس سنة  11( استئناف مختلط  1) 

تيى فيميا يخيتص بيالتعويض ، ليم يجيز ( أما إذا كانت الدعوى مرفوعة أمام القضاء الجنائي وصدر الحكم ضد المؤمن له باإلدانة وبالتعويض ، وعارض في رفع طعن في هذا الحكم ح 9) 

 2595ديسيمبر سينة  5 -75-2-2595دالليوز -229-2595المجلية العامية للتيأمين البيري  2599أكتيوبر سينة  92 للمؤمن أن يرفع الطعن رغم معارضة المؤمن له ) نقيض فرنسيي

 ( . 171ص 2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -919قارن بيكار وبيسون فقرة  -9-2599داللوز األسبوعي  -19-2599المجلة العامة للتأمين البري 

 . 217-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551مايو سنة  5( نقض فرنسي  5) 

 . 757( انظر آنفاً فقرة  9) 

 . 791( انظر آنفاً فقرة  1) 

 (

فيي المجلية  Hébraud -119-2599و 2-2599بيكيار فيي المجلية العامية للتيأمين البيري  -2597رسيالة مين مونبليييه سينة   Cros -2595رسالة من بياريس سينة  Binayانظر   ( 

وميا  1151فقرة  1مازو في المسئولية المدنية  -2-1-2599و 91-2-2511جوسران في داللوز  -19ص-1ص 1ليون مازو في مجلة القانون واالقتصاد  -577-2592االقتصادية 

 وما بعدها سيميان . 119فقرة  1سافاتييه  -بعها
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رور دون شييك أن يرجييع بالييدعوى غييير مباشييرة ، وال يعييرف المضييرور المييؤمن إال عيين طريييق مدينييه المييؤمن لييه . ويسييتطيع المضيي

المباشرة على المؤمن ، ويستعمل في ذلك حق مدينه المؤمن له قبل مدين مدينه الميؤمن . ومين ثيم يرجيع بيالتعويض المسيتحق ليه فيي 

 تسيعف ذمة المؤمن له ، بالدعوى غير المباشرة ، على المؤمن في حدود القيمة الميؤمن عليهيا . ولكين هيذه اليدعوى غيير المباشيرة ال

المضرور كثيراً ، إذ لو استعملها لتقدم دائنو المؤمن له اآلخرون وزاحموه فيما ينتج عنها ، وقد يكيون الميؤمن ليه فيي حالية سييئة مين 

 اإلعسار فال ينال المضرور بطريق الدعوى غير المباشرة إال جزًءا يسيراً من التعويض المستحق له . 

رة يرجع بها على المؤمن بالتعويض المستحق له في ذمية الميؤمن ليه ، فيي حيدود لذلك وجب أن يكون للمضرور دعوى مباش

القيمة المؤمن عليها . وبفضل هذه الدعوى المباشرة يأمن مزاحمة المؤمن له ، وينال التعيويض المسيتحق ليه كيامالً مين الميؤمن وهيو 

من عليها . وهذا هو العيدل ذاتيه ، فيإن حيق الميؤمن ليه ليم عادة على جانب كبير من اليسار ، مادام هذا التعويض في حدود القيمة المؤ

يثبت في ذمية الميؤمن إال ألن المضيرور قيد رجيع بحقيه عليى الميؤمن ليه ، فيالمؤمن ليه ليم يكسيب حقيه إال بيثمن دفعيه المضيرور هيو 

ي اسيتقل بيدفع ثمنيه ، وأن الضرر الذي أصابه والذي حقق مسئولية المؤمن له ، فمن العدل إذن أن يستأثر المضرور وحده بالحق اليذ

 يرجع مباشرة على المؤمن دون أن يزاحمه سائر دائني المؤمن له .

 ً وقد حاول الفقه أن يجد لهذه الدعوى المباشرة أساسا
 (2 )

، فذهب رأي أن حق المضرور المبار يقوم على أساس من االشتراط  

ترط عليه أن يدفع مبلغ التأمين للمضرورلمصلحة الغير ، فيكون المؤمن له وقت أن تعاقد مع المؤمن قد اش
 (1 )

. ولكن يرد على ذليك  

بأن المؤمن له يتعاقد عادة لمصلحته هو ال لمصلحة المضرور ، ويقصد أن يحصل لنفسه عليى مبليغ التيأمين تعويضياً لميا أصيابه مين 

إال أن يعوضييه هييو ، ال أن يعييوض الضييرر ميين وراء تحقييق مسييئوليته قبييل المضييرور . وكييذلك يتعاقييد المييؤمن لمصييلحة المييؤمن لييه 

المضرور ، عما أصابه من ضرر بسبب تحقق مسيئوليته
 (9 )

المعيروف ، فيثبيت حيق  ( Labbé) . واعتنيق فرييق آخير ميذهب البييه  

اإليجيار امتياز للدائن على حق مدينه في ذمة مدين المدين ، إذا كان هذا الحق قد ثبت للمدين مقابل غنم جناه المدين من الدائن كما في 

من الباطن ورجوع المؤجر مباشرة على المستأجر من الباطن ، أو مقابل غرم تحمله الدائن بفعل المدين كما في التأمين من المسئولية 

ورجييوع المضييرور مباشييرة علييى المييؤمن . ولكيين اإلجميياع قييام علييى أن نظرييية البيييه هييذه ال تصييلح إال توجيهيياً للمشييرع يسييير علييى 

 ريعه مهتدياً بهديها .مقتضاها ، ويسن تش

فالبد إذن من نص تشريعي يعطي للمضرور حقاً مباشراً قبل المؤمن . وبفضل هذا النص يستمد المضيرور حقيه المباشير مين 

نفس العمل غير المشروع الذي أشنأ حقه قبل المؤمن له ، فالعمل غير المشروع أوجد للمضرور حقاً مباشراً قبيل الميؤمن ليه بموجيب 

ولية ، وأوجييد فييي الوقييت ذاتييه للمضييرور حقيياً مباشييراً قبييل المييؤمن بموجييب اليينص التشييريعي المفتييرضقواعييد المسييئ
 (5 )

. فصييار  

للمضرور سلطان على حق الميؤمن ليه قبيل الميؤمن بفضيل هيذه العالقية المباشيرة . وليم يوجيد هيذا السيلطان ألن الميؤمن ليه قيد أنياب 

م تقيع . بيل وليم يوجيد ألن للمضيرور حيق امتيياز عليى حيق الميؤمن ليه قبيل الميؤمن ، المؤمن في الوفاء للمضرور ، ألن هذه اإلنابة ل

فالنص التشريعي المفترض ال يخلق حق امتياز بل ينشئ دعيوى مباشيرة . وإنميا وجيد السيلطان نتيجية لتجمييد حيق الميؤمن ليه فيي ييد 

                                                 
 . 517ص -521لة في سعد واصف في التأمين من المسئولية ص ( انظر عرضاً للنظريات الفقهية في هذه المسأ 2) 

إلى اشتراط لمصلحة الغير  -ويختلط بها تجميد لتعويض التأمين في يد المؤمن لحساب المضرور –( ويقول األستاذ جوسران في هذا الصدد : "ونرى أنه يمكن إسناد الدعوى المباشرة  1) 

 . 192ص -199ص ( u)  2979فقرة  1قد التأمين" ) جوسران ، وهو اشتراط ضمني اشتمل عليه إلزاماً ع

 -ير . وفي حالة التأمين لمصيلحة الغيير( هناك فرق واضح بين التأمين من المسئولية حيث يؤمن المؤمن له لمصلحة نفسه ، والتأمين لمصلحة الغير حيث يؤمن المؤمن له لمصلحة الغ 9) 

ال يكون التأمين تأميناً من المسئولية ، بل هو تأمين مباشر على األشياء أو على األشخاص لمصلحة المسيتفيد وهيذا ال يمنيع  -مصلحة الغيروهي وحدها التي تقوم على مبدأ االشتراط ل

ن هذا االشتراط واضحاً ال ليبس ن يكومن أن يشترط المؤمن له لمصلحة المضرور ، ولو كان شخصاً غير معين ، طبقاً لقواعد االشتراط لمصلحة الغير . ولكن يجب في هذه الحالة أ

 فيه بين الشروط الواردة في وثيقة التأمين .

حيق بيه بسيبب الحيادث اليذي اعتبير ( وهذا ما قررته محكمة النقض الفرنسية ، إذ تقول إن حق المضرور المباشر يجد بفضل التشريع أساسه في حقه في التعويض عن الضرر اليذي ل 5) 

 . Ass . Domلفيظ  2وانظر أنسييكلوبيدي دالليوز  -( 17-2-2595داللوز  -179-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595مارس سنة  17فرنسي  المؤمن له مسئوالً عنه ) نقض

 . 291فقرة  -299فقرة 
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المؤمن حتيى يسيتوفي المضيرور حقيه منيه
 (2 )

ن ليدى الغيير ، فكيأن حيق الميؤمن ليه قيد أصيبح . وأ رب شيبه ليذلك هيو حجيز ميا للميدي 

محجوزاً بحكم القانون تحت يد المؤمن يستوفي منه المضرور حقه كامالً دون أن يزاحمه فيه أي دائن آخر للمؤمن ليه
 (1 )

. وقيد وجيد  

هذا النص التشريعي الذي ينشئ للمضرور الدعوى المباشرة في فرنسا على مراحل متعاقبة
 (9 )

 . 

، فقد كان القضاء ينكر وجود هذه الدعوى المباشرة دون نص تشريعي أما في مصر
 (5 )

. ثم تحيول عين هيذا الموقيف ، وكيان  

في ذلك مجتهيداً ، فقيرر أن للمضيرور حقياً مباشيراً فيي ذمية الميؤمن ، دون حاجية إليى نيص تشيريعي ، عليى أسياس نظيرة االشيتراط 

وليته أن يكفل للمضرور تعويضاً كامالً حتى يتخلص مين عواقيب هيذه المسيئولية لمصلحة الغير . فإن المؤمن له إنما قصد بتأمين مسئ

، فيكون بتعاقده مع المؤمن على التيأمين مين مسيئوليته قيد جعيل للمضيرور حقياً مباشيراً يتقاضيى بموجبيه التعيويض المسيتحق ليه مين 

المؤمن ، وبذلك يكون قد اشترط لمصلحته
 (9 )

  . 

                                                 
(  u)  2979فقيرة  1اليذي يلتيزم بيه الميؤمن" ) جوسيران  ( éteution، بيل هيو واجيب الحيبس  ( droit de retention) ( أو كما يقيول األسيتاذ جوسيران : "لييس هيو حيق الحيبس  2) 

 ( . 199ص

 . 299فقرة  -292فقرة  . Ass . Domلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -919( انظر بيكار وبيسون فقرة  1) 

ولية المستأجر والجار عن الحريق ، وقد قضي بمنع المؤمن من دفيع مبليغ التيأمين إليى الميؤمن ليه قبيل أن بشأن التأمين من مسئ 2775فبراير سنة  25( وكانت أول مرحلة هي قانون  9) 

 2591ينياير سينة  25 -22-2-2521دالليوز  2522يولييه سينة  21يستوفي المضرور حقه ، وفسر القضاء الفرنسي ذلك بأن للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن ) نقيض فرنسيي 

داللييوز  2595أكتيوبر سيينة  15 -971-2591دالليوز األسييبوعي  -2992-2591المييج 2591أكتييوبر سينة  15 -297-2-2591سييريه  -177-2591تيأمين البييري المجلية العاميية لل

ين ، واسيتخلص القضياء ، فيأعطى فيي التيأمين مين المسيئولية عين اإلصيابات امتييازاً للمضيرور عليى مبليغ التيأم 2757أبرييل سينة  5ثم تليى ذليك قيانون  -( 999-2595األسبوعي 

منيه فيي  91/5، فقيرر فيي الميادة  2599يولييه سينة  29ثم أتى قيانون  -( 91-2-2511داللوز  2511يونيه سنة  25الفرنسي من هذا االمتياز قيام الدعوى المباشرة ) نقض فرنسي 

، دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن ، وعمم هذه اليدعوى فيي جمييع أنيواع التيأمين  2775فبراير سنة  25التأمين من مسئولية المستأجر والجار عن الحريق ، بعد أن أغلى قانون 

هذا المبليغ  منه تنص على ما يأتي : "ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المضرور ما يستحق في ذمته كال أو بعضاً ، مادام المضرور لم يعوض بما ال يجاوز 99من المسئولية في المادة 

 ة عن األفعال الضارة التي ترتبت عليها مسئولية المؤمن له" .عن األضرار الناشئ

شيترط عليى الميؤمن أن ييدفع ليه رأسياً مبليغ وهذا النص األخير ، كالنصوص التي سبقته ، يعتبر من النظام العام ، فال يجوز االتفاق على ما يخالفه ، ومن ثمال يجيوز للميؤمن ليه أن ي

كما ال يجوز للمؤمن أن يشترط أن يكون له الحق في االحتجاج على المضرور بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث المؤمن منه ) نقض فرنسي  التأمين دون أن يدفع شيئاً للمضرور ،

دعوى المباشرة اسيتقالالً ويالحظ أن عدم جواز احتجاج المؤمن على المضرور بالدفوع التي تنشأ بعد وقوع الحادث المؤمن منه يجعل لل -( 175-2551المج 2551مارس سنة  25

ؤمن منيه ، بخيالف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن الناشئة عن عقد التأمين ، فإن هذه الدعوى األخيرة يجوز دفعها بالدفوع التي تنشيأ بعيد وقيوع الحيادث المي ( autonomie) ذاتياً 

( . ولما كانت الدعوى المباشرة من النظام العام ، فإنه إذا تحقق الضرر المؤمن منه في أرض فرنسية  911الدعوى المباشرة على ما قدمنا ) انظر في هذه المسألة بيكار وبيسون فقرة 

 -995-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591فبرايير سينة  15وجب األخذ بها حتى لو كان عقد التأمين خاضعاً لقانون أجنبي ال يعطي هذه الدعوى للمضيرور ) نقيض فرنسيي 

( . أما إذا تحقق الضرر المؤمن منه فيي غيير أرض فرنسيية ، وكيان عقيد  175ص 2911فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون -917وانظر بيكار وبيسون فقرة  -55-2-2591داللوز 

صية التيي تنظير القضيية محكمية فرنسيية ) نقيض التأمين خاضعاً لقانون أجنبي ال يعطي المضرور الدعوى المباشرة ، لم يكن للمضرور هيذه اليدعوى حتيى  ليو كانيت المحكمية المخت

 ( . 599-2557داللوز  -119-2557المجلة العامة للتأمين البري  2557يونيه سنة  29فرنسي 

المضرور ، بعد وقوع الحادث  ( إذا كان ال يجوز للمؤمن له أن يشترط في وثيقة التأمين حرمان المضرور من الدعوى المباشرة ، فإن هذا ال يمنع من أن 2بقي أن نالحظ أمرين : ) 

( إذا كان ال يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور بالدفوع التي تنشأ بعد وقيوع الحيادث ، فيإن ليه عليى العكيس مين ذليك أن  1وثبوت حقه المباشرة ، ينزل عن الدعوى المباشرة . ) 

 . 911ون فقرة يحتج عليه بالدفوع التي تنشأ قبل وقوع الحادث ، . انظر في ذلك بيكار وبيس

 . 975ص 51م 2599مارس سنة  11( استئناف مختلط  5) 

 . 11فقرة  Assuranceلفظ  2وانظر في تعقب هذه المسألة في القضاء المختلط مجموعة فرونن  -191ص 51م 2599أبريل سنة  29( انظر في هذا المعنى استئناف مختلط  9) 

سينة  295قضية رقيم  2599أبريل سنة  15القاهرة الكلية  -295ص 91رقم  9مجلة التشريع والقضاء  2592نوفمبر سنة  19اهرة وانظر في معنى الدعوى المباشرة : استئناف الق 

 25 -229ص 227رقم  17جازيت  2591ديسمبر سنة  11 -191ص 51م 2599أبريل سنة  29استئناف مختلط  -2595سنة  2191قضية رقم  2591ديسمبر سنة  99 -2591

 . 915ص 195رقم  11جازيت  2591مارس سنة  7 -299ص 99م 2597يناير سنة 
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قبة تعطي للمضرور حقاً مباشراً قبيل الميؤمن فيي ميواطن متفرقية . مين ذليك القيانون رقيم وقد صدرت تشريعات مصرية متعا

( ، وهو يقضي بأنيه إذا ان صيحاب العميل مؤمنياً  2591لسنة  15بشأن إصابات العمل ) وقد حل محل القانون رقم  2599لسنة  75

شركة التأمين معياً متضيامنين . وقيد فيرض القيانون رقيم من مسئوليته عن حوادث العمل ، جاز للعامل أن يطالب بحقوقه رب العمل و

يلحيق أميراض المهنية بإصيابات  2599لسينة  221مال . ثيم صيدر القيانون رقيم ‘التأمين اإلجباري على أصحاب ال 2551لسنة 71

ألعميال العمل من حيث إلزام صاحب العمل بتعويض جزافي عن هذه األمراض ، ومن حيث فرض التأمين اإلجباري على أصحاب ا

منه على كل من يطلب ترخيصاً لسيارة  1بشأن السيارات وقواعد المرور ، وأوجبت المادة  2599لسنة  555. ثم صدر القانون رقم 

بشيأن  2599لسينة  191أن يقدم وثيقة التأمين من المسئولية عن حوادث السيارة . وصدر ، إكماالً لهذا القانون األخير ، القانون رقيم 

باري من المسئولية المدنية الناشئة عن حيوادث السييارات ، فقيرر واجبيات الميؤمن ، وأنشيأ اليدعوى المباشيرة للمضيرور التأمين اإلج

منه على ما يأتي : "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشيئة عين الوفياة أو عين أيية إصيابة بدنيية  9قبل المؤمن إذ نصت المادة 

مين القيانون  1ة إذا وقعت في جمهورية مصر ، وذلك فيي األحيوال المنصيوص عليهيا فيي الميادة تلحق أي شخص من حوادث السيار

، ويكييون التييزام المييؤمن بقيميية مييا يحكييم بييه قضييائياً ميين تعييويض مهمييا بلغييت قيمتييه ، ويييؤدي المييؤمن مبلييغ  2599لسيينة  555رقييم 

من القانون الميدني" 191المنصوص عليه في المادة وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم  -التعويض إلى صاحب الحق فيه
 (

2 )
 . 

منه على ما ييأتي :  99ثم جاء مشروع الحكومة وعمم الدعوى المباشرة في جميع أنواع التأمين من المسئولية ، فنصت المادة 

المضيرور ليم يعيوض بأيية "ال يجوز للمؤمن أن يؤمن للمؤمن له ) غير المضرور ( مبلغ التعيويض المسيتحق كليه أو بعضيه ، ميادام 

كيفية كانت عن األضرار التي نشأت عنها مسئولية المؤمن له"
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 -151ص 55م 2591يونيه سينة  1 –) لم تحل (  919ص 55م 2591يونيه سنة  29 -9795ص 51م 2599مارس سنة  11وانظر في إنكار الدعوى المباشرة : استئناف مختلط 

 . 2595سنة  1559قضية رقم  2591مايو سنة  1عابدين  -) لم تحل (

على خالف بعض التشريعات  -فقضت في هذا المعنى بأن الشارع المصري لم يورد -ولم تقر محكمة النقض الدعوى المباشر ، إال إذا تبين أن وثيقة التأمين قصد بها اشتراط لمصلحة الغير

لتعرف ما  القواعد العامةبه ، والذي يسأل عنه المستأمن ، فوجب الرجوع إلى نصاً خاصاً يقرر أن للمصاب حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصا -األخرى

ان الحق الذي اشترطه المستأمن إنميا اشيترطه إذا كانت وثيقة التأمين من مسئولية المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة الغير ، أم قصد بها اتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين . فإذا ك

حق المباشير فيي منيافع اك اشتراط لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعة على الغير . أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصدا تخويل المصاب اللنفسه ، فال يكون هن

 ( . 2915ص 259رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  9العقد ، فإن القواعد الخاصة باالشتراط لمصلحة الغير هي التي تطبق ) نقض مدني 

سيعد واصيف فيي التيأمين مين المسيئولية ص  -119ص -191أما الفقه في مقصر فيعطي للمضرور الدعوى المباشرة ، حتى لو لم يكن هناك نيص تشيريعي : محميد عليي عرفيه ص  

مباشراً يخوليه دعيوى مباشيرة ، ولكين روح التشيريع ومبادئيه ال ، ويقول في ختام بحثه : "والخالصة أنه ال نص صريح في التشريع المصري يعطي المضرور حقاً  521ص -591

( ، فيكيون للمضيرور حيق مباشير قبيل  595تتعارض وال تتنافر مع هذا الحق" . ويعمم الدعوى المباشرة لكل دائن يكون حقه قبل المدين هو سبب مديونية ميدين الميدين للميدين ) ص

( . وقيرب  517ي هذه العدالة السند القيانوني لليدعوى المباشيرة ، أو األصيل اليذي نسيتطيع أن نيرد إلييه اليدعوى المباشيرة" ) ص( ، ثم يقول : "نستطيع أن نجد ف 522المؤمن ) ص

 . 959فقرة  -955محمد كامل مرسي فقرة 

  

 . 275ص-291ث السيارات ص( أنظر في الدعوى المباشرة في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات : سعد واصف في قانون التأمين اإلجباري من المسئولية عن حواد 2) 

عليى األخيير  99له حقاً مباشراً قبل الميؤمن . وحظيرت الميادة ( وتقلو المذكرة اإليضاحية لمشروع الحكومة في هذا الصدد : "ورغبة في حماية المضرور فقد رأى الشارع أن يرتب  1) 

فية كانت ، فإذا كان ما اقتضاه جزًءا منه أداء مبلغ التعويض المستحق كله أو جزء منه للمؤمن له ) غير المضرور ( إال إذا كان المضرور قد حصل على قيمة التعويض كامالً بأية كي

 ) في حدود مبلغ التأمين المتفق عليه بداهة (" . فقط التزم المؤمن بأن يؤدي له الباقي

من المشروع التمهيدي ، وتجري على الوجه اآلتي : "ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير المصاب مبلغ التأمين المتفق عليه كله أو بعضه  2211وقد نقل نص مشروع الحكومة عن المادة 

األضرار التي نشأت عنها مسئولية المؤمن عليه" . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص ، ثم وافق عليه مجلس النواب ، ، مادام المصاب لم يعوض بما ال يجاوز هذا المبلغ عن 

فيي الهيامش ( . وجياء فيي  597ص -591ص   9ولكن لجنة مجليس الشييوخ حذفتيه لتعلقيه "بجزئييات وتفاصييل يحسين أن تنظمهيا قيوانين خاصية" ) مجموعية األعميال التحضييرية 

الفرنسي ، التي تلزم المؤمن بأن يدفع مبلغ التعيويض للغيير .  2599من قانون سنة  99المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : "هذا النص يتفق في أساسه مع المادة 

ك . والحكم الوارد بيالنص يؤييد ضيمناً ميا انتهيى إلييه قضياء محكمية االسيتئناف ( ، فإنه يجيز للمؤمن دفع التعويض للغير ، ولكنه ال يلزمه بذل 291األلماني ) م 2597أما قانون سنة 
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ونحن نبحث هنا اليدعوى المباشيرة باعتبارهيا قيد عميت جمييع أنيواع التيأمين مين المسيئولية فيميا إذا أصيبح مشيروع الحكومية 

م علييه هيذه اليدعوىالمتقيدم ذكرهيا هيي الينص التشيريعي اليذي تقيو 99قانوناً ، وتجعيل الميادة 
 (2 )

(  2. فنبحيث األميرين اآلتييين : )  

 ( استعمال الدعوى المباشرة . 1الخصوم في الدعوى المباشرة . ) 

 الخصوم في الدعوى المباشرة -المطلب األول

 المدعي والمدعي عليه : -855
الميدعي فهيو المضيرور ، ولكين قيد يحيل محيل  المدعي عليه في الدعوى المباشرة هو دائماً المؤمن ، وال جديد يقال فيه . أما 

المضرور غيره . ويشترط في جميع األحوال أال يكون قد سبق تعويضه عن الضرر الذي لحق بيه . وهنياك خصيم ثاليث فيي اليدعوى 

 هو المؤمن له ، يتعين في بعض األحوال إدخاله فيها .

( إدخييال  9( عييدم سييبق تعييويض المضييرور . )  1) ( المييدعي هييو المضييرور أو ميين يحييل محلييه .  2فهييذه مسييائل ثييالث : ) 

 المؤمن له خصماً في الدعوى .

 التزاحم عند التعدد : -المدعي هو المضرور أو من يحل محله -856
والمدعي في المكان األول هو المضرور ، أي الشخص الذي لحقه ضرر بسبب خطأ المسئول المؤمن له . فإذا كيان قيد ميات  

ونون هم أيضاً مضرورين مباشيرة بسيبب ميوت ميورثهم ، فيكونيون ميدعين ال فحسيب بصيفتهم ورثية بيل أيضياً خلفته ورثته ، وقد يك

بصفتهم مدعين أصليين
 (1 )

. وقد ينزل المضرور عن حقه للغير ، فيكون المحال ليه هيو الميدعي . فهيؤالء جميعياً خليف للمضيرور ،  

 إما خلف عام وإما خلف خاص .

 tiers subrogé) ، ويجوز أيضاً أن يكون مدعياً من يحيل محيل المضيرور  ( ayants droit) وإلى جانب خلف المضرور 

. فقد يحل محله مؤمنه الشخصي ، ذلك أن المضرور قد يكون أمن على نفسيه مين اإلصيابة ذاتهيا التيي ألحقيت بيه الضيرر ، فليه أن  (

ي الرجوع على المسيئول وفيي الرجيوع عليى ميؤمن المسيئول يرجع على المؤمن الذي تعاقد معه . وعند ذلك يحل هذا المؤمن محله ف

بالدعوى المباشرة
 (9 )

، فيكون هو المدعي في هذه الدعوى األخيرة . كذلك قد يتسبب عن لحوق الضرر بالمضرور أن يستحق معاشاً  

                                                                                                                                                                    
مجموعية فيرونن ،  -191ص 51ب 2599أبرييل سينة  27المختلطة ، بعد خالف في الرأي ، في وجود أو عدم وجود دعوى مباشرة للمصاب قبل شيركة التيأمين ) اسيتئناف مخيتلط 

األلمياني التيي تقيرر أنيه "إذا أفليس طاليب التيأمين ، كيان للغيير أن  2597مين قيانون سينة  297م . فهو يغنينيا عين وضيع نيص مقابيل للميادة ( . والمبدأ المقرر بالمادة عا 11تأمين ن 

مماثيل لموقيف المسيتفيد فيي  ليه فيي موقيفيستوفي التعويض المستحق له باالمتياز على من عداه من مبلغ التأمين" ، إذ المشروع يقرر للمصاب حقياً مباشيراً فيي مبليغ التيأمين ، ويجع

 في الهامش ( . 51ص  9اشتراط لمصلحة الغير بعد قبوله إياه" ) مجموعة األعمال التحضيرية 

لمتضيرر ، غيير أن من التقنين المدني الليبي على ما يأتي : "ويجوز للمؤمن ، بعد إخطار المؤمن له ، أن يؤدي التعويض رأساً للشيخص الثاليث ا 115وتنص الفقرة الثانية من المادة 

من التقنين الميدني العراقيي عليى ميا ييأتي : "ال يجيوز للميؤمن أن ييدفع لغيير المتضيرر مبليغ  2991المؤمن  ملزم بدفع التعويض رأساً إذا طلب إليه المؤمن له ذلك" .  وتنص المادة 

 التأمين المتفق عليه كله أو بعضه ، مادام المتضرر لم يعوض عن الضرر الذي أصابه" .

 2591ميارس سينة  29مين قيانون  99والميادة  -مين المشيروع التمهييدي ( 2211) وتطيابق الميادة  2599يولييه سينة  29من قيانون التيأمين الفرنسيي الصيادر فيي  99وانظر المادة 

) وتجيز للمؤمن دفع التعويض للمضرور ، ولكن  2597سنة  مايو 99من قانون التأمين األلماني الصادر في  291والمادة  -السويسري بشأن التأمين اإلجباري من حوادث السيارات

 من التقنين المدني الليبي ( . 115/1ال تلزمه بذلك إال إذا طلب المؤمن له ، فتتفق ف أحكامها مع المادة 

 فيما رأينا . 2599لسنة  191من القانون رقم  9( وهناك ، في القليل ، دعوى مباشرة محققة في التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، نصت عليها المادة  2) 

 . 955-2592المجلة العامة للتأمين البري  2592يناير سنة  15( باريس  1) 

لسييابق المرجييع ا 2599نييوفمبر سيينة  11أميييان  -2999-2591المجليية العاميية للتييأمين البييري  2591أكتييوبر سيينة  15 -72-2-2519داللييوز  2522يوليييه سيينة  21( نقييض فرنسييي  9) 

2591-927 . 



 

 

 

 

1183 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

لمسئول المؤمن له ، فيرجيع علييه أو مكافأة من مخدومه ، فالتزام المخدوم بدفع هذا المعاش أو المكافأة ضرر لحق به من جراء خطأ ا

بسبب هذا الخطأ ، ويرجع بالدعوى المباشرة على المؤن ويكون مدعياً فيها
 (2 )

 ، ولكنه مدع أصيل ال مدع حل محل المضرور . 

 وإذا تعدد المضرور أو تقدم معه مدعياً من يحل محله ، وكان مبلغ التأمين ال يكفي لتعويض هؤالء جميعاً ، وجيب النظير عنيد

التييزاحم هييل أحييد ميينهم يتقييدم علييى اآلخييرين . ونفييرض أوالً أن هنيياك مضييرورين متعييددين ، كييأن دهييس المييؤمن لييه عييدة أشييخاص ، 

فرجعوا جميعاً بالدعوى المباشرة على المؤمن ولم يكف مبلغ التأمين فتزاحموا . هنا ال محيل لتقيديم أحيد مينهم عليى اآلخيرين ، فيقسيم 

غرماءمبلغ التأمين بينهم قسمة ال
 (1 )

. وكذلك يقسم مبلغ التأمين قسمة الغرماء بين المضيرور ومخدوميه اليذي أعطياه معاشياً أو مكافيأة  

بسبب الضرر الذي لحق به ، فقد انضر هو اآلخر كما قدمنا بسبب خطأ المسئول الميؤمن ليه ، فليه أن يرجيع باليدعوى المباشيرة عليى 

مبلغ التأمين مقاسمة الغرماء المؤمن ويزاحم المضرور في هذا الرجوع ويقاسمه
 (9 )

. أما المؤمن الشخصيي للمضيرور ، إذا كيان قيد  

عوضه تعويضاً جزئياً في حدود مبلغ التأمين ، وحل محله في الرجيوع باليدعوى المباشيرة عليى ميؤمن المسيئول ، ورجيع المضيرور  

ضيرور نفسيه يتزاحميان فيي الرجيوع باليدعوى على مؤمن المسئول بما يفي له مين التعيويض فيإن الميؤمن الشخصيي للمضيرور والم

المباشرة إذا لم يكف مبلغ التأمين لتعويضهما معاً . وعند ذلك يتقدم المضرور على مؤمنه الشخصي ، ذلك ألن اليدائن يتقيدم عليى مين 

ير الدائن جزًءا من حقه وحل مدني إذ تقول : "إذا وفى الغ 999حل محله في استيفاء ما بقي له تطبيقاً ألحكام الفقرة األولى من المادة 

محله فيه ، فال يضار الدائن بهذا الوفاء ، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً عليى مين وفياه ، ميا ليم يوجيد اتفياق يقضيي بغيير 

ذلك"
 (5 )

 . 

 تضامم المؤمن له والمؤمن : -عدم سق تعويض المضرور -857
ويالحظ أنه قد أصيبح للمضيرور ، بتقريير اليدعوى المباشيرة ليه قبيل الميؤمن ، ميدينان بيالتعويض المسيتحق ليه : الميؤمن ليه  

المسئول وهو مدين طبقاً لقواعد المسئولية ، والمؤمن بحكم الدعوى المباشرة . وكالهميا ميدين بيدين واحيد ، ولكنهميا غيير متضيامنين 

( in solutum) امم فيه ، بل هما مسئوالن عنه بالتض
  (9 )

. طبقاً للقواعد المقيررة فيي اليدعوى المباشيرة ، فيال يجيوز للمضيرور أن  

                                                 
 . 215-2591داللوز األسبوعي -179-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  25( نقض فرنسي  2) 

 . 975ص 51م 2599مارس سنة  11( استئناف مختلط  1) 

 . 975ص 51م 2599مارس سنة  11( استئناف مختلط  9) 

ذليك ، إذ الحليول لييس إال وسييلة ( وال يجوز على كل حال لمؤمن المضرور الشخصي أن يسلب المضرور ، بمزاحمته إياه ، بعض ما أعطاه له من التعويض ، وال يشفع الحلول فيي  5) 

 ( . 919ص 975لى الدائن نفسه ) بيكار وبيسون فقرة لتعويض من يحل محل الدائن ، فال يجوز لهذاأن يحتج بهذه الوسيلة ع ( ultimatum subsidium) احتياطية قصوى 

ناه . أميا إذا تخليف بعضيهم عين الرجيوع ، هذا وإذا تعدد المضرورون على النحو الذي قدمناه ورجعوا جميعاً على المؤمن ، فإن تقسيم مبلغ التأمين عليهم يكون على الوجه الذي بسط 

التأمين لمن رجع عليه منهم يكون وفاء صحيحاً مبرئاً لذمته ، ويجوز لمن تخلف عن الرجوع أن يرجع على الباقين الذين استوفوا كل وكان المؤمن ال يعلم بوجودهم ، فإن وفاءه مبلغ 

يه فيستوفوها منه ، وال يوفى من ى يرجعوا علمبلغ التأمين . أما إذا كان يعلم بوجود من تخلف عن الرجوع ، فالظاهرة أنه يتعين عليه استيفاء حصة هؤالء من مبلغ التأمين في يده حت

انظير عكيس ذليك وأن الميؤمن ييوفى كيل مبليغ  -9211-1-2591سييريه  -729-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591أبرييل سينة  12رجع منهم إال بمقدار  حصيته ) بياريس 

المرجعالسيابق  2555ميارس سينة  5 -1111-2597المجلة العامة للتأمين البيري  2597فبراير سنة  5التأمين لمن يرجع من المضرورين ولو علم بوجود آخرين متخلفين : باريس 

( . وللمؤمن أن يطلب تعيين حارس ييدفع ليه مبليغ التيأمين ، ويتيولى  179ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -911ص -919ص 959بيكار وبيسون فقرة  -2555-215

 ( . 579المبلغ قسمة الغرماء ) سعد واصف في التأمين من المسئولية ص الحارس البحث عن المضرورين ليقسم بينهم 

 15نقيض فرنسيي  -511ص -519سعد واصف في التأمين من المسئولية ص  -1121فقرة  9مأزو  -152ص 2919فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -952( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 5 -997-2595المرجييع السييابق  2595فبراييير سيينة  7 -999-2599المرجييع السييابق  2591فبراييير سيينة  11 -2999 -2591المجليية العاميية للتييأمين البييري  2591أكتييوبر سيينة 

أبريسيل سينة  7 -711-2599المرجيع السيابق  2599يونييه سينة  12 -712-2592المرجع السابق  2592يوليه سنة  27باريس  -922-2551المرجع السابق  2559ديسمبر سنة 

 . 119-2597المرجع السابق 2591ديسمبر سنة  25كوفار  -791-2599ابق الرجع الس 2599
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يجمع بينهما ويرجع على كل منهما ، وإذا استوفى حقه من أحدهما برئت ذمة اآلخير
 (2 )

. وإذا ليم يسيتوف كيل حقيه مين الميؤمن لعيدم  

مسئولكفاية مبلغ التأمين ، رجع بالباقي على المؤمن له ال
 (1 )

 . 

$ ويترتب على ما قدمناه أن المضرور إذا اسيتوفى حقيه مين الميؤمن ليه ، ليم يعيد يسيتطيع أن يرجيع باليدعوى المباشيرة عليى 

المؤمن إذ قد انقضى حقه بالوفاء . وحتى لو لم يسيتوف كيل حقيه مين الميؤمن ليه ، ولكين اسيتوفى منيه بمقيدار ميا ليه فيي ذمية الميؤمن 

، أي بمقدار مبلغ التأمين ، فإنه ال يستطيع الرجوع باليدعوى المباشيرة عليى الميؤمن ، إذ يكيون قيد اسيتوفى  بموجب الدعوى المباشرة

مقدراً يعادل مبلغ التأمين ، وسواء استوفاه من المؤمن له أو من المؤمن ، فإن ذمية الميؤمن نحيو المضيرور تبيرأ بهيذا الوفياء ، ويبقيى 

للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن
 (9 )

 . 

فشرط أن يكون المضرور مدعياً في الدعوى المباشرة إذن هو أال يكون قد استوفى حقه من المؤمن له ، على األقل في حيدود 

مبلغ التأمين . ويستوفى المضرور حقه من المؤمن له عادة عن طريق الوفياء ، بيأن يبيادر الميؤمن ليه إليى إيفياء المضيرور حقيه ، ثيم 

قييد يسييتوفي المضييرور حقييه ميين المييؤمن لييه عيين طريييق المقاصييةيرجييع بعييد ذلييك علييى المييؤمن . و
 (5 )

، ويقييع ذلييك عييادة فييي تصييادم  

، فإن المضرور الذي اصطدمت سيارته بسيارة المؤمن ليه قيد يصيبح هيو أيضياً مسيئوالً  ( collision d'automobiles) السيارات 

قبل المؤمن له ، ويتقاص الدينان ، فيكون المؤمن له قد وفى للمضرور حقه عن طريق المقاصة ، ولكن يبقى مؤمن كل منهما مسئوالً 

نحو المؤمن له بما انقضى من الدين بطريق المقاصة
 (9 )

في المضرور حقه من الميؤمن ليه عين طرييق اتحياد الذمية ، فيإذا . وقد يستو 

كان المؤمن له وارثاً للمضرور فإن حق المضرور ينقضي باتحاد الذمة
 (1 )

، ويبقى للمؤمن له حق الرجوع على المؤمن ال باليدعوى  

، فيال يعيود للمضيرور حيق فيي الرجيوع المباشرة بل بموجب عقد التأمين ، وقد ينقضي أخيراً حق المضرور قبل الميؤمن ليه بالتقيادم 

 على المؤمن بالدعوى المباشرة ، وال يرجع المؤمن له على المؤمن في هذه الحالة إذ أن الخطر المؤمن منه لم يتحقق .

 إدخال المؤمن له خصمًا في الدعوى :  -858
قدمنا أن تسوية المسئولية مع المضرور تكون غالباً تسوية قضائية

 (1 )
المضرور دعوى على المؤمن له وحده دون  . فإذا رفع 

أن ييدخل المييؤمن خصيماً فييي اليدعوى
 (7 )

وحصييل عليى حكييم بالمسييئولية وبمقيدار التعييويض ، أو كيان المييؤمن مقيراً بمبييدأ المسييئولية  

المباشيرة فيإن المضيرور يسيتطيع أن يرفيع اليدعوى  -وال يجدي هنا إقرار المؤمن له ألنه ليس حجة عليى الميؤمن -وبمقدار التعويض

على المؤمن وحده ، دون أن يدخل المؤمن له خصماً فيها . ذلك أنه ال حاجة فيي هيذا الفيرض إليى إدخيال الميؤمن ليه خصيماً ، ميا دام 

المؤمن يقر بمبدأ المسئولية وبمقدار التعويض ، أما مادام أن هناك حكماً قضيائياً قيد صيدر عليى الميؤمن ليه بهيذين األميرين
 (5 )

. وإذا  

                                                 
 . 552ص 919فقرة 1 -159ص 211فقرة  2( الوسيط  2) 

 . 999ص 919( بيكار وبيسون فقرة  1) 

 . 999ص -991ص 919( بيكار وبيسون فقرة  9) 

 . 997-2591بري المجلة العامة للتأمين ال 2592يوليه سنة  9( محكمة ماكون االبتدائية  5) 

 . 171ص-179ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -999ص 919( بيكار وبيسون فقرة  9) 

اد الدين التي تقضي بأال تتركه إال بعد سد( انظر في اتحاد الذمة بموت المؤمن له ويكون المضرور هو الوارث في القانون الفرنسي ) حيث يعترض ذلك في الشريعة اإلسالمية القاعدة  1) 

 . 299-1-2599سيريه  2592ديسمبر سنة  12السين  -999ص 919( ، بيكار وبيسون فقرة 

 وما بعدها . 799( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 792( انظر آنفاً فقرة  7) 

ذلك يصح للمضرور أن يرفع الدعوى المباشرة ( وإذا كان هذا الحكم ال يحوز قوة األمر المقضي بالنسبة إلى المؤمن ، فإنه يكون قد كمل حال دليالً على تحقق الخطر المؤمن منه ، وب 5) 

 على المؤمن دون أن يدخل المؤمن له خصماً في الدعوى .

صيماً فيي لم يدع المضرور مدنياً أمام القضاء الجنائي ، فأياً كان الحكم الذي يصدر من المحكمة الجنائية ، فإنه ال يغني عن إدخال المؤمن له خأما إذا كان المؤمن له قد حوكم جنائياً و

أو فيي مقيدار التعيويض ، فقيد تنتفيي مسيئوليته  الدعوى المباشرة . ذلك أنه إذا كان الحكم الجنائي قد صدر ببراءة المؤمن له ، فإن مسيئوليته المدنيية تبقيى دون بيت ، سيواء فيي مبيدئها
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مضرور على حكم ضد المؤمن ، إلى جانب الحكم الذي قد يكون حصل عليه ضد المؤمن له ، كان بالخيار بيين أن ينفيذ عليى حصل ال

المؤمن أو على المؤمن له ، وإذا نفذ على أحدهما لم ينفذ على اآلخر إذ يكون قد برئت ذمته طبقاً لقواعيد التضيامم فيميا قيدمناه . ولكين 

فع دعوى المسئولية على المؤمن له ، يدخل المؤمن خصماً في الدعوى أو يدخله المؤمن له ، حتى يفصل الغالب أن المضرور ، إذا ر

في وقت واحد في المسئولية والضمان ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك
 (2 )

 . 

أساً على الميؤمن ، أما إذا اختار المضرور ، بدالً من أن يرفع دعوى المسئولية على المؤمن له ، أن يرفع الدعوى المباشرة ر

وكان مبدأ المسئولية أو مقدار التعويض لم يبت فيه قضائياً أو بإقرار المؤمن ، لم يعد هناك مناص في هيذه الحالية مين إدخيال الميؤمن 

 له خصماً في الدعوى المباشرة حتى يبت في مواجهته في مبدأ المسئولية وفي مقدار التعويض . ذلك أن المضرور إنما يرفع اليدعوى

 support) المباشرة على أساس أن مسئولية المؤمن له ثابتة وأن التعويض مقدر ، فمسئولية المؤمن له عن تعويض مقدر هيو العمياد 

الذي تقوم عليه الدعوى المباشرة  (
 (1 )

إذا ليم يكين الميؤمن مقيراً بهميا وليم  -. وكيف يمكين ثبيوت المسيئولية وتحدييد مقيدار التعيويض 

في غير مواجهة المؤمن له وهو ، دون المؤمن ، الخصم الحقيقي في كال األمرين ؟ ومن ثم وجيب فيي هيذه  -ئييصدر بهما حكم قضا

الحالة على المضرور إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة ، وعلى هذا استقر قضاء محكمة النقض الفرنسية
 (9 )

 . 

 استعمال الدعوى المباشرة -المطلب الثاني
بعد أن فرغنا من تحديد الخصوم في الدعوى المباشيرة ، نفيرض اآلن أن المضيرور اسيتعمل حقيه فعيالً ثالث : مسائل  -859

( المدة التي يستطيع فيها المضرور رفع اليدعوى المباشيرة ، أي ميدة  2في رفع هذه الدعوى ، ونبحث في هذا الصدد مسائل ثالثاً : ) 

                                                                                                                                                                    
مسيئوليته المدنيية ، فيإن مقيدار التعيويض ليم يحيدد ، الجنائية ومع ذلك يبقى مسئوالً مدنياً . وإذا كان الحكم الجنائي قد صدر بإدانة المؤمن ليه ، فتحققيت مسيئوليته الجنائيية وتبعياً ليذلك 

 ترك معه في الخطأ ففي الفرضين إذن البد من إدخال المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة .وبخاصة إذا كان الغير أو المضرور نفسه قد اش

 . 912انظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 

 . 791( انظر آنفاً فقرة  2) 

 . 991ص 911بيكار وبيسون فقرة  -595-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591أبريل سنة  19( نقض فرنسي  1) 

 29 -2999-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591أكتيوبر سينة  15 -91-2-2511دالليوز  2511يونييه سينة  25 -72-2-2521داللوز  2522يوليه سنة  21( نقض فرنسي  9) 

وانظير فيي هيذا المعنيى  -929-2595بق المرجيع السيا 2595فبرايير سينة  17 -172-2595المرجع السابق  2595فبراير سنة  7 -79-2595المرجع السابق  2597ديسمبر سنة 

محميد عليي عرفيه ص  -299فقيرة  -215فقيرة  . Ass . Domلفيظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -171ص -171ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -911بيكار وبيسون فقرة 

 -9-2-2599الميؤمن ليه خصيماً فيي اليدعوى المباشيرة : جوسيران فيي دالليوز وانظير عكيس ذليك وأنيه ال ضيرورة إلدخيال  -515سعد واصف في التأمين من المسئولية ص  -112

ويشير األستاذ سعد واصف في كتابه في التأمين اإلجباري من المسئولية عن  -997ص 959محمد كامل مرسي فقرة  -1127فقرة  9مازو  -191( ص v)  2979فقرة  1جوسران 

قضيائية ( يقضيي بجيواز  17سينة  911و 999) االستئناف رقيم  2511يناير سنة  1حكم صدر من محكمة استئناف القاهرة في  حوادث السيارات في الصفحة األخيرة اإلضافية إلى

ؤم نليه اليرأي العكسيي وليم ييدخل الميرفع الدعوى المباشرة مستقلة دون سبق الحصول على حكم ضد . المؤمن له أو حتى مخاصمته مع المؤمن . وعني عن البيان أنه ليو أخيذنا بهيذا 

ور دعيوى أخيرى بالمسيئولية عليى خصماً في الدعوى المباشرة أو يدخله المؤمن ، وقضي لمصلحة المضرور فكان ذلك متضمناً الحكم على المؤمن ليه بالمسيئولية ، ثيم رفيع المضير

 ( . 991ص -991ص 911ه ، فيتناقض الحكمان ) بيكار وبيسون فقرة المؤمن له ليستكمل التعويض المستحق له ، فإنه يجوز أال يقضى في هذه الدعوى األخرى بمسئولية المؤمن ل

السير في الدعوى المباشرة دون إدخاله فيها على أنه إذا قامت استحالة قانونية أو استحالة مادية في إدخال المؤمن خصماً في الدعوى المباشرة ، فإن الضرورة في هذه الحالة تقضي ب

لمدنيية فع المضرور اليدعوى المباشيرة أميام القضياء الميدني ، وال يمكين رفيع دعيوى المسيئولية إال أميام القضياء اإلداري ، فعنيد ذليك توقيف المحكمية ا. مثل االستحالة القانونية أن ير

لمسئولية معقوداً لطائفة من الميؤمن لهيم دون الدعوى المباشرة حتى يصدر حكم من القضاء اإلداري بمبدأ المسئولية وبمقدار التعويض . ومثل االستحالة المادية أن يكون التأمين من ا

دخال المؤمن له خصماً في الدعوى ) تحديد لشخص معين ، وكان من المتعذر معرفة المسئول منهم على وجه التحقيق ، فعندئذ ال مناص من رفع الدعوى المباشرة على المؤمن دون إ

، ويقع أن ترتكيب سييارة أحيد رجيال السيلك الدبلوماسيي األجانيب المتمتعيين بحصيانة قضيائية حادثياً ،  929-2595 المجلة العامة للتأمين البري 2595فبراير سنة  17نقض فرنسي 

 17لحصيانته القضيائية ) أورلييان  فيجوز للمضرور في هذه الحالة أن يرفع الدعوى المباشرة على المؤمن دون إدخال رجل السلك الدبلوماسي خصيماً فيي اليدعوى لتعيذر ذليك نظيراً 

( . ويالحظ أنه في كل هذه األمثلة ، ال يخشى من تعارض األحكام من جراء عدم دخول المؤمن  19-1-2599سيريه  -291-2599المجلة العامة للتأمين البري  2591يسمبر سنة د

 . 171ص 2917فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -991ص 911له خصماً في الدعوى المباشرة . انظر في كل ذلك بيكار وبيسون فقرة 
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( األثر الذي يترتب على هذه الدعوى من ناحية حصول على المضيرور  9هذه الدعوى . ) ( اإلثبات الواجب تقديمه في  1التقادم . ) 

على حقه
 (2 )

 . 

 مدة التقادم في الدعوى المباشرة :  -861
قدمنا

 (1 )
أن الدعاوى التي ال تنشأ عن عقد التأمين ال تسري عليهيا ميدة التقيادم الخاصية بعقيد التيأمين وهيي ثيالث سينوات مين  

ميدني ( . ولميا كانيت اليدعوى المباشيرة التيي يرفعهيا المضيرور عليى  191واقعية التيي توليدت عنهيا هيذه اليدعاوى ) موقت حدوث ال

المؤمن لس مصدرها عقد التأمين ، بيل مصيدرها هيو القيانون
 (9 )

، فهيي إذن ال تسيري عليهيا ميدة التقيادة الخاصية بعقيد التيأمين ، بيل  

اليدعوى المباشيرة مصيدرها القيانون ، أيياً كانيت المسيئولية الميؤن منهيا تقصييرية كانيت أو تسري عليها مدة تقادم أخرى . وإذا كانيت 

عقدية ، فال يوجد إذن مدة تقادم خاصة قررها القانون  في شأنها ، ومن ثم تخضع للقواعد العامة
 (5 )

. وتكون ميدة تقادمهيا هيي خميس  

عشرة سنة
 (9 )

المباشيرة إليى أن تنقضيي ميدة التقيادم ، فيسيتطيع إذن أن يرفعهيا فيي . وعلى ذلك يستطيع المضرور أن يرفع اليدعوى  

خالل خمس عشرة سنة من وقت تحقق الخطر المؤمن منه أي من وقت وقوع الحادث الذي ترتبيت علييه مسيئولية الميؤمن ليه . ولكين 

به ظروف يمكن تأويله معهيا بأنيه ( أن سكوت المضرور مدة طويلة عن رفع الدعوى المباشرة قد تقترن  2يالحظ مع ذلك أمران : ) 

( أن حق المضرور فيي رفيع اليدعوى المباشيرة مرهيون ببقياء حقيه قائمياً قبيل الميؤمن ليه ، فيإذا  1نزول ضمني عن هذه الدعوى . ) 

انقضييى هييذا الييق األخييير بالتاقييدم فقييد قييدما أنييه ال يعييود للمضييرور حييق فييي الرجييوع علييى المييؤمن بالييدعوى المباشييرة
 (1 )

. ودعييوى  

المضرور قبل المؤم له هي دعوى مسئولية تقصيرية أو مسئولية عقدية ، وإذا كانت المسئولية العقدية تتقادم عادة بمدة خميس  عشيرة 

سنة ، فإن المسئولية التقصيرية تتقادم بثالث سنوات من وقت علم المضرور بالحادث وبالشيخص المسيئول عنيه . ويترتيب عليى ذليك 

لية التقصيييرية ، إذا تقادمييت دعييوى المسييئولية بييثالث سيينوات ، لييم يعييد للمضييرور حييق فييي رفييع الييدعوى أنييه فييي التييأمين ميين المسييئو

المباشرة على المؤمن النقضاء حقه قبل المؤمن له ، حتى لو لم تتقادم الدعوى المباشرة نفسها
 (1 )

 . 

                                                 
ليو رفعيت دعيوى المسيئولية المدنيية أميام هيذا ( ويالحظ أن الدعوى المباشرة ال يجوز رفعها أمام القضاء اإلدارة وال أمام القضاء الجنيائي . ويمتنيع رفعهيا أميام القضياء الجنيائي حتيى  2) 

المجلية  2591يونييه سينة  29الدعوى عن طريق استعمال الدعوى المباشرة ) نقض فرنسي جنائي  القضاء وادعى المضرور مدنياً ، فإنه ال يستطيع أن يدخل المؤمن خصماً ثالثاً في

( ، كمييا ال يسييتطيع  171-2551المرجييع السييابق  2551أبريييل سيينة  19دويييه  -995-2599المرجييع السييابق  2591ديسييمبر سيينة  25بيياريس  -729-2591العاميية للتييأمين البييري 

أميا  وى الضيمان . ذليك أن القضياء الجنيائي ال يخيتص إال بيدعوى المسيئولية الجنائيية وبيدعوى المسيئولية المدنيية المرفوعية عليى المسيئول ميدنياً ،المؤمن له أن يدخله عن طريق دع

باري من المسئولية عن حوادث السيارات سعد واصف في التأمين اإلج -919المؤمن فليس بمسئول جنائياً وال مدنياً ، وإنما هو ضامن بموجب عقد التأمين ) انظر بيكار وبيسون فقرة 

، وكانيت وانظر في عدم جواز إدخال المؤمن خصماً في الدعوى بالتعويض المرفوعة أميام المحكمية الجزئيية إذ زادا التعيويض عليى نصياب القضياء الجزئيي  -( 212ص-225ص 

مرافعات ( وغير مختصية بالنسيبة إليى الميؤمن :  951ناشئ عن ارتكاب جنحة أو مخالفة ) مالمحكمة الجزئية مختصة بالنسبة إلى المؤمن له ألن الدعوى دعوى تعويض عن ضرر 

وبعد أن أصبح االختصاص النوعي القيمي ليس من النظام العيام : المرجيع الميذكور فيي  -215ص -211سعد واصف في التأمين اإلجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ص 

 الصفحة األخيرة اإلضافية .

 . 111( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 795وفقرة  111( انظر آنفاً فقرة  9) 

سييريه  -992-2552المجلية العامية للتيأمين البيري  2552ميارس سينة  11 -17-2-2595دالليوز  -171-2595المجلة العامة للتأمين البيري  2595مارس سنة  17( نقض فرنسي  5) 

 . D .A . 2559-5-19 2551يوليه سنة  99 -2552-2-79

إلى حكم صدر من محكمة القياهرة الكليية  2هامش  599ويشير في ص  591سعد واصف في التأمين من المسئولية ص  -951محمد كامل مرسي فقرة  -112( محمد علي عرفة ص 9) 

ة إليى اليدعاوى الناشيئة عين العالقيات التيي تيربط الميؤن سينوات ( إنميا يسيري بالنسيب 9ويقضي بأن التقادم الخاص )  2595سنة  2191في القضية رقم  2591ديسمبر سنة  99في 

وانظر في تقادم الدعوى المباشرة  -(بالمؤمن له ، وتبقى دعوى المضرور ضد المؤمن خاضعة لتقادم القانون العام أي أنها ال تسقط إال بمضي خمس عشرة سنة في القانون المصري 

 Assلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  -992ص -999ص 979عامة وما دار حول ذلك من مقترحات لتعديل التشريع : بيكار وبيسون فقرة في القانون الفرنسي بثالثين سنة طبقاً للقواعد ال

. Dom .   271فقرة  -211فقرة . 

 في آخرها . 791( انظر آنفاً فقرة  1) 

 . 591ص -591( انظر في هذا المعنى سعد واصف في التأمين من المسئولية ص  1) 
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األخيرى مين التيأمين مين المسيئولية ، قيد اخيتص هذا وقد قدمنا أن التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات ، دون األنيواع 

مين هيذا القيانون عليى ميا  9عن مدة تقادم الدعوى المباشرة ، فنصت الفقرة الثانية من المادة  2599لسنة  191بنص في القانون رقم 

من القانون المدني" 191يأتي : "وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليها في المادة 
 (2 )

. ويتبيين مين ذليك أن  

الييدعوى المباشييرة التييي يرفعهييا المضييرور فييي حييادث ميين حييوادث السيييارات علييى المييؤمن تتقييادم بييثالث سيينوات ، وهييي مييدة التقييادم 

من القانون المدني . وتسري هذه المدة م نوقت وقوع الحادث ، أي أن  191الخاصة بدعاوى عقد التأمين المنصوص عليها في المادة 

بدأ قبل بدء سريان دعوى المؤمن له قبل المؤمن بموجب عقد التأمين ، إذ أن هذه الدعوى األخيرة ال يبدأ سريان التقادم فيهيا سريانها ي

إال من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض أي في وقت الحق لوقت وقوع الحادث . ويترتب على ذلك أن اليدعوى المباشيرة 

لمؤمن له قبل المؤمن ، فيبقى المؤمن فترة من الزمن مسئوالً قبل المؤمن له بموجيب عقيد التيأمين دون أن تتقادم قبل أن تتقادم دعوى ا

 يكون مسئوالً قبل المضرور بموجب الدعوى المباشرة .

 اإلثبات الواجب تقديمه في الدعوى المباشرة :  -860
مسئولية المؤمن له قبله ، وأن يثبت في الوقيت ذاتيه حتى يستطيع المضرور أن يكسب الدعوى المباشرة ، يجب عليه أن يثبت 

التزام المؤمن قبل المؤمن له بموجب عقد التأمين ، وذلك كله في مواجهة المؤمن
 (1 )

 . 

ويتيسر للمضرور أن يثبت مسئولية المؤمن له قبله في مواجهة المؤمن ، إذا أقر المؤمن بهذه المسئولية فتثبيت بهيذا اإلقيرار ، 

المؤمن له خصماً في الدعوى المباشيرة عليى ميا قيدمنا وأثبيت مسيئوليته نحيوه فيي مواجهية الميؤمن أو إذا أدخل
 (9 )

. أميا إذا انفصيلت  

دعوى المسئولية عن الدعوى المباشرة ، فإما أن ترفع دعوى المسئولية أمام القضاء الجنائي أو أمام القضاء المدني . فإن رفعيت أميام 

المضرور ميدنياً أميام هيذا القضياء ، فيإن بيرئ الميؤمن ليه مين الجريمية ، ليم يسيتطع المضيرور أن يرفيع القضاء الجنائي ، بأن ادعى 

الدعوى المباشرة إال إذا استند إلى سبب غير الجريمة التي برئ الميؤمن ليه منهيا . وإذا حكيم بإدانية الميؤمن ليه وبعيدم مسيئوليته ميدنياً 

لم يستطع المضرور بعيد ذليك أن يرفيع اليدعوى المباشيرةالنتفاء عالقة السببية بين الجريمة والضرر ، 
 (5 )

. وإذا حكيم بإدانتيه جنائيياً  

وبالمسئولية أمام القضاء المدني
 (9 )

. تبقى معرفة قيوة الحكيم بالمسيئولية أميام القضياء الميدني . فيإن صيدر حكيم بمسيئولية الميؤمن ليه  

                                                 
فيميا يتعليق بيالتعويض المحكيوم بيه  ( وجاء في المذكرة اإليضاحية لهذا القانون في هذا الصدد : "كما نصت المادة الخامسة صيراحة عليى حيق المضيرور المباشير قبيل شيركة التيأمين 2) 

سماً للخالف الذي قد يثور حول مدة التقادم في مثل هذه الدعاوى ، من القانون ، وذلك ح 191قضائياً ، وعلى خضوع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه في المادة 

وغني عن البيان أن هذا التقادم تسري في  وهل هي مدة التقادم العادية  باعتبار أنها ال تنشأ عن عقد التأمين وإنما تستمد أساسها من الحق في تعويض الضرر الذي أصاب المضرور .

 551) ويقترح فيي ص  599ف مدة التقادم وانقطاعها" . انظر في انتقاد التشريع المصري في هذا الصدد سعد واصف في التأمين من المسئولية ص شأنه القواعد العامة الخاصة بوق

سعد واصف في التأمين اإلجباري وانظر أيضاً  -صدور تشريع يقضي بمدة تقادم خاصة للدعوى المباشرة مقدارها ثالث سنوات ، ولكن ال باعتبار أنها دعوى مصدرها عقد التأمين (

 .   . 279ص -215من المسئولية عن حوادث السيارات ص

 وما بعدها . 212فقرة  . Ass . Domلفظ  2( أنسيكلوبيدي داللوز  1) 

المؤمن له ممنوعياً فيي وثيقية التيأمين مين ( على أنه إذا كان اإلثبات عن طريق إقرار المؤمن له أو عقده صلحاً مع المضرور ، فإن ذلك ال يكون حجة على المؤمن ، وبخاصة إذا كان  9) 

 9مواجهية الميؤمن بطيرق أخيرى غيير اإلقيرار والصيلح ) نقيض فرنسيي  اإلقرار أو الصلح كما هو الغالب . ويجب في هذه الحالة عليى المضيرور أن يثبيت مسيئولية الميؤمن ليه فيي

 ( . 19-2591المجلة العامة للتأمين البري  2599أغسطس سنة 

 . 151-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يونيه سنة  15( نقض فرنسي  5) 

إدانة المؤمن له كان هذا الحكم حجة على الكافة بمبدأ المسئولية ، ومن ثم يكون حجة على المؤمن في هذه الحدود ، ( وقد ال يرفع أمام القضاء الجنائي إال الدعوى الجنائية ، فإذا حكم ب 9) 

بقى بعد ( . ولكن ي 792وانظر آنفاً فقرة  -215-2591داللوز األسبوعي  -172-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يناير سنة  25حتى لو صدر الحكم غيابياً ) نقض فرنسي 

هته ذلك . وإذا حكم ببراءة المؤمن ليه ، ذلك إبات مدى هذه المسئولية ، وهذا اإلثبات يقع على المضرور ، وعليه أن يدخل المؤمن له خصماً في الدعوى المباشرة حتى يثبت في مواج

ه مسئوليته المدنية ، فإن انتفاء المسئولية الجنائية ال ينفي حتماً المسئولية المدنيية ) جاز للمضرور مع ذلك ، في الدعوى المباشرة ، أن يدخله خصماً في الدعوى وأن يثبت في مواجهت

( ، إال إذا بنى حكم البيراءة عليى انتفياء عالقية السيببية بيين الجريمية والضيرر فيال يجيوز فيي هيذه الحالية للمضيرور أن يرفيع  D .A . 2552-152 2552مايو سنة  1نقض فرنسي 

( . أما قرار الحفظ الصادر من النيابة العامة ، أياً كان سببه ، فإنه ال يحوز قوة األمر  999-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552فبراير سنة  9نقض فرنسي الدعوى المباشرة ) 
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وبمدى هذه المسئولية من القضاء المدني
 (2 )

ا الحكيم قيوة الشييء المقضيي بالنسيبة إليى الميؤمن ألنيه ليم يكين خصيماً فيي ، ليم يحيز هيذ 

الدعوى . ولكنه مع ذلك يصلح دليالً على تحقق الخطر المؤمن منه ، ويستطيع المضرور أن يسيتند إلييه فيي اليدعوى المباشيرة كيدليل 

يثبت ذلك دون حاجة إلى إدخال المؤمن له في الدعوى
 (1 )

ً ، حتى لو كان هذا الحك  م قد صدر غيابيا
 (9 )

 . 

ويتيسر كذلك للمضرور إثبات التزام المؤمن قبل المؤمن له ، بإثبات عقد التأمين نفسه وبما تاله مين ملحقيات . ولميا كيان عقيد 

التأمين بملحقاته ليس في يده ، فإنه يستطيع أن يطلب تقديمه إما من المؤمن له وإما من المؤمن نفسه
 (5 )

ه أن يتمسك . فإذا قدم ، كان ل 

به كما هو قبل المؤمن ، ويكون في هذا إثبات كاٍف اللتزام هذا األخير
 (9 )

 . 

االحتجاج بالدفوع  -األثر الذي يترتب على الدعوى المباشرة من ناحية حصول المضرور على حقه -862
 الناشئة قبل وقوع الحادث دون الدفوع الناشئة بعد وقوعه :

مواجهة المؤمن على النحو الذي بسطناه فيما تقدم ، حكم له على المؤمن مباشرة بما يطلبه من  فإذا أثبت المضرور دعواه في 

تعويض في حدود مبلغ التأمين . وهذا حق مباشر للمضرور ، يتقاضاه رأساً من المؤمن ، وال يتحمل فيه مزاحمية دائنيي الميؤمن ليه . 

 . وهذه هي المزية الكبرى للدعوى المباشرة كما سبق القول

والمضرور ، عندما يتقاضى حقه من المؤمن ، يتقاضاه من حق المؤمن له في ذمة المؤمن ، وقد جمد هذا الحق األخير في يد 

المؤمن لمصلحة المضرور ، فيكون بمثابة حق محجوز عليه تحت يد المدين ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك
 (1 )

. ويترتب على ذلك أن  

هو نفسه ينتقل إلى المضرور ليستوفي منه حقه ، وينتقل بتوابعه من فوائد حق المؤمن له في ذمة المؤمن
 (1 )

وضيمانات 
 (2 )

ودفيوع ،  

 وذلك من يوم وقوع الحادث أي من وقت ثبوت حق المضرور في الدعوى المباشرة .

                                                                                                                                                                    
 59رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  15ض مدني المضي قبل المضرور ، وال يحول بينه وبين الدعوى المدنية يقيم فيها الدليل على الخطأ ونسبته إلى من اقترفه ) نق

 ( . 119ص

 ( أو صدر حكم بمدى المسئولية من القضاء الجنائي في دعوى المسئولية المدنية المرفوعة أمامه ، إذا ادعى المضرور مدنياً . 2) 

 . 792آنفاً فقرة وانظر  -159-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591فبراير سنة  25( ليون  1) 

 -291فقيرة  Ass . Domلفيظ  2أنسييكلوبيدي دالليوز -917وانظر في كل ذلك بيكيار وبيسيون فقيرة  -121-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552يونيه سنة  22( نقض فرنسي  9) 

 . 291فقرة 

ه ، جاز للمضرور أن يطلب من المحكمة تكليفه بتقديم كل االتفاقات التي تمت بينيه وبيين الميؤمن ليه ) فإذا رفض المؤمن تقيم -221فقرة  . Ass . Domلفظ  2( أنسيكلوبيدي داللوز  5) 

( .  952-2592المجلة العامة للتأمين البري  2599ديسمبر سنة  99السين التجارية  -2-1-2599داللوز  -991-2599المجلة العامة للتأمين البري  2515ديسمبر سنة  11باريس 

المجلية  2595أبريل سينة  19سي يع المضرور التمسك بالحكم الصادر بمسئولية المؤمن له دليالً على التزام المؤمن ، فإن هذا الحكم لم يتعرض اللتزام المؤمن ) نقض فرنوال يستط

ة أخرى في خصوص عقد التأمين ، فإن هذا الحكم ليست ليه ( . كذلك ال يستطيع المضرور أن يتمسك بحكم صدر بين المؤمن والمؤمن له في قضي 921-2525العامة للتأمين البري 

( ، وإن كيان المضيرور  119-2559المجلية العامية للتيأمين البيري  2559قوة األمر المقضي في العالقة ما بين المضرور والمؤمن ) انظر عكس ذلك نقض فرنسي أول أبريل سنة 

 . 2915فقرة  22بالنيول وريبير وبيسون  -151ص 915ضي . انظر في ذلك بيكار وبيسون فقرة يستطيع أن يستند إليه كدليل ال كحكم حاز قوة األمر المق

د ذهبت محكمة النقض الفرنسية إليى أنيه ( ويجب أن يتمسك بعقد التأمين وملحقاته ككل ال يتجزأ ، فيسري عليه ما ورد فيها من شروط وقيود واستبعاد لبعض األخطار ونحو ذلك . وق 9) 

ن الغير بالنسبة إلى هذه الملحقات قد التأمين ملحقات تفيد عن مدى ضمان المؤمن ، لم يحتج بهذه الملحقات على المضرور إذا لم يكن لها تاريخ ثابت ، ألن المضرور يعتبر مإذا تلى ع

بالنيول  -955ص -957ص 915هذا الحكم بيكار وبيسون فقرة  وانظر في انتقاد -99-2551داللوز  -99-2551المجلة العامة للتأمين البري  2559نوفمبر سنة  9) نقض فرنسي 

 ( . 951وانظر آنفاً فقرة  -177ص 2915فقرة  22وريبير وبيسون 

 . 795( انظر آنفاً فقرة  1) 

دالليوز  -921-2599مجلية العامية للتيأمين البيري ال 2599ينياير سينة  5( وتسري الفوائد التأخيرية من وقت المطالبية القضيائية بهيا ، وفيي فرنسيا مين وقيت اإلعيذار ) نقيض فرنسيي  1) 

 ( . 91-2551داللوز  -19-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  92 -291-2599األسبوعي 
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المضيرور بجمييع وكان من الواجب ، مادام حق الميؤمن ليه ينتقيل إليى المضيرور بدفوعيه ، أن يكيون للميؤمن أن يحيتج عليى 

وهو قضاء محميود يصيح العميل بيه فيي مصير إذ هيو  -الدفوع التي كان يستطيع أن يحتج بها على المؤمن له . ولكن القضاء الفرنسي

جعيل حيق الميؤمن ليه ينتقيل إليى المضيرور مين وقيت  -يبتغي حماية المضرور من تالعب المؤمن ليه أو تقصييره بعيد وقيوع الحيادث

، وأسس على ذلك أن الدفوع التي تنشأ بفعل المؤمن له بعد وقوع الحادث ، أي وجوه سقوط الحق في التأمين  وقوع الحادث كما قدمنا

 (déchéances ) ال يستطيع المؤمن أن يحتج بها على المضرور بعد أن انتقل إليه خاليياً مين هيذه اليدفوع ،
 (1 )

. ويترتيب عليى ذليك  

 لدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث ، والدفوع التي تنشأ بعد وقوعه .أنه يجب التمييز بين نوعين من الدفوع : ا

أما الدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث ، فهذه يجوز للمؤمن أن يحتج بها على المضرور . ذلك أن الدعوى المباشرة عمادها 

اليدفوع المتعلقية بيه وقيت وقيوع الحيادث ، وفيي حق المؤمن له المستمد من عقد التأمين ، فيتلقى المضرور هذا الحيق كميا هيو بجمييع 

الحدود التي يرسمها عقد التأمين الذي أنشأ هذا الحق
 (9 )

. ولما كان حق المضرور في اليدعوى المباشيرة ال ينشيأ إال مين وقيت وقيوع  

يصح أن يحتج بيه عليى  الحادث ، فكل شرط في عقد التأمين من شأنه أن يؤثر في وجود حق المؤمن له أو في مداه قبل وقوع الحادث

المضرور
 (5 )

. وحق المضرور قبل المؤمن إنما يقاس بمقياس حق المؤمن له وقيت وقيوع الحيادث ، وال ييدفع الميؤمن للمضيرور إال  

ما كان يدفعه للمؤمن له في هذا الوقت ،بحيث إنه لو دفع المؤمن للمضرور مبلغاً أكبر لجاز له أن يسترد الزييادة
 (9 )

ز . ومين ثيم يجيو 

للمؤمن أن يحتج على المضرور ببطالن عقد التأمين لسبب من أسباب البطالن
 (1 )

، أو يفسيخ قبيل وقيوع الحيادث ، أو بوقيف سيريانه  

للتأخر في دفع القسط
 (1 )

، أو بوقف سريانه بناء على اتفاق بين المؤمن والمؤمن له تيم قبيل وقيوع الحيادث 
 (2 )

. كيذلك يجيوز للميؤمن  

                                                                                                                                                                    
التي يجب أن تحتفظ بها هيئات التأمين في الجمهوريية ( أن حق المؤمن له في ذمة المؤمن حق ممتاز ، محل االمتياز هو جميع األموال  195وفقرة  957( وقد قدمنا ) انظر آنفاً فقرة  2) 

 972المعنى في فرنسيا بيكيار وبيسيون فقيرة العربية المتحدة بموجب القانون . فينتقل هذا الحق إلى المضرور عن طريق الدعوى المباشرة ، مكفوالً بحق االمتياز هذا ) انظر في هذا 

 ( . 992ص

 2591ينياير سينة  25 -522-2592دالليوز األسيبوعي  -792-2592اليج  2592يونييه سينة  29نقيض فرنسيي  -219فقيرة 215فقيرة  . Ass . Domلفيظ  2( أنسييكلوبيدي دالليوز  1) 

ية فيي هيذا وتقول محكمة النقض الفرنسي -279-2597المجلة العامة للتأمين البري  2597أبريل سنة  29 -215-2591داللوز األسبوعي  -172-2592المجلة العامة للتأمين البري 

حيادث . أنشأ للمضرور بحادث حقاً مباشراً على التعويض المستحق بموجب عقد التأمين في ذمة المؤمن للمؤمن له . وهذا الحق ينشأ في يوم وقيوع ال 2529الصدد : "إن قانون سنة 

لتي يتحملها المؤمن له شخصياً لعيدم مراعاتيه شيروط وثيقية التيأمين" ) نقيض فرنسيي فال يجوز أن يتأثر منذ هذا التاريخ ، ال في وجوده وال في محله ، بأي سبب من أسباب السقوط ا

 ( . 522-2592داللوز األسبوعي  -7-2-2592المجلة العامة للتأمين البري  2592يونيه سنة  29

ضاء بأن حق المؤمن له ينتقل إلى المضرور من وقت وقوع الحادث هو : ويريان أن القضاء الفرنسي في هذه المسألة قضاء اجتهادي ، وقول هذا الق 979وانظر بيكار وبيسون فقرة 

في المضيرور منيه حقيه وهيو بياق عليى ذلمية في الواقع من األمر تفسير ال تبرير ، وإال فإن حق المؤمن له يبقى حقاً له بجميع ما يعتوره من شوائب قبل أو بعد وقوع الحادث ، ويسو

وقيوع برير هذا القاعدة بقاعدة اإلنابة ، ولكن المضرور ليس مناباً ، ولو صح أنه مناب لوجب عدم االحتجاج عليه حتيى باليدفوع التيي نشيأت قبيل المؤمن له بجميع شئوبه . وقد أريد ت

المستفيد في االشتراط لمصيلحة الغيير  الحادث . وأريد تبريره بقاعدة االشتراط لمصلحة الغير ، ولكن المؤمن له لم يشترط لمصلحة المضرور بل اشترط لمصلحة نفسه ، هذا إلى أن

ميؤمن ليه فيي ييد الميؤمن لمصيلحة المضيرور ، يحتج عليه بكل الدفوع المتعلقة بعقد التأمين . وأريد أخيراً تبريره بوجود الدعوى المباشرة ،ولكن هذه الدعوى إنما تعني تجمييد حيق ال

 أو من الحجز عليه ، ولكنها ال تعصمه من الدفوع اللصيقة به سواء وجدت قبل وقوع الحادث أو جدت بعده . فتعصم هذا الحق من الوفاء به للمؤمن له أو من إجراء مقاصة مته

ع إهماليه ، فجعيل أي دفيع ينشيأ بعيد وقيو والواقع من األمر أن القضاء الفرنسي انقاد ، فيما قضي به ، لرغبته في حماية المضرور ، بعد وقوع الحادث ، من تالعب المؤمن له أو مين

 الحادث بفعل المؤمن له ال يحتج به على المضرور .

 17 -992-2591دالليوز األسيبوعي  2591ميارس سينة  19 -199-2591دالليوز األسيبوعي  2591ميارس سينة  19 -221-2-2595دالليوز  2599مايو سنة  21( نقض فرنسي  9) 

 2وانظير أنسييكلوبيدي دالليوز  -119-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552يونيه سنة  29 -17-2-2595داللوز  -171-2595المجلة العامة للتأمين البري  2595مارس سنة 

 . 219فقرة  -211وفقرة  211فقرة  -225فقرة  . Ass . Domلفظ 

 . 195-2591داللوز األسبوعي  -117-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591فبراير سنة  21( نقض فرنسي  5) 

بيكيار  -199-2591دالليوز األسيبوعي  -929-2591المجلية العامية للتيأمين البيري  2591ميارس سينة  29 -999-2595دالليوز األسيبوعي  2595أكتوبر سينة  15( نقض فرنسي  9) 

 . 995ص -997ص 971وبيسون فقرة 

 . 572-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591ونيه سنة نيموج أول ي -11-2551المجلة العامة للتأمين البري  2551يوليه سنة  19( نقض فرنسي  1) 

 . 511-2597المجلة العامة للتأمين البري  2597مايو سنة  19(محكمة مارسيليا االبتدائية  1) 
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ضرور بجميع الشروط التي تستبعد من نطاق التأمين أخطاراً معينة ، أو الشروط التي البد من توافرهيا حتيى ييدخل أن يتمسك قبل الم

الخطر في نطاق التأمين ، فيحتج عليه بأن الخطر المؤمن منه قيد تحقيق بغيش الميؤمن ليه أو بتعميده
 (1 )

، أو بالشيرط اليوارد فيي عقيد  

الحادث الذي يقع من سائق السيارة إذا لم تكين لدييه رخصية فيي القييادةالتأمين والقاضي بأن المؤمن ال يضمن 
 (9 )

، أو كيان فيي حالية  

سكر
 (5 )

. وكذلك يجوز للمؤمن أن يحتج على المضرور بإنقاص مبلغ التأمين بسبب عدم صحة البيانات التي قيدمها الميؤمن ليه وقيت  

دت في الخطر الميؤمن منيه ، أو بسيبب تطبييق قاعيدة النسيبيةإبرام العقد ، أو بسبب عدم اإلخطار عما استجد من ظروف زا
 (9 )

. وال  

يجوز للمضرور أن يطالب المؤمن إال بمبلغ التأمين المذكور في العقد ، حتى لو لم يكن كافياً لتعيويض الضيرر ، وللميؤمن أن يخصيم 

من هذا المبلغ المصروفات القضائية
 (1 )

سئولية تخلف المؤمن له عن دفعها، وكذلك أقساط التأمين التأمين من الم 
 (1 )

 . 

                                                                                                                                                                    
 951وانظر آنفاً فقرة  -995ص 971وفقرة  955ص -957ص 915( حتى لو كان هذا االتفاق قد أثبت في ملحق للوثيقة دون أن يكون لهذا الملحق تاريخ ثابت ) بيكار وبيسون فقرة  2) 

. ) 

 . 115-2595داللوز األسبوعي  -515-2592المجلة العامة للتأمين البري  2595فبراير سنة  17( نقض فرنسي  1) 

 . 779-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599أبريل سنة  29( باريس  9) 

 . 991-2591المجلة العامة للتأمين البري  2599مارس سنة  19( باريس  5) 

 . 919ص 971( بيكار وبيسون فقرة  9) 

ً  -155-2552المجلة العامة للتأمين البري  2552مايو سنة  25 -959-2-2591سيريه -2911-2591المجلة العامة للتأمين البري  2591يونيه سنة  15( نقض فرنسي  1)   وانظر آنفيا

 في الهامش . 755فقرة 

بلغ التأمين حتى يستوفي األقساط المتأخرة ) ( وذلك ألن االلتزام بدفع القسط قد حل قبل وقوع الحادث ، فالتخلف عن دفعه قد تحقق قبل هذا الوقت ، هذا إلى أن المؤمن يحق له حبس م 1) 

 ( . 919ص 971بيكار وبيسون فقرة 

الرغم من أن المادة التاسعة من قانون إصابات العمل قد نصت في فقرتها األولى على أنه إذا كان صياحب العميل مؤمنياً عليى حيوادث العميل ، وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه ب

أمين ، إال أن هذا الحق ال يحول بين أن يطالب بحقوقه صاحب العمل والمؤمن لديه معاً . وبهذا أعطت العامل الدعوى المباشرة على شركة الت -أو لمن يرثه بطبيعة الحال -جاز للعامل

(  59رقيم  57المجموعة الرسمية  2551أكتوبر سنة  17الشركة وبين االحتجاج في وجه العامل وورثته بكل الدفوع المترتبة على أسباب نشأت قبل وقوع الحادث ) استئناف مصر 

. 

من حوادث السيارات نصوص تمنع المؤمن من االحتجاج على المضيرور بيبعض دفيوع نشيأت قبيل تحقيق  الخاص بالتأمين اإلجباري 2599لسنة  191هذا وقد ورد في القانون رقم 

خيل من هذا القانون على أنه "يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على الميؤمن ليه وقييوداً معقولية عليى اسيتعمال السييارة وقيادتهيا ، فإذاأ 21الحادث المؤمن منه . فنصت المادة 

على أنه "يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة  21بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه السترداد ما يكون قد دفعه من تعويض" . ونصت المادة  المؤمن له

ع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبوله تغطيية الخطير أو عليى سيعر ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على إدالء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائ

على أنه "يجوز للمؤمن ، إذا ألزم في العقد أداء التعويض في حالة وقوع المسيئولية  27التأمين أو شروطه ، أن أن السيارة استخدمت في أغراض ال تخولها الوثيقة" . ونصت المادة 

على أنه "ال يترتب  25ن صرح له بقيادة سيارته ، أن يرجع على المسئول عن األضرار السترداد ما يكون قد أداه من تعويض" . ثم تنص المادة المدنية على غير المؤمن له وغير م

ؤمن أن يحيتج عليى المضيرور للميعلى حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقاً ألحكام المواد الثالث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله" . ويستخلص من هيذه النصيوص أنيه ال يجيوز 

رة وقيادتها ، وإدالء المؤمن له ببيانات كاذبة ببعض دفوع نشأت قبل تحقق الحادث : إخالل المؤمن له بالواجبات المعقولة التي أخذها على نفسه أو بالقيود المعقولة على استعمال السيا

 غير المؤمن له أو من رخص له في قيادة السيارة . أو إخفائه وقائع جوهرية من المؤمن ، والرجوع على المسئول إذا كان

) وبوجه خاص في بعض الحاالت التي تيرد كثييراً فيي العميل فيي  291ص -217انظر في تفصيل ما تقدم سعد واصف في التأمين اإلجباري من المسئولية عن حوادث السيارات ص

وضع حمولة أكثر من المقرر للسيارة ، واستعمال السيارة في السباق أو اختبارات السرعة ، والسكر وتناول  استعمال السيارة في غير الغرض المبين في رخصتها ، وقبول ركاب أو

على المؤمن ثم يرجع المؤمن على المخدرات ، وعدم حيازة رخصة قيادة لنوع السيارة ، وارتكاب المؤمن له الحادث عن إرادة وسبق إصرار حيث ال يمنع ذلك من رجوع المضرور 

 ؤمن له ( .الم

إلصالحها فقادها دون إذنيه وليسيت لدييه وانظر في جواز اشتراط أن يكون سائق السيارة لديه رخصة للقيادة ، وأن هذا الشرط ال يجوز التمسك به إذا سلم المؤمن له السيارة لشخص 

بقيادة السيارة مؤقنياً إليى أن ابين صياحبها وكيان ال يعليم أن ميدة رخصيته قيد ، أو سلم سائق السيارة ومعه رخصة  129ص 55م 2591مارس سنة  1رخصة قيادة : استئناف مختلط 

وال يغطي التأمين من المسئولية عن حوادث السيارة مسئولية مالك السيارة قبل الركاب إال  -197ص 51م 2595مارس سنة  7أنتهت قبل وقوع الحادث بيوم واحد : استئناف مختلط 

وقضي بيأن عيدم تجدييد رخصية السيائق ال يسيتوجب سيقوط حيق الميؤمن ليه بموجيب الشيرط القاضيي  -919ص 99م 2597يونيه سنة  29ختلط باتفاق خاص على ذلك : استئناف م



 

 

 

 

1191 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

التيي تسيتجد  ( déchéances) وأما الدفوع التي تنشأ بفعل المؤمن له بعد وقوع الحادث ، أي وجوه سيقوط الحيق فيي التيأمين 

 بعد وقوع الحادث ، فهذه ال يجيوز للميؤمن أن يحيتج بهيا عليى المضيرور . فيال يجيوز للميؤمن أن يحيتج عليى المضيرور بسيقوط حيق

المؤمن له بسبب عدم إخطاره عن الحادث في الميعاد القانوني
 (2 )

، على أنه يجوز للمضرور أن يتيولى بنفسيه اإلخطيار عين الحيادث  

حاالً في ذلك محل المؤمن له
 (1 )

. كذلك ال يجوز للميؤمن أن يحيتج عليى المضيرور بسيقوط حيق الميؤمن ليه لتدخليه فيي إدارة دعيوى  

شرطاً يقضي بأن يستأثر المؤمن وحده بيإدارة هيذه اليدعوى المسئولية مخالفاً في ذلك
 (9 )

، أو لتعميده عيدم تقيديم األوراق والمسيتندات  

للمؤمن بعد وقوع الحادث مخالفاً في ذلك شرطاً يقضي بوجوب تقديم هذه األوراق والمستندات
 (5 )

. ويترتب على عدم جواز احتجياج  

لمؤمن نفسه ، بيالرغم مين تحقيق دفيع منهيا ، ملزمياً بوفياء مبليغ التيأمين للمضيرور ، فيي المؤمن بهذه الدفوع على المضرور أن يجد ا

حين أنه غير ملزم نحو المؤمن له بهذا الوفاء . فيكون إذن بمثابة كفيل للمؤمن له نحيو المضيرور ، وقيد دفيع مبليغ التيأمين للمضيرور 

الرجوع على المؤمن ليه بميا دفعيه للمضيرور ويحيل محليه ، شيأنه فيي وفاء لدين في ذمة المؤمن له ال في ذمته هو . ومن ثم يجوز له 

ذلك شأن أي كفيل
 (9 )

 . 

 القاهرة

 مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

                                                                                                                                                                    
وانظير فيي  -917ص 91م 2559يونييه سينة  91بوجوب أن يكون سائق السيارة حامالً لرخصة القيادة ، ذلك أن تجديد الرخصة أمر يعني جهة اإلدارة ال المؤمن : استئناف مخيتلط 

 . 299ص 95م 2551مارس سنة  19صحة الشرط القاضي بعدم مجاوزة حمولة المركب المقدار المحدد في الرخصة : استئناف مختلط 

محمد علي عرفه ص  -151-2559داللوز  -97-2559المرجع السابق  2559يناير سنة  9باريس  -2929-2592المجلة العامة للتأمين البري  2592يوليه سنة  15( نقض فرنسي  2) 

 . 591سعد واصف في التأمين من المسئولية ص  -997ص -991ص 959محمد كامل مرسي فقرة  -112

 . 55-2-2517داللوز  2511نوفمبر سنة  99( نقض فرنسي  1) 

 . 2955-2599المجلة العامة للتأمين البري  2599يونيه سنة  9( باريس  9) 
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 1612 ........................................... اخلاصة للمصلحة امللكية حق على ترد قيود - الثاني الفرع
 1612 ................................................................................ : القيود هذه تصنيف - 616

 1618 .................................................. عام بوجه اجلوار إىل ترجع التي القيود - األول الفرع
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 1616 .......................................... . يأتي ما على مدني 676 املادة تنص:  قانوني نص - 616

 1616 ................................................. املألوفة غري اجلوار مضارب حالة حتديد - األول املبحث

 1616 ................................................................. : ثالث حاالت بني التمييز وجوب - 627

 1616 ................................................................... : واللوائح للقوانني املالك خمالفة - 621

 1611 ................................................................................... : خطأ املالك ارتكاب - 622

 1611 ...................................................................... امللكية حق استعمال يف التعسف - 2

 1611 .......................................................... : امللكية حق استعمال يف التعسف صور - 628

 1616 ................................................................................. : بالغري اإلضرار قصد - 626

 1616 ........................................................: كبرياا  رجحاناا  املصلحة على الضرر رجحان - 626

 1616 ....................................... : حتقيقها إىل املالك يرمي التي املصاحل مشروعية عدم - 621

 1616 ................................................................................. املألوفة غري اجلوار مضار - 8

 1616 ....................... : السابقتني احلالتني عن املألوف غري اجلوار مضار حالة متييز وجوب - 626

 1616 .................................. : املألوفة غري اجلوار مضار حالة يف توافرها الواجب الشروط - 626

 بالتعويض االلتزام عليه يقوم الذي القانوني واألساس املألوف غري الضرر تقدير -  الثاني املبحث
 1627 ............................................................................. التعويض هذا يكون وكيف عنه

 1627 ................................................................................ املألوف غري الضرر تقدير - 1

 1627 ................................................. : املألوف غري الضرر تقدير يف خمتلفة اعتبارات - 626

 1622 .................................................................. : للمالك اإلداري الرتخيص سبق - 687

 1622 .................................................. االستغالل أسبقية أو املالك على مستجد اجلار - 681

 1628 ................ املألوف غري الضرر عن بالتعويض االلتزام عليه يقوم الذي القانوني األساس - 2

 1628 ............................................................................. : فرنسا يف الفقه اختالف - 682

 1626 .................................. : اجلوار التزام هو قانوني علىالتزام تقوم املالك مسئولية - 688

 1626 ............................. : احلق استعمال يف التعسف نظرية على تقدم املالك مسئولية - 686
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 1626 ............................................... : التبعة حتمل نظرية على تقوم املالك مسئولية - 686

 1626 ....... : التعويض يستلزم امللكية حق استعمال يف الغلو أن على تقوم املالك مسئولية - 681

 1621 ..................................................... : املصري القانون يف املالك مسئولية تأصيل - 686

 1626 ......................................................... املألوف غري الضرر عن التعويض يكون كيف - 8

 1626 ........................................................... : العيني والتعويض النقدي التعويض - 686

 1626 ................................................................................... : النقدي التعويض - 686

 1626 ................................................................................... : العيني التعويض - 667

 1626 ......................................... اجلوار يف خاصة حاالت إىل ترجع التي القيود - الثاني الفرع
 1626 ............................................................................... والصرف الري - األول املبحث

 1626 ........................................................................... : واملسيل واجملري الشرب - 661

 1687 ........................................... : مايأتي على مدني 676 املدة تنص:  قانوني نص - 662

 1681 ................................................................... الشرب حق على احلصول شروط - 668

 1681 ............................................................ : خاصة مسقاة للمالك – األول الشرط - 666

 1688 ............................................ : املسقاة من حاجته املالك استويف – الثاني الشرط - 666

 1688 ..........................................الشرب حق له الذي هو جار للمالك – الثالث الشرط - 661

 1686 ................................................... : أرضه ري إىل حاجة يف اجلار – الرابع الشرط - 666

 1686 ....... : دفعه الواجب التعويض _ الشرب حق على للحصول اتباعها الواجب اإلجراءات - 666

 1681 ................. : قانوني نص _ بها املتفعون يتعدد التي للمسقاة الضرورية اإلصالحات - 666

 1686 ........................................................................................... ملسيل وا اجملري - 2

 1686 ............................................ : يأتي ما على مدني676  املادة تنص:  قانوني نص 667

 1686 ......................................................... : الشرب يقابل وقد اجملري يقابل املسيل - 661

 1667 ................................. : املسيل وحق اجملري حق من لكل توافرها الواجب الشروط - 662
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 احلق استعمال يراد التي األرض ملالك جاراا  احلق هذا يطلب من يكون أن جيب(  األول الشرط) 
 1667 ............................................................................................................. فيها

 مياهه صرف إىل أو ، اجملري طريق عن أرضه ري إىل حاجة يف اجلار يكون أن جيب(  الثاني الشرط) 
 1661 ........................................................................................... . املصرف طريق عن

 1662 ................ : إحالة – الواجب والتعويض املسيل وحق اجملري حق على احلصول إجراء - 668

 1668 ................................................................. : إحالة – باملصرف املنتفعني تعدد - 666

 1666 .............................................. : قانوني نص – املصرف أو املروي مالك مسئولية - 666

 1666 ........................................................................ اجلوار يف التالصق - الثاني املبحث

 1666 ............................................................................................... احلدود وضع - 1

 1666 ........................................... : يأتي ما على مدني 618 املادة تنص: قانوني نص - 661

 1661 .................................................................... : احلدود وضع على وديا االتفاق - 666

 1661 ................................................................ : خصائصها – احلدود تعيني دعوى - 666

 1666 ......................................................... : احلدود تعيني بدعوى املختلطة احملكمة - 666

 1666 .............................................................. : وطرفاها احلدود تعيني دعوى حمل - 617

 1666 .................................................................................... : التحديد علميات - 611

 1667 ................................................................. : اإلثبات يف وقوته التجديد حمضر - 612

 1667 ....................................................................................... : التحديد نفقات - 618

 1661 ................................................................................. : إحالة – امللك حتويط - 616

 1661 ................................................................................................... املرور حق - 2

 1661 ........................................... : يأتي ما على مدني612 املادة تنص:  قانوني نص - 616

 1668 ....................................................... : العام الطريق عن حمبوسة أرض وجود أو - 611

 1666 ............................................................... : احملبوسة األرض عن احلبس انفكاك - 616

 1661 ........................ : املألوف الوجه على واستعماهلا األرض الستغالل ضروري ممر.  ب - 616
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 1666 ......................................................... العام الطريق إىل املمر موضع يكون أين - 616

 1666 ................. : قانون تصرف على بناء العقار جتزئة عن ناشئ العام الطريق عن احلبس - 667

 1611 ............................................................... : املمر موضع تعيني يف التقادم أثر - 661

 1616 ............................................................................................ واملناور املطالت - 8

 1616 ............................................................ : واملنور املنحرف واملطل املواجه املطل - 668

 1616 ....................................... : يأتي ما على مدني616 املادة تنص: قانونية نصوص - 666

 1611 ........................................................................................... : املسافة قيد - 666

 1616 .......................................................................... : املسافة قيد تطبيق جمال - 661

 1616 .................................................................... : املسافة قيد من املعفاة املطالت - 666

 1616 ........................ : القيد هلذا املستوفية غري واملطالت املسافة لقيد املستوفية املطالت - 666

 1661 ........................................... : يأتي ما على مدني621 املادة تنص:  قانوني نص - 666

 1662 ...................................................... : املسافة يف ال االرتفاع يف هو املناور يف الغري - 667

 1668 ............................................................ : االرتفاع لشرط املستوفية املناور حكم - 661

 1668 ....................................................... : االرتفاع لشرط املستوفية غري املنور حكم - 662

 
 الثالث الباب
 الشائعة امللكية

 1666 ...................... املدني التقنني نهج على املوضوع تقسيم يف جترى:  املوضوع تقسيم - 668

 1666 .................................................................. عام بوجه الشائعة امللكية - األول الفصل
 1666 ........................ : اجلديد املدني والتقنني السابق املدني التقنني يف الشائعة امللكية - 666

 1666 ..................................................... القانونية وطبيعتها شائعةال امللكية تعريف - 666

 1666 ........................................................ انقضائه وأسباب وأحكامه الشيوع مصادر - 661

 1661 ............................................................................. الشائع املال إدارة - األول الفرع
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 1661 ............................................................ : املعتادة غري واإلدارة املعتادة اإلدارة – 666

 1661 ............................................................................ املعتادة اإلدارة - الثاني املبحث

 1661 ...................................................................................... الشائع املال حفظ - 666

 1662 ........................................ : قانوني نص – التكاليف وسائر واإلدارة احلفظ نفقات - 666

 1666 ............................................... : قانوني نص – ئعالشا املال إدارة يف العام املبدأ - 667

 1661 .......................................................... : قانونية نصوص – املهايأة قسمة – أوالا  - 661

 1666 ................................................................ : الزمانية واملهايأة املكانية املهايأة - 662

 1667 ................................................... : قواعداإلجيار تطبيق – املهايأة قسمة تكييف - 668

 1661 ........................................................... : النهائية القسمة تسبق التي املهايأة - 666

 1662 ................................................... الشائع املال إدارة الشركاء أغلبية تويل - ثانياا  - 666

 1668 ........................................... : الباقني من اعرتاض دون اإلدارة الشركاء أحد تويل - 661

 1666 ...................................................................... : لإلدارة الشركاء أغلبية توىل - 666

 1666 ............................................... الشائع املال إلدارة الشركاء من أغلبية توفر عدم - 666

 1666 ....................................................................... املعتادة غري اإلدارة - الثاني الفصل
 1666 .......................................... : يأتي ما على مدني 626 املادة تنص:  قانوني نص - 666

 1661 ................................................. : املعتادة اإلدارة حدود عن خترج التي األعمال - 677

 1661 .................................................... : املعتادة غري اإلدارة لتقرير الالزمة األغلبية - 671

 1666 ................................. : الشائعة األرض من مفرز جزء على بناء الشركاء أحد إقامة - 672

 1666 .................................................................. الشائع املال يف التصريف - الثاني الفرع
 1666 .......................................... : منفرداا  الشريك وتصرف جمتمعني الشركاء تصرف - 678

 1666 ........................ منهم كبرية أغلبية تصريف أو جمتمعني الشركاء تصريف - األول املبحث

 1666 ............................................................................... جمتمعني الشركاء تصرف - 1

 1666 ............................................. : منه مفرز جزء يف أو كله الشائع املال يف التصرف - 676
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 1666 ............................. وحده الرمسي الرهن على يصدق ال قدمناه وما التصرف أنواع - 676

 1666 ......................................................................الشركاء من كبرية أغلبية تصرف - 2

 1666 ........................................... : يأتي ما على مدني682 املادة تنص:  قانوني نص - 671

 1677 ..................................... : الشائع املال يف التصرف تستدعي التي القوية األسباب - 676

 1671 .............................................. : الشائع املال يف التصرف لتقرير الالزمة األغلبية - 676

 1671 ............................................................................ لألقلية املعطاة الضمانات - 676

 1672 .................................................................... منفرداا  الشريك تصرف - األول املبحث

 1672 ........................................ مفرز شئ يف وتصرفه الشائعة حصة يف الشريك تصرف - 617

 1672 ...................................................... الشائعة حصته يف الشريك تصريف - األول املطلب

 1672 ......... : الشائعة للحصة الشركاء اسرتداد جواز من عليه يرتتب وما التصرف هذا حكم - 611

 1672 .................................................... : الشركاء باقي حق يف ونفاذه التصرف صحة - 612

 1678 ................................................. : الشائعة احلصة على أصلي عيني حق ترتيب - 618

 1676 ................................................. : الشائعة احلصة على تبعي عيني حق ترتيب - 616

 1671 ................................................................................. الشائعة احلصة اسرتداد - 2

 1671 .......................................... : يأتي ما على مدني 688 املادة تنص:  قانوني نص - 616

 1676 ................................................................................. : االسرتداد حق نطاق - 611

 1676 ......................................... : الشيوع يف الشركاء أحد من بيع صدور – األول الشرط 616

 1676 ........... : املال من جمموع أو منقول يف شائعة حصة على البيع ورود – الثاني الشرط - 616

 1617 ....................................... : الشركاء عن أجنبي إىل البيع صدور – الثالث الشرط - 616

 1617 ....................................................... : الشركاء أحد هو املسرتد – الرابع الشرط - 627

 1611 ..................................................................................... : االسرتداد ميعاد - 621

 1611 .............................................................................. : االسرتداد حيصل كيف - 622

 1612 ................................................................................. : االسرتداد يتم مىت - 628
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 1618 .................................................................................... : االسرتداد تكييف - 626

 1616 ............................................................................. : باملشرتي املسرتد عالقة - 626

 1616 ............................................................................... : بالبائع املسرتد عالقة - 621

 1611 .............................................................................. : باملشرتي البائع عالقة - 626

 1611 ........................................................ مفرز شيء يف الشريك تصريف - الثاني املطلب

 1611 ....................................................... الشائع املال من مفرز جزء يف الشريك تصرف - 1

 1611 ................... : يأتي ما على مدني 621 املادة من الثانية الفقرة تنص:  قانوني نص - 626

 1616 ..........................................املبيع ميلك البائع أن يعتقد املشرتي – األول الفرض - 626

 1616 ......................... : شائعاا  إال املبيع ميلك ال البائع أن يعلم املشرتي – الثاني الفرض - 687

 1616 .............................................................. : القسمة تتم أن قبل التصرف حكم - 681

 1627 .............................................................. : القسمة تتم أن بعد التصرف حكم - 682

 1621 ................................................ : الشائع املال يف شريكاا  للبائع أن يعلم املشرتي - 686

 1622 ..................................................... : الشركاء باقي حقوق يف الشريك تصرف أثر - 686

 1622 .......................................................................... الشائع املال قسمة - الثاني الفرع
 1622 .............................................. : الشيوع يف البقاء على الشركاء إجبار عدم األصل - 681

 1628 ............................. : قانوني نص – معينة ملدة الشيوع يف البقاء على االتفاق جواز - 686

 1626 ......................................................................................... : القسمة أنواع - 686

 1626 ................................................................... القسمة إجراء يتم كيف - األول املبحث

 1626 ............................................................. : القضائية والقسمة االتفاقية القسمة - 686

 1626 ............................................................................ االتفاقية القسمة - األول املطلب

 1626 .......................................... : يأتي ما على مدني 686 املادة تنص:  قانوني نص - 667

 1626 ........................................ : العقود سائر أحكام عليه تسرى عقد االتفاقية القسمة - 661

 1681 ........................................................ : االتفاقية القسمة طريقة اختيار للشركاء - 662
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 1681 ............................................. : الشركاء بني غائب أو عليه حمجور أو قاصر وجود - 668

 1682 ................................................................. : االتفاقية القسمة يف الطعن وجود - 666

 1688 .......................................... : يأتي ما على مدني 666 املادة تنص:  قانوني نص - 666

 1686 .............................................. : نقضها جييز القسمة عقد يف عيب ذاته يف الغنب - 661

 1686 ....................................................................... : حسابه وكيفية الغنب مقدار - 666

 1681 .................................................... : للغنب لنقض فيها جيوز التي القسمة أنواع - 666

 1686 ........................................................................ : للغنب القسمة نقض دعوى - 666

 1686 ................................................... : للغنب القسمة نقض على ترتتب التي اآلثار - 667

 1686 ......................................... : املغبون الشريك نصيب بإكمال القسمة نقض تفادي - 661

 1686 .............................................................. : قضائية القسمة يكون أن جيب مىت - 662

 1686 .............................................................. : حالتني فى قضائية القسمة تكون أن جيب

 1686 .......................................... : إحالة - النهائية القسمة تسبق الىت املهايأة قسمة - 668

 1686 ....................................................................................... : القسمة دعوى - 666

 1667 ......................................................: قانونى نص – القسمة دعوى فى اخلصوم - 666

 1661 ...................................................................................... : املختصة احملكمة - 661

 1662 ................................................................... : قانونى نص – التصفيقة قسمة - 666

 1666 ............................................................. : األربعة مراحلها – العينية القسمة - 666

 1666 .......... : قانونية نصوص – التجنيب أو حصص إىل الشائع املال قسمة – األوىل املرحلة - 666

 1666 ........................................ : قانونى نص – املنازعات فى الفصل – الثانية املرحلة - 617

 1666 ................... : قانونى نص – املفرز نصيبه شريك كل بإعطاء احلكم – الثانية املرحلة - 611

 1667 ......... : قانونى نص – خاصة حاالت فى القسمة حكم على التصديق – الرابعة املرحلة - 612

 1662 ........................................ لصاحلهم محاية القسمة فى الدائنني تدخل -الثالث املطلب

 1662 .......................................... : يأتى ما على مدنى 662 املادة تنص:  قانونى نص - 618
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 1666 .................................................................... القسمة إمتام قبل الدائنني موقف - 1
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 الوسيط 
 في شرح القانون المدني

 (8 ) 
 

 حق الملكية

 مع شرح مفّصل لألشياء واألموال
 تأليف 

 عبد الرزاق أحمد السنهوري 
 دكتور في العلوم القانونية ودكتور في العلوم السياسية واالقتصادية 

 ودبلومية من معهد القانون الدولي بجامعة باريس 
0967 
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 بيان 
. أما أسـباب كسـب  ، دون أسباب كسبه أفردنا هذا الجزء الثامن من الوسيط للكالم في حا الملكية في ذاته

، فمكان ــا الجــزء  ة المتفرعــة عــن الملكيــة ) حــا االنتفــاع وحــا االرتفــاق (، وكــذلك الحقــوق العينيــة اهنصــلي الملكيــة
 . التاسع

، ثم اهنشياء غير المادية  وقد جعلنا هذا الجزء الثامن قسمين : بحثنا في القسم اهنول من ما اهنشياء المادية
 .  ا الملكية في ذاته. وبحثنا في القسم الثاني ح أي ما يسمى عادة بالملكية اهندبية والفنية والصناعية
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 واألشياء غير المادية األشياء المادية  -القسم األول 

تمهيد  
 

 0915مراجع عامة في القسمين معًا ) األشياء وحق الملكية ( : بودري وشوفو الطبعة الثالثة سنة  ( &%$ 
بيدان  – 0938الطبعة السادسة سنة  3وجزء  0935الطبعة السادسة سنة  2أواري ورو واارتان جزء  –

دي  – 0952الطبعة الثانية سنة  3بالنيول وريبير وايكار جزء  – 0938الطبعة الثانية سنة  4وفواران جزء 
بالنيول وريبير واالنجيه جزء أول الطبعة الرابعة سنة  – 0953سنة  6وجزء  0952سنة  5باج ويكرز جزء 

جوسران جزء أول  – 0947الحادية عشرة سنة كوالن وكابيتان ودي المور أنديير جزء أول الطبعة  – 0948
الطبعة الثانية سنة  2مازو دروس في القانون المدني جزء  هنري وليون وجان – 0938الطبعة الثالثة سنة 

أنسيكلوايدي داللوز جزء  – 0959سنة  2كاراونييه جزء  – 0965سنة  2مجلد  2مارتي ورينو  – 0962
 ) لفظ 0955سنة  5وجزء  ( Propiété ) لفظ 0954نة س 4وجزء  ( Biens ) لفظ 0950سنة  0

Succession ) . 

 2وجزء  0950محمد كامل مرسي جزء أول في األموال والحقوق وحق المكية بوجه عام الطبعة الثانية سنة 
محمد علي عرفة في حق الملكية جزء أول الطبعة  – 0949في الحقوق المتفرعة عن حق الملكية سنة 

 عبد الفتاح عبد الباقي – 0950شفيق شحاتة في النظرية العامة للحق العيني سنة  – 0954الثالثة سنة 
عبد المنعم البدراوي في الحقوق العينية األصلية الطبعة الثانية سنة  – 0956في دروس في األموال سنة 

إسماعيل  – 0965حسن كيرة في الحقوق العينية األصلية ) حق الملكية ( الطبعة الثانية سنة  – 0956
المنعم فرج الصدة في حق  عبد – 0960غانم في الحقوق العينية األصلية جزء أول الطبعة الثانية سنة 

 . 0965منصور مصطفى منصور في حق الملكية سنة  – 0964الملكية الطبعة الثانية سنة 

 . وعند اإلشارة إلى هذه المراجع يرجع إلى الطبعة المبينة أمام كل مرجع منها

وقع منها  ، نذكر هنا ما ا وقد صدرت مؤلفات عدة تبحث في الملكية في القانون المدني العراقيهذ 
تحت يدنا ليرجع إليها من يشاء البحث في هذا القانون : حامد مصطفى في الملكية وأسبابها بغداد سنة 

حسن علي الزنون في  –(  0964والملكية العقارية في العراق ) معهد الدراسات العراية العالية سنة  0953
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الحقوق العينية األصلية بغداد سنة  شاكر ناصر حيدر في – 0954الحقوق العينية األصلية بغداد سنة 
  . 0960صالح الدين الناهي في الحقوق العينية األصلية بغداد سنة  – 0959

د الدراسات العراية العالية سنة وانظر أيضًا : عبد المنعم فرج الصدة في الملكية في قوانين البالد العراية ) معه
حسن كيرة في الحقوق العينية األصلية في القانون المدني اللبناني المقارن ) مذكرات  –(  0964 – 0960

  ( $%&. ( 0965على اآللة الكاتبة سنة 

 الشيء والمال –األشياء وتقسيمها إلى مادية وغير مادية  - 1

، إذ الشيء  لكية والحقوق العينية المتفرعة عنه ببحث في اهنشياءنص قانوني : نم د للكالم في حا الم – 
. فــالحا العينــي ســلطة قانونيــة مباشــرة علــى  هــو أكثــر التصــاقا وأشــد ارتباطــا بــالحا العينــي منــه بــالحا الشخصــي

. أمــا الحــا الشخصــي  ، ومــن ثــم يتصــل صــاحب الحــا بالشــيء اتصــااًل مباشــرًا دون وســيط الشــيء محــل الحــا
، قد يكون محل ا شيئا ولكن الدائن ال يتصل بالشيء اتصاال مباشـرًا وإنمـا يتصـل بـه  قوم بين دائن ومدينفعالقة ت

يتركز في الشـيء و نصـب عليـه انصـبابا  –بخالف الحا الشخصي  –. وهذا يجعل الحا العيني  بوساطة المدين
 . في الشيء، و ستدعي أن نم د كما قدمنا للكالم في الحا العيني بالكالم  مباشراً 

. فشــرط الشــيء إذن أن يكــون  ، هــو مــا يصــلح أن يكــون محــال للحقــوق الماليــة ، فــي نظــر القــانون  والشــيء
 مدني في هذا الصدد على ما يأتي :  81. وتنص المادة  ، أي قابال للتعامل فيه غير خارج عن التعامل

أن يكـون محـال للحقـوق الماليـة كل شـيء غيـر خـارج عـن التعامـل بطبيعتـه أو بحكـم القـانون يصـح  - 1"  
" . 

 واألشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها  - 2"  

هــي التــي ال يســتطيع أحــد أن يســتأثر بحيازت ــا، وأمــا الخارجــة بحكــم القــانون ف ــي التــي ال يجيــز القــانون أن 
شـروع التم يــدي مـن الم 111تـار خ الــنص : ورد هـذا الـنص فـي المـادة  ( &%$) تكـون محـال للحقـوق الماليـة " 

. ووافقــت عليــه لجنــة  علــى وجــه مطــابا لمــا اســتقر عليــه فــي التقنــين المــدني الجديــد فيمــا عــدا فروقــا لفظيــة طفيفــة
النـواب  . ووافـا عليـه مجلـس ، بعـد إدخـال بعـض تعـديالت لفظيـة فـي المشـروع الن ـائي 89، تحـت رقـم  المراجعة

. ووافـا  81، وصـار رقمـه  إدخـال بعضـد تعـديالت لفظيـة. ووافقت عليه لجنة مجلـس الشـيوخ بعـد  89تحت رقم 
، بعد أن جرت مناقشـة طو لـة فـي اقتـراح تقـوم بـه أحـد أعضـاء  81عليه مجلس الشيوخ كما أقرته لجنته تحت رقم 
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والمعابـد بمجـرد بنائ ـا والصـالة في ـا مملوكـة  مجلـس الشـيوخ يرمـي إلـى إضـافة فقـرة للـنص تقضـي بجعـل الكنـائس
ص  – 111ص  1، وقد رفـض مجلـس الشـيوخ هـذا االقتـراح ) مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة  ة العليالل يئة الديني

161 ) . 
 . ، ولكن حكمه يتفا مع القواعد العامة وال مقابل للنص في التقنين المدني السابا

 : العربية اهنخرى  و قابل النص في التقنينات المدنية
 . ( ) مطابا 89التقنين المدني السوري : م 
 . ( ) مطابا 81التقنين المدني الليبي : م 
 . ( ) موافا 61التقنين المدني العراقي : م 

 . ( $%&. ( قانون الملكية العقار ة اللبناني : ال مقابل ) ولكن الحكم يتفا مع القواعد العامة
ا يبــدون أن التقنــين ، وهــذا مــ و مكــن اعتبــار قابليــة الشــيء للتعامــل فيــه شــرطا فــي الشــيء كمــا اعتبرناهــا هنــا

مـدني سـالفة الـذكر  81المدني الجديد قد ذهب إليه إذ تقوم المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في صدد المـادة 
، وأنــه ) أي  ، فبــين أن الشــيء غيــر المــال : " وضــع المشــروع ب ــذه المــادة أســاس التفرقــة بــين اهنشــياء واهنمــوال

، بشرط أال يكون خارجا عن التعامل بطبيعتـه أو بحكـم القـانون "  ق الماليةالشيء ( ال يعدو أن يكون محال للحقو 
 – 91ص  21وانظر في هذا المعنى شفيا شـحاتة فقـرة  – 160ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( &%$) 

في ـا  . كما يمكن اعتبار قابلية الشيء للتعامل فيه أساسا لتقسيم اهنشـياء إلـى أيـاء قابلـة للتعامـل ( $%&. 10ص 
، فتكـون اهنشـياء غيـر القابلـة للتعامـل في ـا أشـياء فـي نظـر القـانون كسـائر اهنشـياء  وأشياء غير قابلة للتعامـل في ـا

 . ولكن ال يجوز أن يترتب علي ا حقوق مالية
، فــالم م فــي كــل مــن االعتبــار ن أن نحــدد اهنشــياء غيــر  وســواء أخــذنا باالعتبــار اهنول أو باالعتبــار الثــاني

، وهـي كمـا تقـول المـذكرة  ، وهذه قسمان : ) القسم اهنول ( أشياء تخرج عن التعامـل بطبيعت ـا ة للتعامل في االقابل
اإليضاحية للمشـروع التم يـدي : " التـي يمكـن أن ينتفـع ب ـا كـل النـاس بغيـر أن يحـول انتفـاع بعضـ م دون انتفـاع 

ذلك عرف ا المشـروع بأن ـا اهنشـياء التـي ال يسـتطيع . ول ، كال واء والماء الجاري وأشعة الشمس الخ البعض اآلخر
وفــي االعتبــار الثــاني الــذي  – 160ص  1مجموعــة اهنعمــال التحضــير ة  ( &%$) أحــد أن يســتأثر بحيازت ــا " 

والقانون هنـا هـو القـانون  –، ال يتدخل القانون  يعترف بصفة " الشيء " لألشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعت ا
، وال يرتــب  بعضـا إال لتنظـيم اسـتعمال النـاس ل ـذه اهنشـياء بحيـث ال يضـر بعضـ م –لقـانون المـدني اإلداري ال ا
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القانون حقوقا لألفراد على هذه اهنشياء هنن ا غير قابلة لترتب حقـوق علي ـا إذ هـي خارجـة عـن التعامـل ) بالنيـول 
 . ( 62فقرة  9ور بير وبيكار 

، وقـع حـا اسـتغالل المؤلـف  ه بمضي خمسين سنة على وفاتهوإذا انقضى حا المؤلف في استغالل مصنف
. ولكن حا االستغالل على هـذا الوجـه ال  وكان لكل فرد الحا في نشر المؤلف واستغالله ، في أيدي الناس كافة

،  ، إذ أن الشيء هنا ال تستعصي طبيعته علـى االسـتغالل يدخل ضمن اهنشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعت ا
. ) والقســم الثــاني (  ( $%&. قــرب إلــى أن يكــون شــيئا مباحــا يترتــب عليــه حــا هني فــرد يتــولى اســتغاللهبــل هــو أ

، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في شأن ا : " واهنشياء التـي  أشياء تخرج عن التعامل بحكم القانون 
،  في ــا بوجــه عــام $ 8$ از التعامــل تخــرج عــن التعامــل بحكــم القــانون هــي التــي ينصــف القــانون علــى عــدم جــو 

. وال يغيـر مــن هـذا الوصــف إجـازة نــوع معـين مــن  كالحشـيش واهنفيـون واهنشــياء التـي تــدخل ضـمن اهنمــوال العامـة
، وإعطــاء رخــص الســتعمال بعــض اهنمــوال  ، كبيــع الحشــيش واهنفيــون هنغــراض طبيــة التعامــل فــي هــذه اهنشــياء

، فـي  وقد كتبنا في الجـزء اهنول مـن الوسـيط – 160ص  1ل التحضير ة مجموعة اهنعما ( &%$) العامة الخ " 
.. إذا كانـت طبيعتـه أو  ، مـا يـأتي : " يكـون الشـيء غيـر قابـل للتعامـل فيـه صدد الشـيء غيـر القابـل للتعامـل فيـه
فيـه . فالشـيء ال يكـون قـابال للتعامـل  ، أو إذا كـان التعامـل فيـه غيـر مشـروع الغرض الذي خصـص لـه يـأبى ذلـك

، و رجــع عــدم القابليــة للتعامــل إلــى  ، كالشــمس وال ــواء والبحــر بطبيعتــه إذا كــان ال يصــلح أن يكــون محــال للتعاقــد
، كالطير في ال واء والسمك في  استحالته ) أما إذا كان الشيء يمكن التعامل فيه ولكن ال مالك له ف و مال مباح

. وقــد يصــبح التعامــل ممكنــا فــي هــذه اهنشــياء مــن  ل فيــه (عليــه و ســتطيع أن يتعامــ ، و ملكــه مــن يســتولى البحــر
، والبحـر  ، وال واء يستعمله الكيميـائي فـي أغراضـه ، فأشعة الشمس يحصرها المصور الفوتوغرافي بعض النواحي

. فعند ذلك تصبح الشمس وال واء والبحر قابلة للتعامل في ا من  يؤخذ من مائه ما يصلح أن يكون محال لالمتالك
، وعـدم المشـروعية يرجـع  ... وقد يكون الشيء غير قابل للتعامل فيه هنن ذلك غير مشروع النواحي الخاصةهذه 

. علـى أن نـص القـانون الـذي يمنـع  ، أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العـام أو لـآلداب إما إلى نص في القانون 
،  إلى النظام العام أو إلـى اآلداب أو إلي مـا معـاً اعتبارات ترجع هي ذات ا  من التعامل في الشيء يكون مبنيا على

. أو هو إيضاح في مقام قد يكون عدم النص  ووجود النص دليل على عناية المشرع باهنمر فآثر أن يورد له نصاً 
،  . أو هو تحديد هنمـر يـرى المشـرع تحديـده ، كالنص الذي يحرم التعامل في التركة المستقبلة فيه مؤديا للغموض

، كمـا حظـر المشـرع المصـري  . أو هو تحر م هنمر تقضي ظروف البالد الخاصة بتحر مـه د الربا الفاحشكما حد



 

 

 

 

1237 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 224فقرة  1االتجار في الحشيش والمخدرات وكما حرم بيع الوفاء " ) الوسط 
، بالمــــال غيــــر  ، كــــالخمر ولحــــم الخنز ــــر وفــــي الفقــــه اإلســــالمي تــــدعى اهنشــــياء التــــي يحــــرم التعامــــل في ــــا

 . ( $%&. تقومالم
، كحـا الملكيـة  . فمن ـا الحقـوق العينيـة اهنصـلية والحقوق الماليـة التـي يكـون الشـيء محـال ل ـا كثيـرة التنـوع

ـــة وحـــا االنتفـــاع وحـــا االرتفـــاق ـــاز . ومن ـــا الحقـــوق العينيـــة التبعي ـــرهن وحـــا االمتي . ومن ـــا الحقـــوق  ، كحـــا ال
ل ملكيتـه إليـه وحـا المسـتأجر فـي تسـليم العـين المـؤجرة وفـي ، كحا المشتري في تسلم المبيع وفي انتقا الشخصية

الحقـوق التـي ومن ـا  . تمكينه من االنتفاع ب ا وحا المؤجر في استردادها وحا المقرض في استرداد مبلـغ القـرض
، كحقــوق المؤلــف فيمــا يســمى بالملكيــة اهندبيــة والفنيــة والحقــوق التــي تســمى بالملكيــة  تقــع علــى شــيء غيــر مــادي
 . الصناعية وبالملكية التجار ة

. واهنصـــل فـــي  وظــاهر ممـــا تقــدم أن اهنشـــياء تنقســم انقســـاما مبــدئيا إلـــى أشــياء ماديـــة وأشــياء غيـــر ماديــة 
، كــــاهنرض والمبــــاني والمركبــــات والمواشــــي  ، أي أن يكــــون ل ــــا حيــــز مــــادي محســــوس اديــــةاهنشــــياء أن تكــــون م

، ولكـن تقــدم الفكــر البشــري  . ولـم يكــن القــانون يعــرف غيـر اهنشــياء الماديــة والمحصـوالت والمــأكوالت والمشــروبات
أي أشـياء غيـر ذات حيـز  ، مع اختراع الطباعة وازدهارها والتجارة والصناعة أخذ ينشئ بالتدر ج أشياء غير ماديـة

. وإلـى  ، هي نتاج العقل البشري من تأليف أدبي وفنـي ومـن مخترعـات ومبتكـرات فـي الصـناعة والتجـارة محسوس
مدني عندما تقـول : " الحقـوق التـي تـرد علـى شـيء غيـر مـادي تنظم ـا  86اهنشياء غير المادية هذه تشير المادة 

، وفـي البـاب  ة والحقوق التي ترد علي ـا فـي البـاب اهنول مـن هـذا القسـم. وسنتناول اهنشياء المادي قوانين خاصة "
 . الثاني نبحث اهنشياء غير المادية وما يرد علي ا من حقوق 

وتمييزنــا بــين الشــيء مــن ج ــة وبــين مــا يــرد عليــه مــن حقــوق مــن ج ــة أخــرى هــو عــين التمييــز بــين الشــيء 
) ، والشــيء هــو محــل هــذا الحــا  ي الــذي يــرد علــى الشــيء. فالشــيء غيــر المــال : المــال هــو الحــا المــال والمــال

 وفي هذا المعنى تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي : " ورعي في هذا الفصل  ( &%$

 لتمييز بين األشياء واألموال

أم ، سواء أكان عينيا أم شخصيا  . فالمال في عرف القانون هو الحا ذو القيمة المالية أيا كان ذلك الحا 
، ف ـو محـل  ، سـواء أكـان ماديـًا أم غيـر مـادي . أمـا الشـيء إلـخ حقًا من حقوق الملكية اهندبية والفنيـة والصـناعية

. وقد أر د بذلك تحاشي ما وقع فيه التقنين الحـالي ) السـابا ( ومعظـم التقنيـات اهنجنبيـة مـن خلـط بـين  ذلك الحا
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... وفـي بعـض النصـوص  ل فـي بعـض نصوصـ ا بأنـه شـيء، مما جعل تلـك التقنينـات تعـرف المـا الشيء والمال
، فـي حــين أن بعــض  . فــأدى ذلــك إلـى إطــالق التقســيمات الخاصـة باهنشــياء علـى اهنمــوال أيضــاً  اهنخـرى أنــه حـا

هذه التقسيمات ال يصدق إال على اهنشياء كتقسيم اهنشياء إلى مثليه وقيمية وإلى قابلـة وغيـر قابلـة لالسـت الك " ) 
 . ( $%&. ( 114ص  1مال التحضير ة مجموعة اهنع

 الباب األول 

 األشياء املادية واحلقوق التي ترد عليها 

 تقسيمات األشياء المادية وما يرد على هذه األشياء من حقوق : 

، بـل هـي اهنصـل الـذي  ، وهي كثيـرة متنوعـة قدمنا أن اهنشياء المادية هي ما كان ل ا حيز مادي محسوس
، وهـذا مـا نخصـص لـه  . وال يمكـن حصـرها إال عـن طر ـا تقسـيمات ا غيـره كمـا سـبا القـول كان القانون ال يعرف

، وهـذه الحقــوق  . وفـي الفصـل الثـاني نتنـاول الحقـوق التـي تـرد علـى اهنشـياء الماديـة الفصـل اهنول مـن هـذا البـاب
 . ، فنقابل بذلك بين الشيء والمال هي اهنموال

، فيــدخل هــذا الجانــب  ياء غيــر الماديــة ل ــا هــي أيضــًا جانــب مــاليو الحــظ أن الحقــوق التــي تــرد علــى اهنشــ
، لمــا ل ــا مــن خصــائص تميزهــا عــن الحقــوق  . ولكننــا نفــرد هــذه الحقــوق ببحــث مســتقل كمــا قــدمنا ضــمن اهنمــوال

 . المالية التي ترد على اهنشياء المادية

 تقسيمات األشياء المادية -الفصل األول 

 تقسيمات مختلفة : - 3

، وإمـا أن يكـون  . فالشيء إما أن يكون قابال لالست الك أو غير قابل لـه لألشياء المادية تقسيمات مختلفة 
،  . ولكن هناك تقسـيما لألشـياء الماديـة يعتبـر أهـم تقسـيمات ا جميعـا ، وإما أن يكون عاما أو خاصا مثليا أو قيميا

، فـي صـدد  مـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـديوقـد جـاء فـي ال ( &%$) وهـو تقسـيم الشـيء إلـى عقـار منقـول 
، ما يأتي : " وقد بـدأ المشـروع بتعر ـف الشـيء الـذي يصـلح محـال للحقـوق  تقسيمات اهنشياء المادية وغير المادية

، ثـم  مـدني ( 182) م  112. وقسم اهنشياء إلى عقار منقول في المادة  مدني ( 81) م  111المالية في المادة 
و  119، فــي المــادتين  ، أي الحــا المترتــب علــى الشــيء ى صــفة العقــار المنقــول إلــى المــال ذاتــهبــين كيــف تتعــد
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، وإلـى مثليـة  . ثم نظر إلى تقسيم اهنشياء إلى قابلـة لالسـت الك وغيـر قابلـة لـه مدني ( 82و  2/  82) م  111
( والشــيء المثلــي فــي المــادة  مــدني 81) م  111المــادة  ، مكتفيــا بتعر ــف الشــيء القابــل لالســت الك فــي وقيميــة
مـدني  86) م  114، فعرف اهنموال المعنو ة في المادة  . ثم انتقل إلى بيان أنواع اهنموال مدني ( 81) م  116

وقـد أهمـل المشـرع فـي هـذا الفصـل بعـض  –مدني (  88 – 84) م  120و  111( واهنموال العامة في المادتين 
التي أشارت إلى تقسيم اهنمـوال إلـى ملـك وخراجيـة النعـدام  21 – 20/  6لمادة مواد التقنين الحالي ) السابا ( كا

التــي بينــت الحقــوق العينيــة المختلفــة اكتفــاء بتخصــيص القســم الثــاني مــن المشــروع  11/  1، والمــادة  الفائــدة من ــا
 29/  8، والمـادة  .. .. والتبعيـة فـي الكتـاب الثـاني ، اهنصلية من ا في الكتـاب اهنول لتفصيل أحكام هذه الحقوق 

التي تعرف المال المباح وتنظم االستيالء عليه لتناول هذا الموضوع في مكانـه الطبيعـي بـين أسـباب كسـب  21 –
... وقــد راعــى المشــرع فيمــا اســتبقاه مــن مــواد التقنــين الحــالي ) الســابا ( إصــالح عبارات ــا لتالفــي مــا وجــه  الملكيــة

 – 114ص  1التعر ـف والقصـد فـي التعبيـر ) مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة ، مـع تـوخي الدقـة فـي  إلي ا مـن نقـد
، وفي الفرع الثاني نتناول التقسيمات اهنخرى التـي  . فنفرد ل ذا التقسيم الفرع اهنول هنهميته ( $%&. ( 118ص 

  . سبقت اإلشارة إلي ا

 تقسيم األشياء المادية إلى عقار ومنقول  -الفرع األول 
 مدني على ما يأتي :  82: تنص المادة نص قانوني  - 1
، وكـل مـا عـدا ذلـك  ، ف ـو عقـار ، ال يمكن نقلـه منـه دون تلـف ، ثابت فيه كل شيء مستقر بحيزه - 1"  

 من شيء ف و منقول ".
، رصـدا علـى خدمـة  ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخفيض المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه - 2"  

وفـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  112تـار خ الـنص : ورد هـذا الـنص فـي المـادة  ( &%$) الله " هـذا العقـار أو اسـتغ
، بحيـث  يكون عقارا كل شيء له مستقر ثابت – 1 – 112من المشروع التم يدي على الوجه اآلتي : " م  111

ذلــك يعتبــر مــاال : ومــع  2/  111. م  وكــل مــا عــدا ذلــك مــن شــيء ف ــو منقــول - 2.  ال يمكــن نقلــه دون تلــف
، رصـــدا علـــى خدمــة هـــذا العقـــار  عقار ــا حـــا الملكيــة الواقـــع علـــى المنقــول الـــذي يضـــعه المالــك فـــي عقـــار يملكــه

 111فــي فقـرة واحـدة ونقلـت الفقـرة الثانيـة مـن المــادة  112. وفـي لجنـة المراجعـة أدمجـت فقرتـا المـادة  واسـتغالله "
، فيمـا  مطابقـًا لمـا اسـتقر عليـه فـي التقنـين المـدني الجديـد فصـار ، وعـدل الـنص 112لتكون فقرة ثانية في المـادة 

فـي  81، وأصـبح رقـم المـادة  عدا كلمة " بالتخصيص " الواردة في الفقـرة الثانيـة فقـد أضـافت ا لجنـة مجلـس الشـيوخ
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ن . فــي لجنـة مجلـس الشــيوخ تقـدم اقتـراح مــ 81، تحـت رقـم  . ووافـا مجلــس النـواب علـى الــنص المشـروع الن ـائي
مستشاري محكمة النقض يرمي إلى إضافة العبارة اآلتية إلى آخر الفقرة الثانية : " على أنه ال يسوأ الحجز  بعض

. ولكــن اللجنــة لــم تــر  مــن التقنــين المــدني الســابا 1، تمشــيا مــع المــادة  عليــه منفــردًا عــن العقــار المخصــص لــه "
ال يستقيم مع قصر نطاق آثـار هـذه الفكـرة علـى طائفـة  خصيصاهنخذ ب ذا االقتراح " هنن التسليم بفكرة العقار بالت

، ولـذلك آثـرت اللجنـة أن  ، ونتائج التخصيص قـد تظ ـر فـي البيـع والقسـمة والوصـية من النتائج دون طائفة أخرى 
. ومــن ثــم وافقــت لجنــة مجلــس  تبقــي الــنص علــى حالــه حتــى يكــون نطــاق هــذه النتــائج أشــمل مــن نطاق ــا الحــالي "

 . ( $%&. ( 161ص  – 161ص  1أقرته لجنته ) مجموعة اهنعمال التحضير ة  الشيوخ كما
التقنـين المـدين السـابا م  ( &%$) 18 – 16/  1 – 2و قابل هذا النص في التقنين المدني السابا المـواد 

بحيـث ،  ، سواء كان ذلك من أصل خلقت ا أو بضع صانع : اهنموال الثابتة هي الحائزة لصفة االستقرار 16/  2
 . ، وكذلك الحقوق العينية المتعلقة بتلك اهنموال ال يمكن نقل ا بدون أن يعتر  ا خلل أو تلف

. والتعبيـر فـي القـانون بلفـظ أمتعـة وأشـياء منقولـة وأمـوال  منقـوال : مـا عـدا ذلـك مـن اهنمـوال يعـد 14/  9م 
 . منقولة يشمل بال فرق جميع المنقوالت

، وكـذلك آالت  ، متـى كانـت ملكـا لصـاحب اهنرض الزراعة والماشـية الالزمـة ل ـا: إال أن آالت  18/  1م 
، بمعنــى أنــه ال يســوع الحجــز علي ــا  ثابتــة ، تعتبــر أمــواال المعامــل وم مات ــا إذا كانــت ملكــا لمالــك تلــك المعامــل

 . منفردة عن العقار المتعلقة به
دخلـه التقنــين المــدني الجديـد مــن تعــديالت علــى وفـي المــذكرة اإليضــاحية للمشـروع التم يــدي بيــان واف لمــا أ

ماليـة  .. اهنشـياء التـي يصـح أن تكـون محـال لحقـوق  ، إذ تقـول : " قسـمت المـادة نصـوص التقنـين المـدني السـابا
، فحــذفت العبــارة  .. ولــم تتعــرض لتقســيم اهنمــوال مــن هــذه الناحيــة إلــى أشــياء ثابتــة ) أو عقــارات ( وأشــياء منقولــة

مــن التقنــين الحــالي ) الســابا ( التــي نصــت علــى الحقــوق العينيــة المتعلقــة بــاهنموال  16/  2المــادة اهنخيــرة مــن 
. وعــرف الــنص  ، وقــد نــص علي ــا المشــروع فــي المــادة التاليــة ، إذ أن هــذه الحقــوق تعتبــر أمــوال ال أشــياء العقار ــة

بـا ذلـك علـى كـل شـيء حـائز لصـفة ، و نط العقار بأنه كل شـيء لـه مسـتقر ثابـت بحيـث ال يمكـن نقلـه دون تلـف
، فقـد رؤى  . ولمـا كـان الحكـم واحـدا فـي كلتـا الحـالتين االستقرار سواء أكان ذلك من أصل خلقتـه أم بصـنع صـانع

... وقــد اســتثنى المشــروع حقــوق الملكيــة الواقعــة علــى المنقــوالت التــي يضــع ا المالــك فــي عقــار  حــذف هــذه العبــارة
، وهــي المعروفــة فــي الفقــه بأن ــا العقــارات  ، فاعتبرهــا أمــواال عقار ــة و اســتغاللهيملكــه رصــدا علــى خدمــة العقــار أ
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، علـى اآلالت الالزمـة  ، كمـا فعـل التقنـين الحـالي ) السـابا ( . وقد توسع المشروع في ا فلـم يقصـرها بالتخصيص
كل منقول يضعه  ، بل نص علي ا في صيغة عامة تجعل ا تشمل ( 18/  1أي الضرور ة للزراعة والمصانع ) م 

، وإما الستغالله  ، و خصصه إما لخدمة العقار كالتماثيل التي توضع على قواعد متينة مالكه في عقار مملوك له
كاآلالت الزراعية والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة الستغالل المحال التجار ة 

، بـــل يكفـــي تخصيصـــه ل ـــذه  ا أي ضـــرور ا لخدمـــة العقـــار أو اســـتغالله. وال يشـــترط أن يكـــون المنقـــول الزمـــ الـــخ
أن يجعــل أثــر إلحــاق صــفة  ... لــوم يــر المشــروع الخدمــة أو االســتغالل ولــو لــم تكــن هنــاك ضــرورة تقتضــي ذلــك

، حتـى يكـون الحكـم  العقـار بالتخصـيص قاصـرًا علـى عـدم جـواز الحجـز علـى المنقـول الـذي تلحـا بـه هـذه الصـفة
 . ( $%&. ( 164ص  – 166ص  1أوسع نطاقا " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة  أكثر مرونة

، وفــي التقنينــي المــدني  81و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنينــي المــدني الســوري م 
 ( &%$) 9 – 1 ، وفي قانون الملكية العقار ة اللبناني م 69 – 62، وفي التقنين المدني العراقي م  82الليبي م 

  : التقنينات المدنية العربية اهنخرى 
 . 86وانظر أيضًا عام  –) مطابا (  81التقنين المدني السوري م 
 . ( ) مطابا 82التقنين المدني الليبي م 
العقار كـل شـيء لـه مسـتقر ثابـت بحيـث ال يمكـن نقلـه أو تحو لـه دون  - 1:  62التقنين المدني العراقي م 

والمنقـول  - 2.  هنرض والبناء والغراس والجسور والسدود والمناجم وغير ذلك مـن اهنشـياء العقار ـة، فيشمل ا تلف
، فيشـمل النقـود والعـروض والحيوانـات والمكـيالت والموزونـات وغيـر ذلـك  كـل شـيء يمكـن نقلـه وتحو لـه دون تلـف

 . من اهنشياء المنقولة
، رصـدا علـى خدمـة هـذا  فـي عقـار مملـوك لـه مالكـه: يعتبر عقارًا بالتخصيص المنقول الذي يضعه  69م 

 . ( . ) وأحكام التقنين العراقي تطابا أحكام التقنين المصري  العقار واستغالله
، والعقـــــارات  ، العقـــــارات بطبيعت ـــــا : العقـــــارات علـــــى ثـــــالث فئـــــات 1قـــــانون الملكيـــــة العقار ـــــة اللبنـــــاني م 

 . ، والعقارات غير المادية بتخصيص ا
، موقــع ثابــت غيــر  ، بــالنظر إلــى جوهرهــا بطبيعت ــا هــي اهنشــياء الماديــة التــي يكــون ل ــا ارات: العقــ 2م 

وال يقصـد بلفـظ "  –، كاهنراضـي والمنـاجم والنباتـات المتأصـلة فـي اهنرض ) مادامـت الصـقة ب ـا ( واهنبنيـة  متنقل
.. بل المنشـآت الفنيـة أيضـًا علـى  الخ أبنية " المباني فقط ) كبيوت السكن ( والمخازن والمصانع والعنابر واهنهراء
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.. وبصـــورة أعـــم كـــل مـــا جمـــع مـــن مـــواد  ، واهننفـــاق الـــخ ، والخزانـــات أنواع ـــا كالجســـور واآلبـــار واهنفـــران والســـدود
وجميع اهنج ـزة  –، سواء كان ذلك على ظاهر اهنرض أو في باطن ا  ، فشد بعضه إلى بعض بصورة ثابتة البناء

، كالشـرفات والبلكونـات والمزار ـب وحـراب الصـواعا وقسـاطل جـر  البنـاء والمعـدة إلتمامـه.. الالصقة ب والقطع الخ
 . ، تعتبر عقارات بطبيعت ا المياه

، بشرط  ، إنما هي من متممات عقار بطبيعته : العقارات بتخصيص ا هي أشياء تعتبر بذات ا منقوالت 9م 
أن تكون مخصصـة السـتثمار العقـار أو بوجـه أعـم لخدمـة  ( 2. )  ( أن تكون والعقار بطبيعته لمالك واحد 1: ) 

 . العقار التي تكون هذه اهنشياء من متمماته
فــي العقــارات الملــك والعقــارات اهنمير ــة والعقــارات المتروكــة المرفقــة والعقــارات  1 – 1انظــر أيضــًا المــواد  )

 . ( المتروكة المحمية والعقارات الخالية المباحة
 . ( $%&. ( للبناني تتفا في مجموع ا مع أحكام القانون المصري وأحكام القانون ا )

 فيصل التفرقة بين العقار والمنقول : - 5

$ . فالعقار  و ؤخذ من النص سالف الذكر أن فيصل التفرقة بين العقار والمنقول يرجع إلى طبيعة اهنشياء 
،  ن إلــى مكــان آخــر إال إذا هــدم أو اقتلــع، بحيــث ال يمكــن نقلـه مــن مكــا هـو الشــيء الثابــت المســتقر بحيــزه $ 11

، وإذا جـاز نقـل أجـزاء  . واهنرض هي خير مثـل للعقـار هنن ـا ثابتـة مسـتقرة بحيزهـا ومن ثم ال يمكن نقله دون تلف
. وكــذلك البنــاء عقــار هننــه ثابــت مســتقر  من ـا فإنمــا يكــون ذلــك بتفتيــت ســطح ا وانتــزاع بعــض اهنتربــة أو الصــخور

، وال  . واهنشــجار والغــراس عقــار نقلــه مــن مكــان إلــى مكــان آخــر إال ب دمــه أو ب ــدم أجــزاء منــه، وال يمكــن  بحيــزه
وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع  ( &%$) يمكــن نقل ــا إال باقتالع ــا مــن اهنرض التــي هــي مغروســة في ــا

. فاهنكشــاك  ه دون تلــفالتم يــدي فــي هــذا الصــدد : " وال يعتبــر الشــيء ذا مســتقر ثابــت إال إذا كــان ال يمكــن نقلــ
، أمـا المبـاني التـي ال يمكـن نقل ـا دون تلـف فتعتبـر  التي يمكن حل ا وإقامت ا في مكان آخـر ال تعتبـر أشـياء ثابتـة

 . ( $%&. ( 166ص  1.. " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة  ثابتة حتى لو كانت معدة لتبقى مدة قصيرة
، بـل اقتصـر علـى أن يقـول : "  باشرًا كما فعل في تعر ـف العقـارولم يعرف التقنين المدني المنقول تعر فا م

وقـد جـاء فـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع  ( &%$) كل ماعدا ذلك ) أي ماعدا العقـار ( مـن شـيء ف ـو منقـول " 
ر ، واعتبـا ، بتعر ـف الشـيء الثابـت التم يدي في هذا الصـدد : " وقـد اكتفـى المشـروع كـالتقنين الحـالي ) السـابا (

.. ولكنه حشي أن يقصر  . وقد كان في وسعه أن يعرف كال من العقار والمنقول تعر فًا مباشراً  كل ما عداه منقوال
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... وكـان فـي الوسـع أن يعـرف المشـروع المنقـول تعر فـا مباشـرًا وأن يتـرك  التعر فين عن شمول جميـع اهنشـياء كال
ثر خطة التقنين الحالي ) السابا ( نظرًا لما للعقارات من ... ولكنه آ تعر ف العقار يستنبط من طر ا غير مباشر

ص  – 166ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ) " اعتبار خاص ال تزال آثاره باقية في جملة التشر ع المصري 
،  ، هـو كـل شـيء يمكـن نقلـه مـن مكـان إلـى آخـر دون تلـف ، بمف ـوم المخالفـة . فـالمنقول إذن ( $%&. ( 164

فـي  1انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) مـدني عراقـي 62. وتعـرف المـادة  مسـتقر بحيـزه وغيـر ثابـت فيـه هننـه شـيء غيـر
، فيشــمل النقــود والعــروض والحيوانــات  المنقــول بأنــه " كــل شــيء يمكــن نقلــه وتحو لــه دون تلــف ( $%&. ال ــامش

لعقـار والمنقـول يرجـع كمـا قلنـا . ففيصل التفرقة إذن بـين ا والمكيالت والموزونات وغير ذلك من اهنشياء المنقولة "
، وإن كان بطبيعته يقبـل النقـل دون  ، فإن كان بطبيعته ال يقبل النقل دون تلف ف و عقار إلى طبيعة الشيء ذاته

 . تلف ف و منقول
عنـدما يمتـد التقسـيم  $ 11$ على أن هذا الفيصل الواضح المستمد من طبيعتـه اهنشـياء سـنراه غيـر واضـح 

، والحـا بطبيعتـه شـيء معنـوي ال شـيء  . فـاهنموال هـي الحقـوق كمـا قـدمنا هنموال فيمـا سـيجيءمن اهنشياء إلى ا
، ومـع هـذا  ، وليس يتصور أن يكون الحا وهو الشيء المعنوي قابال للتحرك دون تلـف أو غيـر قابـل لـذلك مادي

لجأ إلى فيصل آخـر للتفرقـة . وهنا ن تنقسم هي أيضًا بدورها إلى عقار ومنقول –أي الحقوق  –سيأتي أن اهنموال 
. وإذا كـان  ، بـل نسـتمده مـن طبيعـة الشـيء الـذي يكـون محـال للحـا ال نستمده مـن طبيعـة اهنشـياء بطر ـا مباشـر

، فإنــه ينفصــل تمامــا عــن  فيصــل التفرقــة ال يــزال حتــى هنــا مســتمدًا مــن طبيعــة اهنشــياء ولــو بطر ــا غيــر مباشــر
اســـــتثنائيتين : فــــي حالـــــة من مـــــا يعتبــــر المنقـــــول بطبيعتـــــه عقـــــارًا  ، فـــــي حـــــالتين ، بـــــل يناقضــــ ا طبيعــــة اهنشـــــياء

و بدو أن المشروع التم يدي للتقنين المدني لم يكن يعتبر العقار بالتخصـيص مـن تقسـيمات  ( &%$) بالتخصيص
 من هـذا المشـروع كانـت تجـري علـى الوجـه 111. فإن الفقرة الثانية من المادة  ، بل من تقسيمات اهنموال اهنشياء

، رصدا  الذي يضعه المالك في عقار يملكه اآلتي : " ومع ذلك يعتبر ماال عقار ا حا الملكية الواقع على المنقول
. فعدل هذا النص في لجنة المراجعة علـى  في ال امش ( 1على خدمة هذا العقار أو استغالله " ) انظر آنفًا فقرة 

ن كان العقار بالتخصيص مقصـورًا علـى اهنمـوال امتـد فأصـبح ، وبعد أ الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني
. وسـيأتي  ، وفي اهنخرى على العكس من ذلك يعتبر العقار بطبيعته منقوال بحسـب المـآل ( $%&. يشمل اهنشياء

 . بيان ذلك تفصيال فيما يلي
. فقـد كـان  فـي القـديمولم يكن فيصـل التفرقـة المسـتمد مـن طبيعـة اهنشـياء بـين العقـار والمنقـول مراعـًى بدقـة 
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القانون الفرنسي القديم ال يعتبر عقارا إال العقارات ذات القيمة التي تتميز بأن ا تغل دخال كبيرًا ول ـا مـن االسـتقرار 
. أمــا  ، وتحقـا ذلـك بوجـه خــاص فـي اهنرض وفـي المبـاني القائمــة فـي المـدن الكبيـرة والـدوام مـا يجعل ـا ذات شــأن

، فكانـت تعتبـر منقـواًل و سـري  ، كبعض المباني الر فية واهنشجار التي ال تحمل ثمراً  ميةالعقارات اهنخرى اهنقل أه
، بـل  . فلـم يكـن إذن كـل شـيء مسـتقر بحيـزه ثابـت فيـه يعتبـر عقـارا ، وبخاصـة فـي الميـراث علي ا حكم المنقوالت

، إذ كـان المنقـول فـي  هـة قيمت ـاكانت هناك أشياء ثابتة ال يمكن نقل ا دون تلف ومع ذلك كانـت تعتبـر منقـوال لتفا
بالنيـول ور بيـر  – 61ص  – 68ص  61بالنيول ور بير وبيكـار فقـرة  ( &%$) تلك اهنزمان عنوانا لتفاهة القيمة

 $ 16$ ،  ، وجــدت منقــوالت بطبيعت ــا ذات قيمــة كبيــرة ، مــع الــزمن . كــذلك ( $%&. 2618فقــرة  1وبوالنجيــه 
، فاعتبرت عقارًا تحوط ا ضمانات  ( rentes constituéesدات المرتية ) ( واإليرا officesكبعض الوظائف ) 
 . العقار لعلو قيمت ا

 ما يترتب من النتائج على تقسيم األشياء إلى عقار منقول :  - 6

، نذكر أن هناك نتائج تترتب على تحديـد مـا  وقبل أن ننتقل إلى الكالم تفصيال في كل من العقار والمنقول
. وهــذه النتــائج كثيــرة نكتفــي  يعتبــر عقــارًا أو منقــوال –أو المــال أي الحــا المترتــب علــى الشــيء  –ء إذا كــان الشــي
 ، ونرجع ا إلى أمر ن أساسيين : بذكر أهم ا

، والمنقول ليس لـه مقـر  . ذلك أن العقار له مقر ثابت كما قدمنا ) اهنمر اهنول ( يرجع إلى طبيعة اهنشياء
 ، نذكر من ا ما يأتي : . و نبني على هذا الفرق الطبيعي نتائج متعددة آخر ثابت بل ينتقل من مكان إلى

، وال يمكن ذلك بالنسـبة إلـى  يمكن تنظيم إجراءات التسجيل والقيد بالنسبة إلى العقار هنن له مقرًا ثابتاً  - 1
ول فتســري عليــه قواعــد ، أم المنقــ . ومــن ثــم تســري قواعــد التســجيل والقيــد علــى العقــار المنقــول فلــيس لــه مقــر ثابــت

. علــى أن هنــاك منقــوالت بلغــت مــن  الحيــازة هننــه ال يحتو ــه مكــان ثابــت وال ينضــبط التعــالم فــي شــأنه إال بالحيــازة
، كالســفن والمراكــب الن ر ــة والطــائرات  الضــخامة واهنهميــة مــا يمكــن معــه تحديــد مكــان ثابــت ل ــا حتــى إذا انتقلــت

، إذ أن ل ــا مــن ميــزة  ع مــن الشــ ر يضــاهي التســجيل والقيــد فــي العقــارات، ف ــذه تخضــع لنــو  والســيارات والمتــاجر
 .  التعيين الذاتي ما للعقار

 . ، وذلك بفضل ما للعقار من مقر ثابت دعاوى الحيازة تحمي العقار دون المنقول - 2
، مــن ذلــك حــا الــرهن الرســمي وحــا  هنــاك حقــوق ال يمكــن أن تقــع علــى عقــار بفضــل مقــره الثابــت - 9

 . ختصاص وحقوق االرتفاق وحا السكنى وحا الحكراال
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، وهذا ال يكون إال  الشفعة بسبب الجوار تفترض أن كال من المشفوع فيه والمشفوع به مالصا لآلخر - 1
 . في العقار بفضل مقره الثابت

ف أن يكـون للشـيء الموقـو  $ 14$ مؤبـد فيقتضـي  –وال يوجـد اآلن منـه إال الوقـف الخيـري  –الوقف  - 1
 . ، وال يجوز وقف المنقول إال إذا تعورف وقفه كالكتب . ومن ثم يجوز وقف العقار إطالقا استقرار وثبات

، أمــــا  ، ال تعتبــــر بوجــــه عــــام أعمــــاال تجار ــــة إال اهنعمــــال المتعلقــــة بــــالمنقوالت فــــي القــــانون التجــــاري  - 6
ل عادة في تبر ر ذلك إن اهنعمال التجار ة تقتضي . و قا اهنعمال المتعلقة بالعقارات فإن ا ال تعتبر أعماال تجار ة

، ومــا  ، وهــذا مــا تســتجيب لــه طبيعتــه المنقــول إذ الحركــة مــن خصائصــه ســرعة تــداول المــال وتبســيط اإلجــراءات
،  . ولكـن هـذا التبر ـر أخـذ فـي الوقـت الحاضـر يفقـد كثيـرًا مـن وزنـه تستعصي عليه طبيعـة العقـار الثابـت المسـتقر

 . في الفقه التجاري إلى إدخال أعمال تتعلا بالعقار ضمن اهنعمال التجار ة وهناك ميل واضح
، تكــون المحكمــة المختصــة بنظــر الــدعوى هــي المحكمــة التــي يوجــد فــي دائرت ــا  فــي قــانون المرافعــات - 4
س لـه مقـر . أمـا المنقـول فلـي ، هنن للعقار مقرًا ثابتـا يتيسـر معـه تحديـد المحكمـة المختصـة علـى هـذا الوجـه العقار
، ولــم يبــا إال أن  ، فيتعــذر أن تكــون المحكمــة المختصــة فــي شــأنه المحكمــة التــي يوجــد فــي دائرت ــا المنقــول ثابــت

 .  تكون المحكمة التي يوجد في دائرت ا موطن المدعى عليه
، إذ هو قانون  ، القانون الواجب التطبيا بالنسبة إلى العقار واحد ال يتغير في القانون الدولي الخاص - 8
. أمــا بالنســبة إلـى المنقــول فــإن القــانون الواجــب  ( وموقــع العقــار ثابــت فــي مكـان واحــد lex rei sitaeموقعـه ) 

.. يسـري بالنسـبة إلـى  مدني علـى أنـه " 18ت المادة ، وقد نص التطبيع يتغير بتغير الج ة التي وجد في ا المنقول
المنقول قانون الج ة التي يوجد في ا هذا المنقول وقت تحقا السبب الـذي ترتـب عليـه كسـب الحيـازة أو الملكيـة أو 

 . الحقوق العينية اهنخرى أو فقدها "
، ولكن ـا خلفــت  الحاضـر) واهنمـر الثـاني ( يرجـع إلــى فكـرة قديمـة عـن المنقــول لـم تعـد صـحيحة فــي الوقـت 

، فالعقــار  . فقــد كــان المنقــول فــي القــديم يعتبــر شــيئا تافــه القيمــة بالنســبة إلــى العقــار آثــارًا ال تــزال قائمــة إلــى اليــوم
 Res mobilis, res vilis – vilis mobilium، أمـا المنقـول ف ـو الشـيء الخسـيس )  وحده هو الشـيء النفـيس

possessio ) ولــم تكــن الصــناعة أو  ا فــي وقــت كانــت فــي اهنرض هــي دعامــة الثــروة. وقــد كــان ذلــك صــحيح ،
، مــع وصــول الصــناعة والتجــارة إلــى الــذروة مــن التقــدم فــي كثيــر مــن  . أمــا اليــوم التجــارة قــد بلغــت تقــدما محسوســا

 ، ومــع ن ضــت ا المشــ ودة حتــى فــي الــبالد التــي بــدأت تعــالج مــا يحــيط ب ــا مــن تخلــف الــبالد المتقدمــة اقتصــاديا
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، مـن ذلـك  ، بـل وتز ـد فـي قيمت ـا علـى العقـارات . ف نـاك منقـوالت كبيـرة القيمـة ، لم يعد اهنمر صحيحا اقتصادي
. ولم تتطور القوانين بالسرعة التي تطورت  اهنس م والسندات واهنوراق التجار ة واهنوراق المالية بوجه عام والمتاجر

العقـار فـي الماضـي مـن جـالل والمنقـول مـن م انـة آثـار نـذكر  ، وقد تخلف عما كان يحـيط ب ا الحياة االقتصادية
 من ا ما يأتي :

. فـال يجـوز للـولي مـثال أن يتصـرف  الوالية على مال الصغير تضيا في العقار عما هي في المنقـول - 1
يجـوز لـه أن ، وال  في عقار القاصر لنفسـه أو لزوجـه أو هنقاربـه أو هنقارب ـا إلـى الدرجـة الرابعـة إال بـإذن المحكمـة

، أما المنقوالت فيجـوز لـه أن يتصـرف في ـا  قانون الوالية على المال ( 6يرهن عقار القاصر لدين على نفسه ) م 
. وال يجوز لألب أن يتصرف في عقار ابنـه  ثانيا قانون الوالية على المال ( 91بما يدخل في أعمال اإلدار ة ) م 

، وهنا أضاف القانون إلـى العقـار تمشـيا مـع التطـور  إال بإذن المحكمة القاصر إذا زادت قيمته على ثالثمائة جنيه
مــن قــانون الواليــة علــى المــال علــى أنــه " ال يجــوز  4االقتصــادي الحــديث المتجــر واهنوراق الماليــة فنصــت المــادة 

يــه إال بــإذن لــألب أن يتصــرف فــي العقــار أو المحــل التجــاري أو اهنوراق الماليــة إذا زادت قيمت ــا علــى ثالثمائــة جن
 . المحكمة "
، أمـا إذا  دعوى نكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش ال تكون إال في بيع عقار من لم تتـوافر فيـه اهنهليـة - 2

 . مدني ( 121كان المبيع منقوال فال يعتد بالغبن حتى لو كان فاحشا ) م 
، وال يتملـك العقـار  مجرد الحيازة، فإنه يمتلك المنقول ب إذا كان الحائز حسن النية ولديه سبب صحيح - 9

 . إال بحيازة تدوم خمس سنوات
. أمــا فــي المنقــول فــال  ، ســواء كانــت بســبب الجــوار أو بســبب الشــيوع ال تجــوز الشــفعة إال فــي العقــار - 1

 . ، و حل محل ا استرداد الحصة المبيعة في الشيوع تجوز الشفعة
، فإذا لم يكف بيع العقار ) م  ، يباع المنقول أوال د ديون افي تصفية التركة إذا وجب بيع أموال ا لسدا - 1

، وال يبيــع العقــار إال بعــد  . كــذلك فــي بيــع مــال المفلــس يبيــع الســنديك المنقــول دون حاجــة إلــى إذن مــدني ( 819
 .  إذن القاضي

حجـز ، الحجـز علـى العقـار تحوطـه ضـمانات أكثـر مـن الضـمانات التـي تحـوط ال في قانون المرافعـات - 6
 . ، والحجز العقاري أكثر تعقيدًا وأطول إجراءات من حجز المنقول على المنقول

، كثيــرًا مــا يمنــع القــانون اهنجانــب مــن تملــك  ، مــن حيــث حقــوق اهنجانــب فــي القــانون الــدولي الخــاص - 4
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كمـا هـو اهنمـر فـي ، وبخاصة كثيرًا ما يمنع القانون اهنجانب من تملك اهنراضـي الزراعيـة  العقارات دون المنقوالت
 . ، ثم في المنقول . ونتكلم اآلن بالتفصيل في العقار مصر

 العقار -المبحث األول 

العقـــار بطبيعتـــه والعقـــار بالتخصـــيص : يعـــرف التقنـــين المـــدني المصـــري نـــوعين مـــن العقـــار : العقـــار  - 4
 . بطبيعته والعقار بالتخصيص

، ولكنـه الحـا بعقـار  ف ـو فـي حقيقتـه منقـول بطبيعتـه . أما العقار بالتخصيص واهنصل هو العقار بطبيعته
، ف ـــو عقـــار ال بمادتـــه وطبيعتـــه ولكـــن بالتبعيـــة  معـــين رصـــدًا كمـــا كقـــدمنا علـــى خدمـــة هـــذا العقـــار أو اســـتغالله

 . والتخصيص

 العقار بطبيعته -المطلب األول
 (Immeuble par nature ) 

 أنواع العقار بطبيعته : - 8

، ال يمكـن  ، ف ـو إذن " كـل شـيء مسـتقر بحيـزه ثابـت فيـه يعته هو اهنصل فـي العقـارقدمنا أن العقار بطب 
، وإذا كـــان العقـــار بطبيعتـــه هـــو اهنصـــل فـــي العقـــار  . وأول مـــا يصـــدق ذلـــك علـــى اهنرض نقلـــه منـــه دون تلـــف "

.  ذاتيت ا، ف ـي التـي ال يمكـن نقل ـا مـن مكـان إلـى مكـان مـع االحتفـاظ بـ فاهنصل فـي العقـار بطبيعتـه هـو اهنرض
، ولكـن هــذه الصــخور واهنتربــة  ، بــأن تقتلــع بعــض صـخورها أو تحفــر بعــض أتربت ــا يمكـن نقــل أجــزاء مـن اهنرض

بـل هـي كانـت أجـزءا مـن اهنرض وقـد فقـدت  $ 20$ ،  التي انتقلت من مكـان إلـى آخـر ليسـت هـي اهنرض ذات ـا
، وتبقـى اهنرض بعـد كـل ذلـك وبعـد أن  آخـرذاتيت ا وتحولت إلى منقول منذ انتزعت من اهنرض ونقلت إلى مكان 

 . تنتزع من ا بعض أجزائ ا ثابتة في مكان ا ال تتحول
، ف ــذا  . ثــم قــد تنبــت اهنرض ثمــرًا أو تغــرس في ــا أشــجار فــاهنرض إذن هــي اهنصــل فــي كــل عقــار بطبيعتــه

، أمـا إذا اقتلـع  فـي اهنرضالنبات الذي اندمج في اهنرض وأصبح جزءًا من ـا هـو أيضـًا عقـار بطبيعتـه مـادام ثابتـا 
، ف ــذه المنشــآت تتصــل بــاهنرض  . وقــد تقــام منشــآت فــوق ســطح اهنرض أو فــي باطن ــا من ــا فإنــه يصــبح منقــوال

، أي أنه ال يمكـن  ، وال يمكن نقل ا من مكان ا إلى مكان آخر إال إذا هدمت اتصال ثبات وقرار وقد اندمجت في ا
 . عته، ف ي أيضًا عقار بطبي نقل ا دون تلف
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 . فالعقار بطبيعته أنواع ثالثة : اهنرض والنبات والمنشآت
، وســـواء كانـــت فـــي المـــدن أو فـــي  ، ســـواء كانـــت أرضـــا زراعيـــة أو أرضـــا فضـــاء اهنرض : أي أرض - 1
، إذ أن ل ا مكانا ثابتا ال تتحـول عنـه  ، هي عقار بطبيعته ، وسواء كانت أرضا حجر ة أو جير ة أو رملية الر ف

ــــى الوجــــ ــــذي أســــلفناهعل ــــوق الســــطح )  surfaceســــطح ا )  ( fonds. وتشــــمل اهنرض )  ه ال ــــام ف ( دون مــــا يق
superficie مــن مبــان ومنشــآت أو ينبــت مــن زرع أو يغــرس مــن شــجر )  ( وكــذلك تشــمل باطن ــا ،tréfond  )

 . بعناصره المختلفة من صخور وأحجار وأتربة ورمال وجص ومعادن وغير ذلك
. فـإذا اسـتخرجت المعـادن مـن  ، ومن ثم تعتبر عقارا بطبيعتـه هي إذن جزء من اهنرضفالمناجم والمحاجر 

، فــإن هــذه وتلــك تصــبح  ، أو اقتلعــت اهنحجــار مــن المحــاجر ، كالحديــد والنحــاس والفحــم والــذهب والــنفط المنــاجم
، بـأن  لمحـاجر، قبـل صـدور القـانون الخـاص بالمنـاجم وا . وكان القضاء في مصـر يقضـي منقوال كما سبا القول

، وذهب الفقه تبعا لذلك إلـى  ( تعتبر عقارات بطبيعت ا carriéres( والمحاجر )  mines, miniéresالمناجم ) 
 1111يونيه سنة  11استئناف مختلط  ( &%$) أن لصاحب المنجم أن يبيعه أو يرهنه مستقال عن سطح اهنرض

. ثــم صــدر فــي أول  ( $%&. 12ص  91 فقــرة 1محمــد كامــل مرســي  – 18ص  1هــالتون  – 969ص  29م 
، فأكـد  وهو أول تشر ع خـاص بالمنـاجم والمحـاجر 1118لسنة  196القانون رقم  1118سنة  $ 21$ أغسطس 

، وكـذلك تعتبـر مـن اهنمـوال الثابتـة  منـه علـى أن " تعتبـر المنـاجم أمـواال ثابتـة 11، إذ نصـت المـادة  هذه اهنحكـام
. علـــــى أن المعـــــادن  ئل النقـــــل والجـــــر وغيرهـــــا المخصصـــــة الســـــتغالل المنـــــاجماآلالت واآلبـــــار والمغـــــارات ووســـــا

وتعتبر آالت النقل والجر ووسـائله المخصصـة السـتغالل  ( &%$) المستخرجة من المناجم تعتبر من المنقوالت " 
لسـنة  196، وتعتبر المحاجر عقارات بطبيعت ا وإن كان القـانون رقـم  المناجم عقارا بالتخصيص ال عقارا بطبيعته

 21ص  91فقــرة  1لــم يــنص صــراحة علــى ذلــك كمــا فعــل بالنســبة إلــى المنــاجم ) محمــد كامــل مرســي  1118
، وقــد فصــل  ، وهــو آخــر تشــر ع خــاص بالمنــاجم والمحــاجر 1116لســنة  86. ثــم صــدر القــانون رقــم  ( $%&. (

وخامــات المحــاجر فجعل ــا ملكــًا ، وبــين ملكيــة مــا يوجــد فــي باطن ــا مــن المــواد المعدنيــة  بــين ملكيــة ســطح اهنرض
. إذ نصــت المــادة الثالثــة مــن هــذا القــانون علــى أن " يعتبــر مــن أمــوال  للدولــة ولــو كانــت فــي أرض مملوكــة لألفــراد

. وتعتبـر كـذلك مـن هـذه اهنمـوال  الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم في اهنراضـي المصـر ة والميـاه اإلقليميـة
التـــي توجـــد فـــي المحـــاجر التـــي تثبـــت  -اهنحجـــار الجير ـــة والرمليـــة والرمـــال  -البنـــاء  خامـــات المحـــاجر عـــدا مـــواد

، إذا هــو أراد اســتغالل المــواد المعدنيــة أو  . ولكــن هــذا القــانون مــنح بعــض المزايــا لمالــك الســطح ملكيت ــا للغيــر "
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يعفــى مالــك الســطح  مــن هــذا القــانون علــى أن " 11. فنصــت المــادة  خامــات المحــاجر الموجــودة فــي بــاطن أرضــه
. و كون  4الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية في أرضه من قيد اسمه في سجل الكاشفين المشار إليه في المادة 

، و مــنح تــرخيص البحــث أو عقــد االســتغالل  لــه حــا اهنولو ــة علــى الغيــر فــي البحــث واالســتغالل متــى طلــب ذلــك
إذا قـام  21و  11من اإليجار المنصـوص عليـه فـي المـادتين  . و عفى في حالة البحث أو االستغالل بغير مزايدة

... وفي حالة الترخيص في االستغالل للغير يكون لمالك السطح الحا في الحصـول  بالبحث أو االستغالل بنفسه
. وفيمـــا يتعلـــا بالمزايـــا الممنوحـــة لمالـــك الســـطح إذا أراد  علـــى نصـــف اإليجـــار مـــن مصـــلحة المنـــاجم والمحـــاجر "

مـن نفـس القـانون علـى أنـه " يجـوز لمصـلحة المنـاجم والمحـاجر أن  92، نصت المـادة  خامات المحاجراستغالل 
،  تــرخص لمالــك اهنرض الموجــود ب ــا مــواد البنــاء أن يســتخرج هــذه المــواد يقصــد اســتعماله الخــاص دون اســتغالل ا

ول علـى التـرخيص فـي االسـتغالل . و كـون للمالـك اهنولو ـة علـى الغيـر فـي الحصـ مع إعفائه مـن اإليجـار واإلتـاوة
.. وفــي هــذه  . و ســقط حقــه ، وفــي هــذه الحالــة يعفــى مــن اإليجــار دون اإلتــاوة المملوكــة لــه $ 22$ عــن اهنرض 

. وسـنعود  الحالة يكون لصاحب اهنرض الحا في الحصول على نصف اإليجار من مصلحة المناجم والمحاجر "
 .  م والمحاجرل ذه المسائل تفصيال عند الكالم في المناج

، فليسـت هـي  أما الكنوز المدفونة أو المخبوءة في باطن اهنرض ف ي منقـوالت بطبيعت ـا مدفونـة أو مخبـوءة
الكنز المـدفون أو المخبـوء  - 1مدني على أن "  842، وقد نصت المادة  إذن جزءًا من اهنرض حتى تكون عقارا

لعقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك أحد أن يثبت ملكيتـه لـه الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك ا
والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكـًا  - 2.  يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته

مـن  8و  1و  9و  2. واآلثار تكون عقارًا بطبيعتـه إذا كانـت بنـاء مثبتـا فـي اهنرض ) م  خاصا للواقف ولورثته "
، وتعتبـر آثـارا عقار ـة اآلثـار المنقولـة المثبتـة فـي اهنرض أو التـي  الخاص باآلثـار ( 1112لسنة  11القانون رقم 

 .  من قانون اآلثار ( 1يصعب نقل ا ) م 
،  ، وكل ما يغرس في ا من أشـجار ونخيـل النبات : وكل ما تنبته اهنرض من ثمار ومحصول وزرع - 10

 .  مادامت جذوره ممتدة في باطن اهنرض يكون عقارا بطبيعته
. حتـى لـو كـان الشـجر مـن أشـجار  فما يغرس من شـجر ونخيـل يكـون عقـارا بطبيعتـه الندماجـه فـي اهنرض

( التي تغرس في اهنرض موقتا ثـم تّنـزع من ـا بعـد وقـت قصـير لتنقـل إلـى  arbres des pépinièresالمشاتل ) 
،  ، فــي المــدة القصــيرة التــي يــراد ل ــا في ــا أن تبقــى ي اهنرض لــم تنــزع. فمــا دامــت المشــاتل مســتقرة فــ أرض أخــرى 
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. وقـد تنقـل أشـجار المشـاتل مـن أرض إلـى أخـرى  فإن ا تحتفظ بصـفت ا العقار ـة إلـى أن تنـزع فعندئـذ تصـبح منقـوال
ذلـك إلـى أن ، و  ، فتكون عقارا بطبيعته حتى بعد نقل ـا إلـى اهنرض اهنخـرى  لتتقوى وتتغذى تغذية كاملة قبل بيع ا

 16ص  161فقـرة  2أو برى ورو  - 12ص  14بودري وشوفو فقرة  ( &%$) تنزع ن ائيا من اهنرض عند البيع
. ولكن النباتات التي توضع في اهنوعية والقصاري تكون  ( $%& . 46ص  42فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  -

، حتى لو كانت هـذه اهنوعيـة  في اهنوعية والقصاري  منقوال هنن جذورها ال تمتد إلى باطن اهنرض بل تبقى محتواة 
محمــد كامــل  - 46ص  42فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  ( &%$) مدفونــة فــي اهنرض $ 29$ والقصــاري 

،  كـذلك ال تعتبـر عقـارًا بالتخصـيص حتـى لـو كـان مالـك اهنرض هـو الـذي وضـع ا - 11ص  91فقـرة  1مرسي 
محمــد كامــل  - 9هــامش  80ص  84اســتغالل ا ) بــودري وشــوفو فقــرة  هنن ــا ليســت مخصصــة لخدمــة اهنرض أو

. وكـذلك تعتبـر منقـوالت النباتـات التـي توضـع موقتـا فـي اهنرض حتـى ال  ( $%& . ( 11ص  91فقـرة  1مرسي 
، فـإن هـذه النباتـات ال تمتـد جـذورها إلـى بـاطن اهنرض وال  ، انتظارا لبيع ا أو لنقل ا إلى مكان آخـر لغرسـ ا تجف

أو بـرى  - 114فقـرة  1ديمولومـب  - 11فقـرة  1دبرانتـون  ( &%$) ، واهنرض إنمـا تقي ـا ال تغـذي ا تنـدمج في ـا
 .  ( $%& . 12ص  14بودري وشوفو فقرة  - 16ص  161فقرة  2،  ورو

وكـــل الثمـــار والمحصـــوالت والمزروعـــات التـــي تنبـــت مباشـــرة فـــي اهنرض وتمتـــد جـــذورها في ـــا تعتبـــر عقـــارا 
. فـإذا مـا جنيـت  ، وكـذلك تعتبـر والتـي هـي بـدورها عقـار بطبيعتـه كمـا سـبا القـول ندماج ا فـي اهنرضبطبيعته ال

 ( &%$) ، فإن ــا تصــبح منقــوال حتــى لــو بقيــت فــي اهنرض دون أن تنقــل المحصــوالت وقطعــت الثمــار والفاك ــة
ورها وثمار اهنشجار التي مدني فرنسي في هذا المعنى على أن " المحصوالت القائمة على جذ 120وتنص المادة 

، وبمجـرد أن تقطـع الحبـوب وتفصـل الثمـار فإن ـا تصـبح منقـوال حتـى لـو مـل  لم تقطف بعد تكون هي أيضًا عقـاراً 
.  فــإن هــذا الجــزء وحــده هــو الــذي يصــبح منقــوال " ، . وإذا لــم ينتــزع إال جــزء مــن المحصــوالت تنقــل مــن اهنرض

خشـاب التـي تقطـع عـادة مـن اهنشـجار المشـذبة ) المقلمـة ( أو مـن مدني فرنسـي علـى أن " اهن 121وتنص المادة 
 . ( $%&. " اهنحراش التي أعدت للقطع ال تصبح منقوال إال بقطع ا واحدة بعد اهنخرى 

، إنمـا يكـون  ، من أشجار ونخيل وثمار ومحصوالت وفاك ة وما إلى ذلـك وكل هذا النبات بأنواعه المختلفة
 Fructus، فـاهنرض هـي التـي تغذيـه وهـي التـي تضـفي عليـه صـفة العقـار )  رضعقـارا بفضـل اندماجـه فـي اهن

pendants pas funde esse vendintur ) . 
. و ســتوي أن يكـون الــذي غــرس  ، زالــت عنــه صـفة العقــار ، بــأن قطــع أو فصـل فـإذا زال اندماجــه بـاهنرض
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، و ســتوي كــذلك أن يكــون قطــع النبــات أو فصــله قــد وقــع بفعــل  النبــات هــو مالــك اهنرض أو المســتأجر أو الغيــر
قعتـه المواشـي أو ال ـواء أو وقـع . أو وقع بغير صنع اإلنسـان كمـا إذا أو  سواء كان المالك أو غيره $ 21$ فاعل 

فقـــرة  – 91فقـــرة  1محمـــد كامـــل مرســـي  – 1918فقـــرة  1جوســـران  ( &%$) مـــن تلقـــاء نفســـه بســـبب نضـــجه
، فاهنحكــام ســالفة الــذكر تنطبــا علــى اهنشــجار الكبيــرة والنخيــل كمــا تنطبــا  . وال عبــرة بقيمــة النبــات ( $%&. 91

محمـد كامـل  – 1918فقـرة  1جوسـران  ( &%$) أصـغرها شـأناعلـى اهنشـجار الصـغيرة وأقـل المحصـوالت قيمـة و 
 . ( $%&. 11ص  91فقرة  1مرسي 

، واالنـدماج  المباني والمنشآت : والمباني والمنشآت هي أيضًا عقـار بطبيعتـه النـدماج ا فـي اهنرض - 11
 (incorporation هــو الــذي يضــفي علي ــا صــفة العقــار ) ة للمبــاني ، فــاهنرض إذن هــي مصــدر الصــفة العقار ــ

. وتختلـف المبـاني والمنشـآت عـن النبـات فـي أن اهنولـى إنمـا تنـدمج  والمنشآت كما هي مصدر هذه الصفة للنبـات
. أمــا النبــات فاندماجــه فــي اهنرض يضــاف فيــه إلــى  ، فالبــد مــن تشــييدها بصــنع صـانع فـي اهنرض بفعــل اإلنســان
و غرست اهنشجار بفعل اإلنسان قامت الطبيعـة بعـد ، فإذا وضعت البذور في اهنرض أ فعل اإلنسان فعل الطبيعة

، بخــالف المبــاني  . ذلــك بــأن النبــات كــائن حــي ينمــو و ترعــرع ذلــك بــدورها فــي إنبــات البــذور وفــي تنميــة اهنشــجار
 . والمنشآت ف ي جماد ال حياة في ا

 ( &%$) منقـوال . فكانـت والمبـاني والمنشـآت قبـل تشـييدها فـي اهنرض كانـت جملـة مـن مـواد البنـاء وأدواتـه
. ف ــي كميــات مــن الطــوب والرمــل واإلســمنت  ( $%&. 112ص  90م  1118يونيــه ســنة  21اســتئناف مخــتلط 

. وال  والجير والجبس والخشب والحديد واهنحواض واهندوات الصحية وغير ذلك من المـواد التـي تسـتعمل فـي البنـاء
، فـــال يمكـــن تحو ل ـــا أو نقل ـــا إال إذا  مســـتقرةتصـــبح عقـــارا إال إذ شـــيدت فانـــدمجت فـــي اهنرض وأصـــبحت ثابتـــة 

،  ، فـإن اهننقـاض تصـبح منقـوال كمـا كانـت قبـل أن يشـيد البنـاء أول مـرة فـإذا هـدم البنـاء أو ان ـدم ( &%$) هدمت
،  ، فإن اهننقاض تبقى منقوال حتى يعاد بناؤها وذلك حتى لو كان المالك قد أراد من ال دم إعادة البناء وأعاده فعال

،  مــدني فرنســـي إذ تقــول : " اهننقـــاض الناتجــة مـــن هــدم أحـــد اهنبنيـــة 192نصـــت علــى ذلـــك صــراحة المـــادة  وقــد
 2. ) أوبــري ورو  ، تكـون منقـوال إلـى أن يسـتخدم ا العامـل فـي تشـييد البنـاء " والمـواد المتجمعـة لتشـييد بنـاء جديـد

. علــى أنــه  ( 19فقـرة  1مـل مرســي محمــد كا – 122وفقــرة  12بـودري وشــوفو فقـرة  – 99مكــررة ص  161فقـرة 
، فــإن البــاب فــي مــدة انفصــاله الموقــت عــن البنــاء  إذا انتــزع بــاب مــثال مــن البنــاء إلصــالحه وإعادتــه فــور إصــالحه

 26حســن كيــرة فقــرة  – 18محمــد علــي عرفــة فقــرة  – 11هــامش  14ص  161فقــرة  2يبقــى عقــارًا ) أوبــري ورو 
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، إذا انتـزع مـن مكانـه  . وهناك رأي يذهب إلـى أن البـاب ( 11 ص 91عكس ذلك شفيا شحاتة فقرة  – 46ص 
، فتسري عليه القاعدة التي تقضي بأن الفرع يتبع اهنصل ) إسـماعيل غـانم  ، يعتبر منقوال ملحقًا بالبناء إلصالحه

 . ( $%&. ( 12في النظر ة العامة للحا ص 
والمحـــالج والجاراجـــات والزرائـــب واهنفـــران  و شـــمل ذلـــك المســـاكن والمكاتـــب والحوانيـــت والمصـــانع والمخـــازن  

. و شــمل ذلــك أيضــًا الجســور والكبــاري  والمطــاحن وغيــر ذلــك مــن اهنمــاكن التــي تشــيد عــادة فــوق ســطح اهنرض
. ولــيس مــن  والســدود والخزانــات والقنــاطر وغيــر ذلــك مــن اهنعمــال ال ندســية الالزمــة للــري ولغيــره مــن اهنغــراض

،  . فتعتبر منشآت ، بل يصح أن تكون مشيدة في باطن ا ة فوق سطح اهنرضالضروري أن تكون المنشآت مشيد
، اهننفاق والمجاري واآلبار التي تحفر الستغالل المناجم والمواسير واهننابيب المدفونة  ومن ثم تكون عقارا بطبيعته

،  ت فـي اهنرض. فالمنشآت إذن هي مجموعة مـن مـواد البنـاء شـيدت علـى سـبيل القـرار فانـدمج في باطن اهنرض
 . سواء أقيمت فوق سطح اهنرض أو أقيمت في باطن ا

، وهـو فـي الوقـت  واندماج المباني والمنشـآت فـي اهنرض هـو الشـرط الضـروري إلضـفاء صـفة العقـار علي ـا
، فقــد يكــون صــاحب حــا  . فــال يشــترط إذن أن يكــون مــن شــيد المنشــآت هــو مالــك اهنرض نفســه ذاتــه شــرط كــاف  
. وأيـا كـان مـن شـيد  ا أو دائنا مرت نـا أو جـائزًا بحسـن نيـة أو بسـوء نيـة أو مغتصـبًا أو غيـر ذلـكانتفاع أو مستأجر 

 ( &%$) ، فإن المنشـآت بمجـرد تشـييدها وانـدماج ا فـي اهنرض تصـبح عقـارا بطبيعتـه ، المالك أو غيره المنشآت
مصــر  – 12ص  91م م  1126ديســمبر ســنة  4 – 291ص  94م  1121فبرايــر ســنة  11اســتئناف مخــتلط 

 1121يوليـــه ســــنة  26نقــــض فرنســـي  – 111ص  291رقـــم  14جاز ـــت  1121المختلطـــة أول ديســـمبر ســــنة 
بالنيــــول ور بيــــر  – 24بــــودري وشــــوفو فقــــرة  – 12ص  161فقــــرة  2أوبــــري ورو  – 48 – 1 – 1121داللــــوز 
حســن كيــرة  – 16ص  94فقــرة  1محمــد كامــل مرســي  – 1918فقــرة  1جوســران  – 46ص  49فقــرة  9وبيكــار 

، فإن هذا يثير مسألة أخرى غيـر مسـألة طبيعـة المنشـآت وأن ـا  . وإذا شيد المنشآت غير المالك 41ص  26فقرة 
الكــالم فــي االلتصــاق كســبب  ، وســتكون موضــع البحــث عنــد ، وهــذه المســألة هــي مــن يملــك هــذه المنشــآت عقــار

 â perpétuelleشــيدة علــى ســبيل الــدوام ) . كــذلك ال يشــترط أن تكــون المنشــآت م ( $%&. لكســب الملكيــة
demeure )  علــى ســبيل  $ 26$ ، فقــد تكــون منشــآت موقتــة ومــع ذلــك تصــبح عقــارا متــى انــدمجت فــي اهنرض

،  . ففـي المعـارض تقـام عـادة منشـآت موقتـة مـن مبـان وحوانيـت وأعمـال هندسـية أخـرى  ( â demeureالقـرار ) 
وقــد ال يــدون المعــرض أكثــر مــن بضــعة شــ ور أو بضــعة أســابيع ثــم ت ــدم كــل هــذه المنشــآت وقــد شــيدت علــى أن 
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انت ـى المعـرض ، حتـى إذا  ، ومع ذلك تعتبر مادامت قائمة عقارا بطبيعتـه تكون موقتة ال تدوم إال بدوام المعرض
 49بالنيـول ور بيـر وبيكـار فقـرة  – 21ص  24بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) وهدمت فإن اهننقاض تصـير منقـوال

 494ص  122فقـرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 2698فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 46ص 
بنـاء الـذي يقـام يعتبـر عقـارا  بطبيعتـه وإن كـان ، فال وقد يحصل شخص على رخصة موقتة بالبناء فـي ملـك عـام –

. كــذلك  ( 121 – 1 – 11داللــوز  1818نــوفمبر ســنة  1موقتــا بالرخصــة ومصــيره حتمــا ال ــدم ) نقــض فرنســي 
، وإن كــان مصــيره ال ــدم بعــد انت ــاء مــدة اإليجــار )  يعتبــر عقــارًا البنــاء الــذي يقيمــه المســتأجر فــي العــين المــؤجرة

 1824فبرايـر سـنة  19فرنسـي  نقـض – 91ص  96رقـم  1مجموعـة عمـر  1116سـنة  ينـاير 91نقـض مـدني 
ســـليمان مـــرقس : فـــي المـــدخل للعلـــوم القانونيـــة فقـــرة  – 41ص  26حســـن كيـــرة فقـــرة  – 296 – 1 – 42داللـــوز 
،  ، أن تكــون مشــيدة علــى ســبيل القــرار ، لتكــون المنشــآت عقــارا . علــى أنــه يشــترط كمــا قــدمنا ( $%&. ( 286
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي  ( &%$) ون ل ا أساس ثابت في اهنرض حتى تكون مندمجة في افيك

، فاهنكشــاك التـي يمكــن  فـي هـذا الصــدد : " وال يعتبـر الشـيء ذا مســتقر ثابـت إال إذا كـان ال يمكــن نقلـه دون تلـف
التي ال يمكن نقل ا دون تلف فتعتبر ثابتة حتى لو  ، أما المباني حل ا وإقامت ا في مكان آخر ال تعتبر أشياء ثابتة

. ومـن تكـون أكشـاك  ( $%&. ( 166ص  1. ) مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة  كانـت معـدة لتبقـى مـدة قصـيرة "
( وهـي مقامــة مـن خشــب دون أن يكــون ل ـا أســاس ثابـت فــي اهنرض و مكــن  cabines de merاالسـتحمام ) 

نـوفمبر سـنة  24المنصـورة الجزئيـة المختلطـة  ( &%$) ، منقوال ال عقـارا تلف نقل ا من مكان إلى مكان آخر دون 
عكـس ذلـك اسـتئناف مخـتلط  – 16ص  – 11ص  94فقـرة  1محمد كامل مرسـي  – 19ص  2جاز ت  1111

 constructions. كــذلك يعتبــر منقــوال المنشــآت المتنقلــة )  ( $%&. 11ص  16م  1199نــوفمبر ســنة  28
volantes وتشـد عـادة إلـى اهنرض بحبـال حتـى  طح اهنرض تبقى مدة قصيرة ثم تنتقل إلى مكان آخر( فوق س ،

( وخيـام البـدو الرحـل وخيـام  baraques de foire، وذلك مثل أكشـاك اهنسـواق والمعـارض )  تقاوم هبوب الر ح
 ( &%$) تثبـت فـي اهنرض الكشافة وخيمة السرك المتنقل واهنكشاك الخشبية التي تقام في اهنعيـاد والموالـد إذا لـم

 – 21ص  26بــودري وشــوفو فقــرة  – 194 – 1191داللــوز اهنســبوعي  1191أكتــوبر ســنة  24نقــض فرنســي 
كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 2698فقرة  1. بالنيول ور بير وبوالنجيه  49فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار 

حسـن  – 18ص  11شـفيا شـحاتة فقـرة  – 99فقـرة  Biens أنسيكلو بيدي داللوز لفظ – 494ص  122فقرة  1
 . 12إسماعيل غانم في النظر ة العامة للحا ص  – 41ص  26كيرة فقرة 
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، وإن أمكـن  و بدو أن مسرحا مثبتًا في اهنرض كمسـرح " البـالون " يعتبـر عقـارًا هننـه قـائم علـى سـبيل القـرار
 . ( $%&. فكه ونقله إلى مكان آخر

، إذا اندمجت فيه اندماجا ثابتا ال يزول إال بالفك أو  مكلمة له فال يكون البناء كامال بدون اوأجزاء البناء ال 
. فــاهنبواب والشــبابيك  ، حتــى لــو أمكــن فك ــا وفصــل ا عــن البنــاء دون تلــف ، تكــون كالبنــاء عقــارا بطبيعتــه بال ــدم

ولــذلك تعتبــر عقــارًا بالتخصــيص ال  ، أمــا المفــاتيح فإن ــا منفصــلة عــن البنــاء وعــن اهنقفــال ( &%$) واهنقفــال
. انظــر فــي اعتبارهــا عقــارًا بطبيعتــه هنن ــا تكملــة ضــرور ة  ، شــأن ا فــي ذلــك شــأن مضــخات الحر ــا مــثال بطبيعتــه

بودري وشوفو فقرة  – 101فقرة  1لوران  – 211فقرة  1ديمولومب  – 28ص  161فقرة  2لألقفال : أوبري ورو 
محمـد كامـل مرسـي  - 1وهـامش  46ص  26حسن كيـرة فقـرة  – 60 ص 16شفيا شحاتة فقرة  – 81ص  19
بالنيول  – 11ص  88انظر في اعتبارها عقارًا بالتخصيص : بالنيول ور بير وبيكار فقرة  – 42ص  69فقرة  1

 14محمـد علـي عرفـة فقـرة  – 281فقـرة  Biens لفـظ 1أنسـيكلو بيـدي داللـوز  – 2614فقـرة  1ور بير وبوالنجيـه 
. والمياز ــــــب والبلكونــــــات  ( $%&. 919 – 1 – 48ســــــير ه  1848فبرايــــــر ســــــنة  1فرنســــــي  نقــــــض – 41ص 

والشـــرفات والمصـــاعد واهنســـواق الحديديـــة أو الخشـــبية أو المبنيـــة بـــالطوب والـــبالط وخشـــبية الغـــرف ) كالباركيـــه ( 
فران المثبتة ومـا إلـى واهندوات الصحية من أحواض وحنفيات ودوشات وأج زة التواليت وسخانات المياه المثبتة واهن

، وإن أمكـن فـي كثيـر مـن  ، كل هذا يعتبر عقارا بطبيعتـه هننـه مثبـت فـي البنـاء علـى سـبيل القـرار ومكمـل لـه ذلك
ولـو اعتبـرت هـذه اهنشـياء عقـارًا  – 44ص  41فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) اهنحـوال نقلـه دون تلـف

يكـون مـن يضـع ا هـو نفـس المالـك كمـا سـنرى عنـد الكـالم فـي العقـار  ، لوجـب أن بالتخصيص ال عقـاراً  بطبيعتـه
، فـإذا كسـا  . ولكن ا لما كانت عقارًا بطبيعته كما قدمنا فإنه يستوي أن يضع ا المالك أو غير المالـك بالتخصيص

قـارا ، لـم يمنـع مـن أن يكـون هـذا ع المستأجر خشـبية بعـض الغـرف بالباركيـه أو أقـام سـورا أو ثبـت حوضـا للغسـيل
محمـد علـي  – 42ص  69فقـرة  1محمد كامـل مرسـي  – 11بطبيعته أن أقامه غير المالك ) بودري وشوفو فقرة 

، والمواسـير المدفونـة فـي  . كـذلك يعتبـر عقـارا بطبيعتـه أنابيـب الميـاه والغـاز والك ربـاء ( $%&. ( 11غرفـة فقـرة 
 ( &%$) حتى لو عدت عقارا مستقال عن البناءو  $ 28$ باطن اهنرض حتى لو بعدت عن البناء بمسافة طو لة 
،  ، فإن ا تعتبر جزءًا من هـذا المبنـى وال تعتبـر عقـارًا مسـتقال واهننابيب المدفونة في اهنرض إذا كانت تابعة لمبنى

. أمــا أنابيــب الغــاز  أمــا إذا كانــت مملوكــة لمالــك آخــر غيــر مالــك المبنــى فإن ــا تعتبــر عقــارًا مســتقال عــن المبنــى
، ولكن ـا جـزء ال يتجـزأ  ونة تحت سطح الطر ا العام فال تعتبـر ال عقـارًا مسـتقال وال عقـارًا تابعـًا للطر ـا العـامالمدف
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ص  122فقـرة  1من المصنع الذي ينتج الغاز م ما بعدت عن هذا المصنع ) كوالن وكابيتان ودي المور انديير 
 نقـض –مكــرر  1هـامش  161فقــرة  2ورو أوبـري  – 61فقــرة  Biens لفــظ 1أنسـيكلو بيــدي داللـوز  – 498

، فيستوي إذن أن يضع هذه اهنشياء المالك  ( $%&. ( 921 – 1 – 1108داللوز  1101مايو سنة  14فرنسي 
 2أوبري ورو  – 101فقرة  1لوران  – 111فقرة  1ديمولومب  – 11بودري وشوفو فقرة  ( &%$) أو غير المالك

كـــوالن  – 2691فقـــرة  1بالنيـــول ور بيـــر وبوالنجيـــه  – 41فقـــرة  9وبيكـــار بالنيـــول ور بيـــر  – 69ص  161فقـــرة 
 . ( $%&. 56 – 1116داللوز  1111ديسمبر سنة  1نقض فرنسي  – 122فقرة  1كابيتان ودي المور انديير 

، مادامـت مثبتـة أو قائمـة علـى دعـائم  ، سواء كانت تدار بـال واء أو بالمـاء و عتبر عقارا بطبيعته الطواحين
 –مـدني فرنسـي  111انظـر المـادة  ( &%$) ، فقد اندمجت في اهنرض فأضفت اهنرض علي ا صـفة العقـار ثبتةم

. وتعتبـر آالت الـري عقـارا بطبيعتـه إذا  ( $%&. 11وانظر في تفصـيل ذلـك القـانون الفرنسـي بـودري وشـوفو فقـرة 
إن انــدماج ا فــي اهنرض علــى هــذا ، فــ ثبتــت فــي اهنرض بحــث ال يمكــن فصــل ا عن ــا إال إذا فكــت جميــع أجزائ ــا

أمـا القضـاء فـي مصـر  – 11ص  12فقـرة  1محمـد كامـل مرسـي  ( &%$) النحـو كسـب ا صـفة العقـار بطبيعتـه
، تعتبـر عقـارا  ، ثبتـت فـي اهنرض أو لـم تثبـت ، ف ناك أحكام قضت بـأن ماكينـة الـري  فمضطرب في هذا المسألة

م  1114مــايو ســنة  9أقام ــا فــي أرضــه ) اســتئناف مخــتلط  ، فيجــب إذن أن يكــون المالــك هــو الــذي بالتخصـيص
 18 – 141ص  14م  1191فبرايــر ســنة  28 – 21ص  11م  1192نــوفمبر ســنة  17 – 911ص  21

ص  18م  1196يونيــه ســنة  1 – 211ص  18م  1196مــايو ســنة  4 – 948ص  14م  1191يونيــه ســنة 
ص  192رقم  21المحاماة  1111مايو سنة  21افي سوهاج استئن –: حتى لو كانت تسقى أرضا مجاورة  911

، وإال ف ــي عقــار  أحكــام قضــت بــأن ماكينــة الــري تعتبــر عقــارًا بطبيعتــه إذا ثبتــت فــي اهنرض . وهنــاك ( 1021
 18. أســيوط اســـتئنافي  141ص  190رقـــم  8المحامــاة  1124نــوفمبر ســـنة  8بالتخصــيص ) اســتئناف مصـــر 

،  منقوال . وهناك أحكام ذهبت إلى أن ماكينة الري تعتبر ( 161ص  299 رقم 11المحاماة  1198أكتوبر سنة 
،  ، ولو كانت مثبتة بمسامير على قاعدة من الخشب القائم على اإلسمنت ال عقارًا بطبيعته وال عقارًا بالتخصيص

.  ة الرسـميةالمجموعـ 1111أبر ـل سـنة  4مادام أنه يمكن نقل ا دون تلف وتركيب ا علـى قاعـدة أخـرى ) اسـتئناف 
م  1191سبتمبر سنة  90 – 121ص  12م  1930 مايو سنة 24استئناف مختلط  – 219ص  104رقم  11
. أمـا إذا لـم تثبـت  ( $%&. ( 611ص  280رقـم  21المحامـاة  1191سـبتمبر سـنة  9ط طا  – 901ص  16

،  اهنرض واســــتغالل ا ، فإن ــــا تعتبــــر عقــــارا بالتخصــــيص إذا رصــــدها مالــــك اهنرض الزراعيــــة لخدمــــة فــــي اهنرض
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، تعتبــر عقــارا بطبيعتــه إذا ثبتــت فــي اهنرض علــى ســبيل  . وكــآالت الــري المطــاحن والمحــالج وســيأتي بيــان ذلــك
، يمكن فصل ا دون  ، بالرغم من تثبيت ا في اهنرض . وإذا كانت آالت الري والطواحين والمطاحن والمحالج القرار
، أغنـى ذلـك عـن اشـتراط  ت مثبتة في ا إذا أضيفت إليه تبعيت ا لألرض، فإن اندماج ا في اهنرض عندما كان تلف

،  . فمـا هـو تـابع لـألرض إذا انـدمج في ـا وثبـت علـى سـبيل القـرار يكـون عقـارا بطبيعتـه أال يكون فصل ا دون تلف
 28ص  – 24ص  161فقـرة  2أوبـري ورو  – 19بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) حتى لو أمكن فصله دون تلـف

وقـد  – 28ص  – 24ص  161فقـرة  2أوبـري ورو  – 19قضت محكمة النقض بأنه بـودري وشـوفو فقـرة وقد  –
قضت محكمـة الـنقض بأنـه إذا كـان عقـد بيـع حصـة فـي ماكينـة طحـين قـد نـص فيـه علـى أن البيـع وقـع علـى هـذه 

يــوازي هــذا ، كمــا نــص علــى نصــيب المشــتري في ــا بعــد تثبيت ــا مقابــل دفعــة مــا  كمــا اشــتر ت الحصــة فــي اآللــة
. وإذا كانـت هــذه  ، فـإن البـائع متـى ثبــت اآللـة يكـون قــد فعـل ذلـك لنفسـه ولشــر كه معـاً  النصـيب فـي نفقـات تثبيت ــا

. وحـا كـل من مـا  ، ف ـذا العقـار يكـون ل مـا كلي مـا ال لواحـد من مـا دون اآلخـر اآللة قد صـارت بعـد تثبيت ـا عقـاراً 
، إذ هـذا العقـد  كون العقد الذي تضمن اتفاق ما قد سجل أو لـم يسـجللنصيبه في هذا العقار يستوي في ثبوته أن ي

 11، بـل الـذي أنشــأه هـو الفعـل الــذي صـار بـه المنقــول عقـارا ) نقـض مــدني  لـيس هـو للــنشء ل ـذا الحـا العقــاري 
 . ( $%&. ( 901ص  1عاما جزء  21الفني في  مجموعة المكتب 1118مارس سنة 

 المطلب الثاني العقار بالتخصيص
  ( $%&. 1119رسالة من بار س سنة  Piere Gulphe انظر ( &%$)  
 (Immeuble per destination ) 
مقابلة بين نصوص التقنـين المـدني الفرنسـي ونصـوص التقنـين المـدني  –ما هو العقار بالتخصيص  - 12

مـدني تقـول : " ومـع ذلـك يعتبـر عقـارا بالتخصـيص المنقـول الـذي  82المصري : رأينا أن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 
. فالعقــار بالتخصــيص هــو إذن  ، رصــدا علــى خدمــة هــذا العقــار أو اســتغالله " يضــعه صــاحبه فــي عقــار يملكــه

، كمـا إذا خصـص صـاحب  ، رصده مالكه لخدمة أو استغالل عقار بطبيعتـه هـو أيضـًا مملـوك لـه منقول بطبيعته
صاحب الفندق  $ 90$ ، وكما إذا وضع  اهنرض الزراعية مواشي أو آالت زراعية يستعين ب ا على زراعة أرضه

. ففي هذه اهنحوال وأمثال ا يأتي صاحب العقار بمنقـوالت يملك ـا  ستغاللفي فندقه اهنثاث الالزم لت يئة الفندق لال
، فتـــرتبط المنقـــوالت بالعقـــار ارتباطـــا ال انفكـــاك منـــه حتـــى  و ضـــع ا فـــي العقـــار رصـــدًا علـــى خدمتـــه أو اســـتغالله

منقـوالت ، ومـن ثـم يضـفي العقـار وهـو اهنصـل علـى ال ليصحب العقار والمنقـوالت جميعـا وحـدة اقتصـادية ال تتجـزأ
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، فيعتبـر القـانون هـذه المنقـوالت بطبيعت ـا عقـارا بالتخصـيص عـن  ، بحكم هذا التخصـيص وهي التبع صفة العقار
 .  ( fiction légaleطر ا االفتراض القانوني ) 

، وهــو المصــدر الــذي أخــذ عنــه التقنــين المــدني المصــري فكــرة العقــار  وقــد أفــاض التقنــين المــدني الفرنســي
مـدني فرنسـي  121. فوضـعتع المـادة  النصوص وفي التطبيقات المتعلقة ب ذا النوع مـن العقـار ، في بالتخصيص

،  ، إذ تقـول : " اهنشـياء التـي ضـع ا مالـك العقـار فـي عقـاره في فقرت ا اهنولى المبدأ العام في العقار بالتخصـيص
الثانيـة والثالثـة عقـب ذلـك بتطبيقـات  . ثـم تـأتي الفقرتـان ، تكـون عقـارا بالتخصـيص " لخدمة هـذا العقـار واسـتغالله
، إذا وضع ا المالك لخدمـة العقـار  ، فتقوالن : " وعلى ذلك تكون عقارات بالتخصيص متعددة للعقار بالتخصيص

البـــــذور المعطـــــاة للمســـــتأجر ن أو  –آالت الحـــــرث  –واســـــتغالله : الحيوانـــــات ) المواشـــــي ( المخصصـــــة للزراعـــــة 
المعاصـــر والمراجـــل واهننابيـــب  –أســـماك البـــرك  –خاليـــا النحـــل  –رانـــب اهنوكـــار أ –حمـــام اهنبـــراج  –المـــزارعين 

اآلالت الضـرور ة السـتغالل معامـل الحديـد ومعامـل الـورق والمعامـل  –والخوابي والـدنان ) أوان لتقطيـر الخمـور ( 
لعقــار علــى ســبيل . وتكــون أيضــًا عقــارات بالتخصــيص المنقــوالت التــي يربط ــا المــالك با التــبن والســماد –اهنخــرى 
، نـص خـاص بالمواشـي التـي يسـلم ا المالـك  ، فـي التقنـين المـدني الفرنسـي و سـبا هـذا الـنص ( &%$) الـدوام " 

مــدني فرنســي : " الحيوانــات ) المواشـــي ( التــي يســلم ا مالـــك اهنرض  122، فتقــول المـــادة  المســتأجر أو المــزارع
، تعتبـر عقــارًا مـا بقيـت مرتبطــة بـاهنرض بموجــب  ت أو لـم تقــوم، ســواء قومـ للمسـتأجر أو المـزارع هنعمــال الزراعـة

 121. ثـم تبـين المـادة  ( $%&. " . أمـا تلـك التـي يعطي ـا إيجـارًا لغيـر المسـتأجر أو المـزارع فتكـون منقـوال االتفاق
فــي آخــر ، الــوارد ذكرهــا  مــدني فرنســي مــا هــو المقصــود بــالمنقوالت التــي يربط ــا المالــك بالعقــار علــى ســبيل الــدوام

(  â perpétulle demeure، فتقول : " يعتبر المالك أنه ربط منقوالت بعقاره على سبيل الدوام )  المادة السابقة
، أو كانـت ال يمكـن فصـل ا  كانت هذه المنقوالت قد ألصقت بالعقار بالجبس أو بالجير أو باإلسمنت $ 91$ إذا 

. وتعتبـر مرايـا  الجزء من العقـار الـذي ألصـقت بـالمنقوالت بـه، أو دون أن يتكسر أو يتلف  دون أن تتكسر وتتلف
، وكـذلك  المسكن قد ربطت به على سبيل الدوام إذا كان الخشـب الـذي ألصـقت بـه المرايـا تتحـد مـع خشـب الحـائط

، فإن ــا تكــون عقــارا إذا هــي  . أمــا بالنســبة إلــى التماثيــل يكــون حكــم ألــواح التصــو ر وســائر مــا تــز ن بــه المســاكن
 .  ، حتى لو أمكن نقل ا دون أن تتكسر أو تتلف " عت في مخابئ حفرت في الحائط خصيصًا لوضع ا في اوض

، بـل  ولم يخض التقنين المدني المصري السابا في التطبيقـات الكثيـرة التـي أوردهـا التقنـين المـدني الفرنسـي
اقتصــر علــى ذكــر أثــر واحــد للعقــار ، كمــا  اقتصــر علــى ذكــر آالت الزراعــة و الماشــية وآالت المعامــل وم مات ــا
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من هذا التقنين على  18/  1. فنصت المادة  بالتخصيص هو عدم جواز الحجز عليه منفردًا عن العقار اهنصلي
، وكــذلك آالت المعامــل  مــا يــأتي : " إال أن آالت الزراعــة والماشــية الالزمــة ل ــا متــى كانــت ملكــًا لصــاحب اهنرض

، بمعنـى أنـه ال يسـوأ الحجـز علي ـا منفـردة عـن  ، تعتبـر أمـواال ثابتـة تلـك المعامـل وم مات ا إذا كانت ملكـا لمالـك
 .  العقار المتعلقة به "

أمـــا التقنـــين المـــدني المصـــري الجديـــد فلـــم يـــورد أي تطبيـــا مـــن تطبيقـــات العقـــار بالتخصـــيص اكتفـــاء بـــذكر 
ه منفـردًا عـن العقـار اهنصـلي كمـا ، كما أنه لم يحصر آثار العقار بالتخصيص في عدم جواز الحجز علي شروطه

.  ، بــل ســكت عــن ذكــر أي أثــر حتــى يترتــب علــى العقــار بالتخصــيص جميــع آثــاره فعــل التقنــين المــدني الســابا
، على ما يأتي : " ومع ذلـك يعتبـر عقـارا بالتخصـيص المنقـول  ، كما رأينا من هذا التقنين 2/  82فنصت المادة 

انظــر المــذكرة  ( &%$) رصــدا علــى خدمــة هــذا العقــار أو اســتغالله " ،  الــذي يضــعه صــاحبه فــي عقــار يملكــه
 . ( $%&. 164ص  1اإليضاحية للمشروع التم يدي في مجموعة اهنعمال التحضير ة 

 . ، ثم في اآلثار التي تترتب على التخصيص فنتلكم إذن في شروط العقار بالتخصيص

 شروط العقار بالتخصيص - 0
مـدني سـالفة الـذكر أن هنـاك شـرطين يجـب توافرهمـا حتـى  2/  82المـادة  شرطان : يتبين مـن نـص - 19

، أي أن يكون مالك العقار بالتخصيص هو نفـس  ( اتحاد المالك 1يكون المنقول بطبيعته عقارا بالتخصيص : ) 
 . له، أي أن يكون العقار قد ارتبط بالعقار اهنصلي لخدمته أو استغال ( التخصيص 2. )  مالك العقار اهنصلي

 اتحاد المالك : –الشرط األول  - 04
ـــة مـــن المـــادة   ـــرة الثاني ـــارا  مـــدني 82يتضـــح مـــن صـــدر الفق ـــر عق ـــك يعتب ـــاه : " ومـــع ذل ، ونصـــ ا كمـــا رأين

، أن مالــك العقــار بالتخصــيص هــو نفــس مالــك  ... " بالتخصــيص المنقــول الــذي يضــعه صــاحبه فــي عقــار يملكــه
فأجزاء البناء المتممـة لـه والملحقـة  ( &%$) ال بطبيعته والعقار بطبيعته. والمفروض أن هناك منقو  العقار اهنصلي

، فـال يجـوز اعتبارهـا عقـارًا بالتخصـيص هنن العقـار بالتخصـيص يجـب أن  به هيه عقـار بطبيعتـه كمـا سـبا القـول
أو  ، ، كالسـيارة المخصصــة لخدمــة محــل تجــاري  . والمنقــول المخصـص لخدمــة منقــول آخــر يكـون منقــوال ال عقــارا

، ال يجوز اعتباره عقارا بالتخصيص هننه لم يخصص لخدمة  المخصص لخدمة عقار بالتخصيص كعلف الماشية
، ال منقـــوال وال عقـــارا  ، والمفـــروض كمـــا قـــدمنا أن العقـــار اهنصـــلي يجـــب أن يكـــون عقـــارًا بطبيعتـــه عقـــار بطبيعتـــه
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مــرقس فــي المــدخل للعلــوم القانونيــة  ســليمان – 81ص  28. انظــر فــي هــذا المعنــى حســن كيــرة فقـرة  بالتخصـيص
ـــثالث  ( $%&. 111ص  284فقـــرة  ـــائا ال ـــه وواقعـــة اإللحـــاق  –. هـــذه الحق ـــار بطبيعت  –المنقـــول بطبيعتـــه والعق

، فمتــى يعتبــر المنقــول الملحــا  . فــإذا تحقــا هــذا الواقــع ، بــل هــي واقــع المســألة ، ف ــي ليســت بشــروط مفروضــة
نـا إن الشـرط اهنول هـو أن يكــون شـخص واحـد هـو المالـك لكـل مـن العقــار بالعقـار اهنصـلي عقـارا بالتخصـيصال قل

ديسـمبر سـنة  10 – 914ص  24م  1111مـايو سـنة  26اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) اهنصلي والمنقـول الملحـا
 &%$) . وعلى ذلك ال يكون عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضـعه المسـتأجر ( $%&. 81ص  90م  1114

حتــى لــو ثبــت المنقــول ) ماكينــة الــري مــثال ( فــي  – 916ص  11م  1102يونيــه ســنة  12اســتئناف مخــتلط  (
أو الــدائن المــرت ن رهــن حيــازة أو  ( $%&. ( 211ص  21م  1112أبر ــل ســنة  1اهنرض ) اســتئناف مخــتلط 

، هنن المنقــول  صــاحب حــا االنتفــاع رصــدا لخدمــة العقــار المــؤجر أو المرهــون أو المملوكــة رقبتــه لشــخص آخــر
 – 210فقـرة  1ديمولومـب  ( &%$) يملـك العقـار اهنصـلي $ 99$ الملحـا يملكـه شـخص غيـر الشـخص الـذي 

، كذلك ال يكون عقارا بالتخصيص المنقـول الـذي يضـعه  ( $%&. 21ص  161فقرة  2أوبري ورو  – 211فقرة 
أو معارا له أو مسلما إياه على ، كأن كان مرهونًا عنده  مالك العقار في عقاره إذا كان هذا المنقول غير مملوك له

 .  ( $%&. 18ص  11بودري وشوفو فقرة  ( &%$) سبيل اإليجار
و علل بعض الفق اء شرط اتحاد المالك باالعتبار اآلتي : إن إضفاء صفة العقار بالتخصيص على المنقول 

 ( &%$) ل هذه المصلحة، والمالك وحده هو الذي يمث الملحا بالعقار اهنصلي إنما هو لمصلحة العقار اهنصلي
، وفي هذا التعليل غموض دعا هؤالء الفق اء توضيحه على النحـو اآلتـي  ( $%&14ص  11بودري وشوفو فقرة 

، لوجــب القــول بــأن صــاحب المنقــول ال يقصــد إلحاقـــه  : لــو أن مالــك المنقــول وضــعه فــي خدمــة عقــار ال يملكــه
، وال يجـوز افتـراض تبرعـه بـالمنقول هنن التبـرع ال  انتفاعه بالعقار، فإنه البد منتزع منقوله بعد انت اء مدة  بالعقار
، حتى يستساأ أن يفترض أنـه  . فالبد إذن أن يكون مالك المنقول الملحا هو نفس مالك العقار اهنصلي يفترض

.  ( $%&14ص  11بــودري وشـوفو فقــرة  ( &%$) قصـد عـدم انتــزاع المنقـول وإبقــاءه رصـدا علــى خدمـة العقــار
، مؤداه أن فكرة العقار بالتخصيص ال يمكن أن تثـار إذا كـان  و قرب من هذا التعليل تعليل يقول به فق اء آخرون 

، إذ ال يمكن أن تثار إذا كان مالك المنقـول شخصـًا آخـر غيـر مالـك  مالك المنقول شخصًا آخر غير مالك العقار
. وإنمــا تثــار الفكــرة إذا  نقــول أراد إلحاقــه بعقــار ال يملكــه، إذ ال يمكــن فــي هــذه الحالــة أن يقــال إن مالــك الم العقــار

، إذ يمكن في هذه الحالة التسـاؤل عمـا إذا كـان هـذا المالـك قـد أراد أو لـم  كان مالك المنقول هو نفس مالك العقار
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ليســت ، و  ، داخلــة فــي واقــع المســألة ، علــى مقتضــى هــذا التعليــل . فتكــون وحــدة المالــك يــرد إلحــاق منقولــه بعقــاره
، وعندئذ يصح  . و كون واقع المسألة هو أن شخصًا واحدا يملك كال من العقار والمنقول شرطا بالمعنى الصحيح

، هـو رصـد المنقـول لخدمـة  . فـال يكـون إذن هنـاك إال شـرط واحـد التساؤل متى يصبح المنقول عقارًا بالتخصـيص
بيـدان  – 80فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) العقار أو استغالله حتـى يصـبح المنقـول عقـارا بالتخصـيص

 1بالنيـول ور بيـر وبوالنجيـه  – 111ص  62جولـف فقـرة  – 611فقـرة  1دي بـاج وديكـرز  – 111وفواران فقـرة 
 . ( $%&. 81ص  28حسن كيرة فقرة  – 68كاربونييه ص  – 2614فقرة 

. ومـن  لعقـار يكـون ل ـذا المالـك أو لنائبـه، فإن الحا فـي إلحـاق المنقـول با ومتى تقرر وجوب اتحاد المالك
، فيصـح هنحـد  ، كما يجوز ذلك للولي علـى المالـك أو الوصـي أو القـيم ثم يجوز لوكيل المالك استعمال هذا الحا

، فيصــــبح المنقــــول عقــــارا  مــــن هــــؤالء أن يرصــــد لخدمــــة عقــــار اهنصــــيل أو المحجــــور منقــــوال يملكــــه هــــذا اهنخيــــر
 – 14ص  11بــودري وشــوفو فقــرة  ( &%$) ل يعتبــر داخــال فــي أعمــال اإلدارة، إذ أن هــذا العمــ بالتخصــيص

. و مكـــن اعتبـــار المســـتأجر نائبـــا عـــن المالـــك إذا هـــو وضـــع منقـــوال  ( $%&. 80فقـــرة  9بالنيـــول ور بيـــر وبيكـــار 
ل ، وكـــان مشـــترطا فـــي عقـــد اإليجـــار أن يتـــرك المســـتأجر هـــذا المنقـــو  مملوكـــا لـــه فـــي خدمـــة العقـــار الـــذي اســـتأجره

، ففــي هــذه الحالــة يكــون مالــك العقــار هــو أيضــًا مالــك المنقــول بموجــب عقــد  لصــاحب العقــار عنــد ن ايــة اإليجــار
، فيصبح المنقول  ، و كون المستأجر عند وضعه المنقول في خدمة العقار نائبا عن مالك العقار في ذلك اإليجار

نقض فرنسي  – 1هامش  18ص  11فقرة بودري وشوفو  – 201فقرة  1ديمولومب  ( &%$) عقارا بالتخصيص
 . ( $%&. 198فقرة  1عكس ذلك لوران  – 114 – 1 – 41داللوز  1848نوفمبر سنة  19

، و صـبح المنقـول عقـارًا بالتخصـيص تحـت شـرط  و جوز لمالك العقار في الشيوع أن يلحا المنقول بالعقار
، وبقــي المنقــول عقــارا  لــم يتحقــا الشــرط الفاســخ،  . فــإذا تمــت القســمة ووقــع العقــار فــي نصــيب هــذا المالــك فاســخ

، فــإن اإللحــاق ينفســخ بتحقــا الشــرط  . أمــا إذا وقــع العقــار فــي نصــيب مالــك آخــر بالتخصــيص علــى وجــه بــات
فقـرة  1لـوران  –مكـررة  211فقـرة  1ديمولومـب  ( &%$) ، و نفصـل المنقـول عـن العقـار ليأخـذه صـاحبه الفاسـخ
 69ص  16شـفيا شـحاتة فقـرة  – 80فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  – 18 ص 11بودري وشوفو فقرة  – 191

إســـماعيل غـــانم فـــي  – 916ص  – 191ص  211عبـــد المـــنعم البـــدراوي فـــي المـــدخل للقـــانون الخـــاص فقـــرة  –
عكـس ذلـك اسـتئناف  – 911ص  21م  1112يونيه سـنة  6استئناف مختلط  – 101النظر ة العامة للحا ص 

 6مجموعـة أحكـام الـنقض  1111فبرايـر سـنة  10نقـض مـدني  – 916ص  10م  1198 مايو سـنة 18مختلط 
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، وأقام ـا علـى هـذه  ) متى كان أحد الشركاء في الشيوع في أرض يمتلـك ماكينـة ملكيـة خاصـة 691ص  81رقم 
يـا . و كـن تطب ( $%&. ( ، فإن ـا ال تصـير عقـارًا بالتخصـيص ، واستغل ا لنفسـه ولحاسـبه الخـاص اهنرض بماله

. فـإذا وضـع مالـك العقـار تحـت شـرط فاسـخ منقـوال  هذا الحكم على كل مالك تحـت شـرط فاسـخ للعقـار أو للمنقـول
، فــإذا لــم يتحقــا الشــرط صــار اإللحــاق  ، أصــبح هــذا المنقــول عقــارا بالتخصــيص تحــت شــرط فاســخ لخدمــة العقــار

. كـذلك إذا وضـع مالـك العقـار منقـوال  صـاحبه، وإذا تحقا انفسخ اإللحاق وانفصل المنقول عن العقار ليأخذه  باتا
، فــإذا لــم يتحقــا  ، أصــبح المنقــول عقــارا بالتخصــيص تحــت شــرط فاســخ يملكــه تحــت شــرط فاســخ لخدمــة العقــار

) ، وإذا تحقــا انفســخ اإللحــاق وانفصــل المنقــول عــن العقــار وعــاد إلــى مــن لــه الحــا فيــه الشــرط صــار اإللحــاق باتــا

، فـإن المنقـول ال يصـبح عقـارا بالتخصـيص إال عنـد  نقـول مالكـا تحـت شـرط واقـفأمـا إذا كـان مالـك الم ( &%$
، ووضع المشـتري المنقـول فـي  . فإذا احتفظ البائع بملكية المنقول المبيع حتى يدفع إليه جميع الثمن تحقا الشرط

ينـاير  11ة لـم يـدفع جميعـه ) مصـر المختلطـ ، فال يمكن أن يكسب صـفة العقـار بالتخصـيص مـادام الـثمن أرضه
، واكتفـى بمطالبـة المشـتري  . فـإذا تنـازل البـائع عـن حقـه فـي الملكيـة ( 46ص  206رقـم  1جاز ـت  1111سـنة 

، فـإن المنقـول المبيـع الـذي وضـع فـي أرض المشـتري يصـير  ، وشرع في تنفيـذ الحكـم الـذي صـدر لـه بباقي الثمن
شـــفيا  – 86ص  18علـــي عرفـــة فقـــرة محمـــد  – 11ص  11فقـــرة  1عقـــارا بالتخصـــيص ) محمـــد كامـــل مرســـي 

إسـماعيل غـانم فـي  – 111ص  284سليمان مرقس في المدخل للعلوم القانونية فقرة  – 62ص  16شحاتة فقرة 
ص  104رقــم  11المجموعــة الرســمية  1111أبر ــل ســنة  4اســتئناف وطنــي  – 101النظر ــة العامــة للحــا ص 

 210ص  18م  11969أبر ـل سـنة  29 – 910ص  91م  1119أبر ـل سـنة  90اسـتئناف مخـتلط  – 219
) .  

، فإن ــا ال تصــبح  ، ووضــعت فــي عقــار أحــدهما وإذا كانــت اآللــة الزراعيــة مملوكــة لشخصــين علــى الشــيوع
 . ( $%&. ( 99ص  12م  1191نوفمبر سنة  28عقارا بالتخصيص ) استئناف مختلط 

، بحسـن نيــة أو  ( animo domini وقـد يضـع شـخص غيـر المالـك يـده علـى عقـار باعتبــار أنـه المالـك )
، و صــبح  ، فيجــوز لــه بــالرغم مــن أنــه حــائز غيــر مالــك أن يرصــد منقــوال يملكــه علــى خدمــة هــذا العقــار بســوء نيــة

، ال يحــتج بــه المالــك الحقيقــي  ، وإن كــان ينفــذ فــي حــا الغيــر . ولكــن هــذا اإللحــاق المنقــول عقــارا بالتخصــيص
، و أخذ  ، فإنه يسترده وحده منفصال عن المنقول الذي رصد لخدمته خير عقاره. ومن ثم إذا استرد هذا اهن للعقار

أوبري ورو  – 191فقرة  1لوران  – 201فقرة  – 208فقرة  1ديمولومب  ( &%$) الحائز صاحب المنقول منقوله
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ر بيـر بالنيـول و  – 81فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  – 18ص  11بودري وشوفو فقرة  – 21ص  161فقرة  2
 46 شـفيا شـحاتة فقـرة – 101فقـرة  – 101فقـرة  Biens أنسـيكلو بيـدي داللـوز لفـظ – 2618فقرة  1وبوالنجيه 

إســماعيل غــانم فــي النظر ــة  – 911ص  211عبــد المــنعم البــدراوي فــي المــدخل للقــانون الخــاص فقــرة  – 61ص 
 . ( $%&. 101العامة للحا ص 

، ولكــن يقــع بعــد ذلــك أن يبيــع المالــك  المنقــول عقــارا بالتخصــيص، فيصــبح  وقــد يتــوافر شــرط اتحــاد المالــك
، ومن ثم ينت ي إلحاق المنقـول بالعقـار و نفصـل عنـه ليأخـذه مـن لـه  ، يختل شرط اتحاد المالك العقار أو المنقول

جاز ـت دي باليـه  1191نقـض فرنسـي أول مـارس سـنة  – 80فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) الحا فيـه
1191 – 1 – 416 .&%$ )  . 

 التخصيص :  –الشرط الثاني  - 05
ورد فـــي المـــذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــدي للتقنـــين المـــدني مـــا يـــأتي : " وقـــد توســـع المشـــروع في ـــا ) 

، فلــم يقصــرها كمــا فعــل التقنــين الحــالي ) الســابا ( علــى اآلالت الالزمــة أي الضــرور ة  العقــارات بالتخصــيص (
ول يضـعه مالكـه فـي عقـار مملـوك ، بـل نـص علي ـا فـي صـيغة عامـة تجعل ـا تشـمل كـل منقـ .. للزراعة والمصانع

، وإمـــا الســــتغالله كـــاآلالت الزراعيــــة  ، و خصصـــه لخدمــــة العقـــار كالتماثيـــل التــــي توضـــع علـــى قواعــــد مثبتـــة لـــه
. وال يشـترط  والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف والخزائن والمقاعد المخصصة الستغالل المحال التجار ة الـخ

، بـل يكفـي تخصيصـه ل ـذه الخدمـة أو االسـتغالل  لخدمـة العقـار أو اسـتغالله أن يكون المنقول الزمـا أي ضـرور ا
، فـإن ذلـك  . أمـا إذا وضـع المنقـول لخدمـة شـخص مالكـه ال لخدمـة العقـار ولو لم تكن هناك ضرورة تقتضي ذلك

ى ، ومتــ . وال يشــترط أن يكــون التخصــيص بصــفة دائمــة بــل يكفــي أال يكــون عارضــاً  ال يجعلــه عقــارا بالتخصــيص
 $%&. 164ص  1مجموعة اهنعمـال التحضـير ة  ( &%$) انقطع التخصيص زالت عن المنقول صفة العقار " 

( يجــب أن يكــون المنقــول ) العقــار بالتخصــيص ( مخصصــًا لخدمــة  1. و ســتخلص مــن ذلــك أمــور ثالثــة : )  (
، بــل يكفــي أال يكـــون  ( وال يشــترط أن يكـــون التخصــيص بصــفة دائمــة 2. )  ، ال لخدمــة شــخص المالــك العقــار
، بـل يكفـي التخصـيص لخدمـة العقـار أو  ( وال يشترط أن يكون التخصيص ضـرور ا لخدمـة العقـار 9. )  عارضا

 استغالله ولو لم تكن هناك ضرورة تقتضي ذلك :
المنقــول المخصــص لخدمــة العقــار إنمــا يعتبــر عقــارا بالتخصــيص هنن العقــار الــذي خصــص المنقــول  - 1

إذن من أن يكـون المنقـول قـد خصـص لخدمـة العقـار  $ 94$ ، فالبد  يضفي عليه صفة العقار لخدمته هو الذي



 

 

 

 

1263 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، بــل لخدمــة شــخص  ، ال لخدمــة العقـار . أمــا إذا كــان المنقـول قــد خصــص حتـى تنتقــل صــفة العقــار إلـى المنقــول
.  صفة العقار على المنقـول ، وال يعود ثمة محل إلضفاء ، فإنه ينعدم التالزم ما بين المنقول والعقار مالك العقار

، وأثــث هــذه الغرفــة بأثــاث  فلــو أن صــاحب الفنــدق قــد أعــد لنفســه غرفــة خاصــة فــي الفنــدق الســتراحته عنــد الحاجــة
،  خاص به بحيث لو انتقلت ملكية الفنـدق إلـى غيـره لكـان مـن الطبيعـي أن ينتـزع هـذا اهنثـاث الـذي أعـده لشخصـه

، ومــن ثــم يبقــى  ص لخدمــة صــاحب الفنــدق شخصــيا ال لخدمــة الفنــدقفــإن اهنثــاث يكــون فــي هــذه الحالــة قــد خصــ
، ف ـذه قـد خصصـت الســتغالل  . أمــا مفروشـات الفنـدق وأثاثاتـه منقـوال علـى طبيعتـه وال يصـبح عقـارا بالتخصـيص

. وكـذلك لـو أعـد صـاحب الفنـدق أو صـاحب المصـنع أو صـاحب  ، ومن ثم تصبح عقارا بالتخصيص الفندق ذاته
، بـــل  ، فـــإن هـــذه الســـيارة تبقـــى منقـــوال هنن ـــا لـــم تخصـــص الســـتغالل العقـــار الســـتعماله الشخصـــي المزرعـــة ســـيارة

. أما إذا ألحـا بالفنـدق أو المصـنع أو المزرعـة سـيارة لنقـل نـزالء الفنـدق  خصصت لخدمة صاحب العقار شخصيا
،  السـتغالل العقـار ، فـإن السـيارة تكـون فـي هـذه الحالـة قـد خصصـت أو منتجات المصنع أو محصـوالت المزرعـة

 – 111بيــدان وثــواران فقــرة  – 81فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  ( &%$) ومــن ثــم تصــبح عقــارا بالتخصــيص
شفيا شحاتة فقـرة  – 19فقرة  1محمد كامل مرسي  – 2611فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 42جولف فقرة 

 . ( $%&. 89ص  28حسن كيرة فقرة  – 61ص  14
. أمــا فــي التقنــين  ( â perpétuelle demeure يشــترط أن يكــون التخصــيص بصــفة دائمــة ) وال - 2

أن هنــاك عقــارا  ( $%&. 12انظــر آنفــا فقــرة  ( &%$) ، فقــد رأينــا مــن نصوصــه التــي أوردناهــا المــدني الفرنســي
وهـذا ال يشـترط ،  مدني فرنسـي ( 2و  1/  121بالتخصيص يضعه المالك لخدمة العقار اهنصلي واستغالله ) م 
. وهنـاك عقـار بالتخصـيص وضـعه المالـك لتـز ين  فيه أن يكون تخصيصه بصفة دائمة هنن النص لم يشترط ذلك

، وقــد يكــون ل ــذا التخصــيص الــدائم  ، و شــترط الــنص صــراحة أن يكــون تخصيصــه بصــفة دائمــة العقــار اهنصــلي
وذلــك  $ 98$ ،  لي بــالجبس أو اإلســمنتعالمــة ماديــة هــي أن يكــون العقــار بالتخصــيص ملصــقًا بالعقــار اهنصــ

انظـر فـي تبر ــر هـذا التمييــز  ( &%$) مـدني فرنســي 121وم  9/  121كالمرايـا وألـواح التصــو ر والتماثيـل ) م 
. ولكــن التقنــين المــدني المصــري لــم يحــذ  ( ( $%& . 61بــودري وشــوفو فقــرة  – 111وفقــرة  191فقــرة  1لــوران 

،  هذا التمييز بين التخصيص للخدمة واالستغالل والتخصـيص علـى سـبيل الـدوام حذو التقنين المدني الفرنسي في
 – 2وهــامش  11ص  11فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  ( &%$) وهــو تمييــز ينتقــده بعــض الفق ــاء الفرنســيين

 68ص  كاربونييـه – 128فقـرة  1كـوالن وكابيتـان ودي المـور انـديير  – 2662فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه 
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. وكل ما يطلبه التقنين المدني المصري هو تخصيص المنقول لخدمة العقـار أو اسـتغالله )  ( $%&. 61ص  –
. و ســـتوي أن يكــون التخصـــيص الســتغالل العقـــار اســتغالل زراعيـــا أو صــناعيا أو تجار ـــا أو  مــدني ( 2/  82م 

تــز ين العقــار فــإن التــز ين يــدخل فــي عمــوم " ، أو حتــى أن يكــون ل ، أو أن يكــون لخدمــة العقــار واســتعماله مــدنيا
، فال يشترط التقنـين المصـري  . وإذا كان التخصيص لتز ين العقار ، وسنرى تفصيل ذلك فيما يلي خدمة " العقار

، ومــن بــاب أولــى ال يشــترط الــدوام إذا كــان  كمــا اشــترط التقنــين الفرنســي أن يكــون التخصــيص علــى ســبيل الــدوام
 . لالستغاللالتخصيص للخدمة أو 

، فإنــه ال يجــوز مــع ذلــك أن يكــون تخصيصــا  وإذا كــان ال يشــترط أن يكــون التخصــيص علــى ســبيل الــدوام
، فــإن هــذا وحــده هــو الــذي يبــرر  ، بــل يجــب أن يكــون علــى ســبيل الثبــات واالســتقرار عارضــا لمــدة موقوتــة قصــيرة

بتــا مســتقرًا أن ينقطــع انقطاعــا عارضــا . وال يمنــع مــن أن يكــون التخصــيص ثا إضــفاء صــفة العقــار علــى المنقــول
، وبـالرغم مـن هـذا النقـل العـارض تبقـى  ، فقد تنقل المواشي من اهنرض الزراعيـة نقـال عارضـا لعالج ـا مـثال موقتا

، حتى في المدة التي  المواشي مخصصة الستغالل اهنرض على سبيل الثبات واالستقرار فتبقى عقارا بالتخصيص
حسـن  – 104إسـماعيل غـانم فـي النظر ـة العامـة للحـا ص  – 168ص  41ف فقـرة جولـ ( &%$) انتقلـت في ـا
 . ( $%&. 82ص  28كيرة فقرة 
، بــل يكفــي التخصــيص لخدمــة العقــار أو اســتغالله ولــو لــم  وال يشــترط أن يكــون التخصــيص ضــرور ا - 9

رأي السـائد فيـه هـو أن ، فـإن الـ بخـالف القـانون المـدني الفرنسـي $ 91$ . وهـذا  تكن هناك ضـرورة تقتضـي ذلـك
ص  81فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  – 60ص  61بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) يكـون التخصـيص ضـرور اً 

 – 1 – 80داللوز  1841يوليه سنة  91نقض فرنسي  – 41ص  – 49كاربونيه ص  – 41جولف فقرة  – 81
 – 119 – 1 – 1126سير ه  1126فبراير سنة  8 – 121 – 1 – 86داللوز  1881ديسمبر سنة  1 – 249
،  . أمــا فــي التقنــين المــدني المصــري  ( $%&. 814 – 2 – 1198جاز ــت دي باليــه  1938 أكتــوبر ســنة 11

، إذ تقــول كمــا  فالمــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي صــر حة فــي أنــه ال يشــترط أن يكــون التخصــيص ضــرور ا
وال يشترط أن يكون المنقول الزمـا أي ضـرور ا لخدمـة العقـار أو  : " ( $%&. انظر آنفا نفس الفقرة ( &%$) رأينا

 . ، ولو لم تكن هناك ضرورة تقتضي ذلك " ، بل يكفي تخصيصه ل ذه الخدمة أو االستغالل استغالله
، بل يجب أن يقـوم إلـى جانـب اإلرادة جانـب  وال تكفي إرادة المالك وحدها ليكون المنقول عقارا بالتخصيص

نــــى ذلــــك أن المالــــك ال يســــتطيع بإرادتــــه وحــــدها أن يلحــــا منقــــوال بعقــــار فيجعلــــه ب ــــذه اإلرادة عقــــارا . ومع الواقــــع
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 ( &%$) ، بل يجب فوق ذلك أن يخصص هذا المنقول تخصيصـًا فعليـا لخدمـة العقـار أو اسـتغالله بالتخصيص
 . 11فقرة شفيا شحاتة  – 10وفقرة  82فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 62بودري وشوفو فقرة 

،  ، ف ـو مـز ج مـن اإلرادة والعمـل المـادي ( acte mixte ) و تبـين مـن ذلـك أن التخصـيص عمـل مخـتلط
،  ومـن ثـم يمكـن اعتبـاره . ، شأن التخصـيص فـي ذلـك شـأن االسـتيالء ولكن عنصر العمل المادي فيه هو الغالب

، ف ـــذه  لـــك مــن وجـــوب قيـــام إرادة التخصـــيص. وال يمنـــع ذ ، واقعـــة ماديــة ال تصـــرفا قانونيـــا تبعــا لعنصـــره الغالـــب
. وقـد قضـت محكمـة الـنقض الفرنسـية  ، فإن ا مع ذلك ضرور ة ليـتم التخصـيص ، إذا لم تكن كافية وحدها اإلرادة

، إذا لـم تتجـه إرادة المالـك إلـى ذلـك ) نقـض  بأن التخصيص ال يتحقا في منقوالت وضعت في عقار أعطى م راً 
و ــذهب بعــض الفق ــاء إلــى أن التخصــيص تصــرف  –(  212 – 1 – 81داللــوز  1881أبر ــل ســنة  21فرنســي 

 . ( $%&. ( 69ص  16قانوني يصدر من جانب واحد ) شفيا شحاتة فقرة 
، أنــواع الخدمــة  ( $%& . انظــر آنفــًا نفــس الفقــرة ( &%$) ، فيمــا رأينــا  وقــد بينــت المــذكرة اإليضــاحية

، فلم يقصـرها كمـا فعـل  د توسع المشروع في ا ) العقارات بالتخصيص (، فقالت في هذا الصدد : " وق واالستغالل
( بل نص  18/  1للزراعة والمصانع ) م  $ 10$ التقنين الحالي ) السابا ( على اآلالت الالزمة أي الضرور ة 

، و خصـص إمـا لخدمـة العقـار  علي ا في صيغة عامة تجعل ا تشمل كل منقول يضعه مالكه فـي عقـار مملـوك لـه
، وإما الستغالله كاآلالت الزراعية والصناعية ومفروشات الفنادق والرفوف  كالتماثيل التي توضع على قواعد مثبتة

. و تضح من ذلـك أن التخصـيص ي ـدف إلـى أحـد  والخزائن والمقاعد المخصصة الستغالل المحال التجار ة الخ "
( خدمــة  1( االســتغالل التجــاري )  9لصــناعي ) ( االســتغالل ا 2( االســتغالل الزراعــي )  1أغــراض أربعــة : ) 

 . العقار وتز ينه ) و دخل في ذلك االستغالل المدني (

 االستغالل الزراعي  - 06
 (exploitation agricole هنــاك أمثلــة كثيــرة متنوعــة علــى التخصــيص بقصــد االســتغالل الزراعــي : )  ،

انظـر آنفـًا  ( &%$) منـه جملـة وافـرة كمـا رأينـا 121و  122وقـد أورد التقنـين المـدني الفرنسـي من ـا ف بالمـادتين 
، وكل ـــا يصـــدق علي ـــا أن ـــا عقـــار  حيـــث كانـــت الزراعـــة هـــي الغالبـــة وقـــت وضـــع هـــذا التقنـــين ( $%&. 12فقـــرة 

، وقــد وردت كمــا قــدمنا علــى ســبيل  ، فيستعرضــ ا فــي إيجــاز بالتخصــيص طبقــًا هنحكــام التقنــين المــدني المصــري 
، فـي االسـتغالل الزراعــي وفـي غيـره مـن أنـواع االســتغالل  فالقاضـي إذن ( &%$) ل الحصـرالمثـال ال علـى سـبي

،  ، هو الذي يبت فيما إذا كان المنقول قد أعد الستغالل العقار أو لخدمتـه تبعـا لظـروف القضـية والخدمة اهنخرى 
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راعيــة ال تصــلح إال لتربيــة . فــإذا تبــين مــثال أن أرضــا ز  ( 61ص  66والمســألة مســألة واقــع ) بــودري وشــوفو فقــرة 
، فإن المواشي تعتبر في هذه الحالة عقارًا بالتخصيص إذ هي موجودة الستغالل اهنرض  المواشي وبيع ا بعد ذلك

 : ( $%&. ( 106) إسماعيل غانم في النظر ة العامة للحا ص 

 المواشي المخصصة للزراعة :  - 1

والجمــال وغيرهــا مــن الحيوانــات التــي تســتعمل فــي الحــرث وذلــك كــالبقر والجــاموس والحميــر والبغــال والخيــل 
. وال يمنع  ، ومن ثم تعتبر عقارا بالتخصيص ، ف ذه قد ألحقت باهنرض الزراعية الستغالل اهنرض والجر والحمل

، بعـد أن تخـدم اهنرض المـدة الكافيـة وبعـد  من ذلك أن يكون في عزم المالـك أن يبيـع هـذه المواشـي أو أن يـذبح ا
، لتكـون  . و كفـي ( $%&. 66ص  66بودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) بح غير صالحة لالستغالل الزراعيأن تص

، أن يضـع المالـك قطيعـا مـن الغـنم فـي اهنرض الزراعيـة وغرضـه الرئيسـي  المواشي مخصصة لالستغالل الزراعـي
.  ( $%&. 66 ص 66بودري وشوفو فقرة  – 22ص  161فقرة  2أوبري ورو  ( &%$) من ذلك تسميد اهنرض

،  وغرضه الرئيسي من ذلك أن ينتفع بألبان ا أو بلحم ـا $ 11$ ،  وقد يعمد المالك إلى تربية المواشي في أرضه
، هنن الغــرض  ففــي هــذه الحالــة ال تعتبــر المواشــي عقــارا بالتخصــيص حتــى لــو انتفــع ب ــا عرضــا لتســميد اهنرض

،  ، بل تربيت ا فـي اهنرض حيـث ترعـى وتنمـو تغالل االرئيسي من وضع ا في اهنرض ليس هو خدمة اهنرض واس
بالنيــول  – 22ص  161فقـرة  2أوبـري ورو  ( &%$) ف ـي التـي تنتفـع بـاهنرض ال اهنرض هـي التـي تنتفـع ب ـا

محمد علي عرفة فقرة  – 841ص  2612فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 81ص  81فقرة  9ور بير وبيكار 
عكــــس ذلــــك  – 814 – 2 – 1198جاز ــــت دي باليــــه  1198أكتــــوبر ســــنة  11نقــــض فرنســــي  – 88ص  61

 – 411ص  126فقــــرة  1كــــوالن وكابيتــــان ودي المــــور انــــديير  – 64ص  – 66ص  66بــــودري وشــــوفو فقــــرة 
. وكـــــذلك ال تعتبـــــر عقـــــارا  ( $%&. 206 – 1126داللـــــوز اهنســـــبوعي  1126فبرايـــــر ســـــنة  21نقـــــض فرنســـــي 

دواجن واهنرانــب وغيرهــا ممــا يربيــه المالــك فــي أرضــه لبيعــه أو االنتفــاع ببيضــه ، الــ ، ومــن بــاب أولــى بالتخصــيص
 9بالنيول ور بير وبيكار  – 64ص  66بودري وشوفو فقرة  – 22ص  161فقرة  2أوبري ورو  ( &%$) ولحمه
. واإلجماع منعقد على أنـه ال يعتبـر عقـارا بالتخصـيص الحيوانـات المخصصـة لخدمـة  ( $%&. 81ص  81فقرة 

ديمولومـب  ( &%$) ، كالخيل المعدة للصيد أو لجر المركبات التي يستعمل ا المالك فـي تنقالتـه المالك ال اهنرض
 . ( $%&. 64ص  66بودري وشوفو فقرة  – 111فقرة  1لوران  – 210فقرة  1

جر ، فيتسـلم المسـتأ ، و ـؤجر مع ـا مواشـي يخصصـ ا لزراعـة هـذه اهنرض وقد يؤجر المالك أرضه الزراعيـة
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أو المزارع اهنرض ومع ا المواشي وقد أصبحت هذه عقارا بالتخصيص بعـد أن ألحق ـا المالـك بـاهنرض لالسـتغالل 
،  . فيستوي إذن أن يتـولى المالـك اسـتغالل اهنرض بنفسـه ومع ـا المواشـي التـي خصصـ ا لزراعـة اهنرض الزراعي

. وقـد  ر أو مزارع يستغل اهنرض والمواشيوأن يسلم اهنرض والمواشي بعد أن أصبحت عقارا بالتخصيص لمستأج
منــه بــأن " المواشــي التــي  122، فقضــت المــادة  أفــرد التقنــين المــدني الفرنســي ل ــذه الصــورة اهنخيــرة نصــًا خاصــاً 

، تعتبر عقارا مادامت مرتبطة  ، سواء قومت أو لم تقوم يسلم ا مالك اهنرض للمستأجر أو المزارع هنعمال الزراعة
انظـر  ( &%$) ، فتكون منقوال أما تلك التي يعط ا إيجارا لغير المستأجر أو المزارع –االتفاق  . بموجب باهنرض

. وبــدي ي أن المواشـــي التـــي يؤجرهـــا المالــك إلـــى غيـــر مســـتأجر اهنرض أو  " ( $%&. فـــي ال ـــامش 12آنفــًا فقـــرة 
اعيــة حتــى تضــفي علي ــا اهنرض ، هنن ــا لــم تــؤجر مــع اهنرض الزر  المــزارع ال تعــدو أن تكــون منقــوال أجــره صــاحبه

، حتى تصبح المواشي أو أي شيء آخر يخصص لزراعـة اهنرض كـاآلالت  . فالبد إذن صفة العقار بالتخصيص
، أن تــؤجر مــع اهنرض  عقــارا بالتخصــيص ( $%&. 61بــودري وشــوفو فقــرة  ( &%$) الزراعيــة والتــبن والســماد

،  وي فــي ذلـك أن تكـون المواشـي قـد قومـت أو لـم تقــوم. و سـت الزراعيـة حتـى تكـون مخصصـة لزراعـة هـذه اهنرض
، وإال هنصبح مالك المواشي غير مالك اهنرض  فإن ا إذا قومت فال يعني ذلك أن ملكيت ا قد انتقلت إلى المستأجر

،  . وإنمــا فائـــدة التقــو م هــي أن تنتقـــل تبعــة هــالك المواشـــي إلــى المســتأجر أو المـــزارع واختــل شــرط اتحـــاد المالــك
 – 69ص  61بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) هـذا ملزمـا بـرد مـواش تعـادل قيمت ـا قيمـة المواشـي اهنصـلية و صـبح

ـــع اهنرض  ، ملكـــا لصـــاحب اهنرض ، حتـــى لـــو قومـــت . ومـــن ثـــم تبقـــى المواشـــي ( $%&. 61ص  ـــه أن يبي ، فل
المــزارع بالشــروط  ، و لتــزم المشــتري بــاحترام حــا المســتأجر أو وتتبع ــا المواشــي التــي أصــبحت عقــارا بالتخصــيص

، فيشـمل الحجـز المواشـي  . ولدائن صاحب اهنرض أن يوقع الحجز على اهنرض حجزًا عقار ـاً  التي قررها القانون 
.  ( $%&. 62ص  26م  1119ديسـمبر سـنة  9اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) بعد أن أصبحت عقارا بالتخصيص

، و ــدخل فــي أعمــال اإلدارة  وبالمواشــي وحــا إدارت ــا أمــا المســتأجر أو المــزارع فلــيس لــه إال حــا االنتفــاع بــاهنرض
. فـال يجـوز لـه إذن بيـع  بيع ما يكاد ينفا من المواشي أو ما أصبحت االستفادة به غير كاملة إلحالل غيره محله

بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) ، وال يجوز لدائنـه الحجـز علي ـا حجـز المنقـول المواشي في غير حدود أعمال اإلدارة
ص  126فقـرة  1كـوالن وكابيتـان ودي المـور انـديير  86ص  81فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  – 61ص  61

 .  ( $%&. 121 – 1 – 1101داللوز  1101مايو سنة  6نقض فرنسي  – 411
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 آالت الحرث واآلالت الزراعية األخرى : - 2

اسـتئناف  ( &%$) خصـيص، فتلحـا بـاهنرض وتصـبح عقـارا بالت فآالت الحرث واضح تخصيص ا للزراعـة 
مــــايو ســــنة  9 – 216ص  26م  1111فبرايــــر ســــنة  21 – 11ص  21م  1112ديســــمبر ســــنة  12مخــــتلط 
 19$ ، فإن ا تصـبح أيضـًا عقـارا  . وكآالت الحرث آالت الحصاد وآالت الري  ( $%&. 911ص  21م  1114

، فتصـبح جـزءًا  . وقـد تكـون بعـض هـذه اآلالت مندمجـة فـي اهنرض بالتخصيص إذا خصصـت لزراعـة اهنرض $
. وكـذلك حكـم السـواقي والشـواديف  ( $%&. فـي آخرهـا 11انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) من ـا وتكـون عقـارا بطبيعتـه

 . والنوارج

 البذور والتبن والسماد :  - 3

،  ، أو التــي أعطاهــا للمســتأجر أو المــزارع ليبــذر ب ــا اهنرض هنرضفالبــذور التــي خصصــ ا المالــك لبــذر ا
،  . وقــد يحتجــز المالــك فــي آخــر الســنة الزراعيــة جــزءًا مــن المحصــول يخصصــه للبــذر تعتبــر عقــارا بالتخصــيص

. والبــذور  ، أمــا بقيــة المحصــول بعــد فصــله مــن اهنرض فإنــه يصــبح منقــوال فيصــبح هــذا الجــزء عقــارا بالتخصــيص
بـودري وشـوفو  ( &%$) ، أما إذا دفنت فإن ا تصبح عقارا بطبيعتـه را بالتخصيص قبل دفن ا في اهنرضتكون عقا

 . ( $%&. 84ص  81فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 68فقرة 
، تعتبـــر عقـــارا بالتخصـــيص إذا هـــي ألحقـــت بـــاهنرض  ، وهـــي مـــواد أعـــدت لتســـميد اهنرض والتـــبن والســـماد

، أو فعـل ذلـك المسـتأجر وفـاء لمـا اشـترطه عليـه  الك هو الذي فعل ذلـك كمـا هـو الغالـب، سواء كان الم لتسميدها
المالــك مــن تــرك التــبن والســماد فــي اهنرض عنــد انت ــاء اإلجــارة فــإن هــذه المــواد فــي هــذه الحالــة تــؤول ملكيت ــا إلــى 

بالنيول  – 42فقرة بودري وشوفو  ( &%$) مالك اهنرض وقد ألحقت باهنرض لتسميدها فتصبح عقارا بالتخصيص
.  ( $%&. 412ص  126فقــــرة  1كــــوالن وكابيتــــان ودي المــــور انــــديير  – 84ص  81فقــــرة  9ور بيـــر وبيكــــار 

 ( &%$) ، ال بجـزء أو أجـزاء معينـة من ـا و كـون التـبن والسـماد عقـارا بالتخصـيص ملحقـًا بـاهنرض فـي مجموع ـا
ك ما يأتي : ) ا ( إذا باع المالك كل اهنرض صفقة و ترتب على ذل – 84ص  81فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار 

، لـم يكـن للمشـتري حـا  . ) ب ( إذا اقتطـع المالـك جـزءًا مـن اهنرض وباعـه ، دخل التبن والسماد في البيـع واحدة
. ) جـ ( إذا باع المالك كل اهنرض أجـزاء متفرقـة  في جزء من التبن والسماد يناسب الجزء من اهنرض الذي اشتراه 

، ومـن ثـم يبقـى التـبن والسـماد  ، لم يجز هنحد من المشتر ن أن يختص بجزء مـن التـبن والسـماد  ن متعددينلمشتر 
 – 412ص  126فقــرة  1. انظــر كــوالن وكابيتــان ودي المــور انــديير  ملكــا للبــائع و تحــول إلــى منقــول بطبيعتــه
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، أمـا إذا أعـد  ذا أعـد لتسـميد اهنرض. وال يكـون التـبن عقـارا بالتخصـيص إال إ ( $%&. 61علي عرفة فقرة  محمد
 161فقـرة  2أوبـري ورو  ( &%$) غذاء للماشية فإنه يكون منقوال هننـه ألحـا بالماشـية وهـي ليسـت عقـارا بطبيعتـه

 . ( $%&. 84ص  81فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 118فقرة  1لوران  – 19هامش  29ص 

 حل ودود القز وأسماك البرك : حمام األبراج وأرانب األوكار وخاليا الن - 4

، إذ هـي تتغـذى من ـا  ، وتخصـص لخـدمت ا هذه كل ا وغيرهـا حيوانـات تربـى عـادة داخـل اهنراضـي الزراعيـة
. ومـن هـذه الناحيـة تكـون هـذه الحيوانـات  وفي الوقت ذاته تضيف إلـى مـا تغلـه اهنرض مـن ر ـع فتز ـد فـي اإلنتـاج

وتختلف عن التـبن والسـماد فـي  ( &%$) م تكون عقارا بالتخصيص، ومن ث مخصصة الستغالل اهنرض الزراعية
، فـإذا بـاع المالـك شـيئًا مـن ذلـك  أن ا تعتبـر مخصصـة للجـزء مـن اهنرض الـذي فيـه البـرج أو الـوكر أو البركـة الـخ

 . ( 419ص  126فقرة  1تبعه كل الحيوانات ) كوالن وكابيتان ودي المور انديير 
 . 211ص  1م  1819مارس سنة  22مختلط  ار بالتخصيص : استئنافوانظر في أن خاليا النحل عق

، وكان قد اقترحت إضـافته إلـى خاليـا النحـل  ( ذكر دود القز 121ولم يرد في التقنين المدني الفرنسي ) م 
. ومـع ذلـك فـإن الفقـه الفرنسـي الحـديث يـدخل دود القـز  ( 90ص  11في مشروع التقنين فرفض االقتراح ) فينيـه 

، متـذرعا بـأن التعـداد الـذي ورد للعقـارات بالتخصـيص فـي التقنـين المـدني الفرنسـي  داد العقارات بالتخصـيصفي ع
 – 84ص  – 86ص  81فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  – 40لم يرد على سبيل الحصر ) بودري وشوفو فقـرة 

 419ص  126فقـرة  1ر انـديير كـوالن وكابيتـان ودي المـو  – 841ص  2612فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه 
 . ( $%&. ( 161فقرة  Biens لفظ 1أنسيكلو بيدي داللوز  –ص  161فقرة  2وانظر عكس ذلك أوبري ورو  –

 المعاصر والمراجل واألنابيب والخوابي والدنان : - 5

، ومــن ثــم يكــون  وكــل شــيء آخــر أعــد لتخــز ن المحصــول الزراعــي وحفظــه يعتبــر ملحقــًا بــاهنرض الزراعيــة 
ــدنان والخــوابي عقــارا بالتخصــيص ، وهــي أوان  . وقــد عنــي التقنــين المــدني الفرنســي بــذكر المعاصــر والمراجــل وال

. وإذا كان المعد لحفظ المحصول  اً ، النتشار زراعة العنب في فرنسا من أجل تقطيره خمر  لتقطير الخمور وحفظ ا
،  ، كأكياس القطن وبراميـل النبيـذ ال يبقى في اهنرض على سبيل الثبات واالستقرار بل يتبع المحصول و باع معه

بالنيـول  – 86ص  81فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) فإنه ال يعتبر عقارا بالتخصيص بل يكون منقـوال
محمد علي عرفة  – 126فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 841ص  2612 فقرة 1ور بير وبوالنجيه 

 . ( $%&. 69فقرة 
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 االستغالل الصناعي - 07
  (exploitation industrielle  وكـــل مـــا ورد فـــي شـــأن االســـتغالل الصـــناعي فـــي التقنـــين المـــدني : )

الضـــرور ة الســـتغالل معامـــل الحديـــد ومعامـــل الـــورق ( العبـــارة المـــوجزة اآلتيـــة : " اآلالت  2/  121الفرنســـي ) م 
، إذ لم تكن الصناعة في فرنسا وقت وضع التقنين المدني الفرنسي إال في دور  . وهذا طبيعي والمعامل اهنخرى "

، فإن مـن المتفـا  ، بعد أن خطت الصناعة خطوات بعيدة حتى في الدول النامية ومن ا مصر . أما اآلن الطفولة
، أيا كان هذا  ن عقارا بالتخصيص جميع اآلالت والمعدات واهنج زة التي توضع في المصنع لتشغيلهعليه أن يكو 

. فســواء كــان المصــنع معــدًا للصــناعات الثقيلــة كالحديــد والصــلب  المصــنع وأيــا كانــت اآلالت والمعــدات واهنج ــزة
حذيــــة واهنثــــاث والصــــابون والــــورق ، أو كــــان معــــدا للصــــناعات الخفيفــــة كــــالغزل والنســــيج واهن واآلالت والماكينــــات

، وم مـا بلـغ حجـم اآلالت والمعـدات واهنج ـزة  والزجاج والروائح وتقطير الكحول وغير ذلك من المواد االسـت الكية
، فــإن هــذه اآلالت والمعــدات واهنج ــزة تعتبــر عقــارا  ، كبــر هــذا الحجــم أو صــغر الموضــوعة فــي المصــنع لتشــغيله

. و عتبـر كـذلك عقـارًا  ، وكـان مالك ـا هـو نفـس مالـك المصـنع شغيل المصـنعبالتخصيص مادامت قد خصصت لت
 ( &%$) ، وكـذلك اآلالت المولـدة للك ربـاء بالتخصيص العربات والمركبات والخيل المخصصـة هنعمـال المصـنع

مـل وقد قضى بأن أسـالك التليفـون تعتبـر عقـارًا بالتخصـيص بالنسـبة إلـى مع – 82فقرة  – 81بودري وشوفو فقرة 
 260رقـم  8المحامـاة  1124أكتـوبر سـنة  9 9، ال بالنسـبة إلـى منـازل المشـتركين ) مصـر الكليـة  توليد الك رباء

، و حجـز  . وقضى بأن آالت المطبعة المقامة في مكان أعـد ل ـا خصيصـًا تعتبـر عقـارًا بالتخصـيص ( 961ص 
 . ( $%&. ( 164ص  24م  1111فبراير سنة  18علي ا حجزًا عقار ًا ) استئناف مختلط 

، و كـــون عـــادة مبنـــى ضـــخمًا بجميـــع توابعـــه  والمفـــروض بطبيعـــة الحـــال أن يكـــون المصـــنع عقـــارا بطبيعتـــه
، يضفي العقار  . فعندما توضع في هذا العقار اآلالت والمعدات الصناعية المخصصة لتشغيل المصنع وملحقاته

كـــن اآلالت والمعـــدات قـــد انـــدمجت فـــي العقـــار ، مـــا لـــم ت علـــى هـــذه اآلالت والمعـــدات صـــفة العقـــار بالتخصـــيص
. وعلى ذلك ال تكون اآلالت والمعدات عقارًا بالتخصـيص إذا لـم  وأصبحت جزءًا منه فتصبح عندئذ عقارًا بطبيعته
، واهندوات  ، فـآالت النسـيج التـي يملك ـا نسـاج يعمـل فـي منزلـه يكن هناك عقار أصلي يضـفي علي ـا هـذه الصـفة

، كـل هـذه غيـر ملحقـة بعقـار أصـلي   ا الصناع و تنقل ب ا من مكان إلى آخـر لمباشـرة م نتـهالصناعية التي يملك
 49ص  41بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) ، ومن ثم ال تكون عقارًا بالتخصـيص بـل منقـوال بطبيعتـه أعد للصناعة

ـــرة  2أوبـــري ورو  – ـــر وبيكـــار  – 26ص  161فق ـــي عر  – 88ص  86فقـــرة  9بالنيـــول ور بي ـــرة محمـــد عل ـــة فق ف
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61 .&%$ ) . 
، أما منتجـات المصـنع  وتعتبر كذلك عقارًا بالتخصيص المواد الخام الموضوعة في المصنع والمعدة للصنع

، شـــأن ا فـــي ذلـــك شـــأن المحصـــوالت الزراعيـــة بعـــد  التـــي تـــم صـــنع ا ف ـــي منقـــول بطبيعتـــه ال عقـــارا بالتخصـــيص
 .  ل، وشأن البضائع التي توجد في المتجر وتكون معدة للتداو  انفصال ا عن اهنرض

 االستغالل التجاري  - 08
 (exploitation commerciale : ) 
، فإنـه  لما كان المفروض أن هناك عقارا بطبيعته هـو الـذي يضـفي علـى العقـار بالتخصـيص صـفة العقـار 

( الذي هو منقول معنوي وبـين  fonds de commerce، بين المتجر )  ، في االستغالل التجاري  يجب التمييز
، بــل يكــون هــذا قــد  . وكثيــرًا مــا يكــون هــذا العقــار غيــر مملــوك لصــاحب المتجــر تباشــر فيــه التجــارة العقــار الــذي

، وال يكـــون هنـــاك محـــل العتبـــار اهندوات والمعـــدات  اســـتأجره فيـــدخل الحـــا فـــي اإليجـــار ضـــمن عناصـــر المتجـــر
ن العقـار الـذي يباشـر . وحتـى لـو كـا التجار ة عقارا بالتخصيص إذ هـي غيـر ملحقـة بعقـار يملكـه صـاحب المتجـر

، إذ يكـون عقــارا  ، ف ــو فـي أكثـر اهنحـوال غيــر م يـأ ت يئـة خاصــة للتجـارة فيـه صـاحب المتجـر تجارتــه مملوكـا لـه
، كـأن  للتجـارة ولغيرهـا مـن اهنغـراض –في الحال أو بعد إدخال تعديالت بسيطة فيه ال تغير من كيانه  –صالحا 

. وحتـى  ، فإن ا بحكـم بنائ ـا وت يئت ـا ال تصـلح غالبـا إال للصـناعة انع. وهذا بخالف المص يكون مكتبا أو مسكنا
، يجـب أن  يكون هناك عقار تجاري يمكن أن يضـفي علـى المنقـوالت المعـدة السـتغالله صـفة العقـار بالتخصـيص

بـه فيكـون هـذا العقـار وكـذلك العقـارات بالتخصـيص الملحقـة  ( &%$) يكون هذا العقـار م يـأ ت يئـة خاصـة للتجـارة
. و قـــع ذلـــك فـــي بعـــض  ( $%&. ، الـــذي هـــو منقـــول معنـــوي كمـــا قـــدمنا جميع ـــا داخلـــة ضـــمن عناصـــر المتجـــر

، وتشــيد لمباشـــرة  مباشــرة أو تبيع ـــا بالجملــة $ 14$ ، ف نــاك متـــاجر كبــرى تبيــع بضـــائع ا للمســت لكين  اهنحــوال
، كمحـالت شـيكور ل وعمـر أفنـدي وأوركـو  أعمال ا عقارات ضخمة ت يئ ا ت يئـة خاصـة لنـوع التجـارة الـذي تمارسـه

بالنيـول ور بيـر  – 46بودري وشوفو فقـرة  ( &%$) وجاتينيو وبونمارشيه و عقوبيان وغيرها من المحالت المعروفة
، ومــــن ثـــم تكــــون  . فمثــــل هـــذه المحــــال عقـــارات أعـــدت خصيصــــًا للتجـــارة ( $%&. 81ص  84فقـــرة  9وبيكـــار 

المنقوالت التي وضعت في ا وخصصت لالستغالل التجاري عقارا بالتخصيص مادام مالـك العقـار هـو المالـك ل ـذه 
المسـتغل  وقـد قضـت محكمـة الـنقض بـأن تعتبـر المنقـوالت التـي رصـدها المالـك لخدمـة عقـراه  ( &%$) المنقـوالت

، وليس بالزم العتبارها كذلك أن تكون مثبتة بالعقار علـى وجـه القـرار  استغالال تجار ا بمعرفته عقارًا بالتخصيص
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. وذلـك  ( $%&. ( 901ص  1عامـا جـزء  21مجموعة المكتـب الفنـي فـي  1111يناير سنة  11) نقض مدني 
، وكالمركبـــات والعربـــات والخيـــل التـــي خصصـــت  كاهنثـــاث والمفروشـــات التـــي أثثـــت ب ـــا هـــذه المحـــال الســـتغالل ا

، وكـاهنج زة الك ربائيـة واهندوات والمعـدات اهنخـرى التـي وضـعت فـي هـذه المحـال  لعمليات النقل المتعلقة بالتجـارة
 ( &%$) ، فـال يكـون عقـارا بالتخصـيص ، وهـو منقـول معنـوي كمـا قـدمنا . أما المتجـر نفسـه لالستغالل التجاري 

 . ( $%&. 81ص  84فقرة  9وبيكار بالنيول ور بير 
، فكثيرًا  ، والبنسيونات والمطاعم والمقاهي ومن العقارات التي تشيد مع ت يئت ا ت يئة خاصة للتجارة الفنادق
، بحيـث  . فيعـد إعـدادًا خاصـا ل ـذا الغـرض ما يشيد العقار ليكون فندقا أو بنسيونا أو مطعمًا أو مق ى منذ البدايـة

. ففي هذه الحالـة تكـون المنقـوالت الموضـوعة  ة عليه هنول وهلة أنه ال يمكن إال أن يكون ذلكيدرك من يلقي نظر 
، مـــن أســـرة وأبســـطة وســـجاجيد ومفروشـــات وأثـــاث وكراســـي ومناضـــد وأج ـــزة  فـــي هـــذا العقـــار الســـتغالله التجـــاري 

فقـرة  1ودي المور انديير كوالن وكابيتان  ( &%$) ، عقارا بالتخصيص ك ربائية وأدوات للطبخ واهنكل وغير ذلك
عبـــد  – 61ص  16شـــفيا شـــحاتة فقـــرة  – 49محمـــد علـــي عرفـــة فقـــرة  – 68كاربونييـــه ص  – 419ص  126

إســماعيل غــانم فــي  – 911ص  211وفقــرة  914ص  210المــنعم البــدراوي فــي المــدخل للقــانون الخــاص فقــرة 
عكس ذلك أوبـري ورو  – 216ص منصور مصطفى منصور في نظيرة الحا  – 106النظر ة العامة للحا ص 

. وتقضي محكمة النقض الفرنسية بأن المسـألة مسـألة  261فقرة  1ديمولومب  – 90وص  26ص  161فقرة  2
 1 – 121 – 1 – 80داللـــوز  1841يوليـــه ســـنة  921واقـــع بحســـب النيـــة وظـــروف كـــل حالـــة ) نقـــض فرنســـي 

وانظـر  – 219 – 1 – 84داللـوز  1886أغسـطس سـنة  2 – 125 – 1 – 86داللـوز  1881ديسـمبر سـنة 
 . 261فقرة  – 211فقرة  Biens لفظ 1أنسيكلو بيدي داللوز  – 2621فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه 

نقـض فرنسـي  – 10ص  84فقـرة  9بالنيول ور بيـر وبيكـار  ( brasserie ) وانظر فيما يتعلا بالبراسيري 
 $%&. 119 – 1 – 1126سـير ه  126فبرايـر سـنة  8 – 994 – 1 – 1119داللـوز  1112ينـاير سـنة  21

) . 
، وال تكــاد القاعــة  ، ف ــذه تشــيد تشــييدًا خاصــا كــذلك الحــال فيمــا يتعلــا بقاعــات الســينما والمســارح $ $18  

. فكــل مــا يوضــع في ــا مــن منقــوالت الســتغالل ا  تصــلح إال للســينما أو المســرح أو لالجتماعــات والحفــالت العامــة
، كالكراســـي وأج ـــزة اإلضـــاءة والســـتائر والـــديكور ومـــا يوضـــع علـــى خشـــبة المســـرح مـــن أبســـطة  اســـتغالال تجار ـــا

 80بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) وسجاجيد ومفروشات وأدوات إطفاء الحر ا وغير ذلك يعتبـر عقـارا بالتخصـيص
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 10 ص 84فقــرة  9بالنيــول ور بيـر وبيكـار  – 90وص  26ص  161فقـرة  2أوبـري ورو  – 44ص  81وفقـرة 
 . ( $%&. 41محمد علي عرفة فقرة  – 2611فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  –

، فإن العقار الذي يشيد ليستخدم مصرفًا ي يأ ت يئة خاصة لذلك بحيث  وكذلك الحال فيما يتعلا بالمصارف
، مــن  المصـرفية. فــالمنقوالت التـي توضـع فــي هـذا العقــار لتسـيير اهنعمــال  يـدرك مـن يــراه هنول وهلـة أنــه مصـرف
ص  161فقـرة  2أوبـري ورو  ( &%$) ، كـل هـذا يعتبـر عقـارا بالتخصـيص أثاث وأوراق وكراسي ومكاتب وخـزائن

فقــرة  Biens لفــظ 1أنســيكلو بيــدي داللــوز  – 10ص  – 81ص  84فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  – 90
261 .&%$ ) . 

، فمـا  يد عقارات ا وت يـأ ت يئـة خاصـة للغـرض المقصـودوالكاز نوهات في مدن المياه المعدنية والحمامات تش
،  ، كالمفروشــات ومناضــد اللعــب واهنوانــي والقــوار ر وأدوات االســتحمام وغيــر ذلــك تحو ــه مــن منقــوالت الســتغالل ا

 – 21ص  161فقــرة  2أوبــري ورو  – 41ص  41بــودري وشــوفو فقــرة  ( &%$) تعتبــر عقــارا بالتخصــيص
 . ( $%&. 81ص  84فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار 

، يختلـف بـاختالف  ، حتـى يعتبـر عقـارًا بالتخصـيص وتحديد أي المنقوالت قـد خصـص لالسـتغالل التجـاري 
بـودري وشـوفو  ( &%$) ، وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك متمشيًا في كل حالـة مـع مـا يناسـب ا الظروف

سـير ه  1126فبراير سـنة  8نقض فرنسي  – 81ص  84فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 484فقرة  – 44فقرة 
1126 – 1 – 119 . &%$ ) . 
، فإن ا إذا نظر إلي ا على استقالل ال  أما البضائع التي يحتو  ا المتجر والتي تعد للبيع والتداول $ $11  

إن ـا تتبـع ، وإذا نظـر إلي ـا كعنصـر مـادي مـن عناصـر المتجـر ف تكون عقارا بالتخصيص بـل هـي منقـول بطبيعتـه
، ولكـن  ( enseigne. وذلـك هـو أيضـًا حكـم شـارة المتجـر )  المتجر وتندمج في مجموعته وتعتبـر منقـوال معنو ـا

، بـل هـو عنصـر معنـوي  ( ال يعتبـر منقـوال طبيعيـا وال عقـارا بالتخصـيص non commercialاالسـم التجـاري ) 
بـودري وشـوفو فقـرة  – 90ص  161فقـرة  2 أوبـري ورو – 289فقـرة  1ديمولومب  ( &%$) من عناصر المتجر

81 .&%$ ) . 

 خدمة العقار وتزيينه واالستغالل المدني : - 09
، زراعيـا  ، أن يكـون مخصصـًا لالسـتغالل أصـال ، ليكون المنقـول عقـارا بالتخصـيص وليس من الضروري  

. ومعنى ذلك أن يكون  صلي، بل يكفي أن يكون مرصودا لخدمة العقار اهن كان االستغالل أو صناعيا أو تجار ا



 

 

 

 

1274 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، كمنزل يسكنه صاحبه أو طابا  مالك العقار اهنصلي ال يستغل هذا العقار إطالقا بل يستعمله لحاجته الشخصية
، كأبسـطة السـلم  . فما يوضـع فـي هـذا البنـاء مـن منقـوالت رصـدا علـى خدمتـه في مبنى يستعمله صاحبه مكتبًا له

خات إطفـــاء الحر ـــا وصـــندوق البر ـــد والالفتـــة وغيـــر ذلـــك مـــن المنقـــوالت وأدوات النظافـــة وأج ـــزة اإلضـــاءة ومضـــ
 &%$) ، يعتبر عقارًا بالتخصيص المملوكة لصاحب البناء والتي يضع ا فيه على سبيل الثبات واالستقرار لخدمته

تعتبـر عقـارًا  ، فقـد رأينـا أن ـا هـي وغيرهـا أمـا اهنبـواب والشـبابيك واهنقفـال والمصـاعد واهنسـوار واهندوات الصـحية (
. أما اهنثاث والمفروشات وغير ذلك من المنقوالت  ( $%&. ( 11بطبيعته ال عقارًا بالتخصيص ) انظر آنفا فقرة 

كـوالن وكابيتـان  ( &%$) ، وإنمـا هـي منقـول بطبيعتـه المعـدة لالسـتعمال الشخصـي فـال تعتبـر عقـارا بالتخصـيص
، فإن ـا  هذا بخالف أثاث الفنادق والبنسيونات ومفروشات ا. و  ( $%&. 411ص  126فقرة  1ودي المور انديير 

، بـل هـي مخصصـة لالسـتغالل  تعتبر عقارا بالتخصيص هنن ا غير مرصودة لخدمـة صـاحب الفنـدق أو البنسـيون 
 . ( $%&. 18انظر آنفا فقرة  ( &%$) التجاري وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك

، فمــا وضــع في ــا مــن منقــوالت خصــص للعبــادة أي  والكنــائس، كالمســاجد  وإذا كانــت المبــاني محــاال للعبــادة
، و كــون فــي  مــادام مملوكــا لمــن أنشــأ محــل العبــادة $ 10$ لخدمــة المســجد أو الكنيســة يكــون عقــارا بالتخصــيص 

. فيكــــون عقــــارًا بالتخصــــيص منبــــر المســــجد وكرســــي القــــارئ والســــجاجيد واهنبســــطة  حالــــة المســــجد موقوفــــا مثلــــه
 ( &%$) عقـارا بالتخصـيص نـواقيس الكنيسـة واهنرغـن والمقاعـد الخشـبية وألـواح التصـو ر، كمـا يكـون  والحصـر

 2616فقـرة  1بالنيـول ور بيـر وبوالنجيـه  – 10ص  88فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 89بودري وشوفو فقرة 
 . ( $%&. 249فقرة  Biens لفظ 1أنسيكلو بيدي داللوز  –

( يشــترط فــي هــذه  121، وقــد رأينــا أن التقنــين المــدني الفرنســي ) م  ز ينــهوقــد يوضــع المنقــول فــي العقــار لت
 ( $%&. 12انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) الحالـة أن يكـون المنقـول ملصـقًا بالعقـار بـالجبس أو بـالجير أو باإلسـمنت

. أمــا  ، وذلـك فيمـا عـدا التماثيـل ( â perpétuelle demeureحتـى يكـون مـن موضـوعا علـى سـبيل الـدوام ) 
، ومــن ثــم يكــون حكــم  التقنــين المــدني المصــري فلــم يــرد فيــه ال شــرط اإللصــاق وال شــرط الوضــع علــى ســبيل الــدوام

، كالمرايـا وألـواح  . فمـا وضـع فـي المبـاني لتز ين ـا المنقول المعد لتز ين العقار هو حكم المنقـول المرصـود لخدمتـه
، ولـــيس  مادامـــت مملوكـــة لصـــاحب المبنـــى وموضـــوعة فيـــه علـــى ســـبيل الثبـــات واالســـتقرار ، التصـــو ر والتماثيـــل

، دون حاجـــة هنن يلصـــا بـــالمبنى كمـــا يشـــترط  ، يكـــون عقـــارا بالتخصـــيص ضـــرور ا أن يكـــون علـــى ســـبيل الـــدوام
 . ( $%&. 60ص  60م  1118فبراير سنة  21عكس ذلك استئناف مختلط  ( &%$) التقنين المدني الفرنسي
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.  ، فيعتــــر عقــــارا بالتخصــــيص قــــد رأينــــا ممــــا تقــــدم أن المنقــــول قــــد يوضــــع فــــي عقــــار لخدمتــــه أو لتز ينــــهو 
.  ، أن مالك العقار هو الذي يستعمل العقار بنفسه يسـتغله بـأن يـؤجره مـثال للغيـر ، كما قدمنا والمفروض في ذلك

، ولكـن لمـا تمكـن  للخدمـة أو التـز ين، و كـون تخصيصـه هنـا ال  ففي هذه الحالة يبقى المنقول عقـارا بالتخصـيص
)  ( $%&. 11ص  11وفقـرة  81ص  81فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) تسـميته باالسـتغالل المـدني

exploitation civile ) وهو يقابل االستغالل الزراعي أو الصناعي أو التجاري فيما قدمناه ،  . 

 اآلثار التي تترتب على التخصيص - 2

 رورة المنقول بالطبيعة عقارا حكما :صي - 21
، فـــإن المنقـــول يصـــبح عقـــارًا  قـــدمنا أنـــه إذا وضـــع منقـــول فـــي عقـــار لخدمتـــه أو الســـتغالله واتحـــد المالـــك 

، ف ـو منقـول  ، يصير في حكم العقـار ، وإن ظل محتفظًا بطبيعته كمنقول ، ومعنى ذلك أن المنقول بالتخصيص
، و ر ـد  ( fiction légaleرًا حكمًا إنما يكون عن طر ا افتراض قـانوني ) ، وصيرورته عقا ، عقار حكما طبيعة

، ومــن ثــم  القـانون مــن إضــفاء صــفة العقــار علــى المنقــول أن يجعــل هـذا المنقــول جــزءًا مــن العقــار ال ينفصــل عنــه
عـن  . والغـرض مـن جعـل المنقـول غيـر قابـل لالنفصـال يأخذ حكم العقـار عـن طر ـا افتـراض أنـه هـو نفسـه عقـار

، فــالمنقول قــد ألحــا بالعقــار علــى ســبيل الثبــات واالســتقرار  العقــار تــوقي مــا يــنجم مــن ضــرر عــن هــذا االنفصــال
، عــاد ذلــك بالضــرر علــى  ، فلــو أمكــن فصــله عنــه بــالحجز عليــه مــثال مســتقال حجــز منقــول لخدمتــه أو الســتغالله

ذا اعتبـــر المنقـــول عقـــارًا حكمـــا غيـــر قابـــل . أمـــا إ العقـــار إذ يفقـــد عنصـــرا هامـــا مـــن عناصـــر خدمتـــه أو اســـتغالله
، بـل  ، فإنه ال يمكن الحجـز علـى المنقـول مسـتقال وفصـله عـن العقـار ب ـذا الحجـز لالنفصال عن العقار اهنصلي

، و كـون الحجـز حجـز عقـار ال حجـز  يجـب الحجـز علـى العقـار اهنصـلي والمنقـول معـًا باعتبارهمـا وحـدة ال تتجـزأ
 .  المنقول عن العقار و بقى دائما معه لخدمته أو الستغالله، وبذلك ال ينفصل  منقول

و ترتب على اعتبار المنقول بطبيعته عقـارا حكمـا أن هـذا المنقـول يبقـى مشـاركا للمنقـول فـي طبيعتـه مخالفـا 
. ف ـو يتميـز عـن المنقـول  ، و صبح في الوقت ذاته مشـاركا للعقـار فـي حكمـه مخالفـا لـه فـي طبيعتـه له في حكمه

، ومن ثم وجبت مقارنته بكل من المنقول والعقار لترى أين يختلف مع  ، و تميز عن العقار في الطبيعة لحكمفي ا
 .  كل من ما
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 الفروق بين العقار بالتخصيص والمنقول بطبيعته : - 20
، فـإن هـذا المنقـول تسـرى عليـه بوجـه عـام أحكـام  بمجرد أن يلحا منقول بعقار و صبح عقارًا بالتخصيص 

.  ، ومن ثم تقوم فروق كثيرة بين حالته بعد أن أصبح عقارًا بالتخصـيص وحالتـه عنـدما كـان منقـوال مسـتقال قارالع
من هذا التقنين تـنص  18/  1، فكانت المادة  وقد كان التقنين المدني السابا ال يذكر من هذه الفروق إال الحجز

، وكـــذلك آالت  ل ـــا متـــى كانـــت ملكـــا لصـــاحب اهنرضعلـــى مـــا يـــأتي : " إال أن آالت الزراعـــة والماشـــية الالزمـــة 
، تعتبر أمواال ثابتة بمعنى أنـه ال يسـوأ الحجـز علي ـا منفـردة  المعامل وم مات ا إذا كانت ملكًا لمالك تلك المعامل

. وقــد كــان قصــر الــنص هنثــر العقــار بالتخصــيص علــى حالــة الحجــز منتقــدًا فــي ع ــد  عــن العقــار المتعلقــة بــه "
.  ، وكان ميل الفقه والقضاء إلى التوسع في النص وقياس حاالت أخرى على حالـة الحجـز دني الساباالتقنين الم

، فأغفــل الــنص علــى قصــر اهنثــر علــى الحجــز حتــى تكــون آثــار العقــار  وأكــد التقنــين المــدني الجديــد هــذا االتجــاه
مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة انظر المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي  ( &%$) بالتخصيص أوسع نطاقا

ولما تقدم بعض مستشاري محكمة النقض إلى لجنة مجلـس الشـيوخ بـاقتراح يـرى إلـى إعـادة الـنص  - 164ص  1
الــذي يقصــر أثــر العقــار بالتخصــيص علــى حالــة الحجــز رفضــت اللجنــة اهنخــذ ب ــذا االقتــراح " هنن التســليم بفكــرة 

. ونتـائج  هذه الفكـرة علـى طائفـة مـن النتـائج دون طائفـة أخـرى  العقار بالتخصيص ال يستقيم مع قصر نطاق آثار
، ولذلك آثرت اللجنة أن تبقى النص على حاله حتى يكون نطاق  التخصيص قد تظ ر في البيع والقسمة والوصية

 .  ( $%& . ( في ال امش 1هذه النتائج أشمل من نطاق ا الحالي " ) انظر آنفا فقرة 
، وهي بعين ا الفروق التي توجـد  فكرة العقار بالتخصيص تشمل إذن الحجز وغيرهفالنتائج التي تترتب على 

 ، ونذكر من هذه الفروق ما يأتي :  بين العقار بالتخصيص والمنقول بطبيعته
.  ، فإنه يأخـذ حكـم العقـار ال حكـم المنقـول فـي صـدد الحجـز عندما يصبح المنقول عقارًا بالتخصيص - 1

. وإذا  ، حتى ال ينفصل عنه كما قدمنا ى العقار بالتخصيص مستقال عن العقار اهنصليفال يجوز أوال الحجز عل
. والـذي يوقـع الحجـز  وقع الحجز فإنه يوقع على العقار اهنصلي والعقار بالتخصيص معًا باعتبار ال حجز منقول

ولــوال فكــرة العقــار .  ، والمفــروض أن مالــك العقــار اهنصــلي هــو نفــس مالــك العقــار بالتخصــيص هــو دائــن المالــك
، أن يقصـر الحجـز علـى  ، إذا كانـت قيمـة العقـار بالتخصـيص تغطـى حقـه بالتخصيص لكان من مصـلحة الـدائن
، ولكان يلجـأ فـي ذلـك إلـى إجـراءات حجـز المنقـول وهـي أسـرع وأقـل تعقيـدًا  هذا العقار الذي هو في حقيقته منقول

ك أن يباع هذا المنقول مستقال عن العقار اهنصـلي فينفصـل ، ولكان ينجم عن ذل وكلفة من إجراءات حجز العقار
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. وهــذا مــا أراد القــانون توقيــه عــن طر ــا إضــفاء صــفة العقــار علــى المنقــول وجعلــه جــزءًا ال يتجــزأ مــن العقــار  عنــه
بــودري  ( &%$) ، و منـع بـذلك انفصـال المنقـول عــن العقـار ، فيوجـب الحجـز علي مـا معـًا حجـز عقـار اهنصـلي
والعبــرة فــي معرفــة مــا إذا كــان المــال  - 46فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  - 18وفقــرة  84ص  16فقــرة وشــوفو 

 .  ( $%& . ( 99ص  12م  1191نوفمبر سنة  28عقارًا بالتخصيص بوقت الحجز ) استئناف مختلط 
حـــــا  ، ورهـــــن العقـــــار اهنصـــــلي رهنـــــا رســـــميا أو أخـــــذ عليـــــه إذا أصـــــبح المنقـــــول عقـــــارا بالتخصـــــيص - 2

، فــإن الــرهن الرســمي أو حــا االختصــاص يمتــد ليشــمل العقــار بالتخصــيص حتــى ال ينفصــل هــذا عــن  اختصــاص
، لمـا جـاز أن  . ولـو لـم تضـف علـي المنقـول صـفة العقـار بالتخصـيص وبقـى منقـوال علـى طبيعتـه العقار اهنصلي

، وال نفصـل المنقـول عـن العقـار  ريمتد إليه الرهن الرسمي أو االختصاص هنن أيا من هـذين ال يقـع إال علـى عقـا
،  مـدني تطبيقـًا لفكـرة العقـار بالتخصـيص 1096. وهـذا هـو مـا أكدتـه المـادة  اهنصلي عند التنفيذ على هذا العقار

، و شـمل بوجـه خـاص حقـوق  إذ نصت على مـا يـأتي : " يشـمل الـرهن ملحقـات العقـار المرهـون التـي تعتبـر عقـاراً 
، مــا لــم يتفــا علــى غيــر  والتحســينات واإلنشــاءات التــي تعــود بمنفعــة علــى المالــك االرتفــاق والعقــارات بالتخصــيص

 .  .. " ذلك
و مكن القول بوجه عام إنه إذا أصبح المنقول عقارا بالتخصيص فإنه يصبح غير قابل لالنفصال عن  - 9

لتخصــيص مــع العقــار ، بحيــث لــو وقــع تعامــل علــى العقــار اهنصــلي لتنــاول هــذا التعامــل العقــار با العقــار اهنصــلي
، ووقــــع تعامـــل علـــى العقــــار  . ولـــو أن العقــــار بالتخصـــيص ظـــل منقــــوال علـــى طبيعتـــه اهنصـــلي فـــي وقــــت واحـــد

، شــمل  . فــإذا بيــع العقــار اهنصــلي ، وال نفصــل عنــه المنقــول ، القتصــر التعامــل علــى هــذا العقــار وحــده اهنصــلي
مــدني فــي هــذا الصــدد : " يشــمل  199ل المــادة ، وتقــو  البيــع العقــار بالتخصــيص حتــى ال ينفصــل هــذا عــن ذاك

، وذلـك طبقـًا لمـا تقضـى بـه طبيعـة  التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة السـتعمال هـذا الشـيء
 $ 11$ وإذا  ( $%& . 84ص  16بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) . اهنشـياء وعـرف الج ـة وقصـد المتعاقـدين "

، وقـد وضـعوا فـي  يملكون مع العقار اهنصلي الشائع أمواال أخرى كل ـا شـائعة بيـن مكان هناك مالك على الشيوع 
، واقتســموا بعــد ذلــك اهنمــوال الشــائعة  العقــار منقــوال رصــدوه علــى خدمتــه أو اســتغالله فأصــبح عقــارًا بالتخصــيص

نصــيب هــذا  ، فــإن العقــار بالتخصــيص يتبــع العقــار اهنصــلي و قعــان جميعــا فــي ووقــع العقــار فــي نصــيب أحــدهم
 . 46فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) الشـر ك حتـى ال ينفصـل العقـار بالتخصـيص عـن العقـار اهنصـلي

&%$ )  . 
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، فــال تشــمل هــذه المنقــوالت الموصــى ب ــا العقــار بالتخصــيص  وإذا أوصــى شــخص بمنقوالتــه لشــخص آخــر
 ( &%$) قار بالتخصيص عن العقار اهنصلي، حتى ال ينفصل هذا الع المرصود لخدمة عقار أصلى أو استغالله

. و مكـن القـول أيضـًا بأنـه إذا رتـب حـا  ( $%& . 46فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  - 18بـودري وشـوفو فقـرة 
، شـمل كـل مـن حـا االنتفـاع واإليجـار مـع العقـار اهنصـلي العقـار  انتفاع على العقار اهنصـلي أو جـر هـذا العقـار

 . ( $%&. 11ص  21حسن كيرة فقرة  ( &%$) ل الثاني عن اهنول، حتى ال ينفص بالتخصيص
، فإن العقار بالتخصـيص وحقيقتـه  إذا انتقلت ملكية العقار اهنصلي وكان ملحقًا به عقار بالتخصيص - 1

) ، و لحا من جراء ذلك غـبن بمـن يتعامـل فـي العقـار بالتخصـيص منقول يعامل معاملة العقار في رسوم التسجيل

، بإضـفاء صـفة العقـار علـى  . وهنـا جـاوز القـانون  ( $%&. 80ص  48فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  ( &%$
، وألحا بالمتعاملين غبنًا لم يكن مقصودًا ب ذه الصفة االفتراضـية المحضـة التـي  ، الغرض الذي است دفه المنقول

. وتتحايــل النـاس عــادة لتــوقي  لتخصــيص، وهــذا الحكــم مـن أهــم المآخــذ علـى فكــرة العقـار با أضـفاها علــى المنقـول
، ثـــم يبيعـــه العقـــار  ، فيبيـــع المالـــك للمشـــتري أوال العقـــار بالتخصـــيص مســـتقال باعتبـــاره منقـــوال بطبيعتـــه هـــذا الغـــبن

، واعتبـر البيعـين صـفقة  ولكـن إذا كشـف القاضـي التحايـل رده ( &%$) اهنصلي منفصال عن العقـار بالتخصـيص
 1هـامش  18وص  18ص  - 14ص  10ر في هذه المسألة بودري وشـوفو فقـرة واحدة وقعت على عقار ) انظ

 . ( $%&. ( 41هامش  91ص  161فقرة  2أوبري ورو  -

 الفروق بين العقار بالتخصيص والعقار بطبيعته : - 22
، إذا اعبر عقارًا حكما فطبقت عليه بوجه عام أحكام العقار علـى النحـو الـذي  على أن العقار بالتخصيص 

. ومـن ثــم  ، ال يـزال فـي طبيعتــه منقـوال ولـم يفقــد هـذه الطبيعـة مــن جـراء اعتبـاره عقــارًا بالتخصـيص نـاه فيمـا تقــدمبي
 ، أهم ا ما يأتي : يختلف عن العقار بطبيعته من وجوه

، و ســتوي فــي ذلــك أن  يصــبح المقــول عقــارًا بطبيعتــه إذا أدمــج إدماجــا ماديــا فــي عقــار أصــل بطبيعتــه - 1
( هو المالـك للعقـار اهنصـلي أو غيـر المالـك كالمسـتأجر  incorporationبعملية اإلدماج المادي )  يكون من قام

ــا فــي العقــار اهنصــلي واقتصــر علــى جعلــه عقــارا  وصــاحب حــا االنتفــاع ــم يــدمج المنقــول إدماجــا مادي . أمــا إذا ل
، إذ يشـترط  ، فإنه من الضروري أن يكون من قام بعملية التخصيص هو نفس مالك العقـار اهنصـلي بالتخصيص

. يضـاف إلـى ذلـك أن المنقـول إذا أصـبح  صيص اتحاد المالك وال يشترط ذلك في العقـار بطبيعتـهفي العقار بالتخ
، أمــا فــي  ، فإنــه يصــبح ملكــا لصــاحب اهنرض طبقــًا لقواعــد االلتصــاق عقــارًا بطبيعتــه عــن طر ــا اإلدمــاج المــادي
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وض أن مالـــك العقـــار العقـــار بالتخصـــيص فـــال تطبـــا قواعـــد االختصـــاص ولســـنا فـــي حاجـــة إلـــى تطبيق ـــا إذ المفـــر 
 . ( $%&. 11فقرة  – 11بودري وشوفو فقرة  ( &%$) اهنصلي هو مالك العقار بالتخصيص

. وإذا كــان بــائع هــذا  ، فإنــه يفقــد ذاتيتــه إذا أصــبح المنقــول عقــارًا بطبيعتــه عــن طر ــا اإلدمــاج المــادي - 2
حا االمتياز هذا يزول بفقد المنقول لذاتيته  ، فإن المنقول لم يقبض ثمنه فأصبح له عليه حا امتياز بائع المنقول

ــــه ــــارًا بطبيعت ــــارًا  وصــــيرورته عق ــــه عق ــــى جعل ــــار واقتصــــر عل ــــا فــــي العق ــــدمج المنقــــول إدماجــــا مادي ــــم ي . أمــــا إذا ل
. وتقــول الفقــرة اهنولــى مــن  ، و بقــى البــائع محتفظــًا بحــا امتيــازه عليــه ، فإنــه ال يفقــد ذاتيتــه كمنقــول بالتخصــيص

ني في هذا الصدد : " ما يستحا لبائع المنقول من الثمن وملحقاته يكـون لـه امتيـاز علـى الشـيء مد 1111المادة 
. وهـذا دون إخـالل بـالحقوق التـي كسـب ا الغيـر بحسـن  ، و بقى االمتيـاز قائمـا مـادام المبيـع محتفظـًا بذاتيتـه المبيع

بالنيـول  – 48فقـرة  9النيول ور بير وبيكار انظر ب ( &%$) ، مع مراعاة اهنحكام الخاصة بالمواد التجار ة "  نية
 $%&. 410ص  121فقـرة  1كـوالن وكابيتـان ودي المـور انـديير  – 841ص  2611فقرة  1ور بير وبوالنجيه 

) . 
، امتـد  أن صـاحب العقـار اهنصـلي إذا رهنـه رهنـا رسـميا ( $%&. 21انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) وقـد قـدمنا

. فإذا فرضنا أن صاحب العقار اهنصلي اشترى منقـوال  صلي من عقار بالتخصيصالرهن إلى ما يوجد بالعقار اهن
، فـإن بـائع المنقـول يظـل محتفظـا  ، ورصده لخدمة العقـار أو السـتغالله فأصـبح عقـارًا بالتخصـيص ولم يدفع ثمنه

يمتــد إلــى العقــار ، فــإن هــذا الــرهن  . فــإذا رهــن المالــك العقــار بعــد ذلــك رهنــا رســميا بحــا امتيــازه كمــا تقــدم القــول
، حـا امتيـاز بـائع المنقـول  ، ومن ثم يقوم حقان متعارضـان علـى هـذا العقـار بالتخصـيص بالتخصيص كما قدمنا

مـدني سـالفة الـذكر  1111. و بدو أن العبارة اهنخيرة من الفقرة اهنولى مـن المـادة  وحا الدائن المرت ن رهنا رسميا
، تسـوأ القـول بـأن حـا الـدائن المـرت ن رهنـا رسـميا ال  غيـر بحسـن نيـة "" وهذا دون إخالل بالحقوق التـي كسـب ا ال

ـــاز بـــائع المنقـــول ـــاز البـــائع يخضـــع لحـــا امتي ـــم بوجـــود امتي . والـــرهن  ، مـــادام هـــذا الـــدائن حســـن النيـــة أي ال يعل
م بوجـود . فإذا كـان الـدائن المـرت ن وقـت الـرهن ال يعلـ ، تال لبيع المنقول ، في الفرض الذي نحن بصدده الرسمي

، وإال فــإن حــا البــائع هــو الــذي يتقــدم هنن الــدائن ال يكــون حســن  ، فــإن حقــه يتقــدم علــى حــا البــائع امتيــاز البــائع
، فـإن الـدائن المـرت ن يكـون غالبـا حسـن النيـة إذ قـل أن  . أما إذا كان الرهن الرسمي سابقا على بيع المنقـول النية

، ومن ثم  في العقار فليست هناك وسيلة لش ر االمتياز على المنقول يعلم بوجود امتياز للبائع وقت وضع المنقول
. فـإذا أثبـت البـائع أن الـدائن المـرت ن كـان يعلـم وقـت وضـع المنقـول فـي العقـار  يتقدم حقه على حا امتيـاز البـائع
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الـدائن المـرت ن ال ، فـإن  ، بأن يكون البائع مثال قد أخطر الدائن المرت ن بوجود حا االمتياز بوجود امتياز البائع
ص  – 11ص  21انظر في هذه المسـألة حسـن كيـرة فقـرة  ( &%$) ، و تقدم عليه بائع المنقول يكون حسن النية

 . ( $%&. والمراجع التي أشار إلي ا 14
، فإن نـازع الملكيـة يعـوض المنـزوع ملكيتـه عـن العقـار  إذا نزعت ملكية العقار اهنصلي للمنفعة العامة - 9

ــا مــن عقــار بطبيعتــهاهنصــلي وكــ . أمــا العقــار بالتخصــيص فإنــه يفصــل عــن العقــار  ل مــا أدمــج فيــه إدماجــا مادي
ينـتقص  $ 14$ ، مـا لـم يكـن فصـل هـذا العقـار بالتخصـيص  اهنصلي و رد لصاحبه عينا بدال مـن تعو ضـه عنـه

 11ري وشـوفو فقـرة بـود ( &%$) مـن قيمتـه انتقاصـا محسـوما فعنـد ذلـك يأخـذه نـازع الملكيـة و عـوض عنـه المالـك
 . ( $%&. 2611فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 81ص  48فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 84ص 

، يجوز أن يكون محال  ، باعتبار أنه لم يفقد ذاتيته كمنقول و مكن القول أيضًا إن العقار بالتخصيص - 1
، وعنــد  ، إال إذا نــزع جــزء منــه فأصــبح هــذا الجــزء منقــوال . أمــا العقــار بطبيعتــه فــال تتصــور ســرقته لجر مــة الســرقة

بالنيــول ور بيـــر  – 81ص  48فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  ( &%$) ذلــك يجــوز أن يكــون محــال للســرقة
 . ( $%&. 842ص  2611فقرة  1وبوالنجيه 

 متى ينتهي التخصيص فتعود للعقار بالتخصيص صفة األصلية كمنقول بطبيعته : - 23
، بـل يجـب  أن التخصـيص ال تكفـي فيـه إرادة المالـك وحـدها ( $%&. 11انظـر آنفـًا فقـرة  ( &%$) دمناقـ 

. وقد كيفنا التخصيص تبعـا لـذلك بأنـه عمـل مخـتلط ولكـن  فوق ذلك التخصيص الفعلي لخدمة العقار أو استغالله
ومــن ثــم يمكــن اعتبــاره تبعــا ،  ، شــأن التخصــيص فــي ذلــك شــأن االســتيالء عنصــر العمــل المــادي فيــه هــو الغالــب

 . ( $%&. في ال امش 11انظر آنفًا فقرة  ( &%$) لعنصره الغالب واقعة مادية ال تصرفا قانونيا
،  فاهنصـل إذن أن ينت ــي التخصــيص بانقطــاع المنقــول عــن أن يكــون مرصــودًا لخدمــة العقــار أو الســتغالله

، فيــــزول بــــذلك  العقــــار و خصصــــه هنغــــراض أخــــرى والعالمــــة الماديــــة لــــذلك هــــو أن ينتــــزع المالــــك المنقــــول مــــن 
. وفـــي هـــذه الحالـــة الظـــاهرة تعـــود للمنقـــول صـــفته  التخصـــيص الفعلـــي وتـــزول معـــه إرادة المالـــك فـــي التخصـــيص

وقـد  ( &%$) ، مـا لـم يخصـص عقـار آخـر فيصـير عقـارًا بالتخصـيص مـرة أخـرى  اهنصلية و رجـع منقـوال بطبيعتـه
، كمـــا إذا بـــاع المســـتأجر لـــألرض المواشـــي المرصـــودة  هـــو غيـــر المالـــك يكـــون الـــذي يفصـــل المنقـــول عـــن العقـــار

، فإنـــه يتملك ـــا بالحيـــازة إذ تعـــود  . فـــإذا تســـلم المشـــتري المواشـــي وكـــان حســـن النيـــة الســـتغالل ا بغيـــر إذن المالـــك
جــع . وللمالــك أن ير  المواشــي منقــوال بطبيعتــه وتــزول عن ــا صــفة العقــار بالتخصــيص بفصــل ا عــن العقــار اهنصــلي
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، ولكنـه  . أما إذا كان الذي اشترى المواشـي هـو المسـتأجر نفسـه وقـد اشـتراها مـن المالـك على المستأجر بالضمان
، إذ يختل هنا  ، فإن ا تعود منقوال بطبيعته بالرغم من رصدها الستغالل اهنرض أبقاها مرصودة الستغالل اهنرض

، فإنــه  . علــى أنــه إذا وجــد دائــن مــرت ن لــألرض رضشــرط اتحــاد المالــك فقــد أصــبح مالــك المواشــي غيــر مالــك اهن
، وال يستطيع المستأجر التمسك بحيازته للمواشي  يحا له أن ينفذ على اهنرض والمواشي معًا باعتبارها مرهونة له

.  ، إذ أن حيازته غامضة ف و لم يفصل المواشي عن اهنرض بل أبقاهـا مرصـودة السـتغالل ا ولو كان حسن النية
 . ( $%&. 100ص  – 11ص  90كيرة فقرة  انظر حسن

، بـــل يكفـــي أن يتصـــرف  ولـــيس مـــن الضـــروري النت ـــاء التخصـــيص بالفصـــل المـــادي للمنقـــول عـــن العقـــار 
. فإذا بـاع المالـك المواشـي  ، أو أن يتصرف في العقار مستقال عن المنقول المالك في المنقول مستقال عن العقار

، فتصـبح المواشـي منقـوال  ون ب ذا التصـرف قـد فصـل المواشـي عـن اهنرض، فإنه يك المرصودة الستغالل اهنرض
،  ، و كون البيع هنا بيع منقول ال بيع عقار بما يستتبع ذلك مـن نتـائج قانونيـة ومن ـا عـدم وجـوب الشـ ر بطبيعته

ونييـه وقـرب كارب – 12بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) وكل ذلك قبل انتزاع المواشي عن اهنرض وتسـليم ا للمشـتري 
، أمــا بالنســبة إلــى الغيــر  . ولكـن هــذا إنمــا يكــون فــي العالقــة مــا بــين المالــك والمشــتري للمواشــي ( $%&. 41ص 

، هنن انتــزاع المواشــي هــو العالمــة  فيجــب انتــزاع المواشــي مــن اهنرض حتــى يكــون انقطــاع التخصــيص حجــة عليــه
ونـــة رهنـــا رســـميا ورصـــدت المواشـــي بعـــد الـــرهن . فلـــو أن اهنرض كانـــت مره الماديـــة الظـــاهرة بالنســـبة إلـــى الغيـــر

. فإذا باع ا المالـك دون أن ينتزع ـا  ، فإن ا تصبح عقارًا بالتخصيص وتصبح مرهونة كاهنرض الستغالل اهنرض
، و ستطيع هذا أن ينفذ على اهنرض والمواشي جميعا باعتبارها  ، فال يحتج بذلك على الدائن المرت ن من اهنرض
، فإن انقطاع صفة العقار عن المواشي يصـير  ذا انتزعت المواشي من اهنرض وسلمت للمشتري . أما إ مرهونة له

، وذلك سواء كان المشتري يعلـم  حجة على الدائن المرت ن وال يكون له أن ينفذ على المواشي باعتبارها مرهونة له
، إذ هـي لــم  رهن علـى المواشــيوذلــك هنن الـدائن المـرت ن لــم يكـن يعتمــد وقـت الــ ( &%$) بـالرهن أو ال يعلـم بــه

. وهــذا بخــالف مــا إذا كانــت المواشــي قــد رصــدت الســتغالل  ( $%&. تخصــص الســتغالل اهنرض إال بعــد الــرهن
، فـإن انتزاع ــا مـن اهنرض وتســليم ا للمشـتري ال يكــون حجـة علــى الـدائن المــرت ن إال إذا كــان  اهنرض قبـل الــرهن

المشــتري أن يتمســك بالحيــازة فيمــا  $ 11$ ، فعنــد ذلــك يســتطيع  هنالمشــتري حســن النيــة أي ال يعلــم بوجــود الــر 
وتقـول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي  ( &%$) يتعلا بالرهن وتخلص له ملكية المواشـي خاليـة مـن الـرهن

 ، كمـــا إذا بـــاع مواشـــي كانـــت قـــد فـــي هـــذا المعنـــى : " إذا نـــزع الـــراهن شـــيئًا مـــن العقـــار المرهـــون أو مـــن ملحقاتـــه
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،  ، ملك ـــا بالحيـــازة خالصـــة مـــن الـــرهن خصصـــت لخدمـــة اهنرض المرهونـــة فوقعـــت فـــي حيـــازة مشـــتر حســـن النيـــة
، فإن ا  ، أو تسلم ا وهو سيء النية أما إذا لم يتسلم ا المشتري  –و كون للدائن حا الرجوع على الراهن بالضمان 

، فيمــا إذا  . هــذا يكــون للــدائن المــرت ن ( 11ص  4تبقــى مثقلــة بحســن الــرهن " ) مجموعــة اهنعمــال التحضــير ة 
يسـتعمل حقـه فـي التقـدم علـى  ، وأن ، أن يحجز على الـثمن تحـت يـد المشـتري  تسلم المشتري حسن النية المواشي

. و كـون للـدائن  ( $%&. ( 262ص  89هذا الثمن ) شمس الدين الوكيـل فـي نظر ـة التأمينـات طبعـة ثانيـة فقـرة 
شــمس الــدين  – 261ص  911بيــدان وثــواران فقــرة  ( &%$) طالبــة بإســقاط اهنجــلالمــرت ن فــي هــذه الحالــة الم

إذا كـان المـدين قـد أنقـص التأمينـات إنقاصــًا  ( $%&. 260ص  89الوكيـل فـي نظيـرة التأمينـات طبعـة ثانيـة فقـرة 
للــدائن ، و  مــدني فــي هــذا الصــدد علــى أن " يلتــزم الــراهن بضــمان ســالمة الــرهن 1014، وقــد نصــت المــادة  كبيــراً 

، ولـــه فـــي حالـــة  المـــرت ن أن يعتـــرض علـــى كـــل عمـــل أو تقصـــير يكـــون مـــن شـــأنه إنقـــاص ضـــمانه إنقاصـــا كبيـــراً 
االســتعجال أن يتخــذ مــا يلــزم مــن الوســائل التحفظيــة وأن يرجــع علــى الــراهن بمــا ينفــا فــي ذلــك " . ونصــت الفقــرة 

، كان الدائن  هالك العقار المرهون أو تلفه مدني على أنه " إذا تسبب الراهن بخطئه في 1014اهنولى من المادة 
 المرت ن مخيرًا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورًا " .

، فـــإن المواشـــي تصـــبح منقـــوال  وإذا بـــاع المالـــك اهنرض واســـتبقى المواشـــي مشـــترطا عـــدم دخول ـــا فـــي البيـــع
لـك فـي العالقـة مـا بـين المالـك ومشـتري اهنرض ، وذ بطبيعته النقطاع ا عن أن تكون مرصودة السـتغالل اهنرض

. أما بالنسـبة  فال يجوز ل ذا اهنخير المطالبة بالمواشي باعتبارها عقارًا بالتخصيص بعد أن زالت عن ا هذه الصفة
، فإنــه يجــب التمييــز هنــا أيضــًا بــين مــا إذا كــان تخصــيص المواشــي الســتغالل اهنرض  إل الغيــر كالــدائن المــرت ن

فـال يكـون للـدائن المـرت ن حـا علـى المواشـي إذ هـو لـم يعتمـد علي ـا وقـت الـرهن وتبقـى اهنرض وحـدها  تاليا للرهن
، وبين مـا إذا كـان تخصـيص المواشـي السـتغالل اهنرض سـابقًا علـى الـرهن فيكـون الـدائن  مرهونة في يد المشتري 

المواشي عن اهنرض حجة عليه إال ، وال يكون فصل  المرت ن قد اعتمد علي ا ومن حقه أن ينفذ علي ا مع اهنرض
، و رجــع الــدائن المــرت ن فــي هــذه  إذا انتقلـت المواشــي إلــى حــائز حســن النيـة فــتخلص لــه ملكيت ــا خاليــة مــن الـرهن

،  وإذا انتـزع أجنبـي المواشـي مـن اهنرض فقـدت صـفت ا كعقـار بالتخصـيص ( &%$) الحالة على المدين بالضمان
فبرايـر سـنة  21رض رجعـت كمـا كانـت عقـارا بالتخصـيص ) اسـتئناف مخـتلط حتى إذا ما أعادها صاحب ا إلـى اهن

 . ( $%&. ( 60ص  60م  1118
، أي إضـــفاء صـــفة العقـــار علـــى منقـــول بطبيعتـــه عـــن طر ـــا  ومـــن ذلـــك نـــرى أن فكـــرة العقـــار بالتخصـــيص
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قــوال ثــم يصــبح عقــارًا . فــالمنقول يصــير عقــارًا بالتخصــيص ثــم يعــود من ، فقــرة قلقــة غيــر مســتقرة االفتـراض القــانوني
، وتضـيع بـين ثبوت ـا وزوال ـا وعودت ـا  ، وهكذا تثبـت هـذه الصـفة ثـم تـزول ثـم تعـود بالتخصيص في ظروف شتى

 . ، وهي فكرة تفيد الثبات واالستقرار فكرة العقار

 إمكان االستغناء عن فكرة العقار بالتخصيص بفكرة التبعية :  - 24
نكار تغيــر طبيعــة المنقــول فيصــبح عقــارًا عــن طر ــا افتــراض قــانوني وقــد دعــا ذلــك بعــض الفق ــاء إلــى اســت

. و قـول بالنيـول ور بيـر وبيكـار فـي  ، وما ينشأ عـن ذلـك مـن صـعوبات كثيـرة محض يتعارض مع طبيعة اهنشياء
، مـن بـين خلـا القـانون  ، قـد تكـون  ، وهـي مصـدر لصـعوبات مسـتمرة هذا الصدد : " إن فكرة العقار بالتخصيص

وانظـر كابونييـه  – 44فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) ، هـي أبعـد اهنفكـار فـي انعـدام جـدواها "  الحـديث
 . ( $%&. 41ص 

، وكــان  ولــم تكــن هــذه الفكــرة معروفــة فــي القــانون الرومــاني علــى نحــو مــا عرفــت بــه فــي القــانون الحــديث
، بل عند تحديد ما يدخل في المبيع أو الموصـي  ومنقول، ال عند تقسيم اهنموال إلى عقار  الرومان يشيرون إلي ا

. والـذي كـانوا يقصـدون إليـه مـن ذلـك لـيس هـو إضـفاء  به من توابع في بيع المنازل واهنراضي أو في الوصـية ب ـا
 &%$) ، بل تحديد ما يتبع المبيع أو الموصي به من ملحقات ليشمل ا البيع أو الوصية صفة العقار على المنقول

. وانتقلـت  ( $%&. 11ص  86وانظر أيضًا بودري وشوفو فقـرة  – 48ص  41فقرة  2يول ور بير وبيكار بالن (
، حيـث اعتبـر عقـارًا المنقـول المرصـود  ، محـورة ، فـي العـادات الفرنسـية القديمـة الفكرة إلـى القـانون الفرنسـي القـديم

، وأخذت تعم شيئًا فشيئًا ولكن  يات تفصيليةفي جزئ $ 61$ . ولكن ا بدأت محصورة  لخدمة العقار أو الستغالله
، حتى أن بوتييه نعى على القانون الفرنسي القديم في هذه المسألة انعدام التنسيا  دون أن تنت ي إلى قاعدة عامة

بوتييـه فـي نظـام االشـتراك فـي  ( &%$) وعدم وضع قاعدة عامة تجعـل عقـارًا المنقـوالت المرصـودة لخدمـة الزراعـة
ص  - 11ص  16وانظر بودري وشوفو فقرة  – 11فقرة  ( régime de communanté ) الزواج اهنموال في

. ومع ذلك فإن القانون الفرنسي القـديم كـان يقسـم اهنمـوال إلـى  ( $%&. 41فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 11
، فلـم يكـن يقسـم العقـار  مـا، وكان يجعل العقار بالتخصيص عقـارا كالعقـار بطبيعتـه دون تمييـز بين  عقار ومنقول

، وكان بوتييه يعـدد أجـزءا العقـار وفي ـا عقـار بطبيعتـه وعقـار بالتخصـيص  إلى عقار بطبيعته وعقار بالتخصيص
 . ، دون أن يميز بين هذا أو ذاك مختلطة بعض ا ببعض

فقد أفرد للعقار ،  والذي ميز في العقار بين العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص هو التقنين المدني الفرنسي
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، وكـان بوتييـه  ، وسـجل لـه اسـم " العقـار بالتخصـيص " . ولمـا كـان ينقـل عـن بوتييـه بالتخصيص أكثـر مـن نـص
، فقـد أوقـع ذلـك واضـعي التقنـين  كما قدمنا يودر العقار بالتخصيص إلى جانب العقـار بطبيعتـه دون تمييـز بين مـا

، كمـا فعلـوا  ر بطبيعتـه فـي بعـض الحـاالت عقـارًا بالتخصـيصالمدني الفرنسي في الخطأ حيث اعتبروا ما هو عقـا
 . ( $%&. 41ص  41فقرة  9انظر بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$) مدني فرنسي 121في المادة 

و ذهب كثير من الفق اء المحدثين إلـى أنـه كـان فـي اإلمكـان االسـتغناء عـن فكـرة العقـار بالتخصـيص بفكـرة 
فة العقـار علـى المنقـول يبقـى المنقـول علـى طبيعتـه و عتبـر تابعـا للعقـار الـذي رصـد ، وبدال من إضـفاء صـ التبعية

 ( &%$) ، فال يجوز الفصل بين ما مادا مملوكين لمالك واحد إال بإرادة هـذا المالـك المنقول لخدمته أو الستغالله
مارثي  – 2611فقرة  1جيه بالنيول ور بير وبوالن – 44فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 1912فقرة  1جوسران 

إسـماعيل غـانم فـي النظر ـة العامـة  – 11شـفيا شـحاتة فقـرة  – 614فقـرة  1دي باج وديكـرز  – 911ور نو فقرة 
 . 24حسن كيرة فقرة  – 129فقرة  1وقارن كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 102للحا ص 

قنين المـدني اهنلمـاني والتقنـين المـدني السو سـري ، كـالت وتأخذ بعض التقنيـات الحديثـة صـراحة بفكـرة التبعيـة
 . ( $%&. والتقنين المدني اإليطالي

وتفضــل فكـــرة التبعيــة فكـــرة العقــار بالتخصـــيص فـــي أن ــا هنوال ال تتعـــارض مــع طبيعـــة اهنشــياء فتجعـــل مـــن 
مـا هـو حـا وتسـتبعد  ، وفي أن ـا ثانيـا تسـتبقي مـن النتـائج العمليـة لفكـرة العقـار بالتخصـيص المنقول طبيعته عقاراً 
 . من ا ما هو غير حا

 ( &%$) ، نذكر أن أهم النتائج العملية لفكرة العقار بالتخصيص مسائل أربع ولتوضيح هذه النقطة اهنخيرة
. وأولى هذه المسائل هي أنـه ال يجـوز الحجـز علـى العقـار بالتخصـيص مسـتقال عـن  ( $%&. 21انظر آنفا فقرة 
، و كون الحجز حجز عقار ال  قيع الحجز على العقار اهنصلي والعقار بالتخصيص، بل يجب تو  العقار اهنصلي
،  . و مكن الوصول إلى هذه النتيجة عن طر ا فكرة التبعية دون حاجة إلى فكرة العقار بالتخصـيص حجز منقول

ال يجــوز الحجــز  ، و ســتتبع ذلــك أنــه فيقــال إن المنقــول قــد أصــبح تابعــا للعقــار تبعيــة ال تجيــز الفصــل فيمــا بين مــا
، فــإذا مــا حجــز علي مــا معــًا تغلبــت صــفة اهنصــل علــى صــفة التبــع وكــان  علــى أحــدهما دون الحجــز علــى اآلخــر

. والمسألة الثانية أن الرهن الرسمي ) وحـا االختصـاص ( يمتـد ليشـمل العقـار  الحجز حجز عقارا ال حجز منقول
في كثير من اليسر عـن طر ـا فكـرة التبعـة دون حاجـة . وظاهر أن هذه النتيجة يمكن الوصول إلي ا  بالتخصيص

، فيقـــال إن الـــرهن الرســـمي يشـــمل ملحقـــات العقـــار المرهـــون ومن ـــا المنقـــوالت التـــي  إلـــى فكـــرة العقـــار بالتخصـــيص
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. والمســألة الثالثــة أن  ، دون أن تتغيــر طبيعــة هــذ المنقــوالت فتصــبح عقــاراً  رصــدت لخدمــة هــذا العقــار واســتغالله
.  صـيص يبـع العقـار اهنصـلي عنـد التعامـل فـي هـذا العقـار بـالبيع أو القسـمة أو الوصـية أو غيـر ذلــكالعقـار بالتخ

، فيقـال إن المنقـوالت  وهنا أيضًا يمكـن فـي كثيـر مـن اليسـر االسـتغناء عـن فكـرة العقـار بالتخصـيص بفكـرة التبعيـة
، دون أن تتغيـر طبيعـة المنقـول فتصـبح  التي رصدت لخدمة عقار أو الستغالله تتبع هذا العقار عند التعامـل فيـه

، وقـد رأينـا أنـه يمكـن في ـا االسـتغناء  . هذه المسائل الـثالث هـي النتـائج الحقـة مـن فكـرة العقـار بالتخصـيص عقارا
، وهــي مســألة شــمول رســوم التســجيل العقــار  . بقيــت المســألة الرابعــة عــن فكــرة العقــار بالتخصــيص بفكــرة التبعيــة

. ف ــذه النتيجــة مــن نتــائج فكــرة  ا هنــا أنــه قــد دفــع االفتــراض القــانوني إلــى حــد غيــر مقصــود، فقــد رأينــ بالتخصــيص
. ففكــرة  ، و مكــن توقي ـا بــإحالل فكــرة التبعيـة محــل فكــرة العقـار بالتخصــيص العقـار بالتخصــيص نتيجــة غيـر حقــة

العقار أو استغالله منقوال على ، فيبقى المنقول المرصود لخدمة  التبعية ال تقتضي تغيير طبيعة المنقول كما قدمنا
 . ، ولم تشمله رسوم تسجيل العقار ، وإذا انتقلت ملكيته مع العقار اهنصلي بقي منقوال طبيعته

و قـــول أنصـــار فكـــرة التبعيـــة إنـــه لـــيس مـــن الضـــروري أن يشـــارك المنقـــول التـــابع العقـــار المتبـــوع فـــي صـــفته 
. وهـــذا متحقـــا فـــي الفـــرض  عقـــار مـــع بقائـــه منقـــوال علـــى حالـــه، وإنـــه يستســـاأ أن يكـــون المنقـــول تابعـــا لل العقار ـــة
، وال تقلب تبعيته للمنقول  ، فإنه يبقى محتفظا بطبيعته كعقار ، وهو ما إذا كان العقار هو التابع للمنقول العكسي

) تجـر، فيبقى عقارًا مع أنه تابع لمنقول وهو الم . مثل ذلك أن يخصص عقار لخدمة متجر طبيعته فتصيره منقوال

. ومثــل ذلــك أيضــًا الــرهن  ( $%&. 99 – 1 – 1120ســير ه  1119ينــاير ســنة  20نقــض فرنســي  ( &%$
، ف ـو إذن تـابع  ، وهو مع ذلك تابع للدين المضمون بالرهن الرسمي ف و عقار هننه حا عيني مترتب على عقار

 – 44فقـرة  9نيـول ور بيـر وبيكـار بال ( &%$) لمنقـول ولـم متخـل هـذه التبعيـة بطبيعتـه إذ بقـي علـى حالـه عقـاراً 
 . 11شفيا شحاتة فقرة 

، من ناحية أن عقارا بطبيعته اعتبـر  هذا وإذا كان المنقول بحسب المآل هو الذي يقابل العقار بالتخصيص
، فلــيس  ، وأن منقــوال بطبيعتــه اعتبــر عقــارًا حكمــا فــي العقــار بالتخصــيص منقــوال حكمــا فــي المنقــول بحســب المــآل

، وال للعقـــــار بالتخصـــــيص مـــــا يقابلـــــه مـــــن منقـــــول  حســـــب المـــــآل مـــــا يقابلـــــه مـــــن عقـــــار بحســـــب المـــــآلللمنقـــــول ب
، فــذلك واضــح ممــا قــدمناه مــن أن العقــار قــد يرصــد لخدمــة  . أمــا أن المنقــول بالتخصــيص ال يوجــد بالتخصــيص

،  محكمـة الـنقض، فقد قضت  . كذلك ال يوجد عقار بحسب المآل المنقول ومع ذلك ال يصبح منقوال بالتخصيص
فــي عقــد بيــع حصــة فــي ماكينــة طحــين ورد ثمن ــا علــى أســاس الــثمن الــذي اشــترى بــه البــائع الماكينــة مــع إضــافة 
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، بأن البيع هنا بيع منقول ال بيع عقار ) بحسـب المـآل  المصروفات التي ستنفا إلقامة مبنى وتثبيت الماكينة فيه
مجلــــة التشــــر ع  1118مــــارس ســــنة  11جيل ) نقــــض مــــدني ، فتثبــــت الملكيــــة للمشــــتري بمجــــرد العقــــد دون تســــ (

 . ( $%&. ( 110إسماعيل غانم في النظر ة العامة للحا ص  – 184ص  109رقم  1والقضاء 

 المنقول -المبحث الثاني

 المنقول بطبيعته والمنقول بحسب المآل :  - 25
، كـذلك يعـرف  العقار بالتخصـيص، العقار بطبيعته و  نوعين من العقار $ 61$ كما يعرف التقنين المدني 

، أمــا  . والعقــار بطبيعتــه يقابلــه المنقــول بطبيعتــه نــوعين مــن المنقــول : المنقــول بطبيعتــه والمنقــول بحســب المــآل
، كــالرهن الرســمي يــؤمن  . ذلــك أنــه رصــد عقــار لخدمــة منقــول العقــار بالتخصــيص فــال يقابلــه منقــول بالتخصــيص

، وال  أن العقـار يبقـى محتفظـًا بطبيعتـه كعقـار ( $%&. فـي آخرهـا 21ا فقـرة انظـر آنفـ ( &%$) ، فقـد قـدمنا دينـا
. ولكــــن إذا كــــان ال يوجــــد منقــــول بالتخصــــيص يقابــــل العقــــار  تقلبــــه تبعيتــــه للمنقــــول فيصــــير منقــــوال بالتخصــــيص

ناك أن ه ( $%&. في آخرها في ال امش 21في آخرها وفقرة  1انظر آنفا فقرة  ( &%$) ، فقد ذكرنا بالتخصيص
. فالعقــار بالتخصــيص هــو منقــول بطبيعتــه  فــي المنقــول مــا يقابــل العقــار بالتخصــيص وهــو المنقــول بحســب المــآل

، والمنقـول بحسـب المـآل هـو عقـار بطبيعتـه اعتبـره القـانون  اعتبره القانون بسبب تخصيصـه عقـارًا كمـا سـبا القـول
 . نقوال بحسب المآل، ولذلك سمي م بحسب مآله منقوال إذ هو موشك أن يصبح منقوال

. وهنــاك حــاالت خاصــة اســتثنائية  أن يكــون منقــوال بطبيعتــه –كاهنصــل فــي العقــار  –واهنصــل فــي المنقــول 
، و صـبح في ـا المنقـول بطبيعتـه عقـارا التخصـيص كمـا  يصبح في ا العقار بطبيعته منقوال بحسب المآل كما سنرى 

 . رأينا
 . ، والمنقول بحسب المآل وهو االستثناء بطبيعته وهو اهنصلفعندنا إذن نوعان من المنقول : المنقول 

 المنقول بطبيعته -المطلب األول
 (Meuble par nature ) 

 تعريف المنقول بطبيعته :  - 26
أن التقنـين المـدني لـم يعـرف المنقـول بطبيعتـه تعر فـا مباشـرًا كمـا  ( $%&. 1انظر آنفـا فقـرة  ( &%$) قدمنا
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مـدني : " كـل ماعـدا ذلـك  82، بل اقتصر على أن يقول في آخر الفقرة اهنولى من المـادة  فعل في تعر ف العقار
كـون بالتخصـيص ي $ 61$ ) أي ما عدا العقار ( من شيء ف و منقول " . فكل ما ليس عقـارًا بطبيعتـه أو عقـارًا 

،  مــدني عراقــي تعر فــًا مباشــرًا بأنــه " كــل شــيء يمكــن نقلــه وتحو لــه دون تلــف 62. وتعرفــه المــادة  منقــوال بطبيعتــه
، والعروض الحيوانات والمكيالت والموزونـات وغيـر ذلـك مـن اهنشـياء المنقولـة " . كمـا تعرفـه المـادة  فيشمل النقود

ت بطبيعت ــا اهنشــياء التــي يمكــن أن تنتقــل مــن مكــان إلــى مــدني فرنســي علــى الوجــه اآلتــي : " تكــون منقــوال 128
، أو هنن ــا ال تســتطيع تغييــر مكان ــا إال بتــأثير قــوة أجنبيــة كاهنشــياء  ، ســواء هنن ــا تتحــرك بــذات ا كالحيوانــات آخــر

 غير الحية " .
ار ، ف ــو بخــالف العقــ فــالمنقول بطبيعتــه هــو إذن كــل شــيء يمكــن أن ينتقــل مــن مكــان إلــى آخــر دون تلــف

،  ، والمكيالت والموزونات ، وكذلك العروض . فالحيوانات كل ا منقول بطبيعته غير مستقر بحيزه وغير ثابت فيه
، والســفن  ، والســيارات والمركبــات ، والكتــب والــورق واهنفــالم ، والبضــائع ، وأثــاث المنــزل والمــأكوالت والمشــروبات

، وأكشـاك  ن خشب دون أن يكون ل ا أسـاس ثابـت فـي اهنرض، وأكشاك االستحمام المقامة م والمراكب والطيارات
، واهنكشـــاك الخشـــبية والمبـــاني التـــي تقـــام مـــدة اهنعيـــاد  ، وخيـــام البـــدو الرحـــل وخيـــام الكشـــافة اهنســـواق والمعـــارض

 . ( $%&. 11انظر آنفا فقرة  ( &%$) والموالد إذا لم تثبت في اهنرض
، مادام يمكن نقله إلى مكان  في مكان معين ال ينتقل منه وال يمنع صفة المنقول أن يكون الشيء قد وضع

، بل بإمكـان انتقالـه حتـى  . فالعبرة ليست إذن بانتقال الشيء فعال من مكان إلى آخر آخر دون تلف إذا أر د ذلك
المحامـاة  1118يوليـه سـنة  90مصـر مسـتعجل  ( &%$) . فالعوامـات مـثال منقـول لـو كـان ثابتـا فـي مكـان واحـد

، ولكن يمكن نقل ا إلى مكان آخر دون أن  ، وهي عادة تستقر في مكان ال تغادره ( $%&. 11ص  14م رق 21
. والمعديات وهي مراكب صغيرة تنقل النسا من أحد شاطئي الن ر إلـى الشـاطئ اآلخـر فـي مكـان معـين مـن  تتلف

. وفــي  ن كانــت تلــزم مكانــا معينــا، وإ ، هــي منقــوالت بطبيعت ــا هنن ــا تتحــرك دون أن تتلــف الن ــر ال تغيــره عــادة
ـــام الحمامـــات )  ـــبالد كفرنســـا تق ـــى ضـــفة  moulins( والمطـــاحن )  lavoirs( والمغاســـل )  bainsبعـــض ال ( عل

، ف ــذه أيضــًا تكــون منقــواًل  عــادة بحبــال $ 66$ ، دون أن يكــون ل ــا أســاس ثابــت بــل تشــد  الن ــر فــوق المراكــب
) ، هننــه يمكــن تحر ك ــا ونقل ــا إلــى مكــان آخــر دون أن تتلــف أن تتحــرك بطبيعتــه وإن كانــت تلــزم مكانــا معينــا دون 

 161فقـرة  2أوبـري ورو  – 121بـودري وشـوفو فقـرة  – 118فقـرة  1لـوران  – 914فقـرة  1ديمولومـب  ( &%$
فقـرة  1بالنيـول ور بيـر وبوالنجيـه  – 102ص  100فقـرة  9بالنيول ور بيـر وبيكـار  – 91ص  – 92مكررة ص 
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2646 .&%$ ) . 

 التيار الكهراائي والغاز ومواد البناء وأجزاء البناء المتهدمة :  - 27
، متـى أصـبحا مملـوكين بسـبب االسـتحواذ  ، أن التيار الك ربائي والغاز ، في مصر في فرنسا والرأي السائد

ينـاير سـنة  6نقـض جنـائي  ( &%$) ، و جـوز أن يكونـا محـال للسـرقة ، يعتبـران مـن المنقـوالت بطبيعت ـا علي مـا
 1119سـير ه  1112أغسطس سنة  9نقض فرنسي جنائي  – 20 – 20 – 1 –مجلة التشر ع والقضاء  1118

 1194يوليــــه ســــنة  12إكــــس  – 61 – 2 – 1111جاز ــــت دي باليــــه  1121يونيــــه ســــنة  12 – 994 – 1 –
 111وفواران فقـرة بيدان  – 102ص  100فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  411 – 2 – 1194جاز ت دي باليه 

. وهذا بخالف اهنمواج الك ربائية المولـدة  ( $%&. 109ص  92حسن كيرة فقرة  – 11محمد علي عرفة فقرة  –
 – 1124رسـالة مـن بـار س سـنة  Sundemont ( &%$) ، ف ـي ال تصـلح فـي حالت ـا الحاضـرة للتملـك للراديـو

Dugant  1190رسالة من مونبلييه سنة – Casals فقـرة  2وانظر أوبري ورو  – 1192ار س سنة رسالة من ب
 . ( $%&. 2648فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  –مكرر  1هامش  92مكررة ص  161

، فــإذا شــيدت أصــبحت  ومـواد البنــاء المتجمعــة والمعـدة لتشــييد البنــاء تعتبــر منقـوال بطبيعتــه مادامــت لــم تشـيد
. وإذا ت ــدم جــزء مــن  ، ومــا لــم يشــيد يبقــى منقــوال ن ــا يكــون عقــارا، مــا شــيد م . وفــي أثنــاء التشــييد عقــارا بطبيعتــه

، حتـى لـو كـان المالـك هـو الـذي  ، فإن اهننقـاض المت دمـة تصـبح منقـوال ، سواء بقوة قاهرة أو بصنع صانع البناء
: "  مـدني فرنسـي صـراحة علـى هـذا الحكـم فتقـول 192. وتـنص المـادة  قام بال دم وقصد إعادة البناء وأعـاده فعـال

، تكـون منقـوال إلـى أن يسـتخدم ا فـي  ، والمـواد المتجمعـة لتشـييد بنـاء جديـد اهننقاض الناتجة مـن هـدم أحـد اهنبنيـة
. ولكـن يالحـظ أن المالـك قـد ينـزع جـزءًا  مـن  ( $%&. فـي ال ـامش 11انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) تشـييد البنـاء " 

نزع الشبابيك أو اهنبواب أو المواسير أو نحـو ذلـك إلصـالح ا ، كأن ي البناء إلصالحه وإعادته بعد ذلك إلى مكانه
، هنن  ، ففي الفترة التي يبقى في ا هذا الجـزء منتزعـا يبقـى عقـارًا كمـا كـان قبـل انتزاعـه وال يصـير منقـوال ثم إعادت ا

ء إلعادتـه . وهنـاك فـرق واضـح بـين هـدم البنـا هذه الفتـرة عارضـة موقتـة وسـيعود الجـزء إلـى مكانـه اهنول كمـا كـان
، وبــين انتــزاع ) ال هــدم ( جــزء مــن البنــاء محــدود  حيــث تصــبح اهننقــاض فــي فتــرة هــدم ا منقــوال كمــا ســبا القــول

أوبـري  ( &%$) المعالم وإصالحه ثم إعادته إلى مكانه حيث يبقى هذا الجزء عقارًا حتى في فترة انتزاعه كما قـدمنا
ص  100فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  – 122رة بــودري وشــوفو فقــ – 11هــامش  14ص  161فقــرة  2ورو 
 – 46ص  26حسـن كيـرة فقـرة  – 18محمد علي عرفة فقـرة  – 2644فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 109
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 – 11ص  91عكــس ذلــك شــفيا شــحاتة فقــرة  – 919 – 1 – 48داللــوز  1848فبرايــر ســنة  1نقــض فرنســي 
) يعتبر الجـزء المنتـزع مـن البنـاء منقـوال ولكنـه يكـون ملحقـا  12الحا ص  ، العامة في إسماعيل غانم في النظر ة

 . ( $%&. في ال امش 11وانظر آنفا فقرة  –بالبناء ( 

 المنقوالت الخاضعة للقيد أو المنقوالت ذات الطبيعة الخاصة - 28

البـارودي تحـت انظر في هذه المسألة بحثـا ممتعـا شـاعت فيـه روح الفكاهـة لألسـتاذ علـي محمـد  ( &%$)  
، وهـو منشـور فـي مجلـة كليـة الحقـوق بجامعـة اإلسـكندر ة السـنة  عنوان " حول المنقـوالت ذات الطبيعـة الخاصـة "

، ف ــي وإن كانــت منقــوالت  : أهــم هــذه المنقــوالت هــي الســفن والطــائرات ( $%&. العاشــرة العــددين الثالــث والرابــع
، والم م في ا أنـه يمكـن  خم وأعلى قيمة من كثير من العقارات، إال أن ا أض تتحرك من مكان إلى مكان دون تلف

. والقيـد )  ، تقيد فيه السفينة أو الطائرة كما تقيـد التصـرفات الـواردة علـى أي من مـا تعيين مكان ثابت ل ا ال يتغير
immatriculation  ( هنا يعدل التسجيل )transcription  ( أو القيد )inscription في العقارات ) . 

، كبيـرة كانـت أو  وقد وردت نصوص في التقنين البحري صر حة في أن السفن وغيرها من المراكب البحر ـة
مـن هـذا التقنـين علـى أن " السـفن التجار ـة وغيرهـا مـن المراكـب  1. فنصت المـادة  ، تعتبر منقوال بطبيعته صغيرة
..   ا مثل العقارات إذا انتقلت إلى يد غير مالك ـا، إال أنه يبقى حا الدائن علي ، وإن كانت من المنقوالت البحر ة

، و ــنص فــي مادتــه اهنولــى  تســجيل الســفن التجار ــة $ 68$ بشــأن  1111لســنة  81" . وقــد صــدر القــانون رقــم 
، إال إذا كانـت مسـجلة وفقـًا هنحكـام هـذا  على أنه " ال يجـوز هني سـفينة أن تسـير فـي البحـر تحـت العلـم المصـري 

، فيجـب علــى مالــك الســفينة أن يقـدم طلبــا لتســجيل ســفينته  القـانون " . ثــم تبــين المــواد التاليـة كيــف يكــون التســجيل
، وتـدون هـذه البيانـات فـي  انات معينـة أهم ـا بيـان الـرهن والحجـوز التـي وقعـت علـى السـفينة إن وجـدتيتضمن بي

سجل خاص معد في مكاتب التسـجيل يسـمى " سـجل السـفن " . وتسـلم مصـلحة النقـل لمالـك السـفينة بعـد سـتجيل ا 
 1111لســنة  91ون رقــم . ثــم صــدر القــان ، وبموجــب هــذه الشــ ادة يجــوز تســيير الســفينة شــ ادة تســجيل مصــر ة

منـه : "  2، جـاء فـي المـادة  . وقد أعـد أخيـرًا مشـروع ن ـائي للتقنـين البحـري  بشأن حقوق االمتياز والرهون البحر ة
تعتبــر الســفينة منقــوال تســري عليــه القواعــد القانونيــة العامــة والقواعــد الــواردة فــي هــذا القــانون " . وبــالرغم مــن اعتبــار 

، بـل و ز ـد عليـه   ا أخضعت لنظام من التسجيل يشبه إلى حد بعيد نظـام التسـجيل فـي العقـارالسفينة منقوال إال أن
مـــن هـــذا  8. وتـــنص المـــادة  فـــي أنـــه تســـجيل عينـــي باســـم الســـفينة ذات ـــا ال تســـجيل شخصـــي باســـم مالـــك الســـفينة

السـفينة أو غيـره المشروع على أن " التصرفات التـي يكـون موضـوع ا إنشـاء أو نقـل أو انقضـاء حـا الملكيـة علـى 
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. فإذا وقعت هـذه التصـرفات فـي بلـد أجنبـي  من الحقوق العينية يجب أن تتم بورقة رسمية أو بمقتضى حكم ن ائي
. وال  وجــب تحر رهــا أمــا قنصــل الجم ور ــة العربيــة المتحــدة أو أمــام الموظــف المحلــي المخــتص عنــد عــدم وجــوده

، مـــا لـــم تشـــ ر طبقـــا لألوضـــاع  تعاقـــدين أو بالنســـبة إلـــى الغيـــرتكـــون التصـــرفات واهنحكـــام المـــذكورة نافـــذة بـــين الم
. وهنـا أيضـًا  المقررة في القانون " . وقد نظم الرهن البحري على غرار الرهن الرسمي الذي ال يكون إال في العقار

 . نجد السفينة تشارك العقار ال المنقول في خصائصه
، تـنص المـادة  1191لسـنة  14لمرسـوم بقـانون رقـم وقد صدر في شأن الطيـارات وتنظـيم المالحـة الجو ـة ا

، وتشمل كلمـة أراضـي  اهنولى منه على أن " للدولة كامل السيادة المطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضي ا
 29على أن " تنظم المالحة الجو ة بمراسيم " . وقضـى المرسـوم الصـادر فـي  2المياه اإلقليمية " . وتنص المادة 

بأنـه ال يجـوز هنيـة طـائرة أن تطيـر  $ 61$ ،  ، وهو يوم صـدور المرسـوم بقـانون سـالف الـذكر 1191 مايو سنة
. وال  فوق اهنراضي المصر ة أو أن ت بط علي ا دون أن تحصل مقدما علـى تـرخيص بـذلك مـن وز ـر المواصـالت

، ولكن مصـر  1121نة مايو س 91يوجد في مصر تشرعي عام للطيران على غررا القانون الفرنسي الصادر في 
، فأصــبحت أحكــام هـــذه االتفاقيــة ســار ة المفعـــول  1111ديســمبر ســـنة  4ارتبطــت باتفاقيــة شــيكاجو المبرمـــة فــي 

، ومن هذه اهنحكام إخضاع الطائرات الخاصة إلجراء التسـجيل فـي سـجل خـاص علـى النحـو المقـرر بالنسـبة  في ا
وانظر في اتفاقية شيكاجو الدولية ضياء الدين صالح  – 111ص  16محمد علي عرفة فقرة  ( &%$) إلى السفن

 . ( $%&. وما بعدها 11: محاضرات في قانون الطيران على اآللة الكاتبة ص 
، نظـرًا هنهميت ـا وإلمكـان  ، تخضـع ، وإن كان ال شك في أن ا منقوالت ونرى مما تقدم أن السفن والطائرات

 109ص  101فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  ( &%$) كام العقار، لكثير من أح إيجاد مقر ثابت ل ا تسجل فيه
 . 9981 – 9981فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  –

و قول اهنستاذ علي محمد البارودي في صدد المنقوالت ذات الطبيعة الخاصة في بحثه السابا اإلشـارة إليـه 
، وهي القاعـدة التـي تنطبـا علـى  المنقول سند الملكية : " هذه المنقوالت يجمع ا أن ا ال تخضع لقاعدة الحيازة في

. وقــــد كـــان المشــــروع الفرنســــي أســــبا مـــن المشــــروع المصــــري فــــي االســـتفادة مــــن هــــذه الطبيعــــة  ســـائر المنقــــوالت
، ثـم المحـال  1841ديسـمبر سـنة  11. فبـدأ بالسـفينة فـي  ، إذ سارع بتنظيم الرهن علي ا دون نقل حيـازة الخاصة

مايو سـنة  91، فالطائرات في  1114يوليه سنة  1، ثم المراكب الن ر ة في  1818ل مارس سنة التجار ة في أو 
. أمـا فـي  1111يونيه سنة  12، واهنفالم السينمائية في قانون  1191ديسمبر سنة  21، والسيارات في  1121
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التي ال تخضع لقاعدة  السفينة، هما  ، فإن هناك مثلين رئيسيين للمنقوالت ذات الطبيعة الخاصة القانون المصري 
، والمحـل التجــاري  رهن ـا علـى غــرار الـرهن الرسـمي علــى العقـار 1111لســنة  91الحيـازة والتـي نظــم القـانون رقـم 

" ) ص  1110لسـنة  11وهو بدوره ال يخضع لقاعدة الحيازة وقد نظم المشـرع المصـري بيعـه ورهنـه بالقـانون رقـم 
 . ( من البحث المشار إليه 91

، فـي  ، ف ـذه المنقـوالت تتميـز بأن ـا تحمـل فـي داخل ـا .... التعيـين الـذاتي وكنه الطبيعة الخاصة " يقولثم 
، وســـــائل التعيـــــين التـــــي تكفـــــي لتمييزهـــــا عـــــن غيرهـــــا مـــــن  ، دون حاجـــــة إلـــــى أي عنصـــــر خـــــارجي كيان ـــــا ذاتـــــه

ينيـة عليـه بغـض النظـر عـن واقـع .... صفة التعيين الذاتي تم د للمشروع سبيل تنظـيم شـ ر الحقـوق الع المنقوالت
، وإنمـا تمتـد إلـى الحقـوق اهنخـرى أصـلية  . والحقوق العينية التي نقصدها هنا ال تقتصر على حـا الملكيـة الحيازة

، إذ يسـتطيع المشـروع أن  ، كاالنتفـاع أو الـرهن ) وشـ ر الـرهن بصـفة خاصـة بـالغ اهنهميـة فـي العمـل ( أو تبعية
.. و شـتد  ، حتـى تسـري علـى الغيـر ل تبين فيه عناصر التعيين التي تميز المنقـوليوجب قيد هذه الحقوق في سج

. وهـــذا مـــا فعلـــه المشـــرع  الشـــبه حينـــذاك بـــين نظـــام الشـــ ر فـــي العقـــار ونظامـــه فـــي المقـــوالت المعينـــة تعيينـــا ذاتيـــا
 . ( همن البحث المشار إلي 60ص  – 19، وبالنسبة للمحل التجاري " ) ص  المصري بالنسبة للسفينة

، ثـم يقتـرح تقسـيما آخـر أسـاه  و خرج اهنستاذ البارودي من ذلك إلى انتقاد تقسـيم اهنشـياء إلـى عقـار ومنقـول
 . التعيين الذاتي

، ف و يستظ ر ما في فكرة العقار بالتخصيص وفكرة المنقـول  أما عن انتقاد تقسيم اهنشياء إلى عقار منقول
، وفـي المنقـول  العقـار بالتخصـيص نـرى منقـوال يعتبـر عقـارا ففـي.  بحسـب المـآل مـن تعـارض مـع أسـاس التقسـيم

، كــاهنبواب والشــبابيك  . وحتــى فــي العقــار بطبيعتــه بحســب المــآل نــرى علــى العكــس مــن ذلــك عقــارًا يعتبــر منقــوال
، و قول فيه هـذا الصـدد : " لسـنا فـي حاجـة إلـى التخصـص فـي فـن  ، يمكن نقل هذه العقارات دون تلف والنباتات

.  جارة لكي ندرك مدى الس ولة التي ينفصل ب ا الباب أو النافذة عـن البنـاء بـدون تلـف أو حتـى شـب ة فـي تلـفالن
أن اهنبواب والنوافذ ال تتصل بالبناء إال عن طر ا مفاصل تدور حول ا هذه اهنبواب  –في غير زهو  –فنحن نعلم 

البــاب أو النافـــذة إذا رفعنـــا هــذا الجســـم قلـــيال إلـــى ، و نخلــع عن ـــا جســـم  والنوافــذ فـــي حركت ـــا بــين الفـــتح واإلغـــالق
، بـل  . وال تقتصـر هـذه الصـفة علـى نباتـات المشـتل الصـغيرة ، ف ـي تنقـل بالفعـل بغيـر تلـف .. أما النباتات أعلى

، ال تموت إذا اقتلعت عن اهنرض لفتـرة معينـة بحيـث يمكـن غرسـ ا فـي  ، حتى الضخمة من ا إن غالبية اهنشجار
.. ومن حسن الطالع أن الفق اء يتحفظون فيقررون أن هذه النباتات  ون تلف أو حتى شب ة في تلفمكان آخر بد
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، فـــإذا  واهنبـــواب والشـــبابيك والنوافـــذ والمياز ـــب تظـــل كل ـــا عقـــارات بالطبيعـــة مادامـــت متصـــلة بـــاهنرض أو بالبنـــاء
ه هنمكــن أن نــرى فــي الطر ــا ، ولــوال . هــذا الــتحفظ ضــروري إلــى أبعــد حــد انفصــلت عــن أصــل ا اعتبــرت منقــوالت

مـن  88ص  – 84، فـال ينـوء بمـا يحمـل " ) ص  نجارا أو مزارعًا يحمل تحـت إبطـه أو بـين كفيـه عقـارًا بالطبيعـة
 . ( البحث المشار إليه

، فيقوم أسـًا علـى  أما التقسيم اآلخر الذي يقترحه اهنستاذ البارودي ليحل محل تقسيم المال إلى عقار منقول
،  ، فــي كيان ــا . فعنــده أن " اهنمــوال تنقســم إلــى قســمين كبيــر ن : ) أ ( أمــوال تحــتفظ لنفســ ا ين الــذاتيفكــرة التعيــ

، وذلــك دون حاجـة إلــى االلتجـاء إلــى  بعناصـر التعيـين الذاتيــة التـي تكفــل تمييزهـا عــن غيرهـا مـن اهنمــوال اهنخـرى 
، فتحتاج في سبيل ذلك إلـى االلتجـاء إلـى  ا. ) ب ( أموال ال تحتفظ بعناصر تعيين كافية لتمييزه عنصر خارجي

. ثــم يقــول : " نســتطيع أن نتبــين حتــى  ( 104، وهــو بصــفة عامــة حيــازة اإلنســان " ) ص  عنصــر خــارجي عن ــا
ـــات الطبيعـــي ـــذاتي : ) أوال ( الثب ـــين ال ـــى أن يكتســـب المـــال صـــفة التعي ، وهـــو وســـيلة  اآلن أربـــع وســـائل تـــؤدي إل

.  . ) ثانيا ( كون المال مجموعة واقعية ال يتصور أن تتكرر عناصرها بغير اختالف العقارات إلى التعيين الذاتي
وب ذه الوسيلة تدخل المحال التجار ة واهنفالم السينمائية وغيرهـا مـن المجموعـات فـي نطـاق اهنمـوال المعينـة تعيينـا 

. وتلـك وسـيلة  عيين شخص المدين، إذ يتعين الحا بت . ) ثالثا ( كون المال حقًا ثابتا في ذمة شخص معين ذاتيا
. ) رابعــا ( اكتســاب المــال  إلــى الــدخول فــي نطــاق اهنمــوال المعينــة تعيينــا ذاتيــا –أو اهنمــوال المعنو ــة  –الحقــوق 

، كالســفن والمراكــب التــي يــنظم  صــفة التعيــين الــذاتي بوســائل صــناعية تســتند أساســًا إلــى حمايــة المشــرع وتنظيمــه
.  ، وكالســيارات التــي يحــددها المشــرع بنوع ــا ورقم ــا اســم وجنســية ومينــاء تســجيل الــخ المشــرع حالت ــا المدنيــة مــن

، نجد  ، أي تلك الوسيلة الصناعية التي تستند إلى حماية المشرع وتنظيمه وفي هذه الوسيلة الرابعة للتعيين الذاتي
الـدائم هنن يتلقـى بـين قسـميه الكبيـر ن ، واسـتعداده  مفتاح الحركة في هـذا التقسـيم الجديـد وقابليتـه المسـتمرة للتطـور

، اهنمــوال التــي تفقــد صــفة التعيــين  ، فــي غيــر جمــود ، وأن ينقــل مــن أحــد قســميه إلــى القســم اآلخــر أي مــال جديــد
، أو اهنموال التي تكتسب بوسيلة صناعية مسـتحدثة صـفة التعيـين الـذاتي التـي لـم تكـن ل ـا  الذاتي لسبب أو آلخر

، حــين ارتكــز علــى  لتقســيم الجديــد مـن الجمــود الــذي وقــع فيــه التقســيم إلـى عقــار ومنقــول.. ب ــذا يخلــص ا مـن قبــل
.  .. فكان هذا العجز الواضـح الـذي أصـابه حـين أظ ـر التطـور وسـائل أخـرى للتعيـين الـذاتي وسيلة الثبات وحدها

نرجــو مخلصــين أن  ، تلــك المشــكلة التــي وهــو عجــز أثــار ومــا يــزال يثيــر مشــكلة المنقــوالت ذات الطبيعــة الخاصــة
 . ( 108 – 104يضع بحثنا هذا حل ا اهنخير " ) ص 
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وقد يكون اهنستاذ البارودي شديد التفاؤل وهو يحسب أن تقسيمه المقترح قد وضـع لمشـكلة " المنقـوالت ذات 
لة هـذه المشـك ، فقـد يـرد عليـه أن . ولعلـه يكـون قـد بـالغ فـي تصـو ر هـذه المشـكلة الطبيعة الخاصة " حل ا اهنخيـر

، درجـت عليـه كـل الـنظم القانونيـة  ليست من الجسامة بحيث ت دم تقسيما جوهر ا كتقسيم المال إلـى عقـار ومنقـول
. ف و تارة يبدو تقسيما ثانو ا كما هـو  ، مع تطور في أهمية هذا التقسيم منذ القانون الروماني إلى الوقت الحاضر

خاصــة لظــروف اجتماعيــة واقتصــادية كمــا هــو اهنمــر فــي  يكســب أهميــة ، وهــو طــورا اهنمــر فــي القــانون الرومــاني
، كأن تلحا صـفة العقـار المنقـول كمـا فـي  ، وهو أخيرًا تدخله تعديالت هامة أو غير هامة القانون الفرنسي القديم

، وكأن تبـرز أهميـة بعـض المنقـوالت  ، أو صفة المنقول بالعقار كما في المنقول بحسب المآل العقار بالتخصيص
. ولــم يحــن الوقــت  نة والطــائرة فيوضــع ل ــا تنظــيم يماثــل تنظــيم العقــار كمــا هــو اهنمــر فــي العصــور الحديثــةكالســفي

قائمـا زمنـا  –وقـد قـاوم أعاصـير الـزمن  –، بـل سـيبقى هـذا التقسـيم  الذي ين دم فيه تقسيم المال إلى عقـار ومنقـول
" وال يـؤثر فـي أهميـة هـذا االعتبـار الجــوهري عنـدما يقـول :  . ولعـل اهنسـتاذ البـارودي نفسـه قـد أحـس ذلـك طـو ال

، فأغلـب الظـن أنــه سـيبقى أمـدًا طــو ال )  اسـتمرار بقـاء تقسـيم العقــار والمنقـول فـي صــدر القـانون المـدني المصــري 
. وإذا  . ولكننا مع ذلك ال يسعنا إال أن نسجل لبحث اهنستاذ البـارودي مز ـة االبتكـار وجـدة التفكيـر ( " 121ص 

، ال ي يــأ ل ــا فــي الوقــت الحاضــر أن ت ــدم تقســيما تقليــديا  ، فكــرة " التعيــين الــذاتي " التــي تقــدم ب ــا كانــت الفكــرة
، فــال أقــل مــن االســتعانة ب ــا لتبر ــر إلحــاق " المنقــوالت ذات الطبيعــة الخاصــة " بالعقــار فــي نظــم انفــرد ب ــا  صــلبا
، وفـي هـذا مـا يبـرر إخضـاع هـذه  التعيين الـذاتيمثله كسبت صفة  ، ف ذه المنقوالت تشارك العقار في أن ا العقار

 ( &%$) وبخاصــة فــي التســجيل والــرهن $ 41$ ،  ( $%&. المنقــوالت لــبعض الــنظم التــي يخضــع ل ــا العقــار
، وتتميـز بـأن حيازت ـا المـادة تقـم قر نـة  ( titres au porteur ) وهناك طائفة من المنقوالت هي اهنوراق لحامل ـا

،  ومن ثم يتجسد الحـا فـي السـند و صـبح منقـوال ماديـا تسـري عليـه قواعـد المنقـوالت الماديـة . قاطعة على ملكيت ا
 – 2686فقــرة  1وبخاصـة القاعـدة التـي تقضـي بــأن الحيـازة فـي المنقـول سـند الملكيــة ) بالنيـول ور بيـر وبوالنجيـه 

 . ( $%&. ( 2684فقرة 

 المنقول بحسب المآل -المطلب الثاني
 

 (
$%&. 2511في المنقوالت بحسب المآل رسالة من باريس سنة  Fréjaville انظر ( &%$

 )
  

 (Meuble par anticipation ) 
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 نصوص متفرقة :  - 29
، نـص عـام يضـع  في التقنين المدني الفرنسي $ 42$ ، كما ال يوجد  ال يوجد في التقنين المدني المصري 

، بل إن التعبير نفسـه " المنقـول  ، كما وجد هذا النص في نظر ة العقار بالتخصيص نظر ة المنقول بحسب المآل
 . بحسب المال " هو من صنع الفقه ال التشر ع

ر ــة فــي حالــة خاصــة ، تطبــا النظ ، فــي التقنــين المــدني وفــي تقنــين المرافعــات ولكــن هنــاك نصوصــا متفرقــة
. فيكـون  ، فتعتبر هذا المحصول منقـوال قبـل أن يفصـل عـن اهنرض هنغـراض معينـة هي حالة المحصول الزراعي

، ف ــو إذن " منقــول  ، هنن مآلــه الحتمــي هــو أن يفصــل عــن اهنرض المحصــول وهــو عقــار بطبيعتــه منقــوال حكمــا
 بحسب المآل " .

، و جــري علــى الوجــه اآلتــي : " المبــالغ المنصــرفة  مــدني 1/  1112وأول هــذه النصــوص هــو نــص المــادة 
، والمبــالغ المنصــرفة فــي أعمــال الزراعــة  فــي البــذور والســماد وغيــره مــن مــواد التخصــيب والمــواد المقاومــة للحشــرات

، وتكــون ل ــا جميعــا مرتبــة واحــدة " . ف نــا  ، يكــون ل ــا امتيــاز علــى المحصــول التــي صــرفت فــي إنتاجــه والحصــاد
، ومـا صـرف فـي البـذر والسـماد  لـنص حقوقـًا معينـة هـي مـا صـرف فـي أعمـال الزراعـة والحصـاد بوجـه عـاميحدد ا

، و جعــل هــذه الحقــوق ممتــازة علــى المحصــول  ومــواد التخصــيب اهنخــرى والمــواد المقاومــة للحشــرات بوجــه خــاص
محصول الزراعي وعاء االمتياز ، فقد اعتبر ال . واالمتياز هنا امتياز على منقول الزراعي الذي صرفت في إنتاجه

 . ، فتكون الحقوق سالفة الذكر ممتازة وامتيازها قائم على منقول منقوال بحسب المآل هننه حتما سيحصد
، و جــري علــى الوجــه اآلتــي : " أجــرة المبــاني واهنراضــي  مــدني 1/  1119والــنص الثــاني هــو نــص المــادة 

، يكــون ل ــا  ، وكــل حــا آخــر للمــؤجر بمقتضــى عقــد اإليجــار لــكالزراعيــة لســنتين أو لمــدة اإليجــار إن قلــت عــن ذ
جميعــًا امتيــاز علــى مــا يكــون موجــودًا بــالعين المــؤجرة ومملوكــا للمســتأجر مــن منقــول قابــل للحجــز ومــن محصــول 

، فكــل حــا لمــؤجر اهنرض الزراعيــة ناشــئ عــن عقـــد  زراعــي " . والــذي يعنينــا هنــا هــو إيجــار اهنراضــي الزراعيــة
.  ، لـــه امتيـــاز علـــى المحصـــول الزراعـــي خاصـــة اهنجـــرة لســـنتين أو لمـــدة اإليجـــار إن قلـــت عـــن ذلـــك، وب اإليجـــار

، فقـد نظـر هنـا أيضـًا علـى المحصـول الزراعـي باعتبـاره منقـوال بحسـب المـآل إذ مآلـه  واالمتياز امتياز على منقـول
 . الحصد حتما

الوجــه اآلتــي : " ال يجــوز حجــز ، و جــري علــى  مرافعــات 111والــنص الثالــث هــو نــص المــادة  $ $49  
، وإال كـان الحجـز بـاطال " .  الثمار المتصلة وال المزروعات القائمة قبل نضـج ا بـأكثر مـن خمسـة وخمسـين يومـا
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، بالرغم مـن أنـه حجـز ثمـار متصـلة بـاهنرض ومزروعـات ال تـزال قائمـة ولـم تحصـد وإن  والحجز هنا حجز منقول
. فالثمـار والمزروعـات ال تـزال  الت مدة ال تز د على خمسة وخمسـين يومـاكان الباقي على نضج الثمار والمحصو 
، ولكــن حجزهــا هــو حجــز منقــول هننــه نظــر إلي ــا باعتبارهــا منقــوال بحســب  إذن عقــارًا بطبيعتــه التصــال ا بــاهنرض

 . المآل إذ البد من حصدها في مدة ال تز د على خمسة وخمسين يوما
. وهــذه  ، واعتبــار هــذه النصــوص مجــرد تطبيــا ل ــا اعــدة عامــةو مكــن أن يســتخلص مــن هــذه النصــوص ق

، أو المتعاقدان ) في بيـع المحصـول  القاعدة هي : حيث ينظر القانون ) في حقوق االمتياز وفي حجز المنقول (
، إلــى عقــار بطبيعتــه علــى أنــه موشــك أن  والثمــار وخشــب اهنشــجار وأنقــاض البنــاء ومنتجــات المنــاجم والمحــاجر (

، فـإن العقـار  ، و جري التعامل على أساس أيلولة العقار منقـوال نقوال بحصده أو هدمه أو قطعه أو اقتالعهيؤول م
 . ، و كون منقوال بحسب المآل بطبيعته يأخذ عندئذ حكم المنقول

، ثـم نسـتعرض تطبيقـات معينـة  ونبحث الشروط الواجب توافرهـا ليكـون العقـار بطبيعتـه منقـوال بحسـب المـآل
، بيـــع  ، بيــع أنقــاض البنــاء ، بيــع خشــب اهنشــجار ل بحســب المــآل فــي أربــع حــاالت : المحصــول والثمـــارللمنقــو 

 . منتجات المناجم والمحاجر

 شروط المنقول بحسب المال :  - 31
. فيجــب  يســتخلص ممــا قــدمناه أن هنــاك شــرطين يجــب توافرهمــا ليكــون العقــار طبيعتــه منقــوال بحســب المــآل

، قــد جــرى ال علــى أســاس  ، فــي نظيــر المتعاقــدين أو فــي نظــر القــانون  فــي العقــار بطبيعتــه أوال أن يكــون التعامــل
. و جب ثانيا أن يكون المصير المحقـا القر ـب  ، بل على أساس ما يصير إليه في المآل حقيقة العقار في الحال

 ل ذا العقار هو أن يصبح بالفعل منقوال : 
ى أساس حقيقة العقار في الحال بل على أساس ما يصير إليه فيجب أن يكون التعامل قد جرى ال عل - 1

، فكـل من مـا قـد نظـر فـي  محصـوله أو ثمـاره لمشـتر $ 41$ في المآل : فـإذا بـاع صـاحب المحصـول أو الثمـار 
، بــل علــى أنــه قــد تــم  هــذا التعامــل إلــى المحصــول أو الثمــار ال علــى أنــه متصــل بــاهنرض أو قــائم علــى الشــجر

. وكذلك إذا نظر القانون إلى المحصول أو  ، ف ما يتبايعان في منقول ال في عقار أصبح منقوالحصده أو قطفه ف
، فإنه ينظر ال إلى محصول متصل  ( saisie – brandonالثمار من ناحية إمكان الحجز عليه حجز منقول ) 

. والعقــار  تــم قطف ــا ، بــل إلــى محصــول قــد تــم حصــده أو إلــى ثمــار قــد بــاهنرض أو إلــى ثمــار قائمــة علــى الشــجر
، كالمحصول والثمـار والشـجر والبنـاء والمعـادن واهنحجـار  بطبيعته الذي سيصبح منقوال هو عقار متصل باهنرض
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، فقـد  . ولـيس مـن الضـروري أن يتعامـل المالـك فـي هـذا العقـار مسـتقال عـن اهنرض في بطـون المنـاجم والمحـاجر
، فيكــون المشــتري فــي هــذه الحالــة قــد  المتعاقــدين إلــى هــدم البنــاء يبيــع اهنرض والبنــاء معــًا علــى أن تنصــرف إرادة

، وعلـى العكـس مـن ذلـك  اشترى البناء باعتباره منقوال بحسب المآل بالرغم من أنه اشتراه غيـر مسـتقل عـن اهنرض
البنـاء ، فيكـون  قد يبيع صاحب البناء البناء مستقال عن اهنرض دون أن تنصـرف إرادة المتعاقـدين إلـى هـدم البنـاء

 40ص  – 64ص  Fréjaville ( &%$) في هذه الحالة عقارًا على أصله بالرغم مـن أنـه بيـع مسـتقال عـن البنـاء
ص  218عبد المنعم البدراوي في المـدخل للقـانون الخـاص فقـرة  – 108ص  – 104ص  91حسن كيرة فقرة  –

طفى منصــور فــي نظيــرة منصــور مصــ – 16ص  – 11إســماعيل غــانم فــي النظر ــة العامــة للحــا ص  – 914
 . ( $%&. 260الحا ص 
، بـل يجـب فـوق ذلـك  وال يكفي أن يكون التعامل قد جرى على أساس ما يصير إليـه العقـار فـي المـآل - 2

. فــاإلرادة وحــدها ال تكفــي إلضــفاء صــفة المنقــول  ، يصــبح منقــوال أن يكــون المصــير المحقــا القر ــب للعقــار هــو أ
. وكما وجب في العقار  ف إلضفاء صفة العقار على المنقول في العقار بالتخصيص، كما أن ا لم تك على العقار

، كــذلك  بالتخصــيص أن يقــوم الواقــع إلــى جانــب اإلرادة وأن يخصــص المنقــول بالفعــل لخدمــة العقــار أو اســتغالله
لالنفصــال عــن يجــب فــي المنقــول بحســب المــآل أن يقــوم الواقــع إلــى جانــب اإلرادة وأن يكــون العقــار معــدًا بالفعــل 

. وقد يستخلص هذا المصـير المحتـوم مـن  اهنرض في مستقبل قر ب وأن يكون مصيره المحتوم هو هذا االنفصال
، بــل هــي ال شــك  ف ــذه ليســت معــدة للبقــاء فــي اهنرض $ 41$ ،  ، كمــا فــي المحصــول والثمــار طبيعــة اهنشــياء

تخلص المصـير المحتـوم مـن اإلعـداد الفعلـي . كمـا يجـوز أن يسـ ستفصل عن ـا وتصـبح منقـوال عنـدما يـتم نضـج ا
،  ، إذا بـاع خشـب ا بعـد أن أعـد الشـجر للقطـع . فصـاحب اهنشـجار من جانب المالك للعقـار الـذي سيصـبح منقـوال

، بحيـث ال يتصـور تنفيـذ البيـع بـدون  يكون ب ذا اإلعداد قد جعل المصير المحتوم للخشب أن ينفصل عن الشـجر
، إذ ال يـتم تنفيـذ  ، يجـب أن يكـون قـد أعـد البنـاء لل ـدم فعـال ، إذا باعـه أنقاضـا بنـاء. كـذلك صـاحب ال هذا القطـع

، أو فـي القليـل  . و نبني على ذلك أن ميعاد تحو ل العقار إلى منقول يجب أن يكـون محـدداً  البيع بغير هذا ال دم
، لـم يجـز اعتبـاره  قـا علـى هـذا النحـو، فـإذا لـم يكـن مصـير العقـار محق ، وأن يكون هذا الميعاد قر بـا قابال للتحديد

 – 108ص  – 104ص  91حسـن كيـرة فقـرة  – 81ص  – 41ص  Fréjaville ) &%$) منقوال بحسـب المـآل
إسـماعيل غـانم فـي النظر ـة العامـة للحـا  – 914ص  218عبد المنعم البدراوي في المدخل للقانون الخـاص فقـرة 

. ومـــن ثـــم إذا اشـــترط المالـــك علـــى  ( $%&. 260منصـــور مصـــطفى منصـــور فـــي نظيـــرة الحـــا ص  – 16ص 
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، محتفظــًا لنفســه بحــا اســتبقائ ا إذا أراد فــي  المســتأجر أن ي ــدم عنــد ن ايــة اإليجــار المبــاني التــي يكــون قــد أنشــاها
، فقـد  ، هنن مصـيرها غيـر محقـا ، فإن هذه المباني تعتبر عقارا بطبيعته ال منقوال بحسـب المـال مقابل دفع قيمته

مجموعـة عمـر  1116ينـاير سـنة  91نقـض مـدني  ( &%$) ، وقد يسبق ا المالك فتبقـى عقـارا بح منقوالت دم فتص
بــل إن البنــاء الــذي أقامــه المســتأجر فــي العــين  – 101 – 108ص  91حســن كيــرة فقــرة  – 19ص  96رقــم  1

، هنن  قـــارًا بطبيعتـــه، يعتبـــر ع ، محتفظـــا لنفســـه بحـــا هدمـــه عنـــد انت ـــاء المـــدة المـــؤجرة لينتفـــع بـــه مـــدة اإليجـــار
 190ص  161فقرة  2أوبري ورو  – 101فقرة  1اعتزم االنتفاع به كعقار ) ديمولومب  المستأجر وقت أن أقامه

) .&%$ ) . 
، وتنطبـا عليـه أحكـام المنقـول كمـا  ، فإن العقار يكون منقوال بحسب المآل فإذا توافر الشرطان سالفا الذكر
. و الحــظ أن العقــار الــذي يعتبــر منقــوال بحســب المــآل لــيس شــيئًا مســتقبال )  اســنرى فــي التطبيقــات التــي ســنورده

chose future واهنمر المستقبل فيه ليس هو وجوده بل هو  ، بل هو شيء حاضر موجود فعال ( لم يوجد بعد .
 – 108فقـرة  1بيـدان وفـواران  ( &%$) ، ف ـو فـي حقيقتـه عقـار فـي الحـال ومنقـول فـي االسـتقبال صـفته كمنقـول

 1بالنيــول ور بيــر وبوالنجيــه  – 104ص  101فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  – 428فقــرة  1دي بــاج وديكــرز 
إسـماعيل غـانم فـي النظر ـة العامـة للحـا  – 101ص  – 101ص  99. حسـن كيـرة فقـرة  886ص  2681فقرة 
 . ( $%&. 14ص 

 . وننتقل اآلن إلى التطبيقات المختلفة للمنقول بحسب المآل

 المحصول والثمار :  - 30
، كـل هـذا يعتبـر فـي  ، والثمـار وهـي ال تـزال قائمـة علـى اهنشـجار المحصول وهـو ال يـزال متصـال بـاهنرض

. ولكن قد يصـبح المحصـول والثمـار  ( $%&. 10انظر آنفا فقرة  ( &%$) اهنصل عقارا بطبيعته كما سبا القول
، ف ــو غيــر بــاق فــي اهنرض  و المتعاقــدان باعتبــار مصــيره المحتــوم، إذا نظــر إليــه القــانون أ منقــوال بحســب المــآل

 . والبد أن يفصل عند نضجه
ومثـل  ( &%$) و تحقا أن يكـون المحصـول والثمـار منقـوال بحسـب المـال فـي حالـة الحجـز وفـي حالـة البيـع

 10) بودري وشوفو فقرة  . ولكن البيع هو أهم هذه العقود وأكثرها وقوعا البيع عقود أخرى كال بة والشركة والقسمة
 . ( $%&. ( 16ص 

مرافعـات تـنص علـى أنـه " ال يجـوز حجـز الثمـار المتصـلة وال  111أما في حالة الحجز فقد رأينا أن المادة 
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، وإال كـان الحجـز بـاطال " . والمفـروض هنـا أن  المزروعات القائمة قبل نضـج ا بـأكثر مـن خمسـة وخمسـين يومـا
، إذا أرادوا التنفيـــذ بطر ـــا الحجـــز علـــى مـــا للمالـــك مـــن  واهنصـــل أن دائنـــي المالـــك.  الحجـــز هـــو حجـــز المنقـــول

ـــاهنرض أو بالشـــجر ، وجـــب أن يكـــون الحجـــز هـــو الحجـــز العقـــاري ال حجـــز  محصـــول وثمـــار ال تـــزال متصـــلة ب
عايـة ، ر  . ولكـن القـانون  ، هنن المحصول والثمار تعتبـر عقـارًا بطبيعتـه مادامـت متصـلة بـاهنرض والشـجر المنقول

، فجعـل الحجـز علي ـا حجـز  ، أجاز النظر إلى المحصول والثمار باعتبارها منقوال بحسب المآل لمصلحة الدائنين
، بشـرط أن يكـون المحصـول والثمـار قـد قاربـت  ، وهو حجز أقل كلفة وأبسط فـي اإلجـراءات منقول ال حجز عقار

 626وفــي فرنســا تقضــي المــادة  ( &%$) النضــج ولــم يبــا أكثــر مــن خمســة وخمســين يومــا علــى تمــام نضــج ا
، بشرط أال يز د الوقت الباقي على تمام نضج ا ستة  مرافعات بجواز توقيع حجز المنقول على المحصول والثمار

معناه ربطات من القـش توضـع  brandon ، ولفظ saisie – brandon . و سمى الحجز في هذه الحالة أسابيع
، وقــد بطلــت هــذه العالمــة  علــى محصــول ا أو ثمارهــا عالمــة علــى الحجــز فــوق قــوائم مثبتــة فــي اهنرض المحجــوز

 . ( $%&. ( 11ص  11وبقي االسم ) بودري وشوفو فقرة 
، بـل  وقد يبيع صاحب اهنرض المحصول وهو ال يزال متصـال ب ـا والثمـر وهـي ال تـزال قائمـة علـى الشـجر

ـــى الشـــجر هـــو المـــألوف فـــي التعامـــل ـــى  إن بيـــع الثمـــار وهـــي قائمـــة عل ـــة واقعـــا عل . فيكـــون البيـــع فـــي هـــذه الحال
، بـل يحسـب مصـيرها فـي  ، ال بحسب حقيقت ا في الحال وهي أن ا عقار بطبيعتـه المحصول والثمار منظورًا إلي ا
. ومن النتائج التي تترتب على ذلـك مـا  ، فيعتبر البيع هنا بيع منقول ال بيع عقار المآل بعد أن تحصد أو تقطف

. مـن ذلـك أن دعـوى تكملـة الـثمن  ، ال أحكـام بيـع العقـار ري علـى هـذا البيـع أحكـام بيـع المنقـول( يسـ 1يأتي : ) 
، فـإذا كانــت  مـدني ( ال تقـوم فـي هـذا البيـع 124 – 121للغـبن فـي بيـع عقـار شـخص ال تتـوافر فيـه اهنهليــة ) م 

غــــبن فــــاحش يز ــــد علــــى اهنرض التـــي أنبتــــت المحصــــول أو الثمــــار مملوكــــة لقاصــــر وبيـــع المحصــــول أو الثمــــار ب
مــدني وهــي  161. ومــن ذلــك أيضــًا أن المــادة  ، فــال رجــوع للقاصــر علــى المشــتري بــدعوى تكملــة الــثمن الخمــس

، وهــي تقضــي بأنــه " فــي بيــع العــروض وغيرهــا مــن المنقــوالت إذا اتفــا  خاصــة ببيــع المنقــول تســري فــي هــذا البيــع
فســوخا دون حاجــة إلــى إعــذار إن لــم يــدفع الــثمن عنــد حلــول ، يكــون البيــع م علــى ميعــاد لــدفع الــثمن وتســلم المبيــع

 1122أبر ـل سـنة  9نقـض فرنسـي  ( &%$) . وهـذا مـا لـم يوجـد اتفـاق علـى غيـره "  الميعاد إذا اختار البائع ذلك
( ال يكون لمشتري  2. )  ( $%&. 61 – 1 – 1129داللوز  122يوليه سنة  12 – 12 – 1 – 1121داللوز 

، ومن ثم ال يستطيع االلتجاء في حمايته إلـى  ، فيكون حقه منقوال ار إال حا عيني على منقولالمحصول أو الثم
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 – 1 – 11داللــوز  1811فبرايــر ســنة  11نقــض فرنســي  ( &%$) دعــاوى الحيــازة إذ هــي ال تحمــي إال العقــار
هــذا البيــع تكــون  ( الــدعوى التــي يقيم ــا مشــتري المحصــول أو الثمــار علــى البــائع فــي شــأن 9. )  ( $%&. 216

، ال المحكمـة التـي يوجـد فـي دائرت ـا  ، فتدخل في اختصاص محكمة مواطن البائع دعوى منقولة ال دعوى عقار ة
 29جاز ـت دي باليـه  1121ديسـمبر سـنة  10نقض فرنسـي  (  )&%$) اهنرض التي أنبتت المحصول أو الثمار

، ف و غير واجب التسجيل لنقل  منقول ال على عقار ( لما كان البيع يقع على 1. )  ( $%&. 1121يناير سنة 
، هنن البيـع واقـع علـى منقـول معـين  . وتنتقـل الملكيـة بمجـرد العقـد ، ومـن ثـم ال محـل دفـع رسـوم التسـجيل الملكية
( إذا حجـز دائـن علـى اهنرض  1. )  ( $%&. 18إسماعيل غانم في النظر ـة العامـة للحـا ص  ( &%$) بالذات

، مـا لـم يكـن  يسـري فـي حـا الـدائن الحـاجز $ 48$ ، فإن بيع المحصول والثمـار  حصول والثمارالتي أنبتت الم
مرافعات على أن " تلحا بالعقار ثمراته وإيراداته من يوم تسجيل  611تاليا لتار خ تسجيل التنبيه فقد نصت المادة 

انظـر هـذه النتـائج أوبـري  ( &%$) ر " التنبيه ليوزع من ـا مـا يخـص المـدة التـي تلـي التسـجيل كمـا يـوزع ثمـن العقـا
بالنيــول ور بيــر  – 109فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  – 11بــودري وشــوفو فقــرة  – 18ص  161فقــرة  2ورو 

 . ( $%&. 121فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 2682فقرة  1وبوالنجيه 
ستأجر يصبح دائنًا للمؤجر بالمحصول والثمـار ، فإن الم هذا و الحظ أن صاحب اهنرض إذا كان قد أجرها

، وال يصــبح المســتأجر مالكــا  ، وحقــه هــذا هــو حــا شخصــي يقــع علــى منقــول بحســب المــآل التــي تنتج ــا اهنرض
 ( &%$) ، أمـا قبـل الجنـي فالمسـتأجر ال يعـدو أن يكـون دائنـا شخصـيا للمسـتأجر للمحصـول والثمـار إال بجني ـا

كمـا سـبا  ( $%&. 494ص  121فقـرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 11ص  11بودري وشوفو فقرة 
 القول.

 خشب األشجار : - 32
، و كــون البيــع واقعــا علــى الخشــب  وقــد يبيــع مالــك اهنرض خشــب اهنشــجار القائمــة باعتبارهــا معــدة للقطــع 

) ، و كـون بيعـه بيـع منقـول ال بيـع عقـار ، و عتبـر الخشـب هنـا منقـوال بحسـب المـآل المقطوع ال على الشجر القـائم

فقـرة  9يـول ور بيـر وبيكـار بالن – 61ص  – 69ص  Fréjaville – 11ص  161فقـرة  2أوبـري ورو  ( &%$
ومـــا  149ص  1819شـــوفو فـــي المنقـــول بحســـب المـــآل ) بحـــث فـــي المجلـــة االنتقاديـــة ســـنة  – 106ص  101

 1129داللوز  1122يوليه سنة  12 – 12 – 1 – 1121داللوز  1122أبر ل سنة  9نقض فرنسي  –بعدها ( 
جاز ـت دي باليـه  1121ديسمبر سنة  10 – 11 – 1 – 1121داللوز  1129ديسمبر سنة  14 – 61 – 1 –
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 . ( $%&. 1121يناير سنة  29
،  و ترتب على أن البيع هنا هو بيع منقوال بيع عقار نفس النتائج التـي أسـلفناها فـي بيـع المحصـول والثمـار

كمـة ، وتختص مح ، و متنع االلتجاء إلى دعاوى الحيازة فتسري على البيع أحكام بيع المنقول ال أحكام بيع العقار
انظـر  ( &%$) ، وتلحا الثمار بالعقار من وقـت تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، وال يكون هناك تسجيل موطن البائع

 . ( $%&. 101فقرة  9في ذلك بالنيول ور بير وبيكار 

 أنقاض البناء :  - 33
بــل باعتبــاره  ، ، ال باعتبــاره بنــاء قائمــا وقــد يبيــع صــاحب البنــاء بنــاءه منفصــال عــن اهنرض ومنزوعــا من ــا

، فتـــزداد الرغبــة فــي شـــراء المبــاني القديمــة ل ـــدم ا  ، و قــع ذلـــك عنــدما ترتفــع أســـعار مــواد البنــاء أنقاضــا م دومــة
. فيكـون البيـع هنـا أيضـًا  أنقاضا واالستفادة مما يصلح من ا للبناء كاهنبواب والشـبابيك والـبالط والحديـد ونحـو ذلـك

، وقـد سـبقت اإلشـارة إلـى بعـض النتـائج  بيع المنقول ال أحكام بيع العقـار ، وتسري أحكام بيع منقول بحسب المآل
 . ( $%&. 92فقرة  – 91انظر آنفا فقرة  ( &%$) التي تترتب على ذلك
.  ، بين تكو ن عقد البيع في ذاته وبين اآلثار التي تترتـب عليـه ، في عقد بيع أنقاض البناء و جب التمييز

، بـل يكـون البنـاء ال يـزال معتبـرًا  كن قد أحدث آثاره من جعل البناء منقوال بحسب المآلفعقد البيع عند تكو نه ال ي
. فال تكفي أهليـة اإلدارة كمـا كانـت تكفـي لـو أن البيـع وقـع علـى  ، و قتضي البيع الوارد عليه أهلية التصرف عقاراً 

 ( &%$) يعتبر من أعمال اإلدارةالمحصول والثمار أو على خشب اهنشجار فإن كال من هذين البيعين اهنخير ن 
. وعلى ذلك يجب أن يكون البائع للبناء قد  ( $%&. 11ص  161فقرة  2أوبري ورو  – 180فقرة  1ديمولومب 

، بأن يكـون قـد بلـغ سـن الرشـد غيـر محجـور عليـه أو أن يكـون وليـا يملـك التصـرف أو  توافرت فيه أهلية التصرف
،  . فـإذا انعقـد البيـع صـحيحًا علـى هـذا النحـو أنـتج أثـره جـب مـن المحكمـةوصيا أو قيما قد حصل علـى اإلذن الوا

انظـر  ( &%$) ، و صـبح البيـع بيـع منقـول ال بيـع عقـار فيصبح البناء منقوال بحسب المآل على الوجـه الـذي بينـاه
.  26هامش  11ص  161فقرة  2أوبري ورو  – 94فقرة  1ديرانتون  – 180فقرة  1في هذه المسألة ديمولومب 

 . كما سبا القول ( $%&. 12بودري وشوفو فقرة 
، وبـاع البنـاء وحـده باعتبـاره منقـوال بحسـب المـآل لمشـتر  وإذا باع صاحب البناء اهنرض والبنـاء معـًا لمشـتر  

. فـإن كـان البيـع الواقـع علـى  ، فالعبرة في تقديم أحد المشتر ين على اآلخر بالتـار خ الثابـت للبيـع الصـادر لـه آخر
. وإن كـان البيـع الواقـع علـى  ، تقدم مشتري البناء على المشـتري اآلخـر فيمـا يتعلـا بالبنـاء اء وحده هو الساباالبن
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، إال إذا كـان مشـتري البنـاء قـد تمكـن مـن هـدم البنـاء  ، تقدم المشتري في هذا البيع اهنرض والبناء معًا هو السابا
عندئـذ أن  $ 80$ ، فإنـه يسـتطيع  ا بيـع اهنرض والبنـاءواستولى على اهننقاض وهو حسن النيـة أي ال يعلـم بسـب

شوفو في المنقول بحسب المآل فـي المجلـة االنتقاديـة  – 11ص  19بودري وشوفو فقرة  ( &%$) يتمسك بالحيازة
. و ســري الحكــم نفســه فــي المفاضــلة مــا بــين مشــتر ين متعــاقبين للبنــاء  ( $%&. 10فقــرة  – 94فقــرة  1819ســنة 

شوفو في المنقـول بحسـب المـآل فـي المجلـة  – 19بودري وشوفو فقرة  ( &%$) منقوال بحسب المآل وحده باعتباره
 . ( $%&. 986 – 1 – 91سير ه  1891أغسطس سنة  9نقض فرنسي  - 10فقرة  1819االنتقادية سنة 

اسـتطاع هـؤالء ، إال إذا  و سري بيع البناء باعتبـاره منقـوال بحسـب المـآل فـي حـا الـدائنين الشخصـيين للبـائع
. أمـا بالنسـبة إلـى الـدائن  ( $%&. 12ص  19بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) أن يطعنـوا فيـه بالـدعوى البولصـية

، فـإن المشـتري للبنـاء  ، فإن كان بيع البناء سابقا في تار خ الثابت علـى ترتيـب الـرهن المرت ن لألرض والبناء معاً 
 ( &%$) ئن المرت ن دون حاجة إلـى تسـجيل البيـع هننـه بيـع منقـوليستطيع االحتجاج بالبيع الصادر له على الدا

نقــض فرنســي  – 12فقــرة  1819شــوفو فــي المجلــة االنتقاديــة ســنة  – 9هــامش  12ص  19بــودري وشــوفو فقــرة 
، فإنــه ال  . وإذا كــان بيــع البنـاء الحقــًا لترتيـب الــرهن ( $%&. 919 – 1 – 46داللـوز  1841ديسـمبر ســنة  20

، إال إذا تمكـــن المشـــتري مــن االســـتيالء علـــى اهننقـــاض وهــو حســـن النيـــة فإنـــه  علـــى الــدائن المـــرت ن يحــتج بـــالبيع
. و جــوز للــدائن المــرت ن فــي هــذه الحالــة االحتفــاظ بحقــه فــي التقــدم علــى ثمــن  يســتطيع عندئــذ أن يتمســك بالحيــازة

 1819مجلـة االنتقاديـة سـنة شـوفو فـي ال – 12ص  19بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) البناء وهو فـي يـد المشـتري 
 . ( $%&. 1 – 1 – 68سير ه  1864يوليه سنة  11نقض فرنسي  – 11فقرة  – 12فقرة 

 المعادن واألحجار في المناجم والمحاجر : - 34
، فكــل مــن المعــادن واهنحجــار وهــي فــي بــاطن  حكــم المعــادن فــي المنــاجم هــو حكــم اهنحجــار فــي المحــاجر 

. فــإذا أعطــي شــخص  ، ف ــي إذن عقــار بطبيعتــه عتبــر جــزءًا مــن اهنرض أو الجبــلاهنرض أو فــي داخــل الجبــال ت
، فإنــه يكــون عنــد ذلــك يتعامــل فــي عقــار بطبيعتــه قــد هيــئ لالنفصــال عــن  الحــا فــي اســتخراج ا واالســتيالء علي ــا

عتبـر مـن . ولما كانت المنـاجم ومـا تحو ـه مـن معـادن مختلفـة ت ، ف و إذن منقول بحسب المآل المنجم أو المحجر
، يبــدأ بتــرخيص فــي الكشــف و نت ــي  ، لــذلك فإن ــا تخضــع عــادة لنظــام إداري مفصــل أهــم مصــادر الثــروة القوميــة

لنا  $ 81$ ، فاهنحكام القانونية التي تخضع ل ا المعادن تحتو  ا النظم اإلدار ة وال شأن  بمنح امتياز لمدة معينة
. ونقتصـر  ( $%&. ومـا بعـدها 911المحـاجر فيمـا يلـي فقـرة انظـر قـانون المنـاجم و  ( &%$) ب ا فـي هـذا المكـان
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، ولكــن هــذه الــنظم أبســط مــن تلــك التــي تخضــع ل ــا  ، وهــي أيضــًا تخضــع لــنظم إدار ــة علــى الكــالم فــي المحــاجر
 . المناجم

فقـرة  1انظـر الوسـيط  ( &%$) ، ف ـو بيـع ل ـذه المنتجـات والغالـب أن العقـد إذا وقـع علـى منتجـات الحجـر
، فيكون بيع منقول ال بيع عقار بما يترتب على  . ومن ثم يكون بيعا لمنقول بحسب المآل ( $%&. 24ص  11

 – 104ص  101فقرة  9وانظر بالنيول ور بير وبيكار  – 92فقرة  – 91انظر آنفا فقرة  ( &%$) ذلك من نتائج
Dabin  نقـض فرنسـي  – 69ص  1114في الطبيعة القانونية لحا استخراج المنتجات من اهنرض بروكسل سنة

 . ( $%&. 181 – 1 – 1110داللوز  1101مايو سنة  21
. فـــإذا بـــاع المالـــك العقـــار الـــذي فيـــه  ، هننـــه بيـــع منقـــول ومـــن أهـــم هـــذه النتـــائج أنـــه ال محـــل لتســـجيل البيـــع

 ، . وإذا بـاع لمشـتر آخـر الحـا فـي اسـتخراج اهنحجـار مـن المحجـر ، كان هذا بيع عقـار ووجـب تسـجيله المحجر
، و كون حا مشتري اهنحجار حجة على المشتري اهنول إذا كـان سـابقا فـي التـار خ  كان هذا بيع منقول كما قدمنا

. ومـــع ذلـــك فـــإن  ، وذلـــك دون حاجـــة إلـــى تســـجيل البيـــع الصـــادر إلـــى مشـــتري اهنحجـــار الثابـــت علـــى بيـــع العقـــار
، وإن اعتبـــر بيـــع منقــول فيمـــا بـــين  لمــآلالقضــاء الفرنســـي يـــذهب إلــى أن بيـــع اهنحجـــار باعتبارهــا منقـــوال بحســـب ا

، فيجب إذن تسجيل بيع اهنحجـار وأن يكـون التسـجيل سـابقًا علـى  ، يعتبر بيع عقار بالنسبة إلى الغير المتعاقدين
نقض  ( &%$) تسجيل بيع العقار حتى يستطيع مشتري اهنحجار أن يحتج بالبيع الصادر له على المشتري للعقار

 – 114 – 1114داللـــوز  1114ينــاير ســنة  24 – 181 – 1 – 1110داللـــوز  1101مــايو ســنة  21فرنســي 
 ( &%$) . و نتقــد الفقــه الفرنســي هــذا القضــاء ( $%&. 100 – 1 – 1110ســير ه  1111نــوفمبر ســنة  28

 فقـرة 19بالنيول ور بير وبيكيه  – 2681فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 101فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار 
وانظـر أيضـًا فـي انتقـاد الفقـه المصـري ل ـذا القضـاء إسـماعيل غـانم فـي  – 492فقـرة  1دي باج وديكـرز  – 101

حسـن كيـرة  – 226ص  41شمس الدين الوكيل في التأمينات فقـرة  – 100ص  – 11النظر ة العامة للحا ص 
 119ص  – 111ص  91فقرة 

 1لـوران  – 208ص  – 119وص  181ص  – 144ص  Fréjaville وانظر في تأييد القضـاء الفرنسـي
، فإن وصف الشـيء يبقـى واحـدا فيمـا بـين  ( $%&. 61كاربونييه ص  – 921فقرة  1مارتي ور نو  – 121فقرة 
. فــإذا كانــت  ، وال يجــوز أن يتغيــر فــي حالــة عمــا هــو عليــه فــي اهنخــرى  المتعاقــدين وبالنســبة إلــى الغيــر $ $82 

. وإذا كـان الحـا فـي  ، وجـب أن تبقـى كـذلك بالنسـبة إلـى الغيـر بـين المتعاقـدين اهنحجار منقوال بحسب المآل فيما
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اســتخراج اهنحجــار مــن شــأنه أن ينــتقص كثيــرًا مــن قيمــة العقــار فوجــب أن يعلــم بوجــوده المشــتري للعقــار حتــى ال 
مشـتري بوجـود ، حتـى يعلـم ال . و كفـي ، فإن طر ا العلم بوجود هذا الحا ليس حتما أن يكون هـو التسـجيل يفاجأ

،  ، حتـــى يعلـــم المشـــتري بوجـــود هـــذا الحـــا عنـــد الشـــراء . و كفـــي هـــذا الحـــا لـــيس حتمـــا أن يكـــون هـــو التســـجيل
) العالمات المادية الظاهرة التي البد من وجودها عندما يقوم صاحب الحا بأعمال االسـتغالل السـتخراج اهنحجـار

 . ( $%&. 101ص  – 108ص  101فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$
، سواء كـان بيـع محصـول وثمـار  و كاد اإلجماع ينعقد في الفقه الفرنسي على أن بيع المنقول بحسب المآل

، ومـن ثـم ال  ، هو بيع منقول ال بيـع عقـار أو بيع خشب اهنشجار أو بيع أنقاض البناء أو بيع المعادن واهنحجار
 101ص  101فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  ( &%$ )، وتسري عليه سائر أحكام بيع المنقول يخضع للتسجيل

 . ( $%&. والمراجع المشار إلي ا فيه

 تقسيمات أخرى لألشياء المادية -الفرع الثاني 

 التقسيمات األخرى محل البحث :  - 35
، نبحـث من ـا تقسـيم  أن هنـاك تقسـيمات أخـرى لألشـياء الماديـة ( $%&. 9انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) قدمنا 

، وفـي المبحـث الثـاني تقسـيم  الشيء إلى قابل لالست الك وغير قابل له وتقسيمه إلى مثلي وقيمـي فـي مبحـث أول
وكان المشروع التم يدي يشتمل على تقسيم آخر  ( &%$) اهنشياء المملوكة للدولة إلى أشياء عامة وأشياء خاصة

من هذا المشروع تنص على ما يأتي : " اهنموال الموقوفة هي التـي  118، فكانت المادة  تعلا باهنموال الموقوفةي
، أو علـى عمـل متعلـا بالصـالح  تزول عن ا الملكية الخاصة وترصد منفعت ا على الفقراء أو علـى ج ـة بـر معينـة

. ولكــن هــذا الــنص  مــذكور ن فــي إشــ اد الوقــف "، ســواء كــان ذلــك فــي الحــال أو بعــد انقــراض المســتحقين ال العــام
 . ( $%&. ( في ال امش 141ص  1حذف في لجنة المراجعة ) مجموعة اهنعمال التحضير ة 

 المثلي والقيمي –القابل لالستهالك وغير القابل له  -المبحث األول

 الشيء القابل لالستهالك والشيء غير القابل له -المطلب األول
 (Chose consomptible et chose non consomptible ) 
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 مدني على ما يأتي : 84نص قانوني : تنص المادة  - 36
، فـي اسـت الك ا أو  ، بحسـب مـا أعـدت لـه اهنشياء القابلة لالسـت الك هـي التـي ينحصـر اسـتعمال ا - 1"  

 إنفاق ا " .
ر خ النص : ورد هذا النص في تا ( &%$) فيعتبر قابال لالست الك كل ما أعد في المتاجر للبيع "  - 2"  
. ووافقـت عليــه  مـن المشـروع التم يــدي علـى وجـه مطــابا لمـا اسـتقر عليــه فـي التقنـين المــدني الجديـد 111المـادة 

، فمجلـس الشـيوخ  86. ثم وافا عليه مجلـس النـواب تحـت رقـم  في المشروع الن ائي 86لجنة المراجعة تحت رقم 
 . ( $%&. ( 149ص  – 124ص  1ير ة ) مجموعة اهنعمال التحض 81تحت رقم 

 . ، ولكن التقسيم كان معروفا في ع د هذا التقنين وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني السابا
وفـين التقنـين المـدني  – 84و قابل النص في التقنينات المدنيـة العربيـة : فـي التقنـين المـدني السـوري المـادة 

 ( &%$) للنص ال في التقنين المدني العراقي وال في قانون الملكية العقار ة اللبنانيوال مقابل  – 81الليبي المادة 
 : التقنينات المدنية العربية اهنخرى 
 . ( ) مطابا 84التقنين المدني السوري م 
 . ( ) مطابا 81التقنين المدني الليبي م 

  . التقنين المدني العراقي ال مقابل
 . ( $%&. اني ال مقابلقانون الملكية العقار ة اللبن

، ثــم نبــين اهنهميــة العمليــة ل ــذا  ونعـرض أوال للتمييــز بــين الشــيء القابــل لالســت الك والشــيء غيــر القابــل لــه
 . التمييز

 التمييز بين الشيء القابل لالستهالك والشيء غير القابل - 37 
،  لـ : الشيء القابل لالست الك هو الشيء الذي أعد بطبيعته هنن يكون أول استعمال له هو فـي اسـت الكه 

 matérielleف و غير قابل لالستعمال مرة بعد مرة مع بقائه دون أن يست لك . واالسـت الك إمـا أن يكـون ماديـا ) 
ن طر ـا اسـت الكه باهنكـل وكـذلك الشـراب . وإمـا ( كما هو اهنمر في الطعام والشراب ، فالطعام ال يسـتعمل إال عـ

( ، وذلك كالنقود فاستعمال ا اهنول يكون باإلنفاق ، واإلنفاق ال يسـت لك  juridiqueأن يكون االست الك قانونيا ) 
رة فقـ 9بالنيول ور بير وبيكـار  ( &%$) النقود است الكًا ماديا وإنما يست لك ا قانونيا فيضيع قيمت ا على من أنفق ا

 مدني ( . 1/  81) انظر م  ( $%&. 16
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والشيء غير القابـل لالسـت الك هـو الشـيء الـذي يمكـن اسـتعماله مـرة بعـد مـرة دون أن يسـت لك . فـالمالبس 
غير قابلة لالست الك ، إذ يمكن استعمال ا مرة بعد أخرى وقـد أعـدت لـذلك حسـب طبيعت ـا . ولـيس معنـى ذلـك أن 

ى بطــول االســتعمال ، ولكن ــا مــع ذلــك قابلــة هنن يتكــرر اســتعمال ا مــدة طو لــة أو المالبــس ال تبلــى ، بــل هــي تبلــ
قصيرة دون أن تبلـى ، ف ـي بخـالف الشـيء القابـل لالسـت الك ال تبلـى ، بـل هـي تبلـى بطـول االسـتعمال ، ولكن ـا 

بل لالسـت الك ال مع ذلك قابلة هنن يتكرر استعمال ا مدة طو لة أو قصيرة دون أن تبلى ، ف ي بخالف الشيء القا
تبلى بمجرد استعمال ا مرة واحدة . و صدق ذلك أيضًا على المنزل والمفروشات واهنثاث واآلالت واهندوات والسيارة 
والمكتب والكتاب والقلم ، ف ذه كل ا قابلة لالستعمال مرة بعـد أخـرى ، وال تبلـى إال بعـد اسـتعمال ا مـدة مـن الـزمن ، 

 طالت هذه المدة أو قصرت .
هنصــل فــي معرفــة مــا إذا كــان الشــيء قــابال لالســت الك أو غيــر قابــل لــه أن يرجــع إلــى طبيعتــه . فالطعــام وا

بالنيـول  ( &%$) والشراب والنقود طبيعت ا تقتضي أن تست لك است الكا ماديا أو قانونيا بمجرد استعمال ا أول مـرة
. بل هي تقبـل االسـتعمال  ( $%&. 1110رسالة من بار س سنة  Humbert – 62ص  16ور بير وبيكار فقرة 

 مرة بعد أخرى .
الــذي هــو بطبيعتــه قابــل  $ 81$ ومــع ذلــك فالنيــة قــد تتــدخل وتتغلــب علــى طبيعــة الشــيء ، فتجعــل الشــيء 

لالست الك غير قابل له ، وذلك كالنقود إذا أعيرت لصراف لعرضـ ا وإعادت ـا بعين ـا بعـد ذلـك ، فتنقلـب مـن شـيء 
ه علـى شـيء غيــر قابـل لالسـت الك بحسـب نيـة المتعاقــدين . وقـد تتـدخل النيـة فتجعـل مــن قابـل لالسـت الك بطبيعتـ

الشــيء غيــر القابــل لالســت الك بطبيعتــه شــيئًا قــابال لالســت الك ، وذلــك كاهنشــياء التــي أعــدت فــي المتــاجر للبيــع . 
لكن ا أعدت للبيع ، فتعتبـر ف ذه بعض ا غير قابل لالست الك بطبيعته كالمفروشات واآلالت والسيارة والمالبس ، و 

بحسب ما أعدت له قابلة لالست الك است الكا قانونيا ، إذ أن استعمال ا أول مرة يكون ببيع ا أي باست الك ا على 
انظـر المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي مجموعـة اهنعمـال  ( &%$) مـدني 2/  81هذا النحو ) انظـر م 

 ( . ( $%&. 142ص  1التحضير ة 

 أهمية هذا التمييز : - 38
للتمييـز بـين الشــيء القابـل لالسـت الك والشــيء غيـر القابــل لـه أهميـة عمليــة مـن نـواح متعــددة ، نـذكر من ــا  

 الناحيتين اآلتيتين :
هناك عقود ال ترد إال على الشيء غير القابل لالست الك ، مثل ذلك عقد العار ة . وقـد عرفـت المـادة  - 1
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أن ا " عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئًا غير قابل لالست الك ليستعمله بال عـوض مدني العار ة ب 691
لمدة معينة أو في غرض معين ، على أن يرده بعـد االسـتعمال " . فالشـيء المعـار إذن هـو شـيء يمكـن اسـتعماله 

رد عادة على شيء غير قابل مدة معينة دون أن يست لك ، ف و شيء غير قابل لالست الك . كذلك عقد اإليجار ي
لالست الك ، إذ أن العين المؤجرة ترد بعد استعمال ا ، وال فرق بين العار ة واإليجار إال في أن العار ة تكـون بغيـر 
أجر واإليجار يكون بأجر . أما القرض فعقد " يلتزم به المقـرض أن ينقـل إلـى المقتـرض ملكيـة مبلـغ مـن النقـود أو 

ى أن يــرد إليــه المقتــرض عنــد ن ايــة القــرض شــيئا مثلــه فــي مقــداره ونوعــه وصــفته " ) م أي شــيء مثلــي آخــر ، علــ
مــدني ( . و خلــص مــن هــذا التعر ــف أن القــرض يقــع علــى شــيء مثلــي ، ولكــن الشــيء المثلــي فــي القــرض  198

 الك هـو شـيء يكون عادة شيئًا قابال لالست الك كالنقود والغالل ، وسنرى أنه يغلب أن يكون الشيء القابل لالست
 . ( $%&. 14فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$) مثلي والشيء غير القابل لالست الك هو شيء قيمي

وحا االنتفاع حا عيني يخول صاحبه أن ينتفع بشيء مملوك لغيـره ، علـى أن يـرده إليـه بعينـه عنـد  - 2 
السـت الك ، إذ هـو يـرد بعينـه بعـد أن يسـتعمل مـدة ن اية االنتفاع . فالشيء المنتفع به يكون إذن شيئا غيـر قابـل ل

معينــــة . وعلــــى ذلــــك ال يــــرد حــــا االنتفــــاع إال علــــى شــــيء غيــــر قابــــل لالســــت الك ، وإذا ورد علــــى شــــيء قابــــل 
 - qussiلالست الك فال يرده المنتفع عينا بل يرد مثله ، تغيرت طبيعة حا االنتفاع وسمى بشبه حا االنتفاع ) 

usufruit  ) ($%& )  62ص  14فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار .&%$ ) . 

 المثلي والقيمي -المطلب الثاني
 (Chose fongible et chose non fongible ) 

 مدني على ما يأتي :  85نص قانوني : تنص المادة  - 39
بـين النـاس  " اهنشياء المثلية هي التي يقوم بعض ا مقام بعض عند الوفاء ، والتي تقـدر عـادة عنـد التعامـل 

مــن المشــروع  116تــار خ الــنص : ورد هــذا الــنص فــي المــادة  ( &%$) بالعــد أو المقــاس أو الكيــل أو الــوزن 
 84، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقـم  التم يدي على وجه مطابا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

) مجموعــة  81، فمجلــس الشــيوخ تحــت رقــم  84قــم . ثــم وافــا عليــه مجلــس النــواب تحــت ر  فــي المشــروع الن ــائي
 " . ( $%&. ( 141ص  – 149ص  1اهنعمال التحضير ة 

 وال مقابل ل ذا النص في التقنين المدني السابا ، ولكن التقسيم كان معروفا في ع د هذا التقنين .
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وفـي التقنـين  – 88المـادة و قابل النص في التقنينات المدنيـة العربيـة اهنخـرى : فـي التقنـين المـدني السـوري 
وال مقابــل لــه فـــي قــانون الملكيــة العقار ـــة  – 61وفـــي التقنــين المــدني العراقـــي المــادة  – 81المــدني الليبــي المــادة 

 : التقنيات المدنية العربية اهنخرى  ( &%$) اللبناني
 . ( ) مطابا 88التقنين المدني السوري م 
 . ( ) مطابا 81التقنين المدني الليبي م 

اهنشــياء المثليــة هــي التــي يقــوم بعضــ ا مقــام بعــض عنــد الوفــاء وتقــدر  – 1:  61التقنــين المــدني العراقــي م 
  . عادة في التعامل ما بين الناس بالعدد أو المقياس أو الكيل أو الوزن 

 . ( $%&. وما عدا ذلك من اهنشياء ف و قيمي - 2
القيمـى ، ونقابـل مـا بـين هـذا التمييـز والتمييـز السـابا ونعرض هنا أيضًا للتمييز بين الشيء المثلى والشيء 

الخــاص بالشــيء القابــل لالســت الك والشــيء غيــر القابــل لــه ، ثــم نبــين اهنهميــة العمليــة للتمييــز بــين الشــيء المثلــى 
 والشيء القيمى . 

 التمييز بين الشيء المثلى والشيء القيمى : - 41
آخــر ، فكــان كــل من مــا صــالحا هنن يقــوم مقــام اآلخــر فــي يقــال عــن الشــيء إنــه مثلــى إذا نســب إلــى شــيء  

الوفاء بالدين . فالشيء ال يكون مثليا في ذاته ، كما يكون قابال لالسـت الك فـي ذاتـه ، ولكنـه يكـون مثليـا بالقيـاس 
بالنيـول  –ومـا بعـدها  41ص  1111فـي المجلـة الفصـلية للقـانون المـدني سـنة  Jambert)  &%$) إلـى مثيلـه 

. فلو أن شخصا كان مـدينا آلخـر بـأن يسـلمه مائـة جنيـه ، أو مائـة أردب مـن  ( $%&. 18فقرة  9وبيكار ور بير 
القمــح ال نــدي مــن صــنف متوســط ، أو مائــة قنطــار مــن القطــن اهنشــمونى مــن صــنف معــين ، أو مائــة متــر مــن 

يكـون شـيئا مثليـا  -حر ر النقود أو القمح أو القطن أو ال -الحر ر الصناعي على وصف معين ، فإن محل الدين 
. ذلك أن المدين يستطيع أن يفي بدينه بأي ورق نقـدي عـدا دون أن يتقيـد بـأوراق نقديـة معينـة . و سـتطيع المـدين 
كذلك أن يسلم مدينه أية كمية من القمح ال ندي ذي الصنف المتوسط بعد أن يكيل له من هذا القمح مائة أردب ، 

ليم كمية معينه . وكذلك قل عن القطن فيزن المدين للدائن مائة قنطار مـن القطـن وال يستطيع الدائن أن يلزمه بتس
اهنشمونى من الصنف المعين ، وعن الحر ر فيقيس المدين للـدائن مائـة متـر مـن الحر ـر الصـناعي علـى الوصـف 

يـا فـي ذاتـه ، بـل ( أنـه ال يكـون شـيئًا مثل 1المتفا عليه . و تبين من ذلـك أن الشـيء المثلـى يتميـز بخاصـتين : ) 
( أنه يقدر عادة عن طر ا العد أو الكيل أو الوزن أو المقياس ، إذ ال تتفاوت  1بالقياس إلى شيء آخر مثله . ) 
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مـدني  11وانظـر م  ( &%$) مـدني (  81أحاده تفاوتا يعتد به ، بـل تتماثـل فيقـوم بعضـ ا مقـام بعـض ) انظـر م 
 .  ( $%&. 18فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  –ألماني 

مقامــه فــي الوفــاء . فبيــع  $ 88$ أمــا الشــيء القيمــى ف ــو الشــيء المعــين بالــذات الــذي ال يقــوم شــيء آخــر 
منزل معين بالذات أو ماكينة ري معينة بالذات أو قطعة أثر ة معينة بالـذات ، إنمـا هـو بيـع يـرد علـى أشـياء قيميـة 

ن أن يسـلم للمشـترى نفـس المنـزل المعـين بالـذات وال تبـرأ ذمتـه إذا ال يقوم غيرها مقام ا عند الوفاء . والبد للبائع مـ
هو سـلم منـزال آخـر ولـو كـان أكبـر قيمـة ، أو نفـس ماكينـة الـرى أو نفـس القطعـة اهنثر ـة وال تبـرأ ذمتـه إذا هـو سـلم 

 ماكينة رى أخرى ولو كانت أقوى أو قطعة أثر ة أخرى ولو كانت أنفس . 

 والقيمى واين القابل لالستهالك وغير القابل له : المقابلة ما بين المثلى - 40
وترى مما تقدم أن التمييز بين المثلى والقيمى يرجع هو أيضًا إلى طبيعة اهنشياء ، كما يرجـع التمييـز بـين  

القابل لالست الك وغير القابل لـه فيمـا مـر بنـا ، وقـد قيـل خطـأ إن التمييـز بـين المثلـى والقيمـى إنمـا يرجـع إلـى نيـة 
انظـر  ( &%$) غيـر القابـل لـه يرجـع إلـى طبيعـة اهنشـياء الطـرفين ، فـي حـين أن التمييـز بـين القابـل لالسـت الك و 

و بـدو أن المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي تـذهب هـي اهنخـرى هـذا  – 11ص  18مثال بودري وشوفو فقـرة 
، إذ تقول : " على أن المعول عليه في وصـف الشـيء بأنـه مثـل أو قيمـي هـو جـواز قيـام شـيء آخـر مـن  المذهب

 1، أو عـدم جـواز ذلـك " ) مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة  ، بحسب قصـد العاقـدين عند الوفاءجلسه ونوعه مقامه 
. وقد قضت محكمة النقض بأن اهنشـياء المثليـة هـي التـي يعتبـر المتعاقـدان أن الوفـاء ب ـا يـتم بتقـديم  ( 141ص 

.   ـا ال يـتم إال بتقـديم ا هـي عين ـا، واهنشـياء القيميـة هـي التـي يعتبـر المتعاقـدان أن الوفـاء ب ما يماثل ا بـدال من ـا
، والفصـل فـي كونـه هـذا أو ذاك يرجـع إلـى طبيعـة  وقد يكون الشيء بعينه مثليا في أحوال وقيميا في أحوال أخرى 

، فعلـى أي وجـه اعتبـره قاضـي الموضـوع وبنـى اعتبـاره علـى أسـباب  هذا الشيء ونية ذوي الشأن وظروف اهنحوال
مجموعـة المكتـب الفنـي  1199نـوفمبر سـنة  29لمحكمة الـنقض عليـه ) نقـض مـدني  منتجة لوج ة رأيه فال رقابة

 .  ( $%&. ( 900عاما جزء أول ص  21في 
 &%$) والصحيح أن المثلى إنما يكسب هذه الصفة من طبيعته ، وكذلك يكسب القيمى صفته من طبيعته 

. فـالتمييز بـين المثلـى والقيمـى يسـتوى إذن مـع التمييـز بـين القابـل  ( $%&. 60فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  (
وإذا كانـت النيـة تتـدخل فـي  ( &%$) لالسـت الك وغيـر القابـل لـه ، فـي أن كـال من مـا يرجـع إلـى طبيعـة اهنشـياء 

،  ابعــض اهنحــوال االســتثنائية فتجعــل الشــيء مثليــا كنســخة مــن كتــاب تســتعيرها مكتبــة مــن مكتبــة أخــرى لتــرد مثل ــ
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 ( ad propem et ostentationem ) وتجعل الشيء قيميا كنسخ من كتب تعـار لعرضـ ا فـي أحـد المعـارض
تتــدخل كــذلك فــي بعــض اهنحــوال االســتثنائية فتجعــل الشــيء غيــر قابــل  ، فقــد رأينــا أن النيــة علــى أن تــرد بين ــا

شــيء قــابال لالســت الك كالســلع غيــر ، وتجعــل ال لالســت الك كــالنقود إذا أعيــرت لصــراف لعرضــ ا وإعادت ــا بعين ــا
ور بيـر  وانظـر بالنيـول –فـي آخرهـا  94القابلة لالست الك بطبيعت ا إذا أعدت في المتاجر للبيـع ) انظـر آنفـا فقـرة 

 ( $%&. ( 289 – 1121داللوز اهنسـبوعي  1121أبر ل سنة  21نقض فرنسي  – 61ص  60فقرة  9وبيكار 
مييـز ن ، ف ـذا الفـرق هـو أن المثلـى إنمـا يكـون مثليـا ال فـي ذاتـه بـل بالقبـاس إلــى . وإذا أر ـد إيجـاد فـرق مـا بـين الت

 شيء مثله ، وأما الشيء القابل لالست الك ف و قابل لذلك في ذاته دون حاجة إلى قياسه على شيء مثله . 
د ف ـي أشـياء ومع ذلك فإن الغالب أن يكون الشيء المثلى شـيئا قـابال لالسـت الك ، كالطعـام والشـراب والنقـو 

مثلية وهي في الوقت ذاته أشياء قابلة لالست الك . والغالب كذلك أن يكون الشيء القيمى غير قابل لالسـت الك ، 
كــالمنزل واآللــة المعينــة بالــذات ف ــذه أشــياء قيميــة وهــي فــي الوقــت ذاتــه غيــر قابلــة لالســت الك . وعلــى هــذا النحــو 

لتمييز بين المثلى والقيمى هو عين التمييز بين القابل لالست الك وغير يختلط التقسيمان أحدهما باآلخر ، فيكون ا
وهذا الخلط يرد عند كثير من الفق اء وفي بعض التقنينات المدنية كالتقنين المدني ال ولندي )  ( &%$) القابل له 

،  61ص  60رة فقــ 9. انظــر فــي ذلــك بالنيــول ور بيــر وبيكــار  ( 994( والتقنــين المــدني اإلســباني ) م  161م 
. ولكن هـذا  ( $%&. 141ص  1وانظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في مجموعة اهنعمال التحضير ة 

 &%$) النظر غير دقيا ، فال يزال التمييز بين المثلى والقيمى غير التمييز بين القابل لالست الك غير القابل له 
وتقـول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا الصـدد : "  – 12 – 11انظر التقنين المدني اهنلماني م  (

، والتحــف الفنيــة اهنصــلية قيميـــة ولكن ــا تعتبــر قابلـــة  فــالنقود المعــدة للعــرض مثليـــة ولكن ــا غيــر قابلــة لالســـت الك
ز ن . وإذا كان كل من التميي ( $%&. ( 141ص  1لالست الك إذا أعدت للبيع " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة 

يرجع إلى طبيعة اهنشياء كما قدمنا ، إال أن المثلى يقوم على قيامه بشيء آخـر نظيـره ، والقابـل لالسـت الك يرجـع 
 في صفته هذه إلى ذاته دون أن يقاس بشيء آخر . 

يـدل علــى ذلـك أنــه يمكـن أن نتصــور شــيئا مثليـا و كــون فـي الوقــت ذاتــه غيـر قابــل لالسـت الك ، وذلــك مثــل 
المعينة بالذات ونسخة من كتاب غير معينة بالذات ، ف ذه وتلك شيئان مثليان ، وهما في الوقت ذاته السيارة غير 

غير قابلتين لالست الك . كذلك يمكن أن نتصور شيئا قيميا و كون فـي الوقـت ذاتـه قـابال لالسـت الك ، فكميـة مـن 
 وقت ذاته شيء قابل لالست الك .الغالل معينة بالذات هي شيء قيمى بعد أن تعينت بذات ا ، وهي في ال
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 أهمية التمييز بين الشيء المثلي والشيء القيمي : - 42
وللتمييز بين الشيء المثلي والشيء القيمي أهمية كبيـرة فـي العمـل . وذلـك أن الشـيء المثلـي ، كمـا رأينـا ،  

أو المقاس . والشيء القيمي  هو شيء غير معين بالذات بل يعين بنوعه وصفاته ، و قدر بالعد أو الوزن أو الكيل
 هو شيء معين بالذات ، فليس هو في حاجة إلى تعيين بالنوع أو إلى تقدير بالعد أو الوزن أو الكيل أو المقاس .
فإذا كان هناك التزام بنقل الملكية ، وكان محل هذا االلتزام منقوال مثليا ، فـإن الملكيـة ال تنتقـل بمجـرد العقـد 

لمحل وإفرازه ، والبد في إفرازه من تقديره عدا أو كيال أو وزنا أو مقاسا . فإذا تم اإلفراز علـى ، بل البد من تعيين ا
هــذا النحــو ، أصــبح الشــيء المثلــي قيميــا ، وانتقلــت ملكيتــه إلــى الــدائن بمجــرد اإلفــراز . أمــا إذا كــان محــل االلتــزام 

ي تعيينــه إلــى إفــراز ، فــإن الملكيــة تنتقــل فــي الحــال منقــوال قيميــا . أي شــيئا معينــا بالــذات منــذ البدايــة فــال يحتــاج فــ
 . ( $%&. 11فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$) بمجرد العقد

 )األشياء العامة واألشياء الخاصة  -المبحث الثاني
 De – 0844في الدومين العام الطبعة الثانية خمسة أجزاء سنة  Proudhon : مراجع ( &%$ 

Récy  0894العام الطبعة الثانية سنة في الدومين – Monteil  0912رسالة من باريس سنة – 
Benard  0901رسالة من باريس سنة – Otto - Mayer  في القانون اإلداري األلماني الطبعة الفرنسية

 – 0932رسالة من جرينوال سنة  Pelloux – 0925رسالة من باريس سنة  Waline – الجزء الثالث
Janse 0938ت ألموال الدومين العام سنة في المميزا – Huet - Guyard  رسالة من باريس سنة

0939 – Dementhon  0939في دومين الدولة سنة – Duverger  0941رسالة من بوردو سنة – 
Moroger 0942تخصيص األموال اإلدارية لالستعمال العام سنة  في . 

 –جلة القانون واالقتصاد والسنة التاسعة وانظر في القانون المصري : محمد كامل مرسي بحث في م
  ( $%&. 0943محمد زهير جرانة في حق الدولة واألفراد على األموال العامة سنة 

 (Domaine public et domaine privé ) 

 التمييز بين األشياء العامة واألشياء الخاصة : - 43
لك ا ، وقد تملك أيضًا أشياء خاصـة . ولكـل للدولة وغيرها من اهنشخاص االعتبار ة العامة أشياء عامة تم 

من اهنشياء العامة واهنشياء الخاصة مقومات وخصائص وأحكام تنفرد ب ا . فنستعرض كال من هذين النوعين في 



 

 

 

 

1311 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

شيء من اإليجـاز ، إذ أن التمييـز بـين اهنشـياء العامـة واهنشـياء الخاصـة هـو أدخـل فـي مباحـث القـانون اإلداري ، 
 ني عرض ل ذا التمييز فيما عرض له من تقسيمات اهنشياء واهنموال .ولكن التقنين المد

 األشياء العامة-المطلب األول
 (Domaine public ) 

 ( على ما يأتي : 0954لسنة  330مدني ) المعدلة بالقانون رقم  87نص قانوني : تنص المادة  - 44
تعتبـر أمــواال عامـة العقــارات والمنقـوالت التــي للدولـة أو اهنشــخاص االعتبار ـة العامــة ، والتـي تكــون  - 1"  

 مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جم وري أو قرار من الوز ر المختص " .
تــار خ  ( &%$) تقــادم " وهــذه اهنمــوال ال يجــوز التصــرف في ــا ، أو الحجــز علي ــا ، أو تملك ــا بال - 2"  

من المشروع التم يدي على الوجه اآلتـي : " تعتبـر أمـواال عامـة العقـارات  111النص : ورد هذا النص في المادة 
، والتــــي تكــــون مخصصــــة لمنفعــــة عامــــة بالفعــــل أو  والمنقــــوالت المملوكــــة للدولــــة أو لألشــــخاص المعنو ــــة العامــــة

، أو  ، أو الحجـز علي ـا ، فـال يجـوز التصـرف في ـا وال عـن التعامـل. وتخـرج هـذه اهنمـ بمقتضى قانون أو مرسـوم
، وعــدلت الفقــرة الثانيــة حتــى ال تتعــارض مــع المــادة  . وفــي لجنــة المراجعــة جعلــت المــادة فقــرتين تملك ــا بالتقــادم "

 ي قـاطع، وكذلك حذفت كلمة " المملوكة " من الفقـرة اهنولـى تجنبـا لألخـذ بـرأ مدني ( 81من المشروع ) م  111
. فأصــبح الــنص بــذلك مطابقــا لمــا  فــي هــل اهنمــوال العامــة مملوكــة للدولــة أو أن الدولــة حارســة علــى هــذه اهنمــوال

. ووافـا عليـه مجلـس النـواب تحـت  في المشـروع الن ـائي 81، وصار رقمه  استقر عليه في التقنين المدني الجديد
مــة الــنقض تعــديل الــنص بحيــث يشــمل الفقــرات . وفــي لجنــة مجلــس الشــيوخ اقتــرح بعــض مستشــاري محك 81رقــم 

، هنن مثــل هــذا التعــديل يجعــل حكــم الــنص ينســحب علــى  مــن التقنــين المــدني الســابا 1الســبع اهنولــى مــن المــادة 
، والجوامــع وكافــة محــالت اهنوقــاف  البــرك والمســتنقعات المستصــلحة المتصــلة بــالبحر والبحيــرات المملوكــة للميــري 

م العام أو البر اإلحسان سواء كانت الحكومة مكلفـة بإدارت ـا أو بصـرف مـا يلـزم لحفظ ـا الخير ة المخصصة للتعلي
، والتـزام هــذا  ، مــادام المعيـار العـام الــذي وضـعه الـنص ســليما . ولـم تــر اللجنـة محـال لألخــذ ب ـذا االقتـراح وبقائ ـا

في ع د لم يكن النظام اإلداري  كرهاالمعيار يغني عن إيراد هذه اهنمثلة التي اضطر واضعو التقنين السابا إلى ذ
، أمـا التفصـيل ف ـو أدخـل  . و كفي أن يقرر التقنين المـدني القاعـدة العامـة فـي هـذا الشـأن فيه قد استكمل مقوماته

، أن  ، فيمـا يتعلـا بـالجوامع وهـي وقـف بطبيعتـه . وقد الحظـت اللجنـة فضـال عـن ذلـك في نطاق القانون اإلداري 
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. وعلـى ذلـك وافقـت لجنـة  نظام من النظم الخاصة يختلف تصو ره عن تصـو ر الملـك العـامالوقف ولو كان خير ا 
، ثــــم وافــــا عليــــه مجلــــس الشــــيوخ ) مجموعــــة اهنعمــــال  84مجلــــس الشــــيوخ علــــى الــــنص دون تعــــديل تحــــت رقــــم 

 . ( 189ص  – 148ص  1التحضير ة 
علــى الوجــه اآلتــي : " أو قــرار  ، فعــدل العبــارة اهنخيــرة مــن الــنص 1111لســنة  991ثــم صــدر القــانون رقــم 

 . ( $%&. " جم وري أو قرار من الوز ر المختص
التقنــين المــدني  ( &%$) 26 – 21/  10 – 1و قابــل هــذا الــنص فــي التقنــين المــدني الســابا المــادتين  

مــدة وطنــي : اهنمــالك المبرمــة المخصصــة للمنــافع العامــة ال يجــوز تملك ــا بوضــع يــد الغيــر علي ــا ال 1الســابا م 
. وتشمل  . إنما للحكومة دون غيرها التصرف في ا بمقتضى قانون أو أمر ، وال يجوز حجزها وال بيع ا المستطيلة

 –. ثانيــا  والشــوارع والقنــاطر والحــواري التــي ليســت ملكــا لــبعض أفــراد النــاس الطــرق  –اهنمــالك اهنمير ــة : أوالد 
الحصـون والقـالع والخنـادق واهنسـوار واهنراضـي الداخلـة فـي  –. ثالثـا  السكك الحديدية وخطـوط التلغرافـات المير ـة

الشـواطئ  –. رابعـا  ، ولو رخصت الحكومـة فـي االنتفـاع ب ـا لمنفعـة عموميـة أو خصوصـية مناطا االستحكامات
، والمين والمراسي والموارد واهنرصفة  ، واهنراضي التي تتكشف عن ا المياه واهنراضي التي تتكون من طمي البحر

 –. خامســا  ، والبحيــرات المملوكــة للميــري  ، والبــرك والمســتنقعات المســتملحة المتصــلة بــالبحر مباشــرة حــواضواهن
، والترع التي على الحكومة إجراء ما يلم لحفظ ا وبقائ ا بمصار ف من  اهنن ار والن يرات التي تمكن المالحة في ا

باني الالزمة لالنتفاع باهنن ار والن يرات والترع المذكورة المين والمرافئ واهنرصفة واهنراضي والم –. سادسا  طرف ا
، سـواء  للبـر واإلحسـان الجوامـع وكافـة محـالت اهنوقـاف الخير ـة المخصصـة للتعلـيم العـام أو –. سـابعا  ولمرورها

ات ، مثـــل الســـراي العقـــارات المير ـــة –. ثامنـــا  كانـــت الحكومـــة قائمـــة بإدارت ـــا أو بصـــرف مـــا يلـــزم لحفظ ـــا وبقائ ـــا
، وعلـى العمـوم كافـة  والمنازل وملحقات ـا المخصصـة إلقامـة ولـي اهنمـر أو للنظـارات أو المحافظـات أو المـدير ات

الترسانات والقشالقات واهنسـلحة والم مـات الحربيـة والمراكـب الحربيـة  –تاسعا  . العقارات المعدة لمصلحة عمومية
لعموميــة واهننتيكخانــات والكتبخانــات المير ــة واآلثــار العموميــة الــدفترخانات ا –. عاشــرًا  ومراكــب النقــل أو البوســتة

، وعلـى  نقود الميـري  –عشر  . حادي وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون أو اهنشياء التار خية
أو وجــه العمــوم كافـــة اهنمــوال المير ــة المنقولـــة أو الثابتــة المخصصـــة لمنفعــة عموميــة بالفعـــل أو بمقتضــى قـــانون 

 . أمر
وطني : يعد أيضًا من اهنمالك المير ة المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع  10م 
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، وعلى العموم كافة ما تقتضيه حقوق االرتفاق التي تستلزم ا  ومجاري المياه واهنشغال العمومية واهنعمال الحربية
 . انين واهنوامر الصادرة لمنفعة عموميةملكية اهنمالك المير ة المذكورة أو توجب ا القو 

 . ، ال تقبل أن تكون ملكا هنحد ، كاالستحكامات والمين وغير ذلك مختلط : أمالك الميري  21م 
، كالطرق والقناطر وشوارع المدن وغير  مختلط : كذلك الحال بالنسبة لألموال المعدة لمنفعة عمومية 26م 

 . ( $%&. ذلك
وفــي التقنــين المــدني  – 10المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م و قابــل فــي التقنينــات  
 ( &%$) وال مقابل للنص في قانون الملكية العقار ة اللبناني – 41وفي التقنين المدني العراقي م  – 84الليبي م 

 : التقنينات المدنية العربية اهنخرى 
 . ( ) مطابا 10التقنين المدني السوري م 
 . ( ) مطابا 84التقنين المدني الليبي م 
، فيما عدا أن التقنين العراقـي ال يشـمل فـي الفقـرة اهنولـى عبـارة " أو  ) مطابا 41التقنين المدني العراقي م 

 . ( " مرسوم
 . ( $%&. قانون الملكية العقار ة اللبناني ال مقابل

لك ال إلى اهنشياء التي هي محل حقوق الدولة و الحظ أن النص يتحدث عن " اهنموال العامة " ناظرا في ذ
، بل إلى حقوق الدولة على هذه اهنشياء ، فصح أن تكون هذه الحقـوق " أمـواال " ال أشـياء . و سـتوي فـي التقسـيم 
الــذي نحــن بصــدده أن يكــون تقســيما لألشــياء أو لألمــوال ، فكــل شــيء عــام يكــون حــا الدولــة عليــه مــاال عامــا ) 

domaine public  ) ( وكـل شـيء خـاص يكـون حـا الدولـة عليـه مـاال خاصـا ،domaine privé  فنجـري . )
 على أن التقسيم هو تقسيم لألشياء ، مع مالحظة أنه في الوقت ذاته تقسيم لألموال على النحو الذي بيناه .

 كيف نبت التمييز بين األشياء العامة واألشياء الخاصة :  - 45
بــدأ التمييــز بــين اهنشــياء العامــة واهنشــياء الخاصــة فــي القــانون الرومــاني ، فقــد كــان هــذا القــانون يميــز بــين 

( وهـذه تبـع للنـاس كافـة ، وبـين اهنشـياء المملوكـة للخزانـة )  res publicae, loca publicaاهنشـياء العامـة ) 
res fisci, res fiscales ور ــة مملوكــة لإلمبراطــور . وكانــت اهنشــياء ( وهــذه كانـت تعتبــر فــي ع ــدة اإلمبراط

العامة قسمين : قسما تتمثل فيه المصلحة العامة كطرق المواصالت الرئيسية وهذا تبع للشعب الروماني بأجمعه ، 
للبلــــديات وهــــذا يكــــّون الــــدومين العــــام لإلقلــــيم )  $ 11$ وقســــما تتمثــــل فيــــه المصــــلحة المحليــــة كالمبــــاني العامــــة 
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communia civitatum  علــى أن الرومــان كــانوا يخلطــون بــين اهنمــوال العامــة واهنمــوال الخاصــة للوحــدات . )
( كساحل البحر ،  res communes omniumاإلقليمية ، وكانوا يعتبرون بعض اهنموال العامة أمواال مباحة ) 

النتـائج القانونيـة علـى فكـرة ( كالمعابد والمدافن . ولكن م كـانوا يرتبـون  res divini jurisوبعض ا أمواال مقدسة ) 
تخصيص اهنموال العامة لمنفعة الجم ور ، فكانوا يمنعون التصرف في هذه اهنموال وال يجيزون تملك ـا بالتقـادم . 
وكــان بعــض فق ــاء القــانون الرومــاني يــذهبون إلــى أن حــا الدولــة علــى اهنمــوال العامــة هــو حــا ملكيــة ، إذ كانــت 

، وإذ كـان المـال مملوكـا للدولـة قبـل صـيرورته مـاال عامـا فيبقـى علـى ملكيـة الدولـة  الدولة تتملك ثمار هذه اهنمـوال
انظـر فـي ذلـك جيـرار فـي القـانون الرومـاني الطبعـة الثانيـة بـار س سـنة  ( &%$) بعـد أن كسـب صـفة المـال العـام

ص  1199أرانجيـــورو ز فـــي نظـــم القـــانون الرومـــاني الطبعـــة الثالثـــة نـــابولي ســـنة  261ص  – 260ص  1121
 . ( $%&. 166ص  – 162

وبقــي التمييــز بــين اهنشــياء العامــة واهنشــياء الخاصــة قائمــا فــي القــانون الفرنســي القــديم ، واســتمر إلــى ع ــد 
الثــورة الفرنســية . فاهنشــياء العامــة كانــت تشــمل طــرق المواصــالت البر ــة والن ر ــة وشــواطئ البحــار ، أمــا اهنشــياء 

( أو دومــــين التــــاج )  domaine royalتــــدعى بالــــدومين الملكــــي )  الخاصــــة فكانــــت مملوكــــة للملــــك وكانــــت
domaine de la couornne  وتشمل اهنراضي والغابات والقصور وغير ذلك من ضروب اهنموال المختلفة ، )

، وتمثـــل قســـما هامـــا مـــن مـــوارد الدولـــة . ولـــم يكـــن دومـــين التـــاج ملكـــا خاصـــا لملـــك بالـــذات ، وإال كـــان يســـتطيع 
وكان يورث عنه ولو كان الوارث غير الملك الذي خلفه فيفقد دومين التاج بـذلك م متـه الرئيسـية مـن التصرف فيه 

توطيد سلطان الملوك المتعاقبين . لـذلك سـرعان مـا تقـر فـي أول ع ـد الملكيـة أن دومـين التـاج ال يـورث بـل ينتقـل 
مــايو ســنة  19ك بــأمر صــدر فــي إلــى الجــالس علــى العــرش مــن ملــوك فرنســا ، وال يجــوز التصــرف فيــه وتأيــد ذلــ

( ، و سـري حظـر  Ordonnance de Moulinsفي ع د الملك شارل التاسع و عرف بأمر دي مـوالن )  1166
التصرف على جميع دومين التاج ما ورثه الملك من ا وما اقتناه بعد ذلك . ثـم عـزز ذلـك بعـدم جـواز تملـك دومـين 

فـي مبـدأ اهنمـر حـا  $ 11$ . واعتبـر  1664الصـادر فـي أبر ـل سـنة  التاج بالتقادم ، وتأيد هذا المبـدأ بالمنشـور
الملك على دومين التاج حا ملكية ، ومن ثـم كـان الملـك يسـتطيع أن يفـرض مـا يشـاء مـن اإلتـاوات والرسـوم علـى 

ك استعمال النـاس ل ـذا الـدومين واالنتفـاع بـه ، وكانـت هـذه اإلتـاوات والرسـوم عنصـرًا هامـا مـن عناصـر ماليـة الملـ
 Domat( ودوما )  Loyseauوميزانيته . ولكن ما لبث الفق اء في أواخر القرن السابع عشر ، وبخاصة لوازو ) 

( ، أن ميزوا في دومين التاج طائفة من اهنموال اعتبروها مخصصة لمنفعـة النـاس جميعـا و قتصـر سـلطان الملـك 



 

 

 

 

1315 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

يانت ا ، فلـيس لـه أن يحـرم الجم ـور مـن االنتفـاع بالنسبة إلى هذه اهنموال على والية اإلشـراف علي ـا وحفظ ـا وصـ
 ب ا أو يقيد من استعمال ا برسم أو إتاوة .

ثـم نشـبت الثــورة الفرنسـية ، وحلــت سـيادة اهنمــة محـل سـيادة الملــك ، وأصـبح دومــين التـاج هــو دومـين اهنمــة 
وأول ديســمبر ســنة  نــوفمبر 22( ، وورد ذلــك فــي الــدكر تو الصــادر فيمــا بــين  domaine nationalالقــومي ) 

. وقــد بينــت المــادة اهنولــى مــن هــذا الــدكر تو الــدومين القــومي وهــو مــا كــان يعــرف قــبال بــدومين التــاج كمــا  1410
( وقد شمل الطرق العامة وشـوارع  domaine publicقدمنا ، ثم بينت المادة الثانية من الدكر تو الدومين العام ) 

لحة للمالحــة وشــواطئ البحـر واهنراضــي التــي تتكــون مــن طمــي البحــر وتلــك المـدن وميادين ــا واهنن ــار والتــرع الصــا
التــي تنحســر عن ــا مياهــه والمــواني والمراســي والمــوارد وبوجــه عــام كــل جــزء مــن اهنرض ال يقبــل أن يكــون محــال 

 أن يقــارب مــا بــين الــدومين القــومي والــدومين العــام ، بــأن جعــل كــال 1410للملكيــة الخاصــة . وأراد دكر تــو ســنة 
 من ما مملوكا لألمة .

ولكن التقنين المدني الفرنسي خلط ما بـين الـدومين القـومي والـدومين العـام وجعل مـا شـيئا واحـدًا ، فـأورد فـي 
منه مشتمالت الدومين القومي ) وهو الدومين الخاص ( إلى جانب مشـتمالت الـدومين العـام  111 – 198المواد 

دولـة . وهـو لـم يقصـد فـي هـذه النصـوص أن يميـز مـا بـين الـدومين العـام ، وجعل ما جميعا وحـدة شـاملة مملوكـة لل
 والدومين الخاص ، وإنما قصد أن يقرر أن كل أمالك الدومين ، عاما كان أو خاصا ، هي ملك الدولة . 

وإنمــا كــان التمييــز بــين الــدومين العــام والــدومين الخــاص هــو مــن عمــل الفق ــاء ، وبخاصــة الفقيــه بــرودون ) 
Proudhon  كلية الحقوق بديجون . فقد وضع كتابه المعـروف  $ 16$ ( الذي كان أستاذ القانون المدني وعميد

ـــدومين العـــام فـــي ســـنة  ـــدومين العـــام )  1811) الطبعـــة الثانيـــة فـــي ســـنة  1899فـــي ال ـــز فيـــه مـــا بـــين ال ( ، ومي
domaine public  ( وهــو مــا خصــص للمنفعــة العامــة وهــو فــي جــوهره دومــين حمايــة )domaine de 

protection  وال يعتبر مملوكا هنحد وإنما تحوزه الدولة باسم الجم ـور ولمصـلحته ف ـي وكيلـة عـن الجم ـور فـي )
 domaine de propriété( أو دومين الملكيـة )  domaine privéحفظه وصيانته ، وبين الدومين الخاص ) 

( وهــو مملــوك للدولــة ، ملكيــة خاصــة ول ــا أن تتصــرف فيــه وأن تنتفــع بــه وهــو قابــل هنن يتملــك بالتقــادم ، وذلــك 
هذا هو أصـل التمييـز مـا بـين  ( &%$) بخالف الدومين العام ف و غير قابل للتصرف فيه وال يجوز تملكه بالتقادم

 . لقانون الفرنسي قديمه وحديثهاهنشياء العامة واهنشياء الخاصة في القانون الروماني وفي ا
، وتشـمل المحـال التــي أعـدت لحفــظ  ، ف نـاك أمــوال ال يجـوز تمليك ـا وال تملك ــا أمـا فـي الشــر عة اإلسـالمية
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. وتشمل كذلك ما جعل للمنافع  يتصل ب ا من المعدات الالزمة ل ا الحدود والثغور من قالع وحصون ومرافئ وما
، وذلك مادامـت هـذه اهنشـياء مخصصـة  رع والقناطر والجسور المعدة لالنتفاع العام، كالطرق النافذة والشوا العامة

، أو أخرجــت عمــا  ، فــإذا تغيــر وصــف ا واســم ا تبعــا لتغيــر معناهــا بــأن صــارت شــيئا آخــر للمنفعــة التــي أعــدت ل ــا
ى الخفيـف ص علـ – 10، تغير حكم ا تبعا لـذلك ) أحمـد إبـراهيم فـي المعـامالت الشـرعية ص  كانت قد أعدت له

، أو بمجـرد  . أما المسجد ف و وقف بمجـرد جعلـه مسـجدًا علـى قـول أبـي يوسـف ( 61محمد أبو زهرة ص  – 91
، إذا رصـــدها  . وكـــذلك يعتبـــر وقفـــًا الســـقاية والربـــاط والمغيـــرة والخـــان الصـــالة فيـــه علـــى قـــول أبـــي حنيفـــة  محمـــد

 . ( وما بعدها 119رعية ص أصحابت ا لمنفعة الناس ) أحمد إبراهيم في المعامالت الش
ف نــــا نــــرى الشــــر عة اإلســــالمية تميــــز بــــين اهنشــــياء العامــــة كــــالطرق والشــــوارع والقنــــاطر والجســــور والقــــالع 

. ثــم تميـز أيضــًا اهنمــوال  ، وبـين اهنشــياء الموقوفـة كالمســجد والســقاية والربـاط والمغيــرة والخـان والحصـون والمرافــئ
، فمـن اسـتولى علـى شـيء من ــا  لغابـات ومـا فـي معـادن اهنرض مـن الفلـزاتالمباحـة كصـيد البـر والبحـر وأشـجار ا

 . و عتبر ماال مباحا الماء والكأل ) أي الحشيش الذي ينبت في اهنرض بنفسه من غيـر أن ف و ملكه و ورث عنه
وشـركة النـاس .  ، المـاء والكـأل والنـار ، وقـد قـال عليـه الصـالة والسـالم النـاس شـركاء فـي ثالثـة ينبته أحد ( والنار

، ولكـــل أن ينتفـــع بـــه مـــع اشـــتراط عـــدم  . فالمـــاء مـــال مبـــاح فـــي هـــذه اهنشـــياء الثالثـــة شـــركة إباحـــة ال شـــركة ملـــك
، وليس لمالك اهنرض الـذي ينبـت  ، ومن أحرزه ملكه . والكأل مال مباح ، فإذا أحرز صار مملوكا اإلضرار بغيره

. والنــار مــال  لــه الحــا فــي منــع النــاس مــن الــدخول فــي أرضــهفي ــا الكــأل أن يمنــع أي إنســان مــن إحــرازه وإن كــان 
. فمــن أوقــد نــارا فــي مغــارة  ، وتخــاط الثيــاب حول ــا ، و وقــد مــن ل يب ــا ، و صــطلي ب ــا ، يستضــاء بضــوئ ا مبــاح

، وإن أوقدها في موضع مملوك له كان له أن يمنع الناس مـن  شركة بينه وبين الناس جميعا فيما تقدم فإن ا تكون 
 . ( $%&. ( 20ول في ملكه ال من االنتفاع بناره ) أحمد إبراهيم في المعامالت الشرعية ص الدخ

وننتقل ، بعد هذه العجالة التار خية ، إلى تفصيل الكالم في اهنشياء العامة ، فنتكلم في المسـائل  $ $14  
ثلــة لألشــياء العامــة أي اهنشــياء ( أم 2( التخصــيص للمنفعــة العامــة هــو معيــار اهنشــياء العامــة . )  1اآلتيــة : ) 

( اهنحكام التي تخضع ل ا اهنشياء  1( تكيف حا الدولة في اهنشياء العامة . )  9المخصصة للمنفعة العامة . ) 
 العامة .
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نبــذ المعــايير اهنخــرى : لمــا صــدر التقنــين المــدني المخــتلط ، كــان  –معيــار التخصــيص للمنفعــة العامــة هــو 

الفقــه الفرنســي ال يــزال غيــر مســتقر فــي المعيــار الواجــب اهنخــذ بــه لتمييــز اهنشــياء العامــة مــن اهنشــياء الخاصــة . 
 21عيـار اآلخـر . فـنص فـي المـادة فاشتمل هـذا التقنـين علـى نصـين ، أخـذ فـي كـل من مـا بمعيـار يختلـف عـن الم

منه على أن " أمالك الميري ، كاالستحكامات والمين وغير ذلك ، ال تقبل أن تكون ملكا هنحد " فأخذ هنـا بمعيـار 
 26عدم قابلية الشيء للتملـك الخـاص حتـى يكـون شـيئًا عامـا . ولكنـه أخـذ بعـد ذلـك بالمعيـار الصـحيح فـي المـادة 

: " كذلك الحـال بالنسـبة لألمـوال المعـدة لمنفعـة عموميـة ، كـالطرق والقنـاطر وشـوارع  منه ، إذ ينص على ما يأتي
 المدن وغير ذلك " ، فأخذ بمعيار التخصيص للنفعة العامة .

منه على أن "  5دني الوطني السابق ، فاشتمل هو اآلخر على مادتين في األشياء العامة ، إذ نص في المادة ثم صدر التقنين الم

األمالك الميرية المخصصة للمنافع العمومية ال يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة وال يجوز حجزها وال بيعها ، إنما 

للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر ، وتشمل األمالك الميرية : .... ) حادي عشر ( نقود الميري ، وعلى وجه 

موال الميرية المنقولة أو الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر " . فأخذ التقنين المدني العموم كافة األ

من هذا التقنين ، إذ تنص على  29الوطني هنا صراحة بمعيار " التخصيص للمنفعة العامة " . وتكرر األخذ بالمعيار نفسه في المادة 

العمومية ، حقوق التطرق ... وعلى وجه العموم كافة ما تقتضيه  $ 57$ لميرية المخصصة للمنافع أنه " يعد أيضا من األمالك ا

حقوق االرتفاق التي تستلزمها ملكية األمالك الميرية المذكورة أو توجبها القوانين واألوامر الصادرة لمنفعة عمومية " . فنصوص 

وأبعد مدى من نصوص التقنين المدني المختلط ، وهي متأثرة بما وصل إليه التقنين المدني الوطني جاء أكثر شموال وأشد إيضاحا 

الفقه الفرنسي من نتائج في خصوص األشياء العامة
كما قدمنا هو أبرز الفقهاء الفرنسيين  Proudhon وقد كان برودون ( &%$) 

،  قصر الدومين العام على األشياء ذات النفع العام ، وقد الذين ميزوا بين دومين الدولة ) أي أموال الدولة الخاصة ( والدومين العام

،  وقد تأثر بآراء برودون أعالم الفقه المدني في ذلك الوقت . وبين خصائصه من عدم قابلة التصرف فيه وعدم جواز تملكه بالتقادم

، وصاروا بذلك  مين الخاص "، وهؤالء استبدلوا بعبارة " دومين الدولة " عبارة " الدو وبخاصة أوبري ورو وديمولومب ولوران

( $%&. ( 1هامش  55يميزون بين الدومين الخاص والدومين العام ) محمد زهير جرانة ص 
، وبخاصة عندما صرحت هذه  

النصوص بأن الدومين العام ال يجوز تملكه بوضع اليد وال يجوز حجزه وال بيعه
وتنوه محكمة النقض بتقدم نصوص  ( &%$) 

، وقت وضع القانون المدني  ني في خصوص األشياء العامة فتقول : " أما المشرع المصري فقد كان أمامهالتقنين المدني الوط

،  الحظهما . فتفادى الغموض والقصور اللذين ، وكذلك القانون المختلط ، القانون الفرنسي الذي اقتبس كثيراً من أحكامه األهلي

شامل كامل لألموال المخصصة للمنفعة العامة ال يمكن أن يكون محال للبس أو  وأفرد لألمالك العامة مواد خاصة أتى فيها ببيان

، بأن قرر صراحة أنه ال يجوز  . فإنه بعد أن صدر المادة التاسعة من القانون المدني بنص قاطع في حصانة األموال العامة إبهام

، وإنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون  تملكها بوضع يد الغير عليها المدة المستطيلة وال يجوز حجزها وال بيعها

، عدد األمالك األميرية التي تسري عليها هذه األحكام في إحدى عشرة فقرة تناولت كل منها نوعا من أنواع المنافع مستقال  أو أمر

( $%&. ( 257 رقم 2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  1من األنواع " ) نقض مدني  ومنفصال عما سبقه وما لحقه
 . 

وجاء بعد ذلك التقنين المدني الجديد ، فأخذ هو أيضاً بمعيار " التخصيص للمنفعة العامة " في عبارة واضحة صريحة ، إذ تقول 

مدني فيما رأينا : " تعتبر أمواال عامة العقارات والمنقوالت .. التي تكون مخصصة لمنفعة عامة .. " .  71الفقرة األولى من المادة 
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لم يغفل التقنين المدني الجديد شيئا من مزايا نصوص التقنين المدني الوطني ، بل جمعها كلها في عبارة موجزة واضحة ، وإنما و

من التقنين المدني السابق اكتفاء بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة ، وهو  5تجنب تعداد األشياء العامة الوارد في المادة 

بمقتضاه األشياء العامة دون حاجة إلى تعدادها $ 55$ عاما تتعين  معيار يضع تعريفا
وقد رأينا أن بعض مستشاري  ( &%$) 

من التقنين المدني  5، بحيث يشمل الفقرات السبع األولى من المادة  محكمة النقض اقترح على لجنة مجلس الشيوخ تعديل النص

، والتزام هذا المعيار يغني عن إيراد هذه  ام المعيار العام الذي وضعه النص سليما، ماد . ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح السابق

. ويكفي أن يقرر التقنين  األمثلة التي اضطر واضعو التقنين السابق إلى ذكرها في عهد لم يكن النظام اإلداري فيه قد استكمل مقوماته

( $%&. ( في الهامش 55دخل في نطاق القانون اإلداري ) انظر آنفا فقرة ، أما التفصيل فهو أ المدني القاعدة العامة في هذا الشأن
  .

تعتبر أمواال عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص  - 2مدني تنص على ما يأتي : "  71ومن ثم رأينا المادة 

 1قرار جمهوري أو قرار من الوزير المختص .  االعتبارية العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو

وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها ، أو الحجز عليها ، أو تملكها بالتقادم " . ويمكن ، من مراجعة هذا النص ، إجمال المزايا  -

اء العامة هو التخصيص ( صرح النص في عبارة واضحة بأن معيار األشي 2التي لم يغفلها التقنين المدني الجديد فيما يأتي : ) 

( وبني على معيار التخصيص للمنفعة العامة أن جعل األشياء العامة تشمل العقارات والمنقوالت على السواء ،  1للمنفعة العامة . ) 

نون أو ( وبيَّن أن التخصيص للمنفعة العامة ، كما يكون بموجب قا 9فالمنقول كالعقار إذا خصص للمنفعة العامة كان شيئا عاما . ) 

مدني يصرح بأن األموال العامة هي مملوكة  71( وقد كان المشروع التمهيدي للمادة  5أمر ، يجوز أن يكون تخصيصاً فعليا . ) 

للدولة أو لألشخاص المعنوية العامة ، فجاء صريحا في أن حق الدولة أو الشخص العام على األموال العامة هو حق ملكية . ولكن 

كلمة " المملوكة " ، وذلك " تجنبا لألخذ برأي قاطع في هل األموال العامة مملوكة للدولة أو أن الدولة حارسة  لجنة المراجعة حذفت

على هذه األموال " 
( $%&. في الهامش 55انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

( وبالرغم من حذف كلمة " المملوكة " ، فقد بقي النص  9. )  

وتلك التي لألشخاص المعنوية العامة . ومقتضى ذلك أن النص اتخذ موقفا صريحا ، فجعل  يميز بين األموال العامة التي للدولة

األموال العامة متعددة ، بعضها للدولة وبعضها لألشخاص المعنوية العامة األخرى . وهذا التعدد يتعارض مع فكرة الحراسة ، إذ لو 

وحدة األموال العامة ال  $ 299$ عامة دون الملكية ، القتضى ذلك لم يكن للدولة إال الحراسة والحفظ والصيانة على األموال ال

( ولم يغفل النص  1تعددها ، والستلزم ذلك عدم التمييز بين أموال عامة للدولة وأخرى لألشخاص المعنوية العامة دون الدولة . ) 

مدني : "  71ل في الفقرة الثانية من المادة أخيراً أن ينص صراحة على أهم ما يترتب من األحكام في خصوص األموال العامة ، فقا

وهذه األموال ال يجوز التصرف فيها ، أو الحجز عليها ، أو تملكها بالتقادم " 
انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي  ( &%$) 

( $%&. 579ص  2في مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

أخذ به التقنين المدني كما رأينا ، هو المعيار الذي ساد في الفقه الفرنسي في ولم يكن معيار " التخصيص للمنفعة العامة " ، الذي 

بداية األمر . بل سبق هذا المعيار معايير ثالثة لم تستقر ، وعدل عنها الفقه اإلداري الحديث إلى معيار التخصيص للمنفعة العامة . 

 ه اإلداري الحديث كما سبق القول .ولذلك يكون التقنين المدني المصري متمشيا مع أحدث تطورات الفق

وأول معيار ساد في الفقه الفرنسي
، يرددون عبارة  ، ومنهم برودون وتولييه وديرانتون وقبل ذلك كان بعض الفقهاء ( &%$) 

لم يعنوا ، و ، ولكنهم لم يقصدوا بذلك أن يضعوا معيارا دقيقاً للتمييز بين الدومين العام والدومين الخاص التخصيص للنفع العام

( $%&. . وأول من عني بهذا البحث هو ديكروك بالبحث عن هذا المعيار
هو معيار عدم قابلية الشيء للملكية الخاصة ، قال به  

( في مؤلفه في القانون اإلداري Ducrocqديكورك ) 
( $%&. 59الطبعة السابعة الجزء الرابع ص  ( &%$) 

، وتبعه فيه برتلمي )  

Berthélemy )
( $%&. 519مؤلفه في القانون اإلداري الطبعة الثالثة عشرة ص  ( &%$) 

.وهذا المعيار يرجع إلى طبيعة  

األشياء ، فما كان منها غير قابل بطبيعته ألن يتملك تملكا خاصا فإنه يدخل ضمن األشياء العامة ، وذلك كالطرق واألنهار والمواني . 

ك الشيء تملكا خاصا هي المبرر لجعله متميزا عن األشياء التي تقبل التملك الخاص وفي نظر أصحاب هذا المعيار تكون استحالة تمل

، ومن ثم يكون شيئاً عاما وتسري عليه أحكام األشياء العامة وبخاصة عدم جواز التصرف فيه وعدم قابليته للتملك بالتقادم . ولكن 

ن األشياء العامة ، كالمباني والسكك الحديدية واألسلحة سرعان ما لوحظ أن هذا المعيار ضيق أكثر مما يجب ، فإن كثيراً م

والمهمات الحربية والمنقوالت األثرية والكتب المخزونة في دور الكتب العامة وغير ذلك ، قابلة للتملك الخاص . وحتى هذه األشياء 
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مملوكة لألفراد والشركات فكثير من  الخاص ، كالطرق والمواني ، يمكن تصورها $ 292$ التي يقال عنها إنها غير قابلة للتملك 

األفراد يملك طرقا يفتحا للجمهور ويحتفظ بملكيتها فال تنتقل إلى الدومين العام وتعتبر طرقا خاصة ، كما يمكن أن نتصور أن شركة 

خاصة تستأثر بملكية إحدى المواني فال تدخل هذه الميناء في الدومين العام
 219ص  227فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

– 211 .&%$ )
 . 

 affectation de la chose âلذلك عدل عن هذا المعيار الضيق إلى معيار أوسع ، وهو تخصيص الشيء الستعمال الجمهور ) 
l'usage de tous  فيكون الشيء عاما إذا كان مخصصا الستعمال الجمهور بطبيعته كما هي الحال في األنهار ، أو بإرادة ، )

العامة كما هي الحال في الطرق . وممن يأخذ بهاذ المعيار كوالن وكابيتان ودي الموند انديير السلطة
كوالن وكابيتان ودي  ( &%$) 

، وكذلك بمعيار تخصيص  ويأخذ أوبري ورو بمعيار تخصيص الشيء الستعمال الجمهور – 115ص  599فقرة  2المور انديير 

 95ص  – 99ص  215فقرة  1خذان بهذين المعيارين معاً في وقت واحد ) أوبري ورو ، ويأ الشيء لمرفق عام الذي سيأتي ذكره
) .&%$ )

، ويرتبون على األخذ به إدخال بعض المباني المملوكة للدولة واألشخاص المعنوية العامة ضمن الدومين العام ، وهي  

والمصحات والمستشفيات والسجون والمحاكم المباني المخصصة الستعمال الجمهور كالمدارس والجامعات ومباني الوزارات 

والبورصات والمتاحف والسلخانات واألسواق والمدافن والمعابد وما إلى ذلك . ولكن المعيار يضيق عن بع العقارات وكثير من 

 المنقوالت التي يجب اعتبارها داخلة في الدومين العام .

 affectation de laخر هو معيار تخصيص الشيء لمرفق عام ) ومن أجل ذلك عدل عن هذا المعيار أيضاً ، واتخذ معيار آ
chose au service public وممن أخذوا بهذا المعيار ديجي ، )

القانون الدستوري الجزء الثالث الطبعة الثالثة ص  ( &%$) 

957 .&%$ )
وجيز 

( $%&. 915ص  2512وسنة  929ص  2522مقاله المنشور في مجلة القانون العام سنة  ( &%$) 
  .

فيدخل ، بحسب هذا المعيار ، ضمن الدومين العام أشياء ال تكون مخصصة الستعمال الجمهور المباشر ولكنها تكون مخصصة 

لخدمة مرفق عام ، ومن ذلك المنقوالت التي ليست مخصصة الستعمال الجمهور وعدد كبير من المباني التي لم تخصص الستعمال 

االنتفاع بها عاما  $ 291$ خدمة مرفق عام . ولكن المعيار مع ذلك يضيق عن أشياء يكون الجمهور المباشر ولكنها خصصت ل

ولكن عن غير طريق المرفق العام ، وذلك كمحالت العبادة في فرنسا فهذه قد خصصت للمنفعة العامة دون أن تعتبر العبادة مرفقاً 

2599عاما بعد فصل الكنيسة عن الدولة في سنة 
( $%&. 119ص  595فقرة  2ابيتان ودي المور انديير كوالن وك ( &%$) 

 . 

(  affectation de la chose â l'utiltié publequeوانتهى الرأي أخيراً إلى اتخاذ معيار " تخصيص الشيء للمنفعة العامة " ) 

و وروالن وفالين، وهو الرأي الذي استقر في آخر تطورات الفقه اإلداري ، وأخذ به من فقهاء القانون اإلداري هوري
 ($%& ) 

فقرة  2517روالن في موجز القانون اإلداري الطبعة الثانية سنة  – 151هوريو في القانون اإلداري الطبعة الحادية عشرة ص 

 . 997فالين في القانون اإلداري الطبعة السادسة ص  – 992
، بمعياري تخصيص الشيء الستعمال الجمهور  2551نة نوفمبر س 1، في جلسة  هذا وقد أخذت لجنة تنقيح التقنين المدني الفرنسي

( $%&. وتخصيص الشيء لمرفق عام في وقت واحد
. وبهذا المعيار أخذ التقنين المدني المصري كما رأينا ، فماشى بذلك أحدث  

ومين العام طبقا لهذا المعيار تطورات الفقه اإلداري كما سبق القول . وسنورد فيما يلي أمثلة كثيرة لألشياء التي تعتبر داخلة ضمن الد

، حتى نحدد المعيار تحديداً واضحا عن طريق تطبيقاته المتعددة . ونذكر اآلن أن الدولة ) أو األشخاص المعنوية العامة األخرى ( 

مقامه ،  تخصص الشيء للمنفعة العامة ، فتنقله من الدومين الخاص إلى الدومين العام ، عن طريق رسمي بموجب قانون أو ما يقوم

أو عن طريق فعلي . كذلك يجوز للدولة ) ولألشخاص المعنوية العامة األخرى ( أن تخصص شيئا مملوكا لألفراد للمنفعة العامة 

فتدخله ضمن الدومين العام ، ولكن يشترط في ذلك أن ينتقل الشيء المملوك لألفراد أوال إلى ملكية الشخص المعنوي العام بسبب من 

كية فيدخل في الدومين الخاص ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى الدومين العام بطريق رسمي أو بطريق فعلي . فنبحث إذن أسباب كسب المل

( تخصيص الشيء للمنفعة العامة بطريق فعلي .  1( تخصيص الشيء للمنفعة العامة بطريق رسمي . )  2المسائل الثالث اآلتية : ) 

 عة العامة .( تخصيص الشيء المملوك لألفراد للمنف 9) 
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 تخصيص الشيء للمنفعة العامة بطريق رسمي :  - 47

يغلب أن يكون الطريق الرسمي هو الطريق الذي يختار في األشياء التي تعد إعداداً خاصا للمنفعة العامة ، وذلك كالمباني العامة 

واالستحكامات
ومذكرته التفسيرية  2592سنة  من أغسطس 9وقد قضت محكمة النقض بأن عبارة الدكريتو الصادر في  ( &%$) 

تقطعان بأن الغرض منه هو أن تكون منطقة بحيرة مريوط هي وما تاخمها من األراضي المبينة بالرسم الملحق به خزانا تنصب فيه 

ل أبري 27، فهي لذلك من األموال العامة ) نقض مدني  ، حتى ال تطغي هذه المياه على األراضي المجاورة مياه الصرف واألمطار

مجموعة المكتب  2599يونيه سنة  19وقارن نقض مدني  – 999عاما جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني في  2559سنة 

( $%&. ( 999عاما جزء أول ص  19الفني في 
. أما األشياء المهيأة بطبيعتها للمنفعة العامة ، كالطرق وشواطئ البحار واألنهار  

 ذ هي بطبيعتها مخصصة فعال للمنفعة العامة .، فال تحتاج إلى الطريق الرسمي ، إ

وإذا اختير الطريق الرسمي ، فهذا الطريق يتمثل في أن تستصدر الدولة أو الشخص المعنوي العام ) كالمحافظات والمدن والقرى 

قانون أو قرار جمهوري والهيئات العامة ( قانونا أو مرسوما ) قراراً جمهوريا ( ، بحسب ما توجبه النظم المعمول بها من استصدار 

، يخصص بموجبه للمنفعة العامة شيء داخل في الدومين الخاص للدولة أو الشخص المعنوي العام ، فيصبح هذا الشيء الذي 

 خصص للمنفعة العامة داخال ضمن الدومين العام بموجب القانون أو القرار الجمهوري الذي صدر في هذا الشأن .

رسمية التي تنقل الشيء من الدومين الخاص إلى الدومين العام قانونا أو قرار جمهوريا ، بل يجوز أن وليس يلزم أن تكون األداة ال

تكون األداة دون ذلك بحسب ما تقضي به النظم المعمول بها ، فيجوز أن تكون قرارا من جلس الوزراء أو قرارا وزاريا . وقد كانت 

: " تعتبر أمواال عامة العقارات والمنقوالت التي للدولة أو لألشخاص االعتبارية  مدني في أصلها تقول 71الفقرة األولى من المادة 

يضيف  2595لسنة  992العامة ، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم " ، فصدر القانون رقم 

إلضافة ، كما نرى ، ال تزال قاصرة ، إذ يجوز أن تكون إلى آخر الفقرة العبارة اآلتية : " أو قرار من الوزير المختص " . وهذه ا

ذلك من قبل  $ 295$ األداة الرسمية قرارا من مجلس الوزراء . وقد قضت محكمة النقض بأن األرض ال تعتبر أثرية إال إذا تقرر 

قانون اآلثار فيما يخصه  الحكومة ، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء ، أو على األقل من قبل وزير األشغال المكلف بتنفيذ

بمقتضى المادة الثانية والعشرين منه
( $%&. 122ص  192رقم  2مجموعة عمر  2599فبراير سنة  12نقض مدني  ( &%$) 

  .

بل إن أي قرار إداري يكفي إللحاق الشيء بالدومين العام ، إذا نص القانون على ذلك
مارس سنة  15انظر استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%&. 121ص  11م  2529
سبتمبر  7. ومن هذا ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار التنفيذي لدكريتو التنظيم الصادر في  

من أن لمجلس التنظيم إلحاق الطرق بالمنافع العامة ، ويعني ذلك أن قرار من مجلس التنظيم يكفي لنقل الطريق من  2775سنة 

الدومين الخاص إلى الدومين العام
وقد تكون األداة الرسمية شيئاً آخر كاعتماد  - 2هامش  219محمد زهير جرانة ص  ( &%$) 

التي تتطلب اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق  2519من دستور سنة  291البرلمان : انظر م 

 29و  21و  22و  7أخذ رأي إحدى الهيئات : انظر م أو  –العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية 

، وتوجب هذه النصوص أخذ رأي مجلس المديرية في إنشاء أو  الذي كان خاصا بمجالس المديريات 2595لسنة  15من القانون رقم 

ئية أو الحديدية متى ، وفي إنشاء طرق المواصالت البرية أو الما إبطال الترع والمصارف العمومية الخاصة بالمديرية دون سواها

، وفي إنشاء المباني الداخلة في أمالك الحكومة  ، وكذلك في إبطال تلك الطرق أو تعديل خطوطها كانت خاصة بالمديرية دون سواها

( $%&. 212ص  – 219. انظر محمد زهير جرانة ص  أو تخصيصها أو تغيير استعمالها أو إزالتها
 . 

 بطريق فعلي تخصيص الشيء للمنفعة العامة - 48
: وقد ال تلجأ الدولة أو الشخص المعنوي العـام إلـى الطر ـا الرسـمي لنقـل شـيء مـن الـدومين الخـاص إلـى  

الدومين العام ، بل تلجـأ إلـى الطر ـا الفعلـي ، فتعتمـد بـذلك علـى الواقـع فعـال دون حاجـة إلـى استصـدار قـانون أو 
الشـيء الـذي كـان مملوكـا ل ـا ملكيـة خاصـة ليكـون صـالحا أية أداة رسمية أخرى . وسـبيل ا إلـى ذلـك هـو أن ت يـئ 
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للمنفعة العامة ، وترصده فعال ل ذه المنفعة ، فيصير الشيء بموجب هذا التخصيص الفعلي داخال ضمن الدومين 
العام وقـد انتقـل إليـه مـن الـدومين الخـاص . مثـل ذلـك أن تخصـص زوائـد التنظـيم لمـرور أصـحاب المنـازل الواقعـة 

كون ال تصلح إال لذلك لوجود استحالة فنية في تجزئت ا وإضافت ا إلى المالك المجاور ن ، فتصـبح هـذه علي ا ، وت
طر قــًا عــام يــدخل ضــمن الــدومين العــام ولــو لــم يصــدر بــذلك  $ 101$ الزوائــد بموجــب هــذا التخصــيص الفعلــي 

 $%&. 1242ص  111رقم  11المحاماة  1198يناير سنة  1المنصورة الكلية الوطنية  ( &%$) قانون أو أمر

) . 
وواقعــة التخصــيص الفعلــي للمنفعــة العامــة واقعــة ماديــة يجــوز إثبات ــا بجميــع الطــرق وتــدخل في ــا القــرائن . 
فإثبــات أن أرضــا قــد أصــبحت مقبــرة عامــة يكفــي فيــه إثبــات أن هــذه اهنرض قــد خصصــت بالفعــل للــدفن وأن الــدفن 

لطـة فـي هـذا الصـدد بـأن هنـاك قر نـة علـى تبعيـة اهنرض للمنـافع يجرى في ا ، وقد قضت محكمة االسـتئناف المخت
العامـة مرجع ـا اسـتعمال اهنرض فعـال فـي تلـك المنفعـة ، مـن القـرائن التـي تـدل علـى تبعيـة اهنرض للمنفعـة العامـة 

أغسـطس سـنة  10مـن دكر تـو  1اإلشارة إلي ا فـي خر طـة المسـاحة باعتبارهـا جبانـة للمسـلمين ، وإن كانـت المـادة 
تنص على أن عمليات المساحة ال يمكـن أن تـؤثر فـي مسـائل الملكيـة أو تضـر بحقـوق اهنفـراد فيسـتخلص  1841

مــن ذلــك أن لــيس لخــرط المســاحة قيمــة ســندات الملكيــة قانونــا ، إال أنــه ال يمكــن القــول بعــد جــواز االســتئناس ب ــا 
مـارس سـنة  21اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) كعنصر من عناصر التقدير في دعوى تقبـل في ـا جميـع طـرق اإلثبـات

. وقد قضت محكمة االستئناف المختلطـة كـذلك بأنـه ال يشـترط صـدور مرسـوم  ( $%&. 212ص  22م  1110
اسـتئناف  ( &%$) بعمومية ترعة لتتوافر ل ا هذه الصفة التي تدل على قيام ـا ظـروف إنشـائ ا واالنتفـاع العـام ب ـا

، وبأنـــه للمطالبـــة بمـــال باعتبـــاره مـــن اهنمـــالك العامـــة  ( $%&. 212ص  1م  1812ديســـمبر ســـنة  21مخـــتلط 
للدولــة كاهنراضــي المكونــة لقــاع البحيــرات ، ليســت الدولــة فــي حاجــة لتقــديم مســتند ، بــل يكفي ــا أن تتمســك بطبيعــة 
هـــذه اهنشـــياء نفســـ ا ، أو بواقعـــة تخصيصـــ ا لالســـتعمال العـــام أو لمرفـــا عـــام معـــين أو لحاجـــات ضـــرور ة لحيـــاة 

 162انظــر محمــد زهيــر جرانــة ص  – 110ص  19م  1191يونيــه ســنة  1اســتئناف مخــتلط  ( &%$) الدولــة
 . ( $%&. 2هامش 

ولمحكمــة الــنقض الرقابــة علــى الوصــف الــذي تستخلصــه محكمــة الموضــوع ممــا تحصــله مــن الوقــائع فيمــا 
وقد قضت محكمة النقض  ( &%$) يتعلا بأن الشيء قد دخل في الدومين العام لتخصيصه بالفعل للمنفعة العامة

، ولكــن لمحكمــة الــنقض أن تتــدخل فــي  فــي هــذا الصــدد بــأن قاضــي الموضــوع حــر فــي تقــدير الوقــائع الثابتــة لديــه
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، فإن هو قضى  صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلص ا من تلك الوقائع ال تتفا مع موجب هذه الوقائع قانونا
، ورأت محكمــة الــنقض أن الوقــائع التــي اتخـــذها  حكومــة الخاصــةبــأن قطعــة مــا مــن اهنرض تعتبــر مــن أمــالك ال

، كان حكمه خاطئـا فـي تطبيـا القـانون ) نقـض  أساسا لحكمه توجب اعتبار هذه القطعة مخصصة للمنفعة العامة
. وجــاء فــي أســباب هــذا الحكــم : "  ( 191ص  211رقــم  99المجموعــة الرســمية  1192يونيــه ســنة  29مــدني 

ن تقر ر الخبير ومـن الرسـم المرفـا بـه المقـدمين ل ـذه المحكمـة أن أرض النـزاع تـدخل ضـمن يستخلص م حيث إنه
أجـــرى الخبيـــر  1111، وعملــت عن ـــا خر طـــة فــي ســـنة  قطعــة أرض خصصـــت بالفعـــل مــن زمـــن للمنفعـــة العامـــة

، وأن  يــة، وأن اهنرض جميع ــا مســورة تقر بــا مــن جميــع ج ات ــا بمعرفــة مصــلحة الســكة الحديد تطبيقات ــا فانطبقــت
.. تـدل  . وحيـث إن هـذه البيانـات القطعة المتنازع علي ا واقعة بين شـر ط السـكة الحديديـة ومسـاكن عمـال الدر سـة

داللـــة واضـــحة علـــى أن أرض النـــزاع مخصصـــة بالفعـــل للمنفعـــة العامـــة وأنـــه ال حاجـــة الستصـــدار مرســـوم بقـــانون 
 . ( $%&. "  ا ل ا بالفعليكفي تخصيص .. بينما أنه بإخراج ا من اهنمالك الخصوصية

 تخصيص الشيء المملوك لألفراد للمنفعة العامة -49
: وفـــي كـــل مـــا قـــدمناه كنـــا نفتـــرض أن الدولـــة أو الشـــخص المعنـــوي العـــام إنمـــا ينقـــل الشـــيء مـــن الـــدومين  

ليــة الخــاص المملــوك لــه إلــى الــدومين العــام ، ولــم يكــن هــذا مــن شــأنه أن ينقــل الشــيء مــن ذمــة ماليــة إلــى ذمــة ما
أخــرى ، فالشــيء فــي الحــالتين يبقــى مملوكــا للدولــة أو للشــخص المعنــوي العــام ، وإنمــا أصــبح بدخولــه فــي الــدومين 

محمـد زهيـر  ( &%$) العام خاضعا هنحكام تختلف عن تلك التي كان يخضع ل ا عندما كان في الدومين الخـاص
 . ( $%&. 161جرانة ص 

العام قصد أن يخصص للمنفعة العامـة شـيئا لـيس فـي ملكـه )  واآلن نفترض أن الدولة أو الشخص المعنوي 
أي ليس في الدومين الخاص ( ، بل هو مملوك لألفـراد ، مثـل ذلـك أن تقصـد الدولـة تحو ـل طر ـا خـاص مملـوك 
هنحـــد اهنفـــراد إلـــى طر ـــا عـــام . ف نـــا يجـــب أن تمـــر العمليـــة بمـــرحلتين : ) المرحلـــة اهنولـــى ( أن تنقـــل الدولـــة أوال 

ـــة ( أن الطر ـــا  ـــة الثاني ـــا داخـــال فـــي الـــدومين الخـــاص . ) والمرحل الخـــاص إلـــى ملكيت ـــا الخاصـــة فيصـــبح الطر 
تخصــص الدولــة ، بعــد أن يصــبح الطر ــا فــي الــدومين الخــاص ، هــذا الطر ــا للمنفعــة العامــة بطر ــا رســمي أو 

العـام . فـال يجـوز إذن أن بطر ا فعلي على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم ، وعند ذلك يدخل الطر ـا فـي الـدومين 
تعمــد الدولــة إلــى الطر ــا الخــاص وتدخلــه مباشــرة فــي الــدومين العــام ، قبــل أن تنقــل ملكيتــه إلي ــا فيــدخل أوال فــي 
الدومين الخاص ومنه ينتقل إلى الدومين العـام . ولـو فعلـت الدولـة ذلـك ، وخصصـت الطر ـا رأسـا للمنفعـة العامـة 
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 هذا عصبا غير مشروع . قبل أن تنقل ملكيته إلي ا ، لكان
الدولة الخاص ، تم يـدًا  $ 104$ بقي أن نحدد كيف تنتقل ملكية الشيء المملوك هنحد اهنفراد إلى دومين 

لتخصيصه بعد ذلك للمنفعة العامة وإدخاله في الـدومين العـام . يكـون ذلـك عـادة بـالطرق المعروفـة لكسـب الملكيـة 
تصــورها هنــا هــي العقــد وااللتصــاق والتقــادم . فيجــوز للدولــة أن تشــتري فــي القــانون المــدني ، والطــرق التــي يمكــن 

الشــيء المملــوك هنحــد اهنفــراد مــن صــاحبه ، فتنتقــل ملكيــة الشــيء إلــى الــدومين الخــاص بموجــب عقــد الشــراء ، ثــم 
تخصصــه الدولــة بعــد ذلــك للمنفعــة العامــة فيــدخل فــي الــدومين العــام . كــذلك يجــوز أن تتملــك الدولــة الشــيء عــن 
طر ا االلتصاق ، فيصبح ملكا ل ا و دخل في الدومين الخاص مع دفع التعو ض الواجب قانونا للمالك اهنصلي ، 
ثــم تخصصــه بعــد ذلــك للمنفعــة العامــة . و جــوز أخيــرًا أن تتملــك الدولــة الشــيء المملــوك هنحــد اهنفــراد عــن طر ــا 

الكـة للشـيء فـدخل فـي الـدومين الخـاص ، خصصـته التقادم ، وهذا يعـا كثيـرًا ، فـإذا تـم التقـادم وأصـبحت الدولـة م
وقــد قضــت محكمــة االســتئناف الوطنيــة بــأن مجــرد  ( &%$) بعــد ذلــك للمنفعــة العامــة فيــدخل فــي الــدومين العــام

، إذا دعــت أن قطعــة  ، و جــب علــى الحكومــة اســتعمال قطعــة أرض لمــرور العامــة ال يكفــي لجعل ــا طر قــًا عامــا
، أن تثبـت وضـع يـدها  اما ودخلت ضمن اهنمـالك المخصصـة للمنـافع العامـةأرض صارت بمضي المدة طر قا ع

، كأن تثبت مثال أن ا رصفت هـذه اهنرض أو جعلـت في ـا مماشـي أو  بطر قة ظاهرة ومستمرة علي ا المدة القانونية
 1101غرســـت أشـــجارًا أو مـــدت أنابيـــب غـــاز أو أقامـــت علي ـــا المصـــابيح ) اســـتئناف وطنـــي أول ديســـمبر ســـنة 

 . ( $%&. ( 99ص  90رقم  11لمجموعة الرسمية ا
على أنه يضاف إلى طـرق كسـب الملكيـة المقـررة فـي القـانون المـدني ، بالنسـبة إلـى الدولـة وإلـى اهنشـخاص 
المعنو ـة العامـة ، طر ــا نـزع الملكيــة للمنفعـة العامــة . فيجـوز للدولـة وللمحافظــات والمـدن والقــرى وال يئـات العامــة 

شـخاص المعنو ـة العامـة أن تنـزع ملكيـة اهنفـراد بموجـب إجـراءات رسـم ا القـانون ، لقـاء تعـو ض وغير ذلك من اهن
رسم القانون أيضًا طر قة تحديده . فإذا لجأت الدولة أو الشخص المعنوي العام إلى طر ا نزع الملكية ، فإنه ينقـل 

خــاص ( أوال ، ثــم يخصصــه بعــد ذلــك ب ــذا الطر ــا الشــيء المملــوك هنحــد اهنفــراد إلــى ملكــه الخــاص ) الــدومين ال
و قــول اهنســتاذ محمــد زهيــر جرانــة فــي هــذا الصــدد : "  ( &%$) للمنفعــة العامــة ، فيــدخل ضــمن الــدومين العــام

، أن نــزع ملكيــة العقــار للمنفعــة العامــة ال يســتتبع حتمــا اعتبــار العقــار مــن  ، خالفــا لمــا يعتقــده الكثيــرون  و الحــظ
تــالزم حتمــي بــين دواعــي المنفعــة العامــة التــي تقتضــي نــزع الملــك عــن بعــض اهنفــراد ، فلــيس هنــاك  اهنمــوال العامــة

. ذلــك أن صــفة العموميــة فــي المــال وليــدة تخصيصــه لالنتفــاع العــام  وبــين اعتبــار العقــارات المنزوعــة أمــواال عامــة
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لــى إســباأ صــفة . أمــا دواعــي المنفعــة العامــة فــي نــزع الملكيــة فقــد تتحقــا وتســتوفي غايت ــا مــن غيــر حاجــة إ بــه
، وإن كـان يغلـب فـي العمـل أن اللجـوء إلـى نـزع الملكيـة يـراد بـه إلحـاق العقـارات  العمومية على العقارات المنزوعـة

.. وعلى هـذا فيشـترط لصـيرورة العقـار فـي هـذه الصـورة مـن اهنمـوال العامـة أن يـنص فـي  المذكورة باهنموال العامة
، أو تخصيصــه بالفعــل باعتبــار أنــه أصــبح مــن أمــوال الدولــة  لعامــةمرســوم نــزع الملكيــة علــى تخصيصــه للمنفعــة ا

وانظـــر أيضـــًا هور ـــو فـــي  –(  141، وإال اعتبـــر مـــن اهنمـــوال الخاصـــة " ) محمـــد زهيـــر جرانـــة ص  ل ـــذه المنفعـــة
أوتوماير فـي القـانون اإلداري اهنلمـاني الترجمـة الفرنسـية  – 421موجز القانون اإلداري الطبعة الحادية عشرة ص 

محمد كامل مرسي في مقاله عـن اهنمـوال  – 211فقرة  – 211جانس فقرة  – 12ص  1101طبعة سنة  9جزء 
 . ( $%&. 481وص  482الخاصة والعامة ص 

فـإذا لــم يلجــأ الشــخص المعنــوي العــام إلــى إجــراءات نـزع الملكيــة ، ولــم يلجــأ فــي الوقــت ذاتــه إلــى أي طر ــا  
آخر من طرق كسب الملكية التي سبا ذكرها حتى يضيف الشيء المملوك هنحد اهنفراد إلـى ملكـه الخـاص تم يـدًا 

يلجـأ إلـى شـيء مـن ذلـك بـل عمـد رأسـا إلـى  لتخصيصه بعد ذلك للمنفعة العامة فينتقـل إلـى الـدومين العـام ، إذا لـم
تخصيص الشيء للمنفعة العامة ، قاصدًا بذلك نقله مباشرة من ملكية مالكه اهنصلي إلى الدومين العام ، ف ذا هو 
الغصــب غيــر المشــروع كمــا قــدمنا . وبــالرغم مــن أن هــذا غصــب غيــر مشــروع ، فــإن محكمــة الــنقض مــع ذلــك ال 

في الدومين العـام ، وتكتفـي بـالحكم بتعـو ض للمالـك اهنصـلي . وقـد قضـت فـي تتعرض لعدم صحة دخول الشيء 
هــذا المعنــى بــأن للمالــك الــذي اغتصــب ملكــه ، وأضــيف إلــى المنــافع العامــة بغيــر إتبــاع اإلجــراءات القانونيــة لنــزع 

 ( &%$) نـهالملكيـة ، حـا مطالبـة الحكومـة بفائـدة تعو ضـية مقابـل ر ـع اهنرض الـذي نزعـت ملكيت ـا منـه جبـرًا ع
ديسـمبر  21وانظر أيضا نقـض مـدني  – 291ص  190رقم  1مجموعة عمر  1199يونيه سنة  8نقض مدني 

 111ص  11رقم  2مجموعة عمر  1194أبر ل سنة  11 – 210ص  119رقم  1مجموعة عمر  1199سنة 
 161رقـم  2مجموعـة عمـر  1191فبراير سنة  16 – 18ص  24رقم  11المحاماة ة  1198أبر ل سنة  11 –

. و ؤخذ على هذا المبدأ الذي قررته محكمـة الـنقض أن المحكمـة ال تقـيم وزنـا لواقعـة الغصـب  ( $%&. 101ص 
، و ستوي طبقا ل ـذا المبـدأ المالـك الـذي نزعـت ملكيتـه طبقـًا لإلجـراءات التـي رسـم ا القـانون والمالـك الـذي غصـب 

فكالهمـــا يقتصـــر حقـــه علـــى التعـــو ض ، اهنول عنـــد اتخـــاذ الشـــيء المملـــوك لـــه دون إتبـــاع اإلجـــراءات القانونيـــة ، 
الشــخص العــام علــى أثــر الغصــب . وكــان  $ 101$ اإلجــراءات القانونيــة لنــزع ملكيتــه ، والثــاني عنــدما يقاضــي 

الواجب التمييز بين الحالتين ، ففي الحالة اهنولى ، إذا اتبعت اإلجراءات التي رمس ا القانون ، كان انتقال الشـيء 
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لدومين العام صحيحًا ، واقتصر حا المالك اهنصلي على التعو ض الذي يحصل عليه عند إتباع اإلجراءات إلى ا
القانونيــة . أمــا فــي الحالــة الثانيــة فــاهنمر يختلــف ، إذ أن الشــخص المعنــوي العــام قــد غصــب مــن المالــك ملكــه ولــم 

صــب عمــال غيــر مشــروع ولــيس مــن شــأنه أن يتبــع اإلجــراءات التــي رســم ا القــانون ، فالواجــب إذن اعتبــار هــذا الغ
يسلب المالك ملكه . ومن ثم يكون الشيء ال يزال باقيا على ملك صاحبه ، فال يمكن إذن أن يكـون قـد انتقـل إلـى 
الدومين العام ، وتقضـي المحكمـة فـي هـذه الحالـة بـرد الشـيء عينـا إلـى صـاحبه مـع التعـو ض إذا كـان لـه محـل . 

، إذا بقي مصرًا على إلحـاق الشـيء بالـدومين العـام ، أن يبـدأ أوال بإتبـاع اإلجـراءات  وعلى الشخص المعنوي العام
القانونيــة لنقــل ملكيــة الشــيء إلــى الــدومين الخــاص ، كــأن يتخــذ إجــراءات نــزع الملكيــة . فــإذا تمــت هــذه اإلجــراءات 

منفعـة العامـة فينتقـل بـذلك وانتقل الشيء إلى الملكية الخاصة للشخص المعنوي العام ، عمد هـذا إلـى تخصيصـه لل
محمـد كامـل مرسـي فـي مقالـه  – 189انظـر فـي هـذا المعنـى محمـد زهيـر جرانـة ص  ( &%$) إلـى الـدومين العـام

عبــد المــنعم الشــرقاوي فــي شــرح قــانون  – 111محمــد علــي عرفــة فقــرة  – 481عــن اهنمــوال الخاصــة والعامــة ص 
 – 612ص  990رقــــم  11المحامــــاة  1190ســــنة  مــــايو 6أســــيوط الجزئيــــة  – 111ص  121المرافعــــات فقــــرة 

وانظـر هور ـو فـي القـانون اإلداري  – 1008ص  20المحامـاة  1110فبرايـر سـنة  11اإلسكندر ة الكلية الوطنيـة 
 . 116ص  9أوتوماير  – 91ص  11طبعة 

فـي  وهناك رأي يذهب إلى التمييز بين مـا إذا ترتـب علـى تخصـيص المـال المغصـوب للمنفعـة العامـة تغييـر
وال تـزول عنـه هـذه الصـفة و قتصـر حـا المالـك اهنصـلي علـى المطالبـة  معالمـه فيصـبح ن ائيـا مـن اهنمـوال العامـة

، وبين ما إذا لم تتغير معالم العين بتخصيص ا للمنفعـة العامـة فـال تلحق ـا صـفة المـال العـام وال يسـقط  بالتعو ض
 ص 960رقـم  19المحامـاة  1192مـايو سـنة  11ط عن ا حا صاحب ا وترد إليه عينا ) محكمـة اسـتئناف أسـيو 

. وانظـر فـي الـرد علـى هـذا الـرأي محمـد زهيـر جرانـة ص  ( 1012وحيـد رأفـت فـي القـانون اإلداري ص  – 725
 . ( $%&. 1وهامش رقم  181

 أمثلة لألشياء العامة أي لألشياء المخصصة للمنفعة العامة - 2

 تعداد لألشياء العامة :  - 51
فـي  11انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) مـن التقنـين المـدني الـوطني السـابا ، كمـا رأينـا 10و  1دتـان أوردت الما

، تعــدادا لألشــياء العامــة ، ال علــى ســبيل الحصــر بــل علــى ســبيل التمثيــل . وقــد أغفــل التقنــين  ( $%&. ال ــامش
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وهو معيار يضع تعر فـًا عامـا  المدني الجديد هذا التعداد اكتفاء بما وضعه من معيار التخصيص للمنفعة العامة ،
. ومـع ذلـك فإننـا إذا  ( $%&. 16انظر آنفا فقرة  ( &%$) تتعين بمقتضاه اهنشياء العامة دون حاجة إلى تعدادها

أردنا إيراد أمثلة لألشياء العامة ، فإن هـذا التعـداد الـذي أغفلـه التقنـين المـدني الجديـد يشـتمل علـى أمثلـة كثيـرة في ـا 
كل الغناء . لذلك نعود إلى هذا التعداد على أن نحور في الترتيب الـذي ورد فـي التقنـين المـدني السـابا ، متـوخين 

تـب اهنشـياء العامـة تبعـا لموقع ـا ) أرضـية ون ر ـة وبحر ـة ( ، وتعبـا لألغـراض التـي أعـدت في هـذا التحـو ر أن نر 
ل ا ) أشياء عامة حربية وأشياء عامة ذات غرض ديني أو خيري ومبان أعدت لتكون مقرًا للمصالح الحكومية ( ، 

 داد على الوجه اآلتي : وتبعا لطبيعة الشيء ) المنقوالت وحقوق االرتفاق ( . وعلى هذا اهنساس نورد التع
أشـــياء عامـــة أرضـــية؛ الطـــرق والشـــوارع والقنـــاطر والحـــواري ، والســـكك الحديديـــة وخطـــوط التلغرافـــات )  - 1

 والتلفونات ( .
أشياء عامة ن ر ة : اهنن ار والن يرات التي تمكن المالحة في ا ، والترع العامـة ) والمصـارف العامـة (  - 2

واهنراضــــي والمبــــاني الالزمــــة لالنتفــــاع باهنن ــــار والن يــــرات والتــــرع ) والمصــــارف (  ، والمــــين والمرافــــئ واهنرصــــفة
 ولمرورها .
أشــياء عامــة بحر ــة : الشــواطئ ، واهنراضــي التــي تتكــون مــن طمــي البحــر ، واهنراضــي التــي تنكشــف  - 9

تملحة المتصــلة بــالبحر عن ــا الميــاه ، والمــين والمراســي والمــوارد واهنرصــفة واهنحــواض ، والبــرك والمســتنقعات المســ
 مباشرة ، والبحيرات المملوكة للميري .

أشياء عامة حربية : الحصون والقـالع والخنـادق واهنسـوار واهنراضـي فـي منـاطا االسـتحكامات ، ولـو  - 1
رخصــت الحكومــة فــي االنتفــاع ب ــا لمنفعــة عموميــة أو خصوصــية ، والترســانات والقشــالقات واهنســلحة والم مــات 

 مراكب الحربية .الحربية وال
أشياء عامة ذات غرض ديني أو خيري : الجوامع وكافة محالت اهنوقاف الخير ـة المخصصـة للتعلـيم  - 1

 العام أو للبر واإلحسان ، والمرافا .
المباني الحكومية : العقارات المير ة ، مثل السرايات والمنزل وملحقات ا المخصصة إلقامـة ولـي اهنمـر  - 6

 لمحافظات أو المدير ات ، وعلى العموم كافة العقارات المعدة لمصلحة عمومية .أو للنظارات أو ا
المنقــــــوالت : مراكــــــب النقــــــل أو البوســــــتة ) أو الطيــــــارات ( ، والــــــدفترخانات العموميــــــة واهننتيكخانــــــات  - 4

شياء التار خية ، والكتبخانات المير ة واآلثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة من مصنوعات الفنون أو اهن
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 ونقود الميري .
حقوق االرتفاق : حقوق التطرق المتعلقة بالشوارع ومجاري المياه واهنشغال العمومية واهنعمال الحربية  - 8

، وعلى وجه العمـوم كافـة مـا تقتضـيه حقـوق االرتفـاق التـي تسـتلزم ا ملكيـة اهنمـالك المير ـة المـذكورة ، أو توجب ـا 
 الصادرة لمنفعة عمومية .القوانين واهنوامر 

 ونستعرض هذه اهنشياء تباعا .

 أشياء عامة أرضية : - 50
تعتبـر الطـرق والشــوارع والقنـاطر والحـواري المخصصــة لمنفعـة العامـة ، أي المخصصــة لمـرور الجم ــور ،  

هـــو  أشـــياء عامـــة . وتكـــون هـــذه اهنشـــياء مخصصـــة للمنفعـــة العامـــة إمـــا بموجـــب قـــانون أو مـــا يقـــوم مقامـــه وهـــذا
التخصيص الرسمي ، أو بموجب التخصيص الفعلي ، بأن يكون الطر ا أو الشارع مطروقا يمر فيه الجم ور من 
مدة طو لة ، أو أن تكون اإلدارة قد تولـت العنايـة بـالطر ا أو الشـارع فعبدتـه للمـرور ورصـفته وأنارتـه وغرسـت فيـه 

عامة ، ال يشترط أن توجد مصـلحة تنظـيم فـي الج ـة اهنشجار مثال . والعتبار طر ا أو شارع مخصصا للمنفعة ال
ص  901رقــم  1الشــرائع  1111أبر ــل ســنة  4اســتئناف وطنــي  ( &%$) التــي يوجــد في ــا الطر ــا أو الشــارع

 198. وال يشــترط كــذلك أن يكــون الطر ــا أو الشــارع علــى نفقــة الحكومــة كمــا تشــترط ذلــك المــادة  ( $%&. 160
الــنقض فــي هــذا المعنــى بــأن القــانون المــدني اهنهلــي قــد أطلــا الــنص الخــاص مــدني فرنســي ، وقــد قضــت محكمــة 

بــالطرق مــن كــل قيــد ومــن كــل شــرط إال عــدم ملكيــة اهنفــراد ل ــا ، فلــيس ثمــة شــرط الصــرف علــى الطــرق بمعرفــة 
فع من الشروط التي يمنع اإلخالل ب ا من اعتبار هذه الطرق من المنا –كما جاء في القانون الفرنسي  -الحكومة 

ديسـمبر سـنة  4نقـض مـدني  ( &%$) العمومية ، وال تحتاج إلى أوامر إدار ة أخرى غير اعتبارها متروكة للتطـرق 
. وقــد جــاء فـي هــذا الحكـم بــأن الفقــرة اهنولـى مــن المـادة التاســعة مــن  244ص  18رقـم  1مجموعـة عمــر  1199

رق م ما كانت حالت ـا وم مـا كـان موقع ـا بوصف أن ا ط –القانون المدني ) السابا ( صر حة في اعتبار الطرق 
. فـإذا مـا اعتبـرت  ، بشرط واحد هو أال تكون ملكا لبعض أفراد الناس هي من اهنمالك العامة –ومبلغ العناية ب ا 

، وجب علـى المحكمـة أن تقصـر بحث ـا علـى معرفـة  ، وطرح اهنمر على المحكمة الحكومة جزءًا من أرض طر قا
، إال إذا  العمومية . ففي الحالة اهنولى ال يمكن اعتباره من اهنمالك مالك أم أنه ال مالك له ما إذا كان ل ذا الجزء

.  أثبتت الحكومة أن ا تملكته أو أن ا قامت بجميع اإلجراءات التي يفرض ا علي ا قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
التـــي ال يجـــوز تملك ـــا بوضـــع اليـــد م مـــا طالـــت ،  وأمـــا فـــي الحالـــة الثانيـــة فيجـــب اعتبـــاره مـــن أمالك ـــا العموميـــة
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. و جــوز لألفــراد فــتح طــرق أو شــوارع خاصــة فــي ملك ــم ، و بقــى الطر ــا أو الشــارع ملكــا خــاص  ( $%&. مدتــه
لصــاحبه ، و ــدل علــى ذلــك بعالمــة ماديــة هــو أن يســد طرفــي الطر ــا أو الشــارع ببــاب أو درابــز ن أو جنز ــر لمنــع 

فــي خصــوص أحكــام  1881أغســطس ( ســنة  26مــن اهنمــر العــالي الصــادر فــي  1مــرور الجم ــور فيــه ) المــادة 
مصــلحة التنظــيم ( . و جــوز أن ينتقــل الطر ــا أو الشــارع مــن ملــك الفــرد الخــاص إلــى الــدومين العــام ، وذلــك بــأن 

لـو  يتنازل المالك عن الطر ـا أو الشـارع للحكومـة وتخصصـه هـذه للمنفعـة العامـة ، وقـد يكـون التنـازل ضـمنيا كمـا
 1191مــايو ســنة  16نقــض مــدني  ( &%$) أجــرت الحكومــة وضــع النــور أو الرصــف وســكت المالــك عــن ذلــك

 24 – 124ص  26م  1119ديسمبر سنة  91استئناف مختلط  – 108ص  208رقم  96المجموعة الرسمية 
تحو لـه إلـى و عتبر تنازل المالك عن الطر ا أو الشـارع الخـاص للحكومـة ل – 80ص  14م  1191ديسمبر سنة 

، وكذلك تنازل المالك للحكومة عن قطعة أرض إلنشاء شارع نظير الفائدة المرجوة من إنشـاء  طر ا أو شارع عام
ديســمبر ســنة  28، فــال يلــزم تحر ــر ورقــة رســمية بــل تكفــي الورقــة العرفيــة ) نقــض مــدني  ، تنــازال بعــوض الشــارع
ـــر ســـنة  18اســـتئناف مخـــتلط  – 212ص  114رقـــم  1مجموعـــة عمـــر  1199  – 294ص  26م  1111فبراي

وانظـر عكـس  – 118ص  128محمـد علـي عرفـة فقـرة  – 1هـامش  110ص  122 فقـرة 1محمد كامـل مرسـي 
. ولــإلدارة الحــا فــي  ( $%&. ( 198ص  111رقــم  1المحامــاة  1121فبرايــر ســنة  14ذلــك اســتئناف مصــر 

لمجـاورون للطر ـا العـام فينحصـر حق ـم فـي تمكيـن م مـن تعديل الطرق والشوارع العامة وفي إلغائ ا ، أما المالك ا
 1191مايو سنة  16نقض مدين  ( &%$) الوصول إلى أمالك م وفي تمتيع م بما هو ضروري من النور وال واء

) إذا ترتــب علـــى  11ص  6م  1811ينــاير ســـنة  1اســتئناف مخـــتلط  – 442ص  269رقـــم  1مجموعــة عمــر 
علـــى طر ـــا عـــام إضـــعاف متانـــة المنـــازل المجـــاورة أو تغييـــر المنافـــذ أو ســـد تنفيـــذ أعمـــال مقـــررة لمصـــلحة عامـــة 

) المــــالك  119ص  20م  1108أبر ــــل ســــنة  21اســــتئناف مخــــتلط  –، فــــاإلدارة ملزمــــة بــــالتعو ض (  المنــــاور
، ولكـــن ل ـــم أن يطـــالبوا اإلدارة  المجـــاورون للطر ـــا العـــام ال يســـتطيعون المعارضـــة فـــي تعـــديل الطر ـــا أو إلغائـــه

) إنشـاء مرحـاض عـام فـي طر ـا عـام ال  916ص  21م  1101مايو سـنة  19استئناف مختلط  –التعو ض ( ب
يكـــون ســـببًا لمطالبـــة المـــالك المجـــاور ن بـــالتعو ض إال إذا أثبتـــوا أن اإلدارة قـــد ســـببت ل ـــم بإهمال ـــا أضـــرارًا تفـــوق 

 . ( اهنضرار التي تالزم عادة مثل هذه المشروعات العامة
 . ( $%&. ، واهنحكام المشار إلي ا فيه 129فقرة  1كامل مرسي وانظر محمد 

و ــدخل فــي اهنشــياء العامــة الســكك الحديديــة وخطــوط التلغــراف وخطــوط التلفــون ، وكــل مــا آل أو يــؤول إلــى 
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الدولــة أو إلــى البلــديات مــن وســائل النقــل العــام كــالترام واهنوتوبيســات والمطــارات والطــائرات وغيرهــا . وفيمــا يتعلــا 
بالسكك الحديدية هناك منشور قديم ، كان له وقت صدوره قوة القانون وال يزال معموال به حتى اآلن ، وهو منشور 

( ، و نص على ما يأتي : "  1861يوليه سنة  21)  1281المحرم سنة  20باشمعاون الخديوي الذي صدر في 
مــا لــم يكــن مــن بعــد كــل خنــدق مــن الج تــين اهنراضــي المجــاورة لجــانبي الســكة الحديــد ال يجــوز بيــع شــيء من ــا ، 

بخمــس أقصــاب . والغيــر جــائز التصــر ح ببيعــه إنمــا هــو جســر الســكة والجنابيتــان المجاورتــان لــه والجســران اللــذان 
بجانب مــا المعــدان للمــرور والعبــور كمــا هــو مرســوم ومقــنن مــن ديــوان اهنشــغال والســكة الحديــد ، بمــا أن ذلــك مــن 

التي ال يجوز في ا بيع وال شراء ، وما عدا ذلـك بـالطبع يجـري فيـه البيـع والشـراء بخالفـه الجسور والطرق العمومية 
. وأمــا أرض الخنــادق عنــد جفاف ــا مــن المــاء إذا كانــت تســتعد للزراعــة وتكــون مــن المضــاف بالمــال أو بالعشــور ، 

بسـكة الحديـد وال يترتـب عن ـا فيمكن للمضافة عليه االنتفاع بزراعت ا ، بحيث أن الزراعة التي تجـري ب ـا ال تضـر 
ص  128فقـرة  1انظر محمد كامل مرسي  ( &%$) حرمان مرور المياه الصيفي أو الشتوي بالخنادق المذكورة " 

. وقد قضت محكمة استئناف مصـر بـأن يعتبـر جسـر السـكة الحديديـة والجنابيـة مـن  ( $%&. 116ص  - 111
هجر ـة ، والــذي كــان لــه قـوة القــانون قبــل صــدور  1281ســنة  المنـافع العامــة بمقــتض منشـور الباشــمعاون الصــادر

قانون نـزع الملكيـة ، وطبقـًا لقائمـة التـالف التـي عملـت بنـاء علـى منشـور الباشـمعاون وتضـمنت بيـان اهنرض التـي 
 11المحامـاة  1190ديسمبر سنة  21استئناف مصر  ( &%$) أخذت للسكة الحديدية وأدخلت في المنافع العامة

 99رقــم  11المجموعــة الرســمية  1112ديســمبر ســنة  90وانظــر أيضــًا اســتئناف وطنــي  – 821 ص 124رقــم 
 . 104ص  61رقم  14المجموعة الرسمية  1116فبراير سنة  1 – 62ص 

المحـــرم ســـنة  20وقـــد قضـــت محكمـــة االســـتئناف الوطنيـــة بـــأن منشـــور باشـــمعاون خـــديوي الـــذي صـــدر فـــي 
لمعرفـــة مـــا هــي الحالـــة القانونيـــة لألراضـــي التــي تمـــر علي ـــا الســـكك هــو اهنصـــل الـــذي يجـــب الرجــوع إليـــه  1281

. وجعـل اهنول  . وقد قسم المنشور المذكور هذه اهنراضـي إلـى قسـمين الحديدية واهنراضي التي تجاور هذه السكك
ران ل ا ، وهي جسور السكك الحديدية والخندقان المجاو  من المنافع العمومية التي ال يجوز بيع ا وال التصرف في ا

. وجعـــل علـــى القســـم الثـــاني من ـــا حـــا االرتفـــاق  يمنيـــًا وشـــماال والطر ـــا المعـــد لمـــرور النـــاس بجانـــب كـــل خنـــدق
مـن خمـس  ، وهذا القسم يشمل اهنراضي التي ال تبعد عن الطر ا المجاور للخندق أكثر لمصلحة السكك الحديدية

، ولكــن  لحديديــة يجـاوره خنـدق مــن كـل ج ـة. وقـد اعتبـر هــاذ المنشـور أن كـل جســر مـن جسـور السـكك ا أقصـاب
، بـدليل أن المنشـور  هذا االعتبار القانوني ال يؤخـذ منـه أن هـذه الخنـادق جيـب أن تكـون موجـودة فعـال وفي ـا ميـاه
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جفـاف هـذه الخنـادق واسـتعمال ا للزراعـة هـو  ، ولكـن نفسه فرض عكس ذلـك وسـمح بـزرع أرض الخنـادق إذا جفـت
 . ( 946ص  6االستقالل  1108ديسمبر سنة  28 شيء عارض ) استئناف وظني

هجر ة لملحا بالئحة اهنطيان  1281وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن النص العربي المنشور ص 
لـو تـرجم ترجمـة صـحيحة لظ ـر : أوال أن جسـر السـكك الحديديـة والخنـدقين المجـاور ن لـه  11السعيدية تحت رقـم 

والمعدتين للمرور هي ملك الدولة ملكا مطلقـًا وال يجـوز التصـرف في ـا وال امتالك ـا  والجنابيتين المجاورتين للخندق
ســنتيمترًا ( مــن بعــد الجنــابيتين  41متــرًا و  14ثانيــا أن اهنرض الواقعــة فــي المنطقــة خمــس أقصــاب )  –بالتقــادم 

، ولكــن إذا انتقلــت  هــاالمجــاورتين للخنــدقين ليســت ملكــا لمصــلحة الســكك الحديديــة وال حــا ل ــا فــي تحصــيل إيجار 
، منعـا  ملكية هذه اهنراضي كان للمصلحة الحـا فـي التـدخل واالتفـاق مـع المشـتري علـى شـروط االمـتالك وكيفيتـه

. فللمصــلحة إذن حــا ارتفــاق  لمــا عســاه أن يصــيب المصــلحة مــن الضــرر وحتــى ال يتعطــل ســير الســكك الحديديــة
تفـاع المشـتري بـاهنرض بحيـث ال يتعـارض انتفاعـه مـع لطمـئن إلـى طر قـة ان ( sui generis ) مـن نـوع خـاص

مــايو ســنة  10 – 144ص  1م  1819ينــاير ســنة  11مصــلحت ا أو يعطــل طر ــا اســتغالل ا ) اســتئناف مخــتلط 
 – 281ص  16م  1101مايو سنة  26 – 11ص  11م  1102ديسمبر سنة  14 – 212ص  11م  1102

م  1120نـوفمبر سـنة  1 – 210ص  90م  1118نة نوفمبر سـ 24 – 291ص  26م  1111أبر ل سنة  16
 . 124ص  128فقرة  1. وانظر محمد كامل مرسي  ( 4ص  99

و تبين من ذلك أن اهنرض الواقعة فـي منطقـة خمـس أقصـاب مـن بعـد الجنـابيتين المجـاورتين للخنـدقين هـي 
االتفاق مع المشتري على  ملك خاص لألفراد ول م حا التصرف في ا بعد مراعاة حا مصلحة السكك الحديدية من

محمد زهيـر جرانـة ص  – 161ص  121، و جوز تملك ا بالتقادم ) محمد علي عرفة فقرة  شروط التملك وكيفيته
 . ( $%&. ( 181ص  – 184

 أشياء عامة نهرية :  - 52
ر ـل أب 10اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) و عتبر مـن اهنشـياء العامـة ن ـر النيـل ، مياهـه ومجـراه وقاعـه وجسـوره

 – 41ص  8م  1816ينـاير سـنة  22 – 901ص  4م  1811مـارس سـنة  21 – 194ص  2م  1810سنة 
وقــد قضــى بأنــه يــدخل المنــافع العامــة مســطح الن ــر بمــا فــي ذلــك المجــرى بمعنــاه الواســع و شــمل الفــروع المختلفــة 

وال بأعمـال التقـاء الفيضـان  ، فليس للمـالك المجـاور ن حـا القيـام بأعمـال تفيـد كسـب الملكيـة والقاع حتى الجسور
. وقضـى أيضـًا بـأن مـا  ( 961ص  21م  1114أبر ـل سـنة  14بدون ترخيص من الحكومة ) استئناف مخـتلط 
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، يعتبــر مــن أمــالك  ، أي الضــفاف العاليــة واهنراضــي الواقعــة علــى جســور النيــل يتبــع اهنن ــار الصــالحة للمالحــة
 ( $%&. ( 191ص  11م  1199ينـاير سـنة  14) اسـتئناف مخـتلط ، فال تقبل التملـك بالتقـادم  الحكومة العامة

. فيجــوز لألفــراد ولملــك  ( $%&. 961ص  21م  1114أبر ــل ســنة  14اســتئناف مخــتلط  ( &%$) وفروعــه
 21 – 248ص  1م  1812مايو سنة  1استئناف مختلط  ( &%$) اهنراضي المجاورة للنيل االستفادة من مياهه

. أمـا المجـرى ف ـو خـط  ( $%&. 961ص  21م  1114أبر ل سـنة  14 – 140 ص 21م  1112فبراير سنة 
يتحدد بالمتوسط بين أعلى مياه يصل إلي ـا النيـل فـي أعلـى فيضـانه وأعلـى ميـاه يصـل إلي ـا فـي أخفـض فيضـانه ، 

 ( &%$) وذلك في خالل مدة طو لـة مـن السـنين فيمـا عـدا السـنين الـذي يكـون في ـا العلـو أو االنخفـاض اسـتثنائيا
الن ر أو مرجاه يتحدد بالمنسوب الذي يصل إليـه أعلـى ميـاه الن ـر فـي وقـت الفيضـان  ( lit ) وقد قضى بأن فراش

، فكـل مــا يــدخل فــي  ، ماعــدا التـي يكــون في ــا لعلـو أو االنخفــاض اســتثنائيا ، أي المتوســط فــي عـدة ســنين العـادي
 1191مــارس ســنة  29العامــة ) مصــر الكليــة  هــذه المنســوب يعتبــر جــزءا مــن مجــرى الن ــر فيكــون مــن اهنمــالك

. وقضـــى بـــأن اهنطيـــان التـــي أغرقت ـــا الميـــاه إذا كانـــت تعـــد بحســـب طبيعـــة  ( 916ص  146رقـــم  16المحامـــاة 
، فــإن هــذا التمليــك ال  ، ولمــا ارتفــع منســوب ا بتــراكم الطمــي أبــيح تمليك ــا لألهــالي موقع ــا جــزءًا مــن مجــرى الن ــر

، ولــذلك فــإن ملكيــة أصــحاب ا تكــون محملــة  ، هنن الواقــع أن ــا جــزء منــه ن مجــرى الن ــريعنــي أن ــا لــم تعــد جــزءًا مــ
بحا ارتفاق مقرر لمنفعة العامة من مقتضاه أن تغمرها مياه الن ر عند الحاجة لتجري مياهه في ـا هـذه طليقـة بـين 

زمـــة قانونـــا غيـــر مل ، ولـــذلك تكـــون الحكومـــة ، دون أن يكـــون هنصـــحاب ا حـــا فـــي التعـــو ض عـــن ذلـــك جســـر ن
 494ص  221رقـم  1مجموعة مجلـس الدولـة  1110مايو سنة  11بالمحافظة علي ا من الغرق ) مجلس الدولة 

سنة  –أبر ل  6استئناف مختلط  – 141ص  81رقم  14المحاماة  1196مايو سنة  11. وانظر نقض مدني  (
 – 191ص  11م  1199سـنة  ينـاير 14 – 916ص  11م  1121أبر ـل سـنة  1 – 926ص  98م  1126

 111ص  128محمد علي عرفة فقرة  – 194محمد كامل مرسي فقرة  – 81ص  61م  1111مارس سنة  22
. فكل اهنراضي والجزر التي تدخل في هـذا المنسـوب تعتبـر جـزءًا مـن مجـرى  ( $%&. 1000وحيد رأفت ص  –

نقض  ( &%$) التي ال يجوز تملك ا بالتقادمالنيل من اهنشياء العامة  النيل . وتعتبر اهنراضي الواقعة على جسور
 11م  1199ينــاير ســنة  14اســتئناف مخــتلط  – 141ص  81رقــم  14المحامــاة  1196مــايو ســنة  11مــدني 
اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) ، وال إجـراء أعمـال التقـاء الفيضـان بغيـر تـرخيص مـن ج ـة اإلدارة ( $%&. 191ص 
 . ( $%&. 111ص  128لي عرفة فقرة محمد ع – 961ص  21م  1114أبر ل سنة  14



 

 

 

 

1332 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

كذلك يدخل ضمن اهنشياء العامة الترع العامة والمصارف العامة . والترعة العامة هي كل مجرى معد للري 
) مــن قــانون الــري والصــرف ( 2تكــون الدولــة قائمــة بنفقــات صــيانته ، و كــون مــدرجا بســجالت وزارة اهنشــغال ) م 

اتصـاف ترعـة بأن ـا عموميـة أو غيـر عموميـة أمـر قـانوني بينتـه الئحـة وقـد قضـت محكمـة الـنقض بـأن  ( &%$
. فـإذا  ، فمن واجب المحكمة إذن أن تراعي في قضائ ا ما جـاءت بـه تلـك الالئحـة فـي هـذا الصـدد الترع والجسور
، واعتمــدت فقــط فــي قيــام صــفة الترعــة علــى تقر ــر الخبيــر المؤســس علــى تطبيــا خر طــة فــك الزمــام  هــي لــم نفعــل

ــا نقضــه ) نقــض مــدني  مرســوم علي ــا مــا يفيــد أن الترعــة بجســر  ا عموميــةال أبر ــل ســنة  11، كــان حكم ــا متعين
. والمصــرف العــام هــو كــل مجــرى  ( $%&. ( 909عامــا جـزء أول ص  21مجموعـة المكتــب الفنــي فــي  1198

مــن قــانون الــري  9) م معــد الصــرف تكــون الدولــة قائمــة بنفقــات صــيانته ، و كــون مــدرجا بســجالت وزارة اهنشــغال 
والصرف ( . ومقتضى أن يكون المجـرى ترعـة عامـة ومصـرفا عامـا أنـه يجـوز للجميـع االنتفـاع بالترعـة واسـتعمال 
لمياه ا لري أراضي م ، واالنتفاع بالصرف واسـتعماله لصـرف الميـاه فيـه . وقـد وضـعت قيـود علـى هـذا االسـتعمال 

المالحة ، واالنتفـاع بالجسـور ، مـن ذلـك قلـع اهنشـجار المغروسـة فـي  لضمان توز ع المياه توز عا عادال ، وتس يل
 1جسور الترع ، إذا ثبت أن ا تعوق سير مياه الترعـة أو تعطـل المالحـة في ـا أو تعطـل المـرور علـى جسـورها ) م 
) م من قانون الري والصرف ( ، وحظر إنشاء مأخـذ الميـاه فـي جسـور النيـل أو جسـور التـرع العامـة إال بتـرخيص 

مــن قــانون الــري والصــرف ( ، ووجــوب الحصــول علــى تــرخيص إلقامــة أيــة آلــة مــن اآلالت الرافعــة التــي تــدار  96
مـن قـانون الـري والصـرف ( . وتعتبـر جسـور التـرع والمصـارف العامـة مـن  11بغير اليد كالسـاقية أو التـابوت ) م 

المجموعـة الرسـمية  1111مـارس سـنة  21ي اسـتئناف وطنـ ( &%$) اهنشـياء العامـة ، فـال يصـح تملك ـا بالتقـادم
م  1121أبر ـــل ســـنة  1 – 284ص  21م  1114مـــارس ســـنة  29اســـتئناف مخـــتلط  – 180ص  12رقـــم  11
الواقـع  ( banquette du canal ) ومسـطاح الترعـة – 111ص  128محمد علي عرفة فقرة  – 916ص  11

نـه هـذه الصـفة إال بحـادث طبيعـي أو بـأمر إداري ينقلـه ، وال تـزول ع العامـة بين جسرها والمـاء يعتبـر مـن اهنشـياء
 14م  1191فبراير سنة  11 – 284ص  21م  1114مارس سنة  19إلى اهنشياء الخاصة ) استئناف مختلط 

 – ( $%&. ( 2هـامش  160ص  128محمـد علـي عرفـة فقـرة  – 112فقـرة  1محمد كامل مرسـي  – 111ص 
جسور الترع ، و صدر الترخيص من وزارة الـري ، ول ـا أن تقيـده بالشـروط ولكن يجوز الترخيص لألفراد في زراعة 

من قانون الري والصرف ( .أما المساقي والمصـارف  8التي تراها الزمة لمنع اإلضرار بصالح الري والصرف ) م 
الحكومة الخاصة ف ي مملوكة لألفراد ، ولكن يجوز ل م التنازل عن ا للحكومة لتصبح ترعا ومصارف عامة تتولى 
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صـــيانت ا . كمـــا يجـــوز بقـــرار جم ـــوري أن تعتبـــر أيـــة مســـقاة أو مصـــرف خـــاص ترعـــة أو مصـــرفا عامـــا إذا كانـــت 
المسقاة متصلة مباشرة بالنيـل أو بترعـة عامـة تسـتمد الميـاه مـن أي مـا ، أو كـان المصـرف الخـاص متصـال مباشـرة 

حكومــة أيــة تعو ضــات عــن اهنرض المشــغولة بالنيــل أو بمصــرف عــام أو ببحيــرة يصــب فــي أي من ــا . وال تــدفع ال
من قانون الري والصرف ( . وبقاء ترعة أو مصرف ضمن اهنشـياء  1بالمسقاة أو المصرف قبل اعتباره عاما ) م 

العامة منوط بكون الحكومة مستمرة على تولي حفظ ا وصيانت ا وتط يرها ، فإذا انقطعت الحكومة عن ذلـك جـاز 
ترعة أو المصرف من اهنشياء العامة إلى اهنشياء الخاصة ، وكذلك يكون الحكـم بالنسـبة أن يؤول انقطاع ا نقال لل

) بالنسـبة إلـى الترعـة  86ص  91رقـم  2مجموعة عمر  1194فبراير سنة  1نقض مدني  ( &%$) إلى الجسور
 . ( $%&. ( ) بالنسبة إلى الجسور 111ص  11م  1102مارس سنة  14استئناف مختلط  –أو المصرف ( 

( إمـا أن تكـون طبيعيـة وهـي ن ـر  donaine public fluvialو تبين من ذلك أن اهنشياء العامـة الن ر ـة ) 
النيل ، أو صناعية وتشمل الترع والمصارف والمين والمرافئ واهنرصفة واهنراضي والمباني الالزمة لالنتفاع بالن ر 

 . ( $%&. 111فقرة  1محمد كامل مرسي  ( &%$) أو الترع

 أشياء عامة بحرية :  - 53
( تعتبــر مــن اهنشـياء العامــة ، والشــاطئ يشــمل اهنرض التــي  ravages de la merوشـواطئ البحــر ) 

م  1104يونيـه سـنة  10اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) يغطي ا أعلى أمواج الشتاء ، و رجع في تحديدها إلى الطبيعـة
محمــد  – 111ص  192فقــرة  1مرســي محمــد كامــل  – 991ص  92م  1120أول يونيــه ســنة  – 84ص  11

 la ) أما البحر ذاته فالدولة ليس ل ا فيه إال حا السيادة على الميـاه اإلقليميـة – 118ص  128علي عرفة فقرة 
mer territoriale ) متـرًا  1116. وكـان هـذا المـدى يبلـغ ثالثـة أميـال بحر ـة ) أي  مرمـى المـدفع ، وتقدر بمدى

.  مــيال بحر ــا 12، وهنــاك ميــل إلــى تحديــد هــذا المــدى فــي الوقــت الحاضــر بمقــدار  راً ، ولكنــه زاد بعــد ذلــك كثيــ (
. فــال يجــوز  ( $%&. والمراجــع المشــار إلي ــا فيــه 1هــامش  191ص  121فقــرة  9انظــر بالنيــول ور بيــر وبيكــار 

مـارس  9لط اسـتئناف مخـت ( &%$) التصرف في شواطئ البحر علـى هـذا التحديـد ، كمـا ال يجـوز تملك ـا بالتقـادم
، كانت  وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان شاطئ البحر من اهنمالك العامة – 111ص  16م  1101سنة 

اهنكشـــاك التـــي تقيم ـــا البلديـــة عليـــه لفـــرض تنظـــيم االنتفـــاع واالســـتمتاع بـــه وتيســـيرهما مـــن اهنمـــالك العامـــة كـــذلك 
عامـا جـزء أول ص  21المكتـب الفنـي فـي مجموعـة  1111نـوفمبر سـنة  29بالتبعية والتخصـيص ) نقـض مـدني 

. وال يجوز أخذ رمال أو أحجار أو حصى أو مواد أخرى من شواطئ البحر ) وهي من اهنمالك  ( $%&. ( 902
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العامة كما رأينا ( ، أو من اهنراضي التي تتكون من طمي البحر أو التي ينكشف عن ا بالبحر ) وهـي مـن أمـالك 
مــدير ، وإال كانــت العقوبــة الحكومــة الخاصــة كمــا ســنرى ( ، فــي الســواحل التــي تعــين بقــرار يصــدره المحــافظ أو ال

(  1112مارس سنة  6غرامة مقدارها مائة قرش وضبط هذه المواد ومصادرت ا ) قرار ناظر الداخلية الصادر في 
. 

( المسـتملحة المتصـلة  les marais et étangsوكـذلك تعتبـر مـن اهنشـياء العامـة البـرك والمسـتنقعات ) 
ولمـا كانـت بحيـرة  ( &%$) ، فال يجوز التصرف في ـا وال تملك ـا بالتقـادمبالبحر مباشرة والبحيرات المملوكة للدولة 

، فإن ـا تعتبـر داخلـة فـي الـدومين  ، ف ـي تتلقـى ميـاه الصـرف مـن محافظـة البحيـرة مر وط مخصصـة لمنفعـة عامـة
 . ( $%&. ( 110ص  19م  1191يونيه سنة  1العام ) استئناف مختلط 

 domaine( كاهنشــياء العامــة الن ر ــة )  domaine publie maritimeواهنشــياء العامــة البحر ــة ) 
publie fluvial  ( إمـا أن تكـون طبيعيـة وتشـمل شـواطئ البحـر والمراسـي والمـوارد )les havres et rades  )

حربية  $ $111 (  les portsوالبرك والمستنقعات المستملحة والبحيرات ، أو أن تكون صناعية وتشمل المين ) 
 $%&. 191فقرة  1محمد كامل مرسي  ( &%$) ( docks( واهنحواض )  quaisتجار ة واهنرصفة ) كانت أو 

) . 
مــن التقنــين المــدني الــوطني الســابا ضــمن اهنشــياء العامــة البحر ــة "  1وقــد ذكــرت الفقــرة الرابعــة مــن المــادة 

( ،  les lais et de la merاهنراضـي التـي تتكـون مـن طمـي البحـر واهنراضـي التـي تنكشـف عن ـا الميـاه " ) 
مدني فرنسي . والصحيح أن اهنراضي التي تتكومن من طمي الحبر واهنراضي التـي  198وذلك على نسا المادة 

 ( &%$) تنكشف عن ا المياه هي من أمالك الدولة الخاصة ال من أمالك ا العامة ، فيجوز للدولـة التصـرف في ـا
.  ( $%&. 116ص  199فقــرة  9نســي بالنيــول ور بيــر وبيكــار وانظــر فــي القــانون الفر  –مــدني  1111انظــر م 

وإذا كان المشرع الفرنسي قد ذكر أن ا تدخل ضمن الدومين العام ، فقد أراد بذلك أن ا ملك اهنمـة أي تـدخل ضـمن 
مــا الــدومين القــومي ، وقــد رأينــا أن التقنــين المــدني الفرنســي قــد خلــط مــا بــين الــدومين القــومي والــدومين العــام وجعل 

. فلــم يتنبــه المشــرع المصــري إلــى هــذا الخلــط الــذي وقــع فيــه  ( $%&. 11انظــر آنفــا فقــرة  ( &%$) شــيئا واحــداً 
المشرع الفرنسي ، وذكر مجاراة له أن اهنراضي التـي تتكـون مـن طمـي البحـر واهنراضـي التـي تنكشـف عن ـا الميـاه 

قـد كانـت محكمـة االسـتئناف المخـتلط قـد و  – 199فقـرة  1محمـد كامـل مرسـي  ( &%$) هـي مـن اهنمـالك العامـة
مـــارس ســـنة  9وقعــت فـــي هـــذا الخطـــأ فقضـــت بــأن هـــذه اهنراضـــي تعتبـــر مـــن اهنمــالك العامـــة ) اســـتئناف مخـــتلط 
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، ثم رجعـت عـن خطأهـا فقضـت بأن ـا تعتبـر مـن اهنمـالك الخاصـة ) اسـتئناف مخـتلط  ( 118ص  16م  1101
 . ( $%&. ( 226ص  29م  1111مارس سنة  16

 أشياء عامة حراية : - 54
ولما كان مرفا الدفاع من أهم وظائف الدولة ، فكل ما يستخدم ل ذا المرفا يعتبر من اهنشياء العامة التي  

ال يجوز التصرف في ا وال تملك ا بالتقادم ، حتى ال يتعطل مرفـا مـن أخطـر المرافـا ، و ـدخل ضـمن مـا يسـتخدم 
ي الداخلــة فــي منــاطا االســتحكامات ، وميــادين لمرفــا الــدفاع الحصــون والقــالع ، والخنــادق ، واهنســوار ، واهنراضــ

التــدر ب والمنــاورات ، والترســانات ، والقشــالقات ) الثكنــات ( ، ومصــانع الــذخيرة والــذخائر واهنســلحة ، واهنســطول 
 الحربي ، والطيارات الحربية ، وجميع الم مات الحربية ما كان من ا قديما وما استحدث .

فا الدفاع ، وأصبح مـن أمـوال الدولـة الخاصـة ، وجـاز التصـرف فيـه فإذا زال تخصيص شيء من ذلك لمر  
ص  6م  1811مــايو ســنة  90اســتئناف مخــتلط  ( &%$) . ومــن ثــم فالحصــون والقــالع إذا أبطــل اســتعمال ا

، وأســوار المــدن القديمــة التــي لــم تعــد بــذات فائــدة فــي الــدفاع ، كــل هــذه تكــون مــن أمــالك الدولــة  ( $%&. 298
) سـور مدينـة القـاهرة  106ص  11رقـم  9مجموعـة عمـر  1110مـارس سـنة  4نقـض مـدني  ( &%$) الخاصـة
محمــد علــي عرفــة  – 2161فقــرة  1بالنيــول ور بيــر وبوالنجيــه  – 121فقــرة  9. بالنيــول ور بيــر وبيكــار  القــديم (

 . ( $%&. 190فقرة 

 أشياء عامة ذات غرض ديني أو خيري : - 55
مـــن التقنـــين المـــدني الســـابا تـــنص علـــى أن اهنمـــالك العامـــة تشـــمل "  1ادة كانـــت الفقـــرة الســـابعة مـــن المـــ 

الجوامع وكافة محالت اهنوقاف الخير ـة المخصصـة للتعلـيم العـام أو للبـر واإلحسـان ، سـواء كانـت الحكومـة قائمـة 
مخصصــة بإدارت ــا أو بصــرف مــا يلــزم لحفظ ــا وبقائ ــا " . و الحــظ أن عبــارة " كافــة محــالت اهنوقــاف الخير ــة ال

للتعليم العام أو للبر واإلحسان " هي ترجمة غير دقيقة لتعداد أتى في النص الفرنسي للمادة لـم يـرد فيـه شـيء عـن 
( أي محـــال العبـــادة أو المؤسســـات الدينيـــة )  établessements pieux" اهنوقـــاف الخير ـــة " ، وإنمـــا ذكـــر ) 
établissements d'instuction أي مؤسســـات التعلـــيم ، و ) (établissements de charité  أي )

ص  41رقــم  16المحامــاة  1191أبر ــل ســنة  28انظــر اســتئناف مصــر  ( &%$) مؤسســات البــر واإلحســان
. وهنــاك فــرق بــين اهنمــالك العامــة واهنوقــاف الخير ــة ، وإن كانــا يتفقــان فــي عــدم جــواز التصــرف  ( $%&. 140
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التــي عين ــا الواقــف أمــا اهنمــالك العامــة فينتفــع ب ــا جميــع النــاس ،  في مــا ، فاهنوقــاف الخير ــة تنتفــع ب ــا ج ــة البــر
و صــرف علــى صــيانة اهنوقــاف الخير ــة مــن ر ع ــا أمــا اهنمــالك العامــة فيكــون الصــرف علــى صــيانت ا مــن أمــوال 

وقــد قضــت محكمــة الــنقض بــأن شــرط اعتبــار اهنمــاكن المخصصــة للعبــادة والبــر واإلحســان مــن  ( &%$) الدولــة
، هـو أن تكـون فـي رعايـة  ، طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المـدني القـديم عامةاهنمالك ال

الحكومة تدير شؤون ا وتقوم بالصرف علي ا من أموال الدولة فإذا كان الثابـت أن وزارة اهنوقـاف لـم تتـول إدارة تلـك 
، شأن ا في ذلك شأن أي فرد من اهنفراد يع د  ظرة علي ااهنعيان المتنازع علي ا بصفت ا الحكومية وإنما بوصف ا نا

، فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المـال العـام ) نقـض مـدني  إليه بإدارة شؤون الوقف
 . ( $%&. ( 119ص  1مجموعة أحكام النقض  1118سنة  مايو 11

امـــع ( ، وفقـــا للـــنص المتقـــدم الـــذكر ، تعتبـــر مـــن وفـــي ع ـــد التقنـــين المـــدني الســـابا كانـــت المســـاجد ) الجو 
 اهنمالك العامة إذا كانت الحكومة قائمة بإدارت ا أو بصرف ما يلزم لحفظ ا وبقائ ا .

 ( &%$) فـإن المسـجد يعتبـر مـن اهنمـالك الخاصـة –شرط اإلدارة أو الصرف  –فإذا لم يتوافر هذا الشرط 
كــون الحومــة قائمــة بإدارتــه أو صــرف مــا يلــزم صــيانته ) ومــن ثــم يمكــن كســب حــا المطــل علــى كــل مســجد ال ت

وهـذا قبـل أن تصـبح اهنمـالك  – 211ص  111رقـم  19المجموعة الرسـمية  1112مايو سنة  4استئناف وطني 
، فــال يجــوز كســب حــا  أمــا إذا كــان المســجد معتبــرًا مــن اهنمــالك العامــة –الخاصــة غيــر قابلــة للتملــك بالتقــادم ( 

فبرايـر سـنة  10 – 11ص  21رقـم  11المجموعة الرسمية  1112نوفمبر سنة  6ناف وطني المطل عليه ) استئ
 – 106ص  101رقــم  9المحامــاة  1122ديســمبر ســنة  28 – 19ص  1رقــم  14المجموعــة الرســمية  1111

، ولكــن المســجد الخــاص يكــون فــي هــذه  ( $%&. ( 411ص  186رقــم  6المحامــاة  1121أكتــوبر ســنة  22
وقد جاء في شرح الكنز للز لعي : " ومن بنى مسجدًا لم يـزل  ( &%$) طبقا هنحكام الشر عة اإلسالمية الحالة وقفاً 

. وقـد أجمعـوا علـى أنـه  ، وإذا صـلى فيـه واحـد زال ملكـه ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطر قة يأذن بالصالة فيـه
وإن  ع فيــه هننــه صــار ه بقولــه تعــالى، ولــيس لــه الرجــو  إذا صــار مســجدًا زال ملكــه عنــه وحــرم بيعــه فــال يــورث

 . ( $%&. ( 921ص  9، وال رجوع فيما صار ه تعالى كالصدقة " ) شرح الكنز للز لعي  المساجد ه
مــن القــانون  1أمـا الكنيســة فقـد قضــت محكمـة الــنقض بأن ـا ال تعتبــر مــن اهنمـوال العامــة المبينـة فــي المـادة 

ى الجوامع المنصـوص علي ـا فـي هـذه المـادة ، ذلـك أن عبـارة الفقـرة السـابقة المدني القديم حتى إذا صح قياس ا عل
صــر حة فــي أن الجوامــع ال تعتبـــر مــن اهنمــوال العامـــة إال إذا كانــت الحكومــة قائمــة بإدارت ـــا أو بصــرف مــا يلـــزم 
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كذلك من اهنموال لحفظ ا وبقائ ا ، فشرط اعتبارها من اهنموال العامة هو أن تكون في رعاية الحكومة . وال تعتبر 
العامـة اسـتنادًا إلــى اهنمـر العـالي الصــادر بإنشـائ ا ، هننــه ال يعـدو كونـه مجــرد تـرخيص فـي إنشــاء كنيسـة ، فلــيس 

 1مجموعـة أحكـام الـنقض  1110مايو سـنة  18نقض مدني  ( &%$) من شأنه أن يخلع علي ا صفة المال العام
ص  114رقـــم  99المجموعـــة الرســـمية  1191 ديســـمبر ســـنة 8وانظـــر اســـتئناف مصـــر  – 100ص  126رقـــم 
221 .&%$ ) . 

وبعـد صــدور التقنــين المــدني الجديـد لــم تتغيــر الحــال بالنسـبة إلــى الكنيســة ، وقــد رأينـا أنــه عنــد نظــر مشــروع 
مــدني تقضــي  81التقنــين المــدني أمــام مجلــس الشــيوخ تقــدم أحــد اهنعضــاء بــاقتراح يرمــي إلــى إضــافة فقــرة للمــادة 

والمعابد بمجرد بنائ ا والصالة في ا خارجة عـن التعامـل ومملوكـة لل يئـة الدينيـة العليـا التابعـة ل ـا ، يجعل الكنائس 
. وانظر آنفا  161ص  – 161ص  1مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( &%$) فرفض مجلس الشيوخ هذا االقتراح

من حيـث مبـدأ التنظـيم أخلـا ب ـا أن . وقد قال مندوب الحكومة أما مجلس الشيوخ : " المسألة  في ال امش 1فقرة 
فـي  ، خصوصـًا أن الكنـائس تعتبـر مـن اهنمـالك العامـة تعالج في قانون خـاص مـن أن تقحـم علـى القـانون المـدني

.. فــي اللجنــة أن مــن الخطــر بمكــان أن تعتبــر الكنــائس مــن اهنمــالك العامــة فــي  . ولقــد أوضــحت الــبالد اهنخــرى 
، ونتفـا  إننـا نتفـا معـًا فيمـا يتعلـا بعـدم جـواز اعتبارهـا مـن اهنمـالك العامـة..  ، هنن هـذا ال يحـل اإلشـكال مصر

مطلقـا دون أن تـنظم التفاصـيل المتعلقـة بإعادت ـا إلـى  كذلك في أنه ال يجوز أن نخرج ـا مـن دائـرة التعامـل إخراجـا
 $%&. ( 169ص  1، ول ذا ال توافا الحكومة على هذه اإلضافة " ) مجموعة اهنعمـال التحضـير ة  هذه الدائرة

) . 
أما المسجد ، بعـد صـدور التقنـين المـدني الجديـد ، فالفقـه ال يـزال يعتبـره مـن اهنمـالك العامـة إذا دخـل تحـت 

محمـد علـي  – 141ص  116فقـرة  1محمـد كامـل مرسـي  ( &%$) واليـة الدولـة وتولـت إدارتـه أو الصـرف عليـه
. فإذا أنشأ المسجد أحد اهنفراد وتولى الصرف عليـه مـن مالـه الخـاص ، فـإن  ( $%&. 161ص  192عرفة فقرة 

المسجد وإن أصبح وقفًا طبقًا هنحكام الشر عة اإلسـالمية كمـا قـدمنا ، إال أنـه ال يعتبـر مـن اهنمـالك العامـة ، حتـى 
ئـذ يصـبح مـن اهنمـالك يسلمه صاحبه لوزارة اهنوقاف فتتولى إدارتـه واإلنفـاق عليـه ولـو مـن مـال موقـوف عليـه فعند

 . ( $%&. 161ص  192محمد علي عرفة فقرة  ( &%$) العامة
و قــاس علــى ذلــك جميــع الج ــات ذات الغــرض الخيــري أو التعليمــي ، كالمستشــفيات والمبــرات ودور التعلــيم 

عامـة ، أمـا والمالجئ . فإن كانت الدولة هي التي تتوالها وتقوم بإدارت ا وتتولى الصـرف علي ـا فيـه مـن اهنمـالك ال
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 إذا كانت مملوكة لألفراد فتبقى ملكا خاصا ل م .
 ( &%$) ( فتعـد فـي فرنسـا محـال لحـا عينـي خـاص يمـنح لصـاحب التـرخيص tombeauxأما المقـابر ) 

 191فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  – 44 – 2 – 1198جاز ت دي باليه  1198أبر ل سنة  11نقض فرنسي 
 &%$) ( في اهنمالك العامة في فرنسا محال للمناقشة cimétièreالجبانات )  . وكان دخول ( $%&. 112ص 
، ولكــن تغلــب الــرأي الــذي يــدخل ا فــي هــذه  ( $%&. 1هــامش  111ص  191فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  (

. وتعتبــر الجبانــات فــي مصــر مــن  ( $%&. 119ص  190فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  ( &%$) اهنمــالك
ك العامة ، مادامت معدة للدفن في ـا وتخصصـت بالفعـل ل ـذه المنفعـة العامـة دون حاجـة إلـى إصـدار قـانون اهنمال

المجموعـة  1111ينـاير سـنة  90اسـتئناف وطنـي  ( &%$) أو مرسـوم باعتبـار منطقـة معينـة جبانـة لـدفن المـوتى
ينـــاير ســـنة  24 – 111ص  11المجموعـــة الرســـمية  1119ينـــاير ســـنة  29 – 106ص  18رقـــم  12الرســـمية 
نـوفمبر سـنة  26 – 22رقـم ص  20المجموعـة الرسـمية  1118مايو سـنة  11 – 960ص  21الحقوق  1111
محمد  – 212ص  22م  1110مارس سنة  21استئناف مختلط  – 91رقم ص  21المجموعة الرسمية  1111

 . 164ص  192محمد علي عرفة فقرة  – 81كامل مرسي في مقاله فقرة 
، و عدون المقـابر فـي هـذه  فراد بموجب تراخيص بأجزاء من أرض الجبانة يقيمون حيشان علي او ختص اهن

، فلــيس لألفــراد طلــب  . وقــد قضــى بــأن أراضــي الجبانــات هــي مــن اهنراضــي المخصصــة للمنــافع العامــة الحيشــان
حكومة بمال ـا مـن السـلطة ، وبأن لل ، حتى لو اختصوا بأجزاء من ا بواسطة إقامة حيشان علي ا تثبيت ملكيت م ل ا

والوالية على اهنمالك العامة أن ترفع دعوى على اهنفراد إذا استعملوا أرض الجبانة في غير مـا خصصـت لـه وهـو 
مـــا يرتبـــه القـــانون هنصـــحاب الحيشـــان علـــى أرض الجبانـــة المقامـــة علي ـــا مباني ـــا هـــو حـــا  ، وبـــأن كـــل الـــدفن

، فلـيس ل ـم أن  ث ال يحـا للغيـر أن يتعـرض ل ـم فـي هـذا الحـااختصاص م وحدهم باالنتفاع بتلـك اهنراضـي بحيـ
حـا أصـحاب الحيشـان  . وممـا يشـ د نأن يرفعوا دعوى تثبيت ملكيت م لألراضي المذكورة هنن ا من اهنمالك العامة

على اهنرض ليس حل ملكية أن أصحاب الحيشان يطلبون رخصـا فـي إنشـائ ا وتعطـى ل ـم هـذه الـرخص بعـد دفـع 
،  ، فإعطاء هذه الرخص دليل واضح على أن مقيمي الحيشـان ال يشـترون اهنراضـي المقامـة علي ـا ررةالرسوم المق

، وهـذا التخصــيص  وإنمـا يختصـون باالنتفـاع بالـدفن فــي الج ـات التـي تعـين ل ــم بـدع دفـع رسـوم خاصــة عـن ذلـك
يوليــه ســنة  8يــة ) أســيوط الجزئيــة باالنتفــاع ال ينقــل إلــي م ملكيــة تلــك اهنراضــي هننــه لــيس مــن العقــود الناقلــة للملك

، وقضــى بــأاّل حــا للحكومــة فــي طلــب هــدم المبــاني التــي تشــاد علــى  ( 411ص  911رقــم  11المحامــاة  1190
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مـايو  11، بشرط أال تحول هذه المباني إلى مساكن مستديمة ) استئناف وطنـي  أرض جبانة إلقامة زائري المقابر
. فــإذا كانــت أرض مشــغولة فعــال بالمقــابر  ( $%&. ( 199ص  91رقــم  20المجموعــة الرســمية  1118ســنة 

فالجبانـة تـدخل فـي اهنمـوال العامـة  ( &%$) و ـدفن في ـا عـادة ، ف ـذه قر نـة كافيـة علـى أن ـا مـن اهنمـالك العامـة
، و سـتوي فـي ذلـك أن يكـون مـن أنشـأ الجبانـة هـي الحكومـة أو أنشـأها  بحكم تخصيص ا لمنفعة عامة وهي الـدفن

و شير إلـى حكـم مـن محكمـة مصـر  – 221ص  149فقرة  1فراد من ملكه الخاص ) محمد كامل مرسي أحد اهن
، وال يجـوز  ( $%&. ( كلـي مصـر 1190سـنة  114فـي القضـية رقـم  1936 أبر ـل سـنة 28الكلية الوطنيـة فـي 

 . 191ص  91م  1111يناير سنة  21قارن مع ذلك استئناف مختلط  ( &%$) تملك ا بالتقادم
، فإن ــا تبقــى فــي اهنمــالك العامــة حتــى  ، ولكــن الجبانــة بقيــت حافظــة لمعالم ــا ذا أبطــل الــدفن فــي الجبانــةوإ

 ، وفـي 1811ينـاير سـنة  21. انظر في نقـل الجبانـات إلـى منـاطا أخـرى دكر تـو  يصدر مرسوم بإخراج ا من ا
 1جبانات المسلمين القانون رقم ، وفي اختصاصات لجنة  1121فبراير سنة  10تحديد جبانات المسلمين مرسوم 

 . 1126مارس سنة  1وانظر الئحة الجبانات الصادرة في  – 1122لسنة 
. وقـد قضـت محكمـة الـنقض بجـواز  ، زالـت صـفته العامـة فإذا اندرست معالم الجبانة التي أبطل الـدفن في ـا

ثار معالم ا وآثارهـا ) نقـض مـدني تملك أرض لجبانة بالتقادم متى وقع ذلك بعد زوال تخصيص الجبانة للدفن واند
. وقضــت أيضــًا بــأن الغــرض الــذي خصصــت مــن  ( 12ص  1رقــم  9مجموعــة عمــر  1191نــوفمبر ســنة  29

، و نبنـي  ، بـل يشـمل حفـظ رفـات المـوتى بعـد دفـن م أجله الجبانات للمنفعة العامة ليس بمقصور على الدفن وحده
ـــك أن ـــا ال تفقـــد صـــفت ا العامـــة بمجـــرد إبطـــا ـــدفن في ـــاعلـــى ذل ـــد إال بعـــد زوال  ل ال ، وال يجـــوز تملك ـــا بوضـــع الي
عامــا  21مجموعـة المكتـب المفنــي فـي  1111ينـاير ســنة  24تخصيصـ ا وانـدثار معالم ــا وآثارهـا ) نقـض مــدني 

ص  118رقم  16مجموعة أحكام النقض  1161يونيه سنة  10وانظر أيضًا نقض مدني  – 110جزء أول ص 
فبرايـر  10مـن المرسـوم الصـادر فـي  2و  1قض كـذلك بـأن مفـاد نصـوص المـادتين . وقضت محكمة الـن ( 418
أن المشـــرع قـــد أخـــرج  1126مـــارس ســـنة  1مـــن الئحـــة جبانـــات المســـلمين المؤرخـــة فـــي  6والمـــادة  1121ســـنة 

، وإن  اهنرض التــي تقــع حــول مســجد الشــافعي والتــي كانــت مشــغولة بمجموعــات مســاكن ممــا هــو مخصــص للــدفن
، وذلـك توصـال إم ـال أصـحاب تلـك المبـاني ر ثمـا  اها فـي نطـاق الجبانـات المعتبـرة مـن اهنمـوال العامـةكان قد أبق

تكتنف ـا  ، فتخلـو من ـا منطقـة الجبانـات التـي ال يجـوز صـحيًا أن تتالشى مع الزمن بعد أن حرم تجديـدها وترميم ـا
للمنفعـة العامـة بـزوال تخصيصـ ا للـدفن . وإذ استدل الحكم المطعـون فيـه علـى انت ـاء تخصيصـ ا  مساكن اهنحياء
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واندثار معالم ا وآثارها كجبانة وانتشار العمران في ـا مـع أن ـا لـم تكـن مخصصـة للـدفن ولـم يكـن العمـران طارئـا وال 
 1161ديسـمبر سـنة  1هذا االسـتدالل يكـون فاسـدا ) نقـض مـدني  ، فإن نتيجة النت اء تخصيص ا للمنفعة العامة

 . ( 1209ص  188رقم  16مجموعة أحكام النقض 
، مادامت الحكومة لم  وانظر في أن الجبانة تبقى من اهنمالك العامة ولو أبطل الدفن في ا واندثرت معالم ا

يضـع يـده علي ـا حتـى لـو كـان هـو الـذي  ، فـال يصـح هني إنسـان أن تقـرر بـأمر رسـمي إعادت ـا لألمـالك الخاصـة
رقــم  12المجموعــة الرســمية  1111ينــاير سـنة  20سـتئناف وطنــي أخـرج اهنرض مــن ملكــه لجعل ـا مرفقــًا عامــا : ا

. أمـا مـا ينشـئه اهنفـراد مـن  ( $%&. 191ص  211رقـم  10المحامـاة  1121فبرايـر سـنة  21 – 106ص  18
فقــرة  1محمـد كامــل مرسـي  ( &%$) مبـان  فـي أرض الجبانــات ، فإن ـا تعتبـر ملكــا خاصـا ، وتكــون مملوكـة ل ـم

 . ( $%&. 164ص  192ي عرفة فقرة محمد عل – 221ص  149

 المباني الحكومية  - 56
: لما كان معيار الشيء العام في مصر هو كما قدمنا التخصيص للمنفعة العامة ، فكـل مـا كـان مخصصـا 

 من مباني الحكومة ل ذه المنفعة يكون شيئا عاما .
ن مخصصا لمنفعـة عامـة ، ومـن ومن ثم يدخل في اهنشياء العامة ما كان معدا الستعمال الجم ور متى كا

 ذلك المتاحف والمكتبات العامة واهنسواق العامة والحدائا العامة والسلخانات والبورصات .
و دخل أيضًا في اهنشياء العامة ما كان الزما لسير المرافا العامة متى كان مخصصا لمنفعة عامة ، ومـن 

 والسجون واإلصالحيات . ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات والمصحات والمحاكم
و ــدخل أخيـــرًا فــي اهنشـــياء العامـــة مــا كـــان مخصصـــا لمنفعــة عامـــة دون حاجـــة هنن يكــون معـــدًا الســـتعمال 

مـن التقنـين المـدني الـوطني  1مـن المـادة  8الجم ور أو الزما لسـير المرافـا العامـة ، ومـن ذلـك مـا ورد فـي الفقـرة 
والمنــازل وملحقات ــا المخصصــة إلقامــة ولــي اهنمــر أو للنظــارات أو  الســابا مــن " العقــارات المير ــة مثــل الســرايات

المحافظــات أو المــدير ات ، وعلــى وجــه العمــوم كافــة العقــارات المعــدة لمصــلحة عموميــة " . وهــذه المبــاني مختلــف 
ص  190فقـرة  9بالنيول ور بير وبيكـار  ( &%$) علي ا في فرنسا ، فبعض يرى أن ا ال تدخل في اهنموال العامة

فقـرة  2أوبـري ورو  ( &%$) ، وبعض يـرى أن ـا تـدخل ( $%&. 2166فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 119
ـــديير  – 6هـــامش  16ص  161 ـــان ودي المـــور ان ـــرة  1كـــوالن وكابيت . أمـــا فـــي مصـــر ، فـــال  ( $%&. 688فق

 191حمد علي عرفة فقرة م – 111فقرة  1محمد كامل مرسي  ( &%$) خالف في أن ا تدخل في اهنشياء العامة
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 912رقــم  1المحامــاة  1191مــارس ســنة  10وانظــر بالنســبة إلــى ســراي عابــدين : اســتئناف مصــر  – 161ص 
 . ( $%&. 114ص 

 المنقوالت : - 57
) هناك خالف في فرنسا فيما إذا كان يمكن اعتبار المنقوالت داخلة في اهنمالك العامة ، فبعض يجيز ذلك 

،  ( $%&. 28ص  16تعليا فالين في داللوز  – 619هور و ص  – 16ص  161فقرة  2أوبري ورو  ( &%$
 $%&. 461ص  111فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 129برتلمي ص  ( &%$) وبعض ال يجيز

. أما في مصر ، فال خالف في جـواز اعتبـار المنقـوالت مـن اهنمـالك العامـة ، سـواء كـان ذلـك فـي ع ـد التقنـين  (
مــن التقنــين المــدني الــوطني ( أو فــي ع ــد التقنــين المــدني الجديــد  11وفقــرة  10فقــرة  1المــدني الســابا ) انظــر م 

 ال عامة العقارات والمنقوالت .. " .مدني بأن " تعتبر أموا 84حيث تصرح الفقرة اهنولى من المادة 
مــن التقنــين المــدني الــوطني الســابا ، بصــر ح الــنص ، فــي اهنمــالك  1مــن المــادة  10وقــد أدخلــت الفقــرة  

العامة " الدفترخانات العمومية واهننتيكخانات والكتبخانات المير ة واآلثار العمومية وكافة ما يكون مملوكا للحكومة 
اهنشياء التار خية " . فيدخل إذن في اهنمالك العامة المستندات والوثائا المحفوظـة لـدى  من مصنوعات الفنون أو

) الوزارات والمصالح المختلفة أو دار المحفوظـات العامـة ، والتحـا والتماثيـل والصـور المعروضـة بالمتـاحف العامـة

 1118لســنة  8قــانون رقــم . وانظــر ال ( 4و  1بشــأن اآلثــار ) م  1112لســنة  11انظــر القــانون رقــم  ( &%$
بإلحـاق المتحـف القبطـي  1191لسنة  11. وانظر المرسوم بقانون رقم  ( 2بشأن حماية آثار العصر العربي ) م 

 . بأمالك الدولة العامة
، وللحكومـة أن تسـترده مـن حـائزه بغيـر  يجـوز التبـايع فيـه وقد قضت محكمـة الـنقض بـأن التمثـال اهنثـري ال

، وال يقبـل فـي شـأنه االحتجـاج بأحكـام امـتالك المنقـول بالحيـازة ) نقـض مـدني  من ترده إليـهتعو ض تدفعه له أو ث
وانظــر أيضــًا اســتئناف مخــتلط أول مــايو ســنة  – 211ص  48رقــم  2مجموعــة عمــر  1194ديســمبر ســنة  16

 . 199محمد علي عرفة فقرة  – 111فقرة  1وانظر محمد كامل مرسي  . ( 1ص  60م  1118
ا باهنراضــي اهنثر ــة قضــت محكمــة االســتئناف الوطنيــة بأنــه ال تعــد اهنراضــي اهنثر ــة مــن أمــالك وفيمــا يتعلــ

تبقى  ، فإذا لم يصدر قرار ب ذا المعنى الحكومة العامة إال إذا صدر قرار من السلطة المختصة يقضي بأن ا أثر ة
 18المجموعـة الرســمية  1116ديسـمبر ســنة  11تلـك اهنراضـي مــن اهنمـالك اهنمير ــة الخاصـة ) اسـتئناف وطنــي 

، والكتــب والمخطوطــات الموجــودة بالمكتبــات العامــة ، وكــل منقــول آخــر خصــص  ( $%&. ( 11ص  91رقــم 
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 للمنفعة العامة .
ســالفة الــذكر فــي اهنمــالك العامــة " نقــود الميــري ، وعلــى وجــه العمــوم  1مــن المــادة  11كــذلك أدخلــت الفقــرة 

 ( &%$) الثابتة المخصصة لمنفعة عمومية بالفعل أو بمقتضى قانون أو أمر "  كافة اهنموال المير ة المنقولة أو
، خصوصــًا  ، غيــر قابلــة للحجــز ، منقولــة أو ثابتــة وقــد قضــت محكمــة االســتئناف المختلطــة بــأن أمــوال الحكومــة

ـــدخلوها في ـــا ) اســـتئناف مخـــتلط  ـــر ســـنة  4النقـــود الموجـــودة داخـــل خزائن ـــا أو المعـــدة ل  – للي ( بـــور  1848فبراي
، هنن ذلك ال ينفي  وقضت أيضًا بأن يلغى كل حجز موقع على نقود الحكومة لو كانت تلك النقود تحت يد الغير

يونيه سنة  12عن ا صفت ا العامة المكسوبة ل ا بموجب قانون أو بموجب تخصيص ا الطبيعي ) استئناف مختلط 
 . ( $%&. 168ص  199محمد علي عرفة فقرة  – 112فقرة  1. وانظر محمد كامل مرسي  بور للي ( 1841

ومـــن المنقـــوالت المخصصـــة للمنفعـــة العامـــة ، ومـــن ثـــم تـــدخل ضـــمن اهنمـــالك العامـــة ، " مراكـــب النقـــل أو 
ســالفة الــذكر ، و قــاس علي ــا الطيــارات التــي تملك ــا الحكومــة  1البوســتة " المــذكورة فــي الفقــرة التاســعة مــن المــادة 

 وتخصص ا للمنفعة العامة .

 حقوق االرتفاق :  - 58
مــــن التقنــــين المــــدني الــــوطني الســــابا علــــى أن " يعــــد أيضــــًا مــــن اهنمــــالك المير ــــة  10وقــــد نصــــت المــــادة 

المخصصة للمنافع العمومية حقوق التطرق المتعلقة بالشـوارع ومجـاري الميـاه واهنشـغال العموميـة واهنعمـال الحيـدة 
فــاق التــي تســتلزم ا ملكيــة اهنمــالك المير ــة المــذكورة أو توجب ــا ، وعلــى وجــه العمــوم كافــة مــا تقتضــيه حقــوق االرت

القوانين واهنوامر الصادرة لمنفعة عمومية " . وهذه هي حقوق االرتفاق اإلدار ة المقررة لمنفعـة عامـة ، ف ـي تعتبـر 
 أيضًا داخلة في اهنموال العامة .

 les servitndes de voirieلشوارع " ) و دخل ضمن حقوق االرتفاق اإلدار ة " حقوق التطرق المتعلقة با
( . فمن كان ملكه يقع بجوار شارع عام تحمل بتكاليف تقررها القـوانين اللـوائح ، مـن ذلـك مـا يسـتوجبه تقر ـر خـط 

 التنظيم ، وعدم جواز البناء بغير إذن ، وإصالح اهنبنية اآليلة للسقوط أو هدم ا .
 les coursلمـذكورة الحقـوق المتعلقـة " بمجـاري الميـاه " ) و ـدخل أيضـًا ضـمن حقـوق االرتفـاق اإلدار ـة ا

d'eaux  كحــا اإلدارة فــي قلــع اهنشــجار المغروســة فــي الجســور أو فــي منحــدرات التــرع والمصــارف العامــة إذا ، )
 كانت تعوق المالحة أو سير المياه أو تمنع السير على الجسور .

( ، كحـــا اإلدارة فـــي نـــزع  travaux publicsة " ) وتـــدخل أيضـــًا الحقـــوق المتعلقـــة " باهنشـــغال العموميـــ
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الملكية للمنفعة العامة أو في االستيالء الموقت على عقارات اهنفراد ، وكحق ا في هدم بناء إلجراء اهنعمال الواقية 
 من الفيضان .

( ، كمنــــع المــــالك  servitudes militariesوتــــدخل أيضــــًا الحقــــوق المتعلقــــة " باهنعمــــال الحربيــــة " ) 
 1انظر في كـل ذلـك محمـد كامـل مرسـي  ( &%$) المجاور ن للقالع والحصون من إقامة مبان على مسافة معينة

 . ( $%&. 229فقرة 
و فرق الفقه اإلداري في التكاليف المتقدمة الذكر ما بين اهنعباء التي قد تفرض ا إلدارة على بعض عقـارات 

ــالنفع العــام ولكن ــا ال  ترمــي إلــى خدمــة عقــار معــين مــن اهنمــوال العامــة ، وذلــك كحــا اهنفــراد العتبــارات تتعلــا ب
الحكومة فـي قلـع اهنشـجار المغروسـة علـى الجسـور وحق ـا فـي نـزع الملكيـة للمنفعـة العامـة أو االسـتيالء الموقـت ، 

رات وبين حقوق االرتفاق اإلدار ة بمعناها الصحيح التي هي تكاليف مقررة على عقارات مملوكة لألفراد لمنفعة عقا
داخلــة فــي اهنمــالك العامــة ، وذلــك كقيــود البنــاء التــي يســتوجب ا تقر ــر خــط التنظــيم علــى أصــحاب القــارات الكائنــة 
علـى حافـة خـط التنظــيم ومنـع المـالك المجــاور ن للحصـون والقـالع مــن البنـاء علـى مســافة معينـة وحـا اإلدارة فــي 

محمد زهيـر جرانـة  ( &%$) وحمايت ا من غوائل الفيضاننزع أتربة من اهنراضي المجاورة للجسور العامة لتقو ت ا 
و قــول فــي هــذا الصــدد : " وقــد ترتــب علــى الخلــط بــين االرتفــاق واهنعبــاء اإلدار ــة التــي  – 218ص  – 214ص 

، أن رأي فر ــا مــن الفق ــاء فــي هــذا فارقــا بــين االرتفاقــات المدنيــة  تفــرض علــى عقــارات اهنفــراد لــدواعي النفــع العــام
، فــذكورا أن ممــا تمتــاز بــه االرتفاقــات اإلدار ــة التــي تفــرض علــى عقــارات اهنفــراد عــدم وجــود  ات اإلدار ــةواالرتفاقــ

. وهــذا الفــرق ينعــدم إذا قصــرنا االرتفاقــات اإلدار ــة علــى تلــك  عقــار مخــدوم كمــا هــو الحــال فــي االرتفاقــات المدنيــة
 . ( $%&. ( 218محمد زهير جرانة ص التي تصل بين العقارات العامة واهنمالك العقار ة الخاصة " ) 

 تكييف حق الدولة في األشياء العامة - 3

 االنقسام في فرنسا بين رأيين :  - 59
كان الرأي السائد في فرنسا ، وهو الرأي الذي أخذ به برودون منذ ميز بين الدومين العـام والـدومين الخـاص 
) دومــين الملكيــة ( ، أن حــا الدولــة فــي اهنشــياء العامــة لــيس حــا ملكيــة ، بــل هــو واليــة إشــراف وحفــظ وصــيانة 

( . ولكـن هـذا  surintendence une function de garde et de surveillanceلمصـلحة لنـاس جميعـا ) 
الرأي لم يبا سائدًا ، بل نبت إلى جانبه رأي آخر يقول بأن حا الدولـة فـي اهنشـياء العامـة هـو حـا ملكيـة حقيقيـة 



 

 

 

 

1344 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ال مجرد والية إشراف وحفظ وصيانة . وبقي الفقه في فرنسا منقسما بـين هـذين الـرأيين ، ولـو أن الـرأي الثـاني أخـذ 
الل القرن التاسع عشر ، وأخـذ حـا الدولـة يتطـور بالتـدر ج مـن مجـرد واليـة إشـراف وحفـظ يتغلب شيئًا فشيئًا في خ

هور و  ( &%$) وصيانة إلى أن يكون حا ملكية ، وإن كانت ملكية مقيدة بالمنفعة التي خصص ل ا الشيء العام
 . ( $%&. 191ص  120فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 1هامش  691الطبعة العاشرة ص 

 تعرض كال من الرأيين : نس

 الرأي الذي ينفي ملكية الدولة للشيء العام في فرنسا  - 61
، ميــز فيــه مــا بــين  1892: رأينــا أن بــرودون ، عنــدما وضــع كتابــه المعــروف فــي الــدومين العــام فــي ســنة 

وإنمــا تحــوزه الـدومين العــام وهــو مــا خصـص للمنفعــة العامــة وهــو فـي جــوهره دومــين حمايــة وال يعتبـر مملوكــا هنحــد 
الدولة باسم الجم ور ولمصلحته ف ي وكيلة عن الجم ور فـي حفظـه وصـيانته ، وبـين الـدومين الخـاص أو دومـين 

 . ( $%&. 11انظر آنفا فقرة  ( &%$) الملكية وهو مملوك للدولة ملكية خاصة
ب مـن فق ـاء القــانون وكـان بـرودون أسـتاذًا للقـانون المـدني ، ولكـن تبعـه فـي نظر تـه فـي الـدومين العـام أقطـا

( وحا  ususالعام كان ديكروك من أوائل م . وقد حلل ديكروك الملكية إلى عناصرها الثالثة ، حا االستعمال ) 
( . وذكــر أن هــذه العناصــر الثالثــة منعدمــة فيمــا للدولــة مــن  abusus( وحــا التصــرف )  fructusاالســتغالل ) 

الشــيء العــام لــيس للدولــة بــل لجميــع النــاس ، ولــيس للدولــة أن  حــا علــى اهنشــياء العامــة ، فحــا االســتعمال فــي
تســتغل الشــيء العــام ، وال أن تتصــرف فيــه . ومتــى انعــدمت هــذه العناصــر الثالثــة لــم يجــز القــول بــأن للدولــة حــا 
ملكية في الشـيء العـام ، وغايـة مـا يثبـت ل ـا هـي واليـة اإلشـراف والحفـظ والصـيانة . وهـذه الواليـة هـي مظ ـر مـن 

اهر ســلطان الدولــة وســيادت ا ، فالدولــة تحــوز الــدومين العــام باعتبارهــا صــاحبة الســلطان ال باعتبارهــا صــاحبة مظــ
وممن يقولـون  ( &%$) الملكية . وأعقب ديكروك طائفة من أقطاب الفقه العام ، على رأس م ديجيه وجيز وبرتلمي

ص  161فقـرة  2، أوبـري ورو وبارتـان  نون المـدني، من فق ـاء القـا بوالية اإلشراف والحفظ والصيانة دون الملكية
بالنيـــول  – 111فقـــرة  1كـــوالن وكابيتـــان ودي المـــور انـــديير  –(  9هـــامش  11) انظـــر تعليـــا بارتـــان ص  11

فـي الـدومين  Récy : وانظر في هذا المعنى فق ـاء آخـر ن فـي القـانون اإلداري  – 2112فقرة  1ور بير وبوالنجيه 
 – 1 – 11فــي تعليقــه فــي داللــوز  Sarrnt – 164القــانون اإلداري ص  فــي Moreau – 111فقــرة 
214 .&%$ ) . 

فديجيه ، جر ا على مذهبه ، ينكر على الدولة شخصـيت ا االعتبار ـة ، كمـا ينكـر علي ـا أن ـا مالكـة للـدومين 
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 العام ، بل ينكر علي ا أن ا مالكة هني مال حتى الدومين الخاص .
الدولـــة للشـــيء العـــام ، و ـــذهب إلـــى المنفعـــة العامـــة التـــي خـــص ل ـــا الشـــيء العـــام كـــذلك ينكـــر جيـــز ملكيـــة 

تتعارض مع القول بملكية الدولة ، هنن الملكية تفترض أن يكون االنتفاع بالشيء مقصورًا علـى المالـك ، ال شـائعا 
ص  1110نة مقـال جيـز فـي مجلـة القـانون العـام سـ ( &%$) بـين جميـع النـاس كمـا هـي الحـال فـي الشـيء العـام

 . ( $%&. 168ص  1111وسنة  614
و رجع برتلمـي إلـى الملكيـة عنـد الرومـان ، وإلـى العناصـر الثالثـة التـي تتكـون من ـا مـن اسـتعمال واسـتغالل 
وتصرف . و رى ، كما رأى ديكروك ، أن هذه العناصر الثالثة جميعا منعدمة في حا الدولة على الشيء العام ، 

ء العام إال في حاالت استثنائية بحتة ، وال تملك التصرف في الشيء العـام . فحـا الدولـة فالدولة ال تستعمل الشي
بـار س  11برتلمـي فـي القـانون اإلداري طبعـة  ( &%$) إذن لـيس بحـا ملكيـة ، مادامـت عناصـر الملكيـة معدومـة

 . ( $%&. 181ص  1126سنة 

 الرأي الذي يثبت ملكية الدولة للشيء العام في فرنسا  - 60
: كمــا كــان بــرودن هــو الفقيــه الــذي حمــل لــواء نفــي ملكيــة الدولــة للشــيء العــام وجعــل حق ــا مجــرد واليــة فــي 
اإلشراف والحفظ والصيانة وقد تبعه بعد ذلك كثير من الفق اء على ما قدمنا ، كذلك كان هور و الفقيـه الـذي حمـل 

انظـر  ( &%$) تبعـه بعـد ذلـك كثيـر مـن الفق ـاء لواء الرأي المعارض وأثبت للدولة حا ملكية في الشيء العام وقد
يوليـه  16، وفـي  61 – 9 – 1108سـير ه  1106مـايو سـنة  21تعليقات هور و على أحكـام مجلـس الدولـة فـي 

ص  9مجموعة القضـاء اإلداري  1119فبراير سنة  4، وفي  211ص  9مجموعة القضاء اإلداري  1101سنة 
في حا ملكية الدولة هنموال الدومين  Bernard – وما بعدها 690ري ص ، وانظر موجزه في القانون اإلدا 281

 Mestre تعليقـات – 1111ر جو في نظر ة الحقوق العينية اإلدار ة سنة  – 1110العام رسالة من بار س سنة 
، وعلـى حكـم محكمـة  201 – 2 – 1110سـير ه  1108نـوفمبر سـنة  26على حكم محكمة استئناف تولوز في 

فـــالين فـــي مبـــادالت اهنمـــوال العامـــة  – 121 – 1 – 1112ســـير ه  1111نـــوفمبر ســـنة  8رنســـية فـــي الـــنقض الف
 – 288ص  1126فـي المـوجز فـي القـانون اإلداري سـنة  Rolland – 19ص  1121رسـالة مـن بـار س سـنة 

Boucard  رســـالة  – 118رســـالة دي لوبـــادير ص  – 281ص  1126فـــي المـــوجز فـــي القــانون اإلداري ســـنة
 11وفـي  1128ديسـمبر سـنة  4علـى حكمـي مجلـس الدولـة فـي  Alibert تعليـا – 110ص  904فقـرة  جـانس

فقـرة  9وانظر من فق اء القـانون المـدني بالنيـول ور بيـر وبيكـار  – 1 – 9 – 1190في سير ه  1121يوليه سنة 



 

 

 

 

1346 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

اجتماعية ، فقـد تـدخلت الدولـة . وقد تأثر القائلون بملكية الدولة للشيء العام باعتبارات اقتصادية و  ( $%&. 120
فــي كثيــر مــن المرافــا تبعــا النتشــار النزعــات االشــتراكية ، واقتضــى ذلــك أن تبحــث عــن مــوارد للن ــوض بمرافق ــا 
المتنوعة . فلم تعد تقنع بالوقوف من اهنشياء العامة موقفًا سلبيا ، بل نشـطت فـي اسـتعمال حق ـا فـي هـذه اهنشـياء 

ومن ثم بدأ حق ا يتطور بالتدر ج كما قدمنا مـن واليـة إشـراف وحفـظ وصـيانة إلـى  نشاطا ال يصدر إال عن مالك ،
محمد  –وما بعدها  164دي لوبادير ص  –وما بعدها  94جانس ص  – 696هور و ص  ( &%$) حا ملكية 

 . ( $%&. 80ص  – 41زهير جرانة ص 
لكيـة إلـى أن هـذا الحـا ال يفتـرق و ذهب القائلون بأن حا اهنشخاص اإلدار ة في اهنشياء العامـة هـو حـا م

عن الملكية العادية التي يعرف ا القانون المدني . والقول بأن عناصر الملكية هي االستعمال واالستغالل والتصرف 
ليس بتحليل لحا الملكية ، بـل هـو مجـرد اسـتقراء للمنـافع التـي يجني ـا المالـك مـن ملكـه . فـإذا قلـت هـذه المنـافع ، 

سـقوط حـا الملكيـة ، وكثيـرًا مـا يتقيـد المالـك بعـد التصـرف فـي ملكـه ، بـل كثيـرًا مـا يرتـب حـا  فإن ذلك ال يسـتتبع
االنتفاع على ملكه فال يكون له ال حا االستعمال وال حا االستغالل ومع ذلك يبقى حا الملكية قائمـا بـالرغم مـن 

ة للشـــيء العـــام بانعـــدام االســـتعمال انعـــدام االســـتعمال واالســـتغالل والتصـــرف . فاالســـتدالل علـــى نفـــي ملكيـــة الدولـــ
واالستغالل والتصرف ال يستقيم إذن ، والحجة فيه ليست حجة حاسمة . والصحيح أن الدولة تتمتع ، بالنسـبة إلـى 
الشيء العام ، بما يمتع به المالك في ملكه ، فللدولة أن تتملـك الثمـار والحاصـالت الناتجـة مـن الشـيء العـام وبمـا 

مـن ركـاز وكنـوز ، ول ـا حـا التعـو ض علـى مـن يتعـدى علـى الشـيء العـام ، ول ـا أن ترفـع هو مـدفون فـي باطنـه 
دعــوى االســتحقاق لتســترد مــا يغتصــبه اهنفــراد مــن اهنشــياء العامــة ، وأن تحتمــي بــدعاوى الحيــازة ، شــأن ا فــي ذلــك 

ص ، فالدولـة ال تكتفـي بمـا شأن المالك تماما . بل إن ملكية الدولة للشيء العام أقوى من ملكية الفـرد للشـيء الخـا
يقدمه ل ا القانون الخاص من وسائل لحماية ملكيت ـا ، بـل هـي إلـى جانـب ذلـك تسـتعين بسـلطان ا وسـيادت ا فتنـزع 
ملكية اهنفراد جبرا عن م الستكمال ما ينقص الشيء العام ، وتعمد إلى أساليب القـانون اإلداري مـن اعتمـاد خطـوط 

 عاة حدودها ، وتفرض عقوبات جنائية على من يعتدي على الشيء العام . التنظيم وقسر اهنفراد على مرا 
على أنه لما كان الشيء العام مخصصا للمنفعة العامة ، فإن هذا التخصـيص مـن شـأنه أن يحـور مـن حـا 
الملكية الذي للدولة على الشيء العام ، ومن أهم مظاهر هـذا التحـو ر مـا يقتضـيه التخصـيص للمنفعـة العامـة مـن 

 م جواز التصرف في الشيء العام ، ومن عدم قابليته للحجز ، ومن عدم جواز تملكه بالتقادم .عد
و نت ي أصحاب هذا الرأي إل القول بأن " حا اهنشخاص اإلدار ة علـى مال ـا العـام إن هـو إال حـا المكيـة 
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وأدخـل لـذلك فـي مجـال القـانون ، على أنه لما كانت هذه الملكيـة تبـدو هنـا وثيقـة الصـلة باعتبـارات المنفعـة العامـة 
العــــام ، وشــــديدة التــــأثر بأحكامــــه ، فــــإن م ينعتون ــــا بالملكيــــة اإلدار ــــة تمييــــزًا ل ــــا عــــن الملكيــــة العاديــــة ، وإظ ــــارًا 

. وانظـر هور ـو فـي مـوجز  11محمـد زهيـر جرانـة ص  ( &%$) للخصـائص التـي تفـرق بـين نطـاق كـل من مـا " 
ومــــا  211رســــالة ر جــــو فــــي الحقــــوق العينيــــة اإلدار ــــة ص  –بعــــدها  ومــــا 698ص  11القــــانون اإلداري طبعــــة 

 . ( $%&. بعدها

 االنقسام في مصر في عهد التقنين المدني السابق بين الرأيين :  - 62
وقــد تــأثر الفقــه والقضــاء فــي مصــر ب ــذا االنقســام الــذي شــ دناه فــي فرنســا بــين الــرأيين ، فوقــع هــذا االنقســام 

تقنين المدني السابا . ولكن الرأي الذي كان متغلبا ، في ع د هـذا التقنـين ، هـو الـرأي أيضًا في مصر في ع د ال
الذي ينفي ملكيـة الدولـة للشـيء العـام ، و قتصـر علـى أن يثبـت ل ـا واليـة إشـراف وحفـظ وصـيانة . ولكـن وجـد مـع 

نا كال من الرأيين ، كمـا ذلك من يقول بالرأي المعارض ، و ثبت للدولة حا ملكية في الشيء العام . فنستعرض ه
 استعرضناهما في فرنسا .

 الرأي الذي ينفي ملكية الدولة للشيء العام في مصر - 63
: كان الرأي السائد في ع د التقنين المدني السابا هو ، كما قدمنا ، الرأي الذي ينفي ملكية الدولة للشـيء  

 ن أن يكون حا ملكية .العام ، و كيف حا الدولة بأنه والية إشراف وحفظ وصيانة دو 
فمن الفق اء الذين ذهبوا إلى هذا الرأي اهنستاذ أحمد فتحي زغلول ، ف و يقول إن الحكومة تضع يدها علـى 

 1119أحمـد فتحـي زغلـول فـي شـرح القـانون المـدني سـنة  ( &%$) الشيء العام بصفت ا حارسة ال بصـفت ا مالكـة
. و قول اهنستاذ محمد كامل مرسي : " اهنمـوال العامـة هـي اهنمـوال المخصصـة للمنـافع العامـة  ( $%&. 11ص 

محمد كامل  ( &%$) ، وهي في يد الحكومة بصفت ا حارسة علي ا ، ال بصفت ا مالكة ل ا ، أما ملكيت ا فلألمة " 
وانظر أيضًا مقاله  – 109ص  101الجزء اهنول فقرة  1199مرسي في الملكية والحقوق العينية طبعة ثالثة سنة 

فقــرة  641، واالقتصــاد الســنة التاســعة ص  فــي اهنمــوال الخاصــة والعامــة فــي القــانون المصــري فــي مجلــة القــانون 
 ( &%$) Lamba. وب ذا الرأي أخذ أيضـًا أكثـر فق ـاء القـانون اإلداري فـي مصـر ، ومـن م اهنسـتاذ  ( $%&. 2

مصطفى  ( &%$) واهنستاذ مصطفى الصادق ( $%&. 116وص  119 المبا في القانون اإلداري المصري ص
 &%$) واهنستاذ محمد عبد هللا العربـي ( $%&. 208الصادق في مبادئ القانون اإلداري المصري والمقارن ص 
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، ومذكراتـه فـي القـانون  11ص  1198سـنة  2محمـد عبـد هللا العربـي فـي مبـادئ علـم الماليـة والتشـر ع المـالي  (
 ( $%&. في تقسيم أموال اهنشخاص اإلدار ة إلى أمـوال عامـة وأمـوال خاصـة 1194سنة  – 1196سنة اإلداري 

. 
وتأثر القضاء بالفقه ، فقضى في كثير من أحكامه بأن حا الدولة في الشيء العام ليس بحا ملكية بل هو 

ة الحكومـة للمنــافع العامــة واليـة إشــراف وحفـظ وصــيانة . وقــررت محكمـة المنصــورة الكليــة أن " طبيعـة حقــوق ملكيــ
تخـــالف طبيعـــة ملكيـــة اهنفـــراد ، إذ أن حـــا الملكيـــة ، الـــذي يتكـــون مـــن ثالثـــة عناصـــر هـــي حـــا االســـتعمال وحـــا 
االستغالل وحا التصرف ، ال تتوافر عناصـره هـذه فـي حـا ملكيـة الحكومـة للمنـافع العامـة . فأمـا حـا االسـتعمال 

ى اهنجانب ، وحا االستغالل غير موجود هنن هذه اهنمـوال فـي الغالـب فال تملكه الدولة بل يملكه عموم الناس حت
ال تنتج ثمارا ، وحا التصرف ليس له محل هنن االستعمال العام الـذي تخضـع لـه هـذه اهنمـوال يجعل ـا غيـر قابلـة 

علـى هنن تنقل إلـى أيـاد أخـرى ، حتـى لقـد ذهـب بعـض الشـراح إلـى مـدى أبعـد مـن هـذا فقـالوا بـأن الدولـة لـيس ل ـا 
 &%$) اهنمالك العامة ملكية حقيقية ، بل ل ا علي ا فرع من الوالية أو اإلشراف وواجب الحفظ والمراقبة واإلدارة " 

وانظــر أيضــًا أســيوط  – 106ص  16رقــم  20المحامــاة  1194ديســمبر ســنة  19المنصــور الكليــة الوطنيــة  (
. وأكثـــر القضـــاء المخـــتلط ينحـــو هـــذا  ( $%&. 411ص  981رقـــم  11المحامـــاة  1190يوليـــه ســـنة  8الجزئيـــة 

النحو أيضًا ، فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة منذ البداية بـأن أمـوال الدولـة العامـة ال يجـوز وضـع ا تحـت 
الحراسة ، هنن ا أموال ال تستند إلى حا الملكية كأموال الدولـة الخاصـة ، ولكن ـا تسـتند إلـى سـلطان الدولـة إذ هـي 

المجموعــة  1844فبرايــر ســنة  11اســتئناف مخــتلط  ( &%$) الدولــة وللمنفعــة العامــة مخصصــة لســد حاجــات
للدولـة ، علـى الـدومين  $ 191$ ، وقضت أيضـًا بـأن لـيس هنحـد ، وال  ( $%&. 121ص  2الرسمية المختلطة 

ة تباشـره مـدني ، ولـيس للدولـة علـى هـذا الـدومين سـوى ضـرب مـن الحيـاز  24العام حا الملكية الذي عرفتـه المـادة 
.  ( $%&. 991ص  22م  1110مــايو ســنة  21اســتئناف مخــتلط  ( &%$) باســم النــاس جميعــا ولمصــلحت م

وقضت كذلك بأن ليس للدولة أن تنتفع بمال ا العام حتى في حالة حيازة الغير له حيازة غير مشروعة ، فال يجـوز 
اســتئناف  ( &%$) غيــر المشــروعة أن تطالــب فــي دعــوى اســتحقاق جــزء مــن المــال العــام بتعــو ض عــن حيازتــه

 29م  1111مـارس سـنة  16ومع ذلـك انظـر اسـتئناف مخـتلط  – 111ص  16م  1101مارس سنة  9مختلط 
، ولكن المحكمة في حكم ثالث لم تقل إن التعو ض  وقد أقرت مبدأ التعو ض على عكس الحكم المتقدم 226ص 

،  لمنـع اعتـداءات اهنفـراد علـى اهنمـوال العامـة جـزاء البـد منـه، بـل إنـه  هو مقابل ما فات الدولـة مـن عـدم االنتفـاع
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ص  92م  1120ف ــو أقــرب إلــى العقوبــة الرادعــة منــه إلــى التعــو ض الحقيقــي ) اســتئناف مخــتلط أو يونيــه ســنة 
991 ) .&%$ ) . 

 الرأي الذي يثبت ملكية الدولة للشيء العام في مصر :  - 64
على أنـه بـالرغم مـن أن الـرأي الـذي ينفـي ملكيـة الدولـة للشـيء العـام كـان هـو الـرأي السـائد فـي ع ـد التقنـين 
المدني السابا ، إال أن فر قا من الفق اء وبعض المحـاكم أخـذت بـالرأي المضـاد ، وذهبـت إلـى إثبـات حـا الملكيـة 

 للدولة في الشيء العام . 
في القانون اإلداري : " إن حا الدولـة علـى الـدومين العـام أكبـر مـن أن فاهنستاذ وحيد رأفت يقول في مؤلفه 

يكــون مجــرد إشــراف ورقابــة .. إنــه قــد آن لمحاكمنــا أن تعــدل عــن هــذه النظر ــة العتيقــة ، وتأخــذ بفكــرة حــا الملكيــة 
مــن الناحيــة المقيــد بقيــام التخصــيص . قــد ال يكــون ل ــذا التحــول كبيــر أثــر مــن الوج ــة العمليــة ، ولكــن لــه أهميتــه 

مـدني أهلـي باسـم ) اهنمـالك اهنمير ـة ( مـا  1الفق ية . ثم أليس في تسمية الدومين العـام فـي الـنص العربـي للمـادة 
ص  2وحيـد رأفـت فـي القـانون اإلداري جـزء  ( &%$) يفيد أن الدومين العام مملوك للحكومة كالـدومين الخـاص " 

لميــدان ، وخصــص بحثــا قيمــا فــي " حــا الدولــة واهنفــراد علــى . ولكــن الفقيــه الــذي بــرز فــي هــذا ا ( $%&. 1022
، هـو اهنسـتاذ محمـد  1119اهنموال العامة " ، ألقاه دروسا فـي قسـم الـدكتوراه ثـم نشـره فـي كتـاب مسـتقبل فـي سـنة 

. فقـد عـالج المسـألة فـي  ( $%&. وهـذا الكتـاب هـو الـذي نشـير إليـه فـي خـالل هـذا المبحـث ( &%$) زهيـر جرانـة
$ وتقصاها في نواحي ا المختلفة في فرنسا وفي مصر ، وخلص إلى الجـزم بـأن حـا الدولـة واهنشـخاص  استفاضة

اإلدار ة اهنخرى فـي اهنشـياء العامـة إنمـا هـو حـا ملكيـة حقيقيـة ، ال مجـرد واليـة إشـراف وحفـظ وصـيانة . و سـوق 
نـين ، حيـازة الشـيء ومكنـة صـاحبه مـن ( أن حـا الملكيـة يقـوم فـي الواقـع علـى رك 1لتأييد رأيـه الحجـج اآلتيـة : ) 

تعيين المنتفعين به ، فإذا ما أراد االحتفاظ ب ذا النفع لشخصه كنا بصدد ملكية فردية ، وإذا مـا جعـل هـذا االنتفـاع 
لغيره مع االحتفاظ بحيازته للشيء لم تزل بذلك عنه ملكيته له وإن استحالت في هذه الحالة إلى ملكية اجتماعيـة ، 

يشـير اهنسـتاذ جرانـة فـي ذلـك إلـى رسـالة دي  ( &%$) من الملكية هـو الـذي للدولـة علـى أموال ـا العامـة وهذا النوع
( يعتمـــد منكـــرو حـــا ملكيـــة الدولـــة للشـــيء العـــام علـــى عـــدم تـــوافر  2. )  ( $%&. ومـــا بعـــدها 216لوبـــادير ص 

يه . وليس الملكية جماعا الزمـا ل ـذه العناصر المألوفة في الملكية من استعمال المالك لماله واستثماره والتصرف ف
العناصر الثالثة . ومع ذلك فإنه عند التدقيا يتبين خالفا لما يقال ، أن الحكومة تلمك فعال هـذه العناصـر الثالثـة 

مـــدني أهلـــي إن " للحكومـــة دون غيرهـــا  1فـــي ملكيت ـــا للشـــيء العـــام . ففيمـــا يتعلـــا بحـــا التصـــرف تقـــول المـــادة 
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اهنموال العامـة ( ، بمقتضـى قـانون أو أمـر " ، وهـذا الـنص صـر ح فـي أن المشـرع لـم يـرد  التصرف في ا ) أي في
أن يسد المنافذ أمام اإلدارة في التصرف في المال العام ، وإنما اشترط في ذلـك شـكال خاصـا تعـين مراعاتـه ليصـح 

امة إلى دائرة اهنموال الخاصـة حا التصرف . فلإلدارة أن تتصرف في المال العام بأن تنقله من حظيرة المنافع الع
، هـذا إلـى ضــروب أخـرى مـن التصــرف يخـتص ب ـا القــانون اإلداري . وفيمـا يتعلـا باالســتثمار لـيس ثمـة تعــارض 
بــين االنتفــاع بثمــار المــال العــام وبــين تخصيصــه للمنفعــة العامــة ، فجنــي الثمــار الطبيعيــة لألشــجار القائمــة علــى 

ى مــع المنفعـــة العامــة التــي رصــدت ل ـــا هــذه الطــرق ، ومـــا يقــال عــن الثمـــار جوانــب الطــرق العامــة مـــثال ال يتنــاف
الطبيعية يقال عن الثمار المدنية ، والسكك الحديديـة وخطـوط التلغرافـات والتلفونـات تـأتي للدولـة بـربح وفيـر . بقـي 

المـال للمنفعـة  حا االستعمال ، وال يجوز القول بأن الشخص اإلداري ال يستعمل ماله العام ، وإذا كـان تخصـيص
العامة يجعل استعماله مباحا للكافة فإن هذا ال يحرم الشخص اإلداري استعماله هو اآلخـر ل ـذا المـال ، بـل هنـاك 
من اهنموال العامة ما ال يقل نصيب الشخص اإلداري في استعمال ا عـن نصـيب سـائر اهنشـخاص كـدور الـوزارات 

دم جواز التصرف في الشيء العام وعدم جـواز الحجـز عليـه وعـد ( وال يصح القول بأن ع 9والمصالح العامة . ) 
جواز تملكه بالتقادم من شأنه أن يسقط عن المال عام صفة المملوكية ، فمرتبات الموظفين مـثال ال يجـوز التنـازل 

ت غيـر عن ا وال الحجز علي ا . وكذلك الملكية الزراعية الصغيرة ال يجوز الحجز علي ـا ، ولـم يقـل أحـد إن المرتبـا
( لــيس هنــاك مــا يــدل علــى أن المشــرع  1مملوكــة للمــوظفين أو إن اهنطيــان الزراعيــة غيــر مملوكــة هنصــحاب ا . ) 

المصري أراد أن ينفـي صـفة المملوكيـة عـن اهنمـوال العامـة ، بـل إن نعتـه اهنمـوال العامـة بعبـارة " اهنمـالك المير ـة 
عامـة " أو " اهنمـالك العموميـة " ليـدل علـى أنـه ال يـرى نـزع المخصصة للمنفعة العموميـة " أو " أمـالك الحكومـة ال

( التســليم بــأن الدولــة إذا أحالــت المــال العــام مــاال خاصــا تملكتــه معنــاه أن  1هــذه الصــفة عــن اهنمــوال العامــة . ) 
حظيـرة  توافر الملك أو انتفاءه رهن بمشيئت ا ، فـإذا لـوحظ أن أمـوال الدولـة العامـة وأموال ـا الخاصـة تضـم ا جميعـا

مشتركة ، تبين أن هذه القدرة التي للشخص اإلداري علـى جعـل مالـه مـاال عامـا أو خاصـا ال يفسـرها إال أنـه مالـك 
ص  11يشـير اهنسـتاذ جرانـة فـي هـذا الصـدد إلـى هور ـو فـي القـانون اإلداري طبعـة  ( &%$) للمـال فـي الحـالتين

 . ( $%&. 169ص  261، وإلى جانس فقرة  بال امش 611
ك أحكــام أصــدرها القضــاء المصــري تثبــت للدولــة حــا الملكيــة فــي الشــيء العــام . فقــد جــاء فــي حكــم وهنــا

لمحكمة استئناف مصر : " وحيث إنه فيمـا يخـتص بالملكيـة فـإن الحكومـة تملـك تلـك الطـرق العامـة ملكـا صـحيحا 
منفعــة أيضــًا هنن ل ــا حــا هنن ــا تمثــل المصــلحة العامــة التــي وجــدت هــذه الطــرق لخــدمت ا ، وهنن الحكومــة تملــك ال
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تأجير ما تر ـده مـن أفـار ز الشـارع . أمـا العنصـر الثالـث وهـو التصـرف فـي الملكيـة فقـد نـص فـي القـانون علـى أن 
اسـتئناف  ( &%$) الحكومة ل ا أن تخرج أي طر ا خصص لمنفعة العامة من هذه المنفعـة إلـى الملـك الخـاص " 

ومشار إليه في محمد زهير جرانة  –قضائية  11ستئناف سنة ا 142في القضية رقم  1191مارس سنة  1مصر 
. وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن تجر د المال العام من صفته العامة إنمـا  ( $%&. 1هامش  118ص 

هو استعمال من الدولة لحا ملكيت ا في الشيء العام إذ هي تتصرف فيه ، وليس ل ذا التجر د من أثر قـانوني إال 
مـايو سـنة  90اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) ال العام إلى مال خاص للدولة ، فتستبقي الدولة بذلك ملكيت ا لهنقل الم
 ( &%$) . وقضــت أيضــًا بملكيــة الحكومــة لألراضــي المكونــة لســاحل البحــر ( $%&. 298ص  6م  1811

) ي حكـم آخـرفـ $ 194$ ، وأكـدت هـذا المعنـى  ( $%&. 998ص  92م  1120يونيه سنة  8استئناف مختلط 

. وقضــت بجــواز أن ترفــع اإلدارة  ( $%&. 126ص  12م  1110ينــاير ســنة  16اســتئناف مخــتلط  ( &%$
ص  90م  1118فبراير سنة  24استئناف مختلط  ( &%$) دعوى بتثبيت ملكيت ا لعقار مخصص للمنفعة العامة

210 .&%$ ) . 
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ال شك فـي أن مشـروع التقنـين المـدني الجديـد كـان صـر حا فـي أن للشـخص المعنـوي العـام حـا الملكيـة فـي 

مدني كان يجري على الوجـه اآلتـي : " تعتبـر أمـواال عامـة العقـارات  84الشيء العام ، فقد رأينا أن مشروع المادة 
انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) العامة والتي تكـون مخصصـة لمنفعـة عامـة .. " المملوكة للدولة أو لألشخاص المعنو ة 

( دلــيال  1. فكــان هــذا الــنص يحمــل دليلــين علــى مملوكيــة الشــيء العــام للدولــة : )  ( $%& . فــي ال ــامش 11
دلـيال (  2صر حا هو عبارة " المملكة للدولة أو لألشخاص المعنو ة العامة " التي وصفت ب ـا اهنمـوال العامـة . ) 

ـــدومين العـــام ، فمـــا دام الـــدومين العـــام يمكـــن أن يكـــون للدولـــة كمـــا يمكـــن أن يكـــون  آخـــر يســـتخلص مـــن تعـــدد ال
لألشخاص المعنو ة العامة اهنخرى ، كما جاء صراحة في النص ، فمعنى ذلك أن الدومين العام مملـوك للشـخص 

العــام ولمــا أمكــن أن يكــون لكــل مــن اهنشــخاص  اإلداري الــذي يتبعــه ، إذ لــو لــم يكــن مملوكــا لــه لمــا تعــدد الــدومين
المعنو ـة العامــة المتعــددة دومــين عــام يتبعــه خاصــة ، ولوجــب إرجــاع كــل الــدومين العــام إلــى إشــراف الدولــة وحــدها 

انظـر مـا  ( &%$) دون غيرهـا مـن اهنشـخاص المعنو ـة اهنخـرى ، وسـنعود إلـى هـذه المسـألة فيمـا يلـي ببيـان أوفـى
ــدليل اهنول  ( $%&. 42يلــي فقــرة  ــم تتنبــه إال إلــى ال . ولمــا عــرض الــنص ســالف الــذكر علــى لجنــة المراجعــة ، ل

الصر ح ، فحذت كلمة " المملوكة " " تجنبا لألخذ بـرأي قـاطع فـي هـل اهنمـوال العامـة مملوكـة للدولـة أو أن الدولـة 
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ن ذلك أن لجنة المراجعـة . ونرى م ( $%&. في ال امش 11انظر آنفا فقرة  ( &%$) حارسة على هذه اهنموال " 
 قصدت أال تقطع برأي في مملوكية الشيء العام للشخص اإلداري ، وآثرت أن تترك ذلك للفقه والقضاء 

وبعــد صــدور التقنــين المــدني الجديــد لــم يتنــاول المســألة إال عــدد قليــل مــن الفق ــاء ، فاهنســتاذ محمــد كامــل  
هو كما رأينا أن اهنشياء العامـة " هـي فـي يـد الحكومـة بصـفت ا مرسي ، وكان رأيه في ع د التقنين المدني السابا 

، نـراه فـي ع ـد  ( $%&. 69انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) حارسة علي ا ال بصفت ا مالكة ل ـا ، أمـا ملكيت ـا فلألمـة " 
تأييــد التقنــين المــدني الجديــد يميــل إلــى اهنخــذ بــالرأي اآلخــر . ف ــو بعــد أن يســتعرض الــرأيين فــي فرنســا ينت ــي إلــى 

الرأي القائل بأن حا الدولة هو حا ملكية ، إذ يقول : " وهناك أمثلـة كثيـرة فـي القـانون يؤخـذ من ـا أن حـا الدولـة 
حـــا ملكيـــة : ) أ ( فالمحـــاكم تقـــرر لمصـــلحة الدولـــة ) أو اهنشـــخاص االعتبار ـــة العامـــة ( وجـــود دعـــوى اســـتحقاق 

منع التعدي الذي يحصل على متعلقات الملك العام . ) ج ( حقيقية . ) ب ( للدولة الحا في رفع دعاوى الحيازة ل
للدولــــة حــــا مــــنح امتيــــازات فــــي اهنمــــالك العامــــة ، كإجــــارة الشــــواطئ لوضــــع أكــــواخ خشــــبية لالســــتحمام . ) د ( 
الحاصالت الطبيعية التي تنمو في الطرق واهنشجار ملك خاص للدولة الخ . وكانت محكمة االسـتئناف المختلطـة 

للحكومة أن تنتفع من ملك ا العام ، حتى في حالة وضع اليد غير المرخص به ، بأن تطالب فـي قضت بأن ليس 
دعوى االستحقاق المرفوعة في شأن جزء من الملك العام بتعو ض مقابل الحيازة غير المرخص ب ا . ولكن يظ ر 

حة الســكك الحديديــة أن ــا عــدلت عــن ذلــك ، إذ قضــت بــأن للحكومــة طلــب تعــو ض مقابــل حيــازة العقــار ، فلمصــل
 1محمد كامـل مرسـي  ( &%$) الحا في طلب تعو ض ممن يزرع الخندق الممتد بجوار شر ط السكة الحديدية " 

. و الحظ أن اهنستاذ محمد كامل مرسي في الحجج التي  ( $%&. 191ص  – 192ص  111طبعة ثانية فقرة 
إلـى التقنـين المـدني الجديـد ، بـل إن كـل الحجـج التـي  استند إلي ا في القول بحا ملكيـة الدولـة لـم يـورد حجـة ترجـع

أوردها كانت حججـا سـائغة فـي ع ـد التقنـين المـدني الجديـد ، بـل إن كـل الحجـج التـي أوردهـا كانـت حججـا سـائغة 
في ع د التقنين المدني السابا ، ف و إذن ، بعد أن ترك التقنين المدني الجديد الباب مفتوحا فيما رأينا للقول بـرأي 

و بآخر ، أعـاد النظـر فـي رأيـه اهنول وانت ـى إلـى تأييـد الـرأي القائـل بملكيـة الدولـة للشـيء العـام علـى النحـو الـذي أ
رأينــاه . أمــا اهنســتاذ ســليمان مــرقس فيــرجح ملكيــة الدولــة للشــيء العــام ، و ســتند فــي ذلــك إلــى حجــة يســتمدها مــن 

بالمال العام ، ناظرًا في ذلك إلـى مـا ترتـب للدولـة مـن حـا  التقنين المدني الجديد إذ سمي هذا التقنين الشيء العام
ملكيـــة فـــي الشـــيء العـــام فجـــازت تســـميته مـــاال . وهـــو يقـــول فـــي هـــذا الصـــدد : " وقـــد ثـــار الجـــدل فـــي طبيعـــة حـــا 
اهنشـخاص المعنو ــة العامــة علــى اهنشــياء المخصصــة للمنفعــة العامـة ، أهــو حــا ملكيــة بمعنــى الكلمــة أو هــو فقــط 
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وحفــظ وصــيانةال والــراجح فــي هــذا الشــأن أن اهنشــخاص المعنو ــة العامــة تملــك اهنشــياء المخصصــة  واليــة إشــراف
مدني جديد ، ولذلك  84للمنفعة العامة ملكية مقيدة بتخصيص ا للمنفعة العامة ، كما يستفاد ذلك من عبارة المادة 

 ( &%$) لألشـخاص المعنو ـة العامـةجازت تسمية هذه اهنشياء أمواال عامـة باعتبـار حـا الملكيـة المترتـب علي ـا 
"  ( $%&. 119ص  – 112ص  211فقـرة  1112سليمان مرقس في المدخل للعلوم القانونيـة طبعـة ثانيـة سـنة 

اهنستاذ وحيد رأفـت  –. فإذا أضفنا إلى هذين الفقي ين من كان يقول بملكية الدولة في ع د التقنين المدني السابا 
لـص لنـا أن فكـرة ملكيـة الدولـة قـد أخـذت مكان ـا فـي الفقـه المصـري وبـدأت تسـتقر خ –واهنستاذ محمد زهيـر جرانـة 

 فيه .
وهـو ممـن كتبـوا فـي ع ـد التقنـين المـدني الجديـد ، لـم  –اهنسـتاذ محمـد علـي عرفـة  –غير أن فقي ـا مصـر ا 

) والصـيانة ، و قـوليأخذ ب ذه الفكرة ، بل أخذ بالفكرة اهنخرى وهـي قصـر حـا الدولـة علـى واليـة اإلشـراف والحفـظ 

 802فـي تأييـد فكرتـه إن عناصـر الملكيـة كمـا وردت فـي المـادة  ( $%&. 129محمـد علـي عرفـة فقـرة  ( &%$
مدني هي االستعمال واالستغالل والتصرف ، فأيما حا ليس من طبيعته أن يستجمع هذه العناصر الثالثة فإنه ال 

ثــة فــي مجــال اهنمــوال العامــة هــو اهنصــل الثابــت ل ــا بحكــم يعــد مــن قبــل الملكيــة . وإســقاط عناصــر الملكيــة الثال
تخصيص ا للمنفعة العامة ، وهذا اهنصل يتعارض مع جوهر حا الملكية ومـا ينبغـي أن يتـوافر لـه مـن مقومـات . 
فالتخصيص للمنفعة العامة هو في ذاته الذي يتعارض مع جوهر الملكية ، ومن ثم يـؤدي إلـى إنكـار ملكيـة الدولـة 

و قول اهنستاذ محمد علـي عرفـة : " وأبلـغ مـن ذلـك فـي الداللـة علـى تأييـد المشـرع لوج ـة  ( &%$) العامةلألموال 
من المشروع التم يدي كانت تنص على أن تعتبر أمواال عامة العقارات والمنقوالت المملوكة  111نظرنا أن المادة 

المراجعـة حـذفت كلمـة ) المملوكـة ( من ـا تجنبـا  ، فلمـا تليـت المـادة فـي لجنـة للدولة أو لألشخاص المعنو ة العامـة
. فلـو أن المشـرع  لألخذ برأي قاطع فـي هـل اهنمـوال العامـة مملوكـة للدولـة أو أن الدولـة حارسـة علـى هـذه اهنمـوال

، لمـا أقـدم علـى حـذف  ، وهو الرأي الذي اتجه إليه الفقـه اإلداري الحـديث أراد أن يقطع بملكية الدولة ل ذه اهنموال
 111ص  129، وفي حذفه إياها دليل على عدم اقتناعه بوجاهة هذا الرأي " ) محمد علي عرفة فقرة  الكلمة هذه

. والقول بأن الدولة حارسة على اهنموال العامة ال مالكة ل ا ال يحول دون امتداد الحماية التي أسبغت  ( $%&. (
تبار ـة العامـة للنفـع العـام ، كمـا أنـه ال يمنـع مـن على اهنموال العامة إلـى اهنمـوال التـي تخصصـ ا اهنشـخاص االع

و قول اهنستاذ محمد علي عرفة في هذا الصدد : " والحا أن  ( &%$) تملك الدولة لثمار تلك اهنموال وحاصالت ا
، ولكننــا ال نــرى فيــه أثــرًا مــن آثــار ملكيــة الدولــة  تملــك الدولــة لثمــار حصــاالت اهنمــوال العامــة لــيس محــل خــالف
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.  ، بل إن إنكار مملوكية المال العام ال يستتبع حتما إنكار مملوكيـة الدولـة لثمـاره وحاصـالته العامة ذات الألموال 
، وهذه صفة ال تتوافر فيما قد ينتجه من ثمـار  فإنما دعا إلى نفي الملك عن المال العام تخصيصه للمنفعة العامة

ار الحاصــالت ف ــو كون ــا صــاحبة الواليــة العامــة علــى . أمــا الســبب فــي تملــك الدولــة بالــذات ل ــذه الثمــ وحاصــالت
هـي وحـدها صـاحبة الحـا فـي تحصـيل ثمـار وحاصـالت هـذه اهنمـوال "  ، وتأسيسًا على ذلك تكـون  اهنموال العامة

 . ( 111ص  121محمد علي عرفة فقرة 
ة هـي صـاحبة ، وعلـى أن الدولـ والقول بأن تملك الدولة للثمار مؤسس على عدم تخصيص ا للمنفعة العامـة

. فعـــدم تخصـــيص الثمـــار للمنفعـــة العامـــة ال يفيـــد إال أن ـــا تقبـــل التملـــك  ، غيـــر مجـــد الواليـــة علـــى اهنمـــوال العامـــة
، فــإذا  ، بــل هــو مالــك اهنصــل الــذي أنــتج الثمــار ، ولكــن مــن يتملك ــاال لــيس هــو صــاحب الواليــة العامــة الخــاص

، وال ينفي أخيرًا عـن الدولـة حق ـا فـي  ( $%&. العام نفسه تملكت ا الدولة كانت هي مالكة اهنصل أي مالكة للمال
و قول اهنستاذ محمد علي عرفة في  ( &%$) الدفاع عن اهنموال العامة بدعاوى وضع اليد أو بغيرها من الدعاوى 

،  هذا الصدد : " وليس من العسير تبر ر حا التجـاء الدولـة واهنشـخاص اإلدار ـة اإلقليميـة إلـى دعـاوى وضـع اليـد
، بــل إن الغايــة من ــا هــي حمايــة الحيــازة  ، علــى المــالك ، كمــا نعلــم فــإن االلتجــاء إلــى هــذه الــدعاوى غيــر قاصــر

،  . أمــا االلتجــاء لــدعاوى االســتحقاق فــي ســبيل حمايــة اهنمــوال العامــة ، وحيــازة اهنمــوال العامــة ثابتــة للدولــة لــذات ا
. والواقع أن الدعاوى التي ترفع ا الج ة اإلدار ة على  رهمف و الذي يعتمد عليه أنصار المملوكية لتدعيم وج ة نظ

مغتصب المال العام فترتكز على إثبات التخصيص للمنفعة العامة وما يستتبعه من عدم جواز اكتساب ملكية هـذا 
. وآيــة ذلــك أنــه فــي وســع المــدعى عليــه فــي دعــوى االســتحقاق المدنيــة أن يحــبط ســعي رافع ــا إلــى  المــال بالتقــادم

، وهو دفاع غير مقبول من مغتصب المال العام " )  رداد المال المغتصب باالحتجاج بتملك هذا المال بالتقادماست
 . ( 111ص  126فقرة  محمد علي عرفة

، إذ الدولـة ال تحـوز اهنمـوال العامـة إال هنن ـا مالكـة  وظاهر أن هذا القـول ال يكفـي لتفنيـد حـا ملكيـة الدولـة
،  ، لكانــت الحيــازة حيــازة ســيادة ال حيــازة ملكيــة لدولــة فرعــا عــن ســيادت ا ال عــن ملكيت ــا. ولــو كانــت حيــازة ا ل ــا

. ثـم إن  دعـاوى وضـع اليـد ولـم توجـد هـذه الـدعاوى ل ـاذ الضـرب مـن الحيـازة وحيازة السـيادة ليسـت فـي حاجـة إلـى
ول بأن ا ترفع دعوى االستحقاق ، وال جدوى من الق الدولة إذا رفعت دعوى االستحقاق فإنما ترفع ا باعتبارها مالكة

،  . فالدولــة تســتطيع أن ترفــع دعــوى االســتحقاق حتــى قبــل اكتمــال مــدة التقــادم هنن المــال ال يقبــل التملــك بالتقــادم
، هـــو أن الدولـــة  . وكـــل مـــا لعـــدم قابليـــة المـــال العـــام للتملـــك بالتقـــادم مـــن أثـــر حيـــث ال تثـــار مســـألة التقـــادم أصـــال
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، وهـــي فـــي الحـــالتين إنمـــا ترفـــع دعـــوى  قاق قبـــل اكتمـــال مـــدة التقـــادم وبعـــد اكتمال ـــاتســـتطيع رفـــع دعـــوى االســـتح
 . ( $%&. سيادت ا ، مستندة إلى ملكيت ا ال إلى االستحقاق
وقد قدمنا أن التقنين المدني الجديد ترك الباب مفتوحا أمام الفقه والقضاء لألخذ بأحـد الـرأيين ، ولكـن نـص  
أثر المشروع التم يدي وما كان يذهب إليه هذا المشروع من حـا الملكيـة للدولـة ،  مدني يحمل مع ذلك 84المادة 

( مــا أشــار إليــه اهنســتاذ ســليمان مــرقس فيمــا قــدمناه مــن تســمية الــنص لألشــياء العامــة "  1وذلــك فــي نــاحيتين : ) 
انظــر آنفــا نفــس  ( &%$) بــاهنموال العامــة " باعتبــار حــا الملكيــة المترتــب علي ــا لألشــخاص المعنو ــة العامــة

( إيــــراد الــــنص الـــــدومين العــــام متعــــددًا ، إذ يقــــول " العقـــــارات والمنقــــوالت التــــي للدولـــــة أو  2. )  ( $%&. الفقــــرة
لألشــخاص االعتبار ــة العامــة " ، ومــا يحملــه هــذا التعــدد مــن داللــة ملكيــة كــل شــخص إداري للــدومين العــام الــذي 

 . ( $%&. انظر آنفا نفس الفقرة ( &%$) يتبعه
وإذا قلنا إن هذا ال يكفي للتدليل على ملكية الدولة للشيء العام أمام مـا ظ ـر بوضـوح فـي لجنـة المراجعـة ، 
بعــد حــذف لفــظ " المملوكــة " ، مــن أن المقصــود ب ــذا الحــذف تجنــب " اهنخــذ بــرأي قــاطع فــي هــل اهنمــوال العامــة 

يف ــم مــن حــذف لفــظ " المملوكــة " هــو تجنــب  مملوكــة للدولــة أن الدولــة حارســة علــى هــذه اهنمــوال " ، فــإن كــل مــا
المشــرع هنن يكــون اهنخــذ بأحــد الــرأيين أمــرًا يحتمــه التشــر ع ذاتــه . وهــذا ال يمنــع مــن القــول بملكيــة الدولــة لألشــياء 
العامة ، في ظل التقنين المدني الجديد ، ال استنادا إلى نص التشر ع ، ولكن أخذًا باالعتبارات القانونية السليمة . 

ي نظرنــا أن هــذه االعتبــارات تقضــي بــأن اهنصــل أن يكــون لكــل شــيء مالــك ، وال يســتثنى مــن ذلــك إال اهنشــياء وفــ
التي ال تقبل بطبيعت ا التملك كـال واء والبحـر ، وهـذه اهنشـياء ال شـأن لنـا ب ـا هنـا . أمـا اهنشـياء التـي تقبـل التملـك 

لك له ، وهذا وتلك غير الشيء العام ، البد ل ا من مالـك بطبيعت ا ، ف ي ما لم تكن أشياء متروكة أو منقوال ال ما
. صــحيح أن الوقــف ال مالــك لــه ، ولكــن الوقــف نظــام إســالمي خــاص تنســب فيــه ملكيــة المــال الموقــوف إلــى هللا 
تعـالى ، وبــدي ي أنــه ال يصــح قيــاس المـال العــام علــى المــال الموقــوف . وحتـى العقــار المبــاح ، تنســب ملكيتــه فــي 

ى الدولــة . بقــي بعــد كــل ذلــك الشــيء العــام ، وهــذا أيضــًا البــد لــه مــن مالــك . فــإن قيــل إن " اهنمــة " هــي الن ايــة إلــ
المالكــة للشــيء العــام ، كمــا قيــل ذلــك فعــال ، " فاهنمــة " قــد تكــون تعبيــرًا اجتماعيــا أو تعبيــرًا سياســيا ، ولكن ــا لــيس 

فــال منــاص إذن ، إذا أر ــد القــول بــأن الشــيء العــام  بتعبيــر قــانوني . والــذي يمثــل اهنمــة فــي القــانون هــو الدولــة ،
مملوك لألمة ، من القول بأنه مملوك للدولة . ومن ثم تكون الدولة ، وهي الم يمنة على المصالح العامـة لألمـة ، 
نـا وهي التي تتمثل في ا اهنمة من الناحية القانونية ، هي المالكة لألشياء العامة . وال ضير من القول بذلك ، مادم
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نقول إن ملكية الدولة للشيء العام هي ملكية مقيدة بتخصيص هذا الشيء للمنفعة العامة ، فيرد على هـذه الملكيـة 
مــن القيــود مــا يقتضــيه هــذا التخصــيص . فــإذا زال تخصــيص الشــيء للمنفعــة العامــة ، عــاد الشــيء مملوكــًا للدولــة 

وهذا التكييف في نظرنا هـو الـذي يسـتقيم فـي تحليـل ملكية خاصة ، وزالت القيود التي كان التخصيص يقتضي ا . 
 طبيعة حا الدولة على الشيء العام ، وهو وحده الذي يمليه المنطا القانوني السليم .

 األحكام التي تخضع لها األشياء العامة  - 4

 األشخاص العامة تخضع لألحكام التي تتفق مع طبيعة حق األشخاص اإلدارية فيها : - 66
حـــا الشـــخص اإلداري فـــي الشـــيء العـــام هـــو حـــا ملكيـــة ، ولكنـــه حـــا مقيـــد بتخصـــيص الشـــيء قـــدمنا أن  

للمنفعة العامة ، ولذلك سمي بحا ملكية إدار ة . فاهنحكام التي تخضع ل ا اهنشياء العامة هي التي يقتضي ا حا 
لعــام بمــا تقتضــيه و ترتــب علــى ذلــك مبــدئيا أن للدولــة حــا التصــرف فــي الشــيء ا ( &%$) الملكيــة اإلدار ــة هــذا

. وقد قضت محكمة النقض بأن لـيس للمـالك مـن الحقـوق المكتسـبة إال  ، ومع مراعاة حقوق اهنفراد المنفعة العامة
تمكيـن م مـن الوصـول  ، فمـدة حق ـم منحصـر فـي ، فـإن كـان ملك ـم واقعـا علـى شـوارع عامـة ما تقرره ل ـم القـوانين

. أم الج ــة الحكوميــة القوامــة علــى الشــوارع  ي مــن النــور وال ــواءإليــه بمطلــا الحر ــة وفــي تمتــيع م بمــا هــو ضــرور 
، علـى شـرط واحـد هـو  ، تأخـذ بـه كلمـا أرادت ، فإن حق ا في تعديل ا وفي إلغائ ا هو حا أصيل ثابت ل ـا العامة

فيمـا تقـدم وهـو الوصـول إلـى ملك ـم بمطلـا الحر ـة وتمتـيع م بمـا هـو  أن تمكن أولئك المـالك مـن حق ـم المنحصـر
 –الـذي كـان محوطـا بثالثـة شـوارع نافـذة  –. فإذا كان الثابـت بـالحكم أن ملـك الطاعنـة  ضروري من النور وال واء

، وكــل مــا فــي اهنمــر أن المجلــس البلــدي أتــى للــركن البحــري  بــاق علــى أصــل وضــعه ومــا يحــيط بــه مــن الشــوارع
 –، ف ـذا الـذي أثبتـه الحكـم فـي الموضـوع  لـه الغربي من هذا الملك فسد الشارع الواقع غربيه بمحـاذاة الحـد البحـري 

، ولم يكن  ال يمكن تكييفه إال بأن المجلس البلدي أخذ بحقه الذي ال شب ة فيه –مما ال رقابة فيه لمحكمة النقض 
، فحكـم القـانون  . ومتـى كـان اهنمـر كـذلك لصاحب الملك أن حا قانوني يتعارض مع حقـه فـي هـذا الـذي أخـذ بـه

حب الملك إلى ما يطلبه من التعو ض بدعوى أن تصرف المجلـس قـد ألحـا بـه ضـررا ) نقـض هو عدم إجابة صا
، ومـن هـذه  ( $%&. ( 11وانظر آنفا فقرة  – 442ص  269رقم  1مجموعة عمر  1191مايو سنة  16مدني 

هـو  اهنحكام ما يترتب على أن حا الشخص اإلداري هـو حـا ملكيـة ، ومن ـا مـا يترتـب علـى أن حـا الملكيـة هـذا
 حا مقيد .
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 ) أ ( حا الشخص اإلداري هو حا ملكية :

 ما يترتب من األحكام على أن حق الشخص اإلداري هو حق ملكية :  - 67
( يكــون للشــخص اإلداري الحــا فــي  1يترتــب علــى أن حــا الشــخص اإلداري هــو حــا ملكيــة مــا يــأتي : ) 

( و كــون للشــخص اإلداري  2لحمايــة حيازتــه . ) رفــع دعــوى االســتحقاق لحمــاة ملكيتــه ، وفــي رفــع دعــاوى الحيــازة 
( و كون له أيضًا ، باعتباره مالكا ،  9باعتباره مالكا ، أن يتملك الثمار والحاصالت التي ينتج ا الشيء العام . ) 

( ومــادام كــل شــخص إداري  1( و كــون لــه أخيــرًا حــا التعــو ض . )  1تلمــك الطمــي وتملــك الركــاز المــدفون . ) 
 العام الذي يتبعه ، فإن الدومين العام يتعدد بتعدد اهنشخاص اإلدار ة التي تتبع ا اهنشياء العامة . يملك الشيء

 ف ذه النتائج خمس تترتب على أن حا الشخص اإلداري هو حا ملكية ، نبحث ا على التعاقب .

 دعوى االستحقاق ودعاوى الحيازة :  - 68
لشـــخص اإلداري ، حمايـــة لحـــا ملكيتـــه فـــي الشـــيء العـــام جـــرى الفقـــه والقضـــاء فـــي فرنســـا علـــى أن يكـــون ل

وحمايــة لحيازتــه إيــاه ، دعــوى االســتحقاق ودعــاوى الحيــازة ، شــأن الشــخص اإلداري العــام فــي ذلــك شــأن اهنفــراد . 
فالملكيــة اإلدار ــة الثابتــة للشــخص اإلداري فــي الشــيء العــام هــي إذن كالملكيــة العاديــة ) الملكيــة المدنيــة ( تحمي ــا 

االستحقاق التي ال تعطى إال للمالك ، وتحمي حيازت ا دعاوى الحيـازة ، وفـي هـذا دليـل قـاطع علـى أن حـا  دعوى 
 الشخص اإلداري في الشيء العام إنما هو حا ملكية صحيحة .

وقــد قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية ، غيــر مــرة ، بــأن للشــخص اإلداري أن يرفــع دعــوى االســتحقاق علــى 
 – 19سـير ه  1812يوليـه سـنة  11نقـض فرنسـي  ( &%$) سترد ب ا الشيء المغتصبمغتصب الشيء العام ، ي

فــي المجلــة  Japiot وانظــر أيضــًا تعليقــات – 906 – 1 – 1101ســير ه  1101فبرايــر ســنة  2 – 91 – 1
. وقضــت  ( $%&. 261ص  – 261ومــا بعــدها وبخاصــة ص  211ص  1112الفصــلية للقــانون المــدني ســنة 

) داري أن يرفع دعاوى الحيازة ، يرد ب ا االعتداء الواقع من اهنفراد على حيازته للشيء العامكذلك بأن للشخص اإل

من تولوز سنة  Viel وانظر أيضًا رسالة – 11 – 1 – 42 –داللوز  1842يناير سنة  1نقض فرنسي  ( &%$
1108 .&%$ ) . 

ســتحقاق ، وإن أنكــرت فــي بائــد وفــي مصــر أثبتــت محكمــة االســتئناف المختلطــة للدولــة حــا رفــع دعــوى اال
اهنمـر أن يكـون للدولـة حــا التعـو ض عـن الحيـازة غيــر المشـروعة . فقضـت بأنـه ال يحــا للدولـة أن تطالـب ، فــي 
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اسـتئناف  ( &%$) دعوى االستحقاق المرفوعة بشأن جـزء مـن المـال العـام ، بتعـو ض عـن حيازتـه غيـر المشـروعة
.ولكن ما لبثت المحكمة أن صححت هذا الخطأ ، وأقرت  ( $%&. 111ص  16م  1101مارس سنة  9مختلط 

في  69وانظر آنفا فقرة  – 41انظر ما يلي فقرة  ( &%$) مبدأ التعو ض كما سنرى عند الكالم في حا التعو ض
 . ( $%&. آخرها

والشـخص اإلداري يجمـع ، إلـى دعـوى االســتحقاق ودعـاوى الحيـازة وهـي وســائل القـانون الخـاص فـي حمايــة 
كية والحيازة ، وسائل القانون العام . فيحا له رفع الدعوى الجنائية على من يعتدي على المال العام ، ولـه أن المل

 . ( $%&. 101محمد زهير جرانة ص  ( &%$) يز ل آثار االعتداء بالطرق اإلدار ة

 تملك الثمار والحاصالت :  - 69
هور ـو  ( &%$) الـذي يتبعـه كمـا يملـك حاصـالتهال خالف في أن الشخص اإلداري يملك ثمار الملك العام 

ص  1ر جو رسالته في الحقوق العينية اإلدار ة فقـرة  –وما بعدها  610ص  11في موجز القانون اإلداري طبعة 
ينـــاير ســـنة  14 – 49 – 9 – 1112ســـير ه  1111فبرايـــر ســـنة  21مجلـــس الدولـــة الفرنســـي  –ومـــا بعـــدها  29

. وتملكــه لثمــار الشــيء العــام وحاصــالته إنمــا  ( $%&. ليــا هور ــو علي مــاوتع 14 – 9 – 1121ســير ه  1129
هو فرع عن تملكه للشيء العام نفسه ، فمالك اهنصل هو الذي ملك ما ينتج عن هذا اهنصل من ثمار وحاصالت 

 . وهذا هو التعليل الصحيح لتملك الثمار والحاصالت ، وغيره من التعليالت ال يجدي .
الثمار والحاصالت ليست مخصصة للمنفعة العامة ، ومن ثم تكون قابلة للتملك الخاص ، فقد قيل مثال إن 

برتلمــي فــي القــانون  – 142ص  2ر ســي فــي الــدومين العــام  ( &%$) فيملك ــا الشــخص اإلداري ملكيــة خاصــة
قيم ، . ولكـن هـذا التعليـل ال يسـت ( $%&. 80محمـد كامـل مرسـي فـي مقالـه فقـرة  – 189ص  11اإلداري طبعة 

إذ مـــع التســـليم بـــأن الثمـــار والحاصـــالت غيـــر مخصصـــة للمنفعـــة العامـــة يبقـــى أن نعـــرف لمـــاذا يتملك ـــا الشـــخص 
اإلداري بالــذات ، وبــأي ســند يتملك ــا . والثمــار والحاصــالت ليســت شــيئا مســتقال وإنمــا هــي فــرع عــن أصــل ، وال 

ك ا فالبد أن يكون مالكا لألصـل ، أي مالكـا يملك ا إال من يملك اهنصل ، فإذا كان الشخص اإلداري هو الذي مل
 للشيء العام ذاته .

وقيل أيضًا إن تملك الشخص اإلداري للثمـار والحاصـالت إنمـا هـو مقابـل التكـاليف التـي يتحمل ـا فـي سـبيل 
برتلمي في القانون  – 241برودون في الدومين العام جزء أول ص  ( &%$) حفظ الشيء العام وصيانته وإدارته 

. وهذا القول ال سند له من القـانون ، فليسـت هنـاك قاعـدة تقضـي بـأن مـن  ( $%&. 111ص  11اإلداري طبعة 
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يقوم بحفظ الشيء وصيانته وإدارته بتملك في مقابل ذلك ثماره وحاصالته . وال تقوم هذه المقابلة إال بموجب اتفاق 
الشــيء وإدارتــه إذا اســتحا مقــابال أخــذه ممــن  أو نــص تشــر عي ، أمــا القواعــد العامــة فتقضــي بــأن مــن يقــوم بحفــظ
 يكون ملزما به ، وتبقى الثمار والحاصالت ملكا لمن يملك اهنصل .

 ( &%$) وقيــل أخيــرًا إن الشــخص اإلداري إنمــا يتملــك الثمــار والحاصــالت بموجــب حيازتــه للشــيء العــام
ه القـانون ، فالحـائز إنمـا يتملـك . وهذا القول أيضًا يتعارض مع ما يقضي ب ( $%&. 161ص  242جانس فقرة 

الثمار إذا وضع يـده علـى ملـك غيـره وهـو حسـن النيـة ، فيملـك مـا يجنيـه مـن الثمـار إلـى أن يصـبح سـيء النيـة أو 
إلى أن يرفع المالك عليه الدعوى . وال شيء من ذلك قائم في الحالـة التـي نحـن بصـددها ، فالشـخص اإلداري فـي 

لــك غيــره ، ولــن يتقــدم مســتحا للشــيء العــام يطالــب باســتحقاقه إيــاه حتــى يحــتج حيازتــه للشــيء العــام ال يحــوز م
الشخص اإلداري بحسن نيته لتملك الثمار التي قبض ا . والصحيح أن الشخص اإلداري هو المالك للشيء العام ، 

 لحيازة في تملك ا .يتملك ال الثمار فحسب ، بل أيضًا المنتجات التي ال تجدي ا –ال حائزًا  –وأنه باعتباره مالكا 
  

 تملك الطمي والركاز المدفون :  - 71 
وقد استقر الفقه والقضاء في فرنسا على أن طمي الن ر أو الترعـة الـذي يتصـل بطر ـا عـام مالصـا للن ـر 

مـدني فرنسـي  116أو الترعة يكون مملوكا للشخص اإلداري الذي يتبعه هذا الطر ا العـام ، وذلـك بموجـب المـادة 
ي بــأن يــؤول الطمــي للمالــك المجــاور . فالشــخص اإلداري ، بحكــم ملكيتــه للطر ــا العــام ، يملــك طمــي التــي تقضــ

 – 1 – 99سـير ه  1892ديسـمبر سـنة  12نقـض فرنسـي  ( &%$) الن ـر ) أو الترعـة ( المالصـا ل ـذا الطر ـا
 – 101 – 1 – 14ســـير ه  1811ديســـمبر ســـنة  1 – 101 – 1 – 96ســـير ه  1896فبرايـــر ســـنة  16 – 91

رسـالة ر جـو فـي الحقـوق العينيـة اإلدار ـة فقـرة  –وما بعدها  610ص  11هور و في موجز القانون اإلداري طبعة 
 ( $%&. 64ص  120جـانس فقـرة  – 189ص  11برتلمي في القـانون اإلداري طبعـة  –وما بعدها  29ص  1
. 

لـــه ، باعتبـــار أن الملكيـــة تشـــمل كـــذلك يملـــك الشـــخص اإلداري الركـــاز المـــدفون فـــي الشـــيء العـــام المملـــوك 
اهنرض ومـا فوق ـا ومـا تحت ـا . وقـد قضـى مجلـس الدولـة الفرنسـي بـأن الفحـم ، الـذي يعثـر عليـه فـي منطقـة مينـاء 

يناير  14مجلس الدولة الفرنسي  ( &%$) وهران الملتزمون بأشغال عامة في المنطقة المذكورة ، يكون ملكا للدولة
 . ( $%&. 14 – 9 – 1121سير ه  1129سنة 
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مدني مصري على أن " الكنز المدفون أو المخبوء ، الـذي ال يسـتطيع  842وتنص الفقرة اهنولى من المادة 
أحـد أن يثبــت ملكيتــه لــه ، يكــون لمالــك العقــار الــذي وجــد فيــه الكنــز أو لمالــك رقبتــه " . وتطبيقــا ل ــذا الحكــم يكــون 

مخبـوء فـي مالـه العـام ، وذلـك بموجـب ملكيتـه للمـال العـام ، الشخص اإلداري في مصـر مالكـا للكنـز المـدفون أو ال
 . ( $%&. 219محمد زهير جرانة ص  ( &%$) هذا إال إذا استطاع أحد أن يثبت ملكيته للكنز فيكون له

 حق التعويض :  - 70
 وإذا اعتدى أحـد علـى المـال العـام ، كـان للشـخص اإلداري الـذي يملكـه مطالبـة المعتـدي بـالتعو ض ، وذلـك

 ( &%$) اسـتنادا إلـى مـا للشـخص اإلداري مـن حـا الملكيـة . وكانـت محكمـة االسـتئناف المختلطـة ، كمـا قـدمنا
، تتــردد فــي الحكــم بــالتعو ض . فقضــت فــي بــادئ اهنمــر بــأن  ( $%&. فــي آخرهــا 69وفقــرة  68انظــر آنفــا فقــرة 

مــارس ســنة  9ســتئناف مخــتلط ا ( &%$) الدولــة ال يحــا ل ــا أن تطالــب بتعــو ض عــن الحيــازة غيــر المشــروعة
. ثــم مــا لبثــت أن قضــت بتعــو ض علــى مــن زرع الخنــدق الممتــد بجــوار شــر ط  ( $%&. 111ص  16م  1101

م  1101مـايو سـنة  26اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) السكة الحديدية ، وهو عالم بحالته وبوجه االنتفـاع الظـاهر بـه
م  1111مارس سنة  16استئناف مختلط  ( &%$) ض. ثم انت ت إلى إقرار مبدأ التعو  ( $%&. 281ص  16
، ولكــن ال كمقابــل لمــا فــات الدولــة مــن منــافع أموال ــا العامــة ، بــل كجــزاء البــد منــه لمنــع  ( $%&. 226ص  29

. ثـم  ( $%&. 991ص  92م  1120اسـتئناف مخـتلط أول يونيـه سـنة  ( &%$) اعتداء اهنفراد علـى المـال العـام
نــوفمبر ســنة  28اســتئناف مخــتلط  ( &%$) أطلقــت حــا الحكومــة فــي أن تعــرض عــن حيــازة الغيــر لمال ــا العــام

 . ( $%&. 122ص  – 121وانظر في كل ذلك محمد زهير جرانة ص  – 11ص  91م  1122

 تعدد الدومين العام : - 72
ه ، فإنـــه يترتـــب علـــى ذلـــك أن لمـــا كـــان الشـــخص اإلداري يملـــك ملكيـــة صـــحيحة الشـــيء العـــام الـــذي يتبعـــ 

الدومين العام يتعدد بتعدد اهنشخاص اإلدار ة التي تملك أشياء عامة . فكل شخص إداري ملك أشياء عامـة يكـون 
ـــة  لـــه دومـــين عـــام يشـــتمل علـــى هـــذه اهنشـــياء ، فـــإذا تعـــدد اهنشـــخاص اإلدار ـــة التـــي تملـــك أشـــياء عامـــة ، كالدول

ص المعنو ــة العامــة اهنخــرى ، كــان لكــل شــخص إداري من ــا دومــين عــام واهنشــخاص اإلدار ــة اإلقليميــة واهنشــخا
 multiplicité duمســتقل عــن الــدومين العــام المملــوك للشــخص اآلخــر . و ترتــب علــى تعــدد الــدومين العــام ) 

domaine public  ، أنـــه إذا أر ـــد نقـــل الشـــيء العـــام مـــن ذمـــة شـــخص إداري إلـــى ذمـــة شـــخص إداري آخـــر )
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بع إلحــدى البلــديات إلــى الدولــة أو تحو ــل مدرســة تابعــة للدولــة ) وزارة التربيــة والتعلــيم ( إلــى كتحو ــل مستشــفى تــا
إحدى البلديات ، وجب أوال أن يتم التراضي بين الشخصين اإلدار ين صاًحَبْي الشأن ، ثـم يكـون للشـخص اإلداري 

ف إليــه هــذا المــال ، وهــذا مــا الــذي تجــرد مــن مالــه الحــا فــي التعــو ض يتقاضــاه مــن الشــخص اإلداري الــذي أضــي
 ( . mutations domanialesيسمى بمبادالت اهنموال العامة ) 

وفــي الــرأي الــذي يقــول بــأن الشــخص اإلداري ال يملــك المــال العــام و قتصــر حقــه علــى واليــة إشــراف وحفــظ 
واء مــا كــان من ــا وصــيانة ، تترتــب نتــائج هــي عكــس النتــائج التــي قــدمناها . ذلــك أن مجموعــة اهنمــوال العامــة ، ســ

تابعا للدولة أو ما كان تابعا هنشخاص إدار ة أخرى ، تعتبر في هذا الـرأي الثـاني وحـدة شـاملة تبسـط علي ـا الدولـة 
واليت ــا ، وال يكــون لألشــخاص اإلدار ــة اهنخــرى حــا ذاتــي فــي هــذه اهنمــوال ، و قتصــر اهنمــر بالنســبة إلي ــا علــى 

ـــة يقررهـــا التشـــر  ـــم تكـــون مجموعـــة اهنمـــوال العامـــة خاضـــعة فـــي مباشـــرت ا اختصاصـــات معين  ع اإلداري . ومـــن ث
حراست ا وصيانت ا لوالية الدولة واختصاصات اهنشخاص اإلدار ة اهنخـرى ، وال يكـون هنـاك تعـدد للـدومين العـام ، 

( . فـإذا أر ـد نقـل شـيء عـام مـن  unite du domaine publicبل يحل محل هذا التعدد وحـدة الـدومين العـام ) 
عيــة الدولــة إلــى تبعيــة شــخص إداري آخــر ، أو مــن تبعيــة شــخص إداري إلــى تبعيــة الدولــة أو إلــى تبعيــة شــخص تب

إداري آخر ، فإن هذا ال يقتضي التراضي بين الدولـة والشـخص اإلداري اآلخـر أو بـين الشخصـين اإلدار ـين ، بـل 
الشخص اإلداري أو تعـو ض الدولـة عـن يكفي صدور أمر إداري من الدولة إلجراء هذا النقل ، وال محل لتعو ض 

 الحرمان من االنتفاع بالمال العام .
وفي قضية فرنسـية مشـ ورة عـرض اهنمـر علـى كـل مـن محكمـة الـنقض الفرنسـية ومجلـس الدولـة الفرنسـي ، 

 &%$) فأخذت محكمة النقض بمبدأ وحدة الدومين العام ، في حين أن مجلس الدولة أخذ بمبدأ تعدد الدومين العام
مجلـس الدولـة  – Sarrut وتعليـا 214 – 1 – 11داللـوز  1814ديسـمبر سـنة  20انظـر فـي نقـض فرنسـي  (

تعليا هور و على الحكم في مجموعـة القضـاء اإلداري  41 – 9 – 1111داللوز  1101يوليه سنة  16الفرنسي 
 . ( $%&. 101ص  – 16وانظر في تفاصيل القضية محمد زهير جرانة ص  –وما بعدها  211ص  9جزء 

أمــا فــي مصــر فالواجــب القــول بتعــدد الــدومين العــام وبترتيــب نتــائج هــذا التعــدد علــى النحــو الــذي بســطناه ، 
، واســتناد إلــى أن  ( $%&. 61انظــر آنفــا فقــرة  ( &%$) مــدني علــى مــا بينــا 84وذلــك بصــر ح نــص المــادة 

فـي اهنمـوال العامـة التابعـة  –أو المصـلحية الدولة أو غيرها مـن اهنشـخاص اإلدار ـة اإلقليميـة  -الشخص اإلداري 
ـــه حـــا ملكيـــة ال شـــك فيـــه ص  – 111انظـــر فـــي تعـــدد الـــدومين العـــام محمـــد زهيـــر جرانـــة ص  ( &%$) ل
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212 .&%$ ) . 

 حق الشخص اإلداري هو حق مقيد :  –) ب (  

 ما يترتب من األحكام على أن حق الملكية اإلدارية هو حق مقيد - 73
: قــدمنا أن حــا الملكيــة الــذي للشــخص اإلداري فــي المــال العــام هــو حــا مقيــد بتخصــيص الشــيء للمنفعــة  

و ترتــب علــى أن حــا الملكيــة  ( $%&. 66انظــر آنفــا فقــرة  ( &%$) العامــة ، ولــذلك ســمي بحــا ملكيــة إدار ــة
ناهــا تقــول : " وهــذه اهنمــوال ال مــدني ، فقــد رأي 84اإلدار ــة هــو حــا مقيــد مــا نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

( عـدم جـواز  1يجوز التصرف في ا ، أو الحجز علي ـا ، أو تملك ـا بالتقـادم " ، ومـن ثـم تترتـب النتـائج اآلتيـة : ) 
( عــدم جــواز الحجــز  2التصــرف فــي الشــيء العــام ، هنن التصــرف فيــه يتنــافى مــع تخصيصــه للمنفعــة العامــة . ) 

يؤدي إلى بيع الشـيء العـام جبـرا ، أي إلـى التصـرف فيـه ، والتصـرف ممنـوع كمـا على الشيء العام ، هنن الحجز 
( عدم جواز تملك الشيء العام بالتقادم ، هنن التملك بالتقادم كالتصرف يتنافى مـع تخصـيص الشـيء  9قدمنا . ) 

 العام للمنفعة العامة . ف ذه النتائج ثالث نبحث ا على التعاقب .

 الشيء العام : عدم جواز التصرف في - 74
الشـيء العـام مملـوك ملكيـة صـحيحة للشـخص اإلداري الـذي يتبعـه هـذا الشـيء كمـا قـدمنا ، ولكـن لمـا كـان  

أن يتصـرف فـي  –أي للشـخص اإلداري  –الشيء مخصصـا لمنفعـة عامـة فـإن مقتضـى ذلـك أنـه ال يجـوز للمالـك 
جـوز للشـخص اإلداري أن يبيـع الشـيء العـام الشيء العم بما يتعارض مع المنفعة العامة التي خصص ل ا . فـال ي

، أو أن ي بــه ، أو أن يرهنــه ، أو أن يجــري فيــه أي تصــرف آخــر يتعــارض مــع تخصيصــه ، فــإن هــذه التصــرفات 
من شأن ا أن تز ل ملكية الشخص اإلداري للشيء العام ، فال يستطيع بعد ذلك متابعة تخصيصه للمنفعة العامة . 

ن يجــري مثــل هــذا التصــرف ، وجــب عليــه أوال تحو ــل الشــيء العــام إلــى شــيء خــاص وإذا أراد الشــخص اإلداري أ
، وبعــد  ( $%&. ومــا بعــدها 82انظــر مـا يلــي فقــرة  ( &%$) بطر قـة مــن طــرق التحو ــل التــي سـنبين ا فيمــا يلــي

فيـــه كمـــا  $ 110$ تجر ـــد الشـــيء مـــن صـــفته العامـــة وصـــيرورته شـــيئًا خاصـــا يمكـــن لـــإلدارة عندئـــذ أن تتصـــرف 
مجموعـة أحكـام مجلـس  1122مـايو سـنة  1مجلـس الدولـة الفرنسـي  ( &%$) صـرف فـي سـائر أموال ـا الخاصـةتت

. أمــا إذا تصــرفت اإلدارة فــي الشــيء العــام مــع احتفاظ ــا بصــفته العامــة ،  ( $%&. 910ص  1122الدولــة ســنة 
صـلحة أن يتمسـك بـه . فيجـوز فإن التصرف يكون باطال بطالنا مطلقا ، ال ترد عليه اإلجـازة ، و جـوز لكـل ذي م
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إذن لمن تصرف إليه الشخص اإلداري من اهنفراد أن يتمسك بالبطالن ، فمن يشتري شيئًا عامـا مـن اإلدارة و ـدفع 
انظر مع ذلك رأيا يذهب إلى أنـه لـيس للمشـتري  ( &%$) ثمنه يجوز له أن يتمسك ببطالن البيع وأن يسترد الثمن

ـــانون ، هنن الـــبطال أن يتمســـك بـــالبطالن ن إنمـــا شـــرع لمصـــلحة الشـــخص اإلداري : جيـــز فـــي المبـــادئ العامـــة للق
. وأهـــم مـــن ذلـــك أن  ( $%&. 198محمـــد زهيـــر جرانـــة ص  –ومـــا بعـــدها  28ص  1اإلداري طبعـــة ثالثـــة جـــزء 

أن يتمسـك بـالبطالن ، دعـوى أو  –بـل يجـب عليـه  –الشخص اإلداري نفسـه الـذي صـدر منـه التصـرف يجـوز لـه 
دعــوى الــبطالن إذا كــان قــد ســلم الشــيء العــام للمشــتري ، و ــدفع بــالبطالن إذا كــان لــم يســلم الشــيء دفعــا . فيرفــع 

فـإذا باعـت الحكومـة للمـالك المجـاور ن للن ـر أراضـي تكونـت مـن طمـي هــذا  ( &%$) وطالبـه المشـتري بالتسـليم
، ولـم يجـز  كـان البيـع بـاطال ، ، وكانت هذه اهنراضي بمقتضى موقع ـا ومسـتواها جـزءًا مـن اهنمـالك العامـة الن ر

 1126ديسـمبر سـنة  28للحكومة تسليم هذه اهنراضي للمشتر ن وعلي ا أن تدفع ببطالن البيـع ) اسـتئناف مخـتلط 
. و جوز كـذلك للشـخص اإلداري  ( $%&. ( 481ص  88محمد كامل مرسي في مقاله فقرة  – 101ص  91م 

لعــام الــذي ســلمه للمشــتري ، فــإذا مــا تمســك هــذا اهنخيــر بــالبيع أن يلجــأ إلــى دعــوى االســتحقاق يســترد ب ــا الشــيء ا
دفعــت اإلدارة ببطالنــه . وفــي جميــع اهنحــوال تكــون اإلدارة مســئولة عــن هــذا البيــع الباطــل نحــو المشــتري مســئولية 

وفـي رأي تكـون المسـئولية  – 116 – 1 – 41سـير ه  1848فبرايـر سـنة  11نقـض فرنسـي  ( &%$) تقصـير ة
، و جب علي ا أوال أن تـرد للمشـتري  ( $%&. ( 18 – 2 – 46داللوز  1861يناير سنة  11 نوبل تعاقدية ) جر 

 الثمن ، وأن تدفع له تعو ضًا عما عسى أن يكو قد لحقه من الضرر .
على أنه يالحظ أن عدم جواز التصرف إنما يكون في نطـاق التصـرفات التـي تتنـافى مـع تخصـيص الشـيء 

نا ، كالبيع وال بة والرهن وغيرها من التصرفات المدنية . وهناك أنواع أخرى مـن التصـرفات للمنفعة العامة كما قدم
تالئم اهنموال العامة ، وهذه غير ممنوعـة هنن ـا ال تتعـارض مـع تخصـيص الشـيء للمنفعـة العامـة . مـن ذلـك مـنح 

مرفــا العــام ، كــذلك تجــوز التــزام بمرفــا عــام ، ف ــذا تصــرف يــرد علــى شــيء عــام ، وهــو جــائز لمالءمتــه لطبيعــة ال
( هنن ا ال تتعـارض مـع تخصـيص المـال للمنفعـة العامـة  muatations domanialesمبادالت اهنموال العامة ) 

، فيصــح أن تنــزل الدولــة هنحــد اهنشــخاص اإلدار ــة اهنخــرى ) المحافظــة أو المدينــة أو الجامعــة أو دار الكتــب أو 
قاضــاه مــن هــذا الشــخص اإلداري ، كمــا يصــح أن ينــزل شــخص غيــر ذلــك ( عــن شــيء عــام فــي مقابــل تعــو ض تت

إداري عن شيء عام يملكه للدولة في مقابل تعو ض . ف ذه تصرفات تجري في اهنموال العامة ، ولكن ا تصرفات 
إدار ــة ال تصــرفات مدنيــة ، وهــي تصــرفات ال تتعــارض مــع تخصــيص المــال العــام للمنفعــة العامــة ومــن ثــم يجــوز 
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وكثيـرًا مـا يسـتغل الشـخص اإلداري الشـيء العـام فـي صـورة تـراخيص يمنح ـا لألفـراد فـي مقابـل  ( &%$) إجراؤهـا
، لـــداعي المصـــلحة  . والتـــرخيص بطبيعتـــه موقـــت وغيـــر ملـــزم للســلطة المرخصـــة التـــي ل ـــا دائمـــا عــوض يتقاضـــاه

موعـة المكتـب مج 1944 نـوفمبر سـنة 29، الحـا فـي إلغائـه والرجـوع فيـه قبـل حلـول أجلـه ) نقـض مـدني  العامـة
. كذلك هنـاك أمـوال عامـة مخصصـة للمنفعـة العامـة؛ وهـذا التخصـيص  ( 904عاما جزء أول ص  21الفني في 

، فــإن تخصــيص هــذه  ، وذلــك كالســكك الحديديــة وخطــوط التلغــراف والتلفــون  فــي ذاتــه يقتضــي اســتغالل الدولــة ل ــا
 . ( $%&. بربح وفير على الدولةعادة  اهنشياء للمنفعة العامة يكون في صورة استغالل يعود

 عدم جواز الحجز على الشيء العام : - 75
وهــذا الحكــم هــو نتيجــة منطقــة للحكــم الســابا ، فمتــى تقــرر أنــه ال يجــوز التصــرف فــي الشــيء العــام بمــا  

يتعــارض مــع تخصيصــه للمنفعــة العامــة ، وجــب القــول كــذلك بأنــه ال يجــوز الحجــز علــى الشــيء العــام . ذلــك أن 
انظر في  ( &%$) ينت ي إلى بيع إجباري ، فإذا كان البيع االختيار ممنوعا فأولى أن يمنع البيع اإلجباري  الحجز

 2المجموعة الرسمية المختلطـة  1848فبراير سنة  4مبدأ عدم جواز الحجز على الشيء العام : استئناف مختلط 
 1814ديســــــمبر ســــــنة  11 – 101ص  1المجوعــــــة الرســــــمية المختلطــــــة  1814يونيــــــه ســــــنة  12 – 108ص 

 . ( $%&. 68ص  1المجموعة الرسمية المختلطة 
وإذا اتخــذت إجــراءات لنــزع ملكيــة الشــيء العــام ، كانــت هــذه اإلجــراءات باطلــة بطالنــا مطلقــًا ال تصــحح ا 

سـير ه  1101مايو سنة  11 – 214 – 1 – 11داللوز  1814ديسمبر سنة  20نقض فرنسي  ( &%$) اإلجازة
1110 – 1 – 111 .&%$ ) . 

الحجـز يكـون غيـر جـائز  $ 112$ وإذا كان الحجز على الشيء العام غير جائز ، فكل ما يؤدي إلى هذا 
 4اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) أيضًا ، كما ال يجوز أخذ حا اختصاص به ، وال يجوز أن يترتب عليـه حـا امتيـاز

 . ( $%&. 921ص  1المجموعة الرسمية المختلطة  1814مايو سنة 

 عدم جواز تملك الشيء العام بالتقادم :  - 76

وهذا هو أهم القيود الثالثة التي وضعت لحماية الشـيء العـام ، ف ـو أهـم بكثيـر مـن قيـد عـدم جـاز التصـرف 
ومــن قيــد عــدم جــواز الحجــز . ووجــه ذلــك واضــح ، فإنــه يصــعب تصــور أن الدولــة أو الشــخص اإلداري يعمــد إلــى 

ا كان غير عالم بصفته ، وكذلك يندر أن يقدم دائـن للشـخص اإلداري علـى حجـز التصرف في الشيء العام إال إذ
أموالــه العامــة بــل حتــى علــى حجــز أموالــه الخاصــة هنن الشــخص اإلداري يكــون عــادة موســرًا فــال يكــون دائنــه فــي 
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العام بوضع حاجة إلى التنفيذ الجبري على ماله . وإنما الخشية كل الخشية هي في أن تعتدي اهنفراد على الشيء 
اليــد عليــه أمــال فــي أن تكســب ملكيتــه بالتقــادم ، ومــن ثــم ســد القــانون هــذا البــاب فــي أوجــه المعتــدين ، وحــرم تملــك 

، بـأن جنابيـات السـكة  ، تطبيقـا لعـدم قابليـة الشـيء العـام للتملـك بالتقـادم وقـد قضـى ( &%$) الشيء العام بالتقادم
ــم تكــن الســكة الحديديــة منتفعــة ب ــا حــاال )  تملك ــا بالتقــادم الحديديــة المخصصــة للمنفعــة العامــة ال يمكــن ، ولــو ل

 . ( $%&. ( 62ص  99رقم  11المجموعة الرسمية  1112ديسمبر سنة  90استئناف وطني 
 كذلك ال يجوز لشخص أن يكسب بالتقادم حا ارتفاق على اهنموال العامة .

ي حيازتـه ، فـإن اهنفـراد ال يحمـون فـي حيـازت م وإذا كان الشخص اإلداري يستطيع رفع دعاوى الحيـازة ليحمـ
للشيء العام هنن هذه الحيازة ال يعتد ب ا . فال يجوز لواضـع اليـد علـى شـيء عـام أن يرفـع دعـوى منـع التعـرض ، 
إذ أن هــذه الــدعوى تفتــرض أن يكــون الشــخص واضــعا يــده بصــفته مالكــا ، والشــيء العــام ال يقبــل وضــع اليــد عليــه 

ذلك إذا كانت صفة العمومية متنازعا علي ا ، جاز لواضع اليد أن يرفع دعـوى منـع التعـرض ، ب ذه الصفة . ومع 
محمـد زهيـر  ( &%$) و بقـى واضـعا يـده حتـى ترفـع اإلدارة دعـوى تثبـت في ـا أن العـين مخصصـة للمنفعـة العامـة

 . 1هامش  119واهنحكام المشار إلي ا في ص  119ص  – 112جرانة ص 
، فإنه يترتب على ذلك أن الشخص اإلداري يستطيع أن  العام ال يمكن تملكه بالتقادم ومتى تقرر أن الشيء

، حتــــى لــــو بقــــي واضــــع اليــــد حــــائزًا للشــــيء العــــام مــــدة  يرفــــع دعــــوى االســــتحقاق علــــى واضــــع اليــــد فــــي أي وقــــت
 . ( $%&. التقادم

وال بالحيـازة . وعلـى هـذا يجـوز وكما ال يجوز تملك الشيء العام بالتقادم ، كذلك ال يجوز تملكه إذا كان منقـ
للشخص اإلداري أن يسترد الشيء العام المنقول من تحت يد حائزه ، ولو كـان هـذا الحـائز حسـن النيـة . وإذا كـان 
الشيء العام المنقول قد سرق أوضاع ثم اشتراه شخص حسن النية ، فإن الشخص اإلداري يستطيع أن يسترده منه 

ذا كـان المشـتري قـد اشـترى المنقـول المسـروق أو الضـائع فـي سـوق عامـة أو مـن تـاجر ، وال يلتزم برد الـثمن إليـه إ
يتعامل في مثل هذا المنقول . وقد قضت محكمة النقض بأن التمثال اهنثري ال يجوز التبايع فيه ، بل بيعه وشراؤه 

ده منـه ، بغـي تعـو ض باطالن ، وللحكومة أن تقاضي من يكون هذا التمثال في حيازته م ما كانت جنسيته لتستر 
مدني ) قديم ( ، فإن مـن المقـرر قانونـا أن  84تدفعه أو ثمن ترده إليه ، وال يكون له أن يحتج علي ا بحكم المادة 
 1194ديسـمبر سـنة  16نقـض مـدني  ( &%$) أحكام امتالك المنقول بالحيـازة ال تـرد بحـال علـى اهنمـالك العامـة

 . ( $%&. 609ص  211رقم  18المحاماة 
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و مكن القول إنه لما كان الشيء العام ال يجوز أن تنتقل ملكيتـه إلـى أحـد مـادام مخصصـا للمنفعـة العامـة ، 
فــإن أيــا مــن أســباب كســب الملكيــة ال يــرد عليــه . وأســباب كســب الملكيــة هــي االســتيالء وال يتصــور أن يــرد علــى 

ي ال تجـوز ال فـي الشـيء العـام وال بالشـيء الشيء العام ، والميراث والوصية وهمـا كـذلك ال يتصـورا ، والشـفعة وهـ
العام . و بقـى بعـد ذلـك مـن أسـباب كسـب الملكيـة العقـد والتقـادم وااللتصـاق . وقـد قـدمنا أن الشـيء العـام ال يجـوز 
التصرف فيه بالعقد وال تملكه بالتقادم ، واآلن نقرر أنه ال يجوز تملكه بااللتصاق . فإذا أقامـت اإلدارة مبنـى عامـا 

رض غير مملوكة ل ا ، لـم يجـز لصـاحب اهنرض أن يتملـك المبنـى العـام بااللتصـاق ، بـل اإلدارة هـي التـي على أ
أبر ــل ســنة  22 – 112 – 1 – 11داللــوز  1812أبر ــل ســنة  11نقــض فرنســي  ( &%$) تنــزع ملكيــة اهنرض

، فـــإذا بنـــى . ولكـــن قواعـــد االلتصـــاق تنطبـــا فـــي الفـــرض العكســـي  ( $%&. 181 – 1 – 1101ســـير ه  1108
الغيـر أو غــرس فــي أرض مـن المنــافع العامــة ، جـاز لــإلدارة أن تملــك البنـاء أو الغــراس بااللتصــاق فـي مقابــل دفــع 

مجلــس الدولــة  – 129ص  1م  1814ينــاير ســنة  11اســتئناف مخــتلط  ( &%$) القيمــة التــي قررهــا القــانون 
 . ( $%&. 181 ص 1124مجموعة أحكام مجلس الدولة  1124مايو سنة  10الفرنسي 

 األشياء الخاصة  -المطلب الثاني 
 (Domaine privé ) 

 مسائل البحث : - 77
اهنشياء الخاصة هي اهنشياء المملوكة ملكية خاصة للدولـة أو لألشـخاص المعنو ـة العامـة اهنخـرى ، وهـي  

اهنشياء غير المخصصة للمنفعة العامة . وهناك أمثلة كثيرة ل ذه اهنشـياء . بـل إن اهنشـياء العامـة ذات ـا يمكـن أن 
الوجــه المقــرر فــي القــانون . وحــا الدولــة فــي  تنقلــب إلــى أشــياء خاصــة ، بانت ــاء تخصيصــ ا للمنفعــة العامــة علــى

اهنشياء الخاصة هو حا ملكية خاصة ، ال حا ملكية إدار ة . وتخضع هذه اهنشياء بوجـه عـام هنحكـام الملكيـة ، 
 شأن ا في ذلك شأن اهنشياء المملوكة لألفراد .

( تحـــــول اهنشـــــياء  2) ( أمثلـــــة لألشـــــياء الخاصـــــة المملوكـــــة للدولـــــة .  1فنبحـــــث إذن المســـــائل اآلتيـــــة : ) 
( تكييف حا الدولة في اهنشـياء الخاصـة  9المخصصة للمنفعة العامة ، إلى أشياء خاصة بزوال تخصيص ا . ) 

 واهنحكام التي تخضع ل ا هذه اهنشياء .
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 أمثلة لألشياء الخاصة المملوكة للدولة  - 0

 الدومين الخاص : - 78
 ( $%&. 11انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) ين الخـاص . وقـد رأينـاإلـى جانـب الـدومين العـام للدولـة يوجـد الـدوم 

كيف نبت التمييز بين الدومين العام والدومين الخاص فـي فرنسـا ، وقـد انتقـل هـذا التمييـز إلـى القـانون المصـري . 
فأصــبح الــدومين الخــاص ، علــى خــالف الــدومين العــام ، هــو مــا لــم يخصــص للمنفعــة العامــة ، وتملكــه الدولــة أو 

 هنفراد في أموال م الخاصة .الشخص المعنوي العام ملكية خاصة ، و كون التصرف فيه كتصرف ا
وأسباب كسب الدومين الخاص متعددة ، وهي نفس أسباب كسب الملكية الخاصة . فقد تملك الدولة المـال  

باالستيالء إذا لم يكن له مالك ، فتضع يدها عليه بنية تملكه . وقد تملك الدولـة المـال ملكيـة خاصـة بااللتصـاق ، 
مدني على أن " اهنراضي التي ينكشف عن ا البحر تكون ملكا للدولـة " ،  111وقد نصت الفقرة اهنولى من المادة 

. وقـد تملـك الدولـة أو الشـخص  ( $%&. 19انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) والملكية هنا ملكية خاصة كمـا سـبا القـول
كمـا إذا وهـب  المعنوي العام المال ملكية خاصة بالعقد ) كال بة والبيع ( وبالوصية ، و قع ذلك في بعض اهنحيـان

شــخص أو أوصــى إلحــدى الجامعــات بمــال تســتعين بــه الجامعــة علــى تحقيــا أغراضــ ا العلميــة . وقــد تملــك الدولــة 
المال ملكية خاصة بالتقادم طبقا لقواعده ، ولكن متى أصبح المال ملكا خاصا للدولة فإنه يصبح غير قابل لتملـك 

. ونـرى مـن ذلـك أن الدولـة أو الشـخص  ( $%&. 88لـي فقـرة انظـر مـا ي ( &%$) اهنفـراد لـه بالتقـادم كمـا سـيأتي
المعنوي العام قد يملـك ، بأ سـباب مختلفـة ، أمـواال متنوعـة مـن عقـارات ومنقـوالت ملكيـة خاصـة ، وكثيـرًا مـا يوقـف 
علــى الجامعــات وال يئــات العمــة أمــوال طائلــة ، فجامعــة القــاهرة ودار الكتــب وغيرهمــا مــن ال يئــات موقــوف علي ــا 

ان وأرض رصـدها علي ـا رجـال الخيـر . وتـدير أمـوال الدولـة الخاصـة عـادة مصـلحة اهنمـالك اهنمير ـة ، إن لـم أطي
 تدرها هيئة فنية متخصصة .

، بالنسـبة إلـى  و ضـاف إلـى أسـباب كسـب الملكيـة ( &%$) بقي من أسباب كسـب الملكيـة الشـفعة والميـراث
، كـــم فعـــل قـــانون المنـــاجم  الدولـــة مـــاال معينـــا ملكيـــة خاصـــة . فقـــد يـــنص القـــانون علـــى أن تملـــك ، القـــانون  الدولـــة

منـه علـى أن " يعتبـر مـن أمـوال الدولـة مـا يوجـد مـن مـواد  9( إذ نصـت المـادة  1116لسـنة  86والمحاجر ) رقم 
، وتعتبــر كــذلك مــن هــذه اهنمــوال خامــات المحــاجر عــدا  معدنيــة بالمنــاجم فــي اهنراضــي المصــر ة والميــاه اإلقليميــة

، وكما فعل قانون اإلصالح الزراعـي فقـد وضـع  ... التي توجد في المحاجر التي تثبت ملكيت ا للغير " لبناءمواد ا
للدولـة فيكـون مملوكـا ل ـا ملكيـة خاصـة إلـى أن  حدًا أقصى للملكية الزراعية وما يز ـد علـى هـذا الحـد تنتقـل ملكيتـه
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. أما الشفعة فيندر أن تشفع الدولة في عقار إال إذا  ( $%&. يوزع على صغار الفالحين طبقا هنحكام هذا القانون 
 قامت ضرورة ملحة لذلك ، وعند ذلك ال نرى مانعا من أن تأخذ العقار بالشفعة . وسنبحث الميراث فيما يلي : 

 التركات التي ال وارث لها :  - 79
. وبيت المـال تمثلـه اآلن إذا مات شخص ولم يترك وارثا في الشر عة اإلسالمية تؤول تركته إلى بيت المال 

 خزانة الدولة ، فيمكن القول إذن إن التركات التي ال وارث ل ا تكون ملكا للدولة ، وتكون من أمالك ا الخاصة .
بقي أن نعرف هل أيلولة التركة إلـى الدولـة تكـون بطر ـا الميـراث ، أي أن الدولـة تعتبـر وارثـا لمـن ال وارث 

ائـل إن التركـة تـؤول إلـى الدولـة بطر ـا الميـراث . ومـن قائـل بـل هـي تـؤول إلـى لهال اختلف الرأي في ذلك . فمـن ق
الدولة على أساس أن ا مال ال مالك له ، والمـال الـذي ال مالـك لـه يـؤول إلـى الدولـة . و قـول اهنسـتاذ أحمـد إبـراهيم 

لمين علــى الســواء ، فــي هــذا الصــدد : " والحــا أنــه مــال فيــه معنــى اإلرث والمصــلحة معــًا ، ف ــو ملــك لجميــع المســ
يستوي في ذلك الموجودون وقت وفاة المتوفى ومن سيوجد بعد ذلك ، و صرف في مصالح الجميـع علـى السـواء ، 
و ستوي فيه الذكور واإلناث ، والقر ب والبعيد ، وفي قول مالك رضـي هللا عنـه أن مـال مـن يتـوفى مـن غيـر وارث 

شرح الدرة البيضاء وغيره . وعند اإلمامية يكـون هـذا المـال إلمـام يكون للفقراء ال لبيت المال ، نص على ذلك في 
سـنة  – 1199أحمد إبراهيم بحث مقارن في الموار ـث فـي الشـر عة اإلسـالمية سـنة  ( &%$) بحكم والء اإلمامة " 

 . ( $%&. ( 12) المقال الثاني ص  1191
باعتبارها تركة موروثة ، بل باعتبارها ماال والصحيح في نظرنا أن التركة تؤول إلى الدولة ماال خاصا ، وال 

ال مالك له ، فتملكه الدولة بمجـرد وفـاة المالـك دون وارث وقبـل أن تضـع يـدها عليـه . فالدولـة ليسـت وارثـا لمـن ال 
، فإنه  ، وإن عد مستحقا للتركات التي ال مستحا ل ا وقد قضت محكمة النقض بأن بيت المال ( &%$) وارث له

مــايو ســنة  26، ولــذلك ف ــو ال يصــلح خصــما فــي دعــوى الوراثــة ) نقــض مــدني  ثــا فــي نظــر الشــرعال يعتبــر وار 
بــأن البطر ركيــة  . وقضــت ترتيبــا علــى ذلــك ( 1004ص  2عامــا جــزء  21مجموعــة المكتــب الفنــي فــي  1192

بيـت ، بـل ذلـك مـن خصـائص وزارة الماليـة بصـفت ا  ليست ج ـة حكـم وال ج ـة لضـبط مـال مـن لـم يظ ـر لـه وارث
، وال يــدخل إطالقــا فــي حــدود ســلطت ا باعتبارهــا شخصــا  . فتصــرف البطر ركيــة بتنــاول النقــود وتســليم أســاه المــال

، باعتبارهـا شخصـا معنو ـا مـن أشـخاص القـانون  . وإذن ف ـي مسـئولة عـن التصـرف معنو ا مـن أشـخاص القـانون 
 $%&. ( 1004ص  1عامـا جـزء  21مجموعة المكتب الفني في  1196أبر ل سنة  12الخاص ) نقض مدني 

لسـنة  41هـذا وقـد صـدر القـانون رقـم  ( &%$) ، وهذا هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والراجح من مـذهب أحمـد (
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 1، نذكر من نصوصه المواد اآلتيـة : م  ، التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث بشا 1162
لشاغرة الكائنة بالجم ور ة العربية المتحدة والتي يخلف ا المتوفون من غيـر تؤول إلى الدولة ملكية التركات ا – 1/ 

، ولو كان سببه  ينقضي كل حا يتعلا بالتركة – 1/  2. م  ، وذلك من تار خ وفات م كانت جنسيت م ، أيا وارث
، مــا لــم  الوفــاة ، أيــا ك أن تــار خ علــم ذوي الشــأن بواقعــة ســنة تبــدأ مــن تــار خ وفــاة المــورث 11، بمضــي  الميــراث

تسـلم اهنراضـي الزراعيـة لـإلدارة العامـة  – 1:  8. م  يتخلـل هـذه المـدة سـبب مـن أسـباب وقـف التقـادم أو انقطاعـه
، أمــا العقــارات المبنيــة واهنراضــي الفضــاء المخصصــة للبنــاء فتســلم لــوزارة اإلســكان والمرافــا  لألمــالك وطــرح الن ــر

وتصــفى مــن  - 2.  تم تصــفيت ا أو يتقــرر تســليم ا لصــاحب الحــا في ــا، حتــى تــ العامــة إلدارت ــا لحســاب التركــة
تصفى كافة عناصر التركة  - 1. م  تار خ الوفاة جميع أنواع النشاط التجاري أو الم ني التي كان يزاول ا المتوفى

أو  ، حتــى يتقــرر حــا ذوي الشــأن في ــا ، و ــودع حاصــل ثمن ــا بالخزانــة العامــة لحســاب التركــة علــى وجــه الســرعة
، يخصم مـن نصـيبه رسـم  في حالة ظ ور مستحا للتركة - 11. م  تنت ي المدة المنصوص علي ا بالمادة الثانية

، كمـا تخصـم  % مـن إجمـالي الـثمن نظيـر نفقـات التصـفية1% من إجمالي اإليراد نظير أعمـال اإلدارة و 10قدره 
 . ( $%&. سائر المصروفات الفعلية اهنخرى 

ى أن الدولة ال تعتبر وارثا لمن ال وراث له ، أن صاحب التركة لـو أوصـى بكـل تركتـه وأهم نتيجة تترتب عل
هنحــد نفــذت الوصــية فــي كــل التركــة ، دون حاجــة إلجــازة الدولــة فيمــا زاد علــى الثلــث . ولــو كانــت الدولــة وارثــا ، 

اذ أحمـد إبـراهيم : " وأمـا لوجبت إجازت ـا فيمـا زاد علـى الثلـث طبقـا هنحكـام الوصـية . وفـي هـذا المعنـى يقـول اهنسـت
على مذهب أبي حنيفة وأصحابه والراجح من مذهب أحمد وبعض العلمـاء ، فـإن الوصـية بمـا زاد علـى الثلـث عنـد 
عدم الورثة جميعا تنفذ بدون توقف على إجازة أحد ، و قدم الموصى له بمـا زاد علـى الثلـث علـى بيـت المـال حتـى 

ك هنن بيــت المــال عنــد هــؤالء لــيس وارثــا ، وإنمــا هــو محــل توضــع فيــه لــو كانــت الوصــية بكــل مــال التركــة . وذلــ
التركــات التــي ال مســتحا ل ــا علــى أن ــا مــال ضــائع . وإذا كــان مــع الموصــى لــه أحــد الــزوجين ، فــإن لــم يجــز فلــه 
نصيبه من الباقي بعـد الثلـث فقـط ، وتكمـل وصـية الموصـى لـه مـن البـاقي بعـد ذلـك ، و قـدم علـى بيـت المـال كمـا 

دم ، حتى لو استغرق ما بقي كله . وإذا أجاز كان للموصى له كل ما أوصى له ، وبالباقي لبيت المـال إن بقـي تق
أحمــد إبـراهيم بحــث مقـارن فــي  ( &%$) شـيء ، وإال فكـل التركــة للموصـى لــه بمقتضـى الوصــية واإلجـازة جميعـا

 " . ( $%&. ( 12 – 11ني ص ) المقال الثا 1191سنة  – 1199الموار ث في الشر عة اإلسالمية سنة 
ونتيجة ثانية تترتب على أن الدولة ال تعتبر وارثا ، أن مال أهل الذمة الذين يتوفون بدار اإلسالم عن غير  
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 مستحا له هو أيضًا للدولة . ولو كانت الدولة وارثا ، لما ورثت من غير المسلم .
شــخص عــن غيــر وارث ، ووضــع شــخص آخــر يــده ونتيجـة ثالثــة تترتــب أخيــرًا علــى مــا تقــدم ، أنــه لــو مــات 

على ماله ، فإن حا الدولة ال يسقط بمضي ثالث وثالثين سنة ، هنن هذه المدة إنما تسقط دعوى الميراث والدولة 
ليس بوارث . كذلك ال يستطيع واضع اليد أن يتملك التركة بالتقادم ، هنن ا مال الدولة الخاص ، ومـال الدولـة ولـو 

 . ( $%&. 88انظر ما يلي فقرة  ( &%$) وز تملكه بالتقادم كما سنرى كان خاصا ال يج

 األراضي غير المزروعة التي ال مالك لها :  - 81
و عتبر أيضًا ملكا خاصا للدولة اهنراضي غير المزروعة التي ال مالك ل ا ، كأراضي الصحراء والجبال وما 

اهنراضـي غيـر المزروعـة التـي  - 1لصـدد علـى أن " مدني فـي هـذا ا 2و  1/  841إلى ذلك . وقد نصت المادة 
وال يجـوز تملـك هـذه اهنراضـي أو وضـع اليـد علي ـا إال بتـرخيص مـن الدولـة  - 2ال مالك ل ـا تكـون ملكـا للدولـة . 

 وفقا للوائح " .
 841والملكية هنا هي أيضًا ملكية خاصة ، وكانت تتميز بحكـم خـاص ، إذ كانـت الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 

دني تــنص علــى مــا يــأتي : " إال أنــه إذا زرع مصــري أرضــا غيــر مزروعــة أو غرســ ا أو بنــى علي ــا ، تملــك فــي مــ
الحـال الجــزء المــزروع أو المغـروس أو المبنــى ولــو بغيــر تـرخيص مــن الدولــة . ولكنــه يفقـد ملكيتــه بعــدم االســتعمال 

) م  1161لسـنة  100. ولكـن القـانون رقـم  مدة خمس سنوات متتابعة خالل الخمس العشرة السنة التالية للتملك "
( ألغى هذه الفقرة فأصبحت هذه اهنراضي شأن ا شـأن سـائر أمـالك الحكومـة الخاصـة تخضـع هنحكـام القـانون  86
فقــرة  – 81انظــر مــا يلــي فقــرة  ( &%$) ، وســنعود إلــى أحكــام هــذا القــانون فيمــا يلــي 1161لســنة  100رقــم 
12 .&%$ ) . 

 العام من مؤسسات عامة وشركات عامة :  أموال المشروع - 80
( ، وهـو إمـا مؤسسـة  entreprise publiqueدخل في القانون المصري أخيرًا ما يعرف بالمشروع العـام ) 

عامة أو شركة عامة . وكان ذلك أثرًا من آثار التوسع الكبير في نشاط القطـاع العـام فـي توجيـه االقتصـاد القـومي 
خذ الدولة بزمام هذا النشاط بعد أن كان متروكا لنشاط اهنفراد أو لنشاط ما يسمى بالقطاع والتنمية االقتصادية ، وأ

( ، فيأخــــذ المشــــروع العــــام عــــادة شــــكل  nationalisationالخــــاص . واهنداة الرئيســــية لكــــل ذلــــك هــــي التــــأميم ) 
عـي أو مـالي أو عنـدما تقـوم المؤسسة العامة أو ال يئـة العامـة عنـدما تقـوم الدولـة بنشـاط صـناعي أو تجـاري أو زرا 
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بتأميم المرافا العامة كالك رباء والغاز والمياه والمواصالت ووسائل النقل المختلفة ، و أخذ شكل الشركة المسـاهمة 
العامــة عنــدما تقــوم الدولــة بتــأميم البنــوك وشــركات التــأمين والشــركات التــي كانــت تابعــة مــن قبــل للقطــاع الخــاص 

 والمتاجر والفنادق وكذلك عندما تنشئ المؤسسات شركات عامة .كشركات المالحة والمصانع 
 1169لسـنة  61فـي شـأن المؤسسـات العامـة ، والقـانون رقـم  1169لسنة  60وقد صدر أخيرًا القانون رقم 

في شأن ال يئات العامة . و ظ ر من الرجوع إلى هذين القانونين أن المؤسسة العامة " تمـارس نشـاطا صـناعيا أو 
مــن قــانون المؤسســات العامــة ( ، فــي حــين أن ال يئــة العامــة تنشــأ "  1أو زراعيــا أو ماليــا أو تعاونيــا " ) م تجار ــا 

من قانون ال يئات العامـة ( . علـى أن هـذه التفرقـة لـم  1إلدارة مرفا مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة " ) م 
ن أن يكـون مرفقـًا عامـا ، كمـا أنـه لـيس ثمـة مـا يمنـع تلتزم بدقة كافية ، ف ناك نشاط تمارسه المؤسسة العامة و مك

و قــول اهنسـتاذ مصــطفى  ( &%$) ال يئـة العامـة مــن أن تـزاول نشـاطا اقتصــاديا ال تتـوافر لــه صـفة المرفـا العــام
كمـــال طـــه فـــي هـــذا الصـــدد : " والواقـــع أن تحديـــد مـــا يعتبـــر مؤسســـة عامـــة أو هيئـــة عامـــة ال يرجـــع إلـــى طبيعـــة 

... ومعنى ذلك أن ضابط التفرقة بين المؤسسـة  المرجع إلى تحديد ذلك هو إلى القرار الجم وري ... وإنما  النشاط
. وبـالرغم مـن صـدور قـانون  العامة وال يئة العامة هو في الحقيقة ضـابط شـكلي محـض مـرده إرادة المشـرع وحـدها

) مصـطفى كمـال طـه فـي الـوجيز  ، فـإن أغلبيـة اهنحكـام مشـتركة بين مـا " للمؤسسات العامة وآخر لل يئـات العامـة
 . ( $%&. ( 189فقرة  1161في القانون التجاري سنة 

والمؤسسات العامة وال يئات العامة تعتبر مـن أشـخاص القـانون العـام . ولكـن أمـوال المؤسسـة العامـة تعتبـر 
المؤسسـة . في اهنصل من اهنموال الخاصة ، ما لم ينص على خـالف ذلـك فـي القـرار الجم ـوري الصـادر بإنشـاء 

أمـــا أمـــوال ال يئـــات العامـــة فتعتبـــر فـــي اهنصـــل مـــن اهنمـــوال العامـــة ، مـــا لـــم يـــنص علـــى خـــالف ذلـــك فـــي القـــرار 
وهنـاك قـوانين وقـرارات منشـئة لـبعض المؤسسـات وال يئـات قـد نصـت  ( &%$) الجم ـوري الصـادر بإنشـاء ال يئـة

مــن نظــام  28، و م  م هيئــة قنــال الســو سمــن نظــا 12صــراحة علــى اعتبــار أموال ــا أمــواال خاصــة : مثــل ذلــك م 
 . مـن قـانون مؤسسـة بنـك مصـر 8، و م  مـن نظـام البنـك اهنهلـي المصـري  19، و م  البنـك المركـزي المصـري 

. والمؤسســـات العامـــة ل ـــا ميزانيـــة مســـتقلة ، وتوضـــع علـــى مـــط ميزانيـــات المشـــروعات التجار ـــة ، وأربـــاح  ( $%&
ي ا ، كما تواجه المؤسسة العجز أو الخسارة أصال عن طر ا ما تعقده من المؤسسة العامة بحسب اهنصل تؤول إل

قروض . أما ال يئات العامة ، وإن كانت ل ا ميزانية خاصة ، إال أن ا تلحا بميزانية الدولـة وتجـري عليـه أحكام ـا 
 ، وتتحمل الدولة عجزها ، و ؤول لميزانية الدولة ما قد تحققه من أرباح .
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والشركات المساهمة العامة تعتبر من أشخاص القانون الخاص . وتعتبر أموال ـا أمـواال خاصـة ، شـأن ا فـي 
ذلك شأن المؤسسـات العامـة ، بـل هـي أولـى مـن المؤسسـات فـي اعتبـار أموال ـا أمـواال خاصـة ، إذ هـي كمـا قـدمنا 

 كما سبا القول . من أشخاص القانون الخاص في حين أن المؤسسات من أشخاص القانون العام 
 و خلص من ذلك أن كال من المؤسسات العامة وشركات المساهمة العامة تعتبر أموال ا أمواال خاصة .

 بزوال تخصيصها للمنفعة العامة تحول األشياء العامة إلى أشياء خاصة - 2
 ( على ما يأتي :  2595لسنة  992مدني ) المعدلة بالقانون رقم  77نص قانوني : تنص المادة  - 71

" تفقد اهنمـوال العامـة صـفت ا بانت ـاء تخصيصـ ا للمنفعـة العامـة . و نت ـي التخصـيص بمقتضـى قـانون أو  
ه خصصـــت تلـــك اهنمـــوال مرســـوم أو قـــرار مـــن الـــوز ر المخـــتص ، أو بالفعـــل ، أو بانت ـــاء الغـــرض الـــذي مـــن أجلـــ

مــن المشــروع التم يــدي علــى وجــه  120تــار خ الــنص : ورد هــذا الــنص فــي المــادة  ( &%$) للمنفعــة العامــة " 
، فيمـــا عـــدا أن عبـــارة " أو بالفعـــل " لـــم تكـــن واردة فـــي نـــص  مطـــابا لمـــا اســـتقر عليـــه فـــي التقنـــين المـــدني الجديـــد

مجلـس النـواب تحـت  . وأقـره فـي المشـروع الن ـائي 10حت رقـم . وأقرت النص لجنة المراجعة ت المشروع التم يدي
. وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيفت عبارة " أو بالفعل " بعد عبارة " أو مرسـوم " " ليتمشـى ذلـك مـع كيفيـة  10رقم 

،  ، فأصــبح الــنص مطابقــا لمــا اســتقر عليــه التقنــين الجديــد ، وقــد أقــر القضــاء هــذا المبــدأ " اكتســاب الملــك العــام
 188 – 189ص  1عدلتـه لجنتـه ) مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة  . وأقـره مجلـس الشـيوخ كمـا 88صار رقمـه و 

) . 
، فعدل النص بعد عبارة " بمقتضى قانون " علـى الوجـه اآلتـي : "  1112لسنة  991ثم صدر القانون رقم 

 . ( $%&. " أو قرار جم وري أو قرار من الوز ر المختص
مــن التقنــين  1التقنــين المــدني الســابا العبــارة اهنخيــرة مــن الفقــرة اهنولــى مــن المــادة و قابــل هــذا الــنص فــي  
) وطنـي ( : اهنمـالك اهنمير ـة المخصصـة للمنـافع العموميـة ال  1/  1التقنين المـدني السـابا م  ( &%$) الوطني

إنمــا للحكومــة دون غيرهــا ، و  ، وال يجــوز حجزهــا وال بيع ــا يجــوز تملك ــا بوضــع يــد الغيــر علي ــا المــدة المســتطيلة
 . ( $%&. التصرف في ا بمقتضى قانون أو أمر

وفـي التقنـين المـدني  – 11و قابل في التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المـدني السـوري المـادة 
) لعقار ـة اللبنـانيوال مقابل للنص فـي قـانون الملكيـة ا – 42وفي التقنين المدني العراقي المادة  – 88الليبي المادة 

 : التقنينات المدنية العربية اهنخرى  ( &%$
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 . ( ) مطابا 11التقنين المدني السوري م 
 . ( ) مطابا 88التقنين المدني الليبي م 
 . ( ) مطابا فيما عدا إغفال عبارة " أو مرسوم " في التقنين العراقي 42التقنين المدني العراقي م 
 . ( $%&. بناني ال مقابلقانون الملكية العقار ة الل

وتحلو الشيء العام إلـى شـيء خـاص بانت ـاء تخصيصـه للمنفعـة العامـة هـو مـن أهـم المصـادر التـي تكسـب 
ب ــا الدولــة أموال ــا الخاصــة ، فكثيــر مــن اهنشــياء التــي كانــت مخصصــة لمنفعــة العامــة ينت ــي تخصيصــ ا هــذا ، 

 للدولة التصرف في ا ، كما يجوز التنفيذ علي ا بالحجز .فتنقلب من أشياء عامة إلى أشياء خاصة ، فيجوز 

 كيف ينتهي تخصيص الشيء للمنفعة العامة فيصبح شيئا خاصا : - 83
و نت ي تخصيص الشيء للمنفعة العامة ، فيصبح شيئا خاصا ، بنفس الطر قة التي يخصص ب ـا للمنفعـة  

أن الشـيء يخصـص للمنفعـة العامـة بطر ـا  ( $%&. فـي آخرهـا 16انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) العامـة . وقـد رأينـا 
رسمي ) قانون أو قرار جم وري أو قرار من الوز ر المختص ( ، أو بطر ا فعلي بتخصيصه فعال للمنفعة العامـة 
. وكــذلك ينت ــي تخصــيص الشــيء للمنفعــة العامــة ، فيكــون االنت ــاء بطر ــا رســمي ) قــانون أو قــرار جم ــوري أو 

تص ( ، أو بطر ـــا فعلـــي وذلـــك بانت ـــاء الغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه خصـــص الشـــيء للمنفعـــة قـــرار مـــن الـــوز ر المخـــ
 العامة.

 وقبل أن نستعرض كال من الطر قين ، ندلي بمالحظتين :
مــــدني : " و نت ــــي التخصــــيص بمقتضــــى قــــانون أو قــــرار  88) المالحظـــة اهنولــــى ( ورد فــــي نــــص المــــادة 
ل ، أو بانت ــاء الغــرض الــذي مــن أجلــه خصصــت تلــك اهنمــوال جم ــوري أو قــرار مــن الــوز ر المخــتص ، أو بالفعــ

للمنفعــة العامــة " . والصــحيح أن الطر ــا الفعلــي هــو نفســه يكــون بانت ــاء الغــرض الــذي مــن أجلــه خصــص الشــيء 
للمنفعة العامة ، فال يوجد إذن طر ا ثالث ، وال يوجد إال طر قـان كمـا قـدمنا : الطر ـا الرسـمي والطر ـا الفعلـي . 

لفظة " أو " السابقة على عبارة " انت اء الغرض الخ " زائدة ال محل ل ا ، و جب أن تقرأ العبارة اهنخيرة من وتكون 
) الـنص علـى الوجــه اآلتـي : " أو بالفعــل بانت ـاء الغــرض الـذي مــن أجلـه خصصــت تلـك اهنمــوال للمنفعـة العامــة " 

، فلــم يــرد فــي هــذه المــذكرة إال طر قــان  م يــديو ؤكــد ذلــك الرجــوع إلــى المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع الت ( &%$
، إذ جاء في هذا الصـدد مـا يـأتي : " كمـا  النت اء التخصيص للمنفعة العامة هما الطر ا الرسمي والطر ا الفعلي

، كذلك ينت ي التخصيص للمنفعة  قانون أو مرسوم أن تخصيص اهنموال للمنفعة العامة يكون بالفعل أو بمقتضى
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قـــانون أو مرســـوم أو بانقطـــاع اســـتعمال ا بالفعـــل االســـتعمال الـــذي مـــن أجلـــه اعتبـــرت مخصصـــة العامـــة بمقتضـــى 
مــدني  11والســبب فــي عــدم دقــة نــص المــادة  –(  181للمنفعــة العامــة " ) مجموعــة اهنعمــال التحضــير ة أ ص 

ي التخصــيص ... و نت ــ المشــروع التم يــدي دقيقــا إذ جــاء علــى الوجــه اآلتــي : " يرجــع إلــى مــا يــأتي : كــان نــص
. فكـــان  بمقتضـــى قـــانون أو مرســـوم أو بانت ـــاء الغـــرض الـــذي مـــن أجلـــه خصصـــت تلـــك اهنمـــوال للمنفعـــة العامـــة "

واضحا أن طر ا انت اء التخصيص " بانت اء الغرض الذي من أجله خصصـت تلـك اهنمـوال للمنفعـة العامـة " هـو 
، وظنـت أن الـنص ال يشـتمل علـى  وخ إلـى ذلـك. ولـم تتنبـه لجنـة مجلـس الشـي الطر ا الفعلي نفسه وال شيء غيـره

، ذكـر فـي  ، فجاء ذكر الطر ا الفعلـي علـى هـذا الوجـه مكـرراً  ، فقررت إضافة " عبارة أو بالفعل " الطر ا الفعلي
. وكانــت إحــدى العبــارتين  ، " أو بالفعــل " ، ثــم أعيــد ذكــره بإضــافة عبــارة .. " اهنصــل بعبــارة " أو بانت ــاء الغــرض

، بل كان اهنْولى أال تضيف لجنـة مجلـس الشـيوخ عبـارة " أو بالفعـل " فـإن معناهـا كـان موجـودا  خرى تغني عن اهن
ص  – 189ص  1فـــي ال ــامش ومجموعـــة اهنعمـــال التحضـــير ة  82. انظــر آنفـــا فقـــرة  فعــال فـــي نـــص المشـــروع

181 .&%$ ) . 
لعامــة بــنفس الطر قــة التــي ) المالحظــة الثانيــة ( لــيس مــن الضــروري أن ينت ــي تخصــيص الشــيء للمنفعــة ا

خصص ب ا من قبل للمنفعة العامة . فقد يخصص شيء للمنفعة العامة بطر ا رسمي و نت ي بتخصيصه بطر ا 
 فعلي ، وكذلك قد يخصص شيء للمنفعة العامة بطر ا فعلي و نت ي تخصيصه بطر ا رسمي .

 انتهاء التخصيص للمنفعة العامة بطريق رسمي : - 84
ء المملــوك للدولــة ملكيــة خاصــة للمنفعــة العامــة بطر ــا رســمي ، أي بطر ــا قــانون أو كمــا يخصــص الشــي 

انظر  ( &%$) قرار جم وري أو قرار من مجلسا لوزراء أو قرار من الوز ر المختص أو قرار من اإلدارة المختصة
الـذكر . فيجـوز  ، كذلك ينت ي تخصيصه للمنفعة العامة بطر ا رسمي على النحـو السـالف ( $%&. 14آنفا فقرة 

( ، بقـانون أو قـرار  déclassement, désaffectationإن اء التخصـيص ، وتجر ـد المـال مـن صـفته العامـة ) 
جم ـــوري أو قـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء أو قـــرار مـــن الـــوز ر المخـــتص أو قـــرار مـــن اإلدارة المختصـــة . وال يشـــترط 

خصص شيء للمنفعة العامة بقانون و نت ي تخصيصـه التماثل بين أداة التخصيص وأداة إن اء التخصيص ، فقد ي
بقرار جم ـوري إذا كـان ذلـك جـائزًا طبقـا للـنظم المقـررة . وقـد يقـع العكـس فيخصـص شـيء بقـرار جم ـوري و نت ـي 
تخصيصه بقانون ، أو بقرار من مجلس الوزراء أو من الوز ر المختص أو مـن اإلدارة المختصـة ، مـادام كـل ذلـك 

المقررة . وقد قدمنا أنه يجوز تخصيص شيء للمنفعة العامة بطر ا رسمي ، وإن ـاء التخصـيص  جائزًا طبقا للنظم
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( يقضـي بـأن  1/  1وقـد كـان التقنـين المـدني الـوطني السـابا ) م  – 89انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) بطر ـا فعلـي
. وقــد  نون أو أمــر "اهنمــالك المخصصــة للمنفعــة العامــة يجــوز " للحكومــة دون غيرهــا التصــرف في ــا بمقتضــى قــا

فســر هــذا الــنص بــأن للحكومــة أن تن ــي تخصيصــ ا ل ــذه اهنمــالك بمقتضــى قــانون أو مرســوم فتتحــول إلــى أمــالك 
. وكــان هنــاك مـن ذهــب إلــى أنــه ال يجـوز إن ــاء التخصــيص إال بمقتضــى  ، ومــن ثــم يجــوز التصـرف في ــا خاصـة

يص بقرار من مجلس الوزراء أو الوز ر المخـتص أو ، فال يجوز إن اء التخص قانون أو مرسوم كما ورد في النص
، حتـــى لـــو أن التخصـــيص للمنفعـــة العامـــة فــي بدايـــة اهنمـــر كـــان تخصيصـــا فعليـــا ال تخصيصـــا  اإلدارة المختصــة

فبرايـــر ســـنة  21 – 106ص  18رقـــم  12المجموعـــة الرســـمية  1111ينـــاير ســـنة  20رســـميا ) اســـتئناف مصـــر 
 14 – 688ص  211رقــــم  11المحامــــاة  1191ينــــاير ســـنة  21 – 191ص  211رقــــم  10المحامـــاة  1121

 1844مـايو سـنة  16انظـر عكـس ذلـك اسـتئناف مخـتلط  – 891ص  911رقـم  11المحاماة  1191يناير سنة 
 . ( $%&. ( 121ص  21م  1114مايو سنة  11 – 911ص  2المجموعة الرسمية المختلطة 

أمـر تقـديري موكـول إلـى الحكومـة ، ف ـي تـرى مـا إذا كـان وال شك فـي أن إن ـاء التخصـيص للمنفعـة العامـة 
من المالئم أن تن ي التخصيص أو أال  تن يه ، وال معقب على تقديرها في ذلك مـن القضـاء إال إذا انطـوى التقـدير 

 – 9 – 1121سـير ه  1129مارس سنة  19مجلس الدولة الفرنسي  ( &%$) على التعسف في استعمال السلطة
 . ( $%&. 161ص  191محمد علي عرفة فقرة  – 112ر جرانة ص محمد زهي – 1

 انتهاء التخصيص للمنفعة العامة بطريق فعلي :  - 85

كانت هذه المسألة مثار خالف كبير في ع د التقنين المدني السابا . فقـد قـدمنا أن هـذا التقنـين كـان يـنص 
رأي يـذهب إلـى أنـه ال يجـوز انت ـاء التخصـيص على أن انت اء التخصيص يكون " بقانون أو أمر " ، فكان هناك 

إال بطر ا رسمي . ومن أنصار هذا الرأي من يقول بأن أداة انت ـاء التخصـيص يجـب أن تكـون قانونـا أو مرسـوما 
وال شــيء غيرهمــا ، ومــن م مــن يقــول بأنــه يجــوز أن تكــون أداة انت ــاء التخصــيص غيــر القــانون أو المرســوم فتكــون 

 $%&. في ال امش 81انظر آنفا فقرة  ( &%$) ء أو الوز ر المختص أو اإلدارة المختصةبقرار من مجلس الوزرا

. ولكـــن م جميعـــا ، ســـواء مـــن م مـــن يشـــترط القـــانون أو المرســـوم ومـــن يجيـــز غيرهمـــا ، متفقـــون علـــى أن انت ـــاء  (
 14ئناف مصـر است ( &%$) التخصيص ال يكون إال بأداة رسمية ، وأن انت اء التخصيص بطر ا فعلي ال يجوز

 – 688ص  211رقم  11المحاماة  1191يناير سنة  21 – 891ص  911رقم  1المحاماة  1121يناير سنة 
سـامي مـازن  – 121ص  21م  1114مـايو سـنة  11 – 964ص  21م  1119مـايو سـنة  4استئناف مختلط 



 

 

 

 

1376 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ومـا  611ص  1قتصـاد مجلـة القـانون واال 1190أبر ـل سـنة  1في تعليقه على حكم محكمة اسـتئناف مصـر فـي 
 . ( $%&. بعدها

وكان هناك رأي ثان يذهب إلى التمييز بين المال العام بطبيعته كالجسور ، والطرق ومجاري اهنن ار والترع 
ف ــذه يجــوز انت ــاء تخصيصــ ا للمنفعــة العامــة بطر ــا فعلــي بــأن يتبــين علــى وجــه واضــح أن تخصيصــ ا للمنفعــة 

ال العام حكما كالحصون والقالع والثكنـات ودور الحكومـة وهـذه ال يجـوز انت ـاء العامة قد انت ى وزال ، وبيمن الم
تخصيص ا للمنفعة العامة بطر ا فعلي بال البد مـن صـدور أداة رسـمية كقـانون أو قـرار إلن ـاء التخصـيص . وقـد 

مـا . فـالنوع اهنول ، قضى ، تطبيقا ل ذا الرأي ، بوجوب التفر ا بين اهنمالك العامة الطبيعيـة واهنمـالك العامـة حك
كون ـا مـن المنـافع العامـة بأسـباب  $ 161$ كمجرى اهنن ار والطرق والجسور ، يجوز أن تزول عن ا صفت ا أي 

طبيعية ، كما لو تحول مجرى الن ر فيصبح بذلك من اهنمالك الخاصـة دون حاجـة إلـى قـانون أو رسـوم باسـتغناء 
صــون والقــالع ، ال يمكــن بصــفة عامــة أن تخــرج مــن أمــالك المنفعــة المنــافع العامــة عن ــا . والنــوع الثــاني ، كالح

 1190أبر ــل ســنة  1اســتئناف مصــر  ( &%$) العامــة وتلحــا بــاهنمالك الخاصــة إال بمقتضــى قــانون أو أمــر
. وقضــت محكمــة االســتئناف المختلطــة بأنــه يشــترط لتجر ــد الحصــون والقــالع مــن  98ص  20رقــم  11المحامــاة 

، وذلـك بخـالف الجسـور والطـرق ومجـاري اهنن ـر والتـرع ف ـذه يكفـي ثبـوت  أمـر إداري بـذلكصفت ا العامة صـدور 
مـارس  21 – 111ص  11م  1102مـارس سـنة  11زوال تخصيص ا للمنفعة العامة بالفعل ) استئناف مختلط 

 . ( $%&. ( 210ص  21م  1112سنة 
أخذت به محكمة النقض ، يذهب إلى أنـه وكان هناك رأي ثالث ، وهو الرأي الذي رجح في القضاء والفقه و 

يجوز انت اء التخصيص بالطر ا الفعلي في جميع اهنموال العامة ، ال فرق في ذلك بـين اهنمـوال العامـة بطبيعت ـا 
واهنمــوال العامــة حكمــا . وقــد قضــت محكمــة الــنقض بــأن القاعــدة التــي يجــب الســير علي ــا فــي هــذا الشــأن هــي أن 

نون على اهنمالك العامـة ، فأخرج ـا عـن دائـرة المعـامالت بمـا قضـى بـه مـن عـدم جـواز الحصانة التي أسبغ ا القا
بيع ا والتصرف في ـا إال بقـانون أو أمـر ، مقيـدة ببقـاء تلـك اهنمـالك مخصصـة للمنفعـة العامـة ، فـإذا مـا زال عن ـا 

) مــالك الخاصــةهــذا التخصــيص بســبب مــا ، انفصــلت هــذه اهنمــالك عــن اهنمــالك العامــة ، ودخلــت فــي عــداد اهن

وقضت أيضًا بأن سـور مدنيـة  – 86ص  901رقم  2مجموعة عمر  1194فبراير سنة  1نقض مدني  ( &%$
، ثـم وضـع  ، بعـد أن ت ـدم انـدثرت معالمـه وفقـد مـا خصـص لـه القاهرة القـديم ال يعتبـر اآلن مـن المنـافع العموميـة

مجموعـة المكتـب  1110مـارس سـنة  4نقـض مـدني الناس أيدي م على أجزاء مختلفة منه وأدخلوهـا فـي منـازل م ) 
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مجموعــة المكتــب  1194فبرايــر ســنة  1وانظــر أيضــًا نقــض مــدين  –(  901عامــا جــزء أول ص  21الفنــي فــي 
 14 – 118ص  201رقـــم  20المحامـــاة  1191نـــوفمبر ســـنة  29 – 902عامـــا جـــزء أول ص  21الفنـــي فـــي 
المجموعــة  1104ينــاير ســنة  17ناف وطنــي اســتئ – 106ص  61رقــم  9مجموعــة عمــر  1110مــارس ســنة 

 12اسـتئناف مصـر  – 211ص  211رقم  2الشرائع  1111مارس سنة  21 – 291ص  120رقم  8الرسمية 
ص  21م  1112مـــارس ســـنة  21اســـتئناف مخـــتلط  – 1011ص  196رقـــم  11المحامـــاة  1191فبرايـــر ســـنة 

ينــاير ســنة  17 – 27ص  11م  1121نــوفمبر ســنة  12 – 964ص  21م  1119مــايو ســنة  4 – 210
 . 111ص  14م  1191فبراير سنة  11 – 91ص  11م  1199

محمــد زهيــر  –ومــا بعــدها  414وانظــر محمــد كامــل مرســي فــي مقالــه عــن اهنمــالك الخاصــة والعامــة ص 
 . ( $%&. 116جرانة ص 

ي السـابا كمـا قـدمنا ، ولما كان هذا الرأي الثالث هو الـذي غلـب فـي القضـاء والفقـه فـي ع ـد التقنـين المـدن 
فقد عمد التقنين المدني الجديد ، حسما للخالف ، إلى أن يورد نصا صر حا يأخـذ فيـه ب ـذا الـرأي . فنصـت المـادة 

مـــدني ، كمـــا رأينـــا ، علـــى أن " ينت ـــي التخصـــيص بمقتضـــى قـــانون أو قـــرار جم ـــوري أو قـــرار مـــن الــــوز ر  88
جلــه خصصــت تلــك اهنمــوال للمنفعــة العامــة " . فــارتفع اآلن كــل المخــتص ، أو بالفعــل بانت ــاء الغــرض الــذي مــن أ

 ( &%$) شك في أنه يجوز انت اء التخصيص للمنفعة العامة بطر ا فعلي ، دون حاجة إلى استصدار أداة رسمية
 . ( $%&. 141ص  196محمد علي عرفة فقرة 

كـــل الوضـــوح ، فســـكون علـــى أن انت ـــاء التخصـــيص للمنفعـــة العامـــة بطر ـــا فعلـــي يجـــب أن يكـــون واضـــحا 
اإلدارة عن عمل يقوم به الغير في المال العام بدون موافقت ا ال يكفي الستظ ار أن التخصيص للمنفعة العامة قـد 

 1126أبر ـل سـنة  6 - 284ص  21م  1114مـارس سـنة  19اسـتئناف مخـتلط  ( &%$) زال فعال ب ذا العمـل
. وبوجـه خـاص ال يكـون إبطـال الـدفن فــي  ( $%& . 110ص  19م  1191يونيـه سـنة  1 - 926ص  98م 

فـي  11أنظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) جبانة قديمـة كافيـًا وحـده إلزالـة صـفت ا العامـة ، بـل البـد مـن زوال معـالم الجبانـة
، ولكــن البــاقي مــن عــرض الطر ــا  وإذا جــار أحــد اهنفــراد علــى جــزء مــن عــرض طر ــا عــام -آخرهــا فــي ال ــامش 

ــم يتســع لمــرور الجم ــور ، وحمــل ذلــك علــى محمــل  يجــز القــول بانت ــاء تخصــيص هــذا الجــزء للمنفعــة العامــة ، ل
 196، مــادام االنتفــاع بــالطر ا لــم يتــأثر تــأثرًا محسوســا ) محمــد علــي عرفــة فقــرة  التســامح مــن اإلدارة أو اإلهمــال

 . ( $%& . ( 142ص 
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 األشياء تكييف حق الدولة في األشياء الخاصة واألحكام التي تخضع لها هذه  - 3

 حق الدولة في األشياء الخاصة هو حق ملكية مدنية محضة : - 86

أن حـا الدولـة فـي اهنشـياء العامـة هـو حـا ملكيـة  ( $%& . ومـا بعـدها 66أنظر آنفا فقرة  ( &%$) قدمنا 
 $ 164$ إدار ة ، وبينـا مـا هـو المقصـود مـن ذلـك . أمـا حـا الدولـة فـي اهنشـياء الخاصـة ف ـو حـا ملكيـة مدنيـة 

انظـر  ( &%$) محضة ، وشأن الدولة فـي تملـك اهنشـياء الخاصـة شـأن أي فـرد فـي تملـك المـال الخـاص وقـد رأينـا
 أن الدولة تملك اهنشياء الخاصة بنفس أسباب كسب الملكية الخاصة .  ( $%& . 48آنفا فقرة 

ولـة الحـا فـي رفـع و نبني علـى أن حـا الدولـة فـي اهنشـياء الخاصـة إنمـا هـو حـا ملكيـة مدنيـة أن يكـون للد
دعوى االستحقاق لحماية ملكيت ا ، وفي رفع دعاوى الحيازة لحماية حيازت ا ، وأن تتملـك الثمـار والحاصـالت التـي 

 ينتج ا الشيء الخاص ، شأن ا في ذلك شأن أي مالك . 

 األحكام التي تخضع لها األشياء الخاصة :  - 87

وتخضع اهنشياء الخاصة لـنفس اهنحكـام التـي تخضـع ل ـا الملكيـة المدنيـة ، مـع شـيء مـن التحـو ر اقتضـته 
 طبيعة الدولة . 

 فالمال المملوك لألفراد يكون عادة قابال لتصرف فيه ، و جوز الحجز عليه ، و جوز تملكه بالتقادم . 
محال للشك ، وللدولة أن تتصرف في الشـيء أما قابلية الشيء الخاص المملوك للدولة للتصرف فيه فليست 

كمــا يتصــرف الفــرد فــي ملكــه الخــاص . غيــر أن الدولــة مقيــدة بكثيــر مــن القــوانين واللــوائح التــي تخضــع ل ــا فــي 
تصرف ا في اهنشياء الخاصة وفي استثمارها ، فالبد إذن من مراعـاة أحكـام هـذه القـوانين واللـوائح ، وسـنعرض فيمـا 

. أمـا إذا لـم يوجـد قيـد فـي قـانون أو  ( $%& . 12 - 81انظـر مـا يلـي فقـرة  ( &%$) ميلـي لـبعض هـذه اهنحكـا
الئحة ، فقواعد القانون المدني هي التي تسرى في تصرف الدولة في اهنشياء الخاصة المملوكـة ل ـا . كـذلك تكـون 

في الشيء الخـاص مـن  المحاكم القضائية ، ال المحاكم اإلدار ة ، هي المختصة بنظر ما ينشأ عن تصرف الدولة
 وجوه النزاع. 

وأمــا قابليــة الشــيء الخــاص للحجــز عليــه ، فاهنصــل أنــه يجــوز لــدائني الدولــة الحجــز علــى اهنشــياء الخاصــة 
المملوكــة ل ــا ، وتتبــع فــي ذلــك أحكــام التنفيــذ فــي قــانون المرافعــات . ولكــن الــذي يقــع فعــال هــو أن الدولــة ال تمكــن 

الخاصة ، و متنع قلم المحضر ن عادة من إجراء هذا الحجز . ذلك أن المفـروض  اهنفراد من الحجز على أمالك ا
هــو أن الدولــة مليئــة ، غيــر معســرة وال مماطلــة ، وأنــه متــى تبــين ل ــا أن الحــا فــي جانــب الــدائن أوفتــه حقــه طوعــا 
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 واختيارا ، ال قسرًا وإجبارًا . 
مقررا إلى ع د قر ب ، بل كان هـذا هـو أهـم فـرق  بقيت قابلية الشيء الخاص لتملكه بالتقادم ، وهذا ما كان

بين الملك العام والملك الخاص ، فاهنول ال يجوز تملكه بالتقادم أما اآلخر فيجوز تملكـه ب ـذا الطر ـا . وكثيـرًا مـا 
د كانت اهنفراد تضع يدها على أمالك الدولة الخاصة ، وتنقضي المدة الالزمة للتملك بالتقادم ، فيتملك ا واضع اليـ

. وقـد رأت الحكومـة أخيـرًا أن فـي ذلــك خطـرًا علـى أمالك ـا الخاصـة ، ف ــي مشـتتة فـي أنحـاء الـبالد ، وال تســتطيع 
فــي كــل حالــة أن تــدفع عن ــا اعتــداء اهنفــراد فــي الوقــت المناســب ، لــذلك انحرفــت عــن هــذه القاعــدة ال امــة, وقــررت 

  ا بالتقادم . وهذا ما ننتقل اآلن إليه . بتشر ع خاص أن اهنشياء الخاصة المملوكة ل ا ال يجوز تملك

 عدم جواز تملك األشياء الخاصة المملوكة للدولة بالتقادم : - 88
 140مــدني . وكانــت المــادة  140يعــدل مــن المــادة  1114لســنة  114صــدر فــي هــذا الشــأن القــانون رقــم  

سب اهنموال الموقوفـة وال حقـوق اإلرث مدني قبل هذا التعديل تجرى على الوجه اآلتي : " في جميع اهنحوال ال تك
 بالتقادم ، إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة " . 

فعدل هذا النص ، بموجب القانون سالف الذكر ، على الوجه اآلتي : " في جميع اهنحوال ال تكسـب حقـوق 
ملك اهنموال الخاصة المملوكة للدولة أو اإلرث بالتقادم ، إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة . وال يجوز ت

 ( &%$) اهنشخاص االعتبار ة العامة وكذلك أمـوال اهنوقـاف الخير ـة ، أو كسـب أي حـا عينـي علي ـا ، بالتقـادم
وقيل تبر رًا ل ذا التعديل بأن الشارع أراد ب ذا الحكم الجديد أن يحمي هذه اهنموال حتى تكون في مأمن من تملك ـا 

نه م ما أحكمت الرقابة واإلشراف علي ا فإن ذلك أن يمنع من تملك ا ب ذا الطر ا ) المـذكرة التفسـير ة ، هن بالتقادم
 . ( $%& . ( 1114لسنة  114للقانون رقم 

و الحظ أن أمالك الدولة الخاصة ، التي تم كسب اهنفراد ل ا بالتقـادم قبـل نفـاذ هـذا التعـديل ، تبقـى مملوكـة 
لـيس للتعـديل أثـر رجعـي . أمـا إذا كـان هنـاك ملـك خـاص للدولـة فـي حيـازة أحـد اهنفـراد ،  لمن كسـب ا بالتقـادم ، إذ

ولم يكن قد مضى على حيازته له وقت نفـاذ التعـديل خمـس عشـرة سـنة كاملـة ، فـإن واضـع اليـد ال يسـتطيع كسـب 
 لمال . هذا الملك الخاص بالتقادم ، حتى لو أتم بعد نفاذ التعديل مدة خمس عشرة سنة وهو حائز ل

وإذا حاز شخص ماال وادعي أنه تملكه بالتقادم ، فعليـه هـو إذا كـان مـدعيًا أن يثبـت التملـك بالتقـادم بجميـع 
شروطه . ومتى أثبت ذلك ، كـان علـى الحكومـة أن تثبـت بجميـع طـرق اإلثبـات أن هـذا المـال ، بـالرغم مـن تـوافر 

 ن ثم ال يجوز تملك ا بالتقادم . شروط التملك بالتقادم فيه ، هو من أمالك ا الخاصة ، وم
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وكمــا ال يجــوز تملــك المــال الخــاص للدولــة بالتقــادم ، كــذلك ال يجــوز بالتقــادم كســب أي حــا عينــي عليــه ، 
 كحا ارتفاق أو حا انتفاع ، شأن المال الخاص في ذلك شأن المال العام . 

 140آخــر فــي نــص المــادة يجــري تعــديال  1111لســنة  91القــانون رقــم  1114وقــد صــدر بعــد قــانون ســنة 
مدني . فصار النص ، بعد هذا التعديل اهنخير ، يجرى على الوجه اآلتي : " في جميع اهنحوال ال تكسـب حقـوق 
اإلرث بالتقادم ، إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة . وال يجوز تملك اهنموال الخاصة المملوكة للدولة أو 

ذلك أمــوال اهنوقــاف الخير ــة ، أو كســب أي حــا عينــي علي ــا ، بالتقــادم . كمــا ال اهنشــخاص االعتبار ــة العامــة وكــ
يجوز التعدي علي ا ، وفي حالة حصول التعـدي يكـون للج ـة صـاحبة الشـأن حـا إزالتـه إدار ـا بحسـب مـا تقتضـيه 

اهنصـــل أن المصـــلحة العامـــة " . وهـــذه ميـــزة أخـــرى هنمـــوال الحكومـــة الخاصـــة ، كســـبت ا ب ـــذا التعـــديل اهنخيـــر . ف
الحكومــة لــيس ل ــا أن تلجــأ إلــى الطــرق اإلدار ــة ، إال إلزالــة االعتــداء علــى الملــك العــام . أمــا الملــك الخــاص ، إذا 
اعتدى أحد عليه ، فإنه طبقا للقواعد العامة ال يجوز للحكومـة أن تز ـل االعتـداء بنفسـ ا أي بـالطرق اإلدار ـة ، بـل 

التعــديل اهنخيــر ، أصــبح للحكومـــة إزالــة االعتــداء علــى الملــك الخـــاص  علي ــا أن تلجــأ إلــى القضــاء . فـــاآلن بعــد
بالطرق اإلدار ـة ، دون االلتجـاء إلـى القضـاء . فـإذا حـاز شـخص عينـا ، وادعـت الحكومـة أن هـذه العـين هـي مـن 

يلجـأ  أمالك ا الخاصة ، كان ل ا ، دون أن تلجأ إلى القضاء ، أن تنتـزع العـين مـن يـد حائزهـا ، والحـائز هـو الـذي
 إلى القضاء بعد انتزاع العين من يده إذا رأى وج ا لذلك . 

 التشريعات المنظمة إلدارة الحكومة ألمالكها الخاصة والتصرف فيها - 89
: وقـــد صــــدرت تشــــر عات كثيــــرة متفرقـــة تــــنظم إدارة الحكومــــة هنمالك ــــا  1161لســــنة  100قـــانون رقــــم  - 

 100أخيــرًا قــانون شــامل فــي هــذا الموضــوع ، هــو القــانون رقــم الخاصـة ، والتصــرف فــي هــذه اهنمــالك . وصــدرت 
تنظيم تأخير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف في ا . واستعرضت المذكرة اإليضاحية  1161لسنة 

ل ــذا القـــانون التشـــر عات المختلفـــة الســـابقة ، ثـــم عقبـــت علــى ذلـــك بمـــا يـــأتي : " و بـــين مـــن اســـتعراض التشـــر عات 
قدمة أن ا على تعددها قد صدرت متفرقة في فترات زمنية متباعـدة ، ولـذلك فـرغم وحـدة الموضـوع الـذي تعالجـه المت

، وهــو إدارة العقــارات الداخلــة فــي ملكيــة الدولــة الخاصــة والتصــرف في ــا ، فإن ــا لــم تصــدر عــن فكــرة قانونيــة عامــة 
نوني واحــد يحقــا توافق ــا واتســاق ا . كمــا أن هــذه مشــتركة تؤلــف بــين أحكام ــا وتــوائم بين ــا ، ولــم يجمع ــا إطــار قــا

التشر عات ، مع تشتت ا وكثرت ا ، قد صدر معظم ا منذ ع د بعيـد يمتـد إلـى مطلـع القـرن الحـالي ، وتـوالى إدخـال 
التعديالت المتالحقة على كل تشر ع من ا على استقالل عن التشر عات اهنخرى ، اهنمر الذي ضاعف من تنائي ـا 
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ابط ا وزاد من عما التنافر وعدم االتساق بين أحكام ا . ولذلك فإنه من الناحية الفنية ال يكفي مجرد وأوهن من تر 
إدخــال التعــديالت الجزئيــة علــى كــل مــن التشــر عات المشــار إلي ــا بــل يتعــين تجميــع أحكام ــا فــي مجموعــة قانونيــة 

رات الداخلة في ملكية الدولة الخاصة والتصرف واحدة تضم القواعد العامة المشتركة المنظمة إلدارة واستغالل العقا
 في ا ، كما تتضمن ما تقتضي المصلحة العامة إقراره من نصوص وأحكام خاصة لبعض أنواع تلك اهنراضي " . 

لتحقيا هذه اهنغراض المبينـة فـي المـذكرة اإليضـاحية . وبـدأ هـذا  1161لسنة  100وقد صدر القانون رقم 
( العقـارات  1ن اهنراضي من نطاق تطبيقه ، إذ هي تخضع لنظم خاصة . وهذه هي : ) القانون باستبعاد أنواع م

المستولى علي ا تنفيذًا لقـانون اإلصـالح الزراعـي والمعـدة لتوز ع ـا علـى صـغار الفالحـين ، فيبقـى قـانون اإلصـالح 
مرافــا ، والعقــارات المبنيــة ( العقــارات التــي تشــرف علي ــا وزارة اإلســكان وال 2الزراعــي مطبقــا فــي هــذا المجــال . ) 

،  1162لسـنة  41واهنراضي المخصصة للبناء التي تسلم لج ات إدار ة معينـة وفقـا لقـانون التركـات الشـاغرة رقـم 
( المبـــاني االســـتغاللية واهنراضـــي الفضـــاء واهنراضـــي الزراعيـــة التـــي تقـــع داخـــل نطـــاق المـــدن ، والتـــي تتـــولى  9) 

ـــارات التـــي تـــديرها أو تشـــرف علي ـــا الـــوزارات  1ل ا والتصـــرف في ـــا . ) المجـــالس المحليـــة إدارت ـــا واســـتغال ( العق
والمصالح الحكومية والمؤسسات وال يئات العامة ، وتقوم باستغالل ا وفقًا هنحكام التشر عات المنظمة لشؤون ا ، أو 

 التي ندخل في ملكية أي من ا . 
 100لكية الدولـة الخاصـة تخضـع هنحكـام القـانون رقـم وفيما عدا هذه العقارات ، فإن العقارات الداخلة في م

. وقد بين هذا القانون القواعد الواجب إتباع ا فـي تـأجير هـذه العقـارات وفـي التصـرف في ـا ، بعـد أن  1161لسنة 
قســم ا إلــى أراض زراعيــة ، وأراض بــور وأراض صــحراو ة ، وأراض فضــاء وعقــارات مبنيــة . ثــم أورد طائفــة مــن 

ة التي تسرى على هذه اهنراضي جميعا . وبين بعد ذلك أثر اهنحكـام الـواردة فيـه بالنسـبة إلـى الوقـائع اهنحكام العام
، ولـذلك  وقـد اشـتمل القـانون فيمـا اشـتمل عليـه اهنحكـام الخاصـة يطـرح الن ـر وأكلـه ( &%$) التـي سـبقت صـدوره 

وهــي  1118لســنة  1981ر ــة رقــم وقــرار رئــيس الجم و  1118لســنة  112منــه القــانون رقــم  86ألغــى فــي المــادة 
موضــوع  . ولمــا كــان طــرح الن ــر وأكلــه متصــال بموضــوع أعــم هــو تشــر عات ســابقة كانــت تــنظم هــذا الموضــوع

  . ، لذلك نرجئ الكالم فيه حتى نبحث االلتصاق في الجزء التاسع من الوسيط االلتصاق كسبب لكسب الملكية
ز ـــر اإلصـــالح الزراعـــي وإصـــالح اهنراضـــي الالئحـــة مـــن القـــانون علـــى أن " يصـــدر  88وقـــد نصـــت المـــادة 

الئحـة تنفيذيـة مفصـلة فـي السـنة التاليـة لصـدور  . وقد صـدرت فعـال التنفيذية والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون "
 . فنستعرض في إيجاز هذه المسائل تباعا .  ( $%& . القانون 
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 ملوكة للدولة ملكية خاصة وفي التصرف فيها : القواعد الواجب إتباعها في تأجير العقارات الم - 91
( اهنراضـي الزراعيـة ، وهـي اهنراضـي الواقعـة  1استعراض القانون كما قدمنا أقساما ثالثة مـن العقـارات : ) 

(  2داخـل الزمــام واهنراضــي المتاخمـة الممتــدة خــارج حــد الزمـام إلــى مســافة كيلـومتر ن وتكــون مزروعــة بالفعــل . ) 
واهنراضـــي الصـــحراو ة . واهنراضـــي البـــور هـــي اهنراضـــي غيـــر المزروعـــة الواقعـــة داخـــل الزمــــام اهنراضـــي البـــور 

واهنراضي غير المزروعة المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلومتر ن ، أما اهنراضـي الصـحراو ة ف ـي 
ار إلي مــا ، سـواء كانـت مزروعــة اهنراضـي الواقعـة فــي المنـاطا المعتبـرة خــارج الزمـام بعـد مســافة الكيلـومتر ن المشـ
وقـد جـاء فـي المـذكرة  ( &%$) بالفعـل أو غيـر مزروعـة أو كانـت مشـغولة بمبـاني أو منشـآت ثابتـة أو غيـر ثابتـة

.. اهنراضــي التــي تمــت مســاحت ا مســاحة  اإليضــاحية للقــانون : " والمقصــود بعبــارة اهنراضــي الواقعــة داخــل الزمــام
، والتـــي  المســـاحة وفـــي ســـجالت المكلفـــات بمصـــلحة اهنمـــوال المقـــررة ، وحصـــرت فـــي ســـجالت مصـــلحة تفصـــيلية

. أما عبارة اهنراضي الواقعـة خـارج الزمـام فتشـمل اهنراضـي التـي  تخضع تبعا لذلك للضر بة العقار ة على اهنطيان
، ولــم يــتم حصــرها فــي ســجالت مصــلحة المســاحة وال فــي ســجالت المكلفــات بمصــلحة  لــم تســمح مســاحة تفصــيلية

( اهنراضـــي الفضـــاء  9. )  ( $%& . " ، والتـــي ال تخضـــع للضـــر بة العقار ـــة علـــى اهنطيـــان وال المقـــررةاهنمـــ
والعقارات المبنية ، وهي التي تدخل في ملكية الدولة الخاصة فيمـا عـدا مـا اسـتبعد مـن نطـاق تطبيـا القـانون علـى 

 النحو السالف بيانه . 
ى صـغار الفالحـين الـذين نتـوافر فـي م شـروط معينـة ، فـي اهنراضـي الزراعيـة : تـؤجر هـذه اهنراضـي إلـ - 1

، و جوز أن تـؤجر لمـدة  حدود خمسة أفدنة لكل من م . وتؤجر في حدود سبعة أمثال الضر بة اهنصلية المقدرة ل ا
تقل عن ثالث سنوات إذا استلزمت ذلك إجراءات التوز ع . و لحا ب ا اهنراضـي البـور التـي تستصـلح وتـزرع خفيـة 

، ثـم تـؤجر فـي السـنة الزراعيـة التاليـة  ، ف ذه وتلك تحصر سـنو ا علـى زارعي ـا ضي الزراعية التي تزرع خفيةواهنرا
، علـى أن تكـون اهنولو ـة فـي التـأجير لمـن قـام باستصـالح ا إذا  إلى صغار الفالحـين وفقـا لألحكـام المتقـدم ذكرهـا

 توافرت فيه الشروط . 
، تــؤول هــذه اهنراضــي إلــى ال يئــة العامــة لإلصــالح الزراعــي  اعيــةوفيمــا يتعلــا بالتصــرف فــي اهنراضــي الزر 

للتصــرف فيمــا بتوز ع ــا علــى صــغار الفالحــين وفقــا هنحكــام قــانون اإلصــالح الزراعــي . واســتثناء مــن هــذا الحكــم 
 1، وذلـك ببيع ـا بطر ـا الممارسـة إلـى : )  ، في حدود خمسة أفدنة لكـل مشـتر يجوز التصرف في هذه اهنراضي

، مع تفضيل من يكون قد نزعت ملكيته  ( المالك المجاور ن 2ركاء على الشيوع في اهنرض محل البيع . ) ( الش
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( واضــعي اليــد  1( أصــحاب حقــوق االرتفــاق علــى اهنرض محــل البيــع . )  9كل ــا أو بعضــ ا للمنفعــة العامــة . ) 
، إذا عدل عن  ت ملكيت ا لمنفعة عامة( مالك اهنرض التي نزع 1على اهنراضي المختلفة عن المنفعة العامة . ) 

( مالــك اهنرض التــي رســا مــزاد شــرائ ا علــى  6تخصيصــ ا لــذلك خــالل خمــس ســنوات مــن تــار خ نــزع الملكيــة . ) 
، إذا طلـب المالـك المنزوعـة ملكيتـه شـراءها هـو أو ورثتـه خـالل خمـس سـنوات مـن تـار خ  الحكومة لقـاء مطلوبات ـا

علــى المســاحات الصــغيرة مــن اهنراضــي المتنــاثرة التــي ال يمكــن توز ع ــا مجمعــة  ( واضــعي اليــد 4رســو المــزاد . ) 
وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة  -، وذلــك فــي الحــاالت التــي تحــددها الالئحــة التنفيذيــة  وال تبــاع دورة زراعــة منتظمــة ب ــا

، وقواعــد تقــدير  إلــي م، والشــروط الواجــب توافرهــا فــي المتصــرف  مراتــب اهنولو ــة فــي الشــراء فــي الحــاالت المتقدمــة
 ، وشروط أداء هذا الثمن ومدته وفوائده وسائر أحكام البيع اهنخرى .  ثمن اهنراضي المتصرف في ا

 األراضي البور واألراضي الصحراوية :  - 2
وأول مــا عــرض لــه القــانون فــي شــأن هــذه اهنراضــي هــو وضــع قواعــد التصــرف في ــا الستصــالح ا . فجعــل 

، وذلـك  لوز ر اإلصالح الزراعي أن يحدد بقرار منه المناطا التي يجوز أن تباع في ا هذه اهنراضي الستصـالح ا
المياه . وفي دائرة هذه المناطا يجوز  بعد التحقا من إمكان انتفاع ا بالري من المياه الجوفية أو غيرها من موارد

، أو  لوز ر اإلصالح الزراعي أن يرخص في البيع ممارسـة لمسـاحات مـن اهنراضـي البـور فـي حـدود عشـر ن فـدانا
، لمـن يتع ـد باستصـالح اهنراضـي المبيعـة وزراعت ـا  اهنراضي الصـحراو ة غيـر المزروعـة فـي حـدود خمسـين فـدانا

، وخــالل عشــر ســنوات بالنســبة إلــى اهنراضــي الصــحراو ة .  إلــى اهنراضــي البــورفــي خــالل ســبع ســنوات بالنســبة 
وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة قواعـــد البيـــع بالممارســـة وتقـــدير الـــثمن وشـــروط أدائـــه ومدتـــه وفوائـــده وســـائر أحكـــام البيـــع 

،  ا مـن تلقـاء ذاتـه، اعتبر البيع مفسـوخ اهنخرى . وإذا لم يقم المشتري باستصالح اهنرض في خالل المدة المحددة
وألزم المشتري الذي انفسخ عقده بأداء اهنجرة المناسبة و سـتنزل من ـا مـا سـبا أن أداه مـن ثمـن وفوائـد . أمـا إذا تـم 

، فإنــه ال يجــوز لــه التصــرف فيمــا استصــلح مــن أرض إال إلــى صــغار الــزراع  االستصــالح وثبتــت ملكيــة المشــتري 
ز لوز ر اإلصالح الزراعي أن يـرخص فـي بيـع مسـاحات تجـاوز العشـر ن ، يجو  بشروط معينة . واستثناء مما تقدم

فــــدانا مــــن اهنراضــــي البــــور أو الخمســــين فــــدانا مــــن اهنراضــــي الصــــحراو ة إلــــى اهنشــــخاص االعتبار ــــة العامــــة أو 
، لـم يجـز  ، بشرط أن يـتم استصـالح هـذه اهنراضـي خـالل عشـر سـنوات . ومتـى تـم استصـالح اهنراضـي الخاصة

 باري أن يتصرف في ا إال لصغار الزراع بشروط معينة . للشخص االعت
أن اهنراضــي  -كمــا تقــول المــذكرة اإليضــاحية  -ولــم يــنظم القــانون تــأجير اهنراضــي البــور . " وعلــة ذلــك  
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البــور قــد ع ــد باستصــالح جانــب كبيــر من ــا إلــى اهنشــخاص االعتبار ــة العامــة والخاصــة المتخصصــة فــي أعمــال 
،  ميرهــا . وبعــد إتمــام استصــالح اهنشــخاص االعتبار ــة لتلــك اهنراضــي وتعميرهــا وزراعت ــااستصــالح اهنراضــي وتع

، وتسرى علي ا تبعا لذلك  تكون طبيعة اهنراضي المذكورة قد تغيرت من أرض بور إلى أرض توصف بأن ا زراعية
 اهنحكام المنصوص علي ا في القانون المرافا والخاصة باهنراضي الزراعية " . 

 ، وكذلك التصرف في اهنراضي الصحراو ة المستصلحة .  قانون نظم تأجير اهنراضي الصحراو ةولكن ال
فيجــوز أن تــؤجر اهنراضــي الصــحراو ة إلــى صــغار الــزراع الــذين تتــوافر فــي م شــروط معينــة فــي حــدود عشــرة 

، ثـم لمـن  ع ـا فعـالأفدنة لكل من م . وتكون اهنولو ة في التأجير لمن كان يضع العـين علـى اهنرض المـؤجرة و زر 
، ثم لغير هؤالء وفقًا لمراتب اهنولو ة  هو أكثر عائلة وأقل ماال من أهل المنطقة اهنقرب إلى موقع اهنرض المؤجرة

التــي تحــددها الالئحــة التنفيذيــة . وتحــدد الالئحــة التنفيذيــة القواعــد التــي تتبــع فــي تقــدير القيمــة اإليجار ــة لألراضــي 
، وال يجـوز أن يــؤجر اهنراضـي لمــدة تز ـد علــى تسـع ســنوات . علـى أنــه  وسـائر شــروطهالصـحراو ة ومـدة اإليجــار 

، أن يحـدد منـاطا صـحراو ة معينـة ال يسـرى علي ــا  ، بعـد أخـذ رأى وز ـر الحربيـة يجـوز لـوز ر اإلصـالح الزراعـي
 ، وكذا مناطا صحراو ة معينة يحظر في ا التأجير على إطالقه .  قيد مدة تسع السنوات

تصــــرف فــــي اهنراضــــي الصــــحراو ة التــــي يــــتم استصــــالح ا وتعميرهــــا وزراعت ــــا بواســــطة اهنشــــخاص أمــــا ال
، فيكـــون بتوز ع ــا علـــى  ، وفقـــًا لبــرامج التنميـــة ومخططات ــا االعتبار ــة العامـــة أو الخاصــة التـــي يع ــد إلي ـــا بــذلك

ص كل من م بملكية جديدة ال ، بحيث يخت صغار الزراع وخر جي المعاهد الزراعية الذين تتوافر في م شروط معينة
تقل عن أربعـة أفدنـة ونصـف وال تز ـد علـى سـبعة أفدنـة ونصـف تبعـا لجـودة اهنرض والحالـة االجتماعيـة للمنتفـع . 

لمــن أضـير فـي مـورد رزقـه بسـبب أعمـال االستصـالح مــن  -وتكـون اهنولو ـة فـي التوز ـع علـى الوجـه اآلتـي : أوال 
تبقـي مـن اهنراضـي المستصـلحة بعـد ذلـك يخصـص نصـفه علـى أهـل المنـاطا مـا ي -المقيمين في منطقت ا . ثانيا 

، وذلــك وفقــا للترتيــب اآلتــي : ) أ (  المزدحمــة بالســكان التــي يصــدر بتحديــدها قــرار مــن وز ــر اإلصــالح الزراعــي
 خر جي المعاهد الزراعيـة وعمـال التراحيـل الـذين عملـوا بصـفة دائمـة فـي استصـالح اهنرض . ) ب ( جنـود القـوات
المســـلحة الـــذين تـــم تســـر ح م حتـــى تـــار خ التوز ـــع . ) جــــ ( مـــن يقبـــل ال جـــرة إلـــى منطقـــة االستصـــالح مـــن أهـــالي 

النصف الثاني من باقي اهنرض المستصلحة يوزع على الترتيب اآلتي :  -المناطا المزدحمة المشار إلي ا . ثالثا 
ا فـي استصــالح اهنراضـي الموزعـة بصــفة دائمـة مــن ) أ ( خر جـي المعاهـد الزراعيــة والعمـال الـزراعيين الــذين عملـو 

أهـل المنطقـة محـل التوز ـع أو مـن أهـل المنـاطا اهنخـرى غيـر المزدحمـة . ) ب ( جنـود القـوات المسـلحة الـذين تـم 
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تســر ح م حتــى تــار خ التوز ــع مــن أهــل المنــاطا غيــر المزدحمــة . ) جـــ ( أهــل المنطقــة الواقعــة ب ــا اهنرض محــل 
وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد تقدير ثمن اهنراضي المستصلحة التي يتم التصرف  -المجاورة ل ا التوز ع والمناطا 
، أن يحـدد بقـرار منـه المنـاطا التـي  ، بعد أخذ رأي وز ر اإلصالح الزراعي ، وشروط الحربية في ا بطر ا التوز ع

ة اهنراضــي الصــحراو ة أو االســتيالء ، ولــه أيضــا اتخــاذ إجــراءات نــزع ملكيــ يحظــر في ــا التملــك هنغــراض عســكر ة
علي ـا اسـتيالء موقتـا إذا اقتضـت ذلــك دواعـي المحافظـة علـى سـالمة الدولــة وأمن ـا القـومي الخـارجي أو الــداخلي . 

، تجنيـــب أصـــحاب الملكيـــات التـــي تتخلـــل منـــاطا  ، بقـــرار مـــن وز ـــر اإلصـــالح الزراعـــي و جـــوز عنـــد الضـــرورة
، أو تعو ضـ م نقـدًا طبقـًا  م عن ـا عينـا بـأراض أخـرى ممـا يـتم استصـالحه، وتعو ضـ  االستصالح في مكان واحـد

وقـد نـص القـانون علـى تشـكيل لجـان قضـائية تخـتص بالفصـل  ( &%$) هنحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة 
لجـان . وتشكيل هذه ال في المنازعات المتعلقة بتأجير اهنراضي الصحراو ة والتصرف في ا وببعض منازعات أخرى 

 ، بر اسة رئيس محكمة ابتدائية على اهنقل وعضو ة قاض يختارهما وز ر العدل بقرار من وز ر اإلصالح الزراعي
. ونخـتص بالفصـل فـي المنازعـات المتعلقـة بتـأجير اهنراضـي الصـحراو ة  ونائب من مجلس الدولة يختـاره المجلـس

ع فــي شــأن نــزع الملكيــة واالســتيالء الموقــت عــدا مــا ، وفــي االعتراضــات التــي ترفــ وتوز ع ــا والتصــرف في ــا ببيع ــا
، وفي المنازعات المتعلقة بالملكية وبالحقوق العينية السابقة على تار خ العمل بقانون  يتعلا من ا بتقدير التعو ض
. وتكون القرارات الصادرة من اللجان ن ائية وغير قابلة هني طعن بعد التصديا علي ـا  تملك اهنراضي الصحراو ة

في  12من اللجنة العليا الموكول إلي ا تفسير نصوص القانون تفسيرًا تشر عيا ) وسيأتي ببان ا فيما يلي انظر فقرة 
 .  ( $%& . ، وتنفذ القرارات بالطر ا اإلداري  ال امش (
، تـؤجر هـذه اهنراضــي إذا  اهنراضـي الفضـاء والعقــارات المبنيـة : فيمـا يتعلــا بتـأجير اهنراضـي الفضــاء - 9

، إلـــى شــاغلي ا لمـــدة ال تز ــد علــى عشـــر ســنوات بشــرط أال يقيمـــوا علي ــا أيـــة  انــت مشــغولة بمنشـــآت غيــر ثابتــةك
، و جوز تجديد العقد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بقرار من وز ر اإلصالح الزراعي . كمـا يجـوز بقـرار  منشآت ثابتة

، إذا كـان الغـرض مـن التـأجير هـو إقامـة  سـنة من الـوز ر التـأجير لمـدة تز ـد علـى عشـر سـنوات وال تجـاوز ثالثـين
، بشــرط أن يقبــل المســتأجر وصــاحب المنشــآت أيلولــة اهنرض بمــا علي ــا مــن  منشــآت ثابتــة علــى اهنرض المــؤجرة

، يكـون تأجيرهـا  منشآت ثابتة إلى الدولة فـي ن ايـة مـدة التعاقـد دون مقابـل . وفيمـا يتعلـا بتـأجير العقـارات المبنيـة
 ة طبقا هنحكام القوانين السار ة . باهنجرة المقرر 

، يجوز التصرف في اهنراضي المبنية أو المشغولة بمنشـآت ثابتـة أو غيـر ثابتـة إلـى  وفيما يتعلا بالتصرف
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 ، وذلك بطر ا الممارسة وفقا للقواعد والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية .  شاغلي ا
، ف ــذه يكــون تأجيرهــا والتصــرف في ــا  تــة أو غيــر ثابتــةبقيــت اهنراضــي الفضــاء غيــر المشــغولة بمنشــآت ثاب

 ، وفقا للقواعد واإلجراءات والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية .  بطر ا الممارسة أو المزاد العلني

 أحكام عامة تسري على جميع األراضي :  - 90
أنواع ـا وفـي التصـرف في ـا علـى  وبعد أن بين القانون القواعد الواجبـة اهنتبـاع فـي تـأجير اهنراضـي بمختلـف

 ، انتقل إلى تقر ر أحكام عامة تسرى على جميع اهنراضي نذكر من ا ما يأتي :  النحو سالف الذكر
، وال أن يحوزهـا  ال يجوز هني شـخص أن يضـع يـده علـى العقـارات الداخلـة فـي ملكيـة الدولـة الخاصـة - 1

قـدم أنـه ال يجـوز أيضـًا تملك ـا بالتقـادم . وكـل تصـرف أو تقر ـر ، وقد ت ، إال وفقا هنحكام القانون  بأية صفة كانت
، و جــوز لكــل ذي شــأن طلــب  هني حــا عينــي أو تــأجير يــتم بالمخالفــة هنحكــام القــانون يقــع بــاطال وال يجــوز شــ ره

 ، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفس ا .  الحكم ب ذا البطالن
العقــارات الداخلــة فــي ملكيت ــا الخاصــة لــه امتيــاز عــام علــى مــا يســتحا للدولــة مــن ثمــن أو أجــرة عــن  - 2

أموال المدين فـي مرتبـة المبـالغ المسـتحقة للخزانـة العامـة وسـابقة علـى أي امتيـاز آخـر عـدا المصـروفات القضـائية 
 ، وللدولة أن تحصل هذه المبالغ بطر ا الحجز اإلداري . وال يجـوز لمـن تـؤول إليـه ملكيـة أحـد والضرائب والرسوم

 ، وإال كان التصرف باطال وال يجوز ش ره .  هذه العقارات أن يتصرف فيه إال بعد أداء ثمنه كامال
، لـــم تكـــن قـــد مضــت خمـــس ســـنوات مـــن تـــار خ  إذا تخلــف المتصـــرف إليـــه عـــن الوفـــاء بأحــد التزاماتـــه - 9
نائــب بمجلــس ، حقــا الموضــوع بواســطة لجنــة تشــكل بر اســة مستشــار مســاعد بمجلــس الدولــة وعضــو ة  التصــرف

الدولـــة وأحـــد مـــديري اإلدارات بال يئـــة العامـــة لإلصـــالح الزراعـــي أو المؤسســـة المصـــر ة العامـــة لتعميـــر الصـــحاري 
، أن تصـــدر قـــرارا بإلغـــاء التوز ـــع أو فســـخ البيـــع .  ، بعـــد ســـماع أقـــوال صـــاحب الشـــأن بحســـب اهنحـــوال . وللجنـــة

ح الزراعـي خـالل ثالثـين يومـا مـن تـار خ إبالغـه إليـه . ولصاحب الشأن أن يتظلم من هذا القرار إلى وز ر اإلصال
، و نفـذ القـرار بـالطر ا اإلداري  وال يكون قرار اللجنة ن ائيا إال بعد تصديا الوز ر عليه بعد انقضـاء ميعـاد الـتظلم

ســتحا ، وت . و ترتــب علــى إلغــاء التوز ــع أو الفســخ اعتبــار المتصــرف إليــه مســتأجرا للعقــار مــن تــار خ تســليمه إليــه
، و ســتنزل مــن قيمــة هــذه اهنجــرة مــا أداه المتصــرف إليــه قبــل إلغــاء التوز ــع أو  عليــه أجرتــه حتــى تــار خ تســلمه منــه

الفسخ مـن ثمـن وفوائـد وكـذلك مـا يسـتحا لـه مـن تعـو ض عـن الغـراس والمنشـآت التـي يكـون قـد أقام ـا فـي العقـار 
 على نفقته .
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تأجير بعض العقـارات أو فـي التصـرف في ـا دون التقيـد  يجوز لوز ر اإلصالح الزراعي أن يرخص في - 1
، وذلــك إذا كــان التــأجير أو البيــع إلــى اهنشــخاص االعتبار ــة العامــة أو الخاصــة أو اهنفــراد بالنســبة  بأحكـام القــانون 

، أو لـدعم مشـروعات قائمـة  إلى ما يحتاجونه من تلك العقـارات لتنفيـذ مشـروعات تفيـد فـي تنميـة االقتصـاد القـومي
، وذلــك بعــد موافقــة الج ــة اإلدار ــة المختصــة . و كــون التــأجير أو  ، أو إلقامــة منشــآت ذات نفــع عــام علي ــا من ــا

 البيع في هذه الحاالت باهنجرة أو الثمن وبالشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية .
ة في ملكية الدولة يجوز لوز ر اإلصالح الزراعي عن الضرورة القصوى أ يقرر تجميع اهنراضي الداخل - 1

، مــع تعــو ض الغيــر مــن أصــحاب اهنراضــي التــي تتخلل ــا أو تتــداخل في ــا علــى وجــه  الخاصــة قبــل التصــرف في ــا
فـإذا لـم يبـد صـاحب  –، إمـا عينـا أو نقـدًا حسـب اختيـار صـاحب الشـأن  يقلل من إنتاج ا أو من تمام االنتفاع ب ـا

، وقواعــــد التعــــو ض العينــــي  حــــة التنفيذيــــة إجــــراءات التجنيــــب، وتحــــدد الالئ ، كــــان التعــــو ض عينــــا الشــــأن خيــــاره
 ، وشروطه . والنقدي
، يعاقــب بــالحبس  مــن القــانون علــي أنــه " مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد 61وأخيــرًا تــنص المــادة  - 6

انتفاعـه  وبغرامة ال تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يدلي ببيانات غيـر صـحيحة يترتـب علي ـا
، سـواء كـان ذلـك باقتضـاء تعـو ض ال يسـتحقه أو باسـتئجار أو  أو انتفاع غيره دون وجه حـا بأحكـام هـذا القـانون 

، وذلـك فضـاًل عـن رد مـا قبضـه بغيـر حـا وبطـالن التصـرف  تملك العقارات التي تسرى علي ا أحكام هـذا القـانون 
و عفــى مــن العقــاب كــل مــن بــادر مــن تلقــاء نفســه  –ومــة ومصــادرة المبــالغ التــي يكــون المخــالف قــد أداهــا إلــي الحك

بإبالأ الج ة اإلدار ة المختصـة بـأمر البيانـات غيـر الصـحيحة التـي يكـون قـد أدلـى ب ـا أو اشـترك فـي اإلدالء ب ـا 
 علي النحو المشار إليه في الفقرة السابقة " .

 ره :بالنسبة إلي الوقائع التي سبقت صدو  0964أثر أحكام قانون سنة  - 92
وقــد انت ــى القــانون فــي البــاب الســادس منــه إلــي أحكــام انتقاليــة وختاميــة عــرض في ــا لوقــائع ســبقت صــدوره  

 وبين أثر أحكامه في هذه الوقائع . نذكر من ذلك :
، والتــــي كانــــت ســــار ة فــــي تــــار خ العمــــل  عقــــود إيجــــار العقــــارات الداخلــــة فــــي ملكيــــة الدولــــة الخاصــــة - 1
 خالف أحكامه .، تلغي فيما ي بالقانون 
جميع التصـرفات التـي تمـت قبـل العمـل بالقـانون علـى عقـارات كانـت داخلـة فـي ملكيـة الدولـة الخاصـة  - 2

، بذات الشروط واهنحكام السار ة وقت إقرارها . و جوز للمجلس التنفيذي ) مجلس الوزراء ( تعديل هذه  تبقى نافذة
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، إذا كان ذلك يقصـد للتيسـير علـي المتصـرف إلـي م مـن  ة إلي االشروط واهنحكام أو إلغاؤها أو إضافة أحكام جديد
 صغار الفالحين أو من خر جي المعاهد الزراعية .

، قبــل العمــل  يمــنح كــل مــن اشــترى أرضــًا بــورا أو أرضــا صــحراو ة مــن الحكومــة بقصــد استصــالح ا - 9
ت ا عشر سنوات من تار خ تسليم ا إليـه ، مد ، م لة يتم خالل ا استصالح اهنراضي المبيعة إليه وزراعت ا بالقانون 

أو سبع سنوات من تار خ العمل بالقانون أي المدتين أطول . فإذا لم يقم المشترى باستصالح اهنرض المبيعـة إليـه 
، دون حاجة إلـي تنبيـه أو إعـذار أو حكـم  ، اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وزراعت ا خالل الم لة المشار إلي ا

 قضائي .
يعتـد بحقــوق الملكيـة والحقــوق العينيــة اهنخـرى الــواردة علــى عقـارات كائنــة فــي إحـدى المنــاطا المعتبــرة  - 1

، والمستندة إلـي  ( 1118لسنة  121خارج الزمام في تار خ العمل بقانون تنظيم تملك اهنراضي الصحراو ة ) رقم 
د صـدرت مـن الن ائيـة الصـادرة وفقـا هنحكـام عقود تـم شـ رها أو أحكـام ن ائيـة سـابقة علـى هـذا التـار خ أو إلـي عقـو 

، والتــي تضــمنت تقر ــر التملــك لــبعض اهنشــخاص بالنســبة إلــي مــا كــانوا  قــانون تنظــيم تملــك اهنراضــي الصــحراو ة
( كـل غـارس أو زارع فعلـي لحسـابه هنرض صـحراو ة لمـدة  1يحوزونه من عقارات . و عد مالكا بحكم القانون : ) 

، وذلـك بالنسـبة إلـي مـا  العمـل بقـانون تنظـيم تملـك اهنراضـي الصـحراو ةقة علـى تـار خ سنة كاملـة علـي اهنقـل سـاب
، وبمـــا ال يجـــاوز الحـــد اهنقصـــى للملكيـــة  يقـــوم بزراعتـــه بالفعـــل مـــن تلـــك اهنراضـــي فـــي تـــار خ العمـــل ب ـــذا القـــانون 

علـي ميـاه اهنمطـار فقـط .  الزراعية المقررة قانونا . وال يسرى هذا الحكم على اهنراضي التي تـزرع جـزءا مـن السـنة
فـــإذا كانـــت تلـــك اهنراضـــي تـــروي مـــن آبـــار طمســـت دون تعمـــد أو تقصـــير بعـــد تـــار خ العمـــل بقـــانون تنظـــيم تملـــك 

، فيجـــوز أن يعـــوض مـــالك تلـــك اهنراضـــي عن ـــا بمســـاحات مماثلـــة ل ـــا فـــي منـــاطا اآلبـــار  اهنراضـــي الصـــحراو ة
العمــل بقــانون تنظــيم تملــك اهنراضــي الصــحراو ة إقامــة بنــاء الجديــدة التــي تنشــئ ا الدولــة . ) ب ( كــل مــن أتــم قبــل 

، وذلك بالنسبة إلـي اهنرض المقـام علي ـا البنـاء والمسـاحة المناسـبة التـي  مستقر بحيزه ثابت فيه وال يمكن نقله منه
بقــاء  ، وذلــك بشــرط ، بحيــث ال تز ــد علــي المســاحة المقــام علي ــا البنــاء ذاتــه علــي اهنكثــر تلحــا بــه وتعــد مرفقــا لــه

 . 1161لسنة  100البناء قائما حتى تار خ العمل بالقانون رقم 
وكانــت داخلــة فــي  1161لســنة  100العقــارات التــي تــم التصــرف في ــا قبــل تــار خ العمــل بالقــانون رقــم  - 1

، وتغيـر وضـع اليـد الفعلـي علي ـا  ، ولم يتم الوفاء بكامل ثمن ـا وملحقات ـا حتـى ذلـك التـار خ ملكية الدولة الخاصة
ملكيت ـا إلـي  $ 180$ تخـاذ إجـراءات نقـل ، يجوز لوز ر اإلصالح الزراعي أن يرخص في ا نتيجة تصرفات تالية
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، وتجزئــة الــديون المســتحقة للحكومــة مــن بــاقي الــثمن وملحقاتــه بالنســبة إلــي كــل مــن م بحســب  الحــائز ن الحــاليين
مساحة العقار الذي يضع يده عليه . و جوز التظلم من القرارات اإلدار ة الصـادرة فـي شـأن تحقيـا الملكيـة ووضـع 

حكومـة خـالل ثالثـة أشـ ر مـن تـار خ نشـر هـذه القـرارات . وتخـتص بالفصـل فـي الـتظلم اللجنـة اليد وتجزئة ديون ال
، و كـون قرارهـا فـي هـذا الشـأن ن ائيـا . وتبـين الالئحـة التنفيذيـة اإلجـراءات التـي تتبـع  القضائية لإلصالح الزراعـي

ت اإلدار ة الصـادرة فـي هـذا الشـأن في تحقيا الملكية ووضع اليد وفي تجزئة ديون الحكومة وفي النشر عن القرارا
) وتحديد اهننموذج الذي يتم بموجبـه نقـل الملكيـة وتجزئـة الـديون الحكومـة بالنسـبة إلـي كـل مـن الحـائز ن المـذكور ن

، فنصت المادة  بتأليف لجنة عليا لتفسير نصوصه تفسيرا تشر عيا 1161لسنة  100وانت ي القانون رقم  ( &%$
جنــة عليـا بر اســة وز ـر اإلصــالح الزراعـي وإصــالح اهنراضـي وعضــو ة كـل مــن رئــيس منـه علــى أن " تشـكل ل 84

مجلس الدولة ورؤسـاء مجـالس إدارة ال يئـة العامـة لإلصـالح الزراعـي والمؤسسـة المصـر ة العامـة لتعميـر اهنراضـي 
إدارة الفتـوى والمؤسسة المصر ة العامة الستصالح اهنراضي والمؤسسة المصر ة العامـة لتعميـر الصـحاري ورئـيس 

،  . و كون ل ذه اللجنة تفسير أحكام هذا القانون  والتشر ع المختصة بمجلس الدولة ووكيلي وزارتي الخزانة والحربية
 . ( $%&. " ، وتنشر في الجر دة الرسمية وتعتبر قرارات ا في هذا الشأن تفسيرا تشر عيا ملزما

 ة ) أو األموال (الحقوق التي ترد على األشياء المادي -الفصل الثاني

 األموال والذمة المالية :  - 93
، تمييــزًا للمــال عــن الشــيء . ومجمــوع هــذه  قــدمنا أن الحقــوق التــي تــرد علــي اهنشــياء الماديــة هــي اهنمــوال

، كمــا تــدخل الحقــوق الماليــة التــي تــرد علــي اهنشــياء غيــر الماديــة  و ــدخل فــي ذلــك الــديون  ( &%$) اهنمــوال
 هي الذمة المالية . ( $%&. ثاني الذي أفردناه لألشياء غير الماديةوسنبسط ا في الباب ال
 ( اهنموال وتقسيم ا إلي حقوق عينية وحقوق شخصية . 1فنبحث إذن : ) 

 ( الذمة المالية وما يتصل ب ا من الحلول العيني . 2) 

 األموال وتقسيمها إلي حقوق عينية وحقوق شخصية -الفرع األول

 إلي حق عيني وحق شخصي تقسيم المال  - 94
 ( droit real، ينقسم إنقساما أساسيًا إلي حا عيني )  ، وهو الحا الذي يرد علي الشيء المادي : المال
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وقد ورد في التقنين المدني العراقي سلسلة من النصوص في هذا  ( &%$) ( droit personnelوحا شخصي ) 
  : ، نوردها فيما يلي الموضوع
 . كل حا له قيمة مادية: المال هو  61م 
 . : الحقوق المالية تكون إما عينية وإما شخصية 66م 
 . ، يعطي ا القانون لشخص معين الحا العيني هو سلطة مباشرة علي شيء معين - 1:  64م 

 . وهو إما أصلي أو تبعي - 2 
لمنفعــــة الحقــــوق العينيــــة اهنصــــلية هــــي حــــا الملكيــــة وحــــا التصــــرف وحــــا العقــــر وحقــــوق ا - 1:  68م 

 . واالستعمال والسكني والمساطحة وحقوق االرتفاع وحا الوقف وحا اإلجارة الطو لة
 . والحقوق العينية التبعية هي حا الرهن التأميني وحا الرهن الحيازي وحقوق االمتياز - 2 

، يطالــب بمقتضــاه الــدائن  الحــا الشخصــي هــو رابطــة قانونيــة مــا بــين شخصــين دائــن ومــدين - 1:  61م 
 . لمدين بأن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل أو أن يمتنع عن عملا

، نقدًا أو مثليات أو قيميات و عتبر كذلك حقا  و عتبر حقا شخصيا االلتزام بنقل الملكية أيا كان محل ا - 2
 . شخصيا االلتزام بتسليم شيء معين

ــدين " نفــس المع - 3 نــى الــذي يؤديــه التعبيــر بلفــظ " الحــا و ــؤدي التعبيــر بلفــظ " االلتــزام " وبلفــظ " ال
 . ( $%&. " الشخصي

، وكيـف يمتـد تقسـيم اهنشـياء  فنتكلم أوال في الحا العيني والحا الشخصي وكيف يتميز أحدهما عـن اآلخـر
 إلي عقار ومنقول من اهنشياء إلي اهنموال أي إلي الحقوق العينية والحقوق الشخصية .

ف و محل البحث في اهنجزاء الثالثة الباقية من الوسيط كما كان الحا ثم نقتصر على الحا العيني وحده . 
، ثـم نبـين أن الحقـوق  الشخصي هو محل البحث في اهنجزاء السبعة اهنولي . ونستعرض خصائص الحـا العينـي

 العينية خالفا للحقوق الشخصية مذكورة علي سبيل الحصر فنذكر مفردات ا .
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 العيني عن الحق الشخصيبماذا يتميز الحق  -المبحث األول

 وتقسيم الحقوق العينية والحقوق الشخصية إلي عقار ومنقول

 بماذا يتميز الحق العيني عن الحق الشخصي -المطلب األول

 إحالة إلي ما تقدم في نظرية االلتزام : –تعريف كل من الحق العيني والحق الشخصي  - 95
، عنـد الكـالم فـي النظر ـة العامـة  ( $%&. ومـا بعـدها 2فقـرة  ( &%$) قـدمنا فـي الجـزء اهنول مـن الوسـيط 
، أن الحــا العينــي هــو ســلطة يعطي ــا القــانون مــا للشــيء مــن فوائــد اقتصــادية . أمــا الحــا الشخصــي ف ــو  لاللتــزام

، يخــول الــدائن بموجب ــا مطالبــة المــدين  ، مــا بــين شخصــين دائــن ومــدين ( juris vinculumرابطــة قانونيــة ) 
 بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عمله .

، ولكنــه كعادتـه كــان يركــز علــي  وقـد عــرف القــانون الرومــاني الفـرق مــا بــين الحــا العينـي والحــا الشخصــي
( ال  formule، كانــت صــيغة الــدعوى )  action in remالــدعوى ال علــى الحــا . ففــي الــدعوى العينيــة ) ) 

، وتقتصر على تعيين صاحب الحا والشيء محل الحا . وفي الدعوى الشخصية )  تتضمن تعيين المدعى عليه
action in personam ) هننـه هـو الشـخص  ، كانت صـيغة الـدعوى تتضـمن تعيـين المـدعى عليـه أي المـدين ،

ى الــدائن حقــه . ولكــن القــانون الرومــاني لــم يصــل إلــي تعر ــف مجــرد للحــا الــذي يــرتبط بالــدائن وبوســاطته يقتضــ
( . وهــذا  glossateurs، ولــم يظ ــر إال أخيــرا عنــد المحشــين )  ، بــل إن االســم نفســه لــم يكــن مألوفــا فيــه العينــي

 : وهـذا هـو ( &%$) ، فلـه تعر ـف تقليـدي مـألوف فـي القـانون الرومـاني بخـالف الحـا الشخصـي أي االلتـزام
obligation est juris vinculum que necessitate adstringrimur alcujus solvendrae rei, 

secundum nostrae civitatis jnre . &%$ ) فقـد بـرزت الحقـوق العينيـة أمـا فـي العصـور الوسـطى ،  ،
االنــزواء  ، فــي حــين أن الحــا الشخصــي أخــذ فــي ، وتعــددت ( feodauxوبخاصــة الحقــوق العينيــة اإلقطاعيــة ) 

" ،  jus ad remوالضمور بل نزعت من الحقوق الشخصـية بعـض حقـوق اقتربـت مـن الحقـوق العينيـة وسـميت " 
وص 298ص  Brissaud انظـر ( &%$) وهي الحقوق الشخصية التـي تلـزم المـدين ينقـل حـا يمينـي إلـي الـدائن

211 .&%$ ) . 
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 :محاولة هدم التميز بين الحق العيني والحق الشخصي  - 96
أن التميـز مـا بـين الحـا العينـي والحـا الشخصـي  ( $%&1فقـرة  - 2فقـرة  1الوسـيط  ( &%$) وقـد قـدمنا 

هـــو اهنســـاس الـــذي تقـــوم عليـــه تقســـيمات القـــانون المـــدني فيمـــا يتعلـــا بـــاهنموال . وقـــد وقعـــت محـــاوالت ل ـــدم هـــذا 
 خصي من الحا العيني .، أو بتقر ب الحا الش ، إما بتقر ب الحا العيني من الحا الشخصي التمييز

 محاولة هدم التمييز بتقريب الحق العيني من الحق الشخصي :  - 97
بالنيـول جـزء أول سـنة  ( &%$) وعلي رأس من قال بتقر ب الحا العيني من الحا الشخصـي بـرز بالنيـول

حد التسو ة ، في تقر ب الحا العيني من الحا الشخصي إلي  ، بعد بالنيول وغالي ديموج - 2118فقرة  1816
، إن الحـا العينـي  ( $%&. ( 119ص  – 101بين مـا ) ديمـوج فـي اهنفكـار اهنساسـية فـي القـانون الخـاص ص 

، هنن الشيء إنما يكون محال العيني يتفـا أيضـا مـع الحـا الشخصـي فـي أنـه  هو رابطة ما بين الشخص والشيء
كافــة فيمــا عــدا الــدائن إذ يجــب علــي م جميعــا ، والمــدين هــم النــاس  يشــتمل مثلــه علــي عناصــر ثالثــة : هــو المالــك

،  ، وإنمـا يختلفـان فـي شـيء غيـر جـوهري  احترام هذا الحـا . فالحقـان إذن يتمـاثالن مـن حيـث الطبيعـة والعناصـر
، ول ـذا  ، هـو جانـب المـدين ففـي الحـا العينـي يكـون المـدين دائمـا هـم جميـع النـاس عـدا الـدائن كما يقول بالنيـول

( أمـا فـي الحـا  Passivement universelالعينـي حقـا شخصـيا عامـا مـن حيـث المـدين ) يمكـن اعتبـار الحـا 
الشخصـي فالمــدين هــو شــخص أو أشــخاص معينــون بالــذات . والـذي تســتبقيه ممــا قالــه بالنيــول أنــه مــن الخطــأ أن 

ن الشـــخص ، فالرابطـــة ال تقــوم كمـــا يقـــول بالنيــول إال بـــي يقــال إن الحـــا العينـــي رابطــة مـــا بـــين الشــخص والشـــيء
والشخص . ولذلك قلنا في تعر ف الحا العينـي إنـه " سـلطة لشـخص علـى شـيء " ، ولـم نقـل إنـه " رابطـة مـا بـين 

، فلــيس هــذا هــو الــذي  شــخص وشــيء " . وأمــا القــول بــأن الحــا العينــي هــو حــا شــخص عــام مــن حيــث المــدين
شخصي فيه أيضـا هـذا الجانـب العـام ، إذ الحا ال يختلف فيه الحا العيني عن الحا الشخصي كما ذهب بالنيول

، لـيس  ، عينيـة كانـت أو شخصـية واحترام الناس للحقوق  ( &%$) ، وتلتزم الناس كافة باحترامه من حيث المدين
معنــاه أن هنــاك التزامــا يقــع علــى عــاتا كــل مــن م بحيــث يصــح أن يكــون هــذا االلتــزام دينــا فــي الذمــة يحســب بــين 

، بـأن حـرض المـدين مـثال علـى أن  . فـإذا أخـل أحـد ب ـذا االلتـزام ( $%&( 10عناصرها السلبية ) كاربونييـه ص 
، كــان مســئوال ووجــب عليــه التعــو ض . والــذي يخــالف فيــه الحــا الشخصــي الحــا  يمتنــع عــن القيــام بمــا تع ــد بــه

ص ، وذلـك هـو الجانـب الخـا العيني أن الحا الشخصي يز د علي احلا العينـي شـيئا جوهر ـا هـو الـذي يميـزه عنـه
مــن حيــث المــدين إلــي هــذا الجانــب العــام الــذي تقــدم ذكــره . ففــي كــل حــا شخصــي يوجــد مــدين معــين أو مــدينون 
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، وال وجـود ل ـؤالء فـي الحـا العينـي .  معينون هـم الـذين يباشـر الـدائن سـلطته علـى الشـيء محـل الحـا بوسـاطت م
  وهذا فرق جوهري ما بين الحقين تترتب عليه نتائج هامة سيأتي ذكرها .

، فـإن هـذا الشـخص يكـون مسـئوال ال بموجـب  وإذا تعين شخص بالـذات يكـون قـد اعتـدي علـي الحـا العينـي
، و كون إذن طرفا ال في الحا العيني  ، بل بموجب التزام شخصي تولد عن الخطأ الذي ارتكبه الحا العيني ذاته
في هذا المعني شفيا شحاته فقـرة  انظر ( &%$) ، بل في الحا الشخصي الذي تولد عن الخطأ الموجود من قبل

ص  6محمــد علــى عرفــة فقــرة  - 19ص  98فقــرة  9وقــارن بالنيــول ور بيــر وبيكــار  - 29ص  - 22ص  19
11 .&%$ ) . 

، وقيامـه حقـا  على أن احتـرام النـاس كافـة للحـا العينـي إنمـا يكـون بعـد اسـتكمال هـذا الحـا لجميـع عناصـره
، إذ هـو ال يوجـد كمــا  االحتـرام إذن لـيس عنصـرًا مـن عناصــر الحـا العينـي كـامال مسـتوفيا لجميـع مقوماتـه . ف ــذا

قدمنا إال بعد استيفاء الحـا العينـي لجميـع عناصـره . فـال يوجـد إذن مـدين بـالحا العينـي هـو عنصـر مـن عناصـر 
ام ، وعندئذ يجب على الناس كافـة احتـر  ، وحدهما هذا الحا كما يوجد مدين في الحا الشخصي هو أحد عناصره

هـــذا الحـــا الـــذي تكاملـــت عناصـــره . أمـــا الحـــا الشخصـــي فـــال يتكـــون وال تتكامـــل عناصـــره بوجـــود صـــاحب الحـــا 
، بل البـد مـن عنصـر ثالـث ينضـاف إلي مـا هـو المـدين بـالحا الشخصـي . فـإذا وجـد  والشيء محل الحا وحدهما

،ووجـب  ر الحـا الشخصـي، فقـد تكاملـت عناصـ المدين إلـي جانـب صـاحب الحـا ) الـدائن ( والشـيء محـل الحـا
، دون أن يكــون هــذا االحتــرام داخــال فــي  ، علــي النــاس كافــة احتــرام هــذا الحــا ، كمــا فــي الحــا العينــي هنــا أيضــاً 

 - 10قرب من هذا المعني كاربونييه ص  ( &%$) تكو ن الحا الشخصي إذ هو لم يوجد إال بعد أن تكون الحا
( فـي نظر ـة االلتـزام سـنة  1لمعطـي خيـال غيـر المطبوعـة فقـرة أحمد حشمت أبو ستيت ) نقـال عـن مـذكرات عبـد ا

 .  ( $%&. 1هامش 10ص 1111

 محاولة هدم التمييز بتقريب الحق الشخصي من الحق العيني :  - 98
، عـــن طر ـــف تقر ـــب الحـــا  وقـــد حـــاول فر ـــا آخـــر هـــدم التمييـــز مـــا بـــين الحـــا العينـــي والحـــا الشخصـــي

( . و ـــتلخص  lambert( والمبيـــر )  Saleillesهـــذا الفر ـــا ســـالي )  ، وعلـــى رأس الشخصـــي مـــن الحـــا العينـــي
، فـي أن الحـا الشخصـي هـو كـالحا  ( $%&. 1فقـرة  ( &%$) ، كما قدمنا فـي الجـزء اهنول مـن الوسـيط  رأي ما

، فيبيعه و  به ورهنه و جرى فيه سائر التصرفات .  العيني عنصر من عناصر الذمة المالية يتصرف فيه صاحبه
، فتتجـرد  ، بـل باعتبـار أنـه عنصـر مـالي ، ال باعتبار أنه رابطة بـين شخصـين حا الشخصي يجب النظر إليهفال
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القمة الماليـة للحـا الشخصـي عـن شـخص الـدائن وعـن شـخص المـدين . وبـذلك يقـرب الحـا الشخصـي مـن الحـا 
فــي فكــرة اســتمرار  jaller انظــر أيضــًا فــي هــذا المعنــي ( &%$) ، وهــذا هــو المــذهب المــادي لاللتــزام  العينــي

في فكرة الذمة المالية فـي النظر ـة التقليديـة رسـالة مـن ديجـون  Gazin - 1102الشخصية رسالة من بار س سنة 
 . ( $%&. 1128في حوالة الدين لخلف خاص رسالة من ديجون سنة  Gaudemet - 1111سنة 

القانوني الحديث . ف و الـذي يسـر التسـليم  وليس ينكر علي المذهب المادي لاللتزام انتشاره مسايرته للتطور
، إذ لمـــا كانـــت العبـــرة فـــي الحـــا الشخصـــي هـــي بقيمتـــه الماديـــة ال بالـــدين  بحوالـــة الـــدين علـــي غـــرار حوالـــة الحـــا

، كما انتقلت من دائن إلي  ، أمكن تصور أن تنتقل هذه القيمة المادية من مدين إلي مدين في حوالة الدين والدائن
،أن نتصـور التزامـا يقـع عبئـًا فـي مـال المـدين دون  ، بفضـل المـذهب المـادي الحـا . وأمكـن كـذلكدائن في حوالة 

، كما في  ، و كفي أن يوجد الدائن وقت التنفيذ أن يكون هناك دائن يقتضي المدين هذا العبء وقت وجود االلتزام
 معين . الوعد بجائزة لغير دائن معين وكالسند لحامله وكاالشتراط لمصلحة شخص غير

ولكننا مع ذلك ال نري المذهب المادي يترتب عليه حتما هدم التميز ما بـين الحـا العينـي والحـا الشخصـي 
أن ينظر إلي االلتزام نظرة ماديـة باعتبـار موضـوعه ال  -كما قلنا في الجزء اهنول من الوسيط  -. " فمن الممكن 
العينـي . ولكـن ذلـك ال ينفـي أن هنـاك فرقـا جوهر ـا مـا ، و كون في هذا تقر ب بينـه وبـين الحـا  باعتبار أشخاصه

، فالـدائن فـي الحـا العينـي يسـتعمل سـلطته مباشـرة  ، حتى إذا نظـر إلي مـا معـا مـن حيـث موضـوع ما بين الحقين
، بخــالف الحــا الشخصــي فلــيس للــدائن فيــه إال ســلطة غيــر مباشــرة علــي  علــي موضــوع الحــا دون وســيط بين مــا

وانظــر  – 1فقــرة  1الوســيط  ( &%$) ال يســتعمل هــذه الســلطة إال بوســاطة المــدين " الشــيء موضــوع الحقــن و 
 . ( $%&11ص  - 10كاربونييه ص 

 بقاء التمييز قائما ما بين الحق العين والحق الشخصي :  - 99
، فـإن  ، محاولة تقر ب الحا العيني من الحـا الشخصـي مـن الحـا العينـي وبالرغم من المحاوالت المتقدمة

، وبقي هـو المحـور الـذي تـدور عليـه تقسـيمات القـانون المـدني  مييز ما بين الحقين بقي قائما قياما ال شب ة فيهالت
، و ميـز تمييـزًا دقيقـا بــين  فـي اهنمـوال . فالقـانون المـدني ال يـزال يقســم اهنمـوال إلـي حقـوق عينيـة وحقــوق شخصـية

التــي يعقــدها لألخــرى . وهكــذا فعلــت كــل التقنيــات  ، و عقــد فصــوال لألولــي تنفصــل تمامــا عــن الفصــول هــذه وتلــك
، وهكــذا فعــل التقنــين المــدني المصــري الســابا والجديــد . فصــاحب الحــا العينــي يصــل  المدنيــة القديمــة والحديثــة

، إذ هـــو لـــيس فـــي حاجـــة إلـــي هـــذه  ، و ســـتخلص منـــه فوائـــده دون وســـاطة أحـــد مباشـــرة إلـــي الشـــيء محـــل الحـــا
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إليــه  $ 184$ ، وإنمــا يصــل  الشخصــي فـال يصــل مباشــرة إلــي الشــيء محـل الحــاالوسـاطة . أمــا صــاحب الحــا 
بطر ا غير مباشر وبوسـاطة المـدين . وال يسـتطيع أن يسـتعمل حقـه علـى الشـيء إال إذا توسـط المـدين بينـه وبـين 

.  ، بــل يتقاضــي حقــا مــن المــدين ، ف ــو ال يســتعمل ســلطة مباشــرة علــي الشــيء كمــا فــي الحــا العينــي هــذا الشــيء
ونأخذ مثال لذلك المنتفع صاحب الحا العيني والمستأجر صاحب الحـا الشخصـي . فـالمنتفع يباشـر سـلطته علـي 
الشـيء مباشــرة علـى العــين المــؤجرة وإنمـا يطالــب المــؤجر بتمكينـه مــن االنتفـاع بــالعين فــال يصـل إلي ــا إال بوســاطة 

، بــل هـو تعــين  مــدين فـي الحــا العينـي كمــا قـدمناالمـؤجر . والم ــم فـي الحــا العينـي لــيس هـو تعــين المـدين إذ ال 
الشيء محل الحا إذ ال يمكن أن يترتب حا عيني إال على شيء معـين بالـذات . أمـا الم ـم فـي الحـا الشخصـي 
فليس تعيين الشيء محل الحا إذ يجوز أن يتعلا الحا إذ ال يقوم حا شخصي إال بمدين معين يترتـب فـي ذمتـه 

كمــا قلنــا فــي الجــزء اهنول مــن  -بقــي إذن التمييــز مــا بــين الحــا العينــي والحــا الشخصــي االلتــزام وقــت نشــوئه . في
، والحا الشخصي رابطـة  " قائما ومحتفظا بأهميته . فالحا العيني سلطة مباشرة للشخص على الشيء -الوسيط 

ي فتحديــد ، أمــا فــي الحــا الشخصــ مــا بــين شخصــين . والظــاهرة الم مــة فــي الحــا العينــي هــي تحديــد الموضــوع
، هـو وجـود مـدين معـين يباشـر بوسـاطته الـدائن  المدين . و ز د الحا الشخصي عن الحـا العينـي عنصـرا أساسـيا

. ومن أجـل ذلـك مـن عناصـر ثالثـة هـي  ( $%&1فقرة  1الوسيط  ( &%$) سلطته على الشيء موضوع الحا " 
 &%$) صران هما صاحب الحا ومحل الحا، أما الحا العيني فيكفي في تكو نه عن الدائن والمدين ومحل الحا

، " وال يــزال لشخصــية الــدين والــدائن أثــر كبيــر فــي تكــو ن  وال يــزال الحــا الشخصــي رابطــة فيمــا بــين شخصــين (
 -. وسـنرى أن نيـة الطـرفين  . فقـد رأينـا أنـه البـد مـن وجـود طرفـي االلتـزام وقـت التنفيـذ علـى اهنقـل االلتزام وتنفيذه

، وفــي تنفيــذه علــى الوجــه المطلــوب والنيــة هــي  يــؤثر تــأثيرا كبيــرا فــي وجــو االلتــزام صــحيحا -وهــذا شــيء نفســي 
. ونضــيف إلــي مــا تقــدم أن شخصــية المــدين بنــوع  الســبيل الــذي تتســرب منــه العوامــل الخلقيــة إلــي القواعــد القانونيــة

يعتـرف بـه المـذهب المـادي ، وهـذا مـا  ، بـل أيضـا عنـد نشـوئه ، ال عنـد تنفيـذه فحسـب خاص ضرور ة في االلتزام
، فإن التمييز الذي قام ب ذا الوضوح ما بين الحا  . وم ما يكن من أمر ( $%& . ( 11فقرة  1الوسيط  ) " ذاته

، كما وقع ذلك فيما يسـمى "  العيني والحا الشخصي لم يمنع من اختالط الحقين أحدهما باآلخر في حاالت قليلة
 مة موجزة .بااللتزام العيني " ونورد عنه كل

 االلتزام العيني - 011
 1194رسالة من بوردو سنة  De Juglar – 1811رسالة من نانسي سنة  Michou :مراجع ( &%$)  



 

 

 

 

1396 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

– Balbi  1110رسـالة مـن تور نـو سـنة – Aberkane  يحـدث فـي  ( $%&.1111رسـالة مـن الجزائـر سـنة :
، ولكـن سـبب هـذا االلتـزام ينحصـر  شخص آخربعض اهنحوال أن شخصا يجد نفسه ملزما بأداء عمل معين نحو 

، ومــن ثــم ســمي بــااللتزام العينــي )  فــي أن المــدين هــو المالــك لعينــة معــين . ف نــا وجــد االلتــزام بســبب ملكيــة العــين
obligation reélle, obligation proper rem : ونورد لإليضاح بعض اهنمثلة ) 

،  يجبر جاره على وضع حدود هنمالك ما المتالصقة مدني على أن " لكل مالك أن 819تنص المادة  - 1
، إذا  وتكون نفقات التحديد شركة بين ما " . ف نا المالك هنرض تالصا أرضا يملك ا الجار ملتـزم نحـو هـذا الجـار

طلب أن يشارك في وضع حدود لألرضين المتالصقتين بحيث يمكن التثبت من حدود كل أرض من ما فـي الج ـة 
، و تحمـل جـاره النصـف اآلخـر  قان . و تحمل مالك اهنرض نصف نفقات وضـع الحـدود المـذكورةالتي في ا يتالص

، لــم  ، مــن المشــاركة فــي وضــع الحــدود وفــي تحمــل النفقــات . و الحــظ أن االلتــزام الــذي فــي ذمــة صــاحب اهنرض
، فإذا زالت ملكيتـه  يترتب إال بسبب ملكية هذا الشخص لألرض المالصقة . فما دام مالكا ل ذه اهنرض ف و ملتزم

، فإن االلتزام ينتقـل مـن ذمتـه إلـى ذمـة المالـك الجديـد . حتـى لـو مـات فآلـت اهنرض  بأن تصرف في اهنرض مثال
، بـل باعتبـاره المالـك الجديـد لـألرض . فـااللتزام هنـا إذن  ، ال باعتبـاره وارثـا ، فإن الوارث يصبح ملتزمـا إلى وارث

 ، ومن ثم ف و التزام عيني . ، ف و التزام مصاحب دائما لملكية العين ايدور مع ملكية اهنرض وجودا وعدم
مــدني علــى أنــه " ال يلــزم مالــك العقــار المرتفــا بــه أن يقــوم بــأي عمــل لمصــلحة  1021تــنص المــادة  - 2

، مــالم يشــترط غيــر  ، إال أن يكــون عمــال إضــافيا يقتضــيه اســتعمال االرتفــاق علــى الوجــه المــألوف العقــار المترفــا
نفقة اهنعمال الالزمة الستعمال حا االرتفاع والمحافظة عليه  - 1مدني علي أن "  1022ذلك " . وتنص المادة 

فإذا كـان مالـك العقـار المرتفـا بـه هـو المكلـف بـأن  - 2تكون علي مالك العقار المرتفا ما لم يشترط غير ذلك . 
وإذا كانــت اهنعمــال نافعــة أيضــًا لمالــك  - 9تفــا . ، أو بعضــه لمالــك العقــار المر  يقــوم بتلــك اهنعمــال علــي نفقتــه

، كـل بنسـبة مـا يعـود عليـه مـن الفائـدة " . و سـتخلص مـن  ، كانـت نفقـة الصـيانة علـي الطـرفين العقار المرتفـا بـه
،  هذه النصوص أن مالك العقار المرتفا به ال يكون ملزما في اهنصل بالقيـام بـأي عمـل لمصـلحة العقـار المرتفـا

فقة . ومع ذلك يجـوز اسـتثناء أن يكـون ملزمـا : ) أوال ( بالقيـام بعمـل إضـافي يقتضـيه اسـتعمال االرتفـاق وال بأية ن
علي الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلـك . ) ثانيـا ( بنفقـة اهنعمـال الالزمـة السـتعمال حـا االرتفـاق والمحافظـة 

) ثالثـا ( إذا كانـت اهنعمـال نافعـة للعقـار المرتفـا  ، إذا اشترط عليه مالك العقار المرتفا ذلك وقبـل الشـرط . عليه
 ، بالمساهمة في نفقة هذه اهنعمال بنسبة ما يعود علي عقاره من الفائدة . ، دون شرط ، التزم مالك هذا العقار به
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ففــي جميــع هــذه اهنحــوال نــري أن مالــك العقــار المرتفــا بــه يلتــزم نحــو مالــك العقــار المرتفــا بــأداء عمــل أو 
، أي بســبب هــذه الملكيــة . ومــا دام  ة فــي نفقــة . وهــو يلتــزم بــذلك علــى أســاس ملكيتــه للعقــار المرتفــا بــهالمســاهم

، فــإذا انتقلــت ملكيــة هــذا العقــار إلــي غيــره أصــبح مــن انتقلــت إليــه الملكيــة هــو  مالكــا للعقــار المرتفــا بــه ف ــو ملتــزم
، ومـن ثـم ف ـو  ، و دور مع هذه الملكية وجودا وعـدما هالملتزم . فااللتزام هنا أيضا مرتبط بملكية العقار المرتفا ب

 التزام عيني .
مــدني علــي مــا يــأتي : " فــإذا لــم يعــد الحــائط المشــترك صــالحا للغــرض الــذي  2/  811تــنص المــادة  - 9

، فنفقة إصالحه أو تجديده علي الشركاء كل بنسبة حصته فيـه " . ف نـا أيضـا يلتـزم الشـر ك فـي  خصص له عادة
، بالمسـاهمة فـي النفقـات بنسـبة حصـته فـي الحـائط .  ، إذا احتـاج الحـائط إلـي إصـالح أو تجديـد المشـتركالحـائط 

، وبسبب هذه الملكية . ومـادام شـر كا فـي الحـائط  وهو يلتزم بذلك علي أساس ملكيته الشائعة في الحائط المشترك
 $ 110$ ملكيـة هـو الملتـزم . فـااللتزام هنـا إذن ، فإذا انتقلت ملكيته إلي غيره أصبح من انتقلت إليه ال ف و ملتزم

 ، ومن ثم ف و التزام عيني . ، و دور مع هذه الملكية وجودا وعدما مرتبط بملكية الحائط المشترك
، أن ينــزع  ، عنــد حلــول أجــل الــدين مــدني علــي أنــه " يجــوز الــدائن المــرت ن 1/  1060تــنص المــادة  - 1

، إال إذا اختـار الحـائز أن يقضـي الـدين أو يط ـر العقـار المرهـون  ئز ل ذا العقارملكية العقار المرهون في يد الحا
، بـل علـى  ، ال علـى أسـاس أن التزامـا شخصـيا قـد ترتـب فـي ذمتـه رهنا رسميا ملتزم بدفع الدين المضمون بـالرهن

، فـإذا انتقلـت ملكيـة  لتـزم، وبسبب هذه الملكية . ومادام مالكا للعقار المرهون ف ـو م أساس ملكيته للعقار المرهون 
،  هذا العقار إلي غيره أصبح من انتقلت إليه الملكية هو الملتزم . فااللتزام هنا كذلك مرتبط بملكية العقار المرهون 

 ، ومن ثم ف و التزام عيني . "  و دون مع هذه الملكية وجودا وعدما
، مــن حيــث أنــه  م يوافــا االلتــزام الشخصــيوتكفــي هــذه اهنمثلــة لتوضــيح مــا هــو االلتــزام العينــي . ف ــو التــزا

،  ، و وافـا الحـا العينـي يجبر مدينا معينا نحو دائن معين علي أداء عمل معين . ولكنه يفارق االلتزام الشخصي
 في خصائص ثالث هامة :

 ، علــي ، وال يتنــاول غيرهمــا مــن أمــوال المــدين . ف ــو يتركــز االلتــزام العينــي فــي عــين معينــة بالــذات -أوال 
، و قتصـر فـي  ( علـى جميـع أمـوال المـدين gage commun، ال يكفله ضمان عـام )  خالف االلتزام الشخصي

 ضمانه على العين التي ترتب االلتزام بسبب ا .
، فإنــه يــدور مــع هــذه الملكيــة وجــودا  ومــادام االلتــزام العينــي لــم يترتــب إال بســبب ملكيــة هــذه العــين -ثانيــا 
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، إلي الخلف العام . بل ينتقل إلي من انتقلت إليه  ، كما ينتقل االلتزام الشخصي ينتقل إذنوعدما كما قدمنا . فال 
، بـل باعتبـاره مالكـا  ، ال باعتبـاره وارثـا ، فإن الوارث يصبح ملتزما ، حتى لو انتقلت الملكية بالميراث ملكية العين

وارثـا ال ينتقـل إليـه االلتـزام الشخصـي المترتـب  ، فـإن الـوارث باعتبـاره للعين . و تضح ذلـك فـي الشـر عة اإلسـالمية
، إذ ال تركــة إال بعــد ســداد الــديون . أمــا إذا كــان االلتــزام التزامــا  ، بــل يبقــي هــذا االلتــزام فــي التركـة فـي ذمــة مورثــة

 ، حتى لو كانت أحكام الشر عة اإلسـالمية هـي التـي تسـرى علـي الميـراث . ذلـك أن ، فإنه ينتقل إلي الوارث عينيا
، بل ينتقل إلي  االلتزام العيني ال ينتقل إلي الوارث باعتباره وارثا حتى يمتنع انتقاله وفقا هنحكام الشر عة اإلسالمية

 الوارث باعتباره مالكا للعين وقد انتقلت إليه الملكية فعال بالميراث .
مـدين يسـتطيع أن يـتخلص مـن ، فـإن ال كذلك مادام االلتـزام العينـي لـم يترتـب إال بسـبب ملكيـة العـين -ثالثا 

، لمـا اسـتطاع ذلـك . وقـد  التزامه بتركه العين أو التخلي عن ـا . ولـو كـان االلتـزام التزامـا شخصـيا مترتبـا فـي ذمتـه
، فيتخلص المـدين مـن االلتـزام  ( abandon, delaissementوردت نصوص صر حة تجيز الترك أو التخلي ) 

 1022به وفي حالة الحائز للعقار المرهون . ففي الحالة اهنولي رأينـا المـادة العيني في حالة مالك العقار المرتفا 
مــدني تــنص علــى مــا يــأتي : " فــإذا كــان مالــك العقــار المرتفــا بــه هــو المكلــف بــأن يقــوم بتلــك اهنعمــال علــى  2/ 

مالــك العقــار ، كــان لــه دائمــا أن يــتخلص مــن هــذا التكليــف بــالتخلي عــن العقــار المرتفــا بــه كلــه أو بعضــه ل نفقتــه
مـدني تــنص علـى أنــه " يجـوز للــدائن المـرت ن عنــد حلـول أجــل  1060المرتفـا " . وفــي الحالـة الثانيــة رأينـا المــادة 

 ، إال إذا اختار الحائز أن ... أو يتخلى عنه " . الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز ل ذا العقار
، وهــو  متقدمـة الــذكر . هنـاك رأى يــذهب إلــي أنـه التــزام قـائم بذاتــهبقـي تكييــف االلتـزام العينــي بخصائصــه ال

 ( &%$) ، وتجتمع فيه بعض خصائص هذا وبعض خصائص ذاك  وسط ما بين الحا العيني والحا الشخصي
. ولكـن الـرأي الـراجح هـو أن االلتـزام  ( $%&. 1194رسـالة مـن بـوردو سـنة  De jughrt انظـر فـي هـذا المعنـي

، و ستكمل به  ، وليس التزاما قائما بذاته . ف و ينشأ بسبب حا عيني موجود العيني ليس إال امتدادا للحا العيني
،  ، فااللتزام العـين إذن ال يعـدو أن يكـون اسـتكماال لحـا عينـي ، والتمتع ب ذا الحا تمتعا كامال صاحب هذا حقه

رسـالة مـن  Aberkane انظر في هذا المعني ( &%$) مستقل ال كالتزام شخصي وال كحا عيني  وليس له كيان
 . ( $%&. 11ص  4فقرة  2مجلد  62مارتي ور نو  - 1111الجزائر سنة 
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 تقسيم الحقوق العينية والحقوق الشخصية إلى عقار منقول -المطلب الثاني

 تي : مدني على ما يأ 83نص قانوني : تنص المادة  - 010
، وكــذلك كـل دعــوى  ، بمــا فـي ذلـك حــا الملكيـة يعتبـر مـاال عقار ــا كـل حــا عينـي يقـع علــى عقـار - 1"  

 تتعلا بحا عيني على عقار " .
تـار خ الـنص : ورد هـذا الـنص فـي  ( &%$) و عتبر ماال منقوال مـا عـدا ذلـك مـن الحقـوق الماليـة "  - 2"  

يعتبــر مــاال عقار ــا كــل حــا  – 119يــدي علــى الوجــه اآلتــي : " م مــن المشــروع التم  1/  111و  119المــادتين 
يعتبـر مـاال  – 1/  111م  –، وكـذلك كـل دعـوى تتعلـا بعقـار  ، بمـا فـي ذلـك حـا الملكيـة عيني يقع على عقـار

، وعـدلت عبـارة "  . وفي لجنة المراجعة أدمـج النصـان فـي مـادة واحـدة منقوال كل ما عدا ذلك من الحقوق المالية "
. فصــار  ، فأصــبحت " كــل دعــوى تتعلــا بحــا عينــي علــى عقــار " دعــوى تتعلــا بعقــار " فــي المــادة اهنولــى كــل

. ووافـا عليــه  فـي المشـروع الن ـائي 81، وأصـبح رقمـه  الـنص مطابقـا لمـا اسـتقر عليـه فـي التقنـين المـدني الجديـد
 – 140ص  1التحضــير ة  ) مجموعــة اهنعمــال 89، ثــم مجلــس الشــيوخ تحــت رقــم  81مجلــس النــواب تحــت رقــم 

 . ( $%&. ( 141ص 
 2التقنـين المـدني السـابا م  ( &%$) 14/  9و  16/  2و قابل النص في التقنين المدني السابا المادتين 

، بحيـث  ، سـواء كـان ذلـك مـن أصـل خلقت ـا أو بصـنع صـانع : اهنموال الثابتة هي الحائزة لصفة االسـتقرار 16/ 
 . ، وكذلك الحقوق العينية المتعلقة بتلك اهنموال ر  ا خلل أو تلفال يمكن نقل ا بدون أن يعت

. والتعبيـر فـي القـانون بلفـظ أمتعـة وأشـياء منقولـة وأمـوال  منقـوال : مـا عـدا ذلـك مـن اهنمـوال يعـد 14/  9م 
 . منقولة يشمل بال فرق جميع المنقوالت

 . ( $%&. ( ي الجديدوأحكام التقنين المدني السابا تتفا مع أحكام التقنين المدن )
وفي التقنين المدني الليبي  – 1/  81و قابل في المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري المادة 

) 1و قابــل فــي قــانون الملكيــة العقار ــة اللبنــاني للمـــادة  –وال مقابــل للــنص فــي التقنــين المــدني العراقــي  89المــادة 

 : ية اهنخرى التقنينات المدنية العرب ( &%$
 . ( ) موافا 1/  81التقنين المدني السوري م 
 . ( ) مطابا 89التقنين المدني الليبي م 

 . التقنين المدني العراقي ال مقابل
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،  : العقــارات غيــر الماديــة هــي الحقــوق والتأمينــات واالرتفاقــات العينيــة 1قــانون الملكيــة العقار ــة اللبنــاني م 
 . عقارا مادياوكذلك الدعاوى التي تتناول 

 . ( $%&. ( وتتفا أحكام التقنين اللبناني مع أحكام التقنين المصري  )
و تبين من هـذا الـنص أن القـانون بمـد تقسـيم اهنشـياء إلـى عقـار ومنقـول مـن اهنشـياء الماديـة إلـى الحقـوق . 

فالعقـــار هـــو الشـــيء  ، وهـــي ب ـــذا الوصـــف ال تقبـــل أن تكـــون عقـــارا أو منقـــوال . والحقـــوق أشـــياء معنو ـــة ال ماديـــة
، ولــو كـان هــذا الحــا هــو حــا  ، وال يصــدق هـذا علــى الحــا المـادي ذو المســتقر الثابــت بطبيعتــه كمـا ســبا القــول

، ولــو  الملكيــة الــذي جــرت العــادة بخلطــة بالشــيء المــادي ذاتــه الــذي يقــع عليــه . وكــذلك الحقــوق ال تكــون منقولــة
، والشـيء  يزال التمييز قائما بين حا الملكية وهو شـيء معنـوي  ، فال كانت حقوق ملكية على منقوالت تختلط ب ا

، قسم الحقوق المعنو ة ذات ا إلـى  ، تبعا لتقاليد قديمة الذي يقع عليه حا الملكية وهو شيء مادي . ولكن المشرع
ج قانونيــة ، ورتــب علــى هـذا التقســيم نتــائ ، ال تبعــا لطبيعت ـا بــل تبعــا لطبيعـة المحــل الــذي تقــع عليـه عقـار ومنقــول

 هامة .
، مراعيـا فـي ذلـك تقاليـد القـانون الفرنسـي  وكان المشرع الفرنسـي أسـبا إلـى تقسـيم الحقـوق إلـى عقـار منقـول

، إلى عقار ومنقول بطبيعة الشيء بل بأهميتـه . ومـع أن المشـروع  القديم الذي كان ال يتقيد كما قدمنا في التقسيم
، إال أنــه مــع ذلــك لــم يصــل بالتبســيط إلــى  عيــة التــي ألغت ــا الثــورة الفرنســيةالفرنســي أغفــل كثيــرًا مــن التقاليــد اإلقطا

مـدني فرنسـي علـى  126، فترك ثغرات بقي فيه الفقه والقضاء غير مستقر ن مدة طو لة . فنص في المادة  ن ايته
 –االرتفــاق حقــوق  –مــا يــأتي : " يعتبــر عقــارا بحســب المحــل الــذي يقــع عليــه : حــا االنتفــاع باهنشــياء العقار ــة 

، ف و لم يعدد كل الحقوق العقار ة إذ  الدعاوى التي ترمي إلى استرداد عقار " . فجاء النص ناقصا مبتورا غامضا
، ولم يبين ماذا يقصد بالـدعاوى التـي ترمـي إلـى اسـترداد عقـار  أغفل حا االستعمال وحا السكنى وحا اهنمفتيوز

ي : " يعتبـر منقـوال بحكـم تعيـين القـانون ) ولـم يسـتعمل التعبيـر مدني فرنسـي علـى مـا يـأت 121. ونص في المادة 
الذي استعمله في العقـار " بحسـب المحـل الـذي يقـع عليـه " لغـي علـة ظـاهرة ( : االلتزامـات والـدعاوى التـي محل ـا 

، واهنســ م والحصــص فــي الشــركات الماليــة والتجار ــة والصــناعية حتــى لــو  مبــالغ مــن النقــود مســتحا أو منقــوالت
كانـت هنـاك عقـارات تابعـة ل ـذه المشـروعات وتملك ــا هـذه الشـركات . وتعتبـر اهنسـ م والحصـص منقـوالت بالنســبة 

 $ 111$ وتعتبــر أيضــًا منقـــوال بحكــم تعيـــين القــانون اإليـــرادات  –إلــى الشــر ك وحـــده طالمــا كانـــت الشــركة باقيـــة 
أو علــى اهنفــراد " . وم نــا أيضــا لــم يكــن تعــداد ، ســواء كانــت مســتحقة علــى الدولــة  الدائمــة واإليــرادات مــدى الحيــاة
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، كمــا أغفــل المتــاجر وغيرهــا ممــا لــم  ، فقــد أغفــل الــنص الحقــوق الشخصــية المتعلقــة بعقــار الحقــوق المنقولــة كــامال
يكن قد وصل إلي تطوره الحالي وقت صدور التقنين الفرنسي . وإنما عني هذا التقنين بالتركيز على ما كان هامـا 

،  ، فتناول اإليرادات الدائمـة والمؤقتـة واعتبرهـا كل ـا منقـوال علـى خـالف تقاليـد القـانون الفرنسـي القـديم وقت صدوره
 وكذلك تناول اهنس م والحصص في الشركات التجار ة وكانت وقت صدوره ال تزال في أول مراحل نشوئ ا .

، ووضـع قاعـدة  بسـيط إلـي ن ايتـه، فقـد وصـل فـي الت ، وبخاصة التقنين الجديد أما التقنين المدني المصري 
، ولـم يـرد بعـد ذلـك أن يخـوض فـي تعـداد  ، إذ اعتبـر الحقـوق العينيـة التـي تقـع علـي العقـار عقـارا منطقية واضحة

، فقال : " و عتبر ماال منقوال ما عدا ذلك من الحقوق المالية " . ومن ثم يعتبر  المنقول خشية أن يفوته شيء منه
( الحقـوق  9( الحقوق الشخصية التي تتعلا بمنقول . )  2العينية التي تقع على منقول )  ( الحقوق  1منقوال : ) 

( أي حقوق شخصية أخرى يكون محل ـا عمـال أو امتناعـا عـن عمـل . وكـذلك  1الشخصية التي تتعلا بعقار . ) 
ى بحقـوق منقولــة تكــون ، والــدعاو  ، فالـدعاوى بحقــوق عقار ـة تكــون عقـارا فـي الــدعاوى اتبـع نفــس القاعـدة البســيطة

 140أنظر المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدى فـي مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة ص  ( 1 ) ( &%$) منقوال 
 . ( $%&. 141ص  -

، وال يحسـن االعتـداد كثيـرًا فـي هـذا  فنعرض ل ذه القواعـد المبسـطة المنطقيـة التـي أتـى ب ـا التقنـين المصـري 
د بينا أن ا أتت بحكم تقاليد القانون الفرنسي القديم معقدة غامضة . ومن ثم نستعرض الشأن بالمصادر الفرنسية فق
 ، ثم الحقوق والدعاوى المنقولة . الحقوق والدعاوى العقار ة

 الحقوق والدعاوى العقارية - 0

 الحقوق العينية األصلية التي تقع على عقار : - 012
نية اهنصـلية التـي تقـع علـى عقـار . والعقـار الـذي تقـع عليـه الحقـوق وعلى رأس الحقوق العقار ة تقوم الحقوق العي 

، وقـد يكـون عقـارًا بالتخصـيص . فجميـع الحقـوق العينيـة اهنصـلية  العينية قد يكون عقـارًا بطبيعتـه كمـا هـو الغالـب
ص  19فقــرة  9بالنيــول ور بيــر وبيكــار  ( &%$) التــي تقــع علــى عقــارات بالتخصــيص تعتبــر حقوقــا عقار ــة 

11 .&%$ ) . 
، ولكـن التقاليــد  ، أي شـيء معنــوي ال شـيء مــادي وأول الحقـوق العينيـة اهنصــلية هـو حــا الملكيـة . والملكيــة حـا

، نظـرا  التي ترجع إلي ع د القانون الروماني تخلط ما بين حا الملكية والشـيء المـادي الـذي يقـع عليـه هـذا الحـا
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، ومــن ثــم  يســتغرق الشــيء الــذي هــو محلــه اســتغراقا تامــا، وهــو  هنن الملكيــة هــي أوســع حــا عينــي يمكــن تصــوره
انظــر المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي  ( &%$) يخــتلط بــه فيصــبحان شــيئا واحــدا نتيجــة ل ــذا الخلــط 

و خيــل فــي النظــرة الســطحية أن حــا الملكيــة هــو نفــس الشــيء  ( $%&140ص  1مجموعــة اهنعمــال التحضــير ة 
أن حا الملكية نفسه هو شيء مـادي أو هـو ذات الشـيء المـادي الـذي يقـع عليـه الحـا .  ، فيبدو المادي المملوك

، و جب تمييزه عن الشيء المادي  ، شيء معنوي كما قدمنا ، كغيره من الحقوق العينية والصحيح أن حا الملكية
الملكيـة وبـين أي حـا ، فسـاوت بـين حـا  مـدني إلـي ذلـك 89الذي يقع عليه . وقد نب ت الفقرة اهنولـى مـن المـادة 

، بما في ذلك حا المكليـة ....  ، وقالت كما رأينا : " يعتبر ماال عقار ا كل حا عيني يقع علي عقار عيني آخر
 " . فحا الملكية إذن يكون حقا عقار ا إذا وقع على عقار بطبيعته أو عقار بالتخصيص . 

، وهذه تكون أيضا حقوقًا عقار ة إذا وقعـت علـى عقـار  ثم تأتي الحقوق العينية اهنصلية المتفرعة عن حا الملكية
، وهــذه هــي حقــوق االرتفــاق وحــا  . ومــن هــذه الحقــوق مــاال يقــع إال علــى عقــار فيكــون حتمــا مــن الحقــوق العقار ــة

، فـإذا وقـع علـى عقـار  السكني وحا الحكر . ومن ا مـا يقـع علـى عقـار أو منقـول كمـا هـو اهنمـر فـي حـا الملكيـة
 ، ما وقع من ما على عقار يكون حقا عقار ا . ا . وهذه هي حا االنتفاع وحا االستعمالكان حقا عقار 

 الحقوق العينية التبعية التي تقع على عقار : - 013
كــذلك يعتبــر حقــا عقار ــا كــل حــا عينــي تبعــى يقــع علــى عقــار بطبيعتــه أو عقــار بالتخصــيص ومــن هــذه الحقــوق  

و الحـظ أن حـا  ( &%$) حـا الـرهن الرسـمي  ، وهـذان همـا حتمـا عقار ـاأيضـًا مـا ال يقـع إال علـى عقـار فيكـون 
وحـا االختصـاص . ومن ـا مـا يقـع  ( $%&. ، فيكـون حقـا منقـوال الرهن الرسمي قـد يقـع علـى السـفينة وهـي منقـول

، فـــإذا وقــع علــى عقـــار كــان حقــا عقار ـــا . وهــذه هــي حـــا رهــن الحيــازة وحقـــوق  علــى عقــار أو يقـــع علــى منقــول
 االمتياز .

وال يعترض على أن الحا العيني التبعـى يكـون حقـا عقار ـا إذا وقـع علـى عقـار بمقولـة إن هـذا الحـا ضـامن لحـا 
، فإنمـا يتبعـه فـي  ن ثـم يكنـون منقـوال مثلـه . ذلـك أن الفـرع إذا كـان يتبـع اهنصـل، ومـ شخصي منقول ف و تابع له

، وال يتبعــه فــي طبيعتــه . فقــد يكــون اهنصــل عقــارًا و كــون التــابع عقــارا . و نبنــي علــى أن الحــا  نشــوئه وانقضــائه
هليـة التصــرف فــي العينـي الــذي يقـع علــى عقـار يكــون حقــا عقار ـا أن التنــازل عـن الــرهن الرســمي يشـترط لصــحته أ 

محمد علي عرفة فقرة  - 1هامش  91ص  2أوبري ورو  ( &%$) ، وال تكفي أهلية التصرف في المنقول  العقار
82 .&%$ ) . 



 

 

 

 

1403 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الدعاوي المتعلقة بحق عيني على عقار :  - 014
 1/  89ة ، وتقـول العبــارة اهنخيـرة مــن المــاد وتعتبـر أيضــا دعـوى عقار ــة الـدعوى المتعلقــة بحـا عينــي علـى عقــار

 ، في هذا الصدد : " يعتبر ماال عقار ا ..كل دعوي تتعلا بحا عيني على عقار " . ، كما رأينا مدني
فالــدعاوي المتعلقــة بــالحقوق العينيــة اهنصــلية الواقعــة علــى عقــار تكــون دعــاوي عقار ــة . وعلــى ذلــك تكــون دعــوي 

، ودعــاوى حقــوق االرتفــاق إيجابــا ونفيــا ) )  عقار ــة دعــوي حــا الملكيــة علــى عقــار أي دعــوى االســتحقاق للعقــار
actions confessoires, negatoires فكل ــا دعــاوي عقار ــة هنن حقــوق االرتفــاق ال تقــع إال علــى عقــار  ،

وكــذلك دعــوى الســكني ودعــوى الحكــر دعو ــان عقار تــان إذ حــا الســكني وحــا الحكــر ال يقعــان إال علــى عقــار . 
، إذا كــان الحــا يقــع علــى عقــار . والــدعاوي  تفــاع ودعــوى حــا االســتعمالوتعتبــر دعــوى عقار ــة دعــوى حــا االن

المتعلقــة بــالحقوق العينيــة التبعيــة الواقعــة علــى عقــار تكــون دعــاوى عقار ــة . فــدعوى الــرهن الرســمي ودعــوى حــا 
إال  ، إذ ال يقــع الــرهن الرســمي وحــا االختصــاص  االختصــاص المرفوعتــان علــى حــائز العقــار دعو ــان عقار تــان

، إذا  على عقار . ودعوى رهن الحيازة ودعاوى حقـوق االمتيـاز المرفوعـة علـى حـائز العقـار تكـون دعـاوي عقار ـة
 حا االمتياز على عقار . وقع حا الرهن الحيازي أو

دعــاوى  –دعــوى منــع التعــرض ودعــوى اســترداد الحيــازة ودعــوى وقــف اهنعمــال الجديــدة  –وتعتبــر دعــاوى الحيــازة 
، للمحكمـة  ، كمـا فـي سـائر الـدعاوي العقار ـة تحمي حيازة العقـار . ولـذلك جعـل االختصـاص في ـا، هنن ا  عقار ة

 الكائن في دائرت ا العقار .

 دعوى النفعة :  - 015
دعـوى الشـفعة هــي الـدعوى التــي يطالـب في ــا الشـفيع بملكيـة العقــار المشـفوع فيــه . والمطالبـة بحــا الملكيـة مســتندًا 

 ، دعوى عقار ة . ، في رأينا . ومن ثم كانت دعوى الشفعة إلي حا اآلخذ بالشفعة
، فيقـول اهنسـتاذ محمـد علـي عرفـة فـي هـذا  وهناك رأي يذهب إلي عكس ذلك و عتبر دعـوى الشـفعة دعـوى منقولـة

المعني : " فالشـفيع يسـتند فـي طلـب الشـفعة إلـي حـا خـاص خولـه إيـاه القـانون . وهـذا الحـا وإن يكـن مـن طبيعـة 
علــى العقــار المشــفوع فيــه حتــى يقضــي  ، إذ ال ســلطان للشــفيع ، إال أنــه ال يمكــن أن يقــال بأنــه حــا عينــي خاصــة

، فتكون منقولة طبقـًا  بحقه في أخذه بالشفعة . وبذلك تستبعد دعوى الشفعة بطر ا االستقصاء من نطاق العقارات
 " . ( $%& . 11محمد علي عرفة فقرة  ( &%$)  89لحكم الفقرة الثانية من المادة 

، ف ــو ال يطالــب بالشــفعة وإال كانــت الشــفعة حقـــا  المشــفوع فيــهوالــذي نــراه أن الشــفيع إنمــا يطالــب بملكيــة العقــار 
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، ودفع ـم إلـي التسـاؤل هــل  مسـتقال عـن حـا الملكيـة . وقــد كـان اعتبـار الشـفعة حقــا هـو الـذي حيـر بعـض الفق ــاء
أن الشـفعة  ( $%&. في ال امش 99فقرة  1انظر الوسيط  ( &%$) الشفعة حا عيني أو حا شخصي . وقد بينا

سبب من أسباب كسب الملكية . وإذا كانـت المناقشـة  –كالعقد  –، وإنما هي  يني وال يحا شخصيليست بحا ع
، كـذلك ال تجـوز المناقشـة فـي اعتبـار الشـفعة هـذا أو ذاك .  ال تجوز فـي اعتبـار العقـد حقـا عينيـا أو حقـا شخصـيا

ة العقـار المشـفوع فيـه بسـبب مـن ، وقلنـا إن الشـفيع إنمـا يطالـب بملكيـ ومتى وضعنا المسـألة هـذا الوضـع الصـحيح
، ف ي إذن  ، تبين في وضوح أن الشفعة دعوى يطالب في ا المدعى بملكية عقار أسباب كسب الملكية هو الشفعة

 دعوى عقار ة .
، كمــا هــو صــر ح نــص المــادة  ومــن ثــم ترفــع دعــوى الشــفعة أمــام المحكمــة الكــائن فــي دائرت ــا العقــار المشــفوع فيــه

، دفاعــا عــن اســتبقاء هــذا الحكــم بــالرغم مــن أنــه مــن أحكــام قــانون  فــي لجنــة مجلــس الشــيوخ مــدني . وقــد قيــل119
 ( &%$) ، إنه أر د به دفع الشب ة فيما إذا كانت دعوى الشفعة تعتبر دعوى شخصية أو دعوى عقار ة المرافعات

 . . ف ي إذن كانت دعوى عقار ة بصر ح النص ( $%&. 121ص  6مجموعة اهنعمال التحضير ة 
 الحقوق والدعاوى المنقولة - 2

 كل الحقوق والدعاوى التي ليست عقارية تكون منقولة : - 016
وكــل الحقــوق والــدعاوى التــي ال تكــون عقار ــة علــي الوجــه الــذي بســطناه فيمــا تقــدم تكــون منقولــة . وفــي هــذا تقــول 

عــدا ذلــك مــن الحقــوق الماليــة " . فاهنصــل مــدني كمــا رأينــا : " و عتبــر مــاال منقــوال مــا  89الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
، ما لم تكن حقوقا عينيـه واقعـة علـى عقـار أو دعـاوى تتعلـا بحـا  ، أن تكون منقولة ، في الحقوق والدعاوى  إذن

 عيني على عقار فتكون عقار ة .
 ـة كمـا سـبا ، أمـا تلـك التـي تقـع علـى عقـار فتعتبـر عقار  فتكون إذن منقولة الحقـوق العينيـة التـي تقـع علـى منقـول

، منقـوال كـان أو عقـارا أو عمـال أو امتناعـا  ، أيا كـان محل ـا القول . وتكون كذلك منقولة جميع الحقوق الشخصية
،  ، والمتاجر ، واهنس م والحصص في الشركات عن عمل . و عتبر منقوال بوجه خاص اإليرادات المؤبدة والمؤقتة

 لمادية .والحقوق المالية التي ترد علي اهنشياء غير ا
، فيـــدخل فـــي الـــدعاوى  وتعتبـــر الـــدعوى منقولـــة إذا لـــم تكـــن دعـــوى عقار ـــة علـــى الوجـــه الـــذي بســـطناه فيمـــا تقـــدم

، ودعـــاوى الفســـخ  ، ودعـــوى تكملـــة الـــثمن بســـبب الغـــبن ، دعـــوى صـــحة التعاقـــد ودعـــوى صـــحة التوقيـــع المنقولـــة
 تيب المتقدم بالذكر . واإلبطال والرجوع . ونستعرض الحقوق والدعاوى المنقولة على التر 
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 الحقوق العينية التي تقعل علي منقول :  - 017
، ســواء كانــت هــذه الحقــوق العينيــة أصـــلية أو  تعتبــر جميــع الحقــوق العينيــة التــي تقــع علــى منقــول أمــواال منقولــة

ي تقــع علــى ، وســواء كــان المنقــول منقــوال بطبيعتــه أو منقــوال بحســب المــال . فــالحقوق العينيــة اهنصــلية التــ تبعيــة
، فيخيـل  ، كمـا رأينـاه يخـتلط بالعقـار ، هي أوال حا الملكية . وحا الملكية يخـتلط بـالمنقول ، فتعتبر منقوال منقول

فـــي النظـــر الســـطحي أن حـــا الملكيـــة علـــى منقـــول هـــو المنقـــول ذاتـــه . والصـــحيح أن حـــا الملكيـــة غيـــر الشـــيء 
، ومـن ثـم يعتبــر حـا الملكيــة  محــل الحـا شـيء مــادي ، فحـا الملكيــة شـيء معنـوي فــي حـين أن المنقـول المنقـول

، ال شـيئا منقـوال . وبعــد حـا الملكيـة تـأتي الحقــوق العينيـة اهنصـلية المتفرعـة عنــه  علـى منقـول حقـًا أو مــاال منقـوال
، وهـي حـا االنتفـاع وحـا االسـتعمال إذا وقعـا علـى منقـول فيعتبـران مـن اهنمـوال  والتي يمكـن أن تقـع علـى منقـول

، ومن ثم تكون هذه  ، فقد رأينا أن ا ال تقع إال على عقار لة . أما حا السكني وحقوق االرتفاق وحا الحكرالمنقو 
 الحقوق دائما أمواال عقار ة كما قدمنا .

، وهذه أيضـًا تكـون أمـواال منقولـة إذا وقعـت علـى منقـول . فحـا رهـن الحيـازة وحقـوق  بقيت الحقوق العينية التبعية
مواال منقولة إذا وقعت على منقول . أما حا الرهن الرسمي وحا االختصاص ف ذان ال يقعـان إال االمتياز تكون أ

 ، ومن ثم ال يكونان إال أمواال عقار ة كما سبا القول . على عقار

 الحقوق الشخصية أيا كان محلها :  - 018
كون محله إما إعطاء شـيء منقـول ، تعتبر أمواال منقولة . والحا الشخصي ي ، أيا كان محل ا والحقوق الشخصية

 ، أو امتناعا عن عمل . ، أو عمال و دخل فيه تسليم منقول أو عقار أو عقار
، أي التزاما بنقل ملكيـة منقـول أو بنقـل حـا عينـي  وظاهر أن الحا الشخصي إذا كان محله إعطاءه شيء منقول

 يعتبر ماال منقوال . ، فإنه ، كااللتزام بنقل ملكية عشرة قناطير من القطن مثال عليه
، فــإن الحــا يكــون حقــا  ، كــااللتزام بنقــل ملكيــة عقــار فــي بيــع غيــر مســجل فــإذا كــان محــل الحــا الشخصــي عقــارا

، فعنـده أن الحـا الشخصـي  ، و كـون مـاال منقـوال . والقـانون الفرنسـي علـى غيـر هـذا الحكـم شخصيا متعلقـا بعقـار
،فالمـادة  ي ذلـك عـدم صـراحة النصـوص فـي التقنـين المـدني الفرنسـيالمتعلا بعقار يكـون مـاال عقار ـا . والسـبب فـ

مــدني فرنســي تجعــل الحــا  121، والمــادة  مـدني فرنســي تجعــل الحــا العينــي الواقــع علــى عقـار مــاال عقار ــا 126
، وقــد أغفلــت هــذه النصــوص الحــا الشخصــي المتعلــا بعقــار فــاففتح بــاب  الشخصــي المتعلــا بمنقــول مــاال منقــوال

 942فقـرة  1ديمولومـب  – 101بودري وشوفو فقـرة  ( &%$) ، والرأي السائد هناك أنه مال عقاري  فيهاالجت اد 
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. أمـا التقنـين المـدني المصـري فنصوصـه  ( $%& . 16ص  81فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  - 946فقـرة  -
، واعتبـر فـي  عقار مـاال عقار ـامدني الحا العيني الواقع على  1/  89، إذ هو قد اعتبر في المادة  أكثر صراحة

مـاال  -و دخل في ا الحا الشخصي سواء تعلا بمنقول أو بعقار  –مدني ما عدا ذلك من الحقوق  2/  89المادة 
وكـان مقتضـي أن يكـون الحـا الشخصـي المتعلـا بعقـار مـاال منقـوال  - 86محمد علي عرفة فقـرة  ( &%$) منقوال

، فتكـــون إذن مـــن اختصـــاص  هـــي أيضـــا دعـــوى منقولـــة ال دعـــوى عقار ـــة ، تكـــون الـــدعوى المتعلقـــة ب ـــذا الحـــا أ
مرافعــات تــنص علــى مــا  2/  16. ومــع ذلــك فــإن المــادة  محكمــة المــدعي عليــه ال مــن اختصــاص محكمــة العقــار

يــأتي : " وفــي الــدعاوى الشخصــية العقار ــة يكــون االختصــاص للمحكمــة التــي يقــع فــي دائرت ــا العقــار أو مــوطن 
، مـن اختصـاص محكمـة المـدعي عليـه وحـدها )  ، وهـي منقولـة . وكان الواجب أن تكون الـدعوى  "المدعي عليه 

نصوص تقنين المرافعات لم تنسا مع نصـوص التقنـين  . ولكن ( 84انظر في هذا المعنى محمد علي عرفة فقرة 
،  المتعلــا بعقــار. و كثــر فــي القــانون المصــري أن يوجــد الحــا الشخصــي  ( $%&. ، فوقــع هــذا التنــاقض المــدني

وخير مثال له االلتزام بنقل ملكية العقار المتولد عن عقد البيع غير المسجل . ففـي هـذا المثـال يكـون االلتـزام مـاال 
، وذلك بالرغم من أن االلتزام إذا نفذ بتسجيل عقـد البيـع فـإن المشـتري يـؤول إليـه حـا ملكيـة علـى  منقوال دون شك

، هنن البيـع غيـر  ي فرنسـا فينـدر أن يوجـد مثـل لحـا شخصـي يتعلـا بعقـارأمـا فـ ( &%$) عقـار أي حـا عقـاري 
، فـال تكـون هنـاك فتـرة مـن الوقـت  المسجل هناك ينقل ملكية العقار المعين بالـذات فـي الحـال فيمـا بـين المتعاقـدين

قبـل انتقـال عقار ـا وذلـك  يقوم في ا الحا الشخصي المتعلا بالعقار حتى يقال إن هـذا الحـا الشخصـي يعتبـر مـاال
، كمـا لـو بـاع  . فال يبقى إال أن نفترض أن التزاما بنقل ملكية عقـار نشـأ دون أن تنتقـل الملكيـة فـي الحـال الملكية

،  . فـال تنتقـل الملكيـة فـي هـذه الحالـة إال بعـد فـرز اهنرض المبيعـة شخص ألف متر من أرض ذات مساحة أوسـع
، أمـا فـي  . و كون هذا االلتزام في فرنسا مـاال عقار ـا تنتقل الملكية وقبل ذلك يقوم التزام بنقل ملكية عقار دون أن

 . ( $%&. مصر فقد رأينا أنه يعتبر ماال منقوال
، حتــى لـو كــان الشـيء الواجــب تســليم  والحـا الشخصــي إذا كـان محلــه تسـليم شــيء فإنـه يكــون مــاال منقـوال 
، حقه الشخصـي قبـل المـؤجر فـي  جر لعقار أو لمنقول، ومن باب أولى لو كان هذا الشيء منقوال . فالمستأ عقارا

 تسلم العين المؤجرة يعتبر حقا منقوال .
، حتى لو كان مال هذا العمل أن يخلص لصاحب الحق ملكيية عقيار . فالمقياول  وإذا كان محل الحق الشخصي عمال كان الحق منقوال

، ولو أن تنفيذ االلتزام يؤدي إلي قييام منيزل وهيو عقيار تخليص  اال منقوال، فيكون هذا االلتزام م الذي يلتزم ببناء منزل قد التزم بعمل

ملكيته لرب العمل
( $%&. 51ص  55فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 
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، كـان  ، كحا صاحب المتجر فـي عـدم منافسـة البـائع لـه وإذا كان محل الحا الشخصي امتناعا عن عمل
 هذا الحا هو أيضًا منقوال .

 اإليرادات المؤادة المؤقتة : - 019
ومــا  911فقــرة  ( &%$) تقــدم بحــث اإليــرادات المؤبــدة أو الــدخل الــدائم فــي الجــزء الخــامس مــن الوســيط 
، فتعقـد الدولـة  . ورأينا أن الصورة الغالبة في الدخل الدائم هي ما تعقده الدولة مـن قـروض داخليـة ( $%&. بعدها

، و قـرض الدولـة القيمـة  و ة في قيم ا االسمية . فيكتتب المقرض فـي السـندقرضا في صورة سندات تصدرها متسا
 االسمية ل ذا السند على أن يتقاضى من ا دخال سنو ا هو الفائدة التي تحدد الدولة سعرها .

فقـرة  ( &%$) وسـبا أيضـًا أن بحثنـا اإليـراد المؤقـت أو المرتـب مـدى الحيـاة فـي الجـزء السـابع مـن الوسـيط
. ورأينا أنه يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدي إلي شخص آخر مرتبا دور ا مدى الحياة  ( $%&. عدهاوما ب 116

، علـى خـالف  ، و كون هذا االلتزام بعقد أو بوصية . ورأينا كذلك أن المرتب مـدى الحيـاة بعوض أو بغير عوض
مـات هـذا انقضـى المرتـب . وفـي جميـع ، فـإذا  ، ال يبقى إال مدى حياة مـن رتـب اإليـراد علـى حياتـه المرتب الدائم

 ، محله عادة مبلغ من النقود . اهنحوال يكون المستحا للمرتب دائنا للملتزم بالمرتب بحا شخصي
إلي ـا هـذه اإلشـارة  $ 202$ ، فـال نعيـد بحث ـا هنـا . وإنمـا أشـرنا .  وهذه المسائل قد سبا بحث ـا بالتفصـيل
، إنمـا  ، أو الثابـت المسـتحا للمرتـب مـدى الحيـاة احب الـدخل الـدائمالموجزة لنقرر أن الحا الشخصي الثابت لصـ

 ، شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق الشخصية . هو مال منقول
، فقـد كـان هـذا  وهذه المسألة على وضوح ا لم تكن على هذا القدر من البساطة في القـانون الفرنسـي القـديم

، إذ كنت صفة العقار أو المنقول تتوقف في بعض الحـاالت علـى  هالقانون يعتبر الدخل الدائم ماال عقار ا هنهميت
. فـأراد التقنـين المـدني الفرنسـي أن يـرد اهنمـور  ( $%&. 119فقرة  9بالنيول ور بر وبيكار  ( &%$) أهمية المال

صـراحة ، مـاال منقـوال . فـنص  ، سواء كان دائما أو مرتبا مـدى الحيـاة ، وأن يعتبر كل إيراد إلي وضع ا الصحيح
، اإليــرادات الدائمــة  ، حكــم تعيــين القــانون  منــه علــى أن " يعتبــر أيضــا منقــوال 121فــي الفقــرة اهنخيــرة مــن المــادة 

 ، سواء كانت مستحقة على الدولة أو على اهنفراد " . واإليرادات مدى الحياة

 األسهم والحصص في الشركات :  - 001
نصــيب الشــر ك فــي شــركات اهنمــوال ) الشــركات المســاهمة وشــركات التوصــية باهنســ م ( يحســب باهنســ م ) 
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actions )  أمــــا نصــــيب الشـــــر ك فــــي شــــركات اهنشـــــخاص ) شــــركات التضــــامن وشـــــركات التوصــــية البســـــيطة ،
 ( . interretsوالشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المدنية ( فيحسب بالحصص ) 

، ولكان للشريك حق ملكيية فيي الشييوع عليى هيذا الميال بقيدر  ، لكان مالها مملوكا مباشرة للشركاء لم تكن الشركة شخصا معنوياولو 

، أو وقع على عقيار  نصيبه . ولكان يترتب على ذلك أن حق الملكية هذا وهو حق عيني إذا وقع على منقول للشركة يكون ماال منقوال

النتيجة المترتبة على ذلك أن األسهم والحصص تكون أمواال منقولية أو أميواال عقاريية بحسيب طبيعية ميال  يكون ماال عقاريا . وتكون

، وميا وقيع منهيا عليى عقيار يكيون عقيارا  ، فميا وقيع منهيا عليى منقيول يكيون منقيوال الشركة
وهيذا هيو الحكيم فيي شيركات  ( &%$) 

( $%&. ، مملوكيا مباشيرة للشيركاء ، عقارا كان أو منقوال مال الشركة ، فيعتبر ، إذ ليست لهذه الشركات شخصية معنوية المحاصة
 

 . 

، وهــذه  ، ل ــا شخصــية معنو ــة مســتقلة . عــن شخصــية الشــركاء ، التجار ــة والمدنيــة ولكــن الشــركات جميعــا
،  الشخصــية مــن شــأن ا أن تغيــر مــن طبيعــة اهنســ م والحصــص . ذلــك أن مــال الشــركة ال يكــون مملوكــا للشــركاء

، و كــون بالنســبة إلــي الشــركة عقــارا أو منقــوال بحســب  ا يملكــه ذلــك الشــخص المعنــوي الــذي تتمثــل فيــه الشــركةوإنمــ
، وإنما يملكون  طبيعته على التفصيل الذي بسطناه فيما تقدم . أما الشركاء فليس ل م حا ملكية على مال الشركة

، وتمثـل أنصـبت م فـي مـال  امت الشركة قائمـةأس ما أو حصصا تمثل أنصبت م في أرباح الشركة في خسائرها ماد
الشركة بعد حل ا وصيرورة هذا المال مملوكا مباشرة للشركاء . وهذه اهنسـ م والحصـص ليسـت إال حقوقـا شخصـية 

، حتــى لــو كانــت أمــوال الشــركة كل ــا أمــواال  ، ومادامــت حقوقــا شخصــية ف ــي أمــوال منقولــة للشــر ك قبــل الشــركة
 عقار ة .

 السهم أو الحصة في الشركة هو حق شخصي منقول نتائج نذكر منها : ويترتب على أن

، فإنمــا هــو يتصــرف فـي منقــول ال فــي عقــار . و راعــى  أن صـاحب الســ م أو الحصــة إذا تصــرف فيـه - 1
 ، أو في تحديد مدى واليته إذا كان ولينا على صاحب الس م أو الحصة . ذلك في تحديد أهليته للتصرف

، هنن اهنســ م والحصــص أمــوال  ، دون حاجــة إلــي ورقــة رســمية م والحصــص بــالقبضتــتم هبــة اهنســ  - 2
 منقولة ال أموال عقار ة .

، دون أن يعتبــر  يسـتطيع الـولي أن يشـترى أسـ ما أو حصصـا مـن شـركات يكـون في ـا محجـوزة شـر كا - 9
 مع الشركة ال مع المحجور .  ، هننه إنما يتعاقد متعاقدا مع محجوزة بما يستتبع ذلك من إجراءات قررها القانون 

، وإنمــا يحجـز علي ــا  اهنسـ م والحصــص ال يحجـز علي ــا حجـز العقــار ولـو كانــت أمـوال الشــركة عقـارا - 1
 ، أو حجز المنقول إذا كانت لحامل ا . حجز ما للمدين لدى الغير

صى من أسهم وحصص في الشركات ، دخل في هذه المنقوالت ما عسى أن يكون للمو إذا أوصى شخص لشخص آخر بمنقوالته - 9

. 
، لـم يحجـز للشـر ك أن يرهنـه رهنـا رسـميا كمـا ال يجـوز لدائنـه أن يأخـذ  إذا كان في مال الشركة عقـار - 6
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عليه حا اختصـاص . والشـركة وحـدها هـي التـي تسـتطيع رهـن العقـار و سـتطيع دائن ـا أن يأخـذ علـى العقـار حـا 
، ال يجـوز رهنـه رهنـا  شر ك . ولـيس للشـر ك إال حـا شخصـي منقـول، هنن العقار مملوك للشركة ال لل اختصاص

 198فقـرة  – 194انظـر فـي هـذه النتـائج بـودري وشـوفو فقـرة  ( &%$) رسميا وال يجوز أخذ حا اختصاص عليـه
 . ( $%&. 111فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  –

 المتاجر  - 000
( تشـــتمل علـــى  universalitéالمـــال ) ( مجموعـــة مـــن  fonds de commerce: يعتبـــر المتجـــر ) 

، ومنه غير الماد كـالحا فـي اإليجـار وحـا االتصـال  ، من ا المادي كالبضائع واهنثاث والم مات عناصر مختلفة
، و شـــمل  بـــالعمالء والســـمعة التجار ـــة واالســـم التجـــاري والعالمـــة التجار ـــة وبـــراءات االختـــراع . ومجمـــوع هـــذا كلـــه

 ، يمكن أن يطلا عليه الملكية التجار ة . عية وأدبية وفنيةملكيات غير مادية من صنا
مـــارس ســــنة  14و  1818، قبـــل صـــدور قــــانوني أول مـــارس ســـنة  وقـــد اعتبـــر الفقـــه والقضـــاء فــــي فرنســـا

، وتفنـى في ـا هـذه العناصـر  ، مستقلة عن عناصـرها الماديـة وغيـر الماديـة ، أن المتجر وحدة قائمة بذات ا 1101
ر بيـر فـي القـانون التجـاري فقـرة  ( &%$) ، وهـو مـال منقـول غيـر مـادي ماال ذا كيان مستقل حتى ليصبح المتجر

ص  101فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  –ومـا بعـدها  211إسـكارا فـي القـانون التجـاري فقـرة  –وما بعدها  112
سـنة  أغسـطس 4بـار س  – 911 – 1 – 88داللـوز  1888مـارس سـنة  19نقض فرنسـي  – 112ص  – 111

 1101مــايو ســنة  29 – 116 – 2 – 11داللــوز  1898 نــوفمبر ســنة 2 – 194 – 2 – 18داللــوز  1814
، كمـا أجـازا  . فأجازا بيع المتجر في مجموعه بما يشتمل عليه من عناصر ( $%&. 14 – 20 – 1109داللوز 

 تؤكد هذا المعنى . 1101مارس سنة 14و  1818رهنه على هذا النحو . ثم أتت تشر عات أول مارس سنة 
، وهـو يجيـز كمـا فـي  الخـاص ببيـع المحـال التجار ـة ورهن ـا 1110لسـنة  11وفي مصر صـدر قـانون رقـم 

، تيسـيرًا لالئتمــان التجـاري والصـناعي . وقــد جـاء فـي المــذكرة التفسـير ة ل ـذا القــانون : "  فرنسـا بيـع المتجــر ورهنـه
التــي تســري علـى اهنمــوال المنقولــة اهنخـرى قبــل أن تبــدو فــي ولـئن ســاأ أن يخضــع المحـل التجــاري لــنفس اهنحكـام 

، فإن الظـروف المتصـلة ب ـذه الن ضـة قـد اقتضـت تغييـرًا كليـا فـي الفكـرة  البالد بوادر ن ضت ا التجار ة والصناعية
$ ، حيث أصبح يعتبر مجموعة قانونية تشـمل عـدا المقومـات الماديـة مقومـات غيـر  المعروفة عن المحل التجاري 

، وهـــي العنــوان واالســـم التجــاري والحـــا فــي اإلجـــارة واالتصــال بـــالعمالء  ديــة ل ـــا المكــان اهنول فـــي المعــامالتما
، ومــا إلــى ذلــك مــن حقـــوق  والســمعة التجار ــة والــرخص وبــراءات االختــراع والعالمــات التجار ـــة والرســوم والنمــاذج
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نت أحكام التشر ع الحالي ال تساعد على نمو الن ضة الملكية الصناعية واهندبية والفنية المرتبطة بالمحل . ولما كا
، وتقـــف حجـــر عثـــرة فـــي ســـبيل التســـليف الصـــناعي الـــذي يعتبـــر مـــن أهـــم العوامـــل فـــي نمـــو  التجار ـــة والصـــناعية

(  1، فقــد رؤى ضــرورة تعــديل التشــر ع الحــالي بمــا يكفــل : )  ، بــل هــو مــن مقومــات حيات ــا وازدهارهــا الصــناعة
، ومــع المحافظــة عــل  ائع ودعــوى الفســخ المترتبــة علــى عــدم دفــع الــثمن صــيانة لحــا البــائعتنظــيم حــا امتيــاز البــ

( إباحة رهن المحل وما يشتمل عليه من م مـات وآالت رهنـا تأمينيـا تبقـى معـه فـي  2حقوق الدائنين اآلخر ن . ) 
اليونـان ( . و رمـي المشـروع  – بلجيكا –، اقتداء بما سارت عليه الشرائع اهنجنبية الحديثة ) فرنسا  حيازة صاحب ا

 المرافا إلى تحقيا هذين الغرضين " .
، يعتبــر مجموعــا يشــتمل علــى عناصــر ماديــة  ، كمــا هــو فــي فرنســا ونــرى مــن ذلــك أن المتجــر فــي مصــر

 فإنـه ، وعناصر غير مادية . ولما كان الحا هنا حقا عينيا يقع على مجموع من المال أي على شيء غير مـادي

 منقـول ف ـو ذلـك عـدا ومـا ، مـادي عقـار على يقع عينيا حقا يكون  أن يجب العقاري  المال أن ذلك . نقوالم ماال يصبح

 . مادي غير منقوال ماال يعتبر إذن فالمتجر . القول سبا كما
، هنن هــذه  وهــو كمنقــول غيــر مــادي ال يخضــع للقاعــدة التــي تقضــي بــأن الحيــازة فــي المنقــول ســند الملكيــة

، يمكــن رهنــه دون أن تنتقــل  ، خالفــا للمنقــوالت الماديــة القاعــدة ال تخضــع ل ــا إال المنقــوالت الماديــة . وهــو أيضــاً 
، ومن أجل ا بوجـه خـاص وضـع تشـر ع  ئصهحيازته من مالكه إلى الدائن المرت ن . وهذه الخاصية من أهم خصا

فــي مصــر تيســيرا لالئتمــان التجــاري والصــناعي كمــا ورد فــي المــذكرة التفســير ة علــى مــا رأينــا . ولكــن  1110ســنة 
،  ، ال يجــوز أن يتقــرر عليــه حقــوق ارتفــاق وال تقبــل فــي شــأنه دعــوى تكملــة الــثمن بســبب الغــبن ، كمنقــول المتجــر

 ( $%&. 121 ص 106 عرفة علي محمد – 189 فقرة 1 شفيا محسن ( &%$) لعقار فكل هذا ال يجوز إال في ا
. 

، إال أن هـذا المجمـوع ال يتمتـع بالشخصـية المعنو ـة . ف ـو فـي ملـك  هذا ومع أن المتجر مجموع من المـال
ة ، بـــل يـــدخل فـــي عمـــوم الذمـــة الماليـــ ، ولكنـــه ال يكـــّون ذمـــة ماليـــة مســـتقلة صـــاحبه كمجمـــوع منقـــول غيـــر مـــادي

، حتـى لـو لـم يكونـوا  لصاحب المتجر . ومن ثم فلجميع الدائنين الشخصيين لصاحب المتجر التنفيـذ علـى المتجـر
 القــانون  فــي إســكارا – 112 فقــرة التجــاري  القــانون  فــي ر بيــز لمعنــى هــذا فــي انظــر ( &%$) دائنــين للمتجــر بالــذات 

 شخصــية للمتجــر أن فــي ذلــك معنــى وانظــر – 112 ص 108 فقــرة 9 وبيكــار ور بيــر بالنيــول – 210 فقــرة التجــاري 

 القانونيـة الطبيعـة فـي PAPP – 901 ص – 201 ص 1102 سـنة التجـاري  القـانون  حوليـات فـي AALÉRY معنو ـة
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 ص 1191 سـنة المتـاجر جملـة فـي قانونيـة كمجوعة المتجر في CRÉMIEU – 1191 سنة بار س من رسالة للمتجر
 . ( $%&. 14 ص . CHR 1191 سنة اهنسبوعي داللوز بالتخصيص اليةم كذمة المتجر في شوفو تعليا – 911

 الحقوق المالية التي ترد على األشياء غير المادية :  - 002
، وعندئـــذ نكيـــف حــا المؤلـــف والفنـــان  ســنعرض بالتفصـــيل لألشــياء غيـــر الماديـــة والحقــوق التـــي تـــرد علي ــا

 والمخترع ونحو ذلك لنرى أي نوع من الحقوق هو .
، ومــن ثــم يكــون مــاال  ، فإنــه فــي جميــع اهنحــوال يقــع علــى شــيء غيــر مــادي كانــت طبيعــة هــذا الحــاوأيــا 

، شأنه في ذلك شأن المتجر فيمـا قـدمناه . ذلـك أنـه حتـى يكـن عقـارا يجـب أن يكـون حقـا عينينـا واقعـا علـى  منقوال
 ( &%$) ارا ف و إذن منقول ، ومادام ليس عق ، وهو ال يقع على عقار بل على شيء غير مادي كما قدمنا عقار
 ص 101 فقـــــرة : عرفـــــة علـــــي محمـــــد – 119 ص 101 فقـــــرة 9 وبيكـــــار ور بيـــــر بالنيـــــول المعنـــــى هـــــذا فـــــي انظـــــر
129 .&%$ ) . 

، فقــد جــاء في ــا مــا يــأتي : " يعتبــر مــاال منقــوال  مــدني 89و ؤ ــد ذلــك مــا ورد فــي المــذكرة اإليضــاحية للمــادة 
، والحقــوق  شخصــية المتعلقــة بشــيء منقــول بمــا فــي ذلــك حــا ملكيــة المنقــولجميــع الحقــوق والــدعاوى العينيــة وال

، والحقـوق المتعلقـة بشـيء غيـر مـادي أي حقـوق الملكيـة اهندبيـة والفنيـة والصـناعية ومـا  الشخصية المتعلقة بعقـار
 . ( $%&. 141 ص – 140 ص 1 التحضير ة اهنعمال مجموعة ( &%$) شاب  ا " 

 الدعاوى المنقولة  - 003
دعــوى تكملــة الــثمن بســبب الغــبن : أمــا الــدعاوى المنقولــة  –دعــوى صــحة التعاقــد ودعــوى صــحة التوقيــع  –

، ذلك أن الدعاوى المتعلقة بحا عيني على عقـار هـي دعـاوى  ف ي الدعاوى غير المتعلقة بحا عيني على عقار
 دعاوى منقولة .، فكل ما عداها تكون  ( $%&101 فقرة آنفا انظر ( &%$) عقار ة كما قدمنا 

، تكــون دعــوى منقولــة . وعلــى ذلــك  ، بمــا فــي ذلــك حــا الملكيــة فالــدعوى المتعلقــة بحــا عينــي علــى منقــول
، ودعـاوى حـا االنتفـاع وحـا االسـتعمال إذا كـان الحـا يعـا علـى  تكون دعوى منقولة دعـوى االسـتحقاق للمنقـول

 ، ودعوى حا االمتياز على المنقول . قولمنقول . كذلك تكون دعاوى منقول دعوى رهن الحيازة على المن
، تكــون دعــوى منقولــة . وعلــى ذلــك  ، ســواء تعلــا الحــا بعقــار أو بمنقــول والــدعوى المتعلقــة بحــا شخصــي

،  ، سـواء تعلـا ذلـك بمنقـول أو بعقـار تكون دعوى مقولة دعوى االلتزام الشخصي بنقل ملكية أو بنقل حـا عينـين
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 ، ودعوى االلتزام بعمل أو االلتزام باالمتناع عن عمل . بتسليم عقار ودعوى االلتزام بتسليم منقول أو
، ف ــذه تكــون  ومــن أمثلــة دعــاوى االلتــزام الشخصــي بنقــل ملكيــة عقــار دعــوى صــحة التعاقــد فــي بيــع العقــار

دعــوى منقولــة ولــو أن البيــع يقــع علــى عقــار . ذلــك أن دعــوى صــحة التعاقــد تقــوم علــى اهنســاس القــانوني اآلتــي : 
، وهذا االلتزام اهنخير يمكـن تنفيـذه  البيع يتضمن التزام البائع بنقل الملكية التزاما بتمكين المشتري من تسجيل عقد
مـدني ( . فـدعوى صـحة التعاقـد إذن 210عينا وتسمح طبيعته أن يقـوم حكـم القاضـي فيـه مقـام التنفيـذ العينـي ) م 

) هي دعوى يطلب في ا المشتري من البائع تنفيذ التزامه بنقـل ملكيـة المبيـع تنفيـذا عينيـا فـي عقـد بيـع صـحيح نافـذ 

 " أنـه علـى ( 2 / 11 م ) العقـاري  الشـ ر تنظـيم قـانون  نـص وقـد – 2 هـامش 188 ص241 فقـرة 1 طالوسي ( &%$
 تقــرر إذا المــدعي حــا أن " تســجيل ا علــى و ترتــب . " عقار ــة عينيــة حقــوق  علــى التعاقــد صــحة دعــاوى  تســجيل يجــب

 $%&. " الـدعاوى  تسـجيل ختار  من ابتداء عينية حقوق  ل م ترتبت من على حجة يكون  القانون  طبا به مؤشر بحكم

، فمن باب أولى تكون دعوى صحة التوقيع دعوى منقولة . ذلك  . وإذا كانت دعوى صحة التعاقد دعوى منقولة (
أن المشترى في دعوى التوقيع يقتصر على المطالبة بأن يقر البائع بأن ورقة البيع العرفية هي بإمضائه أو بختمه 

، ف ــي ليســت بــدعوى حــا عينــي علــى  ( $%&. 114 ص 241 فقــرة 1 الوســيط ( &%$) أو ببصــمة أصــبعة 
، ومن ثم تكـون دعـوى منقولـة . و ترتـب علـى ذلـك أن كـال مـن دعـوى صـحة التعاقـد ودعـوى صـحة التوقيـع  عقار

هـذا وقـد ورد فـي الوسـيط  ( &%$) ،ال مـن اختصـاص محكمـة العقـار  تكون من اختصاص محكمة المدعى عليـه
، فتكــــون مــــن  مــــا يــــأتي : " ودعــــوى صــــحة التعاقــــد دعــــوى شخصــــية عقار ــــة 2 هــــامش 110ص  241فقــــرة  1

، أو المحكمــة التــي يقــع فــي دائرت ــا مــوطن المــدعى  اختصــاص المحكمــة التــي يقــع في ــا العقــار كالــدعاوى العينيــة
.  ( " 8ص  18م  1111نـوفمبر سـنة  20اسـتئناف مخـتلط  –مرافعـات  2/  16عليه كالدعاوى الشخصـية ) م 

( وعلى حكم القضاء قبـل صـدور التقنـين المـدني  2/  16ر نا في هذا القول على حكم تقنين المرافعات ) م وقد ج
،  ، وهنـــو متعـــارض مـــع تقنـــين المرافعـــات كمـــا قـــدمنا . والصـــحيح أنـــه بعـــد صـــدور التقنـــين المـــدني الجديـــد الجديـــد

مــة العقــار ) انظــر فــي هــذا أصــبحت دعــوى صــحة التعاقــد مــن اختصــاص محكمــة المــدعى عليــه وحــدها دون محك
 . ( $%&. ( 110ص  88المعني محمد علي عرفة فقرة 

، ولـو أن المبيـع يكـون دائمـا فـي هـذه الـدعوى  وكذلك تعتبـر دعـوى منقولـة دعـوى تكملـة الـثمن بسـبب الغـين
أخمــاس  عقــار مملوكــا لغيــر كامــل اهنهليــة . ذلــك أن البــائع فــي هــذه الــدعوى إنمــا يطالــب بتكملــة الــثمن إلــي أربعــة

، ودعــاوى المطالبــة بمبــالغ مــن النقــود تكــون دائمــا دعــاوى  ، ف ــو يطالــب بمبلــغ مــن النقــود القيمــة الحقيقيــة للمبيــع
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 . ( $%&. 81محمد على عرفة فقرة  – 12ص  1محمد كامل مرسي  ( &%$) منقولة 

 دعاوى الفسخ واإلبطال والرجوع :  - 004
، وإنما هو يطالب بفسخ عقـد كبيـع عقـار  ى وال بحا عينيفي هذه الدعاوى ال يطالب المدعى بحا شخص

، أو بـالرجوع فــي  ، أو بإبطـال عقـد يقـع علـى عقــار بسـبب نقـص اهنهليـة أو عيـب فـي الرضـاء لـم يـدفع فيـه الـثمن
عقــد كــالرجوع فــي عقــد هبــة عقــار حــين يمكــن الرجــوع . وقــد ورد فــي شــأن هــذه الــدعاوى نــص غــامض فــي التقنــين 

 les actions qui tendent aيقضـي بـأن " الـدعاوى التـي ترمـى إلـي اسـترداد عقـار " )  ، المـدني الفرنسـي
revendiquer un immeuble  مدني فرنسي ( . و فسر هذا النص في فرنسا  126( تكون دعاوى عقار ة ) م

يـول ور بيـر انظـر بالن ( &%$) بأن المقصود منه هو دعاوى الفسخ واإلبطال والرجوع في عقود واقعة على عقار 
 . ( $%&. 11ص  – 18ص  11فقرة  9وبيكار 

، ف ذه الدعاوى ليست دعاوى عقار ة هنن ا ال تتعلـا بحـا عينـي واقـع علـى  أما في التقنين المدني المصري 
انظـر فـيس هـذا  ( &%$) مـدني  2/  89، فـال منـاص إذن مـن اعتبارهـا دعـاوى منقولـة طبقـا لـنص المـادة  عقـار

. وإذا كان القضاء  ( $%&. 12وص  11ص  1وقارن محمد كامل مرسي  - 10فة فقرة المعني محمد علي عر 
، فـي ع ـد التقنـين  فقـد قضـت محكمـة اسـتئناف مصـر ( &%$) المصري قد تـردد فـي ع ـد التقنـين المـدني القـديم 

خصـية يجـوز ، بأن الدعوى التي يطلب في ا فسخ عقد بيع أو الحك بباقي الثمن هي دعوى عينية ش المدني القديم
 12رقـم  1المحاماة  1129ابر ل سنة  29. مصر  رفع ا أمام المحكمة التي في دائرت ا العقار المبيع ) استئناف

وقضـت محكمـة اسـتئناف أسـيوط بـأن الـدعوى المقامـة بـبطالن عقـد بيـع عقـار مـا ومحـو مـا يترتـب  . ( 196ص 
كائن في دائـرة اختصاصـ ا محـل العقـار المـذكور عليه من تسجيالت هي دعوى عينية يجب رفع ا إلي المحكمة ال

. وقضت أيضا بأن الطلب ببطالن عقود البيـع  ( 199رقم  20المحاماة  1110فبراير سنة  6) استئناف أسيوط 
، والثــاني عينــي أساســه الحــا العينــي  ، أحــدهما شخصــي مســتفاد مــن العقــود المطلــوب ببطالن ــا يســتند إلــي حقــين

رقـم  28المحامـاة  1111مـايو سـنة  26ى كنتيجة النحالل تلك العقـود ) اسـتئناف أسـيوط الذي يسترده رافع الدعو 
، ففيــه نــص صــر ح يقضــي بــأن  . فــال مجــال للتــردد فــي ظــل التقنــين المــدني الجديــد ( $%&. ( 699ص  901

 مدني ( . 2/  89جميع الدعاوى التي ال يطالب في ا بحا عيني على عقار تكون دعاوى منقولة ) م 
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 الحق العيني  -المبحث الثاني

 خصائص الحق العيني  -المطلب األول

 خصائص الحق العيني  - 005
ترجــع إلــي أن هــذا الحــا هــو ســلطة مباشــرة للشــخص علــى شــيء معــين : قــدمنا أن الحــا العينــي هــو ســلطة 

 ، ومن هذا الوضع نستمد أهم خصائص الحا العيني :  مباشرة للشخص على شيء معين
، كـان محـل الحـا العينـي هـو البـارز  حا العيني هو سلطة مباشرة للشخص علـى شـيء معـينفألن ال - 1

 في حين أن المدين بالحا العيني يختفي .
، أمكـن لصـاحبه التخلـي عــن الشـيء وإذا أراد الـتخلص مـن االلتزامــات  وهنن الحـا سـلطة علـى الشــيء - 2

 العينية الواجبة عليه بحكم ملكيته للشيء .
 ، أمكن أن تقوم الحيازة المادية في الحقوق العينية . حا سلطة على الشيءوهنن ال - 9
 وهذه السلطة على الشيء تمكن صاحب الحا العيني من تتبعه في أي يد كان الشيء . - 1
 وكذلك تمكن هذه السلطة صاحب الحا العيني من التقدم على غيره في الشيء محل الحا . - 1

 ، وهي من أهم خصائص الحا العيني . لخمسونستعرض تباعا هذه الخصائص ا

 محل الحق العيني هو البارز أما المدين بالحق فيختفي : - 006
ــا   أن " الم ــم فــي الحــا العينــي لــيس هــو تعيــين  ( $%&. 11انظــر آنفــا فقــرة  ( &%$) ســبا أن قررن
إذ ال يمكــن أن يترتــب حــا ، بــل هــو تعيــين الشــيء محــل الحــا  ، إذ ال مــدين فــي الحــا العينــي كمــا قــدمنا المــدين

عيني إال علـى شـيء معـين بالـذات . أمـا الم ـم فـي الحـا الشخصـي فلـيس تعيـين الشـيء محـل الحـا إذ يجـوز أن 
، وإنما الم م في الحا الشخصي هو تعيين المدين  يتعلا الحا الشخصي بشيء غير معين إذا كان قابال للتعيين

ته االلتزام " . ولما كان تعيين المحل هو أمـر جـوهري فـي الحـا إذ ال يقوم حا شخصي إال بمدين يترتب على ذم
،  ، فإنه ال يتصور قيام حا عيني دون أن يتعين محله ومـن ثـم ال يمكـن أن نتصـور مالكـا لشـيء مسـتقبل العيني

أو لشيء غير معين بالـذات علـى أن يعـين فيمـا بعـد . وكـل مـا يمكـن تصـوره فـي هـذا الصـدد أن يكـون الشخصـي 
) بشيء مسـتقبل أو بشـيء غيـر معـين بالـذات وإنمـا الم ـم أن يكـون المـدين هـو المعـين بالـذات  –ال مالكا  –دائنا 

، وهذا علـى خـالف الحـا العينـي فيمـا  ( $%&. 96كاربونييه ص  - 19فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$
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ه كيانــا مســتقال واجــب االحتــرام علــى ، و شــاركه فــي قيامــ قــدمناه كــذلك يخــتلط الحــا العينــي بمحلــه المعــين بالــذات
( . وهذا بخالف الحا الشخصي ف و حا  erga omnes، ف و حا مطلا يحتج به على الجميع )  الناس كافة

كاربونييـه ص  ( &%$) ، فـال يحـتج بـه فـي اهنصـل إال علـى هـذين الشخصـين  نسبي إذ هو رابطـة بـين شخصـين
96 .&%$ )  . 

 الحق العيني : التخلي عن الشيء في  - 007
، فإنـه يسـتطيع التخلـي )  وإذا أصبح صاحب الحا العيني ملتزمـا بالتزامـات عينيـة بسـبب هـذا الحـا العينـي

deguerpissement, delaissement  انظـر  ( &%$) ( عن حقه فيـتخلص بـذلك مـن هـذه االلتزامـات العينيـة
و كانــت التزامــات شخصــية لــم يكــن يســتطيع أن ، فــي حــين أن هــذه االلتزامــات العينيــة لــ ( $%&. 100آنفــا فقــرة 

، فالمـــدين ال يســـتطيع أن  يـــتخلص من ـــا حتـــى بـــالتخلي . ذلـــك أن االلتـــزام الشخصـــي رابطـــة فيمـــا بـــين شخصـــين
يـتخلص مــن هــذه الرابطــة إال برضــاء الـدائن ولــو تخلــى عــن الشــيء الــذي يتعلـا بــه االلتــزام الشخصــي . أمــا الحــا 

، ومتـى تخلـى  ، فيجـوز لصـاحب هـذه السـلطة أن يتخلـى عن ـا بإرادتـه وحـده العيني فسـلطة للشـخص علـى الشـيء
فقــرة  9بالنيـول ور بيــر وبيكــار  ( &%$) ، ومـن ثــم يــتخلص من ـا عن ـا فقــد زال ســبب وجـوب االلتزامــات العينيــة

 كما سبا القول . ( $%&. 16

 الحيازة في الحق العيني :  - 008
، إذ يحــوز صــاحب الحــا الشــيء محــل الحــا  وبخاصــة حــا الملكيــة،  والحــا العينــي قابــل للحيــازة الماديــة

، فـإن هــذا الحـا قابــل  حيـازة ماديـة علــى الشـيء . ومـن أجــل ذلـك أمكـن أن يتملــك الشـخص الحـا العينــي بالتقـادم
، فان ــا تتصــور علــى نحــو آخــر غيــر  ، فمتــى انقضــت المــدة الالزمــة للتقــادم كســب أمكــن تصــورها للحيــازة الماديــة

، بــل بموجــب أن يظ ــر الشــخص مظ ــر صــاحب الحــا الشخصــي  ي تتصــور عليــه حيــازة ماديــة حقيقيــةالنحــو الــذ
، فـإن التقـادم يقتضـى حيـازة  فيستعمله كما لو كان هو صاحبه حقيقة . ومن ثم ال يمتلـك الحـا الشخصـي بالتقـادم

ان كسـب الحـا الشخصـي وقد سبا لنا تعليل عـدم إمكـ - 14فقرة  9انظر بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$) مادية
، أمـا  ، فقلنـا : " و الحـظ كـذلك أن الحـا العينـي يكسـب بالتقـادم بالتقادم تعلـيال آخـر فـي الجـزء اهنول مـن الوسـيط

، ترد على  التي يستند إلي ا التقادم المكسب ، وهي . والسبب في ذلك ال يرجع إلي أن الحيازة الحا الشخصي فال
. ونـرى  ( 1وهـامش رقـم  4كل مـن الحقـين ) قـارن نظر ـة العقـد للمؤلـف ص  ، فالحيازة ترد على الحا الشخصي



 

 

 

 

1416 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

،  . ولكن لما كان ذلك ال تتحقا فائدته العملية إال نادرا أنه ال يوجد سبب تمنع من كسب الحا الشخصي بالتقادم
ا نـرى فـي نظر ـة ، كمـ . وهي لم تغفل في الوقت ذاته ما ظ رت الحاجة اليه من ذلـك فقد أغلته الصناعة القانونية

 106ص  6طبعـة أولـى فقـرة  1الوارث الظاهر وفي الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين في حيازتـه " ) الوسـيط 
 .  ( $%&. ( 1هامش 

 التتبع في الحق العيني  - 009
، بل أيضا فـي يـد أي شـخص آخـر انتقلـت إليـه  ، ليس في يد المالك فحسب : صاحب الحا العيني يتتبعه

 ( . droit de suite، وهذا ما يسمي بحا التتبع )  ن المالكالملكية م
،  ، ال يتصـور أن يتتبـع حـا الملكيـة فـي يـد مـن انتقـل إليـه هـذا الحـا ففيما يتعلا بالحقوق العينية اهنصلية

عـه ، فعنـد ذلـك يسـتعمل المالـك حـا تتب ، ال ملكيتـه إال إذا قيل إن حا التتبع يستعمل هنا إذا انتقلت حيازة الشـيء
. ولكـن  ( $%&. 94ص  - 96انظـر فـي هـذا المعنـي كاربونييـه ص  ( &%$) تحت يد من انتقلت إليه الحيـازة 

، بــل هــو اســتعمال  اســترداد المالــك الشــيء مــن تحــت يــد الحــائز لــيس فــي الواقــع مــن اهنمــر اســتعماال لحــا التتبــع
ظ ـر حـا التتبـع فيمـا عـدا حـا الملكيـة مـن مباشر لحا المكية ذاته في صورة دعوى االستحقاق المألوفـة . وإنمـا ي

، فإنــه  ، كحــا االنتفــاع وحــا االرتفــاق . فــإذا كــان لشــخص حــا انتفــاع أو حــا ارتفــاق الحقــوق العينيــة اهنصــلية
، بـل  ، ال تحت يد مالك العين فحسب أي مالك الرقبـة أو مالـك العقـار المرتفـا بـه يستطيع أن يستغل حقه العيني

إليه ملكية العين من هذين . فيتتبع صاحب حـا االنتفـاع أو حـا االرتفـاق حقـه تحـت يـد أيضا تحت يد من تنتقل 
 مشتري العقار المرتفا به في حالة حا االرتفاق .

و ظ ر حا التتبع في وضوح أكبر في الحقوق العينية التبعية كحا الرهن وحا االمتيـاز . فالـدائن المـرت ن 
، لـيس فحسـب وهـي تحـت يــد  العـين المرهونـة أو العــين محـل االمتيـاز أو ذو الحـا الممتـاز يسـتطيع أن ينفـذ علـى

، فـي حـين أنـه لـو كـان دائنـا عاديـا ال  المالك الجديد . ف ـو يتتبـع العـين تحـت يـد أي شـخص انتقلـت إلي ـا ملكيت ـا
ملكيـة ، إذ تكـون بـذلك قـد خرجـت مـن  رهن له وال امتياز لما أمكنه أن يتتبع العين إذا خرجـت مـن ملكيـة صـاحب ا

 ، أي خرجت من الضمان العام للدائن . المدين

 التقدم في الحق العيني : - 021
وصــاحب الحــا العينــي بتقــدم بحقــه علــى مــن عــداه مــن أصــحاب الحقــوق العينيــة ممــن هــم أنــزل منــه مرتبــة  
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( . فـإذا مـا  droit de preference، وهـذا مـا يسـمي بحـا التقـدم )  وعلـى أصـحاب الحقـوق الشخصـية إطالقـا
، فإن المشتري وهو مالك العين أي صـاحب حـا عينـي علي ـا  اشتري شخص من شخص آخر عينا وأعسر البائع

، متقدما في ذلك على دائني البائع الشخصين ممن ليس ل م حا عيني على العين  يستأثر بالعين وحده و ستردها
وقــارن إســماعيل غــانم فــي  - 94كاربونييــه ص  ( &%$) ، إذ خرجــت العــين بــالبيع مــن ضــمان م العــام المبيعــة

و ورد المثل اآلتي في استعمال المالك لحا التقدم : ببيع العـين غيـر  14ص  - 16رسالته في الذمة المالية ص 
، أو يكـون البـائع هـو الـوارث  ، أو بالحيـازة فـي المنقـول ، و ملك ا المشتري إمـا بالتقـادم القصـير فـي العقـار مالك ا
يتقدم المالك الحقيقي في هذه اهنحوال على سائر دائني البائع في الثمن الذي يكون في ذمة المشتري ) . ف الظاهر

، وإنمـا الـثمن  . وقد رد على ذلـك بـأن المالـك هنـا ال يباشـر حـا التقـدم ( 14إسماعيل غانم في الذمة المالية ص 
.  ( $%&. ذات ـا يسـترد الـثمن الـذي حـل محل ـا ، وبدال من أن يسترد المالك العين قد حل محل العين حلوال عينيا

، وبعد تسجيل هذا الحا رتب مالك العقار حا انتفاع آخر  وإذا ترتب لشخص حا انتفاع على عقار مملوك لغيره
، فــإن صــاحب حــا االنتفــاع اهنول بتقــدم علــى صــاحب حــا االنتفــاع الثــاني أو علــى  أو حــا اراتفــاع علــى العقــار
 ما أنزل منه في المرتبة .صاحب حا االرتفاق هنن 
، في وضوح أكبر فـي الحقـوق العينيـة التبعيـة . فالـدائن المـرت ن  ، كما يظ ر حا التتبع و ظ ر حا التقدم

، علــى أي دائــن شخصــي للــراهن وعلــى أي دائــن ذي  ، فــي التنفيــذ علــى العــين المرهونــة وهــى فــي يــد الــراهن يتقــدم
له حا امتياز ( متأخر عنه في المرتبة . فإذا انتقلت العين المرهونـة حا عيني تبعي ) دائن مرت ن آخر أو دائن 

، فإن الدائن المرت ن اهنول يسـتعمل أوال حـا  ، وعلي ا عدة رهون متوالية من ملكية راهن ا إلي ملكية شخص آخر
قدم فيتقاضى حقـه ، ثم يستعمل حا الت التتبع للتنفيذ على العين وهي في يد المالك الجديد على النحو الذي قدمناه

 من العين المرهونة قبل الدائنين المرت نين المتأخر ن عنه في المرتبة . 

 الحقوق العينية مذكورة على سبيل الحصر تقسيمها ومفردات كل قسم  -المطلب الثاني 

 خالف في فرنسا فيما إذا كانت الحقوق العينية مذكورة على سبيل الحصر : - 020
، فـبعض الفق ـاء يـذهب إلـي أن الحقـوق العينيـة غيـر مـذكورة علـى سـبيل  هناك خالف في الرأي في فرنسـا 

، وبعـض آخـر يـذهب  الحصر وأنه يمكن إنشاء حقوق عينية أخرى غير التي ذكرها القـانون بموجـب اتفـاق خـاص
بيل الحصــر فــال يمكــن إنشــاء إلــي العكــس مــن ذلــك و قــول إن الحقــوق العينيــة المبينــة فــي القــانون مــذكورة علــى ســ
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حقوق عينية أخرى غيرها باتفاق خاص . و الحظ أن القائلين بأن الحقوق العينية غير مذكورة على سبيل الحصر 
، فيقتربـون كثيـرا مـن الـرأي  يوردون على رأي م هذا من التحفظات ما يجعل النتيجة العملية ل ـذا الـرأي جـد محـدودة

 كورة على سبيل الحصر .القائل بأن الحقوق العينية مذ

 الحقوق العينية غير مذكورة على سبيل الحصر :  –الرأي األول في فرنسا  - 022
، بـل إنـه  يذهب هذا الرأي إلي أن الحقوق العينية التي ذكرها القانون ليست هي كل الحقوق العينية الممكنة

اصة كـذلك إدخـال تعـديالت علـى الحقـوق ، كما يمكن باتفاقات خ يمكن إنشاء حقوق عينية أخرى باتفاقات خاصة
 franchetti : Archivio giuridico ) والفقه االيطالي يذهب إلي هذا الرأي ( &%$) العينية التي ذكرها القانون 

vol . VII P .P .201 - 232,369 - 408 )&%$ )  . وكل هذا إنما يكون في حدود النظام العام واآلداب .
، ف ذه قـد قضـت علي ـا الثـورة  لحقوق العينية التي كانت سائدة في الع ود اإلقطاعيةفال يجوز بوجه خاص إعادة ا

ومـن الفق ـاء الـذين يقولـون  ( &%$) ، واالتفـاق علـى إعادت ـا يعتبـر مخالفـا للنظـام العـام الفرنسـية إلـي غيـر رجعـة
وما بعدها  144ص  14قرة ف 1بنكاز  – 18فقرة  9بالنيول و بير وبيكار  - 119ب ذا الرأي بودري وشوفو فقرة 

ر بيـر فـي  – 188ص  – 181ص  1814جنـي فـي ال التعلـيم العـالي البورجونيـة سـنة  – 8مارتي ور نـو فقـرة  –
 $%&. 111ص  1برسيرو وتـالير فـي اإلفـالس  – 148ص  1102سنة  استعمال حا الملكية رسالة من إكس

أي م بما يبدو من تحفظات . فيذكرون أنه يتعذر االتفاق . على أن القائلين ب ذا الرأي يحددون كثيرا من إطالق ر  (
، وال صـلة لـه بحـا عينـي معـروف مـن قبـل . ذلـك أن  على إنشاء حـا عينـي جديـد يكـون مسـتحدثا اسـتحداثا تامـا

، فالبـد مـن شـ رة لتكـون لـه هـذه الحجيـة . فـإذا كـان الحـا العينـي  الحا العيني من شأنه أن يحتج به علـى الكافـة
، وكــل مــا  ، تعــذر شــ ره مــن الناحيــة العمليــة . لــذلك ال يتوقــع إنشــاء حقــوق عينيــة جديــدة ســتحداثا تامــامســتحدثا ا

، فيتفا المتعاقدان على توسيع  يمكن وقوعه هو أن يدخل االتفاق شيئا من التحو ر على الحقوق العينية المعروفة
 – 11ص  18فقرة  9ور بير وبيكار  انظر في هذا المعني بالنيول ( &%$) حا عيني معروف أو على تضييقه

 . ( $%&. 8مارتي ور نو فقرة 

 الحقوق العينية مذكورة على سبيل الحصر :  –الرأي الثاني في فرنسا  - 023
، وال يمكـن باتفـاق خـاص الز ـادة علي ـا أو التعـديل  و ذهب هذا الرأي إلي أن الحقوق العينية يعين ـا القـانون 

 Endemann : lehrbnch des burgeriichm ) ي يـذهب إلـي هـذا الـرأيوالفقـه اهنلمـان ( &%$) في ـا
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Rechts II, 1905 p .47 ) .  مـن التقنـين المـدني اهنرجنتينـي صـراحة علـى أن الحقـوق  2012وتـنص المـادة
، عنــدما أصــدر  . ولعــل المشــروع الفرنســي الحــديث قــد أراد حســم هــذا الخــالف العينيــة مــذكورة علــى ســبيل الحصــر

، إذ قرر أن الحقـوق  القاضي بسر ان التشر ع المدني الفرنسي على اهنلزاس واللور ن 1121يونيه سنة  قانون أول
  : العينية العقار ة هي وحدها التي ينص علي ا القانون الفرنسي

( les seuls droits reels immobiliers sont ceux que prevoit la francaise )  انظـر
. وذلــك لســببين :  ( $%&. 910ص  981فقــرة  1111فــي أصــول القــانون ســنة الســن وري وحشــمت أبــو ســتيت 

، وهــو بطبيعتــه مقصــور  ، فــال يجــوز أن ينشــئ االتفــاق أول مــا أن الحــا العينــي بطبيعتــه حجــة علــى النــاس كافــة
، حقـــا عينيــا يكـــون حجــة علـــى الكافــة والســـبب الثــاني أن الحقـــوق العينيــة وعلـــى رأســ ا حـــا  الحجيــة علـــى طرفيــه

، كـل هـذا يعتبـر  ، سـواء كانـت حقوقـا أصـلية أو حقوقـا تبعيـة ، وكذلك تفر ع حقوق عينية من حا الملكية ملكيةال
، و حــدد للملكيــة  مــن النظــام العــام إذ يقــوم عليــه االئتمــان االقتصــادي القــومي . فالقــانون وحــده هــو الــذي يحــد ذلــك

، وإذا  الحقوق العينية . وال شـأن إلرادة اهنفـراد فـي ذلـك، و فرع من ا ما يري تفر عه من  ، و ضع ل ا قيودها مداها
، وال مجــال  ، ففــي الحقــوق العينيــة ال ســلطان لــإلرادة ســيطر ســلطان اإلرادة فــي منطقــة العقــود والحقــوق الشخصــية

 142فقـرة  2ومـن الفق ـاء الـذين يقولـون ب ـذا الـرأي : أوبـري ورو وبارتـان  ( &%$) لالتفاقات الخاصة بين اهنفـراد
 1994فقـرة  1جوسـران  – 9488وفقـرة  2606فقـرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيـه  –) رابعا (  1وهامش  41ص 

 . ( $%&. 1019ص  1284فقرة  2مازو  – 40بيدان وفواران فقرة  –

 في مصر اإلجماع منعقد على أن الحقوق العينية مذكورة على سبيل الحصر :  - 024
، فـال يجـوز باتفـاق خـاص  أن الحقوق العينية مذكورة علـى سـبيل الحصـرأما في مصر فالفقه مجمع على  

نقـول إن الفقـه فـي مصـر قـد انعقـد إجماعـه علـى أن الحقـوق  ( &%$) إنشاء حقوق أخرى غير التي ذكرها القانون 
،  . إذ هــو يــذهب إلــي أن الحقــوق العينيــة كــالحقوق الشخصــية غيــر محصــورة العينيــة مــذكورة علــى ســبيل الحصــر

، وأنــه يجــوز للعاقــدين  ول فــي هــذا المعنــي : " والــذي نــراه هــو أن الحقــوق العينيــة ليســت محصــورة فــي القــانون و قــ
. وقـد تكـون كاملـة  . وذلك أن الحا العينـي سـلطة تنصـب مباشـرة علـى مـال إنشاء حقوق عينية غير المذكورة فيه

. أمـا  ثمة مـا يمنـع مـن تجزئـة تلـك اآلداب. وليس  ، وقد تكون محدودة أضيا من ذلك نطاقا شاملة كحا الملكية
ال وجود ل ذا االلتـزام إال فـي الصـور التـي ذكرهـا  ، وأنه القول بأن الحا العيني يفرض التزاما على الكافة باحترامه

. ثـم إن القـانون قـد  ، فقول مردود هننه يستند إلي التصـور الشخصـي للحـا العينـي وهـو تصـور غيـر سـليم القانون 
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.  ، والحقـــوق العينيـــة اهنخـــرى التـــي يمكـــن أن ينشـــئ ا اهنفـــراد تكـــون حتمـــا متفرغـــة منـــه حـــا الملكيـــةأوجـــب حمايـــة 
، وهكــذا تكــون الحقــوق الفرعيــة واجبــة  والحمايــة المقــررة للكــل تنســحب بداهــة علــى كــل جــزء مــن أجــزاء هــذا الكــل

. و ورد الفقه  ( $%&. ( 89ص  – 82ص  11رقم  –لم يتم  –... " ) عبد المعطي خيال في اهنموال  االحترام
 المصري الحجج اآلتية للتدليل على صحة ما ذهب إليه :

، العيـــوب التـــي تشـــوب نـــص التقنـــين المـــدني  ، فـــي التقنـــين المـــدني القـــديم لمـــس المشـــرع المصـــري  –أوال 
مـادة بعبـارة ، وصـدر هـذه ال 11/  1، فأراد تالفي ا . ومن ثم أكمل تعداد الحقوق العينية في نص المـادة  الفرنسي

، فقـال : " تقبـل اهنمـوال أن يترتـب علي ـا حقـوق متنوعـة بالنسـبة  توحي بأنه أراد أن يحسم الخالف فـي هـذا الشـأن
حـا االرتفـاق بعقـار الغيـر  –حا االنتفاع . ثالثا  –حا الملكية . ثانيا  –للمنتفعين ب ا . وهذه الحقوق هي : أوال 

 $ 214$ ر وحا اختصـاص الـدائن بعقـار مدينـه كلـه أو بعضـه لحصـوله حا االمتياز وحا رهن العقا –. رابعا 
مجــرد  –فـي اعتقادنـا  –علـى دينـه وحـا الحـبس " . و قـول اهنســتاذ محمـد علـي عرفـة تعقيبـا علــى ذلـك : " و كفـي 

، لنخــرج بنتيجــة قاطعــة هــي أن الحقــوق العينيــة قــد وردت فــي تشــر عنا علــى  النظــرة العــابرة فــي صــياغة النصــوص
/  1الحصر ال على سبيل المثال . وبالرغم من أن المشرع لم يورد فـي التقنـين الجديـد نصـا مقـابال للمـادتين  سبيل
 ( &%$) ، فليس ثمة ما يدعو إلي االعتقاد بأنه أراد الخروج على الوضع القديم "  من القانون المدني القديم 11

 . ( $%&. 91ص  - 90ص  18محمد علي عرفة فقرة 
، يحتج به على الكافة وال يقتصر أثره على طرفـي التعاقـد  ، خالفا للحا الشخصي الحا العيني أن –ثانيا 

، هنن هذا االتفاق بطبيعتـه ال ينـتج أثـره  . وال يمكن إخضاع الكافة ال تفاق ينشئ حقا عينيا لم ينص عليه القانون 
على اهنستاذ عبد المعطي خيـال فيمـا و قول ردا  - 90ص  16شفيا شحاتة فقرة  ( &%$) ال بالنسبة إلي طرفيه

سبا أن أوردناه عنه : " وقد قالوا أخيرًا إن هذه الحقوق العينية يمكن االحتجـاج ب ـا علـي الغيـر هنن ـا متفرعـة عـن 
. وفـي  ، فألن يطالب باحترام الحقـوق المتفرعـة عنـه أولـى ، والغير مطالب أصال باحترام حا الملكية حا الملكية

. إن الـذي يطلـب مـن الكافـة هـو احتـرام حـا الملكيـة الـذي يكـون مقـررًا  غالطة يجب الكشـف عن ـاهذا االستدالل م
، وجـب أن يتخـذ هـذا  لشخص معين على صورته الكاملة وإذا ما اقتطع جزء من هذا الحا لمصلحة شـخص آخـر

،  حقوقــا مســتقلة ، متــى أصــبحت . وذلــك هنن اهنجــزاء المقتطعـة االقتطـاع صــورة مــن الصــور التـي رســم ا القــانون 
. ولن يطلـب بعـد ذلـك مـن الكافـة احتـرام حـا الملكيـة  تكون هي اهنخرى نافذة في حا الكافة ومقررة هنفراد معينين

يقـال إن النـاس  ، فكيـف . وإذا كـان اهنمـر كـذلك ، وباعتبـاره حقـًا مبتـورًا الحقـا كـامال إال علي هذه الصـورة المجـزأة 
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امـــه! إن احتـــرام حـــا الملكيـــة فـــي هـــذه الصـــورة ال يقتضـــي مـــن م ســـوى عـــدم أجـــزاء مـــن حـــا الملكيـــة الواجـــب احتر 
. هــم مكلفــون فــي هــذه الصــورة التــي لــم تصــب فــي  االعتــراف بــالحقوق التــي تولــدت عنــه ولــم تكــن نافــذة فــي حق ــم

 . ( $%&. ( 92ص  – 31 ص 16القالب القانوني الموضوع ل ا " ) شفيا شحاتة فقرة 
الحجــة أن الحــا الشخصــي كــالحا العينــي فيمــا يتعلــا باالحتجــاج بــه علــى  و أخــذ بعــض الفق ــاء علــى هــذه

، ولـم يقـل أحـد إن إمكـان االحتجـاج بـالحا  ، إذ يوجد في مقابل كل من ما واجـب علـى الكافـة بـاحترام الحـا الغير
ر منصو  ( &%$) الشخصي على الكافة من شأنه أن يمنع اهنفراد من االتفاق على ما يشاؤون من حقوق شخصية

جميــــل  – 18إســــماعيل غــــانم فــــي النظر ــــة العامــــة للحــــا ص  – 61مصــــطفي منصــــور فــــي نظر ــــة الحــــا ص 
. ولكــن هــذا االعتــراض غيــر حاســم . فأصــحاب الحجــة المتقدمــة ال  ( $%&. 11الشــرقاوي فــي نظر ــة الحــا ص 

وهذا هو اهنهم  -ذلك ، بل هم يضيفون إلي  يكتفون في إيراد حجت م بالقول إن الحا العيني يحتج به على الكافة
، إذا اقتصـر أثـره  أن االتفـاق بطبيعتـه ال ينـتج أثـره إال بالنسـبة إلـي طرفيـه . فاالتفـاق علـى إنشـاء حـا شخصـي -

، فـإذا لـم تكـن هــذه  ، فالضـير مـن ذلـك فـإن الحـا الشخصـي رابطـة شخصـية مـابين الطـرفين علـى الـدائن والمـدين
ر احترام ا . أما االتفاق على إنشاء حا عيني جديد غير الحقوق التي الرابطة نافذة في حا الغير فليس على الغي

، ومع ذلك يراد به أن ينشئ حقـا يمتـد أثـره إلـي الكافـة  ، فإنه اتفاق مقصور أثره على طرفي االتفاق ذكرها القانون 
ذي أنشـأ هـذا الحـا سواء علمه الناس أو ج لوه . وإذا قيل إن الناس يفترض علم م بالحا العيني إذ أن االتفـاق الـ

، أمكنــت اإلجابــة علــى ذلــك بــأن التســجيل أو القيــد ال يــرد إال علــى الحقــوق العينيــة  ال بــد مــن تســجيله أو مــن قيــده
 اهنصلية أو التبعية التي عرف ا القانون وحددها .

مـن ثـم يكـون ، و  أن ترتيب الحقوق العينية اهنصـلية والتبعيـة وتعيـين آثارهـا أمـر يتعلـا بالنظـام العـام –ثالثا 
،  االتفاق علـى ترتيـب حقـوق عينيـة جديـدة مخالفـا للنظـام العـام فـال يجـوز . ذلـك أن بالنسـبة إلـي الحقـوق اهنصـلية

، وتجزئـة السـلطات  يعتبر الحا العيني المتفرع عن الملكية اقتطاعا لبعض سلطات المالك وتقر رهـا لشـخص آخـر
ب في ا اقتصاديا إذ هي تؤدي إلي سوء اسـتغالل الثـروة . على الشيء بين عدة أشخاص ليست من اهنمور المرغو 

، ف ـذا قـد وضـع لـه المشـرع  ، و عنينـا من ـا الـرهن بنوعيـة ف ـو الـذي ينشـأ باالتفـاق أما بالنسبة إلي الحقـوق التبعيـة
، إذ  ، وكل ـا قيـود تتعلـا بالنظـام العـام قواعد للتوفيا بين مصلحة الدائن المرت ن ومصلحة الراهن ومصلحة الغيـر

و قــول اهنســتاذ إســماعيل غــانم فــي هــذا الصــدد : "  ( &%$) هــي تمــس االئتمــان وهــو دعامــة النظــام االقتصــادي
، إن إنشـــاء حـــا عينـــي لـــم يـــنص عليـــه المشـــرع يعنـــي اقتطـــاع بعـــض ســـلطات المالـــك  فبالنســـبة للحقـــوق اهنصـــلية
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ة عن حا الملكية التي عنـي المشـرع وتقر رها لشخص آخر على وجه يختلف عما تتضمنه الحقوق العينية المتفرع
، إذ  . وتجزئة السلطات علـى الشـيء بـين عـدة أشـخاص ليسـت مـن اهنمـور المرغـوب في ـا اقتصـاديا بالنص علي ا

. ولذلك نـرى المشـرع قـد نظـم الحقـوق العينيـة المتفرعـة عـن الملكيـة تنظيمـا  هي تؤدي إلي إساءة استغالل الثروات
توز ع السلطات على الشيء  ... واالتفاق على إنشاء حا عيني جديد يؤدي إلي رمن شأنه أن يقلل من هذا الخط

أمـا  –، وهـو ب ـذا الوصـف اتفـاق باطـل لمخالفتـه للنظـام العـام  على وجه يختلف عـن الوجـه الـذي ارتضـاه المشـرع
اق علـى إنشـاء حقـوق ، ونحن بصدد بيان مدى حر ة اهنفـراد فـي االتفـ ، فال يعنينا من ا هنا الحقوق العينية التبعية

. وقـد رأينـا أن المشـرع قـد  ، ف ـو وحـده الـذي ينشـأ باالتفـاق إال حـا الـرهن بنوعيـة ، عينية لـم يـنص علي ـا القـانون 
وضع عدة قواعد لتنظيمـه ترمـى إلـي التوفيـا بـين مصـلحة الـدائن المـرت ن ومصـلحة الـراهن ومصـلحة الغيـر وكل ـا 

. ولــذلك  ، إذ هــي تمـس االئتمــان وهــو دعامـة النظــام االقتصـادي القــائم تضـع قيــودا وشـروطا متعلقــة بالنظــام العـام
، لمخالفته للنظام العام " )  فإن االتفاق على إنشاء حا عيني تبعى دون مراعاة هذه القيود أو الشروط اتفاق باطل

عينـي ، فيكـون االتفـاق علـى إنشـاء حـا  ( $%&. ( 11ص  – 18إسماعيل غانم فـي النظر ـة العامـة للحـا ص 
انظـر فـي الفقـه المصـري وهـو يقـول بـأن  ( &%$) تبعى دون مراعاة هذه القيـود اتفاقـا بـاطال لمخالفتـه للنظـام العـام

فقــرة  1111الحقـوق العينيـة مـذكورة علــى سـبيل الحصـر : السـن وري وحشــمت أبـو سـتيت فـي أصــول القـانون سـنة 
 - 16شــفيا شــحاتة فقــرة  - 116فقــرة  1محمــد كامــل مرســي  - 21فقــرة  - 16محمــد علــي عرفــة فقــرة  - 281

سـليمان  –1عبـد المـنعم فـرج الصـدة فقـرة  – 10ص  – 18ص 11كيرة فقـرة  حسن - 1عبد المنعم البدراوي فقرة 
إسـماعيل غـانم فــي النظر ـة العامـة للحــا  - 111ص  911فقــرة  1112مـرقس فـي المـدخل للعلــوم القانونيـة سـنة 

 69ص  1162ي منصـور فـي المـدخل للعلـوم القانونيـة سـنة منصـور مصـطف – 10ص  – 14ص  1118سنة 
أحمـد  – 96عبد الفتاح عبد البـاقي ص  – 40ص  – 61عبد الحي حجازي في نظر ة الحا ص  – 66ص  –

 . ( $%& . 911سالمة في نظر ة الحا ص 
اء ال ، وأحصــاها إحصــاء استقصــ ، إنمــا نظم ــا حقــا حقــا ، عنــدما نظــم الحقــوق العينيــة والحــا أن المشــرع

، وهـو أوسـع  إحصاء تمثيل . ف و قد اقتطع أوال مـن حـا الملكيـة متفقـا مـع المصـلحة العامـة . فبـدأ بحـا االنتفـاع
، ولكنـه أراد تقييـد هـذا  ، إذ جعل للمنتفع جميـع حقـوق المالـك فيمـا عـدا الرقبـة الحقوق العينية اهنصلية بعد الملكية

، فضـيا  ، فإذا مات هذا رجع حـا االنتفـاع هـذا حتما بحياة المنتفع ، فجعله موقوتا الحا حتى ال يختلط بالملكية
، وهو حا االنتفاع منقوصا منه حا التصـرف فـي  فيه على إحدى صورتين . الصورة اهنولى هي حا االستعمال
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، وزاد  ، فال يجوز لصاحب حا االستعمال أن يستعمل الحا وجعله كحـا االسـتعمال ال يجـوز النـزول عنـه الحا
لتضــييا بــأن جعــل حــا الســكني مقصــورا علــى عقــار صــالح للســكنى كمــا يســتفاد مــن االســم نفســه . ووقــف فــي ا

، حــا انتفــاع بالشــيء دون أن  ، باتفــاق خــاص بــين اهنفــراد المشــرع عنــد ذلــك فلــم يجــز أن يقتطــع مــن حــا الملكيــة
النتفاع بالشيء إلـي غيـر ، لتعددت حقوق ا يكون هذا الحا حا انتفاع أو حا استعمال أو حا سكني . ولو فعل

، وقــد اســتقاه مــن الفقــه  ، ولــيس هــذا فــي مصــلحة نظــام الملكيــة واســتقرارها . ثــم أورد المشــرع حــا الحكــر حصــر
، مارسته الناس في معامالت م  ، وصاغة بحسب قواعده . وهو حا عيني معروف في مصر منذ القديم اإلسالمي

، وقصره من وقت العمل بالتقنين المدني الجديد  بقدر االستطاعةفأصبح مألوفا . ومع ذلك فقد ضيا المشرع منه 
،  ، بعـد العمـل بـالتقنين الجديـد ، باتفـاق خـاص مدني ( . فلم يعد من الممكـن 1012على اهنراضي الموقوفة ) م 

، وهذا قاطع في أن الحقوق العينية إنما وردت على سبيل الحصر . وقد  إنشاء حا حكر على أرض غير موقوفة
وجـاء فـي  ( &%$) ، هـو حـا القـرار ان مشروع التقنين المدني الجديد ينظم حقا عينيا آخر قر با من حا الحكـرك

، مـا يـأتي : " اسـتحدث المشـروع حـا القـرار  ، تبر ـرًا السـتحداث هـذا الحـا المذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي
، وال يكفيـه فـي ذلـك  ، بينـي في ـا أو يغـرس ة، فقد يحتاج شخص لالنتفـاع بـأ ض مـدة طو لـ لمواج ة حالة خاصة

. وال ير ـــد صـــاحب اهنرض أن  أن يســـتأجر اهنرض فـــإن حـــا المســـتأجر ال يكفـــل لـــه القـــدر الكـــافي مـــن االســـتقرار
. فيختـار  ، فإن الحكر تصرف خطير ال يبرره إال أن اهنرض مخربة والحكر هو الوسيلة إلي استصـالح ا يحكرها

، وليترتــب للمنتفــع بــاهنرض حــا عينــي لمــدة طو لـــة " )  ن وســطا بــين اإليجــار والحكــرالطرفــان عقــد القــرار ليكــو 
، وأقرهـا البرلمـان  . وقد رأت لجنة مجلس الشـيوخ ( $%&. ( 1هامش  160ص  6اهنعمال التحضير ة  مجموعة

يـأتي : وجاء في محضر لجنة لمس الشيوخ فـي هـذا الصـدد مـا  ( &%$) ، أن تحذف حا القرار هذا على ما رأته
، وال يوجد مـا  ، ورؤى أن حا القرار حا جديد على المصر ين " تليت المواد الخاصة بحا القرار فاعترض علي ا

 ... وبعـد مناقشـة رؤى حـذف المـواد الخاصـة بحـا ، و غنـي عنـه حـا الحكـر واإليجـار يبـرره فـي البيئـة المصـر ة
وهنن نظام الحكر في مصر يواجه بعض الحاجة واإلجـازة ،  ، تفاديا من وضع أحكام مختلفة لصور متقاربة القرار

، ال تتطلـب اسـتبقاء أحكـام  . وإذا وجـدت بعـض مصـلحة ف ـي يسـيرة الطو لة بما تتضمنه من شروط تواجه الباقي
، بعد أن حذف حا القرار  . أرأيت ( $%&. ( 1هامش  160ص  6هذا الحا " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة 

) ، أيجـوز ل ـم ذلـكال ال شـك فـي أن هـذا ال يجــوز ن اهنفـراد أردوا أن ينشـئوه باتفاقـات م الخاصــة، لـو أ مـن المشـروع

،  ( $%&. 1هـامش  111ص  911فقـرة  1112قارن سليمان مرقس في المدخل للعلـوم القانونيـة سـنة  ( &%$
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خــاص إنشــاء حــا ، وال يجــوز باتفــاق  وهــذا دليــل آخــر قــاطع فــي أن الحقــوق العينيــة مــذكورة علــى ســبيل الحصــر
مــدني بــأن " تخضــع حقــوق االرتفــاق  1011عينــي جديــد . وتــأتي بعــد ذلــك حقــوق االرتفــاق . وقــد قضــت المــادة 

، فــأعطى القــانون لالتفــاق مــابين اهنفــراد هنــا مجــاال واســعا فــي تقر ــر حقــوق  للقواعــد المقــررة فــي ســند إنشــائ ا .. "
حقـوق . ولعـل هـذا يسـتطاع إنشـاء حقـوق ارتفـاق متنوعـة غيـر االرتفاق وفي تحديد القواعـد التـي تخضـع ل ـا هـذه ال

، وال يجوز باتفاق خاص مخالفـة هـذه القواعـد .  محصورة بموجب اتفاق خاص .ومع ذلك فإن إنشاء حقوق ارتفاق
وأول هذه القواعد أن حـا االرتفـاق حـا يحـد مـن منفعـة عقـار أن يتقـرر حـا ارتفـاق لمصـلحة شـخص ال لمصـلحة 

، وأهم ـا أن يكـون حقـا موقوتـا حتمـا بحيـاة  ن هذا حـا انتفـاع ووجـب خضـوعه لقواعـد حـا االنتفـاع، وإال كا عقار
المنتفع . ومن القواعد اهنساسية في حقوق االرتفـاق أن " لمالـك العقـار المرتفـا بـه أن يتحـرر مـن االرتفـاق كلـه أو 

ائـدة محــددة ال تتناسـب البتــة مـع اهنعبــاء ، أو لـم تبــا لـه غيــر ف بعضـه إذا فقـد االرتفــاق كـل منفعــة للعقـار المرتفــا
 مدني ( . 1021الواقعة على العقار المرتفا به " ) م 

، ف ــذه أيضــا نظم ــا وحصــرها فــي حقــوق معينــة ال تجــوز  وكــذلك فعــل المشــرع فــي الحقــوق العينيــة التبعيــة
االمتيـاز إنمـا تنشـئ ا  ، وحقـوق  الز ادة علي ا باتفاق خاص . فحا االختصاص إنما يكون بحكـم قضـائي ال باتفـاق

، ولكن  ، وهذان ينشآن باتفاق خاص نصوص قانونية وال يجوز إنشاؤها باتفاق . بقي الرهن الرسمي ورهن الحيازة
، هننـه يـنظم  على النحو الذي حدده القانون وبموجب القواعد التي وضع ا لذلك . وكل هذا يعتبر من النظـام العـام

، لـم  القانون مثال أن يرد رهن الحيـازة علـى عقـار وقصـر هـذا الحـا علـى المنقـول، فإذا حرم  االئتمان االقتصادي
يجز باتفاق خاص ترتيب رهن حيازة على العقار . وهذا دليل قاطع في أن الحقوق العينية التبعية إنما وردت على 

هننـه كالعـادة يسـتر  ، ، فال يجوز باتفاق خاص إنشاء حا جديد . وقد حرم القانون فعـال بيـع الوفـاء سبيل الحصر
، وكـل اتفـاق علـى بيـع  ، فال يجوز باتفاق خاص العودة إلـي بيـع الوفـاء رهنا و خالف في الوقت ذاته أحكام الرهن
،  وبعـد أن جعـل التقنـين المـدني الجديـد الحـا فـي الحـبس دفعـا ( &%$) وفائي يكون بـاطال لمخالفتـه للنظـام العـام

 . ( $%&. ، ال يجوز باتفاق خاص إعطاء صفة العينية ل ذا الدفع لقديموكان حقا عينيا في التقنين المدني ا
قــد ذكرهــا القــانون علــى ســبيل  –أصــلية كانــت أو تبعيــة  –ومــن ذلــك يتبــين فــي وضــوح أن الحقــوق العينيــة 

، وال التعديل مـن أحكـام الحقـوق العينيـة الموجـودة إذ أن  الحصر . فال يجوز باتفاق خاص إنشاء حا عيني جديد
 ذه اهنحكام تعتبر من النظام العام .ه
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 تقسيم الحقوق العينية إلي أصلية وتبعية ومفردات كل قسم  - 025
، لم يبا إذن إال تعداد هذه  : ولما كانت الحقوق العينية مذكورة على سبيل الحصر على النحو الذي قدمناه

 ا عينيا تبعية .الحقوق حقا حقا . وقبل ذلك تقسم ا قسمين : حقوق عينية أصلية وحقوق
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في صدد هذا التقسيم : " جمع المشروع في القسم الثاني 

، هنن لكـل مـن  ، لألصلية كتاب وللتبعيـة كتـاب آخـر ، ثم قسم ا بين كتابين منه الحقوق العينية اهنصلية والتبعية
لحقوق اهنصلية هو حا دائم ال يزول . أما الحقوق التبعية فال تقوم هذين النوعين من الحقوق مميزات خاصة . فا

، ومــن أجــل هــذا دعيــت بالتأمينــات العينيــة . وهــي  ، بــل تســتند فــي قيام ــا إلــي حــا شخصــي تضــمن وفــاءه بــذات ا
ن ـا تخـول ، والـديون ال يجـوز تأييـدها . وتتميـز الحقـوق التبعيـة أخيـرًا بأ حقوق مؤقتة تزول بزوال الدين الذي تكفله

، وهذان ال يظ ران في الحقوق اهنصلية بالوضوح الـذي نـراه فـي الحقـوق التبعيـة . علـى أن  صاحب ا التقدم والتتبع
،  صفة العينية هي التي تجمع بين الحقوق اهنصلية والحقوق التبعية . ف ذه الحقوق جميعا تشترك في معنى واحـد

ا القــانون لشــخص معــين علــى شــيء معــين . وقــد فصــل هــو أن كــل حــا من ــا إذا حلــل تكشــف عــن ســلطة يعطي ــ
،  ، فجعل ــا فــي الكتــاب اهنول بعــد أن ضــم ل ــا تقســيم اهنمــوال التقنــين الحــالي ) القــديم ( مــابين الحقــوق اهنصــلية

 ( &%$) ، فجعل ـا فـي الكتـاب اهنخيـر بعنـوان حقـوق الـدائنين بعـد أن فصـل عن ـا رهـن الحيـازة والحقـوق التبعيـة
 " . ( $%&. 9ص  6ل التحضير ة مجموعة اهنعما

، وهــو اهنصــل وعنــه تتفــرع ســائر الحقــوق العينيــة  ومفــردات الحقــوق العينيــة اهنصــلية هــي أوال حــا الملكيــة
، بل تتفرع عنه أيضا جميع الحقوق العينية التبعية . و تفرع عن حا الملكية حقوق عينية أصـلية خمسـة  اهنصلية

و ضــاف إلــي هــذه  ( &%$) ، وحــا الحكــر ، وحــا االرتفــاق حــا الســكني، و  ، وحــا االســتعمال : حـا االنتفــاع
، ف ـو  حـا المسـتحا فـي الوقـف - 1الحقوق العينية الخمسة المذكورة في التقنين المدني الحقـوق الثالثـة اآلتيـة : 

 21حا عيني غير الحا الشخصي الذي له في تقاضي الغلة من الناظر ) انظر في هذا المعني استئناف مصر 
، وقــد ألغــي  . وهــو مــن مباحــث الشــر عة اإلســالمية ( 416ص  997رقــم  16إلــي المحامــاة  1196رايــر ســنة فب

  . على كل حال فيما عدا الوقف الخيري 
، وقــد تناولتــه تشــر عات  ، كحــا المؤلــف وحــا المختــرع الحــا الــذي يــرد علــى اهنشــياء غيــر الماديــة - 2

 . خاصة سنبحث ا فيما يلي
وانظر في الحقوق العينية اهنصلية وتبو ب ا في  . ، وسنبحثه فيما يلي مناجم والمحاجرحا استغالل ال - 3
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التقنين المدني القديم وعيوب هذا التبو ب المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي فـي مجموعـة اهنعمـال التحضـير ة 
 . ( $%&. 1ص  6

،  ، وحا االختصاص ف ي حا الرهن الرسمي –أو التأمينات العينية  –أما مفردات الحقوق العينية التبعية 
، وحقــوق االمتيــاز . فخصصــنا الجــزئين الثــامن والتاســع للحقــوق العينيــة اهنصــلية : أفردنــا هــذا  وحــا رهــن الحيــازة

، وسـنفرد الجــزء التاسـع هنسـباب كســب الملكيـة وللحقـوق العينيــة اهنصـلية المتفرعـة عــن  الجـزء الثـامن لحــا الملكيـة
، وسنخصــص ل ــا  ، أي التأمينــات الشخصــية والعينيــة الحقــوق العينيــة التبعيــة ومع ــا عقــد الكفالــةالملكيــة . بقيــت 
 الجزء العاشر .

 الذمة المالية والحلول العيني -الفرع الثاني 

 معني الذمة المالية والحلول العيني : - 026
الذمــة الماليــة هــي مــا للشــخص ومــا عليــه مــن أمــوال وديــون منظــورا إلي ــا كل ــا كمجمــوع . وتشــمل اهنمــوال  

، والحقــوق  ، و ــدخل فــي ذلــك الحقــوق العينيــة والحقــوق الشخصــية التــي بســطناها فيمــا تقــدم جميــع الحقــوق الماليــة
فالذمــة الماليــة تتصــل إذن اتصــاال وثيقــا الماليــة التــي تــرد علــى اهنشــياء غيــر الماديــة التــي سنبســط ا فيمــا يلــي . 

، إذ هـــي تنـــتظم فـــي مجمـــوع واحـــد كـــل هـــذه  بـــالحقوق العينيـــة والحقـــوق الشخصـــية التـــي ســـبا تفصـــيل القـــول في ـــا
، بل تنتظم أيضا كما قلنا الحقوق المالية التي ترد على اهنشياء غير المادية وهي ما يدعى عادة بالملكية  الحقوق 

 ناعية والتجار ة .اهندبية والفنية والص
وتتصل بالذمة المالية فكرة الحلول العيني . والحلول العيني معنـاه إجمـاال أن يحـل مـال محـل مـال آخـر فـي 

، وهمـا  النظام القانوني الـذي يخضـع لـه هـذا المـال اآلخـر . الفكـرتين اللتـين تقـوم علي مـا الذمـة الماليـة فيمـا سـنرى 
غرض معين . ومـن هنـا أمكـن أن تتصـل نظر ـة الحلـول العينـي بنظر ـة فكرة مجموع المال وفكرة تخصيص المال ل

 ( &%$) ، وتبع مـا الفقـه الفرنسـي فـي ذلـك ، وقد عالج أو بـرى ورو النظـر تين معـا فـي مكـان واحـد الذمة المالية
ان آخـر ، ولكن أي مكـ ( 11ينتقد بعض الفق اء ربط نظر ة الحلول العيني بنظر ة الذمة المالية ) حسن كيرة فقرة 

. وم مــا يكــن مــن أمــر فــإن االتصــال مــا بــين نظر ــة الذمــة الماليــة  لنظر ــة الحلــول العينــي هــو أيضــا محــل للنظــر
، يشـــفع فـــي التمســـك بالترتيـــب  المـــال والتخصـــيص ، عـــن طر ـــا فكرتـــي المجمـــوع مـــن ونظر ـــة الحلـــول العينـــي

 .  ( $%&. التقليدي
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 ونستعرض كال من النظر تين .

 ذمة المالية ال -المبحث األول 
ص  – 02ص  4بيدان وفواران  – 583فقرة  – 573فقرة  9مراجع : أو برى ورو وإسمان  ( &%$) 

 Jallu : . رسائل وأبحاث 9ص  – 0كاراونييه ص  – 35فقرة  – 05فقرة  3بالنيول وريبير وايكار  – 44
رسالة من باريس  Gazelles – 0913رسالة من باريس سنة  plastara – 0912رسالة من باريس سنة 

0915 – Gazin  0901رسالة من ديجون سنة – Rimpler  0901رسالة من باريس سنة – Liborde 
- Lacoste  0906رسالة من بوردو سنة – Gary  0930رسالة من بوردو سنة – Merovach  في

رسالة من باريس سنة  إسماعيل غانم -وما بعدها  800ص  0936المجلة الفصلية للقانون المدني سنة 
  ( $%&. ( 0957طبعت في سنة  ) 0951

 (Le patrimoine ) 

 النظرية التقليدية ونقدها :  - 027
، وقــد وضــعاها نظر ــة مجــردة )  وضــع النظر ــة التقليديــة فــي الذمــة الماليــة الفقي ــان المعروفــان أوبــرى ورو

abstraite ا المنقـي إلـي درجـة اسـترعت نظـر الفق ـاء فـي ( قامت علـى المنطـا المحـض . وكانـت قو ـة فـي بنائ ـ
، ال تبـالي بمـا  ، وهـي تقـوم علـى المنطـا المحـض ، وكسبت شـ رة كبيـرة فـي الفقـه القـانوني . ولكن ـا كانـت فرنسا

، بل ووصل نقدها إلي حـد  يعترض طر ق ا من قواعد قانونية وضعية تتعارض مع ا وتنقض ا . لذلك كثر ناقدوها
 ساس .محاولة هدم ا من اهن

 ، ثم تنتقل إلي ما قيل في نقدها . ونبدأ بعرض هذه النظر ة التقليدية كما بسط ا أوبرى ورو

 النظرية التقليدية في الذمة المالية -المطلب األول 

 العناصر التي تتكون منها الذمة المالية :  - 028
لي ــا كمجمــوع . و الحــظ أن قــدمنا أن الذمــة الماليــة هــي مــا للشــخص ومــا عليــه مــن حقــوق وديــون منظــورا إ

، وال  الحقوق والديون التي تتكـون من ـا الذمـة الماليـة يجـب أن تكـون ذات قيمـة ماليـة إذ نحـن هنـا فـي صـدد المـال
 شأن للذمة المالية بالحقوق التي تتعلا بالشخص دون ماله .
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تـي تـدخل فـي القـانون ، وهـي ال وعلى ذلك يخرج من الذمـة الماليـة الحقـوق والواجبـات ذات الصـفة السياسـية
( : حـا  droits de l'hommeالعـام ال فـي القـانون الخـاص . وهـذه هـي مـا عـرف بتسـميته بحقـوق اإلنسـان ) 

أوبـرى  ( &%$) ، ومـا يسـتتبع هـذه الحقـوق مـن واجبـات تقابل ـا ، وحقوقـه فـي الحر ـات العامـة اإلنسـان فـي الحيـاة
، وذلـك مــا لـم يقـع اعتــداء  . وهـذه الحقـوق والواجبــات ليسـت ل ـا قيمــة ماليـة ( $%&. 908ص  141فقـرة  1ورو 
 ، فعند ذلك يتمثل جزاء االعتداء في عقوبة جنائية وهذه ال تدخل أيضًا في الذمة المالية هنن له قيمة مالية  علي ا

نتـا تـدخالن فـي نطـاق ، فواليـة الـزوج وواليـة اهنب وإن كا و خرج كذلك مـن الذمـة الماليـة الواليـة علـى الـنفس
 ، إال أن ما تخرجان من الذمة المالية إذ ليست ل ما قيمة مالية . القانون الخاص

، كدعوى الزوجية ودعوى  ( actions d'état civilو خرج أيضا من الذمة المالية دعاوى الحالة المدنية ) 
،  ، فـال تـدخل فـي الذمـة الماليـة ة ماليـةالبنوة ودعاوى النسـب بوجـه عـام . وهـذه الـدعاوى فـي ذات ـا ليسـت ل ـا قيمـ

) ولكــن إذا تفــرأ عن ــا حقــوق ماليــة كــالحا فــي اإلرث والحــا فــي النفقــة فــإن هــذه الحقــوق تــدخل فــي الذمــة الماليــة

ولكــن يــدخل فــي الذمــة الماليــة اهنشــياء ذات القيمــة التذكار ــة  - 910ص  141فقــرة  1أوبــرى ورو  ( &%$
، مـا لـم تكـن ذات  . ولكن ا ال تكون محال للقسمة بين الورثة والمحفوظات والرسائل ، كالصور الفوتوغرافية لألسرة

نقـض فرنسـي  – 2191فقرة  1قيمة مالية كبيرة كالمجوهرات واهنثاث ذي القيمة الفنية ) بالنيول ور بير وبوالنجيه 
ياء التــي ال يجــوز . و ــدخل فــي الذمــة الماليــة أيضــا اهنشــ ( 81 - 1 - 1198ســير ه  1194ديســمبر ســنة  19

، أي بصـرف النظـر عمـا يمكـن  . أما قدرة اإلنسان على العمل في ذات ـا ، هنن ا تكون محال للملكية الحجز علي ا
 . ( $%&. ( 9ص  – 2، فال تدخل في الذمة المالية ) كاربونييه ص  مالية أن تغله من قيمة

،  هـي الحقـوق والـديون ذات القيمـة الماليـة و ستخلص من ذلـك أن العناصـر التـي تتكـون من ـا الذمـة الماليـة
، كحـا الملكيـة وحـا االنتفـاع  كما قدمنا . ومن ثم يدخل في الذمة المالية جميع الحقـوق العينيـة اهنصـلية والتبعيـة

، كخيـار الشـفعة  و ـدخل فـي الذمـة الماليـة أيضـا مجـرد الـرخص أو الحيـازات ( &%$) وحـا االرتفـاق وحـا الـرهن
 1191يونيـــه ســـنة  8قامـــة بنـــاء علـــى أرضـــه وحـــا الشـــر ك فـــي طلـــب القســـمة ) نقـــض مـــدني وحـــا المالـــك فـــي إ

. و دخل في الذمة الماليـة أيضـا  ( $%&. ( 1ص  1شفيا شحاتة فقرة  – 141ص  181رقم  2مجموعة عمر 
ث أن ـا ، وقيمـة ماليـة سـلبية مـن حيـ الحقوق الشخصية أو االلتزامات ف ي قيمة مالية إيجابية من حيث إن ا حقـوق 

أمــا الواجــب العــام الــذي يتحملــه كــل شــخص فــي احتــرام الحقــوق العينيــة فــال يــدخل فــي الذمــة  ( &%$) التزامــات
. فالناحيــة اإليجابيـــة للذمــة الماليـــة تشــمل إذن الحقـــوق  ، هنن هــذا الواجـــب لــيس التزامـــا بــالمعني الصـــحيح الماليــة
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ص  1شمل سوي االلتزامـات الشخصـية ) شـفيا شـحاتة فقـرة ، أما الناحية السلبية فال ت العينية والشخصية جميع ا
، كحـا المؤلـف  . و دخل في الذمـة الماليـة أخيـرا الحقـوق الماليـة الواقعـة علـى اهنشـياء غيـر الماديـة ( $%&. ( 1

، وسيأتي تفصيل ا فيما يلي . أما الحا اهندبي للمؤلف فحا غير ذي قيمة مالية فال يدخل فـي الذمـة  وحا الفنان
 ، فإذا ما اعتدى عليه ووجب التعو ض أصبح التعو ض ذا قيمة مالية ودخل في الذمة المالية . اليةالم

(  actif، فـإن الحقـوق هـي التـي تمثـل القيمـة اإليجابيـة )  ولما كانت الذمة المالية تتكـون مـن حقـوق وديـون 
 ( ل ا . passif، وتمثل الديون القيمة السلبية )  للذمة المالية

 2( اندماج عناصر الذمة المالية في مجمـوع مـن المـال . )  1رتان رئيستان في الذمة المالية : ) وهناك فك
 ( اندماج الذمة المالية في شخصية صاحب ا .

 الذمة المالية مجموع من المال  - 0

 اندماج عناصر الذمة المالية في مجموع من المال :  - 029
، عنــد تصــور  ، ال ينظــر إلي ــا اليــة علــى النحــو الــذي بســطناه، مــن حقــوق وديــون م وعناصــر الذمــة الماليــة

، بــل ينظــر إلي ــا علــى أن ــا جميعــا مندمجــة فــي كــل ال يتجــزأ . فتفنــى ذاتيــة هــذه  من ــا ذاتيتــه وكيانــه الخــاص بــه
( . وال تدخل هذه العناصر  universalité، وتصبح كل ا مجموعا من المال )  العناصر في المجموع الذي تكونه

، إال باعتبــار أن ــا قــيم ماليــة مثليــة يحــل بعضــ ا محــل بعــض فــي المجمــوع  ، بعــد أن ذابــت فيــه ذا المجمــوعفــي هــ
، و قــوم  الشـامل . وبــذلك ينفصـل مجمــوع المـال الــذي هـو الذمــة الماليـة عــن كـل مــن العناصـر الماديــة التـي تكونــه

كل عنصر من عناصرها الذاتي عـن كـل  ( ل ا كيان ا المستقل عن كيان entité abstraiteبذاته وحدة مجردة ) 
، والتي يكون من شـأن ا أن  ، نرى في وضوح أن كل التغييرات التي تطرأ على هذه العناصر عنصر من عناصره

، ال أثر ل ا في كيان الذمـة الماليـة ذاتـه الـذي هـو الـديون  نز د أو تنقض في القيمة اإليجابية أو في القيمة السلبية
، علـى حال ـا ال تتغيـر . بـل  ، وتبقـى الذمـة الماليـة هـي هـي ، وقد تز ـد القيمـة اإليجابيـة خرى وتجد مكان ا ديون أ

، ومـع ذلـك تقـوم الذمـة الماليـة منفصـلة عـن وجـود الحقـوق والـديون وعـن  إنه قد ال توجد ال حقوق وال ديـون أصـال
 ( &%$) لـه مـع ذلـك ذمـة ماليـة، تكـون  انعدام ا فالطفل يوم يولد وليس له مال أصال من ميـراث وال مـن وصـية

، فإنــه  والحمــل المســتكن لــه هــو اآلخــر ذمــة ماليــة - 110ص  128فقــرة  1كــوالن وكابيتــان ودي المــور انــديير 
 1ص  1، وتوجد له بذلك ذمة مالية ) شـفيا شـحاتة فقـرة  يجوز أن يوصى له بمال معين فتكون له حقوق مالية
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 كما سيأتي . ( $%&. (
مجموع من المال على النحو الذي بسطناه يفسر ثالثا من المسـائل ال امـة : ) أوال ( هـذا وهذا االندماج في 

،  المجموع من المال الـذي هـو الذمـة الماليـة هـو الضـمان العـام للـدائنين . ) ثانيـا ( ينتقـل هـذا المجمـوع مـن المـال
ع مـن المـال أساسـا لنظر ـة الحلـول ، بالموت من المـورث إلـي الـوارث . ) ثالثـا ( تصـلح فكـرة المجمـو  حقوق وديونا

 العيني .
 ونتناول بالبحث كال من هذه المسائل الثالث :

 الذمة المالية هي الضمان العام للدائنين :  –المسألة األولى  - 031
، مــا وجــد من ــا وقــت نشــوء  ، الحاضــر من ــا والمســتقبل تفســر نظر ــة الذمــة الماليــة أن أمــوال المــدين جميعــا

، ضامنة لجميع ديونه دون تمييز بين دين ودين . أو كمـا يقـال عـادة إن الذمـة الماليـة  الدين وما يوجد بعد نشوئه
مة اإليجابية للذمة المالية هـي ضـمان للقيمـة السـلبية ، أو بعبارة أدق إن القي هي الضمان العام لجميع الدائنين ) (

 . 
، فإن هذه غير قابلة للحجز  والذي ينفذ عليه الدائن و بيعه علي مدينه الستيفاء الدين ليس هو الذمة نفس ا

ره ، منظـورا إلـي هـذا المـال باعتبـا ، مـاال بعـد آخـر وال للبيع كما سيأتي . وإنمـا ينفـذ علـى عناصـر الذمـة اإليجابيـة
عنصرا من عناصر الذمة الماليـة التـي تضـمن الـدين . و سـتوي فـي ذلـك المـال الـذي وجـد وقـت نشـوء الـدين وبقـي 

، والمــال الــذي جــد بعــد نشــوء الــدين وبقــي إلــي وقــت التنفيــذ . وال يقــال إن هــذا  فــي الذمــة الماليــة إلــي وقــت التنفيــذ
، ذلـك أن الضـامن للـدين هـو  لـم يعتمـد عليـه الـدائن المال اهنخير لـم يكـن موجـودا وقـت نشـوء الـدين فـال يضـمه إذ

، فسواء وجد المال وقت نشوء الدين أو  الذمة المالية أي هذا المجموع من المال الذي تفنى فيه عناصره كما قدمنا
، ف و في الحالين عنصر من عناصـر الذمـة الماليـة وب ـذا الوصـف يعتبـر ضـامنا للـدين . وعلـى العكـس  جد بعده

، حتى لو كان موجودا وقت نشوء   يضمن الدين المال الذي يكون قد خر من الذمة المالية وقت التنفيذمن ذلك ال
، حتـى لـو  ، لم يكن عنصرًا مـن عناصـر الذمـة الماليـة فـال يضـمن الـدين ، وقت التنفيذ الدين . ذلك أن هذا المال

هو الذمة المالية بما تشتمل عليـه مـن عناصـر  ، إذ ضمان الدائن إنما كان الدائن قد اعتمد عليه وقت نشوء الدين
 chosesوقـــت التنفيـــذ ال وقـــت نشـــوء الـــدين . وبـــذلك تكـــون عناصـــر الذمـــة الماليـــة بمثابـــة اهنشـــياء المثليـــة ) 

fongibles . ما خرج من ا يحل محله ما استجد ) 
، مشـروط  د  بعـد ذلـك، ما كان منه موجودا وقـت نشـوء الـدين ومـا جـ على أن خروج المال من الذمة المالية
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، وإال كــان للــدائن الــدعوى البولصــية يضــع ا القــانون بــين يديــه فيجعــل  بعــدم تعمــد المــدين اإلضــرار بحقــوق الــدائن
، و عتبــر المــال باقيــا فــي الذمــة الماليــة فيســتطيع الــدائن التنفيــذ  تصــرف المــدين فــي المــال غشــا غيــر نافــذ فــي حقــه

 عليه .
( للدائنين ال يعني أن للدائن حقا عينيا على اهنموال  gage commumاما ) وكون الذمة المالية ضمانا ع

( هنـا ليســت مســتعملة بمعناهـا الفنــي وال تعنــي أن  gage، فكلمـة " الضــمان " )  التـي تشــتمل علي ـا الذمــة الماليــة
تيفاء حقـه . و تسـاوى ، بل معناهـا أن للـدائن أن ينفـذ علـى أمـوال مدينـه السـ للدائن العادي رهنا على أموال المدين

، حتـى فـي اهنمـوال التـي وجـدت فـي الذمـة  ، فال يتقدم الـدائن السـابا علـى الـدائن الالحـا الدائنون جميعا في ذلك
،  المالية وقت نشوء حا الدائن اهنول وقبل نشوء حا الدائن الثاني . وال يتقـدم الـدائن الالحـا علـى الـدائن السـابا

وجـودة فـي الذمـة الماليـة وقـت نشـوء حـا الـدائن السـابا ولـو جـّدت قبـل نشـوء حـا حتى في اهنموال التي لم تكـن م
،  الــدائن الالحــا . وإنمــا يتقــدم دائــن علــى آخــر تبعــا لمــا لــه مــن ضــمان عينــي علــى مــال معــين مــن أمــوال المــدين

ورو  انظـر فـي كـل مـا تقـدم أوبـري  ( &%$) ، و كـون تقدمـه فـي هـذا المـال وحـده  كـرهن أو اختصـاص أو امتيـاز
 . ( $%&. 121فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 991ص  – 998ص  141فقرة  1وإسمان 

 انتقال حقوق المورث وديونه إلى الوارث :  –المسألة الثانية  - 131 

، أن الـدين ال ينتقـل مـن  ، وهـو القـانون الـذي ابتـدعت فيـه نظر ـة الذمـة الماليـة اهنصل في القانون الفرنسـي
،  ، وإذا كانــت حوالــة الحــا جــائزة فــإن حوالــة الــدين ال تجــوز . ومــع ذلــك فــإن الــدين ينتقــل ين إلــى مــدين آخــرمــد

، من ذمة المورث إلى ذمة الوارث . و فسر ذلك عادة بنظر ة الذمـة الماليـة . فـالمورث  بالوفاة ال فيما بين اهنحياء
نفصـلة عنـه بعـد أن مـات . فالبـد مـن إسـناد هـذه الذمـة ، م ، بما تشـتمل عليـه مـن حقـوق وديـون  تقوم ذمته المالية

، ف ـو الـذي تسـتمر شخصـية  ، وهـذا الشـخص ال يمكـن إال أن يكـون هـو الـوارث المالية إلى شـخص غيـر المـورث
، فتنتقـل إلـى  ، وهو الذي يتملك تركته . وعلى ذلك تنتقل الذمة المالية للمورث بمجرد موته إلـى الـوارث مورثه فيه

المورث وديونه جميعا في وقت واحد . وبذلك أمكن تصور انتقال الدين فـي القـانون الفرنسـي مـن مـدين هذا حقوق 
أما في مصر فقواعد الشر عة  ( &%$) ، بفضل نظر ة الذمة المالية  ، أي من المورث إلى الوارث إلى مدين آخر

فسر ذلك عادة بأن ديون الميت ال تنتقل . و  ، بأال تركة إال بعد سداد الديون  ، كما هو معروف اإلسالمية تقضي
. ومـع ذلـك  ، والصافي من التركة بعـد ذلـك هـو الـذي يتملكـه الورثـة ، بل تبقى في التاركة إلى أن تسدد إلى ورثته

، تــذهب إلــى أنــه بمجــرد وفــاة المــورث تنتقــل تركتــه مــن حقــوق  ، جــديرة باالعتبــار ف نــاك آراء فــي الفقــه اإلســالمي
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، كمـا يصـبح هـؤالء مسـئولين عـن ديـون التركـة ولكـن فـي  ، فتصـبح أمـوال التركـة مملوكـة للورثـة وديون إلى ورثتـه
الورثــة فــي القــانون الفرنســي  . فيكــون وضــع الورثــة فــي الشــر عة اإلســالمية كوضــع حــدود اهنمــوال التــي آلــت إلــي م

ا المعنـى إسـماعيل غـانم انظـر فـي هـذ . ( sons bénéfice d'inventaire ) عنـدما يقبلـون التركـة بشـرط الجـرد
، وبخاصة عندما يرى  . وهذا ال يمنع الوارث بطبيعة الحال ( $%&. 91فقرة  – 26رسالته في الذمة المالية فقرة 

، أو أن يقبله بشرط فصل التركة عن ذمته المالية اهنصلية  ، أن يرفض اإلرث أن ديون المورث تربى على حقوقه
 (sous bénéfice d'inverntaire )  فيصبح بذلك غير مسئول عن ديون التركة إال بمقدار ما تشتمل عليه من

، الموصـى لـه بمجمـوع التركـة أو  ، وهو الذي تنتقل إليه حقوق المورث وديونـه بموجـب القـانون  حقوق . وكالوارث
تقـل ، فـإن هـذا أيضـًا فـي بعـض اهنحـوال تن ( ayant cause à titre univerelبجزء شـائع فـي هـذا المجمـوع ) 

 ( &%$) ، بموجـب الوصـية أي بموجـب إرادة الوصـي  إليه حقوق الموصى وتنتقل إليه ديونه بنسبة هذه الحقـوق 
ص  – 911ص  189وفقــرة  – 911وص  919ص  182فقــرة  1انظــر فــي كــل مــا تقــدم أوبــري ورو وإســمان 

918 . 
، و صـبح  إلـى الـوارث و ترتب علـى اسـتمرار شخصـية المـورث فـي شخصـية الـوارث أن تنتقـل جميـع الـديون 

 . ( $%&. ، وتضاف حيازة المورث إلى حيازة الوارث السند القابل للتنفيذ في حا المورث نافذًا في حا الوارث

 صالحية فكرة المجموع من المال أساس لنظرية الحلول العيني : –المسألة الثالثة  - 032
 – 99وفقـرة  20ص  11وبيكـار فقـرة  انظـر بوجـه خـاص بالنيـول ور بيـر ( &%$) يذهب بعـض الفق ـاء  
إلــــى أن فكــــرة المجمــــوع مــــن المــــال تصــــلح أيضــــًا أســــاس لنظر ــــة الحلــــول العينــــي فــــي بعــــض  ( $%&. 91فقــــرة 

، وهذا على خالف ما تقضي به  ، فقد يجمع الشخص إلى جانب ذمته المالية اهنصلية ذمة مالية أخرى  تطبيقات ا
أن الشـخص ال تكـون لـه إال ذمـة ماليـة واحـدة ال تتعـدد . و ـأتون علـى ذلـك  النظر ة التقليدية في الذمـة الماليـة مـن

، فـإذا مـا ظ ـر المفقـود بعـد ذلـك  بأمثلة مختلفة من ا الذمة المالية للمفقـود ف ـذه بعـد مـدة معينـة تضـاف إلـى الورثـة
، ثم يظ ـر  ته اهنصليةاسترد ذمته المالية من م . ومن ا التركة التي يستولي علي ا الوارث الظاهر وتضاف إلى ذم

الــوارث الحقيقــي فيســترد التركــة مــن الــوارث الظــاهر . ومن ــا التركــة التــي قبل ــا الورثــة فــي القــانون الفرنســي بشــرط 
 ، ف ذه ذمة مالية تضاف إلى الذمة اهنصلية للوارث وتبقى منفصلة عن ا إلى أن تصفى من الديون . الجرد

جمــوع مــن المــال هــو عبــارة عــن ذمــة ماليــة أضــيفت إلــى الذمــة ، حيــث يوجــد م ففــي هــذه اهنحــوال وأمثال ــا
، تصبح الذمة المالية المضافة ذمة قائمة بذات ا منفصلة عن الذمـة الماليـة اهنصـلية . وهـذا يفسـر  المالية اهنصلية
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و ـدخل فـي مقابلـه  –اهنصـلية أو المضـافة  –، فأي مـال يخـرج مـن إحـدى الـذمتين  بعض تطبيقات الحلول العيني
، وذلــك فــي نطــاق الذمــة الماليــة التــي  ، فــإن المــال الــذي دخــل يحــل حلــوال عينيــا محــل المــال الــذي خــرج ل آخــرمــا

 خرج المال من ا ودخل المال إلي ا . 
 وسيأتي تفصيل ذلك عند الكالم في الحلول العيني .

 الذمة المالية وشخصية صاحبها - 2

 اندماج الذمة المالية في شخصية صاحبها : - 033
يقيم أوبري ورو الذمة الماليـة علـى الشخصـية ذات ـا . فعنـدهما أن هـذا المجمـوع مـن الحقـوق والـديون الـذي  

، إال هنن الذمــة الماليــة قــد انــدمجت فــي  هــو الذمــة الماليــة لــم يقــم كوحــدة فنيــت في ــا عناصــرها فاســتغرقت ا جميعــا
،  ا . فكما أن الشخصية واحـدة ال تتعـدد، وأصبحت امتدادا ل ذه الشخصية وصورة منطبعة من  شخصية صاحب ا

كذلك الذمة المالية وحدة ال تتجزأ . و قول أوبري ورو في هذا الصدد : " فكـرة الذمـة الماليـة تسـتخلص منطقيـا مـن 
، وهــي التعبيــر عــن القــدرة القانونيــة للشــخص باعتبــاره  فكــرة الشخصــية ... فالذمــة الماليــة هــي مظ ــر الشخصــية

 L'idée de patrimoine se déduit logiquement de celle de la (&%$) شخصــا " 
personnalité… Le patrimoine est lémanation de la personnalité et l'expression de la 

puissance juridique don’t une est investie comme telle " . 
، هـي شخصـية  ، في أعلى معاني ا لمالية. و قوالن أيضًا : " الذمة ا ( $%&. ( 941فقرة  1أوبري ورو  )

) ، منظــورا إلي ــا فــي عالقات ــا باهنشــياء الخارجيــة التــي يباشــر الشــخص أو سيباشــر حقوقــا علي ــا "  اإلنســان ذات ــا

$%&) " … le patrimoine est, dans sa plus haute expression, la personnalité meme de 
l'homme, considérée dans ses repports avec les objets externs sur lesquels il peut 

ou pourra avoir des droits à exercer " . 
 . ( $%&. ( 6هامش  149فقرة  1أوبري ورو  )

، ولمـا كـان الحـا البـد أن يسـتند إلـى شـخص يملكـه  ولما كانت الذمة المالية هي مجموع مـن حقـوق وديـون 
، فالذمـة الماليـة البـد إذن أن تسـتند إلـى شـخص يملـك مـا  كون ملتزما بـهوكذلك الدين البد أن يستند إلى شخص ي

تشــتمل عليــه مــن حقــوق و لتــزم بمــا تشــتمل عليــه مــن ديــون . بــل إن الذمــة الماليــة تنــدمج انــدماجا تامــا فــي هــذا 
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حتـى  ، بـل الشخص فال تنفصل عنه . وقد قدمنا أن الذمة المالية تكون قائمة حتى لـو زادت الـديون علـى الحقـوق 
ص  62قـارن إسـماعيل غـانم رسـالته فـي الذمـة فقـرة  ( &%$) لـو لـم تكـن هنـاك فـي وقـت مـا ال حقـوق وال ديـون 

،  حقوقـا ولـو لـم يكسـب ا بالفعـل $ 299$ . فمجرد الصـالحية هنن يكسـب الشـخص  ( $%&. 111ص  – 111
مالية . وهذا مما يقرب الذمة المالية في ، مجرد الصالحية هذه هي الذمة ال وهنن يلتزم بديون ولو لم يلتزم بدين ما

انظـر نظر ـة الذمـة الماليـة فـي الفقـه اإلسـالمي فـي  ( &%$) الفقه الفرنسـي مـن أهليـة الوجـوب فـي الفقـه اإلسـالمي
 . ( $%&. 14ص  – 16الجزء اهنول من مصادر الحا في الفقه اإلسالمي للمؤلف ص 

( الشــخص وحــده هــو الــذي تكــون لــه ذمــة  1نتــائج ثــالث : ) و ترتــب علــى انــدماج الذمــة الماليــة فــي الشخصــية 
( لكـل شـخص ذمـة  9( الذمة الماليـة ال تنفصـل عـن صـاحب ا . )  2، وكل شخص له حتما ذمة مالية . )  مالية
 . ( $%&. هامش 149فقرة  1أوبرى ورو  ( &%$) ، فال تتجزأ الذمة المالية وال تتعدد مالية

 ص وحده هو الذي تكون له ذمة مالية وكل شخص له حتما ذمة مالية : الشخ –النتيجة األولى  - 034
، ف و وحـده  ، أو شخصا معنو ا . وسواء كان طبيعيا أو معنو ا والشخص هنا إما أن يكون شخصا طبيعيا

، والحقـوق والـديون يجـب أن تسـتند  الذي تكون له ذمة ماليـة . ذلـك أن الذمـة الماليـة هـي مجمـوع الحقـوق والـديون 
لي شخص طبيعـي أو معنـوي يكـون مالكـا ل ـا أو ملتزمـا ب ـا كمـا سـبا القـول . ومـن ثـم ال يمكـن أن تسـتند الذمـة إ

 ، ف و وحده الذي تكون له ذمة مالية . المالية إال إلي الشخص
، ومادامـــت الذمـــة الماليـــة هـــي  ومـــادام الشـــخص يكـــون دائمـــا صـــالحا هنن تكـــون لـــه حقـــوق وعليـــه واجبـــات

، فينتج من ذلك أن الشخص بموجب صالحيته هنن تكـون  الحقوق وااللتزام بالواجبات كما قدمناالصالحية لكسب 
، تكــون لــه حتمــا ذمــة ماليــة . ولــيس يلــزم لوجــود الذمــة الماليــة وجــود الحقــوق والواجبــات  لــه حقــوق وعليــه واجبــات

، وهـذا ال يمنـع  ديـون بتاتـا ، فقد قدمنا أن الشخص في وقت معين قد ال تكون له حقوق أصـال وليسـت عليـه فعال
بالنيـول  – 904ص  149فقـرة  1أوبـرى ورو  ( &%$) من أن تكون له ذمة مالية في ذلك الوقت المعين بالـذات

وانظــــر آنفــــا فقــــرة  - 110ص  128فقــــرة  1كــــوالن وكابيتــــان ودي المــــور انــــديير  - 16فقــــرة  9ور بيــــر وبيكــــار 
121 .&%$ )  . 

 مة المالية ال تنفصل عن صاحبها :الذ -النتيجة الثانية  - 035
، ف ــي ال تفارق ــا وال تنفصــل عن ــا . يجــوز بطبيعــة الحــال  مادامــت الذمــة الماليــة مندمجــة فــي الشخصــية 
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، ولكنه يتصرف في هذه الحقوق حقا حقا باعتبار  للشخص أن يتصرف في حقوقه التي تشمل علي ا ذمت ا المالية
عنصرًا من العناصـر التـي فنيـت فـي الذمـة الماليـة . وهـو إذا تصـرف فـي حـا ، ال باعتباره  أن كل حا قائم بذاته

، بـل إن هـذه الذمـة ال تنفصـل عـن صـاحب ا كمـا  ، فليس معني هذا أنه تصـرف فـي ذمتـه الماليـة من هذه الحقوق 
 149فقـرة  1أوبـرى ورو  ( &%$) ، وإن نقصت بعض الحقوق التي تشتمل علي ا أو زالت كل هـذه الحقـوق  قدمنا
. فال يجوز إذن للشخص أن يتصرف في ذمته  ( $%&. 21ص  16فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  – 904ص 

، بــل وال فــي جــزء شــائع في ــا كــأن يتصــرف فــي نصــف ا أو فــي ربع ــا . ومــن ثــم فــإن  الماليــة كمجمــوع مــن المــال
، هنســباب  ، غيــر جــائز ي ــا بعــد الوفــاة، والتركــة المســتقبلة هــي الذمــة الماليــة منظــورًا إل التعامــل فــي تركــه مســتقبلة

 ( &%$) ترجـع إلـي حمايـة المـورث وترجـع كـذلك إلـي عـدم جـواز التصـرف فـي الذمـة الماليـة كمجمـوع مـن المـال
 . ( $%&. 910ص  2 – 144فقرة  1أوبرى ورو 

ذا وهـب ونتيجة أخرى يستخلصـ ا أوبـرى ورو مـن عـدم قابليـة الذمـة الماليـة لالنفصـال عـن صـاحب ا أن الشـخص إ
،  ، أو جـزءًا من ـا مقـابال للجـزء الشـائع الموهـوب ، فـإن ديـون الواهـب جميع أمواله أو جزءا شائعا في جميع أموالـه
، ال ي ــب  ، وهــو ي ـب جميـع أموالــه أو جـزءًا شـائعا فــي جميـع أموالـه ال تنتقـل إلـي الموهـوب لــه . ذلـك أن الواهـب

، وهــذا مــا ال يســتطيع أن  تقلــت إلــي الموهــوب لــه الــديون مــع الحقــوق ، وإال ال ن ذمتــه الماليــة نفســ ا أو جــزءا من ــا
يفعله هنن الذمة المالية ال تقبل االنفصال عن صاحب ا . ف و إذن ي ب أمواله ماال ماال باعتبـار أن كـل مـال قـائم 

هـــذه ، والموهــوب لـــه يعتبــر خلفــا خاصــا لكــل مــال معــين بالــذات مــن  بذاتــه ال عنصــر قــد فنــي فــي الذمــة الماليــة
، وال يعتبر خلفا عاما لمجموع من اهنموال كمـا هـو اهنمـر بالنسـبة إلـي الـوارث الـذي يـرث اهنمـوال والـديون  اهنموال

 .  ( $%&. 18فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$) في وقت واحد

 لكل شخص ذمة مالية واحدة فال تتجزأ الذمة المالية وال تتعدد : -النتيجة الثالثة  - 036
، فتســتعير من ــا خصائصــ ا . والشخصــية واحــدة ال تتجــزأ وال  ذلــك أن الذمــة الماليــة تنــدمج فــي الشخصــية 

) ، فتصــبح هــذه جميعــا كــالال يتجــزأ تتعــدد . وقــد رأينــا أن الذمــة الماليــة تنصــب في ــا جميــع الحقــوق وجميــع الــديون 

فقـرة  9نيـول ور بيـر وبيكـار بال -ومـا بعـدها  946ص  189وفقـرة  964ص  941فقـرة  1أوبـرى ورو  ( &%$
، واآلن نقــــرر أن  . وقــــد ســــبا أن قررنــــا أن كــــل شــــخص لــــه حتمــــا ذمــــة ماليــــة ( $%&. 1هــــامش  21ص  20

، كما ال  الشخص الواحد ال تكون له إال ذمة مالية واحدة . وال يمكن للشخص أن يجزئ هذه الذمة إال ذمم متفرقة
ذمـة ماليـة أخـرى مـع بقـاء الـذمتين منفصـلتين إحـداهما عـن اهنخـرى يجوز له أن يضيف إلي ذمته المالية اهنصـلية 
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 فتتعدد بذلك الذمة المالية .
وقـد وردت نصـوص تشـر عية تقضـي  –وبعد أورى ورو وجود ذمة مالية مضاف إلي جانب الذمة الماليـة اهنصـلية 

أمـرا اسـتثنائيا .  –(  $%&. 192انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) بذلك وأتينا ببعض اهنمثلـة علـى الذمـة الماليـة المضـافة
، فيجعل بعض الـدائنين  ، أن يجزئ ذمته المالية وفي غير هذه الحاالت االستثنائية ال يجوز للشخص حال حياته
 - 911ص  141فقـرة  1أوبـرى ورو  ( &%$) يختصـون بجـزء من ـا والـدائنين اآلخـر ن يختصـون بـالجزء اآلخـر

 . ( $%&. 912ص 

 النظرية التقليدية في الذمة المالية فقد  -المطلب الثاني

 نوعان من النقر  - 037
، وقـد  : بقيت نظر ة الذمة المالية أوبرى ورو التقليدية في الذمة المالية سائدة في الفقـه الفرنسـي مـدة طو لـة

ة بنـاء ، وأن ا مـن أقـوى النظر ـات الفق يـ أجمع هذا الفقه على أن هذه النظر ة قد قامت على منطا محكم الحلقات
 وحسن سبك .

، ال ســيما فــي المســائل التــي  ولكــن الفقــه أخــذ بعــد ذلــك يعيــد النظــر فيمــا كــان قــد اعتــاد أن يســلم بــه دون تمحــيص
يفرض ا منطا النظر ة ولكن ا تخالف اهنحكام . التشر عية الصر حة . فأخذ فر ا مـن الفق ـاء فـي نقـد النظر ـة فـي 

، دون مساس بجوهر النظر ة . ولكن فق اء آخر ن ذهبوا إلي أبعد من  بعض جزئيات ا والتحو ر في هذه الجزئيات
،  ، وذهبوا إلي أن ا نظر ة فاسدة في أساس ا إذ تقوم على منطا يجافى الواقع ، وهاجموا النظر ة في جوهرها ذلك

 دون أن يقوم مبرر يشفع في بقائ ا في ثوب من هذا المنطا المصطنع .
 فر قين .ونورد موجزا آلراء كل من ال

 الفريق األول - 0

 نقد النظرية في بعض جزئياتها  - 038
، وإلصــاق  : هــذا الفر ــا يعمــد بوجــه خــاص إلــي النعــى علــى النظر ــة التقليديــة المبالغــة فــي المنطــا المجــرد

 الذمة المالية بالشخص حتى اختلط به وكادا يصبحان شيئا واحدا . ثم يزحزح الذمة المالية عـن الشخصـية ليقيم ـا
، وبذلك يتمكن من القـول بجـواز  ( affectation à un but dêterminêعلى فكرة التخصيص لغرض معين ) 
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، فـال  تعدد الذمة المالية وبجواز انفصال ا عن صاحب ا . ولكنه مـع ذلـك يبقـى الذمـة الماليـة مسـتندة إلـي الشـخص
 واحدة بعد اهنخرى .، نعرض ل ا  يجوز أن تقوم دون صاحب تستند إليه ف ذه مسائل متعددة

 المبالغة في راط الذمة المالية بالشخصية : - 039
، تقوم على منطا مجرد مغرق في التجر د .  يقول نقاد النظر ة التقليدية إن ا نظر ة ذات صبغة مصطنعة 

ة مجـرد ، وإلـي حـد أن تجعـل مـن الذمـة الماليـ ف ي تبالغ في ربط الذمة المالية بالشخصية إلي حد أن تخلط بين ما
ـــين الذمـــة الماليـــة  ـــط مـــا ب ـــات وهـــذا هـــو عـــين الشخصـــية . وهـــذا الخل الصـــالحية لكســـب الحقـــوق وااللتـــزام بالواجب

، فإنـه مـن ج ـة يخلـع علـى الذمـة الماليـة خصـائص ال تتفـا مـع اهنحكـام القانونيـة المسـلم  والشخصية يجب تجنبـه
بالنيـول ور بيـر  ( &%$)  ا فعـال كثيـر مـن الشـرائع، ومن ج ة أخرى يؤدي إلي نتائج يحسن تفادي ا وقد تفادت ب ا

 . ( $%&. 14فقرة  9وبيكار 

 واألولى إدخال فكرة التخصيص لغرض معين فيصبح الحق وظيفة اجتماعية - 041
أكثر منه سلطة في يد الشخص : وكان اهنولى أن تجعل الرابطة التي تجمع ما بين عناصر الذمـة الماليـة  

، بــل الغــرض المشــترك الــذي خصصــت لــه هــذه العناصــر . وإذا  تند إليــه هــذه الذمــةليســت هــي الشــخص الــذي تســ
كــان صــحيحا أن النظر ــة التقليديــة علــى حــا فيمــا ذهبــت إلي ــا مــن أن اهنمــوال إنمــا ينظــر إلي ــا القــانون باعتبارهــا 

، إال أن هــذه  ، فتقــوم صــلة وثيقــة مــا بــين الذمــة الماليــة والشــخص مرتبطــة بالغايــات التــي يســعي إلي ــا الشــخص
،  ، تـرد إلي ـا كـل الغايـات دون تمييـز بـين غايـة وغايـة الغايات مختلفة متنوعة . فقسرها جميعـا علـى غايـة موحـدة
ص  14فقـــرة  9بالنيـــول ور بيـــر وبيكـــار  ( &%$) ينطـــوي علـــى كثيـــر مـــن العنـــت و جـــافى الحقـــائا الواقعـــة

22 .&%$ ) . 
ن يتقطـــع مجمـــوع مـــن اهنمـــوال مـــن الذمـــة الماليـــة اهنصـــلية ، فإنـــه مـــن الممكـــن أ ومادامـــت الغايـــات متعـــددة

، فيكون هذا المجموع بما يشتمل عليه من حقـوق والتزامـات ذمـة ماليـة منفصـلة عـن الذمـة  و خصص لغاية معينة
 المالية اهنصلية .
االتجـاه ، وهـذا هـو  ، هـي التـي تـربط مـا بـين العناصـر المختلفـة للذمـة الماليـة ، وليس الشخص فالغاية إذن

 – 21ص  21فقـرة  9بالنيـول ور بيـر وبيكـار  ( &%$) الحـديث الـذي يسـير صـوبه القـانون فـي الوقـت الحاضـر
، و صبح الحا وظيفة تحقا  . ومن ثم تصبح الحقوق مرتبطة بالغايات التي أعطيت من أجل ا ( $%&. 26ص 
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نظـر كــوالن وكبيتـان ودي المــور ا ( &%$) ، أكثــر منـه ســلطة يعطـى زمام ــا ليـد شــخص معـين غايـة اجتماعيـة
 .  ( $%&. 118 - 114ص  191فقرة  1انديير 

 جواز تعدد الذمة المالية : - 040
، أن  ، وإدخال فكرة التخصيص لغاية معينة وأول ما يترتب على التراخي في ربط الذمة المالية بالشخصية 

، ال تصـبح نتيجـة سـليمة . ف ـي  ال تتجـزأ وال تتعـدد ، وهـي أن الذمـة الماليـة إحدى النتائج ال امة للنظر ة التقليدية
، فشـاركت تلـك خصـائص هـذه . ولمـا كانـت الشخصـية  لم تكن سليمة إال هنننا أمجنـا الذمـة الماليـة فـي الشخصـية

،  ، كـــذلك تكـــون الذمـــة الماليـــة واحـــدة ال تتجـــزأ وال تتعـــدد . ولكـــن ذلـــك يخـــالف الواقـــع واحـــدة ال تتجـــزأ وال تتعـــدد
ع المســلم بــه مــن تعــدد الذمــة الماليــة فــي كثيــر مــن اهنحــوال كمــا ســنرى . لــذلك كــان فــي إدخــال فكــرة و تعــارض مــ

، إذ يقــع كثيــرًا أن يتخصــص مجمــوع مــن  التخصــيص لغايــة معينــة أكبــر معــين علــى القــول . يتعــدد الذمــة الماليــة
،  بح هو نفسه ذمة مالية أخرى ، و ص أموال الشخص لغاية معينة فيستقل هذا المجموع عن الذمة المالية اهنصلية

 وبذلك تتعدد الذمة المالية .
ومــن أمثلــة تعــدد الذمــة الماليــة قبــول الــوارث للتركــة بشــرط الجــرد أو طلــب الــدائنين فصــل التركــة عــن الذمــة الماليــة 

التركيـة ، وذمـة ماليـة أخـرى هـي  ، ففي هذه الحالة يكون للوارث ذمته الماليـة اهنصـلية للوارث في القانون الفرنسي
، وقـد انفصـلت عـن ذمتـه الماليـة اهنصـلية . وهـذا وضـع  التي إنتقلت إليه بما ل ا من حقوق ومعا علي ا مـن ديـون 

، فـالوارث تنتقـل إليـه ملكيـة أمـوال التركـة كمـا تنتقـل إليـه الـديون فـي  يضاهي وضع الوارث فـي الشـر عة اإلسـالمية
صـلة عـن ذمـة الـوارث اهنصـلية إلـي أن تسـدد ديون ـا كمـا سـبا ، ومع ذلـك تبقـى التركـة منف بعض المذاهب الفق ية

، وبـذلك تتعـدد ذمـة الـوارث فـي الشـر عة اإلسـالمية كمـا  ( $%&فـي ال ـامش 191انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) القـول
 تعددت في القانون الفرنسي .

إن المـال ، فـ ، على أن يخصص هـذا المـال لغـرض معـين كذلك إذا وهب شخص شخصا آخر أو أوصى له بمال
 ، فتتعدد الذمة . الموهوب أو الموصى به ينفصل عن الذمة اهنصلية للموهوب له أو الموصى له

، فـإن ثـروة البحـر )  وإذا ترك مج ز السفينة واهنجرة فـي مقابـل مـا ترتـب عليـه مـن التزامـات بسـبب تج يـز السـفينة
fortume de mer صلية .( هذه تصبح ذمة مالية منفصلة عن ذمة المج ز اهن 

( ذمـــة ماليـــة منفصـــلة عـــن ذمت ـــا  dot، يكـــون م ـــر الزوجـــة )  وفـــي النظـــام المـــالي للـــزواج فـــي القـــانون الفرنســـي
( ذمــة ماليــة  communautê، و كــون مــا دخــل مــن مال ــا فــي اهنمــوال المشــتركة بين ــا وبــين الــزوج )  اهنصــلية
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 سالمية .منفصلة كذلك عن الذمة اهنصلية . وليس ل ذا نظير في الشر عة اإل
، وتقـوم ذمـة ماليـة أخـرى  ، تعـدد الذمـة الماليـة ( $%&. 192انظـر آنفـا فقـرة  ( &%$) ففي هذه اهنحـوال وأمثال ـا

غير الذمة المالية اهنصلية منفصلة عن ا . و كون ل ذه الذمة المالية حقوق ا . التي تستقل ب ا وديون ا التـي ترتـب 
 . ( $%&. 20فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$) المالية اهنصلية، شأن ا في ذلك شأن الذمة  علي ا وحدها

 جواز انتقال الذمة المالية من صاحبها إلي الغير حال الحياة : - 042
، ال تستقيم إال إذا أدمجنا الذمـة الماليـة فـي الشخصـية  ونتيجة أخرى من النتائج ال امة في النظر ة التقليدية

، ومـن ثـم ال يجـوز انتقـال  نتقـال الذمـة الماليـة وانفكاك ـا عـن شـخص صـاحب ا مـادام حيـا، فال يجوز ا إدماجا تاما
، وأقمنـا  الذمة المالية إلي الغير حال الحياة . أما إذا جعلنا الصلة مـا بـين الذمـة الماليـة والشخصـية صـلة متراخيـة

، و مكـن  صـاحب ا فـي حـال حياتـه ، فإنه يمكـن انفكـاك الذمـة عـن الذمة المالية على فكرة التخصيص لغاية معينة
 ، فينقل ا في حال الحياة إلي شخص آخر . ، كل ا أو بعض ا تبعا لذلك أن يتصرف الشخص في ذمته المالية

، فإنــه يترتــب علــى ذلــك أن الشــخص ال  والفــرق بــين الحــالتين أنــه إذا لــم نجــز نقــل الذمــة الماليــة فــي حــال الحيــاة
، وال يتصـرف إال  ، فينقـل الحققـو دون الـديون  الحياة إال إلـي خلـف خـاصيستطيع أن يتصرف في ماليه في حال 

، فـإن الموهـوب لـه ال تنتقـل إليـه  ، بـل إذا وهب ـا كل ـا في حققـو معينـة . فـإذا وهـب شـخص جـزءًا كبيـرًا مـن أموالـه
ة الماليـة فــي ، و أخــذ أمـوال الواهـب خالصـة مـن الـديون . أمــا إذا أجزنـا نقـل الذمـ ديـون الواهـب بغيـر اتفـاق خـاص

، فتنتقـل إلـي  ، إلـي خلـف عـام ، كل ـا أو بعضـ ا ، فإنه يجـوز للشـخص أن يتصـرف فـي ذمتـه الماليـة حال الحياة
 هذا الخلف الحقوق والديون جميعا هنن المجموع من المال هو الذي انتقل .

، مـن  ل الحيـاة، حـا ، بمـا تشـتمل عليـه مـن حقـوق وديـون  وال شك في أن إباحـة التصـرف فـي الذمـة الماليـة
، وقامــــت فكــــرة  شــــأنه تيســــير التعامــــل . وهــــذا ال يكــــون إال إذا تراخــــت الصــــلة مــــا بــــين الذمــــة الماليــــة والشــــخص

التخصــيص لغايــة معينــة كمــا ســبا القــول . علــى أنــه بــالرغم مــن أن النظر ــة التقليديــة للذمــة الماليــة ال تــزال هــي 
، فــإن هــذا التصــرف  صــرف فــي الذمــة الماليــة حــال الحيــاة، وكــان مــن مقتضــاها عــدم جــواز الت الســائدة فــي فرنســا

 أجازة مع ذلك التقنين المدني الفرنسي وأجازة القضاء الفرنسي في بعض حاالت استثنائية نذكرها فيما يلي : 
( هبة اهنموال الحاضرة والمستقبلة في عقد  1019وم 1086 – 1082أجاز التقنين المدني الفرنسي ) م  -1

و ترتـب علـى هـذه ال بـة أن يكـون الموهـوب لـه مسـئوال عـن الـديون . وال شـك فـي أن هـذا ،  الزواج المالي
 كمجموع من حقوق وديون . تصرف حال الحياة يقع على الذمة المالية
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ومــا بعــدها ( قســمة المــورث هنموالــه الحاضــرة بــين ورثتــه عــن  1041أجــاز التقنــين المــدني الفرنســي ) م  -2
مـايو  21نقضـي فرنسـي  ( &%$) يحمـل القضـاء الفرنسـي الورثـة بالـديون طر ا ال بة . وفـي هـذه الحالـة 

. وال شـك فـي أن هـذا أيضـا تصـر حـال الحيـاة يقـع علـى  ( $%&. 124 – 1 – 19سـير ه  1812سنة 
 جزء من الذمة المالية كمجموع من حقوق وديون .

فـالمفروض أن هنـاك اتفاقـا  ، يعتبر القضاء الفرنسي أنه إذا وهب الشخص كل أمواله أو جـزءا كبيـرا من ـا -9
 &%$) ضمنيا على أن يتحمل الموهوب له ديون الواهب أو جزءًا من ا يتناسب مع قيمة اهنموال الموهوبة

 1842ينـــاير ســـنة  21تولـــوز  – 211 – 2 – 11داللـــوز  1811نـــوفمبر ســـنة  19نقضــي فرنســـي  (
. وال شك  ( $%&. 210 – 2 – 82سير ه  1882مايو سنة  12جر نوبل  – 111 – 2 – 49داللوز 

، بـدليل أنـه  في أن القضاء في هذه الحالة أجاز التصرف في الذمـة الماليـة أو فـي جـزء من ـا حـال الحيـاة
 أوجب على الموهوب له دفع الديون .

 fonds deفـــي شـــأن بيـــع المتجـــر )  1101إبر ـــل ســـنة  11أجـــاز القـــانون الفرنســـي الصـــادر فـــي  -1
commerce فاء حقـــوق م مـــن الـــثمن المســـتحا فـــي ذمـــة مشـــترى المتجـــر . فجعـــل ( لـــدائني البـــائع اســـتي

، إذ جعل لدائنيه حقـا مباشـرًا علـى ثمـن المتجـر وقـد  القانون بذلك من المتجر شبه ذمة مالية قائمة بذات ا
، وانتقل حا الدائنين من المتجر وقد حل الثمن محل  حل الثمن محل المتجر باعتباره مجموعا من المال

، وانتقل حا الدائنين من المتجر إلي ثمنه . وفي مصر نصت المادة  تباره مجموعا من المالالمتجر باع
الخــاص ببيــع المحــال التجار ــة ورهن ــا علــى مــا يــأتي : " للــدائنين  1110لســنة  11مــن القــانون رقــم  21

ســـداد ، أن يطلبـــوا  ، متـــى كـــان الغـــرض مــن ديـــون م اســـتغالل المحـــل التجـــاري  الســابقين علـــى قيـــد الـــرهن
، إذا أصــاب م ضــرر بســبب ذلــك القيــد " . وقــد جــاء فــي المــذكرة التفســير ة  ديــون م قبــل مواعيــد اســتحقاق م
للـــدائنين الســـابقين علـــى قيـــد الـــرهن أن يطلبـــوا ســـداد ديـــون م قبـــل مواعيـــد  21للقـــانون : " وأجـــازت المـــادة 
لى ضعف التأمينات حلـول أجـل الـدين ، فإنه طبقا للقواعد العامة ال يترتب ع استحقاق ا . وهذا مبدأ جديد

، اعتبـر القـانون المحـل التجـاري  ، مـن ناحيـة حلـول اهنجـل إال إذا كانت محال لوفائه " . ومعنـى ذلـك أنـه
، المحـل التجـاري وحـدة قائمـة  ، مـن هـذه الناحيـة وحـدها ، وهـذا مـا يجعـل محال لوفاء الديون الخاصة به

، حلـت الـديون المؤجلـة  يث إذا ضعفت هذه الوحدة بقيد رهـن علي ـا، بح بذات ا تكون محال للوفاء بديون ا
. 
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، وال تزال القاعدة العامة في كل من القانون الفرنسي والقانون  على أن الحاالت المتقدمة هي حاالت استثنائية
لمالية فـي ، وذلك ترتيبا على اندماج الذمة ا المصري أنه ال يجوز التصرف فيما بين اهنحياء في الذمة المالية

، إال إذا اشـترط الواهـب عليـه  وفـي القـانون المصـري ال يتحمـل الموهـوب لـه بـدين الواهـب ( &%$) الشـخص
التقنـين المـدني اهنلمـاني  –. هذا وقد تحـررت التقنيـات الجرمانيـة  مدني (1/  111ذلك عوضا عن ال بة ) م 
وخرجــا علـــى النظر ـــة التقلديــة فـــي الذمـــة  ، مــن هـــذا الضـــيا الــذي ال مبـــرر لـــه –والتقنــين المـــدني السو ســـري 

 . ( $%&. ، وأجازا تصرف الشخص في ذمته المالية حال حياته المالية

 بقاء الذمة المالية مع ذلك مرتبطة بالشخص فال تقوم ذمة مالية دون صاحب تستند إليه :  - 043
،  ليديــة إال فــي بعــض جزئيات ــا، وهـم ال ينقــدون النظر ــة التق ومـع ذلــك بحــرص هــذا الفر ــا اهنول مــن النقــاد

( ومــن حيـــث  patimoine universalite، مــن حيـــث مجمــوع المــال )  علــى أن يســتبقوا النظر ــة فـــي أساســ ا
 ( . partimoine personnalitêاالرتباط بالشخصية ) 

ا اهنسـاس ، و فسـرون ب ـذ فال تزال الذمة المالية في نظرهم مجموعا من المال تفنى فيه عناصره من حقـوق وديـون 
 الضمان العام للدائنين وانتقال التركة بما تشمل عليه من حقوق وديون من المورث إلي الوارث .

، مرتبطــة بشــخص يكــون هــو صــاحب ا وتســتند إليــه . وال يتصــورون قيــام ذمــة  ، فــي نظــرهم وال تــزال الذمــة الماليــة
قـانون اهنلمـاني مـن جعـل الذمـة الماليـة تقـوم ، وال يذهبون إلي الحـد الـذي ذهـب إليـه ال مالية دون شخص ترتبط به

 26ص  21فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  ( &%$) دون أن تستند ال إلي شخص طبيعي وال إلي شخص معنوي 
. و شـــير كاربونييـــه إلـــي نـــواح أخـــرى جديـــدة يمكـــن أن تتفـــتح عن ـــا نظر ـــة الذمـــة  8كاربونييـــه ص  – 24ص  –

المال وعـدم إجبـار المـدين علـى الكشـف عـن عناصـر ذمتـه الماليـة والتمييـز بـين ، من ا الضر بة على رأس  المالية
 1ص  – 8رأس المـال والـر ح والقـدرة علـى العمـل وهـل هـي عنصـر مـن عناصـر الذمـة الماليـة ) كاربونييـه ص 

) .&%$ )  . 
 الفر ا الثاني  - 2

 نقد النظرية في أساسها : - 044
، بـل هـم ي ـدفون  ، فال يكتفون بنقد النظر ة في بعض جزئيات ا التقليدية أما الفر ا الثاني من نقاد النظر ة 

إلي هدم النظر ة في أساس ا . و مثل هذا الفر ا تمثيال عادال اهنستاذ إسماعيل غانم في رسـالته التـي وضـع ا فـي 
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. وقـد سـبقه إلـي  ( $%&. ( 1114) وقـد طبعـت فـي القـاهرة فـي سـنة  1101بـار س سـنة  ( &%$) الذمة الماليـة
 81ص  1102رسـالة مـن بـار س سـنة  jallu انظـر مـثال ( &%$) نقدها فق اء آخرون فـي رسـائل وضـعوها لـذلك

 964ص  1101رسـالة مـن بـار س سـنة  Gazelles – 1109رسـالة مـن بـار س سـنة  plastara – ومـا بعـدها
ومـا  141ص  1191لـوز سـنة رسالة مـن تو  Raynaud – 1110رسالة من ديجون سنة  Gazin – وما بعدها

 . بعدها
فـي  percoru – ومـا بعـدها 111ص  64فقـرة  1111انظـر جنـي فـي طر قـة التفسـير طبعـة ثانيـة سـنة 

فـي  Msrovach – 114ص  – 119ص  1101تصفية ديون التركـة فـي المجلـة الفصـلية للقـانون المـدني سـنة 
، ولكـن هـؤالء النقـاد ال يزالـون يتفقـون  ( $%&. ومـا بعـدها 811ص  1196المجلة الفصلية للقانون المـدني سـنة 

 مع النظر ة التقليدية في أن الذمة المالية هي مجموع من المال مستقل عن العناصر التي يشتمل علي ا .
، المجمـوع مـن المـال واالنـدماج  و تناول اهنستاذ إسـماعيل غـانم النظر ـة التقليديـة فـي الفكـرتين اللتـين تقـوم علي مـا

، و علــل هــذه  ، و نكــر علــى كــل من مــا فائــدت ا فــي اســتخالص النتــائج التــي تســتخلص من ــا عــادة ةفــي الشخصــي
، فت ـدم  النتائج بأسباب أخرى بعيدة عن النظر ة التقليدية . وعلى ذلك ال تعود للنظر ة التقليدية أية فائدة في نظره

 في أساس ا . 
 ونتابعه في كل من الفكرتين .

 المال :  فكرة المجموع من - 045
، نتائج ثالثـا : الضـمان العـام للـدائنين وانتقـال تركـة  ، كما قدمنا هذه الفكرة تستخلص من ا النظر ة التقليدية

 المورث إلي الوارث بما علي ا من ديون والحلول العيني . 
ذلـك أن نلجـأ إلـي  أما الضمان العام للدائنين فيمكن تفسيره دون االلتجاء إلي فكرة المجموع من المال . و كفـي فـي

، وتمتــد جــذور هــذا التحليــل إلــي  ( Haftung( والمســئولية )  schuld، المديونيــة )  تحليــل االلتــزام إلــي عنصــر ة
، دون أن يلقــي رواجــا فــي الفقــه الفرنســي . والمديونيــة تتعلــا  ، لتركــز فــي النظر ــات الجرمانيــة القــانون الرومــاني

، ف ــي رابطــة بــين شخصــين . والمســئولية تتعلــا  علــى المــدين نحــو الــدائنبالعمــل أو االمتنــاع عــن العمــل الواجــب 
، ف ي أيضا رابطـة بـين شخصـين . وبموجـب عنصـر  بقدرة الدائن على اقتضاء هذا الواجب من المدين جبرا عليه

ن ، ولكن من خالل شخص المـدين . فشـخص المـدين إذ المسئولية هذا يصل الدائن إلي أموال مدنية للتنفيذ علي ا
، فيقتلـه  هو الذي يتوسط بين ماله وبين الدائن . والدائن إنما ينفذ الدين على شخص المدين فعال أي على جسـمه
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،  ، وهو ينفذ الدين دائمـا علـى المـدين ذاتـه ، حتى صار الدائن أو يسترقه أو يبيعه . ثم ت ذب القانون شيئا فشيئا
ولكــن مــن خــالل شخصــه . ومــن ثــم تكــون أمــوال المــدين  ، وإنمــا ينفــذه علــى مالــه ال ينفــذه علــى شــخص المــدين

،  ، منظـورا إلي ــا علـى اعتبـار أن كـل مــال من ـا قـائم بذاتـه ال منــدمج فـي مجمـوع مـن المــال الموجـودة وقـت التنفيـذ
مسئولة عن ديونه . ولما كـان الـدائن يسـتطيع أن يصـل إلـي أن مـال يكـون مملوكـا للمـدين مـن خـالل شـخص هـذا 

،  ، فـالعبرة إذن بملكيـة المـال للمــدين وقـت التنفيـذ ال وقـت نشـوء الــدين لمـال مملوكـا لـه وقــت التنفيـذاهنخيـر مـادام ا
، ولـو لـم يكـن مملوكـا لـه وقـت نشـوء الـدين وإنمـا اسـتجد بعـد  فللدائن سبيل على المـال المملـوك لدائنـه وقـت التنفيـذ

، مــادام قــد خــرج عــن ملكــه وقــت  نشــوء الــدينذلــك . وال ســبيل للــدائن علــى المــال الــذي كــان مملوكــا لمدينــه وقــت 
، ولكن يجعل له حقا على شـخص  التنفيذ . ذلك أن عنصر المسئولية ال يجعل للدائن حقا على مال معين للمدين

، ومن خالل شخصه ينفذ على ماله الذي يكون مملوكا له وقت التنفيذ . وعلى هذا النحو نصـل إلـي نفـس  المدين
، وال  ل إلي ــا عــن طر ــا النظر ــة التقليديــة فــي الذمــة الماليــة باعتبارهــا مجموعــا مــن المــالالنتيجــة التــي يــراد الوصــ

نكـون فـي حاجــة إلـي تصــو ر أمـوال المــدين مندمجـة كل ــا فـي مجمـوع معنــوي ال وجـود لــه فـي الواقــع . و تيسـر لنــا 
إلـي فكـرة المجمـوع مـن المـال ، دون االلتجـاء  بذلك أن نقرر القاعدة التي تقضي بـأن أمـوال المـدين ضـامنة لديونـه

ص  18وفقـرة 21ص 14إسـماعيل غـانم رسـالته فـي الذمـة الماليـة فقـرة  ( &%$) التـي تقـول ب ـا النظر ـة التقليديـة
، ف ـــذه النتيجـــة أيضـــا ال  . وأمــا انتقـــال تركـــة المــورث إلـــي الـــوارث بمــا علي ـــا مـــن ديــون  ( $%&. 96ص  – 91

اللتجـاء لفكـرة المجمـوع مـن المـال التـي تقـوم علي ـا النظر ـة التقليديـة للذمـة يحتاج في ا اهنستاذ إسماعيل غانم إلي ا
، وإال ان ــدم ركــن  الماليــة . وعنــده أنــه يكفــي لتبر ــر ذلــك أن نقــول إن ديــون الميــت ال يجــوز أن تنقضــي دون وفــاء

مـــة عـــد مـــوت االئتمـــان فـــي التعامـــل وضـــاعت ثقـــة الـــدائنيني فـــي مـــديني م . فيجـــب إذن أن تبقـــي هـــذه الـــديون قائ
، فمـن ذا الـذي يتحمـل ديـون الميـت بعـد موتـهال ال شـك فـي  ، ولما كان ال بد لكل دين من مدين يتحمل بـه المدين

، ال هننه هو الذي تلقى أمـوال مورثـه دون  أن العدالة تقضي بأن المدين في هذه الحالة يجب أن يكون هو الوارث
انتقــال ديــن الــورث إلــي الــوارث إنمــا يرجــع إلــي اعتبــارات تمــت ، فمــن العــدل إذن أن يتحمــل أيضــا ديونــه . ف مقابــل

للعدالة وللثقة في التعامل ولفكرة الدين ذاته إذ البد من أن يكون لكل دين مـدين . ومـن ثـم ال نكـون هنـا أيضـا فـي 
إلــي  حاجــة إلــي فكــرة المجمــوع مــن المــال التــي تقــول ب ــا نظر ــة الذمــة الماليــة لتبر ــر أن الــدين ينتقــل مــن المــورث

 . ( $%&. 96إسماعيل غانم رسالته في الذمة المالية فقرة  ( &%$) الوارث
،  بقي الحلول العيني . و قول أنصار النظر ة التقليدية إن الحلول العين يعني على فكرة المجموع من المـال
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بعضـ ا محـل بعـض . ف ذه الفكرة تؤدي إلي جعل العناصـر التـي يشـتمل علي ـا المجمـوع بمثابـة أشـياء مثليـة يحـل 
، حـل هـذا المـال اآلخـر محـل المـال اهنول حلـوال  فإذا خرج مال معين من هذا المجمـوع ودخـل بـدال منـه مـال آخـر

عينيا . و ستعرض اهنسـتاذ إسـماعيل غـانم الفـروض التـي قيـل إن الحلـو اللعينـي في ـا يتحقـا فـي المجموعـات مـن 
ف في ـا جــاد محتــدم . ففــي الــدعوى التــي يرفع ــا الــوارث الحقيقــي ، والخــال ، فــال يــرى ل ــا شــأنا عمليــا هامــا اهنمـوال

،  ، إذا كــان الــوارث الظــاهر قــد بــاع مــاال للتركــة واشــترى بثمنــه مــاال آخــر علــى الــوارث الظــاهر ليســترد منــه التركــة
ة ، إذ يــذهب بعــض الفق ــاء إلــي إن الــوارث الظــاهر ال يــرد هــذا المــال اآلخــر بموجــب فكــر  ف نــاك خــالف فــي الــرأي

بـودري وفـال  ( &%$) ، ولكن يرد ثمـن المـال الـذي خـرج مـن التركـة بموجـب مبـدأ اإلثـراء بـال سـبب الحلول العيني
، وال  ، فقل أن يعرض في العمل هذا الفـرض . وم ما يكن من أمر ( $%&. 402ص  121فقرة  1في الميراث 

، ف ناك رأي  د ظ وره حيا هنمواله من حائزهاتوجد أحكام قضائية في هذه المسألة . وفي دعوى استرداد المفقود بع
، فإنما يفعل ذلـك باعتبـاره نائبـا نيابـة قانونيـة  ، الحائز إذا كان قد باع ماال من ا واشترى به ماال آخر يذهب إلي أ
، فيســترد المفقــود هــذا المــال اآلخــر بموجــب أحكــام النيابــة ال بموجــب أحكــام الحلــول العينــي . وهــذا  عــن المفقــود

، وال توجـد  ، فمن النادر جدا أن يظ ر المفقود بعد أربعين عاما مـن غيابـه ض أيضا قل أن يعرض في العملالفر 
، نــرى نــص التقنــين  هنــا أيضــا أحكــام قضــائية . وفــي دعــوى اســترداد الواهــب مــن تركــة الموهــب لــه مــا وهبــة إيــاه

ين الموهوبة ذات ا وليس في هذا حلـول ( صر حا في أن الخاضع لالسترداد هو الع 2/  414المدني الفرنسي ) م 
، أو ثمن ا الـذي ال يـزال مسـتحقا فـي ذمـة المشـترى وهـذا يمكـن تفسـيره ال بـالحلول العينـي بـل برغبـة المشـرع  عيني

في تمكين الواهب عند المطالبة بالثمن من فسخ البيع إذا لم يدفعه المشتري . و خلص اهنستاذ إسماعيل غـانم مـن 
، وإنمـا يقـوم علـى فكـرة  القول بأن الحلول العيني ال يقوم أصال على فكرة المجمـوع مـن المـال هذا االستعراض إلي

، فـإن  ، لغرض معـين ، سواء كان داخال في مجموع أو كان منفردا التخصيص لغرض معين . فإذا خصص مالً 
بيــع هــذا المــال أو  هـذا المــال يكــون خاضــعا لقواعـد قانونيــة خاصــة لتحقيــا الغـرض الــذي خصــص لــه المـال . فــإذا

، أو حل محلـه  ، وحل محله الثمن أو التعو ض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية أو غير ذلك من البدل هلك
، فـإن الـذي حـل محـل المـال يكـون مخصصـا لـنفس الغـرض الـذي كـان المـال مخصصـا  شيء آخر اشـترى بالبـدل

، فـالحلول العينـي إذن يقـوم علـى  نـت تسـرى علـى المـال اهنول، وتسرى عليه القواعـد القانونيـة الخاصـة التـي كا له
أســاس الخضــوع لنظــام قــانوني خــاص وعلــى أســاس فكــرة التخصــيص ال علــى أســاس المجمــوع مــن المــال . و ــرى 

، فالمــال  ، علـى فكــرة التخصــيص ، فــي الحلــول العينــي اهنسـتاذ إســماعيل غــانم تقـديم فكــرة الخضــوع لنظــام قـانوني
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إســماعيل غـانم رسـالته فــي  ( &%$) م قــانوني خـاص حتـى يحقــا الغـرض الـذي خصــص لـهأساسـا يخضـع لنظـا
ــه بفكــرة المجمــوع مــن المــال ( $%&. 18الذمــة الماليــة فقــرة  ، ومــن ثــم ال محــل  . فــالحلول العينــي إذن ال شــأن ل

 إلقحام هذه الفكرة عليه . 

 فكرة االندماج في الشخصية  - 046
: و  ــاجم اهنســتاذ إســماعيل غــانم أهــم نتيجتــين تستخلصــان مــن انــدماج الذمــة الماليــة فــي الشخصــية : عــدم 

 قابلية الذمة المالية لالنفصال عن الشخص وعدم جواز تجزئت ا أو تعددها . 
بـــين ، أي عـــدم قابليـــة الذمـــة الماليـــة للتصـــرف في ـــا فيمـــا  أمـــا عـــدم قابليـــة الذمـــة الماليـــة لالنفصـــال عـــن الشـــخص

، فيستخلص من ا أوبري ورو بطالن التصرف في التركة المستقبلة وعدم انتقال الديون إلـي مشـتري جميـع  اهنحياء
اهنموال الحاضرة المملوكة للبائع . والتصرف في التركة المستقبلة يصوره أوبري ورو أنه تصرف فيما بين اهنحيـاء 

، إذ أن هـذا التصـرف ال ينفـذ وال ينـتج أثـرا  رض هـذا التصـو ر، ولكن اهنستاذ إسماعيل غـانم يعـا في الذمة المالية
، وبطالنه يرجع إلي اعتبارات معروفة ال شأن ل ا بالتصرف  إال بعد الموت ف و إذن ليس تصرفا فيما بين اهنحياء

،  ليــةفــي الذمــة الماليــة . ومشــترى اهنمــوال الحاضــرة المملوكــة للبــائع إنمــا اشــترى أمــواال معينــة ولــم يشــتر ذمــة ما
، فـــال عالقـــة إذن ل ـــذه المســـألة بمســـألة  واهنصـــل فـــي هـــذه الحالـــة عـــدم انتقـــال الـــديون إال إذا اشـــترط خـــالف ذلـــك

التصرف في الذمة المالية . و ستخلص اهنستاذ إسماعيل غانم من ذلك أنه ال تترتب نتائج عملية علـى القـول بـأن 
، ومـــن ثـــم ال حاجـــة للقـــول بانـــدماج الذمـــة الماليـــة فـــي  الذمـــة الماليـــة ال يجـــوز التصـــرف في ـــا فيمـــا بـــين اهنحيـــاء

إسـماعيل  ( &%$) الشخصية للتوصـل بـذلك إلـي القـول بـأن الذمـة الماليـة ال يجـوز التصـرف في ـا فـي حـال الحيـاة
 .  ( $%&. 40غانم رسالته في الذمة المالية فقرة 

 ، هنن الذمـة الماليـة فـي النظر ـة التقليديـة، ف ـذه هـي أضـعف نقطـة  وأما عدم جواز تجزئة الذمة المالية أو تعددها
،  قد تتجزأ وقد تتعـدد بحسـب مـا يخضـع لـه المـال مـن نظـام قـانون خـاص . و عـدد اهنسـتاذ إسـماعيل غـانم اهنمثلـة

، فعند ذلك  ، تتجزأ الذمة المالية إذا تخلى صاحب السفينة عن ا للدائنين و بدأ بالقانون التجاري . ففي هذا القانون 
، قبـل  ، وتتجزأ ذمتـه الماليـة إلـي ذمتـين . وتتعـدد الذمـة الماليـة إذا كسـب المفلـس لسفينة عن سائل أموالهتنفصل ا

، فيكون المال الذي كسبه ذمة مالية مستقلة عـن ذمتـه  ، ماال من عمله أو من تجارة جديدة يباشرها إقفال التفليسة
، إذ يضـاف إلـي ذمتــه  ، تتعــدد ذمـة الـوارث الماليــة نيالماليـة اهنصـلية التــي خضـعت للتفليسـة . وفــي القـانون المـد

،  ، وذلــك عنــد مــا يقبــل الــوارث الميــراث بشــرط الجــرد فــي القــانون الفرنســي اهنصــلية ذمــة . المــورث ) أي تركتــه (
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وعنــدما يعــين مصــف للتركــة فــي القــانون المصــري . وتتعــدد ذمــة الموهــب لــه إذا كانــت ال بــة مقترنــة بشــرط عــدم 
، ف ــذه اهنمــوال التــي ال يجــوز التصــرف في ــا تكــون ذمــة ماليــة منفصــلة عــن الذمــة  مــوال الموهوبــةالتصــرف فــي اهن

، إذا وهـب أو أوصـى لـه  ، فـي القـانون الفرنسـي اهنصلية للموهوب له . كذلك تتعدد ذمة الموهوب له أو الموصى
( . وتتعـدد  substitutions permisesمدني فرنسي :  1010 – 1018بمال بشرط نقل ملكيته إلي الغير ) م 

، قد يجـزئ الذمـة الماليـة . ففـي نظـام  ، في القانون الفرنسي ( . والنظام المالي للزواج fondationالذمة معينة ) 
(  biens communs، تنفصـل اهنمـوال المشـتركة )  ( regime de communautêاالشـتراك فـي اهنمـوال ) 

( عـن اهنمـوال  regime dotaux( . وفـي نظـام الدوطـة )  biens propresعـن اهنمـوال الخاصـة بكـل زوج ) 
، وذلـك عـن طر ـا تخصـيص  ( . فالذمـة الماليـة إذن تتجـزأ وتتعـدد biens paraphernauxالخاصة بالزوجة ) 

القانون أمواال معينة هنغراض خاصة وإخضاع هذه اهنموال لنظام قانوني خـاص يحقـا الغـرض الـذي خصـص لـه 
، بل البد من تدخل القانون  حرًا بإرادته وحده أن يجزئ ذمته المالية أو يعددها على النحوالمال . وليس الشخص 

إسماعيل غانم رسالته  ( &%$) ، ف و الذي يضع النظام الخاص لألموال التي خصصت هنغراض معينة في ذلك
 . ( $%&100في الذمة المالية فقرة 

عـدم جـواز التصـرف فـي الذمـة  –انـدماج الماليـة فـي الشخصـية وإذ هدمت النتيجتان الرئيسيتان المستخلصتان من 
فقــد ان ــدم اهنســاس نفســه الــذي قامــت عليــه  –الماليــة فــي حــال الحيــاة وعــدم جــواز تجزئــة الذمــة الماليــة أو تعــددها 

 101إسـماعيل غـانم رسـالته فـي الذمـة الماليـة فقـرة  ( &%$) ، وهـو انـدماج الذمـة الماليـة فـي الشخصـية النتيجتان
، فـال  ، فكـرة المجمـوع مـن المـال ، كمـا رأينـا . وقد عارض اهنسـتاذ . إسـماعيل غـانم مـن قبـل ( $%&. 141 ص

وهــو يقــول فــي هــذا المعنــي : " والنتيجــة التــي يمكــن  ( &%$) تقــوم الذمــة الماليــة إذن فــي رأيــه علــى أي أســاس
. فبـدال مـن أن  فائدتـه فـي اختصـارهاستخالص ا من كل ذلك هي أن المذمة المالية ليسـت إال مجـرد لفـظ تنحصـر 

، يكفـي أن نقـول : الذمـة الماليـة  نقول : مجموع ما للشـخص ومـا عليـه مـن حقـوق وواجبـات ماليـة فـي وقـت معـين
. انظـر أيضـا فـي  ( 192ص  - 191ص  1118إسـماعيل غـانم فـي النظر ـة العامـة للحـا سـنة  ) " للشـخص

 – 2هـامش  96ص  91وفقـرة  91ص  29لـول العينـي فقـرة تأييد هذا الرأي : منصور مصطفي منصور في الح
 . 8 فقرة 1116وما بعدها وفي نظر ة التأمينات سنة  116شمس الدين الوكيل في النظر ة العامة للحا ص 

وانظر في وجوب استبقاء نظر ة الذمة المالية واستخالص مبـدأ الضـمان العـام للـدائنين ومبـدأ انتقـال التركـة بالوفـاة 
 . ( $%&. 92ص  – 26ص  10نظر ة : حسن كيرة فقرة من هذه ال
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 إلي أي حد يمكن القول بهدم النظرية التقليدية في الذمة المالية :  - 047
، فلـيس مـن اليسـير القـول  وم ما يكن من شأن االعتراضات التي وج ت إلي النظر ة التقليدية للذمة الماليـة

، ال تــزال قائمــة فــي أحــد شــقي ا وهــو الشــا الخــاص بفكــرة  نــا، فــي نظر  بــأن هــذه النظر ــة قــد هــدمت ن ائيــا ف ــي
، ف نــا يمكــن القــول بــأن النظر ـــة  المجمــوع مــن المــال . أمــا الشــا اآلخــر الخــاص بفكــرة االنــدماج فــي الشخصــية

 التقليدية أصبحت غير قائمة .

 بقاء النظرية التقليدية فيما يتعلق فكرة المجموع من المال : - 048
ال تزال فكرة انـدماج أمـوال المـدين وديونـه فـي مجمـوع معنـوي مسـتقل عـن اهنمـوال التـي يشـتمل علي ـا فكـرة  
، فكـرة  ، وال تزال هي الفكرة السائدة حتى اليوم . والمعلول الذي أر د هدم ا به هو االلتجاء إلي فكـرة أخـرى  منتجة

لية . وليست هذه الفكرة اهنخيرة بأبسط وال أفضل من تقسيم االلتزام إلي عنصر ن عنصر المديونية وعنصر المسئو 
، حتـى تمكـن االستعاضـة ب ــا  فكـرة المجمـوع المعنـوي . هـذا إلـي أن كـال مـن الفقــه الفرنسـي وال فـي الفقـه المصـري 

، وكــاد يكــون التســليم ب ــا مــن اهنمــور البدي يــة . ففكــرة المديونيــة  عــن فكــرة اســتقرت وتمكنــت فــي كــل مــن الفق ــين
، وكـان ل ـا فـي كـل مـن فرنسـا ومصـر طرافـة الشـيء الجديـد . ولكـن لـم  لية فكرة مصـدرها . الفقـه اهنلمـانيوالمسئو 

إسماعيل غانم رسالته في الذمة  ( &%$) ، وقد سلم بذلك اهنستاذ إسماعيل غانم نفسه يقدر ل ا التمكن واالستقرار
آخـران يـدعوان إلـي التمسـك بفكـرة المجمـوع ، سـببان  ، إلي جانب ذلـك ، و وجد ( $%&. 29ص  11المالية فقرة 

 من المال وعدم االستعاضة عن ا بفكرة المديونية والمسئولية .
أما السبب اهنول فيرجع إلي أن فكرة المجموع من المـال هـي الفكـرة التـي يقـوم علي ـا تقسـيم الخلـف إلـي خلـف عـام 

ل إليه المجموع المعنوي من المـال بمـا يشـتمل ، وهو تقسيم بالغ اهنهمية . فالخلف العام هو من انتق وخلف خاص
، أو انتقلــت إليــه حصــة مــن هــذا المجمــوع . أمــا الخلــف الخــاص ف ــو مــن انتقــل إليــه مــال  عليــه مــن حقــوق وديــون 

، دون أن تنتقل إليه الديون إال بشروط معينة . والفرق كبير بين الخلـف  معين بالذات ال مجموع معنوي من المال
، فإذا هـدمت فكـرة المجمـوع المعنـوي فلـي أي أسـاس يقـوم إذن التمييـز بـين  اص كما هو معروفالعام والخلف الخ

 الخلف العام والخلف الخاصال
، وهـي الفكـرة التـي قامـت علي ـا القاعـدة التـي تقضـي بـأن  وأما السبب الثاني فيرجع إلي أن فكرة المجمـوع المعنـوي 

ســــير للــــدعوى غيــــر المباشــــرة وللــــدعوى البولصــــية ولــــدعوى ، ال تــــزال هــــي خيــــر تف أمــــوال المــــدين ضــــامنة لديونــــه
، وهــذا الضــمان  ، وهــي دعــاوى أهميت ــا ال تنكــر . فالــدائن يكــون لــه حــا ضــمان عــام علــى أمــوال مدينــة الصــور ة
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العام هو الذي يسوأ أن ينوب الدائن عن مدينة نيابة على الغش أو على الصورىة غير نافذ في حقه ليرجع المـال 
وال يعيـر اهنسـتاذ إسـماعيل غـانم أهميـة لقيـام الـدعاوى الـثالث  ( &%$) يه المدين إلي ضـمانه العـامالذي تصرف ف

على مبدأ أن أموال المدين ضمان عام للدائنين و قتصر في إحدى حواشـي رسـالته علـى أن يقـول : " ونكـاد نكـون 
الصـور ة وغيرهـا مـن اإلجـراءات  في غيـر حاجـة إلـي القـول بـأن الـدعوى غيـر المباشـرة والـدعوى البولصـية ودعـوى 

. ففـــي مباشـــرة هـــذه الـــدعاوى أو القيـــام ب ـــذه  التحفظيـــة المختلفـــة ال تقتضـــي أصـــال قيـــام فكـــرة المجمـــوع مـــن المـــال
، فتتصـل هـذه الـدعاوى واإلجـراءات بعالقـة  اإلجراءات ال يفعل الدائن أكثر من التم يد ال ستعمال حقه في الحجز

 . ( 1هامش  90ص  14فقرة  رسالته في الذمة المالية المسئولية " ) إسماعيل غانم
، فقلنا في الجزء الثاني من الوسيط : "  وقد سبا لنا أن رددنا هذه الدعاوى الثالث إلي فكرة الضمان العام للدائنين

، هــو المبــدأ العــام الــذي تقــدم ذكــره مــن أن جميــع أمــوال المــدين ضــامنة  وهــذه الطــرق تــرد جمعي ــا إل أصــل واحــد
،  ، مـا دخـل من ـا فـي ذمـة المـدين ومـا خـرج العـام يخـول للـدائن أن يرقـب أمـوال المـدين . ف ـذا الضـمان لتزاماتهال

... أمـــا الـــدعاوى الـــثالث ف ـــي الـــدعوى غيـــر  حتـــى يـــأمن علـــى ضـــمانه مـــن أن ينتقصـــه غشـــر المـــدين أو تقصـــيره
عن نفسه نتـائج ت ـاون المـدين أو غشـه إذا  . ففي اهنولي يدفع الدائن المباشرة والدعوى البولصية ودعوى الصور ة
،  ، فيباشر الدائن بنفسه حقوق مدنية نيابة عنه بالدعوى غيـر المباشـرة سكت هذا عن المطالبة بحقوقه لدى الغير

يدفع الدائن عن  –الدعوى البولصية  –. وفي الثانية  وبذلك يحافظ على ضمانه العام تم يدا للتنفيذ بحقه بعد ذلك
، فيطعن الـدائن فـي هـذا التصـرف  ج غش المدين إذا عمد هذا إلي التصرف في ماله إضرارا بحا الدائننفسه نتائ

 –دعـوى الصـور ة  –. وفـي الثالثـة  ، فيعود المال إلي الضمان العام تم يدا للتنفيذ عليه ليجعله غير نافذ في حقه
فيخرجـه مـن الضـمان  اهر بالتصرف في مالـهيدفع الدائن عن نفسه نتائج غش المدين أيضا إذا عمد هذا إلي التظ

، و سـتبقي بـذلك مـال  ، فيطعن الدائن في هذا التصرف بالصور ة حتى يكشـف عـن حقيقتـه العام بتصرف صوري 
. فالـدائن فـي هـذه الـدعاوى الـثالث إمـا أن يبقـي فـي ضـمانه العـام مـا  المدين في ضمانه العام تم يـدا للتنفيـذ بحقـه

، وإمـا أن يسـتبقي مـالم يخـرج إال  ، وإمـا أن يعيـد مـا خـرج بالـدعوى البولصـية ر المباشـرةكاد أن يخرج بالدعوى غي
. ونرى مـن ذلـك أن هـذه الـدعاوى الـثالث تتركـز كل ـا فـي فكـرة الضـمان العـام للـدائنين " )  ظاهرا بدعوى الصور ة

 .  ( $%&. ( 111ص  – 110ص  126فقرة  2الوسيط 

 فيما يتعلق بفكرة االندماج في الشخصية :  انهدام النظرية التقليدية - 049
، إن النظر ة التقليدية في الذمة المالية قد ان دمت فيما يتعلا بفكـرة االنـدماج  ، كما قدمنا ولكن يمكن القول
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) ، وقــد ينفصــل عنــه فــي الشخصــية . ف ــذا المجمــوع المعنــوي مــن أمــوال المــدين وديونــه شــيء مســتقل عــن شخصــه

شفيا شحاتة في هذا المعني : " فليست الذمة المالية صفة من صـفات الشـخص كمـا قـال  و قول اهنستاذ ( &%$
. وعلى ذلك يجب استعباد جميع النتائج التـي ترتب ـا المدرسـة  أوبري ورو ومن تبع ما من أنصار النظر ة التقليدية

خص فمف ـوم حتمـا مـن قولنـا الماليـة ليسـت وصـفا للشـ . أمـا أن الذمـة القديمة على ذلك التكييـف القـانوني الخـاطئ
، ثمـن ينحرفـون عـن هـذا التعر ـف  . والغر ـب أن فق ـاء المدر ـة التقليديـة يعرفون ـا كـذلك إن ا مجموعة من الحقوق 

،  وإن ـا الوعـاء الـذي تسـتقر فيـه الحقـوق وااللتزامـات ( abstraction ) فيقولـون إن الذمـة مجـرد معنـي فـي الـذهن
...  ، وعلى ذلك تكون الذمة وصفا اعتبار ا الصقا بالشخص د حقوق أو التزاماتوإن الوعاء قد يوجد دون أن توج

، فإن هذا الوصف يؤدي بنا إلي  أما أن ا الوعاء الذي ينتظم الحقوق وااللتزامات ال هذه الحقوق وااللتزامات بعين ا
.  يون فعال بين هاتين الفكرتينوقد خلط الفق اء اإلسالم . الخلط بين فكرة الذمة وفكرة الشخصية أو أهلية الوجوب

. وقــد عرف ــا العــز بــن عبــد الســالم ) مــن فق ــاء الشــافعية ( بأن ــا  ف ــم يقولــون إن الذمــة ظــرف يســتقر فيــه الوجــوب
، ولــذلك  . فالذمــة وأهليـة الوجـوب عنــدهم شـيء واحـد تقـدير أن اإلنسـان يصـلح لاللتــزام واإللـزام مـن غيــر تحقـا لـه

، مما أدى بالبعض إلي القول  ه ذمة صالحة للوجوب له وعليه بخالف سائر الحيواناتيقولون إن اإلنسان يولد ول
، وأنــه مــن اختراعــات الفق ــاء يعبــرون بــه عــن وجــوب الحكــم  بــأن الذمــة أمــر ال معنــى لــه وال حاجــة إلــي فــي الشــرع

.  ( $%&. ( 11ص  – 10ص  6علـــى المكلـــف بثبوتـــه فـــي ذمتـــه ) مـــن التلـــو ح ( " ) شـــفيا شـــحاتة فقـــرة 
والنتيجتان الرئيسيتان اللتان أراد أوبـري ورو استخالصـ ما مـن فكـرة االنـدماج فـي الشخصـية ليسـتا صـحيحتين كمـا 

، فـال محـل  ، كمـا أن ـا قـد تتجـزأ وقـد تتعـدد تبين مما تقدم . فالذمة المالية قد تنفصل عن صاحب ا في حال حياتـه
 إذن للقول باندماج الذمة المالية في شخص صاحب ا . 

، قد ال تستند إلي شخص ما .  ، كما تنفصل عن صاحبها ، أن الذمة المالية ، بالرغم من الرأي السائد في الفقه الفرنسي بل إننا نرى

، بل يكون مجموع المال هو ذاته الشخص المعنوي . ويتميز عن  ، ال لشخص طبيعي أو معنوي فيقوم مجموع من المال ذمة مالية

، وفي  لوفة بأنه ليس من المال أصبح هو نفسه شخصا معنويا . وخير األمثلة لذلك نجدها في الوقفاألشخاص الطبيعية المأ

، وفي التركة قبل سداد الديون في رأي من يقول بأنها في ملك المورث حتى تسدد الديون المؤسسات
 1شفيق شحاتة فقرة  ( &%$) 

( $%&. 15 - 19ص  5قارن مع ذلك حسن كيرة فقرة  - 21ص 
 . 

 الحلول العيني  -المبحث الثاني
 - 35فقرة  - 26بالنيول وريبير وايكار فقرة  - 576فقرة  9مراجع : أوارى ورو وإسمان  ( &%$) 

 . وما بعدها 345فقرة  3بنكاز تكملة بودري جزء  - 4بيدان وفواران 
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 – 0882رسالة من باريس سنة  paulmier - 0876رسالة من بوردو سنة  Masseron : رسائل
stora  0901رسالة من باريس سنة - Aurange  0901رسالة من جرينوال سنة - Magaillant 

رسالة من ليل سنة  Boruet – 0903رسالة من نانسي سنة  Henry – 0902رسالة من ليون سنة 
 0956) وطبعت في سنة  0953منصور مصطفي منصور رسالة ) بالعراية ( من القاهرة سنة  – 0920

) . 
وما بعدها وص  295وما بعدها وص  236ص  0910سنة  بحاث : ديموج في المجلة االنتقاديةأ

كابيتان في المجلة  –وما بعدها  083ص  0902والمجلة الفصلية للقانون المدني سنة  –وما بعدها  346
ني في المجلة الفصلية للقانون المد cerban – 406ص  – 385ص  0909الفصلية للقانون المدني سنة 

  ( $%&. 64ص  – 47ص  0939سنة 
 (La subrogation rêelle ) 

 ما هو الحلول العيني :  - 151

الحلول العيني بوجه عام يكون بخروج مال من ذمة شخص ودخول مال آخر في نفس الذمة بدال من المال 
الـذي كـان سـار ًا علـى المـال ، فيحل المال الجديد محل المال القديم و سرى عليه نفـس النظـام القـانوني  الذي خرج
 القديم .

، إذ أوجــب أن  وقــد وضــع أوبــري ورو نظر ــة تقليديــة فــي الحلــول العينــي ألحق ــا بنظر تــه فــي الذمــة الماليــة
بنظر ة الحلول العينـي  ، وبذلك تتالفي نظر ة الذمة المالية يكون الحلول العيني دائما في مجموع معنوي من المال

، و قـول بنظر ـة حديثـة . فنتنـاول بالبحـث النظر ـة  ينتقد النظر ة التقليديـة فـي الحلـول العينـي . وقد أخذ الفقه أخيراً 
 ، ثم النظر ة الحديثة . التقليدية

 النظرية التقليدية في الحلول العيني -المطلب األول 

 بسط النظرية التقليدية - 0

 شروط الحلول العيني :  - 050
 ، توافر شروط ثالثة :  ، لتحقا الحلول العيني يجب

،  أن يكون هناك شخص واحد له مجموعان من المـال أو أكثـر . مثـل ذلـك الـوارث الظـاهر -الشرط اهنول 
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لـه مجمــوع المــال الــذي يملكــه أصـال ومجمــوع المــال أو التركــة التــي وضــع يـده علي ــا دون حــا . ومثــل ذلــك أيضــا 
، قـد يكـون ل ـا مجمـوع مـن المـال يمثـل  ثل ذلك أخيرا المرأة المتزوجة في القانون الفرنسيالوارث بشرط الجرد . وم

، كما قد يكون ل ا  ( biens paraphernaux( ومجموع آخر يمثل مال ا الخاص )  biens dotauxالدوطة ) 
مثــل مال ــا ( ومجمــوع آخــر ي biens communsمجمــوع مــن المــال يمثــل المــال المشــترك بين ــا وبــين زوج ــا ) 

 ( . biens propresالخاص ) 
، من ذمة الشخص .  ، في أحد هذين المجموعين أو هذه المجموعات أن يخرج مال معين –الشرط الثاني 

، أو  و كون خروج المال إما بتصرف قانوني كما إذا باع الشخص هذا المال أو قابض عليه أو نزعت منه ملكيتـه
د فيكون المتعدي مسئوال عن التعو ض أو تكون شركة التأمين مسئولة عن دفع بعمل مادي كما إذا هلك المال بتع

 مبلغ التأمين .
أن يدخل مال جديد في ذمة نفس الشخص بدال من المال اهنول . مثل ذلك أن يدخل ثمـن  -الشرط الثالث 

التعو ض عن نزع  ، أو يدخل ، أو يدخل عوض المقايضة المال القديم أو ما يشترى ب ذا الثمن في ذمة الشخص
 ، في ذمة الشخص . ، أو ما يشترى بشيء من ذلك ، أو مبلغ التأمين الملكية أو عن التعدي

 أثر الحلول العيني : - 052
،  يحل المال الجديد محل المال القديم في نفس المجموع الذي خـرج منـه المـال القـديم دون المجمـوع اآلخـر 

 لتي كانت للمال القديم . و كسب المال الجديد الصفة القانونية ا
( في القانون الروماني  glossateursوتستعين النظر ة التقليدية بقاعدتين تستعيرهما من أقوال المحشين ) 

،  ، كل ما يدخل في مجموع قانون من اهنموال يحل بحكم القانون محل المال الذي خرج . بموجب القاعدة اهنولى
، فالمـال الـذي  ( fongibilitê des elements du patrimoineيـة ) وهـذا بفضـل تماثـل عناصـر الذمـة المال

، ال يتحقـا الحلـول العينـي بحكــم القـانون إال فـي مجمــوع  دخـل مماثـل للمـال الــذي خـرج . وبموجـب القاعـدة الثانيــة
 الشأن .، أما بالنسبة إلي مال معين بالذات فيجب لتحقا الحلول العيني نص في القانون أو اتفاق ذوى  من المال

 انتقاد النظرية التقليدية  - 2

 أسس ثالثة قامت عليها النظرية التقليدية :  - 053
، إذ هــي تنســب إلــي  ( اهنصــل التــار خي 1يمكــن القــول بــأن النظر ــة التقليديــة تقــوم علــى أســس ثالثــة : ) 
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( التمييز بين المجموع من  2، وسنرى أن هذه النسبة غير صحيحة . )  القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم
، والمال المنفرد بذاته حيث ال يتحقا الحلول العيني إال بموجب  المال حيث يتحقا الحلول العيني . بحكم القانون 

( كسـب المـال الجديـد الصـفة القانونيـة  9القانون أو اإلرادة . وسنرى أن هذا التميي أيضا ال يقوم على أساس . ) 
، وســنى أال محــل للقــول بالمجــاز القــانوني فــي الحلــول  م وذلــك علــى ســبيل المجــاز القــانونيالتــي كانــت للمــال القــدي

 العيني .

 عدم صحة نسبة النظرية التقليدية إلي القانون الروماني والقانون الفرنسي القديم : –األصل التاريخي  - 154

يتحقا بحكم القـانون فـي المجمـوع  تتلخص النظر ة التقليدية في قاعدتين أوالهما تقضي بأن الحلول العيني 
، واهنخــرى تقضــي بــأن المــال المنفــرد بذاتــه ال يتحقــا فيــه الحلــول العينــي إال بــنص أو اتفــاق . وتنســب  مــن المــال

 ، أما القاعدة اهنخرى فتنسب إلي القانون الفرنسي القديم .  القاعدة اهنولى إلي القانون الرومانى
ــــل إن القــــانون الرومــــاني كــــان  ــــد قي ــــي دعــــوى اإلرث ) فق ــــول العينــــي بحكــــم القــــانون ف يقضــــي بتحقــــا الحل

substitution fidêicommissaire قيـــل بـــأن ثمـــن الشـــيء المبيـــع مـــن التركـــة يحـــل  ( . ففـــي دعـــوى اإلرث ،
، وكذلك يحل الشيء الذي اشترى بنقود من التركة محل هذه النقود . ثم قيل إن هـذا الحكـم الخـاص بالتركـة  محله

، اسـتنادا إلـي نـص فـي الموسـوعة . ولكـن المتـابع هنحكـام القـانون  على كـل مجمـوع آخـر مـن المـال عمم بعد ذلك
، ال  الروماني في هذه المسألة ال يلبث أن يتبين أن الرجوع إنما يكون بدعوى اإلثراء بال سبب أو بدعوى الفضـالة

،  آخـر قـد تلقـى مـاال مـن تركتـه ، يكلـف شـخص شخصـا بموجب الحلول العيني . أمـا اإلحـالل الع ـدى فصـورته أ
 appelê، بأن يرد هذا المال عند وفاته إلي شخص ثالث يسمي المستحا الع دى )  ( grevêو سمي المكلف ) 

، وجــب عليــه أن يــرد هــذا المــال  ( . فــإذا تصــرف المكلــف فــي بعــض مــا تلقــاه مــن المــال واشــترى بثمنــه مــاال آخــر
، وحل الشـيء  اآلخر عند وفاته إلي المستحا الع دي . وبذلك يكون الثمن قد حل محل المال الذي باعه المكلف

، فقـد يكـون الشـيء المع ـود  ه مجمـوع المـال، ولكـن ال شـأن لـ الذي اشتراه محل الثمن . وهذا ال شك حلـول عينـي
، فــإذا بيــع واشــترى بثمنــه شــيء آخــر حــل هــذا الشــيء اآلخــر محــل  بــرده شــيئا منفــردا بذاتــه ال مجموعــا مــن المــال

، فدعوى  الشيء اهنول . و تبين من ذلك أن القانون الروماني كان ال يعرف الحلول العيني في المجموع من المال
، يقــرر حلــوال عينيــا خاصــا ال حلــوال فــي مجمــوع مــن  ، واإلحــالل الع ــدي تقــرر هــذه القاعــدةاإلرث بعيــدة عــن أن 

 ( الذين نسبوا إلي القانون الروماني ما ليس منه . glossateursالمال . وإنما هم المحشون ) 
،  و اتفاقأما القاعدة الثانية التي تقضي بأن في الشيء المنفرد بذاته ال يكون هناك حلول عيني إال بنص أ
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فلـيس  –، وتوسـع فـي الحلـول العينـي فـأقره فيمـا لـم يـرد فيـه نـص وال اتفـاق  فقد خرج القـانون الفرنسـي القـديم علي ـا
 إذن صحيحا ما قيل من أن هذه القاعدة قد التزم ا القانون الفرنسي القديم .

 س : التمييز بين المجموع من المال والمال المنفرد بذاته ال يقوم على أسا - 155

، والحلـو العينـي فـي مـال  سمى الفقـه الفرنسـي التقليـدي الحلـول العينـي فـي مجمـوع مـن المـال بـالحلول العـام
، ف ـي إمـا  منفرد بذاته بالحلول الخـاص . والتطبيقـات التـي توردهـا النظر ـة التقليديـة للحلـول العـام ليسـت صـحيحة

 للحلــول العــام . فــال يوجــد إذن تطبيــا صــحيح ، أو هــي تطبيقــات للحلــول الخــاص ال أن تكــون تطبيقــات خاطئــة
 ، ومن ثم يصبح التمييز بين الحلول العام والحلول الخاص ال يقوم على أساس . للحلول العام

، فيســترد الــوارث  فمــن التطبيقــات الخاطئــة للحلــول العــام حالــة رجــوع الــوارث الحقيقــي علــى الــوارث الظــاهر
هذا اهنخير من مقابـل لـبعض أمـوال التركـة . وقـد قيـل فـي هـذه الحالـة  الحقيقي من الوارث الظاهر ما حصل عليه

إن المقابل الذي دخـل التركـة قـد حـل حلـوال عينيـا محـل المـال الـذي خـرج من ـا . ولكـن الصـحيح أنـه يجـب التمييـز 
بـــين فرضـــين . فإمـــا أن يكـــون الـــوارث الظـــاهر قـــد كســـب المقابـــل تعو ضـــا عـــن عمـــل غيـــر مشـــروع أو عـــن نـــزع 

، بـل بحكـم أن هـذا الـوارث هـو المالـك  ، ال بحكـم الحلـول العينـي ، فالمقابل يكون من حا الوارث الحقيقي ةالملكي
الحقيقـــي الـــذي اعتـــدى علـــى ملكـــه أو نزعـــت ملكيتـــه . وإمـــا أن يكســـب الـــوارث الظـــاهر المقابـــل بموجـــب تصـــرف 

، أو العمــل  لـوارث الظــاهر حســن النيــة، فيكــون أســاس الــرد إل الــوارث الحقيقـي اإلثــراء بــال ســبب إذا كــان ا قـانوني
، وليس اهنساس على كـل حـال الحلـول العينـي . ومـن التطبيقـات الخاطئـة أيضـا  غير المشروع إذا كان سيئ النية

، يلتــزم بــأن يــرد  ، إذا كــان قــد بــاع مــن قبــل شــيئا ممــا اشــتملت عليــه حالــة بيــع التركــة . فقــد قيــل إن بــائع . التركــة
، أي ثمن ما بيع من أموال التركة واهنموال التـي اشـتر ت بنقـود متحصـلة من ـا  من مقابلللمشتري ما حصل عليه 

واهنموال التي كسبت مقايضة على أموال التركة ومبالغ التعو ض ومبـالغ التـأمين التـي تسـتحا عـن هـالك اهنمـوال 
دة المتعاقـدين المقترضـة ال ، وذلك كله على أساس الحلول العيني . والصحيح أن أساس الـرد هنـا هـو إرا الموروثة

، ذلك أنه إذا كانت بعض اهنمـوال قـد تبـدلت فـي التركـة المبيعـة فالقـانون يفتـرض أن المشـتري يعلـم  الحلول العيني
و قــول اهنســتاذ منصــور مصــطفى منصــور فــي هــذا  ( &%$) بحــدوث هــذه التبــدالت وأنــه قبــل شــراء أمــوال البــدل

س الحلول أن البائع يلتزم برد ثمن ما باعه مـن أمـوال التركـة ولـو كـان قـد الصدد : " ومما يقطع بأن أساس الرد لي
، مــع أن المســلم أنــه يلــزم لتحقــا الحلــول أن يكــون المــال المســتبدل محتفظــا  ، وبالتــالي اخــتلط ببــاقي أموالــه قبضــه

ص  94ة بذاتيته المتميزة وهو شرط متخلف في هذا الفرض " ) منصور مصطفى منصـور فـي الحلـول العينـي فقـر 
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، فلـو  ، كمكتبـة أو قطيـع . ومن التطبيقات الخاطئة أخيرًا حالة التصرف في المجموعات الماديـة ( $%& . ( 19
، وقبـل التسـليم إلـى المشـتري تصـرف فـي بعـض الكتـب أو فـي أفـراد القطيـع  باع شخص مكتبة أو قطيعـا مـن الغـم

، علــى أســاس  لمــادي و جــب تســليمه للمشــتري ، فقــد قيــل إن المقابــل يحــل محــل اهنصــل فــي المجمــوع ا معاوضــة
ــه  الحلــول العينــي . والصــحيح أنــه ال محــل للحلــول العينــي ، و جــب القــول بــأن بــائع المكتبــة أو القطيــع ال يحــا ل

 ، وال ينفذ في حا المشتري .  ، وإذا تصرف فإن تصرفه يكون صادرا من غير مالك التصرف بعد أن باع
اقـع تطبيقـات للحلـول الخـاص ال للحلـول العـام . فمن ـا حالـة أمـوال المفقـود بقيت التطبيقات التي هـي فـي الو 

، فــإن هـذا المقابـل يحـل حلـول عينيـا محـل المـال المتصــرف  فـي يـد الـوارث إذا تصـرف الـوارث فـي بعضـ ا بمقابـل
رنـا إلـى ، وال يتغيـر الحكـم لـو نظ ، ولكن لسنا في حاجة هنـا إلـى اشـتراط أن يكـون ذلـك فـي مجمـوع مـن المـال فيه

، فإن المقابل يحل محله حلوال عينيـا فـي جميـع اهنحـوال .  المال المتصرف فيه منفردًا بذاته ال عنصرا في مجموع
وبذلك يكـون هـذا التطبيـا إنمـا هـو تطبيـا للحلـول الخـاص ال للحلـول العـام . وكـذلك اهنمـر فـي حالـة قبـول التركـة 

مقابلـه محلـه . ومنـاط تحقيـا الحلـول هنـا هـو خضـوع اهنمـوال ، فما خرج من أمـوال هـذه التركـة يحـل  بشرط الجرد
، ال  ، فال أهمية لو صف هذه اهنموال بأن ا مجموع . و كـون الحلـول هنـا أيضـًا حلـوال خاصـا لنظام قانوني خاص

 حلوال عاما . 

 وال محل للقول بالمجاز القانوني :  - 056
، وترتـب علـى ذلـك نتيجتـه المنطقيـة وهـي عـدم  نونيوتصف النظر ـة التقليديـة الحلـول العينـي بأنـه مجـاز قـا
 جواز التوسع في تفسير النصوص المقررة للحلول العيني . 

، ومعنـاه فــي جميــع اهنحــوال إعطــاء المـال المســتبدل حكمــا قانونيــا مــا  والواقـع أن الحلــول العينــي لــيس مجــازا
ال تكفي وحدها لوصف الحلول العيني بأنه مجاز  كان ليأخذه يحسب القواعد العامة . وهذه المخالفة للقواعد العامة

، فـافترض المنقـول  قانوني . وإنما يكون الحلول العيني مجازا قانونيا إذا هو افترض للشيء طبيعة تخالف طبيعتـه
، وإن كـان يعطيـه حكمـا  ، وإنمـا يبقيـه منقـوال كمـا هـو عقارا مـثال . ولكـن الحلـول العينـي ال يفتـرض المنقـول عقـارا

 ، فأين هذا من المجازال  القواعد العامة يخالف
، بـل  ، ال وصـف المجـاز فحسـب ، وانتفى عن الحلـول وإذا أمكن رد أحوال الحلول العيني إلى قاعدة عامة

، ورد أحــوال الحلــول العينــي إلــى قاعــدة عامــة هــو مــا تكفلــت بــه  أيضــًا وصــف أنــه اســتثناء ال يجــوز التوســع فيــه
 النظر ة الحديثة . 
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 النظرية الحديثة في الحلول العيني -الثانيالمطلب 

 بسط النظرية الحديثة - 0

 الحلول العيني ليس مجازا قانونيا : –حالتان للحلول العيني  - 057
ترد النظر ة الحديثة أحوال الحلول العيني يحكم القانون إلى حالتين : ) الحالة اهنولى ( عندما يكـون هنـاك  

وتراد معرفة العناصر التي يشتمل علي ا هـذا المجمـوع لتكـون محـال للـرد . فـي هـذه ،  مجموع من المال واجب الرد
، فـإن هـذا المقابـل يحـل يحكـم القـانون  ، وكـان لـه مقابـل الحالة إذا خرج أحد هـذه العناصـر مـن المجمـوع قبـل الـرد

هنـاك شـيء خصـص محل المال الذي خرج و جب رده ضمن سائر عناصر المجموع . ) الحالة الثانية ( إذا كان 
، فــإن هــذا المقابــل يحــل بحكــم القــانون محــل الشــيء فــي نفــس  ، ثــم خــرج مــن ملــك صــاحبة بمقابــل لغــرض معــين

الغـــرض الـــذي كـــان الشـــيء مخصصـــا لـــه مـــن قبـــل . وفـــي غيـــر هـــاتين الحـــالتين ال يتحقـــا الحلـــول العينـــي بحكـــم 
 . ، وإنما يتحقا بموجب نص خاص أو بناء على اتفاق دون الشأن القانون 

، ف و ال يخلع على الشيء المستبدل طبيعة أخرى غير طبيعته وال يغير  وليس الحلول العيني مجازا قانونيا
مـــن تكييفـــه القـــانوني . وإنمـــا يقتصـــر علـــى جعـــل هـــذا الشـــيء خاضـــعا للـــرد ضـــمن عناصـــر المجمـــوع فـــي الحالـــة 

) ه مـن قبـل فـي الحالـة الثانيـة، وعلى تخصيصه لنفس الغـرض الـذي كـان الشـيء المسـتبدل بـه مخصصـا لـ اهنولى

 . ( $%&. 91ص  21بالنيول ور بير وبيكار فقرة  ( &%$

 مجموع من المال واجب الرد :  -الحالة األولى  - 058
يكـــون هنـــاك حلـــول عينـــي بحكـــم القـــانون فـــي المجمـــوع مـــن المـــال واجـــب الـــرد . و تحقـــا ذلـــك فـــي فـــروض 

، ومن ا بيع الوارث للتركة عندما  ا وجب ردها إلي الوارث الحقيقي، من ا التركة تحت يد الوارث الظاهر إذ مختلفة
، ومن ا أموال المفقود إذا وجب ردها إليـه عنـد ظ ـوره حيـا . فـإذا أخـرج المطلـوب منـه الـرد  يجب تسليم ا للمشترى 

جـب رده ، فـإن هـذا المقابـل يحـل بحكـم القـانون محـل هـذا الشـيء و  من مجموع المال الذي تحت يـده شـيئا بمقابـل
مع سائر اهنشياء التي يشتمل علي ا المجموع . مثل ذلك أن يبيع الوارث الظاهر من أعيـان التركـة التـي تحـت يـده 

، فـإن الـثمن فـي هـذا الفـرض يحـل بحكـم القـانون محـل الشـيء  ، ثم يشترى بالثمن شيئا آخر ، و قبض الثمن شيئا
، وقبـل تسـليم ا  ومثل ذلـك أيضـا أن يبيـع الـوارث التركـة ، ثم يحل الشيء المشترى الذي حل محل الثمن . المبيع

، أو ي لــك بغيــر خطــأ فيتقاضــى الــوارث مبلــغ  للمشــترى ي لــك أحــد أعيان ــا بخطــأ الغيــر فيتقاضــى الــوارث تعو ضــاً 
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، فيحــل بحكــم القــانون التعــو ض أو مبلــغ التــأمين محــل العــين التــي هلكــت . وعنــدما  تــأمين مســتحقا بعقــد تــأمين
، أو  ، يجب على هذا اهنخير أن يسـلم فيمـا يسـلم التعـو ض أو مبلـغ التـأمين رى التركة البائع بتسليم ايطالب مشت

، إلي المشترى . ومثـل ذلـك أخيـرًا إذا نزعـت ملكيـة عـين مـن أمـوال  الشيء الذي اشتراه بالتعو ض أو مبلغ التأمين
، فــإن هــذا التعــو ض يحــل بحكــم   ض المســتحا، واســتولى الــوارث واضــع اليــد علــى التعــو  المفقــود للمنفعــة العامــة

،  ، فإنـه يسـترد مـن الـوارث فيمـا يسـترد هـذا التعـو ض القانون محل العين التي نزعـت ملكيت ـا . وإذا ظ ـر المفقـود
 أو ما عسي أن يكون الوارث قد اشتراه ب ذا التعو ض .

،  فقـد يخـرج بتصـرف قـانونيونرى من ذلك أن الشيء يخرج من مجموع المـال واجـب الـرد بطـرق مختلفـة . 
، فيحل الثمن أو الشيء الذي اشترى بالثمن أو بدل المثايضة محل الشيء اهنصلي . وقد يخـرج  كبيع أو مقايضة

، فيحــل التعــو ض كــذلك  ، فيحــل التعــو ض أو مبلــغ التــأمين محلــه . وقــد يخــرج ينــزع الملكيــة بواقعــة مــادة كــال الك
 محله .

، أن يكـون الواجـب الـرد هـو مجمـوع مـن  العيني بحكـم القـانون فـي هـذه الحالـة، حتى يتحقا الحلول  و جب
، فـإن المقابـل ال يحـل محلـه حلـوال  ، ال شيء منفرد بذاته . فـإذا كـان الشـيء الواجـب الـرد شـيئا منفـردا بذاتـه المال

انظر أمثلة  ( &%$) ، يكون ذلك بموجب نص خاص ، و جب حتى يكون هناك حلول عني أ عينيا بحكم القانون 
 1190يوليه سنة  19من قانون  94، وم  تجاري مصري 981، وم  تجاري فرنسي 2/  141للنص الخاص : م 

 أو بناء على اتفاق ذوى الشأن . ( $%&. في فرنسا الخاص بعقد التأمين

 شيء خصص لغرض معين : -الحالة الثانية  - 059
قيمـة ماليـة بصـرف النظـر عـن ذاتيتـه الماديـة .  ، فإنه ينظـر إليـه باعتبـاره إذا خصص شيء لغرض معين 

، أو  و ترتب على ذلك أنه إذا وقع ما يستوجب استغالل هذه القيمة الماديـة فـي شـيء آخـر يسـتبدل بالشـيء اهنول
، فـإن هـذا الشـيء اآلخـر يحـل قانونـا  ، واسـتبدل بالشـيء اهنول صـاحبة شـيء آخـر ما يجعل هذا االستغالل نافعـا

، و كــون مخصصــا لــنفس الغــرض الــذي كــان الشــيء اهنول مخصصــا لــه . ذلــك أن الغــرض  محــل الشــيء اهنول
الــذي خصــص لــه الشــيء اهنول . ونــرى مــن ذلــك أن لذاتيــة الماديــة للشــيء غيــر مقصــودة لــذات ا فــي التخصــيص 

قــى ، كــان مــن الطبيعــي أن يب ، والعبــرة بالقيمــة الماليــة . فــإذا تجســمت هــذه القيمــة فــي شــيء مــادي آخــر للغــرض
، ومـــن ثـــم يصـــبح هـــذا الشـــيء الجديـــد  الغـــرض قائمـــا ومتصـــال بالشـــيء الجديـــد الـــذي تجســـمت فيـــه القيمـــة الماليـــة

، التـي كانـت حالـة فـي شـيء  ، فـإن القيمـة الماليـة وفـي هـذا ضـرب مـن التناسـخ ( &%$) مخصصـا ل ـذا الغـرض
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واح مـن أن ـا تنتقـل مـن جسـم إل ، كمـا قيـل فـي تناسـخ اهنر  ، حلت اآلن فـي شـيء مـادي آخـر مادي معين بالذات
، ال فكــــرة اهنصــــل )  ( affection. والــــذي يعتــــد بــــه فــــي هــــذه الحالــــة هــــون فكــــرة التخصــــيص )  ( $%&. آخــــر

origine . التي اعتد ب ا في الحالة اهنولى ) 
، علــى أن  واهنمثلــة علــى ذلــك كثيــرة متنوعــة . من ــا أن ي ــب شــخص شخصــًا آخــر مــاال أو يوصــى لــه بــه

، فــإذا باعــة  المــال لعمــل معــين مــن أعمــال البــر واإلحســان . ف ــذا المــال قــد خصــص لغــرض معــينيخصــص هــذا 
، فــإن هــذا المــال اآلخــر يحــل بحكــم القــانون محــل المــال  الموهــوب لــه أو الموصــى لــه بــه واشــترى بثمنــه مــاال آخــر

وقـف فـي الشــر عة ، و صـير مخصصـا لعمـل البـر الـذي كـان المـال اهنول مخصصـا لـه . ومـن ذلـك أيضـا ال اهنول
، ف ـو إذن مخصــص لغـرض معـين . فـإذا اســتبدلت  ، فالمـال الموقـوف قـد رصــد لج ـة خير ـة ال تنقطـع اإلسـالمية

، وصـارت وقفـا علـى الج ـة  ، حلت العين اهنخرى بحكم القانون محـل العـين الموقوفـة بالعين الموقوفة عين آخري 
، فــإذا اتفــا أعضــاء اهنســرة  مــن ذلــك أيضــا ملكيــة اهنســرةالخير ــة نفســ ا دون حاجــة إلــي إشــ اد جديــد بــالوقف . و 

، فقــد خصصــت هــذه اهنمــوال لغــرض  مــدني ( 811الواحــدة علــى تخصــيص أمــوال معينــة لتكــون ملكــا لألســرة ) م 
، فقـد حلـت هـذه العـين اهنخـرى بحكـم القـانون  معين . فإذا بيعت عين من هذه اهنمـوال واشـترى بثمن ـا عـين أخـرى 

، وأصبحت داخلة في ملك اهنسرة . ومن ذلك أيضا المال الشائع المتفا على بقائه في الشيوع  محل العين اهنولى
، فقد خصص هذا المال لغرض معين ومن أجل ذلك اتفـا علـى بقائـه فـي الشـيوع . فـإذا نزعـت ملكيـة  لمدة معينة

آلخـر يحـل قانونـا محـل المـال ، فـإن هـذا المـال ا ، واشـترى بـالتعو ض مـال آخـر هذا المال للمنفعة العامـة أو هلـك
، فإنه يصبح يرهنه مخصصا لغرض معين  ، و صبح مثله باقيا في الشيوع . ومن ذلك أخيرًا المال المرهون  اهنول

، فــإن التعــو ض ) أو مبلــغ  هــو تــأمين الــدين . فــإذا هلــك هــذا المــال بخطــأ الغيــر أو نزعــت ملكيتــه للمنفعــة العامــة
، و صبح مثله محمال بنفس التأمين .  ليه ( يحل بحكم القانون محل المال المرهون التأمين إذا كان المال مؤمنا ع

، على النحو الـذي رأينـاه فـي الحالـة  و رى من ذلك أن الشيء في هذه الحالة الثانية يخرج و حل محله شيء جديد
ــه . وقــد ي اهنولــى . فقــد يخــرج بتصــرف قــانوني كبيــع أو مقايضــة خــرج بواقعــة ماديــة ، فيحــل الــثمن أو البــدل محل

 ، فيحل التعو ض كذلك محله . ، فيحل التعو ض أو مبلغ التأمين محله . وقد يخرج بنزع الملكية كال الك
، أنه يخضع لنفس النظام القانوني الذي كـان  ومعنى أن يحل الشيء الجديد حلوال عينيا محل الشيء القديم

لـذي كـان مخصصـا لـه . فيصـبح الشـيء الجديـد مـثال الشيء القـديم خاضـعا لـه بحكـم تخصيصـه للغـرض المعـين ا
، أو  ، أو يصـبح باقيـا فـي الشـيوع ، أو يصبح جزءا من ملكية اهنسرة خاضعا لنظام الوقف كما كان الشيء القديم
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، إلي غير ذلك من النظم القانونية المختلفة التي كانت اهنشياء القديمة خاضعة ل ـا .  يصبح محال للتأمين العيني
، ف ـو ال يغيـره مـن طبيعـة  . أن الحلول العيني ليس مجازا قانونيـا ( $%&114انظر آنفا فقرة  ( &%$) ناوقد قدم

، وإنما يجعـل الشـيء الجديـد خاضـعا لـنفس النظـام القـانوني الـذي كـان الشـيء  المال وال يعدل من وضعه القانوني
 القديم خاضعا له .

 هي حالة الخضوع لنظام قانوني معين :  رد حالتى الحلول العيني إلي حالة واحدة - 061
 - 66ص  1128نظرا إسمان في اهنسـبوع القضـائي  ( &%$) ومن أجل ذلك أخذ بعض الفق اء المحدثين

منصور مصطفي منصور فـي رسـالته  -وما بعدها  12فقرة  1بيان وفوار أن  -وما بعدها  911فقرة  1دي باج 
فــي الحلــول العينــي تضــمن  ( $%&. 18ته فــي الذمــة الماليــة فقــرة إســماعيل غــانم فــي رســال -فــي الحلــول العينــي 

، لنظـام  ، سواء كان مجموعا من المال أو كان مـاال منفـردا بذاتـه الحالتين المتقدمتي الذكر . فحيث يخضع المال
، فيخصـص لنسـف  ، فـإن بـدل هـذا المـال يحـل بحكـم القـانون محلـه قانوني خاص بسبب تخصيصه لغرض معين

و خضــع لــنفس النظــام القــانوني الخــاص . يســتوي فــي ذلــك المجمــوع مــن المــال الواجــب الــرد فــإن هــذا ،  الغــرض
، والمــال المنفــرد بذاتــه ف ــو أيضــا مخصــص لغــرض معــين  المجمــوع مخصــص للــرد وخاضــع لنظــام قــانوني خــاص

قـانوني خــاص ، هـي حالـة الخضــوع لنظـام  وخاضـع لنظـام قـانوني خــاص . فتتالقـي الحـالتين إذن فـي حالــة واحـدة
 بسبب التخصيص لغرض معين .

، أي لمركــز قـــانوني يختلــف عـــن  و ظ ــر التخصـــيص كمــا قـــدمنا منــذ خضـــوع المــال لنظـــام قــانوني خـــاص
المركز القانوني الذي تخضع له اهنموال بصفة عامة . و قول اهنستاذ منصور مصطفي منصور في هذا الصدد : 

ي يختلــف عــن المركــز القــانوني الــذي تخضــع لــه بــاقي أمــوال " و ظ ــر التخصــيص إذا خضــع المــال لمركــز قــانون
، أو غيــر جـائز التصــرف فيــه إال بقيـود معينــة كالحصــول علــى  الذمـة . فقــد يكــون المـال غيــر جــائز التصـرف فيــه

إذن شخص آخر . وقد تكون منفعة المال لغير مالكه . وقد يكـون المالـك هـو صـاحب الحـا فـي التصـرف أو فـي 
، كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للقاصـــر الـــذي بلـــغ السادســـة عشـــرة فـــي القـــانون المصـــري  اهنصـــل اإلدارة علـــى خـــالف

والزوجة في القانون الفرنسي بالنسبة لألموال المكتسبة من العمل الخاص . وقـد يكـون لـبعض الـدائنين علـى المـال 
ــدائنين ، علــى خــالف اهنصــل حقــوق تقتضــى تمييــزهم للتأمينــات العينيــة  ، وهــو مــا يتحقــا بالنســبة ، عــن بــاقي ال

، كمـا هـي الحـال بالنسـبة لحـا  جميعا . بل إن الحا قد يكون لشخص ال يعتبر دائنا لمالـك المـال الـذي يـرد عليـه
، وبــذلك يعتبــر  الــدائن المــرت ن لعقــار غيــر مملــوك لمدينــه . ففــي هــذه اهنحــوال نجــد أن للمــال مركــزًا قانونيــا خاصــا
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منصـور مصـطفي منصـور فـي رسـالته فـي الحلـول  ( &%$) العينـي " مخصصـا بـالمعنى الـذي ينـاط بـه الحلـول 
ص  - 111وص  192ص  - 126وانظـــر فـــي شـــروط الحللـــو العينـــي نفـــس المرجـــع ص  - 191العينـــي ص 

 . ( $%&. 11حسن كيرة فقرة  - 111

 تطبيقات للحلول العيني في القانون المدني المصري  - 2

 في القانون المدني المصري :  عدم وضع قاعدة عامة للحلول العيني - 060
، وقــل أن توجــد هــذه القاعــدة العامــة فــي  ال يوجــد فــي القــانون المــدين المصــري قاعــدة عامــة للحلــول العينــي

، وكـذلك  فال توجـد إال تطبيقـات متنـاثرة للحلـول العينـي فـي التقنـين المـدني الفرنسـي ( &%$) قوانين البالد اهنخرى 
.  اإليطالي والتقنين المدني اهنسباني والتقنين المدني البرتغالي والتقنين المدني السو سري الحال في التقنين المدني 

و  1149و 1940وال توجــــد قاعــــدة عامــــة فــــي الحلــــول العينــــي إال فــــي التقنــــين المــــدني اهنلمــــاني : انظــــر المــــواد 
  $ 269$ .  ( $%&. ( 91فقرة  9من هذا التقنين ) بالنيول ور بير وبيكا  2941و 2111و 2011و 1121

، واهنولـى أن تتـرك هـذه المسـألة للفقـه  ولم يحن الوقـت بعـد لوضـع قاعـدة تشـر عية عامـة فـي الحلـول العينـي
 ، وتصبح قابلة هنن يحتو  ا تشر ع مستقر ثابت .  والقضاء حتى يتم تطورها

العينـي فـي كثيـر ومع ذلك فإن التقنين المدني المصـري قـد اشـتمل علـى طائفـة مـن النصـوص تقـرر الحلـول 
و قــول  ( &%$) ، وهــذا التقنــين هــو مــن أكثــر التقنينــات تعميمــا للقواعــد التــي تقــرر الحلــول العينــي مــن الحــاالت

اهنستاذ منصور مصطفى منصور في هذا العدد : " وبالرغم من تقدم الدراسـات نسـبيا فـي هـذا الصـدد ، فنعتقـد أن 
وهــو مــن أحــدث  –تقر ــرًا تشــر عيًا . ولــذلك نجــد القــانون المــدني  الوقــت لــم يحــن يعــد لتقر ــر نظر ــة الحلــول العينــي

يسلك نفس السبيل في تجنب وضع نظر ة عامة شاملة لكل صور الحلول العيني ، وهو مسلك موفا .  –القوانين 
كما وفا المشرع المصري أيضًا إذ ذهب أكثر من غيره إلى التعميم عند وضعه للقواعـد التـي تقـرر الحلـول العينـي 
في بعـض صـور التخصـيص . فنجـده مـثال يقـرر حلـول مـا يسـتبدل بـاهنموال المحملـة بتأمينـات عينيـة محل ـا ، أيـًا 
كان التأمين العيني ، وأيا كان المقابل . كما أنه يقرر حلول كل ما يستبدل باهنموال المحملة بحقوق انتفاع محل ـا 

صور أخرى . فنجده مـثال يقـرر حلـول الـثمن محـل المـال . إال أنه مع ذلك لم يذهب إلى هذا الحد من التعميم في 
دون أن يتعــرض للصــور اهنخــرى التــي يتحقــا في ــا  ( 9/  214المحبـوس إذا بيــع لخشــية ال ــالك أو التلــف ) م 

استبدال مال بالمال المحبوس ، وتقتضي حماية من له الحـا فـي الحـبس انتقـال حقـه إلـى المـال المسـتبدل كمـا لـو 
عــن هــالل المــال المحبــوس . بــل إنــه ســكت ســكوتا تامــا فــي بعــض صــور التخصــيص ، فلــم كنــا بصــدد تعــو ض 
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يتعرض لحكم اهنموال التي تستبدل باالموال التي اشترط عدم جواز التصرف في ا واهنموال المكونـة للمؤسسـة مـثال 
 . ( $%& . ( 146ص  – 141" ) منصور مصطفى منصور في الحلول العيني ص 

، ثــم نعــرض لتطبقــات  الــواردة فــي التقنــين المــدني المصــري مقــررة للحلــول العينــيفنبــدأ بعــرض النصــوص 
 أخرى للحلول العيني لم يرد في شأن ا نص .

 نصوص في التقنين المدني المصري تقرر الحلول العيني : - 062
ى ( هناك طوائف ثالث من النصوص فـي التقنـين المـدني المصـري تقـرر الحلـول العينـي : ) الطائفـة اهنولـ 

، وتقرر انتقال التأمينات العينية من العين التي كانت مثقلـة ب ـذه التأمينـات إلـي العـوض الـذي  وهي أهم ا وأكثرها
، أو  ، أو مبلـغ التـأمين ، أو التعـو ض مـن التلـف حل حلوال عينيا محل هذه العين . وهذا العوض قد يكـون الـثمن

 1016ونبدأ بالمادة  $ 261$ عوض آخر يحل محل العين .  ، أو أي التعو ض عن نزع الملكية للمنفعة العامة
، وهـــي تقـــرر المبـــدأ العـــام فـــي الـــرهن الرســـمي فتـــنص علـــى أن " يســـتوفي الـــدائنون المرت نـــون حقـــوق م قبـــل  مـــدني

،  ، بحسـب مرتبـه كـل مـن م ، أو مـن المـال الـذي حـل محـل هـذا العقـار الدائنين العاديين من ثمن العقـار المرهـون 
ــذلك تــنص المــادة ولــو كــانو  مــدني علــى أن " إذا هلــك العقــار  1011ا قــد أجــروا القيــد فــي يــوم واحــد " . وتطبيقــا ل

، انتقـــل الـــرهن بمرتبتـــه إلــي الحـــا الـــذي يترتـــب علـــى ذلـــك كـــالتعو ض أو مبلـــغ  المرهــون أو تلـــف هني ســـبب كـــان
 2/  1091لــذلك أيضــا تــنص المــادة  التــأمين أو الــثمن الــذي يقــرر مقابــل نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة " . وتطبيقــا

، ثـم وقـع  مدني على ما يأتي : " وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشـائعة فـي العقـار أو جـزءًا مفـرزا مـن هـذا العقـار
، انتقل الرهن بمرتبته إلي قدر مـن هـذه اهنعيـان يعـادل قيمـة العقـار  في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهن ا

، و عــين هــذا القــدر بــأمر علــى عر ضــة ... " . وأورد التقنــين المــدني أيضــا تطبيقــا  اهنصــل الــذي كــان مرهونــا فــي
مـدني علـى أنـه " يجـوز لمالـك  1098، فنصـت المـادة  خاصا بـرهن المبـاني القائمـة علـى أرض الغيـر رهنـا رسـميا

التقـدم فـي اسـتيفاء الـدين  ، وفـي هـذه الحالـة يكـون للـدائن المـرت ن حـا المباني القائمة على أرض الغير أن يرهن ا
، ومن التعـو ض الـذي يدفعـه مالـك اهنرض إذا اسـتبقي المبـاني وفقـا لألحكـام  من ثمن اهننقاض إذا هدمت المباني

 الخاصة بااللتصاق " .
مـدني علـى  1011، فقـد نصـت المـادة  هذا فيما يتعلا بالرهن الرسمي . وأما فيما يتعلا بحا االختصـاص

،  بذي حصل على حا االختصـاص نفـس الحقـوق التـي للـدائن الـذي حصـل علـى رهـن رسـميأن " يكون للدائن ال
، وبخاصــة مــا يتعلــا بالقيــد وتجديــده ومحــوه  و ســرى علــى االختصــاص مــا يســرى علــى الــرهن الرســمي مــن أحكــام
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شأن حـا ، وذلك كله مع عد اإلخالل بما ورد من أحكام خاصة " . ولم يرد في  وعدم تجزئة الحا وأثره وانقضائه
االختصــاص أحكــام خاصــة تتعــارض مــع النصــوص التــي ســبا أن ذكرناهــا فــي انتقــال الــرهن الرســمي إلــي عــوض 

 ، ومن ثم فإن هذه النصوص تنطبا على حا االختصاص انطباق ا على حا الرهن الرسمي . العقار المرهون 
ري علــى الــرهن الحيــازى مــدني علــى مــا يــأتي : " وتســ 2/  1102وفيمــا يتعلــا بــرهن الحيــازة نصــت المــادة 

، وبانتقــال حــا الــدائن مــن  المتعلقــة ب ــالك الشــيء المرهــون رهنــا رســميا أو تلفــه 1011و 1018أ؛كــام المــادتين 
الشيء المرهون إلي ما حل محله من حقوق " . وهذا نص عام ينقل أحكام الحاول العيني فـي الـرهن الرسـمي إلـي 

إذا كان الشيء المرهون م ددًا بال الك أو  - 1مدني علي أنه "  1111رهن الحيازة . وتطبيقا لذلك نصت المادة 
التلــف أو نقــص القيمــة بحيــث يخشــي أن يصــبح غيــر كــاف لضــمان حــا الــدائن ولــم يطلــب الــراهن رده إليــه مقابــل 

 ، جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص لـه فـي بيعـه بـالمزاد العنـي أو بسـعره شيء آخر يقوم بدله
، و نتقـل حـا الـدائن  و فصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند التـرخيص فـي البيـع - 2في البورصة أو السوق . 

، فنصــت  فــي هــذه الحالــة مــن الشــيء إلــي ثمنــه " . ثــم ورد تطبيــا خــاص فيمــا يتعلــا بالــدين المرهــون رهــن حيــازة
، فـال يجـوز للمـدين  لـدين المضـمون بـالرهنمدني على أنه " إذ حل الدين المرهـون قبـل حلـول ا 1/  1128المادة 

، و نتقـل حـا الـرهن  ، ولكل من هذه أن يطلب إلي المـدين إيـداع مـا يؤديـه أن يوفى الدين إال للمرت ن والراهن معاً 
 إلي ما تم إيداعه " .

مــدني علــى أن " تســري علــى حقــوق  1/  1191، نصــت المــادة  وفيمــا يتعلــا بحقــوق االمتيــاز علــى عقــار
االمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي ال تتعـارض فيـه مـع طبيعـة هـذه الحقـوق .. " . ومـن 

، علــى حقــوق االمتيــاز علــى  ثــم تطبــا النصــوص الخاصــة بــالحلول العينــي فــي الــرهن الرســمي والتــي ســبا ذكرهــا
متيـاز مـا يسـري علـى الـرهن الرسـمي مـدني حـين نصـت علـى أن " يسـري اال 1091عقار . وقد أكدت ذلك المـادة 

 من أحكام متعلقة ب الك الشيء أو تلفه " .
، فنصـت  مـدني الحلـول العينـي علـى مبلـغ التـأمين 1/  440، طبقـت المـادة  وفي عقد التـأمين مـن الحر ـا

،  عينيـةعلى أنـه " إذا كـان الشـيء المـؤمن عليـه مـثقال بـرهن حيـازي أو رهـن تـأميني أو غيـر ذلـك مـن التأمينـات ال
 انتقلت هذه الحقوق إلي التعو ض المستحا للمدين بمقتضي عقد التأمين " .

، فنقلـت التأمينـات العينيــة مـن العقــار المشـفوع فيــه  مــدني الحلـول العينــي 114، طبقــت المـادة  وفـي الشـفعة
اختصاص  ، إذ نصت على أنه " ال يسري في حا الشفيع أي رهن رسمي أو أي حا إلي ما حل محله من الثمن
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إذا كـان كـل  $ 266$ ،  أخذ ضد المشترى وال أي بيع صدر من المشترى وال أي حا عيني رتبة أو ترتب ضـده
ذلك قد تم بعد التار خ الذي سجل فيه إعالن الرغبـة فـي الشـفعة و بقـى مـع ذلـك للـدائنين المقيـدين مـا كـان ل ـم مـن 

أنظـر فـي هـذه الطائفـة اهنولـى مـن النصـوص ومـا  ( &%$) حقـوق اهنولو ـة فيمـا آل للمشـترى مـن ثمـن العقـار " 
حسـن كيـرة ص  – 291ص  – 211عرض له الفقه بشأن ا : منصور مصطفى منصور فـي الحلـول العينـي ص 

 ( $%& . 1هـامش  129ص  1118وقارن إسماعيل غانم في النظر ة العامـة للحـا سـنة  – 119ص  – 191
. 

، ف و ينتقل من الشـيء إلـي ثمنـه بحكـم الحلـول العينـي .  حبس) الطائفة الثانية ( وهي خاصة بالحا في ال
مـــدني فـــي هــذا المعنـــي علــى مـــا يـــأتي : " وإذا كــان الشـــيء المحبــوس يخشـــى عليـــه  9/  214وقــد نصـــت المــادة 
، فللحابس أن يحصل على إذن من القضاء في بيعـه وفقـا لألحكـام المنصـوص علي ـا فـي المـادة  ال الك أو التلف

أنظـر فـي هـذه الطائفـة الثانيـة مـن النصـوص  ( &%$) الحا في الحبس مـن الشـيء إلـي ثمنـه "  ، و نتقل 1111
 . ( $%& . 219ص  – 211وما عرض له الفقه بشأن ا : منصور مصطفى منصور في الحلول العيني ص 

، فينتقــل هــذا الحــا مــن الشــيء إلــي عوضــه بحكــم الحلــول  ) الطائفــة الثالثــة ( وهــي خاصــة بحــا االنتفــاع
،  مدني في هذا المعني على ما يأتي : " ينت ي حا االنتفـاع ب ـالك الشـيء 1/  111العيني . وقد نصت المادة 

أنظـر فــي هــذه الطائفــة الثالثــة مــن  ( &%$) إال أنـه ينتقــل مــن هــذا الشــيء إلـي مــا قــد يقــوم مقامــه مـن عــوض " 
 . 266ص  – 211العينـي ص النصوص وما عرض له الفقه بشأن ا : منصـور مصـطفى منصـور فـي الحلـول 

&%$ ) . 

 تطبيقات أخرى للحلول العيني في القانون المدني المصري لم يرد في شأنها نص : - 063
،  وليست النصوص التي أوردناهـا فيمـا تقـدم هـي كـل تطبيقـات الحلـول العينـي فـي القـانون المـدني المصـري 

علي ـا القاعـدة العامـة فـي الحلـول العينـي التـي تقررهـا ، ولكـن تسـرى  ف ناك تطبيقات أخرى لـم يـرد فـي شـأن ا نـص
 النظر ة الحديثة فيما قدمنا . ونذكر من هذه التطبيقات ما يأتي :

نصــت  9/  12، ســوي أن المــادة  اهنمــوال الموقوفــة : لــم يــرد فــي هــذا الشــأن نــص فــي التقنــين المــدني - 1
منــه علــى أن العقــار أو  11صــراحة فــي المــادة  علــى اعتبــار الوقــف شخصــا معنو ــا . أمــا قــانون الوقــف فقــد نــص

 $ 264$ ، وهــذا هــو االســتبدال  المنقــول الــذي يشــترى بــأموال بــدل العــين الموقوفــة " يحــل محــل العــين الموقوفــة "
،  ، بعد إلغاء الوقف اهنهلـي . فـأموال البـدل المعروف في نظام الوقف . وكالمنا هنا مقصور على الوقف الخيري 
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ض ومبلـغ التـأمين ومقابـل نــزع ومـا يشـترى بـأموال البـدل مـن عقــار أو منقـول يحـل هـو أيضـا بحكــم كـالثمن والتعـو 
، إذ  ، و صبح موقوفا بمجرد الشـراء . ذلـك أن العـين الموقوفـة ابتـداء غلت ـا لج ـة معينـة القانون محل أموال البدل

،   ـا حلـوال عينيـا بحكـم القـانون أن ا خصصت لغرض معين . ومن ثم فـإن العـين التـي نشـترى بـدال من ـا تحـل محل
أنظـر فـي هـذا المعنـى منصـور مصـطفى منصـور فـي الحلـول العينـي ص  ( &%$) فتصبح وقفا على نفس الج ـة

وقـد قيـل إن مـال البـدل إنمــا يخضـع للقواعـد الخاصـة التـي كــان يخضـع ل ـا المـال المبــدل ال  – 189ص  – 144
لوقـف شخصـي معنـوي ) إسـماعيل غـانم فـي الذمـة الماليــة ص هننـه حـل محلـه ، بـل لمجـرد أنـه مملـوك للوقـف إذ ا

( . و قول اهنستاذ منصور مصطفى منصور في اإلجابة على هذا االعتراض : " وهو قول مردود  2هامش  101
، إذ ال يمكن قبوله إال إذا كان الشخص المعنوي ال يمكن أن يتملك امواال أخرى غيـر اهنمـوال الموقوفـة ، أو كـان 

مــا يملكــه يعتبــر موقوفــا بحيــث يثبــت لــه هــذا الوصــف بمجــرد تملــك هــذا الشــخص لــه . ونــرى أن كــال اهنصــل أن 
اهنمر ن غير صحيح . فالشخص المعنوي قد يملك امواال غير اهنموال الموقوفة ، كـأموال الغلـة قبـل توز ع ـا علـى 

زمة الستغالل اهنموال الموقوفة المستحقين ، واالموال التي تكتسب بفاضل الغلة سواء قدص استغالل ا أو كانت ال
كآالت الزراعة والمواشي .. إلخ . ومن ناحية أخرى فإن المال ال يعتبر وقفًا لمجرد أنه مملوك لج ة الوقف ، ذلك 
أن مناط اعتبار المال وقفًا هو حصول اهنش اد على ذلك وضـبطه بالمحكمـة الشـرعية . فاهنصـل الـذي تخضـع لـه 

العينـي حتـى يخضـع مـال  لحر ة ال الحـبس ، وهـو مـا يـدعو إلـى الحاجـة إلـى الحلـولأموال الشخص المعنوي هو ا
البــدل للمركـــز الخـــاص . وأخيـــرًا فـــإن المراكــز الخاصـــة قـــد تتعـــدد لتعـــدد اهنغــراض التـــي يـــراد تحقيق ـــا مـــن اهنمـــوال 

لمخصصــة الموقوفــة فــي يــد نفــس الشــخص المعنــوي ، بحيــث يجــب دائمــا االحتفــاظ بالفصــل بــين طوائــف اهنمــوال ا
لتحقيــا غــرض معــين والــبعض اآلخــر لتحقيــا اغــراض  هنغــراض مختلفــة ، فقــد يقــف شــخص عــدة أمــوال بعضــ ا

. وال حاجة إلش اد بوقف  ( $%& . ( 180 – 141أخرى " ) منصور مصطفى منصور في الحلول العيني ص 
 ا القول . ، بل إن مجرد الشراء يجعل ا وقفا كما سب جديد حتى تصبح العين المشتراة موقوفة

، وهـي مثل ـا خاضـعة  ، كـاهنموال الموقوفـة مملوكـة لشـخص معنـوي  أموال المؤسسة : أموال المؤسسة - 2
لمركز قـانوني خـاص هنن ـا مخصصـة لغـرض معـين هـو عمـل مـن أعمـال البـر أو النفـع العـام . وقـد نصـت المـادة 

، لعمل ذي  ، مدة غير معينة مالمدني في هذا المعنى على أن " المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص  61
، دون قصـد  صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو ر اضية أو هني عمل آخر من أعمال البر أو النفـع العـام

إلـــي أي ربـــح مـــادي " . ولـــيس الوقـــف فـــي الواقـــع مـــن اهنمـــر إال مؤسســـة تخضـــع لألحكـــام المعروفـــة فـــي الشـــر عة 
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، و تحقــا الحلــول  أمــوال المؤسســة كمــا يجــوز االســتبدال فــي اهنمــوال الموقوفــةاإلســالمية . و جــوز االســتبدال فــي 
، فـإن هـذا المـال اآلخـر يحـل  العيني في المؤسسة كمـا يتحقـا فـي الوقـف . فـإذا اسـتبدل بمـال للمؤسسـة مـال آخـر

صــبح ، و  ، و خضــع للمركــز القــانوني الخــاص الــذي تخضــع لــه أمــوال المؤسســة حلــوال عينيــا محــل المــال اهنول
وال يعترض هنا ، كمـا ال يعتـرض فـي الوقـف ،  ( &%$) مخصصا لألغراض التي كان المال اهنول مخصصا ل ا

بأن المؤسسة شخص معنـوي فالمـال الـذي يسـتبدل و ـدخل فـي ملك ـا يصـبح خاضـعا لنظام ـا ، ال بحكـم العينـي ، 
فـس الـرد علـى االعتـراض الـذي رأينـاه بل بحكم أنه أصبح ماال مملوكا للمؤسسة . والـرد علـى هـذا االعتـراض هـو ن

. وكاالستبدال االختياري  ( $%&  . ( 181منصور مصطفى منصور في الحلول العيني ص  في الوقف ) أنظر
، أو تلفـت  ، أو هلكـت بتعـد ووجـب التعـو ض ، كمـا لـو نزعـت ملكيت ـا للمنفعـة العامـة تبديل أمـوال المؤسسـة جبـرا

أنظـر فـي هـذه المسـألة منصـور مصـطفى منصـور فـي الحلـول  ( &%$) تـأمينوكـان مؤمنـا علي ـا فاسـتحا مبلـغ ال
 .  ( $%& . " 181ص  – 181العيني ص 

ــذين تجمع ــم وحــدة  مــدني علــى أن " هنعضــاء اهنســرة الواحــدة 811ملكيــة اهنســرة : تــنص المــادة  - 9 ، ال
الملكيـة إمـا مـن تركـة ورثوهـا واتفقـوا  ، يتفقوا كتابة على إنشاء ملكيـة لألسـرة . وتتكـون هـذه ، أ العمل أو المصلحة

، وإما من أي مال آخر مملوك ل م اتفقوا على إدخاله في هذه الملكية " .  على جعل ا كل ا أو بعض ا ملكا لألسرة
، وال يجـوز  مدني على أنه " ليس للشركاء أن يطلبـوا القسـمة مادامـت ملكيـة اهنسـرة قائمـة 1/  819وتنص المادة 

 1/  811رف فــي نصــيبه هنجنبــي عــن اهنســرة إال بموافقــة الشــركاء جميعــا " . وتــنص المــادة هني شــر ك أن يتصــ
،  مـدني علــى أن " للشـركاء أصــحاب القـدر اهنكبــر مـن قيمــة الحصـص أن يعينــوا مـن بيــن م لـإلدارة واحــدا أو أكثــر

مــا يحســن بــه طــرق وللمــدير أن يــدخل علــى ملكيــة اهنســرة مــن التغييــر فــي الغــرض الــذي أعــد لــه المــال المشــترك 
، مــا لـم يكــن هنـاك اتفــاق علــى غيـر ذلــك " . ونـرى مــن هـذه النصــوص أن ملكيـة اهنســرة مــال  االنتفـاع ب ــذا المـال

، وقـد خصـص لغـرض معـين يرجـع إلـي وحـدة العمـل أو المصـلحة التـي تجمـع مـا بـين أفـراد  شائع بين أفراد اهنسرة
الغــرض . و قضــى هــذا المركــز القــانون بأنــه ال يجــوز اهنســرة . وأخضــع لمركــز قــانوني خــاص يكفــل تحقيــا هــذا 

، وال يجـــوز لشـــر ك أن يتصـــرف فـــي نصـــيبه هنجنبـــي إال  للشـــركاء أن يطلبـــوا القســـمة مادامـــت ملكيـــة اهنســـرة قائمـــة
، جميعـا و عــين مـن بـين أفـراد اهنســرة مـدير ل ـذا المــال لـه سـلطة واسـعة فــي إدارتـه لتحسـين طــرق  بموافقـة الشـركاء

. ف ذه شروط الحلول العيني كل ا متوافرة . و ترتب على ذلك أنه إذا أبدلت يعين من مال اهنسـرة عـين االنتفاع به 
، بسـبب تصـرف قـانون أو هـالك أو نـزع ملكيـة أو عقـد تـأمين أو غيـر ذلـك . فـإن هـذه العـين اهنخـرى تحـل  أخرى 
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،  اهنسـرة . مخصصـة لـنفس الغـرض، وتصـبح مثل ـا جـزءا مـن مـال  محل العين اهنولى حلـوال عينيـا بحكـم القـانون 
أنظـر فـي هـذه المسـألة منصـور  ( &%$) وخاضـعة للمركـز القـانوني الخـاص الـذي تخضـع لـه سـائر أمـوال اهنسـرة

و قــول فــي الن ايــة : " فــإذا صــح مــا ذهبنــا إليــه  – 210ص  – 201مصــطفى منصــور فــي الحلــول العينــي ص 
وع العادي إذا اتفا على البقاء في الشيوع مدة معينـة ، وحيـث ال بالنسبة لملكية اهنسرة ، فإنه يسري أيضًا في الشي

يجـوز طلـب القســمة خـالل هــذه المـدة . فــإذا اسـتبدل بمــال مـن اهنمــوال المملوكـة علــى الشـيوع والتــي تلـزم بطبيعت ــا 
ري الســـتغالل اهنمـــوال اهنخـــرى مـــال آخـــر ، فـــإن المـــال المســـتبدل يـــدخل بقـــوة القـــانون فـــي اهنمـــوال الشـــائعة ، و ســـ

مصـطفى منصـور فـي  بالنسـبة إليـه االتفـاق علـى البقـاء فـي الشـيوع إلـى أن تنت ـي المـدة المتفـا عليـه " ) منصـور
 . ( $%& . ( 210ص  122الحلول العيني فقرة 

، فتخضـع لمركـز  اهنموال التي ال يجوز التصرف في ا : قد تكون هناك أموال ال يجـوز التصـرف في ـا - 1
إذا تضـمن العقـد أو  - 1مـدني مـن أنـه "  829معين من ذلك ما نصت عليه المـادة  قانوني خاص تحقيقا لغرض

،  ، فـــال يصـــح هـــذا الشـــرط مـــالم يكـــن مبنيـــا علـــى باعـــث مشـــروع الوصــية شـــرطا يقضـــى بمنـــع التصـــرف فـــي مـــال
و كــون الباعــث مشــروعا متــى كــان المــراد بــالمنع مــن التصــرف حمايــة مصــلحة  - 2ومقصــورا علــى مــدة معقولــة . 

والمـدة المعقولـة يجـوز أن تسـتغرق مـدى حيـاة المتصــرف أو  - 9وعة للمتصـرف أو للمتصـرف إليـه أو للغيـر مشـر 
مــدنى علــى أنـه " إذ كــان شـرط المنــع مــن التصـرف الــوارد فــي  821المتصـرف إليــه أو الغيـر " . ثــم نصــت المـادة 

يقـع بـاطال " . كـذلك يكـون المـال  ، فكـل تصـرف مخـالف لـه العقد أو الوصية صحيحا طبقا هنحكام المـادة السـابقة
إذ يصـبح  $ 240$ ،  مرافعـات ( 616غير جائز التصرف فيه بحكم القانون بعـد تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ) م 

، يكـون المـال غيـر  مخصصا لوفـاء الـدين وخاضـعا لمركـز قـانوني خـاص . ففـي هـذه الحالـة وفـي الحالـة المتقدمـة
، ف و مال خاضع لمركز قانوني خاص إذ ال يجـوز التصـرف  الحلول العينيالجائز التصرف فيه مستوفيا لشروط 

، وكل تصرف يقع باطال هنن عدم التصرف يعتبر تكليفا عينيا يتصل بذات المال . ثم هو مخصـص لتحقيـا  فيه
، قــد يكــون حمايــة مصــلحة مشــروعة لمشــترط عــدم التصــرف أو لمــن تصــرف لــه هــذا المشــترط أو  غــرض معــين

، كـأن  يكون وفاء دين ينفذ به على المال . فإذا أبدل ب ذا المال مال آخر عن طر ـا التبـديل الجبـري  ، وقد للغير
، أو حتــى عــن طر ــا التصــرف القــانوني كــأن أذن القاضــي فــي  هلــك هــذا المــال أو نزعــت ملكيتــه للمنفعــة العامــة

ت ـدم وأر ـد بيعـه أنقاضـا أو كـان التصرف فيه بالرغم من عدم جواز التصرف لضرورة أو مصلحة كـأن كـان آيـال لل
، فإن المال اآلخر يحل محل المال الممنوع التصرف فيـه حلـوال  قليل المنفعة و مكن استغالل قيمته بطر قة أفضل
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،  ، و صبح خاضعا لنفس المركز القانوني الخاص فيصير هـو أيضـا غيـر قابـل للتصـرف فيـه عينيا بحكم القانون 
أنظــر فــي هــذه المســألة منصــور مصــطفى  ( &%$) لمــال اهنول مخصصــا لــهتحقيقــا لــنفس الغــرض الــذي كــان ا
 . ( $%&. 201ص  – 110منصور في الحلول العيني ص 

مــن قــانون الواليــة علــى المــال ) المرســوم  1/  69أمــوال القاصــر مــن كســبه الخــاص : تــنص المــادة  - 1
( على أن " يكون القاصر الذي بلغ السادسـة عشـرة أهـال للتصـرف فيمـا يكسـبه مـن  1112لسنة  111بقانون رقم 

ي يكسـبه مـن م نتـه أو صـناعته " ، وال يجوز أن يتعدى أثر التزام القاصر حدود المال الـذ عمله من أجر أو غيره
مـن قـانون الواليـة علـى المـال ، وتـنص علـى أن " للقاصـر أهليـة التصـرف فيمـا  61أنظـر أيضـًا المـادة  ( &%$) 

يسلم له أو يوضع تحت تصرفه عادة من مال هنغـراض نفقتـه ، و صـح التزامـه المتعلـا ب ـذه اهنغـراض فـي حـدود 
من نفس القانون على أنه " إذا أذنت المحكمـة فـي زواج القاصـر الـذي  60هذا المال فقط " . وكذلك تنص المادة 

له مال ، كان ذلك اذنا له في التصرف في الم ر والنفقة ، ما لم تأمر المحكمة بغيـر ذلـك عنـد اإلذن أو فـي قـرار 
، وقد يؤذن له الحا " . وقد يؤذن للقاصر الذي بلغ الثامنة عشرة ف يتسلم بعض أمواله الدارت ا على وجه معين 

. فكسـب القاصـر  ( $%& . ( مـن قـانون الواليـة علـى المـال 11 – 11فـي االتجـار بـبعض مالـه ) أنظـر المـواد 
، يتميز به عن سائر أمـوال القاصـر . ففـي  الذي بلغ السادة عشرة من عمله هو مال خاضع لمركز قانوني خاص

، إذا بـه  ا إال بإذن الولى أو الوصى وفي حـدود مقـررةحين ال يستطيع القاصر التصرف في سائر أمواله أو إدارت 
، و سـتطيع أن يلتـزم التزامـا صـحيحا فـي  يستطيع اإلدارة والتصرف دون إذن من أحد في كسبه مـن عملـه الخـاص

حدود هذا المال . وهذا المركز القـانوني الخـاص الـذي أخضـع لـه كسـب القاصـر مـن عملـه يـراد بـه تحقيـا غـرض 
، هو تشجيع القاصر على الكسب ما أمكنه ذلك وتدر به في الوقت ذاته على التعامـل فـي  خصص له هذا الكسب

، و ترتـب  مال لم يقتطعه من رأس ماله وإنما حصل عليه من عمله . ومن ثم تكون شروط الحلـول العينـي متـوافرة
صــر أو ب ــالك ، ســواء كــان ذلــك بتصــرف القا علــى ذلــك أنــه لــو أبــدل بمــال مــن كســب القاصــر الخــاص مــال آخــر

، فــإن المــال اآلخــر يحــل بحكــم القــانون حلــوال عينيــا محــل المــال  المــال أو ينــزع ملكيتــه أو بغيــر ذلــك مــن اهنســباب
، و خضـــع لـــنفس المركـــز القـــانوني الخـــاص . وعلـــى ذلـــك يعتبـــر المـــال اآلخـــر فـــي حكـــم المـــال الـــذي كســـبه  اهنول

، تحقيقـا لـنفس الغـرض الـذي  ه والتصـرف فيـه دون إذن، فيسـتطيع إدارتـ ، وتسرى عليه أحكامه القاصر من عمله
ص  – 202انظر في هذه المسألة منصور مصطفي في الحلـول العينـي ص  ( &%$) خصص له كسب القاصر

201 .&%$ ) . 
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،  ، فال شك في أن ملكيت ا تنتقل بموت المورث إلي الورثة أموال التركة : إذا كانت التركة غير مدينة - 6
عمـال الحلـول العينـي . 4، وال يكـون هنـاك مجـال إل  ، فال تتعدد ذمم م المالية ا بأموال م الشخصيةوتختلط أموال 

،همـا متعارضـان . المبـدأ  ، ف نـاك مبـدآن يبـدو فـي الظـاهر أ ، ولـو بـديون ال تسـتغرق ا أما إذا كانت التركة مدينـة
بانتقـال ملكيــة أمـوال التركـة إلـي الورثـة بمجــرد  ، والمبـدأ الثـاني يقضـى اهنول يقضـى بـأال تركـة إال بعـد سـداد الــدين

، فكيـف تنتقـل ملكيـة أمـوال  موت المورث . ووجه التعارض هو أنه ما دمنا قد سلمنا بأال تركة إال بعد سداد الـدين
التركة إلي الورثة بمجرد موت المورث وقبل سداد الدينال هذا التعارض ظـاهري كمـا قـدمنا . فـإن المعنـى المقصـود 

،  ، هــو أن دائنــي التركــة يســتوفون حقــوق م أوال مــن أمــوال التركــة بــدأ القائــل بــأال تركــة إال بعــد ســداد الــدينمــن الم
، ومقدمين على الورثة أنفس م فال يخلص ل ؤالء ملكية أموال التركة إال بعد أن  مقدمين في ذلك على دائني الورثة

إلي الورثة  -طبقا لبعض المذاهب في الفقه اإلسالمي  – يستوفى دائنوها حقوق م . ولكن ملكية هذه اهنموال تنتقل
، علــى أن تكــون محملـــة بــديون التركــة فيصـــبح الورثــة مــالكين هنعيـــان التركــة بمجــرد مـــوت  بمجــرد مــوت مـــورث م

لمصـــلحة دائنـــي  –أقـــرب إلـــي أن يكـــون حـــا امتيـــاز  –، ولكـــن هـــذه اهنعيـــان تكـــون محملـــة بحـــا عينـــي  مـــورث م
، و ســتطيعون  وجبــه أن يتقــدموا فــي اســتيفاء حقــوق م مــن أمــوال التركــة علــى دائنــي الورثــة، يســتطيعون بم التركــة

، كمــا يســتوفى الــدائن  بموجبــة أيضــا أن يســتوفوا حقــوق م بــالرغم مــن أن ملكيــة أمــوال التركــة قــد انتقلــت إلــي الورثــة
سـر التوفيـا بـين المبـدأين صاحب حا االمتياز حقه من المال المحمل بالضمان وهو في ملـك المـدين . وبـذلك يتي

، ومع ذلك ال تكـون هنـاك تركـة إال بعـد  ، وتنتقل أموال التركة إلي الورثة بمجرد موت المورث المتعارضين ظاهراً 
 ( &%$) سـداد الـدين أي أن دائنـي التركـة يتقـدمون فـي اسـتيفاء حقـوق م علـى دائنـي الورثـة وعلـى الورثـة أنفسـ م

 – 91فقرة  – 26إسماعيل غانم في الذمة المالية فقرة  – 19ص  – 12ص  أنظر في هذا المعنى شفيا شحاته
، بعـد انتقـال  . و ترتـب علـى ذلـك أن الـوارث ( $%& . 210منصـور مصـطفى منصـور فـي الحلـول العينـي ص 

، فتكون له ذمتـان ماليتـان منفصـلتان مـا دامـت ديـون التركـة لـم  ، يجمع بين ا وبين ماله الخاص الشركة إلي ملكه
، ف نــاك إلــي جانــب أمــوال الــوارث الشخصــية مــال  تســتوف . ومــن ثــم يكــون هنــاك مجــال إلعمــال الحلــول العينــي

، و قضـــى هـــذا المركـــز القـــانوني الخـــاص بـــأن يكـــون مـــال التركـــة  يخضـــع لمركـــز قـــانوني خـــاص هـــو مـــال التركـــة
وارث . وبــذلك تتــوافر شــروط ، وبــأن يكــون هــؤالء الــدائنون مقــدمين فـي ذلــك علــى دائنــي الــ مخصصـا لوفــاء دائني ــا

، بسـبب تصـرف قــانوني أو هـالك أو تلـف أو نــزع  ، فـإذا أبــدل بعـين مـن أعيــان التركـة عـين أخــرى  الحلـول العينـي
،  ، فــإن العـــين اهنخـــرى تحـــل بحكـــم القــانون حلـــوال عينيـــا محـــل العـــين اهنولـــى ملكيــة للمنفعـــة العامـــة أو غيـــر ذلـــك
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، و كـون الـوارث  وتكون مخصصـة لـنفس الغـرض أي لوفـاء ديـون التركـة،  وتخضع لنفس النظام القانوني الخاص
، ف ـذا الـوارث  في الشر عة اإلسالمية أشـبه مـا يكـون بـالوارث فـي القـانون الفرنسـي الـذي قبـل الميـراث بشـرط الجـرد

آخــر  ، و تحقــا الحلــول العينــي إذا أبــدل بمــال مــن التركــة التــي قبل ــا بشــرط الجــرد مــال أيضــا لــه ذمتــان ماليتــان
، أن تكـون التركـة قـد خضـعت إلجـراءات التصـفية  ، فيما قدمناه في الشر عة اإلسالمية والقـانون المصـري  و ستوى 

وانظـر فـي  – 219ص  – 211منصـور مصـطفى منصـور فـي الحلـول العينـي ص  ( &%$) أو لـم تخضـع ل ـا
أنــه يــرى أن تعــد الذمــة ال وقــارن إســماعيل غــانم فيمــا قــدمناه مــن  – 211ص  – 296المســألة نفــس المرجــع ص 

. ففـي الحـالتين يتحقـا الحلـول العينـي فـي  ( $%& . ( 116يكـون إال إذا عـين مصـف للتركـة ) أنظـر آنفـًا فقـرة 
وهنـاك تطبيقـات أخـرى للخلـول العـين أقـل أهميـة ، نجـدها متنـاثرة  ( &%$) أمـوال التركـة علـى الوجـه الـذي بسـطناه
يســتطيع الــدائن رفــع الــدعوى البولصــية ضــد خلــف الخلــف إذا تلقــى هــذا حقــه فــي الفقــه والقضــاء ، ففــي الفقــه مــثال 

هــذا  بعــوض وكــان حســن النيــة ، فيقصــر الــدائن دعــواه علــى المــدين والخلــف و نفــذ بحقــه علــى المقابــل الــذي أخــذه
الحلـول اهنخير . والمقابل الذي ينفذ عليه الدائن بحقه قد حل محل الحا الذي كان ضمانا للـدائن ، وهـذا نـوع مـن 

منصـــور مصـــطفى منصـــور فـــي الحلـــول  – 1هـــامش  819ص  491العينـــي ) أنظـــر نظر ـــة العقـــد للمؤلـــف فقـــرة 
وفــي القضــاء قضــت  محكمــة الــنقض بــأن بيــع البضــاعة المتعاقــد علي ــا بــأمر مــن القضــاء  –(  282العينــي ص 

در بين مـا ال يـؤدي إلـى انفسـلخ المستعجل خشية تلف ا حتى يفصل في النزاع القـائم بـين الطـرفين بشـأن البيـع الصـا
هذا العقد ، وال يسوأ في ذاته الفسخ ، إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه ال يقاس ب الك الشـيء المبيـع الموجـب 
النفساخ عقد البيـع . ذلـك أن هـالك الشـيء المبيـع هـو زوالـه مـن الوجـود بمقوماتـه الطبيعيـة بسـبب آفـة سـمادية أو 

أما بيع الشيء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف ف و إجـراء وقتـي قصـد بـه صـيانة حادث مادي بفعل إنسان . 
الشيء المبيع من ال الك ، وحفظ قيمته لحساب من يقضي بالتسليم إليه ، ونقل النزاع الذي كان دا ئرًا حـول عـين 

فبراير سنة  21قض مدني معينة إلى بديل ا وهو الثمن المتحصل من بيع ا ، وهو الذي ينصرف إليه أثر البيع ) ن
  . ( 118ص  20رقم  8مجموعة أحكام النقض  1114

حيـا ثمـن  وهنـاك تطبقـات للحلـول العينـي خاصـة بالقـانون الفرنسـي . من ـا أن المفقـود يسـترد عنـد ظ ـوره   
أمـا  –مـدني فرنسـي  192اهنموال التي تصرف في ا وارثه واالموال التـي كسـبت بـالثمن الـذي بيعـت بـه أموالـه ) م 

في مصر فأحكام الشر عة اإلسالمية هي التي تطبا ، وال يسترد المفقود إال اهنعيان بذات ا من ماله التي توجد بيد 
النظم المالية المختلفة للـزواج : فـي أمـوال الدوطـة ، وفـي اهنمـوال  الوارث ( . ومن ا ما يتحقا من حلول عيني في
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 ) لخاصة بكل من الزوجين ، وفي كسب الزوجة من عمل ا الخـاصالمشتركة بين الزوج والزوجة ، وفي اهنموال ا
biens reserves ) . ومن ا رجوع الواهب في تركة الميـت بمـا وهبـه إيـاه ( sucession anomaie, retour 

successoral ) . &%$ )  . 

 األشياء غير المادية والحقوق التي ترد عليها -الباب الثاني 

 نص قانوني:  -شيء غير المادي الحق غير المادي وال - 064
( . وهذا  incorporel، أو غير مادي )  ( corporelيقال في بعض اهنحيان إن الحا يكون إما ماديا )  

، أمــا الحــا ف ــو  ، ذلــك هنن الحــا يكــون دائمــا غيــر مــادي . والمــادي هــو الشــيء محــل الحــا القــوال ال أســاس لــه
وهمـا الحقـان اللـذان  -معنوي أي يقوم في الفكر مجردا غير محسـوس . وكـل مـن الحـا العينـي والحـا الشخصـي 

،  يا . فحا الملكية معنوي يقع على شيء مادي، وال يمكن أن يكون ماد هو معنوي  -يقعان على الشيء المادي 
، كحا االنتفاع وحـا االرتفـاق وحـا الـرهن وحـا االمتيـاز .  وكذلك الحقوق العينية اهنخرى أصلية كانت أو تبعية

، معنو ـة ال  ، سـواء كانـت محل ـا نقـل حـا عينـي أو كـان عمـال أو امتناعـا عـن عمـل والحقوق الشخصية جميع ا
 تعلا بأشياء مادية. ، وإن كانت ت مادية

، أي الخلــط بــين الحــا ومحلــه . فقــد كــان فق ــاء الرومــان  و رجــع إلــي القــانون الرومــان القــول بــالحا المــادي
،  يميـــزون حـــا الملكيـــة يفـــارق ســـائر الحقـــوق بأنـــه يعطـــى صـــاحبه أوســـع الســـلطات علـــى الشـــيء الـــذي يقـــع عليـــه

 ل علــي م أن يخلطــوا مــا بــين حــا الملكيــة وهــو غيــر فيســتغرق الحــا الشــيء فــي نظــر هــؤالء الفق ــاء . ومــن ثــم ســ
، وبــين الشــيء وهــو مــادي دائمــا . وترتــب علــى هــذا الخلــط بــين الحــا ومحلــه أن  مــادي كمــا قــدمنا كســائر الحقــوق 

، فصار هـو أيضـا ماديـا مثلـه . ومـن هنـا اسـتطاع الفقـه الرومـاني أن  كسب حا الملكية في نظرهم طبيعة الشيء
، وإلي غير مادية وهذه هي الحقوق جميعا  دية وهذا هو حا الملكية على الوجه الذي بسطناهيقسم الحقوق إلي ما

، و ــدخل في ــا حــا  عــن عينيــه وشخصــية مــا عــدا حــا الملكيــة . والصــحيح هــو مــا قــدمنا مــن أن جميــع الحقــوق 
ل اهنشياء المادية في ، وليس ل ا جسم محسوس تتمثل فيه كما تتمث ، أي ال تدرك إال بالفكر ، غير مادية الملكية

 أجسام محسوسه .
، فإنــه يــرد علــى  وإذا كانــت التقســيم مــا بــين مــادي وغيــر مــادي ال يــرد علــى الحقــوق هنن ــا كل ــا غيــر ماديــة

( . وقــد كانــت اهنشــياء  intellectuel( وهــو الغالــب ومن ــا غيــر المــادي )  corporel، فمن ــا المــادي )  اهنشــياء
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ــا فــي البــاب الثــاني الماديــة وتقســيمات ا والحقــوق  ، فمحــل  التــي تــرد علي ــا محــل البحــث فــي البــاب اهنول . أمــا هن
البحث هو اهنشياء غير الماديـة والحقـوق التـي تـرد علي ـا . والحقـوق التـي تـرد علـى اهنشـياء غيـر الماديـة هـي مـن 

و علـى شـيء ، سـواء وقعـت علـى شـيء مـادي أ ، وعلـى ذلـك تكـون كـل الحقـوق غيـر ماديـة باب أولى غير ماديـة
 غير مادي .

، وأكثر اهنشياء غير المادية هي تنـائج  ، وإنما يدرك بالفكر والشيء غير المادي هو شيء ال يدرك بالحس
، وأمكن أن تسمى الحقـوق التـي  ( choses intellectuelles، ولذلك أمكنت تسميت ا باهنشياء الذهنية )  الذهن

( . وننظــر اآلن مــا هــي الحقــوق التــي تــرد علــى اهنشــياء  droits intellectuelsتــرد علي ــا بــالحقوق الذهنيــة ) 
مدني على أن " الحقـوق التـي تـرد علـى  86، وقد نصت المادة  ، وكثرت ا الغالبة تنظم ا تشر عات خاصة المادية

مـن المشـروع  114تـار خ الـنص : ورد هـذا الـنص فـي المـادة  ( &%$) شيء غير مادي تنظم ا قـوانين خاصـة " 
 يدي على الوجه اآلتي : " اهنموال المعنو ة هي التي ترد على شيء غير مادي " . وفي لجنة المراجعة عـدل التم

 في 88النص على الوجه اآلتي " اهنموال التي ترد على شيء غير مادي تنظم ا قوانين خاصة " ، وأصبح رقمه 
الشيوخ تقدم اقتـراح مـن بعـض مستشـاري  . وفي لجنة مجلس 88المشروع الن ائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 

محكمـة الــنقض بتعـديل الــنص علـى الوجــه اآلتـي : " الملكيــة اهندبيـة والفنيــة والصـناعية تنظم ــا قـوانين خاصــة " ، 
.  1889هذه الملكية ذلك التنظيم المرتقب مـن سـنة  ورأوا في الوقت ذاته أن المشروع هو الفرصة المناسبة لتنظيم

بأن الحقوق التي ترد على شيء غير مادي ال تقتصر عى هـذه االنـواع الثالثـة مـن الملكيـة ،  فرد مندوب الحكومة
وإنما تجاوزها إلى أنواع أخرى كملكية المحل التجاري بوصفه مجموعا من الحقوق والـديون التـي صـدرت تشـر عات 

عـن داللتـه . هـذا مـن ج ـة ، المعامالت المتعلقة ب ا ، ولو أخذ باالقتراح لقصر النص عن االعراب  خاصة تنظم
ومــن ج ــة أخــرى فــإن أبعــد ج ــة توضــع ف يــا أحكــام الملكيــة اهندبيــة والفنيــة والصــناعية هــي القــانون المــدني ، ولــم 

من الملكية ليس مجرد مسألة داخلية ، بل إن  يسلك أي من القوانين الحديثة السبيل المقترح ، هنن تنظيم هذا النوع
و الذي تحت نظر من ارتبط من الدول باتفاقية جنيف التي عقدت في هذا الشـأن ولـم تـر ل ذا النظام جانبا دوليا ه

مصر االنضمام إلي ا . وإزاء هذه االعتبارات التي راعت ا التقنينات المدنية بوجه عام في اغفال تنظيم هـذه الملكيـة 
ــة ، وإزاء مــا هــو معلــوم مــن تشــعب اهنحكــام الخاصــة ب ــذا التنظــيم ودقــة المســائل ال تــي تثيرهــا والســيما فــي المرحل

الراهنـة مــن حيــاة الثقافــة فـي مصــر ، ال يســع الحكومــة إال أن ترجـو اللجنــة إقــرار مســلك المشـرع فــي مجــرد اإلحالــة 
إلــى تشــر ع خــاص . وقــد قــررت لجنــة مجلــس الشــيوخ عــدم اهنخــذ بــاالقتراح المقــدم ، وبقــاء المــادة علــى أصــل ا مــع 
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. ووافـا  86" اهنمـوال " هنن اهنولـى أدق فـي بيـان المقصـود . وأصـبح رقـم المـادة  استبدال كلمة " الحقوق " بكلمـة
  . ( 144ص  – 141ص  1مجلس الشيوخ على المادة كما عدلت ا لجنته ) مجموعة اهنعمال التحضير ة ج 

ن ، وكانـت تجـري علـى الوجـه اآلتـي : " يكـو  12و قابل النص في التقنـين المـدني الـوطني السـابا المـادة   
الحكــم فيمــا يتعلــا بحقــوق المؤلــف فــي ملكيــة مؤلفاتــه وحقــوق الصــانع فــي ملكيــة مصــنوعاته علــى حســب القــانون 

  . المخصوص بذلك " . ولم يكن ل ذا النص مقابل في التقنين المدني
التقنــين المــدني  –) مطــابا (  81و قابــل الــنص فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة : التقنــين المــدني الســوري م 

اهنمـوال المعنو ـة هـي  – 1وتجري علـى الوجـه اآلتـي : "  40) مطابا ( . التقنين المدني العراقي م  86لليبي م ا
وتبـع فـي حقـوق المـؤلفين والمختـرعين  – 2التي ترد على شـيء غيـر مـادي ، كحقـوق المؤلـف والمختـرع والفنـان . 

قــانون الملكيــة العقار ــة  –ام القــوانين الخاصــة " والفنــانين وعالمــات التجــارة ونحــو ذلــك مــن اهنمــوال المعنو ــة أحكــ
 .  ( $%& . اللبنانين ال مقابل

 الحقوق التي ترد على األشياء غير المادية :  - 165

(  droit dàuteur، والحقـوق الذهنيـة هـي حــا المؤلـف )  أكثـر هـذه الحقـوق كمـا قـدمنا هــي حقـوق ذهنيـة
، والحقــوق  ( proptiêtê litêraire at artistiqueالفنيــة ) وهــو مــا اصــطلح علــى تســميته بالملكيــة اهندبيــة و 

( وهـي مـا اصـطلح علـى تسـميت ا بملكيـة الرسـائل )  droits sur les lattres missivesالمتعلقـة بالرسـالة ) 
propriêtê des lettes missives )  ( وحا المخترع ،droit d'inventeur  وهو مـا اصـطلح علـى تسـميته )

( . و جمــع مــا بــين هــذه الحقــوق جميعــا أن ــا حقــوق ذهنيــة كمــا  propriêtê industrielleاعية ) بالملكيــة الصــن
 ، ونتولى بحث ا في هذا الباب . ، ف ي نتاج الذهن وخلقه وابتكاره قدمنا

 founds deونتــرك حقوقــا أخــرى تــرد علــى أشــياء غيــر ماديــة هــي الحقــوق التــي يتكــون من ــا المتجــر ) 
commerce ) ($%& ) وعناصـر معنو ـة أهم ـا مـا  و تكـون المتحـرر مـن عناصـر ماديـة كالبضـائع والم مـات ،

، والسـمعة  ( droit au bail ) ، والحـا فـي اإليجـار ( droit à la clientêle ) يـأتي : الحـا فـي العمـالء
 ) والعنـوان التجـاري  ( nom commercial ) ، واالسـم التجـاري  ( achalandage ) التجار ـة أو الصـقع

raison sociale ) والشــارة أو الســيماء ، ( enseigne ) .&%$ )  وقــد اصــطلح علــى تســميت ا هــي ،
وسـندات التـداول التجار ـة نوعـان : النـوع اهنول هـو  ( &%$) ( titres nêgociablesوسـنداتالتداول التجار ـة ) 

. والنـوع الثـاني هـو  قـروض الدولـة، وهـي اهنسـ م والسـندات وسـندات  ( valeurs mobiliêres ) اهنوراق الماليـة
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بالملكيـة  ( $%&. ، وهـي الكمبيـاالت والسـندات اإلذنيـة والشـيكات ( offets de commerce ) اهنوراق التجار ة
، هنن هذه الحقوق والمستندات هي من صـميم مباحـث القـانون التجـاي  ( propriêtê commercialeالتجار ة ) 

. 
، ونعــرض فــي الفصــل الثــاني للحقــوق المتعلقــة  ب لحــا المؤلــف هنهميتــهونفــرد الفصــل اهنول مــن هــذا البــا

و وجـد أخيـرًا مـا اصـطلح  ( &%$) ، ثم لحا المخترع في إيجاز إذ هو أدخل في مباحث القانون التجـاري  بالرسالة
قبـل ، دون أو  ، وهي حا يقع على الفكـر المجـرد ( properiêtê acientifique ) على تسميته بالملكية العلمية

، إذ يصبح بعد اتخاذ هذا الثوب ملكية أدبية أو فنية  أن يتخذ لبسا ماديا من كتاب أو تصو ر أو صوت أو حركة
 syzanne muncier - 1121رسـالة مـن بار سـة سـنة  vigneron : انظـر فـي الملكيـة العلميـة –أو صناعية 

 1128رسالة من بار س سنة  Robin - 1121رسالة من بار س سنة  Nettre - 1121رسالة من نانسي سنة 
– vivante  101ص  1121في حوليات القانون التجاري سنة - Roubier  1121في اهنسبوع القضائي سـنة 

 . ( $%&. 1198في حا العلماء سنة  Olagnier - 201ص 
قـوق ، وهـل هـي ح وقبل ذلك نقول كلمة في طبيعة هذه الحقوق الذهنية التي ترد علـى اهنشـياء غيـر الماديـة

 ، أو هي حقوق تختلف بطبيعت ا عن حا الملكية . ملكية كما يطلا علي ا عادة

 طبيعة الحقوق الذهنية التي ترد على األشياء غير المادية :  - 166

، فقـد بلـغ الـتحمس بفر ـا  اشتد الجدل في تكييف طبيعة الحقوق الذهنية التي ترد على اهنشياء غير المادية
يـؤثر عـن المـارتين قولـه  ( &%$) ، بل هو من أقدس حقوق الملكيـة حا ملكية فحسب ، ال أن عدوا حا المؤلف

. وملكيـة اإلنسـان لنتـاج ذهنـه وتفكيـره  ( $%&( la plus sainte des propriêtês ) : عـن حـا المؤلـف
شخصـيته .  ، وتتجسم في ـا ، هي الملكية التي تتصل بالصميم من نفسه ، كما يقول هذا الفر ا ولمبتكراته العقلية

، التــي تقتضــى حتمــا أن يســتحوذ اإلنســان علــى أشــياء ماديــة قــد ال  وهــي أولــى كثيــرا بالحمايــة مــن الملكيــة الماديــة
،  تكـون مــن صـنع يــده وال مـن نتــاج عقلــه . وكـان هــذا التحسـس ضــرور ا حتــى يسـتقر فــي اهنذهـان أن نتــاج الفكــر

، يمكـن أن يكـون كالشـيء  اليـد وال تتعلـا بـه الحيـازةوهو شيء غير مادي يخرج عن العالم المحسـوس فـال تحو ـه 
، حتــى نجحــت فــي خلــع وصــف الملكيــة  المــادي محــال للملكيــة . وتــرددت أصــداء هــذه الدعايــة فــي جميــع النــواحي

ـــى حـــا المؤلـــف وحـــا المختـــرع ـــل والتشـــر ع نفســـه ، فأصـــبح الفقـــه عل ـــة والفنيـــة  ، ب ـــة اهندبي ، يتحـــدث عـــن الملكي
ليحل محل التشـر عات التـي سـبقته فـي  1114مارس سنة  11در المشرع الفرنسي قانون والصناعية . وعندما أص
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 ، وصف هذا الحا بأنه " حا ملكية معنو ة مانع ونافذ بالنسبة إلي الناس كافة "  حا المؤلف والمخترع
 (droit de propriêtê incorporelle exculusif et opposable à tous ) ($%& )  أمـا فـي
( قــد تجنــب عمــدًا أن يصــف حــا المؤلــف بأنــه حــا  1111لســنة  911ن قــانون حمايــة المؤلــف ) رقــم ، فــإ مصــر
،  ، مؤثرًا عدم الخوض في هـذه المسـألة التـي يجـدر ترك ـا للفقـه والقضـاء يسـاير أن في ـا مقتضـيات التطـور ملكية

... عـــدم التقيـــد بنظر ـــة  وحوقـــد جـــاء فـــي المـــذكرة اإليضـــاحية للقـــانون المـــذكور : " وقـــد رؤى فـــي المشـــروع المطـــر 
،  ، على أن يترك ذلك الجت اد القضاء ورجال الفقه ، وعدم إيراد نص لتعر ف طبيعة حا المؤلف القانونية معينة

 .  ( $%&. " وخاصة وأن مثل هذه النظر ات تخضع لتطور دائم متصل بتطور الجماعة اإلنسانية ذات ا
،  ينكــر علــى حــا المؤلــف والمختــرع أن يكــون حــا ملكيــة ووقــف فــي وجــه هــذا الفر ــا المــتحمس فر ــا آخــر

وقد أشير إلي ما في  P .J .Proudhon, Ch . Reuouard انظر ( &%$) و تحمس هو أيضا في هذا اإلنكار
 .  ( $%&. 1هامش  944ص  9بالنيول ور بير وبيكار 

أن حـا المؤلـف والمختـرع يسـتحا  وإذا كان المقصود بعبارة " الملكية اهندبيـة والفنيـة والصـناعية " هـو تأكيـد
، عنــدما اســتعملت هــذه  ، ف ــذا صــحيح . وهــذا هــو المعنــى الــذي قصــد إليــه أوال الحمايــة كمــا يســتحق ا حــا المالــك

العبـارة للدعايــة والكفــاح فــي ســبيل حمايـة حــا المؤلــف . أمــا إذا كــان المقصـود أن حــا المؤلــف والمختــرع هــو حــا 
،  علـى شـيء غيـر مـادي ال يختلـف فـي طبيعتـه عمـا إذا وقـع علـى شـيء مـادي، وأن الحا إذا وقع  ملكية حقيقي

 ف ذا أمر في حاجة إلي إمعان في النظر .
، ف ــو حتمــا  ذلــك أن الشــيء غيــر المــادي هــو شــيء ال يــدخل فــي عــالم الحــس وال يــدرك إال بــالفكر المجــرد

،  . فـــإذا خطونـــا خطـــوة أخـــرى يختلـــف فـــي طبيعتـــه عـــن الشـــيء المـــادي الـــذي يـــدرك الحـــس ولـــه جســـم يتمثـــل فيـــه 
، أدركنـا المـدى والواسـع الـذي يفصـل مـا  وتصورنا أن هذا الشيء غيـر المـادي هـو الفكـرة مـن خلـا الـذهن وابتكـاره

، واالسـتئثار ب ـا . أمـا الفكـر فعلـى النقـيض  بين عالم الفكـر وعـالم المـادة . فالمـادة تـؤتي ثمارهـا باالسـتحواذ علي ـا
، وباالنتقــال مــن شــخص إلــي آخــر بحيــث يمتــد إلــي أكبــر مجمــوع  نتشــار ال باالســتئثارمــن ذلــك . يــؤتي ثمــاره باال

، وعندئذ يمكـن القـول بـأن الفكـر قـد أتـى حقـا ثمـاره . صـحيح أن  ممكن من الناس يقتنعون به و ستقر في أذهان م
المج ـود لـيس ، والمج ـود العقلـي ال شـك فـي أنـه عمـل مضـن شـاق . ولكـن جـزاء  الفكر يحتاج إلي مج ـود عقلـي

، شـأنه فـي ذلـك شـأن أي عمـل آخـر مـادي أو فكـري . وال أحـد ينكــر  ، بـل إن جـزاءه هـو اهنجـر حتمـا هـو الملكيـة
، ولكـن هـذا الجـزاء لـيس هـو الملكيـة التـي تتنـافى  على المؤلف أو على المخترع حقه في الجزاء المالي على عمله
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لــف أو المختــرع فــي احتكــاره اســتثمار فكــره مــادام حيــا ولمــدة ، بــل هــو الحــا المــالي للمؤ  طبيعت ــا مــع طبيعــة الفكــر
 معقولة بعد وفاته .

وتتنافى طبيعة الملكية مع طبيعـة الفكـر مـن نـاحيتين : ) الناحيـة اهنولـى ( أن الفكـر لصـيا بالشخصـية بـل 
بعـد أن يبيـع ، حتـى  ، ومن ثم فقد وجب تقييد نتاج اهندبي . وهذا الحا من شـأنه أن يمكـن المؤلـف هو جزء من ا

، وبـذلك يسـتطيع أن يرجـع بإرادتـه وحـده فيمـا سـبا لـه  ، بل ولـه أن يتلفـه بعـد أن يعـوض الناشـر حقه المالي نشره
، فلــيس لــه بإرادتــه وحــده أن يرجــع فــي هــذا  إجــراؤه مــن التصــرف . أمــا مــن يتصــرف فــي شــيء مــادي تصــرفا باتــا

،  ، لـيس حـا ملكيـة مؤلـف علـى النحـو الـذي بسـطناهوالحا اهندبـي لل ( &%$) ، ولو في مقابل تعو ض التصرف
، يجب تمييزه بدقة عن الحا المالي الذي نبحثه هنا وحده لنتبين  ، بل هو حا من حقوق الشخصية أو حقا عينيا

. ) الناحيـة الثانيـة ( أن الفكـر كمـا قـدمنا حياتـه فـي انتشـاره ال فـي  ( $%&. ( 299طبيعتـه ) انظـر مـا يلـي فقـرة 
، فاإلنسانية شر كه له من وج ين . وجـه تقضـى  ، وإذا كان صاحب الفكر هو الذي ابتدع نتاج فكره به االستئثار

، إذ ال تتقــدم اإلنســانية إال بفضــل انتشــار الفكــر . ووجــه آخــر يرجــع إلــي أن صــاحب الفكــر  بــه المصــلحة العامــة
لقـات وتتلوهـا حلقـات . ف ـو إذا كـان قـد ، تسـبق ا ح ، ففكرة لـيس إال حلقـة فـي سلسـلة مدين على نحو ما لإلنسانية

، فقد استعان بمن سبقه . ومقتضى ذلك أال  يكون حا المؤلف أو المخترع حقا مؤبدا كما هو شأن  أعان من لحقه
، فـإن الحـا فـي  الملكية المادية . وإذا كانت الملكية الماديـة ال تستعصـي علـى التأبيـد بـل هـي تقتضـيه كمـا سـنرى 

 ز أن يكو ن مؤبدا بل البد فيه من التوقيت .نتاج الفكر ال يجو 
، في  ، فالملكية حا استئثار مؤبد من أجل ذلك يجب أن ننفي عن حا المؤلف أو المخترع صفة الملكية

، منذ  حين أن حا المؤلف أو المخترع حا استغالل موقت . وقد أحسنت محكمة النقض الفرنسية عندما نفت
 privilàge، وكيفته بأن " حا امتياز احتكاري الستثمار موقوت " )  ملكية، عن حا المؤلف صفة ال ع د بعيد

exclusive d’une exploitation temporaire  ) ($%& )  88سير ه  1884يوليه سنة  21نقض فرنسي 
. وأكثر الفق اء في فرنسا من هذا الرأي : ديبوا  1 – 1 – 1109داللوز  1102يونيه سنة  21 – 14 – 1 –

ومع ذلك انظر  148ص  141فقرة  9بالنيول ور بير وبيكار  –وما بعدها  211وفقرة  299فقرة  – 292فقرة 
، ومقاله في المجلة الفصلية للقانون المدني سنة  21فقرة  1روبييه في حا الملكية الصناعية  – 161فقرة 

وفقرة  9110فقرة  1بالنيول ور بير وبوالنجيه  – 142ص  161فقرة  1بيدان فواران  – 989ص  1191
 . 282 – 281ص  2وقارب كاربونييه  – 1146وفقرة  11فقرة  1جوليودي المور انديير  – 9141
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 1الفق اء الفرنسيين من يذهب إلى أن حا المؤلف أو المخترع هو حا ملكية حقيقية : جوسران  وهناك من
في حا المخترع رسالة من  Moussarbon – 121فقرة  2مارتي ور نو  – 988فقرة  1بنكاز  – 1124فقرة 

، وبأنه ال  . وإذا اعترض على هذا القول بأنه أقرب إلى الوصف منه إلى التكييف ( $%&. 1161مونبلييه سنة 
، أمكن أن يضاف إلى ما قالت محكمة النقض أن حا المؤلف هو أوال  يحلل حا المؤلف وال ينفذ إلى طبيعته

، وهذا يقتضي مطاوعته لطبيعة اهنشياء غير  ى شيء غير ماديحا كسائر الحقوق . وخصيصته أن يقع عل
، و بتعد به عن أن يكون حا ملكية . ولكن ذلك ال يمنع من أنه يشارك الحا العيني اهنصلي في  المادية

، وهذه السلطة نافذة في حا  ، وإن كان شيئا غير مادي ، ف و سلطة تنصب مباشرة على شيء معين خصائصه
، أقرب إلى حا االنتفاع منه إلى حا  ، في الواقع من اهنمر وحا المؤلف أو المخترع هو ( &%$) الناس كافة 

 . ، ولوال أنه يبقى بعد موت صاحبه لمدة موقوتة الملكية
&%$ )  . 

، بل هو حا عيني أصلي يستقل عن حا  و خلص من ذلك أن حا المؤلف أو المخترع ليس حا ملكية 
وقد انقسم الفقه  ( &%$) وترجع هذه المقومات إلى أنه يقع على شيء غير مادي  ، الملكية بمقوماته الخاصة
. ففر ا يذهب إلى أنحا المؤلف أو المخترع هو حا ملكية حقيقية إذ أن فيه مقومات  في مصر في هذه المسألة

ية غير مؤبد : ، وإذا نقصه التأبيد فال يوجد ما يمنع في نظر هذا الفر ا من أن يكون حا الملك حا الملكية
منصور  – 41ص  – 49غانم في النظر ة العامة للحا ص  إسماعيل – 110فقرة  2محمد كامل مرسي 

عبد المنعم فرج الصدة في حا الملكية  – 101ص  – 100مصطفى منصور في المدخل للعولم القانونية ص 
ر لالستغالل في الجانب المالي ، ولكنه احتكا وفر ا آخر هذه إلى أن هذا الحا ليس بحا ملكية – 119فقرة 

 181عبد المنعم البدراوي فقرة  – 946في الجانب اهندبي : محمد علي عرفة فقرة  وحا من حقوق الشخصية
سليمان مرقس في المدخل  – 216حسن كيرة في أصول القانون فقرة  – 240والمدخل في القانون الخاص فقرة 

وانظر  – 11ص  – 19م الطناملي في الحا اهندبي للمؤلف ص رسالة عبد المنع – 119للعلوم القانونية ص 
، ولكنه حا  ) و بدو أنه يذهب إلى أنحا المؤلف ليس حا ملكية 169فقرة  – 114أيضًا شفيا شحاته فقرة 

 . ( ، وحا من حقوق الشخصية في جانبه اهندبي عيني معنوي في جانبه المالي
) و ذهب الحكم إلى أن  211ص  11م  1191وي سنة ما 9انظر في القضاء المصري استئناف مختلط 

. ولكن الكثرة من اهنحكان  المؤلف هو حا احتكار لالستغالل على مذهب محكمة النقض الفرنسية ( حا
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ص  114رقم  14المحاماة  1194مارس سنة  11تستعمل عبارة " الملكية اهندبية والفنية " : استئناف مصر 
المحاماة  1121يونيه سنة  2مصر الكلية  – 664ص  291رقم  22حاماة الم 1112يناير سنة  11 – 1111

 – 119ص  18رقم  29المحاماة  1119يناي سنة  19مصر الكلية ) مستعجل (  – 1110ص  601رقم  1
فبراير سنة  9 – 69ص  26م  1119ديسمبر سنة  9 – 110ص  1م  1881مايو سنة  8استئناف مختلط 

 . 114ص  11م  1192
، فيقول :  بأن حا المؤلف أو المخترع حا ملكية ( يصرح 12ن التقنين المدني الوطني السابا ) م وقد كا

، على حسب  ، وحقوق الصانع في ملكية مصنوعاته " يكون الحكم فيما يتعلا بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته
،  و المترع بأنه حا ملكية. ولكن التقنين المدني الجديد تجنب وصف حا المؤلف أ القانون الخاص بذلك "

منه كما رأينا على أن يقول : " الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظم ا قوانين  86واقتصر في المادة 
 . ( $%&. " خاصة

 حق المؤلف  -الفصل األول
 0838في حقوق المؤلف في اآلداب والعلوم والفنون ) جزءان ( سنة  Renouard : مراجع ( &%$) 

في الملكية األدبية  - Delalande – 0878في الملكية األدبية ) جزءان ( سنة  Worms – 0839سنة  –
في التشريعات الفرنسية واألجنبية المتعلقة بحق الملكية  Lyon - Caen et Delalain – 0881والفنية 

مصنفه في الحق األدبي للمؤلف على  Masse – 0891سنة  – 0889األدبية والفنية ) جزءان ( سنة 
 Maillard et ) في الملكية األدبية والفنية الطبعة الثالثة Poulllet – 0917رسالة من باريس سنة 

Clars  وتكملته 0918سنة ) ( Taillefer et Claro  0908سنة ) – Pérussau  رسالة من باريس
الملكية  في Bry – 0904في الحماية القانونية للملكية الفنية سنة  Benoit Joly – 0902سنة 

في الملكية األدبية والفنية ) جزءان ( سنة  Stofli – 0904الصناعية واألدبية والفنية الطبعة الثالثة سنة 
 – 0923في حقوق الموسيقى على عمله رسالة من باريس سنة  Chartier – 0925وسنة  0906
Grente  0925في الحماية القانونية لألعمال الدراماتيكية رسالة منباريس سنة – Hainneville  في حقوق

 – 0927في حق المؤلف سنة  Piola - Caselli – 0926المؤلف على عمله رسالة من باريس سنة 
Rault  0927في عقد النشر في القانون الفرنسي سنة – Myres  0932رسالة من باريس سنة – 
Olignier  0934في حق المؤلف ) جزءان ( سنة – Michaelidis - Nuaros لحق األدبي للمؤلف في ا
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في النظرية الفرنسية  Escarra, Raul et Napp – 0936في حق المؤلف سنة  Poirier – 0935سنة 
في الحق  Cheorgiu .Veriu 0938رسالة من باريس سنة  Christea – 0937في حق المؤلف سنة 

لف ) بالفرنسية ( رسالة عبد المنعم الطناملي في الحق األدبي للمؤ  – 0939األدبي رسالة من باريس سنة 
 لفظ 4وفي أنسيكلوايدي داللوز جزء  0951في حق المؤلف سنة  Dezbois – 0943من باريس سنة 

Savatier - Prop . Lit Art . 0953سنة  في الحق في الفن وفي اآلداب – Raynand  في حق
  ( $%&. 0955المؤلف وعقد تحوير مصنفه رسالة منبروكسل سنة 

 األدبية والفنية () الملكية 

 التاريخ التشريعي لحماية حق المؤلف :  - 067
، وإنمـا ظ ـر وجـه الحاجـة إلـى الحمايـة بعـد اختـراع المطبعـة التـي  لم يكن حا المؤلف يحميه القانون القـديم

، ممــا جعــل المؤلــف يرجــو مــن وراء عملــه الفكــري ربحــا ماديــا  أمكــن ب ــا طبــع اآلالف مــن النســخ للمصــنف الواحــد
، فكانت الثمار المادية لج وده الفكر ـة تتناهب ـا النـاس  يرًا . ولكن القانون ترك المؤلف دون حماية أحقابا طو لةكب

 letter de chancellerie، كـان يحصـل علـى إذن )  ، في ع د الملكية في فرنسا قبل الثورة . على أن المؤلف
( الـذي كـان  concession royaleيص الملكـي ) ، فكانـت حمايتـه تـأتي عـن طر ـا هـذا التـرخ ( في طبع كتابـه

يصدر به نسخ مصنفه أو يختتم ا . ثم جاءت الثورة الفرنسيةن فعني رجال ا بإصدار التشر عات التـي تحمـي حـا 
، ثـم أمر كـا فـي  1810، ثم تلت ـا إنجلتـرا فـي عـام  كانت فرنسا هي البادئة بحماية حا المؤلف ( &%$) المؤلف 

، وقد اقتصر على  1411يناير سنة  19وكان أو تشر ع صدر في هذا الشأن هو قانون  . ( $%&. 1891عام 
، ثــم لورثتــه مــدة خمــس  ، فجعــل للمؤلــف وحــده الحــا فــي نشــر مســرحيته طــول حياتــه حمايــة مــؤلفي المســرحيات

،  فنيــةن يمــد الحمايــة إلــى جميــع المصــنفات اهندبيــة وال1412يوليــه ســنة  11ســنوات بعــد موتــه . ثــم صــدر قــانون 
فبراير  1و طيل مدة الحماية بعد مؤت المؤلف إلى عشر سنوات . وقد أطيلت هذه المدة إلى عشر ن سنة بدكر تو 

، مع جعل أرملة المؤلف تتمتع بحقه طول حيات ا غذا كان النظام المالي للزواج يعطي ا هـذا الحـا .  1810سنة 
، وأطــال فــي  حاجــة لشــرط فــي النظــام المــالي للــزواج هــذا الحــا لألرملــة دون  1811أبر ــل ســنة  8ثــم جعــل قــانن 

حقــوق ورثــة  1866يوليــه ســنة  11الوقــت ذاتــه مــدة الحمايــة بعــد مــوت المؤلــف إلــى ثالثــين ســنة . وحــدد قــانون 
مــارس ســنة  11، وأطــال مــدة الحمايــة إلــى خمســين ســنة . وتلــى ذلــك تشــر عا تفصــيلية : قــانون  المؤلــف وخلفائــه
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 22وقـانون  1121ديسـمبر سـنة  91وقـانون  1120مـايو سـنة  20وقـانون  1110نة أبر ل سـ 1وقانون  1102
،  ، وهـو قـانون جـامع شـامل فـي حـا المـؤل 1114مـارس سـنة  11. وقـد صـدر أخيـرًا قـانون  1111فبراير سنة 

 حل محل ما سبقه من التشر عات المتناثرة التي أسلفنا ذكرها .
،  شــتدت الحركــة الدوليــة التــي تطالــب بحمايــة حــا المؤلــفوفــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر ا

وكـان  ( &%$) فـي بـار س  1848وانت ـى اهنمـر إلـى إنشـاء الجمعيـة اهندبيـة والفنيـة فـي شـ ر ديسـمبر مـن سـنة 
 1848للخطاب التار خي الذي ألقاه فيكتـور هيجـو فـي الحفـل الختـامي لمـؤتمر الكتـاب الـذي عقـد فـي بـار س عـام 

ــــي ــــة أثــــره الفعــــال ف ــــة الدولي ــــع  إنشــــاء هــــذه الجمعي ــــه بجمي ــــدفاع عن ــــا وال ــــف دولي ــــة حــــا المؤل ــــد أنشــــئت لرعاي ، وق
بـين كثيـر مـن الـدول  1886سـبتمبر سـنة  11.وقد تكنت هـذه الجمعيـة مـن عـد معاهـدة بـرن فـي  ( $%&. الطرق 

برلين فـي  ، وعدلت في 1816مايو سنة  1وقد أكملت معاهدة برن في بار س في  ( &%$) لحماية حا المؤلف 
. ولــم  1118يو نــه ســنة  26، وفــي روكســل فــي  1128يونيــه ســنة  2، وفــي رومــا فــي  1108نــوفمبر ســنة  19

مـن هـذه المعاهـدة : " تشـمل الحمايـة التـي  4. وقد جاء فـي الفقـرة اهنولـى مـن المـادة  تنضم إلي ا مصر حتى اآلن
: " يتمتـع مؤلفـو المصـنفات  8. وجـاء فـي المـادة  "تكل ا هذه المعاهدة مدة حياة المؤلـف وخمسـين سـنة بعـد وفاتـه 

، وبحــا مطلــا فــي  اهندبيــة والفنيــة الــذي تحمــي م هــذه المعاهــدة طــوال حيــات م بحقــوق م علــى المصــنف اهنصــلي
، وأنشـئ إتحـاد بـين الـدول التـي أبرمـت المعاهـدة للعمـل علـى تحقيـا  ( $%&. " ترجمة أو إجازة ترجمـة مصـنفات م

ئ مكتـب دولـي يتبـع حكومـة اإلتحـاد السو سـري سـمي بمكتـب اإلتحـاد الـدولي لحمايـة المؤلفـات ، كما أنش أغراض ا
، فعقــد مــؤتمر فــي بــار س  اهندبيــة والفنيــة . وتوالــت المــؤتمرات الدوليــة بعــد ذلــك لتوســيع نطــاق حمايــة حــا المؤلــف

. ثـم  1118سـل سـنة ، ورابـع فـي بروك 1128، وثالث فـي رومـا سـنة  1108، وثان في برلين سنة  1816سنة 
 6، فنظمــت عقــد إتفــاق عــالمي وقعــت عليــه فــي جنيــف فــي  تقــدمت مؤسســة اليونســكو التابعــة ل يئــة اهنمــم المتحــدة

، لم تكن مصر بمن بين ا . وقد نص في هـذا اإلتفـاق علـى أنـه ال يـؤثر بـأي وجـه  دول كثير 1112سبتمبر سنة 
تحــاد الــدولي الــذي أنشــأته هــذه اإلتفاقيــة . وفــي خصــوص مــدة ، وال فــي انضــمام أيــة دولــة إلــى اإل فــي إتفاقيــة بــرن 

، وضع إتفاق اليونسكو مبدأ هو أنه ال يجوز أن تقل مدة الحماية عن طول حياة المؤلف وخمس وعشر ن  الحماية
، فقد نص اإلتفاق على أنه إذا مضى سبع سـنوات علـى تـار خ أول نشـر  سنة بعد موته . أما بالنسبة إلى الترجمة

، جـاز هني شـخص مـن رعايـا تلـك  نف دون أن يقوم المؤلف بترجمته إلى اللغة القومية إلحـدى دول اإلتفـاقللمص
وهـذا مـا  ( &%$) ، مـع تعـو ض المؤلـف تعو ضـًا عـادال  الدولة أن يقـوم بتلـك الترجمـة بعـد إتبـاع إجـراءات معينـة
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يشمل حا المؤلف  - 1حا الترجمة : " من إتفاقية اليونسكو لحماية حقوق المؤلفين في خصوص  1جاء بالمادة 
الحا المطلا في عمل أو نشر أو إجازة عمل أو نشر تراجم المصنف التـي تنطبـا عليـه الحمايـة المقـررة فـي هـذه 

ومــع ذلــك فمـــن حــا كــل دولـــة متعاقــدة أن تضــع فـــي قانون ــا الــداخلي قيـــودا بالنســبة إلــى ترجمـــة  - 2.  اإلتفاقيــة
يــة : إذا انقضــت ســبع ســنوات مــن تــار خ أول نشــر لمصــنف ولــم تنشــر ترجمــة ل ــذا المصــنفات وفقــا لألحكــام التال

المصنف باللغة القومية أو بإحدى اللغات القومية السـائدة فـي الدولـة المتعاقـدة بواسـطة صـاحب الحـا فـي الترجمـة 
من ـا رخصـة  ، فلكل شخص تابع ل ذه الدولة أن يلجأ إلـى الج ـات المختصـة فـي الدولـة و طلـب أجيز في ا أو من

. وال تمـنح هـذه الرخصـة إلـى  لترجمة المصنف إلى اللغة القومية التي لـم يتـرجم إلي ـا –غير قاصرة عليه وحده  –
الحــا فــي الترجمــة اإلذن لــه فــي ترجمــة  الطالــب إال إذا أثبــت بــالطرق المتبعــة فــي الدولــة أنــه طلــب إلــى صــاحب

... يجـب  حـا أو أخـذ إجازتـه بـالرغم ممـا بـذل مـن ج ـد، وأنه لم يستطع الوصـول إلـى صـاحب ال المصنف ونشره
أن يقــرر التشــر ع الــداخلي اإلجـــراءات الكفيلــة بــأن ينـــال صــاحب الحــا فـــي الترجمــة أجــرًا مناســـبا مقابــل ذلــك مـــع 

 . " .. ، وكذلك وجوب إجراء الترجمة بدقة ضمان دفعه وإرساله
لـف مـؤتمر رومـا الـذي عقـد فـي أكتـوبر سـنة ومن المؤتمرات التي عقدها اليونسكو من أجل حمايـة حـا المؤ 

.  ، بعد معارضـة شـديدة قامـت علـى أسـاس أن المـؤدي لـم يبتـدع شـيءا ، وقد قرر حا المؤدي في اهنداء 1161
. يمنــع تســجيل اهنداء الشخصــي للفنــان وإذاعتــه  هــذا الشــأن مــن اإلتفاقيــة التــي وضــعت فــي 2وقــد قضــت المــادة 

، و عتبـر فـي حكـم اهنداء المباشـر اهنداء الـذي يـتم بواسـطة  و الضمنية لمن يؤديـهمباشرة بدون الموافقة الصر حة أ
.  ، وال تنت ي هذه الحماية قب انت ـاء السـنة العاشـرة التاليـة لتلـك التـي حصـل في ـا اهنداء اإلذاعة الالسلكية مباشرة

لتسـجيل الصـوتي الـذي قـام مـن اإلتفاقيـة المـذكورة حـا المسـجل فـي التـرخيص أو فـي حظـر نقـل ا 9وقررت المادة 
، ومـدة الحمايـة عشـر سـنوات تلـي السـتة التـي  ، و شمل النقل أيضـًا نقـل التسـجيل الصـوتي عـن طر ـا اإلذاعـة به

. ) انظــر نصــوص اإلتفاقيــة فــي كتــاب حــا المؤلــف العربــي لألســتاذ مصــطفى عبــد الــرحمن  حصــل في ــا التســجيل
 . ( $%&( 111ص  – 111ص 

منــه علــى أن "  12، كمــا رأينــا فــي المــادة  التقنــين المــدني الــوطني الســابا يــنص، فقــد كــان  أمــا فــي مصــر
يكون الحا فيما يتعلا بحقوق المؤلف في ملكية مؤلفاته وقحقو الصانع في ملكية مصنوعاته علـى حسـب القـانون 

ن الجديـد صـدى المخصوص بذلك " . ولم يكن ل ذا النص مقابل في التقنـين المـدني المخـتلط . وردد التقنـين المـدي
منـه علــى أن " الحقــوق التـي تــرد علــى شــيء  86، فــي المــادة  ، كمــا رأينـا ، فــنص التقنـين المــدني الــوطني السـابا
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، تفــرض عقوبــات  غيــر مــادي تنظم ــا قــوانين خاصــة " . وورد فــي تقنــين العقوبــات نصــوص لحمايــة هــذه الحقــوق 
ة لعـدم صـدور التشـر عات الخاصـة بحمايـة حـا ، ولكـن هـذه النصـوص ظلـت معطلـ جنائية على من يعتدي علي ـا

 91المؤلف . على أن القضاء المصري أخذ يحيم هذه الحقوق بموجب قواعد العدل ومبـادئ القـانون الطبيعـي ) م 
مـــن الئحـــة التنظـــيم القضـــائي  12مـــن التقنـــين المـــدني المخـــتلط وم  11مـــن الئحـــة ترتيـــب المحـــاكم المختلطـــة وم 

مــايون ســنة  16 – 110ص  14م  1101اســتئناف مخــتلط أول مــارس ســنة  ( &%$) للمحــاكم المختلطــة (
مصــــر  – 899ص  628رقــــم  1المحامــــاة  1121مــــايو ســــنة  91اســــتئناف وطنــــي  – 266ص  18م  1106
 . 1110ص  601رقم  1المحاماة  1121يونيه سنة  2الوطنية 

مــدني القــديم علــى أن " يكــون مــن القــانون ال 12وقــد قضــت محكمــة الــنقض بأنــه إذ نــص الشــارع فــي المــادة 
، وإذ جــاء قــانون  الحكــم فيمــا يتعلــا بحقــوق المؤلــف فــي ملكيــة مؤلفاتــه علــى حســب القــانون المخصــوص بــذلك "

لحمايـة هـذه الحقـوق  910و  911و  918بنصـوص فـي المـواد  1194لسنة  18العقوبات الصادر بالقانون رقم 
، فـإن ذلـك يـدل علـى أنـه قـد اعتـرف بحـا المؤلـف علـى  عن طر ا فرض عقوبـات جنائيـة علـى مـن يعتـدي علي ـا

. وإذ كــان التشــر ع الخــاص  ، ووصــف هــذا الحــا بأنــه حــا ملكيــة مــع مــا فــي هــذا الوصــف مــن تجــوز مصــنفاته
 911بالقـانون رقـم  1111بتنظيم حماية هذا الحـا والـذي أشـارت إليـه النصـوص المتقدمـة لـم يصـدر إال فـي سـنة 

، فــإن هــذا ال ينفــي اعتــراف الشــارع  عطيــل نصــوص قــانون العقوبــات فــي هــذا الشــأن، ممــا أدى إلــى ت 1111ســنة 
، فـال يجـوز لغيـره مباشـرة هـذا  وللمؤلف وحده الحا في استغالل مصنفه ماليـا بالطر قـة التـي يراهـا –بحا المؤلف 

، وبالتــالي  بــه ، وإال كــان عملــه عــدونا علــى الحــا الــذي اعتــرف بــه الشــارع للمؤلــف وإخــالال الحــا بغيــر إذن منــه
مـن القـانون  111عمال غير مشروع وخطأ يستوجب مسئولية فاعلة عن تعو ض الضرر الناشئ عنه طبقـا للمـادة 

 . ( 120ص  111رقم  11مجموعة أحكام النقض  1161يوليه سنة  4المدني القديم ) نقض مدني 
وجـود القـانون الخــاص  مـدني ومـن عــدم 12وقضـت محكمـة اسـتئناف مصــر بأنـه بـالرغم مـن قصــور المـادة 

. وال يـنقص  ، فإنه نص ا صر ح في اعتراف الشارع بحقـوق المؤلـف فـي ملكيـة مؤلفاتـه الذي تحيل إليه هذه المادة
، هنن هــذا القــانون كمــا يــذكر الــنص العربــي  مــن شــأن هــذا االعتــراف كونــه مقرونــا باإلحالــة إلــى القــانون الخــاص

 la prop . Lit ) أو كمـا يـذكر الـنص الفرنسـي مـا هـو إال لتنظـيم الحـاللمادة ليس إال بشـأن مـا يتعلـا بـالحقوق 
est réglée ) بــل إن تنظــيم الشــيء فــرع عــن  ، وبــدي ي أن تنظــيم الحــا ال يتعــارض فــي شــيء مــع وجــوده ،

، فإن ـــا تغنـــي القضـــاء اهنهلـــي عـــن االلتجـــاء إلـــى القـــانون  . وتقر ـــر المـــادة المـــذكورة حـــا المؤلـــف صـــراحة وجـــوده
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. ومتى  12ي أو مبادئ العدل توصال إلى تقر ره كما فعلت المحاكم المختلطة التي ليس لدي ا مقابل للمادة الطبيع
، وال يســتطيع القضـاء أن يوقــت حــا المؤلــف  ، فالحمايــة والحـا متالزمــان اعتـرف الشــارع بحــا وجبـت لــه الحمايــة

، ف ـذا  رث كغيره و بقى الورثة أبد اآلبـدين، فليس أمامه إال أن يقرر أن حا المؤلف ينتقل باإل دون نص تشر عي
 11هو الحل القانوني الوحيد الممكن الذي يحول بين القضاء وبين االفتيات على سلطة المشرع ) استئناف مصر 

كمـا تقـول  –. وفي الوقت ذاته أس مت مصر  ( $%&. ( 1116ص  114رقم  14المحاماة  1194مارس سنة 
" فــي المــؤتمرات الدوليــة التــي عقــدت لتنظــيم  – 1111لســنة  911ايــة المؤلــف رقــم المــذكرة اإليضــاحية لقــانون حم

أن تــدعو  1129حقـوق المـؤلفين . ذلــك أن لجنـة التعـاون الفكــري فـي عصـبة اهنمــم قـررت فـي شــ ر ديسـبمر سـنة 
ى هــذا إلــى االنضــمام إلــى إتفاقيــة بــرن جميــع الــدول التــي لــم تنضــم إلي ــا بعــد . وقــد وافــا مجلــس عصــبة اهنمــم علــ

دعـوة إلـى مصـر  1121فبرايـر سـنة  11. فوج ـت اهنمانـة العامـة للعصـبة فـي  1121سـبتمبر سـنة  1القرار فـي 
، فألفـت فـي شـ ر أغسـطس مـن  لالنضمام إلى هذه اإلتفاقية . وقد لقيت هذه الـدعوة عنايـة مـن الحكومـة المصـر ة

ات ـا عنـد انضـمام مصـر إلـى هـذه اإلتفاقيـة . هذا العام لجنة لبحث هـذا الموضـوع وتقر ـر الشـروط التـي تجـب مراع
مــن اإلتفاقيــة  21تقر ــرا جــاء بــه : إن المــادة  1121أكتــوبر ســنة  4، وقــدمت فــي  وقــد أتمتــت هــذه اللجنــة م مت ــا

، فقـد  ، ولما كان هذا التشر ع غير موجود فـي مصـر تحتم وجود تشر ع وطني في موضوع حماية حقوق المؤلفين
مـن الئحـة ترتيب ـا ) القديمـة (  91ة دفاعا عن الملكيـة اهندبيـة إلـى االلتجـاء إلـى المـادة اضطرت المحاكم المختلط

مــن القـانون المــدني المخـتلط ) وتــنص كلتـا المــادتين علـى تطبيــا مبـادئ القــانون الطبيعـي وقواعــد  11وإلـى المـادة 
، التي ال سند ل ا إال  الحماية العدالة عند عدم وجود نص في القانون أو عدم كفايته أو غموضه ( . غير أن تلك

، ال تغني عن حماية تستند إلى تشر ع خاص بقواعد ثابتة وحدود معينة . وانت ت في ختام تقر رهـا  أحكام القضاء
، إال أن االعتبــارات الدوليــة  إلــى القــول بــأن التــأليف وإن لــم يبلــغ فــي مصــر الدرجــة المرجــوة مــن الــذيوع واالنتشــار

، وقـد  1126انين الالزمة لحماية المؤلفات . وأنفت ل ذا الغرض لجنة في ش ر فبرايـر سـنة تدعو وحدها لسن القو 
، ولكن ــا وقفــت عنــد هــذا  . ولكن ــا وقفــت عنــد هــذا الحــد 1124انت ــت مــن وضــع المشــروع فــي أول مــارس ســنة 

رومـا .. الــذي  ، فلـم يسـتأنف المشــروع خطواتـه التشـر عية . وقــد دعيـت مصـر بعــد ذلـك لالشـتراك فــي مـؤتمر الحـد
، وأوفـدت منـدوبين عن ـا لالشـتراك  ، فلبـت هـذه الـدعوة إلعادة النظر في إتفاقيـة بـرن  1128مايو سنة  4عقد في 

، دون االرتبـاط بشـيء باسـم الحكومـة  فـي هـذا المـؤتمر اشـتراكا مقصـورا علـى تتبـع أعمالـه واالشـتراك فـي مناقشـاته
ديالت التي أدخل ا المؤتمر على معاهدة برلين . كذلك دعيت لالشـتراك المصر ة . وقد قدم الوفد تقر رًا ضمنه التع
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، فلبــت  1128ســبتمبر ســنة  24فــي المــؤتمر الــذي عقدتــه الجمعيــة اهندبيــة والفنيــة الدوليــة فــي مدينــة بلجــراد فــي 
ــا التشــر  ع الــدعوة واشــتركت فــي أعمــال هــذا المــؤتمر . وقــد أعــرب رئيســه وأعضــاؤه عــن أمل ــم فــي أن يصــدر قر ب

، وأال  يتأخر انضمام مصـر إلـى معاهـدة بـرن . كمـا أبـدى الـرئيس رغبتـه  المصري الخاص بحماية حقوق المؤلفين
، وقد تحققت هذه الرغبة فعقد هذا المؤتمر بالقـاهرة فـي شـ ر  في انعقاد المؤتمر الالحا للجمعية في مدينة القاهرة

، وقد وصـفه رئـيس  مر مشروع القانون سالف الذكر. وعرضت الحكومة المصر ة على المؤت 1121ديسمبر سنة 
المندوبين المصـر ين بأنـه يأخـذ المبـادئ القانونيـة مـع مراعـاة تقـدم العلـوم واختـراع الوسـائل الحديثـة لنشـر اهنخبـار . 

 1108فأجاب على ذلك رئيس المؤتمر قائال إن المشروع مطابا لجميع المبادئ التي بنى علي ا إتفاق برلين سنة 
عدا نقطتين : ) اهنولى ( مدة حفظ حقوق التأليف التي جعلـت فـي المشـروع طيلـة حيـاة المؤلـف وثالثـين سـنة  فيما

، في حين أن ا في إتفاق برلين مدة حياة المؤلف وخمسـون سـنة بعـد وفاتـه . ) والثانيـة ( مـدة حفـظ حـا  بعد وفاته
 من المدة التـي تضـمن ا إتفـاق بـرلين وهـي ، بدال الترجمة حيث جعلت في المشروع عشر سنوات بعد نشر المؤلف

مدى حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته أي مدة حماية المؤلف نفسه . وأضاف رئيس المؤتمر إلى ذلك قولـه : 
إن المشروع المصري مطابا لمشروع القانون النموذجي الذي وضعته الجمعية الدولية اهندبية والفنية مع شيء من 

م تقــول المــذكرة اإليضــاحية لقــانون حمايــة حــا المؤلــف بعــد ذلــك مــا يــأتي : " وفــي أثنــاء ثــ ( &%$) التوســع " 
، رغـب منـدوب إيطاليـا إلـى الـدول المشـتركة فـي المفاوضـات  مفاوضات مؤتمر مونتر ه إللغاء االمتيازات اهنجنبية

ــا يحمــي حمايــة فعليــة –أن تطلــب إلــى الحكومــة المصــر ة : أوال  ــ أن تســن قانون ا اهنجانــب مــن حقــوق مــا للرعاي
أن  –. ثالثـا  أن تكفل هذه الحماية بعقوبات جنائيـة تـدخل ا فـي القـانون الجنـائي المصـري الجديـد –. ثانيا  التأليف

.  . وقــد انضــم إليــه فــي هــذه الرغبــة منــدوب فرنســا تشــترك فــي إتفاقيــة بــرن التــي أعيــد النظــر في ــا فــي مدينــة رومــا
ال : إن الحكومة المصر ة لم يفت ا االهتمام بتلك المسـألة الخاصـة بحقـوق فأجاب المفاوض المصري على ذلك قائ

 . ( $%&. " ، وذلك لمصلحة المؤلفين اهنجانبي ولمصلحة المؤلفين المصر ين معاً  التأليف
، وضــعت فــي أثنائ ــا اللجنــة القانونيــة لجامعــة  وبقــي المشــروع علــى حالــه دون أن يســن قانونــا مــدة طو لــة

، أوصـى مجلـس الجامعـة الحكومـات العربيـة باتخـاذه  مشـروعا لحمايـة حـا المؤلـف 1118الدولة العربية في سـنة 
ة بــأن ينقضــي حــا الورثــة فــي مــن مشــروع جامعــة الدولــة العربيــ 29وتقضــي المــادة  ( &%$) قانونــا لكــل من ــا 

مــن هــذا المشــروع بــأن  24. وتقضــي المــادة  اســتغالل مصــنف مــوث م بعــد مــرور ثالثــين ســنة علــى وفــاة المؤلــف
إخوتــه وال يجــوز  -. ثالثــا  أصــوله -. ثانيــا  زوج المؤلــف وفروعــه -الورثــة الــذي ل ــم حــا االســتغالل هــم : أوال 
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، وتقســم الغلــة بــين المســتحقين  إال بعــد انقــراض الفر ــا الــذي يســبقههنفــراد فر ــا مــن هــؤالء مباشــرة هــذه الحقــوق 
مـن  11. وتقضـي المـادة  . وال ستري وصية المؤلف على زوجه وفروعـه فيمـا زاد علـى الثلـث بالتساوي فيما بين م

نفـــس المشـــروع بـــأن يســـقط حـــا المؤلـــف فـــي ترجمـــة مصـــنفه إلـــى اللغـــة العربيـــة بعـــد مـــرور ســـنة مـــن تـــار خ طلـــب 
، وفـي هـذ الحالـة يعـوض المؤلـف  ص في ترجمت ا من المؤلف أو ممن آل إليه حا الترجمة دون قيامـه ب ـاالترخي

. ) انظر نصوص هـذا المشـروع كاملـة فـي كتـاب حـا المؤلـف العربـي  أو من آل إليه حا الترجمة تعو ضا عادال
 . ( $%&. ( 10ص  – 48اهنستاذ مصطفى عبد الرحمن ص 

،  1111لسـنة  911، صدر بالمشروع قانون حماية حـا المؤلـف رقـم  1111نة يونيه س 91وأخيرًا في  
، و أخذ في هـذا الصـدد بأحـدث المبـادئ التـي  ، " يكفل حقوق المؤلفين ، كما تقول مذكرته اإليضاحية وهو قانون 

ول اهنوروبية . ، فضال عن مبادئ التشر عات الحديثة في الد تضمنت ا المعاهدات الدولية التي سلفت اإلشارة إلي ا
، كمـا تـورد  ، وتظـاهر هـذا الحـا توفـا أحكامـه بـين احقـوق المـؤلفين وحقـوق الناشـر ن . وتبـين مـدى حـا المؤلـف

تفصيال جامعا غيرمانع هننواع المؤلفات والمصـنفات التـي تضـفي علي ـا الحمايـة " . وهـذا هـو القـانون المعمـول بـه 
 في الوقت الحاضر .

، بيانا ألسباب إعداده ولما  ، ال يزال مشروعا حتى اليوم . وقد جاء في مذكرته اإليضاحية ة حق المؤلفوقد أعد مشروع جديد لحماي

، بمناسبة مراجعة التشريعات القائمة مراجعة شاملة  ، ما يأتي : " ولقد كان من الطبيعي يمض على القانون المعمول به وقت طويل

، أن يعاد النظر في التشريع المنظم لحماية حق المؤلف في  اكية في مجتمعنابقصد المالءمة بين أحكامها والتطورات االشتر

، وهو يتضمن من المبادئ ما يتفق في جملته مع أحدث المبادئ التي  الجمهورية العربية المتحدة . ولذا فقد أعد هذا المشروع المرافق

ضمنه مشروع الجامعة العربية " . على أن هذا المشروع الجديد ، وما ت انتهت المؤتمرات الدولية السالف اإلشارة إليها إلى إقرارها

( جعل مدة الحماية بعد موت المؤلف خمسا وعشرين سنة بدال من خمسين )  2، إال في مسائل قليلة أهمها : )  ال يتضمن جديدا

، ولعله هو  هو أهم ما جاء بالمشروعوخمس سنوات بدال من خمس عشرة سنة فيما يتعلق بنقل الماظر نقال آليا ( . ولعل هذا التعديل 

، وهو على كل حال ليس  ، وإن كان تعديال يتسم بالرجوع إلى الوراء في حماية حق المؤلف الغرض األساسي من وضع المشروع

النص الذي يسمح للمؤلف أن يوصي بحق استغالله لمن يشاء  2595( حذف المشروع من قانون سنة  1من االشتراكية في شيء . ) 

،  ( شدد المشروع العقوبة الجنائية التي تحمي حق المؤلف 9ن الورثة أو غير الورثة دون أن يتقيد في ذلك بنصاب الوصية . ) م

( استحدث المشروع نصا  5. )  299جنيهات إلى  29، وهي في القانون الحالي الغرامة من  999جنيها إلى  19فجعلها الغرامة من 

، إذا اتضح أن هذا االتفاق كان مجحفا بحقوق المؤلف أو  ، فأجاز تعلق باالتفاق الذي يبرمه مع الناشرموفقا لحماية المؤلف فيما ي

، أن يقضي للمؤلف زيادة على ما اتفق عليه بجزء من الربح الصافي الذي ينجم عن استغالل  أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد

، ولكنه جاء نصا غير شامل للحقوق التي ترد على الرسالة .  ف في نشر رسائله( استحدث نصا فيما يتعلق بحق المؤل 9المصنف . ) 

، تعديالت أخرى تفصيلية غير هامة وتعديالت لفظية محضة . وسنتناول في أثناء  ، إلى جانب هذه التعديالت وتوجد في المشروع

، حتى يكون الشرح شامال للمشروع فيما إذا  ت، كل ما استحدث المشروع من التعديال 2595، قانون سنة  شرحنا للقانون الحالي

 قدر له أن يصبح قانونا . 

 خطة البحث :  – 168

، وهو القانون المعمول به اآلن في حماية حق المؤلف . وبعد أن نحدد في  2595لسنة  995وننتقل إلى شرح أحكام القانون رقم 

 ، نعرض في الفرع الثاني لحقوق المؤلف وطرق حمايتها .  الفرع األول ما هي المصنفات المحمية ومن يعتبر مؤلفا لها



 

 

 

 

1484 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 المصنفات المحمية ومؤلفوها  -الفرع األول 

 المصنف والمؤلف : – 169

( لهذا المصنف حتى  auteur، ثم نحدد من يعتبر مؤلفا )  ( الذي يضفي عليه القانون حمايته oeuvreنبين أوالً ما هو المصنف )  

 يتمتع بهذه الحماية . 

 المصنف  -المبحث األول 

 األساس الذي تقدم عليه الحماية هو االبتكار بغض النظر عن قيمته :  - 071
تنص الفقرة األولى من المادة األولى من قانون حماية المؤلف على ما يأتي : " يتمتع بحماية هذا القانون مؤلفو المصنفات المبتركة 

هذه المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو أهميتها أو الغرض من تصنيفها " . وتنص الفقرة ، أياً كان نوع  في اآلداب والفنون والعلوم

الثانية من المادة الثانية من نفس القانون على ما يأتي : " وتشمل الحماية بوجه عام مؤلفي المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها 

الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحركة " 
، وأغفل نص المادة  كما هي 2/  2وقد نقل المشروع الجديد المادة  ( &%$) 

1  /1 . &%$ )
  . 

 ، يجب أن يستوفى ركنا شكليا وركنا موضوعيا .  ، حتى يتمتع مؤلفه بحماية القانون ويتبين من هذه النصوص أن المصنف

، ال أن يكون مجرد  يها إلى الوجود ويكون معداً للنشرأما الركن الشكلي فهو أن يكون المصنف قد افرغ في صورة مادية يبرز ف

، فتكون  فكرة يعوزها اإلطار الذي تتجسم فهي . فيجب إذن أن يكون مظهر التعبير عن الفكرة قد بلغ الغاية من الوضع المستقر

يجب أن تكون هذه األصول قد  ، بل أصول المصنف المكتوب مثال ليست مجرد مشروع ال يزال قيد النظر والتنقيح والتغيير والتبديل

، فإن طرق التعبير  ، وال طريقة التعبير عنه أخذت وضعها النهائي وأصبحت معدة للطبع والنشر . وال يهم بعد ذلك نوع المصنف

وهي  ، ، وهذا هو شأن المصنفات األدبية والعلمية . فمنها ما يكون مظهر التعبير عنه هو الكتابة عن المصنفات تتعدد بحسب نوعها

.  تستوفي ركنها الشكلي بمجرد أن تصبح األصول المعدة للطبع قد بلغت مرحلتها النهائية ولبست الثوب الذي تظهر فيه للجمهور

، وهذا هو شأن المصنفات الموسيقية والمصنفات التي تلقى شفويا  ومن المصنفات ما يكون مظهر التعبير عنه هو الصوت

، وهذا هو شأن المصنفات الداخلة في فنون  نها ما يكون مظهر التعبير عن الرسم أو التصوير. وم كالمحضرات والخطب والمواعظ

. ومنها ما يكون مظهر  الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان أو الحفر أو النحت أو العمارة والمصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية

ؤدي بحركات أو خطوات كالتمثيل والرقص واأللعاب وتكون معدة ماديا ، وهذا هو شأن المصنفات التي ت التعبير عنه هو الحركة

، فتقول كما رأينا : "  من قانون حماية حق المؤلف تجمل ما سبق تفصيله 1. ومن هنا جاءت الفقرة الثانية من المادة  لإلخراج

و الرسم أو التصوير أو الحركة " وتشمل الحماية بوجه عام المصنفات التي يكون مظهر التعبير عنها الكتابة أو الصوت أ
 ($%& ) 

، ولكن جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع في صدد المادة األولى منه :  وال مقابل لهذا النص في المشروع ا لجديد كما قدمنا

ية التي يبرز فيها إلى ، أي سواء كانت الصورة الماد " وتوضح المادة أن هذه الحماية تشمل كل مصنف أياً كان مظهر التعبير عنه

( $%& . " الكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوير أو الحفر أو النحت أو النقش أو العمارة أو الحركة الوجود هي
. أما الفكرة التي  

على أن ينسبها ،  ، مؤيدا أو مفندا . ولكل شخص أن يتناولها ، فهذه تبقي مجرد فكرة ال يتولى القانون حمايتها لم تلبس ثوبها النهائي

 لصاحبها. 

، بحيث يستبين أن المؤلف قد خلع عليه شيئا من  وأما الركن الموضوعي فهو أن يكون المصنف قد انطوى على شيء من االبتكار

. والمصنف الذي يكون  ، وهو الثمن الذي تشري به هذه الحماية . فاالبتكار هو األساس الذي تقوم عليه حماية القانون شخصيته

.  ، ال يدخل في حماية القانون ، دون أن يكون فيه أثر لالبتكار ودون أن يحمل طابع شخصية المؤلف ترديد لمصنف سابقمجرد 

من قانون حماية حق  2/  2، وتقول المادة  ، فأي ابتكار مهما تكن قيمته يكفي وليس من الضروري أن يكون االبتكار ذا قيمة جدية

، فالحدة  .. وكذلك ليس من الضروري أن يستحدث االبتكار جديداً  ... أو أهميتها " وع هذه المصنفاتالمؤلف كما رأينا : " أيا كان ن
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، حتى يكون هناك ابتكار  ، وأن تتميز بطابعه ، ويكفي أن يضفي المؤلف على فكرة ولو كانت قديمة شخصيته ال تشترط في االبتكار

حماية حق المؤلف : " والحكم في كون المصنف مبتركاً أو غير مبتكر يرجع . وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون  يحميه القانون

لتقدير القضاء " 
، فقد ينطوي  ، أن يقدر القيمة العلمية أو الفنية للمصنف ، في تقديره لتوافر شرط االبتكار وليس للقاضي ( &%$) 

 9لو كان الكتاب ال يقرأه إال العامة ) استئناف مختلط ، أو حتى  كتاب على االبتكار حتى لو كان هذا الكتاب من الكتب المدرسية

منصور مصطفى منصور في المدخل  – 91إسماعيل غانم في النظرية العامة للحق ص  – ( 291ص  51م  2599نوفمبر سنة 

( $%& . 12للعلوم القانونية ص 
  . 

، فيدخل في حماية القانون أي نوع من   يهموقد قدمنا أن نوع المصنفات أو طريقة التعبير عنها أو الغرض من تصنيفها ال

. ويمكن تقسيم المصنفات التي يحميها القانون إلى أنواع  ، وايا كان الغرض من تصنيفه ، أياً كانت طريقة التعبير عنه المصنفات

،  ( oeuvres artistiquesوالمصنفات الفنية )  oeuvres litteraires et scientifiquesثالثة : المصنفات األدبية والعلمية ) 

،  . ذلك أن المصنفات األدبية والعلمية إنما يكون تأثيرها واقعا على العقل والتفكير ( oevres musicalesوالمصنفات الموسيقية ) 

للوحة في حين أن كال من المصنفات الفنية والمصنفات الموسيقية في أن األولى ال بد أن يقوم بتنفيذها المؤلف نفسه كالمصور يرسم ا

. ونتناول  ، في حين أن المصنفات الموسيقية يجوز أن يقوم بتنفيذها المؤلف نفسه أو يقوم بها غير المؤلف والنحات يصنع التماثل

 .  بالبحث هذه األنواع الثالثة من المصنفات

 المصنفات األدبية والعلمية  -المطلب األول 

 القانون :أمثلة للمصنفات األدبية والعلمية وردت في  – 070
، على سبيل التمثيل ال على سبيل الحصر  من قانون حماية حق المؤلف 2/  1أوردت المادة  

وتقول المذكرة اإليضاحية  ( &%$) 

، وذلك على سبيل التمثيل ال على سبيل  للقانون في هذا الصدد : " وأوردت المادة الثانية بيانا للمصنفات التي تشملها هذه الحماية

  . " الحصر
( $%& . من المشروع الجديد 1مطابقة للمادة  2/  1والمادة 

. وذكر النص من  ، أمثلة للمصنفات المحمية على مختلف أنواعها 

 أمثلة المصنفات األدبية والعلمية ما يأتي : 

لمصنفات األدبية ، فيدخل فيها ا ، وهذه تشمل جميع المصنفات التي تصل إلى الجمهور عن طريق الكتاب المصنفات المكتوبة - 2

ية والتاريخية والجغرافية والفلسفية واالجتماعية والقانونية والطبية والهندسية والزراعية والرياضية والكيمائية والفيزيائية والجيولوج

لفنون . ويدخل فيها أيضاً المصنفات في تاريخ ا ودواوين الشعر واألزجال وجميع المصنفات المتعلقة بمختلف فروع اآلداب والعلوم

 .  ، أما الفنون والموسيقى ذاتها فهذه هي المصنفات الفنية والموسيقية التي سيأتي ذكرها المختلفة وفي تاريخ الموسيقى

، وإال دخل في  . ويراد بذلك ما لم يعد من قبل مكتوبا ، كالمحضرات والخطب والمواعظ وما يماثلها المصنفات التي تلقى شفويا - 1

، وسيأتي أن التالوة العلنية هي  ويكون إلقاؤها بعد كتابتها هو نقلها إلى الجمهور مباشرة بطريق التالوة العلنيةالمصنفات المكتوبة 

. ويفهم من ذلك أن المصنفات التي تلقى شفويا وال تدخل في المصنفات المكتوبة هي المحاضرات والخطب  طريق من طرق النشر

، بشرط أن يكون كل ذلك مرتجال لم يكتب من  تدور فيها المناقشات المختلفة وما إلى ذلكوالمواعظ ودروس األساتذة والندوات التي 

، ويكون الكالم هو الشكل الذي تجسم فيه المصنف  ، فيكون اللباس المادي األول الذي ابرز فيه المصنف هو الكالم ال الكتابة قبل

، فال يجوز مثال جمع المحاضرات  لك تشمل الحماية هذه المصنفات. وعلى ذ وهو في الوقت ذاته طريق النشر الذي اختاره المؤلف

 .  ، ونشرها دون إذن المؤلف ، أو المواعظ التي ألقاها أحد الوعاظ أو الدروس التي ألقاها أحد األساتذة

.  فات المكتوبة، فتدخل في عموم المصن . وهذه مصنفات تكون في األصل مكتوبة المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية - 9

. والمصنفات المسرحية تشمل كل أنواع  ، وألنها كثيرة التداول في الحياة العملية وإنما خصها المشرع بالذكر ابرازاً لهميتها

. وتتجسم في مصنفات مكتوبة كما  ، من تراجيدي إلى دراما إلى كوميدي إلى فودفيل إلى غير ذلك من أنواع المسرحيات المسرحيات

إال  –والنشر هنا يكون بطريق التمثيل المسرحي كما سيأتي  –. ومن ثم ال يجوز ال حد نشرها على الجمهور  فتشملها الحرية،  قدمنا
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. وهي  . والمسرحيات الموسيقية تشمل األوبرا واألوربار كوميك واألوربريت وغير ذلك من المسرحيات الموسيقية بإذن المؤلف

األدبية التي نحن  ، وتدخل في نوع المصنفات ، أي الكالم الذي تشتمل عليه المسرحية ية نفسهاتتكون من عنصرين : أحدهما المسرح

، وهذه أيضاً تحمي باعتبارها من المصنفات الموسيقية وسيأتي  . والعنصر الثاني الموسيقي التي تقترن بالكالم في صدد بحثها

، ولكنها جميعا تشملها الحماية متى تجسمت في  لروايات والقصص. والمصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية غير ا بيانها

/  25، المادة  ، تطبيقا لذلك . وقد نصت ، فال يجوز نشرها على الجمهور بغير إذن المؤلف الكتابة باعتبارها من المصنفات األدبية

... الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة  من قانون حماية حق المؤلف على أنه " ال يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل 2

 .  التي تنشر في الصحف والنشرات الدورية األخرى بدون موافقة مؤلفيها "

، وفق فيما بينها حتى أصبحت مصنفا  . وسنرى أن هذه المصنفات تتركب من عدة مصنفات داخلية المصنفات السينمائية - 5

، وفيها السيناريو وهي الفكرة المكتوبة لإلذاعة  ي شكل يجعله مالئما للفن السينمائي. ففيها المصنف األدبي الذي وضع ف سينمائياً 

، وفيها الموسيقى إذا وضعت خصيصا للمصنف  ، وفيها الحوار الذي وضع على ألسنة الممثلين السينمائيين بطريقة السينما

.  ، وفيها غير ذلك مما سيأتي ذكره حقيق المصنف السينمائي، وفيها اإلخراج إذا قام بعمل إيجابي من الناحية الفكرية لت السينمائي

، ينتهي إلى أفالم سينمائية معدة للنشر عن طريق اإلذاعة  وهذا كله مزيج من مصنفات أدبية ومصنفات فنية ومصنفات موسيقية

، وسيأتي بيان من هم هؤالء المؤلفون  . وال يجوز نشرها إال بإذن من مؤلفيها السينمائية
وما  199أنظر ما يلي فقرة  ( &%$) 

( $%& . بعدها
  . 

، أعدت لإلذاعة عن  . وهذه كلها مصنفات مكتوبة المصنفات التي تعد خصيصا أو تذاع بواسطة اإلذاعة الالسلكية أو التلفزيون - 9

، فمنها األحاديث والقصص والمسرحيات  . وهي مصنفات متنوعة طريق الراديو ) اإلذاعة الالسلكية ( أو عن طريق التلفزيون

والتعليقات والخطاب والمحاضرات وغير ذلك مما نسمعه عادة عن طريق الراديو أو نراه عن طريق  والموسيقى واألغاني واألخبار

، وكلها تشملها الحماية فال يجوز نشرها أو إذاعتها  . فهي خليط من مصنفات وعلمية ومصنفات موسيقية ومصنفات فنية التلفزيون

 .  إال بإذن من المؤلف

 عنوان المصنف :  072
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " وتشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع  – 9/  1ادة وقد نصت الم

، ولم يكن لفظا جاريا للداللة على موضوع المصنف "  ابتكارى
. ولكن  لم يرد فى المشروع الجديد نص يقابل هذا النص ( &%$) 

، فتنسحب الحماية التى تشمل المصنف إلى عنوانه إذا توافر فيه شرط  نه ال يتجزأيمكن القول إن عنوان المصنف هو جزء م

، وسنرى أن  ، بل هى أكثر مالءمة لهذه الحماية . على أن نظرية المزاحمة غير المشروعة تكفى لحماية عنوان المصنف االبتكار

( $%&. القضاء الفرنسى استند إلى هذه النظرية
 . 

،  ( النص على امتداد الحماية إلى عنوان المصنف 1إليضاحية للقانون سالف الذكر : " كما تضمنت ) المادة وقد جاء فى المذكرة ا

. وقد قصد بهذا النص أن يكون حائال دون  إال إذا كان العنوان عبارة تدل على موضوع المصنف وليست متميزة بطابع ابتكارى

 . انتفاع مصنف من شهرة مصنف آخر بانتحال عنوانه "

. وأكثر عناوين المصنفات فى العصور  ، أن يكون متميزاً بطابع ابتكارى . حتى تشمله الحماية فيشترط إذن فى عنوان المصنف

. فإذا  ، فال تشملها الحماية ، وليست إال ألفاظا جارية للداللة على موضوع المصنف الحديثة ليست متميزة بهذا الطابع االبتكارى

، أو مصنفا فى القانون وأسماه " النظرية العامة  ، وأسماه " تاريخ أوربا فى العصور الوسطى " اريخ مثالوضع مؤلف مصنفا فى الت

، إلى غير ذلك من العناوين التى قصد بها أن تدل على موضوع  ، أو مصنفا فى الرياضيات وأسماه " حساب المثلثات " لاللتزام "

، ويتميز  جاز ألى مؤلف آخر أن يكتب فى نفس الموضوع متخذا نفس العنوان،  المصنف دون أن يكون للعنوان طابع ابتكارى

، وقد يتميز أيضا باسم الناشر وتاريخ  ، ولكن باسم المؤلف ، ال بالعنوان فهو واحد من المصنفين مصنفه عن المصنف السابق

. أما إذا اختار  لتى يشتمل عليها المصنف، ثم يتميز أخيرا بالطابع االبتكارى الذي أضفاه المؤلف على عرض المسائل ا النشر

، أو اختار صاحب المحلة لمحلته عنوان " مصر  ، كأن أسماه " مرشد الحيران " المؤلف لمصنف عنوانا يحمل طابع االبتكار

هرام " أو " ، أو صاحب الجريدة لجريدته عنوان " األ المعاصرة " أو " مجلة القانون واالقتصاد " أو " الرسالة " أو " الثقافة "

، أو حملت أغنية عنوانا  ، أو حملت سلسلة من المصنفات عنوانا مبتكراً كسلسلة المصنفات المعروفة بعنوان " اقرأ " األخبار "
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، فإن هذا العنوان  ، وأشتهر المصنف وحاز ذيوعا تحت هذا العنوان عمرى " أو " أمل حياتى " $ 151$ خاصا بها كعنوان " أنت 

، فال يجوز فى هذه الحالة يتخذ مؤلف آخر نفس  . وتشمله الحماية التى تشمل المصنف المبتكر يصبح جزءاً من المصنف نفسه

 . لسابق والمصنف السابق عن طريق انتحال عنوانه، إذ يخشى عندئذ أن يقع االلتباس بين المصنف ا العنوان لمصنفه

، وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن مصنفا  على أن القضاء الفرنسى يتشدد كثيراً فى االعتراف لعنوان المصنف بطابع االبتكار

، فال تشمله حماية حق  ، بل هو عنوان مأخوذ من ألفاظ اللغة الدارجة ال يحمل عنوانا مبتكراً  ( Gueule damour) يحمل عنوان 

المؤلف 
( $%& . 51 – 2– 2597داللوز  2591فبراير سنة  1نقض فرنسى  ( &%$) 

. كذلك قضت المحاكم الفرنسية أن  

 Printems chante" و "  Le chanson damour" و  Lamarche funebre" و "  Le feu" و "  Louiseعناوين مثل " 

. إذ هى مأخوذة من األلفاظ الدارجة  ي يستوجب الحماية، عناوين خالية من االبتكار الذ "
 2591مارس سنة  25السين  ( &%$) 

أبريل  29 – 919 - 2 - 2517جازيت دى باليه  2517يناير سنة  29 – 197 –االسبوع الثانى  - 2– 2591جازيت دى تريبينو 

( $%&. 551 - 1 - 2599جازيت دى باليه  2599أكتوبر سنة  92باريس  - 129 - 2 - 2592جازيت دى باليه  2592سنة 
  .

، فهو إذا كان ال يشملها  ، يحمى هذه العناوين التى يعتبرها خالية من االبتكار عن طريق آخر ، مع هذا التشدد ولكن القضاء الفرنسى

صنف عنوانا هو عنوان . فإذا اتخذ م ، إال أنه يحميها عن طريق المزاحمة غير المشروعة بالحماية التى يشمل بها حق المؤلف

، ووقع التباس بين المصنفين أفاد منه المصنف الالحق بسبب ما حازه  ، حتى لو كان العنوان خاليا من االبتكار مصنف سابق

. جاز الحم بتعويض عن هذه المزاحمة غير  ، فألحق المصنف الالحق الضرر بالمصنف السابق المصنف السابق من الشهرة

المشروعة 
 - 2591داللوز  2592ديسمبر سنة  92السي التجارية  - 155 - 2591داللوز  2591يوليه سنة  5ريس با ( &%$) 

291 .&%$ )
. ويترتب على االستناد إلى نظرية المزاحمة غير المشروعة أن القضاء ال يكون مقيدا بمدة الحماية التى حددها  

، وتحمى مع ذلك من مزاحمة غير مشروعة تأتى من  د موت صاحبهاالقانون فقد تبقى مجلة أو جريدة مدة أطول من خمسين سنة بع

،  . وعلى العكس من ذلك قد تختفى مجلة أو جريدة بعد مدة أقل من مدة الحماية القانونية اتخاذ عنوانها عنوانا لمجلة أو جريدة أخرى

، فال محل إذن لتطبيق مبدأ  نفس العنوان فينساها الجمهور وال يعود هناك ثمة التباس ينشأ من اتخاذ مجلة أو جريدة أخرى من

المزاحمة غير المشروعة 
( $%&. 599 - 2595داللوز األسبوعى  2595يوليه سنة  19نقض فرنسى  ( &%$) 

 .
 

ونرى من ذلك 

، هى أكثر مالءمة لحماية عناوين المصنفات  أن نظرية المزاحمة غير المشروعة التى استند إليها القضاء الفرنسى
ويثار  ( &%$) 

الحق األدبى للمؤلف إذا اتخذ عنوان مصنفه عنوانا لملهاة من المالهى المسرحية أو لسلعة يراد ترويجها ) ديبوا فى حق المؤلف فقرة 

( $%&. ( 57فقرة  – 99
 . 

 المصنفات المشتقة من مصنفات سابقة : - 173

. ومع ذلك  ، بل يكون مشتقاً من مصنف سابق سبقه إليه أحديقع كثيرا أن يعمد المؤلف إلى وضع مصنف ال يكون مصنفا أصيال لم ي 

 . تشمله حماية حق المؤلف

، إلى حد إظهار  واشتقاق مصنف الحق من مصنف سابق يتدرج من مجرد إعادة إظهار المصنف كما هو وفى لغته األصلية

ن المصنف السابق أو يبعد على درجات ، فيقرب المصنف الالحق م المصنف فى لغة أخرى غير لغته األصلية عن طريق الترجمة

 . متفاوته

، إما ألن هذا  فأقرب ما يكون المصنف الالحق من المصنف السابق عندما يعاد إظهار المصنف السابق كما هو دون أى تعديل - 2

يستأذن أحداً ودون أى المصنف قد آل إلى الملك العام بعد انقضاء مدة حمايته فأصبح مباحاً ألى ناشر أن يعيد إظهاره دون أن 

، أو أن المصنف الالحق هو عبارة عن مجموعات لبعض الوثائق الرسمية كنصوص القوانين واألحكام القضائية حيث يجوز  مقابل

، أو أن المصنف الالحق هو مختارات من مصنف أو  ألى ناشر أن يعيد إظهار هذه الوثائق دون أن يستأذن أحدا ودون أى مقابل

وفى هذه الحالة يجب على مؤلف هذه المختارات أن يستأذن فى النشر مؤلفى المصنفات التى اختار منها أو خلفاء  مصنفات سابقة

 . هؤالء المؤلفين

، إذا أعاد مؤلف إظهار المصنف السابق ولكن بعد إضافة إليه من شرح أو  ويبعد المصنف الالحق قليال عن المصنف السابق - 1
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، أو بعد تحقيق دقيق ومقارنة ما بين مختلف مخطوطاته  تحويره وتعديله عن طريق المراجعة والتنقيح، أو بعد  تعليق أو تعريف

 . وهذا ما يعرف بنشر المخطوطات القديمة

، يجب على مؤلف المصنف الالحق أن يستأذن مؤلف المصنف السابق أو خلفاءه قبل نشر  وفيما عدا نشر المخطوطات القديمة

 . ا أو معلقا عليه أو معرفا أو معدال بعد المراجعة والتنقيحالمصنف السابق مشروح

، ال إلى إظهار المصنف السابق كما  ، إذا عمد مؤلف المصنف الالحق ويبعد المصنف الالحق عن المصنف السابق بدرجة أكبر - 9

طريق التحويل من لون من ألوان  ، بل إلى االقتباس منه عن طريق التلخيص أو عن هو ولو بعد اإلضافة أو التنقيح أو التحقيق

. وفى جميع هذه األحوال يجب على مؤلف المصنف الالحق أن يستأذن مؤلف المصنف  اآلداب أو العلوم أو الفنون إلى لون آخر

 . السابق أو خلفاءه قبل نشر التلخيص أو التحويل من لون إلى لون آخر

ا عمد مؤلف المصنف الالحق إلى إظهار المصنف السابق كما هو ولكن ، إذ ويزداد بعد المصنف الالحق عن المصنف السابق - 5

. وفى هذه الحالة يجب على المترجم أن يستأذن مؤلف المصنف  ، وذلك عن طريق الترجمة فى لغة أخرى غير لغته األصلية

األصلى أو خلفاءه قبل أن ينشر ترجمة المصنف 
بعد ما يكون عن المصنف وإذا كانت الترجمة تجعل المصنف الالحق أ ( &%$) 

، فالترجمة  . أما من حيث المعنى ، فيبتعد المصنفان أحدهما عن اآلخر بقدر ما تتباعد اللغتان ، فذلك فقط من حيث اللفظ السابق

 $%&. ، إذ المفروض أن الترجمة هى تأدية دقيقة لنفس المعانى التى وردت فى األصل وإن اختلفت اللغة أقرب ما تكون إلى األصل

)
 . 

، وإعادة إظهاره بعد  هذه درجات متفاوته فى اشتقاق مصنف الحق من مصنف سابق : إعادة إظهار المصنف األصلى كما هو

، وترجمة المصنف السابق إلى لغة  ، واالقتباس من المصنف السابق عن طريق التلخيص أو التحويل اإلضافة أو التنقيح أو التحقيق

، أن يكون هذا  ، بالحماية الواجبة لحق المؤلف ، فى جميع هذه األحوال األربع لمصنف الالحق. ويجب حتى يتمتع مؤلف ا أخرى

، فيتميز المصنف الالحق عن  المؤلف قد بذل قدرا من الجهد فى االبتكار بحيث يضفى على المصنف الالحق شيئا من شخصيته

، بحكم اإلضافة أو  ذلك متحقق فى الحاالت الثالث األخيرة. وال شك فى أن  المصنف السابق بهذا القدر من االبتكار والشخصية

، وهى حالة إعادة إظهار  . أما فى الحالة األولى ، وبحكم الترجمة إلى لغة أخرى ، وبحكم التلخيص أو التحويل التنقيح أو التحقيق

 . خصية، فيجب حتى يتمتع المؤلف بالحماية أن يتوافر شرط االبتكار والش المصنف األصلى كما هو

 . ونستعرض اآلن تفصيال هذه الحاالت األربع

 إعادة إظهار المصنف األصلى كما هو :  –الحالة األولى  - 174

المجموعات  –ال تشمل الحماية : أوال  25من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " مع عدم اإلخالل بحكم المادة  5تنص المادة 

، وذلك مع عدم المساس بحقوق مؤلف كل  ت الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات، كمختارا التى تنتظم مصنفات عدة

مجموعات الوثائق الرسمية كنصوص القوانين والمراسيم  –. ثالثاً  مجموعات المصنفات التى آلت إلى الملك العام -. ثانياً  مصنف

ومع ذلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية إذا كانت  –ق الرسمية واللوائح واالتفاقات الدولية واألحكام القضائية وسائر الوثائ

متميزة بسبب يرجع إلى االبتكار أو الترتيب أو أى مجهود شخصى آخر يستحق الحماية 
 5يطابق هذا النص نص المادة  ( &%$) 

، وفى أنه وضع لفظ "  " 25حكم المادة ، فيما عدا أن المشروع الجديد قد أغفل عبارة " مع عدم اإلخالل ب من المشروع الجديد

( $%&. " القرارات " بدال من لفظ " المراسيم
 . 

هذه تقضى بأنه إذا  25. والمادة  ، مشترطا عدم اإلخالل بحكمها من قانون حماية حق المؤلف 25ويشير النص فى صدره إلى المادة 

،  ، فيباشرون هذا الحق وحقوق المؤلف األخرى ى من يخلفونه، انتقل حق تقرير النشر إل مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه

، قبل نشر  . فيجب إذن على أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمر آخر وجب تنفيذ ما أوصى به

،  نفات مات مؤلفوها قبل تقرير نشرها، مراعاة أال تؤخذ هذه المجموعات من مص سالفة الذكر 5المجموعات المشار إليها فى المادة 

، أو أوصى المؤلفون قبل موتهم أال تنشر أو أن تنشر فى ميعاد معين لم يحن  ولم يقرر نشرها خلفاء هؤالء المؤلفين ألسباب سائغة

 . بعد

. وهذه  ة سابقة عليها، تعرض لثالث طوائف من المصنفات ليست إال إعادة إلظهار مصنفات أصلي ، بعد هذا التحفظ 5ثم إن المادة 

 . هى بالترتيب الذي اخترناه
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) الطائفة األولى ( مجموعات المصنفات التى آلت إلى الملك العام : فهذه مصنفات قد انقضت مدة حمايتها فأصبحت من األمالك 

، فإن له هذا  كما هى . فإذا عمد شخص إلى إعادة نشر هذه المصنفات ، بما ال يجعل ألحد عليها حقا خاصا به دون سواه العامة

. وهناك رأى يتجه إلى فرض مقابل زهيد على الناشر فى هذه  ، وال يطالبه أحد من خلفاء مؤلفى هذه المصنفات بمقابل لذلك الحق

ما . وإن ، فهؤالء قد انقضى حقهم فى الحماية كما قدمنا ، ولكن هذا المقابل ال يتقاضاه خلفاء مؤلف المصنف الذي أعيد نشره الحالة

، أو ترصده لمساعدة من يحتاج إلى  ، وترصده لنشر مصنفات أخرى يكون نشرها غير مجز من الناحية لمادية تتقاضاه الدولة

المساعدة من المؤلفين 
 domaine public payant ) " وهذا النظام هو ما اصطلح على تسمتيه " بالملك العام المعطى ( &%$) 

.  2557فبراير سنة  29، وقدم به فى فرنسا مشروع قانون أقرته الجمعية الوطنية فى  متحمسونوقد انبرى للدفاع عنه أنصار  . (

، ويقضى بفرض  ، مؤثرا عليه مشروعاً آخر أعدته لجنة التربية الوطنية 2557مايو سنة  29ولكن مجلس الجمهورية رفضه فى 

، يعود بحصيلة هى  ، على ضآلته . وهذا الرسم عام أو لم يؤلفى األلف ( على كل مصنف ينشر سواء آل إلى الملك ال 1رسم زهيد ) 

، ولم يقدر ألى من  . ولكن هذا المشروع اآلخر لم يقر هو أيضاً  ضعف الحصيلة التى تجنى من مشروع " الملك العام المعطى "

. أنظر  2591سنة مارس  22المشروعين أن يجد سبيال إلى التشريع الفرنسى األخير لحماية حق المؤلف الذي صدر فى 

( $%&. 999فقرة  – 911فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5أنسيكلوبيدى داللوز 
. ولكن هذا الرأى لم يجد مكانا له فى التشريع  

 . ، ال فى التشريع القائم وال فى المشروع الجديد المصرى

أن يستغل هذا المصنف دون مقابل ويبيع النسخ التى طبعها  ، وله ، لم يدفع مقابال ألحد فإذا ما نشر شخص مصنفا آل إلى الملك العام

، ومن حق أى شخص آخر  ، فهو قد آل إلى الملك العام كما قدمنا . ولكن هذا المصنف الذي نشره ال يتمتع بالحماية منه لحسابه وحده

لهذا الشخص األول أن يعترض  . وليس ، ولو عن طريق نقله من نسخة من النسخ التى طبعها الشخص األول أن ينشره هو أيضا

، فال نكون له عليه  ، فهو ال يعتبر مؤلفا للمصنف الذي نشره إذا هو قد اقتصر على إعادة إظهاره كما هو دون أى تغيير على ذلك

 ، ال . ويكون هذا هو الحكم أيضاً فيما إذا أعاد الشخص نشر مجموعات من المصنفات التى آلت إلى الملك العام حقوق المؤلف

 . ، إذ أن هذه المجموعات قد آلت كلها إلى الملك العام . ويجوز لغيره أن ينقل هذه المجموعات عنه دون إذنه مصنفا واحداً منها

، كأن رتبها ترتيبا مبتكراً متبعا فى ذلك خطة  لكن إذا بذلك الشخص جهداً مبتكراً فى جمع هذه المصنفات التى آلت إلى الملك العام

، أو وضع  ع مثال المصنفات التى ترجع إلى عهد واحد بعضها إلى جانب بعض ليدل بذلك على مميزات ذلك العهد، فوض ابتدعها

المصنفات التى وضعها مؤلف واحد مرتبة بحسب أدوار تاريخ هذا المؤلف ليدل بذلك على ما وقع من تطور فى أسلوب هذا المؤلف 

، ويكون لناشر هذه المجموعة حق المؤلف  كار يضفى على المجموعة شخصية جامعها، فإن فى هذا قدرا كافيا من االبت أو فى تفكيره

، أن يعيد نشر المجموعة بالترتيب الذي توخاه فى جمعها  ، دون إذنه ، فال يجوز ألحد عليها
وقد قضت محكمة النقض بأنه  ( &%$) 

بانقضاء مدة حمايتها إذا أعيد طبعها ونشرها ال يكون  وإن كان األصل أن مجموعات المصنفات القديمة التى آلت إلى الملك العام

، إال أنه إذا تميزت هذه الطبعة عن الطبعة األصلية المنقول عنها بسبب يرجع إلى  لصاحب الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها

لجديدة يكون له عليها حق ، فإن صاحب الطبعة ا االبتكار أو الترتيب فى التنسيق أو بأى مجهود آخر ذهنى يتسم بالطابع الشخصى

، وإنما يكفى أن  ، إذ ال يلزم اإلضفاء هذه الحماية أن يكون المصنف من تأليف صاحبه المؤلف ويتمتع بالحماية المقررة لهذا الحق

وهذه القواعد التى قررها الفقه  –يكون عمل واضعه حديثا فى نوعه متميزاً بطابع شخصى خاص بما يضفى عليه وصف االبتكار 

الخاص بحماية حق المؤلف قد قننها القانون بما نص عليه فى المادة الرابعة  29595لسنة  995القضاء من قبل صدور للقانون رقم و

أن المطعون ضده مهد لكتابة بمقدمة بقلمه تتضمن  –وفى حدود سلطتها التقديرية  – . فإذا كانت محكمة الموضوع قد سجلت منه

، ولم يكن لها نظير فى الطبعة األصلية التى  ، استقى عناصرها من أمهات الكتب القديمة وللشارح لهتراجم للمؤلف األصلى للكتاب 

، وأنه أدخل على الطبعة  فريد فى نوعه ويفهرس منظم ، وأن كتاب المطعون ضده يتميز عن هذه الطبعة بترتيب خاص نقل عنها

الذى سجلته محكمة الموضوع تتوافر به عناصر االبتكار الذى يتسم  ، فإن هذا األصلية تنقيحات أجراها أحد العلماء المختصين

ضده مستأهال للحماية  ، وال يكون على المحكمة بعد ذلك معقب فيما انتهت إليه من اعتبار المطعون بالطابع الشخصى لصاحبه

( $%&. ( 519ص  252رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515يوليه سنة  1المقررة لحق المؤلف ) نقض مدنى 
 . 

، إذ يراد بها أن تكون فى متناول كل فرد بحيث يمكنه  ) الطائفة الثانية ( مجموعات الوثائق الرسمية : فهذه الوثائق حق شائع للجميع 

 . . من ذلك نصوص القوانين والمراسم والقرارات واللوائح واالتفاقات الدولية واألحكام القضائية اإلطالع عليها ومعرفة محتوياتها

. ولكن ال يكون له على هذه  ، ودون أن يستأذن أحداً  فلكل شخص أن ينشر مجموعات من هذه الوثائق دون أن يدفع مقابال لذلك



 

 

 

 

1490 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

. ويجوز ألى شخص آخر أن يعيد  ، بل هو اقتصر على نقل الوثيقة الرسمية كما هى ، ألنه لم يبتكر شيئا المجموعات حق المؤلف

، بل ودون  ، وذلك دون دفع أى مقابل له ها عن المجموعات التى سبق للشخص األول أن نشرها، ولو بنقل نشر هذه المجموعات

 . استئذانه

، فإنه يكون  ، ونشرها فى مجموعات تحمل طابع هذا الجهد المبتكر لكن إذا بذل الشخص جهداً مبتكراً فى جمع هذه الوثائق الرسمية

. مثل ذلك أن يجمع الشخص القوانين والمراسيم والقرارات  عنه دون استئذانه، وال يجوز ألحد أن ينقل  له عليها حق المؤلف

، بحيث يتيسر للباحث أن يجد الموضوع الذي يريده  ، وأن يرتب هذه الموضوعات ترتيبا أبجديا واللوائح مرتبة بحسب موضوعاتها

. ومثل ذلك أيضا  ائح مدونة تحت هذا الموضوع، وأن يجد القوانين وغيرها من مراسيم وقرارات ولو عن طريق الترتيب األبجدى

، كأن يجمع االتفاقات من كل دولة على حدة مع ترتيبها بحسب  أن يجمع الشخص االتفاقات الدولية بعد أن يرتبها تبعا لخطة يبتكرها

، مرتبة  الواحدة . ومثل ذلك أخيراً أن يجمع الشخص األحكام القضائية التى صدرت فى السنة موضوعاتها أو بحسب تواريخها

، فإذا أضاف إلى ذلك موجزاً للحكم كان فى ذلك  ، وبحسب موضوعاتها أو بحسب تواريخها بحسب المحكمة التى صدرت منه

،  . وذلك مألوف فى مجموعات األحكام القضائية التى ترتب على هذا النهج إضافة تنقلها إلى الحالة الثانية التى سيأتى ذكرها

، أو التى  ، أو التى تصدرها مجلة المحاماة ، أو التى تصدرها المجموعة الرسمية التى تصدرها محكمة النقضكمجموعات األحكام 

 . تصدرها مجموعات داللوز وسيريه وغيرها من المجموعات الرسمية

ر والنثر وغيرهما من ، وهذه منقولة عن مصنفات سابقة فى الشع ) الطائفة الثالثة ( مختارات الشعر والنثر وغيرها من المجموعات

، فال بد للمؤلف الذي جمع هذه  . فإذا كانت هذه المصنفات السابقة ال تزال تشملها الحماية فنون األدب أو من مصنفات علمية

سالفة الذكر صراحة فى هذا المعنى : " وذلك مع  5، وتقول المادة  المختارات من استئذان مؤلفى هذه المصنفات السابقة أو خلفائهم

، فإن  . أما إذا كانت المصنفات السابقة قد انقضت مدة حمايتها وآلت إلى الملك العام دم المساس بحقوق مؤلف كل مصنف "ع

، ونكون قد عدنا إلى الطائفة األولى سالفة الذكر الخاصة بنشر مجموعات  المؤلف الذي جمع المختارات ال حاجة له فى استئذان أحد

 . لملك العاممن المصنفات التى آلت إلى ا

، إذ هو قد اقتصر على جمع أقوال  وفى الحالتين ال يكون لجامع هذه المختارات فى األصل حق المؤلف على مجموعة التى اختارها

، ودون أن يستأذن الجامع  . ويجوز ألى شخص نقل المجموعة وإعادة نشرها دون أن يدفع أى مقابل غيره دون أى ابتكار من جهته

 . ختاراتاألول لهذه الم

، فقد  . مثل ذلك مختارات البارودى فى شعر المولدين ولكن يقع فى المختارات أن نكون مجموعاتها تحمل طابع االبتكار والشخصية

. ثم اختار  ، ورتبها بحسب موضوعاتها من مدح ورثاء وغزل وما إلى ذلك جمعها البارودى من دواوين مختلفة بعضها غير منشور

. وفى هذا كثير من االبتكار يجعل لجامع هذه المختارات حق المؤلف  من شعره وأغفل ما لم يجده جيدا لكل شاعر من المولدين الجيد

، فال يجوز ألحد أن ينقلها دون مختارات النثر والعلوم طابع الشخصية واالبتكار على النحو الذي رأيناه فى مختارات  على مجموعته

مجموعته دون استئذانه أو استئذان خلفائه  ، فيكون للجامع حق المؤلف وال يجوز نقل الشعر
وتقول المذكرة اإليضاحية  ( &%$) 

لقانون حماية حق المؤلف فيما نحن بصدده ما يأتى : " أما فيما يتصل بالمجموعات كالوثائق الرسمية ونصوص القوانين واالتفاقات 

، ألنها وثائق عامة  ل بطبيعتها فى نطاق المصنفات المحمية، فإنها ال تدخ الدولية والمراسيم واللوائح واألحكام القضائية وغيرها

، بل هى حق شائع للجميع على أن الحكم يختلف فى شأن هذه الوثائق إذا جمعت فى  ، فال يستأثر بها فرد دون آخر تضعها الدولة

ئذ فى نطاق المصنفات ، فإنها تدخل عند ، وروعى فى جمعها االختيار والترتيب بحيث تبدو فى صورة مصنف جديد مجموعة

، فإنه يجوز أن تشملها حماية هذا  . وكذلك الحال بالنسبة لمجموعات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها المحمية ) المادة الرابعة (

، شأنها فى ذلك شأن مجموعات الوثائق الرسمية ومجموعات الوثائق  القانون إذا تميزت عن غيرها بسبب يرجع لالختيار والترتيب

. أما المجموعات التى  . فمناط الحكم هو التمييز بما يضفى عليها وصف االبتكار لتى آلت إلى الملك العام بانقضاء مدة حمايتهاا

، ويالحظ فى جميع  ، فإنها تخرج عن نطاق الحماية تنتظم عدة مصنفات سبق نشرها دون مراعاة االختيار أو الترتيب فى وضعها

 . " المصنفات التى تجمع تظل محفوظة هذه األحوال أن حقوق أصحاب
، أو أن تكون ذات أغراض  هذا ويستوى فى المجموعات التى تنطوى على شىء من االبتكار أن تكون ذات أغراض أدبية وعلمية

،  جارية، والبيانات عن األسواق الت ، وكتالوجات المعارض والدعاية . فيكون مستأهال للحماية الدليل العملى للمدن الكبرى عملية

( $%&. 99فقرة  . Prot . Lit . et Art لفظ 5داللوز  ، انظر انسيكاوبيدى ونحو ذلك
 . 
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 إعادة إظهار المصنف األصلى بعد اإلضافة أو التنقيح أو التحقيق :  –الحالة الثانية  - 075 
متع بالحماية من قام بترجمة المصنف إلى لغة تنص الفقرة األولى من المادة الثالثة من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " يت

، أو بتحويره أو بتعديله أو  ، أو من قام بتلخيصه ، أو بتحويله من لون من ألوان اآلداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخر أخرى

األصلى " ، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق مؤلف المصنف  بشرحه أو بالتعليق عليه بأى صورة تظهره فى شكل جديد
 ($%& ) 

، فيما عدا أن المشروع الجديد فى صدر القنص جرى على  ويطابق هذا النص الفقرة األولى من المادة الثالثة من المشروع الجديد

( $%&. " الوجه اآلتى : " يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنف أو ترجمته أو بتحويله إلخ إلخ
  

، فتقتصر من النص  ، والذى يعنينا منه هنا هو الحالة الثانية التى نحن بصددها الث الباقيةويعرض هذا النص لجميع األحوال الث

... بتحويره ) تحوير المصنف ( أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه بأى صورة  على العبارة اآلتية : " يتمتع بالحماية من قام

( إعادة  2. فهذه الحالة الثانية إذن تضم صوراً ثالثا : )  المؤلف األصلى "، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق  تظهره فى شكل جديد

، ولكن بعد تحويره  ( إعادة إظهار المصنف األصلى 1. )  ، ولكن بعد إضافة إليه من شرح أو تعليق إظهار المصنف األصلى

إعادة  - 2ريق نشر المخطوطات القديمة ، عن ط ( إعادة إظهار المصنف األصلى 9، والتنقيح )  وتعديله عن طريق المراجعة

، ولكن بعد إضافة إليه من شرح أو تعليق : فالمؤلف فى هذه الصورة يعيد إظهار المصنف األصلى كما هو  إظهار المصنف األصلى

ايته ولم ، وذلك بعد استئذان مؤلف المصنف األصلى أو خلفائه إذا كان المصنف األصلى لم تنقض مدة حم دون أى تعديل أو تحوير

.  . واالبتكار الذي يضفيه المؤلف على المصنف األصلى هو ما يضيف إلى هذا المصنف من شرح أو تعليق يؤل بعد إلى الملك العام

، والتنويه برأيه فيما جرى به المصنف  . وقد يقوم بالتعليق على بعض عباراته ، أو بشرحه إجماال فقد يقوم بشرحه عبارة عبارة

، بأن يقدم له ويذكر فى المقدمة تاريخ المصنف وما انطوى عليه  . وقد يقوم بتعريف المصنف األصلي للقراء و مفندااألصلى مؤيدا أ

.  أو يقوم ببعضها –الشرح والتعليق والتعريف  –. وقد يقوم بهذه األمور الثالثة جميعا  ، وقد يبين رأيه فى كل ذلك من معان وأفكار

، أو كتابة  . فشرح األلفاظ القليلة ، من شرح أو تعليق أو تعريف يداً مبتكراً إلى المصنف األصلىوالمهم فى كل ذلك أن يضيف جد

. أما إذا انطوت  ، فال يتمتع المؤلف بالحماية ، كل ذلك ال يكون جديدا مبتكرا مقدمة قصيرة ال تعرف المصنف األصلى تعريفا كافيا

. ومن ثم ال يجوز ألحد أن  المؤلف صاحب الشرح أو التعليق أو التعريف الحماية ، فعند ذلك يستحق اإلضافة على الجديد المبتكر

، إال بعد أن يستأذن كال من صاحب المصنف األصلى ) أو خلفائه (  ينقل المصنف األصلى بما يحمل من شرح أو تعليق أو تعريف

 . وصاحب الشرح أو التعليق أو التعريف ) أو خلفائه (

، ولكن بعد تحويره وتعديله عن طريق المراجعة والتنقيح : فى هذه الصورة يعيد المؤلف إظهار  صنف األصلىإعادة إظهار الم - 1

، ولكن ال يعيد  ، بعد استئذان مؤلفه أو خلفائه إذا كان هذا المصنف لم تنقض مدة حمايته ولم يؤل إلى الملك العام المنصف األصلى

، بعد مراجعته وتنقيحه فقد يكون المصنف األصلى  . وإنما يحور فيه ويعدل رة السابقةإظهاره كما هو على الوجه المبين فى الصو

. وقد يكون فى حاجة إلى مراجعة  ، حتى يجارى آخر مراحل العلم فى الموضوع الذي تصدى له فى حاجة إلى مراجعة وتنقيح

. وقد يكون المصنف  ، واعتراضات ه من نقد، إلصالح ما فيه من نقص بعد ما وجه إلي نشره أول مرة $ 991$ وتنقيح بعد 

، فيراجع وينقح حتى يستوفى مرحلة التاريخ التى وقف دونها عند نشره أول مرة إذا كان  األصلى مصنفا فى التاريخ أو فى القانون

ا الحاجة إلى المراجعة ، وهكذا تتنوع أسباب ، أو حتى يستوفى ما استجد من قضاء وفقه إذا كان مصنفا فى القانون مصنفا فى التاريخ

، إلى تعديل المصنف وتحويره بما تنتهى إليه نتيجة المراجعة  ، وحده أو باالشتراك مع المؤلف األصلى ، فيعمد مؤلف جديد والتنقيح

صفة  ، على أن يتوافر للتحوير والتبديل . وفى جميع األحوال يكون للمؤلف الجديد حق المؤلف بما راجع ونقح وحور وعدل والتنقيح

. ويكون المؤلف الجديد شريكا للمؤلف األصلى بالنسبة التى يتفقان عليها إذا اشترك الثانى مع األول فى  االبتكار والشخصية

. أما إذا انفرد المؤلف الجديد  ، وهذا مع خلوص حق المؤلف األصلى فى مصنفه قبل المراجعة والتنقيح المراجعة والتنقيح

 . صاحب حق التأليف فى حدود ما أدخله على المصنف األصلى من تحوير وتعديل ، فيكون هو وحده بالمراجعة

إظهار المصنف األصلى عن طريق نشر المخطوطات القديمة : فى هذه الصورة الثالثة نفرض أن المصنف األصلى لم يسبق  - 9

، ولكن النشر جاء معيبا لعدم  قد سبق نشره. وقد يكون المصنف األصلى  ، بل ال يزال مخطوطاً أيا كان عدد النسخ المخطوطة نشره

، فالناشر فى  . وهذا النشر العلمى الدقيق يكون عادة عمال شاقا مضنياً  ، فيعمد شخص إلى نشره نشراً علميا دقيقا الدقة فى التحقيق

. ثم  التصوير ، عن طريق النسخ أو عن طريق حاجة على عدد من مخطوطات المصنف يجمعها من نواح متفرقة قد تكون بعيدة

. ثم يقابل  ، ويعيش فى الجو الذي صنف فيه يعمد بعد ذلك إلى دراسة المصنف دارسة عميقة حتى يدرك مراميه ومعانيه

. كل ذلك يجريه فى  ، فإذا وقع خالف بين بعض المخطوطات على رواية المخطوطات األخرى المخطوطات المتعددة بعضها ببعض
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. ويغلب أن  ، ثم يخرج المصنف بعد التدقيق والتحقيق على أقرب صورة من الحقيقة مية صحيحة، وعلى أساليب عل تحقيق دقيق

، فيكون قد جمع إلى نشر  ، وشرح الحطاب على سيدي خليل بعض معانيه ، ويعلق عليه ، ويعرف به يقدم للمصنف المنشور

،  ناشر ابتكارا يضفى على المصنف المنشور شخصيته. كل هذه الجهود الشاقة تقتضى من ال المخطوط التعريف والتعليق والشرح

، إال بعد أن يستأذن الناشر  ، فال يجوز ألحد أن ينقل هذا المصنف بعد نشره على الوجه المتقدم الذكر ومن ثم يستحق حماية المؤلف

ن المخطوطات القديمة قد انقضت مدة ، إذ أن الكثرة الغالبة م . أما الناشر نفسه فيغلب أال يستأذن أحدا فى نشر المخطوط أو خلفاءه

حمايتها وآلت إلى الملك العام 
وكانت محكمة مصر الكلية قد قضت بأن جمع اآلراء المنسوبة إلى أحد كبار الثقات فى علم  ( &%$) 

مهما عظم أن  ، هذا المجهود ال يمكن ، وإعادة طبع ما جمعه المؤلف من آراء مختلفة ، وترتيبها ، وهو العالمة القرطبى التفسير

وتتحصل وقائع الدعوى  –(  77 - 9 – 2551المجموعة الرسمية  1940 مايو سنة 1ينقلب إلى حق تأليف الكتاب ) مصر الكلية 

، وقالت إن هذه الطبعة مستقاة من عشر نسخ خطية  فى أن دار الكتب طبعت تفسير القرطبى ) الجامع ألحكام القرآن ( طبعة حديثة

، وعنى بضبط األلفاظ  ، وصحح ما فيها من تحريف وتصحيف باالسترشاد بالكتب التى نقل عنها المؤلف ضروجع بعضها على بع

، وصدرت الطبعة بفهرس أعد خصيصا لها وبمقدمة من وضع السيد محمد الببالوى نقيب األشراف  ووضع الحواشى والهوامش

، بأن أخذ صورة بالزنكوغراف  هذه الجهود لمصلحته الشخصية . فاستغل المدعى عليه ومراقب إحياء اآلداب العربية بدار الكتب

. وظاهر أن هذا  ، وباعه للجمهور بعد أن وضع اسمه على الغالف بدال من اسم دار الكتب من الجزء األول حتى الفهرس والمقدمة

.  ته مقدمته من جدة فى التعبير، فضال عما تضمن المجهود يتضمن عناصر االبتكار فى التكوين الذى يكفى وحده للتمتع بالحماية

، إذا أدخلت عليها  ، مقررة أن إعادة طبع الكتب القديمة التى دخلت فى الملك العام هذا الحكم ولذلك ألغت محكمة استئناف مصر

احبها ، تجعل الطبعة المعادة ملكا لص ، مهمة كانت أو غير مهمة زيادات أو تعديالت أو ترتيبات أو تعليمات مهما كانت موجزة

المحاماة  2551يناير سنة  22، بل مجرد وضع فهرست لكتاب قديم يجعل هذا الفهرست ملكا لواضعه ) استئناف مصر  كطبعة جديد

مايو  27نقض فرنسى جنائى :  – 997ص  11م 2529مايو سنة  11. وبهذا المعنى : استئناف مختلط  ( 111ص  192رقم  11

( $%&. 912ص  - 519ص  979أنظر محمد على عرفة فقرة . و 922 - 1 – 2597جازيت  2597سنة 
 . 

 االقتباس من المصنف السابق عن طريق التلخيص أو التحويل : –الحالة الثالثة  - 076
... بتحويله )  رأينا أن الفقرة األولى من المادة الثالثة من قانون حماية حق المؤلف تنص على ما يأتى : " يتمتع بالحماية من قام 

... " فالمؤلف فى هاتين  ، أو من قام بتلخيصه ل المصنف ( من لون من ألوان اآلداب أو الفنون أو العلوم إلى لون آخرتحوي

 . ، إما عن طريق التلخيص أو عن طريق التحويل الصورتين يقتبس من مصنف سابق

ه تلخيصا واضحا ينقل إلى القارئ ، ولخص فيأتى االقتباس عن طريق التلخيص إذا عمد مؤلف إلى مصنف أدبى أو علمى - 2

، وبذل جهداً  ، فقد أضفى شخصيته على التلخيص . وهذا هو االبتكار الذي ساهم به الملخص صورة صحيحة من المصنف األصلى

.  بعده، وال يجوز ألحد أن ينقل تلخيصه هذا دون أن يستأذنه هو أو خلفاءه من  . ومن ثم تشمله الحماية محسوسا فيما قام به من عمل

، فإنه يجب على الملخص قبل  وغنى عن البيان أنه إذا كان المصنف األصلى الذي عمد المؤلف إلى تلخيصه ال يزال يتمتع بالحماية

، فإنه يصبح مؤلفا للتلخيص وله عليه حقوق  . وإذا تم له اإلذن أن ينشر التلخيص أن يستأذن مؤلف هذا المصنف األصلى أو خلفاءه

،  . غير أن مؤلف المصنف األصلى صاحب المصنف األصلى هو مؤلف هذا المصنف وله عليه حقوق المؤلف ، ويبقى المؤلف

، أو يتقاضاه على دفعات فى  ، قد يتفق معه على جعل معين يتقاضاه دفعة واحدة بموجب األذن الذي يمنحه للملخص فى التلخيص

 . كل مرة ينشر فيها التلخيص

. مثل ذلك أن يعمد المؤلف  ، فيعمد المؤلف إلى مصنف فيحوله من لون إلى لون آخر عن طريق التحويل وأكثر ما يأتى االقتباس - 1

، أو يعدها لإلذاعة عن طريق التلفزيون أو عن طريق  ، أو إلى فيلم سينمائى ، فيحولها إلى مسرحية للتمثيل إلى زواية أو قصة

، فيحوله إلى قصة شائقه يورد فيها الحقائق العلمية التى وردت فى  علمى. ومثل ذلك أيضا أن يعمد المؤلف إلى مصنف  الراديو

، وجب على  . فإذا كان المصنف األصلى الذي عمد المؤلف إلى تحويله ال يزال مشموال بالحماية المصنف على نحو مبسط جذاب

المؤلف قبل أن ينشر التحويل أن يستأذن مؤلف هذا المصنف األصلى أو خلفاءه 
وليس لمؤلف المصنف األصلى أن  ( &%$) 

، مما تستوجبه أصول الفن فى  يعترض على ما يقتضيه تحويل منصفه من لون إلى لون آخر من تحوير وتغيير فى المصنف األصل

.  يةالسينمائ ، وهذه غير األصول الفنية لألفالم . فاألصول الفنية للقصة غير األصول الفنية للمسرحية اللون الذى حول إليه المصنف
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( $%&. 911فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5أنظر انسيكلوبيدى داللوز 
، فيتمسك  . وكثيرا ما يقوم الخالف ما بين المؤلفين 

. وهذه  عليه $ 929$ ، وينكر مؤلف المصنف الالحق ذلك  مؤلف المصنف األصلى بأن المصنف الالحق ليس إال تحويال لمصنفه

، يفصل فيها قاض الموضوع  مسألة واقع
فبراير سنة  11 - 151 - 2– 2529داللوز  2529يونيه سنة  11نقض فرنسى  ( &%$) 

2527 . Ann . 1919 - 1 - 53 –  وانظر نقداً لهذا القضاء وفى أن هناك مسائل قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض : ديبوا

ويقول ديبوا فى هذا الصدد إنه يجب التمييز بين  – 11فقرة  - 25فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5فى أنسيكلوبيدى داللوز 

. فإذا  وهذا يختص به المؤلف ( composition et expresaion ) ، وبين اإلنشاء والتعبير الفكرة المجردة وهى حق شائع للجميع

عنه اإلنشاء والتعبير فهذا  ، أما إذا نقل كرة المجردة فإن هذا ال يعد تحويالكان المصنف الالحق لم ينقل عن المصنف السابق إال الف

( $%&. ( 27فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5هو التحويل ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز 
. فإذا بت فى أن هناك تحويال  

. ومهما  ويضا لمؤلف المصنف األصلى أو لخلفائه، ووجب عليه أن يدفع تع ، كان مؤلف المصنف الالحق مسئوال للمصنف األصلى

، فإن صاحب التحويل  ، أو أن التحويل كان مسلما به دون خالف . فإنه متى حسم الخالف وأصبح ثابتا أن هناك تحويال يكن من أمر

حماية المؤلف تشمل  ، إذ أن ، وال يجوز ألحد أن ينقل تحويله دون أن يستأذنه هو أو خلفاءه يكون له حق المؤلف على تحويله

أى  –. وعلى ذلك يكون لصاحب التحويل الحق فى منع أى شخص آخر من تحويل تحويله  التحويل كما تشمل المصنف األصلى

، فإنه يصبح صاحب المسرحية  . فإذا حول شخص إحدى الروايات أو القصص إلى مسرحية إال بإذنه –التحويل فى الدرجة الثانية 

. ومن بين هذه الحقوق أنه ال يجوز ألحد أن يحول مسرحيته إلى فيلم سينمائى مثال إال بإذنه  هاوله حقوق المؤلف علي
 ($%& ) 

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم إذ  ويشترط بداهة أن يكون فى التحويل ابتكار وطابع شخصى مما يستأهل الحماية

من االبتكار الذى يستأهل حماية  –باسا من الرواية األصلية ) األرملة الطروب ( اقت –قضى بخلو العمل الذى قام به مورث الطاعنين 

، فإنه ال يكون على  ، قد أقام قضاءه بذلك على أسبابا سائغة وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم القانون ويعدم

لمقارنة بين العملين عن طريق ندب خبير أو عن طريق انتقال المحكمة بعد ذلك إذا هى لم تستجب إلى طلب الطاعنين بإجراء ا

دامت قد وجدت فى أوراق الدعوى وعناصرها األخرى ما يكفى لتكوين رأيها فيها بنفسها ) نقض  ، ما المحكمة لسماع األداء العلنى

( $%&. ( 217ص  17رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  27مدنى 
أن نحدد حق المؤلف . ويبقى بعد ذلك  

، أو يحتفظ  األصلى صاحب الرواية أو القصة : هل يستنفد حقه بمجرد أن يأذن لصاحب المسرحية فى تحويل روايته إلى مسرحية

)  $ 922$ . ويجب استئذانه فى ذلك أيضا؟ ال شك فى أنه ال يعتبر شريكا  بحق له فيما يتعلق بتحويل لمسرحية إلى فيلم سينمائى

coauteur, collaboratenr فيما يتعلق  –ال بحق الشريك  –، ولكنه مع ذلك يحتفظ بحق المؤلف  لصاحب المسرحية فى مسرحيته

، وله أن يتقاضى جعال على  ، فى هذا التحويل ، هو وصاحب المسرحية معا ، ويجب استئذانه بتحويل المسرحية إلى فيلم سينمائى

هذا اإلذن 
، وإنما هو يستعمل حق المؤلف الخاص  رواية ال يعتبر شريكا لصاحب المسرحيةويترتب على أن صاحب ال ( &%$) 

، أن المسرحية ال تعتبر شركة بين صاحب الرواية وصاحب المسرحية إلى حد أال تنقضى مدة حمايتها إال بانقضاء خمسين سنة  به

هذا المورث فطالت مدة حمايته عن مدة  بقى صاحب المسرحية حيا بعد موت ، حتى لو من موت آخر من بقى حيا من الشريكين

( $%&. ( 911فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5حماية المورث النظر ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز 
 . 

 ترجمة المصنف إلى لغة أخرى : –الحالة الرابعة  - 077
، على ما يأتى : " يتمتع بالحماية من قام بترجمة المصنف  ، كما رأينا من قانون حماية حق المؤلف 9تنص الفقرة األولى من المادة  

، فليس  . ولعل من ترجم المصنف قد عانى فى ترجمته إلى لغة أخرى من المشقة ما عاناه مؤلف هذا المصنف ... " إلى لغة أخرى

، كما تقتضى جهدا شاقا فى اختيار العبارات  . وتقتضى الترجمة إحاطة تامة بكل من اللغتين ة إلى لغة أخرىيسيرا نقل كتاب من لغ

، هذا إلى ذوق سليم وتمكن من اللغة المترجم إليها بحيث  فى اللغة المترجم إليها ووزنها والتثبت من أنها تعتبر عن نفس المعنى

. وهذا كله يكفل للترجمة قدراً كبيراً من االبتكار  موا المؤلف فى اللغة األصليةيستطيع المترجم أن يسموا فى هذه اللغة س

، فال يجوز ألحد دون إذنه أن ينقل ترجمته أو يحولها إلى  ، مما يستوجب أن يكون للمترجم على ترجمته حق المؤلف والشخصية



 

 

 

 

1494 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

حماية حق المؤلف فى هذا الصدد : " والمصنفات المبتكرة  . وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون لون آخر من ألوان اآلداب أو العلوم

، بل تشمل المؤلفات المترجمة كما تشمل كافة صور إعادة إظهار  التى يحميها المشرع غير مقصورة على المصنفات األصلية

 . ، على أال يخل ذلك بحماية حق المؤلف األصلى " المصنفات الموجودة فى شكل جديد

من قانون حماية حق المؤلف  1. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  صنف المترجم له حقوق ال يجوز إغفالهاوالمؤلف األصلى للم

. ويستوى فى ذلك الحق مؤلف المصنف األصلى إذا ترجم  على أن المؤلف المصنف وحده " الحق فى ترجمته إلى لغة أخرى "

، فال بد أيضاً من استئذان المترجم  ترجمت ترجمته إلى لغة ثالثة $ 921$ . ومترجم المصنف األصلى إذا  مصنف إلى لغة أخرى

من قانون حماية حق المؤلف على أن " تنتهى حماية حق المؤلف وحق من ترجم مصنفه إلى  7، وتنص المادة  فى ترجمة ترجمته

م هذا الحق بنفسه أو بواسطة غيره فى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية إذا لم يباشر المؤلف أو المترج

، سواء كانت الترجمة  . فإذا عمد شخص إلى ترجمة مصنف مدى خمس سنوات من تاريخ أول نشر للمصنف األصلى أو المترجم "

، وكان المصنف أو ترجمته تشمله الحماية )  مباشرة من المصنف أو كانت من ترجمة للمصنف إلى لغة يعرفها المترجم الثانى

، أو  ، وجب على المترجم استئذان صاحب المصنف األصلى سين سنة بعد موت المؤلف أو المترجم ( ولم يؤل إلى الملك العامخم

. فقد  . ويستثنى من ذلك الترجمة إلى اللغة العربية ، قبل نشر ترجمته استئذان كل من صاحب المصنف األصلى والمترجم األول

ى يتمكنوا من ترجمة أعالم المصنفات األجنبية إلى اللغة العربية فيتزود المكتبة العربية بما ينبغى أراد المشرع التيسير للمترجمين حت

سالفة الذكر بأن حق  7. فقضت المادة  لها أن تتزود به من عيون األدب والعلم والفن فى اللغات األجنبية مترجمة إلى اللغة العربية

،  ، وكذلك حق مترجم هذا المصنف فى ترجمة ترجمته إلى اللغة العربية لغة العربيةمؤلف المصنف األصلى فى ترجمة كتابه إلى ال

، يسقطان بانقضاء خمس سنوات ) وليس خمسين سنة ( من  وكذلك حق مترجم هذا المصنف فى ترجمة ترجمته إلى اللغة العربية

لم يباشر المؤلف أو المترجم األول هذا الحق بنفسه  تاريخ أول نشر للمصنف األصلى أو الترجمة األولى ) المن تاريخ موتهما ( إذا

، إذا تربص خمس سنوات من وقت نشر مصنف أجنبى أو من وقت نشر ترجمته  . ومؤدى ذلك أن المترجم العربى أو بواسطة غيره

جمة ترجمته إلى اللغة ، ولم يقم فى خالل هذه المدة المؤلف األصلى أو المترجم األول بترجمة المصنف أو تر إلى لغة أجنبية أخرى

. جازت عندئذ ترجمة المصنف أو ترجمة ترجمته إلى اللغة العربية دون حاجة إلى استئذان أحد  العربية بنفسه أو بواسطة غيره

، ألن حق المؤلف أو المترجم األول فى الترجمة إلى اللغة العربية يكون قد سقط وآل إلى الملك العام  ودون أى مقابل
 ($%& ) 

، ولكن هذا ال يمنع من أن يترجم شخص آخر المصنف  هذه الترجمة العربية بالذات مدة حياة المترجم وخمسين سنة من موته وتحمى

( $%&. األصلى أو ترجمته مرة أخرى إلى اللغة العربية ترجمة مستقلة عن الترجمة العربية األولى
، أما إذا قام المؤلف أو المترجم  

، فإنه ال تجوز ترجمة المصنف إلى اللغة العربية  للغة العربية فى خالل خمس سنوات من أول نشر لهاألول بترجمة مصنفه إلى ا

 . ، طول مدة حياته وخمسين سنة بعد موته مرة أخرى إال بإذنه

 المصنفات الفنية -المطلب الثانى

 أمثلة للمصنفات الفنية وردت فى القانون :  - 078
، أمثلة  ، على سبيل المثال التمثيل ال على سبيل الحصر من قانون حماية حق المؤلف قد أوردت 1دة رأينا أن الفقرة األولى من الما

 . وذكر النص من أمثلة المصنفات الفنية ما يأتى : من المصنفات المحمية على مختلف أنواعها

. وهذه المصنفات تتناول أكثر  أو العمارة المصنفات الداخلة فى فنون الرسم والتصوير بالخطوط أو األلوان أو الحفر أو النحت - 2

، ويضاف  ، والعمارة ، والنحت ، والحفر ، والتصوير بمختلف أنواعه ) الخطوط أو األلوان ( ، فهى تتناول الرسم الفنون الجميلة

أن ينقل رسمه دون  ، فال يجوز ألحد . فالرسام إذا كان فى رسمه ابتكار يكون له حق المؤلف على رسمه إلى ذلك النقش والزخرفة

،  . وكذلك المصور ، وال يجوز ألحد دون إذنه أيضا أن يحول رسمه إلى لون آخر من ألوان الفنون الجميلة كالتصوير والنحت إذنه

، والنقاش على ما  . وكذلك الحكم فيما يتعلق بالحفار على ما يحفره ، يكون له حق المؤلف عليها إذا كانت لوحته تنطوى على ابتكار

، والمهندس المعمارى على ما يضعه من  ، والنحات ) المثال ( على ما يصنعه من تماثيل ، والمزخرف على ما يزخرفه ينقشه

 . ، ومناط الحماية فى كل هذه األحوال هو االبتكار والشخصية تصميمات معمارية

ا يتعلق بالمصنفات الفوتوغرافية أنها محل ، وسنرى فيم . وهذه أيضا مصنفات فنية المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية - 1
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، وتنتهى إلى األفالم  ، أما المصنفات السينمائية ، وأنها على كل حال دون المصنفات األخرى فى الحماية الختالف فى الرأى

. وبعضها  فا لها، وسنرى فيما يلى عندما نحلل هذه المصنفات كيف أن أكثر من واحد يعتبر مؤل ، فهى شىء مركب ومعقد السينمائية

، وندخلها اآلن فى  ، ولذلك سبق أن أدخلناها فى المصنفات األدبية ، وبعضها تأليف موسيقى ، وبعضها تأليف فنى تأليف أدبى

 . ، وسندخلها فيما بعد فى المصنفات الموسيقية المصنفات الفنية

. فالرسم الكروكى قد  ن الرسم تحتاج إلى مقدرة فنية. وهذه ضروب م الخرائط الجغرافية والمخطوطات ) الرسوم الكروكية ( - 9

، وهو أيضا يدخله كثير من  ، كما أن لرسم الخرائط فنا خاصا يعرف بفن الخرائط الجغرافية ينطوى على ابتكار يستحق معه الحماية

 . االبتكار مما يستوجب حمايته

، يختلط فيها الرسم بالحفر وبفن  ، وهذه أيضا مصنفات فنية لعلومالمصنفات المجسمة المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو ا - 5

 . ، مما يجعلها جديرة بالحماية ، وتنطوى على كثير من االبتكار ، وهى تحتاج إلى مقدرة فنية كبيرة الخرائط

،  لرقص المختلفة. وأهم هذه المصنفات هى فنون ا المصنفات التى تؤدى بحركات أو خطوات وتكون معدة لإلخراج المادى - 9

، كما تنطوى على  . وكل هذه فنون تحتاج إلى مقدرة خاصة ، ويدخل فيها أيضا فن اإلخراج فى أدوار التمثيل وكذلك األلعاب الفنية

 . شىء من االبتكار يجعلها مما تشمله الحماية

رفة واألدوات المنقوشة والزجاج الملون وما . ويشمل ذلك أعمال الخزف واألوانى المزخ المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية - 1

. وهذا كله يقتضى  . كآنية وحلية وصوان وأطباق وزجاج إلى ذلك من مختلف الفنون الجميلة مطبقة تطبيقا عمليا فى شىء مجسم

 . ، وينطوى على كثير من االبتكار بما يجعله مستحقا للحماية مهارة فنية خاصة

 ية بالتنفيذ ال بخطة العمل :العبرة فى المصنفات الفن - 179

. فالمصنف  ( execution) وتختلف المصنفات الفنية عن المصنفات األدبية والعملية والموسيقية بأن العبرة فى األولى هى بالتنفيذ  

، فإن  دون التنفيذ ( composition) ، أما إذا وقف الفنان عند خطة العمل  الفنى ال يعتبر مصنفا وال يستحق الحماية إال إذا نفذ فعال

، ويصبح  ، ويستغرق التنفيذ الخطة . فخطة العمل تختلط بالتنفيذ اختالطا تاما فى المصنفات الفنية عمله هذا ال يعتبر مصنفا فنيا

 . فما دامت الخطة لم تخرج إلى حيز التنفيذ حتى يبرز العمل الفنى مجسما فى صورة أو فى التنفيذ ال الخطة هو الواجب الحماية

، ولو أن تلميذ الفنان استوحى من الفنان خطة العمل  ، وال يشملها القانون بالحماية ، فال يعتد بالخطة فى ذاتها تمثال أو فى غير ذلك

، لكان العمل الذي نفذه التلميذ هو العمل الفنى الذي يشمله القانون  ، وقام بتنفيذها تنفيذا حرفيا دون أية إضافة من عنده كاملة

. أما فى المصنفات األدبية  ، ال األستاذ الذي ابتكرها ، ولكان المؤلف الذي يحميه القانون هو التلميذ الذي نفذ الخطة ةبالحماي

، وتحدث إلى  ، فيعتد بالخطة حتى لو لم تقترن بالتنفيذ : فلو أن كاتبا رسم خطة مفصلة لمؤلف أدبى أو لقصة أو مسرحية والعلمية

، أن ينشر هذه  ، دون إذن الكاتب ، لم يجز للصديق ، واستمالها منه الصديق واستوعبها كاملة سمهاصديق له فى الخطة التى ر

، إذ أن الخطة جزء من المصنف األدبى يحميها القانون كما يحمى المصنف ذاته  الخطة
 5ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) 

( $%&. 59فقرة  - 51فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ
 . 

، وأن يكون عمله الشخصى هو العنصر الغالب فى هذا  ويترتب على ذلك أن التنفيذ فى المصنفات الفنية يجب أن يتم بيد الفنان نفسه

، فإن ما يتم نتيجة لهذا  ، دون أن يكون للعمل الشخصى تأثير ذو بال . أما إذا تم التنفيذ ميكانيكيا بواسطة آالت معدة لذلك التنفيذ

، ويجب تبين ما  ، فيتعين إذن التمييز بين التنفيذ الشخصى والتنفيذ الميكانيكى لميكانيكى ال يعتبر مصنفا فنيا مستحقاً للحمايةالتنفيذ ا

ون إذا كان الدور الذي لعبه الفنان فى التنفيذ دوراً إيجابيا بحيث أن اآللة لم تكن فى يده إال لمجرد المساعدة وضبط العمل وعند ذلك يك

، أو أن الدور الذي لعبه الفنان فى التنفيذ لم يكن إال دورا سلبيا وأن اآلله هى التى قامت باألعمال األساسية التى يتكون  شخصيا التنفيذ

، على أن  . والبت فيما إذا كان التنفيذ شخصياً أو ميكانيكيا مسألة واقع منها التنفيذ وعند ذلك يكون التنفيذ ميكانيكا ال يستحق الحماية

رشد قضاة الموضوع فى ذلك بمقاييس فنية صحيحة يست
ديبوا  - Aun . 62 – 35 2711مايو سنة  21نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 55فقرة  – 59فقرة  Prop . Lit . et Art : لفظ 5فى أنسيكلوبيدى داللوز 
 . 

، وهل  يدعو للنظر فى المصنفات الفوتوغرافية. وهذا  ويتبين من ذلك أن التنفيذ الميكانيكى ال ينتج عنه مصنف فنى يستحق الحماية

.  هى مجرد تنفيذ ميكانيكى أو أن لعمل الفوتوغرافى الشخصى تأثيراً فى التنفيذ بحيث يصبح المصنف الفوتوغرافى مستحقاً للحماية

أقتصر على مجرد المحاكاة ، فإذا لم يكن للفنان خطة شخصية بل  ثم إن العبرة فى المصنفات الفنية بالتنفيذ ال بالخطة كما قدمنا



 

 

 

 

1496 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

،  ، فإن التنفيذ الذي يقوم به بشخصه يكفى لصبغ العمل بطابع االبتكار وإضفاء الشخصية للطبيعة أو المحاكاة لمصنف فنى سابق

 . فيكون هذا العمل مصنفا فنيا مستحقاً للحماية

.  ( المصنفات الفنية التى هى مجرد محاكاة للطبيعة 1. )  ( المصنفات الفوتوغرافية 2فنبحث إذن فيما يلى المسائل الثالث اآلتية : ) 

 . ( المصنفات الفنية التى هى مجرد محاكاة لمصنفات سابقة 9) 

 المصنفات الفوتوغرافية : - 181

ويدخل فيها ما يلتقط فوتوغرافيا من الكتابة وما يصدر من المخطوطات  –اختلف الرأى فيما إذا كانت المصنفات الفوتوغرافية 

، أو هى مجرد تنفيذ ميكانيكى بواسطة آلة التصوير فال تعتبر  تعتبر مصنفات فنية تستحق الحماية –والكتب بواسطة الميكروفيلم 

 . مصنفات فنية وال تستحق الحماية

،  مل حق المؤلف، وال تستحق الحماية التى تش ، فال تعتبر مصنفات فنية فهناك رأى يذهب إلى أن التنفيذ الميكانيكى فيها هو الغالب

وإنما تحمى عن طريق مبدأ المزاحمة غير المشروعة 
 - drdauteur 1901 – 145 2592مارس سنة  1أمبيان  ( &%$) 

( $%&. 212 - 1 - 2521داللوز  2522يوليه سنة  21تولوز  - 151 1 - 2599داللوز  2599مارس سنة  25نانسى 
 . 

، فتعتبر مصنفات فنية تستحق الحماية التى تشمل حق  ى الشخصى فيها هو الغالبوهناك رأى عكسى يذهب إلى أن عمل الفوتوغراف

المؤلف 
 2591واللوز  2755يناير سنة  19السين المدنية  - Ann . 97 - 147 2751مايو سنة  1السين دائرة الجنح  ( &%$) 

( $%&. Ann . 1919 - 2 - 18 2525يناير سنة  5ليموج دائرة الجنح  - 19 - 1 –
 . 

وهناك رأى متوسط يذهب إلى أنه يجب التمييز ما بين المصنف الفوتوغرافى الذي يحمل طابع المقدرة الفنية وحسن الذوق وطل 

، وبين المصنف الفوتوغرافى الذي ال يحمل أثراً من  المران فهذا هو الذي يعتبر مصنفا فنيا يستحق الحماية التى تشمل حق المؤلف

فال يعتبر مصنفا فنيا وال يستحق الحماية  $ 921$ ميكانيكية ذلك وتغلب عليه الصنعة ال
 2715أبريل سنة  15باريس  ( &%$) 

Ann . 64 - 235 - 6  2715مايو سنة Ann . 64 - 232 - 6  2751مايو سنة Ann . 97 - 148 -  مارس  25نانسى

( $%&. 991 - 2519األسبوعى داللوز  2519فبراير سنة  5أورليان  - 151 - 1 – 2599داللوز  2599سنة 
. وتعتبر محكمة  

النقض الفرنسية أن هذه هى مسألة واقع ال تخضع لرقابة محكمة النقض 
داللوز  2715يناير سنة  29نقض فرنسى جنائى  ( &%$) 

19 – 9 – 921 .&%$ )
 . 

ذلك من اختيار للمنظر والجانب الذي ، بل هو يتناول أيضا ما يسبق  على أن المصنف الفوتوغرافى ليس هو مجرد التقاط المنظر

. وكل هذه سلسلة من األعمال ال تتجزأ من  ، وما يتلو ذلك من إعداد للصورة والتهذيب الذي يجرى فيها يصور منه والتحضير للعمل

. وعلى  لمؤلف، فيستحق الحماية التى تشمل حق ا . ومن ثم يحمل المصنف الفوتوغرافى دائما طابعا شخصيا لصانعه الناحية الفنية

من هذا القانون تدرج المصنفات الفوتوغرافية بين المصنفات  1، فقد رأينا أن المادة  هذا جرى قانون حماية حق المؤلف فى مصر

، شأن المصنف الفوتوغرافى فى ذلك شأن  التى يحميها القانون ويجعل مدة حمايتها فى األصل خمسين سنة بعد موت صانع المصنف

من قانون حماية حق المؤلف تنص على ما يأتى : " على أن حقوق  1/  9. غير أن المادة  التى يحميها القانونسائر المصنفات 

. ولو أخذت هذه الصور الجديدة من  مؤلف المصنف الفوتوغرافى ال يترتب عليها منع الغير من التقاط صور جديدة للشىء المصور

ذت فيها الصورة األولى " ذات المكان وبصفة عامة فى ذات الظروف التى أخ
من قانون حماية  1/  9ويطابق نص المادة  ( &%$) 

( $%&. من المشروع الجديد 1/  9حق المؤلف المادة 
، فإن  . وليس فى هذا النص ما ينتقض من حماية المنصف الفوتوغرافى 

، ولكنها ال تمنع من التقاط  ن من المؤلفالحماية إنما تقتضى منع التقاط الصورة مباشرة من نفس المصنف الفوتوغرافى دون إذ

 . ، ولو كان ذلك فى ذات الظروف التى أخذت فيها الصورة األولى صورة أخرى من ذات المكان

، أن قانون حماية حق المؤلف استثنى  ، وكذلك من حماية المصنفات السينمائية ولكن الذي ينتقص من حماية المصنفات الفوتوغرافية

، فأنقص من مدة حمايته إنقاصاً  ماال يكون مصطبغا بطابع إنشائى وقد اقتصر فيه على نقل المناظر نقال آليامن هذه المصنفات 

، وتبدأ من أول نشر للمصنف ال من وقت موت المؤلف  بدال من خمسين $ 927$ ، إذ جعل هذه المدة خمس عشرة سنة  كبيراً 
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" على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التى ال تكون مصطبغة من هذا القانون على ما يأتى :  2/  19فنصت المادة 

، فتنقضى هذه الحقوق ) حقوق االستغالل المالى ( بمضى خمسة عشر  بطابع إنشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقال آليا

 . عاما تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف "

 مجرد محاكاة للطبيعة : المصنفات الفنية التى هى  - 080
،  ( paysage) ، فيصور مثال مشهدا من مشاهد الطبيعة  وفى هذا الفرض يحاكى الفنان المنظر الطبيعى الذي يصوره محاكاة تامة

، فتخرج  . ويتوخى فى ذلك أن ينقل الصورة التى يرسمها كما هى دون أى تغيير ، أو صورة حيوان ( Portrait) أو صورة إنسان 

 . ، وحتى ليتوهم الرائى أنها صورة فوتوغرافية تكاد أن تكون نسخة طبق األصل من الشىء المصوروهى 

، فال يستحق الحماية  وقد ذهب رأى إلى أن هذه المحاكاة التامة تفقد المصنف الفنى عنصر االبتكار والشخصية
 21باريس  ( &%$) 

 2592يونيه سنة  21دويه  - Ann . 1924 – 97 2515يناير سنة  Ann . 1914 – 1 - 28 - 22 2521فبراير سنة 

( $%&. 11 - 2 – 2592مجموعة دويه 
،  . ولكن الرأى الصحيح هو أن العبرة فى المصنفات الفنية بالتنفيذ ال بالخطة كما قدمنا 

لعله أشد مشقة من التنفيذ ، و ، فإن عنصر التنفيذ قائم قياما تاماً  وإذا كان عنصر الخطة غير قوى فى مجرد المحاكاة لشىء سابق

، بل رسمه بيده  . ولم ينقل الفنان المنظر الذي صوره نقال ميكانيكيا الذي يقوم به المصور فيما لو تصرف وأطلق العنان لخياله

ى ، ومن ثم يكون له عل ، وهو أشد ابتكارا وأبرز شخصية كلما زادت المحاكاة فأضفى عليه شخصيته وكان فى هذا التنفيذ مبتكرا

، وإن جاز ألى شخص دون إذن أن يصور  ، وال يجوز ألحد دون إذنه أن ينقل مباشرة الصورة التى رسمها مصنف حق المؤلف

، قضاء محكمة النقض وقضاء المحاكم األخرى  ، وعلى هذا الرأى الصحيح سار القضاء فى فرنسا نفس المنظر عن الطبيعة نفسها
 (

 - 55داللوز  2759نوفمبر سنة  21باريس  - 999 - 2591داللوز األسبوعى  2591ة أبريل سن 15نقض فرنسى جنائى  ( &%$

 Ann . 1906 - 1 - 197 2591فبراير سنة  19السين  - 21 - 1 - 2591جازيت دى تربينو  2591مارس سنة  1 - 15 - 1
( $%&. 51فقرة  . Prop, Lit et Art لفظ 5وانظر ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  -

 . 

، فإنه  يترتب على أن للفنان حق المؤلف على المصنف الفنى الذي حاكى فيه الطبيعة محاكاة تامة أنه لو نزل عن هذا الحق لناشرو 

. ولكن يجوز له أن يصور مرة أخرى المشهد الطبيعى الذي  ال يجوز له بعد ذلك أن ينقل الصورة التى رسمها عن الصورة نفسها

، بل عن الطبيعة  رة نفسها، ال عن الصو سبق له تصويره
 29دويه  – 22 - 1 - 15داللوز  2717مايو سنة  9باريس  ( &%$) 

( $%&. 271 - 1 - 51داللوز  2752مايو سنة 
، فقد يكون فى  . على أنه يجب عليه أن يحترز من اإلخالل بالتزام الضمان 

، بضمان تمتع  ، الذي باع له حقه فى الصورة األولى ناشرتصويره مرة أخرى المشهد الطبيعى عن الطبيعة إخالل بالتزامه نحو ال

الناشر بالحق الذي اشتراه دون تعرض من جانب البائع 
فقرة  . Prop . Lit, et Art لفظ 5ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) 

55 .&%$ )
 . 

 المصنفات الفنية التى هى مجرد محاكاة لمصنفات فنية سابقة :  - 082
. ويعق ذلك عادة عندما يشتهر مصنف شهرة عظيمة فى  رض ينقل الفنان عن صورة سابقة بحيث يحاكيها محاكاة تامةفى هذا الف

.  ، ويؤول هذا المصنف الفنى إلى الملك العام بعد انقضاء مدة حمايته عالم الفن بأن يكون من صنع مصور من المصورين العالميين

، فيظهر  ، حتى ليصعب التمييز بين األصل والنسخة التى أخذت عنه صنف محاكاة تامةفيعمد بعض الفنانين إلى محاكاة هذا الم

، فيجب فى هذه  ، وقد يكون المصنف الفنى المشهور لم يؤل بعد إلى الملك العام ولم تنقض مدة حمايته الفنان بذلك مقدرته الفنية

،  . والمفروض اآلن أن الفنان قد نقل المصنف الفنى أو خلفاءه الحالة على الفنان الذي يريد محاكاته أن يستأذن فى ذلك صاحب هذا

، فهل يكون له على  ، الصورة المشهورة وحاكاها محاكاة تامة بعد الحصول على اإلذن الواجب أو دون إذن إذا لم يكن اإلذن واجبا

 . ، حق المؤلف ، وهو الصورة التى رسمها هو وحاكى بها الصورة المشهورة عمله
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، بل إنه هنا لم  ، وقد اقتصر على أن ينقل نسخة طبق األصل عن صورة موجودة من قبل ا قد يقال إن الفنان لم يبتكر شيئاً هنا أيض

، ومن ثم ال يكون  ، بل نقل عن صورة نقلها غيره عن الطبيعة أو نقلها عن خياله ينقل عن الطبيعة كما فعل فى الفرض السابق

، ويجوز لغيره دون إذنه أن ينقل عن نفس الصورة التى رسمها كما نقلها  حق المؤلف على عمله ، ، فى نظر من يقول بذلك للفنان

، ومادام الفنان قد نقل بيده  ، أن العبرة فى المصنف الفنى بالتنفيذ ، فى هذا الفرض الثانى أيضا ، ولكن الرأى الصحيح هو عن غيره

، بل إنه قد أظهر من االبتكار  ، فإنه يكون قد بذل جهداً واضحاً فى التنفيذ ، ولم ينقلها بطريقة ميكانيكية الصورة التى رسمها

. ويزداد ابتكاره وطابعه الشخصى كلما كانت الصورة التى رسمها  والمقدرة الفنية ما جعله يضفى شخصيته على العمل الذي قام به

الك يكون الفنان قد بلغ األوج من االبتكار والمقدرة الفنية ، فإذا ما تعذر التمييز بين الصورتين فهن أكثر محاكاة للصورة األصلية
 (

( $%&. 99فقرة  . Prop . Lit et Art لفظ 5ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$
. ومن ثم يكون للفنان حق المؤلف على  

التى نقل عنها إذا كان هذا ال ، كما أستأذن هو صاحب الصورة األصلية  ، وال يجوز لغيره دون أن يستأذنه أن ينقل صورته عمله

يزال متمتعا بالحماية 
جازيت دى  2599السين أول ديسمبر سنة  - Ann . 89 - 117 2777يوليه سنة  99باريس  ( &%$) 

( $%&. Dr . dauteur 1904 – 71 2595يناير سنة  11بروكسل االبتدائية  - 255 - 1 - 2595تربينو 
. ولكن يجوز ألى  

، أو دون استئذان إذا انقضت مدة  ، بعد استئذان صاحبها إذا كان ال يزال متمتعا بالحماية لصورة األصليةشخص أن ينقل عن ا

 . الحماية وآلت الصورة األصلية إلى الملك العام

 ، كذلك يجب استئذانه فى وكما يجب استئذان صاحب المصنف الفنى األصلى إذا كان ال يزال متمتعا بالحماية فى محاكاة مصنفه

، ومن ثم يجب استئذان المهندس المعمارى الذي شيد بناء بتصميم من وضعه فى  تحويل مصنفه من لون من ألوان الفن إلى لون آخر

نقل صورة مطابقة لألصل لهذا البناء على أغطية علب الجبن 
 Ann . 1923 2519يوليه سنة  20 ( Bayeux ) باييه ( &%$) 

- 359 .&%$ )
ورة فى نقل صورة مطابقة لصورته على سجاد تنقش فيه الصورة باليد ، واستئذان صاحب الص 

باريس  ( &%$) 

( $%&. Jur . Gen . eod No . 409 2759أبريل سنة  19
، أو على مجموعة من الصينى أو من البرونز  

باريس  ( &%$) 

( $%&. Jur . Gen . eod No . 409 2759فبراير سنة  21
 . 

 الموسيقيةالمصنفات  -المطلب الثالث

 أمثلة للمصنفات الموسيقية : - 083
، ما  ، فى إيرادها هننواع المصنفات الفنية من قانون حماية حا المؤلف 2ذكرت الفقرة اهنولى من المادة  

، تتناول  ، سواء اقترنت باهنلفاظ أو لم تقترن ب ا : وهذه عبارة عامة شاملة المصنفات الموسيقية - 1يأتى : 
، كان مركبا من عنصر ن : العنصر  . فإذا اقترن المصنف الموسيقى باهنلفاظ الموسيقية جميع المصنفات

. ولكن العنصر  ، وعنصر اهنلفاظ التى اقترنت بالعنصر الموسيقى وهو معتبر من المصنفات اهندبية الموسيقى
 . ا، ومن ثم يجب اعتبار المصنف وحدة ال تتجزأ و كون مصنفا موسيقي الموسيقى هو الغالب

، أفرده القانون بالذكر  المسرحيات الموسيقية : وهذه تشمل لونا خاصا من ألوان المصنفات الموسيقية - 2
. وتتناول المسرحيات الموسيقية اهنوبرا واهنوبرا كوميك واهنوبر ت والفودفيل إذا اقترنت ب ا الموسيقى  تنو  ا بشأن ا

، وبين  التمييز بين المسرحية ذات ا وهى مصنف أدبى له مؤلفه. وهنا يجب  وأية مسرحية أخرى تقترن بالموسيقى
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،  . وإذا كانت الموسيقى تابعة للمسرحية الموسيقى التى اقترنت بالمسرحية وهى مصنف موسيقى وله مؤلف آخر
ال ، ف ، ولصاحب اهنلحان الموسيقية حا المؤلف على ألحانه إال أن ا تنفرد بذاتية مستقلة بوصف ا مصنفا موسيقيا

، سواء صحب ا بالمسرحية التى اقترنت ب ا أو نقل ا مستقلة عن هذه  يجوز هنحد دون إذنه أن ينقل ألحانه
من قانون حماية حا المؤلف على أنه " إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج  26المسرحية وقد نصت المادة 
، بشرط أال يضر ذلك  ي ساهم به على حدة، فلكل من م الحا فى استغالل الجزء الذ تحت نوع مختلف من الفن

من قانون حماية  21وانظر أيضا المادة  ( &%$) ، ما لم يتفا على غير ذلك "  باستغالل المصنف المشترك
، وسيأتى  حا المؤلف فى شأن مصنفات الموسيقى الغنائية حيث يتغلب عنصر الموسيقى على عنصر الكالم

 . ( $%&. ( 118فقرة تفصيل القول فى ذلك ) انظر ما يلى 
 و مكن أن يضاف إلى ما تقدم اهنمثلة اآلتية :

. و تناول ذلك  المصنفات التى تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى واالستعراضات المصحوبة بالموسيقى - 9
غلب ، وهنا ي الرقص بأنواعه المختلفة والتمثيل واالستعراضات المسرحية واهنلعاب الر اضية إذا صحبت ا الموسيقى

، وانظر فى  من قانون حماية حا المؤلف 90انظر المادة  ( &%$) عنصر الحركة على عنصر الموسيقى 
 . ( $%&. 111صدد هذه المادة ما يلى فقرة 

، إذا قام بوضع ا خصيصا  ، و عتبر واضع الموسيقى . وتصحبه عادة الموسيقى المصنف السينمائى - 1
وانظر فيما  ( &%$) من قانون حماية حا المؤلف (  91لمصنف ) م ، شر كا فى هذا ا للمصنف السينمائى

 . ( $%&. 200يتعلا بالمصنف السينمائى والمصنف المعد لإلذاعة بالراديو أو بالتليفز ون ما يلى فقرة 

 الفرق ما بين المصنفات الموسيقية واين المصنفات األدبية والمصنفات الفنية :  - 084
، فى حين أن  عن المصنف اهندبى فى أن الموسيقى تخاطب اإلحساس والشعوريختلف المصنف الموسيقى 

، وتسبا من باب أولى  ، فالفكرة فى التصنيف اهندبى تسبا الخطة التصنيف اهندبى يخاطب العقل والتفكير
فى  . أما الميلودى ) اللحن ( ، وهى غير قابلة هنن يترتب علي ا حا المؤلف إذ هى حا مشاع للجميع التعبير

، ومن ثم يكون قابال هنن  ، فيحمل الطابع الشخصى للمؤلف ، و قابل الفكرة فى التصنيف اهندبى الموسيقى
 . تترتب عليه حقوق التأليف

و ختلف المصنف الموسيقى عن المصنف الفنى فى أن الموسيقى تستل م الخيال فى داخل النفس فيتجسم 
. أما  من ثم يكون الميلودى قابال هنن تترتب عليه حقوق المؤلف، و  الخيال فى اللحن الموسيقى ) الميلودى (
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، وال  ، وما دام باقيا فى دور االستل ام فليس له قوام ذاتى تمكن حمايته الفن فيستل م المرئيات فى العالم الخارجى
، وهو ال  ؤدى، وقد رأينا أن المصنف الموسيقى يحمى حتى قبل أن ي يحمى إال إذا دخل دور التنفيذ أى التعبير

. على أن المصنف الموسيقى ال ينت ى إلى غايته إال وهو فى دور الحركة أى بعد  موسيقية ( notes) يزال نوتا 
، فى حين أن المصنف الفنى ينت ى إلى غايته وهو باق فى دور السكون وال  أن يدخل فى دور التأدية والسماع

 . يبرح هذا الدور حتى بعد تنفيذه

 المصنف الموسيقى :عناصر  - 085
(  2. )  ( melodie( اللحن الموسيقى ) الميلودى  1و شمل المصنف الموسيقى على عناصر ثالثة : )  

( اإليقاع الموسيقى أو الضرب الموسيقى أو الوزن الموسيقى  9. )  ( harmonieالتوافا الموسيقى ) ال ارمونى 
 . ( rythme) الر تم 

، تكون أساسا  ودى ( ف و سلسلة من اهننغام ) اهنصوات الموسيقية ( المتواليةأما اللحن الموسيقى ) الميل
 . ، مستقال عن العنصر ن اآلخر ن . و كون قابال هنن تترتب عليه حقوق المؤلف للمصنف الموسيقى

، مع مراعاة االنسجام  وأما التوافا الموسيقى ) ال ارمونى ( فينتج من إصدار أنغام مختلفة فى آن واحد
، إذ هو  ، وإنما هو يصحب اللحن الموسيقى و قترن به . وليس للتوافا الموسيقى قوام ذاتى الموسيقى فيما بين ا

. ومن ثم ال يكون قابال هنن تترتب عليه حقوق  انسجام ما بين اهننغام المختلفة طبقا لقواعد موسيقية معروفة
 . ، إال إذا صحب اللحن الموسيقى المؤلف

، أو اهنبعاد الزمنية ما  لموسيقى ) الر تم ( ف و اهنبعاد الزمنية ما بين اهننغام المختلفة المتواليةوأما اإليقاع ا
. وال يكون  ، أو االختالف فى الضغط على النوت الموسيقية بعض ا بالنسبة إلى بعض بين نغم واحد يتكرر

إذا  –كما هو شأن التوافا الموسيقى  –، ولكنه يكون قابال لذلك  قابال بذاته هنن تترتب عليه حقوق المؤلف
 . صحب اللحن الموسيقى واقترن به

 المصنفات الموسيقية المشتقة من مصنفات سابقة :  - 086
، أن يشتا مصنف من مصنف آخر  ، كما رأينا فى المصنفات اهندبية والفنية و قع فى المصنفات الموسيقية

، فإن مؤلف المصنف المشتا يجب عليه أن يستأذن مؤلف  ال، والقاعدة واحدة فى جميع هذه اهنحو  سابا عليه
، فإن  المصنف اهنصلى أو خلفاءه إذا كان هذا المصنف ال تزال تشمله الحماية ولم يؤل إلى الملك العام
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على المصنف المشتا وال حاجة الستئذان أحد إذا كان  ( droit eminennt) للمصنف اهنصلى حقا أعلى 
. فإذا اشتا مؤلف مصنفا موسيقيا من مصنف  قضت مدة حمايته وآل إلى الملك العامالمصنف اهنصلى قد ان

، وال يجوز هنحد بغير إذنه أو إذن خلفائه أن ينقل  ، فإنه له حقوق المؤلف على المصنف المشتا موسيقى سابا
 . المصنف المشتا أو يحوله ما دامت مدة حمايته باقية
) قى سابا يكون عادة بأحد طر قين : طر ا التحو ل واشتقاق مصنف موسيقى من مصنف موسي

arrangement )  وطر ا التنو ع ، (variation )  أما طر ا المحاكاة (imitation )  وهو أن يبارى مؤلف ،
، و عتبر  ، فليس بطر ا اشتقاق موسيقى مؤلفا موسيقيا آخر فيأتى بمصنف يضاهى مصنفه و سمو إلى مرتبته

، و ترتب على ذلك أن صاحب  ، شأنه فى ذلك شأن المصنف السابا ا أصليا ال مشتقاالمصنف الالحا مصنف
المصنف الالحا ال يتعين عليه استئذان صاحب المصنف السابا حتى لو كانت مدة حماية هذا المصنف اهنخير 

مة . و بقى اآلن أن نقول كل ، فإن المصنف الالحا مصنف أصلى غير مشتا من المصنف السابا لم تنقض
 . ، وهما التحو ل والتنو ع موجزة فى كل من طر قى االشتقاق السابا اإلشارة إلي ما

أما التحو ل فيتحقا بنقل مصنف موسيقى من الصالحية آللة موسيقية معينة ) البيانو مثال ( إلى الصالحية 
، إذ أن  اهندبية والعلمية . وهذا أقرب ما يكون إلى الترجمة فى المصنفات آللة موسيقية أخرى ) الكمنجة مثال (

 . المؤلف يترجم مصنفا موسيقيا من لغة آلة موسيقية إلى لغة آلة موسيقية أخرى 
، إذ أن هذا النقل إنما يقتضى م ارة  وال يعتبر نقل المصنف الموسيقى من مفتاح إلى مفتاح آخر تحو ال

على قدر من االبتكار والشخصية يجعل  ، أما التحو ل فيقتضى م ارة فنية و نطوى  تكنولوجية ال م ارة فنية
 . المصنف المحول جديرا بالحماية

، فإن المؤلف الموسيقى  وأما التنو ع فيقتضى م ارة فنية أكبر و نطوى على قدر أعلى من االبتكار والشخصية
، بل هو  أخرى  فى حالة التنو ع ال يلتزم مصنفا موسيقيا واحدا فيترجمه من لغة آلة موسيقية إلى لغة آلة موسيقية

، و ؤلف من ا ومن عمله هو نفسه  يقتبس مصنف المتنوع من مصنف أو مصنفات موسيقية متعددة يجمع بين ا
، بل هو أولى بالحماية  مصنفا يحمل طابع شخصيته وأثر ابتكاره ومن ثم يكون المصنف المتنوع جديرا بالحماية

 . من المصنف
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 المؤلف -المبحث الثانى

 لعامة : القاعدة ا - 087
تنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة اهنولى من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " و عتبر مؤلفا 

، إال  ، سواء كان ذلك يذكر اسمه على المصنف أو بأى طر قة أخرى  الشخص الذي نشر المصنف منسوبا إليه
، بشرط أال يقوم أدنى شك فى حقيقة  سم المستعار. و سرى هذا الحكم على اال إذا قام الدليل على عكس ذلك

. وجاء فى المذكرة اإليضاحية ل ذا القانون فى صدد هذا النص : " وقد عرفت هذه المادة  شخصية المؤلف "
المؤلف بأنه الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا إليه بأية طر قة من الطرق المتبعة فى نسبة المصنفات 

يذكر اسم المؤلف عليه أو يذكر اسم مستعار أو عالمة خاصة ال تدع مجاال للشك فى  ، سواء كان ذلك لمؤلفي ا
و قابل النص فى  ( &%$) ، وهذه القر نة غير قاطعة ف ى تقبل الدليل العكسى "  التعرف على شخصية المؤلف

اآلتى : " و عتبر مؤلفا ، وتجرى على النحو  المشروع الجديد الفقرة الثانية من المادة اهنولى من هذا المشروع
، سواء كان ذلك يذكر اسمه الحقيقى أو اسم  الشخص الطبيعى أو االعتبارى الذى نشر المصنف منسوبا إليه

، إال إذا ثبت عكس ذلك " وال فرق فى اهنحكام ما بين نص القانون  مستعار على المصنف أو بأية طر قة أخرى 
 . ( $%&. القائم ونص المشروع الجديد

، فالمؤلف بداهة هو  عدة العامة فى هذا الصدد أنه لما كان المصنف هو ابتكار الذهن كما قدمناوالقا
، وإنما عنى بان يذكر كيف يقام الدليل  . ولم يعن النص سالف الذكر بذكر هذه القاعدة صراحة لبداهت ا المبتكر

،  ، فيذكر اسم هذا الشخص معين ، فاهنصل أن المصنف ينشر عادة منسوبا إلى شخص على ذاتية هذا المبتكر
.  ، على أنه هو المؤلف فى غالف المصنف وفى الصفحة اهنولى من صفحاته وهى الصفحة التى تحمل العنوان

، وعلى من يدعى أن هذا غير صحيح  وهذه قر نة قانونية على أن الشخص الذي ذكر اسمه هو المؤلف حقيقة
. وله أن يقيم الدليل بجميع  لف الحقيقى أن يقيم الدليل على ذلك، المؤ  ، ال الشخص الذي ذكر اسمه وأنه هو

، فإذا وقع نزاع فعليه  . وقد يكتفى المؤلف بوضع عالمة على مصنفه ، هننه إنما يثبت واقعة مادية طرق اإلثبات
د . وق أن يثبت بجميع الطرق أن هذه العالمة خاصة به وأن ا ال تدع مجاال للشك فى التعرف على شخصيته

، فيكون على المؤلف عند النزاع  ، أو ينشره غفال من اسم المؤلف بتاتا يضع المؤلف على مصنفه اسما مستعاراً 
،  إقامة الدليل بجميع الطرق على أن االسم المستعار هو له بحيث ال يقوم أدنى شك فى حقيقة شخصية المؤلف

، وسنعود إلى هذه الحالة ببيان أوفى فيما  لفأو أنه هو الذي ألف المصنف فى حالة نشره غفال من اسم المؤ 
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، سواء  . و تبين من ذلك أن نسبه المصنف إلى شخص ( $%&. 111فقرة  – 112أنظر فقرة  ( &%$) يلى : 
، ف ى  ، إنما هى قر نة قانونية غير قاطعة يذكر اسمه على المصنف أو يذكر اسم مستعار أو بأية طر قة أخرى 

 . ، و كون اإلثبات بجميع الطرق هننه ينصب على واقعة مادية تقبل دائما إثبات العكس
 . ، فإنه يترتب على ذلك النتيجتان اآلتيتان ولما كان المصنف إنما هو نتاج الفكر

، ف و المؤلف حتما هنن المصنف هو نتاج  أنه ال يجوز للمؤلف أن ينزل للغير عن صفته كمؤلف –أوال 
، ليس هو صفة  . وكل ما يستطيع المؤلف أن ينزل عنه للغير عن أبوته، كاهنب ال يستطيع أن ينزل  فكرة

، ولكن حا االستغالل المالى الذي يثبت له باعتباره مؤلفا على  المؤلف وال الحا اهندبى الملتصا ب ذه الصفة
 النحو الذي سنفصله فيما يأتى :

، والشخص  ف نتاج الفكر كما قدمنا، فالمصن ال يجوز فى اهنصل أن يكون المؤلف شخصًا معنو ا –ثانيًا 
، فيجب أن  . والذين يفكرون هم أشخاص طبيعيون تابعون للشخص المعنوى  المعنوى غير قادر على التفكير

. ومع ذلك فإن قانون حماية حا المؤلف يصرح بأن المؤلف قد يكون  يكونوا هم المؤلفين وليس الشخص المعنوى 
منه على ما يأتى : " وتحسب  20ندما نص فى الفقرة الثالثة من المادة ، وقد أشار إلى ذلك ع شخصًا معنو ا

انظر أيضًا  ( &%$) هذه المدة ) مدة الحماية ( من تار خ النشر إذا كان صاحب الحا شخصًا معنو ًا أو خاصًا 
مشروع وقد صرح بذلك أيضا ال –(  111من نفس القانون فى المصنف الجماعى ) انظر ما يلى فقرة  24المادة 

، فى الفقرة الثانية من المادة اهنولى على ما يأتى : " و عتبر مؤلفا الشخص  ، كما رأينا الجديد عندما نص
. وكان الواجب أن تكون الحماية للشخص الطبيعى الذي ألف المصنف  " ( $%&. " ... الطبيعى أو االعتبارى 

،  ال من وقت نشر المصنف كما جاء فى النص، وأن تكون مدة الحماية خمسين سنة  بتوجيه الشخص المعنوى 
 . ، وسنعود إلى هذه المسألة فى مناسبة مختلفة بل من وقت موت الشخص الطبيعى الذي ألف المصنف

 حاالت خاصة :  - 088
،  . وهذه الحاالت ، توجد حاالت خاصة فى حاجة إلى شىء من التفصيل وإلى جانب هذه القاعدة العامة

( المصنفات التى تحمل  2. )  ( المصنفات التى يكلف مؤلفوها بوضع ا 1، هى : )  ا يلىالتى سنتناول ا فيم
 . ( المصنفات التى يتعدد في ا المؤلف 9. )  اسما مستعارا أو التى ال تحمل أى اسم
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 المصنفات التى يكلف مؤلفوها بوضعها -المطلب األول

 قرضان :  - 189

، أو بتكليف عام بأن يكون المؤلف فى  ص بموجب عقد مقاولةيكلف المؤلف بوضع مصنف إما بتكليف خا
. وفى الفرضين يبقى للمؤلف صفته هذه ال  خدمة رب العمل يؤجره على وضع المصنفات بموجب عقد عمل

، وكل ما  ، كما يبقى له حقه اهندبى على مصنفه إذ أن هذا الحا لصيا بشخصه تنتقل منه إلى رب العمل
ا إذا كان المؤلف قد نزل لرب العمل عن حقه المالى فى استغالل المصنف بموجب عقد يكون محال للنظر هو م
 . المقاولة أو عقد العمل

 . ونبحث كال من الفرضين

 عقد المقاولة :  –الفرض األول  - 091
نفرض أن شخصا قاول أحد المؤلفين على أن يقوم هذا اهنخير بوضع مصنف معين : كتاب فى التار خ أو 

. ففى هذا  الطبيعة أو رسم صورة أو عمل تمثال أو تأليف لحن موسيقى أو وضع أغنية أو كتابة مسرحيةفى 
. و ستوى أن يكون رب العمل شخصًا  ، المؤلف ورب العمل الفرض يحدد عقد المقاولة حقوق كل من الطرفين

دولة ممثلة فى وزارة التربية ، والشخص المعنوى قد يكون شخصًا معنو ا عامًا كال طبيعيا أو شخصًا معنو ا
، أو شخصا معنو ا خاصا كجمعية للفنون الجميلة أو جمعية للتمثيل المسرحى أو شركة لبيع  والتعليم مثال

 . التماثيل أو اهنغانى أو اهنلحان الموسيقية
لرب العمل  ، أن ينزل ، بعقد المقاولة . فالمؤلف ال يحوز له وهناك حدود ال يجوز أن يتخطاها عقد المقاولة

، بل تبقى للمؤلف صفته  ، فال يمكن أن يصبح رب العمل هو المؤلف للمصنف محل المقاولة عن صفته كمؤلف
، أن ينزل عن حقه اهندبى  ، بعقد المقاولة . كذلك ال يجوز للمؤلف بالرغم من أى اتفاق على خالف ذلك

لف يمارس هذا الحا ولو وجد اتفاق فى ، ف ذا حا لصيا بشخصه غير قابل للتصرف فيه و بقى المؤ  كمؤلف
 . عقد المقاولة على غير ذلك

. فقد ينزل  والذى يمكن االتفاق عليه فى عقد المقاولة هو ما يتعلا بحا المؤلف المالى فى استغالل مصنفه
، فيصبح رب العمل هو صاحب الحا فى استغالل  المؤلف عن هذا الحا لرب العمل بموجب عقد المقاولة

. ومن هنا نرى أن رب  ، أى طوال حياة المؤلف وخمسين سنة بعد موته ماليا طوال مدة الحمايةالمصنف 
، ال يستطيع أن يكون هو المؤلف للمصنف الذي أوصى  ، إذا كان شخصا معنو ا عاما أو خاصا العمل
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، ال  ؤلف، وكل ما يكون له من حا هو أن يستغل ماليا هذا المصنف إلى خمسين سنة بعد موت الم بوضعه
 . من قانون حماية حا المؤلف ( 9/  20إلى خمسين سنة من وقت نشر المصنف ) قارن م 

،  ، عن حا االستغالل المالى لمدة معينة ، بموجب عقد المقاولة ، ينزل لرب العمل وقد يقتصر المؤلف على
ة إلى طبعة واحدة أو عدد . وقد ال ينزل المؤلف عن حقه المالى إال بالنسب عشر سنوات مثال أو عشر ن سنة

. وهكذا تتنوع صور  ، أو عن عدد معين من النسخ مع االحتفاظ بحقه فى طبع نسخ أخرى  معين من الطبعات
، ولكن كل هذه الصور إنما تتناول حا المؤلف فى  االتفاق ما بين المؤلف ورب العمل بموجب عقد المقاولة

 . ك إلى صفته كمؤلف وال إلى حقه اهندبى على مصنفه، وال تجاوز ذل استغالل مصنفه استغالال ماليا

 عقد العمل : –الفرص الثانى  - 090
، فظل فى خدمته يضع  وهنا نفرض أن شخصا صناعته التأليف استخدمه رب العمل بموجب عقد عمل 

.  لعمل، فى مقابل أجر يحدد طبقا للطرق التى يحدد ب ا اهنجر فى عقد ا المصنفات التى يوصى ب ا رب العمل
، على أن يقوم هؤالء بتحر ر الصحيفة أو  مثل ذلك عقود العمل التى تبرم ا الصحف والمجالت مع محرر  ا

 . ، أو فى نظير أجر عن كل مقال يحرره المؤلف المجلة فى نظير أجر ش رى 
، ال يجوز للمؤلف بموجب عقد العمل أن ينزل عن  ، كما فى فرض عقد المقاولة وهنا أيضا فى هذا الفرض

شخصًا طبيعيا  –. وال يجوز أن يصبح رب العمل  ، وال أن ينزل عن حقه اهندبى على مصنفه صفته كمؤلف
، وال أن يكون  وجب عقد العملهو المؤلف بم –كان أو شخصا معنو ا عاما كالدولة أو خاصا كالجمعية والشركة 

. ولكن المؤلف يكون بموجب عقد العمل قد تصرف فى حقه المالى فى استغالل  له حا أدبى على المصنف
وقد تكون الدولة أو  ( &%$) ، فال ينشر هذا المصنف مثال إال فى الصحيفة أو المجلة التى تعاقد مع ا  مصنفه

. وقد قضت محكمة استئناف  ه حا االستغالل المالى للمصنف، وهو الذى يكون ل شخص عام هو رب العمل
، وإن كان  مصر فى هذا الصدد بأنه ليس هناك ما يمنع الدولة من أن تملك أمالكا أدبية كما تملك أمالكا مادية

 يبدو هنول وهلة أنه إن صح للدولة أن تملك أمالكا مادية فإنه ال يصح ل ا أن تملك أمالكا أدبية وأن تستغل ا
. فإنه يجب أن يالحظ من ج ة أخرى  ، إ ال يصح االتجار بالثقافة العامة ونشرها من أول واجبات الدولة تجار ا

، هنن ما تكسبه  أن استغالل الدولة لألمالك اهندبية كاستغالل ا لألمالك المادية ما هو إال للمصلحة العامة
، أى يصبح من اهنموال العامة التى  زانة الدولة العامةالحكومة من مال من ذلك يؤول بمجرد أيلولته إلي ا إلى خ

... فإن أج دت الدولة نفس ا بوساطة موظفي ا  ال تصرف إال فى الشؤون العامة وفى سبيل المصلحة العامة
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، وزادت فيه وعلقت عليه من مصادر  جديد أو تصحيح كتاب قديم الذين يأخذون مرتبات م العامة فى تأليف كتاب
، فإن كل ذلك يعتبر ملكية أدبية ال يصح مع ا لفرد أن يستغل هذا  بته ووضعت مقدمة وف رسا له، ورت أخرى 

 1112يناير سنة  11المج ود استغالال تجار ا لنفسه خاصة بدون أى مقابل من ج ته ) استئناف مصر 
مايو  4ى وكانت محكمة مصر الكلية ف –: وهى قضية نشر كتاب القرطبى  664ص  291رقم  22المحاماة 

، قد قضت بأنه مع التسليم جدال بأيلولة مثل هذه المؤلفات  88ص  9رقم  12المجموعة الرسمية  1110سنة 
، و كون لكل إنسان حا إعادة  ، فإن ا متى آلت للدولة وطبعت ا تسقط حاال فى الملك العام إلى وزارة المعارف

. وقد  ( $%&. ( ا على أن ا وضعت لخدمة الجم ور، هنن المؤلفات التى تنشرها الدولة تدل بطبيعت  طبع ا
، و كون له فى هذه  يحتفظ المؤلف بحقه فى جمع مصنفاته التى نشرها باسمه رب العمل فى مصنف شامل

. و تحدد بوجه عام حقوق المؤلف المالية على مصنفاته بحسب ما ورد  الحالة حا استغالل هذا المصنف ماليا
 . من الشروط فى عقد العمل

، إلى وضع مصنف لم يتعاقد عليه  ، فى أثناء خدمته لرب العمل وبسبب هذه الخدمة وقد يوفا المؤلف
،  . فيستبقى المؤلف فى هذه الحالة على المصنف الحا اهندبى والحا المالى جميعا بالذات مع رب العمل

ا لم يرد شرط فى عقد العمل ، وذلك م و كون له وحده حا استغالل المصنف أو النزول عن استغالله لمن يشاء
. وقد ورد فى التقنين المدنى نص خاص بما يوفا إليه العامل من اختراعات جديدة فى أثناء خدمته  يقضى بغيره
مدنى على أنه "  688. فقد نصت المادة  ، يمكن تطبيقه أيضا على مايضعه المؤلف من مصنفات لرب العمل

، ولو  ، فال يكون ل ذا أى حا فى ذلك االختراع أثناء خدمة رب العمل إذا وفا العامل إلى اختراع جديد فى - 1
على أن يستنبطه العامل من  - 2.  كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمل فى خدمة رب العمل

منه ، إذا كانت طبيعة اهنعمال التى تع د ب ا العامل تقتضى  اختراعات فى أثناء عمله يكون من حا رب العمل
، أو إذا كان رب العمل قد اشترط فى العقد صراحة بأن يكون له الحا فيما ي تدى إليه  إفراأ ج ده فى االبتداع

، جاز للعامل فى الحاالت المنصوص علي ا فى  وإذا كان االختراع ذا أهمية اقتصادية - 9.  من المخترعات
. و راعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة  العدالةالفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمتقضيات 

 . التى قدم ا رب العمل وما استخدم فى هذا السبيل من منشآته "
، وكاهنحكام  ، كمشروعات القوانين والقرارات واللوائح وهناك مصنفات يقوم ب ا موظفو الدولة بحكم وظائف م

.  لمية والتعليمية واإلحصاءات وما إلى ذلك من الوثائا الرسمية، وكالتقار ر االقتصادية والمالية والع القضائية
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، إذ  ، وال يكون ال للدولة وال لمن وضعوها وال هنى أحد آخر حا المؤلف علي ا ف ذه كل ا تقع فى الملك العام
ًا فقرة انظر آنف ( &%$) ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  يراد ب ذه الوثائا الرسمية أن تكون فى متناول كل فرد

، وقد يقتضى  ، فال يجوز هنحد نشرها . و الحظ مع ذلك أن بعض هذه الوثائا قد تكون سر ة ( $%&. 141
، كما يالحظ أن المجموعات المنسقة تنسيقا  اهنمر االستئذان فى نشر بعض ا من لج ة الحكومية المختصة
 . " ( $%&. 141انظر آنفًا فقرة  ( &%$) مبتكرًا يثبت علي ا حا المؤلف لمن قام بجمع ا قد تقدم بيان ذلك 

 المصنفات التى تحمل اسما مستعارا أو ال تحمل أى اسم -المطلب الثانى

 استيفاء المؤلف لصفته ولحقوقه :  - 092
قدمنا أن الفقرة الثالثة من المادة اهنولى من قانون حماية حا المؤلف تقضى بأن المصنف الذي يحمل اسما 

، و حتفظ هذا بصفته وبجميع حقوقه  فال من اسم المؤلف يبقى منسوبا إلى مؤلفه الحقيقىمستعارا أو ينشر غ
، وإن كان ذلك يبقى مستورا وال ينفذ إال  ( $%&. 184انظر آنفا فقرة  ( &%$) اهندبية والمالية على مصنفه 

فعند ذلك يباشر  ، إلى أن يكشف المؤلف الحقيقى عن شخصيته فيما بينه وبين من فوض له مباشرة حقوقه
. والمؤلف يعمد إلى نشر مصنف تحت اسم مستعار أو غفال من اسمه هنسباب مختلفة ترجع إلى  حقوقه بنفسه
، وقد يفعل  ، فقد يرى إبقاء اسمه مستورًا لتتاح له الفرصة فى تقدير أثر مصنفه فى نفوس الجماهير حض تقديره

ى ن ج ألفه كبار الكتاب من نشر مصنفات م تحت اسم ، وقد يسير فى ذلك عل ذلك مراعاة لمصلحة الغير
، ولكن ما دام اسمه مستورًا فإنه يخضع  . والم م أن ستر اسمه ال يحمره من صفته وال من حقوقه مستعار

. فيجب إذن أن تميز  ، حتى إذا أعلن عن شخصيته خضع لألحكام العامة هنحكام خاصة يقتضي ا هذا الستر
 . ، والع د الذي يكشف فيه عن شخصيته ي يبقى فيه اسمه مستورابين ع دين : الع د الذ

 المؤلف اسمه مستور :  –العهد األول  - 093
من قانون حماية حا المؤلف على أنه " فى المصنفات التى تحمل اسما مستعارا أو التى ال  28تنص المادة 

، ما لم  رة الحقوق المقررة فى هذا القانون ، يعتبر أن الناشر ل ا قد فوض من المؤلف فى مباش تحمل اسم المؤلف
وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية فى  ( &%$) ينصب المؤلف وكياًل آخر أو يعلن شخصيته و ثبت صفته " 

خصوص هذا النص ما يأتى : " والمصنفات التى تنشر غفال من اسم المؤلف أو بأسم مستعار تعتبر ملكا 
ترضة فى أن المؤلف قد فوض الناشر فى مباشرة حقوق استغالله وذلك إلى ، وأساس هذا الحكم قر نة مف للناشر
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وال شك أن فى هذا الحكم تيسيرا للمؤلف فى مباشرة حقوقه إذا ما رغب عدم  . أن يكشف المؤلف عن شخصيته
 . " ، وحرص على أن يظل أمره مج وال اإلعالن عن شخصه

. و خلص من هذا  ( $%&. ، والنصان متطابقان فى المشروع الجديد 28و قابل هذا النص نص المادة 
، وهذه  ، فال بد من شخص ظاهر يباشر حقوق المؤلف اهندبية والمالية النص أنه ما دام اسم المؤلف مستورا

. وهذا الشخص الظاهر ال بد أن يكون مفوضا من المؤلف نفسه فى مباشرة  ضرورة تقتضي ا طبائع اهنشياء
، و ضع النص سالف الذكر  يكون الشخص الظاهر صفة فى مباشرة هذه الحقوق  ، إذ بدون تفو ض ال حقوقه

، وهذه القر نة تقتضى بأن ناشر المصنف يعتبر هو الشخص الظاهر الذي فوض له  قر نة قانون تيسيرًا للتعامل
شر ، فله أن يفوض شخصًا آخر غير النا ، ولكن هذا الحكم غير مفروض على المؤلف المؤلف مباشرة حقوقه

، أما الذي يباشر حقوق المؤلف ف و الشخص الذي فوضه المؤلف  فى مباشرة حقوقه و بقى الناشر مجرد ناشر
 . فى ذلك

. يباشر  ، فإن له أن يباشر حقوق المؤلف اهندبية والمالية وسواء كان الشخص الظاهر هو الناشر أو غيره
 جب أن يلتزم فى ذلك التوجي ات التى تصدر له ، و  حقوقه اهندبية كأن يطالب بمنع أى اعتداء على المصنف

، و تعامل مع  ، كأن يتعاقد على نشر المصنف إذا لم يكن قد نشر من المؤلف و باشر حقوقه المؤلف المالية
، و عيد نشر المصنف إال إذا منعه  ، و بيع نسخ المصنف و قبض الثمن الناشر إذا لم يكن هو نفسه الناشر

، وبالجملة يباشر جميع حقوق  ن للغير فى تحو ل المصنف أو فى تلخيصه أو فى ترجمته، و أذ المؤلف من ذلك
، أن يقدم حسابا عن  ، ككل وكيل مفوض . و جب عليه المؤلف فى االستغالل المالى إال ما منعه منه المؤلف

ضه عن الخسارة التى ، و عو  ، و نقل له الحقوق التى كسب ا ، فيؤدى له المبالغ التى قبض ا كل ذلك إلى موكله
 . جشم ا له بخطأه

( ليس له أن يسحب المصنف إال أن يفوضه المؤلف فى ذلك  1و ستثنى من ذلك اهنمور الثالثة اآلتية : ) 
(  2. )  ، فإن سحب المصنف من حقوق المؤلف اهندبية الموكولة إلى محض تقديره الشخصى تفو ضًا خاصاً 

، إال إذا أذنه  ، بأن يتنحى عن التفو ض كاشفا اسم المؤلف الحقيقى المؤلفوليس له أن يضع حدا لستر أمس 
، فال يجوز للشخص الظاهر  . فغن هذا أمر هو أيضا موكول لمحض تقدير المؤلف الشخصى المؤلف فى ذلك

 . ومع ذلك يستطيع الشخص الظاهر أن يتنحى عن التفو ض فى الحدود التى يستطيع في ا أن يباشره دون إذنه
، ولكنه  ، و كون ذلك بإرادته وحده دون حاجة إلى الحصول على رضاء المؤلف الوكيل أن يتنحى عن الوكالة
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، وللمؤلف بعد ذلك أن يختار بين الكشف عن شخصيته أو تفو ض  يبقى ساترا السم المؤلف ال يكشف عنه
بر الشخص الظاهر هو ( كان مقتضى أن يعت 9. )  شخص ظاهر آخر يحل محل الشخص الظاهر الذي تنحى

، أن مدة الحماية تقاس على حياة الشخص الظاهر ال على حياة المؤلف ما دام اسمه  المؤلف يباشر حقوقه
من  21، إذ نصت المادة  ، ولكن القانون لم يسر إلى هذا الحد فى اعتبار الشخص الظاهر هو المؤلف مستورا

ة المبينة فى الفقرة اهنولى من المادة السابقة بالنسبة قانون حماية حا المؤلف على أن " تبدأ مدة الحماي
، ما لم يكشف المؤلف عن  للمصنفات التى تنشر غفال من اسم المؤلف أو باسم مستعار من تار خ نشرها

، فلو  . وفى هذا الحكم وقاية من عدم استقرار مدة الحماية شخصيته خالل ا فتبدأ مدة الحماية من تار خ الوفاة "
لمدة من تار خ موت الشخص الظاهر فمن المحتمل أن يحل محل الشخص الظاهر شخص ظاهر غيره حسبنا ا
. ولكن بفضل  ، فتتغير مدة الحماية إذ تبدأ من تار خ موت الشخص الظاهر الثانى ثم الثالث وهكذا كما رأينا

نشر المصنف وتبقى سار ة من  ، ف ى تبدأ من تار خ سالفة الذكر تستقر مدة الحماية 21الحكم الوارد فى المادة 
. وال تتغير مدة الحماية إلى فى حالة  هذا التار خ ما دام اسم المؤلف الحقيقى مستورا ولو تغير الشخص الظاهر

 . ، فعند ذلك تبدأ مدة الحماية من تار خ موته واحدة هى إذا كشف المؤلف الحقيقى عن شخصيته

 ه : المؤلف كشف عن شخصيت –العهد الثانى  - 194

، فإن هذا اهنمر موكول إلى محض تقديره  والمؤلف حر فى أن يكشف عن شخصيته فى أى وقت شاء
، لم يجز لورثته من بعده أن يتولوا هم من تلقاء  . فإذا مات دون أن يكشف عن شخصيته الشخصى كما قدمنا

 1ا فى أنسيكلوبيدى داللوز ديبو  ( &%$) أنفس م الكشف عن شخصيته ما لم يكن قد أذن ل م فى ذلك قبل موته 
، و قدم  ، وجب بقاء اسمه مستورا . فإن لم يكن قد أذن فى ذلك ( $%&. 119فقرة  ,Prop . Lit . et Art لفظ

، وتنت ى مدة الحماية بانقضاء خمسين سنة من وقت  الشخص الظاهر الحساب للورثة الذين حلوا محل المؤلف
،  موته $ 991$ لمؤلف قد أذن لورثته فى الكشف عن شخصيته بعد . وإن كان ا نشر المصنف كما سبا القول

، فيختفى عندئذ الشخص الظاهر و تولى الورثة حقوق المؤلف بأنفس م  وجب علي م الكشف عن هذه الشخصية
، وال تنت ى مدة الحماية  ، مع التزام م باحترام حقوق الغير الذين تعاملوا مع الشخص الظاهر مباشرة دون وسيط

، ونفرض اآلن أن المؤلف قد  ، ال من وقت نشر المصنف  بانقضاء خمسين سنة من وقت موت المؤلفإال
،  ، فعند ذلك يختفى الشخص الظاهر و صبح المؤلف الحقيقى معروفا كشف عن شخصيته فى حال حياته

لغير الذين تعاملوا مع ، و جب عليه مع ذلك أن يحترم حقوق ا فيتولى مباشرة جميع حقوقه اهندبية والمالية بنفسه
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، وال تنت ى مدة الحماية إال بانقضاء خمسين سنة من وقت  الشخص الظاهر قبل أن يكشف عن شخصيته
، وكانت قبل أن يكشف عن شخصيته تنت ى بانقضاء خمسين سنة من وقت نشر المصنف كما سبا  موته
 . القول

 المصنفات التى يتعدد فيها المؤلف -المطلب الثالث

 المصنف الجماعى :  - 095
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " المصنف الجماعى هو المصنف الذي يشترك  24تنص المادة 

، و ندمج عمل المشتركين  فى وضعه جماعة بتوجيه شخصى طبيعى أو معنوى يتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه
، بحيث ال يمكن فصل عمل كل من  المعنوى  فيه فى ال دف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعى أو

. و عتبر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذي وجه ابتكار هذا المصنف ونظمه  المشتركين وتمييزه على حدة
وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية فى خصوص  ( &%$) ، و كون له وحده الحا فى مباشرة حقوق المؤلف  مؤلفا

المصنف الذى يشترك فى وضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه من شخص هذا النص : " المصنف الجماعى هو 
، و ندمج عمل المشتركين فيه فى فكرة صاحب التوجيه بحيث ال يمكن فصل عمل كل من  طبيعى أو معنوى 

حا المؤلف فى هذه المصنفات هو الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى  المشتركين وتمييزه على حده وصاحب
 . " ، قله وحده الحا فى مباشرة حقوق المؤلف لمصنفوجه ونظم ابتكار ا

 . ( $%&. ، والنصان متطابقان فى المشروع الجديد 24و قابل هذا النص المدة 
، ال يقوم ب ا عادة شخص  ومثل المصنف الجماعى هو المعجم ودائرة المعارف ف ذه أعمال واسعة النطاق

، يضع خطة  . و كونون جميعا تحت إدارة شخص واحد ، بل يشترك فى وضع ا عدد كبير من المؤلفين واحد
، فقد يقتصر على اإلشراف والتنسيا  . وليس من الضرورى أن يساهم فى التأليف العمل و شرف على تنفيذها

 . . و عتبر هو مؤلف المصنف الجماعى فى جميع اهنحوال والتصحيح والتوجيه
لمشتركين فى التأليف قد اندمج فى ال دف العام بحيث و جب هنا أن نميز بين فرضين : فإما أن يكون عمل ا

، أو أن  ال يمكن فصل عمل كل من م وتمييزه على حدة و قع ذلك كثيرا فى المعاجم وقد يقع فى دوائر المعارف
يكون عمل كل من المشتركين متميزًا عن عمل اآلخر و مكن فصله على حدة بل و حمل فى بعض اهنحيان 

 . رًا فى دوائر المعارف و قع غالبا فى المجالت والصحفتوقيعه و قع ذلك كثي
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ال يكون هنحد من المشتركين  –سالفة الذكر  24وهو الفرض الذي عرضت له المادة  –ففى الفرض اهنول 
، و كون له وحدة الحا فى  ، و عتبر الشخص الذي وجه العمل ونسفه ونظمه ووضع خطته هو المؤلف حا

، كجمعية أو شركة أو دائرة  . و صح أن يكون هذا الشخص شخصا معنو ا ية واهندبيةمباشرة حقوق المؤلف المال
من دوائر الحكومة كمجمع اللغة العربية فى وضع المعاجم وكدار الكتب والجمعيات فى نشر المخطوطات 

ف وغيرها من وكوزارة التربية والتعليم فى الكتب المدرسية وكالدوائر الثقافية المختلفة فى وضع دوائر المعار 
. وكان الواجب فى هذه الحالة أن يكون المؤلف هو الشخص الطبيعى الذي أدار  المصنفات اهندبية والعملية

، عن حقوقه  ، فى نظير اهنجر أو المكافأة التى تقاضاها ، و عتبر المؤلف قد نزل العمل ونسقه ونظمه ولو تعدد
.  ( $%&. فى آخرها 184أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) ه المالية فى المصنف للشخص المعنوى الذي عمل لحساب

، وأنه هو الذي يباشر جميع  سالفة الذكر صر ح فى أن المؤلف هو الشخص المعنوى ذاته 24ولكن نص المادة 
، وعلى خالف  . وهذه حالة يعتبر في ا الشخص المعنوى مؤلفا بنص صر ح حقوق المؤلف المالية واهندبية

، ما دام المؤلف هو شخص معنوى عام  تحسب مدة الحماية خمسين سنة من تار خ النشر. وعلى ذلك  القياس
 . من قانون حماية حا المؤلف ( 9/  20أو خاص ) م 

، يبقى  ، إذا كان عمل كل من المشتركين متميزًا عن عمل اآلخر و مكن فصله على حدة وفى الفرض الثانى
. ولكن يثبت  ، هو المؤلف للمصنف فى مجموعة ، هنا أيضاً  الشخص الطبيعى أو المعنوى الذي أدار العمل

. فله إذن أن يباشر جميع الحقوق اهندبية  ، حا المؤلف على عمله ، ما دام عمله متميزاً  لكل من المشتركين
، و عتبر أنه قد نزل لمن أدار العمل عن  والمالية على هذا العمل وحده بشرط أال ينافس المصنف الجماعى

، وذلك فى نظير  لمالية على عمله باعتباره جزءًا من المصنف الجماعى ال باعتباره منفصال على حدةحقوقه ا
فقرة  ,Prop . Lit, et Art لفظ 1ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) اهنجر أو المكافأة التى تقاضاها 

121 .&%$ ) . 

 القاعدة العامة : –المصنف المشترك  - 096
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " إذا اشترك عدة أشخاص فى تأليف مصنف  21تنص المادة  

، اعتبر لجميع أصحاب المصنف بالتساوى فيما  بحيث ال يمكن فصل نصيب كل من م فى العمل المشترك
المترتبة على حا المؤلف  . وفى هذه الحالة ال يجوز هنحدهم مباشرة الحقوق  ، إال إذا اتفا على غير ذلك بين م

، فإذا وقع خالف بين م يكون الفصل فيه من اختصاص المحكمة  إال باتفاق جميع المؤلفين المشتركين
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. ولكل من  من هذا القانون  91و 99و 92و 90و  21و  24، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام المواد  االبتدائية
من  26. وتنص المادة  وقوع أى اعتداء على حا المؤلف "المشتركين فى التأليف الحا فى رفع الدعاوى عند 

، فلكل من م  نفس القانون على ما يأتى : " إذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن
، ما لم  ، بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك الحا فى استغالل الجزء الذي ساهم به على حدة

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية ما يأتى : " المصنفات المشتركة هى المصنفات  ( &%$) ذلك يتفا على غير 
، وهى نوعان : نوع يجمع بين إنتاج جميع المشتركين فى التأليف على نحو  التى يشترط فى تأليف ا عدة أشخاص

أصحاب حا المؤلف ، وفى هذه الحالة يعتبرون جميعا  يتعذر معه فصل نصب كل من م فى العمل المشترك
، فال يجوز مباشرة الحقوق المترتبة على حا المؤلف إال باتفاق م  على التساوى إال إذا اتفا على غير ذلك

. وقد الال بين جميع  ( 21، يرجع فى نفض هذا الخالف إلى المحكمة االبتدائية ) م  ، فإذا اختلفوا جميعا
، يسبب استحالة  تحديد نصيب كل من م فى استغالل المصنفالمشتركين فى التأليف بالنسبة لحا المؤلف لتعذر 

، عند وقوع  لجميع المشتركين فى التأليف حا رفع الدعاوى  21. وقد كفل الشا اهنخير من المادة  فصله وتمييزه
أما النوع اآلخر من المصنفات المشتركة ف ى  -أى تعد على حا المؤلف الذى يملكونه على الشيوع فيما بين م 

نفات التى يتميز في ا نصيب كل مشترك فى التأليف بسبب اختالف أنواع الحقوق التى يساهم ب ا كل من م المص
، على أال يضر  ، وفى هذه الحالة يكون لكل من م حا استغالل الجزء الذى انفرد بوضعه فى المؤلف المشترك

 . " ( 26، ما لم يتفا على غير ذلك ) م  ذلك باستغالل المصنف المشترك
من المشروع  26. أما المادة  فى المشروع الجديد 21من قانون حماية حا المؤلف المادة  21وتطابا المادة 

من قانون حماية حا المؤلف إذ جرت على الوجه اآلتى : " إذا  26الجديد فقد جاءت أكثر وضوحا من المادة 
ان لكل من م الحا فى ، ك اشترك أكثر من شخص فى تأليف مصنف بحيث يمكن فصل نصيب كل من م

، ما لم يتفا على  استغالل الجزء الذى ساهم فيه على حدة بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك
 . ( $%&. " غير ذلك

 ونرى من ذلك أنه يجب التمييز بين فرضين : 
مل ، وال يمكن فصل نصيب كل من م فى الع ) الفرض اهنول ( أن المصنف اشترك فيه أكثر من شخص

، أو يشتركان فى نحت تمثال أو رسم  . مثل ذلك شخصان يكتبان رواية واحدة أو كتابا أدبيا أو علميا المشترك
، و كون اشتراك ما بحيث ال يتميز نصيب كل من ما فى العمل  صورة أو وضع مسرحية أو لحن موسيقى
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لمصنف أن تكون هناك فكرة والم م فى تعر ف االشتراك فى تأليف ا ( &%$) المشترك عن نصيب اآلخر 
.  ، وليس من الضرورى أن يكون كل جزء من المصنف من عمل المشتركين فيه مشتركة للمؤلفين ي تدون ب ا

، أما مجرد مراجعة المصنف وت ذيب بعض عباراته  ولكن يجب أن يساهم كل شر ك فى التأليف مساهمة فعلية
وقد  –(  201عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 141ك ) ديبوا فقرة وإبداء الرأى فيه فال يكفى لتحقيا فكرة االشترا

قضت محكمة النقض بأن تقدير المشاركة الذهنية فى التأليف من مسائل الواقع التى يستقل ب ا قاضى الموضوع 
، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى عن الطاعن اشتراكه فى تأليف  ما دام حكمه يقوم على أسباب سائغة

، استنادًا إلى أن اهندلة التى تقدم ب ا إنما هى تعليقات بخطة على أصل الكتاب أثبت  تاب موضوع النزاعالك
، وهى فى مجموع ا ال تدل على مشاركة  الخبير المنتدب أن ا ال تتجاوز استبدال كلمة بأخرى أو مثال بآخر

حكم يؤدى إلى النتيجة التى انت ى إلي ا ) نقض ، فإن هذا الذى أورده ال ذهنية وتبادل فى الرأى جاء الكتاب نتيجة
، ففى هذا الفرض يكون حا  ( $%&. ( 91ص  1رقم  19مجموعة أحكام النقض  1162يناير سنة  1مدنى 

، وتكون حصة كل من ما فى هذا الحا بالقدر الذي يتفقان عليه إذ هما يعلمان ما بذلك  المؤلف ل ما على الشيوع
. فقد يتفقان على أن يكون هنحدهما الثلثان ولآلخر  مل المشترك و ستطيعان تقديرهكل من ما من ج د فى الع

. فإذا لم  ، وهكذا ، أو أن يكون هنحدهما الربع ولآلخر ثالثة اهنرباع ، أو أن يكون لكل من ما النصف الثلث
. أما  ن ما النصف، فيكون لكل م ، لم يبا إال أن تحسب حصة كل من ما مساو ة لحصة اآلخر يتفقا على شىء

. فيتعاقدان معًا مع  ، ف ذا يترك ل ما معا باالتفاق فيما بين ما من حيث استعمال حقوق المؤلف اهندبية والمالية
، و أذنان معًا لمن يشاءان فى  ، و تصرفان معًا فى حقوق االستغالل المالية للمصنف المشترك الناشر مثال

،  . وكذلك يتفقان معًا فى استعمال الحقوق اهندبية ليه وما إلى ذلكترجمة المصنف أو تحو له أو التعليا ع
، وعلى سحبه أو تعديله إذا كان  ، و تفقان معًا على نسبته إلي ما فيختاران معا الوقت الذي ينشر فيه المصنف

رًا ، وذلك تيسي وقد يفوض أحدهما اآلخر فى مباشرة هذه الحقوق بالوكالة عنه ( &%$) هناك مقتض لذلك 
. فيتصرف الوكيل المفوض فى  ، وقد يكون هذا التفو ض ضمنيا يستخلص من الظروف الستغالل المصنف

و جب فى  . ، إال إذا عزله شر كه عن الوكالة وأعلن ذلك العزل للغير الذى يتعامل معه الوكيل حدود التفو ض
، وإال خرج التصرف عن حدود  ين معاً جميع اهنحوال أن يكون تصر الوكيل متفقا مع المصلحة المشتركة للشر ك

.  ( $%&. ( 980فقرة  – 941فقرة  ,Prop . Lit . et Art لفظ 1التفو ض ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز 
،  ، كان هنى من ما أن يرفع دعوى أمام المحكمة االبتدائية التى يكون في ا موطن اآلخر فإذا تعذر االتفاق
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. وهناك حا من  نزاع القائم بين ما فى أى شأن من الشئون المتقدمة الذكرو طلب من المحكمة البت فى ال
، يملكه كل من ما على انفراد دون حاجة الشتراك  ، هو حا دفع االعتداء عن المصنف الحقوق اهندبية للمؤلف

أن  ، إذ المصنف مشترك بين ما وال يمكن هنحدهما أن يدفع االعتداء عن حصته فى المصنف دون  اآلخر معه
، اهنحكام التى قدمناها فى شأن  ، مع كل ذلك . و الحظ يدفع فى الوقت ذاته االعتداء عن حصة اآلخر

، وفى  ( 21، وما سنورده من اهنحكام فى شأن المصنفات الموسيقية الغنائية ) م  ( 24المصنف الجماعى ) م 
لمصنفات السينمائية والمصنفات ، وفى شأن ا ( 90شأن الحركات واالستعراضات المصحوبة بموسيقى ) م 

. و الحظ أخيرا أنه ليس هنحد من الشر كين أن ينفرد وحده  ( 91 – 92المعدة لإلذاعة الالسلكية وللتليفز ون ) م 
 $ 991$ باستعمال أى حا من الحقوق المالية أو  –فيما عدا استعمال الحا فى دفع االعتداء المتقدم الذكر  –

. وال محل لبحث ما إذا كان لكل شر ك أن ينفرد باستغالل  ه تفو ض من الشر ك اآلخراهندبية إال إذا كان مع
، إذ المفروض هنا أن نصيب كل من ما يتعذر فصله عن نصيب اآلخر فال يتسنى  نصيبه فى المصنف المشترك
 . لصاحبه أن ينفرد باستغالله

مييز نصيب كل من م فى العمل ، و مكن ت ) الفرض الثانى ( أن المصنف اشترك فيه أكثر من شخص
. مثل ذلك شخصان يشتركان فى وضع أغنية أحدهما يقوم بوضع كلمات ا  المشترك وفصله عن أنصبة اآلخر ن

، ومثل ذلك أيضا أن يكتب شخصان كتابا فى التار خ أو فى القانون أو فى الكيمياء أو فى  واآلخر يقوم بتلحين ا
. ونرى من  عينة من هذا الكتاب و ختص اآلخر بكتابة الفصول اهنخرى الحساب و ختص أحدهما بكتابة فصول م

، أن يندرج هذا النصيب تحت نوع  ، حتى يتيسر فصل نصيب كل من الشر كين ذلك أنه ليس من الضرورى 
. بل يصح أن  من قانون حماية حا المؤلف فيما قدمناه 26مختلف من الفن كما توحى بذلك خطأ نص المادة 

، مع اندراج كل من النصيبين تحت  ل من الشر كين متميزًا عن نصيب اآلخر و مكن فصله عنهيكون نصيب ك
، فجاءت أكثر  فى المشروع الجديد تقرر ذلك صراحة 26وقد رأينا أن المادة  ( &%$) لون واحد من الفن 

. سواء  ( $%&. ( من قانون حماية المؤلف ) انظر آنفًا نفس الفقرة فى ال امش 26وضوحا من نص المادة 
، فالمؤلف للمصنف المشترك  اندرج كل من النصيبين تحت لون مختلف من الفن أو اندرجا معًا تحت لون واحد

، و كون لكل من ما حصته فى هذا المصنف بحسب االتفاق أو بالتساوى إذا لم يوجد اتفاق  هو الشر كان معاً 
بية باالتفاق فيما بين ما على النحو الذي بسطناه فى الفرض . و ستعمالن معًا حقوق المؤلف المالية واهند بين ما
. و الحظ عدم  ، كما هو الحكم فى الفرض اهنول . ولكل من ما منفردًا دفع االعتداء عن المصنف اهنول
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، وقد سبقت اإلشارة  من قانون حماية حا المؤلف 91و  99و  92و  90و  21و  24اإلخالل بأحكام المواد 
. و تميز الفرض الثانى عن الفرض اهنول فيما يأتى : لما كان  ام عند الكالم فى الفرض اهنولإلى هذه اهنحك

، فإنه يجوز لكل من ما منفردًا الحا  نصيب كل من الشر كين متميزًا عن نصيب اآلخر و مكن الفصل فيما بين ما
لم يتفا الطرفان على حرمان  ، وذلك ما ، بشرط أال يضر ذلك باستغالل المصنف المشترك فى استغالل نصيبه

، أن يستغل صاحب الكلمات فى اهنغنية  ، ما لم يوجد اتفاق مخالف . وعلى ذلك يجوز كل من ما من هذا الحا
، و جوز كذلك لكل من الشر كين أن ينشر فصال أو  ، على أال يعوق ذلك من انتشار اهنغنية الملحنة كلماته

ا فى المصنف المشترك بشرط أال يكون فى ذلك منافسة للمصنف أكثر من الفصول المعينة التى ساهم ب 
له نظام خاص : ف و من ج ة  –فى كل من فرضية  –ونرى من ذلك أن المصنف المشترك  ( &%$) المشترك 

، وهو من ج ة أخرى كما  ال يجوز استغالله وال اتخاذ قرار فى شأنه إال باتفاق جميع الشركاء أو قضاء المحكمة
من قانون حماية حا  2/  20مدة حمايته من تار خ موت آخر من بقى حيا من المشتركين ) م  سنرى تحسب

 . المؤلف ( وفى ذلك تأكيد لمعنى االشتراك
 ) ، واالقتباس من مصنف سابا ( collaboration ) ومن ثم يجب التمييز بين االشتراك فى مصنف

adapation ) ففى االقتباس من  إذ لكل من الحالتين نظام ا الخاص،  بطر ا االشتقاق كالتحو ل أو الترجمة .
، وتكون له باإلضافة إلى ذلك حقوق على المصنف  مصنف سابا يستقل مؤلف المصنف السابا بمصنفه

. وتحسب مدة حماية المصنف المقتبس من تار خ  ( 144فقرة  – 149المقتبس سبا بيان ا ) أنظر آنفًا فقرة 
 1881فبراير سنة  1. أنظر فى ذلك نقض فرنسى  موت من بقى حيا من المؤلفين، ال من تار خ  موت مؤلفه

ديبوا فى  - 161 - 1 - 1191جاز ت دى باليه  1191نوفمبر سنة  28السين  – 921 - 1 - 81داللوز 
 . ( $%&. 121فقرة  – 124فقرة  ,Prop . Lit . et . Art لفظ 1انسيكلوبيدى داللوز 

 تراك : صور خاصة من االش - 097
، أورد فى  القاعدة العامة فى المصنف المشترك 26و  21بعد أن قرر قانون حماية حا المؤلف فى مادتيه 

. وهذه الصور الخاصة هى : )  منه صورًا خاصة من االشتراك وطبا علي ا القاعدة العامة 96إلى  21المواد 
( المصنفات  9. )  المصحوبة بموسيقى ( الحركات واالستعراضات 2. )  ( مصنفات الموسيقى الغنائية 1

، وال يوجد  ( الصور ومن تمثل م هذه الصور 1. )  السينمائية والمصنفات المعدة لإلذاعة الالسلكية أو للتلفز ون 
، فقد مر  . أما المصنفات الجماعية هنا مصنف مشترك ولكن يوجد شخص غير المؤلف تثبت له حقوق معينة
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 . ( $%&. 111فقرة  انظر آنفاً  ( &%$) بحث ا 
 . ونقول كلمة موجزة فى كل صورة من هذه الصور الخاصة

 مصنفات الموسيقى الغنائية : - 0 - 098
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " فى حالة االشتراك فى تأليف مصنفات  21تنص المادة  

ترخيص باهنداء العلنى للمصنف كله أو ، يكون لمؤلف الشطر الموسيقى وحده الحا فى ال الموسيقى الغنائية
. و كون لمؤلف الشطر اهندبى  ، مع عدم اإلخالل بحا مؤلف الشطر اهندبى بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه

، على أنه ال يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف  الحا فى نشر الشطر الخاص به وحده
فى المشروع الجديد والنصان  21و قابل النص المادة  ( &%$) ذلك "  ، ما لم يتفا على غير موسيقى آخر

. وجاء فى المذكرة اإليضاحية فى صدد هذا النص ما يأتى : " المصنفات الموسيقية إما أن  ( $%&. متطابقان
. وقد عالج  ، وإما أن تكون استعراضات أو مصنفات تنفذ بحركات مصحوبة بالموسيقى تكون موسيقى غنائية

، والمقصود ب ا المصنفات التى يشترك فى تأليف ا واضع  21لمشروع مصنفات الموسيقى الغنائية فى المادة ا
. ولما كان الشطر الموسيقى فى المصنفات هو  الجزء اهندبى ) أى الرواية أو المقطوعة ( وواضع الموسيقى

فى تقر ر نشر المصنف المشترك ، فقد نص المشروع على أن واضع هذا الشطر هو صاحب الحا  الشطر اهنهم
، فحفظ له حقه فى اهنرباح فضال  . ولم يغفل حا مؤلف الشطر اهندبى أو عرضه أو تنفيذه أو عمل نسخ منه

. على أنه ال يجوز له أن يتصرف فى هذا  عن حقه اهنصلى فى نشر أو عمل نسخ من الشطر اهندبى وحده
حتى ال يضار شر كه فى التأليف وهو واضع الشطر  ، الشطر اهندبى ليكون أساسا لمصنف موسيقى آخر

 . ، ما لم يتفا على غير ذلك " الموسيقى
، كاهنوبرا واهنوبرا كو ك واهنوبر ت واهنغانى  و بين من النص سالف الذكر أن مصنف الموسيقى الغنائية

الشطر اهندبى وهو  ، ومؤلف ، ل ا مؤلفان : مؤلف الشطر الموسيقى وهو الذي وضع ألحان الموسيقى الملحنة
، وهو الممثل الذي يغنى على المسرح أو  . أما المؤدى الذي وضع الكالم الذي يغنى فى المسرحية أوفى اهنغنية

.  ، وال يعتبر شر كا ل ذين المؤلفين فى المصنف الموسيقى الغنائى ، فليس مؤلفا المطرب الذي يؤدى اهنغنية
بتأديته  $ 912$ ، فإذا أر د نشر المصنف الموسيقى الغنائى  للغناء وإنما يكون له حا أصيل مستقل فى تأديته

، وباهنخص يجب استئذانه فى عمل اسطوانات تسجل تأديته وفى إذاعة تأديته بالراديو  هو بالذات وجب استئذانه
 ، مؤلف الشطر الموسيقى من أن يأذن لشخص آخر غير ، كما سنرى  . ولكن ليس هناك ما يمنع وبالتلفز ون 
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، وال يلزم لذلك أن يأذن المؤدى اهنول إذ ليس له حا فى ذات المصنف وإنما  المؤدى اهنول فى تأدية المصنف
 . حقه فى تأديته هو على ما بينا

، شخصان : مؤلف الشطر الموسيقى ومؤلف الشطر  ، كما قدمنا فالمؤلف إذن للمصنف الموسيقى الغنائى
ف الشطر الموسيقى هو الذي يعتبر مؤلفا للشطر اهنساسى من ، مؤل . ومن بين هذين الشخصين اهندبى

. ومن ثم ال تنطبا هنا القاعدة التى قدمناها فى المصنفات المشتركة من أنه يجب اتفاق المؤلفين معًا  المصنف
. بل يستقل مؤلف  الستعمال حقوق المؤلف اهندبية والمالية –مؤلف الشطر الموسيقى ومؤلف الشطر اهندبى  –

. بل يستقل مؤلف الشطر الموسيقى باستعمال هذه  الستعمال حقوق المؤلف اهندبية والمالية –طر اهندبى الش
، كما أنه هو الذي يقرر سحبه إذا كان هناك  ، ف و وحده الذي يقرر الوقت الذي ينشر فيه المصنف الحقوق 

، إما عن طر ا التأدية  أو أكثر ، لواحد . وهو وحده الذي يرخص فى اهنداء العلنى للمصنف كله مقتض لذلك
،  ، كما يرخص فى تنفيذ أو فى نشره أو فى عمل نسخ منه المباشرة أو عن طر ا اإلذاعة بالراديو أو التلفز ون 

 . كل هذا ما لم يكن قد نزل عن حقوقه فى ذلك لشخص آخر كالمؤدى مثال
، وحقه فى الشطر اهندبى  اتهأما حقوق مؤلف الشطر اهندبى ف ى نوعان : حقه فى مجموع المصنف ذ

، وحصته فى  ( coauteur, collaborateur) . فحقه فى مجموع المصنف ذاته هو حا الشر ك  وحده
، لم يكن له  . فإذا لم يكن هناك اتفاق المصنف هى الحصة التى يتفا علي ا مع مؤلف الشطر الموسيقى

، إذ أن الشطر الموسيقى هو اهنساسى كما  عامةالنصف كما يكون له فى المصنفات المشتركة فى القاعدة ال
.  ، يقدر القاضى ) المحكمة االبتدائية ( حصته وحصة مؤلف الشطر الموسيقى . و بدو أنه عند النزاع قدمناه

. و بقى بعد  ، كان له أن يأخذ بقدرها فى كل استغالل مالى فإذا تقرر حصة مؤلف الشطر اهندبى فى المصنف
. فيكون  ، فإن هذا الشطر متميز عن الشطر الموسيقى و مكن فصله عنه الشطر اهندبىذلك حقه الخاص فى 

، بشرط أال يضر ذلك بمجموع المصنف أو يحد من  ، واإلذن فى نشره منفصال له وحده الحا فى استغالله
، وحا دفع  إليه. وله كذلك حا نسبة الشطر اهندبى  انتشاره طبقا لما قررناه من القواعد فى المصنفات المشتركة

سالفة الذكر على النحو اآلتى : " على  21. وهناك قيد على حقه أوردته العبارة اهنخيرة من المادة  االعتداء عنه
. فما  ، ما لم يتفا على غير ذلك " أنه ال يجوز له التصرف فى هذا الشطر ليكون أساسا لمصنف موسيقى آخر

شطر اهندبى أن يدفع بالكالم الذي ألفه لملحن آخر ليجعله أساسا لم يكن هناك اتفاق على أنه يجوز لمؤلف ال
، فإنه ال يجوز لمؤلف الشطر اهندبى أن يفعل ذلك دون إذن من مؤلف الشطر  لمصنف موسيقى آخر
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، حتى ال يضار هذا اهنخير فإن تلحين الكالم مرة أخرى بواسطة موسيقى آخر ينافس دون شك  الموسيقى
، أن يجعل أساسا  ، دون إذن مؤلف الشطر اهندبى هل يجوز لمؤلف الشطر الموسيقى . ولكن التلحين اهنول

هنلحانه الموسيقية التى سبا له أن ألف ا كالما آخر يؤلفه هو أو يؤلفه له أى شخص آخرال يبدو أنه يجوز له 
ل ا أساسا أى كالم ، فيكون لصاحب ا أن يتخذ  ، فإن اهنلحان الموسيقية هى الشطر اهنساسى كما سبا القول ذلك

 . يختاره

 الحركات واالستعراضات المصحواة بموسيقى : - 2 - 099
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " فى المصنفات التى تنفذ بحركات مصحوبة  90تنص المادة  

، يكون لمؤلف الشطر غير  بالموسيقى وفى االستعراضات المصحوبة بموسيقى وفى جميع المصنفات المشاب ة
. و كون لمؤلف  و بعمل نسخ منهالموسيقى الحا فى الترخيص باهنداء العلنى للمصنف المشترك كله أو بتنفيذه أ

،  ، بشرط أال تستعمل فى مصنف يشابه المصنف المشترك الشطر الموسيقى حا التصرف فى الموسيقى وحدها
، والنصان متطابقان فى  فى المشروع الجديد 90و قابل هذا النص المادة  ( &%$) ما لم يتفا على غير ذلك " 

لحكم المصنفات  90ضاحية فى صدد هذا النص : " وعرضت المادة . وجاء فى المذكرة اإلي ( $%&. المعنى
، وبعبارة أخرى المصنفات التى تكون وسيلت ا فى التعبير حركات أو خطوات وما يماثل ا  التى تنفذ بحركات

، فقد نص المشروع على أن واضع هذا  . ولما كان الشطر غير الموسيقى هو اهنهم هنا مصحوبة بالموسيقى
، مع االحتفاظ لمؤلف  احب الحا فى تقر ر نشر المصنف المشترك إلى آخر ما جاء بالمادةالشطر هو ص

، أى بشرط أال  ، وذلك بنفس القيد الوارد فى المادة السابقة الشطر الموسيقى بحا التصرف فى الموسيقى وحدها
 . ، ما لم يتفا على غير ذلك " تستعمل الموسيقى فى مصنف مشابه للمصنف المشترك

، كالرقص واالستعراضات   بين من النص سالف الذكر أن الحركات واالستعراضات المصحوبة بموسيقىو 
. ومن  ، ل ا مؤلفان : مؤلف الحركات أو االستعراضات ومؤلف الموسيقى المسرحية وبعض اهنلعاب الر اضية

، وذلك  ى من المصنف، يعتبر مؤلف الحرات أو االستعراضات هو المؤلف للشطر اهنساس بين هذين الشخصين
. و بنى على ذلك أن مؤلف  خالفا لما رأيناه فى الموسيقى الغنائية من أن الموسيقى هى الشطر اهنساسى

الحركات أو االستعراضات هو الذي يتولى استعمال حقوق المؤلف اهندبية والمالية على النحو الذي بسطناه فيما 
 . ( $%&. 118ظر آنفا فقرة ان ( &%$) يتعلا بمصنفات الموسيقى الغنائية 

.  أما حقوق مؤلف الموسيقى ف ى هنا أيضا نوعان : حقه فى مجموع المصنف وحقه فى الموسيقى وحدها
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، وحصته هى الحصة التى يتفا  ( coauteur, collaborateur) فحقه فى مجموع المصنف هو حا الشر ك 
، حسمت المحكمة االبتدائية هذا  اك اتفاق ووقع نزاع. فإن لم يكن هن علي ا مع مؤلف الحركات أو االستعراضات

انظر آنفا فقرة  ( &%$) النزاع على النحو الذي سبا أن قررناه فى شأن : مصنفات الموسيقى الغنائية 
، فذلك حا ينفرد باستغالله وباستعمال سائر حقوق  . أما فيما يتعلا بحقه على الموسيقى وحدها ( $%&. 118

. وله أيضا حا نسبة الموسيقى  ، بشرط أال يضر ذلك بمجموع المصنف أو يحد من انتشاره ليهالمؤلف بالنسبة إ
. وهناك قيد على حقه مماثل القيد الذي أوردناه فى شأن حا مؤلف الكالم فى  ، ودفع االعتداء عن ا إليه

إذا اتفا مع مؤلف  ، إال ، وهو أال يستعمل موسيقاه فى مصنف يشابه المصنف المشترك الموسيقى الغنائية
 . الحركات أو االستعراضات على حقه فى هذا االستعمال

 المصنفات السينمائية والمصنفات المعدة لإلذاعة الالسلكية أو للتلفزيون :  - 3 - 211
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " يعتبر شر كا فى تأليف المصنف السينمائى  91تنص المادة 
د لإلذاعة الالسلكية أو التلفز ونية : ) أوال ( مؤلف السينار و أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج أو المصنف المع

. )  . ) ثانيًا ( من قام بتحو ر المصنف اهندبى الموجود بشكل يجعله مالئما للفن السينمائى اإلذاعى أو التلفز ون 
. ) خامسا (  بوضع ا خصيصًا للمصنف السينمائى . ) رابعًا ( واضع الموسيقى إذا قام ثالثًا ( مؤلف الحوار

. وإذا كان  المخرج إذا بسط رقابة فعليه وقام بعمل إيجابى من الناحية الفكر ة لتحقيا المصنف السينمائى
المصنف السينمائى أو المصنف المعد لإلذاعة الالسلكية أو التلفز ون مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابا 

من نفس القانون  92. وتنص المادة  ف هذا المصنف السابا مشتركا فى المصنف الجديد "، يعتبر مؤل عليه
على ما يأتى : " لمؤلف السينار و ولمن قام بتحو ر المصنف اهندبى ولمؤلف الحوار وللمخرج مجتمعين الحا فى 

دبى اهنصلى أو ، رغم معارضة واضع المصنف اهن عرض المصنف السينمائى أو المعد لإلذاعة أو التلفز ون 
. ولمؤلف الشطر  ، وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق المعارض المدنية على االشتراك فى التأليف واضع الموسيقى

،  اهندبى أو الشطر الموسيقى الحا فى نشر مصنفه بطر قة أخرى غير السينما أو اإلذاعة الالسلكية أو التلفز ون 
من نفس القانون على ما يأتى : " يعتبر منتجا للمصنف  91. وتنص المادة  ما لم يتفا على غير ذلك "

، و ضع  السينمائى أو اإلذاعى أو التلفز ونى الشخص الذي يتولى تحقيا الشر ط أو يتحمل مسئولية هذا التحقيا
 فى متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو اإلذاعى أو التلفز ونى الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف

. وتكون له كافة حقوق الناشر على الشر ط  . و عتبر المنتج دائما ناشر المصنف السينمائى وتحقيا إخراجه
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. و كون المنتج طول مدة استغالل الشر ط المتفا علي ا نائبا عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن  وعلى نشره
مؤلفى المصنفات اهندبية أو الموسيقية  ، دون اإلخالل بحقوق  خلف م فى االتفاق على عرض الشر ط واستغالله

وجاء فى المذكرة اإليضاحية فى صدد هذه النصوص : "  ( &%$) ، كل ذلك ما لم يتفا على خالفه  المقتبسة
المشتركين فى  91. وقد حددت المادة  91إلى  91المصنفات السينمائية : عرض ل ا المشروع فى المواد من 

المشروع حا عرض المصنف السينمائى للمخرج ولواضع السينار و ولمؤلف  ، وحفظ تأليف المصنف السينمائى
، وذلك رغم معارضة واضع المصنف اهندبى أو اهنصلى أو  قام بتحو ر المصنف اهندبى مجتمعين الحوار ولمن

. وقد أثر المشروع الفر ا اهنول بحا عرضه  ، مع عدم اإلخالل بحقوق المعارضين واضع المصنف الموسيقى
، إذ يرجع إليه الفضل فى تحقيا الفكرة الفنية فى عالم  صنف السينمائى هنهمية دوره فى وضع المصنفالم

، فإن دوره  . أما الفر ا اآلخر الذى يضم واضع الموسيقى وواضع القسم اهندبى اهنصلى فى المصنف السينما
هو ناشر المصنف وهو الذى يحمل ... ولما كان المنتج  مقصورا على تحديد الخطوط الرئيسية العامة للمصنف

 . " ، فقد اعتبره المشروع نائبا عن مؤلفى المصنف فيما يتعلا باستغالل الفيلم عبئه ومسئوليته من الناحية المالية
، وهى مطابقة لنظيرات ا فى المعنى وتكاد  91و 92و 91وتقابل هذه النصوص فى المشروع الجديد المواد 

 . " ( $%&تكون مطابقة فى اللفظ
و تبين من النصوص سالفة الذكر أن المصنفات السينمائية والمصنفات المعدة للراديو وللتلفز ون هى مصنفات 

( من يعتبر شر كا فى تأليف المصنف  1. فنبحث إذن )  ، ساهم فى صنع ا أكثر من مؤلف واحد مشتركة
 . لف الثابتة ل ؤالء الشركاء( حقوق المؤ  2. )  السينمائى أو المصنف المعد للراديو أو للتلفز ون 

 من يعتبر شريكا فى تأليف المصنف السينمائى أو اإلذاعى أو التلفزيونى :  - 210
، فى تأليف المصنف السينمائى أو المصنف  سالفة الذكر ستة نعتبرهم بحم القانون شركاء 91تعد المادة 

كثيرا إعداد المصنف المعد لإلذاعة بالراديو أو . وإعداد المصنف السينمائى يقارب  المعد للراديو أو للتلفز ون 
، ففى جميع اهنحوال يكون هناك مصنف أدبى ) كمسرحية أو قصة أو فكرة تعد للبرنامج اإلذاعى أو  بالتلفز ون 

، وقد يكون هذا المصنف مستخرجا من  التلفز ونى ( يعد إلذاعته عن طر ا السينما أو الراديو أو التلفز ون 
. و بدأ اإلعداد بتحو ر المصنف اهندبى المراد إذاعته على نحو يجعله مالئما  سابا عليهمصنف أدبى آخر 

. ثم يعد مؤلف السينار و المناظر والفصول و ترب الحوادث من واقع  هنصول فن السينما أو الراديو أو التلفز ون 
ى تراد إذاعت ا عن طر ا الراديو ، أو يكتب أحد المؤلفين الفكرة الت المصنف الذي يراد عرضه عن طر ا السينما
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،  ، أى الكالم الذي يضعه على ألسنة الممثلين . و ضع مؤلف آخر أو نفس مؤلف السينار و الحوار أو التلفز ون 
، يأتى   . وبعد إعداد ذلك كله و ضع أحد الموسيقيين اهنلحان الموسيقية التى تتمشى مع المصنف السينمائى

، و حقا فى اهنستوديو أو فى أى مكان آخر المناظر المختلفة والمشاهد  لممثلينالمخرج و وزع اهندوار على ا
. و قوم الممثلون كل بدورة تحت رقابة فعلية من  الطبيعية وغير الطبيعية والديكور الالزم إلخراج المصنف

الديكورات التى . وهم يقومون بأدوارهم وسط المناظر والمشاهد و  ، و لتقط الفوتوغرافى صور الممثلين المخرج
ليقوم بعملية  ( monteur) ، يأتى مركب الفيلم  . وبعد أن يتم تصو ر الفيلم على هذا النحو حقق ا المخرج

. فيستعرض أشرطة الفيلم ليقص من ا المعيب وما كان من ا طو ال أكثر من القدر  ( montage) التركيب 
. وبعد  ، وبالجملة يحقا للفيلم تنسيقه وتوازن وطوله المناسب ( decoupage) المناسب وهذه هى عملية القص 

، فيقوم أحد المترجمين  ( doublage) ، تأتى عملية الترجمة أو الدوبالج  أن يتم إنجاز الفيلم فى شكله الن ائى
ضه بترجمة المصنف من لغته اهنصلية إلى لغة أو لغات أخرى حتى يصبح مف وما من أبناء هذه اللغات حين عر 

 . علي م
، أشخاصا ثالثة ال يعتبرون شركاء فى التأليف : )  ، بعد استعراض هذه العمليات العديدة المتعاقبة ونستبعد

، وكان يجوز اعتباره شر كا بمقدار ما يعترف للمصور الفوتوغرافى من حا المؤلف  ( المصور الفوتوغرافى 1
( مركب  2. )  ، فيقتصر إذن على تقاضى أجره بره شر كا، ولكن القانون هنا ال يعت على الصور التى يلتقط ا

،  ، وكان من حقه أن يكون شر كا ، وهو يقوم بعمل فى إعداد الفيلم ال يخلو من االبتكار ( monteur) الفيلم 
وفى فرنسا يعتبر مركب  ( &%$) ، فيقتصر هو أيضا على تقاضى أجره  ولكن القانون لم يذكره بين الشركاء

 119فقرة  ,Prop . Lit . et Art لفظ 1 كا فى المصنف السينمائى ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز الفيلم شر 
، ووضعه هو وضع  ، وهذا ال يعتبر شر كا فى المصنف ( المترجم أو القائم بعملية الدوبالج 9. )  ( $%&. (

 .  ، فتكون له حقوق المترجم ال حقوق الشر ك المقتبس عن طر ا الترجمة
( من قام  1بقى بعد ذلك من يعتبرون شركاء فى المصنف السينمائى أو اإلذاعى أو التلفز ون وهم : ) و 

. )  ، أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج اإلذاعى أو التلفز ونى ( مؤلف السينار و 2. )  بتحو ر المصنف اهندبى
فروض أنه بسط رقابة فعلية وقامبعمل إيجابى ، والم ( المخرج 1. )  ( واضع الموسيقى 1. )  ( مؤلف الحوار 9

، أما إذا اقتصر عمله على اختيار الممثلين وتوز ع أدوارهم وغير ذلك من  من الناحية الفكر ة لتحقيا المصنف
( مؤلف المصنف اهنصلى الذي اقتبس منه المصنف الذي أعد  6. )  اهنعمال الروتينية فال يعتبر شر كا
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، بل إن وضعه هو  ال يكون هذا شر كا فى المصنف السينمائى أو اإلذاعى أو التلفز ونى، وكان ينبغى أ لإلخراج
، وتطبا  ، فيكون له حكم آخر غير حكم الشر ك وضع صاحب المصنف اهنصلى الذى يقتبس منه مصنف آخر
لته فى الفقرة سالفة الذكر جع 91. ولكن المادة  قواعد االشتقاق ) أى االستئذان بمقابل ( ال قواعد االشتراك

اهنخيرة من ا شر كا إمعانا فى توثيا صلته بالمصنف إذ قالت كما رأينا : " وإذا كان الصنف السينمائى أو 
، يعتبر مؤلف  . مبسطا أو مستخرجا من مصنف آخر سابا عليه المصنف المعد لإلذاعة الالسلكية أو التلفز ون 

محمد على  - 116انظر فى هذا المعنى ديبوا فقرة  ( &%$) هذا المصنف السابا مشتركا فى المصنف الجديد 
 . " ( $%&. 908ص  212عبدالمنعم فرج الصدة فقرة  - 119ص  911عرفة فقرة 

، ولكن القانون لم يذكرهم ضمن الشركاء  ( interpretes) وكان الواجب أن يضاف إلى هذه القائمة الممثلون 
، وكان يجب اعتبارهم شركاء  . وال شك فى أن الممثلين قاموا بدور هام جدا فى إخراج المصنف فى المصنف

 لفظ 1انظر فى هذا المعنى ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) ، فلوالهم لم يكن ليوجد الفيلم السينمائى  فيه
Prop . Lit . et . Art,  فإن م يقتصرون  . وما داموا قد استبعدوا من أن يكونوا شركاء ( $%&. 111فقرة ،

، أن يشترطوا نسبة مئو ة معينة  ، وبخاصة البارزون من م . ول م ، وقد تكون أجورا عالية على قبض أجورهم
، بل باعتبارهم متنازال  ى الفيلم، ولكن م يتقاضون هذه اهنرباح ال باعتبارهم شركاء ف من اهنرباح التى يغل ا الفيلم
 . إلي م عن هذه النسبة المئو ة

.  ( Producteur) ، المنتج  ، و تكفل بنفقات ذلك و تولى ت يئة الوسائل المادية الالزمة إلنتاج المصنف
ولية ، " الذي يتولى تحقيا الشر ط أو يتحمل مسئ سالفة الذكر 91، على ما تقول الفقرة اهنولى من المادة  ف و

، و ضع فى متناول مؤلفى المصنف السينمائى أو اإلذاعى أو التلفز ونى الوسائل المادية والمالية  هذا التحقيا
 . الكفيلة بإنتاج المصنف وتحقيا إخراجه "

، وم مته مقصورة على تقديم الوسائل  ، لم يقم بأى عمل ابتكارى فى إخراج المصنف ، على هذا النحو ولكنه
، فمن  . وأهم عمل له هو تمو ل المصنف وتحمل مسئولية خسارته الية الالزمة إلخراج المصنفالمادية والم

وفى فرنسا أيضا ال يعتبر  ( &%$) . ومن ثم ال يعتبر المنتج شر كا فى المصنف  العدل إذن أن يجنى أرباحه
 191فقرة  ,Prop . Lit . et Art لفظ 1المنتج شر كا فى المصنف السينمائى ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز 

، فتكون له جميع حقوق الناشر على الشر ط وعلى نسخة  ، ولكن يعتبر أنه هو دائمًا ناشر المصنف ( $%&. (
. وسنرى أن الذي يقع عمال هو أن الشركاء فى المصنف ينزلون له عن حا  سالفة الذكر ( 2/  91) م 
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. ولكن مدة  ، فيصبح هو وحده الذي له حا استغالل الفيلم االستغالل المالى فى نظير مقابل يتقاضونه منه
. و ترتب على  ، وال من تار خ موت المنتج الحماية تحسب من تار خ موت آخر من بقى حيا من هؤالء الشركاء

، " طول مدة استغالل  سالفة الذكر 91، كما تقول الفقرة اهنخيرة من المادة  أن يكون المنتج هو الناشر أنه يكون 
لشر ط المتفا علي ا نائبا عن مؤلفى المصنف السينمائى وعن خلف م فى االتفاق على عرض الشر ط ا

، كل ذلك ما لم يتفا على خالفه  ، دون إخالل بحقوق مؤلفى المصنفات اهندبية أو الموسيقية المقتبسة واستغالله
" . 

 اإلذاعى أو التلفزيونى :حقوق المؤلف الثابتة للشركاء فى المصنف السينمائى أو  - 212
. الفر ا اهنول هم  ، بين فر قين ، فى الشركاء فى المصنف سالفة الذكر 92ميزت الفقرة اهنولى من المادة  

، والمخرج ولألعمال التى قام  ، ومؤلف الحوار ، ومؤلف السينار و من قام بوضع المصنف اهندبى أو قام بتحو ره
، إذ يرجع إلي م الفضل فى تحقيا  أهمية خاصة –قول المذكرة اإليضاحية كما ت –ب ا هؤالء فى وضع المصنف 

، وواضع  ، والفر ا اآلخر هم واضع المصنف اهندبى اهنصلى الذي اقتبس منه المصنف المحور الفكرة الفنية
عامة دورهما مقصور على تحديد الخطوط الرئيسية ال –كما تقول المذكرة اإليضاحية أيضا  –. وهذان  الموسيقى
، الحا فى عرض المصنف  ، مجتمعين بأن يكون هنفراد الفر ا اهنول وحده 92. لذلك قضت المادة  للمصنف

، وذلك مع عدم اإلخالل بحقوق  ، ولو عارض فى ذلك الفر ا الثانى السينمائى أو اإلذاعى أو التلفز ونى
 . المعارض فى نصيبه فى استغالل المصنف وغير ذلك من الحقوق 

لفر ا اهنول شركاء ال يمكن فصل نصيب كل من م من أنصبة اآلخر ن ) فيما عدا مؤلف المصنف أفراد ا
، ومن ثم يجب اتفاق م جميعا على استعمال حقوق المؤلف على النحو الذي بسطناه فى المصنفات  المحور (

،  ا لم يتيسر االتفاق. فإذ ( $%&. 116أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) المشتركة التى ال يمكن فصل اهننصبة في ا 
، والذى  . وتحديد حصة كل من م فى المصنف المشترك يكون بحسب االتفاق حسمت المحكمة االبتدائية النزاع

،  . أما الفر ا اآلخر يقع أن المنتج يتولى هذا التحديد فى اتفاقه مع م على النزول له عن حا االستغالل المالى
،  شر كان فى مصنف مشترك يمكن فصل نصيب كل من ما فيه فمؤلف المصنف اهنصلى وواضع الموسيقى

وكذلك من بين أفراد الفر ا اهنول نفرد مؤلف المصنف المحور ف ذا أيضا نصيبه فى المصنف المشترك يمكن 
، ثم ينفرد كل  . فيشارك هؤالء أوال فى المصنف المشترك بالحصص التى يتفا علي ا فصله عن أنصبه الباقين

بطر قة أخرى غير السينما أو  –المصنف اهنصلى والمصنف المحور والموسيقى  –مصنفه  من م باستغالل
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،  سالفة الذكر ( 2/  92، ما لم يشترط علي م أال حا ل م فى هذا االستغالل ) م  اإلذاعة الالسلكية أو التلفز ون 
 &%$) ة اآلخر ن وشأن م فى ذلك شأن الشركاء فى مصنف مشترك يمكن فيه فصل نصيب كل من م عن أنصب

 . ( $%&. 116أنظر آنفًا فقرة  (
، أن يتفا كل هؤالء الشركاء مع  ، كما قدمنا ، يقع عادة وفيما يتعلا بحا االستغالل المالى بوجه خاص

، وقد يتفا بعض من م معه على نسبة  المنتج على النزول له عن هذا الحا فى نظير مقابل يعطيه لكل من م
. وهذا االتفاق بين الشركاء والمنتج هو الذي يحدد حصة كل شر ك فى المصنف  قاضاهامئو ة من اهنرباح يت

،  . ومن ثم يكون المنتج هو الناشر للمصنف المشترك كما قدمنا ، بحسب ما يتقاضاه من المقابل المشترك
،  عن حا االستغالل، بل باعتباره متنازال له  ، ال باعتباره شر كا فى المصنف و كون له حا االستغالل المالى

 . وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك
 ، ولكن يرد عليه قيود ثالثة : أما الحا اهندبى على المصنف المشترك فيبقى للشركاء

،  ) القيد اهنول ( اهنصل أن كل شر ك فى تأليف المصنف له الحا فى أن يطلب احترام ما قام به من عمل
، وبخاصة الفن  . غير أن أصول الفن أن يعترض إذا وقع شىء من ذلك ، وله فال تمتد إليه يد التغيير أو المسخ

. فتحو ل رواية أو قصة أو مسرحية إلى فيلم سينمائى يقتضى تحو رًا كبيرًا يجب أن  ، ل ا مقتضيات السينمائى
، وهناك فروق فنية كثيرة بين أصول الفن المسرحى وأصول الفن  يراعيه كل شر ك يساهم فى عمل الفيلم

. والمفروض أن كل شر ك قد رضى مقدما بأن يحور العمل الفنى الذي قام به تحو را يجعله مالئما  لسينمائىا
. وهذا قيد مفروض على الحا  ، على النحو الذي تتطلبه أصول الفن السينمائى لالندماج فى مجموع العمل الفنى

هى كما قدمنا ما تقتضيه أصول الفن والقدر ، وحدود هذا القيد  اهندبى لكل شر ك فى إال يمس عمله دون إذنه
، فمن ج ة ال يجوز أن يخضع  . وليس هذا القيد إال توفيقا بين مبدأين متعارضين المتعارف بين أهل الم نة

، ومن ج ة أخرى ال يجوز للشر ك أن يعطل بمحض  الشر ك لمحض تقدير المنتج فيغير هذا فى عمله كما يشاء
لفنى المشترك و جب عليه أن يقبل من التحو ر فى عمله ما تقتضيه اهنصول الفنية تقديره هو إنجاز العمل ا

فقرة  ,Prop . Lit . et Art لفظ 1انظر فى هذا المعنى ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) المتعارف علي ا 
هندبى للشر ك احتراما ، فإنه يجب احترام الحا ا . أما بعد إتمام عمل الفيلم ن ائيا ( $%&. 981فقرة  - 981
، وشأن المنتج مع الشركاء فى ذلك هو شأن  ، فال يجوز إدخال أى تعديل على عمله أو أى تحو ر فيما أداه  تاما

. ومن ثم ال يجوز للمنتج وال لصاحب صالة العرض أن يقص من الشر ط ما يقدر أنه غير  الناشر مع المؤلفين
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، دون إذن من الشر ك الذي وقع مساس بعمله من جراء هذا  يجب مناسب هنذواق الجماهير أو أنه أطول مما
. ولكن ال يجوز هنى شر ك أن يعارض فى تقديم الفيلم للمسابقة بدعوى أن الحكم فى المسابقة ال يوثا  التصرف

فى ديبوا  ( &%$) ، وما دام الفيلم قد عرض فى المسابقة دون أى تغيير أو تحو ر  ، ما دامت المسابقة جدية به
 . ( $%&. 911وفقرة  912فقرة  ,Prop . Lit . et Art لفظ 1أنسيكلوبيدى داللوز 

من قانون حماية المؤلف على ما يأتى : " إذا امتنع أحد المشتركين فى  99) القيد الثانى ( تنص المادة  
، فال يترتب  عملتأليف مصنف سينمائى أو مصنف معد لإلذاعة أو التلفز ون عن القيام بإتمام ما يخصه من ال

، وذلك مع عدم اإلخالل بما للممتنع من حقوق  على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال الجزء الذي أنجزه
. وجاء  " ( $%&. فى المشروع الجديد 99يطابا هذا النص المادة  ( &%$) مترتبة على اشتراكه فى التأليف 

بحكم تقتضيه أهمية المصنفات  99جاءت المادة فى المذكرة اإليضاحية فى خصوص هذا النص : " وقد 
، قد تذهب هباء لمجرد عنت أحد المشتركين فى تأليف  السينمائية وما يتفا فى سبيل ا من نفقات باهظة
، فال يترتب على ذلك منع باقى المشتركين من استعمال  المصنف السينمائى عن إتمام ما يخصه فى العمل

. ونرى من ذلك أن هناك قيدا ثانيًا على  ل بما لمؤلف هذا الجزء من حقوق "، مع عدم اإلخال الجزء الذي تم
، فإن اختار  ، فإن هذا الحا يقتضى فى اهنصل أن يكون للمؤلف حر ة تقر ر نشر مصنفه الحا اهندبى للشر ك

،  لذي وكل إليه. وهنا نرى أن أحد الشركاء فى المصنف لم يتم العمل ا عدم نشره لم يجز نشره بالرغم من إرادته
، وكأن كان مؤلف السينار و وضع السينار و  كأن كان موسيقيا ووضع الموسيقى لبعض مناظر الفيلم دون الباقى

، أن يكون من  ، فى مثل هذه اهنحوال . والقواعد العامة تقضى لبعض أقسام المسرحية دون اهنقسام اهنخرى 
، وعليه أن يدفع  وال إما مسئولية عقدية أو مسئولية تقصير ةاشترك فى عمل الفيلم ولم ينجز عمله بخطأ منه مسئ

، أن يعارض فى استعمال  ، بدعوى استعمال حقه اهندبى . ولكن هل يجوز له تعو ضًا عن الضرر الذي أحدثه
، وعليه أن يسمح باستعمال الجزء الذي  الجزء الذي أنجزهال يقرر النص سالف الذكر أال حا له فى المعارضة

. ذلك أن العمل يكلف  ، وإال كان مسيئا الستعمال حقه اهندبى ى نظير مقابل يتقاضاه مناسب ل ذا الجزءأنجزه ف
، فيضيع على المنتج نفقات قد  ، فال يجوز أن يعارض الشر ك فى استعمال الجزء الذي أنجزه عادة نفقات باهظة

الموسيقى  –خذ المنتج إذن الجزء الذي تم . فيأ ، ودون أن يوجد عند الشر ك مبرر لذلك تكون باهظة دون جدوى 
و كمل ا بوساطة شركاء آخر ن يقومون بإتمام العمل الناقصوالقيد  –التى تم وضع ا أو السينار و الذي سبا عمله 

، إنما هو مجرد  ، وهو إجبار الشر ك على السماح باستعمال الجزء الذي أنجزه الموضوع على الحا اهندبى هنا
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، إذ المفروض أنه ال يوجد لدى الشر ك مبرر فى المعارضة فى  عسف فى استعمال الحاتطبيا لمبدأ الت
. و الحظ أن استعمال الجزء الذي أنجز هو  ، وليس فى المعارضة إال إلحاق اهنذى بالمنتج استعمال هذا الجزء

مله وال يستطيع الشر ك أن ، فإذا رأى المنتج أن هذا الجزء ال فائدة فيه فله أال يستع واجب على الشر ك الحا له
 . ، بل يكون هذا الشر ك مسئوال عن التعو ض على النحو الذي أسلفناه يجبره على ذلك

من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " لل يئات الرسمية المنوط ب ا  91) القيد الثالث ( تنص المادة 
، وعلى  توقع فى المسارح أو فى أى مكان عام آخراإلذاعة الالسلكية الحا فى إذاعة المصنفات التى تعرض أو 

 . مديرى هذه اهنمكنة تمكين هذه ال يئات من ترتيب الوسائل الفنية الالزمة ل ذه اإلذاعة
، ودفع تعو ض عادل للمؤلف أو لخلفه ولمستغل  وعلى هذه ال يئات إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف

فى المشروع  91يطابا هذا النص المادة  ( &%$) لك مقتض " المكان الذي يذاع منه المصنف إذا كان لذ
. وجاء لى المذكرة اإليضاحية  ( $%&. " ، فيما عدا أن نص المشروع الجديد قد أضاف لفظ " التلفز ون  الجديد

فى خصوص هذا النص " وقد أباح المشروع لل يئات الرسمية المختصة إذاعة المصنفات عن طر ا اإلذاعة 
وأوجب على مديرى المسارح أو أى مكان عام آخر تعرض فيه المصنفات تمكين هذه ال يئات من  ، الالسلكية

، بل تغليب الصالح العام  . وليس المقصود من هذا النص إنكار حقوق التأليف اتخاذ الوسائل التى تكفل إذاعت ا
، كما  ة مصنفاته ب ذه الوسيلة. فقد حفظ للمؤلف حقه فى تعو ض عادل نظير إذاع ورعاية جانب الثقافة العامة

أوجب النص على ال يئات الرسمية إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وتعو ض مستغل المكان الذي يذاع منه 
. والقيد هنا وارد على الحا اهندبى للمؤلف فى أال ينشر مصنفه إال إذا أراد ذلك  المصنف إذا كان لذلك مقتض "

أيضا على الحا المالى للمؤلف أو للناشر من عدم جواز نشر المصنف إال بعد  ، ووارد وفى المكان الذي ير ده
 . استئذان المؤلف أو الناشر

، هنغراض التثقيف أو لغيرها من أغراض  ، فقد تقتضى هذه المصلحة و برر وضع هذا القيد المصلحة العامة
على الجم ور فى  –ن المصنفات فيلم سينمائى أو مسرحية أو أغنية أو غير ذلك م –، إذاعة مصنف  فنية

، إما تعنتا أو شططا منه فى تقدير اهنجر الذي  اإلذاعة الالسلكية وقد يمتنع المؤلف أو الناشر عن السماح بذلك
، وتبيح لل يئات الرسمية  . فالمصلحة العامة هنا تتغلب على المصلحة الخاصة للمؤلف أو الناشر يطلب تقاضيه

.  لكية أن تذيع المصنف دون إذن من المؤلف أو الناشر أو بالرغم من معارضت ماالمنوط ب ا اإلذاعة الالس
مديرى المسارح وأصحاب صاالت عرض اهنفالم  –و جب على مديرى اهنمكنة العامة التى يعرض في ا المصنف 
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. وتوفيقا بين  أن يمكنوا ال يئات الرسمية من ترتيب الوسائل الفنية الالزمة ل ذه اإلذاعة –السينمائية ونحوهم 
، يفرض القانون على ال يئات الرسمية عند استعمال ا هذا  المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للمؤلف أو الناشر

، للمؤلف أو خلفه أو الناشر  ، يقدره القاضى عند االختالف ( دفع تعو ض عادل 1الحا االستثنائى التزامين : ) 
(  2. )  إذا كان لذلك مقتض ولم يؤل المصنف إلى الملك العام ، ولمستغل المكان الذي يذاع منه المصنف

 . ، وفى ذلك مراعاة لحا المؤلف اهندبى من وجوب نسبة مصنفه إليه إذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف

 الصور والذين تمثلهم هذه الصور :  - 4 - 213
، ولكن يوجد شخص غير  أنه ال يوجد هنا مصنف مشترك ( $%&. 114انظر آنفًا فقرة  ( &%$) وقد قدمنا 

من قانون حماية حا المؤلف فى هذا الصدد  96. تنص المادة  المؤلف تثبت له على المصنف حقوق معينة
على ما يأتى : " ال يحا لمن قام بعمل صورة أن يعرض أو ينشر أو يوزع أصل الصورة أو نسخا من ا دون إذن 

. وال يسرى هذا الحكم إذا كان نشر الصورة قد تم  ، ما لم يتفا على غير ذلك صو رهماهنشخاص الذين قام بت
، أو سمحت ب ا  ، أو كانت تتعلا برجال رسميين أو أشخاص يتمتعون بش رة عامة بمناسبة حوادث وقعت علنا

، إذ ترتب  اول ا. ومع ذلك ال يجوز فى الحالة السابقة عرض صورة أو تد السلطات العامة خدمة للصالح العام
. وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن  على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره

، ما لم يقض  ، حتى ولو لم يسمح بذلك المصور بنشرها فى الصحف والمجالت وغيرها من النشرات المماثلة
، من رسم أو حفر أو  طر قة التى عملت ب ااالتفاق بغير ذلك وتسرى هذه اهنحكام على الصور أيا كانت ال

. وجاء فى المذكرة  ( $%&. فى المشروع الجديد 96يطابا هذا النص المادة  ( &%$) وسيلة أخرى " 
لبيان الحكم فى حالة النزاع بين من قام بعمل الصورة  96اإليضاحية فى خصوص هذا النص : " عرضت المادة 

، فقضت بان  ن عرض أو نشر أو توز ع أصل الصورة أو نسخ من اوالشخص الذي تمثله هذه الصورة بشأ
، وأن  صاحب الصورة هو وحده دون المصور صاحب الحا فى اإلذن بنشرها فى الصحف والمجالت وغيرها

. كما  ، ما لم يقض االتفاق بغير ذلك صاحب الصورة له الحا فى اإلذن بالنشر حتى لو لم يأذن بذلك المصور
.  فى عرض ونشر وتوز ع الصورة أو نسخ من ا على إذن اهنشخاص الذين تمثل م الصورة علقت حا المصور

، أو إذا كانت لرجال رسميين أو ذوى  واستثنت من هذا الحكم حالة نشر الصورة لمناسبة حوادث وقعت عالنية
. على أنه ال  عام، وكذلك إذا كانت السلطات عالمة قد أذنت بنشر الصورة لغرض اقتضاه الصالح ال ش رة عامة

، إذا ترتب على ذلك مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو  يجوز فى هذه اهنحوال عرض الصورة أو تداول ا
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، من  . وست الفقرة اهنخيرة من هذه المادة فى الحكم بين جميع الصور م ما اختلفت وسائل ا بسمعته أو بوقاره
 . رسم أو حفر أو نحت أو غيرها "

، سواء كان عمل الصورة عن طر ا  له حا المؤلف على الصورة التى عمل ا واهنصل أن المصور
) ، وقد تقدم بيان ذلك  الفوتوغرافيا أو التصو ر أو الرسم أو النحت ) تمثال ( أو الحفر أو غير ذلك من الوسائل

الذي يحا . ومقتضى أن له حا المؤلف أن يكون هو وحده  ( $%&. 182فقرة  – 148أنظر آنفًا فقرة  ( &%$
،  ، إذا كانت الصورة إلنسان . ولكن يقيد من هذا الحا ، أصال ونسخا له عرض الصورة أو نشرها أو توز ع ا

، وهذه اهنسباب متروكة لمحض  أن الصورة تمثل شخصا قد تكون عنده أسباب وجي ة فى عدم نشر الصورة
، إما باتفاق  ن ترخيص من صاحب الصورة. لذلك ال يجوز للمصور أن ينشر الصورة أو نسخا من ا دو  تقديره

و فرض فى الموديالت ) النساء العرايا ( الذين يجلسون للتصو ر و تقاضون أجرا  ( &%$) سابا أو إذن الحا 
فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 1، أن م أذنوا مقدما فى نشر صورهم ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  على ذلك

، إذا كان  . على أنه يجوز للمصور أن ينشر الصورة دون ترخيص  من صاحب ا ( $%&. ( 211فقرة  – 211
النشر قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا كما إذا نشر صاحب الجر دة أو المجلة صورة محاضر فى مناسبة أنه 

و رئيس ، كما إذا نشرت صورة رئيس الدولة أ . أو كانت الصورة تتعلا برجال رسميين ألقى محاضرة علنية
الحكومة أو أحد الوزراء أو أحد رجال البرلمان أو غيرهم من الرجال الرسميين فى الصحف والمجالت فى مناسبة 

. أو كانت الصورة تتعلا بأشخاص  حادث وقع ل م أو عمل صدر من م أو فى مناسبة خلق ا الصحفى بنفسه
مش ور فى مناسبة اختراع كشفه أو كتاب  ، كما إذا نشرت الصحف والمجالت صورة عالم يتمتعون بش رة عامة

، كما إذا نشرت الصحف بإذن من  . أو سمحت بنشر الصورة السلطات العامة خدمة للصالح العام نشره
،  ، فيما عدا الفرض اهنخير . و الحظ أنه السلطات العامة صورة مت م مختف يطلب البحث عنه والقبض عليه

، ال يجوز نشر الصورة بغير إذن صاحب ا إذا ترتب على  حة الخاصةحيث تتغلب المصلحة العامة على المصل
، كما إذا نشرت الصحف خبر جر مة وقعت على  النشر مساس بشرف الشخص الذي تمثله أو بسمعته أو بوقاره

 . العرض أو السمعة أو الوقار ونشرت فى الوقت ذاته صورة الشخص الذي وقعت عليه الجر مة
، حتى  فله أن يأذن فى نشرها فى الصحف والمجالت وغيرها من النشرات المماثلةأما صاحب الصورة نفسه 

،  . ذلك أن هناك حقين على الصورة لو عارض المصور فى ذلك بحجة أنه هو وحده صاحب الحا فى النشر
، ولذلك ال يجوز  . والحا اهنخير يتغلب على الحا اهنول حا المصور ) أى المؤلف ( وحا صاحب الصورة
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، و جوز لصاحب الصورة أن ينشرها دون إذن  مصور فى اهنصل أن ينشر الصورة دون إذن صاحب الل
. ومع ذلك يجوز للمصور أن يتفا مع صاحب الصورة على أنه ال يجوز نشر الصورة إال بإذن من  المصور
 . ، أو على أنه يجوز هنى من ما نشر الصورة دون إذن اآلخر المصور

 المؤلف وطرق حمايتهاحقوق  - الفرع الثانى

 حقوق المؤلف -المبحث األول

 الحق المالى والحق األدبى : - 214
،  من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " للمؤلف وحده الحا فى تقر ر نشر مصنفه 1تنص المدة  

، وال  ستغالل. وله وحده الحا فى استغالل مصنفه ماليا بأية طر قة من طرق اال وفى تعيين طر قة هذا النشر
فى  1يطابا هذا النص المادة  ( &%$) يجوز لغيره مباشرة هذا الحا دون إذن كتابى سابا منه أو ممن يخلفه " 

. وجاء فى المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد : " لم يعن المشروع كما سبا القول  ( $%&. المشروع الجديد
بتعر ف الطبيعة القانونية لحا المؤلف : إال أنه لم يغفل استظ ار حا المؤلف اهندبى وحقه المادى على 

وحا المؤلف ...  . فبين أن المؤلف دون سواه الحا فى تقر ر نشر مصنفه وفى تحديد طر قة هذا النشر مصنفه
... وجاء فى صدر  المادى أو المالى هو حقه فى استغالل مصنفاته على أية صورة من صور االستغالل "

، تخول للمؤلف وحده حا تقر ر  المذكرة اإليضاحية أيضًا ما يأتى : " ثم إن حا المؤلف يتناول ناحية أدبية بحته
داول وإلزام الغير باحترام مصنفه فال يجوز للغير أن نشر مصنفه على الجم ور ونسبته إلى نفسه وسحبه من الت

، وهذا ما يعبر عنه بالحا  ، وذلك كله رغم النزول عن المصنف يجرى فيه باإلضافة أو الحذف أو التحو ر
، كما أن حا المؤلف يتناول أيضا ناحية مادية إذا ما قرر المؤلف نشر مصنفه يجعل  ( droit moral) اهندبى 

. لذلك قال البعض  ( droit pecuniaire) ، وهو ما يعبر عنه بالحا المادة  ل فى ذمته الماليةهذا الحا يدخ
.  ( system duliste) ، وتلك هى نظر ة االزدواج  بأن للمؤلف حقين منفصلين مستقلين كال من ما عن اآلخر

. وقال البعض اآلخر  ا المؤلف، هنن ا تبدو وسيلة لتفسير المظاهر المشتبكة لح وقد القت هذه النظر ة نجاحا
، هنن مصدر اإليراد فى استغالل المصنف هو  ، كما أنه ال يدخل فى ذمته المالية إن حا المؤلف أن ينقسم

. وليس هذا اإليراد إال كمثل أرباح الس م تدخل فى  ، وهو مظ ر شخصية المؤلف ال ينفصل عن ا المصنف ذاته
 system) ، وتلك هى نظر ة الوحدة  ى اهنرباح هو حقه على المصنف ذاته، إال أن حقه عل ذمة المؤلف المالية
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Unitaire ) وتنزع عن هذا الحا صفة االحتكار  . ولما كانت نظر ة الوحدة تربط حا المؤلف بشخصيته ،
ع م ، و ضحى بمصلحة المتعاملين م ، فإن اهنخذ ب ذه النظر ة يفيد جم رة المؤلفين المادى وتغلب ناحية اهندبية
، إذ يصبح من المتعذر إخضاع مثل هذا الحا وقد امتزج بشخصية صاحبه الستيالء  وأحيانا بمصلحة الجماعة

، وعدم إيراد نص لتعر ف  . وقد رؤى فى المشروع المطروح ل ذه االعتبارات عدم التقيد بنظر ة معينة الدولة مثال
، وخاصة وإن مثل هذه النظر ات  لقضاء ورجال الفقه، على أن يترك ذلك الجت اد ا طبيعة حا المؤلف القانونية

، فحيث تعلو النظر ة الفردية أو تفتر أو تتخذ  تخضع لتطور دائم متصل بتطور الجماعة اإلنسانية ذات ا
اإلنسانية مبادئ مغايرة فى تأسيس نظم ا االجتماعية وتنظيم عالقة الفرد بالمجتمع وتقدير أثر كل من ما على 

. ومع ذلك فقد عنى المشروع بإيراد حا  المشروع أو يصدف عن مشايعة نظر ة دون أخرى ، يميل  اآلخر
، مراعيا فى كل ذلك اعتبار ن أساسيين ال يمكن  المؤلف فى صورة المعنو ة واهندبية وكذلك فى صورة المادية

 . ، وهما حماية النشاط الفكرى لإلنسان وتأمين مصلحة الدولة " إغفال ما
 . ، مذهب وحدة حا المؤلف ومذهب ازدواج هذا الحا م أن هناك مذهبين فق يينونرى مما تقد

، فيقولون إن الحا اهندبى والحا المالى للمؤلف ليسا حقين مستقلين  أما أنصار مذهب وحدة حا المؤلف
، هو  . فليس للمؤلف إال حا واحد على مصنفه ، بل هما جانبان مختلفان من حا واحد أحدهما عن اآلخر

 ,pecunisire) وجانب مالى  ( moral) . وهذا الحا الواحد له جانب أدبى  لحا المستمد من صنعه إياها
patrimoninl ) وليس هذا الحا الواحد هو من حقوق  ، وكل من الجانبين يؤثر فى الجانب اآلخر و تأثر به .

معين  $ 911$ فى شكل  ، وال يظ ر إال حيث يتجسد ، إذ هو منفصل عن شخص المؤلف الشخصية المحضة
. فالمصنف إذن له  ، فينفصل عن شخص مؤلفه و عد للنشر من كتابة أو كالم أو رسم أو لحن أو غير ذلك

. ول ذا الحا  ، وحا المؤلف محله هو هذا المصنف ذاته وليس ذاتية المؤلف ذاتية منفصلة عن ذاتية المؤلف
، فيكون للمؤلف وحده حا استغالله والتعاقد مع أحد  مصنف. ف و تارة تكون له قيمة مالية عند نشر ال وج ان

، و صبح  . وعند ذلك يصبح حا المؤلف حقوقا مالية الناشر ن على هذا االستغالل أو استغالله مباشرة بنفسه
. وهو طورًا  ( droit pecunitaire, partimonial) هذا الحا مع قيامه على محل غير مادى ذا قيمة مادية 

، بل إن  ، فيكون للمؤلف حا دفع االعتداء عن نتاج فكره على المصنف الذي هو نتاج فكر المؤلف يتمثل حقاً 
. فينت ى حا المؤلف إلى أن يكون  ( droit Moral) ، وعندئذ يصبح الحا حقا أدبيا  له حا تعديله وحا سحبه

هذا الحا أيضا غير مادى وله ، فإن  ، نظيره فى ذلك حا والية اهنب حقا غير مادى وإن كان له جانب مالى
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فقرة  1انظر من هذا الرأى بالنيول ور بير وبوالنجية  ( &%$) جانب مالى هو حا اهنب فى االنتفاع بمال ولده 
9146 – Nast  1198داللوز اهنسبوعى  1198فبراير سنة  29فى تعليقه على حكم محكمة بار س فى - 
 . ( $%&. 919ص  – 912ص  211عبد المنعم فرج الصدة فقرة  186

. فالقول  والصحيح أن مذهب ازدواج حا المؤلف هو المذهب الذي يتالءم مع طبيعة الحا وتكييفه القانونى
، هى أن هذين الجانبين يختلفان أحدهما عن  بأن حا المؤلف حا واحد له جانبان فيه إغفال لحقيقة واضحة

. فالجانب المالى من حا  التى تسرى على كل جانب اآلخر اختالفا جوهر ا فى طبيعة كل من ما وفى اهنحكام
انظر آنفًا فقرة  ( &%$) ، كما قدمنا  . ف و ، له طبيعته الخاصة المؤلف هو حا مستقل قائم بذاته

، ف و ليس بحا  . أما الجانب اهندبى من حا المؤلف ، وهو مال منقول ، حا عينى أصلى ( $%&. 166
، وكما أن اهنب له  ، مثله فى ذلك مثل حا اهنبوة حا من حقوق الشخصية. بل هو  ، وليس بمال أصال عينى

. ثم إن الحا المالى للمؤلف يختلف عن حقه  ، كذلك المؤلف له حا اهنبوة على مصنفه حا اهنبوة على أبنه
 ، وهو حا موقت ينقضى . فالحا المالى يجوز النزول عنه اهندبى فى اهنحكام التى تسرى على كل من الحقين

، وهو حا  . أما الحا اهندبى فعلى النقيض من ذلك حا ال يجوز النزول عنه بعد مدة معينة من موت المؤلف
. ففيم إذن القول بأن  دائم ينتقل بالميرات و بقى حتى بعد انقضاء مدة الحماية التى منح ا القانون للحا المالى

، ليسا إال جانبين لحا واحد! وإذا كان ال  فى اهنحكام، فى الطبيعة و  هذين الحقين اللذين يختلفان إلى هذا الحد
،  ، فالحا المناظر لحا المؤلف ليس هو حا والية اهنب كما يقول أنصار الوحدة بد من التشبيه بحقوق مناظرة

، والمصنف فى وضع يناظر تماما وضع الولد  ، فقد قدمنا أن للمؤلف حا أبوة على مصنفه بل هو حا اهنبوة
كما أن حا اهنبوة هو من الحقوق المتعلقة بالشخصية و قترن به حا مادى يستقل عنه هو حا . و  من أبيه

، كذلك الحا اهندبى للمؤلف هو من حقوق الشخصية و قترن به حا مادى يستقل عنه هو  اإلرث وحا النفقة
 . حا االستغالل المادى

) واستقالل الحا المالى عن الحا اهندبى  ، من أنصار مذهب االزدواج ، لالعتبارات التى قدمناها فنحن إذن

مع تعليا ليون  11 - 1 - 81سير ه  1880أغسطس سنة  16انظر من هذا الرأى : نقض فرنسى  ( &%$
 1111داللوز  1111مايو سنة  11 –مع تعليا كوالن  1 - 1 - 1109داللوز  1102يونيه سنة  21 –كان 

 . 111فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 1أنسيكلوبيدى داللوز ديبوا فى  –مع تعليا ديبوا  281 –
 941محمد على عرفة فقرة  – 169فقرة  - 162وانظر من هذا الرأى فى الفقه المصرى : شفيا شحاتة فقرة 
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حسن كيرة فى أصول القانون فقرة  -(  266) والمدخل للقانون الخاص فقرة  110عبد المنعم البدراوى فقرة  –
منصور مصطفى  – 49وص  18للحا ص  إسماعيل غانم فى النظر ة العامة - 211وفقرة  611ص  216

ولما كان الحا المالى للمؤلف هو الحا البارز فى .  ( $%&. 46منصور فى المدخل للعلوم القانونية ص 
ذمت م المالية مدة ، ثم ينتقل إلى ورثته من بعده فيبقى فى  . وهو حا يدوم طول حياة المؤلف ، فنبدأ به التعامل

( الحا المالى  2. )  ( الحا المالى فى أثناء حياة المؤلف 1. فنعالج إذن مسائل ثالثا : )  أخرى حددها القانون 
 . ( الحا اهندبى للمؤلف 9. )  بعد موت المؤلف

 الحق المالى فى أثناء حياة المؤلف -المطلب األول

 نطاق الحق المالى وجواز التصرف فيه : - 215
من قانون حماية حا المؤلف تقضى بأن  2/  1أن المادة  ( $%&. 201أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) قدمنا  

، وال يجوز لغيره مباشرة هذا الحا  للمؤلف وحده الحا فى استغالل مصنفه ماليا بأية طر قة من طرق االستغالل
بأن حا استغالل المصنف ماليا  وقد قضت محكمة النقض ( &%$) دون إذن كتابى سابا منه أو ممن يخلفه 

. وللمؤلف وحده أن ينقل  ، وال يجوز لغيره مباشرة هذا الحا دون إذن سابا منه أو ممن يخلفه هو للمؤلف وحده
، وأن يحدد فى هذه الحالة مدة استغالل الغير  إلى الغير الحا فى مباشرة االستغالل المقررة له كل ا أو بعض ا

. ومقتضى ذلك أن المؤلف حر فى أن يجيز لمن يشاء نشر مؤلفه وأن يمنعه عمن  حقوق لما تلقاه عنه من هذه ال
، وال يسكت عليه إذا تكرر من نفس المعتدى  ، وفى أن يسكت على االعتداء على حقه إذا وقع من شخص يشاء

االعتداء فى  ، وذلك دون أن يعتبر سكوته فى المرة اهنولى مانعا له من مباشرة حقه فى دفع أو وقع من غيره
 11مجموعة أحكام النقض  1161يوليه سنة  4المرة الثانية ما دام هذا الحا قائما ولما ينقض ) نقض مدنى 

 602ص  12مجموعة أحكام النقض  1161أكتوبر سنة  26وانظر أيضًا نقض مدنى  – 120ص  111رقم 
ا المؤلف فى االستغالل : ) أوال ( من نفس القانون على ما يأتى : " يتضمن ح 6. وتنص المادة  ( $%&. (

، وخاصة بإحدى الصور اآلتية : التالوة العلنية أو التوقيع  نقل المصنف إلى الجم ور مباشرة بأية صورة
، أو العرض  الموسيقى أو التمثيل المسرحى أو العرض العلنى أو اإلذاعة الالسلكية للكالم أو الصوت أو الصور

، أو نقل اإلذاعة الالسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التلفز ون  لسينمابواسطة الفانوس السحرى أو ا
. ) ثانيًا ( نقل المصنف إلى الجم ور بطر قة غير مباشرة بنسخ صور منه تكون فى  بعد وضع ا فى مكان عام
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لفوتوغرافى أو ، و تم هذا بصفة خاصة عن طر ا الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصو ر ا متناول الجم ور
الصب فى قوالب أو بأية طر قة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طر ا النشر الفوتوغرافى 

، مطابقة تامة فى المعنى ومطابقة تكاد  فى المشروع الجديد 6يطابا هذا النص المادة  ( &%$) أو السينمائى 
، بأن للمؤلف أن ينقل إلى  ، كما سنرى  من نفس القانون  94. وتقضى المادة  " ( $%&. تكون تامة فى اللفظ

 . الغير الحا فى مباشرة حقوق االستغالل المتقدمة الذكر
و تبين من ذلك أن نطاق الحا المالى للمؤلف يتناول نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا غير مباشر بنسخ 

.  لجم ور بطر ا مباشر باهنداء العلنى، كما يتناول نقل المصنف إلى ا صور منه ونشرها وهذا هو الغالب
 1. ف ناك مسائل ثالث : )  ، و كون ذلك عادة عن طر ا عقد النشر وللمؤلف أن يتصرف فى حقه المالى للغير

( اهنداء العلنى ) النقل  2. )  ( النشر أو نسخ نماذج أو صور للمصنف ) النقل غير المباشر للجم ور (
 . رف المؤلف فى حقه المالى( تص 9. )  المباشر للجم ور (

 

 ) النقل غير المباشر للجمهور ( النشر أو نسخ نماذج أو صور للمصنف

 مضمون حق النشر :  - 216
، وذلك عن طر ا نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا غير  ، بنفسه أو بواسطة غيره للمؤلف حا نشر مصنفه

، فيجوز هنى فرد أن يحصل  متناول الجم ور، و كون ذلك بنسخ نماذج أو صور للمصنف تكون فى  مباشر
، دون  . وال يجوز لغير المؤلف ، بمقابل كما هى العادة أو بغير مقابل كما يقع أحيانا على نسخة من المصنف
 . أن ينشر المصنف على هذا النحو –و عطى اإلذن عادة عن طر ا عقد النشر  –إذن كتابى من المؤلف 

، ومن  . وتتصل به رخص وإباحات ال تدخل فى مضمونه ، وسائل مختلفة ناه، على الوجه الذي بسط وللنشر
،  . و متد حا النشر ، مباشرة هذا الرخص واإلباحات ، ولو بدون إذن المؤلف ومن غير مقابل ثم يجوز للغير

، بل أيضًا إلى االشتقاق من المصنف عن طر ا  ليس فحسب إلى نسخ صور من المصنفات مطابقة لألصل
 . ح والتعليا والتحو ر والتحو ل والترجمة وغير ذلك من طرق االشتقاقالشر 

( الرخص واإلباحات التى ال  2. )  ( الوسائل المختلفة للنشر 1ف ناك مسائل ثالث تتعلا بحا النشر : ) 
 . ( مشتقات المصنف اهنصلى التى تدخل فى مضمون حا النشر 9. )  تدخل فى مضمون حا النشر
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 المختلفة للنشر :  الوسائل - 217
) ثانيًا ( سالفة الذكر بأن النشر يكون بنقل المصنف إلى الجم ور بطر قة غير مباشرة بنسخ  6تقول المادة 

، و تم هذا بصفة خاصة عن طر ا البضاعة أو الرسم أو الحفر أو  صور منه تكون فى متناول الجم ور
ة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن التصو ر الفوتوغرافى أو الصب فى قوالب أو بأية طر ق

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لقانون حماية حا المؤلف فى  ( &%$) طر ا النشر الفوتوغرافى أو السينمائى 
هذا الصدد : " وحا المؤلف المادى أو المالى هو حقه فى استغالل مصنفاته على أية صورة من صور 

... أما  االستغالل عن طر ا نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا مباشر أو غير مباشر، و تم هذا  االستغالل
، فيتم عن طر ا نسخ المصنف بواسطة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصو ر أو الصب  المباشر النقل غير

الفوتوغرافى أو فى قوالب أو بأية طر قة أخرى من طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة أو عن طر ا النشر 
. وواضح من العبارات  ( $%&. " . و سمى حا النقل غير المباشر حا عمل نماذج من المصنف السينمائى

 . ، بل هى على سبيل التمثيل المتقدمة أن الوسائل التى وردت فى النص ليست مذكورة على سبيل الحصر
باعة هى الطر ا العادى للنشر فى . ذلك أن الط وأول وسيلة للنشر وردت فى النص هى طر ا الطباعة

 &%$) ، بل إن اختراع الطبعة هو الذي هيأ لحا المؤلف فى الظ ور كما سبا القول  المصنفات اهندبية والعلمية
، يصل إلى اهنلوف بل إلى مئات  . فبالطباعة يمكن إعداد عدد كبير من النسخ ( $%&. 164انظر آنفًا فقرة  (

، عن طر ا بيع هذه النسخ للجم ور بنفسه أو بواسطة  . و ستطيع المؤلف العلمى ، للمصنف اهندبى أو اهنلوف
. وإعداد نسخ من  ، أن يحصل على مبلغ من المال يمثل حقه المالى فى استغالل مصنفه غيره ) كناشر (

، بل يجوز أن يكون  المصنف ال يشترط فيه حتما حتى يكون خاضعا لحا النشر أن يكون بطر ا المطبعة
، والنسخ  ، والنسخ بطر ا التصو ر الفوتوغرافى والميكروفيلم ، كالنسخ باليد والنسخ باآللة الكاتبة طرق أخرى ب

 . لمكفوفى النظر Braille، والنسخ بطر ا  ( stenographie) بطر ا االختزال 
رق اهنخرى التى ، يكون عادة بالط ، كالصور والتماثيل والرسوم والزخارف وإعداد نسخ من المصنفات الفنية

، وهى الرسم والحفر والتصو ر الفوتوغرافى والميكروفيلم والصب فى قوالب وأية طر قة أخرى من  وردت فى النص
 . طرق الفنون التخطيطية أو المجسمة

. وهذان الطر قان يصلحان لنشر  ، وهما النشر السينمائى والنشر الفوتوغرافى بقى طر قان ذكرهما النص
رحية والروايات والقصص بعد تحو ل ا إلى مسرحيات فيما يتعلا بالنشر السينمائى ولنشر المصنفات المس
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. وتسجيل الصوت فى االسطوانات  المصنفات الموسيقية والمسرحيات الغنائية فيما يتعلا بالنشر الفوتوغرافى
ر من المصنف أى ، فيعتبر من قبيل النشر عن طر ا نسخ صو  الفوتوغرافية هو بمثابة طبع نسخ من المصنف

، ال من قبيل اهنداء العلنى وهو نقل المصنف إلى  من قبيل نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا غير مباشر
،  . ومثل التسجيل فى االسطوانات الفوتوغرافية التقاط المناظر فى اهنفالم السينمائية الجم ور بطر ا مباشر

ن هو من قبيل نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا غير ، فكال الطر قي سواء كانت اهنفالم صامتة أو ناطقة
 . مباشر

يضاف إلى الطرق المتقدمة طر ا لم يرد ذكره فى القانون بين طرق نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا غير 
. وقد  والتلفز ونى ( enregistremetn radiophonigue) ، وهذا الطر ا هو طر ا التسجيل الالسلكى  مباشر

، ولكنه لم يذكر التسجيل الالسلكى  ، اإلذاعة الالسلكية بين طرق اهنداء العلنى المباشر كما رأينا ، ذكر القانون 
 . والتلفز ونى بين طرق النقل إلى الجم ور بطر ا غير مباشر

، سواء حصل علي ا من المؤلف أو من  و الحظ أخيرًا أنه يمكن القول بأن من حصل على نسخة من مصنف
، ال يجوز له استعمال هذه النسخة إال  ، من غير أن تنتقل إليه حقوق النشر أو بغير مقابل، بمقابل  الناشر

. فله أن يقرأ نسخة الكتاب التى اشتراها وأن يشاهد الفيلم الذي  لمنفعته الشخصية ولمنفعة من يلوذ به من ذو ه
،  فيلم أو االسطوانة لبعض أصدقائه، وله أن يعير الكتاب أو ال استأجره وأن يسمع اهنسطوانة التى حصل علي ا

. ولكن ليس له أن يباشر على النسخة حقوق المؤلف أو  وأن يبيع ا فيكون للمشترى نفس الحقوق التى للبائع
، فليس له أن يذيع االسطوانة على الجم ور بطر ا اهنداء العلنى  الناشر هنن هذه الحقوق لم تنتقل إليه كما قدمنا

، وال أن يعرض الفيل على الجم ور فى  ( $%&. 11ص  16م 1111فبراير سنة  1ط استئناف مختل ( &%$) 
، ف ناك من يرى أنه حتى يحا للمؤلف أن  ولكن هذا الحكم مختلف فيه ( &%$) صالة من صاالت العرض 

 -أى بائع االسطوانة  –، يجب عليه أن يجعل للناشر  يمنع مشترى االسطوانة مثال من إذاعت ا على الجم ور
. أما أن يكون  ، فتجرى أحكام االشتراط لمصلحة الغير يشترط ذلك صراحة على المشترى لمصلحة المؤلف

، ف ذا يقتضى أن يكون للمؤلف حا لم ينص عليه القانون وحقوق المؤلف  للمؤلف هذا الحا دون اشتراط
 Prop . Lit . et لفظ 1داللوز محصورة فيما نص عليه القانون ) انظر فى هذه المسألة ديبوا فى أنسيكلوبيدى 

Art  وما بعدها 192، ديبوا فقرة  119فقرة ) .&%$ ) . 
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 الرخص واإلباحات التى ال تدخل فى مضمون النشر :  - 218

، فتجوز  وقد أورد قانون حماية المؤلف سلسلة من الرخص واإلباحات ال تدخل فى مصمون حا النشر
.  ونعرض ل ا على الترتيب اآلتى : ) أوال ( النقل لالستعمال الشخصى ، مباشرت ا دون إذن المؤلف ودون مقابل

وجاء فى  ( &%$) . ) ثالثًا ( النقل لتأييد ما هو منشور أو للمناقشة والنقد  ) ثانيًا ( النشر على سبيل اإلخبار
لمؤلف يملي ا المذكرة اإليضاحية لقانون حماية حا المؤلف فى هذا الصدد : " جاء المشروع بقيود على حا ا

، فال تحول دون  ، هنن لل يئة االجتماعية حقا فى تيسير سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى  الصالح العام
ذلك هنن اهنجيال اإلنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى  ، بلوأ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين

 . ( $%&. " تكو ن المؤلفات

 النقل لالستعمال الشخصى : –أوال  - 219

من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " إذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من  12تنص المادة  
يطابا النص  ( &%$) ، فال يجوز للمؤلف أن يمنعه من ذلك "  ، وذلك الستعماله الشخصى مصنف تم نشره

.  ( $%&. ، و كاد يكون مطابقا له فى اللفظ المعنى ، مطابقة تامة فى فى المشروع الجديد 12المادة 
، ولما كان ال ير د  والمفروض هنا أن شخصًا استعار مثال نسخة من مصنف أدبى أو علمى أو فنى أو موسيقى

 –، فقد لجأ إلى نسخ صورة من ا بأية طر قة من طرق النسخ  أو ال يستطيع الحصول على هذه النسخة ملكا له
دون أن  –لة الكاتبة أو الفوتوغرافيا أو التسجيل بالنسبة إلى االسطوانات واهنفالم أو غير ذلك خط اليد أو اآل

. وإنما قصد استعمال النسخة التى نقل ا استعماال  يقصد نشر ما نسخه إذ ليس له حا النشر دون إذن المؤلف
رخصة أباح ا القانون بنص صر ح  . وهذه ، فتحل محل النسخة التى استعارها بعد أن يرد هذه لصاحب ا شخصياً 
، إذ الناقل هنا لم يعتد على حا النشر الثابت للمؤلف ف و ال يقصد نشر النسخة التى نقل ا على  كما نرى 

. وهو بعمله هذا لم يضع على  ، وإنما قصد أن يقصر هذه النسخة على استعماله الشخصى الجم ور كما قدمنا
، وهذه خسارة هينة إلى جنب ما لل يئة االجتماعية من حا " فى تيسير  دةالمؤلف أو الناشر إلى ثمن نسخة واح

، ذلك هنن  ، فال تحول دون بلوأ هذه الغاية حقوق مطلقة للمؤلفين سبل الثقافة والتزود من ثمار العقل البشرى 
اإليضاحية ( و الحظ اهنجيال اإلنسانية المتعاقبة تساهم عادة بما تخلفه من آثار فى تكو ن المؤلفات " ) المذكرة 

أنه بالنسبة إلى المصنفات الفنية يكون مف وم االستعمال الشخصى أضيا منه فى المصنفات اهندبية والعلمية 
، فغير مسموح دون إذن المؤلف أن ينقل الشخص نسخة من صورة أو تمثال إال لغرض الدرس  والموسيقية
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خة من المصنف الفنى لالستمتاع ب ا واالستحواذ علي ا والبحث الفنى أما إذا كان النسخ لغرض الحصول على نس
 1ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) ، ف ذا ال يجوز  كمصنف فنى يستعيض به عن اهنصل الذي نقل عنه

 . ( $%&. 181فقرة  Prop . Lit . et Art لفظ
شر مصنفه أن يمنع إيقاعه أو من قانون حماية المؤلف على ما يأتى : " ليس للمؤلف بعد ن 11وتنص المادة 

، ما دام ال يحصل فى نظير ذلك  تمثيله أو إلقاءه فى اجتماع عائلى أو فى جمعية أو منتدى خاص أو مدرسة
. ولموسيقى القوات العسكر ة وغيرها من الفرق التابعة للدولة أو اهنشخاص العامة اهنخرى  رسم أو مقابل مالى

، ما دام ال يحصل فى نظير ذلك  تلزم بدفع أى مقابل عن حا المؤلف الحا فى إيقاع المصنفات من غير أن
وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى فى هذا الصدد : " ومن القيود  ( &%$) رسم أو مقابل مالى " 

 ا أو فقرة أولى من حا الغير فى غيقاع المصنفات أو تمثيل 11الواردة على حا المؤلف ما نصت عليه المادة 
، دون  ، كاالجتماعات العائلية واجتماعات الجمعيات او المنتديات أو المدارس إلقائ ا فى اجتماعات خاصة

. وكذلك ما نصت عليه المادة المذكورة فى فقرت ا الثانية من حا فرق موسيقى القوات العسكر ة  تعو ض للمؤلف
،  شخاص العامة اهنخرى فى إيقاع المصنفات الموسيقيةولما فى حكم ا من الفرق النظامية التابعة للدولة أو اهن

 . " ال يحصل فى الحالتين رسم أو مقابل مالى من جم ور المستمعين ، ما دام دون تعو ض للمؤلف أيضاً 
، و كاد يكونوا متطابقين فى  . والنصان متطابقان فى المعنى فى المشروع الجديد 11و قابل النص المادة 

عدا أن المشروع الجديد استثنى صراحة من فرق الموسيقى الرسمية " فرق اإلذاعة الالسلكية . وذلك فيما  اللفظ
من قانون حماية حا المؤلف فيما قدمناه ) انظر آنفًا  91والتلفز ون " ف ذه ل ا حكم خاص نصت عليه المادة 

مال المصنف فى . وظاهر أن استع ( $%&. ( من المشروع الجديد 21، وانظر كذلك المادة  202فقرة 
، هو من قبيل  ، أو فى الفرق الموسيقية التابعة لألشخاص العامة اجتماعات خاصة كالتى أشار إلي ا النص

،  إذن $ 964$ ، فال يستطيع المؤلف  ، مع شىء من التوسع فى مف وم هذا االستعمال االستعمال الشخصى
، أو  ، أو من تمثيله إذا كان مصنفًا مسرحياً  وسيقياً ، أن يمنع من إيقاعه إذا كان مصنفا م بعد أن ينشر مصنفه

، إذا كان ذلك يقع فى اجتماعات خاصة ال يتقاضى في ا رسم  من إلقائه إذا كان مصنفا أدبيا شعرًا كان أو نثراً 
، وذلك كاالجتماعات العائلية أو الجمعيات اهندبية أو الر اضية أو النوادى الخاصة أو الحفالت  أو مقابل

، وال تتقاضى أجرًا عن  . ذلك أن هذه االجتماعات الخاصة تخدم فى العادة اآلداب والفنون الموسيقى رسيةالمد
، وذلك عن طر ا اهنداء العلنى باإليقاع  ، فوجب تشجيع ا بمنح ا الحا فى أداء مصنف قد سبا نشره خدمات ا
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وقد قضت محكمة  ( &%$) علنى دون النشر . و الحظ أن الرخصة هنا تتناول اهنداء ال أو التمثيل أو اإللقاء
، إذ قد يقام حفل عام فى  النقض باال تالزم بين صفة المكان وصفة االجتماع من حيث الخصوصية والعمومية

. وإذا كان ما سجله الحكم المطعون  ، كما قد يحصل العكس فيؤجر مكان عام لعقد اجتماع خاص مكان خاص
، و ذكر في ا أن الدخول مباح مقابل  فالته بنشرات عديدة فى الصحف اليوميةفيه من أن النادى كان يعلن عن ح

، فإن هذه الوقائع تضفى على الحفالت صفة االستغالل التجارى وتنأى به عن صفة  مبلغ يحدده كرسم دخول
. إذ يشترط إلضفاء هذا الوصف على الحفالت التى تحيي ا الجمعيات والمنتديات الخاصة أن  الخصوصية

،  ، وأن تفرض رقابة على الدخول قتصر الحضور في ا على اهنعضاء ومدعو  م ممن تربط م ب م صلة وثيقةي
وأن تتجرد هذه الحفالت من قصد الكسب المادى مما يقتضى عدم تحصيل رسم أو مقابل مالى نظير مشاهدت ا ) 

 . ( $%&. ( 224ص  96رقم  16مجموعة أحكام النقض  1161فبراير سنة  21نقض مدنى 
، الفرق الموسيقية التابعة للقوات  ، وإن كان فى هذا أيضًا شىء من التوسع و لحا باالجتماعات الخاصة

، دون إذن  . فل ذه الفرق الموسيقية ، والتابعة للدولة بوجه عام أو لألشخاص العامة اهنخرى كالبلديات المسلحة
يقية المنشورة بشرط أال تتقاضى رسما أو مقابال عن ، إيقاع المصنفات الموس المؤلف أو الناشر ودون مقابل

، ف ذه هيئات  . و ستثنى من هذه الفرق الموسيقية ال يئات الرسمية المنوط ب ا اإلذاعة الالسلكية والتلفز ونية ذلك
 ، وأن تحصل . ولذلك وجب أن تدفع أجرًا للمؤلف أو الناشر عما تذيعه من ا تحترف فيما تحترف إذاعة الموسيقى

،  . ولكن فيما يتعلا بالمصنفات التى توقع أو تعرض فى المسارح أو فى أى مكان آخر على اإلذن فى اإلذاعة
، ولو بغير  من قانون حماية حا المؤلف تجعل الحا ل ذه ال يئات فى إذاعة هذه المصنفات 91قدمنا أن المادة 

المكان الذي  $ 968$ لف أو الناشر ولمستغل ، بشرط أن تدفع تعو ضًا عادال للمؤ  موافقة المؤلف أو الناشر
 ( &%$) ، وقد سبا تفصيل القول فى ذلك  ، وبشرط أن تذيع اسم المؤلف وعنوان المصنف يذاع منه المصنف

 . ( $%&. 202انظر آنفًا فقرة 

 النشر على سبيل اإلخبار :  –ثانيًا  - 201
،  ، أن ينشر و ذاع ، دون إذن المؤلف : " يجوزمن قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى  11تنص المادة 

، الخطب والمحاضرات واهنحاديث التى تلقى فى الجلسات العلنية لل يئات التشر عية واإلدار ة  على سبيل اإلخبار
، ما دامت هذه الخطب والمحاضرات  واالجتماعات العلمية واهندبية الفنية والسياسية واالجتماعية والدينية

، نشر ما يلقى من مرافعات قضائية علنية فى حدود  ، دون إذن منه . و جوز أيضاً  وج ة إلى العامةواهنحاديث م
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نشر وإذاعة  11وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد : " وأخيرًا فقد أجازت المادة  ( &%$) القانون " 
، واهندبية والفنية والسياسية  االجتماعات العلميةما يلقى فى الجلسات العلنية لل يئات التشر عية أو اإلدار ة أو فى 

، وكذلك المرافعات القضائية العلنية  ، ما دامت موج ة إلى الكافة ، من خطب أو محاضرات أو أحاديث والدينية
 . " ، وذلك كله دون إذن من المؤلف فى حدود القانون 

، وتطابقا يكاد يكون  تطابقا تاما فى المعنى . والنصان متطابقان 11و قابل النص فى المشروع الجديد المادة 
. وهنا يكون النشر عادة عن طر ا الصحف والمجالت والنشرات الدور ة واإلذاعة  ( $%&. تاما فى اللفظ

،  . وظاهر أن النشر إنما هو على سبيل اإلخبار ، وما إلى ذلك من طرق النشر المختلفة الالسلكية والتلفز ون 
، وهى ت م الجم ور هنن ا ألقيت فى  جم ور على خطب ومحاضرات وأحاديث ألقيت علنافالمقصود أن يطلع ال

. والصحافة ووسائل  هيئات تشر عية أو إدار ة أو فى اجتماعات أدبية أو اجتماعية أو فنية أو دينية أو سياسية
. ومن ثم وجب  حاديثاإلعالم اهنخرى ال تقوم بم مت ا كاملة إذا هى أغفلت نشر هذه الخطب والمحاضرات واهن

،  ، دون حاجة إلى إذن من ألقوا هذه الخطب والمحاضرات واهنحاديث ، بأن يباح ل ا النشر أن تمكن من ذلك
.  ، وبحسب م أن النشر يساعد على انتشار أفكارهم بين الجم ور ودون أن يتقاضى هؤالء أى مقابل على ذلك

 . ، ما دام نشرها ال يخالف القانون  مرافعات القضائية العلنية، على ال ، ولالعتبارات نفس ا و سرى هذا الحكم
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " ال يجوز للصحف أو النشرات الدورية أن تنقل المقاالت العلمية أو  25وتنص المادة 

. ولكن  ، دون موافقة مؤلفيها األدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر فى الصحف والدوريات األخرى

،  الدورية أن تنشر مقتبسا أو مختصراً أو بياناً موجزاً عن المصنفات أو الكتب أو الروايات أو القصص يجوز للصحف أو النشرات

. ويجوز للصحف أو النشرات الدورية  ، وبغير انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذا القانون بغير إذن من مؤلفيها

، ما دام لم  سية أو االقتصادية أو العلمية أو الدينية التى تشغل الرأى العام فى وقت معينأن تنتقل المقاالت الخاصة بالمناقشات السيا

. وال تشمل الحماية المقررة فى هذا القانون األخبار اليومية والحوادث المختلفة التى لها  يرد فى الصحيفة ما يحظر النقل صراحة

، ذكر المصدر بصفة واضحة  أو نشر اقتباس أو غيره مما ذكر بالفقرات السابقة ، فى حالة النقل . ويجب دائما طبيعة األخبار العادية

واسم المؤلف إن كان قد وقع مؤلفه " 
وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد : " ومن هذه القيود أيضاً حق  ( &%$) 

سياسية أو االقتصادية أو العلمية أو الدينية التى تشغل الجرائد والمجالت أو النشرات الدورية فى نقل المقاالت الخاصة بالمناقشات ال

 . ( 9/  25النقل ) م  ، ما دام لم ينص صراحة على حظر الرأى العام فى وقت معين
... ولم يغفل  ( 5/  25ومن الطبيعى أال تشمل الحماية أيضاً األخبار اليومية والحوادث المختلفة التى لها طبيعة األخبار العادية ) م 

، كما  ، فأوجب ذكر اسمه والمصدر الذى ينقل عنه على صورة واضحة مشروع فى كافة هذه الصور رعاية الحق األدبى للمؤلفال

، على أن  ، رعاية لحق المؤلف . وقد حرص المشروع ( 21حفظ للمؤلف حقه الخالص فى نشر مجموعات خطبة أو مقاالته ) م 

و األدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة التى تنشر فى الصحف ينص على عدم جواز نقل المقاالت العلمية أ

 . " ( 2/  25والنشرات الدورية األخرى دون إذن المؤلف ) م 
، إال أن المشروع الجديد قدم  . والنصان متطابقان فى المعنى ويكادان يتطابقان فى اللفظ 25ويقابل النص فى المشروع الجديد المادة 

، فجعل بذلك ذكر المصدر واسم المؤلف غير واجب فى نقل األخبار اليومية  على الفقرة السابقة لها 25فقرة األخيرة من المادة ال
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( $%&. والحوادث التى لها طبعة
. ويؤخذ من هذا النص أن هناك أشياء ال يجوز للصحيفة نقلها عن صحيفة أخرى إال بإذن  

، فهى المقاالت العلمية أو  . أما األشياء التى ال يجوز نقلها إال بإذن المؤلف حاجة إلذن المؤلف، وأشياء يجوز نقلها دون  المؤلف

. ذلك أن هذه األشياء ال تحمل طابع الخبر اليومى وليست مما يشغل الرأى  األدبية أو الفنية أو الروايات المسلسلة والقصص الصغيرة

، فال يجوز لصحيفة أخرى أن تنقلها عنها  التى نشرتها قد دفعت للمؤلف مقابال لها، ويغلب أن تكون الصحيفة  العام فى وقت معين

( األخبار اليومية والحوادث التى  2، فهى ما يأتى : )  . وأما األشياء التى يجوز نقلها دون إذن ودون مقابل دون استئذان ودون مقابل

، فإذا نقلتها صحيفة أخرى وذكرت المصدر الذي  رد نشرها فى أول صحيفة، فهذه أخبار تفقد أهميتها بمج لها طبيعة األخبار العادية

، بل فيه تنويه بشأنها  ، لم يكن فى هذا ضرر يصيب الصحيفة األولى نقلت عنه
 – 971قارن محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

علومات العادية التى تنشرها ويقول : " وكذلك األخبار والم 211شفيق شحاتة فقرة  - 191فقرة  1وانظر محمد كامل مرسى 

، ولذلك تستطيع الجرائد األخرى نقل هذه  ، فإنه ال يوجد هنا ابتكار أو خلق الصحف ال تدخل فى عداد المؤلفات التى يحميها القانون

يجوز للصحف . ولكن يالحظ بالنسبة إلى البرقيات التى يبعث بها مراسلو الصحيفة فى عواصم البالد أنه ال  األخبار بال أدنى حرج

. وقد قضت محكمة  األخرى نقلها إال إذا مضى على نشرها فترة من الزمن بحيث تعتبر هذه البرقيات بعدها من المعلومات الشائعة "

. أما إذا  االستئناف المختلطة بأنه يجوز لصحيفة مسائية أن تنشر البرقيات التى تلقتها صحيفة صباحية صدرت قبل الصحيفة المسائية

، فإن الفترة التى تفصل بين صدور الجريدتين ال تعتبر كافية  ريدة صباحية عن جريدة مسائية صدرت قبلها فى اليوم السابقنقلت ج

يجب أن تكون أطول من ذلك إذا كانت الصحيفة التى تنقل الخبر تصدر بلغة أخرى غير اللغة التى نشر بها  ، والفترة لذيوع الخبر

( $%&. ( 251ص  915رقم  9جازيت  2529أبريل سنة  9تلط الخبر ألول مرة ) استئناف مخ
( المقاالت الخاصة  1. )  

، ما لم يرد فى الصحيفة ما يحظر النقل  بالمناقشات السياسية أو االقتصادية أو العلمية أو الدينية التى تشغل الرأى العام فى وقت معين

. فإذا نقلتها صحيفة عن  لجمهور أن تنشر على أوسع نطاق يطلع عليها، فيهم ا . ذلك أن هذه المقاالت تشغل الرأى العام صراحة

، ال سيما أن القانون أعطى الصحيفة األخرى الحق فى أن  ، فال ضير على الصحيفة األخرى أخرى وذكرت المصدر الذي نقلت عنه

ن المصنفات أو الكتب أو الروايات أو ( مقتبسات أو بينات موجزة م 9. )  تحظر النقل صراحة إذا رأت ذلك فيتمتع عندئذ النقل

، فهذه مجرد مقتبسات موجزة  ، سواء كانت منشورة فى صحف أو نشرات دورية أو كانت منشورة على حدة مستقلة بذاتها القصص

. ويسرى هذا  ، بل هى تحفز على قراءة األصل إذا تعرف بهذه المصنفات فتروج ويتسع نطاق نشرها ال تغنى عن قراءة األصل

، حتى لو لم تمض مدة الخمس سنوات  ، إذا اقتبست الصحيفة منها بيانا موجزاً باللغة العربية لحكم أيضا على المصنفات األجنبيةا

. وفى هذه الصور  من قانون حماية حق المؤلف على ما سنرى 7التى يترجم فى خاللها المصنف إلى اللغة العربية طبقا للمادة 

، إذ يجب عند النقل ذكر اسم  ، رأينا أن الحق األدبى للمؤلف بقى مرعيا يجوز فيها النقل دون إذن المؤلف الثالث التى قدمناها والتى

 . المؤلف والمصدر الذي ينقل عنه على وجه واضح

من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " فى اهنحوال المنصوص علي ا فى المادتين  16وتنص المادة 
يقابل  ( &%$) ، يكون للمؤلف وحده الحا فى نشر مجموعات خطبه أو مقاالته "  ( 11وم  11السابقتين ) م 

. وقد  ( $%&. ، و كادان يتطابقان لفظا . والنصان متطابقان معنى 16هذا النص فى المشروع الجديد المادة 
ت واهنحاديث ، نقل الخطب والمحاضرا ، بشروط معينة المشار إلي ما تبيحان 11و  11رأينا أن المادتين 

. وهذه اإلباحة ال تعنى بطبيعة الحال أن تنشر الصحيفة مجموعات خطب  واهنخبار والمقاالت والمقتبسات
، ليس فحسب بالنسبة إلى الصحيفة التى نقلت الخطب  ، ف ذا النشر من حا المؤلف وحده المؤلف أو مقاالته

 . يفة اهنخرى نفس ا، بل أيضا بالنسبة إلى هذه الصح والمقاالت من صحيفة أخرى 
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 النقل لتأييد ما هو منشور أو للمناقشة والنقد :  –ثالثًا  - 200
. ففى اهنولى كان النشر يست دف  فى هذه الحالة الثالثة يختلف الغرض من النشر عنه فى الحالتين السابقتين

النشر هو المصنف ، فكان المقصود ب استعمال المصنف استعماال شخصيًا أو استعماال فى اجتماعات خاصة
، فكان المقصود بالنشر  . وفى الحالة الثانية كان النشر يست دف إعالم الناس بالمصنف ذاته بغرض استعماله

، فالمقصود بالنشر  . أما فى الحالة الثالثة التى نحن بصددها هنا أيضا هو المصنف ذاته بغرض اإلخبار عنه
، فإذا كان الناقل مقرًا بعلو  ، بل المقصود هو تقييم المصنف ليس هو المصنف ذاته الستعمال أو لإلخبار عنه

، وإذا كان المصنف محال للمناقشة نقده الناقل إلظ ار مزاياه  قيمته احتج به لتأييد ما ينشره هو من قوله
 . وعيوبه

ا من قانون حماية ح 14، تنص المادة  ففى صورة االحتجاج بالمصنف لتأييد ما ينشره الناقل من قوله
المؤلف على ما يأتى : " فى الكتب الدراسية وفى كتب اهندب والتار خ والعلوم والفنون يباح : ) أ ( نقل مقتطفات 

. ) ب ( نقل المصنفات التى سبا نشرها فى الفنون التخطيطية أو  قصيرة من المصنفات التى سبا نشرها
. و جب فى جميع اهنحوال أن  لتوضيح المكتوب، بشرط أن يقصر النقل على ما يلزم  المجسمة أو الفوتوغرافية

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد  ( &%$) يذكر بوضوح المصادر المنقول عن ا وأسماء المؤلفين " 
نقل مقتطفات قصيرة من بعض المصنفات إلى الكتب المعدة للتعليم ومؤلفات النقد  14: " كما أباحت المادة 

 . " ، على أن يلتزم حد االعتدال فيما ينقل العلمية والتار خ والمصنفات
.  ( $%&. ، و كادان يتطابقان لفظا والنصان متطابقان معنى . 14و قابل النص فى المشروع الجديد المادة 

. فكثيرًا ما يستمد  وأول ما يرد على البال من الكتب التى تنقل عن غيرها لتأييد ما ورد في ا هى الكتب المدرسية
. وال  عو هذه الكتب ما يكتبونه من المصنفات التى سبا نشرها فى الموضوعات التى تعرض ل ا هذه الكتبواض

،  ، تأييدًا لما يذهب إليه فيما يكتبه ، ولكن يجوز له يجوز للناقل أن يورد مقتبسات طو لة من مصنف سبا نشره
.  ول على إذن المؤلف أو دفع مقابل له، وذلك دون حاجة إلى الحص نقل مقتطفات قصيرة يدعم ب ا ما يقول

وهذا هو الشأن أيضا فى غير الكتب المدرسية من كتب اهندب والتار خ والعلوم والفنون والموسيقى وغير ذلك من 
، نقل مقتطفات قصيرة من  ، دون حاجة إلى إذن المؤلف ودون مقابل . فيجوز فى كل هذا ألوان المعرفة

، يقع  . وفيما يتعلا بالمصنفات الفنية التى سبا نشرها الوجه الذي بيناه المصنفات التى سبا نشرها على
، و شترط  ، رسما تخطيطيا كان أو رسما مجسما أو رسما فوتوغرافيا االقتباس عادة بنقل جزء من المصنف ذاته
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المنقول أن يقتصر النقل على ما هو ضرورى لتوضيح ما قصد الناقل أن يوضحه مستندًا فى ذلك إلى المصنف 
وفيما يتعلا بفن المعمار  - 114فقرة  Prop . Lit . et Art لفظ 1ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) عنه 
 $%&. ، رسم أو تصو ر المشيدات العامة القائمة فى الطرق العامة على مش د من الجم ور ، دون إذن يجوز

اها ال حاجة إلى استئذانه فى النقل وال يتقاضى مقابال . ولما كان المؤلف المنقول عنه فى اهنحوال التى ذكرن (
، ولذلك أوجب النص أن يذكر الناقل فى وضوح عند النقل المصدر  ، فال أقل من رعاية حقه اهندبى كما قدمنا

 . الذي نقل عنه واسم المؤلف
تى : " ال يجوز من قانون حماية حا المؤلف على ما يأ 19، تنص المادة  وفى صورة مناقشة المصنف ونقده

، إذا قصد ب ا النقد أو المناقشة أو  ، حظر التحليالت واالقتباسات القصيرة ، بعد نشر المصنف للمؤلف
يقابل هذا النص فى المشروع  ( &%$) ، ما دامت تشير إلى المصنف واسم المؤلف إن كان معروفا "  اإلخبار

. وهنا يقتصر الناقل على  ( $%&. يتطابقان لفظا ، و كادان . والنصان متطابقان معنى 19الجديد المادة 
، و كون القصد من النقل هو تقييم المصنف عن طر ا  تحليالت أو اقتباسات قصيرة من مصنف سبا نشره

، ولكن هذا قد  . وقد يكون القصد أيضا اإلخبار عن المصنف أو التثقيف مناقشته ونقده وإظ ار مزاياه وعيوبه
من قانون حماية حا المؤلف وقد  11. وأنظر  210وأنظر آنفًا فقرة  2/  11أنظر م  ( &%$) ورد فيما قدمناه 

، وتيسيرًا للنقد اهندبى والعلمى وهو ضرورى لتوثيا  . ومن أجل ذلك ( $%&. سبا شرح ا فى الفقرة نفس ا
قتباسات قصيرة بالقدر ، أن ينقل عن المصنف ا ، توضيحًا لنقده ، أجيز للناقد الثقافة ودعم ا على أسس مستقرة

، وهو ينقل هذه  . وبدي ى أن الناقد ، وذلك دون حاجة إلى استئذان المؤلف ودون مقابل الذي يقتضيه التوضيح
، ما دام المصنف ومؤلفه هما  ، سيشير حتما إلى المصنف المنقول عنه وإلى اسم المؤلف االقتباسات القصيرة

 . موضوع النقد

 صلى التى تدخل فى مضمون حق النشر : مشتقات المصنف األ - 212

من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو  4تنص المادة 
، أو  . وال يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك . وله وحده الحا فى ترجمته إلى لغة أخرى  التحو ر على مصنفه

.  ، إال بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه " المنصوص علي ا فى المادة الثالثةأن يباشر صورة أخرى من الصور 
من نفس القانون على ما يأتى : " تنت ى حماية حا المؤلف وحا من ترجم مصنفه إلى لغة  8وتنص المادة 

نفسه أو ، إذا لم يباشر المؤلف أو المترجم هذا الحا ب أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربية
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وقد جاء فى  ( &%$) بواسطة غيره فى مدى خمس سنوات من تار خ أول نشر للمصنف اهنصلى أو المترجم " 
ما يأتى : " فقد نصت المادة الثامنة على انت اء الحماية المقررة  8المذكرة اإليضاحية فى خصوص المادة 

، إذا مضت  مة المصنف إلى اللغة العربيةللمؤلف ولمن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية بالنسبة لحق ما فى ترج
المترجم دون أن يباشر المؤلف أو المترجم بنفس ما أو  خمس سنوات من تار خ أول نشر للمصنف اهنصلى أو

. وفى هذا القيد الزمنى تغليب للصالح العام المصرى على  بواسطة غيرهما ترجمة المصنف إلى اللغة العربية
حتى يمكن دفع هذا المؤلف وحثه على مباشرة هذه الترجمة فى أقرب وقت معقول ، و  المصلحة الفردية للمؤلف

 . " رعاية لمصلحة البالد كيال تحرم من ثمار التفكير اإلنسان فى مختلف اهنمم المختلفة اهنخرى لمدة طو لة
خالف بين ، وال  فى المشروع الجديد 8و  4من قانون حماية حا المؤلف المادتين  8و  4و قابل المادتان 

من المشروع الجديد على الوجه  4. فقد جرت المادة  ، وإن وقع الخالف فى اللفظ هذه النصوص فى المعنى
، وله ولمن يخلفه أن يع د إلى غيره بأن  اآلتى : " للمؤلف إدخال ما يرى من التعديل أو التحو ر على مصنفه

. و قع باطال كل قيد على حقه فى التعديل  9ة يباشر ذلك أو أية صورة من الصور المنصوص علي ا فى الماد
من المشروع الجديد على الوجه اآلتى : " للمؤلف الحا فى ترجمة مصنفه إلى  8. وجرت المادة  أو التحو ر "
. ومع ذلك إذا كان المصنف  ، وال يجوز لغيره أن يباشر ذلك إال بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه لغة أخرى 

، فتنت ى حتما حماية حا المؤلف وحا من ترجم مصنف إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة  موضوعا بلغة أجنبية
هذا المصنف إلى اللغة العربية بمضى خمس سنوات من تار خ أول نشر للمصنف اهنصلى أو المترجم دون أن 

 . ( $%&. " يباشر المؤلف أو المترجم خالل حقه فى الترجمة إلى اللغة العربية
أن هناك مصنفات مشتقة من المصنف اهنصلى  ( $%&. وما بعدها 149أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) وقد قدمنا 

. ولكن القانون فى الوقت ذاته يحمى المصنف اهنصلى من هذه  يحمي ا القانون كما يحمى المصنف اهنصلى
من  . ذلك أن اشتقاق مصنف المصنفات المشتقة إذا قام بعمل ا مؤلف آخر غير مؤلف المصنف اهنصلى

.  ، وال يجوز لغيره القيام به دون إذن كتابى منه المصنف اهنصلى هو من حا مؤلف المصنف اهنصلى وحده
 ( &%$) ، وقد سبا تفصيل ذلك  من قانون حماية حا المؤلف 1و  9وصور االشتقاق مذكورة فى المادتين 

م صور االشتقاق هى جمع مختارات . ونقتصر هنا على أن نذكر أن أه ( $%&. فى آخرها 141انظر آنفًا فقرة 
أنظر آنفًا  ( &%$) من المصنف اهنصلى متميزة بسبب يرجع إلى االبتكار أو الترتيب أو أى مج ود شخصى 

) ، وإعادة إظ ار المصنف اهنصلى مع شرحه أو التعليا عليه أو بعد مراجعته وتنقيحه  ( $%&. 141فقرة 
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خيص المصنف اهنصلى أو تحو له من لون من ألوان اآلداب أو ، وتل ( $%&. 141أنظر آنفًا فقرة  ( &%$
) الفنون أو العلوم إلى لون آخر كتحو ل الرواية أو القصة إلى مسرحية أو تحو ل المسرحية إلى فيلم سينمائى 

أنظر آنفًا  ( &%$) ، وترجمة المصنف من لغته اهنصلية إلى لغة أخرى  ( $%&. 146أنظر آنفًا فقرة  ( &%$
 . ( $%&. 144 فقرة

. وإذا أقدم علي ا أحد  فجميع هذه الصور من االشتقاق هى من حا مؤلف المصنف اهنصلى وحده كما قدمنا
. و قع ذلك عادة فى صورة اتفاق  ، وجب على هذا أن يحصل على إذن كتابى من مؤلف المصنف اهنصلى غيره

. فإذا ما أصبح حا االشتقاق ثابتا لشخص  ، وفى نظير مقابل يتقاضاه المؤلف اهنصلى قر ب من عقد النشر
، من  ، فإن هذا الشخص بعد أن يقوم بوضع المصنف المشتا غير المؤلف اهنصلى على النحو الذي ذكرناه

، يكون له على هذا المصنف  مختارات أو شرح أو تعليا أو مراجعة أو تنقيح أو تلخيص أو تحو ل أو ترجمة
يجوز هنحد نقله أو االشتقاق منه دون أن يستأذنه هو وصاحب المصنف  ، فال المشتا حقوق المؤلف بدوره

. ولما كانت ترجمة المصنف  ( $%&. 144 – 141انظر آنفا فقرة  ( &%$) ، وقد تقدم بيان ذلك  اهنصلى معاً 
ع ، يخض ، أى ترجمة الترجمة ، فإن االشتقاق من هذا االشتقاق اهنصلى هى اشتقاق من هذا المصنف كما قدمنا

 . هو أيضا إلذن مؤلف المصنف اهنصلى
، والترجمة نوع من أنواع االشتقاق يحمى من ا القانون ثم  ونقف قليال عند ترجمة المصنف اهنصلى هنهميت ا

، فنقتصر على هذا  . والذى يعنينا هنا هو حماية المصنف اهنصلى من الترجمة يحمي ا كما سبا القول
، لم يجز هنحد ترجمته إلى لغة أجنبية دون إذن المؤلف طوال مدة  لعربية. فإذا وضع مصنف باللغة ا الجانب
، لم يجز هنحد ترجمته إلى لغة أجنبية أخرى دون إذن المؤلف  . وكذلك إذا وضع مصنف بلغة أجنبية الحماية

اهنصلى قد  ، أو بترجمته بطر ا غير مباشر إذا كان المصنف . أما بترجمته إلى اللغة العربية طوال مدة الحماية
. و قع ذلك عادة إذا كان المترجم  ، فيعمد المترجم العربى إلى ترجمة هذه الترجمة ترجم إلى لغة أجنبية أخرى 

، و عرف اللغة اهنجنبية اهنخرى التى  العربى ال يعرف اللغة اهنجنبية اهنصلية التى كتب ب ا المصنف اهنصلى
. وفى  ون المصنف اهنصلى من الترجمة : يحمى مؤلف المصنف. وفى الحالتين يحمى القان ترجم إلي ا المصنف

الحالتين يحمى القانون المصنف اهنصلى من الترجمة : يحمى مؤلف المصنف اهنصلى كما يحمى من ترجم هذا 
. ولكن هذه الحماية ال تقوم طوال مدت ا المقررة فى القانون إال بعد  المصنف اهنصلى إلى لغة أجنبية أخرى 

، بترجمة المصنف إلى  . أو شخص آخر يأذنان له فى ذلك ، هو أن يقوم المؤلف أو المترجم ط هاماستيفاء شر 



 

 

 

 

1545 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

من قانون حماية  8اللغة العربية فى مدى خمس سنوات من تار خ أول نشر للمصنف اهنصلى أو المترجم ) م 
ف اهنصلى إلى ، وكذلك على مترجم المصن . فعلى صاحب المصنف اهنصلى حا المؤلف وقد سبا ذكرها (

، أن يقوم  ، إذا أراد أى من ما أن يحمى مصنفه أو يحمى ترجمته من الترجمة إلى اللغة العربية لغة أجنبية أخرى 
، بترجمة المصنف أو ترجمة الترجمة إلى اللغة العربية فى خالل المدة  ، أو يقوم أحد غيره باتفاق معه هو

، أو ترجمة  ، لم يجز هنحد أن يعيد ترجمة المصنف ذا فعل ذلك. فإ القصيرة التى سبا ذكرها ) خمس سنوات (
، إلى اللغة العربية مرة أخرى إال بعد استئذان كل من المؤلف اهنصلى ومترجم المصنف إلى لغة أجنبية  الترجمة

. وال حاجة  ، وهى خمسون سنة من وقت موت أى من المؤلف اهنصلى والمترجم طوال مدة الحماية القانونية
تئذان المترجم العربى اهنول هنن ترجمته العربية لم تكن محل اعتبار المترجم العربى التالى له إال إذا كان هذا الس

،  ، وكذلك ترجمته إلى اللغة اهنجنبية اهنخرى  قد انتحل ا أو انتحل الكثير من ا : أما إذا بقى المصنف اهنصلى
، فقد قدمنا أن ترجمة المصنف أو ترجمة ترجمته  با ذكرهادون ترجمة إلى اللغة العربية مدة خمس السنوات السا

. وقد قصد ب ذه  ، ودون أى مقابل ، دون حاجة الستئذان أحد إلى اللغة العربية تصبح مباحة هنى مترجم عربى
، بل وحفز أصحاب هذه المصنفات اهنجنبية إلى  اهنحكام تيسير ترجمة المصنفات اهنجنبية إلى اللغة العربية

. فكثير من المصنفات اهنجنبية يحتاج إلي ا القارئ  ة إلى ترجمت ا إلى اللغة العربية حتى تحمى حماية كاملةالمباد
العربى الذي ال يعرف لغة المصنف اهنجنبية كما تحتاج المكتبة العربية بوجه عام إلى التزود من ثمار العقل 

.  لمصرى على مشكلة ترجمة المصنفات اهنجنبية. وعلى هذا النحو تغلب المشرع ا البشرى فى اهنمم المختلفة
انظر فيما تقدم ما  ( &%$) وهى المشكلة التى وقفت عقبة مدة طو لة تحول دون صدور قانون حماية المؤلف 

 . ( $%&. 144سبا بيانه آنفا فقرة 

 ) النقل المباشر للجمهور ( األداء العلنى - 2

 ما هو األداء العلنى : - 203
، كما يتناول نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا غير مباشر بعمل  قدمنا أن نطاق الحا المالى للمؤلف 

.  ، يتناول أيضا نقل المصنف إلى الجم ور بطر ا مباشر باهنداء العلنى نماذج أو نسخ من المصنف ونشرها
ية حا المؤلف تنص على أن " من قانون حما 6أن المادة  ( $%&. 201أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) وقد رأينا 

، خاصة بإحدى  يتضمن حا المؤلف فى االستغالل : ) أوال ( نقل المصنف إلى الجم ور مباشرة بأية صورة
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الصور اآلتية : التالوة العلنية أو التوقيع الموسيقى أو التمثيل المسرحى أو العرض العلنى أو اإلذاعة الالسلكية 
، أو نقل اإلذاعة الالسلكية  العرض بواسطة الفانوس السحرى أو السينما، أو  للكالم أو الصوت أو الصور

. فنقل المصنف  ... " ) ثانيًا ( –بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التلفز ون بعد وضع ما فى مكان عام 
ته بغير إذن ، وال يجوز هنحد غيره مباشر  نقال مباشرًا إلى الجم ور عن طر ا اهنداء العلنى من حا المؤلف وحده

، وفى نظير مقابل ما يتقاضاه المؤلف من الغير أو بغير  من قانون حماية حا المؤلف ( 2/  1كتابى ) م 
 . ، أو بغير مقابل . و ستوى فى ذلك أن يكون اهنداء العلنى ذاته بمقابل يتقاضاه الغير من الجم ور مقابل

، واهنداء بطر ا  عند اهنداء بطر ا الراديو والتلفز ون  فنبحث إذن فى اهنداء العلنى وسائل اهنداء ونقف قليال
، ولكن ما ورد فى النص ليس مذكورا على سبيل  والفونوغراف غير وارد فى النص ( &%$) السينما والفونوغراف 

 . ، ومجانية اهنداء بالنسبة إلى الجم ور . ثم نبحث علنية اهنداء ( $%&. الحصر كما قدمنا

 : وسائل األداء  - 204
، فى المادة السادسة سالفة  ، على سبيل التمثيل ال على سبيل الحصر ، كما رأينا هذه الوسائل مذكورة

، إذا كان المصنف من  ، فيكون نقل المصنف مباشرة إلى الجم ور عادة بطر ا التالوة العلنية للكالم الذكر
، للمسرحيات على اختالف  ا التمثيل المسرحى. و كون بطر  ، شعرًا كان أو نثراً  المصنفات اهندبية أو العلمية

،  ، و كون بطر ا العرض العلنى ، فى المصنفات الموسيقية . و كون بطر ا التوقيع الموسيقى للصوت أنواع ا
. و كون بواسطة  ، للمشاهد المختلفة . و كون بواسطة الفانوس السحرى  للصور وغيرها من المصنفات الفنية

. و كون بواسطة اإلذاعة الالسلكية  الموسيقى وغير ذلك مما يذاع بطر ا السينما، للمسرحيات و  السينما
، حتى لو نقلت اإلذاعة الالسلكية  ، للكالم والموسيقى والمسرحيات وغير ذلك مما يذاع ب ذين الطر قين والتلفز ون 

 . بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التلفز ون بعد وضع ما فى مكان عام
، أما نقله إلى الجم ور بطر ا غير  صنف مباشرة إلى الجم ور يكون بالصوت البشرى أو باآللةفنقل الم

 . مباشر فيكون بعمل نسخ منه ونشرها على الجم ور

 األداء بطريق الراديو والتلفزيون :  - 205
من انتقلت إليه ، و جب عند ذلك استئذان المؤلف أو  يجوز أن يقع اهنداء العلنى بطر ا الراديو والتلفز ون 

 . ، ول ذا أن يتقاضى أجرًا فى مقابل ذلك حقوقه
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، فإن تسجيل هذه اهنشرطة يدخل  ونحن هنا ال نعرض لألشرطة المسجلة وإذاعت ا بطر ا الراديو والتلفز ون 
، وقد  فى مضمون حا النشر أى نقل المصنف بطر ا غير مباشر إلى الجم ور عن طر ا نسخ صور منه

اء مباشرة عن طر ا الراديو . وإنما نعرض هنا لألد ( $%&. 204أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) سبا الكالم فى ذلك 
، فتنقل تأديته فى الحال عن  ، أى أن المؤدى يوجه تأديته للجم ور مباشرة ) فى ال واء كما يقال ( أو التلفز ون 

 . طر ا أج زة الراديو أو التلفز ون إلى المستمعين للراديو أو المشاهدين للتلفز ون 
 وهذا اهنداء المباشر للجم ور له أحوال ثالث :

. ولذلك ال  ، وهو مكان خاص مقفل ال عالنية فيه الحالة اهنولى ( أن يقوم المؤدى بالتأدية فى اهنستوديو) 
. وهذه الحالة هى الحالة  ، ولكنه بنقله إلى الجم ور عن طر ا اهنج زة يصبح علنيا يكون اهنداء فى ذاته علنيا

. ومن ثم يجب  ، بل بنقله إلى الجم ور هنداء نفسه، ال با ، فحا المؤلف فى اهنداء العلنى يتعلا هنا الغالبة
 . ، وله أن يتقاضى أجرًا على ذلك استئذانه

، بل فى مكان عام يحتشد فيه  ، ال فى أستوديو مقفل ال عالنية فيه ) الحالة الثانية ( أن يقوم المؤدى بالتأدية
إلى جم ور آخر غير الجم ور الذي . وفى الوقت نفسه ينتقل اهنداء بطر ا اهنج زة  الجم ور فيسمع و رى 

، فى أماكنه الخاصة من  ، وهذا الجم ور اآلخر هو الذي احتشد فى المكان العام الذي حصل فيه اهنداء العنى
. و قع ذلك عادة عندما يقوم أحد  ، يستمع إلى ج از الراديو أو يشاهد لوحة التلفز ون  منازل ومكاتب ونحوها

، أو عندما يقوم الممثلون بالتمثيل فى مسرح  ام يذهب إليه الجم ور لسماع الغناءالمغنيين بالغناء فى مكان ع
، وفى الوقت الذي يقع فيه الغناء والتمثيل يذاع هذا وذاك عن طر ا  عام يذهب إليه الجم ور لمشاهدة التمثيل

الخاصة وكل من م يستمع  ، بحيث ينتقل الغناء إلى عدد كبير من الناس يبقون فى أماكن م الراديو أو التلفز ون 
. وللمؤلف فى هذه الحالة حقان : حقه فى اهنداء العلنى بطر ا الراديو أو لتلفز ون  إلى الراديو أو يشاهد التلفز ون 

. ومن ثم يكون للمؤلف أن يأخذ أجرًا  إلى عدد كبير آخر من الناس غير الجم ور الذي احتشد فى المكان العام
 . مع بين اهنجر ن، وأن يج عن كل من الحقين

، ولكن  ) الحالة الثالثة ( وهى كالحالة الثانية من حيث إن المؤدى يؤدى فى مكان عام يحتشد فيه الجم ور
،  ، قد يكون مق ى أو فندقا أو مطعما هنا فى هذه الحالة الثالثة يوجد جم ور آخر احتشد فى مكان عام آخر

ن لنقل اهنداء وقت وقوعه فى المكان العام اهنصلى إلى جم ور وضع فيه صاحبه مكبرًا للصوت أو لوحة للتلفز و 
من قانون حماية  6. وفى هذا المعنى تقول المادة  ، وذلك اجتذابا منه للعمالء المحتشدين عنده فى مكانه هو
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... أو نقل اإلذاعة الالسلكية بواسطة مكبر الصوت أو بواسطة لوحة التلفز ون بعد  حا المؤلف كما رأينا "
، هو أنه فى الحالة الثانية يوجد جم ور  . والفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة ضع ما فى مكان عام "و 

احتشد فى مكان عام يسمع و شاهد المؤدى و وجد إلى جانب هذا الجم ور المحتشد أفراد من الناس متفرقون فى 
أما فى الحالة الثالثة فيوجد جم ور احتشد  ، أماكن م الخاصة كل من م يسمع و شاهد عن طر ا ج ازه الخاص

فى مكان عام يسمع و شاهد المؤدى و وجد إلى جانب هذا الجم ور المحتشد جم ور آخر محتشد فى مكان عام 
، كما هو  . وعلى ذلك يكون للمؤلف فى الحالة الثالثة آخر يسمع هو ايضًا و شاهد المؤدى فى نفس الوقت

. وحا فى اهنداء العلنى فى  حقان : حا فى اهنداء العلنى فى المكان العام اهنصلى،  اهنمر فى الحالة الثانية
. وله أجر على كل  اهنماكن العامة اهنخرى التى ينتقل إلي ا اهنداء عن طر ا مكبر الصوت أو لوحة التلفز ون 

، فيقوم المؤدى باهنداء فى  ة. بل يجوز أن تجتمع الحالة الثانية مع الحالة الثالث ، و جمع بين اهنجر ن من الحقين
، و نقل فى الوقت ذاته  ، و نقل أداؤه فى اهنماكن الخاصة على النحو الذي رأيناه فى الحالة الثانية مكان عام

.  اهنداء إلى أماكن عامة أخرى بطر ا مكبر الصوت أو لوحة التلفز ون على النحو الذي رأيناه فى الحالة الثالثة
أجور ثالثة يجمع بين ا : أجر فى اهنداء العلنى فى المكان العام اهنصلى وأجر ثان فى وعند ذلك يكون للمؤلف 

، وأجر ثالث فى اهنداء العلنى المنقول إلى اهنماكن العامة اهنخرى  اهنداء العلنى المنقول إلى اهنماكن الخاصة
 . بطر ا مكبر الصورة أو لوحة التلفز ون 

 غراف : األداء بطريق السينما والفونو  - 206
، فالتقاط المشاهد عن طر ا اهنفالم " وتعبئة "  هنا أيضا ال نعرف هنفالم السينما وأسطوانات الفونوغراف

االسطوانات كل هذا يدخل فى مضمون حا النشر أى نقل المصنف بطر ا غير مباشر إلى الجم ور عن طر ا 
. وإنما نعرض هنا لألداء  ( $%&. 204 أنظر آنفًا فقرة ( &%$) ، وقد سبا الكالم فى ذلك  نسخ صور منه

 . العلنى المباشر عن طر ا اهنفالم السينمائية أو االسطوانات الفوتوغرافية
ال شك فى أن من يشترى أو يستأجر فيلما سينمائيا لعرضه على الجم ور فى صالحة العرض أى فى مكان 

، وذلك فى نظير المقابل الذي  المكان المتفا علي ما، يكون قد انتقل إليه حا اهنداء العلنى فى المدة وفى  عام
، وطوال  . ولكن إذا استأجر شخص فيلما سينمائيا لعرضه فى مكان عام معين أى صالة عرض معينة دفعه

،  ، وليس له أن يجاوز فى عرضه الفيلم الوقت المحدد ، فليس له أن يعرض الفيلم فى مكان آخر وقت معين
، هننه فيما جاوز فيه المكان أو الزمان لم  ا المؤلف فى اهنداء العلنى بطر ا السينماوإال كان معتديا على ح
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 . ينتقل إليه حا اهنداء العلنى
، بل له أن يجعل غيره  ، فله أن يستمع إلي ا فى منزله أو فى مكانه الخاص كذلك إذا اشترى شخص أسطوانة

الجتماعات العائلية والجمعيات الخاصة والحفالت يستمع إلي ا بشرط أن يكون ذلك فى اجتماعات خاصة ) ا
،  . ولكن ال يجوز له ( $%&. 201أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) من قانون حماية حا المؤلف (  11المدرسية : م 

، فإن فى هذا اعتداء على  ، أن يسمع االسطوانة جم ورا من الناس فى مكان عام دون إذن كتابى من المؤلف
، أن يتقاضى أجرًا  ، إذا أذن صاحب االسطوانة فى هذا اهنداء العلنى . وللمؤلف اء العلنىحا المؤلف فى اهند

وقد قدمنا أن هناك رأيا يذهب إلى أنه حتى يحا للمؤلف أن يمنع مشترى اهنسطوانة من  ( &%$) على ذلك 
صراحة على المشترى يشترط ذلك  –أى بائع اهنسطوانة  –، يجب عليه أن يجعل الناشر  إذاعت ا على الجم ور

 . ( $%&. ( آخرها فى 204، فتجرى أحكام االشتراط لمصلحة الغير ) انظر آنفًا فقرة  لمصلحة المؤلف

 عالنية األداء :  - 207
. أى فى مكان عام يستطيع  ، بل يجب أن يكون هذا اهنداء علنيا وال يكفى أن يكون هناك أداء للمصنف

. أما اهنداء فى اجتماع عائلى أو فى اجتماعات خاصة لجمعيات أو  الجم ور دخوله ولو لقاء أجر معين
 ( &%$) ، كما رأينا  من قانون حماية حا المؤلف 11، فقد قضت المادة  منتديات خاصة أو حفالت مدرسية

، بأنه ال يجوز للمؤلف أن يمنعه ما دام صاحب االجتماع ال يتقاضى فى نظير  ( $%&. 201أنظر آنفًا فقرة 
 . رسما أو مقابال مالياذلك 

. فقد ينقلب المكان الخاص إلى مكان عام إذا سمح للجم ور  وال عبرة بطبيعة المكان الذي يقع فيه اهنداء
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " للمؤلف أن ينقل  94، كما ينقلب المكان العام إلى  بالدخول فيه

) فقرة ثانية  4و  6) فقرة ثانية ( و  1الل المنصوص علي ا فى المواد إلى الغير الحا فى مباشرة حقوق االستغ
. و شترط لتمام التصرف أن يكون  ، على أن نقل أحد الحقوق ال يترتب عليه مباشرة حا آخر ( من هذا القانون 

نه ، مع بيان مداه والغرض م ، وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حا على حدة يكون محل التصرف مكتوبا
) . وعلى المؤلف أن يمتنع عن أى عمل من شأنه تعطيل استعمال الحا المتصرف فيه  ومدة االستغالل ومكانه

والصحيح  6إلى فقرة  1، إذ أشير فى المادة  وقع خطأ مطبعى فى نص الفقرة اهنولى من هذه المادة ( &%$
 . ا الفقرة الثانيةإلى فقرة أ والصحيح أن  4، وأشير فى المادة  أن ا الفقرة الثانية

من الباب الثانى  : " نحا المشرع فى الفصل الثالث 94وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية فى خصوص المادة 
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، فأقام التوازن بين حقوق  الذى عقده لبيان أحكام نقل حقوق المؤلفين نحوا يوفا بين مصالح المؤلفين والناشر ن
. فبعد أن حفظت المادة الخامسة ) فقرة ثانية (  المالى للمؤلف المؤلفين وحقوق من آل إلي م حا االستغالل

 94، اعترفت له المادة  للمؤلف حقه الخالص فى استغالل مصنفه استغالال ماليا بأية طر قة من طرق االستغالل
مما  . وهذا الحا اهنخير بالحا فى نقل الحقوق المالية المنصوص علي ا فى المواد الخامسة والسادسة والسابعة

أن يكون  لصحة التصرف فى الحا المالى 94، وقد اشترطت الفقرة الثانية من المادة  يقتضيه استغالل المصنف
، مع بيان  ، وأن يتضمن فى صراحة وبالتفصيل كل حا يكون محل التصرف على حدة التعاقد بشأنه بالكتابة

، وخاصة لكى  ن الطرفين على بينه من أمره، وذلك حتى يكون كل م مداه والغرض منه وزمان االستغالل ومكانه
هذه الحقوق التى أقرها المشروع للمؤلفين لم  ... إزاء ال توضع فى العقد نصوص إجمالية غامضة الالال للمؤلف

على المؤلف أن يمتنع عن أى عمل يترتب عليه  94، فأوجبت الفقرة اهنخيرة من المادة  يغفل حقوق الناشر ن
  " ... التصرفتعطيل مباشرة الحا محل 

، ومطابقة تكاد تكون تامة من  مطابقة تامة من حيث المعنى 98و طابا النص فى المشروع الجديد المادة 
 . " ( $%&. حيث اللفظ

، بما يشتمل عليه مضمون هذا الحا المالى من  فللمؤلف إذن أن ينزل عن حقه المالى فى استغالل مصنفه
،  نف اهنصلى وفى اهنداء العلنى على الوجه الذي بيناه تفصيال فيما تقدمالحا فى النشر وفى االشتقاق من المص

، وإذا نزل  . فإذا نزل عنه بمقابل هو مبلغ من النقود كان هذا بيعا لحقه المالى ، بمقابل أو بغير مقابل إلى الغير
، بمقابل أو  لمن يشاء. وللغير الذي تلقى الحا من المؤلف أن ينزل عنه بدوره  عنه بغير مقابل كان هذا هبة

 . بغير مقابل
. وذلك ما  ، والكتابة هنا ركن فى االنعقاد ال مجرد وسيلة لإلثبات و شترط النعقاد التصرف أن يكون مكتوبا

، فى  . و جب أن يحدد فى العقد ، فيجب أن تفرأ فى ورقة رسمية وفقا هنحكام ال بة لم يكن التصرف هبة مباشرة
. ومدة  ، والغرض منه ، مع بيان مدى الحا المنقول للغير حا نزل عنه المؤلف للغير، كل  صراحة وبالتفصيل

، ومكان االستغالل إذا كان مقصورًا على بلد دون  االستغالل إذا كانت ال تستغرق مدة الحماية المقررة فى القانون 
والغموض ما يضر ، فيقع في ا من اإلي ام  . وكل ذلك حتى ال تجئ عبارات التصرف عامة مجملة آخر

. فنزول  ، ولذلك وجب التفصيل الذي تقدم بيانه . والنزول عن حا ال يستتبع النزول عن حا آخر بالمؤلف
. ونزوله  ، أو عن حقه فى اهنداء العلنى المؤلف عن حقه فى النشر ال يستفاد منه نزوله عن حقه فى االشتقاق
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. ونزوله عن حا ترجمته إلى  عن تحو له إلى فيلم سينمائىعن تحو ل مصنفه إلى مسرحية ال يستفاد منه نزوله 
 . . وهكذا لغة معينة ال يستفاد منه نزوله عن ترجمته إلى لغة أخرى غير اللغة المتفا علي ا

، فال يجوز له أن يأتى عمال يكون من شأنه تعطيل استعمال الحا المتصرف  و لتزم المؤلف بضمان التعرض
، أن يقوم بعمل شخصى يتعارض مع حا المتصرف  ، بعد أن تصرف فى حقه مؤلف. ومن ثم ال يجوز لل فيه

، وإال جاز الحكم عليه بالكف عن التعرض  ، بأن ينشره مثال بنفسه أو بواسطة غيره له فى استغالل المصنف
، و شمل االلتزام بالضمان أن يرد المؤلف عن المتصرف له إدعاء الغير أن  وبالتعو ض إن كان له محل

. فإذا  ، أو أنه يتضمن قذفا أو انت اكا لحرمة أسرار الغير مما يوجب المسئولية المصنف مسروق كله أو بعضه
، كان للمتصرف له أن يرجع عليه بالضمان وفقا للقواعد المقررة فى  لم يستطع المؤلف دفع اعتداء الغير

 . المسئولية العقدية
فى اهنداء العلنى عن طر ا عقد النشر أو عن طر ا عقد  وقد يستعمل المؤلف حقه فى نشر مصنفه أو حقه

، الفرق بين كل من عقد النشر وعقد العرض المسرحى وبين ما  ، فيما يلى . ونبين فى إيجاز العرض المسرحى
 . نحن بصدده فى حا المؤلف المالى فى استغالل مصنفه

 عقد النشر :  - 221
أنظر  ( &%$) ، كصورة خاصة من صور عقد المقاولة  يطعرضنا لعقد النشر فى الجزء السابع من الوس

. ونقتصر هنا على بيان الفرق بين عقد النشر وبين تصرف المؤلف  ( $%&. 119فقرة  - 182فقرة  4الوسيط 
 . فى حقه المالى

، إذ هو العقد الذي يستعمل بواسطته  ، إلى عقد النشر ، بدال من التصرف فى حقه المالى يلجأ المؤلف عادة
، كما ينتقل هذا الحا إلى  . والناشر ال ينتقل إليه الحا المالى للمؤلف استعماال مألوفا حقه فى نشر مصنفه

، هو حا  أقصى صورة من صور عقد النشر، فى  . وكل ما ينتقل إلى الناشر المتصرف له فى حالة التصرف
 .  استغالل المصنف لعدد من الطبعات غير معين ولمدة غير معينة

، استعاد المؤلف حقه فى  فإذا لم يقم الناشر بإعادة طبع الكتاب فى مدة معقولة بعد نفاذ نسخ الطبعة السابقة
 928فقرة  10بالنيول ور بير وهامل  ( &%$) ، وله أن ينشره بنفسه أو عن طر ا ناشر آخر  استغالل الكتاب

أنظر عكس ذلك وأنه ال فرق بين هذه الصورة من صور عقد النشر وبين  - 1هامش  924ص  4الوسيط  -
ص  1124فى عقد النشر فى القانون الفرنسى رسالة من بار س سنة  Rault التصرف فى حا االستغالل المالى



 

 

 

 

1552 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

،  فى عقد النشر على أن يبيع للناشر طبعة معينة من المصنف . وقد يقتصر المؤلف ( $%&. ومابعدها 11
، وتصبح النسخ  ، فيقوم الناشر بطبع هذا العدد من النسخ على نفقته و حدد باالتفاق معه عدد نسخ هذه الطبعة

 . وقد ، دفعة واحدة أو على عدة دفعات ، و دفع فى مقابل ذلك للمؤلف مبلغا معينا ملكًا له و بيع ا لحسابه
، فتكون النسخ بعد  ، و قوم بطبع الكتاب على نفقته ، بحقه فى استغالل مصنفه ، فى عقد النشر يحتفظ المؤلف
. وفى هذه الحالة ال يكون هناك عقد بيع بل  ، و قوم الناشر بعرض الكتاب على الجم ور للبيع طبع ا ملكا له

،   تقاضى الناشر فى مقابل ذلك أجرًا من المؤلف. و  . والناشر هو المقاول ورب العمل هو المؤلف عقد مقاولة
، على أن  . وقد يقوم الناشر بطبع الكتاب و غلب أن يكون هذا اهنجر هو نسبة معينة من ثمن كل نسخة يبيع ا

) ، و رد الباقى للمؤلف  ، وبعد ذلك يستوى على أجره المتفا عليه يسترد نفقات الطبع من ثمن النسخ التى يبيع ا

 . ( $%&. 182فقرة  4ظر فى كل ذلك الوسيط أن ( &%$
، فإن  ، أى ببيع نسخه للجم ور ، فإن الناشر يكون دائما ملتزما بنشر الكتاب وم ما اختلف صور عقد النشر

، حقه اهنصلى  ، فى عقد انشر . و ستبقى المؤلف دائما ، وكان مسئواًل أمام المؤلف لم يفعل كان مخال بالتزامه
، وعلى أساس هذا الحا يلزم الناشر بنشر الكتاب حتى يتمكن المؤلف من مباشرة حقه فى  هفى استغالل مصنف

 . االستغالل
،  ، فإن هذا الحا نفسه ينتقل منه إلى التصرف له أما إذا تصرف المؤلف فى حقه المالى فى االستغالل

، كما يستطيع أال يباشره  . و ستطيع أن يباشر هذا الحا و صبح هذا اهنخير هو صاحب الحا فى االستغالل
، وفى هذه الحالة اهنخيرة ال يستطيع المؤلف أن يلزمه بالنشر كما يستطيع إلزام الناشر فيما  فال ينشر الكتاب

. ونرى من ذلك أنه فى حالة التصرف يحل المتصرف له محل المؤلف فى جميع حقوقه المالية المتصرف  رأيناه
. أما  ، ومن بين هذه الحقوق أن يبرم عقد نشر مع أحد الناشر ن ماية غالبا، أى طول مدة الح في ا بصفة دائمة

، و كون الناشر ملتزما بنشر الكتاب طبقا لشروط  ، فال يحل الناشر محل المؤلف فى حقوقه فى حالة عقد النشر
صور أن المؤلف . و مكن أن نت ، والطبعة أو الطبعات المبينة فيه ، وللمدة المحددة فى هذا العقد عقد النشر

، وفى هذه الحالة تنتقل إلى الناشر حقوق المؤلف بصفة دائمة أى طول  يتصرف فى حقه المالى للناشر نفسه
،  ، ال باعتباره ناشراً  . وعند ذلك ينشر الناشر الكتاب ، بموجب عقد بيع ال بموجب عقد نشر مدة الحماية غالبا

. بل يجوز أيضًا  ع المؤلف عندما ينشر هذا مصنفه بنفسه. و كون فى وض بل باعتباره صاحب حقوق المؤلف
، أن ينشر المصنف الذي اشترى حقوق  ، بموجب عقد نشر للناشر فى هذه الحالة أن يع د إلى ناشر آخر
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 . ( $%&. 1هامش  924ص  4انظر فى ذلك الوسيط  ( &%$) التأليف فيه

 عقد العرض المسرحى :  - 220
 – 111فقرة  4أنظر الوسيط  ( &%$) ض المسرحى فى الجزء السابع من الوسيط وقد عرضا أيضًا لعقد العر 

. والفرق بينه وبين تصرف المؤلف فى حقه فى اهنداء العلنى لمصنفه هو نفس الفرق بين  ( $%&. 116فقرة 
مصنف . فالقائم بالعرض كالناشر يكون ملزما دائما بعرض ال عقد النشر وبين تصرف المؤلف فى حقه فى النشر

، فيما إذا لجأ مؤلف المسرحية أو منتج الفيلم السينمائى أو واضع القطعة الموسيقية أو ملحن  على الجم ور
 . القطعة الغنائية إلى عرض مصنفه بواسطة اهنداء العلنى عن طر ا المسرح أو السينما أو الراديو أو التلفز ون 

، إن شاء عرض  ، و حل محل المؤلف فى حقه عرضأما المتصرف له فى حا اهنداء العلنى فليس ملزما بال
. و كون له حا  ، وفى حالة عدم العرض ال يستطيع المؤلف أن يلزمه بالعرض المصنف وإن شاء لم يعرضه

، بخالف القائم بالعرض فليس له أن يعرض المصنف إال فى  العرض بصفة دائما أى طول مدة الحماية غالبا
 . ى حددها عقد العرض المسرحىالمرة أو المرات أو المدة الت

والذى يقع فى العمل هو أن يدفع المؤلف بمسرحيته أو بقطعته الموسيقية أو الغنائية لصاحب المسرح أو إدارة 
. وقد يدق التمييز فى  ، قد يكون مبلغا إجماليا وقد يكون نسبة مئو ة من اإليراد ، و تقاضى أجرًا معينا اإلذاعة

، لذلك جرى  اء العلنى أو هو مجرد عقد للقيام بالعرضهذه الحالة بين ما إذا كان العقد هو تصرف فى حا اهند
انظر  ( &%$) العمل على تسمية العقد فى كال الفرضين بعقد العرض المسرحى دون تمييز بين فرض وآخر 

 . ( $%&. 111فقرة  4الوسيط 

 طرق تقدير المقابل لحق المؤلف المالى : - 222
، أو هو عقد نشر أو عرض  ى على النحو الذي قدمناهوسواء كان العقد هو تصرف فى حا المؤلف المال 

،  ، فإن المقابل الذي يتقاضاه المؤلف فى جميع هذه الفروض يجوز أن يكون مقدرًا جزافًا بمبلغ إجمالى مسرحى
من قانون حماية حا المؤلف فى هذا الصدد على  91. وتنص المادة  كما يجوز أن يكون نسبة مئو ة من اإليراد

، يجوز أن يكون على أساس  ، سواء كان كامال أو جزئيا " تصرف المؤلف فى حقوقه فى المصنفما يأتى : 
يقابل النص فى المشروع الجديد  ( &%$) مشاركة نسبية فى اإليراد الناتج من االستغالل أو بطر قة جزافية " 

 . ( $%&. ، و كادان يتطابقان فى اللفظ . والنصان متطابقان فى المعنى 1/  10المادة 
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، فإن العقد يكون بيعا كما  فإذا نزل المؤلف للمتصرف له أو للناشر عن حقوقه فى التأليف نزوال غير محدد
. و جوز أن يكون هذا الثمن مبلغا يحدد جزافا و تقاضاه  ، و كون اهنجر هو الثمن يدفعه الناشر للمؤلف قدمنا

، كما يجوز أن يكون الثمن  من طبعات المصنف المؤلف دفعة واحدة أو على أقساط أو فى ميعاد كل طبعة
. وإذا نزل المؤلف للناشر عن  ، أو بنسبة ما يباع من النسخ محددًا بنسبة عدد نسخ المصنف وثمن كل نسخة

. و تقاضى المؤلف من الناشر ثمنا  ، فإنه يتفا معه عادة على عدد نسخ هذه الطبعة طبعة من طبعات المصنف
. وقد يكون نسبة مئو ة من الثمن المقرر  جزافا يدفع جملة واحدة أو على أقساط متعددةقد يكون مبلغا محددا 

.  ( $%&. 186فقرة  4أنظر الوسيط  ( &%$) ، أو نسبة مئو ة من الثمن الذي تباع به النسخ فعال  لبيع النسخ
، قد يكون مبلغا إجماليا يتقاضاه  وفى عقد العرض المسرحى يلتزم العارض بأن يؤدى للمؤلف جعال متفقا عليه

، وقد يكون نسبة مئو ة من اإليراد وفى هذه الحالة يجب على  المؤلف من العارض جملة واحدة أو على أقساط
أنظر  ( &%$) الت التى أقام ا تنفيذًا لالتفاق العارض أن يقدم للمؤلف حسابا مفصال عن إيراد الحفلة أو الحف

 . ( $%&. 116فقرة  4الوسيط 
، وال يجوز للمؤلف أن يطلب أكثر  واهنصل أن ما تم االتفاق عليه من مقابل ال يجوز تعديله إال باتفاق جديد

ة تجرى على الوجه منه فقرة ثاني 10. ولكن المشروع الجديد أضاف للمادة  مما اتفا عليه مع الناشر أو العارض
،  اآلتى : " ومع ذلك فإذا تبين أن االتفاق كان مجحفا بحقوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد

، عالوة على ما اتفا  ، أن يقضى للمؤلف ، تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين جاز للقاضى
. وجاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع  الل المصنف "، بجزء من الربح الصافى الذي ينجم عن استغ عليه

من المشروع للمؤلف أن يتصرف فى حقوقه على  10الجديد فى صدد هذا النص ما يأتى : " وقد أجازت المادة 
، سواء كان التصرف كامال  المصنف على أساس مشاركة نسبية فى اإليراد الناتج من االستغالل أو ببدل معلوم

، مؤداه أن يكون للمؤلف نصيب فى  اف المشروع حكما جديدًا أورده مشروع الجامعة العربية. وأض أو جزئيا
، إذا كان االتفاق مجحفا أو أصبح كذلك  اهنرباح الناتجة عن استغالل المصنف ز ادة على ما تم االتفاق عليه

التعاقد تمليه اعتبارات  . وواضح أن فى هذا الحكم خروجا على القاعدة العامة فى لظروف طرأت بعد التعاقد
، على افتراض أنه هو الجانب  . والحكم الذي استحدثه المشروع الجديد فيه رعاية كبيرة لجانب المؤلف العدالة "

، وبخاصة إذا كان المؤلف من الناشئين أو  الذي يغبن عادة فى االتفاقات التى تقع بينه وبين الناشر أو العارض
، أن يطالب بجزء من الربح الصافى الناتج  إذا كان فى االتفاق غبن من اهنصل ، . فيجوز له كان غير معروف
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، ولكن  . وحتى لو لم يكن فى االتفاق غبن من اهنصل عن استغالل المصنف يراه القاضى كافيا لرفع هذا الغبن
ر أن يطالب ، فإنه يجوز ل ذا اهنخي نجاح المصنف غير المنتظر لظروف طارئة جعلت االتفاق مجحفا بالمؤلف

. وفى كال الفرضين خروج على  هنا أيضًا بجزء من الربح الصافى على النحو الذي رأيناه فى الفرض اهنول
، ففى الفرض اهنول خروج على قواعد الغبن إذ اهنصل هو أال يعتد بالغبن إال فى حاالت خاصة  القواعد العامة

عد نظر ة الظروف الطارئة إذ أن هذه النظر ة إنما ، وفى الفرض الثانى خروج على قوا  ليس هذا الفرض من ا
. لذلك ال يجوز تطبيا هذا  تعالج حالة المدين الذي أصابته خسارة فادحة ال حالة الدائن الذي فاته ربح كبير

وهناك رأى يذهب إلى أن االتفاق الذى يحدد مقابال أقل  ( &%$) الحكم إال بموجب نص صر ح فى القانون 
 لفظ 1قه المصنف يمكن إبطاله لغلط جوهرى فى قيمة المصنف ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز بكثير مما يستح

Prop . Lit . et Art  وهذا النص غير موجود فى قانون حماية حا المؤلف القائم ( $%&. ( 111فقرة ،  .
لتى تبرم من وقت أن . وجب تطبيقه على االتفاقات ا فإذا أصبح المشروع الجديد قانونا وبقى فيه هذا النص

 . يصبح المشروع الجديد قانونا نافذ المفعول

 بطالن التصرف فى مجموع اإلنتاج الفكرى المستقبل : - 223
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " يعتبر باطال تصرف المؤلف فى مجموع  10تنص المادة  

. والنصان متطابقان معنى  11وع الجديد المادة يقابل النص فى المشر  ( &%$) إنتاجه الفكرى المستقبل " 
 . ( $%&. ولفظا

أنه " يجوز االتفاق بين المؤلف  ( $%&. 999ص  181فقرة  4الوسيط  ( &%$) وقد قدمنا فى عقد النشر 
 ، بشرط أال يكون التزام المؤلف معلقا ، بل لما يبدأ فيه والناشر على نشر عمل أدبى أو فنى لم ينجزه المؤلف بعد

، وبشرط أن يكون العمل معينا فى موضوعه وفى مداه ومبلغ أهميته وفى المدة التقر بية  على شرط إرادى محض
 999ص  181فقرة  4الوسيط  ( &%$) . وقلنا أيضًا  ، وإال كان باطال لعدم تعيين المحل " التى يتم في ا

ة قبل ناشر عن عمل اعتزم القيام به : " يجوز للمؤلف أن ينزل للغير عن حقوقه المستقبل ( $%&. 2هامش 
، فيجوز له أن  . وما يجرى على عقد النشر يجرى أيضًا على تصرف المؤلف فى حقه المالى ولكنه لما يبدأه "

، وبشرط أال يكون  ، بشرط أن يكون هذا المصنف معينا تعيينا كافيا ينزل للغير عن حقه فى مصنف لما يبدأه 
 . ط إرادى محضالتزام المؤلف معلقا على شر 

، ونرى من ذلك أن تصرفه فى مصنف  هذه هى حدود تصرف المؤلف فى مصنفاته المستقبلة التى لم يبدأها
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، ولكن يجب أن يكون المصنف معينا تعيينا  مستقبل هو تصرف صحيح لجواز التعامل فى اهنشياء المستقبلة
 . ، وإال كان التصرف باطال لعدم تعيين المحل نافيا للج الة

، أى فى مجموع إنتاجه  أما أن يتصرف المؤلف فى جميع مصنفاته المستقبلة دون تعيين ل ذه المصنفات
،  . وبطالن يرجع أوال لعدم تعيين المحل ، ف ذا تصرف ظاهر البطالن الفكرى فى المستقبل حتى يوم وفاته

 111طبعة ثانية ص  1الوسيط أنظر  ( &%$) و رجع ثانيًا إلى أنه يكون بمثابة اتفاق على تركة مستقبلة 
. و رجع ثالثًا إلى أن مجموع إنتاجه الفكرى فى المستقبل أمر متصل بشخصه ف و أقرب على  ( $%&. 1هامش 

. وهو يرجع قبل ذلك كله إلى أن المؤلف ب ذا االتفاق  الحقوق المتعلقة بالشخصية التى ال يجوز التصرف في ا
، فيكون  ، وهذا التزام أبدى قمين أن يلحا به الغبن الفادح نتاجه الفكرى يربط نفسه إلى آخر حياته فى مجموع إ

وقد قضت محكمة استئناف القاهرة بأن المقصود من عدم جواز  ( &%$) االتفاق باطال لمخالفته للنظام العام 
إنما  1111لسنة  911من القانون رقم  10التصرف فى مجموع اإلنتاج الفكرى المستقبل الذى نصت عليه المادة 

، هنن فى ذلك إهدارا  هو تحر م تصرف المؤلف للغير فيما قد تنتجه قر حته الفنية أو اهندبية فى المستقبل
أبر ل  11لشخصيته ولحقوقه المعنو ة البحته التى قد يتضاءل قبل ا ما قد يجنيه من مزايا مالية ) استئناف مصر 

 . ( $%&. ( 689ص  911رقم  11المحاماة  1111سنة 

 التصرف فى النسخة األصلية من المصنف : - 224
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " ال يترتب على التصرف فى النسخة اهنصلية  11تنص المادة  

، ولكن ال يجوز إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن  ، نقل حا المؤلف ، أيا كان نوعه من المؤلف
وقد جاء فى المذكرة  ( &%$) ، وذلك كله ما لم يتفا على غير ذلك  أو نقل ا أو عرض االمؤلف من نسخ ا 

على أن التصرف فى النسخة اهنصلية للمصنف ال  11اإليضاحية فى خصوص هذه المادة : " ونصت المادة 
يتفا على غير  ، ما لم 94، وهذا تطبيا لحكم الفقرة الثانية من المادة  يترتب عليه فى اهنصل نقل حا المؤلف

ملكية هذه النسخة بوضع ا تحت تصرف المؤلف لنسخ ا أو عرض ا  . كما أن عدم إلزام من انتقلت إليه ذلك
 . " تطبيا للقواعد العامة فى خصائص الملكية
 . ( $%&. ، و كادان يتطابقان لفظا . والنصان متطابقان معنى 12و قابل النص فى المشروع الجديد المادة 

، ليس  ، أسطوانة مثال أن من يشترى نسخة من مصنف ( $%&. 204أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) وقد قدمنا 
. فليس له أن يذيع اهنسطوانة على  له أن يباشر على النسخة حقوق المؤلف هنن هذه الحقوق لم تنتقل إليه
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. ولكننا هنا فى معرض  بيع للجم ور، وال أن يطبع من االسطوانة نسخًا يعدها لل الجم ور بطر ا اهنداء العلنى
. ف ل يتغير  ، النسخة اهنصلية بالذات ال أية نسخة عادية من نسخ المصنف شراء النسخة اهنصلية للمصنف

ذات ا فيكون هذا قر نة على انتقال  ( manuserit) . إذ أن المشترى قد حصل على النسخة اهنصلية  الحكم
سالفة الذكر أنه ال يترتب على انتقال  11النسخة اهنصليةال تجيب المادة حقوق المؤلف إليه مع انتقال ملكية 

. والسبب فى ذلك أنه لو أر د نقل حقوق المؤلف إلى  ملكية النسخة اهنصلية لشخص أن تنتقل إليه حقوق المؤلف
 2/  94دة ، طبقا لنص الما ، لوجب من انتقلت إليه حقوق المؤلف إلى من انتقلت إليه ملكية النسخة اهنصلية

، أن يكون االتفاق على نقل حقوق المؤلف " مكتوبا وأن يحدد صراحة وبالتفصيل كل حا على  التى تقدم ذكرها
أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) ، مع بيان مداه والغرض منه ومدة االستغالل ومكانه "  حدة يكون محل التصرف

لى شخص ليستفاد ضمنا من ذلك نقل حقوق . ومن ثم ال يكفى نقل ملكية النسخة اهنصلية إ ( $%&. 211
، مع تحديد نطاق  ، فنقل حقوق المؤلف يقتضى اتفاقا صر حا مكتوبا محددا فيه كل حا أر د نقله المؤلف إليه

 . هذا الحا ومدة االستغالل ومكانه
إليضاحية فى ولكن يكن من انتقلت إليه ملكية النسخة اهنصلية حرًا فى مباشرة رأينا أن ما ورد فى المذكرة ا

. أما الحا  ، وأن المقصود بالحا الذي ال يجوز الحجز عليه هو الحا المالى للمؤلف هذا الشأن غير صحيح
، ولم  اهندبى فبدي ى أنه ال يجوز الحجز عليه وال التصرف فيه هننه من الحقوق المتعلقة بالشخصية كما قدمنا

. وإنما نص  اضح يستخلص من طبيعة الحا اهندبىيكن القانون فى حاجة إلى النص على ذلك هننه حكم و 
، فخالف بذلك  ، مع أنه حا بطبيعته يجوز التصرف فيه القانون على عدم جواز الحجز على الحا المالى

. والسبب فى عدم جواز الحجز على الحا المالى للمؤلف يرجع إلى االعتبار  . ولذلك لزم النص القواعد العامة
، فلو أن القانون أجاز الحجز على حقه فى االستغالل  أن المؤلف لم يقرر نشر مصنفه اآلتى : يفترض القانون 

. إذ الدائنون إذا حجزوا على  . على تقر ر النشر عن طر ا الحجز ، خالفا لما يقتضيه حقه اهندبى هنرغمه بذلك
حا المالى يرسو مزاده على ، فإن النتيجة التى تترتب على ذلك أن هذا ال حقه المالى قبل أن يقرر نشر المصنف

،  . فغلب القانون هنا الحا اهندبى على الحا المالى ، بالرغم من إرادة المؤلف مشتر يتولى نشر المصنف بنفسه
، فقد استنفد حقه االدبى بتقر ره  . إذا قرر المؤلف طوعا نشر مصنفه ونشره ولم يجز الحجز على الحا المالى

، كما يقول  . ومن هنا جاز ى متمثال فى النسخ التى تم نشرها وهى مملوكة له، ولم يبا إال حقه المال النشر
 . Prop . Lit لفظ 1ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) ، للدائنين الحجز على هذه النسخ  النص صراحة



 

 

 

 

1558 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

et Art  يستكملوا  ، ولم . فإذا بيعت فى المزاد واستولى الدائنون على الثمن ( $%&. 160فقرة  - 111فقرة
، فإن م ال يجوز ل م بعد ذلك أن يحجزوا بما بقى ل م من حقوق على حا المؤلف  استيفاء حقوق م من هذا الثمن

، وفى هذا تعارض مع حقه  ، وإال كان فى ذلك إرغام له على إعادة تقر ر نشر المصنف فى االستغالل المالى
ف المالى فى المصنفات التى مات عن ا قبل أن يقررها . كذلك ال يجوز للدائنين الحجز على حا المؤل اهندبى
. لكن إذا ثبت بصفة قاطعة أن المؤلف كان قبل موته قد است دف  ، لنفس االعتبارات التى تقدم ذكرها نشرها

، ومن تم جاز للدائنين الحجز على حا المؤلف إذ يتمحض  ، جاز عندئذ للورثة أن ينشروها نشر هذه المصنفات
 . لة حقا ماليا ال يتعارض مع الحا اهندبىفى هذه الحا

،  ، أصبح هذا المشترى هو صاحب الحا المالى وتولى بنفسه نشر المصنف وإذا رسا المزاد على مشتر 
قارب فى هذه  ( &%$) والثمن الذي يرسو به المزاد يستوفى منه الدائنون حقوق م وما بقى يكون من حا الورثة 

منصور مصطفى  - 228عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 61ر ة الحا ص المسألة إسماعيل غانم فى نظ
وانظر فى أن الحا المقصود بعدم جواز الحجز عليه  – 11ص  – 10منصور فى المدخل للعلوم القانونية ص 

عبد المنعم  - 266هو الحا اهندبى للمؤلف دون الحا المالى : سليمان مرقس فى المدخل للعلوم القانونية فقرة 
ص  211حسن كيرة فى أصول القانون فقرة  - 268والمدخل للقانون الخاص فقرة  119بدراوى فقرة ال

611 .&%$ ) . 
منه على ما يأتى : "  10. إذ نص فى المادة  وقد نظم المشروع الجديد الحجز على حا المؤلف تنظيما أدق

تراخى فى استغالل مصنفه بعد  ، الذي . ومع ذلك يجوز لدائنى المؤلف ال يجوز الحجز على حا المؤلف
، و شمل اهنمر بيانا بحدود  ، أن يحصلوا من رئيس المحكمة االبتدائية على أمر باستغالل هذا المصنف نشره

، فيشترط الستصدار اهنمر  . فإذا كان المؤلف قد توفى قبل نشر المصنف هذا االستغالل وبالمدة التى يتم في ا
. والنص هنا واضح فى أن المقصود بالحا الذي ال  قبل وفاته نشر مصنفه " المذكور أن يكون المؤلف قد قصد

) . وقد جاءت المذكرة اإليضاحية للمشروع الجديد صر حة فى هذا المعنى  يجوز الحجز عليه هو الحا المالى

من المشروع على خصيصة من خصائص الحا  10إذ ورد فى هذه المذكرة ما يأتى : " وتنص المادة  ( &%$
. وهو حكم واضح تمليه طبيعة حا المؤلف التى ال  ، فتقضى بعد جواز الحجز على حا المؤلف لمالى للمؤلفا

، باعتبار أن حا  ، بما يتضمنه من سلطة تقر ر نشره تجعل لدائنيه فائدة من الحجز على حقه فى االستغالل
. على أنه إذا  الحجز على هذا الحا، وهذا ما يستتبع عدم جواز  النشر للمؤلف وحده ال يجوز التنازل عنه
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، فإنه فى هذه الحالة يجوز  استعمل المؤلف حقه فى النشر ثم تراخى بعد ذلك فى استغالل مصنفه بعد نشره
، و شمل اهنمر بيانا بحدود هذا  االبتدائية على أمر باستغالل المصنف لدائنيه أن يحصلوا من رئيس المحكمة

أيضا على حكم أجيز بمقتضاه لدائنى المؤلف أن يباشروا  10. وقد نصت المادة  ي ااالستغالل وبالمدة التى يتم ف
، ولكن بشرط أن يثبت هؤالء الدائنون أن المؤلف كان قد قصد  هذا الحا بعد وفاته و ستصدروا اهنمر المذكور

. إذا ثبت أن المؤلف  . وقد نظم طر قا عمليا للدائنين فى االلتجاء إلى القضاء ( $%&. " قبل وفاته نشر مصنفه
. وال يوجد ما يمنع من  ، أو مات قبل أن ينشره ، ثم تراخى وهو حى فى استغالله بعد نشره قد قرر نشر مصنفه

، فإن  ، دون حاجة إلى نص صر ح فى هذا المعنى االلتجاء إلى القضاء على النحو المبين فى المشروع الجديد
 . تعارض مع القواعد العامةهذا النحو من اإللتجاء إلى القضاء ال ي

 الحق المالى بعد موت المؤلف -المطلب الثانى

 انتقال الحق المالى إلى خلفاء المؤلف لمدة معينة :  - 226
، بل يبقى بعد  . ثم إن هذا الحا ال ينقضى بموت المؤلف يبقى الحا المالى يتمتع به المؤلف طوال حياته 

 . موته و نتقل إلى خلفائه
، وال يبقى  . ف و على خالف الحا اهندبى حا مؤقت ، فإنه ال يدوم بعد موته طوال حياة المؤلفوإذا دام 

 . بعد انتقاله إلى خلفاء المؤلف إال لمدة معينة هى مدة الحماية التى أضفاها القانون على الحا
 . لقانون على الحا( مدة الحماية التى أضفاها ا 2. )  ( من هم خلفاء المؤلف 1فعندنا إذن مسألتان : ) 

 خلفاء المؤلف  -1

 الورثة : - 227
من قانون حماية حا المؤلف على ما يأتى : " بعد وفاة المؤلف يكون لورثته وحدهم  1/  18تنص المادة  

. فإذا كان المصنف عمال  4و  6و  1الحا فى مباشرة حقوق االستغالل المالى المنصوص علي ا فى المواد 
، فإن نصيبه يؤول إلى المؤلفين المشتركين أو  ، ومات أحد المؤلفين بال وارث ا القانون مشتركا وفقا هنحكام هذ

، وتجرى على  11يقابل النص فى المشروع الجديد المادة  ( &%$) ، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك "  خلف م
،  إلي ا فى هذا القانون  الوجه اآلتى : " لورثة المؤلف وحدهم الحا فى مباشرة حقوق االستغالل المالى المشار

. فإذا كان المصنف  ) التصرف فى حا االستغالل المالى ( 10ول م وحدهم الحا فى اإلفادة من المادة 
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،  ، آل نصيبه إلى شركائه فى التأليف أو خلف م ، ومات أحد المؤلفين دون أن يترك وارثا أو موصى له مشتركاً 
من قانون حماية حا المؤلف  1/  18ابا فى المعنى لنص المادة . والنص مط ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك "

 . ( $%&. سالف الذكر
،  ، انتقل حقه فى االستغالل المالى لمصنفه إلى ورثته الشرعيين و تبين من هذا النص أنه إذا مات المؤلف

، لم ترث الزوجة فى حقه المالى إال  كل بمقدار حصته فى الميراث فإذا ترك أوالدا وزوجة وغيرهم ملن هنقارب
. كل بقدر  ث مع اهنوالد من اهنقارب كاهنب واهنم، ولمن ير  ، وباقى الحا لألوالد للذكر مثل حظ اهننثيين الثمن

.  . ما دامت مدة حماية المصنف لم تنقض . و خلف كل وارث فى حصته ورثته من بعده حصته فى الميراث
، و باشرون أيضا حقوقه  يباشرون حقوق المؤلف المالية على الشيوع –الورثة وورثة الورثة  –وهؤالء جميعا 

، فإن  لما كانت مدة الحماية فى اهنصل خمسين عاما من وقت موت المؤلف كما سنرى . و  اهندبية كما سيجىء
وقد قدمنا )  ( &%$) ، وقد تصبح مباشرة حقوق المؤلف أمرًا مستعصيًا لكثرة العدد  عدد الورثة يتزايد مع الزمن

، مشروعا لحماية حا  1118، فى سنة  ( أن اللجنة القانونية لجامعة الدول العربية أعدت 164انظر آنفا فقرة 
زوج  –من هذا المشروع بأن الورثة الذين ل م حا االستغالل المالى هم : أوال  24. وتقضى المادة  المؤلف

. وال يجوز هنفراد فر ا من هؤالء مباشرة هذا الحا إال بعد  أخوته – . ثالثا أصوله –. ثانيا  المؤلف وفروعه
. وال تسرى وصية المؤلف على  لغلة بين المستحقين بالتساوى فيما بين م، وتقسيم ا انقراض الفر ا الذى يسبقه

 . ( $%&. ( فى ال امش 164زوجة وفروعه فيما زاد على الثلث ) أنظر آنفًا فقرة 
( يصح تطبيا أحكام الشيوع فى إدارة الحقوق المالية  1و ساعد على معالجة هذا العيب اهنمور اآلتية : ) 

 . اهنغلبية هو النافذ، فيكون رأى  للمؤلف
، أو إلى عدد قليل  ( يصح عند قسمة التركة أن يؤول الحا المالى للمؤلف إلى أحد الورثة دون الباقين 2) 

، أن يوصى إلى شخص أو إلى عدد قليل من اهنشخاص بحقه  ، كما سنرى  ( يجوز للمؤلف 9. )  من الورثة
( وفى جميع اهنحوال ينت ى حا المؤلف  1. )  فيه الوصية، دون أن يتقيد فى ذلك بالقدر الذي تجوز  المالى

، وبانت اء هذا الحا يؤول المصنف إلى الملك  المالى على اهنكثر بانقضاء خمسين عاما من موت المؤلف
 . ، و نقطع التنازع فى مباشرته بواسطة عدد كبير من اهنشخاص العام

 الموصى لهم :  - 228
ماية حا المؤلف على ما يأتى : " ومع ذلك يجوز للمؤلف أن يعين من قانون ح 2/  18تنص المادة 
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،  ولو  أشخاصا بالذات من الورثة أو غيرهم ليكون ل م حقوق االستغالل المالى المشار إليه فى الفقرة السابقة
 وقد أضيف هذا النص إلى مشروع قانون حماية ( &%$) جاوز المؤلف فى ذلك القدر الذي تجوز فيه الوصية " 

، ولذلك لم تعرض له المذكرة اإليضاحية التى  ، والذى أضافه هو مجلس الدولة حا المؤلف بعد أن تم إعداده
، ومن ثم تجرى فى هذا المشروع أحكام  . وليس للنص مقابل فى المشروع الجديد كانت قد أعدت قبل إضافته

، يجيز للمؤلف أن يوصى  ، كما نرى  نص. وال ( $%&. ، وتجوز لوارث ، فال تجوز إال فى ثلث التركة الوصية
، أو  . فيصح أن يوصى ب ذا الحا هنحد الورثة دون الباقين ، لوارث أو لغير وارث بحقه فى االستغالل المالى
. وإلى هنا ال  ، أو لوارث وغير وارث فى وقت معاً  ، أو لغير وارث أصال انفرد أو تعدد لبعض الورثة دون بعض
. ولكن النص يخالف أحكام الشرع اإلسالمى فى أنه يقرر أن  اإلسالمى فى الوصيةمخالفة هنحكام الشرع 

، فقد تكون قيمة حقه المالى فى استغالل مصنفه أو مصنفاته أكثر  المؤلف فى وصيته بحقه ال يتقيد بثلث التركة
،  أو لغير وارث، ومع ذلك يجوز له أن يوصى ب ذا الحا كله لوارث  ، بل قد تكون كل تركته من ثلث تركته

. وكانت أحكام الشرع اإلسالمى تقضى بأن الوصية ال تنفذ إال فى  وتنفذ الوصية فى جميع الحا الموصى به
. والسبب فى أن المشرع قرر هذا الحكم دون أن يتقيد فيه بأحكام الشرع اإلسالمى أن حا المؤلف  ثلث التركة

، ف و إذن ليس من قبيل اهنموال التى  لى شىء غير مادىفى االستغالل المالى لمصنفاته هو حا معنوى يقع ع
. ولما كان  تقع على اهنشياء المادة والتى ينظر الشرع اإلسالمى إلي ا وحدها فى تقر ر أحكام الميراث والوصية

، ولذلك كان أكثر حر ة  ، ف و ألصا به من أمواله التى تقع على أشياء مادية المصنف هو نتاج فكر المؤلف
، أولى بأن ينتقل إليه حقه  ، وارثا كان أو غير وارث . فقد يرى أن شخصا معينا تصرف فيه بالوصيةفى ال

، إذ يكون أقدر من غيره على هذا االستغالل وأكثر ف ما لموضوع المصنف وأشد  المالى فى استغالل مصنفه
 . لحا المالى إليهرعاية لحا المؤلف اهندبى إذا ما ع د إليه برعاية هذا الحا فى مقابل نقل ا

. ف و من ناحية يمكن المؤلف من نقل حقه المالى إلى أولى  وال شك فى أن هذا الحكم مفيد من ناحيتين
. وال يصح القول فى هذا الصدد إنه كان يكفى أن يع د إلى هذا الشخص  الناس واصلح م بانتقال هذا الحا إليه

اعيل غانم إلى ذلك إذ يقول : " وقد كان يكفى لتحقيا هذا وقد ذهب اهنستاذ إسم ( &%$) برعاية حقه اهندبى 
، على أني ظل  الغرض أن ينص على حا المؤلف فى أن يعين من يشاء لمباشرة سلطاته اهندبية بعد وفاته

إسماعيل غانم فى  ) " الحا المالى للورثة ال يجوز اإليصاء به فيما زاد على ثلث التركة طبقا للقواعد العامة
 12وانظر أيضا منصورمصطفى منصور فى المدخل للعلوم القانونية ص  – 66العامة للحا ص النظر ة 
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، وكما ألقى المؤلف على اختاره عبء رعاية حقه اهندبى فمن حا هذا الشخص أن  ، فالغرم بالغنم ( $%&. (
حية أخرى يمكن . والحكم من نا ، فيكون أشد يقظة فى رعاية الحا اهندبى ينتقل إليه أيضًا الحا المالى

، أو  ، إذا كان ورثته الشرعيون كثير ن وخشى أن يقع الخالف فيما بين م فى مباشرة استغالل المصنف المؤلف
، من تعيين شخص واحد أو عدد  كانوا غير صالحين لمباشرة هذا االستغالل لبعدهم ثقافيا عن موضوع المصنف

 . يصاء ل م بهقليل من اهنشخاص لمباشرة استغالل الحا عن طر ا اإل

 باقى الشركاء فى المصنف : - 229
من قانون حماية حا  18وهناك فرض خاص واج ه المشرع فى الشطر الثانى من الفقرة اهنولى للمادة  

، ومات أحد المؤلفين  ، إذ يقول كما رأينا : " فإذا كان المصنف عمال مشتركا وفقا هنحكام هذا القانون  المؤلف
 . ، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك " به يؤول إلى المؤلفين المشتركين معه أو خلف م، فإن نصي بال وارث

واهنصل أن المؤلف إذا مات دون أن يترك ورثة أو موصى ل م ينتقل إلي م حقه المالى فى استغالل 
، وال يؤول إلى الدولة باعتبارها مالكة  ، و ؤول المصنف إلى الملك العام ، فإن هذا الحا ينقضى بموته المصنف

، كما إذا كان مصنفا  من المؤلفين . ولكن إذا كان هذا المصنف مشتركا بين عدد للتركات التى ال وارث ل ا
سينمائيا يشترك فيه مؤلف السينار و ومؤلف الحوار ومن قام بتحو ر المصنف اهندبى والمخرج وواضع الموسيقى 

، فإن هذا  ، ومات أحد من هؤالء دون وراث أو موصى له ينتقل إليه حقه المالى وصاحب المصنف اهنصلى
، أو لمن خلف هؤالء الشركاء إذا كان  ، بل ينتقل إلى باقى الشركاء هذه الحالةالحا ال يؤول إلى الملك العام فى 

، فضال عن  . وهذا حكم سديد ، كل بنسبة حصته فى المصنف الشركاء هم أيضا قد ماتوا أو مات بعض م
متعا الصعوبات العملية التى تنجم من أن يكون بعض المصنف قد آل إلى الملك العام بعضه اآلخر ال يزال مت

. وهذا ضرب من ضروب حا االسترداد  ، فإن الشركاء أولى من الملك العام بانتقال حا شر ك م إلي م بالحماية
 (droit de retrait ) وذلك  ، يتمكن به باقى الشركاء من مباشرة حق م المالى على المصنف كله دون مقابل ،

 . إلى أن تنقضى مدة الحماية و ؤول المصنف إلى الملك العام
 مدة الحماية التى أضفاها القانون على الحا المالى -2

 مدة الحماية فى األصل خمسون عاما بعد موت المؤلف :  - 231
، ف و يدوم فى اهنصل طول حياة المؤلف وخمسين سنة أخرى بعد  قدمنا أن الحا المالى للمؤلف حا مؤقت
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فيصبح من حا كل شخص أن ينشره وأن يباشر ، وعند انقضاء هذه المدة يؤول المصنف إلى الملك العام  موته
من قانون حماية حا المؤلف فى هذا  1/  20. وتنص المادة  عليه حا اهنداء العلنى دون إذن ودون مقابل

، تنقضى حقوق االستغالل المالى المنصوص  الصدد على ما يأتى : " مع عدم اإلخالل بحكم المادة الثامنة
. على أنه بالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية  ى خمسين سنة على وفاة المؤلفبمض 4و  6و  1علي ا فى المواد 

، فتنقضى هذه  ، واقتصر في ا على مجرد نقل المناظر نقال آليا والسينمائية التى ال تكون مصطبغة بطابع إنشائى
إليضاحية وقد جاء فى المذكرة ا ( &%$) الحقوق بمضى خمسة عشر عاما تبدأ من تار خ أول نشر للمصنف " 

، وهو طيلة  20فى صدد هذا النص : " وحا االستغالل المالى للمؤلف موقوت محدود بأجل نصت عليه المادة 
. وهذا اهنجل هو الذى انت ت إليه المعاهدات الدولية التى أشير إلي ا فى  حياة المؤلف وخمسون سنة بعد وفاته

وإذا كان المصنف فوتوغرافيا أو خاصا باالنتاج السينمائى .  ، وأخذت به أكثر الدول اهنوروبية صدر هذه المذكرة
، سقط الحا بعد انقضاء خمسة عشر عاما منذ تار خ أول نشر  الذى يقتصر على نقل المناظر الطبيعية

 . " للمصنف
تنت ى حماية حا  " ، وهى تنص على أن و شير النص فى صدره إلى عدم اإلخالل بحكم المادة الثامنة

، إذا لم يباشر  ن ترجم مصنفه إلى لغة أجنبية أخرى فى ترجمة ذلك المصنف إلى اللغة العربيةالمؤلف وحا م
المؤلف أو المترجم هذا الحا بنفسه أو بواسطة غيره فى مدى خمس سنوات من تار خ أول نشر للمصنف 

 . ( $%&. 144فقرة  . انظر فى شرح هذه المادة آنفاً  اهنصلى أو المترجم "
 ( &%$) يحمى في ا حا المؤلف المالى تستغرق كما قدمنا حياة المؤلف وخمسين عاما بعد وفاته والمدة التى 

، فإن المصنف  . ولم يوجد موصى له وغنى عن البيان أنه إذا انقرضت ورثة المؤلف قبل انقضاء هذه المدة
ر عات التى تحمى حقوق ، ولم تصل التش ( $%&. يؤول إلى الملك العام بالرغم من أن مدة الحماية لم تنقض

. فقد كانت مدة الحماية فى أول تشر ع صدر فى فرنسا لحماية حا  المؤلف إلى هذا المقدار من المدة إال تدرجا
. وزادت هذه المدة إلى عشر سنوات  خمس سنوات بعد وفاة المؤلف – 1411يناير سنة  19قانون  –المؤلف 

، ثم إلى ثالثين سنة  1810فبراير سنة  1عشر ن سنة بدكر تو  ، ثم أطيلت إلى 1419يوليه سنة  11فى قانون 
. ووقفت مدة الحماية عند هذا  1866يوليه سنة  11، ثم إلى خمسين سنة بقانون  1811أبر ل سنة  8بقانون 

، وهو القانون المعمول به اآلن فى فرنسا  1114مارس سنة  11القدر فى جميع القوانين التالية ومن ا قانون 
سبتمبر  1، ابتداء من معاهدة برن الدولية فى  . وقد أقرت المؤتمرات واالتفاقيات الدولية ية حقوق المؤلفلحما
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. وفى مصر كان مشروع أول مارس  ، أن تكون مدة الحماية خمسين عاما من وقت وفاة المؤلف 1886سنة 
ات من أول نشر للمصنف لحفظ ، وعشر سنو  يجعل مدة الحماية ثالثين عاما من وقت وفاة المؤلف 1124سنة 

. ولكن قانون  . وظلت مدة الحماية ثالثين عاما فى مشروع جامعة الدول العربية حا الترجمة إلى اللغة العربية
، جعل مدة الحماية كما رأينا خمسين  ، وهو القانون المعمول به اآلن 1111لسنة  911حماية حا المؤلف رقم 

، إال أنه أنزل مدة حفظ الحا فى  مع التشر عات اهنجنبية واالتفاقيات الدوليةعاما من وقت وفاة المؤلف تمشيا 
أنظر فى كل ذلك ما قدمناه  ( &%$) الترجمة إلى خمس سنوات من أول نشر للمصنف بدال من عشر سنوات 

حماية حقوق ، اتفاقية دولية ل ، بعد الحرب العالمية الثانية . وقد وضعت هيئة اليونسكو ( $%&. 164آنفا فقرة 
من ا أنه ال يجوز أن تنقص مدة الحماية عن  1، جاء فى المادة  1112سبتمبر سنة  6المؤلفين فى جنيف فى 

 .  ( $%&. فى ال امش 164أنظر آنفًا فقرة  ( &%$) فترة تشمل حياة المؤلف وخمسا وعشر ن سنة بعد وفاته 
،  هذا كان من أهم أسباب وضع هذا المشروع ، ولعل وقد اتجه المشروع الجديد إلى إنقاص مدة الحماية

فقرة ثانية تنقضى حقوق  8على ما يأتى : " مع عدم اإلخالل بحكم المادة  2و  1/  20فنصت المادة 
، على أال تقل مدة  االستغالل المالى المنصوص علي ا فى القانون بمضى خمس وعشر ن سنة على وفاة المؤلف

. على أنه بالنسبة إلى المصنفات  ة من تار خ أو لنشر للمصنفالحماية فى مجموع ا عن خمسين سن
، فتقضى هذه الحقوق بمضى خمس  الفوتوغرافية والسينمائية التى يقتصر في ا على مجرد نقل المناظر نقال آليا

. وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع الجديد هذا الصدد : "  سنوات تبدأ من تار خ أول نشر للمصنف "
.  ، إال أن ثمة اتجاها عاما إلى الحد من ا ئن جعلت مدة الحماية فى معاهدة برن خمسين سنة بعد وفاة المؤلفول

نصت فى مادت ا الرابعة على  1112وآية ذلك أن االتفاقية الدولية لحماية حقوق المؤلفين المبرمة فى جنيف عام 
ي ا هذه الحماية عن فترة تشمل حياة المؤلف وخمسا أنه ال يجوز أن تقل مدة الحماية للمصنفات التى تنطبا عل

منه  29، كما أن المشروع الذي وضعته الجامعة العربية ينقص مدة الحماية فى المادة  وعشر ن سنة بعد وفاته
. وكانت اللجنة التشر عية بمجلس النواب المصرى قد أشارت وهى بصدد بحث  إلى ثالثين سنة بعد وفاة المؤلف

، بينما كانت المدة المحددة فى مشروع سنة  إلى جعل الحماية خمسا وعشر ن سنة –المؤلف قانونى حقوق 
، على أال تقل فى  . وال يمتد أجل الحماية فى إنجلترا إال سبع سنوات بعد وفاة المؤلف ثالثين سنة 1124

أن يقف من شتى هذه . ومن ثم فقد رأى المشروع  مجموع ا عن اثنين وأربعين سنة من تار خ أول نشر للمؤلف
مدة  20. فجعل فى المادة  ، متوخيا فى الوقت ذاته حفظ حقوق المؤلفين وصيانة ثروات م االتجاهات موقفا وسطا
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، على أال تقل الحماية فى مجموع ا عن خمسين سنة  الحماية مدى حياة المؤلف وخمسا وعشر ن سنة بعد وفاته
" . 

لمشروع الجديد على إنقاص مدة الحماية من خمسين سنة إلى خمس وقد تكون هذه االعتبارات التى حدثت با
، لم  ، إال أنه بعد أن صدر قانون حماية حا المؤلف يجعل مدة الحماية خمسين سنة وعشر ن اعتبارات وجي ة

، إذ المألوف أن مدة الحماية تز د متدرجة فى التشر عات  يعد مستساغا إنقاص هذه المدة فى المشروع الجديد
 . ، ال تتناقص تعاقبةالم

وقد قدمنا 
( $%& . فى آخرها 279انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

أن هناك مصنفات فوتوغرافية وسينمائية ال تكون مصطبغة بطابع  

كما رأينا مدة  2/  19، وقد جعلت المادة  ، فهذه يكون من الطبيعى أن تتمتع بحماية أقل إنشائى وتقتصر على نقل المناظر نقال آليا

. وقد أنزل المشروع الجديد  ، وتبدأ ال من وقت وفاة المؤلف بل قبل ذلك من تاريخ أول نشر للمصنف ايتها خمسة عشر عاما فقطحم

، تبدأ من تاريخ أول نشر  منه كما رأينا مدة حماية هذه المصنفات من خمس عشرة سنة إلى خمس سنوات فقط 2/  19فى المادة 

ضاحية للمشروع الجديد فى هذا الصدد ما يأتى : " ولما كان مناط الحماية المقررة لحق المؤلف هو . وجاء فى المذكرة اإلي للمصنف

، وهو ما ال يتوافر فى التصوير الفوتوغرافى والسينمائى الذي يقتصر فيه على مجرد نقل المناظر نقال  المجهود العقلى أو االبتكار

، فقد جعل المشروع مدة  الغلبة للعنصر اآللى الذي ال يمت بصلة إلى المجهود الذهني، إذ يكون لآللة فيه الدور الرئيسى وتكون  آليا

، مراعيا فى ذلك ما قد يتكبده المصور من جهد مادى  الحماية بالنسبة لهذه المصنفات خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف

 . في سبيل الحصول على الصورة "

، ويبدأ السريان فى بعض األحوال االستثنائية من  ، يبدأ سريانها فى األصل من وقت موت المؤلف مقدارهاهذا ومدة الحماية أيا كان 

 . ، ثم ننتقل إلى االستثناء ، فنبحث األصل تاريخ أول نشر للمصنف

 األصل أن يبدأ سريان مدة الحماية من وقت موت المؤلف :  - 231

، فالخمسون عاما التى يحمى فيها القانون الحق المالى للمؤلف  ة من وقت موت المؤلفقدمنا أن األصل أن يبدأ سريان مدة الحماي

 . ، وهما فى حاجة إلى شىء من التفصيل . وهناك حالتان تدخالن فى هذا األصل وخمسين عاما أخرى تسرى من وقت موته

قانون حماية حق المؤلف فى شأنها على ما يأتى : "  من 19، وتنص الفقرة الثانية من المادة  ) الحالة األولى ( المصنفات المشتركة

وتحسب المدة فى المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من يفى حيا من المشتركين " 
فى  9/  19تطابق المادة  ( &%$) 

( $%&. ، معنى ولفظا المشروع الجديد
 ، كمصنفات مصنف مشترك بين أكثر من شخص واحد $ 599$ ، فإذا كان هناك  

، فإن سريان مدة الحماية ال تبدأ بمجرد  ، والمصنفات السينمائية والمصنفات المعدة لإلذاعة الالسلكية أو التليفزيون الموسيقى الغنائية

. وعلى ذلك  ، ومن وقت موته يبدأ سريان مدة ا لحماية ، بل يتراخى حتى يموت آخر من بقى حيا منهم موت أحد هؤالء الشركاء

، ثم  ، ثم حياة جميع الشركاء الذين يموتون بعده ، إذ تستغرق هذه المدة حياته هو وال من الشركاء بمدة حماية أطوليتمتع من مات أ

. وإذا كان هناك مصنف جماعى اشترك فى وضعه جماعة بتوجيه شخصى  تستمر خمسين عاما بعد موت آخر من يموت منهم

من قانون حماية حق المؤلف  1/  11شخص الطبيعى يعتبر مؤلفا للمصنف ) ، فإن هذا ال طبيعى تكفل بنشره تحت إدارته وباسمه
 (

( $%&. 259انظر آنفا فقرة  ( &%$
. فإذا كان الذي وجه  ، ويبدأ سريان مدة الخمسين عاما من وقت وفاة هذا الشخص الطبيعى ( 

 1/  11ص المعنوى أيضا هو المؤلف ) م ، اعتبر هذا الشخ المصنف الجماعى وتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه هو شخص معنوى

من قانون حماية حق المؤلف ( 
( $%&. 259انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

، ويبدأ سريان مدة الخمسين عاما من تاريخ أول نشر  

من قانون حماية حق المؤلف ( كما  9/  19، شأن الشخص المعنوى هنا شأن سائر األشخاص المعنوية ) م  للمصنف الجماعى

 . سنرى

من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : "  11) الحالة الثانية ( المصنفات التى تنشر ألول مرة بعد وفاة المؤلف : تنص المادة 
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، وذلك مع عدم اإلخالل بحكم الفقرة  تحسب مدة الحماية بالنسبة إلى المصنفات التى تنشر ألول مرة بعد وفاة المؤلف من تاريخ وفاته

المادة العشرين من هذا القانون الثانية من 
 $%&.، وتكاد تطابقا فى اللفظ فى المشروع الجديد فى المعنى 11تطابق المادة  ( &%$) 

)
 " . 

. ففى هذه الحالة يحمى  ، خلفه بعد موته بخمس سنين مثال ، وقد تولى نشره والمفروض هنا أن المصنف لم ينشر إال بعد وفاة المؤلف

، بل من وقت وفاة  ، ال من وقت نشر المصنف كما قد يتبادر إلى الذهن ، ولكن هذه المدة يبدأ سريانها االمصنف مدة خمسين عام

، إذا هو قد نشر بعد  . فال يحمى المصنف إذن فى الفرض الذي نحن بصدده إال مدة خمسة وأربعين عاما من وقت نشره المؤلف

لى أساس افتراض قاعدة تقضى بأن أى مصنف يجب أن يؤول إلى الملك العام . وال يفهم هذا الحكم إال ع موت المؤلف بخمسة أعوام

. وعلى ذلك لو نشر المصنف بعد ثالثين عاما من وقت وفاة  . أيا كان تاريخ نشر هذا المصنف بعد خمسين عاما من موت مؤلفه

. ولو  عاما إذ ذاك على موت المؤلف ، لم يحم هذا المصنف إال مدة عشرين عاما من وقت نشره إذ يكون قد مضى خمسون المؤلف

، وإذا نشره خلفاء المؤلف فإنه  ، فإنه يكون عندئذ قد آل إلى الملك العام بقى المصنف غير منشور مدة خمسين عاما بعد موت المؤلف

، ويجوز ألى شخص أن يعيد نشره دون أن يستأذن أحدا ودون أن يدفع أى مقابل ينشر غير محمى
، بموجب  وفى فرنسا ( &%$) 

، بشروط معينة  ، أعطى للشخص الذى ينشر مصنفا بعد موت المؤلف 2591يونيه سنة  7ودكريتو  2799مارس سنة  11دكريتو 

، حق مالى فى االستغالل شبيه بحق المؤلف ) أنظر فى ذلك ديبوا  أهمها أن يكون مالكا للنسخة التى اشتملت على نصوص المصنف

( $%&. ( 992فقرة  prop . Lie . Et Art لفظ 5فى أنسيكلوبيدى داللوز 
. ويخفف من أثر هذا الحكم ما ورد فى النص من  

، بأن تحسب مدة  ، كما رأينا . وهذه الفقرة تقضى من قانون حماية حق المؤلف 19وجوب عدم اإلخالل بحكم الفقرة الثانية من المادة 

. فلو أن أحد الشركاء فى مصنف مات قبل أن ينشر  حيا من المشتركين الحماية فى المصنفات المشتركة من تاريخ وفاة آخر من بقى

، فإن  ، ومات آخر من بقى حيا من هؤالء الشركاء بعد عشرين سنة من نشر المصنف ، ثم نشر فى حياة الشركاء اآلخرين المصنف

، وأكثر من سبعين  من وقت نشر المصنف، أى بعد سبعين عاما  مدة الخمسين عاما يبدأ سريانها من وقت وفاة هذا الشريك اآلخير

 . عاما من وقت وفاة الشريك األول

 واالستثناء أن يبدأ سريان مدة الحماية من وقت نشر المصنف : - 232

. وهذه األحوال هى  ، بل من وقت نشر المصنف ، ال من وقت وفاة المؤلف وهنا ثالث أحوال استثنائية يبدأ سريان مدة الحماية فيها 

: 

، فقد  المصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التى ال تكون مصطبغة بطابع إنشائى واقتصر فيها على مجرد نقل المناظر نقال آليا – أوال

رأينا
( $%&. 199أنظر آنفا فقرة  ( &%$) 

من قانون حماية حق المؤلف تقضى بأن مدة الحماية فى  19أن الفقرة األولى من المادة  

. فمن الممكن إذن أن تنتهى مدة الحماية هنا قبل وفاة المؤلف  ، تبدأ من تاريخ أول نشر للمصنف سة عشر عاما، وهى خم هذه الحالة

 . بمدة طويلة

من قانون حماية حق المؤلف فى هذا  9/  19، وتنص المــادة  المصنفات التى يكون مؤلفوها أشخاصا معنوية عامة أو خاصة –ثانياً 

، إذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما أو خاصا "  حسب هذه المدة ) مدة الحماية ( من تاريخ النشرالصدد على ما يأتى : " وت
 (

( $%&. ، ويكاد يطابقه فى اللفظ فى المشروع الجديد فى المعنى 5/  19يطابق النص المادة  ( &%$
. والمثل الذي أورده القانون  

من قانون حماية حق  11، إذ تقول الفقرة الثانية من المادة  المصنف الجماعى لمصنف يكون مؤلفه شخصا معنويا عاما أو خاصا هو

، كما رأينا المؤلف
( $%&. 259أنظر آنفا فقرة  ( &%$) 

: " ويعتبر الشخص الطبيعى أو المعنوى الذي وجه ابتكار هذا المصنف  

 . مؤلف "، ويكون له وحده الحق فى مباشرة حقوق ال ) المصنف الجماعى ( ونظمه مؤلفا

، أو شخصا معنويا عاما كمجمع اللغة العربية يضع معجما أو هيئة من هيئات  فلو أن شخصا معنويا خاصا كجمعية أو شركة

، فإن هذا الشخص  ، وجه جماعة فى وضع مصنف جماعى وتكفل بنشره تحت إدارته وباسمه الحكومة الثقافية تضع دائرة معارف

، ال من وقت وفاة  . ويحمى هذا المصنف مدة خمسين عاما الجماعى بنص القانون كما رأينا المعنوى يعتبر هو المؤلف للمصنف

، ولكن من وقت نشر المصنف الجماعى المؤلف ألن المؤلف هنا هو شخص معنوى ال يموت كما يموت الشخص الطبيعى
 ($%& ) 

( $%&. 192وفقرة  259أنظر آنفا فقرة 
،  ى وضع المصنف الجماعى متميزا عن عمل غيره. وإذا كان عمل كل من المشتركين ف 
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فإن كل مشترك فى وضع المصنف الجماعى متميزاً عن عمل غيره فإن كل مشترك فى وضع المصنف يبقى هو المؤلف لعمله 

 ، وتكون مدة حماية هذا العمل المستقل خمسين عاما من وقت وفاة المؤلف ال من وقت ، بحيث ال ينافس المصنف الجماعى وحده

نشر المصنف الجماعى
( $%&. فى آخرها 259انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

 . 

من قانون حماية حق المؤلف من هذا  12، وتنص المادة  المصنفات التى تنشر غفال من اسم المؤلف أو تنشر باسم مستعار –ثالثاً 

، بالنسبة للمصنفات التى تنشر غفال من اسم  سابقةالصدد على ما يأتى : " تبدأ مدة الحماية المبينة فى الفقرة األولى من المادة ال

، فتبدأ مدة الحماية من تاريخ الوفاة "  ، ما لم يكشف المؤلف عن شخصيته خاللها ، من تاريخ نشرها المؤلف أو باسم مستعار
 (

المصنفات التى تنشر  لبيان حكم حماية 12وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد : " وعرض المشروع فى المادة  ( &%$

، ذلك ألن المؤلف مجهول فى  ، فنص على أن مدة حماية هذه المصنفات تبدأ من تاريخ نشرها غفال من اسم المؤلف أو باسم مستعار

، فتحتسب مدة الحماية فى هذه  . على أنه قد يكشف عن شخصيته بعد نشر المؤلف بشأنه 19، فال يمكن تطبيق حكم المادة  هذه الحالة

 . " ، أى من تاريخ الوفاة لحالة طبقا للقاعدة العامة سالفة الذكرا
( $%&. ، ويكاد يطابقه فى اللفظ فى المشروع الجديد فى المعنى 12ويطابق النص المادة 

. وقد عرضنا تفصيال فيما تقدم  
 ($%& ) 

( $%&. 255فقرة  - 251انظر آنفا فقرة 
. وبينا أنه فى  سم المؤلف أو تنشر باسم مستعارإلى أحكام المصنفات التى تنشر غفال من ا 

، ولكن مدة الحماية ال تتصل  ، يعتبر الناشر هو المفوض فى مباشرة حقوق المؤلف العهد الذي يبقى فيه اسم المؤلف الحقيقى مستورا

لم يكن هناك مناص من جعل ، ف ، فإنه يتعذر أن يبدأ سريان مدة الخمسين عاما من وقت وفاته . ولما كان المؤلف مجهوال بشخصه

، وجب  ، وكان قد أذن لورثته فى الكشف عن شخصيته بعد موته . فإذا مات المؤلف سريان هذه المدة يبدأ من وقت نشر المصنف

، وإذا  ، ال من وقت نشر المصنف ، وتبدأ مدة الخمسين عاما من وقت وفاة المؤلف بعد أن عرف عليهم الكشف عن هذه الشخصية

، حتى لو انقضى الخمسون عاما من وقت نشر  ، فعندئذ يبقى مصنفه محميا طول حياته لف عن شخصيته حال حياتهكشف المؤ

، ويبقى محميا أيضاً خمسين عاما أخرى من وقت وفاته  المصنف
، وفى عدم  255انظر فى ذلك ما قدمنا آنفا فقرة  ( &%$) 

 $%&. 259لظاهر الذى تفوض له مباشرة حقوق المؤلف ما قدمنا آنفا فقرة االستقرار الذى ينشأ من اتصال مدة الحماية بالشخص ا

)
 . 

من قانون حماية حق المؤلف أحكاماً عامة تسرى فى جميع األحوال التى تبدأ فيها مدة الحماية من وقت  15هذا وقد أوردت المادة 

ية محسوبة من تاريخ نشر المصنف وفقا ألحكام هذا ، فنصت على ما يأتى : " فى األعوال التى تبدأ فيها مدة الحما نشر المصنف

، إال إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند اإلعادة  ، يتخذ أول نشر للمصنف مبدأ لحساب المدة بغض النظر عن إعادة النشر القانون

شرت منفصلة وعلى . فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات ن تعديالت جوهرية بحيث يمكن اعتباره مصنفا جديداً 

، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا مستقال فى حساب المدد "  فترات
فى المشروع الجديد فى  19يطابق النص المادة  ( &%$) 

( $%&. ، ويكاد يطابقه فى اللفظ المعنى
 . 

 ويفرض النص هنا فرضين :

. فعند ذلك  أو مجلدات نشرت تباعا فى أوقات متعاقبة ، أى مكونا من عدة أجزاء ) الفرض األول ( أن يكون المصنف متعدد األجزاء

، دون نظر إلى  ، ويحمى مدة خمسين عاما ) أو خمسة عشر عاما ( من وقت نشره هو يعتبر كل جزء أو مجلد مصنفا قائما بذاته

. أما إذا نشر  ايته الخاصة به، وعلى ذلك يستقل كل جزء أو مجلد بمدة حم تاريخ نشر األجزاء أو المجلدات التى سبقته أو التى لحقته

، فالطبيعى أن تبدأ مدة الحماية من تاريخ هذا النشر بالنسبة إلى جميع األجزاء أو  المصنف بأجزائه أو مجلداته جميعا فى وقت واحد

 . ، وال يستقل كل جزء أو مجلد بمدة حماية خاصة المجلدات

عبرة بتاريخ الطبعة األولى ما دامت الطبعات التالية لم تدخل تعديال جوهريا ، فال ) الفرض الثانى ( أن يكون المصنف متعدد الطبعات

، وإن تعددت  . وعلى ذلك تبدأ مدة الحماية من تاريخ الطبعة األولى على المصنف بحيث تعتبر الطبعة الجديدة المعدلة مصنفا جديداً 

ة المعدلة قد دخلت عليها تعديالت جوهرية جعلتها بمثابة مصنف . فإذا كانت الطبعة الجديد الطبعات بعد ذلك على النحو الذي ذكرناه

، فإن هذه الطبعة الجديدة تقطع  ، وهذه مسألة واقع تترك لتقدير قاضى الموضوع مستعينا فى ذلك برأى الخبراء المتخصصين جديد

. وقد تكون  ت نشر الطبعة الجديدة، وتسرى مدة حماية جديدة تحسب من وق المدة التى كانت قد سرت من وقت نشر الطبعة األولى
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، فتعتبر هذه الطبعة بمثابة مصنف جديد مشترك وتسرى بالنسبة إليها  الطبعة الجديدة قد شارك فيها المؤلف األصلي مؤلفون آخرون

يتها على ما . أما الطبعة األخرى السابقة التى استقل بوضعها المؤلف األصلى فتبقى مدة حما مدة حماية خاصة تبدأ من وقت نشرها

. وعلى ذلك يكون للمصنف فى هذا الفرض مدتا حماية مستقالن إحداهما عن  ، يبدأ سريانها من وقت نشر هذه الطبعة السابقة كانت

، ومدة أخرى بالنسبة إلى  ، وتسرى من وقت نشر الطبعة ، مدة بالنسبة إلى الطبعة التى استقل بوضعها المؤلف األصلى األخرى

. وإذا  ترك فيها مع المؤلف األصلى مؤلفون آخرون وتسرى من وقت نشر المصنف فى حالته الجديدة مصنفا مشتركاالطبعة التى اش

، فإن أحكام تعدد الطبعات التى  ، وتعددت طبعات جزء منها أو أكثر ، ونشرت تباعا فى أوقات متعاقبة تعددت األجزاء أو المجلدات

 . طبعهقدمناها تسرى على كل جزء أو مجلد أعيد 

 الحق األدبى للمؤلف -المطلب الثانى

 خصائص الحق األدبى للمؤلف ومضمون هذا الحق : - 233
، وليس كحق االستغالل المالى بحق عينى  قدمنا أن الحق األدبى للمؤلف هو من الحقوق المتعلقة بالشخصية 

انظر آنفا  ( &%$) 

( $%&. فى الهامش 211فقرة 
. ويترتب على أن الحق األدبى هو من الحقوق المتعلقة بالشخصية ال من الحقوق المالية خصيصتان  

، وهو ثانياً حق دائم وليس بحق مؤقت كحق االستغالل  ، فهو أوال حق ال يجوز التصرف فيه وال الحجز عليه لصيقتان بهذا الحق

المالى 
( $%&. 195انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

 . 

من قانون حماية حق المؤلف  97، إذ تقول المادة  ، فقد ورد فى ذلك نص صريح ق ال يجوز التصرف فيه وال الحجز عليهأما أنه ح

من هذا القانون "  5) فقرة أولى ( و  1) فقرة أولى ( و  9: " يقع باطال كل تصرف فى الحقوق المنصوص عليها فى المواد 
 ($%& 

( $%&. ، ويكاد يطابقه فى اللفظ الجديد فى المعنى فى المشروع 95يطابق النص المادة  (
. والمواد المشار إليها فى هذا النص هى  

التى تعرض لحق المؤلف فى سحب  51، ويجب أن يضاف إليها المادة  المواد التى تشتمل على مضمون الحق األدبى للمؤلف

، ومن ثم  ، فإنه يكون لصيقا بشخص المؤلف تعلقة بالشخصية. وبديهى أنه لما كان الحق األدبى من الحقوق الم مصنفه من التداول

، شأنه فى ذلك شأن سائر الحقوق المتعلقة بالشخصية كاألبوة والبنوة والنسب ال يجوز التصرف فيه وال الحجز عليه
ديبوا  ( &%$) 

( $%&. 959فقرة  . Prop . Lite . Et Art لفظ 5فى أنسيكلوبيدى داللوز 
 . 

، ويبقى أيضا بعد موته غير مقيد بمدة معينة كما قيد حق االستغالل  ، فمعنى ذلك أنه يبقى طول حياة المؤلف ائموأما أنه حق د  

،  ، وال ينتهى إال عندما يطرح المصنف نهائيا فى زوايا النسيان . فهو باق حتى بعد انقضاء الخمسين سنة المالى بخمسين سنة

، جيال بعد  ، ورثة المؤلف وخلفاؤه لمؤلف وإلى أن يزول هذا الحق على النحو الذي ذكرناه، بعد موت ا ويتولى مباشرة الحق األدبى

، ويمثلونه فى مباشرته  . ويباشرون هذا الحق باسم المؤلف جيل
 Prop . Lite . Et لفظ 5ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) 

Art .  959وفقرة  959فقرة .&%$ )
 . 

( حق المؤلف فى  1. )  ( حق المؤلف فى تقرير نشر مصنفه 2، فهو يشتمل على الحقوق اآلتية : )  عوللحق األدبى مضمون واس

 . ( حق المؤلف فى سحب مصنفه من التداول 5. )  ( حق المؤلف فى دفع االعتداء عن مصنفه 9. )  نسبة مصنفه إليه

 حق المؤلف فى تقرير نشر مصنفه -2

 المؤلف : ) أ ( حق تقرير النشر فى حياة - 234
، وفى  من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه 9تنص الفقرة األولى من المادة  

، ويكاد يطابقه فى  فى المشروع الجديد فى المعنى 9ويطابق النص الفقرة األولى من المادة  ( &%$تعيين طريقة هذا النشر " ) 

، فالمؤلف وحده هو الذي يحدد ما إذا كان مصنفه قد تم وأصبح قابال  . وهذا من أهم مشتمالت الحق األدبى للمؤلف ( $%&. اللفظ
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، وقد ال  ، ولصيق بشخصه . فالمصنف هو نتاج فكره ، ويعين طريقة هذا النشر ، وهو الذي يختار الوقت الذي ينشره فيه للنشر

وقد قضى بأنه إذا مزق مصور صورة لم  ( &%$ يجوز ألحد أن يجبره على نشره ) ، ومن ثم ال يرضى عنه فيؤثر أال ينشره

، لم يجز لهذا األخير أن يعيد ترتيب األجزاء الممزقة  ، وتملكها باالستيالء ، فالتقطها أحد المارة يرض عنها وألقى بها فى الطريق

، وإذا رضى عن عمله  ( $%&. ( 75 - 1 - 2517لوز دال 2511نوفمبر سنة  29وينشر الصورة دون موافقة صاحبها ) السين 

. قد يرى مثال أن ينشره فى معرض يقام  ، فقد يختار أن ينشره فى وقت معين يكون فى نظره هو أنسب األوقات لنشره وقرر نشره

و يبيعه من شخص ، أ ، أو يدمجه فى مجموعة عند ظهورها ، أو يقدمه لنيل جائزة فى وقت معين ويعرضه للبيع فى هذا المعرض

، وال أحد يستطيع أن يجبره على تقديم الوقت الذي  ، وهكذا يكون للمؤلف الحرية التامة فى اختيار وقت النشر معين أو يهبه إياه

، أو يأذن فى تحويل  ، فقد يختار أن تمثل مسرحيته دون أن تنشر فى كتاب . وله كذلك أن يعين طريقة النشر يختاره أو على تأخيره

ية أو قصة قام بتأليفها إلى مسرحيته دون أن يأذن فى تحويلها إلى مصنف سينمائى أو دون أن يأذن فى إذاعتها بالراديو أو روا

 . ، دون أن يعرضه على الجمهور للبيع . وقد يختار أن يهدى مصنفه لصفوة مختارة من الناس التلفزيون

. وال يستطيع دائن  ذا المصنف ألنه لم يولد بعد كمصنف تام الخلقة، ال سبيل ألحد على ه وقبل أن يقرر المؤلف نشر مصنفه

، إذ فى الحجز إرغام للمؤلف على النشر كما قدمنا المؤلف أن يحجز عليه
وقد يعرض فنان فى أحد  – 119انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

ه الحالة ال يعتبر الفنان أنه قد قرر نشر . ففى هذ ، ولكن دون أن يعرضها للبيع المعارض صورة رسمها ليتعرف رأى الجمهور فيها

( $%&. ( 951فقرة  . prop . Lit . Et Art لفظ 5، ومن ثم ال يجوز الحجز عليها ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  الصورة
  .

ة وجميع الحقوق ، فمن ذلك الوقت يوجد المصنف وتترتب عليه سائر الحقوق األدبي وتقرير النشر هو بمثابة شهادة الميالد للمصنف

 . المالية

 أثر إلزام العقد للمؤلف بالنشر :  - 235
، فما هو أثر هذا  وقد يتعاقب المؤلف مع عميل أو ناشر بأن يرسم صورة أو ينحت تمثاال أو يضع لحنا موسيقيا أو يؤلف كتابا

،  بالقيام به ونشره عن طريق تسليمه للمتعاقد معهالتعاقد فى إلزام المؤلف بالنشر؟ يلتزم المؤلف فى األصل بإنجاز العمل الذي تعهد 

، ويجب التمييز هنا بين فروض  ولكن إذا اصطدم التزامه هذا بحقه األدبى فى تقرير نشر مصنفه وجب التوفيق بين االلتزام والحق

 ثالثة :

. وفى هذا  ؤلف إثبات القوة القاهرة، وعلى الم ) الفرض األول ( أن تحول قوة قاهرة دون أن يبدأ المؤلف العمل أو دون أن يتمه

 . ، وال يكون مسئوال حتى عن التعويض الفرض يتحلل المؤلف من التزامه طبقا للقواعد العامة

. وفى هذا  ، دون أن تكون هناك قوة قاهرة ، أو يتمه ولكنه ال يرضى عنه ) الفرض الثانى ( أن يبدأ المؤلف العمل وال يتمه

. بل هو غير  ، وال يجبر على ذلك احتراما لحقه األدبى فى تقرير النشر فى أال يسلم العمل للمتعاقد معهالفرض يكون للمؤلف الحق 

،  . ويكفى أن يتذرع بحقه األدبى ، أو منعته من التسليم بعد أن أتم العمل مكلف فى أن يبدى األسباب التى منعته من البدء فى العمل

أو غير راض عن العمل بعد أن أتمه حتى لو كان المتعاقد معه يراه عمال مرضيا ويعلن أنه  ، وبأنه غير راض عن القيام بهذا العمل

، فهو وحده الذي  . ذلك أن المؤلف يستقل بتقديره الشخصى يقبل تسلمه كما هو دون أى تهذيب وأنه يستجيب لما يطلبه كل االستجابة

، وهذا هو  قرر إذا كان العمل قد أنجز على الوجه الذي يرضاه ويليق بسمعته، وإذا بدأه فهو وحده الذي ي يقرر ما إذا كان يبدأ العمل

معنى حقه األدبى فى تقرير نشر مصنفه 
( $%&. 19 – 2555داللوز  2551مارس سنة  25باريس  ( &%$) 

. ولكنه فى هذه  

الل المؤلف بالتزامه طبقا للقواعد الحالة يكون مسئوال عن تعويض المتعاقد معه عن الضرر الذي أصاب هذا األخير من جراء إخ

، إذ يكفى أن المؤلف لم يسلمه  ، وال يكون المتعاقد معه مكلفا بإثبات أى خطأ فى جانب المؤلف حتى يكون مستحقا للتعويض العامة

ندما التزم نحو ، وع . فالتزام المؤلف إذن هو التزام بتحقيق غاية ال التزام ببذل عناية العمل دون أن تحول قوة قاهرة دون ذلك

المتعاقد معه التزم التزاما أصليا بتسليم العمل والتزاما بدليل يدفع التعويض إذا اختار ذلك 
أنظر فى هذا المعنى ديبوا فى  ( &%$) 

 ) حيث يذهب إلى التزام المؤلف هو التزام تخييرى 951فقرة  . Prop . Lit . et Art . لفظ 5أنسيكلوبيدى داللوز 
alternative ، ونؤثر كما قررنا فى المتن أن يكون االلتزام بدليا facultative ) .&%$ )

 . 
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. ويثبت المتعاقد معه  ، ولكنه يتخذ من حقه األدبى تكئة لعدم التسليم ) الفرض الثالث ( أن يتم المؤلف العمل على وجه يرضيه

، وتعاقد مع شخص آخر يعلم  أثرها على الصفقة األولىأن الذي دفع المؤلف إلى عدم التسليم هو أنه مثال وجد صفقة أكثر ربحا ف

، فال يكون مسئوال عن التعويض  . وفى هذا الفرض يكون المؤلف قد أساء استعمال حقه األدبى بسبق التزامه للشخص األول

، ويعتبر  المتعاقد اآلخر. ومن ثم يستطيع المتعاقد األول أن ينتزع العمل من يد  ، بل يمكن أيضا إجباره على التنفيذ العينى فحسب

تعويض عن إساءة المؤلف الستعماله حقه وتواطئه مع المتعاقدين اآلخر $ 521$ التنفيذ العينى هو خير 
انظر فى هذا  ( &%$) 

( $%&. 957فقرة  Prop . Lit . et Artلفظ 5المعنى ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز 
 . 

 : ) ب ( حق تقرير النشر بعد موت المؤلف - 236
، أنتقل حق تقرير النشر  من قانون حماية المؤلف على ما يأتى : " إذا مات المؤلف قبل أن يقرر نشر مصنفه 25تنص المادة  

. ولهؤالء وحدهم مباشرة حقوق المؤلف األخرى المنصوص عليها فى الفقرة األولى من  إلى من يخلفونه وفقا ألحكام المادة السابقة

، وجب تنفيذ ما أوصى به "  لى أنه إذا كان المؤلف قد أوصى بمنع النشر أو بتعيين موعد له أو بأى أمر آخر. ع 5والمادة  1المادة 
 (

( $%&. فى المشروع الجديد فى المعنى 27يطابق النص المادة  ( &%$
. ويتضح من هذا النص أن الذين يباشرون حقوق المؤلف  

، فيكون لهؤالء حق االستغالل المالى ومباشرة الحقوق األدبية فى وقت  لفاؤه، أى خ األدبية بعد موته هم ورثته والموصى لهم

، يعهد إليهم فى مباشرة حقوقه  ، من الورثة أو غير الورثة . وال يوجد ما يمنع من أن يعين المؤلف شخصا أو أكثر بالذات واحد

 . مباشرة هذه الحقوق ، العتبارات يرى المؤلف أنها تجعلهم أصلح من غيرهم فى األدبية بعد موته

، ومتى  ، فإن خلفاءه هم الذين يقررون النشر ، إذا مات المؤلف ولم يكن قد قرر بعد نشر مصنفه وفيما يتعلق بحق تقرير النشر

. وهم هنا يستعملون الحق األدبى إلى  ، أى يباشرون نفس الحق الذي كان للمؤلف أن يباشره حال حياته ، وعلى أية طريقة يكون

، جاز االلتجاء إلى المحكمة الكلية للبت فى  ، فإذا اختلفوا فيما بينهم فى شأن من شئون حق تقرير النشر حق االستغالل المالى جانب

 . هذا الشأن

، وإذا هو ترك لهم تعليمات  ويجب على خلفاء المؤلف أن يراعوا ما يعرفون من رغبة المؤلف فى صدد حق تقرير النشر

، وأن يغلبوا حق  . فإذا كان قد أوصى مثال بمنع النشر وجب عليهم أن يمتنعوا لتزموها بالدقة الالزمةصريحة وجب عليهم أن ي

، أو بأى أمر آخر  ، أو بطريقة معينة للنشر . وإذا هو أوصى بتعيين ميعاد للنشر المؤلف األدبى على حقهم فى االستغالل المالى

، أن يلجأ إلى المحكمة الكلية إللزام الباقين  ، بل من واجبة . ومن حق أى منهم ، وجب عليهم أن يلتزموا كل ذلك يتعلق بالنشر

 . بمراعاة ما أوصى به المؤلف

، فى  . كما يجب ، أن يراعوا المصلحة األدبية للمؤلف قبل أن يراعوا مصالحهم المالية ، فى حالة تقرير النشر ويجب عليهم

، وقد بسطت عليهم رقابة حكومية فى هذا الشأن من جهة الوزير المختص  جدى لذلك ، أن يكون هناك مبرر حالة عدم تقرير النشر

 . كما سيلى

 مباشرة الوزير المختص لنشر المصنف عند امتناع خلفاء المؤلف عن نشره :  - 237
وق المنصوص من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " إذا لم يباشر الورثة أو من يخلف المؤلف الحق 19تنص المادة 

، فله أن يطلب إلى خلف  ، ورأى وزير المعارف العمومية أن الصالح العام يقتضى نشر المصنف 25و  27عليها فى المادتين 

، فللوزير  . فإذا انقضت ستة أشهر من تاريخ الطلب ولم يباشروا النشر المؤلف نشره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

، ويعوض خلف المؤلف فى هذه الحالة  عد استصدار أمر بذلك من رئيس محكمة القاهرة االبتدائيةمباشرة الحقوق المذكورة ب

تعويضا عادالً 
على حق وزير المعارف فى الحلول  19وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد : " نصت المادة  ( &%$) 

، إذا لم يباشروا هذه الحقوق  25و  27عليها بالمادتين  محل هؤالء ) ورثة المؤلف أو خلفه ( فى مباشرة الحقوق المنصوص

. فيكون للوزير فى هذه الحاالت  ، وكذلك إذا توفى المؤلف من غير وارث أو خلف لعجزهم أو عدم أهليتهم أو غير ذلك من األسباب

ماليا على النحو المبين فى  ، ما يكون له حق استغالل المؤلف استغالال حق تقرير نشر المصنف الذى لم ينشر فى حياة واضعه

، فنص على صورة الحصول على أمر بذلك من رئيس محكمة  . وقد رسم المشروع طريقة استعمال هذه الحقوق 1و 1و  9المواد 
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، فإن فى ترك المؤلفات القيمة  . وحكمة هذا القيد ظاهرة ، ولم يغفل النص حق الورثة أو الخلف فى تعويض عادل القاهرة الوطنية

 . " ورة غير منشورة حرماناً لطالب الثقافة من خيرها ونفعهامقب
وتجرى على الوجه اآلتى : " إذا لم يباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه الحقوق  ، فى المشروع الجديد 15ويقابل النص المادة 

، فله أن  تقتضى نشر المصنف، ورأى وزير الثقافة واإلرشاد القومى أن المصلحة العامة  25و 27المنصوص عليها فى المادتين 

. فإذا انقضى  ، وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يبين فيه المدة التى يجب أن يتم خاللها النشر يطلب إليهم نشره

، كان له االستيالء على  ستون يوما من تاريخ الطلب ولم يفصح خلفاء المؤلف عن استعدادهم للنشر أو صرحوا بامتناعهم عنه

،  فى المدة المحددة . ويكون له هذا الحق أيضا إذا استجابوا فى الميعاد إلى طلب النشر ولم يتموه بالطرق اإلدارية ونشره المصنف

( $%& " أو أتموا النشر على وجه يخل بقيمة المصنف وكل ذلك مع عدم اإلخالل بحق الورثة أو الخلف فى التعويض
 . 

، عندما  عارف ) وقد حل اآلن محله وزير الثقافة ( رقابة على خلف المؤلفويتضح من النص سالف الذكر أن لوزير الم

. فإذا رأى  ( 27، أو عن إعادة نشر مصنف نشر فى حياته ) م  ( 25يمتنعون عن نشر مصنف لم ينشر فى حياة المـؤلف ) م 

، استطاع أن يصل  ونفعه بين طالب الثقافة ، ألن فى ذلك تعميما لخيره الوزير أن الصالح العام يقتضى نشر المصنف أو إعادة نشره

، ويوجه هذا الطلب إلى  . وتتلخص هذه اإلجراءات فى أن الوزير يبدأ بطلب نشر المصنف إلى ذلك عن طريق إجراءات معينة

لف ، فإذا انقضت هذه المدة ولم يباشر الخ . ويتربص بعد ذلك ستة أشهر خلف المؤلف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

، ويتولى هو هذا العمل على حساب  ، فللوزير أن يستصدر أمراً من رئيس محكمة القاهرة االبتدائية بالنشر النشر أى لم يبدءوا فيه

 . ، تقدره المحكمة عند الخالف . ويكون لخلف المؤلف فى هذه الحالة الحق فى تعويض عادل الحكومة

(  2على أحكام نبرز الفروق بينها وبين أحكام القانون الحالى فيما يأتى : )  منه تنص 15أما فى المشروع الجديد فإن المادة 

الطريق الذي يلجأ إليه الوزير ) وهو فى المشروع الجديد وزير الثقافة واإلرشاد القومى ( فى نشر المصنف هو الطريق اإلدارى ال 

( فى  1. )  المصنف بالطرق اإلدارية بعد إجراءات معينة ، بل يستولى على ، فال يلجأ إلى رئيس محكمة القاهرة الطريق القضائى

( فى المشروع  9. )  ، الكتاب الذي يرسله الوزير لخلف المؤلف يحدد فيه المدة التى يجب أن يتم فى خاللها النشر المشروع الجديد

، أو أجابوا  ، فإن لم يجيبوا يهم، على خلف المؤلف أن يحددوا موقفهم فى خالل ستين يوما من تاريخ الطلب الموجه إل الجديد

، كان  ، أو أتموا النشر على وجه يخل بقيمة المصنف ، أو استجابوا إلى طلب الوزير ولكنهم لم يتموا النشر فى الميعاد المحدد بالنفى

 . للوزير أن يستولى على المصنف بالطرق اإلدارية ويتولى نشره

، كان له أن  ، سواء فى القانون الحالى أو فى المشروع الجديد المتقدم ذكرهاوإذا باشر الوزير نشر المصنف بعد اإلجراءات 

 . يعيد نشره كلما جدت الحاجة إلى ذلك بعد أن يتبع نفس اإلجراءات

 حا المؤلف فى نسبة مصنفة إليه - 2

 ) أ ( الحق فى نسبة المصنف حال حياة المؤلف :  - 238
ؤلف على ما يأتى : " للمؤلف وحده الحق فى أن ينسب إليه مصنفه وفى أن يدفع أى من قانون حماية حق الم 2/  5تنص المادة 

... "  اعتداء على هذا الحق
( $%&. ، معنى ولفظا فى المشروع الجديد 2/  5ويطابق النص المادة  ( &%$) 

 . 

، فيكتب اسمه ولقبه ومؤهالته العلمية وغير ذلك بما يعرفه للناس  ويتضح من هذا النص أن للمؤلف الحق فى نسبة مصنفه إليه

، وفى جميع اإلعالنات عن المصنف  على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره بنفسه أو بواسطة غيره
ديبوا فى  ( &%$) 

( $%&. 911فقرة  Prop . Lit . et Art لفظ 5أنسيكلوبيدى داللوز 
، فى الحدود  . ويستتبع ذلك أن من يقتبس شيئا من مصنفه 

، أو أن  . ويستوى فى كل ذلك أن يكون هو المؤلف الوحيد للمصنف ، يجب عليه أن يشير إلى اسمه وإلى المصنف المسموح بها

، فللمؤلف أن ينقش اسمه على هذا العمل الفنى  و صورة، كتمثال أ . وإذا كان المصنف عمال فنيا يكون مشتركا مع آخرين فى تأليفه
، جاز لمالك البناء أن يمحو االسم من المكان الذى  وإذا نقش المهندس المعمارى اسمه على البناء الذى وضع تصميمه ( &%$) 

 . Prop . Lit لفظ 5ى داللوز ، بشرط أن ينقش االسم فى مكان آخر على نفقته ) ديبوا فى أنسيكلوبيد نقش فيه إذا رأى مقتضيا لذلك
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et Art .  911فقرة ) .&%$ )
، فإن له الحق فى أى  . وإذا اختار المؤلف أن ينشر مصنفه باسم مستعار أو بغير أن يحمل اسمه 

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، وأن يعلن بالطريقة المناسبة عن أنه هو المؤلف وقت فى أن يكشف عن شخصيته
ا انظر آنف ( &%$) 

( $%&. 255فقرة 
 . 

. وإذا تعهد المؤلف بأال يكشف عن  ، كسائر الحقوق األدبية للمؤلف وحق المؤلف فى نسبة مصنفه إليه حق ال يجوز النزول عنه

 . ، وجاز له فى أى وقت أن يكشف عن شخصيته بالرغم من هذا التعهد ، كان تعهده باطال شخصيته

 موت المؤلف : ) ب ( الحق فى نسبة المصنف بعد  - 239
، فقد قدمنا وإذا مات المؤلف دون أن يكشف عن شخصيته

( $%&. 255انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
أنه ال يجوز لخلفه من بعده  

، وجب عليهم أن يبقوا اسمه مستورا كما  . فإن لم يكن قد أذن لهم ، ما لم يكن قد أذن لهم فى ذلك قبل موته أن يكشفوا عن شخصيته

 . ياتهاختار هو فى ح

، فلخلفه أن يباشروا هذا الحق عند بعد  أما إذا نسب المؤلف المصنف إلى نفسه حال حياته ابتداء أو بعد أن كشف عن شخصيته

. وقد قضت  ، سواء كان النشر بواسطتهم أو بواسطة غيرهم ، فيكتبوا اسم المؤلف على كل نسخه من المصنف تنشر بعد موته موته

، إذ تقول كما رأينا : " ولهؤالء ) الخلف ( وحدهم مباشرة حقوق المؤلف  حماية حق المؤلف صراحة بذلك من قانون 1/  25المادة 

 . " 5والمادة  1األخرى المنصوص عليها فى الفقرة األولى من المادة 

 حق المؤلف فى دفع االعتداء عن مصنفه  - 9

 ) أ ( الحق فى دفع االعتداء حال حياة المؤلف :  – 241
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على  1تنص المادة 

... إال بإذن كتابى منه أو ممن يخلفه "  ... وال يجوز لغيره أن يباشر شيئا من ذلك مصنفه
فى  1يطابق النص المادة  ( &%$) 

، وله ولمن يخلفه أن  تى : " للمؤلف إدخال ما يراه من التعديل أو التحوير على مصنفه، وتجرى على الوجه اآل المشروع الجديد

 . والنصان متطابقان فى ... ويقع باطال كل تصرف يرد على حقه فى التعديل أو التحوير " يعهد إلى غيره بان يباشر ذلك
( $%&. المعنى

، وفى أن يدفع أى  وحده الحق فى أن ينسب إليه مصنفه من نفس القانون على ما يأتى : " للمؤلف 5. وتنص المادة  

. على أنه إذا حصل الحذف أو التغيير فى ترجمة المصنف  ، وله كذلك أن يمنع أى حذف أو تغيير فى مصنفه اعتداء على هذا الحق

، أو ترتب على  التغيير ، إال إذا أغفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذف أو ، فال يكون للمؤلف الحق فى منعه مع ذكر ذلك

الترجمة مساس بسمعة المؤلف ومكانته الفنية " 
( $%& . ، معنى ولفظا فى المشروع الجديد 5يطابق النص المادة  ( &%$) 

 . 

،  ، كل هذا من حق المؤلف ويتضح من هذه النصوص أن تعديل المصنف أو تحويره أو تغييره أو الحذف منه أو اإلضافة إليه

، وكان  ، كان فى هذا اعتداء على حقه األدبى . فإذا فعل أحد شيئا من ذلك دون إذنه ، أو بواسطة من يأذن له فى ذلك يباشره بنفسه

، فيمنع أى حذف أو تغيير يقع بغير إذنه  له أن يمنع هذا االعتداء
ويجب على الناشر إذا تولى طبع المصنف أن يطبعه دون  ( &%$) 

. وال يجوز للناشر حذف  ، إذ عليه فى هذه الحالة أن يستأذن المؤلف أن التغيير هو المصلحة المصنف، حتى لو اعتقد  أى تغيير فيه

. وال يجوز  ، إذ عليه فى هذه الحالة أن يستأذن المؤلف ، حتى لو كانت هذه العبارة قذفا يستوجب المسئولية أية عبارة من المصنف

، إذ عليه فى هذه الحالة أن يستأذن المؤلف  هذه العبارة قذفا يستوجب المسئولية ، حتى لو كانت للناشر حذف أية عبارة من المصنف

فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5، فإن لم يقبل طلب بطالن العقد لمخالفته للنظام العام ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  فى حذفها

. ومن ثم يكون  ما هو األمر فى سائر حقوق المؤلف األدبية، ك . وحق المؤلف هذا ال يجوز النزول عنه ( 991فقرة  – 991

 ، إذ يجب تحديد مواطن التعديل وماهيته بالدقة ترخيص المؤلف مقدما للناشر فى إجراء أى تعديل يرى إدخاله على المصنف باطال
( $%&. ( Prop . Lit . et Art . 362 لفظ 5يدبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  )

 . 

" سلطة مقيدة فى  –كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع الجديد  –ؤلف فى منع الحذف من مؤلفه والتغيير فيه ولكن سلطة الم
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، أن يمنع ما قد يحدث عند  5، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية من المادة  . إذ فى هذه الحالة ال يجوز للمؤلف حالة ترجمة المصنف

، أو ترتب على الترجمة  ، إال إذا أغفل المترجم اإلشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير ترجمة مصنفه من تغيير فيه وحذف منه

. وهذا حكم عادل من شأنه أال يحول بين المترجم وما تقتضيه الترجمة من التصرف فى  مساس بسمعة المؤلف أو مكانته الفنية

، وهما شرط ذكر موطن الحذف أو  ما مصلحة المؤلف، فأجيز ذلك بشرطين روعى فيه المصنف بنوع من الحذف أو التغيير فيه

 . ، وشرط أال يكون من شأنهما المساس بسمعة المؤلف أو مكانته األدبية " التغيير

، فإن هذا يقتضى شيئا من الحرية  ، كتحويل القصة إلى مسرحية أو إلى فيلم سينمائى وكالترجمة أى اشتقاق آخر من المصنف

، فى حدود ما تستوجبه أصول الفن المتعارف عليها  حوير يجب أن يسمح به لمن يقوم بهذا العملفى التعديل والتغيير والت
 ($%& ) 

، ويكون باطال إذن ترخيص المؤلف مقال  ولكن المسموح به هو ما دخل فى حدود ما تستوجبه أصول الفن – 191انظر آنفا فقرة 

فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5نمائى ) ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز فى إدخال أى تعديل على مصنفه عند تحويله إلى فيلم سي

 $%&. ( 999 - 2599داللوز األسبوعى  2599يوليه سنة  11وانظر عكس ذلك وأن هذا الترخيص يكون صحيحا السين  - 919

)
 . 

 ) ب ( الحق فى دفع االعتداء بعد موت المؤلف : - 240
. فإذا أدخل أحد تغييراً أو تحويراً أو حذفا أو  ، عنه مباشرة حق دفع االعتداء عن مصنفه ؤه، تولى خلفا فإذا مات المؤلف 

. وذلك فى غير ما تقتضيه الضرورة فيما قدمناه متعلقا بترجمة  ، كان لهم بل عليهم أن يدفعوا هذا االعتداء إضافة على المصنف

، على حق خلفاء المؤلف فى مباشرة حقه  ، كما رأينا 15الثانية من المادة . وقد نصت الفقرة  المصنف أو بتحويله أو باالشتقاق منه

، إذ تقول : " ولهؤالء ) الخلف ( وحدهم مباشرة حقوق المؤلف األخرى المنصوص عليها فى  فى دفع االعتداء عن مصنفه بعد موته

 . " 5والمادة  1الفقرة األولى من المادة 

، كما رأينا على أن " للمؤلف وحده إدخال ما يرى من التعديل أو التحوير على  تنص 1ة ولما كانت الفقرة األولى من الماد

، فالظاهر أن خلفاء المؤلف ال يباشرون هذا الحق إال فى حدود اإلذن للغير فى الترجمة أو التحويل أو االقتباس أو فيما  مصنفه "

. أما أن يقوموا هم بأنفسهم بتعديل المصنف أو  تطور فى العلمتقتضيه الضرورة من جعل المصنف متمشيا مع أحدث ما استجد من 

، إذ أن ذلك هو حق شخصى للمؤلف وحده حال  ، فيبدو أن هذا محرم عليهم كما هو محرم على غيرهم تحويره فى غير ضرورة

حياته 
حق فى إدخال التعديالت ) ويذهب إلى أن للورثة ال 19قارن مع ذلك إسماعيل غانم فى النظرية العامة للحق ص  ( &%$) 

منصور مصطفى منصور فى المدخل  – 119على مصنف مورثهم ( وقارن كذلك فى هذا المعنى حسن كيرة فى أصول القانون ص 

( $%&. 71للعلوم القانونية ص 
 . 

 حق المؤلف فى سحب مصنفه من التداول  - 5

 ) أ ( الحق فى سحب المصنف حال حياة المؤلف : – 242
، أن يطلب من  ، إذا طرأت أسباب خطيرة من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " للمؤلف وحده 51 تنص المادة 

.  المحكمة االبتدائية الحكم بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديالت جوهرية عليه برغم تصرف فى حقوق االستغالل المالى

، يدفع فى غضون أجل تحدده  قوق االستغالل المالى إليه تعويضاً عادالً ويلزم المؤلف فى هذه الحالة أن يعوض مقدما من آلت ح

المحكمة وإال زال كل أثر للحكم " 
وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية فى هذه الصدد : " وللمؤلف فضال عن ذلك حق سحب  ( &%$) 

، وذلك إذا طرأت أسباب أدبية خطيرة تدعو  المصنف من التداول أو تعديله تعديال جوهريا رغم تصرفه فى حقوق االستغالل المالى

، ثم يبدو له بعد البحث والتقصى واالطالع أنه قد جانب  عليه . فقد يضع الكاتب مؤلفه متأثراً برأى استحوذ ( 51إلى ذلك ) م 

، فلم يعد  ضعه. فى مثل هذه الحالة تنقطع الصلة بين المصنف ووا الصواب فى رأيه هذا وقد يكون موضوع المصنف خطيراً هاماً 

ولمواجهة أمثال هذه  . ، بل لعل وجود المصنف على هذه الصورة يغض من شخصيته ويؤذى سمعته معبراً عن حقيقة آرائه

، فنص إلى  ، ولم يغفل العقد المبرم بين المؤلف والناشر الحاالت قرر المشروع حق المؤلف فى سحب هذا المصنف من التداول



 

 

 

 

1574 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . " ، وهو كل ما يبغيه من وراء هذا العقد صنف من التداول على تعويض الناشر تعويضا عادالجانب حق المؤلف فى سحب الم
، والنصان متطابقان فى المعنى ) غير أن المشروع الجديد ينص على جواز تقديم  فى المشروع الجديد 59المادة  ويقابل النص

( $%&. ، ويكادان يتطابقان فى اللفظ المؤلف كفيال بالتعويض لمن آلت إليه حقوق االستغالل المالى (
 . 

، كذلك يكون له حق سحبه من التداول بعد أن قرر نشره  ، كما أن للمؤلف حق تقرير نشر مصنفه ويتضح من هذا النص أنه 
 (

( $%& ( le droit de repentir ) وهذا ما يسمى فى القانون الفرنسى بالحق فى الندم ( &%$
. ويجب أن يستند فى سحب  

، ال إلى أسباب وهمية أو أسباب ترجع إلى المزاج  ، أى أسباب جدية من شأنها أن تبرر السحب نفه إلى أسباب خطيرةمص

، فسحب المصنف واإلضرار بهذه الحقوق يجب أن  ، تتعلق به عادة حقوق للغير كالناشر ، بعد نشره . ذلك أن المصنف والمالءمة

، تولى القضاء )  . وإذا وقع خالف فى جدية األسباب أوفى كفايتها الى الذي للغيريبرره حق أدبى للمؤلف أقوى من الحق الم

، بإدخال التعديالت الجوهرية التى يرى  ، بدال من سحب المصنف . وقد يكتفى المؤلف المحكمة االبتدائية ( حسم النزاع فى ذلك

يبرر سحب المصنف فتقول : " فقد يضع الكاتب مؤلفه  . وتضرب المذكرة اإليضاحية مثال لسبب أدبى خطير ضرورة إدخالها عليه

، ثم يبدو له بعد البحث والتقصى واإلطالع أنه قد جانب الصواب فى هذا وقد يكون موضوع المصنف  متأثراً برأى استحوذ عليه

 ً ، بل لعل وجود المصنف على  ، فلم يعد معبراً عن حقيقة آرائه . فى مثل هذه الحالة تنقطع الصلة بين المصنف وواضعه خطيراً هاما

، أن المصنف  ، بعد نشر مصنفه واإلطالع على آراء النقاد فيه . وقد يرى المؤلف هذه الصورة يغض من شخصيته ويؤذى سمعته "

، فيرى  ية أخرى، من الناحية الدينية أو الناحية األدبية أو الناحية الفنية أو أية ناح قد أحدث أثراً سيئاً أضر بسمعته أو بمكانته األدبية

 . من الضرورى أن يسحب المصنف أو أن يدخل فيه تعديالت جوهرية

، ويجب  ، قدر تعويضاً عادال للناشر أو للغير الذي تعلق له حق مالى بالمصنف ومتى أقر القضاء المؤلف على سحب المصنف

،  ، وقد يطلب كفيال يضمن المؤلف أجال للدفع. وقد يحدد القاضى  أن يدفع المؤلف هذا التعويض مقدما قبل سحب المصنف بالفعل

 . ، ويعود المصنف مرة أخرى إلى التداول ، زال أثر الحكم القاضى بالسحب فإذا لم يدفع المؤلف التعويض فى األجل المحدد

أن باع ، كما إذا كان تمثاال أو صورة فنية والحظ الفنان بعد  ويسرى حكم السحب على أى مصنف توجد أسباب مبررة لسحبه

. فمن حقه أن يسترده من المشترى ويرد إليه الثمن الذي تقاضاه منه مع التعويض إن  عمله أن فيه عيبا فنيا يحط من منزلته ومكانته

، كما أن من حقه دون أن يسترده أن يصلح العيب الذي الحظه فيه دون أن يطلب مقابال لذلك من المشترى  كان له مقتض
 ($%& ) 

القضاء الفرنسى ال يجيز سحب المصنفات الفنية ما دام مؤلف المصنف الفنى قد سلمه لمن له الحق فيه ديبوا فى انظر فى أن 

( $%&. 999فقرة  . Prop . Lit . et Art لفظ 5أنسيكلوبيدى داللوز 
 . 

 _ ب ( الحق فى سحب المصنف بعد موت المؤلف :   243
. فالمؤلف وحده هو  ، ال ينتقل منه بعد موته إلى خلفائه مؤلف نفسهويبدو أن الحق فى سحب المصنف حق شخصى محض لل

. فإذا مات لم يكن لخلفائه أن يطلبوا سحب المصنف بعد أن يكون قد نشر وتعلقت  الذي يستطيع أن يقدر األسباب التى تبرر السحب

. ويرجع ذلك إلى طبيعة الحق فى  وق المالية، ولو كان ذلك فى مقابل تعويض يدفعه الخلفاء ألصحاب الحق به حقوق الغير المالية

المتعلقة  51. ولعل هذا هو السبب الذي دعا المشرع أن يقول كما رأينا فى صدر المادة  السحب بناء على االعتبارات التى قدمناها

، وهى التى تشير إلى  5. كذلك لم تذكر الفقرة الثانية من المادة  ... " ... أن يطلب من المحكمة بحق السحب : " للمؤلف وحده

سالفة الذكر المتعلقة  51، المادة  بعد موت المؤلف $ 512$ النصوص المتعلقة بحقوق المؤلف األدبية التى يجوز للخلف مباشرتها 

 . بحق السحب بين هذه النصوص

 طرق حماية حقوق المؤلف -المبحث الثانى

 زمان : نطاق حماية حقوق المؤلف من حيث المكان ومن حيث ال - 244
 من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : 55تنص المادة 
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، وكذلك  " تسرى أحكام هذا القانون على مصنفات المصريين واألجانب التى تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة فى مصر 

المؤلفين األجانب التى تنشر . أما مصنفات  على مصنفات المؤلفين المصريين التى تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة فى بلد أجنبى

، وبشرط أن يشمل هذا البلد الرعايا المصريين  ، فال يحميها هذا القانون إال إذا كانت محمية فى البلد األجنبى ألول مرة فى بلد أجنبى

التابعة لهذا البلد  بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو الممثلة أو المعروضة ألول مرة فى مصر وأن تمتد هذه الحماية إلى البالد

األجنبى 
، والنصان متطابقان فى المعنى ) فيما عدا أن المشروع الجديد ال  فى المشروع الجديد 99يقابل النص المادة  ( &%$) 

، ويكادان  يحمى مصنف المؤلف األجنبى الذى نشر فى بلد أجنبى إال لمدة ال تجاوز المدة المنصوص عليها فى المشروع الجديد (

( $%& . قان فى اللفظيتطاب
 " . 

ويتضح من هذا النص أن قانون حماية حق المؤلف يسرى : ) أوال ( على المصنفات التى تنشر أو تمثل أو تعرض ألول مرة 

. ) ثانياً ( على المصنفات التى تنشر أو تمثل أو  ، وقد أخذ هنا بالمعيار اإلقليمى ، سواء كان المؤلف مصريا أو أجنبيا فى مصر

. ) ثالثاً ( بقيت المصنفات التى تنشر أو  ، وقد أخذ هنا بالمعيار الشخصى ، إذا كان المؤلف مصريا ألول مرة فى بلد أجنبى تعرض

، وأكثر ما ينقل عنه فى مصر هى هذه  ، وهذه طائفة هامة من المصنفات تمثل أو تعرض ألول مرة فى بلد أجنبى لمؤلف أجنبى

 . وهذه ال يحميها القانون المصرى إال بالشروط اآلتية :  نشروها فى بالدهمالمصنفات التى ألفها األجانب و

حتى ال يقع أن المصنف ال يكون  $ 511$ ،  ( أن يكون قانون البلد األجنبى الذي نشر فيه المصنف يحمى هذا المصنف 2) 

 . محميا فى بلده ومع ذلك يحمى فى مصر

، فال  ، حتى تكون هناك معاملة بالمثل بلده مصنفات المصريين التى تنشر فى مصر ( أن يحمى قانون هذا البلد األجنبى فى 1) 

( أن  9. )  يحمى القانون المصرى فى مصر مصنفاً ألجنبى ما لم يكن قانون هذا األجنبى يحمى مصنف المصرى فى البلد األجنبى

لبلد األجنبى بالد عربية فال بد أن تمتد حماية مصنفات المصريين إلى ، فقد يتبع ا تمتد هذه الحماية إلى البالد التابعة لهذا البلد األجنبى

، وذلك  ، وتقول المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد : " وأن تمتد هذه الحماية إلى البالد التابعة لهذا البلد األجنبى هذه البالد العربية

، فرؤى حماية لمؤلفين المصريين فى  روف فى البالد التابعة لها، إال أنه مع ألن المصنف العربى قد ال يكون معروفا فى دولة أجنبية

 . الدول ذات الصبغة العربية التابعة للدولة األجنبية التى تخضع لهذا السبب لتشريع هذا البلد األجنبى "

ى أحكام هذا ، تسر من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " مع عدم اإلخالل بأحكام المادة السابقة 99وتنص المادة 

، يدخل فى حساب  ، على أنه بالنسبة لحساب مدة حماية المصنفات الموجودة القانون على كل المصنفات الموجودة وقت العمل به

. وتسرى أحكام هذا القانون  هذه المدة الفترة التى انقضت من تاريخ الحادث المحدد لبدء سريان المدة إلى تاريخ العمل بهذا القانون

. أما  ، ولو كانت متعلقة بمصنفات نشرت أو عرضت أو مثلت ألول مرة قبل ذلك لحوادث واالتفاقات التالية لوقت العمل بهعلى كل ا

، بل تظل خاضعة لألحكام القانونية التى كانت سارية المفعول  ، فال تسرى عليها أحكامه االتفاقات التى تمت قبل العمل بهذا القانون

وقت تمامها " 
د جاء فى المذكرة اإليضاحية فى صدد الفقرة األخيرة من المادة ما يأتى : " أما االتفاقات التى تمت قبل وق ( &%$) 

، وذلك مع عدم اإلخالل  ، بل تظل خاضعة لألحكام القانونية التى كانت نافذة وقت عقدها ، فال تسرى عليها أحكامه العمل بالقانون

ى األرباح الناتجة عن استغالل المصنف زيادة على ما تم االتفاق عليه إذا كان هذا الخاصة بنصيب المؤلف ف 95بأحكام المادة 

التى تشير إليها المذكرة اإليضاحية ال تعرض  95. والمادة  االتفاق غير عادل أو لم تراع فى تقديره ظروف لم تكن فى الحسبان "

، يجوز أن  ، سواء كان كامال أو جزئيا حقوقه فى المصنف ، وهذا هو نصها : " تصرف المؤلف فى لما تنسبه إليها هذه المذكرة

. والنص الذى يورد األحكام التى تنسها  يكون على أساس مشاركة نسبية فى اإليراد الناتج من االستغالل أو بطريقه جزافية "

قوق المؤلف أو أصبح كذلك لظروف كان مجحفا بح ، ويقضى كما رأينا بما يأتى : " ومع ذلك فإذا تبين أن االتفاق المذكرة الحالى (

،  ، عالوة على ما اتفق عليه ، أن يقضى للمؤلف ، جاز للقاضى تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين طرأت بعد التعاقد

، إال إذا  لىللقانون الحا . فغير مفهوم إذن ما ورد فى المذكرة اإليضاحية بجزء من الربح الصافى الذى ينجم من استغالل المصنف "

، وحذف قبل أن يصبح المشروع  من المشروع الجديد 1/  59فرضنا أن مشروع القانون الحالى كان قد تضمن نصا مماثال للمادة 

 . قانونا
، وتكاد تطابقه فى  من قانون إصدار المشروع الجديد فى المعنى 1من القانون الحالى المادة  99هذا وتطابق المادة 

( $%&. اللفظ
. ونميز  ، تسرى عليه القواعد العامة ، من حيث الزمان يتضح من هذا النص أن تطبيق قانون حماية حق المؤلف. و 

 2595يونيه سنة  15فى هذا التطبيق بين فرضين : ) الفرض األول ( أن يكون المؤلف حيا وقت نفاذ قانون حماية حق المؤلف فى 
 (
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. وقد نشر فى  حق المؤلف : " ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية "جاء فى قانون اإلصدار لقانون حماية  ( &%$

( $%& . مكرر 55فى العدد  2595يونيه سنة  15الوقائع المصرية فى 
 : 

أو نشرت قبل  2595يونيه سنة  15، سواء نشرت هذه المصنفات منذ  وفى هذا الفرض تسرى على مصنفاته أحكام القانون

،  ، وتبقى محمية بعد وفاته لمدة خمسين سنة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم . ففى جميع األحوال تحمى مصنفاته طول حياته ذلك

.  األدبى إلى ما بعد خمسين سنة إلى أن تطرح المصنفات فى زوايا النسيان كما سبق القول وكذلك تبقى محمية فيما يتعلق بالحق

يونيه سنة  15، تكون مصنفاته التى نشرت قبل  مثال 2519، ومات فى سنة  2595يونيه سنة  15فالمؤلف الذي كان حيا فى يوم 

، وتبقى محمية  2519، محمية طول حياته إلى سنة  2519نة ، وكذلك تلك التى نشرت منذ هذا التاريخ إلى يوم وفاته فى س 2595

) الفرض الثانى (  –، وإلى ما بعد ذلك من ناحية الحق األدبى  من ناحية االستغالل المادى 1929خمسين سنة بعد ذلك أى إلى سنة 

ان تاريخ نشرها وكلها قد نشرت ، أيا ك : وفى هذا الفرض تحمى جميع مصنفاته 2595يونيه سنة  15أن يكون المؤلف قد مات قبل 

فإن مصنفاته تبقى  2559. فإذا فرضنا أنه توفى فى سنة  ، إلى مدى خمسين سنة من وقت وفاته 2595يونيه سنة  15بداهة قبل 

فإن مصنفاته  2599، أو توفى فى سنة  2571فإن مصنفاته تبقى محمية إلى سنة  2591، أو توفى فى سنة  2559محمية إلى سنة 

أكثر من خمسين سنة من وقت وفاة المؤلف  2595يونيه سنة  15قد آلت إلى الملك العام إذ يكون قد مضى فى  تكون
وإذا  ( &%$) 

،  ، ومدة الحماية فيه هى كما رأينا خمس وعشرون سنة بدال من خمسين من وقت وفاة المؤلف قدر للمشروع الجديد أن يصير قانونا

حالى إلى االقنون الجديد يكون على الوجه اآلتى : ) أوال ( إذا كان المؤلف حيا وقت نفاذ القانون فنرى أن االنتقال من القانون ال

. )  ، المدة الباقية من حياته وخمسا وعشرين سنة من يوم وفاته ، أيا كان تاريخ نشرها ، فإنه يكون محميا فى جميع مصنفاته الجديد

وهى المدة  –، فإنه يكون محميا فى جميع مصنفاته لمدة خمسين سنة من وقت وفاته  جديدثانيا ( إذا كان قد مات وقت نفاذ القانون ال

بشرط أال تزيد مدة الحماية على خمس وعشرين سنة من وقت نفاذ  -التى كان محميا فيها بموجب القانون الذى كان نافذاً وقت وفاته 

، فإن مدة حماية المؤلفين الذين يكونون قد ماتوا قبل  2519فى سنة . فإذا فرضنا أن المشروع الجديد أصبح قانونا  القانون الجديد

، فإنه يبقى  2599أو فى سنة  2519وعلى ذلك إذا كان المؤلف قد مات فى سنة  . 1995 هذا التاريخ ال يجوز أن تجاوز سنة

.  2559مدة الحد األقصى وهو سنة ، ألنه ال يكون قد جاوز بهذه ال أى إلى مدة خمسين سنة من وقت وفاته 2571محميا إلى سنة 

، فى المشروع الجديد أن يقل مجموع مدة الحماية فى جميع األحوال عن خمسين سنة من وقت أول  ويالحظ فى كل ذلك أنه ال يجوز

 . نشر للمصنف
، فإن المدة  د قررهاونحن فى هذا إنما نقيس على حالة ما إذا قرر نص جديد مدة للتقادم أقصر من المدة التى كان النص القديم ق

، سرت المدة  إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصر مما قرره النص القديم - 2مدنى تنص فى هذا الصدد على ما يأتى : "  7

 أما إذا كان الباقى من المدة التى نص عليها - 1.  ، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد

( $%& القانون
، أما من ناحية الحق األدبى فتبقى المصنفات محمية إلى أن تطرح فى زوايا  . وهذا من ناحية االستغالل المادى 

 . النسيان كما قدمنا

يونيه  15، التى تكون قد وقعت منذ  ، أو الحوادث كتحويل راوية إلى مسرحية أو إلى فيلم سينمائى وجميع االتفاقات كعقد النشر

. أما االتفاقات والحوادث  2595يونيه سنة  15، حتى لو كانت متعلقة بمصنفات نشرت قبل  تسرى عليها أحكام القانون 2591ة سن

، فتسرى عليها األحكام القانونية التى كانت سارية  عن مصنفات نشرت قبل هذا التاريخ طبعا 2595يونيه سنة  15التى وقعت قبل 

، بل هى األحكام التى صدرت من القضائين الوطنى  ، وهذه األحكام لم تكن أحكاما مسنونة والحوادثالمفعول وقت وقوع االتفاقات 

 . والمختلط فى حماية حق المؤلف

 . . وهناك طريقان : الطريق المدنى والطريق الجنائى وننتقل اآلن إلى طرق حماية حق المؤلف

 الطريق المدنى -المطلب األول

 لتعويض :التغيير العينى وا - 245
، حق طلب التنفيذ العينى وحق  ، إذا سلك الطريق المدنى ، يكون للمؤلف عند اإلحالل بحقوق المؤلف التى بسطناها فيما تقدم 
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 . طلب التعويض

 التنفيذ العينى

 اإلجراءات التحفظية السابقة على التنفيذ العينى : - 246
 تى :من قانون حماية حق المؤلف على ما يأ 59تنص المادة  

، أن يأمر باإلجراءات  ، وبمقتضى أمر يصدر على عرضة ، بناء على طلب المؤلف أو من يخلفه " لرئيس المحكمة االبتدائية 

) فقرة أولى (  1و  1، بالنسبة لكل مصنف نشر أو عرض بدون إذن كتابى من المؤلف أو ممن يخلفه بالمخالفة ألحكام المواد  التالية

 من القانون " 

 . إجراء وصف تفصيلى للمصنف " – " أوال 

 . وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته " –" ثانياً  

توقيع الحجز على المصنف األصلى أو نسخه ) كتبا كانت أو صورا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو أسطوانات أو ألواحا  –" ثالثاً  

عادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه بشرط أن تكون تلك ، وكذلك على المواد التى تستعمل فى إ أو تماثيل أو غير ذلك (

 . المواد غير صالحة إال إلعادة نشر المصنف "

، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبال  إثبات األداء العلنى بالنسبة البقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور –" رابعاً  

" . 

، وتوقيع الحجز على هذا اإليراد  حصر اإليراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إن اقتضى الحال –" خامسا  

 فى جميع األحوال " 

، وأن يفرض على الطالب  " ولرئيس المحكمة االبتدائية فى جميع األحوال أن يأمر بندب خبير لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ

 . كفالة مناسبة "إيداع 

، فإذا لم يرفع فى هذا  " ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع إلى المحكمة المختصة فى خالل الخمسة عشر يوما لصدور األمر 

الميعاد زال كل أثر له " 
، فيما عدا أن نص  ، والنصان متطابقان معنى فى المشروع الجديد 55يقابل النص المادة  ( &%$) 

يقضى بأال تسرى على هذه اإلجراءات أحكام قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية الخاصة بساعات المشروع الجديد 

( $%&. اإلعالن وأيام العطالت
  . 

، فهو ال ينتظر حتى تفصل المحكمة فى  ويتضح من هذا النص المفصل أن المشرع وضع فى يد المؤلف سالحا فعاال لحماية حقوقه

. بل أجاز  ، وقد تضيع عليه الفرصة وهو فى هذا االنتظار ، وقد ينتظر طويال وبين من أعتدى على هذه الحقوق أصل النزاع بينه

بمجرد وقوع االعتداء على حقوقه بأن نشر مصنفه أو عرض بغير إذنه الكتابى مثال  -المشرع له أن يلجأ فى الحال 
وقد  ( &%$) 

ون فيه قد انتهى إلى أن الطبعة التى أخرجها الطاعن مقلدة من الطبعة التى أخرجها قضت محكمة النقض بأنه متى كان الحكم المطع

. فإن من شأن نشر الطاعن لطبعته وطرحها للبيع فى السوق منافسة كتاب  المطعون ضده تقليدا تاما وهو أمر ال يقره القانون

منافسة غير المشروعة أن يكون المطعون ضده قد اعتزل . وال ينفى قيام هذه ال المطعون ضده وهى منافسة ال شك فى عدم شرعيتها

مجموعة  2515يوليه سنة  1، ما دام كتابه مازال مطروحا للبيع فى السوق ) نقض مدنى  مهنة الطباعة والنشر وصفى أعماله فيهما

( $%&. ( 591ص  251رقم  29أحكام النقض 
، أو بأن اعتدى أحد على  ، أو بأن ترجم إلى لغة أخرى دون أن يأذن كتابيا فى ذلك 

إلى رئيس المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرتها موطن المعتدى  –حقوقه التى بسطناها فيما تقدم بأية صورة من صور االعتداء 

. بل يستطيعه كل  . وليس المؤلف وحده هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك بعريضة يستصدر أمرا عليها بإجراءات تحفظية سريعة فعالة

 . انتقلت إليه حقوق المؤلف من ناشر أو وارث أو موصى له من

، أى وقف  ( نوع يقصد منه وقف الضرر الذي أخذ ينجم من االعتداء على حقوق المؤلف 2وهذه اإلجراءات التحفظية نوعان : ) 

المصنف أو عرضه )  ، ووقف نشر . وهذا النوع يشتمل على اإلجراءات اآلتية : إجراء وصف تفصيلى للمصنف الضرر مستقبال

، وإثبات األداء العلنى بالنسبة إلى إيقاع أو  إذا كان مسرحية مثال أو فيلما سينمائيا أو تمثاال ( أو صناعته ) إذا كان اسطوانات مثال (

ذي وقع ( ونوع يقصد منه حصر الضرر ال 1. )  تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبال
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. وهذا النوع يشتمل على  ، واتخاذ إجراءات من شأنها المحافظة على حقوق المؤلف فى محو هذا الضرر فعال من جراء االعتداء

اإلجراءات اآلتية : توقيع الحجز على المصنف األصلى أو نسخه ) كتبا كانت أو صورا أو رسومات أو فوتوغرافيات أو اسطوانات 

غير ذلك ( وكذلك على المواد التى تستعمل فى إعادة نشر هذا المصنف أو استخراج نسخ منه ) مثل  أو ألواحا أو تماثيل أو

اإلكليشهات والحروف المجموعة والبروفات ونحو ذلك ( بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إال إلعادة نشر المصنف ) فال 

، وحصر اإليراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير  رق (يحجز على المطبعة وال على الحروف غير المجموعة وال على الو

 . ينتدب لذلك إن اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا اإليراد فى جميع األحوال

، أن يندب خبيرا لمعاونة المحضر المكلف بتنفيذ اإلجراءات التى أصدر  ، فى جميع ما تقدم ذكره ويجوز لرئيس المحكمة االبتدائية

. ويجوز له كذلك أن يفرض على المؤلف أو خلفه أن يودع كفالة مناسبة يقدرها  س المحكمة أمراً على العريضة المقدمة إليهبها رئي

 . رئيس المحكمة

، فى خالل خمسة  ، كان على المؤلف أو الخلف ومتى صدر أمر من رئيس المحكمة للمؤلف أو خلفه باإلجراءات المتقدم ذكرها

، زال  ، أو تأخر عن الميعاد . فإذا لم يفعل ، أن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة المختصة مر رئيس المحكمةعشرة يوما من صدور أ

 . ، وعاد النشر والعرض إلى ما كان عليه قبل صدور األمر ، وبطل الحجز ، وعاد كل شىء إلى أصله كل أثر لألمر

 التظلم من األمر الصادر باإلجراءات التحفظية : - 247
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " يجوز لمن صدر ضده األمر أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة  55المادة  تنص 

، أو بتعيين  ، أو إلغائه كليا أو جزئيا ، أن يقضى بتأييد األمر ، بعد سماع أقوال طرفى النزاع ، وفى هذه الحالة لرئيس المحكمة اآلمر

شر أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ للمصنف محل النزاع على أن يودع اإليراد الناتج فى خزانة حارس تكون مهمته إعادة ن

المحكمة إلى أن يفصل فى أصل النزاع من المحكمة المختصة 
 ($%&) &%$ )

 " . 

مؤلف أمرا من ويتضح من هذا النص أن من نسب إليه المؤلف االعتداء على مصنفه ولم يكن قد سمعت أقواله وقت أن استصدر ال

. وبعد أن يسمع  ، يجوز له أن يتظلم من هذا األمر أمام رئيس المحكمة نفسه رئيس المحكمة باإلجراءات التحفظية المتقدمة الذكر

( تأييد األمر السابق  2، يصدر حكما فى التظلم المرفوع أمامه على أحد الوجوه اآلتية : )  رئيس المحكمة أقوال كل من الطرفين

. )  ( إلغاء األمر السابق فى كل اإلجراءات التحفظية التى صدر بها أو فى بعض هذه اإلجراءات 1. )  باإلجراءات التحفظيةالصادر 

، ويعين رئيس المحكمة فى هذه الحالة حارسا  ( العدول عن األمر السابق إلى طريقة وضع الحراسة على المصنف محل النزاع 9

، إلى أن  . وما ينتج من اإليراد يودعه الحارس خزانة المحكمة نسخ منه أو إعادة عرضه يقوم بإعادة نشر المصنف واستخراج

. وفى جميع األحوال يعتبر الحكم الصادر فى التظلم حكما قضائيا حل فيه رئيس  يفصل فى أصل النزاع من المحكمة المختصة

م محكمة االستئناف ، ولذلك يجوز استئناف هذا الحكم أما المحكمة محل المحكمة االبتدائية
فى  59يقابل النص المادة  ( &%$) 

( $%&. ، ويكادان يتطابقان لفظا ، والنصان متطابقان معنى المشروع الجديد
 . 

 الحكم فى أصل النزاع : - 248
وقد قدمنا  

لسنة  995رقم من القانون  55وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر فى الظلم المرفوع طبقا لحكم المادة  ( &%$) 

، وليس مجرد  يعتبر حكما قضائيا حل به القاضى اآلمر محل المحكمة االبتدائية –مرافعات  919وهو تقرير لحكم المادة  – 2595

. وال يمنع من هذا  ، ولذلك يكون رفع االستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة فى التظلم إلى محكمة االستئناف أمر والئى

من أن رئيس المحكمة االبتدائية يحكم فى التظلم بصفته قاضيا  2595لسنة  995ردته المذكرة اإليضاحية للقانون رقم النظر ما أو

، وذلك أن هذا الوصف ال يتفق ونصوص القانون المذكور التى تفيد بحكم مطابقتها ألصول األحكام العامة  لألمور المستعجلة

. ولئن كان  ع إلى رئيس المحكمة هو من نوع ما عهد به إلى قاضى األمور الوقتيةلألوامر على العرائض أن ما عهد به المشر

، إال أن ذلك ال ينبغى  ، ال يستطيع أن يمس موضوع الحق ، وهو بصدد نظر التظلم فى أمر الحجز القاضى اآلمر ) رئيس المحكمة (

، بل ليفصل فيما يبدو له أنه وجه الصواب فى  الموضوع، ال ليفصل فى  أن يحجبه عن استظهار مبلغ الحد فى المنازعة المعروضة

 رقم 29مجموعة األحكام القضائية  2511ديسمبر سنة  1، دون أن يبنى حكمه على مجرد الشبهة ) نقض مدنى  اإلجراء المطلوب
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( $%&( 2591ص  172
ه فى خالل ، يجب علي ، متى صدر له أمر باإلجراءات التحفظية السابق ذكرها أن المؤلف أو خلفه 

.  ، أن يرفع أصل النزاع أمام المحكمة االبتدائية التى يوجد فى دائرتها موطن المدعى عليه الخمسة عشر يوما التالية لصدور األمر

من قانون حماية حق المؤلف تنص على ما يأتى : " يجوز  59، فإن المادة  فإذا ما طرح أصل النزاع أمام المحكمة المختصة

، أن نأمر بإتالف نسخ أو صور المصنف الذي  ، بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أمامها أصل النزاع للمحكمة المطروح

. ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ أو  ، والمواد التى استعملت فى نشره بشرط أال تكون صالحة لعمل آخر نشر بوجه غير مشروع

... "  . وذلك كله على نفقة الطرف المسئول ، أو جعلها غير صالحة للعمل الصور أو المواد
و  2/  51يقابل النص المادة  ( &%$) 

( $%&. ، والنصان متطابقان معنى ولفظا فى المشروع الجديد 1
 . 

. ومعنى  ، قضت له بالتنفيذ العينى ، إذا وجدت المؤلف أو خلفه على حق فيما ادعاه ويتضح من هذا النص أن محكمة أصل النزاع

. ومن ذلك أن تأمر بإتالف نسخ  ، فتزيل المحكمة كل أثر لالعتداء ذ العينى هنا هو تنفيذ التزام من اعتدى على حق المؤلف عيناالتنفي

، وأن تأمر بإتالف المواد التى استعملت  المصنف المعتدى عليه أو صورة التى نشرت بوجه غير مشروع حتى تخرجها عن التداول

. ومن ذلك أن  ، فتأمر بإتالف اإلكليشهات والحروف المجموعة والبروفات ونحو ذلك حة لعمل آخرفى نشره بشرط أال تكون صال

. وجميع ما تأمر به من  ، وذلك لمنعها من التداول بحالتها ، أو جعلها غير صالحة للعمل تأمر بتغيير معالم الصور أو النسخ أو المواد

، أن تحكم بالتعويض  . هذا إلى أنه يجوز للمحكمة فوق ذلك ه هو المتسبب فيما وقع، ألن ذلك يكون تنفيذه على نفقة الطرف المسئول

 . على المعتدى إذا كان هناك مقتض للحكم بالتعويض

، وبإلغاء اإلجراءات التحفظية التى أمر  ، قضت برفض الدعوى وإذا وجدت المحكمة أن المؤلف أو خلفه ليس على حق فيما ادعاه

 . ، وحكمت بالمصروفات على المؤلف أو خلفه قبل بها رئيس المحكمة من

 التعويض - 1

 حاالت ثالث :  - 249
( إذا كان حق المؤلف  2، وهذه الحاالت هى : )  على أن هناك حاالت ثالثا يحكم فيها القاضى بالتعويض بدال من التنفيذ العينى

( إذا كان النزاع  9. )  بترجمة مصنف إلى اللغة العربية ( إذا كان النزاع المطروح خاصا 1. )  ينقضى بعد مدة تقل عن سنتين

 . المطروح خاصا بحقوق المؤلف المعمارى

 حق المؤلف ينقضى بعد مدة تقل عن سنتين :  –الحالة األولى  - 251
، إذا كان  محكمةمن قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " على أنه يجوز لل 59ينص الجزء األخير من الفقرة األولى من المادة 

، وبشرط عدم اإلخالل بحقوق المؤلف المنصوص عليها  حق المؤلف ينقضى بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم

، وفاء لما تقضى به للمؤلف من  ، أن تستبدل الحكم بتثبيت الحجز التحفظى على هذه األشياء 2/  5و  2/  1و  2/  9فى المواد 

على ما يأتى : " وفى كل األحوال يكون للمؤلف بالنسبة لدينه  9/  59. وتنص المادة  لحكم بإتالف أو تغيير المعالم "، با تعويضات

، وال يقدم على هذا االمتياز غير  الناشئ عن حقه فى التعويض امتياز على صافى ثمن بيع األشياء وعلى النقود المحجوز عليها

تتفق لحفظ وصيانة تلك األشياء ولتحصيل تلك المبالغ " امتياز المصروفات القضائية والتى 
 51تقابل هذه النصوص المادة  ( &%$) 

( $%&. ، وتتطابق النصوص فى المعنى فى المشروع الجديد 9أوال و  1/ 
 . 

االكتفاء بالحكم ،  ، بدال من الحكم بالتنفيذ العينى وبإتالف األشياء أو تغيير معالمها ويتضح من هذه النصوص أنه يجوز للقاضى

. فيقدر القاضى قيمة التعويض  بتعويض للمؤلف أو خلفه عما أصابه من الضرر بسبب االعتداء على حقه المالى فى استغالل مصنفه

، فيتقاضى المؤلف أو خلفه  ، ويقضى فى الوقت ذاته بتثبيت الحجز التحفظى على األشياء والنقود المحجوز عليها الواجب دفعه

حكوم به من النقود التى حكم بتثبيت الحجز عليها ) وهى اإليراد الناتج من النشر أو العرض والذى سبق األمر بالحجز التعويض الم

. وحق المؤلف فى  ، ومن ثمن األشياء التى حكم بتثبيت الحجز عليها ) نسخ المصنف والمواد التى تستعمل فى إعادة النشر ( عليه (

، فيما عدا المصروفات القضائية  األشياء حق ممتاز يتقدم على حقوق الدائنين اآلخرينتقاضى التعويض من النقود وثمن 

 . ومصروفات الحفظ والصيانة والتحصيل
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( أنه يشترط للحكم بالتعويض بدال من التنفيذ العينى أن يكون حق المؤلف المعتدى عليه لم  2ولكن يالحظ فى ذلك أمور ثالثة : ) 

، إذ تكون قلة المدة الباقية لحماية حق المؤلف فى هذه الحالة مبرراً للحكم بالتعويض دون التنفيذ  ل من سنتينيبق النقضائه إلى مدة أق

، حتى إذا كان المدة الباقية  ( أن الحكم بالتعويض دون التنفيذ العينى 1. )  ، وهذا أجدى على كل من المؤلف والمعتدى العينى

، أن يحكم بالتنفيذ العينى وبإتالف األشياء أو  ، حتى فى هذه الحالة . فيجوز للقاضى إذن وبى، جوازى ال وج للحماية أقل من سنتين

.  ، إذا كان هناك فى ظروف القضية ما يبرر ذلك تغيير معالمها
 ($%&) &%$ )

أنه يجب الحكم بالتنفيذ العينى فيما إذا كان االعتداء  

نشر وحق نسبة المصنف إلى المؤلف وحق المؤلف وحده فى إدخال ما يرى على ، من حق تقرير ال واقعا على الحق األدبى للمؤلف

 . مصنفه من تعديل أو تحوير ومنع أى حذف أو تغيير فى مصنفه

 النزاع المطروح خاص بترجمة مصنف إلى اللغة العراية :  –الحالة الثانية  - 250
، إذا  لى ما يأتى : " وكذلك ال يجوز الحكم باإلتالف أو تغيير المعالممن قانون حماية حق المؤلف ع 59تنص الفقرة الثانية من المادة 

، ويقتصر الحكم على تثبيت الحجز  7، بالمخالفة لحكم المادة  كان النزاع المطروح خاصا بترجمة مصنف إلى اللغة العربية

التحفظى على المصنف المترجم وفاء لما تقضى به المحكمة للمؤلف من تعويضات " 
ثانيا فى  1/  51يقابل النص المادة  ( &%$) 

( $%& . ، ويتطابق النصان فى المعنى المشروع الجديد
 . 

ويتضح من هذا النص أنه إذا ترجم شخص مصنفا موضوعا بلغة أجنبية إلى اللغة العربية فى خالل خمس سنوات من تاريخ أول 

،  ى خالل خمس سنوات من تاريخ أول نشر للترجمة األولى، أو ترجمة من ترجمة إلى لغة أجنبية أخرى ف نشر للمصنف األصلى

، فإنه يكون قد اعتدى على حق المؤلف أو على حق المترجم األول  ولم يكن قد حصل على إذن المؤلف األصلى والمترجم األول

، أى  بالتنفيذ العينى . وكان مقتضى ذلك أن يقضى للمؤلف أو المترجم األول من قانون حماية حق المؤلف 7طبقا ألحكام المادة 

، باالكتفاء بالحكم للمؤلف  ، كما رأينا يقضى 1/  59. ولكن نص المادة  بإتالف النسخ التى تحمل الترجمة العربية أو بتغيير معالمها

محصلة ، فيحكم القاضى بتثبيت الحجز التحفظى على المصنف المترجم وعلى النقود ال والمترجم األول بتعويض دون التنفيذ العينى

. ويكون  ، ويستوفى المؤلف والمترجم األول حقهما فى التعويض من هذه النقود ومن ثمن بيع النسخ المحجوز عليها من ثمن بيعه

سالفة الذكر  9/  59هذا الحق ممتازا طبقا ألحكام المادة 
( $%&. 199انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، فيتقدم على جميع الحقوق  

. وذلك كله رعاية لحق الترجمة إلى اللغة  القضائية ومصروفات حفظ األشياء وصيانتها وتحصيل المبالغاألخرى عدا المصروفات 

 . ، وتوفيقا بين كسب حققته الثقافة العربية وحق ثابت للمؤلف والمترجم األول ، وحفظها لهذه الترجمة من اإلتالف والضياع العربية

،  ذكر ال يسرى فى حالة ما إذا كان المؤلف أو المترجم األول قد قام بترجمة مصنفه( أن الحكم سالف ال 2ويالحظ هنا أمران : ) 

، إذ تكون هذه الترجمة األولى اللغة العربية من شأنها أن تمنع ترجمة المصنف مرة  ، إلى اللغة العربية بنفسه أو بواسطة غيره

 . أخرى إلى اللغة العربية دون إذن المؤلف

، ولم تعد الثقافة العربية فى حاجة إلى هذه الترجمة  ، جاز الحكم بالتنفيذ العينى ة إلى اللغة العربية دون إذنفإذا ترجم المصنف ثاني

، فعند ذلك نعود إلى  . ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كانت المدة الباقية للحماية أقل من سنتين الثانية بعد أن وجدت الترجمة األولى

، فى هذه الحالة الثانية  ( أن الحكم بالتعويض دون التنفيذ العينى 1. )  كم بالتعويض دون التنفيذ العينىالحالة األولى حيث يجوز الح

 . ، على خالف الحالة األولى فقد رأينا أن الحكم فيها بالتعويض جوازى ال وجوبى ، وجوبى ال جوازى التى نحن بصددها

 المؤلف المعمارى : النزاع المطروح خاص بحقوق  –الحالة الثالثة  - 252
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " ال يجوز بأى حال أن تكون المبانى محل حجز تطبيقا للمادة العاشرة  51تنص المادة 

، بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعمارى الذي تكون تصميماته  ، وال أن يقضى بإتالفها أو مصادرتها من هذا القانون

استعملت بوجه غير مشروع ورسومه قد 
، والنصان متطابقان فى  فى المشروع الجديد 51يقابل النص المادة  ( &%$) 

( $%&. المعنى
 . 

، فقد  ، واستعملها دون إذن فى إقامة مبنى ويتضح من هذا النص أنه إذا اعتدى شخص على تصميمات أو رسوم مهندس معمارى
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من نفس  59، ومقتضى تطبيق المادة  ة حق المؤلف أنه يجوز الحجز على هذا المبنىمن قانون حماي 29كان مقتضى تطبيق المادة 

، إذ المبنى يكون عادة كثير  الذي نحن بصدده يحرم هذا وذاك 51. ولكن نص المادة  القانون الحكم بإتالف أو مصادرة المبنى

.  العتداء على تصميمات المهندس المعمارى ورسومهالتكاليف بحيث يكون الحجز عليه أو إتالفه ومصادرته جزاء أشد بكثير من ا

. بل ال يجوز الحجز على المبنى الستيفاء  ، دون التنفيذ العينى لذلك يجب فى هذه الحالة االكتفاء بالحكم بتعويض للمهندس المعمارى

حق ممتاز فى التعويض حتى  –نية بخالف الحالتين األولى والثا –، فليس للمهندس المعمارى فى هذه الحالة الثالثة  التعويض منه

، فإنما يحجز عليه كأى دائن عادى يحجز على مال مملوك  ... وإذا هو حجز على المبنى يستوفيه متقدما على غيره من ثمن المبنى

 . ، ويزاحمه فى ثمن المبنى سائر دائنى صاحب هذا المبنى لمدينة

 الطريق الجنائى -المطلب الثانى

 والعقواات األصلية :الجرائم  - 253
، ويعاقب عليه بغرامة  من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " يعتبر مرتبكا لجريمة التقليد 51تنص الفقرة األولى من المادة  

، كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية : ) أوال ( من اعتدى على حقوق المؤلف  ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد على مائة جنيه

. ) ثانياً ( من باع مصنفا مقلدا أو من أدخل فى القطر المصرى دون إذن  من القانون 9و  2/  1و 1و  9المنصوص عليها فى المواد 

مصر  $ 595$ . ) ثالثاً ( من قلد فى  المؤلف أو من يقوم مقامه مصنفات منشورة فى الخارج وتشملها الحماية التى يفرضها القانون

، وكذا من باع هذه المصنفات أو صدرها أو تولى شحنها إلى الخارج  ارجمصنفات منشورة بالخ
/  57يقابل النص المادة  ( &%$) 

، وتجرى على الوجه اآلتى " يعاقب بغرامة ال تقل عن عشرين جنيها وال تزيد على خمسمائة جنيه كل من  فى المشروع الجديد 2

من باع  ( . ) ثانيا 5و 7و 1و 1و 9ى حقوق المؤلف المنصوص عليها فى المـواد ارتكب أحد األفعال اآلتية : ) أوال ( من اعتدى عل

.  ، مصنفا مقلدا مع علمه بالتقليد ، أو أدخل إلى أراضى الدولة أو أخرج منها أو عرض للبيع أو أذاع على الجمهور بأية طريقة كانت

، وكذلك من باعها أو صدرها أو  ماية التى يقررها هذا القانون) ثالثا ( من قلد فى البالد مصنفات منشورة فى الخارج وتشملها الح

( $%&. " تولى شحنها إلى الخارج
 " . 

. فجعل  ، بل فتح أيضا الطريق الجنائى ويتضح من هذا النص أن المشرع لم يقتصر على الطريق المدنى فى حماية حق المؤلف

. وجريمة  بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال تزيد على مائة جنيه جنحة يعاقب عليها ( contrefacon) جريمة التقليد للمصنف 

(  1. )  9و  2/  1و 1و 9( االعتداء على حقوق المؤلف المالية واألدبية كما وردت فى المواد  2التقليد تتناول أحد األفعال اآلتية : ) 

، وهذا وذاك  هذه المصنفات من الخارج إلى مصربيع المصنفات التى يعتبر نشرها اعتداء على حق المؤلف فى مصر أو إدخال 

( االعتداء  9. )  ، بل يكفى مجرد البيع أو اإلدخال فى القطر المصرى مع العلم بالتقليد دون أن يكون الشخص قد شارك فى تقليدها

مشاركة فى  ، أو بيع هذه المصنفات فى مصر أو تصديرها إلى الخارج دون على حق المؤلف فى مصنفات منشورة بالخارج

 . تقليدها

، وإنما يجب توافر القصد  وتقول المذكرة اإليضاحية فى صدد القصد الجنائى ما يأتى : " ولم يشترط القانون قصداً جنائيا خاصا

مشترط ، إذ أن ذلك العلم يدخل فى إدراك المتهم للوضع اإلجرامى ال الجنائى العام الذي يشمل بطبيعة الحال علم البائع بتقليد المصنف

 . فى القصد الجنائى "

 العقوبات التبيعة :  - 254

من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " ويجوز للمحكمة أن تقضى بمصادرة جميع األدوات  5و  9/  51وتنص المادة 

، وكذلك  ذا النشرالتى ال تصلح إال له 9و  2/  1و  1و  9المخصصة للنشر غير المشروع الذي وقع بالمخالفة ألحكام المواد 

. كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكمة عليه  مصادرة جميع النسخ المقلدة
يقابل  ( &%$) 

( $%&. ، والنصان متطابقان معنى ولفظا فى المشروع الجديد 9و  1/  57النص المادة 
 . 
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، العقوبات التبعية  ، وهى الغرامة من عشر جنيهات إلى مائة جنيه ب العقوبة األصليةويتضح من هذا النص أن القانون جعل إلى جان

( نشر الحكم فى  9. )  ( مصادرة جميع النسخ المقلدة 1. )  ( مصادرة األدوات المخصصة للنشر وال تصلح إال له 2اآلتية : ) 

 . ، على نفقة المحكوم عليه جريدة أو أكثر تعينها المحكمة

 حالة العود :  - 255
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : " وفى حالة العود يحكم على الجانى بالحبس مدة ال تزيد على  1/  51وتنص المادة 

. كما يجوز للمحكمة فى حالة العود الحكم بغلق المؤسسة  ثالثة شهور وبغرامة ال تزيد على ثلثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

غلها المقلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائيا التى است
،  فى المشروع الجديد 5/  57يقابل النص المادة  ( &%$) 

( $%&. " وتجرى على الوجه اآلتى : " وتعتبر الجرائم المشار إليها فى هذه المادة متماثلة فى حالة العود
 " . 

، ورفع الحد األقصى  ، فأجاز الحبس لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر بة فى حالة العودويتضح من هذا النص أن القانون شدد العقو

، وأجاز الحكم بعقوبتى الحبس والغرامة معاً أو بإحدى هاتين  للغرامة إلى ثلثمائة جنيه ) مع بقاء الحد األدنى بداهة عشرة جنيهات (

 . العقوبتين دون األخرى

، مع عقوبة تبعية جديدة هى إغالق المؤسسة  ، العقوبات التبعية السابق بيانها العقوبات األصلية ، إلى هذه ، فى حالة العود وأضاف

، فلو كانت هذه المؤسسة دار نشر مثال قضى بإغالقها  التى استغلها المقلدون أو شركاؤهم فى ارتكاب فعلهم لمدة معينة أو نهائيا

 . نهائيا أو لمدة معينة

 فى دار الكتب وعقواتها :  جريمة عدم اإلبداع - 256
من قانون حماية حق المؤلف على ما يأتى : يجب على ناشرى المصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها  57تنص المادة 

، وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير  أن يودعوا خالل شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف فى دار الكتب المصرية

. وال  ، دون إخالل بوجوب إيداع النسخ . ويعاقب على عدم اإليداع بغرامة ال تزيد على خمسة وعشرين جنيها رف العموميةالمعا

. وال تسرى هذه األحكام على المصنفات المنشورة فى  يترتب على عدم اإليداع اإلخالل بحقوق المؤلف التى يقررها هذا القانون

ا نشرت هذه المصنفات على انفراد " ، إال إذ الصحف والمجالت الدورية
،  فى المشروع الجديد 55يقابل النص المادة  ( &%$) 

( $%&. ( " والنصاب متطابقان معنى ) وقد ورد فى المشروع الجديد : " وفقا للنظام الذى يضعه وزير الثقافة واإلرشاد القومى
 . 

، واإليداع يجب أن يتم  الكتب المصرية واجب على الناشر ويتضح من هذا النص أن إيداع خمس نسخ من كل مصنف معد فى دار

،  . وال يترتب على عدم اإليداع أى إخالل بحقوق المؤلف ، وفقاً للنظام الذي يضعه الوزير المختص فى خالل شهر من تاريخ النشر

. وإذا نشرت مصنفات  نسخ المطلوبةوإنما يعاقب الناشر بغرامة ال تزيد على خمسة وعشرين جنيها مع عدم اإلخالل بوجوب إيداع ال

، إال إذا نشرت هذه المصنفات بعد ذلك على انفراد فيجب  ، فيكتفى بإيداع الصحف والمجالت ذاتها فى صحف ومجالت دورية

 . عندئذ إيداع خمس نسخ منها على الوجه المتقدم الذكر

رى المصنفات التى تعد للنشر عن طريق عمل نسخ منها أن على ناش 57وتقول المذكرة اإليضاحية فى هذا الصدد : " أوجبت المادة 

يودعوا خالل شهر من تاريخ النشر خمس نسخ من المصنف بدار الكتب المصرية وفقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير 

ات أدبية أو فنية أو ، وذلك بقصد تغذية المكتبة العامة وتمكين الدولة من مراقبة ما ينشر فى البالد من مؤلف المعارف العمومية

، ومن ثم فمن  . ويقتصر اإليداع على المصنفات التى تستخرج منها عدة نسخ عن طريق الطبع أو أية وسيلة أخرى مشابهة موسيقية

. وقد أعفيت المصنفات المنشورة فى الجرائد والمجالت من واجب  غير المعقول تكليف من قام بصنع تمثال بأن يودع نموذجا منه

 . ، فإذا نشرت هذه المصنفات مستقلة وجب اإليداع " اإليداع
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 الحقوق المتعلقة بالرسالة واحق المخترع - حقوق أخرى على أشياء غير مادية -الفصل الثانى

 الحقوق المتعلقة بالرسالة  -الفرع األول
الرسائل وحرمتها سنة  فى ملكية Tissier – 1877فى الرسائل والبرقيان الطبعة الثانية سنة  Rousseau مراجع ( &%$

1885 – legris  1894فى سرية الرسائل وملكيتها وتقديمها للقضاء الطبعة الثانية سنة – peret  فى حرمة سرية الرسائل

 - 1911باريس سنة  person - 1917فى الرسائل فى القانون الخاص طبعة ثانية سنة  Montagnier - 1895سنة 
Jardel  1911فى الرسائل سنة - Geny  1911فى الحقوق المترتبة على الرسائل جزءان سنة - Valery  فى الرسائل

فى حماية  wurzburger - 1926فى حقوق الورثة على الرسائل رسالة من مونبلية سنة  Damoisy - 1912سنة 

( $%&. 1928الرسائل فى القانون األلمانى رسالة من ستراسبورج سنة 
 

 (Droits sur les letters missives ) 

 الحقوق المتنوعة التى تتعلق بها :  –ما هى الرسالة  - 257
، أو تقوم  . وقد يقوم بإيصالها رسول ، ينقل إليه فيها خبراً أو فكرة أو ينهى إليه أمراً  الرسالة ورقة مكتوبة يبعث بها شخص إلى آخر

.  كما لو كان هذا أصم فيجرى التفاهم معه بالكتابة، وقد يسلمها الشخص مباشرة إلى صاحبه  بذلك مصلحة البريد كما هو الغالب

.  ، أو نحو ذلك ، أو أصل برقية ، أو بطاقة بريد ، فقد تكون ورقة مفتوحة وليس من الضرورى أن تكون الرسالة ورقة مقفلة

ورقة مكتوبة . وخاصية الرسالة أنها ليست  ( destinataire) ومرسل إليه  ( expediteur) وتفترض الرسالة وجود مرسل 

. ومن هنا تنوعت الحقوق التى  ، فتسجل فكرة تتصل بشخص المرسل ، بل هى أيضا تنقل فكر المرسل إلى المرسل إليه فحسب

 . تتعلق بالرسالة

ان . ومن جهة أخرى يتعلق بالرسالة حق ، فإن ملكية الورقة المكتوبة تنتقل إليه بتسلمه للرسالة فمن جهة يتعلق بها حق المرسل إليه

. ثم إن الرسالة  ، وحقه كمؤلف للرسالة إذ أن له عليها حق المؤلف للمرسل : حقه فى السرية إذا كانت الرسالة تتضمن سراً يخصه

 . ، أو لمصلحة الغير ، أو لمصلحة المرسل بعد ذلك قد تصلح دليال لإلثبات لمصلحة المرسل إليه

.  ( حق المؤلف 9. )  ( الحق فى السرية 1. )  ( حق الملكية المادية 2تعاقب : ) ومن هنا تتعلق بالرسالة حقوق أربعة نبحثها على ال

( الحق فى اإلثبات  5) 
، ولكن المشروع الجديد تضمن نصا فى  لم يتضمن قانون حماية حق المؤلف نصا فى شأن الرسالة ( &%$) 

، ولكن ال تجوز مباشرة هذا الحق دون  حق نشر رسائله من هذا المشروع بما يأتى : " للمؤلف وحده 91، فقضت المادة  هذا الصدد

. وجاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع الجديد : " تعرض المشروع  ضرراً " إذن المرسل إليه إذا كان من شأن النشر أن يلحق به

األدبية والمادية التى يستتبعها حق  لبيان حق المرسل على رسائله باعتباره مؤلفا لها يتمتع بهذا االعتبار بكل المزايا 91فى المادة 

. ولما كانت الرسائل قد تتضمن من األسرار الخاصة التى تتصل بحماية المرسل إليه أو  ، ومن أظهرها حقه فى نشر رسائله المؤلف

ذن من ، فإن حق المرسل فى نشرها فى مثل هذه الحالة يتقيد بضرورة الحصول على إ تمس به ما يقتضى المحافظة على سريتها

على ممارسة المرسل لحقه على  ، كقيد . وهذا ما عنى النص ببيانه فى شقه األخير المرسل إليه متى كان من شأن النشر أن يضر به

، إذا كان من  . وغنى عن البيان أن من حق اآلخرين ممن قد تتصل الرسالة بهم أن يعترضوا على نشرها كذلك الرسالة كمؤلف لها

( $%&. " . وهذا الحق يخضع للقواعد العامة بهمشأن النشر اإلضرار 
 . 

 حق الملكية المادية
 (droit de propriete materielle ) 
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 انتقال ملكية الرسالة إلى المرسل إليه بمجرد تسلمه إياها :  - 258
ير وتسلمه إياها من مصلحة ، تنتقل ملكيتها إلى المرسل إليه بمجرد وصولها إلى هذا األخ ، وهى فى األصل ملك المرسل والرسالة

. وتحديد من هو المرسل إليه مسألة واقع يبت فيها قاضى الموضوع بحسب ظروف كل دعوى  البريد مثال أو من رسول يحملها إليه
 (

بالنيول  - 552 - 2– 2529داللوز  2595فبراير سنة  9 - 157 - 2 - 59سيريه  2751نوفمبر سنة  7نقض فرنسى  ( &%$

( $%&. 952ص  971فقرة  9ر وريبير وبيكا
، أو كان  ، أو تغيير عنوانه ، وبخاصة إذا كتب عنوان المرسل إليه فى غير دقة 

المرسل إليه على رأس متجر باعه فأرسلت الرسالة باسمه وكان قد قصد إرسالها إلى صاحب المتجر أى إلى المشترى 
 ($%& ) 

، فإنها تكون  األحوال اآلتية : ) أ ( إذا كانت الرسالة موجهة إلى دواوين الحكومة ويستثنى من قاعدة انتقال الملكية إلى المرسل إليه

 . ملكا للحكومة ال للموظف الذى أرسلت إليه
، فالمالك هو األصيل ال من تلقى  أو قيم ب ( إذا كان من تلقى الرسالة قد تلقاها باعتباره نائبا عن المرسل إليه كولى أو وصى )

، بل على هذا أن  ، فعند ذلك ال تنتقل ملكيتها إلى المرسل إليه إذا اشترط المرسل إعادة الرسالة إليه أو تمزيقها . ) جـ ( الرسالة

 . يردها إلى المرسل أو ان يمزقها
لرسالة ، إال ما استثنى فى حالة ما إذا اشترط المرسل إليه أن يمزق ا ، بأن ملكية الرسالة للمرسل إليه وقد قضت محكمة طنطا الكلية

،  ، والرسائل التى يتسلمها الوكيل فإنها ملك للموكل ، أو الرسائل التى يتسلمها الموظفون فإنها تكون ملكا للحكومة بمجرد قراءتها

 95رقم  12المحاماة  2595يونيه سنة  11طنطا الكلية  ) وكذا الرسائل التى تتعلق بشخص تاريخى فإنها تكون ملكا لورثته من بعده

( $%&. ( 191ص  11رقم  19المحاماة  2551يناير سنة  19انظر أيضا مصر قاضى األمور الوقتية و - 91ص 
 . 

،  ، وهى فى الطريق ( أن الرسالة 2ويترتب على أن ملكية الرسالة ال تنتقل إلى المرسل إليه إال عند تسلم هذا إياها النتائج اآلتية : ) 

، فإن تبعة ضياعها فى  أن الرسالة إذا حوت شيئا ذا قيمة كأوراق نقد أو أوراق مالية(  1. )  تكون ملكا للمرسل ال للمرسل إليه

، إذ أن هذا لم تنتقل إليه ملكية األوراق قبل أن يتسلمها فتكون تبعة ضياعها على  الطريق تكون على المرسل ال على المرسل إليه

، كان للمرسل ال للمرسل إليه حق الرجوع على  وهى فى الطريق ( أنه إذا تمكن أجنبى من اإلستيالء على الرسالة 9. )  المرسل

 . األجنبى ليسترد منه الرسالة أو يتقاضى منه تعويضا عنها

 انتقال ملكية الرسالة إلى ورثة المرسل إليه :  - 259
وذلك ما لم يكن المرسل قد  ، ، شأنه فى ذلك شأن سائر أموال المرسل إليه وعند موت المرسل إليه تنتقل ملكية الرسالة إلى ورثته

. وقد يفهم هذا الشرط ضمنا من طبيعة الرسالة  اشترط استرداد الرسالة عند موت المرسل إليه أو إعدامها دون انتقالها إلى ورثته

أحد  . كذلك قد يوصى المرسل إليه بأن تؤول الرسالة إلى ، أو عدم الجدوى من وجودها فى أيدى الورثة بعد موت مورثهم وسريتها

. وليس لدائنى المرسل إليه  ، فيجب فى هذه الحالة تنفيذ وصيته الورثة بالذات أو إلى أجنبى يراه أصلح من غيره بحفظ الرسالة

ولكن إذا ظهر فيما بعد أن نشر الرسالة يغل ماال تعلقت حقوق الدائنين بهذا المال إذا لم يكونوا  $ 559$ ،  االعتراض على الوصية

 . ن التركةقد استوفوها م

، فتقع  . وقد تستعصى على القسمة بين الورثة ، انتقلت ملكية الرسالة إلى ورثة المرسل إليه كما سبق القول فإذا لم يكن شىء من ذلك

، ولآلخرين الحق فى أخذ صور منها إذا شاءوا  فى نصيب أجدرهم برعايتها
 – 979فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

( $%&. 9575فقرة  2وريبير وبوالنجيه بالنيول 
 . 

 سلطة المرسل إليه كمالك للرسالة : - 261
، وأن يمتنع عن ردها  ، فمن حقه أن يحتفظ بالرسالة ، فإن له عليها سلطة المالك لما كان المرسل إليه يعتبر مالكا للرسالة كما قدمنا 
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، وأن يستردها من يد أى شخص انتقلت إليه حيازة الرسالة دون  ستردادإلى المرسل إذا طلب هذا إليه ذلك ما لم يكن قد اشترط اال

، وله أخيراً أن  . وله أن يتصرف فى الرسالة بالبيع والهبة والعارية وغير ذلك من أنواع التصرفات التى تصلح لها الرسالة رضاه

 . ، وال يكون مسئوال عن إعدامها إذ هى ملكه يعدم الرسالة إذا شاء

، فال  ، الحق فى السرية ، بقيدين لمصلحة المرسل : ) القيد األول ( أن للمرسل كما سنرى ، فى سلطته على الرسالة قيدعلى أنه م

. ) القيد الثانى ( أن  ، إال إذا حصل على إذن بذلك من المرسل يجوز للمرسل إليه أن يفشى الرسالة أو يذيعها بالرغم من سريتها

، فال يجوز للمرسل أن ينشر الرسالة أو جزءاً منها إال بإذن المرسل  ، كما سنرى أيضا ةللمرسل حق المؤلف على الرسال
 ($%& ) 

( $%&. 975فقرة  9انظر فى كل ذلك بالنيول وريبير وبيكار 
 . 

 

 الحق فى السرية -2

 (droft au secret ) 

 األساس الذي يقوم عليه الحق فى السرية : - 261

ضمنى يقوم بين المرسل  ( pacte) كان هناك رأى يذهب إلى أن األساس الذي يقوم عليه الحق فى سرية الرسائل هو ميثاق  

، بموجبه يتعهد المرسل إليه بالمحافظة على سرية الرسالة فال يذيع مشتمالتها  والمرسل إليه
 انظر فى هذا المعنى ( &%$) 

Person  291ص  - 292ص  - 211فقرة - Tissier  51ص - Peret  19روان  - 79وص  17ص  – 11وص  15ص 

( $%&. 259 - 1 - 15سيريه  2715مارس سنة 
، فإن الميثاق المزعوم إذا  التسليم به $ 552$ . ولكن هذا األساس ال يمكن  

الة مضمونها حتى يتعهد ، فهو محض افتراض من جانب المرسل إليه الذي ال يعرف قبل أن يفتح الرس سلمنا به من جانب المرسل

، فال يمكن افتراض هذا الميثاق  . ثم إن الرسالة قد تقع فى يد الغير بمحض الصدفة أو باستيالء الغير عليها بالمحافظة على سريتها

فى هذه الحالة ومع ذلك تحتفظ الرسالة بسريتها كاملة 
 ($%& ) Jardel  وما بعدها 199ص – Geny 1  251ص .&%$ )

 . 

، إلى فكرة أن سرية الرسالة جانب من جوانب شخصية  ل عن فكرة الميثاق الضمنى أساسا يقوم عليه الحق فى السريةلذلك عد

، كذلك يجب احترام  . وكما يجب احترام شخصية المرسل ( droit de personnalite) ، فهى حق من حقوق الشخصية  المرسل

هذه الشخصية ، فليست السرية إال جانبا من جوانب  سرية رسائله
 ($%& ) Geny 1  فقرة  21أوبرى ورو وبارتان  - 111فقرة

( $%&. 9551فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 959ص  979فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -، مكرر  ثالثاً هامش 119
 . 

 ق :الرسائل التى تتمتع بالحق فى السرية واألشخاص الذين يجوز لهم التمسك بهذا الح - 262

. وقد كان القائلون بأن  ( letters confientielles) أما الرسائل التى تتمتع بالحق فى السرية فهى الرسائل التى تحمل طابع السرية  

الميثاق الضمنى هو األساس الذي يقوم عليه الحق فى سرية الرسائل يجعلون معيار " طابع السرية " معياراً شخصيا قائما على نية 

. ولما عدل عن فكرة  ، فإذا انصرفت نيتهم إلى جعل الرسائل سرية فهذه النية هى التى تخلع على الرسالة طابع السرية المتراسلين

، إلى معيار موضوعى يتخذ من ظروف المرسل وظروف المرسل إليه  ، عدل معها عن هذا المعيار الشخصى الميثاق الضمنى

. فالرسائل التجارية تحمل غالبا  فيها األشخاص ما يخلع على الرسالة طابع السرية وظروف التراسل والحالة االجتماعية التى يوجد

، أو كانت  ، وبخاصة إذا كانت الرسائل موجهة من التاجر إلى ممثله يبعث فيها بتعليمات نتناول خصوصيات تجارية طابع السرية

. والرسالة التى يبعث بها الموكل  درته المالية وما إلى ذلكالرسالة موجهة إلى تاجر تحمل معلومات عن حالة تاجر آخر ومالءته ومق

، وتحميها القواعد المتعلقة بسر المهنة وقد تحمل طابع السرية الرسالة التى تبعث بها الخطيبة  إلى محاميه قد تحمل طابع السرية

يكشف فيها عن حالته المالية مثال أو عن ، أو التى يبعث بها الخطيب لخطيبته  لخطيبها تكشف له فيها عن بعض أسرارها العائلية

. فالرسالة إذن تحمل طابع السرية أوال تحمله حسب الظروف الموضوعية التى تحيط بالتراسل وبالمتراسلين  بعض أسراره العائلية
 (
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( $%&. 151ثالثا ص  119فقرة  21أوبرى ورو وبارتان  ( &%$
، ثم تذاع  . وقد تحمل الرسالة طابع السرية فى بداية األمر 

، فال تعود تحمل طابع السرية  لسبب مشروع كأن تقدم مستنداً أمام القضاء
ثالثا ص  119فقرة  21أوبرى ورو وبارتان  ( &%$) 

( $%&. 99فقرة  . Let . Mis لفظ 9أنسيكلوبيدى داللوز  - 155ص  – 159
 . 

، ويتمسك بها ضد المرسل إليه أو أى شخص آخر تقع فى يده  لذي يحق له التمسك بالسرية هو المرسلواألصل أن الشخص ا

، سواء  ، فأى شخص يذكر فى الرسالة ، على وجوب احترام حقوق الشخصية ، كما قدمنا ، ولكن لما كانت السرية قائمة الرسالة

بمعلومات من شأنها أن تستمد من حقوق شخصيته ما يضفى على الرسالة ، بحيث يقترن ذكره  كان المرسل أو المرسل إليه أو أجنبيا

، يجوز له أن يتمسك بالحق فى السرية  طابع السرية
 - 911 - 2 - 11سيريه  2711يوليه سنة  12نقض فرنسى  ( &%$) 

Geny 1  959ص  979فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 1هامش  119ص .&%$ )
 . 

 مة السرية :جزاء انتهاك حر  - 263
، فهو كمالك من حقه أن يتصرف  وطابع السرية الذي تحمله الرسالة يتضمن قيداً هاما على ما للمرسل إليه من حق ملكية الرسالة 

، وال يذيع الرسالة بحيث يكشف عن اسرار من له  ، ولكن بشرط أن يحترم واجب السرية فال ينتهك حرمتها فى الرسالة كما يشاء

ك بالسرية على النحو الذي ذكرناه الحق فى التمس
،  وقد قضت محكمة طنطا الكلية بأن حق الملكية فى الرسائل مقيد بقيود ( &%$) 

، وليس له أن يقدم  ، فال يجوز للمرسل إليه نشرها منها انتقال الملكية للمرسل إليه مجردة عن السر العائلى الذي يبقى ملكا للمرسل

وأنظر مصر  - 91ص  95رقم  12المحاماة  2595يونيه سنة  11سرار المرسل ) طنطا الكلية رسالة للقضاء تتضمن سراً من أ

( $%&. ( 191ص  11رقم  199المحاماة  2551يناير سنة  19قاضى األمور الوقتية 
 . 

القضاء المستعجل  . فله أن يطلب من ، عندما يرى هذه الحرمة مهددة باالنتهاك ولصاحب الشأن أن يتوقى أوال انتهاك حرية السرية

، أو منع بيعها فى المزاد العلنى  منع نشر الرسالة أو منع تقديمها إلى القضاء
سيريه  2599فبراير سنة  9نقض فرنسى  ( &%$) 

 - 2517داللوز األسبوعى  2517نوفمبر سنة  11السين  - 51 - 2 - 2595داللوز  2597أكتوبر سنة  19 – 21 - 2 – 2592

121 .&%$ )
 . 

، كان أمام صاحب الشأن أن يطلب تعويضا عن انتهاك هذه الحرمة  انتهكت حرمة السرية فعال فإذا
فبراير سنة  1كان  ( &%$) 

( $%&. 1 - 1 - 55داللوز  2757
، أن يطلب إعدام الرسالة  ، يقوم فيها مبرر كاف . بل له فى حاالت استثنائية 

انظر  ( &%$) 

 ) وهو الحكم السابق اإلشارة إليه 1 - 1 - 55داللوز  2757فبراير سنة  1ذلك كان عكس  – 191ص  Geny 1 فى هذا المعنى
) .&%$ )

، وفى إجبار المرسل إليه  . ولكن ليس له أن يطلب استرداد الرسالة فقد خرجت من ملكه ودخلت فى ملك المرسل إليه 

 على رد الرسالة انتهاك حرمة ملكه انتهاكا ال يبرره انتهاك حرمة السرية
 1 - 99سيريه  2799ديسمبر سنة  29باريس  ( &%$) 

- 119 – Geny 1  119 - 2 - 2592سيريه  2599مايو سنة  17ولكن أنظر فى حالة موت المرسل إليه نقض فرنسى  199ص 

( $%&. 191 - 1 - 2519داللوز  2519يوليه سنة  27السين  -
 . 

 حق المؤلف  -1

 (droit dauteur ) 

 المؤلف على الرسالة : للمرسل حق  – 264

، فهو الذي أنشأها وقام بجانب االبتكار فيها  ، كان للمرسل حق المؤلف عليها وإذا كانت الرسالة تنطوى على جانب من االبتكار
 (
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$%& ) Geny 1  1 - 77جازيت دى باليه  2777يوليه سنة  19السين  - 971فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 251فقرة - 

باريس  – ( George sand ) رسائل 997 - 1 - 57داللوز  2751مارس سنة  22السين  – ( Paul Baudry ائل) رس 129

( $%&. ( Merimee ) رسائل 119 - 1 - 2599داللوز  2592يونيه سنة  29
 . 

.  حده الذي له حق المؤلف، فهو و ، حق االستغالل المالى ، دون المرسل . وله ، وله أن ينشرها فللمرسل إذن أن يقرر نشر الرسالة

، كما له أن يسحبها من التداول إذا هى نشرت  وله دفع االعتداء عن حقه األدبى فى الرسالة
 2755ديسمبر سنة  25السين  ( &%$) 

( $%&. 21 - 1 - 2591داللوز  2592فبراير سنة  12وباريس 
 . 

وينتقل حق المؤلف من المرسل إلى ورثته 
 - 972ص  Geny 1 - 997 - 1 - 57داللوز  2751سنة مارس  22السين  ( &%$) 

( $%&. 951فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
. وبموجب  ، كما ينتقل إليهم الحق األدبى . فينتقل إلى هؤالء حق االستغالل المالى 

ام إرادة المرسل صاحب ، متوخين فى ذلك بوجه خاص احتر الحق األدبى يكون للورثة الحق فى تقرير نشر الرسالة أو عدم نشرها

الرسالة 
مايو سنة  Le Droit 21 2595مايو سنة  19السين  - 119 - 1– 99سيريه  2799ديسمبر سنة  29باريس  ( &%$) 

2595 .&%$ )
 . 

 تقييد حق المؤلف بملكية الرسالة المادية واالحق فى السرية : - 265
 . ، وبحق السرية فى الرسالة على أن حق المؤلف الثابت للمرسل على الرسالة يتقيد بحق الملكية المادية للمرسل إليه 

، ويملكه هذا ملكية مادية  فتقييد حق المؤلف بحق الملكية المادية للمرسل إليه يأتى من أن أصل الرسالة يكون عادة فى يد المرسل إليه

، إذ يجوز للمرسل إليه كما  . فال يستطيع المرسل أن ينتزع أصل الرسالة من يد المرسل إليه لنشرها إذا شاء على النحو الذي ذكرناه

، إال أحد أمرين : إما أن يكون قد  ، إذا شاء نشر الرسالة . فال يبقى أمام المرسل قدمنا أن يمتنع من رد أصل الرسالة إلى المرسل

، أو أن يتفق مع المرسل إليه على تسليمه األصل لنشره ورده إليه بعد ذلك  شرها متى أراداحتفظ عنده بصورة من أصل الرسالة ين

وقد يكون هذا فى مقابل مبلغ من المال 
 ($%& ) Geny 1  911وص  919ص - Jardel  171ص  - 172ص .&%$ )

. وقد  

. فيكون  ، حق المؤلف على الرسالة ، مع ملكية الرسالة المادية يستخلص من الظروف أن المرسل أراد أن ينقل إلى المرسل إليه

، بل باعتباره متنازال له عن حق المؤلف  للمرسل إليه فى هذه الحالة حق نشر الرسالة ال باعتباره مالكا لها ملكية أدبية
 ($%& ) 

 2755ديسمبر سنة  14 – ( Sainte - Beuve ) رسائل 229ص  – 297ص  2771سنة  . Ann 2779ه سنة يوني 99السين 

. وال يعتبر عدم  ولقاضى الموضوع تقدير ما إذا كان المرسل قد نزل للمرسل إليه عن حق المؤلف – 21 - 1 – 2591داللوز 

له عن حق المؤلف قد يأخذ بها القاضى فى بعض القضايا وال قرينة قضائية على نزو احتفاظ المرسل بصورة من الرسالة إال مجرد

( $%&. ( 19فقرة  . Let . Mis لفظ 9يأخذ بها فى بعض آخر ) أنسيكلوبيدى داللوز 
. وقد يستخلص من الظروف كذلك أن  

سل والمرسل إليه حق ، فيكون لكل من المر ، دون أن ينزل له بذلك عن حق المؤلف المرسل قد أذن للمرسل إليه فى نشر الرسالة

، واآلخر بموجب اإلذن الصادر من المرسل  ، األول بموجب حق المؤلف النشر
 - 15داللوز  2715ديسمبر سنة  1السين  ( &%$) 

9 - 221 – Geny 1  1وهامـش  911ص .&%$ )
 . 

على النحو الذي بيناه فيما تقدم  ، إذا ثبت هذا الحق فى الرسالة للمرسل إليه أو ألجنبى ويتقيد حق المؤلف بالحق فى السرية
 ($%& ) 

( $%&. 111انظر آنفاً فقرة 
، وإال كان لهذا األخير أن  . وعند ذلك يمتنع على المرسل نشر الرسالة إال بإذن من له الحق فى السرية 

، وإذا تم النشر دون إذنه كان له الحق فى الرجوع بالتعويض  يمنعه من النشر
( $%&. 119ة انظر آنفاً فقر ( &%$) 

. وإذا ثبت  

، سواء تعلق حق السرية بالمرسل أو بأجنبى  ، كان على هذا أال يخل بحرمة سرية الرسالة حق النشر للمرسل إليه
السين  ( &%$) 
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 Geny - 119 - 1 – 2599داللوز  2599ديسمبر سنة  21السين دائرة الجنح  - 997 - 1 – 57داللوز  2751مارس سنة  22
( $%&. 951ص  951فقرة  9النيول وريبير وبيكار ب - 912ص  1

 . 

 

 الحق فى اإلثبات
 (droit a la preuve ) 

 إحالة :  –قيمة الرسالة فى اإلثبات  - 266

، يذهبان إلى أن للمرسل إليه أن يستخدم الرسالة كدليل إثبات على حق  ، فى ظل التقنين المدنى السابق كان الفقه والقضاء فى مصر

،  . ثم إن ما ورد فى الرسالة إذا كان بخط المدين أو كان موقعا عليه منه يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أو دليال كامال يدعيه عند المرسل

، فإن الرسالة ليست فى األصل معدة لإلثبات وما يدونه المرسل فيها ال يلتزم فيه من االحتياط ما  ك ذلك لتقدير القاضىعلى أن يتر

يلتزمه فى الورقة العرفية التى تعد مقدما لإلثبات فيجب أن يكون هذا محال لالعتبار 
فقرة  1انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( &%$) 

291 .&%$ )
 . 

منه على أن " تكون للرسائل الموقع عليها  2/  951، بل نص فى المادة  المدنى الجديد فلم يترك األمر إلى تقدير القاضىأما التقنين  

، إذا رأى المرسل لم يحتط فى  ، فلم يعد يستطيع . وقد سلب القاضى بهذا النص حريته فى التقدير قيمة الورقة العرفية فى اإلثبات "

. فمتى كانت  سالة حجيتها أو أن ينتقص من هذه الحجية كما كان يستطيع فى ظل التقنين المدنى السابق، أن يرفع عن الر رسالته

. فهى حجة على المرسل من حيث  ، وثبتت لها قيمة الدليل الكامل ، استوفت شرائط الورقة العرفية الرسالة موقعة من المرسل

ً  ، إال أن ينكر توقيعه أو خطه صدورها منه ، إال أن يثبت العكس بالطرق  حجة على المرسل بصحة المدون فيها . وهى أيضا

، على أن له أن يدفع هذا التصرف  . وهى أخيرا حجة على المرسل من حيث قيام التصرف القانونى الذي تشهد به الرسالة المقررة

بجميع الدفوع الموضوعية والشكلية التى يسمح بها القانون 
ق فى نظرنا بين الرسالة الموقعة والورقة والذى ال يزال يفر " ( &%$) 

إذا كانت  –، هو أن القاضى عند تفسيره للعبارات الواردة فى الرسالة الموقعة  ، حتى فى ظل التقنين الجديد العرفية المعدة لإلثبات

بأال إلى أن كاتب هذه العبارة لم  البد أن ملق -هذه الرسالة لم تعد مقدما لإلثبات ويندر أن تعد لهذا الغرض فى غير المسائل التجارية 

، فيفسر الرسالة بما يتالءم مع الجو الذى كتبت فيه " )  يصطنع الحيطة المألوفة عند من يقصد أن يرتبط بعباراته ارتباطا قانونيا

( $%&. ( 119ص  291فقرة  1الوسيط 
بدأ ثبوت ، فهى تصلح م . أما إذا كان الرسالة غير موقعة ولكنها مكتوبة بخط المرسل 

 . بالكتابة

ونحيل فى تفصيل ذلك إلى ما قدمناه فى الجزء الثانى من الوسيط 
( $%&. 195ص  – 197ص  291فقرة  1الوسيط  ( &%$) 

 . 

 إحالة : –متى يجوز للمرسل إليه أن يجنح بالرسالة  - 267

، متى كانت له  ها دليال لصالحه ضد المرسل، أن يقدم الرسالة إلى القضاء ليستخلص من ، كما قدمنا واألصل أن للمرسل إليه 

، أو مخالصة أو إبراء أو  ، أو التزاما تعهد به المرسل . فإذا تضمنت الرسالة اتفاقا تم بينه وبين المرسل مصلحة مشروعة فى ذلك

نت الرسالة جريمة فى . وكذلك إذا تضم ، كان للمرسل إيه مصلحة مشروعة فى أن يقدم الرسالة دليال لإلثبات إقرارا أو نحو ذلك

، كتهديد أو احتيال أو قذف أو سب  حق المرسل إليه
( $%&. 177ثالثا ص  119فقرة  21أوبرى ورو وبارتان  ( &%$) 

. على  

، وجاز للمرسل أن يطلب  ، وإال لم يجز للمرسل إليه أن يقدم الرسالة إلى القضاء أال يكون فى كل هذا انتهاك لحرمة السرية

، فلهم استعمالها كخلف له فى  . وينتقل حق المرسل إليه فى الرسالة كدليل إثبات إلى ورثته من بعده ن يرجع بالتعويضاستبعادها وأ

 . نفس الحدود التى يجوز فيها ذلك للمرسل إليه : لمصلحة مشروعة وبشرط عدم انتهاك حرمة السرية

 ونحيل فى تفصيل ذلك إلى ما قدمناه فى الجزء الثانى عن الوسيط
( $%& . 299فقرة  1الوسيط  ( &%$) 

 . 
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 إحالة : –متى يجوز للغير أن يحتج بالرسالة  - 268 
، أو  ، كأن تتضمن الرسالة إقراراً من المرسل يفيد الغير ، أن يحتج بالرسالة ، إذا كانت له مصلحة مشروعة ويجوز كذلك للغير 

. ذلك أن حق االحتجاج بالرسالة ليس مستمدا من أنها ملك للمرسل إليه ومن أنه فى االحتجاج  تتضمن اشتراطا لمصلحة هذا الغير

. ويتبين من ذلك أن حق االحتجاج بالرسالة مستمد ال من  ولكنه مستمد من أن الرسالة تنطوى على دليل إثبات ، بها إنما يستعمل ملكه

، بل من الحق فى اإلثبات  حق الملك
 - 77ص  Geny 2 – مكرر 5ثالثا هامش  119فقرة  21أوبرى ورو وبارتان  ( &%$) 

( $%&. 971فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
 –مرافعات ال تجيز للخصم  199، فإن المادة  ق فى التشريع المصرى. وهو حق ضي 

بتقديم أية ورقة منتجة فى  –وهو هنا المرسل إليه إذا كانت الدعوى قائمة بينه وبين الغير  –أن يطلب إلزام خصمه  –وهو هنا الغير 

سالة محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبته ، إال إذا كانت الر ، ومن ذلك الرسالة التى تتضمن دليال لمصلحة الغير الدعوى

. ويجب فوق ذلك أال يكون فى تقديم الرسالة  اللتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة أو استند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى

الخصم الذي طلب تقديم  ، هذا ما لم يكن المرسل نفسه هو ، وإال وجب أيضاً استئذان المرسل قبل تقديمها انتهاك لحرمة السرية

 . الرسالة

. ولكنها قد تقع فى يد الغير الذي له مصلحة مشروعة فى االحتجاج  وهذا كله لو كانت الرسالة فى يد المرسل إليه كما هو الغالب

ا قدمها وجب ، وإذ ، لم يجز له تقديمها بتاتا ، كأن كان قد أخذها خلسة أو احتياال . فإن وقعت فى يده بطريقة غير مشروعة بها

، ما لم يكن له فيها  ، فال يجوز له كذلك تقديمها إال بإذن المرسل إليه مالك الرسالة . أما إذا وقعت فى يده بطريقة مشروعة استبعادها

 . حق اإلثبات فى األحوال التى قدمناها فيجوز له تقديمها عندئذ بغير إذن المرسل إليه

، وال تعتبر الرسالة  لة إذا كان فى تقديمها انتهاك لحرمة السرية إال بعد استئذان المرسلوفى جميع األحوال ال يجوز تقديم الرسا

، وقاضى الموضوع  ، بل السرية ترجع إلى موضوع الرسالة نفسه كما قدمنا سرية لمجرد أنها موجهة لشخص غير الذي يحتج بها

 . هو الذي بقدر ذلك

الثانى من الوسيط  ونحيل فى تفصيل ذلك إلى ما قدمناه فى الجزء
وانظر فى قوة البرقية فى  – 295فقرة  1الوسيط  ( &%$) 

( $%&. 299فقرة  1اإلثبات الوسيط 
 . 

 أو الملكية الصناعية حق المخترع -الفرع الثانى
 (droit dinventeur - droit de propriete iudustrielle ) 

 عية :األنواع الرئيسية لحق المخترع أو الملكية الصنا - 269
، لذلك نوجز القول فيه هنا لنستتم به صورة الحقوق التى ترد على األشياء  يعد هذا الموضوع عادة من موضوعات القانون التجارى 

 . ، تاركين الملكية التجارية فهى من أخص موضوعات القانون التجارى وهى فوق ذلك ال تتعلق بالفكر غير المادية المتعلقة بالفكر

 brevets dinvention) ( براءات االختراع  2، ثالثة : )  ، أو لما يسمى عادة بالملكية الصناعية يسية لحق المخترعواألنواع الرئ

 marques de) ( العالمات والبيانات التجارية  9. )  ( dessins et modeles) ( الرسوم والنماذج الصناعية  1. )  (
fabrique et mentions commerciales ) . 

، وفى المبحث الثانى نجمع سائر أنواع الملكية الصناعية من رسوم ونماذج صناعية ومن  ونفرد براءات االختراع ألهميتها بمبحث

عالمات وبيانات تجارية 
الخاص ببراءات االختراع  2555لسنة  291وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للقانون رقم  ( &%$) 

الخاص بالعالمات والبيانات التجارية ومجموع  2595لسنة  91القانون الذى أعقب القانون رقم وهو  –والرسوم والنماذج الصناعية 

ما يأتى : " دعت ضرورات النهوض بالصناعة والتجارة إلى  –القانونين ينتظم أهم التشريعات الخاصة بما يسمى بالملكية الصناعية 

لقرن التاسع عشر تضع النظم وتسن القوانين التى تكفل تحقيق الحماية على . فأخذت الدول منذ قبيل ا تنظيم حماية الملكية الصناعية
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التجارية وبراءات االختراع والرسوم والنماذج  ، وهى العالمات الوجه األكمل للعناصر الثالثة الرئيسية للملكية الصناعية

أدى التطور االقتصادى والتنافس التجارى إلى ، بل  . ولم يقتصر نشاط الدول فى هذه الناحية على التشريعات الداخلية الصناعية

، ثم عدلت فى مؤتمرات  2779مارس سنة  19، فوضعت اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية فى  تنظيم دولى للملكية الصناعية

نيه سنة يو 1ولندن فى  2519نوفمبر سنة  1والهاى فى  2522يونيه سنة  1وواشنطون فى  2599ديسمبر سنة  25بروكسل فى 

. وظلت مصر منذ بدء حركة التقنين الحديث فيها بمعزل عن تلك  ، كما أنشئ فى برن المكتب الدول لحماية الملكية الصناعية 2595

. وكل ما هنالك أن المجموعة المدنية األهلية  ، فخال التشريع المصرى من النصوص المنظمة لهذا النوع من الملكية الحركة العالمية

منها على أن " يكون الحكم فيما يتعلق بحقوق الصانع فى ملكية مصنوعاته على حسب القانون  21د نصت فى المادة ( ق 2779) 

. وكذلك نص قانون العقوبات المصرى  ( 2719النص فى المجموعة المدنية المختلطة ) سنة  . وال مقابل لهذا المنصوص بذلك "

، فقد  لم يصدر بعد 21. ولما كان القانون المشار إليه فى المادة  999و  955و  957على الجزاءات الخاصة بهذا الشأن فى المواد 

. وإزاء هذا النقص فى التشريع لم يكن بدء من أن يرجع القضاء المختلط إلى مبادئ العدالة والقانون  ظلت النصوص الجنائية معطلة

. ووضع فى  المسلمة فى القانون المقارن واالتفاقات الدولية ، معتمداً على المبادئ الطبيعى لتقرير حق المخترع وتحديد نطاقه

بغية الوصول إلى نوع ولو يسير من الحماية  ، المحاكم المختلطة نظام إدارى لتسجيل االختراعات بطريق اإليداع فى قلم الكتاب

، فقد  ية الصناعية باألوضاع المألوفة. ولما كان هذا النظام يقصر عن تحقيق حماية الملك القائمة على أساس من القانون الطبيعى

، وال يزال مع  الخاص بالعالمات والبيانات التجارية 2595لسنة  91، وأصدرت القانون رقم  أخذت مصر تساير الحركة العالمية

.  الصناعيةهذه الخطوة نقص فى التشريع المصرى فيما يختص بالملكية الصناعية ينبغى سده بحماية االختراعات والرسوم والنماذج 

 . " ، وأن تشترك تبعا لذلك فى المكتب الدولى ببرن ومتى تم لمصر ذلك أمكنها أن تنضم لالتفاقية الدولية لحماية الملكية الصناعية
 : والمشار إليها فى المذكرة اإليضاحية سالفة الذكر يوجد 2779مارس سنة  19هذا وإلى جانب اتفاقية باريس لدولية المبرمة فى 

أبريل سنة  25معاهدة مدريد ) والئحتها التنفيذية ( الخاصة بالتسجيل الدولى للعالمات التجارية والصناعية والمبرمة فى  ( 1 )

نوفمبر  1، والهاى فى  2522يونيه سنة  1، وواشنجتون فى  2599ديسمبر سنة  25، وقد عدلت االتفاقية فى بروكسل فى  2752

( معاهدى الهاى ) والئحتها التنفيذية ( الخاصة باإليداع الدولى للرسوم والنماذج  1)  - 2595يونيه سنة  1، ولندن فى  2519سنة 

( معاهدة مدريد الخاصة بقمع  9)  - 2595يونيه سنة  1، والمعدلة فى لندن فى  2519نوفمبر سنة  1الصناعية والمبرمة فى 

 1، والمعدلة فى واشنجتون فى  2752أبريل سنة  25لمبرمة فى بيانات المصدر غير المطابقة للحقيقة الموضوعة على البضائع وا

وقد وافق مصر على هذه االتفاقيات جميعا  . 2594يونيه سنة  1، ولندن فى  2519نوفمبر سنة  1، والهاى فى  2522يونيه سنة 

 2592ا من أول يوليه سنة بإصدارها والعمل بها اعتبار 2592مايو سنة  12. ثم صدر مرسوم فى  2599لسنة  19بالقانون رقم 

( $%&. فيما يتعلق باالتفاقيات األخرى 2591، واعتبارا من أول يوليه سنة  فيما يتعلق باتفاقية باريس
 . 

  

 براءات االختراع  -المبحث األول
براءات فى  Allart - 1915سنة  Claro, Taillefer – فى براءات االختراع الطبعة السادسة Pouillet : مراجع ( &%$) 

جزءان سنة  Casalouga - 1949الطبعة الثانية سنة  wienmann, Moureaux - 1931االختراع الطبعة الثالثة سنة 

1949 .&%$ )
 

 حق المخترع ووجوب حمايته :  - 271
قدمنا 

( $%&. فى آخرها 211انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 
ينى أصلى ، بل هو حق ع ، ليس حق ملكية ، كحق المؤلف أن حق المخترع 

 . ، فهو إذن حق عينى أصلى منقول يقع على شىء غير مادى
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. بل إن حماية حق  ، فالحقان ثمرة من ثمرات الفكر واالبتكار ، وجبت كذلك حماية حق المخترع وكما وجبت حماية حق المؤلف

اصا ببراءات االختراع خ 2555لسنة  291، إذ صدر القانون رقم  المخترع سبقت فى التشريع المصرى حماية حق المؤلف

. وصدرت الالئحة التنفيذية لهذا القانون بالقرار الوزارى  2599لسنة  199، وقد عدل بالقانون رقم  والرسوم والنماذج الصناعية

ورقم  2597لسنة  55ورقم  2599لسنة  959ورقم  2599لسنة  112، وقد عدل هذا القرار بالقرارات رقم  2592لسنة  199رقم 

 2519 لسنة 299
الخاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية صدور  2555لسنة  291وسبق القانون رقم  ( &%$) 

، وفى هذين القانونين تجمعت العناصر الثالثة لما يسمى بالملكية  الخاص بالعالمات والبيانات التجارية 2595لسنة  91القانون رقم 

 : ، والرسوم والنماذج الصناعية ية وبراءات االختراعالصناعية : العالمات والبيانات التجار
بتشريع مستقل  2595وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لقانون براءات االختراع فى هذا الصدد : " أما مصر فقد بدأت فى سنة 

، وهما االختراعات  الباقيين. وقد رؤى فى التشريع المرفق الجمع فى قانون واحد بين العنصرين  للعالمات والبيانات التجارية

، ألن كال من العنصرين إن هو إال إنتاج فكرى يستخدم فى  والرسوم والنماذج الصناعية لما بينهما من عالقة تسوغ هذا الجمع

طبيقى ، كما يقوم تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية لحماية الفن الت ، إذ تقوم براءات االختراع لحماية الصناعة فى ذاتها الصناعة

. وقد روعيت فى المشروع المرافق أحكام االتفاقية  ، ومناط الحماية بالنسبة إلى كل منهما هو عنصر االبتكار والجدة فى الصناعة

، حتى إذا ما انضمت مصر إلى  الدولية للملكية الصناعية باعتبارها نظاماً نمطيا يحتذى وحدا ادنى يجب التزامه فى التشريع الداخلى

، وخاصة  . كذلك أخذ المشرع بالمبادئ المقررة فى التشريعات الحديثة كان تشريعها متسقا وأحكام االتفاقية المذكورة االتفاقية

( والتشريع الفنلندى ) سنة  2591( والتشريع األلمانى ) سنة  2595( والتشريع اإليطالى ) سنة  2591التشريع السويسرى ) سنة 

( $%&. " ظروف البيئة ومسايرة أحوال النهضة الصناعية ، ولم يغفل مع ذلك مراعاة ( 2559
 . 

، وتسجل هذه البراءة فيضفى التسجيل عليها حماية  ويتمثل حق المخترع فى براءة اختراع تمنح له متى استوفى حقه الشروط الواجبة

 2فنتكلم فى هذه المسائل الثالث : )  . ، وقد نظم القانون فوق ذلك طرقا حاسمة لهذه الحماية تفرض واجبات وحقوقا لصاحب البراءة

( طرق حماية  9. )  ( واجبات صاحب البراءة وحقوقه 1، )  ( الشروط الواجب توافرها فى حق المخترع لمنح براءة االختراع

 . براءة االختراع

 لمنح براءة االختراع الشروط الواجب توافرها فى حق المخترع

 شروط أراعة :  - 270
 الخاص ببراءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية على ما يأتى : 2555لسنة  291ى من القانون رقم تنص المادة األول

، سواء أكان متعلقا بمنتجات  ، عن كل ابتكار جديد قابل لالستغالل الصناعى ، وفقا ألحكام هذا القانون " تمنح براءة اختراع 

 . أم بتطبيق جديد لطرق أو وسائل صناعية معروفة "صناعية جديدة أم بطرق أو وسائل صناعية مستحدثة 

.  ويخلص من هذا النص أن الشروط الواجب توافرها فى االختراع لمنح براءة تحميه هى : ) أوال ( أن ينطوى االختراع على ابتكار

. ) رابعاً ( وهذا   لالستغالل الصناعى. ) ثالثاً ( أن يكون هذا االختراع المبتكر الجديد قابال ) ثانياً ( أن يكون هذا االبتكار جديداً 

 . ، أال يكون فى االختراع إخالل باآلداب أو بالنظام العام شرط سنراه فى المادة الثانية من نفس القانون

 أن ينطوى االختراع على ابتكار : –الشرط األول  - 272
، فحق  الذي ينطوى عليه االختراع لم استحق الحماية ، فلوال هذا االبتكار وهذا هو األساس الذي تقوم عليه حماية حق المخترع 

، بل يكفى أى قدر من االبتكار أيا  . وال يراد باالبتكار أن يكون ابتداعا رائعا المخترع إنما هو ثمرة من ثمار فكر اإلنسان وابتكاراته

، أو مادة كيماوية جديدة  ختراع آلة جديدة. فا ، وقد ابتدعه فكر اإلنسان . والمهم أن يكون شيئا غير معهود من قبل كانت قيمته

، أو وسيلة نقل  ، أو دواء جديد لعالج مرض من أمراض اإلنسان أو الحيوان للقضاء على مرض من أمراض الحاصالت الزراعية

معروفة فى ، أو أمواس حالقة جديدة غير األمواس ال ، أو صبغة جديدة تلون بها األقمشة أو الشعر جديدة لم تكن معروفة من قبل

. وقد ال يكون  ، وهى كلها تتعلق بمنتجات جديدة أو وسائل مستحدثة ، كل هذه اختراعات تنطوى على ابتكار ، ونحو ذلك األسواق
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، كجعل جهاز التسخين صالحا  ، ولكن بتطبيق جديد لطرق معروفة من قبل االختراع متعلقا بمنتجات جديدة أو وسائل مستحدثة

، أو نقل الصورة والضوء بطريق  ، واستخدام الكهرباء لنقل الصوت بطريق التلفون والراديو ت واحدكجهاز للتبريد فى وق

 . التلفزيون

 . ، ومن ثم يستحق الحماية ، ولكنه ابتكار على كل حال كل هذه اختراعات تنطوى على قدر من االبتكار يتفاوت قوة وضعفا

 :أن يكون االبتكار جديدا  –الشرط الثانى  - 273
. ولكن المقصود  ، فكل ابتكار يستحدث جديداً كما قدمنا والغرض من أن يكون االبتكار جديداً ليس هو مجرد تكرار لشرط االبتكار 

، بل يكون المخترع الذي يطلب براءة االختراع قد سبق غيره فى  أن يكون هذا االبتكار الذي استحدث جديداً لم يكن معروفا من قبل

، فقالت : " ال يعتبر  من قانون براءات االختراع المعنى المقصود بالجدة فى هذا الصدد 9. وقد حددت المادة  ختراعالتعريف بهذا اال

( إذا كان فى خالل الخمسين سنة السابقة لتاريخ تقديم طلب البراءة قد  2االختراع جديداً كله أو جزء منه فى الحالتين اآلتيتين : ) 

، أو كان قد شهر عن وصفه أو عن رسمه فى نشرات أذيعت فى مصر وكان الوصف  علنية فى مصر سبق استعمال االختراع بصفة

( إذا كان فى خالل الخمسين سنة السابقة على  1. )  أو الرسم الذي نشر من الوضوح بحيث يكون فى إمكان ذوى الخبرة استغالله

، أو كان قد  ن جزء منه لغير المخترع أو لغير من آلت إليه حقوقهتاريخ تقديم طلب البراءة قد سبق إصدار براءة عن االختراع أو ع

 . سبق للغير أن طلب براءة عن االختراع ذاته أو عن جزء منه فى المدة المذكورة "

فالجدة هنا معناها إذن السبق إلى التعريف باالختراع 
وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لقانون براءات االختراع : " وقد  ( &%$) 

، ويمكن تقسيمها فى هذا الصدد إلى ثالث شعب : )  ختلفت التشريعات فى تحديد معنى الحدة الالزمة للحصول على براءة االختراعا

، سواء أحصل هذا النشر  طلب البراءة نشراً كافيا لتنفيذه الشعبة األولى ( تعتبر االختراع فاقدا عنصر الجدة إذا كان قد نشر عنه قبل

. ) الشعبة الثانية ( ال تعتبر النشر أو االستعمال  خارجها ) قوانين فرنسا وسوريا ولبنان وبوليفيا والبرازيل وشيلى (داخل الدولة أم 

أو االستعمال فى داخل الدولة ذاتها ) قوانين  السابق على تقديم طلب البراءة قاضيا على عنصر الجدة إال إذا كان قد حصل النشر

. ) الشعبة الثالثة ( تميز بين النشر عن طريق المطبوعات وطرق النشر األخرى كاالستغالل  وسويسرا (إنجلترا واليابان والنرويج 

، أما  أم فى الداخل ، وتعتبر مجرد النشر عن طريق الطباعة قاضيا على عنصر الجدة سواء أحصل فى الخارج ... الخ والعرف

. وقد ساير المشروع  فى داخل الدولة ) قوانين ألمانيا والنمسا ويوغسالفيا ( النشر بالطرق األخرى فال يكون له ذلك األثر إال إذا تم

، فأخذ نص المادة الثالثة من المادة السابعة من القانون اإلنجليزى مع تعديلها بما يوافق  المبدأ السائد فى قوانين دول الشعبة الثانية

. فبمقتضى المشروع يعتبر عنصر الجدة متوافرا إذا لم يكن قد  لسابقوجهته فى عدم األخذ بالنظام اإلنجليزى الذى يتطلب الفحص ا

، وفى هذه الخطة تشجيع لطلب براءات فى مصر عن اختراعات جرى النشر عنها فى الخارج حتى  نشر عن االختراع فى مصر

( $%&. " تستفيد البالد فى نهضتها الصناعية من االختراعات األجنبية
 . 

 أن يكون االختراع قابال لالستغالل الصناعى : –الشرط الثالث  - 274
. فتدخل  ، بل كل استغالل اقتصادى ولو لم يكن صناعيا والمقصود باالستغالل الصناعى ليس هو المعنى الضيق من هذه العبارة 

ولكن ال يدخل  ، االختراعات الصناعية واالختراعات فى ميادين الزراعة والتجارة والصناعة االستخراجية كالمناجم والمحاجر

 . استنبات محصول جديد فى الزراعة أو نوع جديد من البذور

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لقانون براءات االختراع فى هذا الصدد ما يأتى : " وال يقصد بعبارة االستغالل الصناعى قصر 

، ومنها استخدام االختراع ) آلة جديدة مثال  ا األعم، بل ذلك يتناول الصناعة بمعناه استخدام االختراع على الصناعة بالمعنى الضيق

. وال يتناول النص المنتجات الزراعية فى ذاتها كاستنبات نوع جديد من  ( فى الزراعة والصناعات االستخراجية كالمناجم والمحاجر

غالل الصناعى مقصود به استبعاد . وذكر عبارة االست ، فإن هذا ال يعتبر اختراعا يشمله القانون بالحماية البذور أو الحاصالت

. وإذن فالعالم الذي يكشف عن نظرية علمية جديدة ال يجوز أن  ، ككشف قانون جديد للجاذبية أو الكثافة االبتكارات النظرية البحتة

تطبيق الجديد ، وكذلك ال . وعلى الحملة فإن قصد المشروع هو حماية المنتجات والطرق الصناعية الجديدة يطلب عنها براءة اختراع

 . لهذه الطرق "

. وهذه لم يصل  ( propriete scientifique) وقد سميت النظريات العلمية البحتة التى لم تعد لالستغالل االقتصادى بالملكية العلمية 
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 . المخترعالقانون إلى اليوم إلى الحد الذي يضفى فيه على هذه النظريات الحماية التى يضفيها على حق المؤلف أو حق 

 أال يكون فى االختراع إخالل باألدب أو بالنظام العام :  –الشرط الرابع  - 275
(  2من قانون براءات االختراع على ما يأتى : " ال تمنح براءة اختراع عما يأتى : )  1وفى خصوص هذا الشرط تنص المادة 

. ) ب ( االختراعات الكيمائية المتعلقة باألغذية أو العقاقير  العاماالختراعات التى ينشأ عن استغاللها إخالل باآلداب أو بالنظام 

، وفى هذه الحالة األخيرة ال  ، إال إذا كانت هذه المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة الطبية أو المركبات الصيدلية

 . تنصرف البراءة إلى المنتجات ذاتها بل تنصرف إلى طريقة صنعها "

. فمن  النص أن أى اختراع ينشأ عن استغالله إخالل باآلداب أو بالنظام العام ال يجوز أن تمنح عنه براءة اختراع ويخلص من هذا

، ومن صنع جهازا يكون  ، ومن كشف عن عقاقير تصنع بعمليات كيمائية خاصة ويكون الغرض منها اإلجهاض اخترع آلة للمقامرة

، كل  ، ومن صنع أجهزة لتسلق الحيطان ونقبها خفية للتمكن من السرقة ال الجنسىالغرض منه منع فض البكارة فى أثناء االتص

، فال يجوز أن تمنح لهم براءات  هؤالء يكونون قد وصلوا إلى الكشف عن اختراعات فى استغاللها إخالل باآلداب أو بالنظام العام

 . عن هذه االختراعات

، فهى ملك شائع  ، ال يجوز أن يحتكرها مخترعوها قير الطبية أو المركبات الصيدلية، وكل العقا وكل اختراع كيمائى يتعلق باألغذية

، والممنوع هنا هو  ، لمخالفة ذلك للنظام العام . فال يجوز أن يمنح عنها براءات اختراع للجميع لضرورتها لتغذية الجسم ولصحته

. أما إذا كانت هذه  ة باألغذية ومن عقاقير طبية ومركبات صيدلية، من منتجات كيمائية متعلق منح براءة اختراع عن المنتجات ذاتها

، فإنه من الممكن أن يمنح براءة اختراع عن العمليات  المنتجات تصنع بطرق أو عمليات كيمائية خاصة كشف عنها المخترع

، فهذه يجوز للجميع إنتاجها بأية  . ولكن ال يمح براءة اختراع عن األغذية والعقاقير والمركبات الكيمائية الخاصة التى كشفها

، بشرط أال تكون الطريقة أو العملية الكيمائية الخاصة التى منحت لها براءة االختراع  طريقة
وقد جاء فى المذكرة  ( &%$) 

ات ال تمنح اإليضاحية لقانون براءات االختراع فى هذا الصدد ما يأتى : " وقد أشارت المادة الثانية إلى أنواع معينة من االختراع

. وهذا تمش مع االتجاه التشريعى العام ) القانون السويسرى م  عنها براءات ألسباب تتعلق باآلداب أو النظام العام أو الصحة العامة

و . فال تمنح براءات عن االختراعات التى ينشأ عن استغاللها إخالل باآلداب أ ( 25والقانون الفنلندى م  - 1والقانون الفرنسى م  - 1

، لما فى احتكار إنتاج هذه المواد  ، وال عن االختراعات التى تتعلق باألغذية أو بالعقاقير الطبية أو بالمركبات الصيدلية بالنظام العام

) فقرة ب ( ال  1. ومع ذلك فالمنع الخاص بهذه االختراعات الكيمائية المنصوص عليها فى المادة  من إضرار بالصحة العامة

، ال عن  . وفى األخذ بنظام منح البراءة عن طريقة صنع المواد الكيمائية ، ال إلى طريقة صنعها المنتجات ذاتها ينصرف إال إلى

. وفى كل  ، وهذه هى الطريقة التى اتبعها المشرع األلمانى ، مؤد الزدهارها ، تشجيع للصناعات الكيمائية المنتجات الكيمائية ذاتها

. كذلك ال تعطى براءة االختراع عن الخطط والوسائل الخاصة بالشئون  والمصلحة الخاصة للمخترع ذلك توفيق بين المصلحة العامة

( $%&. " المالية وشئون االئتمان
 . 

 واجبات صاحب براءة االختراع أو حقوقه

 اإلجراءات الواجب إتباعها للحصول على براءة االختراع وقيدها فى السجل الخاص :  - 276
قانون براءات االختراع على أن " يقدم طلب البراءة من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقه إلى إدارة براءة  من 29تنص المادة 

. وال يجوز أن يتضمن طلب البراءة أكثر من اختراع واحد "  ، وفقا لألوضاع والشروط التى تحددها الالئحة التنفيذية االختراع
 (

(  2تراع على ما يأتى : " لألشخاص اآلتى ذكرهم حق طلب براءات االختراع : ) من قانون براءات االخ 9وتنص المادة  ( &%$

( األجانب الذين ينتمون  9. )  ، أو الذين لهم فيها مؤسسات صناعية أو تجارية ( األجانب الذين يقيمون فى مصر 1. )  المصريين

( الشركات أو لجمعيات أو  5. )  لهم فيها محل حقيقى، أو يكون  ، أو يقيمون بتلك البالد إلى بالد تعامل مصر معاملة المثل

،  ، التى تؤسس فى مصر أو بالد تعامل مصر معاملة المثل المؤسسات أو جماعات أرباب الصناعة أو المنتجين أو التجار أو العمال

( $%& . " ( المصالح العامة 9، )  متى كانت متمتعة بالشخصية المعنوية
ف تفصيلى لالختراع وطريقة . ويرفق بطلب البراءة وص 
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، ويرفق بالطلب رسم  ، ويجب أن يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها استغالله

قانون براءات االختراع (  21، وذلك كله بالكيفية التى تحددها الالئحة التنفيذية ) م  لالختراع عند االقتضاء
الء ويوجد وك ( &%$) 

. وقد تدخل المشرع لتنظيم  متخصصون فى النيابة عن الغير التخاذ إجراءات تسجيل براءات االختراع يسمون " وكالء البراءات "

( $%&. الخاص بمزاولة مهنة وكالء البراءات 2592لسنة  19هذه المهنة بالقانون رقم 
 . 

، ومن أن الوصف  ب مقدم من المخترع أو ممن آلت إليه حقوقهوتفحص إدارة براءات االختراع طلب البراءة للتحقق من أن الطل

، ومن أن العناصر المبتكرة التى يطلب صاحب الشأن حمايتها  والرسم يصوران االختراع بكيفية تسمح ألرباب الصناعة بتنفيذه

(  27واردة فى الطلب بطريقة محددة واضحة ) م 
اع على أنه " إذا ظهر من قانون براءات االختر 19وتنص المادة  ( &%$) 

، فعليها أن تطلع وزارة الحربية والبحرية فورا  ، أو أن له قيمة عسكرية إلدارة براءات االختراع أن االختراع خاص بشؤون الدفاع

فى إعالن طلب البراءة إذا رأى فيه مساس بشؤون  . ولوزير الحربية والبحرية أن يعارض على طلب البراءة والوثائق الملحقة به

، وذلك فى ظرف شهر من  ، وله وللسبب نفسه أن يعارض فى نشر أو إعالن القرار الصادر بمنح البراءة لصاحب االختراع الدفاع

. ولوزير الحربية والبحرية فى ظرف ثالثة أشهر من تاريخ تقديم طلب البراءة  تاريخ تقديم الطلب أو من تاريخ صدور القرار

 . " ، أو االتفاق معه على استغالله مقابل شراء االختراع منه المعارضة فى منح البراءة للطالب
من نفس القانون على أنه " يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة نزع ملكية االختراعات ألسباب تتعلق  99وتنص المادة 

، كما  راءة أو على الطلب المقدم عنهاأن يكون ذلك شامال جميع الحقوق المترتبة على الب . ويصح بالمنفعة العامة أو بالدفاع الوطنى

. وفى هذه األحوال يكون لصاحب البراءة الحق فى تعوض  يصح أن يكون مقصورا على حق استغالل االختراع لحاجات الدولة

ويكون التظلم من قرارها أمام محكمة القضاء  . 22 . ويكون تقدير التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة عادل

( $%&. " ، وفى ظرف ثالثين يوما من تاريخ إعالن قرار اللجنة للمتظلم دارى بمجلس الدولةاإل
. فإذا ما تحققت اإلدارة من كل  

، وعندئذ يجوز لكل ذى شأن أن يقدم لإلدارة إخطارا كتابيا بمعارضته فى إصدار البراءة ويشتمل  ، قامت باإلعالن عن الطلب ذلك

، ولها أن تستعين برأى ذوى  . وتفصل فى المعارضة لجنة إدارية من ثالثة أعضاء ( 12 – 19ضة ) م اإلخطار على أسباب المعار

.  ( 19 – 11، والقرار الصادر منها بقبول المعارضة أو برفضها يجوز الطعن فيه أمام القضاء اإلدارى بمجلس الدولة ) م  الخبرة

. ويعد بالوزارة المختصة سجل يسمى " سجل  له بقرار من الوزير المختص، منحت  فإذا ما بت نهائيا فى منح البراءة لطالبها

براءات االختراع " 
 11، وقد نصت المادة  وهذا السجل يجوز للجمهور االطالع على البيانات المقيدة فيه وأخذ صور منها ( &%$) 

، وعلى  ت والمستندات الخاصة بهامن قانون براءات االختراع على أن " لكل شخص أن يحصل على صور من طلبات البراءا

، وذلك بالكيفية المبينة بالالئحة  . وله كذلك أن يطلع على الطلبات والمستندات والسجل مستخرجات من سجل براءات االختراع

( $%&. " التنفيذية
، تقيد فيه البراءات وجميع البيانات المتعلقة بها  

السابق التى ولم يأخذ النظام المصرى بطريقة الفحص  ( &%$) 

، وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون براءات االختراع فى هذا الصدد : " وهناك نظامان رئيسيان فيما يتعلق  أخذ بها النظام اإلنجليزى

، والثانى  اإليداع دون فحص أو معارضة ببراءات االختراع : أحدهما النظام الفرنسى وهو يقوم على حرية منح البراءة بمجرد

إلنجليزى وهو يقوم على منح البراءة بعد الفحص الدقيق للتحقق من توافر العناصر الموضوعية التى يستلزمها القانون فى النظام ا

، منها التشريع  . وبين هذين النظامين نظم وسطى تتدرج من النظام الفرنسى إلى النظام اإلنجليزى االختراع مع فتح باب المعارضة

، والتشريع المجرى والتشريع اليوغوسالفى اللذان زادا على  أخذا بنظام اإليداع بشروط خاصةالسويسرى والبولوندى اللذان 

، وتشريع كندا وتشريع الواليات المتحدة األمريكية وقد  التشريعين المشار إليهما فتح باب المعارضة للغير قبل منح براءة االختراع

، وأخيرا التشريع  دم جواز المعارضة وهما يقتربان من النظام اإلنجليزىأخذا بنظام الفحص للتحقيق من توافر عنصر الجدة مع ع

األلمانى الذى ساير النظام اإلنجليزى فى األخذ بنظام الفحص للتحقق ن توافر عنصر الجدة مع فتح باب المعارضة للغير قبل إصدار 

، مما يؤدى إلى منح براءات عن  ختراع بمجرد اإليداع، إذ أنه يمنح براءات اال . وفى األخذ بالنظام الفرنسى عيب جوهرى البراءة

، إذ هو  . وال وجود لهذا العيب فى النظام اإلنجليزى أشياء ال تعتبر اختراعا بالمعنى الذى يستأهل من المشروع الحماية القانونية

وسائل الفنية الالزمة ولها تقاليدها وخبرتها فى يقتضى لمنح البراءة فحصاً سابقا وتحقيقا دقيقاً تقوم عليهما أداة حكومية تتوافر لديها ال

، وينزع نحو األخذ بنظام الفحص  . لذلك أخذ الفكر التشريعى فى البالد المختلفة يعدل عن نظام اإليداع البسيط مختلف العلوم والفنون

، كما أنه  لذى بدأت الدول تعدل عنه. وإذا كان من غير المالئم أن تأخذ مصر فى إبان نهضتها الصناعية بالنظام الفرنسى ا السابق
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من اإليداع إلى  2595ليس من الميسور عمال أن تبدأ باألخذ بالنظام اإلنجليزى ) وهاهى إيطاليا بعد أن عدلت نظاماها فى سنة 

تباع طريق ، إذا كان ذلك كذلك فقد رؤى ا ، واضطرت إلى تأجيل تنفيذه ( الفحص السابق لم تتمكن من تطبيق النظام األخير جملة

، ولكنه زاد عليها فتح باب  وسط : لهذا آثر المشروع أن يحتذى المشرع السويسرى فى األخذ بطريقة اإليداع المقيد بشروط خاصة

. يمكن تحقيق بعض نتائج نظام الفحص  المعارضة للغير كما هو الشأن فى قوانين المجر ويوغوسالفيا وجنوب إفريقية وبذلك

، مع  مشروع أن يكون باألداة الحكومية القائمة على التنفيذ لجنة تفصل فى المنازعات المتعلقة ببراءة االختراع. وقد توخى ال الكامل

، وتكوين نواة من الفنيين  . والنظام المقترح يؤدى إلى تدريب األداة الحكومية الجديدة إجازة الطعن أحيانا فى قراراتها أمام القضاء

( $%&. " النظام اإلنجليزى المعتبر فى المجال الدولى نظاما نموذجياتمكن فى المستقبل من األخذ ب
 . 

 واجبات صاحب براءة االختراع :  - 277
. وعليه أيضاً أن يستغل  ، أن يدفع رسوما قدرها القانون ، متى قيدت البراءة فى السجل الخاص بذلك على صاحب براءة االختراع

، وإال جاز إلدارة البراءات أن تكل استغالل االختراع لشخص آخر  تاريخ منح البراءةاالختراع فى مصر فى خالل مدة معينة من 

 . بشروط معينة

من قانون براءات االختراع فى هذا الخصوص على أن "  29، فقد نصت المادة  أما عن الرسوم الواجب على صاحب البراءة دفعها

. ويدفع رسم سنوى ابتداء من السنة الثانية لغاية انتهاء مدة  مسة جنيهاتيدفع عند تقديم طلب البراءة أو طلب التجديد رسم قدره خ

. وال ترد هذه  ، ويزداد سنويا بإضافة خمسين قرشا على رسم السنة السابقة ، ويكون هذا الرسم مائة قرش عن السنة الثانية البراءة

 . الرسوم بحال "

من قانون براءات االختراع على أنه " إذا  99، فقد نصت المادة  عينةوأما عن وجوب استغالل االختراع فى مصر فى خالل مدة م

،  ، أو عجز صاحبه عن استغالله استغالال وافيا بحاجة البالد لم يستغل االختراع فى مصر خالل ثالث سنين من تاريخ منح البراءة

البراءات أن تمنح رخصة إجبارية باستغالل  ، جاز إلدارة وكذلك إذا أوقف استغالل االختراع مدة سنتين متتاليتين على األقل

. ويشترط لمنح  االختراع ألى شخص رفض صاحب البراءة التنازل له عن حق االستغالل أو علق تنازله على شروط مالية باهظة

.  ناسب، ويكون لصاحب البراءة الحق فى تعويض م الرخصة اإلجبارية أن يكون طالبها قادرا على استغالل االختراع بصفة جدية

، وعليه أن يقدم لها فى الميعاد الذي تحدده الالئحة  وعلى إدارة البراءات أن تعلن صاحب البراءة بصورة من الطلب المذكور

، ولها أن  ، أصدرت اإلدارة قراراً بقبول الطلب أو رفضه . وإذا لم يصل الرد فى الميعاد المحدد التنفيذية ردا كتابيا على هذا الطلب

، ميعاد ثالثين يوماً من  . وقرار اإلدارة قابل للطعن أمام محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة ل على ما تراه من الشروطتعلق القبو

تاريخ إخطار صاحب الشأن به " 
من قانون براءات االختراع على أنه " إذا لم يستغل االختراع فى  91وتنص المادة  ( &%$) 

، جاز لكل ذى شأن أن يطلب إلى إدارة براءات االختراع إلغاء البراءة الممنوحة  خصة إجباريةمصر فى السنتين التاليتين لمنح ر

( $%&. " عنه
، برغم فوات المواعيد المنصوص  من نفس القانون على أنه " إذا رأت إدارة براءات االختراع 92. ونصت المادة  

، جاز لها  ل االختراع يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادة صاحب البراءة، أن عدم استغال عليها فى الفقرة األولى من المادة السابقة

 . أن تمنحه مهلة ال تتجاوز سنتين الستغالل االختراع على الوجه األكمل "

 حقوق صاحب براءة االختراع :  - 287
، دون غيره  تخول البراءة مالكها

" ال يسرى حكم  من قانون براءات االختراع على أنه 22وقد نصت المادة  ( &%$) 

، فيكون  البراءة على من كان له حق استغالل االختراع صناعياً أو قام باألعمال الالزمة الستغالله بحسن نية قبل تقديم طلب البراءة

ئز . وفى هذا النص حماية كافية لحا مستقالً عن المنشأة ذاتها " ، دون أن ينتقل هذا الحق له حق استغالل االختراع لحاجات منشأته

. وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية لقانون براءات االختراع فى  ، دون أن يكون هو المخترع الذى يمنح البراءة االختراع بحسن نية

، مع رعاية حق مستغل االختراع أو  هذا الصدد : " ويترتب على منح البراءة االعتراف للمالك دون غيره بحق استغالل االختراع

. ولما كان هذا  ، إذ له حق حيازة شخصى وال يجوز التمسك بالبراءة ضدها زمة لالستغالل بحسن نية فى مصرمن قام باألعمال الال
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،  ، فقد وجب قصره على استعمال االختراع لحاجة منشأة صاحب حق الحيازة الشخصى الحق الشخصى استثناء ال يجوز التوسع فيه

( $%&. " ( 7وفقاً لما هو مقرر فى القانون السويسرى ) م  ، وذلك ولم يجز له نقله إلى الغير إلى مع المنشأة
، الحق فى استغالل  

. ويكون له  ( 21. ويجوز لطالب البراءة أن يقوم باستغالل اختراعه من تاريخ تقديم الطلب ) م  ( 29االختراع بجميع الطرق ) م 

ه أن يطلب بعد ذلك تجديدها مرة واحدة لمدة ال تتجاوز . ول ، فى استغالل اختراعه مدة خمس عشرة سنة ، من ذلك التاريخ الحق

، وأنه لم يجن منه ثمرة تتناسب مع  ، بشرط أن يطلب التجديد فى السنة األخيرة وأن يثبت أن لالختراع أهمية خاصة خمس سنوات

، فتكون  ير الطبية أو المركبات الصيدلية. أما البراءات التى تمنح عن االختراعات الكيمائية المتعلقة باألغذية أو العقاق جهوده ونفقاته

 . مدتها عشر سنوات غير قابلة للتجديد

، ويجوز  ، وأن يرهنها ، أن يتصرف فيها بعوض وبغير عوض ، فى المدة التى تبقى فيها البراءة نافذة ولصاحب البراءة

 . ، وتنتقل منه إلى خلفه بالميراث وبالوصية الحجز عليها من دائنيه

،  ، وبتنازل صاحب البراءة عنها قبل انقضاء مدة الحماية ق صاحب براءة االختراع بانقضاء مدة الحمايةوتنقضى حقو

وبصدور حكم ببطالن البراءة 
من قانون براءات االختراع على أن " إلدارة براءات االختراع ولكل ذى  99تنص المادة  ( &%$) 

 9و  1ة الحكم بإبطال البراءات التى تكون قد منحت مخالفة ألحكام المادتين شأن أن يطلب إلى محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدول

. ويجوز للمحكمة أن  البراءات متى تقدم له حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى ، وتقوم اإلدارة المذكورة بإلغاء هذه من هذا القانون

، أو بتعديل  ، بإضافة أى بيان للسجل قد أغفل تدوينه به شأن، بناء على طلب إدارة براءات االختراع أو بناء على طلب ذى ال تحكم

( $%&. " ، أو بحذف أى بيان دّون به بغير وجه حق أى بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة
، وبعدم دفع الرسوم المستحقة فى مدة  

 . ستة شهور من تاريخ استحقاقها

 طرق حماية براءة االختراع - 3

 ة :اإلجراءات التحفظي - 279
، أثناء نظر  من قانون براءات االختراع على أنه " يجوز لصاحب براءة االختراع أو الرسم أو النموذج 55تنص المادة  

، وخاصة بحجز المنتجات  ، أن يستصدر من محكمة القضاء اإلدارى أمراً باتخاذ اإلجراءات التحفظية الدعوى اإلدارية أو الجنائية

، والبضائع المستوردة من الخارج إثر  واألدوات التى استخدمت أو قد تستخدم فى ارتكاب الجريمة أو البضائع المقلدة واآلالت

. ويجوز لصاحب براءة االختراع أو الرسم أو النموذج أن يستصدر األمر باتخاذ ما تقدم من اإلجراءات قبل رفع أية دعوى  ورودها

يقوم برفع دعواه اإلدارية أو المباشرة أو بتقديم شكواه للنيابة فى ظرف ثمانية ، وإنما يجب عليه فى هذه الحالة أن  مدنية أو جنائية

. ويرفع صاحب الشأن طلبه باتخاذ  ، وإال بطلت هذه اإلجراءات من تلقاء نفسها أيام عدا أيام مواعيد المسافة من تاريخ تنفيذ األمر

. ويجوز عند االقتضاء  ختراع أو الرسم أو النموذج الصناعىهذه اإلجراءات بعريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل اال

 . أن يشمل األمر الصادر باتخاذ هذه اإلجراءات ندب خبير أو أكثر لمعاونة المحضر فى تنفيذه "

 الجزاء المدنى :  - 281
التى تحجز فيما بعد ، كما يحكم بمصادرة األشياء المحجوزة أو  ويحكم على مت تعدى على حقوق صاحب البراءة بالتعويض

. كما  ، أو للتصرف فيها بأية طريقة يراها القضاء اإلدارى أو المحكمة الجنائية مناسبة الستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات

القصد  ، ولها أن تحكم بكل ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة لعدم توافر ركن للمحكمة أن تأمر بإتالف هذه األشياء عند االقتضاء

 . . ويجوز للمحكمة أيضاً أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقته المحكوم عليه الجنائى

 الجزاء الجنائى : - 280
من قانون براءات االختراع على أن " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرة  57تنص المادة  

( كل من قلد موضوع اختراع منحت عنه براءة وفقاً لهذا  2ثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : ) جنيهات وال تزيد على ثل
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( كل من باع أو عرض للبيع أو  9. )  صناعى ثم تسجيله وفقاً لهذا القانون( كل من قلد موضوع رسم أو نموذج  1. )  القانون

،  منتجات مقلدة أو مواد عليها رسم أو نموذج صناعى مقلد مع علمه بذلك ، للتداول أو استورد من الخارج أو حاز بقصد االتجار

، على المنتجات أو اإلعالنات أو العالمات  ( كل من وضع بغير حق 5. )  متى كان االختراع أو الرسم أو النموذج مسجالً فى مصر

لى براءة اختراع أو بتسجيله رسماً أو نموذجاً صناعيا ، بيانات تؤدى إلى االعتقاد بحصوله ع التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك

" . 

من نفس القانون على أن " تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون هى والجرائم المنصوص عليها  92وتنص المادة 

الخاص بقمع الغش  2552لسنة  57، وفى القانون رقم  الخاص بالعالمات والبيانات التجارية 2595لسنة  91فى القانون رقم 

 . ، جرائم متماثلة فى العود " والتدليس

 الرسوم والنماذج الصناعية والعالمات والبيانات التجارية -المبحث الثانى
 

فى  Roubier - 1911فى العالمات التجارية والمنافسة غير المشروعة الطبعة السادسة سنة  Pouillet : مراجع ( &%$) 

( $%&. ( 591ص  - 541ص  1948المنافسة غير المشروعة ) مجلة القانون التجارى سنة النظرية العامة فى دعوى 
 

 الرسوم والنماذج الصناعية -المطلب األول

 ما هى الرسوم والنماذج الصناعية :  - 282
إلنتاج ، الستخراجه فى ا ، أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط

 . الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيمائية

. مثل ذلك نماذج المالبس واألحذية  ، فتأتى المنتجات مطابقة للنموذج فالنموذج هو شكل مجسم أعد الحتذائه عند اإلنتاج

 . والقبعات والمعاطف وهياكل السيارات واألوعية والزخارف وما إلى ذلك

نقوش الخاصة بالمنسوجات والسجاجيد والجلد والورق الخاص بتغطية الجدران وأشغال والرسم الصناعى مثله الرسوم وال

. والرسم الصناعى يطبق على السلعة عند إنتاجها  ، وعلى المجوهرات وأوعية مواد الزينة وعلب الحلوى وما إلى ذلك اإلبرة

 ً  . كيمائية، فينقل الرسم على كل وحدة من اإلنتاج بطريقة آلية أو يدوية أو  صناعيا

، ومن ثم يحميه القانون كما يحمى حق المخترع وحق  وكل من النموذج والرسم الصناعى ينطوى على قد من االبتكار

، ويجب أن يقوم للوصول إلى ذلك  . فصاحب الرسم أو النموذج له الحق فى حماية رسمه أو نموذجه من التقليد المؤلف فيما قدمناه

 . النموذج فى سجل الرسوم والنماذج الصناعية بإجراءات خاصة لقيد الرسم أو

 إجراءات قيد الرسم أو النموذج فى سجل الرسوم والنماذج الصناعية : - 283
. ويقدم  ، يسمى بسجل الرسوم والنماذج الصناعية ، على نمط سجل براءات االختراع يوجد بوزارة التجارة سجل خاص 

، باألوضاع والشروط المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذية  وم والنماذج الصناعيةطلب تسيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرس

. ويجوز أن يشتمل الطلب على عدد من الرسوم أو النماذج ال يتجاوز  لقانون براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية

، وجب  يل الشروط واألوضاع المقررة قانوناً . ومتى استوفى طلب التسج ، بشرط أن تكون فى مجموعها وحدة متجانسة الخمسين

 . تسجيل الرسوم والنماذج المقدمة

ويجوز لطالب التسجيل التظلم من قرار إدارة الرسوم والنماذج الصناعية برفض التسجيل أمام نفس اللجنة اإلدارية التى يرفع 

، وهذا وذاك فى ظرف  أمام القضاء اإلدارى ، ويجوز الطعن فى قرارات هذه اللجنة لها التظلم فى خصوص براءات االختراع

 . ثالثين يوماً من تاريخ إعالن الطالب بقرار اإلدارة أو اللجنة اإلدارية
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 واجبات وحقوق صاحب الرسم أو النموذج :  - 284
ً ، رسماً قدره مائتان وخمسو يدفع الطالب عند تقديم طلب تسجيل الرسم أو النموذج وكذلك عند تقديم طلب التجديد  . ن قرشا

وبمجرد تسجيل الرسم أو النموذج تعطى إدارة الرسوم والنماذج للطالب شهادة يبين فيها عدد الرسوم والنماذج التى يشتمل 

. وتبدأ آثار التسجيل من تاريخ تقديم  ، واسم المالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامته عليها الطلب والمنتجات الصناعية المخصصة لها

 . ، ولكل شخص أن يطلب مستخرجات أو صوراً من السجل توفياً لالشتراطات القانونيةالطلب إذا كان مس

، وال يجوز ألحد غيره دون إذنه أن يستعمل الرسم  وتسجيل الرسم أو النموذج يجعل لصاحبه وحده حق استعماله فى منتجاته

. ويمكن أن تستمر الحماية مدتين جديدتين  التسجيل، تبدأ من تاريخ طلب  . ومدة الحماية على هذا النحو خمس سنوات أو النموذج

، وذلك بالكيفية التى تبينها الالئحة  ، إذا قدم مالك الرسم أو النموذج طلباً بالتجديد فى خالل السنة األخيرة من كل مرة على التوالى

، فإذا  الحماية بإخطار المالك كتابة بانتهاء المدة. وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية فى خالل الشهر الثانى النتهاء مدة  التنفيذية

، قامت اإلدارة من تلقاء نفسها بشطب  انتقضت الثالثة األشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية دون أن يقدم المالك طلب التجديد

 التسجيل.

ملكية حجة على الغير إال بعد التأشير به ، وال يكون نقل ال ولصاحب الرسم أو النموذج أن يتصرف فيه وأن ينقل ملكيته للغير

 . فى السجل ونشره بالكيفية التى تقررها الالئحة التنفيذية

وقد يقضى بشطب التسجيل بناء على طلب كل ذى شأن إذا كان قد أجرى باسم شخص غير المالك الحقيقى للرسم أو 

تقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بشطب التسجيل ، فمتى تقدم حكم نهائى من القضاء اإلدارى قاض بهذا الشطب  النموذج

 . ، أو بناء على طلب ذوى الشأن . وتقوم اإلدارة بهذا الشطب من تلقاء نفسها الخاص باسم غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج

 . وشطب التسجيل أو تجديه يجب النشر عنه وفقاً لألوضاع التى تقررها الالئحة التنفيذية

 إحالة :  -طرق حماية الرسوم والنماذج الصناعية  - 285
، وقد  قدمنا عند الكالم فى براءات االختراع أن طرق حماية هذه البراءات هى نفس طرق حماية الرسوم والنماذج الصناعية

ن تقضى بجواز أن من هذا القانو 55. وقد رأينا المادة  2555لسنة  291صدر بها جميعاً قانون واحد كما قدمنا هو القانون رقم 

، منها الحجز على المنتجات والبضائع المقلدة واألدوات التى  يستصدر صاحب الرسم أو النموذج أمراً باتخاذ إجراءات تحفظية

. ورأينا أنه يجب رفع الدعوى الموضوعية فى ظرف ثمانية أيام أمام القضاء اإلدارى أو فى صورة دعوى  استخدمت فى التقليد

 . ، أو تقديم شكوى للنيابة فى ظرف هذه المدة كمة الجنحمباشرة أمام مح

، وأن هناك  ورأينا أن هناك جزاء مدنياً هو التعويض ومصادرة األشياء المحجوزة الستنزال ثمناها من التعويض الغرامات

و نموذج صناعى تم من القانون سالف الذكر يقضى بالعقوبة على كل من قلد موضوع رسم أ 57جزاء جنائياً نصت عليه المادة 

 . تسجيله وعلى كل من ارتكب مخالفات أخرى ذكرها النص

فنحيل هنا فى كل هذا إلى ما قدمناه هناك 
( $%&. 172فقرة  - 115انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

 العالمات والبيانات التجارية -المطلب الثانى

 ما هى العالمات التجارية :  - 286

 2595لسنة  91صدر القانون رقم 
ورقم  2599لسنة  599و  992ورقم  2555لسنة  259المعدل بالقوانين رقم  ( &%$) 

( $%&. 2595لسنة  15ورقم  2591لسنة  199ورقم  2595لسنة  915
وهو أول قانون صدر لحماية ما يسمى بالملكية  - 

لتنظيم العالمات والبيانات التجارية  –الصناعية 
وقد جاء فى المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء عن قانون العالمات  ( &%$) 

والبيانات التجارية : " والعالمة التجارية هى التى يتخذها صاحب المصنع أو التاجر شعاراً لمنتجاته أو بضاعته تمييزاً لها عن 

. وبذلك يحمى نفسه من أن يغزو  ا أينما وجدتمصدره ، وتمكيناً للمستهلك من تعرف حقيقة غيرها من المنتجات والبضائع المماثلة

. وقد استخدمت العالمات لتمييز منتجات  منافسوه مناطق التصريف التى اختصت بها منتجاته أو بضائعه بتزويد عالمته أو تقليدها
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لعالمات بعد ذلك أشكال . ثم اتخذت تلك ا ، فكان الصانع يوقع باسمه على منتجاته أو يضع عليها شارة خاصة الصناعة منذ زمن بعيد

،  . أما العالمات التى استخدمت فى التجارة فقد ظهرت فى إيطاليا فى القرن الخامس عشر الحيوانات أو النباتات أو الرسوم الخطية

 حيث كان . وفى فرنسا كان استخدام عالمات الصناعة إلزامياً فى القرون الوسطى حيث كان التاجر يستخدم العالمة بقصد الشهرة

... وبإلغاء نظام الطوائف سنة  ، فكانت تختم المنتجات بختم الطائفة وإال أعدمت ( les eorporations ) يسودها نظام الطوائف

. وقد صدرت فى فرنسا بعد ذلك بعض القوانين المتعلقة بحماية عالمات المصنع بالنسبة  ، اختفى نظام العالمات اإللزامية 2175

صدر فى فرنسا  2791. وفى سنة  ، كصناعة الصابون واألسلحة والخردوات ا بعض المدن الصناعيةاشتهرت به لصناعات معينة

. وقد أصبح ذلك النظام معموالً به فى  ، خاصا بعالمات الصناعة والتجارة على السواء ، وهو المعمول به اآلن قانون العالمات

،  ماً فى ميدان المنافسة حيث كانت لها من أقوى الدعامات وأقطع األسلحة... وقد لعبت العالمات التجارية دوراً ها أغلب دول العالم

، وبها يضمن لنفسه عدم تضليل الجمهور  ألنها من أهم الوسائل التى يلجأ إليها التاجر والصانع لتعريف نفسه إلى مستهلكى سلعته

تكاليف اإلنتاج إلى أق حد ممكن ليتسنى تفوقها  ، مما يدفعه إلى بذل أقصى جهده فى تحسين منتجاته وتخفيض وخديعته فى أمرها

 ً ، مما يجعل سن نظام لحماية العالمات التجارية فرضاً محتوماً على الحكومات لضمان التقدم االقتصادى  على مثيالتها جودة ورخصا

 21. ففى ألمانيا صدر قانون  رية... لذلك أصدرت معظم الدول القوانين المتعلقة بحماية العالمات التجا فى ناحيتى الصناعة والتجارة

أغسطس سنة  17و  2599أغسطس سنة  22. وفى إنجلترا قانون  2511مايو سنة  9و  2521مارس سنة  12و  2755مايو سنة 

. وفى بلجيكا  2597أبريل سنة  29و  2525ديسمبر سنة  19و  2525أغسطس سنة  1و  2522أغسطس سنة  27و  2591

 11و  2591مايو سنة  22. وفى أسبانيا قانون  2529أغسطس سنة  99و  2757مارس سنة  92و  2715أبريل سنة  قانون أول

يناير  7و  2595فبراير سنة  27و  2591مارس سنة  1و  2599فبراير سنة  19. وفى الواليات المتحدة قانون  2515يوليه سنة 

. وفى سويسرا قانون  2595سبتمبر سنة  29و  2529مارس سنة  19و  2717أغسطس سنة  99. وفى إيطاليا قانون  2529سنة 

... إال أن عدم استطاعة المحاكم المصرية القضاء  2517ديسمبر سنة  12و  2529أبريل سنة  25و  2759سبتمبر سنة  11

قانون العام والقانون بتطبيق أحكام ال بالعقوبات المقررة التى أشرنا إليها لم يعجزها عن منح قسط وافر من الحماية للعالمات التجارية

، ولم تتوان محكمة االستئناف المختلطة فى تطبيق القواعد والمبادئ التى تضمنتها االتفاقيات  الطبيعى وقواعد العدل واإلنصاف

ضات ، كما أنها كانت تقضى بالتعوي ، وكانت تجيز الحجز على البضائع والمنتجات المقلدة الدولية المتعلقة بحماية الملكية الصناعية

أن  2517نوفمبر سنة  99.. ) ثم ( رأت محكمة االستئناف المختلطة فى جمعيتها العمومية المنعقدة فى  المناسبة وبنشر الحكم

، وقد بدئ  ... فى قلم كتاب محكمة االستئناف المختلطة باإلسكندرية المصلحة العامة تقضى بتوحيد التسجيل بحصره فى مكان واحد

 . " وهو معمول به لغاية اآلن 2515أول نوفمبر سنة بتنفيذ هذا النظام من 
أعدت إحدى اللجان الفرنسية  2527وجاء فى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون العالمات والبيانات التجارية : " ففى سنة 

 Carot : إعداده وهمللجنة إلغاء االمتيازات األجنبية مشروع قانون فى هذا الموضوع يعد عمالً جليالً ومفخرة لمن اشتركوا فى 
، ناقالً أهم  وقد وضع مشروع القانون الحالى على ضوء المشروع الذى أعدته اللجنة المشار إليها . Pupikoferو Hourietو

( $%&. " ، ومخالفاً له فى بعض النقط ، مهمالً منها ما يجب تركه إلى الالئحة التنفيذية أو ما ال تقضيه الحالة فى مصر أحكامه
  .

 ,Arrow، والكلمات )  الجمل ( -( هى األسماء المتخذة شكالً مميزاً ) الجميل  marques de fabriqueالمات التجارية ) والع
Tonny, Bonsoir ) والرموز, وعنوانات المحال )  ، والرسوم ، واألرقام ، والحروف ، واإلمضاءات ،Delice, Americaine, 

Groppi ) أو يراد به أن  ، وأية عالمة أخرى أو أى مجموع منها يستخدم ، والنقوش البارزة تصاوير، وال ، واألختام ، والدمغات ،

، إما فى تمييز منتجات عمل صناعى أو استغالل زراعى أو استغالل للغابات أو لمستخرجات األرض ) من فحم وحديد  يستخدم

لبضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، أو للداللة على مصدر المنتجات أو ا ، أو أية بضاعة وحجز ومعادن (
من قانون العالمات والبيانات التجارية على ما يأتى : " ال يسجل كعالمة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى  9وتنص المادة  ( &%$) 

لتسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو : ) أ ( العالمات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من عالمات أو بيانات ليست إال ا

. ) ج ( الشعارات العامة  . ) ب ( كل تعبير أو رسم أو عالمة مخلة باآلداب أو مخالفة للنظام العام الرسم أو الصورة العادية لها

. ) د (  ى تقليد للشعارات، وكذلك أ واألعالم وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو بإحدى البالد التى تعامل مصر معاملة المثل
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، فى حالة مما إذا كانت العالمة التجارية  العالمات والدمغات الرسمية للبالد سالفة الذكر الخاصة برقابته على البضائع أو ضمانها

ت . ) هـ ( العالما التى تشتمل على تلك العالمات أو الدمغات يراد استخدامها فى بضائع ممن نفس الجنس أو من جنس مماثل

. ) و ( رموز الصليب األحمر أو الهالل األحمر وغيرها من الرموز  المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة

. ) ز ( األسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً أياً كان  ، وكذلك العالمات التى تكون تقليداً لها األخرى المشابهة

. ) ط ( البيانات الخاصة  ، ما لم يوافق مقدماً على استعمالها . ) ح ( صورة الغير أو شعاراته ق بمصدر المنتجات أو أصلهافيما يتعل

 ً . ) ى ( العالمات التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو التى تتضمن  بدرجات الشرف التى ال يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونا

، وكذلك العالمات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى أو مقلد أو  المنتجات أو عن صفاتها األخرى بيانات كاذبة عن مصدر

 . " مزور
م  2559يناير سنة  21، صورة فالح مصرى ) استئناف مختلط  ، النعدام الصفة المميزة ، ال تعد عالمة وتطبيقاً لما تقدم

رأس امرأة  ، أو صورة ( 11ص  91م  2515ديسمبر سنة  21اف مختلط ، أو صورة رجل يركب حصاناً ) استئن ( 292ص  91

فبراير سنة  15، أو رسم مثلث ) استئناف اإلسكندرية  ( 27ص  97م  2519نوفمبر سنة  22فى صبغة للشعر ) استئناف مختلط 

 - 9مجلة التشريع والقضاء  2599يناير سنة  15، أو كلمة نباتين للسمن الصناعى ) استئناف اإلسكندرية  ( 59ص  99م  2552

، وتصلح الشارات إذا اتخذت شكالً مميزاً ) استئناف مختلط  ، أو البن اليمنى ، أو السجاير التوسكانى ، أو الجبن الهولندى ( 121

 . ، كأن تكتب بحروف خاصة أو بلون خاص أو فى دائرة أو فى مربع ( 215ص  57م  2591مارس سنة  22
، اسم التاجر أو الصانع بشرط أن يتخذ هذا االسم شكالً مميزاً ) نقض  ، فيما يتعلق باألسماء لتجاريةومن أمثلة العالمات ا

، كأن يكتب فى دائرة أو مربع أو بالخط الكوفى أو الفارسى أو  ( 119ص  29مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  19مدنى 

اإلمضاء بشرط أن يتخذ  ، واستعمال . ويجوز استعمال اسم الغير برضائه (الديوانى ) مثل ذلك فورد والشبراويشى وسنجر وياسين 

.  ، مثل ذلك صابون بالموليف وسجاير بلمنت ومشروب كوكا كوال وثالجة إيديال . وقد تتكون العالمة من تسمية مبتكرة شكالً مميزاً 

لنوع  . L .M ، أو حروف أخرى مثل ألولى السم تاجر، الحروف ا ، فليما يتعلق بالحروف واألرقام ومن أمثلة العالمات التجارية

، سفينة أو  ، فيما يتعلق بالرسوم والتصاوير والرموز . ومن أمثلة العالمات التجارية 22، وصابون ج  999، وسجاير  من السجائر

، أو صورة أحد مشاهير  يت. ويجوز للتاجر أن يتخذ صورته كعالمة مثل جيل أهرام أو نجم أو أسد أو غزال أو نسر أو صورة بحار

( $%&. الشخص أو رضاء ورثته الرجال بشرط رضاء هذا
 . 

فالعالمة التجارية إذن تميز المنتجات والبضائع بحيث يكون معروفاً فى األسواق أن البضاعة التى تحمل هذه العالمة هى 

ذات أن يطمئن إذا ما وجد العالمة موضوعة على ، ويستطيع طالب هذه البضاعة بال ، فال تختلط بغيرها من البضائع بضاعة معينة

، وأهمها المنتجات الكيماوية والدهانات  . وقد حدد القانون فئات المنتجات التى تسجل عنها العالمات البضاعة التى يتعامل فيها

شغولة ونصف والمستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة والزيوت والشحوم ومواد الصيدلة والطب البيطرى والمعادن غير الم

المشغولة واآلالت واألجهزة العلمية والبحرية الخاصة بمسح األراضى والسدود واألجهزة التى تستخدم فى الجراحة والطب وأجهزة 

اإلنارة والتدفئة وأجهزة النقل البرى والمائى والجوى واألسلحة النارية والمعادن النفيسة واآلالت الموسيقية والورق والجلود 

واد البناء واألثاث واألدوات واألوعية المنزلية والغزل والخيوط والمنسوجات والمالبس واألحذية واألبسطة واللعب المدبوغة وم

. وقد نصت  واللحوم واألسماك والطيور والبن والشاى والسكر واألرز والحاصالت الزراعية والبيرة واألنبذة والمشروبات الروحية

 .  تسجل العالمات إال عن فئة واحدة أو أكثر من هذه الفئات التى تقدم ذكر أهمهامن قانون العالمات على أال 1المادة 

، ولكن القانون مع ذلك  ، كما ينطوى االختراع والرسوم والنماذج وليست العالمة التجارية فى ذاتها تنطوى على ابتكار

،  ، هى التى تنطوى على االبتكار المة التجارية، ال الع . فالبضاعة يحميها ألنها تميز بضاعة تعتبر ذات خصائص مرغوب فيها

 . ومن أجل ذلك يحميها القانون عن طريق العالمة التجارية

 إجراءات تسجيل العالمات التجارية :  - 287

، ويجوز لصاحب العالمة  هناك سجل بوزارة التجارة يسمى سجل العالمات التجارية
من قانون  5وتنص المادة  ( &%$) 

( كل صاحب مصنع أو منتج أو  2بيانات التجارية على ما يأتى : " لألشخاص اآلتى ذكرهم حق تسجيل عالماتهم : ) العالمات وال

 ( كل صاحب مصنع أو منتج 9. )  ( كل صاحب مصنع أو منتج أو تاجر مقيم بمصر أو له فيها خل حقيقى 1. )  تاجر مصر الجنس
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( الجمعيات أو جماعات أرباب الصناعة أو  5. )  أو يقيم بها أو له فيها محل حقيقىأو تاجر ينتمى لبالد تعامل مصر معاملة المثل 

 ً . )  ، إذا كان يمكن اعتبراها متمتعة باألهلية المدنية المنتجين أو التجار التى تكون مؤسسة فى مصر أو فى إحدى البالد المذكورة آنفا

( $%&. " ( المصالح العامة 9
،  . ويقدم طلب التسجيل إلى إدارة تسجيل العالمات التجارية ذا السجلأن يتقدم بطلب قيدها فى ه 

. وللطالب أن يتظلم من قرار اإلدارة فى ميعاد  ويجوز لهذه اإلدارة أن تفرض من القيود والتعديالت ما ترى لزومه لتحديد العالمة

ذا أيدت اللجنة قرار اإلدارة برفض تسجيل العالمة . وإ ، أمام لجنة إدارية تشكل لهذا الغرض ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره به

.  ، فال يجوز للطالب تسجيل عالمته إال بناء على حكم قضائى يصدر ضد صاحب التسجيل لمشابهتها عالمة أخرى سبق تسجيلها

عارضته فى تسجيل ، ولكل ذى شأن أن يقدم لإلدارة إخطاراً كتابياً بم وعلى اإلدارة فى حالة قبول تسجيل العالمة الشهر عنها

، وقرارها فى ذلك قابل للطعن فيه أمام  ، وتصدر اإلدارة قراراً بقبول التسجيل أو رفضه ، وعلى طالب التسجيل الرد العالمة

.  ( فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به 2595المحكمة االبتدائية ) لم يكن مجلس الدولة قد أنشئ فى سنة 

لعالمة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة يبين فيها تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل واالسم التجارى ولقب مالك العالمة ومحل ويعطى لمالك ا

، ويكون للتسجيل أثره من تاريخ تقديم  ، والمنتجات أو البضائع المخصصة لها العالمة ، وصورة مطابقة للعالمة إقامته وجنسيته

ات أو صوراً من السجل . ولكل شخص أن يطلب مستخرج الطلب
وقد جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون العالمات  ( &%$) 

وقد  والبيانات التجارية : " بالرجوع إلى القوانين األجنبية نجد أنها تتبع إحدى النظريات األربع المبينة فيما يلى : ) النظرية األولى (

، بمعنى أنه ال يجوز للموظف  ا يقبل طلب التسجيل بدون فحص سابق. وبمقتضاه 2791اتبعها القانون الفرنسى الصادر فى سنة 

. ) النظرية الثانية ( وقد  الذى يتسلم طلبات التسجيل أن يرفض إجراء التسجيل بحجة أن العالمة ليست جديدة أو ألى سبب آخر

،  2528ديسمبر سنة  92فى  المعدل بالقانون الصادر 2759سبتمبر سنة  11اتبعها قانون االتحاد السويسرى الصادر فى 

، وعلى  ، مع رفض تسجيلها فى حاالت نص عليها القانون وبمقتضاها تسجل العالمة بدون فحص سابق على مسئولية الطالب

، وهذا له أن  . أما إذا وجد المكتب أن العالمة ليست جديدة فعليه إخطار الطالب األخص عندما تكون العالمة منافية لآلداب العامة

مايو سنة  9والمعدل فى  2755مايو سنة  21النظرية الثالثة ( وقد اتبعها القانون األلمانى الصادر فى  ) . ك بطلبه أو أن يسحبهيتمس

.  ، وعلى األخص إذا اشتملت العالمة على شعارات أو عالمات منافية لآلداب العامة ، وبمقتضاها يمكن رفض التسجيل 2591

.  تطابق تمام المطابقة عالمة أخرى سبق تسجيلها فعليه أن يرفض التسجيل ة المطلوب تسجيلهاوعندما يجد المكتب أن العالم

. ) النظرية الرابعة ( وقد اتبعها  وللطالب فى هذه الحالة فقط إثبات أحقيته للعالمة بطريق رفع الدعوى على صاحب التسجيل األول

، وبمقتضاها ال يقبل التسجيل إال بعد  2597أبريل سنة  29دل فى والمع 2771أغسطس سنة  19القانون اإلنجليزى الصادر فى 

، ويجوز  ، وتقدم المعارضات ألمين السجل ، يكون متضمناً إشهار طلب التسجيل وفتح باب المعارضة للغير فحص سابق للعالمة

، كما رؤى عدم األخذ بالنظام  إلنجليزى... وقد رؤى تفادى الصعوبات التى يشتمل عليها التشريع ا التظلم من قراراته أمام المحكمة

.. لم يبق أمامنا إذن غير النظريتين  ، لما فى تطبيقهما من اإلضرار بطالب التسجيل وبالغير على السواء الفرنسى المناقض له

( $%& . " ( من المشروع 5و  7الوسطيين, وقد رأينا أن نختار منهما نظرية القانون األلمانى ) م 
 . 

 ات وحقوق صاحب العالمة التجارية : واجب - 288
. وتصبح ملكيته  ، وله وحده دون سواه أن يستعملها على بضائعه ومنتجاته يعتبر من قام بتسجيل العالمة التجارية مالكاً لها

جيل دون أن ، إذا هو استعملها بعد تسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على األقل من تاريخ التس للعالمة غير قابلة للمنازعة فيها

ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها 
وقد جاء فى المذكرة التفسيرية لقانون العالمات والبيانات التجارية فى هذا الصدد :  ( &%$) 

. ومن مزايا هذه  يعتبر التسجيل مقرراً حق الملكية ال منشئاً له 2791" تبعاً للنظرية التى أخذ بها القانون الفرنسى الصادر فى سنة 

. إال أن هذه  النظرية أن يكون مالك العالمة الذى يهمل تسجيلها بمأمن من أن يغتصب عالمته منافس له بطريق تسجيلها باسمه

، فمن جهة تشجع أصحاب العالمات على إهمال تسجيلها ألنه ليس هناك ما يضطرهم إلى ذلك  النظرية ال تخلو من المساوئ

له حق األسبقية فى حالة حصول تنازع  ا هو أشد خطورة ممام تقدم وذلك تعذر معرفة من... ومن جهة أخرى فإن هناك م التسجيل

. ولذلك أخذت بعض  . كل هذه المساوئ ال يكون لها وجود إذا أخذنا بنظرية أن التسجيل منشئ حق الملكية على ملكية عالمة قديمة

. ومع ذلك  كبيرة ، على أنها ال تخلو هى أيضاً من مساوئ خيرة، بالنظرية األ ، وعلى األخص القانون األلمانى القوانين األجنبية
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 ً .. وهذا ما اتبعه القانون اإلنجليزى حيث نص على عدم جواز الطعن فى التسجيل قرينة على  فليس من المتعذر العمل بالنظريتين معا

 ، ألن ملكية العالمة تكون لى تاريخ التسجيل، وهذه القرينة يمكن أن تدحض بإثبات وجود استعمال سابق ع أسبقية استعمال العالمة
... ومع ذلك فطبقاً للفقرة  ، إنما هو يقرر فقط وجوده ، فالتسجيل ليس من شأنه أن ينشئ حق الملكية لم سبق أن استخدمها قبل غيره

، على أن  اريخ التسجيلالثانية يصبح التسجيل منشئاً لحق الملكية إذا استخدمت العالمة بصفة ظاهرة ومستمرة خمس سنوات من ت

يبقى لمن تكون له األسبقية فى استخدام ذات العالمة حق وضع اليد عليها ويكون ذلك الحق شخصياً فال ينتقل منه إلى الغير كما ال 

 أخرى، وال يمكن أن توضع على منتجات  . وينبنى على ذلك أن العالمة ال يمكن أن تنتقل ملكيتها للورثة ولغيرهم يجوز التوسع فيه
" . 

، وهو ال يصبح منشئاً للملكية إال إذا استمرت العالمة  وقد قضت محكمة النقض بأن التسجيل ال ينشئ الملكية بل يقررها

، على أن يبقى لمن له األسبقية فى استخدام العالمة حق وضع اليد عليها وال تجوز  بصفة ظاهرة مستمرة خمس سنوات من تاريخه

. وقضت محكمة  ( 2115ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء  2555ايو سنة م 9معاقبته ) نقض جنائى 

النقض أيضاً بأنه متى كان النزاع قائماً بين شخصين لم يكسب أحدهما ملكية العالمة التجارية باستعمالها خمس سنوات على األقل من 

سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب  ه فى استعمال العالمة ولو كان اآلخر قد، فإن الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيت وقت تسجيلها

. وقضت أخيراً بأن التسجيل ال ينشئ بذاته  ( 952ص  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  29بهذا التسجيل ) نقض مدنى 

يجوز دحضها  يقوم التسجيل إال قرينة على هذا الحق ، وال ، إذ أن هذا الحق وليد استعمال العالمة حقاً فى ملكية العالمة التجارية

، إال أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على األقل من تاريخ التسجيل دون أن  لمن يدعى أسبقيته فى استعمال العالمة

( $%&. ( 999ص  71رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515أبريل سنة  5ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها ) نقض مدنى 
  .

، ويجوز  . وعليه أن يستعمل العالمة وعلى صاحب العالمة أن يدفع رسماً بينته الالئحة التنفيذية لقانون العالمات والبيانات التجارية

،  للمحكمة بناء على طلب أى ذى شأن أن تأمر بشطب التسجيل إذا بثت لديها أن العالمة لم تستعمل بصفة جدية خمس سنوات متتالية

، فال يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن نفس  . وإذا شطب تسجيل العالمة إذا قدم مالك العالمة ما يسوغ به عدم استعمالها إال

. ولكل ذى شأن حق طلب الحكم بشطب العالمات التى تكون قد سجلت بدون وجه  المنتجات إال بعد ثالث سنوات ممن تاريخ الشطب

. ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان قد  ه العالمات متى قدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى، وتقوم اإلدارة بشطب هذ حق

، فقد قدمنا أنه ال يجوز فى هذه الحالة المنازعة  مضى على استعمال العالمة بعد تسجيلها خمس سنوات على األقل دون منازعة فيها

 . فى صحة التسجيل

، ولصاحب الحق فيها أن يضمن استمرار الحماية لمدة جديدة إذا قدم  ل العالمة عشر سنواتومدة الحماية المترتبة على تسجي

، بل هى تحمى  ، فالعالمة التجارية ليست لها مدة قصوى لحمايتها ، وهكذا فى كل مدة تالية طلباً بالتجديد فى خالل السنة األخيرة

، فإن إدارة التسجيل تقوم فى خالل  األخيرة من نهايات عشر السنواتدائماً ما دام صاحبها يقوم بطلب تجدي تسجيلها فى السنة 

، فإذا انقضت الثالثة األشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة  الشهر التالى النتهاء عشر السنوات بإخطار صاحب العالمة بانتهاء مدة حمايتها

 . تلقاء نفسها بشطب العالمة من السجل ، قامت اإلدارة من عشر السنوات دون أن يقدم صاحب العالمة طلب التجديد

، أو الحجز عليها إال  ، ومع ذلك ال يجوز نقل ملكية العالمة أو رهنها ولصاحب العالمة التصرف فيها بعضو أو بغير عوض

االستغالل  . ويشمل انتقال ملكية المتجر أو مشروع مع المحل التجارى أو مشروع االستغالل الذى تستخدم العالمة فى تمييز منتجاته

، ما لم يتفق على غير ذلك  العالمات المسجلة باسم ناقل الملكية التى يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمتجر أو المشروع
 ($%& ) 

، إذ قد يرى المالك عند نقل الملكية االحتفاظ بعالمته  فيجوز االتفاق على نقل ملكية المتجر أو المشروع من غير العالمة التجارية

مجموعة  2599يونيه سنة  19، أو ألى غرض آخر ) نقض مدنى  ، أو حبسها عن التداول لتجارية إما إلعادة استعمالها لنفسها

( $%&. ( 1279 ص 1أحكام النقض 
، إال بعد التأشير به فى السجل  . وال يكون نقل ملكية العالمة أو رهنها حجة على الغير 

التنفيذية  وشهره بالكيفية التى تقررها الالئحة
وقد قضت محكمة النقض بأن الغير الذى ال يحتج عليه بنقل ملكية العالمة  ( &%$) 

، هو كل من يثبت له على العالمة المبيعة  2595لسنة  91من القانون رقم  19، وفقاً لنص المادة  التجارية إال بعد التأشير والشهر

( $%&. ( 279ص  19رقم  14 أحكام النقضمجموعة  2519يناير سنة  15حق عينى بعوض ) نقض مدنى 
 . 
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 البيانات التجارية :  - 289
. ويعتبر بياناً تجارياً كل إيضاح يتعلق  ، البيانات التجارية وهى أيضاً يحميها القانون ، إلى جانب العالمات التجارية وتوجد

( الجهة أو البالد التى صنعت فيها البضائع أو  1. )  وزنها ( عدد البضائع أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو طاقتها أو 2بما يأتى : ) 

( وجود  1. )  ( اسم أو صفات المنتج أو الصانع 9. )  ( العناصر الداخلة فى تركيبها 5. )  ( طريقة صنعها أو إنتاجها 9. )  أنتجت

( االسم أو  1. )  يزات تجارية أو صناعيةبراءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جواز أو مم

 . الشكل الذى تعرف به بعض البضائع أو تقوم عادة

.  ، وإنما هو بيان هام يعّرف الجمهور بالمنتجات أو البضائع التى وضع عليها فالبيان التجارى إذن ال ينطوى على أى ابتكار

، ويطمئنون إلى صحة البيان  عاملون فى هذه المنتجات والبضائع، بل حماية الناس الذين يت وليس المقصود حماية البيان ذاته

، سواء كان موضوعاً على نفس المنتجات أو  . لذلك يجب أن يكون البيان التجارى مطابقاً للحقيقة من جميع الوجوه الموضوع عليها

عالن أو غير ذلك مما يستعمل فى عرض على المحال أو على عنواناتها أو األغلفة أو الفواتير أو أوراق الخطابات أو وسائل اإل

 . البضائع على الجمهور

، فال يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على هذه المنتجات ما لم يكن مقترناً  وعلى ذلك إذا كانت المنتجات واردة من الخارج

وال يجوز لألشخاص المقيمين فى  . ببيان دقيق مكتوب بحروف ظاهرة عن البالد أو الجهة التى صنعت أو أنتجت فيها هذه البضائع

جهة ذات شهرة خاصة فى إنتاج بعض المنتجات أو صنعها ) فيشى مثالً للمياه المعدنية وبودو للنبيذ ( الذين يتجرون فى منتجات 

،  تجات، أن يضعوا عليها عالماتهم إذا كانت من شأنها أن تضلل الجمهور فيما يتعلق بمصدر تلك المن مشابهة واردة من جهة أخرى

. وال يجوز  ، ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع كل لبس حتى لو كانت العالمات ال تشتمل على أسماء هؤالء األشخاص أو عناوينهم

، ما لم يقترن هذا االسم  للصانع أن يستعمل اسم الجهة التى يوجد له بها مصنع رئيسى فيما يصنع لحسابه من منتجات فى جهة أخرى

األخيرة على وجه يمتنع معه كل لبس ببيان الجهة 
من قانون العالمات والبيانات التجارية على أنه "  99وتنص المادة  ( &%$) 

يجوز أن تطلق على بعض المنتجات أسماء جغرافية أصبحت ألفاظاً عامة تدل فى االصطالح التجارى على جنس الناتج ال على 

( $%&. " نتجات النبيذية، وتستثنى من ذلك األسماء اإلقليمية للم مصدره
. وال يجوز ذكر ميداليات أو دبلومات أو جوائز أو درجات  

، سواء أكانت كسبت فى معارض أم فى مباريات أم منحت من رؤساء الدول أو الحكومات أو المصالح العامة أو  فخرية من أى نوع

، وبالنسبة إلى األشخاص واألسماء  تنطبق عليها هذه المميزات، إال بالنسبة إلى المنتجات التى  هيئات العلماء أو الجمعيات العلمية

، ويجب أن يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات  التجارية الذين كسبوها أو لمن آلت إليهم حقوقهم

اصة المميزات التى منحت . وال يجوز لمن اشترك مع آخرين فى عرض منتجات أن يستعمل لمنتجاته الخ التى منحت فيها

 . ، ما لم يعين بطريقة واضحة مصدر تلك المميزات ونوعها للمعروضات المشتركة

من قانون العالمات والبيانات التجارية على أنه  91، فقد نصت المادة  وقد يكون وضع البيان التجارى الزماً بموجب القانون

طاقتها أو وزنها أو مصدرها أو العناصر الداخلة فى تركيبها من العوامل التى لها " إذا كان مقدرا المنتجات أو مقاسها أو كيلها أو 

.  ، جاز بمرسوم منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبيع ما لم تحمل بياناً أو أكثر من هذه البيانات دخل فى تقدير قيمتها

،  ، واإلجراءات التى يستعاض عنها بها عند عدم إمكان ذلك لمنتجاتوتحدد بقرار وزارى الكيفية التى توضع بها البيانات على ا

 . على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية "

 طرق حماية العالمات والبيانات التجارية :  - 291
اء ، وقد تكون جز ، قد تكون إجراءات تحفظية ، كطرق حماية براءات االختراع والرسوم والنماذج الصناعية هذه الطرق

 . ، وقد تكون جزاء جنائياً  مدنياً 

، ولو كان ذلك قبل رفع أية دعوى مدنية أو  ، يجوز لمالك العالمة التجارية فى أى وقت ففيما يتعلق باإلجراءات التحفظية

راءات ، أمراً من القاضى باتخاذ اإلج ، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العالمة ، أن يستصدر جنائية

، وكذلك المنتجات  ، وعلى األخص حجز اآلالت أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت فى ارتكاب الجريمة التحفظية الالزمة

أو البضائع أو عنوانات المحال أو األغلفة أو األوراق أو غيرها مما تكون قد تكون قد وضعت عليها العالمة أو البيان موضوع 

.. ويجوز أن يشمل األمر الصادر من القاضى ندب خبير أو  ء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. ويجوز إجرا الجريمة
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، ما لم تتبع فى خالل  . وتعتبر هذه اإلجراءات بطالبة بحكم القانون ، وإلزام الطالب بتقديم كفالة أكثر لمعاونة المحضر فى عمله

 . مدنية أو جنائية على من اتخذت بشأنه تلك اإلجراءاتثمانية أيام عدا مواعيد المسافة برفع دعوى 

وفيما يتعلق بالجزاء المدنى يحكم بالتعويضات على من اعتدى على صاحب العالمة التجارية أو على من وضع بياناً تجارياً 

األشياء المحجوزة أو  ، أن تحكم بمصادرة ، فى أية دعوى مدنية أو جنائية ، ويجوز للمحكمة غير صحيح على المنتجات والبضائع

.  ، أو للتصرف فيها بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة ، الستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات التى تحجز فيا بعد

. ويجوز لها كذلك أن تأمر بإتالف العالمات  ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم فى جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه

بإتالف المنتجات واألغلفة ومعدات الحزم وعنوانات المحال والكتالوجات وغيرها من  ، أو أن تأمر عند االقتضاء  غير القانونية

، وكذلك إتالف اآلالت واألدوات التى استعملت بصفة خاصة فى عملية  األشياء التى تحمل تلك العالمة أو تحمل بيانات غير قانونية

 . ن تأمر بكل ما سبق حتى فى حالة الحكم بالبراءة. ولها أ التزوير

من قانون العالمات والبيانات التجارية على أن " يعاقب بالحبس مدة ال تزيد  99، تنص المادة  وفيما يتعلق بالجزاء الجنائى

ور عالمة تم تسجيلها طبقاً ( كل من ز 2على سنتين وبغرامة من عشرة جنيهات إلى ثلثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : ) 

، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور  للقانون
، أما  تزوير العالمة هو اصطناع عالمة تطابق تامة العالمة األصلية ( &%$) 

ن شأنه . وتقدير وجود تشابه م التقليد فهو اصطناع عالمة مشابهة فى مجموعها للعالمة األصلية مشابهة من شأنها تضليل الجمهور

 - 571ص  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  5، متى كانت األسباب سائغة ) نقض مدنى  أن يخدع الجمهور مسألة واقع

يناير سنة  17. وقد استقرت أحكام القضاء ) نقض مدنى  ( 111ص  1مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  15نقض جنائى 

يناير سنة  15 - 2919ص  29مجموعة أحكام النقض  2511نوفمبر سنة 11 - 299ص  22مجموعة أحكام النقض  2519

. ) ب ( العبرة فى  ، ال بأوجه الخالف ( على القواعد اآلتية : ) أ ( يعتد بأوجه التشابه 279ص  25مجموعة أحكام النقض  2519

. ) ج ( التشابه الذى يعتبر تقليداً هو  والجزئيات ، ال فى التفاصيل التشابه هو التشابه فى المظهر العام لمجموع كل من العالمتين

 . ، ال المستهلك المهمل وال المستهلك اليقظ ، أى المستهلك العادى التشابه الذى من شأنه تضليل الجمهور
 22 - 2115ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جز  2559يونيه سنة  1وانظر أيضاً نقض جنائى 

مجموعة المكتب  1945 يناير سنة 15 - 2119ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جز  2555ديسمبر سنة 

 . 2115ص  1الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء 
وقضت محكمة استئناف مصر بأن تشابه العالمتين من ناحيتى الشكل والجرس السمعى ال يمكن أن يؤدى إلى الخلط واللبس 

، ألن الذين يقتنون مثل هذه المنتجات هم من رجال الخبرة والفن  المسحوق المنظف الالزم لمصانع الطبع والصباغةفى مجال تجارة 

( $%&. ( 179ص  999رقم  52المحاماة  2519فبراير سنة  15) استئناف مصر 
، وكل من استعمل بسوء القصد عالمة مزورة  

( كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز  9. )  جاته عالمة مملوكة لغيرة( كل من وضع بسوء القصد على منت 1. )  أو مقلدة

من نفس القانون أن "  95. وتنص المادة  ، مع علمه بذلك " بقصد البيع منتجات عليها عالمة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق

( كل من خالف  2نيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : ) يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة من خمسة جنيهات إلى مائة ج

( كل من استعمل عالمة غير  1. )  من هذا القانون ) وهى الخاصة بمطابقة البيانات التجارية للحقيقة ( 91إلى  11أحكام المواد من 

من المادة الخامسة ) عالمات غير مسجلة فى األحوال المنصوص عليها فى الفقرات ) ب ( و) ج ( و) د ( و) و ( و) ط ( و) ى ( 

 . ( كل من ذكر بغير حق على عالماته أو أوراقه التجارية بياناً يؤدى إلى االعتقاد بحصول تسجيلها " 9. )  جائز استعمالها (

 حق الملكية -القسم الثانى
 

تمهيد 
( $%&. مراجع : انظر المراجع العامة المشار إليها فى القسم األول ( &%$) 
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 األساس الذى يقوم عليه حق الملكية ومشروعية هذا الحق :  - 290

. فمن له حق الملكية على  ، وعنه تتفرع جميعاً  ، بل هو جماع هذه الحقوق العينية حق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقاً 

، وبذلك  ( jus abutendi)  ، وحق التصرف فيه ( jus fruendi، وحق استغالله )  ( jus utendiشئ كان له حق استعماله ) 

، كان هذا  . فإذا اقتصر حق الشخص على استعمال الشئ واستغالله يستجمع كل السلطات التى يعطيها القانون للشخص على الشئ

، أو اقتصر حقه على السكنى  . وإذا اقتصر حقه على استعمال الشئ لحاجاته الشخصية وحدها حق انتفاع متفرعاً عن حق الملكية

. وإذا اقتصر  ، وكال الحقين متفرع عن حق الملكية ، كان هذا حق استعمال أو حق سكنى أى وجه آخر من وجوه االستعمالدون 

، هو أيضاً متفرع عن حق  ، كان هذا حق ارتفاق حقه على استعمال الشئ على وجه معين أو الحصول منه على منافع معينة

، كان هذا  فى الشئ جبراً على المالك الستيفاء حقه متقدماً على غيره من الدائنين. وإذا اقتصر حق الشخص على التصرف  الملكية

، وهى أيضاً متفرعة عن حق  ، وكلها حقوق تبعية إذ هى تكفل الدين فهى تابعة له حق رهن أو حق اختصاص أو حق امتياز

، أما صاحب أى حق عينى آخر فال يستطيع أن يفعل  انون. فالمالك إذن يستطيع أن يفعل فى ملكه ما يشاء إال ما ينهى عنه الق الملكية

 . فى الشئ إال ما نص عليه القانون وال يستطيع أن يفعل أى شئ آخر

، فاختلفت المذاهب  وقد استتبع اتساع نطاق حق الملكية إلى هذا المدى البحث عن مشروعيته واألساس الذى يقوم عليه

واألنظار فى ذلك 
فى الفائدة  Landry انظر –ون والملكية الفردية محل للهجوم عليها وللدفاع عنها فمنذ عهد أفالط ( &%$) 

فى  Renard et Trotabas - 2599فى وجود الملكية سنة  Tanerede Rothe - 2592االجتماعية للملكية الفردية سنة 

ية الحق لملكية بموجب التقنين المدنى ومنذ فى الطبيعة القانون Coste - Floret - 2599الوظيفة االجتماعية للملكية الفردية سنة 

 Gonnard - 2591من الملكية الرأسمالية إلى الملكية اإلنسانية سنة  Moranira - 2599التقنين المدنى رسالة من مونبلييه سنة 
فى الملكية  Jansse - 2551ستة أبحاث فى الملكية الجماعية سنة  Salleron - 2559فى الملكية فى الفقه وفى التاريخ سنة 

 Feretzane - 2597فى تاريخ الملكية الطبعة الخامسة سنة  Ghalleye - 2599ونظام األموال فى الحضارات الشرقية سنة 
( $%&. 2519بحث فى فكرة الملكية االجتماعية سنة 

، ولكن لو  . فبعض يذهب إلى أن الملكية الفردية تقوم على القانون الطبيعى 

، وسنرى أنها إنما كانت ثمرة تطور طويل ولم  تقوم على القانون الطبيعى لوجدت فى كل األزمان والعصور كانت الملكية الفردية

.  ، فمن وضع يده على مال ملكه وبقى مالكاً له وانتقل منه إلى ورثته . وبعض يذهب إلى أنها تقوم باالستيالء كن موجودة من قبل

، حتى يصح أن يكون  الفردية يفترض ضرورة أن الملكية الفردية كانت موجودة قبلهولكن االستيالء كسبب من أسباب كسب الملكية 

. وهناك من يذهب إلى أن الملكية الفردية تقوم على النفع االجتماعى لتفوقها على جميع نظم الملكية  االستيالء سبباً فى كسبها

.  حيتين االقتصادى واالجتماعية من المجتمع الذى ال يمارسها، إذ المجتمع الذى يمارس الملكية الفكرية أرق بكثير من النا األخرى

. والصحيح أن الملكية  ، فاختار الملكية الفردية لنفعها ولكن يفترض أن المجتمع كان بالخير بين الملكية الفردية والملكية غير الفردية

، وسنرى فيما يلى كيف  عديدة حتى انتهى إليها، بل كانت ثمرة تطور طويل ظل أحقاباً  الفردية لم تكن نتيجة مقارنة واختيار

 . تطورت الملكية

، وهذا الكسب  . فالعامل يكسب أجر عمله ، فخير أساس لها هو العمل وإذا أريد للملكية الفردية أن تقوم على أساس مشروع

. هذا  منا بمشروعية الملكية الفردية، فقد سل . ومتى سلمنا بأن الفرد له حق مشروع فى كسب عمله الحالل هو بذرة الملكية الفردية

. وال يوجد كسب  ، فقد كسبه بعرض جبينه وبكده ، وينبغى أن يستأثر به دون غيره الكسب الذى جناه الفرد ثمرة لعمله هو ملك له

، فقد أثبتنا له  . وإذا قلنا إن من حق الفرد أن يستأثر بكسب عمله ، وال حافظ على العمل أفضل من الكسب الحالل حالل ككسب العمل

، ويتصرف فيه وهو  ، فينتفع به استعماالً استغالالً  . ومن حقه إذن أن يستمتع بجميع عناصر حقه حق ملكية فردية على هذا الكسب

 ً كية ، ال مناص من التسليم بها متى سلمنا بمبدأ المل ، هذه هى عناصر الملكية الفردية ، وينتقل عنه إلى ورثته بعد موته ال يزال حيا

،  ، فهذه ضرورة ال معدى منا . وإذا كان الملك ينتقل فى بعض األحيان إلى ورثة ال يستحقونه ولم يكسبوه بعملهم هم الفردية فى ذاته

. على أن المال إذا انتقل إلى ورثة ال يستحقونه ال يلبث أن ينتقل من  ويعوض عنها ما تولده الملكية الفردية من حافز على العمل

 . وينتقل إلى أيد أصلح،  أيديهم
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، وينبغى أن يعطى إياه  ، وما الملك إال األجر استحقه األخير فالعمل إذن هو األساس المشروع الذى تقوم عليه الملكية الفردية

 . قبل أن يجف عرقه

 التطور التاريخ لحق الملكية فى غرب أوربا : - 19

، تشترك فيها جميع أفراد  ( propriete collectiveذهب كثيرون من الباحثين إلى أن الملكية بدأت أوالً ملكية جماعية )  

.  ، فكانت األرض واألسلحة والِعدد بوجه خاص مملوكة ملكية جماعية للقبيلة فى الحضارة البدوية القبيلة وال يستأثر بها أحد منهم

، وتطورت الحضارة من حضارة يدوية تقوم على رعى المواشى إلى الحضارة زراعية تقوم  ى األرضولما استقرت الجماعات عل

، وانتهت الملكية بعد  ( propriete familiale، تطورت الملكية مع تطور الحضارة فأصبحت ملكية عائلية )  على زراعة األرض

، ولكن مع بقاء بعض آثار الملكية العائلية كالميراث والنصاب  ( propriete individuelleتطور طويل إلى أن تكون ملكية فردية ) 

الذى يجب أن يستبقى للورثة دون أن تجوز الوصية فيه 
فى الملكية الفردية وصورها البدائية  Laveleye انظر فى ذلك ( &%$) 

بالنيول وريبير  - 2151فقرة  مازو - 211فقرة  1جزء  2599فى علم االجتماع سنة  Cuvillier - 2752الطبعة الرابعة سنة 

( $%&. 91وقارن مارتى ورينو فقرة  - 1125فقرة  2وبوالنجيه 
 . 

وإذا تابعنا التطور التاريخى لحق الملكية فى غرب أوربا منذ عهد الرومان إلى نشوب الثورة الفرنسية وصدور التقنين المدنى 

، ثم عادة إلى  ، ثم تعقدت . فتبسط الملكية ل إنه تطور تطوراً غير مطرد، ب ، وجدنا أن هذا الحق لم يبق على وتيرة واحدة الفرنسى

 . ، وتنتهى أخيراً إلى التبسط ، لتعود بعد ذلك إلى التعقيد التبسط

، وكانت فردية فى بعض األشياء  ( familia( وعائلية )  gens، كانت الملكية جماعية )  ففى العهود الرومانية القديمة

. ولما قوى سلطان الدولة  ، وكان معنى الملكية يختلط بالمعنى الدينى وبمعنى سيادة الدولة ، كالمنقوالت والعبيد حددةاالستثنائية الم

، وبدأ معنى الملكية الفردية يظهر على األراضى التى كانت الدولة تقطعها لألفراد فى  ( ager publicusقامت الملكية العامة ) 

( ظهوراً كامالً  dominium ex jure quiritiumفى العهد الكالسيكى إلى ظهور الملكية الفردية ) . وانتهى األمر  صورة مختلفة

، ظهرت فى األقاليم ملكية  . وإلى جانب هذه الملكية الفردية المبسطة ( plena in re potestasمع دعمها على أسس قرية ) 

 . prop( أو الملكية غير الرومانية )  prop . Pretorienne ou bonitaire : in bonisأخرى معقدة وهى الملكية البريطورية ) 
peregrine ) وتختفى  . وأخذت هذه الملكية الجديدة تبسط شيئاً فشيئاً  ، حيث تقوم ملكية الدولة فوق ملكية الفرد فى األرض الواحدة ،

 . تامة على غرار الملكية الرومانية ، حتى أصبحت فى عهد جيستنيان ملكية فردية فيها ملكية الدولة ويغلب حق الفرد

، وكانت الملكية فى العادات  ولكن ما لبثت العصور الوسطى والعادات الجرمانية أن عقدت الملكية الفردية من جديد

. وفى عهود اإلقطاع بعد أن هدأت  ، جماعية فى األراضى الزراعية الجرمانية ملكية فردية فى المنقوالت وفى منزل السكنى

، وقامت الملكية الفعلية )  ( feodalite fonciere، سادت الملكية اإلقطاعية فى األرض )  ب وتوطدت السلطات المركزيةالحرو

domaine utile  ( إلى جانب الملكية األصلية )domaine eminent, direct )  وتجردت الملكية األصلية شيئاً فشيئاً عن معانى .

. وتمثلت الملكية األصلية فى بعض مزايا وخدمات وأعطيات )  ية فى يد صاحب الملكية الفعلية، وأصبحت الملكية الحقيق الملكية

redevances  ( يؤديها التابع )vassal  ( أو الحائز )tenancier  ( وهو صاحب الملكية الفعلية إلى السيد )seigneur  وهو )

،  ، هى ملكية التابع أو الحائز أى الملكية الفعلية إال ملكية فردية واحدة . ولم تعد الملكية فى الواقع من األمر صاحب الملكية األصلية

، وأقرب إلى أن تكون حقاً من حقوق االرتفاق  وآلت الملكية األصلية إلى أن تكون مجرد تكاليف تثقل األرض
انظر فى  ( &%$) 

( $%&. 111ص  519فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  - 9فقرة  9ذلك بالنيول وريبير وببكار 
 . 

، وحرقوا السجالت التى تتضمن ما لهؤالء النبالء من  ، واكتسح الفالحون فى األقاليم قصور النبالء ثم نشبت الثورة الفرنسية

، ونادوا  ، بل وحرقوا معها فى بعض األحيان القصور ذاتها وقتلوا النبالء أصحاب هذه القصور حقوق وتكاليف على األرض
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، أقرت  ، بعد هدم الباسيتل بأقل من شهر 2175أغسطس سنة  5، وفى ليلة  األرض من كل التكاليف والحقوق اإلقطاعيةبتحرير 

( قانوناً يقضى بإلغاء اإلقطاع إلغاء تاماً  Assemblee Nationaleالجمعية الوطنية ) 
وقد نفذ هذا القانون عن طريق  ( &%$) 

بالنيول وريبير  - 95ص  99) انظر مارتى ورينو فقرة  2159يوليه سنة  21بقانون إصدار سلسلة من الدكريتات انتهت 

( $%&. ( 1571فقرة  2وبوالنجيه 
، بل  ، وأصبحت ملكية خالصة لصاحبها ، وتخلصت ملكية األرض من جميع أثقالها اإلقطاعية 

إال إذا قضت بذلك فى وضوح ضرورة من مصلحة ،  ، وال يجوز حرمان صاحبه منه أصبحت " حقاً مقدساً ال يجوز انتهاك حرمته

من إعالن حقوق اإلنسان (  21، وبشرط تعويض عادل يدفع مقدماً " ) م  عامة ثبتت قانوناً 
وهذا هو النص الفرنسى للمادة  ( &%$) 

 La propriete, etant un droit inviolable et secre, nul ne peut en etre prive, si : من إعالن حقوق اإلنسان 21
ce n'est lorsque is necessite publique legalement constatee l'exige evidemment et sous la condition 

d'une juste et prealable indemnite .&%$ )
، وصف حق الملكية بأنه حق  منه 71، فى المادة  2152. وفى دستور سنة  

 . مقدس ال يجوز انتهاك حرمته

من هذا التقنين بما يأتى : "  955، فعرفته المادة  ، إلى التقنين المدنى الفرنسى ، فيما يتعلق بحق الملكية ورةوسرت روح الث

 ً ، بشرط أال يستعمل الشئ على وجه يحرمه  الملكية هى الحق فى االنتفاع بالشئ وفى التصرف فيه على نحو أشد ما يكون إطالقا

( فى صدد هذه المادة : " لقد اعتبر دائماً مبدأ من المبادئ الحرة أن الملكية الفردية  Portalis)  . وقال بورتاليس القانون أو اللوائح "

، وأن حقوق المالك على أمالكهم هى حقوق مقدسة يجب أن  ، بل النظم اإللهية فى التقنين المدنى تدخل ضمن النظم الطبيعية

.  تحترمها الدولة نفسها "
 ($%& ) Locre  على أنه يالحظ أن الثورة الفرنسية لم تفعل إال أن تسجل نهائياً  - 291ص  7جزء

، وكان أمراً قد تم فى الواقع  ، أما التحرير ذاته فقد تحقق تدريجياً على مدى قرون سبقت الثورة تحرير األرض من القيود اإلقطاعية

( $%&. ( 1ص  - 1ص  5رة فق 9قبل إعالنه فى القانون ) انظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار 
 

 التطور التاريخى لحق الملكية فى البالد اإلسالمية وفى مصر : - 293
 . ، وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية حق الملكية فى المنقول اعترف به اعترافاً كامالً فى جميع البالد اإلسالمية ومنها مصر 

، وتدفع العشر عيناً مما تغله لإلمام  مملوكة ملكية تامة ألصحابها ، وهى ( أرضاً عشورية 2أما األراضى فكانت قسمين : ) 

، واألراضى التى أسلم أهلها طوعاً  . وتشمل جميع األراضى الواقعة فى الجزيرة العربية إذ ال يقبل فيها إال اإلسالم ) أى للدولة (

ن الغانمين المسلمين فهؤالء يملكون األرض بقسمتها ، واألراضى التى فتحت عنوة وقهراً وقسمت بي فتبقى لم ويدفعون عنها العشر

.  ، وهذه تدفع الخراج لإلمام ويتراوح بين الخمس والنصف بحسب تقدير اإلمام ( أرضاً خراجية 1. )  بينهم يدفعون عنها العشر

فى يد أصحابها وضرب وتشمل األرض الخراجية األراضى التى فتحت عنوة وقهراً ) فى غير الجزيرة العربية ( وتركها اإلمام 

عليه الخراج بحسب تقديره 
، وأما الجزية  ، فالخراج ضريبة على األرض أسلم صاحبها أو لم يسلم والخراج غير الجزية ( &%$) 

( $%&. فضريبة على الشخص الذى لم يسلم وتعتبر مقابالً إلعفائه من التجنيد فى جيوش المسلمين
، واألراضى التى لم تفتح عنوة  

. واألرض الخراجية فى البالد المفتوحة صلحاً تكون ملكيتها  بل سلم أهال صلحاً يضرب عليها الخراج بحسب عهد الصلح وقهراً 

، فقد يرد فى هذا العهد أن تترك الملكية ألصحابها فتكون لهم عليها ملكية تامة وال يلتزمون إال بدفع  بحسب الوارد فى عهد الصلح

.  عهد الصلح أن األرض تكون وقفاً وال يكون ألصحابها عليها إال حق االنتفاع بها فى نظير دفع الخراج، وقد يرد فى  الخراج لإلمام

،  ، فلإلمام الخيار بين جعل األرض وقفاً وترك حق االنتفاع بها ألصحابها فى نظير دفع الخراج أما فى البالد المفتوحة عنوة وقهراً 

ملكية تامة وال يلتزمون إال بدفع الخراج  وبين ترك ملكية األرض ألصحابها يملكونها
 15فقرة  1انظر محمد كامل مرسى  ( &%$) 

ومؤلفه فى الملكية العقارية فى  –وما بعدها  5. وانظر رسالته بالفرنسية فى نطاق حق الملكية فى مصر ص  والمراجع المشار إليها

( $%&. وما بعدها 19مصر وتطورها التاريخى ص 
 . 

,وأصبحت أراضى خراجية يلتزم أهلها بدفع خراجها  ، أقروا المصريين على أراضيهم ولم تنزع منها مصر ولما فتح العرب
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، ومهما يكن من شأن هذا الخالف فإنه ال أثر له  وهناك خالف فيما إذا كانت مصر قد فتحت صلحاً أو فتحت عنوة وقهراً  ( &%$) 

( $%&. ، فهذا اإلقرار جائز فى حالتى الفتح صلحاً والفتح عنة وقهراً  نهمما دام المصريون قد أقروا على أراضيهم ولم تنزع م
  .

، بل منذ عهود الفراعنة  ولما كان المصريون ال يملكون رقبة األرض منذ حكم الرومان ومن قبلهم من الفاتحين
كانت  ( &%$) 

،  عات مالكاً لألراضى التى يؤدون عنها الضرائب، ولم يكن سكان هذه المقاط ، مقسمة إلى مقاطعات ) ( ، فى عهد الفراعنة مصر

،  . وفى عهد األسرة السابعة عشرة ووزعت األرض توزيعاً جديداً  ، وكانت الرقبة ملكاً لفرعون بل كان لهم فيها حق االنتفاع فقط

 من طائفتى الكهنة والمحاربين . ولكن كال ، هى طائفة الجنود المحاربين . ثم ظهرت طائفة ثالثة من المالك الملك والكهنة فاقتسمها

. وفى عهد األسرة الحادية والعشرين نودى باإلله آمون مالكاً  ، بل كان له عليها حق انتفاع فقط لم يكن مالكاً ملكية تامة لألرض

عت حقوقهم فى . ثم توس ، يزرعونها ويؤدون خراجها للدولة أما الفالحون فكانوا حائزين لألرض رد حيازة . لألرض بدالً من الملك

، وله كذلك أن  ، فكان للفرد أن يؤجر األرض ويبيعها ، الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثالثين عهد األسر المصرية األخيرة

، كما خلصت فى عهد الرومان طبقاً ألحكام قانون األلواح اإلثنى  . ولكن ملكية األراضى لم تخلص كاملة للحائز يهبها بقيود معينة

 . شرع
. ولم يكن فى ذلك العهد سوى الملك وله  وفى عهد البطالسة كان الملك مستأثراً برقبة الجزء األكبر من األراضى المصرية

 . ، وكان عليهم أن يؤدوا للملك ضريبة إقراراً بحقه فى ملك الرقبة ، وطائفة الزراعة ولهم حيازة األرض أو ملك المنفعة ملك الرقبة
. فأثقل هذا كاهل المصريين بضروب شتى من  ، ولكن مصر ضمت إلى أمالك اإلمبراطور من هذه النظمولم يغير الرومان 

أن أصبحت مصر جزءاً من اإلمبراطورية  ، ثم إلى القسطنطينية بعد . وكانت الضرائب ترسل إلى روما السخرة والتكاليف المالية

 . البيزنطية
، ويقطع األرض لألفراد لزراعتها على أن يؤدوا ما يفرض  لملك مالكاً للرقبة، فظل ا وهكذا لم يتغير نظام ملكية األراضى

 . عليهم من الضرائب
( $%&. 21فقرة  - 9فقرة  1انظر فى تفصيل ذلك محمد كامل مرسى 

، فإن العرب اعتبروا أن رقبة األرض قد انتقلت إلى  

 . ألصحاب األراضى حق االنتفاع بها فى نظير دفع الخراج، وبقى  الدولة الجديدة وقد حلت فى ذلك محل الدولة البيزنطية

، وقسم البالد إلى  أمر محمد على بمسح األراضى المصرية 2729، ففى سنة  وبقى األمر كذلك إلى عهد محمد على

عة أو ، وربط األراضى المزرو ، وقسم البالد إلى مديريات ومراكز ونواح ، وربط األراضى المصرية مديريات ومراكز ونواح

، وبقيت أراضى خراجية يدفع عنها الخراج أو  . ووزع األراضى بين أهالى الناحية لالنتفاع بها القابلة للزارعة زماماً للنواحى

 . المال

، توسع كثيراً  ( 2115ذى الحجة سنة  15)  2797أغسطس سنة  29، فى عهد محمد سعيد فى  ثم صدرت الالئحة السعيدية

، ويجوز لهم  . فأصبحت هذه األراضى تورث عنهم الميراث الشرعى من حقوق أصحاب األراضى على أراضيهم الخراجية

، أصبح ألصحابها عليها  ، وإن بقيت أرضى خراجية بأن أرضى مصر، حتى يمكن القول  التصرف فيها ورهنا غاروقة وإيجارها

( إذا مات  2. وهذه هى أهم األحكام التى ودرت فى الالئحة السعيدية فى هذ الصدد : )  من الحقوق ما يقرب من حقوق المالك

عاة لتعيشهم وعدم حرمانهم من ، فمرا ، ولكن متى كان للميت ورثة شرعيون ، فلبيت المال أن يوجهها إلى من شاء صاحب األرض

، بشرط أن  . ويكون أخذهم لها بنسبة تقسيم الميراث الشرعى ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً  انتفاعهم يكونون أحق وأولى من الغير

عن يد  يكونوا مقتدرين على زراعتها وتأدية خراجها ولو بواسطة الوكالء واألوصياء الذين يصير تنصيبهم عليهم بمعرفى القاضى

، بموجب حجج شرعية من  ( يجوز ألصحاب األطيان الخراجية أن يسقطوا حقوقهم ويفرغوها لغيرهم 1. )  ( 2الحكومة ) بند 

، ويكون ذلك بعد االستئذان من المديرية وصدور اإلذن  محكمة الجهة أو النواب المأذونين بسماع الدعاوى الشرعية وكتابة الحجج

،  ترط فى الحجة على لمفرغ له أو المبيع له أن يكون ممتثالً إلى القوانين واللوائح التى تصدر من الحكومة. ويش منها بتحرير الحجة

، بشرط أن  ( يجوز رهن األطيان الخراجية بالغاروقة من صاحب األثر إلى من يريد 9. )  ( 29ويكون ملزماً بسداد األموال ) بند 

، إنما يكون عقد اإليجار عن سنة  ( يجوز لصاحب األثر أن يؤجر لمن يريد بمعرفته 5 . ) ( 7يكون ذلك باطالع المديرية ) بند 

، ينبغى أال يكون عقد اإليجار أو  . وألجل ضبط واعتماد تحرير شروط اإليجارات ، ويجوز تجديدها واحدة إلى ثالث سنين فقط
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، بل  ( بما أن األراضى الخراجية ال تملك للمزارعين فيها 9. )  ( 5المشاركة إال بموجب سند ديوانى يحرر بواسطة المديرية ) بند 

، فإذا تركها المزارعون اختياراً مدة تبلغ ثالث سنوات سقط حقهم  ليس لهم فيها إال حق االنتفاع بها ما داموا يتعهدونها بالزراعة

، لما لوحظ من  ، لكن بطريق العرف . ومع كون الحكم الشرعى قضى بتحديد الثالث السنوات ، وذلك بحسب أصول الشريعة فيها

،  . فمن كانت تحت يده أطيان خراجية ، جوز عالوة سنتين أخريين على ذلك الميعاد لتكون المدة خمس سنوا واقعات أحوال األهالى

، وال  زع من يديه، فال تن ، وقائم بتأدية ما عليها من الخراج لجهة الميرى ، وواضع يده عليها خمس سنوات فأكثر ذكراً كان أو أنثى

( يكون لمن يغرس أشجاراً أو يحفر سواقى أو ينشئ أبنية فى أراضيه  1. )  ( 9تسمح فيها دعوى ضده بوجه من الوجوه ) بند 

(  21، التصرف فيها بجميع التصرفات الشرعية من بيع وهبة وغير ذلك ) بند  ، أو لورثته بعده الخراجية
محمد كامل  ( &%$) 

( $%&. 51ص  - 59ص  51فقرة  1مرسى 
 . 

، أجيزت الوصية  ( 2171شعبان سنة  11)  2711يناير سنة  29، بموجب األمر الكريم الصادر فى  وفى عهد إسماعيل

 . ، دون وقفها ألن وقف األطيان الخراجية يتعلق باإلدارة الخديوية فى األراضى الخراجية

. ويطلب  بأن من يدفع خراج ست سنوات مقدماً على أطيانهتقضى  2712أغسطس سنة  99ثم صدرت الئحة المقابلة فى 

، يثبت له الحق فى الهبة والتوارث والوصاية واإلسقاط  استخراج حجة شرعية أو الشرح على حجته التى تكون بيده
وقد  ( &%$) 

ن هذا األمر العالى على أن جميع ( م 9، ولكن نص فى بند )  أحكام قانون المقابلة 2779يناير سنة  1ألغى األمر العالى الصادر فى 

،  أحكام القانون المذكور ) قانون المقابلة ( المتعلق بجعل حقوق ملكية األطيان للذين دفعوا عنها المقابلة تبقى مرعية اإلجراء والعمل

يونيه سنة  21لصادر فى ( من قانون التصفيقة ا 71. وانظر بند )  ودفع جزء من المقابلة يكفى لالستحواذ على حقوق الملكية التامة

2779 .&%$ )
 . 

األموال الخراجية  - 12، مقنناً لألحكام المتقدمة الذكر على الوجه اآلتى : م  2711وقد صدر التقنين المدنى المختلط فى سنة 

ن حق االنتفاع يجوز أن يكو - 99. م  ، وأسقط حق منفعتها للناس بالشروط واألحوال المقررة فى اللوائح هى التى فى ملك الميرى

. م  وفى هذه الحالة يجوز إسقاطه كله أو بعضه أو رهنه - 91. م  مؤبداً متى قررته الحكومة على األراضى الخراجية طبقاً للوائح

 55. م  ، بشرط مراعاة حقوق الدائنين المرتهنين ، جاز حرمانه من االنتفاع بها إذا لم يقم المنتفع بأرض خراجية بدفع الخارج - 57

عدم القيام بسداد أموال األراضى المملوكة الرقبة للميرى يترتب عليه فقط أن يباع بالطريق الجبرى جزء من حق االنتفاع باألرض  -

، إذا ترك  ومن له حق انتفاع في اراض خراجية أو ابعادية يسقط حقه في االنتفاع – 1/  99بقدر ما يكفى لسداد تلك األموال م 

يكتسب حق االنتفاع في  – 299خمسة سنوات و يشهر حق االنتفاع في المزاد بالتطبيق للوائح . م األرض بدون زراعة مدة 

 األراضي الخراجية بوضع اليد مدة خمس سنوات ، بشرط أن يكون واضع اليد قائماً بزراعتها . 

ا العقارات التي يكون للناس فيها منه ما يأتي : " تسمي ملك 1، وجاء في المادة  2779ثم صدر التقنين المدني األهلي في سنة 

حق الملك التام ، وتعتبر في حكم الملك األطيان الخراجية التي دفعت عنها المقابلة إتباعا للمنصوص بالئحة المقابلة وباألمر العالي 

 " .  2779يناير سنة  1الصادر بتاريخ 

تى التي لم تدفع عنها المقابلة أو جزء منها ، صدر أمر عال يجعل جميع األطيان الخراجية ، ح 2752ابريل سنة  29وفي 

مملوكة ملكية تامة ألصحابها 
وهذا هو نص األمر العالي المشار إليه : " بعد اإلطالع على المادة الخامسة من امرنا الصادر  (&%$)

راجية التي لم تدفع عنها المقابلة اعتبارا من هذا التاريخ يكون ألرباب األطيان الخ – 2بإلغاء المقابلة : بند  2779يناير سنة  1في 

تلغى جميع االوامر  – 1أرباب األطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جزء منها . بند  حقوق الملكية التامة في أطيانهم ، أسوة

  . " والقوانين السابقة المخالفة ألحكام هذا األمر
 751 2سبتمبر سنة 9ن التقنين المدني األهلي ، فقد صدر أمر عال في م 1ولما كان هذا األمر العالي يعدل من أحكام المادة 

المذكورة على الوجه اآلتي : " بعد اإلطالع على المادة السادسة من القانون المتبع لدى المحاكم األهلية المصدق  1المادة  بتعديل

وبعد اإلطالع على المادة الخامسة من  –"  ( 2779أكتوبر سنة  17)  2999ذي الحجة سنة  11عليه باألمر العالي الصادر في 

بإلغاء قانون المقابلة ، المصرح فيها بأن تبقى جميع أحكام القانون المذكور المتعلقة  2779يناير سنة  1األمر العالي الصادر في 

لة يخول حقوق الملكية التامة بجعل حقوق ملكية األطيان للذين دفعوا عنها المقابلة مرعية اإلجراء والعمل ، وبأن دفع جزء من المقاب

الذي جعل ألرباب األطيان الخراجعية  2752ابريل سنة  29األمر العالي الصادر في  وبعد اإلطالع على –في األطيان المذكورة 

 – 2ء منها : مالتي لم تدفع عنها المقابلة حقوق الملكية التامة في أطيانهم أسوة أرباب األطيان التي دفعت عنها المقابلة بتمامها أو جز



 

 

 

 

1610 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ي عدلت المادة السادسة من القانون المدني األهلي بالكيفية اآلتية : يسمى ملكا العقارات التي يكون للناص فيها حق الملك التام ، بما ف

  . " ذلك األطيان الخراجية
كم المختلطة قضت باعتبار جميع وبالرغم من أن التقنين المدني المختلط لم يعدل كما عدل التقنين المدني األهلي ، إال أن المحا

  . األطيان ملكا ، ال فرق في ذلك بين األطيان الخراجية ، سواء أدفعت عنها المقابلة أم لم تدفع ، وبين األطيان العشورية
($%& . 2واألحكام المشار إليها في هامش رقم  51ص  55فقرة  1أنظر محمد كامل مرسي 

. ومن ذلك الوقت ألغى   

األراضي المملوكة واألراضي الخراجية ، وأصبحت جميع األراضي في مصر مملوكة ملكية تامة ألصحابها . وتمت  الفرق ما بين

 بذلك حلقات تطور طويل ، مرت عليها ملكية األراضي في مصر . 

 االتجاهات الحديثة بالنسبة إلى حق الملكية :  – 294
الفردية أخذت اآلن تنعكس عما كانت عليه من قبل . ففي حين أن الملكية ويبدو أن االتجاهات الحديثة بالنسبة إلى حق الملكية 

الفردية كانت تقوي وتتسع طوال القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرين ، إذا بها في الوقت الحاضر ترجع القهقري 

نظيم الملكية الفردية والحياة االقتصادية بوجه تحت ضغط التيارات االشتراكية والمذاهب االقتصادية التي تناصر تدخل الدولة في ت

 عام . 

ويمكن تلخيص هذه االتجاهات الحديثة ، التي تسود اآلن كثيراً من بالد العالم 
وهذا غير البالد ذات النظم  (&%$)

لسكى . أما األرض الشيوعية ، فهذه النظم ال تعترف بالملكية الفردية إال في حدود ضيقة ، أخصها المنقوالت الشخصية ومنازل ا

($%& . واالالت وغيرها من وسائل اإلنتاج ، فهي في هذه النظم ال يجوز أن تكون محال للملكية الفردية
، فيما يأتي   

أنظر  (&%$)

($%& . 2999مازو فقرة 
   . 

استكثرت القوانين في مختلف بالد العالم من القيود التي تحيط بالملكية الفردية ، وبخاصة بالملكية العقارية وملكية األرض  -2

. وتغلبت في النهاية النزعة الحديثة التي تجعل للملكية وظيفة اجتماعية ، ال تقصرها على أن تكون حقا ذاتيا يستأثر به صاحبه 

 هواه .  ويتصرف فيه على مقتضى

لم تقتصر الدولة على االستكثار من قيود الملكية ، بل سارت خطوات أسرع بكثير من ذلك . فأخذت تستولى على  -1

الملكيات الفردية في سبيل المصلحة العامة ، تارة باسم اإلصالح الزراعي ، وطورا تحت راية التأميم الذي اتسع نطاقه اتساعا كبيراً 

 ر من بالد العالم . في الوقت الحاضر في كثي

وتشجع الدولة في الوقت الحاضر الملكيات الصغيرة ، فتفتت الملكيات الكبيرة وتجزئها إلى ملكيات صغيرة توزعها على  -9

صغار الفالحين ، وهذه هي مهمة قوانين اإلصالح الزراعية . وهذا بالنسبة إلى األراضي الزراعية ، أما بالنسبة إلى المباني فإن 

تعمد عادة إلى تزويد األسر بمساكن يختصون بها ، فتستكثر من تشييد المباني التي تخصصها لكسني العمال بل ولسكني الدولة 

 . ، وتنظم ملكية الطبقات حتى يتيسر لألسرة أن تلمك طبقة خاصة بها فى مبنى متعدد الطبقات الطبقات المتوسطة

. وقد  ، إذا بها تمتد وتتسع رقعتها فى المنقول األرض والعقار بوجه عاموفى الوقت الذى تنحسر فيه الملكية الفردية عن  - 5

، وما يسمى عادة بالملكية  ، كاألسهم والحصص واألوراق المالية بوجه عام تناولت الملكية الفردية كثيراً من المنقوالت المستحدثة

هذه الملكية الحديثة هو أنها حقوق عينية منقولة تقع على أشياء ، وقد رأينا أن التكييف الصحيح ل األدبية والفنية والصناعية والتجارية

غير مادية 
فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المور انديير  - 129فقرة  9وانظر بالنيول وريبير وبيكار  - 211انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

511 .&%$ )
 . 

 ق الملكية :التعديالت الجوهرية التى أدخلها التقنين المدنى الجديد فى ح - 295
، نجد أن التقنين المدنى الجديد استحدث تعديالت  وإذا قارنا التقنين المدنى السابق فى حق الملكية بالتقنين المدنى الجديد 

 فى أمرين : –كما تقو المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى  –جوهرية يمكن إجمالها 

. فهو لم  تضياً كل االقتضاب فى حق يعتبر من أهم الحقوق فى القانونجاء التقنين المدنى الحال ) السابق ( مق -" أوالً  
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. فإذا ضممنا إلى هذين  ، ونصاً آخر يشير إلى الملكية المعنوية يخصص لحق الملكية إال نصاً يعرفه فيه ويذكر ما يعد من ملحقاته

، استنفدنا  لقانونية الواردة على حق الملكية، وهى نصوص تتعلق بالقيود ا النصين النصوص األخرى التى وردت فى حق االرتفاق

. أما المشروع ) التقنين المدنى الجديد ( فقد عرف  بذلك كل النصوص التى وردت فى التقنين الحالى ) السابق ( خاصة بهذا الحق

داً يتمشى مع أحدث . وأعقب التعريف بنصوص تحدد نطاق الملكية تحدي حق الملكية تعريفاً استجمع فيه عناصر هذا الحق وقيوده

، فال يجوز أن يحرم أحد ملكه إال فى األحوال التى قررها القانون وبالطريقة  . وعزز ذلك بتقرير حماية هذا الحق التطورات العلمية

تقنين ... وانتقل المشروع ) ال . وانتقل المشروع ) التقنين المدنى الجديد ( بعد ذلك غلى ما يرد على الملكية من قيود التى رسمها

 . ... " ، وذكر منها الملكية الشائعة وملكية الطبقات المدنى الجديد ( بعد ذلك إلى أنواع خاصة من الملكية

لم يخلع المشروع ) التقنين المدنى الجديد ( على حق الملكية هذه الصفة المطلقة التى نص عليها التقنين الحالى )  -" ثانياً  

، وهى التى تمثل النزعة الحديثة فى تطور حق  رى هى اآلن الفكرة المتغلبة فى التقنينات الجديدة، بل نبذها إلى فكرة أخ السابق (

. أما إذا  ، ويحميه القانون ما دام يفعل ، بل هو وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك أن يقوم بها . فليس هذا الحق مطلقاً ال حد له الملكية

... "  نون مستحقاً لحمايته، فال يعتبره القا خرج على هذه الحدود
 - 29ص  - 1ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

: وقد فصل عيوب  299وانظر فى تنظيم الملكية فى التقنين المدنى الجديد ومقارنته بالتقنين المدنى القديم محمد على عرفة فقرة 

( $%&. التقنين القديم ومزايا التقنين الجديد فى الشكل وفى الموضوع
 . 

 خطة البحث : نجعل كالمنا فى حق الملكية فى أبواب ثالثة : - 296
 . ، نطاقه ووسائل حمايته حق الملكية بوجه عام -الباب األول 

 . القيوم التى ترد على حق الملكية -الباب الثانى 

 . الملكية فى الشيوع -الباب الثالث 

 نظام ووسائل حمايته حق الملكية بوجه عام -الباب األول

 حق الملكية بوجه عام - الفصل األول

 مدنى على ما يأتى : 812تعريف حق الملكية : تنص المادة  - 297
، حق استعماله واستغالله والتصرف فيه "  ، فى حدود القانون " لمالك الشئ وحده 

تاريخ النص : ورد هذا النص  ( &%$) 

  : من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 2211فى المادة 
، دون أى تدخل من جانب  ، وأن يتصرف فيه ، وأن ينتفع به ، أن يستعمله ، ما دام ملتزماً حدود القانون لمالك الشئ " 

. وفى لجنة المراجعة عدل النص على الوجه اآلتى : "  اجتماعية " ، بشرط أن يكون ذلك متفقاً مع ما لحق الملكية من وظيفة الغير

، على أن يكون ذلك متفقاً مع ما لحق الملكية من  ، حق استعمال الشئ واستغالله والتصرف فيه القانون، فى حدود  لمالك الشئ وحده

. وفى مجلس النواب استبدلت عبارة " حق استعماله " بعبارة "  فى المشروع النهائى 719، وأصبح النص رقمه  وظيفة اجتماعية "

لجنة مجلس الشيوخ اعترض رئيس اللجنة على المادة من ناحية التعبير فا ، وفى  715، وأصحب رقم المادة  حق استعمال الشئ "

االعتراض بأن هذه  . فرد ممثل الحكومة على هذا ، وقال إن فى هذا التعبير تصويراً لمذهب فلسفى بأن حق الملكية وظيفة اجتماعية

،  ، فليس هذا الحق مطلقاً ال خد له ى تصور حق الملكية، وهى التى تمثل النزعة الحديثة ف الصفة هى المتغلبة فى التقنينات الجديدة

، فال يعتبره القانون  . أما إذا خرج على هذه الحدود ، ويحميه القانون ما دام يفعل بل هو وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها

.  ، فالمصلحة العامة هى التى تقدم حة عامة( حيث يتعارض حق الملكية مع مصل 2. ويترتب على ذلك نتيجتان : )  مستحقاً لحمايته

، فإن هذه المصلحة هى التى تقدم بعد أن  ( حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرعاية من حق المالك 1) 

لسة تالية حذفت . وفى ج ، على أن تعود إليه للنظر فى هذا التعبير الجديد . فوافقت اللجنة على النص يعوض المالك تعويضاً عادالً 
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، وإن فى التطبيقات التى  ، ألنها أشكال باإليضاحات الفقهية اللجنة عبارة " على أن ذلك متفقاً مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية

.  791، وصار رقمها  . وأصبحت المادة بذلك مطابقة لما استقرت عليه التقنين المدنى الجديد عنها " أوردها المشروع ما يغنى

 . ( 2ص  - 29ص  1ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 . ( ) مطابق 117التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م 

 . ( ) مطابق 722التقنين المدنى الليبى م 
، عيناً ومنفعة  تصرف به المالك تصرفاً مطلقاً فيما يملكه: الملك التام من شأنه أن ي 2957التقنين المدنى العراقى م 

هذا مع التقنين  . ) ويتفق ، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها ويتصرف فى عينها جميع التصرفات الجائزة واستغالالً 

 . ( المصرى
، ضمن حدود القوانين  ال عقار والتمتع والتصرف به: الملكية العقارية هى حق استعم 22قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

 وانظر فى حق الملكية -. ) وهذا يفق مع التقنين المصرى  . وهذا الحق ال يجرى إلى على العقارات الملك والقرارات واألنظمة
مذكرات على  2519لمقارن سنة بوجه عام فى القانون اللبنانى : حسن كيرة فى الحقوق العينية األصلية فى القانون المدنى اللبنانى ا

( $%&. ( 75ص  - 12اآللة الكاتبة ص 
 . 

، فيقال إن حق ملكية الشئ هو حق االستئثار باستعماله وباستغالله  ويمكن أن يستخلص تعريف حق الملكية من هذا النص

 . ، وكل ذلك فى حدود القانون وبالتصرف فيه على وجه دائم

، على الوجه اآلتى : " الملكية هى الحق للمالك  منه 11/  22، فى المادة  عرف حق الملكيةوقد كان التقنين المدنى السابق ي

، على غرار حق الملكية فى  . فكان حق الملكية فى التقنين المدنى السابق ... " فى االنتفاع بما يملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة

، أن يجارى  ، مسايراً فى ذلك االتجاهات الحديثة لم يشأ التقنين المدنى الجديد. و ( absolu، حقاً مطلقاً )  التقنين المدنى الفرنسى

، وزاد على ذلك بأن صرح بأن  . فتجنب فى النص أن يصفه بهذا الوصف التقنين المدنى السابق فى جعل حق الملكية حقاً مطلقاً 

مدنى كان ينص صراحة على أن لحق  791يدى لنص المادة . بل إن المشروع التمه الحق مقيد إذ المالك يجب أن يلتزم حدود القانون

،  ، وأن يتصرف فيه ، وأن ينتفع به ، أن يستعمله ، مادام ملتزماً حدود القانون ، إذ كان يقول : " لمالك الشئ الملكية وظيفة اجتماعية

. وبقى النص محتفظاً بمعنى  جتماعية "، بشرط أن يكون ذلك متفقاً مع ما لحق الملكية من وظيفة ا دون أى تدخل من جانب الغير

، حتى إذا قدم المشروع للجنة مجلس الشيوخ حذفت  الوظيفة االجتماعية فى المشروع النهائى وفى المشروع الذى أقره مجلس النواب

، وإن فى  قهيةاللجنة عبارة " على أن يكون ذلك متفقاً مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية " " ألنها أشكل باإليضاحات الف

. وقد قال ممثل الحكومة أمام لجنة مجلس الشيوخ فى هذا الصدد ما يأتى : " إن هذه  التطبيقات التى أوردها المشروع ما يغنى عنها "

.  ة، وهى التى تمثل النزعة الحديثة فى تصور حق الملكي الصفة ) الصفة االجتماعية لحق الملكية ( هى المتغلبة فى التقنينات الجديدة

. أما إذا خرج على  ، ويحميه القانون ما دام يفعل ، بل هو وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها فليس هذا الحق مطلقاً ال حد له

،  ( حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة 2. ويترتب على ذلك نتيجتان : )  ، فال يعتبره القانون مستحقاً لحماته هذه الحدود

، فإن هذه  ( حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرعاية من حق المالك 1. )  ة العامة هى التى تقدمفالمصلح

. ولم يكن اعتراض لجنة مجلس الشيوخ على العبارة وحذفها إياها  المصلحة هى التى تقدم بعد أن يعوض المالك تعويضاً عادالً "

، بل ألن " فى هذا التعبير تصيراً لمذهب فلسفى "  ى القائل بأن لحق الملكية وظيفة اجتماعيةعلى أساس أن اللجنة ال تشارك فى الرأ

، وإن فى التطبيقات التى أوردها المشروع ما يغنى عنها " كما  ، وألن العبارة " أشكل باإليضاحات الفقهية كما قال رئيس اللجنة

قالت اللجنة ذاتها 
( $%&. 21ص  - 29وص  29ص  1ال التحضيرية انظر فى ذلك مجموعة األعم ( &%$) 

. فيجب التسليم إذن  

 . ، ال تزال باقية فى معناها ، وإن حذفت فى لفظها بأن عبارة " بشرط أن يكون ذلك متفقاً مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية "

ة عناصر وخصائص أشار إلى أكثرها ( أن لحق الملكي 2مدنى سالفة الذكر أمرين : )  791ومن ثم نستخلص من نص المادة 

النص 
 : . وأهم أنواع الملكية الموصوفة ، كما هو األمر فى االلتزام ( modalites ) ولحق الملكية أوصاف ( &%$) 

،  ، وهى الملكية المقترنة بالشرط المانع من التصرف ( propriete inalienable ) أ ( المكية غير الجائز التصرف فيها )

 . ( 99فقرة  - 991ثها ) انظر ما يلى فقرة وسيأتى بح
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 . ( ، وسنفرد لها باباً مستقالً ألهميتها ) انظر الباب الثالث من هذا القسم ( prpriete indivise ) ب ( الملكية فى الشيوع )
وقد سبق بحث  . ، وأبرز صوفها الملكية المعلقة على شرط فاسخ ( propreite resoluble ) ج ( الملكية القابلة للفسخ )

،  ، وبينا هناك أن الشرط كما يلحق االلتزام يلحق الملكية والحقوق العينية األخرى الشروط فى الكالم فى نظرية االلتزام بوجه عام

 . ( وما بعدها 5فقرة  9، فنحيل هنا إلى ما للدمناه هناك ) الوسيط  فصلنا أحكام الشرط
، وقد سبق أن بحثنا تطبيقات  ، وهى ملكية قائمة على مجرد المظهر ( proprete apparente ) د ( الملكية الظاهرة )

، ومن  . من ذلك الوكالة الظاهرة واالسم المستعار أو المسخر ) انظر الجزء السابع من الوسيط ( مختلفة للحقوق التى يولدها المظهر

،  ( proprietaire apparent ) أيضاً المالك الظاهر . ومن أهم هذه التطبيقات ذلك الصورية ) انظر الجزء الثانى من الوسيط (

 ) وتقوم تصرفاته على المبدأ القاضى بأن الغلط الشائع ينشئ الحق ( heritier apparent ) ويتمثل غالباً فى الوارث الظاهر
error communis facit jus ) .  كغير الوارث يضع  –فمتى شاع بين الناس أن شخصاً يملك الشئ ولم يكن هو المالك الحقيقى

، وكموصى له يستولى على الشئ الموصى به ثم يبين أن الوصية  باعتبار أنه هو الوارث ثم يظهر الوارث الحقيقى يده على التركة

. ويشترط أن يكون الغلط  فإن من يتعامل مع بحسن نية باعتبار أنه هو المالك يحميه القانون -باطلة أو أن وصية الحقة قد ألغتها 

انظر  : ( erreur invinicible ) ، وأن يكون مما يتعذر كشفه ولو بفحص دقيق ( erreur generale ) ماً شائعاً بين الناسعا

نوفمبر  J .C .P 1946 II 3125 - 2 . 2551مارس سنة  25 - 51 - 2 - 2599داللوز  2599مايو سنة  19نقض فرنسى 

ال يشترط أن يكون المالك الظاهر  . ولكن 991 - 2515داللوز  2519أبريل سنة  Som . 65 - 3 2519داللوز  2595سنة 

، وإن كان يشترط أن من يتعامل معه يكون حسن النية أى يعتقد أن المالك الظاهر هو المالك  نفسه حسن النية أى يعتقد أنه المالك

. أما فى العالقة فيما  فذاً فى حق المالك الحقيقى. وعند ذلك يعتبر تصرف المالك الظاهر للغير حسن النية تصرفاً صحيحاً نا الحقيقى

، وإذا كان المالك الظاهر  ، فإن المالك الحقيقى يرجع على المالك الظاهر بالشئ عيناً أو بثمنه بين المالك الظاهر والمالك الحقيقى

، وذلك طبقاً  بالقبض إذا كان حسن النية. ويتملك المالك الظاهر الثمار  سيئ النية فإن المالك الحقيقى يرجع عليه أيضاً بالتعويض

 . للقواعد العامة
 157فقرة  - 192فقرة  9، باإلحالة إلى : بالنيول وريبير وبيكار  ، فى كل من الملكية القابلة للفسخ والملكية الظاهرة ونكتفى

 - 56فقرة  - 59ارتى ورينو فقرة م - 2597فقرة  - 2959مازو فقرة  - 1152فقرة  - 1117فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  -
 $%&. ( 291ص  - 292) وهامش ص  291وانظر فى أوصاف الحق العينى شفيق شحاتة فقرة  - 59ص  - 59كاربونييه ص 

)
( وأن لحق الملكية وظيفة اجتماعية  1. )  

مدنى  791وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد المادة  ( &%$) 

، وتوفى أن يصف الملكية بأنها  ، وهى حق االستعمال وحق االستغالل وحق التصرف هذا التعريف عناصر الملكية الثالثة : " جمع

، كما فعل  ، بل صريح بأن للملكية وظيفة اجتماعية ( 11فقرة أولى /  22حق مطلق كما فعل التقنين الحالى ) السابق ( ) م 

. وهذا ما عبر عنه فى التعريف بأن المالك  ذا لم تكن حقاً مطلقاً فإنها حق مقصور على المالك. على أن الملكية إ المشروع اإليطالى

( $%&. ( 25ص  1يتمتع بملكه دون أى تدخل من الغير ) مجموعة األعمال التحضيرية 
ونتناول بالبحث هذين األمرين على  

 . التعاقب
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 عناصر حق الملكية وخصائصه -الفرع األول

 عناصر حق الملكية -المبحث األول

 االستعمال واالستغالل والتصرف : - 289
. وقدمنا  مدنى تجعل عناصر حق الملكية ثالثة : االستعمال واالستغالل والتصرف 791رأينا أن المادة  

انظر آنفاً  ( &%$) 

( $%&. 152فقرة 
كان له حق استعماله ) ( وحق ، فمن له حق الملكية على شئ  أن حق الملكية هو أوسع الحقوق العينية نطاقاً  

. فال يكون الحق فى  ، وبذلك يستجمع كل السلطات التى يعطيها القانون للشخص على الشئ استغالله ) ( وحق التصرف فيه ) (

، كذلك ال يكون الحق حق ملكية إذا منع  الشئ حق ملكية إذا منع صاحب الحق من استعمال هذا الشئ أو من استغالله على نحو دائم

 . صاحبه من التصرف فى الشئ منعاً أبدياً وإنما يجوز أن يمنع من التصرف فيه لمدة معينة وسيأتى تفصيل ذلك

، فإذا استعمل المالك الشئ بشخصه سمى  ، فكالهما استعمال للشئ ولما كان االستعمال واالستغالل يقربنا أحدهما من اآلخر

، وقد يستغل المالك الشئ مباشرة  مقابل أجر يتقاضاه من الغير سمى هذا استغالالً ، وإذا استعمله بواسطة غيره فى  هذا استعماالً 

. وفى المطلب الثانى نتكلم فى التصرف وهو من أهم مميزات حق  ، لذلك نجمع بين االستعمال واالستغالل فى مطلب واحد بنفسه

 . ، ونقرن به بحث الشروط اإلرادية المانعة من التصرف الملكية

 االستعمال واالستغالل -ألولالمطلب ا

 االستعمال :  - 299
 . ، وفى كل ما يمكن أن يستعمل فيه يخول حق الملكية صاحبه أن يستعمل الشئ فى كل ما أعد له هذا الشئ

 ً بس ، أو مال ، أو سيارة كان له أن يركبها . فإذا كان الشئ منزالً كان له أن يسكنه فيستطيع أن يستعمل الشئ استعماالً شخصيا

، كما إذا كان  ، فيستهلك الشئ . وقد يصل فى االستعمال إلى أبعد حد ، أو مجوهرات كان له أن يحملها كان له أن يرتديها

 jus، ويطلق اصطالح )  . واستهلك الشئ على هذا النحو قد يوصف بأنه تصرف مادى فيه ، أو حديقة فيأكل ثمارها طعاما ًفيأكله
abutendi  التصرف المادة والتصرف القانونى ( عادة على كل من

واستعماله يكون  –وعلى ذلك فالشئ القابل لالستهالك  ( &%$) 

. وسواء جارينا هذا الرأى أو  ( 57ص  59يختلط فيه االستعمال والتصرف ويعتبر أن شيئاً واحداً ) مارتى ورينو فقرة  –باستهالكه 

، ألن النقود  النقود يختلط فيها دائماً االستعمال بالتصرف ويصبحان شيئاً واحداً ، فإن  ميزناً بين التصرف المادى والتصرف القانونى

( $%&. إنما يكون استعمالها بصرفها أى بالتصرف فيها تصرفاً قانونياً 
، على  ، فيما سيأتى . ولكنا نفضل أن نقصر التصرف 

، بل يدعو غيره إلى استعماله تبرعاً دون  مالك الشئ بنفسه. وقد ال يستعمل ال التصرف القانونى الناقل للمكية أو للحقوق العينية

، أو أنشأ ملجأ أو مصحة أو مستشفى على  ، أو استضاف الغير مدة من الزمن ، كما إذا داع الغير للصيد والقنص فى أرضه مقابل

 . وجه التبرع دون أن يقصد استغالل شئ من ذلك

، أو أعاد بناءه بعد أن  ، كما إذا رمم منزله نة التى يقوم بها المالك فى ملكهويعتبر من قبيل االستعمال أعمال الحفظ والصيا

، أو سور األرض  ، أو حفر الترع والصارف فى األرض الزراعية ، أو سوى األرض الزراعية لجعلها صالحة للزراعة كاد ينهدم

 . قام بتزيينها أو تشحيمها ، أو أصلح السيارة أو أو أقام حوائط على جوانبها أو حفر خنادق على حدودها

، فى أن المالك قد يصل فى  ويتميز استعمال المالك من استعمال غير المالك كالمنتفع والمستأجر والمرتهن رهن حيازة

 ، وال حد لسلطته فى ذلك إال ما ، ويتلف السيارة ، ويهدم المبانى . له أن يقلع األشجار استعمال الشئ إلى حد إتالفه إذا أراد ذلك

. أما المنتفع والمستأجر والمرتهن حيازة فهؤالء  عقلى $ 557$ يفرضه القانون عليه من قيود وإال أن يحجز عليه لسفه أو لمرض 

 . ، بل يجب عليهم أن يحافظوا عليه حتى يردوه سليماً للمالك ال يجوز لهم فى استعمالهم للشئ أن يتلفوه
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 قيود االستعمال :  - 311
. مثل ذلك أنه ال يجوز  ، بالقيود التى فرضها القانون كما سبق القول ، فى استعماله للشئ يتقيد نع ذلكولكن المالك نفسه 

، وليس له أن  ، وليس له أن يقيم بناء خارجاً عن خط التنظيم للمالك أن يفتح مطالً على جاره إال على مسافة معينة حددها القانون

 . الجار ضرراً غير مألوفيستعمل ملكه استعماالً من شأنه أن يضر ب

،  . فاألصل فى المالك أن كل استعمال ، حتى فى القيود التى يفرضها القانون ولكن يبقى مع ذلك فرق بين المالك وغير المالك

نتفع . أما غير المالك كالم ، أى أن األصل هو اإلباحة والتحريم هو االستثناء ، إال استعماالً يحرمه القانون ، مباح له أياً كان

، أى أن األصل هو التحريم  ، فاألصل فى هؤالء أن كل استعمال محرم عليهم إال ما أباحه القانون والمستأجر والمرتهن رحن حيازة

 . واإلباحة هى االستثناء

 عدم االستعمال كاالستعمال حق الملكية : - 310
، وأن يتركه خالياً دون  إذا كان له منزل فإن له أال يسكنه. ف ، كذلك له أال يستعمله وكما أن للمالك أن يستعمل ملكه كما يشاء 

، إال إذا تدخل القانون وفرض على المالك إسكان منازلهم إذا لم يسكنوها بأنفسهم  أن يؤجره
من  22وقد نصت المادة  ( &%$) 

خالية مدة تزيد على ثالثة أشهر إذا  على أنه " ال يجوز إبقاء المساكن المعدة لالستغالل 2551لسنة  212قانون إيجار األماكن رقم 

( $%&. " تقدم الستئجارها مستأجر باألجرة القانونية
، وال يدع غيره يستعملها بأجر أو  . وإذا كان للمالك سيارة فإن له أال يركبها 

، وأال يسلمها  ه أال يزرعها. وإذا كان له أرض زراعية فإن ل ، وإذا كان له أن يتلف السيارة فأولى أن يتركها دون استعمال بغير أجر

، إال إذا فرض القانون عليه شيئاً من ذلك  لغيره لزراعتها بأجر أو بغير أجر
، فى خالل الحرب  وقد صدرت فرنسا ( &%$) 

أغسطس سنة  11قانون  - 2559أغسطس سنة  27، سلسلة من القوانين تجبر المالك على استغالل أرضه : قانون  العالمية الثانية

 2551سبتمبر سنة  27قانون  2552مارس سنة  5قانون  - 2552مايو سنة  11قانون  - 2559نوفمبر سنة  19قانون  - 2559
 2انظر بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 2555مايو سنة  11قانون  - 2559مايو سنة  19قانون  - 2551فبراير سنة  25قانون  -

( $%&. 9912وفقرة  1195فقرة 
، دون  ة اإلنسان من حب الكسب ما يكفى لدفعه إلى استغالل ملكه أو استعماله. ذلك أن فى طبيع 

 . حاجة فى الكثرة الغالبة من األحوال إلى تدخل المشرع

، فإنه يصبح ماالً ال  . فإذا كان الشئ منقوالً وتركه المالك ( abandon، وهذا ما يسمى بالترك )  وللمالك أن يترك ملكه

، وبخاصة إذا أراد  . وإذا كان الشئ عقاراً فإن المالك أن يتركه شخص أن يستولى عليه فيتملكه باالستيالء ، ويستطيع أى مالك له

. مثل ذلك أن يخلى  ، وذلك دون أن يفقد ملكيته إلى أن يتملكه شخص آخر التخلص بتركه من التزام عينى مفروض على العقار

( تجعل إجراءات نزع الملكية ال  delaissement، وهذه التخلية )  ى الرهنالحائز للعقار العقار المرهون حتى يتخلص من دعو

 . ، بل إلى حارس يعين لهذا الغرض توجه إلى الحائز

 . االستغالل :  2 - 312
 . ، استغالله ، إلى جانب استعمال الشئ ويخول حق الملكية صاحبه

، وقد اعتبرناها  . والصيد والقنص ، ويجنى ثمارها رض مالكها. مثل ذلك أن يزرع األ واالستغالل قد يكون استغالالً مباشراً 

، إذا خصصها لركوب  . ومالك السيارة يستغل سيارته استغالالً مباشراً  ، يمك أيضاً اعتبارهما استغالالً مباشراً  استعماالً للملك

 . ، فيكون استغالالً مباشراً  نفسه. وقد يستغل مالك المحجر محجره باستخراج األحجار منه ب الجمهور واستعملها كتاكسى

. واالستغالل غير المباشر يكون عن طريق جعل الغير يجنى ثمار الشئ ويدفع  وقد يكون االستغالل استغالالً غير مباشر

منزل يؤجره . فمالك ال ، بعمل قانونى من أعمال اإلدارة ، فى استغالله للشئ استغالالً غير مباشر . والمالك يقوم مقابل الثمار للمالك

، ويقبض األجرة هو أيضاً وهذه هى  . ومالك األرض الزراعية يؤجرها لمن يزرعها ، فيجنى ثماره المدنية فى صورة األجرة للغير

، دون أن  ، فيحص على جزء من المحصول هو غلة األرض بالنسبة إليه . وقد يؤجر المالك األرض الزراعية مزارعة غلة األرض
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، بأن يبيعها للناس ويقبض ثمنها ويعتبر هذا الثمن غلة  . وقد يستغل المالك المياه المعدنية الموجودة فى أرضه يقوم نفسه بالزراعة

، والمال الذى يقبضه من السائق هو غلة  . وقد يستغل صاحب السيارة سيارته بتأجيرها إلى سائق يستعملها لركوب الجمهور ملكه

 . السيارة

  

، كما يشمل العلو  . وسنرى أن هذا النطاق يشمل الثمار والمنتجات ما يمتد إليه نطاق حق الملكية واالستغالل يمتد إلى جميع

. وللمالك  ، والثمار المدنية هى التى يتمثل فيها االستغالل . فالمالك له ثمار األرض سواء كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية والعمق

، كما فى حالة المناجم  ، كما له أن يستغل العمق ه ويتقاضى أجره من مالك هذا البناء، فيؤجره مثالً لمن يبنى في أن يستغل العلو

 . والمحاجر مع مراعاة التشريعات التى صدرت فى هذا الشأن

 قيود االستغالل : - 313
ماكن من تعيين . من ذلك ما يفرضه قانون إيجار األ ، قيود يفرضها القانون ، كما يرد على االستعمال ويرد على االستغالل 

، فال  ، ومن ضرورة استبقاء المستأجر فى العين حتى بعد انتهاء اإليجار حد أقصى لألجرة التى يتقاضاها المالك من المستأجر

. ومن ذلك ما يفرضه قانون اإلصالح الزراعى من تحديد أجرة األرض  يستطيع طلب إخالء العين إال ألسباب معينة حددها القانون

. وفى المزارعة ال يجوز للمالك أن يأخذ  ، ومن ضرورة استبقاء المستأجر لألرض فى جزء منها عة أمثال الضريبةالزراعية بسب

،  . وقد يضع القانون قيوداً على زراعة األرض ، ويجب أن يبقى للمزارع نصف المحصول على األقل أكثر من نصف المحصول

. وإذا أراد المالك استغالل محل مقلق  يحظر زراعة األرز إال فى مناطق معينة، و فيحدد مثالً المساحة التى يجب أن تزرع قطناً 

. كذلك إذا أراد المالك استغالل  ، وجب عليه استيفاء شروط معينة والحصول على ترخيص إدارى للراحة أو ضار بالصحة

 . على االسغالل ، إلى غير ذلك من قيود متنوعة ترد ، وجب عليه أن يقيم فيها صيدلياً مؤهالً  صيدلية

 إحالة : -عدم االستغالل كاالستغالل حق للمالك  - 314
،  . كذلك عدم االستغالل يعدل االستغالل ، كالهما حق للمالك وقد قدنا فى االستعمال أن عدم االستعمال يعدل االستعمال 

، كما يجوز له أن يبقى منزله خالياً ال يسكنه وال  . فيجوز للمالك أن يدع أرضه بوراً ال يزرعها وال يؤجرها للغير كالهما حق للمالك

، أو يفرض  ، كأن يجبره على إيجار منزله الخالى ، وذلك كله ما لم يفرض عليه القانون أن يقوم باستغالل ملكه يؤجره للغير ليسكنه

. وقد سبق أن بينا ذلك فيما يتعلق  عليه زراعة أرضه حتى يساهم فى تدبير األقوات فى أثناء الحروب أو فى األزمات التموينية

ناك ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه ه باالستعمال
( $%&. 992انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

 التصرف -المطلب الثانى

 والشروط اإلدارية المانعة من التصرف

 المقصود بالتصرف معناه الضيق : - 316

قدمنا  
( $%&. 155انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، فيشمل  أن الرأى السائد هو استعمال تعبير " التصرف " بمعنى واسع 

. ولكننا أدخلنا التصرف المادى فى نطاق  ، ويدخل فى التصرف المادة استهالك الشئ وإتالفه والتصرف المادىالتصرف القانونى 

. فأعمال التصرف  ، وهو التصرف القانونى الذى ينقل الملكية أو حقاً عينياً آخر ، واستبقينا للتصرف معناه المألوف استعمال الشئ

، فيجوز للمالك أن يتصرف  . ومن ثم يكون العنصر الثالث لحق الملكية هو التصرف االستغاللهنا تقابل أعمال اإلدارة فيما يتعلق ب

 . فى ملكه بجميع أنواع التصرفات

، بالبيع أو الهبة أو الشركة أو القرض أو غير ذلك من التصرفات الناقلة  يجوز له أن ينقل ملكية الشئ الذى يملكه إلى غيره

، فإنه إذا نقل الملكية ال يستبقى  هذا الوجه هو أوسع ضروب التصرف الذى يستطيع المالك أن يقوم بها . ونقل الملكية على للملكية
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، وقد ال يتقاضى مقابالً كما فى  ، وقد يتقاضى مقابالً لذلك كما فى البيع والشركة والقرض ، ويصبح غيره هو المالك من ملكه شيئاً 

، فيصبح غير مالك للجزء الذى نقل ملكيته  ، كأن يبيع نصف المنزل أو نصف األرض ئ، ويصح أن ينقل جزءاً من ملكية الش الهبة

 . للغير

، ألن ينقل عنصراً أو أكثر من عناصر الملكية مع استبقاء الملكية  ، دون أن ينقل الملكية كلها أو بعضها كذلك يجوز للمالك

، فينقل بذلك إلى المنتفع عنصرى  ( usufruitملوك له حق انتفاع ) . فله مثالً أن يرتب على المنزل الم بعد استبعاد هذا العنصر

، فال يجوز لصاحب  . وله أن ينقل حق االستعمال وحده التصرف فيها $ 991$ ، ويستبقى الرقبة وحق  االستعمال واالستغالل

، فال يجوز لصاحب هذا الحق أن  ى. وله أن يخصص االستعمال بالسكنى فينقل إلى الغير حق السكن الحق إال استمال الشئ بنفسه

، ويستبقى ملكية العين خالصة له ولكنها  . وله أن يرتب على العقار المملوك له حق ارتفاق يستعمل المنزل إال لسكناه هو وأسرته

ر خالصة له ، فيستبقى ملكية العقا . ويجوز للمالك كذلك أن يرتب على العقار المملوك له حق رهن رسمى مقيدة بحق االرتفاق هذا

، وهذا الحق يخول للدائن المرتهن عند حلول الدين أن يبيع العقار على مالكه جبراً ويستوفى حقه من الثمن  ولكنها مقيدة بحق الرهن

ة . ويجوز للمالك أيضاً أن يرتب على العين المملوك الذى رسا به المزاد متقدماً فى ذلك على سائر الدائنين الذين هم دونه فى المرتبة

. ويكون  ، فيستبقى ملكية العين ولكنه ينقل حيازتها إلى الدائن المرتهن الذى ينوب عنه فى االستعمال واالستغالل حق رهن حيازة

، وأن يستوفى حقه  ، أن يبيع العين جبراً على مالكها عند حلول الدين ، كما للدائن المرتهن رهناً رسمياً  للدائن المرتهن رهن حيازة

 . ذى رسا به المزاد فى الترتيب الذى يخوله إياه القانونمن الثمن ال

ويختلف التصرف فى الملكية نفسها عن التصرف فى عنصر من عناصرها فى أن التصرف فى الملكية ينقلها من المالك إلى 

ال ينقل الملكية من  ، فإن . أما التصرف فى عنصر من عناصر الملكية ، فال تعود له إال بسبب جديد من أسباب كسب الملكية غيره

، بل بمجرد  ، بال سبب جديد ، وهو فى الكثرة الغالبة يسترد العنصر الذى تصرف فيه ، بل يستبقى المالك ملكه المالك إلى غيره

، يسترد العنصر  ، إذا رتب على العين المملوكة له حق انتفاع أو حق استعمال أو حق سكنى أو حق رهن . فالمالك انقضاء حق الغير

، ويسترد العنصر  لذى نقله إلى المنتفع أو صاحب حق االستعمال أو صاحب حق السكنى بموت هؤالء أو بانقضاء أجل حقوقهما

. وهو فى غير حاجة لسبب جديد السترداد العنصر الذى نقله بالتصرف  الذى نقله إلى الدائن المرتهن بوفاء الدين
وهناك  ( &%$) 

، وبين تصرف المنتفع فى حق انتفاعه بعد أن يترتب  نتفاع فيرتب لغيره حق االنتفاع فى ملكهفرق بين تصرف المالك فى عنصر اال

، فيعود المالك حق االنتفاع من  ، حتى يموت أو حتى ينتهى حق انتفاعه ، وهو خلفه الخاص . فالمالك يتربص بالمنتفع له هذا الحق

، فإن المشترى لحق االنتفاع يكون خلفاً  ا تصرف فى حق انتفاعه بالبيع مثالً . أما المنتفع فإذ تلقاء نفسه ال بسبب جديد كما قدمنا

هامش  271ص  97، وال ينتهى حق االنتفاع بموت المشترى ولكنه ينتهى بموت المنتفع ) حسن كيرة فقرة  خاصاً للمنتفع ال للمالك

9 ) .&%$ )
، وقد يكون موقتاً بأجل فيزول بانقضاء األجل وتعود  المالك . أما حق االرتفاق فقد يكون دائماً دوام الملكية فال يسترده 

 . للمالك ملكيته كاملة

، فيستطيع المنتفع أن يتصرف فى حق  ويالحظ أن غير المالك من أصحاب الحقوق يستطيع هو أيضاً أن يتصرف فى حقه

، ويستطيع الدائن المرتهن  ى حقيهما (االنتفاع ) دون صاحب حق االستعمال وصاحب حق السكنى فهذان ال يستطيعان التصرف ف

. ولكن تصرف المالك يختلف عن تصرف غيره من  أن يحول حقه المضمون بالرهن فينتقل الرهن بالحوالة إلى الدائن الجديد

أصحاب الحقوق األخرى فى أن المالك يستطيع أن يتصرف فى رقبة الشئ ذاتها 
ص  - 272ص  97حسن كيرة فقرة  ( &%$) 

( $%&. 91اعيل غانم فقرة إسم - 271
، أما صاحب حق االنتفاع مثالً فال يستطيع أن يتصرف إال فى حق انتفاعه وال يستطيع أن  

 . يتصرف فى الرقبة

. ولكن القانون  ، كذلك يستطيع أال يتصرف وكما أن المالك يستطيع أن يتصرف فى الشئ على النحو الذى بسطناه فيما تقدم

، وقد يفرض قيوداً على عدم التصرف كما فى نزع الملكية جبراً على صاحبها وفى  التصرف كما سنرىقد يفرض قيوداً على 

 . التأميم

 قيود يفرضها القانون على التصرف : - 316

، وما دام القيد مؤقتاً فهو ال ينزع نهائياً حقه فى  قد يفرض القانون قيوداً مؤقتة على حق المالك فى التصرف فى ملكيته 

مدنى بأنه ال يجوز ألى شريك فى ملكية األسرة أن يتصرف  799، وتقضى المادة  . مثل ذلك ملكية األسرة ، ويبقى مالكاً  التصرف
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. فهو أوالً مقيد باألجل الذى يتفق عليه  . وهذا القيد موقت من عدة وجوه إال بموافقة الشركاء جميعاً فى نصيبه ألجنبى عن األسرة 

. وهو ثانياً مقيدة بمدة ستة أشهر فقط إذا لم يكن  مدنى ( 2/  791، وال يجوز أن يزيد على خمس عشرة سنة ) م  لبقاء ملكية األسرة

، والتصرف فيه بعد ذلك ) م  شريك بعد انقضاء هذه المدة إخراج نصيبه من ملكية األسرة، إذ يستطيع ال هناك اتفاق على أجل معين

، على أال يبقى هذا النصيب  . وهو أخيراً مقيد بجواز أن يتصرف الشريك فى نصيبه ألجنبى بغير موافقة الشركاء مدنى ( 1/  791

، فهو يغل يد الفالح عن التصرف فى  قانون اإلصالح الزراعى. ومثل ذلك أيضاً  مدنى ( 1/  799مندمجا فى ملكية األسرة ) م 

. وفى  ، والقيد كما نرى قيد موقت من قانون اإلصالح الزراعى ( 21األرض التى وزعت عليه قبل يوفى جميع أقساط ثمنها ) م 

. وفى  توفى شرائطها، إذا طلب الشفعة واس الشفعة فرض القانون ضرباً من ضروب عدم التصرف إال لشخص معين هو الشفيع

، فمنعهم بذلك من  ، وإنما منع الدائنين من الحجز على هذا الملك قانون خمسة األفدنة لم يمنع القانون المالك من التصرف فى ملكه

نزع الملكية جبراً على صاحبها 
جوز ، فهذا المال ال ي انظر كذلك فى القانون الفرنسى المال الذى تقدمه الزوجة " دوطة " ( &%$) 

، فى نظام  . وكذلك هبة المال أو الوصية به لشخص على أن ينقله هذا بعد موته ألوالده التصرف فيه ما دامت الزوجة قائمة

هو منع من التصرف فى المال طول حياة الموهوب له أو الموصى  ، ( substitutions permises ) االستبدال الوراثى المباح

( $%&. والد، حتى يتسنى انتقال المال لأل له
 . 

، فإن حق الملكية يفقد  ، كما فى األموال الموقوفة أما إذا كان المنع من التصرف الذى فرضه القانون منعاً دائماً غير موقت

، وإن كان حقاً  . فحق المستحق فى الوقت ليس حق ملكية ، ومن ثم ال يمكن وصفه بأنه حق ملكية عنصراً أساسياً من عناصره

 . غير حقه الشخصى فى تقاضى استحقاقه من الناظر ، وهذا عينياً 

 الشروط اإلرادية المانعة من التصرف - 317

 
فى الشرط المانع  Saignat - 2779فى الشروط المستحيلة والشروط غير المشروعة سنة  Barin : مراجع ( &%$) 

 - 2591صرف رسالة من باريس سنة فى الشروط المانعة من الت Bretanneau - 2751من التصرف رسالة من بوردو سنة 
Achard  2529رسالة من جرينوبل سنة - Le Roux  2599رسالة من رن سنة .&%$ )

: وهناك شروط إرادية تمنع من  

، بل يفرضها االتفاق وهو عقد صادر  . وهذا ال يفرضها القانون كما فى األمثلة السابقة ( caluses d'inalienabiliteالتصرف ) 

، ومن ثم سمينا هذه الشروط بالشروط اإلرادية المانعة  ، أو تفرضها الوصية وهى إرادة منفردة صادرة من جانب واحد نمن الجانبي

، فتصح ألنها ال تسلب حق الملكية عنصراً أساسياً من عناصره سلباً دائماً  . وهى أيضاً تمنع من التصرف منعاً موقتاً  من التصرف
 (

فقرة  1قهاء فى فرنسا إلى مخطئه القضاء الفرنسى فى إباحة الشرط المانع من التصرف ) لوران ويذهب مع ذلك بعض الف ( &%$

 991بودرى وشوفو فقرة  - 577فقرة  1ديفرجييه فى تعليقه على تولييه  - 19فقرة  1و  11فقرة  5هيك  - 519فقرة  22و  299

، فلم يعد هناك شك فى صحة الشرط  الشرط المانع بشروط معينة، قد تدخل وأباح  القضاء وحده . أما فى مصر فإن التشريع ال (

( $%&. المانع
، مخالفاً  ، فإن يترتب على قيامها صحيحة أن يكون كل تصرف يصدر من المالك . ومتى استوفت شرائط صحتها 

 .  ، تصرفاً باطالً  للشرط المانع من التصرف فى المدة التى يقوم فيها هذا الشرط

( الجزاء الذى يترتب على قيام الشرط المانع من  1. )  ( متى يصح الشرط المانع من التصرف 2تين : ) فنتكلم فى مسأل

 . التصرف

 متى يصح الشرط المانع من التصرف - 0

 مدنى على ما يأتى : 823نص قانونى : تنص المادة  - 318
 يصح هذا الشرط ما لم يكن مبيناً على باعث ، فال إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال - 2"  

 . ، ومقصوراً على مدة معقولة " مشروع
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، أو للمتصرف  ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف - 1"  

 . ، أو للغير " إليه

، أو الغير "  ، أو المتصرف إليه والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف - 9"  
تاريخ النص :  ( &%$) 

 : من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى 2252ورد هذا النص فى المادة 
فال يصح هذا الشرط ما لم ،  إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف فى مال أو يمنع اإليصاء به - 1 " 

ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية  - 1.  ، ومقصوراً على مدة معقولة يكن مبيناً على باعث مشروع

، أو المتصرف  وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة المتصرف - 9.  ، أو للغير ، أو للمتصرف إليه مصلحة مشروعة للمتصرف

فى  755، وصار رقمه  ، فأصبح مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد . وفى لجنة المراجعة عدل النص ، أو الغير " إليه

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  719، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  751. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  المشروع النهائى

( $%&. ( 19ص  - 19ص 
 . 

، كان يجرى على أحكام النص  ، ولكن القضاء فى عهد هذا التقنين قابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابقوال م
 ($%& ) 

... ال نظير لهما فى  وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : " عرض المشروع للشرط المانع من التصرف فى نصين

ص  1المشروع أحكام القضاء المصرى فى هذا الموضوع " ) مجموعة األعمال التحضيرية . وقد قنن  التقنين الحالى ) السابق (

رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  7 - 592ص  291رقم  1مجموعة عمر  2597يونيه سنة  11انظر نقض مدنى  -(  11

 19رقم  1المحاماة  2512سنة مايو  1 - 129ص  15رقم  1المحاماة  2519أبريل سنة  29محكمة االستئناف  - 979ص  127

ص  19رقم  1المحاماة  2512سنة  نوفمبر 12 - 299ص  55رقم  19المجموعة الرسمية  2512نوفمبر سنة  25 - 19ص 

استئناف  - 151ص  571رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  29 - 211ص  295رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  19 - 191

،  ومع ذلك قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الشرط المانع - 122ص  999رقم  21محاماة ال 2599ديسمبر سنة  92مصر 

حتى لو كان مسجالً ال يعوق الدائن من أخذ حق اختصاص على العقار الممنوع التصرف فيه ومن التنفيذ على هذا العقار ) استئناف 

( $%&. ( 151ص  29م  2599مايو سنة  29مختلط 
 . 

وال  - 791التقنين المدنى الليبى م  - 117فى التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م ويقابل النص 

، وال فى قانون المليكة العقارية اللبنانى  مقابل للنص فى التقنين المدنى العراقى
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . ( بق) مطا 117التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 791التقنين المدنى الليبى م 

 . ( التقنين المدنى العراقى ال مقابل ) ولكن أحكام النص تتفق مع القواعد العامة
انظر فى هذه المسألة فى القانون  –قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل ) ولكن أحكام النص تتفق مع القواعد العامة 

 - 295ص  2519فى الحقوق العينية األصلية فى القانون المدنى اللبنانى المقارن مذكرات على اآللة الكاتبة سنة  اللبنانى حسن كيرة

( $%&. ( 291ص 
 . 

 التصرفات التى تتضمن الشرط المانع من التصرف :  - 319
. أما  نونى واآلخر اقتصادى، لسببين أحدهما قا يفهم من النص سالف الذكر أن األصل هو تحريم الشرط المانع من التصرف

، فإذا منع من ذلك حرم من أخص  السبب القانونى فألن من أخص عناصر الملكية هو أن يكون للمالك حق التصرف فى ملكه

. أما السبب االقتصادى فألن تداول األموال  ، فال يكون حقه عند ذلك حق ملكية كما رأينا فى حق المستحق فى الوقف عناصر حقه

، فال يجوز  ، ومنع المال من التداول بتحريم التصرف فيه أمر خطير من الناحية االقتصادية ر الهامة التى تجب مالحظتهامن األمو

، وكل شرط يخالفها يكون شرطاً  . لذلك تعتبر القاعدة القاضية بجواز التصرف فى المال من النظام العام هذا المنع إال لمسوغ قوى
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، فحرم كل شرط يمنع التصرف فى المال  د سار القضاء الفرنسى قديماً على هذا النحو. وق مخالفاً للنظام العام
 1ليون  ( &%$) 

( $%&. 79 - 1 - 91داللوز  2791مارس سنة  22باريس  - 71 - 1 - 91داللوز  2799أغسطس سنة 
. ولكنه منذ منتصف  

 ً ، وشرط مانع من التصرف منعاً  وهذا أبقاه على حكم التحريم القرن التاسع عشر أخذ يميز بين شرط مانع من التصرف منعاً أبديا

، وتوالت أحكام القضاء الفرنسى فى هذا المعنى حتى أصبحت قضاء مستقراً ال يتزعزع  موقتاً لمسوغ مشروع وهذا حلله
 ($%& ) 

.  ( 599 - 1 - 51) سيريه  2751يونيه سنة  15وكان أول حكم صدر فى هذا المعنى فى القضاء الفرنسى حكم محكمة أنجيه فى 

. وأخذت أحكام محكمة النقض  ( 295 - 2 - 97. ) داللوز  2797أبريل سنة  19ثم أخذت محكمة النقض الفرنسية بهذا المبدأ فى 

داللوز  2715مايو سنة  19 - 599 - 2 - 15داللوز  2711مارس سنة  25فى هذا المعنى : نقض فرنسى  الفرنسية بعد ذلك تتوالى

فبراير سنة  19 - 999 - 2 - 2599داللوز  2755يناير سنة  25 - 57 - 2 - 57داللوز  2751نوفمبر سنة  7 - 592 - 2 - 15

خاصاً بالشهر  2599يناير سنة  5. وصدر أخيراً فى فرنسا قانون  119فقرة  9انظر بالنيول وريبير وبيكار  - 11 - 2552

من هذا القانون بوجوب تسجيل التصرفات فيما بين األحياء التى تتضمن شروطاً  17، إذ قضت المادة  العقارى يؤكد هذا المعنى

( $%&. ( 51كاربونييه ص  - 19ص  91مانعة موقتة ) انظر مارتى ورينو فقرة 
. وسار القضاء المصرى فى عهد التقنين المدنى  

، ومن ثم قننها التقنين المدنى الجديد نصوص  السابق على سنة القضاء الفرنسى حتى أصبحت القاعدة مستقرة هى أيضاً فى مصر

 . تشريعية هى التى تتولى اآلن شرحها

، وهذا التصرف القانونى يكون إما  ويالحظ بادئ ذى بدء أن الشرط المانع من التصرف فى المال يرد فى تصرف قانونى

أو الوصية شرطاً يقضى بمنع  9ا تضمن العقد مدنى سالفة الذكر : " إذ 719، وتقول الفقرة األولى من المادة  عقداً أن وصية

، فيوصى الشخص بمال  ، فهى تصرف قانونى من جانب واحد على سبيل التبرع . والوصية أمرها واضح ... " التصرف فى مال

قد . وأما الع ، لمصلحة مشروعة ولمدة موقته كما سيأتى للموصى له ويشترط عليه فى الوصية أال يتصرف فى هذا المال ألحد

، هبة صريحة أو هبة مستترة فى عقد بيع  فالغالب أن يكون من عقود التبرع
وتقول المذكرة اإليضاحية للمروع التمهيدى  ( &%$) 

، ويكون العقد فى الغالب هبة أو هبة مستترة فى بيع " ) مجموعة  فى هذا الصدد : " فالشرط المانع قد يرد فى وصية أو فى عقد

( $%&. ( 11 ص 1األعمال التحضيرية 
،  . فيهب الشخص أو يبيع ماالً  ، وقد يكون من عقود المعاوضة كأن يكون عقد بيع جدى 

. والغالب أن يكون التصرف المتضمن  ، لمصلحة مشروعة ولمدة موقتة ويشترط على المتصرف له أال يتصرف فى هذا المال

، مع اشتراط عدم  نه قد ينقل حق انتفاع ال حق ملكية. ولك للشرط المانع تصرفا ينقل ملكية المال مع اشتراط عدم جواز التصرف فيه

، ويكون قد قصد  ، والمثل البارز فى هذا الصدد أن يتعهد شخص آلخر بترتيب إيراد له مدى حياته جواز التصرف فى حق انتفاع

بذلك أن يوفر له أسباب المعيشة طول حياته فيشترط فى تعهده عدم جواز التصرف فى هذا اإليراد 
أوبرى ورو وبارتان  ( &%$) 

 . 199ص  115فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -ثالثاً  91هامش  151فقرة  22
، ويتشرط عليه أن يشترى بهذا المبلغ  وقد يأخذ الشرط المانع الصور اآلتية : يتبرع المتصرف بملغ من المال للمتصرف له

، ويقتصر الشرط المانع على أن المتصرف له إذا باع  تصرف بعقار. وقد يتبرع الم ال يجوز له التصرف فيه ( remploi ) عقاراً 

 . ، يكون هو أيضاً غير جائز التصرف فيه إال بشرط االستبدال هذا العقار فعليه أن يشترى بالثمن عقاراً آخر
موعود ببيعها طوال العين ال ، فيشترط الموعود له بالبيع على الواعد أال يتصرف فى وقد يرد الشرط المانع فى الوعد بالبيع

، بفضل  ، إذ جمع بين التوقيت وبين قيام مصلحة مشروعة للموعود له ألن هذا األخير يطمئن . فها شرط مانع صححي مدة الوعد

عبد المنعم  - 79ص  97، إلى بقاء العين فى ملك الواعد إذا أظهر الموعود له رغبته فى الشراء ) إسماعيل غانم فقرة  هذا الشرط

.  ( 295ص  55عكس ذلك منصور مصطفى منصور فقرة  - 171ص  71حسن كيرة فقرة  - 211ص  291دة فقرة فرج الص

 . ، الطعن فى الشرط المانع بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها ، فى هذا الفرض ويالحظ أنه يجوز لدائنى الواعد
ً أما اشتراط الدائن المرتهن على الراهن أال يتصرف فى العين المره . انظر  ، فيوجد خالف فى صحته ونة ما دام الرهن قائما

ص  1فى معنى عدم صحة الشرط المانع فى هذا الفرض : المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

طفى منصور مص - 211ص  - 211ص  291عبد المنعم فرج اصدة فقرة  - 79ص  - 15ص  97إسماعيل غانم فقرة  - 95
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. وانظر فى معنى صحة الشرط : محمد على عرفة فقرة  19وفى التأمينات العينية ص  299ص  - 291ص  55منصور فقرة 

حسن كيرة فقرة  - 1هامش  155شمس الدين الوكيل فى التأمينات ص  - 927ص  125محمد على إمام فى التأمينات فقرة  - 117

وهذا أساس من  -ء حريته فى التصرف فى العقار المرهون بالرغم من رهنه ونرى أن مصلحة الراهن فى استبقا - 171ص  71

. ومن ثم يكون الشرط المانع فى هذا  ترجح مصلحة الدائن المرتهن فى أن يتجنب إجراءات التطهير -األسس التى يقوم عليها الرهن 

 . ، إذ ال تقوم به مصلحة مشروعة راجحة الفرض غير صحيح
، ألن الشرط المانع يجب أن يتضمنه  جوز للمالك بإرادته المنفردة أن يمنع نفسه من التصرف فى ملكهوال خالف فى أنه ال ي

، وألنه لو صح الشرط المانع فى هذا الفرض  ، وألن اإلرادة المنفردة ال يكون لها أثر إال بموجب نص تشريعى عقد أو وصية

مالك عن هذا الطريق فى االنتقاص من حق الضمان العام للدائنين ) شفيق الستلزم أن يكون المال غير قابل للحجز عليه فيتحايل ال

 - 171ص  71حسن كيرة فقرة  - 17ص  97إسماعيل غانم فقرة  - 17عبد المنعم البدراوى فقرة  - 215ص  299شحاتة فقرة 

( $%&. ( 516 ص 591فقرة  2محمد كامل مرسى  - 292ص  55منصور مصطفى منصور فقرة  - 177ص 
 . 

مدنى  719، طبقاً ألحكام الفقرة األولى من المادة  فالشرط المانع من التصرف الذى تتضمنه أمثال هذه التصرفات ال يصح

. فهناك إذن أمران البد من اجتماعهما حتى  ، ومقصوراً على مدة معقولة " ، إال إذا كان " مبيناً على باعث مشروع سالفة الذكر

. وكل منهما معيار مرن يساير المالبسات الخاصة بكل قضية  : الباعث المشروع والمدة المعقولةيصح الشرط المانع من التصرف 

 . ، ويتسنى له أن يعطى لكل حالة حكمها المناسب ، فيكون القاضى أوسع حرية فى التقدير من األقضية التى تعرض على المحاكم

 ) أ ( الباعث المشروع

 متى يكون الباعث مشروعًا : - 301
مدنى سالفة الذكر : " ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية  719تقول الفقرة الثانية من المادة  

ً  . فالمفروض إذن مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير " ، والشرط المانع  ، حتى يكون الباعث مشروعا

 ً ، أو مصلحة  رط المانع الذى ضمنه العقد أو الوصية حماية مصلحة مشروعة له هو، أن يكون المتصرف قد قصد بالش صحيحا

، أو مصلحة مشروعة ألجنبى أى للغير  مشروعة لمن تصرف له
وكما تكون المصلحة المشروعة المقصود حمايتها  ( &%$) 

أال يقتحم أجنبى نطاق أمالك أسرته ) ، كما إذا قصد المتصرف بالشرط المانع  ، كذلك يجوز أن تكون مصلحة أدبية مصلحة مادية

( $%&. ( 15ص  91مارتى ورينو فقرة  - 211 - 2 - 2517داللوز  2519مارس سنة  21نقض فرسنى 
 . 

 مصلحة مشروعة للمنصرف : - 300
. مثل ذلك أن يكون المتصرف قد وهب  قد تكون هناك مصلحة مشروعة للمتصرف يريد حمايتها عن طريق الشرط المانع 

، وال يريد أن تكون له عالقة فى شأن حقه هذا إال مع  ، واشترط لنفسه حق االنتفاع أو حق السكنى طول حياته الً ألحد من ذويهمنز

، حتى يطمئن إلى أنه فى استعمال حق انتفاعه بالمنزل  . فيعمد إلى تضمين هبته شرطا ًمانعاً من التصرف فى المنزل من تصرف له

. ومثل  ، إذ يصبح غير جائز لهذا أن يتصرف فى المنزل طول حياة الواهب ن له عالقة إال بالموهوب لهأو حقه فى سكناه لن تكو

، ولما كان يخشى أن يتصرف  ذلك أيضاً أن يهب شخص آلخر عقاراً ويشترط على الموهوب له أن يرتب له إيراداً مدى الحياة

، فإنه يعمد إلى تضمين الهبة شرطاً يمنع الموهوب له  اإليراد المرتب الموهوب له فى العقار فيفقد المصر األصلى الذى يوفى منه

، ويشترط على المشترى عدم  . ويصح أيضاً أن يبيع شخص آلخر عقاراً بثمن هو إيراد مرتب مدى الحياة من التصرف فى العقار

 ويشترط على المشترى إال يتصرف فى ، أو يبيع العقار بثمن مقسط لمدة خمس سنوات مثالً  التصرف فى العقار مدى حياة البائع

، ويتشرط على المشترى عدم وجواز التصرف  . وقد يبيع شخص جزءاً مفرزاً من عقاره آلخر العقار حتى ويفى جميع أقساط الثمن

حتى يقتصر الجوار على المشترى دون شخص أجنبى آخر 
 $%&. 99فقرة  inalienabilite لفظ 1أنسيكلوبيدى داللوز  ( &%$) 

)
، فيشترط على الموهوب له أال  . كذلك قد يهب شخص عقاراً آلخر ويرتهنه رهناً رسمياً فى الوقتذاته لحق له فى ذمة الموهوب له 
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،  يتصرف فى العقار المرهون حتى ال يتعرض الدائن المرتهن لخطر التطهير فيما إذا تصرف الموهوب له فى العقار لشخص آخر

لشرط المانع فى هذا الفرض وهذا فى رأى من يقول بصحة ا
( $%&. 1هامش  997ص  995انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

هذه وأمثالها 
 57داللوز  2751أبريل سنة  15 - 295 - 2 - 97داللوز  2797أبريل سنة  19انظر نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 211 - 2 - 2517داللوز  2519مارس سنة  21 - 21 - 2 -
، يصح له أن يحميها بأن  مصالح مشروعة للمتصرف 

يضمن تصرفه شرطاً مانعاً من التصرف على النحو الذى بيناه 
انظر فى أن البيع المقترن بشرط عدم جواز التصرف  ( &%$) 

 2597يونيه سنة  11، وأن الكشف عن نية المتعاقدين فى هذا الشأن مسألة موضوعية : نقض مدنى  يعتبر بيعاً جدياً ال وصية

مجموعة المكتب الفنى فى خمسة  2559مارس سنة  7 - 955المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء أول ص مجموعة 

 - 955مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء أول ص  2551أبريل سنة  27 - 955وعشرين عاماً جزء أول ص 

ً  2555ديسمبر سنة  15  . 955جزء أول ص  مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاما
لمصلحة مشروعة لها يكون شرطاً صحيحاً : نقض  وانظر فى أن شرط عدم التصرف إذا تضمنته الهبة ووقّت بحياة الواهبة

، وأن البيع بشرط عدم التصرف  2252ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء  2555يناير سنة  99مدنى 

( $%&. 122ص  999رقم  21المحاماة  2599يسمبر سنة د 92بيع صحيح : استئناف مصر 
 . 

 مصلحة مشروعة للمنصرف له :  - 302
، ولما كان يعرف أن المتبرع له  وكثيراً ما تتحقق هذه المصلحة للمتصرف له فيما إذا وهب شخص أو أوصى آلخر بعقار

ى تضمين تبرعه شرطاً بعدم جواز التصرف فى هذا العقار ، فيعمد إل سيئ التدبير ويخشى عليه أن يضيع سفها العقار المتبرع له به
 (

فبراير  19 - 211 - 2 - 2519داللوز  2519يناير سنة  21 - 11 - 2 - 17داللوز  2711يوليه سنة  22نقض فرنسى  ( &%$

ص  151فقرة  22أوبرى ورو وبارتان  - 91 - 1 - 2559جازيت دى باليه  2559مايو سنة  5 - 11 - 2552داللوز  2595سنة 

( $%&. 259ص  - 255
، فيشترط عليه عدم  . وقد يهب المتصرف العقار لشخص صغير فى السن تنقصه الخبرة والتجارب 

. وقد يهب  جواز التصرف فى العقار حتى يصل إلى سن معينة يكون عند بلوغها قد أنضجته التجارب وحصل على الخبرة الالزمة

، فيشترط عدم جواز التصرف فى العقار حتى يبلغ القاصر سن الرشد فيتسلم  من إسرافه المتصرف العقار لقاصر له ولى يخشى

، ويعهد فى الوقت ذاته إلى أمين يتولى إدارة العقار وصرف ريعه على تعليم القاصر حتى يبلغ سن الرشد  العقار
نقض  ( &%$) 

أوبرى ورو وبارتان  - 155 - 1 - 59سيريه  2759 يوليه سنة 21أورليان  - 255 - 2 - 79سيريه  2772مايو سنة  99فرنسى 

( $%&. 255ص  151فقرة  22
 remploiاالستبدال )  ، ولكن يشترط عليه . وقد ال يمنع المتصرف المتصرف له من التصرف 

ا الشرط إذا باعه ، ويبقى هذا العقار اآلخر على هذ . فإذا باع المتصرف له العقار الموهوب وجب عليه أن يشترى بثمنه عقاراً آخر (

. واالشتراط على هذا النحو يجمع إلى مزية النظر لمصلحة الموهوب له حتى ال يضيع  ، وهكذا الموهوب له اشترى بثمنه عقاراً آخر

 . ، فقد يرى عقاراً أفضل فيبيع العقار الموهوب ليشتريه العين الموهوبة مزية إطالق يده فى التصرف

 مصلحة مشروعة للغير :  - 303
، فيهب شخص عقاراً آلخر ويشترط عليه أن يرتب إيراد األجنبى طول  وقد تكون المصلحة المشروعة خاصة بأجنبى

، ويشترط فى الوقت ذاته أال يتصرف فى العقار الموهوب ما دام صاحب اإليراد حياً حتى يكفل له ضماناً إليراده  حياته
 ($%& ) 

( $%&. 2191 - 2 - 2599داللوز  2592مارس سنة  21 - 519 - 2 - 19داللوز  2719يوليه سنة  21نقض فرنسى 
. كذلك  

. وقد ال  ، فيشترط الواهب على الموهوب له عدم التصرف فى العقار قد يكون لألجنبى حق انتفاع أو حق سكنى فى العقار الموهوب

، أن يعرضه أوالً باألفضلية  بيع العقار، إذا أراد هذا  ، ويقتصر على أن يشترط على الموهوب له يشترط الواهب عدم التصرف

، ولكنه على  . فهذا شرط ليس مانعاً من التصرف ، فإن قبل هذا األخير شراءه تعين على الموهوب له أن يبيعه إياه على شص معين
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كل حال مقيد لحرية المتصرف له فى التصرف لمن يريد 
 59وهامش  255ص  151فقرة  22أوبرى ورو وبارتان  ( &%$) 

 ً ( $%&. خامسا
 . 

 حكم التصرف الذى يتضمن شرطًا مانعًا ليس له باعث مشروع : - 304
، ولم تكن هناك مصلحة مشروعة تراد حمايتها به ال للمتصرف وال  فإذا كان الشرط المانع ليس له باعث مشروع 

، ليمنعه بذلك من  ط عليه عدم التصرف فيه. فإذا وهب شخص عقاراً آلخر واشتر ، كان الشرط المانع باطالً  للمتصرف له وال للغير

القيام بمشروع علمى أو بعمل من أعمال الخير يعلم الواهب أن الموهوب له يحرص على تحقيقه وقد يبيع العقار الموهوب فى سبيل 

يكون الشرط  ، ومن ثم . فهو ال يحقق مصلحة مشروعة ال للواهب وال للموهوب له وال للغير ، كان الباعث هنا غير مشروع ذلك

 . ، إلى أن يثبت المتصرف له أن الباعث غير مشروع . والمفروض أن للشرط المانع باعثاً مشروعاً  باطالً 

، كان التبرع باطالً هو أيضاً  ، فإن كان هذا الشرط المانع هو الدافع إلى التبرع ثم ينظر بعد ذلك فى مصير التبرع نفسه

، ومن ثم  ، فإن التبرع يبقى قائماً مع بطالن الشرط المانع الشرط المانع هو الدافع إلى التبرع . أما إذا لم يكن بطالن الشرط المانع

. وتقول  . وليس فى هذا األحكام إال تطبيق للقواعد العامة يجوز للموهوب له مخالفة الشرط المانع والتصرف فى العقار الموهوب

: " ويكون التصرف الذى اشتمل على هذا الشرط ) الباطل ( باطالً أيضاً إذا المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد 

، صح التبرع ولغا  ، ولم يكن الشرط المانع هو الدافع . أما إذا كان التصرف تبرعا كان الشرط المانع هو الدافع إلى هذا التصرف

الشرط " 
 - 72ص  97إسماعيل غانم فقرة  - 55فقرة وانظر شفيق شحاتة  - 11ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

 . 12عبد المنعم البدراوى فقرة  - 59منصور مصطفى منصور فقرة  - 221عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
فى جميع األحوال ) محمد على عرفة  ومن الفقهاء من يذهب إلى بطالن التصرف المتضمن للشرط المانع غير المشروع

. وواضح أن الشرط  مدنى ( 111ذلك إلى أن الشرط المانع غير مشروع وقد علق عليه التصرف ) م ، مستنداً فى  ( 111فقرة 

 ً ، فيلغو وحده إذا لم  يدخل فى بنية التصرف ذاته ( charge ) ، وإنما هو تكليف ( endition ) المانع فيما نحن بصدده ليس شرطا

( $%&. ( 2هامش  72ص  97ل غانم فقرة يكن هو الدافع إلى التبرع ) انظر فى هذا المعنى إسماعي
 . 

 ) ب ( المدة المعقولة

 المنع الدائم والمنع الموقت : - 305
.  ( interdiction temporaire( والمنع الموقت )  interdiction perpetuelleيجب التمييز كما قدمنا بين المنع الدائم )  

 ً ً  اً من التصرف منعاً دائماً ، يجب أال يكون مانع فلكى يكون الشرط المانع صحيحا ،  ، إذ تخرج العين بهذا المنع من دائرة التعامل بتاتا

. ومن ثم يكون الشرط المانع منعاً دائماً  ، وال يجوز إال بنص فى القانون كما هى الحال فى الوقف وهذا أمر مخالف للنظام العام

شرطاً باطالً 
 - 92 - 2 - 51داللوز  2751نوفمبر سنة  29 - 995 - 2 - 17داللوز  2717مارس سنة  5نقض فرنسى  ( &%$) 

داللوز  2595يناير سنة  9 - 211 - 2 - 2599داللوز  2599مارس سنة  21 - 51 - 2 - 57داللوز  2751نوفمبر سنة  7

 - 1 - 2559جازيت دى باليه  2559مايو سنة  4 - 477 - 2599داللوز األسبوعى  2599يونيه سنة  15 - 99 - 9 - 2529

( $%&. 171 - 2599داللوز  2599فبراير سنة  21 - 91
، يلغو ويبقى التصرف الذى تضمن الشرط ما لم يكن الشرط هو الدافع  

 . إلى التصرف فيبطل كل من الشرط والتصرف

بة إلى ظروف ، وأصبحت بالنس . فإذا طالت مدة المنع ، ولمدة معقولة ويتشرط إذن لصحة الشرط المانع أن يكون المنع موقتاً 

، فإن المنع الموقت يكون فى هذه الحالة فى حكم المنع الدائم  القضية ومالبساتها مدة غير معقولة
وتقول المذكرة  ( &%$) 

، وال جعله لمدة طويلة تجاوز الحاجة التى دعت إليه "  اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " ولكن ال يصح تأييد الشرط
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( $%&. ( 11ص  1عمال التحضيرية ) مجموعة األ
. ومعرفة ما إذا كانت  ، ومن ثم يكون الشرط المانع باطالً بالرغم من توقيته 

، يبت فيها القاضى الموضوع وال معقب  مدة المنع المحددة طويلة إلى حد أن تكون مدة غير معقولة فيبطل الشرط من مسائل الواقع

عليه من محكمة النقض 
( $%&. 191ص  115فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  ( &%$) 

 . 

مدنى سالفة الذكر على ما يأتى : " والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة  799وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

 . ، أو الغير " ، أو المتصرف إليه المتصرف

 الشرط المانع مدى حياة المنصرف :  - 306
لتحقق مصلحة مشروعة للمتصرف تبرر الشرط المانع فى أكثر األمثلة التى قدمناها 

 $%&. 922انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

)
. فإذا كان المتصرف قد اشترط  ، نرى أن الشرط المانع يجب أن تحدده له مدة تستغرق حياة المتصرف وتكون مع ذلك مدة معقولة 

،  أو االستيثاق من أن يقتصر الجوار على شخص المتصرف له،  ، أو حق انتفاع أو حق سكنى مدى الحياة لنفسه إيراد مدى الحياة

، ومن ثمن  ، وتكون المدة فى هذه الحالة مدة معقولة فمن الطبيعى فى هذه الفروض أن يجعل الشرط المانع قائماً لمدة تستغرق حياته

 ً ال يكون فيها مبرر ألن  –ائع بيع عقار بثمن مقسط أو بيع عقار يرتهنه الب –. لكن هناك فروض أخرى  يكون الشرط صحيحا

، ويكفى فى حالة بيع عقار بثمن مقسط أن تكون مدة المنع هى المدة التى يوفى فيها المشترى  تستغرق مدة المنع حياة المتصرف

ول بالرهن ، وفى حالة بيع عقار يرتهنه البائع أن تكون مدة المنع هى المدة التى يوفى فيها المشترى بالدين بالمكف باإلقساط جميعها

 . حتى يأمن البائع شر التطهير فيما إذا باع المشترى العقار قبل وفاء الدين

،  ، ومات المتصرف له قبل انقضاء هذه المدة وإذا حددت للشرط المانع مدة تستغرق حياة المتصرف أو مدة أخرى معقولة

 . يتصرفوا فيها حتى تنقضى المدة المحددة، فال يجوز لهؤالء أن  فإن العين تنتقل إلى ورثته مثقلة بالشرط المانع

 الشرط المانع مدى حياة المتصرف إليه : - 307
وقد يقتضى األمر أن يحدد للشرط المانع مدة تستغرق حياة المتصرف له كما إذا كان هذا معروفاً بسوء التدبير فيحرم عليه  

، ويجوز  ت انتقلت العين إلى ورثته غير مثقلة بالشرط المانع، حتى إذا ما المتصرف أن يتصرف فى العين الموهوبة طول مدة حياته

، ومن ثم  ، مدة معقولة ، بالرغم من استغراقها لحياة المتصرف له . وتكون المدة فى هذه الحالة للورثة عندئذ التصرف فى العين

يكون الشرط المانع صحيحاً 
مدنى كما رأينا : " والمدة  719المادة ، إذ تقول الفقرة الثالثة من  هذا فى مصر بنص صريح ( &%$) 

، حيث أحكام الشرط المانع هى من عمل القضاء دون أن  . أما فى فرنسا ... " ... المتصرف إليه المعقولة يجوز أن تستغرق حياة

حياة  الفرنسى على أنه ال يجوز أن تستغرق المدة فى الشرط المانع ، فقد استقرت أحكام القضاء ترد فيها نصوص تشريعية

 - 555 - 2 - 2599سيريه  2751نوفمبر سنة  7 - 599 - 2 - 15داللوز  2711مارس سنة  25المتصرف إليه ) نقض فرنسى 

بالنيول وريبير  وانظر - 211 - 2 - 2599داللوز  2599مارس سنة  21 - 999 - 2 - 2599داللوز  2755يناير سنة  15

 . ( 191ص  115فقرة  9وبيكار 
، ولكن يجوز تحديد مدة معقولة وإن  الفقهاء فى مصر إلى اعتبار الشرط المانع مدى حياة المتصرف له باطالً ويذهب بعض 

 ظهر فيما بعد أن هذه المدة قد استغرقت بالفعل حياة المتصرف إليه ) عبد المنعم البداروى
نين المدنى المصرى صريح كما رأينا ، فنص التق وظاهر أن هذا الرأى ال سند له أمام صراحة النص . ( 52ص  19فقرة  

حسن  - 2هامش  11ص  97فى إباحة الشرط المانع حتى لو كانت مدته قد حددت ابتداء بحياة المتصرف له ) إسماعيل غانم فقرة 

( $%&. ( 9هامش  15ص  75كيرة فقرة 
 . 

. مثل ذلك أن يكون  بالمدة إلى هذا الحد، لم يجز الوصول  فإذا لم يكن هناك مقتض ألن تستغرق المدة حياة المتصرف له

، فيكفى فى هذه الحالة تحديد مدة معقولة يستوفى فى أثنائها  المتصرف له قليل الخبرة والتجربة نظراً لصغر سنه أو يكون قاصراً 

، ألن المدة إذ ذاك  باطالً ، كان الشرط  . فإذا طالت المدة عن هذا الحد ، أو تحديد مدة يبلغ سن الرشد عند انقضائها الخبرة الالزمة

 . تصبح مدة غير معقولة
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، فإن الشرط المانع يبقى  ، ومات المتصرف قبل انقضاء هذه المدة وإذا حدد للشرط المانع مدة معقولة على النحو الذى أسلفناه

لف للشرط المانع فيما إذا . ويحل ورثة المتصرف محله بعد موته فى طلب بطالن التصرف المخا مع ذلك قائماً إلى أن تنقضى المدة

 . اقتضى األمر ذلك

 الشرط المانع مدى حياة الغير :  - 308
. وهذا واضح فيما  ، فقد تحدد له مدة معقولة تستغرق حياة هذا الغير وإذا كان الشرط المانع يحقق مصلحة مشروعة للغير

قدمناه من األمثلة 
( $%&. 929انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، أو  الواهب على الموهوب له إيراداً يرتبه للغير مدى حياته. فإذا اشترط  

، فإن المدة المعقولة للمنع من التصرف قد تستغرق فى هذه الحالة حياة  حق انتفاع أو حق سكنى يدوم ما دام الغير على قيد الحياة

الغير 
( $%&. 2هامش  19ص  91مارتى ورينو فقرة  ( &%$) 

 . 

، انتقلت العين إلى ورثة المتصرف له مثقلة بالشرط  موت الغير أى قبل انتهاء المدة المعقولةوإذا مات المتصرف له قبل 

ً  المانع  . ، فال يجوز لهؤالء التصرف فيها ما دام الغير حيا

 إحالة :  -حكم التصرف الذى يتضمن شرطًا مانعًا مدته غير معقولة  - 309
، فإن كان الشرط  . ثم ينظر بعد ذلك إلى مصير التبرع نفسه باطالً كما قدمنا، كان  فإذا كان الشرط المانع مدته غير معقولة

ً  المانع هو الدافع إلى التبرع ، فإن التبرع يبقى قائماً مع  . أما إذا لم يطن الشرط المانع هو الدافع إلى التبرع ، بطل التبرع هو أيضا

بطالن الشرط المانع 
، كان  على المشترى منه التصرف فى العين المبيعة تحريماً موقتاً وقد قضى بأنه إذا حرم البائع  ( &%$) 

، وال  ، كان الشرط باطالً  . أما إذا كان تحريم التصرف بصفة مؤبدة ، سواء كان التصرف بعوض أن بغير عوض الشرط جائزاً 

 2591يناير سنة  1ف اآلخر ) طنطا الكلية مقابل االلتزامات التى التزم بها الطر يبقنى عليه بطالن العقد إال إذا كان هذا الشرط فى

 277ص  295رقم  15المجموعة الرسمية  2519يونيه سنة  11وانظر أيضاً بنى سويف الكلية  - 715ص  995رقم  1المحاماة 
) . 

ه الحد ، فهل يجوز للقاضى إبقاء الشرط مع إنقاص مدته إلى ما يقدر أن وإذا كان الشرط المانع مؤبداً أو لمدة غير معقولة

مدنى التى تقضى بانتقاص العقد إذا كان باطالً أو قابالً لإلبطال فى شق منه دون الشق  259، مستنداً فى ذلك إلى المادة  المعقول

التى يجرى فيها إنقاصاً فى العقد  ، فإنه فى الحاالت األخرى اآلخر؟ يصعب التسليم للقاضى بهذا المدى الواسع فى السلطة التقديرية

.  % أو مدة البقاء فى الشيوع إلى خمس سنوات1، كما إذا أنقص الفوائد إلى  لقانون قد رسم له حداً أقصى ال تجوز مجاوزتهيكون ا

له مدة يقدرها مدة  ، فاألسلم أن يبطل الشرط المانع بدالً من أن يحدد أما هنا فليس أمام القاضى حد أقصى فرضه القانون حتى يلتزمه

ص  97. انظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  وقت ذاته أن المتصرف كان يرضاها عند إبرام التصرفمعقولة ثم يقدر فى ال

( $%&. 212ص  221وقارن عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش  71وص  71ص  - 72
، أو كما تقول المذكرة اإليضاحية  

للمشروع التمهيدى " صح التبرع ولغا الشرط " 
( $%&. 11ص  1ألعمال التحضيرية مجموعة ا ( &%$) 

. وقد سبق أن بسطنا  

ذلك لى حكم التصرف الذى يتضمن شرطاً مانعاً ليس له باعث مشروع 
( $%&. 925انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، فنحيل هنا إلى ما  

 . قدمناه هناك

 الجزء الذى يترتب على قيام الشرط المانع من التصرف - 2

 لشرط المانع من أحكام : ما يترتب على قيام ا - 321
 ً ، ترتب على ذلك أن يمتنع  ، أى كان لباعث مشروع ولمدة معقولة على النحو الذى بسطناه إذا قام الشرط المانع صحيحا

 . التصرف فى العين المتبرع بها طول المدة التى حددت فى الشرط المانع
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فال يجوز للمتصرف له أن يتصرف فى العين بأى نوع من أنواع التصرفات 
وهذا ما لم يقتصر الشرط على المنع  ( &%$) 

 - 159ص  52حسن كيرة فقرة  - 292شفيق شحاتة فقرة  - 2715فقرة  2من نقل الملكية دون غيره من التصرفات ) جوسران 

 - 295ص  51منصور مصطفى منصور فقرة  - 215ص  225صدة فقرة عبد المنعم فرج ال - 75ص  52إسماعيل غانم فقرة 

وانظر عكس ذلك وأن الشرط المانع فى نفسه ال يتناول إال المنع من نقل الملكية أو مما يؤدى إلى ذلك كالرهن : دى  . ( 299ص 

 . 19عبد المنعم البدراوى فقرة  - 595فقرة  9باج 
، إال إذا اشترط المتصرف ذلك صراحة  البناء أو التغيير المادى فى الشئ والمنع من التصرف ال يقتضى المنع من هدم

، وال يكون هذا حق ارتفاق ألن حق االرتفاق إنما يكون لمنفعة عقار ال  فيكون هناك التزام فى ذمة المتصرف له باالمتناع عن عمل

( $%&. 2هامش  215ص  292. انظر شفيق شحاتة فقرة  لمنفعة شخص
، أو أن يقدمها  ، أو أن يهبها ه أن يبيع العين. ال يجوز ل 

، أو أن يرهنها رهناً رسمياً أو رهن حيازة  ، أو أن يقرر عليها حق انتفاع أو حق ارتفاق حصة فى شركة
كذلك ال يجوز  ( &%$) 

ه هذا اإليراد المرتب ) للموهوب له أو الموصى له بإيراد مرتب مدة الحياة غير جائز التصرف فيه أن ينزل عن الرهن الذى يكفل ل

( $%&. ( 251ص  151فقرة  22أوبرى ورو وبارتان 
. وإذا أخذ دائن للمتصرف له عليها حق اختصاص أو ترتب له حق  

، ألن العين تصبح غير قابلة  ، فال يجوز لهذا الدائن أن يحجز على العين فى أثناء المدة التى يبقى فيها الشرط المانع قائماً  امتياز

 . عليها ما دامت غير قابلة للتصرف فيها كما سنرىللحجز 

، المقصود عدم  ، فإن اإليصاء ولو أنه تصرف إنما هو تصرف لما بعد الموت ولكن يجوز لمتصرف له أن يوصى بالعين

التصرف فى حال الحياة 
 وقد كان المشروع التمهيدى - 155ص  52حسن كيرة فقرة  - 75ص  52إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

، فحذفت عبارة " أو بمنع  مدنى ينص صراحة على الشرط الذى " يقضى بمنع التصرف فى مال أو بمنع اإليصاء به " 719للمادة 

 . ( فى الهامش 997وانظر آنفاً فقرة  - 15ص  1اإليصاء به " فى لجنة المراجعة ) مجموعة األعمال التحضيرية 
، وال دون  ( 155ص  52حسن كيرة فقرة  - 115للمنفعة العامة ) بيدان فقرة وال يجوز الشرط المانع دون نزع ملكية العين 

بداهة من انتقال  ، وال يمنع ( 75ص  52، وال دون أعمال التصرف الكاشفة كالقسمة والصلح ) إسماعيل غانم فقرة  أعمال اإلدارة

( $%&. العين بالميراث
، كما إذا قصد المتصرف  لمنع يقتضى منع الوصية. وذلك ما لم يكن الغرض الذى يراد تحقيقه من شرط ا 

من الشرط المانع أن تؤول العين بعد موت المتصرف له إلى ورثة هذا األخير 
ص  51منصور مصطفى منصور فقرة  ( &%$) 

( $%&. 291ص  - 299
 . 

لحالة يجوز التصرف فى وقد يكون الشرط المانع مقصوراً على وجوب استبدال عين أخرى بالعين المتصرف فيهان ففى هذه ا

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  بأن يشتري بثمنها عينا أخرى، ولكن يلتزم المتصرف له  العين
 $%&. 912انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

)
، على شخص معين باألفضلية  ، عند الرغبة في التصرف فيها . كما قد يكون الشرط المانع مقصوراً على وجوب عرض العين 

، فيجب قبل التصرف في العين لشخص آخر أن تعرض العين على هذا الشخص المعين حتى إذا رغب في شرائها كانت  على غيره

، وقد تقدم بيان ذلك  له األفضلية على غيره
( $%&. 919انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

  . 

، يجب  ، أي في حق شخص تصرف له من تتلقي العين مثقلة بهذا الشرط وحتى يكون الشرط المانع في العقار نافذاً في حق الغير

تسجيل ، فيذكر في  . ويقع عادة هذا التسجيل ضمن تسجيل التصرف األصلي الذي نقل العين مثقلة بالشرط تسجيل الشرط المانع

، فإذا وقع  . ومن ثم يكون الشرط المانع حجة على الغير التصرف األصلي ما ورد في التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع

 .  . كان التصرف باطال كما سنرى وأمكن االحتجاج على الغير بالبطالن تصرف للغير مخالف للشرط

، أصبحت أيضاً غير قابله للحجز عليها )  ( بحكم الشرط المانع inalienableومتى كانت العين غير قابلة للتصرف فيها ) 

inalienable ) ولو أن الحجز كان جائزاً ألمكن التحايل على شرط المنع من  ، فإن المنع من التصرف يقتضي المنع من الحجز .

المالك قد تصرف في العين على هذا ، فيكون  ، بأن يقترض المالك ماال ويدع الدائن يحجز على العين ويقتضي حقه منها التصرف
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النحو بطريق غير مباشر 
 . D 2595فبراير سنة  19 – 151 – 2 – 2525داللوز  2529يونية سنة  22نقض فرنسي  ( &%$) 

C 1941 – 22 –  199فقرة  99بالنيول وريبير وبيكار  – 257ص  151فقرة  22أوبري ورو وبارتان . 
.  على عدم جواز التصرف جواز الحجز بطريق أصلي يختلف عن عدم جواز الحجز المترتبهذا ويال حظ أن اشتراط عدم وجود 

مرافعات على أن " المبالغ واألشياء الموهوبة أو الموصي بها مع اشتراط  571ففي عدم جواز الحجز بطريق أصلي تنص المادة 

ا مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها ال يجوز عدم جواز الحجز عليها ال يجوز حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي لبه

حجزها من دائني الموهوب له أو الموصي له الذين نشأ دينهم قبل الهبة أو الوصية إال لدين نفقة نقدي وبالنسبة المبينة في المادة 

، ألن هؤالء  على الهبة أو الوصية. وخذ من ذلك أن عدم جواز الحجز ال يكون نافذاً إال في حق الدائنين السابقين  السابقة ) الربع ( "

، وقد دخلت هذه العين في ذمة المدين غير قابلة  وقت أن نشأت حقوقهم على العين الموهوبة أو الموصي بها الدائنين لم يعتمدوا

، سواء كانوا  ، فإنه يكون نافذاً في حق جميع الدائنين . أما إذا كان عدم جواز الحجز مترتبا على عدم جواز التصرف للحجز عليها

يوليه سنة  11 221 2 – 91داللوز  2791مارس سنة  29حقين لها ) نقض فرنسي  سابقين على الهبة أو الوصية أو كانوا ال

بالنيول  – 525 – 2 - 57داللوز  2757مارس سنة  19 –ا  – 19سيريه  2715ديسمبر سنة  19 – 555 2 – 15داللوز  2719

حقوقهم قد نشأت في أثناء المدة المعقولة  ، إذا كانت بل إن الدائنين الالحقين للهبة أو الوصية.  ( 199فقرى  9ورييير وييكار 

 2525داللوز  2529يونيه سنة  22، ال يجوز لهم الحجز على العين حتى بعد انقضاء هذه المدة نقض فرنسي  المحددة للشرط المانع

 بالنيول وريير – 199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – D . C . 1914 – 22 2595فبراير سنة  19 – 151 – 2 –
( $%&. ( 792ص  2992فقرى  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 1711فقرة  2وبوالنجيه 

  . 

ملك ، كانت قابلة للت ، كما هو الغالب . فإذا كانت عقاراً  ولكن العين غير القابلة للتصرف فيها تكون مع ذلك قابلة للتملك بالتقادم

، ومثل هذا التصرف في العين غير  بالتقادم الطويل دون التقادم الحسمي يقتضي وجود السبب الصحيح وهو التصرف الناقل للملكية

، وهذا نادر فإنها تقبل التملك  . وإذا كانت الغين منقوال ، فال يصلح أن يكون سببا صحيحاً  قابلة للتصرف فيها يكون باطال كما سنرى

، ولكنها ال تقبل التملك بالحيازة ألن قاعدة الحيازة في المنقول تقضي السبب الصحيح أن تصرفا ناقال لملكية  ويلبالتقادم الط

، فاليصلح أن يكون سببا صحيحا  ، ومثل هذا التصرف في المنقول غير القابل للتصرف فيه يكون باطال المنقول
أنظر في  ( &%$) 

( $%&. 111 ص 179هذا المعنى محمد على عرفه فقرة 
. وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما  

يأتي : " والمال الذي منع التصرف فيه قابل مع ذلك أن يتم تملكه بالتقادم " 
ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

11 .&%$ )
  . 

 القضاء الفرنسي : –حكم التصرف المخالف للشرط المانع  – 321

ذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى أن الشرط المانع الذي يتضمنه التصرف يكون الجزاء على مخالفته فسخ هذا التصرف تطبيقا  

، وقد أخل بهذا  ، فترتب في ذمته التزام باالمتناع عن عمل . فقد تعهد المتصرف له بأال يتصرف في العين للقواعد العامة في الفسخ

، ويسقط تبعا لذلك التصرف  . ومن ثم تعود العين إلى ملك المتصرف اإلخالل هو فسخ التصرف األصلي ، فيكون جزاء هذا االلتزام

المخالف للشرط المانع والصادر من المتصرف إليه 
( $%&. 191سافاتيية ا فقر  ( &%$) 

  . 

، فقد أجاز أن يطلب المتصرف ) أو ذو المصلحة  ولكمن القضاء الفرنسي لم يقف عند تطبيق القواعد العامة في هذه المسألة

، بل إبقاءه واالقتصار على إبطال التصرف الذي صدر مخالفا للشرط المانع  ، ال فسخ التصرف الصادر منه المشروعة (
 ($%& ) 

مارس سنة  5 – 212 - 1 – 75سيريه  2779يونيه سنة  25باريس  – 195 – 2 – 71 سيريه 2717مارس سنة  5نقض فرنسي 

( $%& . 299 – 1 – 2597سيريه  2591يناير سنة  21تولوز  – 195 - 1 – 2595سيريه  2599
. فيجوز إبطال كل تصرف  

مخالف للشرط المانع 
سيريه  2591رس سنة ما 19 – 559 – 2 – 11سيريه  2711يوليه سنة  22نقض فرنسي  ( &%$) 

2522 – 2 – 299 .&%$ )
، وكذلك إبطال كل رهن يصدر من المتصرف له إذ يكون هذا الرهن مخالفا للشرط المانع  

 ($%& ) 
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روان  – 195 – 1 – 2595سيريه  2599باريس ( مارس سنة  – 211 – 2 – 2519داللوز  2519يناير سنة  21نقض فرنسي 

( $%&. 111 – 1 – 2591سيريه  2599أبريل سنة  9
، وكذلك إبطال كل نزول من جانب المتصرف له عن الرهن الذي يكفل  

ما تلقاه بالهبة أو الوصية من إيراد مرتب 
( $%&. 171 1 – 2591سيريه  2591فبراير سنة  19يموج  ( &%$) 

. بل إن  

اإلبطال يتناول ما ترتب على العين من رهن قانوني أو رهن قضائي 
تحت حكم محكمة النقض  2751يونيه سنة  1دويه  ( &%$) 

( $%&. 111 – 2 – 59سيريه  2755أبريل سنة  15الصادر في 
. وال يكون المتصرف له الذي صجر منه التصرف المخالف  

، ومن ثم ال يجب عليه الضمان  للشرط المانع مسئوال عن هذا التصرف األخير
 75سيريه  2779يونيه سنة  25باريس  ( &%$) 

– 1 – 212 .&%$ )
  . 

، فالواهب وحده دون  . فإذا كان الشرط المانع قد تقرر لمصلحة الواهب والذي يطلب اإلبطال هو من تقرر الشرط المانع لمصلحته

الموهوب له هو الذي يطلب اإلبطال 
( $%&. 911 – 2 – 55داللوز  2759نوفمبر سنة  11نقض فرنسي  ( &%$) 

. أما إذا كان  

، هو الذي  ، دون الواهب ، فإن الموهوب له أو األجنبي الموهوب له أو لمصلحة أجنبي $ 911$ تقرر لمصلحة  الشرط المانع قد

يطلب اإلبطال 
 – 2599داللوز  2599مارس سنة  11 – 991 – 2 – 2595داللوز  2519يونيه سنة  19نقض فرنسي  ( &%$) 

باريس  – 229 – 1 – 19داللوز  2791مايو سنة  25يزانسون ب – 211 – 2 – 2519داللوز  2519يناير سنة  21 – 991 – 2

( $%&. 272 – 1 – 75سيريه  2779يونيه سنة  25
  . 

، حتى لو كان هذا حسن النية ال يعلم بهذا الشرط  وينفذ اإلبطال في حق من تلقي النصر المخالف للشرط المانع
 19باريس  ( &%$) 

( $%&. 2591مبر سنة سبت 25جازيت دي تريبنينو  2591مايو سنة 
، فمتى سجل كان  . وقد قدمن أنه يجب تسجيل الشرط المانع 

 .  نافداً في حق من تلقى التصرف

 االعتراضات الموجهة للقضاء الفرنسي في هذا الصدد : – 322
، لوجب أن يقضي بفسخ التصرف األصلي  ، ما دام ال يوجد نص خاص لو أن القضاء الفرنسي اقتصر على تطبيق القواعد العامة 

. ولكن هذا الجزاء يجاوز  الذي تضمن الشرط المانع على أساس أن المتصرف له يقيم بالتزامه من االمتناع عن التصرف في العين

، فهو لم يرد إذا خولف هذا الشرط أن يحرم المتصرف له  قصد إليه المتصرف من الشرط المانعفي كثير من األحيان الغرض الذي 

،  ، بل كل ما أراج هو أن تبقي العين له دون أن يتصرف فيها ألحد لذلك ترك القضاء الفرنسي التصرف األصلي قائما من العين

 ى أي أساس يقوم هذا القضاء ؟ . فعل واقتصر على إبطال التصرف الذي صدر مخالفا للشرط المانع

، أي باالمتناع عن التصرف في العين ع فإذا أخل  قيل إن الشرط المانع يرتب التزام ا في ذمة المتصرف له باالمتناع عن عمل

رف ، أي إبطال التص ، جاز أن يكون الجزاء على اإلخالل بااللتزام هو التعويض العيني الملتزم بهذا االلتزام وتصرف في العين

، فهي تقرر أن الدائن في االلتزام باالمتناع عن عمل  مدني فرنسي 2259. وهذا ماتقضي به المادة  الذي صدر مخالفا للشرط المانع

 a la droit de demander que ce qui aurait ete fait parمن حقه أن يطلب إزالة ما تم مخالفا لهذا االلتزام ) 
contravention a l'engagement soit detruit  )

 – 799ص  2992فقرة  2كوالن وكاييتان ودي المور انديير  ( &%$) 

( $%&. 55ص  11عبد المنعم البدراوي فقرة  – 215ص  299وانظر أيضاً في هذا المعنى شفيق شحاتة فقرة 
. ولكن هذا القول  

، ال إبطال  مدني فرنسي هو الهدم المادي 2259مادة ( الواردة في آخر ال soit detruitمردود بأن المقصود بعبارة " اإلزالة " ) 

التصرف المخالف لاللتزام باالمتناع 
 . 1هامش  191ص  117فقرة  9أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

&%$ )
  . 

، بل يكون نصر فه فيها  يحا، فال يملك التصرف في العين تصرفا صح وقيل إن الشرط المانع إنما يجعل المتصرف له ناقص األهلية
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قابال لإلبطال 
( $%& . 2799فقرة  2أنظر في هذا المعنى جوسران  ( &%$) 

. وهذا القول مردود أيضاً بأن نقص األهلية إنما  

، وال يجوز للشخص بإرادته أن يجعل نفسه ناقص األهلية  يحدده القانون
( $%& . 19ص  91مارتي ورينو فقرة  ( &%$) 

. ولو  

، لكان هو وحده الذي يطلب إبطال التصرف الصادر منه مخالفا  ا جدال بأن المتصرف له يصبح بالشرط المانع ناقص األهليةسلمن

، وقد رأينا أن القضاء الفرنسي يسلم بأن ألي من هذين طلب اإلبطال متى  ، ولما جاز أن يطلبه المتصرف أو الغير للشرط المانع

 .  حتهكان الشرط المانع قد تقرر لمصل

، في حدود المصلحة التي تقرر الشرط المانع  وقيل إن الشرط المانع إنما يقع على العين ذاتها فيجعلها غير قابلة للتصرف فيها

لحمايتها 
( $%& . 19ص  91مارتي ورينو فقرة  – 117فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

. ويرد على هذا القول بما يأتي  

بأن الشرط المانع يجعل العين غير قابلة للتصرف فيها ال يتفق مع القول بأن التصرف المخالف للشرط المانع إنما ( إن القول  2: ) 

، ترتب على ذلك في منطق القانون أن يكون كل تصرف فيها  . فمتى كانت العين غير قابلة للتصرف فيها يكون قابال لإلبطال

، فإن أسباب القابلية لإلبطال طبقا  التسليم جدال بالقابلية لإلبطال ) أي بالبطالن النسبي (( وحتى مع  1. )  ، ال قابال لإلبطال باطال

، فال يستطيع إذن الطرفان باتفاق  ، فهي ترجع إما لنقص في األهلية أو لعيب في الرضاء للقواعد العامة محددة على سبيل الحصر

( ثم إن القول بالقابلية إلبطال ال يسيغ  9خلقا سببا آخر للقابلية لإلبطال ) ، أن ي ، ودون نص خاص في القانون يجيز لهم ذلك بينهما

،  . وهذا يجعل الشرط المانع ليست له قيمة عملية ، أن يطلب اإلبطال ، وهو من تقررت القابلية إلبطال لمصلحته إال للمتصرف له

$ ع عليه بالضمان ورد الثمن الذي قبضه وهو ، فيعرض نفسه للرجو فإن المتصرف له لن يطلب إبطال تصرف صادر منه هو

حريص على أن يستبقى الثمن  $ 915
( $%&. 792ص  2992فقرى  2كوالن وكايتان ودي  ( &%$) 

( وإذا أراد القضاء  5. )  

العين غير  ، فإنه يصادف نفس العقبة إذا أن البطالن المطلق يفترض أن الفرنسي أن يتحول من البطالن النسبي إلى البطالن المطلق

، بل ال بد فيه من نص  ، وعدم قابلية العين للتصرف فيها أمر ال يصح أن تنشئة إرادة الطرفين قابلة للتصرف فيها كما قدمنا

، وهذا النص التشريعي غير موجود في القانون الفرنسي  ، وهذا النص التشريعي تشريعي
فقرة  22أوبري ورو وبارتان  ( &%$) 

ً  91هامش  151 ( $%& . سابعا
، فهو يقيم دون نص األساس للمبطالن  . والواقع أن القضاء الفرنسي قضاء ال يخلو من التناقض 

، هو قضاء ال يفي  . ومن الناحية العلمية . هذا من الناحية النظرية ، البطالن النسبي ، دون نص كذلك ، ثم يستخلص منه المطلق

، والمتصرف  طلب إبطال التصرف الصادر من المتصرف له مخالفا للشرط المانع، فهو ال يسمح للمتصرف أن ي بالحاجات العملية

 .  ، وبذلك يتجرد الشرط المانع من كل قيمة عملية له لن يطلب إبطال التصرف الصادر منه كما قدمنا

جد في التقنين المدين ، وهذا النص التشريعي قد و ويتبين من كل ذلك أن المسألة في حاجة إلى نص تشريعي يضع األمور في نصبها

 .  المصري

 البطالن في التقنين المصري بطالق مطلق ص نص تشريعي : – 323
مدني على ما  715، فنصت المادة  ، لم يشأ التقنين المدني المصري أن يسكت تحديد مصير التصرف الذي يقع مخالفا للشرط المانع 

 يأتي : 

، فكل تصرف مخالف له يقع باطال  عقد أو الوصية صحيحا طبقا لحكام المادة السابقة" إذا كان شرط المنع من التصرف الوارد في ال 

 "
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  2251تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

،  755. ثم وافق عليه لمس النواب تحت رقم  ائيفي المشروع النه 759. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  المدني الجديد

 . ( 11ص  – 19ص  1األعمال التحضيرية  ) مجموعة 715فمجلس الشيوخ تحت رقم 
، فكانت تقضي  ، فيعهد التقنين المدني السابق ، ولكن بعض أحكام القضاء المصري وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 2520أبريل سنة  29من التقنين المدني الجديد : استئناف مصر  715نصوص عله في المادة بالبطالن المطلق على الوجه ال
رقم  1المحاماة  2511يناير سنة  1طنطا  – 211ص  295رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  19 – 129ص  15رقم  1المحاماة 

  . 715ص  995
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  ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى
  . ( ) مطابق 115ن المدني السوري م التقني

  . . التقنين المدني العراقي ال مقابر ) مطابق ( 799التقنين المدني الليبي م 
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

  . 

ترتيب التزام شخص في ذمة . فهل هذا الشرط يقتصر على  ، أن نبين أوال التكييف القانوني للشرط المانع ، قبل تناول النص ويحسن 

، أو هو شرط يجعل العين ذاتها غير قابلة للتصرف فيها  المتصرف له يمنعه من التصرف في العين
أنظر مناقشة هذه  ( &%$) 

( $%&. 1711فقرة  2المسألة في بالنيول ورييروبوالنجيه 
، فجعل العين ذاتها  ؟ اختار التقنين المدني المصري التكييف الثاني 

، بل هي  ، وهذه نتيجة منطقية ، أي تصف يقع مخالفا للشرط المانع بطالنا مطلقا . ويترتب على ذلك بطالن قابلة للتصرف فيهاغير 

، فقد أورد التقنين المدني هذا النص في  . ولما كان ذلك يحاج إلى نص تشريعي ، لجعل العين غير قابلة للتصرف فيها نتيجة بديهة

. وال شك في أن التصرف  ، حيث صرح كما رأينا بأن كل تصرف مخالف للشرط المنع " يقع باطال " الذكرمدني سالفة  715المادة 

. أما إذا كان التقنين يريد البطالن  ، هو التصرف الباطل بطالنا مطلقا وال شيء غير ذلك ، في لغة التقنين المدني المصري الباطل

 .  عبارة " قابل لإلبطال ، فإنه يستعمل دائما ألداء هذا المعنى النسبي

. وهذا الحكم  ، تصرف باطل بطالنا مطلقا بصريح النص ، في التقنين المدني المصري فالتصرف المخالف للشرط المانع هو إذن

 فيه مزيتان يتفوق بهما على القضاء الفرنسي :

التصرف في عين غير قابلة للتصرف فيها هو ، فجزاء  ) الميزة األولى ( أنه يتفق مع جعل العين ذاتها غير قابلة للتصرف فيها

. أما لو جعل الشرط المانع يقتصر على ترتيب التزام شخص في ذم المتصرف له باالمتناع علن  البطالن المطلق ال البطالن النسبي

التصرف ، بل هو فسخ  ، وال هو البطالن النسبي البطالن المطلق $ 911$ ، لكان جزاء التصرف المخالف ليس هو  التصرف

، فهو لم يقصد عند مخالفة  األصلي ولم يرد التقنين المدني المصري أن يجاوز ما قصد إليه المتصرف من إيراده للشرط المانع

،  ، بل إبقاء هذا التصرف قائما مع إلغاء ما صدر من المتصرف له من تصرف مخالف للشرط المانع الشرط فسخ التصرف األصلي

 .  وقد سبقت اإلشارة على ذلك

عيبا وقع فيه القضاء الفرنسي عندما اتجه إلى  –البطالن المطلق  –) المزية الثانية ( عالج التقنين المدني المصري بالحك الذي أورده 

، حتى لو كان  ، أن يطلب بطالن التصرف المخالف للشرط ، ولكل ذي شأن . فالبطالن المطلق يسمح للمتصرف البطالن النسبي

المتصرف له وحده الشرط قد تقرر لمصلحة 
وحتى لو كان من تعامل مع المتصرف له في التصرف الخالف للشرط المانع  ( &%$) 

. وبهذا يقول القضاء والفقه في  ، متى كان هذا الشرك قد تضمنه تسجيل التصرف األصلي ، أي ال يعلم بالشرط المانع حسن النية

ص  2929فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 2592ر سنة سبتمب 25ماير سنة جازيت دي تريبينو  19فرنسا ) باريس 

( $%&. ( 12ص  – 19ص  91مارتي تووينو فقرة  – 1719فقرة  2وانظر بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 799
. فأصبح للشرط  

لحة المتصرف أو لمصلحة ، سواء تقرر الشرط لمص المانع بذلك قيمة عملية تؤدي إلى إسقاط كل تصرف يصدر مخالفا لهذا الشرط

، بل ويتمسك به من تلقي النصر المخالف  . فالبطالن المطلق يستطع أن يتمسك به كل ذي مصلحة المتصرف له أو لمصلحة الغير

.كان لكل  . فمتى صدر من المتصرف له تصرف مخالف للشرط المانع إلى شخص معين للشرط وهو الذي تعاقد مع المتصرف له

. وكان كذلك للمتصرف وله دائما مصلحة أدبية في عدم مخالفة الشرط المانع  لمخالف للشرط التمسك بالبطالنمن طرفي التصرف ا

 .  ، التمسك بالبطالن ، وللغير إذا تقرر الشرط المانع لصلحته الذي فرضه

، فالشرط المانع من  ذكرهماوتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وإذا توافر الشرطان اللذان تقدم 

. وقد حسم المشروع بهذا  ، كان التصرف المخالف باطال بطالنا مطلقا لعدم قابلية المال للتصرف . فإن خولف التصرف صحيح

   ، إذ كان القضاء مترددا بين بطالن التصرف المخالف أو فسخ التصرف األصلي الحكم خالفا قام حول هذه المسألة

، إذا كان  . ويطلبه كذلك المتصرف له أو الغير ، إذ له دائما مصلحة في ذلك التصرف المخالف هو المتصرف والذي يطلب بطالن

الشرط المانع أريد به أن يحمي مصلحة ألحد منهما 
يالحظ أنه فيما يتعلق بالمتصرف له يجوز له دائما طلب بطالن  ( &%$) 

، ألنه  شرط هذا تقرر لمصلحة المتصرف أو لمصلحة الغير دون مصلحته هو، حتى لو كان هذا ال التصرف المخالف للشرط المانع

، فال يجوز له طلب  . وهذا بخالف الغير ، يجوز له دائما طلب البطالن ، كالمتصرف ، فالمتصرف له أحد طرفي التصرف الباطل
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.  له وهو من الغير طلب بطالن التصرف ، وذلك حتى تكون له مصلحة تسوغ البطالن إال إذا كان الشرط المانع قد تقرر لمصلحته

  . وعلى هذا الوجه يجب أن تفهم المذكرة اإليضاحية
. وليس هذا  ، ومن حقه كما قدمنا أن يطلب هو أيضاً البطالن والمشتري من المتصرف له هو الطرف اآلخر في التصرف الباطل

، فال يطالب بالثمن إذا  ري يستطيع أن يبادر إلى طلب البطالن، وهو بعد ال يخلو من فائدة للمشت غريبا في منطق البطالن المطلق

( $%&. 291. قارن شفيق شحاتة فقره  ، أو يسترده إذا قد دفعه كان لم يدفعه
. وهذه هي القاعدة التي سبق تقريرها في االشتراط  

لمصلحة الغير " 
  : فقه المصري في هذه المسألةوقد تضاربت اآلراء في ال – 11ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

... فإذا  فقد ذهب األستاذ شفيق شحاتة إلى أن " االتفاق على المنع من التصرف يتولد عنه فقط التزام باالمتناع عن عمل هو التصرف

كطريق  . ولذلك فإنا نرى أن المتصرف يستطيع أن يطلب إبطال التصرف بالتزامه تصرف الملتزم بعدم التصرف فإنه يكون قد أخل

وانظر أيضاً في هذا المعنى عبد المنعم البدراوي فقرة  – 215ص  – 217ص  299. ) شفيق شحاتة فقرة  من طرق التنفيذ العيني "

  . ( 55ص  11
. فقد جاء في المذكرة اإليضاحية أنه إذا خولف  أحكام هذا البطالن ويقول األستاذ إسماعيل غانم : " وتشور الصعوبة بصدد تحديد

. ولكن مقتضى البطالن المطلق أن يكون لكل ذي مصلحة  ، كان التصرف باطال بطالنا مطلقا لعدم قابلية المال للتصرف رطالش

. وتلك نتائج ال تستقيم مع الغرض المقصود من  ( 252، وال يزول باألجازة ) م  ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها التمسك به

. فيجب على األقل حيث يكون الشرط المانع مقررا لمصلحة شخص آخر  لحة خاصة لشخص معين، وهو حماية مص الشرك المانع

بالبطالن  ، فيجب أن يتوقف الحكم أن يكون هو صاحب الشأن األول في االنتفاع بتلك الحماية –غير المالك ) المشترط أو الغير ( 

. ولكن ليس معنى ذلك أن أحكام البطالن النسبي  التصرف المخالف ، حقه في اإلبطال بإجازة ، ويكون له أن يتنازل على مطالبته به

، في حين أن الشرط المانع قد يكون  . فالبطالن النسبي طبقا للقواعد العامة إنما يقرر لمصلحة أحد المتعاقدين منطبقة انطباقا تاما

لشرط المانع مقررا لحماية المشترط أو الغير وهو . وإذا كان ا مقررا لحماية المشترط أو الغير وهو ليس طرفا في التصرف المخالف

، فإن تطبيق أحكام  . وإذا كان الشرط المانع مقررا لحماية المالك نفسه من رعونته أو تبذيره ليس طرفا في التصرف المخالف

ذلك كفيل بتجريد ، و البطالن النسبي تطبيقا كامال يقتضي قصر طلب بطالن التصرف المخالف على المالك وتخويله حق اإلجازة

، وبالتالي  . ولذلك يتعين في هذه الحالة تخويل المشترط حق طلب اإلبطال بناء على ما له من مصلحة أدبية الشرط من قيمته العملية

مأمن من اإلبطال بل يجب أن تنقسم إلى إجازة المالك لكي يصبح التصرف  فال تكفي إجازة المالك لكي يصبح التصرف المخالف في

وانظر أيضاً قريبا من  –(  59ص  52لف في مأمن من اإلبطال بل يجب أن تنقسم إلى إجازة المشترط " ) إسماعيل غانم فقرة المخا

 – 215ص  – 219ص  229عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 999ص  – 995و ص  992ص  52هذا المعنى : حسن كيرة فقرة 

  . 221ص  55منصور مصطفى منصور فقرى 
، فال محل إذن  تاذ محمد على عرفة : " الواقع أن اشتراط المنع من المتصرف في ذاته لم يجر على حكم القواعد العامةويقول األس

. وكل ما يمكن قوله في هذا الصدد هو أن  لمحاولة إسناد الجزاء المترتب على مخالفته إلى أساس من المبادئ المقررة في القانون

، وذلك من شأنه أن  ، فأباح اشتراط المنع من التصرف في األموال على النظام القانوني للملكيةالقضاء قد أباح لألفراد الخروج 

، وهو ما يؤدي إلى بطالن كل تصرف  ، فتخرج عن دائرة التعامل ( charge reelle ) تصبح هذه األموال مثقلة بتكليف عيني

. ثم يقول في موضع آخر : " قرر المشرع في  ( 915ص  172فيها على خالف مقتضى هذا التكليف " ) محمد على عرفة فقرة 

، فقد انقضى ذلك الخالف  ... والواقع أن المشرع لم يحسم بهذا الحكم ذلك الخالف فحسب ... قد جاء بالمذكرة اإليضاحية 715المادة 

ً ، ولكنه رد البطالن إلى أسا بما استقر عليه القضاء الفرنسي من تقرير بطالن التصرف المخالف ، بأن قرار  سه القانوني السليم أيضا

. ونحن نؤيد األستاذ محمد علي  ( 919ص  171، ال نسبيا كما ذهب إليه القضاء الفرنسي " ) محمد على عرفة فقرة  بطالنا مطلقا

ا أن المال الممنوع . ففي رأين ، وال نتوقف إال في شيء واحد هو قوله " فتخرج عن دائرة التعامل " عرفة فيما ذهب إليه تأييدا تاما

، فهو مال خرج عن دائرة التصرف دون أن يخرج عن  ، إال إذا أريد بالتعامل التصرف التصرف فيه ال يخرج عن دائرة التعامل

، فيجوز إيجاره وتوارثه وتملكه  فيما ال يتعارض مع الغرض زمن الشرط المانع ، إذ هو ال يزال قابال للتعامل فيه دائرة التعامل

 221ص  – 222ص  51دم ونزع ملكيته للمنفعة العامة وما إلى ذلك ) أنظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة بالتقا
) .  
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 – 211ص  – 215ص  722عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 525فقرة  2أنظر أيضاً في معنى البطالن المطلق : محمد كامل مرسي 

( $%&. 255ص  - 299ص  59رى جميل الشرقاوى في رسالته في البطالن فق
  . 

 خصائص حق الملكية  -المبحث الثاني 

 خصائص ثالث لحق الملكية :  – 324
( وهو حق  9. )  ( exclusof( وهو حق مانع )  1. )  ( total( فهو حق جامع )  2يقال عادة إن حق الملكية له خصائص ثالث : ) 

، وقد رأينا  ( absolu. وكان يقال قديما إن الملكية حق مطلق )  ( perpetualدائم ) 
( $%&. 151أنظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. أن  

 .  ، وأن يقوم بما للملكية من وظيفة اجتماعية ، إذ يجب على المالك أن يلتزم حدود القانون الملكية على العكس من ذلك حق مقيد

 .  مطلباً ثانياً ألهميتها –الملكية حق دائم  –، وتفرد للخاصية الثالثة  في مطلب –حق جامع مانع الملكية  –ونعالج الخاصيتين الوليين 

 الملكية حق جامع مانع  -المطلب األول 

 الملكية حق جامع : – 325
ع بالشيء ) ) ، فهي تخول المالك االنتفا قدمنا أن الملكية حق يشمل على أوسع السلطات التي يمكن أن يكون للشخص على الشيء 

jus utendi  ( واستغالله ،jus fruendi )  ( ( والتصرف فيه ،jus abutendi  وليس لصاحب أي حق عيني آخر على الشيء .

. فاألصل في  ، إال ما منع منه القانون . ثم إن للمالك أن يصنع بملكه يشاء ، بل ال يكون له إلى بعضها كل هذه السلطات جميعا

. وهذا النص ال يجوز التوسع تفسيره  . وال بد في االستثناء من نص والتحريم هو االستثناء ، الملكية اإلباحة
 9أنسيكلوبيد  ( &%$) 

( $%&. 91فقرة  proriete لفظ 5داللوز 
 .  plena re potestes.. ومن ثم كانت الملكية حقا جامعا ) )  

 ويترتب على أن الملكية حق جامع أمران : 

، وال يكلف المالك إال بإثبات ملكه طبقا للطرق المقررة  أن األصل في حق المالك أن بطون جامعا لكل السلطات) األمر األول ( 

، أو يدعى أن هناك قيدا تقرر لمصلحته على  ، كحق انتفاع أو حق ارتفاق أو حق رهن . ومن يدعى أن له حقا في ملك الغير قانونا

. ذلك أن المفروض هو أن المالك يجمع كل  ، يقع عبء اإلثبات ، ال على المالك عليه هو، ف ملك الغير كقيام شرط مانع من التصرف

، واعتبرتا الملكية جامعة أي خالية من أي  ، فما لم يثبت أحد أن القانون أو االتفاق خول له بعضها بقينا على حكم األصل السلطات

قيد 
( $%&. 191وشوفو فقرة بودري  – 157ص  259فقرى  1أوبرى ورو وبارتان  ( &%$) 

  . 

. فحق االنتفاع وما يلحقه من حق االستعمال وحق السكني هي  ) واألمر الثاني ( أن أي حق يتفرع عن الملكية يكون عادة موقتا 

، وإذا لم تحدد لها  . وحقوق االرتفاق يمكن أن تكون حقوقا موقتة ، وال يجوز أن تجاوز مدتها حياة أصحابها بالضرورة حقوق موقتة

 2951 – 2919معينة ذكرها القانون ال نقضائها سيأتي بيانها عند الكالم في حقوق االرتفاق ) أنظر المواد مده فإن هناك أسبابا 

. ومتى تقرر أن الحقوق  . وحقوق الرهن واالختصاص واالمتياز تزول حتما بانقضاء الحقوق الشخصية التي تكفلها مدني (

، ارتدحتما وبحكم القانون إلى  ، فإن أي حق منها متى استوفي مدته أيناهالمتفرعة عن الملكية هي حقوق موقتة على النحو الذي ر

، فإليه  . ذلك أن الملكية حق جامع شامل كما قدمنا ، فيعود لحق الملكية ما كان قد انتقص منه بسب قيام الحق المتفرع عنه الملكية

،  ، ارتد إلى الرقبة . فإذا استنفد حق االنتفاع مثال مدة بقائه يعود جميع ما تفرع عنه من حقوق بعد أن تستنفد هذه الحقوق مدة بقائها

 .  وعادت الملكية كاملة وكانت قبل ذلك ناقصة بقيام حق االنتفاع منفصال عنها
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 الملكية حق مانع :  – 326
أو أن يتدخل في ،  ، فال يجوز لحد أن يشاركه في ملكه ومعنى أن الملكية حق مانع هو أنها حق مقصور على المالك دون غيره

، ما دام ملتزما  مدني كان يجري على الوجه اآلتي : " لمالك الشيء 791. وقد رأينا أن المشروع التمهيدي للمادة  شؤون ملكيته

. وقد عدل النص في لجنة  ... " ، دون أي تدخل من جانب الغير ، وأن يتصرف فيه ، وأن ينتفع به حدود القانون أن يستعمله

... "  أصبح يجري على الوجه اآلتي : " لمالك الشيء وحده، ف المراجعة
( $%&. في الهامش 151آنفا فقرى  ( &%$) 

. فحل لفظ  

. وتأكيدا لمعنى أن الملكية حق مانع ال يجوز معه أن  ، دون تغيير في المعنى " وحده " محل عبارة " دون أي تدخل من الغير "

من  2219ذفت لجنه مجلس الشيوخ من مشروع التقنين المدني عندما كانت تنظره نصا ) م ، ح يتدخل الغير في انتفاع المالك بملكه

، وكان هذا التدخل ضروريا لتوقي  المشروع التمهيدي ( نصا يجري على الوجه اآلتي : " إذا تدخل الغير في انتفاع المالك بملكه

،وإنما له أن يحصل على تعويض  فليس للمالك أن يمنع ذلك،  خطر داهم هو أشد كثيراً من الضرر الذي يصيب المالك من التدخل

عما أصابه من الضرر " 
( يضع هذا النص  2وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع لتمهيدي في هذا الصدد : " )  ( &%$) 

، وفيه وزن  ن التقنين األلماني. والمبدأ مقتبس م ، سترد له تطبيقات كثيرة فيما بعد مبدأ عاما يقيد من حق الملكية تقييداُ أساسيا

، حتى يتوقى ضرراً هو أشد  يجد نفسه مضطراً إلى التدخل في أنتفاع المالك بملكه . فإن الغير قد صحيح لجميع المصالح المشروعة

يدرأ  ، فيتحمل المالك الضرر األخف حتى . لذلك وجب اختيار أهون الضررين بكثير من الضرر الذي يصيب المالك من هذا التدخل

تعويضاً عاال عما أصابه من الضرر وما حققوق  ، بل يعوض . وال يترك المالك بعد ذلك دون تعويض عن الغير الضرر األشد

( ويالحظ أن التقنين األلماني عبر عن هذا المعنى بنص ذكر فيه  1. )  الشرب والمجرى والمسيل والمرور إال تطبيقات لهذا المبدأ

تدخل الغير في انتفاع المالك  " ، أما المشروع فقد استعمل تعبيراً أوسع فذكر يمنع الغير من استعمال ملكهأنه ال يجوز للمالك أن 

،  ، كما تنطوي تحته حالة الضرورة . والتعبير بالتدخل في انتفاع المالك ينطوي تحته الدفاع الشرعي عن النفس أو المالك بملكه "

( $%&. ( 15ص  1غير المشروع " ) مجموعة األعمال التحضيرية وقد سبق ذكر هاتين الحالتين في العمل 
. وقات اللجنة في  

، وما قد تخلقه من مشاكل ال ضابط لها وال تجمد  ، لما قد تؤدي إليه من انتهاك حرمة ملك الغير ... تقريرها : اقترح حذف المادة

النتيجة العملية من النص تتحقق في الكثرة الغالبة من األحوال ، ولكن على أساس أن  . وقد رأت الجنة األخذ بهذا االقتراح عقباها

، وأن في فكرة التعسف في استعمال الحق ما قد يغني عن أحكام هذه المادة في كثير من الفروض التي  دون حاجة إلى نص من ناحية

تقصر فيها المروءة عن قضاء حق الضرورة " 
وقد  –في الهامش  99ص  – 15ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

، كأن يضع فيه سلما أو نحو ذلك مما يستعان به في  ، أن يستعين بملك الجار ، في سبيل إصالحه وترميمه قضى بأن لمالك البناء

، على أن يكون للجار الحق في الحصول على تعويض عما يكون قد أصابه  ترميم البناء ما دام تعديه على ملك الجار خفيفا وموقوتا

مدني على أن " من  217. وقد نصت المادة  ( 155ص  15م  2521أبريل سنة  27ضرر بسبب هذا التعدي ) استئناف مختلط  من

ولكن من جهة  . " ، فال يكون ملزما إال بالتعويض الذي يراه القاضي مناسبا سبب ضررا الغير ليتفاده ضرا أكبر محدقا به أو بغيره

يم بإحداث بناء ال يقلل من حق الجار المالصق في المعارضة في أن يقام هذا البناء مستنداً أخرى قضى بأن ترخيص مصلحة التنظ

  . ( 115ص  995رقم  21المحاماة  2529مارس سنة  92، ولو لم يكن مهدداً لسالمة مبانيه ) استئناف مختلط  على عقاره هو
هيدي ( كان يجرى على الوجه اآلتي : " على كل مالك أن من المشروع التم 2215وقد حذفت لجنة مجلس الشيوخ أيضاً نصا ) م 

. كلما تبينت ضرورة ذلك  ، لكل شخص ذي مصلحة بأن يدخل ملكه أو يمر فيه ، في نظير تعويض عادل إذا اقتضى الحال يأذن

،  صلحة مشروعة أخرى، أو لتحقيق أية م ، أو الستعادة أشياء ضائعة ، اإلجراء للقيام بأعمال ترميمه أو إنشائية لذلك الشخص

من المشروع التمهيدي ( كان  2279. كما حذفت لجنة المراجعة نصا ) م  بشرط أال يصيب المالك من وراء ذلك ضرر بليغ "

، أن يسمح بمرور  الطريق متعذراً  ، إذا أصح المرور في يجري على لوجه اآلتي : " على مالك األرض الواقعة على الطريق العام

، فإذا نشأ عن ذلك ضرر وجب على الجهة اإلدارية القائمة على شؤون  ، بشرط أن يكون المرور بالقدر المعقول هالجمهور في أرض

 وسنعود إلى – 99ص  – 57ص  1. انظر مجموعة األعمال التحضيرية  الطرق العامة أن تعوض المالك إذا أقتضى الحال ذلك "
( $%& . ( في الهامش 919ا يلي فقرى هذين لنصين عند الكالم في قيود الملكية ) أنظر م

  . 

ً  ، بل إن كل حق آخر وليس قصر الملكية على المالك خاصا بحق الملكية وحده ، مقصور على  ، عينيا كان الحق أو شخصيا
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صره ، ألن حق الملكية هو أوسع الحقوق نطاقا فق . ولكن القصر في حق الملكية أكثر بروزا من القصر في غيره من الحقوق صاحبه

 .  على صاحبه يكون أبلغ أثراً 

. يجوز أن يكون الشيء الواحد  ويترتب على أن الملكية حق مانع أن الشيء الواحد ال يمكن أن يكون مملوكا لشخصين في وقت واحد

ين ، ولكن كال من الشخص ، بل لشخصين على الشيوع ، ولكن كال من الشخصين ال يملك الشيء كله مملوكا لشخصين على الشيوع

، ولكن كال من هؤالء األشخاص يملك طبقة  . ويجوز أن يملك البناء أشخاص متعددون ، بل يملك جزء منه شائعا ال يملك الشيء كله

. ولو أمكن تصور أن يملك شخصان كل الشيء بحيث يملك كل  ، دون أن يملك كل منهم البناء كله أو أكثر من طبقات هذا البناء

، على نحو ما نراه في الحق الشخصي عندما يكون له دائنان متضامنان فيملك كل منهما الحق كله  احدمنهما كل الشيء في وقت و

، إذ هي لم تمنع أن يوجد إلى جانب مالك الشيء مالك آخر يملك في وقت واحد نفس  ، لما كانت الملكية حق مانعا بالنسبة إلى المدين

الشيء وكل الشيء 
( $%&. 192ى أنظر بودري وشوفر فقر ( &%$) 

  . 

 ما يرد من القيود على أن الملكية حق جامع مانع :  - 327
، من شأنها أن تقيد من شمول  . ولكن يرد على هذا األصل استثناءات كثيرة ، فإن هذا هو األصل وإذا قلنا إن الملكية حق جامع مانع

 .  حق الملكية ومن قصرها على المالك

. من ذلك ما يقرره القانون على  ، بل وتبيح بدخل الغير في ملكه فهناك قيود قانونية كثيرة تحد من سلطات المالك على الشيء

، وفي مراعاة  ، ومنا يفرضه على الجار في أال يجاوز مطار الجوار المألوفة الجيران من حقوق الشرب والمجرى والمسيل والمرور

 .  . وسيأتي بيان ذلك تفصيال عند الكالم في القيود التي ترد على حق الملكية جاره مسافة معينة ي فتح مطل على

 .  ، بعد أن بدفع للمالك مقدما تعويض عادل ومن ذلك جواز نزع الملكية جبرا على صاحبها لمنفعة العامة

 .  ، يفرض على المالك القيام بها ومن ذلك ما هو مقرر من أن للملكية وظيفة اجتماعية

 .  ، ففيهما يجبر المالك على بيع ملكه لشخص معين دون المشتري األصلي من ذلك حق الشفعة وحق االستردادو

، من الحقوق واسعة تقيد من سلطات  ، سواء كان مستأجر األماكن أو مستأجر األراضي الزراعية م ومن ذلك ما أعطى للمستأجر

 .  ، وفي أال يخرج المستأجر من ملكه بعد إنهاء اإليجار ناالمالك وتلزمه أال يجاوز في تحديد األجرة حدا معي

 .  ، وفيه يجبر المالك على لبيعة سلعته لثمن ال يجاوز حدا معينا ومن ذلك التسعير الجبري

، وبعد أن كانت جزءاً من القطاع  ، فتنزع ملكيتها جراً على أصحابها ومن ذلك ما استحدث أخيراً من تأميم المشروعات الخاصة

 .  الخاص تصبح تابعة للقطاع العام

. وسنعرض لهذه القيود تفصيال  ومن ذلك ما يفرضه قانون اإلصالح الزراعي من أال تجاوز الملكية الزراعية أو الحيازة حداً معينا

 .  عند الكالم في القيود التي ترد على حق الملكية

 الملكية حق دائم  -المطلب الثاني 
في دوام الملكية المجلة  aulagnon - 2599في دوام حق الملكية رسالة من إكس سنة  chauffardel : مراجع ( &%$) 

( $%&. 2599االنتقاديه منة 
  

 الملكية حق دائم بالنسبة إلى الشيء المملوك ال بالنسبة إلى شخص المالك : – 328
. ذلك أن الملكية  ، ال بالنسبة إلى شخص المالك ء المملوك، فإنما نقصد أيها حق دائم بالنسبة إلى الشي وإذا قلنا إن الملكية حق دائم 

، فما  . فهي إذن حق دائم بالنسبة إلى الشيء المملوك ، وال تزول غال بزوال هذا الشيء أي بهالكه نبقي ما دام الشيء المملوك باقيا

 .  دام هذا الشيء باقيا لم يهلك فهي دائمة ال تزول

. فيتغير شخص المالك حتى لو كان هذا  ، فكثيراً ما تنقل الملكية من شخص إلى آخر ولكن شخص المالك ال يبقي واحد على الدوام

،  ، فالملكية ال شك منتقلة إلى شخص آخر بعد وقت محدود ال يجاوز عمر المالك . فإذا كان شخصيا طبيعيا المالك شخصا معنويا

، فالملكية  . ولكن تغير شخص المالك ال يعني عدم دوام الملكية ية إلى وارثه أو إلى من أوصى له بالملكوإذا مات هذا انتقلت الملك
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. ويقال في هذا المعنى عادة إن الملكية تتأبد بانتقالها  ، وانتقال الملكية ال يعني زوالها باقية هي بعينها حتى لو انتقلت إلى شخص آخر

 (la propriete se perpetue en se transmetiant  )
مازو فقرى  – 995ص  175فقرى  5بيدان وفوران  ( &%$) 

، وينشأ حق ملكية  . وانظر في دفع االعتراضات الواردة على انتقال حق الملكية والقائلة بأن حق الملكية يزول عند انتقاله 2957

( $%&. 1795وفقرة  1111النجيه فقرى يالنيول ورييير وبو – 57جديد لمن خلف المالك األصلي : مارتي ورينو فقرى 
  . 

 .  ، والمعن الثالث وحده هو محل الخالف ، المعنيان األوالن ال خالف فيهما ولدوام حق الملكية على النحو الذي بيناه معان ثالثة

 الملكية بطبيعتها غير موقتة :  –المعنى األول لدوام حق الملكية  – 329
. وقد قدمنا أن الحقوق األخرى غير حق الملكية تكون  وأول معنى يفيده دوام حق الملكية أن هذا الحق هو بطبيعته غير موقت

، تبعا لما يرد  ، وال بد من انقضائه في وقت ما . فالحق الشخصي ال يمكن أن يكون دائما ، أو يمكن أن تكون موقتة بطبيعتها موقتة

،  ، كحق االنتفاع وحق الحكر وحقوق الرهن واالختصاص واالمتياز . والحقوق العينية غير حق الملكية عليه من أسباب االنقضاء

. وقد سبق بيان كل ذلك  ، وحتى لو لم يحدد لها أجل هناك أسباب ذكرها القانون تنقضي بها كلها حقوق موقتة
أنظر آنفا  ( &%$) 

( $%&. 919فقرة 
،وليس من الضروري أن تبقى ببقاء هذا  ن يزول الشيء الذي ترتبت عليه. فهذه الحقوق جميعا تزول قبل أ 

 .  الشيء

، وفي أن القانون لم يحدد له وقتا معينا ال  أما حق الملكية فيختلف عن كل هذه الحقوق في أنه يبقى ما دام الشيء المملوك باقيا

النتقال كما سبق القول ، وإذا انتقل إلى شخص آخر فإنه يتأبد بهذا ا . فهو حق دائم نقضائه
وقد أخذ  – 917أنظر آنفا فقرى  ( &%$) 

، فحق الملكية يستغرق كل سلطة على الشيء حتى أتنه  على هذا المعنى أنه بقية من بقايا الخلط ما بين حق الملكية والشيء المملوك

،  منصور – 16) إسماعيل غانم فقرى  ، ومن ثم يدوم دوام الشيء ، ويصبح حق الملكية هو الشيء نفسه يمتزج به ويتجسد فيه

. وفي رأينا أن هذا المعنى ي دوام الملكية ال يأتي من اختالط الملكية بالشيء على النحو الذي  ( 21ص  1مصطفى منصور فقرى 

الحقوق ، وإنما يأتي من أن الملكية كحق متميز عن الشيء المملوك هو األصل الذي تتفرع عنه سائر  كان الرومان يذهبون إليه

، وإذا  ، ويبقي هذا الحق قائما على سبيل الدوام كان الشيء له وجود قانوني فعنوان وجوده هو أن يقوم عليه حق الملكية العينينة وإذا

، ويبقى هذا الحق  . وإذا كان الشيء له وجود قانوني فعنوان وجوده هو أن يقوم عليه حق الملكية تفرعت عنه سائر الحقوق العينية

، وإذا تفرعت عنه حقوق أخرى فمصير هذه الحقوق إلى الزوال فإذا ما زالت عاد حق الملكية كامال كما  على سبيل الدوام قائما

، بهالكه في العقار  . فإذا ما زال الوجود القانوني للشيء ، وبقى دائما جون أن ينتقص من دوامه تفرع بعد الحقوق عنه كان

، ال  . فحق الملكية إذن مرتبط ، زال حق الملكية نقول حيث ينقلب الوجود القانوني إلى وجود فعلى، أو بالتخلي عنه في الم والمنقول

، وقارن  211ص  – 219ص  91. قرب من المعنى الذي نقول به حسن كيرة فقرى  ، بل بوجوده القانوني بالوجود الفعلي للشيء

( $%&. 25 – 21ص  1منصور مصطفى منصور فقرى 
، أسباب متعددة  ، كمصادر االلتزام أسباب كسب الملكية. وفي حين أن  

، تنحصر في رأينا في هالك  ، على خالف أسباب انقضاء االلتزام ، إذا بأسباب زوال حق الملكية يعني القانون بتنظيمها عناية تامة

 .  ، ما دام الشيء المملوك قائما . فالملكية إذن حق دائم الشيء المملوك

 الملكية ال تزول بعدم االستعمال :  –اني لدوام حق الملكية المعنى الث – 331

،دون الحقوق  . حق الملكية ( non - usagaeوالمعنى الثاني لدوام حق الملكية هو أن هذا الحق ال يزول بعدم االستعمال) 

قضائها الحقوق العينية التبعية ) ، وتنقضي بان . فالحقوق الشخصية تنقضي بالتقادم المسقط ، هو الذي يتميز بهذه الخاصية األخرى

. فحق االنتفاع ) وكذلك  بعدم االستعمال –فيما عدا حق الملكية  –. وكذلك تزول الحقوق العينية األصلية  التأمينات ( التي تضمنها

شروع ، كما هو صريح النص ) مذكرة الم . تزول جميعا بعدم االستعمال مده خمس عشرة سنة حق االستعمار وحق السكنية (

. وحق الحكر ينتهي بعدم استعماله مدى خمس عشرة سنة " إال إذا كان موقوفا فينتهي بعدم  مدني ( 557مدني و م  559التمهيدي : 

. وتنتهي حقوق االرتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة  مدني ( 2922استعماله مده خمس عشرة سنة مدة ثالث وثالثين سنة ) م 

، فهو  . أما حق الملكية مدني ( 2/  2911اق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثالثا وثالثين سنة ) م ، فإن كان االرتف سنة
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، إذ حق الملكية حق دائم يبقي ما بقى الشيء  . وذلك أم رطبيعة وحده الذي لم يرد في شأنه نص يفضي بزواله بعدم االستعمال

، ومهما طالت مده عدم االستعمال فإن حق الملكية باق ال يزول  أال يستعمله، والمالك حر في أن يستعمل ملكه أو  المملوك
 ($%& ) 

، ال يقوم على أساس  ، وإن كان هذا هو القانون الوضعي ويذهب بعض الفقهاء إلى أن بقاء الملكية مهما طالت مدة عدم االستعمال

، إذا لم  ، على األقل فيما يتعلق بملكية وسائل اإلنتاج حق المالك، وأنه من المرغوب فيه أن يتقرر تشريعيا إسقاط  من جوهر الملكية

 – 99ص  11، وأيلولة حق الملكية للدولة تمشيا مع ما للملكية من وظيفة اجتماعية ) إسماعيل غانم فقرى  ملكه مده معينة يستعمل

  . ( 11ص  – 19ص  1منصور مصطفى منصور فقرى  – 25عبد المنعم فرج الصدة فقرى  – 91ص 
. فما دامت الملكية  يقوم على أساس من جوهر الملكية ، أن عدم سقوك الملكية بعدم االستعمال ، على العكس من ذلك ونحن نرى

، فإن  ، وأن يستغله وأال يستغله ، وما دام المالك له أن يستعمل الشيء أو أال يستعمله تدوم ما دام الوجود القانوني للشيء المملوك

، فذلك ألن  . وإذا كانت الحقوق الشخصية تزول بالتقادم المسقط تقضى إذن أن هذا الحق ال يزول بعدم االستعمال طبيعة الملكية

. وإذا كانت الحقوق العينية األخرى غير حق الملكية  هناك مدينا من حقه أن يطمئن إلى ما استقر عليه وضعه بعد تمام مدة التقادم

، وهناك مالك من حقه أن يطمئن إلى ما استقر  حقوق مقتطعة من حق الملكية مقيدة لهذا الحق ، فذلك ألنها تسقط بعدم االستعمال

، فإن عدم استعماله موكول  . أما حق الملكية ذاته عليه وضعه من تحرير ملكيته وزوال ما اقتطع منها بعد تمام مدة عدم االستعمال

، إذ ال يوجد أحد يكون قد اطمأن إلى ما استقر عليه  عدم استعمال المالك لملكه ، وال يوجد أحد من األفراد بتأذى من إلى إرادة المالك

. وإذا  ، فإنه عندئذ يكسبه بالتقادم المكسب ، إال إذا كان شخصا قد حاز الشيء المملوك من وضع بسبب عدم استعمال المالك لملكه

، واألولى ترك أمرها إلى المشرع الذي ينوب عن  يجوز تعميمها ، فهذه حجة ال قيل إن المجتمع بتأذى من عدم استعمال المالك لملكه

، فهو الذي يقدر في حاالت خاصة متى يتأذى المجتمع فيقضي بتشريع استثنائي أن الملكية تسقط من المالك بعدم  المجتمع

 1/  715، منها ما كانت المادة  صة. وال يكون ذلك كما قدمنا إال على سبيل االستثناء وفي حاالت خا ، وتؤول إلى الدولي االستعمال

مدني تقضي به من رجوع الملكية إلى الدولي إذا كف المالك عن استعمال األرض غير المزروعة مدة خمس سنوات متتابعة خالل 

 9/  25، ومنها ما تقضي به المادة  ( 2515لسنة  299السنوات الخمس العشرة التالية للتملك ) وقد ألغى هذا النص بالقانون رقم 

من قانون اإلصالح الزراعي من إسقاط الملكية عمن وزعت عليه األرض إذا لم يعن بزراعتها في خالل خمس سنوات من تاريخ 

. ويقرب من هاتين الحالتين ما تقضي به  ( 1هامش  19ص  1إبرام عقد التوزيع النهائي ) قارن منصور مصطفى منصور فقرى 

من أنه ال يجوز إبقاء المساكن المعدة لالستغالل خالية مدة تزيد على ثالثة  2551لسنة  212رقم  من قانون إيجار األماكن 22المادة 

، ولكن المالك يجرب على إيجار ملكه ) الوسيط  . فهنا ال يؤول الملك إلى الدولة أشهر إذا تقدم الستئجارها مستأجر باألجرة القانونية

ج ص  199ص  219محمد على عرفة فقرى  – 211ص  – 219ص  91ة فقرة . أنظر في هذا المعنى حسن كير ( 171فقرة  1

( $%&. 111ص  199فقرى  2محمد كامل مرسي  – 15ص  – 119ص  29عبد المنعم البدراوي فقرى  – 191
  . 

بالتقادم ، ال تسقط هي أيضاً  ، وهي دعوى االستحقاق ، فغن الدعوة التي تحميه وما دام حق الملكية ال يسقط بعدم االستعمال
 ($%& 

السين  – 951 – 2591داللوز األسبوعي  2591مايو سنة  29 – 252 – 2 – 2591داللوز  2599يوليه سنة  21نقض فرنسي  (

( $%&. 2292ص  2955مازو فقرى  – J 3350 . 2555داللوز  2555أول يونيه سنة 
. وال يتصور أن يكون الحق نفسه  

ع ذلك بالتقادم الدعوى التي يطلب بها هذا الحق ، وتسقط م غير قابل للسقوط بالتقادم
 129فقرى  9يالنيول ورييير وييكار  ( &%$) 

( $%&. 99فقرة  – 55مارتي ورينو فقرة  – 111ص 
  . 

، فإن هذا ال يمنع من كسبه بالتقادم المكسب  وإذا كان حق الملكية ال يسقط بالتقادم المسقط
نوفمبر سنة  15استئناف مختلط  ( &%$) 

 95م  2511يناير سنة  19 – 51ص  29م  2757يناير سنة  22 – 219ص  7م  2751مارس سنة  21 – 17ص  1م  2755

( $%&. 929ص  99م  2597مايو سنة  21 – 291ص  99م  2597يناير سنة  29 – 252ص 
. فإذا وضع شخص يده على  

، فإن ملكية المال تزول عن المالك وتنتقل  رة بحسب األحوالوانقضت مدة التقادم الطويلة أو القصي $ 997$ ،  مال مملوك لغيره

. ذلك أن زوال الملكية عن المالك األصلي لم يأت عن  ، أن الملكية زالت بالتقادم ، كما هو ظاهر . ولكن ذلك ال يغني إلى واضع اليد

.  األصلي حق ملكيته ألن غيره قد كسب هذا الحق ، بل أتى عن طريق التقادم المكسب ففقد المالك طريق فقده للملكية بالتقادم المسقط
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، وكالهما يكسب بالتقادم المكسب  ، فكالهما ال يزول بالتقادم المسقط وال يختلف المنقول عن العقار في شيء مما تقدم
 ($%& ) 

حائز حسن النية ومعه سبب ، إذا كان ال ويكسب المنقول بالحيازة بموجل القاعدة التي تقضى بأن الحيازة في المنقول سند الملكية

. أما إذا توافرت  ، ملك الحائز المنقول بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة . فإن لم تتوافر هذه الشروط صحيح

، فإن المالك يستطيع أن يسترده من الحائز حسن النية في خالل ثالث سنوات من  ، ولكن المنقول كان مسروقا أو ضائعا الشروط

، بشرط أن يجعل للحائز الثمن الذي دفعه إذا كان قد اشترى المنقول بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو  ضياع أو السرقةوقت ال

. ومدة ثالث السنوات التي يجب أن يسترد المالك في خاللها المنقول من الحائز ليست  مدني ( 511اشتراه ممن يتجر في مثله ) م 

( $%&. ( delai de deheance ) ، بل هي ميعاد إسقاط مدة تقادم
. غير أن المنقول يختص بحكم في هذا الصدد ينفرد به عن  

، إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته "  مدني على أن " يصبح المنقول ال مالك له 2/  712، فقد نصب المادة  العقار

. ولم   مالك له إلى أن يتملكه شخص آخر بطريق االستيالء، ويصبح المنقول ال يزيل ملكيتهABANDONفالتخلي عن المنقول ) ) 

، كما إذا تخلى الحائز للعقار المرهون عن العقار  ( DELAISSEMENT، فالتخلي إذن علن العقار )  يرد مثل هذا النص في العقار

، بل يبقي العقار على  الك ملكيته، ال يفقد الم أو تخلي من يثقل عقاره حق عيني أو تكليف عين للتخلص من هذا الحق أو التكليف

ملكه إلى أن يكسب الملكية أحد غيره بطريق من طرق كسب الملكية 
 217ص  91أنظر في هذا المعنى حسن كيرة فقرى  ( &%$) 

ى ، استنادا إل وانظر عكس ذلك وأنه إذا تخلى المالك عن العقار بقصد النزول عن ملكيته انتقلت الملكية إلى الدولي – 219ص  –

ص  11إسماعيل غانم فقرى  : ندني التي تقضي بأن األراضي غير المزروعة التي ال مالك لها تكون ملكا للدولة 2/  715المادة 

مدني تتكلم عن طائفة  2/  715، وفي أن المادة  وانظر في نقد هذا الرأي األخير – 29عبد المنعم فرج الصدة فقرى  – 5هامش  99

، أي األراضي الصحراوية الخارجة عن الزمام وهي أراض لم تكن في وقت ما  راضي غير المزروعةمعينة من العقارات هي األ

( $%&. 1هامش  27ص  1مملوكة ألي فرد : منصور مصطفى منصور فقرى 
، فإن تخلي مالك المنقول  ، ومهما يكن من أمر 

، والنزول عن الحق  . فهو حق دائم إلى أن ينزل عنه صاحبه عنه وفقده بذلك ملكيته ال يفيد أن حق الملكية في المنقول حق غير دائم

ال يصح أن يعتبر توقيتا له 
، فإنه  ، إذا أبقى وجوده الفعلي في الهامش ( أن يترك المنقول 915وقد قدمنا ) انظر آنفا فقرى  ( &%$) 

. وعلى هذا المعنى  قى ببقاء وجوده القانوني، وتب . فالملكية تزول بزوال الوجود القانوني للشيء المملوك يزيل وجوده القانوني

، وأن ملكية المنقول تكون ملكية موقته بسبب جواز  . أنظر عكس ذلك ، ويستوي في ذلك العقار والمنقول ينبغي فهم دوام حق الملكية

ص  91فقرى حسن كيرة  – 19ص  29عبد المنعم فرج الصدة فقرى  – 95ص  – 99ص  11ترك المنقول : إسماعيل غانم فقرى 

( $%&. 25ص  1منصور مصطفى منصور فقرى  - 219ص  - 215
  . 

، فيقوم خالف فيما إذا كانت دعوى االستحقاق في المنقول تسقط بالتقادم  أما في فرنسا
فقرى  9يالنيول ورييير وييكار  ( &%$) 

( $%&. 19ص  55مارتيورينو فقرى  – 1792فقرى  2يالنيول ورييير وبوالنجيه  – 111ص  129
، وال شأن لنا بهذا الخالف  

 .  في مصر

 الملكية ال يجوز أن تقترف بأجل :  –المعنى الثالث لدوام حق الملكية  – 331

، فالنتيجة المنطقية لذلك هي أنه ال يجوز أن تقترن الملكية  وإذا كانت الملكية حقا دائما يبقى ما بقى الشيء المملوك على ما قدمنا

، وإال كانت الملكية موقتة  قف، فاسخ أو وا بأجل
( $%&. 12فقرى  9الوسيط  ( &%$) 

، حدد في عقد  . فإذا اشترى شخص ماال 

، ألن  ، فإن ذلك ال يجوز الشراء أجال فاسخا تنتهي ملكيته للشيء المبيع بانقضائه وتعود هذه الملكية للبائع بمجرد انقضاء األجل

. والذي يجوز هو أن يرتب المالك األصلي على الشيء حق انتفاع  موقتة باألجل الفاسخملكية المشترى تكون في هذه الحالة ملكية 

، ويجوز  ، فإذا ما انقضى زال حق االنتفاع حق موقت بطبيعته ، فيبقى حق االنتفاع إلى أن ينقضي األجل لغيره مقترنا بأجل فاسخ

،  . كذلك ال يجوز أن تقترن الملكية بأجل واقف االنتفاع ، وهو على كل حال ال بد منقض بموت صاحب حق أن يحدد له أجل فاسخ

، ألنه إذا اقترنت ملكية  فال يجوز أن يشتر شخص من آخر شيئا على أال تنتقل ملكية الشيء إلى المشترى غال بعد انقضاء أجل معين

. والذي يجوز هو أن يلتزم البائع  لواقفالمشترى بأجل واقف كانت ملكية البائع في هذه الحالة ملكية موقتة تنتهي بانقضاء األجل ا
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 .  ، هو المؤجل ،الحق الملكية ذاته ، فيكون االلتزام بنقل الملكية بنقل الملكية إلى المشتري عند حلول أجل معين

،  إليه ، وإنما هي ملكية دائمة يستطيع أن يتصرف فيها على مشتر آخر لتنتقل وال تكون ملكية البائع في هذه الحالة ملكية موقتة

، ويلتزم بالتعويض ال بنقل الملكية إال إذا أمكن الطعن التصرف الثاني بالدعوى  ويكون البائع عند ذلك قد أخل بالتزامة نحو المشترى

 .  البولصية

، ليس محل اتفاق ال في مصر  ، بخالف المعنيين السابقين وهذا المعنى الثالث لدوام حق الملكية
بأن أنظر فيمن يقول  ( &%$) 

المؤلف  – 19ص  29عبد المنعم البدرواي فقرى  – 2هامش  292ص  291الملكية ال يجوز أن تقترن بأجل : شفيق شحاته فقرى 

عبد المنعم فرج  – 17وانظر فيمن يقول بأن الملكية يجوز أن تقترن بأجل : إسماعي غانم فقرى  – 51ص  12فقرة  9في الوسيط 

منصور مصطفى منصور  – 11عبد الفتاح عبد الباقي فقرى ص  – 271ص  – 215ص  91حسن كيرة فقرى  – 29الصدة فقرى 

( $%&. 19ص  – 11ص  1فقرى 
. وال في فرنسا  

أنظر فيمن يقول بأن الملكية ال يجوز أن تقترن بأجل : يالنيول  ( &%$) 

أن الملكي يجوز أن تقترن بأجل : وانظر فيمن يقول ب – 2957مازو فقرى  – 1111فقرى  – 1111فقرى  2ورييير وبوالنجيه 

( $%&. 111ص  129فقرى  9يالنيول ورييير وييكار  – 995ص  175فقرى  5بيدان وفواران 
، بل هناك من يقول بجواز أن  

 تقترن الملكية بأجل فتكون ملكية موقتة 

أن هذا المعنى ليس إال نتيجة حتمية للقول بأن هو  –عدم جواز اقتران الملكية بأجل  –ولكن الذي يدعونا إلى تأكيد هذا المعنى الثالث 

، ويتنا في مع دوام حق الملكية أن تكون مقترنة بأجل  الملكية حق دائم
وهي غير  –والمقصود بالملكية المقترنة بأجل  ( &%$) 

. وال  إلى المالك األصلي –ال بسبب جديد  –أن تكون الملكية موقتة بمده معينة إذا انقضت عادت الملكية من بلقاء نفسها  –جائزة 

من بأبيد الملكية بانتقالها أن تكون الملكية قد  ، ألن المراد يقال هنا إن الملكية قد انتقلت بعودتها إلى المالك األصلي فتأبدت بانتقالها

– 215ص  91قر ، وليس انقضاء األجل من بينها ) قارن حسن كيرة ف انتقلت على الغير بسب من األسباب المعروفة لكسب الملكية

( $%&. ( 19ص  1منصور مصطفى منصور فقرة  – 219ص 
. ثم أن اقتران الملكية بأجل يتنافر تنافراً تاما مع طبيعة الملكية  

، فهذه الملكية الموقتة لمدة سنة تتنافر مع ما  . ويكفي أن نفترض ملكية مقترنة بأجل لممدة سنة مثال ومع العناصر التي تشتمل عليها

، بل وله أن يستهلكه وأن  . فمن أخص عناصر الملكية أنه يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه ليه حق الملكية من عناصريشتمل ع

. فإذا تصرف هذا المالك في الشيء أو استهلكه أو أتلفه في خالل  ، ويتعين إذن أن نعطي هذه السلطات لمالك الشيء مدة سنة يتلفه

ف يمكن إذن نصور رجوع الملكية إلى صاحبها األصلي بعد انقضاء السنة ! ليس أمامنا هنا إال أحد ، فكي السنة التي يكون فيها مالكا

،  طريقين فإما أن نقول بعدم جواز التصرف أو االستهالك أو اإلتالف حتى يعود الشيء سليما إلى مالكه األصلي بعد انقضاء السنة

إال حق انتفاع ال يجوز لصاحبه أن يتصرف في الرقيبة أو أن يستهلك الشيء أو  وفي هذه الحالة ال تكون الملكية الموقتة في حقيقتها

، وفي هذه الحالة ال تكون الملكية الموقتة في  ، ويعود الشيء إلى صاحبه األصلي بعد زوال حق االنتفاع أي بعد انقضاء السنة يتلفه

، ويعود الشيء إلى صاحبة األصلي بعد  يستهلك الشيء أو يتلفهحقيقتها إال حق انتفاع ال يجوز لصاحبه أن يتصرف في الرقبة أو أن 

، وفي هذه الحالة ال تكون الملكية  . وإما أن نقول بجواز التصرف واالستهالك واإلتالف زوال حق االنتفاع أي بعد انقضاء السنة

ثم ال يعود الشيء إال صاحبة األصلي  ، ومن ، بل هي ملكية دائمة تصرف فيها صاحبها أو استهلك الشيء المملوك أو أتلفه موقتة

، لتبين أن المالك لمدة سن هو في الواقع من األمر مالك ملكية  . ولو أننا حلنا هذه الحالة األخيرة تحليال دقيقاً  بعد انقضاء السنة

إلى صاحبها األصلي بعقد ، فإن قام بالوعد انتقلت الملكية  ، وقد وعد بإعادة الملكية إلى صاحبها األصلي بعد انقضاء سنة دائمة

 .  ، وإن أخل بالوعد لم يكن مسئوال إال عن التعويض جديد

يتبين مما تقدم أن الملكية ال يجوز أن تقترن بأجل القائلون بجواز اقتران الملكية بأجل يقدمون سندا لقولهم الحجج اآلتية 
 ($%& ) 

وفي تقنيد بعدها : يالنيول ورييير وبوالنجيه ) فقرى  – 111 ص 129فقرى  9أنظر في بعض هذه الحجج يالنيول ورييير وييكار 

( $%&. 2957ماوز فقرة  – 1111فقرى  – 1111
  . 

، فتكون  ، فإذا تحقق الشرط بعد مدة معينة انفسخت الملكية وزالت بعد هذه المدة ( ال خالف في أن الملكية قد تقترن بشرط فاسخ 2) 

. ذلك أنه من  ، فالملكية المعلقة على شرط فاسخ ليست ملكية موقتة وح ضعف هذه الحجة. ويظهر في وض قبل ذلك ملكية موقتة

. أما إذا تحقق الشرط  فتكون الملكية في هذه الحالة دائمة –بخالف األجل الفاسخ فال بد من حلوله  –الجائز إال يتحقق الشرط الفاسخ 

، والفرق واضح بين ملكية موقتة وملكية  ، فال تكون ملكية موقتة م تقم أصال، وتعتبر كأنها ل ، فإن الملكية تنفسخ بأثر رجعي الفاسخ
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غير موجودة 
، ال ألن لتتحقق الشرط أو لتخلفه أثرا  ويالحظ أن الملكية المعلقة على شرط فاسخ ال تعتبر ملكية موقتة ( &%$) 

، فإن المالك تحت شرط فاسخ ال يمكن اعتباره  جعي. فحتى لو لم يكن للشرط أثر ر ، بل ألن الشرط أمر غير محقق الوقوع رجيعا

. والممنوع في نظرنا هو أن تكون الملكية موقتة على وجه  ، إذا يحتمل أال يتحقق الشرط فتبقى ملكيتة دائمة مالكا ملكية موقتة

المالك في هذه الحالة األخيرة  ، إذ يجب على ، أما إذا كانت موقتة على وجه االحتمال فالمحظور في توقيت الملكية ال يقوم التحقيق

في  299ص  – 291أن يحافظ على العين حتى يستطيع ردها إلى من يملكها فيما إذا انتهت ملكيته هو ) قارن شفيق شحاتة ص 

( $%&. ( الهامش
  . 

، ال  لها القانون آجاال معينة، فقد حدد  ، هي الملكية األدبية الفنية والصناعية ( ويقال أيضاً إن هناك نوعا من الملكية الموقتة 1) 

، فقد قدمنا أن الحقوق الذهنية التي ترد على األشياء  . وظاهر أن هذه الحجة هي أيضاً ال تستقيم تجاوز خمسين سنة بعد موت المالك

،  ملكية، وقلنا في هذا الصدد " من أجل ذلك يجب أن ننفي عن حق المؤلف أو المخترع صفة ال غير المادية ليست بحقوق ملكية

، في حين أن حق المؤلف أو المخترع حق استغالل موقت "  ، فالملكية حق استئثار مؤبد فالملكية
أنظر آنفا فقرى  ( &%$) 

211 .&%$ )
. وانتهينا إلى " أن حق المؤلف أو المخترع ليس حق ملكية بل هو حق عينين أصلي يستقل عن حق الملكية بمقوماته  

مات إلى أنه يقع على شيء غير مادي " ، وترجع هذه المقو الخاصة
( $%&. في آخرها 211أنظر آنفا فقرى  ( &%$) 

  . 

، ومن ثم تكون  ( ويقال كذلك إن هناك ملكية موقتة إذا حرر عقد بيع ابتدائي وحدد أجل معين إلمضاء العقد النهائي وتسجيله 9) 

، بل أبقاها ملكية دائمة  تدائي غير المسجل لم يجرد البائع من ملكيته. ويسهل الرد على هذه الحجة بأن عقد البيع االب ملكية موقتة

. ويقطع في صحة  ، فالمؤجل ليس هو الملكية ذاتها بل هو االلتزام بنقلها مقترنة بالتزام بنقلها إلى المشتري عند حلول األجل المعين

نه يستطيع أن يتصرف في الشيء المبيع في خالل األجل ببيعه ، أ ، وفي أن البائع ملكيته دائمة ال موقتة في خالل األجل المعين ذلك

انتقلت الملكية إلى المشترى  $ 959$ ،  ، وإذا سجل هذا المشترى الثاني قبل أن يسجل المشترى األول مرة أخرى إلى مشتر ثان

، سواء كان ذلك عند  وسجل هذا العقد. أما إذا لم يتصرف البائع مرة أخرى وأمضى عقد البيع النهائي  الثاني دون المشترى األول "

، بل بإمضاء العقد النهائي  . فليست العبرة إذن بحلول األجل ، فإن الملكية تنتقل إلى المشترى حلول األجل المعين أو قبله أو بعده

جل سببا في نقل الملكية إلى ، لكان مجرد حلول األ . ولو كانت ملكية البائع موقتة باألجل تبقى ببقائه وتزول بزواله وتسجيل هذا العقد

، دون حاجة إلى إمضاء العقد النهائي وتسجيله  المشترى
وانظر بودري  – 2955أنظر في هذا المعنى مازو فقرى  ( &%$) 

( $%&. 219ص  115وشوفو فقرى 
  . 

، على أن  ن في العين المؤجرة( ويقال أخيراً إن هناك ملكية موقتة في الصورة اآلتية : يأذن المؤجر للمستأجر في إقامة مبا 5) 

، فتكون ملكية المستأجر للمباني ملكية المباني  ، في مقابل تعويض أو بال تعويض تكون هذه المباني عند نهاية اإليجار ملكا للمؤجرً 

 .  . وهذا تحليل غير سليم للوضع المفترض إلى المؤجر

، فإن المؤجر  ، سواء كان ذلك في مقابل تعويض أو بال تعويض والصحيح أنه ما دام من المؤكد أن ملكية المباني تكون للمؤجر

. أما المستأجر فليست  ، وتبقى ملكيته دائمة في خالل مدة اإليجار وبعد انقضاء هذه المدة يعتبر منذ إقامة المباني مالكا لها في الحال

. وإنما يكون له حق االنتفاع بالمباني كما ينتفع بالعين  ، بل هو غير مالك أصال ال ملكية دائمة وال ملكية موقنةله على المباني 

، وقد ملك المباني فور  . وعلى المؤجر . وما ورد فيه من الشروط في خصوص المباني ، وذلك بموجب عقد اإليجار المؤجرة

. وقد سبق أن قررنا ذلك  ، و إال فال تعويض اية اإليجار إذا اشترط المستأجر عليه ذلك، أن يدفع تعويضا للمستأجر عند نه إقامتها

، وقد  . وعلى المؤجر ، وما ورد فيه من الشروط في خصوص المباني في الجزء السادس من الوسيط في خصوص عقد إال يجار

. وقد سبق  ، و إال فال تعوض إذا اشترط المستأجر عليه ذلك، أن يدفع تعويضا للمستأجر عند نهاية اإليجار  ملك المباني فور إقامتها

البناء  –، فقلنا في هذا المعنى ما يأتي : " ففي الحالة األولى  أن قررنا ذلك في الجزء السادس من الوسيط في خصوص عقد إاليجار

، وال يكون للمستأجر  من وقت إنشائهيكون هذا البناء أو الغراس ملكا للمؤجر  –أو الغراس يبقى حتما في األرض ملكا للمؤجر 

. ويكون البناء أو الغراس عقارا واحدا مملوكا لشخص  بالنسبة إليه إال حق شخصي يخوله االنتفاع به انتفاعه بالعين المؤجرة نفسها

،  ا ال حجز منقول، وإذا توقع عليه حجز كان حجزاً عقاري ، وإذا باعة وجب التسجيل ، فله أن يرهنه رهنا رسميا واحد هو المؤجر

والمؤجر هو الذي يدفع الضريبة المفروضة عليه " 
مايو  17وانظر استئناف مختلط  – 111ص  599فقرى  1الوسيط  ( &%$) 
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( $%&. 921ص  95م  2511سنة 
. ويترتب على ما قدمناه أن المستأجر ال ينتفع بالمباني التي أقامها في العين المؤجرة إال  

. فإذا لم يحافظ المستأجر على المباني ويبذل ف يذلك عناية  ، وال يكون له عليها حق ملكية كما قدمنا جرة ذاتهاانتفاعه بالعين المؤ

، كان مسئوال عن تقصيره أو عمله غير المشروع تجاه المؤجر ومن عسى أن تنقل إليه الملكية من المؤجر من خلف  الرجل المعتاد

لذلك قضت محكمة النقض بأنه متى كان عقد اإليجار منصوصا فيفيه على أن كل ما  . وتأييداً  خاص كمشتر أو خلف عام كوارث

، ثم باع المؤجر هذه العيان فكل الحقوق التي  يحدثه المستأجر في األعيان المؤجرة من إصالحات أو إنشاءات يكون ملكا للمؤجر

، وتبعا لذلك يكون للمشتري  نتقل بحكم القانون إلى المشترى، فت كسبها المؤجر قبل المستأجر من هذا العقد تعتبر من ملحقات المبيع

حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناتج عن فعله غير المشروع بتلك األعيان 
 2592نوفمبر سنة  11نقض مدني  ( &%$) 

  . 79ص  21رقم  9مجموعة أحكام النقض 
. أما ما يفرضه أنصار جواز  حتما البقاء في األرض ملكا للمؤجر وقد فرضنا في الحالة التي نحن بصددها أن البناء يكون مصيره

 91حسن كيرة فقرى  – 19ص  29فرج الصدة فقرى  عبد المنعم – 97ص  17اقتران الملكية باألجل ) أنظر إسماعيل غانم فقرى 

،  حالة أخرى( ف 19ص  1منصور مصطفى منصور فقرى  – 11ص  91عبد الفتاح عبد الباقي فقرى  – 217ص  – 211ص 

. فهم يفرضون أن المؤجر اتفق مع المستأجر على أنه إذا ظل البناء قائما  ، بل هي معلقة على شرط ليست الملكية فيها مقترنة بأجل

 ، اعتبر المؤجر مالكا له بأثر . فإذا تحقق الشرط ولم يهدم المستأجر البناء ، وإن شاء أبقاه إلى نهاية اإليجار عند انتهاء اإليجار

، بل هي ملكية  . فال توجد إذن ملكية موقتة في هذه الحالة رجعي من وقت إقامته في العين المؤجرة ويدفع التعويض المتفق عليه

. والملكية المعلقة على شرط تجوز كما  ، ومعلقة على شرط فاسخ بالنسبة إلى المستأجر شرط واقف بالنسبة إلى المؤجر معلقة عل

  . 115ص  – 117ص  599فقرى  1. أنظر الوسيط  لكية المقترنة بأجل فهي ال تجوز، وذلك بخالف الم قدمنا
مدني  2979، فقد قضت المادة  ولما كان البناء يعد عقارا مدة استقراره في األرض يملكه المستأجر ملكية معلقة على شرط فاسخ

، وفي هذه الحالي يكون للدائن المرتهن حق  أن يرهنها - بأنه يجوز لمالك المباني القائمة على أرض الغير وهو المستأجر في حالتنا

. فالمستأجر  ، ومن التعويض الذي يدفعه مالك األرض إذا استبقى المباني التقدم في استيفاء الدين من ثمن األنقاض إذا هدما المباني

ر المستأجر هدم البناء صار للدائن المرتهن حق . وإذا أختا ، ال ملكية مقترنة بأجل هدم البناء إنما يرهن ملكية معلقة على شرط فاسخ

، ويحل هذا  ، أما إذا اختار بقاء البناء فإن ملكيته تؤول إلى المؤجر في مقابل تعويض التهدم في استيفاء الدين من ثمن األنقاض

. قارن في الرأي المخالف :  نينالتعويض محل البناء حلوال عينيا ومن ثم يستوفي الدائن المرتهن حقه منه متقدما على غيره من الدائ

 91عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 19ص  1منصور مصطفى منصور فقرة  – 15ص  – 19ص  29عبد المنعم فرج الصدة فقرى 

) وهو يسلم بأن ملكية المستأجر في الحالة التي  217ص  – 211ص  91. وانظر أيضاً حسن كيرة فقرة  1و  2هامش  11ص 

، ولكنه يذهب إلى أن هذا التوقيت " ال ينتقص في قليل أو كثير من صفى الدوام المالزمة لحق  ة مقترنة بأجلنحن بصددها ملكي

. وقارن شمس الدين الوكيل في نظرية  القاعدة التي يقول بها من أن الملكية المقترنة بأجل هي ملكية دائمة ( ، ويجري على الملكية "

، يبدو  مدني 2997، في صدد الكالم في رهن المباني المقامة على أرض الغير وحكم المادة  ) وهو 57التأمينات الطبعة الثانية فقرة 

 ، ولكنه ال يبين ما إذا كانت هذه الملكية مقترنة بأجل أو معلقة على شرط أنه يعتبر أن ملكية المستأجر للمباني هي ملكية موقتة
) .&%$ )

  . 

 الفرع الثاني 

الملكية  الوظيفة االجتماعية لحق
في الحق االجتماعي والحق الفردي  duguit – 2529في القائدة سنة  landry : مراجع ( &%$) 

 trancred rothe – 2521في التغيرات العامة للقانون الخاص منذ تقنين نايليون سنة  –وما بعدها  21ص  2522طبعة ثانية سنة 
في المسألة  cornil – 2599لوظيفة االجتماعية للملكية الخاصة سنة في ا renard et trotadas – 2599في وجود الملكية سنة 

في الطبيعة القانونية لحق الملكية وفقا للتقنين المدنية ومنذ التقنين المدني  coste – floret - 2529القانونية للملكية الخاصة سنة 

في األشخاص  vizioz – 2591ة اإلنسانية سنة من الملكية الرأسمالية إلى الملكي mounier – 2599رسالة من مونيلييه سنة 
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 حق الملكية في النظام القانوني الجديد ) ضمن دراسات ( configuratoon ) في تشكيل josserand – 2595والملكية سنة 
sugyama  وما بعدها 59ص  2559سنة ) – gonnard –  2559في الملكية في الفقه وفي التاريخ سنة – rouast  في تطور

ست درسات في الملكية الجامعية سنة  salleron – ( وما بعدها 59ص  2559ضمن دراسات هنرى كايبتان سنة  ) الملكيةحق 

وفي الملكية ونظام  jansse – وما بعدها 59ص  2599من القانون المدني إلى القانون العام سنة  savatier – سنة 2551

في فكرة الملكية الملكية  ferretjans – 2597في تاريخ الملكي سنة  challeye – 2599األموال في الحضارات الغربية سنة 

( $%&. 2519االجتماعية سنة 
  

 ما ورد في األعمال التحضيرية في شأن الوظيفة االجتماعية لحق الملكية : – 332

، أقام هذا  ، في إيراده األحكام الخاصة بحق الملكية نذكر هنا أهم ما ورد في األعمال التحضيرية داال على أن التقنين المدني الحالي 

 .  الحق على أساس أن له وظيفة اجتماعية يجب على المالك أن يؤديها

مدني التي سبق إيرادها  791ففي المادة 
( $%&. 151أنظر آنفا فقرى  ( &%$) 

، كان المشروع التمهيدي لهذا النص يجري على  

، دون أي تدخل من جانب  ، وأن يتصرف فيه ، وأن ينتفع به ، ما دام ملتزما حدود القانون أنن يستعمله الوجه اآلتي : " لمالك الشيء

 .  ، بشرط أن يكون ذلك متفقا مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية " الغير

،  رة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص هذه المادة ما يأتي : " جمع هذا التعريف عناصر الملكية الثالثةوقد جاء في المذك

، وتوقي أن يصف الملكية بأنها حق مطلق كما فعل التقنين الحال ) السابق ( م  وهي حق االستعمال وحق االستغالل وحق التصرف

، كما فعل المشروع اإلبطال ) وقد أصبح منذ عهد قريب التقنين اإليطالي  جتماعيةبل صرح بأن للملكية وظيفة ا 11/  2فقرى  22

... ( "  الجديد
( $%&. 25ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  . 

 ، ما يأتي :  ، في النظرة العامة لحق الملكية وجاء أيضاً في الذكرى اإليضاحية للمشروع التمهيدي

، بل نبذها إلى فكرة أخرى هي  ق الملكية هذه الصفة المطلقة التي نص عليها التقنين الحالي ) السابق (" لم يخلع المشروع على ح 

،  . فليس هذا الحق مطلقا ال حد له ، وهي التي تمثل النزعة الحديثة في نطور حق الملكية ، الفكرة المتغلبة في التقنينات الجديد ة اآلن

، فال يعتبره  ، أما إذا خرج على هذه الحدود ، ويحميه القانون ما دام يفعل الك أن يقوم بهابل هو وظيفة اجتماعي يطلب إلى الم

 . ويترتب على ذلك نتيجتان :  القانون مستحقا لحمايته

، فما ينبغي أن يقف الملكية حجر عثرة في  ، فالمصلحة العامة هي التي تقدم حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة –" ا  

. مثل ذلك ملكية األرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد  ، وال يدخل هذا في وظيفتها االجتماعية تحقيق المصلحة العامةسبيل 

للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو والعمق  $ 951$ ، غير أنه ليس  الذي يصلح لالستعمال علواً أو عمقا

. فلو اقتضت المصلحة العامة أن تقوم الدولة بأعمال فوق سطح األرض أو تحتها ال تسبب  منعهبحيث ال تكون له أية مصلحة في

. مثل ذلك أيضاً أنه يجوز أن يحرم المالك من  ، فليس له أن يحول دو هذه األعمال بدعوة أن حرمة ملكيته قد خرفت للمالك ضررا

ثل ذلك أخيراً أنه يجب عل المالك أن يراعي ما تقضي به القوانين . وم ملكه للمصلحة العامة في مقابل تعويض يدفع إيه مقدما

 .  والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة "

،  ، فإن هذه المصلحة الخاصة هي التي تقدم حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هي أولى بالرعاية من حق المالك –" ب  

.  ، ال للمصلحة العامة بل للمصلحة الخاصة وهنا نحد القيد الذي يرد على حق الملكية قد تقرر . بعد أن يعوض المالك تعويضاً عادال

 ، ويظهر أثرها في أمرين :  وهذه هي النزعة الحديثة التي جاراها المشروع

. وتطبيقا  سلبي ، والذي يطلب هنا هو عمل يطلب من المالك أن يمتنع عن استعمال حقه فيما يضر الغير ضررا غير مشروع – 2"  

.  ، والحد المقصود هنا هو مضار الجوار غير المألوفة لذلك يجب على المالك أال يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الحار

 .  وتطبيق ذلك أيضاً ما أوجبه القانون على صاحب الحائط وصاحب العلو من االلتزامات السلبية لمصلحة جاره "

. وهنا ننتقل من  ، هي أولى بالرعاية تمن مصلحة المالك دخل في انتفاع المالك بملكة لمصلحة خاصةيجوز للغير أن يت – 1"  

، وهي قيام الغير بأعمال معين تتعارض مع  ، إلى الدائرة اإليجابية ، وهي مجرد امتناع المالك عن القيام بعمل معين الدائرة السلبية

. وتطبيقاً لذلك يجيز المشروع للمالك المجاورين أن يستعملوا المقساة أو  ال معينةحق المالك أو إجبار المالك على القيام بأعم
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، كما يعطي حق  ، ويعطي حق المجرى وحق المسيل المصرف المملوك لجارهم فيما تحتاج إليه أراضيهم من ري أو صرف

، ويذهب في ذلك إلى حد بعيد  ء ضد تعنت األقلية.... وفي الملكية الشائعة يحمي المشروع األغلبية من الشركا ، المرور ويتوقع فيه

، إذا استندت في ذلك إلى أسباب قوية وكانت قسمة  حتى ليجيز لألغلبية أن تتصرف في المال المشاع جميعه رغم معارضة األقلية

ر صاحب السفل على ، فإن لصاحب العلو إجبا . وكذلك الحال إذا انهدم السفل وكانت قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء

. وفي هذه الحال األخيرة نرى المالك يجبر على القيام بأعمال  ، وعلى صاحب السفل أن يقوم باألعمال الالزمة فحفظه إعادة بنائه

، وهذا هو أبلغ مظاهر التدخل في حق الملكية "  معينة
( $%&. 21ص  – 29ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  . 

...  ، ما يأتي : " فتليت المادة مدني 719وجاء في محضر المجلسة السادس والثالثين من لجنة مجلس الشيوخ في خصوص المادة 

.. إن في هذا التعبير تصويراً بأن حق  ، وقال ... من ناحية التعبير فيها بأن حق الملكية وظيفة اجتماعية وقام عليها اعتراض من

... على هذا االعتراض بأن هذه الصفة هي  . فرد .. إن في هذا التعبير تصويراً لمذهب فلسفي ، وقال الملكية وظيفة اجتماعية

. فليمس  ، وهي التي تمثل النزعة الحديثة في تصوير حق الملكية ، وهي المتغلبة في التقنينات الجديدة المتغلبة في التقنينات الجديدة

. أما إذا خرج على هذه  ، ويحميه القانون ما دام يفعل جتماعية يطلب إلى المالك القيام بها، بل هو وظيفى ا هذا الحق مطلقا ال حد له

 . ويترتب على ذلك نتيجتان :  ، فل يعتبره القانون مستحقا لحمايته الحدود

م بعد أن ، فإن هذه المصلحة هي التي تقد ( حيث يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هي أولى بالرعاية من حق المالك 2) 

يعوض المالك تعويضاً عادال " 
( $%&. 29ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

. وقد قررت اللجنة على أثر ذلك  

 .  ، على أن تعود إلها للنظر في هذا التعبير الجديد الموافقة على المادة

، ورأت اللجنة حذف  ... ا يأتي : " تليت المادةثم جاء في محضر الجلسة الثانية والخمسين لنفس اللجنة ) لجنة مجلس لشيوخ ( م

، وإن في التطبيقات التي  ، ألنها أشكل باإليضاحات الفقهية عبارة " على أ يكون ذلك متفقا مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية

أورده المشرع ما يغني عنها " 
( $%&. 29ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  . 

، وقد ظهر ذلك  قلناه عن مجموعة األعمال التحضيرية أن التقنين المدني الحال يقد جعل للملكية وظيفة اجتماعية تقوم بهاويتبين مما ن

. بل هو قد صرح بالوظيفة االجتماعية التي لحق الملكية في المشروع  ظهورا واضحا في كثير من الحكام والتطبيقات التي أوردها

، فلم يكن ذلك عدوال عما قرره المشروع التمهيدي في  بارة الصريحة قد حذفت في لجنة مجلس الشيوخ، وإذا كانت هذه الع التمهيدي

، ونوهت بأن " في التطبيقات التي أوردها المشروع ما  ، بل ألن اللجنة قد رأت هذا التعبير " أشكل باإليضاحات الفقهية " هذا الشأن

 .  يغني عنها "

، فليس المقصود من  مناقشات والعبارات التي أوردناها في هذا الصدد أن " الملكية وظيفة اجتماعية "على أنه إذا كان قد ورد في ال

 droit، وحق ذاتي أو فردي )  ( fonction sociale. فهي وظيفة اجتماعية )  ذلك تقرير أن الملكية ليست إال وظيفة اجتماعية
subjectif , indivlduel )  ًألنها هي الشيء الجديد الذي  يد إبراز الوظيفة االجتماعية التي لحق الملكية. وإنما أر ، في وقت معا ،

أتي به التقنين المدني الحالي مخالفا في ذلك التقنين المدني السابق 
وينبه كثير من الفقهاء إلى أن الملكية ليست وظيفة  ( &%$) 

ي المورانديير في هذا المعنى : " ليست الملكية وظيفة اجتماعية ، فيقول كوالن وكاييتان ود ، بل إن لها وظيفة اجتماعية اجتماعية

في  nerson – 22فقرة  9. وانظر أيضاً في هذا المعنة يالنيول ورييير وييكار  ( 119ص  512تقول بها " ) جزء أول فقرى 

رييير في اضمحالل  – 1199فقرى  2يالنيول ورييير وبوالنجيه  – 172ص  9فقرة  proprtete لفظ 5أنسيكولوييدي داللوز 

. ويقول األستاذ منصور مصطفى منصور : " إال أنه يجب أال نذهب إلى حد القول إن الملكية أصبحت  11فقلى  2555القانون سنة 

، فيحسن تجنبه في  . فإذا جاز هذا التعبير في لغة المصلحين االجتماعيين ورجال السياسة ، كما يقول البعض اآلن نظيفة اجتماعية

. إن مركز المالك يختلف اختالفا جوهريا عن مركز  ، إذ يتضمن وصف الملكية بأنها وظيفة إنكارا لفكرة الحق ذاتها ة القانونلغ

. أما  ، أما مصلحة الجماعة فتتحقق بطريق غير مباشر سلطاته لحسابه ولتحقيق مصلحته الخاصة ، فالمالك يباشر الظروف

. ولهذا فالتعبير  في اختصاصه لحساب الجماعة ولتحقيق مصلحة الجامعة بطريق مباشر ، فيباشر السلطات التي تدخل الموظف

( $%& . ( 29ص  – 25ص  1الصحيح أن يقال إن للملكية وظيفة اجتماعية " ) منصور مصطفى منصور فقرة 
  . 

، وله وظيفة اجتماعية  فالملكية إذن حق ذاتي
، بل يشير  أن الملكية وظيفة اجتماعية ولذلك كان المشروع التمهيدي ال يذكر ( &%$) 
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، وال  ، جانب فردي وجانب اجتماعي . فالملكية إذن لها جانبان ( 951إلى " ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية " ) أنظر آنفا ص 

،ضمن  حق الملكية في تطور rouast يكتمل لنا فهم الملكية فهما صحيحا إال إذا اعتبرنا كال من الجانبين ) أنظر في هذا المعنى

( $%&. وما بعدها 59ص  2559دراسات جامعة هنري طاييتان جزء أول سنة 
، وفي  . وهاذ ما نتولى بيانه في مبحث أول 

 .  المبحث الثاني نميز بين مناطق مختلفة في حق الملكية فليست مناطق الملكية سواء فيما يقوم به هذا الحق من وظيفة اجتماعية

 لملكية حق ذاتي ولها وظيفة اجتماعية ا -المبحث األول 

 الملكية حق ذاتي  – 1

 الملكية حق ذاتي في عناصره وخصائصه :  – 333
. وقد قدمنا في  . فالملكية حق ذاتي في عناصره ، وأشملها خصائص ، بل هي أكثر الحقوق عناصر الملكية حق ذاتي كسائر الحقوق

. فله أن يستعمل الشيء في شؤونه  ، وسلكته على الشيء هي أوسع السلطات أن المالك له سلطة ذاتية على الشيء الذي يملكه

.  ، ووفاء بحاجاته الذاتية . وله أن يستغل الشيء إرضاء لمصالحة الشخصية ذي يقدر أنه نافع له، ويستعمله على الوجه ال الخاصة

، وله أن يرتب حقوقا  ، فله أن ينقل ملكيته إلى غيره بمقابل أو بغير مقابل وله أن يتصرف في الشيء بجميع أنواع التصرفات

، وأن  . وله أن يغير من معالم الشيء رهن إلى غير ذلك من الحقوق، من حق انتفاع إلى حق إرتفاق إلى حق  متنوعة على الشيء

، ووفاء بحاجاته  . كل ذلك سعيا وراء مصالحه الشخصية ، بل له أن يستهلكه وأن يتلفه وأن يعدمه ، وأن ينتقص منه يزيد عليه

 .  الذاتية عناصر كما سبق القول ، بل هو أكثر الحقوق ، حق ذاتي من حيث عناصره ، كسائر الحقوق . فالملكية إذن الخاصة

. وقد قدمنا أن الملكية حق جامع قيجمع المالك في يده جميع السلطات على الشيء على النحو الذي  والملكية حق ذاتي في خصائصه

بموجب حكم ، وما لم يثبت أجنبي أنها استمد سلطة معينة بموجب إرادة المالك أو  . ومن المالك تستمد كل سلطة على الشيء رأيناه

.  ، وليس ألحد أن يشاركه فيه ، فيستأثر المالك بالشيء وحده . وقدمنا أن الملكية حق مانع ، فهذه السلطة المالك ال ألحد غيره القانون

، كان للمالك أن  . فإذا كان الشيء المملوك أرضا فضاء ، وخصائصه البارزة وهذه الذاتية في حق المالكية تعتبر من مقوماته

. وال يجوز ألحد أن يشارك المالك بغير إذنه في  ، حتى لو لم يصبه من دخول الغير ضرر ا وأن يمنع دخول الغير فيهاسيوره

، أو في التصرف فيه  ، أو في استغالله استعمال الشيء
( $%&. 191ص  252فقرى  1أوبري ورو  ( &%$) 

. والملكية أخيراً  

هو حق موقت أو يمكن أن يمكن أن يكون  –عينيا كان أو شخصيا  –، فكل حق  ذاتي آخر . وتتميز الملكية بالدوام عن أي حق قدائم

،  ، إذا يستطيع المالك . وهذا وحده كاف لطبع الملكية بطابع ذاتي ، وذلك فيما عدا حق الملكية فإنه يدوم ما دام الشيء المملوك موقتا

. ومن ثم كانت دعوى  ، إلى أن يهلك الشيء أو يتلف مستأثرين به . ويبقون ، أن يستأثروا بالشيء المملوك ومن بعده خلفاؤه

 . وقد سبق بيان ذلك  ، وكذلك ال يجوز أن تقترن الملكية بأجل االستحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم

 الملكية حق ذاتي في نطاقه : – 334
كانت الملكية كما قدمنا أكثر الحقوق الذاتية عناصر . وإذا  ، حتى ليشمل سطح األرض وما فوقها وما تحتها ونطاق الملكية يتسع 

، بل هي أيضاً تتناول الشيء المملوك كل  . وال تقتصر على هذا القدرمن العلو والعمق ، فهي أيضاً أو سعها نطاقا وأشملها خصائص

،  بها من مبان وغراس . بل إن مالك األرض يملك بااللتصاق كل ما اتصل ما ينتجه هذا الشيء من ثمار ومنتجات كما سنرى

 .  ويستأثر إلى أوسع مدى بحقه الذاتي في ملكه

، ويشمل كل ما ستصل باألرض من  ، وفي حيزها علوا وعمقا ، فيتناول األرض في سطحها طوال وعرضا وهكذا يمتد حق المالك

 .  . وهذا أقصى ما يصل إليه الحق في اتساع نطاقه ، وما تخرجه من ثمار ومنتجات ملحقات

 الملكية حق ذاتي في حمايته :  – 335
، ويضع في يده سالحا قويا في دعوى االستحقاق يسترد  ، فيمنع الغير من االعتداء على ملكه ويحمي القانون المالك حماية شاملة
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، أهمها  شروط. وال يجوز نزع الملكية جبراً على صاحبها إال ب ، غاصبا كان أو غير غاصب بموجبها ملكه من تحت يد أي حائز لها

 .  . وسنبسط كل ذلك تفصيال فيما سيأتي ، وأن يعوض المالك مقدما عن ملكه أن يقوم مبرر قانوني لذلك

 الملكية الذاتية ثمرة العمل وجزاؤه الحق :  – 336
، فما ذلك إال ألنه في األصل قد بذل جهودا  ، ويحوزه لمصلحته الخاصة وللوفاء بحاجاته الشخصية وإذا كان المالك يستأثر بما يملكه

. ومتى  ، واألجر على هذا العمل ، وكانت الملكية هي ثمرة هذه الجهود ، وكانت الملكية هو ثمره هذه جهودا في العمل في العمل

، وبجميع خصائصها فتكون جامعة  ، وجب أن تثبت له بجميع عناصرها من استعمال واستغالل وتصرف بهاثبتت الملكية لصاح

 .  مانعة دائمة

. وإذا كان يبدو أن الوارث لم يبذل جهداً في  ، وينتقل الشيء إلى ورثته بعد وفاته فللمالك إذن أن يتصرف في الشيء حال حياته

، ذلك أن المورث إذا كان لم  ، بل هو جزاء للمورث ينظر إليه ال على أنه جزاء للوارث ، فإن الميراث تملكه للشيء الموروث

ُ  يتصرف في الشيء وهو حي وهذا حقه ، بل هذا هو جزاؤه  ، فإنه أراد بذلك أن ينتقل الشيء إلى وارثه بعد وفاته وهذا حقه أيضا

فإن هذا الوارث إذا كان حسن التدبير فما ورثه يكون عونا له فال  ، على عمله, وال ضير من أن ينتقل الشيء إلى وارث قد ال يستحقه

، فإن الميراث ينظر إليه ال على أنه  ، وإذا كان يبدو أن الوارث لم يبذل جهداً في تملكه للشيء الموروث يكون عالة على المجتمع

، فإنه أراد بذلك أن ينتقل  وهو حي وهذا حقه. ذلك أن المورث إذا كان لم يتصرف في الشيء  ، بل هو جزاء للمورث جزاء للوارث

 ً ، فإن  . وال ضير من أن ينتقل الشيء إلى وارث قد ال يستحقه ،بل هو جزاؤه على عمله الشيء إلى وارثه بعد وفاته وهذا حقه أيضا

لتدبير فإنه ال يلبث أن يضيع ، وإذا كان سيء ا هذا الوارث إذا كان حسن التدبير فما ورثه يكون عونا له فال يكون عالة على المجتمع

، قد ساهموا في الجهود التي بذلها المورث في الحصول  ، وبخاصة الزوجة واألوالد . وفي بعض الحاالت تكون الورثة ما ورثه

 .  على ملكه

، وهي جزاؤه الحق  فالملكية الذاتية إذن هي ثمرة العمل
( $%&. 2915ص  2995أنظر مازو فقرى  ( &%$) 

  . 

 الملكية الذاتية أقوى حافز على العمل وخير ضمان لالستقالل الشخصي : – 337
. ذلك أن  ، أوقى حافز عليه ، قبل أن تكون جزاء على العمل ، فهي وال يجوز االقتصار في النظر إلى الملكية الذاتية على أنها جزاء 

باال على العمل عندما يعلم أن لعمله جزاء يستأثر به اإلنسان بطبعه قد ركب فيه من حب الذات ما يجعله أقوى ما يكون نشاطا وإق

، وليس لنا بد من استخالص  ، بل هو أمر الواقع المشاهد . وليس األمر هنا أمر سلوك يمدح أو يذم ، وال يشاركه فيه غيره لنفسه

، وأقوى حافز له هي المصلحة  ، ال بد له من حافز ، وهو من األسس القوية التي يقوم عليها المجتمع . فالنشاط الفردي نتائجه

 .  ، وأبرز صور المصلحة المادية هي الملكية الذاتية المادية

. فمن ال يملك  ، بل هي أيضاً خير ضمان لالستقالل الشخصي ثم إن الملكية الذاتية ال تقتصر على أن تكون أقوى حافز عل العمل

ليست في أن تلغي الملكية الذاتية وتكون هي المالكة لكل شيء فيصبح  . ومهمة الدولة ، ويكون عبدا لمن ملك شيئا يفقد استقالله

. فتكون الملكية الذاتية  ، بل مهمتها على العكس من ذلك هي أن تجعل الملكية الذاتي في متناول كل من يعمل الناس جميعا عبيداً لها

، وخير ضمان لالستقالل والحرية  ، وأقوى حافز عليه أفضل جزاء على العمل
، في هذا المعنى : "  وتقول األساتذه مازو ( &%$ )

، ويصبح من "  . فمن ال يملك شيء لنفسه يكون تابعا تبعية تامة لآلخرين الملكية الذاتية هي التي يقوم عليها استقالل اإلنسان وحريته

ن يملكون إذا كان هؤالء هم الذين يستحوذون ، أو مستعبداً لم ، مستعبدا للدولة إذا كانت الدولة هي التي تملك كل شيء البروليتاريا "

، إذ تحرم اإلنسان من  ، وشيوعية المال . فمن الضرورة إذن أن يستطيع كل فرد الحصول على مال يكون له وحده على الضرورة

الفرنسي تحيل ) الدستور  2597أكتوبر سنة  5. ومن هنا ندرك أن ديباجة الدستور الصادر في  ، تحوله إلى عبد رقيق للدولة ذلك

، وهذا اإلعالن يقرر حرمة الملكية الذاتية وندرك كذلك أن : اإلعالن العالمي  2175على " إعالن حقوق اإلنسان " الصادر في سنة 

، له  ، سواء كان وحده أو بين الجماعة منه : " كل شخص 21يقول في المادة  2557ديسمبر سنة  29لحقوق اإلنسان الصادر في 

،  ، في ميدان النشاط االقتصادي ... والملكية الذاتية هي الكفيل ، وال يجوز حرمان أحد من ملكه تحكما واعتسافا " تملكالحق في أن ي

، قدراً من  ، وليكفل باألخص ألوالده من بعده . وال يهب اإلنسان نشاطه كامال للعمل إال ليكفل لنفسه بأجود ما يكون من اإلنتاج

، بديال من هذا الحافز للنشاط  ، في أي نظام من نظم التسخير في العمل . ولن تجد تفاع بمستوى معيشتهاالر الثروة يكون من شأنه
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( $%& ( 2915ص  2995اإلنساني " ) مازو فقرى 
  . 

 للملكية وظيفة اجتماعية  – 1

 األساس الذي تقوم عليه الوظيفة االجتماعية للملكية :  – 338
. وقد وقف التقنين المدني  ، فإن لهذا الحق وظيفة اجتماعية يجب أن يقوم بها على النحو الذي بسطناه وإذا كان حق الملكية حقا ذاتيا

. ولكن المذاهب  ، وأغفل كثيراً من مظاهر الوظيفة االجتماعية التي لهذا الحق عند ذاتية تحق الملكية 2795الفرنسي في سنة 

،  وأخذت تنفذ إلى صميم النظم االجتماعية واالقتصادية والقانونية $ 995$ ،  شراالشتراكية التي بدأت تنتشر طوال القرن التاسع ع

، وأن ذلك بطبيعة  ، ما لبث أن أبرزت جانب الوظيفة االجتماعية لحق الملكية ووصلت إلى األوج من انتشارها في القرن العشرين

 .  الحال على حساب جانب الذاتية في هذا الحق

، أما أنها حق اجتماعي  ، فقد تقدم القول في ذلك . أما أنها حق ذاتي وال شط في أن الملكي حق ذاتي وحق اجتماعي في وقت واحد

. والملكية من أهم  ، فإن هذا المبدأ يقضي بوجوب التعاون في المجتمع ( مبدأ التضامن االجتماعي 2فينهض أساسا لذلك أمران : ) 

، يأخذ منه  ، عضواً في المجتمع الذي يعيش فيه ، كما هو الواقع ، فالمالك يجب أن يعتبر نفسه يها هذا التعاونالدعائم التي يقوم عل

. فليس عمله وحده هو  ، مدين أيضاً للمجتمع بما كسب ، إذا كان قد كسب ملكه بعمله كما سبق القول ( على أن المالك 1. )  ويعطيه

،  ع ساهم مساهمة ملحوظة في جهود المالك هي على نفس مستوى مساهمة األسره أو لعلها تزيد، بل إن المجتم الذي أكسبه المالك

، فال شك في أن مساهمة المجتمع تبرر هي األخرى أن تكون للملكية وظيفة  فإذا كانت مساهمة األسرة هي أحد مبررات الميراث

اجتماعية 
ملكية كوظيفى اجتماعية في وضعها الحديث ) كاربونييه ص هو الذي صاع نظرية ال duguit وقد كان األستاذ ( &%$) 

،  ، قرر أن الملكية ليست حقا بل هي وظيفى اجتماعية . ففي كتابه في االتجهات العامة في القانون الخاص منذ تقنين نايليون ( 17

. وتشتمل وظيفى الملكية على عنصرين :  ، وإال فإن القانون ال يحميه على المالك أن يقوم بالوظيفى االجتماعية التي لحق الملكية

، فيوسع من اآلالت  ، في استعمال مملكه للوفاء بحاجاته الخاصة العنصر األول هو ما على المالك من واجب وما له من سلطته

ت من واجب وما له من سلطة في استعمال ملكه للوفاء بحاجا . والعنصر الثاني هو ما على المالك نشاطه المادي والمعنوي

  . 277ص  – 271ص  299. أنظر أيضاً في هذا الصدد محمد على عرفه فقرة  ، فيساهم في تقدم الجامعة المجتمع
. ومعنى ذلك  اجتماعيا ، فإن استعماله يجب أن يكون وتقول األساتذه مازو في هذا المعنى : " إذا كان حق الملكية يجب أن يكون ذاتيا

. وهذا هو الذي  ، ويستطيع المشرع أن يرغمه على أن يفعل إذا كان قد نسى وزنا لمصالح الغير أن على المالك أن يقيم في اعتباره

. والضرائب هي نصيب  ، ويبرر فرض الضرائب على اإليراد وعلى رأس المال يبرر القيود التي تحد من إطالق حق الملكية

 2919ص  2995خل في ذائرة المصلحة العام " ) مازو فقرى ، وهي المساهمة اإلجبارية في األعمال التي تد يعود إليها الجماعة
) .&%$ )

  

 .  ، بل أيضاً للمصلحة الخاصة ، ال للمصلحة العامة فحسب ومقتضى أن تكون للملكية وظيفة اجتماعية هو أن يقيد حق الملكية

 تفييد حق الملكية للمصلحة العامة :  – 339
دي كما رأينا جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهي

( $%&. 991أنظر آنفا فقرى  ( &%$) 
: حيث يتعارض حق الملكية مع  

، وال يدخل  ، فما ينبغي أن تقف الملكية حجرة عثرة في سبيل تحقيق المصلحة العامة ، فالمصلحة العامة هي التي تقدم مصلحة عامة

. وقد رأينا  هذا في وظبفتها االجتماعية "
( $%&. 995أنظر آنفا فقرى  ( &%$) 

أن نطاق الملكية يتسع حتى يشمل سطح األرض  

. وليس معنى ذلك أن مالك األرض يسوغ له أن يمنع أي عمل يقام به للمصلحة العامة فوق سطح األرض أو  وما فوقها وما تحتها

ى الكهربائية ومواسير المياه والغاز ) ، كمرور األسالك المعدة للواصالت التلغرافية أو التلفونية أو المعدة لإلضاءة أو لنقل القو تحتها

( وبوجه عام ليس للماك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق ال تضر  2595لسنة  59أنظر القانون رقم 

حد المفيد في مدني على أن " ملكية األرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى ال 799، المادة  . وقد نصت الفقرة الثانية بصاحب األرض

، وقد نظم أحكامها قانون  . أما المناجم التي توجد تحت األرض فهي مملوكة للدولة ال لصاحب األرض التمتع بها علوا أو عمقا "
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 .  خاص سيأتي بيانه

للمنفع العامة . وقد أجاز القانون فعال نزع الملكية  وقد تصل المصلحة العامة في التعارض مع حق المالك إلى حد أن تلغي هذا الحق

 .  بشوط وقيود سيأتي بيانها

، كما وقع ذلك في شأن البنوك وشرطات التأمين والشرطات  كذلك قد تقتضي المصلحة العامة تأميم الملك ونقله إلى الدولة

 .  ، فال يجوز أن يقف حق الملكي حائال دون ذلك الصناعية

مدني  719. وقد فرضت المادة  رتها القوانين واللوائح لمصلحة عامة اقتضتها، قر ثم إن هناك كثيراً من القيود ترد على حق الملكية

. ومن أهم هذه  ... " " على المالك أن يراعي في استعمالي حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة

هي االرتفاقات التي يتحمل بها المالك الذين توجد أمالكهم على ، كحقوق التطرق المتعلقة بالشوارع و القيود حقوق االرتفاق اإلدارية

، والحقوق المتعلقة  جانبي الطريق العام كتقرير خط التنظيم وعدم البناء من غير رخصة أو هدم األبنية المختلة أو اآليلة للسقوط

ة إذا كانت هذه األشجار تعوق سير المياه في بمجاري المياه كحق الحكومة في قلع األشجار المغروسة في الجسور وميول الترع العام

،  . ومن هذه القيود أيضاً ما تقرر لمصلحة األمن العام أو الصحة العامة الترع أو تعطل المالحة فيها أو تمنع السير على جسورها

،  ة والضارة بالصحة والخطرة، أو المحال المقلقة ببراح ، أو المحال العامة كالقيود التي تجب مراعاتها في إنشاء العزب والزرائب

،  . ومن هذه القيود ما تقرر لمصلحة الزراعة ، أو إحداث الحفر أو البرك ، أو تركيب اآلالت البخارية أو إقامة اآلالت الرافعة

 . ومنها ما تقرر للمصلحة ، ومنع زراعة القطن في أكثر من مساحة معينة كالقيود الخاصة بوقاية القطن والمحاصيل األخرى

، كالقيود الخاصة بالمناجم وحكاية اآلثار  . ومنها ما وضع لحفظ الثروة القومية إنمائها ، كإنشاء مناطق خطر حول القالع الحربية

. وسيأتي بيان ذلك عند الكالم في القيود التي ترد على حق الملكية  التاريخية
فقرى  – 951أنظر ما يلي فقرى  ( &%$) 

599 .&%$ )
  . 

 تقييد حق الملكية للمصلحة الخاصة :  – 341 
، كما رأينا  تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

( $%&. 991أنظر آنفا فقرى  ( &%$) 
، في هذا الصدد : " حيث  

 ، بعد أن يعوذ ، فإن هذه المصلحة الخاصة هي التي تقدم يتعارض حق المالك مع مصلحة خاصة هي أولى بالرعاية من حق المالك

. وهذا  ، بل للمصلحة الخاصة " ، ال للمصلحة العامة . وهنا نجد القيد الذي يرد على حق الملكية قد تقرر المالك تعويضاً عادال

، ولكون الملكية لها وظيفة اجتماعية يجب  المظهر من تقييد حق الملكية للمصلحة الخاصة هو أبلغ مظهر لمبدأ التضامن االجتماعي

 .  عليها أن تؤديها

،  ، فليس من الضرورة أن تقدم مصلحة الملك فالمبدأ األساسي إذن هو أنه حيث تتعارض مصلحة المالك مع مصلحة خاصة ألجنبي

، وهذه الوظيفة تقضي بأنه تجب  . ولكن الملكية لها وظيفة اجتماعية وقد كان من الضرورة تقديمها لو أن الملكية حق ذاتي فحسب

، وجب تقديم مصلحة  ، فإن كانت مصلحة األجنبي أولى بالرعاية من مصلحة المالك ومصلحة األجنبيالموازنة بين مصلحة المالك 

. وبذلك تكون الملكية قد أدت وظيفتها االجتماعية على خير وجه يقضي به التضامن  األجنبي مع تعويض المالك التعويض العادل

 .  االجتماعي

. وقد  ، فأقل ما يطلب من المالك أعمال سلبية يمتنع بها عن اإلضرار بالجار وإذا رجحت مصلحة األجنبي على مصلحة المالك

. بل قد يصل األمر إلى حد أن يقتضي من الملك نفسه أن يقوم  ، إلى أعمال إيجابية من الجار يجاوز األمر األعمال السلبية من المالك

، وبها يكون التضامن االجتماعي قد بلغ الذروة  اعية لحق الملكية، وقده هي أبلغ ماهر الوظيفة االجتم بأعمال إيجابية لمصلحة الغير

 .  في التقييد من سلطان المالك

 أعمال سلبية من المالك :  – 340
، وسنعرض لها تفصيال عند  األمثلة كثيرة على األعمال السلبية التي تقضى من المالك حتى يقوم بما للملكية من وظيفة اجتماعية

 . ونجتزئ هنا بإيراد بعض األمثلة :  التي ترد على حق الملكيةالكالم في القيود 

، وإذا جاز للمالك أن يطلب من جاره أن يتحمل  يجب على المالك أن يمتنع عن استعمال ملكه بحيث يضر بالجار ضررا فاحشا – 2

على  – 2مدني : "  791تقول المادة  . وفي هذا المعنى ، فليس له أن يحمله المضار غير المألوفة للجوار مضار الجوار المألوفة
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وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي ال  – 1.  المالك أال يلغو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

،  طبيعة العقارات، و ، على أن يراعي في ذلك العرف ، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف يمكن تجنبها

. وال يحول الترخص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال  ، والغرض الذي خصصت له وموقع كل منها بالنسبة إلى اآلخر

 .  هذا الحق "

، وله أن يعدل في  ، فله أن يرممه إذا احتاج إلى الترميم لمالك الحائط أن يتصرف في حائطه كما يشاء – 2
. وال  ، بل له أن ي دمه ثم ال يعيد بناءه ، بل له أن ي دمه و عيد بنائه ، وله أن ي دمه و عيد بنائه طر قه بنائه

.  مدني 816 في حالة خاصة نصت علي ا المادة ، إال يجبر على النزول عن جزء من حائطه لجاره المالصا
، امتنع على صاحب الحائط هدمه مختارا دون عذر إن كان ال دم يضر  ومع ذلك إذا كان الجار يستتر بالحائط

،  ليس الجار أن يجبر جاره على تحو ط ملكه – 1مدني في هذا الصدد على أنه "  818. وتنص المادة  بالجار
 2.  816زء من حائط أو من اهنرض التي علي ا الحائط إال في الحالة المذكورة في المادة وال على النزول عن ج

، إن كان هذا يضر الجار الذي يستتر ملكه  ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن ي دمه مختارا دون عذر قوي  –
 .  بالحائط "

السفل أن يتصرف في ملكه كما ، يجوز لكل من مالك العلو و  في ملكية الطبقات حيث يوجد علو وسفل – 9
. ومع ذلك يجب على  ، و عليه إذا كان يحتمل اإلعالء ، و ز د فيه أو ينتقص منه ، فيعدل من بنائه يشاء

. وتنص  ، إذا كان هذا اإلعالء يحمل السفل ثقال جسميا بحيث يضر به صاحب العلو أن يمتنع عن إعالء علوه
: " ال يجوز لصاحب العلو أن يز د في ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل مدني على هذا الحكم فتقول  816المادة 

"  . 

 أعمال إيجابية من الغير :  – 342
، ليتوقى  وقد تقتضي الوظيفة االجتماعية لحا الملكية أن يتدخل الغير تدخال إيجابيا في انتفاع المالك بملكه

. وقد  على أن يعوض المالك التعو ض العادل،  ضررا أشد بكثير من الضرر الذي يصيب المالك من التدخل
 ، نذكر م ا ما يأتي :  طبا هذا المبدأ تطبيقات بعيدة المدة

.  ، وأن يستقل ب ذا االنتفاع فال يشاركه فيه أحد لمالك المسقاة أو المصرف أن ينتفع بمسقاته أو مصرفه – 1
، أو يصرف ماءه في المصرف )  ي أرضهومع ذلك يجوز للجار أن يأخذ ماء من المستقاة ) حا الشرب ( لر 

مدني على  808. وتنص المادة  ، بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته من مسقاته أو مصرفه حا الصرف (
، كان له  ، طبقا للوائح الخاصة بذلك من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا – 1هذا الحكم على الوجه اآلتي : " 
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لك يجوز للمالك المجاور ن أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه ومع ذ – 2.  وحده حا استعمال ا
. وعلى المالك  ، بعد أن يكون مالك المسقاة أو الصرف قد استوفى حاجته من ا أراضي م من ري أو صرف

 المجاور ن في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وضيانت ما بنسبة مساحة أراضي م
 .  التي تنتفع من ا "

. ومع ذلك  ، وله أن يمنع غيره من االنتفاع باهنرض مالك اهنرض حر في التصرف في ملكه كما يشاء – 2
يجوز للجار أن يجبر المالك على أن تمر بأرضه المياه الكافية لري أرض الجار البعيدة عن مورد المياه ) حا 

تية من أرض الجار لتصب في أقرب مصرف عام ) حا المسيل ، أو أن تمر بأرضه مياه الصرف اآل المجرى (
مدني على هذا الحكم فيما يأتي : " يجب على 401. وتنص المادة  ، بشرط تعو ض المالك تعو ضًا عادال (

، وكذلك مياه  مالك اهنرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لدى اهنراضي البعيدة عن مورد المياه
، بشرط أن يعوض عن ذلك تعو ضًا  اهنراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي الصرف اآلتية من

 .  عادال "
. ومع ذلك إذا كانت أرض الجار محبوسة عن الطر ا  لمالك اهنرض أن يمنع جاره من المرور بأرضه – 9

،  الوجه المألوف ، فإن للجار حا المرور في أرض جاره بالقدر الالزم الستغالل أرضه واستعمال ا على العام
 812، وقد نصت عليه الفقرة هنولى من المادة  . وهذا ما يسمى بحا المرور وذلك في نظير تعو ض عادل

، أو التي آل يصل ا ب ذا الطر ا ممر  مدني على الوجه اآلتي : " مالك اهنرض المحبوسة عن الطر ا العام
، له حا المرور في  بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة ، إذا كان ال يتيسر له الوصول إلى ذلك الطر ا إال كاف

، ما دامت اهنرض محبوسة عن  اهنراضي المجاورة بالقدر الالزم الستغالل أرضه واستعمال ا على الوجه المألوف
. وال يستعمل هذا الحا إال في العقار الذي يكون المرور فيه أخف  ، وذلك في نظير تعو ض عادل الطر ا العام

 .  موضع منه يتحقا فيه ذلك " ، وفي ضرراً 

 أعمال إيجابية من المالك : – 343
، فيجر المالك على أن يقوم بأعمال إيجابية  وهنا تصل الوظيفة االجتماعية لحا الملكية إلى أبعد غايات ا 

 . ونذكر على سبيل المثال ما يأتي :  لمصلحة الغير
.  وم باهنعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوك العلو، يجبر صاحب السفل على أن يق في ملكية الطبقات – 1

على صاحب السفل أن يقوم باهنعمال  – 1مدني في هذا الصدد على ما يأتي : "  811وتنص المادة 
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، جاز للقادي أن يأمر ببيع  فإذا امتنع عن القيام ب ذه الترميمات – 2.  والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو
. بل يصل  كل حال لقاضي اهنمور المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة ". و جوز في  السف ل

، إلى حد أنه إذا ان دما  ، في اقتضاء أعمال إيجابية من المالك للوفاء بالوظيفة االجتماعية لحا الملكية اهنمر
كن صاحب العلو من بناء ، حتى يتم أجبر صاحب السفل على إعادة بناء سفله –العلو و السفل معًا  –الطبقتان 

، وجب على  إذا ان دم البناء – 1مدني هذا الحكم على الوجه اآلتي : "  860. وقد أوردت المادة  علوه هو أيضاً 
، إال إذا طلب صاحب العلو أ  ، جاز للقاضي أن يأمر ببيع السفل ، فإذا امتنع صاحب السفل أن يعيد بناء سلفه
وفي الحالة اهنخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل  – 2.  حبهيعيد هو بناء السفل على نفقة صا

، و جوز له أيضًا أن يحصل على إذن في إيجار السفل أو سكناه  من السكني واالنتفاع حتى يؤدي ما في ذمته
 .  استيفاء لحقه "

غلبية في شأن إدارة المال ، بجبر أقلية الشركاء على الموافقة على ما تقرره اهن في الملكية على الشيوع – 2
ما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال اإلدارة  - 1مدني في هذا المعنى : "  828. وتقل المادة  الشائع

،  ، فللمحكمة . فإن لم تكن ثمة أغلبية ، وتحسب اهنغلبية على أساس قيمة اهننصباء المعتادة يكون ملزما للجميع
، ول ا أن تعين عند الحاجة من يدير  ، أن تتخذ من التدابير ما تقضيه الضرورة بناء على طلب أحد الشركاء

 .  المال الشائع
، كنا أن ل ا أن تضع لإلدارة ولحسن االنتفاع بالمال الشائع نظاما يسري  ولألغلبية أيضًا أن تختار مديراً  – 2

،  وإذا تولى أحد الشركاء اإلدارة – 9.  ، سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا حتى على خلفاء الشركاء جميعا
 .  ، عد وكيال عن م " دون اعتراض من الباقين

،  ، بل يجاوز ذلك إلى ما يخرج عن حدود الغدارة المعتادة وليس اهنمر مقصورًا على أعمال اإلدارة المعتادة
ة من تغييرات أساسية وتعديل في ، على ما تقرره اهنغلبي ، تحت رقابة المحكمة فتجبر أقلية الشركاء على الموافقة
 مدني هذه اهنحكام فيما يأتي :  821. وتورد المادة  الغرض الذي أعد له المال الشائع

، من التغييرات  ، فى سبيل تحسين االنتفاع بهذا المال ، أن يقرروا للشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع - 2"  

. ولمن  ، على أن يعلنوا إقراراتهم إلى باقى الشركاء الغرض الذي أعد له / ا يخرج عن حدود اإلدارة المعتادة األساسية والتعديل فى

، إذا وافقت على قرار  وللمحكمة عند الرجوع إليها - 9.  خال فمن هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة خالل شهرين من وقت اإلعالن

. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن  مناسبا من التدابير، أن تقرر مع هذا ما تراه  تلك األغلبية

 . الوفاء بما قد يستحق من التعويضات "

. فتجيز أقلية الشركاء على  ، ويصل إلى حد التصرف فى المال الشائع بل إن األمر يجاوز حدود اإلدارة المعتادة وغير المعتادة

، إذا استندت هذه األغلبية فى قرارها إلى  ، على ما تقرره األغلبية من التصرف فى المال الشائع لمحكمة، تحت رقابة ا الموافقة

مدنى على هذا الحكم على الوجه اآلتى : " للشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال  791. وتنص المادة  أسباب قوية
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. ولمن خالف من  ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء فى ذلك إلى أسباب قوية، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا  الشائع

، عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح  . وللمحكمة هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة خالل شهرين من وقت اإلعالن

 . ، أن تقرر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف " واجبا " الشركاء

، بحيث يكاد  ، للمستأجر حقوقا واسعة إزاء المالك ، نظراً ألزمة المساكن وقد جعلت التشريعات االستثنائية الخاصة باإليجار - 9

، وبخاصة فى تعيين حد أقصى  . وأجبرت المالك على قبول أنواع شتى من تدخل المستأجر المستأجر يصبح شريكا للمالك فى ملكه

. ويستوى فى ذلك إيجار األمان  ، المدة التى يراها ، حتى بعد انقضاء مدة اإليجار جر يبقى بالعين المؤجرة، وفى ترك المستأ لألجرة

، أن يروا أن المالك قد  ، ويشتمل القانون الفرنسى على تشريعات مماثلة . وقد دعا ذلك الفقهاء فى فرنسا وإيجار األراضى الزراعية

، بل هو ال يملك على دارة أو أرضه إال ما كان يسمى فى العصور الوسطى بالملكية  الملكيةأصبح اليوم إزاء المستأجر غير خالص 

فهى  ( domaines utile) ، أما الملكية الحقيقية أو الملكية النافعة  يتقاضى بموجبها أجراً زهيداً  Domaine eminentالمشرفة 

للمستأجر 
،  وقد عرف فى فرنسا - 2919ص  2999مازو فقرة  – 52ص  91أنظر فى هذا المعنى مارتى ورينو فقرة  ( &%$) 

، أى مبلغ من المال يأخذه المستأجر لقاء تركه المكان المؤجر لمن يخلفه فيه ويسمى  ، ما يسمى " خلو الرجل " ما عرف فى مصر

 . " pas de porte " " فى فرنسا
. انظر فى  ، واسع الشيوع فى التعامل فى فرنسا وفى مصر،  ، ولكنه مع ذلك عليه جنائيا فى فرنسا وفى مصر وهو عمل معاقب

( $%&. 2919ص  2999فرنسا مازو فقرة 
 . 

 . التمييز بين مناطق مختلفة فى الوطنية االجتماعية لحق الملكية -المبحث الثانى

 المناطق المختلفة فى الملكية وتفاوتها بالنسبة إلى الوظيفة االجتماعية : - 344
 . عن دائرة القانون إلى دائرة االجتماع واالقتصاد، ولذلك نوجز القولهنا تخرج قليال 

، وهما أمران مستقالن أحدهما عن اآلخر  . فكثيراً ما يختلط عن البحث حق الملكية فى ذاته وسوء توزيع الثروة ونبدأ بمالحظة هامة

، حجة  ناء طبقة قليلة العدد بالقدر األكبر من ثروة البالد، واستث وكثيراً ما يتخذ من سوء توزيع الثروة فى المجتمع –كل االستقالل 

. وواضح أن إلغاء حق الملكية هو  ، وكأن إلغاء هذا الحق هو الذي يكفل حسن توزيع الثروة للتدليل على عدم مشروعية حق الملكية

. وواضح أن حق الملكية ال يمس من  ، فال يعود هناك محل للنظر فى حسن توزيع الثروة أو فى سوء توزيعها إلغاء للثروة نفسها

، فإذا ما كان توزيع الثروة غير عادل وجب عندئذ إصالح نظام توزيع الثروة دون المساس  عدالته أن يكون توزيع الثروة غير عادل

 . بحق الملكية

، ومنطقة  نطقة االستهالك، يحسن التمييز بين مناطق ثالث : مناطق ثالث : م وعند النظر فى الوظيفة االجتماعية لحق الملكية

 . ، ومنطقة اإلنتاج الخدمات العامة

، وتكاد ملكية االستهالك تتمحض حقاً ذاتيا ليس للمجتمع وال  ففى منطقة االستهالك تكاد الوظيفة االجتماعية لحق الملكية تختفى

 . ، والشأن كل الشأن هو للمالك المستهلك للدولة شأن به

. والملكية فى هذه المنطقة تتميز  ، فاألمر على النقيض من ذلك ، كالتعليم والصحة والمرافق العامة مةأما فى منطقة الخدمات العا 

، وللتأمين  ، ويكون للدولة فيها الشأن األكبر ، وتبرز الوظيفة االجتماعية لملكية الخدمات العامة كل البروز بطابعها االجتماعى

 . المجال األوسع

، فال  . ومهما يكن من اختالف الرأى فى هذه المسألة الشائكة هى المنطقة التى يطول فيها النقاش والجدل بقيت منطقة اإلنتاج وهذه

، بل إن الوظيفة االجتماعية ترجع الصبغة الذاتية فى ملكية  بد من التسليم أن حق الملكية فى منطقة اإلنتاج لها وظيفة اجتماعية بارزة

 . ، فإن لنشاط الدولة دورا رئيسيا كذلك ط الفردى فى اإلنتاج دور هام. وإذا وجب أن يكون للنشا اإلنتاج

، ثم نعرض لمنطقة  ، فنقول كلمة فى منطقتى االستهالك والخدمات العامة وهما طرفا نقيض كما قدمنا ونتعقب هذه المناطق الثالث

 . اإلنتاج
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 منطقة االستهالك ومنطقة الخدمات العامة

 منطقة االستهالك :  - 345
. وتشمل هذه المنطقة جميع األموال المملوكة  ، ال تكاد تظهر ، فى منطقة االستهالك قدمنا أن الوظيفة االجتماعية لحق الملكية

، وبيت  ، وكسوة وملبس ، وما يحتاج إليه الفرد من مأكل ومشرب . ويدخل فى ذلك نفقات المعيشة للشخص للوفاء بحاجاته الخاصة

، وما يدبره بحسن تبصره من  ، وما يكسبه بعمله من دخل والت األخرى التى يستخدمها الستعماله الخاص، واألثاث والمنق السكنى

، وأن  ، ومن حق مالك هذه األشياء أن يستأثر بها ، ال يكاد يكون للوظيفة االجتماعية شأن بها . والملكية هنا هى حق ذاتى ادخار

، وأن يستهلكها على  . وله أن يتصرف فيها بجميع التصرفات د أو جانب الدولة، جانب األفرا يمنع عنها االعتداء من أى جانب

 . ، وتنتقل منه بعد الموت إلى ورثته ، فإن الغرض من هذه األموال هو االستهالك الوجه الذي يريد

، ويدخل فى ذلك المذهب  . وتقرها أشد المذاهب االشتراكية تطرفا ، ال يكاد يخالف فيها أحد وهذه الحقائق مسلم بها من الجميع

. فقد نصت المادة العاشرة من دستور االتحاد السوفيتى  ( Propriete Personnelle) ، ويسميها بالملكية الشخصية  الشيوعى نفسه

، وفى منزل السكنى وما  ، فى دخلهم وادخارهم على ما يأتى : " حق الملكية الشخصية للمواطنين 2591ديسمبر سنة  9الصادر فى 

،  ، وفى األشياء المخصصة لالستهالك وللحاجات الشخصية ، وفى األشياء التى تفى بالحاجات المنزلية تبعه من اقتصاد منزلىي

، كل هذا يحميه القانون "  وكذلك الحق فى انتقال الملكية الشخصية للمواطنين عن طريق الميراث
 ($%& ) David et Hazard 

فى القانون المقارن جزء  Arminjon, Baron Nolde et M . Wolff وما بعدها 9ص  1ء جز 2595فى القانون السوفيتى سنة 

 . 9فقرة  Propriete لفظ 5أنسيكلوبيدى داللوز  - 527وفقرة  751فقرة  2591سنة  9
( $%&. 55ص  91وأنظر مارتى ورينو فقرة 

 . 

 منطقة الخدمات العامة : - 346
، وليست ملكية  ا ليست ملكية استهالك واستعمال شخصى كما هو األمر فى منطقة االستهالكوالملكية فى هذه المنطقة تتميز بأنه 

، فال يستأثر بها فرد دون  ، بل هى ملكية أعدت لتوزيع الخدمات العامة على أفراد الشعب استغالل كما هو األمر فى منطقة اإلنتاج

، والتأمينات االجتماعية بمختلف أنواعها من تأمين من العجز  الثقافة ، والتعليم ونشر . ويدخل فى هذه المنطقة الصحة العامة آخر

. كما يدخل فى المرافق  ، وما إلى ذلك من أنواع التأمين ، إلى تأمين من اإلصابات ، إلى تأمين من البطالة والمرض والشيخوخة

 . العامة من ماء ونور وغاز وطرق مواصالت وغير ذلك

، فيتولى كل إقليم الوفاء  زيعها على األفراد يحسن أن يكون على أساس محل ال على أساس مركزىوتنظيم الخدمات العامة وتو

 . ، وهو أبصر بها واقدر على تنظيمها بحاجات سكانه

. بل إنه  ، وظيفتها االجتماعية بارزة بروزاً واضحا كما سبق القول ، على خالف ملكية االستهالك والملكية التى تكفل هذه الخدمات

. ذلك أن  ، ويحل نشاطها فى هذه المنطقة محل النشاط الفردى يحسن أن تتولى الدولة واألشخاص العامة اإلقليمية أداء هذه الخدمات

، إذا توخى القائمون بها حسن أدائها  . وأكثر الخدمات العامة ، وخير حافز له هو الربح المادى النشاط الفردى ال بد له من حافز

، دع أنه من المرغوب فيه أن يكون  ال تدر ربحا بل تعود على موزعها بالخسارة فتعليم أفراد الشعب نفقاته باهظة ، وعدالة توزيعها

، أن يتعلموا وأن يصلوا فى التعليم إلى أقصى مرحلة  ، األغنياء والفقراء على السواء ، فمن حق جميع أفراد الشعب التعليم مجاناً 

، مجانا  . وكذلك الخدمات الصحية العامة المستشفيات يجب أن تكون فى متناول أفراد الشعب العقلية يستطيع أن يبلغها الفرد بمواهبة

، يجب أن تؤدى لجميع أفراد الشعب بأقل ما يمكن من  . وهذا هو أيضاً شأن التأمينات االجتماعية والمرافق العامة أو بأجر زهي

، فهى وحدها  ل محل النشاط الفردى فى منطقة الخدمات العامة نشاط الدولة، ومن أجل ذلك يكون من المرغوب فيه أن يح النفقات

 . القادرة على بذل النشاط الالزم دون سعى وراء الكسب

. فقد تؤسس مستشفيات ومدارس  ، إلى جانب نشاط الدولة ، فى منطقة الخدمات العامة وقد يكون هناك مجال محدود للنشاط الفردى

.  . ولكن الملكية فى حدود هذا النشاط افردى تكاد تكون وظيفة اجتماعية محضة ات الدولة ومارسها، إلى جانب مستشفي خاصة
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، بل يحسن أن يكون القائم بهذا النشاط  ويجب أن تبسط الدولة رقابتها على هذا النشاط حتى ال يكون الربح المادى هو رائدة األول

 . جمعيات وهيئات خيرية تكرس جهودها لخدمة المجتمع

 منطقة اإلنتاج 

 اإلنتاج يسوده بوجه عام النشاط الفردى : - 347
. ففى المذاهب االشتراكية يجب أن تكون وسائل  وفى منطقة اإلنتاج يحتدم الخالف بين المذاهب االشتراكية والمذاهب الفردية 

 . ، ويحل فى منطقة اإلنتاج نشاط الدولة محل النشاط اإلنتاج جميعها ملكا للدولة

. ومن أهمها أن يكون  ، فليس بمجد إغفال هذه القوانين ا كان اإلنتاج خاضعا لقوانين اقتصادية صادقة ال يمكن اإلفالت منهاولم

 . ، وال يتوافر ذلك إال للنشاط الفردى لإلنتاج حافز من الربح المادى

ال إنما يكون فى الميادين التى ال يستطيع النشاط ، ولكن هذا المج ال شك فى أن لنشاط الدولة مجاال واسعا العمل فى منطقة اإلنتاج

، وكثير من المشروعات التى  ، وبخاصة الصناعات الثقيلة . فكثير من الصناعات الناشئة الفردى أن يقوم بأعبائها على وجه مرضى

، ومن  على النشاط الفردى ، يرجع فيها نشاط الدولة ال بد منها لقيام االقتصاد القومى على أسس سليمة هى غير مجزية اقتصاديا

، فال يمتد التأميم  . ولكن يجب السير بحذر وتبصر فى تأميم هذه المشروعات الخير أن يحل فيها القطاع العام محل القطاع الخاص

 . إلى المشروعات التى نجحت واستقرت بفضل النشاط الفردى

دلت التجارب على أن النشاط الفردى فى الزراعة يرجح كثيرا  ، وقد والزراعة هى أوسع المجاالت وأفسح الميادين للنشاط الفردى

.  ، فهذه مسألة عدالة اجتماعية وليست مسألة اقتصادية ، وال شأن لنا هنا بحسن توزيع األرض على العاملين فيها نشاط الدولة

، ولكن ذلك ال  لى الوجه الذي يراه عادال، فيعين حدا أقصى للملكية الزراعية ع والمشروع كفيل بسن القوانين التى تكفل هذه العدالة

، هو العامل الرئيسى فى قيام الزراعة  ، فى أى نظام يختاره المشرع لتوزيع األرض يمنع من أن يكون النشاط الفردى فى الزراعة

 . على أسس اقتصادية سليمة

 . لدولة على الوجه الذي بيناه، وقد يختلط بالنشاط الفردى هنا نشاط ا والصناعة كذلك مجال واسع للنشاط الفردى

، فى أشد الحاجة إلى التنظيم والبد لها من حافز من حافز الربح  ، وهى الوسيلة إليصال السلعة من المنتج إلى المستهلك والتجارة

 . ، وقد يكمله فى بعض النواحى نشاط الدولة . ولذلك يجب أن يسود فيها النشاط الفردى بوجه عام المادى

 الوظيفة االجتماعية للملكية فى منطقة اإلنتاج : مظاهر - 348
، فمن المسلم به أن الملكية الفردية فى هذه المنطقة لها وظيفة  ومهما يقم من خالف فى ضرورة النشاط الفردى فى منطقة اإلنتاج 

بل هى أيضاً وسيلة لخدمة  ، ، ال لخدمة منفعته الشخصية فحسب . فالمنتج المالك يجب أن يعتبر ملكيته وسيلة اجتماعية بارزة

 . ، فهى الشريكة فى ملكية اإلنتاج . والدولة هى التى تمثل المجتمع ، والمجتمع شريك له فى هذه الملكية المجتمع

وتتمثل هذه الشركة بوجه خاص فى أمرين : ) األمر األول ( أن يكون للدولة حق التوجيه والرقابة على النشاط الفردى فى منطقة 

،  ، كل هذا ال بد له من رقيب . وتجنب االستغالل وهو آفة اإلنتاج الفردى ، وحسن خدمته لالقتصاد القومى فجودة اإلنتاج . اإلنتاج

، وقد تلجأ فى بعض الحاالت إلى التأميم إذا اقتضى ذلك حسن نظام  . للدولة حق التخطيط للنشاط الفردى وخير رقيب هو الدولة

. ) واألمر الثانى ( أن يكون للمجتمع حصة معلومة فى ملكية  يض العادل مقدما لمن تنزع ملكيته، بشرط التعو االقتصاد القومى

، على  . وهذه الحصة هى الضرائب المختلفة التى تتقاضاها الدولة من المنتجين والعاملين ، يتفق منها على الخدمات العامة اإلنتاج

 . راطيةأن يكون الممول ممثال تمثيال صحيحا فى حكومة ديمق

 الملكية الفردية وملكية المشروع : –العدالة االجتماعية فى التوزيع بين رأس المال والعمل  - 349

، بل يشترك  ، فالمشروع اإلنتاجى ليس ملكا خالصا لصاحبه ويجب أن يقوم البناء االقتصادى على أساس من العدالة فى التوزيع 

، ويقابله  ، وهذا ما يسمى بملكية المشروع الربح بنسبة عادلة بين المالك والعاملين. ويجب توزيع  معه فيه العاملون فى المشروع

 . الملكية الفردية
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. وأرباح المصنع يجب أن توزع توزيعا  ، وفى الوقت ذاته هو الذي يدير المشروع فصاحب المصنع مثال هو صاحب رأس المال

. أما بقية األرباح فيجب توزيعها  ن األرباح حصة تمثل فوائد رأس المال، فيتقاضى صاحب المصنع م عادال بين رأس المال والعمل

. ومن ثم يكون للعاملين فى المشروع حصة فى أرباح المصنع توزع  ، كل بقدر أهمية عمله بينه وبين سائر العاملين فى المشروع

، وألن األرباح قد  وا فى اإلنتاج وفى تسيير المشروع. ذلك ألنهم ساهم ، وهذا إلى جانب األجور التى يتقاضونها عليهم توزيعاً عادال

، بل لملكية المشروع  ، ال لملكية رأس المال . فهى أرباح ، بل أيضا عن العمل نتجت ال عن رأس المال فحسب
انظر فى  ( &%$) 

وما بعدها  59ص  2559، ضمن دراسات جماعة هنرى كليتبان جزء أول سنة  فى تطور حق الملكية Rouast : ملكية المشروع

، ضمن دراسات جماعة هنرى كابيتان جزء  فى الفكرة القانونية للمشروع Durand - 225ص  - 227ص  2551سنة  1جزء  -

 - Saint – وما بعدها 999فقرة  2551فى القانون العمل جزء أول سنة  Durand et Jaussaud - 59ص  2551سنة  9
Alary كوالن وكابيتان  –وما بعدها  215ص  2599راعى فى المجلة الفصلية للقانون المدنى سنة فى الفكرة القانونية للمشروع الز

ص  9فقرة  Propriete لفظ 5داللوز  فى انسيكلوبيدى Nerson – 77كاربونييه ص  – 512فقرة  2ودى المور انديير 

172 .&%$ )
 . 

 نطاق حق الملكية ووسائل حمايته -الفصل الثانى

 حق الملكيةنطاق  -الفرع األول

 مدى حق الملكية :  - 351
، فتتناول الملكية الشىء ذاته أى عناصره  . يملكه أصال . يملكه المالك الشىء أصال وفرعا يملك المالك الشىء أصال وفرعا

يلحق بالشىء  ، فتتناول الملكية ما . ويملكه فرعا ، فإذا كان الشىء أرضا شملت الملكية سطح األرض وما فوقها وما تحتها الجوهرية

 . وما يتفرع عنه من ثمار ومنتجات

 األرض وما فوقها وما تحتها –شمول الملكية الشىء ذاته  -المبحث األول

 مدنى على ما يأتى : 813نص قانونى : تنص المادة  - 350
 . ، بحيث ال يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير " مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية - 2"  

 . ، إلى الحد المفيد فى التمتع بها علوا أو عمقاً " وملكية األرض تشمل ما فوقها وما تحتها - 1"  

سطح األرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها ويجوز بمقتضى القانون أو االتفاق أن تكون ملكية  - 9"  
تاريخ  ( &%$) 

من يملك الشىء يملك كل ما يعد بحكم  - 2من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى : "  2219النص : ورد هذا النص فى المادة 

ملكية  - 1.  أن يهلك أو يتغير . بحيث ال يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتغير فصله عنه دون العرف من عناصره الجوهرية

، غير أنه ليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل  األرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد الذى يصلح لالستعمال علوا أو عمقا

تكون ملكية يجوز بناء على نص القانون أو االتفاق أن  - 9.  على مسافة من العلو أو العمق بحيث ال تكون له أية مصلحة فى منعه

، وأصبح رقم المادة  . وفى لجنة المراجعة أجريت بعض تعديالت لفظية أو ما تحتها " سطح األرض منفصلة عن ملكية ما فوقها

. وفى لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب حذفت العبارة األخيرة من الفقرة الثانية وهى " غير أنه  فى المشروع النهائى 712

، وذلك " ألن هذا  ارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث ال تكون له أية مصلحة فى منعه "ليس للمالك أن يع

. وفى لجنة  719، وأصبح رقم المادة  . ووافق مجلس النواب على هذا التعديل اإليضاح ال ضرورة له وهو مفهوم من صدر الفقرة "

، بل  " بحكم العرف " ألن العرف ليس هو المرجع األول فى تحديد العناصر الجوهرية مجلس الشيوخ حذف من الفقرة األولى عبارة
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،  . وقد أصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد يرجع فى ذلك أوال إلى طبيعة األشياء ثم إلى العرف بعد ذلك

 25ص  - 21ه ) مجموعة األعمال التحضيرية ص . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنت 799وأصبح رقمه 
) .&%$ )

 " . 

، ولكن األحكام كانت معموال بها دون نص  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق 
 2559يناير سنة  19نقص مدنى  ( &%$) 

( $%&. 512ص  599رقم  29المحاماة  2592يناير سنة  19بنى مزار  - 121ص  19رقم  9مجموعة عمر 
 . 

وفى  - 721وفى التقنين المدنى الليبى م  – 115ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

 29وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م  – 2955التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . ( ) مطابق 115سورى م التقنين المدنى ال
فيما عدا أن الفقرة الثانية تنتهى بالعبارة اآلتية : " وذلك دون اإلخالل بأحكام القانون الخاص  –) مطابق  721التقنين المدنى الليبى م 

 . ( " بالمحاجر والمناجم
 . ( ) موافق 2955التقنين المدنى العراقى م 

، وعليه فإن لمالك األرض أن يغرس فيها  تشمل ملكية األرض ملكية ما فوق السطح وماتحته : 29قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

 ، وأن يستخرج من هذه الحفريات ، وأن يجرى فيها حفريات إلى أى عمق شاء ما يشاء من األغراس وأن يبنى ما يشاء من األبنية
. ) وأحكام التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين  ارات واألنظمة، ضمن التقيدات الناتجة عن القوانين والقر كل ما يمكن أن تنتجه

انظر فى نطاق حق الملكية فى القانون اللبنانى : حسن كيرة فى الحقوق العينية األصلية فى القانون المدنى اللبنانى  –المصرى 

( $%&. ( 57ص  - 75ص  2519المقارن مذكرات على اآللة الكاتبة سنة 
 . 

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  النص المتقدم الذكر أن مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهريةويتبين من 

، والجزئية آيتها أن يكون الجزء مندمجا  التمهيدى فى هذا المعنى : " فالشىء المملوك يشمل حق الملكية فيه جميع أجزائه المكونة له

لشىء أو تلف أو تغير " ، بحيث لو فصل منه لهلك ا فى الكل
( $%& . 21ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

. فإذا  

، وينتقل بطبيعة الحال  ، فالسيارة أو الكتاب مثال يمكن نقله من مكان إلى آخر كان الشىء منقول سهل التعرف على ذاتيته وأجزائه

، ومن ثم يمكن تحديد هذه األجزاء  بجميع أجزائه
( $%&. 199فقرة  9ل وريبير وبيكار بالنيو ( &%$) 

. أما إذا كان عقار  
 (

فقرة  5، أرضا كان أو نباتا أو مبانى أو منشآت : آنفاً فقرة  انظر فيما يعتبر أجزاء من العقار ) أى عناصره الجوهرية ( ( &%$

22 .&%$ )
كما  –، وملكية األرض  العقار أرضا. بقى ما إذا كان  ، فإن كان بناء فإن تماسك أجزاء البناء تحصر هذه األجزاء 

. وقد يوجد فى باطن األرض ) أى  ، أى األرض علوا وعمقا تشمل ما فوقها وما تحتها –مدنى سالفة الذكر  1/  799تقول المادة 

حكام ، ولها أ ، وهذه ال تكون مملوكة لصاحب األرض بل هى ملك الدولة العمق ( مناجم أو محاجر تحوى مواد معدنية أو خامات

 . خاصة تكفل ببيانها قانون المناجم والمحاجر

ً  2فنبحث إذن مسألتين : )   . ( المواد المعدنية والخامات فى المناجم والمحاجر 1. )  ( األرض علوا وعمقا

 األرض علوا وعمقا

 مالك سطح األرض يعتبر مالكا للعلو والعمق : - 352
أى للعمق  ( dessous) ، ولما تحتها  ( hanteur) أى للعلو (  dessus) األصل أن من يملك سطح األرض يعتبر مالكا لما فوقها  

 (profondeur )  مدنى إذ تقوله : " كل ما على األرض أو تحتها من بناء أو غراس أو  2/  511. وقد أكدت هذا المعنى المادة

 . ، ويكون مملوكا له " ، إقامة على نفقته حب األرضمنشآت أخرى يعتبر من عمل صا
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، على أن أجنبيا قد أقام هذه  ، فى مواجهة صاحب سطح األرض . فيجوز أن يقابل الدليل ولكن هذه القرينة قابلة إلثبات العكس

قائمة من قبل أو خوله الحق  ، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك األرض قد خول أجنبيا ملكية منشآت كانت المنشآت على نفقته

مدنى كما رأينا أنه " يجوز بمقتضى القانون أو  9/  799. وقد تقرر المادة  مدنى ( 1/  511فى إقامة هذه المنشآت وتملكها ) م 

دى فى . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهي االتفاق أن تكون ملكية سطح األرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها "

، ويكون ذلك بناء  هذا الصدد : " وقد أشار المشروع إلى جواز فصل ملكية سطح األرض عن ملكية ما فوقها وعن ملكية ما تحتها

... ويجوز  . ومثل التشريعات الخاصة قانون المناجم يفصل ملكيتها عن ملكية األرض على تشريعات خاصة أو بمقتضى االتفاق

. وما حق القرار وما  ، وال يعتبر هذا االتفاق مخالفا للنظام العام ح أو ما تحته مستقال عن السطح نفسهباالتفاق تملك ما فوق السط

حق الحكر وحق التعلى إال ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح " 
 $%&. 27ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

)
 . 

. فالفصل يكون إما بقانون  ، أى بإرادة منفردة وز هذا الفصل أيضا بوصية، يج وكما يجوز فصل العلو أو العمق عن السطح باتفاق

، سواء كان التصرف اتفاقا أو وصية  أو بتصرف قانونى
وقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر قانونا أن كل من ملك  ( &%$) 

 2559مايو سنة  19ضمن كل ذلك ) نقص مدنى ، إال إذا ظهر من سند الملكية أنها التت أرضا صار مالكا ما فوقها وما تحتها أيضا

، متى كان ال يوجد اتفاق على  . وقضت أيضا بأن ملكية األرض تشمل ما فوقها وما تحتها ( 121ص  19رقم  9مجموعة عمر 

 . ( 559ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاما جزء  2599نوفمبر سنة  9خالف ذلك ) نقض مدنى 
ض الفرنسية أن ما تحت األرض يجوز أن يكون وحدة مستقال محال لنزع الملكية للمنفعة العامة ) نقض فرنسى وقضت محكمة النق

 . ( 999 - 2 - 11داللوز  2711أول أغسطس سنة 
 9وعلى من يدعى أنه يملك العلو أو العمق منفصال عن السطح عبء إثبات ذلك فى موجهة مالك السطح ) بالنيول وريبير وبيكار 

( $%&. ( 295مارتى ورينو فقرة  - 195ص  199ة فقر
 . 

، عليه  ، إذا ادعى ملكية السطح ، فمالك العلو أو العمق . فملكية العلو أو العمق ال تقوم قرينة على ملكية السطح والعكس غير صحيح

هو أن يثبت ذلك 
بالنيول وريبير  - 191ص  199ص  992بودرى وشوفو فقرة  - 111ص  251فقرة  1أوبرى ورو  ( &%$) 

( $%&. 57 - 1 - 2552جازيت دى باليه  2552يونيه سنة  19نقض فرنسى  – 195ص  199فقرة  9وبيكار 
 . 

 العلو :  - 353 

، كذلك تمكن له من النور  وملكية العلو هى التى تسمح لصاحب السطح أن يقيم فوق األرض منشآت أو بغرس فيها أو يزرعها

والهواء 
المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : " وتكون طبقة الهواء وهى فوق السطح مملوكة لصاحب األرض وتقول  ( &%$) 

، وكذلك حق التعلى وهو حق البناء فوق األرض طبقات بعضها فوق بعض " ) مجموعة األعمال  بالقدر الذى يمكن به تملك الهواء

 $%&. ، فى حدود القوانين واللوائح الخاصة بالبناء ذى يشاء من الطبقات. وللمالك أن يعلو بالبناء العدد ال ( 21ص  1التحضيرية 

)
، وتفرعت أعضائه حتى احتلت  ، فإذا امتد الشجر أو الزرع فى األرض المجاورة . وللمالك أن يمنع الغير من االعتداء على علوه 

. وليس لصاحب الشجر  د من الشجر أو الزرع إلى علوه، كان لمالك هذا العلو أن يطلب من جاره قطع ما امت حيزاً من العلو المجاور

، فمجرد االمتداد إلى العلو يكون ضررا كافيا  أو الزرع أن يمتنع عن ذلك بدعوى أن هذا االمتداد لم يحدث ضرر للجار
 ($%& ) 

شجار التى تحجب عن أرضه وقد قضى بأنه يسوع للمالك الذى تمتد على أرضه أشجار جاره أن يلزم ذلك الجار بثقليم فروع هذه األ

، ألن يحرم المالك من حرية  . وإذا كان الضرر ناشئا عن امتداد جذور تلك األشجار فغير ممكن الشمس فتسبب ضررا لزراعته

 599ص  995رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  5، األمر الذى يتنافى مع حق الملك ) طنطا الكلية  التصرف فى ملكه بما يريد
) .&%$ )

، كان هذا اعتداء على علو الجار  . كذلك إذا صاد الجار وهو فى أرضه طيراً فى أرض جاره 
نقض فرنسى  ( &%$) 

وإذا الجار حائطه بحيث أصبح الجزء  – 2997مازو فقرة  - 55 2 - 2 - 2597جازيت دى باليه  2591ديمسبر سنة  15جنائى 

 2592يوليه سنة  29تداء يبرر إزالة الجزء المائل من الحائط ) نقض فرنسى ، كان هذا اع المعلى مائال يشغل جزءاً من علو جاره



 

 

 

 

1656 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

( $%&. ( 199ص  992بودرى وشوفو فقر  – 52 - 1 - 2591داللوز 
 . 

مدنى كما رأينا بأن " ملكية األرض تشمل ما فوقها وما  1/  799، فقد صرحت المادة  وال يفهم من ذلك أنه ال يوجد حد لملكية العلو

. وكان المشروع التمهيدى لهذا النص يجرى على الوجه اآلتى : " ملكية األرض  إلى الحد المفيد فى التمتع بها علواً وعمقاً "تحتها 

، غير أنه ليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على  نشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد الذي يصلح لالستعمال علو أو عمقا

 . بحيث ال تكون له أية مصلحة فى منعه "مسافة من العلو أو العمق 

، وذلك " ألن هذا اإليضاح ال  ... " وقد حذفت اللجنة التشريعية لمجلس النواب العبارة األخيرة " غير أنه ليس للمالك أن يعارض

، وهو مفهوم من صدر الفقرة "  ضرورة له
( $%&. 2هامش  917انظر آنفاً ص  ( &%$) 

احية . وجاء فى المذكرة اإليض 

) من المشروع التمهيدى ( أوردت قيدا على حق المالك فى العلو  2219للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " على أن المادة 

. فإذا  ، فليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق بحيث ال تكون له أية مصلحة فى منعه والعمق

، على مسافة  لى إيصال أسالكا فوق سطح األرض أو شركة المياه على إيصال أنابيبها تحت السطحاضطرت مصلحة التلغرافات إ

، وإال كان المنع تعسفا فى استعمال حق الملكية "  ، فليس للمالك أن يمنع هذه األعمال من العلو أو العمق ال تضر بصاحب األرض
 (

( $%&. 27ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$
 . 

 . ويستخلص من ذلك أمران بالغا األهمية من الناحية العملية

، إذا كان مرور هذه  ) األمر األول ( ال يجوز للمالك أن يمنع مرور األسالك الكهربائية أو التلغرافية أو التليفونية فوق أرضه

بإنشاء الخطوط الكهربائية  الخاص 2595لسنة  59. وقد نصت المادة األولى من القانون رقم  األسالك ال يحدث له ضررا

، وفوقه أو  ، على أن " كل مالك لعقار أو واضع اليد عليه ملزم بأن يتحمل فوق العقار إذا كان مبنيا ، تأكيدا لهذا الحكم وحمايتها

، سواء  لكهربائية، مرور األسالك المعدة للمواصالت التلغرافية أو التلفونية أو المعدة لإلضاءة أو لنقل القوى ا تحته إذا كان أرضا

. وهو  كانت هذه األسالك مملوكة للدولة أو إلحدى السلطات العامة أو لصاحب التزام باستغالل مرفق عام مرخص له بذلك قانونا

، فال يجوز وضع األسالك  . وإذا كان باألرض بناء كذلك ملزم بأن يقبل تنفيذ جميع األعمال الالزمة لوضع هذه األسالك أو لصيانتها

، وبكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج أو بطريق السلم دون  فى خارج الحوائط أو الواجهات أو فوق األسقف أو األسطح إال

من نفس القانون أنه " إذا  1. وجاء فى المادة  ، وبطريقة ال تعرض سالمة للغير للخطر " اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى

، ويتضمن هذا القرار وصف  ، لم يجز وضعها إال بمقتضى قرار يصدر من الوزير المختص األسالك لم يقبل المالك كتابة وضع

 . ، وبيانا تفصيليا عن كل أرض أو بناء يراد تنفيذ األعمال فيه " األعمال التى يراد إجراؤها

، فهى تحلق على مسافة من العلو بحيث ال  ) واألمر الثانى ( ال يجوز للمالك أن يمنع تحليق الطائرات فى أثناء طيراتها فوق أرضه

. ولما كان  ، وإال تعطلت المالحة الجوية ، وصوت أزيزها وهى طائرة فى الجو ال يعتبر ضررا كافيا لطلب منعها تحدث له ضررا

ة األولى منه بشأن المالحة الجوية ينص فى تالو 2599لسنة  91، فقد صدر المرسوم بقانون رقم  الفضاء الجوى تحت سيادة الدولة

. وتنص  . وتشمل كلمة ) أراضى ( المياه اإلقليمية " على أن " للدولة كامل السيادة المطلقة على الفضاء الجوى الذي يعلو أراضيها

( مرسوم بتنظيم  2599مايو سنة  19. وصدر فى يوم صدور هذا القانون )  المادة الثانية على أن " تنظم المالحة الجوية بمراسيم "

. وهو يقضى بأنه ال يجوز ألية طائرة أن تطير فوق األراضى المصرية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدما  الحة الجويةالم

، وتشمل كلمة " طائرة " كل البالونات المقيدة أو الطليقة والمناطيد والطيارات  على ترخيص بذلك من وزير المواصالت

زة التى تستطيع أن ترتفع أو تسير فى الهواء ، وكذلك جميع األجه والمطيرات والملحقات
وذهب بعض الفقهاء إلى تقسيم  ( &%$) 

، والقسم  الفضاء الجوى أقساما ثالثة : القسم األول وهو أقرب األقسام إلى األرض ويكون مملوكا ملكية خاصة لصاحب األرض

الثالث وهو الذى يعلو القسم الثانى ويكون حراً ال يخضع ال ، والقسم  الثانى وهو الذى يلى القسم األول ويكون خاضعا لسيادة الدولة

رسالة من باريس  Fricotelle – 199ص  2525فى مجلة القانون الدولى العام سنة  Marignhac لملكية خاصة وال لسيادة الدولة

إذ أن حدود كل قسم وأين ،  . ويصعب التسليم بهذا التقسيم ( 7ص  2519فى حوليات القانون التجارى سنة  Hamel عكس ذلك –

مارس سنة  92تنتهى فى الجو ال يمكن تبينها بالوضوح الذي نتبينه فى التقسيم المماثل بالنسبة إلى البحر وقد صدر فى فرنسا قانون 

.  جاريةتقنينا للمالحة الجوية المدنية والت 2599نوفمبر سنة  99، وقد أصبح هذا القانون بعد ذلك فى  ينظم المالحة الجوية 2515

، بشرط أال يكون ذلك من شأنه تعطيل استعمال حق  ويطلب القانون حرية المالحة فى الجو وتحليق الطائرات فوق أراضى األفراد
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 ) . ويمكن القول بأن هناك حق إرتفاق على أراضى األفراد بموجبه يكون للطائرات حق التحليق فوق هذه األراضى الملكية
Jugiart  وإن كان حق االرتفاق يكون على عقار  ( 191فقرة  9وما بعدها بالنيول وريبير وبيكار  299فقرة فى القانون الجوى ،

من  15. وفى مصر تنص المادة  . ويجب أن يكون التحليق فوق أراضى األفراد بطريقة ال ينجم عنها خطر لمصلحة عقار آخر

أنه " ال يجوز ألية طائرة أن تطير طيرانا منخفضا أو بطريقة  الصادر من وزير الحربية على 2551لسنة  29القرار الوزارى رقم 

، أو ينجم عنها ذعر لإلنسان أو ذعر أو نفور للحيوان أو الطيور فى المناطق  ينجم عنها خطر لألشخاص أو للحيوان أو للممتلكات

( $%&. " المقررة للصيد
 . 

، وإال كان هذا تعسفا فى استعمال  مدا بذلك اإلضرار بالمالحة الجويةوال يجوز للمالك أن يقيم فى أرضه أسالكا أو منشآت أخرى متع

حق الملكية 
وانظر فى التشريعات الفرنسية المختلفة التى تفرض قيودا على مالك األراضى من  - 2919أنظر مازو فقرة  ( &%$) 

( $%&. 211ص  292نواح متعددة مارتى ورينو فقرة 
 . 

 العمق : - 354
،  ، وأن تمتد جذور أشجاره ولمكية العمق تسمح للمالك أن يحفر فى أرضه حتى يضع أساس البناء الذي يقيمه فوق األرض 

. وله أن يقوم بحفريات فى أرضه  ومغروساته وزراعته إلى األعماق التى تتطلبها
الحفريات األثرية نظمها القانون كما  ( &%$) 

( $%&. سنرى
، فإذا وجد غرس  ت األرض كما يشاء ومن حقه أن يمنع اعتداءا لغير على باطن أرضه، وأن يحفر سراديب تح 

الجار قد امتد إلى باطن أرضه كان له أن يطلب من القضاء قطع الجذور الممتدة 
 1و  2/  119وفى فرنسا تقضى المادة  ( &%$) 

، وهذا بخالف ما إذا كانت أغصان األشجار قد امتدت  همدنى فرنسى بأن يكون للجار أن يقطع بنفسه الجذور الممتدة إلى باطن أرض

. والسبب فى هذا  إلى علو الجار فال يكون للجار فى هذه الحالة قطع هذه األغصان بنفسه بل يجب عليه أن يلجأ إلى القضاء فى ذلك

يقطعها وهو يحفر فى أرضه دون ، ألن  ، فى حالة امتداد الجذور إلى باطن أرضه ، أن الجار يكون عرضه ، على ما يظهر التمييز

 2، فأراد المشرع الفرنسى أن يجنب الجار المسئولية دون أن يكلفه بإثبات عدم علمه ) كوالن وكابيتان ودى المورانديير  أن يدرى
ين ، ففى الحالت مدنى فرنسى 1و  2/  119. وال محل لهذا التمييز فى مصر إذ ال يوجد نص يقابل المادة  ( 111ص  511فقرة 

، إال إذا كان ذلك دون قصد ) شفيق  للجار أن يطالب بقطع الشجر وال يقوم بقطعه بنفسه حتى لو امتدت الجذور إلى باطن األرض

 995رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  5ومع ذلك انظر طنطا الكلية  - 2هامش  271حسن كيرة ص  – 55ص  15شحاتة فقرة 

( $%&. ( 1هامش  911، آنفا ص  599ص 
 . 

،  وهناك رأى يذهب إلى أنه يترتب على أن العمق مملوك لصاحب األرض أن الكنز المدفون أو المخبوء تحت األرض يكون ملكا له

، يكون  الكنز المدفون أو المخبوء الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له - 2مدنى فى هذا الصدد على أن "  171وقد نصت المادة 

والكنز الذي يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا خاصا للواقف  - 1.  أو لمالك رقبته $ 911$ وجد فيه الكنز لمالك العقار الذي 

... وهى تحت السطح مملوكة  . وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " وتكون الكنوز ولورثته "

... أن الكنز المدفون أو المخبوء الذي ال  أورد المشروع نصين يقرر فى أولهما. وتأسيسا على هذا المبدأ  كذلك لصاحب األرض

يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار أو لمالك رقبته 
 – 27ص  – 21ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

الكالم فى االستيالء فى الجزء التاسع من  ، كما سيجيء عند والصحيح أن ملكية الكنز تكون لصاحب األرض بحكم القانون وحده

( $%&. الوسيط
 . 

. وليس له أن يعارض فيما يقام  ، فالمالك له هذه الملكية إلى الحد المفيد فى التمتع بها وال يفهم هنا أيضا أنه ال يوجد حد لملكية العمق

رت مصلحة المياه إلى إيصال أنابيبها تحت السطح ، فإذا اضط من عمل على مسافة من العمق بحيث ال تكون له أية مصلحة فى منعه

، وإال كان المنع تعسفا فى استعمال حق الملكية  ، فليس للمالك أن يمنع هذه األعمال على مسافة من العمق ال تضر بصاحب األرض
( $%&. 27ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

 . 
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، وهو قانون يجعل المواد المعدنية بالمناجم وخامات  د يرد على ملكية العمق هو القيد المستخلص من قانون المناجم والمحاجروأهم قي

 . ، ال لصاحب األرض المحاجر فى باطن األرض ملكا للدولة

 المواد المعدنية والخامات فى المناجم والمحاجر 

 :  0956لسنة  86قانون المناجم والمحاجر رقم  - 355
 2599لسنة  11، ثم صدر القانون رقم  2557لسنة  291أول قانون صدر فى مصر فى شأن المناجم والمحاجر كان القانون رقم 

. وأدخل بعد ذلك تعديل شامل على أحكام القانون رقم  ويحل محله 2557لسنة  291يلغى القانون رقم  2599فبراير سنة  25فى 

، فيا عدا مواد الوقود فقد فصلت عن المواد الخاصة  يلغيه ويحل محله 2591لسنة  71رقم ، فصدر القانون  2599لسنة  11

. واستثنيت األمالح التبخرية  سارية بالنسبة إلى مواد الوقود وحدها 2599لسنة  11، والمحاجر وبقيت أحكام القانون رقم  بالمناجم

،  مالح ال تعتبر من مواد الثروة المعدنية لدخول عنصر الصناعة فيها، إذ أن هذه األ 2591لسنة  71من تطبيق أحكام القانون رقم 

 . 2595لسنة  591وهذا ما تضمنه فعال القانون رقم 

مارس  29، وقد نشر فى الوقائع المصرية فى  2591لسنة  71فالقانون المعمول به اآلن فى شأن المناجم والمحاجر هو القانون رقم 

. وسنبين فى إيجاز أحكام هذا القانون فيما يتعلق بحقوق الدولة وحقوق مالك األرض فى المواد  اريخوعمل به من هذا الت 2591سنة 

 . المعدنية بالمناجم وخامات المحاجر

 المواد المعدنية بالمناجم وخامات المحاجر تعتبر من أموال الدولة : - 356
، فقد كانت قبل صدور التشريعات المشار إليها ملكا  لما كانت المواد المعدنية بالمناجم وخامات المحاجر توجد فى باطن األرض 

، فقد وجب تنظيمها  . ولكن لما كانت هذه المواد تعتبر من دعائم الثروة التى يقوم عليه االقتصاد القومى فى البالد لصاحب األرض

. واستغالل المناجم والمحاجر ليس  بقدر اإلمكان ما بين حقوق مالك األرض ومراعاة جانب االقتصاد القومىبتشريعات خاصة توفق 

، بل ال يستطيعه مالك األراضى المتالصقة إذا نقصتهم رؤوس األموال  ، وال يستطيعه مالك األرض منعزال من األمور الهينة

 . ة العالية التى ال تتوافر عادة إال لدى الشركات القوية المتخصصةالضخمة التى يقتضيها هذا االستغالل والخبرة الفني

النص الذي يقضى باعتبار المواد المعدنية بالمناجم  2591لسنة  71لذلك كان من أهم نصوص قانون المناجم والمحاجر رقم 

 9. إذ نصت المواد  واد ملكيتهم إياها، فنزع بذلك عن أصحاب األراضى التى يوجد فى باطنها هذه الم وخامات المحاجر ملكا للدولة

من قانون المناجم والمحاجر على أن " يعتبر من أموال الدولة ما يوجد من مواد معدنية بالمناجم فى األراضى المصرية والمياه 

التى توجد فى  –األحجار الجيرية والرملية والرمال  –، وتعتبر كذلك من هذه األموال خامات المحاجر عدا مواد البناء  اإلقليمية

المحاجر التى تثبت ملكيتها للغير " 
، وأن المناجم  أنظر فى فرنسا أن الدولة ال تملك المناجم إال من وقت إعطاء التزام بها ( &%$) 

أما فى مصر فظاهر أن الدولة تملك المواد  – 992فقرة  9إلى ذلك الوقت تبقى ملكا لصاحب األرض : بالنيول وريبير وبيكار 

. ولذلك تكون عقود استغاللها هى عقود  ، فهذه المواد والخامات تعتبر من أموال الدولة بصريح النص نية وخامات المحاجرالمعد

. أما عالقة  . وتكون عالقة الدولة بالمستغل هى عالقتها بالملتزم كما هو األمر فى سائر األموال العامة ( concession ) التزام

، فهذا  ، وإذا كانت عينية فمن أى نوع هى ، وطبيعة حقوقه وهل هى حقوق شخصية أو عينية والملتزممالك األرض بكل من الدولة 

( $%&. هو محل البحث فيما يلى
 . 

، والصخور والطبقات والرواسب  ، والعناصر الكيماوية واألحجار الكريمة وما فى حكمها والمواد المعدنية هى " المعادن وخاماتها 

، وكذلك المياه المعدنية الخارجية من باطن األرض إذا كان استغاللها بقصد  جد على سطح األرض أو فى باطنهاالمعدنية التى تو

، ويكون الترخيص باستغاللها بقرار  . وال تدخل فى ذلك األمالح التبخرية التى تستخرج بطريق التبخير استخراج مواد معدنية منها

 . قانون المناجم والمحاجر ( 2/  2من وزير التجارة والصناعة " ) م 

. فالذى أصبح  ، والمناجم ذاتها وهى باطن األرض الذي توجد فيه هذه المواد ويجب التمييز بين المواد المعدنية الموجودة بالمناجم

ض ، أما المناجم أى باطن األرض فتظل مملوكة لصاحب األرض على حكم األصل إن كان لألر ملكا للدولة هى المواد المعدنية
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 . ، فله أن يستعملها ويستغلها فى أغراض أخرى غير استخراج المعادن صاحب

،  ، واألحجار الصناعية ، والمالط ، وخامات المون ، واألحجار الزخرفية وخامات المحاجر هى " مواد البناء والرصف

يجب التمييز هنا أيضا بين هذه الخامات وهى . و قانون المناجم والمحاجر ( 9/  2، وما يماثلها " ) م  ، ورمال الزجاج والدولوميت

، وبين المحاجر أى باطن األرض الذي يحتوى على هذه الخامات وهذا بقى على حالة مملوكا  وحدها التى أصبحت ملكا للدولة

ى ، وهذه ه . على أن من خامات المحاجر ما بقى هو أيضا على حاله مملوكا لصاحب األرض لصاحب األرض إن كان لها صاحب

 . ، كما هو صريح نص المادة الثالثة من قانون المناجم والمحاجر فيما رأيناه مواد البناء من األحجار الجيرية والرملية والرمال

 حقوق مالك األرض : –الكشف والبحث واالستغالل فيما يتعلق بالمواد المعدنية بالمناجم  - 357
لمن يملك الوسائل الالزمة من شركات  – 2519حتى سنة  –. فقد أبيح  لة كما قدمناولما كانت المواد المعدنية بالمناجم هى ملك الدو 

، طبقا إلجراءات ووفقا لنظام رسمه قانون المناجم  المعادن $ 915$ وجمعيات ومؤسسات وهيئات وأفراد أن يكشفوا عن هذه 

 . واالستغالل، فقد جعل هذا القانون لهذه العملية مراحل ثالثا : الكشف والبحث  والمحاجر

، وعلى  ) فالمرحلة األولى ( هى مرحة الكشف : " ويراد بالكشف عن المواد المعدنية اختبار سطح األرض أو باطنها بجميع الوسائل

األخص الوسائل الجيولوجية والحيوفيزيكية التى تؤدى إلى التعرف على المعادن من خواصها الطبيعية والمغناطيسية أو الكهربية أو 

. ولكل  قانون المناجم والمحاجر ( 2/  1، أو عمل حفر اختبار أو ثقوب التحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية " ) م  غيرها

 . ، وتعد مصلحة المناجم والمحاجر سجالت لقيد أسماء الكاشفين شركة أو هيئة أو فرد حرية الكشف عن المواد المعدنية

ث : فمن كشف عن خام من خامات المواد المعدنية عليه أن يبلغ عنه مصلحة المناجم ) والمرحلة الثانية ( هى مرحلة البح

. ويكون للكاشف حق األولوية فى الحصول على ترخيص فى البحث عن  ، وعلى هذه المصلحة أن تسجل له حق الكشف والمحاجر

. فإذا انقضت هذه المدة ولم  مصلحة عن الكشف، بشرط أن يتقدم بطلب الترخيص خالل ثالثة أشهر من تاريخ إعالنه ال هذا المعدن

، كانت األولوية وفقا ألسبقية القيد فى سجل أعد للطلبات التى ترد على  يتقدم الكاشف بطلب الحصول على ترخيص فى البحث

مصلحة المناجم والمحاجر للترخيص فى البحث عن المواد المعدنية 
الحصول  وتكون األولوية للمصرى على األجنبى فى ( &%$) 

. كما تكون للمصرى األولوية فى الحصول على عقود االستغالل  ، إذا لم يتيسر تحديد األولوية على هذا الوجه على تراخيص للبحث

، أن يتخذ له  ، أو أبرم معه عقد استغالل . وعلى األجنبى الذى منح ترخيصا فى البحث ، إذا تساوت العروض عن طريق المزايدة

( $%&. ، وأن يحتفظ فى هذا الموطن بالدفاتر والمستندات الخاصة بأعمال البحث واالستغالل وطنافى جمهورية مصر م
. ويشترط  

، وأن يلتزم باتفاق ما تستلزمه أعمال البحث على  لمنح ترخيص فى البحث أن تتوافر لدى الطالب الكفاية الفنية الالزمة لهذا الغرض

، طبقا لنموذج يصدر به قرار من مجلس  . ويصدر الترخيص من وزير الصناعة المحاجرالوجه الذي توافق عليه مصلحة المناجم و

. ويحصل من كل  ، ويجوز تجديدها بشرط أال تزيد المدة أصال وتجديداً على أربع سنوات ، وللمدة التى يحددها الطالب الوزراء

، ويعتبر كل جزء من  مربعين من مساحة البحث ترخيص فى البحث إيجار سنوى بواقع خمسة وعشرين جنيها عن كل كيلو مترين

 . هذه الوحدات وحدة كاملة

) والمرحلة الثالثة ( هى مرحلة االستغالل : ويكون للمرخص له فى البحث فى أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد 

. ويشترط  ل بقرار من وزير الصناعة، ويصدر عقد االستغال استغالل عن كل المساحة المرخص له فى البحث فيها أو فى بعضها

إلصدار عقد استغالل معدن ما فى مساحة معينة أن يسبقه ترخيص فى البحث عن ذلك المعدن فى تلك المساحة وأن يثبت المرخص 

له فى البحث وجود الخام الممكن تشغيله 
فى ، دون ترخيص سابق  واستثناء من هذه األحكام يجوز إصدار عقد االستغالل ( &%$) 

. وتدرج مصلحة المناجم  ، فى المساحات التى يتبين لمصلحة المناجم والمحاجر وجود المعدن فيها بكميات تسمح باستغالله البحث

. ويطرح فى  االطالع على هذا السجل فى كل وقت ، ويباح والمحاجر فى سجل خاص كل ما هو معروف لها من هذه المساحات

، وفى هذه الحالة تحصل المزايدة خالل ستة أشهر من  منها وما يقدم عنه طلبات لالستغالل مزايدة عامة ما ترى المصلحة طرحه

( $%&. ، فإذا لم يتقدم أحد للمزايدة منح عقد االستغالل لألسبق من مقدمى الطلبات تاريخ الطلب
. ويصدر عقد االستغالل مطابقا  

، ويجدد العقد  لمدة التى يحددها الطالب بحيث ال تجاوز ثالثين عاما، ول للنموذج الموضع له والصادر به قرار من مجلس الوزراء

. ويجوز باالتفاق بين الوزارة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك  للمدة التى يحددها المستغل بشرط أال تجاوز مدة ثالثين عاما أخرى

اء العقد إذا أوقف االستغالل لمدة ثالث سنوات متتالية . ويجوز إلغ ، وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون بالشروط التى يتفق عليها
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، أو إذا أوقف  على األقل ولم يقم المستغل من جانبه بالتغلب على األسباب التى يحصل بمقتضاها على إعفائه من التزامات التشغيل

اجر وموافقة وزير الصناعة ، وذلك بناء على اقتراح مصلحة المناجم والمح االستغالل دون الحصول على هذا اإلعفاء كتابة
 ($%& 

، طبقا ألنموذج يصدر به  ، على سبيل الحماية وللمستغل أو لصاحب حق االستغالل أن يطلب من وزير الصناعة ترخيصا أو أكثر (

ية ، بشرط أال يزيد مجموع مساحة الحما ، عن مساحة مالصقة للمساحة التى يستغلها أو يطلب استغاللها قرار من مجلس الوزراء

. وتكون تراخيص الحماية للمدة التى  على مساحة االستغالل وأن تكون مساحة الحماية المطلوبة خالية من أى حق للغير عليها

، ويؤدى المرخص له إيجارا سنويا عن مساحة الحماية بواقع عشر فئة اإليجار  ، بحيث ال تجاوز مدة االستغالل يحددها الطالب

، وله فى أثناء سريان مدة الترخيص حق  ويخول ترخيص الحماية المرخص له حق للقيام بأعمال البحث.  المقرر لمساحة االستغالل

( $%&. الحصول على عقد استغالل فى مساحة الحماية كلها أو بعضها
، عالوة على حصة الحكومة فى  ويؤدى المستغل 

كل هكتار أو جزء من الهكتار من مساحة االستغالل مبلغ  ، إلى مصلحة المناجم والمحاجر مقدما كل سنة بصفة إيجار من االستغالل

خمسة جنيهات على أال يقل اإليجار عن أربعين جنيها فى السنة 
انظر فى أن حق المستغل فى فرنسا هو حق عينى قائم  ( &%$) 

( $%&. 997ص  995فقرة  9، وليس حقا شخصيا أو حق ملكية : بالنيول وريبير وبيكار  بذاته
 . 

من هذا القانون  29. فنصت المادة  ، إن وجد وقد احتفظ قانون المناجم والمحاجر بحقوق لمالك األرض التى توجد المناجم فى باطنها

.  1على أن " يعفى مالك السطح الذي يبلغ عن وجود خامات معدنية فى أرضه من قيد اسمه فى سجل الكاشفين المشار إليه فى المادة 

.  ، ويمنح ترخيص البحث أو عقد االستغالل بغير مزايدة ية على الغير فى البحث واالستغالل متى طلب ذلكويكون له حق األولو

. ويسقط  إذا قام بالبحث أو االستغالل بنفسه 12و  22ويعفى فى حالة البحث أو االستغالل من اإليجار المنصوص عليه فى المادتين 

أخطرته مصلحة المناجم والمحاجر بكتاب موصى عليه مع علم الوصول بوجوب  ، إذا حق مالك السطح فى البحث أو االستغالل

. وفى حالة الترخيص فى  طلب الترخيص فى البحث أو عقد االستغالل خالل ثالثة أشهر وانقضى هذا الميعاد دون أن يتقدم بالطلب

. ويتبين من ذلك أن مالك األرض له  لمحاجر "، يكون لمالك السطح الحق فى نصف اإليجار من مصلحة المناجم وا االستغالل للغير

، وله أن  ، وال يؤدى إيجارا ال عن البحث وال عن االستغالل األولوية فى البحث عن المواد المعدنية فى أرضه وفى استغاللها

، كان لمالك  لغير. وإذا منح الترخيص فى االستغالل ل يستعمل حق األولوية هذا فى خالل ثالثة أشهر من وقت إخطاره باستعماله

األرض الحصول على نصف اإليجار الذي يدفعه المستغل 
 redevance ) وفى فرنسا لمالك األرض الحق فى جعل ( &%$) 

trefonciere ) يحدده مرسوم االلتزام ( decret de concession ) .  أنظر فى طبيعته وفى أنه إيراد دائم : بالنيول وريبير

( $%&. 2هامش  911آنفاً ص وانظر  – 955وبيكار فقرة 
من قانون المناجم والمحاجر بان على من  19. وقضت كذلك المادة  

، أن يمتنع عن أى عمل من شأنه اإلضرار بسطح األرض أو  ، وعلى المرخص له فى البحث فى أرض الغير يقوم بأعمال الكشف

األرض أو حرمان المالك من االنتفاع بملكه التزم  ، فإذا ترتب على عمله أى ضرر بسطح حرمان المالك من االنتفاع بملكه

$ ، وتمثل فيها مصلحة  ، لجنة تشكل بقرار من وزير الصناعة ، بناء على طلب صاحب الشأن . وتتولى تقدير التعويض بالتعويض

المعارضة فى قرار  . وتجوز المناجم والمحاجر وغرفة المناجم والمحاجر والبترول الصناعية والجهات الحكومية المختصة $ 971

 . الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين " 2595لسنة  911، طبقا لألوضاع المقررة فى القانون رقم  اللجنة

 حقوق مالك األرض :  –تراخيص استغالل المحاجر  - 358
بذلك تكون األولوية فى الحصول على تراخيص استغالل المحاجر لمن سبق إلى تقديم طلب 

وتكون األولوية للمصرى  ( &%$) 

، كما تكون للمصرى األولوية فى الحصول على هذه التراخيص عن طريق  على األجنبى إذا لم يتيسر تحديد األولوية على هذا النحو

( $%&. المزايدة إذا تساوت العروض
الصادر ، مطابقا لالنموذج الموضوع له و ويصدر عقد االستغالل بقرار من وزير الصناعة 

،  . ويجوز تجديد العقد مرتين ، وللمدة التى يحددها الطالب بشرط أال تقل عن سنة وال تزيد على ثالثين به قرار مجلس الوزراء

. ويجوز باالتفاق بين وزارة الصناعة والمستغل تجديد العقد بعد ذلك لمدة أخرى  بحيث ال تجاوز المدة فى كل مرة خمس عشرة سنة

، إذا أوقف العمل فى المحجر مدة تزيد على  . ويجوز إلغاء العقد ، وفى هذه الحالة يكون التجديد بقانون تفق عليهاوبالشروط التى ي
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، أدناها عشرون مليما وأقصاها ستمائة مليم عن كل متر  . وتؤدى إتاوة تسعين يوما دون إذن كتابى من مصلحة المناجم والمحاجر

من قانون المناجم والمحاجر (  11أشهر مباشرة ) أنظر م  ، فى نهاية كل ستة مكعب من األحجار
وقد كانت هناك إتاوة  ( &%$) 

( إال  2591لسنة  71، ولكنها ألغيت بالقانون األخير للمناجم والمحاجر ) رقم  مفروضة على استغالل المواد المستخرجة من المناجم

 225، " وذلك اكتفاء بالضريبة المقررة بالقانون رقم  2599لسنة  11فيما يتعلق بخامات الوقود التى بقيت محكومة بالقانون رقم 

، وقد تقرر هذا اإللغاء جريا على سياسة تشجيع صناعة التعدين فى مصر " ) المذكرة اإليضاحية  والقوانين المعدلة له 2595لسنة 

( $%&. ( 2591لسنة  71للقانون رقم 
ه لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير . ويؤدى المرخص له مقدما إيجارا سنويا تحدد 

، وفى حالة عدم قبول المرخص له اإليجار المحدد بطرح استغالل المحجر فى مزايدة عامة على أساس اإليجار الذي  الصناعة

اإليجار  ، كما لها أن تخفض . وللجنة أن تقرر االكتفاء باإليجار دون اإلتاوة عن كل محجر ترى أن حالته تستوجب ذلك حددته اللجنة

. ويجوز للجنة أن تعيد النظر فى  ، فيحصل عنها أكبر القيمتين . أما المحاجر التى تقرر عليها إتاوة وإيجار إذا رأت ما يسوغ ذلك

، إذا رأت المصلحة ذلك أو بناء على  تقدير اإليجار فى أثناء سريان مدة العقد بالنسبة إلى العقود التى مدتها عشر سنوات على األقل

، وبعد انقضاء خمس سنوات على األقل على تقدير اللجنة السابق  ، وبشرط إبداء أسباب جدية المرخص له طلب
انظر م  ( &%$) 

من هذا القانون على أنه " فى عقود استغالل المحاجر التى تبرم لمدة سنة يجوز  99. وتنص المادة  من قانون المناجم والمحاجر 17

، أن يستبدل بالمحجر محجرا  دة وبعد انقضاء مدة ال تقل عن ستة شهور من تاريخ ابتداء العقد أو تجديده، قبل انتهاء هذه الم للمستغل

،  ، إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا االستبدال ، بالشروط المنصوص عليها فى العقد وللمدة الباقية منه آخر من نوعه فى المنطقة ذاتها

ما هو مستحق عليه من إتاوات عن المواد التى استخرجها من المحجر المراد استبداله قبل  وبشرط أن يقوم طالب االستبدال بأداء كل

، فإذا زاد  17. ويجوز إيجار المحجر الجديد على الوجه المبين فى المادة  . ويكون االستبدال مرة واحدة فقط استالم المحجر الجديد

، وإال سقط حقه فى  لفرق بين القيمتين فى األجل الذى تحدده المصلحةهذا اإليجار على اإليجار القديم التزم المستغل بأداء ا

( $%&. " ، فليس له المطالب بالفرق الجديد عن القديم . وإذا قل اإليجار االستبدال
. وإذا لم يقم المرخص له بنقل الكميات التى  

، ما لم يقدم المرخص له خالل الخمسة عشر يوما  لحكومة، آلت ملكية المواد الباقية إلى ا استخرجها من المحجر حتى نهاية مدة العقد

، وبشرط أداء مبلغ يوازى مثلى  السابقة على تاريخ انتهاء العقد طلبا لحفظ حقه فى نقل هذه المواد فى المدة التى تحددها له المصلحة

 . اإلتاوة المقررة عن تلك المواد

، فهى الترخيص  قانون المناجم والمحاجر ( لمالك األرض التى يوجد بها المحجر إن وجد 91أما الحقوق التى احتفظ بها القانون ) م 

، مع إعفائه من اإليجار  لهذا المالك فى أن يستخرج من المحجر ما يحتاج إليه من مواد البناء بقصد استعماله الخاص دون استغاللها

واإلتاوة 
، أ غير  من قانون المناجم والمحاجر 9يبدو أن المقصود بمواد البناء هنا المواد غير التى استثنيت فى المادة  ( &%$) 

.  ( 991، إذ أن هذه المواد األخيرة تعتبر ملكا لصاحب األرض كما سبق القول ) انظر آنفاً فقرة  األحجار الجيرية والرملية والرمال

، وإنما يعنى من اإليجار واإلتاوة فيما هو غير مملوك له من مواد  اإلتاوة على شىء هو مملوك لهفال محل إلعفائه من اإليجار و

قارن إسماعيل  –من قانون المناجم والمحاجر (  9/  2. ) أنظر المادة  البناء والرصف واألحجار الزخرفية وخامات المون إلخ إلخ

( $%&. 2هامش  11ص  99غانم فقرة 
ألولوية على الغير فى الحصول على الترخيص فى االستغالل من . ويكون للمالك ا 

. ويسقط حقه إذا بلغ بوجوب أن يطلب الترخيص خالل شهرين  ، وفى هذه الحالة يعفى من اإليجار دون اإلتاوة األرض المملوكة له

ن لصاحب األرض الحق فى ، ويكو ، وفى هذه الحالة يجوز  الترخيص للغير فى استغالل المحجر وانقضى الميعاد دون طلب

 . الحصول على نصف اإليجار

 أحكام مشتركة للمناجم والمحاجر : - 359

من قانون المناجم على أنه " يجوز أن يرخص بقانون لوزير التجارة والصناعة فى أن يعهد بالبحث عن المواد  99تنص المادة  

، وتحدد هذه  سسة بشروط خاصة استثناء من أحكام هذا القانونالمعدنية واستغالل المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤ

 . الشروط فى القانون الصادر بالترخيص "

، أو مد  ، بإنشاء الطرق العامة ، ألغراض تشغيل المناجم والمحاجر على أن " ترخص مصلحة المناجم والمحاجر 91وتنص المادة 

، أو بإنشاء المطارات أو خطوط األنابيب أو المراسى ما  كهربائية والتلفوناتخطوط السكك الحديدية أو خطوط األسالك الهوائية وال

. وما يلزم من األراضى غير المملوكة للحكومة لهذه  ، وذلك باالتفاق مع المصالح المختلفة يتبعها كأحواض التشوين وغيرها
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) قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وللتحسين  المشار إليه 2595لسنة  911، طبقا ألحكام القانون رقم  األعمال تنزع ملكيته

 . . وتعتبر األراضى الالزمة لهذه األغراض من األموال العامة " (

من القانون المدنى ) امتياز بائع المنقول ( ال يجوز الحجز على  2259على أنه " مع عدم اإلخالل بأحكام المادة  9وتنص المادة 

 . ، ما دام هذا التخصيص قائماً " والجر وغيرها المخصصة الستغالل المناجم والمحاجراآلالت ووسائل النقل 

 :  1963لسنة  73القانون رقم  - 361

، ويقضى  2519أغسطس سنة  27، ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد الصادر فى  2519لسنة  19وقد صدر أخيرا القانون رقم 

 فى أهم أحكامه ما بما يأتى :

، الممنوحة لألفراد أو  ، وكذلك عقود استغالل الحبس والرمال البيضاء تنتهى تراخيص البحث وعقود استغالل المناجم - 2م 

 . شركات القطاع الخاص

 . ، وتؤول ملكيتها إلى الدولة تؤمم األصول المستخدمة فى االستغالل – 1م 

 . المشار لها إلى شركات القطاع العام يرخص لوزير الصناعة فى إسناد استغالل المناجم والمحاجر – 1م 

، وال لألفراد  ، مصرية كانت أو أجنبية ويتبين من هذه األحكام أنه فيما يتعلق بالمناجم لم يعد لشركات القطاع الخاص

م ، وال يجوز لغير شركات القطاع العا ، الحق فى الحصول على ترخيص فى البحث أو فى عقد لالستغالل المصريين أو األجانب

، أما فى شأن  . وهذا هو الحكم أيضاً فيما يتعلق بالمحاجر فى شأن استغالل الجبس والرمال البيضاء الحصول على شيء من ذلك

. ولكن  الخامات األخرى للمحاجر غير الجبس الرمال البيضاء فال يزال جائزاً منح عقود استغالل لألفراد ولشركات القطاع الخاص

، وهى التى تقضى بجواز الترخيص بقانون لوزير الصناعة فى أن يعهد بالبحث عن  نون المناجم والمحاجرمن قا 99يبدو أن المادة 

،  ، ولو كانت تابعة للقطاع الخاص أو كانت أجنبية المواد المعدنية واستغالل المناجم والمحاجر إلى شركة أو جمعية أو مؤسسة

، ال يزال معموال بها  بشروط خاصة
ويالحظ أن الواجب صدور قانون فى األحوال المذكورة فى  – 995فاً فقرة أنظر آن ( &%$) 

( $%&. 2519لسنة  19، فيعتبر هذا القانون استثناء من أحكام القانون رقم  المشار إليها 99المادة 
 . 

 امتداد الملكية إلى الملحقات والثمار والمنتجات -المبحث الثانى

 دنى على ما يأتى :م 814نص قانونى : تنص المادة  - 360
. ما لم يوجد نص أو إنفاق يخالف ذلك " لمالك الشيء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته 

تاريخ النص : ورد هذا  ( &%$) 

، ووافقت عليه لجنة المراجعة  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدنى الجديد 2215النص فى المادة 

) مجموعة األعمال  795، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  712، ثم مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 711م تحت رق

( $%&. ( 12ص  – 19ص  1التحضيرية 
 " . 

17/  22ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
فى  : الملكية هى الحق للمالك 17/  22التقنين المدنى السابق م  ( &%$) 

، ويكون بها للمالك الحق فى جميع ثمرات ما يملكه سواء كانت طبيعية أو  ، والتصرف فيه بطريقة مطلقة االنتفاع بما يملكه

( $%&. ( . ) وال فرق فى األحكام ما بين التقنين المدنى الجديد والتقنين المدنى السابق ، وفى كافة ما هو تابع له عارضية
 . 

وفى التقنين  – 729وفى التقنين المدنى الليبى م  – 119لمدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م ويقابل فى التقنينات ا

21وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م  – 2957المدنى العراقى م 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . ( ) مطابق 119التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 729التقنين المدنى الليبى م 

، فينتفع  : الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغالال 2957التقنين المدنى العراقى م 
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التقنين العراقى تتفق مع أحكام  . ) وأحكام ، ويتصرف فى عينها بجميع التصرفات الجائزة بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها

 . ( التقنين المصرى
،  ، وفيما يتحد به عرضا : إن ملكية عقار ما تخول صاحبها الحق فى جميع ما ينتجه العقار 21قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

( $%&. ( ع أحكام التقنين المصرى. ) وأحكام القانون اللبنانى تتفق م سواء أكان ذلك االتحاد أو اإلنتاج طبيعيا أو اصطناعيا
 . 

، بل هى تمتد أيضاً إلى ما يلحق بالشيء وما يتفرغ  ويتبين من النص سالف الذكر أن الملكية ال تقتصر فحسب على الشيء ذاته

 . ( Produits( والمنتجات )  Fruits( والثمار )  Accessoires، فتمتد إلى الملحقات )  عنه

 مذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : الملحقات : جاء ال - 362
 ، ما يتفرع عن الشيء وهو أنواع ثالثة : ، عدا الشيء المملوك نفسه بكامل أجزائه " تشمل الملكية

، طبقا لما تقضى به طبيعة األشياء وعرف الجهة  ، وهى كل ما أعد بصفة دائمة الستعمال الشيء ( Accessoires) أ ( الملحقات ) 

، فقد يتفق  ... وهذا كله ما لم يوجد اتفاق مخالف .... ) جـ ( . ) ب ( ، كحقوق االرتفاق والعقار بالتخصيص دينوقصد المتعاق

، أو يوجد نص فى القانون يقضى بغير ما تقدم كالنص الذى  المتعاقدان على أن ملكية الشيء تنفصل عن ملكية ملحقاته أو منتجاته

لمالك " يجعل الثمار للحائز حسن النية دون ا
( $%&. 12ص  – 19ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

 . 

 ، نذكر منها النصين اآلتيين : وتوجد نصوص متناثرة فى التقنين المدنى تبين فى أماكن مختلفة ما هو المقصود بالملحقات

،  ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا، ويقضى بأن " يشمل الرهن  مدنى المتعلق بالرهن الرسمى 2991) أوال ( نص المادة 

 . ... " وتشمل بوجه خاص حقوق االرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات واإلنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك

ئمة الستعمال ، ويقضى بأن " يشمل التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة دا مدنى المتعلق بالبيع 591) ثانيا ( نص المادة 

 . هذا الشيء طبقا لما تقضى به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين "

، عند الكالم فى البيع  وقد سبق أن بينا
( $%&. 199فقرة  5الوسيط  ( &%$) 

. فالشيء يشتمل  ، الفرق بين أصل الشيء وملحقاته 

تشتمل على األرض والبناء القائم والسلم  -التى هى األصل –ء الدار . وأجزا ، وهذه ليست من الملحقات بل هى األصل على أجزائه

، فنماء الحيوان أى كبره ما بين البيع والتسليم داخل فى  . ونماء الشيء يدخل فى أصله ال فى ملحقاته والردهات والحديثة إن وجدت

. وهى ليست متولدة من األصل  ليست األصل ذاته، ألنها ملحقة باألصل و . أما ملحقات الشيء فهى شيء غير األصل والنماء أصله

، ولكنه أعد بصفة دائمة ليكون تابعا لألصل وملحقا  ، بل هى شيء مستقل عن األصل غير متولد عنه كما تتولد الثمار والمنتجات

.  نها ال تعتبر من الملحقات، فإ ، كما إذا استأجر المالك مواشى وآالت لزراعة أرضه . فإذا كانت معدة بصفة وقتية ال بصفة دائمة به

وكون الشيء يعتبر من محلقات شيء آخر أو ال يعتبر يرجع فيه إلى طبيعة األشياء كما هو األمر فى عدم اعتبار المشاغل والشطأ 

 . ، فعندئذ يجب اعتباره كذلك باعتبار شيء من الملحقات -أو تصرف قانونى كوصية –. وقد يوجد اتفاق  من المحلقات

، عند الكالم فى البيع  ق أن أوردناوكذلك سب
( $%&. 199فقرة  5الوسيط  ( &%$) 

.  ، تطبيقات مختلفة لما يعتبر من الملحقات 

، والمواشى واآلالت الزراعية وغيرها مما يعد عقارا  ، دخل فى الملحقات حقوق االرتفاق فإذا كان الشيء أرضا زراعية

، ألحقت بها األفران المثبتة فى المطابخ  . وإذا كان الشيء دارا وبيوت الفالحين، وكذلك المخازن وزرابى المواشى  بالتخصيص

. أما األبواب والشبابيك  وأجهزة اإلضاءة والتسخين وتكييف الهواء وما إلى ذلك $ 977$ والبنوارات المثبتة فى الحمامات 

، فهذه تعتبر أجزاء من الدار ال ملحقات لها  والشرفات والمصاعد
 $%&. 22أنظر فى أجزاء البناء المكملة له آنفاً فقرة  ( &%$) 

)
، والمنازل التى أقيمت لعمال المصنع  ، دخل فى ملحقاته المخازن التى تودع فيها المصنوعات . وإذا كان الشيء مصنعا 

، أما نتائج الحيوان  للجز، دخل فى ملحقاته الصوف الشعر ولو كان مهيأ  . وإذا كان الشيء حيوانا ومطاعمهم ومالعبهم ونحو ذلك

، أما  ، فإن عالجتها وأجهزة اإلدارة فيها تعتبر من أجزائها فهى أصل . وإذا كان الشيء سيارة فيعد من المنتجات ال من الملحقات

. وإذا  تها، فتعتبر من ملحقا ، وكذلك الرخصة وبوليصة التامين ومستندات الملكية العدد واآلالت المعدة إلصالح السيارة ولتسييرها

، وإذا ربح السند جائزة اعتبرت  ، فإن قسائم األرباح ) الكوبونات ( تعتبر من التمرات ال من الملحقات كان الشيء أسهما وسندات

، دخل فى محلقاته الصندوق الذى يحتويه إن وجد  . وإذا كان الشيء منقوال آخر ، أو هى فى القليل من منتجاته جزءاً من السند
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 . يتهومستند ملك

 الثمار : جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : - 363
( كالزرع الذى يخرج  naturel. وقد تكون الغلة طبيعية )  ( وهى كل ما ينتجه الشيء من غلة متجددة Fruits" ) جـ ( الثمرات )  

(  Civil، أو مدنية )  الطبيعة واإلنسان( كالمحصول الذى يكون من عمل  industriel. أو صناعية )  فى األرض من تلقاء نفسه

كأجرة األراضى والمساكن " 
( $%&. 12ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

 . 

 والذى يميز الثمار أمران :

 . ، أى أنها تتجدد عادة فى أوقات متعاقبة منتظمة دون انقطاع ( أنها غلة دورية متجددة 2) 

 . ، بل يبقى األصل على حالة دون نقصان تمس أصله وال تنتقص منه ( أنها مع تفرعها عن الشيء ال 1) 

 ، أنواع ثالثة : ، كما تقو المذكرة اإليضاحية وهى

. ومن  ، كالكال واألعشاب التى تنبت فى األرض دون عمل اإلنسان ، وهى من عمل الطبيعة ال دخل لإلنسان فيها ( ثمار طبيعية 2) 

، بل من الثمار الطبيعية  ، ال من المنتجات الفقهاء من يعتبر نتاج الحيوان
بالنيول  – 115ص  251فقرة  1أوبرى ورو  ( &%$) 

ص  99إسماعيل غانم فقرة  – 175ص  511فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  – 199ص  199فقرة  9وريبير وبيكار 

( $%&. مدنى فرنسى 979وأنظر م  – 175ص  129فقرة  2محمد كامل مرسى  – 292ص  17شفيق شحاتة فقرة  – 15
 . 

، كالمزورعات وفواكه البساتين وخشب األشجار إذا كانت معدة للقطع على  ، وهى التى ينتجها عمل اإلنسان ( ثمار صناعية 1) 

ن استثماره ، وهى الريع الدورى المتجدد الذى يقبضه المالك م ( ثمار مدنية 9. )  وجه دورى منتظم وعسل النحل وحرير دودة القز

، وذلك كأجر المساكن واألراضى الزراعية  ، أى يقبضه من الغير لقاء نقل منفعة الشيء إلى هذا الغير للشيء
أما نصيب  ( &%$) 

 971فقرة  29ديمولومب  – 599فقرة  9تولييه  – 991فقرة  5صاحب األرض فى المزارعة فيعتبر من أثار الصناعية ) ديرانتون 

( $%&. ( 15هامش  251ة فقر 1أوبرى ورو  –
، وما تدفعه مصلحة  ، وفوائد األسهم والسندات ورؤوس األموال بوجه عام 

 . المناجم والمحاجر لصاحب األرض من اإليجار لقاء استغالل المنجم أو المحجر

 . ز حسن النية، كما نص على جعل الثمار للحائ ، إال إذا نص القانون على غير ذلك واألصل أن الثمار ملك لصاحب الشيء

 المنتجات : جاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى : " - 364
، كما هو األمر فى المناجم والمحاجر "  ، وهى كل ما يخرجه الشيء من ثمرات غير متجددة ( produits) ب ( المنتجات )  

 (

( $%&. 12ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$
 . 

 تتميز به الثمار : وتتميز المنتجات بعكس ما

 . ( فهى غير دورية وال متجددة بل تخرج من الشيء فى أوقات متقطعة غير منتظمة 2) 

، تنتهى بعد وقت  ، واألحجار التى تخرج من المحاجر ، فالمعادن التى تخرج من المناجم ( وهى تمس أصل الشيء وتنتقص منه 1) 

معادن واألحجار منتجات ال ثمار . ومن ثم كانت هذه ال طويل أو قصير إلى أن تنفد
على أنه إذا أعد الشيء إعدادا خاصا  ( &%$) 

، ولو  ، فإن ما ينتج من الشيء فى هذه المواعيد الدورية يعتبر ثمارا من شأنه تمكين المالك من الحصول على إيراد دورى متجدد

 – 111فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 115ص  251فقرة  1كان من شأنه المساس إلى حد ما يجوهر الشيء ) أوبرى ورو 

. من ذلك إعداد األرض لقطع ما فى جوفها من  ( 175ص  511فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  919فقرة  5بيدان 

أن أعدت  . فإذا تقرر لشخص حق انتفاع على األرض أو الغابة بعد ، بصفة دورية ، أو إعداد الغاية لقطع ما بها من أشجار أحجار

. أما إذا لم تكن األحجار أو  ، كان للمنتفع أن يقتطع األحجار أو األشجار بوصفها ثمارا بموجب حقه فى االستغالل ذلك اإلعداد

، فال يجوز لغير المالك  ، فيكون قطعها تصرفا ال استغالال ، فإنها تعتبر منتجات األشجار قد أعدت للقطع قبل نشوء حق االنتفاع
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( $%&. ( 19ص  99) إسماعيل غانم فقرة القيام به 
، ألنها  . وتعتبر أقساط اإليراد المرتب مدى الحياة من المنتجات ال من الثمار 

، فهذه  . أما أقساط اإليراد الدائم ، وذلك بالرغم من أن األقساط دورية متجددة تنتقص من األصل إلى أن ينفذ بموت صاحب اإليراد

. وفى  ، شأنها فى ذلك شأن فوائد رؤوس األموال واألسهم والسندات رية متجددة وال تنتقص من األصل، ألنها دو ثمار ال منتجات

، ألنها إذا كانت ال تنتقص من األصل إال أنها غير دورية  رأينا أن إنتاج الحيوان من المنتجات ال من الثمار
قارن رأيا آخر  ( &%$) 

( $%&. 919آنفاً فقرة  فى أنها من الثمار الطبيعية ال من المنتجات
 . 

، فهذا يملك الثمار  والتمييز بين الثمار والمنتجات على النحو الذى بيناه ليست لهم أهمية عملية بالنسبة إلى مالك الشيء نفسه

: ) أوال ( إذا ، ويقع ذلك فى فرضين  والمنتجات دون أى تمييز وإنما تظهر األهمية العملية للتمييز إذا انتقل الشيء إلى يد غير المالك

.  ، وإذا كان سيء النية لم يكسب هذه وال تلك ، فإن الحائز إذا كان حسن النية يكسب الثمار دون المنتجات انتقل الشيء إلى يد حائز

و والثمار الطبيعية أ - 1.  يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية - 2مدنى فى هذا المعنى على أن "  517وتنص المادة 

مدنى على أن "  515. ثم تنص المادة  ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما " المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها

، غير أنه يجوز  يكون الحائز سيء النية مسئوال من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها

، فإن المنتفع يكون من حقه ثمار  ( usufruitier. ) ثانيا ( إذا انتقل الشيء إلى يد منتفع )  إنتاج هذه الثمار "أن يسترد ما أنفقه فى 

مدنى فى هذا المعنى على أن " تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة  571. وقد نصت المادة  الشيء دون منتجاته

مدنى على ما يأتى : " وإذا كانت  559. وتنص الفقرة الثانية من المادة  " 559ة الثانية من المادة ، مع مراعاة أحكام الفقر انتفاعه

، تركت األرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك  األرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء األجل أو موت المنتفع بزرع قائم

، على أن يدفعوا أجرة األرض عن هذه الفترة من الزمن  حين إدراك الزرع، على أن يدفعوا أجرة األرض عن هذه الفترة إلى  الزرع

 "
( $%&. 191ص  199فقرة  9فقرة  9أنظر فى ذلك بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

 . 

 وسائل حماية حق الملكية -الفرع الثانى

 دعوى االستحقاق وعدم جواز نزع الملكية جبرا على صاحبها إال بشروط :  - 365

 ل حماية الملكية فى أمرين :تتمث

 . ، وهذه هى دعوى االستحقاق ( تقترن بحق الملكية دعوى تحميه 2) 

 . ( ال يجوز أن يحرم أحد ملكه وال يجوز نزع ملكيته جبراً عنه إال بشروط 1) 

 دعوى االستحقاق -المبحث األول

 (L'actlon en revendication ) 

 ومسألة اإلثبات :دعوى االستحقاق بوجه عام  - 366
، ولما كان أبرز مسألة فى هذه الدعوى هى مسألة إثبات الملكية فنفرد هذه المسألة ببحث  نلقى نظرة عامة على دعوى االستحقاق 

 . خاص
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 دعوى االستحقاق بوجه عام - 0

 محل دعوى االستحقاق :  - 367
،  . فهى إذن الدعوى التى تقوم لحماية الملكية ارا كان أو منقوال، عق دعوى االستحقاق هى التى يكون محلها المطالبة بملكية الشيء

وكل مالك يطالب بملكه تحت يد الغير يستطيع رفع هذه الدعوى على الغير 
، ال  وقد يطالب الشخص بإثبات ملكيته للشيء ( &%$) 

ف من يطلب التعويض بإثبات ملكيته ، كما إذا اصبا الشيء تلف وعند ذلك يكل ، بل فى أحوال أخرى فى دعوى االستحقاق فحسب

، وكما إذا نزعت ملكية عقار للمنفعة العامة فيكلف من يدعى ملكية هذا العقار ليتقاضى التعويض عنه بإثبات ملكيته له )  لهذا الشيء

( $%&. ( 2991فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير 
 . 

. فهى إذن ال تطلق على الدعاوى الشخصية التى يطلب فيها المدعى  يها بالملكوهى ال تطلق إال على الدعوى العينية التى يطالب ف

، والمعير إذا رفع دعوى على المستعير برد الشيء  . فالمؤجر إذا رفع دعوى على المستأجر برد العين المؤجرة رد الشيء إليه

،  رى إذا رفع دعوى على البائع بتسليم الشيء المبيع، والمشت ، والمودع إذا رفع دعوى على المودع عنده برد الشيء المودع المعار

، وإنما يرفعون  ، كل هؤالء ال يرفعون دعاوى استحقاق والراهن حيازة إذا رفع دعوى على الدائن المرتهن برد العين المرهونة

فليسوا إذن فى حاجة إلى .  دعاوى شخصية قائمة على التزامات نشأت من عقود اإليجار والعارية والوديعة والبيع ورهن الحيازة

، بل كل ما يطلب منهم هو إثبات العقد الذى أنشأ التزاما برد الشيء إثبات الملكية
،  كذلك دعوى فسخ البيع واسترداد المبيع ( &%$) 

من ، وكل  ، ألنها دعوى شخصية ال دعوى عينية ، ليست بدعوى استحقاق . الموهوب أو دعوى الرجوع فى الهبة واسترداد الشيء

 . رد غير المستحق ، بناء على التزام شخصى فى ذمته هو ، بعد فسخ البيع أو الرجوع فى الهبة المشترى والموهوب له يرد الشيء
، أما دعاوى  ، منها : ) أ ( دعوى االستحقاق ترفع ضد حائز الشيء وهناك فروق بين دعوى االستحقاق ودعاوى االسترداد

، أما دعاوى االسترداد فيمكن  . ) ب ( دعوى االستحقاق ال يكون محلها إال شيئا ماديا معينا بالذات تاالسترداد فترفع ضد مدين بالذا

، أما فى دعاوى االسترداد فيطلب  . ) جـ ( يطلب فى دعوى االستحقاق إثبات الملكية أن يكون لها نقودا أو شيئا غير معين بالذات

( $%&. 155ص  – 157ص  191د المنعم البدراوى فقرة . أنظر فى ذلك عب إثبات مصدر االلتزام بالرد
. وال تطلق دعوى  

، فهذه الدعوى األخيرة هى دعوى حيازة ال دعوى  االستحقاق على الدعوى العينية التى يطالب فيها المدعى برد الحيازة ال الملك

، كحق انتفاع  بحق عينى آخر غير حق الملكية . وال تطلق دعوى االستحقاق على الدعوى العينية التى يطالب فيها المدعى استحقاق

، وإذا رفعها المالك على من  ( Action confessoire، بحق عينى )  ، فهذه الدعوى األخيرة هى دعوى اإلقرار أو حق ارتفاق

حقاق ألن ( وهى فى الحالتين ليست بدعوى است Action negatoireيتمسك بحق عينى على ملكه تكون دعوى اإلنكار لحق عينى ) 

 . محل الدعوى هو حق عينى آخر غير الملكية

 . ، الدعوى العينية التى يطالب فيها المدعى بالملكية ، كما قدمنا فدعوى االستحقاق إذن هى

 طرفا الدعوى : - 368
، والمدعى عليه يكون عادة هو الحائز لهذا الشيء  المدعى فى دعوى االستحقاق هو من يطالب بملكية الشيء 

فإذا كان  ( &%$) 

، وبخاصة إذا كان يحوز الشيء بالنيابة عن غيره كالمستأجر والمستعير والمودع عنده  الحائز للشيء لم يستوف شروط الحيازة

، أن يدخل الحائز ) المؤجر أو المعير أو المودع أو الراهن رهن حيازة ( خصما  ، كما جاز للمدعى ، جاز له والمرتهن رهن حيازة

 . . وللحائز حيازة عارضة عند ذلك أن يطلب إخراجه من الدعوى ى االستحقاقدعو ثالثا فى
، فالحائز سيء النية يكون أيضاً مدعى  وليس من الضرورى أن يكون الحائز حسن النية ليكون مدعى عليه فى دعوى االستحقاق

،  ، حتى تكون قرينة على الملكية ى أن الحيازةوتر . عليه وإن كانت الحيازة بسوء نية ال تقوم فى هذه الحالة قرينة على الملكية

.  ، ويستوى أن تكون الحيازة بحسن نية أو بسوء نية ليكون الحائز هو المدعى عليه فى دعوى االستحقاق يجب أن تكون بحسن نية
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، كان  تحقاق وأثبت الملكية، فإذا أقام المدعى دعوى االس ، أنه حسن النية ، بادئ ذى بدء ولكن من الناحية العملية يفرض فى الحائز

( $%&. ( 2517له أن يثبت أيضاً أن الحائز كان فى حيازته سيء النية ) أنظر مازو فقرة 
. وهذا الوضع المألوف يرجع إلى أن  

الب ، وإنما يط ، وإنما يطالب بملكيته عندما يخرج من حيازته وتحت يد المالك ال يطالب عادة بملكية شيء هو فى حيازته وتحت يده

، فعندئذ يرفع على الحائز دعوى االستحقاق مطالبا بالملكية ورد الشيء  بملكيته عندما يخرج من حيازته إلى حيازة شخص آخر

. وقد كان فى المشروع التمهيدى للتقنين المدنى نص صريح بهذا المعنى يقضى بأن " لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد  إليه

، فحذف هذا النص فى لجنة المراجعة " اكتفاء بالقواعد العامة "  " ... حازه أو أحرزه دون حق
مجموعة األعمال  ( &%$) 

( $%&. 19ص  - 11ص  1التحضيرية 
 . 

، ويرفع دعوى منع التعرض فى الملكية على من يتعرض له  ، أن يكون المدعى هو نفسه الحائز للشيء ، فى بعض األحوال ويصح

، أن يقتصر على التمسك  ، إذا كانت حيازة المدعى للشيء قد توافرت فيها شرائط الحيازة الفرض . ولكن المألوف فى هذا فيها

. ومع ذلك قد يضطر إلى رفع دعوى منع  ، فال يرفع دعوى منع التعرض فى الملكية بل دعوى منع التعرض فى الحيازة بالحيازة

، أو  لم تستكمل مدتها طبقاً للقواعد المقررة فى دعاوى الحيازة التعرض فى الملكية إذا لم تكن حيازته قد استوفت شرائطها أو

ً  انقضت المدة التى يجوز فى خاللها رفع دعوى الحيازة ، إلى دعوى منع التعرض فى  ، وإن كان هذا نادرا . وقد يلجأ الحائز أيضا

، إما ألن أدلة الملكية  مع من يتعرض له فيها ، إذا رغب أن يتعجل حسم النزاع بشأن الملكية الملكية مع إمكانه رفع دعوى الحيازة

، أو ألى سبب آخر يرى معه الخير فى  متوافرة تحت يده حاال ويخشى نم فقدها أو فقد بعضها فيما إذا اكتفى برفع دعوى الحيازة

التعجيل ومجابهة دعوى الملكية على الفور 
( $%&. 999فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

مألوف كما قدمنا هو . ولكن ال 

، فتكون عادة هى المقدمة الطبيعية لدعوى  ، أيسر بكثير من دعوى الملكية ، إذا توافرت شرائطها ومددها ، فدعوى الحيازة غير ذلك

، حتى إذا استقرت الحيازة فى يده أحرز  . ويكتفى الحائز برفع دعوى منع التعرض فى الحيازة أو دعوى استرداد الحيازة الملكية

وهو –، كان  . وتربص بعد ذلك حتى إذا رأى من ينازعه فى الملكية وقد رفع دعوى االستحقاق عليه الشيء وانتفع به انتفاع المالك

، فال يكلف بإثبات ملكيته المدعى عليه فى دعوى االستحقاق -الحائز للشيء 
 9م  2752يناير سنة  29استئناف مختلط  ( &%$) 

ص  19م  2521ديسمبر سنة  21 – 217ص  15م  2521فبراير سنة  15 – 117ص  29م  2757مايو سنة  21 – 219ص 

 – 79ص  15م  2521ديسمبر سنة  9 – 99ص  15م  2521نوفمبر سنة  21 – 72ص  11م  2525ديسمبر سنة  15 – 15

فبراير  1 – 519ص  95م  2511مايو سنة  19 – 1ص  99م  2519نوفمبر سنة  5 – 915ص  32 م 2519مايو سنة  27

، ولم يستردها فى الميعاد  وإذا انتزعت الحيازة من الحائز – 129ص  95م  2551مايو سنة  17 – 259ص  51م  2595سنة 

ص  7م  2751فبراير سنة  1، لم يستطع أن يتمسك بهذه الحيازة السابقة إلعفائه من عبء إثبات الملكية ) استئناف مختلط  القانونى

129 ) .&%$ )
يقع عليه عبء اإلثبات هو المدعى  . والذى 

، ال بإثبات عدم ملكية  ويكلف المدعى بإثبات ملكيته هو ( &%$) 

، وقد  ، لم يكن هذا سببا فى الحكم بالملكية لمدعى ما دام هذا لم يثبت ملكيته . فإذا عجز المدعى عليه عن إثبات ملكيته المدعى عليه

، فإن ثبتت له حق له طلب إبطال التصرف الحاصل من  مة بحث سند ملكية المدعىقضت محكمة النقض بأن الخطأ أن تغفل المحك

يناير سنة  9، أما مجرد عدم ثبوت ملكية المدعى عليه فال يقتضى ثبوتها للمدعى وال أحقيته فيما طلبه ) نقض مدنى  المدعى عليه

ً  ( 559ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاما  2595 دعوى  بأنه إذا كان الحكم قد قضى برفض . وقضت أيضا

،  المدعى بتثبيت ملكيته لألرض محل النزاع تأسيسا على أن هذه األرض ال تدخل فى مستندات تمليكه وال هو تملكها بوضع اليد

ة المدعى ، فال يجدى المدعى ما ينعاه على هذا الحكم فى خصوص تحدثه عن ملكي وكان هذا القضاء مقاما على أسباب مؤدية إليه

. وقضت أيضاً بأن تقرير  ( 559ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاما  2551ديسمبر سنة  19عليه ) نقض مدنى 

الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية األطيان التى يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأى سبب من أسباب كسب الملك ال يفيد بذاته 

،  . كذلك ال يكفى أن يقرر الحكم أن مستندات هذين األخيرين تشمل األطيان المتنازع عليها ملكيتها للمدعيين وبطريق اللزوم ثبوت

. وإذن فمتى كان الحكم إذ قضى بثبوت ملكية  ، من غير بيان هذه المستندات وكيفية إفادتها هذه الملكية وأنها من ذلك تكون ملكا لهما

ملكية هذه األطيان بأى من عقدى شرائه أو بوضع اليد المدة الطويلة  على أن المدعى عليه لم يكسب المدعيين لألطيان قد أقام قضاءه

، ولم يتحدث  ، كذلك لم يبين الحكم كيف آلت األطيان إلى المدعيين من آخر كان قد اشتراها فى حين أنهما ليسا من ورثته أو القصيرة

متى كان الحكم قد أقام قضاءه على ذلك فإنه –، وال عن كيفية إفادته ملكية المدعيين  عن عقد القسمة المبرم بين هذا المشترى وإخوته
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(  559ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاما  2592فبراير سنة  29يكون قاصراً مستوجب النقض ) نقض مدنى 

ف مارس سنة  - 17ص  2رين عاما مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعش 2559يونيه سنة  25وأنظر أيضاً نقض مدنى –

( $%&. 17ص  2مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاما  2591
 . 

، فقد يرفع المطالب بالملكية هذه الدعوى على  وما دام المألوف هو أن يكون الحائز للشيء هو المدعى عليه فى دعوى االستحقاق

الحائز 
إذ عليه فى هذه الحالة أن يعلن اسم هذا الغير حتى يدخله المدعى خصما  ، حتى لو كان الحائز يجوز لحساب غيره ( &%$) 

 999فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 917ص  – 911ص  125فقرة  1أوبرى ورو  – 199فى الدعوى ) بودرى وشوفو فقرة 

( $%&. ( 992ص 
قبل اإلعالن وهو سيء النية أى يعلم أن ، أو يتخلى عنها  ، إلى التخلى عن الحيازة ، فيعمد بعد إعالنه بالدعوى 

، وأن يدفع دعوى االستحقاق  . ويكون غرض الحائز من تخليه عن الحيازة أن يربك المدعى اإلعالن بالدعوى وشيك الوصول إليه

ه كان يحوز . فإذا أثبت المدعى أن المدعى علي بانعدام صفته كمدعى عليه فى هذه الدعوى إذ أنه ال يجوز الشيء المدعى بملكيته

، حكم القاضى على المدعى عليه بإلزامه أن يستعيد  ، وأنه تخلى عن الحيازة بعد اإلعالن أو قبل اإلعالن وهو سيء النية الشيء

. وإذا استطاع المالك بعد ذلك أن يكشف عن الحائز الجديد للشيء المدعى  الشيء على نفقته ليرده إلى المدعى إن كان له محل

، كان عليه أن يرد للحائز  الجديد واسترد الشيء . فإذا ما أثبت ملكيته تجاه الحائز له أن يرفع عليه دعوى االستحقاق، جاز  بملكيته

، واستنزال  ، بعد استنزال ما يكون قد طرأ على الشيء من نقص فى قيمته األول ما عسى أن يكون قد استوفاه منه مقابل الشيء

ى أصابه من حرمانه االنتفاع بالشيءالتعويض الذى يستحقه عن الضرر الذ
ومن ذلك أن يمتنع على المالك أن يسترد  ( &%$) 

( $%&. ( 197الثمار من حائز جديد حسن النية ) عبدالمنعم البدراوى فقرة 
، وقد كان  . وليس فى كل ذلك إال تطبيق للقواعد العامة 

من هذا المشروع تجرى على الوجه اآلتى :  2211، فكانت المادة  مالمشروع التمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصا يورد هذا األحكا

، وعلى من  يجوز أن ترفع دعوى االستحقاق على من تخلى من تلقاء نفسه عن حيازته للشيء وكان ذلك بعد إعالنه بالدعوى - 2" 

اق ملزما أن يستعيد الشيء على نفقته وعند ذلك يكون المدعى عليه فى دعوى االستحق - 1.  تخلى قبل اإلعالن إذا كان سيء النية

على أنه يجوز للمالك أن يسترد الشيء من  - 9.  ، فإذا لم يستطع فعليه أن يوفيه قيمته مع التعويض إذا كان له محل ليرده إلى المالك

، بعد استنزال ما  ابل الشيء. فإذا ما استرده كان ملزما أن يرد إلى الحائز األول ما عسى أن يكون قد استوفاه منه مق الحائز الجديد

. وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة " اكتفاء بالقواعد العامة "  يكون قد طرأ على الشيء من نقص فى قيمته "
 ($%& ) 

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذا النص :  – 19ص  – 11ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

. على أنه قد يتحايل فيتخلى عن  ، فهو المدعى عليه دائما فى هذه الدعوى دعوى االستحقاق أن ترفع على الحائز" واألصل فى 

، فال يجوز له فى هذه الحالة أن يدفع الدعوى بأنه غير ذى  ، سواء كان ذلك بعد إعالنه بدعوى االستحقاق أو قبل إعالنه الحيازة

 1/  12، نقل عن المشروع اإليطالى ) م  . وفى هذا توسع فى دعوى االستحقاق ى مدعى عليه، بل يبق صفة فيها لتخليه عن الحيازة

. فإن المتخلى ن الحيازة  . على أن الدعوى فى هذا الفرض تكون أقرب إلى الدعوى الشخصية منها إلى الدعوى العينية ( 5و  9و 

، وإال ألزم بدفع مبلغ يحدده الحكم أيضاً على سبيل  ميعاد يحدده الحكم يحكم بإلزامه أن يستعيد الشيء على نفقته ليرده إلى المالك فى

. وقد يتفق أن المالك بعد أن  . وظاهر أن هذا التزام مبنى على العمل غير المشروع الذى أتى به المتخلى عن الحيازة التعويض

وعليه فى هذه الحالة أن يرد للمتخلى عن الحيازة  ، ، فيرفع عليه دعوى االستحقاق ويسترد منه ملكه يستوفى التعويض يعرف الحائز

، وبعد استنزال التعويض الذى يستحقه عن  ما استوفاه من التعويض بعد استنزال ما يكون قد طرأ على الشيء من نقص فى قيمته

عت عليه دعوى االستحقاق ، إذا رف . على أنه ال يوجد ما يمنع المتخلى من الحيازة الضرر الذى أصابه من حرمانه االنتفاع بالشيء

( $%&. ( 19ص  – 15ص  1، أن يدخل الحائز خصما ثالثا فى الدعوى ) مجموعة األعمال التحضيرية  على الوجه الذى تقدم
 . 

 إحالة : –دعوى االستحقاق المنقولة  - 369
، فإن الحائز يستطيع دفع هذه الدعوى  ، ورفع المدعى دعوى االستحقاق على حائز المنقول فإذا كان الشيء المدعى ملكيته منقوال 

، فإن الحيازة تكون  . فترفض دعوى المدعى حتى لو أثبت ملكيته للمنقول بالقاعدة التى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية

،  نقول من غير المدعى. والمفروض فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية وقد تلقى الم فى هذه الحالة قد نقلت الملكية إلى المدعى عليه

، فإن قاعدة  . أما إذا كان الحائز قد تلقى المنقول من المدعى نفسه ، فتنقل الحيازة إليه ملكية المنقول فيكون قد تعامل من غير المالك
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سبب الذى ، بل يقتصر على الطعن فى ال ، والمدعى ال يرفع فى هذا الفرض دعوى االستحقاق على الحائز الحيازة ال مجال لها هنا

، فيتمسك مثال بأنه سبب ناقل للملكية ولكنه معيب بما يجعله معدوم األثر  تلقى به الحائز المنقول منه
 2115مازو فقرة  ( &%$) 

( $%&. 2999ص  2191وفقرة 
 . 

،  ازة النزاع فى الملكية، وعندئذ تحسم الحي فدعوى االستحقاق فى المنقول ال ترفع إذن إال فى المنطقة التى تعمل فيها قاعدة الحيازة

، وانحسم النزاع فى دعوى  فإنها إذا استوفت شرائطها وكانت مصحوبة بالسبب الصحيح وحسن النية نقلت ملكية المنقول إلى الحائز

االستحقاق
إن ، ف ، بأن لم يكن هناك مثال سبب صحيح أو كان الحائز سيء النية أما إذا لم تستوف قاعدة الحيازة شرائطها ( &%$) 

، ولو بحيازة  . ويجوز إذن للمدعى فى دعوى استحقاق المنقول أن يثبت ملكيته للمنقول الحيازة ال تنقل الملكية إلى المدعى عليه

 ، فيسترد المنقول من الحائز سابقة مقرونة بحسن نية وسبب صحيح
ستطيع المالك أن يسترد المنقول من الحائز ما لم ، فعندئذ ي وعلى ذلك ترفع دعوى االستحقاق فى المنقول إذا كان الحائز سيء النية

الحائز حسن  . كذلك يمكن أن ترفع دعوى استحقاق المنقول على يكن هذا األخير قد تملكه بالتقادم المكسب بمضى خمس عشرة سنة

من وقت السرقة أو  ، فعندئذ يكون للمالك رفع دعوى االستحقاق فى خالل ثالث سنوات النية إذا كان المنقول مسروقا أو ضائعا

، بل هى مدة إسقاط تشل فى خاللها قاعدة الحيازة حتى يتسنى للمالك العثور  . وال تعتبر مدة ثالث السنوات مدة تقادم مسقط الضياع

( $%&. الضائع أو الكشف عن الشيء المسروق على الشيء
. فتحيل إذن فى عدوى االستحقاق المنقولة إلى ماس يجئ عند الكالم  

 . عدة الحيازةفى قا

 . ، وإذا أطلقنا عبارة " دعوى االستحقاق " قصدنا بها دعوى االستحقاق العقارية ونقتصر هنا على الكالم فى دعوى استحقاق العقار

 دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة :  - 371
،  داد الحيازة إذا فقدنا الحائز، وهى دعوى استر ( Actions possessoiresتحمى الحيازة دعاوى ثالث تسمى بدعاوى الحيازة ) 

، ودعوى وقف األعمال الجديدة إذا هدد الحائز فى حيازته  ودعوى منع التعرض إذا بقيت الحيازة للحائز ولكن تعرض له فيها أحد

 . بأعمال لو تمت كانت تعرضا لهذه الحيازة

، فيقابل دعوى  ، مهمتها حماية الملكية ال الحيازة ث( ثال Actions petitoiresويقابل دعاوى الحيازة الثالث هذه دعاوى ملكية ) 

، ويقابل دعوى منع التعرض فى الحيازة دعوى منع التعرض  استرداد الحيازة دعوى استرداد الملكية وهذه هى دعوى االستحقاق

 . ، ويقابل دعوى وقف األعمال الجديدة فى الحيازة دعوى وقف األعمال الجديد فى الملكية فى الملكية

، أما دعاوى الملكية فتقتضى أن يثبت المدى  ولما كانت دعاوى الحيازة ال تقتضى إال أن يثبت المدعى حيازته مستوفية لشرائطها

.  ، لذلك يلجأ المالك عادة إلى دعاوى الحيازة ليحمى بها حيازته ملكيته للشيء وهو إثبات أشد مشقة بكثير من إثبات مجرد الحيازة

، ويتحمل هو دون  ، بل على من يدعى الملكية أن يرفع دعوى االستحقاق على الحائز ثبات بعد ذلك كما قدمناوال يتكلف مشقة اإل

، وأغنت  . ومن ثم حلت دعاوى الحيازة فى العمل محل دعاوى الملكية ، وهو عبء شاق كما سبق القول الحائز عبء إثبات الملكية

 . عنها فى كثير من األحوال

من هذا المشروع تنص على أن "  2219، فكانت المادة  لتمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصا يعدد دعاوى الملكيةوقد كان المشروع ا

، وإذا خشى  ، وأن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن التعرض لمالك الشيء أن يسترده ممن يكون قد حازه أو أحرزه دون حق

تعرضا كان له أن يطالب بمنع وقوعه " 
( $%&. 11ص  1عة األعمال التحضيرية مجمو ( &%$) 

. وجاء فى المذكرة اإليضاحية  

للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " والوسيلة الثانية لحماية حق الملكية هى دعاوى الملكية التى وضعت على غرار دعاوى 

، وله أن  ذا ما يسمى بدعوى االستحقاق. فللمالك أن يسترد ملكه من أى يد كانت وه ، ولكن هذه أكثر استعماال لسهولتها الحيازة

. واألصل فى  . ولكنه فى هذه انتشارا هى دعوى االستحقاق ، وإيقاف كل عمل لو تم لكان تعرضا يطلب منع تعرض الغير لملكه

، فهو المدعى عليه فى هذه الدعوى "  دعوى االستحقاق أن ترفع على الحائز
ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

15 .&%$ )
من المشروع التمهيدى سالف الذكر فى لجنة المراجعة " اكتفاء بالقواعد العامة "  2219. هذا وقد حذف نص المادة  

 (
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( $%&. 19ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$
 . 

 إحالة : –عدم سقوط دعوى االستحقاق بالتقادم  - 370
. وإذا كانت  ، فليس لها أجل محدد تزول بانقضائه ترفع دعوى االستحقاق فى أى وقت يرى من يدعى ملكية الشيء رفعها فيه 

، فإن حق  ، وكانت الحقوق الشخصية تزول هى أيضاً بالتقادم المسقط الحقوق العينية األخرى تزول بعدم االستعمال مدة معينة

. ويستوى فى ذلك العقار  . ومن ثم ال تسقط دعوى االستحقاق بالتقادم ال يزول بعدم االستعمال.  ، دون غيره من الحقوق الملكية

، فدعوى االستحقاق فى كل منهما ال تسقط بالتقادم  والمنقول
، وكذلك فى فرنسا بالرغم من أن  وذلك صحيح فى مصر ( &%$) 

. وذلك راجع إلى أن  ، تسقط بالتقادم بمضى ثالثين سنة شخصية، عينية كانت أو  منى فرنسى تقضى بأن كل الدعاوى 1111المادة 

وأنظر فى سقوط دعوى استحقاق  – 2151ص  2117حق الملكية حق دائم فال يسقط بالتقادم ) أنظر فى هذا المعنى مازو فقرة 

( $%&. ( 995فقرة  9المنقول بالتقادم بالنيول وريبير وبيكار 
 . 

، ويستطيع أن يرفع دعوى االستحقاق  ، فإنه ال يفقد ملكيته بعدم االستعمال ها الشيء من حيازة مالكهومهما طالت المدة التى يخرج في

.  . ولكن إذا كان الشيء الذى خرج من حيازته دخل فى حيازة شخص آخر بعد خمس عشرة سنة أو ثالثين أو أربعين أو أكثر

. فإن المالك األصلى تزول عنه الملكية وال يستطيع  ة الشيء بالتقادمواستطاع هذا الشخص اآلخر بموجب هذه الحيازة أن يكسب ملكي

، ال ألن المالك األصلى قد فقد ملكيته بعدم االستعمال أو  . ويرجع ذلك أن يرفع دعوى االستحقاق على الحائز الذى ملك بالتقادم

 . قد حاز الشيء وكسب ملكيته بالتقادم المكسب ، ولكن ألن هناك شخصا آخر دعواه فى االستحقاق بالتقادم المسقط $ 199$ سقطت 

، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك  وقد فصلنا كل ذلك فيما تقدم عند الكالم فى دوام حق الملكية
 $%&. 999أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

)
 . 

 ما يستتبع الحكم باالستحقاق من حقوق فى الرد :  - 372
، فإنه يحكم فى الوقت ذاته على المدعى عليه الحائز للعقار  استحقاقه للعقار المدعى بملكيتهفإذا حكم للمدعى فى دعوى االستحقاق ب

، فال يرجع بالثمن على  وقد يكون المدعى عليه هذا قد اشترى العقار من غير مالك ودفع له الثمن –بإلزامه بتسليم العقار إلى المدعى 

، وليس ملتزما بالضمان  فى عقد البيعالمدعى الذى استحق العقار ألن هذا لم يكن طرفا 
وذلك حتى لو كان المدعى عليه قد  ( &%$) 

( $%&. ( 995ص  125فقرة  1اشترى العقار فى المزاد العلنى تنفيذا لدين ) أوبرى ورد 
. وإنما يرجع المدعى عليه بالثمن  

القواعد العامة فى ضمان المبيع ، وفقاً لما تقضى به  وبضمان االستحقاق على البائع الذى اشترى منه العقار
لكن إذا كان  ( &%$) 

، فإنه يرجع بذلك على المدعى الذى استفاد من  المدعى عليه قد استعمل جزءا من الثمن فى سداد تكاليف عينية كانت تثقل العقار

( $%&. ( 995ص  125فقرة  1زوال هذه التكاليف ) أوبرى ورو 
 . 

. فهناك من جهة  ، ولرجوع حائز العقار على المالك قار أبوابا لرجوع المالك على حائز العقارويفتح الحكم باستحقاق المدعى للع

. وهناك من جهة أخرى المصروفات  ، وقد يستوجب ذلك رجوع المالك على حائز العقار الثمار والمنتجات وهالك الشيء أو تلفه

. وقد أورد التقنين  ، وهذه تستوجب رجوع الحائز على المالك أقامهاالتى قد يكون حائز العقار أنفقها والمنشآت التى قد يكون قد 

،  ، أهمها المكان الذى أورد فيه أحكام الحيازة والمكان الذى أورد فيه أحكام االلتصاق المدنى أحكام كل ذلك فى مواضع مختلفة

 . وسنبحث كل مسألة منها فى المكان الذى خصصه لها التقنين المدنى

مدنى بأن " يكسب  2/  517، ففيما يتعلق بالثمار تقتضى المادة  يراد بعض النصوص التى عرضت لهذه المسائلونكتفى هنا بإ

مدنى بأن " يكون الحائز سيء النية مسئوال من وقت أن يصبح  515، وتقضى المادة  الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية "

. أما  ، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه الثمار " ى تصر فى قبضهاسيء النية عن جميع الثمار التى يقبضها والت

. وفيما يتعلق بالهالك أو التلف  للمالك -هى أو قيمتها –، فهذه يردها الحائز جميعا  ، وهى غير الثمار الدورية المتجددة المنتجات

، فال يكون مسئوال قبل من  ة وانتفع بالشيء وفقا لما يحسبه من حقهإذا كان الحائز حسن الني -مدنى على أنه " ذ  579نصت المادة 

، إال  وال يكون الحائز مسئوال عما يصيب الشيء من هالك أو تلف - 1.  هو ملزم برد الشيء إليه من أى تعويض بسبب هذا االنتفاع
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، فإنه  مدنى على أنه " إذا كان الحائز سيء النية 575. ونصت المادة  بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا الهالك أو التلف "

، إال إذا ثبت أن الشيء كان يهلك أو يتلف ولو كان  ، ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ يكون مسئوال عن هالك الشيء أو تلفه

 . باقيا فى يد من يستحقه "

الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز جميع ما أنفقه  على المالك - 2مدنى بأنه : "  579وفيما يتعلق بالمصروفات قضت المادة 

.  ) الخاصتين بااللتصاق ( 519و  515أما المصروفات النافعة فيسرى فى شأنها أحكام المادتين  - 1.  من المصروفات الضرورية

ما استحدثه من منشآت على أن ، ومع ذلك يجوز له أن ينزع  فإذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشيء منها - 9

. وفيما يتعلق بالمنشآت فإنها تصبح  ، إال إذا اختار المالك أن يستبقها مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة " يعيد الشيء إلى حالته األولى

،  مدنى 599 - 519، ويعوض المالك من أقام المنشآت طبقا للقواعد المنصوص عليها فى المواد  ملكا للمالك بحكم االلتصاق

 . وسيأتى تفصيل أحكامها عند الكالم فى االلتصاق كسبب من أسباب كسب الملكية

 إثبات الملكية فى دعوى االستحقاق : - 373
، ويقع عبء اإلثبات على عاتق المدعى  أشق مسألة فى دعوى االستحقاق هى مسألة إثبات الملكية 

فإذا لم يقم المدعى  ( &%$) 

. وقد قضت محكمة النقض بأنه بحسب المحكمة  ، وليس على المحكمة أن تبحث فى ملكية المدعى عليه دعواه بإثبات ملكيته رفضت

، دون أن تكون بحاجة إلى بيان أساس ملكية المدعى  لرفض دعوى الملكية أن تستند فى ذلك إلى عجز المدعى عن إثبات دعواه

فيما استطرد إليه تزيداً فى شأن التدليل على ملكية المدعى عليه فى دعوى ومن ثم فإن النعى على خطأ الحكم المطعون فيه  . عليه

 955وأنظر آنفاً ص  –(  179ص  297رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515مايو سنة  25الملكية يكون غير منتج ) نقض مدنى 

( $%&. 9هامش 
، وهو نافذ تجاه  . ووجه المشقة فى هذه المسألة هو أن الملكية حق شامل جامع مانع كما سبق القول كما قدمنا 

 Livre، إال عن طريق السجل العينى )  . وال يعرف القانون سندا يثبت الملكية إثباتا مباشراً حاسما على هذا النحو الناس كافة
Foncier )  شخص معين فى هذا السجل دليل قاطع على ملكية هذا الشخص للعقار بالنسبة إلى الكافة، فمجرد تسجيل العقار باسم . 

. فالبد  ، فإنه ال يتوافر فى الوقت الحاضر هذا الدليل المباشر الحاسم على الملكية وما دام السجل العينى لم يعمم فى مصر حتى اآلن

، كما هو األمر فى فرنسا التى لم يوجد فيها السجل العينى  ثبات الملكيةإذن من االلتجاء إلى طرق غير مباشرة وإلى القرائن فى إ

، إلى سلسلة من القرائن واالحتماالت ليست هى فى ذاتها  ، فى فرنسا وفى مصر ، وسار على أثره الفقه . وقد لجأ القضاء حتى اليوم

، بأن الخصم  ا يستطاع فى الظروف الخاصة لكل قضية، بقدر من م ، ولكنها على كل حال توحى دليال مباشراً حاسما على الملكية

، أو فى القليل يكون قد قدم احتماالت أرجح وقرائن أقوى من االحتماالت والقرائن  الذى قدم هذه القرائن يغلب أن يكون هو المالك

التى قدمها خصمه 
( $%&. 1هامش  125فقرة  1أنظر أوبرى ورو  ( &%$) 

 . 

، وقد كان للفقيهين المعروفين أوبرى ورو الفضل  ثبات التى أقرها القضاء والفقه فى إثبات حق الملكيةوننتقل اآلن إلى طرق اإل

األول فى دعم هذه الطرق فى الفقه وفى توجيه القضاء فى تنظيمها وترتيبها بحسب قوتها والمفاضلة فيما بينها 
مارتى  ( &%$) 

( $%&. 199ص  111ورينو فترة 
 . 

 ملكية فى دعوى االستحقاقطرق إثبات ال - 2

 – 0896فى إثبات الملكية العقارية بسند التمليك رسالة من باريس سنة  E.Levy :مراجع ( &%$)  
Sandino  0918فى إثبات الملكية العقارية فى القانون الفرنسى رسالة من إكس سنة – Grosser  فى

الملكية  فى إثبات Bantkowski – 0903إثبات الملكية والحقوق المتفرعة عنها رسالة من باريس سنة 
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فى إثبات الملكية العقارية رسالة  Panline Mendelsshon – 0909العقارية رسالة من مونبلييه سنة 
  ( $%&.0922من باريس سنة 

 طرق إثبات داللتها يقينية : - 374
. ولبيان ذلك نفرض أن المدعى  باشر أمر متعذرقدمنا أن إثبات الملكية على وجه حاسم قاطع عن طريق سند تمليك يثبتها بطريق م 

، إذ يجب أن يثبت أيضاً أنه اشترى من مالك حتى تكون الملكية قد  ، فذلك ال يكفى فى دعوى االستحقاق قدم عقد شراء سنداً لملكيته

، إذ يجب أن يثبت أن البائع  يكفى ، فذلك ال ، وهو أيضاً عقد شراء صادر له من سلفه . فإذا هو قدم سند ملكية البائع له انتقلت إليه

، إذ يجب أن يثبت أن البائع لبائع البائع  . ثم إن عقد الشراء الصادر لبائع البائع ال يكفى هو أيضاً  لبائعه كان مالكا وقت أن باع للبائع

، بل هو  به المدعى أمراً متعذرا، ويكون الدليل الذى يطالب  . وهكذا تتسلسل سندات التمليك إلى ما ال نهاية كان مالكا وقت أن باع

 . . ومن ثم يتبين فى وضوح أنه ال يمكن السير فى هذا الطريق ( Probatio Diabolicaكما يقال دليل شيطانى ) 

 ، طرق ثالثة : ، طريقا إلثبات الملكية ذا داللة يقينية والذى يمكن الوقوف عنده

، وهو  ، فمهمة هذا السجل أن يجعل تسجيل ملكية العقار ذا داللة يقينية قاطعة ( Liver Foncier) الطريق األول ( السجل العينى ) 

. ولكن السجل العينى  ، ما فى ذلك من ريب ، فمتى سجل عقار فيه باسم شخص معين كان هذا الشخص هو المالك حجة على الكافة

 . ، فوجب التماس طريق آخر ، بل هو لما يبدأ لم يعمم بعد فى مصر

، فمتى أثبت  ق الثانى ( التقادم المكسب الطويل أو القصير : وهذا طريق آخر لإلثبات ذو داللة يقينية قاطعة فى ثبوت الملكية) الطري

، فقد  ، مدة خمس عشرة سنة متواليات دون انقطاع وأن حيازته هذه قد استوفت شرائطها ، هو وسلفه من قبله المدعى أنه حاز العقار

، وهو حجة على الكافة ما فى ذلك من ريب و كان هذا دليال قاطعا على ملكيته تملك العقار بالتقادم
، حتى  ويجب التثبت ( &%$) 

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الواقع فى  ، من أن التقادم قد استوفى شرائطه ومدته يستغنى بالتقادم عن أى سبب آخر

الطاعن بطلب تثبيت ملكيته للعين موضوع النزاع على ثبوت حيازة  الدعوى أن محكمة الموضوع أسست قضاءها برفض دعوى

وثبتت  2515سنة وأن هذه الحيازة ثبتت له خاصة منذ شرائه لتلك العين فى سنة  29المطعون عليه لها دون انقطاع مدة تزيد على 

،  يهما األول والثانية على النحو المتقدم. وقد استغنت محكمة الموضوع بثبوت الحيازة للمطعون عل 2519أيضاً للبائعة له من سنة 

، بما  ، عن بحث ما يدعيه الطاعن من ملكيته للعين المتنازع فيها بموجب عقوده المسجلة يده وبضم مدة وضع يدها إلى مدة وضع

. كما استغنت عن  لفينيتأدى منه أن هذا البحث غير مجد ما دام أن العقود المقدمة من كال الطرفين ترجع ملكية العين إلى أصلين مخت

، بمقولة إن هذا البحث أيضاً غير مجد لتعلق النزاع  شخصية وهمية ال وجود لها بحث ما ادعاه الطاعن من أن المطعون عليها الثانية

. ذلك  ور، يكون مشوبا بالقص ، الذى تأسس عليه قضاء الحكم المطعون فيه . فإن هذا النظر بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية

أن التفات الحكم المطعون فيه عن تحقيق ما تمسك به الطاعن من أن المطعون عليها الثانية شخصية وهمية ال وجود لها كان من 

، كما كان من نتيجته القول بتوافر مدة التقادم مع ما هو  نتيجته عدم االعتداد بما تقدم به الطاعن من مستندات للتدليل على ملكيته

، إذ يمتنع  ت الحكم المطعون فيه من أن هذه المدة ال تكون مكتملة إذا ما تبين أن المطعون عليها لم تكن ذات وجود فعلىواضح من ذا

( $%&. ( 97ص  22مجموعة أحكام النقض  2519يناير سنة  25فى هذه الحالة إسناد أية حيازة لها ) نقض مدنى 
. بل يستطيع  

، ويكون التقادم القصير فى  ، أن يتملك العقار بحيازته مدة خمس سنوات متواليات بب صحيح، إذا كان حسن النية ومعه س المدعى

، فمدة الخمس  ، غير متيسر فى أكثر األحيان ، طويال كان أو قصيراً  . ولكن التقادم المكسب هذه الحالة دليال قاطعا على الملكية

، والمدتان قد يقف سريانهما أو ينقطع  ها السبب الصحيح وحسن النية، ومدة الخمس السنوات يجب أن يصحب العشرة سنة مدة طويلة

 . ، بل ال يحسب فى حالة االنقطاع ما سرى من المدة أصال ويجب ابتداء مدة جديدة ، وعند ذلك ال تحسب مدة الوقف ألسباب مختلفة

ه ولم تحصل خفية ولم يكن فيها لبس ، وبوجه خاص إذا لم تقترن بإكرا ) الطريق الثالث ( الحيازة إذا استوفت شرائطها
 ($%& ) 

، وعلى المدعى أن يثبت ملكيته فى حالتى الحيازة  ، فإن الحائز يبقى مدعى عليه فى دعوى االستحقاق وحتى لو كانت الحيازة معيبة

( $%&. ( 2191، فال فرق إذن فى هذه الناحية بين الحيازتين ) مازو فقرة  الصحيحة والحيازة المعيبة
فعند ذلك تكون الحيازة .  

. وهناك نص صريح  ، فهى دليل على الملكية إلى أن يقوم الدليل على العكس ، ولكنها قرينة غير قاطعة قرينة قانونية على الملكية
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، حتى يقوم الدليل على العكس "  مدنى على أن " من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه 515، فقد نصت المادة  فى هذا المعنى
 ($%& 

مدنى على أنه " إذا تنازل  519، فنصت المادة  وقد جعل التقنين المدنى الحيازة المادية قرينة غير قاطعة على الحيازة القانونية (

، إال إذا ظهر أنه قد حصل على  ، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية أشخاص متعددون على حيازة حق واحد

( $%&. " معيبةهذه الحيازة بطريقة 
، إذ هى تفرض فى الحائز أنه  . والحيازة على كل حال طريق إلثبات الملكية ذو داللة يقينية 

، فيجوز للخصم غير الحائز أن يقيم  ، ولوال أنها دليل غير قاطع ، وتنقل عبء إثبات الملكية من عاتقه إلى عاتق خصمه المالك

، هو المالك  ، دون الحائز الدليل على أنه
( $%&. 211ص  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  1نقض مدنى  ( &%$) 

 . 

 طرق إثبات داللتها ظنية : - 375

، فهى قرائن قضائية تثبت احتماالت  ويوجد إلى جانب طرق اإلثبات ذات الداللة اليقينية التى قدمناها طرق إثبات ذات داللة ظنية 

 . تثبت الملكية على وجه يقينى ، ولكنها ال ( Probabilitesراجحة ) 

، دون اعتبار لما إذا كان  . ويقصد بسند التمليك سند صادر للخصم يفيد ثبوت الملك له ( titreوأول هذه الطرق هو سند التمليك ) 

،  ماال راجحاً ، ويؤخذ على أنه مجرد قرينة قضائية تفيد احت . ولذلك تكون داللة السند ظنية هذا قد صدر من مالك أو من غير مالك

، أو أن يكون ناقال للملكية بل  ، فال يشترط فيه أن يكون مسجال . ولما كان السند مجرد قرينة قضائية ويترك ذلك لتقدير القاضى

، كما يتمسك بعقد بيع أو هبة قرينة على ملكيته  . فيستطيع الخصم إذن يصح أن يكون كاشفا عن الملكية ال ناقال لها
 ($%& ) 

( $%&. 219ص  91م  2599يناير سنة  29مختلط استئناف 
، أن يتمسك أيضاً بعقد صلح أو قسمة أو حكم قضائى وكل ذلك  

كاشف عن الملكية ال ناقل لها 
 2719ديسمبر سنة  11 – 521 – 2 – 15داللوز  2715يونيه سنة  11نقض فرنسى  ( &%$) 

. وأنظر  552 – 2 – 2597داللوز  2599يناير سنة  9 – 11 – 2 – 75سيريه  2577مارس سنة  19 – 9 – 2 – 11داللوز 

، جاز للقاضى أن  وإذا قدم أحد الخصمين سندا – 9921فقرة  2بالنيول وريبير وجابولد  – 912فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

مارس سنة  92 – 519 – 2 – 19داللوز  2719مايو سنة  11يستخلص من هذا السند قرينة لصالح الخصم اآلخر ) نقض فرنسى 

( $%&. ( 11 – 2 – 75سيريه  2777مارس سنة  19 – 527 – 2 – 17داللوز  2717
، فليس من  . وإذا تمسك بحكم قضائى 

، فقد يتمسك بالحكم على خصم دون أن يكون هذا طرفا فى الدعوى التى  الضرورى أن تراعى فيه شروط حجية األمر المقضى

. وذلك ألن كال من الحكم والعقد ال  ، فليس من الضرورى أن يكون الخصم طرفا فى هذا العقد د، وإذا تمسك بعق صدر فيها الحكم

، ويجوز دحض داللته الظنية بقرينة أخرى أقوى منه  يعتد به هنا إال على أنه مجرد قرينة قضائية ال تفيد إال مجرد احتماال
 ($%& ) 

 2715يوليه سنة  7 – 9 – 2 – 11داللوز  2719ديسمبر سنة  11 – 521 – 2 – 15داللوز  2715يونيه سنة  11نقض فرنسى 

 9 – 915 2 – 2597سيريه  2591أكتوبر سنة  11 - 159 – 2 – 55داللوز  2755مارس سنة  12 – 991 - 2 – 15داللوز 

عقد هنا واقعة . ويعتبر الحكم أو ال 29 – 2 – 2511داللوز  2519مايو سنة  29 – 252 – 2 – 2529سيريه  2529مارس سنة 

، تستخلص منه القرينة القضايئة دون مراعاة لشروط حجية األمر المقضى أو حجية العقد ) بالنيول  ( Fait Materiel ) مادية

 . ( 951فقرة  9وريبير وبيكار 
، فال يجوز  ه، فإنه ال يجوز لشخص أن يصنع بنفسه دليال لنفس صادرا منه هو وال يجوز أن يكون السند الذى يتمسك به الخصم

 – 1 – 51داللوز  2751فبراير سنة  27لبلدية أن تتمسك بخط التنظيم الذى أصدرته هى للتدليل على ملكيتها لعقار معين ) إكس 

( $%&. ( 92فقرة  Revendication لفظ 5أنسيكلوبيدى داللوز  – 579
 . 

، فمن كلف العقار باسمه يستطيع أن  وأهم هذه القرائن المكلفة . ويأتى بعد سند التمليك قرائن أخرى قضائية أقل قوة من سند التمليك

يتخذ من ذلك قرينة قضائية على أنه هو المالك
( $%&. 11ص  12م  2557يونيه سنة  11استئناف مختلط  ( &%$) 

، إلى أن  

. كذلك يعتبر دفع األموال ) ضرائب األراضى الزراعية ( والعوايد ) ضرائب المبانى ( قرينة  تدحض هذه القرينة بقرينة أقوى منها

. وقد تكون حدود  ، ولكنها قرينة يجوز دحضها هى األخرى بقرينة أقوى منها قضائية على أن من يدفع هذه الضرائب هو المالك
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، أو خريطة فك الزمام  هذه الحدود القائمة العقار وعالمات
وقد قضت محكمة النقض بأال حجية لخرائط المساحة فى بيان  ( &%$) 

 1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاما  2599ديسمبر سنة  11، وإنما تعبر فقط عن الواقع المادى ) نقض مدنى  الملكية

أبريل سنة  15 – 111ص  29م  1898 فبراير سنة 29لى الملكية ) استئناف مختلط والمكلفة وحدها ال تكفى دليال ع –(  559ص 

م  2521أبريل سنة  5 – 271ص  17م  2521مارس سنة  1 – 997ص  15م  2521أبريل سنة  19 – 917ص  12م  2595

ص  95م  2551مارس سنة  29 – 529ص  59م  2517يونيه سنة  1 – 59ص  92م  2525يناير سنة  1 – 115ص  17

 27م  2591يونيه سنة  25 – 195ص  27م  2591مايو سنة  29، وال الورد المستخلص من المكلفة ) استئناف مختلط  ( 292

ص  19م  2529أبريل سنة  21 – 115ص  – 19م  2529مارس سنة  29 – 217ص  19م  2597أبريل سنة  5 – 791ص 

 295ص  51م  2595فبراير سنة  25 – 197ص  97م  2511سنة فبراير  22 – 929ص  19م  2529أبريل سنة  21 – 929

ص  29م  2599فبراير سنة  21، ولكنه ليس دليال على الملكية ) استئناف مختلط  . واإلعالم الشرعى دليل على أنصبة الورثة (

م  2591يونيه سنة  7ختلط . وال تكفى الشهرة العامة دليال على الملكية ) استئناف م ( 1ص  99م  2521أكتوبر سنة  19 – 251

( $%&. ( 199ص  55
.  ، ولكنها كلها بطبيعة الحال يجوز دحضها بقرائن أقوى منها ، قرائن قضائية على الملكية ، أو غير ذلك 

كذلك يعتبر قرينة قضائية تسجيل سند التمليك 
( $%&. 2159مازو فقرة  ( &%$) 

، وسندات الشركاء على الشيوع  
 ($%& ) 

( $%&. 991ص  125فقرة  1 أوبرى ورو
. وتعتبر الحيازة إذا كانت غير مستوفية لشرائطها هى أيضاً قرينة قضائية تدحض  

، فتنقلب من قرينة قانونية فيما إذا استوفت شرائطها إلى محض قرينة قضائية فيما إذا لم تستوف هذه الشرائط بقرينة أقوى
 ($%& ) 

( $%&. 111ص  – 111أنظر كاربونييه ص 
 . 

 تعارض طرق اإلثبات : - 376
، هما  ، فهناك طريقان قاطعا الداللة فى الملكية ، فتعارضت هذه الطرق فإذا قدم كل من الخصمين فى دعوى االستحقاق طرق إثباته 

، إذا كان هذا السجل ساريا  . فمتى استطاع الخصم أن يثبت ملكيته عن طريق السجل العينى كما قدمنا السجل العينى والتقادم المكسب

، أو وجب رفض دعوى  . ووجب الحكم له بالملك إذا كان هو المدعى ، كان هو المالك فيها العقار المتنازع عليهفى المنطقة التى 

، واستطاع الخصم أن يثبت أنه تملك العقار المتنازع فيه  . فإذا لم يكن السجل العينى ساريا االستحقاق إذا كان هو المدعى عليه

 . ، ووجب الحكم له بالملكية أو رفض دعوى االستحقاق بحسب األحوال لمالك، كان هو ا بالتقادم الطويل أو القصير

، فالصورة المألوفة التى تبقى بعد ذلك أن يكون المدعى  ، ولم يستطع الخصم أن يثبت الملكية بالتقادم فإذا لم يكن السجل العينى ساريا

، ويلقى على عاتق خصمه عبء  ة قانونية على أنه هو المالك. فيتمسك بالحيازة قرين عليه فى دعوى االستحقاق هو الحائز للعقار

دحض هذه القرينة 
ص  – 19م  2522مايو سنة  27 – 91ص  11م  2595ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  ( &%$) 

199 .&%$ )
إذا قدم . أما  ، وبقى الحائز على حيازته ، رفضت دعواه . فإذا لم يقدم المدعى قرينة أخرى تدحض قرينة الحيازة 

، وقدر القاضى أن القرينة التى قدمها  ، من سند تمليك أو مكلفة أو دفع الضرائب أو غير ذلك المدعى قرينة تعارض قرينة الحيازة

. فالقرينة التى تدحض قرينة الحيازة  ، ونزع العقار من يد الحائز وسلم للمدعى ، حكم للمدعى بالملكية المدعى تدحض قرينة الحيازة

، فهو الذى يقدر ما إذا كانت االحتماالت المستمدة من الحيازة أقوى فيرفض دعوى  ن يترك أمر تقديرها إلى القاضىينبغى أ

، أو أن االحتماالت المستخلصة من القرائن التى قدمها المدعى هى األقوى فيقضى له بالملكية  االستحقاق
وقد أراد بعض  ( &%$) 

، وغير مالك بالنسبة إلى  ، فيكون الشخص مالكا بالنسبة إلى شخص معين ة حق نسبىالفقهاء أن يستخلص من ذلك أن الملكي

. ولكن ذلك ال  ( 2751فى إثبات الملكية العقارية عن طريق السند رسالة من باريس سنة  Fm .Levy ) األشخاص اآلخرين

 Deplacement de l'object de ) ، وكل ما لجأ إليه هذا القضاء هو تحويل محل اإلثبات يستخلص من القضاء الفرنسى
preuve )  بالنيول وريبير  – 1هامش  125فقرة  1وهذا أمر مألوف فى نطاق قواعد اإلثبات ) أنظر بارتان فى أوبرى ورو
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( $%&. ( 959ص  – 995ص  919فقرة  9وبيكار 
، إال أن القضاء الفرنسى سارشوطا  . وقد كان يحسن الوقوف عند هذا الحد 

، هى وإن كانت تتفق فى أكثرها مع منطق حق الملكية إال أن بعضا منها تنقصه المرونة  ع قواعد مستقرة فى هذا الصدد، فوض أبعد

 . الكافية التى يواجه بها الظروف المختلفة

 ويالحظ فى شأن هذه القواعد ما يأتى :

، بل على  ع اإلثبات فيها على الواقعة ذاتها مصدر الحق، إذ ال يق ، فهى أدلة غير مباشرة ( أنها قائمة على أساس تحويل اإلثبات 2) 

 Deplacement. وهذا كما قدمنا ضرب من تحويل اإلثبات )  واقعة أخرى إذا ثبتت أمكن أن تستخلص منها الواقعة المراد إثباتها
de prauve  من محل إلى آخر )

( $%&. 915ص  – 219فقرة  1أنظر الوسيط  ( &%$) 
من محله األصلى  ، أى نقل لإلثبات 

، ويحوله إلى واقعة  ، يزحزح القضاء عنها اإلثبات . فالواقعة المراد إثباتها أى سبب كسب الملكية وهو المحل األصلى إلى محل آخر

، فإذا ثبتت هذه الواقعة األخرى اعتبر القضاء واقعة سبب كسب الملكية ثابتة  أخرى قريبة منها
 919فقرة  1أنظر الوسيط  ( &%$) 

( $%&. 912ص  – 919ص  919فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  –
 . 

. ذلك أنه إذا  . وخيراً فعل لشىء من هذه القواعد -ال التقنين المدنى الفرنسى وال التقنين المدنى المصرى –( لم يعرض التشريع  1) 

. فخير إذن أن تبقى قواعد قضائية يكون  الحاالت، فهو كما قدمنا فقدها المرونة الكافية فى بعض  كان يعاب شيء على هذه القواعد

التحول عنها حين تضيق بالظروف الخاصة للقضية المختلفة أيسر مما لو كانت قواعد تشريعية
ومع ذلك قارن األستاذ  ( &%$) 

ما فعله  محمد على عرفة وهو يقول : " ومن المؤسف حقاً أن يغفل المشرع وضع نظام خاص فثبات الحقوق العينية على غرار

 $%&. ( 215، وأال يتدارك المشرع هذا النقض فى التقنين المدنى الجديد " ) محمد على عرفة فقرة  بالنسبة إلى الحقوق الشخصية

)
، بل فى إثبات الحيازة وهو  ، ولكن ال فى إثبات الملكية . على أن التقنين المدنى المصرى أورد المبادئ األساسية لهذه القواعد 

وأيسر خطبا من الملكية  أهون شأنا
، فى خصوص دعوى استرداد الحيازة والمفاضلة بين  مدنى 595فقد نصت المادة  ( &%$) 

، فال يجوز أن يسترد  إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها - 2، على ما يأتى : "  حيازتى الخصمين

. فإذا لم  األحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى . والحيازة حق بالتفضيلالحيازة إال من شخص ال يستند إلى حيازة أ

أما إذا كان فقد الحيازة  - 1.  ، كانت الحيازة الحق هى األسبق فى التاريخ ، أو تعادلت سنداتهم يكن لدى أى من الحائزين سند

( $%&. " لتالية حيازته من المعتدى، فللحائز فى جميع األحوال أن يسترد خالل السنة ا بالقوة
 . 

،  ( المعروفة فى القانون الرومانى Avtion Publicienne( إن هذه القواعد القضائية ليست هى عين قواعد الدعوى الببليسية )  9) 

( Revendicationوهى الدعوى التى كان البريطور يعطيها بديال من دعوى االستحقاق ) 
بعض وبالرغم من وجود  ( &%$) 

، إال أن القواعد التى أقرها القضاء الفرنسى تختلف عن الدعوى الببليسية فى أن هذه القواعد ال تشترط وجود سند فى يد  وجوه الشبه

 9، وال تشترط فى السند أن يكون ناقال للملكية فيجوز أن يكون كاشفا عن الملكية ) بالنيول وريبير وبيكار  الخصم فالحيازة تكفى

كوالن وكابيتان ودى  – 197بودرى وشوفو فقرة  – 2هامش  125فقرة  1وأنظر أيضاً أوبرى ورو  – 995 ص 919فقرة 

. أنظر مع ذلك فيمن يقول إن القواعد التى أقرها القضاء الفرنسى استمدها من الدعوى الببليسية :  ( 2929فقرة  2المورانديير 

فقرة  5ديمولومب  – 199فقرة  2وفى البيع  199فقرة  2لون فى التقادم ترو – 12فقرة  21بعدها و  وما 119فقرة  5ديرانتون 

572 .&%$ )
 . 

( الذى سبق لنا أن عرفناه Titreوتعنى هذه القواعد القضائية عناية خاصة بسند التمليك ) 
( $%&. 919أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

  ،

. ) الصورة الثانية ( ال يوجد سند تمليك  عند كل من الخصمين إذ هى تميز بين صور ثالث : ) الصورة األولى ( يوجد سند تمليك

 . . ) الصورة الثالثة ( يوجد سند تمليك عند أحد الخصمين دون اآلخر عند أى من الخصمين

 يوجد سند تمليك عند كل من الخصمين : -الصورة األولى  - 377
 فى هذه الصورة األولى يجب التمييز بين فرضين : 
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، فيتمسك المدعى مثال بسند بيع صادر من شخص  ل ( أن يكون سندا تمليك الخصمين صادرين من شخص واحد) الفرض األو 

. فى هذا الفرض تكون العبرة باألسبقية فى  ، ويتمسك المدعى عليه ) الحائز ( بسند بيع آخر صادر من نفس هذا الشخص معين

، وإن كان أحداهما دون اآلخر هو  الذى يعتد به ويقضى لصالح صاحبه ، فإذا كان السندان مسجلين فأسبقهما تسجيال هو التسجيل

، فأسبقهما فى التاريخ هو الذى يعتد  . أما إذا كان كال السندين غير مسجل المسجل فصاحب السند المسجل هو الذى يقضى لصالحه

به ويقضى لصالحه صاحبه
نه لو كان السندان الصدران من ويالحظ أ – 2151مازو فقرة  – 155بودرى وشوفو فقرة  ( &%$) 

، ألن الوصية الالحقة تنسخ الوصية  ، فإن صاحب الوصية الالحقة يفضل على صاحب الوصية السابقة شخص واحد هما وصيتان

( $%&. ( 191ص  279السابقة ) محمد على عرفة فقرة 
 . 

، فى حين أن  عى مثال بسند بيع صادر له من ) أ (، يتمسك المد ) الفرض الثانى ( أن يكون السندان صادرين من شخصين مختلفين

. ويذهب القضاء الفرنسى فى هذا الفرض إلى التمييز بين حالتين : )  المدعى عليه ) الحائز ( يتمسك بسند بيع صادر له من ) ب (

 non suffisamment، بأن كانت غير واضحة وضوحا كافيا )  الحالة األولى ( أن تكون حيازة المعدى عليه غير محققة
caracterisec ففى هذه الحالة ال يستطيع المدعى عليه أن يرجح المدعى عن طريق الحيازة ( أو كانت معيبة كأن تكون غامضة .  ،

. وال نفضل  . فالسند الذى تراه المحكمة أقوى داللة فى اإلثبات تقضى لصالح صاحبه وال يبقى إال المفاضلة بين سندى الخصمين

، ولكن األسبقية فى التاريخ يعتد بها عامال من عوامل  ( le titre le plus ancientالسند األسبق فى التاريخ )  المحكمة حتما

التفضيل إلى جانب العوامل األخرى 
 2751أول يونيه سنة  – 55 – 2 – 51داللوز  2751يناير سنة  1نقض فرنسى  ( &%$) 

 2591مارس سنة  15وقرب استئناف مختلط  – 991ص  – 999ص  995فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  97 – 2 – 57دالللوز 

( $%&. 157ص  19م  2597مايو سنة  11 – 211ص  27م 
. ) الحالة الثانية ( أن تكون حيازة المدعى عليه حيازة محققة  

من  $ 122$ ن كال . أل . وتقضى المحكمة فى هذه الحالة لصالح المدعى عليه وترفض دعوى االستحقاق مستوفية لشرائطه

. ويستوى  ، ويبقى المدعى عليه راجحا بحيازته المحققة ، فيتهاتر السندان الخصمين قد سندا يعادل السند الذى قدمه الخصم اآلخر

، كما يستوى أن تكون حيازة المدعى عليه  فى ذلك أن يكون سند المدعى عليه سابقا فى التاريخ على سند المدعى أو متأخراً عنه

على سند المدعى أو متأخرة عنه سابقة فى التاريخ 
 21 – 91 – 2 – 51سيريه  2759أكتوبر سنة  27نقض فرنسى  ( &%$) 

 9بالنيول وريبير وبيكار  – 991ص  – 992ص  – 125فقرة  1أوبرى ورو  – 929 - 2 – 2597داللوز  2591نوفمبر سنة 

( $%&. 991ص  995فقرة 
ن يثبت المدعى أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز . هو أ . على أن لهذه القاعدة استثناء واحدا 

. فعندئذ يكون سلف المدعى ملكيته راجحة  على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى استحقاق أقامها أحداهما على اآلخر

اق العقار، فيقضى له باستحق ، وقد تلقى المدعى هذه الملكية الراجحة بموجب سنده على ملكية سلف الحائز
نقض فرنسى  ( &%$) 

 125فقرة  1أوبرى ورو  – 219 - 2 – 2591داللوز  2599ديسمبر سنة  12 – 225 – 2 – 51سيريه  2751فبراير سنة  1

( $%&. 2977ص  2922فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  – 199بودرى وشوفو فقرة  – 29وهامش  991ص 
 . 

 وجد سند تمليك عند أى من الخصمين : ال ي –الصورة الثانية  - 378
 وهنا أيضاً يجب التمييز بين فرضين :

، فتقوم هذه الحيازة قرينة على الملكية لم يدحضها  ) الفرض األول ( أن تكون حيازة المدعى عليه حيازة قانونية مستوفية لشرائطها

ق ، فيقضى لصالح المدعى عليه وترفض دعوى االستحقا سند تمليك من المدعى
 2719يناير سنة  29نقض فرنسى  ( &%$) 

 5 – 251 – 2 – 71سيريه  2779ديسمبر سنة  11 – 299 – 2 – 19سيريه  2711ديسمبر سنة  99 – 15 – 2 – 19داللوز 

( $%&. 915 – 2 – 2599سيريه  2599مايو سنة  92 – 151 - 2 – 71داللوز  2771نوفمبر سنة 
. وقد يكون الحائز هو  

د رفع دعوى االستحقاق على المتعرض له فى الملكية كما يقع ذلك فى بعض األحيان ، وق المدعى
أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 



 

 

 

 

1677 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

917 .&%$ )
، قامت كذلك قرينة على الملكية لم يدحضها سند تمليك من  . فإذا كانت حيازته حيازة قانونية مستوفية لشرائطها 

عقار ، فيقضى لصالح المدعى باستحقاق ال المدعى عليه
 27 – 551 – 2 – 51سيريه  2759فبراير سنة  7نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 91 – 2 – 51سيريه  2759أكتوبر سنة 
 . 

، فال تكون الحيازة فى هذا  ) الفرض الثانى ( أن تكون حيازة المدعى عليه ) أو حيازة المدعى ( حيازة غير مستوفية لشرائطها 

م يفاضل القاضى بين القرائن التى يقدمها كل من الخصمين . ومن ث الفرض قرينة على الملكية
وقد قضت محكمة النقض  ( &%$) 

بأن المفاضلة بين سندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى النزاع وبين سندات ملكية الطرف اآلخر والتى صدرت إلثبات 

. فإذا كان الحكم قد أغفل التعرض لبحث هذه  تقول كلمتها فيها تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن

. وال يغنى عن ذلك اعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما  ، فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب المستندات والمفاضلة بينها

 2591يناير سنة  15بيعة ) نقض مدنى ورد بتقرير الخبير المنتدب إلثبات الواقع فى الدعوى وتطبيق مستندات الطرفين على الط

 . ( 15ص  8 مجموعة أحكام النقض
( $%&. ، فهذه مسألة موضوعية ال رقابة عليها لمحكمة النقض كما سيأتى أما المفاضلة ذاتها وتقدير أى السندات هى األفضل

. فإذا  

، فاضل القاضى بين الحيازتين واختار  ار على التوالى، بأن حاز كل منهما العق قدم كل منهما قرينة الحياة غير المستوفية لشرائطها

، فرفض دعوى االستحقاق أو قضى بالملكية للمدعى بحسب األحوال  الحيازة األفضل وقضى لصاحبها
استئناف مختلط  ( &%$) 

 Possession plus ancienne et mieux : ) تقديم الحيازة األسبق واألكثر وضوحا 195ص  55م  2591مارس سنة  11
caracterisec )&%$ )

، ويقدم الخصم اآلخر قرائن أخرى كالقيد  . وقد يقدم أحد الخصمين قرينة الحيازة غير المستوفية للشرائط 

( Cadastreفى سجل المكلفة ) 
 599أغسطس سنة  5 – 595 – 2 – 57سيريه  2755مارس سنة  9نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 225 – 2 – 2529داللوز  2522أكتوبر سنة  19 – 151 – 2 – 2595أبريل سنة  25 – 951 – 2 – 2592سيريه 
 

أو دفع الضرائب عن العقار المتنازع فيه 
( $%&. 22 – 1 – 77داللوز  2775فبراير سنة  1أورليان  ( &%$) 

أو وجود حد  

ظاهر المعالم للعقار المتنازع فيه 
 2592أكتوبر سنة  17 – 921 – 2 – 51داللوز  2752ديسمبر سنة  11نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 215 - 2 – 2599سيريه 
أو غير ذلك من القرائن  

 – 2 – 25سيريه  2777نوفمبر سنة  25نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 917 - 2 – 2591داللوز  2591نوفمبر سنة  21 – 125 – 2 – 2591سيريه  2592يونيه سنة  19 – 595
. بل قدي  

. ففى  ، ويقدم الخصم اآلخر الحيازة أيضاً بدون أو مع هذه القرائن كلها أو بعضها وبعض هذه القرائن قدم أحد الخصمين الحيازة

، ويقدر أى القرائن أرجح من األخرى فيحكم  جميع هذه األحوال يفاضل القاضى دائما بين قرائن المدعى وقرائن المدعى عليه

لصاحب القرائن األرجح 
 – 17داللوز  2711مارس سنة  1 – 192 – 2 – 19داللوز  2719ة أبريل سن 21نقض مدنى  ( &%$) 

ديسمبر سنة  11 – 925 – 2 – 75داللوز  2775يناير سنة  15 – 915 – 2 – 79داللوز  2779أغسطس سنة  27 – 121 – 2

 – 2 – 2599سيريه  2595أبريل سنة  14 – 121 – 2 – 51سيريه  2755نوفمبر سنة  19 – 921 – 2 – 51داللوز  2752

( $%&. 259 – 2 – 2519داللوز  2512ديسمبر سنة  11 – 225 – 2 – 2529داللوز  2522أكتوبر سنة  15 – 111
  ،

وتقديره هذا تقدير موضوعى ال رقابة لمحكمة النقض عليه
 – 91 – 2 – 19سيريه  2715نوفمبر سنة  15نقض فرنسى  ( &%$) 

مارتى ورينو فقرة  – 917 – 2 – 2591داللوز  2591فمبر سنة نو 21 – 595 – 2 – 57سيريه  2755مارس سنة  9

119 .&%$ )
 . 

، أو فى القليل صاحب الحيازة األفضل إذا لم  وجملة القول فى هذه الصورة الثانية أن صاحب الحيازة القانونية المستوفية لشرائطها

لصالحه، هو الذى يقضى  تكن الحيازة مستوفية لشرائطها أو صاحب القرائن األرجح
 2599مارس سنة  15نقض فرنسى  ( &%$) 
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 2591سيريه  2591أغسطس سنة  29 – 999 – 2 – 2591جازيت دى باليه  2591مايو سنة  11 – 115 – 2 – 2599سيريه 

 – 2 – 2552سيريه  2552أبريل سنة  17 – 757 – 1 – 2597جازيت دى باليه  2597يناير سنة  21 – 917 – 2 –

217 .&%$ )
 . 

 يوجد سند تمليك عند أحد الخصمين دون اآلخر : –الصورة الثالثة  - 379

، ألن المدعى عليه يكون  ، قضى لصالحه ورفضت دعوى االستحقاق فإذا كان من عنده سند التمليك هو المدعى عليه الحائز للعقار 

، فإنه يقضى لصالحه بالملكية  ك هو المدعى. أما إذا كان من عنده سند التملي قد جمع فى هذه الحالة بين الحيازة وسند التمليك
 ($%& 

( $%&. 991ص  29م  2757يونيه سنة  1استئناف مختلط  (
. بشرط أن يكون سند تمليكه سابقا على حيازة المدعى عليه  

 ($%& 
ت عند من صدر منه هذا ، أن الحيازة وقت صدور سند التمليك كان ، ما دام سند التمليك سابقا على الحيازة وذلك ألنه توجد قرينة (

( $%&. ( 9911فقرة  1، ثم اغتصبت منه ) بالنيول وريبير وبوالنجيه  السند
. فإن لم يكن سند تمليك المدعى سابقا وكانت حيازة  

، فاضل القاضى بين الخصمين تبعا لظروف كل قضية المدعى عليه هى السابقة
 2715يونيه سنة  11نقض فرنسى  ( &%$) 

 25 – 97 – 2 – 57داللوز  2751نوفمبر سنة  29 – 991 – 2 – 15داللوز  2715يوليه سنة  7 – 521 – 2 – 15داللوز 

 2 – 2591داللوز  2591سنة  1 – 915 - 2 – 2597سيريه  2591أكتوبر سنة  11 – 7 – 2 – 2599داللوز  2595يونيه سنة 

 1قارن بارتان فى أوبرى ورو  – 2159ازو فقرة م – 757 – 1 – 2597جازيت دى باليه  2597أكتوبر سنة  15 – 219 –

 . 115مارتى ورينو فقرة  –) سادسا (  1هامش  125فقرة 
، كان للمدعى عليه أن يدفع االستحقاق  ، قرائن أقوى ، فى أية صورة من الصور الثالث المتقدم ذكرها وهذا وإذا قدم المدعى

ص  125فقرة  1فع بضمان االستحقاق أو الدفع بقوة األمر المقضى ) أوبرى ورو ، كالدفع بالتملك بالتقادم أو الد بالدفوع السائغة

( $%&. ( 271وأنظر أيضاً محمد على عرفة فقرة  – 991ص  – 991
 . 

 نظرية تقديرية للقضاء الفرنسى :  - 381
القواعد تستجيب فى مجموعها لطبائع ، فهذه  يمكن األخذ بكثير من القواعد التى قررها القضاء الفرنسى فى إثبات حق الملكية

، وتوفق ما بين تعذر اإلثبات المطلق لحق الملكية إذا لم يوجد نظام للسجل العينى وبين ضرورة إيجاد طرق لإلثبات تقرب  األشياء

 . من الواقع بقدر المستطاع

، ففقد فى  والتمييز الدقيق ما بين حالة وأخرى على أن القضاء الفرنسى فى القواعد التى قررها سارشوطا بعيداً فى التحديد والترتيب

. من ذلك مثال القاعدة التى تقضى  بعض هذه القواعد المرونة الكافية لمواجهة الحاالت المختلفة بالظروف الخاصة لكل حالة منها

، ولكنها على  أكثر األحوال ، فهذه القاعدة قد تكون سليمة فى بأنه إذا وجد سند تمليك عند كل من الخصمين فإن السندين يتهاتران

، يقرر أن السند األسبق  ، قبل أن ينتهى إلى هذه القاعدة . وقد كان القضاء الفرنسى فعال إطالقها قد ال تكون سليمة فى بعض األحوال

ر أى السندين . وكان األولى ترك القاضى حراً فى تقدي ، ثم عدل عن ذلك إلى القاعدة التى نحن بصددها فى التاريخ هو الذى يرجح

،  . ومن ذلك أيضاً االستثناء الذى يقضى بأنه عند وجود سند عند كل من الخصمين ، تبعا لما يستخلصه من ظروف كل قضية يرجح

يجب تفضيل المدعى إذا هو أثبتت أن سلفه الذى تلقى منه السند كان يفوز على السلف الذى تلقى منه الحائز سنده لو أن دعوى 

، إذ كيف نعرف أن سلف المدعى كان يفوز على  . فهذا أيضاً استثناء يقوم على محض افتراض أحدهما على اآلخراستحقاق أقامها 

، وكيف تضحى الحيازة القائمة فعال وهى أمر محقق لمجرد افتراض يتعذر فيه  سلف الحائز إذا لم تقم بينهما دعوى استحقاق بالفعل

الوقوف عند حقيقة ثابتة! 
( $%&. 991ص  – 991ص  995فقرة  9هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار  أنظر فى ( &%$) 

كذلك  

.  ، فإن المدعى هو الذى يفضل ، وكان سنده سابقا على حيازة المدعى عليه القاعدة التى تقضى بأنه إذا وجد سند عند المدعى وحده

وال فهى قاعدة ال تنطوى على مرونة كافية تجعلها قاعدة عادلة فى جميع األح
( $%&. 191أنظر كاربونييه ص  ( &%$) 

 . 

. فإذا استوفت هذه الحيازة شرائطها القانونية كان الحائز هو  ، أن نقف فى بادئ األمر عند الحيازة ، فى إثبات حق الملكية واألولى
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فر الحيازة المستوفية لشرائطها . فإذا لم تتوا ، ويترك ذلك لتقدير القاضى ، ما لم يدحض خصمه قرينة الحيازة بقرينة أقوى المالك

. فالواجب  ، على أن تكون محض قرينة قضائية تدحضها قرائن قضائية أقوى منها ، جاز التمسك بالحيازة الفعلية ألى من الخصمين

لتقدير  ، يترك األمر ، وعند تعارض القرائن ، إال أن ترجحها حيازة أفضل أو تدحضها قرائن قضائية أقوى إذن الوقف عند الحيازة

القاضى فى ترجيح قرينة على أخرى بحسب ظروف كل قضية 
فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 2159أنظر مازو فقرة  ( &%$) 

 ) ( Droit meilleur ou plus probable ) وكان أوبرى ورو يقدمان صاحب الحق األفضل أو األرجح – 912ص  – 919
 Meilleures probabilities ) أن يقال بتقديم صاحب االحتماالت األرجح ، واألولى ( 1هامش  125فقرة  1أوبرى ورو 

) .&%$ )
 . 

 عدم جواز نزع الملكية جبرًا على صاحبها إال بشروط -المبحث الثانى

 مدنى على ما يأتى : 815نص قانونى : تنص المادة  - 380
، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل "  ، وبالطريقة التى يرسمها " ال يجوز أن يحرم أحد ملكه إال فى األحوال التى يقررها القانون 
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى  2219تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

ن العبارة األخيرة من نص المشروع التمهيدى كانت على الوجه اآلتى : " أو يكون ذلك فى مقابل تعويض عادل ، فيما عدا أ الجديد

. وحذفت اللجنة التشريعية بمجلس النواب  فى المشروع النهائى 719. وأقرت لجنة المراجعة النص تحت رقم  يدفع إليه مقدما "

. ووافق مجلس الشيوخ على النص  711ب على النص كما عدلته لجنته تحت رقم ، ووافق مجلس النوا عبارة " يدفع إليه مقدما "

( $%&. ( 19ص  – 11ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  799تحت رقم 
 . 

 5. ولكن الدستور المصرى الذى كان ساريا فى عهد هذا التقنين كان ينص فى المادة  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

، وبالكيفية المنصوص  ، فال ينزع عن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة فى األحوال المبينة فى القانون على أن " للملكية حرمة منه

 . ، وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادال " عليها فيه

 – 725ى التقنين المدنى الليبى م وف – 111ويقابل هذا النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

وال مقابل للنص فى قانون الملكية العقارية اللبنانى  – 2999وفى التقنين المدنى العراقى م 
التقنينات المدنية العربية  ( &%$) 

 : األخرى
 . ( ) مطابق 111التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 725التقنين المدنى الليبى م 

ً  –) موافق  2999العراقى م التقنين المدنى   . ( " وقد وردت فى التقنين العراقى عبارة " يدفع إليه مقدما
( $%&. ( مقابل ) ولكن النص يتفق مع القواعد العامة قانون الملكية العقارية اللبنانى ال

 . 

هنا هو االعتداء الذى يصدر من ، والمقصود باالعتداء  ويخلص من النص سالف الذكر أن لحق الملكية حصانة تدرأ عنه االعتداء

، لذلك نقصر  ، بدعوى االستحقاق التى تحمى حق الملكية وقد سبق الكالم فيها تفصيال ، فى أكثر األحيان جهة األفراد مكفوال رده

كالمنا على االعتداء الصادر من جهة اإلدارة 
فال يجوز لفرد ،  على أنه يالحظ أن النص ينطبق أيضاً فى العالقات الفردية ( &%$) 

، وفى حق المجرى  مدنى ( 797، كما هو األمر فى حق الشرب ) م  أن يحرم المالك ملكه إال بعد استيفاء الشروط الواردة فى النص

، وفى هذا ضرب من  . وفى هذه الحقوق تقيد الملكية لصالح الغير مدنى ( 721، وفى حق المرور ) م  مدنى ( 795والمسيل ) م 

 $%&. ( 9هامش  121ص  212حق الملكية يتحمله المالك فى مقابل تعويض عادل ) قارن محمد على عرفة فقرة االنتفاض من 

)
 . 
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 ويتبين من النص أن هناك شروطا ثالثة يجب توافرها حتى يجوز قانونا أن ينزع من المالك ملكه :

، فال يكفى أن يصدر بجواز نزع  واز نزع الملك، فال يكفى أن يصدر بج ( أن يكون هناك نص فى القانون يجيز نزع الملك 2) 

 . ، بل البد من تدخل المشرع نفسه الملك قرار إدارى مهما علت مرتبته

، فاالنحراف عن هذه اإلجراءات و عدم إتباعها بدقة يجعل  ( ويجب أن تتبع فى نزع الملك اإلجراءات التى رسمها القانون لذلك 1) 

 . نزع الملك باطال

، يستولى عليه مقدما فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة  أن يعوض المالك عن ملكه تعويضاً عادال( ويجب  9) 
وقد جاء  ( &%$) 

المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " وأول وسيلة لحماية المالك هو أال تنزع منه ملكيته بغير رضاه إال فى 

 . فهنا إذن قيود ثالثة لحرمان المالك ، وفى مقابل تعويض عادل يدفع إليه مقدما طريقة التى رسمهااألحوال التى قررها القانون وبال
،  ، كما هو األمر فى نزع الملكية للمنفعة العامة من ملكه دون رضاه : ) أ ( ال يحرم المالك من ملكه إال فى حالة نص عليها القانون

. ) ب ( وبالطريقة التى رسمها  رب وحق المجرى وحق المسيل وسيأتى ذكرهاوكما هو األمر أيضاً فى حق المرور وحق الش

. ) جـ ( وبعد دفع  ، مثل ذلك إجراءات نزع الملكية ، أى بعد إتباع اإلجراءات التى وضعت لضمان الحقوق المشروعة القانون

اءات تكفل للمالك تقدير هذا التعويض العادل ، ويرسم القانون إجر تعويض عادل للمالك يستولى عليه مقدما قبل أن يتخلى عن ملكه

( $%&. ( 15ص  – 19ص  1فيما إذا اختلف فى تقديره مع نازع الملكية " ) مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

لفة . إال بعد استيفاء الشروط سا ، وبخاصة ال يجوز لها أن تنزع الملكية للمنفعة العامة فليس لجهة اإلدارة إذن أن تمس حق الملكية

 . ونتكلم هنا فى مسألتين : الذكر

 . ( مساس اإلدارة بحق الملكية 2) 

 . ( نزع الملكية للمنفعة العامة 1) 

 مساس اإلدارة بحق الملكية - 0

 أعمال اإلدارة الماسة بحق الملكية : - 382
. وال يجوز لها أن تصادر الملك  ى، ال عن طريق عمل مادى أو عن طريق أمر إدار ال يجوز لإلدارة أن تعتدى على حق الملكية 

، وال أن تصادر ملكا معينا بالذات إال إذا كان ذلك بناء على حكم قضائى كما هو األمر فى التهريب )  مصادرة عامة

Contrebaride  ( وفى التزييف )Contrefacon وفى األدوات التى تستعمل فى ارتكاب الجرائم ) . 

. ويجوز مع ذلك بموجب القانون وطبقا إلجراءات معينة وفى مقابل  ارة على الملك الخاصفاألصل إذن هو تحريم اعتداء اإلد

. وأن تؤممه فينتقل من القطاع  ، وأن تضعه تحت الحراسة ، أن تلجأ اإلدارة إلى االستيالء على الملك استيالء مؤقتا تعويض عادل

لمنفعة العامة ، وأن ننزع الملك جبراً على صاحبه ل الخاص إلى القطاع العام
ويورد قانون اإلصالح الزراعى سلسلة من  ( &%$) 

 . ، وسنبحث ذلك تفصيال عند الكالم فى القيود التى ترد على حق الملكية القيود على حق التملك وعلى التصرف فى الملك
، بل هى  اإلدارة يرجع إلى جهة ، ولكن نزع الملكية هنا ال كذلك قد ينزع الملك جبراً على صاحبه فى التنفيذ على أموال المدين

( $%&. مسألة مدنية محضة مكان البحث فيها قانون المرافعات
،  . ولما كنا سنفرد نزع الملكية للمنفعة العامة ببحث خاص ألهميته 

 . فنستعرض هنا فى إيجاز الحاالت األخرى

، وال يعنينا  ، هى من مباحث القانون اإلدارى ة العامة، ويدخل فى ذلك نزع الملكية للمنفع ويالحظ بوجه عام أن جميع هذه الحاالت

 . ، ومقتصراً على هذه الناحية . لذلك سيكون الكالم فى ذلك موجزاً  منها إال القدر الذى يكون فيه مساس بحق الملكية

 اعتداء اإلدارة على حق الملكية عن طريق أعمال مادية أو عن طريق أوامر إدارية :  - 383

،  ، فلم يوجد نص فى القانون يستند إليه عمل اإلدارة ، ولم تتقيد بالشروط سالفة الذكر ة اإلدارة على ملك أحد األفرادإذا اعتدت جه

، فإن  ، أو اتبعت هذه اإلجراءات ولكن دون أن تدفع للمالك تعويضاً عادال أو وجد ولم تتبع اإلدارة اإلجراءات التى رسمها القانون
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، بل ويرد المالك إلى  ، ويقضى للمالك بتعويض عنه . ويكون اعتداء على حق الملكية يرده القضاء وععملها هذا يكون غير مشر

صاحبه ما دام لم يزل عنه بطريق قانونى 
، الذى اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع  وقد قضت محكمة النقض بأن للمالك ( &%$) 

. ويكون قاضى التعويض فى هذه الحالة حراً فى  البة الحكومة بالتعويض، حق مط العامة بغير اإلجراءات القانونية لنزع الملكية

يونيه سنة  7تقدير التعويض والحكم به مبلغا متجمداً واحدا أو بقيمة العين المنزوعة ملكيتها وبفوائدها التعويضية ) نقض مدنى 

أبريل سنة  29 – 159ص  299رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  12 – 195ص  299رقم  2مجموعة عمر  2599

 1المنصورة الكلية  – 999ص  219رقم  1مجموعة عمر  2595فبراير سنة  21 – 255ص  92رقم  1مجموعة عمر  2591

( $%&. ( 959ص  119رقم  1المحاماة  2511سنة  يناير
، ويحول  . ويجوز للقضاء المستعجل أن يمنع غصب اإلدارة مؤقتا 

لقضاء نهائيا فى الملكية دون تغيير معالم الشيء قبل ا
 19المحاماة  2559فبراير سنة  29اإلسكندرية الكلية ) مستعجل (  ( &%$) 

، وال يجوز االعتداء عليهما بالطرق  وتقول المحكمة : " إن حق الملكية وحق الحرية الشخصية أهم حقوق األفراد – 2997ص 

. وال يصح أن تكون  القضائية ألنها هى حامية حريات األفراد وملكياتهم، بل يجب أن يرفع النزاع فيهما إلى المحاكم  اإلدارية

، وإن  ، فإن هذا المبدأ األوامر اإلدارية التى تعتدى على أحد هذين الحقين مانعة من هذه الحماية استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات

الشرائح والمحاكم أن من بين هذه  ومن المتفق عليه عند أكثر.  ، إال أن مدى تطبيقه وحدوده هى محل االختالف كان سليما فى ذاته

، إذ  ، حرمان اإلنسان من حيازة ما يملكه من عقار ، ولو حاز شكله القانونى الحدود التى ال يجوز لألمر اإلدارة أن يعتدى عليها

( $%&. " ب واالعتداءيعتبر األمر اإلدارى فى هذه الحالة قد فقد الصفة اإلدارية وأصبح عمال من أعمال الغص
 . 

، كما إذا أهملت الجهة اإلدارية المختصة تطهير ترعة عامة  وقد يكون اعتداء اإلدارة على الملك الخاص عن طريق أعمال مادية

 ، وكما إذا احترقت ممتلكات األفراد نتيجة لتطاير الشرر من إحدى قاطرات فتعذر وصول المياه لزراعة أحد األفراد فتلفت الزراعة

. وعلى من  ، وكما إذا أنشأت اإلدارة جانبية بمحاذاة ترعة فترتب على إنشاء الجانبية رشح أضر بملك أحد األفراد السكك الحديدية

، فإذا لم يثبت خطأ فال مسئولية  يتأذى من عمل اإلدارة أن يثبت فى جانبها خطأ يقيم عليها مسئوليتها
يناير  22نقض مدنى  ( &%$) 

ديسمبر سنة  5 – 219ص  12رقم  1مجموعة عمر  2591يونيه سنة  9 – 219ص  11رقم  99وعة الرسمية المجم 2595سنة 

( $%&. 959ص  957رقم  5المحاماة  2595ديسمبر سنة  19مصر الكلية  – 192ص  11المحاماة  2552
. وقد أخذت بعض  

. فقضت بمسئولية اإلدارة  التى تقع منها على ملك األفرادالمحاكم بنظرية الخطأ المفترض فى مسئولية اإلدارة عن أعمال االعتداء 

عن انكسار مواسير المياه وتسرب الماء منها إلى المنازل المجاورة وإتالفها
 2511ديسمبر سنة  15استئناف مصر  ( &%$) 

( $%&. 957ص  217رقم  91المجموعة الرسمية  2592أبريل سنة  19 – 151ص  217رقم  17المجموعة الرسمية 
، وعن  

إنشاء محطة للمجارى بجوار منزل فأدى ذلك إلى نقض قيمته 
المجموعة الرسمية  2559أكتوبر سنة  21استئناف مصر  ( &%$) 

( $%&. 559ص  215رقم  59
 . 

 . فإذا صدر أمر إدارى من جهة غير مختصة كما يكون اعتداء اإلدارة على الملك الخاص عن طريق أوامر إدارية مخالفة للقانون

، حققت مسئولية الحكومة  ، كما إذا أصدر مفتش رى أمراً خارجاً عن حدود اختصاصه فأضر بملك أحد األفراد
استئناف  ( &%$) 

( $%&. 19ص  91رقم  21المجموعة الرسمية  2529فبراير سنة  1وطنى 
. وإذا صدر أمر إدارى من وزير الداخلية أو  

، ألن المحالت المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة  . كان األمر اإلدارى باطال األفرادالمحافظ بإغالق محلج أو مصنع مملوك ألحد 

أو الخطرة ال تغلق إال بحكم قضائى 
ص  159رقم  91المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  22مصر الكلية  ( &%$) 

191 .&%$ )
، فيكون  التى نص عليها القانون. وقد يصدر أمر إدارى من جهة مختصة ولكن ال يتبع اإلجراءات واألوضاع  

. وكذلك األمر فيما إذا صدر األمر اإلدارى مخالفا لنصوص القوانين أو مشوبا بخطأ فى  ، ويحكم على اإلدارة بالتعويض باطال

تطبيقها أو تفسيرها 
محمد على  – 915ص  – 195ص  5أنظر فى كل ذلك وحيد رأفت فى مجلة القانون واالقتصاد  ( &%$) 

( $%&. 219فقرة  – 219قرة عرفة ف
، أصبحت األوامر اإلدارية المخالفة للقانون تعرض على القضاء  . ومنذ إنشاء مجلس الدولة 
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 . ، وال يكتفى بالتعويض كما كان يفعل القضاء العادى ، فيحكم بإلغائها اإلدارى

 االستيالء المؤقت : - 384
، بعد إتباع  ، و ذلك فى الحاالت الطارئة أو المستعجلة رات المملوكة لألفراديجوز لإلدارة أن تستولى استيالء مؤقتا على العقا 

الخاص بنزع الملكية العقارية للمنفعة العامة أو  2595لسنة  911. وقد نص القانون رقم  ، وفى مقابل تعويض عادل إجراءات معينة

ا فى الوقاع التمهيد لنزع الملكية وسنشير إلهيا عند الكالم ، األولى منهما يكون الغرض منه التحسين على حالتين لالستيالء المؤقت

 . ، واألخرى هى التى يراد بها مواجهة ظروف طارئة أو مستعجلة وهى التى نقصر الكالم عليها هنا فى نزع الملكية للمنفعة العامة

، فى حالة  ، بناء على طلب المصلحة المختصة من قانون نزع الملكية على أنه " يجوز للمدير أو المحافظ 21فقد نصت المادة 

، أن يأمر باالستيالء مؤقتا على العقارات  ، وفى سائر األحوال الطارئة أو المستعجلة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء

، كما يجوز فى غير األحوال المتقدمة االستيالء مؤقتا على العقارات الالزمة  و الوقاية أو غيرهاالالزمة إلجراء أعمال الترميم أ

، ويحصل هذا االستيالء بمجرد انتهاء مندوبى المصلحة المختصة من إثبات صفة العقارات  لخدمة مشروع ذى منفعة عامة

مصلحة المختصة خالل أسبوع من تاريخ االستيالء قيمة التعويض . وتعين ال ، بدون حاجة التخاذ إجراءات أخرى ومساحتها وحالتها

، وفى حالة المعارضة يكون الفصل فيها طبقا للنصوص الخاصة بالمعارضة فى  المستحق لذوى الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار

ستيالء المؤقت على العقار بحيث من نفس القانون على أن " تحدد مدة اال 27. ونصت المادة  التعويض المستحق عن نزع الملكية "

، ويجب إعادته فى نهايتها بالحالة التى كان عليها وقت االستيالء مع تعويض كل  ال تجاوز ثالث سنوات من تاريخ االستيالء الفعلى

، أو  ذلك، وتعذر االتفاق مع ذوى الشأن على  . وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثالث سنوات المذكورة تلف أو نقض فى قيمته

، وجب على المصلحة المختصة أن تتخذ قبل مضى الثالث سنوات بوقت  أصبح العقار غير صالح لالستعمال الذى كان مخصصا له

، وطبقا لألسعار  . وفى هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب األوصاف التى كان عليها وقت االستيالء عليه كاف إجراءات نزع ملكيته

يته " السائدة وقت نزع ملك
وقد جاء المذكرة اإليضاحية لمشروع قانون نزع الملكية : " وقد أجاز المشروع االستيالء  ( &%$) 

،  ، وحدد المدة بما ال يتجاوز ثالث سنوات ( 21المؤقت بموجب قرار من المدير أو المحافظ فى حاالت الطوارئ المستعجلة ) م 

. ووجب تعويض المالك  ( 27ئها ولم يتم االتفاق على زيادتها وجب نزع ملكيتها ) م بحيث إذا لم تعد العقارات إلى مالكها بعد انتها

( $%&. " ، وعن أى نقص أو تلف يقع عليها مقابل عدم االنتفاع بالعقارات المستولى عليها
 . 

 ويتبين من النصوص سالفة الذكر ما يأتى :

. ويجوز أيضاً  ، كحصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء تعجلةأن االستيالء المؤقت يكون فى الحاالت الطارئة المس -أوال 

، كما إذا احتيج إلى مكان لتخزين األدوات  ، لمجرد خدمة مشروع ذى منفعة عامة االستيالء المؤقت فى غير األحوال المتقدمة

 . غيره المستعملة فى توسيع شارع فيستولى على العقار مؤقتا لهذا الغرض إذا لم يكن العثور على عقار

أن اإلجراءات الواجبة اإلتباع لالستيالء المؤقت هى ما يأتى : تتقدم الجهة المختصة ) وزارة الصحة أو وزارة الرى مثال (  -ثانيا 

، وتبين الغرض الذى  ، وتطلب منه إصدار أمر باالستيالء على العقار استيالء مؤقتا إلى المحافظ فى المحافظة التى يوجد فيها العقار

، أصدر أمراً إداريا باالستيالء المؤقت على  . فإذا رأى المحافظ أن هناك ما يبرر إجابة هذا الطلب ف إليه من هذا االستيالءتهد

. وبمجرد أن  ، وعليهم أن يثبتوا صفته ومساحته وحالته . ويذهب مندوبو الجهة المختصة التى طلبت االستيالء لمعاينة العقار العقار

، ويستولى فعال على العقار ولو بالقوة الجبرية ويحدد األمر اإلدارى الصادر  ، ينفذ األمر اإلدارى ن ذلكينتهى المندوبون م

. ويجب تحويل االستيالء المؤقت إلى نزع  ، ويجب أال تزيد على ثالث سنوات باالستيالء المدة التى يبقى فيها العقار مستولى عليه

 ملكية نهائى فى الفرضين اآلتين :

 . ، وتعذر عليها االتفاق مع المالك على مد المدة إذا احتاجت الجهة المختصة إلى العقار مدة أطول من ثالث سنوات ( 2) 

، وتقدر  ( إذا أصبح العقار غير صالح لالستعمال الذى كان مخصصا له ففى هذين الفرضين يجب اتخاذ إجراءات نزع الملكية 1) 

 . ، وطبقا لألسعار السائدة وقت نزع الملكية ليها وقت االستيالء عليهقيمة العقار بحسب األوصاف التى كان ع

. ويكون ذلك بأن تعين الجهة اإلدارية التى طلبت االستيالء  أنه يجب تعويض المالك تعويضا عادال عن االستيالء المؤقت -ثالثا 

المستحق للمالك فى مقابل عدم انتفاعه بالعقار مدة  ، قيمة التعويض ، فى خالل أسبوع من تاريخ استيالئها فعال على العقار المؤقت

، وإال عارض فى التقدير أمام لجنة الفصل فى المعارضات  . فإن رضى المالك بهذا التقدير أخذ القيمة المعروضة عليه االستيالء

لك عند الكالم فى نزع الملكية ، وسيأتى بيان ذ طبقا لإلجراءات المقررة فى المعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية
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 . للمنفعة العامة

 الحراسة : - 385
،  . وال نقصد الحرامة اإلدارية ، وقد نظم كال منهما التقنين المدنى ال نقصد بالحراسة هنا الحراسة القضائية أو الحراسة االتفاقية 

وهى التى تفرضها جهة اإلدارة على المرفق العام الذى يدار بطريق االلتزام فى حالة توقف المرفق أو عجز الملتزم عن إدارته أو 

. وإنما نقصد حراسة الطوارئ وهى نفرض استنادا إلى قانون الطوارئ ) أو قانون  ات جسيمة تهدد سير المرفقارتكابه مخالف

األحكام العرفية (
، وفى تصفية  2515أنظر فى هذا الموضوع إبراهيم الشربينى فى حراسات الطوارئ القاهرة سنة  ( &%$) 

( $%&. 2515الحراسات القاهرة سنة 
، وهى الحراسة التى تفرض فى حالة الحرب عقب إعالن  اسة التعبئة. وهناك أيضاً حر 

. على أن  ، وهى تكاد تكون صورة من صور الحراسات التى تفرض استنادا إلى قانون الطوارئ التعبئة العامة على أموال األعداء

، فى حين أن حراسة  قات السياسيةحراسة التعبئة ال تفرض إال على رعايا دولة العدو أو رعايا الدول التى قطعت معها العال

.  الطوارئ أعم من ذلك فهى قد تفرض على أى شخص يقتضى الصالح العام فرض الحراسة على أمواله حتى لو كان من المصريين

. وقد  ، واستند دائما إلى حراسة الطوارئ ما دامت حالة الطوارئ قد أعلنت ويالحظ أن المشرع لم يلجأ حتى اآلن إلى حراسة التعبئة

، وهذا هو ما وقع عقب حرب السويس إذ فرضت الحراسة على أموال الفرنسيين  أغنت حراسة الطوارئ عن حراسة التعبئة

والبريطانيين استنادا إلى قانون الطوارئ 
ويقول األستاذ إبراهيم الشربينى : " ولقد تطورت األهداف التى تغياها المشرع  ( &%$) 

تلفة فى الجمهورية العربية المتحدة منذ الحرب الثانية حتى اآلن إذ كان القصد من فرض من فرض حراسات الطوارئ المخ

وما بعدها من شيء الحرب العالمية حماية أمن  1939 الحراسات على أموال األلمان واإليطاليين والبالد المحتلة منهما فى سنة

. وكان ذلك أيضاً هو القصد من فرض الحراسة على أموال  2591 البالد تنفيذاً ألحكام المعاهدة المبرمة بين مصر وبريطانيا سنة

، هى  إلى غاية أخرى . ثم تطور هذا القصد 2591الفرنسيين والبريطانيين والمعتقلين والمراقبين عقب حرب السويس فى سنة 

فرنسيون إلى المؤسسات العامة تمصير االقتصاد عن طريق بيع المنشآت والمؤسسات الهامة التى كان يسيطر عليها البريطانيون وال

، حتى يمكن بذلك تالقى التهديد الدائم الذى كان يتمثل فى سيطرة األجانب على االقتصاد المصرى وتحكمهم  والشركات التابعة لها

روضة ، استخدمت الحراسة المف التى حققت التطبيق لالشتراكية 2512. وبعد صدور قوانين يوليه سنة  عن طريقة فى أقدار البالد

) والتى تسمى  2595والحراسة المفروضة على الشركات والمنشآت بقرارات فردية منذ سنة  2512سنة  259و  297باألمرين 

، استخدمت هذه الحراسات جميعها كوسيلة للمساعدة على تحقيق االشتراكية التى تعتبر هدفا أساسيا من أهداف  بحراسة الطوارئ (

كية قطاعات معينة من األموال التى يملكها الخاضعون للحراسة إلى الشعب ممثال فى المؤسسات ، وذلك عن طريق نقل مل الدولة

، وهو ما حدث بالنسبة إلى بيع العمارات السكنية والكثير من األراضى الزراعية والشركات التجارية إلى  والشركات العامة

( $%&. ( 91راسات الطوارئ ص المؤسسات العامة والشركات التابعة لها " ) إبراهيم الشربينى ح
 . 

. فصدر قانون األحكام العرفية رقم  2519وقد توالت التشريعات التى تواجه حالة الطوارئ أو األحكام العرفية فى مصر منذ سنة 

قانون  ، ثم ألغى هذا القانون األخير وحل محله 2595لسنة  999، وقد ألغى وحل محله قانون األحكام العرفية رقم  2519لسنة  29

. واستنادا إلى قوانين الطوارئ الثالثة سالفة الذكر  ال يزال معموال بها حتى اآلن $ 115$ الذى  2597لسنة  211الطوارئ رقم 

. فقد  2595أعلنت األحكام العرفية أو حالة الطوارئ فى مصر عدة مرات منذ إعالن الحرب العالمية الثانية فى أول سبتمبر سنة 

،  2519لسنة  29معلنا األحكام العرفية فى مصر استنادا إلى القانون رقم  2595يخ مرسوم أول سبتمبر سنة صدر فى هذا التار

 2557مايو سنة  29. ثم أعلنت األحكام العرفية ثانية فى  2559أكتوبر سنة  1واستمر إعالنها طوال مدة الحرب حتى ألغيت فى 

. وأعيد إعالنها ثانية  2599لسنة  99حيث ألغيت بالقانون رقم  2599ل سنة أبري 17، واستمرت حتى  بمناسبة قيام حرب فلسطين

 2591لسنة  119حيث صدر القانون رقم  2591يونيه سنة  11، واستمرت إلى  2591يناير سنة  11عقب حريق القاهرة فى 

الصادر فى أول نوفمبر سنة  2591لسنة  915. وما لبثت أن أعلنت ثانية عقب حرب السويس بالقرار الجمهورى رقم  بإلغائها

،  2595لسنة  999استنادا إلى القانون رقم  2591الصادر فى أول نوفمبر سنة  2591لسنة  915استنادا إلى القانون رقم  2591

ر . ثم أنهيت بالقرا 2597لسنة  211استناداً ألحكام قانون الطوارئ رقم  2597واستمر إعالنها بالقرار الجمهورى الصادر فى سنة 

 . 2515أبريل سنة  1، المنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد الصادر فى  2515لسنة  2921بالجمهورى رقم 

، وكذلك فرضت الحراسة على أموال وممتلكات  وقد فرضت حراسات كثيرة متعاقبة على أموال األفراد منذ الحرب العالمية الثانية
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لسنة  259واألوامر التالية له وعلى األخص األمر رقم  2512توبر سنة أك 27الصادر فى  297بعض اأِلشخاص باألمر رقم 

، ويطلق عليها تجوزا " حراسة األمن "  2512
أنظر فى بيان تفصيلى لذلك إبراهيم الشربينى فى حراسات الطوارئ ص  ( &%$) 

ى صورتين : األولى أن يصدر األمر ، ويقول األستاذ إبراهيم الشربينى : " يتخذ األمر الصادر بفرض الحراسة إحد 55ص  – 52

 2512لسنة  297، وعلى هذا النمط صدر األمر رقم  بفرض الحراسة على شخص معين بالذات أو على أشخاص معينين بذواتهم

. الثانية أن يصدر األمر بفرض الحراسة على األشخاص الذين تتوافر فيهم صفة أو صفات  الذى حدد أسماء األشخاص الخاضعين له

. وعلى هذا النمط صدر األمر  ، كفرضها على األشخاص الذين يتمتعون بجنسية معينة أو الذين يقيمون فى بالد معينة ةمعين

، أو  الذى فرض الحراسة على أموال األشخاص الذين ينتمون إلى الجنسية الفرنسية أو البريطانية 2591لسنة  9العسكرى رقم 

( $%&. ( 255المملكة المتحدة " ) حراسات الطوارئ ص  الذين يقيمون فى الجمهورية الفرنسية أو
 . 

. ويتولى الحارس  التصرف فيها وال إدارتها $ 119$ ، فال يملك  وفرض الحراسة على أموال الفرد يترتب عليه غل يده عن أمواله

هذا األخير نفقة شهرية مقدره ، ويصرف ل ، فهو الذى يدبر المال ويقبض اإليراد ويودعه لحساب الخاضع للحراسة ذلك نيابة عنه

، فى حدود األموال الموجودة تحت يده لحساب  . ويتولى الحارس نيابة عنه الوفاء بالتزاماته وديونه لإلنفاق منها على شؤون العيش

 . الخاضع

بشأن رفع  2515لسنة  299، فالبد من اإلشارة إلى القرار بقانون رقم  ولما كنا نلم بالحراسة هنا من ناحية تعلقها بحق الملكية

. فقد نصت المادة األولى من هذا القرار بقانون على أن " ترفع الحراسة عن  الحراسة عن أموال وممتلكات األشخاص الطبيعية

. وكان مقتضى  أموال وممتلكات األشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم بمقتضى أوامر جمهورية طبقا ألحكام قانون الطوارئ "

، ولم يدفع عنها تعويضا إال فى  ، ولكن القرار بقانون سالف الذكر أمم هذه األموال ن تعاد إلى الخاضعين أموالهمرفع الحراسة أ

، فنصت المادة الثانية فى هذا الصدد على أن " تؤول إلى الدولة ملكية األموال والممتلكات المشار إليها فى  حدود ثالثين ألف جنيه

، ما لم تكن قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها بمقدار  صاحبها بتعويض إجمالى قدره ثالثون ألف جنيه، ويعوض عنها  المادة السابقة

، وتكون هذه السندات قابلة  % سنويا5... ويؤدى التعويض بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة  هذه القيمة

ستهلك هذه السندات كليا أو جزئيا يعلن عن ذلك فى الجريدة الرسمية . ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن ت للتداول فى البورصة

 . قبل الموعد المحدد له بشهرين على األقل "

، وإخضاعها  وقد كانت الحراسة فى التشريع المصرى نظاما مقصودا به على األخص حصر أموال رعايا األعداء فى وقت الحرب

، وما تتضمنه من رفع الحصانة عن حق الملكية إلى حد تأميم ما زاد من المال على  لنظام خاص تقتضيه حالة من انتقاص فى األهلية

،  ، وحالة الحرب وحالة السلم ، واألجنبى والمصرى ، ومد الحراسة حتى تشمل العدو وغير العدو ثالثين ألف جنيه دون تعويض

 . الشك فى أن كل ذلك شيء جديد على التشريع المصرى

 التأميم - 386

ما هو التأميم سنة  Baudin – وما بعدها 49ص  1946سنة  Droit Social فى فن التأميمات Vedel : مراجع ( &%$ 

1946 – Rivero  1948فى إصالح المشروعات المؤممة داللوز . Chr  181ص – Bye, J . Morandiers  فى التأميم

 . فى نظام المشروعات المؤممة Boulouis - 2 . جزء فى العقود اإلدارية Laubadere – 1948فى فرنسا والخارج سنة 
Juris . Classeur Adm . 100 - 109 ( Fasc ) – Jacquegnon فى التأميم . Savatier – Juris – 

Classeur Civ  62ص  1951من القانون المدنى إلى القانون العام سنة – Constantin Katzarov  فى نظرية التأميم

(  $%&. 1961وفى القانون االجتماعى وقانون العمل سنة  – 2للوز فى القانون اإلدارى جزء أنسيكلوبيدى دا – 1961سنة 
 :

، ويؤول الملك للدولة فى مقابل تعويض يتقاضاه  ، فتنزع الدولة ملك الشخص جبراً عنه والتأميم أيضاً قيد يرد على حق الملكية

، فينقل المشروع من نطاق الملكية الخاصة  ره أداة من أدوات اإلنتاج. وينصب التأميم عادة على ملكية مشروع خاص باعتبا المالك

. ويتفق التأميم مع نزع الملكية للمنفعة العامة فى أن كال منهما يؤدى إلى نزع الملكية الخاصة عن صاحبها  إلى نطاق الملكية العامة

، وإجراءاته  ى أن التأميم ينصب على مشروع إنتاجى. ولكن التأميم يختلف عن نزع الملكية للمنفعة العامة ف مقبل تعويض عادل
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، أما نزع الملكية للمنفعة العامة فينصب على عقار مملوك ألحد األفراد وفقا إلجراءات طويلة يؤول العقار بعدها إلى الدومين  سريعة

 . العام

 وللتأميم طرق ثالث :

 ) الطريقة األولى ( نقل ملكية المشروع مباشرة إلى الدولة 
، ويتخذ شكال قانونيا جديداً قد يكون مؤسسة أو هيئة عامة أو شركة مساهمة عامة أو شركة من شركاء  زول شخصيته االعتباريةفن

، كما فعل المشرع فى تأميم تجارة األدوية وتوزيعها وتأميم منشآت كبس القطن وتأميم الشركات بتصفيتها بحكم  االقتصاد المختلط

. ففى صورة التصفية يترتب على تأميم الشركة  الطريقة صورتان : صورة التصفية وصورة االندماج . وينطوى تحت هذه القانون

، سواء كان مؤسسة عامة أو شركة مساهمة عامة تملك  المصفاة بحكم القانون إنشاء شخص معنوى جديد من أشخاص القانون العام

 $ 111$ ، أو إسناد المشروع إلى مؤسسة عامة  من الشركة المصفاة ، أو إنشاء شركة اقتصاد مختلط جديدة بدال الدولة كل أسهمها

، وتأميم  ، وتأميم منشآت كبس القطن . ومن أمثلة التأميم فى صورة التصفية تأميم تجارة األدوية وتوزيعها إدارية موجودة من قبل

، وتأميم شركة سكك  ، والتقطير المصرية ر، وتأميم شركتى السك ، وتأميم منشآت كبس القطن ، والتقطير المصرية شركتى السكر

. وفى  ، وتأميم الشركة المصرية لألراضى والمبانى حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس ) مؤسسة ضاحية مصر الجديدة (

،  رى( ويتم باتفاق شركتين قائمتين على أن تنضم أحداهما إلى األخ Annexionصورة االندماج يوجد االندماج بطريق الضم ) 

. ومن أمثلة االندماج  ( ويتم بطريق خلق شركة جديدة تفنى فيها الشركتان المندمجتان Combinaisonواالندماج بطريق المزج ) 

من نقل ملكية " شركة بواخر البوستة الخديوية " إلى المؤسسة  2512لسنة  295كصورة من صور التأميم ما قضى به القانون رقم 

، على أن تتخذ إجراءات إدماجها فى الشركة العامة للمالحة البحرية وضم الشركتين إلى المؤسسة العامة  تالعامة للنقل والمواصال

 . للنقل والمواصالت

 ) الطريقة الثانية ( احتفاظ المشروع بكيانه 
لدولة بما كان ينتفع به ، فتنتفع ا ، ويقتصر األمر على نقل ملكية األسهم إلى الدولة كلها أو بعضها كما كان قائما قبل التأميم

. وتمثل ذلك فى تأميم البنوك  ، ومع احتفاظ الشركة بنظامها القانونى ، مع بقاء شخصية المشروع االعتبارية قائمة المساهمون

لدولة ، وانتقلت ملكية البنك إلى ا 2519لسنة  59. فأمم البنك األهلى بالقانون رقم  وشركات التأمين والتأميم الجزئى لبعض الشركات

. ثم  ، ومع بقائه البنك المركزى للدولة ، على أن تتحول أسهمه إلى سندات على الدولة تكون قابلة للتداول واعتبر مؤسسة عامة

، إذ نص على إنشاء مؤسسة عامة ذات شخصية  يفصل بين البنك األهلى والبنك المركزى 2519لسنة  199صدر القانون رقم 

، ومنها  2591لسنة  219ة سلطات البنك المركزى واختصاصاته المنصوص عليها فى القانون رقم اعتبارية مستقلة تقوم بمباشر

اإلشراف على تنظيم السياسة االئتمانية والمصرفية وفقا للخطط العامة التى تضعها الدولة بما يسعد على دعم االقتصاد القومى 

ى جميع العمليات المصرفية العامة بالشروط والحدود ذاتها التى ، على أن يزاول البنك األهلى المصر واستقرار النقد وإصداره

. ويعتبر كل من البنك األهلى والبنك المركزى مؤسسة عامة  2591لسنة  219تخضع لها البنوك التجارية وفقا ألحكام القانون رقم 

لسنة  177. وأمم بعد ذلك بنك مصر والبنك البلجيكى بالقانون رقم  تجاريا وماليا $ 117$ ، ألن كال منهما يمارس نشاطا  اقتصادية

2512لسنة  221، وبعض شركات القطاع الخاص وذلك كله بالقانون رقم  ، وجميع شركات التأمين . ثم أممت سائر البنوك 2519
 (

، كما تؤمم الشركات و  تأمين فى إقليمى الجمهوريةوتنص المادة من هذا القانون على أن " تؤمم جميع البنوك وشركات ال ( &%$

. وقد عدد الجدول المشار إليه جملة كبيرة من  ، وتؤول ملكيتها إلى الدولة " المنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون

دى وفنادق مصر الكبرى ، منها شركات األوتوبيس فى النواحى المختلفة وشركة المعا الشركات التى أممت بموجب هذا القانون

وفنادق الوجه القبلى والفنادق المصرية وبورصة مينا البصل والشركة المصرية المتحدة للمالحة البحرية والشركة العامة للمالحة 

البحرية وشركة وادى كوم أمبو وشركة مياه اإلسكندرية وشركات تجارة األخشاب المتعددة وشركة مصر للتجارة الخارجية 

سمنت وشركة مصانع النحاس المصرية وشركات الصناعات والمنتجات المعدنية وشركة مالحات البحر األبيض وشركات األ
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. وتنص  وشركة مالحة المصرية وشركات الصناعات والمنتجات المعدنية وشركة مالحات البحر األبيض وشركة مالحة رشيد

ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها إلى سندات اسمية على الدولة المادة الثانية من نفس القانون على أن " تتحول أسهم الشركات 

، ويجوز للحكومة بعد عشر سنوات أن تستهلك  ، وتكون السندات قابلة للتداول فى البورصة % سنويا5لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 

االستهالك الجزئى يعلن عن ذلك فى الجريدة  . وفى حالة هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة االسمية بطريق االقتراح فى جلسة علنية

. وتنص المادة الرابعة على أن " تظل الشركات والبنوك المشار غليها فى المادة  الرسمية قبل الموعد المحدد له بشهرين على األقل "

ليها فى مزاولة نشاطها دون ، وتستمر الشركات والبنوك والمنشآت المشار إ األولى محتفظة بشكلها القانونى عند صدور هذا القانون

. ويجوز بقرار من رئيس  أن تسأل الدولة عن التزاماتها السابقة إال فى حدود ما آل غليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم

 . " الجمهورية إدماج أى شركة أو بنك أو منشأة منها فى شركة أو بنك أو منشأة أخرى
تنص المادة الولى منه على ما يأتى : " يجب  2512لسنة  227( القرار بقانون رقم  2512يوليه سنة  19وصدر فى نفس اليوم ) 

، وأن تساهم فيها إحدى  أن تتخذ كل من الشركات والمنشآت المبينة فى الجدول المرافق لهذا القانون شكل شركة مساهمة عربية

. وعدد القانون طائفة  % من رأس المال "99ال تقل عن  المؤسسات العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بحصة

، منها شركة مصانع ياسن للزجاج وكثير من الشركات المقاوالت و كثير من شركات  من الشركات تطبق عليها المادة سالفة الذكر

 . ما كامال فيما بعد. وقد أممت هذه الشركات تأمي التصدير والتوريد ومن شركات الخليج والمطاحن ومصانع الغزل والنسيج
، وتنص المادة األولى منه على أنه " ال  2512لسنة  225( صدر القرار بقانون رقم  2512يوليه سنة  19وفى نفس اليوم أيضاً ) 

يجوز ألى شخص طبيعى أو معنوى أن يمتلك فى تاريخ صدور هذا القانون من أسهم الشركات المبينة فى الجدول المرافق لهذا 

. وتؤخذ هذه الزيادة من كل نوع من  ، وتؤول إلى الدولة ملكية األسهم الزائدة تزيد قيمته السوقية عن عشرة آالف جنيه القانون ما

. وال تسرى أحكام هذه المادة  هذه القيمة عددا صحيحا من األسهم ، وبحيث تعادل األسهم بنسبة القيمة الزائدة إلى القيمة الكلية لألسهم

 . " لكها الهيئات والمؤسسات العامةعلى األسهم التى تم
من نفس القانون على أن " تسدد الحكومة قيمة األسهم التى آلت ملكيتها إليها بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة  9وتنص المادة 

ى حدود . ولكن صدر بعد ذلك قانون يقضى بأن الشخصى ال يتقاضى هذه الزيادة إال ف .. " سنويا %5خمس عشرة سنة بفائدة 

. ويذكر ذلك بما  ، وبذلك آلت ملكية ما زاد على هذه القيمة من األسهم إلى الحكومة بدون أى مقابل أو أى تعويض جنيه فقط 29999

، فتكون األموال الزائدة على  جنيه 99999، فهؤالء أيضاً ال يتقاضون تعويضا عن أموالهم إال فى حدود  وقع للخاضعين للحراسة

. والشركات التى يسرى عليها هذا القانون هى أكبر الشركات  لت هى أيضاً إلى الحكومة دون أى مقابل أو أى تعويضهذا القدر قد آ

( $%&. ، وقد أتمت هذه الشركات بعد ذلك تأميما كامال التجارية والصناعية فى مصر
 . 

 ، ) الطريقة الثالثة ( وتختص بها المرافق العامة 
، فى صورة استيالء الحكومة على المرافق العامة التى عهد  ، أول ما بدأ م وقد بدأ التأميم فى مصروهى التأميم بسحب االلتزا 

. فاستولت الحكومة على شركة ترام اإلسكندرية بالمرسوم  ، بعد نهاية مدة االلتزام أو فى أثناء هذه المدة بإدارتها إلى الملتزمين

 2557لسنة  259، وعلى مرفق الغاز والكهرباء بالقاهرة بالقانون رقم  ة االلتزامبعد انتهاء مد 2557أكتوبر سنة  21الصادر فى 

. واتخذ التأميم مظهراً سياسيا بتأميم  قبل نهاية مدة االلتزام 2599، وعلى شركة سكك حديد الدلتا فى سنة  بعد انتهاء مدة التزام كذلك

. وسحب االلتزام  استرداد االلتزام الممنوح للشركة قبل نهاية مدته، فى صورة  2591لسنة  179شركة قناة السويس بالقانون رقم 

 . ، وشركة ليبون باإلسكندرية ، وشركة ترام القاهرة ، وشركات النقل العام للركاب ، وشركة ماركونى كذلك من شركة مياه القاهرة

،  ويعتبر التعويض عن التأميم مبدأ أساسيا،  وقد جعل المشرع لصاحب المشروع المؤمم الحق فى تعويض عادل فى مقابل التأميم

، كما فى حالة تأميم تجارة  . فق يكون تعويضا نقديا . ويتخذ التعويض عن التأميم صورا شتى وهو الذى يميز التأميم عن المصادرة

. وقد يكون  ياه القاهرةاألدوية وتوزيعها وكما فى حالة تأميم تجارة األدوية وتوزيعها وكما فى حالة تأميم قنال السويس وشركة م

، كما وقع فى تأميم  التعويض بتحويل أسهم المشروع إلى سندات على الدولة لصالح المساهمين أو أصحاب المشروع المؤمم

 2512لسنة  229وتأميم منشآت كبس القطن بالقانون رقم  2512لسنة  225و  227و  221الشركات والبنوك بالقوانين رقم 

، فى حالة تأميم الشركات  . وقد يكون التعويض وتأميم بنك مصر والبنك األهلى المصرى 2512لسنة  212 المعدل بالقانون رقم

، بتقويم أموال الشركة المصفاة وتقسيمها على أسهم يكون  بتصفيتها بحكم القانون وإنشاء شركة جديدة من شركات االقتصاد المختلط
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قع فى تصفية الشركة العامة لمصانع السكر والتكرير المصرية وشركة التقطير ، كما و بعضها للمساهمين والبعض اآلخر للدولة

 . المصرية وإنشاء شركة مساهمة جديدة باسم شركة السكر والتقطير

 نزع الملكية للمنفعة العامة - 2

 قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين :  - 387
نزع ملكية العقارات للمنافع العمومية لدى المحاكم األهلية والقوانين المعدلة له هى القوانين بشأن  2591لسنة  9كان القانون رقم 

بإدخال أحكام  2592لسنة  55. ثم صدر المرسوم بقانون رقم  التى تسرى فى نزع ملكية العقار للمنفعة العامة أمام القضاء الوطنى

 . جديدة فيما يتعلق بنزع الملكية للمنافع العامة

: " تنظم  2595. وجاء فى صدر المذكرة اإليضاحية لقانون سنة  ويلغيهما 2592لسنة  2595نوفمبر سنة  5خيرا صدر فى وأ

، وقد مضى على  2591الصادر فى سنة  9إجراءات نزع ملكية العقارات الالزمة للمنافع العامة األحكام الواردة بالقانون رقم 

، وزادت أعمال المشروعات  أحوال البالد تطورا ملحوظا فى شتى وسائل اإلصالح صدوره ما يقرب من نصف قرن تطورت خالله

. وقد أصبحت أحكام هذا القانون قاصرة عن  الخاصة بالرى والصرف وإنشاء الطرق والمستشفيات ودور التعليم والمنشآت العامة

، بحيث يكفل إلى  ات التى تلزم لتنفيذ المشروعات. لذلك كان من الضرورى وضع تشريع ينظم نزع ملكية العقار مسايرة هذا التطور

، وتيسير الحاجة الملحة إلى تحقيق ثمرات المشروعات العامة  جانب حقوق ذوى الشأن سرعة القيام بهذه اإلجراءات مبسطة حاسمة

، مع توفير الضمانات  ورة. وقد أشتمل مشروع القانون المرافق على المبادئ التى تحقق األهداف المذك ، فى أسرع وقت ممكن للبالد

 . ، وتعويضهم عنها تعويضا عادال يقتضونه فى فترة وجيزة " الكافية لحماية حق الملكية وكافة حقوق ذوى الشأن

، فإنه ال يعنينا منه هنا إال األحكام التى تقررت  ولما كان قانون نزع الملكية للمنفعة العامة هو من المباحث الرئيسية للقانون اإلدارى

، وبخاصة التعويض المنزوع ملكيته تعويضاً عادال عن  ، واإلجراءات التى رسمت لضمان هذه الحماية يه لحماية الملكية الخاصةف

 . ملكه

 الضمانات التى تكفل حماية الملكية الخاصة فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة :  - 388
، وبالطريق التى  يحرم أحد ملكه إال فى األحوال التى يقررها القانون مدنى تنص على أنه " ال يجوز أن 799رأينا أن المادة 

، ويكون ذلك فى مقابل تعويض عادل "  يرسمها
( $%&. 972أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

. ولما كان قانون نزع الملكية للمنفعة  

الواردة فى النص لكفالة الحماية الواجبة ، فقد روعى فيه أن يشتمل على نفس الضمانات  العامة هو التطبيق المباشر لهذا النص

 . للملكية الخاصة

 فهناك إذن ضمانات ثالثة فى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة لتأمين حصانة الملكية الخاصة :

 . عدم جواز نزع الملكية الخاصة إال فى األحوال التى يقررها قانون نزع الملكية (2)

 . ن نزع الملكية إذا عمدت جهة اإلدارة إلى نزع الملكية الخاصةوجوب إتباع اإلجراءات التى رسمها قانو (1)
 . وجوب تعويض المالك المنزوع ملكيته تعويضاً عادال (9)

 عدم جواز نزع الملكية الخاصة إال فى األحوال التى يقررها قانون نزع الملكية : –الضمان األول  - 389

، وينشر هذا  . ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير المختص عامةال يجوز نزع الملكية إال إذا كان ذلك تحقيقا لمنفعة  

القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق فى مقر العمدة أو البوليس وفى المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرتها العقار وفى المحل المعد 

 . لإلعالنات بالمحافظة

من قانون  11. فقد نصت المادة  ، بل من أجل التحسين ، ال تحقيقا لمنفعة عامة الملكية، يجوز نزع  واستثناء من الحكم السالف الذكر

نزع الملكية على أنه " إذا كان الغرض من نزع الملكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادين أو توسيعه أو تعديله أو تحديده أو إنشاء 

، فضال عن العقارات الالزمة للمشروع  ، اجز أن يشمل نزع الملكية حى جديد أو لشأن من شؤون الصحة أو التحسين أو التجميل
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، أو ألن  ، أية عقارات أخرى ترى السلطة القائمة على أعمال التنظيم أنها الزمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع األصلى

ا يجوز نزع ملكية أية عقارات أخرى بقصد . كم بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة ال يتفق مع التحسين أو التجميل المطلوب

 . ، دون أن يكون ذلك مرتبطا بمشروع منفعة عامة " تحقيق األغراض سالفة الذكر

 ويخلص من ذلك أن هناك حالتين يجوز فيهما نزع الملكية الخاصة :

اء شارع أو ميدان أو توسعة أ, إنشاء حى ، لشأن من شؤون التنظيم ) إنش ( الحالة التى تريد فيها جهة اإلدارة تحقيق منفعة عامة 2) 

 . ، أو غير ذلك من شؤون المنفعة العامة ، أو األعراض العسكرية ، أو الصحة أو الرى جديد الخ (

، والتحسين الذى تنزع الملكية لتحقيقه إما أن  ، بل التحسين والتجميل ، ال تحقيق منفعة عامة ( الحالة التى تريد فيها جهة اإلدارة 1) 

، أو أن  يكون تابعا لمشروع من مشروعات المنفعة العامة فتنزع ملكية عقارات أخرى غير العقارات الالزمة لتحقيق المنفعة العامة

 . يكون مستقال غير مرتبط بأى مشروع للمنفعة العامة فيكون نزع الملكية بقصد تحقيق التحسين أن التجميل المطلوب

 اإلجراءات التى رسمها قانون نزع الملكية :  وجوب إتباع –الضمان الثانى  - 391
 وهذه اإلجراءات تتلخص فيما يأتى :

بيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة أو من أعمال التحسين : ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص كما  -أوال 

سبق القول 
( $%&. 975أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

. وينشر  رار مذكرة ببيان المشروع ورسم بتخطيطه اإلجمالى، ويرفق بهذا الق 

هذا القرار على الوجه المبين فيما سبق 
( $%&. 975أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، وبمجرد حصول النشر يكون لمندوب المصلحة  

مات التحديد والحصول على القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق فى دخول العقار إلجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع عال

 . البيانات الالزمة بشأن العقار

حصر العقارات المطلوب نزع ملكيتها وعرض البيانات الخاصة بها : ويكون ذلك بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب عن  -ثانيا 

شأن بعد إخطارهم ، بحضور ذوى ال . وتحرر اللجنة المصلحة القائمة بنزع الملكية وأحد رجال اإلدارة المحليين والصراف

، محضراً تبين فيه هذه العقارات وأسماء المالك وأصحاب الحقوق ) من ذوى الحقوق العينية  بالحضور فى الموعد المعين

. وتعد المصلحة  والمستأجرين ( ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع األخرى

كشوفا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها العقارات التى تم حصرها ومساحتها ومواقعها وأسماء  القائمة بنزع الملكية

، وتعرض هذه الكشوف ومعها خرائط تبين مواقع هذه  مالكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى تقدرها لهم

. ويخطر  لتابع لها بعاصمة المحافظة وفى مقر العمدة أو مقر البوليس لمدة شهرالعقارات فى المقر الرئيسى للمصلحة وفى المكتب ا

. ويخطر فى نفس الوقت المالك والمستأجرون  ، بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول المالك وأصحاب الشأن بهذا العرض

ذوى الشأن من المالك وأصحاب الحقوق . وتقدم االعتراضات من  ، على أن يتم اإلخالء فى مدة أقصاها خمسة شهور باإلخالء

، وتتعلق هذه االعتراضات إما بحق على العقار فترفق به جميع  خالل ثالثين يوما من تاريخ انتهاء مدة العرض وهم شهر كما قدمنا

 . ، أو بالتعويض الذى قدرته المصلحة وسيأتى تفصيل ذلك عند الكالم فى التعويض المستندات المؤيدة له

، ويكون أداء التعويض المقدر إلى  قل ملكية العقار المنزوع ملكيته : فإذا لم تقدم اعتراضات أصبحت الكشوف نهائيةن -ثالثا 

، ويوقع أصحاب هذه الحقوق نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة  أصحاب الحقوق مبرئا لذمة الجهة نازعة الملكية فى مواجهة الكافة

،  ، أو تعذر ألى سبب آخر الحصول على توقيع أصحاب الحقوق على النماذج الخاصة بنقل الملكية . أما إذا قدمت اعتراضات العامة

. وتودع النماذج أن القرار الوزارى الصادر بنزع الملكية فى مكتب الشهر  فإن الوزير المختص يصدر قرارا بنزع ملكية العقار

. وإذا لم تودع النماذج  لواردة بها جميع اآلثار المترتبة على شهر عقد البيع، ويترتب على هذا اإليداع بالنسبة إلى العقارات ا العقارى

أو القرار الوزارة بنزع الملكية فى مكتب الشهر العقارى خالل سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة 

 . لنماذج أو القرار الوزارى الخاص بها، سقط مفعول هذا القرار بالنسبة إلى العقارات التى لم تودع ا الرسمية

  

االستيالء المؤقت على العقار : وفى حالة االستعجال قد ترى الجهة نازعة الملكية ضرورة االستيالء المؤقت على العقار  -رابعا 

ى الجريدة الرسمية ، فيصدر بذلك قرار من الوزير المختص ينشر ف المطلوب نزع ملكيته حتى تتم اإلجراءات الالزمة لنزع الملكية

. ويبلغ قرار االستيالء  ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع اإلشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة

. ويترتب على  ، يعطون فيه مهلة ال تقل عن أسبوعين إلخالء العقار ألصحاب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
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. ويكون لصاحب الشأن فى العقار المستولى عليه  االستيالء فى الجريدة الرسمية اعتبار العقار مخصصا للمنفعة العامة نشر قرار

. وله خالل ثالثين  الحق فى تعويض مقابل عدم االنتفاع به من تاريخ االستيالء الفعلى لحين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية

، ويكون الفصل فى المعارضة طبقا للنصوص  التعويض عن عدم االنتفاع حق المعارضة فى هذا التقديريوما من تاريخ إعالنه بقيمة 

، وتعين المصلحة المختصة خالل أسبوع من  الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ) وسيأتى بيانها (

،  ، فى أثناء مدة االستيالء ال تجوز إزالة المنشآت أو المبانى ذات القيمة. و تاريخ االستيالء قيمة التعويض ويعلن صاحب الشأن بذلك

 . إال بعد انتهاء اإلجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة تقديراً نهائيا

 وجوب تعويض المالك المنزوع ملكيته تعويضا عادال : –الضمان الثالث  - 390
قدمنا أن المصلحة القائمة بنزع الملكية تعد كشفا من واقع عملية الحصر تبين فيه التعويض الذى تقدره للعقار المطلوب نزع ملكيته  

 (

يونيه  11وقد قضت محكمة النقض بأن العبرة فى تقدير ثمن العين المنزوعة وملكيتها هى بوقت نزع الملكية ) نقض مدنى  ( &%$

( $%&. ( 999ص  22مجموعة أحكام النقض  2519أبريل سنة  17 – 197ص  7كام النقض مجموعة أح 2591سنة 
، فإن لم  

، وإيداع هذا  ، ووقع نموذجا خاصا بنقل ملكية العقار للمنفعة العامة يعترض المالك على هذا التقدير تقاضى التعويض المقدر

ار جميع اآلثار المترتبة على شهر عقد البيعالنموذج فى مكتب الشهر العقارى يترتب عليه بالنسبة إلى العق
أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

959 .&%$ )
 . 

، فإن االعتراض يقدم إلى المقر الرئيسى للمصلحة أو إلى المكتب التابع لها  أما إذا اعترض المالك على تقدير المصلحة للتعويض

% من قيمة الزيادة التى يطلبها بحيث ال يقل هذا 1ذن بريد يساوى ، ويجب أن يرفق به إ بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار

، ويعتبر االعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كامال وذلك لالستيثاق  المبلغ عن خمسين قرشا وال يجاوزه عشرة جنيهات

، ويودع القرار فى مكتب  بنزع ملكية العقار. وقد قدمنا أنه فى حالة االعتراض يصدر الوزير المختصة قرارا  من جدية االعتراض

الشهر فيكون لإليداع جميع اآلثار المترتبة على شهر عقد البيع 
( $%&. 959أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

، خالل خمسة عشر يوما المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرتها العقار المطلوب  وترسل المصلحة القائمة بنزع الملكية االعتراض

. ويقوم قلم كتاب  ، ليحيله بدوره فى ظرف ثالثة أيام إلى القاضى الذى يندبه لرياسة لجنة الفصل فى هذه المعارضات نزع ملكيته

.  ، بالتاريخ المحدد لنظر المعارضة ، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول المحكمة بإخطار المصلحة وجميع أصحاب الشأن

الخاصة بالتعويضات برياسة هذا القاضى الذى ندبه رئيس المحكمة وعضوية اثنين من  وتشكل لجنة الفصل فى المعارضات

، يختارهما وزير األشغال باالتفاق مع  ، أحدهما عن مصلحة المساحة والثانى عن المصلحة القائمة بنزع الملكية الموظفين الفنيين

 . رودها إليها. وتفضل الجنة فى المعارضة خالل شهرين من تاريخ و الوزير المختص

وللمصلحة القائمة بنزع الملكية وألصحاب الشأن الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها 

، ويكون حكمها  ، وتنظر المحكمة فى الطعن على وجه االستعجال العقار خالل خمسة عشر يوما من تاريخ إعالنهم بالقرار المذكور

 . هائيافيه ن

، وإذا تعذر الدفع ألى سبب كان  والمعارضة فى التعويض ال تحول دون حصول ذوى الشأن على المبالغ المقدرة بمعرفة المصلحة

. ويكون دفع  ظلت المبالغ مودعة بأمانات المصلحة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

، مبرئا لذمة المصلحة من قيمة التعويض عن عدم االنتفاع فى حالة استيالء  بتعذر الدفع ، أو إخطارهم التعويض لذوى الشأن

 . المصلحة على العقار تمهيداً لنز ملكيته

 ، تطبيق القواعد اآلتية : ، فيما يتعلق بالتعويض ويراعى

، فال  نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذى منفعة عامة( إذا كانت قيمة العقار الذى تقرر نزع ملكيته ألعمال التنظيم فى المدن قد زادت  2) 

. وإذا زادت  تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خالل خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق

، وجبت مراعاة هذه  لمدنأو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة فى غير مشروعات التنظيم داخل ا

، بحيث ال يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة التى يستحقها المالك مقابل  الزيادة أو النقصان فى تقدير التعويض

 . نزع الملكية

، يلزم  ذ جزء منها( العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات التنظيم فى المدن دون أخ 1) 
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مالكها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث ال يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية إلنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا 

 ، ورأت السلطة القائمة . ويسرى هذا الحكم إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدن قاصراً على جزء من العقار التحسين

 . على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار ال يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه

، ويكون ذلك بناء على  ، إذا كان الجزء الباقى منها يتعذر االنتفاع به ( العقارات الالزم نزع ملكية جزء منها تشترى بأكملها 9) 

 . طلب يقدمه صاحب الشأن

، إذا ثبت  ( ال يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو التحسينات أو عقود اإليجار أو غير ذلك 5) 

، وذلك بغير إخالل بحق صاحب الشأن فى إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة  أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد

. وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المقرر للمنفعة العامة فى الجريدة  لمراد تنفيذهبشرط عدم اإلضرار بالمشروع ا

 . ، وال يدخل فى تقدير التعويض الرسمية يعتبر أنه أجرى للغرض المذكور

، وينتقل حق  ع نتائجها( دعاوى الفسخ ودعاوى االستحقاق وسائر الدعاوى العينية ال توقف إجراءات نزع الملكية وال تمن 9) 

 . الطالبين إلى التعويض

، تأجيل دفع الثمن أو  ، فى حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو إلنشاء حى جديد ( يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم 1) 

% من قيمة المبالغ 5رها ، وبفائدة قد التعويض المستحق عن كل عقار تجاوز قيمته ألف جنيه لمدة ال تزيد على خمس سنوات

، وتدفع الفائدة فى نهاية كل سنة  المؤجلة
والتعويض عن نزع الملكية على النحو السالف الذكر غير التعويض عن استيالء  ( &%$) 

ت . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت الحكومة قد استول الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ اإلجراءات القانونية

، ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع  على عقار جبراً عن صاحبه بدون إتباع إجراءات قانون نزع الملكية

. ذلك أن استيالء  ، فإن الحكم بتقدير ثمن العقار بقيمته وقت االستيالء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون الدعوى

احبه دون اتخاذ اإلجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها الحكومة على العقار جبراً عن ص

. ويستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته  ، ولسي من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب عن التعويض

رده إليه أ,  الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل، ويكون له الحق فى استرداد هذه  رغم هذا االستيالء

. وفى الحالتين األخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المتضرر من أى عمل  إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه

قت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ ، له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما و غير مشروع

( $%&. ( 179ص  7مجموعة أحكام النقض  2591نوفمبر سنة  25الحكم ) نقض مدنى 
 . 

 القيود التى ترد على حق الملكية -الباب الثانى

 تنوع القيود التى ترد على حق الملكية :  - 392
،  . وقد تعددت هذه القيود ، فإن القيود التى ترد عليه من شأنها أن تؤكد هذا المعنى ، حقا غير مطلق ، كما قدمنا لما كان حق الملكية

. وكان الهدف الرئيسى لهذه المذاهب  ، وتكاثرت بخاصة فى العهود األخيرة عندما أخذت المذاهب االشتراكية فى االنتشار وتنوعت

،  ، حتى غير االشتراكية منها ونجم عن ذلك أن أخذت النظم القانونية.  ، فطالبت بإلغائه فيما يتعلق بوسائل اإلنتاج هو حق الملكية

، وقد بينا فيما تقدم  ، وتكثر من القيود التى ترد عليه تقيد من حق الملكية
( $%&. وما بعدها 991أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

مدى  

 . الوظيفة االجتماعية التى لحق الملكية

، وبعضها يرد  ، وبعض آخر يتقرر للمصلحة الخاصة ، فبعض منها يتقرر للمصلحة العامة ودوسنرى فيما يلى كيف تنوعت هذه القي

، سواء  . وكثير من هذه القيود يرجع إلى الجوار ، وبعضها يرد على الحق فى التمليك قبل قيام حق الملكية على حق الملكية بعد قيامه

، أو التالصق فى الجوار كوضع الحدود بين الجيران  ومجرى ومسيل، أو الرى والصرف بين الجيران من شرب  الجوار بوجه عام

 . المتالصقين وحق المرور فى أرض الجار وحق فتح المظالت والمناور على ملك الجار
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 طبيعة هذه القيود وهل هى حقوق ارتفاق؟ :  - 393
فيخرج بكل من العقار المرتفق به والعقار ،  ، هو حق يتقرر على عقار لمصلحة عقار آخر حق االرتفاق كما سنرى ذلك فى موضعه

. فما تقرر من  ، إذ األصل أن يكون حق الملكية خاليا من القيود إال تلك التى فرضها القانون المرتفق عن النظام المألوف لحق الملكية

. أما تلك  ، فهو حق ارتفاق العامفخرج بالملكية عن حدود هذا التنظيم  -غير القيود التى تعتبر هى التنظيم العام لحق الملكية –قيد 

، أ,ما تقرر للمصلحة الخاصة كقيود الجوار والرى والصرف بين  ، ما تقرر منها للمصلحة العامة القيود التى فرضها القانون

الجيران من شرب ومجرى ومسيل ووضع الحدود بين الجيران المتالصقين وحق المرور فى أرض الجار وحق فتح المطالت 

، هذه القيود التى فرضها القانون والتى تمثل التنظيم العام المألوف لحق الملكية ليست بحقوق ارتفاق  على ملك الجاروالمناور 

، فى حين أن هذه  . فقد قدمنا أن هذا االرتفاق فى معناه الصحيح هو خروج عن التنظيم العام المألوف لحق الملكية بالمعنى الدقيق

، بل هى ذاتها التنظيم العام المألوف لحق الملكية  عن التنظيم العام المألوف القيود القانونية ليست خروجا
 22ديمولومب  ( &%$) 

( $%&. 172ص  255فقرة  1أوبرى ورو  - 7فقرة 
 . 

 وينبنى على أن هذه القيود القانونية ليست بحقوق ارتفاق ما يأتى :

، ثم تبين أن هناك قيودا قانونية ترد على العقار  حقوق ارتفاق ، وضمن للمشترى خلوه من إذا باع شخص عقارا مملوكا له - 2

، فإن هذه القيود ال يضمنها البائع ألنها ليست  المبيع من نحو حق شرب أو مجرى أو مسيل أو من نحو حق مطل أو حق مرور

أن يدرك أن هذه القيود موجود دون . وكان على المشترى  ، بل هى التنظيم الطبيعى المألوف لحق الملكية بحقوق ارتفاق كما قدمنا

، من ضمانه  . ولم يقصد البائع ، ألنها قيود قررها القانون لينظم تنظيما عاما حقوق الجيران بعضهم قبل بعض أن يذكرها له البائع

. وإنما  عرف ذلك، فهى قيود فرضها القانون وعلى المشترى أن ي . أن يضمن خلو العقار من هذه القيود خلو العقار من حقوق ارتفاق

، وخرج به عن حدود التنظيم العام لحق الملكية  قصد البائع أن يضمن خلو العقار من حق ارتفاق فرضه االتفاق ال القانون
 ($%& ) 

،  والمراجع المشار إليها 2هامش  199ص  997فقرة  5الوسيط  – 799ص  2999فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير 

( $%&. 199ص  – 191ص  15حسن كيرة فقرة 
 . 

، فهو ال يضمن بذلك خلو المبيع من حق المطل القانونى إذ أن هذا ليس بحق  فإذا ضمن البائع خلو المبيع من حق ارتفاق للمطل - 1

،  . وإنما يضمن للمشترى خلو المبيع من حق ارتفاع للمطل فرضه االتفاق أو كسب بالتقادم ارتفاق بل هو قيد قانونى على الملكية

طال على مسافة اقل من المسافة القانونية وهو أن يفتح الجار م
ص  2999فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  ( &%$) 

799 .&%$ )
 . 

. ولو كانت هذه  ، ألنها قيود دائمة ترد على حق الملكية وتدوم بدوام هذا الحق ال تزول هذه القيود القانونية بعدم االستعمال - 9

، ألن اإلفادة  . كذلك ال تكسب هذه القيود بالتقادم المكسب زالت بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة، ل الحقوق حقوق ارتفاق حقيقية

. فإذا زال انحباس األرض بعد خمس شعرة سنة لم  ، فال تصلح مبدأ لحيازة مكسبه الرتفاق بالتقادم منها تعتبر رخصة من المباحات

، لملكه بالتقادم المكسب  . ولو كان حق المرور اتفاقيا القانونى بالتقادم يكن لمالك هذه األرض أن يدعى أنه كسب حق المرور
 (

( $%&. 192ص  15حسن كيرة فقرة  ( &%$
 . 

، فرجع التقنين المدنى الجديد  وقد كان التقنين المدنى السابق يعتبر هذه القيود القانونية الواردة على حق الملكية حقوق ارتفاق قانونية

. وأورد هذه القيود فى مكانها الصحيح عندما عرض  يناه فيما تقدم وبين القيود القانونية التى ترد على حق الملكيةعن هذا االتجاه ب

، ولم يضعها فى الفصل الذى عرض فيه لحق  . وأورد هذه القيود فى مكانها الصحيح عندما عرض لقيود الملكية لقيود الملكية

مشروع التمهيدى فى هذا المعنى : " وضع المشروع فى حق االرتفاق نصوصا تقرر القواعد . وتقول المذكرة اإليضاحية لل االرتفاق

، وكثيراً  ، بعد أن فصل ما بين حق االرتفاق بمعناه الصحيح وبين القيود القانونية التى ترد على حق الملكية العامة فى هذا الموضوع

ما تسمى بحقوق االرتفاق القانونية 
وتقول أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع  – 112ص  1ال التحضيرية مجموعة األعم ( &%$) 

. فالقيود القانونية قد  ، وهى نوعان : قيود قانونية وقيد اتفاقية التمهيدى : " وأنتقل المشروع بعد ذلك إلى ما يرد على الملكية من قيود

. وقد تكون قيودا  لمصلحة خاصة جديرة بالرعاية تتضمنها تشريعات خاصة تصدر لتقييد حق الملكية مراعاة لمصلحة عامة أو

، وقد نقاله المشروع من المكان  ... وقد تكون ما يسميه التقنين الحالى ) السابق ( بحقوق االرتفاق اقتضتها التزامات الجوار
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لملكية " ) مجموعة األعمال المخصص لحقوق االرتفاق إلى المكان الذى ينبغى أن توضع فيه بين القيود القانونية التى ترد على حق ا

( $%&. ( 1ص  1التحضيرية 
 " . 

  

، وإن كان  . فمن الفقهاء فى فرنسا من يذهب إلى أن هذه القيود هى حقوق ارتفاق قانونية على أن هذه المسألة قد اختلفت فيها األنظار

لوضع المألوف يسلم بأن األصل فى حق االرتفاق أنه قيد برد استثناء على حق الملكية على خالف ا
بودرى وشوفو فقرة  ( &%$) 

كوالن  – 9117فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 775ص  599فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 991ص  – 999ص  727

( $%&. 791ص  – 799ص  2999فقرة  2وكابيتان ودى المورانديير 
. ومن الفقهاء من يميز بين القيود المقررة للمصلحة  

. وفى  ، وبين القيود المقررة للمصلحة الخاصة ة وهذه ليست حقوق ارتفاق وإنما هى قيود ترد على حق الملكية للمصلحة العامةالعام

، وبين القيود  هذه يفرق بين القيود المتعلقة بالمياه وبوضع الحدود و التحويط وبالحائط المشترك وهذه قيود وليست حقوق ارتفاق

ر وهى ذات طبيعة مختلطة تجمع بين معنى القيد ومعنى حق االرتفاق األخرى وبخاصة حق المرو
 5بودرى وفواران  ( &%$) 

( $%&. 279ص  – 275كاربونييه ص  –مكررة  255وفقرة  255مارتى ورينو فقرة  -وما بعدها  911فقرة 
. والغالبية من  

، وليست بحقوق ارتفاق بالمعنى الصحيح  الملكية الفقهاء يذهبون صراحة إلى أن كل هذه القيود إنما هى قيود ترد على حق
 ($%& ) 

 2191مازو فقرة  – 551فقرة  9دى باج  – 2517فقرة  2جوسران  – 172ص  255فقرة  1أوبرى ورو  7فقرة  22ديمولومب 

( $%&. 799ص  – 2999فقرة  2وقرب كوالن وكابيتان ودى المورانديير  – 2971وأنظر أيضاً فقرة 
 . 

. ففى حين أن القلة من الفقهاء تذهب إلى أن هذه القيود القانونية هى حقوق ارتفاق حقيقية  صرى هو أيضاً منقسموالفقه الم
 ($%& ) 

مايو سنة  21حيث يورد حكم محكمة استئناف مصر فى  9وهامش  999ص  - 999ومع ذلك أنظر فقرة  – 999شفيق شحاتة فقرة 

( $%&. نى العكسىفى المع 911ص  217رقم  21المحاماة  2599
، أو إلى أن بعض هذه القيود تعتبر حقوق ارتفاق حقيقية )  

ارتفاقات المياه والمرور ( وبعضها ليس إال مجرد قيود ترد على حق الملكية 
عبد المنعم  – 52عبد الفتاح عبد الباقى فقرة  ( &%$) 

( $%&. ( 51لك أنظر ص ) ومع ذ 51ص  – 51ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  – 17البدراوى فقرة 
، فإن الكثرة من  

، فتعتبر أن هذه القيود جميعا إنما هى قيود ترد على  الفقهاء تأخذ بالرأى الصحيح وهو الرأى الذى سار عليه التقنين المدنى الجديد

حق الملكية وليست حقوق ارتفاق حقيقية
 – 55فقرة إسماعيل غانم  – 159ص  – 195ص  275محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

( $%&. 592ص  919فقرة  1محمد كامل مرسى  – 15حسن كيرة فقرة  – 91عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
 . 

 نص قانونى : –تقسيم قيود الملكية إلى قيود للمصلحة العامة وأخرى للمصلحة الخاصة  - 394

 مدنى على ما يأتى : 791تنص المادة  

" على المالك أن يراعى فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة  

، وعليه أيضاً مراعاة األحكام اآلتية "  الخاصة
من المشروع التمهيدى  2217تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

، ولم يكن نص المشروع التمهيدى يشتمل على عبارة " فى  استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد على وجه يكاد يكون مطابقا لما

، ثم  719. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  ، فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد استعمال حقه "

 . ( 11ص  – 11ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  791مجلس الشيوخ تحت رقم 
وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذا النص : " تبدأ سلسلة القيود القانونية التى ترد على حق الملكية 

، وما يلحق بها من مراسيم ولوائح تتعلق بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ويكون من شأنها  الخاصة بنص يشير إلى القوانين

، وذلك كقانون نزع الملكية وقوانين اآلثار وقانون المحالت المقلقة للراحة والئحة الترع والجسور " )  قييد من حق الملكيةالت

 . ( 11ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
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 . ، ولكن الحكم كان معموال به وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق
 : ية األخرىويقابل النص فى التقنين المدنية العرب

 . ( ) مطابق 119التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 729التقنين المدنى الليبى م 

 . ( التقنين المدنى العراقى ال مقابل ) ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة
( $%&. ( القانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل ) ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة

 . 

. ولم  ، يقسم القيود التى ترد على حق الملكية إلى قيود متعلقة بالمصلحة العامة وأخرى تتعلق بالمصلحة الخاصة ، كما نرى لنصوا

. ونحن نؤثر أن نجارى التقنين المدنى فى التقسيم  ، بل تنوعت طرائقهم فى هذا التقسيم يتفق الفقهاء على تقسيم واحد لقيود الملكية

نبحث فى فصلين متعاقبين القيود التى ترد على حق الملكية لحماية المصلحة العامة وتلك التى ترد لحماية المصلحة ، و الذى أخذ به

، مع مالحظة أن ما يرد من القيود لحماية المصلحة الخاصة قصد به أن ينتهى إلى حماية المصلحة العامة عن طريق حمايته  الخاصة

 . للمصلحة الخاصة

 ترد على حق الملكية للمصلحة العامة قيود -الفصل األول

 نوعان من القيود :  - 395

 ، التمييز بين نوعين : ، فى القيود التى تتعلق بالمصلحة العامة ويمكن

 . ) النوع األول ( قيود ترد على حق الملكية بعد قيامه

. ونبحث منها القيود التى قررها  لتملك فى ذاته، فهى واردة على حق ا ) النوع الثانى ( قيود يقررها القانون قبل قيام حق الملكية

 . قانون اإلصالح الزراعى والقيود التى ترد على حق األجانب فى تملك العقار بمصر

 قيود ترد على حق الملكية بعد قيامه -الفرع األول

 مدنى على ما يأتى : 822نص قانونى : تنص المادة  - 396
، وبالشروط  وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى اللوائح" المصانع واآلبار واآلالت البخارية  

التى تفرضها " 
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه  2259تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

، ثم  752، ثم مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 759، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  التقنين المدنى الجديد

( $%&. ( 19ص  – 11ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  711مجلس الشيوخ تحت رقم 
 . 

19/  52ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
: محالت المعامل واآلبار  19/  52التقنين المدنى السابق م  ( &%$) 

، على مقتضى الشروط  البخار والمحالت المضرة بالجيران يجب أن تبنى بالبعد عن المساكن بالمسافات المقررة باللوائحوآالت 

( $%&. ( المبينة بها ) والتقنين المدنى السابق يتفق مع التقنين المدنى الجديد
 . 

وال  – 792وفى التقنين المدنى الليبى م  – 111م  $ 155$ ويقابل فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى 

، وال فى قانون الملكية العقارية اللبنانى  مقابل له فى التقنين المدنى العراقى
 : التقنين المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . 511وأنظر أيضاً م  –) مطابق (  111التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 792التقنين المدنى الليبى م 
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 . ( التقنين المدنى العراقى ال مقابل ) ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة
( $%&. ( ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة ) القانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 . 

مدنى فيما رأينا  791وهذا لنص تطبيق مباشر لما سبق أن قررته المادة 
( $%&. 955اً فقرة أنظر آنف ( &%$) 

من وجوب أن  

يراعى المالك فى استعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة
أما بقية القيود القانونية  ( &%$) 

( $%&. التى أوردها التقنين المدنى فتتعلق بالمصلحة الخاصة : وسنعرض لها تفصيال فيما يأتى
بالذكر المصانع . وقد خص النص  

، ويمكن إجمالها فيما يسمى بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة  واآلبار واآلالت البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران

 . والخطرة

هذه . وليس هنا مقام حصر  ، قررتها القوانين والمراسيم واللوائح وهناك قيود أخرى كثيرة ترد على حق الملكية للمصلحة العامة

 . ، إذ هى تدخل فى مباحث القانون اإلدارى القيود

، مناه حقوق االرتفاق اإلدارية وقد مر بنا بعض من هذه القيود فى مواطن متفرقة
( $%&. 97أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، ونزع  

الملكية للمنفعة العامة 
( $%&. وما بعدها 971أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، واالستيالء المؤقت  
أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

975 .&%$ )
، والحراسة  

( $%&. 979أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 
، والتأميم  

( $%&. 971أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 
 . 

 711. فنتناول أوال ما عرضت له المادة  ، فى إيجاز تام ونقتصر هنا على استعراض بعض القيود األخرى المقررة للمصلحة العامة

. ثم نعرج على  ، وتركيب اآلالت البخارية الذكر من القيود المتعلقة بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرةمدنى سالفة 

 . ، وبحماية اآلثار التاريخية طائفة أخرى من القيود تتعلق بالزراعات الممنوعة

، فهى قيود متناثرة متشعبة وال جدوى من محاولة ترتيب هذه القيود وتصنيفها
ويصنف األستاذ محمد كامل مرسى أهم هذه  ( &%$) 

القيود المقررة للمنفعة العامة كنزع الملكية للمنفعة العامة واالستيالء المؤقت على العقارات للمنفعة  -القيود على الوجه اآلتى : " أوال 

، مثل القيود  ن العام أو الصحة العامةالقيود المقررة لمصلحة األم -. ثانيا  العامة فى حالة حصول غرق مثال أو قطع جسر الخ

، أو المحال المقلقة للراحة والمضرة  ، أو المحال العمومية ، أو التى تجب مراعاتها فى إنشاء العزب والزرائب المختصة بالتنظيم

،  جوار السكك الزراعية ، أو ، أو إحداث الحفر أو البرك ، أو تركيب اآلالت البخارية ، أو إقامة اآلالت الرافعة بالصحة والخطرة

، مثل القيود الملزم بإتباعها مالكو األراضى المجاورة  القيود المقررة لمصلحة الزراعة -. ثالثا  أو تسوير األراضى الفضاء الخ

.  يةالقيود المقررة لتسهيل المالحة الجو -. رابعا  ، والقيود الخاصة بوقاية القطن والمزروعات األخرى للترع والمصارف ونحوها

القيود الموضوعة لحفظ الثروة األهلية  -. سادسا  ، مثل إنشاء مناطق خطر حول القالع القيود المقررة للمصلحة الحربية -خامسا 

، كالزراعات  القيود المقررة للمصلحة المالية -. سابعا  ، وحماية اآلثار التاريخية ، مثل القيود الخاصة بالمناجم ونحوها وإنمائها

( $%&. ( 112فقرة  2" ) محمد كامل مرسى الممنوعة 
 . ، ومحل دراستها التفصيلية هو كما قدمنا القانون اإلدارى 

 المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة :  - 397
 Etablissements incommodes, insalubres etيتقيد مالك المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ) 

dangereux ) بوجوب الحصول على رخصة من جهة اإلدارة تعطى للمالك مقدما ، فى إنشاء محل من هذه المحال أو تشغيله ،  .

، أو أحدث فى المحل تغيير من شأنه تعديل كيفية التشغيل تعديال  وتجب الرخصة أيضاً فيما إذا نقل المحل من مكان إلى مكان آخر

( 2595أغسطس سنة  17الصادر فى  29من القانون رقم  5و م  2لعام ) أنظر م كليا يتعلق بالراحة وبالصحة وباألمن ا
 ($%& ) 

( $%&. 117ص  19م  2522أبريل سنة  25أنظر استئناف مختلط 
. وقد وضع المشرع اشتراطات ومواصفات تتحتم مراعاتها  

. وقد قضت محكمة القضاء اإلدارى  ته وراحته، وهدف منها إلى المحافظة على صحة الجمهور ووقايته وسالم فى إنشاء هذه المحال

بشأن المحالت المقلقة للراحة  2595لسنة  29بمجلس الدولة فى هذا الصدد بأن األهداف التى يهدف إليها المشرع فى القانون رقم 

مراعاته فى إنشاء هذه ، وفى االشتراطات والمواصفات التى تتحتم  ، وفى الالئحة المرافقة لهذا القانون والمضرة بالصحة والخطرة
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، ويترتب على ذلك أن استعمال الحق المخول  ، إنما تنحصر فى المحافظة على صحة الجمهور ووقايته وسالمته وراحته المحالت

لجهة اإلدارة فى قبول أو رفض الترخيص فى إنشاء هذه المحالت تبعا لما  2595لسنة  29بمقتضى المادة األولى من القانون رقم 

. فإذا ما انحرفت  مالءمة أو عدم مالءمة مواقعها يجب أن يكون منوطا بتوخى األغراض التى منحت من أجلها هذا الحقتراه من 

، وكان رائدها  ، وكان رائدها فى تصرفها تحقيق غاية أخرى ال تمت لهذه األغراض جهة اإلدارة فى استعماله عن هذه األغراض

، مشويا بإساءة  ، فإن قرارها فى هذا الشأن يكون مخالفا للقانون األغراض بسبب فى تصرفها تحقيق غاية أخرى ال تمت لهذه

، وبالتالى يكون واجب اإللغاء  استعمال السلطة
مجموعة  2555ديسمبر سنة  11محكمة القضاء اإلدارى بمجلس الدولة  ( &%$) 

( $%&. 295ص  99رقم  5أحكام مجلس الدولة 
 . 

، وللجهة المذكورة الحق فى أى  ، يجب على كل مالك ألحد هذه المحال أن يتبع أوامر جهة اإلدارة روإلى جانب الرخصة سالفة الذك

،  ، واآلالت المستعملة فيه وقت أن تقرر ما تراه ضروريا من األحكام واإلجراءات الخاصة فيما يتعلق بأوضاع المحل الداخلية

من  9رصا على الذين يترددون إليها أو يشغلون فيها أو يقيمون بجوارها ) م ، ح ، والساعات التى يمكن العمل فيها وكيفية التشغيل

2595لسنة  29بتنفيذ القانون رقم  2595أغسطس سنة  15الالئحة التنفيذية الصادرة فى 
مارس سنة  11أنظر استئناف  ( &%$) 

( $%&. 199ص  19م  2522
 دخل للحكومة مطلقا فيما يكون للغير من من الالئحة التنفيذية المذكورة بأال 1. وتقضى المادة  ( 

، بل يكون المرخص له هو المسئول عن كل  العالقات مع المرخص له بإنشاء وتشغيل محل مقلق للراحة ومضر بالصحة وخطر

 . عمل يحدث ضررا أو غير ذلك بسبب إنشاء المحل أو لى سبب آخر

، وتقضى المادة األولى منه بأنه يجوز  ناعية فى المدن ومجاوراتهابإجازة تحديد مناطق ص 2555لسنة  17وقد صدر القانون رقم 

فى المدن ومجاوراتها أن تحدد منطقة أو أكثر تخصص دون غيرها لما ينشأ أو يدار من المصانع والمعامل والورش وغير ذلك من 

.  التفاق مع وزير التجارة والصناعةالمحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة التى تعين بقرار من وزير الصحة با

بشأن  2595لسنة  29. ومع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم  وتعين بمرسوم المدن ومجاوراتها التى يسرى عليها هذا القانون

ال يجوز  ، بشأن اآلالت البخارية 2599نوفمبر سنة  9المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة واألمر العالى الصادر فى 

داخل المدن ومجاوراتها المخصص لها مناطق صناعية إنشاء أو إدارة محل من المحال المشار غليها فى المادة األولى المتقدمة أو 

 . الترخيص فى شيء من ذلك فى غير هذه المناطق

 تركيب اآلالت البخارية : - 398

أسلفناها فيما يتعلق بالمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وهناك قيود على تركيب اآلالت البخارية شبيهة بالقيود التى  

الحصول على رخصة  2591لسنة  75والمعدل بالقانون رقم  2599نوفمبر سنة  9. فقد اشترط األمر العالى الصادر فى  والخطرة

، أو لترميمها ترميما  ية المرخص بها، أو إلحداث تغيير كلى فى اآللة البخار من جهة اإلدارة لتركيب آلة بخارية أو مرجل ) قزان (

، وذلك حرصا على الراحة واألمن العام  ، أو لنقلها إلى مكان آخر ، أو لنقلها إلى اسم شخص آخر هاما من شأنه تعديل كيفية تشغيلها

 والصحة.

اآلالت البخارية التى تزيد قوة  بتنفيذ األمر العام سالف الذكر بين 2599نوفمبر سنة  1ويفرق القرار الصادر من وزارة األشغال فى 

. وتشترط شروطا تتعلق بالبعد عن المساكن والجسور والطرق  مراحلها على ستة خيول وتلك التى ال تزيد قوة مراحلها على ذلك

، بالنسبة إلى كل من النوعين ، وبغير ذلك من القيود ، وبارتفاع المدخنة العامة
أنظر المواد وفيما يتعلق بآالت رفع المياه  ( &%$) 

لسنة  979وبالقانون رقم  2591لسنة  15بشأن الرى والصرف ) المعدل بالقانون رقم  2599لسنة  17من القانون رقم  91 – 55

من هذا القانون بأنه ال يجوز بغير ترخيص من تفتيش الرى إقامة أية آلة من اآلالت الرافعة التى تدار  59. وتقضى المادة  ( 2591

بأنه ال يجوز  51. وتقضى المادة  اقية أو التابوت لرفع المياه من النيل أو من أحد المصارف العامة أو فى البحيراتبالماشية كالس

بغير ترخيص من مفتش الرى إقامة أو إدارة آلة محركة أو طلمبة أو أى جهاز من األجهزة التى تحركها إحدى اآلالت الثابتة أو 

، لرفع المياه  غاز أو بالكهرباء أو بالهواء أو بقوة الماء أو بأحد الطرق اآللية ) الميكانيكية ( األخرىالمتنقلة التي تدار بالبخار أو بال

، أو لتصريف مياه الصرف في النيل أو في أحد المصارف العامة أو الخاصة أو في  من النيل أو أحد المجاري العامة أو الخاصة

لوزارة األشغال العمومية ) وزارة الري ( أن تقرر أية آلة أو طلمبة أو جهاز أعطى بأنه يجوز  99، وتقضى المادة  إحدى البحيرات

، أو  ، لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري األخرى ، إلى موقع آخر ، أو نقل األعمال التي أنشئت من أجلها عنه ترخيص
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( $%&. كله على نفقة الحكومة ، وذلك تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة بسبب إنشاء أعمال جديدة أو
 . 

 الزراعات الممنوعة :  - 399
، بمنع زراعة الدخان  2751مايو  29، المعدل باألمر العالي الصادر في  2759يونيه سنة  19يقضى األمر العالي الصادر في 

، فضال  ل فدان أو جزء من الفدانجهيه عن ك199، ومن يزرع دخاناً أو تنباكا يعاقب بغرامة قدرها  والتنباك في جميع أنحاء مصر

، إذ هي تعتمد كثيراً في إيراداتها على  . والسبب في هذا المنع يرجع إلى أسباب تتعلق بالخزانة العامة عن مصادرة الزراعة وإتالفها

 . الرسوم الجمركية للوارد على مصر من الدخان والتنباك

 1. ويعاقب من يزرع الحشيش بالحبس من  وذلك ألسباب صحية ، بمنع زراعة الحشيش2555لسنة  51ويمضي القانون رقم 

 .  جنيه عن كل فدان أو جزء من فدان199جنيه إلى  299شهور إلى سنتين وبغرامة من 

بمنع زراعة الحشائش ) أبو النوم 2559لسنة  15والمعدل بالقانون رقم  2511مايو سنة  12ويقضي المرسوم بقانون الصادر في 

. ويعاقب المخالف بالحبس مدة ال تزيد  حقق من أن األفيون الخام الناتج عن الزراعة المحلية يباع سراً كمادة مخدرة، وذلك لما ت (

. وينزع المحصول ويعدم بواسطة رجال اإلدارة بناء على  شهور وبغرامة ال تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين 1على 

 .  طلب وزارة الزراعة

 ة اآلثار التاريخية :حماي - 411
منه (  91يلغي هذين القانونين ) في المادة  2592لسنة 129، والقانون رقم  يتكفل بحماية اآلثار 2521لسنة  25كان القانون رقم  

ويحل محلها 
، في مناسبة ذكر دخول التحف والتماثيل والصور المعروضة في  من هذا الكتاب 2هامش  211في صفحة  ( &%$) 

، ولم نشر إلى القانون  2527لسنة  7والقانون رقم  2521لسنة  25، اشر إلى القانون رقم  العامة ضمن األمالك العامةالمتاحف 

( $%&. ،وهو القانون المعمول به اآلن الذكر وحل محلها الذي الغي القانونين سالفي 2592لسنة  129رقم 
  . 

. ما نص عليه في  سالف الذكر على حق الملكية لحماية اآلثار التاريخية 2592لسنة  129ومن القيود التي فرضها قانون اآلثار رقم 

، إال بترخيص يصدر بقرار  ، ولو كانت األرض مملوكة لهم منه من أنه " ال يجوز للهيئات أو األفراد الحفر بحثا عن اآلثار 1المادة 

العمومية بعد أخذ رأي المصلحة المختصة وبعد التحقق من توافر الضمانات العملية والفنية والمالية وغيرها فيهم  من وزير المعارف

 .  ، قيد الملكية الخاصة لحماية اآلثار ، إال بترخيص . فمنع صاحب األرض من الحفر في أرضه بحثاً عن اآلثار "

، على أثر منقول أو عقاري  ، ولو في ملكه الخاص ، فكل من يعثر مصادفة مةولما كانت اآلثار تعتبر في األصل من األموال العا

، وإال اعتبر مستوليا على أثر بغير  ، يجب عليه أن يبلغ عنه الحال وان يسلمه للسلطة المختصة على سطح األرض أو باطنها

 .  من قانون اآلثار 99، ووقعت عليه العقوبة المقررة في المادة  ترخيص

. وهذه هي اآلثار الموجودة وقت  ، اآلثار والتي تعتبر مملوكة خاصة ، على سبيل الحصر من قانون اآلثار 11المادة  وقد حددت

،  ، واآلثار التي تعطي للمكتشف مكافأة طبقاً ألحكام القانون العمل بقانون اآلثار في المجموعات الخاصة أو في حيازة تجار العاديات

،  ، واآلثار المستوردة من الخارج التي تعطيها الحكومة بطريق البدل أو تتصرف فيها بالبيع أو التنازلواآلثار المنقولة المكررة 

وآثار العصر المسيحي وما تاله من العصور إلى نهاية عصر إسماعيل التي توجد في ملك األفراد ويكون قد تم تسجيلها دون أن 

. وقد أورد قانون اآلثار على هذه الملكية الخاصة لآلثار  حف للبيع مما تستغني عنه، واآلثار التي تعرضها المتا تنزع الدولة ملكيتها

 ، ونذكر من هذه القيود ما يأتي :  قيوداً للمصلحة العامة التي تقتضي حماية اآلثار

تاريخ يجب على مالك األثر العقاري المسجل أن يبلغ الوزارة المختصة عن كل تصرف فيه خالل خمسة عشر يوما من  - 2

 . من قانون اآلثار ( 27التصرف ) م 

. وال يجوز تصديرة إلى الخارج إال  ال يجوز نقل أي أثر إلى أية جهة داخل الدولة المصرية إال بعد إخطار المصلحة المختصة - 1

 .  من قانون اآلثار ( 19و م  19بترخيص من الوزير المختص بعد موافقة المصلحة المختصة ) م 

زير المختص أن يصدر فراراً باالستيالء على أي أثر منقول إذا رأت المصلحة المختصة أن للدولة مصلحة في يجوز للو - 9

، وللمالك المعارضة فيه أمام المحكمة االبتدائية المختصة  ، وذلك في مقابل تعويض يمنح لمالك األثر تقديره لجنة خاصة اقتنائه

 . من قانون اآلثار ( 11الك بكتاب موصى عليه مع علم وصول ) م خالل ثالثين يوما من تاريخ إبالغه إلى الم
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 قيود ترد على الحق في التملك  -الفرع الثاني 

 قيود واردة في قانون اإلصالح الزراعي  -المبحث األول 

 ما اشتمل عليه قانون اإلصالح الزراعي من القيود : - 410
، وما تاله من قوانين  2591سبتمبر سنة  5، الصادر في  إلصالح الزراعيالخاص با 2591لسنة  217اشتمل المرسوم بقانون رقم 

، وتحديد العالقة بين مستأجر األرض  . أهمها الحد األقصى الجائز تملكه من األراضي الزراعية ، على كثير من القيود معدلة له

، وإيجاب الكتابة في انعقاد  األدنى لمدة اإليجار، والحد  الزراعية ومالكها وما تضمن ذلك من قيود متعلقة بالحد األقصى لألجرة

، وعدم جواز زيادة ما ينتفع به الشخص من األراضي  اإليجار وعدم جواز تأجير األرض الزراعية إال لمن يتولى زراعتها بنفسه

، وكذلك  لزراعية بحكم القانون، وامتداد عقود إيجار األرضي ا الزراعية على خمسين فداناً أو على القدر الجائز له تملكه أيهما أكثر

. وقد سبق أن بحثنا المسائل الخاصة  النصوص التي تهدف إلى الحد من تجزئة األراضي الزراعية ومنع تفتت الملكية الزراعية

، عند الكالم في عقد اإليجار  بتحديد العالقة ما بين مستأجر األرض الزراعية ومالكها وما تضمنه ذلك من قيود متعددة
 ($%& ) 

( $%&. وما بعدها 199فقرة  1انظر الوسيط 
. وكذلك بحثنا مسألة الحد من تجزئة األرض الزراعية والمسائل التي يثيرها قانون  

، عند الكالم في عقد البيع  اإلصالح الزراعي بالنسبة إلى بيع األراضي الزراعية
فقرة  – 251فقرة  5انظر الوسيط  ( &%$) 

191 .&%$ )
 . 

، فنقصر بحثنا على هذه  صدد القيود التي أوردها قانون اإلصالح الزراعي فيما يتعلق بحق تملك األراضي الزراعيةولما كنا ب 

. واألصل أنه ال يجوز لشخص أن يتملك من األراضي الزراعية أكثر  ، ونبين الحد األقصى الجائز تملكه من هذه األراضي المسألة

 . د االستثناءات، ويرد على هذا األصل بع من مائة فدان

 األصل العام  - 2

 : 0952الحد األقصى لتملك الفرد األرض الزراعية بحسب قانون سنة  - 412
.  2591سبتمبر سنة  5، وقد صدر في  2591لسنة  217أو ما صدر من قوانين اإلصالح الزراعي هو المرسوم بقانون رقم  

 .  ، مع بقائه على حالة في األحكام التي لم تعدلها هذه القوانين ، وما جاء من القوانين بعده هي قوانين معدلة له ويعتبر هو األصل

ذا القانون على ما يأتي : " ال يجوز ألي شخص أن يتملك من األراضي الزراعية أكثر من مائتي  وقد نصت المادة األولي من ه

 .  ، وال يجوز تسجيله " . وكل عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطالً  فدان

،  ونرى من ذلك أن الحد األقصى لتملك الفرد لألرض الزراعية
راعي إال على األراضي وال يسرى قانون اإلصالح الز ( &%$) 

لسنة  91، فال تسرى على أراضي البناء وهي األراضي الداخلة في كردون البنادر والبالد الخاضعة ألحكام القانون رقم  الزراعية

واألراضي الفضاء التابعة لبناء  ، ، واألراضي المقام عليها بناء غير تابع ألرض زراعية أو الزم لخدمتها بشروط معينة 2559

 2من التفسير التشريعي رقم  9بتعديل المادة  2519لسنة  2تابع ألرض زراعية أوال زم لخدمتها ) انظر التفسير التشريعي رقم  غير

( $%&. ( 2599لسنة  5من التفسير التشريعي رقم  9المعدل بالمادة  2599لسنة 
. فإذا  فدان 199، هو  2591بحسب قانون سنة  

من القانون  1و  2/  9، وتنص المادة  ، استولت الحكومة على المقدار الزائد ذا القانون على هذا الحدزادت ملكية الفرد وقت نفاذ ه

في هذا الصدد على ما يأتي : " تستولي الحكومة في خالل الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون على ملكية ما يجاوز 

.  ى إال يقل المستولي عليه كل سنة عن خمس مجموع األراضي الواجب االستيالء عليها، عل مائتي الفدان التي يستبقيها المالك لنفسه

،وتبقى للمالك الزراعة القائمة على األرض وثمار األشجار حتى نهاية السنةالزراعية  ويبدأ االستيالء على أكبر الملكيات الزراعية

) المعدلة بالقانون  9/  9، فنص في المادة  ئية ليمنع التحايل على أحكامه. وقد اتخذ القانون احتياطات وقا التي تم خاللها االستيالء "

 ( على ما يأت ي : " وال يعتد في تطبيق أحكام هذه القانون :  2599لسنة  297رقم 
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عه . ) ب ( بتصرفات المالك إلى فرو 2591يوليه سنة  19( بتصرفات المالك ال بالمرهون التي لم يثبت تاريخها قبل يوم  2) 

، متى كانت تلك التصرفات غير  ، وال بتصرفات هؤالء إلى فروعهم وأزواجهم وأزواج فروعهم وإن نزلوا وزوجه وأزواج فروعه

 19، وذلك دون إضرار بحقوق الغير التي تلقوها من المذكورين بتصرفات ثابتة التاريخ قبل  2555ثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 

 . 2591يوليه سنة 

) جـ ( بما قد يحدث منذ العمل بهذا القانون من تجزئة بسبب الميراث أو الوصية لألراضي الزراعية المملوكة لشخص وأحد 

، وذلك بعد  وتستولي الحكومة في هذه الحالة على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من هذه األراضي في مواجهة الورثة والموصى لهم

، قبل استيالء الحكومة  ى من ذلك أن القانون اتخذ احتياطات ثالثة : " ) أوالً ( افترض أن المالك. ونر استيفاء ضريبة التركات "

، وترتب على ذلك أن الورثة  ، قد مات وترك أكثر من وارث وقد يكون أوصى بجزء من أرضه على المقدار الزائد من أرضه

فلم يصب الواحد منهم أكثر من هذا المقدار فالعبرة في هذه الحالة  ، والموصى لهم اقتسموا تركة مورثهم وهي تزيد على مائتي فدان

إذ يفترض  –، وتستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز مائتي الفدان من تركة المورث  بتاريخ نفاذ القانون ال بتاريخ موت المورث

. ) ثانياً ( افترض القانون أن  ء ضريبة التركات، وذلك بعد استيفا في مواجهة الورثة والموصي لهم –بقاؤه حيا حتى يوم االستيالء 

) تاريخ فرض رسم ( األيلولة على التركات ( في جزء من أرضه أو فيها كلها إلى  2555المالك قد تصرف بعد أول يناير سنة 

التصرفات بالنسبة  ، ويقضي هذه القانون بعدم االعتداد بهذه . وذلك تهربا من قانون ضريبة التركات زوجه وفروعه وأزواج فروعه

هو أيضاً بهذه التصرفات  2591. فلم يعتد قانون سنة  إلى الضريبة إذا مات المورث في خالل خمس سنوات من وقت التصرف

، وأدخل جملة ما تصرف فيه المالك ضمن الباقي عنده في حساب المائتي الفدان الحد  2591بالرغم من بقاء المورث حيا حتى سنة 

، بالقانون رقم  ، ثم أضاف المشرع 2555. ولم يعتد إال بالتصرفات الثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة  الزراعيةاألقصى للملكية 

، ما عسى أن يكون قد صدر من تصرفات من  ، إلى التصرفات الصادرة إلى الزوج والفروع وازواج الفروع 2599لسنة 297

. ومع ذلك نص القانون  ، إذ افترض التواطؤ في هذه التصرفات المتعاقبة لواهؤالء إلى أزواجهم وفروعهم وأزواج فروعهم وإن نز

، أما بعد هذا التاريخ  2591يوليه سنة 19على عدم اإلخالل بحقوق الغير التي تلقوها ممن سبق ذكرهم بتصرفات ثابتة التاريخ قبل 

، وقد توقع صدور قانون اإلصالح  2591يوليه سنة  19ر . ) ثالثاً ( افترض القانون أن المالك بعد مرو فال يعتد بهذه التصرفات

، فلم يعتد القانون بتصرفات المالك وال بالرهون التي لم  ، قد بادر إلى التصرف في أرضه أو إلى رهنها للغير متواطئاً معه الزراعي

 2591يوليه سنة  19يثبت تاريخها قبل يوم 
المادة الثالثة من قانون اإلصالح  وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأن ( &%$) 

 19تنص على أنه ال يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك التي لم يثبت تاريخها قبل  2591لسنة  217الزراعي رقم 

تبر جهة ، فاع تبرم بغير الفكاك من أحكام هذا القانون ، وقد أراد بذلك القضاء على التصرفات الصورية التي 2591يوليه سنة 

يوليه سنة  19، وشرط لالعتداد بهذه التصرفات في مواجهتها أن تكون ثابتة التاريخ قبل  اإلصالح الزراعي من طبقة " الغير "

هذه التصرفات غير  . وانظر أيضاً في أن ( 919ص  79رقم  29مجموعة أحكام النقض  2519مايو سنة  9) نقض مدني  2591

، تظل صحيحة ونافذة فيما بين  ، وإن كان ال يعتد بها في مواجهة اإلصالح الزراعي 2591سنة يوليه  19ثابتة التاريخ قبل 

، بحيث إذا اختار المالك األطيان موضوع هذه التصرفات فليس لجهة اإلصالح الزراعي أن تعترض على التصرفات حكم  عاقديها

، أضاف  . والى جانب هذه االحتياطات الثالثة 91ص  9 رقم 25مجموعة أحكام النقض  2519يناير سنة  9النقض السابق ونقض 

( : يعاقب بالحبس كل من قام بعمل يكون من شأنه  2599لسنة  559) المعدلة بالقانون رقم  21( م  2ما يأتي : )  2591قانون سنة 

اً بالحبس كل من يتعمد من . ويعاقب أيض ، فضال عن مصادرة ثمن األرض الواجب االستيالء عليها تعطيل أحكام المادة األولي

،بقصد تفويت تمام االنتفاع بها  مالكي األراضي التي يتناولها حكم القانون أن يحط من معدنها أو يضعف تربتها أو يفسد ملحقاتها

 559المادة الرابعة مكررة ثم أضيفت بالقانون رقم  ، وكذلك يعاقب بالحبس كل من يتصرف تصرفا يخالف وقت االستيالء عليها

مكررة وتجري بما يأتي : " يعفي من العقاب بما في ذلك المصادرة كل بائع أو شريك بادر من تلقاء نفسه  21المادة  2599لسنة 

ابتداء من أول يناير سنة  : 19( م  1. )  ، أو بإبالغ الجهات المختصة أمر هذه المخالفة " بالرجوع عن التصرف المخالف للقانون

. وقد قصد بهذا النص المساواة ما  على ما يزيد على مائتي فدان بنسبة خمسة أمثال الضريبة األصلية تفرض ضريبة إضافية 2599

 ، وهؤالء الذين استولي على أراضيهم فيما بعد إذ يدفعون ضريبة بين المالك الذين استولي على أراضيهم في السنوات األولي
( $%&. االستيالء على هذا المقدارإضافية على المقدار الزائد على الحد األقصى إلى يوم 

 . 

وبالقانون  2599لسنة  297وبالقانون رقم 2591لسنة  922) المعدلة بالمرسوم بقانون رقم  2591من قانون سنة  5ونصت المادة 
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ريخ ، خالل خمس سنوات من تا ( على ما يأتي : " يجوز مع ذلك للمالك 2599لسنة  951المعدل بقانون رقم  2599لسنة 999رقم 

( إلى أوالده  2، أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان على الوجه اآلتي : )  العمل بهذا القانون

 . فإذا توفي المالك قبل االستيالء ، على إال يزيد مجموع ما يتصرف فيه إلى أوالده على المائة فدان بما ال يجاوز خمسين فداناً للوالد

 .  ، ويتم توزيع ما افترض التصرف فيه على أوالده طبقاً لقانون المواريث على أرضه أنه قد تصرف إليهم في الحدود السابقة

، سواء  وال يجوز للمالك…) جـ ( إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط اآلتية :  …) ب ( إلى صغار الزراع بالشروط اآلتية : 

، ولو بطريق  ، أن يطعن في التصرف بالصورية بأي طريق كان أو إلى خريجي المعاهد الزراعية كان تصرفه إلى صغار الزراع

. وال يكون التصرف صحيحاً إال بعد تصديق المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار "  ورقة الضد
وقد صدر بعد ذلك  ( &%$) 

لإلصالح الزراعي واستغالل األراضي المستولي عليها المخصصة  ، يقضي بأن تتولى الهيئة العامة 2519لسنة  71القانون رقم 

، ويجوز لهيئة أن تتصرف في هذه األراضي إلى شركات المساهمة التي تنشئها أو تساهم في رأس المال والى الجمعيات  للحدائق

ئيس الجمهورية كما يجوز لها أن ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من ر التعاونية التي تشرف عليها أو غيرها

( $%&. تعهد بإدارة هذه األراضي إلى الشركات المساهمة والى الجمعيات التعاونية المذكورة
. وفي هذا النص توسعة على المالك  

غير محدد . ومقداراً آخر  ، ومائة فدان ألوالده ،أن يستبقى من أرضه مائتي فدان لنفسه ، طبقا للنص ، فيجوز للمالك الزراعيين

يتصرف فيه إلى صغار الزراع إلى خريجي المعاهد الزراعية بالشروط المنصوص عليها في القانون 
وهناك توسعة  ( &%$) 

على ما يأي " ويجوز لألفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من  2591حرف ب من قانون سنة  1، إذ نصت المادة  أخرى

، وال يسري على هذه األراضي حكم المادة األولي إال بعد انقضاء خمس  ستصالحهااألراضي البور واألراضي الصحراوية ال

. وقد عدل النص بالقانون رقم  ، هذا مع عدم اإلخالل بجواز التصرف فيها قبل انقضاء هذه المدة " وعشرين سنة من وقت التملك

( $%&. 2597لسنة  212الذي عدل بالقانون رقم  2591لسنة 257
) المعدلة بالقانون رقم 2591من قانون سنة  9دة . ونصت الما 

، الحق في تعويض يعادل  ، وفقا ألحكام المادة األولي ( على ما يأتي : " يكون لمن استولت الحكومة على أرضه 2599لسنة  297

قدر القيمة اإليجارية بسبعة عشرة أمثال القيمة اإليجارية لهذه األرض مضافاً إليه قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة واألشجار وت

، استحق مالك الرقبة ثلتى التعويض والمنتفع الثلث  وإذا كانت ملكية األرض لشخص وحق االنتفاع آلخر …أمثال الضريبة األصلية 

عرها ( على ما يأتي : " يؤدي التعويض سندات على الحكومة بفائدة س 2599لسنة  119) المعدلة بالقانون رقم  1. ونصت المادة  "

، ويقبل أداؤها ممن استحق من  % نستهلك في خالل ثالثين سنة ويكون هذه السندات اسمية وال يجوز التصرف فيها إال لمصري 9

، وفي أداء الضرائب على األطيان التي لم  الحكومة ألول مرة أو من ورثته في الوفاء بثمن األراضي البور التي تشتري من الحكومة

، وفي أداء ضريبة التركات والضريبة اإلضافية على األطيان المفروضة بموجب  ا قبل العمل بهذا القانونيسبق ربط ضرائب عليه

، بتعيين مواعيد وشروط استهالك هذه السندات وشرط  ، بناء على طلب وزير المالية واالقتصاد . ويصدر مرسوم هذا القانون

، وتستهلك  % فقط2,9، فأصبحت السندات اإلسمية بفائدة سعرها  2597سنة ل 217. وقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم  تداولها "

، ألغت التعويض المستحق للمالك المستولي على أراضيهم سواء بحكم  . ولكن الحكومة فيما بعد هذه السندات في خالل أربعين سنة

 . 2515لسنة  295يض بموجب القانون رقم ، وأصبح االستيالء دون أي مقابل أو تعو 2512أو بحكم قانون سنة 2591قانون سنة 

 :  1961الحد األقصى للتملك الفرد لألرض الزراعية بحسب قانون سنة  - 413

تنص المادة 2512لسنة  211. ثم صدر القانون رقم  2512وبقى الحد األقصى لتملك الفرد لألرض الزراعية مائتي فدان إلى سنة 

ي فرد أن يتملك من األراضي أكثر من مائة فدان ويعتبر في حكم األراضي الزراعية ما األولي منه على ما يأتي : " ال يجوز أل

.  ،ولك تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه األحكام يعتبر باطال وال يجوز تسجيله " يملكه األفراد البور واألرضي الصحراوية

، ويدخل فيها األراضي البور واألراضي الصحراوية بعد أن  ان فقطفأصبح الحد األقصى لتملك الفرد لألراضي الزراعية مائة فد

 في حساب المائتى فدان إلى خمس وعشرين سنة من وقت تملكها.  2591كانت هذه األراضي ال تدخل بحسب قانون سنة 

. ولم  ي يستبقيه المالك "على أن " تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد األقصى الذ2512ونصت المادة الثالثة من قانون سنة 

. وجاء في المذكرة  مهلة مقدارها خمس سنوات على النحو الذي قدمناه 2591يحدد القانون مهلة إلتمام االستيالء كما حدد قانون سنة 

. فإذا  أن القانون يعطي " للهيئة العامة لإلصالح الزراعي الحق في االستيالء في تاريخ العمل به 2512اإليضاحية لقانون سنة 

، فإن ريع األرضي المستولي عليها ال يكون من حق الهيئة إال  تراخى صدور قرار االستيالء على األطيان الزائدة لدى أحد المالك
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، هو الوقت الذي يتحول فيه حق المستولي عليه في الريع إلى فائدة على السندات طبقاً ألحكام  من تاريخ صدور قرار االستيالء

. فإذا ظلت األرض الزائدة تحت يده بعد صدور قرار فحينئذ تربط عليه حتى  قرر استحقاق الفائدة من تاريخ االستيالءالتي ت 9المادة 

يتم للهيئة العامة لإلصالح الزراعي تسلمها منه " 
) يضيف فقرة ثانية إلى المادة  2512لسنة  279وقد صدر القانون رقم  ( &%$) 

( وينص على ما يأتي : " يتعين على واضع اليد على األراضي المستولي عليها طبقاً  2512 لسنة 211السادسة من القانون رقم 

، أن يستمر في وضع يده عليها ويعتر مكلفا بزراعتها مقابل أمثال الضريبة  ألحكام هذا القانون سواء كان هو المسئول لديه أو غيره

( $%&. " يدفعها سنوياً إلى الهيئة العامة لإلصالح الزراعي
  . 

، للمالك أن يتصرف في المقدار الزائد على الحد األقصى لألوالد بما ال  2591، كما أباح قانون سنة  2512ولم يبح قانون سنة 

، بل أن الحكومة تستولي  يجاوز مائة فدان أو إلى صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية بشروط خاصة على ما بينا فيما تقدم

2512، والعبرة في تحديد هذا القدر الزائد مما يملكه الفرد وقت نفاذ قانون سنة  ائد على المائة فدانعلى كل المقدار الز
 ($%& ) 

، فال يعتد في تطبيق حكم االستيالء بتصرفات المالك إذا  هو تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية 2512يوليه سنة  19وكان يوم 

( $%& . 2512سنة  يوليه 19لم تكن ثابتة التاريخ قبل 
  . 

على أن "  2512من قانون سنة  5، ننص المادة  وفيما يتعلق بالتعويض الذي يعطي للمالك عما استولت عليه الحكومة من أرضه

، الحق في تعويض يقدر وفقاً لألحكام الواردة في هذا الشأن  ، تنفيذاً ألحكام هذا القانون يكون لمن استولت الحكومة على أرضه

. فيجب إذن الرجوع  " 2591سبتمبر سنة  5، وبمراعاة الضريبة السارة في  المشار إليه 2591لسنة 217سوم بقانون رقم بالمر

، وقد أوردنا نصها فيما تقدم  في تقدير التعويض 2591من قانون سنة  9إلى المادة 
( $%&. 591انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

فيكون  

، مضافاً إليها قيمة المنشآت الثابتة وغير الثابتة  مثال القيمة اإليجارية لألرض المستولي عليهاللمالك الحق في تعويض يعادل عشرة أ

، استحق  ، وإذا كانت ملكية الرقبة لشخص وحق االنتفاع آلخر .وتقدير القيمة اإليجارية بسبعة أمثال الضريبة األصلية واألشجار

 .  مالك الرقبة ثلثي التعويض والمنتفع الثلث

سنة )  29بأن يؤدي التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة  2912من قانون سنة  9، فقد نصت المادة  أما الطريقة أداء التعويض

( محسوبة من تاريخ  2591% في قانون سنة  2,9% ) بدال من 5( , وبفائدة قدرها  2591سنة في قانون سنة  59بدال من 

هذه السندات كليا أو جزئيا بالقيمة االسمية بعد عشر سنوات . ويجوز للحكومة استهالك  االستيالء
من  1وتنص المادة  ( &%$) 

( على أنه " إذا كان األرض التي استولت عليها الحكومة مثقلة بحق  2597لسنة  217) المعدلة بالقانون رقم  2591قانون سنة 

. وللحكومة إذا  ما يعادل كامل الدين المضمون بهذا الحق، استنزل من قيمة المستحق لصاحب األرض  رهن أو اختصاص أو امتياز

، على أن تستهلك هذه السندات في مدة ال تزيد  ، أن تستبدل به سندات عليها بفائدة تعادل فائدة الدين تحل محل المدين في الدين لم

الحكومة الزيادة في سعر الفائدة بعد  % ( تحملت2,9% ) أصبحت 9. وإذا كان الدين ينتج فائدة سعرها يزيد على  على أربعين سنة

نص يخالف هذه األحكام فيجب  2512. ولم يرد في قانون سنة  التحصيل وتبعة الديون المعدومة " خصم ما يوازي مصاريف

على  ، . فيعطي للدائنين أصحاب حق الرهن أو االختصاص أو االمتياز سندات بفائدة تعادل فائدة الدين تطبيقها في ظل هذا القانون

سنة ) مدة استهالك سندات التعويض ( وتستنزل هذه السندات من  أن نستهلك هذه السندات في مدة ال تزيد على خمس عشرة

  . 92ص  – 99ص  21. انظر في هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  التعويض المستحق للمالك
 2599لسنة  5تفسير شرعي للجنة العليا بالقرار رقم وال تتحمل الحكومة بالدين إال في حدود التعويض المستحق عن األرض ) 

. ويجب على  ، وتكون أرضه الباقية له وسائر أمواله كافلة لهذا المقدار الزائد ،ويبقى مدينا بالمقدار الزائد من الدين ( 1المادة 

فإن لم يفعلوا يرئت ذمة الحكومة قبلهم ،  الدائنين اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في الالئحة التنفيذية لقانون اإلصالح الزراعي

. وتتحمل الحكومة فوائد الدين من  ، وال يبقى للدائنين إال الرجوع على المالك في أمواله صرفه من تعويض للمالك في حدود ما يتم

المعنى إسماعيل غانم  تاريخ االستيالء على األرض حتى تاريخ قيام الحكومة بسداد الدين للدائن أو صرف السندات له ) انظر في هذا

( $%&. ( 1هامش 99ص  21فقرة 
كما سبق القول  2515لسنة  295. وقد ألغى هذا التعويض بموجب القانون رقم  

 ($%& ) 
( $%&. 191ص  - 199ص  591انظر أنفا فقرة 

  . 
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 التملك لما يزيد على الحد األقصى : - 414
، أصبح المالك ألرض  2512، ثم على أساس قانون سنة  29591نون سنة وبعد أن تمت تسوية الملكية الزراعية على أساس قا 

، حتى لو  . وال يجوز بعد ذلك 2512زراعية في الوقت الحاضر ال يجاوز ما يملكه مائة فدان وهو الحد األقصى المقرر بقانون سنة 

. وأسباب كسب األرض الزراعية التي تستجد  ن، أن يزيد ما يملكه الفرد على مائة فدا استجد سبب في المستقبل لتلمك أرض زراعية

بعد فرض الحد األقصى المتقدم ذكره أما أن نرجع إلدارة المالك ويتضمن ذلك العقد واألخذ بالشفعة واالستيالء أو ترجع لواقعه مادية 

 .  أو إدارة غر إدارة المالك ويتضمن ذلك الميراث والوصية وااللتصاق والتقادم

، يجب تعطيل  ، ويكون من شأنها أن تزيد في أرضه الزراعية بحيث تجاوز الحد األقصى إلى إدارة المالك فاألسباب التي ترجع

، منذ صدور قانون سنة  . ومن ثم نصت المادة األولي من قانون اإلصالح الزراعي مفعولها ومثل إرادة المالك إذ هي مخالفة للقانون

، وال يجوز  كل تعاقد ناقل لملكية يترتب عليه مخالفة هذه األحكام يعتبر باطالً  على أن " 2512وبعد تعديله بقانون سنة  2591

، فإذا باع شخص إلى شخص آخر أرضاً زراعية أو هبة إياها فزادت  . والتعاقد الناقل للملكية يشمل البيع والمقايضة والهبة تسجيله "

، كان البيع أو الهبة عقداً باطال  البيع أو هذه الهبة على مائة فداناألرض الزراعية التي يملكها المشتري أو الموهوب له بسبب هذا 

. كذلك إذا قايض شخص شخصاً آخر فأعطاه أرضاً زراعية وأخذ منه داراً أو أعطاه أرضاً زراعية مساحتها أكبر  وال يجوز تسجيله

ية التي يملكها الشخص اآلخر على مائة ، فترتب على المقايضة أن زادت األرض الزراع من األرض الزراعية التي أخذها منه

. ويستوي في بطالن العقد الناقل للملكية أن يكون المتصرف له مالكاً قبل العقد  ، فإن المقايضة تكون باطلة وال يجوز تسجيلها فدان

، أو أن  قبل ذلك مائة فدانمائة فدان فيكون ما ملكه بالعقد مقدارا زائداً على الحد األقصى كما لو اشتري عشرين فداناً وكان يملك 

يكون مالكاً قبل العقد أقل من مائة فدان فكسب بالعقد ما يجعل مجموع ما يملكه أكثر من مائة فدان كما لو اشترى أربعين فداناً وكان 

، وذلك ألن  ئة فدان فحسب. وفي الحالة الثانية يكون العقد باطال في األربعين فدانا كلها إال فيما يجاوز ما يملك قبل العقد ثمانين فدانا

، وألن الصفقة ال تتجزأ فال يمكن جعلها صحيحة في عشرين فدانا على الشيوع  النص على البطالن عام ال يميز بين حالة وحالة

 . والعقد الذي يعتبر باطال هو العقد الذي يصدر وباطلة في العشرين األخرى وقد يتضرر من تجزئتها البائع أو المشتري أو كالهما

، أما العقد الثابت التاريخ  ، أو العقد غير الثابت التاريخ 2512تاريخ نفاذ قانون سنة  2512يوليه سنة  19في تاريخ غير سابق على 

، فإن كان من شأنه أن يجعل المتصرف له يجاوز حد  فإنه يكون صحيحاً ويجوز تسجيله 2512يوليه سنة  19. على  السابق

ولت الحكومة على ما يجاوز هذا النصاب ، است النصاب الجائز تملكه
يجب التمييز في هذا الصدد بين حالتين : ) الحالة  ( &%$) 

األولي ( بيع ) و تصرف آخر ناقل للملكية ( يصدر ممن يملك اكثر من مائة فدان ولو ترتب على البيع أن يصبح البائع ال يملك اكثر 

التاريخ فال شك في بطالنه بصريح نص  أو بعد ذلك أو كان غير ثابت 2512سنة يوليه  19، فهذا البيع إن صدر في  من مائة فدان

،  فال شك في صحته ووجوب االعتداد به 2512يوليه سنة  19. وإذا كان البيع ثابت التاريخ قبل  2512من قانون سنة  1/  9المادة 

 2512سنة  يوليه 19ا لم تكن ثابتة التاريخ قبل صريح في عم االعتداد بالتصرفات الصادرة من المالك م 2512فإن قانون سنة 

. ) الحالة الثانية ( بيع ) أو  يعتد بها سنة ويجوز تسجيلها 2512يوليه سنة  19والمفهوم من ذلك أن هذه التصرفات الثابتة قبل 

، وهذه الحالة  انتصرف آخر ناقل للملكية ( يصدر من شخص إلى شخص آخر فيجعل مجموع ما يملكه المشتري اكثر من مائة فد

ويقضي بأن " كل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه  2512الثانية هي التي يسري عليها نص المادة األولي من قانون سنة 

، فنا  أو بعد ذلك أو كان غير ثابت التاريخ 2512يوليه سنة  19األحكام يعتبر باطال وال يجوز تسجيله " فإن كان البيع قد صدر في 

، فقد  2512يوليه سنة  19. وإذا كان البيع ثابت التاريخ قبل  نص المادة األولي سالفة الذكر أيضاً ال شك في بطالن البيع بصريح

، فينفسخ  ، ثم اختلف فيما بعد ذلك فرأي يذهب إلى أن البيع صحيح ولكن ال يجوز تسجيله أجمعت اآلراء على أن البيع صحيح

هامش 195ص  15حسن كيرة فقرة  - 2هامش  91ص  29لملكية ) انظر من هذا الرأي إسماعيل غانم فقرة الستحالة االلتزام بنقل ا

، ومن ثم ال ينفسخ بل يكون نافذا ) انظر من هذا الرأي عثمان حسين عبد  ( ورأي آخر يذهب إلى أن البيع صحيح ويجوز تسجيله 2

ص  199فقرة  5والمؤلف في الوسيط  - 29ص  - 22ص  2599هللا في شرح أحكام قانون اإلصالح الزراعي في مصر سنة 

912 ) . 
، فهي تنص كما رأينا على أن " كل تعاقد ناقل للملكية  2512ويستند الرأي الثاني الذي تقول به على المادة األولي من قانون سنة 

، وهذا النص ال يعمل به إال من يوم  من النص يترتب عليه مخالفة هذه األحكام يعتبر باطال وال يجوز تسجيله " فالبطالن هنا مستمد

، المراد  ال يستجيب عليه النص فيجعله باطال 2512يوليه لسنة 19، فكل تعاقد صحيح ثابت التاريخ قبل يوم  2512يوليه سنة  19

 كما –. فليس لنا أن نقول  ة "، بل هو مجرد " التعاقد الناقل للملكي معرفة حكمه هنا ليس هو التعاقد الذي يتم تسجيله فينتقل الملكية
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، انعقاد  إننا أمام كسب الملكية بالعقد " وهو وضع قانوني مركب وال يتم تكوينه إال بتوافر عنصرين –قال أصحاب الرأي األول 

ناقل العقد صحيحاً من ناحية وتسجيله من ناحية أخرى " والصحيح في نظرنا أننا أمام وضع قانوني بسيط وهو " مجرد التعاقد ال

. أما الذي ال يجوز تسجيله  ، فإن هذا التعاقد صحيحاً وجب تسجيله إذا طلب صاحب الشأن ذلك . والتسجيل يأتي بعد ذلك للملكية "

، إذ أن هذا هو  أو بعد ذلك أو التعاقد غير ثابت التاريخ 2512يوليه سنة  19فهو التعاقد الصادر في  2512في أحكام قانون سنة 

  . ، ومن ثم ال يجوز تسجيله التعاقد الباطل
فدان من أرضه بعقد بيع  19فدان مقدار  299فدانا باع إلى شخص آخر يملك  219ويترتب على ما قدمناه أنه لو أن شخصاً بملك 

يصبح . وتنتقل ملكية العشرين فداناً إلى المشتري ف ، فإن البيع يكون صحيحاً ويجوز تسجيله 2912يوليه سنة  19ثابت التاريخ قبل 

ً  219ما يملكه  ( $%&. وتستولي الحكومة على العشرين فداناً عنده هو ال عند البائع ، فدانا
. وكالتعاقد الناقل للملكية األخذ بالشفعة  

فال يجوز لشخص أن يأخذ بالشفعة أرضاً زراعية من شأنها أن تجعل مجموع ما يملكه من األرضي الزراعية أكثر من مائة فدان 
 (

( $%&. 157ص  77رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591نوفمبر سنة  25مدني نقض  ( &%$
. كذلك ال يجوز  للشخص أن  

، إذ االستيالء يقوم على نية التملك أو  أرضاً مباحة بحيث يصبح مالكا ألكثر من مائة فدان –عندما كان ذلك جائزاً  –يملك باالستيالء 

 .  الباطلة أثر على إرادة المستولي فال يكون لهذه اإلرادة

. فإذا كان الشخص يملك مائة فدان أو  واألسباب التي ال ترجع إلى إرادة المالك هي كما قدمنا الميراث والوصية وااللتصاق والتقادم

،  ، فأصبح مجموع ما يملكه أكثر من مائة فدان ، ثم كسب ملكية أرض زراعية بعد ذلك بطريق الميراث أو الوصية أو التقادم أقل

، ولكن تستولي الحكومة على المقدار الزائد على المائة فدان  التملك صح
فقرة  - 255فقرة  5انظر في كل ما تقدم الوسيط  ( &%$) 

192 .&%$ )
من قانون  1، واشترطت المادة  . وقد منح المالك سنة يستطيع فيها أن يتصرف في المقدار الزائد على المائة فدان 

( أن يصدر التصرف إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم وبشروط التصرف إليهم  2591) على خالف قانون سنة  2512سنة 

، استولت الحكومة على  ، وبقى عند المالك ما يزيد على مائة فدان ا انقضت السنة. فإذ قرار من الهيئة العامة لإلصالح الزراعي

المقدار الزائد 
لسنة  291) المعدلة بالقانون رقم  2512لسنة  211من القانون رقم  1وقد نصت في هذا المعنى المادة  ( &%$) 

بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب  ( على أنه " إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا 2512

، على أن يتم التصرف في هذا القدر  ، كان للمالك أن يتصرف في القدر الزائد خالل سنة من تاريخ تملكه الملكية بغر طريق التعاقد

. وتستولي الحكومة على  عيإلى صغار الزراع الذين يصدر بتعرفهم وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة لإلصالح الزرا

، إذا لم يتصرف المالك خالل المدة المذكورة أو تصرف على  األطيان الزائدة نظير تعويض الذي يحدد طبقاً ألحكام هذا القانون

 . وتسري أحكام هذه المادة بالنسبة للملكية التي تؤول إلى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير ذلك من خالف أحكام هذه المادة

( $%&. " طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا القانون
  . 

 الحد األقصى لتملك األسرة لألرض الزراعية : - 415
، فكان يجوز أن تملك األسرة الواحدة أكثر من مائتي فدان  حداً أقصى لتملك األسرة لألرض الزراعية 2591لم يضع قانون سنة  

، أما األوالد البالغين  . والمقصود باألسرة هنا الزوج والزوجة واألوالد القصر فرادها أكثر من مائتي فدانبشرط أال يملك وأحد من أ

، إذ أن من بلغ سن الرشد تصبح له شخصية مستقلة وله حق  سن الرشد فال يحسبون ضمن أفراد األسرة بهذه المعنى الضيق

. وعلى ذلك كان يجوز ألسرة  ، ويصلح هو بدوره أن يكون رب أسرة بيهالتصرف في أمواله فال تكون هذه األموال تحت تصرف أ

، إذ يجوز لكل من هؤالء الخمسة أن  ، أن يملكوا ألف فدان 2591، في ظل قانون سنة  مكونة من زوج وزوجة وثالثة أوالد قصر

: "  2591لمادة األولي من قانون سنة يضيف النص اآلتي إلى ا 2597لسنة  15. ومن أجل ذلك صدر القانون رقم  يملك مائتي فدان

، إذا آلت الزيادة إليهم أو إلى  ال يجوز أن تزيد على ثلثمائة فدان من تلك األراضي جملة ما يمتلكه شخص هو وزوجه وأوالده القصر

 .  ، على أال يسرى هذا الخطر على الحاالت التي تمت قبل العمل بهذا القانون " بعضهم بطريق التعاقد

 الجديد يميز بين حالتين : والنص 

. مثل ذلك أن يبيع  فدان عن طريق التعاقد معهم أو مع بعضهم 999) الحالة األولي ( إذ زاد مجموع ما تملكه أفراد األسرة على 
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، ويشتري هو بعد ذلك ما يكمل أرضه إلى  فدان 199الزوج لزوجته أو ألحد أوالده بعض أرضه حتى يكون الباقي عنده أقل من 

. فتكون الزيادة  ، فيزيد مجموع ما تملك األسرة من األرض الزراعية على ثلثمائة فدان بمقدار ما اشتراه الزوج أخيراً  ئتي فدانما

. ومثل ذلك أيضاً أن يكون مجموع ما تملكه األسرة وهي مكونة من زوج  ، وفيها مظنة التحايل آلت في هذه الحالة عن طريق التعاقد

، فيشتري الزوج مائة فدان باسم  ، للزوج مائتان ولكل من الزوجة واألوالد الثالثة مائة فدان قصر ستمائة فدان وزوجة وثالثة أوالد

، ولكن مجموع ما تملكه األسرة يصبح ألف  ، فال يزيد ما يملك أي فرد من أفراد األسرة على مائتي فدان كل من الزوجة واألوالد

 2597نفاذ قانون سنة ، فإذا كانت عقود البيع تالية ل فدان
تاريخ  2597أبريل سنة  15نافذاً في  2597أصبح قانون سنة  ( &%$) 

( $%&. نشره في الجريدة الرسمية
. أما إذا كانت هذه العقود  ، فإنها تكون عقوداً باطلة وال يجوز تسجيلها أو كانت غير ثابتة التاريخ 

، بل هو  ليس له أثر رجعي 2597، ألن قانون سنة  داً صحيحة ويجوز تسجيلها، فإنها تكون عقو 2579ثابتة التاريخ قبل نفاذ سنة 

قد نص صراحة على عدم رجعيته إذ يقول كما رأينا : " على أال يسري هذا الحظر على الحاالت التي تمت قبل العمل بهذا القانون 

" . 

  

، ولو لم  يزيد مجموع ما يملكه أفراد األسرة على ثلثمائة فدانوكالعقود الناقلة للملكية األخذ بالشفعة إذا ترتب على األخذ بها أن 

 .  يترتب على األخذ بالشفعة أن يزيد ما يملك كل فرد على مائتي فدان

، وكل  . مثل ذلك أن يملك الزوج مائة فدان فدان عن غير طريق التعاقد 999) الحالة الثانية ( إذا زاد مجموع ما يملكه أفراد األسرة 

، أرضاً  ،أو يملك بالتقادم ،أو يوصي له من الزوجة واألوالد الثالثة القصر خمسين فداناً ثم يرث الزوج أو الزوجة أو أحد األوالد

. في هذه الحالة يكون تملك الزيادة صحيحاً ألنه آت عن  ، فيزيد بذلك مجموع ما يملكه أفراد األسرة على ثلثمائة فدان ىزراعية أخر

، فإذا زاد ما يملكه أي فرد على هذا  ، بشرط أال يملك أي فرد من أفراد األسرة أكثر من مائتي فدان غير طريق التعاقد أو الشفعة

 .  لى الزيادةالمقدار استولت الحكومة ع

 2579، كما صرح بذلك قانون سنة  ال يسرى عليها هذا الخطر 2597ويالحظ أخيراً أن الحاالت التي تمت قبل العمل بقانون سنة 

، بأن كان الزوج يملك مثالً  يزيد على ثلثمائة فدان 2597. فإذا كان مجموع ما يملكه أفراد األسرة قبل العمل بقانون سنة  فيما رأينا

، وقد  ، فإن مجموع ما تملكه األسرة في هذا الفرض يكون ألف فدان تي فدان وكل من الزوجة واألوالد القصر الثالثة مائتي فدانمائ

 .  ، وال يستولي الحكومة على المقدار الزائد على ثلثمائة فدان ،فيقرون عليها 2597ثبتت هذه الملكية قبل العمل بقانون سنة 

وصدر بعد ذلك قانون سنة  2591على إدماج حكمه في نص المادة األولي من قانون سنة  2597لسنة  15وقد اقتصر القانون رقم 

،يقضي بجعل الحد األقصى لملكية الفرد مائة فدان  نص جديد 2591ينص على أن يستبدل بنص المادة األولي من قانون سنة  2512

، فأصبح كل من  2591ه األسرة في أي نص من نصوص قانون سنة ، وأغفل إدماج الحد األقصى لمجموع ما تملك كما سبق القول

. وعلى ذلك فال  خلواً من أي نص يقيد مجموع ما تملكه األسرة من األراضي الزراعية بحد أقصى 2512هذا القانون وقانون سنة 

. فلو  منها ال يزيد على مائة فدان، إذا كان ما يملكه كل فرد  يكون هناك حد أقصى لمجموع ما تملكه األسرة من األراضي الزراعية

، إذ ملكية كل فرد من أفراد األسرة  ، صح ذلك ، ويملك مائة فدان كل من الزوجة واألوالد القصر الثالثة أن الزوج يملك مائة فدان

، وإن كان مجموع ما يملكه أفراد األسرة خمسمائة فدان  ال تزيد على مائة فدان
من الزوج  ، إذا كان كل كذلك يصح ( &%$) 

 ً ، أن يشتري أي منهم أو كلهم أراضي زراعية أخرى ال تجعل أحد منهم  والزوجة واألوالد الثالثة القصر ال يملك إال خمسين فدانا

  . ، وان زاد ما يملكه الجميع على ثلثمائة فدان يزيد مجموع ما يملكه على مائة فدان
وانظر  - 2هامش  11ص  5سرة جاء سهوا ال عمدا إسماعيل غانم فقرة انظر في أن عدم تعيين حد أقصى لمجموع ما تملكه األ

 211ويقول : " ثم اختفى هذا الحكم من هذه المادة عند إعادة صياغتها بمقتضى القانون رقم  111ص  15أيضاً حسن كيرة فقرة 

ونية السليمة تقضي باعتبار هذا الحكم ، فإن األصول القان السهو البحت ، ورغم أن الغالب أن هذه االختفاء كان وليد 2512لسنة 

لم يعد هناك حد أقصى لجملة ما يمتلكه الشخص وزوجه وأوالده  2512لسنة  211منسوخا ومعنى ذلك أنه منذ نفاذ القانون رقم 

ثر من النصاب أن كال منهم على حدة ال يتملك اك ، طالما ، فيجوز أن تزيد على ثلثمائة فدان ولو تمت الزيادة عن طريق العقد القصر

. وانظر أيضاً في أن المشرع قد ألغي الحد األقصى لما تملكه األسرة : منصور مصطفي منصور  المشروع للفرد وهو مائة فدان "

  . 57ص  – 51ص  92عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 59ص  25فقرة 
مر منتظر وقوعه " خالل مرحلة السنوات الثماني ، أ ، أي مائة فدان على انه قد قيل أن جعل نصاب األسرة هو نفس نصاب الفرد
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( $%&. 2519القادمة أي في سنة 
  . 

 توزيع األراضي المستولي عليها على صغار الفالحين :  - 416
والقوانين التي عدلتها معموال بها في هذا  2591، وعلى هذا تبقى نصوص قانون سنة  لهذه المسألة 2512لم يعرض قانون سنة 

 م هذه النصوص هي ما يأتي : . وأه الصدد

، بحيث يكون لكل  على أن " توزع األرض المستولي عليها في كل قرية على صغار الفالحين 2591من قانون سنة  5تنص المادة 

. ويشترط فيمن توزع عليه األرض : ) أ ( أن  منهم ملكية صغيرة ال تقل على فدانين وال تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة األرض

. ) جـ ( أن يق ما  . ) ب ( أن تكون حرفته الزراعة ، لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف يكون مصرياً بالغاً سن الرشد

ً  يملكه من األرض الزراعية عن خمسة أفدنة ، ثم لمن هو أكثر  . وتكون األولوية لمن كان يزرع األرض فعالً مستأجراً أو مزارعا

.  . وال يجوز أخذ األراضي الزراعية التي توزع بالشفعة " ، ثم لغي أهل القرية لمن هو أقل ماال منهم ، ثم عائلة من أهل القرية

على أنه " استثناء من حكم المادة السابقة توزع األرض المخصصة للحدائق على خريجي المعاهد الزراعية بعد  29وتنص المادة 

ً ، بحيث ال تجزئتها على صورة ال تخل بحسن االستغالل . ويشترط في خريج المعهد الذي توزع عليه   تزيد القطعة على عشرين فدانا

الحدائق إال يزيد ما يملكه من األرض الزراعية على عشرة أفدنة " 
إلى قانون  2599لسنة  297وقد أضاف القانون رقم  ( &%$) 

، وتنص على أنه " يجوز  ( 2599لسنة  159 والقانون رقم 2595لسنة  129مكررة ) وعدلت بالقانون رقم  29المادة  2591سنة 

، وذلك بناء على طلب  عامة للجنة العليا أن تحتفظ بجزء من األرض المستولي عليها لتنفيذ مشروعات أو إلقامة منشآت ذات منفعة

يا إذا اقتضت ذلك ، ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي تحددها اللجنة العل المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة

، أجزاء من األرض المستولي  ، بالثمن وبالشروط التي تراها .ومع ذلك يجوز للجنة العليا أن تبيع لألفراد مصلحة اإلنتاج القومي

. كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من  عليها إذا اقتضت ذلك ظروف التوزيع أو مصلحة االقتصاد القومي أو أي نفع عام

( $%&. " ، ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختالف قيمة البدلين ضي المستولي عليها بأراض أخرىاألرا
  . 

(  2597لسنة  217) المعدلة بالقانون رقم  22،فقد نصت المادة  أما عن الثمن الذي يدفعه صغار الفالحين لألرض التي توزع عليهم

فائدة  - 2على أن " يقدر ثمن األرض الموزعة بمبلغ التعويض الذي أدته الحكومة في سبيل االستيالء عليها مضافاً إليه ما يأتي : 

% من ثمنها في مقابل نفقات االستيالء والتوزيع والنفقات األخرى ويؤدي  29مبلغ إجمالي قدره  - 1.  % 2,9سنوية سعرها 

لسنة  199عدة فقرات بالقانون رقم  22.وقد أضيفت إلى المادة  مجموع الثمن أقساطاً سنوية متساوية في مدى أربعين عاماً "

،مقدرا بحسب التعويض المستحق  ، إذا رأي أن ثمن األرض الزراعي، أجيز بها لمجلس إدارة الهيئة العامة لإلصالح  2595

يقضى  2512لسنة  217. وقد صدر بعد ذلك القانون رقم  ، أن يقدر الثمن على أساس الغلة ، ال يتناسب مع غلطتها الحقيقية للمالك

، كما تخفض الفوائد المستحقة إلى  نبأن يخفض إلى النصف ما لم يؤد من ثمن األرض الموزعة أو التي توزع على صغار الفالحي

 .  النصف

( على أن " تشكل لجان فرعية تقوم بعمليات  2591لسنة  297) المعدلة بالقانون رقم  29، فتنص المادة  وأما عن كيفية التوزيع

صدر مرسوم بناء . وي ، وتوزيعها على صغار الفالحين ، وتجميعها عند االقتضاء ، وحصر األراضي المستولي عليها االستيالء

، وبيان اإلجراءات واألوضاع الواجب  ، وتنظيم العالقات بينها وبين اللجنة العليا على طلب وزير الزراعة بكيفية تشكيل هذه اللجان

لتدابير ، والتوزيع ,وما يجب اتخاذه من ا ، وتقدير قيمة المنشآت واآلالت الثابتة وغير الثابتة واألشجار اتباعها في عمليات االستيالء

والمعدلة  2599لسنة  292مكررة ) والمضافة بالقانون رقم  29. وتقضي المادة  لمواجهة فترة االنتقال ما بين االستيالء والتوزيع "

( بأن " تعتبر الحكومة مالكة لألرض المستولي عليها بقرار االستيالء النهائي وذلك من تاريخ قرار  2599لسنة  119بالقانون رقم 

، وكل منازعة من أولي الشأن تنتقل إلى التعويض المستحق عن  ، ويصبح العقار خالصاً من جميع الحقوق العينية ء األولاالستيال

على أن " تسلم األرض لمن آلت إليه من صغار  25. وتنص المادة  ، وتفصل فيها جهات االختصاص " األطيان المستولي عليها

.ويجب على صاحب األرض أن يقوم على  ، وتسجيل باسم صاحبها دون رسوم ستأجرينالفالحين خالية من الديون ومن حقوق الم

، وان يبذل في عمله العناية الواجبة "  زراعتها
الفقرتين الثالثة والرابعة إلى الماة  2599لسنة  95وقد أضاف القانون رقم  ( &%$) 

، أو تسبب في  التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة فنص على ما يأتي : " وإذا تختلف من تسلم األرض عن الوفاء بأحد 25

،  ، أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أن القانون تعطيل قيام الجمعية التعاونية باألعمال المنصوص عليها في المادة
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ات بالهيئة التنفيذية لإلصالح حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكيل من نائب مجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديري اإلدار

،  بتوزيع األرض عليه واستردادها منه ، أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر .ولها بعد سماع أقوال أصحاب الشأن الزراعي

ويبلغ القرار  . ، وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي واعتباره مستأجر لها من تاريخ تسليمها إليه

تصديق اللجنة العليا  ، وال يصبح نهائياً إال بعد إليه بالطريق اإلداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على األقل

. وينفذ قراراها  . ولها كذلك اإلعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط أن وبين األجرة المستحقة ، ولها تعديله أو إلغاؤه عليه

أو وقف  ، ال يجوز الطعن بإلغاء القرار سالف الذكر . واستثناء من أحكام قانون مجلس الدولة وقانون نظام القضاء بالطريق اإلداري

( $%&. " تنفيذه أو التعويض عنه
،  على أنه " ال يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سدادا لدين 21. وتنص الفقرة األولي من المادة  

 .  دينا للحكومة أو دينا لبنك التسليف الزراعي والتعاوني أو للجمعية التعاونية "إال أن يكون 

 االستثناءات  - 2

 : 0952لسنة 078االستثنات الواردة في قانون اإلصالح الزراعي رقم  - 417
يزيد ما يمتلكه الفرد  على استثناءات من أحكامه القاضية باال 2591لسنة  217من قانون اإلصالح الزراعي رقم  1نصت المادة  

الذي أضاف الفقرات ) د (  2599لسنة  297. وهذا هو نص المادة بعد تعديلها بالقانون رقم  من األراضي الزراعية على مائتي فدان

 و ) هـ ( و ) و ( إلى المادة : 

 .  " استثناء من حكم المادة السابقة " 

ن مائتي فدان في األراضي التي تستصلحها لبيعها وذلك على الوجه المبين في " ) أ ( يجوز للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر م 

 . "  القوانين واللوائح

، وال يسر على  " ) ب ( ويجوز لألفراد أن يمتلكوا أكثر من مائتي فدان من األراضي البور واألرضي الصحراوية الستصالحها 

.هذا مع عدم اإلخالل بجواز التصرف فيها قبل  عشرين سنة من وقت التملكهذه األراضي حكم المادة األولي إال بعد انقضاء خمس و

 .  انقضاء هذه المدة "

" ) جـ ( ويجوز للشركات الصناعية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقدارا من األراضي الزراعية يكون ضرورياً  

 ، ولو زاد على مائتي فدان "  لالستغالل الصناعي

يجوز للجمعيات الزراعية العملية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك مقداراً من األراضي الزراعية يكون " ) د ( و 

 . ، ولو زاد على مائتي فدان " ضرورياً لتحقيق أغراضها

،  لى مائتي فدان" ) هـ ( ويجوز للجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور هذا القانون أن تمتلك من األراضي الزراعية ما يزيد ع 

، ويكون  5. ويجوز لها التصرف في القدر الزائد على مائتي فدان وفقاً ألحكام المادة  على إال يجاوز ما كانت تمتلكه قبل صدروه

 9للحكومة االستيالء على المساحة الزائدة لدى الجمعية خالل عشر سنوات على أن يؤدي إليها التعويض نقداً على أساس حكم المادة 

 " 

" ) و ( ويجوز أيضاً للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إن كان سبب الزيادة هو نزاع ملكية مدينه ورسو المزاد على الدائن طبقاً  

. ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولي على األطيان الزائدة على  من قانون المرافعات 115للمادة 

،  . وإلى أن تستولي الحكومة على الزيادة أيهما أقل 9لذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد في المادة مائتي فدان بالثمن ا

"  5يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة 
فقرة أخيرة إلى البند ) و ( ونص 159وقد أضاف القانون رقم  ( &%$) 

هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية األطيان التي سبق له التصرف فيها وفقاً لحكم البند ) ب (  فيها على ما يأتي : " على انه استثناء من

 رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة اإليجارية أيهما أقل ، فإن مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن من هذا القانون 5من المادة 
" .&%$ )

  . 

 . " وكذلك يستثنى الوقف " 

، فوجب تعديل النص السالف الذكر على هذا  نزل الحد األقصى لتملك األرض الزراعية إلى مائة فدان 2512ون سنة وبصدور قان

 .  .ويجب أيضاً حذف االستثناء األساس
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هذه األراضي أراضي زراعية تدخل في  2512، فقد اعتبر قانون سنة  ) ب ( الخاص باألراضي البور واألراضي الصحراوية

 .  ، وال تستثنى منها فدان الجائز تملكهاحساب المائة 

،ونبحثها على التوالي  ، فتكون باقية ، ستة استثناءات لم يتعرض لها هذا القانون 2512، بعد صدور قانون سنة  ومن ثم يكون هناك

 .  فيما يلي

 الشركات والجمعيات المشتغلة باستصالح األراضي الزراعية :  - 418
من قانون اإلصالح الزراعي تجيز " للشركات والجمعيات أن تمتلك أكثر من مائتي فدان ) اقرأ مائة فدان  ) أ ( 1رأينا أن المادة 

. وقد تقرر  ( في األراضي الزراعية التي تستصلحها لبيعها وذلك على الوجه المبين في القوانين واللوائح " 2512بحسب قانون سنة 

، فهي بذلك توسع من  ، بل تقوم ببيعها للجمهور ستصلح األراضي البور وال تستبقيهاهذا االستثناء ألن هذه الشركات والجمعيات ت

ً  رقعة األرض المزروعة وفي الوقت ذاته تقوم بتوزيع األراضي المستصلحة على القادرين على زراعتها ،  . ولما كان النص عاما

وما سيوجد في  2512وقانون سنة  2591نون سنة ، جميع الشركات والجمعيات ما وجد منها قبل صدور قا فإنه يشمل من جهة

، ويشمل من جهة أخرى الملكيات الزراعية الموجودة لدى الشركات وجمعيات الزائدة على مائة فدان وما يستجد في  المستقبل

 . ملكيتها من أراض زراعية في المستقبل

ذكر النص السالف الذكر أن ذلك يكون " على الوجه ، وقد  ولما كان استصالح األراضي وتوزيعها بعد ذلك يقتضي رقابة فعالة

) أ ( ففيما يتعلق باستصالح  1يضيف أحكاماً إلى المادة  2519لسنة  75المبين في القوانين واللوائح " , فقد صدر القانون رقم 

الهيئة العامة لإلصالح على الشركات والجمعيات " أن تخطر مجلس إدارة  2519لسنة  75، أوجب القانون رقم  األراضي وتوزيعها

، وأسماء المتصرف  ، ببيان يشمل مساحة األراضي التي تم استصالحها في السنة السابقة ، خالل شهر يناير من كل سنة الزراعي

، وفق الشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة سالفة الذكر  ، والمساحات المتصرف فيها إلى كل منهم إليهم

.وفيما يتعلق بالمدة التي تم  ، وأال يجعله مالكا ألكثر من ذلك ويجب إال يزيد القدر المتصرف فيه إلى شخص وأحد على مائة فدان . "

، أو خمس وعشرين سنة  2519لسنة  75، يجب أن يكون ذلك في خالل عشر سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم  فيها التصرف

. وقد خصص القانون ربع األراضي التي تستصلحها الشركة أو الجمعية لتوزيعها على  دتين أطول، أي الم من تاريخ فتحه الري

. وهؤالء ال  ، ممن يحترفون الزراعة وال تزيد ملكيتهم على عشرة أفدنة ويوافق عليهم مجلس إدارة الهيئة العامة صغار الفالحين

. وال يزيد ثمن األرض على ما تحدده لجنة التقدير الخاصة بتقدير  سةيجوز أن يتصرف إليهم بأرض تقل عن فدانين أو تزيد على خم

 .  إيجار األراضي الزراعية التخاذه أساسا لتعديل ضرائب األطيان

،  ، كأن انقضت المواعيد التي يجب فيها التصرف في الزيادة دون أن يقع هذا التصرف وإذا خالفت الشركة أو الجمعية هذه األحكام

، ال لدى المتصرف إليه  ، استولت الحكومة على الزيادة لدى الشركة أو الجمعية شخص وأحد بأكثر من الحد المقررأو تصرفت إلى 

من قانون اإلصالح الزراعي ) عشرة أمثال القيمة  1و 9، في نظير تعويض يتقرر طبقاً ألحكام المادتين  فإن التصرف يكون باطالً 

 . ات على الحكومة (اإليجارية مع دفع التعويض عن طريق سند

 الشركات الصناعية : - 419
. فأما الشركات التي كانت موجودة قبل  ،أو وجدت بعده 2591وهذه إما أن تكون موجودة قبل صدور قانون اإلصالح الزراعي سنة 

ة السكر التي ، كشرك ، فيجوز لها أن تمتلك أراضي لالستغالل الصناعي الذي تقوم به الشركة صدور قانون اإلصالح الزراعي

،ولها أن تزيد في  تحتاج إلى محصول األرض من القصب وشركات مستخرجات األلبان التي تحتاج إلى األرض لتربية الماشية

، فتحللها من الحد األقصى ال يقتصر إذن على األراضي التي تملكها  األراضي الزراعية التي كانت تملكها بما يجاوز الحد األقصى

 .  ، كل ذلك ما دامت هذه األراضي ضرورية الستغاللها الصناعي لى األراضي التي تملكها في المستقبل، بل يمتد إ فعالً 

)  2591لسنة  75، فقد صدر القانون رقم  2591وأما الشركات التي وجدت أو توجد بعد العمل بقانون اإلصالح الزراعي سنة 

زراعي ( يقضي بأنه ال يجوز لها أن تجاوز الحد األقصى إال بترخيص من أضاف فقرة ثانية إلى المادة ) جـ ( من قانون اإلصالح ال

، ويصدر بهذا الترخيص وبشروطه وأوضاعه قرار من المجلس في كل حالة على  مجلس إدارة الهيئة العامة لإلصالح الزراعي

 .  حدة
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 الجمعيات الزراعية العلمية : - 401
، أما الجمعيات التي  كالجمعية الزراعية 2591ر قانون اإلصالح الزراعي سنة واالستثناء هنا مقصور على الجمعيات قبل صدو 

. فإذا كانت الجمعية الزراعية العملية قد  ، وال يصح لها أن تجاوز الحد األقصى للملكية الزراعية تنشأ بعد ذلك فال يشملها االستثناء

، سواء في ملكيتها الحالية أو فيما تملكه في  د األقصى، جاز لها أن تجاوز الح أنشئت قبل صدور قانون اإلصالح الزراعي

 .  ، وذلك حتى تستمر في طريقها الذي بدأته من السعي في تحسين اإلنتاج الزراعي والحيواني المستقبل

 الجمعيات الخيرية : - 400
، فهذه لها أن تمتلك ما  واالستثناءات هنا أيضاً مقصور على الجمعيات الخيرية الموجودة قبل صدور قانون اإلصالح الزراعي 

. فاالستثناء إذن مقيد من ناحيتين  ، على إال يزيد ذلك على ما كانت تمتلكه قبل صدور قانون اإلصالح الزراعي يجاوز الحد األقصى

. ولما  ، ويتقيدان معاً بما كان موجوداً وقت صدور قانون اإلصالح الزراعي ودة وناحية المقدار المملوك: ناحية الجمعيات الموج

، وأتاح لها الفرصة في  ، فقد أراد المشرع تجنبها أثر المفاجأة في تطبيق حكم االستيالء كان هذه الجمعيات تسعى إلى عمل الخير

وقد أصبح هذا  –وعلى هذا الجمعيات أن تتصرف في المقدار الزائد على الحد األقصى  . تحويل أموالها إلى غير األراضي الزراعية

، أي أنها تتصرف لصغار الفالحين ولخريجي  من قانون اإلصالح الزراعي 5ويكون تصرفها وفقا ألحكام المادة  –الحد مائة فذان 

عشر سنوات ) بدال من خمس وهي المدة التي تقررت لما  ،خالل . وللحكومة المعاهد الزراعية بشروط معينة وردت في هذه المادة

) عشرة أمثال  9، في مقابل تعويض يقدر طبقاً ألحكام المادة  عدا هذه الجمعيات ( أن تستولي على المقدار الزائد على الحد األقصى

. ولما كانت مدة عشر  على الحكومة ، على أن يدفع هذا التعويض للجمعية الخيرية نقداً بدال من دفعه سندات القيمة اإليجارية (

، ولم يعد له تطبيق  ، فقد استنفد هذا االستثناء مدته ( 2591سبتمبر سنة  5) من  2511سبتمبر سنة  7السنوات قد انقضت في 

 .  عملي في الوقت الحاضر

 الدائن الراسي عليه المزاد :  - 402
، بإيقاع البيع على الدائن بما قرره من زيادة على الثمن األساسي أو  على العقار، في التنفيذ  هناك أحوال يقضى فيها تقنين المرافعات

مرافعات على أن "  115. فقد نصت المادة  ، وذلك مراعاة لمصلحة المدين والدائنين واالئتمان العقاري نفسه بالثمن األساسي نفسه

، وكان أحد الدائنين قد  . وإذا لم يتقدم أحد للمزايدة والمصاريفتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة المحضر على الثمن األساسي 

، حكم القاضي بعد ثالث دقائق من افتتاح  ولم يحصل تعديل في شروط البيع 152قرر بالزيادة على الثمن األساسي وفقا  للمادة 

، فإذا تساوت  يحكم بإيقاع البيع لصاحب أكبر عرضالمزايدة بإيقاع البيع لذلك الدائن بالثمن الذي قرره وعند تعدد المقررين بالزيادة 

، حكم القاضي بعد  . وإذا لم يتقدم مشتر ولم يكن قد حصل تعديل في شروط البيع العروض حكم بإيقاع البيع لصاحب العرض األسبق

،وطلبه غيره من  لب البيع بالجلسة. فإذا لم يتقدم الحاجز بط ثالث دقائق من افتتاح المزايدة بإيقاع البيع على الحاجز بالثمن األساسي

،  . وفي غير األحوال المتقدمة ، حكم القاضي بإيقاع البيع على طالبه بالثمن األساسي 111الدائنين المنصوص عليهم في المادة 

 .  ، مع تنقيص عشر الثمن األساسي مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك " يؤجل البيع إذا لم يتقدم مشتر

، أو بالثمن  ، أما بما قرره من زيادة على الثمن األساسي ص سالف الذكر أن هناك أحواال يوقع فيها البيع على الدائنونرى من الن

، كان من المحتمل أن تزيد األراضي الزراعية  . فإذا ما رسا المزاد على هذا الوجه على الدائن في أرض زراعية األساسي نفسه

، وذلك رعاية لالئتمان العقاري  . فيصح رسو المزاد بالرغم من هذا ، على مائة فدان و المزاد، بسبب رس التي يملكها هذا الدائن

 .  ونظراً لحالة االضطراب التي وجد فيها الدائن

يد ، دون تق وللدائن في هذه الحالة مهلة سنة يبيع فيها المقدار الزائد على المائة فدان لمن يشاء وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري

 .  من قانون اإلصالح الزراعي 5بالبيع إلى صغار الفالحين أو إلى خريجي المعاهد الزراعية طبقاً ألحكام المادة 

. وتدفع له  ، استولت الحكومة على ما لم يبعه من المقدار الزائد فإذا انقضت السنة ولم يبع الدائن كل المقدار الزائد أو بعضه

، أو الثمن الذي رسا به المزاد  من قانون اإلصالح الزراعي ) عشرة أمثال القيمة اإليجارية ( 9مادة ، أما طبقاً ألحكام ال تعويضاً 

، ال بسندات على الحكومة  ، أي القيمتين اقل ويكون التعويض نقداً  على الدائن
 991ص 117انظر محمد علي عرفة فقرة  ( &%$) 



 

 

 

 

1708 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

  . 117ص  79يرة فقرة حسن ك – 19ص  91وفي قانون اإلصالح الزراعي فقرة  -
، على الوجه اآلتي : يكون التصرف في الزائد من أرضه لصغار  ، عن طريق هذا االستثناء هذا وقد خشي المشرع أن يتحايل المالك

، لعجز  ، ثم يطرح ما سبق له التصرف فيه في المزاد من قانون اإلصالح الزراعي 5من المادة  ( الفالحين طبقاً لحكم البند ) ب

، تكون  . ومذ يرسو عليه مزاد األرض ، ويحكم بإيقاع البيع له مشترين عن الوفاء بباقي أن أو لتواطؤه معهم أن كان البيع صورياال

، وذلك دون تقيد بيعها إلى صغار  يشاء وبالثمن الذي يتفق عليه مع المشتري أمامه مهلة سنة كاملة يتصرف خاللها في األرض لمن

) يضيف 2599لسنة 159، صدر القانون رقم  . فمنعا لهذا التحايل من قانون اإلصالح الزراعي 5ام المادة المزارعين طبقاً ألحك

، عند  ينص على ما يأتي : على أنه استثناء من هذا الحكم ( فقرة أخيرة إلى البند ) و ( من المادة الثانية من قانون اإلصالح الزراعي

، فإن مزاد شرائها يرسو  من هذا القانون 5ه التصرف فيها وفقاً لحكم البند ) ب ( من المادة نزع الدائن لملكية األطيان التي سبق ل

( $%&. " على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرية أمثال القيمة اإليجارية أيهما أقل
 . 

 الوقف :  - 403
 2591لسنة  279وجب المرسوم بقانون رقم ، بعد حل الوقف األهلي بم وقد أصبح هذا االستثناء مقصوراً على الوقف الخيري

.  وترتب على حل الوقف األهلي آلت إلى الواقف أو إلى المستحقين في الوقف بحسب األحوال ملكية األراضي الزراعية الموقوفة

،  ون، جرى عليه حكم القان فإذا كان من وراء ذلك أن زادت ملكية أحد ممن آلت إليه األراضي الزراعية على الحد األقصى

 .  واستولت الحكومة على المقدار الزائد طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن

. على أن  ، ويجوز أن يشتمل على أكثر من مائة فدان دون أن تستولي الحكومة على الزيادة أما الوقف الخيري فقد بقى مستثنى

، قضى بأن  ح الزراعي الموقوفة على جهات البر العامة. الخاص باستبدال األراضي العامة لإلصال 2591لسنة  291القانون رقم 

. وتؤدي لمن له حق النظر على األوقاف سندات تساوي قيمة هذه  تتسلم الهيئة العامة لإلصالح الزراعي سنويا األراضي الزراعية

، وفيما ال  ن رئيس الجمهورية، بقرار م . ويجوز األراضي والمنشآت الثابتة وغير الثابتة مقدرة وفقاً لقانون اإلصالح الزراعي

، وذلك بالنسبة إلى األراضي الزراعية التي يكون النظر عليها  ، االستثناء من هذه األحكام في كل حالة على حدة يجاوز مائة فدان

لغير وزارة األوقاف 
ى ، ويتعلق باألراضي الزراعية الموقوفة عل 2591لسنة  291وهذه هي أهم نصوص القانون رقم  ( &%$) 

تتسلم  - 1. م  يستبدل خالل مدة أقصاها ثالث سنوات األراضي الزراعية الموقوفة على جهاز البر العامة –جهات البر العامة : م 

، وذلك لتوزيعها وفقا ألحكام قانون اإلصالح  الهيئة العامة لإلصالح الزراعي سنويا األراضي الزراعية التي يتقرر استبدالها

تؤدي الهيئة لمن له الحق النظر على األوقاف سندات تساوي قيمة هذه  –(  2519لسنة  299ة بالقانون رقم ) معدل 9. م  الزراعي

. وتؤدي قيمة ما يستهلك من السندات إلى  األراضي والمنشآت الثابتة وغير الثابتة واألشجار مقدرة وفقاً لقانون اإلصالح الزراعي

. ويكون استهالك هذه السندات  % سنوياً 9ات إلى من له حق النظر على الوقف بمقدار ،كما تؤدي فوائد السند المؤسسة االقتصادية

، وذلك فيما ال يجاوز مائة فدان  يجوز االستثناء من هذه األحكام بقرار من رئيس الجمهورية – 1. م  خالل ثالثين سنة على األكثر

  . لنظر فيها لغير وزارة األوقاففي كل حالة على حدة بالنسبة إلى األراضي الزراعية التي يكون ا
( $%&. 2511لسنة 55وانظر فيما يتعلق باألراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة القانون رقم 

  . 

 المبحث الثاني قيود على حق األجانب في التملك 

 تسلسل القوانين التي تحد من حق األجانب في التملك : - 404
، لم يكن لألجانب حق تملك العقارات فيها تبعاً لتحريم هذا التملك عليهم في جميع  إلمبراطورية العثمانيةلما كانت مصر جزءاً من ا 

، ولما كان محمد على قد درج على  . ثم استقلت مصر استقالال داخليا تحت حكم األسر ة محمد على أنحاء اإلمبراطورية العثمانية

، فقد منحهم حق تملك األراضي المصرية منذ  ضاري والعمراني في داخل البالدتشجيع األجانب وحثهم على توسيع نشاطهم الح

، ويعفي هذه األراضي من الضريبة  . بل كان يمنح بعض األجانب " أبعاديات " وهي أراض غير منزوعة بداية القرن التاسع عشر
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الخراجية التي تركها المنتفعون بها حتى ال  ببيع األراضي 2797. وفي عهد سعيد صدر أمر عال في سنة  تشجيعاً على استصالحها

لألجانب  2712. ثم سمح سعيد في سنة  ، وكان لألجانب حق شراء هذه األراضي شانهم في ذلك شأن المصريين يدفعوا الخراج

سنة هجرية )  2175صفر سنة  1. ولذلك لما صدر قانون  بوضع اليد على األراضي الخراجية الالزمة إلقامة محالج األقطان

، كان األجانب في مصر قد  ، وهو القانون العثماني الذي يبيح لألجانب تملك العقار في أراضي الدولة العثمانية ميالدية ( 2711

 .  تمتعوا بهذا الحق منذ وقت طويل

م عن أن تتسع ، وضاقت رقعة اإلقلي وبعد أن انتشر العمران في البالد وأصبح المصري قادراً على استغالل األرض على خير وجه

. فاألرض هي اإلقليم الذي تبسط  ، بدأ النظر إلى المسألة من زاوية أخرى للمصرين الذين يتزايدون كل يوم بسرعة تفوق المألوف

، فأصبح من المرغوب فيه أن تضيق حقوق األجانب في تملك  يتمتع بحقوق واسعة $ 119$ ، ومالك األرض  عليه الدولة سيادتها

 .  ، وانبنى على ذلك أن صدرت قوانين متالحقة تحقق هذا الغرض األرض المصرية

، وهما خاصان يمنع  2597لسنة  215وتاله القانون رقم  2559لسنة  11وأول قانون صدر في هذا الشأن هو األمر العسكري رقم 

،  ، يمنع األجانب في المستقبل من تملك األراضي الزراعية 2592لسنة  91.وصدر القانون رقم  ملك األراضي الصحراويةت

، ويمنع األجانب  ، وقد حل محل القانون السابق 2519لسنة  29. وصدر أخيراً القانون رقم  صحراوية كانت أو غير صحراوية

عن الماضي أو في المستقبل  ، سواء بتاتاً من تملك األراضي الزراعية
انظر في ذلك عز الدين عبد هللا في القانون الدولي  ( &%$) 

( $%&. 195الخاص الطبعة السابعة فقرة 
. ونقول كلمة موجزة في كل من هذه القوانين  

ونقتصر هنا على الحد من حق  ( &%$) 

، أنه " ال يجوز أن يكون مالكاً لجميع  من قانون التجارة البحري ، في المادة األولي ، وقد ورد في المنقول األجنبي في تملك العقار

، إال  ، وال أن يكون عضوا في أي شركة لتشغيل سفينة رافعة العلم المذكور ،وال لبعضها سفينة رافعة العلم المصري وال لبعضها

( $%&. رفع العلم المصري. فامتنع بذلك على األجنبي أن يمتلك سفينة ت من كان من رعايا الدولة العثمانية "
  . 

 :  0958لسنة  024والقانون رقم  0941لسنة  62األمر العسكري رقم  - 405
، ولم يتناول  ، وقد صدر في أوائل الحرب العالمية الثانية أغراضاً حربية بحتة 2559لسنة  11كانت أغراض األمر العسكري رقم 

. فمنع هذا األمر العسكري األجانب من تملك هذه  ع في حدود البالد المصرية، وهي أرض خارج الزمام تق إال األراضي الصحراوية

، فال بد من إذن سابق من الحكومة  . أما بالنسبة إلى المصريين األراضي أو كسب حقوق عينية عليها
تنص المادة األولي  ( &%$) 

، عدا  الجنسية أن يمتلك بأي طريق كانمن هذا األمر العسكري على أن " يحظر " على كل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي 

،  ، ويسري هذا الحظر كذلك على الوقف على أجنبي ، عقاراً كائنا بأحد األقسام التي تقوم على إدارتها مصلحة الحدود الميراث

.  الفقرة األولي. وتحديد بأمر في األقسام المذكورة المناطق التي ال يمتد إليها الحظر المنصوص عليه في  وتقرير حقوق عينية له

كذلك يكون تعديل المناطق المذكورة أو تعديل حدودها بأمر " وتنص المادة الثانية منه على أنه " في الجهات التي يسري عليها 

، في كل تملك لعقار بأي طريق عدا الميراث لمصلحة شخص طبيعي أو معنوي مصري  ، يجب األولي الحظر المشار إليه في المادة

،  . ويجوز رفض هذا اإلذن ، أن يؤذن فيه مقدما من وزير الدفاع الوطني ي الوقف عليه وتقرير حقوق عينية له، وف الجنسية

سلطة أجنبية أو إذا وجدت أسباب جدية تدعو لالعتقاد بأنه  كان المشتري شخصاً معنوياً تحت إشراف 2خصوصاً في حالة ما إذ 

( $%&. " يعمل لصالح غيره
 .  2559لسنة  222هذا األمر العسكري بموجب المرسوم بقانون رقم  . ومد العمل بأحكام 

، وكان للمناقض التي تقع فيها هذه  ولما أخذت أهمية األراضي الصحراوية تزداد يوما بعد يوم نتيجة للمشروعات العمرانية

حية منع التهريب الذي يباشره كثيرون ،وكان لتنظيم التملك في هذه المناطق أهمية أخرى من نا األراضي أهمية استراتيجية عسكرية

بتنظيم تملك األراضي الصحراوية وقد حظرت  2597لسنة  215، صدر القانون رقم  ويتخذون من هذه المناطق الواسعة مأوى لهم

المعتبرة ، عقارا كائنا بإحدى المناطق  ، عدا الميراث المادة األولي منه على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يتملك بأي طريق كان

، أو إبرام عقود إيجار في شأنها تزيد مدتها على  ، كما حظرت تقرير أي حق من الحقوق العينية على هذه العقارات خارج الزمام

، كما له أن يحدد بقرار منه مناطق معينة  . ولوزير الحربية أن يحدد بقرار منه مناطق معينة ال يشملها هذا الخطر تسع سنوات

. وقضت المادىة  من هذا القانون 21ير إال لمدة تزيد على تسع سنوات وبترخيص من لجنة نص عليها في المادة يحظر فيها التأج

، يجوز لوزير الحربية الترخيص بالتملك أو بتقرير الحقوق العينية أو بالتأجير ولو لمدة  الثانية من القانون بأنه استثناء من هذا الحظر

. وللوزير الحق في رفض الترخيص دون إبداء  21أي اللجنة المنصوص عليها في المادة ، بعد أخذ ر تزيد من تسع سنوات
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. وتقضى المادة الثالثة بأن يعتبر باطال كل تصرف  ،ويكون قراره في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام أية جهة األسباب

 .  يقع مخالفاً لهذه األحكام

، وجعل لشاغلي األراضي بالبناء  ، فأمر المالك السابقون على صدور القانون على حقوقهم المكتسبة ولم يكن لهذا القانون أثر رجعي

لسنة 299. ثم صدر القانون رقم  أو الغراس الذين ال يعتبرون مالكا األفضلية على غيرهم في حالة الترخيص بالشراء أو االستئجار

. وقد سبق الكالم تفصيال في  الذي نحن بصدده 2597لسنة  215لقانون رقم ، وكان بين القوانين التي ألغاها وحل محلها ا 2515

 2515لسنة  299القانون رقم 
( $%&. 51فقرة  - 75انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

  . 

 :  0950لسنة  37القانون رقم  - 406
،  2592لسنة  91ولكن القانون الذي هدف بطريق مباشر إلى الحد من حق األجانب في تملك األراضي المصرية هو القانون رقم 

ً  991251أن ألجانب يملكون من األراضي الزراعية ما يبلغ مقداره  2551بعد أن تبين بحسب إحصائية سنة  ، عدا مالهم من  فدانا

، عدد  ، في هذا اإلحصاء امتياز ( على جزء كبير من األراضي المملوكة للوطنين وقد بلغحقوق عقارية ) من رهن واختصاص و

 ً ، منهم سبعة عشر ) أي نحو النصف ( من األجانب  المالك ) عد الوقف ( الذين يملكون أكثر من ألفي فدان خمسة وثالثين مالكا

 .  2592مارس سنة  21، وقد نشر في  الجريدة الرسميةعلى أن يعمل به من يوم نشره في  2592لسنة  91فصدر القانون رقم 

الذي استمر  2559لسنة  11وقد نصت المادة األولي منه على أنه " مع عدم اإلخالل بأحكام المادتين األولي والثانية من األمر رقم 

،  حظر على غير المصريين، ي بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود 2559لسنة  222العمل به بمقتضى المرسوم بقانون رقم 

، اكتساب ملكية األراضي الزراعية واألراضي القابلة للزراعة واألراضي الصحراوية  سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين

ك هم . فاألشخاص المحرم عليهم التمل ،ويشمل هذا الخطر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق االنتفاع " بالمملكة المصرية

.  ، سواء كانت لهم جنسية أجنبية أو كانوا عديمي الجنسية وسواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين غير المصريين

والعقارات الممنوع تملكها هي األراضي الزراعية واألراضي القابلة للزراعة واألراضي البور واألراضي الصحراوية 
 ($%& ) 

( $%&. العقارات المبنية واألراضي المعدة للبناء فلم يعد لألجنبي إال حق تملك
، وذلك كله سواء كان ملكية تامة أو حق رقبة أو حق  

،  . فالعقد يكون باطالً مطلقاً  ، فيما عدا الميراث أو الوصية من أجنبي ألجنبي انتفاع ويحرم التملك بأي سبب من أسباب كسب الملكية

. وكذلك تبطل الوصية الصادرة  ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها هذا البطالن ويجوز لكل ذي شأن وللنيابة العامة طلب

 ً ،كما ال يجوز لألجنبي أن يتملك األراضي البور  ، وال يجوز ألجنبي الميراث من المصري من مصري إلى أجنبي بطالنا مطلقا

. وال يجوز لألجنبي أن يأخذ  له الحكومة في وضع اليد ، ولو رخصت ، ولو بنى فيها أو غرس واألراضي الصحراوية باالستيالء

 .  ، وال أن يتملك بالتقادم ولو بدأ سريان التقادم من قبل العمل بالقانون ما دام التقادم لم يتم بالشفعة

اب ملكية ، يجوز لغير المصري اكتس من القانون السالف الذكر على أنه " استثناء من حكم المادة السابقة 1وقد نصت المادة 

 األراضي الزراعية في األحوال اآلتية : 

 .  ( آلت إليه بطريق اإلرث أو الوصية من أجنبي 2) 

 .  ، وآلت إليه سبب انتهاء الوقف أو الرجوع فيه ) ب ( إذا كانت موقوفة

من قانون  115بالتطبيق للمادة ، ورسا عليه مزاد األرض التي له عليها هذا الحق  ) جـ ( إذا كان غير المصري له حق امتياز البائع

 .  المرافعات

، وكانت مرتهنة ورسا عليها مزاد األرض المرهونة بالتطبيق  ) د ( إذا كان غير المصري شركة مساهمة تقوم باألعمال المصرفية

 .  من قانون المرافعات 115للمادة 

من قانون  115ا عليه مزاد األرض المرهونة بالتطبيق للمادة ، ورس ) هـ ( إذا كان غير مصري دائناً مرتهنا قبل العمل بهذا القانون

 .  المرافعات

 .  ) و ( األراضي الداخلة في نطاق المدن المحددة بمرسوم "

، وهي أراض  ، فقد بقى لألجانب ما كانوا يملكون من أراض زراعية قبل العمل بالقانون ولما كان هذا القانون ليس له أثر رجعي

، ويحرم على األجانب تملك  يلغي القانون الذي نحن بصدده 2519لسنة  29. ومن أجل ذلك صدر القانون رقم  واسعة كما رأينا

 ً  .  إلى الماضي،حتى بالنسبة  األراضي بتاتا



 

 

 

 

1711 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، وعمل به من وقت نشره بالجريدة الرسمية في  2519يناير سنة  25: صدر هذا القانون في  2519لسنة  29القانون رقم  - 521

بمنع تملك األجانب لألراضي الزراعية  2592لسنة  91. وجاء في مذكرته اإليضاحية : " صدر القانون رقم  2519يناير سنة  25

. وال تسرى أحكام هذا القانون بالنسبة لألراضي التي تملكها  ألراضي القابلة للزراعة واألراضي الصحراويةوما في حكمها من ا

، حتى بعد  . ومن جهة أخرى فقد استثنى هذا القانون عدة حاالت أجيز فيها لألجانب تملك األراضي الزراعية األجانب قبل العمل به

. ورغبة في تالقي النقص الوارد  ، وعدم تحقق الغرض منه كامال ضعاف أثر هذا القانون. وقد كان ذلك سبباً في إ العمل بأحكامه

، وتحقيقا لسياستها االشتراكية في توزيع األرضي على صغار الفالحين  ، واستكماال لسيادة الدولة 2592لسنة  91بالقانون رقم 

 .  " …، اعد مشروع القانون المرافق  لرفع مستوى معيشتهم
، تملك األراضي  ، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين مادة األولي من القانون على أن " يخطر على األجانبوتنص ال

. ويشمل هذا الحظر  الزراعية وما في حكمها من األراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية في الجمهورية العربية المتحدة

،في تطبيق أحكام هذا القانون األراضي الداخلة في نطاق  حق االنتفاع وال يعتبر أرضنا زراعية ، كما يشمل الرقبة أو الملكية التامة

. ويستثنى الفلسطينيون  ، إذا كان غير خاضعة لضريبة األطيان 2559لسنة 91المدن والبالد التي تسري عليها أحكام القانون رقم 

النص أن األشخاص المحظور عليهم تملك األرض الزراعية في مصر هم . ويخلص من هذا  من تطبيق أحكام هذا القانون موقتاً "

، ويدخل في ذلك من له جنسية أجنبية معلومة ومن كان مجهول الجنسية ومن  ، أشخاصاً طبيعيين كانوا أو أشخاصا معنويين األجانب

كان عديم الجنسية 
لمفهوم أن المقصود باألجانب في تطبيق وتقول المذكرة اإليضاحية للقانون في هذا المعنى : " من ا ( &%$) 

( $%&. " أحكام هذا القانون هم جميع من ال يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
. وال يستثنى من األجانب إال  

، فهي  حظر. أما األراضي التي يتناولها ال ، واالستثناء موقت إلى أن يرجعوا إلى أراضيهم األصلية التي سلبوا منها الفلسطينيون

، وذلك كله ملكية تامة أو رقبة أو حق  األراضي الزراعية وما في حكمها من أراض قابلة للزراعة وأراض بور وأراض صحراوية

، وهو القانون  2559لسنة  91. وال تدخل األراضي الداخلة في نطاق المدن والبالد التي تسري عليها أحكام القانون رقم  انتفاع

. فهي إذن األراضي المبنية واألراضي المعدة  ، وذلك إذا كانت غير خاضعة لضريبة األطيان اضي المعدة للبناءالخاص بتقسيم األر

، أما األراضي المقام عليها مباني القرية وجعلت سكنا  للبناء في داخل المدن والتي يسرى عليها القانون الخاص بتقسيم األراضي

اصالتهم فهذه تعتبر من ملحقات األراضي الزراعية ونأخذ حكمها من حيث عدم جواز تملك للفالحين ومكانا إليواء مواشيهم وحفظ ح

االجانب لها 
ص  29و  21مجموعة أحكام الدولة  2597أبريل سنة  29محكمة القضاء اإلداري بمجلس الدولة  ( &%$) 

59 .&%$ )
. وقد  فيكون العقد باطال بطالنا مطلقاً  ، . ويحرم على األجنبي تملك األرض الزراعية بأي سبب من أسباب التملك 

، ويجوز لكل ذي  نصت المادة العاشرة من القانون على أن " يقع باطال كل تعاقد يتم بالمخالفة ألحكام هذا القانون وال يجوز تسجيله

 يجوز لألجنبي أن يملك . وكذلك ال ، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها " شان وللنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطالن

، كما ال يجوز أن  . وال يجوز لألجنبي أن يرث أرضاً زراعية ، ولو أخذ ترخيصا بوضع اليد عليها باالستيالء األراضي الصحراوية

نون ولو بدأ . وال يملك األجنبي أرضاً زراعية بالتقادم إذا كانت مدة التقادم قد تمت بعد العمل بالقا يوصى له بها وتكون الوصية باطلة

.ولكن يجوز لألجنبي أن  مرافعات 115سريانها قبل ذلك وال يجوز إيقاع البيع في أرض زراعية ألجنبي بالتطبيق ألحكام المادة 

، بشرط عد إيقاع البيع عليه عند التنفيذ على  ، وان يكون له عليها حق امتياز ، وان يأخذ عليها حق اختصاص يرتهن أرضاً زراعية

 .  األرض

تنص المادة الثانية من القانون على ان " تؤول إلى الدولة ملكية األراضي الزراعية وما في حكمها من األراضي القابلة للزارعة و

، بما عليها من المنشآت واآلالت الثابتة وغير الثابتة واألشجار  والبور والصحراوية المملوكة لألجانب وقت العمل بهذا القانون

، ما  األخرى المخصصة لخدمتها وال يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك الخاضعين ألحكامهوغيرها من الملحقات 

. وهذا  " 2512من ديسمبر سنة  19لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 

، فيسري على األراضي الزراعية التي كانت مملوكة لألجانب  نون ذا أثر رجعي، فهو الذي يجعل القا النص جوهري في القانون

، ويجرد كل أجنبي  فتؤول ملكية هذه األراضي للدولة لتوزيعها على صغار الفالحين 2519يناير سنة  25، أي في  وقت العمل به

ا في تملك األجانب لألراضي الزراعية في قد أحدث انقالبا جوهري 2519من ملكية أراضيه الزراعية وبذلك يكون قانون سنة 

. ولما كان تصريح  ، ولم يعد اآلن ألحد من األجانب أرض زراعية يملكها في مصر 2592، قصر عن تحقيقه قانون سنة  مصر

، ومضى أكثر من سنة قبل أن يصدر  2519بعزم الحكومة على إصدار قانون سنة  2512ديسمبر سنة  19رسمي قد صدر في يوم 
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. ولهذا نصت المادة الثانية كما  ، فقد أخذ كثير من األجانب في بيع أراضيهم الزراعية لمصريين توقعا لصدور القانون القانون هذا

، ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين  رأينا على أنه " ال يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك الخاضعين ألحكامه

. فالتصرفات الصادرة من المالك األجنبي ال  " 2512ديسمبر سنة  19عربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم بجنسية الجمهورية ال

، إذا التصرفات التي صدرت  2512ديسمبر سنة  19( أن تكون ثابتة التاريخ قبل يوم  2يعتد بها إذن إال إذا توافر فيها شرطان : ) 

 .  2519رض القانون أنها صدرت تحايال على قانون سنة بعد ذلك أو كانت غير ثابتة التاريخ يفت

 19، ولو كان ثابت التاريخ قبل يوم  ، ومعنى ذلك أن التصرف إذا صدر ألجنبي ال يعتد به ( أن يصدر التصرف المصري 1) 

المتصرف فيها عند ، ويستولي على األرض الزراعية  ، فمثل هذا التصرف يعتد به ال محالة . وهذا خطأ واضح 2512ديسمبر سنة 

 .  ، بل هو غير صحيح كما قدمنا ويكتفي بالشرط األول .ومن ثم ال يكون هناك داع لهذا الشرط الثاني األجنبي المتصرف له

، الذي أخذت منه أراضيه الزراعية وآلت إلى الدولة لتوزيعها على صغار  من القانون بأن يؤدي إلى المالك األجنبي 5وتقضي المادة 

، أي عشرة أمثال القيمة اإليجارية  ،تعويض بقدر وفقاً ألحكام هذا القانون األخير ن طبقاً ألحكام قانون اإلصالح الزراعيالفالحي

 .  2591ديسمبر سنة  5معتداً بالضريبة السارية في 

. وتكون السندات  % سنويا5سنة بفائدة مقدارها  29من القانون بأن يؤدي التعويض سندات اسمية على الدولة لمدة  9وتقضي المادة 

 .  ، وال يجوز التصرف فيها لغير المصريين قابلة للتداول في البورصة

، استنزل من قيمة التعويض لمالكها  من القانون على أنه " إذا كانت األرض مثقلة بحق رهن أو اختصاص أو امتياز 1ونصت المادة 

، وللحكومة إذا لم تحل محل المدين في الدين أن تستبدل به سندات  ويضما يعادل جملة الدين المضمون بهذا الحق في حدود التع

 "  …، على أن تستهلك هذه السندات في مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة  عليها بفائدة تعادل الدين
 22. وتنص المادة  يهمن القانون على كل مالك يخضع اله أو من يمثله قانونا تقديم إقرار بما يملكه أو يضع يده عل 1وتوجب المادة 

من القانون على أنه " يجب على الجهات الحكومية أن تبلغ الهيئة العامة لإلصالح الزراعي بلك حالة تؤول فيها ملكية أراض 

زراعية أو ما في حكمها إلى أجنبي بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بعد العمل بهذا 

خالل شهر من تاريخ علمه بقيام سبب  1. كما يلتزم من تلقى الملكية من األجانب بتقديم اإلقرار المنصوص عليه في المادة  ونالقان

 .  ، مقابل التعويض المقرر وفقاً ألحكام القانون " . وتستولي الحكومة في هذه الحالة على تلك األراضي الملكية

قد جعل الحكومة تستولي على األراضي الزراعية المملوكة لألجانب في مقابل  2519لسنة  29ونرى من ذلك أن القانون رقم 

، وأجرى كل ذلك وفقاً ألحكام  ، وقد سلمت هذه األراضي للهيئة العامة لإلصالح الزراعي لتوزيعها على صغار الفالحين تعويض

، فقد جرد مما كان يملكه منها في الماضي وحرم  . ولم يعد األجنبي صالحا لتملك ارض زراعية في مصر قانون اإلصالح الزراعي

 .  عليه أن تملك غيرها في المستقبل

 قيود ترد على حق الملكية للمصلحة الخاصة  -الفرع الثاني 

 تصنيف هذه القيود :  - 408
يث يضر بجاره ضرراً غير . فهناك قيد عام يلزم الجار بأال يستعمل ملكه بح ترجع هذه القيود بوجه عام إلى الجوار ما بين المالك

 .  ، وهذا ما نبحثه في الفرع الثاني . ثم هناك حاالت خاصة في الجوار ، وهذا ما نبحثه في الفرع األول من هذا الفصل مألوف

، وهذه هي موضوع المبحث األول  ، من شرب ومجري ومسيل هذه الحاالت الخاصة هي ) أوالً ( حاالت ترجع إلى الري والصرف

، وهذه هي  ، وتتعلق بوضع الحدود وحق المرور والمطالت . ) ثانياً ( حاالت ترجع إلى التالصق في الجوار الثاني من الفرع

موضوع المبحث الثاني من نفس الفرع 
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي بياناً لهذه القيود : " فالقيود  ( &%$) 

، وقتها  ، وهي التزامات قدرها القضاء المصري مستلهما فيها الشريعة اإلسالمية مات الجوازقد تكون اقتضتها التزا… القانونية 

، وقد نقلها المشروع من  . وقد تكون ما يسميه التقنين الحالي ) السابق ( بحقوق االرتفاق المشروع على الوجه الذي قرره القضاء

. وهي القيود  ن توضع فيه بين القيود القانونية التي ترد على حق الملكيةالمكان المخصص لحقوق االرتفاق إلى المكان الذي ينبغي أ

وقد أدمج … هذه القيود العناية التي تنبغي لبلد زراعي  . وقد عنى المشروع بتنظيم ، منها ما يرجع إلى االنتفاع بالمياه متنوعة

. بدأت  ، واستخلص من كل هذا نصوصاً موحدة ترع والجسورالمشروع أحكام التقنين المدني ) السابق ( واألحكام األساسية لالئحة ال
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. فقررت حق الشرب  في مصلحة الجار ، ولكنها قيدت هذه الملكية تقييداً هاما بتقرير حق المالك على المساقي والمصارف الخاصة

ه أراضيهم من ري أو صرف بعد ، وأجازت لهم أن يستعملوا المسقاة أو المصرف المملوك للجار فيما تحتاج إلي للمالك المجاورين

حق المسيل  ، وكذلك . ثم قرر المشروع حق المجري للمياه الكافية لري األراضي البعيدة عن مورد المياه أن يستوفي المالك حاجته

، فقرر حق التعويض إذا أصاب  ، وعالج ما ينجم عن هذه الحقوق من ضرر …لمياه الصرف اآلتية من األراضي المجاورة 

، فجعلها الجهات اإلدارية المبينة  . ووحد جهة االختصاص التي تفصل في هذه المسائل ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بهااألرض 

،  ومن القيود القانونية ما يرجع إلى حق المرور –أن كان االختصاص مشتركا بينهما وبين المحاكم  ،بعد في الئحة الترع والجسور

، أما المشروع فيقرره أيضاً إذا كان  ق ( هذا الحق إال ألرض ال اتصال لها أصال بالطريق العاموال يقرر التقنين الحالي ) الساب

، وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء هذا  الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني

. وقد رتب  ومن القيود القانونية ما يرجع إلى التالصق في الجوار… اء ، فال يجوز المطالبة بحق المرور إال في هذه األجز العقار

ومما يترتب أيضاً … المشروع على هذا التالصق أن يكون لكل مالك الحق في إجبار جاره على وضع حدود ألمالكهما المتالصقة 

خذ المشروع عن التقنين المدني الحالي ) ، وقد أ على التالصق في الجوار إال يكون للجار على جاره مطل على مسافة تقل عن متر

أن المناور يباح  ، ونص صراحة على . وزاد عليه أن منع المطل المنحرف علي مسافة نقل عن نصف متر السابق ( هذا الحكم

( $%&. ( 7ص  – 1ص  1، وحسم خالفا في كسب المطل بالتقادم " ) مجموعة األعمال التحضيرية  فتحها على أية مسافة
  . 

، وليست هذه الحقوق إال بمثابة قيود  ، حقوق مستأجري األماكن ومستأجري األراضي الزراعية ، في عقد اإليجار قد سبق أن بحثناو

 .  ، ويزداد عبؤها كل يوم ترد على الملكية

 القيود التي ترجع إلى الجوار بوجه عام  -الفرع األول 

مالك العقارات لمصلحة الجيران : األعمال المختارة في القيود المفروضة على  Ihering مراجع ( &%$) 
في دارسة عامة في القيود  Vercesco – وما بعدها 010ص  2جزء  0893سنة  Meuleneare ترجمة

في استعمال حق الملكية فيما يتعلق  Ripert - 0910التي ترد على حق الملكية رسالة من باريس سنة 
في الجوار في األحياء الصناعية رسالة من Farge - 0912ة بالملكيات المتجاورة رسالة من إكس سن

 وما بعدها 396الجزء الرابع ص  0924في االلتزامات بوجه عام سنة  Demogue - 0923جرينوال سنة 
– Leyat  في المسئولية المدنية  مازو - 0936في المسئولية في عالقات الجيران رسالة من تولوز سنة

في المسئولية المدنية الطبعة الثانية الجزء  Savatier – وما بعدها 593ول فقرة الطبعة الرابعة الجزء األ 
 0911في التزامات الجوار في المجلة االنتقادية سنة  Capitant . وما بعدها 71فقرة  0950األول سنة 

عدها وما ب 056ص 0911الجوار في المجلة االنتقادية سنة  في التزامات Capitant . وما بعدها 71فقرة 
في حقوق المالك قبل جيرانه في  Apert - 49 – 2– 0918وتعليقه في داللوز  –وما بعدها  228وص 

 - 40 2 - 0915وتعليقه في سيريه  –وما بعدها  70ص  0916المجلة الفصلية للقانون المدني سنة 
Ripert  385 - 1 - 0917تعليقه في داللوز - Crouzel  فيفي دراسات المسئولية المدنية 

Rev .gen .dr .  وما  041ص  0921وما بعدها وسنة  269وما بعدها وص  21ص 0909سنة
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  ( $%&. بعدها
 ) مضار الجوار غير المألوفة ( 

 .  مدني على ما يأتي 817نص قانوني : تنص المادة  - 409
 على المالك إال يعلو ي استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار "  - 2"  

، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا  ار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوف التي ال يمكن تجنبهاوليس للج - 1"  

، والغرض الذي  ، وموقع كل منها بالنسبة إلى اآلخر ، وطبيعة العقارات ، على أن يراعي في ذلك العرف تجاوزت الحد المألوف

جهات المختصة دون استعمال هذا الحق " . وال يحول الترخيص الصادر من ال خصصت له
تاريخ النص : ورد هذا النص  ( &%$) 

على وجه مطابق لما استقر عليه من التقنين المدني الجديد فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن فقرة ثالثة  2215في المادة 

، أن  حفر أو أعمال أخرى تحدث في العين المجاورةتجري على الوجه اآلتي : " للمالك المهدد بأن يصيب عقاره ضرر من جراء 

. وللمالك أيضاً أن يطلب وقف  ، دون إخالل بحقه في التعويض يقاضي الحائز لهذه العين حتى يتخذ كل ما يلزم التقاء الخطر

، بعد  لجنة على النص. ووافقت  ، ريثما تفصل المحكمة في النزاع " األعمال أو اتخاذ ما تدعو إليه الحاجة من احتياطات عاجلة

. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 719، وأصبح رقم النص  حذف هذه الفقرة الثالثة أكتفاء بالقواعد العامة

( $%&. ( 95ص  - 17ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  791، لمجلس الشيوخ تحت رقم  715
  . 

، مقتفياً في ذلك أثر القضاء  ، ولكن القضاء المصري كان يطبق هذه األحكام دني السابقوال مقابل لهذا النص في التقنين الم

، ومهتديا بأحكام الشريعة اإلسالمية  الفرنسي
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " هذا  ( &%$) 

، وهي اآلن ) في التقنين المدني السابق ( التزامات ال  ت قانونيةنص جوهري في المشروع بقرار التزامات الجوار فيجعلها التزاما

، فقنها المشروع كما هي مقررة في القضاء  اإلسالمية ، قررها مهتدياً في تقريرها بالشريعة مصدر لها إال القضاء المصري

ص القانون " ) مجموعة األعمال المصري وفي الشريعة اإلسالمية معاً فأصبحت التزامات مستقرة ثابتة لها مصدر معروف هو ن

 . ( 12ص  1التحضيرية 
اإلسكندرية  – 992ص  299رقم  21المحاماة  2591أبريل سنة  11وانظر في أحكام القضاء المصري : محكمة استئناف مصر 

سمبر دي19 - 191ص 92م 2525أبريل سنة  21استئناف مختلط  - 199ص 912رقم  29المحاماة  2591أكتوبر سنة  1الوطنية 

نوفمبر  21 - 991ص  95م 2511مارس سنة  21 – 922ص 97م 2511مارس سنة  19 - 11ص  29جازيت  2515سنة 

م 2599مارس سنة  7وانظر مناقضا لذلك : استئناف مختلط  - 95ص  51م 2515نوفمبر سنة  25 - 11ص  51م  2515سنة 

  . 151ص  15م 2521فبراير سنة  11 – 599ص  11م  2529يونيه سنة  29 – 299ص  21
( $%&. مجلة األحكام العدلية 2195 - 2259و م  –مرشد الحيوان  19 - 91وانظر في الشريعة اإلسالمية :م 

  . 

وفي  – 721وفي التقنين المدني الليبي م  - 111ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

وال مقابل للنص في قانون الملكية العقارية اللبنانية  – 2992راقي م التقنين المدني الع
  التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

  . ( ) مطابق 111التقنين المدني السوري م 
  . ( ) مطابق 721التقنين المدني الليبي م 

، سواء كان  تصرفاً مضراً بالجار ضرراً فاحشاً يزالال يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه  - 2: 2992التقنين المدني العراقي م 

 ً   . حادثاً أو قديما
، أن يطلب اتخاذ كل ما يلزم  وللمالك المهدد بأن يصيب عقاره ضرر من جراء حفر أو أعمال أخرى تحدث في العين المجاورة - 2

من احتياطات عاجلة ريثما تفصل المحكمة في  ، وله أيضاً أن يطلب وقف األعمال أو اتخاذ ما تدعو إليه الحاجة التقاء الضرر
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  . النزاع
ً  وإذا كان - 3 ، فيجب عليه أن يدفع  ، فجاء أخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله أحد يتصرف في ملكه تصرفا مشروعا

  . " ضرره بنفسه
 ( أحكام هذا النص تتفق في مجموعة من أحكام نص التقنين المصري )

من قانون  19. وقد ورد في المادة  العامة ( ارية اللبنانية ال مقابل ) ولكن النص ال تتعارض أحكامه مع القواعدقانون الملكية العق

الملكية العقارية اللبناني ما يأتي : " يتحتم على كل صاحب عقار يريد أن يباشر في أرضه أعماال من شأنها أن تلحق ضرراً 

، أن يتقيد باألنظمة المحلية  فر وإقامة مشروعات خطرة أو مزعجة أو مضرة بالصحة، كالنقب والسير والح باألراضي المجاورة

( $%&. " ، أو تعين الحواجز الواجب إقامتها بينهما التي تحدد المسافة الواجب حفظها بينه وبين تلك األراضي
  . 

من هنا كان التزام المالك باال يحدث ضرراً . و ، ويوجب مسئولية المالك عنها والنص كما نرى يعرض لمضار الجوار غير المألوفة

( ألنه يرافق الملك  obligation reelle، وهو أقرب إلى أن يكون التزاماً عينياً )  غير مألوف لجاره قيداً يرد على حق الملكية

وينتقل معه أين ذهب 
( $%&. 299انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

  . 

. ونبحث بعد ذلك تقدير الضرر غير  ، لتمييزها عن غيرها من الحاالت التي تلتبس بها ةونحدد أوالً حالة مضار الجوار غير المألوف

 .  ، وكيف يكون هذا التعويض المألوف واألساس القانوني الذي يقوم عليها االلتزام بالتعويض عنه

 تحديد حالة مضارب الجوار غير المألوفة  -المبحث األول 

 : وجوب التمييز بين حاالت ثالث - 421
ً  حتى نحدد حالة مضار ، يجب أن نميز بين حاالت  ، فال تلتبس بغيرها من الحاالت التي تقرب منها الجوار غير المألوف تحديداً دقيقا

 .  ( حالة الخطأ في استعمال حق الملكية 2ثالث : ) 

 .  ( حالة التعسف في استعمال حق الملكية 1) 

( حالة مضار الجوار غير المألوف  9) 
، بل هي حاالت  ويالحظ أن هذه الحاالت الثالث ليست مقصورة على حق الملكية ( &%$) 

، والتعسف في استعمال حق الملكية هو فرع عن التعسف في  عامة تشمل الملكية وغيرها فالخطأ يتناول المسئولية التقصيرية

، ولكننا نقتصر هنا  المستأجر وغيرهم من الجيران، ومضار الجوار غير المألوف تشمل المالك والمنتفع و استعمال الحق بوجه عام

( $%&. على تطبيق هذه الحاالت على حق الملكية دون غيره
  . 

 الخطأ في استعمال حق الملكية  - 2

 مخالفة المالك للقوانين واللوائح : - 420
 ً ، وان المالك في استعمال إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح التي تقيد من حق  قدمنا أن حق الملكية ليس حقا مطلقا

 .  ، كان اإلخالل بهذا االلتزام خطأ يستوجب مسئوليته التقصيرية . فإذا هو أخل بأي التزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح الملكية

، ودون أن يراعي  لمالك مثال محال مقلقا للراحة أو مضراً بالصحة أو خطراً دون أن يحصل على رخصة في إدراتهفإذا أدار ا

، كان  . فإذا ترتب على هذا الخطأ ضرر يلحق جيرانه ، فإنه يكون قد ارتكب خطأ االشتراطات التي أوجبتها اللوائح في هذا الشأن

. وكذلك إذا أدار محال عاما دون أن يراعي األحكام التي  لعامة في المسئولية التقصيريةعليه أن يعوض هذا الضرر وفقا للقواعد ا

، وتسبب عن  ، أو ركب آلة بخارية دون أن يحصل على رخصة إدارية مخالفاً بذلك أحكام اللوائح فرضتها اللوائح في هذا الشأن

، والى هنا ال  ض هذا الضرر طبقاً ألحكام المسئولية التقصيرية، وجب عليه تعوي المحل العام أو عن اآللة البخارية ضرر للجيران

 .  ، فنحن في نطاق القواعد العامة نطبقها تطبيقاً كامالً على المالك إذا أضر جيرانه في استعمال ملكيته يوجد جديد
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 ارتكاب المالك خطأ : - 422
، وذلك بأن ينحرف  لك قد يرتكب خطأ تقصيرياً في استعمال لملكه، ومع ذ وقد ال يرتكب المالك مخالفة للقوانين واللوائح إذا وجدت 

، فإنه يكون مسئوال مسئولية تقصيرية  . فإذا تسبب عن هذا االنحراف أن أضر بجاره في هذا االستعمال عن سلوك الشخص المعتاد

 .  في حدود القواعد العامة

، وقد تكون حرفته التي يمارسها في المكان الذي يملكه  هو في ملكه، فيشعل النار و مثل ذلك أن يهمل في تجنيب جاره خطر الحريق

، يكون سبباً في إحداث حريق عنده  . فينبعث منها شرر إلى الجار تقتضي إشعال النار
ديسمبر سنة  21نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%&. 991 - 2 - 51داللوز  2751مارس سنة  1 – 299 – 15سيريه  2717
يحدث ضجيجاً في الدار  . ومثل ذلك أيضاً أن 

. ومثل ذلك أخيراً أن  ، فيقلق راحة جاره بهذا الضجيج ، وكان في وسعه إال يحدث هذا الضجيج وال هو في حاجة إليه التي يملكها

، فينحرف بذلك عن سلوك الشخص  ، مكانا للرقص والحفالت الصاخبة ،و هو دار للسكنى في حي هادئ يستعمل المكان الذي يسكنه

.وكذلك الحال في أي تصرف للمالك ينحرف فيه عن سلوك  ، ويكون مسئوالً نحو جيرانه الذين أقلق راحتهم بهذا الصخب تادالمع

، وذلك طبقاً لقواعد العامة  ،فإنه يكون مسئوالً عن تعويض هذه الضرر مهما كان ضئيال ، فيصيب جاره بالضرر الشخص المعتاد

في المسئولية التقصيرية 
 2 - 55داللوز 2755فبراير سنة  1 - 259 - 2 - 11سيريه 2711يناير سنة  25ض فرنسي نق ( &%$) 

  . 591فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 19 9– 2525داللوز 2529يونيه سنة 21 - 195 -
، من  في البناء وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المالك يرتكب خطأ إذا استعمل في حي قديم متداعية مبانية طريقة حديثة

 19ص  51م 2515أكتوبر سنة  92شأنها أن تحدث هزات شديدة تترتب عليها زعزعة المباني المجاورة ) استئناف مختلط 
) .&%$ )

 . 

. فيكون مسئوالً عن  ، فأضر بالجار ، فالمالك قد ارتكب خطأ بانحرافه عن سلوك الشخص المعتاد والى هنا أيضاً ال يوجد شيء جديد

، وليس في هذا إال تطبيق للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية  ، مهما ضؤل هذا الضرر ض أي ضرر يصيب الجارالتعوي
 (

، مسئول عما يحدثه  ، ولو لم يكن مالكاً له مدني من أن " حارس البناء 2/  211وال جديد أيضاً فيما نصت عليه المادة  ( &%$

، ما لم يثبت أن الحادث ال يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو  اما جزئيا، ولو كان انهد انهدام البناء من ضرر

. فعلي المضرور أوالً أن  ، أحدهما قابل إلثبات العكس واآلخر غير قابل لذلك عيب فيه " فالمسئولية هنا قائمة على خطأ ذي شقين

، كان على حارس البناء حتى يدفع مسئوليته أن يثبت أن تهدم البناء  ما أثبت ذلك، فإذا  ، تهدم البناء يثبت أن الضرر الذي أصابه نجم

. وهو يستطيع ذلك بإثبات أن البناء لم يكن في حاجة إلى صيانة أو  ر يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه

، بقى  . فإذا لم يستطع أن ينفي هذا الشق إلثبات العكس كما نرى، وهذا هو الشق المفروض فرضاً قابال  إلى تجديد أو إلى إصالح

، ويعتبر اإلهمال في الصيانة أو  ، ولكن الفرض هنا غير قابل إلثبات العكس مفروضاً  ، وكذلك يبقى الشق الثاني مفروضاً في جانبه

،  ة هنا تقوم في جانب الحارس ال المالك( والمسئولي 112فقرة  2التجديد أو اإلصالح منسوب إلى خطأ الحارس ) انظر الوسيط 

مدني على مايأتي : " ويجوز لمن كان  1/  211تنص المادة  ولكن الكثرة الغالبة من األحوال أن يكون الحارس هو عين المالك ثم

تخاذ التدابير على . وهنا المسئول عن ا مهدداً بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير على حسابه "

. وهنا المسئول عن اتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر هو المالك ) قرب الفقرة الثالثة التي حذفت من نص المشروع  حسابه "

( $%&. ( في الهامش525مدني : انظر آنفا فقرة  791التمهيدي للمادة 
  . 

 التعسف في استعمال حق الملكية  - 2

 ستعمال حق الملكية : صور التعسف في ا - 423
مدني إذ تقول :  9، في صور ثالث نصت عليها المادة  ، كالتعسف في استعمال أي حق آخر يتحقق التعسف في استعمال حق المكلية

 .  " يكون استعمال الحق غير مشروع في األحوال اآلتية : ) أ ( إذا لم يقصد به سوى اإلضرار بالغير
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 .  يرمي إلى تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها) ب ( إذا كانت المصالح التي 

) جـ ( إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة 
انظر أنور سلطان في نظرية التعسف في استعمال حق  ( &%$) 

( $%&. وما بعدها12ص 21الملكية مجلة القانون واالقتصاد 
 "  . 

 قصد اإلضرار بالغير : - 424
ً  هذه هي أول صورة من صور التعسف  ، كان الدافع له على  ، وهو يستعمل حق الملكية . فلو أن المالك ، وهي أكثر الصور وضوحا

 .  ، كان استعمال الحق الملكية على هذا النحو تعسفاً يستوجب مسئولية ذلك هو إحداث ضرر للجار دون أن يصيب منفعة من ذلك

، ويؤخذ قرينة على قصد المالك اإلضرار بجاره أال  ، بقصد حجب النور عن جاره مثل ذلك أن يغرس المالك أشجاراً في أرضه

، فيعتبر متعسفاً المالك الذي يقيم  يكون له نفع ظاهر من استعمال حقه على النحو الذي اختاره مع علمه بالضرر الذي يلحق الجار

لنور ويمنع الهواء عن جاره دون نفع ظاهر له حائطاً في حدود ملكه يستر ا
 92م 2525أبريل سنة  21استئناف مختلط  ( &%$) 

 21استئناف مصر  - 11ص  51م 2515نوفمبر سنة  21 – 211ص  71رقم  29جازيت  2515ديسمبر سنة 21 - 191ص 

  . 15ص  92رقم  27ماة المحا 2591مايو سنة  92مصر الكلية  – 119ص 995رقم  21المحاماة  2591يناير سنة 
المختلطة بأن المالك يكون قد أساء استعمال حقه إذا أقام على حدود ملكه بناء تصل قيمته إلى نصف  وقضت محكمة االستئناف

(  191ص  92م 2595أبريل سنة  21، وكان ذلك لمجرد مضايقة هذا الجار ) استئناف مختلط  ارتفاع الطبقة التالية من عقار الجار

، إال إذا ثبت أن صاحب الشجر  يلحق زراعته من الضرر بسبب ظل أشجاره أنه ال حق الجار في مطالبة جاره بتعويض ماوقضى ب

، وفي غير هاتين الحالتين يعتبر ما يحدثه الظل من اإلضرار العادية  تعمد بغرسه اإلضرار به أو أهمل في اتباع األصول الزراعية

( $%&. ( 115ص  221رقم 25الحاماة 2599أكتوبر  11يها ) الزقازيق الجزئية التي ال مقر للجيران من التسامح ف
أما إذا اقام  . 

، فال تعسف وال تعويض  الحائط ليستتر من أن يطل الجار على داره أو حديقته
م  2529يونيه سنة  29استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%&. 599ض 11
، وإنما قصد بها إيذاء الجار ن فإنه يكون متعسفاً  نهاوإذا أقام المالك في ملكه مدخنة ال نفع له م . 

 ($%& ) 
( $%&. 5 - 1 - 91داللوز  2799مايو سنة  Colmar 2 - 215ص  111بودري وشوفو فقرة 

،  أما إذا أقامها لنفع منها يقصده 

فإنه ال يكون متعسفاً ولكنه يكون قد  ، ولكنه وضعها في مكان يؤذي به الجار وكان يمكن تجنب هذا األذى لو أنه أقامها في مكان آخر

ارتكب خطأ في استعمال حق الملكية إذ انحرف في هذا االستعمال عن سلوك الشخص المعتاد 
نوفمبر  19استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%&. 7ص 1المجموعة الرسمية للمحاكم المختلطة  2779سنة 
  . 

 رجحان الضرر على المصلحة رجحانًا كبيرًا :  - 425
وهذه الصورة الثانية من صور تعسف المالك في استعمال حق ملكيته ال يتبين فيه على وجه قاطع أن المالك قد قصد اإلضرار 

، ولكن يثبت أن " المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة األهمية بحيث ال تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر يسببها  بالجار

، وأما منطو  ا عابث مستهتر ال يبالي بما يصيب الناس  من ضرر بليغ لقاء منفعة ضئيلة يصيبها لنفسه. ومن يفعل ذلك " فهو إم "

. وفي  على نية خفية يضمر اإلضرار بالغير تحت ستار من مصلحة غير جدية أو مصلحة محدودة األهمية يتظاهر أنه يسعى لها

، وارتكب خطأ يستوجب مسئوليته "  الحالتين يكون قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي
فقرة  2الوسيط  ( &%$) 

912 .&%$ )
  . 

، أن كان  مدني إذ تقول : " ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختاراً دون عذر قوى 1/  727مثل ذلك ما نصت عليه المادة 

،أي ال  حق ملكيته ولكن إذا كان الهدم دون عذر قوى. فالمالك الذي يهدم حائطه إنما يستعمل  هذا يضر الجار الذي يستر بالحائط "

يحقق إال مصلحة محدودة األهمية فإن مصلحة الجار الذي يستتر بالحائط في بقائه مستتراً به ترجح رجحانا كبيراً مصلحة المالك في 

 .  ك، ويستوجب مسئولية المال . ومن ثم يعتبر هدم الحائط تعسفا في استعمال حق الملكية هدم الحائط
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مدني من أن " لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من االرتفاق كله أو بعضه إذا فقد 2915ومثل ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة 

، أو لم تبق له غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به " فهنا  االرتفاق كل منعفة للعقار المرتفق

، أو ذا نفع محدود األهمية ال يتناسب البتة مع أعباء حق االرتفاق الواقعة على  ستعمال المالك لحق االرتفاق ال نفع له منهيكون ا

الجار ويكون إضرار المالك على استعمال حق االرتفاق بالرغم من ذلك تعسفاً منه في استعمال هذا الحق ) واستعمال حق االرتفاق 

 .  ، ومن ثم نص القانون على جواز أن يطلب الجار التحرر من حق االرتفاق ية (ضرب من استعمال حق الملك

مدني إذ تقول : " ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عين أصال قد  1/  2919ونظير ما تقدم في المثل السابق ما نصت عليه المادة 

، فلمالك هذا العقار  اث تحسينات في العقار المرتفق به، أو أصبح االرتفاق مانعا من إحد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء االرتفاق

. كل هذا متى كان  ، أو إلى عقار يملكه هو أو يملكه أجنبي إذ قبل األجنبي ذلك أن يطلب نقل االرتفاق إلى موضع آخر من العقار

 .  ه في وضعه السابق "استعمال االرتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً ب

 عدم مشروعية المصالح التي يرمي المالك إلى تحقيقها : - 426
،  ، ال يقصد المالك اإلضرار بالجار كما في الصورة األولي وفي هذه الصورة الثالثة من صور التعسف في استعمال حق الملكية 

، بل أن المالك في استعمال حق الملكية إنما يقصد  الثانية وليس للجار مصلحة ترجح رجحانا كبيراً مصلحة المالك كما في الصورة

، وتتحقق مسئوليته قبل الجار  ، فيكون المالك في هذه الصورة متعسفاً في استعمال حق ملكيته إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة

 .  الذي أضر به على هذا الوجه

،حتى يفرض على شركة طيران تهبط طائراتها في أرض  د ملكهمثل ذلك المالك الذي يضع أسالكا شائكة أو أعمدة مدببة في حدو

، فيكون متعسفاً في استعمال حق ملكيته ويلزم بإزالة األسالك الشائكة أو األعمدة المدببة  مجاورة أن تشتري منه أرضه بثمن مرتفع
 (

مة االستئناف المختلطة قد قضت محك 251كاربونييه ص  - 15 – 2 - 21داللوز  2529أغسطس سنة  9نقض فرنسي  ( &%$

،بان يجعل  ، وهو يقصد بذلك منع االنتفاع بالمطار المجاور له بأن المالك يسئ استعمال حقه إذا هو أحاط أرضه بأسالك شائكة

( $%&. ( 922ص  97م 2511مارس سنة  99هبوط الطائرات فيه محفوقا بالمخاطر ) استئناف مختلط 
. ومثل ذلك أيضاً مالك  

، فيمتنع المالك من الترخيص للمستأجر  ، واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع عقاره لمن أقام عليه مصنعاالعقار أجر 

، بل سعيا وراء كسب غير مشروع يجهبه من  ، وذلك ال توقيا الضرر ) بائع المصنع ( في اإليجار الباطن لمشتري المصنع

،  بإبقاء اإليجار للمشتري إذا قدم ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك الضرر محقق. وقد قضى القانون في هذه الحالة  المستأجر

مدني في  1/  955.وتنص المادة  وذلك جزاء لتعسف المالك في استعمال لحق ملكيته وامتناعه عن الترخيص في اإليجار من الباطن

، واقتضت الضرورة أن يبيع  عقار أنشئ به مصنع أو متجرهذا الصدد على ما يأتي : " ومع ذلك إذا كان األمر خاصا بإيجار 

، أن تقضي بإبقاء اإليجار إذا قدم المشتري  ، بالرغم من وجود الشروط المانع ، جاز للمحكمة المستأجر هذا المصنع أو المتجر

، أو  ه ملتقى للمشتبه في سلوكهم. ومثل ذلك أخيراً المالك الذي يتخذ من دار ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق "

 .  ، أو مأوى للصوص منزال للدعارة

 مضار الجوار غير المألوفة  - 3

 وجوب تمييز حالة مضار الجوار غير المألوف عن الحالتين السابقتين : - 427
أ فلم يخالف القوانين واآلن نفرض أن المالك قد أضر بجاره وهو ستعمل حق ملكيته ولكنه في هذا االستعمال لم يرتكب أي خط 

، وبذلك نكون قد ابتعدنا عن الحالة  ، ولم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد ولم يفرض القانون خطأ في جانبه واللوائح

ف في ، لم يتعس ، وهو يستعمل حق ملكيته . كذلك يثبت أن المالك ، حالة الخطأ في استعمال حق الملكية األولي من الحالتين السابقتين

، ولم يهدف المالك في  ، وال كان للجار مصلحة ترجح رجحانا كبيراً على مصلحته ، فال هو قصد اإلضرار بالجار استعمال حقه

، حالة  . وبذلك نكون قد ابتعدنا أيضاً عن الحالة الثانية من الحالتين السابقتين استعمال حق ملكيته إلى تحقيق غرض غير مشروع

 .  ق الملكيةالتعسف في استعمال ح

، قد أضر بجاره فهل يكون مسئوال مع أنه لم يرتكب خطأ ولم يتعسف في استعمال  ، وهو ستعمل حق ملكيته ومع ذلك فإن المالك
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مدني كما رأينا " ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوف التي ال يمكن  791حقه ؟ تجنيب الفقرة الثانية من المادة 

. ومن ثم نرى أن المالك ال يكون مسئوال إال إذا كان  طلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف "، وإنما له أن ي تجنبها

الضرر الذي أصاب الجار قد تجاوز الحد المألوف 
مدني  179 – 175مدني ألماني والمادتين  591انظر المادة  ( &%$) 

( $%&. سويسر
الضرر المألوف الذي ال يمكن تجنبه ما بين الجيران فهو غير مسئول  ، أما إذا لم يتجاوز هذه الحد وبقى في نطاق 

 (

بالنيول وربير  - 927بودرى وشوفر فقرة  - 171ص  – 171وص  - 179ص  – 171ص 255فقرة  1أوبري ورو  ( &%$

( $%&. 9995فقرة  2وبوالنجيه 
رر الفاحش الذي ، أي عن الض . فمسئولية المالك إذن تكون عن الضرر غير المألوف للجوار 

يصيب الجار 
، وتقرير مسئولية المالك عن  مدني مصري 791، فال يوجد نص تشريعي كنص المادة  أما في فرنسا ( &%$) 

، وقد اقتضت ذلك منه التطورات االقتصادية التي حدثت بعد صدور  مضار الجوار غير المألوف كان من عمل القضاء الفرنسي

( $%&. ( 519فقرة  9) انظر بالنيول وريبر وبيكار  2795نة في سنة التقنين المدني الفرنسي في س
. ويتبين في وضوح الفرق ما  

. ففي حالة الخطأ في  بين حالة مضار الجوار غير المألوف وحالتي الخطأ في استعمال حق الملكية والتعسف في استعمال هذا الحق

.  ، ولذلك يعوض المالك عن الضرر مهما كان ضئيال في جانب المالك،  ، ثابت أو مفترض استعمال حق الملكية يكون هناك خطأ

، يكون هناك إما قصد المالك اإلضرار بالجار أو رجحان مصلحة الجار رجحانا كبيراً أو  وفي حالة التعسف في استعمال حق الملكية

. أما في حالة مضار  كان ضئيال ، ولذلك يعوض المالك هنا أيضاً عن الضرر مهما قصد المالك تحقيق مصلحة غير مشروعة

، وال يكون المالك متعسفاً في استعمال  ،فال يكون هناك أي خطأ في جانب المالك الجوار غير المألوفة وهي الحالة التي نحن بصددها

، بل كل  ها، فهو لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد ال خروجا عن حدود حق الملكية وال تعسفا في استعمال حق ملكيته

، ولذلك ال يعوض المالك جاره عن الضرر إال إذا كان ضرراً غير مألوف  ما هنالك هو أن استعمال المالك لحق ملكيته أضر بالجار

 ً ، وال يعوض عن الضرر المألوف أي الضرر الذي ال يمكن تجنبه بين الجيران  أي ضرراً فاحشا
وقد كان المشروع  ( &%$) 

، وهي المتعلقة بالتعسف في استعمال تدخل ضمن الصور المختلفة للتعسف في استعمال الحق صورة يمكن  نيمد 9التمهيدي للمادة 

  أن تشمل حالة مضار الجوار غير المألوفة فقد كان المشروع التمهيدي يجعل استعمال الحق غير جائز في صورة
.  معه تعطيالً يحول دون استعمالها على الوجه المألوف "ما إذا كان هذا االستعمال " من شأنه أن يعطل استعمال حقوق تتعارض 

، وهو معيار  وكتبنا في الوسيط في هذا الصدد : " ويتبين من ذلك أن هذا المعيار الثاني ليس إال المعيار الذي يطبق في حقوق الجوار

جديد تخرج عن نطاق نظرية التعسف في ، ألن مضار الجوار في القانون المدني ال . وقد حذف في المشروع النهائي الضرر الفاحش

فقرة  2، بل هو خروج عن حدود الحق " ) الوسيط  ، فالنظر الفاحش فيما بين الجيران ليس تعسفاً في استعمال الحق استعمال الحق

غلو المالك في ، فقبضت إال ي من القانون المدني الجديد رسمت حدا لحق الملكية 197. وكتبنا أيضاً : " ويالحظ أن المادة  ( 919

. فالخروج على هذا  ، وان للجار أن يطلب إزالة مضار الجوار إذا تجاوزت الحد المألوف استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

هامش  971ص  992فقرة  2، ال تعسفا في استعماله " ) الوسيط  الحد الذي رسمه القانون لحق الملكية يعد خروجاً على حدود الحق

( $%&. 219ص 91م  2559أبريل سنة  21استئناف مختلط  - 912ص  – 919ص 57سن كيرة فقرة قارن ح -(  5
  . 

 الشروط الواجب توافرها في حالة مضار الجوار غير المألوفة :  - 428
تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " والمبدأ األساسي الذي وضعه النص هو نهي المالك عن أن يغلو في 

.  ، ضرر يصيب الجار وغلو المالك في استعمال حقه . فهناك إذن شرطان لمسئولية المالك استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار

، فقد تبين أن العمل الضار بالجار ال يوجب المسئولية حتما بل البد أن يكون في العمل غلو من المالك في  والمهم هو تحديد هذا الغلو

. فالغلو يتصف به كل عمل  ، ورسمت له معياراً مرنا ال قاعدة جامدة . وقد حددت الفقرة الثانية من النص معنى الغلو استعمال حقه

 .  إذن هو الضرر غير المألوف، فالمعيار  يحدث ضرراً غير مألوف للجار

. أما إذا أحدث  ، واال غلت أبدى المالك عن استعمال حقوقهم ويجب التسامح فيما يحدثه الجيران بعضهم لبعض من ضرر مألوف

من كتاب مرشد  91. وهذا ما تقضي به المادة  عمل المالك ضرراً غير مألوف بالجار فإنه يصبح مسئوال عن تعويض هذا الضرر

، ويبنى ما  ، فيعلى حائطه ، إذ تنص على أن " المالك أن يتصرف كيف يشاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه انالحيو
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من  95. وقد عرفته المادة  . فالضرر الفاحش هو الضرر غير المألوف ، ما لم يكن تصرفه مضراً بالجار ضرراً فاحشاً " يريده

، فليس بضرر فاحش  الفاحش ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج األصلية كتاب مرشد الحيوان بما يأتي : " الضرر

، سواء كان قديماً أو حادثاً "  على أنه " ال يزال الضرر الفاحش 19. ونصت المادة  "
 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

( $%&. 91ص  - 92ص 
  . 

، ومعنى الغلو هنا هو أن يصيب  لها إلى فكرة الغلو في استعمال المالك حق الملكيةويخلص من ذلك أنه يمكن إرجاع الشروط ك

، الجار بضرر غير مألوف  ، في استعمال لحق ملكيته المالك
ومن التطبيقات العملية لمضار الجوار غير المألوف المضار  ( &%$) 

،  تنبعث منها وعما تنشره من الدخان وما تحدثه من الجلبة ، وهي ناجمة من الروائح الكريهة التي التي تنشأ من مجاورة المصانع

 27 - 111– 2 - 59سيريه 2794أكتوبر سنة 19 - 299 - 2 - 52داللوز  2752يناير سنة  19والضوضاء ) نقض فرنسي 

عي داللوز األسبو 2592نوفمبر سنة 21 - 121 - 2 - 2515سيريه  2519يونيه سنة  27 - 979 - 2 - 2591فبراير سنة 

أبريل سنة  15. وكذلك المضار التي تنشأ من مجاورة المسارح ودور البغاء والمستشفيات والمدارس ) نقض فرنسي  ( 2 - 2591

يوليه  7 - 992 2 - 12داللوز 2719ديسمبر سنة  9نقض فرنسي  –والمسارح والكازينوهات  : 35 - 1 - 11داللوز  2719

باريس  –المستشفيات  2591أبريل سنة  La loi 29 2591فبراير سنة  9تموج  –لبغاء : دور ا 192 - 2 - 79داللوز  2775سنة 

. والمضار التي تنشأ من مجاورة السكك الحديدية بما تنشره بما تنشره  : المدارس ( 91– 1– 2599داللوز  2595ديسمبر سنة  5

أكتوبر سنة  17 - 595 - 2 - 11داللوز 2711نوفمبر سنة  19من دخان وتحدثه من ضوضاء وتسببه من حرائق ) نقض فرنسي 

العامة : انظر في كل ذلك  .والمضار التي تنشأ من استغالل المناجم ومن القيام بتنفيذ األشغال ( 59 - 2 - 2595سيريه 2599

 . 125انظر أيضاً بودري وشوفو فقرة  - 511فقرة  - 515فقرة  – 512فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
، ولو ما يخالف في عمله نصا من نصوص  ستئناف مصر بان الجار ملزم بتعويض جاره عما يصيبه من الضرروقضت محكمة ا

. فإذا أنشأت الحكومة محطة من محطات  ، وذلك متى كان الضرر فاحشاً متجاوز الحد المألوف بين الجيران القانون واللوائح

، كان لهؤالء السكان الحق في الرجوع على  ن في حي مخصص للسكنىالمجاري على قطعة من أمالكها أقلقت إدارتها راحة السكا

ص 911رقم  12المحاماة  2559أكتوبر سنة  21الحكومة بالتعويض عما أصابهم وأصاب أمالكهم من أضرار ) استئناف مصر 

ة عن األضرار التي تصيب . وقضى بأن شركة الفنادق التي تقيم جهازاً لتوليد الكهرباء في ملحق فندق تملكه تكون مسئول ( 752

ص 191رقم  5جازيت  2525مايو سنة  9الجيران نتيجة االهتزازات المستمرة الناشئة عن تشغيل هذا الجهاز ) مصر المختلطة 

551 ) . 
جازيت  2515ديسمبر سنة  19استئناف مختلط  - 979ص 121رقم  5المحاماة  2517يناير سنة  17انظر أيضاً استئناف مصر 

ص 59م  2591نوفمبر سنة  5 - 197ص 51م 2591فبراير سنة  1 - 5ص  51م  2595أكتوبر سنة 92 - 211ص 71رقم  29

15 .&%$ )
  . 

 

تقدير الضرر غير المألوف واألساس القانوني الذي يقوم عليه االلتزام بالتعويض عنه وكيف يكون  - المبحث الثاني 
 هذا التعويض 

 تقدير الضرر غير المألوف  - 0

 اعتبارات مختلفة في تقدير الضرر غير المألوف :  - 429
.  الضرر غير المألوف هو كما قدمنا الضرر الذي يزيد على الحد المعهود فيما يتحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار
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، كما  مدني 791ن المادة . وتقول الفقرة الثانية م ، ووجب التعويض عنه ، كان ضرراً غير مألوف فإذا زاد الضرر على هذا الحد

 .  ، على أن يراعي في ذلك العرف رأينا في هذا الشأن : " وإنما له ) الجار ( أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

هيدي ، والغرض الذي خصصت له " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم ، وموقع كل منها بالنسبة إلى اآلخر وطبيعة العقارات

بأنه يراعي تحديد الضرر غير المألوف اعتبارات مختلفة : ) أ ( العرف ) ب ( وطبيعة …في هذا الصدد " وقد قضت المادة 

. فمن ذلك يتبين أن ما يعتبر ضرراً مألوفاً  . ) د ( والغرض الذي خصصت له . ) جـ ( وموقع كل منهما بالنسبة إلى اآلخر العقارات

، يعتبر ضرراً غير مألوف من ناحية هادئة خصصت للمساكن دون غيرها  نع والمقاهي والمحالت العامةفي ناحية مكتظة بالمصا

، كان في هذا ضرر غير مألوف تجب إزالته "  . فإذا فتح محل مقلق للراحة في وسط المساكن الهادئة وسكنى العلية من الناس
 (

( $%&. 91ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$
  . 

، ويواجه  . فيتكيف مع الظروف المختلفة ، وليس بقاعدة جامدة فترى من ذلك أن معيار " الضرر غير مألوف " معيار مرن

، كأن  ، فال اعتبار لحالة الجار الذاتية ، وهو معيار موضوعي ال معيار ذاتي ، ويستجيب لمقتضيات كل منهما الحاجات المتغايرة

، فينزعج ألية حركة ولو كانت مألوفة  عمال تقتضي الهدوء التاميكون الجار مريضاً أو منشغال بأ
بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

وانظر  - 11ص 15منصور مصطفي فقرة  - 95عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 299إسماعيل غانم فقرة  - 511ص 111فقرة  9

عبد المنعم البدراوي  - 157ص 259محمد على عرفة فقرة  في عدم االعتداد بالظروف الشخصية للجار في تقديره مسئولية المالك

) ويعتبر الغرض الذي اعد 55ص  - 59ص 95عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 917ص  911ص 55حسن كيرة فقرة  - 77فقرة 

لقضاء وانظر في أن ا - 97ص  - 91ص  19منصور مصطفي منصور فقرة  –له العقار من الظروف الشخصية التي ال يعتد بها ( 

( $%&. ( واألحكام التي أشار إليها ) 2591ص 2959الفرنسي يعقد بالظروف الشخصية مازو فقرة 
. وإنما العبرة بحالة الشخص  

. فيقاس على  ، وهو شخص ما أوساط الناس يزعجه ما يزعج الناس عادة ويتحمل ما جرى العرف بتحمله فيما بين الجيران المعتاد

، ولو كان هذا الجار يحتمل أكثر مما يحتمل الشخص المعتاد فيكون له  عد ضرراً غير مألوف بالنسبة إليههذا الشخص كل جار فيما ي

 .  ، أو كان يحتمل اقل مما يحتمل الشخص المعتاد فيكون عليه الغرم الغنم

ذكر منها النص فيما رأينا ما  ، وقد ومن ثم كانت االعتبارات التي يعتد بها في تقدير الضرر غير المألوف كلها اعتبارات موضوعية

يأتي 
، وال معقب  وتقدير ما إذا كان الضرر يعد ضرراً غير مألوف على هذا النحو مسألة واقع يستقل لها قاضي الموضوع ( &%$) 

حسن كيرة فقرة  – 291ص  19إسماعيل غانم فقرة  – 215فقرة  PROPRIETE 5عليه من محكمة النقض ) أنسيكلوبيدي داللوز 

( $%&. ( 91ص 19منصور مصطفي منصور فقرة  - 59ص 99عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 919 ص 55
  . 

 ) أ ( العرف : 

فما جرت به العادة بين الجيران أن يتحمله بعضهم من بعض كأن يخرج المالك من داره في وقت مبكر أو يرجع إليها في وقت 

، كل هذا جرى العرف باعتباره ضرراً مألوفا  دم السيارة في رواحه وغدوه، وبخاصة إذا كان يستخ ، فيحدث حركة محسوسة متأخر

، في األعياد والمواسم وفي  .كذلك جرى العرف ، وليس لها أن يرجعوا بشيء على المالك ، فعلى الجيران أن يتحملوه ال يمكن تجنبه

، فكل  أو في مناسبات األفراح أو المأتم أو الحفالت ، وبخاصة بين الصبية الصغار ، أن تشتد الحركة ويكثر الجلب مناسبات مختلفة

، وعلى الجيران أن يتحملوها دون الرجوع على المالك  هذه أضرار مألوفة ال يمكن تجنبها
ص 2959مازن فقرة  ( &%$) 

2951 .&%$ )
وفاً في المدن ، فما يعتبر ضرراً مألوفاً في الريف قد يعتبر ضرراً مأل . ويعتبر أيضاً في العرف ظروف المكان 

 (

( $%&. 291ص 11إسماعيل غانم فقرة  ( &%$
. ) ب ( طبيعة العقارات : ولطبيعة العقار اعتبار في تقدير الضرر غر  

، تحمل من الضوضاء والجلبة أكثر مما يتحمل  . فإذا كان العقار محال عاما أو مقهى أو فندقا أو حانوتا للتجارة أو نحو ذلك المألوف

، قد يعتبر ضرراً  . فما يعتبر ضرراً مألوفا بالنسبة إلى مصنع تدور فيه اآلالت وتحتشد فيه العمال وتشتد الضوضاء المسكن الهادئ

 .  غير مألوف بالنسبة إلى مدرسة أو إلى مستشفي

علو ما ال يتحمل ، أن يتحمل من ال ، بطبيعة موقعه من العلو . فصاحب السفل يجب ) جـ ( موقع كل عقار بالنسبة إلى العقار اآلخر

. والعقار الذي يجاور الطريق العام أو السكك الحديدية أو المصانع يتعود من  ، بهذا قضى موقع السفل من العلو العلو من السفل

، فما يكون ضرراً مألوفاً لألول قد يكون ضرراً غير مألوف لآلخر  الضوضاء ما يزعج العقار الموجود في مواقع نائية عن ذلك
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ت الواقعة في أحياء للعمال يتحمل بعضها من بعض ماال تحتمله الواقعة في األحياء البورجوازية فما يكون ضرراً مألوفاً والعقارا

 . بالنسبة إلى أحياء العمال قد يكون ضرراً غير مألوف بالنسبة إلى األحياء البورجوازية

ئة غير العقار الذي خصص ألغراض تقتضي دوام ) د ( الغرض الذي خصص له العقار : فالعقار الذي خصص للسكنى الهاد

. وتقول  ، فما يكون ضرراً غير مألوف بالنسبة إلى األول قد يكون ضرراً مألوفاً بالنسبة إلى اآلخر الحركة واختالف الناس عليها

ية مكتظة بالمصانع والمقاهي المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي كما رأينا : " فمن ذلك يتبين أن ما يعتبر ضرراً مألوفاً من ناح

. فإذا فتح محل  والمحالت العامة يعتبر ضرراً غير مألوف من ناحية هادئة خصصت للمساكن دون غيرها وسكنى العلية من الناس

، كان في هذا الضرر غير مألوف تجب إزالته "  مقلق للراحة في وسط هذه المساكن الهادئة
مجوعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا أنشأت الحكومة محطة من محطات المجاري على قطعة عن أمالكها أقلقت  - 91ص 1

، كان لهؤالء السكان الحق في الرجوع على الحكومة بالتعويض عما أصابهم  إدارتها راحة السكان في حي مخصص للسكنى

وقد سبقت اإلشارة إلى هذا  - 752ص 911رقم  12المحاماة 2559ة أكتوبر سن 21من أضرار ) استئناف مصر  وأصاب أمالكهم

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الشركة التي تقيم مصانع وآالت في أحياء مسئولة  –في الهامش ( 517الحكم انظر آنفا فقرة 

ر المخصص ليكون مصحة أو .والعقا ( 151ص 11م  2552يناير سنة  13عما يقع من أضرار غير مألوفة ) استئناف مختلط 

، ويبقى المعيار مع ذلك معياراً موضوعياً ذاتيا ) انظر حسن كيرة  مستشفي قد يكون الضرر المألوف بالنسبة إليه ضرراً غير مألوف

( $%&. ( 1هامش  911ص 55فقرة 
  . 

 سبق الترخيص اإلداري للمالك :  - 431
. فقد يحصل مالك المحل المقلق للراحة أو المضر بالصحة  يص اإلداري للمالكوال يمنع الضرر من أن يكون غير مألوف سبق الترخ

، ولكن هذه الرخصة ال تمنع من أن يعتبر الجار الضرر الذي يصيبه من جوار هذا المحل  أو الخطر على رخصة إدارية محله

ن أن تكون هناك مسئولية جنائية على . فالرخصة اإلدارية إنما تبيح إدارة المحل دو ضرراً غير مألوف ويطلب التعويض عنه

ً  $ 199$ ، ولكنها ال شأن  صاحبه ، لم  لها بعالقة الجيران بعضهم ببعض فإذا وقع ضرر غير مألوف من محل مرخص له إداريا

دني كما م 791يمنع هذا الترخيص الجار المضرور مت الرجوع على مالك المحل وتقول العبارة األخيرة من الفقرة الثانية من المادة 

رأينا : " وال يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق " 
وتقول المذكرة اإليضاحية  ( &%$) 

للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وال يحول دون ذلك ) دون طلب إزالة غير المألوف ( الترخيص اإلداري الذي يعطي لهذا 

 2775نوفمبر سنة  27.نقض فرنسي  ( 91ص  1على ذلك " ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، وقد جرى القضاء المصري المحل

بودري  22هامش 179ص  255فقرة  1أوبري ورو  - 59 - 2– 2529داللوز  2595ديسمبر سنة  7 - 69 - 1 - 85 دللوز

فقرة  2وكابيتان وجي المور انديير كوالن  – 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 115فقرة  5ديموج  – 119وشوفو فقرة 

( $%&. 2951مازو فقرة  - 2911
  . 

 الجار مستجد على المالك أو أسبقية االستغالل - 430
  (preoccupation وهنا نفرض أن المالك كان يدير مصنعه دون أن يكون له جار " ) ثم  ، فلم يكن يلح بأحد ضرراً غير مألوف .

، فهل لهذا الجار  . ولحق الجار من جراء إدارة المصنع ضرر غير مألوف لمصنع فاستجد على المالكجاء الجار فبنى داره بجوار ا

المستجد أن يتضرر من مجاورة المصتع وهو الذي سعى إلى مجاورته ؟ تجيب المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي على هذا بما 

،  قد وجد في ناحية مناسبة له ثم استحدث بعد ذلك بجواره بناء سكني الهادئة، و يأتي : " أما إذا كان المحل المقلق للراحة هو القديم

ونصت المادة  …، بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه  فليس لصاحب هذا البناء أن يتضرر من مجاورة المحل المقلق للراحة

، فليس للمحدث أن  بجواره بناء مجدداً ، فأخذت غيره  ) مرشد ( على أنه إن كان ألحد دار يتصرف فيها تصرفا مشروعا 19

، بل هو الذي يلزمه دفع الضرر عن نفسه "  يتضرر من شبابيك الدار القديمة ولو كانت مطلة على مقر نسائه
مجموعة  ( &%$) 
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  . 175ص  255فقرة  1انظر أوبري ورو  - 99ص  – 91ص 1األعمال التحضيرية 
، فال يحق له التضرر من وجودها لدخان  شخص على بناء دار قريبة من معاملوقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا أقدم 

، وألنه تخير في بناء داره نقطة ظاهرة العيب على ذلك فال يحق  ، ألنه جار طارئ عليها يتصاعد من مداخنها أو لقلق تحدثه آالتها

ص 511رقم  7المحاماة 2511يسمبر سنة د 29له طلب التعويض من أصحاب هذه المعامل عن شيء من ذلك ) استئناف مصر 

557 ) .  
،  من ملكه تصرفا مشروعا ، على ما يأتي : " وإذا كان أحد ينصرف ، كما رأينا مدني عراقي 2992من المادة  9وتنص الفقرة 

 $%&. ( الهامشفي  525، فيجب عليه أن يدفع ضرره بنفسه " ) انظر آنفاً فقرة  فجاء آخر وأحدث في جانبه بناء وتضرر من فعله

)
 . 

، ألنه هو الذي  ونرى من ذلك أن الجار الذي يستجد على المالك ليس له أن يشكو من مضار جوار هذا المالك ولو كانت غير مألوفة

ً  سعى إلى جوار المالك وهو عالم بما في هذا الجوار من مضار  .  ، فيكون قد ارتضى به ضمنا

، وكثير من أحكام القضاء الفرنسي تقضي بأن المالك القديم الذي يكون مصدر ضرر غير مألوف  ومع ذلك فإن القاعدة غير مطردة

، ال يكتسب لمجرد قدمه حقاً في أن يعفي من التعويض  ، مها كان هؤالء الجيران مستجدين ومهما كان هو المالك القدامى لجيرانه

 faute commune، أو في القليل يكون هناك خطأ مشترك )  ، بل يكون مسئوالً نحوهم ف للجيرانعما يحدثه من ضرر غير مألو

، والجار الحديث ألنه جاور المالك وهو على بينة من  ، هو ألنه يتسبب في ضرر غير مألوف للجار ( بينه وبين الجار الحديث

، أو قد يكون  عالما بما ينطوي عليه الجوار من ضرر غير مألوف. أضيف إلى هذا أن الجار الحديث قد ال يكون  مضار هذا الجوار

، وال يجوز على أي حال للمالك القديم أن  عالما به ولكن الضرر تفاقم واشتد بعد أن أتى الجار الحديث واستقر في جواره للمالك

وف دون أن تعويض يدعى أنه كسب لمجرد أسبقيته حقاً في أن يتحمل منه جيرانه ولو استجدوا ضرراً غير مأل
نقض  ( &%$) 

بودري وشوفو  - 599 1 - 2599جازيت دي باليه  2599ديسمبر  5 - 979 - 2 - 2591داللوز  2591فبراير سنة  29فرنسي 

إسماعيل غانم فقرة  - 999ص  - 917ص  55حسن كيرة فقرة  – 77ص 17شفيق شحاته فقرة  - 2955مازو فقرة  - 912فقرة 

  . 95ص  19منصور مصطفي منصور فقرة  - 19عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 299ص  - 295ص  19
، فاشتري شخص هذه األرض لم يكن له الرجوع على صاحب المصنع ألنه  وهناك رأي يذهب إلى أنه إذا جاور مصنع أرضاً فضاء

.  ( 71د المنعم البدراوي فقرة عب– 191فقرة  2اشتري األرض بثمن روعي في الضرر الناشئ من مجاورة المصنع ) مازو وتونك 

يكون هو الذي تحمل الخسارة دون أن يرجع  –وهو الذي باعها للمشتري  –ولكن هذا الرأي يؤدي إلى أن المالك األصلي لألرض 

، مع أن المصنع الحق لوجود األرض فكان الواجب أن يرجع المالك لألرض على صاحب المصنع بالتعويض  على صاحب المصنع

( $%&. ( 9هامش 295ص 11انظر في هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  ) غير المألوف عن الضرر
  . 

،  والذي يمكن التسليم به إجماعا في هذا الصدد هو أن الجار الحديث أتى ووجد الحي كله مليئا بالمصانع والمحال المقلقة للراحة

، فال حق له بعد ذلك أن  ( proccupation collectiveفأصبح الضرر غير المألوف مألوفا في هذا الحي على وجه جماعي ) 

، مهما  ، وال يكون المالك الذين سعى هو لمجاورتهم مسئولين نحوه عن الضرر يتضرر من الجوار بعد أن أقدم عليه طائعا مختاراً 

كان هذا الضرر غير مألوف 
ص 11يل غانم فقرة إسماع - 252كاربونييه ص  - 511فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

والى ذلك تشير المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي حين قالت فيما رأينا  - 1هامش 915ص 55حسن كيرة فقرة  - 2هامش 299

( $%&( انظر آنفا نفس الفقرة… " ) مناسبة له  : " أما إذا كان المحل المقلق للراحة هو القديم وقد وجد من ناحية
  . 

 ي الذي يقوم عليه االلتزام بالتعويض عن الضرر غير المألوف األساس القانون - 2

 اختالف الفقه في فرنسا : - 432
، فهو إذن ال يستطيع أن يجد  مدني مصري 791نالحظ بادئ ذي بدء أن التقنين المدني الفرنسي ال يشتمل على نص يناظر المادة  
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مدني سند تشريعي قائم ال يجوز الخالف  791. أما في مصر فالمادة  وفةسنداً تشريعيا لمسئولية المالك عن مضار الجوار غير المأل

 .  ، وكل ما يمكن أن تدور حوله المناقشة هو تأصيل هذا النص ورده إلى وجه معين من وجوه المسئولية فيه

،  تقوم عليهم كما قدمناولما كانت مسئولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة في فرنسا هي من عمل القضاء دون سند تشريعي 

، ما دام السند التشريعي  . وقد التزموا في ذلك فقد اختلف الفقهاء الفرنسيون في تحديد األساس القانوني الذي تقوم عليه هذه المسئولية

ها إلى نظرية ، ومنهم من رد . فمنهم من رد مسئولية المالك إلى التزام قانوني هو التزام الجوار ، نطاق القواعد العامة معدوما

، ومنهم من ذهب إلى أن الغلو في استعمال  ، ومنهم من جعل المسئولية مبنية على نظرية التبعة التعسف في استعمال حق الملكية

. وهناك آراء أخرى  المالك لحق ملكيته هو في ذاته خطأ يستوجب التعويض
ومن هذه اآلراء ما يذهب إليه كاربونييه من  ( &%$) 

، والجار قد أصابه ضرر غير مألوف  لمالك تقوم على نظرية اإلثراء بال سبب فالمالك قد أثرى على حساب الجارأن مسئولية ا

، والمقدار الذي أثرى به والمقدار الذي افتقر به الجار )  ، فوجب على المالك المثري أن يرد للجار المفتقر اقل القيمتين فافتقر

، فليس من  نه إذا كان من المحقق أن الجار الذي أصابه ضرر غير مألوف قد افتقر. وظاهر أ ( 251ص  - 259كاربونييه ص 

ً  المحقق أن المالك الذي كان مصدر هذا الضرر قد أثرى ، أن افتقار الجار  ، حتى إذا كان المالك قد أثرى . وليس من المحقق أيضا

  . كان هو بالذات السبب في هذا اإلُثراء
، فنشر مثال من  أن المالك ال تتحقق مسئوليته عن الضرر المألوف إال إذا تعدي ماديا على ملك الجارومن الفقهاء من يذهب إلى 

أو بعث بروائح كريهة أو بأصوات مقلقة أو بأمواج الراديو أو نحو  ( immissio ) مصنعه دخانا جاوز ملكه واخترق ملك الجار

في المسئولية في عالقات الجوار رسالة من تولوز سنة  Leyat مسئولية، فيكون التعدي المادي على ملك الجار هو أساس ال ذلك

 . ( 2951ص  - 2959ص 2952مازو فقرة  - 2591
، ولكن  ومن هذه اآلراء أيضاً أن مسئولية المالك مبينة على حالة الضرورة فمضايقات الجوار ضرورة اجتماعية ال بد من تحملها

، فإنه وجب للضرورة أن يتحمل الجار  دون تعويض إذا كان الضرر ال يجاوز الحد المألوفتقدر الضرورة أن يتحمل الجار الجوار 

. فمسئولية  ، فإنه إذا جاوز الحد الغير المألوف وجب التعويض عنه الجوار دون تعويض إذا كان الضرر ال يجاوز الحد المألوف

حمل الضر المألوف فإذا جاوز المالك الحد وأصاب الجار ، إذا الضرورة إنما تقضي بت المالك هنا ترجع إلى مجاوزة الضرورة

، إذ مجاوزة حد الضرورة هي بعينيها الخطأ الذي يستوجب  بضرر غير مألوف وجب عليه التعويض ولو لم يوجد في جانبه

( $%&. ( 12فقرة  2التعويض ) سافاتييه في المسئولية 
  . 

، ونوصل بعد ذلك مسئولية المالك في القانون  ، ونقول كلمة موجزة في كل منها يةولكننا نقف عند هذه اآلراء فهي أهم اآلراء الفقه

 .  المصري

 مسئولية المالك تقوم علىالتزام قانوني هو التزام الجوار :  - 433
ى الجار ذهب بعض الفقهاء إلى أن المسئولية المالك نحو جاره عن مضار الجوار غير المألوفة تقوم على التزام فرضه القانون عل

بأال يلحق بجاره ضرراً غير مألوف 
ص 2599انظر في هذا المعنى كابيتان في التزامات الجوار في المجلة االنتقادية سنة  ( &%$) 

في دراسة عامة للقيود التي ترد على حق الملكية العقارية رسالة من باريس سنة  vercesco – وما بعدها117وما بعدها وص 291

2592 .&%$ )
 192. فالمادة  لون أن هذا االلتزام القانوني يستخلص من نصوص قانونية وردت في التقنين المدني الفرنسي. ويقو 

، دون أن يكون  ، بعضهم نحو بعض من هذا التقنين تشير إلى هذا االلتزام إذا تقول : " يخضع القانون المالك اللتزامات مختلفة

من نفس التقنين فتقول " تنشأ التزامات معينة دون أن يكون هناك  9و 1و 2 - 2919ة . ثم تأتي الماد هناك أي اتفاق فيما بينهم "

، وبعض آخر  . وبعض هذه االلتزامات تنشأ بحكم القانون وحده ، ال من جانب الملتزم وال من جانب الملتزم نحوه سابق اتفاق عليها

ي تنشأ دون إرادة الملتزم كااللتزامات التي تقوم فيما بين . فاألولي هي االلتزامات الت ينشأ من عمل شخصي يصدر من الملتزم

 . ( …الجيران 
والصحيح أن التقنين المدني الفرنسي لم يفرض في أي نص من نصوص التزام قانونيا على الجار بأال يحدث لجاره ضرراً غير 
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مدني فرنسي إنما تشير إلى  192. والمادة  ا المعنى، فليس ثمة في هذا التقنين التزام قانوني تمكن تسميته بالتزام الجوار بهذ مألوف

، ما اشتملت عليه القوانين الخاصة وكذلك  مدني فرنسي 191، كما صرحت المادة التالية  التزامات معينة ما بين الجيران هي

 .  االلتزامات المتعلقة بالحائط المشترك وبالمطالت وبالمسيل وبحق المرور

، وقد عد ل عنه بعض من كانوا يقولون به  أساسهمن ثم ينهدم هذا الرأي من 
 2انظر كوالن وكابتان ودي المور انديير  ( &%$) 

( $%&. 711ص  - 712ص 515فقرة  9وانظر في انتقاد هذا الرأي أيضاً بالنيول وربير وبيكار  - 715ص 2915فقرة 
  . 

 مسئولية المالك تقدم على نظرية التعسف في استعمال الحق : - 434
،  وذهب فقهاء آخريون إلى أن مسئولية المالك عن مضار الجوار غير المألوفة إنما ترجع إلى نظرية التعسف في استعمال الحق 

فالمالك الذي يلحق بجاره ضرراً غير مألوف يكون متعسفاً في استعمال حق الملكية 
انظر في هذا المعنى كوالن وكابيتان  ( &%$) 

( $%&. 719ص 2919ودي المور انديير فقرة 
  . 

. فأول صورة للتعسف هي الصورة  وخطأ هذا الرأي هو في أن للتعسف هي الصورة في استعمال صوراً محددة ال ينبغي أن يتعداها

، يضاف إليها صورتان أخريان هما رجحان مصلحة الجار رجحانا كبيراً ) مما يتمضن قصد  التي يتعمد فيها المالك اإلضرار بجاره

 .  قصد المالك تحقيق مصلحة غير مشروعةاإلضرار ( و

، فقد يلحق الجار بجاره ضرراً غير مألوف دون أن  وال شيء من هذه الصور الثالث يتحقق في حالة مضار الجوار غير المألوفة

لى ، ودون أن يكون للجار مصلحة ترجع رجحانا كبيراً ع ، ودون أن يهدف إلى تحقيق مصلحة غير مشروعة يتعمد اإلضرار به

. وقد سبق التمييز بين حالة مضار الجوار غير  . فنحن إذن في نطاق آخر غير نطاق التعسف في استعمال الحق مصلحة المالك

المألوفة وحالة التعسف في استعمال الحق 
وانظر في انتقاد جعل أساس مسئولية المالك التعسف في  - 511انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

( $%&. 2هامش  292ص 12إسماعيل غانم فقرة  - 519فقرة  9يول وريبير وبيكار استعمال حق الملكية : بالن
  . 

 مسئولية المالك تقوم على نظرية تحمل التبعة : - 435
، بنشاطه وهو يستعمل حق  ، فالمالك قد ألحق وهناك من الفقهاء من ذهب إلى أن المسئولية المالك تقوم على نظرية تحمل التبعة 

. فيبقى إذن أنه هو الذي يتحمل  ، والمفروض أنه لم يرتكب خطأ ولم يتعسف في استعمال حقه غير مألوف بالجار، ضرراً  ملكيته

، وقد ألحق بجاره ضرراً غير مألوف من جراء هذا  ، إذ هو الذي يستفيد من هذا االستعمال تبعة نشاطه في استعماله لحق ملكيته

،  ، ال على الخطأ وال على التعسف في استعمال الحق . وتقوم مسئولية المالك إذن له الغنم، فعليه الغرم كما كان  النشاط غير العادي

بل على تحمل التبعة 
– 1 - 2519وتعلقه في داللوز 71انظر في هذا المعنى جوسران في التعسف في استعمال الحق ص  ( &%$) 

( $%&. 979 - 2 - 2591يقه في داللوز وقرب ربيير في تعل - 519ص 512فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 99
  . 

، ثابتا  ، يتعذر األخذ به في القانون الفرنسي فالمسئولية في هذا القانون يجب أن تقوم على الخطأ ، على وجاهته وعدالته وهذا الرأي

 ً انوني فيما يتعلق بالمسئولية عن ، والنص الق . أما المسئولية التي تقوم على تحمل التبعة فال بد فيها من نص قانوني كان أو مفترضا

 .  مضار الجوار غير المألوف معدوم

 مسئولية المالك تقوم على أن الغلو في استعمال حق الملكية يستلزم التعويض : - 436
، ودون أن يحدث لجاره إال ضرراً مألوفاً من أضرار  ومعنى ذلك أن المالك إذا استعمل حق ملكيته دون أن يغلو في استعماله 

. أما إذا غال المالك في استعمال حق  ، وال يستلزم عمله أن يعوض جاره عن هذا الضرر المألوف ، فال جناح عليه في ذلك الجوار

، فإن الغلو في استعمال حق الملكية يستلزم من  ، واستعمل هذا الحق استعماال استثنائيا بحيث يلحق بجاره ضرراً غير مألوف ملكيته

، وليس هناك خطأ في أن يستعمل المالك حق ملكيته استعماال  ه عن الضرر غير المألوف الذي لحق الجارالمالك أن يعوض جار

، ولكنه في هذا الحالة يجب عليه أن يعوض الجار الذي أصابه هذا االستعمال االستثنائي  استثنائيا ليحصل منه على أكبر فائدة ممكنة
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، هو الخطأ الذي يرتب مسئولية المالك  ستعمال االستثنائي لحق الملكية، ال اال . فعدم تعويض الجار بضرر غير مألوف
 ($%& ) 

وانظر االعتبارات االقتصادية التي تبرر التعويض عن الضرر  - 519ص  - 515ص 512فقرة  9انظر بالنيول وريبر وبيكار 

( $%&. 255غير المألوف كاربونييه ص 
  . 

. فمن أن أين أتي هذا  ، يجب معه أوال إثبات أن استعمال حق الملكية استعماال استثنائيا يستلزم التعويض ، حتى يستقيم وهذا الرأي

االلتزام 
وإذا قلنا مع أصحاب هذا الرأي إنه أتي من عدم التعويض عن الضرر غير المألوف فإن ذلك معناه أن هناك  ( &%$) 

. ولكن هذا االلتزام نفسه يقوم بحسب هذا الرأي على أساس الخطأ في عدم التعويض  ضرر غير المألوفالتزاما بالتعويض عن ال

( $%&. حلقة مفرغة ، فنحن إذن ندور في عن الضرر غير المألوف
،  ، وال من مبنى على الخطأ . وال يوجد نص قانوني يفرضه 

، فال مناص  قول أن االستعمال إالستثنائي لحق الملكية خطأ أو تعسفوال على التعسف في استعمال الحق وما دمنا ال نستطيع أن ن

، أو يودر قيداً على حق  من أن يوجد نص قانوني يفرض التزام قانوني على المالك بأن يعوض الجار عن الضرر غير المألوف

، فيكون  موجود في التقنين المدني الفرنسي. ولم ا كان هذا النص القانوني غير  الملكية هو أال يلحق المالك بجاره ضرراً غير مألوف

، وهو في خلقه إياه كان قضاء بريطوريا  القضاء الفرنسي الذي يلزم المالك بتعويض الضرر غير المألوف هو الذي خلق هذا االلتزام

ال يستند إلى القواعد العامة وال إلى نص تشريعي 
يه هذا القضاء ن ليس هو ويذهب كاربونييه الى ان المبدأ الذي ينطوي عل ( &%$) 

 259اربونييه ص  9، بل هو التزام الجار بتحمل الضرر المألوف من المالك  التزام المالك بتعويض الجار عن الضرر غير المألوف
) .&%$ )

  . 

 تأصيل مسئولية المالك في القانون المصري : - 437
.  ي في أن التقنين األول فيه هذا النص الذي ال يوجد في التقنين الثانيأما التقنين المدني المصري فيختلف عن التقنين المدني الفرنس 

، على ما يأتي : " على المالك إال يغلو في استعمال حقه إلى  ، كما رأينا مدني مصري صراحة791فقد نص الفقرة األولي من المادة 

ً  حد يضر بملك الجار " ، أو هو أورد قيداً  هو عدم الغلو في استعمال حق الملكية . فأوجد النص بذلك في جانب المالك التزاماً قانونيا

. ورتب التقنين المصري بعد ذلك النتيجة المنطقية على ما فرضه من  على حق الملكية هو أال يغلو المالك في استعمال هذا الحق

،كما رأينا على ما يأتي " وإنما له )  يمدن 791، فنصت الفقرة الثانية من المادة  التزام قانوني أو أورده من قيد على حق الملكية

، ال مجال فيه الختالف  ،فاألمر إذن واضح في القانون المصري " …للجار ( أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

لمالك باال يغلو في . يوجد نص صريح في التقنين المدني المصري يلزم ا في الرأي على نحو االختالف الذي رأيناه في الفقه الفرنسي

، إذا لحق الجار من  . ويرتب النص على ذلك وجوب تعويض المالك جاره ،أو يقيد حق الملكية بعدم جواز الغلو فيها استعمال حقه

 . جراء استعمال المالك لحق ملكيته ضرر غير مألوف

، قامت مسئولية  صابة الجار بضرر غير مألوفمدني ينشئ التزاما قانونيا في جانب المالك بعدم إ 791فإذا قلنا أن نص المادة 

، فوجب عليه التعويض ويكون المالك الذي ألحق بجاره ضرراً غر  المالك في هذا القول على إخالل المالك بهذا االلتزام القانوني

، فإن الخطأ هو  معروف، فخالف القانون ولكن هذه المخالفة القانونية ليست " خطأ " بالمعنى ال مألوف قد خرق التزامه القانوني

، بل ألنه  ، ال ألنه ارتكب خطأ . فهو مسئول ، وهنا لم ينحرف المالك عن هذا السلوك انحراف علو السلوك المألوف للشخص المعتاد

رم ، والغ ، فمن العدل أن يتحمل تبعة هذا االستعمال ، فهو الذي يفيد من استعماله لملكه استعماال استثنائيا يتحمل تبعة نشاطه

،وقد قدمنا أن إقامة مسئولية المالك في القانون الفرنسي على نظرية تحمل التبعة ال يستقيم النعدام نص قانوني ينشئ هذه  بالغنم

مدني يورد قيداً على حق  791. ,إذا قلنا أن نص المادة  ، أما في القانون المصري فاألمر يختلف إذ أن هذا النص موجود المسئولية

، فإن نطاق حق الملكية في  عدم الغلو في استعمال حتى ال يلحق الجار من جراء هذا االستعمال ضرر غير مألوف، هو  الملكية

، الذي غال في استعمال  .ومن ثم يكون المالك في استعمال هذا الحق $ 197$ ، بحكم هذا النص يضيق عن الغلو  القانون المصري

، إذا  ، والخروج عن حدود الحق خطأ بالمعنى المعروف ج عن حدود حق الملكية، قد خر حقه أو ألحق بجاره ضرراً غير مألوف

، فتكون مسئولية المالك في هذا القول قائمة على الخطأ بمعناه المعروف  هو انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد
 ($%& ) 

من القانون المدني الجديد رسمت حدا  791أن المادة  والي هذا القول أشرنا عند ما كتبنا في الجزء األول من الوسيط : " ويالحظ
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، وأن للجار أن يطلب إزالة مضار الجوار إذا  ، فقضت إال يغلو المالك في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار لحق الملكية

، ال تعسفا في  لحق. فالخروج على هذا الحد الذي رسمه القانون لحق الملكية يعد خروجا على حدود ا تجاوزت الحد المألوف

 . ( 9هامش 555ص 992وطبعة ثانية فقرة  – 5هامش 791ص 992طبعة أولي فقرة  2استعماله " ) الوسيط 
في القانون المضر فمنهم من يذهب إلى أن  وقد اختلف الفقهاء في مصر في تأصيل مسئولية المالك عن الضرر غير المألوف

 - 251ليست إال مجرد تطبيق لفكرة التعسف في استعمال الحق ) محمد على عرفة فقرة المسئولية عن مضار الجوار غير المألوفة 

. ومنهم من يذهب إلى ما ذهبنا إليه من أن حق  ( 15ص  - 19ص 19منصور مصطفي منصور فقرة  - 75حسن كيرة فقرة 

، ومن ثم يكون ذلك  ما رسمته هذه المادةمدني بحدود يعتبر الخروج عليها خروجا على حدود هذا الحق ك791الملكية قيدته المادة 

أحمد  - 221ص 75وفقرة 295ص 79عبد المنعم البدراوي فقرة  - 71ص  - 71ص 17خطأ تقصيرياً ) شفيق شحاته فقرة 

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 291ص  - 292ص 12إسماعيل غانم فقرة  - 595حشمت أبو ستيت في مصادر االلتزام فقرة 

( $%&. ( 52ص 97
  . 

 كيف يكون التعويض عن الضرر غير المألوف  - 3

 التعويض النقدي والتعويض العيني : - 438
ً  نطبق هنا القواعد العامة في التعويض  ً  ، فهو تارة يكون تعويضاً نقديا .وللمحكمة أن تأمر بإزالة  ، وطوراً يكون تعويضاً عينيا

 . ض نقدي إذا رأيت ما يبرر ذلك، أو أن تقتصر على الحكم بتعوي الضرر غير المألوف

 التعويض النقدي :  - 439
، وذلك طبقاً  يحكم القاضي بتعويض الجار تعويضاً نقدياً كامال عن الضرر غير المألوف الذي لحقه من استعمال المالك لحق ملكيته

 .  ، فيعوض الجار عن الخسارة التي لحقته وعن الكسب الذي فاته للقواعد العامة

، عن كل يوم أو  ، فيجوز للقاضي أن يحكم بتعويض نقدي عن كل وحدة من الزمن يدوم فيها الضرر الضرر زمنا معيناوقد يدوم 

أسبوع أو شهر أو أكثر من ذلك 
 9بالنيول وربير وبيكار  – 119بودري وشوفو فقرة  - 171ص  255فقرة  1أوبر ورو  ( &%$) 

( $%&. 251ص  - 252. كاربونييه ص  511ص 519فقرة 
  . 

،ويخير المالك بين تنفيذ أي من الجزائين يختاره  ويجوز أيضاً للقاضي أن يحكم بتعويض نقدي أو بتعويض عيني) إزالة الضرر (
 (

( $%& . 511ص 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 91– 1 - 2599داللوز  2595ديسمبر سنة  5باريس  ( &%$
  . 

 التعويض العيني : - 441
، جاز الحكم بهدم  ، فإذا كان الضرر ناجما مثال عن إقامة المالك لحائط ، جاز للقاضي أن يحكم به ن التعويض العيني ممكناً وإذا كا

. ويجوز كذلك الحكم باتخاذ تدابير معينة أو القيام بأعمال معينة من شأنها أن تمنع الضرر في المستقبل  هذا الحائط
بودري  ( &%$) 

، جاز له أن يقتصر  على ما يأتي : " على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين 1/  199نص المادة وت - 115وشوفو فقرة 

، ومن ثم فال يجوز  على دفع تعويض نقدي إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن ضرراً جسيماً " ويقاس التعويض العيني على التنفيذ العيني

، مصحوب إذا أمكن باتخاذ التدابير  . ويكتفي بتعويض نقدي رر غير المألوف الناشئ عنهالحكم بهدم مصنع مثال لتجنيب الجار الض

حسن  - 291 -ص 19إسماعيل غانم فقرة  - 2959. انظر في هذا المعنى مازو فقرة  الممكنة إلنقاص الضرر إلى أقل حد مستطاع

. ومن  12ص 15ور مصطفي منصور فقرة منص - 51ص 12المنعم فرج الصدة فقرة  عبد - 1هامش 999ص 299كيرة فقرة 

، أو تحديده بمنع االستغالل في الليل  التدابير التي يمكن اتخاذها للحد من الضرر في المستقبل األمر مثال بتعديل طريقة االستغالل

 - 1 - 15ه سيري2715مارس سنة 15نحو ذلك ) باريس  ، أو وقف جزء من العمل أو ، أو تغيير موضع منحل الخاليا النحل مثال
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( $%&. ( 991ص 299حسن كيرة فقرة  - 911 - 99داللوز األسبوعي 2599يونيه سنة 15مونيلييه  - 115
، مع الحكم  

 .  بتعويض نقدي عن الضرر الذي حدث في الماضي

، فيقضي بغرامة  دية، جاز له أن يلجأ إلى الغرامة التهدي وإذا رأي القاضي أن يحكم بالتعويض العيني وبإزالة الضرر غير المألوف

مالية على المالك عن كل يوم أو عن كل وحدة أخرى من الزمن ال يقوم فيها بإزالة الضرر أو بالقيام باألعمال المحددة في الحكم 
 (

 5باريس  - 219 - 2 - 2599داللوز  2595ديسمبر سنة  1 - 7 - 2 - 11سيريه 2711نوفمبر سنة  1نقض فرنسي  ( &%$

بالنيول وريبير وبيكار  - 191 - 2 - 2591جازيت دي باليه 2591مارس سنة 15 - 91 - 1 - 2599داللوز 2595ديسمبر سنة 

( $%&. 511ص  519فقرة  9
  . 

، هو أنه ال يجوز للقاضي أن  ، برد قيد على التعويض العيني مدني مصري 791، حيث ال يوجد نص يقابل نص المادة  وفي فرنسا

،  . فإن الرخصة اإلدارية هي أمر أداري صدر بالتسامح للمحل بالعمل احة حاصل على رخصة إداريةيحكم بإغالق محل مقلق للر

، وفي هذا  ، وليس للقضاء العادي أن يلغي أو يعدل أمراً صادراً من جهة اإلدارة والحكم بإغالق المحل يتعارض مع األمر اإلداري

الحالة يقتصر على الحكم بالتعويض النقدي 
يونيه سنة  22 - 571 - 2 - 17داللوز  2717مايو سنة  25ض فرنسي نق ( &%$) 

 - Bull .civ . 1961 . 2512يناير سنة  25 - 512 - 2 - 79داللوز  2775نوفمبر سنة  27 - 195 - 2 - 17سيريه 2711
 511ص 519رة فق 9بالنيول وربير وبيكار  - 119بودري وشوفو فقرة  - 175ص 255فقرة  1أوبري ورو  - 52ص 97فقرة 2

( $%&. 2959مازو فقرة  - 711ص 2911فقرة  2كوالن وكابتان ودي المور انديير  -
 1/  791. أما في مصر فنص المادة  

، وأنه " ال يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون  مدني صريح في أن طلب إزالة الضرر غير المألوف حق للجار

أن يطالب الجار بالتعويض العيني وبإزالة الضرر غير المألوف بالرغم من وجود ترخيص إداري . فيجوز إذن  استعمال هذا الحق "
إسماعيل  - 991ص  - 992ص 299حسن كيرة فقرة  - 1هامش 77ص  17انظر في هذا المعنى شفيق شحاته فقرة  ( &%$) 

عبد المنعم البدراوي فقرة  - 11ص  - 12 ص15منصور مصطفي منصور فقرة  - 11عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 19غانم فقرة 

75 .  
ص 251وانظر عكس ذلك وأنه ال يجوز التعويض العيني بل يكتفي بالتعويض النقد إذا وجد ترخيص اداري : محمد على عرفة فقرة 

( $%&. 179فقرة  2محمد كامل مرسي  - 199
  . 

 القيود التي ترجع إلى حاالت خاصة في الجوار  -الفرع الثاني 

 الري والصرف  -المبحث األول 

 الشرب والمجري والمسيل :  - 440
 ( irrigationالقيود التي تتعلق بالري والصرف هي ما يقرره القانون للمالك المجاورين على جيرانهم من حقوق في الشرب ) 

 .  ( ecoulement( والمسيل )  acqueducوالمجرى ) 

واألصل أن يكون ري األراضي الزراعية من مياه النيل ومن مياه الترع العامة 
وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني  ( &%$) 

من المشروع ( يجري على الوجه اآلتي : " يكون الحق في استعمال مياه الترع العامة 2212يتضمن نصا في هذا الخصوص ) م 

/  92انظر أيضاً م  ) " ، مع مراعاة ما تقتضيه القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بذلك ى منهابنسبة مساحة األراضي التي ترو

من التقنين المدني السابق ( وورد في المذكرة اإليضاحية في شأن هذا النص : " وقد قسم المشروع في حق الشرب الترع إلى  91

، مع مراعاة ما  الحق في استعمالها بنسبة مساحة األراضي التي تروي منها ، وهذه يكون قسمين : ) أ ( ترعة عامة مملوكة للدولة
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. وأهم هذه اللوائح هي الئحة الترع والجسور التي يتضمنها األمر العالي الصادر  تقتضيه القوانين والمراسيم واللوائح المعلقة بذلك

، ويقتصر هذا التقنين على المبادئ األساسية في الري  لمدني، وهذه يبقى معموال بها منفصلة عن التقنين ا 2755فبراير سنة  11في 

. وحذفت لجنة المراجعة هذه المادة " ألنها تشمل حكما تفصيليا  ( 55ص 1تتغير " ) مجموعة األعمال التحضيرية  التي يندر أن

  . ( في الهامش99ص 1يمكن االستغناء عنه " ) مجموعة األعمال التحضيرية 
لسنة 17والمشار إليها آنفا في المذكرة اإليضاحية قد ألغاها القانون رقم  2755فبراير سنة  11سور الصادرة في والئحة الترع والج

، وحل هذا القانون محل الئحة الترع  ( بشان الري والصرف 2595لسنة 221و 2591لسنة  979و  15) المعدل بالقوانين  2599

،وقد ورد في مذكرته اإليضاحية " لما كانت المملكة المصرية  اضع المناسبةوالجسور وسنشير إلى بعض نصوصه الهامة في المو

.  ، وجب أن يعطى نظام فيه أكبر قسط من العناية لما في ذلك من أثر بالغ في تربة األرض وتأصيلها المختلفة بلداً زراعيا بطبيعته

، فقد كان جديراً  وتدخل جميعها في األمالك العامة ونظراً ألن النيل والترع الهامة والمصارف العامة هي عماد الري في مصر

المصري أن يعنى بتنظيم استعمال الكافة لطرق الري والصرف استعماال يتجلى فيه العدل وتصان به المصلحة  بالتشريع اإلداري

اركه على ضوء ، أظهر العمل ما فيها من نقص يجب تد . وقد مضت حقبة طويلة على تشريعات الري والصرف القائمة العامة

، إذا يجمع شتات التشريعات الخاصة  المرافق تحقيقاً لهذه الغاية ، وقد وضع المشروع التطورات التي استحدثت في نظام الري

، كما يتناول الشروط الالزمة إلقامة اآلالت  بالري والصرف في قانون وأحد يكفل تنظيم استعمالها على وجه أوفي مما هو عليه اآلن

وقد شمل … ري األراضي الشراقي والتدابير التي تتخذ لدفع أخطار الفيضان وغير ذلك من الشؤون المتصلة بالري الرافعة و

. وتناول الباب الثاني  . خصص الباب األول لبيان األمالك العامة والخاصة ذات الصلة بالري والصرف المشروع ستة أبواب

عن طريق مأخذ المياه أن باآلالت الرافعة , ولما كان دفع أخطار الفيضان ذا صلة ، سواء أكان ذلك  األحكام الخاصة بتوزيع المياه

، لذلك لم يغفل المشروع تنظيم  ، فضال عما ينطوي عليه من ينطوي عليه من حفظ األرواح واألمالك من الغرق وثيقة بالري

ً  اإلجراءات التي تتبع هذه األخطار االحكام الخاصة بتعطيل المالحة وارتطام السفن إذا  ، فخصص لها الباب الثالث الذي تضمن أيضا

. ثم خصص الباب الرابع للترخيص في رسو الزهبيات والعوامات ووضع المعادي وشحن المراكب وتفريغها  المياه أنها تعوق سير

  " ، والباب السادس لألحكام العامة والختامية والباب الخامس للعقوبات وإثبات الجراثيم
، وال يزال حتى اليوم مشروعا  ( 1953 لسنة71جديد أعد ليحل محل قانون الري والصرف الحالي ) قانون رقم وهناك مشروع 

( تحويل مفتش الري سلطة إصدار قرار مؤقت بتمكين  2. ومن اهم ما استحدثه هذا المشروع من التعديالت : )  ولم يسن قانونا

من  ، أو من حقه في دخول هذه األرض إلجراء ما قد يلزم ي ارض الغيرصاحب الشأن من حقه في االنتفاع بمسقاة أو مصرف ف

، فنص على أن  مدني 797( تنسيق الحكم الخاص بالتعويض مع الحكم المقابل في الفقرة الثانية من المادة  1. )  ترميم وتطهير

( اعتبار الكباري الخاصة التي  9. )  يهمايشمل التعويض نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف بنسبة مساحة األراضي التي تنتفع من أ

( النهي عن حفر  5. )  ، فيعفي منشئوها من أعباء صيانتها أو مصرف عام من األمالك العامة بمجرد إنشائها تنشأ فوق ترعة عامة

قاض توفيراً  ( إسناد رياسة لجنة الفصل في الجراثيم إلى 9. )  اآلبار األرتوازية قبل الحصول على ترخيص من وزارة الري

( $%&. ، وإجازة الطعن في قرار لجنة تقدير التعويض أمام محكمة االبتدائية لضمانات األفراد
، وأن يكون صرف المياه بعد الري  

 .  في المصارف العامة وفي البحيرات

، تتعلق بالري من  اورةولكن يجوز مع ذلك أن ترد قيود على الملكية الخاصة لألرض الزراعية لمصلحة األراضي الزراعية المج

 .  حق في الشرب أو في المجرى أو تتعلق بالصرف من حق في المسيل

وتعرف المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي الشرب فتقول " القاعدة أن من أنشأ مسقاة على نفقته الخاصة طبقا  للوائح المتعلقة 

ه إذا استوفي حاجته منها وبقى بعد ذلك من الماء ما تحتاج إليه أراضي . على أن ، وكان له وحده حق استعمالها بذلك كان مالكا لها

، على أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة  ، فلهؤالء أن يأخذوا ما هم في حاجة إليه المالك المجاورين

،  تنزع من مالكها ال لمصلحة عامة بل لمصلحة خاصة. ويبين من ذلك أن ملكية المياه الفائضة عن الحاجة  أراضيهم التي تنتفع منها

،ويالحظ أن مالك المسقاة مفضل على  ، وهذا قيد على حق الملكية خطير بقدر ما هو عادل ويدفع للمالك التعويض المناسب عن ذلك

، ويترك تقدير  كانت حاجته أشد ، فإذا تزاحموا قدم من ، ويأتي الجيران بعد ذلك ، فهو الذي يستوفي حاجته من المياه أوالً  الجيران

ذلك للجهة اإلدارية المختصة " 
( $%&. 55ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  . 

، فتمر من  وتقول المذكرة اإليضاحية عن المجرى : " أما حق المجرى فقد أعطاه المشروع لمالك األرض البعيدة عن مأخذ المياه
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، أو من ترعة خاصة  ، أو من ترعة خاصة مملوكة له . وهي مياه يأخذها من ترعة عامة أرض الجار المياه الكافية لري أرضه

مملوكة للغير ولكن تقرر له عليها حق الشرب في تعويض عادل " 
( $%&. 55ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  . 

، فيكون  لمالك األرض البعيدة عن المصرف العام، وقد أعطاه المشروع  وتقول المذكرة اإليضاحية عن المسيل : " بقى حق المسيل

، أو في أن ينشئ مصرفاً خاصا على نفقته في  له الحق في أن يستعمل المصرف الخاص المملوك لجاره بعد أن يستوفي الجار حاجته

شأه الجارة وفي . وفي الحالة األولي يشترك مالك األرض في نفقة المصرف الخاص الذي أن أرض الجار ليصل إلى المصرف العام

،وفي الحالة الثانية يعطي الجار مقدماً التعويض العادل عما اقتطعه من أرضه إلنشاء المصرف  صيانته
مجموعة األعمال  ( &%$) 

( $%&. 59ص  - 55ص 1التحضيرية 
  . 

. ) ثانياً (  م : ) أوالً ( في الشرب، ونفصل ما أجملناه فنتكل واآلن وقد عرفنا إجماال ما هي القيود المتعلقة بالشرب والمجرى والمسيل

 .  في المجرى والمسيل

 الشرب  - 2

 مدني على مايأتي :  818نص قانوني : تنص المدة  - 442
 .  من أنشأ مسقاة أو مصرفاً خصوصيا طبقاً للوائح الخاصة بذلك كل له وحده حق استعمالها " - 2"  

، بعد أن يكون  ومع ذلك يجوز للمالك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما يحتاجه أراضيهم من ري أو صرف - 1"  

. وعلى المالك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو  المالك المسقاه أو المصرف قد استوفي حاجته منها

سبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منهما " ، بن المصرف وصيانتهما
من  2211تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

في  711. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

األعمال التحضيرية  ) مجموعة 797، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  711. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  المشروع النهائي

( $%&. ( 91ص  - 95ص 1
  . 

 99/  91ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 
،فله الحق في  : من أنشأ ترعة 99/  91التقنين المدني السابق م  ( &%$) 

التقنين المدني الجديد في أنه ال يجعل للجار الحصول على حق الشرب  . ) وهذا النص يخالف نص االنتفاع دون غيره بمائها أو بيعه

من الئحة الترع والجسور التي صدرت في 7. ولكن المادة  ، دون جير عليه في ذلك في ذلك من ترعة جراه الخاصة إال برضائه

ترعة جاره الخاصة بنفس الشروط ، أعطت للجار أن يحصل على حق الشرب من  ، ا بعد صدور التقنين المدني السابق 2755سنة 

( $%&. المقررة في التقنين المدني الجديد
  . 

وفي التقنين  - 721ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : ال مقابل في التقنين المدني السوري وفي التقنين المدني الليبي م 

كية العقارية اللبناني وال مقابل في قانون المل - 2991 - 2999المدني العراقي المواد 
  : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . ( 759 - 771التقنين المدني السوري ال مقابل ) وانظر فيما يتعلق بإعداد اإلنشاءات الفنية على ضفة المجر المقابلة المادتين 
  . ( ) مطابق 721التقنين المدني الليبي م 

، وله أن يشق جدوال ألخذ هذه المياه  : لكل شخص أن يسقي أرضه من مياه األنهر والترع العامة 2999التقنين المدني العراقي م 

: من أنشأ مسقاة أو مصرفا خصوصيا طبقا للقوانين واألنظمة  2991، وذلك كله وفقا للقوانين واألنظمة المتعلقة بذلك م  إلى أرضه

  . المعمول بها كان له وحد حق استعمالها
، وال يجوز لغيرهم أن يتصرف  حريم اآلبار والينابيع والترع الخاصة والمساقي والقنوات والمصارف ملك أصحابها - 2:  2991م 

، ولكن إذا حفر البئر خارج هذا الحريم فال  . فمن حفر بئرا في حريم بئر مملوك لشخص آخر أجبر على ردمه فيها بوجع من الوجوه

  . ء البئر األوليجبر على الردم حتى لو أخذ بئره ما 
 . ( ، ولجاره أن يحفر للجار حق الحصول على الشرب من مسقاة جاره إال باتفاق معه وال حريم لبئر حفره شخص في ملكه - 2
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 - 79و 15قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل ) انظر فيما يتعلق باسناد اإلنشاءات الفنية على ضفة المجرى المقابلة المادتين 

وانظر بوجه عام في القيود المتعلقة بالمياه في  - 299ص  - 215ظر في هذه المسألة في القانون اللبناني حسن كيرة دروس ص وان

( $%&. ( 297ص  - 219القانون اللبناني حسن كيرة المرجح المشار إليه ص 
  . 

الشرب حق المسيل ) الصرف ( في إحدى  ، بل هو يشمل إلى جانب حق ويالحظ أن النص سالف الذكر ال يقتصر على حق الشرب

صورتيه فقد تقدم أن حق المسيل إما أن يباشر في المصرف الخاص المملوك للجار بعد أن يستوفي في هذا حاجته منه وهذه هي 

، أو من طريق إنشاء مصرف خاص في ارض الجار لتصل مياه الصرف بواسطته إلى المصرف  الصورة التي يعرض لها النص

، نقتصر في معرض النص الذي  . وحتى ال يتجزأ حق المسيل ذه صورة أخرى ال يعرض لها النص ويعرض لها نص آخرالعام وه

،  ، ونستبقى صورة حق المسيل التي عرض لها النص لتنضم إلى الصورة األخرى نحن بصدده على حق الشرب دون حق المسيل

  . وبذلك نبحث حق المسيل في كل من صورتيه في مكان وأحد

 شروط الحصول على حق الشرب  - 443
) تغليب مصلحة خاصة راجحة على مصلحة خاصة مرجوحة ( : تتلخص شروط الحصول على حق الشرب أن يكون للمالك مسقاة 

، فعندئذ يجوز للجار أن يحصل على حق الشرب من  ، هو أيضاً في حاجة إلى ري أرضه ، وله جار ، استوفي منها حاجته خاصة

، على أن يدفع لمالك  ، على أن يدفع لمالك المسقاة مقابال الشرب من المياه الفائضة في هذه المسقاة فائضة في هذا المسقاةالمياه ال

، إذ  . ولم يكن التقنين المدني السابق يجعل للجار حق الشرب على النحو المتقدم بيانه المسقاة مقابال لما انتفع به من مائها سيأتي بيانه

، فله الحق في االنتفاع دون غيره بمائها أو بيعه  ، على أن " من أنشأت ترعة ،كما رأينا من هذا التقنين تنص 99/  91 كانت المادة

 "
( $%&. في الهامش 551انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

، في  أعطت 2755. ولكن الئحة الترع والجسور التي صدرت في سنة  

ب من ترعة جاره الخاصة بنفس الشروط التي تقررت فيما بعد في التقنين المدني ،للجار أن يحصل على حق الشر منها 7المادة 

الجديد 
( $%&. في الهامش 551انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

  . 

. فمالك المسقاة مصلحته  وإعطاء الجار حق الشرب على هذا النحو فيه تغليب مصلحة خاصة راجحة على مصلحة خاصة مرجوحة

. ولكن  ، حتى لو فاضت فيها مياه يرى أن يستأثر بها وال يعطيها لجاره كامال دون شريك له في مسقاته في أن يحتفظ بحق ملكيته

، تنطوي  . ولكن هذه المصلحة مصلحة ضعيفة مرجوحة هذه المصلحة لو فاضت فيها مياه يرى أن يستأثر بها وال يعطيها لجاره

مرجوحة لمصلحة راجحة للجار في أن يحصل على حق الشرب من المياه . ويتغلب على هذه المصلحة ال على أنانية ال مبرر لها

 .  ، على أن يعوض الجار المالك فيما أخذ من مائة ، في حين أن المالك قد استوفي حاجته الفائضة في المسقاة وهو في حاجة إليها

( هو  5. )  ( وله جار 9. )  ي منها حاجته( استوف 1. )  ( للمالك مسقاة خاصة 2فالشروط إذن للحصول على حق الشرب أربعة : ) 

 .  في حاجة إلى ري أرضه

 للمالك مسقاة خاصة :  –الشرط األول  - 444
 .  يجب هنا التمييز بين الترعة العامة والمسقاة الخاصة

، هي " كل مجري معد للري تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته يوم  من قانون الري والصرف 1، كما تنص المادة  فالترعة العام

، وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة األشغال  ، ويكون مدرجا بسجالت وزارة األشغال العمومية أو فروعها العمل بهذا القانون

، لري األراضي  . فالترع التي أنشأتها الحكومة أو تنشئها تدرجها في سجالتها بهذا الوصف "العمومية بوصفها ترعا عامة و

من قانون الري  5، كما تنص المادة  . ويجوز ، تعتبر ترعا عامة ، وتدريجها بسجالتها ، وتقوم بنفقات صيانتها الزراعية

بر أية مسقاة أو مصرف خاص ترعة عامة تستمد المياه من ، بقرار من وزير األشغال العمومية ) وزير الري ( أن تعت والصرف

. وال تدفع الحكومة أية تعويضات عن األرض المشغولة بالمسقاة أو المصرف قبل اعتباره عاما  ، أو إذا أي منهما أيهما
 ($%& ) 

، فمن واجب  رع والجسوروقد قضت محكمة النقض بان اتصاف ترعة بأنها عمومية أو غير عمومية أمر قانوني تبينه الئحة الت

، واعتمدت فقط في قيام صفة الترعة  . فإذا هي لم تفعل المحكمة إذن أن تراعي في قضائها ما جاءت به تلك الالئحة في هذا الصدد

، كان حكمها متعينا  على تقرير الخبير المؤسس على تطبيق خريطة فك الزمام المرسوم عليها ما يفيد أن الترعة بجسريها عمومية
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( $%&. ( 519ص 11رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511أبريل سنة  9نقض مدني 
. ولوزارة الهيمنة على توزيع مياه الري  

، وتوزيع مياه كل مجري عام على المأخذ الخاصة التي تتغذى منه ولها إدخال ما ترى إدخاله  بالمجاري العامة على اختالف أنواعها

،  ، وتطهير ما ترى ضرورة لتطهيره من الترع والمصارف العامة في األوقات ري والصرفمن التغيير والتعديل في نظام ال

ري وصرف (92وبالكيفية التي تراها ) م 
، فإذا  والحكومة مسئولة عن ضمان وصول المياه لألراضي وتوزيعها عادال ( &%$) 

رقم  1المجموعة الرسمية  2599مايو سنة  21ئناف نبت خطأ عمالها في تحقيق ذلك أمكن الرجوع عليها بالتعويض ) محكمة االست

م 2525يناير سنة  1استئناف مختلط  - 968ص 5المحاماة 2527يناير سنة 25 - 711ص 1المحاماة  2511أبريل سنة 21 - 59

 ، اخذ األتربة من األراضي لألعمال وقد أصبح بموجب الئحة الترع والجسور ثم بموجب قانون الري والصرف -(  59ص 92

عادل  ، كال األمرين في مقابل تعويض ،و إلقاء ناتج تطهير الترع والمصارف العامة في األراضي الزراعية الالزمة لوقاية الجسور

. وأصبحت كذلك المعاونة السنوية من األهالي في دفع أخطار الفيضان في مقابل أجور مناسبة تعطي للمكلفين  ري وصرف ( 1) م 

( $%&. ( ري وصرف91بالمعاونة ) م 
. وال يجوز إنشاء مأخذ المياه في جسور النيل أو جسور الترع العامة قبل الحصول على  

، ويكون إجراء جميع األعمال الواقعة تحت جسور النيل بواسطة وزارة الري وعلى نفقات الطالب )  ترخيص بذلك من وزارة الري

ري وصرف (  91م 
لصرف على أن ) يعين وزير األشغال العمومية ) وزير الري ( من قانون الري وا 99وتنص المادة  ( &%$) 

، وتنشر على األهالي بالطرق  ، وتعليق هذه المواعيد بالجريدة الرسمية المناوبات على اختالف أنواعها وتواريخ السدة الشتوية

ياه من ترعة أو من مجموعة من الترع ، ولو خالل أدوار العمالة بمنع أخذ الم . ويجوز المفتش الري في أي وقت أن يأمر اإلدارية

. هذا ال يجوز للحكومة أن  ، أو لمنع إعطاءه األراضي مياها أكثر من حاجتها " ، وذلك لضمان توزيع المياه توزيعا عادال العامة

يو سنة ما21. وإال كانت مسئولة نحو من أحاق به ضرر من جراء تعسفها ) محكمة االستئناف  تتعسف في استعمال سلطتها هذه

، يزيد أو ينقص عن  الموجودة في جسر إحدى الترع العامة والمعدة للري 91. وتنص المادة  ( 59رقم 1المجموعة الرسمية  2599

، بعد  ، فلتفتيش الري ،بسبب زيادة عددها أو نقصه أو اتساعها أو اتساع مستوى فرشها أو انخفاضه حاجة األرض المخصصة لها

، أن يقوم بإنقاص عدد من المأخذ أو زيادته أو توسيعها أو  صحاب تلك األراضي في جلسة يحددهاالتعرف على وجهات نظر أ

أما إذا طلب المالك من تفتيش الري … ، وذلك على نفقة الحكومة  تضييقها أو رفع مستوي فرشها أو خفضه بما يحقق الغرض

  . " الب، جاز للتفتيش أن يقوم بذلك على نفقة الط إجراء تعديالت مماثلة
، جاز له أن يأمر بإبطال ما يراه زائداً من المأخذ  بأنه إذا تبين لتفتيش الري أنه يوجد أكثر من طريق لري األرض 59وتقض المادة 

بأنه إذا اتخذت الوسائل لتوصيل المياه من النيل أو من  52، ويكون هذا اإلبطال على نفقة الحكومة وتقتضي المادة  على الحاجة

( $%&. ، جاز لتفتيش الري إبطال المأخذ وإزالته على نفقة الحكومة رع العامة إلى أرض تروى من مآخذ المياهإحدى الت
  . 

،  ، كما رأينا مدني كمبدأ عام 2/  797، ينشئه المالك في أرضه لريها وتقضي المادة  أما المسقاة الخاصة فهي مجزى ماء معد للري

. وصاحب األرض المنتفع بالمسقاة الخاصة  ، كان له وحده حق استعمالها ئح الخاصة بذلكبأن من أنشأ مسقاة خاصة طبقا للوا

ري وصرف ( 22، بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة ) م  ، على نفقته مكلف
، جاز لتفتيش  فإن هو قصر ( &%$) 

، صدر من مفتش  نتفاع بمسقاة وكان حائزا لها مدة سنة، أو إذا منع بغير حق من اال ري وصرف (21الري تطهيرها على نفقته ) م 

من قانون الري والصرف على أن " تعتبر  25ري وصرف ( وتنص المادة  29الري قرار موقت بتمكينه من استعمال حقه ) م 

ة أو بذلك األراضي التي تمر فيها مسقاة أو مصرف خاص محملة بحق ارتفاق لصالح األراضي األخرى التي تنتفع بتلك المسقا

، بناء على تقرير  من نفس القانون على أنه " إذا رأي مفتش الري 12، ما لم يقم دليل على خالف ذلك " وتنص المادة  المصرف

أن أحد المصارف أو المساقي الخاصة أصبح عديم الفائدة أو مضراً وأمكن االستغناء عنه  ، الباشمهندس أو شكوى من ذوي الشان

، أو منع الضرر إذا لم يمكن  ، جاز له أن يصدر قرارا بسد أو إبطال تلك المسقاة أو المصرف ي أو للصرفلوجود طريق آخر للر

 . " ، وإال جاز للتفتيش إجراء ذلك على نفقته ، وإلزام صاحبها للقرار في موعد معين االستغناء عن المسقاة أو المصرف
،  اعتباره المسقاة محل الدعوى مسقاة خصوصية إلى أدلة مؤدية إلى ذلك وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد استند في

، أو أنها تروى أطيانا  المساحة فإنه ال يعيبه كونه ال يرد على ما تمسك به القائلون بأنها ترعة عمومية مع أنها ثابتة في خرط

، كما أن  يصلح دليال على أنها مسقاة عمومية ألشخاص آخرين ومقام عليها كوبري إذ أن رد إثبات المسقاة في خرط المساحة ال
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ارتفاق  ذلك ال يمنع كونها مسقاة خصوصية محملة بحق–انتفاع مالك آخرين بها بالري منها أو إقامة وزارة األشغال كوبريا عليها 

 955ول ص مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما جزء أ2599مارس سنة  5للغير أو للمصلحة العامة ) نقض مدني 
) .&%$ )

  . 

 استوفي المالك حاجته من المسقاة : –الشرط الثاني  - 445
، والمالك أحق بما  ، إذ هي ملكه ، فإن له األولوية في ري أرضه منها ، وهو الذي يقوم بتطهيرها وصيانتها ولما كان كسب الملكية 

 .  ملك

ً  ، فيروى أرضه منها له أن يستوفي حاجته كاملة من المسقاة ، كأن كان بإمكانه  . وإذا كانت عنده وسائل أخرى ممكنة للري ريا كافيا

، لم يكلف االلتجاء إلى هذه الوسائل ما دامت عنده  حفر بئر توازية أو الحصول على حق مجري قريب من النيل أو من ترعة عامة

، فحينئذ يكون  ، وفاضت مياه بعد ذلك أرضه بأكملها ريا كافياً من هذه المسقاة $ 125$ . فإذا روى  مسقاة خاصة تكفيه لري أرضه

 .  لجاره الحصول على حق الشرب من هذه المياه الفائضة

 للمالك جار هو الذي له حق الشرب  –الشرط الثالث  - 446
،  . والجوار هنا له صور ثالث المسقاة:يجب أن يكون من يطلب حق الشرب من المياه الفائضة في المسقاة جاراً للمالك صاحب 

 تدخل كلها في المعنى المقصود بالجوار : 

، فتكون المسقاة في هذه الصورة حدا فاصال ما بين ارض الجار وأرض  أن تكون ارض الجار مالصقة لضفة المسقاة –أوال 

 .  هو جار مالصق للمسقاة ذاتها ، غذ ،وقد انعقد اإلجماع على أن للجار في هذه الصورة أن يطلب حق الشرب المالك

، فتعبر مياه المسقاة في هذه الصورة أرض الجار في  أن تكون أرض الجار فاصال بين ارض المالك وبين مأخذ مياه المسقاة -ثانياً 

، وفي هذه الصورة ال شك أيضاً في أن أرض الجار تعتبر  ، حتى تصل مياه المسقاة إلى أرض المالك مجرى يحصل عليه المالك

 .  . فيكون للجار أن يحصل على حق الشرب من المسقاة مياه المسقاة فيها ، بحكم مرور مالصقة للمسقاة

، وال هي تعتبرها حتى  ، فال هي تقع في حدود هذه األرض ، غير مالصقة ألرض الجار أن تكون المسقاة داخل ارض المالك –ثالثاً 

، ولكنها مالصقة ألرض المالك التي  سقاة ذاتها.وفي هذه الصورة األخيرة ال تكون أرض الجار مالصقة للم تصل إلى أرض المالك

.فبعض يذهب إلى أنه ال يكون للجار  ،دون الصورتين األوليين .وهذه الصورة وحدها هي محل الخالف أنشئت في داخلها المسقاة

ار لألرض التي ، وال يكفي مجرد الجو ، إذا يشترط للحصول على هذا الحق الجوار للمسقاة ذاتها فيها أن يحصل على حق الشرب

أنشئت فيها المسقاة 
شيرون بحث  - 197محمد على عرفة فقرة  - 151فقرة  2انظر في هذا المعنى محمد كامل مرسي  ( &%$) 

ويستند األستاذ محمد على  - 191ص 11حسن كيرة فقرة  - 215ص 9في نظام الري في القانون المصري مجلة القانون واالقتصاد 

قانون الري والصرف وهذا النص ال شأن له بهذه المسألة فهو إنما يعرض لألرض الواقعة على جانبي من  29عرفة إلى المادة 

، فيعتبر " بالنسبة إلى أعمال التطهير والصيانة وري المسقاة أو المصرف  ، وتكون مملوكة لمالك متعددين مسقاة أو مصرف خاص

( $%& " ، ما لم يثبت خالف ذلك حدا فاصال بين أمالكهم
. وبعض آخر يذهب إلى أنه يكفي الجوار لألرض التي أنشئت فيها  

، ألن عبارة " المالك  ، وهذا هو الرأي الذي نأخذ به ، وال ضرورة ألن تكون المسقاة نفسها مالصقة ألرض الجار المسقاة

ة وجار مالصق لألرض التي مدني جاءت مطلقة ال تميز بين جار مالصق للمسقا 1/  797المجاورين " التي وردت في نص المادة 

، فالجار في حالة مالصقة للمسقاة وفي حالة  ، وألن الحكمة في الحالتين متوافرة ، فكالهما " للجار " في معنى النص فيها المسقاة

عي ، فواجب التضامن االجتما ، وما ء المسقاة يفيض عن حاجة مالكها مالصقته لألرض التي فيها المسقاة في حاجة إلى ري أرضه

يقضي في الحالتين بان يكون للجار الحصول على حق الشرب 
عبد المنعم  - 912انظر في هذا المعنى شفيق شحاته فقرة  ( &%$) 

منصور مصطفي 291ص 11عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 295ص 92إسماعيل غانم فقرة  - 951ص 995البدراوي فقرة 

( $%&. 11ص 11منصور فقرة 
، بل هو  ، في هذه الصورة األخيرة ال يكتفي بالحصول على حق الشرب جار. وال شك في أن الن 

ًً إلى حق المجرى ، إذ يجب أن تعبر مياه المسقاة غير المالصقة ألرضه جزءاً من أرض المالك حتى تصل إلى  في حاجة أيضِا
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ً  أرض الجار ، وشرط حق  في أرض المالك، على حق المجري  ، إلى جانب حق الشرب . ومن ثم يكون للجار أن يحصل أيضا

، فيأخذها من المسقاة عن طريق الحصول على حق المجرى في أرض  المجرى هنا متوافر إذ الجار في حاجة إلى المياه لري أرضه

 .  المالك

،  ة ذاتها، أو كلهم يجاورون المسقا ، بعض يجاور المسقاة ذاتها وبعض يجاور األرض التي في المسقاة وقد يتعدد المالك المجاورون

، ال تكون مجاورة المسقاة ذاتها سبباً لتفضيل جار على جار  أو كلهم يجاورون األرض التي فيها المسقاة ففي جميع هذه األحوال

،  . فمن كان من هؤالء الجيران اشد حاجة من اآلخرين إلى هذه المياه قدم على اآلخرين ، بل العبرة بالحاجة إلى المياه الفائضة آخر

.وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى كما رأينا : " ويالحظ أن مالك المسقاة  ي حاجته منها قبل غيرهواستوف

،  ، فإذا تزاحموا قدم من كانت حاجته أشد ، ويأتي الجيران بعد ذلك ، فهو الذي يستوفي حاجته من المياه أوالً  مفضل على الجيران

اإلدارية المختصة "  ويترك تقدير ذلك للجهة
( $%&. 552انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

والجهة اإلدارية المختصة هنا هي تفتيش  

 .  الري

 الجار في حاجة إلى ري أرضه : –الشرط الرابع  - 447
ً  ، حتى يحصل الجار على حق الشرب ويشترط أخيراً   د من . فإذا لم يكن عنده مور ، أن يكون في حاجة إلى ري أرضه ريا كافيا

، حتى لو كان يستطيع أن يسدها بااللتجاء إلى طرق أخرى كحفر بئر إرتوازية أو  ، قامت به هذه الحاجة الماء أصال لري أرضه

. فالقانون ال يفرض عليه أن يلجأ إلى طريقة دون أخرى وما دام في حاجة إلى  يجلب المياه من طريق مجرى يطلبه من جار آخر

، حتى لو كان  ذه الحاجة بالحصول على حق الشرب كان له ذلك ويستطيع أيضاً أن يطلب حق الشربري أرضه ويستطيع أن يسد ه

. فالقانون يعطيه الحق في الشرب لري  عنده مورد آخر للمياه ولكنه غير كاف لري أرضه بأكملها كمسقاة صغيرة أو بئر إرتوازي

 ً في هذا الصدد " إذ رأي أحد مالك األطيان انه يستحيل أو يتعذر عليه من قانون الري والصرف  21، وتقول المادة  أرضه ريا كافيا

 . .. " في أرض الغير …إال باستعمال مسقاة  …ري أرضه ريا كافيا 

. فإذا كان الجار محاطا بمالك متعددين كل  ، قد يتعدد أيضاً المالك الذين يملكون المساقي الخاصة وكما قد يتعدد المالك المجاورين

،  ك مسقاة خاصة فالظاهر أن له أن يختار أيا من هؤالء المالك يطالبه بحق الشرب , وهو ال شك يحكم مصلحته في ذلكمنهم يمل

، فإذا عدل عن هذا  .و ليس له أن يعنت فيختار المالك الذي يكون الحصول على حق الشرب من مسقاته أيسر من المالك اآلخرين

، رده تفتيش الري عن  ق الشرب من مسقاته أشد مشقة وأكثر كلفة دون مصلحة ظاهرةالمالك إلى مالك آخر يكون الحصول على ح

 .  ، واختار له أيا من المالك حق الشرب من عنده هو أيسر تعنته

 اإلجراءات الواجب اتباعها للحصول على حق الشرب _ التعويض الواجب دفعه : - 448

( على أنه " إذا رأي أحد مالك األطيان أنه  2591لسنة  15القانون رقم من قانون الري والصرف ) المعدلة ب 21بنص المادة  

، أو باستعمال  يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إال بإنشاء مسقاة أو مصرف في ارض ليست ملكه

، فيرفع  الشأن أو وكالئهم الرسميين، وتعذر عليه التراضي مع أصحاب األراضي ذوي  مسقاة أو مصرف موجود في أرض الغير

، في  شكواه لمفتش الري ليأمره بإجراء التحقيق فيها وعلى التفتيش أن يطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب

، وعليه أن  ف. ويتولى الباشمهندس إجراء التحقيق في موقع المسقاة أو المصر مدة ال تجاوز أسبوعين من تاريخ وصول الطلب إليه

يعلن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول كل ذي شان أو وكالءهم الرسميين بالمكان والوقت الذين يحددهما قبل االنتقال إلى 

، الذي يصدر قرارا مسببا بإحالة الطلب أو  الموقع المذكور بأربعة عشرة يوماً على األقل وترفع نتيجة هذا التحقيق إلى المفتش

.ويجب أن يصدر القرار خالل شهرين من تاريخ استيفاء تلك الخرائط  ستيفاء التحقيق إذا رأي ضرورة لذلك، بعد ا رفضه

 .  .. " ، ويعلن القرار المذكورة لكل ذي شان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول والمستندات

، فإجراءات هذه الحقوق  ،بل هو أيضاً كما نرى يتناول حق المجري وحق المسيل والنص سالف الذكر ال يتعلق فحسب بحق الشرب

، فضال عن  ،أن النص ال يذكر حتى شرط الجوار ، ويالحظ فيما يتعلق بحق الشرب واحدة –، والمجري والمسيل  الشرب –الثالثة 

 .  مالك ذاتهاشرط مالصقة أرض الجار لمسقاة ال

، رفع طلبه إلى  ، ولم يستطلع التراضي على ذلك مع مالك المسقاة ، إذا أراد الحصول على حق الشرب ويخلص من النص أن الجار
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. ثم يرفع تقريره  . وهذا يحيل الطلب إلى الباشمهندس لينتقل إلى موقع النزاع ويعاين األراضي المتجاورة على الطبيعة مفتش الري

، وله أن يستوفي  الري بنتيجة المعاينة ,على مفتش الري أن يطلب جميع الخرائط والمستندات التي يستلزمها بحث الطلب إلى مفتش

، قرار يسبباً  ، في خالل شهرين من تاريخ استيفائه للخرائط والمستندات . وبعد كل هذا يصدر المفتش التحقيق إذا رأي ضرورة لذلك

. وهذا القرار اإلداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء اإلداري  رب أو رفض الطلببإجابة طلب الجار إلى حق الش
ويعاقب  ( &%$) 

سالفة الذكر بغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات وال تجاوز  21القانون الري والصرف مخالفة األوامر والقرارات الصادرة وفقا للمادة 

الجريمة لجنة ادارية برياسة حافظ اإلقليم أو السكرتير العام للمحافظة .ويختص في الفص في  ري وصرف ( 1/  11مائة جنيه ) م 

، بحسب نظام المديريات والمحافظات  . أما في المحافظات تفتيش الري أو من ينيبه وعضو شياخات تعينه لجنة الشياخات ووكيل

يندبه وزير األشغال العمومية وعضو ، فتشكل اللجنة من المحافظ أو من ينوب عنه رئيسا ومن عضو من مصلحة الري  القديم

ومعدلة بالقانون رقم 2591لسنة  15ري وصرف مضافة بالقانون رقم 19يختاره المحافظ من المالك الزراعيين في المحافظة ) م 

( $%&. ( 2591لسنة  979
  . 

  

، و " يشمل التعويض أداء جزء  اة، وجب تعويض مالك المسق ، وأجاز للجار االنتفاع بالمسقاة وإذا قضى القرار بإجابة الطلب

مدني في هذا المعنى  1/  797ري ومصرف ( وتقول المادة  27مناسب من التكاليف األصلية لتلك المسقاة ) أو المصرف ( " ) م 

مساحة ، بنسبة  كما رأينا : " وعلى المالك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما

، ولذلك يكون  اراضيهم التي تنتفع منهما " والمفروض هنا أن األراضي التي تنتفع من المسقاة ) أو المصرف ( يكون انتفاعها كامالً 

، فيكون بنسبة مساحة  ، وجبت مراعاة ذلك أيضاً عند تقدير التعويض التعويض بنسبة مساحة هذه األراضي فإن كان االنتفاع جزئياً 

 .  سبة هذا االنتفاع الجزئياألراضي وبن

،  ، تقرر قيمته من قانون الري والصرف على أنه " في جميع األحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء تعويض 11وتنص المادة 

 ، ويصدر قرارها ، لجنة تشكل برياسة مفتش الري أو من ينيبه وعضوية مفتش المساحة وعمدة البلد عند عدم االتفاق عليه وديا

، ويجوز الطعن في قرارها أمام القضاء  .ومن ثم تكون هذه اللجنة هي المختصة بتقدير التعويض بأغلبية اآلراء ويكون نهائياً 

اإلداري وبذلك تكون المنازعات وتقدير التعويضات المتعلقة بالري والصرف من اختصاص اإلدارة واللجان اإلدارية 
 ($%& ) 

.  ، ويدخل في ذلك الجرائم والعقوبات أصبحت اآلن من اختصاص الجهة اإلدارية ي والصرفونرى من ذلك أن جميع مسائل الر

، وقد كان المشروع التمهيدي  ، ألنها أقرب إلى تفهم طبيعة هذه المسائل وأسرع في البت فيها وهذه الجهة تفضل الجهة القضائية

من هذا المشروع تنص على 2211، فكانت المادة  ذه المسائلللتقنين المدني يتضمن نصاً يقضي باختصاص الجهات اإلدارية في ه

. ولكن  وفقا للوائح الصادرة في هذا الشأن "… أن " تتولى الجهات اإلدارية المختصة الفصل في المنازعات المتعلقة بتطبيق المواد 

تعدل اللوائح اإلدارية الخاصة بهذا ، وتقدمت إلى الحكومة برغبة في أن  النص لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب حذفت هذه

، وان يكون استئناف قراراتها أمام الجهة القضائية )  الموضوع بما يجعل الجهة اإلدارية هي المختصة دون غيرها كدرجة أولي

ث ، في عهد التقنين المدني السابق حي قديم في الهامش ( وقد كان هناك اختالف 59ص  - 51ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 

،  من هذا التقنين تجعل المحاكم القضائية المختصة بوجه عام في المنازعات المتعلقة بحقوق الري والصرف 95/  99كانت المادة 

أم جهة اإلدارة وفقا ألحكام الئحة الترع والجسور التي صدرت  95/  99، أتكون جهة القضاء وفقاً لحكم المادة  في الجهة المختصة

ر التقنين المدني السابق ؟ وكن الرأي السليم إذ ذاك هو أن تكون جهة اإلدارة هي المختصة دون جهة بعد صدو 2755في سنة 

، إذا أن الئحة الترع والجسور قد أفردت جهات اإلدارة باالختصاص فنسخت أحكام التقنين المدني السابق في هذا الشان  القضاء

، أما دعاو الملك فتبقى من  ة والجهة القضائية مختصة في دعاو وضع اليدولكن محكمة النقض قضت بأن تكون كل من الجهة اإلداري

وانظر أيضاً نقض مدني  - 51ص 19رقم  1مجموعة عمر  2559يناير سنة  22اختصاص الجهة القضائية وحدها ) نقض مدني 

صدور قانون الري وانظر بين  - 151مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما جزء أول ص  2559ديسمبر سنة  29

ص 199رقم  91المحاماة 2599يناير سنة 15نقض جنائي 2591والقانون المعدل له الصادر في سنة  2599والصرف في سنة 

 . ( 179ص 915رقم 91المحاماة 2599أبريل سنة  5 - 515
نون الري والصرف المعدل بالقانون رقم بعد صدور التقنين المدني الجديد ومن بعده قا ، ولم يعد اليوم مجال لقيام هذا الخالف القديم

. انظر هذه  ، فنصوص هذه التشريعات متضافرة على أن االختصاص منعقد للجهة اإلدارية دون الجهة القضائية 2591لسنة  15
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  . 11عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 925فقرة  2محمد كامل مرسي  –مكررة 111فقرة  - 119المسألة محمد على عرفة فقرة 
في الشأن الري والصرف قد ضمن نصوصه  2599لسنة  17مع ذلك فقد قضت محكمة النقض أخيراً بأنه لما كان القانون رقم و

جميع  على أنه " في 11، ثم نص في المادة  أحواال خاصة الستحقاق التعويض عما ينشأ من األضرار بسبب تنفيذ بعض أحكامه

فإنه يبين من ذلك أن اختصاص … " تعويض ولم يتم االتفاق عليه وديا تقدر قيمته لجنة  األحوال التي يقضي فيها هذا القانون بأداء

. أما طلبات التعويض في غير هذه  2599لسنة  17اللجنة مقصور على نظر طلبات التعويض في الحاالت المحددة في القانون رقم 

. لما كان  نظر جميع األنزعة إال ما استثنى بنص خاصاألحوال فإن االختصاص بنظرها يكون للمحاكم صاحبة الوالية العامة ب

، وكان المدعى قد طلب بالدعوى التعويض عن األضرار التي لحقت بأرضه نتيجة لما يدعيه من أن الحكومة لم تراع األصول  ذلك

 17ليه نص في القانون رقم ، وكان التعويض لذلك السبب مما لم يرد ع والتطهير الفنية في إنشاء المصرفين ولم تتعهدهما بالصيانة

، ويكون االختصاص به للمحاكم ) نقض  من ذلك القانون ال تختص بنظره 11، فإن اللجنة المنصوص عليها في المادة  2599لسنة 

( $%&. ( 199ص  11رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519يناير سنة  92مدني 
  . 

  

، يشمل جزءاً من مصروفات إنشاء  مقابل حق الشرب الذي حصل عليه جاره ، في ويالحظ أن التعويض الذي يعطي لمالك المسقاة

. ذلك ألن  . وال يشتمل جزءاً من ثمن األرض المحفورة فيها المسقاة المسقاة وجزءاً من تكاليف صيانتها على النحو المتقدم الذكر

المسقاة تبقى ملكاً خالصاً لصاحبها 
عبد  - 191محمد على عرفة فقرة  - 919فقرة  انظر في هذا المعنى شفيق شحاته ( &%$) 

وانظر في أن االشتراك في نفقات اإلنشاء والصيانة كان يجب أن  - 191ص 11حسن كيرة فقرة  - 12المنعم فرج الصدة فقرة 

( $%&. 159فقرة  2يترتب عليه االشتراك في ملكية المسقاة محمد كامل مرسي 
يس بحق . وال يكون للجار عليها إال حق عيني ل 

ارتفاق 
( $%&. 959انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

، فال محل إذن لعدم اشتراكه في  . ولما كان الجار يتمتع بري أرضه من المسقاة 

، بالرغم من أن بعض الفقهاء قد انتقد اشتراكه في هذه المصروفات  مصروفات إنشاء المسقاة
ومن هؤالء الفقهاء شيرون  ( &%$) 

ص 11حسن كيرة فقرة  - 195محمد على عرفة فقرة  - 215ص  9في مصر في مجلة القانون واالقتصاد  في بحثه في نظام الري

197 .  
، حصته في  ، فوق تكاليف الصيانة ، وجب على كل جار يأتي الحقا أن يتحمل وفي حالة تعاقب طلبات االنتفاع بالمسقاة من الجيران

( $%&. لمالك نصيب كل منهم في هذه الحصة، ويرد لمن سبقوه من الجيران وا نفقات اإلنشاء
. ولما كان لم يساهم في دفع قيمة  

 .  ، فقد بقيت ملكية المسقاة خالصة لصاحبها كما سبق القول األرض التي حفرت فيها المسقاة

وسنرى فيما يلي أن التعويض يدفع مقدماً 
( $%&. 599انظر ما يلي فقرة  ( &%$) 

  . 

 الضرورية للمسقاة التي يتعدد المتفعون بها _ نص قانوني : اإلصالحات  - 449
 مدني على ما يأتي :  722تنص المادة 

" إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام باإلصالحات الضرورية جاز إلزامهم باالشتراك فيها بناء على طلب أي وأحد  

منهم " 
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  2219مادة تاريخ النص : ورد هذا النص في ال ( &%$) 

،  715في المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  779. ووافقت عيه لجنة المراجعة تحت رقم  المدني الجديد

 . ( 51ص  - 52ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  722فمجلس الشيوخ تحت رقم 
من الئحة الترع والجسور كانت تقضي بتكليف المنتفعين بإصالح المسقاة 27. ولكن المادة  ابل للنص في التقنين المدني السابقوال مق

، فإذا تحقق عدم  ، فإذا تعذر عليهم ذلك أجرت الحكومة اإلصالح على نفقتها ورجعت على المنتفعين بحسب اقتدارهم أو المصرف

  . الرجوعاالقتدار تجاوزت الحكومة عن 
  . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية
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  . التقنين المدني السوري ال مقابل
 . ( ) مطابق 719التقنين المدني الليبي م 

 . التقنين المدني العراقي ال مقابل
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

  . 

، وأكثر ما يقع هذا  . فقد يتعدد المنتفعون بها ، ونقتصر هنا على المسقاة الخاصة والنص يعرض للمسقاة الخاصة وللمصرف الخاص

، أو بأن يكون وأحد من المنتفعين هو وحده الذي  التعدد بأن يكون مالك هذه المسقاة متعددين وقد اشتركوا جميعا في إنشاء المسقاة

ضه وحصل المنتفعون اآلخرون على حق الشرب منها وفقا لألحكام التي قدمناها أنشأ المسقاة في أر
 559انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

( $%&. وما بعدها
. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع في هذا الصدد : " وإذا انتفع بالمسقاة أو المصرف أشخاص  

احدا منهم هو المنشئ وثبت للباقي حق االنتفاع وفقاً لما تقدم من ، أو ألن و ،سواء ألنهم اشتركوا جميعا في اإلنشاء متعددون

، ويجيزون على ذلك بناء على طلب أي وأحد منهم "  ، فإنهم يشتركون جميعاً في اإلصالحات الضرورية األحكام
 ($%& ) 

( $%&. 59ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 
  . 

من  29،وتنص المادة  ل منهم أخذ المياه منها بنسبة مساحة ما يملكه من األرض، كان لك فإذا كان المنتفعون كلهم مالكا للمسقاة

، بنسبة مساحة ما يملكه  قانون الري والصرف على أن " ألصحاب األراضي التي تنتفع بها بمسقاة واحدة مملوكة لهم أخذ المياه منها

نزاع ينشأ في كيفية استعمالهم هذا الحق " . ويفصل مفتش الري بقرار نهائي في كل  كل منهم من األراضي المذكورة
 ($%& ) 

من قانون الري والصرف على أنه " إذا كانت األرض الواقعة على جانبي مسقاة أو مصرف خاص مملوك لمالك  29وتنص المادة 

ما لم يثبت خالف ،  ، محور المسقاة أو المصرف حدا فاصال بين أمالكهم ، بالنسبة ألعمال التطهير والصيانة ، اعتبر متعددين

( $%&. ذلك
  . 

، بتطهير  ، كما رأينا ، فالجميع ملزمون وسواء كان المنتفعون كلهم مالكا للمسقاة أو كان بعض منهم مالكا وبعض له حق الشرب

المسقاة وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم 
( $%&. 557انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

ي من قانون الري والصرف ف 22. وتنص المادة  

هذا الصدد على أن أصحاب األراضي المنتفعة بالمساقي والمصارف الخاصة مكلفون على نفقتهم بتطهيرها وصيانتها وحفظ 

. فيدخل فيما يكلف به المنتفعون على نفقتهم جميع اإلصالحات  . ويجب فهم هذا النص على معنى واسع جسورها في حالة جيدة "

، كل بنسبة مساحة  ، وجب على الجميع القيام بها على نفقتهم إلى إصالحات ضرورية للمسقاة . فإذا قامت الحاجة الضرورية للمسقاة

، ال يجيز اآلخرين على ذلك إذا امتنعوا عن  ،سواء كان هو المنشئ للمسقاة أو كان له عليها حق شرب فقط . ويجوز ألي منهم أرضه

مدني فيما رأينا إذ تقول : " إذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على  772.وهذا احكم هو ما تؤكده المادة  القيام بهذا االلتزام

 القيام باإلصالحات الضرورية جاز إلزامهم باالشتراك فيها بناء على طلب أي وأحد منهم " 

التطهير والصيانة من قانون الري والصرف ببيان اإلجراءات التي تتبع إللزام المنتفعين بالقيام بواجبهم من  21وقد تكفلت المادة 

.هي تنص على أنه " إذا لم يقم أصحاب األراضي بإجراء ما هو مبين في المادة  وحفظ الجسور وجميع اإلصالحات الضرورية

، أن يكلفهم بتطهير  ، بناء على تقرير الباشمهندس أو على شكوى من ذي شان ، جاز المفتش الري السابقة ) التطهير والصيانة الخ (

، أو بإعادة  ، أو بصيانتها أو بترميم جسورها ، أو بإزالة ما قد يعترض سر المياه من عوائق أو أشجار أو خالفة المصرفالمسقاة أو 

، وإال قام تفتيش الري بإجراء ذلك وتحصيل النفقات بالطرق اإلدارية من أصحاب األراضي كل  ، في موعد معين إنشاء هذه الجسور

. ويحسب ضمن هذه النفقات قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بناتج  المسقاة أو الصرفبنسبة مساحة أرضه التي تنتفع ب

، بل يعني أيضاً المصلحة  .ويتبين من ذلك أن إصالح المساقي والمصارف الخاصة أمر ال يعني فحسب المنتفعين بها التطهير "

،  ، بتكليف هؤالء بإجراء األعمال الالزمة لإلصالح دم أحد المنتفعين، إذا لم يتق ، إذ يقوم تفتيش الري العامة في االقتصاد الزراعي

 .  فإذا امتنعوا قام التفتيش نفسه بهذه األعمال ورجع بالنفقات على المنتفعين
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 المجري وا لمسيل  - 2

 مدني على ما يأتي : 819نص قانوني : تنص المادة   451
، وكذلك مياه الصرف  " يجب على مالك األرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لري األراضي البعيدة عن مورد المياه

، بشرط أن يعوض عن ذلك تعويضاً عادال "  اآلتية من األراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عمومي
تاريخ  ( &%$) 

، فيما عدا أن العبارة  شروع التمهيدي مطابقا لما اسقر عليه في التقنين المدني الجديدمن الم 2219النص : ورد هذا النص في المادة 

األخيرة من النص كانت في المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " بشرط أن يعوض عن ذلك مقدماً " وأقرته لجنة المراجعة تحت 

، ووافق على النص معدال على  يضا عادال " بكلمة " مقدما "في المشروع النهائي ,واستبدل مجلس النواب عبارة " تعو 878 رقم

 97ص  - 91ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  795. وأقره مجلس الشيوخ بهذا التعديل تحت رقم  711هذا الوجه تحت رقم 
) .&%$ )

  

من التقنين المدني السابق  95/  99ويقابل النص المادة 
: يجب على كل صاحب أرض  95/  99التقنين المدني السابق م  ( &%$) 

، في نظير تعويض يعطى له مقدما بعد تقديره بمعرفة  أن يجعل ممراً في أرضه للمياه الالزمة لري األراضي البعيدة عن مأخذ المياه

يمكن من تخفيف ، وما يلزم من العمل بجالة يراعي فيها ما  . وعند التنازع تحكم بالكيفية التي كون بها إنشاء ذلك الممر المحاكم

  . ، وليس لصاحب األرض التي يسقيها بآالت أو ترع أن يجبر أصحاب األراضي التي دونه على قبول مياهه بأراضيهم الضرر
أ ( لم يكن التقنين  ): ، والتقنين المدني الجديد تتلخص فيما يأتي ويتبين من هذه النص أن هناك فروقا بين التقنين المدني السابق

، بل اقتصر على تقرير حق المجري لكن الئحة الترع والجسور التي أعقبت التقنين المدني السابق  ابق يقرر حق المسيلاالمدني الس

، ولما كانت الئحة الترع والجسور  من هذه الالئحة حق المسيل أسوة بحق الجري 29، المادة  تالقت هذا النقص 2755في سنة 

يعدل 2521لسنة 11( فقد صدر القانون رقم  211ص 99م 2529فبراير سنة  21مختلط تشريعاً ال يسر على األجانب ) استئناف 

. ) ب ( في حق المجر يختلف التقنين المدني السابق عن التقنين المدني  من التقنين المدني المختلط ويقرر حق المسيل 95المادة 

، ال للمياه " الكافية "  لمجر إال للمياه " الالزمة " لري األرضالتقنين المدني السابق لم يسمح بحق ا الجديد في مسألتين : أوالهما أن

. والمسألة الثانية أن التقنين السابق قد فرض اختصاص المحاكم القضائية في مسائل الصرف والري  التي يسمح بها التقنين الجديد

والذي تقرر على العكس من ذلك هو اختصاص  ، أما في التقنين الجديد فهذا االختصاص للجهة القضائية مقرر دون الجهة اإلدارية

( $%&. ( في الهامش 557، كما بينا فيما تقدم ) انظر آنفا فقرة  الجهةاالدارية
  . 

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري 

 - 2991وفي التقنين المدني العراقي م  - 727م وفي التقنين المدني الليبي  - 571 - 575و 572 - 579و 517و  515 – 519م 

 79 - 72و 17 - 11و 15و  19 - 95وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  - 2997و 2995
التقنينات المدنية العربية  ( &%$) 

ي العالية والمياه والعيون ) تقرران حق المسيل للمياه السائلة سيال طبيعيا من األراض515 - 519األخر : التقنين المدني السوري م 

، مع  : على كل مالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه األمطار في أرضه أو في الطريق العمومية 571النابعة ( م 

  . ، وال يجوز له إسالة هذه المياه في األرض المجاورة مراعاة األنظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات
، أن  ر يريد أن يستعمل لري أرضه المياه الطبيعية أو االصطناعية التي يكون له حق التصرف بها: يمكن لكل مالك عقا 579م 

ًَ معجال يحصل على مرور هذه المياه في األراضي المتوسطة بينها وبين أرضه ً   . ، بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضا
لى إجازة إلمرار المياه التي تسيل من أرضه بعد ريها ، ع : يمكن أيضاً لمالك العقار المذكور أن يحصل لقاء تعويض معجل 572م 

  . ، في األراضي التي تكون تحتها على هذه الصورة
، أن يمر هذه المياه مقابل تعويض  يريد إصالح أرضه بإسالة مياهها أو بأية طريقة أخرى للتجفيف ، لكل مالك عقار - 2:  575م 
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 1.  ر األراضي الفاصلة بين أرضه وبين مجرى ماء أو أي خندق آخر لمسيل المياه، غي ، تحت األرض أو فوقعها عادل معجل الدفع

  . الجنائن والعرضات والمسورة المجاورة للمساكن ويستثني من هذا االرتفاق البيوت والباحات والحدائق -
، إلسالة مياه  ، عمال بالمادة السابقة ة:يحقق لمالكي العقارات المجاورة أو التي تجتازها المياه أن يستعملوا المنشآت المحدث 579م 

ب ( النفقات الناجمة عن التحويرات  ) . ، ) أ ( قسم من أكالف المنشآت بنسبة استفادتهم منها . وفي هذه الحالة يلزمهم أراضيهم

نشآت التي تصبح . ) جـ ( الحصة التي تصيبهم فيما بعد من أكالف صيانة هذه الم التي قد يترتب إحداثها الستعمال هذا الحق

  . مشتركة
وعن القيام باألشغال  ، ، وعن تحديد ممر المياه : إن المنازعات التي قد تسفر عن إحداث حق اإلرتفاق هذه وعن استعماله 571م 

،عند  ، ترفع إلى قاضي الصلح المنطقة الذي يتوجب عليه . وأكالف الصيانة ، أو عن التعويضات الالزمة إلسالة المياه أو للتجفيف

  . ، أن يوفق بين مصالح المشروع وبين االحترام الواجب لحق الملكية إصدار حكمه
 . ( ) مطابق 727التقنين المدني الليبي م 

  . من التقنين السوري 517و 515 - 519) توافق المواد  2995 - 2991التقنين المدني العراقي م 
، وليس فيها  ه المياه الكافية لري أراضي غيره البعيدة عن مورد المياهعلى صاحب األرض أن يسمح بأن تمر بأرض - 2:  2997م 

، وكذلك مياه الصرف اآلتية من األراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف  ، وال سبيل لمرور المياه فيها مباشرة ماء للزارعة

  .. اع صاحب األرض إخالال بينا، وعلى شرط إال يخل ذلك بانتف ، بشرط أن يدفع صاحب األرض مقدما أجراً سنوياً  عام
وعلى صاحب األرض أن يسمح كذلك بأن تقام على أرضه اإلنشاءات الفنية الضرورية للمجري المسيل الالزمين لألراضي  - 2

، بشرط أن يستوفي عن ذلك أجرا سنويا مقدما وله أن يستفيد من هذه اإلنشاءات بشرط أن يتحمل من مصروفات إنشائها  البعيدة

  . ، تولت تقديره المحكمة إذا لم يتفق الطرفان على األجر - 9،  تها قدرا يتناسب مع استفادتهوصيان
  : قانون الملكية العقارية اللبناني

  ( من التقنين المدني السوري 517و 515 - 519) توافق المواد  15و 19 - 95م 
( $%&. ( تقنين السوريمن ال 571 - 575و 572 - 579) توافق المواد  79 - 72و 17 - 11م 

  . 

، والمسيل يقابل  ، وحق المسيل لألراضي البعيدة عن المصارف العامة ويقرر النص حق المجري لألراضي البعيدة عن مورد المياه

، وتدب أن يدفع عنه  ، وله إجراءات . وكالهما يجب للحصول عليه توافرت شروط معينة ، وقد يقابل الشرب كما سنرى المجري

. والمنتفعون بالمروى ) في حق المجري وكذلك في حق الشرب ( أو بالمصرف ) في حق المسيل ( يلتزمون بإجراء  عادل تعويض

. كذلك يكون المنتفع بالمروى أو بالمصرف مسئوال عن الضرر الذي يصيب األرض  اإلصالحات الضرورية للمروى أو للمصرف

 .  التعاقبالتي يمر بها أي منهما ونبحث هذه المسائل على 

 المسيل يقابل المجري وقد يقابل الشرب : - 450
، فكما يكون للجار حق المجري لمرور مياه الري من  ( فهو في األصل يقابل حق المجري 2يأخذ حق المسيل إحدى صورتين : ) 

أرض جاره حتى تصل إلى أرضه كذلك يكون له حق المسيل لمرور مياه الصرف بعد ري أرضه من أرض جاره حتى تصل إلى 

مدني تقضي  797، وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة  ل حق المسيل حق الشرب( وقد يقاب 1مدني ( )  795أقرب مصرف عام ) م 

 .  بأنه يجوز للجار أن يستعمل المسقاة أو المصرف المملوك لجاره ألخذ مياه الري من المسقاة ولتصريف مياه الصرف في المصرف

ومن ثم يكون هناك تقابل كامل بين الري والصرف فتارة يستعمل الجار مسقاة جارة للري وهذا هو حق الشرب الذي فصلناه فيما 

ًٍ ال يستعمل الجار مسقاة  ،ويستعمل مصرف جاره للصرف وهذا هو حق المسيل في إحدى صورتيه المتقدمتي الذكر تقدم . وطوراً

، ويصرف مياه الصرف عبر  الري في ارض جاره لتصل إلى أرضه وهذا هو حق المجري ، وإنما يجري مياه جاره وال مصرفه

أرض جاره في ممر هو الذي ينشئه على نفقته لتصل المياه بواسطة هذا الممر إلى المصرف العام وهذا هو حق المسيل في صورته 
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 .  األخرى

 الشروط الواجب توافرها لكل من حق المجري وحق المسيل :  - 452
 لحصول على حق المجري أو حق المسيل يجب توافر الشرطيين اآلتيين : ل

 .  ) الشرط األول ( يجب أن يكون من يطلب هذا الحق جارًا لمالك األرض التي يراد استعمال الحق فيها
مجرى أو ففيما يتعلق بحق المجري يجب أن يكون طالب هذا الحق مالكا لألرض المجاورة لألرض التي يطلب فيها إنشاء ال

، فتمر هذه المياه  ، حتى يجلب عن طريقها مياه الري الكافية لري أرضه .وهو ينشئ المروى في ارض جاره على نفقته المروى

، أو يأخذها من مأخذ في جسر  عبر هذا المروى ومياه الري التي يجلبها قد يأخذها من النيل مباشرة بإنشاء مأخذ للمياه في جسر النيل

، أو في جسر ترعة خاصة مملوكة للغير ولكن تقرر له عليها حق الشرب  ، أو في جسر ترعة خاصة مملوكة له عامةإحدى الترع ال

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : " أما  وفقا للقواعد التي أسلفناها أو باالتفاق مع صاحب هذه الترعة

، وهي مياه  ، فتمر من أرض الجار المياه الكافية لري أرضه األرض البعيدة عن مأخذ المياه حق المجري فقد أعطاه المشروع لمالك

، أو من ترعة خاصة مملوكة للغير ولكن تقرر له عليها حق الشرب  ،أو من ترعة خاصة مملوكة له يأخذها من ترعة عامة
 ($%& 

( $%&. 55ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  (
إذا جلب مياه الري من النيل مباشرة أو من ترعة  . ويالحظ أن الجار " 

، أن يحصل أوالً على  2. فيتعين عليه إذ  ري وصرف (91،وجب عليه الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الري ) م  عامة

ترخيص في . ولما كانت اإلدارة هي المختصة بال ، حتى يستطيع أن يطالب بعد ذلك بحق المجرى هذا الترخيص من جهة اإلدارة

.  ، فهي لن تتخذ هذه اإلجراءات حتى تمنح الجار هذا الترخيص مأخذ المياه وباتخاذ اإلجراءات الالزمة للحصول على حق المجري

، إذ قد يأخذ ترخيصاً بمأخذ  فإذا ما رفضت إعطائه الترخيص لم تعد هناك فائدة من تقرير حق المجري في األرض التي عينها الجار

ع آخر فتتغير األرض التي يتقرر عليها حق المجرى للمياه في موض
 - 999انظر في هذا المعنى محمد كامل مرسي فقرة  ( &%$) 

حسن كيرة فقرة  - 229ص 91إسماعيل غانم فقرة  - 599ص 991عبد المنعم البدراوي فقرة  - 129محمد على عرفة فقرة 

وقرب شفيق شحاتة فقرة  – 17منصور مصطفي منصور  - 295ص 11عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 129ص  - 195ص 17

( $%&. 299ص 1م 2755فبراير سنة 29وأنظر عكس ذلك استئناف مختلط  - 911ص 115
وقد يكون مأخذ  $ 191$ . هذا  

، بل أيضاً بأرض أو أراض أخرى تجاور ارض  المياه الذي أنشأه الجار مفصوال عن أرض الجار ليس فحسب بأرض جاره المباشر

، حتى يستطيع جلب مياه  ، فعندئذ يحصل الجار على تقرير حق المجري في جميع في هذه األراضي أرضاً بعد أخرى جار المباشرال

 .  الري إلى أرضه

، وهو المسيل المقابل للمجري يجب أيضاً أن تكون األرض التي ينشئ فيها الجار  وفيما يتعلق بحق المسيل في صورته األولي

. وقد يقتضي وصولها إلى أقرب  ، حتى يسيل ماء الصرف منها فتصل إلى أقرب مصرف عام ه مجاورة ألرضهالمصرف على نفقت

، فيتقرر  ، األرض المجاورة واألراضي أخرى التي تجاورها مصرف عام أن يخترق المصرف الذي ينشئه الجار أراضي متعددة

حق المسيل هنا عن حق المجري في أن حق المسيل يتقرر ، ويختلف  حق المسيل على هذه األراضي جميعها أرضا بعد أخرى

، ال إلى مصرف خاص سواء كان مملوكا للجار أو مملوكا للغير كما هو األمر في حق  لتصل مياه الصرف إلى أقرب مصرف عام

المجري كما بينا 
( $%&. 111ص 125انظر في انتقاد ذلك محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

مسيل في . وفيما يتعلق بحق ال 

مدني تنص على أنه " يجوز للمالك المجاورين أن  1/  795، فقد رأينا أن المادة  ، وهو المسيل المقابل للشرب صورته األخرى

، بعد أن يكون مالك المسقاة أو المصرف قد استوفي حاجته  يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من ري أو صرف

مجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها بنسبة مساحة أراضيهم ، وعلى المالك ال منها

. فما قدمناه في المسقاة ينطبق أيضاً على المصرف  التي تنتفع منها "
( $%&. وما بعدها 559انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. فيشترط  

،وان يكون طالب حق المسيل جاراً لألرض وليس من  الً من هذا المصرفأن يكون للمالك مصرف خاص وقد استوفي حاجته أو

الضروري أن يكون مالصقاً للمصرف ذاته 
انظر عكس ذلك األستاذ منصور مصطفي منصور إذ يقول : " أما بالنسبة  ( &%$) 
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، إذا لو كانت  ذاته ، فيجب أن تكون األرض التي تحتاج إلى الصرف مجاورة للمصرف لحق الصرف في مصروف الجار الخاص

في ارض الجار لتصب في مصرفه  ، القتضى األمر إمرار مياه الصرف لألرض التي فيها المصرف دون أن تجاور المصرف ذاته

، والمشروع لم يجز إمرار مياه الصرف في األرض المجاورة التي يملكها الغير إال لكي تصب في مصرف عمومي " )  الخاص

عبد المنعم البدراوي فقرة  - 919ص 915. وانظر في هذا المعنى شفيق شحاتة فقرة  ( 15ص 15 منصور مصطفي منصور فقرة

  . 17عبد المنعم الصدة فقرة  - 221ص 99غانم فقرة  إسماعيل - 912
، فإن المفهوم بوجه عام من مجموع النصوص أن هناك صورتين  وإذا استقامت هذه الحجة من ناحية التحليل اللفظي للنصوص

، وفي هذه الصورة يكون المفهوم  صرف : ) الصورة األولي ( تتحقق حيث يعطي الجار حق المسيل على المصرف الخاص للمالكلل

، ولو بشق ممر لمياه الصرف حتى تصب عن طريقه في المصرف  هو أن الجار يصل إلى المصرف الخاص بالوسيلة الممكنة

، واقتضى األمر شق مجر  دمنا أنه متى ثبت للجار حق الشرب من مسقاة المالك،فقد ق . ولهذا نظير في حق الشرب الخاص للمالك

. ) والصورة  ( 551، كان للجار أن يشق هذا المجري ) انظر آنفا فقرة  المسقاة إلى ارض الجار في أرض المالك لتوصيل مياه

وحدها اشترط القانون أن يصب المصرف ، وفي هذه الصورة  الثانية ( تتحقق حيث يعطي للجار حق شق مصرف في أرض المالك

البيان أن من يشترطون مجاورة المسقاة ذاتها في حق  .وغنى عن مدني ( 795الخاص الذي شقه الجار في أقرب مصرف عام ) م 

( $%&. ( في الهامش 551الشرب يشترطون كذلك مجاورة المصرف الخاص ذاته في حق المسيل ) انظر آنفا فقرة 
. فعند ذلك  

. وال يمتد حق الجار في هذه  لهذا الجار أن يطلب الحق في صرف المياه بعد ري أرضه في المصرف الخاص الذي لجاره يجوز

، فإن مياه الصرف تكون قد وصلت بوصولها لهذا  الصورة إلى أبعد من أرض جاره المباشر الموجود فيها مصرفه الخاص

لمالك إلى المصرف العام أو المصرف الخاص الذي تستقر فيه مياه هذا ، وتسيل بعد ذلك مع مياه صرف ا المصرف إلى غايتها

 .  الصرف

، أو إلى صرف مياهه عن طريق  ) الشرط الثاني ( يجب أن يكون الجار في حاجة إلى ري أرضه عن طريق المجري 
 .  المصرف

، يجب أن تكون الوسيلة الوحيدة لدى أرض الجار هي إنشاء مروي في أرض جاره حتى تصل إليه مياه  ففيما يتعلق بحق المجري

، أو عن  ، كأن كان يستطيع ري أرضه ريا كافيا عن طريق آبار إرتوازية الري عن طريقها فإذا كانت لديه وسيلة أخرى للري

، إذا هو في  ، فليس ثمة به حاجة إلى حق المجرى في أرض جاره مع جيرانه اآلخرينطريق مراو أخرى حصل عليها باالتفاق 

، فقد  .ويجب أن تكون هذه الوسائل األخرى من شأنها أن يستطيع عن طريقها ري أرضه ريا كافيا غنى عنه بهذه الوسائل األخرى

ار هي " المياه الكافية لري األراضي البعيدة عن مورد مدني كما رأينا بأن المياه التي تمر بأرض الج $ 195$  795صرحت المادة 

المياه " 
وقد توسع القضاء المختلط في منح المجري بالرغم من ضيق نصوص التقنين المدني المختلط وعدم تطبيق الئحة  ( &%$) 

لوسيلة الوحيدة الستغالل ، فكان يقضي بمنح حق المجري إذا ثبت أنه ا الترع والجسور ألن الالئحة لم تكن سارية على األجانب

، ويمنح هذا الحق أيضاً حتى لو  ، حتى لو كان من غير المستحيل الحصول على الماء بوسيلة أخرى األرض بطريقة عملية مقبولة

ة في ، وبأن من حق الجار أن يحصل على المياه الكافية بإقامة آلة رافع كانت المياه تصل األرض ولكنها ال تكفي إال للزراعة الشتوية

فمن  –(  219ص 19م 2529فبراير سنة  9 - 951ص 5م 2751سنة  مايو19المالك إذا ثبتت فائدة هذه اآللة ) استئناف مختلط 

.انظر محمد على عرفة  باب أولي تطبيق هذه األحكام بعد أن توسع التقنين المدني الجديد وقانون الري والصرف في حق المجري

( $%&. 117ص  - 111ص 122فقرة 
، وجب أن تكون  ، ومن جهة أخرى إذا حصل الجار على حق المجري . هذا من جهة 

، وقد كان التقنين المدني  ، على ما صرح به النص فيما رأينا المروى من السعة بحيث يمكن أن تجلب " المياه الكافية " لري أرضه

،  مياه الالزمة لري األرض البعيدة عن مأخذ المياه "( يقتصر على السماح بإنشاء ممر في أرض المالك " لل 95/  99السابق ) م 

، حتى لو كان  فكان يمكن تفسير ذلك بأن الجار إذا كان يصله الماء فعال لم يستطيع أن يحصل على حق المجري في أرض جاره

الماء الذي يصله ال يسمح برى األرض كلها ريا كافياً " 
( $%&. 111ص 122محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

  . 

، يجب أيضاً أن تكون الوسيلة الوحيدة لصرف مياه الجار هي حصوله على حق مسيل في  وفيما يتعلق بحق المسيل في صورتيه

، أو حصل باالتفاق مع  ، كان استطاع أن يصرف المياه من طريق آخر ولو كان بعيداً  . فإذا كانت لديه وسائل أخرى أرض جاره
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، وما قلناه في الري الكافي  ، لم يعد له بعد ذلك أن يطلب حق المسيل في ارض جاره يهمجيران آخرين على حق مسيل في أراض

، فيجب أن يمكن الجار من صرف مياهه صرفاً كافياً  يقال أيضاً في الصرف الكافي
فإذا كان يستطيع صرف مياه صرفا  ( &%$) 

ون الري والصرف صريح في هذا المعنى إذ يقول : " إذا من قان 21، لم يمنعه من ذلك من طلب حق المسيل ونص المادة  غير كاف

رأي أحد مالك األطيان انه يستحيل أو يتعذر عليه ري أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفا كافيا إال بإنشاء مسقاة أو مصرف في أرض 

تلطة بأنه ال يجوز أن وقد قضت محكمة االستئناف المخ… " ، أو باستعماله مسقاة أو مصرف موجود في ارض الغير  ليست ملكه

م 2529ديسمبر سنة  1يدفع ضد الجار الذي يطالب بحق المسيل بأن في إمكانه صرف مياهه بوسائل ميكانيكية ) استئناف مختلط 

( $%&. 521ص 925فقرة  2كامل مرسي  . وانظر محمد ( 51ص 17
  . 

، أما المياه التي تنحدر بفعل الطبيعة من  ارض الجاروالمياه التي يطلب من أجلها حق المسيل هي المياه التي تتخلف بعد ري 

.وقد كان المشرع التمهيدي للتقنين المدني يتضمن  األراضي المرتفعة كمياه األمطار فهذه ال يقرر القانون حق مسيل بالنسبة إليها

 ً ي : " على مالك األرض المنخفضة من هذا المشروع تنص على ما يأت2211، فكانت المادة  نصاً يعطي حق المسيل لهذه المياه أيضا

، كما أنه ليس لمالك األرض المرتفعة أن تأتي ما من شأنه الزيادة فيما يجب أن تتحمله األرض المنخفضة  أن يقيم جسراً يسد الماء

من ذلك 
اه هذا وينظم صرف المي59ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

. وكان القضاء المختلط  الخاص بصرف المياه المباني والمواد المخلفة في المجاري المقامة2599لسنة 51المنزلية القانون رقم 

يقضي بوجود حق مسيل للمياه التي تنحدر بفعل الطبيعة من أرض عالية إلى أرض منخفضة بالرغم من عدم وجود نص يقضي بذلك 

( $%&. ( 552ص 95م 2511ة ) استئناف مختلط أول يونيه سن
" وكان حق المسيل الذي قرره المشروع التمهيدي في هذا  

من هذا التقنين تنص على أنه " يجب على كل مالك أن  15/  51، إذا كانت المادة  الخصوص يتعارض مع التقنين المدني السابق

.ولما عرض نص المشروع  يق على اللوائح الصحية "يصرف في أرضه أو في الطريق العام مياه األمطار ومياهه المنزلية بالتطب

، حيث يقل نزول األمطار  ، قررت حذفه لعدم الحاجة إليه في مصر التمهيدي سالف الذكر على لجنة المراجعة
مجموعة  ( &%$) 

جار وهذا ال يمنع من كسب حق ارتفاق بصرف مياه األمطار ونحوها في ارض ال –في الهامش 59ص 1األعمال التحضيرية 

، وكذلك بالتقادم إذا وجدت عالمات ظاهرة الستعمال هذا الحق " محمد على عرفة فقرة  بطريق االتفاق وبطريق تخصيص المالك

( $%&. ( 2هامش 291ص 17عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش 129ص 19حسن كيرة فقرة  - 115ص 121
  . 

 إحالة : –تعويض الواجب إجراء الحصول على حق المجري وحق المسيل وال - 453
بينا فيما تقدم  

( $%&. 557انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
، وهذه اإلجراءات هي  اإلجراءات الواجب اتباعها للحصول على حق الشرب 

من قانون  21نفسها اإلجراءات الواجب اتباعها للحصول على حق المجري وعلى حق المسيل في كل من صورتيه وقد رأينا المادة 

الصرف تقضي بأنه في حالة ما إذا رأي الجار أنه " يتعذر عليه ري أرضه ريا كافيا أو صرفها صرفاً كافيا إال بإنشاء مسقاة الري و

، أو باستعمال مسقاة ) وهذا  ) وهذا هو حق المجرى ( أو مصرف ) وهذا هو حق المسيل في إحدى صورتيه ( في أرض ليست ملكه

" فإنه إذا لم يستطع التراضي مع  …المسيل في الصورة األخرى ( موجود في أرض الغير  هو حق الشرب ( أو مصرف ) وهذا هو

، ويسير  .ويتول الباشمهندس إجراء التحقيق في موقع المسقاة والمصرف ، يقدم طلباً إلى مفتش الري أصحاب األراضي ذوي الشأن

بعد ذلك في إجراءات معينة سبق بيانها 
،  وإذا حصل الجار على حق المجري في ارض المالك - 557انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

، فإنه يستطيع أن يحصل على حق  وكان المالك نفسه أرضه بعيدة عن مورد المياه وتوافرت فيه شروط الحصول على حق الشرب

اتة فقرة شفيق شح - 995وانظر محمد كامل مرسي فقرة  - 551الشرب من مروى الجار المشقوقة في أرضه ) انظر آنفا فقرة 

 299ص 11عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 592ص 995وفقرة 951ص 995عبد المنعم البدراوي فقرة  - 915ص 911

، جاز للمالك إذا توافرت فيه هو أيضاً شروط  .وكذلك إذا حصل الجار على حق المسيل في أرض المالك فأنشأ مصرفا خاصا (

، ويصرف مياهه في المصرف الخاص المملوك لجاره والمشقوق في  الحصول على حق المسيل أن يحصل على هذا الحق

( $%&. أرضه
  . 
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، فإذا كان المطلوب شق مروي أو  ويجب أن يعوض المالك عن حق المجري وحق المسيل كما يعوض عن حق الشرب فيما رأينا

، وسنرى  رف وجميع تكاليف صيانته، تحمل الجار كل نفقات إنشاء المروري أو المص مصرف في أرض المالك للمجري أو للمسيل

. وإذا كان المطلوب  أنه إذا أصاب أرض المالك ضرر من المروي أو المصرف فالمالك أن يطلب تعويضاً عما أصابه من الضرر

بة ، بنس ، فإن التعويض يكون باشتراك الجار " في نفقات إنشاء المسقاة أو المصرف وصيانتها االنتفاع بمسقاة المالك أو بمصرفه

، عند عدم االتفاق عليه  مدني ( وتقدر قيمة التعويض على النحو سالف الذكر 1/  797مساحة ) أرضه ( التي تنتفع منها " ) م 

، ويصدر قراراها بأغلبية اآلراء ويكون  ، لجنة تشكل برياسة مفتش الري أو من ينيبه وعضوية مفتش المساحة وعمدة البلد وديا

، ولكن هذا الحكم الخاص بتعجيل التعويض  مدني يقضي بأن يدفع التعويض مقدما 795لتمهيدي لنص المادة .وكان المشروع ا نهائياً 

، واستبدل به أن يكون التعويض " تعويضاً عادال "  حذفه مجلس النواب
كانت المادة  –في الهامش  599انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. فكانت المحاكم تقضي بعدم جواز  ، بدفع التعويض مقدما علق بحق المجري، فيما يت من التقنين المدني السابق تقضي 95/  99

المضي في األعمال التي بدأت  البدء بأعمال اإلنشاء قبل دفع التعويض وبأن المالك الحق في رفع دعوى وقف األعمال الجديدة لمنح

تعويض مقدماً يتعارض مع جعله مرتبا .وبأن وجوب دفع ال ( 211ص 19م 2529فبراير سنة  21قبل ذلك ) استئناف مختلط 

( $%&. ( 999ص 99م 2512مايو سنة  1سنويا ) استئناف مختلط 
. وقد صدر  من قانون الري والصرف 2/  27. ولكن المادة  

ويدخل  ، تنص على ما يأتي : " ال ينفذ القرار الصادر بمقتضى المادتين السابقتين ) هذا القانون بعد صدور التقنين المدني الجديد

القرار الذي يعطي الجار الشرب أو حق المجري أو حق المسيل ( إال بعد أداء تعويض جميع األشخاص الذين لحقهم ضرر من هذا 

، فال يجوز إذن تقسيطه  . ومعنى ذلك أن يدفع التعويض مقدما القرار "
ص 125انظر عكس ذلك محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

111 .&%$ )
، أما فيما يتعلق  .ومن ثم ال يجوز البدء بأعمال اإلنشاء قبل دفع التعويض الواجب جملة واحدة، بل يجب تعجيله  

ًً في كل دفعة بمصروفات الصيانة فيدفعها الجار على دفعات ، كل هذا إال إذا تم  ، بحسب ما تقتضيه أعمال الصيانة ، معجلة أيضِا

اتفاق بين أصحاب الشأن على غير ذلك 
. وقد قضت  حق المجري أو حق المسيل إال باتباع هذه اإلجراءات وال يكسب ( &%$) 

محكمة النقض بأن حق المجري ال يتقرر لمجرد ما أوجبه القانون على مالك األرض من السماح بأن تمر في أرضه المياه الكافية 

تحيل أو يتعذر عليه ري أرضه ريا الذي يرى أنه يس ، بل يجب لذلك أن يتقدم صاحب األرض لري األطيان البعيدة عن مورد الماء

، وطلب إلى المحكمة أو جهة اإلدارة المختصة لتقرير هذا  ، والذي تعذر عليه التراضي مع مالك األرض التي يمر بها المجري كافيا

قرير هذا الحق ال ، إذا أن ت الحق وبيان الكيفية التي يكون بها إنشاء المجري وتحديد التعويض الذي يدفعه مقابل تقرير هذا الحق له

 . ( 2959ص 211مجموعة أحكام النقض رقم 2519نوفمبر سنة  22يكون إال مقابل تعويض عادل ) نقض مدني 
، إذا تقول : " إذا تحول النيل عن مجراه حتى  من قانون الري والصرف99وهناك حالة خاصة لحق المجري نصت عليها المادة 

، ورأت الحكومة بيع الجزيرة أو األرض أو  أرض مقام عليها آلة رافعة مرخص بها تكون بذلك جزيرة صغيرة أو طرح بحر تجاه

. انظر في  ، دون أداء أي تعويض " ، فلصاحب اآللة الحق في حفر مسقي في األرض الجديدة إليصال المياه إلى تلك اآللة إيجارهما

( $%&. 129هذه المسألة محمد على عرفة فقرة 
  . 

 إحالة :  –ن بالمصرف تعدد المنتفعي - 454
، فأصبح المنتفع بهذا المصرف كل من  بقى مما سبقت اإلشارة إليه حالة ما إذا كان حق المسيل قد تقرر على مصرف خاص للمالك

مدني تنص على أنه " إذا لم يتفق المنتفعون مسقاة 722. وقد رأينا أن المادة  المالك الذي أنشأه والجار الذي حصل على حق المسيل

.وقد سبق بيان ذلك  ، جاز إلزامهم باالشتراك فيها بناء على طلب أي وأحد منهم " و مصرف على القيام باإلصالحات الضروريةأ

فيما يتعلق بالمسقاة الخاصة 
( $%&. 555انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. فقد  ، وما ذكرناه في هذا الشأن ينطبق على المصرف الخاص 

، أو يكون ملكا لواحد منهم والباقي ينتفعون به بموجب حق  متعددين اشتركوا جميعاً في إنشائه يكون هذا المصرف ملكا ألشخاص

. نقول المادة  .وفي جميع األحوال يلزم المنتفعون بالقيام باإلصالحات الضرورية للمصرف وتطيره وصيانته وحفظ جسوره المسيل ِ

من قانون الري والصرف في هذا الصدد كما رأينا  22
( $%&. 555انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

" : أصحاب األراضي المنتفعة  

. ويكون ذلك بنسبة ما يملكه  بالمساقي والمصارف الخاصة مكلفون على نفقتهم بتطهيرها وصيانتها وحفظ جسورها في حالة جيدة "
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للمصرف أو كان من المنتفعين ، سواء كان هو المنشئ  . ويجوز ألي من المنتفعين كل منهم من األراضي التي تنتفع بالمصرف

 .  ، أن يجير اآلخرين على ذلك إذا امتنعوا عن القيام بهذا االلتزام بموجب حق المسيل

من قانون الري والصرف ببيان اإلجراءات التي تتبع إللزام المنتفعين القيام بهذا الواجب , وقد سبق بيان ذلك  21وقد تكفلت المادة 

 فيما يتعلق بالمسقاة الخاصة
( $%&. 555انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

 .  ، وما ذكره هناك ينطبق هنا 

 نص قانوني :  –مسئولية مالك المروي أو المصرف  - 455
 مدني على ما يأتي :  729تنص المادة 

، فإن  ، سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطهير أم عن سوء حالة الجسور " إذا أصاب األرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها 

لمالك األرض أن يطلب تعويضاً كافيا عما أصابه من ضرر " 
من 2215تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

في 715. ووافق عليه لجنة المراجعة تحت رقم  عليه في التقنين المدني الجديد المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر

ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية 729،فمجلس الشيوخ تحت رقم  71.ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  المشروع النهائي

ن الئحة الترع والجسور ويقابل النص في م21. ولكن انظر المادة  . وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق ( 52ص  - 59

  : التقنينات المدنية العربية األخرى
  . التقنين المدني السوري ال مقابل

  . ( ) مطابق 725التقنين المدني الليبي م 
 . ( العبارة األخيرة ) مطابق 2/  2997التقنين المدني العراقي م 

( $%&. قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل
  . 

، أو أنشأ المصرف بموجب حق المسيل فعليه  والمفروض هنا أن الجار هو الذي أنشأ المروى في أرض المالك بموجب حق المجرى

. فإذا قصر في  ري وصرف ( 22، وحفظ جسوره في حالة جيدة ) م  ، وصيانته أن يقوم على نفقته بتطهير المروى أو المصرف

، كأن تلقت زراعته من جراء انسياب المياه لسوء حالة  فيها المروى أو المصرف ضرر، وأصاب أرض المالك التي شق  ذلك

، كان على الجار صاحب المروى أو المصرف أن يعوض المالك عن الضرر الذي  الجسور أو امتنع عليه الزرع أو نحو ذلك

، وفقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية  أصابه
إليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وتقول المذكرة ا ( &%$) 

، الحق  ، فأصابه ضرر من المسقاة أو المصرف الذي يمر بأرضه ..تعطي الجار الذي ترتب على أرضه حق ري أو مسيل فالمادة

،  الة الجسور، أو عن سوء ح ، سواء نشأ الضرر عن عدم التطهير في أن يطلب تعويضاً كامال ممن ينتفع بهذه المسقاة أو المصرف

( $%&. ( 59ص 1أو عن أي سبب آخر ينسب إلى خطأ المالك المنتفع ) مجموعة األعمال التحضيرية 
  . 

من قانون الري والصرف كما رأينا  21. فقد نصت المادة  ويقترن بالتعويض النقدي التعويض عيني
انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

555 .&%$ )
،  ضي بإجراء ما هو مبين في المادة السابقة ) التطهير والصيانة وحفظ الجسور (على أنه " إذا لم يقم أصحاب األرا 

، أن يكلفهم بتطهير المسقاة أو المصرف أو بإزالة ما قد  ، بناء على تقرير الباشمهندس أو على شكوى من ذي شأن جاز لمفتش الري

،  ، في موعد معين ، أو بإعادة إنشاء الجسور رميم جسورهما، أو بت يعترض سير المياه من عوائق أو أشجار أو خالفه أو بصيانتهما

، كل بنسبة مساحة أرضه التي تنتفع بالمسقاة  . وتحصل النفقات بالطرق اإلدارية من أصحاب األراضي واإلقامة التفتيش بإجراء ذلك

ير " ، ويحسب ضمن هذه النفقات قيمة التعويض عن كل أرض تكون قد شغلت بناتج التطه أو بالمصرف
ويكن أيضاً  ( &%$) 

، بناء  في الهامش ( تقول : " إذا رأي مفتش الري 555، فقد رأيناها ) انظر آنفا فقرة  من قانون الري والصرف 12تطبيق المادة 

، وأمكن  ، أن أحد المصارف أو المساقي الخاصة أصبح عديم الفائدة أو مضراً  على تقرير الباشمهندس أو شكوى من ذوي الشأن

، أو منع  ، جاز له أن يصدر قرارا بسد أو إبطال تلك المسقاة أو المصرف ستغناء عنه لوجود طريق آخر للري أو للصرفاال

، وإال جاز للتفتيش إجراء ذلك  ، وألزم أصحابها بتنفيذ القرار في موعد معين الضرر إذا لم يمكن االستغناء عن المسقاة أو المصرف



 

 

 

 

1745 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

( $%&. " على نفقتهم
  . 

 التالصق في الجوار  -المبحث الثاني 

 وضع الحدود  - 0

 مدني على ما يأتي :  803نص قانوني :تنص المادة  - 456
، وتكون نفقات التحديد شركة بينهما "  " لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود ألمالكهما المتالصقة 

تاريخ النص :  ( &%$) 

.ووافقت عليه  التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع 2272ورد هذا النص في المادة 

وفي لجنة مجلس الشيوخ قال أحد 771.ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 775لجنة المراجعة تحت رقم 

ه العمل في مصلحة المساحة من حيث تحديد األعضاء اللجنة إنه يخشى أن يكون هناك تعارض بين هذا النص وما يجري علي

، أما فيما يختص بالتنفيذ فيرجع إلى  ، ألن النص يقرر حق فصل الحدود . فرد عليه مندوب الحكومة بأنه ليس هناك تعارض المالك

على النص تحت رقم . فوافقت اللجنة  ، والى أن يوضع القانون الخاص بذلك فمرجع األمر إلى القضاء األوضاع التي يقررها القانون

( $%&. ( 99ص  - 99ص 1، وأقر مجلس الشيوخ النص كما وافقت عليه لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  729
  . 

السابق كان يفترض وجود دعوى تعيين حدود  $ 152$ . ولكن تقنين المرفعات  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

مرافعات ( 15/  11ص القاضي الجزئي مهما بلغت قيمة العقارات المطلوبة تعيين الحدود بينها ) م ، فيجعلها من اختصا العقار
 (

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " لم يعرض التقنين الحالي ) السابق ( اللتزام الجيران  ( &%$

( جعل الدعاوى المتعلقة بوضع الحدود من اختصاص  15/  11المرافعات ) م . ولكن تقنين  بوضع حدود ما بين أمالكهم المتالصقة

 95ص  1، وتنسيقا للتشريع نص المشروع على هذا االلتزام " ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، فافترض وجودها القاضي الجزئي
) . &%$ )

وفي التقنين المدني الليبي م  –قنين المدني السوري . ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : ال مقابل في الت 

وال مقابل في قانون الملكية العقارية اللبناني  - 2919وفي التقنين المدني العراقي من  – 711ن 
التقنينات المدنية العربية  ( &%$) 

  : األخرى
  . التقنين المدني السوري ال مقابل

  . ( ) مطابق 711التقنين المدني الليبي م 
. وله ان يجبر جاره  ، على أال يمنع ذلك من استعمال حق لعقار مجاور : لكل مالك ان يسور ملكه 2919التقنين المدني العراقي م 

  . ( . ) والتقنين العراقي يتفق مع التقنين المصري ، وتكون نفقات التجديد شركة بينهما على وضع حدود لمالكهما المتالصقة
  . ة اللبناني ال مقابلقانون الملكية العقاري

&%$ )
  . 

والمفروض هنا أن أرضين غير مبنيتين متالصقتان 
، والفناءان  أو أن هناك أرضين مبنيتين مع فناء لكل أرض ( &%$) 

، ولكن يمنعه أن تكونا مفصولتين بطريق عام أو مجري  . وال يمنع التالصق أن يكون األرضان مفصولتين بطريق خاص متالصقان

محمد على  - 225ص 59عبد المنعم البدراوي فقرة  - 597بودري وشوفو فقرة  - 921ص 255فقرة  1) أوبري ورو  ماء عام

 22منصور مصطفي منصور فقرة  - 291ص  77عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 991ص  - 999مكررة ص  195عرفة فقرة 

( $%&. ( 91ص 
، وهما مملوكتان ملكية خاصة  

( $%&. 519تالصق مع األمالك العامة ما يلي فقرة انظر في ال ( &%$) 
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لمالكين مختلفين 
ويكون المالكان مختلفين حتى ولو كانت إحدى األرضين مملوكة لهما على الشيوع وكانت األرض  ( &%$) 

( $%&. ( 91فقرة  Bornage لفظ 2األخرى ملكا خاصاً ألحدهما ) انسيكلوبيدي داللوز 
كالهما وضع  . ويريد أحد المالكين أو 

أن وضع الحدود قيد على الملكية هو أن كل  $ 151$ . ووجه  ، حتى تتميز كل أرض عن األخرى حدود فاصلة ما بين أرضيهما

، فتتقيد بذلك حريته في ملكه بعد أن كان حراً في تحديد هذا الملك  مالك من المالكين المتالصقين يجير على المساهمة في هذا العمل

، فإن تعذر  ، فهناك إذن اتفاق ودي على وضع الحدود ، وذلك ما لم يتراض المالكان ويتفقا وديا على وضع الحدود أو عدم تحديده

، أما لرغبة أحدهما في تجنب نفقات التحديد أو لخشية من ظهور زيادة في ملكه يكون قد أغتصها أو لغير ذلك من  هذا االتفاق

 .  المالك األول دعوى تعيين الحدود ، جاز للمالك اآلخر أن يرفع على األسباب

 االتفاق وديا على وضع الحدود :  - 457
، فيكونان متفقين أوالً  ، وديا ال عن طريق القضاء ، المالكان المتالصقان على وضع الحدود ما بين أراضيهما ،كما قدمنا قد يتفق

، فيريدان  ر مستوثقين من الحدود الفاصلة ما بين أرضيهما، ولكنهما غي ، ومساحة األرض التي يملكها على ملكية كل منهما ألرضه

، عند االقتضاء يقوم بمسح أرض كل منهما من واقع  . فيتفقان على خبير االستيثاق من ذلك ووضع عالمات ظاهرة لتبين هذه الحدود

. ويحرر بذلك محضر تحديد )  دود، ويضع عالمات ظاهرة لتبين هذه الح ، ويرسم الحدود الفاصلة ما بين األرضين مستندات الملك

proces - verbal d abornement ويرجعان إليه إلعادة عالمات التحديد إذا انطمست  ( يوقع عليه الملكان ويكون ملزما لهما ،

هذه العالمات 
مهد لها ، وي ، فعندئذ تتخذ اإلجراءات التسجيل كذلك يقع وضع الحدود عندما يكون العقار بال لنقل الملكية ( &%$) 

انتقال عمال المساحة إلى العقار ومسحه ووضع حدوده عن طريق دق قطعة من الحديد في شكل وتد في نهاية كل حد من الحدود 

 . األربعة
&%$ )

  . 

. أو لعيب في  ، لنقض في األهلية ، فهو ملزم أن يطعنا فيه باإلبطال ويعتبر محضر التحديد الذي وقعه المالكان عقداً فيما بينهما

الرضاء من غلط 
نوفمبر  11، وهي مخالفة للحدود الجديدة ) تولوز  كما إذا كشفت حدود قديمة لم يكن يعرفها الطرفان ( &%$) 

( $%&. ( 51فقرة  Bornage لفظ 2أنسيكلوبيدي داللوز  - 572 - 1 - 2515جازيت باليه 2515سنة 
 .  أو تدليس أو إكراه 

 خصائصها : –دعوى تعيين الحدود  - 458
دعوى تعيين الحدود دعوى عينية عقارية  

( $%&. 592ص 955فقرة  2محمد كامل مرسي  ( &%$) 
، إذا هي تتعلق بقيد أو  

رتفاق بحق عيني على عقار ليس بحق ا
، ويعتبرون االلتزام  وحتى الذين يعتبرون قيود الملكية حقوق ارتفاق يقفون هنا ( &%$) 

 959، ألن حق االرتفاق ال يمكن أن ينطوي على عمل إيجابي ) شفيق شحاتة فقرة  بوضع الحدود التزاماً قانونيا وليس بحق ارتفاق
) .&%$ )

ا دام سببها قائما وهو التالصق ما بين األراضي المتجاورة ، م . وهي دعوى غير قابلة للتقادم كما قدمنا 
أوبري  ( &%$) 

( $%&. 521بودري وشوفو فقرة 919ص  - 925ص 255فقرة  1ورو 
. ولكننا سنرى  

انظر ما يلي فقرة  ( &%$) 

511 .&%$ )
ة هذه الحدود إلى ، تقادمت دعوى إعاد أنه إذا انطمست الحدود التي تعينت ومضى على انطماسها خمس عشرة سنة 

، جاز كسب ما يتعارض  . كذلك إذا قامت حيازة متعارضة مع الحدود التي تعينت أصلها ووجب رفع دعوى من جديد بتعيين الحدود

 .  .وتختلف دعوى تعيين الحدود عن دعوى االستحقاق وعن دعوى الحيازة مع هذه الحدود بالتقادم المكسب

، وكل ما يطلب فيها هو تعيين  كية األراضي المتالصقة محل النزاع بين أطراف الدعوىتختلف عن دعوى االستحقاق في أن مل

، ال تثبت ملكية أرض أو جزء من األرض ألحد المتخاصمين كما هو األمر في دعوى  الحدود الفاصلة ما بين هذه األراضي

لمتالصقة أو على ملكية بعض أجزائها فإن الدعوى . فإذا ما تخلل دعوى تعيين الحدود نزاع جدي على ملكية األراضي ا االستحقاق
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،  . والحيازة تلعب دوراً كبيراً في دعوى تعيين الحدود تتحول إلى دعوى استحقاق وتصبح من اختصاص محكمة أخرى كما سنرى

، وغير  عي عليهفي حين أنها تلعب دوراً بالغ األهمية في دعوى االستحقاق على ما رأينا فالحائز في دعوى االستحقاق هو المد

، فكل من الطرفين مدع ومدعي عليه  . أما في دعوى تعيين الحدود الحائز هو الذي يتحمل عبء اإلثبات
بودري وشوفو  ( &%$) 

( $%&. 599فقرة 
، بل أيضاً  . ويكون ذلك ال عن طريق مستندات التمليك والحيازة فحسب ، ومن ثم يكلف كل منهما بإثبات ملكيته 

، مما ال يعتد به في دعوى االستحقاق إذا تعارض  ، وشكلها وتعرجاتها ، وموقع األرض مات الظاهرة في األرضعن طريق العال

، أما دعوى االستحقاق فهي من اختصاص القضاء  ، ودعوى تعيين الحدود من اختصاص القضاء الجزئي كما سنرى مع الحيازة

 .  الكلي أو القضاء الجزئي بحسب قيمتها

تعيين الحدود عن دعوى الحيازة في أن المطلوب في دعوى الحيازة هو تثبيت الحيازة مؤقتا للحائز الذي توافرت فيه  وتختلف دعوى

. وترفع دعوى الحيازة في مواعيد معينة ال بد  ، فهي دعوى تمهيدية لهذه الدعوى األخيرة الشروط إلى أن ترفع دعوى االستحقاق

، بل أن الحدود التي تعين قد تكون  . أما دعوى تعيين الحدود فال شأن لها بالحيازة جائز، وإال كان قبولها غير  من مراعاتها

. بل على النقيض من ذلك دعوى االستحقاق  . وليست دعوى تعيين الحدود بدعوى تمهيدية لدعوى االستحقاق متعارضة مع الحيازة

ن المالكين المتالصقين عينت الحدود الفاصلة ما بين أرضيهما طبقاً ، فإذا ما استقرت الملكية لكل م هي التمهيد لدعوى تعيين الحدود

 .  ، وقد قدمنا أنها غير قابلة للتقادم ، فهي ترفع في أي وقت . وليس هناك ميعاد لرفع دعوى تعيين الحدود لما استقر عليه أمر الملكية

 المحكمة المختلطة بدعوى تعيين الحدود : - 459
، وانتهائيا  المرافعات على أن " تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى من تقنين51تنص المادة  

) د ( دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات المقررة بالقوانين واللوائح أو العرف  …إذا لم تتجاوز قيمتها خمسين جنيها فيما يأتي : 

 "  …، إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع  لضارة أو الغرسفيما يتعلق باألبنية أو المنشآت ا
، مهما  ، تكون من اختصاص القضاء الجزئي ، إذا لم تكن الملكية فيها محل النزاع وخلص من هذا النص أن دعوى تعيين الحدود

، ومع حكمه فيها نهائياً  قيمة مقداراً كبيراً ، فقد تبلغ هذه ال تكن قيمة األراضي المتالصقة المطلوب تعيين الحدود الفاصلة فيما بينهما

، فإذا جاوزت هذا المقدار كان حكم القاضي الجزئي ابتدائيا يستأنف أمام  خمسين جنيها –هذا نادر  –إذا لم تجاوز قيمة األراضي 

لنزاع في الملكية كما . والسبب في النزول باالختصاص إلى أدني مراتبه هو أن دعوى تعيين الحدود ال تتعرض  المحكمة الكلية

، وكل ما ثبت فيه المحكمة هي مسألة مادية يمكن في يسر بااللتجاء إلى خبرة مهندس المساحة  ، إذا المفروض أن الملكية ثابتة قدمنا

،  ، ووضع عالمات بارزة لهذه الحدود ، وهي التعرف على المعالم والحدود الفاصلة ما بين أرضين متالصقتين التحقيق منها

 .  .وتكون المحكمة الجزئية المختصة هي المحكمة الكائن في دائرتها األراضي المتالصقة حرير محضر بالتحديدوت

وقد استقر القضاء الفرنسي في دعوى تعيين الحدود 
( $%&. 559فقرة  9انظر في ذلك بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

على أن  

يشمل اختصاص قاضي الصلح 
( $%&. juge d instance ويسمي اآلن –عندنا القاضي الجزئي  وهو ما يقابل ( &%$) 

ال  

، بل أيضاً فحص الحدود غير الثابتة وتثبيت ما يمكن تثبيته منها بالرجوع إلى مستندات التمليك ووثائق الدعوى  تعيين الحدود فحسب

، من عجز أو زيادة في المساحة بين  اضي، بعد مسح األر ، فيقسم ما يجده ومسح األراضي بل يمتد اختصاصه إلى أبعد من ذلك

المالكين المتالصقين بعد أن يرجع في ذلك إلى المساحات المبينة في مستندات التمليك 
 2711أبريل سنة  29نقض فرنسي  ( &%$) 

 . 529بودري وشوفو فقرة  - 22 - 2 - 11سيريه 2719أغسطس سنة  1 - 175 - 2 - 11سيريه 
&%$ )

  . 

، فإن التمسك بهذه الحيازة ال يعتبر  ا االختصاص حتى لو تمسك أحد طرفي الدعوى بالحيازة القائمة لتعيين الحدودويبقى للقاضي هذ

نزاعا في الملكية 
 - 2 - 79سيريه 2779مارس سنة 21 - 211 - 2 - 15سيريه 2715فبراير سنة  21نقض فرنسي  ( &%$) 

911 .&%$ )
  . 
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د االختالف على تطبيق مستندات التمليك دون أن يكون هناك نزاع على هذا المستندات ذاتها كما ال يعتبر نزاعا في الملكية مجر
 (

( $%&. 915ص 155فقرة  1أوبري ورو  - 991 - 2 - 19سيريه 2719يونيه سنة  21نقض فرنسي  ( &%$
. بل أن النزاع  

أو إلى التقادم ، إذا لم يستند هذا النزاع إلى سند للتمليك  في الملكية ذاته ال يعتد به
 - 2 - 2597يونيه سنة 19نقض فرنسي  ( &%$) 

 1أوبري ورو 991 - 2 - 2512جازيت دي باليه 2512مارس سنة 29 - 11 - 2 - 2529سيريه  2525مايو سنة 11 - 557

( $%&. 119ص  - 111ص 19مارتي ورينو فقرة  - 529بودري وشوفو فقرة  - 919ص 255فقرة 
  . 

، فإن دعوى  ، في ملكية أجزاء معينة من األراضي المتالصقة ، مستنداً في ذلك إلى سند أو إلى التقادم لطرفينأما إذا نازع أحد ا

تعيين الحدود تنقلب إلى دعوى استحقاق ال يختص بنظرها قاضي الصلح ) القاضي الجزئي ( 
يونيه سنة 11نقض فرنسي  ( &%$) 

 29 - 995 - 2 - 2597داللوز 2597مايو سنة 11 - 221 - 2 - 2599وز دالل2599يناير سنة 5 - 999 - 2 - 59سيريه 2777

( $%&. 11 - 2 - 2529سيريه 2525مايو سنة  11 - 121 - 2 - 2595داللوز 2595يناير سنة 
. وإذا أثير هذا النزاع في أية  

حالة كانت عليها الدعوى 
( $%&. 129 - 2 - 79داللوز 2775يونيه سنة  27نقض فرنسي  ( &%$) 

، ولو  . ويجب على القاضي 

، وال يقتصر على وقف الدعوى حتى يبت في النزاع في الملكية  ، الحكم بعدم اختصاصه من تلقاء نفسه
نقض فرنسي  ( &%$) 

 - 911ص 255فقرة  1اوبري ورو  - 129 - 2 - 79داللوز 2775يونيه سنة  27 - 995 - 2 - 19سيريه 2719فبراير سنة 15

 - 225ص  59عكس ذلك عبد المنعم البدراوي فقرة  - 999ص 195محمد على عرفة فقرة  - 155ص 521 بودري وشوفو فقرة

( $%&. 75عبد المنعم فرج الصدة 
، وذلك كله ما لم يكن النزاع على الملكية نزاعاً غير جدي  

ديسمبر 29نقض فرنسي  ( &%$) 

 - 2591جازيت دي باليه 2591يوليه سنة 99 - 221 - 2 - 2599داللوز 2599يناير سنة 5 - 291 - 2 - 71سيريه 2779سنة 

يونيه سنة 25 - 119 - 2559داللوز 2559يناير سنة  11 - 2 - 2591جازيت دي باليه 2591نوفمبر سنة 99 - 195 - 1

2595Bull . Civ . 1954 - 1163 - 18 1أوبري ورو  - 917 - 2519المجلة الفصلية للقانون المدني 2519فبراير سنة 

ص  - 995ص  195محمد على عرفة فقرة  - 119ص 191مارتي ورينو فقرة  - 529بودري وشوفو فقرة  - 911ص 255رة فق

999 .&%$ )
. وإذا رفع النزاع على الملكية أمام المحكمة المختصة  

 tribunal de المحكمة المختصة في فرنسا هي ( &%$) 
grande instance .&%$ )

، بل تعين أيضاً الحدود الفاصلة ما بين األراضي  لى البت في هذا النزاع. فهذه المحكمة ال تقتصر ع 

المتالصقة 
( $%&. 129 - 2 - 79داللوز 2775يونيه سنة  27نقض فرنسي  ( &%$) 

، وتحيل الدعوى بعد ذلك إلى قاضي  

( لمجرد تطبيق الحدود التي عينتها المحكمة تطبيقاً ماديا على الطبيعة  juge d instanceالصلح ) 
 11نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%&. 155ص 521بودري وشوفو فقرة  - 221 - 2 - 71سيريه 2771ديسمبر سنة 
  . 

 محل دعوى تعيين الحدود وطرفاها : - 461
قدمنا  

( $%&. 591انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
أن محل دعوى تعيين الحدود هو إقامة حدود ثابتة بين أرضين غير مبنيتين  

، مملوكتين ملكية فردية لمالكين مختلفين  متالصقتين
 - 2 - 2595جازيت دي باليه 2595مارس سنة  1نقض فرنسي  ( &%$) 

759 .&%$ )
، ولكن ال يوجد ما يمنع من أن  ءويغلب أن تكون األرضان المتالصقان من األراضي الزراعية أو األراضي الفضا 

توضع حدود فاصلة ما بين أرضين مبنيتين على أن تكونا منتهيتين بفنائين هما المتالصقان أو بأرض عراء 
نقض فرنسي  ( &%$) 

 - 921ص 255فقرة  1أوبري ورو  - 59 - 2597داللوز 2591ديسمبر سنة 17 - 279 - 2 - 15داللوز 2715مارس سنة  5

محمد كامل مرسي  - 191مكررة ص 195محمد على عرفة فقرة  - 111ص 191مارتي ورينو فقرة  - 529فقرة  بودري وشوفو

( $%&. 219ص 59عبد المنعم البدراوي فقرة  - 592ص 955فقرة  2
وقيام سور أو خندق أو أي حاجز آخر ما بين األرض ال  
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لم يكن هذه الحاجز قد أقيم بناء على تعيين سابق للحدود ال يزال  ، ما ، فيجوز طلب وضع الحدود بينهما يمنع من بقائها متالصقين

، فعند ذلك ال تجوز إعادة التعيين  حافظا أثره
( $%&. 217 - 2 - 2521داللوز 2525يناير سنة 25نقض فرنسي  ( &%$) 

  .

لكين أو مملوك لكليهما ملكية ، أن يتوسط األرض طريق خاص مملوك ألحد الما ، فيجوز طلب وضع الحدود كذلك ال يمنع التالصق

،أو أن يتوسط مروى ماء صغير من اليسير أن يتغير مجراه  مفرزة
 - 2599داللوز 2755ديسمبر سنة 19نقض فرنسي  ( &%$) 

2 - 291 .&%$ )
، وال حاجة بعد ذلك  ، فإن هذا المجري يكون حدا فاصال طبيعيا . أما إذا توسط األرض مجرى ماء كبير ثابت 

د آخر إلى تحدي
( $%&. 999 - 2 - 2591داللوز 2592ديسمبر سنة 22نقض فرنسي  ( &%$) 

. كذلك ال تكون هناك حاجة إلى  

، فإن هذا الطريق يكون هو الحد الفاصل  تحديد آخر إذا فصل األرضين طريق عام
نوفمبر سنة  1نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%&. 511 - 2 - 11سيريه 2711
، فإن جهة اإلدارة هي التي  لألمالك العامة أو الدومين العام . وإذا كانت األرض مالصقة 

، ولصاحب األرض المالصقة أن يطعن في قرار  تعين حدود الملك العام بقرار يصدر منها ال عن طريق دعوى تعيين الحدود

، وله أن يطلب التعويض أمام المحاكم العادية  اإلدارة باإللغاء أمام القضاء اإلداري
ص 955فقرة  2مد كامل مرسي مح ( &%$) 

وانظر في القانون الفرنسي  - 291ص 77عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 991مكررة ص 195محمد على عرفة فقرة  - 592

( $%&. 599فقرة  9والقضاء في فرنسا بالنيول وريبير وبيكار 
  . 

لكل منهما أن يرفع هذه الدعوى على األخر وألي من المالكين المتالصقين أن يكون طرفا في دعوى تعيين الحدود فيجوز 
 ($%& ) 

ويجوز للمالك على الشيوع أن يرفع دعوى تعيين الحدود ولو لم يشترك معه في رفع الدعوى شركاؤه في الشيوع ) بودري وشوفو 

( $%&. ( 91فقرة  Bornage لفظ 2أنسيكاوبيد داللوز  - 599فقرة 
، كذلك يجوز  . وكما يجوز للمالك أن يكون طرفاً في الدعوى 

لصاحب حق االنتفاع وللمحتكر ولناظر الوقف أن يرفعوا دعوى تعيين الحدود 
،  وفي حالة صاحب حق االنتفاع والمحتكر ( &%$) 

ه ) بالنيول وربير يجب على الجار المالصق إدخال صاحب الرقبة أو المحكر خصما في الدعوى حتى يكون الحكم حجة علي

 . ( 291ص 77عبد المنعم الصدة فقرة  - 991مكررة ص 195محمد على عرفة فقرة  - 1597فقرة  2وروالنجيه 
 - 25 - 2 - 2555سيريه 2557أكتوبر سنة 11االرتفاق فال صفة له في رفع دعوى تعيين الحدود ) نقض فرنسي  أما صاحب حق

 . ( 91فقرة  Bornage لفظ 2سيكلوبيدي داللوز أن - 2هامش 112ص 191مارتي ورينو فقرة 
، ويدخل المالك  والدائن المرتهن رهن الحيازة له صفة في رفع دعوى تعيين الحدود على أساس أن له حقا عينيا في القانون المصري

باج ودكرز  دي - 199ص 599بودر وشوفو فقرة  - 191فقرة  22خصما في الدعوى حتى يكون الحكم في مواجهته ) ديموارمب 

عكس ذلك محمد على  - 91ص 22منصور مصطفي منصور فقرة  - 29هامش 255فقرة  1أوبري ورو  - 751ص 597فقرة 

( $%&. ( 991مكررة ص  925عرفة فقرة 
. ولكن ال يجوز للمستأجر وال للمزارع أن يرفع هذه الدعوى وال أن يدخل طرفا  

نية كدعوى تعيين الحدود ، فإن حقه شخصي فليست له صفة في دعوى عي فيها
( $%&. 599بودي وشوفو فقرة  ( &%$) 

. ولما  

، ويجوز للولي أو القيم أو الوكيل وكالة عامة أو ناقص  ، فتكفي أهلية اإلدارة في التقاضي كانت هذه الدعوى من أعمال اإلدارة

تلط بنزاع في الملكية فعند ذلك تجب أهلية التصرف ، وذلك ما لم تخ األهلية إذا كان يملك أعمال اإلدارة أن يرفعها أو ترفع عليه
 (

( $%&. 595فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 591انظر في القانون الفرنسي بودري وشوفو فقرة  ( &%$
  . 

 علميات التحديد :  - 460
( فحص المستندات التملك لالستيثاق من  . فالعمليتان الرئيسيتان هما : ) أوالً  ، يتلوهما عمليتان تنفيذيتان هناك عمليتان رئيسيتان

.  ، وليس من الضروري أن تكون هذه السندات مشتركة بين أطراف الدعوى مساحة األراضي المتالصقة المذكورة في هذه السندات

.  دة فيها. للتعرف على أوضاعها وشكلها ومن هي تحت حيازته والعالمات المادية الموجو ويقترن بذلك معاينة األرض على الطبيعة

،  . وقد يستلزم األمر ، وما عسى أن يوجد فيها من زيادة أو نقص ) ثانياً ( مسح األراضي المتالصقة لالستيثاق من مساحتها الحقيقية
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، مسح أراضي أخرى مجاورة إذا وجد عجز في مساحة  بناء على طلب أطراف الدعوى أو بناء على امر القاضي من تلقاء نفسه

، وبخاصة إذا كانت هذه األراضي المجاورة هي واألراضي المتالصقة  ، فقد يتبين أن هذا العجز موجود فيها قةاألراضي المتالص

مجموعا واحدا ثم قسم بعد ذلك وليس ألصحاب األراضي المجاورة أن يحتجوا بعدم تالصق أراضيهم باألراضي المطلوب تحديدها 
 (

( $%&. 591فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 595فو فقرة بودري وشو - 929ص 255فقرة  1أوبري ورو  ( &%$
  . 

. وقد  ، وإقامة معالم مادية ثابتة لهذه الحدود والمعليتان التنفيذيتان هما : ) أوالً ( رسم الحدود الفاصلة ما بين األراضي المتالصقة

، بحيث إذا مد خط  ية كل حد من الحدود األربعة، ولكن الغالب أن تدق قطعة من الحديد في شكل وتد في نها نضع قوال من الطوب

مستقيم بين كل وتدين متقابلين أحاطت الخطوط المستقيمة األربعة بجميع أطراف األرض 
وقد تبين أن الحدود الفاصلة هي  ( &%$) 

ب األراضي ، فيجوز في هذه الحالة تصحيح هذه الخطوط وجعلها مستقيمة عن طريق تبادل أصحا خطوط متعرجة غير مستقيمة

. وهذا يقتضي أن يكون أطراف الدعوى قد توافروا على أهلية التصرف فال  المتالصقة أجزاء من األرض كل منهم مع اآلخرين

، وان يدفعوا رسوم نقل الملكية طبقاً للقواعد المقررة )  ، وان يكونوا راضين بهذا التبادل فال يستقل به القاضي تكفي أهلية اإلدارة

( $%&. ( 299كاربونييه ص  - 597فقرة  9بير وبيكار بالنيول وري
 Proces - verbal d. ) ثانياً ( تحرير محضر تحديد )  

abornement حتى يمكن الرجوع إليه إلعادة معالم الحدود إذا ما  ( يثبت فيه اتجاهات الحدود المرسومة بالدقة المستطاعة ،

 .  انطمست هذه المعالم

 ته في اإلثبات : محضر التجديد وقو  - 462
عليه من الطرفين أو .والمحضر الموقع  ومحضر التحديد يوقعه الطرفان وحتى إذا لم يوقعاه فال بد من تصديق المحكمة عليه

، من حيث مساحة كل أرض ومن حيث الحدود الفاصلة ين  المصدق عليه من المحكمة يكون حجة بما جاء فيه على كل من الطرفين

ا . وقد قدمن األرضين
( $%& . 512انظر انفذا فقرة  ( &%$) 

، أو تعمد طمسها أحد  أنه إذا انطمست معالم الحدود الفاصلة 

.ويجوز أيضاً  ، وذلك من واقع محضر التحديد ، فإنه يجوز لصاحب المصلحة أن يطلب إعادة معالم الحدود كما كانت الطرفين

األمر أن يرفع دعوى  ، وعلى من يعنيه لصاحب المصلحة أن يرفع دعوى الحيازة إذا توافرت شروطها إلعادة معالم الحدود

 .  الموضوع

، إذا  مع ذلك يفقد محضر التجديد قيمته إذا تغيرت معالم الحدود أو انطمست ومضي على تغيرها أو انطماسها خمس عشرة سنة

ين . ويجب في هذا الحالة رفع دعوى من جديد بتعيين الحدود وقد تع تسقط دعوى إعادة الحدود إلى ما كانت عليه بالتقادم المسقط

، فقد بتفق أن أحد الطرفين أو أجنبيا يكون قد وضع يده على جزء  الحدود الجديدة على غير الصورة التي عينت بها الحدود القديمة

، فتعين الحدود الجديدة عندئذ بما يتفق مع هذا الوضع الجديد  من األراضي المتالصقة وان يكون قد ملكه بالتقادم المكسب
 ($%& ) 

فقرة  9بالنيول ريبير وبيكار  – 512بودري وشوفو فقرة  – 92و  99وهامش  919ص  – 911ص  255رة فق 1أوبري ورو 

( $%&. 597وانظر انفا فقرة  – 595ص  595
  . 

، ولكن يجوز ألي من الطرفين أن يطعن في المحضر بما يطعن  ومحضر التحديد إذا وقع عليه الطرفان يكون عقداً ملزماً لكل منهما

، وبخاصة باإلبطال للغلط  عقدبه في أي 
( $%& . 591انظر انفذا فقرة  ( &%$) 

،  . أما الحكم القاضي بالتصديق على المحضر 

فيطعن فيه بوجوه الطعن في األحكام 
( $%& . 595ص  595فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

  . 

 نفقات التحديد :  - 463
رأينا 

( $%& . 591انظر انفا فقرة  ( &%$) 
مدني تنص في آخرها على ما يأتي : " وتكون نفقات التحديد شركة 729أن المادة  

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وقد جعلت نفقات التحديد  بينهما " أي بين المالكين المتالصقين

،  ي ولكن نفقات مسح األراضي ذاتها تكون على أصحابها، ولو اختلفت مساحات األراض شركة ما بين الجيران على حسب الرؤوس
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كل بنسبة مساحة األرض التي يملكها " 
( $%&. 95ص  1مجموعة االعمال التحضيرية  ( &%$) 

. ويجب التمييز بين أنواع  

 .  ثالثة من النفقات

ة ورسم الحدود الفاصلة ووضع المعالم مادية ، وتطبيقها على الطبيع ، من فحص سندات التمليك ) النوع األول ( نفقات التحديد ذاته

 .  ، وتقسم بينهما مناصفة بحسب الرؤوس . فهذه النفقات تكون شركة ما بين المالكين المتالصقين ثابتة لها

 .  كها، وهذه تقسم بين المالكين المتالصقين كل منهما بنسبة مساحة األرض التي يمل ) النوع الثاني ( نفقات مسح األراضي المتالصقة

، فهذه تكون على من خسر الدعوى طبقا للقواعد العامة  ) النوع الثالث ( نفقات الدعاوى إذا وقع نزاع في الملكية
أنظر في  ( &%$) 

 – 1 – 2522جازيت دي باليه  2522يونيه سنة  21 – 121 – 2 – 295داللوز  2595يناير سنة  29كل ذلك : نقض فرنسي 

مارتي ورينو  – 552فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 527بودري وشوفو فقرة  – 912ص  255فقرة  1اوبري ورو  – 922

 219ص  59عبد المنعم البدراوي فقرة  – 519محمد علي عرفة فقرة  – 955فقرة  1 محمد كامل مرسي – 191ص  191فقرة 

 . 91ص  22صطفى منصور فقرة منصور م – 295ص  75عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 195ص  19حسن كيرة فقرة  –
&%$ )

  . 

 إحالة :  –تحويط الملك  - 464

، فإن تحويط الملك من جميع  وإذا كان القانون قد جعل وضع الحدود بين المالك المتالصقة إجباريا بناء على طلب أي من المالك

، إذا  مدني في صدرها صريح في هذا المعنى2/  727. ونص المادة  جوانبه بسلك أو بسور أو بسياج أو بنحو ذلك ليس إجبارياً 

جاره على تحويطة ملكه يقول : " ليس للجار أن يجبر 
بأن على مالك  2551لسنة  292يقضي المرسوم بقانون رقم  ( &%$) 

، وإال قامت اإلدارة بهذا  األرض الفضاء أو الحرية أن يقوم بتسويرها إذا قررت اإلدارة الصحية هذا التسوير حماية للصحة العامة

( $%& . التسوير على نفقة المالك
لة عند الكالم في الحائط الفاصل " وسنعود إلى هذه المسأ … 

 . 129أنظر ما يلي فقرة  ( &%$) 
&%$ )

  . 

 حق المرور  - 2

 مدني على ما يأتي : 812نص قانوني : تنص المادة  - 465

، أو التي ال يصلها بهذا الطريق ممر كاف إذا كان ال يتيسر له الوصول إلى ذلك  مالك األرض المحبوسة عن الطريق العام - 2

، له حق المرور في األراضي المجاورة بالقدر الالزم الستغالل أرضه واستعمالها على الوجه  يق إال بنفقة باهظة أو مشقة كبيرةالطر

. وال يستعمل هذا الحق إال في العقار  ، وذلك في نظير تعويض عادل ، ما دامت هذه األرض محبوسة عن الطريق العام المألوف

 . ، وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك " رراً الذي يكون المرور فيه أخف ض

، وكان من المستطاع إيجاد  على أنه إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني - 1"  

، فال تجوز المطالبة بحق المرور إال في هذه األجزاء "  ممر كاف في أجزاء هذا العقار
رد هذا النص في تاريخ النص : وي ( &%$) 

، فيما عدا أن عبارة " وذلك في نظير  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2217المادة 

تعويض عادل " الواردة في الفقرة األولى كانت في المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " وذلك في نظير تعويض كامل يدفعه 

. وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب  في المشروع النهائي 771. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "مقدماً 

، وأصبح رقم المادة  ، في نظير تعويض كامل يدفعه مقدما " حلت عبارة " وذلك في نظيرة تعويض عادل " محل عبارة " وذلك

( $%& . ( 99ص  – 51ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  721. ووافق عليها مجلس الشيوخ تحت رقم  779
  . 

من التقنين المدني السابق 19/  59ويقابل هذا النص المادة 
: لصاحب األرض التي ليس  19/  59التقنين المدني السابق م  ( &%$) 

ق المذكور ويكون الحكم بمعرفة لها اتصال بالطريق العمومي الحق في االستحصال على مسلك من أرض الغير للوصول إلى الطري
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  . ، وبتقرير ما يعطي مقدما من تعويض في مقابلة لمسلك المذكور المحاكم فيما يتعلق بتعيين ذلك المسلك
( التقنين الجديد أوسع من التقنين السابق في حق المرور  2ويختلف نص التقنين السابق عن نص التقنين الجديد في مسائل ثالث : ) 

، ومن ناحية أن التقنين  از منحه في التقنين الجديد حتى لو وجد ممر آخر لألرض المحبوسة ولكنه ممر غير كافمن ناحية جو

( كان التقنين السابق ينص  1. )  الجديد يعطي حق المرور بالقدر الالزم الستغالل األرض المحبوسة واستعمالها على الوجه المألوف

قنين الجديد فقد رأينا أن حكم تعجيله التعويض قد حذفته لجنة الشؤون التشريعية بمجلس ، أما الت على أن يعطي التعويض مقدما

( نص التقنين الجديد على حالة تجزئة العقار بناء على تصرف قانونين وكان من المستطاع إيجاد ممر كاف في أجزاء  9. )  النواب

( $%& . حكم واردا في التقنين السابق، ولم يكن هذا ال هذا العقار فيكون حق المرور في هذه األجزاء
  . 

وفي  - 712وفي التقنين المدني الليبي م  - 515 - 511ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 11 - 15وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  - 2995التقنين المدني العراقي م 
المدنية العربية األخرى :  التقنينات ( &%$) 

لمالك العقار المحاط من كل جانب والذي ال منفذ له إلى الطريق العام أن يطلب ممراً في  – 2:  511التقنين المدني السوري م 

نفذ الذي ليس له إال م ويعطي نفس الحق مالك العقار – 1.  ، مقابل دفعه تعويضاً بنسبة الضرر الذي قد يسببه األراضي المجاورة

 ً   . غير كاف الستثماره استثمارا زراعيا أو صناعيا
إنما يجب  – 1.  يؤخذ الممر من الجهة التي تكون فيها مسافته من األرض الخاصة إلى الطريق العام اقصر ما يمكن – 2:  517م 

  . أن يعين الممر في النقطة التي يسبب فتحه فيها أقل ضرر لمالك األرض التي يمنح الممر فيها
، فال يجوز  إذا أصبحت األرض محاطة من كل جانب بسبب تجزئتها أثر بيع أو مقايضة أو قسمة أو أي عقد آخر – 2:  515 م

،  ولكن إذا تعذر فتح ممر كاف في األراضي المقسومة – 1.  طلب ممر إال في األراضي التي تكون هذه المعامالت قد جرت فيها

  . 511فتطبق عندئذ المادة 
  . ( التقنين السور تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري وأحكام ) 

  . ( ) مطابق 712التقنين المدني الليبي م 
  . ( ) موافق فيما عدا أن التعويض وهو أجر سنوي يدفع مقدما في التقنين العراقي 2995التقنين المدني العراقي م 

، وهي موافقة في أحكامها األحكام  من التقنين السوري 515 – 511ة للمواد ) مطابق 11 – 15قانون الملكية العقارية اللبناني م 

. وانظر في حق المرور في القانون اللبناني حسن كيرة في الحقوق العينية األصلية في القانون المدني اللبناني  التقنين المصري (

( $%& . 225ص  – 296ص  2519المقارن مذكرات على اآللة الكاتبة سنة 
  . 

، وذلك  ويتبين من النص المتقدم أن هناك أمراً أساسيا ال بد من قيامه للحصول على حق المرور الذي يقرره القانون قيداً على الملكية

. والحبس عن الطريق العام يقتضي أن يعطي لألرض المحبوسة ممر إلى هذا  هو أن تكون هناك أرض محبوسة عن الطريق العام

. وضرورة إيجاد ممر لألرض المحبوسة يقتضي البحث أين يكون  واستعمالها على الوجه المألوف ، الستغالل األرض الطريق

،  ، ومتى أعطى لصاحب األرض المحبوسة ممر يؤدي إلى الطريق العام ، فقد وضع القانون لذلك ضوابط معينة موضع هذا الممر

 ًً ثها فيما يلي . هذه هي جملة المسائل التي نبح فقد وجب عليه أن يدفع تعويضِا
وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني  ( &%$) 

  . يتضمن نصين اخرين يعطيان الشخص الحق في المرور بأرض الغير
، في نظير  ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : " على كل مالك أن يأذن من المشروع التمهيدي 2215النص األول ( هو المادة  )

، كلما تبينت ضرورة ذلك اإلجراء للقيام  ذي مصلحة بأن يدخل ملكه أو يمر فيه ، لكل شخص حالتعويض عادل إذا اقتضى ال

، بشرط إال يصيب  ، أو لتحقيق أية مصلحة مشروعة أخرى ، أو الستعادة أشياء ضائعة بأعمال ترميمية أو إنشائية لذلك الشخص

، ولما وصل إلى لجنة مجلس الشيوخ  اجعة وفي مجلس النواب. وقد أقر النص في لجنة المر المالك من وراء ذلك ضرر بليغ "

، واكتفاء بالقواعد العامة التي يقررها المشروع في النصوص الخاصة بسوء  قررت اللجنة حذفه " تجنبا للتوسع في قيود الملكية

اإليضاحية للمشروع . وقد ورد في المذكرة  في الهامش ( 55 – 57ص  1استعمال الحق " ) مجموعة األعمال التحضيرية 

التمهيدي في خصوص هذه المادة " ويالحظ أن تدخل الجار هنا في انتفاع المالك بملكه لم يشرع ليتوقى به الجار خطراً داهما 
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. ويجب  ، بل شرع أيضاً اللتماس منفعة كبيرة تعود على الجار هي أعظم بكثير من الضرر الذي يصيب المالك من التدخل فحسب

  . ( 92ص  1ل تعويض المالك عما أصابه من الضرر تعويضاً عادل " ) مجموعة األعمال التحضيرية في كل األحوا
، وكانت تجري على الوجه اآلتي : " على مالك األرض الواقعة على  من المشروع التمهيدي 2279النص الثاني ( هو المادة  )

، بشرط أن يكون المرور بالقدر  ح بمرور الجمهور في أرضه، أن يسم ، إذا أصبح المرور في الطريق متعذراً  الطريق العام

، وجب على الجهة اإلدارية القائمة على شؤون الطرق العامة أن تعوض المالك إذا اقتضى الحال  . فإذا نشأ من ذلك ضرر المعقول

 – 55ص  1ة األعمال التحضيرية . وقد حذفت لجنة المراجعة هذه المادة " لعدم الحاجة إلى الحكم الذي أوردته " ) مجموع ذلك "

. وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص هذه المادة : " وواضح أن هذا القرض  في الهامش ( 99ص 

، ولكنه  . فهو يختلف عن الفرضين السابقين ، بل لمصلحة الجمهور تقرر فيه حق المرور على أرض المالك ال لمصلحة عقار آخر

للقاعدة الجوهرية التي تجيز التدخل في انتفاع المالك بملكه إذا حقق هذا التدخل مصلحة أكبر بكثير من الضرر الذي  تطبيقا ال يزال

، يعتبر على كل حال قيدا من القيود التي ترد على حق الملكية " )  ، وإن كان ال يمكن أن يوصف بأنه حق ارتفاق . فهو أحدثه

( $%& . ( 91ص  – 92ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

 أو وجود أرض محبوسة عن الطريق العام :  - 466
، أن تكون أرض الجار أرضاً محبوسة عن الطريق  ، حتى يفرض القانون على المالك أن يتحمل مرور الجار في أرضه يجب

، فتكون محاطة من جميع الجوانب  ، ومعنى كون األرض محبوسة عن الطريق العام أال يكون لها منفذ إلى هذا الطريق العام

. فإن كان له حق ارتفاق  العام إال أن يمر في إحدى هذه األراضي أو في بعض منهابأراضي الجيران وال سبيل للجار إلى الطريق 

، كسبه بتصرف قانوني ) عقد أو وصية ( أو بالميراث أو بالتقادم ) وحق المرور  بالمرور في ارض من هذه األراضي المجاورة

رض الجار في هذه الحالة ال تكون محبوسة عن ، فإن أ مدني ( أو بتخصيص رب األسرة 1/  2921بكسب التقادم بصريح النص م 

. كذلك ال يعتد بانحباس األرض إذا  الطريق العام إذا أن لها منفذا إلى هذا الطريق كسبه الجار بإحدى طرق كسب حقوق االرتفاق

له ، كما إذا بنى على أرضه فسد بالبناء المنفذ الذي كان  كان المالك هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله
بودري وشوفو  ( &%$) 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 579ص  291دي بلج فقرة  – 995فقرة  5بيدان وفوار أن  – 2هامش  155ص  2991فقرة 

عبد المنعم البدراوي  – 999ص  919توفيق شحاته فقرة  – 911فقرة  2محمد كامل مرسي  – 177مارتي ورينو فقرة  – 511

ص  11عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 111ص  11حسن كيرة فقرة  – 221ص  99غانم فقرة  عيلإسما – 975ص  917فقرة 

  . 15ص  – 19ص  91منصور مصطفى منصور فقرة  – 227
، حتى لو ترك المالك حق ارتفاق بالمرور كان ثابتا له يزلو بعدم االستعمال ) نقض  وتعتبر األرض محبوسة عن الطريق العام

كوالن وكابيتان  – 972ص  995فقرة  5بيدان وفوران  – 191 – 2 – 2591جازيت دي باليه  2599سنة ديسمبر  9فرنسي 

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 221ص  99عكس ذلك إسماعيل غانم فقرة  – 2هامش  721ص  2929فقرة  2ودي المور انديير 

نه إذا تبين أن عدم االستعمال كان بسبب ويرى أ 19ص  – 15ص  91وقارن منصور مصطفى منصور فقرة  – 225ص  11

  . ( ، فال يحرم المالك من حق المرور القانوني تغيير المالك استغالل األرض
 99، فإنه يفقد حقه في المطالبة بحق المرور القانوني ) إسماعيل غانم فقرة  أما إذا نزل المالك عن حق ارتفاق بالمرور كان ثابتا له

( $%& . ( 221ص  – 221ص 
. وسنرى تطبيقا هاما لذلك عندما نبحث االنحباس الذي ينشأ عن تجزئة األرض بتصرف  

 .  قانوني

 par suite de la( أو حق مرور محمول على التسامح )  titre contestableوقد ال يكون للجار إال حق مرور متنازع فيه ) 
simple tolerance والرأي الغالب أن هذا يكفي العتبار األرض غير  ريق العام( فيصل الجار بفضل هذا الحق أو ذاك إلى الط .

، مادام الجار يصل فعالً إلى هذه الطريق دون أن يعترضه أحد  محبوسة عن الطريق العام
فبراير سنة  11نقض فرنسي  ( &%$) 

بالنيول  – 91ص  159فقرة  9اوبري ورو  – 525 – 2 – 19سيريه  2719يوليه سنة  – 29 – 259 – 2 – 95سيريه  2795
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 – 592ص  919فقرة  2محمد كامل مرسي  – 177مارتي ورينو فقرة  – 511وفقرة  591ص  511فقرة  9ورببير وبيكار 

ص  997عبد المنعم البدراوي فقرة  – 151ص  192محمد على عرفة فقرة  – 999ص  – 995ص  919توفيق شحاتة فقرة 

منصور مصطفى  –) فيما يتعلق بالحق المتنازع فيه (  112ص  11رة فقرة حسن كبي – 221ص  99إسماعيل غانم فقرة  – 971

( $%& . 221ص  19فقرة  عبد المنعم فرج الصدة –) فيما يتعلق بالحق المتنازع فيه (  91منصور فقرة 
. ولكن يصح  

ضح أنه ال يملك هذا الحق فيبقي االعتراض على هذا الرأي بأن حق المرور المتنازع فيه ال يستطيع أن يطمئن له الجار إذا قد يت

، وبأن حق المرور المحمول على التسامح مكرمة قد يرجع فيها المالك المتسامح  مركزه مزعزعا معلقاً على نتيجة البت في النزاع

على  ، فيجب إذن عد االعتداد بحق المرور المتنازع فيه أو المحمول وقد ال يريد الجار حمل هذه المكرمة في عنقه مدة طويلة

، والقول بأن األرض تعتبر محبوسة على الطريق العام بالرغم من قيام هذا النوع من حق المرور  المتسامح
أنظر في هذا  ( &%$) 

وفيما يتعلق بحق المرور المحمول على التسامح أنظر في هذا المعنى أيضاً حسن كيرة فقرة  – 2951المعنى بودري وشوفز فقرة 

( $%& . 19ص  91ور مصطفى منصور فقرة منص – 111ص  – 112ص  11
،  . وفيما يتعلق بحق المرور المتنازع فيه 

، فيكلف الجار  ، ولكنها توقف ويتوقف مصيرها على البت في النزاع ينبغي إال ترفض دعوى الجار المطالب بحق المرور القانوني

، ويكسب  عوى خسر دعوى المطالبة بحق المرور القانوني، فإن كسب الد برفع األمر إلى القضاء في شأن حق المرور المتنازع فيه

 .  هذه الدعوى األخيرة أن خسر الدعوى األولي

. فالمرفاً وإن كان  ، حتى لو كان لها منفذ يؤدي إلى مرفاً للسفن ال يصلح إال لهذا الغرض وتعتبر األرض محبوسة عن الطريق العام

، إال أنه ال يعتبر طريقا عاماً  ملكا عاما
 2959بودري وشوفو فقرة  – 91ص  – 99ص  159فقرة  9أنظر اوبري ورو  ( &%$ )

( $%& . 595ص  – 599ص  511فقرة  9بالنيول ورببير وبيكار  – 179ص 
  . 

. بل أنها تعتبر  ، إال يكون لها أي منفذ يؤدي إلى الطريق ، حتى تعتبر األرض محبوسة عن الطريق العام وليس من الضروري

، كما تقول الفقرة األولي من  . ويعتبر الممر غير كاف ألن يؤدي إلى الطريق العام ى لو كان لها ممر ولكنه غير كافمحبوسة حت

، إذا كان ال يتيسر لمالك األرض " الوصول إلى ذلك الطريق إال بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة " فإذا كانت  مدني فيما رأينا721المادة 

،  ، وكان الممر إلى الطريق العام ال يتسع إال لمرور الراجلين فال تستطيع العربات أن تمر فيه ثالاألرض قد شيد فوقها مصنع م

، فإن الممر يعتبر غير كاف في هذه الحالة بل يعتبر أيضاً غير كاف حتى لو أمكن  وكان المصنع في حاجة إلى عربات لقل منتجاته

. أما إذا كان الممر يكفي لمرور العربات فيه  أمكن توسيعه ولكن بنفقات باهظة، وحتى لو  للعربات المرور فيه ولكن بمشقة كبيرة

، حتى لو كان الممر غير مريح أو كان طويال أو كان  ، فإن األرض ال تعتبر محبوسة عن الطريق دون مشقة كبيرة أو نفقة باهظة

يحتاج في تعبيده إلى نفقة غير باهظة 
م  2599فبراير سنة  11 – 77ص  29م  2599نة ديسمبر س 11استئناف مختلط  ( &%$) 

المجموعة الرسمية  2591أكتوبر سنة  12ميت غمرة  – 999ص  25الحقوق  2599ديسمبر سنة  21منيا القمح  – 125ص  21

 2597أغسطس سنة  1نقض فرنسي  – 911ص  595رقم  29المحاماة  2595سبتمبر سنة  11البلينا  – 91ص  15رقم  7

 591ص  511فقرة  9وريبير وبيكار  –بالنيول  – 19 – 2 – 2559سيريه  2559يناير سنة  29 – 991 – 2 – 2597سيريه 

( $%& . 729ص  2929فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 599ص  –
  . 

، ومن ثم تعتبر أرضاً  وقاضي الموضوع هو الذي يبت فيما إذا كانت األرض ال منفذ لها إلى الطريق العام أو لها منفذ غير كاف

محبوسة 
 – Som 81 2512داللوز  2512مايو سنة  11 – 159 - 2 - 72سيريه  2772ابريل سنة  11نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%& . Som 54 2519داللوز  2511ديسمبر سنة  3
، وقد يأمر بإجراء معاينة األرض  . ويلجأ في ذلك عادة إلى أهل الخبرة 

 .  على الطبيعة

، أو أرضاً مقاما عليها بناء كمصنع أو متجر أو  ويستوي أن تكون األرض المحبوسة على هذا النحو أرضاً زراعية كما هو الغالب

مسكن أو أرضاً فضاء 
 27استئناف مختلط  – 522ص  259رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  51نقض مدني  ( &%$) 

( $%& . 77ص  19م  2529نة ديسمبر س 11 – 255ص  12م  2595فبراير سنة 
  . 

، أو كان  ، أو كان محتكراً  ، أو كان له حق انتفاع عليها كما يستوي أن يكون من يطلب حق المرور هو المالك لألرض المحبوسة
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، وليس له إال أن يلجأ إلى المالك  ، ألن حقه حق شخصي . وال يجوز للمستأجر أو للمزارع أن يطالب بحق المرور ناظر وقف

يطالب بهذا الحق ل
داللوز  2519ابريل سنة  5ليون  – 515 – 2 – 79داللوز  2779يونيه سنة  21نقض فرنسي  ( &%$) 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 2955بودري وشوفو فقرة  – 19ص  159فقرة  9أوبري ورو  – 999 – 2519االسبوعي 

( $%& . 592ص  519
  . 

 لمحبوسة :انفكاك الحبس عن األرض ا - 467

. ولكن  ، فإن لصاحبها حق لمرور في األراضي المجاورة وما دامت األرض محبوسة عن الطريق العام على النحو الذي قدمناه

،  . مثل ذلك أن يستحدث طريق عام بجوار األرض ، فيصبح لألرض منفذ إلى الطريق العام لم يكن موجودا من قبل الحبس قد ينفك

المحبوسة ملكية ارض مجاورة لها منفذ إلى الطريق العام فينفتح هذا المنفذ لألرض المحبوسة فينفك عنها أو أن يكسب مالك األرض 

 ، في هذا الحالة يجب التمييز بين فرضين :  الحبس

، فمتى أنفك الحبس  ) الفرض األول ( أن يكون مالك األرض التي كانت محبوسة لم يحصل بعد على حق المرور في أرض مجاورة

، وتخلف الشرط الجوهري للمطالبة بحق  األرض لم يصبح للمالك حق في المطالبة بالمرور إذا أن أرضه أصبحت غير محبوسةعن 

 .  المرور

، وقد قام  ) الفرض الثاني ( أن يكون مالك األرض قد حصل على حق المرور في أرض مجاورة قبل أن ينفك الحبس عن األرض

، يستبقي هذا  ، ما دام قد حصل على حق المرور في أرض مجاورة قد ذهب بعض إلى أن المالك. ف في هذا الفرض خالف في الرأي

. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أنه متى حصل المالك على حق المرور في أرض  الحق حتى بعد انفكاك الحبس عن أرضه

. وال يزول هذا الحق إال بسبب من  االتفاقية ، فقد أصبح له حق ارتفاق حقيقي على هذه األرض في قوة حقوق االرتفاق مجاورة

، وليس منهما انفكاك الحبس  أسباب زوال حق االرتفاق
 – 111 – 2 – 72سيريه  2779نوفمبر سنة  15نقض فرنسي  ( &%$) 

بودري  – 599فقرة  9ديرانتون  – 159فقرة  – 151فقرة  21ديمولومب  – 29 – 2 – 2595سيريه  2599يونيه سنة  99

( $%& . 171ص  2999و فقرة وشوف
. وذهب بعض آخر إلى أن حق المرور الذي حصل عليه مالك األرض المحبوسة مقيد في  

،  ، فقد فقد حق المرور السبب في بقائه ، فمتى انفك الحبس عن األرض قيامه وفي بقائه بأن تكون األرض محبوسة وبأن تبقى كذلك

ومن ثم يزول 
 – 999فقرة  5بيدان وفواران  – 55ص  159فقرة  9اوبري ورو  –ا بعدها وم 229فقرة  7لوران  ( &%$) 

 199محمد علي عرفة فقرة  – 911شفيق شحاتة فقرة  – 959فقرة  2محمد كامل مرسي  – 595فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

 – 119ص  11ة فقرة حسن كير – 225ص  91إسماعيل غانم فقرة  – 951عبد المنعم البدراوي فقرة  – 157ص  – 151ص 

( $%& . 11ص  91منصور مصطفى منصور فقرة  – 79عبد المنعم الصدة فقرة  – 111ص 
  . 

على ذلك يستطيع صاحب األرض المجاورة التي يباشر فيها حق المرور أن يطلب إنهاء هذا الحق بعد أن أصبح لألرض التي كانت 

،  ، ألنه أكثر اتفاقا مع طبيعة حق المرور القانوني تار هذا الرأي األخير. ونحن نخ محبوسة ممر إلى الطريق العام في غير أرضه

.و هذا القيد منوط بانحباس األرض التي  ، بل هو قيد على ملكلة األرض المجاورة فقد قدمنا أن هذا الحق ليس بحق ارتفاق حقيقي

حب األرض المجاورة غير ملتزم بتحمل هذا القيد بعد ، واصبح صا . فإذا انفك الحبس لم يعد للقيد مبرر يمارس صاحبها حق المرور

، بعد أن أصبح لألرض التي كانت محبوسة ممر آخر يؤدي إلى  ، كان له ذلك . فإذا طالب بإنهاء حق المرور أن زال سبب قيامه

ً  . وإذا رضي ببقاء حق المرور الطريق العام ارتفاق اتفاقي تسري عليه ، ولكن حق المرور ينقلب عندئذ إلى حق  ، كان له ذلك أيضا

، إذا تتكلم الفقرة  . ونص التقنين المدني المصري صريح في اشتراط بقاء االنحباس عن الطريق لبقاء حق المرور قواعد هذا الحق

، عن أرض محبوسة عن الطريق العام " ما دامت  ، في معرض الحصول على حق المرور مدني كما رأينا721األولي من المادة 

، ال شك في  ، على خالف القانون الفرنسي الذي انقسم فيه الرأي رض محبوسة عن الطريق العام " ففي القانون المصري إذنهذه األ

. ولكنه يرد إلى المالك تعويض  ، جاز لصاحب األرض المجاورة أن يطلب إنهاء حق المرور أنه إذا انفك االنحباس عن األرض

، بعد أن يستنزل منه جزءاً مناسباً للوقت الذي باشر فيه المالك فعال حق المرور في  ا الحقالذي قد يكون تقاضاه منه في مقابل هذ

أرضه 
ويزول حق المرور بزوال االنحباس حتى لو بقى االنحباس خمس عشرة سنة  – 227ص  91إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

، فال يترتب عليه أن  ب االنحباس مباشرة لقيد وارد على الملكية، فإن استعماله لهذا الحق كان بسب باشر الجار في اثنائها حق المرور
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، وليس المرور هنا حق ارتفاق حتى  . وهو إنما ملكه بحكم القانون وبقى يملكه بحكم القانون مهما طالت المدة يملك الحق بالتقادم

محمد علي عرفة  – 911ص  – 911ص  959فقرة  2محمد كامل مرسي  – 225ص  91يكسب بالتقادم ) إسماعيل غانم فقرة 

.  ( 2هامش  11ص  91منصور مصطفى منصور فقرة  – 111ص  11حسن كيرة فقرة  – 155ص  – 159ص  119فقرة 

، نزوال على صريح  وحتى من يرى من رجال الفقه في مصر أن حق المرور حق ارتفاق يسلم مع ذلك بأنه يزول بزوال االنحباس

. أما في فرنسا فبعض الفقهاء  ( 951عبد المنعم البدراوي فقرة  – 911) شفيق شحاته فقرة مدني مصري  721النص في المادة 

، ألنه حق  يذهب إلى أن حق المرور يزول بزوال االنحباس ولو بقى ثالثين سنة وبالرغم من أن حق المرور هناك هو حق ارتفاق

 159فقرة  9اوبرى ورو  – 999فقرة  5ة ) بيدان وفواران ارتفاق غير مستمر وال يكسب بالتقادم إال حقوق االرتفاق المستمر

، ولكن القضاء الفرنسي ومعه بعض الفقهاء يذهب إلى عكس ذلك  ( 721فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 95هامش 

 2779نوفمبر سنة  15وإلى أن حق المرور ال يزول بزوال االنحباس ما دام استعماله بقى مستمراً ثالثين سنة ) نقض فرنسي 

 – Somm 106 2595داللوز  2595مايو سنة  29 – 192 – 2 – 2525داللوز  2529يونيه ينة  99 – 12 – 2 – 72داللوز 
 . ( 159مارتي ورينو فقرة  – 521ص  595فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – Somm 26 2519داللوز  2595يونيه سنة  6

&%$ )
في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذا تقول : " وينتهي حق المرور إذا اتصلت األرض  . ويؤكد ما قدمناه ما ورد 

، ويسترد صاحبه األرض من التعويض الذي كان قد دفعه في حق  ، فلم يعد حق المرور ضروريا بالطريق العام من ناحية أخرى

المرور القدر المناسب " 
( $%& . 99ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  . 

 . ممر ضروري الستغالل األرض واستعمالها على الوجه المألوف : ب - 468
والممر الذي يحصل عليه صاحب األرض المحبوسة عن الطريق العام هو الممر الالزم " الستغالل أرضه واستعمالها على الوجه  

، فالممر الالزم هو الممر الكافي الستغالل هذه األرض استغالال  . وقد قدمنا أن األرض المحبوسة قد تكون أرضا زراعية المألوف "

، الستغالل األرض ممرا كافيا لمرور المواشي والدواب  . فإن اقتضي األمر تغل فيه مثل هذه األرضزراعيا على الوجه الذي يس

،كان لصاحب هذه  والعربات المحملة باألسمدة الالزمة لألرض والعربات التي تحمل المحصول من األرض إلى جهة التسويق

، وقد يقتضي المصنع أن يكون  سة أرضاً مقاما عليها مصنع. وقد تكون األرض المحبو األرض الزراعية الحصول على هذا الممر

، ويتسع لمرور العربات التي تروح وتجئ بالمواد الخام  له ممر كاف إلى الطريق العام يتسع لمرور العمال الذين يعملون بالمصنع

، وهذه عادة تكون  أرضاً فضاء، وقد تكون األرض المحبوسة  ، ويتسع لغير ذلك من األغراض المختلفة للمصنع ومنتجات المصنع

، ألن حاجات األرض الفضاء أقل من حاجات األراضي األخرى  في حاجة إلى ممر محدود
والعبرة بحاجات األرض  ( &%$) 

، فإذا ما اتسعت الحاجات فعال أمكن طلب  ، دون نظر إلى ما يحتمل أن يتسع من هذه الحاجات في المستقبل المحبوسة القائمة الفعلية

( $%& . ( 229ص  51م  2599يناير سنة  29يع الممر ) استئناف مختلط توس
 . 

. وعندئذ يجب توسيع الممر بما  ، وبعد أن كان الممر المعطي فيها كافيا يصبح غير كاف وقد تعتبر حاجات األرض المحبوسة فتسع

يم يكون مناسبا لما استجد من حاجات األرض ، بل قد يقتضي األمر استبدال ممر أخر بالممر القد يتناسب مع الحاجات المستجدة

، وذلك كله نظير تعويض جديد فقد تقام أبنية على األرض الفضاء للسكنى أو لالستغالل الزراعي أو لالستغالل  المحبوسة

في ، بشرط إال تكون األبنية هي التي سببت انحباس األرض أو زادت  ، فتزيد حاجات األرض باستحداث هذه األبنية الصناعي

، فتصبح حاجاته أكثر اتساعا عما كانت عليه في الماضي وقد يستحدث صاحب األرض  . وقد ينمو المصنع ويتسع انحباسها

، فيكون في حاجة إلى ممر أكبر  الزراعية من وسائل االستغالل الزراعي جديداً كما إذا أضاف إلى زراعة المحصول تربية المواشي

،  االعتراض على ذلك بأن صاحب األرض المحبوسة قد زاد من أعباء حق المرور بإدارته وحدهلما استجد من الحاجات وال يجوز 

، فهذا ما  ذلك أنه يجب أن يكون حراً منطلقاً في نشاطه وفي تجديده ألنواع النشاط الذي يقوم به كما لو كانت أرضه غير محبوسة

نطاق الوجوه المألوفة الستغالل أرضه  ، وال يجوز تقييده في ذلك ما دام في تقتضيه المصلحة العامة
كذلك لو غير الجار  ( &%$) 

، جاز للمالك أن يطلب تضييق الممر بحيث يتناسب  ، ولم يعد في حاجة إلى كل الممر الذي أعطى له طريقة االستغالل فضيق منها

 . ( 19ص  91منصور فقرة  منصور مصطفى – 227ص  11. ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة  مع طريقة االستغالل الجديدة
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&%$ )
، فمن أجل هذا أعطى  . ويجب أن يخلي بينه وبين أي نشاط يجعله يحصل من أرضه على أكبر فائدة يستطيع الحصول عليها 

. وال يوجد حد لنشاط صاحب األرض المحبوسة إال أن يكون متعمداً اإلضرار بصاحب  القانون له حق المرور في ارض الجار

، فيزيد من أعباء حق المرور وكان يستطيع أال يفعل فعند ذلك يكون  ، أو مجاوزا للنطاق المألوف من النشاط رةاألرض المجاو

، أو ألنه قد جاوز المألوف في مضار الجوار فالحق بجاره ضرراً  ، أما ألنه متعسف في استعمال حقه مسئوال ويصح للجار منعه

فاحشاً 
وحتى تمكن المطالبة بتوسع  – 599ص  517فقرة  9النيول وريبير وبيكار ب – 2951بودري وشوفو فقرة  ( &%$) 

. فإذا استحدث طريق عام هو أقرب إلى  ، وال يكفي أن يكون التوسيع أكثر مالءمة ويسرا ، يجب أن تقوم الحاجة إلى ذلك الممر

، بدعوى أن الممر الجديد يؤدي  رض أخرىيطالب بتغيير الممر أو بنقله إلى أ ، لم يجز لصاحب هذه األرض أن األرض المحبوسة

بالنيول وريبير وبيكار  – 919 – 2 – 72داللوز  2772يناير سنة  21إلى الطريق العام الجديد فيكون أقرب وأيسر ) نقض فرنسي 

( $%& . ( 599فقرة  9
  . 

 أين يكون موضع الممر إلى الطريق العام - 469

، وأول أرض يمر فيها مالك األرض المحبوسة تكون بداهة أرضاً  " موضع الممر إلى الطريق العام يكون في األراضي المجاورة 

، وإال فإنه يمر أيضاً في األرض أو  ، كان هذا كافيا . فإن كان المرور في هذه األرض يؤدي به إلى الطريق العام مالصقة ألرضه

 .  ألول أرض يمر فيها إلى أن يصل إلى الطريق العاماألراضي التي تكون مجاورة 

،  ، حدائق أو أحواشا ويستوي أن تكون األرض أو األراضي التي يمر فيها أراضي زراعية أو أراضي بناء أو أراضي فضاء

،  لمرور منه، وجب على صاحبها أن يفتح فيها منفذاً ل . فإن كانت مسورة كحديقة أو فناء ملحق بمنزل مسورة أو غير مسورة

ويجوز أن يبقيها مسورة ويفتح بها بابا يعطي مفتاحه لصاحب األرض المحبوسة 
 – 592فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

محمد  – 212كاربونييه ص  – 999ص  152مارتي ورينو فقرة  – 721ص  2929فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير 

( $%& . 111ص  19حسن كيرة فقرة  – 995بد المنعم البدراوي فقرة ع – 171ص  115علي عرفة فقرة 
.ويجوز أن يكون  

الممر في ارض موقوفة 
( $%& . ويكون ذلك بموجب حكم قضائي – 177ص  115محمد علي عرفة فقرة  ( &%$) 

، وال يعتبر  

ر يرد على جميع األراضي المجاورة لألرض ، فأن قيد حق المرو إعطاء الممر هنا إخالال بعدم قابلية األرض الموقوفة للتصرف

،  ( bien dotal، وفي فرنسا يجوز جعل الممر في أرض تدخل في دوطة الزوجة )  المحبوسة حتى لو لم تكن قابلة للتصرف فيها

والدوطة غير قابلة للتصرف فيها 
 2752يناير سنة  1 – 259 – 2 – 15داللوز  2719يونيه سنة  21نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%&. بالنيول وريبير وبيكار – 175ص  2991بودري وشوفو فقرة  – 515 – 2 – 52اللوز د
. كما يجوز أن يكون الممر في  

، بل هناك رأي يذهب إلى جواز أن يتقرر حق المرور على الدومين العام ذاته أن لم يكن هذا  ارض تتبع الدومين الخاص للدولة

الدومين العام هو الطريق العام الذي يريد صاحب األرض المحبوسة الوصول إليه 
 51فقرة  7أنظر في هذا المعنى لوران  ( &%$) 

 2929فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 592فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 175ص  2991بودري وشوفو فقرة  –

 117ص  – 111ص  19حسن كيرة فقرة  – 995عبد المنعم البدراوي فقرة  – 177ص  115محمد علي عرفة فقرة  – 721ص 
هذا وقضاء المحاكم القضائية في فرنسا يجيز تقرير حق المرور على  97ص  159فقرة  9وانظر عكسر ذلك اوبري ورو  –

سيريه  2711نوفمبر سنة  22الدومين العام مادام تقرير هذا الحق ال يتعارض مع الغرض الذي اعد له هذا الدومين ) نقض فرنسي 

لدولة الفرنسي فال يجيز ذلك ) ، أما قضاء لمس ا ( 991 – 1 – 2591دي باليه  جازيت 2591مايو سنة  99 – 99 – 2 – 17

يوليه  Lebon 658 – 15 2595ديسمبر سنة  29 –(  – 2595داللوز االسبوعي  2599نوفمبر سنة  9لمس الدولة الفرنسي 

( $%& . ( 999ص  152وانظر مارتي ورينو فقرة  – 155 – 2591؟؟؟ القانون العام  2599سنة 
ويعزز هذا الرأي في مصر  

مدني على أنه يجوز 2929، فقد نصت العبارة األخيرة من المادة  وز أن يتقرر على الدومين العام بصريح النصأن حق االرتفاق يج

 .,  أن يترتب االرتفاق على مال عام أن كان ال يتعارض مع االستعمال الذي خصص له هذا المال "
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 .  قيد المرور القانوني على هذا الدومين ، فأولي أن يترتب فإذا كان يجوز أن يترتب حق االرتفاق على الدومين العام

،كما تقرر حق المرور لمحجر أو لمنجم في  ، كذلك يجوز أن يكون تحتها وكما يجوز أن يكون موضع الممر على سطح األرض

باطن األرض 
( $%& . 2991بودري وشوف فقرة  ( &%$) 

. وكذلك يجوز أن يكون الممر في موضع هو أعلى من سطح  

، فيتقرر لجاره صاحب األرض المحبوسة حق المرور فوق هذا  إذا أقام أحد األفراد جسراً عاليا فوق سطح األرض ، كما األرض

الجسر 
 – 929 – 2519داللوز  2519أكتوبر سنة  25 – 5 – 2 – 2591داللوز  2599فبراير سنة  15نقض فرنسي  ( &%$) 

 991فقرة  5بيدان وفواران  – 595ص  599فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  –ثالثاً  12هامش  59ص  159فقرة  9اوبري ورو 

وقد يمارس حق المرور في باطن األرض عن  – 991ص  – 991ص  152مارتي ورينو فقرة  2212ص  2979مازو فقرة  –

 Passage d'un ) ، وقد يمارس في الفضاء بمد أسالك تمد عليها القاطات طريق إنشاء نفق أو مد أنابيب للماء أو الغاز
telepherique ) :  965شفيق شحاتة فقرة  – 175ص  115محمد علي عرفة فقرة  – 999فقرة  2أنظر محمد كامل مرسي 

ص  – 212ص  72عبدالمنعم فرج الصدة فقرة  – 117ص  19حسن كيرة فقرة  – 951عبد المنعم البدراوي فقرة  – 997ص 

211 . &%$ )
  . 

، وفي  مدني : " وال ستعمل هذا الحق إال في العقار الذي يكون فيه المرور أخف ضرراً  2/  721ة وتقول العبارة األخيرة من الماد

. وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص : " قرر المشروع أن حق  موضع منه يتحقق فيه ذلك "

، وفي موضع من هذا  مرور في العقارات المجاورة األخرىالمرور يختار له عقار مجاور يكون المرور فيه أخف ضرراً من ال

. وفي هذا تقييد عادل لحق المرور يقابل التوسع السابق "  العقار يتحقق فيه هذا االعتبار كذلك
مجموعة األعمال  ( &%$) 

( $%& . 99ص  1التحضيرية 
، أن يختار من هذا  ، إذا تعددت العقارات المجاورة التي جوز أن يكون فيها الممر . فيجب إذن 

، ولكن ليس محتما أن يكون  العقارات العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وقد يكون الممر األخف ضرراً هو الممر األقصر

، فقد يكون الممر األقصر يتخلل بستاتين وأشجارا فيعدل عنه إلى ممر أطول في العقار المجاور أو في عقار مجاور  األمر كذلك

. فإذا تعين العقار الذي  يكون من شأنه إال يلحق بصاحب هذا العقار مثل الضرر الذي يلحق األرض ذات الممر األقصر، و آخر

، سواء بالنسبة إلى  ، وجب أيضاً أن يكون الممر في موضع هذا العقار يكون أخف ضرراً من غيره يكون فيه الممر على هذا النحو

، فقد يكون مروراً  . ويراعي في ذلك الكيفية التي يكون عيها المرور ب األرض المحبوسةصاحب هذا العقار أو بالنسبة إلى صاح

،ويغلب أن يقتضي األمر لتحديد  ، أو مقصوراً على أيام أو ساعات معينة ، أو شامال للعربات والمواشي مقصوراً على الراجلين

،كما يغلب أن يدخل أحد طرفي الدعوى بعض  عاينة على الطبيعةموضع الممر بالدقة أن تعين المحكمة خبيراً أو أن تأمر بإجراء م

. وقد يراعي في تعيين الممر جانب صاحب  الجيران اآلخرين خصوما فيها إذا كانت عقاراتهم يمكن أن يعين فيها موضع الممر

ن الموضع األقصر ، فيجوز أن يطلب هذا أن يكون الممر في موضع هو أطول من غيره أل األرض المحبوسة نفسه كما قدمنا

مغروس باألشجار وبالزهور فيكون أكثر كلفة عليه 
( $%& . 152ص  2999بودري وشوفو فقرة  ( &%$) 

. كذلك قد يراعي  

، فيطلب هذا تغيير موضع الممر إذا تبين أن حق المرور قد زاد عبؤه في الموضع المقرر  جانب الجار الذي يتقرر حق المرور في

ل الممر إلى موضع آخر يكون أخف عبئاً ، فينق لسبب أو آلخر
( $%& . 597ص  591فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

  . 

. وال يعتبر الممر  ، لم يكن لصاحب األرض المحبوسة إال حق المرور فيه ليصل إلى الطريق العام فإذا ما استقر موضع الممر

، بل يبقي مملوكا لصاحبه  مملوكاً له
بودري وشوفو فقرة  – 19فقرة  7لوران  –وما بعدها  191فقرة  21 ديمولب ( &%$) 

( $%& . 179ص  2955
. فليس لصاحب األرض المحبوسة أن يستعمله إال في المرور بالكيفية التي تقررت فيمر هو وحده أو  

، كل هذا رفقا الحتياجات  ات معينة، وقد ال يستعمل الحق إال في أيام أو ساع ، وقد تمر فيه المواشي والدواب والعربات هو وآخرون

األرض المحبوسة وبحسب ما يتقرر تبعاً لذلك 
( $%& . 157ص  2919بودري وشوفو فقرة  ( &%$) 

  . 
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 الحبس عن الطريق العام ناشئ عن تجزئة العقار بناء على تصرف قانون : - 471
مدني 721، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  وهناك حالة خاصة نص فيها القانون على أن يكون الممر في موضع معين دون غيره 

. وكان من  كما رأينا على ما يأتي : " على أنه إذاكان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني

. وقد جاء في المذكرة  ، فال تجوز المطالبة بحق المرور إال في هذه األجزاء " في أجزاء هذا العقار المستطاع إيجاد ممر كاف

،  ، فإن العقار الذي يكون متصال اتصاال كافيا بالطريق العام اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص : " وهذا حكم معقول

، فحق المرور لهذا الجزء يجب أن يتقرر  حبس جزءاً منه عن الطريق العامثم يجزئه مالكه تصرف يرضاه ويكون من شأنه أن ي

. وفي هذه القاعدة توسع في مبدأ تخصيص المالك األصلي الذي سيأتي ذكره  ، كما كن األمر قبل تجزئة العقار على األجزاء األخرى

كون المالك األصلي قد وضع عالمات ظاهرة لتقرر حق ، وقد جاء التوسع من أنه ال يشترط في الحالة التي نحن بصدده أن ي فيما يلي

، بل كان له ممر كاف  لو كان الجزء المرتفق ال تحبسه التجزئة عن الطريق العام $ 111$ المرور بتخصيص المالك األصلي حتى 

من ناحية أخرى " 
( $%& . 92ص  – 99ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  

 ً ، ثم تصرف صاحب األرض فيها تصرفا قانونيا أدى إلى جعل جزء منها  لها منفذ إلى الطريق العام والنص يفرض أن هناك أرضا

، فيؤدي البيع إلى أحد أمرين : أما أن المشتري يشتري  .مثل ذلك أن يبيع جزءاً من األرض لشخص آخر محبوسا عن هذا الطريق

، أو يشتري الجزء المجاور للطريق العام فيصير الجزء اآلخر الذي  الجزء غير المجاور للطريق العام فيكون هذا الجزء محبوسا

استبقاه البائع هو المحبوس 
، وجزءا آخر أصبح محبوساً بالبيع  وكذلك لو باع المالك األصلي جزءاً من األرض إلى مشتر ( &%$) 

( $%& . ( 59ص  159فقرة  9اوبري ورو  – 191فقرة  21األول إلى مشتر آخر ) ديمولومب 
، فيكون  وكالبيع المقايضة والهبة 

،  . ويصح أن تكون األرض شائعة بين اثنين فيقتسمانها وبذلك تفرز حصة كل منهما هناك مقايض أو موهوب له بدال من المشتري

بناء على  وقد تصبح إحدى الحصتين بعد إفرازها ال منفذ لهها إلى الطريق العام هذه صور عملية للحبس الذي ينشا عن تجزئة العقار

، فإذا طالب هذا الجزء  ، ومنها نرى أن جزءاً من هذا العقار قد أصبح محبوساً عن الطريق العام بحكم هذه التجزئة تصرف قانون

، لوقع الممر في أي عقار مجاور يكون  بحق المرور فأين يكون موضع الممر الذي يطلبه ؟ لو طبقنا القواعد العامة في هذه الحالة

، وأوجب أن يكون الممر في الجزء اآلخر من العقار المجزأ ولو لم  أخف ضرراً ولكن القانون هنا عدل عن هذه القاعدةالمرور فيه 

يكن المرور فيه هو أخف ضرراً ففي حالة بيع جزء من العقار إذا كان المشتري هو المحبوس كان له حق المرور في الجزء الذي 

، يكون للمتقاسم الذي  . وفي حال القسمة محبوس كان له حق المرور في الجزء الذي باع للمشترياستبقاه البائع وإذا كان البائع هو ال

 .  انحبس بعد إفراز حصته حق المرور في الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب المتقاسم اآلخر

،  منه محبوساً بفعل صاحب العقار، وقد أصبح جزء  ويبرر هذا الحكم أن العقار كان في مبدأ األمر غير محبوس عن الطريق العام

،  .ولو تقرر المرور في عقار غير هذا الجزء اآلخر فيكون من العدل أن حق المرور يتقرر للجزء المحبوس على الجزء اآلخر

، وقد قدمنا  الجار ألن الحبس نشأ عن تصرف صدر منه هو $ 111$ الستطاع المالك أن يفرض بفعله حق مرور على أرض 
 (

( $%& . 511ظر آنفاً فقرة أن ( &%$
، أنه ال يعتد بانحباس األرض إذا كان المالك هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله  

 (

، فليس لصاحب الجزء  ويخلص من ذلك أنه لو كانت تجزئة العقار بسبب نزع ملكية الجزء الذي يتصل بالطريق العام ( &%$

. وكذلك الحكم لو باع المالك الجزء الذي يتصل  من هذا الجزء المنزوع ملكيته المحبوس عن الطريق العام أن يجعل حق المرور

 191محمد علي عرفة فقرة  – 529ص  595فقرة  9نزع الملكية ) بالنيول وريبير وبيكار  بالطريق العام مضطرا خشية عليه من

( $%& . ( 971ص  959عبدالمنعم البدراوي فقرة  – 992ص 
  . 

مدني في 2291. فقد نصت المادة  أيضاً بتقريبه من قاعدة تخصيص المالك األصلي في حقوق االرتفاق االتفاقية ويمكن تأصيل الحكم

 هذا الصدد : 

 .  يجوز في االرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك األصلي - 2"  

ثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما ويكون هناك تخصيص من المالك األصلي إذا تبين بأي طريق من طرق اإل - 1"  

.  ، فأنشأ بذلك عالقة تبعية تبينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالك مختلفين عالقة ظاهرة

اً بين العقارين لهما وعليهما ما لم ، عد االرتفاق مرتب ففي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي مالك مختلفين دون تغير حالتهما

، ولم نستوجب أن تكون هناك عالمات  . فتوسعا هنا في قاعدة تخصيص المالك األصلي يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك "
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،  . فكان المالك األصلي وهو يجزئ العقار تجزئة اختيارية ، استغناء عنها بأن العقار كان في مبدأ عقاراً واحداً ثم تجزأ ظاهرة

. وشرط ذلك كما رأينا أن  ،خصص الجزء اآلخر للممر الذي يجب أن يكون للجزء المحبوس فحسب جزءاً منه عن الطريق العام

. ولو أن المالك األصلي قد وضع عالمات ظاهرة لحق المرور على جزء  يكون هناك جزء قد حبس عن الطريق العام بفعل التجزئة

.ولترتب على ذلك  ، ألصبحت قاعدة تخصيص المالك األصلي ذاتها هي المنطقية الجزء اآلخر ، لمصلحة ، قبل التجزئة من العقار

.وفي هذه الحالة ليس من  ، على الجزء اآلخر ، ال حق مرور قانوني أنه عند تجزئة العقار يصبح لجزء منه حق مرور اتفاقي

، ألن هذا  احب االرتفاق محبوسا عن الطريق العام، أن يكون الجزء ص ،كما هو ضروري في حالة المرور القانوني الضروري

، وال يشترط  مرور بتخصيص المالك األصلي وهذا سبب من أسباب كسب حقوق االرتفاق االتفاقية $ 117$ الجزء إنما كسب حق 

 . فيه أن يكون العقار المرتفق محبوسا عن الطريق العام

.ففي الحالة التي يبيع فيها المالك األصلي  كان ال ينطبق في جميع الصور، وان  وهناك وجه آخر لتبرير الحكم الذي نحن بصدده

،كما يضن للمشتري استحقاق الجزء المبيع  ، يمكن القول بأن البائع جزءاً من العقار فيصبح هذا الجزء محبوساً عن الطريق العام

،  . كذلك عندما يتقاسم الشريكان العقار الشائع ورية،أو قل أن حق المرور هنا يعتبر من توابع المبيع الضر بمثابة استحقاق جزئي

فإن صاحب الحصة المفرزة التي لها منفذ إلى الطريق العام يكون ضامنا لصاحب الحصة المحبوسة عن الطريق العام حق مرور 

،  الجزء اآلخر المحبوس ، وبقى في . ولكن إذا باع المالك األصلي جزءاً من العقار هو الذي له منفذ إلى الطريق العام على حصته

، أما هنا فالمرور واجب على  ، إذ الضمان التزام في ذمة البائع للمشتري فإنه ال يمكن في هذه الصورة تبرير الحكم بحق الضمان

المشتري للبائع 
 ولذلك ذهب األستاذ إسماعيل غانم إلى " أن التصرف الذي نشأت عنه تجزئة العقار األصلي على وجه نتج ( &%$) 

، ولو لم يرد في التصرف  عنه أن أصبح أحد األجزاء غير متصل بالطريق العام يعتبر متضمنا اللتزام بإنشاء حق ارتفاق بالمرور

، وفقا  ، ولكن يتناول أيضاً ما هو مستلزماته ال يقتصر على إلزام المتعاقد بما ورد فيه .. . ذلك أن العقد نص صريح في هذا الصدد

وانظر أيضاً عبد  – 215ص  95مدني ( " ) إسماعيل غانم فقرة  1/  257لعدالة بحسب طبيعة االلتزام ) م للقانون والعرف وا

  . ( 79ص  – 84 ص 99منصور مصطفى منصور فقرة  – 211ص  75المنعم فرج الصدة فقرة 
، فكيف  زماته من حق ارتفاق بالمرورويرد على هذا الرأي أنه إذا صح فيما إذا باع المالك األصلي ألجنبي الجزء المحبوس مع مستل

لم  ، أنقول إنه اشترط على المشتري حق المرور ولو نعلل األمر فيما إذا باع الجزء النافذ إلى الطريق العام واستبقى الجزء المحبوس

  . ( 2هامش  115ص  11، ال صراحة وال ضمنا ! ) أنظر حسن كيرة فقرة  يشترطه فعال
، وكان  2772أغسطس سنة  19سا بالرجوع إلى التصرف ؟؟؟ جزأ العقار إنما كان قبل أن يصدر قانون هذا وتأصيل الحكم في فرن

.  ، مما اضطره إلى االلتجاء للقواعد العامة وتلمس األساس في التصرف الذي جزأ العقار القضاء يسير على هذا الحكم دون نص

، واعتبرا أن هذا القانون إنما هو تسجيل لما  في فرنسا على حالهما بقى القضاء والفقه 2772أغسطس سنة  19وبعد أن صدر قانون 

، وجعله استثناء من  ، فالنص الصريح هو الذي تضمن الحكم مباشرة . أما في التقنين المدني المصري كانا يسيران عليه في الماضي

في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي أنه توسع ، ثم جاء  ، وبناء على فكرة العدالة اختيار موضع المرور في العقارات المجاورة

 . 955عبدالمنعم البدراوي فقرة  – 999ص  191. قرب مما قدمناه محمد علي عرفة فقرة  في مبدأ تخصيص المالك األصلي
&%$ )

، والقول بأن هذا  . ومن ثم وجب الرجوع إلى التبرير األصلي في إعطاء حق المرور للبائع على الجزء الذي أخذه المشتري 

 .  هو الذي يقتضيه العدل على الوجه الذي قدمناه

ا كان يرجع إلى . ففي حالة ما إذ ، أو يرجع إلى فكرة العدالة وهناك فرق بين ما إذا كان حق المرور يرجع إلى فكرة الضمان

، فإن الضمان يتضمن هذا  ، يكون للمشتري حق المرور في الجزء الذي استبقاه البائع وذلك دون أن يدفع مقابال لذلك الضمان

، لم يزل  . كذلك إذا كان الجزء المحبوس الذي أخذه المشتري قد انفك حبسه عن طريق آخر فأصبح له منفذ إلى الطريق العام المقابل

، ألن هذا الحق قد كسبه عن طريق الضمان  في المرور في أرض البائع بذلك حقه
 – 999ص  919شفيق شحاتة فقرة  ( &%$) 

) وقد التزم في ذلك رأيه من  211ص  95أنظر عكس ذلك إسماعيل غانم فقرة  – 971ص  959عبدالمنعم البدراوي فقرة 

الذي يلزم المتصرف بما هو من مستلزمات التصرف وفقا للعدالة استخالص حق االرتفاق بالمرور من مضمون التصرف القانونين 

، واالرتفاق الذي يتقرر تنفيذاً لهذا  . " والعدالة وطبيعة االلتزام تقتضي القول إن االلتزام بإنشاء حق االرتفاق االلتزام ( وطبيعة

 75لمعنى العكسي عبد المنعم فرج الصدة فقرة . وانظر أيضاً في هذا ا ، مشروط بشرط فاسخ هو زوال حالة االنحباس ( االلتزام
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( $%& . 77ص  99منصور فقرة  منصور مصطفى – 217ص 
. وتختلف األحكام فيما إذا كان حق المرور يقوم على فكرة  

زء ، وإذا انفك الحبس عن الج ، ويجب على من حصل على حق المرور أن يدفع مقابال له . فليس هناك ضمان في هذه الحالة العدالة

، ألننا نبني حق المرور على فكرة العدالة  . وهذه هي األحكام التي نرتضيها المحبوس زال حق المرور
وإذا اشترى  ( &%$) 

، انتقل هذا الحق إلى  ، فثبت له حق المرور على الجزء اآلخر الشخص جزءاً من األرض انحبس بهذا الشراء عن الطريق العام

، بل على أن الجزء الذي اشتراه من المشتري محبوس  نه خلف خاص المشتري في التزام بالضمان، ال على أ المشتري من المشتري

( $%&. مدني 1/  721. ؟؟؟؟ الجزء اآلخر بحكم المادة  ، فيثبت له حق عن الطريق العام يسبب تصرف قانوني
  . 

جزء اآلخر على الوجه الذي بسطناه إذا كان هذا ، إنما يثبت لجزء منه حق المرور على ال وغنى عن البيان أن العقار الذي جزئ

، فإى جزء منه يصبح هو أيضاً  ، بأن كان العقار كله من مبدأ األمر محبوسا عن الطريق العام . فإن لم يكن مستطاعا مستطاعا

وعلى ذلك ال يكون .  ، ومن ثم ال يستطاع أن يكون للجزء اآلخر حق مرور فيه يؤدي إلى هذا الطريق محبوساً عن الطريق العام

، والتماس ممر يؤدي إلى الطريق العام في أحد  هناك مناص في هذه الحالة من الرجوع إلى القواعد العامة التي سبق تقريرها

العقارات المجاورة على النحو الذي بيناه 
 – 191محمد علي عرفة فقرة  – 522ص  595فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

( $%& . 959لمنعم البدراو فقرة عبد ا – 992ص 
  . 

 أثر التقادم في تعيين موضع الممر : - 470
 ، في صدد التقادم أن نميز بين صور مختلفة :  يحسن 

، فإن هذا  ، وأصبح لألرض المحبوسة حق المرور في األراضي المجاورة إذا توافرت شروط حبس األرض عن الطريق العام - 2

، ما دامت األرض محبوسة  ، مهما طال األمد على عدم استعماله تعمالالحق ال يتقادم يعدم االس
بودري وشوف فقرة  ( &%$) 

( $%& . 159ص  195على عرفة فقرة  – 559ص  997محمد كامل مرسي فقرة  – 157ص  2912
، فهو قيد يرد على  

، ولو بعد  ن يطالب بحق المرور في ارض الجار، ويبقي ما بقيت شروط هذا القيد قائمة فيستطيع صاحب األرض المحبوسة أ الملكية

 .  ، ما دام الحبس ال يزال قائما خمس عشرة سنة من حبس األرض

، ولكن دون أن يراعي القواعد  إذا كان صاحب األرض المحبوسة قد استعمل حق المرور القانوني فعال في أرض مجاورة - 1

، أو اختار  في موضع من األرض المجاورة ليس هو األخف ضرراً مثال، فمر  الخاصة بموضع الممر التي بسطناها فيما تقدم

، فإن لصاحب األرض المجاورة أن يتعرض على ذلك ولكن إذا بقى صاحب األرض المحبوسة يمر في  الطريق األطول دون مبرر

فإن حقه في المرور في هذا  ، ، وبقى يمر في هذا الموضع مدة خمس عشرة سنة ، دون أن يعترض عليه الجار الموضع الذي اختاره

الموضع يتثبت بالتقادم 
 9بالنيول يبير وبيكار  – 991فقرة  5بيدان وفواران  – 155ص  2912بودري وشوفو فقرة  ( &%$) 

( $%& . 529ص  591فقرة 
، إذا أن صاحب األرض المحبوسة قد عنى أن يستعمل حق  . ولكن التقادم هنا ال يكون تقادما مكسباً  

. فيكون التقادم في هذه الصورة تقادما  ، وإنما اختار موضعا له ال يتفق مع القواعد المقررة ، ال حق مرور اتفاقي لقانونيالمرور ا

، ما دام قد بقى ساكتاً دون أن  ، إذا يتقادم حق الجار في االعتراض على الموضع الذي اختاره صاحب األرض المحبوسة مسقطا

يعتبر مدة خمس عشرة سنة 
مدني فرنسي على أن " موضع ارتفاق المرور بسبب االنحباس وطريقته  179وتنص المادة  ( &%$) 

، ويجوز  قابلة للتقادم 171. ودعوى التعويض في الحالة المنصوص عليها في المادة  يتحددان باالستعمال المستمر مدة ثالثين سنة

، فيكون  القضاء الفرنسي إلى أن التقادم هنا تقادم مكسبأن يستمر المرور ولو أصبحت دعوى التعويض غير مقبولة " ويذهب 

فبراير  19 – 15 – 2 – 2599داللوز  2595ديسمبر سنة  11الجار قد كسب حق المرور في هذا الموضع بالتقادم ) نقض فرنسي 

ت دي جازي 2514يونيه سنة  Somm 30 – 17 2512داللوز  2519يوليه سنة  1 – 79 – 2 – 2519داللوز  2511سنة 

. وينتقد الفقه في فرنسا القضاء في ذلك على أساس أن حق المرور ال يكسب بالتقادم ألنه غير  ( 2551سبتمبر سنة  15 – 11باليه 

  . ( 217ص  2921فقرة  2مستمر ) كوالن وكابيتان ودي المور انديير 
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، كما قررنا  ادم هنا تقادما مسقطا ال تقادما مكسبا، ولكن مع ذلك يعتبر التق أما في مصر فحق المرور يكسب التقادم بصريح النص

عبد المنعم  – 2هامش  199ص  19حسن كيرة فقرة  – 2هامش  219ص  91. أنظر في هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  في المتن

وطريقته ) المرور  ، ويرد فحسب على موضع وهناك من يقول إن التقادم تقادم مكسب ال مسقط – 211ص  71فرج الصدة فقرة 

وهناك من يميز بين ما إذا كان  –(  552ص  – 559ص  997فقرة  2محمد كامل مرسي  – 151ص  195محمد علي عرفة فقرة 

، أو جاوز الحدود فتكون بصدد حق  مالك األرض المحبوسة قد باشر حقه في المرور في الحدود المقررة قانونا فال محل لالعتراض

( والذين يرون من الفقهاء المصريين أن حق المرور  79ص  99م ) منصور مصطفى منصور فقرة ارتفاق بالمرور يكسب بالتقاد

عبد المنعم  – 997ص  915، يذهبون تبعا لذلك إلى أن التقادم تقادم مكسب ) شفيق شحاته فقرة  القانوني إنما هو حق ارتفاق

( $%& . ( 951البدراوي فقرة 
  . 

، بل في عقار  ، ال في العقار المجاور بقصد استعمال حق المرور القانوني إذا كان صاحب األرض المحبوسة قد أختار ممراً له - 9

، ولكن صاحبها مر  . أو كانت األرض غير محبوسة عن الطريق العام آخر بقصد استعمال حق مرور ليس هو حق المرور القانوني

. فإذا بقى صاحب األرض في الحالتين يمارس بشكل ظاهر حق المرور  ى الطريق العام أقصر وأيسرفي أرض الجار ألن المسافة إل

، فإنه يكسب حق ارتفاق بالمرور في األرض التي بقى يمر فيها طول هذه المدة  خمس عشرة سنة
وله االحتماء بدعاوي  ( &%$) 

انت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن في المرور . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ك الحيازة إذا توافرت شروطها

، ولم تؤسس على ثبوت  ، تأسيساً على استيفائه للشرائط القانونية التي تحمي يده على ارتفاق المرور بالطريق الموصل إلى أرضه

لطاعن لحق المرور يكون قد ، فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى على أساس انتفاء ملكية ا حق االرتفاق على المرور وتملكه له

 29وانظر أيضاً نقض مدني  – 992ص  71رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511ابريل سنة  17خالف القانون ) نقض مدني 

( $%& . ( 121مجموعة أحكام النقض ( ص  2597مارس سنة 
حق  $ 111$ ، وقد قدمنا أن  . وذلك بحكم التقادم المكسب 

م إذا كان ظاهراً المرور يجوز كسبه بالتقاد
وذلك ما لم يثبت أن ترك صاحب األرض يمر في األرض المجاورة كان مبنيا  ( &%$) 

 $%& . ( 211مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما جزء أول ص  2599ديسمبر سنة  11على التسامح ) نقض مدني 

)
  . 

في المرور في أرض الجار في موضع يتفق مع القواعد المقررة إذا كان صاحب األرض المحبوسة قد حصل على حقه القانوني  - 5

، ولكن صاحب هذه األرض لم يمارس حقه فعال في المرور لهذا الموضع مدة خمس  بحيث ال يكون للجار حق في االعتراض

انت أرضه ال تزال ، وإذا أراد المرور بعد ذلك وك ، فإنه في هذه الصورة يفقد بعدم االستعمال الحق الذي كان قد كسبه عشرة

، ولكن بموجب حق مرور جديد وفي  ، جار له ، له ذلك ولكن بموجب حق مرور بعد ذلك وكانت أرضه ال تزال محبوسة محبوسة

مقابل تعويض جديد 
 227ص  91إسماعيل غانم فقرة  – 151ص  195محمد علي عرفة فقرة  – 911شفيق شحاته فقرة  ( &%$) 

( $%& . 11ص  99منصور مصطفى منصور فقرة  – 219ص  71ة عبد المنعم فرج الصدة فقر –
  . 

مدني تقضي بوجوب أن يدفع صاحب األرض المحبوسة تعويضاً عادال للجار في 2/  721. التعويض : وقد رأينا أن المادة  - 511

، تولي  ر هذا التعويض. فإذا الطرفان على مقدا ، فيقول النص : " وذلك في نظير تعويض عادل " نظير حق المرور في أرضه

،  . ويلجاء في إعادة إلى خبير لتقويم الضرر الذي أصاب الجار بتثقيل أرضه بحق مرور صاحب األرض المحبوسة القاضي تحديده

ة ، فالعبرة بقيم . فلو أن هذا الفائدة كانت أكبر قيمة من الضرر وال يعتد بالفائدة التي كسبتها األرض المحبوسة من وراء حق المرور

الضرر ال بقيمة الفائدة 
محمد كامل مرسي فقرة  – 951فقرة  5بيدان وفواران  – 151ص  2995بودري وشوف فقرة  ( &%$) 

حسن  – 211ص  97إسماعيل غانم فقرة  – 151ص  199محمد علي عرفة فقرة  – 991ص  919شفيق شحاتة فقرة  – 999

  . 219ص  79عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 191ص  15كيرة فقرة 
بالنيول  – 52 – 1 – 2511داللوز  2515يونيه سنة  19ويدخل في التعويض نفقات إنشاء الممر في أرض الجار ) جرينوبل 

  . ( 599ص  515فقرة  9وريبير وبيكار 
( $%& . ( 229ص  51م  2599يناير سنة  29، فال تعويض ) استئناف مختلط  وإذا لم يوجد ضرر أصالً 

. ومتى تحددت قيمة  

. وال يجوز الحكم بتعويض إضافي لو أن الضرر الذي أصاب الجار قد زاد بسبب تعديالت  ، حكم القاضي بها تعويضاً للجار الضرر
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. وإنما يجوز الحكم بتعويض إضافي لو أن صاحب األرض المحبوسة هو الذي أدخل تعديالت في استغالله  أدخلها الجار في أرضه

يب عليها زيادة في عبء حق المرور وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك ألرضه وترت
( $%& . 517أنظر انفاً فقرة  ( &%$) 

  . 

، نصا يقضي بأن يكون  ، كما رأينا مدني يتضمن721. وقد كان المشروع التمهيدي للمادة  وال يشترط حتما أن يعجل دفع تعويض

، فأصبح " في  ولكن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب عدلت هذا النص ، حق المرور " في نظير تعويض كامل يدفع مقدماً "

، واستقر هذا التعديل في التقنين المدني  نظير تعويض عادل "
( $%& . في الهامش 519أنظر انفاً فقرة  ( &%$) 

. وعلى ذلك ال  

، أن يعرض عليه التعويض الواجب  ، عندما يرفع صاحب األرض المحبوسة الدعوى على الجار يشترط
نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%& . 151ص  2995بودري وشوفو فقرة  – 991 – 2 – 11داللوز  2719يونيه سنة  29
. وليست من الضروري أن يقدر  

ه صاحب األرض المحبوسة للجار القاضي التعويض مبلغاً إجماليا يدفع
ولو أن تقدير مبلغ إجمالي ادعى لعدم تجدد النزاع  ( &%$) 

( $%& . ( 229ص  51م  2599يناير سنة  29في شأن مقدار التعويض ) استئناف مختلط 
، بل يصح أن يجعل التعويض على  

ع في أول كل سنة ، كما يصح أن يجعل التعويض ايرادا مرتبا يدف أقساط تدفع في أوقات معينة
يونيه  22استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%& . 911 - 2 – 51داللوز  2759نوفمبر سنة  19نقض فرنسي  – 921ص  57م  2591سنة 
  . 

، أن يمنع صاحب األرض المحبوسة من المرور قبل أن يدفع التعويض المستحق في ذمته  ، في جميع األحوال ولكن يجوز للجار

ك تطبيقاً لقواعد الحق في الحبس ، وذل واجب األداء
( $%& . 211ص  97إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

. ومع ذلك إذا مر  

، وال يكون مسئول مسئولية جنائية  ، فإنه يكون مستعمال لحقه صاحب األرض المحبوسة فعال في ارض الجار قبل أن يدفع التعويض

لدخوله في أرض الغير دون حق 
قوبات ) المرور في أرض منزوعة أو مهيأة للزرع وكان ذلك بدون ع 2/  71أنظر م  ( &%$) 

( $%& . ( عقوبات ) دخول ملك الغير بدون إذن 919حق قانوني ( و م 
، وقد يطالبه  . وإنما يطالبه الجار بالتعويض المستحق 

، وقد يحتمي الجار بدعوى منع التعويض  بتعويض إضافي أن مر في موضع غير الذي حدد له
نوفمبر  15نقض فرنسي  ( &%$) 

 – 2 – 19داللوز  2511يناير سنة  15 – 192 – 2 – 79سيريه  2715نوفمبر سنة  11 – 297 – 2 – 11سيريه  2719سنة 

 995فقرة  5بيدان وفوران  – 52ص  159فقرة  9اوبري ورو  – 151ص  2995بودر وشوفو فقرة  – 51فقرة  7لوران  – 17

 – 952عبدالمنعم البدراوي فقرة  – 199محمد علي عرفة فقرة  – 919شفيق شحاته فقرة  – 599فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  –

 . 219ص  15عبدالمنعم الصدة فقرة  – 227ص  – 221ص  – 91إسماعيل غانم فقرة 
) بالنيول وريبير  التعرض ، فله هو أيضاً أن يحتمي بعدوى منع وإذا استمر صاحب األرض المحبوسة يستعمل حق المرور مدة سنة

( $%& . ( 599وبيكار فقرة 
  . 

، شأنها في ذلك شأن سائر الدعاوى فإذا حصل صاحب األرض المحبوسة على  ودعوى المطالبة بالتعويض تتقادم بخمس عشرة سنة

، فإن  ، أو مارس حق المرور فعال دون اتفاق أو حكم ، سواء باالتفاق أو بموجب حكم قضائي حق المرور في أرض الجار

، فإن دعواه تسقط بالتقادم  . فإذا سكت الجار عن المطالبة به مدة خمس سنة من وقت استحقاقه التعويض يصبح مستحقاً 
 ($%& ) 

ص  15حسن كيرة فقرة  – 211ص  97إسماعيل غانم فقرة  – 199محمد علي عرفة فقرة  – 959فقرة  2محمد كامل مرسي 

كذلك إذا بقى  – 72ص  95مصنور مصطفى منصور فقرة  – 215ص  79ة فقرة عبد المنعم فرج الصد – 199ص  – 191

، وكذلك  ، فإن موضع المرور يثبت بالتقادم كما قدمن الجار يمر في أرض المالك مدة خمس عشرة سنة دون أن يدفع مقابال لذلك

فقرة  9اوبري ورو  – 299 – 2 – 2552جازيت دي باليه  2552فبراير سنة  29تسقط دعوى التعويض بالتقادم ) نقض فرنسي 

( $%& . ( 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 951فلقرة  5بيدان وفوران  – 11وهامش  159
،  . وإذا حكم للجار بالتعويض 

و منذ ، ولم يطالب به الجار خمس عشرة سنة منذ استحقاق المبلغ أ ، وكان التعويض مبلغاً إجمالياً  أو تراضي عليه مع الطرف اآلخر

، فإنه يسقط هنا أيضاً بالتقادم  استحقاق أي قسط منه
 159فقرة  9اوبري ورو  – 729ص  2911بودري وشوفو فقرة  ( &%$) 

ص  79عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 191ص  15حسن كيرة فقرة  – 219ص  97إسماعيل غانم فقرة  – 51ص  – 52ص 
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( $%& . 72ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  – 215
بل إذا كان التعويض المحكوم به أو المتفق عليه إيرادا يتحدد كل  

، فإن هذا اإليراد يسقط بخمس سنوات شأنه في ذلك شأن كل دين دوري متجدد  سنة
 – 219ص  97إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

( $%& . 72ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  – 215ص  79عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 215ص 
  . 

 المطالت والمناور  - 3

 المطل المواجه والمطل المنحرف والمنور : - 473
عند إقامة بناء يقتضي األمر نقب فتحات في حيطانه ينفذ منها الضوء والهواء إلى داخل البناء ويمكن منها اإلطالل للنظر إلى  

 .  الخارج

، وذلك كالنوافذ والشبابيك والشرفات  ( vueسميت مطال )  –الضوء والهواء والنظر  –فإذا أعدت الفتحة لهذه األغراض الثالثة معاً 

 jour . De souffrance,de. وإذا قصرت على الضوء والهواء دون النظر سميت منوراً )  والبلكونات والخارجات بوجه عام
tolerance إذ يجب تجهيزه بشباك من حديد ال تزيد  ن الهواء، دو ( أما في القانون الفرنسي فالمنور ال يكون إال لنفاذ الضوء ،

، فال يمر فيه الهواء وال يمكن منه النظر  ( verre dormant، وسده بزجاج غير شفاف )  العين من عيونه على دسمتر وأحد
 (

 $%& . 525فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 199 – 2 – 2519جازيت دي باليه  2519يناير سنة  17نقض فرنسي  ( &%$

)
. وال يشترط ذلك في القانون المصري فالمنور في هذا القانون يستعمل الهواء كما يستعمل لنفاذ الضوء  

وهذا ما تنص  ( &%$) 

( بل إن هذا كان هو الحكم أيضاً في عهد التقنين المدني  515مدني كما سنرى ) أنظر ما يالي فقرة  712عليه صراحة المادة 

، ولكن القضاء المصري كان يطبق الحكم  مدني 712أنه كان ال يشتمل على نص خاص بالمناور يقابل المادة ، بالرغم من  السابق

 7المحاماة  2511نوفمبر سنة  25ابنوب  – 151ص  911رقم  12المحاماة  2559نوفمبر سنة  15استئناف مصر  ) دون نص

( $%&. ( 117ص  977رقم  29المحاماة  2515ابريل سنة  21قارن مع ذلك الجيزة الجزئية  – 951ص  175رقم 
  . 

،  وال فرق إذن بين المطل والمنور في القانون المصري إال من حيث إمكان اإلطالل للنظر في األول وعدم إمكان اإلطالل في الثاني

نها في الوضع العادي ، ولكنها فتحة تعلو عل قامة اإلنسان فال يستطيع اإلطالل م ولذلك يكون المنور فتحة في الحائط كالمطل
 (

، وجب اعتبارها مطال أياً كان ارتفاعها ) دمياط  وقد قضى بأنه لو أمكن اإلطالل على الجار من الفتحة المعتبرة منورا ( &%$

  . ( 111ص  999رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  21الجزئية 
 ً ويعطي الحق للمالك في اإلطالل  ، ( scrvitude de prospect ) ، ارتفاق الرؤية ، إلى جانب المنور والمطل ويوجد أيضا

، وهو  ، بحيث ال يسمح للجار بالبناء في حدود هذا المدى حتى ال يعطل حق المالك في النظر على ملك جاره والنظر إلى مدى بعيد

( $%& . ( 115ص  – 117ص  2999حق ارتفاق يكسب بما يكسب به سائر حقوق االرتفاق ) بودري وشوف فقرة 
  . 

( يمكن اإلطالل منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة إلى االلتفات  vue droite,de faceوالمطل إما أن يكون مطال مواجها ) 

( ال يمكن اإلطالل على ملك الجار إال بعد االلتفات يمينا وشماال أو إال  vue oblique,de coteيمينا أو شماال أو مطال منحرفا ) 

بعد االنحناء إلى الخارج 
( $%& . 599ص  295رقم  5مجموعة عمر  2555نوفمبر سنة  9نقض مدني  ( &%$) 

  . 

، وقيد  جعل القانون لكل حكمة ، فقد ،ثم المنور ، ويليه المطل المنحرف ولما كان المطل المواجه هو أشد الفتحات مضايقة للجار

 .  ، وأطلق المنور من كل قيد المطل المواجه بقيد أشد من قيد المطل المنحرف

 ) أ ( المطل المواجه والمطل المنحرف 
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 مدني على ما يأتي : 809نصوص قانونية :تنص المادة  - 474
، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه  على متر ال يجوز للجار أن يكون له على جاره ممطل مواجه على مسافة تقل - 2"  

 ، أو من حافة المشرية أو الخارجة "  المطل

وإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر فال يحق لهذا الجار أن يبني على اقل من  - 1"  

ناء الذي فتح فيه المطل " ، وذلك على طول الب متر يقاس بالطريقة السابق بيانها
تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2271

) مجموعة األعمال  725وخ تحت رقم ، فمجلس الشي 777. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهئاي 759

( $%& . ( 15ص  – 11ص  1التحضيرية 
  . 

 11 - 12/  59 - 95ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادتين 
: ال يجوز للجار  12/  95التقنين المدني السابق م  ( &%$) 

  . أن يكون له على جاره مطل على خط مستقيم بمسافة أقل من متر واحد
  . ، أو من ظاهر الخرجة أو المشربة : تقاس تلك المسافة إما من ظهر الحائط الذي فيه المطل المذكور 11/  59م 
. وزاد التقنين المدني الجديد بأن حسم خالفا كان قائماً في القضاء  توافق أحكام التقنين المدني الجديد و أحكام التقنين المدني السابق )

( $%& . ( مواجه بالتقادم كما سيجئالمصري بشان كسب المطلب ال
  . 

وفي التقنين المدني  - 519 - 511و 519ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري من 

 15 - 17و 11ويقابل في قانون الملكية العقارية اللبناني م  –وال مقابل للنص في التقنين المدني العراقي  - 717،  الليبي
 ($%& ) 

  : التقنينات المدنية العربية األخرى
،  ال يجوز لمالك عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات أو سوى ذلك من النتوءات – 2:  519التقنين المدني السوري م 

، ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل أو هذه الشرفات وبين تلك  جاورعلى أرض مسورة أو غير مسورة للمالك الم

، فال يجوز فتح النوافذ أو الشبابيك إال على علو مترين ونصف من  وإذا لم تكن هذه المسافة موجودة – 1.  األرض مسافة مترين

  . سعين سنتيمترا من أرض الغرفة إذا كان الطابق علويا، وعلى علو متر وت أرض الغرفة المراد اضاءتها إذا كان الطابق ارضيا
  . على االسطحة وعلى النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة 512و  519ال يسري المنع الوارد في المادتين  : 512م 
، وما سواها من  ابتداء من ظاهر الحائط الخارجي حيث يكون النوافذ 512و  519: تحسب المسافة المعينة في المادتين  519م 

  . النتوءات فابتداء من خطها الخارجي حتى الخط الفاصل بين العقارين
، فيما عدا تحديد المسافة للمطل بمترين بدال من متر واحد في التقنين  و أحكام التقنين السوري توافق أحكام التقنين المصري )

  . ( المصري
  . ) مطابق 717التقنين المدني الليبي م 

  . ن المدني العراقي ال مقابلالتقني
  . قانون الملكية العقارية اللبناني

  . ( سوري 519) مطابقة للمادة  11م 
، بدال من متر واحد في التقنين  ، فيما عدا تحديد المسافة للمطل بمترين وأحكام التقنين اللبناني توافق أحكام التقنين المصري )

بالمطالت في القانون اللبناني حسن كيرة في الحقوق العينية األصلية في القانون المدني اللبناني وانظر في القيود الخاصة  –المصري 

( $%& . ( 215ص  – 225ص  2519المقارن مذكرات على االلة الكاتبة سنة 
  . 
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 مدني على مايأتي : 719وتنص المادة 

، ولكن يرتفع هذا  مسين سنتيمترا من حرف المطل" ال يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خ 

الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام " 
تاريخ النص : ورد  ( &%$) 

. ووافقت عليه  ني الجديدمن المشروع التمهيد على وجه يكاد يكون مطابقا لما استقر عليه في التقنين المد 2277هذا النص في المادة 

التقنين  ، بعد تعديالت لفظية طفيفة أصبح بعدها مطابقا لما استقر عليه في في المشروع النهائي 752، تحت رقم  لجنة المراجعة

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  719، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  775. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  المدني الجديد

( $%& . ( 19ص  – 15
  . 

 .  ، فلم يكن هناك في هذا التقنين قيد مسافة بالنسبة إلى المطل المنحرف وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 - 715وفي التقنين المدني الليبي م  - 519 - 512ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 15 - 11ويقابل النص في القانون الملكية العقارية اللبناني م  –قابل للنص في التقنين المدني العراقي وال م
التقنينات  ( &%$) 

  : المدنية العربية األخرى
: ال يجوز لصاحب عقار أن يكون له مطل جانبي أو منحرف على أرض مسورة أو غير مسورة  512التقنين المدني السوري م 

  . ، ما لم يكن بين الحائط المحدث فيه المطل وبين األرض المذكورة مسافة نصف المتر مجاورللمالك ال
  . ( مصري 725ذكرها تجاه المادة  ) سبق 511م 
  . ( مصري 725) سبق ذكرها تجاه المادة  159م 
  . ( وأحكام التقنين السوري توافق أحكام التقنين المصري )

  . ( ) مطابق 715التقنين المدني الليبي م 
  . التقنين المدني العراقي ال مقابل
 : قانون الملكية العقارية اللبناني

  . ( سوري 512للمادة  ) مطابقة 11م 
  . ( سوري 511) مطابقة للمادة  17م 
  . ( سوري 519) مطابقة للمادة  15م 
( $%& . ( وأحكام التقنين اللبناني توافق أحكام التقنين المصري )

 . 

. ومجال تطبيق قيد المسافة  ، يتقيد فتحه بأن يكون على مسافة معينة ، مواجها كان أو منحرفاً  لص من هذه النصوص أن المطلويخ

،  . فإذا وجب قيد المسافة ، كما سنرى معفاة من قيد المسافة ، ولكن هناك مطالت ، فيسري على المباني في المدن والقرى عام

. فهذه مسائل أربع نبحثها  رط تترتب عليها أحكام غير تلك التي تترتب على المطالت غر المستوفية لهفالمطالت المستوفية لهذا الش

 .  فيما يلي

 قيد المسافة : - 475

 .  هنا يجب التمييز بين المطل المواجهة والمطل المنحرف على النحو الذي قدمناه

، كما  مدني 2/  725. لذلك تشترط المادة  يه المطل كما سبق القول، فهو أكثر مضايقة للجار المفتوح عل فإذا كان المطل مواجها

.  ، أو من حافة المشربة أو الخارجة " ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل رأينا أال يفتح " على مسافة تقل عن متر

لذي يتالقى فيه الحائط مع األرض المقام عليها الحائط ، أخذ الخط ا فإذا كان المطل نافذة أو شباكاً مفتوحاً في حائط من حوائط المبنى

، كان المطل  ، فإن كانت المسافة ما بين خط البداية وخط النهاية متراً أو أكثر ، وأخذ الخط الذي يفصل ما بين العقارين كنهاية كبداية

كان المطل المواجه مجاوزاً لحدود المسافة ،  . وإن كانت هذه المسافة أقل من متر المواجه مفتوحاً في حدود المسافة القانونية
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. وإذا كان المطل المواجه خارجة  القانونية
، ليس فحسب بالنسبة إلى ما هو  ويالحظ أن الخارجة تعتبر مطال مواجها ( &%$) 

 – 2 – 2522سيريه  2591نوفمبر سنة  25، بل أيضاً بالنسبة إلى ما هو على يمينها وما هو على شمالها ) نقض فرنسي  أمامها

( $%& . ( 119ص  2991وفقرة  – 115ص  2992بودري وشوف فقرة  – 119
( أو  veranda، شرفة كان أو فيراندا )  

( أو بلكونا أو غير ذلك  terrasseتيراسا ) 
كأرض رفعت واستندت إلى حائط فأصبحت بمثابة تيراس ) بالنيول وريبير  ( &%$) 

 $%& . ( 111ص  2999، أو تيراس خطط على سطح المنزل ) بودري وشوفو فقرة  ( 1هامش  751ص  525فقرة  9وبيكار 

)
، ويجب أن تكون المسافة  ونقطة النهاية هي دائماً الخط الفاصل ما بين العقارين كانت نقطة البداية هي حافة المشربة أو الخارجة  

، فالخط الفاصل هو منتصف سمك هذا  . وإذا كان العقاران يفصل فيما بينهما حائط مشترك ما بين هاتين النقطتين ال تقل عن متر

الحائط 
( $%&. 2991قرة بودري وشوفو ف – 97فقرة  7لوران  991فقرة  21ديمولب  ( &%$) 

. وعلى ذلك إذا كان حائط  

، أو  ، أو كان من باب أولي قائما على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل المبنى قائماً على مسافة تقل عن متر من الخط الفاصل

 .  حائط مطالت مواجهة، فإنه ال يصح في هاتين الحالتين أن تفتح في ال كان من باب أولي قائما على الخط الفاصل ذاته وهذا جائز

، كما  مدني719، ولذلك تقل المسافة فتصبح نصف متر بدال من متر وتقول المادة  أما إذا كان المطل منحرفاً فهو أقل مضايقة للجار

، في هذا الصدد : " ال يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمترا من حرف المطل  رأينا

، وإال  ، فإن كانت نصف متر أو أكثر كانت المسافة قانونية فتقاس المسافة إن من حرف النافذة إلى الخط الفاصل ما بين العقارين.  "

فهي غير قانونية 
وغنى عن البيان أن مسافتي المتر ونصف المتر إنما تكونان حيث ال يوجد نص تشريعي آخر يعين  ( &%$) 

حسن  – 192ص التشريعية المخالفة كثيرا في قوانين تنظيم المباني ) أنظر محمد على عرفة فقرة ، وتوجد هذه النصو مسافة أخرى

( $%& . ( 2هامش  191ص  11كيرة فقرة 
  . 

، دخلت هذه األرض  ، كطريق خاص أو فناء أو ممر لالستعمال المشترك وإذا كان الفاصل بين العقارين أرضاً فضاء مشتركة

، فيحسب المتر أو نصف المتر من المطل إلى  ، سواء للمطل المواجه أو للمطل المنحرف لمسافة القانونيةالفضاء كلها في حساب ا

، ال إلى نصف هذه األرض فقط  اآلخر األرض المشتركة حيث تالصق عقار الجار
 2592أكتوبر سنة  17نقض فرنسي  ( &%$) 

بالنيول وريبير  – 2952بودري وشوفو فقرة  – 155 – 2 – 2529داللوز  2521فبراير سنة  11 – 997 – 2 – 2592داللوز 

( $%& . 195ص  11حسن كيرة فقرة  – 599فقرة  9وبيكار 
  . 

 مجال تطبيق قيد المسافة :  - 476

، حتى  ، ينطبق على جميع العقارات المملوكة ملكية خاصة ، في المطالت المواجهة والمطالت المنحرفة وما قدمناه من قيد المسافة

 . و كانت المالكة هي الدولة ما دامت ملكيتها ملكية خاصةل

، فال يسري قيد المسافة بالنسبة إليها كما سنرى  أما األمالك العامة
( $%& . 511أنظر ما يلي فقرة  ( &%$) 

  . 

، فالعقارات الموجودة في القرى يسرى بالنسبة إليها هي أيضاً قيد المسافة  وال يشترط أن تكون العقارات موجودة في المدن
 ($%& 

( $%& . 529فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 151ص  251فقرة  1ابوري ورو  (
  . 

، وان يكون مسوراً أو غير مسور  ويستوي في العقار الذي يفتح فيه المطل أن يكون مسكوناً أو غير مسكون
بودري  ( &%$) 

كوالن وكابيتان ودي  – 529فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 151ص  251فقرة  1اوبري ورو  – 111ص  2991وشوفو فقرة 

  . 721ص  – 722ص  2929فقرة  2المور انديير 
مجموعة عمر  2937مارس سنة  27ويعتبر المطل المفتوح على أرض غير مبنية غالبة مفتوحا على سبيل التسامح ) نقض مدني 

نوفمبر سنة  11اإلسكندرية  – 2995ص  295رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يونيه سنة  25 – 292ص  255رقم  1

يونيه سنة  99مصر  – 215ص  299رقم  22المحاماة  2599سنة مايو  17طنطا  – 951ص  151رقم  29المحاماة  2515
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  . ( 129ص  51رقم  91المجموعة الرسمية  2599
. وقد قضت محكمة النقض بأن قول  وال يشترط إثبات أن المطل المفتوح على أقل من المسافة القانونية قد أحدث ضررا للجار

، والتحريم يوجب إزالة الفعل  ، معناه التحريم ر أن يكون له علىجاره مطل مقابلمدني ) قديم ( : ال يجوز للجا 95الشارع في المادة 

، فعدم تحدث المحكمة في  ، فإنه مع التحريم يكون الضرر مفترضا قانونا كونه أحدث ضرراً بالفعل أو لم يحدث المحرم بال نظر إلى

، إذ هذا التحدث  . ال يقدح في حكمها ر من شأنه أن يستوجبهاحكمها باالزالة على اعتساف الجار في طلب اإلزالة لعدم أصابته بضر

مجموعة عمر  2557يناير سنة  29كان يكون له محل لو أن المحكمة كانت تملك النظر في قيام الضرر أو عدم قيامه ) نقض مدني 

( $%& . ( 912ص  197رقم  9
  

 المطالت المعفاة من قيد المسافة :  - 477

 أهمها ما يأتي : على أن هناك مطالت و

، بل هي موجودة أصال للدخول إلى  ، إذ هي ال تعد لإلطالل منها على الجار . فهذه ال تعتبر مطالت األبواب ومداخل العقار –أوال 

العقار والخروج منه 
 2591داللوز  2591مارس سنة  19 – 299 – 2 – 11داللوز  2719يونيه سنة  17نقض فرنسي  ( &%$) 

فقرة  9بالنيول وريبير و بيكار  – 151ص  2519فقرة  1اوبري ورو  – 111ص  2991ودري وشوفو فقرة ب – 111 - 2 –

 911فقرة  2عكس ذلك محمد كامل مرسي  أنظر – 721ص  2929كوالن وكابيتان ودي المور انديير فقرة  – 751ص  512

ص  999رقم  22المحاماة  2599بر سنة ديسم 21دمياط الجزئية  – 259ص  55عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 519ص 

111 . &%$ )
  . 

، أو التي ال  ، أو ال تكشف إال السطح المطالت التي ال تكشف من العقار المجاور إال حيطانا مسدودة ما لم تنهدم هذه الحيطان –ثانياً 

، بل يجوز  يجوز فتحها على اية مسافة كانت، ومن ثم  . فالحكمة من قيد المسافة هذه الحاالت منعدمة يبصر الناظر منها إال السماء

فتحها في الحائط المقام على الخط الفاصل ما بين العقارين 
بالنيول  – 999ص  – 155ص  251فقرة  1أوبرى ورو  ( &%$) 

 – 292ص  51إسماعيل غانم فقرة  – 159ص  115مارتي ورينو فقرة  – 755ص  – 757ص  512فقرة  9وريبير وبيكار 

 51ص  97منصور مصطفى منصور فقرة  – 251ص  55ذلك عبد المنعم فرج الصدة فقرة المنعم فرج الصدة فقرة أنظر عكس 

، جاز لصاحب هذا العقار أن يطلب  ، فأصبح المطل يكشف أجزاء العقار الداخلية وإذا انهدم الحائط الذي يكشفه المطل – 2هامش 

، إذ ليس في هذا العمل اعتداء  ه المدة ال يكسب صاحبه حق ارتفاق بالتقادمسد المطل حتى لو بقى المطل مفتوحا على الحائط هذ

( $%& . ( 2997بودري وشوفو فقرة  ) يكسب قيامه حقا بالتقادم
  . 

، وقد نصت العبارة األخيرة من  ، ولو كانت مطالت منحرفة بالنسبة إلى العقار المجاور المطالت المواجهة للطريق العام -ثالثاً 

، إذا تقول : " ولكن يرتفع هذا الحظر إذا كان المطل المنحرف على العقار  ، صراحة على هذا الحكم ،كما رأينا مدني719 المادة

. وقد ورد هذا النص في شأن المطل المنحرف الذي يكشف عقاراً مملوكاً  المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام "

النص في شأن المطل المواجه للطريق العام إذا لم يكن مطال منحرفاً كاشفاً لعقار مملوك ملكية  ، وال حاجة لمثل هذا ملكية خاصة

. وهذا ما  ، فليس في حاجة إلى قيد المسافة ، ذلك أن الطريق العام إنما تسري عليه القواعد والنظم التي تضعها السلطة العامة خاصة

وجد في التقنين المدني الفرنسي نص صريح في هذا المعنى ، دون أن ي استقر عليه القضاء والفقه في فرنسا
نقض فرنسي  ( &%$) 

 2592أكتوبر سنة  17 – 179 – 2 – 51داللوز  – 2752أكتوبر سنة  17 – 297 – 2 – 11داللوز  2712أول يوليه سنة 

 157 – 151ص  251قرة ف 1اوبري ورو  – 255 – 2595داللوز االسبوعي  2595( يناير سنة  – 997 – 2 – 2592داللوز 

( $%& . 757ص  512فقرة  9بالنيول وربيير وبيكار  – 2959بودري وشوفو فقرة  –
  . 
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 المطالت المستوفية لقيد المسافة والمطالت غير المستوفية لهذا القيد : - 478
، فإنه يعد استعماال لرخصة في حدودها القانونية  ، وكان المطل مستوفيا له فإذا وجب قيد المسافة 

مارس  27نقض مدني  ( &%$) 

( $%& . 292ص  55رقم  1مجموعة عمر  2591سنة 
،مواجها كان أو منحرفا في هذا الحالة حق ارتفاق على  وال يعتبر المطل 

نا قيد من قيود الملكية لمصلحة العقار المجاور ، بل هو كما قدم العقار المجاور
وقد قضت محكمة النقض بأن كل ما قصده  ( &%$) 

من القانون المدني ) القديم ( إنما هو تقييد حرية صاحب األرض المعدة للبناء في أن يقيم البناء على نهايتها إذا  95الشارع من المادة 

لم يقصد بحال أن يجعل العقار المجاور خادما للعقار الذي فتح فيه المطل على . وهو  كان يريد فتح مطالت له على ملك جاره

، بحيث يكون محمال بحق ارتفاق سلبي ال يمكن معه لصاحب هذا العقار أن يقيم بناء على حدود  المسافة القانونية من يوم فتحه

. وذلك ألن هذا االرتفاق السلبي ليس مما يكتسب  ن، أو أن يسوره ويتصرف في سوره بالهدم والبناء مرة بعد مرة وفي كل أ ملكه

. فالمطل ال يعتبر ارتفاقا للعقار المطل على العقار المطل عليه متى كان مفتوحا  ، وإنما هو ال يكون إال باالتفاق عليه بمضي المدة

 –شارة إلى هذا الحكم ( وقد سبقت اإل 292ص  55رقم  1مجموعة عرم  2591مارس سنة  27على المسافة القانونية ) نقض في 

( $%& . 197ص  – 191ص  76 وانظر حسن كيرة فقرة
، كان  . فإذا أراد صاحب هذا العقار األخير هو أيضاً البناء في ملكه 

نه بالخيار بين أن يبني في حدود ملكه فيقم حائطا على الخط الفاصل بين العقارين ولكنه في هذه الحالة ال يستطيع أن يفتح فيه مطال أل

، أو أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر إذا أراد فتح مطل مواجه أو بمسافة نصف متر إذا أ  ال يكون في حدود المسافة القانونية

راد فتح مطل منحرف 
( $%& . 511فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 155ص  251فقرة  1اوبرى ورو  ( &%$) 

  . 

ً  المسافةأما إذا كان المطل غير مستوف لقيد  ، أو على مسافة أقل من  ، بأن كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر إذا كان مواجها

، كان لصاحب العقار المجاور أن يطلب سده  نصف متر إذا كان مطال منحرفاً 
مجموعة  2555نوفمبر سنة  1نقض مدني  ( &%$) 

، أن يكتفي  ، بدال من سد المطل سدا كامال يجوز وقد قضى بأنه – 211المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما جزء أول ص 

، إذا كان ذلك ممكنا ) استئناف  ، وذلك بسد الجزء األسفل منه بحيث تصير قاعدته أعلى من قامة اإلنسان العادية بتحويله إلى منور

ص  51م فقرة إسماعيل غان – 911ص  971شفيق شحاتة فقرة  – 155ص  571رقم  1المحاماة  2519أكتوبر سنة  11مصر 

299 ) .&%$ )
، كان لصاحب  . وإذا فرضنا أن المطل كان مواجهاً وكان مفتوحا في حائط قائم على الخط الفاصل بين العقارين 

، بشرط إال يفتح هو بدوره مطال في  العقار المجاور أن يقيم حائطا في عقاره على نفس الخط الفاصل فيسد بذلك المطل المفتوح عليه

 .  أقامه ألن هذا المطل ال يكون مستوفيا هو أيضاً لقيد المسافة الحائط الذي

وإذا بقى المطل غير المستوفي لقيد المسافة مفتوحاً مدة سنة 
، فللجار أن يرفع  أما إذا بقى المطل مفتوحا أقل من سنة ( &%$) 

فقرة  2ض له في حيازته ) محمد كامل مرسي ، ألن المالك بفتحه المطل في غير الحدود القانونية يكون قد تعر دعوى منع التعرض

 195ص  299رقم  5المحاماة  2517نوفمبر سنة  12مصر الكلية  – 995ص  – 999ص  191محمد علي عرفة فقرة  – 919

( $%& . ( 215ص  299رقم  22المحاماة  2599يونيه سنة  17وقارن طنطا الكلية  –
. واستوفي شروط دعوى منع التعرض  

، فإن صاحب المطل  األعمال الجديدة بأن كانت الحيازة صحيحة خالية من العيوب وليست على سبيل التسامحأو دعوى وقف 

يستطيع أن يمنع الجار من التعرض له في المطل وذلك بدعوى منع التعرض 
داللوز  2519مايو سنة  9نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%& . 999ص  191محمد علي عرفه فقرة  – 259 – 2519االسبوعي 
. أو من إقامة حائط على حدود ملكه بسد المطل وذلك  

( فيكون  action negatoireبدعوى وقف األعمال الجديدة وعلى الجار أن يرفع على صاحب المطل دعوى إنكار حق االرتفاق ) 

ب كسب الحقوق ، أن يثبت أنه كسب حق ارتفاق المطل بسبب من أسبا ، وقد رفعت عليه الدعوى الموضوعية على صاحب المطل

االرتفاق ومنها التقادم 
 – 25ص  11م  2525نوفمبر سنة  21 – 291ص  15م  2521فبراير سنة  25استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%& . 995ص  191محمد علي عرفة فقرة  – 919فقرة  – 915فقرة  2محمد كامل مرسي 
  . 

، وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها  ذا النحو مدة خمس عشرة سنةفإذا ظل المطل المفتوح على أقل من المسافة القانونية على ه
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، وكان المطل غير معفي من قيد المسافة على النحو الذي بيناه فيما تقدم  وليست على سبيل التسامح
 . 511أنظر انفاً فقرة  ( &%$) 

&%$ )
، ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة  ، فإن صاحب المطل يكسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم 

القانونية كما هو 
 – 2 – 71داللوز  2771أكتوبر سنة  25 – 259 – 2 – 19داللوز  2519فبراير سنة  1نقض فنرسي  ( &%$) 

مارس  1 – 259 – 2519داللوز األسبوعي  2519يناير سنة  17 – 77 – 2 – 2599داللوز  2591نوفمبر سنة  21 – 221

 . 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 911ص  256فقرة  1اوبري ورو  – 729 – 22 – 2597جازيت دي باليه  2597سنة 
&%$ )

، بل ليس له  صل بين العقارين، حتى لو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفا وليس لصاحب العقار أن يعترض 

، وذلك  في هذه الحالة أن يقيم حائطا في ملكه إال بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر أو بمسافة نصف متر بحسب األحوال

حتى ال يسد المطل المكسوب بالتقادم كليا أو جزئيا 
 15 – 15 – 2 – 2592سيريه  2599يوليه سنة  1نقض فرنسي  ( &%$) 

بالنيول وريبير  – 2999بودري وشوفو فقرة  – 91هامش  251فقرة  1اوبري ورو  – 17 – 2 – 2529داللوز  2591يه سنة يول

( $%& . 599ص  519فقرة  9وبيكار 
، إذا تقول : "  ، كما رأينا مدني 725. وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المدة  

، فال يجوز لهذا الجار أن يبني على اقل من متر  مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متروإذا كسب أحد بالتقادم الحق في مطل 

، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه المطل "  يقاس بالطريقة السابق بيانها
وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  ( &%$) 

.  خالفا قائماً في القضاء المصري بشأن كسب المطل المواجه بالتقادم... ثم حسم ) المشروع (  التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : "

، فال يحق للجار أن يبني علىمسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح فيه  فهناك أحكام تقضي بأنه إذا كسب المطل بالتقادم

. وقد أخذ المشروع بالرأي  المطل المفتوح، ولو سد  . وهناك أحكام أخرى تعطي الجار الحق في أن يبني على حدود ملكه المطل

، إذا كسب بالتقادم  ، ألنه هو الذي يجعل لكسب المطب بالتقادم قيمة جدية ويجب أن يؤخذ بهذا الحل أيضاً في المطل المنحرف األول

  . ( 17ص  1" ) مجموعة األعمال التحضيرية 
ص  9االستقالل  591 2فبراير سنة  29يطابق النص : استئناف وطني أما األحكام التي تشير إليها المذكرة اإليضاحية فمنها ما 

 1المنصورة الجزئية الوطنية  – 115ص  225رقم  15المجموعة الرسمية  2517ابريل سنة  99اإلسكندرية الوطنية  – 192

م  2755راير سنة فب 1 – 15ص  9م  2759نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  – 191ص  551رقم  1المحاماة  2511يناير سنة 

ومنها ما يناقضه : استئناف  – 97ص  91م  2515ديسمبر سنة  22 – 957ص  11م  2525ابريل سنة  11 – 191ص  1

 97رقم  21المجموعة الرسمية  2529ديسمبر سنة  7 – 125ص  291رقم  1المجموعة الرسمية  2599ابريل سنة  27وطني 

ص  221رقم  17المجموعة الرسمية  2511أكتوبر سنة  5 – 251ص  15قوق الح 2595ابريل سنة  7مصر الوطنية  – 15ص 

111 . &%$ )
، ال  . وكان هناك شك في أن من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل يكون من حقه إلزام الجار بترك المسافة القانونية 

، بل على طول البناء كله الذي فتح فيه المطل  على طول فتحة المطل فقط
 2517ابريل سنة  99إلسكندرية الكلية ا ( &%$) 

( $%& . 19 – 1 – 57داللوز  2751نوفمبر سنة  29مونبلييه  – 115ص  225رقم  15المجموعة الرسمية 
وقد جاء التقنين  

، إذا يقول كما رأينا : " وذلك طول البناء الذي فتح فيه المطل "  المدني المصري الجديد حاسماً في هذا المسألة بنص صريح
 ($%& 

( $%& . 551ص  – 552ص  979فقرة  2محمد كامل مرسي  (
  . 

، ألنه لم يكسب إال حق  ، فليس لصاحب المطل أن يطالب بهدم البناء وإذا التزم الجار ترك المسافة القانونية من حد المطل وأقام بناء

 nonعدم البناء أو بعدم التعليمي) ، دون أن يكسب حق ارتفاق ب ارتفاق بالمطل وقد سلم له ملطه بمسافته القانونية
aedificande,de altius non tollendi )

ابريل سنة  19 – 112ص  7م  2751ابريل سنة  21استئناف مختلط  ( &%$)  

 25جازيت  2519سبتمبر سنة  29اإلسكندرية الجزئية المختلطة  – 552ص  15م  2521يونيه سنة  1 – 957ص  11م  2525

 15جازيت دي باليه  2512يونيه سنة  12 – 959 – 2 – 91سيريه  2799يوليه سنة  92قض فرنسي ن – 221ص  271رقم 

( $%& . 291ص  295عبد المنعم فرج الصدة فقرة المنعم البدراوي فقرة  – 2512أكتوبر سنة 
. فإذا أقام الجار حائطا في ملكه  
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لحائط مطال بشرط أن يراعي هو أيضاً المسافة القانونية فإذا كان المطل ، فإنه يجوز له أن يفتح في هذا ا بعد ترك المسافة القانونية

، وله  ، كان للجار أن يقيم حائطا يبعد عن المطل أي عن الخط الفاصل بمسافة متر األول مفتوحا في حائط مقام على الخط الفاصل

وحا في حدود المسافة القانونية فهو يبعد عن الخط في هذه الحالة أن يفتح مطال في حائطه ألن هذا المطل يكون في هذه الحالة مفت

الفاصل بمسافة متر 
( $%& . 1هامش  291ص  51أنظر إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

. وهناك رأي يذهب إلى أن الجار ليس له  

مترين من الخط الفاصل ، وإذا أراد ذلك فعليه أن يبتع بحائطه متراً آخر فيكون على مسافة  في هذا الحالة أن يفتح في حائطه مطال
 (

 – 255ص  299عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 152ص  11حسن كيرة فقرة  – 999ص  197محمد علي عرفة فترة  ( &%$

( $%& . 59ص  91منصور مصطفى منصور فقرة 
. ويكسب صاحب المطل بالتقادم حق ارتفاق بالمطل في نطاق الحيازة التي  

، ال يحق له أن يفتح نافذة أخرى  ب التقادم حق المطل من نافذة واحدة، فمن كس كانت أساساً للتقادم
مصر الكلية الوطنية  ( &%$) 

 – 11ص  159رقم  1جازيت  2521يناير سنة  19استئناف مختلط  – 199ص  597رقم  1المحاماة  2511أول مارس سنة 

محمد  – 111ص  2999بودر وشوفو فقرة  – 19 فقرة 7لوران  – 77 – 2 – 2599داللوز  2591فبراير سنة  21نقض فرنسي 

( $%& . 972فقرة  2كامل مرسي 
، ومن كسب بالتقادم مطال في الطابق العلوي ال يحق له أن يفتح مطال في طابق أعلي أو في  

طابق أسفل 
 2محمد كامل مرسي  95ص  17رقم  7المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  19مصر الكلية استئنافي  ( &%$) 

( $%& . 559ص  972فقرة 
، إذا كان ال يستطيع أن يضيف إليه مطال آخر فإنه  ,ولكن من كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطل 

، ألن القانون لم يقيد سعة الفتحات  يستطيع أن يزيد في سعة المطل الذي كسبه بالتقادم
محمد  – 2999بودري وشوفو فقرة  ( &%$) 

( $%& . 19فقرة  7عكس ذلك لوران  – 559ص  972فقرة  2كامل مرسي 
  . 

، فإن حق المطل يرجع من جديد بنفس مداه دون زيادة  ، ثم أعيد بناؤه وإذا انهدم الحائط المفتوح فيه مطل كسب بالتقادم
 ($%& ) 

ص  5م  2751يناير سنة  25استئناف مختلط  – 215ص  15رقم  99المجموعة الرسمية  2592ديسمبر سنة  21استئناف مصر 

219 . &%$ )
، ألن األمر يتعلق بواقعة مادية  . ويجوز إثبات مدى المطل الذي كسب بالتقادم عن طريق البينة 

نقض  ( &%$) 

 2599بودري وشوفو فقرة  – 15فقرة  7فقرة ؟؟؟ لوران  21ديمولب  – 77 – 2 – 2599داللوز  2591نوفمبر سنة  21فرنسي 

( $%& . 971فقرة  2محمد كامل مرسي  – 111ص 
، فإن حق  ، ثم أعيد بناؤه ولكن إذا بقى الحائط منهدما مدة خمس عشرة سنة 

، ألنه يكون قد زال بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة  المطل ال يرجع من جديد
 9المحاماة  2519ابريل سنة  11أجا  ( &%$) 

( $%& . 555ص  971فقرة  2محمد كامل مرسي  – 199ص  921رقم 
  . 

 منور ال -ب 

 مدني على ما يأتي : 821نص قانوني : تنص المادة  - 479

، وال يقصد بها إال مرور الهواء ونفاذ  ، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة اإلنسان المعتادة " ال يشترط أية مسافة لفتح المناور 

، دون أن يستطاع اإلطالل منها على العقار المجاور "  النور
من  2275ورد هذا النص في المادة تاريخ النص :  ( &%$) 

في  751. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 1األعمال التحضيرية  ) مجموعة 712، فمجلس الشيوخ تحت رقم  759. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  المشروع النهائي

( $%& . ( 11ص  – 12ص 
  . 

، ولكن سكوت هذا التقنين عن تعيين مسافة المنور معناه أنه لم تكن تشترط فيه أية  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

مسافة لها 
لي ) السابق وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " وقد سكت التقنين الحا ( &%$) 

( $%& . ( 12ص  1، ولكن الحكم فيه هو ما تقدم " ) مجموعة األعمال التحضيرية  ( عن ذكر المناور
  . 
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وال  - 799وفي التقنين المدني الليبي م  - 1/  519ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 1/  11ويقابل النص في القانون الملكية العقارية اللبناني م  –مدني العراقي مقابال للنص في التقنين ال
التقنينات المدنية  ( &%$) 

  : العربية األخرى
، فال يجوز فتح النوافذ أو  : وإذا لم تكن هذه المسافة ) مسافة مترين بالنسبة إلى المطل ( موجودة 1/  519التقنين المدني السوري م 

، وعلى علو متر وتسعين سنتيمترا من  لى علو مترين ونصف من أرض الغرفة المراد اضاءتها إذا كان الطابق ارضياالشبابيك إال ع

. ) وعلو المنور عن أرضية الغرفة في التقنين السوري هي كما نرى اثنين ونصف مترا في  ارضية الغرفة إذا كان الطابق علويا

. في حين إنها في التقنين المصري علو يزيد على قامة اإلنسان في جميع  علىمتراً في الطوابق األ 5. 2الطابق االرضي و 

 . األحوال
  . ( ) مطابق 799التقنين المدني الليبي م 

  . التقنين المدني العراقي ال مقابل
والتقنين اللبناني هو نفس ، والخالف بين التقنين المصري  سوري 1/  519) مطابقة للمادة  1/  11قانون الملكية العقارية اللبناني م 

( $%& . ( الخالف بين التقنين المصري والتقنين السوري
  . 

. وكل  ويخلص من هذا النص أن المنور ال يشترط في فتحه أية مسافة كما تشترط مسافات معينة بالنسبة إلى فتح المطل سبق بيانها

، فال يجوز اإلطالل منه على العقار  ما يشترط في المنور هو أن يكون على ارتفاع معين وأال يستعمل إال لنفاذ النور ومرور الهواء

 .  ، يختلف عن حكم المنور الذي لم يستوفها الذي استوفي هذه الشروط حكم في القانون. وللمنور  المجاور

 الغير في المناور هو في االرتفاع ال في المسافة : - 481 

، وال يجوز مرور الهواء منه  ، فالمنور ال يكون إال لنفاذ النور قدمنا أن القانون الفرنسي يميز تميزاً واضحاً بين المناور والمطالت 

متراً في الطابق األرضي و 1,1، إلى جانب أن يكون على ارتفاع معين )  . ولذلك يجب وال اإلطالل منه على العقار المجاور

.,  ، تجهيز بشباك من حديد ال تزيد أي عين من عيونه على ديسمتر وأحد وسده بزجاج غير شفاف ات العلوية (متراً في الطبق2,5

، ومن حيث الغرض المقصود منه إذ المقصود من  أما المنور في القانون المصري فال يختلف عن المطل إال من حيث االرتفاع

لك ليس من الضروري أن يجهز بشباك من الحديد وال أن يسد بزجاج غير ، ولذ المنور نفاذ النور ومرور الهواء في وقت وأحد

، وال يجوز اإلطالل من المنور  شفاف
( $%& . 2915بودري وشوف فقرة  – 519أنظر انفاً فقرة  ( &%$) 

  . 

انونين المطالت المواجهة ، كما قيد كل من الق ، المناور بمسافات معينة ، كما ال يقيد القانون الفرنسي وال يقيد القانون المصري

،بل يجوز أن يقيم المالك حائطا على الخط الفاصل ما بين  . فيجوز إذن فتح المناور في الحيطان على اية مسافة والمطالت المنحرفة

عه فوق قامة ، هو أن يكون ارتفا ، في القانون المصري . والقيد الوحيد للمنور عقاره والعقار المجاور ويفتح فيه ما يشاء من المناور

متراً كما هو األمر في 2,5، أو على ارتفاع  ، حتى ال يستطاع اإلطالل منه فيمكن أن يكون على ارتفاع مترين مثال اإلنسان المعتادة

متراً فقط إذ أن قامة اإلنسان المعتادة تصل إلى هذا الطول 2,19، ولكن ال يجوز أن يكون على ارتفاع  القانون الفرنسي
 ($%& ) 

قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان ارتفاع الفتحة عن سطح الغرفة بمقدار يعلو عن قامة الرجل العادي بحيث ال يتسنى وقد 

ص  911رقم  12المحاماة  2559نوفمبر سنة  15، فإنها تعتبر بمثابة منور ال مطل ) استئناف مصر  اإلطالل منها على الجار

 – 111ص  2915، قيس االرتفاع من أقرب درجات السلم إلى المنور ) بودري وشوفو فقرة  وإذا فتح منور في بئر السلم –(  151

( $%& . ( 159ص  251فقرة  1اوبري ورو 
  . 

، إذا لم تكن مرتفعة فهي مطل معد لنفاذ النور ولمرور الهواء ولإلطالل  ، في القانون المصري ونرى من ذلك أن الفتحة في الحائط

،  . وإذا كانت الفتحة مرتفعة بحيث تعلو على قامة اإلنسان المعتادة راعي فيه المسافات القانونية التي تقدم بيانها، فيجب إذن أن ت منه

، فال تراعي فيه مسافة ما ولو فتح في حائط مقام على الخط الفاصل بين  فهي منور معد لنفاذ النور ولمرور الهواء دون اإلطالل منه

 .  هذا القدر من االرتفاع، ولكن يراعي فيه  العقارين
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 حكم المناور المستوفية لشرط االرتفاع : - 480
، وكان لصاحبه أن  ، بأن كان على هذا االرتفاع المعين وبأن كان معدا للنور والهواء دون اإلطالل فمتى استوفي المنور شروطه 

، وال يجوز لصاحب العقار المجاور أن يعترض عليه أو أن يطلب سده  يستبقيه
ولكن ال يجوز لصاحب المنور أن يسيء  ( &%$ )

ابريل  21، أو أن يعتلى ما يمكنه من اإلطالل من المنور على الجار ) الجيزة  ، كأن يقذف منه على الجار الملفات منزله استعماله

لي عرفة ع محمد – 11ص  999رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  21دمياط  – 117ص  977رقم  29المحاماة  2515سنة 

منصور  – 299ص  299عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 299ص  – 55ص  51إسماعيل غانم فقرة  – 917ص  195فقرة 

( $%& . 55ص  97مصطفى منصور فقرة 
  . 

ولكن صاحب المنور ال يكسب حقاً قبل صاحب العقار المجاور فهو بفتحه المنور إنما أتيى رخصة من المباحات ولذلك يجوز 

، وال يصبح هذا  ، فيسد المنور الذي فتحه جاره العقار المجاور أن يقيم حائطاً في ملكه على الخط الفاصل ما بين العقارينلصاحب 

المنور صالحا لإلنارة وال لمرور الهواء 
بالنيول  – 2999بودر وشوفو فقرة  – 159ص  251فقرة  1اوبرى ورو  ( &%$) 

 – 2 – 59داللوز  2759يناير سنة  15 – 11 – 2 – 19داللوز  2715يناير سنة  19 نقض فرنسي – 521فقرة  9وريبير وبيكار 

( $%& . 259 – 2519داللوز األسبوعي  2519يناير سنة  7 – 929 – 2 – 2595داللوز  2595يناير سنة  19 – 211
  .

، إذ هو لم يكسب حقا قبل الجار  لكه، أو أن يطلب هدم الحائط الذي أقامه الجار في م وليس لصاحب المنور أن يعترض على ذلك

، حتى  ، فيجوز للجار ، حتى لو أن المنور بقى مفتوحاً مدة خمس عشرة سنة أو أكثر . ويكون هذا هو الحكم بفتحه المنور كما قدمنا

فتح المنور  ، وال يجوز لصاحب المنور أن يتمسك بأنه كسب حق بعد انقضاء هذه المدة أن يقيم حائطاً في ملكه يسد به المنور

، وإتيان الرخصة ال يصلح أساسا للحيازة وال للتملك بالتقادم المكسب  ، فهو إنما أتى رخصة من المباحات كما قدمنا بالتقادم
 ($%& 

رقم  22المحاماة  599 2يونيه سنة  17طنطا الكلية  – 191ص  911رقم  12المحاماة  2559نوفمبر سنة  15استئناف مصر  (

محمد  – 119ص  2999بودري وشوف فقرة  – 951ص  175رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  25وب بن – 215ص  299

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 917ص  195فقرة  2محمد كامل مرسي  – 225شفيق شحاتة فقرة  – 971فقرة  2كامل مرسي 

( $%& . 55ص  51إسماعيل غانم فقرة  – 55
  . 

،يحسن به أن يبتعد بالحائط عن الخط الفاصل ما بين العقارين لمسافة كافية  ا فتح منوراً في حائط أقامه، إذ ونرى من ذلك أن المالك

، فإن  ،حتى لو بنى جاره حائطاً على الخط الفاصل فيما بعد ، وهو اإلنارة والتهوية ، لبقاء المنور صالحاً للغرض المقصود منه

 .  ر بعداً كافيا يبقى على صالحيته كمنورالمنور يكون في الحالة بعيداً عن حائط الجا

 حكم المنور غير المستوفية لشرط االرتفاع : - 482
متراً أو على ارتفاع اقل من  2,19، بأن كان مفتوحا مثال على ارتفاع  وإذا كان المنور غير مستوف لشرط االرتفاع الواجب 

 .  . ومن ثم يجب التمييز بين حالتين اً كما تقدم القول، فإنه يعتبر في القانون المصري مطال ال منور أرضية الحائط

. وفي  ) الحالة األولي ( أن يكون هذا المطل قد روعيت فيه المسافة القانونية التي سبق بيانها في المطل المواجه والمطل المنحرف

تسري األحكام التي قدمناه في المطالت . و ، ال من حيث إنه منور وال من حيث أنه مطل هذا الحالة ال يجوز للجار االعتراض عليه

المفتوحة في حدود المسافة القانونية 
( $%& . 517أنظر انفاً فقرة  ( &%$) 

  . 

. وال  ) الحالة الثانية ( أن يكون هذا المطل لم تراع فيه المسافة القانونية وفي هذه الحالة يجوز للجار أن يعترض عليه وان يطلب سده

، وان شكل الفتحة وسعتها ووضعها بد كل ذلك على أن المقصود منها اإلنارة  يجوز لصاحبه أن يدعي أنه إنما فتح منوراً ال مطال

، فهي مطل ال منور  . فما دامت الفتحة ليست على االرتفاع الواجب قانونا ، وان الفتحة ال تستعمل فعال لإلطالل إلطاللوالتهوية ال ا

، وتسري عليها جميع األحكام التي تسري على المطالت غير المستوفية لقيد المسافة وقد تقدم بيانها  كما تقدم
أنظر انفاً  ( &%$) 

( $%& . 517فقرة 
  . 
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. وال يجوز بعد ذلك  ، فقد كسب صاحبها حق ارتفاق بالمطل ذه األحكام أن الفتحة إذا بقيت على وضعها مدة خمس عشرة سنةومن ه

، سواء اعتبرت منوراً أو مطالً  ، وال أن يطلب سدها للجار أن يعترض على بقاء الفتحة
 971فقرة  2محمد كامل مرسي  ( &%$) 

 – 51إسماعيل غانم فقرة  – 211ص  55عبد المنعم البدراوي فقرة  – 915ص  – 917ص  195محمد على عرفة فقرة  –

( $%& . 151ص  11حسن كيرة فقرة  – 11عبدالمنعم فرج الصدة فقرة 
  . 

  $159  $ 

 الملكية الشائعة  -الباب الثالث 

  تقسيم الموضوع : تجرى في تقسيم الموضوع على نهج التقنين المدني - 483
 .  ، ثم نتكلم في وضع خاص للشيوع هو الشيوع اإلجباري في الملكية الشائعة بوجه عام ، فتتكلم أوالً 

 الملكية الشائعة بوجه عام  -الفصل األول 
في الشيوع الوراثي  Siesse – 2511سنة  Caen في فكرة الشيوع في القانون الفرنسي رسالة من Lebret : مراجع ( &%$) 

في الشيوع وملكية الطبقات ) شرح للقانون البلجيكي الصادر في  Cembron – 2511باريس سنة في القانون المقارن رسالة من 

  . 2599في الشيوع في المال ورسالة من باريس سنة  Jonasco – 2519( بروكل سنة  2515يوليه سنة  7
De Varellles – Sommieres  كابيتان في الشيوع  –ا بعدها وم 991ص  2591في الملكية الشائعة في المجلة االنتقادية سنة

شكرى قرادحي في الملكية الشائعة في المجلة  –وما بعدها  75وما بعدها وص  25ص  2515الوراثي في المجلة االنتقادية سنة 

في الملكية الجماعية والشيوع واألثر الكاشف للقسمة في المجلة االنتقادية  Vincent – وما بعدها 999ص  2599االنتقادية سنة 

حامد زكي نحو تنظيم تشريعي للملكية الشائعة في مصر في مجلة جمعية التشريع المقارن سنة  –وما بعدها  175ص  2591سنة 

في فكرة الملكية الشائعة في مجلة جمعية التشريع المقارن سنة  Supervielle – وما بعدها 991وما بعدها وص  916ص  2599

( $%&. وما بعدها 2919ص  2557
  

 (Coproprite - Indivision ) 

 الملكية الشائعة في التقنين المدني السابق والتقنين المدني الجديد :  - 484

، فكان مقتضبا أشد االقتضاب  حذا التقنين المدني السابق حذو التقنين المدني الفرنسي
وسبب اقتضاب التقنين المدني  ( &%$) 

.  ، وهي ملكية فردية يكون فيها مالك واحد له سلطة مطلقة على المال المملوك يةالفرنسي أن هذا التقنين وقف عند الملكية الرومان

، ومن  في الملكية الرومانية ، فزوال الشيوع ال بقاؤه هو األصل ، كان هذا أمراً استثنائيا وعابرا مصيره إلى الزوال فإذا تعدد المالك

 ) ، أو ما يسمى بملكية اليد المشتركة . وهذا بخالف الشيوع الجرماني اءثم لم تكن هناك حاجة ملحة إلى تنظيم الشيوع في حالة البق
Propriete en main commune, gesammte Hand )  حيث يكون المالك هو جماعة من الناس ال يتمتعون بالشخصية ،

ع هو شخص واحد ولكنه ال يملك إال ، في أن المالك في الشيو . فتختلف الملكية الجماعية الجرمانية عن الملكية في الشيوع المعنوية

. وال  ، في حين أن المالك في الملكية الجماعية هو جماعة من الناس ويملكون مجتمعين كل المال حصة غير مفرزة في المال الشائع

ا في فرنسا فهذه . أم ، ولذلك كانت بال لتنظيم مفصل ، بل هي أمر مستقر تعتبر الملكية اجماعية الجرمانية أمراً استثنائيا عابراً 

، فيخلع على الجماعة التي تملك المال شخصية معنوية تجعلهم شخصاً  الملكية الجماعية المستقرة تتخذ صورة الشخص المعنوي
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  . ، ومن ثم تنقلب الملكية الجماعية إلى ملكية فردية واحداً 
الشخصية المعنوية في المجلة االنتقادية سنة  في المركز القانون للشركات المجردة من Mougin : أنظر في الملكية الجماعية

 وما بعدها 991في الملكية الجماعية في الكتاب المئوي للتقنين المدني جزء أول ص  Josserand – وما بعدها 151ص  2759
– Ricol 2591الجماعية رسالة من تولوز سنة  في الملكية – Siesse من  في الشيوع الوراثي في القانوني المقارن رسالة

( $%& . 2511باريس سنة 
(  coproriete indivisionفي النصوص التي أوردها في شأن الملكية الشائعة )  

أنظر  ( &%$) 

الملكية الشائعة ( للشيوع في حق الملكية دون غيره من الحقوق العينية  ) copropriete في وجوه مختلفة للتفرقة بين لفظ

 ) لشيوع ( على كل شيوع سواء كان في حق الملكية أو في غيره من الحقوق العينية اآلخرا ) Indivision ، وإطالق لفظ األخرى
Nerson  لفظ 1في أنسيكلوبيدي داللوز Indivision  15فقرة ) &%$ )

وذلك بالرغم من انتشار الملكية الشائعة في مصر بسبب  

، فيما عدا بعض  ين المدني السابق يشتمل على نصوص في الشيوع. وال يكاد التقن الميراث وبقاء الورثة غالباً في الشيوع مدة طويلة

.واشتمل تقنين المرافعات السابق  ، وضعت في الفصل الخاص بقسمة الشركات النصوص التي تبين إجراءات قسمة المال الشائع

ل القضاء المصري في عهد . وقد عم ، وهي ال تجيز االتفاق على البقاء في الشيوع مدة تزيد على خمس سنوات 112على المادة 

، كما عمل القضاء الفرنسي على سد هذا النقص وفتن التقنين المدني الجديد أحكام القضاء المصري في هذا  التقنين المدني السابق

بوجه  . ووقفت في مصر $ 159$ ، وزاد على هذه األحكام كثيراً من القواعد التي تنظم الملكية الشائعة بما يتفق مع أهميتها  الشأن

، وعند  ، وعند التصرف في المال الشائع خاص عند إدارة المال الشائع حتى يمكن ألغلبية الشركاء أن يحدوا من تعنت األقلية

انقضاء الشيوع بالقسمة 
وقد فصلت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيد كل ذلك فيما يأتي : " أما الماليكة الشائعة فال  ( &%$) 

. وقد تبسط المشروع  ، مع ما لهذا النوع من الملكية من األهمية واالنتشار في مصر لي ) السابق ( يذكر عنها شيئاً يكاد التقنين الحا

إذا لم يقع هذا الجزء عند القسمة  –. فجعل حق المشتري لجزء مفرز من المال الشائع ينتقل  في الملكية الشائعة بما يتفق مع أهميتها

، حتى يزيل ما يصيب أغلبية  . ووقف بنوع خاص عند إدارة المال الشائع ول إلى البائع بطريق القسمةإلى ما يؤ –في نصيب البائع 

، وبين  ، فصل هذا المبدأ أن إدارة المال الشائع تكون من حق الشركاء مجتمعين . فبعد أن قرر الشركاء من العنت بسبب تحكم األقلية

. وعرض المشروع لحق استرداد الحصة الشائعة  المال الشائع يكون ملزما للجميع أن ما يستقر عليه رأي من يملكون ثالثة أرباع

، ففصل إجراءاتها وهي  ذلك إلى انقضاء الشيوع بالقسمة . وانتقل بعد ، حتى ال يتزاحم في العقار مع الشفعة فقصره على المنقول

، فأزال بذلك التناقض  . ونص على األثر الكاشف للقسمة ( تتفق في جملتها مع اإلجراءات التي نص عليها التقنين الحالي ) السابق

، وعلى نقض القسمة للغبن فيما  . ونص على ضمان التعرض واالستحقاق في القسمة الموجود ما بين التقنين األهلي والتقنين المختلط

، وكلها  وص تتناول قسمة المهايأة. ثم اعقب ذلك بنص ، وهذه نصوص ال نظيرها في التقنين الحالي ) السابق ( يزيد على الربع

 نصوص جديدة تقنن المبادئ التي استقر عليها القضاء المصري وتزيد عليها بعض األحكام الصالحة " ) مجموعة األعمال
( $%& . ( 5ص  1التحضيرية 

  . 

 تعريف الملكية الشائعة وطبيعتها القانونية - 485
  على ما يأتي :719نص قانوني : تنص المادة  – 

، إذا لم يقم دليل  . وتحسب الحصص متساوية ، فهم شركاء على الشيوع " إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا غير مفرز حصة كل منهم فيه 

على غير ذلك 
من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " إذا ملك اثنان  2259تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

. ووافقت  ، وتحسب الحصص متساوية عند الشك " ، فهم شركاء فيه على الشيوع تفرز حصة كل منهم فيهأو أكثر شيئا دون أن 

، فأصبح رقم  لجنة المراجعة على النص بعد إدخال تعديالت لفظية جعلت النص مطابقا لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد

) مجموعة األعمال  719، فمجلس الشيوخ تحت رقم  755واب تحت رقم . ووافق عليه مجلس الن في المشروع النهائي 751النص 

  . ( 15ص  – 17ص  1التحضيرية 
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. ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية  ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 : األخرى
  . ( ) مطابق 179التقنين المدني السوري م 
  . ( ) مطابق 795التقنين المدني الليبي م 

وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم  ، : إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً فهم شركاء فيه على الشيوع 2/  2912التقنين المدني العراقي م 

  . الدليل على غير ذلك
  . ( ، وكان األولى إبقاءها حصة كل منهم فيه " ، إال أنه حذف عبارة " غير مفرزة والتقنين العراقي يوافق التقنين المصري )

، ينشأ عن ذلك كيان  عدة أشخاص : عندما يكون شيء أو حق ملكا شائعا ومشتركا بين 715قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

  . ، وهي تكون اختيارية أو اضطرارية قانونين يسمي شركة ملك أو شبه شركة
  . نصبة الشركاء متساوية، عدت ا : إذا قام الشك 719م 
أنظر في الملكية الشائعة بوجه عام في القانون اللبناني حسن كيرة في الحقوق العينية  –والتقنين اللبناني يتفق مع التقنين المصري  )

( $%& . ( 199ص  – 211ص  2519األصلية في القانون المدني اللبناني المقارن مذكرات على االلة الكاتبة سنة 
  . 

، يملكه أكثر من شخص وأحد  بين من هذا النص أن الملكية الشائعة تقع على مالك معين بالذاتويت
وكما يكون الشيوع في  ( &%$) 

. أما الحقوق الشخصية  ، يجوز كذلك أن يكون في الحقوق العينية اآلخر كحق االنتفاع وحق الرقابة وحق االرتفاق حق الملكية

الحق  ، ومع ذلك قد ال ينقسم الحق الشخصي في التضامن ما بين الدائنين وفي عدم قابلية الدائنون فاألصل فيها أن تنقسم إذا تعدد

( $%& . ، وقد سبق شرح كل ذلك في نظرية االلتزام لالنقسام
، أما حق كل شريك  وتتناول هذه الملكية المال الشائع كله غير منقسم 

. فحق الملكية على المال الشائع هو  محل حق الشريك هو هذه الحصة الشائعة ، ومن ثم يكون فيقع على حصة شائعة في هذا المال

، دون أن ينقسم المال ذاته  ( quote - partsالذي ينقسم حصصيا ) 
 – 179ص  171فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

بدورها اتخذت الملكية الفردية أساس لها فالملكية  ، وهذه وقد صيغت الملكية الشائعة على غرار الملكية الشائعة في القانون الروماني

، فيكون للشريك في الشيوع حق  من أوصاف الملكية الفردية ( modalite ) ، ال تعدو أن تكون وصفا ، في ثوبها الروماني الشائعة

فظ بحريته في أن ، ويحت من الشيء المملوك في الشيوع ( qnote part abstraite ) ملكية كاملة شاملة على حصة معنوية

. وتجتمع ملكية الشريك مع ملكيات  ( 791ص  2999فقرة  2يتصرف في هذه الحصة ) كوالن وكابيتان ودي المور انديير 

( $%& . ( 1155فقرة  2شركائه اآلخرين في كل ذرة من ذرات الشيء المملوك في الشيوع ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 
  . 

، فال بد من  متعددين $ $151 (  coproprietaires - indivisaires - communistes)  ولما كان مالك المال الشائع

تعيين حصة كل منهم في هذا المال النصف أو الربع أو الخمس أو غير ذلك وتتعين حصص المالك في الشيوع عادة عند بدء الشيوع 

صية عين الموصي حصة كل موصى له وإن كان عقداً ، وان كان و ، فإن كان ميراثا عين القانون حصة كل وارث تبعا لمصدره

،كأن يشتري عدة أشخاص ماال على الشيوع دون أن يبينوا حصة كل  . وقد ال تتعين الحصص تكفل العقد بتعيين حصة كل شريك

، ما دام لم يقم دليل على غير ذلك  ، فعند ذلك تكون الحصص متساوية منهم فيما اشتروه
كرة اإليضاحية وقد جاء في المذ ( &%$) 

، أو كان هناك شك  ، فإذا لم يكن هناك تحديد للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : " وتحدد حصص الشركاء عند بدء الشيوع

( $%& . ( 15ص  1، حسبت الحصص متساوية " ) مجموعة األعمال التحضيرية  في التحديد
  . 

 propriete. ويحسن في هذا الصدد أن نبين أن الملكية إما أن تكون ملكية فردية )  ةبقى أن نحدد الطبيعة القانونية للملكية الشائع
individuelle )  ( أو ملكية جماعية،propriete collective  ًفالملكية الفردية هي التي يكون الملك فيها فردا )  ولو كان هذا ،
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، وبوجه خاص ملكية اليد المشتركة  . والملكية الجماعية الفرد شخصا اعتباريا أي مجموعا من الناس متمتعا بالشخصية اإلعتبارية

9propriete en main commune oesammte Hand ) منا ، فقد قد .وهي الملكية الجرمانية
أنظر انفاً فقرة  ( &%$) 

( $%& . في الهامش 575
. فهل الملكية  أن المالك فيها يكون جماعة من الناس دون أن تتمتع هذه الجماعة بالشخصية المعنوية 

 ، وإن كانت فهل هي حق ملكية فردية أو حق ملكية جماعية ؟  الشائعة هي حق ملكية

، وللمالك في الشيوع حق االستعمال وحق  ، فهي تشتمل على جميع العناصر الملكية ال شك في أن الملكية الشائعة هي حق ملكية

، وهي في صدد  مدني 719. فمن جهة رأينا أن المادة  االستغالل وحق التصرف ونصوص التقنين المدني صريحة في هذا المعنى

هي تصف صراحة أصحاب الملكية الشائعة بأنهم يملكون .. " ف ، وتقول : " إذا ملك اثنان أو أكثر شيئاً  التعريف بالملكية الشائعة

مدني تجمع بين يدي المالك في الشيوع 2/  711، أي أن حقهم فيه هو حق الملكية ومن جهة أخرى سنرى أن المادة  الشيء الشائع

، وله أن  لكاً تاماالملكية من استعمال واستغالل وتصرف فتقول : : " كل شريك في الشيوع يملك حصته م $ 157$ جميع عناصر 

يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء " 
ويذهب بعض الفقهاء  ( &%$) 

 Siesse أنظر في هذا المعنى ( Sui generic ) ، بل هي حق عيني من نوع خاص إلى أن الملكية في الشيوع ليست بحق ملكية
 2599في الشيوع المال رسالة من باريس سنة  lonasce – 2511ي في القانون المقارن رسالة من باريس سنة في الشيوع الوراث

  . 95مارتي ورينو فقرة  –
ووجه االعتراض الرئيسي على أن الملكية في الشيوع هي حق ملكية يتخلص في أن حق الشريك في الشيوع مقيد بحقوق الشركاء 

. ويمكن دفع هذا  ، وهنا ال يستأثر الشريك في الشيوع بالشيء بل يشاركه فيه آخرون لكية االستئثار، وأن من طبيعة الم اآلخرين

، بل في  ، ولكن ال في وجه الشركاء اآلخرين ، والذي يستأثر بالشيء الشائع هو كل شريك االستئنار هنا أيضاً واقع االعتراض بأن

. وليس حق الشريك  ( 257ص  71يء الشائع ) أنظر إسماعيل غانم فقرة ، أي في وجه كل شخص ليس شريكا في الش وجه الغير

  . ( 1 157فقرة  2في الشيوع إال حق ملكية مقيداً بحقوق الشركاء اآلخرين ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 
شفيق شحاتة  – 95 فقرة 2وقد انعقد اإلجماع في الفقه المصري على أن حق الشريك في الشيوع هو حق ملكية ) محمد كامل مرسي 

 – 229وفقرة  207عبدالمنعم البدراوي فقرة  – 915ص  – 917ص  171محمد علي عرفة فقرة  – 299وفقرة  299فقرة 

 271ص  – 271ص  215عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 951ص  – 952ص  295حسن كيرة فقرة  – 71إسماعيل غانم فقرة 

ولكن قارن مقاال له في تحليل أثر قسمة األموال الشائعة في مجلة  292ص  – 215ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  –

حيث يذهب إلى اعتبار حق الشريك في الشيوع حق ملكية من  299ص  – 295ص  2964سنة  1العلوم القانونية واالقتصادية 

  . ( " نوع خاص هو " ملكية شائعة
، فإن هذا  ذا خصص هذا الشريك منقوال مملوكا له لخدمة العقار الشائع، أنه إ ويترتب على أن حق الشريك في الشيوخ هو حق ملكية

، فت؟؟ بذلك شرط اتحاد المالك ) أنظر في  الشريك في العقار الشائع هو مالك لهذا العقار ، إذ أن المنقول يصبح عقارا بالتخصيص

فبراير سنة  29محكمة النقض الصادر في  ، وقد ناقش في هذا الصدد حكم 2هامش  192ص  71هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة 

وانظر في أن المنقول يصبح في هذه الحالة عقارا بالتخصيص تحت شرط  – 195ص  75رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599

( $%& . ( 25فاسخ آنفاً فقرة 
 . 

يضاحية للمشروع التمهيدي على بقى أن نعرف هل الملكية الشائعة هي حق ملكية فردية أو حق ملكية جماعية ؟ تجيب المذكرة اإل

، ويتبين من التعريف أن هذه الملكية وسط بين الملكية المفرزة والملكية  .. الملكية الشائعة هذا السؤال بما يأتي " عرفت المادة

،  بالذات في الشيوع شائعة في كل المال ال تتركز في جانب منه $ 155$ . فالحصة التي يملكها الشريك  المشتركة ) الجماعية (

. والشيء المملوك في الشيوع ال يملكه الشركاء مجتمعين بل يملك كل شريك  وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المفرزة

، وهذا ما يميز الملكية الشائعة عن الملكية المشتركة ) الجماعية ( "  حصته فيه
 17ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

( $%&. 15ص  –
 .  

، فإنه يبقى أن نعرف هل طبيعة الملكية الشائعة  وإذا كان صحيحاً أن الملكية الشائعة هي وسط بين الملكية المفرزة والملكية الجماعية
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هي من طبيعة الملكية المفرزة أو من طبيعة الملكية الجماعية ؟ يجب بادئ ذي بدء أن نبرز الفرق واضحاً بين طبيعة الملكية الشائعة 

، ألن المالك فيها هو  ( هي ملكية مشتركة ال ملكية فردية proprietie collective. فالملكية الجماعية )  الملكية الجماعيةوطبيعة 

، بل الكل يملكون مجتمعين _ دون أن  كما قدمنا جماعة من الناس ال يملك أي وأحد منهم بمفرده ال الشيء المملوك وال أية حصة فيه

، ألن كل شريك في الشيوع  . أما الملكية الشائعة فهي ملكية فردية ال ملكية مشتركة كل الشيء المملوك – تكون لهم شخصية معنوية

، وينصب حقه مباشرة على هذه الحصة  يملك ملكية فردية حصته في المال الشائع
وإذا كانت الملكية الشائعة تنصب على  ( &%$) 

، هي محل حق  ، ال كل المال الشائع . فالصحة الشائعة نصب على حصته الشائعة، فإن حق كل مالك في الشيوع ي كل المال الشائع

، فقالت : "  الشائع ، وقد أبرزت محكمة النقض ما للحصة الشائعة من كيان ذاتي يجعلها تتميز عن مجموع المال الشريك في الشيوع

، فتكون  فإن ذلك ال يمحو ما لكل حصة فيه من كيان ذاتي ، أنه وإن كانت الملكية الشائعة تسر بقدها رالى كل أجزاء المال المشاع

، وإن لم تكن  . ذلك أن الحصة الشائعة ، وحينئذ تصير متميزة بالفعل في كل جزء منه متميزة بالقوة عن غيرها إلى حصول القسمة

تكون في نظر القانون متميزة عن  ، وبموجب ما للقسمة من أثر رجعي كاشف ، فإنها متميزة بالقسمة مآال في العيان متميزة حاالت

، مؤسسا ذلك على بطالن عقد البيع  . فإذا قضى حكم برفض دعوى تثبيت ملكية أرض اشتراها المدعي غيرها من أول األمر

 ، في حين أن هذا البائع كان قد تملك بعد البيع الصادر منه حصة الصادر إليه نتيجة سبق الحكم ببطالن عقد تمليك البائع األصلي

. إذ أن ما باعه البائع األصلي وآل أخيراً  ، فال مخالفة في ذلك القانون شائعة في جملة االطيان يمكن أن تخرج منها الحصة المبيعة

، فإنه قدر معين بذاته متميز عن غيره بكونه هو ما اشتراه هذا البائع من أحد  االطيان ، وإن كان قدراً شائعاً في جملة إلى المدعى

. فهو لذلك يختلف عن القدر الشائع الذي تملكه البائع المذكور فيما بعد  وقضى بإبطال البيع الصادر له في خصوصه،  الورثة

ص  1مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما جزء  2557يناير سنة  29بالشراء من مالك آخر مشتاع " ) نقض مدني 

  . ، وهو ينتقد الحكم إلعماله األثر الرجعي في غير موضعه 1هامش  991ص  292. أنظر إسماعيل غانم فقرة  ( 552
، بل أيضاً  ، ال فحسب بين حصة شائعة وحصة شائعة أخرى ، إذ يجب في نظرنا التمييز ونحن نذهب إلى أبعد مما ذهب إليه الحكم

فرز حلوال عينيا محل الحصة الشائعة ، فيحل الجزء الم بين حصة شائعة والجزء المفرز الذي آلت إليه هذه الحصة الشائعة بالقسمة

 1/  2995، وانظر م  في الهامش 925وفقرة  929في التصرفات التي وقعت من قبل على الحصة الشائعة ) أنظر ما يلي فقرة 

( $%& . ( مدني
  . 

ة المفرزة إذا أن كال من ، بل هي تشترك في الطبيعة مع الملكي فالملكية الشائعة ال تشترك إذن في طبيعتها مع الملكية الجماعية

 propriete( هي ملكية فردية )  propriete divise( والملكية المفرزة )  propriete indiviseالملكية الشائعة ) 
individuelle )  . 

.  أو ملكية شائعة، والملكية الفردية أما أن تكون ملكية مفرزة  خالصة ما قدمناه أن الملكية أما أن تكون ملكية فردية أو ملكية جماعية

 .  ، وهي أحد نوعي الملكية الفردية ومن ثم تكون الملكية الشائعة هي حق ملكية حقيقية

 مصادر الشيوع وأحكامه وأسباب انقضائه - 486
 مدني على ما يأتي : 711نص قانوني تنص الفقرة األولي من المادة  – 

يتصرف فيها وأن ستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث ال يلحق الضرر ، وله أن  " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً  

بحقوق سائر الشركاء 
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما  2/  2255تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

. ثم وافق عليه مجلس  المشروع النهائي في 2/  751، ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  استقر عليه في التقنين المدني الجديد

  . ( 79ص  – 79ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ) 1 / 826 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 2/  759النواب تحت رقم 
  . ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق
  : ألخرىويقابل النص في التقنينات المدنية العربية ا
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  . ( ) مطابق 2/  172التقنين المدني السوري م 
  . ( مطابق ) 1 / 799التقنين المدني الليبي م 

، وله حق االنتفاع بها  كل شريك في الشيوع يملك حصته الشائعة ملكا تاما – 1:  9و  1/  2912التقنين المدني العراقي م 

ويجوز  – 9.  بالبيع والرهن وغير ذلك من أنواع التصرف ولو بغير إنهمواستغاللها بحيث ال يضر بشركائه والتصرف فيها 

 . ( . ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه أو لغير شريكه للشريك في الشيوع
&%$ )

 "  . 

 .  ، شأنها في ذلك شأن الملكية المفرزة هي ملكية فردية كما قدمنا، ف ويتبين من النص سالف الذكر أن المكية الشائعة هي حق ملك تام

،  . وأهم هذه األسباب ، التي سنبحثها تفصيالً في الجزء التاسع من الوسيط ومصادر الملكية الشائعة هي نفس أسباب كسب الملكية

، فتنتقل إليهم أمواله  ، فأكثر ما يكون الشيوع عند وفاة المورث وتركه ورثه متعددين ، هو الميراث بالنسبة إلى الملكية الشائعة

، كما إذا  .وقد يكون مصدر الشيوع العقد ، كما إذا أوصى شخص الثنين بمال على الشيوع مصدر الشيوع الوصية. وقد يكون  شائعة

، أو كما إذا باع مالك الدار نصف داره في الشيوع  اشترى شخصان ماال على الشيوع
 19انون الملكية العقارية اللبناني م &%$) 

، بدون إذن من  ، وله أن يتفرغ عنه لشخص أخر أو ان يجري عليه تأمينا ريتصرف كل شريك بملء الحرية بحقوقه في العقا

،  من قانون الموجبات والعقود اللبناني 791. هذا وقد نسخ هذا النص بالمادة  . ولكن ال يحق له أن يرهن حصته شركائه بالشيوع

تجاته ويجوز له أن يبيع تلك الحصة ويتفرغ وتجري على الوجه اآلتي : لكي شريك حصة شائعة في ملكية الشيء المشترك وفي من

، إال إذا كان ال  ، سواء أكان ببدل أم بال بدل ،وان يتصرف فيها على وجه آخر ، وان ينيب غيره عنه في التمتع بها عنها أو يرهنها

 . ( . ) وأحكام القانون اللبناني تتفق مع أحكام التقنين المصري مختص بشخصه يملك سوى حق
، فما دامت هذه الشخصية المعنوية قائمة فالمال غير شائع وهو مملوك ملكية  كان عقد شركة تتمتع بالشخصية المعنويةوإذا  (  )

  . الشيوع للشركاء ، أصبحت أموالها مملوكة على . فإذا انحلت الشركة وصفيت مفرزة للشركة
مال شائعاً بين اثنين فكل منهما يملك حصته شائعة في ، فإذا كان ال ونر من ذلك أنه يجب تمييز الشيوع عن الشخصية المعنوية

، وليس ألحد من الشركاء في  ، أما إذا كان المال مملوكا لشخص معنوي كشركة فالمال كله مملوك لهذا الشخص المعنوي المال

تكون وفيه الشيء لشخص  ، فقد . كذلك يجب تمييز الشيوع عن تقابل حقين لتلقين في الشيء في الشيء الواحد عيني فيه الشركة حق

، ألن لكل منهما حقا يختلف عن  ، فال يعتبر مالك الرقبة وصاحب حق االنتفاع في شيوع فيما بينهما وحق االنتفاع بها لشخص آخر

( $%&. الحق الذي لآلخر
، كاالستيالء وااللتصاق والشفعة  . وقد يكون مصدر الشيوع أي سبب آخر من أسباب كسب الملكية 

 والتقادم
، كما إذا اشتري  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " ومصدر الشيوع قد يكون العقد ( &%$) 

. وقد يكون أي سبب آخر من  ، كما إذا أوصى شخص الثنين بمال على الشيوع . وقد يكون الوصية شخصان ماال على الشيوع

راً هو الميراث فإن الورثة تتوزع حصصهم شائعة في التركة " ) مجموعة األعمال ، وأكثر األسباب انتشا أسباب كسب الملكية

، قضت محكمة النقض بأن الحصة الشائعة في عقار كالنصيب  ( وفيما يتعلق بكسب الملكية الشائعة بالتقادم 15ص  1التحضيرية 

، وال فارق بين االثنين إال  التخصيص واالنفراد ، من حيث أن كليهما يصبح أن يكون محال ألن يجوزه حائز على وجه المفرز فيه

، أما حائز الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من  من حيث أن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من المخالطة

ثر عقاراً وحازوه شائعاً . فإذا اغتصب اثنان فأك ، وإنما ينشأ عنها من غموض وإبهام المشتاعين والمخالطة ليست عيباً في ذاتها

، سواء اشتركوا في حيازته المادية أو ناب في هذه الحيازة بعضهم عن  ، جاز أن يتملكوه بالتقادم ، جاعلين لكل منهم حصته فيه بينهم

وانظر في إمكان استئثار أحد الشركاء في الشيوع  -(  259ص  57مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  29بعض ) نقض مدني 

أبريل 19، وتملكه إياه بالتقادم إذا لم يشب الغموض حيازة الشريك استئناف مصر  المال كله في مواجهة باقي الشركاء بحيازة

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه ليس في القانون ما يحرم على وارث أن يتملك  – 577ص 995رقم  5المحاماة 

ص أجنبي عن التركة يتملك متى استوفي وضع يده الشرائط الواردة في القانون ) شخ ، فهو في ذلك بالتقادم نصيب الوارثين معه

. على أن حكما لمحكمة استئناف مصر ذهب إلى أن وضع يد  ( 559ص 251رقم 12المحاماة  2559أكتوبر سنة  15نقض مدني 

، بما أن المالك في  الشيوع ال ممتلكاً لهاعلى  الوارث على عين مشتركة بينه وبين بقية الورثة يحصل منه بصفته شريكاً في العين
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، أو هو على األقل وضع يد غامض ومن أركان وضع اليد لتملك أن يكون  الشيوع يملك في كل جزئية من جزئيات العين المشتركة

ه سنة يوني 21، غير مكسب للملكية ) استئناف مصر  ، مهما بلغت مدته غير غامض فوضع يد الوارث أو أي شريك على الشيوع

إسماعيل غانم فقرة  - 152. وانظر في هذه المسالة محمد على عرفة فقرة  ( 59ص  21رقم  95المجموعة الرسمية  2511

11 .&%$ )
 . 

. وأهم هذه األحكام المشتركة هو ما تقرر للمالك  ، وهذه قد سبق بيانها ، فمنها ما يشترك فيه مع الملكية المفرزة أما أحكام الشيوع

، " يملك حصته ملكاً  ، كما يقول النص سالف الذكر ، فالمالك على الشروع من حق استعماله وحق استغالل وحق تصرفعلى ملكه 

. وتقول المذكرة  ،وله أن يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء " تاماً 

صدد : " الملكية في الشيوع كالملكية المفرزة تشتمل على عناصر ثالثة :االستعمال اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا ال

، فالمالك في الشيوع له أن يستعمل حقه وان يستغله  . إال أن االستعمال واالستغالل يتقيدان بحقوق الشركاء اآلخرين والتصرف

، على أن يقع تصرفه  التصرف فكحق المالك ملكية مفرزة . أما حق المالك المشتاع في بحيث ال يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء

، وأن يرهناها رهناً رسمياً أو رهن حيازة "  ، فيستطيع أن يبيع هذه الحصة وان يهبها على حصته الشائعة
مجموعة  ( &%$) 

( $%&. 72ص 1األعمال التحضيرية 
مالك في الشيوع حق ، يباشر عليه ال ، وكالمال المفرز .ومن ذلك نرى أن المالك الشائع 

االستعمال وحق االستغالل وحق التصرف 
،أن الشريك في الشيوع إنما يستعمل  ، كما رأينا مدني تقول 711والمادة  ( &%$) 

، ال  ويستغل ويتصرف في حصته الشائعة وقد أخذ على صياغة النص " أن االستعمال واالستغالل يردان على الشيء الشائع ذاته

. وإذا كان االستعمال ال يرد على الحصة الشائعة إال  ( 2هامش 259ص  15ة فيه " ) إسماعيل غانم فقرة على الحصة الشائع

، في نص  . وإنما أريد ، فإن االستغالل يرد الحصة على الحصة الشائعة كما يرد على الشيء الشائع تجوزا ويكون معناه االنتفاع

هذه الملكية من  ، يما تشتمل عليه ع من حق ملكية تامة على حصته الشائعة، أن يبرز ما للشريك في الشيو مدني 711المادة 

( $%&. ، التصرف واالستغالل واالستعمال عناصرها الثالث
. ولكنه يختلف عن المال المفرز في أن حق المالك في الشيوع مقيد  

 .  ، وفي التصرف فيه ه الستعماله واستغالله. وهذا هو ما يجعل للمال الشائع أحكاماً خاصة به في إدارت بحقوق سائر الشركاء

، وان كانت تدوم في بعض األحوال  . والشيوع يكون عادة حالة مؤقتة مصيرها إلى االنقضاء والزوال بقيت أسباب انقضاء الشروع

فقد يبيع أحد المالكين في  ، .نذكر منها العقد المنهي للملكية . وينقضي الشيوع بأسباب مختلفة مدة طويلة كما يقع ذلك كثيراً في مصر

، وتصبح الملكية مفرزة في  ، فينقضي الشيوع ، أو يبيع المالكان معاً المال الشائع لمشتر وأحد الشيوع حصته الشائعة للمالك اآلخر

، بأن  نقضاء الشيوع.وقد يكون الميراث سبباً ال ، وفي يد المشتري للمالك الشائع في الحالة الثانية يد المالك اآلخر في الحالة األولي

، بان يوصى أحد المالكين في الشيوع للمالك  . والوصية كالميراث قد ينقضي بها الشيوع يرث أحد المالكين في الشيوع المالك اآلخر

اآلخر بحصته الشائعة 
ده ، بأن يجوز أحد الشريكين المال الشائع كله على أنه ملكه وح وقد ينقضي الشيوع بالتقادم المكسب ( &%$) 

، ولذلك  ، فإن الشريك إذا حاز المال الشائع قد يكون نائباً عن شريكه اآلخر . وهنا يجب التحوز من العيب الغموض فيكسب بالتقادم

 - 559ص  51رقم 12المحاماة  2559أكتوبر سنة  95يجب أن تظهر نية االستئثار بالشيء عند الشريك واضع اليد ) نقض مدني 

 1 – 577ص  995رقم  5المحاماة  2515أبريل سنة  19استئناف مصر  - 577،ص  95رقم  15ماة المحا 2551أبريل سنة  5

شبين الكوم الكلية  - 119ص  900رقم 19المحاماة 2595نوفمبر سنة  25 – 191ص  291رقم  25المحاماة 2597يناير سنة 

المجموعة الرسمية  2511يونيه سنة  21عكس ذلك استئناف مصر  – 192ص  211رقيم 91المحاماة  2592نوفمبر سنة  11

( $%&. ( وانظر آنفا نفس الفقرة في الهامش - 59ص  21رقم  295
، وال يقصد منها  . ولكن هذه األسباب كلها أسباب عارضة 

ومباشرة ، السبب الذي يقصد به أصالً  . أما السبب الرئيسي النقضاء الشيوع ، وان انقض الشيوع بها فعالً  في األصل إنهاء الشيوع

، فهو القسمة  إنهاء هذه الحالة
من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي : " أن شركة الملك أو  795وتنص المادة  ( &%$) 

 بالقسمة –. ثالثاً  يتفرع الشركاء عن حصصهم ألحدهم أو بتركها له –. ثانياً  بهالك جميع الملك المشترك –شبه الشركة تنتهي : أوالً 
" .&%$ )

 .  .لذلك نقف من أسباب انقضاء الشيوع عند القسمة دون غيرها 

( التصرف في المال  1. )  ( إدارة المال الشائع 2، الموضوعات اآلتية )  ، كأحكام تختص بها الملكية الشائعة ومن ثم يخلص لنا

 .  ( قسمة المال الشائع 9. )  الشائع
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 إدارة المال الشائع  -الفرع األول  

 اإلدارة المعتادة واإلدارة غير المعتادة :  – 487
رأينا 

( $%&. 575انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
، حتى يزيل ما يصيب  أن التقنين المدني وقف بوجه خاص عند إدارة المال الشائع 

إلدارة المعتادة واألعمال التي ، بين أعمال ا ، في هذا الصدد . وقد ميز التقنين المدني أغلبية الشركاء من العنت بسبب تحكم األفلية

 .  تخرج عن حدود اإلدارة المعتادة

 اإلدارة المعتادة  -المبحث الثاني 

 حفظ المال الشائع - 488
 مدني على ما يأتي : 799نص قانوني : تنص المادة  – 

موافقة باقي الشركاء " ، ولو كان ذلك بغير  " لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء 
 ($%& ) 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديد ووافقت  2257تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  755. ووافق عليه لمس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 592عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

  . ( 52ص  – 59ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  799
م 2521مارس سنة  25،ولكن الحكم كان معموالً به دون النص ) انظر اسئناف مختلط  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 . ( 252ص  15
  . ( ) مطابق 179ويقابل النص السوري م 
 . ( ) مطابق 795التقنين المدني الليبي م 

  . ( مطابق ) 1066 نين المدني العراقي مالتق
وإذا كان بعض  - 1، يعمره أصحابه باالشتراك على قدر حصصهم  إذا احتاج الملك الشائع إلى مرمة أو عمارة - 2:  2917م 

 ً ،  ن من محكمة، جاز للراغب أن يقوم بالترميم أو التعمير بإذ ،أو أبي بعضهم الترميم أو التعمير ورغب بعضهم فيه الشركاء غائبا

، فال  : إذا انهدمت العين الشائعة كليا وأراد بعض الشركاء عمارتها وأبى اآلخرون 2915. م  ويرجع على شركائه بقدر حصصهم

  . يجبر اآلبى على العمارة
  . الخاصة ، كما يسهر على أشيائه : يجب على كل شريك أن يسهر على صيانة المشترك 792قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

( $%&. ( التقنين اللبناني أورد في صورة التزام ما أورده التقنين المصري في صورة حق )
  . 

، وله أن يتخذ من  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " أما حفظ المال الشائع فهو من حق كل شريك

. والشريك في هذا فضولي يتصرف في حدود قواعد الفضالة إذا لم  دعاوى الحيازة ، كالترميم والصيانة ورفع الوسائل ما يلزم لذلك

يوافق الشركاء اآلخرون على عمله " 
( $%&. 59ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

  . 

. مثل  أعماالً مادية [ فأعمال الحفظ التي يصح أن يقوم بها كل شريك في الشيوع منفرداً دون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء قد تكون

، وتسجيل سند ملكيته  ، وتحويطه بسياج أو بسور إذا كان حفظه يقتضي ذلك ، وترميمه إذا احتاج إلى ترميم ذلك صيانة المال الشائع

،  دعاوى.وقد تكون تصرفات قانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع  ، وحتى الثمار قبل أن تتلف إذا كان هذا السند في حاجة إلى التسجيل

، ورفع دعاوى الحيازة إذا كان هناك وجه  مثل ذلك قطع التقادم إذا كان المال الشائع في حيازة أجنبي بنية تملكه بالتقادم المكسب

، ودعوى تعيين الحدود إذا قامت الحاجة إلى  ، ورفع دعوى االستحقاق إذا كان المال الشائع في يد مغتصب أو في يد حائز آخر لذلك
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، وتسديد أقساط  ، ودفع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة حتى ال يتعرض المال الشائع للحجز عليه ود المال الشائعتعيين حد

 ً  .  الديون المضمونة برهن أو باختصاص أو بامتياز ودفع فوائد هذه الديون حتى ال يكون المال الشائع عرضة للتنفيذ عليه تنفيذاً جبريا

،إذا لم  . ثم هو وكيل عن سائر الشركاء ، يعتبر أصيالً عن نفسه ، في قيامه بأعمال الحفظ على النحو المتقدم والشريك في الشيوع

. فإذا تمت أعمال الحفظ دون علم من سائر الشركاء اعتبر فضولياً  ، فيرجع عليهم بدعوى الوكالة يعترض أحد منهم على عمله

ضالة تتحقق ولو كان الفضولي في أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولي شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط ال يمكن ، ألن الف بالنسبة إليهم

ًُ عن اآلخر ) م  مدني ( من ارتباط فيرجع الشريك بدعوى الفضالة  275معه القيام بأحدهما منفصالً
محمد كامل مرسي  ( &%$) 

( $%&. 151محمد علي عرفة فقرة  - 19فقرة  1
. أما إذا اعترض باقي الشركاء وقام الشريك بأعمال الحفظ بالرغم من  

. وهناك رأي يقول بأن الشريك يعتبر في جميع هذه األحوال نائباً عن شركائه  ، فإنه يرجع عليهم بدعوى اإلثراء بال سبب اعتراضهم

بة ، فيرجع عليهم دائماً بدعوى النيا نيابة قانونية في القيام بأعمال الحفظ
عبد  - 1وهاتمش  217ص  51شفيق شحاته فقرة  ( &%$) 

 – 215عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش  991ص  297حسن كيرة فقرة  - 2هامش  292ص  212المنعم البدراوي فقرة 

 وقرب منصور مصطفي منصور فقرة - 215عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش  991ص 297حسن كيرة فقرة  - 2هامش 

  . 1هامش  259ص  19
، فإن النيابة ال تكون إال في التصرفات القانونية ) انظر  ويؤخذ على هذا الرأي أنه يضيق بما إذا كانت أعمال الحفظ أعماال مادية

مدني على مجرد أن للشريك حقا يرد على  799وهناك رأى يذهب إلى تأسيس المادة  –(  2هامش  251ص 15إسماعيل غانم فقرة 

وانظر في  - 2هامش  251ص  15كله يخوله القيام بكل األعمال التي ال تمس حقوق الشركاء اآلخرين ) إسماعيل غانم فقرة  الشيء

 . ( 1هامش 259ص  19الرد على هذا الرأي منصور مصطفي منصور فقرة 
، أو على  لمصلحة جميع الشركاءوقد جرى القضاء الفرنسي على افتراض وكالة ضمنية ألن األعمال التي يقوم بها الشريك تتمحض 

تحت حكم  2529باريس أول فبراير سنة  - 279 - 2 - 95داللوز  2795أبريل سنة  29تطبيق قواعد الفضالة ) نقض فرنسي 

 175ص 175فقرة  9وانظر بالنيول وربير وبيكار  - 911 - 2 - 2522داللوز  2529ديسمبر سنة  19محكمة النقض في 
) .&%$ )

  . 

  

 نص قانوني :  –نفقات الحفظ واإلدارة وسائر التكاليف  - 489
 مدني على ما يأتي :  792تنص المادة 

، يتحملها  " نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال 

ير ذلك " ، ما لم يوجد نص يقضى بغ جميع الشركاء كل بقدر حصته
من  2255تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

، فيما عد أن المشروع التمهيدي كان ينتهي بالعبارة  المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

. ووافقت اللجنة المراجعة على النص  ئع "اآلتية : " ولكل شريك أن يتخلص من هذه النفقات إذا تخلى عن حصته في المال الشا

في لجنة مجلس الشيوخ حبذ رئيس اللجنة فكرة  599. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 591تحت رقم 

المالك  إذا حرم ، وخشية من أنه التخلص أو التخلي بشرط تنظيمها وتعيين الجهة التي يذهب إليها هذا النصيب مخالفة أن يعتبر سائبة

على الشيوع من حق التخلي لجأ الشركاء إلى التنفيذ على ملك آخر له نظير النفقات المطلوبة منه وعورضت الفكرة برأي آخر ذهب 

. ورأت اللجنة بعد  إلى أن النفقات اإلدارية ال يمكن أن تصل إلى أكثر من قيمة رأس المال حتى تجعل الشريك يتخلي عن ملكه

، على أساس أن فكرة التخلص من التزام متعلق بعين عن طريق التخلية فكرة عامة  ذف العبارة األخيرة من النصالمناقشة ح

، ولكن إجراء حكمها من الناحية العملية يقتضي وضع تفاصيل يحسن تجنبها و ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته  التطبيق

  . ( 55ص  – 92 ص 1ية ) مجموعة األعمال التحضير 792لجنته تحت رقم 
فبراير سنة  5، ولكنه مجرد تطبيق للقواعد العامة فكان معموال به ) استئناف وطني  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 21م 2599يناير سنة  11 - 199ص  21م 2595مايو سنة  21استئناف مختلط  – 59رقم ص  25المجموعة الرسمية  2529
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 . ( 212ص 11م 1915 سنة فبراير 27 - 52ص 
  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

  . ( ) مطابق 171التقنين المدني السوري م 
  . ( ) مطابق 759التقنين المدني الليبي م 

  . ( ) مطابق فيما عدا خلو التقنين العراقي من العبارة األخيرة في النص المصري2911التقنين المدني العراقي م 
:يحق لكل شريك أن يجبر بقية الشركاء على تقديم ما يناسب حصصهم من النفقات  791قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

على أن كال منهم يستطيع أن يكون في حق من هذا  –الضرورية لصيانة الشيء المشترك وإبقائه صالحاً لالستعمال الذي أعد له 

 –. ثانياً  االحتفاظ بحق األولوية المختص بالشيوع للشريك الذي قام بالنفقة أو عرض أن يقوم بها ببيع حصته مع –الواجب : أوالً 

  . بان يترك للشريك المشار إليه حق التمتع بالشيء المشترك مع منتجاته إلى أن يسترد ما دفعه لحساب الشركاء
  . ، فيلزم الشركاء بها على نسب حصصهم دفعتأما إذا كانت النفقة قد  –بطلب القسمة إذ كانت مستطاعة  –ثالثاً 
ويعين نصيب كل شريك من تلك  –: كل شريك ملزم تجاه اآلخرين بتحمل أعباء الشيء المشترك ونفقات اإلدارة واالستثمار  799م 

  . األعباء والنفقات بحسب حصته في ذلك الشيء
، إال إذا كانوا  أحد الشركاء ال تخوله الحق في مطالبة شركائه بشيء منها ا: إن النفقات النافعة والنفقات الكمالية التي يقوم به 795م 

 $%&. ، وقد نسخت بالمواد السابقة من قانون الملكية العقارية اللبناني 11قد أجازوا له إنفاقها صراحة أو ضمناً وانظر أيضاً المادة 

)
  . 

، فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم  في الشيوع مالك للمال الشائع كما قدمنا، فكل الشركاء  وليس هذا النص إال تطبيقاً للقواعد العامة

، أو جنى  ، أو تحويطة بسور ، أو تسجيل سنده ، كل بقدر صيانته وترميمه . ومن ثم تنقسم على الشركاء جميعاً كل بقدر حصته فيه

، أو غير ذلك من نفقات  اوى التي رفعت لحفظ المال الشائع، أو مصروفات الدع ، أو تعيين الحدود ، أو قطع التقادم ثماره قبل التلف

،  ، والضرائب المفروضة عليه ، نفقات إدارة المال الشائع ، كل بقدر حصته . كذلك تنقسم على الشركاء الحفظ التي سبق ذكرها

، أو المقررة على المال كفوائد  (مدني  1/  725وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع كنفقة إصالح الحائط المشترك أو تجديده ) م 

الديون وأقساطها 
وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن دفع الشريك في الشيوع الدين لدائن له رهن عل العقار الشائع يشبه  ( &%$) 

اء بنسبة ، فيجب أن توزع النفقات قانوناً على الشرك من جميع الوجوه قيام أحد الشركاء بالنفقات الضرورية لحفظ المال الشائع

( $%&. ( 995ص  212رقم  25المحاماة  2599مارس سنة  حصصهم في العقار جميعه ) استئناف مصر أول
. وكل ذلك ما لم  

. وكل ذلك أيضاً  ، فتقل مثالً باالتفاق حصة الشريك القائم باإلدارة في النفقات في نظير قيامه باإلدارة يتفق الشركاء على نسبة أخرى

مدني من تحميل الشريك الذي يقوم بتعلية الحائط  2/  729، ومن أمثلة ذلك ما قضت به المادة  ضى بغيرهما لم يوجد نص يق

المشترك بنفقات التعلية وصيانة الجزء المعلى وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئاً 

 .  من متانته

، يكون كما قدمنا بدعوى الوكالة أو دعوى الفضالة أو دعوى اإلثراء بال سبب  ، كل بقدر حصته يوعوالرجوع على الشركاء في الش
وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن تعتبر المبالغ التي يقترضها أحد الشركاء لدفع الضرائب المقررة على مال  ( &%$) 

م بصحة الحجز الذي يوقعه المقرض على المحصوالت المشتركة قبل ، فيتعين الحك شائع مفترضة لتحقيق مصلحة الشركاء جميعاً 

( وقضت محكمة اإلسكندرية الوطنية بأن الشريك يقوم مقام شريكه  292ص  11م 2529يناير سنة  19جنيها ) استئناف مختلك 

، بشرط إال يثبت أن  مشتركةاآلخر بالنسبة إلى مخالفات اللوائح الصحية وغير الصحية التي تقع من أحدهما في إدارة العين ال

الشريك المحكوم عليه في مثل هذه المخالفات قد تعمد ارتكابها أو أهمل عمداً في دفعها إضرارا بشريكه اآلخر ) اإلسكندرية الوطنية 

( $%&. ( 2959ص  515المحاماة رقم  2597مايو سنة  99مستعجل 
  . 

، أن يتخلى عن حصته في المال الشائع  ات والتكاليفويجوز ألي من الشركاء للتخلص من دفع حصته في النفق
أوبري  ( &%$) 
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ص  - 251ص  12وقارن منصور مصطفي منصور فقرة  - 152فقرة  9بالنيول وربير وبيكار  - 971ص  112فقرة  1ورو 

257 . &%$ )
 obligation reelle obligation، وهذه قاعدة عامة مقررة للتخلص من أي التزام الذي يكون سببه ملكية العين )  
propter rem  ولكن لجنة مجلس الشيوخ  يتضمن نصاً صريحاً في هذا المعنى 792( وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة ،

حذفته اكتفاء بالقواعد العامة 
( $%&. 2هامش  791انظر آنفا نفس الفقرة ص  ( &%$) 

. ويترتب على تخلي الشريك عن حصته )  

abandon وفي هذه الحالة يتحمل باقي الشركاء  ، كل بقدر نصيبه في المال الشائع صبح هذه الحصة ملكاً لباقي الشركاء( أن ت .

، كل بقدر حصته الجديدة أي بعد إضافة حصة الشريك المتخلي إلى حصصهم  النفقات
وهي نفس النسبة قبل إضافة حصة  ( &%$) 

محمد  – 1هامش  219ص 257ذا كان المال الشائع عقاراً ) شفيق شحاته فقرة ،هذا ويجب تسجيل سند التخلية إ الشريك المتخلي

عبد المنعم فرج  - 219ص 19إسماعيل غانم فقرة  - 291ص 211عبد المنعم البدراوي فقرة  - 951ص 157على عرفة فقرة 

 – 199فقرة  9بنكاز ملحق بودر  ( ويتخلص المتخلي عن حصته من االلتزامات التي نشأت قبل التخلي أو بعده ) 299الصدة فقرة 

،  . فإذا كانت مسئولية المتخلي قد نشأت عن خطأ أرتكبه ، بشرط أن تكون ناشئة عن الشيوع ( 219ص  19إسماعيل غانم فقرة 

 299عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 219ص  19ال يعفيه من المسئولية ) إسماعيل غانم فقرة  ، فالتخلي كأن اتلف المال الشائع
) .&%$ )

  . 

 نص قانوني : –المبدأ العام في إدارة المال الشائع  - 491
 مدني على ما يأتي :  711تنص المادة  

، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك "  " تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين 
تاريخ النص :ورد هذا النص في  ( &%$) 

 757. ووافقت لجنة المراجعة تحت رقيم  وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الجديدمن المشروع التمهيدي على  2259المادة 

) مجموعة األعمال التحضيرية  711، فمجلس الشيوخ تحت رقم  751في المشروع النهائي ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 . ( 75ص  - 79ص 1
  . ه يتفق مع القواعد العامة، ولكن حكم وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى
  . ( ) مطابق 171التقنين السوري م 

 . ( ) مطابق 791التقنين المدني الليبي م 
  ( مطابق ) 1 / 2915التقنين المدني العراقي م 

، بشرط إال يستعمله  تعمل الشيء المشترك على نسبة ماله من الحق: كل شريك يمكن أن يس 711قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

، أو على وجه يحول دون استعمال الشركاء  على وجه يخالف ماهية ذلك الشيء أو الغاية المعد لها أو بناقص مصلحة الشركة

  . اآلخرين لحقوقهم
فإن لم تراع أحكام الفقرة  –ائه الصريح أو الضمنى : ال يجوز لشريك أن يحدث تغييراً في الشيء المشترك بال رضاء شرك 711م 

. وإذا كان الجزء الذي حدث فيه التغيير واقعاً في  السابقة تطبيق قواعد اآلتية : أوالً : تجري القسمة عندما يكون الشيء قابال للتجزئة

، فيمكن هذا الشريك  عاً في حصة شريك أخر. أما إذا كان التغيير واق ، فال سبيل ألي منهم إلى االعتراض حصة الشريك الذي أحدثه

عندما يكون الشيء غير قابل  –أن يختار أما أداء يدل التغيير وإما إجبار شريكه على إرجاع الشيء إلى حالته األصلية ثانياً 

أداء بدل العطل  ، مع يجبروا محدث التغيير على إعادة الشيء إلى حالته األصلية وعلى تحمل النفقة ، يجوز للشركاء أن للتجزئة

  . والضرر عند االقتضاء
. ويجب أن يؤجر  ، ال يحق للشريك أن يأخذ إال ما يناسب حصته من منتجاته ، الشيء بطبيعته غير قابل للتجزئة : عندما يكو 717م 
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  . ، ولو عارض في ذلك أحدهم لحساب الشركاء جميعاً 
  . كل ما استلمه زيادة على حصته في منتجات الشيء المشترك: يجب على كل شريك أن يقدم لشركائه حساباً عن  715م 

( $%&. من قانو الملكية العقارية اللبناني 12وانظر أيضاً المادة 
  . 

. ذلك  ، ال ينفرد به أحد منهم ، من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين ،في األصل ويخلص من هذا النص أن إدارة المال الشائع هو

، فإذا استقل أحدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا  ي المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء اآلخرينألن لكل شريك حقاً ف

، ولكن  ، هذا هو األصل ، لقرروا على أي وجه تكون إدارة المال الشائع . فال بد إذن من إجماعهم اعتداء على حقوق باقي الشركاء

. ومن ثم نظم التقنين المدني الجديد هذه المسألة تنظيماً  نعذر اإلجماع في أغلب األحوال، ترجع إلى  ترد عليه استثناءات هامة

، مراعياً ما عسى أن يتفق عليه الشركاء في شأن  ، واجه به العقبات العملية التي تحول عادة دون حسن استغالل المال الشائع مفصالً 

، فجهد القضاء في سد هذا النقص ولكن على وجه غير كامل  وا من هذا التنظيم. وقد كان التقنين المدني السابق خل إدارة هذا المال

 .  أمام سكوت التشريع

. فهم مالك لهذا  والغرض الذي يهدف إليه الشركاء من إدارة المال الشائع هو بطبيعة الحال االنتفاع بالمال واقتسام ثماره فيما بينهم

، كان له ذلك فهذا كان  . فإذا أمكن لكل منهم االستثمار باستعمال الشيء الشائع الله، ولكل مالك حق استعمال الشيء واستغ المال

ًُ ترعة خاصة مملوكة على الشيوع أو مصرف خاص شائع أو بئر شائع جاز ألي من الشركاء أن ينتفع بالمال الشائع ،  هناك مثالً

.كذلك يجوز لكل  الذي يتبقى بعد الري إلى المصرف الخاص، ويرسل المال  فيأخذ من الترعة أو البئر الماء الذي يروي به أرضه

، مع التنظيم يتفق عليه الشركاء يجعل حق كل منهم  من الشركاء أن يصيد السمك في بركة شائعة أو يصيد الطير في أرض شائعة

في الصيد ال يتعارض مع حقوق اآلخرين 
( $%&. 251ص  15إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

  . 

، كما قدمنا  كل من الشركاءكذلك يجوز ل
( $%&. 577انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

،  ، أن يرفع دعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها 

، دون حاجة إلى أن يشترك معه في ذلك سائر الشركاء المشتاعين  لمواجهة اعتداء من يتعدى على حيازته لحصته الشائعة
 ($%& ) 

، كان الشريك منع االعتداء على حيازته  ، وتوافرت في الحيازة شروطها قار الشائعوإذا وضع شريك يده على جزء مفرز من الع

رقم  21المحاماة  2591مارس سنة  22، حتى لو كان هذا االعتداء صادراً من الشركاء اآلخرين ) نقض مدني  بدعاوى الحيازة

ص  291رقم  5مجموعة عمر  2555 مايو سنة 5 – 19ص  92رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  19 - 2921ص  919

عبد المنعم البداوي  - 155. وانظر محمد علي عرفة فقرة  ( 2911ص 197رقم  1مجموعة عمر  2599نوفمبر سنة  15– 912

( $%&. 277ص  219عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 1هامش  251ص  15إسماعيل غانم فقرة  – 221فقرة 
  . 

، ويقصر الدعوى في هذا الحالة على حصته الشائعة فال يحتاج  ترد بها حصته الشائعة من يد الغيروله أن يرفع دعوى االستحقاق يس

إلى أن يشترك معه باقي الشركاء 
بالنيول وربير  - 155 – 2519داللوز األسبوعي  2519يونيه سنة  19نقض فرنسي  ( &%$) 

( $%&. 291ص  95محمد كامل مرسي فقرة  - 179فقرة  9وبيكار 
  . 

، أما أعمال اإلدارة  ، بل هي أعمال جانبية قل أن تعرض في العمل على أن كل ما قدمناه ليس في التصميم من أعمال اإلدارة

، بإيجار الدار أو سكناها وإيجار األرض الزراعية  ، وتهدف إلى االنتفاع بالمال الشائع واستثماره الرئيسية التي تقع كثيراً في العمل

، فهذه تقتضي في األصل إجماع  ه تقتضي في األصل إجماع الدار أو سكناها وإيجار األرض الزراعية أو زراعتها، فهذ أو زراعتها

، وان يتفقوا  . فيمكن مثالً أن يجمع الشركاء على إيجار الدار أو األرض ، فيما عدا ما يقرره القانون من استثناء الشركاء المشتاعين

، جرت إدارة المال الشائع على هذا الوجه بإجماع الشركاء  مستأجر فإن تم ذلكجميعاً على شروط اإليجار وعلى ال
فإذا  ( &%$) 

،نفذت اإلجازة في حقهم جميعاً ألية مدة ولو زادت على ثالثة  أجرى جميع الشركاء في الشيوع المال الشائع ألجنبي أو لواحد منهم

فقرة  1، أو أجرها وكيل عنهم جميعاً ) الوسيط  نفسهم ووكالء عن الباقين، وكذلك الحكم لو أجرها وأحد أو أكثر أصالً عن أ سنوات

  . ( 59 ص 91
، ووضع المستأجر  ، يقضى بأنه إذا أجر الشريك حصته ، تيسيراً إلدارة المال الشائع ، في عهد التقنين المدني السابق وكان القضاء

،  الشريك اآلخر أن يدعى حصول تعرض له في وضع يده من المستأجر، فال يقبل من  يده على جزء من األرض المشاعة معادل لها

، وهذا محله دعوى محاسبة أو قسمة  ، فإن النزاع في هذه الصورة ال يكون إال على طريقة االنتفاع أو أن يطلب استرداد حيازته منه
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. وقضى أيضاً بأنه إذا كان  ( 551ص  1مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاماً جزء  2559مارس سنة  1) نقض مدني 

، فهو يمتلك في هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه في  أحد الشركاء على الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيالً لطريقة االنتفاع

الشركاء أن  . وليس من حق أحد ، ويكون انتفاعه بالباقي مستمداً من حقوق شركائه اآلخرين على أساس التبادل في المنفعة المجموع

إن لم يعامل هذه المعاملة بالذات أو أراد العدول  –كل ما له  ، بل ينزع منه األرض بحجة أنه معادل له في الحقوق على األرض

. فإذا كان الحكم قد أثبت أو وضع اليد بشروطه القانونية  أن يطلب قسمة األرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل االنتفاع –عنها 

، أن  ، في سبيل حماية يده الفعلية على العقار من تعرض المشتري من أحد شركائه ، فلهذا الشريك د الشركاء على الشيوعكان ألح

يناير سنة  19، والمشتري وشأنه في اتخاذ ما يراه كفيالً بالمحافظة على حقوقه ) نقض مدني  يرفع دعوى وضع اليد ضد المعترض

 . ( 551ص  1ة وعشرين عاماً جزء مجموعة المكتب الفني في خمس 2559
، فال محل مطلقاً الستئثار أحد الشركاء باالنتفاع بالربع دون باقي  وقضت محكمة استئناف مصر بأنه متى كان للعين المشتركة ريع

ا يترتب على الشركاء حتى يفصل في دعوى الحساب التي قد تستغرق زمناً طويالً كذلك ال مبرر إليداع الربع في خزائن الحكوم ة لم

. ومن ثم فإن العدالة تقتضي صرف صافي ريع العين  ، إال إذا وجد سبب مشروع يقتضي ذلك ذلك من حرمان الناس من أموالهم

للشركاء بمجرد تحصيله وال سبيل لتحقيق المساواة بين الشركاء في االنتفاع بأموالهم في هذه الحالة إال بتحديد نفقة لكل شريك يقدرها 

( $%&. ( 447 ص 257رقم 12المحاماة  2559أبريل سنة  27ب ظروف الدعوى ) استئناف مصر القاضي حس
  . 

،وتنوع اتجاهاتهم فما يريده وأحد منهم قد ال  ، وتفاوت أغراضهم ، الختالف مشارب الشركاء ولكل قل أن يتيسر ذلك في العمل

دون ما تريد األغلبية ، وقد تريد أغلبيتهم شيئا وتقف األفلية حائالً  يريده اآلخرين
وقد ذلل التقنين المدني العراقي بعض  ( &%$) 

  . يجوز للشركاء أن ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً  - 2منه على ما يأتي :  2919هذه العقبات بنصه في المادة 
و غير ذلك من وجوه االنتفاع بال ، فإذا انتفع بالعين كلها في سكن أو مزارعة أو إيجار أ ويجوز لكل منهم حق االنتفاع بحصته - 2

، على أنه إذا أجر العين الشائعة بأكثر من أجر المثل وجب عليه أن يعطي كل شريك حصته  ، وجب عليه لهم أجر المثل إذن شركائه

( $%&. " من األجرة المسماة
  . 

، قسمة  ، ما داموا في الشيوع ل الشائع بينهم( أما أن يقسم الشركاء الما 2لم يبق لمواجهة هذا الوضع الغالب إال أحد أمرين : ) 

. وهذا يقتضي  ، أو بجزء مفرز منه كل الزمن ، فيتيسر لكل منهم االنتفاع منفرداً بالمال الشائع مدة من الزمن مهايأة زمانية أو مكانية

( أو أن يدير الشركاء المال  1. )  ، فال تجوز قسمة المايأة إال بإجماع الشركاء المشتاعين البقاء على األصل واشتراط اإلجماع

. وفي هذه الحالة  ، ولكن لما كان اإلجماع متعذراً فإن األغلبية تكفي خروجاً على األصل الشائع بطرق اإلدارة المختلفة كاإليجار

 .  ، حتى ال تتحكم فيها األغلبية يكفل القانون لألقلية الضمانات الكافية

 .  . ) ثانياً ( تولي أغلبية الشركاء إدارة المال الشائع ( قسمة المهايأةفنستعرض إذن فيما يأتي : ) أوالً 

 نصوص قانونية : –قسمة المهايأة  –أوالً  - 491

 مدني على ما يأتي :  751تنص المادة  

نازالً لشركائه ، مت في قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع - 2"  

، أو انتهت المدة  ، وال يصح هذا االتفاق لمدة تزيد عن خمس سنين فإذا لم تشترط لها مدة في مقابل ذلك عن االنتفاع بباقي األجزاء

ثالثة ، تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنةالجارية ب ، كانت مدتها سنة واحدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد

 .  أشهر أنه ال يرغب في التجديد "

. وإذا حاز الشريك على  ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، انقلبت قسمة نهائية وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة - 1"  

 .  يأة "، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مها الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة

 مدني على ما يأتي :  751وتنص المادة 

، كل منهم لمدة تتناسب مع حصته  " وتكون قسمة المهايأة أيضاً بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا االنتفاع بجميع المال المشترك 

"  . 

 مدني على ما يأتي :  757وتنص المادة 

على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق  ، ومن حيث جواز االحتجاج بها " تخضع قسمة المهايأة 
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 .  ، ألحكام عقد اإليجار ما دامت هذه األحكام ال تتعارض مع طبيعة هذه القسمة " اإلثبات

 مدني على ما يأتي :  755وتنص المادة 

، وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم  ل الشائع مهايأة بينهم، على أن يقسم الما ، أثناء إجراءات القسمة النهائية للشركاء أن يتفقوا - 2"  

 .  القسمة النهائية "

، بعد االستعانة  ، جاز للقاضي الجزئي إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها فإذا تعذر اتفاق الشركاء على قسمة المهايأة - 1"  

بخبير إذا اقتضى األمر ذلك " 
  : تاريخ النصوص ( &%$) 

في قسمة المهايأة يتفق  – 2125من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : م  2121 – 2125: ورد هذا النص في المواد  751م 

، متنازال لشركائه في مقابل ذلك عن االنتفاع  الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع

فإذا لم تشترط لها مدة حسبت  - 1.  ح االتفاق على قسمة المهايأة لمدة تزيد على خمس سنينال يص - 2 - 2129. م  األجزاء بباقي

إذا دامت  - 2121، تتجدد إذا لم يعلن الشريك شركاءه قبل السنة الجارية بثالثة أشهر أنه ال يرغب في التجديد م  مدتها سنة واحدة

. وفي لجنة المراجعة أدمجت المواد الثالثة  لم ينفق الشركاء على غير ذلك ، ما ، انقلبت قسمة نهاية سنة قسمة المهايأة خمس عشرة

. وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس  في المشروع النهائي 521، تحت رقم  ، مع تعديالت لفظية طفيفة في مادة واحدة من فقرتين

على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة مس عشرة النواب أضيفت العبارة اآلتية في آخر الفقرة الثانية : " وإذا جاز الشريك 

. وفي  529. ووافق مجلس النواب على المادة بهذا التعديل تحت رقم  ، اقترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة " سنة

عبارة " فإذا لم تشترط لها مدة " لجنة مجلس الشيوخ أضيفت عبارة " أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد " بعد 

. وجاء في تقرير اللجنة ما يأتي : " أضافت اللجنة إلى الفقرة األولي من هذه المادة عبارة " أو انتهت المدة  الواردة في الفقرة األولي

، وال  لة عدم اشتراط مدةلها مدة " ألن النص وضع حكما لحا المتفق عليها ولم يحصل على اتفاق جديد " بعد عبارة " فإذا لم يشترط

. وقيل بالنسبة إلى الفقرة الثانية التي تقضي باعتبار قسمة المهايأة  تختلف عن ذلك حالة انتهاء المدة المتفق عليها دون اتفاق جديد "

العملية له ، وتتحقق النتائج  القواعد العامة قسمة نهائية إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة " إن هذا الحكم جاء على خالف

، على أن  . وقد وافقت اللجنة على الفقرة الثانية المذكورة ، ويبتع في أيهما إجراءات الشهر العقاري " باالتفاق أو هذا النزاع بحكم

. وانتهي  الشيوع فيبقي في الشيوع ، أما الباقي من النصيب على يكون مفهوما أن الجزء الذي يتملك هو المقسوم قسمة مهايأة فقط

، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما  751، وصار رقمه  نص بذلك إلى أن أصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدال

 . ( 299ص  - 299ص 1عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
.  في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه  2121: ورد هذا النص في المادة  751م 

، فمجلس الشيوخ  521. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 527ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 299ص  - 295ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  751تحت رقم 
، خصصت الفقرة الثانية  وكانت هذه المادة تنقسم إلى فقرتين،  من المشروع التمهيدي 2127:ورد هذا النص في المادة  757م 

، اعتبرت غير  ، إال أنه لم تكن ثابتة بالكتابة أو ما يعادلها ، فجاءت على الوجه اآلتي : " ويجوز إثباتها بكل الطرق منهما لإلثبات

.  521. ثم وافق عليها مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 525. ووافقت عليها لجنة المراجعة تحت رقيم  محددة المدة "

،وأضيفت إلى الفقرة األولي عبارة "  وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية لمخالفتها للقواعد العامة إلثبات في غير حاجة

رضت مع طبيعة قسمة ، وبهذا أصبح األصل في هذه الطرق خضوعها للقواعد الخاصة بإثبات اإليجار إال إذا تعا وطرق اإلثبات "

، مطابقاً لما استقر عليه في التقنين  757، ورقمه  . وصار النص ، وقد روعي في هذا التعديل التمكين الستقرار المعامالت المهايأة

  . ( 291ص  - 299ص 1، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  المدني الجديد
. ووافقت  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2125النص في المادة  :ورد هذا 755م 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  527. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 519عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 259ص  - 291ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ) 755
، ولكن القضاء كان يجري على كثير من هذه األحكام ) انظر المذكرة اإليضاحية  وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

  : العربية األخرى وتقابل هذه النصوص في التقنينات المدنية 297ص  1للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 
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  . ( ) مطابق 799 – 799السوري م التقنين المدني 
من  751من التقين الليبي فهي مطابقة للفقرة األولي من المادة  799،فيما عدا المادة  ) مطابق 799 - 799التقنين المدني الليبي / 

  . ( التقنين المصري وقد حذفت الفقرة الثانية في التقنين الليبي
 . ( من التقنين المصري 751وافق ولم ينقل التقنين العراقي الفقرة الثانية من المادة ) م 2915 - 2917التقنين المدني العراقي م 

، فللشريك الذي يطلب المهايأة مراجعة  ، ولم يطلب أحدهم إزالة الشيوع : إذا لم يتفق الشركاء على المهايأة في المنقول 2979م 

، قسمة  ، دون العقار ، قسمة المهايأة في المنقول الفاً للتقنين المصري، خ . ) وهنا يجعل التقنين العراقي محكمة الصلح إلجراءاتها

 . ( ، دون حاجة إلى اتفاق جميع الشركاء قضائية يكفي أن يطلبه أحد الشركاء حتى تقوم محكمة الصلح بإجرائها
انفراد بالشيء أو بالحق المشترك  يتفق الشركاء على أن يتمتع كل منهم على : يجوز أن 799قانون الموجبات والعقود اللبناني : م 

،  وفي هذه الحالة يمكن كال منهم أن يتصرف في حقه الخاص الذي يتمتع به صحابه المدة المعينة لهذا التمتع –على طريقة المناوبة 

ً  سواء أكان ببدل أم بال بدل تي أمراً من شأنه أن غير أنه ال يستطيع أن يأ –عما استوفاه  ، وال يلزمه حينئذ أن يقدم لشركائه حسابا

  . ينقص أو يمنع حقوق بقية الشركاء عندما تأتي نوبتهم في التمتع
( $%&. ( والقانون اللبناني يعرض للمهايأة الزمانية دون المهايأة المكانية )

  . 

، فإن  انية أو زمانية. وسواء كانت مك ، أو مهايأة زمانية ويخلص من هذه النصوص أن قسمة المهايأة أما أن تكون مهايأة مكانية

 .  ، تختص ببعض األحكام . وهناك مهايأة تسبق القسمة النهائية أحكام عقد اإليجار كقاعدة عامة تسرى عليها

 المهايأة المكانية والمهايأة الزمانية :  - 492
، على قسمة المهايأة  ة من صعوبات، تخلصا من مشاكل إدارة المال الشائع وما يحيط بهذه اإلدار كثيراً ما يتفق الشركاء في الشيوع

.  ، ويختص كل منهم بجزء مفرز من المال يعادل حصته في المال الشائع . فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة ال قسمة ملك لمدة معينة

، وان يزرع  يؤجرها ، فله أن يسكن الدار أو أن وبذلك يتهيأ لكل منهم أن يجوز ما ال مفرزاً يستقل بإدارته واستغالله واالنتفاع به

، وبوجه عام له أن يستغل ما اختص به مفرزاً من المال الشائع وأن  األرض على ذمته أو أن يؤجرها بالنقد أو بطريق المزارعة

. وال يحاسبه أحد من الشركاء على إدارته لنصيبه وال لنصيبه وال على الغلة والثمار التي حصل  ينتفع به بنفسه أو بواسطة غيره

. وال يجوز  ، في مقابل أنه هو أيضاً ال يحاسب أحداً من الشركاء على ما يختص به هذا الشريك وهذه هي المهايأة المكانية اعليه

. ذلك أن المهايأة  ، فإن زادت المدة المتفق عليها على ذلك انفضت إلى خمس االتفاق على هذه الهايأة لمدة تزيد على خمس سنوات

، وال  . فيبقى الشيوع قائماً ما دامت المهايأة المكانية ، تبقيه شائعاً من حيث الملكية المال من حيث المنفعة ،وان كانت تفرز المكانية

يجبر شريك على البقاء في الشيوع في الملكية بموجب االتفاق لمدة أطول من خمس سنوات كما سنرى 
انظر ما يلي فقرة  ( &%$) 

991 .&%$ )
ى المهايأة المكانية لمدة تزيد عن خمس سنوات حتى ال يجبر الشريك على البقاء في . ومن ثم لم يجز االتفاق عل 

، بشرط  ، جاز تجديدها مدة ثانية فثالثة وهكذا . فإذا انقضت المدة المتفق عليها الشيوع عن طريق الهايأة المكانية مدة أطول من ذلك

، أو انقضت المدة المتفق عليها ولم يحصل االتفاق على  ى المدة. أما إذا لم يحصل اتفاق عل إال تزيد كل مدة على خمس سنوات

، وتتجدد سنة ثانية فثالثة وهكذا إال إذا أعلن أحد  ، فإن المدة تكون سنة واحدة في الحالتين تجديدها مدة أخرى مع استبقاء المهايأة

.  قبل انتهاء السنة الجارية بثالثة أشهر على األقل ، ويجب أن يكون هذا اإلعالن الشركاء اآلخرين أنه ال يرغب في تجديد المهايأة

، ولكن المهايأة  ( يحتم أن تكون مدة إيجار األراضي الزراعية ال تقل عن ثالث سنوات 99ويالحظ أن قانون اإلصالح الزراعي ) م 

النعدام حكمة النص إذا طبق على  ، وذلك . وقد تتجدد لسنة واحدة . فيجوز أن تكون مدتها أقل من ثالث سنوات ال تخضع لهذا الحكم

عقد المهايأة 
( $%&. 9هامش  299ص 12انظر في هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

  . 

.  ، وكثيراً ما تدوم خمس عشرة سنة أو أكثر ، فتتجدد من مدة إلى أخرى والذي يقع في العمل أن المهايأة المكانية تدوم مدة طويلة

،  ، ألكبر دليل على أن هذه المهايأة هي خير قسمة للمال الشائع مس عشرة سنة دون أن يرغب أحد في إنهائهاومهايأة مكانية تدوم خ

. لذلك استحدث التقنين المدني الجديد حكماً في هذا الصدد فنصت الفقرة  ارتاح إليها الشركاء واطمأنوا إلى التعامل على أساسها

، ما لم يتفق  ، انقلبت قسمة نهائية لى ما يأتي : " وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنةمدني كما رأينا ع 751الثانية من المادة 
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، افترض أن حيازته لهذا  . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة الشركاء على غير ذلك

هامتين : ) القاعدة األولي ( أنه إذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً . فوضع النص بذلك قاعدتين  الجزء تستند إلى قسمة مهايأة "

، افترض قرضاً قابالً إلثبات العكس  مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة
مدني التي  595وذلك تطبيقا للمادة  ( &%$) 

ك ) انظر في هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة تقضي بان القرينة القانونية تكون قابلة إلثبات العكس ما لم يوجد نص يقضي بغير ذل

وانظر عكس ذلك  - 257ص 15منصور مصطفي منصور فقرة  - 197ص  212عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 121ص  51

( $%&. ( 591ص 995وان هذه القرينة القانونية ال تقبل إثبات العكس محمد علي عرفة فقرة 
أن حيازته لهذا الجزء قامت على  

، فكثيراً ما يصعب االهتداء بعد أن يضع  . وهذه القاعدة ذات طابع عملي واضع سمة مهايأة سبق إبرامها بين الشركاءأساس ق

، وفرض وجود هذه  . فذلك النص هذه الصعوبة العملية ، إلى ما يثبت سق حصول قسمة مهايأة الشريك يده على جزء مفرز

. وواضح أن هذه القرينة القانونية ال تتناول إال األجزاء المفرزة التي حازها  لشاق، فأعفي الشريك بذلك من هذا اإلثبات ا القسمة

، أما بقية المال الشائع فيبقي على الشيوع  الشركاء
ص  552انظر ما دار في لجنة مجلس الشيوخ في هذا الصدد آنفا فقرة  ( &%$) 

( $%&. 2هامش  725
،  جزءاً مفرزاً يعادل حصته في المال الشائع مدة خمس عشرة . ) والقاعدة الثانية ( أنه متى حاز الشريك 

، فإن قسمة المهايأة تنقلب بمجرد تمام خمس  ، قسمة مهايأة سابقة قامت الحيازة على أساسها ، أو افترض أن هناك وكان هناك

يضاحية للمشروع التمهيدي في تبرير هذا . وتقول المذكرة اإل ، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على غير ذلك العشرة سنة إلى قسمة نهائية

، ما لم يتفق الشركاء مقدماً  الحكم ما يأتي : " وتنقلب المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية دون أثر رجعي إذا دامت خمس عشرة سنة

تدوم خمس عشرة سنة دون  ، التي . فإن المهايأة المكانية ، ولكنه تجديد له ما يبرره . وهذا تجديد خطير في المشروع على غير ذلك

. وقد وصلوا إليها فعالً بالتجربة واطمأنوا إلى  ، هي خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها أن يرغب أحد في إنهائها

" ، فإن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم إال أن يتفقوا مقدما ً على أن قسمة المهايأة ال تنقلب إلى قسمة نهائية  نتائجها
 ($%& ) 

( $%&. 295ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 
فإذا تمت خمس عشرة سنة والمهايأة المكانية ال تزال قائمة لم يرغب أحد في  

، فإنه بنمام هذه المدة تصبح المهايأة المكانية  ،ولم يتفق مقدماً على أنها تبقى دائماً مهايأة مكانية دون أن تنقلب إلى قسمة نهائية إنهائها

مة نهائية بحكم القانون قس
وبديهي أنه ليس من الضروري أن يضع الشريك يده على الجزء المفرز بنية أنه ملكه بموجب  ( &%$) 

، فلسنا هنا في صدد التملك بالتقادم المكسب ) محمد على عرفة  ، بل يكفي أن يضع يده كشريك متهابي مهايأة مكانية قسمة نهائية

 ( 591ص  955فقرة 
، فإذا بقى غير  ، وجب في إبرام عقد المهايأة المكانية أن ينوب عنه وليه أو وصيه أو القيم أحد الشركاء غير كامل األهليةوإذا كان 

، فال تنقلب المهايأة إلى قسمة نهائية إال بعد اتباع اإلجراءات الواجب مراعاتها في حالة  كامل األهلية عند انقضاء خمس العشرة سنة

وقارن  - 995محمد على عرفة فقرة (  - 255فقرة  1في هذا المعنى محمد كامل مرسي  . انظر مدني ( 799) م غير كامل األهلية 

  . 255ص  15منصور مصطفي منصور فقرة  - 197ص  212عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 121ص  51إسماعيل غانم فقرة 
األولي قسمة تتم بحكم القانون ) إسماعيل  ، ألن الحاصلة بطريق التراضيهذا وال تنقض هذه القسمة بسبب الغبن كما تنقض القسمة 

( $%&. 255ص 15منصور مصطفي منصور فقرة  – 197ص  212عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 121ص  51غانم فقرة 
  .

، فال بد من كتابة  تم بحكم القانون. شأنها في ذلك شأن أية قسمة أخرى ولو أنها ت ولما كانت هذه القسمة النهائية ال بد من تسجيلها

. وهذا هو المعنى  ، ال من وقت ابتداء المهايأة المكانية . فإن اتفق تاريخ هذه القسمة من وقت انتهاء خمس العشرة سنة ورقة مثبتة لها

،فليس  " دون أثر رجعي "،  المقصود من العبارة الواردة في المذكرة اإليضاحية من أن المهايأة المكانية تنقلب إلى قسمة نهائية

مقصوداً بطبيعة الحال من هذه العبارة أن تكون القسمة النهائية نفسها غير ذات أثر كاشف 
 225عبد المنعم الدراوي فقرة  ( &%$) 

( $%&. وقارن محمد على عرفة فقرة - 2هامش 259ص 
 . وإذا لم يتفق الشركاء على كتابة الورقة . فهي ككل قسمة لها هذا األثر 

،ويكون تاريخ القسمة هنا  ، وتقضى المحكمة بثبوت القسمة النهائية ، جاز ألي شريك أن يرفع النزاع إلى المحكمة التي تعد للتسجيل

، وال يوم رفع الدعوى أو يوم صدور الحكم  ، ال يوم ابتداء الهايأة المكانية أيضاً هو اليوم التالي النقضاء خمس العشرة سنة
 ($%& 
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منصور مصطفي منصور  - 1وهامش  121ص 51وقارن إسماعيل غانم فقرة  – 197ص  212م فرج الصدة فقرة عبد المنع (

( $%& . 2هامش  725ص  552. وانظر ما دار في هذا الصدد في لجنة مجلس الشيوخ آنفاً فقرة  255ص 15فقرة 
  . 

، كل منهم لمدة تتناسب مع  االنتفاع بجميع المال المشتركوقد تكون المهايأة مهايأة زمانية " بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا 

حصته " 
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة قد تبينت من وقائع الدعوى بان الشريكين في ماكينة للرى  ( &%$) 

. ثم اختلفا  إلى طريقة أخرى ، ثم عدال من هذه الطريقة والطحن قد استغالها مدة من الزمن بالطريقة المتفق عليها في عقد الشركة

، إذ كانت هذه هي  بعد ذلك على طريقة االستغالل ولم يوفقا إلى طريقه فاضطر أحدهما إلى استغاللها بطريق المهايأة الزمنية

ويجوز .  الطريقة الوحيدة الممكنة فإنه ال يكون هناك حرج في عدم التعويل على الطريقة الواردة في العقد بعد ثبوت العدول عنها

يناير سنة  12، إذ األمر أصبح متعلقا بواقعة مادية ) نقض مدني  إثبات حصول االنتفاع بطريقة أخرى معينة بجميع وسائل اإلثبات

( $%&. ( 159ص  - 175مجموعة المكتب الفني في خمس وعشرين عاماً جزء أول ص  2559
. فلو كانت هناك أرض زراعية  

، فإنه يجوز أن يتفقا على أن يختص األول باألرض الزراعية أو  كين ألحدهما الثلثان ولآلخر الثلثأو دار أو سيارة شائعة بين شري

، أو أن يختص األول بالسيارة لمدة شهرين واآلخر لمدة  بالدار كلها يستغلها وحده لمدة سنتين ثم يختص بها اآلخر لمدة سنة وهكذا

. ومن ثم يجوز أن  ، فتسرى القواعد العامة الزمانية كما نظم مدة المهايأة المكانيةشهر وأحد وهكذا ولم ينظم القانون مدة المهايأة 

، بشرط أال يؤدي هذا االتفاق إلى إجبارهم على  يتفق الشركاء على عدد من دورات التناوب في االنتفاع بالمال الشائع كما يشاءان

 .  ، ويعين االتفاق هذه المدة وكيف تنقضي لزمانية بانتهاء مدتها. وتنتهي المهايأة ا البقاء في الشيوع مدة تزيد على خمس سنين

، ألنه ال يمكن  ، ولم يورد القانون هذا الحكم االستثنائي بالنسبة إليها وال تنقلب المهايأة الزمانية إلى قسمة نهائية مهما طالت مدتها

، فيهي كالقسمة النهائية إال أنها  انية تقسم المال الشائع أجزاء مفرزة. فالمهايأة المك تطبيقه هنا كما أمكن تطبيقه على المهايأة المكانية

، فهي ال تهيئ  . أما المهايأة الزمانية فتبقى المال الشائع على حالته دون إفراز وإنما تقسم زمن االنتفاع به قسمة منفعة ال قسمة ملك

 .  ، ومن ثم ال يمكن أن تنقلب إليها للقسمة النهائية

 تطبيق قواعداإليجار : –ف قسمة المهايأة تكيي - 493
، ففي المهايأة المكانية " يتفق الشركاء  ، كذلك يمكن تكييفها بأنها إيجار وكما يمكن تكييف المهايأة بأنها قسمة منفعة مكانية أو زمانية 

قابل ذلك عن االنتفاع بباقي ، متنازالً لشركائه في م على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع

، ينتفع الشريك بجزء مفرز فيحصل على نصيب باقي الشركاء في  . فهي إذن منفعة في مقابل منفعة مدني ( 2/  751األجزاء " ) م 

وب . وفي المهايأة الزمانية يتنا ، في مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو في منفعة األجزاء المفرزة األخرى منفعة هذا الجزء

،  . وفي المهايأة الزمانية يتناوب الشركاء االنتفاع بالمال الشائع كله الشركاء على نصيبه هو في منفعة األجزاء المفرزة األخرى

، على نصيبه  ، كل في نوبته فيحصل الشريك في نوبته على نصيب باقي الشركاء في منفعة المال الشائع في مقابل حصول شركائه

، هي مقايضة انتفاع بانتفاع تكون إيجارا إذا ليس من الضروري أن تكون األجرة في  ، بنوعيها . فالمايأة إذن الهو في منفعة هذا الم

، نقداً  ، كما يكون الثمن في البيع اإليجار
( $%&. 215فقرة  1الوسيط  ( &%$) 

  . 

، من حيث جواز  أن " تخضع قسمة المهايأةمدني كما رأينا على  757، فنصت المادة  ومن أجل هذا قربت المهايأة من اإليجار

، ألحكام عند اإليجار ما دامت هذه األحكام  االحتجاج بها على الغير ومن حيث أهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق اإلثبات

، يعتبر مؤجرا لمنفعة  ، في التكييف الذي قدمناه . ولما كان كل شريك من الشركاء في الشيوع ال تتعارض مع طبيعة هذه القسمة "

، فيجب أن تكون أهلية الشريك في المهايأة بنوعيها أهلية كل من المؤجر  حصته ومستأجر لمنفعة حصص الباقي من الشركاء

، وهي هنا أهلية اإلدارة دون أهلية التصرف حتى في االستئجار إذ هو يعتبر في المهايأة من أعمال اإلدارة  والمستأجر
 ($%& ) 

ص 91منصور مصطفي منصور فقرة  - 1هامش  299ص  12إسماعيل غانم فقرة  - 2هامش 951ص  291فقرة  حسن كيرة

. ومن ثم ال يجوز  51فقرة  - 19فقرة  1وانظر في أهلية المؤجر وأهلية المستأجر والوالية في كل منها الوسيط  - 2هامش 291

، وإذا عقد المهايأة لمدة  ة تزيد على ثالث سنوات إال بترخيص من المحكمةناقص األهلية لمد للوصي أو القيم أن يعقد مهايأة نيابة عن

( $%&. ( 291إسماعيل غانم فقرة ص  - 591ص 952أطول انقضت المدة إلى ثالث سنوات ) محمد على عرفة فقبة 
. كذلك  

ال بد من أن تكون المهايأة ثابتة التاريخ قبل ، ف ، تطبق فيه قواعد اإليجار ، كمشتر للمال الشائع جواز االحتجاج بالمهايأة على الغير
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انعقاد البيع حتى تسرى في حق المشتري 
، ولو كان تاريخها ثابتاً قبل  أما إذا لم تكن المهايأة ثابتة التاريخ قبل انعقاد البيع ( &%$) 

 195كان هذا العقد غير نافذ في حقه ) م ، ولكن يجوز لهذا األخير أن يتمسك بعقد المهايأة ولو  ، فال تنفذ في حق المشتري التسجيل

، ويلتزم الشريك الذي باع  على اإلخالء إال بعد التنبيه عليه بذلك في مواعيد معينة . وال يجبر المشتري الشريك المتهايئ مدني (

هذا التعويض من البائع أو  ، وال يجبر هذا األخير على اإلخالء إال بعد أن يتقاضى حصته الشائعة بأن يدفع تعويضاً للشريك المتهايئ

 - 299ص  12انظر إسماعيل غانم فقرة  -مدني (  199من المشتري أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض ) م 

( $%&. 291ص  91منصور مصطفي منصور فقرة  - 2هامش  951ص 291حسن كيرة فقرة 
. وتطبق أيضاً قواعد اإليجار  

، فكل شريك متهايئ تكون له حقوق المستأجر من تسليم وتعهد بالصيانة وضمان للتعرض  تهايئين والتزاماتهمفيما يتعلق بحقوق الم

، وعليه التزاماته من دفع األجرة ) وهي هنا منفعة حصته ( واستعمال العين بحسب ما أعدت له والمحافظة  وضمان للعيوب الخفية

. وتطبق أيضاً  ، وتطبق في هذه الحالة قواعد اإليجار من الباطن أن يؤجر من الباطن . ولكل شريك عليها وردها عند انتهاء المهايأة

، فتثبت المهايأة بالبينة والقرائن فيما ال يجاوز عشرة  ، وقد أصبحت في التقنين المدني الجديد هي القواعد العامة قواعد إثبات اإليجار

، وإال وجبت الكتابة أو ما يعادل الكتابة  جنيهات
، فإن القانون اإلصالح الزراعي  وإذا وقعت المهايأة على أرض زراعية ( &%$) 

.ذلك أن الكتابة مطلوبة في  ( الذي يقضي بوجوب أن يكون عقد إيجار األراضي الزراعية ثابتاً بالكتابة ال مجال لتطبيقه هنا 91) م 

، فال ينطبق هذا الحكم االستئنافي على المهايأة ألنه ال يتعلق  ( 199فقرة  1قانون اإلصالح الزراعي لالنعقاد ال لإلثبات ) الوسيط 

كما يذهب كثير من الفقهاء في مصر وكما تقرر أخيراً بالقانون رقم  –باإلثبات وعلى فرض أن الكتابة مطلوبة لإلثبات ال لالنعقاد 

بق على إثبات المهايأة إذ هو يتعارض مع ينط فإذا نؤيد رأي من يذهب منهم إلى أن هذا الحكم االستئنافي ال - 2519لسنة  21

. ذلك أن هذا الحكم " خاص بإيجار األراضي الزراعية ومقصود به حماية طائفة مستأجري األراضي الزراعية من  طبيعتها

الل " ) حسن ، فال يكون مفهوما ً تطبيقه على قسمة المهايأة حيث ال تقوم بين المتقاسمين مثل هذه المظنة من االستغ استغالل المالك

) وهو يرى بعد  2هامش  297ص 91. وانظر عكس ذلك منصور مصطفي منصور فقرة  ( 1هاش 951ص  291كيرة فقرة 

، أصبحت الكتابة في إيجار األرض الزراعية الزمة  2519لسنة  21من قانون اإلصالح الزراعي بالقانون رقم  91تعديل المادة 

وانظر عكس ذلك  -يق حكمها على عقد المهايأة وال تتعارض طبيعة هذا العقد مع هذا الحكم ( ، ومن ثم يجب تطب لإلثبات ال لالنعقاد

من قانون اإلصالح الزراعي في شقها األخير  91) وهو مع ذلك ال يذهب إلى تطبيق المادة  291ص  12أيضاً إسماعيل غانم فقرة 

ن هذا العقد ثابتاً بالكتابة لم تنقلب المهايأة إلى مزارعة مدتها ثالث لم يك ، فإذا على عقد المهايأة لتعارض ذلك مع طبيعة المهايأة

( $%&. ( سنوات ونصيب المالك فيها النصف
  . 

 المهايأة التي تسبق القسمة النهائية :  - 494
. وتطول أو  للمال الشائع. فقد تبدأ إجراءات القسمة النهائية  وهناك صورة خاصة من المهايأة تتميز بأنها إجراء يسبق القسمة النهائية

. وفي الغالب تكون المهايأة  . فيعمد الشركاء إلى االتفاق فيما بينهم على القسمة المال قسمة مهايأة يتوقع أن تطول هذه اإلجراءات

، أن يطلبها أحدهم  ة، حتى تعذر اتفاق الشركاء على المهايأ ، على أن تبقى هذه المهايأة نافذة الىان تتم القسمة النهائية بل يصح مكانية

. وقد  ، فيأمر القاضي بها بالرغم من معارضة الشركاء اآلخرين من القاضي الجزئي الذي تجري أمامه إجراءات القسمة النهائية

، ويغلب أن يكون هو نفس الخبير الذي يستعين به في إجراء القسمة النهائية  يستعين القاضي بخبير في إجراء هذه المهايأة
 ($%& ) 

( $%&. 552مدني آنفا فقرة  755نظر م ا
. " وفي هذا وضع حد للمنازعات التي تسبق القسمة النهائية "  

المذكرة  ( &%$) 

( $%&. 295ص 1اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 
  . 

( أن  2ة المكانية العادية في أمرين جوهريين : ) ونرى من ذلك أن المهايأة المكانية التي تسبق القسمة النهائية تختلف عن المهايأ

، بل قد تكون قسمة قضائية إذا طلبها شريك أو أكثر دون  األولي ال يشترط فيها اتفاق الشركاء جميعاً فهي ليست حتما قسمة اتفاقية

، ال بد فيها من  تكون دائماً قسمة اتفاقية، فقد رأينا أنها  . أما المهايأة العادية ، وعندئذ يتعين على القاضي الجزئي إجراؤها الباقي

،  . أما المهايأة المكانية العادية ، فهي تدوم أو أكثر ( أنه ليس للمهايأة التي تسبق القسمة النهائية مدة معينة 1. )  اتفاق جميع الشركاء

مدة كانت المدة سنة واحدة قابلة للتجديد على ، وأنه إذا لم تعين لها  . قد تجدد فقد قدمنا أن مدتها ال يجوز أن تزيد على خمس سنوات
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النحو الذي سبق أن بيناه 
  . 2هامش 955ص 291حسن كيرة فقرة  - 951محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

، تتم هي أيضاً بأمر من القاضي بناء على طلب  وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص ينظم صورة خاصة أخرى من المهايأة

، فيرجئها القاضي ويستبدل بها قسمة مهايأة إلى أن  . وذلك في حالة ما تكون القسمة النهائية ضارة بمصالح الشركاء أحد الشركاء

من المشروع التمهيدي تجري على الوجه اآلتي : " إذا كانت القسمة  2119. فكانت المادة  يتيسر إجراء القسمة النهائية دون ضرر

،  ، ولم يكن ميسورا أن يدار المال الشائع إدارة مشتركة 2191ى الوجه المبين بالفقرة من المادة النهائية ضارة بمصالح الشركاء عل

، أن يأمر بقسمة المهايأة بعد االستعانة بخبير أو دون استعانة " ) مجموعة األعمال  ، بناء على طلب أحد الشركاء فللقاضي الجزئي

من المشروع التمهيدي المشار إليها في النص تجري  2191لثانية من المادة في الهامش ( وكانت الفقرة ا 297ص  1التحضيرية 

،  ، بناء على طلب أحد الشركاء يأمر باستمرار الشيوع حتى إلى ما بعد األجل المتفق عليه على الوجه اآلتي " ومع هذا فللمحكمة

، كما لها أن تأمر بالقسمة  اجلة تضر بمصالح الشركاء، ذلك متى كان القسمة الع وحتى لو لم يوجد أي اتفاق على البقاء في الشيوع

. وقد  ( 299ص  1في الحال حتى قبل انقضاء األجل المتفق عليه إذا وجد سبب قوى يبرر ذلك " ) مجموعة األعمال التحضيرية 

سالفة الذكر  2119المادة  ، فحذفت تبعا لها ( 291ص  1حذفت هذه الفقرة الثانية في لجنة المراجعة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

( $%&. ( في الهامش 297ص 1في نفس اللجنة ) مجموعة األعمال التحضيرية 
  . 

 تولي أغلبية الشركاء إدارة المال الشائع  -ثانيًا  - 495
 مدني على ما يأتي :  717نص قانوني : تنص المادة  –

، وتحسب األغلبية على أساس قيمة  المعتادة يكون ملزماً للجميعما يستقر عليه رأي أغلبية الشركاء في أعمال اإلدارة  - 2"  

، ولها أن تعين  ، فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة . فإن لم تكن ثمة أغلبية األنصباء

 .  عند الحاجة من يدير المال الشائع "

، كما أن لها أن تضع لإلدارة ولحسن االنتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء  ولألغلبية أيضاً أن تختار مديراً  - 1"  

 .  الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصاً "

، عد وكيال عنهم "  وإذا تولي أحد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين - 9"  
تاريخ النص : ورد هذا النص في  ( &%$) 

.  ، فيما عدا بعض فروق لفظية طفيفة من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2251المادة 

عد تعديل لفظي . ثم وافق عليه مجلس النواب ب في المشروع النهائي 755، تحت رقم  ووافقت عليه لجنة المراجعة بعد تعديل لفظي

)  717.ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  ، وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 751تحت رقم 

 . ، وهو نص جديد مستحدث . وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق ( 71ص  - 79ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 
  : ة العربية األخرىويقابل في التقنينات المدني
 . ( ) مطابق 179التقنين المدني السوري م 
  . ( ) مطابق 791التقنين المدني الليبي م 

  . ( ) موافق 9,1/  2915التقنين المدني العراقي م 
فيما يختص بإدارة  : أن األقلية من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية 799قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

وإذا لم يكن  –،بشرط أن يكون للغالبية ثالثة أرباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشركة  الشيء المشترك وكيفية االنتفاع به

يعين لها . ويمكنه أن  ، فللشركاء أن يلجأوا إلى القاضي فيقرر ما يراه أكثر انطباقاً على مصلحة الشركة العامة للغالبية ثالثة أرباعها

  . ، أو يأمر بقسمتها مديراً عند االقتضاء
( $%&. ( من قانون الملكية العقارية اللبناني 12وقد نسخ هذا النص المادة  )

  . 

 ، ال تخلو الحال من أن نكون في أحد الفروض الثالثة اآلتية :  ويخلص من هذا النص أنه في إدارة المال الشائع إدارة معتادة
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 .  ، فيعد وكيالً عنهم وكالة عامة باإلدارة أن يتولى أحد الشركاء اإلدارة وال يعترض عليه الباقون –أوالً 

، فاإلدارة المعتادة تكون في هذا الحالة في يد أغلبية  ، أو توالها واعترض عليه الباقون فإذا لم يتول أحد الشركاء اإلدارة –ثانياً 

، من رضى  ا يستقر عليه رأي هذه األغلبية في اإلدارة المعتادة يكون ملزماً لجميع الشركاء. فم الشركاء على أساس قيمة األنصباء

 .  ، ولها أن تضع نظاماً لهذه اإلدارة . ويجوز لهذه األغلبية أن تعين مديراً إلدارة المال الشائع إدارة معتادة منهم ومن لم يرض

منهم أن يطلب من القاضي األمر باتخاذ ما يلزم من التدابير المستعجلة مما تقتضيه  ، فألي فإذا تعذر وجود أغلبية من الشركاء –ثالثاً 

 .  ، وللقاضي أن يعين عند الحاجة مديراً للمال الشائع الضرورة

ونستعرض فيما يلي كال من هذه الفروض الثالثة 
 1انظر في إيجار المالك في الشيوع في هذه الفروض الثالثة الوسيط  ( &%$) 

( $%&. 1فقرة 
  . 

 تولي أحد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين :  - 496
، يعتبر أن هناك وكالة ضمنية صدرت من باقي الشركاء إلى الشريك الذي تطوع إلدارة  ، وهو غير نادر الحصول في هذا الفرض

.وتنفذ أعمال اإلدارة  ة المال الشائع إدارة معتادة،فيكون هذا الشريك أصيالً عن نفسه وكيالً عن باقي الشركاء في إدار المال الشائع

، فيكون إيجاره مثالً للمال الشائع نافذاً في حقهم  المعتادة التي تصدر منه في حق الشركاء
وقد فرض القانون أن عدم  ( &%$) 

. ومن ثم ال ينفذ اإليجار في  اعتراض الشركاء على اإليجار الصادر من شريك منهم دليل على وجود وكالة سابقة منهم له بالتأجير

. وهذا بخالف ما إذا قلنا أن عدم اعتراض  ، شان أي إيجار يصدر من الوكيل أو النائب حقهم إال لمدة ال تجاوز ثالث سنوات

حددة ، ألن الشركاء يكونون قد أقروا اإليجار بالمدة الم الشركاء على اإليجار في حق الشركاء ألية مدة ولو زادت على ثالث سنوات

( $%&. ( 2هامش  12ص 91فقرة  1فيه ) الوسيط 
، وغير ذلك  ، ودفعه الضرائب ، وقيامه بأعمال الصيانة وكذلك قبضه لألجرة 

من أعمال الحفظ التي تقدم ذكرها 
( $%&. 577انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

، وان ينفق على  . وله أن يزرع األرض الزراعية 

، وان يشتري ما يلزم من سماد  وان يستأجر عمال الزراعة للحرث والتسميد واليذر والحصد ، الزراعة ما تقتضيه من مصروفات

، ثم يبيعها في األسواق بأثمانها  ، وان يحفظ المحصوالت بعد جمعها ، وان يستأجر المواشي واآلالت الزراعية الالزمة وبذور

. كل هذه أعمال تدخل في حدود  ، أو أن يعطيها مزارعة جرها، أن يؤ ، بدالً من زراعة األرض على الذمة . وله كذلك الجارية

اإلدارة المعتادة وتكون نافذة في حق سائر الشركاء 
،  ، كزراعة األرض ومن هذه األعمال ما هو مادي ال تصرف قانوني ( &%$) 

ً  فال ترد عليه الوكالة ، للمشروع التمهيدي  المذكرة اإليضاحية ،والى هذا المعنى تشير . فيمكن اعتبار الشريك في هذه الحالة فضوليا

. وهو على كل حال  ، عد وكيالً عنهم ،وتولي أحد الشركاء اإلدارة دون اعتراض من الباقين عندما تقول : " أما إذا لم يختاروا مديراً 

( $%&. ( 71ص 1 ، وذلك في حدود قواعد الفضالة " ) مجموعة األعمال التحضيرية يكون فضولياً فيما ال يكون فيه وكيالً 
  . 

، فيكون ذلك بمثابة عزل  ، أن يعترض على إدارته بعض الشركاء ، بعد أن يتولى الشريك اإلدارة دون اعتراض من الباقين ويجوز

،  . فإذا كان الباقي من الشركاء ممن لم يعترضوا على إدارته هم األغلبية بحسب حصصهم في المال الشائع له عن الوكالة الضمنية

، فتسرى أعمال إدارته في حق  ، ولكن باعتباره معينا من قبل األغلبية ، بقى الشريك متوليا اإلدارة ل في ذلك حصته هوويدخ

. أما إذا اعترض على إدارته من الشركاء من تكون حصصهم في المال الشائع  المعترضين على أساس أنه يمثل األغلبية كما سنرى

، ويجب عليه أن يتنحى  ، ومن ثم ال يستطيع المضي في إدارته مثالً لألغلبية، فإنه ال يصبح م ال تقل عن النصف
فإذا أجر  ( &%$) 

، وال يستطيع هذا األخير أن يبقى  ، استطاع الشركاء الذين اعترضوا إخراج المستأجر من كل العين العين الشائعة بالرغم من ذلك

، أن يتمسك بحقوق  ، كدائن للشريك المؤجر التقنين المدني القديم يجوز له. وقد كان المستأجر في عهد  في أي جزء منها مهما صغر

، بل حاال محل  ، فال يعتبر في شغله للعين متعرضاً لحيازة باقي الشركاء هذا األخير في المشاركة في االنتفاع بالعين المؤجرة

أو على القسمة قسمة نهائية أو قسمة مهايأة أو تعيين  ، ويتعين االتفاق معه على طريقة االنتفاع . فال يجوز طرده الشريك المؤجر

 17اإلسكندرية مستعجل  - 55ص  91رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  1اإلدارة ) نقص مدني  حارس أو مدير يتولي

سا بحقوق . ويكون الفصل في بطالن اإليجار ما : ال يمكن اعتبار جائزا بغير سند 52ص 99رقم  27المحاماة  2591يناير سنة 
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، فإن أغلبية الشركاء هي التي تملك إيجار العين الشائعة  . أما في التقنين المدني الجديد الخصوم ومن اختصاص قاضي الموضوع (

، ويمتنع تبعاً لذلك على المستأجر منه أن  ، فال يكون للكريك الذي آجر وحده حق شغل العين المؤجرة إيجاراً نافذا في حق الجميع

ص  91فقرة  1والى المستأجر منهم ) الوسيط  ،فيجوز إذن طرده من العين وردها إلى أغلبية الشركاء ليس ثابتاً لمدينه يتمسك بحق

( $%&. ( 9وهامش  11
  . 

 تولى أغلبية الشركاء لإلدارة :  - 497
، فهذه األغلبية هي  ه المال الشائع، متفقة على الوجه الذي يدار ب ، على أساس قيمة األنصباء فإذا كانت هناك أغلبية من الشركاء

، ولو كانت شخصاً واحداً من الشركاء يملك أكثر من نصف المال الشائع  التي تدير هذا المال
فإذا كان أحد الشركاء يملك  ( &%$) 

ر يملك هو أيضاً . وإذا كان ال يملك إال الثلث مثال وأجر المال الشائع كله لشريك آخ ، كان له وحده حق اإليجار أكثر من النصف

، ولما كانا يملكان الثلثين فإن اإليجار يسرى في حق باقي الشركاء  ، كان الشريكان المؤجر والمستأجر موافقين على اإليجار الثلث

 91فقرة  1وكذلك يسري اإليجار في حق باقي الشركاء لو أجر الشريكان اللذان يملكان الثلثين العين الشائعة كلها ألجنبي ) الوسيط 

( $%&. ( 19ص 
، أن يعترضوا على إدارة األغلبية ما دامت لم تخرج على حدود  ، مهما كان عددهم . وليس لباقي الشركاء 

.وليس لألقلية أن تعترض إال إذا كانت األغلبية قد تعسفت في استعمال حقها في  ، على الوجه الذي بيناه فيما تقدم اإلدارة المعتادة

، ال سيما إذا كانت األغلبية عدداً قليالً من الشركاء أو كانت شريكاً واحداً فقط  ا وأهدرت مصالح األقلية، وراعت مصالحه اإلدارة
 (

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 297ص  11وفقرة  292ص 15إسماعيل غانم فقرة  - 955ص  291حسن كيرة فقرة  ( &%$

( $%&. 252ص  97منصور مصطفي منصور فقرة  - 259ص  211
بل يلوذ به  $ 717$ ،  . وهناك ملجأ آخر تلوذ به األقلية 

، من بين  ، بل تقيم وكيالً عنها . وقد ترى األغلبية أال تدير المال الشائع بنفسها ، وهو طلب القسمة للخروج من الشيوع أي شريك

. وأعمال اإلدارة التي  ة في حدود اإلدارة المعتادة. فيكون هذا الوكيل نائباً عن األغلبي ، في هذا اإلدارة الشركاء أنفسهم أو من غيرهم

يقوم بها تكون نافذة في حق الجميع 
( $%&. 551انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. بل تضع  . وقد ترى األغلبية عدم إطالق يد هذا الوكيل 

، وملزما ً للوكيل الذي  ع الشركاءنظاماً يكفل حسن االنتفاع بالمال الشائع وإدارته على وجه مرضي فيصبح هذا النظام ملزماً لجمي

.وقد يتضمن هذا النظام قيوداً  ، وملزماً لمن يخلف الشركاء من خلف عام كالوارث ومن خلف خاص كالمشتري اختارته األغلبية

وبديهي أن  . ، أو يلزم بإيداع ريع المال في مصرف معين ، فال يستطيع مثالً أن يؤجر المال الشائع ألكثر من سنة على سلطة الوكيل

وليس من الضروري أن تكون هي نفس األغلبية التي  –، فيجوز ألغلبية الشركاء  ، ويعدله من يملك وضعه هذا النظام قابل للتعديل

 .  ، أو إلغاؤه أصالً دون وضع أي نظام آخر تعديله أو إلغاؤه ووضع نظام جديد –قامت بوضع النظام 

 ارة المال الشائع عدم توفر أغلبية من الشركاء إلد - 498
، إلدارة المال الشائع بل تعارضت ميولهم واختلفت اتجاهاتهم دون أن  ، بحسب قيمة األنصباء فِإذا لم تتوافر أغلبية من الشركاء

، لم يبق إال االلتجاء إلى القضاء  تخلص منهم أغلبية
،  وإذا أجر أحد الشركاء جزءاً مفرزاً من العين الشائعة يعادل حصته ( &%$) 

.ويكون اإليجار معلقاً على شرط حصول  فإنه ل ل ال يستطيع تسليم هذا الجزء المفرز إلى المستأجر إذا اعترض الشركاء اآلخرون

،  . فإذا وقع جزء مفرز آخر في نصيب الشريك المؤجر القسمة بين الشركاء ووقوع الجزء المفرز في نصيب الشريك المؤجر

قل اإليجار إليه بحكم الحلول العين المقرر في التصرف في جزء مفرز من المال الشائع وفقاً للمادة فالرأي الغالب في الفقه أن ينت

 . مدني 1/  711
، ولكن يتعذر  الحالة يكون اإليجار صحيحاً  ، ففي هذه ، ال كل العين وال جزءاً مفرز منها أما إذا آجر الشريك حصته الشائعة فقط

. إلى أن تتم القسمة ال يكون لمستأجر الحصة الشائعة أكثرها للشريك المؤجر  عة إلى المستأجرعلى المؤجر أن يسلم حصته الشائ

ويترتب على ذلك أن أغلبية الشركاء يستطيعون إيجار العين كلها ويكون اإليجار نافذاً في حق الشريك المؤجر وفي حق المستأجر 

لم توجد أغلبية جاز للشريك المؤجر وللمستأجر منه عن طريق الدعوى غير . فإذا  ، وال يبقى للمستأجر إال الرجوع على المؤجر منه
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 ، فتعين مدني ( 717، أن يطلب من المحكمة المختصة أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه ضرورة استغالل المال الشائع ) م  المباشرة
، فإن  . أما إذا تمت القسمة صادر من الشريك المؤجر، وإذا عينته فقد يقر اإليجار ال المحكمة مديراً يتولى إدارة العين الشائعة

( $%&. ( 19ص  – 19ص  91فقرة  1المستأجر يتسلم حصة المؤجر المفرزة وينحصر اإليجار فيها ) الوسيط 
. فيجوز ألي من  

الكلية أو الجزئية بسبب النصاب   -الشركاء أن يرفع األمر إلى المحكمة 
ضاحية للمشروع وقد جاء في المذكرة اإلي ( &%$) 

، كان لكل شريك أن يطلب من المحكمة المختصة ) ويحسن النص  ، وشلت اإلدارة بسبب ذلك التمهيدي : " فإن لم تكن هناك أغلبية

، وتتخذ  على أن تكون المحكمة الجزئية التي يدخل في دائرتها العقار ( أن تعين من يريد المال الشائع من بين الشركاء أو من غيرهم

. ولم يأخذ هذا  ( 71ص 1مة من اإلجراءات الوقتية ما تقتضيه ضرورة المحافظة على المال ) مجموعة األعمال التحضيرية المحك

، فوجب إذن أن تكون المحكمة الجزئية أو المحكمة الكلية بحسب  النص بجعل المحكمة المختصة هي المحكمة الجزئية

( $%&. النصاب
. فقد تأمر بإيجار األرض الزراعية  اإلجراءات والتدابير التي تقتضيها الضرورةوعلى المحكمة أن تأمر باتخاذ  – 

. وقد تعين المحكمة عند  ، وتندب لذلك أحد الشركاء إلبرام عقد اإليجار لمن يتقدم الستئجارها بأجرة مناسبة خوفاً من فوات الصفقة

، فيقوم بأعمال اإلدارة  لهذا المدير سلطة الحارس القضائي، ويكون  ، من الشركاء أو من غيرهم الحاجة مديراً للمال الشائع

. وذلك كله إلى أن يعود الشركاء أو أغلبيتهم إلى االتفاق وعند ذلك يتنحى المدير الذي اختارته  ، ويقدم الحساب للشركاء المعتادة

 .  ، أو إلى تتم إجراءات قسمة المال الشائع إذا طلب أحد الشركاء القسمة المحكمة

 اإلدارة غير المعتادة  -فصل الثاني ال

 مدني على ما يأتي :  829نص قانوني : تنص المادة  - 499
، أن يقرروا في سبيل تحسين االنتفاع بهذا المال من التغيرات  للشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع - 2"  

. ولمن  ، على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء عن حدود اإلدارة المعتادةاألساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج 

 .  خالف من هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة خالل شهرين من وقت اإلعالن "

لها بوجه . و ، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير ، إذا وافقت على قرار تلك األغلبية وللمحكمة عند الرجوع إليها - 1"  

خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات 
تاريخ النص : ورد هذا  ( &%$) 

للشركاء أصحاب القدر األكبر من قيمة الحصص أن  - 2من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : "  2251النص في المادة 

، ومن التغييرات األساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له المال ما يخرج عن  فاع بالمال الشائع، في سبيل تحسين االنت يدخلوا

، إذا وافقت على قرار  وللمحكمة عند الرجوع إليها - 1.  ، ولمن خالف من الشركاء حق الرجوع إلى المحكمة حدود اإلدارة المعتادة

. ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن  جراءات، أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من اإل األغلبية

،  . وفي لجنة المراجعة اقترح تعديل النص بما يجعل األغلبية هي ثالثة أرباع المال الشائع الوفاء بما قد يستحق من التعويضات "

اوضة من لم يوافق على هذه القرارات في خالل شهر وإضافة حكم يقضي بإخطار بقية الشركاء بقرارات األغلبية على أن تكون مع

، وأصبح النص مع بعض تعديالت أخرى لفظية طفيفة مطابقاً لما استقر عليه في التقنين  من وقت اإلعالن , فوافقت اللجنة على ذلك

.  في المشروع النهائي 599، وأصبح رقم النص  ، فيما عدا أن مدة المعاوضة في المشروع هي شهر بدال من شهرين المدني الجديد

شهرين " بكلمة " شهر " فأصبح النص تحت رقم  " واستبدلت لجنة مجلس الشيوخ كلمة 757ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 1. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 751

( $%&( 59ص  - 71ص 
  . 

، فهو نص مستحدث ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني  - 2919وفي التقنين المدني العراقي م  - 797وفي التقنين المدني الليبي م  - 175السوري م 

 791م 
  : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

) مطابق فيما عدا اشتراط التقنين السوري أن يكون إعالن قرارات األغلبية بكتاب مضمون أو  175التقنين المدني السوري / 
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  . ( بطريقة أخرى
  ( ) مطابق 797التقنين المدني الليبي م 

، في سبيل االنتفاع  ، بإذن المحكمة القدر األكبر في الحصص أن يدخلوا أصحاب للشركاء - 2:  2919التقنين المدني العراقي م 

 - 1.  ، من التغييرات األساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له المال ما يخرج عن حدوده اإلدارة غير المعتادة بالمال الشائع

طاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن له الوفاء بما وللمحكمة أن تقرر ما تراه مناسباً من اإلجراءات ولها بوجه خاص أن تأمر بإع

  . ( ال يشترط التقنين العراقي إال األغلبية العادية 2قد ) ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري في وجهين : ) 
  . ( ولكن يشترط من جهة أخرى إذن المحكمة مقدماً قبل القيام بالعمل ( 2 )

بأعمال التصرف  –: ال تجبر األقلية على قبول قرارات األغلبية إذا كانت تختص : أوالً  791لبناني م قانون الموجبات والعقود ال

 . بتعديالت جديدة في عقد الشركة أو الشيء المشترك –. ثانياً  وباألعمال اإلدارية أيضاً إذا كانت تمس الملكية مباشرة
. على أنه يجوز للشركاء اآلخرين أن  ذكرها يجب أن يتغلب رأي المعارضينالمتقدم  ففي األحوال –بعقد موجبات جديدة  -ثالثاً  

( $%&. ( ) اتخاذ الشيء كله لحسابهم الخاص 71يستعملوا عند االقتضاء الحق المنصوص عليه في المادة 
  . 

، ويكون  ر من األغلبية المعتادة، فهذه تتوالها أغلبية أكب يخلص من هذا النص أن هناك أعمال إدارة تخرج عن حدود اإلدارة المعتادة

 .  لألقلية غير الموافقة حق االعتراض عليها أمام المحكمة

 األعمال التي تخرج عن حدود اإلدارة المعتادة :  - 511

، ما يأتي : " إذا كان  ، في خصوص األعمال التي تخرج عن حدود اإلدارة المعتادة جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

، كإدخال تغييرات أساسية في الغرض الذي أعد له المال لتحسين االنتفاع  ألمر متعلقاً بأعمال اإلدارة الخارجة عن األعمال المعتادةا

 &%$) "  …، فلألغلبية أن تقرر ما تراه في ذلك  ، أو إعادة بناء منزل لجعله أصلح لالستغالل ، وذلك كتحويل مطعم إلى مقهي به
( $%&. 77ص 1ل التحضيرية مجموعة األعما (

  . 

، وذلك بقصد تحسين االنتفاع  فاألعمال الخارجة عن حدود اإلدارة المعتادة هي إذن التعديالت في الغرض الذي أعد له المال الشائع

إلى  . ففي األراضي يعتبر إدارة غير معتادة تحويل األرض من أرض للزراعة إلى أرض للبناء إذا كانت تصلح لذلك بالنسبة به

. كذلك يعتبر إدارة غير معتادة تحويل األرض الزراعية من أرض  ، أو إلى أرض تقام عليها مصانع لالستغالل الصناعي موقعها

. ولكن  للمحصوالت العادية كالقطن والقمح واألرز إلى أرض مشجرة تغرس فيها أشجار الفواكه المختلفة أو أرض لزارعة الزهور

، أو أن يزرع البقول والخضروات ما  ، أن يغرس فيها صاحبها النخيل ما حولت األرض إلى زراعة الفواكه، إذا  تعتبر إدارة عادية

. أما تربية المواشي بما تقتضيه من  ، أو أن يجلب خاليا النحل ، أو أن يبني أبراج الحمام ، أو أن يربي الدواجن بين أشجار الفاكهة

 .  قد تخرج عن حدود اإلدارة المعتادة، ف نفقات كبيرة وخبرة فنية ومخاطر جدية

،  ، وإعادة بناء المنزل لجعله أصلح لالستغالل ، يعتبر إدارة غير معتادة تحويل المطعم إلى مقهى أو المقهى إلى مطعم في المباني

، أو إلى شقق  لى بنسيون، أو إ . كذلك يعتبر إدارة غير معتادة تحويل منزل سكني إلى فندق كما تقول المذكرة اإليضاحية فيما قدمنا

 .  ، سنفردها بالبحث فيما يلي . وإقامة أحد الشركاء في الشيوع بناء على أرض فضاء شائعة تعتبر إدارة غير معتادة مفروشة

 األغلبية الالزمة لتقرير اإلدارة غير المعتادة :  - 510
، يعين على الوجه الذي سبق بيانه  مال الشائعوالذي يقوم بأعمال اإلدارة غير المعتادة يكون عادة هو نفس المدير لل

انظر  ( &%$) 

( $%&. 551آنفا فقرة 
، في حاجة إلى موافقة  ، وهي تخرج عن الحدود المألوفة لإلدارة المعتادة . ولكنه في قيامه بهذه األعمال 

 أغلبية من الشركاء تختلف عن األغلبية التي قدمناها في اإلدارة المعتادة من وجهين : 

، أي ما يزيد على النصف على أساس قيمة  ) الوجه األول ( األغلبية المطلوبة إلدارة غير المعتادة ليست هي األغلبية المطلقة

. ويحددها صدر الفقرة األولي من المادة  ، بل هي أغلبية أكبر من ذلك تقتضيها خطورة أعمال اإلدارة غير المعتادة األنصباء
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بأنها أصوات " الشركاء الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع " فإذا كان المدير للمال الشائع ،  ، على ما رأينا مدني715

، ويملك ربع المال الشائع مثالً فإنه يكون في حاجة إلى موافقة عدد من الشركاء يملكون نصف المال الشائع  هو نفسه أحد الشركاء

ً  قاً على العمل، هذا إذا كان هو نفسه مواف على األقل ، وهم يملكون ثالثة أرباع  ، فال بد من أن سائر الشركاء . وإذا لم يكن موافقا

، وتعين  . ويصح أن يتنحى ، فيصبح المدير ملزماً بالقيام به بالرغم من عدم موافقته ، يتفق رأيهم على القيام بهذا العمل المال الشائع

 ً ، فإنه يستطيع  . وإذا كان أحد الشركاء يملك ثالثة أرباع المال الشائع ، ليقوم به على العمل األغلبية العادية مديراً آخر يكون موافقا

. وليس ألقلية الشركاء وهي التي تملك الربع الباقي  وحده أن يقرر أعمال اإلدارة المعتادة وأعمال اإلدارة غير المعتادة على السواء

، ولكن لهم حق المعارضة في أعمال اإلدارة غير المعتادة على  مال اإلدارة المعتادةمن المال الشائع المعارضة أمام المحكمة في أع

 .  ما سنرى

، فإنه باإلضافة إلى ذلك يكفل لألقلية المعارضة حقها في الرجوع إلى  ) الوجه الثاني ( ومع اشتراط القانون هذه األغلبية الكبيرة 

نون األغلبية المذكورة بأن تعلن قراراتها في شأن األعمال التي قررت القيام حقاً إلى كل . ويلزم القا المحكمة للتظلم من قرار األغلبية

، كما يصح أن يكون  ، فيصح أن يكون على يد محضر . ولم يعين القانون طريقة خاصة لإلعالن شريك من األقلية التي لم توافق

، في خالل  .ولكل شريك من فريق األقلية إثبات حصول اإلعالن، وقد يكون شفوياً ولكن على األغلبية  بكتاب مسجل أو غير مسجل

 .  ، أن يعارض في قرارات األغلبية أمام المحكمة المختصة شهرين من يوم وصول اإلعالن إليه

أن تقرر  ، ، إذا وافقت على قرار تلك األغلبية مدني كما رأينا : " وللمحكمة عند الرجوع إليها 715وتقول الفقرة الثانية من المادة 

،ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من  مع هذا ما تراه مناسباً من التدابير

.  ، وتسمع في ذلك حجج األغلبية وحجج األقلية . فالمحكمة إذن تبدأ بتقدير صواب القيام بالعمل الذي قررته األغلبية التعويضات "

،  . أما إذا وافقت المحكمة على العمل ، فيمتنع على األغلبية أن تقوم به ، أال توافق على العمل ، بعد سماع حجج الطرفين وقد نرى

، فتحتاط  ، بعد كل ذلك غير مأمون العاقبة ، وقد يبقى العمل فقد تضع له شروطاً وتحويطة بضمانات تكفل إنجاز على وجه مرضي

، تطمئن إليها األقلية فيما إذا تحققت  ، وتأمر األغلبية بإعطاء األقلية كفالة شخصية أو عينية المخالفة المحكمة لكفالة حقوق األقلية

. ويتبين  مخاوفها ونتج عن العمل خسارة فتجد األقلية في رجوعها بالتعويضات على األغلبية هذه الكفالة أمامها تضمن هذا الرجوع

، فيما إذا نتج عن هذا العمل خسارة  يعفي األغلبية من رجوع األقلية عليها بالتعويض من ذلك أن موافقة المحكمة على العمل ال

 .  للشركاء

 إقامة أحد الشركاء بناء على جزء مفرز من األرض الشائعة :  - 512
، فإن هذا الشريك يكون قد أتى بعمل من أعمال اإلدارة  وإذا أقام أحد الشركاء بناء على جزء مفرز من األرض الشائعة قبل قسمتها

غير المعتادة كما سبق القول 
( $%&. 999انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. ويترتب على ذلك أن هذا العمل يقتضي موافقة الشركاء  

 .  ، أو في القليل إفراز هذا األغلبية الخاصة للعمل بعد تمامه لشائعة على النحو الذي قدمناهأصحاب ثالثة أرباع األرض ا

، جاز طبقاً ألحكام التقنين المدني الجديد أن يجبر الشريك الباني على  ، ولم تقرره بعد إقامته فإذا لم توافق هذه األغلبية على البناء

ما عسى أن يكون هذا البناء قد ألحق باألرض من ضرر إزالة البناء ودفع تعويض لسائر الشركاء ع
وهذا ما يذهب إليه  ( &%$) 

كوالن وكابيتان  - 175فقرة  9بالنيون وربير وبيكار  - 115بودري وشوفو  - 955ص  112فقرة  1الفقه الفرنسي ) اوبري ورو 

( $%&. 2991ودي المور انديير ا فقرة 
، حيث لم يكن هناك نظام تشريعي إلدارة المال الشائع  . أما في عهد التقنين المدني السابق 

، فقد أشفقت محكمة النقض على الشريك الذي بنى في جزء مفرز من األرض الشائعة من هذه  إدارة معتادة وإدارة غير معتادة

فقضت بأن لكل من الشركاء على .  ، ولم يكون القانون يهيئ له وسيلة يلجأ إليها إال إجماع الشركاء وهو أمر متعذر النتيجة القاسية

، فإنه ال يعد بانياً  ، ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء علىجزء من العقار المشترك الشيوع حق ملكية حقيقة في حصته الشائعة

.  البناء في ملك الغيرمن القانون المدني ) السابق ( ال تكون منطقية على حالته لتعلقها بحكم  19. ومن ثم فإن المادة  في ملك غيره

، فإن كل ما له هو أن يطالب من  وال يغير من ذلك ما للشريك اآلخر من حق الملكية على الشيوع في الجزء الذي حصل فيه البناء

، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة  أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع
يناير  22نقض مدني  ( &%$) 

انظر عكس ذلك وأن للشركاء أن يطلبوا إزالة البناء دون انتظار نتيجة القسمة :  – 99ص  15رقم  9مجموعة عمر  2559

 911رقم  21المحاماة  2592يناير سنة  11مصر الكلية  - 119ص 921رقم  21المحاماة  2591سبتمبر سنة  99استئناف مصر 
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 2592أكتوبر سنة  11المنشية الجزئية  - 912ص  155رقم  29حاماة الم 2591مايو سنة  11الكلية  بني سويف - 151ص 

فبراير سنة  5استئناف مختلط  - 957ص 259رقم  11المحاماة  2551يونيه سنة  1المنيا الجزئية  257ص 911رقم  29المحاماة 

( $%&. 59ص  57م 2591
ركاء أن يطلبوا القسمة وينتظروا ، وعلى الش . ومعنى ذلك أن الشريك الباني ال يجبر على إزالة البناء 

، وتسلم له األرض والبناء معاً وان لم  ، فقد تبين أنه بنى في ملكه . فإن وقع الجزء المقام عليه البناء في نصيب الشريك الباني نتيجتها

ها الغير وهو سيء ، فالشريك الذي وقع في نصيبه هذا الجزء يكون في حكم صاحب األرض التي بنى علي يقع هذا الجزء في نصيبه

.  ، فتجري األحكام المتعلقة بذلك ويكون مخيراً بين طلب إزالة البناء أو اسبقائه بالشروط التي قررها القانون في هذا الصدد النية

الذي  ، بعد أن وضع القانون نظاماً تشريعياً يفتح الطريق أمام الشريك ويصعب اآلن التسليم بما قررته محكمة النقض في هذه المسألة

، وليس عليه إال أن  ، فما عليه إال أن يحصل على موافقة أصحاب ثالثة أرباع األرض يريد البناء في جزء مفرز من األرض الشائعة

. ولذلك يذهب أكثر الفقهاء في مصر  ، وليس عليه أن يحصل على موافقة الجميع يحصل على موافقة أصحاب ثالثة أرباع األرض

،  ي أقدم على البناء دون الحصول على موافقة األغلبية المطلوبة يجوز إجباره على إزالة البناء والتعويضبحق إلى أن الشريك الذ

وذلك دون حاجة إلى طلب القسمة ودون انتظار لنتائجها 
 - 225عبد المنعم البدراوي فقرة  – 151محمد علي عرفة فقرة  ( &%$) 

 291حسن كيرة فقرة  - 252وص  - 275ص  - 277ص  219لصدة فقرة عبد المنعم فرج ا - 291ص 15إسماعيل غانم فقرة 

( $%&. 297ص 291عكس ذلك شفيق شحاتة فقرة  - 255ص  95منصور مصطفي منصور فقرة  - 991ص  - 995ص 
  . 

، أو أقرته بعد إقامته  أما إذا وافقت األغلبية المقررة قانوناً على البناء قبل إقامته
و إقراراً ضمنياً علم وتعتبر موافقة أ ( &%$) 

، أما إذا علموا فاعترضوا أو لم يعلموا أصالً فيعتبرون غير موافقين ) محمد  الشركاء بإقامة البناء وسكوتهم على ذلك دون اعتراض

( $%&. ( 995ص  291حسن كيرة فقرة  - 159ص 151على عالفة فقرة 
. فإن جميع الشركاء يساهمون في تكاليف البناء بنسبة  

، إذا تقول أن الشريك الذي  . وبهذا قضت محكمة النقض ، ويكون البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً  ل منهم في األرض الشائعةحصة ك

، فإذا ما طالب الشريك اآلخر  من القانون المدني ) السابق ( 19يقيم بناء على العين المشتركة ال يعتبر من الغير في معنى المادة 

، إذ أن مطالبته هذه تفيد  ، وجب أن يكون ذلك في مقابل ما يناسبها في تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته البناء بملكيته لحصة في هذا

، ومن ثم يكون الشريك الباني في هذه الحالة معتبراً في حكم الوكيل  أنه اعتمد فعل شريكه
ديسمبر سنة  99نقض مدني  ( &%$) 

 991ص  291حسن كيرة فقرة  255ص  225نظر عبد المنعم البدراوي فقرة وا - 159ص 995مجموعة عمره رقم  2557

( $%&. 1هامش 
  . 

 التصريف في المال الشائع  -الفرع الثاني 

 تصرف الشركاء مجتمعين وتصرف الشريك منفردًا : - 513
رأينا  

( $%&. 571انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
ي الشيوع يملك حصته ملكاً مدني تنص على أن " كل شريك ف 2/  711أن المادة  

. أما إذا تصرف في المال  . وظاهر من هذا النص أن للشريك أن ينصرف منفرداً في حصته الشائعة .. " .وله أن يتصرف فيها تاماً 

.وقد يتصرف الشركاء مجتمعين _ أو تنصرف  مدني ( فإن لهذا التصرف حكماً آخر1/  711الشائع كله أو في جزء مفرز منه ) م 

 .,  ، ولهذا التصرف أيضاً حكمه الخاص في المال الشائع كله –مدني (  791لبية كبيرة منهم ) م أغ

، وقد يكون فردياً فيصدر من الشريك  فالتصرف إذن قد يكون جماعيا فيصدر من الشركاء مجتمعين أو من أغلبية كبيرة منهم

 .  منفرداً 
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 أغلبية كبيرة منهم تصريف الشركاء مجتمعين أو تصريف  -المبحث األول 

 تصرف الشركاء مجتمعين  - 0

 التصرف في المال الشائع كله أو في جزء مفرز منه : - 514

. فإذا  ، ويكون تصرفهم صحيحاً نافذاً في بالنسبة إليهم أجمعين ، فهذا حقهم إذا أجمع الشركاء على التصرف في المال الشائع كله 

.وال يمكن أن يكون  . فإن هذا البيع إذا سجل ينقل ملكية األرض إلى المشتري لشريكان معاً كانت األرض شائعة بين شريكين وباعها ا

، وال  . ألن الشريكين لما باعا األرض الشائعة فقد خرجت من ملكيتها لقسمة األموال الشائعة األخرى بين الشريكين أثر في ذلك

بحث في أثر القسمة في التصرفات التي تصدر من الشريكين وتقرر للغير . وإنما يثور ال يجوز أن تدخل في أية قسمة بينهما بعد ذلك

، واقتسما بعد ذلك الدار واألرض فوقعت  . فإذا رهن الشريكان معاً الدار الشائعة ، كحق رهن أو حق انتفاع حقاً عينياً غير الملكية

ريك أن يحتج بأنه كان ال يملك من الدار وقت أن رهنها . وال يستطيع هذا الش ، فإنها تقع مثقلة بحق الرهن الدار في نصيب أحدهما

، فال يبقى الرهن على الدار إال في حدود هذا الجزء أما الباقي فيعتبر مرهوناً من شريكه اآلخر وقد تبين بعد القسمة  إال جزءا شائعاً 

. وقد  الرهن كله قائماً على الدار بعد القسمة ، بل يبق . ال يستطيع الشريك أن يحتج بذلك أنه غير مالك له فيبطل الرهن الصادر منه

منه على أن " يبقى نافذاً الرهن الصادر  2/  2995، فنصت المادة  طبق التقنين المدني تطبيقا تشريعياً هذا المبدأ في الرهن الرسمي

بيعه لعدم إمكانه قسمته " ، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على  من جميع المالك لعقار شائع
 ($%& ) 

عبد المنعم فرج  - 222حسن كيرة فقر  - 292ص 19منصور مصطفي منصور فقرة  15انظر هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة 

 . 297ص —291ص 55فقرة  2595شمس الدين الوكيل في نظرية التأمينات طبعة ثانية  - 251ص 291الصدة فقرة 
مدني تتضمن حكما استثنائيا يسري على الرهن الرسمي دون رهن الحيازة : شفيق شحاتة في 2/  2995وانظر في أن المادة 

عبد الفتاح  - 2هامش 951سليمان مرقص في التأمينات العينية ص  - 229فقرة 2599النظرية العامة للتأمين العيني طبعة ثالثة سنة 

في التأمينات الشخصية والعينية فقرة  محمد على إمام - 291فقرة عبد المنعم البدراوي  - 599عبد الباقي في التأمينات فقرة 

( $%&. 511ص 117
 .  ، عند الكالم في الرهن الرسمي . وسنبحث هذه المسألة تفصيالً في الجزء الخاص بالتأمينات 

، أيا كانت القسمة فيما  ، كان تصرفهم صحيحاً نافذا في حق الجميع كذلك إذا تصرف جميع الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع

، فإن هذا الرهن يلزمهم  ، ورهن الثالثة من األرض جزءاً مفرزاً يعادل ثلثها . فلو أن أرضاً كانت شائعة بين ثالثة بالتساوي بعد

يحتج  ، ولم يستطيع أن ، لزمه الرهن ، ووقع الثلث المفرز المرهون في نصيب أحدهم . وإذا اقتسموا األرض كلها بعد ذلك جميعاً 

 .  بالقسمة على الدائن المرتهن بدعوى أنه لم يرهن من الثلث المفرز إال ثلثه

  أنواع التصرف وما قدمناه ال يصدق على الرهن الرسمي وحده - 515

،  .كذلك ينطبق المبدأ في حالة تقرير حق عيني أصلي على المال الشائع من جميع الشركاء ، بل يصدق أيضاً على رهن الحيازة

رير حق انتفاع أو حق ارتفاق كتق
 291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 222حسن كيرة فقرة  – 15إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

( $%&. 519ص  - 591ص 217وفقرة 55شمس الدين الوكيل في التأمينات طبعة ثانية فقرة 
  . 

 تصرف أغلبية كبيرة من الشركاء  - 2

 دني على ما يأتي : م832نص قانوني : تنص المادة  - 516

، على  ، أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ، الذين يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع " للشركاء 

.  ، خالل شهرين من وقت اإلعالن . ولمن خالف من هؤالء حق الرجوع إلى المحكمة أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء

، أن تقرر تبعاً للظروف ما إذا كان التصرف واجباً "  ، عندها تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء حكمةوللم
 ($%& ) 
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، الذين يملكون على األقل ثالثة  من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي " للشركاء 2199تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 

، إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية ولمن خالف من الشركاء حق  ، أن يقرروا وجوب التصرف فيه أرباع قيمة المال الشائع

ً  ، تبعا للظروف ، وللمحكمة أن تقدر الرجوع إلى المحكمة ، بعد أن نتبين أن قسمة المال الشائع ضارة  ، ما إذا كان التصرف واجبا

، وأضيف إليه حكم يقضي بوجوب إعالن قرارات  التعديالت لفظيةبمصالح الشركاء " وفي لجنة المراجعة عدل النص بعض 

. فأصبح النص مطابقاً  ،ولمن خالف هذه القرارات حق الرجوع إلى المحكمة في خالل شهر من وقت اإلعالن األغلبية لبقية الشركاء

، واصبح رقم  شروع يكون في خالل شهر، فيما عدا أن حق الرجوع إلى المحكمة في الم لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

. وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت كلمة " شهرين "  592في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  599النص 

 . ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) ، وأصبح رقم النص ، تمشيا مع ما سبق أن تقرر في مادة سابقة بكلمة " شهر "

( $%&. ( 51ص  - 55ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 
  . 

 .  ، وهو نص استحدثه التقنين المدني الجديد وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

في و - 752وفي التقنين المدني الليبي م  - 171ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 791وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني م  – 2/  2911التقنين المدني العراقي م 
  التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

، فيما عدا أن تبليغ القرارات إلى باقي الشركاء في التقنين السوري يكون بكتاب مضمون أو  ) مطابق 171التقنين المدني السوري م 

  . ( أخرىبطريقة رسمية 
  . ( ) مطابق 752التقنين المدني الليبي م 

،وليس له أن يتصرف فيها تصرفاً مضراً بأي وجه  كل وأحد من الشركاء أجنبي في حقه اآلخر1 / 2911التقنين المدني العراقي م 

  . من غير رضاه
  ( ، التصرف في المال الشائع ، مهما بلغت التقنين العراقي ال يجيز لألغلبية )

( $%&. ( في الهامش 555) انظر آنفا فقرة  791قانون الموجبات والعقود اللبناني م 
  . 

، إال أنه قد تعرض ظروف هامة  ويخلص من هذا النص أنه بالرغم من أن التصرف في المال الشائع يقتضي اتفاق جميع الشركاء

ع الشركاء على التصرف فتدخل المشروع في هذه الحالة ، ومع ذلك يتعذر إجما وتقول أسباب قوية تستدعي التصرف في هذا المال

 .  ، مع إعطاء األقلية غير الموافقة الضمانات الكافية .وأجاز ألغلبية كبيرة من الشركاء أن تقرر التصرف في المال الشائع االستثنائية

 األسباب القوية التي تستدعي التصرف في المال الشائع :  - 517

، ويظهر من جهة أخرى أن قسمة المال بين  الشائع وهو باق على الشيوع وال توجد طريقة لتالقي هذا النقص قد يسوء استغالل المال

. وقد تواني  ، ليس هو بقاء الشيوع أو القسمة بل هو التصرف في المال الشائع . فعندئذ يتبين أن األجدى الشركاء ضار بمصالحهم

. وقد تتعذر إدارة المال الشائع بالرغم  ، يخشى من فواتها وأال تعود ي صفقة رابحةفرصة يستطاع معها التصرف في المال الشائع ف

، ويكون التصرف في المال ألجنبي هو خير  ، وتكون القسمة العينية ضارة بالشركاء من جميع الوسائل التي هيأها القانون إلدارته

، وال سبيل إلى الحصول على المال الالزم إال عن طريق رهن  . وقد تحتاج العين الشائعة إلى تعمير يستدعي نفقة وسيلة لقسمته

ًَ وفي إقامة مبان عليها مضاعفة لغلتها . بل قد يتبين أن هناك طريقة أفضل الستغالل المال الشائع العين ،  ، كأن يكون أرضاً مثالً

تعتبر أسباباً قوية تستدعي التصرف في  . هذه األسباب وأمثالها والحصول على المال الالزم إلقامة المباني يقتضي رهن األرض

 . ، تارة بالبيع وطورا بالرهن العين الشائعة

، ليس التصرف في جميع العين  . فتقوم أسباب قوية تستدعي وكالتصرف في العين الشائعة كلها التصرف في جزء مفرز منها

،  ، من باب أولي صرف فيجوز لألغلبية سالفة الذكر، ويتعذر إجماع الشركاء على هذا الت ، بل في جزء مفرز منها فقط الشائعة

 .  التصرف في هذا الجزء المفرز
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 األغلبية الالزمة لتقرير التصرف في المال الشائع :  - 518

، فال بد إذن من الترخص في شرط اإلجماع واالكتفاء بأغلبية  ، والتصرف تقوم به أسباب قوية وما دام إجماعه الشركاء متعذراً 

 .  ذلك في مصالحة جميع الشركاءكبيرة و

، وهذه هي نفس األغلبية  ويشترط القانون أن يكون هذه األغلبية هي عدد من الشركاء يملكون على األقل ثالثة أرباع المال الشائع

المقررة في اإلدارة غير المعتادة فيما قدمناه 
( $%&. 992انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

من المال الشائع . والعدد الذي يملك هذا القدر  

، كان له أن يقرر وحده التصرف في  . فإذا ملك شريك ثالثة أرباع المال الشائع ، بل قد يكون شريكاً واحداً  قد يكون كبيراً أو قليالً 

 .  هذا المال إذا قامت أسباب قوية تدعو إلى ذلك

 الضمانات المعطاة لألقلية - 519
، كما حماها في خصوص اإلدارة غير المعتادة على ما قدمناه  : ولم يترك القانون األقلية دون حماية 

انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

992 .&%$ )
. فالقرار الذي يصدر من األغلبية بالتصرف في المال الشائع ال يكون نافذاً فوراً بل يجب على األغلبية إعالنه  

، أو إخطار شفوي ويقع عبء إثباته  مسجل أو غير مسجل ، أو كتاب . ويكون اإلعالن بأية طريقة : ورقة على يد محضر لألقلية

، أن يعارض في هذا القرار أمام  ، في خالل شهرين من وقت إعالنه بقرار األغلبية . وألي شريك من فريق األقلية على األغلبية

المحكمة المختصة 
لألقلية ) شركاء يملكون على ، أصبح قرار األغلبية نافذاً وملزما  فإن لم يعارض أحد في خالل شهرين ( &%$) 

، كأن  ، إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك األقل ثالثة أرباع قيمة المال ( أن تتصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثال

األغلبية ملزم . وقرار  يكون هذا التصرف في مصلحة الجميع أو أن يكون استغالل المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً 

، وأن  ، وال تقره إال إذا رأت أنه يحقق المصلحة ، إال أن هؤالء حق التظلم إلى المحكمة ولهذه أن تراجع قرار األغلبية لألقلية

( $%&. ( االلتجاء إلى إنهاء الشيوع عن طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء
  . 

 .  ، فإن لم تقتنع بذلك ألغت قرار األغلبية ة تستدعي التصرف في العين الشائعةوالمحكمة تستوثق أوالً من قيام أسباب قوي

فيما إذا كان من الممكن قسمة العين قسمة عينية  $ 752$ ، فإنها تنتقل بعد ذلك إلى النظر  أما إذا اقتنعت بقيام هذه األسباب القوية

، فال يعود األمر في حاجة إلى فرض قرار األغلبية على  مفرزاً  لتخليص الشركاء من الشيوع وإطالق يد كل وأحد منهم في نصيبه

، ما إذا كان  ، تبعاً للظروف ، إذ يقول : " وللمحكمة أن تقرر صريح في هذا المعنى 791. والمشروع التمهيدي لنص المادة  األقلية

 ً قدير المحكمة ما إذا كان التصرف واجباً يأتي بعد . فت ، بعد أن تتبين أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء " التصرف واجبا

،  ، وهو يقول " وللمحكمة مدني 791، وإذا كان النص استقرت عليه المادة  تبينها أن قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء

، بل  يقصد تغييراً في المعنى ، فإنه لم .. " قد غير ترتيب العبارات عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر

أن هذا التغيير قد وصف بأنه مجرد تعديل لفظي 
وانظر في هذا المعنى محمد كامل  –في الهامش  991انظر انفا فقرة  ( &%$) 

حسن  – 217ص  291عبد المنعم البدراوي فقرة  – 591مكررة ص  999محمد علي عرفة فقرة  – 225ص  11فقرة  1مرسي 

( $%& . 291ص  15منصور مصطفى فقرة  - 2هامش  919ص  221كيرة فقرة 
. فإذا رأت المحكمة أن القسمة العينية ال تضر  

، دون أن يطالبها أحد من الشركاء  ، ولو من تلقاء نفسها ، أمرت بها بمصالح الشركاء
انظر عكس ذلك وأن المحكمة ال  ( &%$) 

 – 215ص  – 219ص  19يطلب القسمة احد الشركاء : اسماعيل غانم فقرة تقضي من تلقاء نفسها بالقسمة العينية ن بل يجب ان 

( $%& . 299عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
  . 

، فإنها تنتقل أخيراً إلى تقرير ما إذا كان التصرف الذي قررته  أما إذا تبينت المحكمة أن القسمة العينية ضارة بمصالح الشركاء

، " ما إذا كان التصرف  ، تبعاً للظروف . فهي في النهاية تقدر روف القائمة وليس فيه غبن فادحاألغلبية تصرفاً حكيماً تبرره الظ

، بعد أن أعطيت األقلية للضمانات  ، ونفذته األغلبية وفقاً للقرار الذي اتخذته في هذا الشأن . فإن رأته واجباً أمرت به واجباً "

ً . وان  المعقولة لالستيثاق من صواب هذا القرار ، ولم يعد التصرف ممكناً بعد ذلك إال  ، ألغت قرار األغلبية تره المحكمة واجبا

بإجماع الشركاء 
وقد ورد في المذكرة االيضاحية للمشروع التمهيدي في المعاني التي قدمناها ما يأتي : ط سار المشروع  ( &%$) 
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غلبية المعتادة ) شركاء يملكون على األقل ثالثة أرباع قيمة المال ، إذ أجاز ألغلبية أعلى من األ في تغليب رأي األغلبية إلى حد بعيد

، كأن يكون هذا التصرف في  ، إذا كانت هناك أسباب قوية تدعو إلى ذلك ( أن تنصرف في المال الشائع بالبيع أو المقايضة مثال

، إال أن لهؤالء حق  . وقرار األغلبية ملزم لألقلية ، أو أن يكون استغالل المال الشائع في حالته التي هو عليها متعذراً  مصلحة الجميع

، وأن االلتجاء إلى إنهاء الشيوع عن  ، وال تقره اال إذا رأت أنه يحقق المصلحة ، تراجع قرار األغلبية التلظم إلى المحكمة ز ولهذه ا

( $%& . ( 59ص  1طريق قسمة المال المشاع ضار بمصالح الشركاء " ) مجموعة األعمال التحضيرية 
  . 

 تصرف الشريك منفردًا  -المبحث األول 

 تصرف الشريك في حصة الشائعة وتصرفه في شئ مفرز - 501
: قدمنا  

( $%&. 999انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
، وقد يتصرف  أن الشريك قد يتصرف منفرداً في حصته الشائعة وهذا هو الغالب 

 .  منفرداً كذلك في شئ مفرز أما في جزء مفرز من المال الشائع أو في المال الشائع كله

 تصريف الشريك في حصته الشائعة  -المطلب األول 

 ء للحصة الشائعة :حكم هذا التصرف وما يترتب عليه من جواز استرداد الشركا - 500
، ثم نبين ما يترتب على هذا التصرف من جواز استرداد باقي الشركاء لهذه  نبين فيما يلي حكم تصرف الشريك في حصته الشائعة 

 .  الحصة إذا كانت شائعة في منقول

 حكم تصرف الشريك في حصته الشائعة  - 2

 صحة التصرف ونفاذه في حق باقي الشركاء :  - 502
مدني تنص على أن  2/  711 $ 759$ ، وقد رأينا أن المادة  شريك أن يتصرف في حصته الشائعة بجميع أنواع التصرفيجوز لل

.. "  ، وله أن يتصرف فيها " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً 
( $%&. 571انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

  

 .  ، أو تبرعا كأن يهبها يقابض عليهافيجوز للشريك أن يتصرف في حصته معاوضة كان يبيعها أو 

ويجوز أن يصدر التصرف إلى أحد الشركاء اآلخرين أو إليهم جمعاً 
، وترتب  وإذا صدر التصرف من شريك إلى شريك ( &%$) 

ألحد ، كما لو بيع المال الشائع كله  ، فإن هذا التصرف يعتبر في حكم القسمة بطريق التصفية على ذلك أن زالت حالة الشيوع

، كما لو بيع المال الشائع كله ألحد الشركاء انظر في ذلك إسماعيل  الشركاء فإن التصرف يعتبر في حكم القسمة بطريق التصفية

( $%&. والمراجع المشار إليها 271من ص  1وكذلك هامش  271ص  - 272ص 79غانم فقرة 
. كما يجوز أن يصدر إلى أجنبي  

من غير الشركاء 
 21هذا تصرفا في حصة شائعة ولو كان الشريك البائع واضعاً يده على قدر مفرز ) نفض مدني ويكون  ( &%$) 

. وإذا جاوز الشريك البائع مقدار نصيبه  ( 552ص 1مجمموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاماً جزء 2599أبريل سنة 

مجموعة المكتب  2555ديسمبر سنة  29ب ) نقض مدني جاوز هذا النصي ، كان البيع غير ناقذ في حق باقي الشركاء فيما الشائع

 . ( 919الفني في خمسة وعشرين عاما جزء أو ل ص 
، فهذا االتفاق إنما  وال يمنع الشريك من التصرف في حصته الشائعة اتفاقه مع شركائه اآلخرين على البقاء في الشيوع مدة معينة

،  . ويتقيد المشتري لهذه الحصة ، وال يمنعه من التصرف في حصته الشائعة هايمنعه من طلب القسمة قبل انقضاء المدة المتفق علي

ص  - 217ص 79. انظر إسماعيل غانم فقرة  ، باالتفاق على البقاء في الشيوع المدة المعينة في االتفاق باعتباره خلفا خاصا

215 .&%$ )
 .  لحصة المبيعة في المنقول كما سنرى، يجوز لباقي الشركاء أن يستردوا ا . وفي حالة التصرف إلى أجنبي 
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، دون حاجة إلى أي إجراء آخر فليس ضرورياً أن يعلن التصرف  . كان صحيحاً نافذاً في حق باقي الشركاء ومتى تم هذا التصرف

إعالن  . ولكن ، ألننا هنا في صدد حق عيني ال حق شخصي ، كما في حوالة الحق إلى باقي الشركاء أو أن يوافقوا على التصرف

، إذ يجعل ميعاد الحق في االسترداد في المنقول أو الحق في األخذ بالشفعة في العقار يسري  باقي الشركاء بالتصرف يكون مفيداً 

 .  على هؤالء الشركاء

محل الشريك المتصرف في  –المشتري أو الموهوب له مثالً  –ويترتب على التصرف في الحصة الشائعة أن يحل المتصرف له 

. ويالحظ أنه يجب تسجيل التصرف إذا  ، ويصبح هو الشريك في المال الشائع بدالً من الشريك المتصرف ية الحصة الشائعةملك

، ويستوي في ذلك أن يكون هذا العقار قائماً بذاته أو داخالً في  كانت الحصة الشائعة عقاراً حتى تنتقل الملكية إلى المتصرف إليه

ف الوارث في نصيبه الشائع في التركة وكانت التركة تشتمل على عقارات مجموع من المال كما لو تصر
وقد قضت  ( &%$) 

،  ، اعتبر المشتري من الغير محكمة النقض بأنه إذا اشتري شخص من أحد الشركاء نصيبه أو بعضه شائعاً وسجل عقده قبل القسمة

ؤه سابقاً على إجراء القسمة أم الحقا ً لها ويصبح في الحالتين . يستوي في ذلك أن يكون شرا وبالتالي ال يحتج عليه بهذه القسمة

. ويكون هو دون البائع له صاحب الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذا  شريكاً في العقار الشائع بقدر الحصة التي اشتراها

 1دون أن يكون طرفا فيها ) نقض مدني  . بل له أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذا لم يرتض القسمة التي تمت العقار قضاء أو اتفاقا

( $%& . ( 2211ص 275رقم  21النقض  مجموعة أحكام 2519ديسمبر سنة 
  . 

. فإذا كان مثالً يملك في المال  ، يجوز له كذلك أن يتصرف في بعضها شائعاً  وكما يجوز للشريك التصرف في كل حصته الشائعة

. ويدخل المشتري شريكاً في المال الشائع بقدر  ، فيبيع ربع كل المال الشائع صة، جاز له أن يبيع نصف هذه الح الشائع النصف

 .  ، ومنهم الشريك البائع الذي يبقى شريكاً بقدر الربع بعد أن باع نصف حصته الشائعة الربع مع سائر الشركاء

، وباع الوارث حصته الشائعة في  لة في تركة. كما لو كانت داراً داخ وإذا كانت العين الشائعة داخلة في مجموع من المال الشائع

. والبد في  . وحل المشتري محل الوارث شريكاً في هذه الدار مع سائر الورثة ، جاز ذلك الدار وحدها دون سائر األموال الشائعة

تي أصبح المشتري شريكاً ، من إجراء قسمتين : القسمة األولي بين المشتري وسائر الورثة في الدار ال ، إلزالة الشيوع هذه الحالة

. وتجنبا لهذا التعقيد قضت بعض  ، والقسمة األخرى بين الوارث الذي باع حصته في الدار وسائر الورثة في بقية أموال التركة فيها

التشريعات بأنه ال يجوز التصرف في حصة شائعة في مال داخل في مجموع إال باتفاق الشركاء 
من  1999انظر المادة  ( &%$) 

( $%&. تقنين المدني األلمانيال
، فإن  . وذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى أن التصرف صحيح ولكن أثره يتوقف على نتيجة القسمة 

، وإن وقعت في نصيب  وقعت العين التي تصرف الوارث في حصته الشائعة فيها في نصيب هذا الوارث صح تصرفه في حصته

وكان حكم بيعه لهذه الحصة هو حكم بيع ملك الغير  $ 759$ مالكاً للحصة التي باعها غيره من الورثة تبين أن الوارث لم يكن 
 (

$%& ) Jonasco  291فقرة - Vincent  وما بعدها175ص 2591في المجلة االنتقادية سنة .&%$ )
. ولكن المحكمة النقض  

،  ت أن يبيع حصته شائعة في بعض عقارات، وقضت بأن الشريك على الشيوع في عدة عقارا في مصر ذهبت إلى عكس هذا الرأي

 ً ، ويصبح المشتري دون الشريك هو صاحب  وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع في هذا البعض من العقارات شائعا

الشأن في القسمة التي تجري بخصوص هذه األعيان 
رقم  1مجموعة أحكام النقض 2599أكتوبر سنة 19نقض مدني  ( &%$) 

منصور  - 2هامش  599ص 219حسن كيرة فقبرة  - 1وهامش 279ص  79وانظر إسماعيل غانم فقرة  - 2919 ص279

( $%& . 2هامش 295ص  11مصطفي منصور فقرة 
  . 

 ترتيب حق عيني أصلي على الحصة الشائعة : - 503
. أما الحكر فتستعصي طبيعة الشيوع  هي حق االنتفاع وحق االتفاق وحق الحكر –عدا حق الملكية  –أهم الحقوق العينية األصلية 

، ومن ثم ال يجوز لصاحب الحصة الشائعة أن  ، ومن تم ال يجوز لصاحب الحصة أما الحكر فتستعصي طبيعة االشيوع عليه عليه

لى أن الحكر أصبح ال يجوز ترتيبه إال على . هذا إ يرتب حق حكر على حصته ألن الحكر يقتضي البناء أو الغراس في أرض مفرزة

 .  ، بل هي مملوكة للوقف ، واألرض الموقوفة ال تكون شائعة أرض موقوفة

، ألن  ، فال يجوز للشريك في العقار الشائع أن يرتب على حصته الشائعة حق ارتفاق وكذلك حق االرتفاق ال يرد على حصة شائعة
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لحق أعماالً ال تصح مباشرتها إال على عقار مفرز حق االتفاق يقتضي مباشرة صاحب هذا ا
عبد المنعم البدراوي فقرة  ( &%$) 

منصور مصطفي منصور فقرة  - 955ص 219حسن كيرة فقرة  - 1هامش 211ص  15إسماعيل غانم فقرة  - 927ص  179

( $%&. 2هامش 212ص 11
. وقد رأينا  

( $%&. 999انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
الشركاء في العقار الشائع أن أنه يجوز لجميع  

، ويبقى حق االرتفاق على العقار كله أيا كانت نتيجة القسمة  يرتبوا معاً حق ارتفاق على هذا العقار
وكما ال يجوز ترتيب  ( &%$) 

وربير ، ألن حق االرتفاق غير قابل للتجزئة ) بالنيول  حق االتفاق على حصة شائعة كذلك ال يجوز ترتيبه لمصلحة حصة شائعة

 219حسن كيرة فقرة  1هامش 211ص 15إسماعيل غانم فقرة  - 927ص 179عبد المنعم البدراوي فقرة  - 759فقرة  9وبيكار 

( $%&. هامش212ص 11منصور مصطفي منصور فقرة  - 955ص 
  . 

نتفاع في الحصة .ويكون لصاحب حق اال . وهذا يمكن دون شك لصاحب الحصة الشائعة أن يرتبه على حصته بقى حق االنتفاع

، فيجوز له أن يستغل الحصة الشائعة ويقوم بإدارتها إدارة معتادة  الشائعةجميع الحقوق التي يحولها هذا الحق بما يتالءم مع الشيوع

مع سائر الشركاء في المال الشائع 
وعلى هذا األساس يستطيع صاحب حق االنتفاع أن ينفق مع سائر الشركاء على مهايأة  ( &%$) 

، ويدخل  ، ولكن يلزم إجماع الشركاء عليه كما قدمنا ، فإن هذا الضرب من القسمة يدخل في شؤون اإلدارة المعتادة انية أو زمانيةمك

، وهو  ، ألن الشريك صاحب الرقبة في هذا اإلجماع صوت صاحب حق االنتفاع ال تنقلب بعد خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية

، فإن  .وإذا كانت المهايأة قد تمت من قبل أن يتقرر حق االنتفاع ، لم يكن طرفاً في المهايأة المكانية ئيةوحده الذي يملك القسمة النها

فإنها تنقلب الى قسمة نهائية إذ أن الشريك صاحب  ، فإذا كانت مهايأة مكانية ودامت خمس عشرة سنة صاحب هذا الحق يلتزم بها

( $%&. 1هامش 591ص  219انظر حسن كيرة فقرة  –النتفاع الرقبة قد كان طرفا فيها قبل أن يرتب حق ا
، وتسري أحكام  

، وإذا اقتضى شأن من شؤون هذه اإلدارة أغلبية الشركاء اعتد برأي صاحب حق االنتفاع ال  اإلدارة المعتادة في المال الشائعة هنا

، وكذلك في أعمال التصرف وفي طلب  الغير المعتادة. أما فيما يجاوز اإلدارة المعتادة إلى اإلدارة  برأي الشريك صاحب الرقبة

، وال شأن لصاحب حق االنتفاع  ، يكون الشريك صاحب الرقبة هو صاحب الشان في ذلك القسمة
 15إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

( $%&. 212ص 11منصور مصطفي فقرة  - 591ص  – 592ص  219حسن كيرة فقرة  - 1هامش 211ص 
.وإذا انقضى حق  

. أما إذا بقى حق  ، آلت الملكية كاملة إلى الشريك صاحب الرقبة وعاد يمارس جميع الحقوق الشريك نتفاع قبل انقضاء الشيوعاال

، فإن حق  ، بأن قسمت العين الشائعة مثالً ووقع منها جزء مفرز في نصيب الشريك صاحب الرقبة االنتفاع قائماً بعد انقضاء الشيوع

الجزء المفرز بحكم الحلول العيني االنتفاع ينتقل الىهذا 
وهذا ما يصح األخذ به طبقاً للنظرية الحديثة في الحلول العيني )  ( &%$) 

. فقد قدمنا عند الكالم في هذه النظرية أن حق االنتفاع ينتقل إلى عوضه بحكم الحلول العيني ) م  وما بعدها (291انظر آنفا فقرة 

ء المحمل بحق االنتفاع حلول ما يقوم مقامه من عوض مكانه بحكم الحلول العيني ) انظر آنفا ( وتقيس هنا على حالة الشي 2/  555

( $%&. في آخرها ( حالة انقالب المال المحمل بحق االنتفاع من حصة شائعة إلى مال مفرز 211فقرة 
  . 

 ترتيب حق عيني تبعي على الحصة الشائعة :  - 504
. ويجوز أن تترتب كل هذه  رهن الرسمي وحق رهن الحيازة وحق االختصاص وحق االمتيازالحقوق العينية التبعية هي حق ال

 .  الحقوق على الحصة الشائعة

، فيكون له حق امتياز على الحصة الشائعة  فيجوز أن يترتب حق امتياز على الحصة الشائعة إذا باعها صاحبها ولم يقبض الثمن كله

 .  ، بما بتبقى له من الثمن منقوالً ، سواء كانت عقاراً أو  التي باعها

، فيحصل دائن صاحب الحصة الشائعة في عقار على اختصاص بهذه  ويجوز أن يترتب حق اختصاص على الحصة الشائعة

 .  ، إذا كان قد استوفي الشروط المقررة قانوناً  الحصة

مدني صراحةعلى جواز 2/  2995ت المادة ويجوز كذلك أن يرهن صاحب الحصة الشائعة في عقار حصته رهناً رسمياً وقد نص

 .. "  ذلك فقالت : " وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة

ويجوز أخيراً أن يرهن صاحب الحصة الشائعة حصته رهن حيازة وال يحول دون ذلك أن رهن الحيازة يقتضي حيازة الشيء 
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ًً فيما إذا وضع المال  ألن تكون محالً للحيازة ، فإن الحصة الشائعة قابلة المرهون حتى يكون نافذاً في حق الغير ،ويتحقق ذلك مثاِل

، وبصفته  ، فيحوزه بصفته دائناً مرتهناً بالنسبة إلى الحصة الشائعة التي ارتهنها الشائع كله تحت يد الدائن المرتهن رهن الحيازة

،  كله تحت يد أحد الشركاء اآلخرين أو تحت يد أجنبي. كذلك قد يوضع المال الشائع  مديراً للمال الشائع بالنسبة إلى باقي الحصص

. وقد يكون المال الشائع  ، وبصفته مديراً بالنسبة إلى باقي الحصص فيجوزه بصفته عدال بالنسبة إلى الحصة الشائعة المرهونة

فرز الذي خلص لهذا األخير من ، فيحل الدائن المرتهن محل الشريك الراهن في حيازة النصيب الم مقسوماً بين الشركاء قسمة مهايأة

. ويترتب على ذلك أن شيوع الحصة ال يمنع  . وهكذا نرى أن هناك صوراً متعددة لحيازة الحصة الشائعة حيازة مادية قسمة المهايأة

من إمكان رهنها رهن حيازة 
ص 72إسماعيل غانم فقرة  – 211عبد المنعم البدراوي فقرة  – 992محمد عرفة فقرة  ( &%$) 

منصور مصطفي  - 129ص 291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 9هامش  591ص 219حسن كيرة فقرة  - 279ص  - 271

شمس الدين الوكيل في التأمينات طبعة ثانية  - 599عبد الفتاح عبد الباقي في التأمينات فقرة  - 2هامش 211ص 11منصور فقرة 

( $%&. 512ص  - 519ص 217فقرة 
 .  . كما قدمنا 

، أو اعتزام  ، فحل المؤجل من الثمن في حق االمتياز بقى الشيوع حتى حل الدين المضمون بأحد هذه الحقوق العينية التبعيةوإذا 

، أو حل الدين المضمون برهن رسمي أو رهن حيازة حملت  الدائن التنفيذ بحقه على الحصة الشائعة التي أخذ عليها حق اختصاص

، ويحل الراسي عليه المزاد محل الشريك  . فتباع هذه الحصة جبراً على صاحبها ي الشيوعبه الحصة الشائعة وهي ال تزال ف

، كما وجد هذا النص  . وال يوجد نص في القانون المصري صاحب الحصة ويصبح شريكاً مكانه مع سائر الشركاء في المال الشائع

 .  الحصة الشائعة ويوجب إفرازها قبل التنفيذ عليها ، يمنع من التنفيذ على مدني فرنسي ( 1199في القانون الفرنسي ) م 

. إذ  ، فإن في التقنين المدني المصري نصاً في هذه المسألة في خصوص الرهن الرسمي أما إذا تمت القسمة قبل أن ينفذ الدائن بحقه

نصيبه عند القسمة أعيان غير التي  ، ثم وقع في .. مدني : " وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة في عقار 1/  2995تقول المادة 

..ونرى من هذا النص أن  ،انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه األعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في األصل " رهنها

متعددة شائعة  العقار المفرز الذي يقع بعد القسمة في نصيب الشريك الراهن لحصته الشائعة رهناً رسمياً في عقار وأحد من عقارات

، وينتقل الرهن الرسمي إليها  يحل حلوالً عينياً محل الحصة الشائعة المرهونة
، ليست  ويعتبر من تطبيقات الحلول العيني ( &%$) 

، ثم قسم العقار  ، بل أيضاً صورة ما إذا كان هناك عقار شائع وأحد رهن أحد الشركاء فيه حصته علىالشيوع فحسب هذه الصورة

، وقد سبق أن قررنا  ، ويكون ذلك بفضل الحلول العيني . فينتقل الرهن من حصة الشريك الشائعة إلى نصيبه المفرز الشركاءعلى 

في آخرها 929هذا الحكم في خصوص انتقال حق االنتفاع من الحصة الشائعة إلى الجزء المفرز الذي حل لها ) انظر آنفا فقرة 

. ويذهب كثير من الفقهاء إلى أن ورود الرهن بعد القسمة على الجزء المفرز  ( 211 ص11وقارن منصور مصطفي منصور فقرة 

 - 279ص 72، بل هو مجرد اثر طبيعي للقسمة ) إسماعيل غانم فقرة  الشائعة ال يعتبر من قبيل الحلول العيني بدال من الحصة

شمس الدين الوكيل في التأمينات طبعة ثانية  - 129ص 291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش 599ص 219حسن كيرة فقرة 

المفرز يحل حلوال عينيا محل الحصة الشائعة منصور مصطفي منصور  وانظر عكس ذلك وان المال – 2هامش  221ص 59فقرة 

 . ( 1هامش  211ص  11فقرة 
الشائعة ذلك أن الحق الرهن لما وقع على ونحن نفضل األخذ بفكرة الحلول العيني وأن المال المفرز يحل حلوال عينيا محل الحصة 

،  االعتراض القائل بأن الحق العيني البد أن يتركز على شيء مادي . وال نقف عند ، كان محله هذه الحصة ذاتها الحصة الشائعة

ذا رهن الشريك . فإ ، مع عدم انقسام المال الشائع فخاصية الشيوع هي بالذات هي الحصص الشائعة التي ينقسم إليها حق الملكية

، ووقع  . فإذات قسم المال الشائع . فإنه يكون بذلك قد رتب حق الرهن على هذه الحصة الشائعة ال على مال الشائع حصته الشائعة

، ويحل  ، فإن الجزء المفرز يكون شيئا آخر غير الحصة الشائعة التي كانت للشريك من قبل في نصيب الشريك الراهن جزء مفرز

في 579، ومن ثم ينتقل الرهن من الحصة الشائعة إلى الجزء المفرز بموجب الحلول العيني ) انظر آنفا فقرة  عينيا محلها حلوال

( $%&. ( هامشها األخير
. وقد قدمنا أن كال من حق  . وسنتناول هذا النص بالشرح المفصل عند الكالم في الرهن الرسمي 

عليه نفس الحكم المقرر في الرهن الرسمي  االختصاص وحق االمتياز وحق رهن الحيازة يسري
 - 211انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

، فإن كان الرهن رهناً  ويشترط بطبيعة الحال أن يكون قد وقع في نصيب الشريك الراهن عين تقبل نوع الرهن الذي صدر منه

، ويكون  ر القسمة عينا فيباع المال الشائع. وقد تتعذ رسمياً ووقعت في نصيبه منقوالت فال يجوز أن ينتقل إليها الرهن الرسمي

. وليس له  ، فال يكون للدائن المرتهن في هذه الحالة إال أن ينفذ على هذا المبلغ ، أي مبلغ من النقود للشريك الراهن جزء من ثمنه



 

 

 

 

1806 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ص  999حمد عرفة فقرة ، فإن العقار قد تظهر من الرهون بموجب حكم مرسى المزاد ) م تتبع العقار الذي الراسي عليه المزاد

ص  - 275ص 72إسماعيل غانم فقرة  - 299وفقرة  299ص  - 295ص 219المنعم البدراوي فقرة  عبد - 957ص  - 951

279 ) .&%$ )
  . 

، تركز الرهن ) أو االختصاص  وغنى عن البيان أنه إذا وقع العقار المرهون حصة شائعة فيه بعد القسمة في نصيب الشريك الراهن

متياز ( على هذا العقار في الحصة الشائعة التي رهنت ابتداء أو اال
بالنيول  -ص 551ص 111فقرة  9أوبري ورو  ( &%$) 

سليمان مرقس في  - 991ص 115عبد الفتاح عبد الباقي في التأمينات العينية والشخصية فقرة  - 591ص 519وريبير وبيكية فقرة 

مصطفي  منصور - 199ص 291إمام في التأمينات العينية والشخصية فقرة محمد على  - 15ص 55التأمينات العينية فقرة 

انظر عكس ذلك أن العقار كله ال حصة منه فقط يصبح مرهوناً  - 955ص 999محمد على عرفة فقرة  - 215ص 11منصور فقرة 

  . 219ص  99الرهن الرسمي فقرة  –احمد سالمة في التأمينات العينية  - 591ص  579دي باج ودكرز فقرة 
مدني في  2/  2995، ويقترح من الناحية التشريعية تعميم القاعدة الواردة في المادة  وانظر األستاذ منصور مصطفي منصور

، بحكم  ، فينتقل الحق أو القيد ، فتسري على كل حق أو قيد عيني يرد على حصة الشريك في الشيوع خصوص رهن الحصة الشائعة

ص  - 219ص 11لشائعة إلى ما حصل محلها بموجب القسمة من مال مفرز ) منصور مصطفي فقرة ، من الحصة ا الحلول العيني

211 ) .&%$ )
  . 

 استرداد الحصة الشائعة  - 2

 مدني على ما يأتي :  833نص قانوني : تنص المادة  - 505
الشائعة التي باعها شريك غيره ألجنبي  للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة - 2"  

. ويتم االسترداد بإعالنه يوجه إلى كل من  ، وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ عمله بالبيع أو من تاريخ إعالنه به بطريق الممارسة

 .  ، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه " البائع والمشتري

، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته "  وإذا تعدد المستردين - 1
من  2192تاريخ النص : ورج هذا النص في المادة  ( &%$) 

، فيما عدا أن المشروع كان يجعل ميعاد إعالن الرغبة  المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

، بعد  في المشروع النهائي595رقم  ،تحت . ووافقت لجنة المراجعة على النص يوم إعالن الشريك بالبيع في االسترداد شهراً من

، مجلس الشيوخ تحت  591. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  عدلته فجعلت الميعاد ثالثين يوما من يوم العلم أو اإلعالن

( $%& . ( 55ص  - 51ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية 799رقم 
  . 

 912/  511ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 
: يجوز للشركاء في  912/  511التقنين المدني السابق م  ( &%$) 

، ويقوموا بدفع ثمنها له والمصاريف الرسمية  الملك قبل قسمته بينهم أن يستردوا ألنفسهم الحصة الشائعة التي باعها أحدهم للغير

أن األول يجعل االسترداد في المنقول  . ) ويختلف التقنين السابق عن التقنين الجديد في الضرورية أو النافعة والمصاريف

( $%&. ( ،فيتزاحم في العقار حق االسترداد وحق الشفعة والعقار
  . 

وفي التقنين  - 751ن المدني الليبي م وفي التقني –ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :في التقنين المدني السوري ال مقابل 

 797وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني م  –المدني العراقي ال مقابل 
  : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

  . التقنين المدني السوري ال مقابل
  . ( ) مطابق 751التقنين المدني الليبي م 

  . التقنين المدني العراقي ال مقابل
، فلسائر الشركاء أن يتذرعوا بحق  : إذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة من شخص آخر 797قانون الموجبات والعقود اللبناني م 
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( $%&. ( . ) وقد عمر القانون اللبناني أحكام الشفعة فجعلها في العقار وفي المنقول الشفعة وفاقا لألحكام القانونية المختصة
  . 

. وسنرى أن في  لنص أن القانون أعطى للشريك في الشيوع حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخرويخلص من هذا ا

 retrait d، فحق االسترداد )  الشفعة أيضاً يكون للشريك في الشيوع حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر
indivfsion  ( وحق الشفعة )preemption وقد كان التقنين المدني السابق يطلق حق االسترداد في  ذا الوجه( متماثالن من ه .

. وقد  ، ولكل من الحقين إجراءاته الخاصة به ، فترتب على ذلك أن تزاحم في العقار حق االسترداد مع حق الشفعة المنقول والعقار

، ومصدره التاريخي هو الشريعة  .فحق الشفعة أراد التقنين المدني الجديد تجنب هذا التزاحم فرسم لكل من الحقين نطاقه الخاص

، ومن ثم ال يمكن قصره على الشيوع فوجبت معالجته  ، وقد يرد في غير الشيوع ،إنما يرد في بيع حصة شائعة في العقار اإلسالمية

،ومصدره التاريخي هو القانون الفرنسي  . أما حق االسترداد ضمن أسباب كسب الملكية
خالف التقنين ومع ذلك فقد  ( &%$) 

، وهو جائز في  المصري الفرنسي في حق االسترداد من وجوه مختلفة منها أن هذا الحق مقصور في فرنسا على الشيوع الوراثي

، إلى جانب المجموع من  ،ويرد في مصر . ثم هو في فرنسا ال يرد إال في مجموع من المال هو التركة مصر أيا كان سبب الشيوع

. وفي فرنسا يصح استعمال الحق في أية معاوضة ولو لم تكن بيعا, أما في مصر فال يصح  الشائع القائم بذاته ، في المنقول المال

، أما في مصر فيتعين استعماله في خالل مدة  .وليس الستعمال الحق في أية معاوضة مواعيد معينة استعمال الحق إال في البيع

  . معينة
مكرر في 9بيدان وليبال  - 299ص  - 219ثالثاً ص 112طبعة خامسة فقرة  29وبر ورو انظر في حق االسترداد في فرنسا : أ

 2599في المواريث طبعة ثانية سنة  5بالنيول وربير وموري وفبالتون  –وما بعدها  771فقرة 2591المواريث طبعة ثانية سنة 

طبعة ثالثة فقرة  9بودر وفال في المواريث  –عدها وما ب1721فقرة  2595سنة  5بالنيول وربير وروالنجيه  –وما بعدها 992فقرة 

( $%&. 195ص  - 251ص  Siccessiou لفظ 2599سنة  9أنسيكلوبيد داللوز  –وما بعدها 1919
. إنما يرد في بيع حصة  

لك نعالجه في ، ولذ . فهذا الحق هو إذن مالزم للشيوع شائعة في المنقول أو في مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار

هذا المكان 
، في خصوص الفصل ما بين نطاق حق الشفعة ونطاق  وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ( &%$) 

، وجعل الشفعة في العقار مغنية  ،ما يأتي : " قصر المشروع حق االسترداد الحصة الشائعة على المنقول دون العقار حق االسترداد

.وهناك فروق كثيرة ما  ( 57ص  1ى ال تتضارب الحقوق في الميدان الواحد " ) مجموعة األعمال التحضيرية ، حت عن هذا الحق

، واختالف  ، تبررها األهمية العملية الواضحة لحق الشفعة وكثرة ممارسة هذا الحق في التعامل بين حق الشفعة وحق االسترداد

أن يحتفظ التقنين المدني الجديد بحق الشفعة لألسباب  . وقد كان واجبا ستردادمصدره التاريخي عن المصدر التاريخي الذي لحق اال

. لم  ، وأن يعتد فيها بأحكام الشريعة اإلسالمية وبما قرره القضاء والفقه من مبادئ كثيرة هامة في عهد التقنين المدني السابق المتقدمة

 - 271ص 71قررة في حق الشفعة ) انظر مع ذلك إسماعيل غانم فقرة يكن سديدا إخضاع حق االسترداد لجميع القواعد المعقدة الم

.  ، لمجرد التماثل في الطبيعة ما بين حق الشفعة وحق االسترداد ( مع ندرته في العمل 591ص  - 591ص 212حسن كيرة فقرة 

فاقتضى األمر  . مفيداً في هذه الدائرة، فال يزال هذا الحق  كذلك لم يكن سديداً حذف حق االسترداد في المنقول والمجموع من المال

  . ، مع تحديد نطاق كل منهما على الوجه الذي بيناه الجمع بين الحقين
، وإن كانا متفقين في أن كال منهما يؤدي إلى نوع من االفتئات على حرية التبايع  وقد قضت محكمة النقض بأن الشفعة واالسترداد

. وذلك بأن الشفعة  إنهما مع ذلك حقان متغايران من حيث المصدر والحكمة والسبب والمحل، ف وإلى نزع الملك جبراً على مشتريه

، وسببها الموجب لها هو اتصال ملك الشفيع بالمبيع  ، وحكمتها دفع الضرر شريك جديد أو جار طارئ مصدرها القوانين اإلسالمية

، وحكمته حفظ  . أما االسترداد فمصدره القانون الفرنسي في منقول، ومحلها أن يكون المبيع عقاراً فال شفعة  اتصال شركة أو جوار

، وسببه الشركة في  أسرار التركات وكف األجانب عن النفاذ إليها وجعل الورثة في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليه محيطهم العائلي

بمال من حقوق  تنتظم كل ما يقوم ، ومحله أن يكون المبيع حصة إلى من حصة التركة عامة متطورا كوحدة قانونية اإلرث

( $%&. ( 129مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما جزء أول ص  2551نوفمبر سنة  12والوجبات ) نقض مدني 
  . 

 .  ، وتترتب عليه آثار معينة ويتبين من النص الذي أسلفناه أن لحق السترداد شروطاً يجب توافرها وله إجراءات خاصة به

 ط حق االسترداد ( شرو 2) 
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 نطاق حق االسترداد : - 516

. وقد قدمنا أن حق االسترداد ال يرد إال في منقول شائع  ، فهذا النطاق هو الذي يهيمن على شروطه نحدد أوالً نطاق حق االسترداد 

 .  ، وإال في مجموع المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار قائم بذاته

، وإنما هو محل لحق الشفعة الذي سنبسط أحكامه عند الكالم في أسباب  ات ال يكون محالً لحق االستردادفالعقار الشائع المعين بالذ

، وحتى لو كان العقار هو كل ما تركه  ، حتى لو كان سبب الشيوع في العقار هو الميراث ، وحق الشفعة هو الذي يرد كسب الملكية

، بل لو  ، ولو كان هذا العقار داخالً في التركة حصته الشائعة في عقار معين بالذات $ 799$ . فإذا باع أحد الورثة ألجنبي  المورث

، فإن أخذ باقي الورثة لهذه الحصة من األجنبي إنما يكون عن طريق حق الشفعة ال عن طريق حق االسترداد  كان هو كل التركة
 (

مجموعة أحكام 2591فبراير سنة  21 992ص  55رقم  1مجموعة أحكام النقض 2592مارس سنة  15نقض مدني  ( &%$

 11منصور مصطفي منصور فقرة  - 522ص 219حسن كيرة فقرة  - 275ص 79إسماعيل غانم  - 119ص  99رقم  1النقض 

( $%&. 291ص 
  . 

، قد استقر بعد تردد على قصر حق االسترداد على المجموع من المال  ، في عهد التقنين المدني السابق وقد كان القضاء
( $%& ) 

كان القضاء في مبدأ األمر يذهب إلى جواز استرداد الحصة الشائعة في المجموع من المال أو في عين معينة يصعب على المشتري 

 - 12ص  59رقم 9المحاماة  2511نوفمبر سنة  99تسلمها بدون أن يطلع على أسرار التركة ) استئناف وطني دوائر مجتمعة 

 157ص 195مجموعة عمر رقم 2559مايو سنة  15 – 525ص 299رقم  5مجموعة عمر  . 2555يونيه سنة  7نقض مدني 

، دون الحصة الشائعة في عين  ، واستقر على قصر حق االسترداد على الحصة الشائعة في المجموع عن المال . ثم عدل عن ذلك (

ه الذي قدر فيه الشارع الفرنسي إذاعة أسرار ، ألن حلول أجنبي محل أحد الشركاء في جزء شافع في مجموع التركة هو وحد بالذات

، ال يبيع حصة شائعة في  ، ولهذا نيط ثبوت حق االسترداد في فرنسا ببيع حصة شائعة في مجموع الملك كله التركة وإفساد محيطها

مدني )  912/  511ادة الم ، إذ ليس في نص ، فهو بذاته مناطه في مصر عين معينة منه وإذا كان هذا هو مناط االسترداد في فرنسا

مدني  752قديم ( ما يفيد أن الشارع المصري أراد بوضعها استحداث قاعدة جديدة لها عنده حكمة غير الحكمة التي أملتها المادة 

مدني ) قديم  912/  511.. وحيث أن األخذ بمطلق لفظ الحصة الشائعة الذي ورد في نص المادة  فرنسي على الشارع الفرنسي

، وهو ماال يمكن أن  لى جواز االسترداد مع جواز الشفعة كلما كان المبيع حصة شائعة في عقار معين من الملك المشتركيؤدي إ(…

، فإذا أجير االسترداد  يكون الشارع المصري قد أراده ألنه لم يقيد حق االسترداد بمثل ما قيد به حق الشفعة من مواعيد وإجراءات

، وفي ذلك تعطيل لألحكام التي لم تضع  الجواز االستغناء باالسترداد عن الشفعة خالصاً من قيودها مع جواز الشفعة لترتب على هذا

مجموعة عمر 2551مارس سنة 29 - 157ص 229رقم  9مجموعة عمر 2551نوفمبر سنة  12هذه القيود عبثاً ) نقض مدني 

 9مجموعة عمر  2557نوفمبر سنة 19 - 551ص 197رقم  9مجموعة عمر 2551مايو سنة  11 - 979ص 219رقم 9

مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  21 - 992ص 55رقم  1مجموعة أحكام النقض 2592مارس سنة  15 - 951ص 919

مجموعة 2591فبراير سنة  21 - 211ص  11رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  5 - 2255ص  277رقم  9

( $%&. ( 119ص 99رقم  1أحكام النقض 
، ودون العقار  . دون المنقول المعين بالذات حيث لم يجعل فيه ال استردادا وال شفعة 

، في أن حق  ، كما رأينا . أما التقنين المدني الجديد فهو صريح المعين بالذات حيث جعل فيه حق الشفعة دون حق االسترداد

.  .ومثل المجموع من المال هو التركة والمتجر مدني (799) م  االسترداد يرد في المجموع من المال وفي المنقول المعين بالذات

،  ، كان لباقي الورثة أخذ هذه الحصة من األجنبي عن طريق حق االسترداد فإذا باع أحد الورثة حصته الشائعة في التركة ألجنبي

. وإذا باع أحد  ي هذا المجموع من المال، ما دامت هذه العقارات مندمجة ف حتى لو كانت التركة تشتمل على عقارات كما سبق القول

، كان لباقي أصحاب المتجر أخذ هذه الحصة من األجنبي عن طريق حق  أصحاب المتجر حصته الشائعة في المتجر ألجنبي

 .  االسترداد

،  في مجموع من المال ، أي غير المندمج ، على المنقول الشائع المعين بالذات ، في التقنين المدني الجديد وكذلك يرد حق االسترداد

كالسيارات والحلي والجواهر واألواني وأثاث المنزل 
، في المجموع من المال أو المنقول العين  ويستوي أن يكون الشيوع ( &%$) 

( $%&. ، إال في الشيوع الوراثي ، كما قدمنا . أما في فرنسا يرد حق االسترداد ، ناشئا عن اإلرث أو عن غيره بالذات
  . 

( أن يصدر بيع من  2، فإن الشروط الواجب توافرها الستعمال هذا الحق أربعة : )  حدد نطاق حق االسترداد على هذا النحووغذ ت
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( أن يصدر البيع إلى أجنبي  9. )  ( أن يرد هذا البيع على حصة شائعة في منقول أو مجموع من المال 1. )  أحد الشركاء في الشيوع

 .  ن المسترد هو أحد الشركاء( أن يكو 5. )  عن الشركاء

 صدور بيع من أحد الشركاء في الشيوع :  –الشرط األول  517

، فقد رأيناه يتكلم عن "  مدني صريح في هذا المعنى 2/  799، ونص المادة  يجب أن يصدر عقد بيع من أحد الشركاء في الشيوع

. فإذا وهب  . تبرعا كان أو معاوضة قد آخر من عقود التصرف.. " وال يقوم مقام البيع أي ع الحصة الشائعة التي باعها شريك

، ذلك أن الشريك إنما وهب أو  ، لم يجز استعمال حق االسترداد ال في الهبة وال في الوصية الشريك حصته الشائعة أو أوصى بها

، أو وفاها مقابالً  الشائعة . كذلك إذا قايض الشريك على حصته أوصى العتبارات شخصية يتعارض معها استعمال حق االسترداد

، إذ يصعب على الشريك المسترد أن يدفع لألجنبي ما أعطاه  ، لم يجز استعمال حق االسترداد ، أو قدمها حصة في شركة لدين عليه

  . ، ولو لم تكن بيعاً  ، فيجوز االسترداد في جميع عقود المعاوضة . أما في القانون الفرنسي هذا في قابل الحصة الشائعة

، فالبيع بالمزاد ال يجوز فيه  مدني ( 2/  799وقد اشترط القانون صراحة أن يكون البيع الصادر من الشريك بيعاً بالممارسة ) م 

، إذ كان الشريك الذي يريد االسترداد يستطيع أن يدخل في المزاد فال يمكن  استعمال حق االسترداد كما ال تجوز الشفعة فيما سنرى

. والبيع بالمزاد الذي يمنع من استعمال  ، فتخلفه عن ذلك رضاء ضمني منه بأن يكون األجنبي شريكاً  المزاد عليهااألجنبي من رسو 

، كما هو األمر في الشفعة  حق االسترداد هو الذي يتم وفقاً إلجراءات رسمها القانون
 –) أ ( مدني  2/  595انظر المادة  ( &%$) 

هامش 529ص 215حسن كيرة فقرة  - 129ص  259عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 275ص  79وانظر إسماعيل غانم فقرة 

2 .&%$ )
، ومن ثم ال يجوز فيه استعمال حق  . فيدخل البيع بالمزاد االختياري إذ أن الشريك كان يستطيع الدخول في المزاد 

 .  ، كما ال يجوز استعمال حق الشفعة االسترداد

، أو  ، أما إذا كان البيع ال يزال في مرحلة اإليجاب ولم يتم قبوله ولو كان اإليجاب ملزماً  وال يجوز طلب االسترداد إال عند تمام البيع

 .  ، فإن االسترداد يكون سابقاً ألوانه كان من باب أولي في مرحلة تسبق مرحلة اإليجاب الملزم

،  ،إذ قضت بعدم جواز االسترداد في أثناء إجراءات البيع بالمزاد لعدم إمكان القسمة عينا وقد أكدت محكمة النقض المبادئ المقتدمة

، وهذه الحكمة تتوافر بطبيعتها في البيع  " ألن الحكمة في تحويل هذا الحق للشركاء هي منع تدخل األجنبي في الملكية الشائعة

. كما أن طلب المطعون  بيع ويمنعوا األجنبي من التدخل في الشركةبالمزاد إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة لل

إذ لهم أن يشتركوا فيه ويشتروا الحصة المعروضة لبيع ويمنعوا األجنبي من التدخل في `عليه قسمة العين المشتركة وبيعها بالمزاد 

ثمن أساسي لهذا البيع ال يعتبر عرضاً ملزماً له  . كما أن طلب المطعون عليه قسمة العين المشترك ة وبيعها بالمزاد وتحديد الشركة

.. ألن تحديد ثمن البيع عند عدم إمكان القسمة عينا إنما هو للمزايدة "  بالثمن الذي حدده
أكتوبر سنة  99نقض مدني  ( &%$) 

( $%&. 59ص  5رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591
  . 

 في منقول أو مجموع من المال : ورود البيع على حصة شائعة  –الشرط الثاني  - 508
. وقد سبق بيان المقصود من المنقول  ، في منقول أو مجموع من المال ، كلها أو بعضها ويجب ثانياً أن يبيع الشريك حصته الشائعة

والمجموع من المال 
( $%&. 921انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

يحل  ، فإن األجنبي المشتري . وإذا باع الشريك كل حصته الشائعة 

، وهذا ما أراد القانون منعه بتقريره حق االسترداد حتى ال يقتحم أجنبي حرم  محله في هذه الحصة شريكاً مع الشركاء اآلخرين

، إذ يدخل  ، فقد تحققت الحكمة كذلك من تقرير حق االسترداد ، نصفها أو بيعها مثالً  الشركاء وإذا باع الشريك بعض حصته الشائعة

، فإن  ، فإا كان الشريك البائع قد ارتضاه شريكاً معه هنا أيضاً شريكاً مع نفس الشريك البائع ومع سائر الشركاء األجنبي المشتري

 .  الشركاء اآلخرين لم يرتضوه

، فإن المشتري ال يدخل شريكاً بمجرد شرائه هذا الجزء  ، أما إذا باع الشريك جزءاً مفرزاً  وال بد أن يكون المبيع حصة شائعة

، فإما أن يثبت على الجزء المفرز الذي اشتراه إذا وقع هذا  تجعل حقه موقوفاً على نتيجة القسمة 1/  711. وسنرى أن المادة  فرزالم

. فهو في جميع األحوال  ،أو ينتقل حقه إلى الجزء المفرز الذي آل إلى الشريك البائع بطريق القسمة الجزء في نصيب الشريك البائع

، وتنعدم بذلك حكمة حق  ، فال يكون إذن شريكاً في الشيوع مع الشركاء اآلخرين جزء مفرز من البيع بعد القسمةال يحصل إال على 
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 .  ، فال يجوز إذن استعمال هذا الحق االسترداد

 صدور البيع إلى أجنبي عن الشركاء :  –الشرط الثالث  - 509
،  لو صدر إلى شريك آخر لما كان في ذلك ما يتضرر منه باقي الشركاء ، ألنه ويجب ثالثاً أن يصدر البيع إلى أجنبي عن الشركاء

، ولم يستجد على الشركاء أجني يتضررون من دخوله  ، وهو ال يزال معهم بعد أن اشتري الحصة الشائعة فالمشتري شريك معهم

ان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي ، ففي الشفعة إذا ك . واألمر في حق االسترداد من هذه الناحية كاألمر في الشفعة بنيهم

الفرض الذي بصدده المشتري شريك أي له  ، وفي مدني ( 2/  591تجعله شفيعاً فإنه يفضل على الشفعاء الذين هو من طبقته ) م 

 .  ، فيفضل عليهم وال ستطيع شريك آخر أن يسترد منه الحصة الشائعة التي اشتراها حق االسترداد كسائر الشركاء

، أنه إذا اشترى أجنبي الحصة الشائعة أو عدة  ترتب على أن الحكمة من حق االسترداد استبعاد األجنبي من الدخول بين الشركاءوي

. فال يكفي إذن أن الشريك  ، وجب على الشريك أو الشركاء الذين يتقدمون لالسترداد أن يستردوا الحصة الشائعة كلها حصص شائعة

، وإال بقى  تردين يستردون من الحصة أو الحصص الشائعة المبيعة بنسبة ما يملكون في المال الشائعالمسترد أو الشركاء المس

، وهذا يتنافى مع الحكمة من حق االسترداد  األجنبي شريكاً بما يتبقى له من الحصة أو الحصص الشائعة التي اشتراها
 ($%& ) 

 - 259ص 79إسماعيل غانم فقرة  - 257عبد المنعم البدراوي فقرة  - 925محمد على عرفة فقرة  – 71فقرة  1محمد كامل مرسي 

  . 297ص  - 291ص 11منصور مصطفي منصور فقرة  - 529ص 215حسن كيرة فقرة 
، فإنه يجوز لشريك ثالث أن يسترد من أحد األجنبيين دون اآلخر  أما إذا كان أجنبيان قد اشتري كل منهما حصة شائعة ألحذ الشركاء

( $%&. ، فقد يتضرر من دخول هذا األجنبي شريكاً وال يتضرر من دخول اآلخر شائعة التي اشتراهاالحصة ال
  . 

 المسترد هو أحد الشركاء : –الشرط الرابع  - 521
،  ، وهذا واضح فغن الشركاء هم الذين يتضررون من دخول أجنبي بينهم ويجب أخيراً أن يكون المسترد للحصة هو أحد الشركاء 

.وكان الرأي السائد في عهد التقنين المدني السابق أن الشريك الذي يسترد يجب  يثبت لهم هم دون غيرهم الحق في االسترداد ولذلك

، فإذا خلف هذا الشريك األصلي خلف عام الكوارث أو خلف خاص كمشتر لم يكن  أن يكون شريكاً أصلياً أي شريكاً منذ بدء الشيوع

لي الحق في االسترداد لهذا الخلف وهو شريك غير أص
 9المحاماة  2511نوفمبر سنة 99استئناف وطني دوائر مجتمعة  ( &%$) 

( $%&. 157ص 195رقم  5مجموعة عمر 2559مايو سنة 15نقض مدني  - 12ص 59رقم 
، لما  . ولكن التقنين المدني الجديد 

ذن لخلف الشريك األصلي من وارث أو مشتر أو ،فيجوز إ ، لم يميز بين شريك أصلي وشريك غير أصلي أطلق لفظ " الشريك "

. وفي ذلك تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  نحو ذلك أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة ما دام شريكاً في الشيوع وقت البيع

التمهيدي : " ولم ير المشروع التمييز بين شريك أصلي وشريك عارض " 
 – 57ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

 - 219حسن كيرة فقرة  - 275ص  79إسماعيل غانم فقرة  - 255عبد المنعم البدراوي فقرة  - 922وانظر محمد علي فقرة 

( $%&. 291ص  11منصور مصطفي منصور فقرة 
  . 

، يسترد  اق، عند عدم االتف ، فإن كل شريك منهم ، وتقدم الستردادها عدد من الشركاء وغذا اشتري أجنبي حصة أو حصصاً شائعة

مدني إذ تقول كما رأينا : "  1/  799. وهذا الحكم منصوص عليه صراحة في المادة  من الحصة أو الحصص المبيعة بنسبة حصته

 .  ، فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته " وإذا تعدد المستردون

ائنيه أن يستعملوا هذا الحق باسمه وان ، فال يجوز لد ، فهذه رخصة له أو هي حق متصل بشخصية والشريك وحده هو الذي يسترد

ستردوا نيابة عنه 
حسن كيرة فقرة  - 255عبد المنعم البدراوي فقرة  - 922محمد على عرفة فقرة  - 951فقرة  1الوسيط  ( &%$) 

  . 291ص 11منصور مصطفي منصور فقرة  - 521ص 219
، أما الشريك في حق االنتفاع فال يجوز له االسترداد ألن  الرقبة ويجب أن يكون الشريك المسترد شريكاً في الملك أو على األقل في

( $%&. ( 19فقرة  1، وهو نص استثنائي ال يجوز التوسع فيه ) محمد كامل  النص مقصورعلى الشيوع في الملك
  . 
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 ) ب ( إجراءات االسترداد 

 ميعاد االسترداد : - 520
مدني فيما رأينا " خالل ثالثين يوماً من تاريخ علمه ) علم  2/  799ا تقول المادة ، ويكون ذلك كم يجب طلب االسترداد قبل القسمة 

 .  الشريك المسترد ( بالبيع أو من تاريخ إعالنه به "

، يبادر  ، أو من اشتري منه هذه الحصة والذي يقع عمالً هو أن الشريك البائع لحصته الشائعة
ولم يعين القانون ميعادا  ( &%$) 

( $%&. ( 57ص  1بل ترك ذلك ليقظة صاحب الشأن ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، لإلعالن
.  إلى إعالن باقي الشركاء بالبيع 

، ومن ثم يصح أن يكون بكتاب مسجل  ولم يشترط القانون أن يكون هذا اإلعالن رسمياً على يد محضر كما اشترط ذلك في الشفعة

 .  ، ويصح أن يكون شفوياً ولكن يقع عبء اإلثبات على الشريك البائع والمشتري أو غير مسجل

، وذلك في  فعلي الشريك الذي يريد أن يسترد أن يطلب االسترداد من كل من الشريك البائع والمشتري ، ومتى تم اإلعالن للشركاء

 .  خالل ثالثين يوما من يوم إعالنه بالبيع

 ً ، فإن هذا الشريك يجب إذا  ، ومع ذلك إذا ثبت علم شريك فعالً بهذا البيع ، فقد ال يعلن الشركاء بالبيع وليس إعالن البيع ضروريا

. وعبء إثبات العلم بالبيع يقع على الشريك البائع وعلى  أراد االسترداد أن يطالب به في خالل ثالثين يوما من يوم علمه بالبيع

 .  ، والعلم واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق المشتري

، ولم يطلب أي من الشركاء  سب األحوالفإذا انقضى ميعاد الثالثين يوما محسوباً من يوم إعالن بالبيع أو من يوم العلم به بح

االسترداد 
،إذ أن  ، أو للمشتري دون البائع أو طلب أحد الشركاء االسترداد بإعالن وجهه في الميعاد للبائع دون المشتري ( &%$) 

( $%&. طلب االسترداد ال يعتد به إال إذا وجه في الميعاد القانوني إلى كل من المشتري والبائع
، واصبح بيع  الحق فيه. فقد سقط  

 .  الحصة الشائعة لألجنبي بيعاً باتاً ال يجوز االسترداد فيه

 كيف يحصل االسترداد : - 522
مدني ( فمن يريد  2/  799كل ما قاله القانون في هذا الشأن هو أن االسترداد يتم " بإعالن يوجه إلى كل من البائع والمشتري " ) م  

، كال  ،أو من يوم علمه به ، في خالل ثالثين يوما من يوم إعالنه بالبيع ، عليه أن يعلن لشائعة المبيعةمن الشركاء استرداد الحصة ا

ً  من البائع والمشتري أنه يسترد الحصة المبيعة . فيجوز أن  ، شكالً خاصاً لإلعالن ،كما حدد للشفعة . ولم يحدد القانون هنا أيضا

، أو  ، كما يجوز أن يكون بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول أو غير مصحوب به لميكون اإلعالن على يد محضر وهذا هو األس

 .  ، بل قد يكون اإلعالن شفوياً على أن يكون عبء إثباته على الشريك المسترد بكتاب غير مسجل

، لدفع الثمن  سترداد، في اإلعالن الذي يطلب فيه اال ، أن يعرض استعداده ، وهو يسترد الحصة الشائعة المبيعة ويجب على الشريك

، بل وال أن يودع الثمن خزانة المحكمة كما يجب اإليداع في  . ولكن ال يشترط أن يعرض ذلك عرضاً حقيقياً  والفوائد والمصروفات

، أو للمشتري إذا كان قد دفع الثمن للبائع  الشفعة بل يكفي أن يظهر المسترد استعداده ألن يدفع الثمن وملحقاته للبائع
 ($%& ) 

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن  - 57ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

، وهذا يفيد أنه ال  مدني ) قديم ( لم توجب على طالب االسترداد أن يعرض الثمن خالفاً لما هو مقرر في قانون الشفعة 511المادة 

، إال أن  بمقولة أن الثمن الذي عرضه الطالب هو دون الثمن الذي ثبت لدى القضاء أنه الثمن الحقيقييجوز رفض طلب االسترداد 

أعرض الطالب عن االسترداد مقابل هذا الثمن بعد أن تتاح فرصة العلم به فإذا كان ثمن الحصة المبيعة بقى مختلفاً عليه إلى أن 

فيه الثمن الحصة المبيعة بقى مختلفاً عليه إلى أن حسمت محكمة االستئناف هذا مثبتة  حسمت محكمة االستئناف هذا الخالف بحكمها

، ثم حكمت المحكمة في ذات الوقت برفض طلب االسترداد لكون الطالب لم يبد استعداده  الخالف بحكمها مثبتة فيه الثمن الحقيقي

( $%&. ( 291ص 19رقم  9مجموعة عمر 2551ة أبريل سن 27، فإنها تكون قد خالفت القانون ) نقض مدني  لدفع هذا الثمن
  . 

، بأن أعلن كال من البائع والمشتري باسترداده لهذه الحصة  فإذا استرد الشريك الحصة الشائعة المبيعة على النحو الذي قدمناه

بل أما للبائع إذا كان هذا لم يتسلم ، فإنه ال يبقى بعد ذلك إال أن يتسلم المسترد الحصة الشائعة وان يدفع المقا وباستعداده لدفع المقابل
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 .  ، أو للمشتري نفسه إذا كان قد دفع الثمن للبائع شيئاً من المشتري

، وذلك على أساس أن االسترداد يكون قد  وفي رأينا أنه ال حاجة إلى تنظيم دعوى قضائية بشيء من ذلك كما نظمت دعوى الشفعة

، ونستند في ذلك إلى التفصيل الذي سنورده فيها يلي متعلقاً  تري عل الوجه الذي قدمناهتم فعالً بمجرد إعالنه لكل من البائع والمش

 .  بتحديد الوقت الذي يتم فيه االسترداد

 متى يتم االسترداد : - 523
.  ، أن االسترداد يتم بمجرد إعالن الشريك المسترد استرداده للحصة الشائعة المبيعة لكل من البائع والمشتري ، كما قدمنا في رأينا 

،  ، وأصبح المسترد مالكاً للحصة الشائعة المبيعة ومديناً بالثمن وملحقاته ، فقد تم االسترداد فإذا تم اإلعالن لكل من هذين االثنين

. فإذا امتنع من  اعاة وجوب التسجيل لنقل ملكية العقار إذا كانت الحصة الشائعة في مجموع من المال يشتمل على عقاراتومع مر

، كان لهذا أن يرفع دعوى يطالب فيها بثبوت االسترداد  ، من تسليمها إلى المسترد ، البائع أو المشتري يجوز الحصة الشائعة

، أن يرفع دعوى يطالب فيها المسترد  ، كان لصاحب الشأن البائع أو المشتري ن دفع الثمن وملحقاته. وإذا امتنع المسترد م والتسليم

،  ، في أن المشرع لم يعن بتنظيم الدعوى القضائية التي تلي اإلعالن باالسترداد أن كان لها مقتص . وهذا هو السبب في رأينا بالدفع

، بعد أن قرر أن االسترداد يتم باإلعالن  ية في االسترداد خاضعة للقواعد العامة، إذ ترك الدعوى القضائ كما نظم دعوى الشفعة

، إذ تقول كما  مدني صراحة على ذلك 799. فقد نصت الفقرة األولي من المادة  الذي يوجهه المسترد إلى كل من البائع والمشتري

. وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا  رأينا : " ويتم االسترداد بإعالن يوجه إلى كل من البائع والمشتري "

، حل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته كما في  الصدد : " فإن أعلن المسترد رغبته في االسترداد واتفق الجميع

في األمر "  ، تولت المحكمة الفصل . وإذا لم يتم االتفاق ، وعوض المسترد المشتري كل ما أنفقه الشفعة
مجموعة األعمال  ( &%$) 

( $%&. 57ص 1التحضيرية 
. والذي تتولى المحكمة الفصل فيه هو إلزام المسترد بدفع الثمن وملحقاته إذا رفع البائع أو المشتري  

المبيعة إليه إذا  ، أو ثبوت حق المسترد في االسترداد وإلزام البائع أو المشتري بتسليم الحصة الشائعة الدعوى بذلك على المسترد

رفع هذا األخير الدعوى بذلك على البائع أو المشتري وتسري القواعد العامة في كل ذلك 
،  وقد صرحت محكمة النقض ( &%$) 

. فقضت بأن القانون لم يأت  ، بتطبيق القواعد العامة في الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعة حتى في ظل التقنين المدني السابق

كان هذا  . ولكن لما ، فيتعين أن تطبق في هذا الصدد القواعد العامة اصة لرفع الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعةبقواعد خ

. أما ما جاء  ، كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة االسترداد نوعا من الشفعة

إذا كان وارد على خالف أحكام القانون العام  –، فإنه  دعوى الشفعة غير متصلة بهذه النوعيةبه قانون الشفعة من أحكام خاصة ب

، يحل المسترد بالنسبة إلى  ،كما في الشفعة . وإذ كان في االسترداد ال يطبق على دعوى االسترداد –ومن ثم اليصح القياس عليه 

،  ، ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة من البائع للمشتري ليه من الواجباتالبائع محل المشتري في جميع ما كان له من الحقوق وما ع

فإنه يكون من الالزم إدخال البائع في دعوى االسترداد ) لم يرد في التقنين السابق كما ورد في التقنين الجديد وجوب إدخال البائع 

لمشتري والبائع في الميعاد المعين الستئناف دعوى . أما الحكم الخاص بوجوب إعالن ا والمشتري ( كما يلزم في دعوى الشفعة

مجموعة 2559ديسمبر سنة  11هنا هو حكم القانون العام ) نقض مدني  ، فال يسري ألنه حكم استثنائي بل الذي يسري الشفعة

( $%&. ( 129المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما ً جزء أول ص 
  . 

. فإن هو امتنع  ،هو دفع المسترد الثمن وملحقاته ا الوجه استرداد معلق على شرط واقفولكن يالحظ أن االسترداد الذي تم على هذ

، جاز ألي من البائع أو المشتري أن يرفع دعوى على المسترد  ، في الميعاد الذي تحدده المحكمة إذا طلب إليها تحديد ميعاد عن ذلك

 799ذلك العبارة األخيرة التي وردت في الفقرة األولي من المادة  . ويؤيد باعتبار االسترداد كأن لم يكن لتخلف الشرط الواقف

، إذا هو عوضه عن كل  ، فهي تجري كما رأينا على الوجه األتي : " ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته مدني

مشترط إذن بدفع الثمن  –ن االسترداد وهذا هو عي –. فحقوق المسترد محل المشتري في جميع الحقوق وااللتزامات  ما أنفقه "

 .  ، وهذا هو المستفاد بوضوح من عبارة " إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه " وملحقاته

، ولم يورد هذا التقنين شيئاً عن دعوى االسترداد يقابل النصوص التي أوردها  ونحن فيما قدمناه قد التزمنا نص التقنين المدني الجديد

، وقد كفانا التقنين المدني الجديد مؤونة ذلك  د أثارت دعوى الشفعة كثيراً من النقاش سنعرض له في موضعه. وق في دعوى الشفعة
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، فلزم أن نخضع أي دعوى تتعلق بهذا الحق للقواعد العامة  فيما يتعلق بحق االسترداد
ومع ذلك يبدو أن اتجاه الفقه  ( &%$) 

، من حيث أن كال من االسترداد والشفعة إذا لم يتم رضاء وجب أن يتم  ى الشفعةالمصري هو في جعل دعوىاالسترداد مماثلة لدعو

الفتاح عبد الباقي  عبد - 251، فالحكم باالسترداد يعتبر على ما يظهر منشئا لحق االسترداد ) انظر عبد المنعم البدراوي فقرة  قضاء

 – 525ص 211حسن كيرة فقرة  - 252ص  75قرة إسماعيل غانم ف - 512ص 929محمد علي عرفة فقرة  - 121ص 255فقرة 

 . ( 2هامش 15ص  - 19ص  9محمد حامد فهمي في تعليقه في مجموعة عمر 
. فال بد من القول بأن القانون لم يحدد لدعوى االسترداد مواعيد  وإذا سلمنا أن الدعوى االسترداد مماثلة لدعوى الشفعة من هذا الوجه

، بشرط توجيه اإلعالن باالسترداد إلى كل من  رفعها إذن في أي وقت قبل تمام قسمة الشيء الشائع ، فيجوز كما حدد لدعوى الشفعة

. ومع ذلك ذهبت محكمة النقض إلى اعتبار ميعاد الثالثين  مدني2/  799البائع والمشتري في ميعاد الثالثين يوما المحدد في المادة 

 1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  21لرفع دعوى االسترداد ) نقض مدني يوماً المحدد لإلعالن باالسترداد ميعادا أيضاً 

. حسن كيرة فقرة  211ص 251عبد المنعم البدراوي فقرة 252ص 75: انظر في نقد الحكم إسماعيل غانم فقرة  119ص 99رقم 

منعم فرج الصدة فقرة ، وانظر في تأييده عبد ال 2هامش 297ص 11منصور مصطفي منصور فقرة  - 9هامش 525ص 211

( $%&. ( 121ص  252
  . 

  

ويجب في الدعوى التي رفعها المسترد بثبوت حقه في االسترداد اختصام البائع والمشتري معاً في جميع مراحلها حتى مرحلة الطعن 

، هو حلول المشتري محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته قبل  ، كما سنرى . ذلك أن األثر الذي يترتب على االسترداد بالنقض

، ومن جهة أخرى المشتري الذي  دعوى هم إذن من جهة المسترد الذي يطالب بثبوت حقه في االسترداد. فالخصوم في ال البائع

يطلب المسترد أن يحل محله والبائع الذي يطلب المسترد أن يحل هو محل المشتري قبله 
وقد قضت محكمة النقض في هذا  ( &%$) 

ع هي دعوى تحويل الحقوق وااللتزامات فيما بين البائع والمشتري إلى المعنى بأن دعوى استرداد الحصة المبيعة ألجنبي على الشيو

،  . ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة إلى المسترد ما بين البائع والمسترد فنزول صلة البائع بالمشتري وتحل محلها صلة البائع بالمسترد

، بما فيها مرحلة  شتري فيها في كافة مراحل التقاضي، ويجب اختصام البائع والم ومن ثم تكون هذه الدعوى غير قابلة للتجزئة

( $%&. ( 112ص 99رقم  5مجموعة أحكام النقض 2591ديسمبر سنة  27الطعن بالنقض ) نقض مدني 
  . 

 ) جـ ( اآلثار التي تترتب على االسترداد 

 تكييف االسترداد :  - 524
، ثم باعها المشتري إلى المسترد  البائع باع حصته الشائعة إلى المشتري ، فيكون ليس االسترداد بإعادة بيع من المشتري إلى المسترد

كما ذهب بعض الفقهاء 
 - 21 - 2 - 59فال في تعليقه في سيريه  - 1115فقرة  9انظر بودري وفال في المواريث  ( &%$) 

&%$ )
لنص في التقنين المدني المصري فإن ، ويتعارض مع صريح ا . فإن هذا الرأي يتعارض مع الرأي الغالب في الفقه الفرنسي 

. فاالسترداد إذن هو  من هذا التقنين تقول كما رأينا : " ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته " 2/  799المادة 

المسترد مكان ، فهو حلول شخصي بموجبه أخذ  إحالل المسترد محل المشتري في الصفقة التي عقدها هذا األخير مع الشريك البائع

، وذلك ال من وقت  ، وأصبحت له جميع حقوق المشتري وعليه جميع التزاماته المشتري وأصبح هو المشتري مباشرة من البائع

.فيكون لألسترداد أثر  ، بل ينسحب هذا الحلول بأثر رجعي إلى وقت البيع الصادر من الشريك البائع إلى المشتري االسترداد فحسب

، وكأن  ، وال يبقي إال البائع والمسترد ، ويختفي شخص المشتري يع الحصة الشائعة كأنه صدر ابتداء إلى المسترد، ويعتبر ب رجعي

البائع كما قدمنا قد باع حصته الشائعة للمسترد منذ البداية 
وقد رأينا محكمة النقض تقضي بأن دعوى استرداد الحصة  ( &%$) 

، فنزول  ويل الحقوق من االلتزامات فيما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع والمستردالمبيعة ألجنبي على الشيوع هي دعوى بتح

ديسمبر سنة 27مباشرة إلى المسترد ) نقض مدني  ، ويعتبر المبيع كأنه بيع صلة البائع بالمشتري وتحل محلها صلة البائع بالمسترد

  . ( ة إلى هذا الحكموقد سبقت اإلشار 112ص 99رقم  5مجموعة أحكام النقض 2591
بالنيول وربير  - 755مكرر فقرة  9بيدان وليبان  - 257ثالثاً ص 112فقرة 29وانظر في أن لالسترداد أثراً رجعياً : أوبري ورو 
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فقرة  Succesion لفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز  - 1795فقرة 2595سنة  5ريبير وبوالنجية  – 562 فقرة 5وموري وفيالتون 

ص 79إسماعيل غانم فقرة  - 217ص 255عبد المنعم البدراوي فقرة  - 59فقرة  1محمد كامل مرسي  - 2919فقرة  - 2919

الرجعي وعدم ضرورتها وإمكان االستغناء عنها  وانظر في نقد فكرة األثر – 279ص 291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 259

.ويالحظ انتفاء الرابطة  5,9هامش 519ص  211سن كيرة فقرة بفكرة انتقاء الرابطة االستخالفية بين المسترد والمشتري ح

يأتي هذا إال إذا قلنا  . وال االستخالفية بين المسترد والمشتري معناه أن المسترد قد حل محل المشتري وأصبح خلفاً للبائع ال للمشتري

فكرة االستخالف بين المسترد . فاألثر الرجعي هو نفسه الذي ينفي  أن المسترد قد حل حلوالً رجعيا محل المشتري

( $%&,. والمشتري
  . 

، بعد أن تم  ، يقتضينا أن نبحث ( كما سبق القول 2/  799، الذي ينص عليه صراحة التقنين المدني المصري )  وهذا التكييف

 .  ، ثم عالقة المشتري بالبائع ، ثم عالقة المسترد بالبائع ، عالقة المسترد بالمشتري االسترداد

 عالقة المسترد بالمشتري : - 525
. فيعتبر المسترد  ، ويكون هذا الحلول بأثر رجعي كما قدمنا يحل المسترد محل المشتري في الصفقة التي عقدها هذا األخير مع البائع

الذي ، وكأن المسترد هو  ، ويحل محل المشتري ال يمن وقت االسترداد فحسب بل من وقت البيع هو المشتري مباشرة من البائع

، وتقوم هذه  . على ذلك تنتفي رابطة االستخالف بين المسترد والمشتري اشترى الحصة الشائعة من الشريك البائع منذ البداية

 . وتترتب على ذلك النتائج اآلتية :  الرابطة بين المسترد والبائع

، فيتخلص للمسترد الحصة  ه على المستردأي تصرف يكون قد أجراه المشتري في الحصة الشائعة المبيعة يسقط وال يحتج ب - 2

. فإذا كان المشتري قد رهن الحصة الشائعة مثالً قبل استرداد أو رتب عليها حق  المبيعة خالة من أي حق رتبه عليها المشتري

، فباالسترداد توؤل الحصة الشائعة للمسترد خالصة من حق الرهنو أو حق االنتفاع  انتفاع
ثالثاً 112رة فق29أوبري ورو  ( &%$) 

 لفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز  - 911فقرة  5بالنيول وربير وموري وفيالتون  - 755مكرر فقرة  9بيدان وليبال  - 257ص 
Succession  حسن كيرة فقرة  - 259ص 79إسماعيل غانم فقرة  - 215ص  255عبد المنعم البدراوي فقرة  - 2919فقرة

( $%&. 279ص 291ة عبد المنعم فرج الصدة فقر - 515ص 211
  . 

، فالمشتري ال يلتزم له بضمان االستحقاق والذي يلتزم بهذا الضمان هو  وما دام المسترد يعتبر كأنه اشتري مباشرة من البائع - 1

أن يمتنع ، فليس له  . وإذا كان المسترد مهدداً باالستحقاق ، رجع المسترد على البائع بالضمان . فإذا استحقت الحصة الشائعة البائع

. وعلى العكس من ذلك للمسترد أن يمتنع  ، ألن المشتري ليس هو الملزم بالضمان لهذا السبب عن الوفاء للمشتري بالثمن وملحقاته

، وذلك ألن البائع هو الملزم بالضمان كما قدمنا  لهذا السبب عن الوفاء للبائع بالثمن إذا كان هذا األخير لم يستوف الثمن من المشتري
بالنيول وربير وموري  - 755مكرر فقرة  9. بيدان وليبال  مكرر11وهامش 255ثالثاً ص 112فقرة  29أوبري ورو  ( &%$) 

محمد على عرفة  - 59فقرة  1محمد كامل مرسي  - 2912فقرة  Succession لفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز  - 911فقرة  5وفيالتون 

ص  - 517ص 211حسن كيرة فقرة  - 255ص 79إسماعيل غانم فقرة  - 215 ص 259عبد المنعم البدراوي فقرة  - 929فقرة 

( $%&. 279ص 291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 515
  . 

، وإذا كان الثمن  ، ما دام المسترد معتبراً أنه اشتري مباشرة من هذا األخير األصل أن المسترد يلتزم بدفع الثمن إلى البائع - 9

،ولكن إذا كان المشتري  ع المسترد بالتأجيل أو بالتقسيط وذلك على خالف حكم الشفعة لورود نص خاص فيهامؤجالً أو مقسطاً انتف

، فعلى المسترد أن يرده إلى المشتري مع فوائده من يوم دفعه قياساً على استرداد الحق  قد دفع الثمن إلى البائع قبل االسترداد

مدني (  2/  515المتنازع فيه ) م 
مكرر فقرة  9بيدان وليبال  - 91وهامش 251فقرة ثالثاً ص 112فقرة 29وبري ورو أ ( &%$) 

إسماعيل غانم  - 2911فقرة  Succession لفظ 9انسيكلوبيدي داللوز  - 995فقرة  5بالنيول وريبير وموري وفيالتون  - 755

( $%&. 271ص 136 عبد المنعم فرج الصدة فقرة - 511ص 211حسن كيرة فقرة  - 251ص 79فقرة 
. والى جانب ذلك يلتزم  
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، كرسوم التسجيل والسمسرة ومصروفات الحفظ والصيانة وسائر مصروفات  المسترد بأن يدفع إلى المشتري ما تحمله من نفقات

. وفي مقابل كل ذلك يلتزم المشتري بأن يرد إلى المسترد الثمار التي حصل عليها من يوم البيع إلى يوم االسترداد  اإلدارة
 ($%& ) 

 لفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز  - 995فقرة  5بالنيول وربير ومور وفياللتون  - 91وهامش 251ثالثاً ص 112فقرة 29أوبري ورو 
Succession  عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 517ص  - 211حسن كيرة فقرة  - 259ص 79إسماعيل غانم فقرة  - 2997فقرة

( $%&. 271ص 291
  . 

 ترد بالبائع : عالقة المس - 526
،  ، فيصبح هو المدين بالتزامات المشتري نحو البائع وهو الدائن له بحقوق المشتري قدمنا أن المسترد يحل محل المشتري قبل البائع

. ويترتب على ذلك النتيجتان  مدني تقول " يحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته " 2/  799وقد رأينا أن المادة 

 تييتان : اآل

. وقدمنا أيضاً  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ، فإن الملتزم بوفائه نحو البائع هو المسترد إذا لم يكن المشتري قد وفي الثمن للبائع - 2

 ، وإذا كان الثمن ، فإذا كان هناك أجل لدفع الثمن أفاد منه المسترد أن المسترد يحل محل المشتري في نفس العقد وشروطه ذاتها

، وذلك على خالف الشفعة حيث ال يفيد الشفيع ال من التأجيل وال من التقسيط بل يجب عليه تعجيل  مقسطاً دفعه المسترد بالتقسيط

الثمن 
محمد كامل  - 995فقرة  5بالنيول وربير ومروي وفيالتون  - 299 - 255ثالثاً ص 112فقرة  29أوبري ورو  ( &%$) 

( $%&. 259ص  79إسماعيل غانم فقرة  - 255عبد المنعم البدراوي فقرة  - 299ة فقرة محمد على عرف - 52فقرة  1مرسي 
  .

، جاز للبائع أن يلزمه بتقديم تأمين كاف  ، وأراد المسترد أن يفيد من التأجيل أو التقسيط ويالحظ أن الثمن إذا كان مؤجالً أو مقسطاً 
 (

( $%&. 995فقرة  5بالنيول وريبير وموري وفيالتون  - 299ص  - 255ثالثاً ص  112فقرة  29أوبري ورو  ( &%$
  . 

، فإذا ثبت أن الثمن المذكور في عقد بيع الحصة الشائعة هو أكبر من الثمن  وال يلتزم المسترد نحو نحو البائع إال بدفع الثمن الحقيقي

طرق اإلثبات ، وله أن يثبت صورية الثمن بجميع  الحقيقي فليس عليه أن يدفع إال الثمن الحقيقي
فقرة  29أوبري ورو  ( &%$) 

 9أنسيكلوبيدي داللوز  – 995فقرة  5النيول وريبير وموري وفيالتون  - 759فقرة  9بيدان وليبال  – 9وهامش  255ثالثاً ص 112

ص 79إسماعيل غانم فقرة  - 255عبد المنعم البدراوي فقرة  – 71فقرة  1محمد كامل مرسي  - 2917فقرة  Succession لفظ

( $%&. 291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 599ص 211حسن كيرة فقرة  - 259
 . 

، وتنتقل الملكية إلى  ، فتنتقل هذه الملكية مباشرة إلى المسترد ويلتزم البائع بنقل ملكية الحصة الشائعة المبيعة إلى المسترد - 1

. أما إذا كان المبيع حصة  حصة الشائعة في المنقول المعين بالذات، في ال المسترد من وقت إبرام عقد البيع ال من وقت االسترداد

، فإن كان المشتري قد سبق له أن  ، فال بد النتقال الملكية في هذا العقار من التسجيل شائعة في مجموع من المال يشتمل على عقار

، فيكفي أن  ي قد سبق له أن سجل عقد البيع، فإن كان المشتر ،فيكفي أن يؤشر المسترد على هامش هذا التسجيل سجل عقد البيع

، فعلى المسترد أن يقوم بتسجيل  يؤشر المسترد على هامش ذا التسجيل باالسترداد أما إذا كان المشتري لم يسبق له التسجيل

االسترداد حتى تنتقل إليه الملكية 
 79ل غانم فقرة إسماعي - 255عبد المنعم البدراوي فقرة  - 921محمد علي عرفة فقرة  ( &%$) 

. وإذا سجل المسترد صحيفة دعوى  291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 591ص  - 599ص 211حسن كيرة فقرة  - 255ص 

، سواء كان  من المشتري بعد تسجيل صحيفة الدعوى ، فإن الحكم باالسترداد يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية االسترداد

. وذلك على  نية وال يكون الحكم باالسترداد حجة على الغير إذا كسب حقه بحسن نية قبل هذا التسجيلهؤالء سيئ النية أو حسن ال

بقانون الشهر العقاري )  ، فيما يتعلق طريق قياس دعوى االسترداد على دعاوى إبطال التصرف أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه

 . ( 2هامش 599ص 211وقارن حسن كيرة فقرة 2مش وها 255ص 79انظر في هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة 
وإذا تعاقبت البيوع حصل االسترداد من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها إذا تم البيع الثاني قبل إعالن المسترد رغبته في 

( $%&. 2هامش 599ص 211. انظر حسن كيرة فقرة  مدني ( 597،وذلك قياسا على أحكام الشفعة ) م  االسترداد
. وما دامت  
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، وقد سبق بيان ذلك  ، فالبائع هو الملتزم بضمان االستحقاق الملكية تنتقل مباشرة من البائع إلى المسترد
انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

919 .&%$ )
  . 

 عالقة البائع بالمشتري :  - 527
، ويعتبر البيع قد وقع مباشرة للمسترد وعلى ذلك نزول  قدمنا أن المسترد بحل محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته نحو البائع

، وينبني على ذلك ما يأتي  العالقة التي كانت قائمة بين البائع والمشتري قبل االسترداد ويكون زوالها بأثر رجعي فتعتبر كأن لم تكن

 : 

. فال يجوز  ، إذ أن هذه الحقوق قد أصبحت باالسترداد للمسترد دون المشتري الحقوق التي كانت للمشتري قبل البائعزوال  - 2

، وال بضمان  ، ال بنقل ملكيةالحصة الشائعة المبيعة ، أن يطالب البائع بأي حق من هذه الحقوق ، بعد االسترداد للمشتري

 .  د كما سبق القول. والذي يطالب بذلك هو المستر االستحقاق

زوال االلتزامات التي كانت في ذمة المشتري للبائع إذ أن هذه االلتزمات قد أصبحت باالسترداد والتزامات في ذمة المسترد كما  - 1

يطالب  ، وان ، أن يطالب المشتري بالثمن إذا لم يكن قد استوفاه منه قبل االسترداد ، بعد االسترداد . ومن م ال يجوز للبائع قدمنا

 .  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك . والذي يطالبه البائع بالثمن هو المسترد المشتري بالثمن إذا لم قد استوفاه منه قبل االسترداد

رجوع العالقة ما بين البائع والمشتري إلى ما كانت عليه قبل البيع فإذا كان البيع قد ترتب عليه أن وقعت مقاصة ما بين البائع  - 9

،ويرجع الحق الذي كان للمشتري في ذمة  ، فإن كل هذا يزول باالسترداد ، أو اتحدت ذمة البائع والمشتري تري بشأن الثمنوالمش

، كما يزول اتحاد الذمة  البائع وسقط بالمقاصة إلى ما كان عليه
 - 255ص  - 257ثالثاً ص 112فقرة 29أوبري ورو  ( &%$) 

 - 1795فقرة  2595سنة  5بالنيول وربير وبوالجيه  - 755مكرر فقرة  9بيدان وليبال  - 911بالنيول وريبير وموري وفيالتون 

( $%&. 597ص 211حسن كيرة فقرة  - 2919فقرة  Succession لفظ 9أنسيكلوبيدي داللوز 
  . 

 تصريف الشريك في شيء مفرز  -المطلب الثاني 

 تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع  - 0

 مدني على ما يأتي :  826قانوني : تنص الفقرة الثانية من المادة نص  - 528
، انتقل حق  " وإذا كان التصرف منصباً على جز مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف 

يجهل أن المتصرف ال يملك .وللمتصرف إليه إذا  المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء آل إلى المتصرف بطريق القسمة

، الحق في إبطال التصرف "  العين المتصرف فيها مفرزة
من  1/  2255تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

، فال يكون التصرف أثر إال إذا  المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " إذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع

عدل النص بما يجعل حكمه متفقا  . وفي لجنة المراجعة الجزء عند القسمة في نصيب الشريك الذي صدر منه التصرف "وقع هذا 

، أي جعل حق المشتري يرد على العين المفرزة  مع حكم الرهن في المال الشائع من جهة ومع حكم بيع ملك الغير من جهة أخرى

. وجعل للمشتري الحق في إبطال البيع في حالة ما إذا كانت  نت العين المبيعة أو غيرها، سواء كا التي يختص بها البائع عند القسمة

 759. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 1/  751. وصار رقم النص  العين المفرزة هي غير العين المبيعة

. ثم وافق عليه  ابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد، فصار النص مط بعد استبدال لفظ " التصرف " بلفظ " البيع " 1/ 

( $%&. ( 79ص  - 79ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  1/  711تحت رقم  مجلس الشيوخ
  . 

وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق 
ل ، كان تصرف الشريك في جزء مفرز من الما وفي عهد التقنين المدني السابق ( &%$) 

، أما إذا لم  . فإذا وقع الجزء المفرز في نصيب الشريك المتصرف أصبح تصرفه باتا الشائع يعتبر تصرفا موقوفاً على نتيجة القسمة
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.وال ينتقل التصرف كما ينتقل  فيجوز للمتصرف إليه طلب إبطاله يقع فإنه يتبين أن التصرف في الجزء الفرز قد صدر من غير مالك

ديسمبر سنة  1، إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك المتصرف انظر نقض مدني  الجديد في التقنين المدني

جزئ أول  مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما2599يونيه سنة 99 - 299ص 11رقم  1مجموعة أحكام النقض 2599

المجموعة 2551أكتوبر سنة 29أسيوط استئناف  - 119ص 791رقم 1مجموعة أحكام النقض 2519يونيه سنة 17 - 919ص 

( $%&. ( 19ص  9رقم 55الرسمية 
  . 

وفي  - 1/  799وفي التقنين المدني الليبي م  - 1/  172ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية :في التقنين المدني السوري م 

 1ي م وفي قانون الملكية العقارية اللبنان – 1/  2911التقنين المدني العراقي م 
  : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

  . ( ) مطابق1/  172التقنين المدني السوري م 
  . ( ) مطابق 1/  799التقنين المدني الليبي م 

الجزء ، فال يكون للتصرف أثر إال إذا وقع هذا  : وإذا تصرف الشريك في جزء من المال الشائع 1/  2911التقنين المدني العراقي م 

. ) ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري في أنه إذا لم يقع الجزء المفرز في نصيب  القسمة في نصيب هذا الشريك عند

، ولم ينتقل إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك  ، لم يكن للتصرف أثر في التقنين العراقي الشريك المتصرف عند القسمة

  . ( المتصرف
: ال يجوز ألي شريك كان في عقار شائع أن يستعمل حقوقه على كل العقار أو على جزء معين  19العقارية اللبناني م  الملكية قانون

، ال  ، في القانون اللبناني . و) الظاهر أن حكم التصرف في الجزء المفرز من المال الشائع منه بدون رضاء سائر الشركاء الباقين

( $%&. ( الشركاء ة جميعيكون صحيحاً إال بموافق
  . 

، قبل بحث هذه المسألة  ويحسن
،  انظر في هذا البحث حسن كيرة في تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ( &%$) 

،  ، عند اإلشارة إليه . وسنرمز بهذا البحث 2519سنة  - 2511فصله من مجلة كلية الحقوق العددين الثالث والرابع لعام سنة 

( $%&. فصلة من مجلة كلية الحقوق –ة اآلتية : حسن كيرة بالعبار
. فنفرض أن هناك ارضاً  . أن نضعها وضعاً عملياً مبسطاً  

، وان أحد الشريكين حدد جزاً مفرزاً من هذه األرض بمقدار النصف وباعه  شائعة بين شريكين لكل منهما النصف في الشيوع

 .وهنا يجب التمييز بين فرضين :  هو الذي سيقع في نصيبه عند القسمة ، متوقعاً أن هذا الجزء الذي باعه مفرزاً 

، وان الجزء المفرز الذي باعه هذا الشريك  ) الفرض األول ( أن يكون المشتري للجزء المفرز قد اعتقد أن الشريك في حالة الشيوع

 .  ال يزال شائعاً بينه وبين الشريك اآلخر

 قد أن البائع يملك المبيع المشتري يعت –الفرض األول  - 529

، إذ اعتقد أن المبيع يملكه البائع مفرزاً ال  مفرزاً هنا يبين أن المشتري قد وقع في غلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع

وال يجبر على ،  ، ويجوز للمشتري طلب إبطاله وفقا للقواعد العامة إذا تقدم بالطلب قبل القسمة .ومن ثم يكون البيع قابالً للغلط شائعاً 

انتظار القسمة ونتيجتها 
وقد قضت محكمة استئناف مصر بان الشراح والمحاكم اختلفوا رأيا في حكم المبيع المفرز من  ( &%$) 

. ذلك ألن  ، وترى المحكمة األخذ بالرأي القائل ببطالن البيع طالما لم يثبت أن المشتري كان عالماً بحالة الشيوع مالك علىالشيوع

، فجعل البيع موقوفاً على نتيجة القسمة فيه تعليق للملكية على  فوراً بغير منازع فيمن يشتري عيناً محددة أن ينتفع بها المفروض

، وليس من العدل تحميل المشتري بها ) استئناف  أمور احتمالية غير محققة وقد يطول أمرها ويستلزم مصاريف كثيرة وجهوداً شاقة

المجموعة 2591ديسمبر سنة  15. وانظر أيضاً : استئناف مصر  ( 211رقم  99موعة الرسمية المج2591فبراير سنة 27مصر 

( $%&. 912ص 155رقم  29المحاماة  2591مايو سنة  11بني سويف  - 52رقم 97الرسمية 
.ويستطيع المشتري في هذه الحالة  

م البيع الذي صدر لمشتر غير واقع في الغلط أي مشتر ، ويكون حكمه حك ، فيصبح البيع صحيحاً غير قابل لإلبطال أن يجيز العقد

 .  ، وسنين هذا الحكم فيما يلي يعلم أن الجزء المفرز الذي اشتراه مملوك للبائع على الشيوع

 ، فال تخلو الحال من أحد أمرين :  ، أي بعد أن يقسم الشريك البائع األرض الشائعة بينه وبين شريكه اآلخر أما بعد القسمة
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،  ، على ما توقع وعند ذلك تخلص ملكية هذا الجزء للمشتري بعد التسجيل يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع – أوالً 

،  . ذلك أن البائع يكون قد نفذ العقد على الوجه الذي قصد إليه المشتري وال يعود يستطيع إبطال العقد للغلط حتى لو كان لم يجزه

 .  ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية - 2على أنه "  مدني 215وتنص المادة 

، إذا أظهر الطرف اآلخر استعداده لتنفيذ هذا العقد "  ويبقى باألخص ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه - 1
إسماعيل غانم  ( &%$) 

( $%&. 211ص  212ص 15منصور مصطفي منصور فقرة  - 217ص 11فقرة 
  . 

،إذا كان  .وعند ذلك يبقى البيع على حاله قابالً لإلبطال ، خالفاً لما توقع ال يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع –ثانياً 

تخلص له  ، إذ أراد أن .ويستطيع المشتري في هذه الحالة أن يطلب إبطال البيع للغلط وفقاً للقواعد العامة المشتري لم يجزه من قبل

، فقد قالت كما  مدني 1/  711. وهذا ما قصدت إليه العبارة األخيرة من المادة  ملكية جزء مفرز بالذات فلم تخلص له هذه الملكية

.  ، الحق في إبطال التصرف " ، إذا كان يجهل أن المتصرف ال يملك العين المتصرف فيها مفرزة رأينا : " وللمتصرف إليه

. وعند ذلك ينقلب البيع  ، أن يجيز البيع فينزل عن حقه في طلب إبطاله للغلط ، حتى في هذه المرحلة لمشتريويالحظ أنه يجوز ل

، ويتحول التصرف من الجزء المفرز الذي وقع عليه البيع إلى الجزء المفرز الذي وقع  صحيحاً ملزماً لكل من البائع والمشتري

ملكية هذا الجزء األخير بعد التسجيل  ، فتنقل إلى المشتري بالفعل في نصيب البائع
  . 227حسن كيرة فقرة  ( &%$) 

، فيما يتعلق بالسبب  ، فإنه يكون هذا ولما كان المفروض أن المشتري قد اشترى أرضا مفرزة من شريك ال يملك إال في الشيوع

مالك بالنسبة إلى التملك بالتقادم  ، فيعتبر في حكم المشتري من غير ، قد اشتري من شخص ال يملك إال حصة شائعة الصحيح

. وعلى هذا  ، فإنه يتملكها بهذا التقادم ، فإنه إذا جاز األرض المفرزة التي اشتراها مدة خمس سنوات القصير ولما كان حسن النية

لبائع يملك المبيع ، بأنه إذا كان المشتري حسن النية يعتقد أن الشريك ا ،فقد قضت هذه المحكمة المبدأ استقر قضاء محكمة النقض

، حتى فيما يتعلق  ، فإذا حاز المبيع خمس سنوات ملكه بالتقادم القصير ، فإن البيع الصادر إليه يعتبر سبباً صحيحاً  دون شريك

مجموعة 2551أبريل سنة 19بحصص الشركاء اآلخرين ولم يعد لهؤالء الحق في استرداد حصصهم من تحت يده ) نقض مدني 

( وقضت أيضاً بأنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءاً مفرزاً  519ص 291رقم 9عمر 

. ذلك  ، فإن بيعه يصلح أن يكون سببا صحيحاً يمتلك به المشتري ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية محدوداً 

أكتوبر سنة  21للمبيع كله أو بعضه ) نقض مدني  وبصرف النظر عن كون البائع مالكاً ،  أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته ولذاته

ص 97رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة 21وانظر أيضاً نقض مدني  - 199ص 71رقم  5مجموعة أحكام النقض 2597

 5نظر في هذا المعنى الوسيط .وا ( 599مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاماً جزء أول ص 2559مايو سنة 15 - 292

سليمان مرقس ومحمد على إمام في البيع فقرة  - 2هامش 955ص 521أنور سلطان في البيع فقرة  - 2هامش 999ص 170 فقرة

. وانظر عكس ذلك وان البيع ال يعتبر  211ص 11إسماعيل غانم فقرة  - 215ص 299عبد المنعم البدراوي فقرة  - 519ص 177

وفصله من  - 952ص  - 977ص 227حسن كيرة فقرة  - 152ص 295فقرة 1باً صحيحاً : محمد على عرفة في هذه الحالة سب

 . 95ص  - 92كلية الحقوق ص 
، وكان هذا الجزء المفرز قد يبيع له من أحد الشركاء في الشيوع دون الشركاء  وإذا حاز المشتري جزءاً مفرزاً في منقول شائع

، إذ الحيازة  ، بل بموجب الحيازة ، ال بموجب عقد البيع الذي حازه ن حسن النية يملك الجزء المفرز، فإن المشتري إذا كا اآلخرين

( $%&. ( 211ص  11في المنقول سند الملكية ) إسماعيل غانم فقرة 
  . 

 .  مدني عام يشمل كل تصرف 1/  711، فنص المادة  وما قلنا في البيع يقال في كل تصرف آخر غير ناقل للملكية

 المشتري يعلم أن البائع ال يملك المبيع إال شائعًا :  –الفرض الثاني  - 531
اه ال يملكه بائعه مفرزاً وإنما يملكه شائعاً ، فهو يعلم عندما اشتري أن الجزء المفرز الذي اشتر هنا ال يكون المشتري واقعاً في غلط

، فيتخلص  ، أن هذا الجزء المفرز سيقع في نصيب البائع عند القسمة ، كما توقع البائع . والمشتري قد توقع مع شريكه اآلخر

ر البيع ألن النص وكل تصرف آخر ناقل للملكية غي –. ويجب لمعرفة حكم هذا البيع  للمشتري ملكيته بفضل األثر الكاشف للقسمة
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 .  التمييز بين حكم التصرف قبل أن تتم القسمة وحكمه بعد أن تتم –العام يشمل التصرفات جميعها 

 حكم التصرف قبل أن تتم القسمة :  - 530
ب إذن أن ، فوج ، واقتصرت على أن تبين هذا الحكم بعد أن تتم القسمة مدني حكم التصرف قبل أن تتم القسمة 1/  711لم تبن المادة 

، ما يأتي :  ، عند الكالم في البيع . وقد سبق أن قلنا بيانا لهذا الحكم تطبق القواعد العامة فيما يتعلق بحكم التصرف قبل أن تتم القسمة

يوع في ،ما يملك هو حصته في الش ، فإنه يكون قد باع ما يملك " إذا باع الشريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة هذا المال

، وما ال يملك هو حصص سائر الشركاء في هذا الجزء "  هذا الجزءالمفرز
( $%&. 999ص  217فقرة  5الوسيط  ( &%$) 

  .

، ولكنه غير نافذ في حق الشريك اآلخر فيما  ونضيف هنا أن البيع يعتبر صحيحاً فيما بين المتعاقدين في كل الجزء المفرز المبيع

، ال بالنسبة إلى حصة البائع الشائعة في الجزء  . وال يستطيع المشتري إبطال البيع هذا الجزء المفرز يتعلق بحصته في الشيوع في

، وال بالنسبة إلى حصة الشريك اآلخر الشائعة في  المفرز المبيع ألن الشريك البائع قد باع ما يملك وألن المشتري ليس واقعاً في غلط

ي هذه الحصة هو بيع ملك الغير الجزء المفرز المبيع بدعوى أن البيع ف
وقد قضت محكمة النقض بأنه ليس ثمة ما يمنع  ( &%$) 

،  ، أن يبيع ملكه محددا مفرزاً وحالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة ، وإن كان مالكاً على الشيوع البائع

( $%&. ( 297ص 11رقم  1مجموعة أحكام النقض 2599نة ديسمبر س 1إال أن ذلك كله ال يبطل عقد البيع ) نقض مدني 
. وقد  

سبق قلنا في تعليل هذا الشق األخير ما يأتي : " وذلك ألن البيع الواقع على حصص الشركاء يختلف عن بيع ملك الغير في أن هذه 

كانت مملوكة للشريك البائع وقت  ، فتعتبر بفضل األثر الكاشف للقسمة أنها الحصص قد تقع في نصيب الشريك البائع عند القسمة

، يكون قد  ، وهو يعلم أن البائع ال يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه . هذا إلى أن المشتري ، فال يكون قد باع ما ال يملك البيع

أرتضى شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة " 
شفيق  . وانظر 1هامش  992ص 217فقرة  5الوسيط  ( &%$) 

 - 512و ص  229شمس الدين الوكيل في التأمينات طبعة ثانية ص  - 211ص 291عبد المنعم البدراوي فقرة  - 252شحاتة فقرة 

. وانظر عكس  ( 2هامش  911) وقارن ص 227حسن كيرة فقرة  -(  1هامش  219) وقارن ص 215ص 11إسماعيل غانم فقرة 

على اعتبار أن البيع هو بيع ملك الغير فيما يتعلق بحصص الشركاء اآلخرين : سليمان  ذلك وان للمشتري طلب اإلبطال قبل القيمة

منصور  - 199ص  - 192ص 299عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 171فقرة 2595مرقص ومحمد على إمام في البيع سنة 

( $%&. 219ص  - 211ص 15مصطفي منصور فقرة 
ما بين المتعاقدين في كل الجزء .وهذا هو معنى أن البيع تعتبر صحيحاً في 

المفرز المبيع أما معنى أن البيع يكون غير نافذ في حق الشريك اآلخر فيما يتعلق بحصته في الشيوع في هذا الجزء المفرز فيظهر 

استحقاق  ، يجوز له أن يرفع دعوى ، إذا أنكر عليه المشتري حقه في حصته الشائعة في الجزء المفرز المبيع في أن الشريك اآلخر

على كل من المشتري والشريك البائع يطالب فيها باستحقاقه لهذه الحصة الشائعة 
يونية 21انظر عكس ذلك نقض مدني  ( &%$) 

 2599يونية سنة 99 - 275ص 95رقم  9مجموعة عمر 2559مايو سنة  9 292ص 97رقم  2مجموعة عم ر 2591سنة 

وانظر في هذا  - 119ص  291رقم  1مجموعة أحكام النقض 2591ة سنة يوني17 - 2952ص 279رقم  1مجموعة أحكام النقض 

ويفرع األستاذ حسن كيرة على أن تصرف الشريك في جزء مفرز  - 91ص  - 99المعنى حسن كيرة فصلة من كلية الحقوق ص 

، حتى ولو  اقي الشركاءيكون غير نافذ في حق باقي الشركاء أن المتصرف إليه بنقل ملكية الجزء المفرز ال يدخل شريكاً مع ب

فيه ويستخلص من ذلك النتائج اآلتية ) أ ( ال يكون من حق  بموجب حصة الشريك المتصرف الشائعة في الجزء المفرز الذي تصرف

ى ، بل يبق المتصرف إليه مشاركة باقي الشركاء في إدارة الشيء الشائع أو التصرف فيه إدارة أو تصرفاً يتقرر باإلجماع أو باألغلبية

، ويجب اختصامه في  . ) ب ( الشريك المتصرف وحده هو الذي يثبت له حق طلب القسمة ذلك من حق الشريك المتصرف وحده

أبريل 15استئناف مصر  - 119ص 291رقم  1مجموعة أحكام النقض 2591يونة سنة  17دعواها ) انظر عكس ذلك نقض مدني 

، وال يجب على  تصرف إليه حق رفع دعوى القسمة على باقي الشركاء.وال يكون للم ( 51ص 92رقم 12المحاماة 2559سنة 

 ً . ) جـ ( إذا  ، وال يقبل تدخله فيها من تلقاء نفسه بهذا الوصف الشركاء الذين يرفعون دعوى القسمة اختصامه فيها بوصفه متقاسما

. انظر  أن يطالب باستردادها أو بالشفعة فيها، فليس للمتصرف إليه في الجزء المفرز  بيعت بعد ذلك حصة شائعة في المال الشائع

( $%&. 51ص  - 91حسن كيرة فصلة من كلية الحقوق ص 
ولكن الشريك اآلخر ال يستطيع أن يطالب باستحقاق أية قطعة مفرزة  
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، ألنه ال يملك في هذا الجزء المفرز إال حصة شائعة  في الجزء المفرز المبيع
 - 525ص  521 أنور سلطان في البيع فقرة ( &%$) 

ص 291عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 952ص 225حسن كيرة فقرة  - 11إسماعيل غانم فقرة  - 299عبد المنعم البدراوي فقرة 

 292ص 97رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة  21وقارن نقض مدني  - 217ص 15منصور مصطفي منصور فقرة  - 191

. وهذا وقد رأينا أن المشتري لجزء مفرز من المال الشائع ال يعتبر  275ص 95 رقم 9مجموعة عمر  2559أبريل سنة  19 –

، كما ال يجوز له أن يطلب بالشفعة هذه  ، فال يجوز له أن يسترد حصة شائعة لشريك آخر باعها هذا األجنبي شريكاً بحصة شائعة

. وإذا  ( 295ص 12رقم  1أحكام النقض  مجموعة2599نوفمبر سنة 99نقض مدني  ) الحصة الشائعة في عقار معين بالذات

، جاز له  اشتري هذا المشتري بعد ذلك حصة شائعة في العقار المعين بالذات وأراد أحد الشركاء اآلخرين أخذ هذه الحصة بالشفعة

بأن الشفعة ال  ، فال يستطيع أن يحتج للجزء المفرز ، إذ أن المشتري لم يكن قبل شرائه للحصة الشائعة شريكاً بموجب شرائه ذلك

( وانظر  2271ص 259رقم  5مجموعة أحكام النقض 2599يونية سنة 19تجوز للشريك من شريك آخر مثله ) نقض مدني 

( $%&. 957ص  - 951ص 225حسن كيرة فقرة  - 5هامش 215ص  79إسماعيل غانم فقرة 
  . 

.وعند ذلك يصبح البيع نافذاً في حقه في حصته  األول، أن يقر الشريك اآلخر البيع الصادر من الشريك  وهذا يجوز قبل القسمة

ً  ، وتخلص ملكية الجزء المفرز المبيع كله للمشتري بعد التسجيل الشائعة ، بأن يرتضى الشريك اآلخر  . وقد يكون هذا اإلقرار ضمنا

،  الشريك في كل األرض الشائعة ، ويعتبر الجزء المفرز الذي باعه الشريك األول هو نصيب هذا الوضع الذي اختاره الشريك األول

. فتكون األرض الشائعة بذلك قد قسمت بين الشريكين قسمةفعلية  ويتصرف هو في الجزء المفرز اآلخر كما لو كان مالكاً له كله

واختص كل منهما بجزء مفرز فيها 
إسماعيل  - 999ص 277رقم  5مجموعةعمر 2555ديسمبر سنة  12نقض مدني  ( &%$) 

، فإنه هو  . كذلك لو تلقى الشريك البائع ملكية حصة الشريك اآلخر ببيع أو هبة أو ميراث مثالً  1هامش 211ص 11غانم فقرة 

( $%&. ( 211ص 11، وينفذ بيعه للجزء المفرز دون توقف على إقرار أحد ) إسماعيل غانم فقرة  المالك لكل األرض
  . 

 حكم التصرف بعد أن تتم القسمة : - 532

 ،فال تخلو الحال من أحد أمرين :  فإذا قسمت األرض الشائعة بين الشريكين

 1/  711، ولذلك لم تعرض له المادة  ، وحكم ذلك واضح ) األمر األول ( أن يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع

، فاستقر البيع بفضل  قعت في نصيب الشريك البائع، بعد أن و . ذلك أن ملكية الجزء المفرز المبيع تخلص للمشتري بالتسجيل مدني

 .  ، ولم يعد للشريك اآلخر أي حق في الجزء المفرز المبيع األثر الكاشف للقسمة

، وهذا هو األمر الذي  ) األمر الثاني ( أال يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع بل يقع في نصيب الجزء المفرز اآلخر

. فقد كان مقتضى  ، ألن هذا النص أراد أن يقرر حكماً ينحرف به عن مجرد تطبيق القواعد العامة مدني 1/  711دة عرضت لها الما

، ال يجبر على قبول الجزء اآلخر الذي وقع في  ، وقد ضاع عليه الجزء المفرز الذي اشتراه بالذات تطبيق هذه القواعد أن المشتري

، أو إبطاله باعتباره صادراً من غير مالك  سخ البيعنصيب البائع فمن حقه إذن أن يطلب ف
وقد كان المشروع التمهيدي  ( &%$) 

. ولهذا جاء في  في الهامش ( 917مدني يطبق القواعد العامة وال ينحرف عنها كما بينا ) انظر آنفا فقرة  1/  711لنص المادة 

، كما إذا  " أما إذا وقع التصرف على جزء مفرز من المال الشائعالمذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي : 

، فيكون البيع أو الرهن صحيحاً إذا وقعه هذا الجزء  باع مالك الحصة الشائعة جزءاً مفرزاً أو رهنه رهناً رسميا أو رهن حيازة

عد التصرف صادراً من غير مالك وأخذ ،  . فإذا لم يقع في نصيبه المفرز عند القسمة في نصيب المالك الذي صدر منه التصرف

( $%&. ( 72ص 1الرهن الرسمي فقد وردت في شأنه أحكام خاصة ألهميته " ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، إال في حكمه
  .

زء عند ، ولم يقع هذا الج مدني تقول كما رأينا : " وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع 1/  711ولكن المادة 

. فتنتقل  ، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل المتصرف بطريق القسمة " القسمة في نصيب المتصرف

،ويحل هذا الجزء حلوالً عينياً محل الجزء  ، ملكية المفرز اآلخر الذي وقع في نصيب الشريك البائع إلى المشتري ، بعد التسجيل إذن

ً .و المفرز المبيع ، بل على الجز المفرز الذي وقع بعد القسمة في  ، ال على الجزء المفرز المبيع في األصل من ثم يعتبر البيع واقعا

، فإن المشتري وهو يعلم أن البائع ال يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه الشائع بعد القسمة  . وتعليل ذلك واضح نصيب الشريك البائع

 .  كما سبق القول
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مدني على ما يأتي : " وإذا رهن  1/  2995، فنص في المادة  لتقنين المدني تطبيقاً عملياً هذا الحكم في الرهن الرسميوقد طبق ا

، انتقل  ، ثم وقع في نصيبه عند القسمة أعيان غير التي رهنها أحد الشركاء حصته الشائعة في العقار أو جزءاً مفرزاً في هذا العقار

. ويقوم  ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ن هذه األعيان يعادل قيمة العقار الذي كان مرهوناً في األصلالرهن بمرتبته إلى قدر م

الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذي انتقل إليه الرهن خالل تسعين يوما ً من الوقت الذي يخطره فيه أي ذي شأن 

. وسنبحث ذلك  ى هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء وال بامتياز المتقاسمين "بتسجيل القسمة وال يضر انتقال الرهن عل

، لنص المادة  ، فيما يتعلق بالرهن الرسمي ، ونجتزئ هنا بالقول أن هذا النص ليس إال تصبيقاً  تفصيالً عند الكالم في الرهن الرسمي

،سواء كان التصرف رهناً رسمياً أو رهن  لى جميع التصرفاتمدني سالفة الذكر ويمكن نقل اإلجراءات الواردة فيه إ 1/  711

، ينتقل العقد إلى  ،ففي البيع الذي نحن بصدده مدني 1/  711، باعتبار أن هذا النص مكمل لنص المادة  حيازة أو بيعاً أو غير ذلك

. لما كان المفروض  قع عليه البيع أصالً قدر من الجزء المفرز الذي وقع في نصيب الشريك البائع يعادل قيمة الجزء المفرز الذي و

، فليس للمشتري أن يتضرر من أن يقع البيع على الجزء المفرز  أن القسمة قد فرزت األرض الشائعة إلى جزئين مفرزين متعادلين

.على شيء  البائع، ولم يتفق المشتري و ، على أنه إذا كان هناك فرق في القسمة ما بين الجزئين الذي وقع في نصيب الشريك البائع

، استطاع أي منهما أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بالفرق : البائع إذا كان الجزء الذي وقع في نصيبه أكبر أكبر قيمة من  في هذا األمر

، والمشتري إذا كان الجزء المبيع هو األكبر قيمة وعلى كل حال يجب أن يؤشر المشتري على هامش تسجيل القسمة  الجزء المبيع

، حتى يكون هذا البيع نافذاً في حق الغير منذ هذا التأشير  البيع الصادر لهب
، أن نعطي  ،دون نص فقد ال نستطيع هنا ( &%$) 

وقارن حسن كيرة  - 215للمشتري مهلة التسعين يوماً التي أعطاها القانون في حالة الرهن الرسمي ) عبد المنعم البدراوي فقرة 

إلى أن كل اإلجراءات  ، ، وال نرى مانعا من األخذ برأيهم . ومع ذلك يذهب كثير من الفقهاء ( 11ص  فصلة من مجلة كلية الحقوق

، تطبيق في الرهن الرسمي وفي غيره من التصرفات كالبيع  ، ويدخل في ذلك مهلة التسعين يوماً  مدني 1/  2995الواردة في المادة 

 - 219ص 11إسماعيل غانم فقرة  - 515ص 171على إمام في البيع فقرة سليمان مرقس ومحمد  - 991) محمد على عرفة فقرة 

( $%&. ( 211ص  - 219ص 15منصور مصطفي منصور فقرة  - 195ص 299عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
 . 

، أحد  لفناه، في المثل الذي أس تصرف الشريك في كل المال الشائع : وقد يتصرف أحد الشركاء وحده في كل المال الشائع فيبيع - 1

، فإنه يكون قد وقع في  الشريكين كل األرض فإذا كان المشتري يعتقد وقت أن اشترى أن البائع يملك كل األرض وال شريك له فيها

. ومن ثم يجوز له أن يطلب إبطال البيع للغلط وله كذلك أن يطلب إبطال البيع في الحصة  غلط في صفة جوهرية في الشيء المبيع

.والفرق بين هذه الحالة  ، فيكون هذا هو بيع ملك الغير ، ألن الشريك األول قد باعها وهو غير مالك لها للشريك اآلخر الشائعة التي

والحالة التي يبيع فيها الشريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع حيث ال يجوز للمشتري أن يطلب إبطال البيع في الحصة الشائعة التي 

، أما في الحالة التي  ه الحالة الثانية قدمنا أن هناك احتماالً أن يقع كل الجزء المفرز المبيع في نصيب البائع، أنه في هذ للشريك اآلخر

، عند الكالم  .ولذلك قررنا نحن بصددها فهذا االحتمال منتف ألن الشريك البائع قد باع كل المال الشائع وهو ال يملك فيه إال النصف

، فإن البيع يكون قابالً  ، وكان المشتري وقت البيع يعقتد أن المال مملوك للبائع وحده شريك كل المال الشائع، أنه " إذا باع ال في البيع

، وفي حصص سائر الشركاء ألن بيع الشريك لها هو بيع لملك الغير "  إلبطال في حصة الشريك البائع للغلط الجوهري
 ($%& ) 

( $%&. 999ص  215فقرة  5الوسيط 
  . 

.وإنما يستطيع أن يرجع على البائع  ، ال للغلط وال ألنه بيعه ملك الغير ، لم يعد يستطيع الطعن فيه اإلبطال از المشتري البيعوإذا أج

، وأيا كانت نتيجة القسمة فإن المال الشائع كله لن يخلص للشريك  ، ألن الشريك اآلخر يستحق نصف المال الشائع بضمان االستحقاق

 .  البائع

، ومن  ، فتخلص له ملكية المال الشائع كله يجوز للشريك البائع أن يحصل على ملكية النصف الشائع الذي للشريك اآلخرومع ذلك 

 .  ثم تنتقل هذه الملكية بالتسجيل إلى المشتري

 المشتري يعلم أن للبائع شريكًا في المال الشائع :  - 534
 ً .ويكون في هذه الحالة قد  ، امتنع عليه الطعن في البيع للغلط في المال الشائع وإذا كان المشتري يعلم وقت الشراء أن للبائع شريكا

 .  ، لينقلها إليه اعتمد على أن البائع سيستخلص ملكية المال الشائع كله

ة المال ، وانتقلت ملكي ، فقد تحقق ما توقعه هو وما توقعه المشتري معه فإذا استطاع البائع أن يستخلص ملكية المال الشائع كله
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، فإنه يكون للمشتري الحق في طلب  . أما إذا لم يستطيع البائع استخالص ملكية المال الشائع كله الشائع كله إلى المشتري بالتسجيل

، في هذا الصدد ما يأتي : " فإذا كان المشتري يعلم وقت البيع أن للبائع شركاء  ، عند الكالم في البيع .وقد سبق أن قررنا فسخ البيع

. فإن وقع جزء  ، كان للمشتري الحق في طلب الفسخ البيع ، ولم يستطيع البائع أن يستخلص ملكية كل هذا المال ي المال المبيعف

، وإما في فسخ  ، كان للمشتري الحق أما في أخذه مع دفع ما يناسبه من الثمن مفرز من المال المبيع في نصيب البائع عند القسمة

، كأن حصل على إقرار الشركاء للبيع أو اشترى حصصهم أو  إذا استطاع البائع استخالص ملكية المبيع. و البيع لتفرق الصفقة

، إذ تنتقل إليه من البائع ملكية  انتقلت إليه هذه الحصص بأي سبب من أسباب انتقال الملكية لم يعد للمشتري الحق في طلب فسخ البيع

كل المال المبيع وال تتفرق عليه الصفقة " 
شمس الدين الوكيل في  - 17وانظر إسماعيل غانم فقرة  - 215فقرة  5الوسيط  ( &%$) 

 - 259شفيق شحاتة فقرة  - 299عبد المنعم البدراوي فقرة  - 999وقارن محمد على عرفة فقرة  - 59وفقرة 59التأمينات فقرة 

( $%&. 255ص 295عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش 19ص 225حسن كيرة فقرة 
  . 

 أثر تصرف الشريك في حقوق باقي الشركاء :  - 535
، وذلك بالنسبة إلى حصصهم  أما باقي الشركاء فإنهم يعتبرون من الغير في التصرف الذي يصدر من الشريك في كل المال الشائع

ع .ولكن التصرف ينفذ في حقهم بالنسبة إلى الحصة الشائعة التي للشريك البائ الشائعة في هذا المال
محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

. وانظر  295عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 911ص 225حسن كيرة فقرة  - 299عبد المنعم البدراوي فقرة  - 591ص 999

( $%&. 552ص  1مجموعة المكتب الفني في خمسة وعشرين عاما جزء  2599مايو سنة 99نقض مدني 
  . 

، ويصبح شريكاً في الشيوع مع سائر الشركاء  ومن ثم يحل المشتري محل الشريك البائع في هذه الحصة
وقد رأينا أن  ( &%$) 

، فإن المشتري ال يعتبر شريكاً بحصة شائعة مع الشركاء في المال الشائع ) انظر آنفا  الشريك إذا باع جزءاً مفرزاً في المال الشائع

، فإنه يكون قد باع ضمنا حصته الشائعة في هذا المال وخرج  ،وقد باع الشريك كل المال الشائع . أما هنا في الهامش ( 992فقرة 

( $%&. ، ويصبح شريكاً بدال منه مع سائر الشركاء ، فيحل محله المشتري في حصته الشائعة من الشركاء في الشيوع
. وليس  

، وال أن يدعى االستحقاق  ،وال أن يطلب إبطال البيع في هذه الحصة لشريك من هؤالء أن يتعرض للمشتري في حصته الشائعة

 .  فيها

، بعد أن أصبح مملوكاً لهم وللمشتري  ، يملك بقية الشركاء مطالبة المشتري باالتفاق معهم على طريقة االنتفاع بالمال وقبل القسمة

على الشيوع 
( $%&. 51ص 92رقم 52المحاماة  2559أبريل سنة 15استئناف مصر  ( &%$) 

، فإذا  . ولهم أن يطالبوه بالقسمة 

تمت القسمة اختص كل منهم بما يقع في نصيبه ورجع المشتري على الشريك البائع بدعوى االستحقاق الجزئي بقدر حصص 

الشركاء اآلخرين 
( $%& . 2هامش 999وص  219فقرة  5انظر في كل ذلك الوسيط  ( &%$) 

 . 

 الشائع  قسمة المال -الفرع الثاني 

 األصل عدم إجبار الشركاء على البقاء في الشيوع : - 536
بالرغم من أن التقنين المدني الجديد قد نظم الملكية الشائعة تنظيماً مفصالً فوضع قواعد عملية إلدارتها إدارة معتادة وإدارة غير  

شاق على عكس ما كانت عليه الحال في عهد التقنين ، مما يجعل البقاء في الشيوع ولو إلى حين أمراً غير  معتادة وللتصرف فيها

، وال يجبر  ، بالرغم من كل ذلك فإن البقاء في الشيوع ال يزال أمراً غير مرغوب فيه المدني السابق حيث لم يكن الشيوع منظماً 

ا أعضاء أسرة واحدة فيتكدر ، وكثيراً ما يختلف الشركاء في الشيوع ويغلب أن يكونو ، فال زال الشيوع مصدر متاعب الشركاء عليه

صفو األسرة من جراء هذا االختالف ثم أن استقالل الفرد باستغالل ملكه أمر ال شك في رجحانه على االستغالل الجماعي للشركاء 

 .و من ثم قضى القانون بأن لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع إلزالة ، وفيه حافز قوى على العمل واالبتداع في الشيوع

الشيوع 
. من ذلك  ، فإن هناك أسباباً أخرى غير القسمة تزيل الشيوع وإذا كانت القسمة هي السبب الرئيسي إلزالة الشيوع ( &%$) 
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، بأي سبب من أسباب كسب الملكية  ، أو يكسب أجنبي حصص جميع الشركاء أن يكسب أحد الشركاء حصص باقي الشركاء جميعها

، ويترتب على ذلك أن يزول  . فتتجمع كل الحصص الشائعة في يد مالك وأحد اوالشفعة أو التقادم كالعقد أو الميراث الو الوصية

، فيملك الشخص المعنوي المال الذي كان شائعاً ويزول الشيوع )  . وكذلك قد يتحول الشيوع إلى شركة ذات شخصية معنوية الشيوع

،  وفيما يتعلق بزوال الشيوع بالتقادم دون القسمة – ( 539ص 217 حسن كيرة فقرة - 9991فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه 

، ألن وأحدا من المالك المشتاعين أو بعضهم قد يستقل بوضع يده  قضت محكمة النقض بأنه ال تالزم بين نفي القسمة وقيام الشيوع

،وفي هذه الصورة ال يوجد شيوع  للملكية لمكسبة، وقد يتم هذا التملك بانقضاء المدة الطويلة ا على جزء من الملك بنية تملكه لنفسه

( $%& . ( 172ص 221رقم 11ملحق المحاماة  2551أبريل سنة  5مع أن قسمة لم تقع ) نقض مدني 
. ما لم يكن مجبراً على  

 .  البقاء في الشيوع بموجب نص أو اتفاق

ذا هو الشيوع اإلجباري ، وه ذلك أن الشريك في الشيوع قد يجبر على البقاء في الشيوع بموجب نص
وهناك أيضاً نص  ( &%$) 

من هذا القانون على أنه " إذا 52، فقد نصت المادة  في قانون الوالية على المال يمنع من إجراء القسمة لمدة ال تجاوز خمس سنين

طلب من ينوب عنه أو بناء ، بناء على  ، فللمحكمة رفعت دعوى ) القسمة ( على القاصر أو المحجور عليه أو الغائب من وارث آخر

  . " ، أن توقف القسمة لمدة ال تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً  على طلب النيابة العامة
،  وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لقانون الوالية على المال في هذا الصدد : " وقد استقى هذا الحكم من القانون المدني اإليطالي

. ومن المفهوم  ضرر جسيم قد يلحق بمصالح المحجور عليه أو الغائب من جراء التعجيل بقسمة المال الشائع وأريد منه إلى دفع كل

، أما إذا بلغ القاصر أو رفع الحجر أو  أن وقف القسمة مدى السنوات الخمس يجب أن يقتصر على مدة القصر أو الحجر أو الغيبة

. فمن المفروض ما تكون فيه قسمة المال  أن وقف اإلجراءات يزول بزوال مقتضية ، فال شك في ه المدةحضر الغائب قبل انتهاء هذ

، وكان مال  ، كما هو الشأن لو هبطت أثمان العقارات هبوطاً جسيماً في فترة من الفترات الشائع ضارة كل الضرر بمصالح القاصر

، وكما هو الشأن في الحاالت التي يكون فيها بقاء الشيوع ضماناً  بخس بعد القسمة هذا المال البيع لعدم إمكان القسمة أو البيع بثمن

،ويتحقق ذلك في األراضي الزراعية مثال عندما يكون شركاء القاصر من  لحسن استغالل العين الشائعة بما في ذلك نصيب القاصر

ا إذا كان القاصر شريكاً في متجر أو مصنع يتولى ، كما يتحقق في حالة م المتخصصين في الزراعة ويكون هو من قطان المدن

إدارته أحد الشركاء بيد أنه يالحظ من ناحية أخرى أن النص الجديد ال يتناول إال حالة الشيوع الناشئة من الميراث في أموال 

( $%& . " ، فهو ال يطبق على القسمة التي تكون نتيجة للتصفية كما هو الشأن في الشركات بخصوصها
سنرى أن القانون . و 

، إذا تبر من الغرض الذي أعد له هذا  الشيوع اإلجباري بأن " ليس للشركاء في مال شائع أن يطلبوا قسمته$ يقضي في شأن هذا 

. وقد  .وسنبحث فيما يلي بالتفصيل الشيوع اإلجباري وأنوعه المختلفة مدني ( 799المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع " ) م 

 .  ، وهذا ما تتولى اآلن بحثه الشريك على البقاء في الشيوع بموجب اتفاق بينه وبين سائر الشركاء يجبر

 نص قانوني :  –جواز االتفاق على البقاء في الشيوع لمدة معينة  - 537
 مدني على ما يأتي :  795تنص المادة 

. وال يجوز بمقتضى  ، ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق " لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع 

، فإذا كان األجل ال يجاوز هذه المدة نفذ االتفاق في حق الشريك وفي حق من  االتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين

يخلفه " 
من المشروع التمهيدي مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني  2191النص : ورد هذا النص في المادة تاريخ  ( &%$) 

، بناء على  ومع هذا فللحكمة - 1، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يشتمل على فقرة ثانية تجري على الوجه اآلتي : "  الجديد

، وحتى لو لم يوجد أي اتفاق على البقاء في  ، حتى إلى ما بعد األجل المتفق عليه ، أن تأمر باستمرار الشيوع طلب أحد الشركاء

، حتى قبل انقضاء األجل  ، كما لها أن تأمر بالقسمة في الحال ، وذلك متى كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء الشيوع

، وأصبح رقمه  على النص بعد أن حذفت منه الفقرة الثانية ،إذا وجد سبب قوى يبرر ذلك " وقد وافقت لجنة المراجعة المتفق عليه

،  . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب أعيدت الفقرة الثانية التي كانت لجنة المراجعة قد حذفتها في المشروع النهائي 599

قترح مرة أخرى حذف الفقرة الثانية ، ا مجلس الشيوخ . وفي لجنة 599ووافق مجلس النواب على النص بعد هذا التعديل تحت رقم 

، ويجب  ، ولذا ال يصح الخروج عليه إال لسبب بتلعق بالنظام العام " بحجة أن القاعدة القانونية هي أن االتفاق قانون المتعاقدين
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رض أحد األعضاء احترام اتفاقات الشركاء في هذا الشأن ألنه قد تكون لهم ظروف قوية في البقاء أو عدم البقاء في الشيوع " وعا

، فالرخصة  هذا االقتراح " قائالً " إن من المصلحة إعطاء للقاضي شيئا من السلطة ليتدخل في بعض حاالت الشيوع الضارة

، وسيخضع في ذلك لرقابة محكمة  ، والمفروض أن القاضي سيستعملها استعماال معقوالً  المنصوص عليها في هذه الفقرة لها قيمتها

. قد  ، وافقت األغلبية على حذفها " توخيا الستقرار التعامل " لما أعادت اللجنة مناقشة الفقرة الثانية في جلسة تالية. و االستئناف "

. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما  795، وصار رقمه  أصبح النص بعد حذف الفقرة الثانية لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

، ولكن تقنين  .وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق ( 295ص  - 299ص  1ال التحضيرية عدلته لجنته ) مجموعة األعم

تجري على الوجه اآلتي : " يجوز لكل شريك في عقار مشاع أن 122/  112المرافعات السابق كان يشمل على نص هو المادة 

. وتتبع في  صرف لمدة ال تزيد على خمس سنوات باألكثر، وال يصح االتفاق على خالف ذلك إال ممن يكون أهالً للت يطلب قسمته

، إال أنه يشترط  . ونص تقنين المرافعات يتفق في حكمه مع نص التقنين المدني الجديد القسمة القواعد المقررة في القانون المدني "

  . أهلية التصرف
  : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

  . ( ) مطابق 177سوري م التقنين المدني ال
 . ( ) مطابق 759التقنين المدني الليبي م 

 . ( ) موافق 2919التقنين المدني العراقي م 
، وكل نص مخالف  ، فلكل شريك أن يطلب القسمة : ال يجير أحد على البقاء في الشيوع 759قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

  . يكون باطالً 
االتفاق على أن الشريك ال يمكنه أن يطلب القسمة إال بعد انصرام مدة معينة من الزمن ال تتجاوز خمس  : ومع ذلك يجوز 752م 

، أن تأمر بحل الشركة والقسمة في أثناء المدة المتفق عليها  ، حتى في هذه الحالة . على أن المحكمة يجوز لها سنوات على األكثر

  . 2595ون األول سنة كان 12انظر أيضاً قانون  – الستمرار الشيوع
، فيما عدا أن القانون اللبناني يجيز للقاضي أن يأمر بالقسمة حتى قبل انقضاء المدة  والقانون اللبناني يتفق مع القانون المصري )

( $%&. ( المتفق عليها للبقاء في الشيوع
  . 

، وما لم يكن قد اتفق مع سائر الشركاء  قانون، ما لم يكن في شيوع إجباري بموجب نص في ال يتبين من هذا النص أن كل شريك

. فإذا كان الشيوع قد زال  ، من حقه في أي وقت ما دام الشيوع قائماً أن يطلب قسمة المال الشائع على البقاء في الشيوع لمدة معينة

أو أن بها عيباً يجيز إبطالها  ، إذ ثبت أن القسمة األولي باطلة ، لم يجز طلب قسمة المال مرة أخرى بعد القسمة األولي بالقسمة

، فاتفاق الورثة قبل موت مورثهم على  فأبطلت أو أنها فسخت أو زالت بأي وجه كذلك ال يثبت الحق في القسمة قبل ابتداء الشيوع

قسمة ما سيؤول إليهم من تركته يكون باطالً باعتباره تعامال في تركة مستقبلة 
( $%&. 255مكرر فقرة  9بيدان وليبال  ( &%$) 

  .

، وطوال هذه  كذلك ال يجوز للشريك أن يطلب القسمة إذا كان قد تقيد باتفاق مع سائر الشركاء على البقاء في الشيوع لمدة معينة

. فقد يكون بينهم من هو ناقص األهلية تقتضي القسمة  . والذي يدعو الشركاء إلى االنفاق على البقاء في الشيوع دواع متنوعة المدة

، ويتفق معهم النائب عن  ، فيتفق الشركاء ، ويكون ناقص األهلية ستستكمل أهليته بعد زمن غير طويل اءات معينة قد تطولمعه إجر

. وقد يكون بين الشركاء في الشيوع غائب  ، على أن يبقوا جميعاً في الشيوع إلى أن يستكمل ناقص األهلية أهليته ناقص األهلية

. وقد يكون أمام الشركاء في  ، فيتفق باقي الشركاء على البقاء في الشيوع هذه المدة حتى يقدم الغائب يتوقعون قدومه بعد مدة معينة

، فيتفق الشركاء على البقاء في الشيوع المدة  الشيوع مشروع الستغالل المال أو إلجراء إصالحات فيه وهو في حالة الشيوع

، وبيعها فوراً يعود عليهم  . وقد تقتضي القسمة بيع بعض أعيان شائع ة مطلوباللالزمة للقيام بهذا المشروع أو إلنجاز اإلصالح ال

، فيستبقون باالتفاق الشيوع لمدة معينة حتى تواني فرصة مالئمة ليبيع هذه األعيان  بخسارة
 1بودي وفال في المواريث  ( &%$) 

( $%&. 119ص 1279فقرة 
  . 

، فيعمدون إلى االتفاق فيما بينهم على البقاء  من الشركاء أن يبقوا في الشيوع مدة معينةوهكذا نرى أن هناك أسباباً متنوعة قد تقتضي 
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في الشيوع طوال هذه المدة 
وال يوجد ما يمنع من أن يكون االتفاق على البقاء في الشيوع مقصوراً على بعض األموال  ( &%$) 

  $%&. ( 119ص 1959فقرة  1الشائعة دون البعض اآلخر ) بودري وفال في المواريث 

، ولما كان البقاء في الشيوع عمالً من أعمال اإلدارة فاالتفاق عليه ال  واالتفاق على البقاء في الشيوع يقع عادة بين جميع الشركاء

، فال تلزم أهلية التصرف  يقتضي من الشريك إال أن يكون متوافراً على أهلية اإلدارة
 انظر في هذا المعنى بودري وفال ( &%$) 

( $%&. مكررة1275فقرة  1في المواريث 
، فقد يتفق بعض الشركاء  . وليس من الضروري أن يدخل في االتفاق جميع الشركاء 

، فيكون هذا االتفاق ملزماً لهم دون غيرهم من الشركاء الذين يدخلوا في االتفاق  على البقاء في الشيوع
أنسيكلوبيدي داللوز  ( &%$) 

منصور مصطفي منصور  - 599ص 592حسن كيرة فقرة  – 199ص  77إسماعيل غانم فقرة  - 121فقرة  Indivision لفظ 1

( $%&. 277ص 19فقرة 
،  . وقد رأينا مثالً لذلك فيما قدمناه من االتفاق على البقاء في الشيوع بين الشركاء إذا كان بينهم غائبون 

فال يدخل هؤالء في االتفاق وال يكون ملزماً لهم 
، وخلفه العام  التفاق على البقاء في الشيوع ملزم للشريك الذي دخل فيهوا ( &%$) 

. ولما كان النص  ، في إلزام الخلف ، كما رأينا مدني صريح 795. ونص المادة  ، أي للوارث وللمشتري حصة الشريك والخاص

 ً وجود االتفاق أو لم يعلم وهذا على خالف ، فإن الخلف الخاص ) المشتري ( يلتزم باالتفاق سواء كان يعلم وقت الشراء ب مطلقا

. انظر في هذا  ، الذي ال ينتقل إليه التزام سلفه إال إذا كان عالماً به وقت التعاقد مع هذا السلف القاعدة العامة في الخلف الخاص

ر فقرة مصطفي منصو منصور - 119ص 255عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 1هامش 199ص 77المعنى إسماعيل غانم فقرة 

( $%&. 1هامش  591ص 291عكس ذلك حسن كيرة فقرة  - 277ص 19
  . 

، حتى ال يجير الشركاء على  مدني تعين لالتفاق على البقاء في الشيوع حداً أقصى للمدة هو خمس سنوات 795وقد رأينا أن المادة 

، جاز ذلك بشرط إال  علي الشيوع بسنة أو بأقل أو بأكثر. فإذا حدد الشركاء المدة التي يبقون فيها  البقاء في الشيوع إال مدة معقولة

، أو حددوا مدة غير معينة  ، أو جعلوا االتفاق مؤبداً  . فإن حدد الشركاء مدة أطول من خمس سنوات تزيد المدة على خمس سنوات
 (

م أو األب مثال ( ) بودري وفال ومثل تحديد مدة غير معينة أن يتفق الشركاء على البقاء في الشيوع حتى موت أحدهم ) األ ( &%$

. كذلك تكون المدة خمس سنين إذا لم يحدد الشركاء في االتفاق على البقاء في الشيوع مدة  ( 121ص 1279فقرة  1في المواريث 

بالنيول  - 1151فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 111ص  - 112ص 1279فقرة  1أصالً ) بودري وفال في المواريث 

( $%&. ( 577وموري وفيالتون فقرة  وريبير
، كانت المدة قفي جميع هذه الفروض خمس سنوات ال تزيد  

وقد جاء في  ( &%$) 

المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : " وقد يتفق الشركاء في الشيوع المعتاد على البقاء فيه إلى اجل يجب إال يزيد على خمس 

.وجاء في المادة  ( 292ص 1صوص عليها في هذه المادة " ) مجموعة األعمال التحضيرية ، فإن زاد أنقص إلى المدة المن سنين

، فال يكون االتفاق معتبراً إال لمدة  مدني عراقي : " فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة أطول أو مدة غير معينة2919

  . " خمس سنين
،  ، ما كانوا ليتعاقدوا لو أن المدة كانت خمس سنوات فقط ة أطول من خمس سنوات، وقد تعاقدوا على مد أما إذا تبين أن الشركاء

عبد المنعم فرج الصدة  - 195ص  - 199ص  77مدني ) إسماعيل غانم فقرة 259فعند ذلك يكون التعاقد كله باطال تطبيقاً للمادة 

( $%&. ( 277 ص19منصور مصطفي منصور فقرة  - 591ص 291حسن كيرة فقرة  - 119ص 255فقرة 
  . 

، أن يجددوا االتفاق لمدة خمس  ، وانقضت هذه المدة ، إذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة خمس سنوات على أنه من الجائز

، كأن  .ولكن إذا كان قد انقضي من إحدى هذه المدد وقت يقل عن خمس سنوات ، وهكذا سنوات ثانية ثم لمدة خمس سنوات ثالثة

، فإن التجديد في هذه الحالة ال يجوز أن يكون إال لمدة ال تزيد على خمس سنوات  ، وعمد الشركاء إلى التجديد الث سنواتانقضى ث

. فتجديد المدة معناه هنا  ، ال من وقت انقضاء خمس السنوات التي كان االتفاق قد تم عليها من قت نهاية ثالث السنوات التي انقضت

دة بالباقي من المدة القديمة إذن استبدال المدة الجدي
فقرة 29أوبري ورو  - 1255فقرة  1بودري وفال في المواريث  ( &%$) 

( $%&. 1157فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 575بالنيول وريبر فيالتون فقرة  - 251ص 111
. ولو قلنا بغير ذلك ألمكن  

، بأن يتعاقدوا أوالً على خمس سنوات وفي اليوم التالي  خمس سنواتالشركاء بطريق غير مباشر أن يتعاقدوا على مدة أطول من 
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، فيصلوا بذلك إلى التعاقد على عشر سنوات  مثالً يتعاقدون على خمس سنوات أخرى
ص 925محمد علي عرفة فقرة  ( &%$) 

عبد المنعم  - 591ص 291حسن كيرة فقرة  - 199ص  77إسماعيل غانم فقرة  - 272ص 292عبد المنعم البدراوي فقرة  - 511

. ويترتب على ذلك أن االتفاق على البقاء في  277ص 19منصور مصطفي منصور فقرة  – 119ص 255فرج الصدة فقرة 

، ال يسري إال لمدة خمس سنوات دون تجديد تلقائي )  ، إذا تضمن شرطاً يقضي بتجديد المدة بعد انقضائها الشيوع لمدة خمس سنوات

،  ، جاز للشريك أن يعارض في التجديد . فإذا انقضت مدة خمس السنوات ( 111ص 1255فقرة  1يث بودري وفال في الموار

، وتضمن االتفاق شرطاً بالتجديد  . أما إذا كانت المدة األصلية ثالث سنوات مثال وبذلك ال يكون ملزماً لمدة تزيد على خمس سنوات

( $%&. ( 591ص 291ق على خمس سنوات منذ البداية ) حسن كيرة فقرة ، إذ كان في اإلمكان االتفا ، جاز ذلك سنتين أخريين
  . 

وقد قدمنا 
( $%&. 551انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

أن قسمة المهايأة المكانية ال يجوز أن تزيد على خمس سنوات ألن الشركاء يبقون  

، كان في هذا إجبار للشركاء  ايأة على خمس سنوات، فإذا زادت مدة المه ،وال يقتسمون إال المنفعة في الشيوع في خالل هذه المدة

على البقاء في الشيوع لمدة تزيد على خمس سنوات 
ص 77وقارن إسماعيل غانم فقرة  - 997محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

منصور مصطفي منصور فقرة  - 112ث  255عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 919ص  - 595ص 291حسن كيرة فقرة  - 191

( $%&. 275ص 19
مدني التي نحن بصددها  795. وهذا ما يخالف المادة  

ويجوز للشركاء تحويل الشيوع إلى شركة  ( &%$) 

 29، وتكون هي المالكة للمال ما بقيت شخصيتها قائمة ولو زادت المدة على خمس سنوات ) أوبري ورو  تتمتع بالشخصية المعنوية

 439 ص217حسن كيرة فقرة  - 199ص 77إسماعيل غانم فقرة  - 552فقرة  بالنيول وربير وفيالتون - 291ص 111فقرة 
) .&%$ )

  . 

  

، فيصح أن يكون اتفاقاً بينهم وبين السلف الذي  وليس من الضروري أن يكون ما يلزم الشركاء بالبقاء على الشيوع فيما بينهم وحدهم

لشيوع واشترط عليهما البقاء في الشيوع لمدة ال تجاوز الخمس ، كما إذا وهب شخص ماال لشخصين على ا تلقوا منه المال الشائع

، واشترط عليهما  ، كما لو أوصى شخص بمال لشخصين على الشيوع . كذلك قد ال يكون هناك اتفاق أصالً  سنوات لباعث مشروع

،  ، كما رأينا مدني التي تجيز 719. تستخلص هذه األحكام من المادة  البقاء في الشيوع لمدة ال تتجاوز خمس سنوات لباعث مشروع

، فأولي أن يصح  في عقد الهبة أو في وصية أن يشترط الواهب أو الموصي عدم جواز التصرف في المال الموهوب أو الموصي به

للواهب أو الموصي أن يشترط البقاء في الشيوع وهو شرط أخف من شرط المنع من التصرف 
ص 77إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

وانظر في معنى  - 275ص 19منصور مصطفي منصور فقرة  - 112ص 255عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 191ص  - 199

ص 291حسن كيرة فقرة  - 292عبد المنعم البدراوي فقرة  - 925محمد عرفة فقرة  - 51فقرة 1عدم الجواز محمد كامل مرسي 

  . 595ص  - 597
 729يجوز اشتراط البقاء في الشيوع طبقاً ألحكام المادة  –وهي اتفاق  –ففي الهبة ،  ، فيفرقون بين الهبة والوصية أما في فرنسا

من القسمة مهما  ( prohibition ) ال يجيز المنع 729، ونص المادة  ، فهي ليست اتفاقاً  .ويختلف األمر في الوصية مدني فرنسي

 1لمدة ال تجاوز خمس سنوات ) بودري وفال في المواريث على البقاء في الشيوع  ( convention ) ، ويجيز االتفاق قلت المدة

أوبري ورو  - 922فقرة  29( وهناك من الفقهاء الفرنسيين من يجيز شرط البقاء في الشيوع في الوصية ) ديمولومب (  1271فقرة 

فيجوز فيه أن تتضمن  وقد صدر حكم من محكمة النقض الفرنسية بفرق بين النصاب الجائز اإليصاء به -(  251ص 111فقرة  29

، وبين ما لم يدخل في هذا النصاب فال يجوز فيه للمورث أن يترك وصية يلزم بها الورثة البقاء في  الوصية شرط البقاء في الشيوع

فقرة  9وانظر بالنيول وريبير وبوالنجية  - 21 - 2 - 2552جازيت دي بالبيه  2559نوفمبر سنة  19الشيوع ) نقض فرنسي 

1795 ) .&%$ )
  . 

، بناء على طلب أحد  مدني يتضمن فقرة ثانية تجري على الوجه اآلتي : " ومع هذا فللمحكمة 795وقد كان مشروع المادة 

،  ، وحتى لو لم يوجد أي اتفاق على البقاء في الشيوع ، حتى إلى ما بعد األجل المتفق عليه ، أن تأمر باستمرار الشيوع الشركاء

،  ، حتى قبل انقضاء األجل المتفق عليه ، كما لها أن تأمر بالقسمة في الحال العاجلة ضارة بمصالح الشركاءوذلك متى كانت القسمة 
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إذا وجد سبب قوى يبرر ذلك " 
( $%&. انظر آنفا نفس الفقرة في الهامش ( &%$) 

وقد كان هذا النص يجعل االتفاق على البقاء في  

، بل  ،ويمكن المد في أجله حلل منه قبل انقضاء األجل المحدد إذا وجد سبب قوى يبرر ذلك، فيمكن الت الشيوع اتفاقاً بالغ المرونة

، إذا كانت القسمة العاجلة ضارة بمصالح الشركاء  يمكن اإللزام بالبقاء في الشيوع حتى لو لم يوجد اتفاق على ذلك أصالً 
 ($%& ) 

( $%&. 292ص 1مال التحضيرية انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األع
. ولما كان النص على هذا النحو  

، فقد حذفته لجنة مجلس الشيوخ " توخياً الستقرار التعامل "  يجعل من اليسير التحلل من الشروط البقاء على الشيوع
انظر  ( &%$) 

( $%&. آنفا نفس الفقرة في الهامش
، وتجب  ، ذا قوة ملزمة وجه الذي سبق بيانه، على ال . فأصبح االتفاق على البقاء في الشيوع 

مراعاة األجل المحدد فيه فال يزيد وال ينقص 
، فاألصل أن للشريك كما  أما إذا لم يكن هناك اتفاق على البقاء في ا لشيوع ( &%$) 

الشريك القسمة في وقت  . فإذا طلب ، مع ذلك ال يجوز التعسف في استعمال هذا الحق قدمنا حق طلب القسمة ما دام الشيوع قائما

، فإن للقاضي رفض طلبه وإبقاء الشيوع إلى وقت تصبح فيه  غير مناسب وكانت القسمة فورا تضر بمصالح الشركاء وبمصلحته هو

، وقد يستعيض القاضي عن القسمة النهائية في الحال بقسمة مهايأة تبقى إلى أن يحين  القسمة غير ذات ضرر كبير بمصالح الشركاء

 - 191ص 77وانظر عكس ذلك إسماعيل غانم فقرة  - 291. انظر في هذا المعنى حسن كيرة فقرة  المناسب للقسمة النهائية الوقت

  . 191ص 
من قانون الوالية عل المال أنه " إذا رفعت دعوى ) للقسمة ( على القاصر 52، إذ تنص المادة  وقد مر بنا تطبيق تشريعي لهذا المبدأ

، أن توقف  ، بناء على طبل من ينوب عنه أو بناء على طلب النيابة العامة ، فللمحكمة و الغائب من وارث آخرأو المحجور عليه أ

( $%&. ( في الهامش 991القسمة لمدة ال تجاوز خمس سنوات إذا ثبت لها أن في التعجيل بها ضرراً جسيماً " ) انظر آنفا فقرة 
  . 

 أنواع القسمة : - 538

،وذلك ما لم يكن مجبراً على  اه أن كل شريك له أن يطلب قسمة المال الشائع في أي وقت ما دام الشيوع قائماً وستخلص مما قدمن 

 .  البقاء في الشيوع بنص في القانون أو بموجب اتفاق على النحو الذي بيناه

 partage( وقسمة نهائية )  partage provisionnel. فهي تنقسم أوالً إلى قسمة مؤقتة )  والقسمة يمكن تقسيمها إلى أنواع مختلفة
- definitif  فالقسمة المؤقتة هي قسمة المهايأة المكانية أو الزمانية على التفصيل الذي قدمناه )

فقرة  - 552انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

555 .&%$ )
. أما القسمة النهائية  قتة، ومن ثم سميت بالقسمة المؤ ، ولذلك ال تبقى إال لمدة معينة وهي قسمة منفعة ال قسمة ملك 

، ما لم تكن معلقة على شرط بالقسمة  ، وإذا تمت فإنها تدوم وال تزول كما تزول القسمة المؤقتة فهي قسمة ملك ال قسمة منفعة فحسب

 provisoireوالقسمة الغير الباتة )  ( provisionnel( فهناك إذن فرق بين القسمة المؤقتة )  partage provisoireغير البائتة ) 

، فهي أما  ، في حين أن الثانية تبقى دائماً أو تزول بأثر رجعي ، فاألولي ال تبقى إال لمدة معينة تزول بعدها بغير أثر رجعي (

( أو قسمة جزئية )  partage totalموجودة على سبيل الدوام أو تعتبر كأن لم تكن والقسمة النهائية أما أن تكون قسمة كلية ) 

portage partiel )  ( وإما أن تكون قسمة عينية ،partage en nature  ( أو قسمة تصفية )partage par licitation  وإما )

( فالقسمة الكلية هي  partage judiciaire( أو قسمة قضائية )  partage conventionnel amiableأن تكون قسمة اتفاقية ) 

. وهذا هو  ، وتقرر نصيب كل منهم في جميع هذه األموال قسمها كلها بين الشركاء، فت القسمة التي تتناول جميع األموال اشائعة

، ال تتناول إال بعض األموال الشائعة فتقسمها بين الشركاء  .ولكن قد تكون القسمة النهائية قسمة جزئية األصل في القسمة النهائية

ً  وتفرز نصيب كل منهم فيها . وقد تكون القسمة الجزئية بإفراز نصيب أحد الشركاء  على حاله ، أما ما بقى من األموال فيبقى شائعا

، التي تبقى بعد استبعاد النصيب المفرز  ، وإبقاء سائر الشركاء على الشيوع في جميع األموال الشائعة في جميع األموال الشائعة
 (

القسمة بتقسيم األموال الشائعة إلى  . وقد تكون 299حسن كيرة فقرة  –ثالثاً  9هامش 291ص 119فقرة 29أوبري ورو  ( &%$

. وهذا ما يسمى بقسمة  ، فتبقى المجموعة شائعة بين أفراد هذا الفريق ، يختص بكل مجموعة فريق من الشركاء مجموعتين أو أكثر
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( $%&. ( 12الطبقات أو قسمة الفئات ) منصور مصطفي منصور فقرة 
  ً ، فيفرز  . والقسمة العينية هي قسمة األموال الشائعة عينا

.ويكون اإلفراز أما بطريق التجنيب )  . وهذا هو أيضاً األصل في القسمة النهائية نصيب كل شريك في نفس األموال الشائعة

attribution  ( أو بطريق القرعة )tirage au sort  )
ميع بأن يتجمع نصيب الشريك ويكون اإلفراز أيضاً بطريق التج ( &%$) 

، أو بطريق التفريق بأن يتفرق نصيب الشريك على جميع األموال الشائعة فيأخذ الشريك جزءاً مفرزاً في كل  في شيء مفرز واحد

( $%&. مال منها
بر من ، إذا لم تتيسر إال عن طريق أن بعض الشركاء ينال نصيباً أك ( soulte. وقد تكون القسمة العينية بمعدل )  

. أما إذا أمكنت قسمة  حصته فيدفع للشركاء اآلخرين الذين نالوا نصيباً أقل مبلغاً من النقود يعدل أنصبتهم فنكون معادلة لحصصهم

، كانت هذه القسمة هي القسمة العينية بغير  المال الشائع بحيث ينال كل شريك نصيباً مفرزاً من نفس هذا المال يساوي حصته الشائعة

، فال يكون هناك إذن سبيل لقسمة المال الشائع إال عن طريق التصفية معناها بيع  د ال تمكن القسمة العينية حتى مع المعدلمعدل وق

. ولما كان الثمن الذي يرسو به المزاد هو مبلغ من  ، وقسمة ثمنه بين الشركاء بنسبة حصصهم الشائعة المال الشائع في المزاد

، فال يدخل  . فإذا اتفق الشركاء فيما بينهم على أن مزاد المال الشائع ينحصر فيهم ركاء تكون دائماً ممكنة، فإن قسمته بين الش النقود

. أما إذا لم يتفق الشركاء على انحصار  ، فهنا يكون رسو المزاد على أحد الشركاء قسمة بطريق التصفية في المزايدة أجنبي عنهم

، كانت القسمة هنا أيضاً قسمة  . فإن رسا المزاد على شريك خل في المزاد الشريك واألجنبي، فإنه يجوز عند ذلك أن يد المزاد فيهم

، بل يكون بيعاً عادياً صدر من جميع الشركاء  ، لم يتعتبر رسو المزاد قسمة تصفية . وان رسا المزاد على أجنبي بطريق التصفية

 .  إلى األجنبي عن طريق المزاد

. فتكون قسمة  ، أو قسمة قضائية تكون أما قسمة اتفاقية –، عينية كانت أو قسمة تصفية  كانت أو جزئيةكلية  –والقسمة النهائية 

، فيتفقون على كيفية قسمة األموال الشائعة كلها أو  اتفاقية إذا انفق جميع الشركاء على إجراءاها بالتراضي دون االلتجاء إلى القضاء

، لم يعد  . فإذا لم يتيسر االتفاق ، على أن تكون المزايدة رضائية بيع المال الشائع بالمزاد ، إذا اقتضى األمر ، كما يتفقون بعضها

 .  هناك سبيل لقسمة األموال الشائعة إال عن طريق االلتجاء إلى القضاء وهذه هي القسمة القضائية

( كيف يتم إجراء  2، فنتكلم في مسألتين : )  هائية. ونتولى اآلن بحث القسمة الن ، وهي المهايأة وقد سبق الكالم في القسمة المؤقتة

 .  ( ما يترتب على القسمة من اآلثار 1، )  القسمة

 كيف يتم إجراء القسمة  -المبحث األول 

 القسمة االتفاقية والقسمة القضائية : - 539
لف في القسمة االتفاقية عنه في القسمة ، يخت ، وسواء كانت عينية أو بطريق التصفية ، سواء كانت كلية أو جزئية إجراء القسمة 

،  ، ونبحث بعد ذلك ما لدائني الشركاء من حق التدخل في القسمة . فنبحث إذن إجراء كل من القسمتين االتفاقية والقضائية القضائية

 .  ، حماية لمصالحهم اتفاقية كانت أو قضائية

 القسمة االتفاقية  -المطلب األول 

 مدني على ما يأتي :  835المادة نص قانوني : تنص  - 541
، وجبت  . فإذا كان بينهم من هو ناقص األهلية ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، إذا انعقد إجماعهم " للشركاء

مراعاة اإلجراءات التي يفرضها القانون " 
دي على من المشروع التمهي 2199تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

. ثم وافق  في المشروع النهائي591. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 299ص  - 295ص 1األعمال التحضيرية  ) مجموعة 799، فمجلس الشيوخ تحت رقم  595عليه مجلس النواب تحت رقم 
) .&%$ )

  . 
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 957/  592المدني السابق المادة  يقابل النص في التقنين
: وفي جميع األحوال  957/  592التقنين المدني السابق م  ( &%$) 

، أن يباشروا القسمة  ، إذا اقتضت الحال قسمة أموال مشتركة ، يجوز للشركاء الذين لهم أهلية التصرف في حقوقهم األخرى

، فيما عدا أن التقنين  .وال خالف في الحكم ما بين التقنينين السابق والجديد ها، إذا كانوا متفقين بأجمعهم علي بالطريقة التي يرضونها

ً  955/  591السابق في المادة   منه كان بموجب أن تكون القسمة قضائية فيما إذا كان أحد الشركاء قاصراً أو محجوراً عليه أو غائبا
) .&%$ )

  . 

وفي التقنين  – 755وفي التقنين المدني الليبي م  – 175التقنين المدني السوري م  ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في

 552و  511وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني المادتين  – 2912المدني العراقي م 
 التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

:  
  . ( ) مطابق 175التقنين المدني السوري م 

  . ( ) مطابق 755الليبي م التقنين المدين 
، أن يقتسموا المال الشائع قسمة رضائية بالطريقة التي  ،إذا لم يكن بينهم محجور الشركاء - 2:  2912التقنين المدني العراقي / 

 . ال تتم القسمة الرضائية في العقار إال بالتسجيل في دائرة الطابق - 1.  يرونها
  . ، إذا كان فيها غش أضر بمصلحتهم لقسمةلدائني كل شريك أن يطعنوا في ا - 3

  . ( وحكم التقنين العراقي يتفق بوجه عام مع حكم التقنين المصري )
، إذا كانوا راشدين ومالكين حق  بين الشركاء في شركات العقد أو الملك : تجري القسمة 511قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

، أال إذا قرروا باإلجماع إجراء  لمعينة في عقد إنشاء الشركة أو الطريقة التي ينفقون عليها، وفاقا للطريقة ا التصرف في حقوقهم

  . التصفية قبل كل قسمة
،  عليها في المواد السابقة وفي جميع األحوال الداعية إلى قسمة األموال المشتركة : عند نهاية التصفية في الحالة المنصوص 552م 

، بشرط  ء المالكين حق التصرف في حقوقهم أن يشرعوا في القسمة على الطريقة التي يرونها مناسبة،يجوز للشركا يجوز للشركاء

، أن يشتركوا مباشرة في أعمال القسمة ) عدلت  لها في اإلدارة ، حتى الذين ال يد ويحق لجميع الشركاء –أن يتفقوا عليها باإلجماع 

. ) وحكم التقنين اللبناني يتفق في  2595كانون األول سنة 12قد عدلت بقانون و551. انظر أيضاً م  ( 2595كانون سنة 12بقانون 

، يقتصر على بسط رقابة المحكمة رقابة  ، في حالة المحجور والقاصر ، إال أن المشرع اللبناني مجموعة مع حكم التقنين المصري

وفي القانون اللبناني تشمل  –من قانون الوالية على المال 59,15، أما في القانون المصري فالرقابة سابقة والحقة : م  الحقة للقسمة

انظر في ذلك حسن كيرة في الحقوق العينية األصلية في  -، وال تشمل في القانون المصري إال الوصي  الرقابة الولي والوصي

( $%&. ( 2519القانون المدني اللبناني المقارن مذكرات غير مطبوعة سنة 
  . 

، أن هناك أحكاماً  .وسنرى إلى جانب ذلك أن القسمة االتفاقية هي عقد تسرى عليه أحكام العقود بوجه عام ويتبين من هذا النص

 خاصة بنقض القسمة االتفاقية للغبن 

 كيف يتم إجراء القسمة االتفاقية  - 2

 القسمة االتفاقية عقد تسرى عليه أحكام سائر العقود :  - 540
، ومحله المال الشائع ومن ثم تسرى على هذه القسمة أحكام  ، أطرافه الشركاء المشتاعون عقودوالقسمة االتفاقية عقد كسائر ال

، ووجود سبب  ، واستبقاء المحل لمشروطه ، وخلو اإلدارة من العيوب ، وتوافرت األهلية . فالبد من تراضي الشركاء العقود

 .  مشروع

الشركاء على تعليق القسمة على ما إذا كانت عين من األعيان الداخلة فيها  ، كما إذا اتفق ويجوز تعليق االتفاقية على شرط واقف

، كما إذا اتفق الشركاء على انفساخ القسمة إذا تحول المال الشائع  . كذلك يجوز تعليق القسمة على شرط فاسخ تثبت ملكيتها للشركاء
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 .  من أرض زراعية إلى أرض للبناء في خالل مدة معينة

، حتى إذا أقرها الشركاء  ، فإن الشركاء الذين أبرموها يبقون ملتزمين بها مة االتفاقية بعض الشركاء دون بعضوإذا أبرم القس

اآلخرون أصبحت نافذة في حق الجميع 
فبراير  11 - 592ص 121رقم  9مجموعة عمر  2551يونيه سنة 9نقض مدني  ( &%$) 

 - 2219ص 299رقم 1مجموعة أحكام النقض 2599و سنة ماي 25 - 111ص 19رقم  2مجموعة أحكام النقض 2599سنة 

، فيكون لهم أو لورثتهم إقرار القسمة بقبولهم  ، بالنسبة إلى من لم يقره من الشركاء إيجاباً موجها ً إلى هؤالء ويعتبر عقد القسمة

مدني ) انظر إسماعيل غانم فقرة ص  59لمادة ، وفقاً ألحكام ا . ولكن هذا اإليجاب يبقى قائما لمدة المحددة له أو المدة المعقولة إياها

( $%&. ( 1هامش  195
. وقد يجعل إقرار الشركاء الذين لم يبرموا العقد شرطاً واقفاً أو شرطاً فاسخا في القسمة  

وذلك  ( &%$) 

ي تتم بين بعض الشركاء وتتناول . أما القسمة الت ، كما سبق القول فيما إذا لم يعتبر عق القسمة إيجاباً موجها لمن لم يقره من الشركاء

مكرر فقرة  9، فتكون بداهة باطلة ) بيدان وليبال  ، فتهدر عمداً أو خطأ نصيب الشركاء الذين لم يشتركوا في القسمة كل المال الشائع

( $%&. ( 129ص 75إسماعيل غانم فترة  - 175فترة  5بالنيول وريبير وموري وفيالتون  - 192ص  - 199ص 757
  . 

، كما هو  . فإذا زادت قيمة المال الشائع الذي دخل القسمة على عشرة جنيهات خضع القسمة االتفاقية للقواعد العامة في اإلثباتوت

، فإنه يجوز إثبات القسمة  . أما إذا لم تزد القيمة على عشرة جنيهات ، فال يجوز إثباتها إال بالكتابة أو ما يقوم مقام الكتابة الغالب

 .  لقرائنبالبينة وا

، ما لم يتفق  ، انقلبت قسمة نهائية مدني تقضي بأنه إذا دامت قسمة المهايأة المكانية خمس عشرة سنة 1/  751وقد قدمنا أن المادة 

. ومع ذلك تنقلب هذه  ، وإنما وقع على مهايأة مكانية مؤقتة الشركاء على غير ذلك فالتراضي هنا لم يقع ابتداء على قسمة نهائية

، إلى قسمة نهائية إذا دامت خمس عشرة سنة ولم يكن الشركاء قد اتفقوا من قبل  ، بحكم القانون ال بحكم التراضي ة المؤقتةالقسم

.وقد سبق تفصيل القول في ذلك  على أن الهايأة ال تنقلب إلى قسمة نهائية
( $%&. 551انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. ونكتفي هنا  

، فال يجوز تقضها للغبن كما تنقض القسمة  مكانية التي انقلبت إلى قسمة نهائية ليست بقسمة اتفاقيةباإلشارة إلى أن المهايأة ال

 .  ، وإنما هي قسمة وقعت بحكم القانون .وهي في الوقت ذاته ليست بقسمة قضائية االتفاقية

، ولكنه  ة الفعلية تقوم على اتفاق بين الشركاء( فهي قسمة اتفاقية يجوز نقضها للغبن والقسم partage de faitأما القسمة الفعلية ) 

 ً ، ثم ينهج نهجه سائر  . فيتصرف أحد الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، بل هو اتفاق ضمنى ليس اتفاقاً صريحا

أنهم ارتضوا قسمة  . فيستخلص من تصرفاتهم هذه ضمنا ، كل منهم يتصرف في جزء مفرز يعادل حصته في المال الشائع الشركاء

، ويكون نصيب كل منهم هو الجزء المفرز الذي سبق له أن تصرف  المال الشائع فيما بينهم على الوجه الذي تصرفوا على مقتضاه

فيه 
. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان  وللمحكمة أن تستخلص اإلدارة الضمنية في القسمة الفعلية من ظروف الحال ( &%$) 

، ومما ذكره بعضهم في عقد صادر منه ببيع بعض ما  ستظهر مما استعرضه من التصرفات من الورثة في أوقات مختلفةالحكم قد ا

، وان  استظهر من ذلك أن الورثة اقتسموا األرض المخلفة عن مورثهم –أختص به من أنه يملك القدر المبيع بمضي المدة الطويلة 

، ولو  ، ثم رتب على القسمة التي قال بها التركة بصفته مالكا المدة المكسبة للملكيةكل وأحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من 

فلم يعول على ما كان من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضاً شائعة  ، ، نتائجها القانونية في حق الغير أنها لم تكن بعقد مسجل

مجموعةم المكتب 2551ديسمبر سنة  15خالف القانون في شيء ) نقض مدني ، فإنه ال يكون قد  ال يملك منها شيئا بمقتضى القسمة

لبعض المالك المشتاعين بملكية بعض األعيان  . وقضت أيضاً بأنه إذا قضت المحكمة ( 771ص  1الفني في خمسة وعشرين عاماً 

،  ملك الشائع حتى تملكه بمضي المدة، وبنت حكمها على أن كال منهم قد استقل بوضع يده على جزء معين من ال المشتركة مفرزة

، ولذلك ال يصح  ، فهذا الحكم ال يعتبر مؤسساً على التقرير بوقوع تعاقد على قسمة بين الشركاء مستدلة على ذلك بالبينة والقرائن

تب الفني في خمسة مجموعة المك2551أبريل سنة  5المنعي عليه انه قد خالف القانون إذا هو لم يستند إلى دليل كتابي ) نقض مدني 

 ، إذ قضى بأحقية المدعى إلى الزراعة المحجوز عليها ما عدا المقدار .وقضت أيضاً بأنه إذا كان الحكم ( 771ص  1وعشرين عاما 
، قد استخلص  الخاص بشريكته الحاجزة بإلغاء الحجز المتوقع على حصة شائعة في محصوالت جميع األعيان وبإلزامها بالتعويض

، وبين من ناحية أخرى وجه الضرر الذي  ائغاً أن القسمة بين الشريكين حصلت فعال وان الحاجزة علمت بها وأقرتهااستخالصا س

مجموعة المكتب  2599أكتوبر سنة  11، فإن هذا كاف وال يكون الحكم قد شابه القصور ) نقض مدني  قضى بالتعويض من أجله

،إذا  ، بأنه متى كان الحكم المطعون فيه ، من جهة أخرى ت محكمة النقض. وقض ( 2255ص  1الفني في خمسة وعشرين عاماً 
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التي  –، قد أقام قضاءه على ما حصلته المحكمة تحصيال سائغا من أن األعمال المادية  قرر عدم حصول قسمة في العقار المشفوع به

، ووجدت في تقرير الخبير وأوراق الدعوى ما  ىغير قاطعة في إفادة هذا المعن –استحداث مبان بالمنزل  –أثبتها خبير الدعوى 

مجموعة الكتب الفني  1951 مايو سنة92، فإن النص على الحكم بالقصور يكون في غير محله ) نقض مدني  يكفي تكوين عقيدتها

 . ( 599ص  1في خمسة وعشرين عاما 
ص 19م 2521أبريل سنة 15اف مختلط استئن 999ص 211رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة 12وانظر أيضاً نقض مدني 

 19 - 151ص 95م 2551يونيه سنة  29 - 19ص 91م 2595ديسمبر سنة  25 - 975ص  9م ) 2591يونيه سنة  29 - 911
حسن كيرة فقرة  - 295وانظر عبد المنعم البدراوي فقرة  - 299ص 12م 2555يونيه سنة 17 - 212ص 19م 2557مايو سنة 

259 .&%$ )
تسجيل هذه القسمة بتسجيل التصرفات المتتابعة التي قام بها الشركاء متعاقبين وفي نقض هذه القسمة  . ويكتفي  في 

، إذ أن القسمة الفعلية لم تتم إال وقت إبرام هذا التصرف  للغبن تكون العبرة في تقدير قيمة الشيء بوقت إبرام التصرف األخير
 (

( $%&. 129ص  52إسماعيل غانم فقرة  ( &%$
  . 

 للشركاء اختيار طريقة القسمة االتفاقية : - 542
وقد رأينا  

( $%&. 959انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
، أن يقتسموا  ، إذا انعقد إجماعهم مدني تنص على أن " للشركاء 799أن المادة  

. فقد يختارون أن تكون القسمة  اقية.. " فللشركاء إذن اختيار الطريقة التي تتم بها القسمة االتف المال الشائع بالطريقة التي يرونها

. وقد يختارون  ، أو تكون بغير معدل . وقد تكون هذه القسمة العينية بمعدل ، فيفرزون نصيب كل منهم عيناً في المال الشائع عينية

ب كل منهم في ، أو أن تكون قسمة جزئية فيبقون بعض المال في الشيوع ويفرزون نصي أن تكون القسمة قسمة كلية كما هو الغالب

، أو يتفقون على تجنيب جزء مفرز من المال الشائع نصيباً ألحدهم ويستمر الباقون في الشيوع فيما بقى من المال بعد  المال الباقي

 .  التجنيب

ً  وقد يختارون القسمة بطريق التصفية ، في  و بعضه، كله أ . ويتفقون على بيع المال الشائع ، وبخاصة إذا كان يتعذر قسمة المال عينا

. وقد يختارون البيع بالممارسة إذا  ، وما عسى إال يباع من المال يبقى شائعاً فيما بينهم أو يقتسمونه عيناً  ، ويقتسمون ثمنه المزاد

يدخل  ، فقد يتفقون على إال . وإذا باعوا المال بالمزاد ، فليس هناك ما يجبرهم على البيع بالمزاد إال إذا اختلفوا أجمعوا على ذلك

، وإذا لم يتفقوا على ذلك جاز لألجنبي  ، وإذا لم يتفقوا على ذلك جاز لألجنبي أن يدخل المزاد إال شريك منهم المزاد إال شريك منهم

، أما إذا رسا على أحد الشركاء  . وفي جميع األحوال إذا رسا المزاد على أجنبي اعتبر رسوا المزاد بيعاً ال قسمة أن يدخل في المزاد

 .  نه يعتبر قسمة تصفيةفإ

 وجود قاصر أو محجور عليه أو غائب بين الشركاء :  - 543
مدني كما  799، فقد اوجبت المادة  فإذا كان بين الشركاء قاصر أو محجور عليه لجنون أو عته أو غفلة أو سفه أو كان فيهم غائب

، وقد وردت فيه نصوص خاصة بالقسمة إذا  ن الوالية على المالرأينا مراعاة اإلجراءات التي فرضها القانون ,والقانون هنا هو قانو

 .  كان يبين الشركاء من هو غير كامل األهلية أو كان فيهم غائب

من هذا القانون على ما يأتي : " على الوصي أن يستأذن المحكمة في قسمة مال القاصر بالتراضي إذا كانت له  59فقد نصت المادة 

. وعلى الموصي أن  نت المحكمة عينت األسس التي تجري عليها القسمة واإلجراءات الواجبة االتباع، فإذا أذ مصلحة في ذلك

.. "  يعرض على المحكمة عقد القسمة للتثبيت من عدالتها وللمحكمة في جميع األحوال أن تقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية

سمة مال الغائب والمحجور عيه ما يسري في شان قسمة مال من نفس القانون على أن " يسرى في شأن ق 15ونصت المادة 

 .  القاصرين من أحكام "

،  ، فخرج عنا أن يكون عمالً من أعمال اإلدارة المعتادة ويتبين من النصوص سالفة الذكر أن إجراء القسمة اعتبر أمراً له خطره

وألحق بالتصرفات 
) وقد أجاز الحكم الناظر الوقف طلب  291 ص55م 2591مارس سنة  5قارن استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%&. ( القسمة باعتبار أن القسمة ال تعتبر من أعمال التصرف
. ومن ثم اشترط القانون فيه إال يستقل به الوصي أو القيم أو  
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ف ، بل يجب على أي من هؤالء أن يحصل على إذن من المحكمة كما هو األمر في شأن أعمال التصر الوكيل عن الغائب
 ($%& ) 

، أن تكون القسمة  ، على قرار القانون الفرنسي ، بل يوجب ( ال يكتفي بإذن المحكمة 955/  591وقد كان التقنين المدني السابق ) م 

 هم، أو كان في . والى هذا الحكم أشارت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذ تقول : " أما إذا لم ينعقد اإلجماع فيما بينهم قضائية
 . ( 299ص  1، وجب اتباع إجراءات القسمة القضائية " ) مجموعة األعمال التحضيرية  من هو ناقص األهلية

وغنى عن البيان أن المذكرة اإليضاحية قد أخطأت إذ نسبت الحكم الذي كان معموال به في التقنين المدني السابق إلى التقنين المدني 

( $%&. 2هامش  197ص 75إسماعيل غانم فقرة  - 275ص 299فقرة . انظر عبد المنعم البدراوي  الجديد
، فألنه  . أما الولي 

، فقد أعفي في القسمة من الحصول على هذا اإلذن وجاز له أن  يملك بوجه عام أن يستقل بأعمال التصرف ال يستأذن فيها المحكمة

يستقل بها 
د أطلقت يد األب في التصرف في مال ابنه فيما عدا قيودا ، وق هذا الحكم ال شك فيه إذا كان الولي هو األب ( &%$) 

،  من قانون الوالية على المال على أنه " ال يجوز للجد 29، فقد نصت المادة  . أما إذا كان الولي هو الجد ليست القسمة من بينها

. فمنع الجد من التصرف إال  إضعافها " مال القاصر وال الصلح عليه وال التنازل عن التأمينات أو ، التصرف في بغير إذن المحكمة

( $%&. بإذن المحكمة في قسمة مال الصغير
،  . وإذا طلب الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب إذن المحكمة في القسمة االتفاقية 

تقرر أن تكون القسمة ، ولها أن ترفض القسمة االتفاقية و فعلى المحكمة اوالً أن تقدر ما إذا كانت هذه القسمة في مصلحة المحجور

، فعليها أن تعين األسس التي تجري عليها هذه القسمة واإلجراءات  . فإذا ما قدرت أن القسمة االتفاقية في مصلحة المحجور قضائية

وكيل . وإذا تمت القسمة االتفاقية على مقتضى هذه األسس وبموجب هذه اإلجراءات فعلى الوصي أو القيم أو ال التي يجب اتباعها فيها

، فإذا استوثقت المحكمة من أن األسس التي وضعتها قد  عن الغائب أن يعود مرة ثانية إلى المحكمة ليعرض عليها القسمة التي تمت

.ولها في  ، فإنها تأمر بإنقاذها ، وتثبتت بوجه خاص من عدالة القسمة في ذاتها ، ون أن اإلجراءات التي رسمها قد روعيت التزمت

، أن تقرر العدول عن القسمة االتفاقية إلى القسمة القضائية إذا لم تطمئن إلى القسمة االتفاقية  حتى في هذه المرحلة ، جميع األحوال

التي تمت 
. وقد قضت محكمة النقض بأن إجراء القسمة بالتراضي  انظر المذكرة اإليضاحية لقانون الوالية على المال ( &%$) 

، على أن يحصل الوصي أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء  اقص األهليةجائز ولو كان بين الشركاء من هو ن

. وإذا كان  ، وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذاً في حق ناقص األهلية القسمة على هذا الوجه

ة القاصر ومن في حكمه حتى ال يتعاقد الوصي أو القيم على البطالن المترتب على عدم مراعاة هذه اإلجراءات قد شرع لمصلح

يحتج به إال ناقص األهلية الذي يكون له عند بلوغه سن  ، فإن هذا البطالن يكون نسبياً ال تصرف ليس له في األصل أن يستقل به

لبطالن وإجازة القسمة الحاصلة بغير الرشد أن كان قاصراً أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجوراً عليه التنازل عن التمسك بهذا ا

( $%&. ( 292ص  15رقم 29مجموعة أحكام النقض  2515يناير سنة 19اتباع هذه اإلجراءات ) نقض مدني 
  . 

 وجود الطعن في القسمة االتفاقية :  - 544
طعن فيها هي نفس وجوه الطعن في ، فإن وجوه ال ، عقداً تسري عليه أحكام سائر العقود ، كما قدمنا ولما كانت القسمة االتفاقية

 .  العقد

، فهذا العقد يكون تعامال  ، كما إذا وقعت قسمة اتفاقية بين الورثة قبل موت المورث فقج يطعن في القسمة االتفاقية بالبطالن المطلق

، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن فيه بالبطالن  ، ومن ثم يكون باطالً  في تركة مستقبلة
( $%&. 991آنفا فقرة انظر  ( &%$) 

  . 

، ولم تراع اإلجراءات التي أسلفنا ذكرها  . فإذا كان أحد الشركاء قاصراً مثال وقد يطعن في القسمة االتفاقية باإلبطال لنقص األهلية

في القسمة 
( $%&. 959انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

. جاز لهذا الشريك أن يطلب إبطال القسمة وفقاً للقواعد العامة  
نفض  ( &%$) 

ص 15رقم  29مجموعة أحكام النقض 2515يناير سنة 19 - 959ص 75رقم 29مجموعة أحكام  2511مايو سنة  9مدني 

292 .&%$ )
  . 

. فإذا وقع الشركاء مثال في غلط جوهري في قيمة أحد أعيان  وقد يطعن في القسمة االتفاقية باإلبطال لعيب من عيوب اإلدارة

، جاز للشريك الذي وقعت في نصيبه هذه العين إذا  قيمتها بأقل من الحقيقة أو بأكثر منها إلى حد كبير ، فقدرت األموال الشائعة
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، طلب إبطال القسمة االتفاقية للغلط  ، أو للشركاء اآلخرين إذا قدرت بأقل من قيمتها قدرت بأكثر من قيمتها
وكثيراً ما  ( &%$) 

. والى هذا تشير المناقشات التي دارت في لجنة مجلس  غلط في قيمة المال الشائعيغني نقض القسمة للغبن عن إبطال القسمة لل

، فقد قيل في هذه اللجنة : " فالنص هنا واجب ألنه يحمي المتقاسم  مدني المتعلقة بنقض القسمة للغبن759الشيوخ في شأن المادة 

. ولكن يوجد مع ذلك فروق ما بين نقض القسمة للغبن  ( 215ص 1يقع في الخطأ ) الغلط ( ) مجموعة األعمال التحضيرية  الذي

، بل يتناول أيضاً الغلط في صفة جوهرية في الشيء أو في  . فالغلط أوال ال يقتصر على الغلط في القيمة وإبطال القسمة للغلط

رط فيه نصاب معين كما اشترط ،ال يشت . وفيما يتعلق بالغلط في القيمة الناحية أوسع من الغبن ، فهو من هذه الشخص أو في الباعث

، فإذا وقع  .ومهما يكن من أمر ،ومدة رفع الدعوى في الغبن سنة واحدة منذ القسمة وهي ثالث في الغلط منذ كشفه الخمس في الغبن

، لم يكن  ، ولكن المتقاسمين اآلخرين أبدوا استعدادهم لتالقي نتائجه بإجراء قسمة تكميلية مثال أو بتعويض في القسمة غلط جوهري

ص 59. انظر في هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  مدني215، عمال بأحكام المادة  لمن وقع في الغلط اإلصرار على إبطال العقد

 $%&. 911ص  299رقم  5مجموعة عمر 2555مايو سنة  22. وانظر في جواز إبطال القسمة للغلط نقض مدني  1هامش 129

)
  . 

سمة للتدليس كذلك يجوز طلب إبطال هذه الق
وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد قضى ببطالن عقد قسمة  ( &%$) 

، بانيا ذلك على ما ثبت من أن الطرف اآلخر  ، لما شاب رضاء أحد طرفي القسمة من تدليس أرض رسا مزادها على المقتسمين

، وبعد أن  يرى استحقاق بعض هذه األرض قف الذي كاناستصدر هذا العقد في أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الو

، بل ألهمه غير  ، وأنه أخفي هذا عن قسيمه أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه األرض في ملكيته وما يخرج عنها

، ففي هذا الذي  قاقما علم كي يختص هو في عقد القسمة بما يخرج معظمهم عن ملك الوقف ويختص قسيمه بما سيكون ماله االستح

رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555أثبته الحكم ما يكفي العتباره حيلة تفسد رضا من خدع بها ) نقض مدني أول ديسمبر سنة 

( $%&. ( 15ص 27
، فتنتقل اآلن للكالم في نقض  . أما الغبن فقد أفرده القانون بأحكام خاصة ألهميته في القسمة . أو لإلكراه 

 .  القسمة االتفاقية للغبن

 نقض القسمة االتفاقية للغبن  - 1

 مدني على ما يأتي :  845نص قانوني : تنص المادة  - 545
، على أن تكون  أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا - 2"  

 .  العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة "

، إذا أكمل للمدعي  . وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد ويجب أن ترفع الدعوى خالل السنة التالية للقسمة - 1"  

قص من حصته " نقداً أو عيناً ما ن
من المشروع التمهيدي على وجه  2129تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( &%$) 

. وفي لجنة  ، فيما عدا أن مقدار الغبن في المشروع التمهيدي كان الربع ال الخمس مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

.  في المشروع النهائي 521للجنة على النص معدال على هذا الوجه تحت رقم ،ووافقت ا المراجعة عدل مقدار الغبن إلى الخمس

،اعترض على النص بأنه " ما دامت القسمة قد تمت بالتراضي  .وفي لجنة مجلس الشيوخ 525ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

الغرض من القسمة بالتراضي  " فأجيب بأن . ، إذ ال يجب أن تعرض المعامالت للفسخ بسببه " فال يجوز الرجوع فيها بسبب الغبن

.  ، فالنص هنا واجب ألنه يحمي المتقاسم الذي يقع في الخطأ " ، فإذا لم تتحقق فالبتة من تحقيقها هو تتحقيق المساواة بين المتقاسمين

ووافق  . 745و تحت رقم ، وأقرت النص كما ه ، فلم توافق اللجنة على ذلك وعندئذ اقترح رفع نسبة الغبن من الخمس إلى الربع

. وعندئذ اقترح رفع نسبة الغبن  ( 299ص  - 211ص 1مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما  759، وأقرت النص كما هو تحت رقم  ، فلم توافق اللجنة على ذلك من الخمس إلى الربع

( $%&. ( 299ص  - 211ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية أقرته لجنته 
  

وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق 
، وكان يغني عن الغبن في هذه  فلم يكن هناك ما يجيز نقض القسمة للغبن ( &%$) 

م 2591فبراير سنة  12اف مختلط . ومع ذلك كان القضاء المختلط يجيز نقص القسمة للغبن : استئن الحالة الغلط في قيمة الشيء
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ص 91م 2515فبراير سنة  11 - 515ص 99م 2519مايو سنة 15 - 219ص 95م 2511فبراير سنة 25 - 219ص 27

( $%&. 222ص 91م 2559يناير سنة 19 - 912ص 57م 2591يونية سنة 21 -ص 151
  . 

وفي  – 755وفي التقنين المدني الليبي م  - 155ي السوري م ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدن

 125و  555و 551وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني م  - 2911التقنين المدني العراقي / 
التقنينات المدنية العربية  ( &%$) 

  األخرى
 . ( ) مطابق 155التقنين المدني السوري م 
 . ( ق) مطاب 755التقنين المدني الليبي م 

يجوز طلب نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن  - 2:  2911التقنين المدني العراقي م 

.وللمدعى عليه أن يوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا  الدعوى بذلك بعد مرور ستة أشهر من انتهاء القسمة ، وال تسمع فاحش

  . أو عينياً ما نقص من حصته أكمل للمدعي نقداً 
، والخمس  ،والعشر في الحيوانات ، ونصف العشر في العروض ويعتبر الغبن فاحشاً متى كان على قدر ربع العشر في الدراهم - 2

  . في العقارات
،  باختالف نوع المنقول ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري في أن مقدار الغبن في المنقول في التقنين العراقي يتفاوت )

 . ( وفي أن مدة رفع الدعوى ستة أشهر في التقنين العراقي بدال من سنة في التقنين المصري
، إال بسبب الغلط أو  ، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية : ال يجوز إبطال القسمة 551م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

  . اإلكراه أو الخداع أو الغبن
:أن إبطال القسمة لألسباب التي عينها القانون يرجع كال من المتقاسمين إلى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية  555م 

ويجب أن تقام  –، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقا لألصول ومقابل بدل  والعملية عند حصول القسمة

  . ، وال تقبل بعد انقضائها نة التي تلي القسمةدعوى اإلبطال في الس
للبطالن في األحوال اآلتية  .ويكون األمر على خالف ذلك ويصبح العقد قابال : أن الغبن ال يفسد في األساس رضا المغبون 125م 

ن يكون فاحشاً وشاذاً عن العادة ، األولي أ إذا كان المغبون راشداً وكان للغبن خاصتان –. ثانياً  إذا كان المغبون قاصراً  -:أوال 

،  المبينة فيما تقدم ، إلى الدرجة .ويمكن ، والثانية أن يكون المستفيد قد أراد استثمار ضيق أو طيش أو عدم خبرة المغبون المألوفة

  . إبطال عقود الفرز نفسها بسبب الغبن
، أما إذا كان بالغا  سمة للغبن إال إذا كان الشريك قاصراً ويتبين من مجموع هذه النصوص أن القانون اللبناني ال يجيز نقض الق )

فيشترط لنقض القسمة أن يكون الغبن فاحشاً وان يكون قد استغل في الشريك المغبون ضيق أو طيش أو عدم خبرة : وترفع دعوى 

( $%&. ( الغبن في القسمة في خالل سنة من تمامها
  . 

، أما القسمة القضائية فال يجوز الطعن فيها بالغبن إذ المفروض أن هذه  لقسمة االتفاقيةويالحظ أن نقض القسمة للغبن مقصور على ا

القسمة قد أحبطت بالضمانات الواجبة التي يكون من شأنها رفع الغبن عن المتقاسمين وكفالة المساواة فيما بينهم 
وقد ورد  ( &%$) 

، ألن المفروض في هذه  " أما القسمة القضائية فال تقبل فيها دعوى الغبنفي المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : 

( $%&. ( 217ص  1القسمة أن كل االحتياطات قد اتخذت لمنع الغبن ) مجموعة األعمال التحضيرية 
. ويخالف التقنين المدني  

 .  ، ولو كانت قسمة قضائية نقض القسمة للغبن، فالتقنين الفرنسي يبيح  ( التقنين المدني المصري في ذلك 77 – 771الفرنسي ) م 
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 الغبن في ذاته عيب في عقد القسمة يجيز نقضها :  - 546
.وليس من  ، أي قابالً لإلبطال ، فهذا في ذاته عيب يجعل عقد القسمة قابالً للنقض إذا وقع في القسمة غبن بالمقدار الذي حدده القانون

، كما أنه ليس من الضروري أن يكون الغبن نتيجة الستغالل طيش بين أو هوى جامح  الضروري أن يصحب الغبن تدليس أو غلط

. ويترتب على ذلك أن  ، بناء على طلب الشريك المغبون . فالغبن وحده كاف لجعل عقد القسمة قابالً لإلبطال في الشريك المغبون

د بعد اإلجازة غير قابل للنقض ، فيصبح العق للشريك المغبون أن يجيز عقد القسمة الذي وقع فيه الغبن
وال يعتبر الشريك  ( &%$) 

 9911فقرة  9، عن حقه في نقضه للغبن ) بودري وفال في المواريث  ، في عقد القسمة نفسه المغبون مميزاً لعقد القسمة إذا هو نزل
) .&%$ )

، كأن دفع  بعد علمه بالغبن الذي لحق به .وتكون هناك إجازة ضمنية إذا نفذ الشريك المغبون عقد القسمة تنفيذاً اختياريا 

، أو تسلم المال المفرز الذي وقع في نصيبه راضياً ولو لم تنقض السنة التي  المعدل الذي التزم بدفعه أو تسلمه إذا كان هو الدائن به

حو ذلك من التصرفات الدالة ، أو تصرف في هذا المال المفرز بالبيع أو الهبة أو الرهن أو ن يجب أن يرفع في خاللها دعوى الغبن

 .  على الرضاء بما قسم له والنزول عن دعوى النقض للغبن

،وعندئذ يكون عقد القسمة قابال لإلبطال للغلط إذا توافرت  والغالب في العمل أن يكون الغبن قد وقع نتيجة لغلط في قيمة الشيء

، فال يكون سببا ال لإلبطال  ( erreur de caleulفي الحساب )  . أما لخطأ ، وكذلك قابالً للنقض إذا توافرت شروط الغبن شروطه

، ولكن يجب تصحيحه ولو كان الغبن الذي ترتب عليه الخمس أو اقل  ، وال للنقض للغبن للغلط
بودري وفال في المواريث  ( &%$) 

( $%&. 152ص 9552فقرة  9
ما إذا استحق جزء من المال الذي ، ك . وقد يقع الغبن دون أن يكون هناك غلط أو تدليس أو إكراه 

. فعند ذلك يستطيع الشريك  ، فيصبح الجزء الباقي أقل من أربعة أخماس ما يستحقه هذا الشريك وقع في نصيب أحد الشركاء

، حتى لو كان سبب االستحقاق قد استبعد في عقد القسمة من أن يكون سببا للرجوع  المغبون أن يرجع على باقي الشركاء بالغبن

الضمان ب
فقرة  29عكس ذلك لوران  - 9559فقرة  9بودري وفال في المواريث  - 919وفقرة 992فقرة  21ديمولومب  ( &%$) 

( $%& . 599وفقرة  551
  . 

،  ، ولو نشأ الغبن من أن أحد الشركاء فرض عليه أن يدفع معدال لشريك آخر فتبين أنه معسر وقت القسمة ويجوز نقض القسمة للغبن

لى إعساره أن لحق غبن بالمقدار الذي حدده القانون الشريك الدائن بهذا المعدل كذلك يجوز للوارث الذي وقع في نصيبه وترتب ع

، أن ينقص القسمة للغبن إذا ترتب على إعسار المدين أن لحق الوارث غبن  ، وتبين أن المدين كان معسراً منذ القسمة دين للتركة

بالمقدار الذي حدده القانون 
( $%&. 9555فقرة  9بودري وفال في المواريث  ( &%$) 

. ولكن ال يجوز نفض القسمة للغبن إذا  

، أو هبة منه لهذا الشريك  ، وقد رضى به وفاء اللتزام طبيعي في ذمته لشريك آخر كان الشريك يعلم وقت القسمة بالغبن
 ($%& ) 

( $%&. 9551فقرة  9بودري وفال في المواريث 
  . 

 ر الغبن وكيفية حسابه : مقدا - 547
مدني تنص على أنه " يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد 759رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

لنص  . وقد كان المشروع التمهيدي ، على أن تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة " لحقه منها غبن يزيد على الخمس

.  ، وذلك أسوة بمقدار الغبن في القسمة في القانون الفرنسي مدني يشترط في الغبن أن يزيد على الربع ال على الخمس759المادة 

، وألن الخمس هو المقدار المألوف في الغبن  ولكن لجنة المراجعة عدلت مقدار الغبن إلى الخمس أسوة بالغبن في بيع عقار القاصر

مية في الشريعة اإلسال
( $%&. 1هامش 755ص 959انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

 

.  ، وتقدير نصيب كل من الشركاء في هذا المال ، يجب تقدير المال الشائع محل القسمة ولمعرفة ما إذا كان قد وقع غبن في القسمة

مة ، وال يعتد بالتقدير الوارد في عقد القس وتقدر قيمة المال الشائع بواسطة خبير عند االقتضاء
 - 527فقرة  21ديمولومب  ( &%$) 

( $%&. 9599فقرة  9بودري وفال في المواريث  - 555فقرة  29لوران 
.  ثم تقدر قيمة نصيب كل شريك في هذا المال الشائع 
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، وكان هناك شركاء خمسة بحصص متساوية كان الواجب أن تكون قيمة  جنيه9999فإذا فرضنا أن قدرت قيمة المال الشائع بمبلغ 

، أن تنزل قيمة المال المفرز الذي وقع  ، ويجب حتى يعتبر الشريك مغبوناً في هذه القسمة جنيه2999النصيب المفرز لكل شريك 

في نصيبه عن أربعة األخماس حتى يكون حتى يكون مغبوناً في أكثر من الخمس أي يجب أن تكون قيمة المال الذي وقع في نصيبه 

. فإذا فرضنا أن أربعة من  ، فإنه ال يجوز له أن ينقض القسمة للغبن جنيه أو أكثر 799ت هذه القيمة .أما إذا كان جنيه 799اقل من 

، وأخذ الشريك الخامس الباقي  جنيه9199، فيكون مجموع أنصبة األربعة  جنيه 799خمسة الشركاء كانت قيمة نصيب كل منهم 

الشريك الخامس نصيب كل من الشركاء األربعة ال يجوز ألي من  ، فبالرغم من التفاوت الكبير بين نصيب جنيه2799أي اخذ 

، ألن الغبن الذي أصاب كال من الشركاء األربعة ال يزيد على الخمس  الشركاء األربعة أن يطلب نقض ونصيب كل للغبن
 ($%& ) 

( $%&. 9551فقرة  9بودري وفال في المواريث 
 . 

، وفي تقدير قيمة نصيب كل من  والعبرة في التقدير بقمية الشيء وقت القسمة فيعتد بوقت القسمة في تقدير قيمة المال الشائع

، فال يعتد بأي أمر يحدث بعد القسمة ويزيد من هذه القيمة  . فإذا كانت قيمة نصيب أحد الشركاء وقت القسمة هي مبلغ معين الشركاء

ص منها كانخفاض أسعار األوراق المالية أو إعسار شريك في ذمته معدل لشريك آخر إذا كان هذا اإلعسار قد ، أو ينق كتحسن الصقع

 .  حدث بعد القسمة ال وقتها

، فال يعتد بما لحقه من الغبن في كل عين من  ويعتبر الشريك مغبونا إذا كان مجموع ما أصابه من الغبن يزيد على الخمس كما قدمنا

جنيه فكان 2999جنيه لكنها قدرت بمبلغ 2999. فلو وقع في نصيب أحد الشركاء دار قيمتها الحقيقة  وقعت في نصيبه األعيان التي

،  جنيه2999جنيه ولكنها قدرت بمبلغ 2199، ووقع في نصيبه أيضاً أرض قيمتها الحقيقية  جنيه 999مغبونا في هذه الدار بمقدار 

،  جنيه فقط999. ويكون ما لحقه من الغبن هو  جنيه999زل مما خسر في الدار وهو جنيه يستن199فإن ما كسب في األرض وهو 

 .  فإن كان هذا المقدار ال يزيد علىالخمس لم يستطيع الشريك أن ينقض القسمة للغبن

 أنواع القسمة التي يجوز فيها لنقض للغبن : - 548
قدمنا 

( $%&. 959انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
. وأية قسمة  بن إنما يكون في القسمة اإلتفاقية دون القسمة القضائيةأن نقض القسمة للغ 

،  ، إذا كانت القسمة االتفاقية قسمة عينية اتفاقية يجوز فيها نقض العقد للغبن على الوجه الذي بسطناه فيجوز نقض القسمة للغبن

،  حتى لو تمت القسمة االتفاقية بطريق التصفية ، . وكذلك يجوز النقض للغبن ، قسمة كلية أو قسمة جزئية بمعدل أو بغير معدل

، وإنما هو الغبن في قسمة الثمن بين  والذي يعتد به هنا ليس هو الغبن الذي يقع في بيع المال الشائع إذا كان المشتري أجنبياً 

، ألن البيع في هذه الحالة  بيع.ولكن إذا كان المشتري في قسمة التصفية هو أحد الشركاء فإنه يعتد بالغبن الذي يقع في ال الشركاء

، وقسم الثمن بين الشركاء فكان نصيب كل  . فإذا بيع المال الشائع ألحد الشركاء بأقل من أربعة أخماس القيمة يعتبر قسمة كما قدمنا

 .  القسمة للغبن، كان لكل من هؤالء الشركاء طلب نقض  اقل من أربعة أخماس القيمة الحقيقية –فيما عدا الشريك المشتري  –منهم 

، فغن الغبن ينظر إلى مجموع هذه العقود ال إلى كل  وإذا تجزأت القسمة إلى عدة عقود وقع كل عقد منها على جزء من المال الشائع

، ولكنه في العقود األخرى نال نصيباً أكثر مما يستحق بحيث أن الغبن  عقد على حدة فلو غبن أحد الشركاء في بعض هذه العقود

،  ، أما إذا كان الغبن يزيد على الخمس ، فإنه ال يحق له طلب نقض القسمة للغبن حقه في مجموع العقود ال يزيد على الخمسالذي ل

 .  ، ألن هذه العقود تعتبر مراحل متعاقبة في قسمة كلية واحدة ، ما زاد الغبن فيه على الخمس وما لم يزد فإنه له نقض العقوج جميعها

، وفي جميع األحوال يعتد بحقيقة العقد  تفاقية صورة عقد بيع أو عقد مقايضة أو عقد صلح أو غير ذلك من العقودوقد تأخذ القسمة اال

 .  ال بصورته فيكون عقد القسمة اتفاقية يجوز فيها نقض القسمة للغبن

. فلو  الية تأبي طبيعتها أن تنقض للغبن، لم يجز نقضه غذ أن العقود االحتم ولكن إذا كان العقد الذي يراد به القسمة هو عقد احتمالي

، ويرتب هذا الشريك للشريك اآلخر إيراداً مرتباً  أن دارا شائعة بين شريكين قسمت بينهما على أن تخلص ملكية الدار ألحد الشريكين

فإن عقد ترتيب اإليراد ،  ، أو يرتب له على الدار كلها حق انتفاع يبقى مدى حياة المنتفع طول الحياة في مقابل حصته في الدار

 .  ، ومن ثم ال يجوز الطعن في هذه القسمة بالنقض للغبن المرتب مدى الحياة أو عقد ترتيب حق االنتفاع مدى الحياة عقد احتمالي
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 دعوى نقض القسمة للغبن :  - 549
، حتى لو كان المال المقسوم منقوالً،  مة، جاز رفع دعوى نقض القس فإذا ما تحقق الغبن في القسمة االتفاقية على النحو الذي بسطناه

 بخالف البيع فيشترط لجواز الطعن فيه للغبن أن يكون البائع غير متوافر األهلية وان يكون المبيع عقاراً.

  

، فال يستطيع  ، فإذا كان بعض الشركاء قد لحق بهم غبن دون بعض آخر والمدعى في هذه الدعوى هو الشريك الذي لحقه الغبن

، فيجوز للوارث بعد موت  .وتنتقل دعوى الغبن من الشريك الذي لحقه الغبن إلى وارثه ك الذي يلم يلحقه غبن رفع الدعوىالشري

، طبقاً  . ويجوز كذلك لدائن الشريك الذي لحقه الغبن أن يرفع الدعوى باسم مدينة مورثه أن يرفع الدعوى أو أن يواصل السير فيها

 .  غير المباشرةللقواعد المقررة في الدعوى 

، وهذه قد تمت بتراضي جميع  ، ألن دعوى الغبن ترمي إلى إبطال القسمة االتفاقية والمدعى عيه في دعوى الغبن هم سائر الشركاء

 .  الشركاء

. ونظير  ، على أنه " يجب أن ترفع الدعوى في خالل السنة التالية للقسمة " ، كما رأينا مدني759وتنص الفقرة الثانية من المادة 

ذلك ما رأيناه في دعوى الغبن لالستغالل من أنها هي أيضاً يجب أن ترفع في " خالل سنة من تاريخ العقد وإال كانت غير مقبولة " ) 

،  ( delai de prscription( ال مدة تقادم )  delai de decheance. فالسنة في الحالتين ميعاد إسقاط )  مدني ( 1/  215م 

دة التي ترفع في خاللها دعوى الغبن في بيع عقار غير متوافر األهلية فالنص صريح في أن المدة هي مدة تقادم إذ وذلك بخالف الم

مدني على أن " تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثالث سنوات من وقت توافر األهلية  2/  511تنص المادة 

. ومن ثم تكون السنة التي يجب أن ترفع في خاللها دعوى نقض القسمة للغبن  ار المبيع "أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العق

.وتبدأ  ، ال مدة للتقادم . وتبدأ السنة من وقت تمام عقد القسمة للغبن هي ميعاد لرفع الدعوى ، ال مدة للتقادم هي ميعاد لرفع الدعوى

، سواء علم الشريك المغبون  مدني ( فإذا انقضت السنة 9لتقويم الميالدي ) م ، وتحسب با السنة من وقت تمام عقد القسمة االتفاقية

، والفرق بين ميعاد  ، كانت الدعوى غير مقبولة ، ورفعها بعد ذلك ، دون أن يرفع هذا الشريك دعوى نقض القسمة بالغبن أو لم يعلم

 .  ، بخالف مدة التقادم فيرد عليها االنقطاع والوقف  يقفاإلسقاط الذي نحن بصدده ومدة التقادم أن ميعاد اإلسقاط ال ينقطع وال

، وله أن يثبت ذلك بجميع طرق اإلثبات  وعبء إثبات الغبن الذي يزيد على الخمس يقع على عاتق المدعي أي الشريك المغبون

،  لتقدير قيمة المال الشائع وقت القسمة . والغالب في العمل أن تعين المحكمة خبيراً  ومنها البينة والقرائن ألنه إنما يثبت واقعة مادية

 ً ، وبمقارنه هاتين القيمتين تمكن معرفة ما إذا كان  ولتقدير قيمة المال المفرز الذي وقع فلي نصيب الشريك المغبون وقت القسمة أيضا

ت للقاضي وقوع غبن للمدعى . ومتى ثب الشريك قد لحقه غبن يزيد على الخمس بالنظر إلى مقدار حصته في المال الشائع قبل القسمة

، على  . ففي دعاوى اإلبطال ، أي بإبطالها ، فإنه يتعين عليه أن يقضي بنقض القسمة ، على النحو الذي بسطناه يزيد على الخمس

 .  ، ال يملك القاضي سلطة تقديرية ويتحتم عليه أن يقضي بإبطال العقد متى تحقق سبب اإلبطال خالف دعاوى الفسخ

 ار التي تترتب على نقض القسمة للغبن : اآلث - 551
،  ، وعادت حالة الشيوع التي كان قد زالت بالقسمة قبل إبطالها ، بطلت واعتبرت كأن لم تكن إذا انقضت القسمة االتفاقية للغبن

،سواء  القسمة من جديد . فيجوز إذن ألي شريك أن يطلب واعتبر المال المملوك للشركاء شائعاً بينهم منذ بدأ الشيوع وكأنه لم ينقطع

. ويجوز أن تكون القسمة الجديدة قسمة اتفاقية كما  في ذلك الشريك المغبون الذي نقض القسمة أو أي شريك آخر لم يطلب نقضها

، كما يجوز أن تكون قسمة قضائية وعندئذ ال يجوز  كانت أول مرة وعندئذ يجوز نقضها هي أيضاً للغبن على الوجه الذي بيناه

 .  للغبننقضها 

،  ، فيتسقط تصرفات الشركاء في األموال المفرزة التي وقعت في نصيبهم نتيجة للقسمة ونقض القسمة للغبن له اثر رجعي كما قدمنا

،  وتعود هذه األموال خالية من الحقوق التي ترتبت للغير طبقا للقواعد المقررة في شان إثر إبطال العقد في التصرفات الصادرة للغير

 .  ، وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن مال اإلدارة فتبقى محتفظة بأثرها حتى بعد نقض القسمةأما أع
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 تفادي نقض القسمة بإكمال نصيب الشريك المغبون :  - 550
قدمنا 

( $%&. 959انظر آنفا فقرة  ( &%$) 
أن مدني تنص في شأن دعوى الغبن على أن " للمدعي عليه  1/  51ت 7أن المادة  

 .  يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا أكمل للمدعي نقداً أو عيناً ما نقص من حصته "

. ) الحالة األولي ( حالة الغبن عن  ويالحظ أن هناك حالتين أخريين يناظران تفادي نقض القسمة بإكمال نصيب الشريك المغبون

. وإنقاص االلتزامات هنا ليس ضرورياً أن  ال العقد أو إنقاص التزاماته، ففيها يجوز للمتعاقد المغبون أن يطلب إبط طريق االستغالل

، بل يكفي أن يرفع عنه الغبن الفاحش  يكون بحيث يرفع أي غبن عن المتعاقد المغبون
( $%&. 122فقرة  2الوسيط  ( &%$) 

 

/  215وكذلك يجوز للمدعي عليه في عقود المعاوضة أن يتوقى دعوى اإلبطال " إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن " ) م 

،  مدني ( وال يشترط أن تكون الزيادة التي يعرضها المدعي عليه لتوقي دعوى اإلبطال " بحيث تجعل الثمن معادالً لقيمة الشيء 9

تجعل الغبن الذي يتحمله البائع ال يصل إلى حد الغبن الفاحش " بل يكفي أن تكون بحيث 
( $%&. 129الوسيط فقرة  ( &%$) 

  ( .

مدني على أنه " إذا بيع عقار مملوك  2/  519، فقد نصت المادة  والحالة الثانية ( حالة الغبن في بيع عقار من ال تتوافر فيه األهلية

مدني على أنه " إذا بيع عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية وكان في  2/  519لمادة لشخص ال تتوافر فيه األهلية ولقد نصت ا

 .  ، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المنزل " البيع غبن يزيد على الخمس

، وهو عادة ما يزيد على الخمس  احش، ال يعوض الطرف إال بما يرفع عنه الغبن الف ففي الحالتين المتقدمتي الذكر من حاالت الغبن

ً  فيكفي أن يرتفع الغبن بحيث يصبح غير زائد على الخمس . أما في الحالة التي نحن  ، وليس من الضروري أن يرتفع الغبن بتاتا

ً  ، بل يجب إكمال الشريك المغبون ، فال يكفي ذلك ،وهي حالة نقض القسمة للغبن بصددها .  حصته، ما نقص من  ، نقداً أو عينا

، وإعطاؤه ما يجعل قيمة نصيبه في القسمة يعادل  ، رفع الغبن بتاتاً عن الشريك المغبون ، لتفادي دعوى نقض القسمة فيجب إذن

، يحتمل فيها للغبن ويتسامح  . والسبب في ذلك أن البيع وأمثاله من العقود تعتبر من عقود المضاربة تماما حصته الشائعة دون نقص

، فإذا اختلت  ، بل هي عقد يقوم في أساسه على المساواة ما بين المتقاسمين . أما القسمة فليست من عقود المضاربة ينفيه إلى حد مع

. وإذا كان القانون قد تسامح في غبن ال يزيد على الخمس في بداية األمر حتى ال تثار المنازعات ألقل غبن  هذه المساواة اختل العقد

، ولم يكتف بابالغ  متى زاد الغبن على الخمس فأوجب إكمال نصيب الشريك بما يساوي حصته تماماً ، فإنه تشدد  يصيب الشريك

. وحساب ما نقص من حصة الشريك  نصيب الشريك إلى أربعة األخماس كما اكتفي في االستغالل وفي بيع عقار غير كامل األهلية

ضاف إلى ذلك ثمرات هذا الجزء الناقص أو فوائده من وقت القسمة إلى ، ويجب أن ي ، ال بوقت الدفع المغبون يعتد فيه بوقت القسمة

 . ، حتى يكون تعويض الشريك المغبون كامالً  وقت الدفع

 ً . فالنقد يكون بدفع مبلغ من النقود يساوي ما نقص من  وإكمال نصيب الشريك المغبون على هذا النحو يصح أن يكون نقداً أو عينا

، وقد يكون اإلكمال عينا بأن يدفع إلى الشريك المغبون جزء من المال المقسوم  لوجه الذي سبق بيانهحصة الشريك المغبون على ا

. فإذا عرض  ، أي للمدعي عليه في دعوى نقض القسمة للغبن ، والخيار بين الدفع نقداً أو الدفع عيناً يكون للمدين عينه يكمل حصته

، إذا عرض  . والعكس صحيح فال يصح للمدين بعد ذلك العدول عن الدفع إلى الدفع عينا،  المدين الدفع نقداً وقبله الشريك المغبون

 . ، لم يجز للمدين بعد ذلك العدول إلى الدفع نقداً  المدين الدفع عينا وقبله الشريك المغبون

. بل يجوز  تئناف ألول مرة، وأمام المحكمة االس ويجوز للمدعي عليه عرض إكمال حصة المدعي في أية حالة كانت عليها الدعوى 

، فيمنع المدعي عليه تمام إجراء  ، وذلك إلى وقت إجراء قسمة جديدة له العرض حتى بعد صدور حكم نهائي بنقض القسمة للغبن

هذه القسمة الجديدة بعرضه إكمال حصة المدعي مضافاً إلى ذلك المصروفات التي تكبدها هذا األخير بسبب البدء في إجراء القسمة 

، كما رأينا  مدني في شأن دعوى الغبن 1/  759، إذ تقول المادة  .ويظهر ذلك من عبارة النص لجديدةا
انظر آنفا فقرة  ( &%$) 

959 .&%$ )
.. " فمنع القسمة من جديد هو الغرض الذي يهدف إليه  . أن " للمدعي عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد 

، فيجوز له هذا العرض إلى ما قبل إتمام هذه القسمة  ة المدعيالمدعي عليه من عرضه إكمال حص
انظر في هذا المعنى  ( &%$) 

( $%&. 599ص 999محمد على عرفة فقرة  - 9999فقرة  9بودري وفال في المواريث  - 595فقرة  21ديمولومب 
 . 

ء جميعاً على مبدأ إكمال حصة المدعى نقداً أو ، فالبد من أن يتفق هؤال ، وهذا ما يقع كثيراً فى العمل وإذا تعدد المدعى عليه

 ً . أما إذا لم يتفقوا على مبدأ  ، تولت المحكمة الفصل فى ذلك ، واختلفوا فى مقدار ما يرد إلى المدعى . فإذا اتفقوا على ذلك عينا

ين وافقوا على اإلكمال ما يكمل نصيب . وإذا دفع الشركاء الذ ، فإن من لم يوافق من الشركاء على اإلكمال ال يلتزم به اإلكمال نفسه
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، لم يرجعوا على من لم يوافق من الشركاء بشئ  الشريك المغبون كله
 9هيك  - 512وفقرة  515فقرة  21ديمولومب  ( &%$) 

( $%&. 9991فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  - 512فقرة 
 . 

ويجوز إكمال صحة الشريك المغبون نيابة عن مدينيهم 
 9بودرى وفال فى المواريث  - 512فقرة  21يمولومب د ( &%$) 

( $%&. 9991فقرة 
 . 

 القسمة القضائية -المطلب الثانى

 متى يجب أن يكون القسمة قضائية : - 552

 يجب أن تكون القسمة قضائية فى حالتين : 
، فليس أمامه إال أن  الخروج من الشيوع، وأراد أحدهم  ) الحالة األولى( إذا لم تجمع آراء الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية

 . مدنى ( على التفصيل الذى سنورده فيما يلى 2/  791، فيرفع دعوى القسمة ) م  يلجأ إلى القسمة القضائية

. فقد  ، ولكن كان فيهم من هو غير كامل األهلية أو غائب ) الحالة الثانية ( إذا انعقد إجماع الشركاء على إجراء قسمة اتفاقية

من قانون الوالية على المال وجوب أن تكون القسمة قضائية فى فرضين : ) الفرض  15و  2/  59أينا أنه يستخلص من المادتين ر

، وعندئذ يتعين أن تكون  ، فال تأذن المحكمة األول ( أن يستأذن الوصى أو القيم أو الوكيل عن الغائر المحكمة فى إجراء قسمة اتفاقية

، وعندما يعرض عليه عقد القسمة للتثبت من  الفرض الثانى ( أن تأذن المحكمة مبدئياً فى إجراء قسمة اتفاقية. )  القسمة قضائية

، وتقرر اتخاذ إجراءات القسمة القضائية  عدالته ال تقره
وإذا سير فى إجراءات القسمة القضائية  - 959انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، جاز  زال المانع كأن اتفق الشركاء بعد أن كانوا مختلفين أو زال الحجر عن الشريك المحجور ، ثم لمانع يحول دون القسمة االتفاقية

( $%&. ( 299ص  - 295ص  119فقرة  29للشركاء أن يعدلوا عن القسمة القضائية إلى القسمة االتفاقية ) أوبرى ورو 
 . 

 إحالة :  -قسمة المهايأة التى تسبق القسمة النهائية  - 553
، على قسمة المال الشائع بينهم قسمة مهايأة تظل نافذة إلى أن  ، فى أثناء إجراءات القسمة القضائية أن يتف الشركاء ويحدث

، فى أثناء إجراءات القسمة  ، أن يطالب أحد الشركاء ، إذا لم يتفق الشركاء على قسمة المهايأة هذه . بل يجوز تتم القسمة القضائية

،  . فيأمر بها القاضى جزئى المختص بإجراء هذه القسمة أن يأمر بقسمة المهايأة إلى أن تتم القسمة القضائية، من القاضى ال القضائية

. وقد نصت على  ، ويغلب أن يكون هذا الخبير هو نفس الخبير الذى يقوم بإجراءات القسمة القضائية وقد يستعين بخير عند االقتضاء

مدنى فيما قدمناه  755كل ذلك المادة 
( $%&. 552انظر آنفاً فقرة  ( &%$ )

، وسبق لنا بحث هذه المسألة تفصيالً فنحيل هنا إلى ما  

قدمناه هناك 
( $%&. 555انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

 دعوى القسمة :  - 554

والقسمة القضائية تكون فى صورة دعوى تسمى بدعوى القسمة 
المادة  . وقد نصت ودعوى القسمة ال تسقط بالتقادم ( &%$) 

( $%&. " من قانون الموجبات والعقود اللبنانى على أنه " ال يسرى حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة 759
. ونبحث فى  

 . ( قسمة التصفية والقسمة العينينة 1. )  ( الخصوم والمحكمة المختصة 2صدد هذه الدعوى مسألتين : ) 

 الخصوم والمحكمة المختصة - 1
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 نص قانونى : –فى دعوى القسمة الخصوم  - 555
 مدنى على ما يأتى : 2/  791تنص المادة  

، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام  " إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع 

المحكمة الجزئية " 
وع التمهيدى على الوجه اآلتى : " أما من المشر 2/  2195تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية التى تقع فى دائرتها  إذا اختلف الشركاء

.  ن أحد المدعى عليهم "، وإن كان المواد قسمته منقوالً فأمام المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها موط العقارات أو أكبرها قيمة

، وصار رقمه  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد وفى لجنة المراجعة حذف الشق األخير من النص

) مجموعة  2/  791، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2/  599رقم  ووافق عليه مجلس النواب تحت –فى المشروع النهائى  2/  591

 . ( 297ص  - 291ص  1تحضيرية األعمال ال
، أو كان أحدهم ليس فيه أهلية  : أما إذا كانوا مختلفين فى الرأى 955/  591ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق م 

، فعلى من أراد منهم القسمة أن يكلف بالحضور باقى شركائه أمام محكمة المواد الجزئية التابع إليها مركز  التصرف فى حقوقه

، وأن يطلب من المحكمة تعيين  شركة أو موقع العقار أو أمام المحكمة التابع لها محل أحد الشركاء إذا كان المراد قسمته منقوالً ال

 . واحد أو أكثر من أهل الخبرة ألجل التقويم وتعيين الحصص
بق كان يوجب أن تكون القسمة قضائية إذا ، فيما عدا أن التقنين السا السابق يتفق مع التقنين المدنى الجديد والتقنين المدنى )

 . ( وجد بين الشركاء من هو غير كامل األهلية أو غائب
 : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( ) مطابق 2/  159التقنين المدنى السورى م 
فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يقيم دعوى ،  : إذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع 759المدنى الليبى م  التقنين

 . ( . ) والنص فى عمومه يوافق نص التقنين المصرى القسمة وفقاً لنصوص قانون المرافعات المدنية
، فللشريك الذى يريد الخروج  ، أو كان بينهم محجور : إذا لم يتفق الشركاء على القسمة 2/  2911التقنين المدنى العراقى م 

، فيما عدا أن التقنين العراقى  . ) ونص التقنين العراقى يوافق نص التقنين المصرى ع مراجعة محكمة الصالح إلزالتهمن الشيو

 . ( يوجب أن تكون القسمة قضائية إذا كان بين الشركاء محجور
، أو كان  ف فى حقوقه، أو كان أحد الشركاء ال يملك حرية التصر : إذا قام نزاع 551قانون الوجبات والعقود اللبنانى م 

 . ، جاز للشريك الذى يرغب فى الخروج من الشيوع أن يطلب من المحكمة إجراء القسمة وفاقاً للقانون بينهم شخص غائب
، فيما عدا أن التقنين اللبنانى يوجب أن تكون القسمة قضائية إذا وجد بين  والتقنين اللبنانى يتفق مع التقنين المصرى )

( $%&. ( غائب الشركاء محجور أو
 . 

، فيكون هو  ، أن يرفع دعوى القسمة ، إذا لم يجمع الشركاء على القسمة االتفاقية ويتبين من هذا النص أنه يجوز ألى شريك

، فيدخلون جميعاً خصوماً فى دعوى القسمة  . ويجب أن يرفع الدعوى على سائر الشركاء المدعى
وقد قضت محكمة  ( &%$) 

. إذن فغير سديد القول بأن دعوى القسمة  الصادر فى دعوى القسمة هو حكم يؤثر فى الملكية وتترتب عليه حقوقهالنقض بأن القضاء 

مجموعة المكتب الفتى فى خمسة  2559مارس سنة  1هى مجرد دعوى إجراءات ال تأثير لصفات الخصوم فيها ) نقض مدنى 

 ً ى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى . وقضت أيضاً بأن الشريك ف ( 779ص  1جزء  وعشرين عاما

، متى سجل هذا األخير عقد شرائه وانتقل إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات  القسمة ال يعتبر ممثالً للمشترى منه

( $%&. ( 19ل ص المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء أو مجموعة 2599يناير سنة  11القسمة ) نقض مدنى 
 . 

، جاء بعد ذلك إدخال ن لم يدخل فى الدعوى  وإذا رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون بعض
استئناف  ( &%$) 
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( $%&. 292ص  59م  2517يناير سنة  15مختلط 
، وجاز للمحكمة أن  ، وجاز لهؤالء أن يتدخلوا فى الدعوى من تلقاء أنفسهم 

 . سهاتأمر بإدخالهم من تلقاء نف

، لم يكن الحكم حجة على من  وإذا صدر الحكم فى دعوى القسمة دون أن يكون جميع الشركاء قد دخلوا خصوماً فى الدعوى

، ألن الشريك الذى لم يدخل خصماً هو وحده الذى  . ولكن ليس للشركاء الذين دخلوا خصوماً أن يفعوا الدعوى بعدم قبولها لم يدخل

ذ الحكم فى حقه يستطيع أن يتمسك بعدم نفا
ص  195رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  15نقض مدنى  ( &%$) 

2911 .&%$ )
 . 

،  ، حل المشترى محل الشريك وأصبح شريكاً فى الشيوع مع سائر الشركاء وإذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة ألجنبى

، هو الذى له أن يرفع  ، وقد أصبح شريكاً فى الشيوع . ويترتب على ذلك أن المشترى وخرج الشريك البائع عن عداد الشركاء

ن الشريك البائع ، دو ، وهو الذى يختصم فيها دعوى القسمة
، فحتى يصبح المشترى لحصة  وإذا كان المال الشائع عقاراً  ( &%$) 

، وال يكفى أن يرفع دعوى بصحة التعاقد ولو سجل صحيفتها )  شائعة فيه شريكاً يجب عليه أن يسجل عقده حتى تنتق إليه الملكية

،  ، باعتباره دائناً للشريك البائع . وال يجوز له ( 915ص  55رقم  22، مجموعة أحكام النقض  2519أبريل سنة  12نقض مدنى 

( $%&. ( 2هامش  121ص  59مدنى ) إسماعيل غانم فقرة  751أن يعارض فى أن تتم القسمة بدون تدخله طبقاً للمادة 
. أما إذا  

سبق القول  ، فإن هذا الشراء ال ينفذ فى حق سائر الشركاء كما اشترى األجنبى جزءاً مفرزاً من المال الشائع
انظر آنفاً  ( &%$) 

( $%&. 992فقرة 
، فال يجوز له رفع دعوى القسمة وال يصح  ، ومن ثم ال يعتبر المشترى للجزء المفرز شريكاً فى الشيوع 

اختصامه فيها 
ص  59إسماعيل غانم فقرة  - 297فقرة  1. وانظر محمد كامل مرسى  فى الهامش 992انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 9 - 292ص  97رقم  2مجموعة عمر  2591يونيه سنة  21عكس ذلك نقيض مدنى  - 515ص  251حسن كيرة فقرة  - 127

 17 - 2952ص  279رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599يونيه سنة  99 - 275ص  95رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة 

. ولكن للمشترى لجزء مفرز بوصفه  919فة فقرة محمد على عر - 119ص  291رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة 

الشركاء  ، وإذا سجل عقد البيع قبل رفع دعوى القسمة وجب على ، أن يعارض فى أن تتم القسمة بغير تدخله دائناً للشريك البائع

( $%&. ( 125ص  - 127ص  59إدخاله فيها ) إسماعيل غانم فقرة 
 . 

  

، وإذا رفعها غيره  ، جاز لهذا الشريك أن يرفع دعوى القسمة ائعة تحت شرط فاسخوإذا كان أحد الشركاء يملك حصته الش

، سواء  . ويجب فى جميع األحوال اختصام الشريك الذى يملك حصته الشائعة تحت شرط واقف من الشركاء وجب اختصامه فيها

ن الشريك تحت شرط واقف ال يملك أن . ولك كان من رفع دعوى القسمة هو الشريك تحت شرط فاسخ أو كان غيره من الشركاء

، ألنه ال يملك أن يقوم إال باألعمال التحفيظية ورفع دعوى القسمة تخرج عن نطاق هذه األعمال  يرفع هو دعوى القسمة
 ($%& ) 

( $%&. 1219فقرة  1بودرى وفال فى المواريث 
 . 

 المحكمة المختصة :  - 556
رأينا 

( $%&. 999انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 
مدنى تجعل االختصاص فى دعوى القسمة للمحكمة  2/  791أن المادة  

، ولو زادت هذه  ، أياً كانت قيمة األموال الشائعة التى يراد اقتسامها . فالمحكمة الجزئية إذن هى المختصة بدعوى القسمة الجزئية

، فإن كان المراد  دائرتها العقارات أو أكبرها قيمة . والمحكمة الجزئية هى المحكمة التى تقع فى القيمة على نصاب القاضى الجزئى

قسمته منقوالً فالمحكمة الجزئية المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها مواطن أحد المدعى عليهم 
انظر المشروع  ( &%$) 

( $%&. 5هامش  522ص  999آنفاً فقرة  791التمهيدى للمادة 
 . 

، ألن اختصاصها هذا ال يتناول إال إجراءات  و زادت قيمة المال الشائع على نصابهاوإنما جعلت المحكمة الجزئية مختصة ول

 . ، وللتعجيل باإلجراءات حتى ال تبقى دعوى القسمة مدة طويلة أمام المحاكم القسمة بصرف النظر عن قيمة المال المراد قسمته
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، بأن تعين خبيراً عند االقتضاء  ى المال الشائعفالذى تختص به المحكمة الجزئية إذن هو النظر فى إفراز نصيب شريك ف

، وتعيين نصيب كل شريك بطريق  ، وتقدير هذا المعدل إن وجد ، وإجراء القسمة العينية بمعدل أو بغير معدل لتكون الحصص

، وبيع  مة العينية، وبإجراء القسمة بطريق التصفية إن تعذرت القس ، وإعطاء كل شريك نصيبه المفرز التجنيب أو بطريق االقتراع

المال الشائع فى المزاد العلنى وقسمة الثمن بين الشركاء 
 29مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  21نقض مدنى  ( &%$) 

( $%&. 19ص  51رقم  12المحاماة  2559أبريل سنة  17. قنا الكلية  295ص  25رقم 
 . 

، كتعيين حصة كل شريك فى المال الشائع وأصل ملكيته لهذه  ت القسمةأما ما عدا ذلك من المنازعات التى ال تتعلق بإجراءا

، وغير ذلك من  ، والمنازعات المتعلقة بتصرف الشريك فى حصته وحلول والمتصرف له مكانه فى دعوى القسمة الحصة

ً  ، فإن المحكمة المختصة بنظرها هى المنازعات التى تثور حول القسمة وال تدخل فى إجراءاتها ، المحكمة  للقواعد العامة ، وفقا

 . الجزئية أو المحكمة الكلية بحسب قيمة النزاع

، نظرت هذه المحكمة ما إذا كانت القسمة العينية للمال الشائع غير  فإذا رفعت دعوى القسمة أمام المحكمة الجزئية المختصة

.  عند ذلك تقضى بأن تكون القسمة بطريق التصفيقة، و ممكنة أو كان من شأن هذه القسمة إحداث نقص كبير فى قيمة المال الشائع

 . ، فإن المحكمة الجزئية تأمر بإجراء هذه القسمة أما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع

 قسمة التصفية والقسمة العينية - 2

 نص قانونى :  –قسمة التصفيقة  - 577
 ى :مدنى على ما يأت 752تنص المادة 

، بيع هذا المال بالطريق المبينة  " إذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته 

، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا ذلك باإلجماع "  فى قانون المرافعات
تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

، فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يكتفى  التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن المشروع  2195

. وفى لجنة المراجعة أبدلت بعبارة " نقص  ، نقصاً " محسوساً " ، عند القسمة العينية بأن يكون النقض فى قيمة المال الشائع

.  529. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 521لنص رقمه ، وأصبح ا محسوس " عبارة " نقص كبير "

،  ، رأى أحد األعضاء " إطالق المزايدة يدخلها الشركاء وغير الشركاء حتى تتحقق مصلحة جميع الشركاء وفى لجنة مجلس الشيوخ

ورد مندوب الحكومة بأن وجه النظر إلى أن قصر  . ويمتنع بذلك اتفاقهم على باطل إضراراً بغيرهم من الشركاء أو الدائنين "

،  ، أما الدائنون فحقوقهم مكفولة بالمادة التالية " المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا باإلجماع من شأنه " بقاء المال فى العائلة

، ما  كان فى اتفاقهم هذا ضرر بمصلحتهم، ولو  الشركاء قد اتفقوا على بيع المال الشائع بينهم فهم وشأنهم وأضاف " أنه ما دام جميع

، ووافق مجلس الشيوخ على النص كما أقرته  752. ووافقت اللجنة على النص دون تعديل تحت رقم  دام ال يمس المصلحة العامة "

 . ( 221ص  - 221ص  1لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 
، تباع األموال باألوجه المبينة بقانون  إذا لم تمكن القسمة عينا:  995/  597ويقابل النصف فى التقنين المدنى السابق م 

ً  2. ) ويختلف التقنين السابق عن التقنين الجديد فى أمرين : )  المرافعات ، أما  ( لم يذكر التقنين السابق إال عدم إمكان القسمة عينا

أجاز التقنين الجديد قصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا  ( 1. )  التقنين الجديد فقد أضاف إمكان القسمة عيناً ولكن مع ضرر كبير

 . ( هذا باإلجماع
 : ويقابل النص فى التقنينات المدينة العربية األخرى

 . ( ) مطابق 159التقنين المدنى السورى م 
الليبى قسمة المال الشائع وقد نظم تقنين المرافعات  –فى الهامش  999سبق ذكرها آنفاً فقرة  ) 759التقنين المدنى الليبى م 

 . ( عن طريق بيعه بالمزاد
وفى هذه  - 1.  ، أصدرت حكماً ببيعه إذا تبين للمحكمة أن المشاع غير قابل للقسمة - 2:  2919التقنين المدنى العراقى م 

إذا قبل المدعى ببيع حصته . ف ، بدل المثل بمعرفة أهل الخبرة ، بناء على مراجعة المدعى أو أحد الشركاء الحالة تقدر المحكمة
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.  ، وإلبداء رغبتهم فيه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغهم بذلك ، عرضت المحكمة الشراء على سائر الشركاء بالبدل المقدر

رغب أحد . أما إذا  ، بيعت الحصة إلى الراغبين بالتساوى فيما بينهم فإذا وافق الشركاء كلهم أو بعضهم على الشراء بالبدل المقرر

وإذا لم يقبل المدعى البيع  - 9.  ، فتجرى المزايدة عليها بين الشركاء وحدهم وتباع ألعلى مزايد الشركاء فى شرائها ببدل أعلى

،  ، بيع المشاع كله بالطريقة المقررة قانوناً  مصراً على طلبه ، وبقى المدعى ، أو لم يرغب أحد الشركاء فى الشراء بالبدل المقرر

 . ثمن على الشركاء كل بقدر نصيبهوقسم ال
 ( والتقنين العراقى يأتى بأحكام تختلف عن أحكام التقنين المصرى كما نرى )

: انظر حسن كيرة فى الحقوق  2595كانون األول سنة  12) معدلة بقانون  199/  551قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 

( $%&. ( 121ص  2519لمقارن مذكرات على اآللة الكاتبة سنة العينية األصلية فى القانون المدنى اللبنانى ا
 . 

وسنرى 
( $%&. 977انظر ما يلى فقرة  ( &%$) 

، إن رأت وجها  ، تندب ، عندما ترفع إليها دعوى القسمة أن المحكمة 

 791يلحقه نقص كبير فى قيمته ) م ، خبيراً أو أكثر لقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان  المال يقبل القسمة عيناً دون أن  لذلك

، أو تمكن قسمته ولكن بإحداث نقص  . فإذا تبين أن المال الشائع ال تمكن قسمته عيناً كأن كان فرساً أو خاتماً أو سيارة مدنى ( 1/ 

كبير 
( $%&. ( 1 هامش 529، وال يكفى أن يكون محسوساً ) انظر آنفاً نفس الفقرة ص  ويجب أن يكون النقص كبيراً  ( &%$) 

 

، أو كان أرض بناء لو قسمت  فى قيمته كأن كان داراً إذا قسمت طبقات أحدثت القسمة على هذه الوجه نقصاً كبيراً فى قيمة الدار

ألصبح كل قسم أو القسم األصغر ال يصلح لبناء يستفاد منه استفاد معقولة 
ص  15م  2521مايو سنة  1استئناف مختلط  ( &%$) 

م  2591أبريل سنة  25أو كان المال الشائع مصنعاً ال تمكن تجزئته ) استئناف مختلط  - 295ص  91م  2555سنة مايو  1 - 921

( $%&. ( 977ص  95
 . ( licitation، فإن المحكمة تقضى بأن تكون القسمة بطريق التصفية )  

،  سمة الثمن الذى يرسو به المزاد على الشركاء، وق والقسمة بطريق التصفية تكون ببيع المال الشائع بطريق المزايدة العلنية

 . كل بنسبة حصته فى المال الشائع

، متى تحققت أن المال الشائع ال تمكن  وتصدر المحكمة الجزئية المرفوع أمامها دعوى القسمة حكماً بإجراء البيع بالمزايدة

،  هذا المال الشائع ولو جاوزت القيمة نصاب القاضى الجزئى ، وذلك أياً كانت قيمة قسمته عيناً دون أن يلحق به نقص كبير فى قيمته

فإن الحكم بإجراء البيع بالمزايدة هنا يعتبر إجراء من إجراءات القسمة تختص به المحكمة الجزئية كما سبق القول 
انظر  ( &%$) 

( $%&. 991آنفاً فقرة 
 . 

،  ، بالنسبة إلى العقار . وتتلخص هذه اإلجراءات تقنين المرافعات، وفقاً لإلجراءات التى قررها  ويباع المال الشائع بالمزايدة
، فتتبع فى بيعه لعدم إمكان قسمته اإلجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز عليه فيما ال  أما إذا كان المال الشائع منقوالً  ( &%$) 

( $%&. ( 119ص  51اعيل غانم فقرة إسم - 195يتعارض منها مع الغرض المقصود من البيع ) محمد على عرفة فقرة 
فى أن  

. وتشمل قائمة شروط  البيع يجرى بناء على قائمة بشروط البيع يودعها من يعينه التعجيل من الشركاء قلم كتاب المحكمة الجزئية

حوض ورقمه وغير ذلك ، وتعيين العقار الشائع ) الموقع والحدود والمساحة ورقم القطعة واسم ال البيع حكم المحكمة الصادر بالبيع

، وتجزئة العقار إلى صفقات إذا  ، وشروط البيع والثمن األساسى الذى تقدره المحكمة الجزئية من البيانات التى تفيد فى تعيينه (

. ويرفق بقائمة  ، وبيان جميع الشركاء وموطن كل منهم ، وبيان سندات الملكية اقتضت الحال مع ذكر الثمن األساسى لكل صفقة

،  ، إلى جانب شهادة ببيان الضريبة وسندات الملكية وشهادة عقارية عن مدة عشر السنوات السابقة على إيداع القائمة ط البيعشرو

. ويخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كال من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو  صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع

. ولكن من الشركاء أن يبدى ما لديه من أوجه البطالن  ، وجميع الشركاء االختصاص واالمتياز، وأصحاب حقوق  رسمياً 

. ويباع العقار الشائع بالمزايدة طبقاً للقواعد المتعلقة بإجراءات بيع  ، بطريق االعتراض على القائمة والمالحظات على شروط البيع

العقار بناء على طلب الدائنين 
، ويستخلص  مرافعات115جراءات ما تنص عليه الفقرة األخيرة من المادة ومن هذه اإل ( &%$) 

فبراير  21منها أنه إذا لم يتقدم مشتر أجل البيع مع تنقيص عشر الثمن األساسى مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك ) نقض مدنى 

. وقد قضت محكمة  ( 2هامش  119ص  51غانم فقرة  إسماعيل - 295ص  25رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595سنة 
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، وجب أن يعلن به جميع الشركاء بالطريق الذى  النقض أيضاً بأنه إذا حدد القاضى بناء على طلب طالب البيع من الشركاء يوماً للبيع

ة من لم ، وإال كان حكم مرسى المزاد غير نافذ فى مواجه ، وال يكفى ما ينشر أو يلصق من إعالنات يعلن به أى خصم فى أية دعوى

 779مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء أول ص  2592نوفمبر سنة  15يعلن من الشركاء ) نقض مدنى 
) .&%$ )

، ولألحكام الخاصة بزيادة العشر  
وقد قضت محكمة النقض بأنه فى حالة بيع العقار بالمحكمة لتعذر قسمته بين  ( &%$) 

، سواء أكان من أرباب الديون المسجلة أو من الدائنين بسند واجب  المزايدة بالتقرير بزيادة العشر ، يجوز لكل أحد استئناف الشركاء

( $%&. ( 511مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء أول ص  2551نوفمبر سنة  1التنفيذ أم لم يكن ) نقض مدنى 
 

الخاصة بحكم مرسى المزاد . ولألحكام  وإعادة البيع على مسئولية المشترى المتخلف
 - 121انظر فى كل ذلك المواد  ( &%$) 

( $%&. مرافعات 119و  112
 . 

، وإن  ، فإن رسا المزاد على شريك اعتبر البيع قسمة واألصل أن يسمح للشركاء ولغير الشركاء فى الدخول فى المزايدة

. وقد يتفق الشركاء جميعاً على  القة الشركاء بالراسى عليه المزاد، اعتبر أيضاً قسمة فيما بين الشركاء وبيعاً فى ع رسا على أجنبى

. ويكون هذا االتفاق صحيحاً ملزماً  ، وذلك حفظاً للمال فى األسرة قصر المزايدة عليهم دون السماح ألجنبى فى الدخول فيها

ا لهم من حق االعتراض والتدخل ، أما مصلحة الدائنين فمكفولة بم ، ألنهم هن الذين يقدرون مصلحتهم فى ذلك للشركاء
 ($%& ) 

، خشية من  ( أن للدائنين المعارضة فى أن يقتصر المزاد على الشركاء دون أن يدخل أجنبى فيه 919وسنرى ) انظر ما يلى فقرة 

األجانب  ، وسعياً وراء الوصول إلى أعلى ثمن ممكن عن طريق دخول تواطؤ الشركاء على إرساء المزاد على أحد منهم بثمن بخس

( $%&. فى المزاد
، وال مساس بالمصلحة العامة فى شئ من ذلك  

انظر المناقشة التى دارت فى هذا الشأن فى لجنة  ( &%$) 

( $%&. 1هامش  529مجلس الشيوخ آنفاً نفس الفقرة ص 
، وجب  . وإذا كان بين الشركاء من هو غير متوافر األهلية أو غائب 

، ألن هذا العمل يجاوز  على نائبه الحصول على إذن المحكمة المختصة بالوالية على المال فى قبوله قصر المزايدة على الشركاء

أعمال اإلدارة المعتادة 
( $%&. 111 - 119ص  51إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

تم االتفاق على قصر المزايدة على  . ومتى 

، ألن  ، ويعتبر وسو المزاد هنا قسمة ال بيعاً  ، أجريت المزايدة بين الشركاء وحدهم دون غيرهم الشركاء على النحو الذى قدمناه

المزاد البد أن يرسو على أحد الشركاء 
ص  1ية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضير ( &%$) 

، سواء قصرت المزايدة على الشركاء أو سمح بدخول  ويترتب على الحكم الصادر بتقسيم ؟؟؟؟؟ على الشركاء آثار القسمة - 225

، فيجب تصديق المحكمة االبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على هذا الحكم إذا كان يوجد بين الشركاء من هو غير متوافر  أجنبى

عكس ذلك محمد  - 111ص  51إسماعيل غانم فقرة  –من قانون الوالية على المال  1/  59مدنى وم  759م  األهلية أو غائب )

( $%&. ( 591ص  917على عرفة فقرة 
 . 

 مراحلها األراعة : –القسمة العينية  - 588
، وهذه القسمة تمر  ، أمرت المحكمة الجزئية بإجراء القسمة العينية فإذا أمكنت قسمة المال الشائع عيناً دون نقص كبير يلحقه 

 بمراحل أربعة :

 . مدنى ( 791و  1/  791) المرحلة األولى ( قسمة المال الشائع إلى حصص أو التجنيب ) م 

 . مدنى ( 797م  ) المرحلة الثانية ( الفصل فى المنازعات )

) المرحلة الثالثة ( تصديق المحكمة االبتدائية على الحكم إذا كان بين الشركاء غائب أو كان فيهم من لم تتوافر فيه األهلية ) م 

 . مدنى ( 759

 نصوص قانونية :  –قسمة المال الشائع إلى حصص أو التجنيب  –المرحلة األولى  - 559
 ما يأتى :مدنى على  1/  791تنص المادة 

، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً  ، إن رأت وجهاً لذلك " وتندب المحكمة 
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 . دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته "

 مدنى على ما يأتى : 791وتنص المادة 

، فإن تعذرت القسمة على هذا األساس  لقسمة جزئيةيكّون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت ا - 2"  

 . جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته "

، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه "  وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً  - 1"  
تاريخ  ( &%$) 

 : النصوص
على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى من المشروع التمهيدى  1/  2195: ورد هذا النص فى المادة  1/  791م 

،  1/  599. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 1/  591. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  الجديد

 . ( 297ص  - 291ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  1/  791فمجلس الشيوخ تحت رقم 
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2199نص فى المادة : ورد هذا ال 791م 

، فمجلس الشيوخ  591. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 597ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 . ( 295ص  - 297ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  791تحت رقم 
... وأن يطلب من المحكمة تعيين واحد أو  العبارة األخيرة 595/  591فى التقنين المدنى السابق م  1/  791وتقابل المادة 

،  791. وال مقابل فى التقنين المدنى السابق لنص المادة  والنص موافق ( ) . أكثر من أهل الخبرة ألجل التقويم وتعيين الحصص

 . ياُ على هذا الحكمولكن العمل كان جار
 : وتقابل النصوص فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( ) مطابق 152و  1/  159التقنين المدنى السورى م 
 . التقنين المدنى الليبى : يحيل إلى تقنين المرافعات المدنية

. ويعتبر  ، قررت إجراءها قابل للقسمة فإذا تبين للمحكمة أن المشاع - 1:  5و  9و  1/  2911التقنين المدنى العراقى م 

فإن كان المشاع  - 9.  المشاع قابالً للقسمة إذا أمكنت قسمته من غير أن تفوت على أحد الشركاء المنفعة المقصودة قبل القسمة

.  خرى، على أن يراعى فيها الموقع والجودة وجميع الميزات األ ، تمسح األرض وفرز الحصص على أساس أصغر نصيب عقاراً 

. وتعين قيمة الحصة  ويراعى كذلك بقدر اإلمكان أن تستقل كل حصة بحق الطريق والشرب والمسيل وغيرها من حقوق االرتفاق

،  . وإذا تعذر أن يختص كل أحد من الشركاء بكامل نصيبه عيناً  ، فإن لم يتفقوا عينها الحاكم بمعرفة خبيرة باتفاق الشركاء أنفسهم

.  ، وبتمامها تتم القسمة فتصدر المحكمة حكماً بتأييدها . وتوزع الحصص بالقرعة يمة بمعدل ولو من النقودعوض عما نقص من الق

. ) وكل هذه  ، وتوزع على الشركاء استعماله فى قياس نوعه وإذا كان المشاع منقوالً يفرز إلى حصص متعادلة بالقياس المعتاد - 5

 . ( لمصرىالتفصيالت ال تتعارض مع أحكام التقنين ا
: انظر حسن  2595كانون األول سنة  12معدلة بقانون  9و  5و  9و  1و  2 - 9/  551قانون الواجبات والعقود اللبنانى م 

( $%&. ( 121ص  2519المدنى اللبنانى المقارن مذكرات على اآللة الكاتبة سنة  كيرة فى الحقوق العينية األصلية فى القانون
 . 

، إن رأت وجهاً  ويستخلص من هذه النصوص أن المحكمة الجزئية المرفوع إليها دعوى القسمة تبدأ بتعيين خبير أو أكثر

، أو أنها  . وتكون مهمة الخبير هو أن يبدى رأياً فيما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمته لذلك

، فقد بسطنا فيما تقدم  ير ممكنة. فإن كانت غ غير ممكنة
( $%&. 991انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . أن المحكمة تجرى قسمة التصفية 

، فإن الخبير يبدأ بقسمة المال الشائع حصصاً  أما إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون نقص كبير يلحق المال الشائع فى قيمته

، فإن كانت القسمة جزئية قسم  تستوى فى ذلك القسمة الكلية والقسمة الجزئية. و ، إذا كان ذلك ممكنا على أساس أصغر نصيب

، وترك الباقى  ، أو جنب نصيب كل شريك فى هذا الجزء كما سيأتى الخبير إلى حصص الجزء من المال الشائع الذى تراد قسمته

ض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من . وقد تكون القسمة جزئية بأن يكون بع من المال على شيوعه دون تقسيم أو تجنيب

 . ، فيفرز الخبير لألولين نصيبهم ويقسه إلى حصص أو يجنب لكل شريك نصيبه الشيوع دون اآلخرين
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. وتوضح  ، كون الخبير هذه الحصص على أساس أصغر نصيب كما قدمنا فإذا أمكنت قسمة المال إلى حصص متساوية

، وعين خبير  ئ من اإلسهاب فتقول : " فإذا أمكن قسمة المال عيناً دون أن يلحقه نقس ) كبير (المذكرة اإليضاحية هذه العملية فى ش

، حتى لو كانت القسمة جزئية بأن كان بعض الشركاء هم الذين يريدون التخلص من  ، كونها على أسا أصغر نصيب لتكون الحصص

أصغر نصيب ) مثل ذلك أن تكون أنصبة الشركاء هى النصف ... أما إذا أمكن تكوين الحصص على أساس  الشيوع دون اآلخرين

 ً ،  ، أو تكون أنصبتهم هى الثلثان والربع وجزء من اثنى عشر فيقسم المال إلى اثنى عشر جزءاً  والثلث والسدس فيقسم المال أسداسا

...  ، فإن قام نزاع فى تكوين الحصص فصلت فيه المحكمة الجزئية وهكذا (
 - 225ص  1عمال التحضيرية مجموعة األ ( &%$) 

( $%&. 1911فقرة  9. وانظر بالنيول وريبير وبوالنجيه  219ص 
 " . 

أما إذا تعذرت قسمة المال إلى حصص 
وتعتبر قسمة المال إلى حصص متعذرة إذا كان من شأن تقسيم المال إلى  ( &%$) 

ت الحصص متباعدة بحيث يحتمل أن توقع القرعة فى ، أو كان ، أو اقتضى ذلك إجراءات معقدة حصص صغيرة اإلنقاص من قيمته

منصور مصطفى منصور فقرة  - 222 ص 51نصيب أحد الشركاء حصصاً متناثرة ) انظر فى هذه المعنى إسماعيل غانم فقرة 

( $%&. ( 251ص  - 252ص  11
لمال ، فإن الخبير يعمد مباشرة إلى تحديد نصيب كل شريك مفرزاً فى ا على الوجه الذى قدمناه 

، وهذا ما يسمى بالتجنيب  ، وذلك بقدر حصته فى هذا المال الشائع
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا  ( &%$) 

، وذلك بأن يعين لكل  ، جاز له أن يقسم بطريق التجنيب الصدد : " فإذا لم يتيسر للخبير تكون الحصص على أساس أصغر نصيب

الشركاء حدد هذا المعدل " )  ، وإذا اقتضى األمر معدالً يكمل نصيب بعض لمال الشائع يتعادل مع حصتهشريك جزءاً مفرزاً من ا

( $%&. ( 219ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
، ولو أمكن تكوين الحصص على  . ويصح أيضاً أن يلجأ الخبير إلى التجنيب 

، إذا اتفق الشركاء جميعاً على التجنيب  أساس أصغر نصيب
. وقد  ، لم يجز له الرجوع ومتى وافق شريك على التجنيب ( &%$) 

، فال يجوز له أن يرجع  قضت محكمة النقض بأنه إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب

 1مجموعة أحكام النقض  2591ة مايو سن 92أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة ) نقض مدنى 

( $%&. ( 111ص 
، فتجرى القسمة بطريق التجنيب إذن فى حالتين : إذا تعذرت قسمة المال إلى حصص على أساس أصغر  

، وإذا لم تتعذر هذه القسمة ولكن الشركاء اتفقوا جميعاً على أن تكون القسمة بطريق التجنيب  نصيب
فالقسمة بطريق  ( &%$) 

، بل يكفى أن ترى المحكمة تعذر قسمة المال إلى حصص بناء على تقرير الخبير  يشترط فيها إذن اتفاق جميع الشركاءالتجنيب ال 

 - 2هامش  111ص  51حتى يكون التجنيب ملزماً لجميع الشركاء ولو لم يوافقوا عليه ) انظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة 

وانظر عكس ذلك  - 2هامش  252ص  11منصور مصطفى منصور فقرة  - 115ص  - 117 257المنعم فرج الصدة فقرة  عبد

 . ( 911محمد على عرفة فقرة  – 229فقرة  1محمد كامل مرسى 
على  ، ولو كانت قسمة المال إلى حصص ، فيجب اتفاق جميع الشركاء على القسمة بطريق التجنيب أما فى القانون الفرنسى

. وهذا الحكم ينتقده الفقه الفرنسى ) بالنيول وريبير  المال فى هذه الحالة لعدم إمكان قسمته، ويباع  أساس أصغر نصيب متعذرة

. وقد كان التقنين المدنى المصرى السابق يجرى على حكم القانون  ( 111مكرر فقرة  9بيدان وليبان  - 922فقرة  5؟؟؟؟؟ وفيالتون 

. وقد قضت محكمة النقض بأن نصوص القانون المدنى القديم  جميع الشركاء القسمة بطريق التجنيب يجب فيها اتفقا الفرنسى من أن

. فإن  كانت تقضى بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصالً بطريق القرعة إلى إذا وافق الشركاء على إجراءها بطريق التجنيب

وجب بيع العقار لعدم  –على القسمة بالتجنيب نصيب تمهيداً للقرعة واتفاق الشركاء  إجراء القسمة على أصغر –تعذر األمران 

من القانون المدنى الحالى فى أن القرعة هى  791، وإن اتفقت مع نص الفقرة األولى من المادة  . ولكن هذه النصوص إمكان قسمته

ة تعذر القسمة على ، إال أن النصوص تختلف فى حال الشركاء األساس وأنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا اتفق على ذلك

، فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالى ذلك )  أصغر نصيب تمهيداً إلجراء القرعة

 . ( 111ص  1مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  92نقض مدنى 
، إال أن محكمة االستئناف  اق جميع الشركاء على ما رأيناومع أن التقنين المدنى السابق كان يشترط فى القسمة بالتجنيب اتف

المختلطة كانت تقضى بأن التجنيب ممكن ولو عارض أحد الشركاء فيه معارضة تنطوى على التعسف فى استعمال الحق ) استئناف 
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أول  - 925ص  51م  2595يونيه سنة  9 - 559ص  59م  2592يونيه سنة  5 - 171ص  52م  2515مارس سنة  9مختلط 

( $%&. ( 11ص  95م  2551يناير سنة  17ومع ذلك انظر استئناف مختلط  - 11ص  12م  2555مارس سنة 
 . 

، فقد يقتضى األمر أن يلجأ الخبير إلى تحديد معدل )  وسواء قسم الخبير المال إلى حصص أو جنب نصيب كل شريك مفرزاً 

soulte  وبيان  ، أو يكمل نصيب الشريك المفرز فى حالة التجنيب إلى حصص( يكمل بعض الحصص الناقصة فى حالة التقسيم .

. فيلجأ إلى جعل الحصص  ، أن يجعل هذه الحصص متساوية تماماً  ، فى تقسيم المال إلى حصص ذلك أن الخبير قد ال يتمكن

ً  ، وإذا اضطر إلى تحديد إحدى هذه الحصص أكبر من حصة أخرى متساوية بقدر اإلمكان من النقود تدفعه الحصة  ، قدر مبلغا

، كالمعدل فى  ( soulte، ولذلك سمى هذا المبلغ من النقود بالمعدل )  الكبرى إلى الحصة الصغرى حتى تتعادل الحصتان

، يصبح مديناً بهذا المعدل لمن يقع فى نصيبه  . فمن يقع من الشركاء فى نصيبه الحصة الكبرى بطريق القرعة كما سيأتى المقايضة

. وإذا لم يمكن تقسيم المال إلى حصص ولو  ، وبذلك يتساوى صاحب الحصة الصغرى مع صاحب الحصة الكبرى لصغرىالحصة ا

ً  ، ولجأ الخبير إلى التجنيب بمعدل على الوجه المذكور ، إلى تحديد نصيب  ، عند تحديد أنصبة الشركاء مفرزة ، فقد يضطر هنا أيضا

،  . فعند ذلك يقدر مبلغاً من النقود يتعادل به النصيبان صيب شريك آخر بأكثر مما يستحق، وتحديد ن أحد الشركاء بأقل مما يستحق

ويصبح صاحب النصيب األكبر مديناً بهذا المعدل لصاحب النصيب األصغر 
والعبرة فى تحديد قيمة المال بوقت إجراء  ( &%$) 

ً . وفى  ، ال بوقت رفع دعوى القسمة وال بوقت بدء الشيوع القسمة  ، يسمى بتاريخ االنتفاع المقسوم فرنسا تحدد المحكمة تاريخاً معينا
( jouissance divise ) ويكون فى الوقت ذاته هو التاريخ الذى يستولى فيه كل  ، يكون هو التاريخ الذى تقدر فيه قيمة المال ،

 لفظ 9أنسيكلوبيدى داللوز  - 9915وفقرة  9992فقرة  9شريك على ثمار نصيبه المفرز ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 
Succession  2921فقرة  - 2922فقرة ) .&%$ )

 . 

 نص قانونى : –الفصل فى المنازعات  –المرحلة الثانية  - 561
 مدنى على ما يأتى : 797تنص المادة  

، وأن  ، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة االبتدائية فإذا قامت منازعات ال تدخل فى اختصاص تلك المحكمة - 1"  

، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً فى تلك المنازعات "  تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها
تاريخ النص : ورد  ( &%$) 

. ووافقت عليه لجنة  مشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن ال 2191هذا النص فى المادة 

)  797، فمجلس الشيوخ تحت رقم  591. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 595المراجعة تحت رقم 

 . ( 222ص  - 229ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
،  ، وحصل نزاع فى تعيين الحصص : إذا أمكنت قسمة األموال عبنا 992/  595تقنين المدنى السابق م ويقابل النص فى ال

. وإذا حصلت منازعات لم تكن من  تحكم محكمة ؟؟؟؟؟ الجزئية فى ذلك وفى المنازعات األخرى الهى تكون من خصائصها

، وتعين الجلسة التى يلزم حضورهم فيها  ة االبتدائية، وجب عليها أن تحيل األخصام على المحكم المحكمة المذكورة خصائص

 . ( . ) والنص موافق ألحكام التقنين الجديد ، وتؤخر الفصل فى القسمة إلى أن يحكم قطعياً فى تلك المنازعات أمامها
 : األخرى ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية

 . ( ) مطابق 151التقنين المدنى السوى م 
 . المدنى الليبى يحيل على تقنين المرافعاتالتقنين 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل
( $%&. قانون الموجبات والحقوق اللبنانى ال مقابل

 . 

ويتبين من هذا النص أن المنازعات التى تقع بين الشركاء ويجب الفصل فيها قبل المضى فى دعوى القسمة على نوعين : ) 

 . . ) والنوع الثانى ( المنازعات األخرى التى ال تتعلق بتكوين الحصص التى تتعلق بتكوين الحصص النوع األول ( المنازعات
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، أو يدعى أن المعدل الذى  ، كأن يدعى أحد الشركاء أن الحصص غير متساوية أما المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص

، أو نحو ذلك من المنازعات التى  المال إلى حصص بطريقة أفضل، أو أنه يمكن تقسيم  قدره الخبير أقل مما يجب أو أكثر مما يجب

. ذلك أن  ، ولو زادت قيمة الحصة على نصاب هذه المحكمة ، فهذه تتولى الفصل فيها المحكمة الجزئية ترجع إلى تكوين الحصص

.  اً كانت قيمة المال المراد قسمته، والمحكمة الجزئية تختص بجميع أعمال القسمة أي تكوين الحصص يعتبر داخالً فى أعمال القسمة

، فقد يدعى أحد الشركاء أن النصيب  ويلحق بالمنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص المنازعات المعلقة بتجنيب أنصبة الشركاء

جنيب أنصبة . فتكون المنازعات المتعلقة بت ، أو أن هناك طريقة أفضل لتجنيب األنصبة المفرز الذى جنبه له الخبير أقل مما يستحق

. وسواء  ، تفصل فيها ولو زادت قيمة النصيب على نصاب القاضى الجزئى الشركاء هى أيضاً من اختصاص المحكمة الجزئية

، وتكون قيمتها مما يجوز  ، فإن المحكمة الجزئية عندما نفصل فيها تعلقت المنازعات بتكوين الحصص أو بتجنيب أنصبة الشركاء

، جاز لذى الشأن من الشركاء أن يستأنف حكم القاضى الجزئى أمام  البتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئيةاستئنافه أمام المحكمة ا

 . . وال ترجع المحكمة الجزئية إلى متابعة أعمال القسمة إال بعد أن تصدر أحكام نهائية فى جميع هذه المنازعات المحكمة االبتدائية

. ومن أمثلة هذه المنازعات أصل ملكية الشريك لحصته الشائعة  بتكوين الحصص بقيت المنازعات األخرى التى ال تتعلق

، كأن يدعى أحد الشركاء أن شريكاً آخر داخالً فى دعوى القسمة ال يملك شيئاً فى  وما يقوم حول ذلك من منازعات بين الشركاء

، كأن ينازع  يضاُ تعيين حصة الشريك فى المال الشائع. ومن أمثلة هذه المنازعات أ المال الشائع ويجب استبعاده من دعوى القسمة

. وقد تثور منازعات تتعلق بتصرف الشريك فى  ، فيدعى مثالً أنه الربع بدالً من الثلث أحد الشركاء شريكاً آخر فى مقدار حصته

. كل هذه المنازعات  القسمة، فيدعى أحد الشركاء مثالً أن شريكاً آخر قد تصرف فى حصته ألجنبى فال يحق له الدخول فى  حصته

،  ، بعضها يكون بحسب قواعد االختصاص من اختصاص المحكمة الجزئية التى تنظر دعوى القسمة التى ال تتعلق بتكوين الحصص

. فإذا أثار شريك أمام المحكمة الجزئية  وبعضها يكون من اختصاص المحكمة االبتدائية ألن قيمتها تجاوز نصاب القاضى الجزئى

، فصلت المحكمة الجزئية فيها  ة من هذه المنازعات وكان هذه المنازعة من اختصاص القاضى الجزئىمنازع
استئناف  ( &%$) 

( $%&. 191ص  79رقم  15المحاماة  2559مايو سنة  19مصر 
، وإذا كان الحكم قابالً لالستئناف استأنفه ذوى الشأن من  

، كان على المحكمة  المنازعة التى أثارها الشريك هى من اختصاص المحكمة االبتدائية . وإذا كانت الشركاء أمام المحكمة االبتدائية

، وأن تحيل الخصوم إلى المحكمة االبتدائية  الجزئية أن توقف دعوى القسمة
وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان  ( &%$) 

، وما إذا كان هذا الشيوع عادياً أو  فى السلم المشتركالنزاع الذى أثير فى الدعوى أمام محكمة القسمة يدور حول طبيعة الشيوع 

 ً ،  ، فهو بهذه المثابة نزاع ال يتعلق بتكوين الحصص ، وحول تحديد نطاق الصلح المعقود بين الطرفين بشأن هذا السلم إجباريا

كما قررها الخبير المنتدب فى  –ويخرج بحسب قيمته من اختصاص قاضى المواد الجزئية نوعياً إذ كانت قيمة السلم المتنازع عليه 

، مما كان يتعين معه أن تحيل هذا النزاع إلى المحكمة االبتدائية للفصل  تجاوز نصاب تلك المحكمة –دعوى القسمة وباتفاق الطرفين 

ن ) نقض مدنى ، فإنها تكون قد جاوزن اختصاصها وخالفت القانو . وإذ هى لم تفعل مدنى 797فيه عمالً بالفقرة الثانية من المادة 

( $%&. ( 295ص  21رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511يناير سنة  19
، مع تحديد الجلسة التى يحضرون فيها أمام  

، مستعينة فى ذلك بالبيانات التى تحص عليها من قلم كتاب المحكمة االبتدائية  المحكمة
ويشترط فى ذلك أن تتحقق محكمة  ( &%$) 

مايو سنة  92 - 2911ص  195رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  15دية ) نقض مدنى القسمة من أن المنازعة ج

. وتقدير جدية المناعة فى الملك الثابت فى دعوى القسمة هو مما يدخل فى  ( 111ص  79رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591

ما دامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب ،  سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى ال رقابة فيها لمحكمة النقض

مايو سنة  92 - 779ص  1مجموعة المكتب الفنى فى خمسة وعشرين عاماً جزء  2599نوفمبر سنة  15سائغة ) نقض مدنى 

 . ( 111ص  1مجموعة أحكام النقض  2591
، وال صفة  شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية والتمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائياً فى الملكية هو من

( $%&. ( 111ص  1مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  92لغيره من الخصوم فى التحدى به ) نقض مدنى 
. وتبقى دعوى  

، ومن بعدها محكمة االستئناف حتى يكون الفصل  المحكمة االبتدائية $ 511$ القسمة موقوفة أمام المحكمة الجزئية إلى أن تفصل 

، أو إلى أن تفصل المحكمة االبتدائية نهائياً فى االستئناف الذى رفع إليها من  ، فى المنازعات التى أحالتها المحكمة الجزئية نهائياً 

بالفصل فيها على ما قدمنا  الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تختص هذه المحكمة
انظر المذكرة  ( &%$) 
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( $%&. 219ص  1اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

 نص قانونى : –الحكم بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز  –المرحلة الثانية  - 560
 مدنى على ما يأتى : 795تنص المادة  

، أصدرت المحكمة الجزئية حكماً  ازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيبمتى انتهى الفصل فى المن - 2"  

 . بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه "

.  ، وتثبت المحكمة ذلك فى محضرها ، تجرى القسمة بطريق االقتراع فإن كانت الحصص لم تعين بطريقة التجنيب - 1"  

لمفرز " وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه ا
من المشروع التمهيدى  2191تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

.  فى المشروع النهائى 529. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

ص  - 221ص  1مجموعة األعمال التحضيرية )  795، فمجلس الشيوخ تحت رقم  597ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

229 ) . 
،  : تحصل القسمة بطريق القرعة أمام القاضى المعين للمواد الجزئية 999/  599ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق م 

كان القضاء يجرى ، ف ، ولكنه لم يذكر القسمة بطريق التجنيب . ) والنص موافق ألحكام التقنين المدنى الجدي ويحرر بها محضر

 . ( 9هامش  511ص  995على أن هذه القسمة ال تكون إال باتفاق الشركاء جميعاً ) انظر آنفاً فقرة 
 : ويقابل النص فى التقنينات المدينة العربية األخرى

 . ( ) مطابق 159التقنين المدنى السورى م 
 . التقنين المدنى الليبى يحيل إلى تقنين المرافعات

من هذا التقنين على أنه إذا كان المشاع أعياناً منقولة متعددة وكانت  2915مدنى العراقى ال مقابل ) وتنص المادة التقنين ال

 . ( ، يزال الشيوع فيها بقسمتها قسمة جمع متحدة الجنس
( $%&. قانون الموجبات والعقود اللبنانى ال مقابل

 . 

، سواء ما كان من هذه المنازعات  منازعات التى أثيرت فيما بين الشركاءويتبين من هذا النص أنه عندما يفصل نهائياً فى ال

، ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة من مراحل  من اختصاص المحكمة الجزئية أو ما كان منها من اختصاص المحكمة االبتدائية

، ويحركون دعوى القسمة بعد أن كانت  منهم، بناء على طلب من يريد التعجيل  . فيعود الشركاء إلى المحكمة الجزئية القسمة

 . المحكمة الجزئية قد وقفتها حتى يفصل نهائياً فى المنازعات

، وأصبح حق كل شريك فى المال المراد قسمته مبتوتاً  وفى هذه المرحلة يكون قد بت نهائياً فى المنازعات ما بين الشركاء

، أو أن يكون المال  ضين : إما أن يكون نصيب كل شريك قد عين بطريق التجنيب، ويجيب هنا التمييز بين فر فيه خالياً من النزاع

 . المراد قسمته قد قسم إلى حصص

. وقد يلتزم أحد  ، وقد تعين نصيب كل ريك مفرزاً حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه ففى الفرض األول

وجه الذى بسطناه فيما تقدم الشركاء بدفع معدل إلى شريك آخر أو أكثر على ال
( $%&. 999انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

.  ، يجب توزيع هذه الحصص بين الشركاء كل بقدر نصيبه ، والمال المراد قسمته قد قسم إلى حصص وفى الفرض الثانى

،  ، فقد لجأ القانون إلى طريق االقتراح لتعيين هذه الحصص ولما كانت الحصص بالذات التى تقع فى نصيب كل شريك غير معروفة

، وكان  ، فإذا كانت الحصص مثالً سبعاً  . ومن ثم تجرى المحكمة القرعة بين الشركاء حتى يطمئن الشركاء إلى أن فرصهم متساوية

، وضعت فى القبعة سبعة أوراق مرقمة من الواحد  الشركاء ثالثة لواحد منهم حصة واحدة وللثانى حصتان وللثالث أربع حصص

، والشريك  ، والشريك الثانى ورقتين ة واحدة. وسحب الشريك األول ورق ، ورقمت الحصص على هذا الوجه كذلك إلى السبعة

. وقد ال يحصل الشريك ذو  ، فيأخذ كل شريك الحصة أو الحصص التى أوقعت القرعة رقمها فى نصيبه الثالث أربع ورقات

اتفق ، إال إذا  . وال مفر من هذه النتيجة ، ولكن هذا هو شأن القرعة الحصص المتعددة إال على حصص متباعدة بعضها عن بعض
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. وقد يقع فى نصيب أحد الشركاء حصة أو أكثر تكون  الشركاء فيما بينهم بعد إجراء القرعة على تقريب حصص كل واحد منهم

، على الوجه الذى بسطناه فيما تقدم  مدينة بمعدل لحصة أخرى أو حصص وقعت فى نصيب شريك آخر
انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

995 .&%$ )
، أى الحصة أو  ، ثم تصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصبيه المفزر ية كل ذلك فى محضرها. وتثبت المحكمة الجزئ 

الحصص المفرزة التى أوقعتها القرعة فى نصيبه 
انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  ( &%$) 

( $%&. 219ص  1التحضيرية 
 . 

، تنتهى دائماً إلى حكم بالقسمة يعين النصيب المفرز الذى آل إلى كل  الثالثة، فى مرحلتها  ونرى من ذلك أن دعوى القسمة

.  ، إذا لم يكن بين الشركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه األهلية وليس له ولى شرعى . وحكم القسمة هذا يختم دعوى القسمة شريك

، وهى محلة التصديق على حكم  مرحلتها الرابعة واألخيرة ، فالبد من المضى بالقسمة إلى أما إذا وجد بين الشركاء أحد من هؤالء

 . القسمة

 نص قانونى :  –التصديق على حكم القسمة فى حاالت خاصة  –المرحلة الرابعة  - 562
 مدنى على ما يأتى : 759تنص المادة 

ة على حكم القسمة بعد أن يصبح ، وجب تصديق المحكم " إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه األهلية 

، وذلك وفقاً لما يقرره القانون "  نهائياً 
من المشروع التمهيدى على الوجه  2197تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

يق المحكمة ، وجب تصد ، ولم يكن له ولى شرعى ، أو كان بينهم شخص لم تتوافر فيه األهلية اآلتى : " إذا كان بين الشركاء غائب

، بعد حذف  فى المشروع النهائى 522، تحت رقم  . ووافقت عليه لجنة المراجعة االبتدائية على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً "

. وفى اللجنة التشريعية لمجلس النواب عدل النص على الوجه اآلتى : " إذا كان  عبارة " ولم يكن له ولى شرعى " لتعميم حكم النص

،  ، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً  ، أو كان بينهم من لم تتوافر فيه األهلية ركاء مفقود أو غائببين الش

، وقات اللجنة فى تقريرها إنها عدلت النص تعديالً يتسق مع مشروع قانون المحاكم الحسبية الذى وافق  ذلك وفقاً لما يقرر القانون "

. وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت كلمتا " مفقود  595، ووافق مجلس النواب على النص بهذا التعديل تحت رقم  عليه مجلس النواب

.  759، وأصبح رقم النص  ، ألن قانون المحاكم الحسبية ؟؟؟؟؟ بين الغائب والمفقود فى الحكم أو " اللتان أضافهما مجلس النواب

 . ( 229ص  - 229ص  1عة األعمال التحضيرية ووافق عليه مجلس الشيوخ بهذا التعديل ) مجمو
، وجب  ، أو غائباً  : إذا كان أحد الشركاء قاصراً أو غير أهل للتصرف 991/  591ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق م 

 . التصديق من المحكمة االبتدائية على قسمة األموال إلى حصص
 : خرىويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األ

: إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه األهلية وجب على قاضى الصلح  155التقنين المدنى السورى م 

 . ، وذلك طبقاً لما يقرره القانون أن يطلب من المحكمة ذات االختصاص تعيين من يمثلها فى دعوى القسمة
 . فعاتالتقنين المدنى الليبى يحيل على تقنين المرا

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل
( $%&. قانون الموجبات والعقود اللبنانى ال مقابل

 . 

وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص ما يأتى : " وحكم القسمة هذا هو الذى تصدق عليه 

. أما فى التقنين الحالى )  افر فيه األهلية ولم يكن له ولى شرعىالمحكمة االبتدائية إذا كان بين الشركاء غائب أو شخص لم تتو

، وقد رؤى أن األولى أن يكون التصديق على حكم القسمة نفسه  السابق ( فالمحكمة االبتدائية تصدق على قسمة األموال إلى حصص

 "
( $%&. 219ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

من التقنين المدنى  759مادة . ويتبين من ذلك فى وضوح أن ال 

، إذ أن هذا النص األخير يقضى بتصديق المحكمة على قسمة  من التقنين المدنى السابق 991/  591الجديد قد قصدت مخالفة المادة 
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 ، أما نص التقنين المدنى الجديد فيقضى بتصديق المحكمة على حكم القسمة نفسه بعد أن يجتاز جميع مراحله األموال إلى حصص

، أى بعد أن يجتاز مرحلة تكوين الحصص ومرحلة الفصل فى المنازعات ومرحلة إجراء القرعة أو  ويصبح فى المرحلة النهائية

. وقد  ، أى حكماً بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذى آل إليه ، ويصبح حكم القسمة فى المرحلة النهائية كما سبق القول التجنيب

، وقالت فى  ، قد عدلته إلى ما استقر عليه سالفة الذكر 759، عند نظر مشروع نص المادة  جلس النوابكانت اللجنة التشريعية لم

تقريرها إنها عدلته تعديالً يتسق مع مشروع قانون المحاكم الحسبية الذى وافق عليه مجلس النواب 
مجموعة األعمال  ( &%$) 

( $%&. 9هامش  515وانظر أيضاً نفس الفقرة فى ص  - 225ص  1التحضيرية 
 . 

، وكان المفروض أن يساير هذا  ، أى بعد العمل بالتقنين المدنى الجديد 2591ولما صدر قانون الوالية على المال فى سنة 

من قانون الوالية على  59. ذلك أن المادة  ، وقع عدم اتساق يستوقف النظر القانون التقنين المدنى ونتسق األحكام فى كل منها

، نصت على ما يأتى : " وفى حالة القسمة القضائية تصدق المحكمة  الفقرات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منها ، فى المال

، أن تدعو الخصوم لسماع  ، عند االقتضاء . ولهذه المحكمة االبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة األموال إلى حصص

، تعين عليها أن تقسم األموال إلى حصص على األسس التى تراها صالحة بعد  رفضت التصديق . وإذا أقوالهم فى جلسة تحدد لذلك

. وال شك فى أن هذا  . ويقوم مقام التصديق الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية تكوين الحصص " دعوة الخصوم

ة وهو فى مرحلته النهائية كما نصت على ذلك صراحة المادة ، ليس هو الحكم بالقسم النص صريح فى أن الذى تصدق عليه المحكمة

. ويكون قانون الوالية على المال قد عدل بذلك عن  ، بل هو قسمة األموال إلى حصص أى القسمة فى مراحلها األولى مدنى 759

. والغريب بعد ذلك أن تقول  ى السابقمن التقنين المدن 991/  591، إلى مسايرة المادة  من التقنين المدنى الجديد 759مسايرة المادة 

.. أنه فى حالة القسمة  من قانون الوالية على المال ( 59المذكرة اإليضاحية لقانون الوالية على المال : " وتضيف المادة ذاتها ) م 

حكمة أن تدعو الخصوم ، وأن لهذه الم القضائية تصدق المحكمة االبتدائية التى تتبعها محكمة القسمة على قسمة األموال إلى حصص

، تعين عليها أن تقسم الموال إلى حصص  . وإذا رفضت المحكمة التصديق لسماع أقوالهم فى جلسة تحدد لهذا الغرض عند االقتضاء

، وبديهى أن الحكم الذى تصدره المحكمة بوصفها محكمة استئنافية فى تكوين  على األسس التى تراها صالحة بعد دعوة الخصوم

من القانون  759. وقد فصلت األحكام المتقدم ذكرها إعماالً لإلحالة المشار إليها فى المادة  م مقام التصديق المقدم ذكرهالحصص يقو

، وجب تصديق المحكمة على  ، وهى التى تقضى بأنه إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه األهلية المدنى

من قانون الوالية  59. فهذا التعارض بين ما تنص عليه المادة  ، وذلك وفقاً لما يقرره القانون " ئياً القسمة عد أن يصبح الحكم نها

من قانون الوالية على المال إنما تعمل اإلحالة  59، وهذا القول بأن المادة  من التقنين المدنى 759على المال وما تنص عليه المادة 

، إذا  من قانون الوالية على المال 59. وكان الواجب أن المادة  ، مما يدعو إلى الخيرة ن المدنىمن التقني 759المشار إليها فى المادة 

، أن تقضى بأن الذى تصدق عليه المحكمة هو حكم القسمة ال قسمة  من التقنين المدنى 759أرادت حقاً إعمال اإلحاطة على المادة 

 .  األموال إلى حصص

 759من الوالية على المال تعديالً يجعلها تتسق مع المادة  59، وإلى أن تعدل المادة  هذاواآلن بعد أن وقع عدم االتساق 

من قانون الوالية على المال نسخت ما تقدمها من نصوص تتعارض معها ومنها المادة  59، ال مناص من القول بأن المادة  مدنى

مدنى  759
ية على المال على أن " يلغى الكتاب األول من قانون المحاكم من قانون إصدار قانون الوال 1إذ تنص المادة  ( &%$) 

 ، وكذلك يلغى كل ما كان مخالفاً لألحكام المقررة فى النصوص المرافقة لهذا القانون 2551لسنة  55الحسيبة الصادر بالقانون رقم 
" .&%$ )

 . 

ركاء غائب أو شخص لم تتوافر فيه األهلية وعلى ذلك يجب القول إنه فى حالة تقسيم المال إلى حصص : إذا كان بين الش

وليس له أب 
، بل البد من استئناف  ، فقد قدمنا أن الجد ال يملك وحده قسمة مال محجوره أما إذا كان وليه الشرعى هو الجد ( &%$) 

، فى  شرعى هو الجد ال األب، إذا كان وليه ال . ومن ثم يدخل القاصر فى الهامش ( 959؟؟؟؟؟ الوالية على المال ) انظر آنفاً فقرة 

( $%&. ، ومن ثم يجب التصديق على قسمة ماله حكم القاصر الذى ليس له ولى بل له وصى
، يتعين أن تصدق المحكمة االبتدائية  

اء . وللمحكمة عند االقتض ، بل على قسمة المال إلى حصص ، ال على الحكم بالقسمة فى مرحلته النهائية التى تتبعها محكمة القسمة

، ولها أن ترفض ما أقرته المحكمة الجزئية ) محكمة القسمة ( من قسمة  أن تدعو الشركاء ومعهم النائب عن المحجور لسامع أقوالهم

،  . وإذا قامت منازعة فى شأن تكوين الحصص ، وأن تعين أسساً أخرى تراها أصلح لقسمة المال إلى حصص المال إلى حصص
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، واستؤنف حكمها أمام المحكمة االبتدائية  وفصلت فيها المحكمة الجزئية
( $%&. 919انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

) أى نفس  

، فمن البديهى أن حكم المحكمة االبتدائية الصادر فى هذا االستئناف يقوم مقام  المحكمة التى تصدق على قسمة المال إلى حصص (

، غذ تكون المحكمة بوصفها محكمة استئنافية قد نظرت نفس المسألة التى كانت تنظرها  التصديق على قسمة المال إلى حصص

 بوصفها محكمة التصديق
وقارن إسماعيل  - 577ص  255حسن كيرة فقرة  - 917انظر فى ذلك محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

( $%&. 2هامش  119ص  51غانم فقرة 
 . 

. أما إذا جرت عن طريق التجنيب حيث ال يقسم المال إلى  هذا إذا جرت القسمة عن طريق قسمة المال إلى حصص

. فهل  نون الوالية على المال إذ أن هذه المادة مقصورة على قسمة المال إلى حصصمن قا 59، فال مجال لتطبيق المادة  حصص

، على حكم القسمة  ، فى حالة القسمة عن طريق التجنيب ، والقول بأن المحكمة االبتدائية تصدق مدنى 759يمكن تطبيق المادة 

على قانون خاص ينظم هذا التصديق إذ تقول : " وذلك  ، أحالت ، عندما أوجبت تصديق المحكمة مدنى 759نفسه؟ الظاهر أن المادة 

، وجب الرجوع فى ذلك إلى قانون الوالية على المال وهو القانون الذى ينظم تصديق  . فإذا توخينا الدقة وفقاً لما يقرره القانون "

، جاز القول بأن ما يقال قسمة المال  من هذا القانون تتكلم عن التصديق على قسمة المال إلى حصص 59. ولما كانت المادة  المحكمة

، فيجب التصديق على تجنيب أنصبة الشركاء يختلط  إلى حصص فى القسمة باالفتراع هو تجنيب أنصبة الشركاء فى قسمة التجنيب

، من  ، فإنه يصح القول ، وال يفصل بينهما االقتراع كما هو األمر فى قسمة المال إلى حصص من الناحية العملية بحكم القسمة

 ً ، إنه فى حالة القسمة عن طريق التجنيب تصدق المحكمة االبتدائية على حكم القسمة الصادر من المحكمة  الناحية العملية دائما

الجزئية بتجنيب أنصبة الشركاء 
( $%&. 577ص  255انظر حسن كيرة فقرة  ( &%$) 

 . 

 تدخل الدائنين فى القسمة حماية لصالحهم -المطلب الثالث

 مدنى على ما يأتى : 842نص قانونى : تنص المادة  - 563
  "2 -  ً . وتوجه المعارضة  ، بغير تدخلهم ، أو أن يباع المال بالمزاد لدائنى كل شريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا

نت القسمة غير نافذة فى ، وإال كا . ويترتب عليها إلزامهم أن يدخلوا من عارض من الدائنين فى جميع اإلجراءات إلى كل الشركاء

 . . ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة " حقهم

، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إلى فى حالة الغش "  أما إذا تمت القسمة - 1" 
تاريخ النص  ( &%$) 

، فيما عدا أن  ع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن المشرو 2129: ورد هذا النص فى المادة 

 المشروع التمهيدى كان خالياً فى آخر الفقرة األولى من عبارة " ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى
. وفى لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب  مشروع النهائىفى ال 529. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  القسمة "

، وذلك " حفظاً لحقوق  أضيفت إلى آخر الفقرة الولى عبارة " ويجب على كل حال إدخال الدائنين المدية حقوقهم فى اإلجراءات "

فى لجنة مجلس الشيوخ سئل عن المواد . و 522، وأصبح رقم المادة  الدائنين المسجلين حتى ال تتم قسمة المال الشائع فى غيبتهم "

، فأضيف عبارة " قبل رفع دعوى القسمة " بعد حذف عبارة " فى  ، فأجيب بأنهم الدائنون المقيدة حقوقهم قبل القسمة بالدائنين

الدائنين المقيدين  قصر التزام الشركاء فى إدخال –كما ورد فى تقرير اللجنة  -بذلك  . " وقد أريد اإلجراءات " فى آخر الفقرة األولى

، ولتفادى تعرض إجراءات القسمة للبطالن إذا لم يدخل  على من قيدت حقوقهم قبل رفع الدعوى حيث تمكن معرفتهم عند ذلك

. ومع ذلك فال ضرر على هؤالء  الشركاء دائنين مقيدين مع أن ديونهم لم تقيد إال خالل اإلجراءات أو عندما تشرف على النهاية

، ألن لهم الحق  . ووافقت اللجنة على النص ، ألن لهم الحق دائماً فى التدخل فى اإلجراءات من تلقاء أنفسهم " هذا النصالدائنين من 

الحق دائماً فى التدخل فى اإلجراءات من  ، ألن لهم . ووافقت اللجنة على النص دائماً فى التدخل فى اإلجراءات من تلقاء أنفسهم "

. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته )  751، وأصبح رقمه  اللجنة على النص بهذا التعديل . ووافقت تلقاء أنفسهم "

( $%&. ( 211ص  - 227ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

 995 - 991/  51ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
:  995 - 991/  519التقنين المدنى السابق م  ( &%$) 
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.  جوز ألرباب الديون الشخصية التى على أحد الشركاء أن يعارضوا فى إجراء القسمة عيناً وفى بيع المال بغير دخولهم فى ذلكي

، ويترتب على حصولها ملزومية هؤالء الشركاء بأن يطلبوا حضور  ويكون إجراء المعارضة المذكورة بين أيدى الشركاء اآلخرين

ً  إلجراءات المتعلقة بالقسمة أو بالبيعالدائنين المعارضين فى كافة ا  . ، وإال كان العمل الغيا
، فيما عدا أن التقنين السابق كان ال يلزم إدخال الدائنين المقيدين قبل القسمة  ويتفق حكم التقنين السابق مع حم التقنين الجديد )

( $%&. ( إال إذا عارضوا
 . 

وفى  - 751وفى التقنين المدنى الليبى م  - 151فى التقنين المدنى السورى م  ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

 559 - 559و  2/  551وفى قانون الموجبات والعقود اللبنانى م  - 9/  2912التقنين المدنى العراقى م 
التقنينات المدنية  ( &%$) 

 : العربية األخرى
ك أن يعارضوا فى القسمة عيناً أو فى بيع المال بالمزاد العلنى بغير لدائنى كل شري - 2:  151التقنين المدنى السورى م 

حالة القسمة الرضائية  ، وفى . وتكون المعارضة فى حالة القسمة القضائية بتدخل الدائنين فى المحكمة أو أمام دائرة التنفيذ تدخلهم

، وإال كانت  عارض من الدائنين إلى جميع اإلجراءات. ويترتب على الشركاء أن يدعوا من  بإنذار رسمى يبلغ إلى جميع الشركاء

 - 1.  . ويجب على كل حال إدخال الدائنين المسجلة حقوقهم فى السجل العقارى قبل رفع دعوى القسمة القسمة غير نافذة فى حقهم

 . ، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا إال فى حالة الغش أما إذا تمت القسمة
، ويصرح النص السورى بأنه يسمل القسمة القضائية  ام النص السورى تتفق فى مجموعها مع أحكام النص المصرىوأحك )

 . ( والقسمة االتفاقية
 . ( ) مطابق 751التقنين المدنى الليبى م 

. ؟؟؟؟؟ )  بمصلحتهم، إذا كان فيها غش أضر  : لدائنى كل شريك أن يطعنوا بالقسمة 9/  2912التقنين المدنى العراقى م 

 . ( ، وإنما أورد حكماً هو مجرد تطبيق للقواعد العامة ولم يورد التقنين العراقى نص التقنين المصرى
: يحق لدائنى الشركة أو لدائنى أحد الشركاء المتقاسمين المصاب بإعسار أن  559قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 

. ويحق لهم أيضاً طلب إبطال  . ويمكنهم التدخل على نفقتهم ال المشترك بالمزاد فى غيابهميعارضوا فى إجراء القسمة أو بيع الم

 . القسمة إذا كانت قد أجريت بالرغم من اعتراضهم
 . : للشركاء المتقاسمين أو ألحدهم أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة بإيفاء الدائن أو بإيداع المبلغ الذى يدعيه 555م 
، ال حق لهم أن  ، ولم يحضروا إال بعد الفراغ من القسمة ين الذين أرسلت إليهم الدعوة حسب األصول: إن الدائن 559م 

، حق لهم أن يستوفوا حقوقهم من الملك المشترك إذا كان قد بقى منه  . على أنه إذا لم يترك مبلغ كاف إليفاء ديونهم يطالبوا بإبطالها

، سواء أكانت شركة  مداعاة الشركاء المتقاسمين على القدر المعين بمقتضى نوع الشركة، وإال جاز لهم  جزء لم تجرى عليه القسمة

حقوقهم فى السجل العقارى قبل  معدلة وتوجب إدخال أصحاب الحقوق العينية المقيدة 2/  551وانظر أيضاً م  –عقد أم شركة ملك 

 . رفع الدعوى
، والقانون اللبنانى يريد بعبارة " إبطال القسمة " ) م  ام القانون المصرىوأحكام القانون اللبنانى متفقة فى مجموعها مع أحك )

انظر حسين كيرة فى الحقوق العينية األصلية فى القانون المدنى اللبنانى المقارن مذكرات  –( جعلها غير نافذة فى حق الدائنين  555

( $%&. ( 129ص  - 125ص  2519غير مطبوعة سنة 
 : 

إن النص سالف الذكر يوحى بأن تدخل الدائنين فى القسمة حماية لمصالحهم إنما هو مقصور على  ونقول بادئى ذى بدئ

. صحيح أن المشروع التمهيدى للنص ال يفرق بين القسمة القضائية والقسمة االتفاقية فيجوز  ، دون القسمة االتفاقية القسمة القضائية

، لم تكن  . وهى التى تصرح بدعوى القسمة بارة األخيرة من الفقرة األولى، إذ أن الع أن ينطبق على هذين النوعين من القسمة

. ومع ذلك يفهم من المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى لهذا النص قصر تدخل الدائنين على القسمة القضائية دون القسمة  موجودة

، فليس للدائنين أن  ، أو كانت القسمة عقداً  تدخل من الدائنين، إذ ورد فى هذه المذكرة ما يأتى : " أما إذا تمت القسمة دون  االتفاقية
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، أو بطريق الدعوى البولصية فى الحالة الثانية "  يطعنوا فى القسمة إال بطريق الغش فى الحالة الولى
مجموعة األعمال  ( &%$) 

( $%&. 219ص  1التحضيرية 
. وقد  شأنه أن يقيد من إطالق النص . ولكن ما ورد فى المذكرة اإليضاحية فى هذا الشأن ليس من 

، العبارة اآلتية : " ويجب على كل حال إدخال الدائنين  ، إلى آخر الفقرة األولى أضيفت فى لجنة الشئون التشريعية لمجلس النواب

، فبقى  القسمة القضائية . والعبارة على هذا النحو يمكن أن تنطبق على القسمة االتفاقية انطباقها على المقيدة حقوقهم فى اإلجراءات "

العبارة المضافة  –بطريقة عارضة  –. ولكن وقع بعد ذلك فى لجنة مجلس الشيوخ أن عدلت  النص غير متمحض للقسمة القضائية

، وكاد النص بهذا التعديل يتمحض للقسمة  فأصبحت : " ويجب على كل حال إدخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة "

ائية القض
( $%&. 2هامش  595انظر آنفاً نفس الفقرة ص  ( &%$) 

. ولما كانت القسمة القضائية ليست أولى من القسمة االتفاقية  

، لذلك يحسن التوسع فى  ، بل لعل القسمة االتفاقية وهى خالية من ضمانات القسمة القضائية أحوج إلى هذا التدخل بتدخل الدائنين

، فى القسمة القضائية وللقسمة  . ويدعى من الدائنين المقيدين الً للقسمة القضائية وللقسمة االتفاقيةتفسير النص بما يجعله شام

، قياساً على دعوة الدائنين  ، الدائنون المقيدون قبل إبرام هذه القسمة ، فى القسمة االتفاقية . ويدعى من الدائنين المقيدين االتفاقية

حالة القسمة القضائية  المقيدين قبل رفع دعوى القسمة فى
( $%&. 2هامش  191ص  299قارن إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

  .

. ما دامت حكمة تدخل الدائنين فى القسمة القضائية متوافرة  ولي فى مبادئ تفسير النصوص التشريعية ما يمنع من هذا التوسع

، وهو النص الذى  من التقنين المدنى الفرنسى 771إلى أن نص المادة  . هذا ، بل هى أكثر توافراً فى القسمة االتفاقية كما قدمنا تماماً 

، ال خالف فى انطباقه على كل من القسمة القضائية والقسمة االتفاقية  من التقنين المدنى المصرى 751استقى منه نص المادة 
 (

ص  999محمد على عرفة فقرة  وانظر عكس ذلك - 199ص  - 191ص  299انظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  ( &%$

 – 2هامش  512ص  295حسن كيرة فقرة  – 259ص  297عبد المنعم البدراوى فقرة  - 219محمد كامل مرسى فقرة  - 559

( $%&. 251ص  255عبد المنعم فرج الصدة فقرة 
 . 

( موقف الدائنين قبل إتمام  2 ، مسألتين : ) ، متوسعاً فى تفسيره على الوجه الذى قدمنا ونبحث فى صدد النص سالف الذكر

 . ( موقف الدائنين بعد إتمام القسمة 1. )  القسمة

 موقف الدائنين قبل إتمام القسمة - 0

 مصالح الدائنين المراد حمايتها : - 564
قية ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفا مدنى حماية مصالح دائنى الشركاء عند قسمة المال الشائع 751قصد بنص المادة  

 . ، قسمة عينية أو قسمة تصفية ، وسواء كانت القسمة كلية أو جزئية على الوجه الذى بسطناه فيما تقدم

، كما يستوى أن يكون  . ويستوى أن يكون دائن الشريك دائناً شخصياً أو دائناً ذا حق مقيد والدائنون هنا هم دائنو كل شريك

قسمته أو وقعاً على غيره من أموال الشريك  الحق المقيد واقعاً على المال الشائع المراد
ويجوز أن يكون حق الدائن مقترناً  ( &%$) 

، وليست له مصلحة فى التدخل فى القسمة إذ هى غير  ، وال يعتبر دائناً من يدعى استحقاق المال الشائع بأجل أو معلقاً على شرط

( $%&. ( 9111فقرة  9نافذة فى حقه إذا أثبت استحقاقه ) بودرى وقال فى المواريث 
 . 

،  ، حين يقتسمون المال . فيعنيه مثالً أال يتعمد الشركاء ، يعنيه أن تتم القسمة دون إضرار بمصالحه ، على هذا النحو فالدائن

ع فى نصيب . ويعنيه كذلك أال يق أن يوقعوا فى نصيب مدينه أعياناً منقولة أو نقوداً يسهل على المدين تهريبها من تنفيذ الدائن عليها

ً  ، فيقل بذلك ضمان الدائن مدينه أموال قيمتها أقل من القيمة الحقيقية لصحته ، إذا اتفق الشركاء على بيع المال الشائع  . ويعنيه أيضا

،  ى، أال يقصر البيع على الشركاء فال يدخل فيه أجنب أو كان المال الشائع ذاته ال يقبل القسمة فيتعين بيعه وهذه هى قسمة التصفية

. ويعنيه بوجه خاص أال يتعمد الشركاء  ، فينتفع الدائن بذلك فإن دخول أجنبى فى البيت أدعى الرتفاع الثمن الذى يرسو به المزاد

، فيجد الدائن بذلك حق الرهن الذى  إيقاع الجزء المفرز من المال الشائع المرهون للدائن فى نصيب شريك آخر غير الشريك الراهن

، هى وأمثالها  . هذه جملة من المصالح لدائن الشريك المال الذى قصد ارتهانه إلى مال آخر لم يكن له فى حسابله قد تحول من 

، أو تقصير مدينه فى دفع الغبن  ، فيمنع تواطؤ الشركاء على اإلضرار بمصلحته تدفعه إلى التدخل فى القسمة حتى يراقب إجراءاتها
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 ً  . لذلك عن نفسه فيلحقه الغبن هو أيضاً تبعا

 للدائن حق المعارضة وحق التدخل - 565
، فعليه أن يرسل لمدينه ولسائر شركاء  ، وأراد أن يصطنع الحيطة فى أمره ، إذا عرف الدائن أن لمدينه حصة فى مال شائع 

، بغير  التصفية ، سواء عن طريق القسمة العينية أو عن طريق هذا المدين فى الشيوع معارضة فى أن تتم قسمة هذا المال الشائع

. ولكن يصح أن تكون بكتاب  ، واألفضل أن تكون إنذاراً على يد محضر . ولم يشترط القانون شكالً خاصاً لهذه المعارضة تدخله

، بل يصح أن تكون شفوياً ولكن الدائن يحمل عبء اإلثبات  مسجل أو غير مسجل
تعتبر معارضة كافية أن يحصل من  ( &%$) 

، بشرط أن يعلن الدائن هذا الوعد إلى جميع  يك آخر على وعد بأال تجرى قسمة المال الشائع بدون تدخل الدائنمدينه أو من أى شر

، مجرد علم الشركاء بدائن  ، فى اعتبار المعارضة . وال يكفى ( 991ص  9125فقرة  9. ) بودرى وفال فى المواريث  الشركاء

،  . ولكن إذا تعهد المدينون الشركاء لدائنهم ( 29 - 19(  71 - 72ليه سنة ) جازيت دى با 2771مارس سنة  12شريكهم ) السين 

، قام هذا التعهد مقام المعارضة بالنسبة إلى هؤالء الشركاء ) الجزائر  ، بأن يدعوه للتدخل فى قسمة المال الشائع فى عقد المديونية

( $%&. ( 175 - 1 - 59سيريه  2759يناير سنة  19
، ويدخل  ه المعارض إلى جميع الشركاء فى المال الشائعوالمهم أن توج 

فيهم الشريك المدين 
، لم يكن لها أثر بالنسبة إلى الشركاء الذين  وإذا وجهت المعارضة إلى بعض الشركاء دون بعض ( &%$) 

( $%&. ( 9121فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  - 999فقرة  9، ألن القسمة ال تتجزأ ) هيك  وجهت إليهم المعارضة
. وميعاد  

، ويبقى حق  ، فيصح أن يكون بمجرد علم الدائن بأن للمدين حصة فى مال شائع توجيه المعارضة على هذا النحو لم يحدده القانون

الدائن فى المعارضة إلى أن تتم قسمة هذا المال 
، أو بيع المال  وال تعتبر القسمة قد تمت إذا صدر حكم بتعيين خبير ( &%$) 

، أو بصدور حكم القسمة إذا لم تكن المحكمة االبتدائية قد صدقت عليه فى الحاالت  ، أو بتكوين الحصص إذا لم يجر االقتراع شائعال

( $%&. ( 9119فقرة  9التى يجب فيها ذلك ) بودرى وفال فى المواريث 
، فيكفى أن  . والمعارضة عمل من األعمال التحفظية 

يام بهذه األعمال تتوافر فى الدائن أهلية الق
( $%&. 9119فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  ( &%$) 

 . 

، أن يدخلوا الدائن  ، إذا هم عمدوا إلى اقتسام المال الشائع ، تعين عليهم ومتى وصلت المعارضة إلى جميع الشركاء

، كما سبق  قسمة عينية أو قسمة تصفية ، وسواء كانت ، سواء كانت القسمة قضائية أو اتفاقية المعارض فى جميع إجراءات القسمة

 . القول

، يجب على الشركاء إدخالهم فى إجراءات القسمة دون حاجة إلى أن  ، هم الدائنون المقيدة حقوقهم وهناك طائفة من الدائنين

ًً رسمياً أو رهناً حيازياً للمال الشائ يوجه هؤالء الدائنون معارضة إلى الشركاء ً ، والدائن الذى له حق  ع. فالدائن المرتهن رهنا

، أو قبل إبرام  ، إذا قيد هؤالء حقوقهم قبل رفع دعوى القسمة فى حالة القسمة القضائية اختصاص أو حق امتياز على المال الشائع

الشركاء ، فليسوا إذن فى حاجة إلى أن يوجهوا إلى  ، يكونون بهذا القيد معروفين من الشركاء عقد القسمة فى حالة القسمة االتفاقية

. ويستوى  ، أن يدخلوا هؤالء الدائنين فى إجراءات القسمة قضائية كانت أو اتفاقية ، دون معارضة . ويتعين على الشركاء معارضة

، فهذا أيضاً يصبح دائناً  ، وسجل عقد البيع مع هؤالء الدائنين المقيدة حقوقهم شخص اشترى من شريك جزءاً مفرزاً من المال الشائع

، وليس فى حاجة إلى توجيه معارضة إلى  ، ومن ثم يجب على الشركاء إدخاله فى إجراءات القسمة متى كان قد سجل عقده بالضمان

 . جميع الشركاء

، فإنه  ، وسواء كان للدائن حق مقيد أو لم يكن وسواء صدرت معارضة من الدائن على الوجه الذى بسطناه أو لم تصدر

، أن يتدخل من تلقاء نفسه دون دعوة من الشركاء فى  ، إذا علم بذلك مال الشائع يجوز للدائنبمجرد أن يباشر الشركاء قسمة ال

، طالباً مثالً أن يراقب أعمال  ، جاز للدائن أن يتقدم إلى الشركاء متدخالً فى القسمة . فغذا كانت القسمة اتفاقية إجراءات هذه القسمة

، أو أن يثبت فيما إذا اتفق الشركاء على بيع المال الشائع بالمزاد من أنه حصل  لقسمةالخبير الذى قد يكون الشركاء عينوه إلجراء ا

، فإن سبيل الدائن إلى  . أما إذا كانت القسمة قضائية ، وما إلى ذلك ومن أن إجراءات البيع سليمة $ 559$ إعالن كاٍف عن البيع 

من هذا التقنين على أنه " يجوز  299. وقد نصت المادة  قنين المرافعاتالتدخل فى إجراءاتها من تلقاء نفسه هو السبيل المقرر فى ت

. فال توجد إجراءات  ، أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى " لكل ذى مصلحة أن يتدخل فى الدعوى منضماً ألحد الخصوم

. ومن ثم يكون تدخل الدائن فى  ن المرافعات، بل هى اإلجراءات المقررة بوجه عام فى تقني خاصة لتدخل الدائن فى دعوى القسمة
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، وال يقبل  ، أو بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها دعوى القسمة بصحيفة تعلن للشركاء قبل يوم الجلسة

ع اإلجراءات ليحترز ، فله أن يراقب جمي . وإذا تدخل الدائن فى دعوى القسمة مرافعات ( 295التدخل بعد إقفال باب المرافعة ) م 

، وله أن يعترض فى حالة  ، أو أن يلحق الشريك المدين الغبن بنفسه عمداً أو تقصيراً  من أن يتواطأ الشركاء على اإلضرار بمصلحته

 تقرير المحكمة بيع المال الشائع على أن يكون البيع مقصوراً على الشركاء وحدهم خشية من تواطؤهم على إرساء المزاد على أحدهم

، وأن يطلب فتح باب المزايدة ألجانب من الشركاء حتى يصلوا بالثمن إلى أعلى مقدار ممكن  بثمن بخس
محمد على عرفة  ( &%$) 

( $%&. 552ص  992فقرة 
 . 

 األثر الذى يترتب على معارضة الدائن أو على تدخل :  - 566
يصبح الدائن طرفاً فى جميع إجراءات القسمة منذ  يترتب على معارضة الدائن أو على تدخله على النحو الذى بسطناه أن

. ومن ثم ال تجوز مباشرة إجراءات بيع المال الشائع فى  ، فال تجوز مباشرة هذه اإلجراءات إال فى مواجهته معارضته أو منذ تدخله

، وال تجنيب   إجراء القرعة، وال ، وال الفصل فى المنازعات المتعلقة بإجراءات القسمة ، وال تعيين خبير لتكون الحصص المزاد

، فى غير مواجهة الدائن  ، وال التصديق على حكم القسمة انصبة الشركاء المفرزة
ديسمبر سنة  99استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%&. 212ص  11م  2529فبراير سنة  27 - 222ص  11م  2529
  . 

ً ولكن ال يجوز للدائن طلب بيع المال فى المزاد بدالً من قسمته  ، إذا كانت القسمة العينية ممكنة دون ضرر كبير يلحق  عينا

.  ، إذا كان جميع الشركاء راضين بجعلها قسمة اتفاقية . كذلك ال يجوز للدائن أن يطلب أن تكون القسمة قضائية قيمة المال الشائع

المعارضة أن التدخل ليس من شأنه أن  ، فإن وال يجوز للدائن أن يمنع مدينه من التصرف فى حصته أو ترتيب حقوق عينية عليها

 . ، مع احتفاظ الدائن بحقه فى الدعوى البولصية يجعل حصة الشريك المدين غير قابلة للتصرف فيها

 . ويتحمل الدائن وحده نفقات معارضته ونفقات تدخله

 موقف الدائنين بعد إتمام القسمة - 2

 فروض ثالثة :  - 567
، سواء  روض ثالثة : ) الفرض األول ( أن يكون الدائن قد تدخل فعالً فى إجراءات القسمةبعد إتمام القسمة يمكن تصور ف

، أو ألنه تدخل من تلقاء نفسه دون دعوة  عقب معارضة وجهها إلى الشركاء المتقاسمين فأدخله هؤالء الشركاء فى هذه اإلجراءات

 . من الشركاء

، بالرغم من المعارضة التى وجهها إلى الشركاء  فى إجراءات القسمة ) الفرض الثانى ( أن يكون الدائن لم يدع للتدخل

 . ، أو بالرغم من أن له حقاً مقيداً  جميعاً 

، أو عارض ) أو كان له حق مقيد ( ودعى  ) الفرض الثالث ( أن يكون الدائن لم يتدخل فى إجراءات القسمة ألنه لم يعارض

 . إلى التدخل فلم يتدخل

 تدخل الدائن فعاًل فى إجراءات القسمة : -الفرض األول  - 568
، فقد أعطى الفرصة  ، بناء على معارضته أو بناء على تدخله من تلقاء نفسه ما دام الدائن قد تدخل فعالً فى إجراءات القسمة 

ذا الدائن أن يعترض ، فليس له . فإذا تمت القسمة ، ولمنع تواطؤ الشركاء على اإلضرار بمصلحته الكافية لمراقبة إجراءات القسمة

، فقد حل تدخله فى القسمة محل هذه الدعوى  . وال يجوز له بوجه خاص أن يطعن فيها بالدعوى البولصية عليها
 ($%& ) 

( $%&. 9191فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  - 117فقرة  21ديمولومب 
 . 
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 الفرض الثانى  - 569
من معارضته أو بالرغم من أن له حقاً مقدياً : أما إذا وجه الدائن معارضته عدم إدخال الدائن فى إجراءات القسمة بالرغم  

،  ، ولم يتدخل هو من تلقاء نفسه ، وبالرغم من ذلك لم يدع إلى التدخل فى إجراءات القسمة إلى جميع الشركاء أو كان له حق مقيد

فى إجراءات القسمة بعد أن وجه إليهم جميعاً معارضة فى أن  فإن الشركاء يكونون قد خالفوا القانون فى عدم دعوة الدائن إلى التدخل

 . ، أو بعد أن قيد حقه قبل رفع دعوى القسمة أو قبل إبرام عقد القسمة تتم القسمة دون تدخله

ى ، من أن تكون " القسمة غير نافذة فى حقهم " أى ف ، فيما رأينا مدنى 751وجزاء ذلك هو ما تقول الفقرة األولى من المادة 

، وذلك دون حاجة إلى أن  . فالقسمة إذن تكون غير نافذة فى حق هؤالء الدائنين حق الدائنين الذين عارضوا أو الذين لهم حقوق مقيدة

، أو بعد  . فمجرد عدم دعوتهم إلى التدخل بعد أن عارضوا ، بل ودون حاجة إلى أن يثبتوا عش الشريك المدين يثبتوا تواطؤ الشركاء

. ولكن يجب مع ذلك على الدائن أن  ، ماداموا لم يتدخلوا فعالً فى القسمة ، كاف لجعل القسمة غير نافذة فى حقهم قهمأن قيدوا حقو

. ويكفى إلثبات الضرر أن يثبت الدائن مثالً أن القسمة لم تضع فى نصيب الشريك المدين إال  يثبت أن القسمة قد عادت عليه بالضرر

، أو جعلت نصيب هذا الشريك أقل  ، أو جعلت هذا الشريك دائناً فى القسمة بمعدل لشريك معسر هل تهريبهاأمواالً منقولة أو نقوداً يس

.  ، أو لم توقع فى نصيب هذا الشريك المال الذى ارتهنه الدائن بل أوقعت هذا المال فى نصيب شريك آخر من قيمة حصته الحقيقية

، فليس هناك ضرر لحق الدائن إذا لم يثبت أن المال الشائع قد بيع بثمن أقل كثيراً من  منهأما إذا بيع المال الشائع فى المزاد واقتسم ث

 . قيمته الحقيقية

، عاد المال إلى الشيوع بالنسبة إلى  ، وأصبحت القسمة غير نافذة فى حقه ومتى أثبت الدائن الضرر الذى لحقه من القسمة

، ويجوز أن يطلب القسمة أى شريك حتى  جديد لتكون القسمة نافذة فى حق الدائن. ومن ثم يجوز طلب قسمة المال من  هذا الدائن

 . ، كما يجوز أن يطلبها الدائن باسم هذا المدين الشريك المديون

، على مطالبة الشركاء جميعاً متضامنين بتعويض الضرر الذى لحقه  ، بدالً من إعادة طلب القسمة ويجوز للدائن أن يقتصر

،  . كما يجوز للشركاء أن يفوا الدائن حقه لى أساس الخطأ الذى ارتكبه الشركاء فى عدم دعوة هذا الدائن إلى التدخل، ع من القسمة

 . ، ويرجع الشركاء الذين دفعوا الدين على شريكهم المدين فال تصبح له مصلحة فى الطعن فى القسمة

ا بالغبن أو بالغلط أو باإلكراه أو بالتدليس أو بغير ذلك من ، كأن يطعن فيه وإذا كان للشريك المدين وجه للطعن فى القسمة

، جاز للدائن أن يستعمل حق مدينه فيطعن فى القسمة عن طريق الدعوى غير المباشرة  وجوه الطعن
بودرى وفال فى  ( &%$) 

( $%&. 9191وفقرة  9155فقرة  9المواريث 
 . 

 –الفرض الثالث  - 571
، وهو أن يكون الدائن لم  ألنه لم يعارض أو بالرغم من دعوته إلى التدخل : بقى الفرض األخيرعدم تدخل الدائن فى القسمة  

.  . أو عارض ) أو كان له حق مقيد ( ودعى إلى التدخل فلم يتدخل بالرغم من دعوته إلى ذلك ، إما ألنه لم يعارض يتدخل فى القسمة

، فليس للدائنين  ، غذ تقول : " أما إذا تمت القسمة ، فيما رأينا مدنى 751ادة وهذا الفرض هو الذى نصت عليه الفقرة الثانية من الم

 . الذين لم يتدخلوا فيها أن يطعنوا عليها إال فى حالة الغش "

، أو يكون مقصراً إذا هو دعى إلى التدخل  وفى هذا الفرض يكون الدائن إما غير مقصر إذا هو لم يعلم بالقسمة فلم يعارض

، إذا تمت القسمة دون  ، مقصراً كان الدائن أو غير مقصر . وفى جميع هذه األحوال ألن حقه مقيد ومع ذلك لم يتدخل لمعارضته أو

، ولذلك ال ذنب للشركاء إذا لم  . فالدائن لم يعارض ولم يكن حقه مقيداً  ، فإن الشركاء ال ذنب لهم فى ذلك أن يتدخل فى إجراءاتها

. ومن أجل ذلك  ، فال ذنب لهم أيضاً إذا كان هو لم يتدخل كاء إلى التدخل ألنه عارض أو كان حقه مقيداً . أو دعاه الشر يدعوه التدخل

، وفقاً  ، فأثبت غش المدين وتواطؤ سائر الشركاء معه ، غال إذا طعن هذا فيها بالدعوى البولصية تكون القسمة نافذة فى حق الدائن

للقواعد المقررة فى هذه الدعوى 
ص  91م  2559يناير سنة  19 - 999ص  17م  2521مايو سنة  5استئناف مختلط  ( &%$) 

222 .&%$ )
 . 

. جاز للدائن أن يطعن فى هذا الحكم بطريق اعتراض الخارج عن  ، وصدر حكم بالقسمة وإذا كانت القسمة قضائية

 . الخصومة على الحكم الصادر فيها
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. ولم يكن  ى أنه " يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليهمرافعات فى هذا الصدد عل 2/  599وتنص المادة 

. والمطلوب من  ، أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات عش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم " قد أدخل أو تدخل فيها

، أما فى اعتراض الخارج عن  ما سبق القولالدائن فى الفرض الذى نحن بصده أن يثبت تواطؤ الشريك المدين مع سائر الشركاء ك

 . الخصومة فيكتفى من المدين أن يثبت غش المدين الشريك أو إهماله الجسيم

. ففى القانون الفرنسى ال يجوز فى الفرض الذى نحن بصدده  ويختلف القانون الفرنسى عن القانون المصرى فى هذه المسألة

.  ، ما دام الشركاء أنفسهم لم يقصروا ، سواء كان الدائن مقصراً أو غير مقصر لبولصيةأن يطعن الدائن فى القسمة حتى بالدعوى ا

، فال تعود عرضة للطعن فيها دون أن يكون هناك  وقد أملى على القانون الفرنسى هذا الحكم حرصه على استقرار القسمة بعد تمامها

، بأن جعل له الحق فى  ئن الفرصة فى منع الغش فى صورة وقائية. وقد أعطى القانون الفرنسى الدا مبرر لذلك من تصير الشركاء

،  . فماد دام الدائن لم يتدخل ، وذلك بدالً من إعطائه الحق فى الطعن فيها بعد تمامها بالدعوى البولصية التدخل فى القسمة قبل تمامها

.  عد ذلك أن يطعن فى القسمة ولو بالدعوى البولصية، فليس له ب ولو كان ذلك عن غير تقصير منه مادام الشركاء أنفسهم لم يقصروا

، إذا عجل الشركاء بالقسمة  ، وكذلك الطعن فيها بالغش ، الطعن فى القسمة بالصورية ، حتى فى القانون الفرنسى ولكن يجوز

،  ا للدائن الطعن فى القسمة. وفى جميع األحوال التى يحق فيه ، وتعمدوا إخفاء ذلك عن الدائن إضراراً بمصالحه تعجيالً غير مألوف

، أن يرجع بالتعويض على الشركاء متضامنين لما ارتكبوه من خطأ  ، بدالً من الطعن فيها يجوز له
انظر فى القانون  ( &%$) 

 . 9195فقرة  - 9151فقرة  9الفرنسى فى هذه المسألة بودرى وفال فى المواريث 
 . 297فقرة  - 299إسماعيل غانم فقرة وانظر فى قسمة األعيان التى انتهى فيها الوقف 

( $%&. 299فقرة  1وانظر فى قسمة الوقف محمد كامل مرسى 
 . 

 اآلثار التى تترتب على القسمة -المبحث الثانى

 بيان هذه اآلثار : - 570
 . ، وما يصاحب ذلك من أثر كاشف أهم أثر يترتب على القسمة هو إفراز حصة الشريك فى المال الشائع 

الثانى هو ضمان المتقاسمين بعضهم لبعض ما قد يقع ألى منهم من تعرض أو استحقاق فى نصيبه المفرز لسبب سابق  واألثر

 . على القسمة

، كالتزام المتقاسم بدفع المعدل والتزام الراسى عليه  ، تاركين آثاراً أخرى ثانوية وهذان األثران هما اللذان تتولى بحثهما هنا

 . ، فهذه القواعد هى التى تسرى فى هذا الصدد ، إلى حكم القواعد العامة فع الثمن الذى رسا به المزادمزاد المال الشائع بد

، تأميناً لحق كل منهم فى  . فللشركاء الذين اقتسموا منقوالً حق امتياز عليه ويترتب على القسمة أيضاً حق امتياز المتقاسم

. وكذلك للشركاء الذين اقتسموا  مدنى ( 2251ما نقرر لهم فيها من معدل ) م  ، وفى استيفاء الرجوع على اآلخرين بسبب القسمة

، بما فى ذلك حق المطالبة بمعدل القسمة  ، تأميناً لما تخوله القسمة من حق فى رجوع كل منهم على اآلخرين عقاراً حق امتياز عليه

، وسنتناوله بالبحث فى  ار يدخل فى موضوع التأمينات العينية. ولكن حق امتياز المتقاسم على المنقول وعلى العق مدنى ( 2255) م 

 . الجزء العاشر من الوسيط مع سائر التأمينات

 المطلب األول
األثر الكاشف  –اإلفراز 

فى األثر الكاشف للقسمة فى القانون القديم والقانون الحالى  Edouard du Card : مراجع ( &%$) 

ص  1ء فيما يتعلق باألثر الكاشف للقسمة ) كتاب العيد المئوى للتقنين المدنى الفرنسى فى تطورات القضا Wahl - 1895سنة 

فى  Desserteaux – وما بعدها 917ص  1913فى المجلس الفصلية للقانون المدنى سنة  Pilon – ( وما بعدها 443

فى تقسيم الحقوق فى المجلس  Guraud - 1918باريس سنة  -النظية العامة لألثر الكاشف فى القانون المدنى الفرنسى 
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 - 1928فى مصير الحقوق المترتبة على األموال الشائعة فى المجلة االنتقادية سنة  Lebret - 1928االنتقادية سنة 
Hebraud  1938فى المجلة الفصلية للقانون المدنى سنة - Morel  فى تصفية المشاركة بين الزوجين والتركة وقسمتها

حسن كيرة فى تصريف الشريك فى جزء مفرز من الشئ الشائع فصلة  1951سنة  - 1949لدكتوراه باريس سنة دروس لقسم ا

منصور مصطفى منصور فى تحليل أثر قسمة  - 1963سنة  - 1962من ؟؟؟؟ كلية الحقوق العددين الثالث والرابع لعام سنة 

 . 213ص  - 73ص  1964وم القانونية واالقتصادية سنة األموال الشائعة وحماية كل شريك من تصرفات غيره فى مجلة العل
رسالة من  Boudier - 1912رسالة من نانسى سنة  Valentin - 1912رسالة من جرينويل سنة  Ducdodon : رسائل

رسالة من  Boudet - 1916رسالة من باريس سنة  Le Bu - 1915رسالة من ليل سنة  Lecat - 1913باريس نسة 

فى  Paillard - 1911رسالة من باريس سنة  Simon - 1917رسالة من باريس سنة  Renou - 1917تولوز سنة 

فى الطبيعة  Querel - 1922رسالة من باريس سنة  Siesse - األثر الكاشف للقسمة فى قانون الضرائب من بواتييه

دراسة ضرائبية للقسمة رسالة  Leclerc - 1923من التقنين المدنى الفرنسى رسالة من ليون سنة  883االفتراضية للمادة 

 - 1931فى تقسيم حقوق التركة وديونها بين الورثة رسالة من باريس سنة  Vincent - 1931من باريس سنة 
Chevalleir 1932األثر الكاشف لالتفاقيات والعقود رسالة من ِرن سنة  فى - Heber  فى نقل الحقوق فى التركة رسالة من

فى النظرية العامة للتصرف الكاشف رسالة من تولوز  Merle - 1947ر سلة من نانسى سنة Mouras - 1938باريس سنة 

( $%&. 1953رسالة من رن سنة  Deprez - 1949سنة 
 

 مدنى على ما يأتى : 843نص قانونى : تنص المادة  - 572
" يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص " 

 ($%& ) 
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2122تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 

، فمجلس الشيوخ  521. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 525تحت رقم  ووافقت عليه لجنة المرجعة

( $%&. ( 215ص  - 219ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  759تحت رقم 
 . 

 999، وفى التقنين المدنى المختلط المادة  591ويقابل النص فى التقنين المدنى الوطنى السابق المادة 
قنين الت ( &%$) 

: وكل حصة وقعت بموجب القسمة فى نصيب أحد الشركاء تعتبر أنها كانت ملكاً له قبل القسمة  591المدنى الوطنى السابق م 

 . ( ، ويعتبر أنه لم يملك غيرها من األموال التى قسمت ) وهذا النص يوافق نص التقنين المدنى الجديد وبعدها
مال عيناً تعتبر بمنزلة بيع كل من الشركاء حصته الشائعة قبل القسمة لمن وقعت فى قسمة ال : 995التقنين المدنى المختلط م 

 . ، ويترتب عليها ما يترتب على البيع نصيبه
.  ، على خالف التقنين المدنى الوطنى السابق والتقنين المدنى الجديد ( وهذا النص يجعل للقسمة أثراً ناقالً ال أثراً كاشفاً  )

 21 - 251ص  2م  2775أبريل سنة  5لقضاء المختلط على أن يجعل للقسمة أثراً كاشفاً : استئناف مختلط ومع ذلك فقد جرى ا

فبراير سنة  22 - 515ص  99م  2519مايو سنة  15 - 911ص  95م  2511مايو سنة  1 - 21ص  92م  2527نوفمبر سنة 

( $%&. ( 52ص  99م  2591ديسمبر سنة  9 - 199ص  59م  2517مارس سنة  11 - 197ص  97م  2511
 . 

وفى  - 751وفى التقنين المدنى الليبى م  - 151ويقابل فى التقنينات المدينة العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

 551وفى قانون الموجبات والعقود اللبنانى م  - 2919التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 
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 . ( ) مطابق 151التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 751التقنين المدنى الليبى م 

، فيعتبر كل متقاسم أنه كان دائماً مالكاً  : ترجع جهة اإلفراز على جهة المبادلة فى القسمة 2919التقنين المدنى العراقى م 

 . ( . ) وهذا النص يوافق نص التقنين المدنى الجديد قى الحصص، وأنه لم يملك قط شيئاً ، با للحصة المفرزة التى آلت إليه
: يعد كل متقاسم كأنه مالك فى األصل لألشياء التى خرجت فى نصيبه أو التى  551قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 

 افق نص التقنين المدنى الجديد. ) وهذا النص يو يكن مالكاً لسائر األشياء ، وكأنه لم اشتراها بالمزاد عند بيع المال المشترك
) .&%$ )

 . 

. ذلك أن الشريك يعتبر مالكاً وحده  ، يكون لها اثر رجعى ، عندما تفرز نصيب كل شريك ويتبين من هذا النص أن القسمة

ز من وقت . فإذا كان قد تملك فى الشيوع بالميراث اعتبر مالكاً للنصيب المفر لهذا النصيب المفرز من وقت أن تملك فى الشيوع

، وإذا كان قد تملك فى الشيوع بالشراء اعتبر مالكاً للنصيب المفرز من وقت الشراء ال من  موت المورث ال من وقت تمام القسمة

، وإذا كان قد تملك فى الشيوع باعتباره شريكاً مال الشركة بعد حلها اعتبر مالكاً للنصيب المفزر من وقت حل  وقت تمام القسمة

، وهكذا  وقت تمام القسمة الشركة ال من
، أو دخل بعد ذلك بأن  ويستوى فى ذلك أن يكون الشريك قد دخل منذ بدء الشيوع ( &%$) 

( $%&. ( 9975فقرة  9نزل له شريك فى الشيوع عن حصته الشائعة ) بودرى وفال فى المواريث 
. وفى مقابل ذلك ال يعتبر  

، فال يعتبر أنه قد تملك ولو حصة شائعة فى هذا  رز وقع فى نصيب أى شريك آخرالشريك أنه قد تملك فى أى وقت أى مال آخر مف

 effect. وهذه هى النظرة التقليدية ألثر القسمة ومنها يتبين أن ليس للقسمة أثر كاشف )  النصيب المفرز الذى تملكه الشريك اآلخر
declaratif بل لها أيضاً أثر رجعى )  يك مفرزاً فى المال الشائع، أى أنها ال تقتصر على أن تكشف عما يملكه الشر ( فحسب ،

effect retroactif وال تقف عند الوقت الذى تمت  ( أى أنها ترجع بملكية الشريك لنصيبه المفرز إلى الوقت الذى بدأ فيه الشيوع ،

فيه القسمة 
، سواء كانت عقداً أو قسمة  قسمةوقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " ال ( &%$) 

، فيعتبر  ( ؟؟؟؟؟ لها أثر رجعى 2، يترتب عليها أثران : )  ، وسواء كانت القسمة القضائية قسمة عينية أو قسمة تصفية قضائية

لتقنين المدنى من ا 999منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها فى بقية الحصص ) قارن م  المتقاسم مالكاً للصحة التى آلت إليه

. ويترتب على هذا  . ومن أجل هذا يقال عادة إن القسمة مقررة أو كاشفة للحق المختلط وهى تصن على أن القسمة منشئة كالبيع (

. ) مجموعة  ، أهمها أن تصرفات الشريك فى جزء مفرز يوقف أثرها حتى تعرف نتيجة القسمة األثر الرجعى نتائج كثيرة معروفة

( $%&. ( 217ص  1يرية األعمال التحض
 . 

 األثر الحقيقى للقسمة أثر مزدوج كاشف وناقل :  - 573
ً  ، بطبيعتها والواقع من األمر أن للقسمة ، وقلنا  . ولو اقتصرنا على صورة مبسطة لمال شائع ، كاشفاً وناقالً  ، أثراً مزدوجا

.  ، فهذه األرض قبل القسمة كانت ملكاً للشريكين تتزاحم عليها ملكية كل منهما إن أرضاً يملكها اثنان فى الشيوع لكل منهما النصف

. فإذا نحن قسمنا األرض  ، كان هذا الجزء هو أيضاً ملكاً للشريكين تتزاحم عليه ملكية ك منهما جزء مفرز منهافإذا اقتطعنا أى 

. فهل يكون  ، فإن هذا النصيب يصبح مملوكاً ألحد الشريكين وحده دون الشريك اآلخر ، وأفرزنا نصيب كل منهما فيها بينهما

، صار هذا النصيب المفرز ملكه وحده  اقل؟ إن الشريك عندما أفرز نصيبه فى األرضلإلفراز عن طريق القسمة أثر كاشف أو أثر ن

. فاإلفراز إذن ثبت للشريك فى هذا  ، ملكاً للشريكين لكل منهما النصف ، وفى أثناء الشيوع . وكان هذا النصيب قبل القسمة كما قدمنا

، فخلصت له  ليه ملكية شريكه الثابتة قبل القسمة فى النصف اآلخر، ونقل إ النصيب المفرز ملكيته الثابتة قبل القسمة فى النصف

.  ، وأثر ناقل فى النصف اآلخر . ومن ثم يكون للقسمة أثر كاشف فى نصف النصيب بذلك الملكية الكاملة فى جميع النصيب المفر

، كاشف وناقل  ، أثر مزدوج ، بطبيعتها ويكون للقسمة إذن
،  قول به نجد له نظيراً فى الفقه اإلسالمىوهذا التحليل الذى ن ( &%$) 

... عبارة عن إفراز بعض األنصباء عن بعض ومبادلة بعض  ... فهى فقد قال الكاسانى فى البدائع : " وأما بيان معنى القسمة
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ه وبعضها منهما أجزاء بعضها مملوكة ل ... فالبد ن يجتمع فى نصيب كل واحد ... فإذا قسمت ) العين ( بينهما نصفين ببعض

، بل يكون  ، لم يكن المقسوم كله ملكاً للمقسوم عليه . فلو لم تقع القسمة مبادلة فى بعض أجزاء المقسوم مملوكة لصاحبه على الشيوع

. فكانت القسمة منهما بالتراضى أو بطلبتها من القاضى رضا من كل واحد منهما بزوال ملكه عن نصف نصيبه  بعضه ملك صاحبه

. فكانت القسمة فى حق األجزاء المملوكة له إفرازاً وتمييزاً أو تعييناً لها فى  ، وهو تفسير المبادلة نصيب صاحبهبعوض وهو نصف 

، وفى حق األجزاء المملوكة لصاحبه معاوضة وهى مبادلة بعض األجزاء المجتمعة فى نصيبه ببعض األجزاء المجتمعة فى  الملك

 . ( 21ص  1.. " ) البدائع  ، بل هى إفراز ن وجه ومعاوضة من وجه مطلقة... والقسمة ليست بمعاوضة  نصيب صاحبه
، إذ يقول أوبرى ورو : " والواقع من األمر أن القسمة ليست محض كاشفة  ونجد له نظيراً أيضاً فى الفقه الفرنسى الحديث

، ألنها تحول حقاً شائعاً  ست محض كاشفة. فهى لي ، وليست محض ناقلة كما هو شأن البيع والمقايضة كما هو شأن الحكم القضائى

. وهى ليست ؟؟؟؟؟  فى مجموع المال المملوك فى الشيوع إلى حق مقصور على صاحبه فى جزء محدد تحديداً مادياً من هذا المال

غير صحيح أن . ومن ثم يبدو  ، ألن كل شريك كان له قبل القسمة حق شائع فى كل ذروة من ذرات الجزء المفرز الذى آل إليه ناقلة

، فى حين أن العبارة األولى تجاوز  ، فالعبارة األخيرة تقصر عن الحقيق يقال إن القسمة محض ناقلة أو يقال إنها محض كاشفة

 . ( 2هامش  119فقرة  29الحقيقية " ) أوبرى ورو 
فى وقت واحد كاشفة وناقلة " ) ، فهى  ... لها طبيعة مزدوجة ويقول كوالن وكابيتان ودى المورانديير : " يبدو أن القسمة

( : فهى كاشفة فيما يتعلق بما كان للمتقاسم من حق شائع  977ص  2259فقرة  9كوالن وكليتان ودى المور انديير الطبعة العاشرة 

 9دان وليبال وانظر أيضاً بي -لهم فى هذا الجزء  ، وناقلة فيما يتعلق بحقوق الشركاء التى كانت فى الجزء الذى استقل به فى القسمة

( $%&. 171ص  121مكرر فقرة 
 . 

،  ، من الناحية العملية ، لم يبق إال أن نغلب أثراً على آخر فى المواضع التى يحسن فيها ولما كان هذا األثران يتعارضان

 . ت العملية إلى ذلك، وتارة نغلب األثر الناقل إذا دعت المقتضيا . فتارة نغلب األثر الكاشف حيث يحسن تغليبه تغليب هذا األثر

، فقد سار  ولما كانت المقتضيات العملية التى تستدعى تغليب األثر الكاشف أهم من تلك التى تستدعى تغليب األثر الناقل

ً  التقنين المدنى على النهج التقليدى وعمم أثر القسمة  . ، فجعله فى جميع األحوال أثراً كاشفا

 دوج : تأييد التاريخ لفكرة األثر المز  - 574
 . والتاريخ نفسه يؤيد فكرة األثر المزدوج

.  ، أى أن هذا القانون كان يغلب فكرة األثر الناقل على فكرة األثر الكاشف فقد كان للقسمة فى القانون الرومانى أثر ناقل

، يكون قد بادل  مفرز ، فى اختصاصه عند القسمة بنصيب والتصوير الفنى الذى انتهى به إلى هذه النتيجة هو أنه اعتبر الشريك

. ولما كانت المبادلة  شركاءه على حصصهم الشائعة فى هذا النصيب المفرز بحصته الشائعة فى كل نصيب مفرز لهؤالء الشركاء

انت . ولكن هذا التحليل أغفل أمر الحصة الشائعة التى ك ، فالقسمة التى أجرت هذه المبادلة تكون هى أيضاً ناقلة للملكية ناقلة للمكلية

، ومن ثم تكون القسمة كاشفة  ، فهذه الحصة قد اندمجت فى نصيبه هذا وبقيت له بعد القسمة للشريك قبل القسمة فى نصيبه المفرز

، لن أثر القسمة  . ومن أجل هذا قلنا إن القانون الرومانى قد غلب األثر الناقل على األثر الكاشف عن حقه فى هذه الحصة ال نقالة لها

ً  ثراً ناقالً ال يتمحض أ . فإنما يكون هذا تغليباً لألثر الناقل  . فإذا جعل القانون الرومانى للقسمة أثراً ناقالً  ، كما ال يتمحض أثراً كاشفا

. وقد رتب الرومان على أن للقسمة  ، إذ لم تدع الحاجة العملية فى عهد القانون الرومانى إلى تغليب األثر الكاشف على األثر الكاشف

، فينتقل هذا النصيب المفرز  اقالً أن جعلوا كل متقاسم خلفاً خاصاً للمتقاسمين اآلخرين فيما اختص به المتقاسم من نصيب مفرزأثراً ن

،  . كذلك اعتبرت القسمة ، كحق رهن أو حق انتفاع إلى المتقاسم محمالً بالحقوق العينية التى رتبها المتقاسمون فى أثناء الشيوع عليه

 . ، سبباً صحيحاً فى التقادم القصير ناقالً للملكيةبوصفها عقداً 

، ثم ظهرت فكرة األثر  وبقيت القسمة ذات اثر ناقل فى القانون الفرنسى القديم إلى أواخر القرن الرابع عشر على األقل

، األثر  رومانى، على نقيض ما كان األمر فى القانون ال ، فهذه الحاجات هى التى غلبت الكاشف تحت ضغط الحاجات العملية

 . الكاشف على األثر الناقل

(  fielfs، عندما أصبح التصرف فى أموال اإلقطاع )  ظهرت الحاجة العملية إلى األثر الكاشف فى ميدان القانون المالى

ذا كانت . وإ ( droits seigneuriaux, de lods et ventes( فى نظير تحصيل رسوم مالية )  Seigneurجائزاً بموافقة السيد ) 
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، فقد كان مقتضى ذلك أن ورثة التابع عند قسمة أموال اإلقطاع فيما بينهم يدفعون  القسمة ناقلة كما كان األمر فى القانون الرومانى

من ، وذلك باإلضافة إلى الرسوم التى سبق لهم أن دفعوها عند انتقال أموال التركة إليهم  رسوماً للسيد إذ المال قد انتقل إليهم بالقسمة

. واستقر الرأى على أن تعفى القسمة العينية من الرسوم ألنها  ، عرضت المسالة للبحث . فتفاديا من تكرار دفع الرسوم مورثهم

، فقد ذهب ديموالن إلى إعفائها من الرسوم أيضاً إذا رسا  . أما قسمة التصفية ، وكانت المقايضة معفاة من الرسوم شبهت بالمقايضة

لشركاء المزاد على أحد ا
، ومن ثم أصبحت خاضعة  ، فقد اعتبرت القسمة بيعاً  أما إذا رسا المزاد على أجنبى ( &%$) 

( $%&. للرسوم
، ألن الوارث ال يجبر  ( alienaton necessaire. وقيل فى تبرير ذلك إن القسمة هى نقل ضرورى للملك )  

، أما القسمة فال  تغير شخص التابع بأشخاص الورثة عند الميراث . وقيل كذلك إن الرسوم قد دفعت عندما على البقاء فى الشيوع

، فإن األثر الناقل للقسمة قد تقلص فى ميدان القانون  . ومهما يكن من أمر يترتب عليها تغيير فى األشخاص بل يبقى الورثة كما هم

 . ، وحل محله األثر الكاشف المالى تحت ضغط الحاجة العملية

 obligation، إذ ظهر الرهن المعروف باسم "  ة أيضاً إلى األثر الكاشف فى مجال القانون المدنىوظهرت الحاجة العملي
bonorum " فكان  ، وكان رهناً خفياً عاماً ينشأ بحكم القانون على أثر أى تصرف فى ورقة رسمية أو على أثر أى حكم بالمديونية .

، ومنها هذا  رز إلى الشريك محمالً بالحقوق التى ترتبت عليه فى أثناء الشيوعمقتضى أن للقسمة أثراً ناقالً أن ينقل النصيب المف

، إن القسمة ليست من  ، للتخلص من فكرة األثر الناقل للقسمة وتفادى هذا الرهن . فقيل الرهن الخفى العام الذى كان ذائع االنتشار

.  شريك على حقيقة قيمة الجزء الشائع الذى كان له، بل هى وسيلة لحصول ال ( contrats de commerceعقود المضاربة ) 

، ومن الحجز الذى وقع  ، خالياً من الرهن الذى رتبه غيره ومن ثم تقرر أن المتقاسم يحصل على الجزء المفرز الذى يقع فى نصيبه

على حصة غيره 
، تمسك فيها  ( l'affaire de quatre freres ) وذلك بعد قضية مشهورة سميت بقضية اإلخوة األربعة ( &%$) 

( $%&. ، وتغلب الرأى العكسى تحت ضغط الحاجات العملية ديموالن باألثر الناقل للقسمة
،  . وهكذا تغلب فى مجال القانون المدنى 

ً  كما تغلب فى ميدان القانون المالى .  المتغلب، بعد أن كان الُر الناقل هو  ، األثر الكاشف للقسمة ، وتحت ضغط الحاجات العملية دائما

 . وما لبث أن استقر األثر الكاشف للقسمة فى القانون الفرنسى القديم

. ولكنه لجأ  ، وحاول تفسيره بطبيعة الشيوع ونقل بوتييه القانون الفرنسى القديم فى هذه المسألة على الوجه الذى استقر عليه

، وأنه لم يرث شيئاً فيما وقع  ه ومباشرة كل ما وقع فى نصبيه، فقال إن كل وارث يعتبر أنه ورث وحد أخيراً إلى االفتراض القانونى

. وال شك فى أن  مدنى مصرى 759، واستقيت المادة  مدنى فرنسى 779. ومن هذه العبارة نقلت المادة  فى نصيب غيره من الورثة

 . تعميم األثر الكاشف للقسمة فى هذه النصوص إنما جاء عن طريق االفتراض والمجاز القانون

 ظهور فكرة األثر الكاشف فى الفقه الحديث  - 575
على سبيل الحقيقة ال على سبيل المجاز والتمييز بين األثر الكاشف واألثر الرجعى : ثم ظهر أخيراً فى الفقه الحديث اتجاه 

، وكما انتقل بعد ذلك إلى  يذهب إلى أن األثر الكاشف للقسمة ال يؤخذ على سبيل المجاز كما كان األمر فى القانون الفرنسى القديم

، بل يجب أخذه على سبيل الحقيقة  ىالتقنين المدنى الفرنس
 - 195فقرة  5انظر بالنيول وريبير ومورى وفيالتون  ( &%$) 

وما  591ص  2511رسالة من باريس سنة  Siesse - 2111فقرة  - 2119فقرة  Succession لفظ 9أنسيكولوبيدى داللوز 

 3 جزء 2551جماعية هنرى كابيتان سنة  بحوث Houin - 2591رسالة من رن  Chevallire - وما بعدها 512بعدها وص 
 Deprez - وما بعدها 291فقرة  2555رسالة من تولوز سنة  Merle - 2551رسالة من تولوز  Boyer - وما بعدها 157ص 

( $%&. وما بعدها 51فقرة  2599رسالة من رن سنة 
،  ، إذ هى ال تنشئ حقاً جديداً للمتقاسم . فالقسمة بطبيعتها لها أثرك كاشف 

. وكل ما أحدثته القسمة من أثر فى حق المتقاسم إنما كان فى  بل إن الحق الذى كان له فى أثناء الشيوع هو الذى آل إليه بالقسمة

، وكان هناك تباين بين نطاقه المادى  . فبعد أن كان الحق شائعاً بحصة معنوية فى كل المال الشائع تركيز هذا الحق فى محله المادى

 $ 599$ . فاألثر الكاشف للقسمة ال يتضمن أى  ، مطابقاً لنطاقه المادى ، بالقسمة ، أصبح النطاق المعنوى للحق وىونطاقه المعن
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، وإنما هو بالذات الذى تقتضيه وظيفة القسمة عينها  افتراض مخالفة للحقيقة
وقد ساير هذا االتجاه فريق من الفقهاء فى  ( &%$) 

،  نم إن " التعليل الصحيح لحق الشريك المشتاع هو أنه حق ملكية محله المادى الشئ الشائع كله. فيقول األستاذ إسماعيل غا مصر

للشريك جزءاً مادياً من الشئ  ، بإفرازها . فيترتب على ذلك أن القسمة وإن كان محدداً تحديداً معنوياً بحصة الشريك فى الشيوع

.  ، فحقه أثناء الشيوع كان حق ملكية ؟؟؟؟؟ المادى الشئ الشائع كله له من قبل ، ال تكسبه حقاً جديداً لم يكن الشائع يختص به وحده

. فبعد أن كان حق  ، بإيجاد التطابق بين نطاقه المادى ونطاقه المعنوى وإنما تقتصر على التغيير فى هذا الحق على وجه معين

وكان بذلك تشتبكاً بحقوق الشركاء اآلخرين التى كانت ترد مثل ،  الشريك يرد على الشئ كله ولكنه يحدد تحديداً معنوياً بالثلث مثالً 

،  ، أصبح هذا الحق ذاته بمقتضى القسمة محدداً تحديداً مادياً بجز معين من الشئ يختص به الشريك وحده حقه على الشئ الشائع كله
، وإنما هى محددة للحق الثابت له منذ أن تملك فى  . القسمة إذن ال تنقل للمتقاسم حقاً جديداً  ويعادل الحصة التى كانت له فى الشئ كله

، فتزيل بذلك  ، يجعلهما متطابقين ، فى نطاقيه المادى والمعنى ، فهى تقتصر على التغيير فى بعض عناصر هذا الحق الشيوع

. وإذا  د بمباشرة ملكيتهالعقبات التى كانت ترجع إلى تشابك حقوق الشركاء على الشئ والتى كانت تحول بين كل شريك وبين االنفرا

... وإذا كان األثر الكاشف ال يتضمن أى  ، فإن وصفها بأنها كاشفة يكون معبراً عن حقيقة الحال اتضح أن هذه هى وظيفة القسمة

 229ة ... " ) إسماعيل غانم فقر ، فال ؟؟؟؟؟ للتضييق فى تطبيقه ، وإنما هو ما تقتضيه وظيفة القسمة ذاتها افتراض مخالف للحقيقة

، بمعنى أنها ال تخلق ؟؟؟؟؟ متقاسم حقاً جديداً لم  . ويقول األستاذ حسن كيرة : " فالقسمة إذن لها أثر كاشف ( 119ص  - 112ص 

، ولكن بتعديل جوهرى فى محله : فبعد أن كانت  ، بل هى تكشف عن حق ملكيته القائم أصالً منذ الشيوع والممتد بعد القسمة يكن له

، تأتى القسمة فتعلن ما كان قائماً له من ملكية  الشيوع واقعة بمجرد حصة معنوية على الشئ الشائع كله دون تحديدملكيته طوال 

، فتزيل بذلك ما كان  فى جزء مادى مفرز من هذا الشئ –بما يطابق ما كان له من حصة معنوية  –ولكنها تحد من محلها فتحصره 

. فحق  السابق بجعل سلطاتها على المحل المحدد باإلفراز مطلقة خالصة للمقسوم له وحدهيقيد من مباشرة هذه الملكية فى وضعها 

بين الحل المادى والحصة المعنوية  ، ولكن بعد أن تحقق باإلفراز التطابق المتقاسم بعد القسمة هو نفس حقه القائم قبلها وبنفس سنده

من تعدد أصحاب الحق وتزاحم سلطاتهم على نفس  -ة انعدام هذا التطابق نتيج -بما يمتنع معه ما كان مصاحباً للشيوع قبل القسمة 

، وإن كان محدداً  . ويقول األستاذ عبد المنعم فرج الصدة : " إن حق الشريك المشتاع ( 921ص  299المحل " ) حسن كيرة فقرة 

، ومن هذا كانت وظيفة القسمة هى تحقيق  ئع كله، غال أنه يرد من الناحية المادية على الشئ الشا تحديداً معنوياً بحصته الشائعة

.  ، وذلك بإفراز جزء من الشئ الشائع تخلص ملكيته للشريك خلوصاً تاماً  التطابق بين الحدود المعنوية والحدود المادية لحق الشريك

، وإنما سند حق  ك سنداً جديداً ، فهى ال تخول الشري والقسمة إذ تحقق هذا التطابق إنما تكشف عن حق ثابت للشريك منذ بدء الشيوع

، بل يقتصر أمرها على التغيير فى حق الشريك بحيث  ... وهى ال تخول الشريك حقاً جديداً  الشريك هو السند األصلى للملكية الشائعة

" ) عبد المنعم فرج  ، ألنه مستمد من طبيعة القسمة واألثر الكاشف للقسمة بهذا المعنى يطابق الحقيقة كما قلنا .. يتحقق هذا التطابق

، إلى  ، على النقيض منهم ، ويذهب . ويخالف األستاذ منذور مصطفى منصور هذا الفريق من الفقهاء ( 191ص  299الصدة فقرة 

فيقول : " وجود حق شائع للمتقاسم قبل القسمة على الجزء المفرز الذى اختص به ال يمنع من  ، أن القسمة بطبيعتها ناقلة ال كاشفة

. وباجتماع  ... إال الحق الشائع الذى كان لغير المتقاسم على الجزء المفرز الذى اختص به ، فالقسمة لم تنقل ل إن القسمة ناقلةالقو

. ) منصور مصطفى منصور فى تحليل أثر قسمة األموال الشائعة  هذا الحق مع ما كان للمتقاسم من قبل تخلص له الملكية مفرزة "

. ويرد األستاذ منصور مصطفى منصور على الفكرة الرئيسية فى  ( 291ص  2515سنة  1نية واالقتصادية فى مجلة العلوم القانو

المادى لحق الشريك ونطاقه المعنوى وبذلك ال يصبح  ، من أن أثر القسمة هو تحقيق التطابق بين النطاق أقوال هذا الفريق من الفقهاء

، بما يأتى : " معنى أن أثر  الذى كان قائماً وقت الشيوع بعد أن تحدد محله المادى للشريك بعد القسمة حق جديد بل هو الحق القديم

، حقاً له كل  ، الذى له الثلث مثالً  ، أنها تعطى الشريك القسمة هو تحقيق التطابق بين النطاق المادى لحق الشريك ونطاقه المعنوى

 –فى ظل هذا التفسير  –. وال يمكن  مضمون الملكية على الشئ كله ، بعد أن كان له حق يخوله ثلث مضمون الملكية على ثلث الشئ

، سواء من  القسمة ... ذلك أن حق الشريك بعد القسمة يختلف عن حقه قبل أن نقول إن القسمة قد أبقت على الحق ذاته بعد أن حددته

، وبعد القسمة  زء من مضمون الملكية. فقبل القسمة كان له حق يرد على كل شئ ومضمونه هو ج حيث المحل ومن حيث المضمون

للقول إن القسمة  –تقى تقديرنا  –. وهو ما يكفى  أصبح للشريك حق يرد على جزء من الشئ ومضمونه هو كل مضمون الملكية

ى تعطى الشريك حقاً آخرا غير الحق الذى كان له أثناء الشيوع " ) منصور مصطفى منصور فى تحليل أثر قسمة األموال الشائعة ف

( $%&. ( 212ص  2515سنة  1مجلة العلوم القانونية واالقتصادية 
 . 



 

 

 

 

1864 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، فيقولون باألول وال يقولون  والقائلون باألثر الكاشف الحقيقى للقسمة يميزون بين هذا األثر الكاشف وبين األثر الرجعى

، وهى أن يخلص للمتقاسم نصيبه  . فاألثر الكاشف عندهم يكفى للوصول إلى أهم نتيجة يقصد إليها من القول باألثر الرجعى بالثانى

، فهى تكشف عن حق المتقاسم فى  . فما دامت القسمة لها أثر كاشف شركائه الصادرة فى أثناء الشيوعالمفرز خالياً من تصرفات 

، فيؤول  ، وأنه هو نفسه الذى آل إلى المتقاسم بالقسمة ، وعن أن هذا الحق كان موجوداً قبل القسمة وفى أثناء الشيوع نصيبه المفرز

، وهو األثر الذى ينطوى عليه نص المادة  . وال حاجة بعد ذلك إلى األثر الرجعى وخالياً من تصرفات شركائه ومحمالً بتصرفاته ه

، إذ بموجب هذا األثر " يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت إليه منذ أن تملك  مدنى مصرى 759مدنى فرنسى ونص المادة  779

ذن بمقتضى األثر الرجعى أن كل وارث مثالُ قد ملك نصيبه . فيفترض إ ، وأنه لم يملك غيرها شيئاً فى بقية الحصص " فى الشيوع

،  ، ويترتب على ذلك محو مرحلة الشيوع التى أعقبت موت المورث وبقيت إلى أن تمت القسمة المفرز فى التركة منذ موت مورثه

األمر أن مرحلة الشيوع هذه قد  . وواقع ، ومع ذلك يتجاهلها األثر الرجعى ويعتبرها كأنها لم تكن وهى مرحلة قد تطول سنين عديدة

. منها أن ما قبضه الورثة من الثمار فى أثناء الشيوع ال يجب رده  ، وخلفت آثاراً ال يجوز تجاهلها وجدت
وقد فضت  ( &%$) 

اء القسمة ، وإجر محكمة النقض بأن الثمار التى تنتج من المال الشائع أثناء قيام الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم

. وال يقدح فى ذلك ما قضت  بعد ذلك ال يجعل للمتقاسم حقاً فى االستثمار بثمار الحصة التى خصصت له إال من وقت حصول القسمة

، ذلك أن علة تقرير هذا األثر الرجعى  مدنى من اعتبار المتقاسم مالكاً للحصة التى آلت غليه منذ أن تملك فى الشيوع 759المادة  به

هى حماية المتقاسم من الحقوق التى يرتبها غيره من الشركاء على المال الشائع أثناء قيام الشيوع بحيث يخلص لكل متقاسم للقسمة 

،  . ويجب قصر إعمال األثر الرجعى للقسمة فى هذا النطاق نصيبه المفرز الذى خصص له فى القسمة مطهراً من هذه الحقوق

كون المر فيها متعلقاً بحماية المتقاسم من تصرفات شركائه الصادرة قبل القسمة ) نقض مدنى واستعباده فى جميع الحاالت التى ال ي

( $%&. ( 2259ص  279رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  19
، ولو أعمل األثر الرجعى لوجب ردها  

لتركة ينظر إليها وقت القسمة ال وقت موت . ومنها أن ا ولوجب أن يستولى كل وارث على ثمار نصيبه المفرز منذ موت مورثه

، ويعتد بقيمة المال وقت القسمة ال وقت موت المورث  ، بما دخل فيها وبما خرج منها من أموال المورث
بالنيول وريبير  ( &%$) 

( $%&. 9219فقرة  9وبوالنجيه 
ول باألثر الرجعى ، فإنه ال يجوز الق . فهذه مسائل تدل على وجوب االعتداد بمرحلة الشيوع هذه 

ومن شأنه أن يمحو مرحلة الشيوع محواً تاماً ويعتبرها كأنها لم تكن 
 - 9211فقرة  9انظر بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( &%$) 

ص  - 995ص  291وفقرة  155ص  - 159ص  299وانظر فى األخذ باألثر الكاشف دون األثر الرجعى إسماعيل غانم فقرة 

وانظر فى استساغة القول باألثر الرجعى معم القول باألثر الناقل للقسمة منصور  –وما بعدها  299حسن كيرة فقرة  - 999

( $%&. 129ص  - 129ص  79مصطفى منصور فقرة 
 . 

 تضارب اآلراء فيما يجب إدخاله من تعديل - 576
وتغليب األثر الكاشف تارة بل جعله  ، فى نصوص التقنين المدنى الخاصة بأثر القسمة : وقد دعا هذا األثر المزدوج للقسمة 

، غلى تضارب اآلراء فيما يقترح إدخاله من  ، وتغليب األثر الناقل تارة أخرى ووصفه بأنه هو األثر الطبيعى هو األثر الطبيعى

 . تعديل فى نصوص التقنين المدنى فى هذا الخصوص

.  ، فيغنى ذلك عن تقرير األثر الرجعى كاشفة بطبيعتها مدنى اعتماداً على أن القسمة 759فمن قائل بضرورة إلغاء المادة 

. فتصرف  ، لم تعد لألثر الرجعى ضرورة تقتضيه ويقول أنصار هذا الرأى إن " فى هذا التصوير الجديد للملكية الشائعة وللقسمة

. ولن  ركائه لما فيه من مساس بحقوقهم، إال أنه ال يكون نافذاً قبل ش ، ولو أنه صادر من مالك الشريك أثناء الشيوع فى الشئ الشائع

، إذ أن الشريك الذى اختص بذلك  يتغير الوضع إذا ما تمت القسمة فوقع الجزء الذى تصرف فيه الشريك فى نصيب شريك آخر

،  مفرز. وبذلك يخلص لكل متقاسم نصيبه ال ، فيظل التصرف غير نافذ ، فالقسمة كاشفة ال ناقلة الجزء ليس خلفاً للشريك المتصرف

، بغير حاجة إلى افتراض أثر رجعى للقسمة "  وتتحقق حمايته من الحقوق التى تقررت من قبل متقاسم آخر
إسماعيل غانم  ( &%$) 

( $%&. 2999وفقرة  999ص  291فقرة 
،  . ونرى مما قدماه أن صحة هذا الرأى يتوقف على التسليم بأن القسمة كاشفة بطبيعتها 

، ويوجد رأى يعارضه فيذهب إلى أن القسمة ناقلة بطبيعتها وقد سبقت  ل محالً للمناقشة واألخذ والردوهو تصوير حديث ال يزا
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اإلشارة إلى هذا الرأى 
ويالحظ أن االتجاه الحديث الذى يذهب إلى أن القسمة  – 2هامش  599ص  919انظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

. وهذا  ، هو المال الشائع كله ، فى أثناء الشيوع عل ؟؟؟؟؟ الحق الشائع للشريك، أن يج ، كما رأينا بطبيعتها أثراً كاشفاً من شأنه

ال  ( quote - part abstraite ) يتعارض مع ما قدمنا من أن حق الشريك فى الشيوع يقع على حصة معنوية فى المال الشائع

( $%&. ( فى الهامش 925فقرة  579على كل المال الشائع ) انظر آنفاً فقرة 
 . 

، وفى رأى أصحاب هذا  مدنى بما يستبعد األثر الرجعى للقسمة ويبرز أثرها الكاشف 759ومن قائل بضرورة تعديل المادة 

،  القول يمكن أن يتم التعديل على النحو اآلتى : " يعتبر المتقاسم مالكاً للنصيب المقسوم بناء على السند الذى تملك به فى الشيوع

خالصة من كل حق رتبة غيره من الشركاء  وتكون ملكيته لهذا النصيب
حسن كيرة فى نصرف الشريك فى جزء مفرز من  ( &%$) 

( $%&. 11ص  2519سنة  - 2511الشئ الشائع فصلة من مجلة كلية الحقوق سنة 
، فضالً عن  ، فى نظرنا . ويعيب هذا الرأى " 

، أنه يقصر األثر الكاشف على بعض  محالً للنظر كما قدمنا إلى أن القسمة كاشفة بطبيعتها وهو رأى ال يزال $ 591$ أنه يذهب 

. من ذلك هل يجوز اعتبار القسمة سبباً صحيحاً  ، ويغفل نتائج أخرى يتركها النص فتضطرب فيها اآلراء النتائج التى تترتب عليه

المقترح إذ لم يذكر هذا التعديل هذه  ، فإذا قيل ال يصح وهو القول المعمول به تعارض هذا القول مع التعديل فى التقادم القصير

 . النتيجة فيما ذكره

كما يقول أنصار  –، " وبهذا اإللغاء  مدنى 759، ويقترح إلغاء المادة  ومن قائل بأن القسمة ناقلة بطبيعتها وليست بكاشفة

لقسمة مسألة رأى تحتمل الخالف " ، وتصبح مسألة بيان حقيقة أثر ا يزول السند التشريعى لوصف القسمة بأنها كاشفة –هذا الرأى 
 (

ص  2515سنة  1منصور مصطفى منصور فى تحليل أثر قسمة األموال الشائعة فى مجل العلوم القانونية واالقتصادية  ( &%$

 . 129ص  - 121نفس المرجع ص  - 759غير إلغاء المادة  –. وانظر فى بقية التعديالت التى يقترحها  122
صطفى إلى إمكان استخدام نظرية الحلول العينى للوصول إلى جعل النصيب المفرز للشريك ينتقل ويذهب األستاذ منصور م

، فيقول فى هذا المعنى : " فحق الشريك فى الشيوع بطبيعته معرض دائماً للتحول إلى ملكية مفرزة  إليه خالياً من تصرفات شركائه

حق الشريك فى الشيوع على هذا النحو مستمداً من طبيعة الحق . ولما كان وصف  على ما يختص به هذا الشريك عند القسمة

... فكل تصرف من الشريك فى حقه بإنشاء حق للغير عليه يؤدى إلى أن يكون حق الغير نفسه موصوفاً بمثل هذا الوصف على  نفسه

ملكية موقتة ال يستطيع أن ينشئ  . فكما أن المالك تحت شرط أو المالك األساس السابق وهو أن الشخص ال يعطى غيره أكثر مما له

، فكذلك المالك على الشيوع وحقه معرض دائماً للتحول على النحو الذى بيناه ال يستطيع  لغيره إال حقاً معلقاً على شرط أو حقاً مؤقتا

، وإنما يرد على  آخر . فال يتبع حق الشريك الذى ينتقل بالقسمة إلى متقاسم أن يعطى غيره إال حقاً معرضاً للتحول على نفس الوجه

، ولما استبدل الشريك  ، فقد نشأ الحق ابتداء على حق الشريك الشائع . فنكون بصدد تغيير المحل به الشريك الذى أنشأه ما يختص

أمام  . وبذلك نكون ، يصبح الحق المفرز محالً للحق الذى كان وارداً على الحق الشائع بمقتضى القسمة بهذا الحق الشائع حقاً مفرزاً 

تطبيق من تطبيقات نظرية الحلول العينى " ) منصور مصطفى منصور فى تحليل أثر قسمة األموال الشائعة فى مجلة العلوم 

( $%&. ( 271ص  2515سنة  1القانونية واالقتصادية 
، فالمنتظر  . وإذا ترك بيان حقيقة أثر القسمة مسألة رأى تحتمل الخالف 

. وقد رأينا أصحاب الرأى األول يذهبون  مضطربة 759، وهى منذ اآلن ومع وجود نص المادة  لكأن اآلراء تضطرب كثيراً فى ذ

، وهى أن  ، ليصلوا إلى نتيجة هى عكس النتيجة التى يريد أن يصل إليها أصحاب هذا الرأى األخير 759هم أيضاً إلى إلغاء المادة 

 . القسمة كاشفة ال ناقلة

، وإلى أن يستقر الرأى فى االتجاه الجديد الذى أخذ يظهر فى الفقه الحديث ويقول  المسألة وإلى أن ينحسم الخالف حول هذه

، تخلع على القسمة أثراً كاشفاً وأثراً رجعياً فى وقت  مدنى كما هى 759، ال ضرر من استبقاء المادة  أن القسمة كاشفة بطبيعتها

. فتستخلص جميع النتائج التى تدعو الحاجات العلمية إلى  ونى أو المجاز، على أن يكون هذا وذاك على سبيل االفتراض القان واحد

، دون استغراق لجميع النتائج التى يمكن أن تستخلص من األثر الرجعى إذا لم توجد حاجة  استخالصها من األثر الكاشف المفترض

عملية تدعو إلى ذلك 
، ما  الحاجة العملية ال تستدعى إعمال هذا األثر ، ألن ومن المسائل التى يستبعد فيها األثر الرجعى ( &%$) 

 : يأتى
. فإذا تحولت حصة  الثمار التى ينتجها المال الشائع فى أثناء الشيوع تكون من حق الشركاء كل بنسبة حصته الشائعة -أوالً 



 

 

 

 

1866 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ة بثمار هذا النصيب المفرز من بدء ، لم يكن لهذا الشريك أن يتمسك باألثر الرجعى للمطالب الشريك الشائعة بالقسمة إلى نصيب مفرز

 . ( 919، فهو إذن ال يستأثر بثمار هذا النصيب إال من وقت القسمة ) انظر آنفاً فقرة  الشيوع
، بل  ، ال وقت بدء الشيوع العبرة فى تحديد المال الشائع وفى تكوين الحصص تكون بالمال الموجود وبقيمة هذا المال -ثانياً 

 . ( 919قتضى األثر الرجعى أن تكون العبرة فى كل ذلك بوقت بدء الشيوع ال بوقت القسمة ) انظر آنفاً فقرة . وكان م وقت القسمة
، حتى لو وقع المال المتصرف فيه فى  يبقى التصرف الصادر من جميع الشركاء فى أثناء الشيوع صحيحاً بعد القسمة -ثالثاً 

 . ( مدنى 2/  2995نصيب شريك دون غيره من الشركاء ) انظر المادة 
. وكالتصرف  وكان مقتضى األثر الرجعى أن تسقط تصرفات الشركاء إال تصرف الشريك الذى وقع فى نصيبه المال

 . مدنى 732الصادر من جميع الشركاء التصرف الصادر من أغلبية الشركاء بالشروط الواردة فى المادة 
، وجب تطبيق هذا القانون الجديد على القسمة التى  قواعد جديدة للقسمة إذا صدر قانون جديد فى أثناء الشيوع يقرر -رابعاً 

، مادام الشريك يعتبر مالكاً لنصيبه المفرز بأثر رجعى  . وكان مقتضى األثر الرجعى عدم تطبيق هذا القانون الجديد تتم بعد صدوره

 . فى وقت سابق على صدور هذا القانون
ق االرتفاق بتخصيص المالك األصلى وبوقف التقادم وانقطاعه وبحق التقدم للدائن وانظر فى مسائل أخرى متعلقة بكسب ح

( $%&. 992ص  - 151ص  292المرتهن على ؟؟؟؟؟ الذى اختص به الشريك الراهن : إسماعيل غانم فقرة 
. ويشفع لما نقول أن  

، فالبد من استخدام شئ من االفتراض  إن لها أثراً ناقالً  ، فسواء قلنا إن لها أثراً كاشفاً أو قلنا القسمة فى حقيقتها لها أثر مزدوج

،  . فالقول باألثر الكاشف قول ينطوى على افتراض يغطى ما بداخل هذا األثر الكاشف من أثر ناقل والمجاز فى كل من القولين

لناقل وكذلك القول باألثر الناقل ال يخلو من افتراض يستبعد ما يوجد من أثر كاشف إلى جانب األثر ا
ولعل هذا هو الذى  ( &%$) 

مدنى فرنسى ) وهى التى تقابل المادة  779دفع لجنة تنقيح التقنين المدنى الفرنسى إلى أن تستبقى فى مشروعها التمهيدى نص المادة 

على  يسرى 779، إلى نص مستمد من المادة  ، بعد مناقشات طويلة ومشروعات كثيرة . فقد انتهت اللجنة من تقنينا المدنى ( 759

القسمة وعلى كل تصرف معادل للقسمة يكون الغرض منه إنهاء حالة الشيوع أو التمهيد لهذا اإلنهاء ) انظر أعمال لجنة تنقيح التقنين 

( $%&. ( وما بعدها 992سنة ؟؟؟؟؟ ص  - 2595وسنة  2595سنة  - 2599المدنى الفرنسى سنة 
 . 

، تقرر األثر الكاشف للقسمة مصحوباً  ، من ناحية القانون الوضعى مدنى 759، فال شك فى أن المادة  ومهما يكن من أمر

 . فنبحث فى صدد هذا النص مسألتين : ، وقد جاء كل ذلك على سبيل االفتراض والمجاز باألثر الرجعى

 . ( النتائج التى تترتب على األثر الكاشف 1. )  ( مجال تطبيق األثر الكاشف للقسمة 2) 

 يق األثر الكاشف للقسمةمجال تطب - 0

 . مجال التطبيق من ناحية التصرفات :  أ - 577
، قضائية كانت أو اتفاقية  . فالقسمة النهائية أياً كان نوعها كل تصرف من شأنه أن ينهى الشيوع يكون له أثر كاشف

 ($%& 
( $%&. ولو كانت قسمة فعلية (

ون لها أثر كاشف ، يك ، بمعدل أو بغير معدل ، عينية أو قسمة تصفية 
محكمة النقض  ( &%$) 

 -ثانياً  5هامش  119فقرة  29أوبرى ورو  - 229 - 2 - 2597داللوز  2591ديسمبر سنة  9الفرنسية فى دوائرها المجتمعة 

فقرة  9كوالن وكابيتان ودى المور انديير  - 9292فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 521مكرر فقرة  9ببيدان وليبال 

2251 .&%$ )
، إال إذا بقيت المهايأة المكانية خمس عشرة سنة  ، فليس لها هذا األثر ، وهى قسمة المهايأة ، أما القسمة الموقتة 

فانقلبت إلى قسمة نهائية 
( $%&. 551مدنى وانظر آنفاً فقرة  2/  751انظر المادة  ( &%$) 

 . 

. فإذا كان قد بيع ألحد  بيع المال الشائع ألحد الشركاء أو بيع ألجنبى ، إذ يجب التمييز بين ما إذا وفى قسمة التصفية تفصيل

، فيعتبر أنه قد  ، كان البيع قسمة أوقعت فى نصيب الشريك المشترى هذا المال بأثر كاشف ، بيعاً فى المزاد أو بيع ممارسة الشركاء
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تملكه منذ بدء الشيوع 
 - 199مكرر فقرة  9بيدان وليبال  -ثالثاً  1هامش ثانياً و 1هامش  119فقرة  29أوبرى ورو  ( &%$) 

( $%&. 2255فقرة  9كوالن وكابيتان ودى المور انديير  - 9291فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه 
. ومن ثم تسقط تصرفات كل  

. أما الثمن الذى  به، وتتثبت تصرفات الشريك الذى وقع المال فى نصي شريك آخر فى هذا المال تكون قد صدرت فى أثناء الشيوع

. وإذا كان المال قد بيع  ، ولكن يتعين دفعه دون انتظار انتهاء عمليات القسمة بيع به المال للشريك فيكون له حكم معدل القسمة

، فإن التصرف يعتبر بيعاً فيما بين الشركاء والمشترى  ، بيعاً فى المزاد أو بيع ممارسة ألجنبى
نة يوليو س 1نقض فرنسى  ( &%$) 

 -رابعاً  1هامش  119فقرة  29أوبرى ورو  - 951 - 2599داللوز  2599مارس سنة  25 - 91 - 2 - 2511داللوز  2519

 9كوالن وكابيتان ودى المور انديير  - 9295فقرة  - 9299فقرة  9بالنيول وبير وبوالنجيه  - 119مكرر فقرة  9بيدان وليبال 

( $%&. 2299فقرة  - 2255فقرة 
. ومن ثم يجوز للمشترى أن يطهر العقار المبيع من الرهون التى ترتبت عليه من الشركاء فى  

أثناء الشيوع 
، وتعتبر بيعاً  وهناك نتائج أخر تترتب على أن التصفية تعتبر قسمة إذا وقعت العين فى نصيب أحد الشركاء ( &%$) 

، وكذلك ضمان االستحقاق فى  ، وترتب عليها امتياز المتقاسم ضها للغبن. فإن التصفية إذا اعتبرت قسمة جاز نق إذا وقعت ألجنبى

، فإنه ال يجوز نقضها للغبن إال إذا كانت العين عقاراً وكان بين الشركاء من هو غير كامل  بيعاً  . أما إذا اعتبرت التصفية القسمة

 9ستحقاق فى البيع ال فى القسمة ) بالنيول وريبير وبوالنجيه ، وضمان اال ، ويترتب عليها امتياز البائع ال امتياز المتقاسم األهلية

( $%&. ( 9295فقرة 
، ومن ثم يعتبر الشريك الذى وقع فى نصيبه  . أما فيما بين الشركاء فالتصرف يعتبر قسمة لها أثر كاشف 

هذا الشريك رهناً على العقار المبيع حق ، وعلى ذلك يكون للدائن الذى رتب له  ثمن المبيع هو وحده الذى باع المال الشائع لألجنبى

التقدم فى الثمن الذى بيع به العقار دون أن يزاحمه دائن رتب له شريك آخر رهناً على العقار 
نقض فرنسى دوائر مجتمعة  ( &%$) 

سنة مارس  25 - 91 - 2 - 2511داللوز  2519يوليه سنة  1نقض فرنسى  - 229 - 2 - 2597داللوز  2591ديسمبر سنة  9

بالنيول  - 117فقرة  - 111مكرر فقرة  9بيدان وليبال  - 19هامش  119فقرة  29أوبرى ورو  - 951 - 2599داللوز  2599

( $%&. 2292فقرة  9كوالن وكابيتان ودى الموراندير  9291فقرة  - 9295فقرة  9وريبير وبوالنجيه 
 . 

 تصرفات تعادل القسمة فيكون لها أثر كاشف :  - 578
، إذ تضاف الحصة المبيعة  ر بيع أحد الشركاء حصته الشائعة لشريك آخر تصرفاً معادالً للقسمة فيكون له أثر كاشفويعتب

، ويتقاضى الشريك البائع ثمن حصته كما لو كان يتقاضى معدالً  إلى حصة الشريك المشترى
نوفمبر  21نقض فرنسى  ( &%$) 

 9999فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  -ثانياً  7على  1وهوامش  119فقرة  29أوبرى ورو  - 19 - 2 - 52داللوز  2759سنة 

( $%&. 9291فقرة  9كوالن وكابيتان ودى المورانديرا  - 125مكرر فقرة  9بيدان وليبال  -
. ومن ثم يعتبر الشريك مالكاً للصحة  

، فال تعتبر الهبة معادلة للقسمة ألن  حصته لشريك آخر . أما إذا وهب أحد الشركاء ، ال من وقت البيع المبيعة من وقت بدء الشيوع

، ومن ثم تكون الهبة ناقلة ال كاشفة  القسمة من المعاوضات ال من التبرعات
بيدان  - 9هامش  119فقرة  29أوبرى ورو  ( &%$) 

 - 9291فقرة  9ر وبوالنجيه وقارن بالنيون وريبي - 2291فقرة  9كوالن وكابيتان ودى المورانديير  - 125مكرر فقرة  9وليبال 

، أو  ويوجد فى أحكام القضاء الفرنسى ما يقرر فى عبارات عامة أن كل تصرف يكون الغرض منه إنهاء الشيوع تماماً ما بين الورثة

يناير سنة  19، أياً كان االسم الذى أعطاه المتعاقدون للتصرف ) جرينوبل  ، تكون له حتما طبيعة القسمة ما بين الشركاء فى الشيوع

. ومن ثم قد قضى بأن بيع بعض  ( 995 - 1 - 57داللوز  2759نوفمبر سنة  99و  19أورليان  - 211 - 1 - 59داللوز  2759

داللوز  2759يناير سنة  19أعيان التركة الصادر ألحد الورثة من سائرهم يلحق بقسمة التصفية ويكون له أثر كاشف ) جرينوبل 

( $%&. لك يعتبر الوارث فى هذه الحالة مالكاً لما ؟؟؟؟؟؟ من وقت موت المورث ال من وقت البيع، وعلى ذ ( 211 - 1 - 59
 . 

، ويكون من شأنه أن ينهى الشيوع بالنسبة  . فالتصرف الصادر لريك من سائر الشركاء ويعال القسمة الكلية القسمة الجزئية

، وعلى ذلك يعتبر الشريك فيما اختص به من المال مفرزاً  تصرفاً كاشفاً ، يكون  إلى هذا الشريك وحده مع بقاء اآلخرين فى الشيوع

مالكاً له من بدء الشيوع ال من وقت التصرف 
على أن  - 911 - 2 - 2599داللوز  2599مارس سنة  19نقض فرنسى  ( &%$) 



 

 

 

 

1868 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ى الشيوع بالنسبة إلى جميع ، ويشترط حتى يكون التصرف كاشفاً أن ينته ، يقضى بعكس ذلك ، فى مجموعه القضاء الفرنسى

 . ( 2159فقرة  - 2151فقرة  Succession لفظ 9أنسيكلوبديى داللوز  - 9252فقرة  9الشركاء ) بالنيول وريبير وبوالنجيه 
( $%&. 9259فقرة  - 9259فقرة  9وانظر فى فروض أخرى للقسمة الجزئية بالنيول وريبير وبوالنجيه 

 . 

احية األموال : ويتناول األثر الكاشف كل األموال الشائعة التى كانت محالً للقسمة وتم . مجال التطبيق من ن ب - 915

. وبذلك يخرج من مجال تطبيق األثر  ، كما يتناول األشياء المادية والحقوق المعنوية كحق المؤلف ، فيتناول العقار والمنقول إفرازها

 الكاشف ما يأتى :

، على أن يدفع  ، فأخذ أحدهما األرض واآلخر الدار رض ودار شائعتان بين شريكين، فإذا قسمت أ معدل القسمة -أوالً 

. فيسرى  ، فإن هذا المعدل مال أجنبى عن األموال التى أفرزت بالقسمة وهى األرض والدار صاحب األرض معدالً لصاحب الدار

بر كل من األرض الدار ملكاً لصاحبه من وقت بدء . ومن ثم يعت ، وال يسرى على المعدل األثر الكاشف على كل من األرض والدار

، ولكن بأثر  ، فيقوم التزاماً فى ذمة المدين به بموجب القسمة . أما المعدل فال يسرى عليه األثر الكاشف ، ال من وقت القسمة الشيوع

، فإن  ه منزالً صغيراً معدالً للقسمة، بأن التزم صاحب األرض لصاحب الدار بإعطائ . فلو أن المعدل كان عقاراً  ناقل ال بأثر كاشف

، ويترتب على ذلك أن ملكية المنزلة ال تنتقل إلى صاحب الدار حتى فيما  القسمة بالنسبة إلى هذا المنزل الصغير تكون ناقلة ال كاشفة

 . بين المتعاقدين إال بالتسجيل

ن بل تنقسم ’( التى تشتمل عليها التركة ال تدخل فى الشيوع مع أموال التركة الشائع creancesالحقوق الشخصية )  -ثانياً 

بمجرد وفاة المورث على الورثة كل بنسبة حصته فى التركة 
ما لم تكن غير قابلة للتجزئة فتجرى عليها أحكام عدم القابلية  ( &%$) 

( $%&. ،؟؟؟؟؟ ال أحكام الشيوع للتجزئة
، بل هى منذ البداية تنقسم بين  الحقوق بمرحلة شيوع تسبق القسمة . ومن ثم ال تمر هذه 

. ويعتبر كل وراث صاحب صحته فى الحق الشخصى من وقت وفاة  ، فال مجال إلعمال األثر الكاشف بالنسبة إليها الورثة كما قدمنا

مدنى  591. وإذا كانت المادة  لمورث، بل يفضل انقسام الحق الشخصى بمجرد وفاة ا ، ال بفضل األثر الكاشف للقسمة المورث

، ما  ، فإن باقى الورثة ال يضمنون له المدين إذا هو أعسر بعد القسمة تنص على أنه " إذا اختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة

، كما  . فهو ينقسم لقسمة، فليس هذا معناه أن الحق الذى للتركة يبقى شائعاً بين الورثة إلى حين ا لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك "

، فإنما يكون ذلك فى العالقة فيما بين  فى نصيب أحد الورثة $ 519$ ، ثم إذا وضع كل الحق عند القسمة  ، على الورثة سبق القول

، وعندما يقع الحق فى  . أما بالنسبة إلى المدين بهذا الحق فإنه بموت المورث يصبح مديناً لكل وارث مقدار حصته الورثة وحدهم

الحق لهذا الوارث عن طريق  ، يجب على كل واحد من الورثة اآلخرين أن يحول حصته فى نصيب وارث واحد عن طريق القسمة

، إال من وقت صيرورة الحوالة نافذة فى  ، بالنسبة إلى المدين . وال يصبح هذا األخير صاحب الحصص الباقية من الحق حوالة الحق

حق المدين بإعالنها أو بقبولها 
، ليس فحسب وجود الحق كما  ولكن الورثة يضمنون للوارث الذى وقع فى نصيبه الحق ( &%$) 

انظر فى هذه  –، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك  ، بل أيضاً يسار المدين وقت القسمة مدنى ( 2/  997هى القاعدة العامة ) م 

( $%&. 215المسألة إسماعيل غانم فقرة 
 . 

 . مجال التطبيق من ناحية األشخاص : ج - 581
. ويستوى فى  بة إلى جميع المالك على الشيوع وقت القسمة، أى بالنس يسرى األثر الكاشف بالنسبة إلى جميع المتقاسمين 

. ومن ثم  ذلك من كان يملك فى الشيوع منذ بداية الشيوع ومن كان يملك فى الشيوع بعد ذلك ما دام أنه مالك فى الشيوع وقت القسمة

.  ث فى الشيوع قبل القسمة، وكذلك على كل شخص غير وارث انتقلت إليه حصة الوار يسرى األثر الكاشف على جميع الورثة

، بل قد تختلف سندات التمليك فيملك  فليس من الضرورى إذن أن يكون جميع المالك فى الشيوع قد استمدوا حقوقهم من سند واحد

، ومع ذلك يسرى األثر الكاشف  أحد المالك المشتاعين بموجب سند معين ويملك مالك مشتاع آخر بموجب سند غير السند األول

المال المشتاع بالنسبة إلى االثنين معاً لقسمة 
بودرى وفال فى  –ثالثاً ورابعاً  5وهامش  119فقرة  29أوبرى ورو  ( &%$) 

( $%&. 9175فقرة  9المواريث 
 . 

. فإذا رهن أحد المالك المشتاعين قبل القسمة حصته أو جزءاً مفرزاً من المال  ويسرى أيضاً األثر الكاشف بالنسبة إلى الغير
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. ويترتب على ذلك أنه عند القسمة ينتقل إلى  يسرى فى حقه األثر الكاشف –وهو من الغير  –، فإن هذا الدائن  شائع لدائن مرتهنال

، بفضل األثر الكاشف للقسمة وقد سرى فى حق الدائن المرتهن  ، نصيبه المفرز خالياً من الرهن ، غير الشريك الراهن شريك آخر

، فإنه ينتقل إلى  ، ووقع هذا العقار كله فى نصيب مالك مشتاع آخر ن أحد المالك المشتاعين عقاراً شائعاً . وغذا ره وهو من الغير

. بل إن هذا الدائن المرتهن ال يكون له حق  ، وبذلك يسرى األثر الكاشف هنا أيضاً فى حق الدائن المرتهن هذا المالك خالياً من الرهن

، وقد أصبح هذا  ، فإن المدين يكون قد استبدل بحصته فى العقار الذى رهنه مبلغاً من النقود قارالتقدم على نصيب مدينه فى ثمن الع

المبلغ ضماناً لدائنيه جميعاً وال يتقدم عليهم الدائن المرتهن 
 155 - 2 - 77داللوز  2777أغسطس سنة  21نقض فرنسى  ( &%$) 

 9بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 99 - 2 - 2529داللوز  2595ير سنة ينا 21 - 279 - 2 - 2595داللوز  2592ديسمبر سنة  1 -

( $%&. 9219فقرة 
 . 

 النتائج التى تترتب على األثر الكاشف - 2

 بيان أهم هذه النتائج :  - 580
ى وقع ( سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير الشريك الذ 2من أهم النتائج التى تترتب على األثر الكاشف للقسمة : ) 

( عدم ضرورة تسجيل القسمة فى العالقة التى تقوم  9. )  ( عدم اعتبار القسمة سبباً صحيحاً ناقالً للملكية 1. )  فى نصيبه جزء مفرز

 . فيما بين المتقاسمين

مين وليست ، وما يستتبعه هذا األثر من أن القسمة عقد مساواة ما بين المتقاس وهناك نتائج تترتب على األثر الكاشف للقسمة

.  ( عدم جواز استرداد المال المتنازع فيه إذا كان محالً للقسمة 1. )  ( نقض القسمة للغبن 2. ومن أهم هذه النتائج : )  عقد مضاربة

 . ( ضمان التعرض واالستحقاق فى القسمة 9) 

 . ونتناول فى إيجاز هذه النتائج بالبحث

 الشريك الذى وقع فى نصيبه جزء مفرز : سقوط التصرفات الصادرة من الشركاء غير - 582
، ورأينا أنه عند القسمة  بينا فيما تقدم حكم تصرف المالك المشتاع فى حصته الشائعة أو فى جزء مفرز من المال الشائع 

من ، فإن هذا الجزء يخلص له خالياً من أثر التصرفات التى صدرت  ووقوع جزء مفرز من المال الشائع فى نصيب أحد الشركاء

، فالشريك الذى وقع فى نصيبه جزء مفرز من المال الشائع  شركائه اآلخرين فى أثناء الشيوع ويقع هذا بحكم األثر الكاشف للقسمة

، وال  ، ومن ثم ال ينفذ فى حقه أى تصرف وقع من شريك آخر فى أثناء الشيوع يعتبر مالكاً له منذ بدء الشيوع ال من وقت القسمة

. وقد رأينا أن فكرة  . وهذه هى أهم نتيجة لألثر الكاشف للقسمة لتصرفات الصادرة منه هو فى هذا الجزء المفرزيتثبت وينفذ إال ا

، حتى  األثر الكاشف نفسها لم تنبت فى القانون الفرنسى القديم إال لتحديد مصير التصرفات التى تصدر من الشركاء فى أثناء الشيوع

 . لمفرز خالياً من تصرفات شركائه اآلخرين ومثقالً بتصرفاته هويخلص لكل منهم بعد القسمة نصيبه ا

، يستطيع أن يطلب شطب الرهون  ، الذى خلص له نصيبه المفرز خالياً من تصرفات شركائه ويترتب على ذلك أن الشريك

،  ن يطلب من هذا الشريك. فيستطيع أ وغيرها من التكاليف العينية المترتبة على نصيبه المفرز من جانب أحد الشركاء اآلخرين

 . ، أن يحصل على شطب الرهن الرسمى ورهن الحيازة وحق االختصاص وحق االمتياز المترتبة من جانبه وعلى نفقته

. فإذا رتب أحد  ، كذلك تسقط الحقوق العينية األصلية وكما تسقط الحقوق العينية التبعية المترتبة من جانب الشريك اآلخر

، فإن هذا الشريك اآلخر يخلص له المال خالياً  ، ووقع هذا المال بالقسمة فى نصيب شريك آخر لى مال شائعالشركاء حق انتفاع ع

 . من حق االنتفاع الذى رتبه شريكه

، فإن عقد البيع أو عقد الهبة  ، ووقع المال الشائع بالقسمة فى نصيب شريك آخر كذلك إذا باع شريك ماالً شائعاً أو وهبه

،  . ومن باب أولى يسقط حق امتياز البائع ، ويخلص المال للشريك اآلخر خالياً من هذه التصرفات شريك األول يسقطالصادر من ال

 . ، بل آل إلى شريك آخر إذا اشترى شخص المال الشائع من شريك لم يقع فى نصيبه هذا المال عند القسمة
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  عدم اعتبار القسمة سببًا صحيحًا فى التقادم القصير : - 583
، ولكنه يعتبر  ، فإنه ال يعتبر مالكاً له بموجب عقد القسمة إذ القسمة كاشفة ال ناقلة إذا اختص أحد الشركاء عند القسمة بعقار

 . مالكاً له كما قدمنا منذ بدء الشيوع

يكن يملك هذا  ، وأن هذا المورث لم ( أن يكون هذا العقار قد ورثه المشتاعون فى تركة مورثهم 2ثم نفرض أحد فرضين : ) 

، إذا استمر حائزاً له خمس  . فالوارث الذى وقع فى نصيبه هذا العقار العقار بل كان مغتصباً إياه أو واضعاً يده عليه دون سند تمليك

صحيحاً ، إذ هى ال نعتبر سبباً  . فهو ال يستطيع أن يستند إلى القسمة ، ال يستطيع أن يتملكه بالتقادم القصير سنوات وهو حسن النية

ألنها كاشفة والسبب الصحيح يجب أن يكون ناقالً 
 211رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595أبريل سنة  15نقض مدنى  ( &%$) 

( $%&. 725ص 
، إلى الميراث وهو السبب الذى يصعد إليه كسند للتمليك نتيجة لألثر  ، كسبب صحيح . وال يستطيع أن يستند 

( أن يكون  1. )  ، فال يصلح سبباً صحيحاً فى التقادم القصير يس تصرفاً قانونياً بل هو واقعة مادية، ألن الميراث ل الكاشف للقسمة

. فهذا الشريك إذا استمر حائزاً  ، ووقع عند القسمة مفرزاً فى نصيب أحدهم العقار قد اشتراه المشتاعون من غير مالك شائعاً بينهم

. ولكنه  طيع أيضاً أن يتمسك بالقسمة سبباً صحيحاً للتملك بالتقادم القصير لما قدمنا، ال يست للعقار خمس سنوات وهو حسن النية

،  ، ومن ثم يصير مالكاً باالستناد إلى هذا البيع بفضل األثر الكاشف للقسمة يصعد إلى البيع الذى بموجبه اشترى هو وشركاؤه العقار

، ولكن بفضل البيع ال بفضل القسمة  يك يتملك العقار بالتقادم. ونرى من ذلك أن الشر وهو سبب صحيح ألنه ناقل للملكية
 ($%& ) 

ص  251رقم  9مجموعة عمر  2555أكتوبر سنة  29 - 199ص  119رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  15نقض مدنى 

259 .&%$ )
 . 

 القسمة التسجيل :  - 584
. ففى القعود الناقلة للملكية ال  ميز قانون الشهر العقارى فى التسجيل بين العقود الناقلة للملكية كالبيع والعقود الكاشفة كالقسمة

قد . أما فى العقود الكاشفة فالملكية تثبت فيما بين المتعاقدين بالع تنتقل الملكية بالنسبة إلى الغير وال فيما بين المتعاقدين إال بالتسجيل

. ومن ثم  ، فال حاجة إلى تسجيل عقد يقتصر على كشف الملكية دون أن ينقلها ، ألنه عقد كاشف ال ناقل ذاته ولو لم يكن مسجالً 

، مالكاً ملكية مفرزة لنصيبه بالقسمة غير المسجلة  ، فى عالقته بالمتقاسمين اآلخرين يعتبر كل متقاسم
وقد قضت محكمة  ( &%$) 

، يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين اآلخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذى  صول القسمة وقبل تسجيلهاالنقض بأنه بمجرد ح

نقض  ) ، وبأنه ال تحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إال إذا سجلت القسمة وقع فى نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم

مجموعة  2599نوفمبر سنة  9. انظر أيضاً نقض مدنى  ( 999ص  72رقم  29م النقض مجموعة أحكا 2515أبريل سنة  1مدنى 

( $%&. 779ص  1عاماً جزء  19المكتب الفنى فى 
 . 

، فال يحتج بالقسمة عليهم إال إذا سجلت  أما بالنسبة إلى الغير
، فإن  ولما كانت القسمة كاشفة عن الملكية ال ناقلة لها ( &%$) 

( $%&. من رسوم العقود الناقلة للملكية كالبيع رسوم تسجيلها أقل
. فإذا باع شريك بعد القسمة وقبل تسجيلها حصته فى العقار  

. فإذا كان العقار المبيع  ، استطاع المشترى أن يحتج بعقده المسجل على الشركاء ، وسجل المشترى البيع قبل أن تسجل القسمة شائعة

ن المشترى يستطيع أن يحتج عليه بعقد البيع الذى سجل قبل تسجيل عقد القسمة ، فإ قد وقع فى حصة شريك غير البائع
 ($%& ) 

رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599أكتوبر سنة  99 - 712ص  111رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  99نقض مدنى 

وقارن  - 571ص  1جزء عاماً  19مجموعة المكتب الفنى فى  2592ديسمبر سنة  21وقرب نقض مدنى  - 2919ص  279

 . 191ص  299رقم  91المحاماة  2599ديسمبر سنة  92استئناف مصر 
، إذ ال يزال  ، ويجوز أن يطلب إجراء قسمة جديدة فيكون للمشترى طلب الحكم بتثبيت ملكيته للحصة الشائعة المبيعة له

( $%&. ( 111ص  229فقرة ، وقد أصبح شريكاً على الشيوع فيه ) إسماعيل غانم  لعقار شائعاً فى حقه
. أما إذا كان عقد القسمة  

، ومن ثم ال يعتد  ، فإن الشريك الذى وقع فى نصيبه العقار يستطيع أن يحتج بعقد القسمة على المشترى قد سجل قبل تسجيل عقد البيع
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بالبيع الصادر لهذا المشترى 
عقود الناقلة كالبيع وفى العقود انظر فى أثر سوء النية والتواطؤ فى صحة التسجيل فى ال ( &%$) 

( $%&. 115ص  - 111ص  229وقارن إسماعيل غانم فقرة  - 159فقرة  5الكاشفة كالقسمة الوسيط 
 . 

، فإن الغير يستطيع أن يحتج على المتقاسم  ولكن إذا كان المتقاسم ال يستطيع أن يحتج على الغير بالقسمة إال إذا سجلت

، وكانت القسمة لم تسجلن يكون له  ، إذا سجل عقد شرائه ترى للحصة الشائعة فى المثل الذى قدمناه. فالمش بالقسمة غير المسجلة

، وله أن  . فقد أصبح بشرائه الحصة الشائعة شريكاً معهم ، أن يتمسك بها فى مواجهة الشركاء ، بالرغم من عدم تسجيل القسمة الحق

سائر الشركاء يعتبر القسمة غير المسجلة نافذة فى حقه وفى حق 
، هو كل من تلقى حقاً عينياً  ، بمعناه الفنى والغير هنا ( &%$) 

 ً ، إلى جانب  . ويوجد كذلك ، وذلك كالمثل الذى أوردناه فى المتن ، وقام بتسجيل عقده طبقاً للقانون على العقار وهو ال يزال شائعا

.  له أيضاً أن يتمسك لى مواجهة الشركاء بعقد القسمة ولو لم يسجل. وهذا  ، شخص أجنبى أصالً عن عقد القسمة الغير بمعناه الفنى

فإذا كانت هناك أرض شائعة بين مالكين واقتسماها فاختص أحدهما بالقسم الشرقى من األرض واآلخر بالقسم الغربى ولم تسجل 

، لم يجز للشريك الذى وقع فى  لقسمة، وهذا الجار يعتبر أجنبياً أضال عن ا ، وباع الجار المالصق للقسم الشرقى أرضه القسمة

، مالكاً ملكية مفرزة  ، بالنسبة إلى الجار المالصق للقسم الشرقى . ذلك أن هذا الشريك قد اعتبر نصيبه القسم الغربى األخذ بالشفعة

لم يعد جاراً مالصقاً حتى ، ف ، ولم يصبح مالكاً للقسم الشرقى المالصق للعقار المشفوع فيه للقسم الغربى بالقسمة حتى قبل أن تسجل

أن يتمسك عليه بالقسمة غير المسجلة ) انظر  –وهو أجنبى أصال عن القسمة كما قدمنا  –، ويستطيع الجار  يصح له األخذ بالشفعة

 21 - 595ص  297رقم  9مجموعة عمر  2551بناير سنة  15وقارن نقض مدنى  - 2هامش  119ص  229إسماعيل غانم فقرة 

 . ( 792ص  222رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة 
، فإذا اقتسم شريكان  ، فليس له أن يحتج بعد تسجيل القسمة والمشترى لجزء مفرز بعد القسمة ال يعتبر من الغير بمعناه الفنى

 ً النصيب  شترى لهذا، فليس للم ، وقبل تسجيل القسمة باع أحد الشريكين نصيبه المفرز ، واختص كل منهما بجزء مفرز منهما أرضا

، وأنه بشرائه النصيب المفرز قد أصبح مالكاً على الشيوع ) نقض  ، وأن األرض ال تزال على الشيوع أن يحتج بعد تسجيل القسمة

: انظر نقداً ألسباب الحكم وقد اعتبرت المشترى " غيراً "  59ص  9رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  29مدنى 

. ومع ذلك قضت محكمة النقض فى حكم آخر بأنه إذا كان التصرف فى الجزء  ( 1هامش  111ص  225فقرة  إسماعيل غانم

. فإن األمر ال يخرج عن أحد فرضين : ) األول ( أن يكون الشريك البائع قد تصرف فى نصيبه  المفرز الحقاً إلجراء قسمة لم تسجل

،  ، وال يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها على المشترى سمة حجة، وفى هذه الحالة تكون الق الذى خصص له فى القسمة

 ً ، وإما على  أما على أساس أنه ال يعتبر من الغير ألنه قد بنى حقه على أساس القسمة التى تمت ال على أساس أن الشيوع مازال قائما

. ) الثانى ( أن يقع  المسجلة يكون قد ارتضاها مة غيرأساس أنه بشرائه الجزء المفرز الذى اختص به الشريك البائع بمقتضى القس

التصرف على جزء مفرز غير الجزء الذى اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة وفى هذه الحالة ال يتلقى المشترى 

ع مازال قائماً رغم إجراء ، وإنما على أساس أن الشيو حقه على أساس القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصصه للبائع له

،  ، وال يحتج عليه بالقسمة التى تمت ، ومن ثم فإن المشترى إذ سجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر فى هذا الفرض من الغير القسمة

 21مجموعة أحكام النقض  2519ديسمبر سنة  1ويكوون له إذا لم يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمة جديدة ) نقض مدنى 

 . ( 2211ص  274م رق
. وقد قضت محكمة النقض  ، ويحتج عليه بالقسمة غير المسجلة وكذلك المشترى لجزء مفرز قبل القسمة ال يعتبر من الغير

، أن يطلب الحكم  ، ولم يقع هذا الجزء المفرز فى نصيب البائع له بموجب القسمة بأنه ال يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً قبل القسمة

، وترتب انتقال حقه من الجزء  ، تعتبر حجة عليه ، طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل لبيع بالنسبة إلى ذلك الجزء ذاتهبصحة عقد ا

مجموعة أحكام  2515أبريل سنة  1المفرز المعقود عليه إلى النصيب الذى اختص به البائع له بموجب تلك القسمة ) نقض مدنى 

( $%&. ( 999ص  72رقم  29النقض 
 . 

 النتائج المترتبة على أن القسمة عقد مساواة بناء على األثر الكاشف وليس عقد مضاراة : - 585
وقد ذكرنا فيما تقدم  

( $%&. 972أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 
من هذه النتائج ثالثا : نقض القسمة للعين وعدم استرداد المال  
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 . المقسوم المتنازع فيه وضمان التعرض واالستحقاق فى القسمة

، أما القسمة فعقد مساواة بين  . فالبيع عقد مضاربة تتغابن به الناس عادة والمقارنة فى كل هذا تقوم بين البيع والقسمة

، فالملك يؤول بالقسمة إلى المتقاسم بمقداره  ن على أساس هذه المساواة وجعله كاشفا عن الملك ال ناقال لهالمتقاسمين وقد نظمه القانو

 . ال بأكثر وال بأقل

، ففى اإلجراءات التى تحاط بها  ، أن الغبن الفاحش غير مسموح به فى القسمة فإن كانت قضائية ، أوال ويترتب على ذلك

، فقد رأينا  . وإن كانت اتفاقية فل منع الغبن الفاحشوالضمانات التى تصحبها ما يك
 $%&. وما بعدها 959أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

)
. وال يمنع تقض العقد إال أن يرفع الغبن كله عن المتقاسم المغبون بإكمال ما  أنه يجوز نقض عقد القسمة للغبن إذا زاد على الخمس 

،  مدنى ( 759بن كله عن المتقاسم المغبون بإكمال ما نقص من حصته نقداً أو عينا ) م نقص من حصته نقداً العقد إال أن يرفع الغ

، فهو نم  . أما البيع فاألصل فيه أال ينقض للغبن ، فإن غبن أحدهم يخل بهذه المساواة وهذا كله تحقيقاً للمساواة ما بين المتقاسمين

. وفى حالة استثنائية فى  حش ما دام تراضى المتابعين خاليا من العروب، ويسمح فيه حتى بالغبن الفا عقود المضاربة كما قدمنا

. ولكن حتى فى هذه  ، يجوز رفع دعوى تكملة الثمن بسبب الغين إذا زاد على الخمس ، حالة بيع عقار لم تتوافر فيه األهلية البيع

 . قيمة العقار كلها الحالة يقتصر المشترى على إكمال الثمن إلى أربعة أخماس قيمة العقار ال إلى

، أنه ال يجوز استرداد المال المفرز الذى وقع فى نصيب أحد الشركاء بالقسمة إذا كان هذا المال  ، ثانيا ويترتب على ذلك

مدنى على أنه " إذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل  2/  515، فقد نصت المادة  . وهذا بخالف البيع متنازعا فيه

، فللمتنازل ضده أن يتخلص من المطالبة إذا هو رد إلى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات  ى شخص آخرإل

، ونم ثم يعتبر من يشترى الحق المتنازع فيه مضاربا يتصيد شراء الحقوق  وفوائد الثمن من وقت الدفع " فالبيع عقد مضاربة

، وأجاز لمن عليه الحق المتنازع  . فأراد القانون أن يرد عليه قصده من وراء ذلك الشيء الكثير المتنازع فيها بأبخس األثمان ليكسب

به أن يسترده من مشتريه المضارب إذا هو رد له الثمن الحقيقى الذى دفعه لصاحب الحق مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت 

.  ، ما دام هذا النزول ناقال لملكية الحق نزول عن الحق المتنازع فيه بمقابل، بل يمتد إلى كل  . وليس األمر مقصوراً على البيع الدفع

، ولذلك يمتنع أن يسترد المنازع فى الحق هذا الحق المتنازع فيه إذا آل  أما القسمة فهى كاشفة عن الحق وليست من عقود المضاربة

، لم يجز لمن عليه الحق أن  د الشركاء مقوما بأقل من قيمته. فلو أن حقا متنازعا فيه وقع فى نصيب أح بالقسمة إلى أحد الشركاء

مدنى بمنع االسترداد " إذا كان الحق  519. فقد قضت المادة  يسترده الحق المتنازع فيه لو آل إلى أحد الشركاء حتى بالبيع ال بالقسمة

 . سترداد فى القسمة أولى، فيكون منع اال المتنازع فيه شائعا بين ورقة أو مالك وباع أحدهم نصيبه لآلخر "

، أن ضمان التعرض واالستحقاق فى القسمة ينفرد ببعض أحكام خاصة تميزه عن ضمان التعرض  ، ثالثا ويترتب على ذلك

، وسنبين ذلك فيما يلى  واالستحقاق فى البيع
، ألنها تتعلق بمسائل ال ترجع إلى  وهناك أحكام يشترك فيها البيع والقسمة ( &%$) 

، وأساس امتياز البائع أن  . من ذلك أن امتياز المتقاسم تسرى عليه أحكام امتياز البائع فيما عدا القليل لناقل أو األثر الكاشفاألثر ا

. ونم هذه  أساس امتياز المتقاسم فهو ضرورة تحقيق المساواة بين المتقاسمين ، أما البائع قد أضاف بالبيع جديداً إلى ذمة المشترى

. وقد  فسخ القسمة لعدم دفع المعدل أو لعدم دفع ثمن التصفية أو لعدم دفع التعويض فى ضمان التعرض واستحقاقاألحكام جواز 

،  ، ويكتفى بمطالبة المتقاسم المخل بالتزامه أن يفى بهذا االلتزام ذهب القضاء الفرنسى إلى عدم جواز فسخ القسمة فى هذه الحاالت

، واألولى أن يرد الفسخ  . وهذا القضاء ؟؟؟ للنظر سمين الذين يضرهم نقض القسمة بالفسخوذلك محافظة على مصلحة بقية المتقا

، فيقضى  يغلب المصلحة الراجحة ، وهو الذى ، ويترك األمر فى الحكم بالفسخ إلى تقدير القاضى على القسمة كما يرد على البيع

 – 517فقرة  2فال محل الستثناء عقد القسمة منها ) الوسيط  ، . وهذه هى القاعدة العامة فى الفسخ بفسخ القسمة أو ال يقضى

والحكم  911ص  95م  2511مايو سنة  1وقارن استئناف مختلط  – 519ص  295حسن كيرة فقرة  – 211إسماعيل غانم فقرة 

 . ( القسمة جريا على نهج القضاء الفرنسى يمنع فسخ
، فتستوى  ، أسوة بسائد المعاوضات تجارى 117بة تطبيقا للمادة وأنظر فى جواز إبطال القسمة إذا وقعت فى فترة الري

( $%&. 219القسمة مع البيع فى ذلك : إسماعيل غانم فقرة 
 . 
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 ضمان التعرض واالستحقاق فى القسمة -المطلب الثانى

 مدنى على ما يأتى : 844نص قانونى : تنص المادة  - 586
، ويكون كل منهم ملزما  يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد - 2"  

. فإذا كان أحد المتقاسمين  . على أن تكون العبرة فى تقدير الشيء بقيمته يوم القسمة بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان

 . "، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين  معسراً 

. ويمتنع  غير أنه ال محل للضمان إذا كان هناك اتفاق صريح يقضى باإلعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها - 1"  

الضمان أيضا إذا كان االستحقاق راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه " 
م  2121تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

، عدا بعض خالفات أهمها ما ورد فى الفقرة الثانية من  ق لما استر عليه فى التقنين المدنى الجديدالمشروع التمهيدى على وجه مطاب

..  نص المشروع التمهيدى من أنه " ال محل للضمان إذا كان هناك شرط خاص صريح فى سند القسمة يقضى باإلعفاء من الضمان

، بعد إدخال تعديالت طفيفة وحذف عبارة " فى سند القسمة  النهائى فى المشروع 529، تحت رقم  . ووافقت عليه لجنة المراجعة "

تحت  ، فمجلس الشيوخ 529. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  ، فصار النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد "

( $%&. ( 211ص  – 215ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  755رقم 
 . 

 . ، ولكن القضاء المصرى كان فى مجموعه يسير على هذه األحكام فى التقنين المدنى السابقوال مقابل للنص 

 – 757وفى التقنين المدنى الليبى م  – 157ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

557عقود اللبنانى م وفى قانون الموجبات وال – 2911وفى التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنين المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . ( ) مطابق 157التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 757التقنين المدنى الليبى م 

 . ( مصرى 755) مطابق للفقرة األولى من المادة  2911التقنين المدنى العراقى م 
ضمن كل من الشركاء المتقاسمين أنصبة سائق الشركاء لألسباب السابقة على : ي 557قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 

. ) ويضع القانون اللبنانى أحكاما واحدة لضمان التعرض واالستحقاق فى البيع وفى  القسمة طبقا لألحكام الموضوعة للبيع

( $%&. القسمة
 .  

ين ما يقع لهم من تعرض أو استحقاق فى المال المفرز ويتبين من النص سالف الذكر أن كل متقاسم يضمن للمتقاسمين اآلخر

. ولما كان ضمان التعرض واالستحقاق مفهوما فى البيع وقائما على أنه عقد ناقل للملكية فيجب  الذى وقع فى نصيبهم نتيجة للقسمة

، يقوم على أساس آخر هو  شفة ال ناقلة، والقسمة كا ، فإن هذا الضمان فى القسمة على البائع أن يضمن للمشترى الملكية التى نقلها له

، فإذا وقع ألحدهم تعرض أو استحقاق فقد اختلفت هذه المساواة ووجب  أن القسمة تقتضى المساواة التامة فيما بين المتقاسمين

الضمان 
ها فى ولذلك قد تكون بعض أحكام الضمان فى القسمة أشد من نظيرت 9219فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( &%$) 

، وتقدير قيمة التى  ، وذلك تحقيقا للمساواة المتقاسمين من ذلك جعل المتقاسمين مسئولين من حصة المعسر منهم فى القسمة البيع

( $%&. ، وسنعرض لتفصيل ذلك فيما يلى جواز اإلعفاء من الضمان فى عبارات عامة ، وعدم وقت القسمة ال وقت االستحقاق
 . 

، أن نرجع إلى أحكام ضمان التعرض واالستحقاق  ه نص فى ضمان التعرض واالستحقاق فى القسمة، فيما لم يرد في ويجب

، ما لم تكن هذه األحكام تتعارض مع وصف القسمة بأنها كاشفة أو مع تحقيق المساواة ما بين المتقاسمين  فى البيع
وقد  ( &%$) 

ذا التقنين ال يشتمل على نص فى ضمان التعرض واالستحقاق فى ، وكان ه ، فى عهد التقنين المدنى السابق قضت محكمة النقض

مجموعة عمر رقم  2551أكتوبر سنة  29، بأن القواعد التى تحكم ضمان البائع هى التى تحكم ضمان المتقاسم ) نقض مدنى  القسمة

( $%&. ( 259ص  51
 . 

.  ، صريحة أو فعلية ، بمعدل أو بغير معدل صفية، عينية أو قسمة ت ، اتفاقية كانت أو قضائية ويجب الضمان فى كل قسمة
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 . ويمتد الضمان للتصرفات المعادلة للقسمة

 ونتكلم فى :

 . الشروط الواجب توافرها لقيام ضمان التعرض واالستحقاق فى القسمة (2)

 . اآلثار التى تترتب على تحقق هذا الضمان (1)

 الشروط الواجب توافرها لقيام الضمان - 0

 : يشترط لقيام الضمان توافر شروط أراعة :شروط أراعة  - 587
 . وقوع تعرض أو استحقاق (2)

 . لسبب سابق على القسمة (1)
 . عدم رجوع االستحقاق إلى خطأ المتقاسم نفسه (9)
 . عدم جود شرط يعفى من الضمان (5)

 وقوع تعرض أو استحقاق : –الشرط األول  - 588
.  ، وال يكفى أن تكون هناك عيوب خفية فى المال المفرز الذى وقع فى نصيب المتقاسم فيجب أن يقع تعرض أو استحقاق 

. ويرجع ذلك إلى سببين : أولهما أن األموال الشائعة إذا  والقانون لم يوجب فى القسمة ضمانا للعيوب الخفية كما أوجب فى البيع

، ومن  ، فهذا ال يمكن التحرز منه دخول هذه العين فى القسمة ومن وقوعها فى نصيب أحد الشركاء ، فالبد من كانت فيها عين معيبة

. والسبب الثانى أنه يمكن فى القسمة االتفاقية مواجهة العيوب الخفية بجزاء  ثم ال يكون هناك ضمان خاص للعيوب الخفية فى القسمة

، وكان العيب حيث يلحق بالمتقاسم غبنا  عت عين معيبة فى نصيب أحد الشركاء. فإذا وق ، وهو الجزء الخاص بالغبن خاص بالقسمة

، على التفصيل الذى أسلفاه فى  ، إال إذا أكمل ما نقص من حصته بسبب العيب ، فإن له أن ينقض القسمة للغبن يزيد على الخمس

 . نقض القسمة للغبن

، واالستحقاق إنما يقعان من الغير ال من أحد المتقاسمين  رضمدنى سالفة الذكر أن التع 755والذى يؤخذ نم نص المادة 

. وتطبيق هذه القواعد  ، فإنه يجب تطبيق القواعد العامة . أما إذا وقع التعرض من أحد المتقاسمين ، وهذا ما عرض له النص أنفسهم

وال الشائعة متجر وقع مفرزاً فى نصيب أحد . فإذا كان فى األم يقتضى أن المتقاسم يجب أن يمتنع عن التعرض المادى لمتقاسم آخر

، فيقيم متجرأ آخر ينافسه ويعمل  ، لم يجز لمتقاسم آخر أن يتعرض تعرضا ماديا للمتقاسم الذى وقع فى نصيبه المتجر المتقاسمين

. أما إذا كان  نى (مد 257. وهذا ما يقتضيه مبدأ حسن النية فى تحديد مضمون العقد وتنفيذه ) م  على جذب عمالء المتجر األول

، كأن كان فى األموال التى كانت محال للقسمة عين مملوكة ملكا خاصا ألحد المتقاسمين  تعرض المتقاسم مبينا على سبب قانونى

، وال يمنعه من ذلك التزام  ، كان للمتقاسم المالك لهذه العين أن يستردها منه ، فوقعت فى نصيب متقاسم آخر وليست شائعة

، فليس عليه التزام  ، والمالك للعين لم ينقل ملكيتها بالقسمة للمتقاسم اآلخر ذلك أن القسمة كاشفة عن الحق ال ناقلة له . بالضمان

، أن يطلب المتقاسم الذى وقعت  ، بعد أن يسترد المالك العين المملوكة له ، كما يجوز . وإنما يجوز هنا إبطال القسمة للغلط بالضمان

. وهذه األحكام  ، أو يرجع بضمان االستحقاق على الوجه الذى سنبينه ه نقض القسمة للغبن إذا توافرت شروطههذه العين فى نصيب

، فإن لهذا المتقاسم أن يرجع  عينها هى التى يجب تطبيقاه حتى إذا وقعت العين فى نصيب المتقاسم نفسه الذى يملكها ملكا خاصا

، أو نقضها للغبن  له أن يطلب إبطال القسمة للغلط ، كما بضمان االستحقاق على المتقاسمين معه
أنظر فى هذا المعنى  ( &%$) 

. ويذهب بعض الفقهاء إلى أن المتقاسم يضمن تعرضه  مكررة 299إسماعيل غانم فقرة  – 9592فقرة  9بودرى وفال فى المواريث 

، وال يبقى أمامه إال إبطال القسمة للغلط ) بالنيول  ا، فال يستطيع استرداد العين المملوكة له ملكا خاص المبنى على سبب قانونى

( $%&. ( 9271فقرة  9بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 591ص  171فقرة  5وريبير ومورى وفالتون 
 . 

، فإن المتقاسم ال يضمن التعرض  ، ليس هو التعرض المادى ، فيوجب ضمان االستحقاق والتعرض الذى يقع من الغير
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. وإنما  . فإن المتقاسم ال يضمن التعرض المادى الصادر من الغير كما ال يضمنه البائع من الغير كما ال يضمه البائعالمادى الصادر 

. فإذا ادعى شخص استحقاق عين وقعت فى نصيب  يضمن المتقاسمون التعرض الصادر من الغير إذا كان مبنيا على سبب قانونى

، أو حقا شخصيا كما لو استأجر العين من المورث شخص بأجر يقل عن أجر  يا كحق انتفاع، أو ادعى عليها حقا عين أحد المتقاسمين

، فيدعى حقا ويرفع دعوى بهذا  . ويجب أن يقع التعرض فعال من الغير ، فإن ضمان االستحقاق يقوم فى جميع هذه األحوال المثل

الحق 
، ولكن يجوز فى هذه  بسببه ال يكفى لقيام ضمان االستحقاق فمجرد علم المتقاسم بأن هناك حقا للغير قد يقع تعرض ( &%$) 

،  ، فيحبس ما التزم به من معدل أو الثمن الذى رسا به المزاد عليه الحالة للمتقاسم أن يمتنع عن الوفاء بما التزم به بموجب القسمة

( $%&. حتى يزول الخطر
، ليس ضروريا  يقع به فى الغالب ، وإن كان التعرض من الغير على أن رفع الدعوى أمام القضاء 

. ويتحقق ذلك إذا اعتقد المتقاسم أن الغير على حق فيما  ، فقد يقع التعرض من الغير دون أن ترفع به دعوى لوقوع التعرض فعال

م يكن على حق فيما . ولكن للمتقاسمين المدينين بالضمان فى هذه الحالة أن يثبتوا أن الغير ل ، فيسلم له ادعاءه أو يصالحه عليه يدعيه

. كذلك يعتبر التعرض واقعا فعال دون أن  ، وعندئذ يفقد هذا األخير حقه فى الرجوع بالضمان يدعيه على خالف ما اعتقده المتقاسم

 ، مثل ذلك أن يرث المتقاسم هذه العين ترفع دعوى إذا ملك المتقاسم الدائن بضمان االستحقاق العين بسبب آخر ال يرجع إلى القسمة

، ومن ثم  ، فتكون العين فى الواقع من األمر قد استحقت للمالك الحقيقى ثم انتقلت ملكيتها منه إلى المتقاسم من مالكها أو يشريها منه

 . تكون العين قد استحقت فعال فوجب ضمان االستحقاق

 سبب سابق على القسمة :  –الشرط الثانى  - 589
. وهذا ما تصرح  ن يكون الحق الذى يدعيه الغير حقا يدعى أنه موجود قبل القسمة، أ ، لقيام ضمان االستحقاق ويجب أيضاً 

، إذ تقول : " يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض وقد يقع من تعرض أو استحقاق  مدنى سالفة الذكر 755به افقرة األولى من المادة 

، فال ضمان  قبلها . فإذا كان سبب االستحقاق تاليا للقسمة ال ... " لسبب سابق على القسمة
وقد قضت محكمة النقض بأال  ( &%$) 

، فيمتنع الضمان إذا  يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إال فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة

 991ص  17رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511أبريل سنة  11كان التعرض أو االستحقاق لسبب الحق للقسمة ) نقض مدنى 
) .&%$ )

. ومثل ذلك أيضاً أن تكون  ، وذلك بعد تمام القسمة . مثل ذلك أن تنزع ملكية العين من تحت يد المتقاسم للمنفعة العامة 

. ففى هذه  العين التى وقعت مفرزة فى نصيب المتقاسم فى حيازة أجنبى مدة طويلة ولكنها مدة غير كافية ليكسبها الحائز بالتقادم

،  المدة وأصبحت العين مملوكة للحائزتكامت . فإذا أهمل فى قطعه حتى  ، وعليه أن يقطع التقادم الحالة تظل العين مملوكة للمتقاسم

، ألن سبب االستحقاق وهو التقادم قد تحقق بعد القسمة ال قبلها والضمان ال يقوم إال لسبب  فإن المتقاسم ال يرجع لضمان االستحقاق

سمة سابق على الق
 $%&. 9591فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  – 521فقرة  29لوران  – 951فقرة  21ديمولومب  ( &%$) 

)
، هو أن االستحقاق راجع إلى خطأ  . وسنرى فيما يلى أن هذا الفرض الذى نحن صدده ال يقوم فيه الضمان لسبب آخر كما قدمنا 

 . ينالمتقاسم ألنه أهمل فى قطع التقادم واسترداد الع

، فإن  بالقسمة فى نصيب المتقاسمتقع أما إذا كان الحائز قد استكمل مدة التقادم قبل القسمة فصارت العين مملوكة له قبل أن 

، فكان االستحقاق راجعا لسبب  ضمان االستحقاق يقوم فى هذا الفرض ألن سبب االستحقاق وهو التملك بالتقادم قد تحقق قبل القسمة

، بحيث لم يبقى إال وقت قصير  ويلحق بهذا الفرض ما إذا كان الحائز وقت القسمة قد قارب استكمال مدة التقادم . سابق على القسمة

،  . فإذا كان الحائز قد وضع يده على العين مدة خمس عشرة سنة إال شهراً مثال ال يتمكن فيه المتقاسم من اتخاذ إجراءات تقطع التقادم

، فإن التقاسم ال يتيسر له فى الشهر الباقى لتمام مدة التقادم أن يكشف عن هذا الوضع وأن  ب المتقاسمثم وقعت العين بالقسمة فى نصي

، ومن ثم يقوم  . فيكون الحق الذى يتمسك به الغير فى هذا الفرض فى حكم الثابت قبل القسمة يتخذ اإلجراءات الالزمة لقطع التقادم

ضمان االستحقاق 
أنظر عكس  - 1وهاشم  921ص  291إسماعيل غانم فقرة  – 99هامش  119ة فقر 29أوبرى ورو  ( &%$) 

( $%&. 121ص  9591فقرة  9وقارن بودرى وفال فى المواريث  – 2915ص  2519فقرة  5ذلك دى باج وديكوز 
 . 
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 عدم رجوع االستحقاق إلى خطأ المتقاسم نسفه : –الشرط الثالث  - 591
مدنى سالفة الذكر : " ويمتنع الضمان أيضا إذا كان االستحقاق  755لثانية من المادة وتقول العبارة األخيرة من الفقرة ا 

. وقد رأينا فيما تقدم  راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه "
( $%&. 975أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

مثال الستحقاق يرجع إلى خطأ  

، وأهمل المتقاسم فى قطع المدة واسترداد  لم يستكمل مدة التقادم ، فيما إذا كانت العين التى وقعت فى نصيبه فى حيازة حائز المتقاسم

العين حتى اكتملت مدة التقادم وأصبحت العين مملوكة للحائز 
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى  ( &%$) 

ص  1التقادم " ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، كأن أهمل فى قطع : " ويسقط الضمان كذلك إذا كان سببه راجعا إلى خطأ المتقاسم

217 ) .&%$ )
 . 

 ً ، إذا رفعت عليه الغير دعوى االستحقاق فتولى وحده الدفاع فى  ويكون سبب االستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم أيضا

، فيفقد فى هذا الفرض حقه فى الضمان  ، وأهمل التمسك بدفع كان يؤدى إلى رفضها ، دون أن يدخل المتقاسمين فيها الدعوى
 (

( $%&. 9525فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  – 991فقرة  29لوران  – 999فقرة  21ديمولوب  ( &%$
. وقد قيس هذا  

مدنى على ما يأتى : " وإذا  9/  559، إذ تنص المادة  الفرض على الفرض المنصوص عليه صراحة فى ضمان االستحقاق فى البيع

، فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا  المقضىلم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت المالئم وصدر عليه حكم حاز قوة األمر 

. ويفقد المتقاسم حقه فى الضمان حتى لو كان الدفع الذى  أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى االستحقاق "

. فقد  لدفع إطاعة لوحى ضميره، ولكنه أغفل التمسك بهذا ا ، بأن كان حائزاً للعين وتملكها بالتقادم أغفل التمسك به هو الدفع بالتقادم

، فال يضطر أن يتمسك شخصيا بهذا الدفع  ، وكانوا هم يتولون عنه الدفع بالتقادم كان عليه أن يدخل المتقاسمين اآلخرين فى الدعوى
ص  291إسماعيل غانم  – 9525فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  – 991فقرة  29لوران  – 999فقرة  21ديمولوب  ( &%$) 

( $%&. 1هامش  921
، إذا تولى وحده الدفاع فى دعوى االستحقاق  . كذلك يكون سبب االستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم 

، إذا  ، وأقر بالحق للغير أو انتهج سبيال للدفاع أدى إلى خسارته للدعوى المرفوعة عليه من الغير ولم يدخل المتقاسمين اآلخرين

مدنى الواردة فى ضمان االستحقاق  552، وذلك قياسا على المادة  غير لم يكن على حق فى دعواهأثبت المتقاسمون اآلخرون أن ال

 . فى البيع

 عدم وجود شرط يعفى من الضمان :  –الشرط الرابع  - 590
ك اتفاق مدنى سالفة الذكر : " غير أنه ال محل للضمان إذا كان هنا 755وتقول العبارة األولى من الفقرة الثانية من المادة 

. ويحسن أن نضع إلى جانب هذا النص النص المقابل فى ضمان  ... " صريح يقضى باإلعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها

، على  ، فاشتراط ، لنبين أن المشرع قد توخى فى القسمة أن يكون أكثر تشدداً فيما يتعلق باإلعفاء من الضمان االستحقاق فى البيع

، فيما  مدنى 559. فقد نصت المادة  أن يكون شرط اإلعفاء صريحا وواردا على الحالة الخاصة التى نشأ عنها الضمان،  خالف البيع

، أو أن ينقصا  يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان االستحقاق - 2، على ما يأتى : "  يتعلق بضمان االستحقاق فى البيع

، أو كان  يفترض فى حق االرتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراو - 1.  ، أو يسقطا هذا الضمان منه

 . ويقع باطال كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق األجنبى " - 9.  البائع قد أبان عنه للمشترى

، فيجوز االتفاق على  ، ليست من النظام العام القسمة، سواء فى البيع أو فى  ونرى من هذه النصوص أن أحكام الضمان

 . . بالزيادة أو النقص أو اإلسقاط تعديلها

، واشتراط ضمان يسار المدين عند  ومثل االتفاق على زيادة الضمان اشتراط ضمان نزع ملكية العين بعد القسمة أو بعد البيع

 . الوفاء

، ويقع باطال كل شرط يسقط  ان حقوق االرتفاق فى القسمة أو فى البيعومثل االتفاق على إنقاص الضمان اشتراط عدم ضم

. ذلك أنهم يكونون قد ارتكبوا غشا واشتراطوا  الضمان أو ينقصه إذا كان البائع أو كان المتقاسمون قد تعمدوا إخفاء حق االرتفاق

. ويفترض فى  الغش حتى لو كانت المسئولية عقدية ، وال يجوز طبقا للقواعد العامة اشتراط عدم المسئولية عن عدم مسئوليتهم عنه

. فيكفى  ، أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى حق االرتفاق أن البائع أو المتقاسمين قد اشترطوا عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً 
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،  من طريق ظهور هذا الحق أو اإلبانة عنه، ويكون علمه آتياً  إذن أن يكون المشترى أو المتقاسم عالما بحق ارتفاق قائم على العقار

، ويكون  ، بل يجب أن يشترط عدم الضمان . وكان األصل أن هذا العلم وحده ال يكفى حتى يكون هذا العلم بمثابة شرط بعدم الضمان

الشرط صريحا فيما يتعلق بالقسمة 
( $%&. 997فقرة  5أنظر فى هذه المسألة الوسيط  ( &%$) 

 . 

. ففى البيع يجوز للبائع إعفاء نفسه من الضمان بعبارة عامة ال يذكر يها سبب االستحقاق  لى إسقاط الضمانبقى االتفاق ع

، بل  ، ال فحسب من التعويض . وإذا أراد البائع إعفاء نفسه ، ويصح أن يكون الشرط صريحا أو ضمنيا بالذات الذى يريد إعفاءه منه

، فإنه يكفى أن يشترط ولو ضمنيا إسقاط الضمان ويثبت فى الوقت ذاته أن المشترى كان  أيضا من دفع قيمة المبيع وقت االستحقاق

يعلم وقت البيع بسبب االستحقاق أو يثبت أن المشترى عندما قبل شرط إسقاط الضمان قد اشترى ساقط الخيار أى عالما بأن البيع 

احتمالى وقد أقدم عليه مخاطر 
( $%&. 995ة فقر 5أنظر فى ذلك الوسيط  ( &%$) 

، فقد تشرع المشرع كما  . أما فى القسمة 

، واشترط لإلعفاء من الضمان أوال أن يكون شرط اإلعفاء صريحا فال يكفى الشرط الضمنى  قدمنا
ومن باب أولى ال يكفى  ( &%$) 

هد التقنين المدنى السابق على ، فى ع . وقد كان الحكم ، إذا لم يوجد شرط صريح باإلعفاء من الضمان مجرد العلم بسبب االستحقاق

وقت  ، فكان مجرد علم المتقاسم بسبب االستحقاق يجعل رجوعه على المتقاسمين اآلخرين مقصورا على قيمة ما استحق خالف ذلك

، قياسا على أن البائع ال يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالما وقت الشراء بسبب  ، دون الرجوع بالتعويض القسمة

، بأن القواعد التى تحكم ضمان البائع هى التى تحكم ضمان  ، فى عهد التقنين المدنى السابق . وقد قضت محكمة النقض قاالستحقا

. وعلى ذلك فالمتقاسم الذى يعلم وقت القسمة أن ما اختص به فيها مهدد بخط االستحقاق لسبب أحيط به علما منن طريق من  المتقاسم

، ألن تعيين  ، ال يسوغ له فى حالة االستحقاق أن يرجع على قسيمة إال بقيمة ما استحق وقت القسمة تقاسم معه أو من أى طريق آخر

 119، على ما يستفاد من نص المادة  . والمقرر فى عقد البيع قيمة األموال المستحقة فى عقد القسمة يقابل تعيين الثمن فى عقد البيع

، وأنه مع هذا العلم ال  الثمن متى كان المشترى عالما وقت الشراء بسبب االستحقاق، أن البائع ال يضمن سوى  من القانون المدنى

أكتوبر  29حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأى تعويض فى حالة االستحقاق ) نقض مدنى 

( $%&. ( 775ص  1عاما جزء  19مجموعة المكتب الفنى فى  2551سنة 
ثانيا أن يذكر فى شرط اإلعفاء سبب  ، واشترط 

، وذلك كله تحقيقا للمساواة بين المتقاسمين  االستحقاق بالذات المراد اإلعفاء من ضمانه
وهذا هو أيضاً الحكم فى القانون  ( &%$) 

 9522رة فق – 9529فقرة  9، فيشترط أن يكون شرط اإلعفاء من الضمان صريحا وخاصا ) بودرى وفال فى المواريث  الفرنسى
) .&%$ )

، بل يصح أن يكون فى ورقة مستقلة  . وليس ضروريا أن يرد الشرط الصريح باإلعفاء من الضمان فى سند القسمة ذاته 

أو فى مكاتبات متبادلة بين المتقاسمين 
 927ص  291إسماعيل غانم فقرة  – 9521فقرة  9بودرى وفال فى المواريث  ( &%$) 

، فحذفت  يشترط أن يكون اإلعفاء من الضمان وارداً فى سند القسمة ذاته 755التمهيدى لنص المادة  وقد كان المشروع – 1وهامش 

 . ( فى الهامش 971لجنة المراجعة هذا االشتراط ) أنظر آنفاً فقرة 
طلب  ، ولكن هذا ال يمنع المتقاسم من ، سقط الضمان ورد شرط اإلعفاء من الضمان صحيحا على الوجه الذى بسطناه وإذا

( $%&. ( 9529فقرة  9نقض القسمة للغبن إذا توافرت شروطه ) بودرى وفال فى المواريث 
 . 

 اآلثار التى تترتب على تحقق الضمان - 2

 األحوال التى يرجع فيها المتقاسم بالتعويض عند تحقق الضمان : - 592
،  ، فاألولى بالمتقاسم أن يدخل المتقاسمين اآلخرين ضامنين فى الدعوى إذا تعرض الغير للمتقاسم على الوجه الذى بسطناه 

وذلك على التفصيل الذى أوردناه فى ضمان التعرض فى البيع
فقرة  – 959فقرة  5أنظر فى هذه المسألة الوسيط  ( &%$) 

999 .&%$ )
، إذا استحقت العين التى وقعت فى نصيبه  ، يرجع بالتعويض على المتقاسمين ، كالبائع . ويتضح من ذلك أن المتقاسم 

ويسقط بالتقادم االلتزام بالضمان فى القسمة بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى يثبت فيه االستحقاق ) عبدالمنعم  ( &%$) 
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ويذهبان إلى أن التقادم  159فقرة ص  1ومحمد كامل مرسى  599ص  925عرفة فقرة  قارن محمد على – 219البدراوى فقرة 

( $%&. ( يسرى من وقت تمام القسمة
 ، فى إحدى األحوال اآلتية : 

 . ، فتدخل المتقاسمون ولكنهم لم يفلحوا فى دفع دعوى المتعرض إذا أخطر المتقاسم المتقاسمين اآلخرين بدعوى االستحقاق - 2

، ولم يستطع  ، وحكم للمتعرض ، فلم يتدخل المتقاسمون فى الدعوى أخطر المتقاسم المتقاسمين اآلخرين بدعوى االستحقاقإذا  - 1

 . المتقاسمون إثبات تدليس المتقاسم الدائن بالضمان أو خطأه الجسيم

، وأقر المتقاسم الدائن بالضمان  الدعوى، فلم يتدخل المتقاسمون فى  إذا أخطر المتقاسم المتقاسمين اآلخرين بدعوى االستحقاق - 9

 . ، ولم يستطع المتقاسمون اآلخرون إثبات أن المتعرض لم يكن على حق فى دعواه بحق المتعرض أو تصالح معه

، ولم يثبت المتقاسمون اآلخرون أن تدخلهم فى  ، وحكم للمتعرض إذا لم يخطر المتقاسم المتقاسمين اآلخرين بدعوى االستحقاق - 5

 . دعوى كان يؤدى إلى رفضهاال

، ولم يثبت المتقاسمون اآلخرون أن المتعرض لم يكن على حق  إذا سلم المتقاسم للمتعرض بحقه دون دعوى يرفعها المتعرض - 9

فى دعواه 
( $%&. 992فقرة  5أنظر فى كل ذلك الوسيط  ( &%$) 

 . 

. لم تخل الحال من أحد  حالة من األحوال المتقدمة الذكر فإذا وجب للمتقاسم على المتقاسمين اآلخرين ضمان االستحقاق فى

، فيجب على المتقاسمين اآلخرين أن دفع تعويض كامل للمتقاسم الدائن  فروض ثالثة : ) أ ( فإما أن يكون االستحقاق استحقاقا كليا

لى المتقاسمين اآلخرين أن يدفعوا للمتقاسم ، فيجب ع . ) ب ( أو أن يكون االستحقاق استحقاقا جزئيا بالضمان على النحو الذى سنبينه

الدائن بالضمان تعويضاً بقدر الضرر الذى أصابه على التفصيل الذى سنذكره ) ج ( أو أن يكون المتقاسم الدائن بالضمان قد دفع 

خلصوا من ضمان ، إذا أرادوا أن يت ، فيجب على المتقاسمين اآلخرين للمتعرض شيئا فى مقابل حقه صلحا أو إقرار بهذا الحق

 . . ونستعرض كال من هذه الفروض الثالثة ، أن يردوا للمتقاسم الدائن بالضمان ما أداه للمتعرض االستحقاق

 االستحقاق الكلى :  –الفرض األول  - 593
بى ، بأن استطاع األجن المفروض هنا أن العين التى وقعت فى نصيب المتقاسم الدائن بالضمان قد استحقت استحقاق كليا

، وال  ، ال بنقص القسمة كما فى الغبن . فعند ذلك يرجع المتقاسم المتعرض أن يثبت ملكيته لها وأن يستردها من تحت يد المتقاسم

، وعلى ذلك يتكون التعويض من عنصرين  ، ولكن بالتعويض على الوجه الذى يرجع به المشترى فى ضمان استحقاق المبيع بفسخها

أساسيين 
( $%&. مدنى فى البيع 559 أنظر م ( &%$) 

 . 

، أما  . ويالحظ أن المشترى فى البيع يرجع على البائع بقيمة المبيع وقت االستحقاق قيمة العين المستحقة وقت القسمة -أوال 

األولى من فى القسمة فيرجع المتقاسم الدائن بالضمان كما قدمنا على المقاسمين اآلخرين بقيمة العين وقت القسمة وقد رأينا الفقرة 

، على أن تكون  مدنى تقول : " ويكون كل منهم ) من المتقاسمين ( ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان 755المادة 

، وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع  . فإذا كان أحد المتقاسمين معسراً  العبرة فى تقدير الشيء بقيمته يوم القسمة

. فالبيع عقد مضاربة يتعرض فيه  . والسبب فى التمييز بين البيع والقسمة على هذا النحو واضح عسرين "المتقاسمين غير الم

،  ، فإن زادت القيمة ربح وإن قلت خسر . ومن ثم يستحق قيمة المبيع وقت االستحقاق ال وقت البيع المشترى للربح والخسارة

، ولذلك يتقاضى المتقاسم مستحق الضمان  فيها المساواة التامة بين المتقاسمين. أم القسمة فقد روعى  وطبيعة عقد البيع تسمح بذلك

، ويتساوى مع سائر المتقاسمين وقت أن  ، فال يعرض نفسه ال للربح وال للخسارة قيمة العين وقت القسمة وال وقت االستحقاق

دد المتقاسمين خمسة حصصهم متساوية ومنهم ، وكان ع 2999. فإذا فرضنا أن قيمة العين وقت القسمة  أجريت القسمة بينهم

على المتقاسمين األربعة  2199، ورجع بالباقى وهو  999، تحمل هذا األخير نصيبه فى هذه القيمة وهو  المتقاسم مستحق الضمان

المتقاسمون الثالثة ، تحمل المتقاسم مستحق الضمان هو و . فإذا أعسر واحد من األربعة إعسارا كليا 999اآلخرين فيدفع له كل منهم 

. ومن ثم يرجع المتقاسم مستحق  19، فيتحمل كل من هؤالء المتقاسمين األربعة  999الباقون القدر الذى يلزم المتقاسم المعسر وهو 

.  حصته فى نصيب المعسر 19نصيبه األصلى و  999:  919الضمان على كل من المتقاسمين الثالثة غير المعسرين بمبلغ 

،  ( 2219 - 2999)  919، ويتحمل هو الباقى وهو مبلغ  ( 9×919)  2219قاسم مستحق الضمان من الثالثة مبلغ فيتقاضى المت

 . 19فيكون بذلك قد تحمل حصته فى نصيب المعسر وهى 

مستحق  ، وقيمة الثمار التى ألزم المتقاسم ، وهى الفوائد القانونية لهذه القيمة من وقت القسمة ملحقات قيمة العين -ثانيا 
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، وجميع مصروفات دعوى  الضمان أن يلزم بها المتعرض وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان المتقاسمون اآلخرين سيئ النية

،  ، عدا ما كان المتقاسم مستحق الضمان يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر المتقاسمين اآلخرين بالدعوى ، ودعوى االستحقاق الضمان

اسم مستحق الضمان ما لحقه من خسارة وبوجه عام تعويض المتق
مدنى فى ضمان االستحقاق فى البيع  559أنظر المادة  ( &%$) 

( $%&. 991فقرة  5والوسيط 
 . ويالحظ أن القسمة هنا تختلف عن البيع من وجهين : 

. أميا فيى  المبييع ، مقيدار ميا فاتيه مين كسيب بسيبب اسيتحقاق ، إلى جانب ميا لحقيه مين خسيارة أن المشترى يتقاضى من البائع (2)

، ألن القسيمة ال يقصيد بهيا المضياربة  القسمة فالمتقاسم مستحق الضمان يتقاضى ما لحقيه مين خسيارة دون ميا فاتيه مين كسيب

 . كالبيع

علييى المتقاسييمين $ ، ويرجييع بالبياقى  أن المتقاسيم مسييتحق الضيمان يسييتنزل مين الملحقييات التيى تقييدم ذكرهييا نصييبه هييو فيهيا (1)

 . ا نقتضيه طبيعة القسمة بخالف ما تقتضيه طبيعة البيع، وهذا م اآلخرين

 االستحقاق الجزئى : –الفرض الثانى  - 594
، بل اكتفى بالقول بأن يكون كل من المتقاسمين  ، أحكام ضمان االستحقاق ، كما فصل فى البيع لم يفصل المشرع فى القسمة 

مدنى  555، فقد نصت المادة  ، فيما يتعلق باالستحقاق الجزئى لبيع. أما فى ا " ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان "

، وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما  ، أو وجد مثقال بتكليف إذا استحق بعض المبيع - 2على ما يأتى : : " 

، على أن يرد  بالغ الواجب دفعها فى حالة االستحقاق الكلى (، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة ) الم أتم العقد

،  ، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع - 1.  له المبيع وما أفاده منه

. فإن  . وتختلف القسمة عن البيع فى هذه المسألة لم يكن له إال أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب االستحقاق "

. أما فى القسمة  ، فيرد ما بقى من المبيع إلى البائع أو يستبقيه ، يفتح له باب الخيار المذكور فى النص ، فى حالة البيع المشترى

، هذا إلى أن  الوجه المبين فى النص ، فالمتقاسمون لم ينقلوا له ملكية حتى يضمنوها على فنرى أنه يصعب فتح باب الخيار للمتقاسم

، فى  . لذلك نرى االقتصار رد الباقى من العين معناه فسخ القسمة وإجراء قسمة جديدة وهذا أمر غير مرغوب فيه إال للضرورة

 . ، وليس للمتقاسم أن يرد ما بقى من العين ، على التعويض االستحقاق الجزئى فى القسمة

، وقد يتبين أنه قد ترتب على العين حق  ، فقد يستحق جزء من العين شائع أو مفرز طرق مختلفةويتحقق االستحقاق الجزئى ب

، ففى جميع هذه األحوال  انتفاع أو حق ارتفاق أو أن هناك حق ارتفاق ذكر أنه مترتب لمصلحة العين وظهر بعد ذلك أنه غير موجود

 . يكون هناك استحقاق جزئى

، فإن للمتقاسم أن يرجع على بقية المتقاسمين بالتعويض عما أصابه من  جزئيا على الوجه المتقدمفإذا استحقت العين استحقاقا 

.ويجب هنا أيضا تطبيق ما سبق أن قررناه فى  ، بالتعويض عما فاته من كسب ، كما يرجع البائع ، ولكن ال يرجع عليهم خسارة

، ومن أن المتقاسم مستحق الضمان يساهم بقدر حصته فى  يوم القسمة، من أن العبرة فى تقدير العين بقيمتها  االستحقاق الكلى

 . ، ومن أنه إذا كان أحد المتقاسمين معسراً وزع القدر الذى يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين التعويض

 رد ما أداه المتقاسم للمتعرض : –الفرض الثالث  - 595

، على أنه " إذا توفى المشترى استحقاق المبيع كله أو  ، فيما يتعلق بضمان االستحقاق فى البيع مدنى 551تنص المادة  

، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو  بعضه بدفع مبلغ مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر

. والمفروض هنا أن المشترى توقى الحكم باستحقاق المبيع استحقاقا كليا أو  لقانونية وجميع المصروفات "قيمة ما أداه مع الفوائد ا

. فيثبت القانون  ، وذلك بأن اتفق مع المتعرض على ذلك فى مقابل مبلغ من النقود أو فى مقابل شيء آخر يؤديه له استحقاقا جزئيا

، بأن يرد للمشترى ما أداه  وجبه أن يكفى نفسه نتائج الضمان ومؤونة التعويضاتعندئذ للبائع نوعا من االسترداد يستطيع بم

، فقد استطاع  . وليس للمشترى أن يشكو ، فيتخلص بذلك من ضمان االستحقاق للمتعرض مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات

، فإنه يكون بذلك قد استبقى  د من البائع قيمة هذا المقابل، فإذا استر أن يستبقى المبيع سالما من االستحقاق فى مقابل أداه للمتعرض

، فلم ينله أى ضرر  المبيع واسترد خسارته
( $%&. 995فقرة  5أنظر فى هذه المسألة الوسيط  ( &%$) 

 . 

أولى  ، بل إن القسمة . فالحكمة متحققة ، فى ضمان االستحقاق فى القسمة ، بطريق القياس ونرى أنه يجوز تطبيق هذا الحكم
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من البيع باإلبقاء عليها عن هذا الطريق الميسر
ويمكن القول بوجه عام إن أحكام ضمان االستحقاق فى البيع هى األحكام  ( &%$) 

، ما لم يتعارض حكم منها مع طبيعة العقد  ، ومنها القسمة العامة الواجبة التطبيق فى ضمان االستحقاق فى جميع المعارضات

( $%&. ومقوماته الخاصة
 . 

، يجب أن يتفق المتقاسم مستحق الضمان مع المتعرض على تفادى استحقاق  وحتى يكون للمتقاسمين اآلخرين حق االسترداد

. وهذا االتفاق يكون  العين استحقاقا كليا أو جزئيا بأن يدفع المتقاسم للمتعرض مبلغا من المال فى مقابل نزول المتعرض عن ادعائه

، وإن كانوا  بقية المتقاسمين استحقاقا للعين فيجب عليهم الضمان $ 579$ هذا الصلح يعتبر بالنسبة إلى ، ولكن  فى الغالب صلحا

يستطيعون التخلص منه فى مقابل أن يردوا للمتقاسم مستحق الضمان المبلغ الذى دفعه للمتعرض وفوائده القانونية من يوم الدفع 

، أن المتقاسم مستحق الضمان يساهم فى  ، فى القسمة . ويالحظ هنا لمتعرضوكذلك مصروفات الصلح الذى تم بين المتقاسم وا

. وال يختار المتقاسمون استعمال حق االسترداد إال إذا وجدوا أن المبلغ الذى  ، فيستنزل نصيبه فى هذا المبلغ بقدر حصته ذلك

، وبفرض أن حق المتعرض ال  ضمان االستحقاق سيردونه للمتقاسم مستحق الضمان أقل من التعويضات التى كانوا يدفعونها بسبب

 . يمكن دفعه

.  وقد يكن االتفاق الذى يتم بين المتقاسم مستحق الضمان والمتعرض صلحا ال يدفع فيه المتقاسم للمتعرض مبلغا من النقود

، فيتفق معه من المتقاسم على أن يكف عن إنكاره فى نظير ترتيب حق ارتفاق  فقد يكون المستحق حق ارتفاق للعين ينكره المتعرض

، إال  . وفى هذه الحالة ال يتخلص المتقاسمون اآلخرون من نتائج الضمان باستعمال حق االسترداد نمقابل لعقار المتعرض على العي

إذا دفعوا للمتقاسم مستحق الضمان قيمة حق االرتفاق الجديد الذى أنشئ على العين والفوائد القانونية لهذه القيمة من وقت إنشاء حق 

نزال نصيب المتقاسم مستحق الضمان فى هذه المبالغ بنسبة حصته كما سبق القول ، وذلك كله بعد است االرتفاق ومصروفات الصلح
 (

والمفروض فى استعمال المتقاسمين اآلخرين لحق االسترداد على النحو الذى قدمناه أن يكون المتقاسم مستحق الضمان قد  ( &%$

قاسم المتعرض يسير فى دعوى ا الستحقاق دون أن يتفق . أما إذا ترك المت ، وتوفى باتفاقه هذا استحقاق العين اتفق مع المتعرض

، ثم اتفق المتقاسم مع المستحق على أن يعيد إليه  ، وحكم للمتعرض باالستحقاق الكلى مثال فاسترد العين من تحت يد المتقاسم معه

، وال يستطيع هؤالء أن  ين اآلخرين، فإن ضمان االستحقاق يكون واجبا على المتقاسم ، بيع أو مقايضة أو غير ذلك العين بعقد جديد

. فضمان  يتوقوه بأن يدفعوا للمتقاسم مستحق الضمان الثمن الذى دفعه هذا الخير فى البيع الجديد أو قيمة العين التى قايض بها

الضمان بالمتعرض . وعالقة المتقاسم مستحق  ، وتسر عليه األحكام التى بسطناها فيما تقدم االستحقاق يبقى ذمة المتقاسمين اآلخرين

( $%&. ، وليس فى هذا إال تطبيق القواعد العامة يحكمها العقد الجديد الذى تم بينهما والذى بموجبه أعاد المتعرض العين للمتقاسم
 . 

 الشيوع اإلجبارى  -الفصل الثانى

 (Copropriete avec indivision ) 

 مدنى على ما يأتى : 851نص قانونى : تنص المادة  - 596
، إذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال أنه يجب أن يبقى دائما على  ليس للشركاء فى مال شائع أن يطلبوا قسمته " 

الشيوع
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  2112تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

،  525. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 512المراجعة تحت رقم  . ووافقت عليه لجنة المدنى الجديد

( $%&. ( 251ص  – 252ص  1األعمال التحضيرية  ) مجموعة 799فمجلس الشيوخ تحت رقم 
 " . 

 . ، ولكن األحكام كان معموال بها وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

 – 795وفى التقنين المدنى الليبى م  – 799التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م ويقابل النص فى 

751وفى قانون الموجبات والعقود اللبنانى م  – 2972وفى التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 
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 . ( ق) مطاب 799التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 795التقنين المدنى الليبى م 

 . ( ) موافق 2972التقنين المدنى العراقى م 
: ال يجوز طلب القسمة إذا كان موضوع الشركة أشياء ال تبقى بعد قسمتها صالحة  751قانون الموجبات والعقود اللبنانى م 

 . لالستعمال المعدة له
( $%&. ( حكام القانون المصرىوأحكام القانون اللبنانى موافقة أل )

 . 

، فى أن الشيوع  ويؤخذ من النص سالف الذكر أن الشيوع اإلجبارى يختلف عن الشيوع العادى الذى بسطنا أحكامه فيما تقدم

.  ع. ذلك أن الغرض الذى أعد له المال الشائع يقتضى أن يبقى دائما على الشيو اإلجبار ال يجوز ألى من الشركاء طلب القسمة فيه

، أو  ، أو طريق مشترك أو ممر مشترك لمالك متجاورين مثل ذلك قنطرة شائعة بين المالك المجاورين يعبرون عليها للطريق العام

، أو مصرف مشترك  ، أو ترعة مشتركة ، أو مغس لمشترك ، أو بئر مشترك فناء مشترك يفصل ما بين ملكين متجاورين
 ($%& ) 

ارى " حالة الجوار إذا كان الشيوع نتيجة تبعية لعقارات متجاورة ومتالصقة ومملوكة لغير مالك ومن أهم أحوال الشيوع اإلجب

، بحيث  ، وكان من الالزم إنشاء طريق لها يستفيد به أصحاب العقارات فى استغاللها أو ترك محل فسيح بينها بمثابة حرم لها واحد

المجموعة  2551مايو سنة  19للمنفعة الخاصة للمالكين " ) قنا الجزئية  تعتبر هذه المماشى والميادين المتروكة مخصصة جميعها

 . 195ص  52م  2515يناير سنة  5. وقرب استئناف مختلط  ( 59ص  57رقم  59الرسمية 
وقاضى الموضوع هو الذى يبت فيما إذا كان المال الشائع ال تمكن قسمته دون إخالل بالغرض الذى أعد له هذا المال ) نقض 

( $%&. ( 159فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 599 - 9 - 52داللوز  2775أكتوبر سنة  12نسى فر
. ومثل ذلك أيضاً الحائط  

، واألجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات  المشترك
أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال  ( &%$) 

 . 252ص  1التحضيرية 
.  ، ألن الشيء المشترك تابع لملكيات مفرزة وقد أعد لخدمتها الشيوع اإلجبارى هو الشيوع اإلجبارى التبعىوما قدمناه من 

، وذلك كالمبانى والمرافق التى تقام  وهناك شيوع إجبارى أصلى محله شيء أصلى ال تابع مخصص لخدمة جماعة على وجه دائم

، وذلك صور األسرة ووثائقها  العامة والبناء عليها يكون بترخيص إدارى (فى الجبانات ) أما أراضى الجبانات فهى من األمور 

( $%&. ( 992ص  259إسماعيل غانم فقرة  – 117ص  – 111ص  219فقرة  2واألوسمة وما إلى ذلك ) محمد كامل مرسى 
 . 

 طبيعة حق الشريك فى الشيوع اإلجبارى وأحكام هذا الشيوع :  - 597
، لنبحث طبيعة حق كل  ، الطريق المشتركة بين مالكين مجاورين له التى قدمناها فى الشيوع اإلجبارى وإذا أخذنا أحد األمثلة

. الوضع األول أن يكون نصف هذا الطريق مملوكا ملكية مفرزة  ، كان علينا أن نختار بين أحد وضعين شريك فى هذا الطريق

، وهذا النصف اآلخر مملوك ولهذا المالك حق  رور فى النص فاآلخرللمالك المجاور لهذا النصف ولهذا المالك حق ارتفاق بالم

، وهذا النصف اآلخر مملوك أيضاً ملكية مفرزة للمالك المجاور له ولهذا المالك حق ارتفاق  ارتفاق بالمرور فى النصف اآلخر

مالكين المجاورين لكل منهما النصف فى . والوضع الثانى أن يكون الطريق بأجمعه مملوكا ملكية شائعة لل بالمرور فى النصف األول

، الملكية  . وهذا الوضع الثانى ، ونظراً لما أعد له هذا الطريق من غرض مشترك يكون الشيوع إجباريا وال تجوز القسمة الشيوع

، هو الوضع الصحيح  الشائعة شيوعا إجباريا
 29نقض فرنسى  – 199ص  27م  2591أبريل سنة  27استئناف مختلط  ( &%$) 

بالنيول  – 115بودرى و؟؟؟؟ فقرة  – 995ثالثا ص  112فقرة  1أووبرى ورو  257 – 2 – 2595سيريه  2595مارس سنة 

فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  – 1191فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 175ص  155فقرة  9وريبير وبيكار 

 292شفيق شحاتة فقرة  – 299فقرة  1محمد كامل مرسى  – 59بونييه ص كار – 2921فقرة  1مازو  – 2955فقرة  – 2959

 – 255إسماعيل غانم فقرة  – 212وفقرة  215عبد المنعم البدراوى فقرة  – 959محمد على عرفة فقرة  – 1هامش  219ص 
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( $%&. 219عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 212حسن كيرة فقرة 
 ها :، وتترتب عليه نتائج هامة نذكر من 

. والمسافة التى يتركها هى متيران  إذا فصل الطريق المشترك بين بنائين فلمالك كل بناء أن يفتح مطال مواجها على بناء جاره -2

، ال من منتصف الطريق كما ينبغى أن يكون األمر لو أن الوضع كان ملكية مفيرزة  من حافة الطريق المالصقة ألرض الجار

ق بالمرور لنصف الطريق مصحوبة بحق ارتفا
ص  295رقيم  5مجموعة عمير  2555نوفمبر سنة  1نقض مدنى  ( &%$) 

( $%&. 155فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 155 – 2 – 2529داللوز  2521فبراير سنة  11نقض فرنسى  – 599
 . 

رتفياق بيالمرور فيى النصيف ، كما كان ينبغى أن يسقط لو أن له فقط حيق ا ال يسقط حق المالك المجاور بعدم استعمال الطريق -1

الثانى من الطريق 
فقيرة  9بالنيول وريبيير وبيكيار  – 951 – 2 – 91سيريه  2799أبريل سنة  19نقض فرنسى  ( &%$) 

155 .&%$ )
 . 

ال يسييرى علييى حييق المالييك المجيياور بعييد أحكييام خاصيية بحقييوق االرتفيياق وكانييت تسييرى لييو أن حقييه كييان حييق ملكييية مفييرزة  -9

 . بالمرور مصحوبة بحق ارتفاق

ينتهى حق االرتفاق إذا تغير وضع  - 2مدنى من أنه "  2917ومن هذه األحكام الخاصة التى ال تسرى ما نصت عليه المادة 

،  ويعود إذا عادت األشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق - 1.  األشياء بحيث تصبح فى حالة ال يمكن فيها استعمال هذا الحق

مدنى من أن " لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر  2915. ومنها أيضاً ما نصت عليه المادة  ى بعدم االستعمال "إال أن يكون قد انته

، أو لمتبق له غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء  من االرتفاق كله أو بعضه إذا فقد االرتفاق كل منفعة للعقار المرفق

 الواقعة على العقار المرتفق به "
 ($%& )  ً مدنى  1/  2919، م  ، بين األحكام الخاصة بحق االرتفاق ومن ثم ال تسرى أنظر أيضا

( $%&. مدنى 1/  2919و م 
 . 

، فإن هذا الشيوع اإلجبارى يختص بأحكام  ، شائع شيوعا إجباريا ، فى المثل الذى قدمناه وإذا تقرر أن الطريق المشترك

 نذكر منه ما يأتى :

، وال يجوز ألحد منهم أن ينفيرد بإدخيال تعيديل فيى  التغيير فيما أعد له الطريق من غرض إال بموافقة جميع الشركاءال يجوز  -2

، حتى لو كان الذى يقوم بهذا التعديل مالك له بناءان على حافتى الطريق مواجهيان  الطريق يكون من شأنه أن يعطل هذا الغر

لجزء من الطريق الذى يفصل ما بين هذين البنائينأحدهما لآلخر وكان التعديل مقصورا على ا
بودرى وشوفو فقيرة  ( &%$) 

ص  – 2952فقييييرة  2كييييوالن وكابيتييييان ودى المورانييييديير  – 159ص  151فقييييرة  9بالنيييييول وريبييييير وبيكييييار  – 111

795 .&%$ )
 . 

 . صلحة كل منهم، بنسبة م ، على الشركاء ، ليبقى مؤديا للغرض الذى أعد له تكون نفقات صيانة الطريق -1
(  abandon، وذلييك بتركيية )  يجييوز ألى ميين الشييركاء أن يتحلييل ميين التزامييه العينييى بالمسيياهمة فييى نفقييات صيييانة الطريييق -9

حصته الشائعة فى ملكية الطريق 
( $%&. 151فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

 . 
، كما ال يجوز أن يتصرف فيى حصيته الشيائعة فيى  ا قدمناال يجوز ألى من الشركاء أن يطلب القسمة ألن الشيوع إجبارى كم -5

الطريق مستقلة عن العقار المملوك له ملكيية مفيرزة
محميد كاميل  – 51كاربونيييه ص  – 191ميارتى ورينيو فقيرة  ( &%$) 

عبيد المينعم البيدراوى فقيرة  – 957فقيرة  – 951محميد عليى عرفية فقيرة  – 292شفيق شيحاتة فقيرة  – 295فقرة  1مرسى 

منصيور  – 219فقيرة  – 215عبيد المينعم فيرج الصيدة فقيرة  – 211حسين كييرة فقيرة  – 259إسماعيل غيانم فقيرة  – 219

 . 155ص  – 151ص  51مصطفى منصور فقرة 
مين هيذا  2951 – 2959وقد ورد فى التقنين المدنى العراقى عيدة نصيوص تينظم الطرييق الخياص المشيترك : أنظير الميواد  -9

( $%&. التقنين
 . 

، هما  أنواع خاصة من الشيوع اإلجبارى : وهناك نوعان خاصان من الشيوع اإلجبارى نظمها القانون تنظيما مفصال - 957



 

 

 

 

1883 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

الحائط المشترك ) ويلحق به الحائط الفاصل (
، فهو إذن  ، بل هو ملك خاص لصاحبه والحائط الفاصل ليس حائطا مشتركا ( &%$) 

، وإن كان لكل منهما أحكامه الخاصة  رك التصال الموضوعين أحدهما باآلخر اتصاال وثيقا. ولكننا ألحقنا المشت ليس ملكية شائعة

( $%&. به
. ويمكن أن يلحق بهذين النوعين الخاصين من الشيوع اإلجبارى نوع ثالث هو  واألجزاء المشتركة فى ملكية الطبقات 

. فيمكن القول إذن  ، ويقوم على االتفاق ما بين أفراد األسرة دائم، ولكن الشيوع هنا وإن كان إجباريا شيوع موقت غير  ملكية األسرة

 . . ونتناول بالبحث كال من هذه األنواع الخاصة ، وإن كان شيوعا اتفاقيا مؤقتا بأن ملكية األسرة هى شيوع إجبارى

 الحائط المشترك  -الفرع األول
 – 1929فى شأن الحائط المشترك رسالة فى باريس سنة  فى المسائل التى يثيرها البناء الحديث Delage مراجع ( &%$) 

Mejassol  1939فى الحائط المشترك رسالة من باريس سنة.&%$ )
  

 ) والحائط الفاصل (

 (Mur mitoyen, et mur separatif ) 

 نص قانونى :   –إثبات االشتراك فى الحائط المشترك  - 599
، وقد يكون حائطا فاصال غير مشترك ولكنه مملوك  ئط قد يكون حائطا مشتركا، فإن هذا الحا إذا فصل حائط ما بين بنائين

 . ملكية خالصة لصاحب أحد البنائين

. فيثبت أحد الجارين مثال أنه أقام الحائط مع جاره بنفقات  ويجوز لكل ذى شأن أن يثبت أن الحائط الفاصل هو حائط مشترك

، أو أن الجار  صة ثم كسب من هذا الجار االشتراك فى لحائط فى مقابل عوض دفعه له، أو أنه كان مملوكا لجاره ملكية خال مشتركة

، بأن يثبت أنه حاز  . كما يجوز للجار أن يثبت االشتراك فى الحائط بطريق التقادم المكسب جعل الحائط مشتركا بينهما بغير عوض

، وبقى  شترك دون أن يكون ذلك مبنيا على تسامح جاره، وتصرف فيه تصرف المالك للحائط الم الحائط حيازة مشتركة مع جاره

كذلك طول المدة الالزمة للتقادم
، فإن هذا  ، ولكنه جعل بعض سمكه فى أرض جاره أما إذا أقام أحد المالكين الحائط وحده ( &%$) 

،  شتركا أى شائعا ما بين المالكين. ولكن يبدو أن الحائط ال يكون م الجار يملك الجزء من الحائط المقام فى أرضه بطريق االلتصاق

. وإذا كان البانى للحائط  ( 995ص  251أرضه ) قارن إسماعيل غانم فقرة  بل إن كال منهما يملك الجزء من الحائط المقام فى

دل ) م ، فإنه يجوز له أن يجبر جاره على أن ينزل له عن ملكية الجزء من أرضه المشغولة بالحائط فى نظير تعويض عا حسن النية

( $%&. فاصال غير مشترك ، ويكون حائطا ، فيصبح الحائط فى هذه الحالة ملكا خالصا للبانى مدنى ( 517
 . 

مدنى على ما يأتى : " الحائط الذى  721، فنصت المادة  وقد وضع القانون قرينة قانونية نيسر إثبات االشتراك فى الحائط

، ما لم يقم دليل على العكس  شتركا حتى مفرقهمايكون فى وقت إنشائه فاصال بين بنائين يعد م
تاريخ النص : ورد هذا  ( &%$) 

. ووافقت عليه لجنة  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2279النص فى المادة 

)  721، فمجلس الشيوخ تحت رقم  771ت رقم . ثم وافق عليه مجلس النواب تح فى المشروع النهائى 777المراجعة تحت رقم 

 . ( 11ص  – 12ص  1األعمال التحضيرية  مجموعة
 . ، فقرينة االشتراك فى الحائط فى عهد هذا التقنين قرينة قضائية ال قانونية وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

 : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى
 . ( دنى السورى ال مقابل ) فالقرينة قرينة قضائيةالتقنين الم

 . ( ) مطابق 711التقنين المدنى الليبى م 
 . ( ) مطابق 2952التقنين المدنى العراقى 
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( $%&. ( قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل ) فالقرينة قرينة قضائية
، وحتى  . والقرينة كما نرى قابلة إلثبات العكس " 

 تقوم يجب توافر شرطين :

. فإذا لم يكن الحائط يفصل  ، بأن يكون هناك بناءان متالصقان يفصل بينهما حائط أن يكون الحائط فاصال بين بنائين -أوال 

. وقد أقيم فى الحد الفاصل بين  متالصقان لمالكين مختلفين . ومن ثم ال تقوم القرينة إذا كان هناك أرضان بين بنائين فال تقوم القرينة

، وقد أقيم حائط  . كذلك ال تقوم القرينة إذا كان هناك بناء مجاور ألرض فضاء أو لفناء أو لحديقة أو ألرض زراعية األرضين حائط

فى الححد الفاصل بينهما
( $%&. 157ص  991فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

 . 

، فإن الحائط يكون  . فإذا أقيم الحائط ولم يكن هناك إال بناء واحد أن يكون الحائط قد فصل بين البنائين منذ إنشائه -نيا ثا

، بل يكون حائطا فاصال بين البنائين  ، فإن الحائط ال يكون مشتركا . وإذا أقيم بعد ذلك مالصق للبناء األول جزءاً من هذا البناء وحده

هو ملك خالص لصاحب البناء األول كما سبق القول ، و غير مشترك
جازيت دى  2592أكتوبر سنة  15نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 157ص  991فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 15 – 2 – 2591باليه 
 . 

القانونية قابلة كما قدمنا . ولكن هذه القرينة  ، قامت القرينة القانونية على أن الحائط مشترك فإذا توافر الشرطان سالفا الذكر

، أو كأن يثبت أنه ملك الحائط  ، كأن يقدم سندا على تملكه إياه . فيجوز ألحد الجارين أن يثبت أن الحائط ملك خاص له إلثبات العكس

ألرض تشمل ما ، أو كأن يعارض القرينة بقرينة أخرى بأن يثبت مثال أن الحائط كله مقام على أرضه " وملكية ا ملكا خالصا بالتقادم

. وإذا تعارضت القرائن رجع قاضى الموضوع بأيها يأخذ ( 1/  799فوقها " ) م 
 2591فبراير سنة  11نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 999فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 595 - 2 – 2591جازيت دى باليه 
 . 

، فإن الحائط يعتبر مشتركا إلى الحد الذى  من اآلخر، وكان أحد البنائين المتالصقين أعلى  ومتى ثبت أن الحائط مشترك

، فيعتبر ملكا خالصا لصاحب هذا  . أما الجزء من الحائط الذى يعلو فوق ذلك إلى قمة البناء األعلى يصل إلى قمة البناء األقل علوا

الذى يكون وقت إنشائه فاصال بين  ، عن الحائط مدنى سالفة الذكر عندما تقول 721. وهذا هو المعنى المقصود من المادة  البناء

، إنه " يعد مشتركا حتى مفرقهما "  بنائين
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد ما أسلفناه : " واألصل  ( &%$) 

من  2279، ما لم يقم الدليل على العكس ) م  أن الحائط الذى يكون وقت إنشائه فاصال بين بنائين يعد مشتركا حتى مفرقهما

، حتى تقوم هذه القرينة شرطان : ) أ  . ويشترط من التقنين اإليطالى ( 199من المشروع اإليطالى و م  15، وهى تقابل م  المشروع

. ) ب ( وأن يكون الحائط قد فصل  ، أو بين أرض وبناء ، فال يكفى أن يكون فاصال بين أرضين ( أن يكون الحائط فاصال بين بنائين

، فأصبح هذا  ذلك بناء آخر مالصق استتر بالحائط ، ثم قام بعد ، فإذا لم يوجد وقت إنشاء الحائط إال بناء واحد منذ إنشائه بين البنائين

، ويعتبر الحائط فى و ضعه الجديد فاصال بين بنائين ومملوكا ملكية  ، فإن القرينة القانونية ال تقوم الحائط جزءاً من البناء األول

، إلى  الحائط مشترك حتى مفرق البنائين ، قامت القرينة القانونية على أن . فإذا توافر الشرطان المتقدمان البناءخالصة لصاحب هذا 

، فملكيته خالصة لصاحب البناء األعلى " ) مجموعة األعمال التحضيرية  . أما الجزء الذى يعلو المفرق أن يقوم الدليل على العكس

( $%&. ( 15ص  1
 . 

 . ، قد يكون غير مشترك بل ملكا خالصا لصاحب أحد البنائين قدم أن الحائط الفاصل بين بنائين قد يكون مشتركاويتبين مما ت

 أحكام الحائط المشترك -المبحث األول

 مسألتان : أحكام الحائط المشترك تتعلق بمسألتين : - 611

 . ( النظام القانونى للحائط المشترك 2) 

 . ( تعلية الحائط المشترك 1) 
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 النظام القانونى للحائط المشترك -المطلب األول

 مدنى على ما يأتى : 804نص قانونى : تنص المادة  - 610
. وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن  لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له - 2"  

 . يحمل الحائط فوق طاقته "

. كل  ، فنفقة إصالحه أو تجديده على الشركاء فإذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى خصص له عادة - 1"  

بنسبة حصته فيه " 
من المشروع على وجه مطابق لما استقر عليه فى  2271تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 779لمراجعة تحت رقم ، ووافقت عليه لجنة ا التقنين المدنى الجديد

( $%&. ( 91ص  – 99ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  725، فمجلس الشيوخ تحت رقم  779
 . 

ان القضاء فى . وك . ولكن هذه األحكام يمكن استخالصها من القواعد العامة وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

عهد هذا التقنين يطبقها دون نص
 95م  2511مايو سنة  19 – 12ص  21م  2599يناير سنة  9أنظر استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%&. 999ص  99م  2519مارس سنة  15 – 519ص 
 . 

 – 719لمدنى الليبى م وفى التقنين ا – 515ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى 

19وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م  – 2977 – 2971التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 - 1.  ال يجوز لمالك حائط مشترك أن يرفعه أو ان يبنى عليه بدون رخصة شريكة فيه - 2:  515التقنين المدنى السورى م 

، جسورا أو منشآت أو سوى ذلك من األبنية حتى  ، أو أن يسند إليه ، على الحائط المشترك ، من جهة عقاره ا يجوز له أن يضعإنم

 . ( . ) وهذه األحكام تقارب أحكام القانون المصرى غاية نصف الثقل الذى يتحمله الحائط
 . ( ) مطابق 719التقنين المدنى الليبى م 
لكل من الشريكين فى الحائط المشترك أن يضع عليه أخشابا أو غيرها بقدر ما  - 2:  2971قى م التقنين المدنى العرا

وإذا لم يعد الحائط  - 1.  ، وليس ألحد منهما أن يزيد فى ذلك بدون إذن اآلخر أال يجاوز كل منهما ما يتحمله الحائط ، بشرط لشريكه

 . الحه أو تجديده على الشريكين مناصفة، فنفقة إص المشترك صالحا للغرص الذى خصص له عادة
 - 1.  ، يجبر اآلبى على الهدم ، وأراد أحد الشريكين هدمه وأبى اآلخر إذا وهى حائط مشترط وخيف مقوطه - 2:  2977م 

المحكمة أن  ، ويجوز لشريكه بإذن من ، يجبر اآلبى على البناء ، وأراد أحدهما إعادة بنائه وأبى اآلخر وإذا أنهدم الحائط المشترك

 . ( . ) والقانون العراقى يتفق فى مجموع هذه األحكام مع القانون المصرى يعيد بناءه وأن يرجع على اآلبى بنصيبه من نفقات البناء
.  ، أو أن يبنى عليه بدون رخصة شريكة فيه : ال يجوز لصاحب حائط مشترك أن يرفع 19قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

، على الحائط المشترك أو أن يسند إليه جسورا أو منشآت أو سوى ذلك من األبنية حتى  ، من جهة عقاره وز له أن يضعبيد أنه يج

( $%&. ( . ) وهذه األحكام تقارب أحكام القانون المصرى غاية نصف الثقل الذى يتحمله الحائط
 . 

 ويخلص من هذا النص :

 . رض الذى أعد لهأن لمالك الحائط المشترك استعماله بحسب الغ (2)

 . فال يجوز له فتح مناور فى هذا الحائط بدون إذن المالك اآلخر (1)
 . ، كل بنسبة حصته ونفقات الصيانة واإلصالح تكون على الشركاء (9)

 استعمال الحائط المشترك بحسب الغرض الذى أعد له : - 612

، ويتقيد فى استعماله هذا الحق بقيدين : ) القيد األول ( أن يكون االستعمال  لكل شريك فى الحائط المشترك أن يستعمله 

. والغرض الذى أعد له الحائط المشترك هو من جهة استتار كل شريك به بحيث يستند إليه  بحسب الغرض الذى أعد له الحائط
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. ) والقيد الثانى ( أال يحمل الحائط  وق الحائط المشترك ليسند عليها كل شريك سقف بنائه، ومن جهة أخرى إقامة عوارض ف بناؤه

 . ، وأال يحول دون استعمال الشريك اآلخر للحائط على الوجه المتقدم الذكر فوق طاقته فى استعماله للغرض الذى أعد له

. فال  أن للشريك اآلخر هو أيضاً حق إقامة عوارض، وجب عليه أن يراعى  فإذا أقام الشريك عوارض فوق الحائط المشترك

. كذلك أراد أى شريك وضع  ، حتى يدع لشريكه مجاال الستعمال حقه يضع من العوارض إال بمقدار نصف ما يتحمله الحائط

ين . وإذا وقع خالف ب ، وجب عليه أن يترك فى سمك قمة الحائط المسافة التى يحتاج إليها صاحبه لوضع عوارضه عوارض

 . ، ويعين القضاء عند االقتضاء خبيراً  ، جاز االلتجاء إلى القضاء الشريكين فى استعمال حق كل منهما

، فإنه ال يجوز ألى  وغنى عن البيان أنه لما كان شيوع الحائط المشترك شيوعا إجبارياً نظراً للغرض الذى أعد له الحائط

، وال يجوز لدائنيه  التصرف فى حصته الشائعة فيه مستقلة عن العقار الذى يملكه، كما ال يجوز له  الشريكين أن يطلب قسمة الحائط

 . الحجز على هذه الحصة الشائعة استقالال

 عدم جواز فتح مناور فى الحائط المشترك : - 613
، ألن الحائط المشترك إنما أعد  ولما كان الغرض الذى أعد له الحائط المشترك يتعارض مع فتح مناور أو فتحات أخرى فيه 

لالستتار به وهذا يتنافى مع إحداث فتحات فيه 
( $%&. 992ص  – 999ص  999فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

  ،

. وقد ورد  ط المشترك مناور أو فتحات أخرى تنفذ إلى ملك جاره دون موافقة هذا الجارلذلك ال يجوز ألى شريك أن يفتح فى الحائ

، ويمكن تطبيق الحكم دون نص فى القانون المصرى ألنه يتفق مع  ( 119بهذا الحكم نص صريح فى التقنين المدنى الفرنسى ) م 

 . له القاعدة التى تقضى بقصر استعمال الحائط المشترك على الغرض الذى أعد

وقد يفتح الجار منوراً فى الحائط الفاصل وهو ملك خالص له 
أما فتح المطل فيقتضى ترك مسافة مترين من الحد  ( &%$) 

( $%&. ، هذا ما لم يكن الجار قد فتح المطل فى الحائط الفاصل وكسب هذا الحق بالتقادم الفاصل
، فإذا تمكن جاره من جعل الحائط  

، فإنه  مدنى ( إذا فتح فيه المنور أو بغير ذلك من األسباب 721قادم أو بطلب المشاركة فى الجزء المعلى ) م مشتركا بالشراء أو بالت

يحق له عندئذ أن يطالب الجار بسد المنور
ص  111فقرة  1أوبرى ورو  – 597أنظر فى هذا المعنى بودرى وشوفو فقرة  ( &%$) 

( $%&. 992ص  999فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 971
 . 

، لم يجز  ، وبقى المنور مفتوحا المدة الالزمة للتقادم وإذا فتح الجار منوراً فى الحائط المشترك بالرغم من عدم جواز ذلك

. وما قلناه فى  . ولكن يالحظ فى هذا أن يكون ترك المنور مفتوحا ليس راجعا إلى تسامح الجار للجار بعد ذلك أن يطلب سد المنور

، ويبقى المطل مفتوحا ألعلى سبيل التسامح المدة  ، إذ يجوز أن يفتح الشريك فى الحائط المشترك مطال فى المطل المنور نقول

، وعند ذلك ال يجوز للشريك اآلخر إجبار شريكه على سد المطل الالزمة للتقادم
ص  999فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( &%$) 

992 .&%$ )
 . 

 صالح والتجديد :نفقات الصيانة واإل - 614
. وقد يصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذى أعد  وصيانة الحائط المشترك يتحمل نفقتها الشركاء كل بنسبة حصته 

، كل بنسبة  . ونفقات اإلصالح وتجديد الحائط كنفقات الصيانة يتحملها الشركاء ، أو إلى هدم وإعادة بناء ، فيحتاج إلى إصالح له

 . حصته

، ومع ذلك قام الشريك  ذا كان إصالح الحائط المشترك أو إعادة بنائه ليس ضروريا ليقوم الحائط بالغرض الذى أعد لهأما إ

، فإن هذا الشريك وحده هو الذى يتحمل نفقات اإلصالح أو التجديد  بإصالحه أو إعادة بنائه لمصلحته الخاصة
بالنيول  ( &%$) 

( $%&. 999ص  929فقرة  9وريبير وبيكار 
. كذلك إذا كان الخلل الذى أصاب الحائط فاقتضى إصالحه أو تجديده راجعا إلى  

، فإن هذا الشريك وحده هو الذى يتحمل نفقات اإلصالح والتجديد  خطأ شريك بالذات
المذكرة اإليضاحية للمشروع  ( &%$) 
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( $%&. 19ص  1التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

 Propter remشريك بتحمل نفقات الصيانة واإلصالح والتجديد على الوجه سالف الذكر التزاما عينيا ) ولما كان التزام ال

( فى الحائط  abandon، فإنه يستطيع التخلص منه إذا هو تخلى عن حق ملكيته الشائعة )  (
وال يستطيع التخلى إذا كان  ( &%$) 

، فال يجوز له أن يلقى عبئها  يصبح هو وحده الملزم بنفقات الترميم كما قدمنا ، ألنه هو الذى أحدث بخطأه الخلل الذى أصاب الحائط

( $%&. ( 929ص  955على الشريك اآلخر ) محمد على عرفة 
، أصبح الشريك اآلخر  . وإذا تخلى الشريك عن ملكيته الشائعة 

، كانت  الحائط $ 551$ ، وسقط  ن لم يرممه. فإ هو وحده الذى له حق استعمال الحائط بشرط أن يقوم بترميم الحائط وصيانته

األنقاض وأرض الحائط ملكا للشريكين وقسماها بينهما
 – 511بودر وشولو فقرة  – 915ص  111فقرة  1أوبرى ورو  ( &%$) 

ينتفع ويفسر بعض الفقهاء ذلك بأن التخلى هنا ال يعنى أكثر من أن الشريك كان  – 999ص  922فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

، ولكن ملكية الحائط واألرض المقام  ، وبنزوله عن االنتفاع بالحائط تسقط عنه التكاليف بالحائط المشترك ومن ثم كان يتحمل تكاليفه

( $%&. ( 751ص  2992فقرة  2عليها الحائط تبقى مشتركة ) كوالن وكابيتان ودى المورانديير 
. على أن حق الشريك فى  

، وإال فإنه سيظل منتفعا بالحائط  النحو الذى قدمناه يشترط فيه أال يكون بناء هذا الشريك مستنداً إلى الحائط التخلى عن الحائط على

، فإنه قبل أن ينهدم البناء  . وال يكفى أن يتعهد بهدم البناء ، ثم يتخلى عن الحائط . بل يجب أن يهدم البناء أوال بالرغم من تخليه عنه

ئط وال يستطيع التخلى عنه فعال يظل شريكا فى الحا
 – 595 - 2 – 15داللوز  2719ديسمبر سنة  21نقض فرنسى  ( &%$) 

( $%&. 991ص  922فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
 . 

 تعلية الحائط المشترك -المطلب الثانى

 مدنى على ما يأتى : 805نص قانونى : تنص المادة  - 615
. وعليه  ، بشرط أال يلحق بشريكه ضررا بليغا فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه للمالك إذا كانت له مصلحة جدية - 2"  

، وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ من التعلية دون أن يفقد  وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى

 . شيئا من متانته "

، فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على  تحمل التعليةفإذا لم يكن الحائط المشترك صالحا ل - 1"  

، دون أن  . ويظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى مشتركا ، بحيث يقع ما زاد من سمكه فى ناحيته هو بقدر االستطاعة نفقته

يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض " 
من المشروع التمهيدى  2279رد هذا النص فى المادة تاريخ النص : و ( &%$) 

. ثم  فى المشروع النهائى 771. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  على وجه مطابق لما استر عليه فى التقنين المدنى الجديد

 95ص  – 91ص  1األعمال التحضيرية  ) مجموعة 729، فمجلس الشيوخ تحت رقم  775وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 
) .&%$ )

 . 

، ولكن األحكام الواردة فيه تتفق مع القواعد العامة وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق
أنظر استئناف مختلط  ( &%$) 

( $%&. 999ص  99م  2519مارس سنة  15 – 12ص  21م  2599يناير سنة  9
 . 

 – 715وفى التقنين المدنى الليبى م  – 519تقنين المدنى السورى م ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى ال

12وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م  – 2975التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنين المدنية العربية األخرى ( &%$) 

إنما إذا أراد أحد الشركاء  - 1.  حائطال يلزم أحد بالتنازل لجاره عن حقه المشترك فى ال - 2:  519التقنين المدنى السورى م 

والتقنين السورى  ) .... ، فيحق للشريك اآلخر إذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة ، وذلك برضاء الشريك اآلخر بالشيوع علو حائط

 . ( يختلف عن التقنين المصرى فى أنه يشترط فى تعلية الحائط المشترك رضاء كل من الشريكين



 

 

 

 

1888 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( ) مطابق 715الليبى م  التقنين المدنى
 . ( ) موافق 2975التقنين المدنى العراقى م 

. بيد أنه إذا أراد أحد الشركاء  عن حقه المشترك فى الحائط : ال يلزم أحد التنازل لجاره 12قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

،  ... ) القانون اللبنانى ا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة، إذ ، يحق هذا الفريق ، وذلك برخصة من الفريق اآلخر بالشيوع علو حائط

( $%&. ( كل من الشريكين ، يختلف عن التقنين المصرى فى أنه يشترط فى تعلية الحائط رضاء كالتقنين السورى
 . 

، أو يعيد بناءه  ويؤخذ من هذا النص أن هناك فرضين فى تعلية الحائط المشترك : فإما أن يعليه الشريك دون أن يعيد بناءه

، أما الجزء المعلى فيكون ملكا خالصا للشريك  . وفى الفرضين يبقى الحائط مشتركا فى غير الجزء المعلى حتى يتمكن من تعليته

 . الذى قام بتعلية الحائط

 تعلية الحائط دون إعادة بنائه : - 616
  ً ويدخل –، ويبقى الحائط  ، وعند ذلك تكون نفقة التعلية عليهما قد يقتضى األمر تعلية الحائط المشترك لمصلحة الشريكين معا

 . مشتركا على ما كان -فى ذلك الجزء المعلى 

ة يريد أن يبنى ، كأن كان الشريك الذى تقتضى مصلحته التعلي أما إذا اقتضت التعلية مصلحة جدية ألحد الشريكين دون اآلخر

، جاز لهذا الشريك أن يقوم  ، وكانت التعلية ممكنة دون حاجة إلى إعادة بناء الحائط طابقا جديداً فوق طبقات بنائه الموجودة فعال

ن ، وأ ، وعلى الشريك الذى يقوم بالتعلية أن يتحمل وحده نفقتها بتعلية الحائط بشرط أال تضر التعلية بالشريك اآلخر ضرراً جسيما

يقوم باألعمال الالزمة لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء الناشئ عن التعلية دون أن يفقد شيئا من متانته 
وعلى ذلك يتمل  ( &%$) 

وحده من نفقات صيانة الجزء المشترك من الحائط المصروفات التى اقتضتها زيادة العبء الناشئ عن التعلية ) إسماعيل غانم فقرة 

( $%&. ( 921ص  959محمد على عرفة وقارن  – 951ص  257
، يكون عليه وحده نفقات صيانة الجزء  . وبعد أن تتم التعلية 

، بخالف الجزء األسفل فإنه يبقى مشتركا بين الجارين ويتحمالن معاً نفقات صيانته  المعلى ألن هذا الجزء يكون ملكا خالصا له
 (

( $%&. 19التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية ص أنظر فى كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع  ( &%$
 . 

 تعلية الحائط عن طريق إعادة بنائه : - 617
، فللجار الذى له مصلحة جدية فى التعلية أن يهدم الحائط ويعيد بناءه معلىَّ  فإذا لم تكن التعلية ممكنة دون إعادة بناء الحائط 

–  ً . فإذا  ، أال يلحق هدم الحائط وإعادة بنائه ضرراً جسيما بالجار اآلخر ، قياسا على ما اشترط فى الفرض األول ويشترط هنا أيضا

، فإن هذا يعتبر ضرراً  ، وال يمكن هدم الحائط دون هدم بناء الجار أو هدم جزء كبير منه ار اآلخر معتمداً على الحائطكان بناء الج

. وعليه فى هذه الحالة أن يترك الحائط المشترك على حاله ويبنى حائطا  ، ويمنع من يريد التعلية من القيام بها جسيما يلحق الجار

 . ، ويكون هذا الحائط اآلخر ملكا خالصا له اءآخر إلى جانبه عند االقتض

،  ، كان لمن يريد التعلية أن يهدم الحائط ويعيد بناءه أما إذا كانت إعادة بناء الحائط معلىَّ ال تلحق ضرراً جسيما بالجار

يجعل ما زاد من سمك الحائط ، فعليه أن  . وإذا اقتضى األمر زيادة سمك الحائط بسبب تعليته ويكون الهدم وإعادة البناء على نفقته

 . ، وإال فعليه أن يدفع لجاره تعويضاً عما زاد فى سمك الحائط من ناحية هذا الجار فى ناحيته هو بقدر االستطاعة

، وال يرجع من أعاد بناء  ، يظل الحائط المجدد فى غير الجزء المعلى حائطا مشتركا بين الجارين وبعد إعادة بناء الحائط

. أما الجزء المعلى من الحائط  ، كأن يطالبه بالفرق فى القيمة ما بين الحائط الجديد والحائط القديم اره بأى تعويضالحائط على ج

، إال إذا  ، وال يجوز لجاره أن يستعمل هذا الجزء المعلى ، وعليه وحده نفقة صيانته الجديد فيكون ملكا خالصا لمن قام بالتعلية

، أو كسب االشتراك فيه بطريق التقادم بأن استعمله مدة خمس  فيه على الوجه الذى سنبينه فيما يلى استعمل حقه فى أن يكون شريكا

عشرة سنة دون أن يكون ذلك محموال على مظنة التسامح من جاره 
أنظر فى كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع  ( &%$) 

( $%&. 19ص  1التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 
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 نص قانونى : –جواز االشتراك فى الجزء المعلى  - 618
 مدنى على ما يأتى : 721وتنص المادة  

، إذا هو دفع نصف ما أنفق عليه قيمة نصف  " للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح شريكا فى الجزء المعلى 

األرض التى تقوم عليها زيادة السمك إن كانت هناك زيادة " 
من المشروع  2275يخ النص : ورد هذا النص فى المادة تار ( &%$) 

.  فى المشروع النهائى 771. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدنى الجديد

 12ص  – 19ص  1يرية ) مجموعة األعمال التحض 721، فمجلس الشيوع تحت رقم  779ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم 
) . 

 . وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق
 : ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى

، فيحق  ، وذلك برضاء الشريك اآلخر : إنما إذا أراد أحد الشركاء بالشيوع علو حائط 1/  519التقنين المدنى السورى م 

، بشرط أن  ، أن يكتسب حق الشركة فى القسم المنشأ حديثا فى الحائط المشترك شيئا من النفقة يكن قد تحمل ، إذا لم للشريك اآلخر

ً  يدفع نصف هذه النفقة  . ، نصف قيمة األرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط ، إذا اقتضى األمر ، وأن يدفع أيضا
 . ( وأحكام التقنين السورى تتفق مع أحكام التقنين المصرى )

 . ( ) مطابق 719المدنى الليبى م التقنين 
 . ( ) موافق 2959التقنين المدنى العراقى م 

، وذلك برخصة من الفريق  ... بيد أنه إذا أراد أحد الشركاء فى الشيوع علو حائط : 12قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

،  حق الشراكة فى القسم المنشأ حديثا ف الحائط المشترك ، أن يكتسب ، يحق لهذا الفريق إذا لم يكن قد تحمل شيئا من النفقة اآلخر

. ) وأحكام  ، نصف قيمة األرض المستعملة لزيادة كثافة الحائط ، إذا اقتضى األمر ، وأن يدفع أيضا بشرط أن يدفع نصف هذا النفقة

( $%&. ( التقنين اللبنانى تتفق مع أحكام التقنين المصرى
 . 

  

،  ، يبقى ملكا خالصا لمن قام بالتعلية ، سواء كانت التعلية دون إعادة بناء الحائط أو بإعادة بنائه ىوقد قدمنا أن الجزء المعل

 . ، وال يجوز لجاره أن يستعمل هذا الجزء دون إذنه يقوم هو بنفقات صيانته

،  أيضاً فى الجزء المعلى، أن يطلب أن يكون شركيا  ، وهو شريك فى الجزء األسفل من الحائط كما قدمنا ولكن يجوز للجار

، على الجار الذى  ، فى القانون المصرى . وهذا الحق فى االشتراك فى الحائط مقصور فيصبح الحائط مشتركا فى جميع أجزائه

 ، . أما إذا كان الحائط كله ملكا خالصا ألحد الجارين يكون شريكا من قبل فى الجزء األسفل ويريد اآلن االشتراك فى الجزء المعلى

، كما يجوز ذلك فى القانون الفرنسى فال يجوز للجار اآلخر أن يطلب االشتراك فيه
( $%&. 122أنظر ما يلى فقرة  ( &%$) 

 . 

، وليس إلعالن هذه الرغبة شكل خاص  وعلى الجار الذى يريد أن يكون شريكا فى الجزء المعلى أن يعلن رغبته فى ذلك

، كما يجوز أن يكون شفويا وعليه عبء  ا يجوز أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، كم فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر

، سواء  ، أن يدفع لجاره نصف ما أنفقه فى التعلية ، حتى يصبح شريكا فى الجزء المعلى ، ويجب على هذا الجار إثبات ذلك

. ويدفع كذلك قيمة نصف  ى أنفقها فى إعادة بناء الحائط، أو المصروفات الت المصروفات التى أنفقها فى تعلية الحائط دون إعادة بنائه

. فإذا سلم له جاره بذلك دفع نصف النفقات على النحو السالف  ، إن كانت هناك زيادة األرض التى تقوم عليها زيادة سمك الحائط

 . ، وإال لجأ إلى القضاء الذكر

يجب على من طلب االشتراك أن يسجل االتفاق أو الحكم  ، وسواء سلم الجار أو حكم القضاء باالشتراك فى الجزء المعلى

، فال يزول بالتقادم ومن ثم  . ويبقى حق االشتراك قائما ما قام سببه من قانون الشهرى العقارى 5الصادر لصالحه تطبيقا للمادة 

 . ةيجوز للجار أن يطلب االشتراك فى الجزء المعلى حتى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ التعلي

، فيتحمالن معاً نفقات صيانته وإصالحه  ، فإن الحائط كله يصبح مشتركا بين الجارين ومتى أصبح الجزء المعلى مشتركا
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وتجديده على الوجه الذى سبق أن بيناه
وأنظر فى كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية فى  – 195أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

( $%&. 19ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

 أحكام الحائط الفاصل غير المشترك -المبحث الثانى

 مدنى على ما يأتى : 808نص قانونى : تنص المادة  - 619
، وال على النزول عن جزء من حائط أو من األرض التى عليها الحائط  ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه - 2"  

 . " 721إال فى الحالة المذكورة فى المادة 

، إن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط "  ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى - 1"  
 (

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدنى  2271تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$

، فمجلس  771. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 775حت رقم . ووافقت عليه لجنة المراجعة ت الجديد

( $%&. ( 11ص  – 19ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  727الشيوخ تحت رقم 
 . 

من التقنين المدنى السابق 19 - 95/  97ويقابل النص المادة 
ار : ليس للج 19 - 95/  97التقنين المدنى السابق م  ( &%$) 

، وال على أن يعطيه جزءاً من حائطه أو من األرض التى عليها الحائط  أن يجبر جاره على إقامة حائط أو نحوه على حدود ملكه

، إذا كان ذلك يترتب عليه حصول ضرر للجار المستتر ملكه  . ومع ذلك ليس لمالك الحائط أن يهدمه بمجرد إرادته المذكور

 . على باعث قوى، ما لم يكن هدمه بناء  بحائطه
( $%&. ( وأحكام التقنين المدنى السابق تتفق مع أحكام التقنين المدنى الجديد )

 . 

وفى  – 711وفى التقنين المدنى الليبى م  –ويقابل فى التقنين المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى ال مقابل 

كية العقارية اللبنانى ال مقابلوفى قانون المل – 2951التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنين المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . التقنين المدنى السورى ال مقابل
 . ( ) مطابق 711التقنين المدنى الليبى م 

 . ( ) موافق 2951التقنين المدنى العراقى م 
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 . 

 ، وقد قرر القانون فى شأنه أموراً ثالثة : الحائط الفاصل غير المشتركوننتقل هنا إلى 

 . ليس للجار أن يجبر جاره على إقامة حائط فاصل يحوط به ملكه (2)

 . وليس للجار أن يطلب من جاره النزول عن جزء من الحائط الفاصل الذى يكون ملكا خالصا لهذا الجار (1)
 . هدم الحائط الفاصل الذى يكون ملكا خالصا له إذا كان جاره مستترا به، أن ي ، دون عذر قوى ولكن ال يجوز للجار (9)

 ليس للجار أن يجبر جاره على تحويطه ملكه :  - 601
، وقد جاء هذا النص على خالف ما يقضى به التقنين  مدنى فيما رأينا 2/  727وهذا ما نصت عليه العبارة األولى من المادة 

، أن يجبروا جيرانهم على إقامة  ، فى المدن وضواحيها من هذا التقنين بأنه يجوز للجيران 119مادة ، إذا تقضى ال المدنى الفرنسى

. وقد رأى المشرع الفرنسى أن السكان فى المدن  ما يحوطون به مساكنهم وأفنيتهم وحدائقهم الموجودة فى هذه المدن والضواحى

. فأجاز  ، حتى يأمنوا فضول الناس وعبث العابثين وسطو اللصوص موضواحيها فى حاجة إلى تحويط مساكنهم وأفنيهم وحدائقه
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. على أن هذه القاعدة فى القانون  ( Cloture force، وهذا ما يسمى بالتحويط الجبرى )  للجار إجبار على المساهمة فى ذلك

أن يكون هذا النزول صريحا ، بشرط ، فيجوز للجار أن ينزل عن حقه فى إلزام جاره بذلك الفرنسى ليست من النظام العام
 ($%& ) 

( $%&. 555ص  559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 15 - 2 – 2515داللوز  2517يوليه سنة  19نقض فرنسى 
. وإذا أقام  

لهذا ، وإنما يجوز  ، لم يجز له أن يطلب من الجار أن يساهم فى هذه النفقات أحد المالك على نفقته حائطا فاصال بينه وبين جاره

، قبل أن يقيم الحائط  . كما يجوز للجار ، أن يطلب االشتراك فى هذا الحائط فيكون حائطا مشتركا بينهما ، كما سنرى األخير

 . ، أن يجبر جاره على المساهمة معه فى إقامته كما سبق القول الفاصل

،  . بل ورد على العكس من ذلك بتحويط ملكه ، نص يلزم الجار ، ال السابق وال الجديد ولم يرد فى التقنين المدنى المصرى

. ولمن يريد تحويط ملكه أن  ، نص صريح يقضى بأنه " ليس للجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه " فى كل من التقنينيين كما رأينا

نفقته دون أن يلزم جاره ، بناء على  . فإذا بنى حائطا فاصال بينه وبين جاره ، دون أن يجبر جاره على المساهمة معه فى ذلك يفعل

 . ، وبترميمه إذا اقتضى األمر ذلك . وعليه هو وحده أن يقوم بصيانة هذا الحائط باالشتراك معه فى هذه النفقات

 ليس للجار أن يطلب االشتراك فى حائط جاره : - 600
، كذلك ال يجوز للجار اآلخر أن  تهوكما ال يجوز للجار أن يجبر جاره على المساهمة فى الحائط الفاصل الذى أقامه على نفق 

يجبر الجار الذى أقام الحائط على االشتراك معه فى هذا الحائط ولو عرض عليه أن يدفع له نصف النفقات أو كلها 
أنظر  ( &%$) 

( $%&. 197آنفاً فقرة 
جار أن يجبر جاره ، فى هذا المعنى إنه ليس لل ، كما رأينا مدنى 2/  727. وتقول العبارة األخيرة من المادة  

. والحالة المذكورة  " 721، إال فى الحالة المذكورة فى المادة  " على النزول عن جزء من حائط أو من األرض التى عليها الحائط

فى ، فيجوز لجاره أن يطلب االشتراك  ، حالة ما إذا قام الجار بتعلية الحائط المشترك على نفقته ، كما رأينا مدنى هى 721فى المادة 

، وعاله أحد الجارين  . ولكن يشترط فى ذلك أن يكون الحائط منذ بدايته حائطا مشتركا الجزء المعلى ويصبح الحائط كله مشتركا

، أجاز المشرع المصرى للجار الذى لم يقم بالتعلية أن  ، فحتى يتيسر إبقاء الحائط كله حائطا مشتركا حتى بعد التعلية على نفقته

الجزء المعلى على التفصيل الذى سبق بيانهيطلب االشتراك فى 
يضاف إلى هذه الحالة حالة ما إذا  – 197أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، حيث يجب أن  ، واضطر أن يزيد فى سمك الحائط وأن يأخذ جزءا من هذا السمك من أرض أجره أعاد الجار بناء الحائط المشترك

 ً رسالة  Roder – 2559بوردو سنة  رسالة من Fourende وأنظر –(  191فقرة  يدفع للجار ثمن ما أخذه من أرضه ) أنظر آنفا

( $%&. 2557رسالة من كان سنة  Gazia – 2552رسالة من ليون سنة  Renschel – 2559من رن سنة 
 . 

ا لم يجزه . وأجاز فوق ذلك م مدنى فرنسى 119، وذلك فى المادة  أما المشرع الفرنسى فقد أجاز ما أجازه المشرع المصرى

، كله أو  مدنى فرنسى بأنه يجوز للجار أن يطلب من جاره االشتراك فى حائطه الفاصل 112، فقضى فى المادة  المشروع المصرى

، مع نصف قيمة األرض التى أقيم عليها الحائط ففى  ، بأن يدفع له نصف قيمته أو نصف قيمة الجزء الذى يريد جعله مشتركا بعضه

ذن يجوز للجار أن يطلب االشتراك فى الجزء المعلى الذى لم يشترك فى تعليته من الحائط الذى كان مشتركا منذ القانون الفرنسى إ

، وكذلك االشتراك فى الحائط الفاصل الذى لم يكن حائطا مشتركا من قبل  البداية
أنظر فى القانون الفرنسى فى هذه المسألة  ( &%$) 

( $%&. 927فقرة  – 921فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
، هو  ، دون األمر الثانى ، فاألمر األول . أما فى القانون المصرى 

الجائز 
( $%&. 197أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

 ليس لمالك الحائط الذى يستتر به الجار أن يهدمه دون عذر قوى : - 612

ولما كان القانون المصرى ال يعطى للجار حقا فى أن يطلب االشتراك فى الحائط الفاصل المملوك لجاره ملكا خالصا كما  

، فإن الجار إذا كان  . فإذا كان هناك حائط فاصل مملوك لصاحبه ملكا خالصا ، فإنه عوض على الجار عن ذلك الحق بحق آخر قدمنا

، يملك على األقل أن يمنعه من هدم هذا الحائط الذى يستتر به إذا لم يكن هناك عذر قوى  فيه ال يستطيع إلزام جاره باالشتراك
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، كما رأينا  مدنى فى هذا الصدد 727. وتنص الفقرة الثانية من المادة  لهدمه
( $%&. 195أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، على ما يأتى  

. وتقول  ، إن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط " ن عذر قوى: " ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دو

، ورد  المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذا النص : " وفى هذا تطبيق لنظرية التعسف فى استعمال حق الملكية

.. واحتفظ به المشروع  فى التقنين الحالى ) السابق (
( $%&. 19ص  1ضيرية مجموعة األعمال التح ( &%$) 

 " . 

، فيكون ملك هذا الجار مسورا من  ، أن يكون جاره مستتراً بهذا الحائط ، حتى تتقيد سلطة المالك فى هدم حائطه ويجب

، أو  . أما إذا كان ملك الجار غير مسور إال من جهتين أو من جهة واحدة ، والجهة الرابعة هى التى يستتر فيها بالحائط جهات ثالث

 . ، فال يمكن أن يقال إنه مستتر بالحائط الفاصل غير مسور أصال كان

، كأن كان يريد إعادة تشييد  . فإذا كان لدى صاحب الحائط عذر قوى لهدمه ثم يجب أن يكون هدم الحائط دون عذر قوى

، ألن  ولو كان جاره يستتر به، فمن حقه أن يهدمه حتى  بنائه على وضع يختلف عن وضعه السابق وتقتضى إعادة البناء هدم الحائط

 . ، وال يمكن أن يقال فى هذه الحالة إنه متعسف فى استعمال حقه فى هدم الحائط له مصلحة ظاهرة فى الهدم

. فإذا كان هذا الجار له أرفض فضاء سورها  ويجب أخيراً أن يعود هدم الحائط بضرر محسوس على الجار الذى يستتر به

، فهدم الجار لحائطه ال يعود فى هذه الحالة بضرر محسوس على صاحب  ط جاره فى الجهة الرابعةمن جهات ثالث واستتر بحائ

 . األرض الفضاء

، ليس إال تطبيقا من تطبيقات  ، إذا توافرت الشروط الثالثة سالفة الذكر وظاهر مما تقدم أن منع صاحب الحائط من هدمه

، إذ يكون صاحب الحائط قد رمى من  اإليضاحية للمشروع التمهيدى فيما قدمناه نظرية التعسف فى استعمال الحق كما تقول المذكرة

 . فقرة ب مدنى ( 9هدمه إلى تحقيق مصلحة قليلة األهمية ال تتناسب البتة مع ما يصيب الجار من ضرر بسببها ) م 

غير هذا القيد السلبى  ، فال يكون له أى حق فى الحائط وكل ما للجاز من حق هو عدم هدم الحائط الذى يستتر به
 ($%& ) 

، وذلك ال يجبر الجار على  ، فليس لجاره أن يلزمه بإعادة بناء الحائط ليستتر به وإذا هدم المالك حائطه بناء على باعث قوى

رقم  5المجموعة الرسمية  2591أبريل سنة  5االشتراك فى مصروفات الحائط إذا أعاد المالك بناءه ) محكمة الزقازيق استئنافى 

( $%&. ( 191ص  59
. ومن ثم ال يكون للجار حق ملكية مشتركة  ، ولذلك عد هذا الحكم ضمن القيود التى ترد على حق الملكية 

، وال يجوز للجار استعماله فى غير االستتار به إال بإذن  ، إذ يبقى الحائط مملوكا ملكا خالصا لصاحبه فى الحائط الذى يستتر به

المالك 
مرشد الحيران ( أنه  15مدنى ) قديم ( المأخوذة من الشريعة الغراء ) م  97قضى بأنه يؤخذ من نص المادة  وقد ( &%$) 

 2757أكتوبر سنة  11، بدون أن يدخل فيه أبنية أو تخاشيب أو غير ذلك مما يضر به ) دسوق  يجوز للجار أن يستتر بحائط جاره

( $%&. ( 255ص  25الحقوق 
، وليس التزام صاحب الحائط بعدم هدمه إال قيدا  لك حق ارتفاق على الحائط. وال يكون للجار كذ 

. ولكن ال يوجد ما يمنع من أن يكسب الجار االشتراك فى الحائط أو حق ارتفاق  وارداً على حقه فى استعمال ملكه كما سبق القول

، كأن يشترى هذا الحق أو أن يكسبه بالتقادم  عليه بسبب قانونى
عبد المنعم البدراوى فقرة  – 955د على عرفة فقرة محم ( &%$) 

( $%&. 57إسماعيل غانم فقرة  – 219ص  59
 . 

 الفرع الثانى
ملكية الطبقات 

 Fourcade – 1927فى بيع وتقسيم المنازل إلى طبقات وشقق الطبعة الثانية سنة  Julliot :مراجع ( &%$) 
السيد على  – 1948المختلطة فى العقارات المقسمة إلى شقق كان سنة فى الملكية  Cazin – 1941رسالة من ليون سنة 

( $%&.1949المغازى فى ملكية طبقات المنازل فى القانون الفرنسى وفى القانون المصرى )الملغى والجديد ( سنة 
  

 السفل والعلو فى التقنين المدنى السابق :  - 603
.  ، وهى الصورة التى نقلها عن الفقه اإلسالمى فى صورة السفل والعلو كان التقنين المدنى السابق يعرف ملكية الطبقات
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.  ، حوائط وأرضية وسقفا ونوافذ وأبوابا وتتلخص فى أن يكون كل من صاحب السفل وصاحب العلو مالكا لطبقة بنائه ملكية خالصة

. وتبعا لهذا التصوير كانت  لقرار على السفل، أما صاحب العلو فله حق ا ويملك صاحب السفل األرض التى يقام عليها البناء كله

من التقنين المدنى السابق تنص على ما يأتى : " على مالك الطبقة السفلى إجراء ما يلزم لصيانة السقف واألخشاب  91/  91المادة 

وعليه أيضا إجراء ما يلزم  ، . وعلى مالك الطبقة العليا صيانة أرضية طبقته من بالط وألواح ، إذ أنها تعتبر ملكا له الحاملة له

 . لصيانة السلم من ابتداء الموضع الذى ال ينتفع به صاحب الطبقة السفلى "

، ونقل من هذا التقنين النصوص  وقد استبقى التقنين المدنى الجديد ملكية السفل والعلو كما كانت فى التقنين المدنى السابق

صرى ما أقره من المبادئ فى هذا الشأن ، وكذلك نقل عن القضاء الم الخاصة بهذا الموضوع
 712 – 795أنظر المواد  ( &%$) 

( $%&. مدنى
 . 

 الطبقات المفرزة والشيوع اإلجبارى :  - 604
تصويراً آخر لملكية الطبقات أكثر  2597يونيه سنة  17ونقل التقنين المدنى الجديد أيضا عن القانون الفرنسى الصادر فى 

. وفى هذا التصوير تتكون العمارة من  حالة العمارات التى تتكون من عدد كبير من الطبقات والشقق، ويتمشى مع  حداثة وجدة

، ومن أجزاء شائعة شيوعا إجباريا وهى تشتمل على هيكل  أجزاء مفرزة هى الطبقات والشقق لكل طبقة أو شقة مالك يستقل بها

، وبالجملة كل أجزاء البناء  نية وأسطح وساللم ومصاعد ودهاليزالعمارة بأجمعه من أرض وحوائط رئيسية وأساسات ومداخل وأف

 . . فملكية الطبقات فى هذا التصوير الجديد تتكون من طبقات مفرزة وشيوع إجبارى المعدة لالستعمال المشترك بين الجميع

لوضع القديم من سفل ، من وضع التصوير الجديد من الطبقات المفرزة والشيوع اإلجبارى إلى جانب ا وقد أراد المشرع

. وإلى هذا تشير  ، توقعا ألزمة المساكن وازدياد عدد السكان ، أن يشجع انتشار ملكية الطبقات بين أفراد الطبقة المتوسطة وعلو

،  2597يونيه سنة  17المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى حين تقول : " وقد نقل هذا التنظيم من القانون الفرنسى الصادر فى 

، فهذه ال يستطيع الفرد منها أن  قصد من نقله إلى تشجيع انتشار ملكية الطبقات بين أفراد الطبقة المتوسطة ذات اإليراد المحدودو

. فإذا وضع نظام لتحديد  ، ويؤثر على االشتراك مع غيره فى الشيوع أن يستقل بملكية طبقة من طبقات المنزل يملك منزال كامال

، وسبب لتيسيرها وانتشارها "  ، كان فى هذا طريق لحسم المنازعات التى تنشأ عن هذه الملكية نه وبين جيرانهالعالقات المستمرة بي
وأنظر حكما لمحكمة االستئناف المختلطة يبرز الفرق بين ملكية العلو والسفل  – 29ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

. وأنظر فى الفقه المصرى إلى التمييز بين ملكية العلو  71ص  92م  2527نة ديسمبر س 11وملكية الطبقات : استئناف مختلط 

السيد على  – 199ص  – 155ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  – 255والسفل وبين ملكية الطبقات : إسماعيل غانم فقرة 

ز ما بين النوعين مع أنهما من وأنظر فى عدم التميي – 55ص  – 52ص  57فقرة  2555المغازى فى ملكية طبقات المنازل سنة 

 – 275عبد المنعم فرج الصدة فقرة  –بعدها  وما 275محمد على عرفة فقرة  – 219فقرة  1مصدرين التلقين : محمد كامل مرسى 

( $%&. 271فقرة 
 . 

لمدنى السابق والقضاء ، كما نقله التقنين المدنى الجديد عن التقنين ا فنبحث فى ملكية الطبقات : ) أوال ( نظام السفل والعلو

، كما نقله التقنين المدنى الجديد عن القانون  . ) ثانيا ( نظام الطبقات المفرزة والشيوع اإلجبارى المصرى والشريعة اإلسالمية

 . 2597يونيه سنة  17الفرنسى الصادر فى 

 السفل والعلو -المبحث األول

 تناقص أهمية هذا النوع من ملكية الطبقات :  - 605
. وقد أخذت أهميته تتناقص بانتشار  ن نظام السفل والعلو هو النظام السائد فى ملكية الطبقات فى عهد التقنين المدنى السابقكا

. على أن نظام السفل والعلو ال يزال موجود من  ، التى يتالءم معها نظام الطبقات المفرزة والشيوع اإلجبارى العمارات الكبيرة

، وعن هذا التقنين استمد التقنين المدنى الجديد النصوص الواردة فى  وقد نظمه التقنين المدنى السابق كما قدمنا،  مخلفات العهد القديم
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هذا الشأن 
وقد اشتملت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى على خلط واضح بين نظام السفل والعلو ونظام الطبقات  ( &%$) 

وأنظر فى انتقاد ذلك إسماعيل  – 211و ص  29ص  – 5ص  1األعمال التحضيرية  المفرزة والشيوع اإلجبارى ) أنظر مجموعة

( $%&. ( 2هامش  151ص  255غانم فقرة 
 . 

،  ، دون خلط بينه وبين نظام الطبقات المفرزة والشيوع اإلجبارى الذى سيأتى بيانه فيما يلى فإذا اقتصرنا هنا على هذا النظام

. وتتفرع كل هذه االلتزامات من حق القرار الثابت العلو على  ، ثم التزامات صاحب العلو للزم أن نبين التزامات صاحب السف

 . السفل

 التزامات صاحب السفل - 0

 التزامان : يلتزم صاحب السفل بما يأتى :  - 606
 . ا أنهدم. ) ثانيا ( أن يعيد بناء السفل إذ ) أوال ( أن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو

 القيام باألعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو –االلتزام األول  - 617

 مدنى على ما يأتى : 795نص قانونى : تنص المادة  – 

 . على صاحب السفل أن يقوم باألعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو " - 2"  

. ويجوز فى كل حال لقاضى األمور  جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل،  فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات - 1"  

المستعجلة أن يأمر بإجراء الترميمات العاجلة " 
مكررة من المشروع  2115تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

فى المشروع  599مراجعة تحت رقم . ووافقت عليه لجنة ال التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

 219ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  795، فمجلس الشيوخ تحت رقم  517. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  النهائى

 . ( 215ص  –
 : يجب على مالك األسفل من طبقات األماكن إجراء األشغال والعمارات 99/  95ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق 

، جاز الحكم عليه ببيع ما  . فإذا امتنع من إجراء العمارات المقتضية لحفظ العلو المذكور الالزمة لمنع سقوط العلو المملوك لغيره

. وعلى كل حال فللقاضى المعين للمواد الجزئية أن يأمر بإجراء العمارات الضرورية ) وحكم التقنين المدنى السابق  يملكه فى المكان

 . ( التقنين المدنى الجديد يتفق مع حكم
 : ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى

 . ( مطابق ) 719التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 719التقنين المدنى الليبى م 

ملك  ، والسقف ، فلصاحب العلو حق القرار فى السفل : إذا كان ألحد علو وآلخر سفل 2971التقنين المدنى العراقى م 

، ولصاحب السفل حق فى العلو بستره من الشمس ويقيه من  . ولصاحب العلو حق االنتفاع بسطحه انتفاعا معتادا لصاحب السفل

 . المطر
، فال يسوغ ألحدهما أن يمنع  ، فلكل من صاحبيهما استعماله استعماال مشتركا : إذا كان باب السفل والعلو واحدا 2979م 

 . دخوال وخروجااآلخر من االنتفاع به 
، وعمره صاحب العلو بإذنه  ، فإن امتنع ، فعلى صاحبه بناؤه أو ترميمه إذا أنهدم السفل أو احتاج إلى ترميم - 2:  2979م 

، فليس له الرجوع إال باألقل من  . وإن عمره بال إذن ، فله الرجوع عليه بما أنفقه على العمارة بالقدر المعروف أو بإذن المحكمة

،  بوفيه حقه ولصاحب العلو أن يمنع فى الحالتين صاحب السفل من االنتفاع به حتى - 1.  البناء وقت العمارة أو وقت الرجوعقيمتى 
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 . وله أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته
 ( وفى التقنين العراقى أحكام تفصيلية فى السفل والعلو مستمدة من أحكام الفقه اإلسالمى )

( $%&. ملكية العقارية اللبنانى ال مقابلقانون ال
 . 

، ما لم يوجد  ، يملك السفل صاحبه مفرزا ويدخل فى ذلك األرض المقام عليها البناء كله وقد قدمنا أن فى نظام السفل والعلو

عا شيوعا إجباريا ، فال شيء من ذلك يعتبر شائ ، ويدخل فى ذلك أيضاً األساسات والجدران الرئيسية والسقف اتفاق على غير ذلك

. ويملك العلو صاحبه مفرزاً  بينه وبين صاحب العلو كما يكون األمر فى نظام الطبقات المفرزة والشيوع اإلجبارى الذى سيأتى بيانه

و . وكل ما يصل العل ، فيدخل فى ذلك الجدران الرئيسية والسقف واألرضية أيضاً على النحو الذى يملك به السفل صاحبه فيما قدمناه

 . ، وحق القرار هذا هو الذى تستمد منه التزامات صاحب السفل نحو صاحب العلو بالسفل هو أن للعلو حق القرار على السفل

وأول التزام يستمد من حق القرار هذا هو أن يقوم صاحب السفل " باألعمال والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو " ) م 

، إذ أنها تعتبر  كون على مالك السفل " إجراء ما يلزم لصيانة السقف واألخشاب الحاملة له. وترتيبا على ذلك ي مدنى ( 2/  795

. وال يقتصر األمر على صيانة السقف وترميمه  ، وذلك منعا لسقوط السقف فيسقط معه العلو مدنى سابق ( 91/  91ملكا له " ) م 

. وبالجملة صيانة جميع أجزاء السفل المملوكة له  ند االقتضاءبل يجب على صاحب السفل أيضاً صيانة جدران السفل وترميمها ع

، وذلك لمصلحة العلو واحتفاظا له بحق القرار على السفل  ملكية مفرزة وترميمها
. كانوا مسئولية  وإذا تعدد مالك السفل ( &%$) 

 لمحكمة عن التضامن ال التضامم. وتتكلم ا 15ص  51م  2599نوفمبر سنة  5بالتضامم عن هذا االلتزام ) استئناف مختلط 
) .&%$ )

، فال يلتزم بإجراء ترميمات فى العلو نفسه لمنع سقوطه  . ولكنه ال يلتزم إال بترميم سفله 
مصر الكلية الوطنية  ( &%$) 

( $%&. 929ص  251رقم  29المحاماة  2592مايو سنة  11
 . 

، جاز لصاحب العلو أن يلجأ إلى  فإذا قصر صاحب السفل فى القيام التزامه بحيث يترتب على تقصيره تهديد سالمة العلو

. ويجوز االلتجاء إلى قاضى األمور  القضاء ليلزم صاحب السفل أن يقوم باألعمال الضرورية فى سفله لمنع العلو من السقوط

. ويجوز فى جميع األحوال أن يستأذن صاحب العلو القضاء فى أن يقوم  رميمات أمراً عاجال، إذا كان إجراء الت المستعجلة فى ذلك

، على أن يرجع بما أنفقه فى ذلك على صاحب السفل  هو بالترميمات الضرورية فى السفل
مارس سنة  1استئناف مصر  ( &%$) 

( $%&. 575ص  – 571ص  919محمد على عرفة فقرة  – 29ص  7رقم  12المجموعة الرسمية  2525
. ويجوز لصاحب  

، أن يحبس السفل فى يده إذا كان قد تسلمه  مدنى 1/  719، السترداد ما أنفقه من مصروفات وقياسا على ما سيجئ فى المادة  العلو

ى إذن فى . ويجوز لصاحب العلو أيضاً أن يحصل عل ، وأن يمنع صاحب السفل من السكنى واالنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته لترميمه

 . . وليس فى هذا كله إال تطبيق للقواعد العامة ، استيفاء لحقه إيجاد السفل أو سكناه

، فيمنع بذلك سقوط  ، أن يطلب من القاضى أن يأمر ببيع السفل لمن يشتريه ويرممه ، بدال مما تقدم ويجوز لصاحب العلو

 795. وتنص الفقرة الثانية من المادة  وجد مبرراص إلجابة الطلب، إذا  . والقاضى يجيب صاحب العلو إلى ما يطلب من ذلك العلو

، جاز للقاضى أن يأمر ببيع  ، إذ تقول : " فإذا امتنع ) صاحب السفل ( عن القيام بهذه الترميمات مدنى فى صدرها صراحة على ذلك

 . السفل "

، فيستطيع التخلص منه إذا هو تخلى عن ملكية  ىويالحظ أن التزام صاحب السفل بترميم سفله منعا لسقوط العلو التزام عين

السفل 
وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " أما صاحب السفل فعليه أن يقوم بكل األعمال  ( &%$) 

ا هى القاعدة ) مجموعة ، وهذا التزام إيجابى يستطيع التخلص منه بالتخلى عن ملكية السفل كم والترميمات الالزمة لمنع سقوط العلو

( $%&. ( 211ص  1األعمال التحضيرية 
 . 

 نص قانونى :  –إعادة بناء السفل إذا أنهدم  –االلتزام الثانى  – 608
 مدنى على ما يأتى : 719تنص المادة 

، إال إذا  ببيع السفل، جاز للقاضى أن يأمر  . فإذا امتنع ، وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء سفله إذا أنهدم البناء - 2"  
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 . طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه "

.  ، يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى واالنتفاع حتى يؤدى ما فى ذمته وفى الحالة األخيرة - 1"  

لحقه "  ، استيفاء ويجوز له أيضاً أن يحصل على إذن فى إيجار السفل أو سكناه أو سكناه
تاريخ النص : ورد هذا النص فى  ( &%$) 

، فيما عدا العبارة  مكررة ثانيا من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2115المادة 

يحصل على إذن فى إيجار  األخيرة من الفقرة الثانية فقد كانت فى المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى : : " ويجوز له أيضاً أن

. ووافق عليه مجلس  فى المشروع النهائى 592، تحت رقم  . ووافقت لجنة المراجعة النص السفل وفى استيفاء حقه من األجرة "

، وذلك بعد أن استبدلت لجنة الشئون التشريعية عبارة " أو سكناه استيفاء لحقه " بعبارة " وفى استيفاء حقه  515النواب تحت رقم 

 219ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  719. ووافق على النص معدال على هذا النحو مجلس الشيوخ تحت رقم  من األجرة "

 . ( 211ص  –
، يجب على مالك  ، وكانت تجرى على الوجه اآلتى : " إذا سقط البناء 97/  91ويقابل النص التقنين المدنى السابق المادة 

 . ( . ) والنص فى مجموعه يتفق مع نص التقنين المدنى الجديد ، واإلجاز بيع ملكه بالمحكمة " طبقته الطبقة السفلى تجديد بناء
 : ويقابل النص فى التقنين المدنية العربية األخرى

 . ( ) مطابق 729التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 715التقنين المدنى الليبى م 

 . ، ويجبر على ذلك صاحب السفل سفله تعدياً يجب عليه تجديد بنائه ا هدم: إذ 2975التقنين المدنى العراقى م 
، وعمره صاحب العلو بإذن  . فإن امتنع ، فعلى صاحبه بناؤه أو ترميمه إذا أنهدم السفل أو احتاج إلى ترميم - 2:  2979م 

، فليس له الرجوع إال باألقل من  ن عمره بال إذن. وإ ، فله الرجوع عليه بما أنفقه على العمارة بالقدر المعروف أو بإذن المحكمة

،  ولصاحب العلو أن يمنع فى الحالتين صاحب السفل من االنتفاع به حتى يوفيه حقه - 1.  قيمتى البناء وقت العمارة أو وقت الرجوع

، ونصوصه فى مجموعها  مى. ) والتقنين العراقى يردد أحكام الفقه اإلسال وله أن يؤجره بإذن المحكمة ويستخلص حقه من أجرته

 . ( تتفق مع نصوص التقنين المصرى
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 . 

، رجع صاحب السفل عليه  ويجب التمييز هنا بين ما إذا كان انهدام البناء بخطأ صاحب العلو أو بغيره خطأه فإن كان بخطأه

، رجع لصاحب العلو حقه فى القرار على السفل بعد  . ولكنه إذا أعاد بناءه فعال بناء السفل ، ولم يكن ملزما بإعادة بالتعويض الواجب

 . ، ومن ثم يجوز له أن يبنى علوه من جديد مستقراً على السفل أن يكون قد دفع التعويض لصاحب السفل

، فإن على صاحب  أو بغير خطأه ، سواه كان االنهدام بخطأ صاحب السفل وإن كان انهدام البناء بغير خطأ صاحب العلو

، بعد أن اعاد  . يعيد صاحب العلو بناء علوه مستقراً على السفل ، ألن لصاحب العلو حق القرار عليه السفل أن يعيد بناء سفله

ر ، وجب على هذا األخير تعويض صاحب العلو عن الضر . ثم إذا كان هدم البناء بخطأ صاحب السفل صاحبه بناءه على ما قدمنا

 . الذى يصيبه من جراء هدم علوه ثم إعادة بنائه

. أما إذا أنهدم العلو  ، بأن يكون السفل قد أنهدم فترتب على انهدامه العلو والمفروض طبعا أن البناء يكون قد وقع بعلوه وسفله

 . م، ويرجع صاحب العلو على من يكون قد تسبب االنهدا ، فال شأن لصاحب السفل فى انهدام العلو وحده

، ثم  ، فلصاحب العلو أن يستصدر من السلطة اإلدارية المختصة أمراً بهدم السفل وإذا كان السفل آيال للسقوط دون أن ينهدم

يطالب بإعادة بنائه على الوجه الذى قدمناه
ص  – 219إسماعيل غانم فقرة  – 575ص  912محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

912 .&%$ )
 . 

،  ، جاز لصاحب العلو إجباره على إعادة البناء ل عن إعادة بنائه فى األحوال التى يجب عليه فيها ذلكوإذا امتنع صاحب السف

، ويكون ثمنه من حق  . فإما أن يطلب من القاضى أن يأمر ببيع السفل على صاحبه ويكون ذلك بأن يختار صاحب العلو أحد أمرين

فإنه لم يشتره وهو منهدم إال هذا الشرط  ، وعلى المشترى أن يعيد هو بناء السفل صاحب السفل
وال يوجد ما يمنع من أن  ( &%$) 
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. ولكنه فى هذه الحالة ال يجبر على  ، وعند ذلك يبنى السفل والعلو ويكون مالكا لهما معاً  يكون المشرتى هو صاحب العلو نفسه

( $%&. حقه، فهذا  ، وله أال يبنى أيا منهما ، فله أن يبتى السفل دون العلو البناء
. أ, أن يطلب صاحب العلو من القاضى أن يأذن له  

. ويكون له ضمانا الستيفاء حقه أن  ، رجع بما أنفقه على صاحب السفل . فإذا أعادة بناءه فى أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه

سكناه بأجر المثل استيفاء لحقه  ، بل يجوز له أيضاً أن يحصل على إذن القاضى فى إيجار السفل أو يحبس السفل فى يده
 ($%& ) 

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : " بل إن المشروع سار شوطا أبعد فى األخذ بالشريعة اإلسالمية فى 

ب العلو أن يعيد بناء السفل . ويجوز لصاح ، وإال بيع السفل ، أن يعيد بناءه ، إذا أنهدم سفله ، فألزم صاحب السفل هذه المسألة الهامة

، وله أن يؤجره بإذن القاضى ويستخلص حقه  ، وله أن يمنع صاحب السفل من سكناه واالنتفاع به حتى يوفيه حقه نفقة صاحبه على

 . ( 217ص  1مرشد الحيران " ) مجموعة األعمال التحضيرية  11... م  من أجرته
، جاز للمحكمة بحسب الظروف  أن يعيد بناءه إذا امتنع مالك السفل الذى تهدموقد قضى فى عهد التقنين المدنى السابق بأنه 

. وعلى  مدنى قديم ( 221، أو أن تأذن لمالك العلو ببناء السفل على نفقة مالك السفل ) م  مدنى قديم ( 91إما أن تحكم ببيع ملكه ) م 

ص  7رقم  12المجموعة الرسمية  2525مارس سنة  1ى أى حال ال يجوز الحكم على مالك السفل بدفع تعويض ) استئناف وطن

، أن يطلب إبقاء ارتفاع البناء الجديد كما كان قبل  ، فى حالة سقوط بناء السف وتجديده . وقضى أيضاً بأن مالك العلو له الحق ( 29

. وقضى أيضاً بأنه  ( 219ص  997رقم  2الشرائع  2525أبريل سن ةن  1السقوط إذا كانت له مصلحة فى ذلك ) استئناف وطنى 

، إال أن مصلحة التنظيم منعت صاحب العلو من إقامة  ، وكانت حوائط السفل بحالة يمكن معها تحمل إعادة بناء العلو إذا سقط العلو

، ولكن المحكمة قضت لمصلحة صاحب السفل  ، ورفعت دعوى على صاحب السفل تطالبه بإزالة السفل علوه مراعاة لخط التنظيم

لصاحب العلو أن يلزم صاحب السفل بهدم سفله وإعادة بنائه على خط التنظيم ليتمكن هو من إعادة  ، فليس سفله كان بحالة جيدةألن 

. وقضى بأن قصد الشارع من تكليف  ( 52ص  55رقم  29المجموعة الرسمية  2521يناير سنة  11بناء علوه ) استئناف وطنى 

. فال  ، دون تغيير أو زيادة فيها بالحالة التى كان عليها قبل السقوط ك البناء صالحا لحمل العلوصاحب السفل بتجديد بنائه هو جعل ذل

يجوز لصاحب ركوب مكون من دور أن يطلب من صاحب السفل أن يجدد له بناء يقو على تحمل ثالث أو أربع طبقات ) استئناف 

يلزم صاحب السفل بإصالح  محكمة مصر مع ذلك بأنه ال. وقضت  ( 921ص  219رقم  21المحاماة  2592مايو سنة  11مصر 

 2592مايو سنة  11، وإنما يجوز بيع السفل جبراً على صاحبه ) مصر  سفله ليتمكن صاحب العلو من البناء عليه أو ترميم مبانيه

( $%&. ( 929ص  251رقم  29المحاماة 
 . 

 التزامات صاحب العلو - 2

 مدنى على ما يأتى : 860نص قانونى : تنص المادة  - 609
" ال يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل "  

تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

. وافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2199

األعمال  ) مجموعة 712، فمجلس الشيوخ تحت رقم  599. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  شروع النهائىفى الم 591

( $%&. ( 217ص  – 211ص  1التحضيرية 
 . 

91/  99ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة 
: ال يجوز لصاحب  91/  99التقنين المدنى السابق :  ( &%$) 

( $%&. ( . ) والحكم واحد فى التقنينيين السابق والجديد ماكن أن يزيد فى ارتفاع بأنه بحيث يضر بالبناء األسفلالعلو من األ
 . 

وفى  – 719وفى التقنين المدنى الليبى م  – 721ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل – 2971التقنين المدنى العراقى م 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . ( ) مطابق 721التقنين المدنى السورى م 
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 . ( ) مطابق 719التقنين المدنى الليبى م 
، بغير إذن صاحب  ى ارتفاعه، وال أن يزيد ف ال يجوز لذى العلو أن يبنى بناء جديداً  - 2:  2971التقنين المدنى العراقى م 

، وإذا أنهدم  وال يجوز لذى السفل أن يحدث فيه ما يضر بالعلو - 1.  ، إال إذا كان ذلك ال يضر بالسفل فله أن يقوم به بغير إذن السفل

. ) وهذه األحكام  ، مع مراعاة القوانين الخاصة بالبناء ، جاز له أن يزيد فى ارتفاعه بما ال يضر صاحب العلو السفل وإعادة صاحبه

 . ( التقنين المصرى تتفق فى مجموعها مع أحكام
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 . 

 عدم االرتفاع بالبناء أو زيادة العبء بحيث يضر بالسفل :  - 621
، ال يجوز أن يزيد فى عبء  سفل، لما كان له حق القرار على ال وااللتزام األساسى الذى يقع على عاتق صاحب العلو هو أنه

 . هذا الحق

. ولما  ، أنه ال يجوز لصاحب العلو أن يبنى طابقا فوق علوه إذا نجم عن ذلك ضرر لصاحب السفل ، أوال ويترتب على ذلك

، فإنه  العلو، فيملك هذا الحيطان الرئيسية والسقف والسطح وغير ذلك من أجزاء  كان العلو مملوكا ملكية مفرزة لصاحبه كما قدمنا

 يحق له أن يبنى فوق سطحه طابقا جديدا بالعلو الذى يختاره مع مراعاة أمرين :

 . أن يكون العبء من بناء الطابق الجديد ال يضر بالسفل وأن تتحمله أساسات البناء كما سبق القول (2)

 . أال يكون فى بنائه للطابق الجديد مخالفة للوائح البناء ونظمه (1)

إذا كانت الزيادة  -دون أن يبنى طابقا جديداً –، أنه ال يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع علوه  انياً ، ث ويترتب على ذلك

 . ، جاز له ذلك ، وتتفق مع لوائح البناء ونظمه ، وتتحملها أساسات البناء . فإن لم تكن تضر به فى االرتفاع تضر بالسفل

 . من مرشد الحيران ( 17نه أن يزيد فى عبء العلو ) م وليس له بوجه عام أن يأتى بأى عمل يكون من شأ

، حتى ال يتأثر سقف السفل من اإلهمال فى هذه  ، على صاحب العلو صيانة أرضية علوه من بالط وألواح ، فوق ذلك ويجب

، كما رأينا  من التقنين المدنى السابق 91/  91. وكان المادة  الصيانة
( $%&. 129أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

. تنص صراحة على  

، وعليه أيضاً إجراء ما يلزم لصيانة السلم من  ... وعلى مالك الطبقة العليا صيانة أرضية طبقته من بالط وألواح ذلك إذ تقول : "

،  ، فعلى صاحب السفل ، وهى سقف السفل . أما صيانة قاعد أرضية العلو ابتداء الموضع الذى ال ينتفع به صاحب الطبقة السفلى "

، كما رأينا  91/  91وتنص على ذلك صراحة نفس المادة 
( $%&129أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، إذ نقول : " على مالك الطبقة  

، إذا أنها تعتبر ملكا له "  السفلى إجراء ما يلزم لصيانة السقف واألخشاب الحاملة له
( $%&. 121أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

 المفرزة والشيوع اإلجبارى الطبقات  -المبحث الثانى

 مسالتان : - 621

يونيه سنة  17، وهو التصوير الذى نقله التقنين المدنى عن القانون الفرنسى الصادر فى  فى التصوير الجديد لملكية الطبقات 

، قدمنا  2597
( $%&. 125أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

طبقة أو شقة  أن البناء يتكون من أجزاء مفرزة هى الطبقات والشقق لكل 

 . ، ومن أجزاء شائعة شيوعا إجباريا وهى كل أجزاء البناء األخرى المعدة لالستعمال المشترك بين الجميع مالك يستقل بها

 . . ) ثانيا ( إدارة األجزاء الشائعة عن طريق اتحاد مالك الطبقات فنبحث : ) أوال ( األجزاء المفرزة واألجزاء الشائعة
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 زاء المفرزة واألجزاء الشائعةاألج -المطلب األول

 مدنى على ما يأتى : 856نص قانونى : تنص المادة  - 622
، وبوجه خاص األساسات والجدران  إذا تعدد مالك األرض وملكية أجزاء البناء المعدة لالستعمال المشترك بين الجميع - 2"  

الرئيسية والمداخل واألفنية واألسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد األرضيات وكل أنواع األنابيب إال ما كان منها داخل 

 . ما لم يوجد فى سندات الملك ما يخالفه " ، كل هذا الطبقة أو الشقة

، وليس  . ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار وهذه األجزاء المشتركة من الدار ال تقبل القسمة - 1"  

 . لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقال عن الجزء الذى يملكه "

ون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين " والحواجز الفاصلة بين شقتين تك - 9"  
تاريخ النص : ور هذا النص فى  ( &%$) 

، مع ورود لفظ " السلم " ضمن األجزاء  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدنى الجديد 2111المادة 

، وحذف لفظ " السلم "  فى المشروع النهائى 511النص تحت رقم . ووافقت لجنة المراجعة على  المشتركة فى المشروع التمهيدى

) مجموعة األعمال  791فمجلس الشيوخ تحت رقم  519. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  دون سبب ظاهر لحذفه

( $%&. ( 297ص  – 299ص  1التحضيرية 
 . 

 . لتقنين ال يعرف إال نظام السفل والعلو، إذا كان هذا ا وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

وفى  – 719وفى التقنين المدنى الليبى م  – 722ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل  –التقنين المدنى العراقى ال مقابل 
 : المدنية العربية األخرى التقنينات ( &%$) 

 . ( ) مطابق 722التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 719التقنين المدنى الليبى م 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 . 

الك مختلفين أجزاء مفرزة كل جزء منها يملكه أحد هؤالء ويتبين من النص سالف الذكر أن فى الدار المملوكة الطبقات أو الشقق لم

 . ، وأجزاء شائعة شيوعا دائما بين هؤالء المالك جميعا المالك مستقال

 األجزاء المفرزة :  - 623
اء تكون ، فكل طبقة أو شقة فى البن واألجزاء المفرزة فى البناء متعدد الطبقات هى عادة الطبقات والشقق التى ينقسم إليها البناء

، فتشمل ما  . وتشمل الطبقة أو الشقة كل ما تحتويه مما هو معد لالستعمال الخاص بالمالك مملوكة ملكية مستقلة ألحد األشخاص

، وما يوجد فيها من أنابيب الماء والغاز وأسالك الكهرباء واألدوات  يوجد داخل الطبقة أو الشقة من حواجز فاصلة بين الحجرات

. أما الجدران الرئيسية واألرضية  ، وكذلك الباب الخارج واألبواب األخرى والنوافذ والشرفات ن األدوات المثبتةالصحية وغيرها م

، ولكن البالط واألخشاب التى تكسو األرضية والسقف والجدران هى ملك  . فهذه كلها من األجزاء الشائعة كما سنرى والسقف

 . خالص لمالك الطبقة أو الشقة

. وله أن  ، فيسكنها بنفسه أو يسكنها أحدا من ذويه . فله أن يستعمل طبقته أو شقته قة أو الشقة ما للمالك من حقوقولمالك الطب

. وله أن يشارك فيها غيره  . وله أن يتصرف فيها بالبيع والهبة والرهن وغير ذلك من أنواع التصرفات ، فيؤجرها لغيره يستغلها

، فيكون لكل طبقة أو شقة  ، وذلك ما لم يتفق المالك على منع التجزئة يوع لشخصين أو أكثرعلى الشيوع فتكون مملوكة على الش

 . مالك واحد منعا من تكاثر المالك وانخفاض قيمة الدار تبعا لذلك

 -دار وهو هنا من ألصق الجيران إذ هم الساكنون معه فى نفس ال–ويجب على المالك أال يغلو فى استعمال حق ملكه فيضر بجيرانه 

،ه أن يوهن البناء أو يضعف من  . وعلى ذلك ال يجوز له أن يقوم بأى عمل فى الطبقة أو الشقة يكون من شأ ضرراً غير مألوف
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، حتى ال تتأثر قواعد األرضيات والسقوف  . وعليه أن يقوم بصيانة ما يكسو أرضية طبقته أو شقته وسقفها من بالط وأخشاب متانته

 . قصير واإلهمال فى الصيانةوهى ملك شائع من الت

 األجزاء الشائعة :  - 624
. فيدخل إذن ضمن  ، " أجزاء البناء المعدة لالستعمال المشترك بين الجميع " مدنى 2/  791، طبقا لنص المادة  وتعتبر أجزاء شائعة

، ومن أساسات وجدران  ا البناء، من أرض أقيم عليه ، ال على سبيل الحصر مدنى 2/  791األجزاء الشائعة ما ذكرته المادة 

، وأنابيب المياه والغاز وأسالك الكهرباء  ، وقواعد األرضيات واألسقف رئيسية ومداخل وأفنية وأسطح ومصاعد وممرات ودهاليز

الشقة كما رأينا  $ 2919$ إال ما كان من ذلك داخل الطبقة أو 
( $%&. 119أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 791ة . وقد أغفل نص الماد 

، مع أنه كان واردا فى المشروع التمهيدى للنص  مدنى ذكر السلم بين األجزاء الشائعة 2/ 
ص  111أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

( $%&. 2هامش  2927
، فيدخل السلم أيضاً بين األجزاء الشائعة إذ هو من أهم هذه  . والظاهر أن هذا اإلعفاء جاء سهواً ال قصدا 

ا أن تعداد النص لألجزاء الشائعة لم يجئ على سبيل الحصر ، وقد قدمن األجزاء
ص  999قارن محمد على عرفة فقرة  ( &%$) 

519 .&%$ )
،  ، غرفة البواب ومحل سكنه ، غير السلم مما هو ليس مذكوراً فى النص . ويدخل أيضاً ضمن األجزاء الشائعة 

 . لة كل ما كان معداً لالستعمال المشترك بين الجميع، وبالجم ، وأعالى المداخن والحديقة أو الحدائق المشتركة

، وتشتمل على تقدير لقيمة األجزاء المفرزة  على أن األصل أن تحدد سندات الملك األجزاء الشائعة واألجزاء المفرزة فى البناء

. فيجوز أن  ى األجزاء الشائعة، وعند تحديد حصة كل مالك ف لالستعانة بها عند توزيع النفقات والتكاليف على المالك المتعددين

، كما يجوز أن يستبعدوا من الشيوع ما  يذكر المالك فى سندات الملك أجزاء أخرى غير التى ذكرها القانون على أنها أجزاء شائعة

 . ، ويجئ بعد ذلك ما نص عليه القانون . فالعبرة أوال بسندات الملك ذكر القانون أنه شائع

مدنى : كما رأينا  791مادة من ال 9وقد أضافت الفقرة 
( $%&. 111أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

، أن " الحواجز الفاصلة بين شقتين  

. ويقاس على ذلك ما كان خاصا ببعض  ، فهى إذن ال تكون شائعة بين الجميع تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين "

 . غيرهما من الشقق، كباب أو دهليز خاص بشقتين دون  الشقق دون بعض

 نص قانونى : –حقوق المالك فى األجزاء الشائعة  - 625
. والشيوع هنا إجبارى دائم ال يقبل  واألجزاء المشتركة التى تقدم بيانها تعتبر مملوكة ملكية شائعة لجميع مالك الطبقات والشقق 

. وليس له أن يتصرف فى هذه الحصة  الذى له فى الدار، وحصة كل مالك فى هذه األجزاء تكون بنسبة قيمة الجزء المفرز  القسمة

، إذ أن الحصة فى األجزاء الشائعة تابعة تبعية مطلقة للجزء المفرز الذى  تصرفا مستقال عن التصرف فى الجزء المفرز الذى يملكه

، كما رأينا  مدنى 791ادة . وفى هذا تقول الفقرة الثانية من الم ، وقد أعدت إعداد كامال لخدمة هذا الجزء يملكه المالك
 ($%& ) 

( $%&. 111أنظر آنفاً فقرة 
، ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء  ، " وهذه األجزاء المشتركة من الدار ال تقبل القسمة 

 . ، وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقال عن الجزء الذى يملكه " الذى له فى الدار

وهذه القيمة تحدد حصته فى األجزاء الشائعة كما رأينا وكذلك نصيبه فى –ة الجزء المفرز الذى يملكه المالك والعبرة فى تقدير قيم

التكاليف المشتركة كما سنرى 
( $%&. 111أنظر ما يلى فقرة  ( &%$) 

، وتذكر عادة هذه القيمة فى سند  بوقت إنشاء الدار - 

. وال تتغير بالتغييرات  ، وما يستتبع ذلك من استهالك البناء الزمن من وقت إنشاء الدارالتمليك ومن ثم ال تتغير القيمة بما يمضى من 

، أو بالتغيرات الداخلية كتحسين المالك  الخارجية كإنشاء شارع أمام جانب من جوانب الدار أو إلغاء حديقة كانت أمام جانب آخر

ت وقت إنشاء الدار كما قدمنا . بل تبقى القيمة ثابتة كما كان لشقته أو لطبقة من الداخل
أنظر فى الخالف فى هذه المسألة  ( &%$) 

 91وفقرة  95ص  27وأنظر فى االعتداد بالتغيرات الخارجية دون الداخلية السيد على المغازى فقرة  – 299إسماعيل غانم فقرة 

عتداد بالتغيرات الخارجية وأنظر فى اال – 121ص  272وفقرة  125ص  211عبد المنعم البدراوى فقرة  – 19 – 15ص 

وأنظر فى عدم االعتداد بأية تغييرات خارجية كانت أو داخلية  – 579ص  – 515ص  991والداخلية معاً محمد على عرفة فقرة 
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( $%&. 991ص  – 991ص  299إسماعيل غانم فقرة 
 . 

مدنى على ما  791، فتنص المادة  فرز الذى يملكهأما فيما يتعلق باستعمال كل مالك ألجزاء الشائعة فى سبيل االنتفاع بالجزء الم

 يأتى :

، على أال  ، حر فى أن يستعمل األجزاء المشتركة فيما أعدت له ، فى سبيل االنتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار كل مالك - 2"  

 . يحول دون استعمال باقى الشركاء لحقوقهم "

، إال إذا كان التعديل الذى  لمشتركة بغير موافقة جميع المالك حتى عند تجديد البناءوال يجوز إحداث أى تعديل فى األجزاء ا - 1"  

، أو يلحق الضرر  ، دون أن يغير من تخصيصها يقوم به أحد المالك على نفقته الخاصة من شأنه أن يسهل استعمال تلك األجزاء

بالمالك اآلخرين 
من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه  2117تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 517. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  التقنين المدنى الجديد

 . ( 219ص  – 297ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  791، فمجلس الشيوخ تحت رقم  511
 . ص فى التقنين المدنى السابقوال مقابل للن

 : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى
 . ( ) مطابق 721التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 712التقنين المدنى الليبى م 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 . 

، وعلى الوجه الذى ال  ويتبين من هذا النص أن كل مالك من مالك الطبقات والشقق له أن يستعمل األجزاء الشائعة فيما خصصت له

،  . فله أن يدخل من الباب العام للبناء فى أى وقت ، وال يحول دون استعمال باقى المالك لهذه األجزاء الشائعة نفسها يضر بالدار

، وأن يوصل أنابيبه ومواسيره الداخلية باألنابيب والمواسير المشتركة  المصعد للوصول إلى طبقته أو شقته وأن يستعمل السلم أو

، وأن يضع فى هذه الجدران  ، وأن يحفر داخل الدار الرئيسية دواليب ومداخن الستعماله الخاص للدار فى الماء والغاز والكهرباء

، على  لطبقة السفلى من الدار أن يفتح بابا فى الجدار الرئيسى أو أن يحول نافذة إلى باب. ويجوز لمالك ا أنابيبه ومواسيره الخاصة

شرط أال يخل ذلك بمتانة البناء وال بمظهره الخارجى 
 - 2 – 2595جازيت دى باليه  2595فبراير سنة  11نقض فرنسى  ( &%$) 

192 .&%$ )
، وال يجوز لمالك الطبقة السفلى  انة البناء وال بمظهره أو آبارا. ولكن ال يجوز لمالك الطبقة السفلى أن يخل ذلك بمت 

، وال يجوز لمالك الطابق األعلى أن يبنى طابقا جديدا فوق طابقه فإن جدران طابقه الرئيسية  أن يحفر سراديب تحت األرض أو آبارا

ناه يستطيع أن يبنى فوق علوه بناء جديدا إذا كان ، وهذا بخالف صاحب العلو فقد رأي وسقفه معتبرة ضمن األجزاء الشائعة كما قدمنا

ذلك ال يضر بالسفل 
( $%&. 119أنظر آنفاً فقرة  ( &%$) 

 . 

وال يجوز لمالك الطبقة أو الشقة إدخال أى تعديل فى األجزاء الشائعة للدار بغير موافقة سائر المالك 
ولكن إذا تكون اتحاد  ( &%$) 

.  ، أن يقرر إدخال أى تعديل فى األجزاء الشائعة ، باألغلبية العادية فإنه يجوز لهذا االتحاد - كما سيجئ–المالك الطبقات والشقق 

على األقل ثالثة  ، للشركاء الذين يملكون ، وطبقا للقواعد المقررة فى إدارة الشيوع العادى ، دون تكوين اتحاد المالك وكذلك يجوز

 715، ولألقلية حق التظلم أمام المحكمة ) م  تعديالت تخرج عن حدود اإلدارة المعتادةأرباع األجزاء الشائعة أن يقرروا إدخال 

ص  12وقارن السيد على المغازى فقرة  – 2هامش  995ص  295أنظر آنفاً فقرة فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  –مدنى ( 

211 .&%$ )
ون من شأنها تيسير استعمال الجزء الشائع دون تغيير فى ، إدخال تعديالت يك ، بغير موافقة المالك . وإنما يجوز له 

، بشرط أن يكون ذلك على نفقته  ، كأن يوسع السلم أو يحول المصعد إلى مكان أليق تخصيصه ودون إلحاق ضرر بالمالك اآلخرين

الخاصة
 . 219ص  – 295ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( &%$) 

، إذ أن  ويذهب بعض الفقهاء إلى ان تصوير ملكية الطبقات على أنها ملكية أجزاء مفرزة تتبعها ملكية أجزاء شائعة تصوير ناقص
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. واألولى أن يقال إن مالك الطبقات  بعضها ببعض ككل ال يتجزأ فى بناء واحد هذا من شأنه أن يعدم اتصال أجزاء البناء المفرزة

، ثم يستعمل مع غيره من المالك  ، على أن يكون لكل منهم منفرداً حق استعمال الطبقة أو الشقة التى تخصه كله شائعا يملكون البناء

 – 2591رسالة من باريس سنة  Azoulay – 79 ص Chevallier – وما بعدها 19ص  Hebraud ) سائق األجزاء الشائعة
Mazeaud 2  وإنما  ى إلى القول بأن الطبقات أو الشقق تكون شائعة بين المالك. وهذا التصوير يؤد ( 2979ص  2911فقرة ،

، ولكن المهايأه المكانية هنا تكون  ، لكل منهم الطبقة أو الشقة التى تخصه تقسم بينهم قسمة أقرب إلى أن تكون قسمة مهايأة مكانية

 . مهايأة دائمة
كمة النقض الفرنسية بالتصوير المألوف من أن لكل مالك طبقة أو ، وتتمسك مح على أن هذا التصوير لم يسد فى القضاء الفرنسى

سنة  نوفمبر 12. بحصته الشائعة فى األجزاء المشتركة ) نقض فرنسى  ، ويشارك بعد ذلك شقة يملكها وحده ملكية مفرزة مستقلة

(  199ص  – 155ص  159مارتى ورينو فقرة  – 199وأنظر أيضا كاربونييه ص  – 91 – 2 – 2591جازيت دى باليه  2599

 . 159وأنظر فى تطور الفقه الفرنسى فى طبيعة ملكية الطبقات مارتى ورينو فقرة  –
( $%&. 152وأنظر فى جواز إجبار المالكين فى الشيوع لبناء على أن يقسموه فيما بينهم طبقات مارتى ورينو فقرة 

 . 

 نص قانونى : –تكاليف األجزاء الشائعة  - - 626
 على ما يأتى : 979ة تنص الماد 

، ويكون نصيبه فى هذه التكاليف  على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ األجزاء المشتركة وصيانتها وإدارتها وتجديدها - 2"  

 . بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك "

مشتركة للتخلص من االشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر " وال يجوز لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى األجزاء ال - 1"  
 ($%& ) 

،  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2115تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة 

ما يأتى : " هذا إذا لم تتعرض سندات الملك فيما عدا أن العبارة األخيرة من الفقرة األولى من المشروع التمهيدى كانت تجرى ك

فى  515. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  ، أو إذا تناقضت هذه السندات بعضها مع البعض اآلخر " لشىء من ذلك

. ووافق مجلس  األولى، بعد استبدال العبارة اآلتية " ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك " بالعبارة األخيرة من الفقرة  المشروع النهائى

 . ( 219ص  – 212ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  797، فمجلس الشيوخ تحت رقم  511النواب على النص تحت رقم 
 . وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

 : ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى
 . ( ) مطابق 729التقنين المدنى السورى م 

 . ( ) مطابق 711تقنين المدنى الليبى م ال
 . العراقى ال مقابل التقنين المدنى

، فإن التصليحات والتجديدات فى البناء تكون  : إذا كانت طوابق بيت تخص مالكين مختلفين 11قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

ت الملكية : كلفة الجدران الضخة والسقوف هى على عاتق ، ما لم يكن هناك شروط مخالفة مذكورة فى سندا خاضعة لألحكام التالية

. على  . على صاحب كل طابق كلفة أرض الطابق التى يمشى عليها ، كل واحد بنسبة الطابق الذى يملكه جميع أصحاب العقار

ى إليه ابتداء من ، وعلى صاحب الطابق الثانى كلفة فالدرج الذى يؤد صاحب الطابق األول كلفة الرج المؤدى إلى ذلك الطابق

( $%&. ( مدنى فرنسى 115الطابق ألول وهلم جرا ) والتقنين اللبنانى استقى هذا النص من المادة 
 . 

، لنهم  ويؤخذ من هذا النص أن تكاليف حفظ األجزاء الشائعة وصيانتها وإدارتها وتجديدها عند االقتضاء يساهم فيها جميع المالك

. ويدخل فى ذلك تكاليف ترميم األجزاء الشائعة إذا احتاجت  ، أو هى فى القليل معدة ال نتفاعهم بها ةجميعا ينتفعون باألجزاء الشائع

، ونفقات تجديد ما يجب تجديده من هذه األجزاء  ، ومصروفات الصيانة العادية من كنس ورش ، وإصالح المصعد إلى ترميم
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، ومصروفات صيانة  . وتدخل أيضا تكاليف المياه والكهرباء ياه ونحو ذلكالشائعة كتجديد الباب العام للدار أو اآللة الرافعة للم

، والعوائد التى تجيبها  األشخاص الموكلين بتعهد هذه األجزاء الشائعة وبخاصة أجرة البواب $ 2919$ ، وأجور  المصعد والسلم

 .  ، وأقساط التأمين على األجزاء الشائعة ، والضرائب المفروضة البلدية

، كما هى مقدرة وقت إنشاء الدار كما سبق القول  ومساهمة كل مالك فى هذه التكاليف تكون بنسبة قيمة طبقته أو شقته
 ($%& ) 

( $%&. 119أنظر آنفاً فقرة 
 . 

ن طريق ، إال أنه مع ذلك ال يستطيع التخلص من هذا االلتزام ع وإذا كان المالك ملزما بالمساهمة فى هذه التكليف التزاما عينيا

، بل هو ال يستطيع التخلص إال إذا تخلى عن ملكية طبقته أو شقته نفسها بما يتبعها من  التخلى عن ملكية حصته فى األجزاء الشائعة

، فإنه فى الغالب من األحوال  . والسبب فى ذلك أنه إذا اقتصر على التخلى عن ملكية الحصة الشائعة حصة فى األجزاء الشائعة

، وبالجدران الرئيسة  ، والسلم وللصعود ، فهو البد منتفع بالباب للدخول  لألجزاء الشائعة كما كان األمر قبل التخلىسيستمر مستعمال

، فإنه  . وحتى لو استطاع أن يمتنع عن االنتفاع ببعض األجزاء الشائعة كالمصعد والحديقة واألسقف واألرضيات وما إلى ذلك

 . ينجم عن التخلى منازعات ال تنتهى، ف يصعب عمليا مع ذلك حساب نصيبه

، فهى معدة النتفاعه فى جميع  كذلك يستوى فى المساهمة فى هذه التكاليف أن ينتفع المالك فعال باألجزاء الشائعة أو ال ينتفع

متها قليلة ينتفع ، فصاحب الطبقة العليا إذا كانت قي . ويستوى أن يكون انتفاعه بها بالمقدار الذى يساهم به فى التكاليف األحوال

، ومع ذلك يساهم بنسبة أقل بالمصعد أو السلم أكثر مما ينتفع به صاحب الطبقة األدنى ذات القيمة الكبيرة
أنظر المذكرة  ( &%$) 

( $%&. 211ص  1اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 
 . 

 إدارة األجزاء الشائعة : - 627
، فإن إدارتها تتبع فيها القواعد التى تتقدم ذكرها فى  المشتركة شائعة بين جميع مالك الطبقات والشقق كما قدمنا ولما كانت األجزاء 

 . إدارة المالك الشائع

، فتثبت له  . وقد يقوم أحد المالك باإلدارة فعال ، وغالبا يكون الوكيل هو باب العمارة فقد يتفق المالك على وكيل عنهم إلدارتها

 . لة الضمنية إذا سكت بقية المالك مرتضين إدارتهالوكا

. ولهذه األغلبية أن  ، فاإلدارة العادية تكفى فيها أغلبية المالك على أساس قيمة الطبقات والشقق التى يملكونها وإذا لم يكن هناك وكيل

، فالبد فيها من أغلبية  أما اإلدارة غير العادية . مدنى ( 717، وأن تضع نظاما إلدارة األجزاء الشائعة واالنتفاع بها ) م  تعين مديراً 

. قد سبق تفصيل  مدنى ( 715، ولألقلية أن تتظلم من قرارات هذه األغلبية إلى القضاء ) م  خاصة هى أغلبية ثالثة أرباع األنصبة

 . ذلك عند الكالم فى إدارة المال الشائع

، فى حين أن الشيوع العادى شيوع مؤقت يجوز  ب القسمة كما سبق القول، وال يجوز فيه طل ولكن الشيوع هنا شيوع دائم إجبارى

، وهم ال يستطيعون طلب  . لذلك كفل القانون لمالك الطبقات والشقق فيه طلب القسمة فتضع القسمة حدا لمتابع اإلدارة المشتركة

 . إليه، وهذا ما ننتقل اآلن  ، أن يكونوا اتحادا منهم إلدارتها قسمة األجزاء الشائعة

 إدارة األجزاء الشائعة عن طريق تكوين اتحاد -المطلب الثانى

 مدنى على ما يأتى : 862نص قانونى : تنص المادة  - 628
 . حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم إلى طبقات وشقق جاز للمالك أن يكونوا اتحاد فيما بينهم " - 2"  

ويجوز أن يكون الغرض من تكوين االتحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها "  - 1"  
تاريخ  ( &%$) 

، فيما عدا  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر فى التقنين المدنى الجديد 2192النص : ورد هذا النص فى المادة 

. ووافق  ، بعد تعديالت لفظية طفيفة فى المشروع النهائى 599فقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم ، وا بعض خالف لفظى طفيف

 219ص  – 215ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  711، فمجلس الشيوخ تحت رقم  592تحت رقم  عليه مجلس النواب
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) .&%$ )
 . 

 . وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

. وفى التقنين  711وفى التقنين المدنى الليبى م  – 721المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م  ويقابل التقنينات

وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل  –المدنى العراقى ال مقابل 
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( &%$) 

 . ( ) مطابق 721التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 711التقنين المدنى الليبى م 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 . 

ويتبين من هذا النص أن مالك طبقات البناء وشققها يجوز لهم أن يكونوا فيما بينهم اتحادا فى إدارة األجزاء الشائعة من سلطات أوسع 

 . وتيسيرات أكثر عما يكون عليه األمر لو أنهم اقتصروا على تطبيق القواعد التى سبق تقريرها فى إدارة المال الشائع

، إجماع المالك على تكوينه  ، لتكوين هذا االتحاد ويجب
، بل يجب  فاتحاد المالك فى القانون المصرى جواز ال إجبارى ( &%$) 

، فاجتماع مالك الطبقات  2597يونيه سنة  17. أما فى القانون الفرنسى الصادر فى  لشققفى تكوينه إجماع مالك الطبقات وا

، فى الشيوع  . ذلك أن إدارة المال الشائع فى القانون الفرنسى ، ويتم بحكم القانون إجبارى ( Syndicat ) والشقق فى اتحاد

. ومن ثم جعل القانونى الفرنسى اجتماع  ألجزاء الشائعة للبناء الواحد، وهذا النظام يتعذر تطبيقه فى ا ، البد فيه من اإلجماع العادى

، فلم تكن هناك  المالك فى اتحاد أمراً إجباريا فى حين أن القانون المصرى قد نظم الشيوع العادى تنظيما يكفل لألغلبية حق اإلدارة

هامش  997ص  295اريا ) أنظر إسماعيل غانم فقرة إلى جعل اتحاد المالك إجب -كما وجدت فى القانون الفرنسى –ضرورة ملحقة 

( $%&. ( 577ص  919وقارن محمد على عرفة فقرة  – 9
، إذ أن سلطاته أوسع من سلطات المدير العادى للما الشائع كما سبق  

 . ، ماداموا قد أجمعوا على إنشائه . ويكون جميع المالك أعضاء فى االتحاد القول

، بل يجوز أن يكون الغرض من تكوين االتحاد هو بالذات الحصول على  هذا االتحاد بعد إنشاء البناء وليس من الضرورى أن يتكون

. وفى هذا تشجيع كبير على اإلكثار من  ، ثم يوزع طبقاته وشققه على األعضاء ، بينه االتحاد أو يشتريه بناء متعدد الطبقات والشقق

. وعلى أثر  ى وقت اشتدت فيه أزمة المساكن عقب الحربين العالميتين األولى والثانية، أشد ما تكون الحاجة إليها ف ملكية الطبقات

 . تزايد السكان تزايدا مضطردا سريعا

 . ، ثم فى مأمور اتحاد المالك ونتكلم أوال فى اتحاد المالك

 اتحاد المالك - 0

 اتحاد المالك يعتبر جمعية لها شخصية معنوية : - 629
، وقد تكونت لغرض غير الحصول على ربح  لمالك هو جمعية من جميع مالك الطبقات والشقق فى البناء الواحدالواضح أن اتحاد ا 

، وهذا الغرض هو إدارة األجزاء الشائعة فى البناء لمصلحة جميع األعضاء مادى
أنظر المادة األولى من قانون الجمعيات  ( &%$) 

( $%&. 299. وأنظر إسماعيل غانم فقرة  ( 2591لسنة  975والمؤسسات الخاصة ) قانون رقم 
 . 

. يدل على ذلك بوجه خاص أنه يتعامل فى الحياة المدنية  ، شأنه فى ذلك شأن أية جمعية ويتمتع اتحاد المالك بالشخصية المعنوية

از لمصلحة االتحاد ) ، فكل قرض يمنحه ألحد المالك الشركاء لتمكينه من القيام بالتزامه يكون مضمونا بحق امتي باعتباره شخصا

 715باعتباره شخصا معنويا ( على الجزء المفرز الذى يملكه الشريك وعلى حصته الشائعة فى األجزاء المشتركة من العقار ) م 

، ويمثل المأمور االتحاد أمام القضاء حتى فى مخاصمته المالك الشركاء  . ويدل على ذلك أيضاً أن االتحاد يقاضى ويقاضى مدنى (

 . مدنى ( 1/  711اقتضى األمر ) م إذا 
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 . ، وتبعا لذلك تكون له ذمة مالية مستقلة فالتحاد المالك إذن شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مالك الطبقات والشقق

، فال يشترط أن يكون لالتحاد نظام مكتوب كما يشترط  ولكن التحاد المالك تنظيم خاص به يختلف عن تنظيم الجمعيات بوجه عام

، وتتخذ قرارات االتحاد بأغلبية المالك  ، وال أن يكن لالتحاد مجلس إدارة ويكفى أن يكون له مأمور كما سنرى لك فى الجمعيةذ

. وإذا تألف اتحاد لتشييد أو لشراء بناء ذى طبقات وشقق  جميعا من حضر ومن لم يحضر وفى الجمعية بأغلبية األعضاء الحاضرين

، وهو فى الغالب يتخذ صورة الجمعية التعاونية  ، فإن هذا االتحاد يتخذ فى أول األمر صورة الجمعية همتعددة وتوزيعها على أعضائ

حتى يستفيد من المزايا التى تمنحها الدولة لهذا النوع من الجمعيات 
جابر  – 9هامش  919ص  299إسماعيل غانم فقرة  ( &%$) 

( $%&!!!!!!!!!جاد عبد الرحمن فى اقتصاديات ؟؟؟؟؟؟؟؟
 . 

  

، بل مالك البناء بأكمله هم أصحاب الطبقات  ، فإنه مع ذلك ال يعتبر مالكا للبناء وإذا كان التحاد المالك شخصية معنوية وذمة مالية

، يملكون بعض البناء مفرزاً وبعضه شائعاً على التفصيل الذي قدمناه  والشقق
التعاون جزء أول من البنيان التعاونى سنة &%$) 

 292ص  97فقرة  2512حلمى مراد فى التعاون من الناحيتين المذهبية والتشريعية سنة  – 259ص  - 299ص  29فقرة  2591

 . 221ص  -
( $%&. 115فقرة  – 119أنظر آنفا فقرة  (  )

، ويتكون فى الغالب من االشتراكات التى قد يلزم  . واالتحاد له ماله الخاص 

، ومن القروض التى قد يحصل  يجمعه من األعضاء لإلنفاق منه على إدارة األجزاء الشائعة، ومن المال الذي  األعضاء بدفعها

 . عليها إلقراض األعضاء

 نص قانونى :  –وضع نظام إلدارة األجزاء الشائعة  – 631
 مدنى على ما يأتى : 719تنص المادة 

اع بالعقار المشترك وحسن إدارته ، نظاما لضمان حسن االنتف ، بموافقة جميع األعضاء " لالتحاد أن يضع 
تاريخ النص :  ( &%$) 

من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى : " يجوز للنقابة أن تضع الئحة تكفل حسن االنتفاع  2191ورد هذا النص فى المادة 

وال تكون الالئحة ملزمة  - 1.  ، بشرط أن يوافق جميع األعضاء على هذه الالئحة بالعقار المشترك وتقرر قواعد إلدارته المشتركة

،  فى المشروع البهائى 595. وقد وافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  خاص ألحد أعضاء النقابة إال بعد تسجيلها " لخلف

دنى ، فأصبح النص بذلك مطابقا لما استقر عليه فى التقنين الم بعد حذف الفقرة الثانية وإدخال تعديالت لفظية فى الفقرة األولى

 – 212ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  719، فمجلس الشيوخ تحت رقم  591. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  الجديد

 . ( 211ص 
 . وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق
 : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( ) مطابق 727التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 711المدنى الليبى م  التقنين

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 " . 

، إما أن يضع الئحة تنظيمية يسير عليها فى تمكين األعضاء من االنتفاع باألجزاء الشائعة  ويؤخذ من هذا النص أن االتحاد بالخيار

، أو أال يضع الئحة ما ويكتفى باتخاذ القرارات الفردية الالزمة إلدارة األجزاء  ن إدارة هذه األجزاء الشائعةمن البناء وفى حس

 . الشائعة

. لذلك أوجب المشرع أن تكون هذه الالئحة " بموافقة جميع  ، فإنه يتقيد بها وال يستطيع أن ينحرف عنها وهو إذا وضع الئحة 
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ً ، فال يجوز تعديله األعضاء " ، ويجعل سير اإلدارة  . وهذا يكفل استقرار العمل فى االتحاد ا إذن إال بموافقة جميع األعضاء أيضا

، الختلطت القرارات  . ولو جعلت األغلبية تكفى فى هذه الالئحة موطداً منتظماً على هدى من قواعد مقررة ونظام موضوع

، ولترتب على ذلك أنه يمكن  القرارات الفردية وفى تعديل الالئحة نفسها ، ولكفت األغلبية فى اتخاذ التنظيمية بالقرارات الفردية

،  . إذ يكفى عند ذلك ، فال تصبح لالئحة قيمة فى استقرار اإلدارة تعديل الالئحة بنفس األغلبية التى يمكن بها اتخاذ القرارات الفردية

، ثم تتخذ القرار الفردى الذي تريده  تبدأ هذه األغلبية بتعديل الالئحة، أن  إذا بدا لألغلبية اتخاذ قرار فردى مخالف لالئحة التنظيمية

 . بعد هذا التعديل

 717، تكفى األغلبية لوضع نظام لإلدارة ولحسن االنتفاع بالمال الشائع ) م  وقد يعترض على ذلك بأنه فى إدارة المال الشائع العادى

ارة األجزاء الشائعة للبناء ذى الطبقات المتعددة ، فكيف يطلب اإلجماع فى وضع الئحة إلد مدنى ( 1/ 
انظر إسماعيل  ( &%$) 

( $%&. 1هامش  911ص  291غانم فقرة 
؟ ولكن يالحظ أن االقتصار على مجرد األغلبية فى وضع الئحة إلدارة الشيوع  

. أما الالئحة التى توضع إلدارة األجزاء  ادة، إنما روعى فيه أن المقصود باإلدارة هى اإلدارة المعتادة دون اإلدارة غير المعت العادى

، ولما كانت القرارات الفردية فى  ، فإنها تتناول اإلدارة المعتادة واإلدارة غير المعتادة على السواء الشائعة للبناء متعدد الطبقات

ع من األحوط أن يشترط اإلجماع فى ، فقد وجد المشر إدارة األجزاء الشائعة إدارة غير معتادة يكفى فيها مجرد األغلبية كما سنرى

، حتى ال يتيسر تعديل هذه الالئحة فى أى وقت تريده األغلبية كما  الالئحة المستقرة الدائمة لإلدارة المعتادة واإلدارة غير المعتادة

 . سبق القول

جميع مالك الطبقات والشقق وهم  ، فإن هذه الالئحة تسرى على وإذا وضع االتحاد الئحة تنظيمية ألعماله على الوجه الذي بيناه

 . ، حلت ورثته . فإذا مات أحد المالك ، وتسرى بطبيعة الحال على ورثتهم من بعدهم أعضاء االتحاد

. كذلك تسرى الالئحة التنظيمية  ، وسرت عليهم الالئحة التنظيمية التى وافق عليها مورثهم محله واصبحوا أعضاء فى االتحاد مكانه 

. وقد  ، فإذا باع المالك طبقته أوشقته حل المشترى محله فى عضوية االتحاد وفى التقيد بالالئحة التنظيمية ص للمالكعلى الخلف الخا

مدنى  719كان هناك نص صريح فى هذا المعنى فى المشروع التمهيدى لنص المادة 
 2915انظر آنفا نفس الفقرة ص  ( &%$) 

( $%& . 1هامش 
،  ، والغالب أن يكون السبب هو عدم الحاجة إلى النص ه دون أن تبين سبب الحذف، ولكن لجنة المراجعة حذفت 

ففى القانون المصرى تسرى عقود السلف فى حق الخلف الخاص متى كانت الحقوق وااللتزامات الناشئة من العقد تعتبر من 

ريحا فيما يتعلق بالالئحة التى توضع . على أن هناك نصا ص مدنى ( 251مستلزمات الشىء الذي انتقل إلى الخلف الخاص ) م 

مدنى على أن النظام الذي يوضع " يسرى حتى على  1/  717، فقد نصت المادة  إلدارة الشيوع العادى يمكن أن يقاس عليه هنا

، سواء أكان الخلف عاما أم كان خاصا "  خلفاء الشركاء جميعا
لخلف ، لسريان الالئحة فى حق ا ولكن يجب على كل حال ( &%$) 

 . ( مدنى 251، أن يكون هذا عالما بها وقت انتقال ملكية الطبقة أو الشقة إليه من سلفه ) م  الخاص
) ويقول فى خصوص تسجيل الالئحة : " وال يشترط تسجيل الالئحة إذا كانت قاصرة على مجرد  291وأنظر إسماعيل غانم فقرة 

، وعلى  ل واجبا لالئحة إذا كانت قاصرة على مجرد تنظيم االنتفاع واإلدارة، وعلى العكس يكون التسجي تنظيم االنتفاع واإلدارة

، بأن حددت األجزاء المشتركة واألجزاء المفرزة تحديدا  العكس يكون التسجيل واجبا إذا كانت لالئحة تمس نطاق الملكية ذاتها

( $%&( 919ص  291" : أنظر فقرة  791الذى اتبعه المشرع فى المادة  يختلف عن التحديد
 . 

 اإلدارة باتخاذ قرارات فردية دون وضع نظام عام لإلدارة  - 631

 مدنى على ما يأتى : 715نص قانونى : تنص المادة  –

،  ، تكون إدارة األجزاء المشتركة من حق االتحاد ، أو إذ خال النظام من النص على بعض األمور " إذا لم يوجد نظام لإلدارة 

، وأن تصدر القرارات من  ، بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه إلى االجتماع وتكون قراراته فى ذلك ملزمة

يمة األنصباء " أغلبية المالك محسوبة على أساس ق
من المشروع  2199تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$) 

. وافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  ، مع بعض خالفات لفظية التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

، فمجلس الشيوخ تحت  599تحت رقم  –عليه مجلس النواب . ووافق  ، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية فى المشروع النهائى 599
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 . ( 215ص  - 211ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  715رقم 
 . وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق
 : ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 . ( ) مطابق 725التقنين المدنى السورى م 
 . ( ) مطابق 717التقنين المدنى الليبى م 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل
( $%&. قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

  

، أو إذا خلت الالئحة التنظيمية  ويؤخذ من هذا النص أنه إذا لم يضع االتحاد الئحة تنظيمية يسير عليها فى إدارته لألجزاء الشائعة

، فإن سبيل االتحاد في القيام بمهمته من اإلدارة هو اتخاذ قرارات فردية فى  ث االتحاد فيهاالموضوعة من نص فى المسألة التى يبح

 . كل مسألة من المسائل التى تعرض له على حدة

. ففى الحالتين يتخذ االتحاد قرارات  ، أو متعلقة باإلدارة غير المعتادة ويستوى فى ذلك أن تكون المسألة متعلقة باإلدارة المعتادة

،  . وتكون هذه القرارات الفردية ملزمة لجميع المالك ، أى بأغلبية المالك محسوبة على أساس قيمة األنصباء دية بأغلبية عاديةفر

، فهو بأغلبية عادة يستطيع أن يدير األجزاء الشائعة  . وهذه هى المزية الكبرى من قيام االتحاد من وافق منهم عليها ومن لم يوافق

 . ما تستطيعه أغلبية المالك فى الشيوع العادى إدارة معتادة وهو

، وذلك  ( أن يدعى جميع مالك الطبقات والشقق إلى االجتماع الذي يعقده االتحاد 2ويشترط لصحة هذه القرارات الفردية أمران : ) 

، ومن باب أولى ال تكفى  ، فال يكفى الكتاب العادى عن طريق كتاب موصى عليه يرسل من مأمور االتحاد عادة أو ممن يقوم مقامة

، وال  ، من حضر منهم ومن لم يحضر ( أن يصدر القرار بأغلبية جميع المالك ) بحسب قيمة األنصباء ( 1. )  الدعوى الشفوية

تكفى أغلبية الحاضرين
، وإذا وجد جدول أعمال فليس من  وليس من الضرورى أن يكون هناك جدول أعمال للجلسة  )&%$) 

، إال إذا كان القرار  ، فإنه ال يجوز ألحد األعضاء أن يطعن فى هذا القرار . ومتى صدر قرار باألغلبية المطلوبة به الضرورى التقيد

( $%& . ( 915ص  291استعمال الحق ) إسماعيل غانم فقرة  ، أو شابه تعسف فى قد خرج عن حدود اختصاص االتحاد
 . 

 عليها زيادة قيمته  التأمين على البناء وإجراء أعمال تترتب - 632

مدنى على ما يأتى : 861نص قانونى : تنص المادة  –  

، أن يفرض أى تأمين مشترك من  ، بأغلبية اهنصوات المنصوص علي ا فى المادة السابقة " لالتحاد 
 ، وله أن يأذن فى إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب اهنخطار التي ت دد العقار أو الشركات فى جملت م

، وبما يضعه االتحاد من  ، وذلك على نفقة من يطلب من المالك علي ا ز ادة فى قيمة العقار كله أو بعضه
) ، وما يفرضه من تعو ضات والتزامات أخرى لمصلحة الشركاء "  شروط تار خ النص : ورد هذا النص  ( &%$

، مع بعض  التقنين المدنى الجديد من المشروع التم يد على وجه مطابا لما استقر عليه فى 1291فى المادة 
، بعد إدخال بعض  فى المشروع الن ائى 196. وقد وافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  خالفات لفظية
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) مجموعة  861، فمجلس الشيوخ تحت رقم  191. ووافا عليه مجلس النواب تحت رقم  تعديالت لفظية
146ص  - 141ص  6اهنعمال التحضير ة   ) . 

مقابل للنص فى التقنين المدنى الساباوال   . 

 : و قابل النص فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى 

) مطابا 820التقنين المدنى السورى م   ) . 

) مطابا 861التقنين المدنى الليبى م   ) . 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل

$%&. قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  ) .  

، واآلخر من أعمال اإلدارة غير العادية  ننتقل إلى مثلين من أعمال اإلدارة العادية وهو التأمين على البناء وهنا
، يقرر  . والعمالن يدخالن فى اختصاص االتحاد على السواء وهو إجراء أعمال تترتب علي ا ز ادة قيمة البناء

. ، العادى من العملين وغير العادى يمة اهننصباءفى شأن ما ما يراه باهنغلبية العادية محسوبة على أساس ق  

من خطر الحر ا ومن أى خطر  –اهنجزاء المفرزة واهنجزاء الشائعة  –فيستطيع االتحاد أن يقرر تأمين البناء 
، سواء كان تأمينا من المسئولية أو  . كذلك يستطيع أن يؤمن من خطر الحوادث التى تنجم عن المصعد آخر

.  ، كل بنسبة قيمة ما يملك . و فرض فى سبيل ذلك أن يتحمل اهنعضاء أقساط التأمين ارتأمينا من اهنضر 
، وهو الذى  ، فكل عضو يكون مستفيدًا من هذا التأمين بقدر حصته واالتحاد يعقد التأمين لمصلحة اهنعضاء

. يستحا مبلغ التأمين إذا تحقا الخطر المؤمن منه  

، فى الطبقات المفرزة أو  و ستطيع االتحاد كذلك أن يقرر القيام بأعمال أو تعديالت فى البناء كله أو بعضه
. و قرر ذلك باهنغلبية العادية محسوبة  فى اهنجزاء الشائعة مما يترتب عليه ز ادة فى قيمة البناء كله أو بعضه
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، بل اقتصر على القول بأن  نص لم يذكر ذلك صراحة. وإذا كان ال ، كما سبا القول على أساس قيمة اهننصباء
، فإن هذا ال يعنى أن االتحاد عاجز عن أن يقرر  االتحاد يأذن هنحد اهنعضاء فى القيام ب ذه اهنعمال على نفقته

. فيستطيع  ، ما دامت أعماال فى شأن ا أن تز د فى قيمة البناء القيام ب ذه اهنعمال على نفقة جميع اهنعضاء
أن يقرر بناء طبقة جديدة إذا كانت الطبقات القائمة غير كافية الستغالل اهنرض الواسعة التى أقيم علي ا مثال 
. وتعتبر الطبقة الجديدة  ، أن يفترض وأن يرهن البناء ضمانًا للقرض ، فى سبيل بناء طبقة جديدة . و قرر البناء

، ثم يقسم الغلة على  ، و سدد من غلت ا القرض  ا، يديرها االتحاد و ستغل ملكا شائعا لجميع مالك الطبقات
) اهنعضاء كل بنسبة حصته فى الطبقة الجديدة  وقد يقرر االتحاد أن يبيع هذه الطبقة الجديدة مفرزة  ( &%$

. بل قد يقرر االتحاد منذ البداية أن  ، و صبح عضوًا فى االتحاد لمالك جديد ينخرط فى سلك مالك طبقات البناء
ببناء الطبقة الجديدة على أن يتملك ا هذا الشخص مفرزة  –أجنبى أو من بين المالك أنفس م  –شخص يع د إلى 

، وذلك بشروط يتفا علي ا مع االتحاد وتكون فى  و صبح عضوًا فى االتحاد إن لم يكن عضوًا فيه من قبل
$%&. مصلحة المالك جميعا ، أن يقيم مصعدًا فى  ، فى مناسبة بناء طبقة جديدة . وله كذلك أن يقرر ( 

. ، على النحو الذي قدمناه فى إنشاء الطبقة الجديدة البناء  

، وأراد أحد  فإذا لم تتوافر اهنغلبية الالزمة للقيام ب ذه اهنعمال الجديدة التى تترتب علي ا ز ادة قيمة البناء
ا المالك فى القيام بالعمل على نفقته ، جاز لالتحاد بنفس اهنغلبية أن يأذن ل ذ المالك أن يقوم ب ا هو على نفقته

. وقد يفرض  ، و عض االتحاد لذلك الشروط الالزمة للتثبت فى سالمة العمل ومن ز ادة فى قيمة البناء الخاصة
، إذا كان فى شأن هذا  تعو ضات أو التزامات أخرى لمصلحة بقية المالك فى ذمة المالك الذي ينفرد بالعمل

) ض الوقت من االنتفاع ببعض اهنجزاء الشائعة فى البناء العمل مثال أن يحرم م بع انظر فى هذا  ( &%$
2وهامش  961ص  118المعنى إسماعيل غانم فقرة   .&%$  ) .  

 منح قروض لألعضاء  - 633

مدنى على ما يأتى : 861نص قانونى : تنص المادة  –  
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، يكون مضمونا بامتياز على  التزاماته، لتمكينه من القيام ب كل قرض يمنحه االتحاد أحد الشركاء - 1"  
. الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة فى اهنجزاء المشتركة من العقار "  

) وتحسب مرتبة هذا االمتياز من يوم قيده "  - 2"    1298تار خ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$
.  ، مع بعض خالفات لفظية فى التقنين المدنى الجديدمن المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه 

. ووافا  ، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية فى المشروع الن ائى 110ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 
 182ص 6) مجموعة اهنعمال التحضير ة  861، فمجلس الشيوخ تحت رقم  198عليه مجلس النواب تحت رقم 

181ص  -  ) .  

للنص فى التقنين المدنى السابا وال مقابل  . 

 : و قابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى 

) مطابا 821التقنين المدنى السورى م   ) . 

) مطابا 849التقنين الليبى م   ) . 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل

$%&. قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  ) .  

. والمفروض كذلك أن هذا  اد منح قرضا هنحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماتهوالمفروض هنا أن االتح
، وقد  . فال بد إذن من افتراض أن لالتحاد ماال خاصا القرض قد منحه االتحاد من ماله الخاص ل ذا الشر ك

فقة رابحة يحصل ، أو من ص ، إما من اشتراكات يجمع ا من اهنعضاء رأينا أنه يجوز أن يكون له هذا المال
. ، أو من كل هذا جميعا أو من غير هذا من السبل ، أو من قروض يعقدها علي ا فى أثناء قيامه بم مته  

، ما دام المال الذي  واالتحاد يقرض العضو بقرار يصدر باهنغلبية العادية محسوبة على أساس قيمة اهننصباء
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) يقرضه للعضو هو ماله الخاص  منصور مصطفى منصور فقرة  – 161انم فقرة قارن إسماعيل غ ( &%$
969ص  - 962ص  101  .&%$ . وأهم سبب يدفع االتحاد إلى إقراض العضو هو تمكين هذا العضو من  ( 

، أو كأن يمكنه من  ، كأن يمكنه من المساهمة بحصته من التكاليف التى يلتزم ب ا اهنعضاء القيام بالتزاماته
، أو كأن يمكنه من المساهمة  ب ا االتحاد وتترتب علي ا ز ادة قيمة البناءالمساهمة بنصيبه فى أعمال يقوم 

. بنصيبه فى تكاليف تجديد البناء بعد هالكه كله أو بعضه  

. وقد أراد القانون  ففى جميع هذه اهنحوال يكون االتحاد قد أقرض العضو ماال لتمكينه من القيام بالتزاماته
، فكفل لالتحاد أن  اال ل ذا الغرض حتى يتيسر للعضو القيام بالتزاماتهتشجيع االتحاد على إقراض العضو م

يسترد هذا القرض من العضو بأن جعل القرض مضمونا بحا امتياز على الطبقة أو الشقة التى يملك ا العضو 
كان . ولما  المقترض وعلى ما يتبع هذه الطبقة أو الشقة من حصة شائعة للعضو فى اهنجزاء المشتركة للبناء

. ، وتحسب مرتبته من يوم هذا القيد ، فإنه يجب قيده حا االمتياز هذا هو حا امتياز خاص على عقار  

، فإن القانون ال يجعله مضمونا بحا  أما إذا كان القرض ليس الغرض منه تمكين العضو من القيام بالتزاماته
لعضو ماال لسبب ال يمت إلى قيام العضو ، وذلك حتى يتردد االتحاد طو ال قبل أن يقدم على إقراض ا امتياز

، فال يكون ممتازًا  . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى : " أما إذا أعطى القرض لغرض آخر بالتزاماته
 " ( 181ص 6مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( &%$  .&%$  ) .  

من القانون الفرنسى الصادر فى  11مدنى سالفة الذكر من المادة  861وقد استقى المشرع المصرى المادة 
من القانون الفرنسى يقرر لصالح االتحاد حا امتياز ضد العضو الذي  11. ونص المادة  1198يونيه سنة  28

،  ، فإذا دفع االتحاد لحساب أحد المالك نصيبه فى هذه التكاليف ال يفى بنصيب فى تكاليف اهنجزاء المشتركة
هذا العضو يكون مضمونا بحا امتياز على طبقة هذا المالك أو شقته وعلى فإن حا االتحاد فى الرجوع على 

 11مدنى مصرى أوسع مدى من نص المادة  681. ومن ذلك نرى أن نص المادة  حصته فى اهنجزاء المشتركة
) من القانون الفرنسى  مدنى مصرى فيما  861وعلى ذلك ينتقد بعض الفق اء فى مصر نص المادة  ( &%$
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 182عبد المنعم البدراوى فقرة  – 111ص  68وفقرة  64ص  91توسع ) السيد على المغاز فقرة  تضمنته من
2هامش  961ص  161إسماعيل غانم فقرة  –  ) .&%$  ) .  

 تجديد البناء بعد هالكه  - 634 

مدنى على ما يأتى : 868نص قانونى :تنص المادة  –  

، فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره االتحاد  إذا هلك البناء بحر ا أو بسبب آخر - 1"  
. ، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك " 861باهنغلبية المنصوص علي ا فى المادة   

، خصص ما قد يستحا من تعو ض بسبب هالك العقار هنعمال  فإذا قرر االتحاد تجديد البناء - 2"  
) ، دون إخالل بحقوق أصحاب الديون المقيدة "  التجديد  1294تار خ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( &%$

، فيما عدا بعض خالفات  من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد
، بعد إدخال بعض تعديالت  لن ائىفى المشروع ا 191. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  لفظية

. ووافا عليه لفظية ) مجموعة اهنعمال  868، فمجلس الشيوخ تحت رقم  194مجلس النواب تحت رقم  
182ص  - 180ص  6التحضير ة   ) . 

 . وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابا

 : و قابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى 

) مطابا 829م  التقنين المدنى السورى   ) . 

842التقنين المدنى الليبى م   . ( مطابا ) 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل

$%&. قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  ) .  
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، يكون لالتحاد رأى ملزم فيما يتعلا  و ؤخذ من هذا النص أنه فى حالة هالك البناء هالكا كليا أو جزئيا
، وقد ي لك بسبب آخر كغارة جو ة أو زلزال أو اختالل فى أساسه  البناء ي لك غالبا بسبب الحر ا. و  بإعادة بنائه

. ، أو بغير ذلك من اهنسباب أو قصفه بالمدافع فى أثناء الحرب أو نزع ملكيته للمنفعة العامة  

،  ى باهنغلبية العادية، بأغلبية اهنعضاء محسوبة على أساس قيمة اهننصباء أ ، قرر االتحاد فإذا هلك البناء
، وذلك ما لم يوجد اتفاق سابا بين اهنعضاء على التجديد أو عدم التجديد أو كانت  ما إذا كان يجدد أو ال يجدد

. هناك الئحة تنظيمية تقرر ما يتبع فى هذه الحالة  

من تعو ض أو ، أخذ كل مالك حقه فيما عسى أن يكون قد ترتب على ال الك  فإذا قرر االتحاد عدم التجديد
، وانحل االتحاد تبعا لذلك إذ  مبلغ تأمين أو مقابل لنزع الملكية أو مساعدة تقدم ا الدولة فى حالة الكوارث العامة

. لم يعد هناك مسوأ لبقائه  

،  . وقام االتحاد بأعمال التجديد نيابة عن اهنعضاء ، التزم اهنعضاء بالتجديد وإذا قرر االتحاد تجديد البناء
لذلك ما قد ترتب على ال الك من تعو ض أو مبلغ تأمين أو مقابل لنزع الملكية أو مساعدة تقدم ا وخصص 

. وإذا كانت هناك  ، كل بنسبة حصته ، على أن يكمل اهنعضاء من أموال م الخاصة ما عسى أن ينقص الدولة
،  ص أو حا امتياز، كرهن رسمى أو رهن حيازة أو حا اختصا حقوق مقيدة على بعض الطبقات أو الشقا

، وعلى هؤالء إكمال  استوفى الدائنون أوال حقوق م مما آل هنصحاب هذه الطبقات أو الشقا نتيجة ل الك البناء
. وإذا عجز أحد المالك عن دفع نصيبه فى تكاليف تجديد  نصيب م فى تكاليف تجديد البناء من أموال م الخاصة

، هنن ما أصابه من  المالك عن دفع نصيبه فى تكاليف تجديد البناء . وإذا عجز أحد البناء من أموال م الخاصة
المال الذي تبقى ال يفى ب ذا النصيب أو هننه قد استغرق فى وفاء الديون أو هنى سبب آخر ولم يكن عنده مال 

لتزام . فمن الجائز أن يقرضه ما يستعين به على الوفاء باال ، نظر االتحاد فى اهنمر خاص لمواج ة التزاماته
) و كون لالتحاد حا امتياز يكفل ما أقرضه إياه على النحو الذي قدمناه  699انظر آنفا فقرة  ( &%$  . &%$ 

، أو من غيرهم و حل هذا الشخص  ، ومن الجائز أن يقنعه بيع حقه فى البناء لشخص آخر من المالك أنفس م (
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، تخلف عن عجز عن مواج ة تكاليف تجديد البناء  مر. فإذا لم يوجد حل ل ذا اهن اآلخر محله فى البناء الجديد
،  بعد أخذ ما عسى أن يكون قد تبقى له من حا إذا رأى االتحاد إعفاءه من االلتزام بالمساهمة فى تجديد البناء
) وجدد البناء لحساب من بقى من المالك دونه  : و ذهب إلى جواز  961انظر محمد على عرفة فقرة  ( &%$

، كما هو اهنمر فى شأن  المتخلف قضاءه على المساهمة فى تجديد البناء أو بيع طبقته عليهإجبار الشر ك 
مدنى 860صاحب السفل طبقا لما هو مقرر فى المادة   . 

964ص  111وأنظر فى التعقيب على هذا الرأى إسماعيل غانم فقرة   .&%$  ) .  

، يملك كل من م طبقته أو شقته  ه البناء القديموالبناء المحدد يكون ملكا هنصحابه على النحو الذي كان علي 
، يبقى االتحاد قائما إلدارة البناء  . وما لم يتفا المالك على شىء آخر مع حصته الشائعة فى اهنجزاء المشتركة

. ، طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن الجديد  

. وفى هذه  وأصبح فى حاجة إلى أن يجدد ، بل هننه قد بلى هذا وقد يحتاج البناء إلى تجديد ال هننه قد هلك
، و نفذ  ، و صدر القرار باهنغلبية العادية الحالة يكون قرار االتحاد بتجديد البناء من أعمال اإلدارة غير المعتادة

. على الوجه الذي بسطناه فى حالة هالك البناء  

 مأمور اتحاد المالك - 2

 على ما يأتى :مدنى  866نصوص قانونية : تنص المادة  - 635
، فإن لم  861، و عين باهنغلبية المشار إلي ا فى المادة  يكون لالتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته - 1"  

تتحقا اهنغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرت ا العقار بناء على طلب أحد 
. وعلى المأمور إذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما   مالشركاء بعد إعالن المالك اآلخر ن لسماع أقوال

. كل  ، وله أن يطالب كل ذى شأن بتنفيذ هذه االلتزامات يلزم لحفظ جميع اهنجزاء المشتركة وحراست ا وصيانت ا
. هذا ما لم يوجد فى نظام االتحاد ما يخالفه "  
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. مخاصمة المالك إذا اقتضى اهنمر " ، حتى فى و مثل المأمور االتحاد أمام القضاء - 2"    

مدنى على ما يأتى : 864وتنص المادة   

. أجر المأمور يحدده القرار أو اهنمر الصادر بتعيينه " - 1"    

، أو بأمر يصدر من رئيس  861و جوز عزله بقرار تتوافر فيه اهنغلبية المشار إلي ا فى المادة  - 2"  
) رت ا العقار بعد إعالن الشركاء لسماع أقوال م فى هذا العزل " المحكمة االبتدائية الكائن فى دائ تار خ  ( &%$

  : النصوص

من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى  1291: ورد هذا النص فى المادة  866م 
فى  194رقم  . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت ، فيما عدا بعض خالفات لفظية التقنين المدني الجديد

، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية المشروع التم يدى ، فمجلس  191ووافا عليه مجلس النواب تحت رقم  . 
148ص  - 146ص 6) مجموعة اهنعمال التحضير ة  866الشيوخ تحت رقم   ) . 

 من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى 1296: ورد هذا النص فى المادة  864م 
فى  198. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  ، فيما عدا بعض خالفات لفظية التقنين المدنى الجديد

، بعد إدخال  196. ووافا عليه مجلس النواب تحت رقم  ، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية المشروع التم يدى
، بعد االستعاضة عن عبارة " بأمر  864. ثم وافا عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  بعض تعديالت لفظية أخرى 

من القاضى " فى الفقرة الثانية بعبارة " بأمر من رئيس المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرت ا العقار " ) مجموعة 
180ص  – 148ص  6اهنعمال التحضير ة   ) .&%$  ) .  

. والمقابل ل ذه النصوص فى التقنين المدني السابا  

نية العربية اهنخرى : فى التقنين المدنى السورى وتقابل فى التقنينات المد  
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وفى  –وفى التقنين المدنى العراقى ال مقابل  – 841 – 840وفى التقنين المدنى الليبى م  - 822 – 821م 
) قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل   : التقنينات المدنية العربية اهنخرى  ( &%$

) مطابا 822 - 821التقنين المدنى السورى م   ) . 

) مطابا 841 – 840التقنين المدنى الليبى م   ) . 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل

$%&. قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  ) .  

 تعيين مأمور التحاد المالك :  - 636
شخص واحد لتنفيذ ، لذلك كان االتحاد فى حاجة إلى  ولما كان اتحاد المالك مكونا من مالك متعددين

،  . وهو فى الغالب شخص من بين المالك أعضاء االتحاد ، وهذا الشخص يسمى مأمور اتحاد المالك قراراته
، أى بأغلبية اهنعضاء  . و عينه االتحاد باهنغلبية العادية ولكن القانون لم يحتم ذلك فيصح أن يكون أجنبيا

، جاز هنى عضو فى االتحاد أن يقدم  أحد ب ذه اهنغلبية . فإذا لم يظفر محسوبة على أساس قيمة اهننصباء
، و علن المالك  ، يطلب في ا تعيين مأمور لالتحاد عر ضة إلى رئيس المحكمة االبتدائية الكائن بدائرت ا البناء

. و صدر رئيس  اآلخر ن للحضور أمام رئيس المحكمة المشار إليه ليأخذ رأي م فردا فردا فيمن يرون اختياره
، و غلب أن يكون هذا  محكمة أمرًا على العر ضة المشار إلي ا بتعيين الشخص الذي يكون مأمورا لالتحادال

. الشخص هو كما قدمنا من بين المالك أنف سم  

 اختصاصات مأمور االتحاد :  - 637
جمعية العامة ، هو اهنداة التنفيذية لل مدنى سالفة الذكر 866، كما هو واضح من نص المادة  ومأمور االتحاد

. وب ذه الصفة يتولى االختصاصات اآلتية : لالتحاد  

. ، و كون مسئوال عن هذا التنفيذ أمام الجمعية العامة لالتحاد يقوم بتنفيذ قرارات االتحاد -1  
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، أو مصدرها الالئحة  ، سواء كانت هذه االلتزامات مصدرها القانون  يطالب كل مالك بتنفيذ التزاماته -2
، و ؤدى حسابا عن ذلك  ، أو مصدرها قرارات فردية اتخذها االتحاد فى جمعيته العامة ادالتنظيمية لالتح

. لالتحاد  

. واهنصل أن أعمال  يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع اهنجزاء المشتركة وحراست ا وصيانت ا -3
، هى من  ركة بوجه عام، وإدارة هذه اهنجزاء المشت الحفظ والصيانة والحراسة لألجزاء المشتركة للبناء
. ، و قوم المأمور بتنفيذ هذه القرارات كما سبا القول صميم عمل االتحاد يتوالها بقرارات يتخذها  

، فيجب على المأمور القيام به دون  ولكن هناك من هذه اهنعمال ما يكون عاجال ال بد من القيام به فورا
، وهناك أيضا من هذه  ى أقرب جلسة للجمعية العامة. و عرض اهنمر بعد ذلك عل انتظار قرار من االتحاد

، فيقوم المأمور ب ذه اهنعمال على  اهنعمال ما هو محدود اهنهمية ال يستدعى عقد جلسة التخاذ قرارات فى شأنه
. ، و عرض اهنمر بعد ذلك على الجمعية العامة لالتحاد فى أقرب جلسة يعقدها مسئوليته  

.  ، وترفع عليه باسم االتحاد الدعاوى  ، فيرفع الدعاوى باسم االتحاد لقضاءيمثل المأمور االتحاد أمام ا -4
، وليس ضرور ا  ، ف و ليس إذن فى حاجة إلى توكيل خاص وهو فى كل ذلك يمثل االتحاد بحكم القانون 

. ولما كان االتحاد شخصا معنو ًا مستقال عن أشخاص  أن يذكر أسماء المالك فى صحيفة الدعوى 
، أو يقاضى أحد  ، فقد يقاضى االتحاد أحد اهنعضاء مطالبا إياه بتنفيذ التزاماته سبا القول أعضائه كما

، وفى جميع هذه اهنحوال يمثل المأمور االتحاد فى مقاضاته  اهنعضاء االتحاد طاعنا فى قراراته
. لألعضاء وفى مقاضاة اهنعضاء له  

 أجر المأمور وطريقة عزلة : - 638

مدنى سالفة الذكر ببيان أمر ن : 864وقد تكلفت المادة    

. و قوم بتحديد هذا اهنجر اتحاد المالك نفسه إذا كان هو الذي اختار  ) اهنمر اهنول ( تحديد أجر المأمور
. وتمكن إعادة النظر فى  ، أو يقوم بتحديده رئيس المحكمة االبتدائية إذا كان هو الذي تولى تعيينه المأمور
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. و دخل اهنجر ضمن التكاليف التى تنفا  ، بحسب اهنحوال ، بالنقض أو بالز ادة جر من الج ة التى حددتهاهن
) ، وتقسم بين اهنعضاء كل بنسبة حصته كما سبا القول  ، فتضاف إلي ا على اهنجزاء المشتركة للبناء $%& ) 

626انظر آنفا فقرة   .&%$ ، وبخاصة إذا كان واحدا  لب أجرًا عليه. و صح أن يتبرع المأمور بعمله فال يط ( 
، إذا رأى أن اهنعمال الموكولة إليه تستغرق من وقته  . وله الرجوع فى تبرعه وطلب تحديد أجر له من المالك

. ومن ج ده ما يستحا عليه أجراً   

) مدنى كما رأينا  864. وتقول الفقرة الثانية من المادة  ) اهنمر الثانى ( عزل المأمور انظر آنفا فقرة  ( &%$
691 .&%$ ، أو بأمر  861، إنه يجوز عزل المأمور " بقرار تتوافر فيه اهنغلبية المشار إلي ا فى المادة  ( 
.  يصدر من رئيس المحكمة االبتدائية الكائن فى دائرت ا العقار بعد إعالن الشركاء لسماع أقوال م فى هذا العزل "

، أو  ، أو لعدم صالحيته لما وكل إليه من العمل زاماته إخالال واضحاً والعزل يكون إما إلخالل المأمور بالت
، يجوز كذلك أن  . وكما يجوز عزل المأمور ، أو لغير ذلك من اهنسباب الجدية لصيرورته عاجزًا عن القيام ب ا

. ، شأنه فى ذلك شأن أى وكيل يتنحى هو نفسه عن القيام بالوكالة المع ودة إليه  

، فقد يختاره االتحاد و عزله رئيس  ى أن تكون الج ة التى قامت بتعيينه هى التى تقوم بعزلهوليس من الضرور 
، وتقول المذكرة اإليضاحية  ، أو بالعكس يعينه رئيس المحكمة و عزله االتحاد باهنغلبية المعتادة المحكمة

، أيا كانت  ية أو بأمر القاضيللمشروع التم يدى فى هذا الصدد : " و جوز عزل السنديك ) المأمور ( باهنغلب
) طر قة تعيينه "  189ص  6مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( &%$  .&%$  ) .  

. ، بالطر قة التى سبا بيان ا ، يختار أو يعين مأمور غيره وإذا عزل المأمور أو تنحى   

 ملكية األسرة -الفرع الثالث

 الغرض من نظام ملكية األسرة :  – 639
صرى نظام ملكية اهنسرة من التقنين المدنى السو سرى ومن المشروع اإليطالى الذي أصبح استقى المشروع الم

. ذلك أن ملكية اهنسرة فى  ، ولكنه تأثر قبل كل شىء بالبيئة المصر ة ذات ا بعد ذلك التقنين المدنى اإليطالى
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، ال سيما إذا  تستبقى أموال ا،  ، وبخاصة فى الر ف . وكثير من اهنسر ، قبل أن توجد قانونا مصر قائمة فعال
، يديره عميد اهنسرة و قدم حسابا عن إدارته لشركائه فى  ، شائعا بين أفراد اهنسرة أتى عن طر ا الميراث

، وقل أن  . والعرف هو وحده الذي كان يتحكم فى النظام الذي تخضع له ملكية اهنسرة على هذا الوجه الشيوع
. ولم تكن هذه التقاليد المستقرة  ب القسمة واالستغالل بنصيبه فى المال مفرزايلجأ أحد من أفراد اهنسرة إلى طل

، بل لم تكن تخلو من بعض اهنحيان من تحكم عميد اهنسرة يدير أموال ا على الوجه  فى الر ف تخلو من العيوب
رى القائم على االتفاق . فأراد المشرع تنظيم هذا الضرب من الشيوع اإلجبا ، و قدم حسابا أو ال يقدم الذي ير ده
، وأفسح مجال الخروج منه  ، ف ذب من القواعد التى تسرى عليه وبسط رقابة كافية على إدارة اهنموال الضمنى

) لمن أراد من الشركاء  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى فى هذا الصدد : " تعرض  ( &%$
. على أن   ا المشروع عن التقنين السو سرى والمشروع اإليطالى، وهى ملكية استحدث ... الملكية اهنسرة المواد

، وال ينقص هذه  ، فإن كثيرا من اهنسرات يبقى فى الشيوع بعد موت المورث ملكية اهنسرة فى مصر قائمة بالفعل
112ص  6، وهذا ما فعله المشروع " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة  الملكية إال التنظيم  ) .&%$  ) .  

، وهى  ، ف ى كما سنرى شيوع يفرضه االتفاق ال القانون  انت ملكية اهنسرة ضربا من الشيوع اإلجبارى وإذا ك
. كذلك شيوع مؤقت ال شيوع دائم  

. ، ثم أحكام ا ونبحث فى ملكية اهنسرة أركان ا   

 أركان ملكية األسرة -المبحث األول

 مدنى على ما يأتى : 850نصوص قانونية : تنص المادة  - 641
،  " هنعضاء اهنسرة الواحدة الذين تجمع م وحدة العمل أو المصلحة أن يتفقوا كتابة على إنشاء ملكية لألسرة 

، وإما من أى مال آخر  وتتكون هذه الملكية إما من تركة ورثوها واتفقوا على جعل ا كل ا أو بعض ا ملكا لألسرة
. مملوك ل م اتفقوا على إدخاله فى هذه الملكية "  

مدنى على ما يأتى : 812المادة وتنص   
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، على أنه يجوز لكل  يجوز االتفاق على إنشاء ملكية اهنسرة لمدة ال تز د على خمس عشرة سنة – 1"  
شر ك أن يطلب من المحكمة اإلذن فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء اهنجل المتفا عليه إذا وجد 

. مبرر قوى لذلك  

، كان لكل شر ن أن يخرج نصيبه من ا بعد ستة أش ر من  ملكية المذكورة أجل معينوإذا لم يكن لل - 2"  
) يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه "   : تار خ النصوص ( &%$

من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى  1222: ورد هذا النص فى المادة  811م 
. ووافا عليه مجلس  فى المشروع الن ائى 122ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم .  التقنين المدنى الجديد

. وفى لجنة مجلس الشيوخ رأى 120النواب تحت رقم  رئيس اللجنة إطالق اهنحكام الخاصة بإنشاء ملكية اهنسرة  
تحديد أعضاء اهنسرة ، وكذلك رأى عدم  وعدم تقييد إنشائ ا بوحدة العمل أو المصلحة بين أعضاء اهنسرة الوحدة

بدرجة معينة هننه من الجائز أن الذين تجمع م وحدة العمل أو المصلحة من أعضاء اهنسرة الواحدة ليسوا من 
. فأجيب بأن " المفروض أال تنشأ الملكية المشتركة إال بعد أن تجمع أفراد اهنسرة الواحدة وحدة العمل أو  اهنقربين
. ووافقت  ، وغالبا ما يكون هؤالء من الورثة " حدد أعضاء اهنسرة الواحدة. وهذه الوحدة هى التى ت المصلحة

 - 119ص  6، ثم وافا عليه مجلس الشيوخ ) مجموعة اهنعمال التحضير ة  811اللجنة على النص تحت رقم 
111ص   ) 

 من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى 1229: ورد هذا النص فى المادة  812م 
، فيما عدا عبارة وردت فى المشروع التم يدى فى آخر الفقرة الثانية وهى ما يأتى : " ما لم  التقنين المدنى الجديد

فى المشروع  129. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  فى الملكية الزراعية بغير ذلك " يقض العرف
، وذلك  812افقت عليه لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم . ثم و  121. ووافا عليه مجلس النواب تحت رقم  الن ائى

.  اهنسرة نظام جديد وال عرف فيه " بعد حذف العبارة التى كانت واردة فى آخر الفقرة الثانية " هنن نظام ملكية
116ص  – 111ص  6ووافا عليه مجلس الشيوخ بالتعديل الذي قررته لجنته ) مجموعة اهنعمال التحضير ة   
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) &%$  ) .  

. ، الذي لم يكن يعرف ملكية اهنسرة س ل ذه النصوص مقابل فى التقنين المدنى الساباولي   

وفى التقنين  – 804 – 806وتقابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى : فى التقنين المدنى السورى م 
ية العقار ة اللبنانى ال وفى قانون الملك –وفى التقنين المدنى العراقى ال مقابل  – 816 – 811المدنى الليبى م 

) مقابل   : التقنينات المدنية العربية اهنخرى  ( &%$

) مطابا 804 – 806التقنين المدنى السورى م   ) . 

) مطابا 816 – 811التقنين المدنى الليبى م   ) . 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل

$%&. قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  ) .  

 ركان أراعة : أ - 640
( ما  2. )  ( اتفاق مكتوب 1و ستخلص من النصوص سالفة الذكر أن لملكية اهنسرة أركانا أربعة هى : ) 

( ولمدة ال تز د على خمس  1. )  ( على أموال مملوكة ل م فتكون ملكا لألسرة 9. )  بين أعضاء أسرة واحدة
. عشرة سنة  

 اتفاق مكتوب : –الركن األول  - 642
، كما تصرح بذلك  أن يتفا أعضاء اهنسرة الواحدة فيما بين م على إنشاء ملكية اهنسرة اتفاقا مكتوبايجب  

) مدنى فيما قدمنا  811المادة  610انظر آنفا فرة  ( &%$  .&%$ ، فاالتفاق  . والكتابة هنا لالنعقاد ال لإلثبات ( 
. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  ، ولو أقر به المتعاقدون أو وج ت فيه اليمين غير المكتوب يكون باطال

) ، والكتابة هنا شرط لالنعقاد ال لمجرد اإلثبات "  التم يدى فى هذا الصدد : " و جب أن يكون االتفاق كتابيا
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112ص  6مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( &%$  .&%$  ) .  

، فوجب أن يكون  ، قد تصل إلى خمسة عشر عاماً  والسبب فى ذلك أن ملكية اهنسرة تدوم عادة مدة طو لة
. ولكن من ج ة أخرى ال يشترط أن تكون  االتفاق علي ا مكتوبا حتى يرجع إليه عند الحاجة طوال هذه المدة

. العرفية تكفى ، فالكتابة الكتابة رسمية  

، و شترط فيه ب ذا الوصف توافر اهنهلية فى أعضاء اهنسرة  واالتفاق هو تراض على إنشاء ملكية اهنسرة
، فالذي يضع ماله فى ملكية اهنسرة ال يقوم بمجرد إدارته إدارة  . واهنهلية هنا أعلى من أهلية اإلدارة المتعاقدين

، وفي الوقت ذاته يعطى لمن يدير هذه الملكية  فيه كما سنرى  ، إذ هو يقيد من حر ته فى التصرف معتادة
) سلطات واسعة تجاوز فى كثير من اهنحيان حدود اإلدارة المعتادة  هذا إلى أنه لو أدخل عضو اهنسرة  ( &%$

، كان فى هذا ضرب من التصرف فى المال  ماال مفرزا مملوكا له فى ملكية اهنسرة فأصبح شائعا بين أعضائ ا
وانظر فى أنه تكفى أهلية  – 926ص  110رز يجعله شائعا ) انظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة المف

164ص  911محمد على عرفة  – 248ص  116فقرة  2اإلدارة محمد كامل مرسى   ) .&%$ . ومن ثم  ( 
أى بالغا سن الرشد  ، والبد فيمن يدخل عضوا فى ملكية اهنسرة أن يكون كامل اهنهلية يجب توافر أهلية التصرف

، وجبت مراعاة اهنحكام التى قررها قانون الوالية على المال فى  . فإذا كان غير متوافر اهنهلية غير محجور عليه
، وجب  . وعلى ذلك إذا كان بين أعضاء اهنسرة من هو قاصر أو محجور عليه شأن التصرف فى أموال القاصر

. كمة إلدخال ماله ضمن ملكية اهنسرةعلى الوصى أو القيم الحصول على إذن المح  

 أعضاء أسرة واحدة :  –الركن الثانى  – 643
، إذ يكون مورث م قد ترك ل م مستغال زراعيا أو  واهنصل أن يكون الشركاء فى ملكية اهنسرة هم ورثة المتوفى

وع وترك أحد الورثة ، يكون من المصلحة المحافظة على وحدة هذا المستغل بإبقائه فى الشي صناعيا أو تجار ا
فليس من  ، فيما عدا الزوج والزوجة . والورثة يكونون من ذوى القربى يديره مع إعطائه سلطات واسعة فى اإلدارة

. فالقول بأن أعضاء اهنسرة يجب أن يكونوا من ذوى القربى فيه شىء من  الضرورى أن تقوم بين ما قرابة
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. فليس من المتصور أن تقوم ملكية اهنسرة ما  شمل الزوج والزوجة، و نبغى أن تتسع عضو ة اهنسرة لت التضييا
) ، وال تقوم ما بين الزوج والزوجة  بين أوالد اهنعمام انظر فى معنى أن أعضاء اهنسرة الواحدة يجب أن  ( &%$

 2رسى ، فال تنعقد ملكية اهنسرة بين أحد الزوجين وأقارب الزوج اآلخر : محمد كامل م يكونوا من ذوى القربى
 – 206ص  142عبد المنعم البدراوى فقرة  – 166ص  911محمد على عرفة فقرة  - 248ص  116فقرة 

ص 164حسن كيرة فقرة   576 .&%$ . إذن ينبغى تجنب القول بأنه لتحديد من هم أعضاء اهنسرة يجب  ( 
و عتبر من  - 2.  تتكون أسرة الشخص من ذوى قرباه - 1مدنى وهى تنص على أن "  91الرجوع إلى المادة 

،  . واهنولى أن تؤخذ " اهنسرة " بالمعنى المألوف فى كالم النسا ذوى القربى كل من يجمع م أصل مشترك "
) فتدخل فى أعضاء اهنسرة الزوجة والزوج   – 929ص  110انظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  ( &%$

299ص  11منصور مصطفى منصور فقرة  – 921ص   .&%$ بل ال مانع من دخول اهنص ار إذا كان ،  ( 
) هناك مقتض لذلك  عبد المنعم فرج الصدة  – 141انظر فى هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقى فقرة  ( &%$

، بل نتيجة لبيع أحد  ، ولكن ال يكون ذلك ابتداء وسنرى أن اهنجنبى قد يدخل فى ملكية اهنسرة - 144فقرة 
، ثم رضاء اهنجنبى وباقى  جنبى أو تلك اهنجنبى النصيب جبرا على عضو اهنسرةأعضاء اهنسرة نصيبه ل ذا اهن

614وانظر ما يلى فقرة  –مدنى (  2/  819الشركاء دخول اهنجنبى شر كا مع م ) م   .&%$ . والضابط  ( 
، كما  مدنى فى صدرها 811، إذ تقول المادة  ، بل هى " وحدة العمل والمصلحة " لألسرة هنا ليست هى القرابة

) رأينا  610انظر آنفا فقرة  ( &%$  .&%$ ، " هنعضاء اهنسرة الواحدة الذين تجمع م وحدة العمل أو المصلحة  ( 
، وال يشترط أن يكونوا  . وفى هذا تقول المذكرة اإليضاحية : " فيجب أن يكون الشركاء إذن أعضاء أسرة واحدة "

، كما إذا اتفا أعضاء اهنسرة على استغالل  لعمل أو المصلحة، وإنما يشترط أن تجمع م وحدة مشتركة فى ا إخوة
، وكما إذا كان مال اهنسرة تركة يحسن بقاؤها كتلة متماسكة حتى  مال اهنسرة استغالال معينا يقضى وحدة اإلدارة

) يمكن استغالل ا على خير الوجوه "  و ذهب اهنستاذ  – 112ص  6مجموعة اهنعمال التحضير ة  ( &%$
، لم يكن يبين شرطا  على وحدة العمل أو المصلحة 811، غذ نص فى المادة  غانم إلى " أن المشرع إسماعيل

، بل كان ير د اإلشارة فى النص إلى العلة التى من أجل ا  يترتب على تخلفه بطالن االتفاق على ملكية اهنسرة
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921ص  – 921ص  110يقدم أعضاء اهنسرة على إبرام هذا االتفاق " ) إسماعيل غانم فقرة   ) . 

299ص  11وانظر فى هذا المعنى أيضًا منصور مصطفى منصور فقرة   .&%$  ) .  

، ولو كان  . فجميع الورثة ، يتكيف بحسب الظروف و ستخلص من ذلك أن يجب ف م " اهنسرة " ف ما مرنا 
وجة أخ مثال يشترك معه . كذلك لو كان للزوج أو الز  ، يعتبرون أعضاء أسرة واحدة من بين م الزوج أو الزوجة

، فيجب النظر فيما إذا كانت وحدة العمل أو  ، وأراد اهنخ إدخال هذا المال الشائع فى ملكية اهنسرة فى مال شائع
. المصلحة تبرر دخول هذا المال فى ملكية اهنسرة  

يكفى أن تقوم بين . فال  ، ولو على النحو الواسع الذي قدمناه ولكن يجب على كل حال التقيد بمعنى اهنسرة
، ولو دعمت هذه الصداقة بدعائم قو ة من  الشركاء فى ملكية اهنسرة صداقة وثيقة إذا لم يكونوا من أسرة واحدة

. وحدة العمل أو المصلحة  

 أموال مملوكة ألعضاء األسرة :  –الركن الثالث  - 644
، إما من تركة ورثوها  ) ملكية اهنسرة ( مدنى : " وتتكون هذه الملكية 811، المادة  وتقول العبارة اهنخيرة

، أى مال آخر مملوك ل م اتفقوا على إدخاله فى هذه  ، وإما واتفقوا على جعل ا كل ا أو بعض ا ملكا لألسرة
، من تركة يستبقي ا الورثة على الشيوع لتدار إدارة مشتركة  ، كما قدمنا . وتتكون ملكية اهنسرة عادة الملكية "

، مستغل  ، أكثر ما تكون  . ف ى ، سعيًا وراء حسن االستغالل واحتفاظا بوحدة التركة ات المديرتتسع في ا سلط
) زراعى أو صناعى أو تجارى كما سبا القول  والمشرع يحرص عادة على استبقاء وحدة هذه  ( &%$

زراعى أو صناعى مدنى على أنه " إذا كان بين أموال التركة مستغل  106، حتى أنه نص فى المادة  المستغالت
، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إذا كان أقدرهم  أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذات ا

 . " ... على االضطالع به

، على النحو الذى بسطناه فيما  وقد ترى الورثة استبقاء المستغل شائعا بين م مع إدخاله فى ملكية اهنسرة
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$%&. تقدم ، إلدخاله فى ملكية  وجد ما يمنع من أن يضاف إلى التركة مال آخر شائع أو مال مفرز. وال ي ( 
،  ، بل ال يوجد ما يمنع من أن يتفا أعضاء اهنسرة الواحدة ابتداء على تقديم كل من م لمال مفرز يملكه اهنسرة

، غير أن الشركة  يؤسسون شركة ، كما يفعل الشركاء عندما لتتكون من هذه اهنموال المفرزة ملكية اهنسرة الشائعة
، أما ملكية اهنسرة فتبقى ماال مملوكا على الشيوع هنعضاء اهنسرة  تعتبر شخصا معنو ا هو المالك ل ذه اهنموال

، فيبدأ أعضاء اهنسرة بتركة شائعة فيما  . و جوز أن تتجمع كل هذه العمليات ال ماال مملوكا لشخص معنوى 
، أمواال أخرى شائعة أو مفرزة  عد أن تتكون ملكية اهنسرة وتبدو بشائر نجاح ا، ب ، ثم يضيفون إلي ا بين م

) ، أو مرة بعد أخرى  ، إما مرة واحدة مملوكة هنعضاء اهنسرة وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  ( &%$
، فى الشيوع  ، كل ا أو بعض ا التم يدى فى هذا الصدد : " وتتكون ملكية اهنسرة عادة من تركة يبقي ا الورثة

. و جوز أيضا أن يتفا أعضاء اهنسرة على تكو ن ملكيت ا من مال يقدمه كل من م  سعيا وراء حسن االستغالل
، و كون المقصود من ذلك استغالل هذا المال استغالال  ، وهذا أقرب إلى الشركة وال يكون من تركة مشتركة

119ص  – 112ص  6ير ة معينا يقتضى وحدة اإلدارة " ) مجموعة اهنعمال التحض  ) .&%$  ) .  

، فال يجوز أن تتكون ملكية اهنسرة من  والم م أن يكون المال الذي يقدمه عضو اهنسرة مملوكا له ملكية حالة
، على أن كل تعامل فى تركة مستقبلة ولو بطر ا تكو ن ملكية اهنسرة  ، كأن تكون تركة مستقبلة أموال مستقبلة

) باطل  166ص  911عرفة فقرة محمد على  ( &%$  .&%$  ) .  

،  ، وإن كان الغالب أن يكون عقارا أو منقوال معنو ا كالمتجر والمصنع و صح أن يكون المال عقارا أو منقوال
، حتى لو كان هذا العقار مملوكا على  من قانون الش ر العقارى  1وإذا كان عقارا وجب تسجيله طبقا للمادة 

) االتفاق على إنشاء ملكية اهنسرة الشيوع بين أعضاء اهنسرة قبل  محمود شوقى فى الش ر العقارى علما  ( &%$
 – 921ص  110إسماعيل غانم فقرة  – 164ص  911محمد على عرفة فقرة  – 291ص  1111وعمال سنة 

291ص  11منصور مصطفى منصور فقرة   .&%$  ) .  
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 مدة ال تزيد على خمس عشرة سنة :  –الركن الرابع  – 645
. و جب التمييز هنا  ، وال يجوز أن تز د المدة في ا على خمس عشرة سنة اهنسرة ال بد أن تكون مؤقتة وملكية

. ، أو لم تحدد مدة ما بين فرضين : فإما أن تكون مدة قد حددت فى االتفاق  

. و صح أن تكون  . وجب أال تز د هذه المدة على خمس عشرة سنة كما قدمنا فإذا حددت مدة فى االتفاق
) ، والم م أال تز د على خمس عشرة سنة  ، عشر سنين أو أقل أو أكثر المدة أقل من خمس عشرة سنة $%& ) " 

، أنقصت إلى هذا الحد " ) المذكرة اإليضاحية  وإذا اتفا أعضاء اهنسرة على مدة تز د على خمس عشرة سنة
119ص  6للمشروع التم يدى فى مجموعة اهنعمال التحضير ة   ) .&%$ فإذا حددت مدة التز د على خمس  . ( 

، واصبح لزاما أن يسبقوا أموال م داخلة فى هذه الملكية طوال المدة  ، نقيد ب ا الشركاء فى ملكية اهنسرة عشرة سنة
. ففى  ، وهذه هى ميزت ا . ومن هنا نرى أن ملكية اهنسرة أطول بقاء وأكثر استقرار من الشيوع العادى المحددة

، وهنا قد تطول المدة إلى  يمكن االتفاق على البقاء فى الشيوع مدة تز د على خمس سنوات الشيوع العادى ال
. ولكن  ، أن تجدد المدة مرة ثانية فثالثة وهكذا ، بعد انقضاء المدة المحددة ابتداء . و جوز خمس عشرة سنة

ن وقت التجديد ال من وقت انقضاء ، وإال حسبت المدة الجديدة م التجديد ال يكون إال بعد انقضاء المدة السار ة
) ، وذلك على النحو الذى قدمناه فى الشيوع العادى  المدة السار ة وتقول المذكرة  – 194انظر آنفا فقرة  ( (&%$

اإليضاحية للمشروع التم يدى : " ولكن ال يوجد ما يمنع من تجديد المدة بعد انقضائ ا " ) مجموعة اهنعمال 
119ص  6التحضير ة   ) .&%$ ، بقى أعضاء  ، ولم يطلب أحد القسمة . فإذا لم تجدد المدة بعد انقاضئ ا ( 

) ، ولكن الشيوع هنا يكون شيوعا عاديا ال شيوع ملكية اهنسرة  اهنسرة فى الشيوع إسماعيل غانم فقرة  ( &%$
924ص  111  .&%$ الشركاء أن ، ال يجوز فى اهنصل هنحد من  . ولكن مادام شيوع ملكية اهنسرة قائما ( 

، للشر ك " أن يطلب من المحكمة اإلذن  ، على سبيل االستثناء . ومع ذلك يجوز يخرج نصيبه من هذه الملكية
 1/  812، إذا وجد مبرر قوى لذلك " ) م  فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء اهنجل المتفا عليه

) مدنى ( 610انظر آنفا فقرة  ( &%$  .&%$ ، فى  أحد الشركاء نفسه قبل انقضاء المدة المحددة. فقد يجد  ( 
، أو يكون قد انتقل من الج ة التى كان يقيم في ا بجوار ملكية  حاجة ملحة للمال الذي وضعه فى ملكية اهنسرة
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، أو تكون العالقة بينه وبين أعضاء اهنسرة  اهنسرة فال يعود مستطيعا أن يتابع سير العمل واإلدارة فى هذه الملكية
) اآلخر ن قد ساءت إلى حد ال يرجى معه العودة إلى التفاهم وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى  ( &%$

فى هذا الصدد : " على أنه يجوز لكل شر ك أن يطلب من المحكمة اإلذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية 
كما إذا اقتضت ظروفه الخاصة أن ينقل عمله  ، قبل انت اء اهنجل المتفا عليه إذا كان هناك مبرر قوى لذلك

، أو وقع بينه وبين أعضاء اهنسرة خالف ال أمل فى تسو ته " ) مجموعة  ، أو احتاج إلى مال إلى مقر آخر
119ص  6اهنعمال التحضير ة   ) .&%$  ) .  

ستة أش ر من يوم ، " كان لكل شر ك أن يخرج نصيبه من ا بعد  وإذا لم تحدد لملكية اهنسرة مدة فى االتفاق
) مدنى ( 2/  812أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه " ) م  610انظر أنفاق فقرة  ( &%$  .&%$ 

. فاالتفاق غير محدد المدة على ملكية اهنسرة يكون إذن عرضة هنن يخرج أى شر ك منه بعد ستة أش ر من  (
، وقد  ، فقد يكون إنذارا على يد محضر ى اإلعالن. وال يشترط شكل خاص ف إعالن يوج ه إلى سائر الشركاء

) ، وقد يكون شفو ا ولكن يقع عبء إثباته على الشر ك الخارج يكون كتابا مسجال أو غير مسجل وإذا  ( &%$
، بعد انقضاء ستة أش ر من اإلعالن أو لوجود مبرر قوى فيما إذا كانت هناك مدة  خرج أحد الشركاء نصيبه

. فيصبح أن يكون إعطاء الشر ك نصيبه عن طر ا  يعتبر قيمة للمال الشائع بين الشركاء ، فإن هذا ال محددة
 111، بل يصح إعطاؤه مقابل نصيبه نقدًا إذا تعذر التجنيب ) أنظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  التجنيب

2هامش  924ص   ) .&%$ . وقد  ددها العرف الزراعى، نراعى المواعيد التي يح . وفى ملكية اهنسرة الزراعية ( 
، فإن  ، ولكن ا حذفت هذه العبارة مدنى عبارة فى هذا المعنى 2/  812كان فى المشروع التم يدى لنص المادة 

) الحكم نفسه يتفا مع القواعد العامة  ،  فالعرف الزراعى مثال يقضى بوجوب انتظار جنى المحصول ( &%$
 910د الشركاء لنصيبه فى ملكية اهنسرة ) محمد على عرفة فقرة فيجب تحكيم هذا العرف فى خصوص إخراج أح

168ص   ) .  

، تبر رًا ل ذا الحذف وقد جاء فى تقر ر لجنة مجلس الشيوخ التى حذفت النص الخاص بالعرف الزراعى ، ما  
ا يحول ، وهو إن نشأ فى المستقبل فلن يكون هناك م يأتى : " هنن العرف الذى يشير إليه النص لم ينشأ بعد
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.  ( 1هامش  1011ص  610وانظر آنفا فقرة  – 114ص 6دون تطبيقه " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة 
1هامش  928ص  111وأنظر فى هذه المسألة إسماعيل غانم فقرة   .&%$  ) .  

 أحكام ملكية األسرة -المبحث الثانى

 مدنى على ما يأتى : " 853نصوص قانونية : تنص المادة  - 646
، وال يجوز هنى شر ك أن يتصرف فى  يس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية اهنسرة قائمةل - 1 

. ، إال بموافقة الشركاء جميعا " نصيبه هنجنبى عن اهنسرة  

، فال يكون اهنجنبى  وإذا تملك أجنبى عن اهنسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشر ك أو جبرًا عليه - 2"  
. اهنسرة إال برضائه ورضاء باقي الشركاء "شر كا فى ملكية   

مدنى على ما يأتى : 811وتنص المادة   

. وللمدير  للشركاء أصحاب القدر اهنكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بين م لإلدارة واحدا أو أكثر - 1"  
طرق االنتفاع ب ذا  أن يدخل على ملكية اهنسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به

. ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك " المال  

، كما يجوز للمحكمة أن نعزله  و جوز عزل المدير بالطر قة التى عين ب ا ولو اتفا على غير ذلك - 2"  
. بناء على طلب أى شر ك إذا وجد سبب قوى يبرر هذا العزل "  

مدنى على مايأتى : 811وتنص المادة   

) ، تنطبا قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية اهنسرة "  عدا اهنحكام السابقة " فيما  تار خ  ( &%$
 : النصوص

من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى  1221: ورد هذا النص فى المادة  819م 
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الفقرة الثانية فى المشروع التم يدى كانت تجرى على ، فيما عدا أن العبارة اهنخيرة من  التقنين المدنى الجديد
. ووافقت لجنة المراجعة  اهنسرة إال برضائه ورضاء باقى الشركاء " الوجه اآلتى " فال يشترك اهنجنبى فى ملكية

. وفى لجنة مجلس  122. ووافا عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع الن ائى 121على النص تحت رقم 
دلت عبارة " فال يكون اهنجنبى شر كا فى ملكية اهنسرة " بعبارة " فال يشترك اهنجنبى فى ملكيةالشيوخ استب اهنسرة  

، والتعديل يجعل هذا  ، وجاء فى تقر ر اللجنة تبر را ل ذا التعديل " أن المراد هو نفى صفة الشر ك عن اهنجنبى "
، ثم أقره مجلس الشيوخ ) مجموعة اهنعمال  819 . وأقرت اللجنة النص ب ذا التعديل تحت رقم المعنى أوضح "

111ص  – 114ص  6التحضير ة   ) . 

من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى  1221: ورد هذا النص فى المادة  811م 
...  ى : "، فيما عدا أن الفقرة اهنولى من المشروع التم يدى كانت تجرى على الوجه اآلت التقنين المدني الجديد

 . " ... وللمدير أن يدخل على ملكية اهنسرة من التغييرات ومن التعديل فى الغرض

. ووافا عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع الن ائى 121ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 
ى الغرض الذي أعد له . وفى لجنة مجلس الشيوخ رؤى االقتصار بالنسبة إلى سلطة المدير على التغيير ف 129

، ولذلك استبدلت عبارة المال المشترك دون التعديل فى المال المشترك وللمدير أن يدخل على ملكية اهنسرة من  " 
التغيير " بعبارة " وللمدير أن يدخل على ملكية اهنسرة من التغيير " بعبارة " وللمدير أن يدل على ملكية اهنسرة 

، ثم أقره مجلس الشيوخ )  811. وأقرت اللجنة النص ب ذا التعديل تحت رقم  من التغييرات ومن التعديل "
111ص  – 111ص  6مجموعة اهنعمال التحضير ة   ) . 

من المشروع التم يدى على وجه مطابا لما استقر عليه فى  1226: ورد هذا النص فى المادة  811م 
. ووافا عليه مجلس  فى المشروع الن ائى 126رقم . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت  التقنين المدنى الجديد

ص  – 112ص  6) مجموعة اهنعمال التحضير ة  811، فمجلس الشيوخ تحت رقم  121النواب تحت رقم 
111 ) .&%$  ) .  
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. وال مقابل ل ذه النصوص فى التقنين المدنى السابا   

وفى التقنين المدنى الليبى  – 810 - 808ى م وتقابل فى التقنينات المدنية العربية : فى التقنين المدنى السور 
) وفى قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  –وفى التقنين المدنى العراقى ال مقابل  - 811 - 814م  $%& 

 : التقنينات المدنية العربية اهنخرى  (

) مطابا 810 – 808التقنين المدنى السورى م   ) . 

) مطابا 811 – 814التقنين المدنى الليبى م   ) . 

 . التقنين المدنى العراقى ال مقابل

$%&. قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  ) .  

، يملك ا هؤالء  و ؤخذ من هذه النصوص أن ملكية اهنسرة هى ملكية شائعة بين عدد أعضاء اسرة واحدة
وهى كملكية شائعة تخضع فى اهنصل  . ، وليست شخصا معنو ا تستند إليه هذه الملكية اهنعضاء على الشيوع

، وكملكية يوكل في ا الشركاء واحدا من م ليديرها تخضع فى  هنحكام هذه الملكية إال فيما تميزت به من أحكام
) ، والتزاماته "  اهنصل هنحكام الوكالة " فيما يتعلا بأعمال المدير المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى  ( &%$

111ص  6التحضير ة  فى مجموعة اهنعمال  .&%$ ) ، سواء كان ذلك فى عالقة المدير بالشركاء (  $%& ) 
و ترتب على ذلك أن سائر الشركاء يكونون مسئولين عما أصاب المدير من ضرر دون خطأ منه سبب تنفيذ 

مدنى  412 ، وأن م يكونون متضامنين قبل المدير فى تنفيذ الوكالة ) م مدنى ( 411الوكالة تنفيذا معتادا ) م 
،  مدنى ( 2/  401، وأن على المدير إذا كان مأجورا أن يبذل فى إدارة ملكية اهنسرة عناية الرجل المعتاد ) م  (

، وأن له أن ينيب عنه غيره وتتحدد مسئوليته هو ونائبه طبقا  مدنى ( 401وعليه أن يقدم حسابا عن إدارته ) م 
مدنى 408هنحكام المادة   . 

919محمد على عرفة فقرة أنظر فى ذلك   .&%$ ، وذلك إال فيما تميزت به هنا أيضا  أو فى عالقته بالغير ( 
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. من أحكام  

وتتميز أحكام ملكية اهنسرة عن أحكام الشيوع العادى وعن أحكام الوكالة فى ناحيتين : ناحية تصرف الشر ك 
. ، وناحية إدارة ملكية اهنسرة فى نصيبه  

 به فى ملكية األسرة :تصرف الشريك فى نصي - 647
، وال يستطيع الشر ك أن يطلب القيمة ما دامت هذه الملكية  يبقى نصيب الشر ك شائعا فى ملكية اهنسرة 

قائمة وقد يبقى على هذا النحو مجبرا على البقاء فى الشيوع مدة خمس عشرة سنة إذا حدد هذا اهنجل فى االتفاق 
هذه الملكية كما قدمنا عن الشيوع العادى حيث ال يجبر الشر ك على  ، وفى هذا تختلف على إنشاء ملكية اهنسرة

. البقاء فى الشيوع أكثر من خمس سنوات  

، يرد قيد مماثل على حا الشر ك فى التصرف فى  وكما يرد هذا القيد على حا الشر ك فى طلب القسمة
ة إذا حدد ل ا أجل معين بشرط أن يقوم . وقد قدمنا أن الشر ك يملك إخراج نصيبه من ملكية اهنسر  نصيبه الشائع

، و ملك فيما إذا لم يحدد لملكية اهنسرة أجل معين إخراج نصيبه بعد انقضاء ستة أش ر من  مبرر قوى لذلك
. ونضيف إلى ذلك أمر ن : إعالنه الشركاء برغبته فى ذلك  

) نصيب ، أن يتصرف فى هذا ال ، دون إخراج نصيبه من ملكية اهنسرة إنه يملك –أوال  سواء كان  ( &%$
، وساء كان بالنزول أو بغير ذلك من التصرفات ) شفيا شحاتة فى التأمين العينى  التصرف معاوضه أو تبرعا

إسماعيل غانم  - 1هامش  204ص  149عبد المنعم البدراوى فقرة  – 91ص  24فقرة  1111طبعة ثالثة سنة 
منصور  - 21ص  22فقرة  1111التأمينات العينية سنة وقارن سليمان مرقس فى  – 921ص  112فقرة 

291ص  16مصطفى منصور فقرة   ) .&%$ ، فيخرج هو من ملكية اهنسرة وتزادحصة  إلى أحد الشركاء ( 
الشر ك المتصرف إليه فى هذه الملكية بقدر نصيب الشر ك المتصرف بل يجوز للشر ك أن يتصرف فى نصيبه 

، وفى هذا ضرب من المنع من التصرف  ن يشترط فى ذلك موافقة باقى الشركاء، ولك هنجنبى ال هنحد الشركاء
) إال بموافقة الشركاء  ، كان تصرفه  و ترتب على ذلك أنه إذا باع الشر ك نصيبه بغير موافقة الشركاء ( &%$
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عرفة فقرة . أنظر فى هذا المعنى محمد على  مدنى ( 821، إذ البطالن هو جزاء المنع من التصرف ) م  باطال
208ص  149عبد المنعم البدراوى فقرة  – 161ص 911  .&%$ ،  . فإذا تصرف الشر ك فى نصيبه هنجنبى ( 

، ال  . وحل اهنجنبى محل الشر ك ، نفذ التصرف فى حا باقى الشركاء ووافا باقى الشركاء على هذا التصرف
إخراج هذا النصيب من ملكية اهنسرة عن  . فيستطيع اهنجنبى ، بل فى نصيب الشر ك الشائع فى ملكية اهنسرة
. أما إذا أر د أن يحل اهنجنبى  ، وقد يتفا الشركاء مع اهنجنبى على إعطائه مقابال من النقود طر ا التجنيب

، والبد  ، فالبد فى ذلك من موافقة أخرى تصدر من باقى الشركاء أيضا محل الشر ك فى ملكية اهنسرة ذات ا
) ى نفسه على بقاء النصيب الذى انتقل إليه فى ملكية اهنسرة أيضا من موافقة اهنجنب ونرى من ذلك أنه  ( &%$

، ومرة أخرى عند  ، مرة عند تصرف الشر ك فى نصيبه هنجنبى البد من صدور موافقة باقى الشركاء مرتين
، وقد كانت  مدنى 819، وب ذا تنتفى شب ة التعارض ما بين فقرتى المادة  استبقاء هذا النصيب فى ملكية اهنسرة

، إذ الحظ أحد اهنعضاء " أن حكم الفقرة الثانية يناقض الحكم الوارد  هذه الشب ة أثيرت فى لجنة مجلس الشيوخ
، بينما الفقرة الثانية  فى الفقرة اهنولى التى تحرم على الشر ك التصرف فى نصيبه هنجنبى إال بموافقة الشركاء

فأجيب بأن حكم الفقرة الثانية وهو حكم خاص بالشر ك الذى،  يف م من ا جواز التصرف اهنجنبى يتصرف فى  
. وال شك فى أن اإلجابة  ( 118ص  6نصيبه بغير التقيد بحكم الفقرة اهنولى " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة 

أن  –كما جاء فى المذكرة اإليضاحية  –. والصحيح  التى أدلى ب ا أمام لجنة مجلس الشيوخ خالية من الدقة
، ثم يحتاج إلى موافقت م مرة أخرى فى  الشر ك أوال اهنجنبى يحتاج إلى موافقة باقى الشركاء فى كسب نصيب

 - 201ص  – 208ص  149. أنظر فى ذلك عبد المنعم البدراوى فقرة  إبقاء هذا النصيب فى ملكية اهنسرة
عبد المنعم فرج الصدة  – 181ص  – 180ص  168حسن كيرة فقرة  – 990ص  112إسماعيل غانم فقرة 

وقارن محمد على عرفة  - 211ص  - 210ص  16منصور مصطفى منصور فقرة  – 221ص  166فقرة 
140ص  911فقرة   . &%$ ، ولكنه ال يدخل ابتداء بل يدخل  . وهذا مثل نادر لدخول أجنبى فى ملكية اهنسرة ( 

. عقب تصرف أحد الشركاء فى نصيبه  

، فإذا نفذ علي ا وباع ا جبرًا هنحد  ملك التنفيذ على نصيب الشر ك فى ملكية اهنسرةإن دائن الشر ك ي –ثانيًا 
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. ولكن قد يرسو مزاد نصيب  . أختص هذا الشر ك بنصيب الشر ك المنفذ عليه كما فى الفرض السابا الشركاء
، وله أن يخرجه   ك، فيصبح هذا اهنجنبى هو المالك لنصيب الشر  الشر ك المنفذ عليه على أجنبى ال على شر ك

. أما إذا أراد  من ملكية اهنسرة عن طر ا التجنيب أو عن طر ا المقابل النقدى كما فى الفرض السابا أيضا
. و كون هذا مثال نادرا  ، فال بد هنا أيضًا من موافقة باقى الشركاء على ذلك اهنجنبى البقاء فى ملكية اهنسرة

) آخر لدخول أجنبى فى ملكية اهنسرة  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى فى هذا الصدد : "  ( &%$
، أو كان فى بيع اختيارى برضاء الشر ك  ، سواء كان ذلك فى بيع جبرى  فإذا تملك أجنبى حصة أحد الشركاء
، فال يشترك هذا اهنجنبى مع ذلك فى ملكية اهنسرة إال باتفاق بينه وبين باقى وموافقة سائر الشركاء ...  كاءالشر  

والغرض من هذا التقييد أن تبقى الملكية مقصورة على أفراد اهنسرة بقدر اإلمكان " ) مجموعة اهنعمال التحضير ة 
119ص  6  ) .&%$  ) .  

 إدارة ملكية األسرة - 648
الفقرة  ، وتقول وتتميز إدارة ملكية اهنسرة بأنه يجوز للشركاء أن يعينوا شر كا من م أو أكثر إلدارة هذه الملكية 

، كما رأينا فى هذا الصدد : " للشركاء أصحاب القدر اهنكبر من قيمة الحصص  مدنى 811اهنولى من المادة 
. و ؤخذ من هذا النص أن من يملك تعيين المدير أو المدير ن هم  أن يعينوا من بين م لإلدارة واحد أو أكثر "

، وأن  ة الشركاء محسوبة على أساس قيمة اهننصباء، أى أغلبي الشركاء أصحاب القدر اهنكبر من قيمة الحصص
، فال يصح أن يكون المدير  المدير أو المدير ن الذين يختارهم الشركاء ال بد أن يكونوا من بين الشركاء أنفس م

. أجنبيا كما يصح ذلك فى الشيوع العادى  

، حتى  عزلة ب ذه اهنغلبية عين ا، كذلك يجوز  وكما يعين المدير بأغلبية الشركاء على النحو السالف الذكر
،  ، دون حاجة إلى أغلبية الشركاء ، بل إنه يجوز للمحكمة عزل المدير لو اتفا الشركاء على عدم جواز عزله

، كأن كان المدير غير صالح لم مته أو كان غير  إذا طلب عزله أحد الشركاء ووجد سبب قوى يبرر هذا العزل
. أمين  
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، كان ل ذا المدير سلطات واسعة تز د كثيرا على سلطات  اء إلدارة ملكية اهنسرةومتى عين مدير من الشرك
، و ملك فوق  . فمدير ملكية اهنسرة يملك اإلدارة لعادية كما يملك ا مدير الشيوع العادى المدير فى الشيوع العادى

على إدارة المدير غير العادية  . بل إنه ال معقب ذلك اإلدارة غير العادية وال يملك ا المدير فى الشيوع العادى
) ، وهذا بخالف اإلدارة غير العادية فى الشيوع العادى فقد رأينا أن لألقلية حا االلتجاء إلى القضاء  هنا $%& ) 

101انظر آنفا فقرة   .&%$  ) .  

من ، أن يدخل على هذه الملكية  ، فى إدارته غير العادية ولكن يالحظ أنه إذا جاز لمدير ملكية اهنسرة
، إال أنه ترد على سلطته  التغيير فى الغرض الذي أعد له المال المشترك ما يحسن به طرق االنتفاع ب ذا المال "

هذه قيدان : ) القيد اهنول ( أنه ال يملك إدخال تعديالت فى ملكية اهنسرة ذات ا بأن يبدل أمواال أخرى ببعض 
) أعد له المال ال التعديل فى المال ذاته  ، وكل ما يملكه هو التعديل فى الغرض الذي أموال ا انظر  ( &%$

1هامش  1012ص  616التعديل الذى أدخلته لجنة مجلس الشيوخ فى هذا الصدد آنفا فقرة   .&%$ . ) والقيد  ( 
،  ، أن يقيدوا من سلطات المدير الواسعة ، باهنغلبية العادية التى سبقت اإلشارة إلي ا الثانى ( أنه يجوز للشركاء

، أو يشترطوا موافقة اهنغلبية على اإلدارة  ، فيقصروها مثال على اإلدارة العادية سواء عند تعيينه أو بعد تعيينه
. غير العادية  

. فيجوز أن  ، وإن كان هذا هو الطر ا اهنيسر وليس من الضرورى أن يعين الشركاء مديرًا لملكية اهنسرة
. ، و كون كل ذلك باهنغلبية العادية المشار إلي ا سالفا ن ا وغير العادية، العادية م يتولى الشركاء أنفس م اإلدارة  

) ، كما يصح ذلك فى الشيوع العادي  وال يجوز لألقلية االعتراض أمام المحكمة على اإلدارة غير العادية

ص  16منصور مصطفى منصور فقرة  – 921ص  112انظر فى هذا المعنى إسماعيل غانم فقرة  ( &%$
298 .&%$ ، طبقت القواعد العامة فى إدارة  . وهناك رأى يذهب إلى أنه إذا لم يعين مدير لملكية اهنسرة ( 

) ، فال يكون لألغلبية العادية سوى القيام بأعمال اإلدارة العادية  الشيوع العادى محمد على عرفة فقرة  ( &%$
191ص  198حسين كيرة فقرة  – 141عبد المنعم البدراوى فقرة  – 919  .&%$  ) .  
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 2166 .......................................................................... أثر من الشهر على يرتتب ما - 2
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 2116 .......................................................................... أثر من الشهر على يرتتب ما - 2

 2116 ................................................................... : يشهر أن قبل احلكم أو التصرف - أوالا 
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 2116 ............................................................................. العقاري الشهر قانون يف - 162
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 2116 ........................................................................... للشهر اخلاصة الدعاوى أنواع - 1

 2116 .................................................... : الشهر الواجبة التصرفات يف الطعن دعاوى - 166

 2116 ................................................................................... التعاقد حق دعاوى - 166

 2167 ............................................................................ : العقار االستحقاق دعوى - 161

 2162 ............................................. العيني السجل قانون يف للشهر اخلاضعة الدعاوى - 166

 2168 ......................................... أثر من عليه يرتتب وما الدعاوى شهر إجراء يكون كيف - 2

 2168 ..................................... العقاري الشهر قانون يف الدعاوى شهر إجراء يكون كيف - 166

 2166 ..................................... العيني السجل قانون يف الدعاوى شهر إجراء يكون كيف - 166

 2166 .............................. العقاري الشهر قانون يف أثر من الدعاوى شهر على يرتتب ما - 167

 2166 ............................. العيني السجل قانون يف أثر من الدعاوى شهر على يرتتب ما – 161

 2166 ............................................................................ الشهر إجراءات -الثاني املبحث

 2166 ............................................... العقاري الشهر قانون يف الشهر إجراءات -األول املطلب

 2166 ......................................................................................... املوضوع حتديد - 162

 2166 ....................................................... للشهر بقبوله عليه والتأشري الشهر طلب - 168
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 2166 ..................................................................................... اهلامشي التأشري – 161

 2161 ............................................... العني السجل قانون يف الشهر إجراءات -الثاني املطلب
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 2162 .......................................................................................الشفعة -الثالث الفصل
 2162 ........................................................................................................... متهيد

 2162 ............................................................. القانوني وتكييفها بالشفعة التعريف - 112
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 2221 ........................................................ املسجل غري البيع يف بالشفعة األخذ جواز - 161

 2287 ...................................................................البيوع توايل عند بالشفعة األخذ – 162

 2288 ............................................................. بالشفعة فيها األخذ جيوز ال التي البيوع - 2
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 2286 ................................ : معينة لدرجة األصهار أو األقارب بني أو الزوجني بني البيع - 166

 2261 ...................................... عبادة مبحل ليلحق أو عبادة حمل ليجعل بيع قد العقار – 161

 2261 ................................................................................ شفيع وجود -الثاني املطلب

 2261 .............................................................................................. : مسألتان - 166

 2261 ............................................................................... وشروطه شفيعال صفة – 166

 2262 ............................................................................................. قانوني نص -166

 2266 .......................................................................................... : الرقبة مالك - 167

 2261 ................................................................................... الشيوع يف شريكال – 161

 2267 ................................................................................... االنتفاع حق صاحب - 162

 2261 ................................................................... احلكر يف واملستحكر الرقبة مالك – 168

 2268 ......................................................................... : ثالث أحوال – املالك اجلار – 166

 2266 .......................................... للبناء املعدة واألراضي املباني – للجوار األوىل احلالة – 166

 2266 ..................... اجلار ألرض إرتفاق حق عليها أو املبيعة لألرض - للجوار الثانية احلالة – 161

 القيمة من وتساوي جهتني من املبيعة لألرض مالصقة اجلار أرض – للجوار الثالثة احلالة – 166
 2211 ....................................................................... األقل على املبيعة األرض مثن نصف

 2218 ................................................................ الشفيع يف توافرها الواجب الشروط(  ب) 

 2218 .................................................................................. : الشروط هذه بيان - 166

 وقت إىل فيه املشفوع العقار بيع وقت من به املشفوع للعقار مالك الشفيع - األول الشرط - 166
 2218 ......................................................................................... الشفعة يف حقه ثبوت

 2216 ..................................... الواجبة األهلية فيه توافرت قد الشفيع – الثاني الشرط - 167

 2216 ........................... فيه املشفوع العقار شراء من ممنوع غري الشفيع– الثالث الشرط – 161

 2267 .............................................................. بوقف ليس الشفيع – الرابع الشرط – 162

 2261 ................................................................................ وتزامحهم الشفعاء تعدد - 2
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 2266 ...................................................... طبقته نفس من شفعاء مع املشرتي تزاحم - 277

 2262 ...................................................... طبقة منه أعلى شفعاء مع املشرتي تزاحم – 271

 2266 ..................................................................... بالشفعة األخذ كيفية -الثاني املبحث

 بثبوت حكم وصدور الشفعة دعوى رفع مع الثمن وإيداع بالشفعة األخذ يف الرغبة إعالن - 272
 2266 ....................................................................................................... فيها احلق

 2266 ............................................................ بالشفعة األخذ يف الرغبة إعالن -األول املطلب

 2266 ............................................................................................ قانوني نص - 278
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 2266 ............................................................. بالشفعة األخذ يف رغبة الشفيع إعالن - 276

 2261 ............................................................. بالشفعة األخذ يف الرغبة إعالن ميعاد - 271

 2266 ........................................................... بالشفعة األخذ يف الرغبة إعالن تسجيل – 276

 2266 ................ فيها احلق بثبوت حكم وصدور الشفعة دعوى ورفع الثمن إيداع -الثاني املطلب

 ننتقل ، بالشفعة األخذ يف الرغبة إعالن مرحلة وهي الشفعة إجراءات من الثانية املرحلة – 276
 2266 ........... خطوتني على تشتمل الثانية املرحلة وهذه.  اإلجراءات هذه من الثانية املرحلة إىل
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 الوسيط
 في شرح القانون المدني

 (1 ) 
 

 أسباب كسب الملكية
 مع الحقوق العينية اهنصلية المتفرعة عن الملكية 

 ) حا االنتفاع وحا االرتفاق ( 
 

 تأليف 
 عبد الرزاق أحمد السن وري 

 دكتور في العلوم القانونية ودكتور في العلوم السياسية واالقتصادية 
 ودبلومية من مع د القانون الدولي بجامعة بار س 

1168 
 

 الناشر
 دار الن ضة العربية

 القاهرة -شار عبد الخالا ثروت  92
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تمهيد 
 (2 )

  

 التقسيم العلمي ألسباب كسب الملكية: - 1

. وكل من أسباب كسب الملكية ومصادر  . وأسباب كسب الملكية تقابل مصادر االلتزام يتم كسب الملكية بأسباب معينة 

 ً  .  ، يقوم على أساس واحد االلتزام يمكن تقسيمه تقسيماً علميا

، ترجع إما إلى الواقعة المادية  ، بل جميع مصادر الروابط القانونية شخصية، عينية كانت أو  ذلك أن جميع مصادر الحقوق

 (fait materiel )  ( أو إلى التصرف القانوني ،acte iuridique )  ًعندما عرضنا لتقسيم مصادر  . وقد سبق أن بينا ذلك تفصيال .

االلتزام تقسيماً علمياً في الجزء األول من الوسيط 
 (1 )

  . 

. فإذا  التقنين المدني أسباباً سبعة لكسب الملكية : اإلستيالء والميراث والوصية وااللتصاق والعقد والشفعة والحيازةوقد ذكر 

 ً ، دخل العقد والوصية في نطاق التصرف  ، بإرجاعها إلى التصرف القانون والواقعة المادية أردنا تقسيم هذه األسباب تقسيماً علميا

 .  ء والميراث وااللتصاق والشفعة والحيازة في نطاق الواقعة المادية، ودخل اإلستيال القانوني

 .  ، في حين أن الوصية تصرف قانوني صادر من جانب واحد أما العقد فهو تصرف قانوني صادر من الجانبين

أن يتملك في  ، اختلطت فيها الحيازة المادية وهي عنصر مادي بإرادة المستولى في ( mixteواالستيالء واقعة مختلطة ) 

 .  ، ومن ثم ألحق اإلستيالء بالوقائع المادية . ولكن العنصر المادي هنا هو المتغلب الحال وهي عنصر إرادي

 .  ، والموت واقعة مادية والميراث سبب كسب الملكية فيه هو الموت

                                                 

 (
2
أوبري درو  - 2599بودري وتيسييه الطبعة الثالثة سنة  – 2599مراجع عامة في القسمين معاً : بودري وشوفو الطبعة الثالثة سنة  ( 

الطبعة الثانية سنة  5بيدان وفواران جزء  – 2597الطبعة السادسة سنة  9وجزء  2599الطبعة السادسة سنة  19وبارتان جزء 

بالنيول وربير  – 2599سنة  1وجزء  2591سنة  9دي باج وديكرز جزء  – 2591سنة  9بالنيول وريبير وبيكار جزء  – 2597

 2551كوالن وكابيتان ودي المور اندريير جزء أول الطبعة الحادية عشرة سنة  – 2557وبوالنجيه جزء أول الطبعة الرابعة سنة 

الطبعة الثانية سنة  1هنري وليون وجان مازو دروس في القانون المدني جزء  – 2597جوسران جزء أول الطبعة الثالثة سنة  –

 2592انسيكلوبيدي داللوز جزء أول سنة  – 2595سنة  1كاربونييه جزء  – 2519سنة  1مجلد  1مارتي ورينو جزء  – 2511

ولفظ  preseriptinلفظ  2595سنة  5وجزء  possessionولفظ  occupation 2599سنة  9وجزء  accessionلفظ 

Servitudes  لفظ  2599سنة  9وجزءUsufruit  ولفظUsage - Habitation  . 

في اإلستيالء وااللتصاق والشفعة  2555سنة  9في الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وجزء  2555سنة  1محمد كامل مرسي جزء  

في الشفعة وحق  –في الوصية  1وتصفية التركة وجزء في الميراث  2592سنة  9في الحيازة والتقادم وجزء  2555سنة  5وجزء 

محمد  – 2592شفيق شحاتة في النظرية العامة للحق العيني سنة  – 2551استرداد الحصة المبيعة قبل القسمة الطبعة الثالثة سنة 

) ورسالته بالفرنسية  2591عبد الفتاح عبد الباقي دروس في األموال سنة  –في أسباب كسب الملكية  2599سنة  1علي عرفة جزء 

 – 2591عبد المنعم البدراوي في الحقوق العينية األصلية الطبعة الثانية سنة  – 2559في دور الحيازة في المنقول باريس سنة 

عبد المنعم فرج الصدة في حق الملكية الطبعة الثانية سنة  – 2597سنة  1إسماعيل غانم مذكرات في الحقوق العينية األصلية جزء 

منصور مصطفى في حق  – 2515حسن كيرة في مصادر الحقوق العينية األصلية ) مذكرات على اآللة الكاتبة ( سنة  – 2515

 .  2591محمود جمال الدين زكي في حسن النية في كسب الحقوق رسالة بالفرنسية القاهرة سنة  – 2519الملكية سنة 

 .  طبعة المبينة أمام كل مرجع منهاوعند اإلشارة إلى هذه المراجع قصدنا اإلحالة إلى ال 

ونذكر هنا ما وقع في يدنا من المؤلفات التي تبحث في الحقوق العينية األصلية في القانون المدني العراقي ليرجع إليها من يشاء  

والملكية العقارية في العراق ) معهد الدراسات العربية  2599البحث في هذا القانون : حامد مصطفى في الملكية وأسبابها بغداد سنة 

شاكر ناصر حيدر في الحقوق العينية  – 2595حسن على الذنون في الحقوق العينية األصلية بغداد سنة  – 2515العالية ( سنة 

 .  2512صالح الدين الناهي في الحقوق العينية األصلية بغداد سنة  – 2595األصلية بغداد سنة 

 (
1
 .  95فقرة  – 91الوسيط جزء أول فقرة  ( 



 

 

 

 

1977 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، فيكسب صاحب الشيء  اتحاداً مادياً  ، ليس إال اتحاد شيء بآخر ، سواء كان التصاقاً بعقار أو التصاقاً بمنقول وااللتصاق 

 .  . واالتحاد المادي ليس إال واقعة مادية . فاالتحاد المادي إذن هو سبب كسب الملكية األصلي ملكية الشيء الفرعي

، اقترن فيها الشيوع أو الجوار أو أي ارتباط آخر يقوم بين العقار المشفوع فيه  ( complexeوالشفعة واقعة مركبة ) 

، بإعالن الشفيع إرادته في  ، ببيع العقار المشفوع في وهذه واقعة مادية بالنسبة إلى الشفيع ، وهذه واقعة مادية ار المشفوع بهوالعق

، فهذه الوقائع المتسلسلة المركبة الغلبة فيها للواقعة المادية ال للتصرف القانوني ومن ثم يمكن  األخذ بالشفعة وهذا تصرف قانوني

 .  في نطاق الوقائع الماديةإدخال الشفعة 

، ومن ثم تدخل الحيازة في نطاق الوقائع المادية  والحيازة هي السيطرة الفعلية على الشيء أو الحق محل الحيازة
 (2 )

  . 

 التقسيم العملي ألسباب كسب الملكية :  - 2

، وسلك في تقسيم أسباب  الفقه منه إلى التشريع، إذ هو أقرب إلى  ولم يرد التقنين المدني أن يأخذ بالتقسيم العلمي سالف الذكر

 .  كسب الملكية سبيالً عملياً أقرب إلى األذهان

( ويتمثل ذلك في اإلستيالء  mode originaireفميز بين كسب الملكية ابتداء في شيء لم يكن له مالك وقت كسب الملكية ) 

 (occupation )  ( وبين كسب الملكية تلقياً عن مالك سابق ،mode derive فتنتقل الملكية من مالك إلى مالك آخر )  وهذا هو ،

. وهذه األسباب األخرى إما أن تكون بسبب الوفاة ويتمثل ذلك في الميراث )  شأن أسباب كسب الملكية األخرى غير اإلستيالء

succession  ( والوصية )testament )  ( أو فيما بين األحياء ويتمثل في ذلك في االلتصاق ،accession  ( والعقد )contrat  )

(  posscssion( والحيازة )  preemptionوالشفعة ) 
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  99أول فقرة  أنظر في كل ذلك الوسيط جزء ( 

 (
1
،  ويذهب بعض الفقهاء إلى أن االلتصاق والحيازة سببان منشئان لملكية جديدة منبتة الصلة بالملكية القديمة التي كانت للمالك السابق ( 

قديمة ) فهما من هذه الناحية يشاركان اإلستيالء من حيث إن كال من هذه األسباب الثالثة ينشئ ملكية جديدة دون أن ينقل ملكية 

فقرة  proprieteلفظ  5( في انسيكلوبيدي واللوز  nersonنرسون )  – 17515وفقرة  1711فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنيجه 

 ". ويقول األستاذ محمد علي عرفة في هذا المعنى :  : فيما يتعلق فقط بتملك المنقول بالحيازة ( 2995فقرة  1ماز  – 51فقرة  – 59

، إذ أن المالك الجديد ال يكتسب ملكية الشيء  يكون االلتصاق والحيازة سببين منشئين للملكية ال ناقلين لهاوعلى هذا األساس 

. كما أن الملكية التي يكسبها بأحد هذين السببين ملكية  ، بل استناداً إلى حكم القانون بااللتصاق أو بالتقادم بإرادة المالك السابق

 .  ( 9ص  – 1ص  1فقرة  1) محمد علي عرفة  "عن الملكية السابقة ، لكونها مستقلة تماماً  جديدة

، يواجه مالكاً سابقاً كان يملك المواد واألدوات التي التصقت باألرض أو مالكاً سابقاً كان يملك المنقول  ، في أكثر صوره وااللتصاق 

.  ، وال ينشئ ملكية جديدة إلى صاحب الشيء األصلي –هي ذاتها  -، فينقل ملكية هذه المواد أو هذا المنقول  الذي امتزج بمنقول آخر

، فالملكية  ، وإن تغيرت صورته . فما دام الشيء مملوكاً وكان باقياً لم يهلك ، وتتأيد في انتقالها ، الملكية تتميز بأنها دائمة ذلك با

، ال بانقضاء الملكية وقيام  ، فإنما يكون ذلك بانتقال الملكية من المالك القديم إلى المالك الجديد جديد . وإذا ملك الشيء مالك باقية

، أو أن يتغير هذا الشكل كما  . ويستوي في ذلك أن يبقى الشيء المملوك محتفظاً بشكله األصلي كما في الحيازة ملكية جديدة مكانها

َ ، فما دم الشيء باقياً  في االلتصاق . وال يوجد إال سبب واحد هو الذي ينشئ  ، والذي يتبدل هو المالك ال الملكية فإن الملكية تبقى دائما

، فلم تكن هناك ملكية قائمة حتى تنتقل إلى  . فإنه يواجه وقت أن يتحقق شيئاً ال مالك له ، وهذا السبب هو اإلستيالء الملكية ال ينقلها

 .  ، ال ملكية انتقلت من شخص إلى آخر ن الملكية التي كسبت باالستيالء هي ملكية مبتدأة، ولم يعد بد من أن تكو مالك جديد

. كذلك الميراث والوصية سببان  ، سببان ناقالن للملكية فيما بين األحياء ، كالعقد والشفعة ويخلص مما تقدم أن االلتصاق والحيازة 

،  ، سواء كان نقل الملكية بين األحياء أو كان بسبب الوفاة لناقلة للملكية جميعاً . وهذه األسباب ا ، ولكن بسبب الوفاة ناقالن للملكية

. فاألسباب التي تنقل الملكية مع  ، وبعضها ينقل الملكية دون استخالف بعضها ينقل الملكية مع استخالف المالك الجديد للمالك القديم

، والميراث ينقلها إلى خلف  الشفعة ينقالن الملكية إلى خلف خاص، فالعقد و االستخالص هي العقد والشفعة والميراث والوصية

.  ، فإنهما ينقالن الملكية دون استخالف ، أما االلتصاق والحيازة ، والوصية تنقلها تارة إلى خلف خاص وتارة إلى خلف عام عام

، ولكن  ، بل هما ينقالنها هما ال ينقالن الملكية، ليس أن فالذي يميز االلتصاق والحيازة إذن عن غيرهما من األسباب الناقلة للملكية

، ال خالفة عامة  ، ال يخلف المالك السابق في ملكيته ، في االلتصاق والحيازة دون استخالف وهذا هو الذي يفسر أن المالك الجديد

ص  999جزء أول طبعة ثانية فقرة ، فال يتقيد باألعباء والتكاليف التي كانت تقيد المالك السابق ) قارن الوسيط  وال خالفة خاصة
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تكتسب الملكية والحقوق  "، فنص على أن  من التقنين المدني السابق تعدد أسباب كسب الملكية 11/  55وكانت المادة  

، مضي المدة  ، الشفعة ، إضافة الملحقات للمالك ، وضع اليد ، الميراث والوصية ، الهبة رى باألسباب اآلتية وهي العقودالعينية األخ

، ولم يخل من التكرار إذ ذكر العقود وذكر إلى جانبها الهبة والهبة ليست إال  . فلم يتوخ هذا التقسيم أي ترتيب منطقي "الطويلة 

مضي المدة الطويلة  "، وعندما عرض للحيازة سماها  فأوجد لبساً ما بين اإلستيالء والحيازة "بوضع اليد  "، وسمى اإلستيالء  عقداً 

وفي هذه التسمية شيء من اإلغراب  "إضافة الملحقات إلى الملك  "، وأطلق على االلتصاق عبارة  والحيازة أوضع بكثير من ذلك "

رتب المشروع هذه األسباب ترتيباً منطقاً دون أن  "ع التمهيدي في هذا الصدد : . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشرو واإلبهام

. وقد ميز المشروع بين  ( فقد عددها دون أن يرتبها ترتيباً منطقياً  11/  59 ، وهذا بخالف التقنين الحالي ) السابق ( ) م يعددها

.  ، وبين كسبها انتقاالً من مالك سابق ، ويكون هذا باالستيالء ، أي دون أن يكون لها مالك سابق تنتقل منه كسب الملكية ابتداء

، أو يكون انتقاالً بين األحياء ويتم ذلك بااللتصاق والعقد والشفعة  والكسب انتقاالً قد يكون بسبب الوفاة ويتم هذا بالميراث والوصية

، فهي كسبب من أسباب انتقال الملكية تندرج  ي ) السابق (. ولم يعرض المشروع في هذا المكان للهبة كما فعل التقنين الحال والحيازة

، وهذا ما  . وهي كعقد مسمى لها أحكام مفصلة يجب أن توضع في مكانها بين العقود المسماة ، وال محل إلفرادها بالذكر في العقد

 "فعله المشروع 
 (2 )

  . 

،  ، إذ هي ال تقتصر على الملكية وحدها . فهي عامة املةوأسباب كسب الملكية التي ذكرها التقنين المدني هي أسباب عامة ش

. وقد كانت واردة في المشروع التمهيدي بعد الحقوق المتفرعة  بل تتناول سائر الحقوق العينية األصلية كحق االنتفاع وحق االرتفاق

أن تقدمها في الترتيب وتجعلها تالية مباشرة . فرأت لجنة المراجعة  ، حتى تعم حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة عنه عن الملكية

، وما يتحقق منها في هذه الحقوق  ، ألنها متحققة جميعاً في حق الملكية وال تتحقق جميعها في الحقوق المتفرعة عنه لحق الملكية

منصوص عليه في كل حق 
 (1 )

ويالحظ في هذا .  ، فهي قد حصرت جميع أسباب كسب الملكية . وهذه األسباب هي أيضاً شاملة 

، وأبرز ما تكون هذه الظاهرة في الشفعة  الصدد أن الملكية قد تنتقل جبراً على صاحبها بإرادة من تنقل إليه دون إرادة المالك نفسه

ً  وهنا  . ونذكر من ذلك استرداد الحصة الشائعة ، يجب أن نلحق بالشفعة ما يماثلها في نفس الظاهرة ، حتى تكون األسباب شاملة حقا

، والمزاد الجبري عند  ، واشتراك الجار في الجزء المعلى من الحائط المشترك ، واسترداد الحق المتنازع فيه المبيعة قبل القسمة

، والمصادرة  ، والتأميم ، ونزع الملكية للمنفعة العامة تنفيذ الدائن على أموال المدين أو عند قسمة التصفية
 (9 )

. وهذه األسباب كلها  

في مواضعها فال تعود إليها هنا مذكورة 
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  ( 9هامش  191

ويكون غير واضح في نظرنا إذن تقسيم األستاذ محمد علي عرفة ألسباب كسب الملكية إلى أسباب منشئة للملكية وهي اإلستيالء  

. ذلك بأن  ث والوصية، وأسباب خالفة في الملكية وهي الميرا ، وأسباب ناقلة للملكية وهي العقد والشفعة وااللتصاق والحيازة

. وذلك بأن  ، وإنما يتميزان بأنها ينقالن الملكية دون استخالف كما قدمنا االلتصاق والحيازة هما سببان ناقالن للملكية ال منشئان لها

، وحتى  صة، إال إذا أريد بالخالفة الخالفة العامة دون الخالفة الخا أسباب الخالفة في الملكية ليست فحسب هي الميراث والوصية

. وإنما أسباب الخالفة في  ، بل قد تكون سبب خالفة خاصة وهذا هو الغالب في هذا المعنى ال تتمحض الوصية سبب خالفة عامة

، فتكون أسباب  ، هي جميع األسباب الناقلة للملكية فما عدا االلتصاق والحيازة ، سواء كانت خالفة عامة أو خالفة خاصة الملكية

. فكان األولى إذن أن يقسم األستاذ محمد علي عرفة األسباب إلى منشئة وهي  العقد والشفعة والميراث والوصية الخالفة إذن هي

.  ، وناقلة مع االستخالف وهي العقد والشفعة والميراث والوصية ، وناقلة دون استخالف وهي االلتصاق والحيازة االستيالء وحده

، بتقسيمها إلى ناقلة للملكية فيما  لناقلة للملكية إلى ناقلة مع االستخالف وناقلة دون استخالففيستبدل على هذا النحو تقسيم األسباب ا

. ولما كان تقسيم األسباب الناقلة للملكية إلى ناقلة للملكية فيما بين األحياء وناقلة للملكية بسبب  بين األحياء وناقلة للملكية بسبب الوفاة

 .  ، فقد أثره التقنين المدني ، تقسيم أكثر وضوحاً من التقسيم القائم على فكرة االستخالف ، من الناحية العملية الوفاة هو

 (
2
 )  

 (
1
 )  

 (
9
أسباب انتقال الملكية  "، تسمى هذه الطائفة من األسباب  وقد اقترحوا أ – 1751فقرة  – 1752فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنيجه  ( 

 .  "جبراً على صاحبها 

Modes derives d'aequisition non volontaire 

 (
5
 .  1711فقرة  2أنظر أيضاً في كسب الصانع لملكية ما يصنعه كمن يصنع طائرة أو باخرة فيملكها بالنيول وريبير وبوالنيجه  ( 
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 خطة البحث  - 3

. ونبحث هذه األسباب في أبواب ثالثة :  ، فهو تقسيم واضح ونساير التقنين المدني في تقسيمه العمل ألسباب كسب الملكية

الملكية بسبب الوفاة فنبحث الميراث ، نجعل الباب الثاني لكسب  نفرد الباب األول منها لكسب الملكية ابتداء عن طريق اإلستيالء

 .  ، ونخصص الباب الثالث لكسب الملكية فيما بين األحياء فنبحث االلتصاق والعقد والشفعة والحيازة والوصية

 كسب الملكية ابتداء اإلستيالء -الباب األول

 (Occupation ) 

 التمييز بين المنقول والعقار  - 4

. وعلى ذلك ال يرد  ، يفترض أن الشيء الذي تكسب ملكيته ليس له مالك وقت اإلستيالء ، كسبب لكسب الملكية اإلستيالء 

، ويصبح ماالً  ، فهو شيء ال مال ، فال يرد على األموال إذ وقت اإلستيالء كان الشيء ال مالك له اإلستيالء إال على األشياء

باالستيالء 
 (2 )

  . 

،  . أما في المجتمعات البدائية التي لم تستغل مواردها االقتصادية عات المتحضرةويندر أن توجد أشياء ال مالك لها في المجتم

 ، ومن ثم يرد عليه اإلستيالء.  ، فكثير من أشيائها يكون ال مالك له ، وفي البالد الصحراوية وفي المجتمعات الجديدة الناشئة

، ذلك أن العقار تقبل  فهو في العقار أندر منه في المنقول،  وإذا كان الشيء الذي ال مالك له نادراً في المجتمعات المتحضرة

، فيغلب  . وإذا بقيت أراض غير مزروعة في الصحراء أو في الجبل ال مالك لها ، فال يكاد يبقى عقار ال مالك له الناس على تملكه

األراضي غير  "مدني على أن  2/  715، كما فعل المشرع المصري عندما نص في المادة  أن يتدخل المشرع ويعتبرها ملكاً للدولة

 "المزروعة التي ال مالك لها تكون ملكاً للدولة 
 (1 )

  . 

 .  ، بين المنقول والعقار ، في اإلستيالء لذلك يجب التمييز

 اإلستيالء على المنقول -المبحث األول

 ص قانوني :ن –المنقول الذي ال مالك له  - 5

. أو بأن يكون له مالك ثميخلى هذا  ، إما بأال يكون له مالك منذ البداية يقع في بعض األحيان أن يكون المنقول ليس له مالك 

                                                 

 (
2
 .  22ص  7فقرة  1محمد على عرفة  ( 

 (
1
. ونص أيضاً  "األشياء التي ليس هال مالك تكون ملكاً للدولة  " مدني فرنسي على أن 129أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة  ( 

، وأموال من يموت دون وارث أو من تخل الوارث عن  األشياء السائبة التي ال مالك لها "مدني فرنسي على أن  995في المادة 

، فالعقار الذي  ى العقار دون المنقول. ولكن هذه النصوص تفسر في فرنسا على أنها مقصورة عل "، تدخل في الدومين العام  تركته

. أما  ( 959وفقرة  19فقرة  9ال مالك له هو وحده الذي يكون ملكاً للدولة فال يجوز تملكه باالستيالء ) بالنيول وريبير وبيكار 

. وقد كان مشروع  ( 19ص  19فقرة  9، ومن ثم يجوز تملكه باالستيالء) بال نيول وريبير وبيكار  المنقول فيجوز أال يكون له مالك

، ملكاً للدولة ومن ثم كان هذا  يجعل كالً من العقار والمنقول إذا لم يكن له مالك 2795التقنين المدني الفرنسي الصادر في سنة 

 ، وكانت إحدى مواد هذا المشروع تنص على ما يأتي : المشروع ال يقر اإلستيالء سبباً لكسب الملكية

، أو التي أصبحت ال مالك لها لتخل  ، واألشياء التي لم يكن لها مالك أصالً  دنية بالحق في االستيالءال تعترف القوانين الم "  

. ولكن هذا  ( 215ص  1) فينية  ". وال يجوز ألحد أن يتملكها إال بحيازة كافية للتملك بالتقادم  ، تكون ملكاً لألمة أصحابها عنها

 industries، واستندت فيها إلى أن بعض الصناعات  قدتها محكمة استئناف باريسالنص حذف من المشروع بناء على مالحظة 

des chiffonniers فتحولها إلى ورق أو إلى مواد أخرى ذات  تقوم على التقاط المخلفات والمنقوالت التي يتخل عنها أصحابها ،

. وأصبح مسلماً في القانون الفرنسي أن هذه المادة  مدني فرنسي سالف الذكر 129. وقد استبدل بالنص المحذوف نص المادة  فائدة

، عندما عدلت  . وقد أكدت لجنة تنقيح التقنين المدني الفرنسي هذا المعنى األخيرة مقصورة على العقار دون المنقول كما سبق القول

) لجنة تنقيح  "كون ملكاً للدولة العقارات التي ليس لها مالك ت "مدني فرنسي على الوجه اآلتي :  129في مشروع تنقيحها المادة 

 .  ( 799و ص  719ص  – 721ص  2551سنة  – 2551التقنين المدني الفرنسي سنة 
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 .  عن ملكيته فيصبح المنقول ال مالك له

، والسمك في  ( res communes( : األشياء المشتركة )  res nuliusمثل المنقول الذي ال يكون له مالك منذ البداية ) 

 .  ، والحيوانات غير األليفة ، والطير في الهواء الماء

يصبح  "مدني في هذا الصدد على ما يأتي :  2/  712، وقد نصت المادة  ، ثم يتخلى هذا عنه وقد يكون للمنقول مالك

 "، إذا تخلى عنه مالكه بقصد النزل عن ملكيته  المنقول ال مالك له
 (2 )

، فقد  مالك المنقول عنه بقصد النزول عن ملكيته . فإذا تخلى 

،  ، مثل ذلك أن يلقى شخص في الطريق ، ومن ثم يجوز ألي شخص أن يتملكه باالستيالء هذه الملكية وأصبح المنقول ليس له مالك

عن ملكيتها  ، قاصداً بذلك النزول ، أوراقاً أو أشياء أصبحت غير ذات نفع له أو في سلة المهمالت لتلقى في الطريق
 (1 )

. ومثل ذلك  

، ثم يعود إلى حيازته مرة أخرى  ، ثم يطلقه متخلياً عن ملكيته فيفقدها أيضاً أن يحوز شخصاً حيواناً غير أليف فيتملكه باالستيالء

، كما إذا  طريق. ومثل ذلك أخيراً الطير واألتربة التي تستخرج من باطن األرض وتلقى على قارعة ال فيعود إلى تملكه باالستيالء

 ً  .  حفر شخص خندقاً في أرضه أو طهر ترعة أو مصرفا

، هو ترك المنقول  ( عنصر مادي 2ويشترط في التخلي الذي يفقد المالك ملكية المنقول أن يكون متوافراً على عنصرين : ) 

هذه النية من الظروف كما هو األمر ، وقد تستخلص  ، هو نية النزول عن ملكية المنقول ( وعنصر معنوي 1. )  يخرج من حيازته

،  . وعلى ذلك إذا ضاع منقول من مالكه في إلقاء األشياء في الطريق أو في إطالق الحيوان غير األليف بعد اعتقاله ليعود إلى حريته

الملكية ، فهو إذا كان قد فقد حيازته فإن ذلك لم يقترن عنده بنية النزل عن  فإن المالك ال يعتبر تخلياً عن ملكيته
 (9 )

  . 

، إذ النص  ، أن العقار ال يجوز أن يتخلى مالكه عنه ، عن طريق التدليل العكسي مدني 1/  712ويفهم من نص المادة 

، تخلصاً من الضرائب مثالً أو من أحكام قانون اإلصالح  ، قاصداً النزول عن ملكيته مقصور على المنقول فمن تخلى عن عقار

 .  ، وال يؤول العقار للدولة ، فال يفقد هذه الملكية يبقى بالرغم من ذلك على ملكيته ، فإن العقار الزراعي

 نص قانوني :  –كيف يتم اإلستيالء على المنقول الذي ال مالك له  - 6

 مدني على ما يأتي : 719تنص المادة 

 "، ملكه  من وضع يده على منقول ال مالك له بنية تملكه " 
 (5 )

  . 

                                                 

 (
2
من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما أستقر عليه في التقنين المدني  2/  2991تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

. ووافقت لجنة المراجعة على  "ال مالك له  "بدالً من عبارة  "سائبة  "ي كان يستعمل لفظ ، فيما عدا أن المشروع التمهيد الجديد

، وفي لجنة مجلس الشيوخ  2/  559، ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2/  551النص تحت رقم 

ووافقت  "التي تتبادر إلى الذهن من داللة السائبة في اإلسالم دفعاً للشبهة  "، وذلك  "سائبة  "بلفظ  "ال مالك له  "استبدلت عبارة 

 1، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  2/  712اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم 

 .  ( 259ص  – 277ص 

 .  معموالً به، ولكن الحكم كان  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق 

 .  ) مطابق ( 2/  715ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( 2/  719 م  التقنين المدني الليبي 

 .  ) موافق ( 2295 م  التقنين المدني العراقي

 ال مقابل  قانون الملكية العقارية اللبنانية 

 (
1
 .  29لي فقرة أنظر ما ي ( 

 (
9
. وال يشترط لسقوط الملكية  ، وسقطت ملكية صاحبه ، أصبح المنقول ال مالك له وإذا توافر العنصران المادي والمعنوي في التخلي ( 

 .  ( 529ص  911، بل إن مجرد التخلي مسقط للملكية ) عبد المنعم البدراوي فقرة  أن يستولى أحد على المنقول

 (
5
.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2992: ورد هذا النص في المادة تاريخ النص  ( 

. فمجلس الشيوخ  595. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 552ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 277 – 271ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  719تحت رقم 

. ) وهذا الحكم  : األموال التي ليس لها مالك تعتبر ملكاً ألول واضع يد عليها 15/  91ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة  

 .  يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد (
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 ، إذا اجتمعت تحقق اإلستيالء وكان سبباً لكسب الملكية : هذا النص أن لالستيالء أركاناً ثالثةويخلص من 

منقول ال مالك له : وقد رأينا فيما تقدم  –أوالً 
 (2 )

، أو أن يكون له مالك في  أن المنقول الذي ال مالك له إما أن يكون كذلك منذ البداية 

، فيكون سبباً في كسب  . ففي الحالتين يرد اإلستيالء على هذا المنقول الذي ال مالك له ملكيتهأول األمر ثم يتخلى هذا المالك عن 

، ولم  . فلو أن شاعراً نظم شعراً  . فالمنقول المعنوي ال يرد عليه اإلستيالء . ويجب أن يكون المنقول مادياً  ملكيته لمن وضع يده عليه

لشعر في الطريق بنية النزول عن ملكيته للورقة وعن حقه المعنوي في الشعر الذي يرض عنه فألقى الورقة التي كتب فيها هذا ا

،  ، فإنه يملك باالستيالء الورقة وحدها دون الحق المعنوي للشاعر في شعره ، فالتقط الورقة عابر في الطريق واستولى عليها نظمه

ل في شأنه حق المؤلف المالي بدعوى أنه كسب هذا الحق ، وأن يستعم ومن ثم ال يجوز لمن استولى على الورقة أن ينشر الشعر

. وقد وقع مثل ذلك  ، وليس منقوالً مادياً حتى يمكن أن يرد عليه اإلستيالء ، وذلك ألن حق المؤلف المالي منقول معنوي باالستيالء

. فقضى بأال حق  لتقطها أحد المارة، فا ، وألقى بها في الطريق ، فمزق مصور الصورة التي رسمها ولم يرض عنها فعالً في فرنسا

، إذ اعتبر بيع الصورة هنا بعد جمع شتاتها نشراً للصورة  له في جمع شتات أجزاء الصورة وإعادتها إلى أصلها وبيعها
 (1 )

  . 

يريد . فيجب حتى يتحقق اإلستيالء أن يستحوذ من  وضع اليد على هذا المنقول : وهذا هو العنصر المادي للحيازة –ثانياً 

، ويستأثر به دون سائر الناس  ، فيصبح في قبضة يده تملك المنقول عليه
 (9 )

  . 

. فيجب إذن على من يريد تملك المنقول باالستيالء أن يجمع بين عنصري  نية التملك : وهذا العنصر المعنوي للحيازة –ثالثاً 

. فلو التقط شخص منقوالً ملقى في الطريق  هي عين اإلستيالء ، وهذه الحيازة . فيصبح حائزاً للمنقول الحيازة المادي والمعنوي

، فإنه ال يتملكه باالستيالء لفقد العنصر المعنوي للحيازة وهو نية  ، ولما تأمله زهد فيه وألقاه ثانية في الطريق مدفوعاً بعامل الفضول

،  يز والمجنون ال يستطيع أن يتملك منقوالً باالستيالء، فإن عديم التمييز كالصبي غير المم . ولما كانت نية التملك واجبة التملك

 .  النعدام نية التملك المترتب على انعدام التمييز

، تكفي للتملك ويرجع ذلك إلى أن الشيء الذي يرد عليه  ، غير مقترنة بأية واقعة أخرى ونرى من ذلك أن الحيازة وحدها هنا

. أما إذا كان  ، ولذلك كانت الحيازة وحدها كافية فتملكه ال يتضمن سلباً لملكية الغير،  اإلستيالء هو منقول ال مالك له كما قدمنا

. فإذا كان الشيء  ، بل يجب أن يقترن بها السبب الصحيح وحسن النية ، فالحيازة وحدها ال تكفي المنقول مملوكاً لشخص غير الحائز

، أو انقضاء  الحيازة انقضاء مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة، وجب لتملكه إلى جانب  عقاراً ومملوكاً لشخص غير الحائز

، يجب  . كذلك في تملك الثمار بالحيازة مدة التقادم القصير وهي خمس سنوات على أن يقترن بذلك أيضاً السبب الصحيح وحسن النية

 .  أن تقترن الحيازة بحسن النية

، ونميز فيها بين المنقول الذي ليس له مالك منذ  أكثرها في التقنين المدني، ورد  وننتقل اآلن إلى بعض تطبيقات اإلستيالء

، وبين المنقول الذي كان له مالك ثم أصبح ال مالك  ، فنعرض للشيء المشترك ولصيد البر والبحر وللحيوانات غير األليفة البداية

 .  شياء األثرية وللتركة التي ال وارث لها، فنعرض لألشياء المتروكة وللكنز وللقطة ) األشياء الضائعة ( ولأل له

                                                                                                                                                                    

 .  ) مطابق ( 717 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى التقنين المدني السوري م

 ) مطابق ( 715 التقنين المدني الليبي م

 .  ) موافق ( 2/  2957 التقنين المدني العراقي م

 قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 (
2
 .  9أنظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 - 2592داللوز  2592سنة  2592مارس سنة  1باريس  – 75 – 1 – 2517واللوز  2511نوفمبر سنة  29محكمة السين المدنية  ( 

عبد المنعم  – 21فقرة  1وأنظر أيضاً محمد علي عرفة  – 1هامش  199ص  951فقرة  9بال نيول وريبير وبيكار  – 77 – 1

منصور  – 71حسن كيرة ص  – 151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 9إسماعيل غانم ص  – 529ص  911البدراوي فقرة 

 .  111ص  – 111 ص 229مصطفى منصور فقرة 

 (
9
واإلحراز  - 1.  ، ملكه كل من أحرز بقصد التملك منقوالً مباحاً ال مالك له - 2 "مدني عراقي على ما يأتي :  2957وتنص المادة  ( 

. ويكون حكمياً بقرينة سبب اإلحراز كوضع  ، كحصد الكأل واالحتطاب من أشجار الجبال يكون حقيقاً بوضع اليد حقيقة على الشيء

 .  "إناء لجمع ماء المطر أو نصب شبكة للصيد 
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 المنقول الذي له مالك منذ البداية

 الشيء المشترك : - 7

 .  ، الستحالة هذا التعامل ، وهي غير قابلة للتعامل فيها ، كالشمس والهواء والبحر هناك أشياء مشتركة النفع لجميع الناس 

، ويجوز تملكها  ، فعند ذلك تصبح منقوالً ليس له مالك بعض النواحيولكن قد يصبح التعامل في هذه األشياء ممكنا من 

.  باالستيالء
 (2 )

، والبحر يمكن أن  ، والهواء يمكن أن يستعمله الكيميائي في أغراضه فأشعة الشمس يمكن أن يحصرها فوتوغرافي 

يؤخذ من مائه ما يصلح أن يكون محالً للتملك 
 (1 )

مائي ومغترف الماء من البحر يملك باالستيالء ما ، فكل من الفوتوغرافي والكي 

أحرزه من كل ذلك بنية تملكه 
 (9 )

  . 

 مدني على ما يأتي : 873نص قانوني : تنص المادة  –صيد البر والبحر  - 8

 "الحق في صيد البحر والبر واللقطة واألشياء األثرية تنظمه لوائح خاصة  "
 (5 )

  . 

، فهي تعرض لمسائل تفصيلية تدخل في مباحث القانون اإلداري  ئح الكثيرة التي تنظم الصيدوندع جانباً القوانين واللوا
 (2 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  1995فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنيجه  ( 

 (
1
، فإنه يتملك هذا المقدار من ماء البحر ) عبدالمنعم فرج  كما لو أحرز شخص أو شركة مقداراً من ماء البحر الستخراج الملح منه ( 

 .  ( 951ص  152ة فقرة الصد

 (
9
، بعضها يتعلق بالماء  وقد جاء في التقنين المدني العراقي نصوص ال مقابل لها في التقنين المدني المصري - 191فقرة  2الوسيط  ( 

،  باألشياء المباحة، وبعضها يتعلق  ، وقد تعتبر شيئاً عاماً أو شيئاً مباحاً ( والكأل والنار ) وهي أشياء ثالثة تشترك فيها كل الناس

. ونورد فيما يلي هذه النصوص  ، وكرعي المواشي في المراعى المباحة كاقتطاع األشجار واألحطاب واألحجار من الجبال المباحة

: 

عدم ، وإحراز الماء والكأل بشرط  ، والناس في هذه الثالثة شركاء فيجوز لهم االنتفاع بها الماء والكأل والنار مباحة - 2:  2955 م 

 - 9.  ، ولكن للمالك أن يمنع الغير من الدخول في ملكه ويعتبر مباحاً الكأل الثابت في ملك شخص بغير قصده - 1.  الضرر

 .  ، وفي المساقى والقنوات المملوكة للغير بشرط عدم الضرر ولإلنسان والحيوان حق الشفعة في الماء الذي لم يحرز

، إذا لم تكن من المحاطب والغابات المختصة من قديم بأهل القرى  من الجبال المباحة يجوز لكل شخص أن يقطع - 2:  2299 م 

والقصبات أشجاراً وأحطاباً وأحجاراً وغير ذلك من المواد التي يحتاج إليها في البناء والوقود وصنع اآلالت الزراعية وغيرها من 

، فيجوز ألهل هذه  المختصة من قديم بأهل القرى والقصباتوإذا وجد داخل حدود قرية مرعى من غير المراعى  - 1.  حاجاته

، إن لم يكن مضراً  ، ويجوز لغير أهل القرية ، من غير أن يؤدوا شيئاً من الرسوم ، وأن ينتفعوا بنباته القرية أن يرعوا فيها مواشيهم

 .  لقانون، وفق ما يجيزه ا ، وأن ينتفعوا بنباته ، أن يرعوا مواشيهم في هذا المرعى بأهلها

 (
5
.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2995تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

فمجلس الشيوخ تحت  – 551. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 555ووافقت عليه المراجعة تحت رقم 

 .  ( 255ص  – 259ص  1ة األعمال التحضيرية ) مجموع 719رقم 

 .  : يتبع في حقوق الصيد في البر والبحر منطوق اللوائح المخصوص بها 79/  95ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة  

 .  ) وحكم التقنين السابق يتفق مع حكم التقنين الجديد ( 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ) مطابق ( 792التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( 711التقنين المدني الليبي م 

 .  ) مطابق ( 2299التقنين المدني العراقي م 

 : 2291 م

ئد ، ثم يحرزه الصا وشرط الصيد أن يمتنع الحيوان عن اإلنسان بقدرته على القرار - 1.  ، ويجوز اتخاذه حرفة الصيد مباح براً وبحراً  - 2

 .  بعمله قاصداً صيده

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل
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، فيجوز لمن يستولى عليه أن يتملكه  ، فالطير في الهواء والسمك في الماء منقول ال مالك له منذ البداية وتبقى الناحية المدنية

 .  ، فقد ملكه ، فالصائد إذا صاد طيراً أو سمكاً وأصبح في قبضة يده السمك. واالستيالء هنا هو صيد الطير أو  باالستيالء

، كان لكل مالك في  . فإذا كانت األرض شائعة واألصل في صيد الطير أن حق الصيد في أرض يملكه صاحب هذه األرض

، أما النزول للغير عن حق الصيد فيقتضي رضاء جميع المالك في الشيوع  الشيوع حق الصيد فيها
 (1 )

. وإذا ترتب على األرض  

، فالمنتفع هو الذي يكون له حق الصيد  حق انتفاع
 (9 )

، إال باتفاق خاص  . أما المستأجر لألرض فال يكون له حق الصيد فيها 
 (5 )

  .

. وال يجوز ترتيب حق  ، بشرط مراعاة القوانين واللوائح التي تنظم هذا الحق لجميع، فهو مباح ل فإذا كان الصيد في طريق عام

، فحق االرتفاق ال يترتب لمصلحة شخص وإنما بترتب لمصلحة عقار  إرتفاق بالصيد
 (9 )

، وتسري  . ولكن يجوز إيجار حق الصيد 

عليه أحكام عقد اإليجار 
 (1 )

، وعلى ذلك يكون لمالك األرض أن  ، أو مستقالً عنها األرض. ويكون إيجار حق الصيد تبعاً إليجار  

، كما له أن يؤجر  ، فيستبقى لنفسه االنتفاع باألرض ويؤجر حق الصيد فيها آلخر يؤجر حق الصيد فيها مستقالً عن األرض ذاتها

ا أجر صاحب األرض حق . وإذ ، وله أخيراً أن يؤجر األرض ويستبقى حق الصيد لنفسه األرض لشخص وحق الصيد لشخص آخر

. أما إذا  ، ألن هذا الحق قد أجره ونزل بذلك عن حق االنتفاع به ، لم يجز له أن يصطاد بنفسه أو أن يسمح ألحد آخر بالصيد الصيد

سمح صاحب األرض بالصيد فيها آلخر ولو بمقابل فهذا السماح ال يعتبر إيجاراً بل عقداً غير مسمى تعهد به صاحب األرض بأال 

، وال يمنعه أيضاً  ، وهذا العقد غير المسمى ال يمنع صاحب األرض من الصيد في أرضه منع المتعاقد اآلخر من الصيد في أرضهي

من السماح ألشخاص آخرين بالصيد 
 (1 )

  . 

تيالء . ولكن ليس من الضروري لتحقق اإلس ويتحقق اإلستيالء على الطير بصيده ووقوعه ميتاً ولو في أرض الغير وإحرازه

، فالمسلم به أنه يكفي أن يقع الطير ميتاً أو مجروحاً جرحاً قاتالً بحيث ال يستطيع توقي مطاردة كالب الصيد  اإلحراز المادي للطير

، فيكون إحرازه أمراً محققاً وشيك الوقوع  له وال يستطيع القرار منها
 (7 )

. أما إذا كان الطير لم يجرح جرحاً قاتالً وكان يستطيع  

                                                                                                                                                                    

 (
2
والخاص  2511أبريل سنة  12ومثل هذا المرسوم بقانون الصادر في  – 2521أغسطس سنة  5مثل ذلك الئحة الصيد الصادرة في  ( 

. وقد عدل بالقانون رقم  بصيد األسماك في البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية وقناة السويس وبالمالحة في البحيرات الداخلة

 525، وبالقانون رقم  2599لسنة  179نون رقم ، وبالقا ) بشأن صيد اإلسفنج ( 2599لسنة  171، وبالقانون رقم  2557لسنة  55

، و بالقانون  2595لسنة  991، وبالقانون رقم  2595لسنة  179، وبالقانون رقم  2599لسنة  991، وبالقانون رقم  2599لسنة 

د اإلسفنج باإلذن لوزير الحربية في منح حق استغالل مرفق صي 2595لسنة  199ومثل ذلك القانون رقم  – 2595لسنة  199رقم 

باإلذن لوزير الحربية في منح حق استغالل مرفق  2591لسنة  155، والقانون رقم  بالمنطقة الغربية من المياه البحرية المصرية

باإلذن لوزير الحربية في منح حق  2595لسنة  177، والقانون رقم  صيد اإلسفنج بالمنطقة الغربية من المياه اإلقليمية البحرية

مايو  29ومثل ذلك المرسوم بقانون الصادر في  -ألسماك والمحار والبط واألوز والسمان ببعض البحيرات ببورسعيد استغالل صيد ا

ومثل ذلك المرسوم الصادر  – 2599لسنة  199، المعدل بالقانون رقم  بتقرير بعض المحظورات على صيد األسماك 2551سنة 

بحظر صيد بعض الحيوانات  2599لسنة  19ومثل ذلك القانون رقم  -ايد بإنشاء مجلس استشاري للمص 2557يونية سنة  12في 

 .  البرية

، وكذلك حق الصيد  . أما حق تملك ما يصاد فهذه مسألة من مسائل القانوني المدني وهذه التشريعات إنما تنظم حق ممارسة الصيد كمهنة

 .  باعتباره من متعلقات حق الملكية

 (
1
 .  195ص  959فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  - 151 - 2 – 11داللوز  2719نية سنة يو 25نقض فرنسي جنائي  ( 

 (
9
 .  في الهامش 552وأنظر ما يلي فقرة  - 999ص  192فقرة  1أوبرى ورد  ( 

 (
5
 .  195ص  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 919 – 2 - 57داللوز  2757أكتوبر سنة  92نقض فرنسي  ( 

 (
9
 .  191ص  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 575 – 2 – 52نقض فرنسي جنائي ( يناير داللوز  ( 

 (
1
وحق الصيد يكاد يكون مثالً فذا لحق يجوز إيجاره وال يجوز بيعه )  – 221فقرة  1وأنظر الوسيط  – 915أنظر ما يلي فقرة  ( 

 – 2519داللوز األسبوعي  2519يناير سنة  9ك نقض فرنسي جنائي أنظر مع ذل - 191ص  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

 .  . ويالحظ في هذا الصدد أن الوقف هو أيضاً يجوز إيجاره وال يجوز بيعه في النزول عن حق اإليجار لجمعية ( 299

 (
1
 .  1هامش  297ص  21فقرة  1أنظر الوسيط  ( 

 (
7
 2بالنيول وريبير وبوالنيجه  – 991ص  192فقرة  1أوبرى ورو  212 – 2 – 79داللوز  2715فبراير سنة  21نقض فرنسي  ( 

حتى لو وقع الطير في أرض الغير فإن الغير اليتملكه ) عبد المنعم  – 195ص  951فقرة  9بالنيول ويبير وبيكار  – 9951فقرة 



 

 

 

 

1984 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

. وقد تقوم صعوبات عملية فيما إذا اصطاد  ، ويجوز للغير أن يستولى عليه فيتملكه ، فقبل إحرازه ال يتحقق تملكه باالستيالء القرار

شخصان طيراً واحداً في وقت واحد أو على التعاقب 
 (2 )

، وكل هذه  ، وفيما إذا لم يعثر على الطير بعد وقوعه ثم عثر عليه بعد ذلك 

واقع يبت فيها قاضي الموضوع من مسائل ال
 (1 )

  . 

، وسائر األحياء المائية  والسمك في الماء
 (9 )

، فيكون سبب كسب  ، ويجوز تملكه بصيده ، هي أيضاً منقول ال مالك له 

جد في مجارى . ولكن السمك الذي يو . وينظم الصيد في البحر والبحيرات والمياه الداخلية لوائح كثيرة متنوعة الملكية هو اإلستيالء

، بل هو ملك لمالك مجرى الماء  ، ال يعتبر منقوالً ال مالك له ، كالترع والمصارف الخاصة والمستنقعات المياه المملوكة ملكية فردية

، وإذا صاد شخص هذا  . وال يجوز صيد السمك في مجارى المياه الخاصة إال بإذن أصحاب هذه المجارى الذي يوجد فيه السمك

إذن يعتبر سارقاً له السمك دون 
 (5 )

. ويتحقق اإلستيالء على السمك الذي ال مالك له بصيده ووقعه في شبكة الصائد بحيث ال يستطيع  

، فإنه يعود منقوالً ال  ، وعاد السمك إلى الماء ، فإذا تمكن السمك من اإلفالت ولم يستطع الصائد إحرازه قبل أن يفلت اإلفالت منها

 .  شخص آخر صيده ، ويجوز ألي مالك له

 مدني على ما يأتي : 2/  871نص قانوني : تنص المادة  –الحيوانات غير األليفة  - 9

، عاد ال مالك له إذا لم يتبعه  . وإذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق وتعتبر الحيوانات غير األليفة ال مالك لها ما دامت طليقة " 

، يرجع ال  ، ثم فقد هذه العادة من الحيوانات وألف الرجوع إلى المكان المخصص له . وما روض المالك فوراً أو إذا كف عن تتبعه

 "مالك له 
 (9 )

  . 

، كالدواجن والمواشي والخيل والحمير والبغال والكالب والقطط والقردة  ويخلص من هذا النص أن الحيوانات األليفة

، فهي عادة يكون لها صاحب  ، وال يجوز تملكها باالستيالء الً ال مالك له، ال تعتبر منقو والنسانيس وغير ذلك من الحيوانات األليفة

                                                                                                                                                                    

ير على الطير وهو في هذه . وإذا استولى الغ ( 119ص  229منصور مصطفى منصور فقرة  – 951ص  152فرج الصدة فقرة 

 ً  - 17 – 1 – 2522سيريه  2529ديسمبر سنة  1، ألن الصائد أصبح مالكاً للطير باالستيالء ) ديجون  الحالة بنية تملكه عد سارقا

ص  191وقارن شفيق شحاتة فقرة  - 529ص  – 525ص  911عبد المنعم البدراوى فقرة  – 21ص  29فقرة  1محمد على عرفة 

129 )  . 

 (
2
، ثم أطلق الثاني عياراً نارياً آخر فأجهز  ، بأن أطلق األول عياراً نارياً فأصاب الطير إصابة قاتلة فإذا صاد الطير اثنان على التعاقب ( 

، ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بأن الصيد يكون شركة بين  ، فإنه يكون ملكاً للصائد األول دون الصائد الثاني عليه

 .  ( 9951فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  –في الهامش  179ص  5) بيدان وفواران  الصائدين

 (
1
 .  195ص  951فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 215 - 2 - 79سيريه  2715ديسمبر سنة  21نقض فرنسي  ( 

 (
9
 .  ذلكوكل ما يوجد في البحر من لؤلؤ وأصداف وأحجار أخرى ثمينة وقواقع ومحارى وغير  ( 

 (
5
بال نيول  - 959ص  - 995ص  192فقرة  1أوبرى ورو  – 991 2 – 2592داللوز  2592يناير سنة  21نقض فرنسي جنائي  ( 

 .  195فقرة  9وريبير وبيكار 

 (
9
مدني من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين ال 1/  2991تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

. ووافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 1/  551. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  ، فيما عدا بعض خالفات لفظية الجديد

الحيوانات غير  "، وعبارة  "سائبة  "بكلمة  "ال مالك له  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة  1/  559النواب تحت رقم 

، لئال يفهم منها أنها حيوان الغابات آكلة  ما دام المقصود بالمتوحش هو غير األليف "وذلك  "الحيوانات المتوحشة  "بعبارة  "األليفة 

، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة  1/  712. ووافقت اللجنة على النص بهذه التعديالت تحت رقم  "اللحوم 

 .  259ص  - 277ص  1األعمال التحضيرية 

، ولكن األحكام كان معموالً بها دون نص ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق 

 األخرى

 ) مطابق ( 1/  715التقنين المدني السوري م 

 .  ) مطابق ( 1/  715التقنين المدني الليبي م 

 ال مقابل التقنين المدني العراقي

 قانون الملكية العقارية اللبنانية ال مقابل
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. وإذا ضلت هذه الحيوانات أو  ، وال يكون ذلك باالستيالء ، وال تزول ملكيته عنها إال بانتقالها إلى غيره بسبب ناقل للملكية يملكها

،  . وإنما تملك باالستيالء إذا تخلى صاحبها عن ملكيتها الضائعة ، وتسرى عليها أحكام األشياء ، فإن صاحبها ال يفقد ملكيتها تسربت

 .  ، وذلك كالكالب والقطط إذا تخلى عنها أصحابها ، ومن ثم يكسب ملكيتها من يستولى عليها فتصبح عندئذ منقوالً وال ال مالك له

الحيوانات التي تعيش طليقة على حالتها األصلية من ، كما تدخل  ، ويدخل في ذلك الحمام والنحل أما الحيوانات غير األليفة

التي تعيش عادة في الغابات كاألسود والنمور  $ 15$ ، بل تدخل الحيوانات  الحرية الطبيعية كالغزالن والذئاب والثعالب والطيور

والفيلة 
 (2 )

، ويتم ذلك باعتقالها  جوز كسبها باالستيالء، ومن ثم ي ، وتبقى كذلك ما دامت طليقة ، فهذه جميعاً ال مالك لها منذ البداية 

، أو أحرز أسوداً  ، أو اعتقل غزاالً أو طير وحبسه في قفص ، فإذا شيد شخص أبراجاً يأوي إليها الحمام وترويضها واستئناسها

، وتبقى ملكاً له ما دامت  ، فإنه يتملك هذه الحيوانات غير األليفة باالستيالء "السيرك  "ونموراً وفيلة لتعرض في ملعب من مالعب 

 .  معتقلة غير طليقة

، ويجوز لغيره  ، عادت حيوانات ال مالك لها ، أو انطلقت من نفسها بغير علمه أو بالرغم منه فإذا أطلقت هذه الحيوانات

، أو تتبعها  ها ليعيد اعتقالها. وذلك ما دام لم يتتبعها فوراً بعد علمه بانطالق تملكها باالستيالء على النحو الذي كان هو قد تملكها به

، ولم يكف عن تتبعها حتى أمسك بها وأعاد  . أما إذا تتبعها فوراً  وفراً ولكنه كف عن تتبعها يأساً منه أو زهداً فيها فبقيت طليقة

ن يتتبعها فيها وهي ، حتى في خالل الفترة التي كا ، فإن ملكيته لها التي كسبها باالستيالء في أول األمر تبقى وال تزول اعتقالها

 .  ، وإال عد سارقاً ألنه اختلس منقوالً مملوكاً لغيره . وال يجوز لشخص آخر أن يستولى عليها في هذه الفترة وهو عالم بحالتها طليقة

، فإنها تبقى ملكاً  ، كالحمام في األبراج وإذا روضت هذه الحيوانات حتى أصبحت تألف الرجوع إلى المكان المخصص لها

، ما دامت قد ألفت الرجوع إلى األبراج وما دامت  ، حتى في الفترة التي تغادر فيها األبراج وتطير في الهواء استولى عليها لمن

،  ، وتصبح مرة أخرى منقوالً ال مالك له ، فإنها تعود طليقة ، ولم تعد ترجع إلى األبراج . فإذا فقدت هذه العادة ترجع بالفعل إليها

 .  شخص تملكها ثانية باالستيالء على النحو الذي سبق بيانه ومن ثم يجوز ألي

 المنقول الذي كان له مالك - 2

 األشياء المتروكة :  - 11

، وذلك كاألوراق والزجاجات  ويقصد بها األشياء المنقولة التي تركها أصحابها وتخلوا عن ملكيتها زهداً فيها أو تخلصاً منها

عنها فتلقى في سلة المهمالت ومخلفات المنازل التي تلقى في صناديق القمامة وبقايا المأكوالت التي الفارغة واألشياء التي يستغنى 

. ويدخل في ذلك البدرات  يتركها اإلنسان في قطارات السكك الحديدية وما يقصد اإلنسان أن يتخلص منه فيلقيه في قارعة الطريق

يلتقطها في الحفالت واألعراس ، التي يلقى بها على الجمهور ل من النقود الصغيرة
 (1 )

. وتسمى هذه األشياء باألشياء المتروكة )  

res derelictace )  ( ألن صاحبها يتركها بنية التخلي عنها ،derelicto, abondon ) كما سبق أن بينا  . فالترك إذن ،
 (9 )

  ،

، واآلخر معنوي وهو نية التخلي عن ملكية الشيء وتركه  ، أحدهما مادي وهو التجرد عن حيازة الشيء يتكون من عنصرين

ليستولي عليه أول إنسان يعثر عليه فيحوزه 
 (5 )

، واألشياء التي ليس لها مالك منذ  . وعلى ذلك يجب التمييز بين األشياء المتروكة 

، كالطير في الهواء والسمك في الماء  أصالً  . أما الثانية فلم يكن لها مالك ، ثم تخلى عن ملكيتها . فاألولى كان لها مالك البداية

. ولكن األشياء المتروكة واألشياء التي ليس لها مالك من البداية سواء من حيث  والحيوانات غير األليفة على التفصيل الذي سبق بيانه

، إما ألن المالك قد تركه أو ألنه  الك، فكالهما يرد عليه اإلستيالء ألنه وقت أن يتم إحرازه واالستحواذ عليه ال يكون له م اإلستيالء

. فاألشياء المتروكة تخلي عنها  ، واألشياء الضائعة ) اللقطة ( . كذلك يجب التمييز بين األشياء المتروكة لم يوجد له مالك أصالً 

ً  ، ففقد ملكيتها صاحبها طوعاً وعن بينة من أمره ل هو قد فقدها بغير إرادته ، ب . أما األشياء الصالحة فلم يتخل عنها صاحبها طوعا

 ولم يستطع 

                                                 

 (
2
 .  2هامش  19وقارن ما دار من المناقشة في هذا الصدد في لجنة مجلس الشيوخ آنفاً ص – 29فقرة  2بودرى وفال في المواريث  ( 

 (
1
 .  99ص  217فقرة  1أوبرى ورو  ( 

 (
9
 .  9فقرة أنظر آنفاً  ( 

 (
5
 .  1امش ه 99ص  217فقرة  1أوبرى ورو  ( 
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، ولذلك تبقى ملكيتها له وال تزول إال بسبب قانوني  ، ولعله ال يدري أنه فقدها العثور عليها
 (2 )

  . 

، تصبح منقوالً ال مالك له  ، على النحو الذي قدمناه واألشياء المتروكة
 (1 )

، ومن ثمي جوز ألي شخص أن يتملكها  

، وعند  ، أن يعود فيستولى عليها إذا لم يكن أحد قد استولى عليها من قبل ، إذا بدا له ذلك يجوز للمالك األصلي نفسهباالستيالء فال 

 .  ذلك يملكها مرة أخرى ولكن بسبب جديد هو اإلستيالء

 مدني على ما يأتي : 872نص قانوني : تنص المادة  –الكنز  – 11

، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك  الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له،  الكنز المدفون أو المخبوء - 2 " 

 .  "رقبته 

 "والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خاصاً للواقف ولورثته  - 1 " 
 (9 )

  . 

 ويخلص من هذا النص أنه يجب أن يتوافر في الكنز شرطان :

. أما العقار المدفون فيكون عادة أثراً من اآلثار القديمة  ون مدفوناً أو مخبوءاً : فهو إذن مال منقول) الشرط األول ( أن يك
 (5 

                                                 

 (
2
 .  9وأنظر آنفاً فقرة  – 99ص  217فقرة  1أنظر أوبرى ورو  ( 

 (
1
 .  9مدني آنفاً فقرة  2/  712أنظر م  ( 

 (
9
، الذي ال  الكنز المدفون أو المخبوء - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2999تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 

، وعلى  ، فإذا لم يكن للعقار مالك كان المال المذكور لمن وجده ، يكون لمالك العقار أو لمالك رقبته ملكيته له يستطيع أحد أن يثبت

والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفة يكون ملكاً خالصاً للواقف  - 1.  كل حال يجب أن يدفع للحكومة الرسم المقرر في لوائحها

، بعد أن حذفت منه العبارة األخيرة من الفقرة  في المشروع النهائي 555على النص تحت رقم  . ووافقت لجنة المراجعة "ولورثته 

، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني  "فإذا لم يكن للعقار مالك كان المال المذكور لم وجده إلخ  "األولى : 

 – 252ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  711الشيوخ تحت رقم  ، فمجلس 55. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  الجديد

 .  ( 251ص 

: المال المدفون في األرض الذي ال يعلم له صاحب يكون لمالك تلك األرض وإذا  72/  97ويقابل النص في التقنين المدني السابق م  

. ) وحكم  يدفع للحكومة الرسم المقرر في لوائحها، وعلى كل حال يجب أن  ، كان المال المذكور لمن وجده لم يكن لألرض مالك

. ويالحظ أنه من النادر  التقنين السابق ال يختلف عن حكم التقنين الجديد إال في أنه يجعل الكنز لمن وجده إذا لم يكن لألرض مالك

وسنرى  – 9أنظر آنفاً فقرة  -نها ، فقد قدمنا أن مالك األرض ال يفقد ملكيتها حتى إذا تخلى ع جداً أال يكون لألرض مالك في مصر

 .  أن األراضي الصحراوية واألراضي غير المزروعة تعتبر ملكاً للدولة (

، الذي ال يستطيع  : الكنز المدفون أو المخبوء 799ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  

، مع  ، والخمس األخير لخزينة الدولة أخماسه لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز وخمسة لمكتشفه ، تكون ثالثة أحد أن يثبت ملكيته له

 .  مراعاة النصوص الواردة في القوانين واألنظمة الخاصة بالمناجم واآلثار

، والفقرة  / مدني مصري 711، الفقرتان األوليان مطابقتان لفقرتي المادة  تتكون من ثالث فقرات 711التقنين المدني الليبي م م  

. )  "، اقتسمه مع المالك مناصفة  وإذا عثر شخص بمجرد الصدفة على كنز في مال مملوك للغير "الثالثة تجري على الوجه اآلتي : 

 .  والتقنين الليبي يقسم الكنز مناصفة بين صاحب العقار ومن كشف الكنز (

، يكون لمالك العقار إن كانت األرض  ، الذي ال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته أو المخبوء: الكنز المدفون  2292التقنين المدني العراقي م 

. ) ويختلف التقنين العراقي عن  ، ولجهة الوقف إن كانت األرض موقوفة وقفاً صحيحا ، وللدولة إن كانت األرض أميرية مملوكة

، ويصرح هذا التقنين بأن الكنز  لجهة الوقف ال للواقف وورثته التقنين المصري في أنه يجعل الكنز الذي عثر عليه في أرض موقوفة

 .  للدولة إذا عثر عليه في أرض أميرية (

،  ، وخمس لمكتشفه : إن الكنز الذي يعثر عليه في األرض تعود ثالثة أخماسه لصاحب األرض 191قانون الملكية العقارية اللبناني م 

تفاظ بالتقييدات المنصوص عنها في القوانين النافذة واألنظمة المتعلقة بالمناجم واآلثار ، مع االح والخمس األخير للخزينة العامة

 . ) وأحكام القانون اللبناني تطابق أحكام التقنين السوري ( القديمة

 (
5
نوفمبر  19اريس األرض والذي يرجع إلى العهد الروماني ) بوقد قضى في فرنسا أنه ال يعتبر كنزاً الموزاييك الموجود في باطن  ( 

 9بالنيول وريبير وبيكار  – 99 – 2 – 71داللوز  2772ديسمبر سنة  29نقض فرنسي  – 251 – 1 – 17داللوز  2711سنة 
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)
. وما دام مدفوناً أو مخبوءاً فإنه يكون متميزاً عن  ، تسرى عليه األحكام المتعلقة باآلثار التاريخية ال األحكام المتعلقة بالكنز 

، ألنه جزء من باطن األرض وليس مدفوناً أو مخبوءاً  فط وأحجار في باطن األرض ال يكون كنزاً ، فما يوجد من معادن ون األرض

فيها 
 (2 )

، ويعتبر شيئاً ضائعاً  ، فهو ليس بكنز ، بل كان ملقى على سطح األرض أو مخبوءاً  $ 17$ . وإذا لم يكن المنقول مدفوناً  

تسري عليه أحكام األشياء الضائعة 
 (1 )

من الضروري أن يكون الكنز مدفوناً أو مخبوءاً في باطن األرض أو في حائط لبناء . وليس  

، كما إذا عثر على مجوهرات أو ذهب أو نقود في درج سري  . بل يجوز أن يكون مخبوءاً في منقول آخر يحتويه ، أي في عقار قائم

، أو على أوراق مالية أو سندات مخبوءة على صفحات كتاب أو سجل قديم  من أدراج المكتب
 (9 )

  . 

، وأنه كان قد  ) والشرط الثاني ( أال يستطيع أحد أن يثبت ملكيته لهذا المنقول : فإذا استطاع شخص أن يثبت ملكيته للمنقول

، فإنه ال يعتبر  درة أو للطمأنينة على بقائه محفوظاً دفنه في باطن األرض أو خبأه في مخبأ سري خوفاً عليه من السطو أو المصا

، ويجوز للمالك أن يسترده بدعوى االستحقاق  كنزاً 
 (5 )

  . 

. فقد رأينا أن المنقول الذي ال مالك له إما أن  ليس من الدقة أن يقال إنه منقول ال مالك له –بهذا التحديد  –ويالحظ أن الكنز 

، ولم  ، فهو قد كان له مالك . والكنز ليس هذا وال ذاك ، أو يكون قد ملكه شخص ثم تخلى عن ملكيته ةيكون لم يملكه أحد منذ البداي

. لذلك يبدو أن الكنز ال يصح أن يكون  يثبت أن هذا المالك قد تخلى عن ملكيته بل الظاهر أنه كان حريصاً عليه عندما دفنه أو خبأه

محالً لالستيالء 
 (9 )

،  . وإذا كنا نعالج هذه المسألة بين مسائل اإلستيالء محالً لالستيالء المنقول الذي ال مالك له، كما يصح أن يكون  

فألن الكنز يقرب من المنقول الذي ليس له مالك في أنه ولو أن له مالكاً إال أن هذا المالك غير معروف 
 (1 )

  . 

 .  ، ولم تسر أصالً في القانون المصري الفرنسي من أجل ذلك لم تسر على الكنز أحكام اإلستيالء كاملة في القانون

، فإذا كان من  أما القانون الفرنسي فيقسم الكنز مناصفة بين مالك العقار الذي وجد فيه الكنز وبين من عثر على هذا الكنز

مدني فرنسي (  121 عثر عليه هو نفس مالك العقار فالكنز له كله ) م
 (1 )

، من عثر  سم الكنز مناصفة، إذا ق . وفي الحالة األولى 

، ألن االستيالء ال يرد على الكنز  على الكنز يملك النصف بحكم القانون ال بحكم اإلستيالء
 (7 )

. وقد رأى المشرع الفرنسي  كما قدمنا 

أما من عثر .  ، وهما صاحب العقار ومن عثر على الكنز ، يتقاسمه الشخصان اللذان لهما شأن به ، ومالكه غير معروف أن الكنز

                                                                                                                                                                    

 2295فقرة  2. ويعد ملكاً لصاحب العقدر الذي يعد الموازييك جزءاً منه ) كوالن وكابتان ودي الموراندبير  ( 125ص  199فقرة 

 .  ( 519ص 

 (
2
 .  9919فقرة  2بالنيول ويبير وبوالنيجه  - 129ص  199فقرة  9نيول وريبير وبيكار  بال ( 

 .  129ص  – 125ص  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

فقرة  2بالنيول ويبير وبوالنجيه  – 129ص  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 17هامش  952ص  192فقرة  1أوبري ورو  ( 9) 

، إال إذا أصبح الوارث  ولكن ال يعتبر كنزاً المجوهرات واألشياء الثمينة المدفونة مع جثث الميت العتبارات دينية أو أدبية – 9912

 121مارتي ورينو فقرة  – 299 - - 2599سيريه  2755مارس سنة  12لهذه األشياء غير معروف ولم تكن أشياء أثرية ) بوردو 

 .  ( 597ص  – 591ص 

، فإذا وجده  ، فقد يتوقع شخص أن يكون في أرض كنز ويسعى للكشف عنه شترط في الكنز أن يعثر عليه بمحض الصدفةوال ي ( 5) 

، ولكن يصح أن يكون  . كذلك ال يشترط في الكنز أن يكون قديماً وإن كان يغلب أن يكون كذلك سرت عليه األحكام المتعلقة بالكنز

ص  192فقرة  1، فما دام أحد ال يستطيع أن يثبت ملكيته إياه فهو كنز ) أوبري ورو  جداً  هناك منقول قد دفن أو خبئ من عهد قريب

 .  ( 2291ص  9912فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 129ص  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 952

 9وأنظر أنسكلوبيدي داللوز  – 9919فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنيجه  – 2299فقرة  2قرب كوالن وكابيتان ودي المورانديير  ( 9) 

 .  99وفقرة  11فقرة  occupationلفظ 

 .  17ص  – 11ص  27فقرة  1قارن محمد على عرفة  ( 1) 

،  عثر على الكنز . فهو يعطي لمن ، أعدل من الحكم الذي ورد في التقنين المدني المصري ، من بعض الوجوه وقد يكون هذا الحكم ( 1) 

، إذ هو الذي كشف عنه ولوال هذا الكشف لكان محتمالً أن يبقى الكنز مختبئاً ال يدري به  ، نصف الكنز إذا لم يكن هو مالك العقار

لب ، أما إذا لم يكن له نصيب فيه بهذا المقدار فيغ أحد هذا إلى أن إعطاء نصف الكنز لمن عثر عليه يشجعه على أن يعلن كشفه للكنز

ً  ، ليستأثر به وحده أن يكتم أمر كشفه إذا استطاع إلى ذلك سبيالً   .  ، وإن عد في هذه الحالة سارقا

 .  121ص  191فقرة  9أنظر عكس ذلك بال نيول وريبير وبيكار  ( 7) 
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، فألنه هو الذي كشف عنه وقد كان قبل ذلك مدفوناً أو مخبوءاً  على الكنز
 (2 )

. فألن هناك احتماالً أن يكون  . وأما صاحب العقار 

، وإال فهناك احتمال آخر أنه كان يعثر على الكنز وهو موجود في  مالك الكنز هو أحد أجداده إذا كان يملك العقار من مدة طويلة

، فهو يتملكه ال  ، إذا عثر على الكنز مالك العقار نفسه فتملكه كله . وفي الحالة الثانية ه لو لم يسبقه من عثر على الكنز فعالً عقار

، ولكن بحكم  ، وال بحكم اإلستيالء فالكنز ال يصح أن يكون محالً لالستيالء كما قدمنا بحكم االلتصاق فهذه ليست حالة من حاالته

القانون 
 (1 )

، وهو الذي  ، فهو الذي يملك العقار . فقد رأى المشرع الفرنسي أن صاحب الشأن في الكنز هو صاحب العقار وحده 

، ومن ثم ال يوجد أحد يزاحمه فكان له الكنز كله  عثر على الكنز
 (9 )

  . 

. وقد يفسر ذلك بأن من  نز، فلم يجعل له أي نصيب في الك وأما القانون المصري فقد أغفل جانب من عثر على الكنز أصالً 

، فليس له فضل  . فإن عثر عليه مصادفة ، أو بناء على تكليف المالك إياه بالبحث عثر على الكنز إما أن يكون قد عثر عليه مصادفة

 لالستيالء ، وهو ال يستطيع أن يتملك الكنز باالستيالء إذ الكنز ال يصح أن يكون محالً  في العثور عليه وال يستحق شيئاً من أجل ذلك

، ومن ثم ال يكون له حق في  ، فهو إنما كان يعمل لحساب المالك . وإن عثر عليه بناء على تكليف المالك إياه بالبحث كما قدمنا

، أو يرجع هو على المالك بدعوى اإلثراء بال سبب  ، والمالك يجيزه طبقاً لما عسى أن يكون قد تم بينهما من اتفاق الكنز
 (5 )

  . 

. وعلى  ، فال يبقى أمامه إال مالك العقار الذي وجده فيه الكنز دام القانون المصري قد أغفل جانب من عثر على الكنزوما 

. فإذا  ، سواء كان هو الذي عثر على الكنز أو كان شخص آخر هو الذي عثر عليه ذلك جعل القانون المصري الكنز كله لهذا المالك

. وإنما  ، ال ألنه تملك الكنز باالستيالء فقد قدمنا أن الكنز ال يصح أن يكون محالً لالستيالء يملكه كان هو الذي عثر على الكنز فإنه

يتملكه بحكم القانون وحده 
 (9 )

، فقد رأى المشرع المصري أنه ما دام ال يوجد أحد يستطيع أن يثبت ملكيته للكنز فأولى الناس بالكنز  

. وإذا كان غير المالك هو الذي  عقاره وال يستطيع أحد أن يدعى على الكنز حقاً أقوى من حقه، فقد وجد الكنز في  هو صاحب العقار

، ال يكون له حق في الكنز  ، مصادفة أو بعد بحث . فمن عثر على الكنز ، فإن الكنز كله يكون مع ذلك للمالك وحده عثر على الكنز

، وال يأخذ من عثر على الكنز شيئاً إال ما يتبرع به  ر يتملك الكنز كله وحده. وال يبقى إذن إال صاحب العقا على الوجه الذي بسطناه

، أو ما تخوله له دعوى اإلثراء بال سبب  ، أو ما يتفق معه عليه له المالك
 (1 )

  . 

                                                 

، ولو لم يكن قد  عنه كله، بل ولو كشف عن بعض الكنز ال  ويكفي للعثور على الكنز أن يكشف عنه الشخص ولو لم يستحوذ عليه ( 2) 

مارتي ورينو فقرة  – 952ص  192فقرة  1أوبري ورو  – 95فقرة  29أدرك ألول وهلة أن الذي كشف عنه هو كنز ) ديمولومب 

، العتبر أنه هو وحده الذي عثر  ، وكشف أحدهم عن كنز وهو يحفر . ولو أن طائفة من العمال كانوا يحفرون معاً  ( 595ص  521

فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المورانديير  - 951ص  - 952ص  192فقرة  1أوبري ورو  – 99فقرة  29) ديمولومب على الكنز 

 .  ( 519ص  2295

 .  9915فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجييه  – 191فقرة  9أنظر عكس ذلك بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

، وهو  ، ويملك النصف اآلخر باعتباره أنه هو مالك العقار باعتبار أنه هو الذي عثر عليهأوقل إن مالك العقار يملك نصف الكنز  ( 9) 

 .  يملك كالً من النصفين بحكم القانون ال بحكم اإلستيالء وال بحكم االلتصاق

بحث عن الكنز وبذل جهوداً ، فيصح أن يكون هذا األخير قد  أما في القانون الفرنسي حيث يكون لمن عثر على الكنز نصفه كما قدمنا ( 5) 

. وإن فعل ذلك بغير تكليف من  ، وليس له حق في الكنز . فإنه يكون قد عمل لحسابه . فإن كان ذلك بتكليف من المالك في ذلك

ن . ولكن يقع أن يكون قد بحث دو ، فأولى أال يكون له حق في الكنز ، فإنه يكون متعدياً إذ بحث في أرض المالك دون إذنه المالك

. ويذهب بعض الفقهاء  ، كأن يكون صاحب حق انتفاع في األرض أو يكون مستأجراً لها تكليف من المالك ولكن على وجه مشروع

، وهو أولى بنصف الكنز من شخص عثر عليه  إلى إعطائه في هذه الحالة الحق في نصف الكنز ألنه لم يكن يعمل لحساب المالك

 .  ( 197فقرة  9بحكم القانون ) أنظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار  مصادفة دون بحث حيث يكون له النصف

، والكنز كله لمالك  ، فليس له أي حق فيه ، إذا عثر على كنز مصادفة أو بعد بحث ، فصاحب حق االنتفاع أو المستأجر وأما في مصر

 .  مدني ( 2/  711 ، وذلك بصريح النص ) م الرقبة

ص  – 115ص  222منصور مصطفى منصور فقرة  – 991ص  155عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 57م ص إسماعيل غان ( 9) 

179  . 

، وفي اليوم التالي  . فلو أن قاصراً باع أرضاً بثمن ليس فيه غبن ومالك العقار الذي يكون له الكنز هو المالك وقت العثور على الكنز ( 1) 

،  . وال يستطيع البائع القاصر أن يتمسك بأن هناك غبناً في البيع فهو له ال للبائع القاصر للبيع عثر المشتري على كنز في األرض

 – 11فقرة  2، وليس هناك غبن فيما يتعلق ببيع األرض ) بودري وقال في المواريث  فهو لم يبع إال األرض ولم يبع الكنز
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ال ، فإن الكنز  ، وعثر شخص على كنز في العقار وإذا كان على العقار حق انتفاع لشخص أو حق حكر أو كان لها مستأجر

، ألن الكنز ال يعتبر ثماراً حتى يتملكها هؤالء  يكون لصاحب حق االنتفاع وال للمحتكر وال للمستأجر
 (2 )

. ويكون الكنز كله لمالك  

. ونص التقنين المدني  ، أو للمالك في حالة المستأجر ، أو للمحكر في حالة صاحب حق الحكر الرقبة في حالة صاحب حق االنتفاع

. يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك  . . . الكنز "مدني سالفة الذكر :  2/  711، إذ تقول المادة  لمعنىصريح في هذا ا

، مصادفة أو بعد  ، حتى لو كان من عثر على الكنز ، ويكون الكنز كله لمالك الرقبة أو للمحكر أو للمالك . ويسري هذا الحكم "رقبته 

، هو صاحب حق االنتفاع أو المحتكر أو المستأجر  بحث
 (1 )

، في القانون  ، فقد قدمنا أن العثور على الكنز ال يخول من عثر عليه 

 .  ، أي حق في الكنز المصري

وإذا كان العقار الذي عثر فيه على الكنز عيناً موقوفة 
 (9 )

، وهذا  ه، فالكنز يكون لمن كان مالكاً للعقار عند وقف ال مالك لها 

. ومن ثم يكون الكنز كله للواقف إذا كان ال  ، فبقى على ملكه ، وهو ال يمكن أن يكون قد وقف الكنز المالك ال بد أن يكون هو الواقف

 ً ، أو لورثته إذا كان قد مات  يزال حيا
 (5 )

  . 

صة بما في ذلك ملكية األراضي غير ، سواء كان ملكيتها للعقار ملكية عامة أو ملكية خا وإذا كان العقار ملكاً للدولة

، ومن ثم يكون الكنز كله للدولة  ، فالكنز يكون هنا أيضاً للمالك المزروعة واألراضي الصحراوية
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

jacquez  لفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 299ص  – 291صtresor  2717أبريل سنة  11أنظر عكس ذلك باريس  – 92فقرة 

 .  ( 252 – 1 – 17سيريه 

، فهناك رأي يذهب إلى أن األثر الرجعي لإلبطال أو للفسخ  ، ثم أبطل البيع أو فسخ وإذا باع المالك األرض وعثر المشتري على كنز فيها

 29، ومن ثم يكون الكنز له ) ديمولومب  قت العثور على الكنز، فكان هو المالك و يجعل األرض لم تخرج أصالً عن ملكية البائع

 .  ( 21فقرة  9محمد كامل مرسي  – 11فقرة  2بودري وفال في المواريث  –مكررة  51فقرة 

ان هو ، والتسليم بأن المالك فعالً وقت العثور على الكنز ك إلى هذا الحد –وهو مجرد مجاز قانوني  –واألول عدم إعمال األثر الرجعي 

:  91فقرة  Tresorلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  – 299ص  jacquez، فيكون له الكنز ) أنظر في هذا المعنى  المشتري ال البائع

، نصف الكنز باعتبار أنه هو المالك والنصف اآلخر باعتبار أنه هو  ، طبقاً ألحكام القانون الفرنسي يكون للمشتري في هذه الحالة

 .  نز (الذي عثر على الك

بالنيول وريبير  – 19فقرة  2، ال هو من ثماره وال هو من منتجاته ) بودرى وفال في المواريث  فهو شيء مستقل عن العقار ( 2) 

. وينبني على ذلك أنه إذا كان العقار الذي عثر فيه على  ( 19فقرة  Tresorلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  - 9915فقرة  2وبوالنجيه 

وقارن  – 15فقرة  2، لميمتد الرهن إلى الكنز ألنه ال يعتبر من ملحقات العقار المرهون ) بودري وقال في المواريث  الكنز مرهوناً 

 – 11ص  27وفقرة  11ص  21فقرة  1محمد علي عرفة  –ويعتبر الكنز من ملحقات العقار  191وفقرة  11شفيق شحاتة فقرة 

 –ويعتبر الكنز تابعاً لعقار  527ص  919عبد المنعم البدراوي فقرة  –ملحقاته ويعتبر الكنز من توابع العقار و 15وص  17ص 

، ثم وجد كنز في  وإذا باع شخص بناء على أن يهدم المشتري هذا البناء ويأخذه أنقاضاً وتبقى األرض للبائع –(  79حسن كيرة ص 

كوالن وكابيتان  - 557فقرة  7لوران  – 57فقرة  29، فالكنز للبائع صاحب األرض ال للمشتري صاحب البناء ) ديمولومب  البناء

 .  ( 12فقرة  2عكس ذلك بودري وفال في المواريث  – 515ص  2295فقرة  2ودي الموراندير 

 .  ( 59ص  91فقرة  2واريث أو كان حائزاً للعقار حتى لو كان حسن النية ) بودرى وفال في الم ( 1) 

 .  والوقف هنا يكون وقفاً خيرياً بعد أن ألغى الوقف األهلي ( 9) 

 17الحقوق  2529مارس سنة  9مصر استئنافي  - 91ص  19رقم  29المجموعة الرسمية  2529ديسمبر سنة  21استئناف وطني  ( 5) 

 .  229ص 

مدني يجعل الكنز الذي يعثر  711وقد كان المشروع التمهيدي للمادة  – 191ة شفيق شحاتة فقر – 21فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 9) 

وأنظر  – 9هامش  17، فحذف هذا الحكم في لجنة المراجعة ) أنظر آنفاً ص  عليه في أرض ال مالك لها ملكاً لمن عثر على الكنز

، فمن عثر  جبال والمغاور ال تعتبر ملكاً للدولة. وهناك رأي يذهب إلى أن ال ( 2هامش  991ص  155عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

، وال يكون الكنز ملكاً للدولة )  ، فإنه يتملكه باالستيالء على كنز في مغارة أو كهف في الجبل أو في الصحراء البعيدة عن العمران

، أن الجبال والمغاور  الء، إلى جانب أن الكنز ال يصح أن يكون محالً لالستي . ويالحظ ( 17ص  27فقرة  1محمد على عرفة 

، مملوكة كلها  والكهوف والصحراء البعيدة عن العمران شأنها جميعاً شأن األراضي غير المزروعة وسائر األراضي الصحراوية

 .  ، فالكنز الذي يعثر عليه فيها يكون ملكاً للدولة للدولة
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، سواء كان مالكاً للعقار الذي يوجد فيه المنقول أو لم يكن مالكاً  ، كان الكنز لمالك هذا المنقول وإذا عثر على الكنز في منقول

له 
 (2 )

  . 

.  ، ولذلك أعطى الكنز لمالك العقار الذي وجد فيه وقد فرضنا في كل ما تقدم أنه ال يوجد أحد يستطيع أن يثبت ملكيته للكنز

، واستطاع أن يثبت ملكيته له  فإذا وقع أن ظهر مالك الكنز بعد ذلك
 (1 )

، فإنه يستطيع أن يسترده من تحت يد مالك العقار بدعوى  

، فإن دعوى االستحقاق ولو في  . وال يسقط حق مالك الكنز بالتقادم المسقط طبقاً للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن ، االستحقاق

. وهناك رأي يذهب إلى أن مالك العقار الذي وجد فيه الكنز يكون قد حاز الكنز وهو منقول بحسن نية معتقداً  المنقول ال تسقط بالتقادم

، ولكن الكنز يعتبر في حكم المفقود  ، ومن ثم تسري القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية لهأنه قد أصبح مالكاً 

فيكون لمالكه حق استرداده في خالل ثالث سنوات من وقت فقده أي من وقت حيازة مالك العقار للكنز 
 (9 )

. ولكن الرأي الراجح هو  

،  يمكن أن تكون حيازته بحسن نية ألنه يعلم أو ينبغي أن يعلم أن للكنز مالكاً من حقه أن يستردهأن مالك العقار الذي حاز الكنز ال 

. ومن ثم يكون لمالك الكنز أن يسترده من مالك العقار في أي  هذا إلى أنه ليس لديه سبب صحيح ) فيما يتعلق بالقانون المصري (

لك مالك العقار الكنز بالتقادم الطويل ، هذا ما لم يتم ، ال في خالل ثالث سنوات فقط وقت
 (5 )

. أما إذا باع مالك العقار الكنز لمشتر  

، وال يستطيع مالك الكنز أن يسترده حتى في خالل ثالث سنوات ألن الكنز ال يعتبر مفقوداً  حسن النية فإن المشترى يملكه بالحيازة

وال مسروقاً 
 (9 )

  . 

  اللقطة ) األشياء الضائعة ( : - 12

 ". تنظمه لوائح خاصة  . . القطة . . الحق في "مدني تنص على أن  719رأينا أن المادة 
 (1 )

. واللقطة هي الشيء الضائع  

. وقد قدمنا  ، فيعثر عليه شخص آخر ويلتقطه يفقده صاحبه وال يعثر عليه
 (1 )

.  أنه يجب التمييز بين اللقطة واألشياء المتروكة 

، أما األشياء  صاحبها ففقد حيازتها المادية ولكنه لم يتخل عن ملكيتها فبقى مالكاً لها وال تكون محالً لالستيالءفاللقطة ضاعت من 

. والقرائن تميز بين اللقطة واألشياء  المتروكة فقد تخلى صاحبها عن حيازتها وعن ملكيتها معاً فأصبحت غير مملوكة ألحد

، كان من حقه أن يفترض أن هذه أشياء متروكة تخلى عنها  ا طعام وزجاجات فارغة. فإذا وجد شخص في قطار بقاي المتروكة

، فتسري أحكام األشياء المتروكة  ، بعد أن أصابوا من الطعام كافيتهم وبعد أن شربوا ما كانت الزجاجات الفارغة تحتويه أصحابها

، فإن القرائن تدل في هذه الحالة على  ر على أنها لمسافر نسيها. أما إذا وجد في القطار حقيبة تدل الظواه ويجوز تملكها باالستيالء

عليها أحكام األشياء الضائعة ويكون اإلستيالء  $ 91$ ، ومن ثم تسري  أن الحقيبة ليست شيئاً متروكاً ولم يتخل صاحبها عن ملكيتها

عليها بنية تملكها في حكم السرقة 
 (7 )

  . 

                                                 

 .  592ص  155عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 2) 

. كما  ( 959ص  192فقرة  1أوبرى ورو  –(  29، وتدخل في ذلك البينة والقرائن ) ديمولومب  ثبات بجميع الطرقويجوز له اإل ( 1) 

، وقد ألت إليهم ملكيته بطريق  يجوز للورثة المتعاقبين لمالك الكنز أن يثبتوا أن الكنز كان ملكاً لمورثهم دفنه أو خبأه منذ زمن طويل

ال يكفي في فرنسا حيث لمن عثر على الكنز نصفه أن يثبتوا أن ملكية العقار الذي عثر فيه على الكنز ، ولكن  التوارث على التعاقب

، أن الكنز نفسه كان مملوكاً لمورثهم وأنه هو أيضاً العقار  ، ليستأثروا بكل الكنز ، بل يجب أن يثبتوا قد ألت إليهم بطريق التوارث

 19نقض فرنسي  – 255 – 2592داللوز  2599ديسمبر سنة  27رث أو الوصية ) باريس الذي عثر عليه فيه آل إليهم بطريق التوا

. وكل هذه األحكام  999 – 2555داللوز  2555وقارن السين أول يونية سنة  - Sonm 11.  2591داللوز  2599أكتوبر سنة 

 521مارتي ورينو فقرة  - 2119ص  2971فقرة  1: مازو  Mouffetardصدرت في قضية شهيرة عرفت بقضية كنز شارع 

 .  ( 22فقرة  Tresorلفظ  9أنسيكلوبيدي داللوز  - 111كاربونييه ص  – 591ص 

 .  191فقرة  9بال نيول وريبير وبيكار  ( 9) 

وقرب  – 11ص  – 11ص  21فقرة  1محمد على عرفة  – 7فقرة  9محمد كامل مرسى  – 55فقرة  2بودرى وفال في المواريث  ( 5) 

 .  95هامش  955ص  192فقرة  1 أوبرى ورو

 .  21ص  7فقرة  9محمد كامل مرسى  – 91ص  55فقرة  2بودرى وفال في المواريث  ( 9) 

 .  7أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  29أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  19ص  21فقرة  1محمد على عرفة  ( 7) 
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، فال يعتبر شيئاً ال مالك له  . فهما يتفقان في أن كالً منهما لم يتخل صاحبه عن ملكيته والكنزكذلك يجب التمييز بين اللقطة 

وال يكون محالً لالستيالء 
 (2 )

ً  . ويتفقان كذلك في أن كالً منهما  ، إال أن هذا المالك وقت العثور على الشيء غير  ، ولو أن له مالكا

، أو باد للعيان فوق رف أو  ، فهو إما ملقى على قارعة الطريق نقول ظاهر أمام الناس. ولكنهما يختلفان في أن اللقطة م معروف

،  . أما الكنز فقد قدمنا أنه منقول غير ظاهر للعيان ، أو باق في مكانه الظاهر في قطار أو في سيارة لألجرة أو نحو ذلك على درج

، ولكن  . أما اللقطة فيحتمل أن تكون محدودة القيمة ، ولذلك دفن أو خبئ . ويغلب أن يكون الكنز شيئاً ثميناً  فهو إما مدفون أو مخبوء

. ويغلب من الناحية العملية أال يعرف المالك الحقيقي  يحتمل أيضاً أن تكون ذات قيمة كبيرة كمجوهرات أو مقدار كبير من النقود

، إذ  . أما اللقطة فاحتمال التعرف على صاحبها أقرب ووه مكانه، إذ يكون قد دفن الكنز أو خبأه منذ مدة طويلة وال يعرف ذ للكنز أبداً 

 .  يكون غالباً قد فقدها منذ مدة قريبة ولم ينقطع عن السؤال والبحث عنها

 ً . فمحفظة النقود التي ينساها  ، ولم تعد له سيطرة عليه وال يتحقق ضياع الشيء من مالكه إال إذا خرج من حوذته تماما

 .  ، فإذا عثر عليها أحد الخدم وجب عليه إرجاعها لمخدومه وال حق له في العشر ال تكون لقطةصاحبها في منزله 

ويخلص مما تقدم أن اللقطة منقول له مالك 
 (1 )

. وإنما عولجت  ، كما سبق القول ، ولذلك ال يصلح أن يكون محالً لالستيالء 

، فهي تقرب من المنقول الذي ليس  ها مالك إال أن هذا المالك غير معروف، ألن اللقطة وإن كان ل هذه المسألة بين مسائل اإلستيالء

. وهذا هو نفس التبرير الذي قدمناه في معالجة مسألة الكنز بين مسائل اإلستيالء  له مالك
 (9 )

  . 

. فمن عثر عليها  يالء، لذلك ال تسري عليها أحكام اإلست ولما كانت اللقطة ال تصلح أن تكون محالً لالستيالء ألن لها مالكاً 

، بل يعتبر في حكم السارق ألنه يعلم أنها لقطة لها مالك  وأحرزها بنية تملكها ال يتملكها
 (5 )

  . 

. وقد صدرت فعالً لوائح كثيرة وأوامر إدارية  مدني تقضي بأن الحق في اللقطة تنظمه لوائح خاصة 719وقد رأينا أن المادة 

، وحفظ ثمنها  ، وتنظم كيفية التصرف في هذه األشياء بعد انقضاء هذه المدة ها األشياء الضائعةتحدد المدة التي تحفظ في خالل

 .  ، ومتى تؤول هذه المبالغ للدولة إذا لم يتقدم أصحاب األشياء الضائعة لتسلمها لحساب المالك

. ويقضي بأن من  وأكثرها شموالً  ، فهو أهمها 2757مايو سنة  27ونقف من هذه التشريعات عند األمر العالي الصادر في 

. فإذا  ، وأن يسلمه يعثر على شيء أو حيوان ضائع يجب عليه أن يبلغ عنه أمام أقرب نقطة للشرطة في المدن وأمام العمد في القرى

.  بواسطة اإلدارة،  ، في المزاد العلني ، أو الحيوان خالل عشرة أيام . يبيع الشيء في خالل سنة من تسليمه لم يطالب به مالكه

. ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عشر  ، إذا كان الشيء الضائع يخشى عليه من التلف ويصح تقصير الميعاد الذي يتم فيه البيع

                                                 

 .  ، أما الكنز فإن صاحبه يعرف بداهة المكان الذي دفنه فيه أو خبأه دولكن اللقطة قد ضاعت من صاحبها فلم يعد يعرف أين توج ( 2) 

 .  9992وفقرة  9955فقرة  2قارن بال نيول وريبير وبوالنجيه  ( 1) 

 .  22أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 epaves( وفي األنهار )  epaves maritimesوفي فرنسا توجد قوانين قديمة تنظيم ملكية األشياء الضائعة في البحر )  ( 5) 

fluviasles  ( وغير ذلك من األشياء الضائعة )epaves terrestres ) من ذلك  . كما توجد قوانين ومراسم تنظم حاالت خاصة ،

تي تدفع األشياء التي تودع أقالم كتاب المحاكم والبضائع التي تترك في الجمارك والمنقوالت التي يعهد بها إلى أمناء النقل والمبالغ ال

. وتوجد أيضاً لوائح تنظم ملكية األشياء الضائعة في معظم المدن  لمصلحة البريد واألمتعة التي تترك في الفنادق وغير ذلك

، بأن  ، في غير األشياء الضائعة في البحر وفي األنهار التي تؤول ملكيتها للدولة . وتقضي هذه القوانين واللوائح بوجه عام الفرنسية

 2711يناير سنة  9، وإال عد في حكم السارق ) نقض فرنسي جنائي  لى شيء ضائع يجب عليه التبليغ عنه وإيداعهمن يعثر ع

بالنيول وريبير  – 2297وما بعدها ص  521جارسون في التعليقات على التقنين الجنائي جزء أول فقرة  – 551 – 2 - 11داللوز 

 .  ، أعطى الشيء لمن عثر عليه حب الشيء الضائع في مدة معينة. فإذا لم يعرف صا ( 119ص  121فقرة  9 وبيكار

. وإنما  ، فال يصلح أن يكون محالً لالستيالء ، ألن له مالكاً وإن كان غير معروف ولكن من عثر على الشيء الضائع ال يتملكه باالستيالء

. فهو إذا كان في هذه الحالة يعد في حكم  تمر حائزاً له، بل حبسه عنده واس يتملكه بالتقادم الطويل إذا كان لم يبلغ وعنه لم يودعه

، فإن هذا ال يمنع من تملكه الشيء الضائع إذ أن السارق يتملك الشيء المسروق بالتقادم الطويل ) بودري وتيسييه طبعة  السارق

يء الضائع قد بلغ عنه وأودعه ثم . أما إذا كان من عثر على الش ( 119ص  121فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 779رابعة فقرة 

، ولما كان المنقول ضائعاً فإن المالك يستطيع أن  ، فإنه يكون في حكم الحائز للمنقول بحسن نية رد إليه بعد انقضاء المدة المحددة

 .  ( 119ص  121وفقرة  129فقرة  9يسترده في خالل ثالث سنوات من وقت الضياع ) بالنيول وريبير وبيكار 
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، بل بحكم القانون  ، يتملكه ال بحكم اإلستيالء فإن الشيء الضائع ال يكون محالً لالستيالء كما قدمنا الثمن
 (2 )

رة بباقي . وتحتفظ اإلدا 

. وإذا آل الثمن إلى  ، فإنه يؤول إلى الدولة ، فإذا لم يتقدم المالك في خالل هذه المدة لتسلمه الثمن لحساب المالك مدة ثالث سنوات

. وال يصح أن يقال إن مدة ثالث السنوات هذه هي  ، فإنما يكون ذلك أيضاً بحكم القانون ال بحكم اإلستيالء الدولة بعد ثالث سنوات

، فإن اإلدارة تعلم أن الثمن ناتج من بيع شيء  لمدة التي ال يستطيع بعد انقضائها مالك الشيء الضائع استرداده من الحائز حسن النيةا

 .  ، فال يسري هذا الحكم عليها غير مملوك للدولة

،  في المدن وثمانية أيام في القرى، في خالل ثالثة أيام  أما إذا احتفظ من عثر على الشيء الضائع به ولم يبلغ عنه ولم يسلمه

. وهذا الجزاء إنما هو جزاء  ، وبعقوبته بغرامة ال تزيد على مائة قرش يقضي بحرمانه من حقه في العشر 2757فإن تشريع سنة 

،  نية تملكه. لكن إذا ثبت أن من عثر على الشيء الضائع قد احتفظ به ب على عدم التبليغ عن الشيء الضائع وعدم تسليمه في الميعاد

. وبهذا يقضي األمر العالي  ، فإنه يكون في حكم السارق سواء كانت هذه النية معاصرة لوقت عثوره على الشيء أو جدت بعد ذلك

،  ، فإن المادة األولى منه تقضي بأن من عثر على الشيء أو الحيوان الضائع والسابق اإلشارة إليه 2757مايو سنة  27الصادر في 

، تقام عليه الدعوى الجنائية المقررة لمثل هذه الحالة  حبسه وكان الحبس مصحوباً بنية امتالكه بطريق الغشإذا كان قد 
 (1 )

. وهذا ال  

، فإنه يتملكه بالتقادم  ، وظل حائزاً له مدة خمس عشرة سنة يمنع من أنه إذا عثر شخص على شيء ضائع واحتفظ به بنية تملكه

الطويل 
 (9 )

. وال يستطيع هذا األخير أن  ، جاز لمالك الشيء الضائع أن يسترده من تحت يد من عثر عليه امل مدة التقادم. فإذا لم تتك 

، فذلك ال يجوز إال إذا كان حائز  مدني ( 511يدفع بسقوط دعوى االسترداد بانقضاء ثالث سنوات من وقت ضياع الشيء ) م 

. وهنا حسن النية منتف فإن من عثر على الشيء يعلم أنه غير مملوك له  المنقول حسن النية ولديه سبب صحيح
 (5 )

، وكذلك واقعة  

،  . ولكن إذا باعت جهة اإلدارة الشيء الضائع بالمزاد العلني بعد سنة من تسليمه العثور على الشيء الضائع ال تعتبر سبباً صحيحاً 

. فإذا لمت نقض هذه المدة  د المالك بانقضاء ثالث سنوات من وقت الضياعفإن من رسا عليه المزاد يستطيع أن يدفع دعوى استردا

، ويرجع المالك على جهة اإلدارة بباقي الثمن الذي  كان للمالك أن يسترد الشيء الضائع على أن يرد الثمن لمن رسا عليه المزاد

أودع لحسابه بعد استنزال العشر الذي دفع مكافأة لمن عثر على الشيء الضائع 
 (9 )

  . 

                                                 

 .  2291فقرة  2أنظر قريباً من هذا المعنى كوالن وكابيتان ودي المور انديير  ( 2) 

وقد قضت محكمة النقض ) الدائرة الجنائية ( بأنه ال يشترط في جريمة تملك الشيء الضائع أن تكون نية التملك معاصرة للعثور على  ( 1) 

رقم  9مجموعة عمر الجنائية  2552فبراير سنة  29الجريمة ) نقض جنائي ، وإنما يصح أن تنشأ بعد ذلك فتتوافر بها أركان  الشيء

،  . وقضت أيضاً بأن جريمة اختال من الشيء الضائع تتحقق ولو لم تكن المدة المحددة للتسليم أو التبليغ قد مضت ( 959ص  195

. وأنظر دائرة النقض في  ( 222ص  59رقم  5التشريع والقضاء  2599فبراير سنة  11متى وضحت نية التملك ) نقض جنائي 

 .  55ص  91الحقوق  2529يونية سنة  11محكمة االستئناف 

، كما إذا ترك النزيل بعض أمتعته في الفندق فيكون صاحب الفندق مودعاً عنده ويكون ملتزماً بموجب  وإذا كانت الحيازة عرضية ( 9) 

. ولكن يستطيع صاحب الفندق أن  لحيازة ال تصلح أساساً للتملك بالتقادم، فإن هذه ا عقد الوديعة برد الشيء المودع إلى صاحبه

، إذا انقضت خمس عشرة سنة دون أن يطالب مالك األمتعة برد أمتعته فإن التزام صاحب الفندق بالرد يكون  يتمسك بالتقادم المسقط

وقارن كوالن وكابيتان ودي  – 92ص  25فقرة  1محمد على عرفة  – 951ص  192فقرة  1قد سقط بالتقادم ) أوبرى ورو 

، ال دعوى االستحقاق فإن هذه الدعوى األخيرة ال  . ولكن الذي يسقط هنا هي الدعوى الشخصية بالرد ( 779ص  2المورانديير 

 .  تسقط بالتقادم

 2297فقرة  2دي المور انديير كوالن وكابيتان و – 121فقرة  9بال نيول وريبير وبيكار  – 779بودرى وتيسييه طبعة رابعة فقرة  ( 5) 

 .  55هامش  951ص  192فقرة  1وقرب أوبرى ورو  92ص  25فقرة  1محمد على عرفة  –

، وإذا استرده في  ، فإن حق المالك في استرداد المنقول يسقط بثالث سنوات وكذلك إذا باع المنقول من عثر عليه لمشتر حسن النية ( 9) 

 .  لثمن إذا وجد في حالة من الحاالت التي توجب ذلكخالل هذه المدة قد يلتزم برد ا

، وإنما  ، وال يأخذ عشر قيمة الحيوان ، فمن يكبح جماح حيوان ال تسري عليه أحكام األشياء الضائعة وال يعتبر شيئاً ضائعاً حيوان جامح

نات األليفة إذا ألفت الرجوع إلى المكان . كذلك ال يعتبر شيئاً ضائعاً الدواجن والحيوا يرجع بدعوى الفضالة على صاحب الحيوان

، فمن يستولى عليها في فترة انطالقها بنية تملكها أو يستدرج حمام األبراج بطرق تدليسية ليستولى عليها يعد في حكم  المخصص لها

 .  ( 91ص  25فقرة  1السارق ) محمد على عرفة 
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 األشياء األثرية :  - 13

ً  719وتنص المادة  ، كما رأينا  مدني أيضا
 (2 )

. وكان  ". األشياء األثرية تنظمه لوائح خاصة  . . . الحق في "، على أن  

ثم ألغى .  الخاص بحماية آثار العصر العربي 2527لسنة  7الخاص باآلثار والقانون رقم  2521لسنة  25ينظم اآلثار القانون رقم 

. وبموجب هذا القانون  ، وهو القانون الذي ينظم اآلثار اآلن في مصر 2592لسنة  129هذان القانونان وحل محلهما القانون رقم 

األخير يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أظهرته أو أحدثته الفنون والعلوم واآلداب واألديان واألخالق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ 

، ويعتبر كذلك كل عقار أو منقول يكتشف في مصر لحضارة أجنبية كان لها اتصال  ر التالية إلى نهاية عصر إسماعيلوفي العصو

. كما أنه يعتبر أثراً كل عقار أو منقول يقرر مجلس الوزراء أن للدولة مصلحة قومية في  بمصر في عصر من العصور المشار إليها

، بشرط أن يتم تسجيله طبقاً لألوضاع التي ينص عليها قانون  عهد بعد عصر إسماعيل، حتى لو كان يرجع إلى  حفظه وصيانته

. ويعتبر في حكم اآلثار األراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره  اآلثار

ضي المملوكة لألفراد التي تنزع الدولة ملكيتها ألهميتها األثرية ، وكذلك األرا وزير التربية والتعليم بعد االتفاق مع وزير االقتصاد
 (

1 )
  . 

. وتختلف  ، فهي بذلك تختلف عن الكنز واللقطة اللذين ال يكونان إال منقوالً  ويتبين من ذلك أن اآلثار قد تكون عقاراً أو منقوالً 

، أما اللقطة فتكون كما قدمنا منقوالً ظاهراً أمام  باطن األرض عن اللقطة في أن اآلثار تكون في أغلب األحيان مدفونة أو مخبوءة في

، بل  ، إال أن اآلثار ليست فحسب شيئاً له قيمة كالكنز . وإذا كانت اآلثار تشترك مع الكنز في أن كل منهما مدفون أو مخبوء الناس

مصر أو الحضارات األجنبية التي كان لها  ، فهي نتاج الحضارات المتعاقبة التي توالت على هي فوق ذلك شيء من طبيعة خاصة

. ويرى من ذلك أن األصل في اآلثار أن تكون أمواالً ال مالك لهان فهي  اتصال بمصر وتقتضي المصلحة القومية حفظه وصيانته

من ناحية التاريخ  ، وأهمية بالغة . ولكن لما كانت اآلثار لها قيمة كبرى مخلفات العصور الحالية وقد تركها أصحابها إلى غير مالك

، فقد  من يستولى عليها تطبيقاً لقواعد اإلستيالء $ 51$ ، فإنها لذلك ال تترك سائبة يأخذها أول  والحضارة والمصلحة القومية

، وقرر من القواعد ما يكفل حفظها وصيانتها حتى تنتقل إلى األجيال الالحقة كما وصلت إلينا من  أخرجها القانون من هذا النطاق

، إال ما نص على أن يكون ملكاً خاصاً  . وجعلها القانون في األصل من األمالك العامة للدولة جيال السابقةاأل
 (9 )

. وعلى ذلك  

، وهذا المالك هو الدولة في األصل تملك اآلثار ملكية عامة ال  خرجت اآلثار من أن تكون أمواالً ال مالك لها إلى أموال لها مالك

، كما ال يكون  . فاآلثار إذن ال تكون محالً لالستيالء ز أن يتملك األفراد بعض اآلثار ملكية خاصة كما سيجئ، ويجو ملكية خاصة

. وكل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو عقارى على سطح األرض أو في باطنها ال  محالً لالستيالء الكنز واللقطة فيما رأينا

، وإال اعتبر مستولياً على أثر  نه في الحال وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه الجهة المختصة، ويجب أن يبلغ ع يجوز له اإلستيالء عليه

. أما إذا كان العثور على األثر قد وقع في أرض لم  من قانون اآلثار 99، ووقعت عليه العقوبة المنصوص في المادة  بغير ترخيص

                                                 

 .  7أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

،  يعتبر في حكم األراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات "ن اآلثار على أنه من قانو 1وتنص المادة  ( 1) 

 .  "أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد االتفاق مع وزير االقتصاد الوطني 

أن تعتبر  -في عالقة الحكومة بالجمهور  –وقد قضت محكمة النقض بأن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل ال يمكن 

. وإذن فال يكفي العتبار األرض أثرية غير ممكن  مغيرة لوصف األرض ومخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة

، وال وصفها بأنها أثرية في قوائم  ، ال مجرد صدور خطاب من مصلحة اآلثار باعتبارها كذلك ضي المدةاكتسابها بوضع اليد بم

. وقضت أيضاً بأن حكم المادة  ( 122ص  192رقم  2مجموعة عمر  2599فبراير سنة  12 المساحة والتحديد ) نقض مدني ي

،  وراً على األراضي التي تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثريةالخاص باآلثار ليس مقص 2521لسنة  25السادسة من القانون رقم 

، أي مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ  األراضي التي سبق أن قررت الحكومة –كما هو صريح نصها  –بل يتناول أيضاً 

، باعتبار أرض معينة أرضاً أثرية  ثار، قبل صدور قانون اآل ، فالقرار الصادر من وزير األشغال ، أن لها هذه الصفة قانون اآلثار

 29، ولو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق ) نقض مدني  يكفي لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون

 .  ( 559ص  195مجموعة عمر رقم  2551مايو سنة 

إن منها ما أنشأه األفراد أصالً وانتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما ال ، بل  وقد قضت محكمة النقض بأن اآلثار ليست جميعها عامة ( 9) 

، ومنها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من اآلثار غير  وجه معه لعدها من المنافع العامة

 .  ( 291ص  97رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  1المملوكة للحكومة ) نقض مدني 
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، ولمن يبلغ عنه أو يسلمه  ، فإن األثر يبقى من األمالك العامة األثر، ولو كانت هذه األرض مملوكة لمن عثر على  يتقرر أنها أثرية

في الحال إلى أقرب جهة إدارية أو موظف المصلحة المختص مكافأة تقدرها لجنة خاصة يكون قرارها نهائياً وغير قابل للطعن أمام 

 .  أية جهة أخرى

، ولو كانت األرض مملوكة  و األفراد الحفر بحثاً عن اآلثارال يجوز للهيئات أ "من قانون اآلثار على أنه  1وتنص المادة 

، وبعد التحقق من توافر الضمانات العلمية  ، بعد أخذ رأي المصلحة ، إال بترخيص يصدر بقرار من وزير المعارف العمومية لهم

 .  "والفنية والمالية وغيرها فيهم 

(  2، القيود اآلتية : )  ، نظراً لصفتها هذه ، ترد عليها األصل فيها كما قدمنا، وهذا هو  واآلثار التي تعتبر من األموال العامة

اليجوز هدمها أو نقلها أو تجديدها أو ترمميها أو تغييرها على أي وجه كان بغير ترخيص سابق من وزير المعارف العمومية بعد 

اف المصلحة المختصة التي يكون لها أن تباشر في أي ، ويكون إجراء األعمال المرخص بها تحت إشر موافقة لجنة تسجيل اآلثار

( ال يجوز التصرف في اآلثار  1. )  وقت على نفقتها ما تراه من األعمال الزماً لصيانة األثر
 (2 )

، وال ترتيب  ، وال الحجز عليها 

، بغير ترخيص  و أسوار أو أرض أثرية، فال يجوز فتح منافذ أو مطالت على مبان أ حقوق إرتفاق تعاقدية على العقار الذي به األثر

، كما ال يجوز المرور  ، وإال كان لها حق االلتجاء إلى القضاء المستعجل إلزالة ذلك على حساب المخالف من المصلحة المختصة

عنها ضرر لألثر  ، ويجوز أن تترتب حقوق إرتفاق قانونية ) قيود قانونية ( إذا كان ال ينشأ على هذه المباني أو األسوار أو األراضي

. ) رابعاً ( ال يجوز أن تنزع للمنفعة العامة ملكية األراضي أو العقارات  . ) ثالثاً ( ال يجوز كسب أي حق على اآلثار بالتقادم ذاته

، إال بعد موافقة وزير المعارف العمومية ولجنة تسجيل اآلثار  التي بها األثر أو المتاخمة له
 (1 )

  . 

(  2، وهذه هي : )  ، اآلثار التي تعتبر مملوكة ملكية خاصة ، على سبيل الحصر من قانون اآلثار 11وقد حددت المادة 

( اآلثار التي تعطى للمكتشف  1. )  اآلثار الموجودة وقت العمل بقانون اآلثار في المجموعات الخاصة أو في حيازة تجار العاديات

من  9التي تعطيها الحكومة بطريق البدل أو تتصرف فيها بالبيع أو التنازل طبقاً للمادة ( اآلثار  9. )  مكافأة له طبقاً ألحكام القانون

، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب  قانون اآلثار التي تجيز تبادل اآلثار المنقولة المكررة أو بيعها أو التنازل عنها

، كالتحف واللوحات الفنية  ثار المستوردة من الخراج لحساب المستورد( اآل 5. )  وزير المعارف وبعد موافقة المصلحة المختصة

( آثار العصر المسيحي وما تاله من العصور إلى نهاية عصر إسماعيل التي  9. )  التي ابتدعها فنانو الغرب في العصور الحالية

زع الدولة ملكيتها ، ويكون قد تم تسجيلها وفقاً لألوضاع القانونية دون أن تن توجد في ملك األفراد
 (9 )

( اآلثار التي تعرضها  1. )  

 .  المتاحف للبيع مما تستغني عنه

، وقد سبق بيانها عند الكالم في  هذا وقد أورد قانون اآلثار قيوداً متعددة على الملكية الخاصة لآلثار تقررت للمصلحة العامة

قيود الملكية الواردة للمصلحة العامة 
 (5 )

  . 

                                                 

، بل بيعه  . وقد قضت محكمة النقض بأن التمثال األثري ال يجوز التبايع فيه وال يجوز تملكها بأي سبب من أسباب كسب الملكية ( 2) 

، وللحكومة أن تقاضى من يوجد هذا التمثال في حيازته مهما كانت جنسيته لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو  وشراؤه باطالن

، ألن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة ال ترد مطلقاً  مدني ) قديم ( 71. وليس له أن يحاج بنص المادة  هثمن ترده إلي

 .  ( 129ص  17رقم  1مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  21على األمالك العامة ) نقض مدني 

 ، إال بترخيص من المصلحة المختصة وتحت إشرافها ) م األثرية وال يجوز أخذ سباخ أو تربة أو غيرها من األراضي أو األماكن ( 1) 

 .  من قانون اآلثار ( 21

بإنشاء لجنة حفظ اآلثار القديمة العربية قد بين على  2772ديسمبر سنة  27وقد قضت محكمة النقض بأن األمر العالي الصادر في  ( 9) 

، والمفهوم من هذا النص أن هذه األعمال مقصورة على اآلثار  لثانية منهسبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة ا

. وليس في هذا النص وال في باقي مواد األمر العالي المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول اآلثار غير المملوكة  العامة

، فإن هذا التسجيل ال يمكن أن يترتب عليه أي  للحكومة. فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من اآلثار غير المملوكة  للحكومة

، فالمفهوم من نصوصه أنه  الخاص بحماية آثار العصر العربي 2527لسنة  7. أما القانون رقم  حق للحكومة قبل صاحب األثر

،  ب عليه حق االرتفاق، وأن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكي يترت يجب لتسجيل األثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف

، فال  . وإذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار وليكون اإلعالن مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض

 .  ( 291ص  97رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  1يبدأ سقوط الحق في المطالبة ) نقض مدنين 

 .  599ة فقر 7أنظر الوسيط جزء  ( 5) 
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 التركة التي ال وارث لها : - 14

  ً ، عند الكالم في األشياء  ، وقد قدمنا ، ففي الشريعة اإلسالمية تؤول تركته إلى بيت المال إذا مات إنسان ولم يترك وارثا

الخاصة المملوكة للدولة 
 (2 )

. وتؤول  للدولة، فتكون التركات التي ال وارث لها ملكاً خاصاً  ، أن بيت المال تمثله  اآلن خزانة الدولة 

، بل باعتبارها ماالً ال مالك له  ، ال باعتبارها تركة موروثة التركة إلى الدولة
 (1 )

  . 

،  ، أن أموال هذه التركة يجوز تملكها باالستيالء وكان مقتضى أن التركة التي ال وارث لها تعتبر ماالً غير مملوك ألحد

. ولكن المشرع أخرج التركات التي ال  ون مالك بعد أن كان لها مالك من قبلشأن األموال التي تصبح د $ 51$ شأنها في ذلك 

،  ، فتتملك الدولة ، وجعل ملكية هذه التركات للدولة ، ألهميتها وتطبيقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية وارث لها من نطاق اإلستيالء

. وقد  ، ألنها تتملكها بحكم القانون ال بحكم اإلستيالء تركة، وذلك قبل أن تضع يدها على ال ، تركته بمجرد وفاة المالك دون وارث

بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير  2511لسنة  12نصت الفقرة األولى من المادة األولى من القانون رقم 

ة المتحدة والتي يخلفها المتوفون من غير تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربي "وارث على ما يأتي : 

 "، وذلك من تاريخ وفاتهم  ، أياً كانت جنسيتهم وارث
 (9 )

، أو أي شخص آخر له حق في التركة كدائن  . وإذا ظهر وارث بعد ذلك 

. وقد نصت  تاريخ الوفاة، إذا انقضت خمس عشرة سنة من  . ولكن هذه الحقوق كلها تسقط بالتقادم ، فإن له أن يرجع بحقه للمتوفى

، بمضي  ، ولو كان سببه الميراث ينقضي كل حق يتعلق بالتركة "الفقرة األولى من المادة الثانية من القانون سالف الذكر على أن 

أسباب  ، ما لم يتخلل هذه المدة سبب من ، أياً كان تاريخ علم ذوي الشأن بواقعة الوفاة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ وفاة المورث

 .  "وقف التقادم أو انقطاعه 

                                                 

 .  15فقرة  7أنظر الوسيط جزء  ( 2) 

. ألنه وإن نص شرعاً على  ، ال تعتبر شرعاً وارثة ، وإن كانت تمثل بيت المال وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن وزارة المالية ( 1) 

المال يكون أميناً بوضع المال تحت  ، فإن معنى ذلك أن بيت أن بيت المال يأتي في الدرجة األخيرة ) العاشرة ( من المستحقين للتركة

، تودع التركة في بيت المال على أنها مال ضائع فتصير لجميع  . فإن لم يوجد أحد من الورثة يده ليصرف في مصارفه الشرعية

رقم  21المحاماة  2592مايو سنة  9. وعلى كل حال فإن بيت المال ال يجوز هذه التركة بطريق اإلرث ) استئناف مصر  المسملين

من كتاب  975، , إن عد في المادة  . وقد قضت محكمة النقض بأن بيت المال الذي حلت محله وزارة المالية 1995ص  212

.  ، إال أنه ليس معتبراً في نظر علماء الشريعة اإلسالمية وارثاً  األحوال الشخصية لقدري باشا مستحقاً للتركات التي ال مستحق لها

 – 999ة الذي يستدعي استصدار حكم شرعي يجب أن يصدر من وارث ضد آخر يدعى الوراثة ) المواد ولما كان إنكار الوراث

ً  ( 2592من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر في سنة  912 ، فإنه ال  ، ومتى ثبت أن بيت المال غير معتبر شرعاً وإرثا

الي إنكار الوراثة على أحد ممن يدعيها إنكاراً يستدعي استصدار حكم ، وال يجوز لوزارة المالية بالت يصلح خصماً في دعوى الوراثة

. ويمكن لمن يدعى استحقاقه لمال تحت يدها إثبات وارثته للمتوفى عن ذلك المال  ، ألنها أمينة فقط على مال من ال وارث له شرعي

 99رقم  2991ص  1عاماً جزء  19 في يمجموعة المكتب الفني ألحكام النقض  2591مايو سنة  11بإعالم شرعي ) نقض مدني 

وأنظر استئناف  – 2979ص  251رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511مايو سنة  22. وأنظر آنفاً في هذا المعنى نقض مدني  (

) ال تعتبر التركة شاغرة يستحقها بيت المال إذا  79ص  97م  2551أبريل سنة  9 - 159ص  91م  2559أبريل سنة  99مختلط 

 .  المورث قد أوصى ألشخاص مقيمين في الخارج ( كان

ومن بين النتائج التي تترتب على أن  – 15فقرة  7وأنظر في النتائج التي تترتب على أن الدولة ال تعتبر وارثاً لمن ال وارث له الوسيط 

كان صاحب التركة أجنبياً غير مسلم ) ، حتى لو  الدولة ال تعتبر وارثاً أنها ستستحق التركة التي ال وارث لها الموجودة في مصر

. ذلك ألن مال أهل الذمة الذين يتوفون بدار اإلسالم عن  ( 91ص  95م  2551ديسمبر سنة  27مستخلص من حكم استئناف مختلط 

 .  ( 297ص  15فقرة  7، ولو كانت الدولة وارثاً لما ورثت من غير المسلم ) الوسيط  غير مستحق له هو للدولة

، والواضح أن الشخص   يوجد تشريع في شأن األشخاص المعنوية التي تنحل دون أن يكون هناك من يرثها ويخلفها على أموالهاوال ( 9) 

. وإذا كان  ، فأصحاب األسهم أو الحصص فيها هم الذين تؤول إليهم أموال الشخص المعنوي المعنوي إذا كان شركة تجارية أو مدنية

، إلى  مدني المحذوف 1/  17، وفقاً للمادة  ، حولت هذه األموال في نظامها ما يبين لمن تؤول أموالها، ولم يوجد  جمعية أو مؤسسة

. أما في فرنسا فهناك نص عام يقضي بأن  الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو األقرب إلى غرض هذا الشخص المعنوي

، إذا لم يكن قد  ، ومن ثم يمكن القول بأن أموال الشخص المعنوي ني فرنسي (مد 129األموال التي ال مالك لها تكون ملكاً للدولة ) م 

 .  ( 512ص  2299فقرة  2، تكون ملكاً للدولة ) كوالن وكابيتان ودي المور انديير  عين له خلف
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، ويودع حاصل ثمنها بالخزانة العامة  وتصفى جميع عناصر التركة
 (2 )

، حتى تتقرر حقوق ذوي الشأن فيها  لحساب التركة 

م ، يخصم من نصيبه رس . وفي حالة ظهور مستحق للتركة أو تنتهي مدة سقوط هذه الحقوق بالتقادم وهي خمس عشرة سنة كما تقدم

، كما تخصم سائر المصروفات  % من إجمالي الثمن نظير نفقات التصفية9 % من إجمالي اإليراد نظير أعمال اإلدارة و29قدره 

الفعلية األخرى 
 (1 )

  . 

 المبحث الثاني

 اإلستيالء على العقار

 مدني تنص على ما يأتي : 874نص قانوني : كانت المادة  - 15

 .  "التي ال مالك لها تكون ملكاً للدولة  األراضي غير المزروعة - 2 " 

 .  "وال يجوز تملك هذه األراضي أو وضع اليد عليها إال بترخيص من الدولة وفقاً للوائح  - 1 " 

، تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس  إال أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها - 9 " 

. ولكنه يفقد ملكيته بعدم االستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خالل الخمس العشرة السنة  ر ترخيص من الدولةأو المبني ولو بغي

التالية للتملك 
 (9 )

  . 

،  بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها 2515لسنة  299وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 

. وعلى ذلك تعتبر الفقرة الثالثة  ".  . . . من القانون المدني 715تلغى الفقرة الثالثة من المادة  "منه على أن  71فنص في المادة 

 .  ، وال يبقى من النص قائماً إال الفقرتان األوليان واألخيرة من النص سالف الذكر ملغاة

 79/  91ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (5 )

  . 

                                                 

د قضت محكمة النقض بأن . وق ، باعتبار أنها هي بيت المال فوزارة الخزانة وحدها ) أي الخزانة العامة ( هي المختصة بذلك ( 2) 

.  ، بل ذلك من خصائص وزارة المالية بصفتها بيت المال البطريركية ليست جهة حكم وال جهة لضبط مال من لم يظهر له وارث

، هو تصرف غير  ، ليسلمه لذي الحق فيه ، الذي ال يرثها بحال فتصرف البطريركية بتناول النقود وتسليم التركة إلى مطلق المتوفاة

، وإذن فهي مسئولة عن  ، وال يدخل إطالقاً في حدود سلطتها باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام وع من أساسهمشر

مجموعة المكتب الفني  2591أبريل سنة  1هذا التصرف باعتبارها شخصاً معنوياً من أشخاص القانون الخاص ) نقض مدني 

 .  ( 91رقم  2991ص  1عاماً جزء  19ألحكام النقض في 

 .  في الهامش 15فقرة  7أنظر الوسيط  ( 1) 

 715من المروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في المادة  2991و  2999تاريخ النص : ورد هذا النص في المادتين  ( 9) 

، ووافقت اللجنة على النص تحت  قرات. وفي لجنة المراجعة أدمجت المادتان في مادة واحدة من ثالث ف من التقنين المدني الجديد

. وفي لجنة مجلس الشيوخ دار النقاش حول األراضي  559. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 559رقم 

ها أو البناء هذه األراضي يجوز تملكها بمجرد زراعت "، فقيل إن  غير المزروعة التي ال مالك لها والتي اعتبرها القانون ملكاً للدولة

، بخالف األمالك الخاصة للدولة التي ال يمكن تملكها إال بسبب من أسباب التملك في القانون المدني وهي محصورة في  عليها

. فاألراضى غير  ، وبخالف أمالك الدولة العامة فهي غير قابلة للتملك بالتقادم أو التصرف فيها سجالت مصلحة األمالك األميرية

، ثم وافق عليه  715. وقد وافقت لجنة مجلس الشيوخ على النص تحت رقم  "المزروعة التي ال مالك لها وهي األراضى الموات 

 .  ( 255ص  – 259ص  1مجلس الشيوخ ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، فال يجوز وضع اليد عليها إال بإذن  لوكة شرعاً للميرى: أما األراضي غير المزروعة المم 79/  91التقنين المدني السابق م  ( 5) 

، أو غرس  ، أو بنى عليها إنما كل من زرع أرضاً من األراضى المذكورة -، ويكون أخذها بصفة أبعادية تطبيقاً للوائح  الحكومة

 ً ا مدة خمس سنوات في ظرف الخمس عشرة ، لكنه يسقط حقه فيها بعدم استعماله له ، يصير مالكاً لتلك األرض ملكاً تاماً  فيها غراسا

 .  سنة التالية ألول وضع يده عليها

. أما  ، فيما يتعلق بالفقرتين األولى والثانية من نص التقنين المدني الجديد ) وتتفق أحكام التقنين المدني السابق مع أحكام التقنين المدني الجديد

، فقد ورد في المذكرة اإليضاحية  2515لسنة  299ي حذفت بموجب القانون رقم ، وهي الت فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من هذا النص

للمشروع التمهيدي وجوه الخالف ما بينها وبين ما يقابلها من نص التقنين المدني السابق فيما يأتي : ) أ ( أوجب المشروع أن يكون 

 ً . ) ب ( بين المشروع بوضوح أن اإلستيالء يترتب عليه  ل، حتى ال يتملك أجنبي أرضاً مصرية بهذا الطريق السه المستولى مصريا
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وفي  - 717وفي التقنين المدني الليبي م  – 791ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 191 – 195وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 2299التقنين المدني العراقي م 
 (2 )

  . 

، أصبح اإلستيالء على  مدني سالفة الذكر 715يلغى الفقرة الثالثة من المادة  2515لسنة  299وبعد أن صدر القانون رقم 

 .  ، طريقة تملك األراضى الصحراوية 2597لسنة  215، ومن قبله القانون رقم  2515. وقد رسم قانون سنة  العقار غير جائز

( عدم  1. )  ي ال مالك لها فتكون ملكاً للدولة( تحديد األراضي غير المزروعة الت 2وعلى ذلك نبحث المسائل اآلتية : ) 

( كيفية تملك األراضى الصحراوية طبقاً ألحكام القانون  9. )  2515لسنة  299جواز اإلستيالء على العقار بعد صدور القانون رقم 

بقاً ألحكام الفقرة الثالثة ( تملك األراضى الصحراوية ط 5. )  2515لسنة  299ثم طبقاً ألحكام القانون رقم  2597لسنة  215رقم 

 .  2515لسنة  299( حقوق الغير في األراضى الصحراوية السابقة على القانون رقم  9. )  مدني 715المحذوفة من المادة 

 تحديد األراضى غير المزروعة التي ال مالك لها فتكون ملكاً للدولة :  - 16

يشمل المال المباح األراضي غير  "تحديد هذه األراضى ما يأتي : جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد 

. وتعتبر هذه األراضى ملكاً  ، وذلك كالصحارى والجبال واألراضى المتروكة المزروعة التي ليست ملكاً عاماً وال ملكاً خاصاً 

 "، ولكنها مملوكة لها ملكية ضعيفة إذ يجوز اإلستيالء عليها  للدولة
 (1 )

ينظم  2515لسنة  299بعد ذلك القانون رقم  . وقد صدر 

                                                                                                                                                                    

. وهاتان المسألتان مثار للخالف في التقنين الحالي )  ، وأن الحصول على ترخيص ليس ضرورياً في اإلستيالء التملك في الحال

هذا الصدد باستعماله ألفاظاً  ، فأراد المشروع أن يقضي على كل خالف في السابق ( وإن كان نص هذا التقنين ال يبرر هذا الخالف

 .  واضحة صريحة

. فأصبح  ، يجب أن تكون سنين متواليات ) ج ( ذكر المشروع أن الخمس السنين التي يفقد المستولى الملكية بعدم استعمال األرض في أثنائها

. ويكفي في المشروع أن  شترط التواليالمستولى أقل تعرضاً لفقد ملكيته في المشروع منه في التقنين الحالي ) السابق ( الذي ال ي

، فإذا لم يبق من الخمس عشرة سنة إال أربع  يستعمل المستولى األرض سنة كل خمس سنوات حتى ال يتحقق الشرط الفاسخ لملكيته

 "رط الفاسخ ، أصبحت ملكيته باتة حتى قبل انقضاء األربع السنوات الباقية الستحالة تحقق الش سنوات دون أن يتحقق الشرط الفاسخ

 .  ( 257ص  – 251ص  1: مجموعة األعمال التحضيرية 

. وفيما يتعلق  مصري 715) مطابقة للفقرتين األوليين من المادة  791التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  ( 2) 

 .  سوري ( 799 – 799اد مصري المحذوفة أنظر ما يقابلها في المو 715بالفقرة الثالثة من المادة 

 .  مصري ( 715) مطابقة للفقرتين األوليين من المادة  717التقنين المدني الليبي م 

. لكن إذا حصل على اإلذن ولم  ، ملك الجزء المردوم إذا ردم عراقي جزءاً من البحر بإذن الحكومة - 2:  2299التقنين المدني العراقي م 

وإذا كان الردم بغير إذن  - 1.  . ويجوز لغيره أن يردم بعد أن يحصل على إذن لنفسه بطل اإلذن،  يتم الردم خالل ثالث سنوات

، وإذا كان  ، بيع لمن ترسو عليه المزايدة . فإن لم يقبل ، ويباع للرادم ببدل المثل ، صار الجزء المردوم ملكاً خاصاً للدولة الحكومة

، وإذا بيع العقار بالمزايدة أخذت الحكومة  إنه ال يطالب إال ببدل مثل األرض دون األبنية، ف الرادم قد أنشأ أبنية في الجزء المردوم

 .  من ثمنه قيمة األرض وأعطت الباقي للرادم

، الحق في أن يكون مفضالً  ، بموجب رخصة قانونية من الدولة : إن اإلشغال يخول المشغل األول 195قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 .  سواء الكتساب حق التصرف بالعقارات الحاليةعلى 

ً  ، أو شيد فيها أبنية ، أنه فلح األرض ، بعد انقضاء ثالث سنوات : إن صاحب حق األفضلية الذي يثبت 199م  ، ا,  ، أو غرس فيها أغراسا

مجاناً حق تسجيل التصرف في  ، يكتسب ، وذلك ضمن الشروط المبينة في األنظمة الخاصة المتعلقة بأموال الدولة قام بإصالحها

،  . بيد أنه يخسر حق التصرف إذا امتنع بعد التسجيل وفي أثناء العشر السنين التالية القسم الذي فلحه أو غرسه أو بنى فيه أو أصلحه

 .  عن استعمال حقه مدة ثالث سنوات متوالية

، وال على الغابات  لعقاري أو موجود تحت إدارة أمالك الدولة: ال يخول اإلشغال اكتساب أي حق كان على عقار سجل في السجل ا 191 م

 .  والعقارات المتروكة المرفقة أو المحمية

 .  ) والفروق بين القانون اللبناني والتقنين المصري واضحة (

كان يمكن تملكها وأنظر في أن أراضى مريوط كانت تعتبر من األراضى المباحة التي  – 251ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

 – 17رقم  999عاماً جزء أول ص  19 مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في ي 2599يونيه سنة  19بتعميرها نقض مدني 
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، فيعرض لتحديد األراضي غير المزروعة المشار  ، ويحدد أقسامها المختلفة تنظيماً شامالً العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة

للدولة . وقد سبق أن عرضنا ألهم أحكام هذا القانون في صدد الكالم في الدوين الخاص  مدني 715إليها في المادة 
 (2 )

، ونعود هنا  

 .  مدني محل البحث 715ألحكام هذا القانون التي تتصل بالمادة 

،  ، واألراضي البور األراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة أقساماً ثالثة : األراضى الزراعية 2515فقد قسم قانون سنة 

، عند تحديد األراضي غير المزروعة المشار إليها في  بور. ويجب استبعاد األراضي الزراعية واألراضي ال واألراضي الصحراوية

. فهي أراض مزروعة بالفعل ونحن في صدد تحديد أراض غير  . أما استبعاد األراضى الزراعية فواضح مدني 715المادة 

) حرف  1لمادة ، ألن ا . وكذلك تستبعد األراضى البور وإن كانت تشترك في كثير من األحكام مع األراضى الصحراوية مزروعة

األراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام واألراضى المتاخمة الممتدة خارج حد  "تعرفها بأنها  2515ب ( من قانون سنة 

مدني ال تعرض لألراضى  715، ويبدو أن المادة  . فهي إذن في معظمها أراض واقعة داخل الزمام "الزمام إلى مسافة كيلو مترين 

 2515قبل صدور قانون سنة  "أراض ال مالك لها  "لزمام إذ أن هذه أراض ال يصدق عليها أنها الواقعة داخل ا
 (1 )

. فتبقى إذن  

األراضى الواقعة في المناطق المعتبرة خارج  "بأنها  2515) حرف جـ ( من قانون سنة  1. وتعرفها المادة  األراضى الصحراوية

، تكون العبرة في  2515، بعد صدور قانون سنة  . ويبدو أنه "ليها في البندين السابقين الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إ

مدني بما إذا كانت األراضى واقعة داخل الزمام أو خارجه  715تحديد األراضى المشار إليها في المادة 
 (9 )

. فاألراضى الواقعة  

، ويشمل ذلك  مدني 715اضي التي تدخل في نطاق تطبيق المادة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشار إليها هي األر

الصحارى والجبال 
 (5 )

  . 

، بعد أخذ رأي  تحدد بقرار وزير اإلصالح الزراعي وإصالح األراضى "على أن  2515من قانون سنة  11وتنص المادة 

، وذلك بعد  الصحراوية غير المزروعة الستصالحها، المناطق التي يجوز أن تباع فيها األراضى البور واألراضى  وزير األشغال

. فالمناطق التي تباع فيها األراضى الصحراوية غير  "التحقق من إمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه 

، واألراضى الداخلة  موارد المياه المزروعة الستصالحها يتوخى في تحديدها إمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو غيرها من

 .  2515في هذه المناطق في مجال تطبيق قانون سنة 

                                                                                                                                                                    

وفي أن األراضى التي كانت مملوكة أصالً لشركة أراضى المدن والضواحي وتداولتها األيدي ال تعتبر من األراضى المباحة نقض 

 .  15رقم  999عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2592فبراير سنة  11مدني 

 .  51فقرة  75فقرة  7أنظر الوسيط  ( 2) 

أن نص المادة الثانية منه  2775قضت محكمة النقض بأنه يبين من اإلطالع على األمر العالي الصادر بتاريخ ( سبتمبر سنة  وقد ( 1) 

. وحكم هذا النص ال شك  أخرج األراضي الداخلة في زمام البالد من نطاق األراضي غير المزروعة التي يجوز تملكها باالستيالء

، وبذلك ال ينصب التملك باالستيالء على األراضي الداخلة في الزمام  لك هي الترخيص أو التعميرأنه يجري سواء كانت وسيلة التم

 .  ( 512ص  15رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يونية سنة  5أياً كانت وسيلة التملك ) نقض مدني 

مجموعة أحكام النقض  2595يونية سنة  5 : أنظر نقض مدني 2515وهذا ما قضت به محكمة النقض حتى قبل صدور قانون سنة  ( 9) 

 .  السابق اإلشارة إليه 51ص  15رقم  29

) ويذهب إلى أن المقصود باألراضى غير  512ص  911وأنظر عبد المنعم البدراوي فقرة  – 19فقرة  1قارن محمد علي عرفة  ( 5) 

 –والجبال واألراضى البور غير المزروعة ( المزروعة هي األراضى الصحراوية واألراضى الرملية التي تحف ساحل البحر 

) ويقول إن الرأي الراجح يذهب إلى أن األراضي غير المزروعة تشمل كافة األراضى غير المزروعة التي  99إسماعيل غانم ص 

إلى أن  ) ويذهب 991ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  –، بما في ذلك الصحارى والجبال (  تدخل في الدومين الخاص للدولة

، وال  مدني يراد بها كل أرض غير مزروعة ال تكون مملوكة ألحد من األفراد 715األراضى غير المزروعة التي ذكرتها المادة 

، أي أنها  ، كاألراضى المتروكة والصحارى والجبال ، فهي األراضى الموات تدخل في األموال العامة وال في أموال الدولة الخاصة

، ألن هذا يعتبر من أموال  . وال يدخل في هذه األراضى غير المزروعة طرح النهر دخل في زمام المدن والقرىاألراضى التي ال ت

. وأنظر ما دار من نقاش في لجنة مجلس الشيوخ في شأن األراضى غير المزروعة التي  الدولة الخاصة ويخضع ألحكام معينة (

، وأنها هي  الدولة الخاصة المحصورة في سجالت مصلحة األمالك األميرية ، وأنها غير أمالك يعتبرها القانون ملكاً للدولة

 .  2هامش  99األراضى الموات : آنفاً ص 
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 :  1964لسنة  111عدم جواز اإلستيالء على العقار بعد صدور القانون رقم  - 17

رض أرضاً ، إذ اإلستيالء يفت لم يعد يجوز تملك العقار عن طريق اإلستيالء 2515ويؤخذ مما تقدم أنه بعد صدور قانون سنة 

. وسنرى أن هذا القانون يجعل تملك هذه  يجعل األراضى الصحراوية مملوكة للدولة ملكية خاصة 2515، وقانون سنة  ال مالك لها

، بعد أن ألغيت الفقرة الثالثة  . فلم يعد جائزاً  األراضى يأتي عن طريق بيعها بالممارسة إلى األفراد الراغبين في شرائها الستصالحها

، ويزرعها أو يغرس فيها أو  ، أن يعمد مصري بدون ترخيص إلى وضع يده على هذه األراضي مدني على ما مر 715ادة من الم

، فيتملكها في الحال إذا هو لم ينقطع عن تعميرها على وجه معين  يبنى عليها
 (2 )

. وإذا قيل إن األراضى التي ال يجوز اإلستيالء  

ناطق التي يتحقق من إمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه عليها هي األراضى الداخلة في الم
 (1 )

، وإن  

، أجيب بأن اإلستيالء هنا ال قيمة له من الناحية العملية إذ المفروض أن  األراضى غير الداخلة في هذه المناطق تبقى محالً لالستيالء

، فيبقى أنه بعد  . وحتى لو قيل إنها تصلح للتعمير عن طريق البناء هي إذن ال تصلح للزراعةهذه األراضى ال يمكن انتفاعها بالري ف

. ونرى من ذلك أن اإلستيالء  مدني لم يعد ممكناً تملك هذه األراضى عن طريق التعمير وحده 715أن حذفت الفقرة الثالثة من المادة 

 .  يرد على المنقول وحده ، وإنما ال يرد على العقار 2515بعد صدور قانون سنة 

،  بتنظيم تملك األراضى الصحراوية 2597لسنة  215. واألدق قبل صدور القانون رقم  2515أما قبل صدور قانون سنة 

، إن األراضى الصحراوية كانت تعتبر من وجه أرضاً ال مالك  مدني 715، قبل حذف الفقرة الثالثة من المادة  فإنه كان يمكن القول

، وإذا كانت نفس الفقرة تصرح في  "ال مالك لها  "مدني تصرح بأنها أراض غير مزروعة  715لفقرة األولى من المادة . فا لها

، فإن هذه الملكية كانت من الضعيف بحيث إنها كانت ال تحول دون اإلستيالء على األرض دون  "ملك للدولة  "الوقت ذاته بأنها 

. فلم تكن هذه األراضى إذن بمنزلة األراضى الداخلة في الزمام  اإلستيالء صورة التعمير ترخيص وتملكها في الحال إذا أخذ هذا

،  . وقبل أن يستولى علهيا أحد ، بل كانت أرضاً مباحة يملكها من يستولى عليها عن طريق التعمير والتي تملكها الدولة ملكية خاصة

سيادة منها إلى الملكية الحقيقية ، وهي ملكية أقرب إلى ال كانت ملكيتها تسند إلى الدولة
 (9 )

، فال  . ولذلك كان اإلستيالء يرد عليها 

ولالستيالء  "، ومن هنا جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  ، بل أيضاً عن طريق الترخيص فحسب عن طريق التعمير

، وطريق اإلستيالء الحر وشرطه التعمير  للوائح المقررةعلى المال المباح طريقان : طريق الترخيص الذي يصدر من الدولة وفقاً 
 (

5 )
 "  . 

                                                 

كذلك ال يجوز تملكها بالتقادم ألنها ملك خاص  – 1هامش  115ص  295أنظر في هذا المعنى منصور مصطفى منصور فقرة  ( 2) 

. وقبل ذلك كان يمكن تملك  2591لسنة  251ملكه بالتقادم طبقاً ألحكام القانون رقم ، وملك الدولة الخاص أصبح ال يجوز ت للدولة

 19رقم  21المجموعة الرسمية  2529مايو سنة  21األراضى الصحراوية بالتقادم المكسب وفقاً للقواعد العامة ) استئناف وطني 

الة ال حاجة إلى إذن مجلس الوزراء الذي تستلزمه ، وفي هذه الح ( 97ص  25م  2592ديسمبر سنة  9استئناف مختلط  – 59ص 

ص  91رقم  17المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  25) استئناف مصر  2775أحكام األمر العالي الصادر في ( سبتمبر سنة 

ألراضى . وقد قضت محكمة النقض بأن ا ( 197شفيق شحاتة فقرة  – 97فقرة  9وأنظر في هذه المسألة محمد كامل مرسي  – 1

من القانون الحالي ( كانت كغيرها من أموال الدولة الخاصة  715من القانون المدني القديم وم  91المزروعة التي ال مالك لها ) م 

الذي عدل  2591لسنة  251، شأنها في ذلك شأن سائر أموال األفراد حتى تاريخ العمل بالقانون رقم  تخضع لقواعد التقادم المكسب

ن القانون المدني القائم وأضاف حكماً جديد يقضي بعدم جواز تملك األموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق م 519المادة 

. وقارن في هذه المسألة  ( 572ص  299رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511نوفمبر سنة  7عيني عليها بالتقادم ) نقض مدني 

) ويذهب إلى جواز تملك هذه األراضى بالتقادم في الحدود التي استحدثها  1هامش  991ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

لم  2515لسنة  299، فإن القانون رقم  . ومهما يكن من أمر الخاص بتملك األراضى الصحراوية 2597لسنة  215القانون رقم 

، فتسرى عليها جميع  شأن سائر أموالها الخاصة، شأنها في ذلك  يدع مجاالً للشك في أن هذه األراضى قد أصبحت ملكاً خاصاً للدولة

 .  ، ومنها عدم جواز تملكها بالتقادم ( األحكام المتعلقة بهذه األموال

 .  95، أنظر آنفاً ص  سالفة الذكر 2515من قانون سنة  11م  ( 1) 

 .  519ص  911قرب عبد المنعم البدراوي فقرة  ( 9) 

ويالحظ أنه عند صدور التقنين المدني الجديد كان تملك األراضى الصحراوية خاضعاً  – 251ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 5) 

. ولما  2559لسنة  222، الذي مد العمل بأحكامه بالمرسوم بقانون رقم  2559لسنة  11لنظام الترخيص طبقاً لألمر العسكري رقم 

من هذا التقنين جعلت الترخيص المقرر  715الثالثة من المادة ، نشب خالف فيما إذا كانت الفقرة  صدر التقنين المدني الجديد
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غير ضروري فيجوز لألفراد وضع اليد على األراضى الصحراوية تعميرها دون حاجة إلى  2559لسنة  222بالمرسوم بقانون رقم 

حكام المرسوم بقانون رقم ، أو أن الترخيص بقى ضرورياً طبقاً أل مدني 9/  715ترخيص من الدولة كما يقضي صريح نص المادة 

، فقررت  2597لسنة  215. وبقى الخالف قائماً إلى أن صدر القانون رقم  حتى بعد صدور التقنين المدني الجديد 2559لسنة  222

،  2515لسنة  299. ثم صدر القانون رقم  مذكرته اإليضاحية أن الترخيص بقى ضرورياً بالرغم من صدور التقنين المدني الجديد

 .  ( 19، وسنعود إلى نص هذه المادة مع مذكرتها اإليضاحية ) أنظر ما يلي فقرة  منه 19م هذه المسألة تنظيماً تشريعياً في المادة فنظ

بمنح العربان في  2711مايو سنة  12، كان قد صدر أمر عال في  2559لسنة  11، أي قبل صدور األمر العسكري رقم  هذا وقبل ذلك

، مع تحريم التصرف عليهم في هذه  ، بزراعتها في الشتاء على مياه األمطار استغالل األراضى الصحراوية بعض الجهات الحق في

األراضى بالبيع أو الرهن أو النزول عن حق انتفاعهم لغيرهم إال إذا كانوا قد امتلكوا هذه األراضى بمقتضى حجج رسمية ) أنظر 

المحاماة (  2515أبريل سنة  99استئناف مصر  – 222ص  71رقم  19سمية المجموعة الر 2527ديسمبر سنة  9استئناف وطني 

المجموعة الرسمية  2519مايو سنة  19 – 11ص  99الحقوق  2527يونيه سنة  29اإلسكندرية الوطنية  - 559ص  991رقم 

 91فقرة  9سي وأنظر محمد كامل مر – 251ص  75رقم  15المجموعة الرسمية  2515مارس سنة  19 – 299ص  95رقم  19

 .  ( 59ص  – 95ص 

. وقد أخرج هذا  يجعل تملك األراضى الصحراوية موقوفاً على إتمام إجراءات معينة 2775ثم صدر بعد ذلك أمر عال في ( سبتمبر سنة 

تجة من األمر العالي من نطاق التملك بالطريقة التي رسمها أراضى الجزائر وشاطئ النيل و شواطئ الترع واألراضى الحرة النا

. وقسم األراضى الصحراوية بعد ذلك إلى ثالث  زيادة المساحة وليس عليها أموال مقررة وسائر األراضى الداخلة ضمن زمام البالد

، وال يجوز أن يعطى للفرد  درجات : ) أ ( األراضى غير المزروعة التي ال يترتب على استغللها صعوبات أو مصروفات جسيمة

. ) ب ( األراضى المالحة واألراضى المستنقعة التي يقتضي إعدادها للزراعة  فدان 2999أكثر من الواحد من هذه األرض 

. ) ج ( األراضى المعروفة  . ) ج ( األراضى المعروفة بالبراري التي يترتب على استغاللها مصروفات كثيرة مصروفات كثيرة

.  عن التكاليف التي يقتضيها إنشاء المصارف والجسور وغير ذلك، فضالً  بالبراري التي يترتب على استغاللها مصروفات باهظة

،  ، وأراضى الدرجة الثانية تعفى مدة ال تجاوز ست سنوات فأراضى الدرجة األولى تعفى من األموال مدة ال تجاوز ثالث سنوات

( يقدم  2ء اإلجراءات اآلتية : ) . ويجرى تمليك األرض للطالب باستيفا وأراضى الدرجة الثالثة تعفى مدة ال تجاوز عشر سنوات

.  ، مبيناً فيه اسم الحوض الكائن به األرض المطلوبة والمقدار المطلوب االستياء عليه لتعميره طلب مكتوب إلى رياسة مجلس النظار

تساويا في القرب ، فإن  ، فإن قدم طلبان في آن واحد أعطيت األولوية لألقرب من جهة األطيان وتعطى األولوية لألسبق من الطلبات

( يعين مندوب من مصلحة المساحة لمسح  1. )  ، فتعطى لهم باألولوية متى طلبوها . أما األطيان المتوطن فيها عربان يقرع بينهما

( تحرر حجة مشتملة على  5. )  ( يصدق مجلس النظار على الطلب 9. )  األرض وتحديها وتقديم تقرير بذلك المجلس النظار

.  . 95ص  – 91ص  91فقرة  9أنظر محمد كامل مرسي  –( تسلم األرض للطالب بمعرفة مندوب المديرية  9. )  شروط التمليك

إنما ينظم تمليك األراضى الصحراوية لألفراد عن  2775والذي يستخلص مما تقدم أن األمر العالي الصادر في ( سبتمبر سنة 

، ال بالشراء ألنهم اليدفعون ثمناً ) وإنما يدفعون رسماً في مقابل مسح األرض  ، فيتملكونها طريق الترخيص لهم في اإلستيالء عليها

،  ، كما رأينا . ولذلك أعفيت األراضى ، وذلك بقصد تعمير هذه األراضى ، ولكن باالستيالء المرخص فيه من الحكومة وتحديدها (

. قارن مع  تعميرها في خالل هذه المدة فرضت عليها األموال، حتى إذا تم  ، لمدد متفاوتة بحسب درجة األرض من األموال األميرية

، ولو كان التمليك  . ويتم تمليك األرض أي اإلستيالء عليها بتحرير الحجة وتسليم األرض للطالب 11فقرة  1ذلك محمد على عرفة 

، وذلك قبل تحرير الحجة وتسليم  ه، أي تقديم الطلب وتصديق مجلس النظار علي بطريق الشراء لكان يكفي تقابل اإليجاب والقبول

، ما  . أنظر في أن الطالب ال يحق له التمسك بقرار مجلس النظار الذي هو عمل داخلي للحكومة يجوز العدول عنه وسحبه األرض

فبراير سنة  17 – 51ص  19م  2597فبراير سنة  25دام هذا القرار لم يعقبه تحرير الحجة وتسليم األرض : استئناف مختلط 

م  2529ديسمبر سنة  25 – 919ص  11م  2525مايو سنة  1 – 515ص  19م  2529يونيه سنة  5 – 59ص  19م  2529

 299رقم  1جازيت  2521أبريل سنة  9اإلسكندرية االبتدائية المختلطة  – 219ص  55م  2591يناير سنة  25 – 91ص  17

أغسطس سنة  15وقارن مصر االبتدائية الوطنية  – 979ص  71رقم  9الشرائع  2527مارس سنة  25العطارين  – 997ص 

ويذهب بعض الفقهاء إلى أن الترخيص هنا تصرف قانوني يجب شهره لكونه من التصرفات الناقلة  – 115ص  27الحقوق  2599

عبد المنعم فرج  – 99إسماعيل غانم ص  – 917من قانون تنظيم الشهر العقاري ) عبد المنعم البدراوي فقرة  5، وفقاً للمادة  للملكية

 .  ( 995ص  151الصدة فقرة 
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، لم يعد هناك محل  2515، بعد أن صدرت القوانين التي تنظم تملك األراضى الصحراوية وبخاصة قانون سنة  أما اآلن

ة حقيقية كملكيتها لسائر أموالها ، بل هي قد أصبحت كما سبق القول ملكي للقول بأن ملكية الدولة لألراضى الصحراوية ملكية ضعيفة

. وعلى ذلك أصبحت  . فللدولة أن تؤجر هذه األراضى وأن تبيعها وأن تتصرف فيها تصرفها في أي مال تملكه ملكية خاصة الخاصة

 .  ، فلم يعد يجوز تملكها باالستيالء األراضى الصحراوية لها مالك هو الدولة

  1958لسنة  124اً ألحكام القانون رقم كيفية تملك األراضى الصحراوية طبق - 18

 2515لسنة  299تم طبقاً ألحكام القانون رقم 

رأينا 
 (2 )

وال يجوز تملك هذه األراضى ) األراضى  "مدني تنص على ما يأتي :  715أن الفقرة الثانية من المادة  

 .  "الصحراوية ( أو وضع اليد عليها إال بترخيص من الدولة وفقاً للوائح 

. وقد سبق أن عرضنا لهذا القانون في صدد  ينظم تملك األراضى الصحراوية 2597لسنة  215صدر فعالً القانون رقم  وقد

الكالم في القيود التي ترد على الحق في التملك 
 (1 )

، ونعرض له هنا في إيجاز باعتبار أنه كان قانوناً ينظم حق األفراد في تملك  

، عقاراً كائناً  . عدا الميراث في مادته األولى بأن يحظر على أي شخص أن يتملك بأي طريق كان. وقد بدأ  األراضى الصحراوية

. أجاز في االستثناء  . ثم أتى بعد ذلك باستثنائين ، وهذه هي بوجه عام األراضى الصحراوية بإحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام

، فيجوز لألفراد أن يتملكوا األراضى الصحراوية  ق معينة ال يشملها الخطراألول منهما لوزير الحربية أن يحدد بقرار منه مناط

، أن يتملكوها باالستيالء  ، بالنسبة إلى هذه األراضى التي استثنيت من الحظر . ويبدو أنه كان يجوز لألفراد الداخلة في هذه المناطق

التي لم تكن قد ألغيت بعد  مدني 715عن طريق التعمير طبقاً ألحكام الفقرة الثالثة من المادة 
 (9 )

. واالستثناء الثاني خاص بالمناطق  

. وتقضي المادة الثالثة  ، فيجوز لوزير الحربية حتى في هذه المناطق الترخيص لألفراد في تملك األراضي التي لم تستثن من الحظر

، فبقى المالك السابقون محتفظين  لقانون أثر رجعي. ولم يكن ل من القانون بأن يعتبر باطالً كل تصرف يقع مخالفاً لهذه األحكام

 .  بحقوقهم المكتسبة

  

.  ، وهو القانون المعمول به في الوقت الحاضر ، ويحل محله يلغى القانون السابق 2515لسنة  299ثم صدر القانون رقم 

. وإنما يتملكها األفراد  باالستيالء ، وال يجوز ألحد تملكها ويقضي بأن تكون األراضي الصحراوية كلها ملكاً خاصاً للدولة

، بطريق الشراء  الستصالحها في المناطق التي يكون محققاً إمكان انتفاعها بالري من المياه الجوفية أو غيرها من موارد المياه

ن يرخص في يجوز لوزير اإلصالح الزراعي وإصالح األراضى أ "من هذا القانون بأنه  19. فقد نصت المادة  ممارسة من الدولة

، ببيعها بطريق الممارسة إلى األفراد الراغبين  التصرف في مساحات من األراضى البور واألراضى الصحراوية غير المزروعة

، في حدود عشرين فداناً من األراضى البور أو خمسين فداناً من األراضى الصحراوية بالنسبة إلى كل  في شرائها الستصالحها

، من ذوي  ، بالغاً سن الرشد ( أن يكون المشتري متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة 2تية : ) ، وذلك بالشروط اآل مشتر

( أن  1. )  ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره السمعة الحسنة

، وخالل عشر سنوات بالنسبة  زراعتها خالل سبع سنوات بالنسبة إلى األراضى البوريتعهد المشتري باستصالح األراضى المبيعة و

،  ، وتقدير الثمن . وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد البيع بالممارسة ، وذلك من تاريخ تسليم األرض إليه إلى األراضى الصحراوية

وإذا لم يقم المشتري باستصالح األرض وزراعتها في خالل المدة .  "، وسائر أحكام البيع األخرى  ، وفوائده ، ومدته وشروط أدائه

، ويلزم المشتري الذي انفسخ عقده  ، اعتبر عقد البيع مفسوخاً من تلقاء بذاته دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم قضائي المحددة

، ويستنزل من قيمة هذه األجرة ما أداه  ا إليهبأداء األجرة المناسبة عن تلك األرض عن المدة السابقة اعتباراً من تاريخ تسليمه

،  . كما يلزم المشتري الذي انفسخ عقده بتسليم األرض بما عليها من منشآت ثابتة إلى الحكومة المشتري قبل الفسخ من ثمن وفوائد

، ال يجوز له  ألرض. وفي خالل المدة التي يستصلح فيها المشتري ا دون أن يكون له الحق في المطالبة بأية تعويضات عنها

. ويكون التصرف في هذه الحالة  ، جاز له أن يتصرف فيها ، فإذا ما أتم استصالحها في خالل الميعاد المقرر التصرف فيها ألحد

، وبشرط أال يكون مجموع  إلى صغار الزراع الذي تكون حرفتهم الزراعة أو الرعي أو الصيد باعتبارها مورد رزقهم الرئيسي

                                                 

 .  29أنظر آنفا فقرة  ( 2) 

 .  529فقرة  7أنظر الوسيط  ( 1) 

 .  912ص  157عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش  92أنظر في هذا المعنى إسماعيل غانم ص  ( 9) 
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رف فيها لكل واحد منهم وما يملكه هو وزوجته وأوالده القصر على عشرة أفدنة من األراضى الزراعية والبور األرض المتص

. كذلك يجوز الترخيص في بيع مساحات تجاوز العشرين فداناً من األراضى البور أو خمسين  واألراضى الصحراوية المستصلحة

، بشرط أن تتم استصالح ما تشتريه من  شخاص االعتبارية العامة أو الخاصةفداناً من األراضى الصحراوية غير المزروعة إلى األ

. وال يجوز  ، وإال انفسخ عقد البيع على النحو الذي بيناه فيما تقدم األراضى وزراعتها خالل عشر سنوات من تاريخ تسليمها إليها

، ويكون التصرف في هذه  م استصالحها وزراعتهالهذه األشخاص االعتبارية التصرف في األراضى التي تشتريها إال بعد أن تت

 .  الحالة إلى صغار الزراع بالشروط المبينة فيما قدمناه

، وفقاً  ويجوز للدولة أن تعهد إلى أشخاص اعتبارية عامة أو خاصة في استصالح األراضى الصحراوية وتعميرها وزراعتها

، بحيث  ، وزعت على صغار الزراع وخريجي المعاهد الزراعية ألراضى. فإذا ما تم استصالح هذه ا لبرامج التنمية ومخططاتها

يختص كل منهم بملكية جديدة ال تقل عن أربعة فدان ونصف وال تزيد على سبعة أفدنة ونصف تبعاً لجودة األرض والحالة 

وتكون األولوية في توزيع  ، . ويجب توافر شروط معينة فيمن توزع عليهم األراضي الصحراوية المستصلحة االجتماعية للمنتفع

،  ، وشروط أداء هذا الثمن . وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد تقرير ثمن األراضى المستصلحة هذه األراضى وفقاً لترتيب معين

 .  ، وسائر أحكام التوزيع ، وفوائده ومدته

بقرار منه المناطق التي يحظر فيها ، أن يحدد  ، بعد أخذ رأي وزير اإلصالح الزراعي وإصالح األراضي ولوزير الحربية

. إذا  . ويجوز نزع ملكية األراضى الصحراوية أو اإلستيالء عليها استيالء مؤقتاً  ، ألغراض عسكرية تملك األراضى الصحراوية

اإلجراءات التي تتبع . وتحدد الالئحة التنفيذية  اقتضت ذلك دواعى المحافظة على سالمة الدولة وأمنها القومي الخارجي أو الداخلي

، ويتقاضى أصحاب هذه األراضى تعويضاً عينياً أو نقدياً  في نزع ملكية األراضي الصحراوية واالستيالء المؤقت عليها
 (2 )

  . 

، نص في المادة  األحكام التي تسري في تملك األراضى الصحراوية على النحو الذي قدمناه 2515وبعد أن بين قانون سنة 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد بأية صفة كانت على العقارات الداخلة في  "على أنه منه  2/  51

. فأصبح ال يجوز ألحد أن يضع يده على  "، إال وفقاً لهذه األحكام  ملكية الدولة الخاصة التي تسري عليها أحكام هذا القانون

، ومن ثم نص قانون  مدني 715، على النحو المبين في الفقرة الثالثة من المادة  يراألراضى الصحراوية بطريق اإلستيالء والتعم

 .  على إلغاء هذه الفقرة كما سبق القول 2515سنة 

 مدني :  784تملك األراضى الصحراوية طبقاً ألحكام الفقرة الثالثة المحزوفة من المادة  – 19

،  ، فإن إلغاءها لم يكن بأثر رجعي 2515من قانون سنة  71د ألغيت بالمادة مدني ق 715وإذا كانت الفقرة الثالثة من المادة 

. لذلك يحسن أن نورد في إيجاز  ( إلى وقت إلغائها 2555أكتوبر سنة  29وقد ظلت مطبقة من وقت العمل بالتقنين المدني الجديد ) 

 .  ما تشتمل عليه من األحكام

، كما رأينا  وتنص هذه الفقرة
 (1 )

،  إال أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها "ما يأتي : ، على  

. ولكنه يفقد ملكيته بعدم االستعمال في خمس  تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة

 .  "سنوات متتابعة خالل الخمس العشرة سنة التالية للتملك 

( أن تكون األرض المعتبرة ملكاً للدولة  2هذا النص أن هناك شروطاً ثالثة للتملك بطريق اإلستيالء : )  ويستخلص من

أرضاً غير مزروعة وقد سبق تحديد األراضى غير المزروعة 
 (9 )

، فال يجوز اإلستيالء على أرض مملوكة للدولة إذا كانت أرضاً  

. فتبقى إذن األراضى الصحراوية  للدولة داخل الزمام حتى لو كانت أرضاً بوراً  ، وال على أي أرض مملوكة مزروعة داخل الزمام

، سواء كان  ( أن يكون الشخص الذي يستولى على األرض مصري الجنسية 1. )  ، وهي التي يرد عليها اإلستيالء خارج الزمام

                                                 

يجوز لوزير اإلصالح الزراعي وإصالح األراضى أن يرخص في تأجير بعض  "نه على أ 2515من قانون سنة  92وتنص المادة  ( 2) 

، وذلك إذا كان التأجير أو البيع إلى األشخاص  العقارات التي تسري عليها أحكام هذا القانون أو في التصرف فيها دون التقيد بأحكامه

،  ن تلك العقارات لتنفيذ مشروعات تفيد في تنمية االقتصاد القومياالعتبارية العامة أو الخاصة أو األفراد بالنسبة إلى ما يحتاجونه م

. ويكون التأجير أو  ، وذلك بعد موافقة الجهة اإلدارية المختصة ، أو إلقامة منشآت ذات نفع عليها أو لدعم مشروعات قائمة منها

 .  "ة البيع في هذه الحاالت باألجرة أو الثمن وبالشروط التي تحددها الالئحة التنفيذي

 .  29أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  21أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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، ولم يكن مطلوباً في  في التقنين المدني الجديد. وهذا الشرط مستحدث  شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً كجمعية أو شركة أراض

. وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع  التقنين المدني السابق فكان يجوز لألجنبي أن يستولى على األراضي الصحراوية

ً  "التمهيدي في هذا الصدد :   "ا الطريق السهل ، حتى ال يتملك أجنبي أرضاً مصرية بهذ أوجب المشروع أن يكون المستولي مصريا
 (2 )

،  ، وهذا هو الغرض األساسي من إباحة اإلستيالء على األراضى الصحراوية ( أن يكون اإلستيالء مصحوباً بالتعمير 9. )  

، ويشجعهم على ذلك بأن يجزيهم على ما بذلوا من جهد  حتى يكون هناك حافز يستحث ذوى المقدرة على إحياء األرض الموات

، يزرع المستولى األرض أو  ، بأ ، كما يقول النص . والتعمير يكون وفات يجعلهم يتملكون األرض التي يحيونهاوأنفقوا من مصر

، بل يكفي في زراعة األرض أن  . وليس من الضروري أن يصل في هذه األمور إلى نهايتها يغرس فيها أشجاراً أو يقيم عليها بناء

ورها وينصب فيها خياماً متنقلة فالتسوير وحده ال يكفي ، وفي البناء عليها أن يس يجعل منها مرعى
 (1 )

. ولكن يشترط أن يكون  

، وأن يدل على نية صاحبه من أنه آخذ في أسباب استغاللها والمضي في هذا السبيل  التعمير تعميراً جدياً من شأنه أن يحي األرض
 (

9 )
يعمر المستولى األرض يجوز للدولة إخراجه منها حتى بالطرق ، وقبل أن  . وعلى ذلك ال يكفي مجرد وضع اليد على األرض 

، ألنه قبل التعمير ال يكون قد تملكها فيصح طرده منها  اإلدارية
 (5 )

. فال  . وال يلزم إلى جانب هذه الشروط الثالثة أي شرط آخر 

عهد التقنين المدني السابق في هذا  ، وقد كان هناك تردد في يشترط أن يحصل المستولى على ترخيص من الدولة في اإلستيالء

. فكان هناك رأي يذهب إلى عدم لزوم هذا الشرط  األمر
 (9 )

، ولكن الرأي الغالب كان يذهب إلى وجوب الحصول على ترخيص  
 (1 

                                                 

 .  251ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

والمطلوب ممن يعمر األرض أن يزرع أو يبني وفقاً لما يمكن أن  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 1) 

) مجموعة األعمال  "أن يجعل األرض مرعى أو أن يسورها أو ينصب فيها خياماً متنقلة  ، فيكفي تعد له األرض من أغراض

، وتكون العبارة  محل واو العطف "أو  "، فحل لفظ  . وقد وقع في المذكرة اإليضاحية خطأ مادي ( 251ص  1التحضيرية 

، وقضت  جرى القضاء على أن التسوير وحده ال يكفي. وقد  ". أن يسورها وينصب فيها خياماً متنقلة  . . فيكفي "الصحيحة هي : 

، فإن مجرد دخوله في مكنة  محكمة النقض في هذا الصدد بأنه إذا كان المال من نوع ما يكون اإلستيالء عليه منشئاً للملك ال ناقالً له

جرى فيه من األعمال الظاهرة المستمرة ما ، ما لم يكن قد أ من استولى عليه ال يكفي قانوناً العتبار هذا المستولى منتوياً االمتالك

. فتسوير هذا النوع من المال أو مجرد المرور به ال يكفي وحده في ثبوت حيازته أو وضع اليد عليه )  يدل على قيام هذه النية لديه

بد ع – 99ص  19فقرة  1. وأنظر محمد على عرفة  ( 995ص  271رقم  1مجموعة عمر  2595يونية سنة  22نقض مدني 

 .  919ص  157عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 519ص  – 511ص  915المنعم البدراوى فقرة 

، فالزراعة الجدية ال تقوم إال  وال تكفي زراعة متقطعة تعتمد على األمطار – 97ص  25م  2592ديسمبر سنة  9استئناف مختلط  ( 9) 

 .  ( 11ص  99م  2559يناير سنة  25ئناف مختلط بوسيلة من وسائل الري كشق ترع أو حفر بئر ارتوازي ) است

أبريل سنة  29، ولو كان هو المدعى عليه في دعوى المنازعة في الملكية ) استئناف مختلط  وعبء إثبات التعمير يقع على من يدعى التملك

 .  ( 229ص  5م  2759

وبطلب من الحكومة أن تثبت أن  – 52ص  – 59ص  19فقرة  1محمد على عرفة  – 59ص  95فقرة  9محمد كامل مرسى  ( 5) 

يونيه سنة  5األرض هي من األراضى غير المزروعة التي ال مالك لها فتكون على هاذ النحو مملوكة للدولة ) اإلسكندرية المختلطة 

،  عليه. وقد قضت محكمة النقض بأن الحكومة مثلها مثل األفراد إذا أدعت ملكية أرض في يد المدعى  ( 559ص  59م  2592

،  مدني ) قديم ( 91فعليها أن تثبت أنها من أمالكها العامة أو الخاصة أو أنها من األراضى المملوكة شرعاً للميري وفقاً لنص المادة 

 1مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  11أما قبل ذلك فليس لها أن تطالب واضع اليد بإقامة الدليل على ملكيته ) نقض مدني 

 .  ( 919 ص 19رقم 

المجموعة الرسمية  2597يناير سنة  7طنطا الكلية  – 291ص  95رقم  22المجموعة الرسمية  2595ديسمبر سنة  15أسوان  ( 9) 

نوفمبر سنة  1العاط  – 219ص  221رقم  25المجموعة الرسمية  2527يونيه سنة  21أسيوط الكلية  – 79ص  91رقم  25

 .  251ص  75رقم  15المجموعة الرسمية  2515مارس سنة  19اإلسكندرية الكلية  – 111ص  21رقم  9المحاماة  2512

 11 – 52ص  21رقم  21المجموعة الرسمية ص  2529يونيه سنة  1 – 11ص  19الحقوق  2591مايو سنة  1استئناف وطني  ( 1) 

ص  119رقم  21المحاماة  2599ديسمبر سنة  15استئناف مصر  – 59ص  95رقم  27المجموعة الرسمية  2521نوفمبر سنة 

 99م  2559يناير سنة  25 – 97ص  25 م 2592ديسمبر سنة  9 – 921ص  7م  2751يونيه سنة  5استئناف مختلط  – 991

 .  11ص 
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)
. تملك في الحال  . . . "، إذ يقوم كما رأينا :  . فحسم التقنين المدني الجديد هذا الخالف بالنص صراحة على عدم لزوم الترخيص 

،  ، لتملك األراضي الصحراوية باالستيالء . كذلك ال يشترط "الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة 

، فقبل فرض الضريبة والقيد في المكلفة  ، أو تقيد في المكلفة باسم المستصلح أن تفرض عليها ضريبة عقارية بعد الزراعة أو البناء

ون المستصلح قد تملك األرض بتعميرها يك
 (2 )

  . 

. ويقول  ، ويتم التملك من وقت التعمير ونرى من ذلك أن نملك المستصلح لألرض رهن بتوافر الشروط الثالثة المتقدم ذكرها

متتابعة خالل الخمس . ولكنه يفقد ملكيته بعدم االستعمال مدة خمس سنوات  . . . . تملك في الحال . . . "النص في هذا المعنى : 

، ولكن ملكيته  . وتكييف ذلك من الناحية القانونية أن المستصلح يملك في الحال األرض التي استصلحها "العشرة سنة التالية للتملك 

تكون معلقة على شرط فاسخ هو أال ينقطع عن التعمير في خالل الخمس العشرة سنة التالية للتملك خمس سنوات متوالية 
 (1 )

  . 

، أي يملكها بمجرد استصالحها  فهو أوالً يملك في الحال األرض المستصلحة
 (9 )

. وال يتوقف ذلك على قيد في المكلفة كما  

، والتملك هنا قد تحقق ال بتصرف قانوني بل بواقعة مادية هي  ، وال يتوقف على تسجيل إذ التسجيل ال يكون إال في التصرفات قدمنا

، فهو ككل مالك يستطيع أن يتصرف فيها بالبيع والهبة  المستصلح قد أصبح مالكاً لألرض بمجرد التعمير . وما دام واقعة التعمير

،  ، وال ينتظر انقضاء الخمس العشرة سنة ألنه أصبح مالكاً قبل أن يبدأ سريان هذه المدة كما قدمنا والرهن وغير ذلك من التصرفات

، وأن يعطيها لغيره  . ويستطيع المستصلح أن يؤجر األرض المستصلحة كه كما سيجئبل إن سريان المدة ال يبدأ إال من وقت تمل

، وهي تورث عنه حتى قبل انقضاء الخمس العشرة سنة  . ويجوز له أن يوصى بها مزارعة
 (5 )

. وسواء انتقلت ملكية األرض  

، أي تنتقل معلقة على  وهي في ذمة المستصلح، فإنها تنتقل كما كانت  المستصلحة إلى خلف خاص كمشتر أو إلى خلف عام كوارث

شرط فاسخ هو أال ينقطع الخلف عن تعميرها خمس سنوات متواليات في خالل الخمس العشرة سنة التي تسري من وقت تعمير 

رض ، وتحسب المدة التي انقطع فيها السلف عن التعمير كما تحسب المدة التي انقضت من الخمس العشرة سنة واأل السلف لألرض

 .  في ملك السلف

. فهي ال تصبح ملكية باتة مستقرة إال إذا لم ينقطع المستصلح أو خلفه  ثم إن ملكية المستصلح تكون معلقة على شرط فاسخ

عن تعمير األرض خمس سنوات متواليات في خالل الخمس العشرة سنة التالية لتملك األرض 
 (9 )

فتحسب مدة الخمس العشرة سنة  

،  . وقد كان التقنين المدني السابق يجعل هذه المدة تسرى من وقت وضع اليد ، ال من وقت وضع اليد إذن من وقت تعمير األرض

مدني . أما التقنين ال "في ظرف الخمس العشرة سنة التالية ألول وضع يده عليها  "من هذا التقنين تقول :  79/  91فكانت المادة 

.  "خالل الخمس العشرة سنة التالية للتملك  "، وجعل المدة تسري من وقت التعمير إذ يقول :  الجديد فقد عدل بحق عن هذا الحكم

، ولو اعتد به من وقت وضع اليد لجاز أن تمضى مدة غير  ذلك أن آل انقطاع عن التعمير يجب أال يعتد به إال من وقت التعمير

، وينبغي أال يحسب هذا الوقت ضمن الخمس العشرة سنةو أال تسري هذه المدة إال من وقت التعمير  والتعميرقصيرة بين وضع اليد 

. وفي خالل هذه المدة يجب أال ينقطع المستصلح عن تعمير األرض مدة خمس سنوات  كما هو صريح نص التقنين المدني الجديد

،  ، ومن ثم كان هناك خالف "مدة خمس سنوات  "، فكان يقول  التوالي صراحة . وقد كان التقنين المدني السابق ال يشترط متواليات

. وقد حسم التقنين المدني الجديد هذا الخالف باشتراطه التوالي  ، ورأي آخر يذهب إلى عدم وجبه فرأي يذهب إلى وجوب التوالي

 "خمس سنوات متتابعة  "، إذ يقول  صراحة
 (1 )

، إذ أن عدم التوالي كان يجعل التملك أشق  وعدم التوالي. والفرق كبير بين التوالي  

                                                 

فبراير سنة  15المختلط اإلسكندرية  – 215ص  55م  2591يناير سنة  25 – 292ص  55م  2591يناير سنة  9استئناف مختلط  ( 2) 

 .  279ص  297رقم  29جازيت  2519

 .  91ص  21م  2599ديسمبر سنة  29 – 921ص  7م  2751يونيه سنة  5استئناف مختلط  ( 1) 

محمد على  ، فيلحق باألرض المستصلحة بالبناء المسافة الالزمة لنتج مطالت تكون متنفساً للبناء ) ويملكها بالقدر المفيد في استعمالها ( 9) 

 .  ( 52ص  19فقرة  1عرفة 

 .  52ص  19فقرة  1محمد على عرفة  ( 5) 

وقارن شفيق شحاتة  – 191عبد الفتاح عبد البزقي فقرة  – 51ص  15فقرة  1محمد على عرفة  – 95فقرة  9محمد كامل مرسى  ( 9) 

، ولكنها ملكية  ، ال ملكية معلقة على شرط فاسخ اتة: ويذهب إلى أن ملكية األرض قبل تحقق عدم االستعمال هي ملكية ب 121فقرة 

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 971. وأنظر أيضاً من هذا الرأي األخير عبد المنعم البدراوي فقرة  ضعيفة تسقط بعدم االستعمال

 .  911ص  155

، وهذه  نية ترك المستصلح لألرض المستصلحة والتوالي في الخمس السنوات التي ينقطع فيها المستصلح عن التعمير قرينة على ( 1) 
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. فكان يكفي أن ينقطع المستصلح عن تعمير األرض خمس سنوات ولو غير متوالية في خالل الخمس العشرة سنة حتى يتحقق  بكثير

ثم استأنف التعمير خمس ،  . فإذا انقطع سنتين بعد انقضاء ثالث سنوات من التعمير ، فتنفسخ ملكية المستصلح الشرط الفاسخ

، أي السنة األخيرة لتمام الخمس العشرة  ، فإنه إذا انقطع سنة بعد ذلك ، ثم استأنف التعمير سنتين ، وانقطع بعد ذلك سنتين سنوات

إال ، ولم ينقطع عن تعميرها  ، مع أنه يكون قد بقى يعمر األرض عشر سنوات كاملة ، تحقق الشرط الفاسخ وانفسخت ملكيته سنة

.  ، إذ يشترط هذا التقنين التوالي كما قدمنا . أما في التقنين المدني الجديد فاألمر أيسر من ذلك بكثير خمس سنوات غير متوالية

، ويعود إلى تعميرها سنة  ، أن يعمر المستصلح األرض سنة واحدة ثم ينقطع أربع سنوات ، حتى ال يتحقق الشرط الفاسخ فيكفي

، وهكذا حتى يتم الخمس العشرة سنة دون أن يكون قد قضى في تعمير األرض أكثر من ثالث سنوات  سنواتواحدة وينقطع أربع 

ذكر المشروع أن الخمس  ". وتقول المذكرة اإل[ضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  وانقطع عن تعميرها امثنتي عشرة سنة

. فأصبح المستولى أقل تعرضاً لفقد  رض في أثنائها يجب أن تكون سنين متوالياتالسنين التي يفقد المستولى الملكية بعدم استعمال األ

. ويكفي في المشروع أن يستعمل المستولى األرض  ملكيته في المشروع عنه في التقنين الحالي ) السابق ( الذي ال يشترط التوالي

من الخمس العشرة سنة إال أربع سنوات دون أن يتحقق ، فإذا لم يبق  سنة كل خمس سنوات حتى ألي تحقق الشرط الفاسخ لملكيته

 "، الستحالة تحقق الشرط الفاسخ  ، أصبحت ملكيته باتة حتى قبل انقضاء األربع السنوات الشرط الفاسخ
 (2 )

. وانقطاع المستصلح  

ع عن تعهد األشجار بالتسميد ، وإذا كان قد غرسها أشجاراً ينقط عن التعمير معناه أنه إذا كان قد زرع األرض يكف عن زراعتها

 .  ، وإذا كان قد أقام فيها بناء يترك البناء دون استعمال ودون صيانة حتى يصبح معرضاً للتخرب والصيانة

  

، بانقطاع المستصلح عن التعمير خمس سنوات متواليات في خالل الخمس العشرة سنة  ، كما قدمنا ويتحقق الشرط الفاسخ

التالية للتملك 
 (1 )

. وعلى ذلك تزول  ، واعتبر أنه لم يكن مالكاً منذ البداية ، انفسخت ملكية المستصلح بأثر رجعي فإذا ما تحقق . 

جميع تصرفاته في األرض المستصلحة تبعاً لزوال ملكيته بأثر رجعي 
 (9 )

. وتسري القواعد العامة المقررة في تحقق الشرط الفاسخ  
 (5 )

 .  المستصلحة للدولة، وتعود ملكية األرض  

، وتثبت جميع تصرفات المستصلح في األرض  ، فإن ملكية المستصلح تصبح ملكية باتة أما إذا لم يتحقق الشرط الفاسخ

. ويالحظ أن تخلف الشرط الفاسخ هنا معناه أن يكون قد  ، وتسري القواعد العامة المقررة في تخلف الشرط الفاسخ المستصلحة

. وال يفهم  ض المستصلحة مدة خمس عشرة سنة دون أن ينقطع المستصلح عن تعميرها خمس سنوات متواليةمضى على تعمير األر

، فهو قد تملك األرض بمجرد تعميرها وقبل  ، أي بانقضاء خمس عشرة سنة من ذلك أن المستصلح قد ملك األرض بالتقادم الطويل

                                                                                                                                                                    

النية تستخلص من التوالي أظهر بكثير مما تستخلص من خمس سنوات على فترات متقطعة ) أنظر في هذا المعنى شفيق شحاتة فقرة 

 .  ( 911ص  155عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 1129

 .  257ص  – 251ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

، فعلى الحكومة يقع عبء إثبات أن المستصلح قد انقطع  ، كأن أثبت أن األرض مزروعة فعالً  وإذا أثبت المستصلح واقعة التعمير ( 1) 

. وقد قضت  ( 279ص  297رقم  29جازيت  2519فبراير سنة  15عن التعمير خمس سنوات متواليات ) اإلسكندرية المختلطة 

ينة عدم االستعمال المستخلصة من عدم فرض ضريبة على األرض ينقضها إثبات أن األرض محكمة االستئناف المختلطة بأن قر

 .  ( 215ص  55م  2591يناير سنة  25 – 292ص  55م  2591يناير سنة  9مزروعة فعالً ) استئناف مختلط 

، بل  على تحقق الشرط الناسخ بأثر رجعي . فمنهم من يذهب إلى زوال التصرفات ال بناء والذين ال يقولون بالشرط الناسخ انقسموا ( 9) 

ألن المستصلح الذي تصرف في األرض كانت ملكيته ضعيفة تسقط بعدم االستعمال فال يستطيع أن ينقل إلى الغير أكثر عما يملك ) 

ى أن تصرفات ، فذهب إل . ومنهم من سار في إنكار الشرط إلى نهايته ( 971عبد المنعم البدراوي فقرة  – 121شفيق شحاتة فقرة 

، ألن الملكية ال تزول في هذه الحالة بأثر رجعي ) عبد المنعم فرج  المستصلح ال تزول بالرغم من زوال ملكيته بعدم االستعمال

 .  ( 911ص  155الصدة فقرة 

للباني أو الغارس في ملك  ، فتسري عليه القواعد المقررة في االلتصاق ولكن المستصلح يعتبر بانياً أو غارساً في األرض بحسن نية ( 5) 

، فإن  . وال يتعارض هذا الحكم مع القول بانفساخ الملكية بأثر رجعي ( 51ص  95فقرة  9غيره بحسن نية ) محمد كامل مرسي 

 ، وال شك في أن المستصلح وقت أن األثر الرجعي إنما هو مجاز قانوني ال يتعدى إلى األعمال المادية التي تكون قد تمت قبل تحققه

عبد المنعم  - 125 ص 121بنى أو غرس كان حسن النية إذ كان يبني أو يغرس في أرض يملكها ) قارن شفيق شحاتة فقرة 

 .  ( 971البدراوي فقرة 
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. وعلى ذلك ال تكون مدة الخمس العشرة  الء المصحوب بالتعمير ال بالتقادم، وتملكها باالستي أن تبدأ الخمس العشرة سنة كما قدمنا

. ومن ثم ال  ، بل هي ميعاد حدده القانون ال يجوز في خالله أن ينقطع المستصلح عن التعمير مدة خمس سنوات متوالية سنة مدة تقادم

توقف هذه المدة وال تنقطع ، فال  ترد أسباب الوقف وال أسباب االنقطاع على مدة الخمس العشرة سنة
 (2 )

. وتقول المذكرة  

،  فالملكية هنا ال تكسب بالتقادم العادي وإال وجب أن تتراخى إلى خمس عشرة سنة "اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : 

 "وإنما هي تكسب في الحال معلقة على هذا الشرط الفاسخ 
 (1 )

  . 

 : 1964لسنة  111صحراوية السابقة على القانون رقم حقوق الغير في األراضى ال - 21

كذلك أثر رجعي كما  2597لسنة  215، وليس للقانون رقم  ليس له أثر رجعي 2515لسنة  299ولما كان القانون رقم  

أحكام هذين  ، لذلك تبقى حقوق الغير الثابتة في األ}اضى الصحراوية والسابقة على هذين القانونين كما هي ال تمسها سبق القول

جميع التصرفات التي تمت  "على أن  2515لسنة  299من القانون رقم  12. وتأكيداً لذلك نصت الفقرة األولى من المادة  القانونين

، تبقى نافذة بذات الشروط واألحكام السارية وقت  قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة في ملكية الدولة الخاصة

 .  "رها إقرا

، أنه إذ وضع شخص يده على أرض صحراوية لتعميرها في  ، وتطبيقاً للقواعد العامة ، استخالصاً مما تقدم ويمكن القول

، وفقاً  2599، فإنه يتملكها بمجرد التعمير في سنة  ، وعمرها بعد سنة ) وقت العمل بالتقنين المدني الجديد ( 2555أكتوبر سنة  29

. ولكن ملكيته تكون معلقة على شرط  مدني التي كانت معموالً بها وقت ذلك ولم تكن قد حذفت 715الثالثة من المادة ألحكام الفقرة 

. فإذا هو لم ينقطع عن تعميرها خمس سنوات متواليات في مدة الخمس  ، هو عدم االنقطاع عن تعميرها على النحو الذي قدمناه فاسخ

 2519لى سنة ، أي إ العشرة سنة التالية للتملك
 (9 )

. وال  ، فإن ملكيته تصبح باتة لتخلف الشرط الفاسخ في الفرض الذي نحن بصدده 

لسنة  299وال صدور القانون رقم  2597لسنة  215، ال صدور القانون رقم  2599، التي ثبتت له منذ سنة  يمس ملكيته هذه

2515  . 

منه على ما يأتي :  19، إذ نصت المادة  ق المكتسبة تنظيماً تشريعياً قد نظم هذه الحقو 2515لسنة  299على أن القانون رقم 

يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بحقوق الملكية والحقوق العينية األخرى الواردة على عقارات كائنة في إحدى المناطق المعتبرة  "

مستندة إلى عقود تم شهرها أو أحكام نهائية سابقة على ، ال المشار إليه 2597لسنة  215خارج الزمام في تاريخ العمل بالقانون رقم 

( كل  2ويعد مالكاً بحكم القانون : )  –هذا التاريخ أو إلى عقود صدرت من الحكومة وتم تنفيذ الشروط الواردة بها ولم تشهر بعد 

 2597لسنة  215بالقانون رقم غارس أو زارع فعلى لحسابه ألرض صحراوية لمدة سنة كاملة على األقل سابقة على تاريخ العمل 

، وبما ال يجاوز الملكية  ، وذلك بالنسبة إلى ما يقوم بزراعته بالفعل من تلك األراضي في تاريخ العمل بهذا القانون المشار إليه

ذا كانت تلك . فإ . وال يسري هذا الحكم على األراضي التي تزرع جزءاً من السنة على مياه األمطار فقط العقارية المقررة قانوناً 

، فيجوز أن  المشار إليه 2597السنة  15األراضي تروي من آبار طمست دون تعمد أو تقصير بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 

، أتم قبل العمل  ( كلم 1. )  يعوض مالك تلك األراضى عنها بمساحات مماثلة لها في مناطق اآلبار الجديدة التي تنشئها الدولة

، وذلك بالنسبة إلى األرض المقام  المشار إليه إقامة بناء مستقر بحيزه ثابت فيه وال يكون نقله منه 2597لسنة  215بالقانون رقم 

، وذلك  عليها البناء والمساحة المناسبة التي تلحق به وتعد مرفقاً له بحيث ال تزيد على المساحة المقام عليها البناء ذاته على األكثر

 "تى تاريخ العمل بهذا القانون بشرط بقاء البناء قائماً ح
 (5 )

  . 

                                                 

) ويذهب إلى أن  122وقارن شفيق شحاتة فقرة  - 515ص  972عبد المنعم البدراوي فقرة  – 59ص  15فقرة  1محمد على عرفة  ( 2) 

 .  سنة هي مدة تقادم مسقط ( الخمس العشرة

 .  251ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

، فإن هذا القانون ليس له أثر رجعي كما  2515لسنة  299التي صدر فيها القانون رقم  2515وال عبرة هنا بأننا جاوزنا سنة  ( 9) 

، والتي كانت  مدني التي لم تكن قد حذفت 715ثة من المادة ، والقانون الذي ينطبق في الفرض الذي نحن بصدده هو الفقرة الثال قدمنا

 .  2599سارية وقت تملك المستصلح لألرض تحت شرط ناسخ في سنة 

ولما كانت النظم القانونية التي تحكم الملكية في  "ونورد هنا المذكرة اإليضاحية لهذا النص وهي تشرح النص شرحاً مستفيضاً :  ( 5) 

. التي كان بعضها يمنح العربان في  . . األراضى الصحراوية قد مرت بعدة مراحل متعاقبة منذ أن صدرت بعض األوامر العالية

من المحرم  21في ، ومن هذا القبيل األمر العالي الصادر بعض الجهات الحق في استغالل األراضي الصحراوية في تلك الجهات
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، والتي كان بعضها اآلخر يعلق تملك األراضى البور المملوكة للدولة على  ميالدية ( 2711من مايو سنة  12هجرية )  2175سنة 

من ذي  25، ومن هذا القبيل األمر العالي الصادر بتاريخ  استيفاء إجراءات معينة من بينها الحصول على إذن بذلك من الحكومة

، اتجه الرأي في الفقه  . وفي ظل القانون المدني المصري القديم ميالدية ( 2775من سبتمبر سنة  5هجرية )  2992 القعدة سنة

والقضاء إلى اعتبار األراضي الصحراوية الواقعة خارج الزمام من األراضى المتروكة التي يجوز تملكها باالستيالء عليها بطريق 

. وبقى الحال كذلك  . . من القانون المدني المصري األهلي 91، وذلك استناداً إلى حكم المادة  ليهاالزراعة أو الغراس فيها أو البناء ع

، الذي مد العمل بأحكامه بالمرسوم بقانون  بشأن تملك العقارات في أقسام الحدود 2559لسنة  11حتى صدر األمر العسكري رقم 

. وقد حظر هذا األمر على األجانب أن يتملكوا بغير طريق  صدر في ظلهابعد إلغاء األحكام العرفية التي  2559لسنة  222رقم 

، كما قضى بوجوب حصول المصريين على إذن سابق  ، يكتسبوا أي حق عيني عليها الميراث العقارات الكائنة في أقسام الحدود أ, ا

. ثم صدر  . . ها والحقوق العينية الواردة عليهامن الحكومة بالنسبة إلى ما يتملكونه بغير طريق الميراث من العقارات المشار إلي

بتنظيم تملك األراضي  97لسنة  215. وبعد ذلك صدر القانون رقم  . . منه بأن 715. وقضت المادة  . القانون المدني الجديد

إليها والتي تجيز  مدني المشار 715الجدل قد ثار حول ما ورد في المادة  "، وقد أشارت مذكرته اإل[ضاحية إلى أن  الصحراوية

. واشتد الجدل على وجه الخصوص فيما إذا كانت تلك المادة قد نسخت أحكام المرسوم  . . تملك األراضى بطريق اإلستيالء الحر

. وأوضحت  . . المشار إليه إلى حسم ذلك الخالف في الرأي 97لسنة  215. وقد اتجه القانون رقم  . . 2559لسنة  222بقانون رقم 

،  97لسنة  215حتى تاريخ نفاذ القانون رقم  59لسنة  222اإل[ضاحية اتجاها إلى تغليب فكرة قيام المرسوم بقانون رقم مذكرته 

بمنع غير المصريين من تملك األ}اضى الزراعية وما  2592لسنة  91واستدلت على ذلك بأن المشروع حينما أصدر القانون رقم 

.  ، قد أشار في ديباجته إلى المرسوم بقانون المشار إليه فهو يعترف ببقائه قائماً إلخ لجديد، وهو الحق للقانون المدني ا في حكمها

المشار إليه اتجه إلى اعتناق مبدأ إهدار الحقوق المستندة إلى حكم المادة  2597لسنة  215وترتب على هذا االتجاه أن القانون رقم 

. حتى لو كانت سابقة على تاريخ نفاذ  . . العقارية القائمة عليها في األراضي الصحراوية، وإنكار الملكيات  من القانون المدني 715

من هذا القانون األخير إقرار الملكيات السابقة على نفاذه في حاالت  9. وقصرت المادة  . . ذاته 2597لسنة  215القانون رقم 

، أو عقود صدرت من الحكومة  م نهائية سابقة على العمل بهذا القانونالملكية والحقوق العينية التي تستند إلى عقود مسجلة أو أحكا

 .  ولم تسجل إذا كانت شروطها قد نفذت

، فإن تطبيقه في العمل قد أثار شعوراً بالقلق  المشار إليه إلى تغليبها 97لسنة  215ومهما يكن من أمر وجهه النظر التي اتجه القانون رقم 

من  715لمناطق الصحراوية فيما يتعلق بعدم االعتراف بملكياتهم العقارية المستندة إلى حكم المادة في نفوس المواطنين في بعض ا

، أي قبل  2779من القانون المدني األهلي القديم المقابلة لها والتي كانت سارية منذ سنة  91القانون المدني الجديد وإلى حكم المادة 

. وبناء  المشار إليها بأكثر من نصف قرن 2559لسنة  222والمرسوم بقانون رقم  2559لسنة  11أن يصدر األمر العسكري رقم 

، كما أعيد النظر في المبدأ الذي  المشار إليه 2597لسنة  215على ذلك فقد أعيد بحث جوانب القصور التي شابت القانون رقم 

رات المتعلقة بالعدالة واحترام الحقوق المكتسبة ، وفي ضوء االعتبا اعتنقه ذلك القانون في ضوء ما كشف عنه تطبيقه في العمل

والمبادئ المسلمة بالنسبة إلى تطبيق القوانين من حيث الزمان وقد استقر رأي األجهزة الفنية في الوزارات والجهات اإلدارية 

رعاية الحقوق المشروعة المشار إليه على النحو الذي يوفر  97لسنة  215المختصة المختلفة إلى وجوب تعديل أحكام القانون رقم 

، ويكفل إقرار ملكياتهم السابقة على هذا التاريخ واالعتراف بها  المستقرة ألصحابها من المواطنين منذ ما قبل تاريخ نفاذ ذلك القانون

"  . 

المشار  97لسنة  215لقانون رقم منه أحكاماً انتقالية قصد بها إقرار الملكيات السابقة على ا 19لذلك فقد أورد القانون المرافق في المادة  " 

المشار إليه في  2597لسنة  215. وقد روعى في صياغة هذه المادة تضمينها الحاالت التي أقرها القانون رقم  إليه واالعتداد بها

االت الملكية ، كما أشير فيها إلى ح مادته الخامسة بالنسبة إلى الملكيات العقارية والحقوق المعنية السابقة على تاريخ العمل به

، وكذلك  المشار إليه ذاته والتي تم إقرارها وفقاً ألحكامه بعد العمل به 97لسنة  215والحقوق العينية المستندة إلى أحكام القانون رقم 

لى حكم المشار إليه المستندة إ 2597لسنة  215فقد أوردت هذه المادة النص على إقرار حاالت الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم 

. وقصد من تعداد هذه  من القانون المدني األهلي القديم من قبل ( 91من القانون المدني الجديد ) والمادة  715الفقرة الثالثة من المادة 

الحاالت في تلك المادة أن يكون النص عليها جامعاً مانعاً بحيث يقتصر االعتداد في تطبيق أحكام القانون المرافق على الحاالت 

 .  "شار إليها القائمة قبل تاريخ العمل به الم

، اشتراط استمرار  المشار إليه المستندة إلى وضع اليد 2597لسنة  215وروعى بالنسبة إلى حاالت الملكية السابقة على نفاذ القانون رقم  " 
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، أرضاً صحراوية من الحكومة بقصد  2515لسنة  299، قبل العمل بالقانون رقم  هذا ويجوز أن يكون شخص قد اشترى

، بل ويمنحه هذا القانون مهلة  . فيبقى حقه دون مساس به بعد صدور القانون المذكور ، ولم ينجز هذا االستصالح استصالحها

يمنح كل من اشترى أرضاً بوراً أو أرضاً صحراوية  "منه على أن  15، إذا نصت المادة  إضافية يتم في خاللها استصالح األرض

، مدتها عشر  من الحكومة بقصد استصالحها قبل العمل بهذا القانون مهلة يتم خاللها استصالح األراضى المبيعة له وزراعتها

فإذا لم يقم المشتري باستصالح  -و سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون أي المدتين أطول سنوات من تاريخ تسليمها إليه أ

، اعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو حكم  األرض المبيعة وزراعتها خالل المهلة المشار إليها

ولما كان هذا الحكم المستحدث قد يدهم بعض المتصرف إليهم  "الصدد :  . وجاء في المذكرة اإليضاحية للقانون في هذا "قضائي 

قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق ممن تقاعسوا عن استصالح وزراعة األراضى البور والصحراوية المتصرف فيها إليهم رغم 

تاحة فرصة جديدة أمامهم بمنحهم مهلة ، لذلك فقد رؤى إ انقضاء مدة العشر سنوات المشار إليها من تاريخ تسلمهم تلك األراضى

، يلتزمون بإتمام أعمال استصالح وزراعة األراضى المشار إليها  إضافية مدتها سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون المرافق

يهم . وروعى في قصر هذه المهلة اإلضافية على مدة السبع سنوات التالية على العمل بهذا القانون دفع المتصرف إل خاللها

، حتى يتيسر تعويضهم في أقر وقت ممكن عما  المذكورين إلى مضاعفة جهودهم في استصالح تلك األراضي وزراعتها مستقبالً 

، وتعويض ما فوتوه من نفع على المجمع بفعلهم وتقصيرهم في إحياء األرض الموات المبيعة إليهم طوال المدة  فاتهم من كسب

 .  "تلك األراضى  السابقة الممتدة من تاريخ تسلمهم

 كسب الملكية -الباب الثاني

 الفصل األول - بسبب الوفاة

 الميراث 

 (succession ) 

 مدني على ما يأتي : 875نص قانوني : تنص الفقرة األولى من المادة  - 21

ة اإلسالمية والقوانين تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في اإلرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريع " 

 "الصادرة في شأنها 
 (2 )

  . 

                                                                                                                                                                    

ة على األقل قبل العمل بالقانون وضع اليد على األراضى الواردة عليها تلك كالملكية بطريق الغراس أو الزراعة لمدة سنة كامل

من القانون المدني المشار إليها كانت تقضي بأنه إذا زرع مصري أرضاً غير  715، ذلك رغم أن الفقرة الثالثة من المادة  المذكور

ملكيته بعدم  ، ولكنه يفقد مزروعة أو بنى عليها تملك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة

. والحكمة من اشتراط وضع اليد لمدة سنة كاملة سابقة  االستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خالل الخمس العشرة سنة التالية للتملك

المشار إليه بالنسبة إلى الملكيات المشار إليها هو قصر االعتراف بتلك الملكيات على  97لسنة  215على تاريخ العمل بالقانون رقم 

، دون الحاالت التي تزرع فيها هذه  االت التي تزرع فيها األرض الصحراوية أو يستمر الغرس فيها لمدة سنة زراعية كاملةالح

 .  "األراضي أو تغرس بصفة غير منتظمة جزءاً من السنة على مياه األمطار فقط 

ذه في األراضي الصحراوية وتأمين استقرارها وتوفير الحماية وتحقيقاً لما استهدف القانون المرافق من إقرار الملكيات السابقة على نفا " 

من هذا المشروع األحكام االنتقالية التي تعالج المراحل التي يمر بها  15إلى  11، لذلك فقد رؤى تضمين المواد من  القانونية لها

المحررات المثبتة لتلك الملكيات المتضمنة ، وإصدار  ، والفصل في المنازعات المتعلقة بها ، وتحقيقها اإلخطار عن تلك الملكيات

 .  "، ثم شهر هذه المحررات إلخ  االعتداد بها

، وتحديد أنصبائهم في  تعيين الورثة "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2/  2991تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، ما لم يرد فيها نص خاص  شأنها أحكام الشريعة اإلسالمية والتقنينات المستمدة منها، تسري في  ، وانتقال أموال التركة إليهم اإلرث

ما لم يرد فيها نص خاص  "، بعد حذف العبارة األخيرة  في المشروع النهائي 551. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "



 

 

 

 

2009 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

( يعرض ألحكام  11/  95، ولكن هذا التقنين كان يشتمل على نص ) م  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

تي ينتمي إليها المتوفى ، ويقرر أن القانون الواجب التطبيق في هذه المسألة هو قانون الدولة ال القانون الدولي الخاص في الميراث

بجنسيته 
 (2 )

  . 

 1و  2/  791( وم  2)  711وم  9/  719ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 1/  195وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 2291وفي التقنين المدني العراقي م  – 2/  715وفي التقنين المدني الليبي م  –

 192 - 199) أ ( وم  117وم 
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 "، بعد االستعاضة بعبارة  719مجلس الشيوخ تحت رقم . ووافقت عليه لجنة  555. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  "

ألن المراد هو التشريعات التي تصدر في شأن  "، وذلك  "والتقنينات المستمدة منها  "عن عبارة  "والقوانين الصادرة في شأنها 

 .  ( 191ص  – 199ص  1. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  "الميراث 

وطني : يكون الحكم في المواريث على حسب المقرر في األحوال الشخصية المختصة بالملة التابع لها  95 التقنين المدني السابق م ( 2) 

 .  ، فتتبع فيه أحكام الشريعة المحلية . أما حق اإلرث في منفعة األموال الموقوفة المتوفى

. أما حق اإلرث في منفعة األموال الموقوفة  ث على حسب المقرر في قوانين الدولة التابع لها المتوفىمختلط : يكون الحكم في المواري 11م 

 .  ، فتتبع فيه أحكام الشريعة المحلية أو في منفعة األراضى الخارجية

أحكام قانون الدولة التي  ويتبين من هذه النصوص ) وبخاصة من نصوص التقنين المختلط ( أن المعنى المقصود هو أن الميراث تتبع فيه

، فنكون في صدد قاعدة من قواعد اإلسناد تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص ال في نطاق القانون  يتبعها المتوفى بجنسيته

ويسري على  "، وتجري على الوجه اآلتي :  من التقنين المدني الجديد 2/  21. ويكون المقابل لهذه النصوص هو المادة  الداخلي

، وقت  ، قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف لميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموتا

 .  "موته 

من التقنين المدني األهلي بما  299و  2/  99،  95بتعديل المواد  2555لسنة  11القانون رقم  2555مارس سنة  19هذا وقد صدر في 

يكون الحكم في المواريث والوصايا  "كما يأتي :  95. فأصبح نص المادة  واضحة في المعنى المقصوديجعل نصوص هذه المواد 

تراعى أيضاً في أهلية الموصى لعمل الوصية  "كما يأتي :  2/  99. وأصبح نص المادة  "على حسب المقرر في قانون بلد المتوفى 

الحكم في األهلية المقيدة والمطلقة  "كما يأتي :  299. وأصبح نص المادة  "وفي صيغتها األحكام المقررة لذلك في قانون الموصى 

قوانين  "، وقد نص فيه على أن  2555لسنة  19. وكذلك صدر في نفس التاريخ القانون رقم  "يكون على مقتضى قانون بلد العقاد 

، على أنه إذا كان المورث غير  ق بالمواريث والوصاياالمواريث والوصية وأحكام الشريعة اإلسالمية فيهما هي قانون البلد فيما يتعل

 – "مسلم جاز لورثته في حكم الشريعة اإلسالمية وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا على أن يكون التوريث طبقاً لشريعة المتوفى 

هذه القوانين ( محمد كامل مرسي  أنظر في هذه القوانين ومذكرتها التفسيرية ) وقد شرحت في إسهاب األسباب التي دعت إلى إصدار

 .  1فقرة  9

: كل من اكتسب عقاراً باإلرث أو بنزع الملكية أو بحكم  9/  719التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  ( 1) 

) أ ( : يكتسب حق التسجيل  711. م  ل، على أن أثر هذا االكتساب ال يبدأ إال اعتباراً من التسجي قضائي يكون مالكاً له قبل تسجيله

 .  في السجل العقاري باألسباب اآلتية : ) أ ( باإلرث

تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في اإلرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري في شأنها أحكام الشريعة اإلسالمية  - 2:  1و  2/  791م 

ال يمنح األجنبي حق اإلرث في العقارات إال إذا كانت قوانين بالده تمنح مثل ذلك  - 1.  والقوانين الصادرة في شأن اإلرث واالنتقال

 .  . ) وأحكام التقنين السوري تتفق إجماالً مع أحكام التقنين المصري ( للسوريين

 .  ) مطابق ( 2/  715التقنين المدني الليبي م 

وتعيين  - 1.  الميراث المنقوالت والعقارات والحقوق الموجودة في التركةيكسب الوارث بطريق  - 2:  2291التقنين المدني العراقي م 

 .  الورثة وتحديد أنصبائهم في اإلرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الخاصة بها

 .  ) وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري (

 .  سوري ( 9/  719) موافق للمادة  1/  195 ية العقارية اللبناني مقانون الملك

 .  ) أ ( سوري ( 711) أ ( ) مطابق للمادة  117 م

 .  : تخضع التركات ألحكام القانون العام 199 م
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، وهي تعيين الورثة وتحديد  ويتبين من النص سالف الذكر أنه عرض للمسائل الرئيسية الثالث التي يشتمل عليها الميراث

ة اإلسالمية وما يصدر من قوانين خاصة هي التي تسري على ، وذكر أن الشريع أنصبتهم في اإلرث وانتقال ملكية هذه األنصبة إليهم

وقد حسم المشروع بهذا النص الخالف القائم في  ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  هذه المسائل

،  لو كانوا غير مسلمين. فقضى بأن الشريعة اإلسالمية هي التي تطبق في ميراث المصريين حتى  أمرين جوهرين في الميراث

، ومنها انتقال ملكية  ، وجعل هذه الشريعة هي التي تنطبق على جميع مسائل الميراث وحتى لو اتفقوا جميعاً على تطبيق قانون ملتهم

يدة تفصل ، وهي قاعدة رش . فيجب إذن تطبيق القاعدة الشرعية المعروفة التي تقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين التركة إلى الورثة

. ولكن األخذ بهذه  ، فإنها تتمشى مع النظم الحرمانية ، وإذا كانت تغاير النظم الالتينية ما بين شخصية المورث وشخصية الوارث

، فإن إغفال هذا النظام في التقنين المدني الحالي ) السابق ( أوقع القضاء والفقه  القاعدة يقتضي وضع نظام مفصل لتصفية التركات

، وتعتبر هذه  . وقد أراد المشروع أن يتالفى هذا النقص الخطير بوضع نصوص ينظم بها تصفية التركة من االرتباك في كثير

 "النصوص من أهم ما استحدث 
 (2 )

  . 

. ولكنه لم يجعل هذه التصفية  وقد أراد المشروع بوضع نظام لتصفية التركة تطبقه جماعية أن يحمي حقوق دائني التركة

ً أمراً إجب ، وذلك بشهر  ، طريقاً لحماية الدائنين إذا اتخذوا إجراءات فردية ، عند عدم االلتجاء إلى التصفية الجماعية ، فنظم اريا

 .  حقوقهم

، عالج كل منهما  2515لسنة  251، ومن بعده قانون السجل العيني رقم  2551لسنة  225ثم إن قانون الشهر العقاري رقم 

، فأصبح اآلن واجباً شهر حق اإلرث حتى يستطيع الوارث  2519لسنة  25/  27ملحوظاً في قانون التسجيل رقم نقصاً خطيراً كان 

 .  أن يتصرف في الحقوق التي آلت إليه بالميراث

(  1. )  ( تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الميراث 2ويخلص مما تقدم أن المسائل التي يجب بحثها في الميراث هي : ) 

 .  ( شهر حق اإلرث 9. )  نظيم حماية حقوق دائني التركة عن طريق إجراءات فردية أو إجراءات جماعية ) تصفية التركة (ت

 تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الميراث -البحث األول

 الشريعة اإلسالمية تطبق جميع المصريين وفي جميع مسائل الميراث :  - 22

 الجديد قد حسم الخالف في أمرين جوهريين :قدمنا أن التقنين المدني 

، مسلمين أو غير مسلمين  ، في الميراث تطبق على جميع المصريين ( فقد قضى بأن الشريعة اإلسالمية 2) 
 (1 )

. والمذكرة  

الشريعة اإلسالمية والتقنينات المستندة منها هي  "، إذ تقول :  اإليضاحية للمشروع التمهيدي واضحة كل الوضوح في هذا الصدد

، حتى لو اتفق  . وال ينطبق قانون الملة على غير المسلمين ، مسلمين أو غير مسلمين التي تنطبق على ميراث المصريين جميعاً 

، لينظر بعد ذلك فيما  ثة مبدئياً . ولم يعد هناك محل للبحث فيما إذا كان قانون الملة هو الذي يحدد الور الورثة جميعاً على أن ينطبق

. وقد قضت محكمة االستئناف  ، أو مختلفين فتطبق الشريعة اإلسالمية إذا كان هؤالء الورثة متفقين على قانون الملة ليطبق نهائياً 

، فإن لم يتفق  ألمر، مجللفة ما جرت عليه التقاليد من أن الشريعة اإلسالمية هي التي تحدد الورثة من أول ا المختلطة بذلك أخيراً 

، فإن الشريعة  . وقد قضى المشروع على هذا الخالف هؤالء الورثة على تطبيق قانون الملة طبقت الشريعة اإلسالمية نهائياً 

 "، ولم يعد هناك محل لتطبيق قانون الملة في أي فرض من الفروض  اإلسالمية هي التي تطبق أوالً وأخيراً 
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

.  ريين واللبنانيين هذا الحق: ال يكون لألجنبي حق باإلرث أو بالوصية في التركة العقارية إال إذا كانت قوانين بالده تبادل السو 192م 

 .  وتخضع تركة األجنبي العقارية باإلرث أو بالوصية ألحكام قوانين بالده

، فيما عدا أن القانون اللبناني ال ينص على تطبيق أحكام الشريعة  ) وأحكام القانون اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين السوري

 .  اإلسالمية (

 .  192ص  – 199ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  571ص  17رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515نقض مدني أول أبريل سنة  ( 1) 

، هي الواجبة  وقد كانت الشريعة اإلسالمية في عهد التقنين المدني السابق – 191ص  – 199ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 

مجموعة  2559، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ) نقض مدني أول أبريل سنة  واريث جميع المصريينالتطبيق بوجه عام على م

، ما داموا يملكون  ، وذلك ما لم يتفق الورثة الذي تعترف الشريعة اإلسالمية بوراثتهم على غير ذلك ( 15ص  91رقم  5عمر 
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، ال فحسب في تعيين الورثة  التقنين المدني الجديد كذلك بأن الشريعة اإلسالمية تطبق في جميع مسائل الميراث( وقضى  1) 

 .  ، بل أيضاً في انتقال ملكية التركة من المورث إلى الوارث وتحديد أنصبائهم

يها قانون المواريث وهو مستمد من ، وهي التي يطبق ف فنستعرض في إيجاز المسائل المتعلقة بتعين الورثة وتحديد أنصبائهم

، ونبين في إيجار أحكام الشريعة اإلسالمية في  . ثم نستعرض كيفية انتقال التركة من المورث إلى الوارث أحكام الشريعة اإلسالمية

مدني سالف الذكر  719هذا الصدد وهي األحكام الواجب تطبيقها وفقا للمادة 
 (2 )

  . 

 نصبائهمتعيين الورثة وتحديد أ - 1

 وما عرض من المسائل :  1943لسنة  77قانون المواريث رقم  - 23

، وكانت هذه  ، أحكام المذهب الحنفي في أرجح أقواله ، في تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم كانت المحاكم الشرعية تطبق

أن هناك حرجاً في االقتصار على أرجح  ، ، حتى قبل إدماج المحاكم الشرعية في المحاكم الوطنية . وقد رؤى األحكام غير مقننة

،  ، أو لم ينص على ترجيح . فهناك مسائل في المذهب الحنفي وقع فيها اختالف في ترجح األقوال األقوال من مذهب أبي حنيفة

هب . وهناك حوادث تدعو المصلحة إلى أن يكون الحكم فيها بالمرجوح من أقوال المذ فتضاربت األحكام باختالف نظر القضاة

،  . فاستقر الرأي على وضع تقنين شامل لألحوال الشخصية ولألوقاف والمواريث والوصية ، أو بأحكام المذاهب األخرى الحنفي

. فصدر القانون رقم  ، ويراعى فيها ما يالئم حالة البالد وما يساير رقيها االجتماعي تختار أحكامه من المذاهب اإلسالمية المختلفة

 .  بأحكام الوصية 2551لسنة  12، والقانون رقم  بأحكام الوقف 2551لسنة  57. والقانون رقم  ام المواريثبأحك 2559لسنة  11

، وقد قسم أبواباً ثمانية : الباب األول في أحكام عامة وموانع  2559لسنة  11والذي يعنينا هنا هو قانون المواريث رقم 

، والباب الخامس في  الرابع في الرد $ 72$ ، والباب  والباب الثالث في الحجب ، ، والباب الثاني في أسباب اإلرث وأنواعه اإلرث

. والباب الثامن في  ، والباب السابع في استحقاق التركة بغير إرث ، والباب السادس في اإلرث بالعصوبة السببية إرث ذوي األرحام

 .  أحكام متنوعة

. ولكننا نستعرض هنا في  ، فهي من مباحث كتب الفقه اإلسالمي حكاموال نعرض لشرح ما اشتملت عليه هذه األبواب من األ

 .  من المسائل الرئيسية "تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم  "، ما ينطوي تحت عبارة  ، من خالل هذه األبواب الثمانية إيجاز تام

                                                                                                                                                                    

ية في مواريث المصريين غير المسلمين أنها تجري وفق أحكام . وقد قضت محكمة النقض بأن القاعدة األساس التصرف في حقوقهم

. والقانون الصادر في  ، ما لم يتفق الورثة الذين تعترف الشريعة اإلسالمية بوراثتهم ويتراضوا على غير يذلك الشريعة اإلسالمية

منه  21، بل إن المادة  تلك القاعدةبترتيب مجالس طائفة األقباط األرثوذكس وبيان اختصاصاتها ال يشذ عن  2779مايو سنة  25

، بل كل ما في األمر أنها نصت  وهي التي أشارت إلى مسألة المواريث لم تنص على أن الحكم فيها يكون حسب الشريعة المسيحية

يعة . أما أن يكون حكمها فيها بحسب شر على ما يفيد اختصاص تلك المجالس بالحكم في الوراثة متى قبل كل الورثة اختصاصها

، فيعمل باتفاقهم الذين  ، بل ال بد من أن يتفق كل الورثة على ذلك ، فإن عبارة المادة ال يفهم منها هذا أخرى غير الشريعة اإلسالمية

مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض  2599مايو سنة  99، ما داموا يكونون أهالً للتصرف في حقوقهم ) نقض مدني  هم أحرار فيه

ً  19في  وأنظر  – 2ص  1مجموعة أحكام النقض  2591يناير سنة  17. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 2رقم  557ص  1جزء  عاما

ص  99م  2552مايو سنة  11 – 291ص  19م  2597أول أبريل سنة  – 127ص  27م  2591أبريل سنة  11استئناف مختلط 

 .  129ص  99م  2559أول أبريل سنة  –ميراث لهذا القانون ( ) يعين قانون الملة الورثة الذين يجب اتفاقهم على إخضاع ال 251

،  ، فهي التي تعين الورثة وتطبق الشريعة اإلسالمية في كل أمر يتعلق بالميراث "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  ( 2) 

، وتحدد  إلى ذلك من أحكام الميراث ، وتجري أحكام الحجب والعول والرد وما وتقسمهم إلى ذوي فروض وعصبات وذوي أرحام

 .  ( 191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، وتبين كيف تنتقل ملكية هذا النصيب من المورث إلى الوارث  نصيب كل وارث

األجنبي ما يخالف ، فإن محكمة النقض تستبعد من هذا القانون  وحتى لو وجب تطبيق قانون أجنبي على تركة مسلم طبقاً لقواعد اإلسناد

مدني ال يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته  17. وقد قضت في هذا المعنى بأنه وفقاً للمادة  النظام العام في الشريعة اإلسالمية

 . وإذا كان تطبيق  نصوص القانون إذا كانت هذه األحكام مخالفة للنظام العام أو اآلداب في مصر
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 األحكام العامة في الميراث :  - 24

أن سبب استحقاق اإلرث هو موت المورث أو اعتباره ميتاً بحكم القاضي في حالة ، يقرر قانون المواريث  ففي األحكام العامة

. ويجب الستحقاق اإلرث تحقق حياة الوارث  ، وموت المورث هو واقعة مادية تنقل ملكية التركة من المورث إلى الوارث المفقود

أيهما مات أوالً كما في حالة الغرقى والهدمى والحرقى فال  ، فإذا مات اثنان ولم يعلم وقت موته المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً 

 .  استحقاق ألحدهما في تركة اآلخر

( ما أوصى  9. )  ( ديون الميت 1. )  ( ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته 2ويستحق من التركة قبل إرث الورثة : ) 

 .  به في الحد الذي تنفذ فيه الوصية

، إذا كان القتل بال حق وال عذر وكان القاتل بالغاً من العمر خمس عشرة  ( قل الوارث للمورث عمداً  2ويمنع من اإلرث : ) 

. ويعتبر في حكم القتل أن يشهد الوارث على المورث شهادة زور تؤدي إلى  ، ويعد من األعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي سنة

، ويتوارث غير  . فال توارث بين مسلم وغير مسلم ( اختالف الدين والدار 1 . ) ، مع تنفيذ هذا الحكم الحكم على المورث باإلعداد

، وال يمنع من اإلرث بين غير المسلمين إال إذا  . واختالف الدارين ال يمنع من اإلرث بين المسلمين المسلمين بعضهم من بعض

 .  كانت شريعة الدار األجنبية تمنع من توريث األجنبي عنها

 ، وهم : رض ) أصحاب الفروض ( ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروضاإلرث بالف - 25

 .  ( األب والجد الصحيح : ولكل منهما فرض السدس إذا وجد للميت ولد أو ولدين وإن نزل 2) 

، ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء  ، والثلث لالثنين فاألكثر ( أوالد األم : وألوالد األم فرض السدس 1) 
 (2 )

 . ويحجب 

 .  ، والولد وولد االبن وإن نزل أوالد األم كل من األب والجد الصحيح وإن عال

.  ، والربع مع الولد أو ولد االبن وإن نزل ( الزوج والزوجة : وللزوج فرض النصف عند عدم الولد وولد االبن وإن نزل 9) 

، ولو كانت مطلقة رجعياً  وللزوجة
 (1 )

و الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد االبن وإن ، أ إذا مات الزوج وهي في العدة 

 .  ، والثمن مع الولد أو ولد االبن وإن نزل نزل

. ولبنات االبن الفرض المتقدم ذكره  ، ولالثنتين فأكثر الثلثان ( البنات وبنات االبن : وللواحدة من البنات فرض النصف 5) 

. ويحجب كل  ولهن واحدة أو أكثر السدس مع البنت أو بنت االبن األعلى درجة،  عند عدم وجود بنت أو بنت ابن أعلى منهن درجة

، ويحجبها أيضاً بنتان أو بنتا ابن أعلى منها ما لم يكن معها  ، بنت االبن التي تكون أنزل منه درجة ( من االبن وابن االبن وإن نزل

 .  من يعصبها

.  ، ولالثنتين فأكثر الثلثان األخوات الشقيقات فرض النصف ( األخوات الشقيقات واألخوات ألب : للواحدة من 9) 

. ويحجب األخت  ، ولهن واحدة أو أكثر السدس مع األخت الشقيقة ولألخوات ألب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة

، كما يحجبها  االبن وإن نزل ويحجب األخت ألب كل من األب واالبن وابن –، واألب  الشقيقة كل من االبن وابن االبن وإن نزل

 .  األخ الشقيق واألخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع غيرها واألختان الشقيقتان إذا لم يوجد أخ ألب

، أو مع اثنين أو أكثر من األخت  ( األم والجدة الصحيحة : ولألم فرض السدس مع الولد أو ولد االبن وإن نزل 1) 

، كان لها ثلث ما بقى بعد فرض  . غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين واألب فقط األحوال . ولها الثلث في غير هذه واألخوات

، ويقسم بينهن على  . وللجدة الصحيحة أو الجدات السدس . والجدة الصحيحة هي أم أحد األبوين أو الجد الصحيح وإن علت الزوج

ً . وتحجب األم ال السواء ال فرق بين ذات قرابة وذات قرابتين ، ويحجب  ، وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة جدة الصحيحة مطلقا

 .  ، كما يحجب الجد الصحيح الجدة إذا كانت أصالً له األب الجدة ألب

. ففي  ، وهذا هو العول سمت بينهم بنسبة أنصبائهم في اإلرث 9 ، ق هذا وإذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة

ً زوج وشقيقتين للزوج ال . فتقسم التركة بينهم  ، فزاد مجموع األنصباء على الواحد الصحيح نصف فرضاً وللشقيقتين الثلثان فرضا

 .  ، ويكون للزوج ثالثة أسباع التركة وللشقيقتين أربعة أسباعها بنسبة أنصبائهم

                                                 

، ويقسم الثلث  ، يشارك أوالد األم األخ الشقيق أو اإلخوة األشقاء باالنفراد أو من أخت شقيقة أو أكثر تركةوإذا استغرقت الفروض ال ( 2) 

 .  بينهم جميعاً ذكورهم وإناثهم في القسمة سواء

 (1 )  ً ة أحكام مجموع 2519نوفمبر سنة  29، منع ذلك من الميراث شرعاً ) نقض مدني  ، ولو بينونة صغرى فإن كان الطالق بائنا

 .  ( 2959ص  257رقم  25النقض 
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على غير الزوجين من  ، رد الباقي ، ولم توجد عصبة من النسب ، إذا لم تستغرق الفروض التركة وعلى العكس من ذلك

ً  أصحاب الفروض بنسبة فرض كل منهم ، ويرد باقي التركة وهو ثالثة  . ففي بنت زوجة للبنت النصف فرضاً وللزوجة الثمن فرضا

. ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض النسبية  األثمان على البنت دون الزوجة

، وليست له عصبة من النسب وال أحد من ذوي  . ولم يترك من أصحاب الفروض إال الزوجة . فإذا مات الزوج د ذوي األرحامأو أح

 .  ، هو نقيض العول ، في أحواله المختلفة . ونرى من ذلك أن الرد ، أخذت الزوجة ربع التركة فرضاً وثالثة أرباعها رداً  األرحام

 بات ( :اإلرث بالتعصيب ) العص - 26

، كانت التركة أو ما بقى منها بعد الفروض  ، أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة وإذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض 

 . والعصبة من النسب ثالثة أنواع : للعصوبة من النسب

، وتشمل األبناء  البنوة(  2، مقدم بعضها على بعض في اإلرث على الترتيب اآلتي : )  ) أ ( العصبة بالنفس وهم جهات أربع

، وتشمل اإلخوة األشقاء واإلخوة ألب  ( األخوة 9. )  ، وتشمل األب والجد الصحيح وإن عال ( األبوة 1. )  وأبناء االبن وإن نزل

صحيح وإن ، وتشمل أعمام الميت وأعمام أبيه وأعمام جده ال ( العمومة 5. )  وأبناء األخ الشقيق وأبناء األخ ألب وإن نزل كل منهما

 .  ، وأبناء من ذكر وأبناء أبنائهم وإن نزلوا عال سواء أكانوا ألبوين أم ألب

، فيقدم االبن على ابن االبن فإذا اتحدوا  ، كان المستحق لإلرث أقربهم درجة إلى الميت وإذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة

، فيقدم األخ الشقيق على األخ  ن للميت قدم على من كان ذا قرابة واحدة، فمن كان ذا قرابتي ، كان التقديم بالقوة في الجهة والدرجة

، فتنتصف التركة أو ما يبقى منها بعد الفروض بين  ، كان اإلرث بينهم على السواء . فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة ألب

، فال ينفي هذا أن األب مثالً يرث  يم في اإلرث بالتعصيب. والمراد من التقديم سالف الذكر هو التقد االبين أو بين األخوين الشقيقين

 .  ، فيرث األب السدس ويرث االبن خمسة األسداس بالفرض مع االبن الذي يرث وحده بالتعصيب باقي التركة بعد فرض األب

وإن نزل إذا كانوا في ( بنات االبن وإن نزل مع أبناء االبن  1. )  ( البنات مع األبناء 2) ب ( العصبة بالغير وهن : ) 

. واألخوات ألب مع اإلخوة  ( األخوات الشقيقات مع األخوة األشقاء 9. )  درجتهن مطلقاً أو كانوا أنزل منهن إذا لم ترثن بغير ذلك

 .  ، للذكر شل حظ األنثيين ، في جميع هذه األحوال . ويكون اإلرث بينهم ألب

،  يقات أو ألب يصبحن عصبة إذا اجتمعت مع البنات أو بنات االبن وإن نزل) ج ( العصبة مع الغير وهن : األخوات الشق 

،  . وفي هذه الحالة يعتبرون بالنسبة إلى باقي العصبات في مقام األخوة األشقاء أو ألب فيكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض

ويأخذن أحكامهم في التقديم بالجهة والدرجة والقوة 
 (2 )

  . 

 إرث ذوي األرحام :  – 27

، أو الباقي منها في حالة وجود  ، كانت التركة ، وال أحد من ذوي الفروض النسبية وإذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب

 ، وذوو األرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض في اإلرث على الترتيب اآلتي : ، لذوي األرحام الزوج أو الزوجة

 .  . وأوالد بنات االبن وإن نزل البنات وإن نزلواأوالد  -الصنف األول 

 .  ، والجدة غير الصحيحة وإن علت الجد غير الصحيح وإن عال –الصنف الثاني 

، وبنات أبناء  ، وبنات اإلخوة األشقاء أو ألب أو ألم وأوالدهم وإن نزلوا أبناء اإلخوة ألم وأوالدهم إن نزلوا -الصنف الثالث 

 .  ، وأوالدهن وإن نزلوا ألب وإن نزلوا اإلخوة األشقاء أو

ويشمل ست طوائف مقدماً بعضها على بعض في اإلرث على الترتيب اآلتي : ) الطائفة األولى ( أعمام  –الصنف الرابع 

                                                 

ً  هذا وإذا اجتمع األب أو الجد مع البنت أو بنت االبن وإن نزل ( 2)  ، واستقت البنت أو بنت االبن النصف  ، استحق األب السدس فرضا

 ً  .  ، ثم استحق األب أو الجد باقي التركة أي الثلث بطريق التعصيب فرضا

، أو  ، كانت له حالتان : األولى أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكوراً فقط شقاء أو ألب واألخوات الشقيقات أو ألبوإذا اجتمع الجد مع اإلخوة األ

، إذا كان مع  ، بطريق التعصيب . والثانية أن يأخذ الباقي بعد الفروض ، أو إناثاً عصبن مع الفرع الوارث مع اإلناث ذكوراً وإناثاً 

. على أنه إذا كان اإلرث بالتعصيب أو المقاسمة على الوجه المتقدم  الفرع الوارث مع اإلناث أخوات لمي عصبن بالذكور أو مع

. وال يعتبر في المقاسمة من كان محجوباً من اإلخوة أو  ، اعتبر صاحب فرض بالسدس تحرم الجد من اإلرث أو تنقصه عن السدس

 .  األخوات ألب
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، وبنات  زلوا. ) الطائفة الثانية ( أوالد من ذكروا في الطائفة األولى وإن ن الميت ألم وعمامته وأخواله وخاالته ألبوين أو ألحدهما

. ) الطائفة الثالثة ( أعمام أبي الميت ألم وعماته  ، وأوالد من ذكروا وإن نزلوا ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا أعمام الميت ألبوين أو ألب

ة ( أوالد من . ) الطائفة الرابع . وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخاالتها ألبوين أو ألحدهما وأخواله وخاالته ألبوين أو ألحدهما

. )  ، وأوالد من ذكرن وإن نزلوا ، وبنات أعمام أبي الميت ألبوين أو ألب وبنات أبنائه وإن نزلوا ذكروا في الطائفة الثالثة وإن نزلوا

أم أم  ، وأعمام ، وأعمام أب أم الميت وعماتهما وأخوالهما وخاالتهما ألبوين أو ألحدهما الطائفة الخامسة ( أعمام أب أب الميت ألم

. ) الطائفة السادسة ( أوالد من ذكروا في الطائفة الخامسة وإن  الميت وأم أبيه وعماتهما وأخوالهما وخاالتهما ألبوين أو ألحدهما

، وهكذا  ، وأوالد من ذكرن وإن نزلوا ، وبنات أبنائهم وإن نزلوا ، وبنات أعمام أب أب الميت ألبوين أو ألب نزلوا
 (2 )

  . 

 التركة من المورث إلى الوارثانتقال  - 2

 المسائل التي يتناولها البحث :  – 28

، إذ لم يعتبر هذا الموضوع من موضوعات األحوال  ولم يتناول قانون المواريث كيفية انتقال التركة من المورث إلى الوارث

، فهو  به ملكية التركة من المورث إلى الوارث، تنتقل  . فاألمر هنا يتعلق بالميراث باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية الشخصية

. ولكن أحكام الشريعة اإلسالمية مع ذلك هي التي تسري في  يدخل إذن في األحوال العينية ) األموال ( ال في األحوال الشخصية

مدني  719، وقد صرحت بذلك المادة  شأنه
 (1 )

 .  كما رأينا 

                                                 

، وفي كل طائفة من  ، في كل صنف من األنصاف الثالثة األولى من ذوي األرحام بينمن قانون المواريث ت 91 - 91والمواد  ( 2) 

 .  ، من يتقدم على غيره في اإلرث من أفراد الصنف أو الطائفة الطوائف الست في الصنف الرابع

 .  ، ثم استحقاق المقر له بالنسب للتركة هذا ويوجد بعد إرث ذوي األرحام إرث بالعصوبة السببية

، تتناول توريث الحمل وإرث المفقود وإرث الخنثى المشكل وإرث  ويشتمل الباب الثامن واألخير من قانون المواريث على أحكام متنوعة

 .  ، بعد أن قدمنا من المسائل التي أشتمل عليها قانون المواريث ما فيه الكفاية . ونجتزئ بهذه اإلشارة ولد الزنا وولد اللعان والتخارج

، فيما إذا كانت أحكام الشريعة اإلسالمية هي التي تسري في هذا  ، في وقت ما في عهد التقنين المدني السابق وقد احتدم الخالف ( 1) 

، فإذا باع الوارث عيناً من أعيان التركة كان لدائني التركة أن يتتبعوا  . وكان الرأي الراجح وجوب سريان هذه األحكام الموضوع

، فال يكون لدائني التركة  . وذهب رأي مرجوح إلى عدم األخذ بأحكام الشريعة اإلسالمية مشتري وينفذوا عليهاهذه العين في يد ال

، مع  ، وليس أمامهم إال التنفيذ على أموال الوارث الشخصية وعلى ما بقى في يده من أموال التركة حق تتبع العين في يد المشتري

 .  لدعوى البولصية إذا توافرت شروطهااالحتفاظ بحق الطعن في تصرف الوارث با

ويستند أصحاب الرأي األول إلى أن المشروع في عهد التقنين المدني السابق قد أخضع ألحكام الشريعة اإلسالمية الميراث في جميع 

لملكية وانتقالها من ، بل أيضاً باعتبار الميراث سبباً لكسب ا ، ال فحسب من حيث تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الميراث مسائله

،  . ولما كان الوارث في الشريعة اإلسالمية ال يستمر فيه شخص مورثه وال يحل محل المورث في التزاماته المورث إلى الوارث

، وال يرث  . وتبقى التركة ضامنة لديون المورث بعد موته كما كان ماله ضامناً لها حال حياته فإن ديون المورث تتعلق بالتركة

. أما حق الدائنين في الشريعة اإلسالمية فهو أشبه بحق  ث إال ما يتبقى بعد سداد الديون إذ ال تركة إال بعد سداد الدينالوار

، كان للدائن أن يتتبعها في يد  ، فإذا باع الوارث عيناً من أعيان التركة قبل سداد الدين االختصاص أو الرهن على جميع التركة

، أما إذا كانت غير مستغرقة فللدائنين كذلك حق رهن عام بمقدار  . هذا إذا كانت التركة مستغرقة بالدين المشتري ويستوفى منها حقه

، ألن ضمان الدائنين هي  . ولكن الفقهاء أباحوا للورثة التصرف في أعيان التركة ، ألن التركة مثقلة بهذه الديون الديون التي لهم

، وكل  حق الورثة في التصرف يقف حين ال يبقى في التركة إال ما يكفي للوفاء بالديون . على أن التركة جميعها ال عين بالذات

، وللدائنين أخذ حقوقهم من أعيان التركة حيث توجد إذا لم يكن الباقي منها  تصرف زاد على هذا الحد فهو غير نفاذ في حق الدائنين

وما بعدها  25ص  2525لرأي عبد الحميد بدوي في مجلة مصر المعاصرة . أنظر في هذا ا في أدي الورثة كافياً للوفاء بهذه الحقوق

وأنظر من أحكام القضاء  – 59ومالحظات عزيز كحيل وعبد الخالق ثروت وعبد الحميد مصطفى ومحمد حلمي عيسى في ص  –

ومن أصحاب هذا الرأي من يذهب إلى حد القول بحلول  – 2هامش  991ص  275فقرة  5في هذا الرأي ما أشير إليه في الوسيط 

الديون المؤجلة بموت المدين وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية ) علي زكي العرابي في مركز الوارث في الشريعة اإلسالمية سنة 

األول أنهم يستندون في . ويالحظ على أصحاب هذا الرأي  وأنظر مقاالً له في المحاماة السنة األولى العدد الخامس ( – 2529
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، أن نبين أحكام الشريعة اإلسالمية في هذا  ره سبباً من أسباب كسب الملكية، ما دمنا نعرض للميراث باعتبا فيعنينا إذن

 .  ، فإن هذه األحكام هي الواجبة التطبيق فيما نحن بصدده الموضوع

. )  ( متى تنتقل حقوق التركة إلى الورثة 1. )  ( انتقال حقوق التركة إلى الورثة 2ومن ثم نتناول بالبحث المسائل اآلتية : ) 

( حكم  5. )  هل تنتقل ديون التركة إلى الورثة أسوة بحقوقها وما هو مدى نطاق القاعدة التي تقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين ( 9

 .  تصرف الورثة في أعيان التركة قبل سداد الديون وما يجب من الحماية لحقوق دائني التركة

 انتقال حقوق الشركة إلى الورثة :  - 29

، إذ الوارث  إلى الورثة عن طريق الميراث بوفاة المورث –وهذه هي حقوق التركة  –قوق الوارث المالية تنتقل جميع ح

وإذا كان الفقه  ". وقد قلنا في هذا المعني في الجزء الخامس من مصادر الحق في الفقه اإلسالمي :  خلف المورث في حقوق المالية

. فكرة الخالفة هذه تقضى بأن الوارث يقوم مقام  ك بفضل خالفة الوارث للمورث، فذل اإلسالمي سلم بانتقال الحق إلى الوارث

. بل  ، فينتقل إلى الوارث هذا المجموع من الحقوق ، فيجب إذن أن يخلفه في مجموع الحقوق ال في حق معين بالذات المورث ويخلفه

. ومثل  ، فيقوم مقامه في هذه الحقوق ويخلفه عليها حقوقهلعل األدق أن يقال إن الوارث هو الذي ينتقل ليحل محل مورثه في مجموع 

                                                                                                                                                                    

، والصحيح أن هذا النص هو من نصوص  من التقنين المدني السابق 11/  95إخضاع الميراث ألحكام الشريعة اإلسالمية إلى المادة 

، وإنما يرجع إخضاع الميراث ألحكام الشريعة اإلسالمية إلى أن  اإلسناد في القانون الدولي الخاص ال من نصوص القانون الداخلي

.  ، ولم يتعرض لها المشرع المصري بأي حكم موضوعي القوانين المصرية تركت جميع مسائل الميراث ألحكام الشريعة اإلسالمية

، فبقيت سارية حتى بعد صدور التقنين المدني الجديد ما دام أنها لم تنسخ  وقد كانت أحكام الشريعة اإلسالمية هي السارية في الميراث

 .  القانونبأي نص من نصوص هذا 

، ال في كيفية انتقال  أما أصحاب الرأي الثاني فيذهبون إلى أن الشريعة اإلسالمية إنما تسري في تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الميراث

 ، بل هو داخل في أسباب كسب الملكية فتسري في شأنه المبادئ المال من المورث إلى الورثة فذلك ليس متصالً باألحوال الشخصية

. ومن ثم يجب أن تفصل أموال التركة عن أموال الوارث الشخصية ويقدم المورث على دائني الوارث في  العامة في القانون المدني

، ألن حق الضمان العام الذي كان لهم في حياة المورث ال يزال باقياً كما كان ما دام الماالن  اقتضاء حقوقهم من أموال التركة

، وال يكون للدائن حق تتبع العقار إذا خرج من يد الوارث بالبيع إال  ا الحق ال تتغير فال يصير عينياً بالموتمنفصلين ولكن طبيعة هذ

، له أن يطعن في تصرف  . وشأن الدائن أمام تصرف الوارث هو شأنه أمام تصرف المورث بال فرق إذا كان المشتري سيء النية

. ولكن الوارث التزم في أمواله  كلما كان له ذلك بالنسبة إلى تصرف المورث الوارث بالدعوى البولصية إذا توافرت شروطها

،  ، وليس لدائنيه أن يتضرروا من ذلك ألن لكل تصرفاته واقعة نتائجها على أمواله الخاصة بقيمة ما تصرف فيه من أموال التركة

عبد  –اللطيف في المحاماة السنة الثانية العدد الثالث . أنظر في هذا الرأي أحمد عبد  وال سبيل إلى منعه من التصرف إال بالحجر

 ص 275فقرة  5وأنظر من أحكام القضاء في الرأي ما أشير إليه في الوسيط  – 91الوهاب محمد في الشرائع السنة األولى ص 

 .  2هامش  991

، مستغرقة كانت أو غير  تركة عند الحنفية. فقضت بأن ال ، بالرأي األول ، في عهد التقنين المدني السابق وقد أخذت محكمة النقض

، تنتقل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفي يخولهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها بالتقدم على سواهم ممن تصرف لهم  مستغرقة

ل المواريث بصفة . وهذا هو القانون الواجب على المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل في مسائ الوارث أو من دائنيه

. وال يحول دون ثبوت هذا الحق العيني لدئاني التركة التعلل بأن الحقوق العينية في القانون المدني وردت على سبيل  فرعية

، وذلك ألن عينية الحق مقررة في الشريعة  ، وبأن حق الدائن هذا من نوع الرهن القانوني الذي لم يرد في التشريع الوضعي الحصر

. وإذن فالحكم الذي ينفي حق الدئان في تتبع أعيان تركه مدينه تحت يدها  ، وهي على ما سبق القول القانون في المواريث ةاإلسالمي

مجموعة عمره  2551فبراير سنة  11، مخالف للقانون ) نقض مدني  ، ولو كان المشتري حسن النية وكان عقده مسجالً  من اشتراها

 ( 991ص  219ورقم  295رقم  9

 –رسالة الدكتور على إبراهيم الرجال في مدى تعلق حق الغرماء بالتركة  –هامش  991ص  275فقرة  5ظر في كل ذلك : الوسيط أن

أحمد نجيب  – 991وص  911وص  992رسالة الدكتور حسن بغدادي في التفرقة بين األحوال الشخصية واألحوال العينية ص 

حامد زكي في المحاكم األهلية واألحوال الشخصية مجلة القانون االقتصاد  – 195فقرة  – 255الهاللي وحامد زكي في البيع فقرة 

 .  291فقرة  – 299فقرة  9محمد كامل مرسى  – 911فقرة  1محمد على عرفة  –السنة الرابعة 
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، إذ أن كليهما يخلف الميت في  ، فإن نظرية الخالفة تتسع له كما اتسعت للوارث الوارث الموصى له بجزء من مجموع الحقوق

 "مجموع الحقوق ال في حق معين بالذات 
 (2 )

مستقالً عن البناء المستعلى ينتقل . ويؤيد ذلك ما ذهب إليه الحنفية من أن حق التعلى  

، بل باعتباره عنصراً داخالً في مجموع  . وذلك ألن انتقاله بالميراث ألي كون باعتباره حقاً معيناً بالذات ، وال ينتقل بالبيع بالميراث

، وال يكون حق التعلى حقاً  عيناً بالذات. ألن البيع ال ينقل إال حقاً م . أما انتقاله بالبيع فال يجوز المال الذي خلف عليه الوارث المورث

معيناً بالذات إال إذا كان تابعاً للبناء المستعلى 
 (1 )

  . 

، والحقوق العينية األصلية األخرى التي  ، فتنتقل إليه ملكية أعيان التركة والحقوق التي تنتقل إلى الوارث هي الحقوق المالية

، والحقوق العينية التبعية كحق الرهن وحق االختصاص وحقوق االمتياز  االنتفاعللمورث إال ما كان منها ينقضي بالموت كحق 
 (9 

)
،  ، وما اتصل بمشيئة المورث ال بماله ، وما كان حقاً مالياً ولكنه متصل بشخص المورث . أما ما كان من الحقوق ليس حقاً مالياً  

، وتأبى إال بقاء الحق مع صاحبه األصلي  عصى على هذا االنتقال، ألن طبيعة الحق تست فإن شيئاً من هذا ال ينتقل إلى الوارث

 .  وزواله بموته

  

، فهذه كلها ال تنتقل إلى الوارث  ومثل الحقوق غير المالية حق الحضانة وحق الوالية على النفس وحق الوالية على المال

 .  ألنها حقوق غير مالية

، فال ينتقل هذا الحق إلى  . سواء كان الدائن بها زوجة أو قريباً  في النفقة ومثل الحقوق المالية المتصلة بشخص المورث الحق

. كذلك حق الرجوع في الهبة حين يجوز  ، وذلك ما لم يأذن القاضي للدائن باالستدانة ويستدن فعالً  الوارث بعد موت الدائن بالنفقة

، حين  مدني 991. وقد أكدت هذا المعنى المادة  بموته ، بل يسقط ، فال ينتقل منه إلى وارثه الرجوع حق متصل بشخص الواهب

. وحق األجل في الدين قام فيه خالف من حيث  ، الواهب أو الموهوب له جعلت من موانع الرجوع في الهبة موت أحد طرفي العقد

حلول األجل بقى األجل  ، فإذا مات الدائن قبل . فهو يورث عن الدائن دون خالف في ذلك اتصاله بشخص المدين ال بشخص الدائن

. أما إذا مات المدين قبل حلول  ، وعلى ورثة الدائن أن يتربصوا حتى يحل األجل ليطالبوا بحق مورثهم على حاله ولم يحل الدين

قي ، فمن يقول باتصال األجل بشخص المدين ال يجعل األجل ينتقل إلى الوارث فينتفع بما بقى منه كما كان ينتفع المدين لو ب األجل

 ً . وظاهر أن هذا القول يتعارض مع  ، فيحل الدين ولو لم يحل أجله ، وعلى ذلك يسقط األجل بموت المدين وال ينتقل إلى الوارث حيا

، فإذا مات  ، بل هو وصف في الدين ما هو مقرر في القانون المصري من أن األجل في الدين متصل بالدين ذاته ال بشخص المدين

، وليس الموت من  مدني أسباب سقوط حق المدين في األجل 119. وقد حصرت المادة  إذا كان األجل لم ينقض المدين لم يحل الدين

. بقى أن نتلمس  ، فال تجوز مخالفته . وال شك في أن هذا هو القانون الوضعي في مصر ، فاألجل إذن ال يسقط بموت المدين بينها

حتى ال يتعارض الفقه اإلسالمي مع أحكام القانون في مسألة قلنا إن أحكام الشريعة  ، قوالً في الفقه اإلسالمي يتفق مع هذا الحكم

، إذا اشترط المدين بقاء الدين مؤجالً بعد موته إلى أن  . وفي مذهب مالك ال يسقط األجل بموت المدين اإلسالمية تسري في شأنها

ينقضي األجل 
 (5 )

جل عند مالك أن يسقط بموت المدين إال إذا اشترط المدين بقاءه بعد ، إذ يكون األصل في األ . ولكن هذا ال يكفي 

. واألقرب إلى  ، سواء اشترط المدين بقاءه بعد موته أو لم يشترط . أما في القانون المصري فاألجل ال يسقط بموت المدين موته

القانون المصري في هذه المسألة هو رواية في المذهب الحنبلي 
 (9 )

،  ذهب روايتان في سقوط األجل بموت المدين، ففي هذا الم 

                                                 

 .  79ص  9مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جزء  ( 2) 

 .  2هامش  79ص  9ؤلف جزء مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للم ( 1) 

. وقد قضت محكمة النقض بأن للقاصر في حال  ، إذ هو حق مالي ينتقل بالميراث وينتقل إلى الوارث أيضاً الحق في إبطال العقد ( 9) 

له يحل محل سلفه ، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفاً عاماً  حياته أن يباشر طلب اإلبطال بواسطة من يمثله قانوناً 

ً  ، فتؤول إليه جميع الحقوق التي كانت لسلفه في كل ماله وما عليه ، فإنه بهذا الوصف  . وإذا كان موضوع طلب اإلبطال تصرفاً ماليا

 2597فبراير سنة  11ال يكون حقاً شخصياً محضاً متعلقاً بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته ) نقض مدني 

 .  ( 212ص  5أحكام النقض مجموعة 

أنظر على الخفيف في بحثه في تأثير الموت في حقوق اإلنسان والتزاماته المنشور في مجلة القانون واالقتصاد السنة العاشرة العددين  ( 5) 

 .  95ص  – 97وأنظر أيضاً محمد أبو زهرة في أحكام التركات والمواريث ص  – 19الخامس والسادس ص 

، أرجح األقوال في المذهب  ، في المالءمة ما بين أحكام القانون الوضعي وأحكام الشريعة اإلسالمية البيان أننا ال نلتزم وغني عن ( 9) 

. وفي غير ذلك يجوز االستناد إلى المرجوح  ، فهذا ال يشترط إال في األحوال الشخصية فيما لم يرد في شأنه نص تشريعي الحنفي
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إحداهما أن األجل ال يسقط بموت المدين إذا وثق الورثة الدين 
 (2 )

. ومعنى توثيق الورثة للدين أن يقدموا ضماناً للدائن يأمن به على  

وترتب المحكمة لكل دائن  "، إذ تقول :  مدني في تصفية التركة تصفية جماعية 1/  759، وهذا هو نفس ما تقضى به المادة  حقه

. فإن استحال تحقيق  ، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص بنفس هذا التأمين من دائني التركة تأميناً كافياً على عقار أو منقول

لمحكمة التأمين على ، رتبت ا ، أو باالتفاق على أية تسوية أخرى . ولو بإضافة ضمان تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص ذلك

مدني وسيأتي  525، وفقاً ألحكام المادة  ، ففي تأشير الدائن بحقه . وإذا لم تصف التركة تصفية جماعية "أموال التركة جميعها 

م ، ويقو ، ضمان كاف بطمئن معه الدائن إلى استيفاء حقه من التركة حتى مع بقاء األجل قائماً بعد موت المدين تفصيلي ذلك ما يأتي

 .  هذا الضمان مقام توثيق الورثة للدين

، وحق األخذ بالشفعة  ومثل الحقوق المالية التي تتصل بمشيئة المورث ال بماله الخيارات
 (1 )

. وأهم الخيارات هي خيار  

، إذ   تورث. ويذهب صاحب الحنفية إلى أن هذه الخيارات ال الشرط وخيار الرؤية وخيار التعيين وخيار العيب وخيار فوات الوصف

. وليس لإلرادة أو المشيئة بقاء بعد  ، وليست إال اتجاها إلرادته ومظهراً من مظاهر مشيئته هي متصلة بشخص صاحب الخيار

. إال أن كالً من خيار التعيين وخيار العيب وخيار فوات الوصف يثبت للوارث بعد موته  ، فتنتهي به وال تنتقل إلى الوارث الموت

يثبت  $ 55$ . فخيار التعيين  ، ألن هذه الخيارات إنما تثبت لعلل تحققت في العين ذاتها ، ال بطريق الوراثة والخالفة المورث ابتداء

. وهذه العلل تبقى قائمة حتى  . وكل من خيار العيب وخيار فوات الوصف يثبت لضياع بعض المال أو نقصه نتيجة الختالط المال

. ويذهب مالك والشافعي  ، ال ألن الخيار انتقل إليه من وارثه فيثبت الخيار للوارث ابتداء لقيام العلة،  بعد انتقال العين إلى الوارث

، ألنها حقوق مالية تنتقل إلى الوارث كسائر  وأحمد إلى أن كالً من خيار التعيين وخيار العيب وخيار الوصف ينتقل بالميراث

. وكذلك الحكم في  ارث بطريق اإلرث والخالفة فكذلك يكون انتقال الخيار المتعلق بها، وإذا كان انتقال العين نفسها إلى الو الحقوق

، خالفاً ألحمد فقد ذهب إلى أنه ال يورث إال إذا اختار  خيار الشرط عند الشافعي ومالك إذ هو حق مالي يقوم الوارث فيه مقام مورثه

، أما إذا لم يختر قبل الموت فال يورث الخيار  من له الخيار قبل موته
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، وإلى غير المذهب الحنفي من المذاهب الفقهية األخرى حتى لو كان مذهباً غير المذاهب األربعة  يمن األقوال في المذهب الحنف

 .  ، وإلى أية رواية من الروايات التي وردت في هذه المذاهب المختلفة المعروفة

.  ، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان جلةإن مات وعليه ديون مؤ "وقد جاء في المعنى ) وهو من كتب الفقه الحنبلي ( في هذا الصدد :  ( 2) 

، وقال طاوس وأبو بكر بن محمود  ، وهو قول ابن سيرين وعبد هللا بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد إحداهما ال تحل إذا وثق الورثة

الشعبي والنخعي ، وبه قال  . والرواية األخرى أنه يحل بالموت ، وحكى ذلك عن الحسن الزهري وسعيد بن إبراهيم الدين إلى أجله

، ال يجوز  ، أو يتعلق بالمال ، أو الورثة . ألنه ال يخلو إما أن يبقى في ذمة الميت وسوار ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي

. وال في ذمة الورثة ألنهم لم يلتزموها وال رضى صاحب الدين بذممهم وهي  ، لخرابها وتعذر مطالبته بها بقاؤه في ذمة الميت

. أما الميت فألن النبي  ، ألنه ضرر بالميت وصاحب الدين وال نفع للورثة فيه . وال يجوز تعليقه على األعيان وتأجيله فة متباينةمختل

. وأما  ، وقد تتلف العين فيسقط حقه ، فيتأخر حقه . وأما صاحبه صلى هللا عليه وسلم قال الميت مرتهن بدينه حتى يقضي عنه

.  ، وإن حصلت لهم منفعة فال يسقط حق الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم فعون باألعيان وبال يتصرفون فيها، فإنهم ال ينت الورثة

. وقد قال النبي صلى هللا عليه وسلم من ترك  ، وإنما هو ميقات للخفاة وعالمة على الوراثة . أن الموت ما جعل مبطالً للحقوق . ولنا

، ويتعلق ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر  بقى الدين في ذمة الميت كما كان. فعلى هذا ي . حقاً أو ماالً فلورثته

، لم يكن لهم ذلك إال أن يرضى الغريم  ، فإن أحب الورثة أداء الدين ) عند حلول أجله ( والتزامه للغريم ويتصرفون في المال عليه

، فيؤدي ذلك إلى فوات  ، فإنهم قد ال يكونون أملياء ولم يرض بهم الغريم أو يوثقوا الحق بضمين ملئ أو رهن يثق به لوفاء حقه

، تساووا في التركة فاقتسموها  ، وقلنا المؤجل يحل بالموت . وإن مات مفلس وله غرماء بعض ديونهم مؤجل وبعضها حال . . الحق

، وإن امتنع  المؤجل اختص أصحاب الحال بالتركة. فإن وثق الورثة لصاحب  ، نظرنا . و إن قلنا ال يحل بالموت على قدر ديونهم

 .  ( 571ص  – 579ص  5) المغني  "الورثة عن التوثيق حل دينه وشارك أصحاب الحال لئالً يفضي إلى إسقاط دينه بالكلية 

 .  ( 219، عند الكالم في الشفعة لما إذا كان حق األخذ بالشفعة ينتقل إلى الوارث ) أنظر ما يلي فقرة  سنعرض ( 1) 

وقد جاء في الفروق للقرافي وهو كتب الفقه  – 19ص  – 15ص  9أنظر في كل ذلك مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف جزء  ( 9) 

، بل  . وهذا اللفظ ليس على عمومه أعلم أنه يروي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال من مات عن حق فلورثته "المالكي : 

، وأن يعود  ، وأن يفي بعد اإليالء . فمن حق اإلنسان أن يالعن عند سبب اللعان ا ينتقل إلى الوارث ومنها ما ال ينتقلمن الحقوق م

. وإذا جعل المتبايعان  ، وأن يختار إحدى األختين إذا أسلم عليهما ، وأن يختار من نسوة أسلم عليهن وهن أكثر من أربع بعد الظهار
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 متى تنتقل حقوق التركة إلى الورثة :  - 31

.  ، فإنه يبقى أن تحدد متى تنتقل هذه الحقوق إلى الورثة وإذ قررنا أن الحقوق المالية تنتقل بالميراث من المورث إلى الورثة

 .  ة إلى ملك الورثةوقد اختلفت المذاهب في تحديد وقت انتقال الترك

، فإذا ما سدد انتقلت ملكية التركة إلى الورثة  ، تبقى أموال التركة على ملك الميت بعد موته إلى أن يسدد الدين فعند المالكية

 .  من وقت السداد

ً . فإن كان الد ، يجب التمييز بين ما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة أو كان غير مستغرق لها وعند الحنفية ، تبقى  ين مستغرقا

أموال التركة على ملك الميت وال تنتقل إلى ملك الورثة 
 (2 )

، فإذا ما صفيت وسددت الديون لم يبق من التركة شيء ألن الدين  

، فالرأي الراجح أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث مع تعلق  . وأما إن كان الدين غير مستغرق مستغرق لها

، ورأي ثالث يذهب  . وهناك رأي ثان يذهب إلى أن األموال ال تنتقل في هذه الحالة إلى الورثة إال بعد سداد الدين ن بهذه األموالالدي

 .  إلى أنه يبقى على ملك الميت من األعيان ما يكفي لسداد الدين وتنتقل بقية األموال إلى الورثة

، تنتقل أموال التركة إلى ملك الورثة فوراً بموت المورث مع  أشهر الروايتين وعند الشافعية في المذهب الجديد والحنابلة في

، سواء كان الدين غير مستغرق للتركة أو كان مستغرقاً لها  تعلق الدين بها
 (1 )

  . 

انت ، سواء ك ، تنتقل ملكيتها إلى الوارث فوراً بمجرد موت المورث ، في القانون المصري وال شك في أن أموال التركة

. وذلك ألن الميراث سبب لكسب الملكية كما  ، وسواء كان الدين غير مستغرق لها أو كان مستغرقاً  التركة غير مدينة أو كانت مدينة

، ومن ثم تنتقل أموال التركة إلى الوارث بمجرد  . والميراث يكون بموت المورث ، فتنتقل الملكية بمجرد تحقق سبب انتقالها بينا

يستحق اإلرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً  ". وقد أكدت ذلك المادة األولى من قانون المواريث إذا نصت على أن  موت المورث

 "بحكم القاضي 
 (9 )

، وذلك في مذهبين من  . وعلى ذلك يكون حكم القانون المصري في هذه المسألة متفقاً مع الشريعة اإلسالمية 

                                                                                                                                                                    

، كالقصاص واإلمامة  . ومن حقه ما فوض إليه من الواليات والمناصب يملك إمضاء البيع عليهما وفسخه، فمن حقه أن  له الخيار

. بل الضابط لما  ، وإن كانت ثابتة للمورث . فجميع هذه الحقوق ال ينتقل للوارث منها شيء ، وكاألمانة والوكالة والخطابة وغيرها

. وما كان متعلقاً بنفس المورث وعقله وشهواته  ضرراً عن الوارث في يعرضه بتخفيف ألمه، أو يدفع  ينتقل إليه ما كان متعلقاً بالمال

، وال يرثون عقله وال شهوته وال نفسه فال يرثون  . والسر في الفرق أن الورثة يرثون المال فيرثون ما يتعلق به تبعاً  ال ينتقل للوارث

ً ، وما ال يورث ال يرثون ما يتعلق به  ما يتعلق بذلك ، واالعتقادات ليست من  : فاللعان يرجع إلى أمر يعتقده ال يشاركه فيه غيره غالبا

،  ، وقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه ، واختيار األختين والنسوة أو به وميله ، والعود إرادته ، والفيئة شهوته باب المال

. وانتقل  ، ألنه لم يرث مستندة وأصله وال ينتقل شيء من ذلك للوارث . ومناصبه ووالياته واجتهاداته وأفعاله الدينية فهو دينه

. وينتقل للوارث  ، وقال أبو حنيفة وأحمد ابن حنبل ال ينتقل إليه ، وقاله الشافعي رحمه هللا تعالى للوارث خيار الشرط في المبيعات

، وخيار الوصية إذا مات الموصي له بعد موت  ى أن يختار، وخيار التعيين إذا اشترى مورثه عبداً من عبدين عل خيار الشفعة عندنا

. وخيار الهبة وفيه خالف ومنع أبو حنيفة خيار  . . ، وخيار اإلقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه القبول والرد الموصي

. ووافقناه نحن على خيار الهبة  . . ، وسلم خيار الرد بالعيب وخيار تعدد الصفقة وحق القصاص وحق الرهن وحبس المبيع الشفعة

. ومدارك المسألة على أن الخيار عندنا  ، وسلم خيار اإلقالة والقبول . وسلم الشافعي جميع ما سلمناه . . في األب لالبن باالعتصار

، فتبطل موته كما  تياره. وعند أبي حنيفة صفة للعاقد ألنها مشيئته واخ ، فإن آثار العقد انتقلت للوارث صفة للعقد فينتقل مع العقد

، وقصاص األطراف والجرح والمنافع  . ولم يخرج عن حقوق األموال إال صورتان فيما علمت : حد القذف . . تبطل سائر صفاته

، ألجل شفاء غليل الوارث بما دخل على عرضه من قذف  . فإن هاتين الصورتين تنتقالن للورثة وهما ليستا بمال في األعضاء

، ألن  ، فإنه لم يثبت للمجني عليه قبل موته وإنما ثبت للوارث ابتداء . وأما قصاص النفس فإنه ال يورث اية عليهمورثه والجن

 .  ( 115ص  – 119ص  9) الفروق للقرافى جزء  "استحقاقه فرع زهوق النفس فال يقع إال للوارث بعد موت المورث 

، وهذا على الرأي  ، وال يكفي أن يدفعوا قيمة التركة كة إال إذا دفعوا كل الديونبل ال يستطيع الورثة أن يستخلصوا أموال التر ( 2) 

، يكفي الستخالص أموال التركة أن يدفع الورثة للدائنين قيمة هذه األموال ال جميع  . وفي قول آخر المشهور في المذهب الحنفي

 .  ( 959ص  259فقرة  5الديون ) أنظر الوسيط 

لمذاهب المختلفة واألدلة التي يحتج بها كل مذهب : على الخفيف في مدى تعلق الحقوق بالتركة في مجلة القانون أنظر في عرض ا ( 1) 

 .  215ص  – 297واالقتصاد السنة الثانية عشرة ص 

اب الخاص وال يجوز إسناد موت المورث لتاريخ سابق على وقت حصولهن وقد جاء في تقرير لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النو ( 9) 
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 .  ديد والحنابلة في أشهر الروايتينمذاهبها : الشافعية في المذهب الج

ويالحظ أن تحديد وقت انتقال ملكية أعيان التركة إلى الورثة بموت المورث ال يعني حتماً أن الورثة يستطيعون التصرف في 

النحو الذي ، فإن ملكية األعيان قد تنتقل إليهم والديون متعلقة بها فال يستطيعون التصرف فيها على  هذه األعيان من ذلك الوقت

، ال بوقت سداد  . ولكن هناك نتائج أخرى تترتب على تحديد وقت انتقال أعيان التركة إلى ملك الورثة بموت المورث سنبينه فيما يلي

الديون 
 (2 )

  . 

 هل تنتقل ديون التركة إلى الورثة أسوة بحقوقها  - 31

: واآلن نعرض ألهم مسألة تبرز بين مسائل انتقال التركة إلى  مدى نطاق القاعدة التي تقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين –

ً  الورثة  .  ، وإن كانت أهميتها أصبحت اآلن أهمية نظرية بعد أن عالجها التقنين المدني الجديد وقانون الشهر العقاري عالجاً عمليا

ل تعني هذه القاعدة بأن ديون التركة ال تنتقل ، فه فهناك قاعدة معروفة في الفقه اإلسالمي تقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين

 .  ، وأن التركة ال تنتقل إلى الورثة إال خالصة من الديون إلى الورثة كما تنتقل حقوقها

، بقى الدين في التركة وال ينتقل إلى ذمة  ، فإذا مات المورث عن دين في ذمته هذا هو الرأي المشهور في الفقه اإلسالمي

الورثة 
 (1 )

. وليس لهم أن  ، حتى لو تصرف فيها الوارث كما سنرى يكون لدائني التركة أن ينفذوا حقوقهم على أموال التركة. و 

. وهذا بخالف القانون  ، وال تختلط بأموال الوارث ، فالتركة وحدها هي المسئولة عن ديونها ينفذوا على أموال الوارث الشخصية

                                                                                                                                                                    

. فاتجاه رأي فريق من  بالنسبة لجواز إسناد الوفاة لتاريخ سابق اختلف رأي اللجنة "بقانون المواريث في هذا الصدد ما يأتي : 

. ففيما يتعلق بالموت  . واعتمد في تبرير رأيه إلى أن الموت إما أن يكون حقيقة أو حكماً  أعضاء اللجنة إلى عدم جواز اإلسناد

، وله في ذلك مطلق الحرية في  بأن الوفاة وقعت في تاريخ معين -كلما توافرت لديه األدلة المقنعة  –، للقاضي أن يحكم  الحقيقي

، وبغير هذا  . أما الموت الحكمي فيحتاج بالضرورة إلى حكم يصدر من القاضي التقدير أسوة بكل نزاع آخر يعرض عليه للفصل فيه

ً  الحكم ال يمكن القول بأن الشخص ، ولكنه ينشئها في الحالة  . فحكم القاضي يقرر الوفاة ويظهرها في الحالة األولى مات حكما

، وإنهم بهذا  ، وبالتالي فكل رأي يخالفه يعوزه السند الشرعي . ويعززون رأيهم بأن هذا ما أجمع عليه فقهاء الشريعة الغراء الثانية

. ويضيفون إلى ما تقدم أنه يصعب جداً وضع ضابط محكم  الخاص بالمفقود 2515لسنة  19الرأي يتمشون مع المرسوم بقانون رقم 

، إذ قد يترتب على هذا اإلسناد حرمان شخص من اإلرث أو ثبوت حقه  يسترشد به القاضى عند إسناد الوفاة إلى تاريخ دون آخر

،  . وقد ناقشت اللجنة هذين الرأيين طويالً  . . لحرج. فترك المسألة إلى القاضي يحكم فيها بما يمليه عليه تقديره قد يوقعه في ا فيه

 .  "وانتهت إلى ترجيح الرأي األول أخذاً باألضبط واألحوط 

أنظر في هذه النتائج بحث األستاذ على الخفيف في مدى تعلق الحقوق بالتركة في مجلة القانون واالقتصاد السنة الثانية عشرة ص  ( 2) 

 النتائج ما يلي :. ويذكر من هذه  211ص  – 215

، يكون  ، إذا قلنا ببقاء التركة على ملك الميت ، كالثمرة والسمن والولد والريع نماء أعيان التركة بزيادتها زيادة متولدة متصلة أو منفصلة -أ 

، فإن هذه  ت المورث. وإذا قلنا بأن الملكية تنتقل إلى الورثة بمجرد مو ، فتقضى من هذه الميادة ديونه وتنفذ وصاياه ملكاً للميت

. وقد أخبذت محكمة النقض بأن ملكية التركة تنتقل إلى  ، فال تقضى منها ديون الميت وال تنفذ منها وصاياه الزيادة تكون ملكاً للورثة

ذا يتفرع . وه ، ال يمنع انتقالها لورثة المدين عند موته ، وإن كان مستغرقاً للتركة ، فقضت بأن الدين الورثة بمجرد موت المورث

. وقد قال بها الرأي فريق من فقهاء الشريعة  ، فال يتعلق حقهم باألصل فقط عليه أن إيراد التركة ونتاجها يكون حقاً خالصاً للورثة

. فإدعاء الحائز ألعيان التركة  ، وهو قول يتفق مع أحكام القانون المدني "ال تركة إال بعد وفاء الدين  "اإلسالمية في تفسير قاعدة 

، في وجه الوارث الذي  "ال تركة إال بعد وفاء الدين  "بدين كبير على التركة مستغرق لها ال يصح االستناد إليه في التمسك بقاعدة 

ً  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في مدى  2555ديسمبر سنة  1يطلب إيراد نصيبه في التركة ) نقض مدني   1جزء  عاما

 .  ( 7رقم  555ص 

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن القول بأن الوارث مسئول عن دين مورثه بمقدار ما ورثه معناه اختالط مال المورث ومال  ( 1) 

، كما أن الشريعة  ، وهو أمر غير معروف في القانون المصري ما دامت أعيان التركة موجودة ولم يحصل التصرف فيها الوارث

، فمتى توفى المورث انتقلت  . وال تعترف الشريعة اإلسالمية بانتقال شخصية المورث لوارثه مية كذلك ال تقر هذه النظريةاإلسال

، فال يعتبر الوارث إذن مسئوالً شخصياً عن ديون التركة ) استئناف مصر  جميع االلتزامات التي كانت بذمته إلى تركته ال إلى ورثته

 .  ( 2112ص  551رقم  25اماة المح 2595أبريل سنة  5



 

 

 

 

2020 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، إال إذا رفض الوارث  ، ولدائني التركة أن ينفذوا على أموال الوارث الشخصية ى ذمة الوارث، فإن دين التركة فيه ينتقل إل الفرنسي

(  sous beanefice d'inventaireالميراث أو قبله بشرط التجنيب أو الجرد ) 
 (2 )

. والحقوق التي تترتب على التركة في الفقه  

. ) ثالثاً ( حقوق  . ) ثانياً ( حقوق دائني التركة هي على الترتيب اآلتي : ) أوالً ( حق الميت في تجهيزه ودفنه $ 55$ اإلسالمي 

، وتأتي  . ) رابعاً ( حقوق الورثة ، إال إذا أجازت الورثة ما يزيد على ذلك الموصي لهم فيما ال يجاوز ثلث التركة بعد سداد ديونها

 .  ديون التركة وتنفيذ الوصايابعد وفاء حق الميت وسداد 

، ففي ذمة من إذن يكون؟ هنا اختلفت المذاهب الفقهية  ولكن ما دام دين التركة ال ينتقل إلى ذمة الوارث بعد موت المورث

 ، ويمكن تلخيص هذا االختالف في إيجاز على الوجه اآلتي : وتضاربت فيها الروايات

، ولكن  ، فهم يفترضون بقاء الذمة قائمة بعد الموت ى في ذمة الميت حتى بعد موتهذهب الحنفية والشافعية إلى أن الدين يبق

، وهذا الضمان إما أن يكون  . وتقوية الذمة بتركة أو بكفيل معناه أن هناك ضماناً للدين يكفل سداده بشرط أن تتقوى بتركة أو بكفيل

. ومتى وجد هذا  ينه فيكون الكفيل هو المسئول عن سداد الدين، أو كفيالً يتركه الميت بد تركة الميت فهي مسئولة عن ديونه

، ففي هذا االفتراض فائدة هي بقاء الدين قائماً إلى أن يسدد إما من التركة أو  ، أمكن افتراض بقاء ذمة المدين قائمة بعد موته الضمان

،  داد الدين وال فائدة من افتراض ذمة الميت قائمة تتحمل به، فال سبيل إلى س . أما إذا لم يترك الميت تركة أو كفيالً بالدين من الكفيل

،  . وال شك في أن افتراض ذمة الميت قائمة بعد موته هو مجرد مجاز قانوني ال يطابق الحقيقة ومن ثم تخرب الذمة ويسقط الدين

 .  من قبيل الصنعة القانونية، وليس افتراض قيام ذمته بعد موته إال  فالواقع أن المدين إذا مات لم تعد له ذمة باقية

، والدين يتعلق بالتركة نفسها ال  وذهب المالكية إلى أن الذمة ال تبقى بعد الموت ألنها صفة من صفات الحيازة فتزول بزوالها

.  الصنعة القانونية. والمالكية في هذا هم أيضاً قد لجأوا إلى  ، سقط دينه النعدام محله . فإذا مات المدين ولم يترك ماالً  بذمة الميت

، يتعلق  . فأما أن يقال إن التركة تصبح في هذه الحالة شخصاً معنوياً  ، بأحد تفسيرين ، في لغة القانون الحديث ويمكن تفسير قولهم

الدين بذمته 
 (1 )

مدني األشخاص المعنوية  91، فقد عددت المادة  . وهذا القول يتعارض مع أحكام القانوني الوضعي في مصر 

( مستقلة تضاف إلى ذمة الوارث األصلية  patrimoine. أو أن يقال إن تركة المورث تصبح ذمة مالية )  ليست التركة من بينهاو

، فتتعدد ذمة الوارث المالية  وتتميز عنها
 (9 )

، وقد أقرت النظرية الحديثة في الذمة المالية تعدد الذمة كما بينا عند الكالم في هذا  

. ولكن تعدد الذمة المالية للشخص الواحد ال يتنافى مع أن كالً من هذه الذمم المالية المتعددة  زء الثامن من الوسيطالمضووع في الج

.  ، هي ذمة مالية للوارث نفسه ، وهي ذمة مالية مضافة إلى ذمة الوارث األصلية ، فتكون تركة المورث هو ذمة لهذا الشخص

، فهو إذن يتعلق بذمة الوارث على كل  لق بتركته أن هذا الدين يتعلق بإحدى ذمتي الوارثويكون مؤدى القول بأن دين الميت يتع

، فهم قد قصدوا بجعلهم الدين يتعلق بالتركة أن يفصلوه عن ذمة الوارث بقدر ما قصدوا أن يفصلوه  . وهذا ما لم يرده المالكية حال

 .  عن ذمة المورث

،  نفية والشافعية فقال إن الدين يتعلق بذمة الميت على فرض بقائها قائمة بعد موته، فمنهم من ذهب مذهب الح أما الحنابلة

. وهناك رأي ثالث في المذهب الحنبلي يذهب إلى  ومنهم من ذهب مذهب المالكية فقال إن الدين يتعلق بالتركة نفسها ال بذمة الميت

. وهذا الرأي  ق بذمة الوارث ولكن في حدود ما يتركه الميت من أموال، وإنما يتعل أن الدين ال يتعلق بذمة الميت وال يتعلق بالتركة

                                                 

، فشخصية الوارث  ومركز الوارث في الشريعة اإلسالمية قريب من مركز الوارث بشرط التجنيب أو الجرد في القانون الفرنسي ( 2) 

حكمة . وقد قضت م ، وفي الحالتين أيضاً تتعلق ديون المورث بتركته ال بذمة ورثته تبقى مستقلة عن شخصية المورث في الحالتين

، وال يصح أن  ، كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث النقض بأنه إذا قبل الوارث التركة بشرط الجرد في القانون الفرنسي

. وقد أخذ المشرع  يواجه بالتزام المورث عدم التعرض للمشتري إذا ادعى االستحقاق لعين من األعيان تصرف فيها مورثه للغير

،  بما يتقارب في هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسي بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد المصري في انتقال التركات

. وعلى ذلك فمتى تبين  ألنه يعتبر شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث وأن ديون المورث إنما تتعلق بتركته ال بذمة ورثته

، ثم تصرف في ذات األطيان بالبيع  له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف في أطيان

، فقضى  ، فأقام هذا األخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه بطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر ألحد أوالده بعقد بيع مسجل

، فإن الحكم يكون قد خالف  قبل التركة بغير تحفظبرفض دعواه إتباعا لما هو مقرر في التشريع الفرنسي في شأن الوارث الذي ي

 .  ( 519ص  7مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  11القانون ) نقض مدني 

 .  95فقرة  2591عبد الفتاح عبد الباقي في نظرية الحق سنة  ( 1) 

 .  97 – 91حسن كيرة ص  ( 9) 
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. وهو  ، فهو أقرب إلى المعمول به في القانون الفرنسي إذا قبل الوارث الميراث بشرط الجرد أو التجنيب األخير هو الذي نقف عنده

، فكما أن حقوق التركة تنتقل إلى ذمة  الحقوق إلى الورثةفي الوقت ذاته أكثر انسجاماً مع المنطق الذي ساد الفقه اإلسالمي في انتقال 

، فمن العدالة والمنطق أن  الوارث بمجرد موت المورث عند الشافعية في المذهب الجديد وعند الحنابلة في أشهر الروايتين كما قدمنا

، فتنتقل الديون إلى ذمة الوارث في حدود  ن. فإن الحقوق تقابلها الديو تنتقل أيضا ديون التركة إلى ذمة الوارث بمجرد موت المورث

، في تنظيمه لحماية دائي التركة في كل من التقنين المدني  . وسنرى أن القانون الوضعي في مصر ما انتقل إلى ذمته من الحقوق

، بمالها  المورث إلى الوارث. ومن ثم يكون انتقال التركة من  ، يتفق مع هذا الرأي األخير في مذهب الحنابلة وقانون الشهر العقاري

، يتفق فيها التقنين المدني  ، وهى مسألة يجب أن تسرى في شانها أحكام الشريعة اإلسالمية كما قدمنا من حقوق وما عليها من ديون

 .  مع الفقه اإلسالمي في بعض مذاهبه

. فقد اتفقت هذه المذاهب علي أن دين  عملية، ليست له آثار  ، في انتقال ديون التركة على أن اختالف مذاهب الفقه اإلسالمي

. والدين علي هذا النحو يتعلق بمالية  ، فتصبح تركة الميت هي المسئولة عن سداد ديونه الميت يستوفي مما يتركه الميت من أموال

، إذ حق الدائن هو أن يستوفى الدين من مالية التركة ال من عين بالذات  التركة ال بذوات أعيانها
 (2 )

  . 

 حكم تصرف الورثة في أعيانه التركة قبل سداد الديون  - 32

، فما هو حكم  وما يجب من أمانة لحقوق دائي الشركة : وما دامت تركة الميت هي المسئولة عن سداد ديونه كما قدمنا

 ، هل يكون صحيحا أو يبطل ؟ تصرف الوارث في عين من أعيان التركة قبل سداد الديون

، وإال لوجب  . ولكنها ال تربط الصحة والبطالن بوقت انتقال ملكية أعيان التركة إلى الورثة الفقهية في ذلك اختلفت المذاهب

القول بأن من يذهب إلى انتقال الملكية بمجرد موت المورث وقبل سداد الديون يجعل تصرف الوارث قبل سداد الدين صحيحا 

، وهم يقولون كما رأينا بانتقال أموال التركة إلى ملك  . فعند الشافعية ن هذا غير مطرد، ولكننا سنرى أ مادامت الملكية قد انتقلت إليه

، ولو كان الدين غير مستغرق  ، ال يجوز مع ذلك للوارث أن يتصرف في أعيان التركة المدينة الورثة فورا بمجرد موت المورث

، والرهن عندهم مانع من بيع العين  ق الدين بها كما يتعلق الرهن، فيتعل . ذلك أن التركة تنتقل إلى الوارث مثقلة بالدين للتركة

، ألن الدين حق تعلق  . على أن في مذهب الشافعي رواية أخرى تقضي بأنه يصح تصرف الوارث في التركة المدينة المرهونة

.  ، وإن لم يقضه فسخ التصرف . فإن قضى الوارث الدين نفذ تصرفه بالمال من غير رضاء المالك فلم يمنع التصرف كمال المريض

، رجع عليهم  ، فإن ظهر دائن لم يكن معروفاً وقت أن اقتسم الدائنون التركة ويتساوى الدائنون في اقتضاء حقوقهم من التركة

وشاركهم فيما أخذوه على قدر دينه 
 (1 )

  . 

، فإن  فوراً بموت المورث مع تعلق الدين بها ، أشهرهما أن أموال التركة تنتقل إلى ملك الورثة وفي مذهب الحنابلة روايتان

. والرواية الثانية  ، فإن أداه نفذ التصرف وإن لم يؤده فسخ تصرف الوارث في التركة قبل سداد الدين صح تصرفه ولزمه أداء الدين

ركة قبل سداد الدين لم يصح ، فإن تصرف الوارث في مال للت تقضي بأن أموال التركة ال تنتقل إلى ملك الورثة إال بعد سداد الدين

، ألنه يكون قد تصرف في غير ملكه  التصرف
 (9 )

  . 

،  . فإن استغرق الدين أموال التركة ورأينا أن الحنفية يميزون بين ما إذا كان الدين مستغرقاً للتركة أو كان غير مستغرق لها

. وإن  أي تصرف للوارث في مال التركة باطالً في هذه الحالة، ويكون  تبقى هذه األموال على ملك الميت وال تنتقل إلى ملك الورثة

، ال يجوز مع ذلك للوارث التصرف  ، فبالرغم من أن هناك قوالً بانتقال أموال التركة إلى ملك الورثة لم يستغرق الدين أموال التركة

لى أن تصرف الوارث في هذه الحالة يكون . وهناك من فقهاء الحنفية من يذهب إ ، فإن تصرف كان تصرفه باطالً  في هذه األموال

، أو إذا أجاز الدائن التصرف  صحيحاً نافذاً ما بقى في التركة ما يفي بسداد الدين
 (5 )

  . 

                                                 

 .  291ص  – 299ة القانون واالقتصاد السنة الثانية عشرة ص على الخفيف في مدى تعلق الحقوق بالتركة في مجل ( 2) 

 .  911أنظر في ذلك المذهب جزء أول ص  ( 1) 

 .  571ص  5أنظر في المغني جزء  ( 9) 

 .  125ص  1وجزء  125ص  – 129ص  9الزيلعي جزء  – 297ص  – 291ص  15أنظر في ذلك المبسوط جزء  ( 5) 

، ال يملكها  ، طبقاً للشريعة الغراء ، بأن التركة المستغرقة بالديون تطبيقاً لهذا الرأي في مذهب الحنفية،  وقد قضت محكمة استئناف مصر

. أما غير المستغرقة فقد  ، وكل تصرف منه يقع باطالً بالنسبة إلى الدائنين ألن لهم حق متابعة التركة الوارث وال يملك التصرف فيها

. على أن  ، ولذلك ال يجوز للدائن التعرض لهم في تصرفاتهم فيها عيانها حتى ال تتعطل في أيديهمأباح الفقهاء للورثة التصرف في أ
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، يقتضى منطق هذا القول أن يكون تصرف  ، وهم القائلون ببقاء أموال التركة على ملك الميت حتى يسدد الدين وعند المالكية

،  . ولكن هذا هو أحد رأيين في المذهب ، سواء كان الدين مستغرقاً أو غير مستغرق ركة قبل سداد الدين باطالً الوارث في أعيان الت

. والرأي اآلخر يذهب إلى أن تصرف الوارث  ، بل على حماية حق الدائن فهو مقدم على الورثة وليس مبنياً على انعدام ملك الورثة

، أو ينزل  ، كأن يأذن فيه قبل أن يباشره الوارث ح إذا لم يمس حق الدائن ولم يتضرر هذا بهفي التركة المدينة قبل أداء الدين صحي

، فلذلك حالتان :  . وإذا لم يستطع الدائنون أخذ حقوقهم إال من البيع ، أن يبقى من التركة بعد التصرف ما يكفي لسداد الدين عن دينه

، وعند ذلك يفسخ البيع إال إذا دفع  وقت تصرفه أو أن يكون الميت مشهوراً بأنه مدينالحالة األولى أن يكون الوارث عالماً بالدين 

. والحالة الثانية أن  ، فإذا دفعها لزم البيع ورجع المشتري على بائعه من الورثة بما غرم من قيمته المشتري قيمة المبيع يوم قبضه

، ويرجع الدائنون على الوارث  ، وعند ذلك يسلم المبيع لمشتريه مدين يكون الوارث غير عالم بالدين ولم يكن الميت مشهوراً بأنه

، وال رجوع لهم على المشتري بشيء إال إذا حاباه الوارث في البيع فيرجع الدائنون بقدر  بقدر الثمن سواء كان فيه وفاء بالدين أوالً 

، رجع على الورثة بما في  ر بعد ذلك دائن لم يقتض حقه، فإن ظه . ويتساوى الدائنون في اقتضاء حقوقهم من التركة المحاباة فقط

، رجع على الدائنين بما فاته من حصته  . فإن لم تكف هذه األموال لوفاء دينه أيديهم من أموال التركة
 (2 )

  . 

رجع إلى ويخلص مما قدمنا في اختالف المذاهب الفقهية أن منع الورثة من التصرف في أعيان التركة قبل سداد الدين ال ي

. ولما كان نظام شهر الحقوق عن طريق التسجيل أو القيد  ، بل يرجع إلى حماية دائني التركة عدم انتقال الملكية إليهم قبل هذا السداد

، فقد لجأ الفقه اإلسالمي لحماية  نظاماً حديثاً ال تعرفه القوانين القديمة ولم يكن مستطاعاً حماية حقوق الدائنين عن طريق الشهر

. ونجد هذا القول في كل من المذاهب  ، وبذلك تبقى األعيان في التركة لينفذ عليها الدائنون حقوق دائني التركة قبل سداد الديون باطالً 

(  1. )  ، وهو طريق فيه إمعان في حماية الدائنين وتضحية لمصالح الورثة ومن يتصرف له هؤالء األربعة على النحو الذي أسلفناه

ً  حق الدائن وحق الوارث أو يوفق بين ، ولكنه  ، فيبيح تصرف الوارث في أعيان التركة قبل سداد الدين ويجعل هذا التصرف صحيحا

ال يجعل نافذاً في حق الدائن إال إذا أجاز الدائن التصرف أو نزل عن دينه أو استوفى هذا الدين أو بقى في التركة مال يكفي للوفاء 

 .  ، كما سبق البيان يضاً في كل من المذاهب األربعة. وهذا القول اآلخر نجده أ به

،  ، بوجوب تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في انتقال التركة إلى ملك الوارث ، كما رأينا ولما كان التقنين المدني قد صرح

                                                                                                                                                                    

 ً ، وكل تصرف زاد على ذلك فهو باطل )  ، بل يقف حين ال يبقى في التركة إال ما يكفي للوفاء بالديون حق الوارث ليس مطلقا

. وقضت أيضاً بأن ليس للوارث حق التصرف في التركة  ( 219ص  11رقم  21المحاماة  2599أبريل سنة  19استئناف مصر 

، ألن  ، وال يمنع ما يحصل من تصرف منه الدائن من متابعة أعيان التركة في يد المشتري الستيفاء حقوقه منها قبل سداد الدين

، فال يمكنه أن يبيع وال أن يملك  ، وال يملك من التركة إال ما يتبقى بعد سداد الدين الوارث ال يستطيع أن يبيع أكثر مما يملك

. وال محل في هذه الحالة للبحث فيما إذا كانت شروط  . ويقع باطالً كل تصرف في التركة قبل سداد ديونها المشتري إال بهذا القدر

س سنة مار 19، أو دعوى الصورية متوافرة أو غير متوافرة ) استئناف مصر  دعوى إبطال التصرفات الضارة بالدائن متوافرة

 51رقم  11المحاماة  2552أبريل سنة  1. وأنظر أيضاً في هذا المعنى استئناف مصر  ( 292ص  519رقم  12المحاماة  2552

فبراير سنة  7 – 519ص  17 م ن 2521يونيه سنة  29 – 179ص  11م  2525مارس سنة  21استئناف مختلط  – 55ص 

ديسمبر سنة  99 – 92ص  95م  2511نوفمبر سنة  19 – 29ص  99م  2521أكتوبر سنة  99 – 191ص  15م  2521

) ويقع عبء إثبات أنه ال يزال  191ص  91م  2559مايو سنة  5 – 119ص  51م  2599أبريل سنة  – 225ص  95م  2511

 29ص  99م  2559نوفمبر سنة  25 –باقياً في التركة مال لوفاء الديون وتعيين هذا المال على الورثة ومن تصرف الورثة لهم ( 

) عبء إثبات أن في التركة ماالً معيناً يبقى بديونها  111ص  95م  2551يونية سنة  5 – 12ص  99م  2552يناير سنة  19 –

 29 – 91ص  97م  2551يناير سنة  92 – 21ص  91م  2555ديسمبر سنة  9 –يقع على الورية ومن تصرف الورثة لهم ( 

،  ، وتصرف الوارث فإذا كانت التركة مستغرقة – 115ص  95م  2551مايو سنة  11 – 211ص  95م  2551أبريل سنة 

، لم يكن له بعد هذا اإلهمال أن يتتبع العين في يد من تصرف له الوارث )  وأهمل الدائن في تقاضى حقه مدة طويلة ) ثالثين سنة (

 .  ( 292ص  12م  2555يونيه سنة  25استئناف مختلط 

 .  559ص  255رقم  19المحاماة  2559يناير سنة  19صر وقارن استئناف م

 .  95ص  – 91ص  9أنظر في ذلك المدونة الكبرى جزء  ( 2) 

 .  252فقرة  5وأنظر أيضاً الوسيط  – 59ص  – 71ص  9وأنظر في كل ما تقدم مصادر الحق في الفقه اإلسالمي جزء 
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، واختار من المذاهب المختلفة ما يتالءم مع مبادئه العامة  فإنه قد التزم هذه األحكام
 (2 )

، في انتقال أموال التركة  من ثم فقد قرر. و 

 ، المبادئ الرئيسية اآلتية : من المورث إلى الوارث وفي حقوق الدائنين المتعلقة بالتركة وكيفية سداد الديون

. فتنتقل هذه األموال إلى  ، مع تعلق حقوق دائني التركة بها تنتقل أموال التركة إلى الورثة بمجرد موت المورث –أوالً 

الورثة مثقلة بحق عيني 
 (1 )

، ومن ثم فهو أقرب إلى أن يكون حق رهن  ، قريب من أن يكون حق رهن ولكنه رهن مصدره القانون 

                                                 

،  . فقد قضت بأن الشارع ، بالتزام أرجح األقوال في فقه الحنفية المدني السابق ، في عهد التقنين ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض ( 2) 

، فقد أبقى المواريث خاضعة للشريعة اإلسالمية  إذا أخضع دعاوى الحقوق للقانون المدني وجعلها من اختصاص المحاكم المدنية

،  . فإن تعرضت لها المحاكم المدنية بصفة فرعية لحنفيةتقضي فيها المحاكم الشرعية بصفة أصلية طبقاً ألرجح األقوال في مذهب ا

، فلم يغير الوضع  مقنناً أحكام اإلرث في الشريعة اإلسالمية 2559لسنة  11. ثم صدر القانون رقم  كان عليها أن تتبع نفس المنهج

ث والوصية وأحكام الشريعة قوانين المواري "، فنص صراحة على أن  2555لسنة  19. وأعقبه القانون رقم  السابق بل أكده

. على أنه  "اإلسالمية فيهما هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا بالنسبة إلى المصريين كافة من مسلمين وغير مسلمين 

بوجه ، وإلى أرجح اآلراء في فقه الحنفية  ، جاز لورثته الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية بوجه عام إذا كان المتوفى غير مسلم

، متعيناً بالنسبة إلى حقوق الورثة في التركة المدينة ومدى تأثرها بحقوق دائني المورث باعتبار ذلك من أخص مسائل  خاص

، إنما يقرر  ، باعتبار هذا التصرف عقداً من العقود ، فإن القانون المدني إذ يقرر حكم تصرف الوارث في التركة المدينة المواريث

 .  ( 991ص  295رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  11خولته الشريعة للوارث من حقوق ) نقض مدني ذلك على أساس ما 

، تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى  ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة وقد قضت محكمة النقض بأن التركة عند الحنفية ( 1) 

. وهذا هو القانون الواجب على  قدم على سواهم ممن تصرف له الوارث أ, من دائنيهيخول لهم تتبعها واستيفاء ديونهم منها بالت

. وال يحول دون ثبوت هذا الحق العيني لدائن التركة  المحاكم المدنية تطبيقه إذا ما تعرضت للفصل في مسائل المواريث بصفة فرعية

، حق الدائن هذا من نوع الرهن القانوني الذي لم يرد  ، وبأ صرالتعلل بأن الحقوق العينية في القانون المدني وردت على سبيل الح

، القانون في المواريث )  ، على ما سبق القول ، وهي ، وذلك ألن عينية الحق مقررة في الشريعة اإلسالمية في التشريع الوضعي

. وقضت أيضاً بأن  لحكم (وقد سبقت اإلشارة إلى هذا ا 991ص  295رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  11نقض مدني 

مؤدى قاعدة أال تركة إال بعد سداد الدين أن تركة المدين تنشغل بمجرد الوفاة بحق عيني لدائني المتوفى يخول لهم تتبعها واستيفاء 

لدفع ، دون أن يكون لهذا الوارث حق ا ديونهم منها تحت يد أي وارث أو من يكون الوارث قد تصرف إليهم ما دام أن الدين قائم

، إذا ما طالبه الدائن  ، فإن لهذا الوارث . أما إذا كان الدين قد انقضى بالنسبة إلى أحد الورثة بالتقادم بانقسام الدين على الورثة

 ً  كما ال تمنع المطالبة بالدين من تركة المدين المورث من سريان التقادم بالنسبة إلى –، أن يدفع بانقضاء الدين بالنسبة إليه  قضائيا

، متى كان محل االلتزام بطبيعته قابالً لالنقسام ) نقض مدني  بعض ورثة المدين دون البعض اآلخر الذين انقطع التقادم بالنسبة إليهم

، باعتبارهم شركاء في  . وقضت كذلك بأن ورثة المدين ( 115ص  221رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511يونيه سنة  1

،  ، كان في إبدائه نائباً عن الباقين إذا أبدى واحد منهم دفاعاً مؤثراً في الحق المدعى به على التركة،  تركته كل منهم بحسب نصيبه

، وللدائنين عليهم حق عيني بمعنى أنهم  . وذلك ألن التركة منفصلة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة فيستفيدون منه

. وعلى هذا االعتبار يكون دفع  رثة وبصرف النظر عن نصيب كل منهم فيهايتقاضون منها ديونهم قبل أن يؤدي شيء منها للو

. فإذا تمسك  ، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد من البعض اآلخر المطالب الموجهة إلى التركة في شخص الورثة غير قابل للتجزئة

، فإنهم يكونون في هذا الدفع  الدين بالتقادم بعض الورثة في دعوى مرفوعة منهم بطلب براءة ذمة مورثهم من دين عليه بسقوط هذا

، ويفيد من الحكم بسقوط الدين الورثة اآلخرون الذين لم يشتركوا في الدعوى )  نائبين عن باقي الورثة الذين لم يشتركوا في الدعوى

 .  ( 2999ص  291رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515نوفمبر سنة  25نقض مدني 

م  2511مارس سنة  27استئناف مختلط  – 975ص  12رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519مارس سنة  19 وأنظر آنفاً نقض مدني

ص  55م  2592ديسمبر سنة  29 – 55ص  59م  2599نوفمبر سنة  11 – 999ص  95م  2511يونية سنة  1 – 157ص  97

 15 – 171ص  99م  2597مايو سنة  9 – 99ص  99م  2591ديسمبر سنة  29 - 79ص  59م  2591ديسمبر سنة  11 – 12

 .  19ص  19م  2557فبراير سنة  21 - 255ص  95م  2551مايو سنة  7 – 199ص  99م  2559يونيه سنة 

،  ، وإنما أصبح عينياً بعد موته لسببين واقعيين ، فهو لم يكن عينياً قبل موت المورث وعينية حق دائني التركة ال ترجع إلى طبيعة هذا الحق

، فانحصرت ديونه  . السبب األول أن المورث بعد موته ال يستطيع أن يستدين معا فنتج عن اجتماعهما هذه العينية الواقعيةاجت

، فأصبحت هذه األموال ال تقبل  . والسبب الثاني أن المورث بعد موته ال يستطيع أن يتصرف في أمواله ، ولم تعد تقبل الزيادة بموته
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 .  ، ولم تتغير طبيعة حق الدائن بموت مدينه . وليس هو بحق امتياز ألن االمتياز يرجع إلى طبيعة الحق الممتاز قانوني

 ً ، فإنه يجوز للورثة منذ هذا الوقت أن يتصرفوا فيها  ولما كانت أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد موت المورث – ثانيا

. ولكن تصرفهم يكون خاضعاً لحقوق الدائنين  إذا شهروا حقوق إرثهم على النحو الذي سنبينه فيما يلي
 (2 )

، على النحو الذي  

 .  أسلفناه

  

، والذي لم يكن معروفاً في الفقه اإلسالمي كما  ن التقنين المدني بنظام الشهر المعروف في القوانين الحديثةوقد استعا –ثالثاً 

، أو حتى إلى جعله غير نافذ  ، إلى إبطال تصرف الوارث الصادر قبل سداد الدين ، كما لجأ الفقه اإلسالمي . وبدالً من أن يلجأ قدمنا

، فإذا ما شهر هذا الحق  . فأوجب شهر حق الدائن وهو حق عيني كما أسلفنا جأ إلى نظام الشهر هذا، فإنه قد ل في حق دائني التركة

. وبذلك تتم حماية دائني التركة على أسلوب يتفق مع النظم الحديثة في  صار نافذاً في حق الغير ممن عسى أن يتصرف له الوارث

ي الشهر وهي النظم التي تتالءم مع مبادئ القانون المصر
 (1 )

، ويكون لهؤالء الدائنين حق تتبع أعيان التركة في يد من تصرف له  

، فتتوافر لهم الحماية كاملة  الوارث وحق التقدم على دائني الوارث
 (9 )

  . 

 .  ، في حماية حقوق دائني التركة في القانون المصري ونفصل ما يلي ما أجملناه من هذه المبادئ

 حماية حقوق دائني التركة في القانون المصريتنظيم  -المبحث الثاني

 الطريقان اللذان تنظمهما القانون  - 33

 طريق اإلجراءات الفردية وطريق التصفية الجماعية : وقد نظم القانون طريقين لحماية حقوق دائني التركة :

                                                                                                                                                                    

، إذ أنها بحكم القاعدة التي  ، وضامنة لهذه الديون وحدها ضامنة لديونه المنحصرة على النحو المتقدم. وأصبحت كلها  النقصان

ديون  -. وباجتماع هذين السببين الواقعيين  تقضي بأال تركة إال بعد سداد الدين ال تخلص للوارث إال بعد سداد ديون المورث

نتج أن هذه الديون المعينة بالذات قد تركزت في هذا الضمان المعين  –نقصان منحصرة ال تقبل الزيادة وأموال معينة ال تقبل ال

، فأصبح حق دائني التركة حقاً عينياً بحكم الواقع قبل أن يكونه بحكم  . وهذه هي معاني الحق العيني تجمعت بحكم الواقع بالذات

 .  القانون

، بأن تصرف الورثة في التركة المستغرقة ببيع بعض أعيانها خاضع  بق، منذ عهد التقنين المدني السا وقد قضت محكمة النقض ( 2) 

، ومن حيث عدم  لحكم القانون المدني من حيث اعتباره صادراً من غير مالك وبالتالي سبباً صحيحاً الكتساب الملكية بالتقادم الخمسي

ر على هذا األساس بملكية المشتري للعين المبيعة له . لكن الحكم الصاد اعتباره محالً لدعوى إبطال التصرف إضراراً بدائن التركة

، ألن التقادم قصير المدة المكسب للملكية ال يمكن أن يكون في الوقت نفسه تقادماً  ال يكسب هذه الملكية إال محملة بحق الدائنين العيني

. وبقاء هذا الحق  قالً عن الدين الذي هو تابع له، إذ هذا الحق إنما هو حق تبعي ال يسقط بالتقادم مست يسقط للحق العيني الذي يثقلها

، وإذن فمن الخطأ أن يقضي بإلغاء إجراءات  العيني على األرض المبيعة هو سند الدائن في تتبعها بالتنفيذ تحت يد المتصرف إليه

تبع العين الستيفاء دينه ) نقض ، إذ هذا القضاء يكون فيه إهدار لحق الدائن في ت نزع الملكية التي يتخذها الدائن على تلك األرض

 .  ( 919ص  219مجموعة عمر رقم  2551فبراير سنة  11مدني 

، لم يكن الشهر الزماً لتتبع دائن التركة  وقبل قانون الشهر العقاري الذي أخضع حق الوارث للشهر ونظم طريقة لشهر ديون التركة ( 1) 

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن حق دائن التركة في تتبع العين المبيعة .  في يد المشتري عيناً من أعيانها باعها الوارث

مجموعة  2551يناير سنة  15، أن يكون الدين مسجالً أو مشهراً ) نقض مدني  ، لكي ينفذ في حق المشتري منها ال يشترط له

 .  ( 22رقم  2999ص  1عاماً جزء  19المكتب الفني ألحكام النقض في 

، يخول لهم تتبعها  ، تنتقل بمجرد الوفاة مثقلة بحق عيني لدائني المتوفى ، مستغرقة كانت أو غير مستغرقة وقد قضى بأن التركة ( 9) 

. هذا الحق العيني يتوافر له خصيصة التتبع والتقدم  واستيفاء ديونهم بالتقدم على سواهم ممن تصرف له الوارث أو من دائنيه

، وإنه متعلق بالتركة كلها تعلق دين  قوقهم من التركة بال تفرقة بين حائز حسن النية وآخر سيء النيةالستيفاء دائني المورث ح

 .  ( 2919ص  919رقم  91المحاماة  2595مارس سنة  12الرهن بالمرهون ) دمنهور الكلية 

 .  251وفقرة  959ص  – 955ص  252فقرة  5وأنظر في ذلك الوسيط 

 .  مرافعات 597 – 595، أنظر في تحقيق الوراثة وقبول اإلرث ورفضه المواد  انبوفيما يتعلق بتركات األج
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يبدأ الدائنون بشهر حقوقهم بالتأشير بها . وفيه  ، وهو الطريق المعتاد المألوف ) الطريق األول ( طريق اإلجراءات الفردية

. ثم ستوفى الدائنون حقوقهم من أموال التركة بموجب إجراءات  ، على النحو الذي سنبينه فيما يلي على هامش شهر حق اإلرث

، وذلك  نون لكل دائن، فيتخذ من اإلجراءات التحفظية واإلجراءات التنفيذية الستيفاء حقه ما يقرره القا فردية يتوالها كل دائن لنفسه

إما عن طريق الحجز على أموال التركة وهي في يد الورثة 
 (2 )

، أو عن طريق تتبعها والحجز عليها في يد الغير بعد أن يتم شهر  

 $ 222$ ، من حيث االلتجاء إلى اإلجراءات  ، بعد موت المدين ، فيما بينهم . ويترتب على ذلك أن حالة الدائنين حق الدائن

. على  ، ومن تأخر فقد يضيع عليه حقه كله أو بعضه . فمن سبق منهم غيره إلى التنفيذ ظفر بحقه ، تماثل حالتهم قبل موته ديةالفر

                                                 

الئحة  952وهناك قاعدة شرعية تقضي بأن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها ) م  ( 2) 

ن هذه القاعدة الشرعية تكون صحيحة لو أن الوارث الواحد . وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأ ترتيب المحاكم الشرعية (

كان قد خاصم أو خوصم في الدعوى طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما 

لدين ذلك النصيب المحدد المطلوب . أما إذا كانت دعوى الوارث لم يكن مقصوده األول منها سوى تبرئة ذمته من نصيبه في ا عليها

،  ، فإن الوضاح أنه يعمل لنفسه فقط في حدود هذا النصيب المطلوب منه ولمصلحته الشخصية فقط في تلك الحدود منه في الدعوى

 2599أبريل سنة  22ال لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها وقائم في الخصومة مقامها ومقام باقي الورثة ) نقض مدني 

من الئحة  952. وقضت أيضاً بأن معنى المادة  ( 55رقم  2991ص  1عاماً جزء  19موعة المكتب الفني ألحكام النقض في مج

، أو بعبارة  ترتيب المحاكم الشرعية هو أن الوارث الذي لم يظهر في الخصومة يعتبر ممثالً فيها عن طريق نيابة الوارث اآلخر له

، بل يكون من الغير الذي له حق  ، إال أنه مع ذلك ال يعتبر محكوماً عليه مباشرة الحق عنهأدق عن طريق المورث الذي يتلقى 

 19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2555مايو سنة  25، فال يجوز الحكم قبله حجية ما ) نقض مدني  الطعن بالتعدي

م الصادر بإبطال الوقف فيما زاد على ثلث التركة لصدوره . وقضت كذلك بأنه ال يفيد من الحك ( 99رقم  2991ص  1عاماً جزء 

. وإن مجرد  . ألنه إنما كان يعمل لمصلحته ولم يكن ممثالً لبقية ورثة الواقف في مرض موت الواقف سوى الوارث المحكوم له

يما زاد على ثلث التركة ثبوت أن الوقف صدر في مرض موت الواقف في الدعوى التي رفعها هذا الوارث ال يقتضي بطالن الوقف ف

.  ( 92رقم  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599مارس سنة  19بالنسبة إلى جميع ورثته نقض مدني 

،  ، وحكم برفض دعواهم وقضت أيضاً بأنه إذا كان كل من الورثة يطالب بنصيبه الخاص في التعويض الذي يستحقه عن مورثه

، فإن عمله هذا يكون لنفسه فقط  برفع استئناف عن هذا الحكم طالباً إلغاءه والحكم له بمقدار نصيبه وحده في التعويضفانفرد أحدهم 

. وال يعتبر الحكم الصادر في االستئناف باستحقاقه لحصته  ، ال لمصلحة عموم التركة كنائب شرعي عنها ولمصلحته الشخصية

مجموعة أحكام  2515فبراير سنة  1اقي الورثة ألنصبتهم في هذا التعويض ) نقض مدني الميراثية في التعويض قضاء باستحقاق ب

. وقضى بأنه إذا كانت بعض المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض قد أجازت في بعض األحوال أن  ( 255ص  99رقم  29النقض 

هذه اإلجازة معناها تمثيل أفراد معينين  ، فإن ينتصب بعض الورثة ممثلين للبعض اآلخر في الخصومات التي تتعلق بالتركة

وليس معناها  –، كما يمثل الدائن مدينه في بعض الدعاوى  للمنازعات الخاصة بحقوق أفراد آخرين وجواز توجيه الخصومة إليهم

فبراير  15عجل عدم االلتفات إلى جنسية هؤالء الورثة أو محل إقامتهم الشخصي لتحديد مسائل االختصاص ) اإلسكندرية الكلية مست

 .  ( 575ص  199رقم  19المحاماة  2552سنة 

مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2559فبراير سنة  27وأنظر أيضاً في الحاالت التي يمثل فيها الوارث بقية الورثة : نقض مدني 

نفس  2595ديسمبر سنة  1 – 59رقم  2999ص  1نفس المجموعة  2591مايو سنة  15 – 52رقم  2999ص  1عاماً جزء  19

مارس سنة  1استئناف مختلط  – 51رقم  2991ص  1نفس المجموعة  2599ديسمبر سنة  11 – 59رقم  2999ص  1المجموعة 

م  2599أبريل سنة  22 – 99ص  51م  2515نوفمبر سنة  25 – 551ص  99م  2519مايو سنة  29 – 115ص  99م  2519

 171ص  99م  2597مايو سنة  9 – 59ص  57م  2591فبراير سنة  5 – 112ص  59م  2599مايو سنة  29 – 115ص  59

 29 – 279ص  99م  2559يونيه سنة  9 – 17ص  95م  2552ديسمبر سنة  27 – 221ص  99م  2552فبراير سنة  11 –

حاالت التي وفي ال – 255ص  95م  2551مايو سنة  7 – 215ص  95م  2551أبريل سنة  9 – 91ص  91م  2555يناير سنة 

ص  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599أبريل سنة  22ال يمثل فيها الوارث بقية الورثة : نقض مدني 

ص  1نفس المجموعة  2599نوفمبر سنة  11 – 51رقم  2991ص  1نفس المجموعة  2557مايو سنة  19 – 57رقم  2991

ص  7مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  19 – 71رقم  2951ص  1المجموعة نفس  2599مايو سنة  9 – 55رقم  299

551  . 
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، في  . ولكن دائني التركة مدني ( 1/  2979، أخذ اختصاص على عقار في التركة ) م  ، بعد موت المدين أنه ال يجوز ألي دائن

. فميزة هذا  ، ويتتبعون أعيان التركة في يد من تصرف له الوارث فيها ن على دائني الورثة الشخصيين، يتقدمو هذا الطريق األول

، وإنما تظهر في عالقتهم بدائني الورثة الشخصيين وبالغير الذي يتصرف له  الطريق ال تظهر في عالقة دائني التركة فيما بينهم

 .  الوارث

. وسنرى فيما يلي أن هذا الطريق  ، وهو طريق التصفية الجماعية للتركة الجماعية) الطريق الثاني ( طريق اإلجراءات 

. ومن ثم جعل طلب إخضاع التركة لنظام التصفية رخصة ألي من  ، وهو ال يصلح إال للتركات الكبيرة الكثيرة الديون طويل معقد

، فإن لم ير موجباً لذلك رفض إخضاع  لتقدير القاضيعلى أن يخضع هذا الطلب  –الدائن أو الموصي له أو الوارث  -ذوي الشأن 

، ويقوم هذا القيد  ، ويشهر األمر الصادر بتعيين المصفي عن طريق القيد . ويبدأ الطريق بتعيين مصف للتركة التركة لهذا النظام

صبح حقوق الدائنين نفاذة في حق ، وت ، وتغل أيدي الورثة عن التصرف في أموال التركة مقام تأشير الدائن بدينه في الطريق األول

.  ، ومن ثم ال يجوز ألي دائن أن يتخذ إجراءات فردية الستيفاء حقه . ويكون سداد الديون بإجراءات جماعية يتوالها المصفي الغير

، ثم يوزع ما  ، بجرد أموال التركة وحصر الديون التي عليها وسدادها ، كما يقوم السنديك في التفليسة بل يقوم المصفي في التركة

، إال  ، تحاص الدائنون وأخذ كل منهم حصة بنسبة حقه . وإن ضاقت التركة بوفاء الديون بقى بعد السداد على الموصى لهم والورثة

، وال يأخذ الموصى لهم والورثة شيئاً في هذه الحالة  من كان من الدائنين له حق التقدم قانوناً على غيره كدائن مرتهن
 (2 )

. ونرى  

، ال تظهر فحسب في عالقة دائني التركة بدائني الورثة  ، طريق اإلجراءات الجماعية من ذلك أن ميزة هذا الطريق الثاني

وهذا ما يتميز به عن الطريق األول طريق اإلجراءات الفردية  –، بل أيضاً  وبالغير الذي تصرف له الوارث $ 221$ الشخصيين 

 .  ، فال يسبق أحدهم اآلخرين ويتساوون جميعاً كما يتساوى دائنو التفليسة همفي عالقة دائني التركة فيما بين –

 .  ونستعرض اآلن تفصيالً كالً من الطريقين سالفي الذكر

 طريق اإلجراءات الفردية -المطلب األول

 مدني على ما يأتي : 914نص قانوني : تنص المادة  - 34

، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى  إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً ألحكام النصوص السابقة " 

، إذا أشروا بديونهم وفقاً  ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير به لهم على عقارات التركة التي حصل التصرف فيها

ألحكام القانون 
 (1 )

  . 

 .  ، ولم يكن في هذا التقنين نظام لشهر حقوق دائني التركة  مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابقوال

 – 527وفي التقنين المدني الليبي م  – 719ويقابل النص في التقنينات المدينة العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 292قانون الملكية العقارية اللبناني م وفي  – 2291وفي التقنين المدني العراقي م 
 (9 )

  . 

                                                 

 .  951ص  251فقرة  5أنظر الوسيط  ( 2) 

إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقاً  - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2951تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، على عقارات التركة التي حصل  ، أو بما أوصى به إليهم ، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم ألحكام النصوص السابقة

، ما لم  ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء سنة على فتح التركة - 1.  ، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير التصرف فيها

، وعلى أن يتم هذا  . . . . ن دوين في سجالت المحكمة المنصوص عليها في المادة، بما لهم م ، بمقتضى أمر على عريضة يؤشروا

، في حق الغير الذي تعامل مع  ويكون لقيد األمر الصادر بتعيين المصفي من األثر - 9.  التأشير قبل أن يقيد الغير حقه على العقار

. وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثالثة بعد أن  "، ما للتأشير المنصوص عليه في الفقرة السابقة  الورثة بشأن عقارات التركة

، وأدخل عليها من التعديل ما جعلها مطابقة تقريباً لما  ، وأدمجت الفقرتان األولى والثانية في فقرة واحدة أضيفت إلى مادة سابقة

 579. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  في المشروع النهائي 579ار رقمها ، وص استقرت عليه في التقنين المدني الجديد

.  ، وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد وفقاً ألحكام القانون "بعد تعديل العبارة األخيرة منه فصارت 

 .  ( 152ص  – 175ص  1 ) مجموعة األعمال التحضيرية 525ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 

 .  ) مطابق ( 719التقنينات المدينة العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  ( 9) 

 .  ) مطابق ( 527التقنين المدني الليبي م 
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، لم يكن أمام دائني  ويخلص من النص سالف الذكر أنه إذا لم تتقرر تصفية التركة تصفية جماعية على النحو الذي سنبينه

. وقد يقع أن  نهم كان حياً ، كما كانوا يفعلون لو أن المورث مدي التركة إال اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ بحقوقهم على أموال التركة

، أو يرتبوا على هذه العقارات لصالح الغير حقاً عينياً كرهن رسمي  يتصرف الورثة في عقارات التركة بعد شهر حقوقهم في اإلرث

) وكذلك . فعلى دائني التركة  ، إذا أن ملكية هذه العقارات قد انتقلت إلى الورثة بمجرد موت المورث كما سبق القول أو رهن حيازة

، إذا أرادوا أن يحتفظوا ألنفسهم بحق تتبع  الموصى لهم إذا أصبحوا دائنين للتركة بموجب الوصية ويأتون في الترتيب بعد الدائنين (

، أن  ، وبحق التقدم على الدائنين الذين رتبت لهم الورثة على العقارات حقوقاً عينية العقارات في أيدي الذين تصرف لهم الورثة

، فقد نص في المادة  2551لسنة  225. والقانون نا هو قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  بنشر حقوقهم وفقاً ألحكام القانون يقوموا

يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل اإلشهادات أو األحكام أو  "منه على أنه  25

، ومع ذلك إذا تم التأشير في خالل  . ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله إلرث ( وقوائم الجرد المتعلقة بهاالسندات ) المثبتة لحق ا

، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا  سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه

 "التأشير 
 (2 )

، وهو قانون يعمل به في  2515لسنة  251تنظيم الشهر العقاري قانون نظام السجل العيني رقم . وقد تلى قانون  

األقسام المساحية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العدل على الوجه الذي سنبينه عند استعراض هذا القانون في أثناء الكالم في 

يجب التأشير بالمحررات  "من قانون نظام السجل العيني هي أيضاً على أنه  92. وقد نصت المادة  العقد باعتباره سبباً لكسب الملكية

. ويجب على الدائن  المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في صحف السجل العيني المخصصة ألعيان التركة أو حقوقها

، ومع ذلك إذا تم التأشير في خالل سنة من  حصوله. ويحتج بهذا التأشير من تاريخ  إعالن كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به

، فللدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقاً عينياً وقام بقيده  تاريخ القيد المشار إليه في المادة السابقة ) قيد حق اإلرث (

 .  "قبل هذا التأشير 

. ونبحث في هذا الصدد المسائل اآلتية :  هر حق اإلرث، ويكون ذلك عادة في خالل سنة من ش فدين التركة يجحب إذن شهره

( حالة  5. )  ( حالة شهر الدين في خالل سنة من شهر حق اإلرث 9. )  ( كيف يكون شهر الدين 1. )  ( من يقوم بشهر الدين 2) 

ف الوارث في منقول للتركة ( حالة تصر 1. )  ( حالة عدم شهر الدين أصالً  9. )  شهر الدين بعد انقضاء سنة من شهر حق اإلرث

 .  قبل سداد ديونها

 من يقوم بشهر الدين :  – 35

. وكل دائن من الدائنين العاديين للتركة يستطيع أن  ، فهو صاحب الشأن في ذلك الذي يقوم بمشهر الدين هو دائن التركة نفسه

                                                                                                                                                                    

قارات التي نقلت لدائني التركة العاديين وللموصي لهم أن يالحقوا الستيفاء حقوقهم في التركة الع – 2:  2291التقنين المدني العراقي م 

، فإذا انقضت هذه  ويسقط حقهم هذا بعد انقضاء ثالث سنوات من موت المدين - 1.  الورثة ملكيتها للغير أو رتبت عليها حقوقاً عينية

اقي . ) ويستغنى التقنين العر ، إال إذا كان التصرف قد صدر تواطؤا مع الغير لإلضرار بهم المدة فقد تصرف الورثة في التركة قبلهم

. ومؤدى ذلك أن من  عن شهر حق الدائن بتحديد مدة ثالث سنوات إذا انقضت كان تصرف الوارث في عقار التركة نافذاً في حقه

، ويمكن اعتبار هذه  تعامل مع الوارث في عقار للتركة ال يطمئن على تعامله إال إذا كان قد مضى ثالث سنوات على مورث المورث

 .  يسقط بانقضائها حق رجوع دائني التركة في الرجوع على عقاراتها ( delai de decheanceeالمدة مدة إسقاط 

ً  292 قانون الملكية العقارية اللبناني م ،  ، سواء أكان برضا أم بغير رضا صاحب العقار : التأمين اإلجباري هو التأمين الذي يسجل حكما

. أما الحقوق والديون التي يعقد التأمين اإلجباري لضمانها  ال باسم معين. وال يكون هذا التأمين أ وفي األحوال المعينة فيما يلي

، ضماناً لفرز التركة عن  . فالتأمين اإلجباري يعقد على عقارات التركة ( حقوق وديون الدائنين أو المدعى لهم بتركة 9. )  . . فهي

 .  موصي لهم رهن قانوني يقيد على عقارات التركة (. ) ففي القانون اللبناني يضمن حقوق دائني التركة وال أموال الوارث

من  25من هذا المشروع على نفس ما تنص عليه المادة  21، نصت المادة  وفي المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ( 2) 

ويجب  "، ولكن المشروع الجديد أضاف فقرة متوسطة بين فقرتي المادة تجري على الوجه اآلتي :  قانون الشهر العقاري الحالي

، المقابلة  من قانون السجل العيني 92. وبهذا يتمشى المشروع مع المادة  "على الدائن إعالن كل ذي شأن بقيام الدين قبل التأشير به 

 .  من قانون الشهر العقاري الحالي 25للمادة 

، فإذا كان لديهم على هذا الدين طعن  غرض من إعالن ذوي الشأن بقيام الدين قبل التأشير به هو تمكينهم في وقت مناسب من العلم بالدينوال

 .  من قانون الشهر العقاري ( 2/  27جدي كان لهم أن يطلبوا إلى قاضي األمور المستعجلة محو التأشير ) م 
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،  ن كانت الذمة المالية لمدينهم المورث ضماناً عاماً لحقوقهم، وهم الذي . والدائنون العاديون للتركة هم دائنوا المورث يقوم بشهر دينه

. ويدخل أيضاً ضمن الدائنين للتركة الموصى لهم الذين يصبحون  فإذا مات المدين أصبحت تركته هي الضمان العام لهذه الحقوق

، وقد أصبحوا دائنين  ال بموت المورث، وهم غير دائني المورث األصليين ألنهم لم يصبحوا دائنين إ بموجب الوصية دائنين للتركة

. والموصي له الذي يصبح دائناً للتركة بموجب الوصية إما أن يكون قد أوصى  مباشرة للتركة دون أن يكونوا دائنين للمورث نفسه

، عقاراً كانت أو  التركة ، أو أن يكون قد أوصى له بعين معينة بالذات في له بمبلغ من النقود يأخذه من التركة فيصبح دائناً بهذا المبلغ

، حتى إذا ما  . وفي الحالتين يجب عليه أن يؤشر بما أوصى له به على هامش شهر حق اإلرث ، فيكون له حق المطالبة بها منقوالً 

ئر تصرف الوارث في أعيان التركة أو في العقار الموصى به أو رتب عليها حقاً عينياً كان للموصى له حق التتبع وحق التقدم كسا

، ولهؤالء أن يتقاضوا حقوقهم أوالً من أعيان التركة بما في  . غير أن الموصى له يتأخر عن دائني التركة األصليين دائني التركة

، وما يبقى بعد ذلك فهو للورثة  ، فإن بقى شيء أخذ الموصى له منه ما أوصى له به ذلك العين الموصى بها عقاراً كانت أو منقوالً 
 (

2 )
  . 

. أما الدائن الذي يكفل حقه رهن أو اختصاص أو امتياز على عقار  والدائن الذي يقوم بشهر الدين هو الدائن العادي للموروث

ً  من عقارات المورث وقد قام بقيد هذا التأمين ، فإنه ليس في حاجة إلى التأشير بحقه في  ، وبتجديد القيد في المواعيد المحددة قانونا

، ويستطيع أن يتتبع العقار  . وذلك أن حقه مكفول بالتأمين العيني الذي حصل عليه في حياة المورث رثهامش تسجيل حق اإل

. ولكنه مع ذلك قد يرى نفسه في حاجة إلى  الضامن لحقه وأن يتقدم فيه علي سائر الدائنين من غير أن يؤشر بحقه بعد موت المدين

، فيكون التأشير مفيدا له حتى يستعمل حتى  لذي حصل عليه لم يعد كافيا للوفاء بحقه، إذا هو رأى أن التأمين العيني ا هذا التأشير

 .  التتبع وحق التقدم على عقارات التركة الستيفاء ما يبقى غير مضمون من حقه

 كيف يكون شهر الدين : - 36

شهادات أو األحكام أو السندات ( ( ، ويحصل هذا التأشير ) ) في هامش تسجيل اإل يكون شهر الدين بطريق التأشير الهامشي 

، ويقدم للشهر  ، ويقوم الوارث أو أي ذي شأن اخر بهذا الشهر . وسنري فيما يلي أن حق اإلرث يجب شهره المثبته لحق اإلرث

د سبق ، أن يكون حق اإلرث ق ، حتى يتم شهر الدين . فيجب إذن السند المثبت لحق اإلرث من إعالم وراثة أو حكم أو أي سند آخر

، فا ن  . فا ذا لم يكن حق اإلرث قد شهر ، وذلك حتى يتمكن الدائن من شهر الدين بالتأشير على هامش تسجيل حق اإلرث شهره

، ولكن الوارث في هذه الحالة ال يستطيع التصرف في أعيان التركة إذ هو ال يستطيع ذلك إال بعد  شهر الدين يكون غير مستطاع

 .  شهر حق اإلرث كما سيجيء

، كواحد من أصحاب الشأن أن يقوم هو بنفسه بشهر حق اإلرث بطريق  ، فقد أجيز له ولما كان للدائن مصلحة في شهر حقه

، وال يبقى في حالة  . فيأمن على هذا السند من العبث والضياع التسجيل حتى يتمكن من التأشير على هامش التسجيل بسند حقه

مختلف مكاتب الشهر التي تقع عقارات التركة في دائرة اختصاصها حتى يعثر على تسجيل  تربص دائم يوالي البحث المستمر في

، ويقوم في الوقت ذاته بالتأشير على هامش  . فتجنباً لهذا اإلرهاق يقوم هو بشهر حق اإلرث لحق اإلرث فيؤثر على هامشه بسند حقه

،  . وكل ذلك إال تراخى الوارث في شهر حق اإلرث فظة على حقه، فيطمئن بذلك إلى المحا تسجيل هذا الحق بسند الدين الذي له

، وحتى تظهر من جهة أخرى  بالرغم من أن له مصلحة في المبادرة إلى شهره حتى يستطيع التصرف في عقارات التركة من جهة

من فحصها ومناقشتها ومن الديون العادية التي على المورث عن طريق التأشير بها على هامس تسجيل حق اإلرث فيتمكن الوارث 

 .  الوفاء بها إذا اقتنع بصحتها حتى تتخلص التركة من الديون

، أو لمكاتب الشهر العقاري في حالة  ويجري شهر الدين بأن يقدم الدائن لمكتب الشهر العقاري الذي تم فيه شهر حق اإلرث

لذي يريد التأشير به وسائر األوراق المؤيدة لهذا الدين ، طلباً بالتأشير الهامشي مصحوباً بسند الدين ا تعدد عقارات التركة
 (1 )

. فيتم  

                                                 

، فإن الموصي له  ، وبقى في التركة ما يكفي لوفاء ديونها ، وكانت في حدود ثلث التركة عينة بالذاتوإذا كان الموصي به عيناً م ( 2) 

. فإذا كانت  ، وعلى ذلك يكون له أن يرفع دعوى االستحقاق باعتباره مالكاً للعين يصبح مالكاً للعين الموصي بها بموجب الوصية

، كما تقضي قواعد التسجيل المقررة في هذا  تقل إليه ملكية العقار الموصى به، وجب عليه أن يسجل الوصية حتى تن العين عقاراً 

 .  ( 71الشأن ) أنظر ما يلي فقرة 

، فإذا تمكن من إثبات الدين  ، لم يبق أمامه إال أن يرفع دعوى على الورثة يطالب فيها التركة بالدين فإذا لم يكن لدى الدائن سند بالدين ( 1) 

 .  ، كان هذا الحكم هو سند الدين وله أن يؤشر به على هامش تسجيل حق اإلرث ، وحصل على حكم به في مواجهة الورثة
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من قانون الشهر العقاري وهي النصوص الخاصة  59 – 91، وفقاً إلجراءات نص عليها المواد  التأشير بناء على هذا الطلب

، فقد كان األصل أن يقدم  ظ في مكاتب الشهر. ولما كانت المسندات المقدمة تأييداً لطلب التأشير الهامشي تحف بالتأشيرات الهامشية

، ويعطي الدائن صورة  الدائن السند المثبت لحقه لحفظه بمكتب الشهر العقاري ضمن المستندات بعد إجراء التأشير المطلوب

ً  فوتوغرافية من هذا السند ، ومن ثم نصت الفقرة  . ولكن الدائن قد يكون في حاجة إلى استرداد أصل السند للمطالبة به ودياً أو قضائيا

، بالنسبة إلى التأشيرات  ومع ذلك يجوز للدائن "من الالئحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري على ما يأتي :  19األخيرة من المادة 

، أن يسترد سند الدين بعد استخراج صورة فوتوغرافية منه  2551لسنة  225من القانون رقم  25المنصوص عليها في المادة 

، فيرد  . فعلى الدائن الذي يريد استرداد أصل سند الدين أن يتقدم بطلب بذلك إلى أمين مكتب الشهر "راره عليها بما يفيد صحتها وإق

، فقد استعيض عنه بصورة  . ولكن لما كان هذا األصل واجب الحفظ كمستند من مستندات التأشير الهامشي له أصل السند

، ويجب أن يوقع الدائن وأمين المكتب على هذه الصورة الفوتوغرافية بما يفيد صحتها  ائنفوتوغرافية تستخرج على نفقة الد

ومطابقتها لألصل الذي تم التأشير بموجبه 
 (2 )

  . 

لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي األمور  "من قانون الشهر العقاري على أنه يجوز  27وتنص الفقرة األولى من المادة 

 "، فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه طعناً جدياً  المشار إليه في المادة الرابعة عشرة المستعجلة محو التأشير
 (1 )

  .

، أو أي شخص  ، أو مشتر من الوارث ، أو دائن شخصي للوارث ، أو دائن آخر للتركة فيجوز إذن أن يطلب محو التأشير الوارث

، إما في وجوده  المصلحة محو التأشير إذا كان الدين المؤشر به مطعوناً فيه طعناً جدياً  . ويطلب ذو آخر يضره التأشير فيطلب محوه

. والطعن يتم بطريق التقاضى بدعوى مستعجلة يختصم فيها المدعى  ، تقدمت مثالً مخالصة بالدين أصالً أو النقضائه بعد وجوده بأ

. فإذا تبين لقاضي األمور المستعجلة أن الطعن الموجه  الحكم في مواجهته، ويدخل فيها خصماً مكتب الشهر ليصدر  الدائن العادي

. ويشهر  ، أمر بمحو التأشير ، كأن كانت هناك مخالصة عنه يقدمها الوارث أو حكم صدر ببطالن الدين لسند الدين هو طعن جدي

. وعلى هذا النحو ال  لغاء التأشير بسند الدين، إعالماً للغير بإ حكم المحو بطريق التأشير الهامشي على هامش تسجيل حق اإلرث

، وليس  ، ال سيما أن التأشير يتم أصالً في غيبة الورثة يصبح الوارث أو ذو المصلحة تحت رحمة أي تأشير يقوم به دائن مزعوم

لدى مكاتب الشهر المعلومات التي تخولها حق رفض هذا التأشير منذ البداية 
 (9 )

  . 

 ن في خالل سنة من شهر حق اإلرث : حالة شهر الدي - 37

،  ويحتج بهذا التأشير من تاريخ حصوله "من قانون الشهر العقاري تنص على ما يأتي :  25رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

لى كل من تلقى ، فللدائن أن يحتج بحقه ع ومع ذلك إذا تم التأشير في خالل سنة من تاريخ التسجيل المشار إليه ) تسجيل حق اإلرث (

 "من الوارث حقاً عينياً عقارياً وقام بشهره قبل هذا التأشير 
 (5 )

. ويخلص من هذا النص أنه إذا قام الدائن بالتأشير بحقه وفقاً  

 .  ، كان له على عقارات التركة حق التتبع وحق التقدم ، في خالل سنة من شهر حق اإلرث لإلجراءات التي تقدم ذكرها

. فإذا لم يستوف الدائن حقه من  ، وسجل المشتري البيع بع فيتحقق إذا باع الوارث مثالً عقاراً من عقارات التركةأما حق التت

، فيستوفى  ، كان له أن يتتبع العقار المبيع تحت يد المشتري كما كان يتتبعه لو أنه كان دائناً مرتهناً  الوارث أو من أي طريق آخر

، ما دام التأشير قد تم في خالل سنة من تاريخ شهر حق اإلرث  لبيع مسجالً قبل تأشير الدائن بحقه. وذلك حتى لو كان ا حقه منه
 (9 

                                                 

 .  599محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 2) 

جلة محو لكل ذي شأن أن يطلب إلى قاضي األمور المستع "من قانون السجل العيني على أن  51وتنص الفقرة األولى من المادة  ( 1) 

،  ) التأشير بدين على التركة في صحف السجل العيني المخصصة ألعيان التركة أو حقوقها ( 92التأشير المشار إليه في المادة 

  "فيأمر به القاضي إذا كان سند الدين مطعوناً فيه جدياً 

ستعجلة بمحو التأشير ال يمنع الدائن من أن هذا وحكم قاضي األمور الم – 592محمود شوي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 9) 

 .  ، فإذا صدر حكم لصالحه جاز له أن يطلب التأشير به على هامش تسجيل حق اإلرث يرفع على الورثة دعوى موضوعية بالدين

 .  ، وهي تقرر نفس الحكم من قانون السجل العيني 92أنظر أيضاً الفقرة الثالثة من المادة  ( 5) 

، أو يمر بين شهر حق  ، أو في محررين يشهران في نفس اليوم أن يتم شهر حق اإلرث وتسجيل عقد البيع في محرر واحد إذ يجوز ( 9) 

اإلرث وتصرف الوارث بعقد مسجل فترة قصيرة ال يتمكن الدائن العادي خاللها من البحث والتأكد من حصول تسجيل حق اإلرث 

، إذا أش في خاللها بسنده احتفظ  دائن التركة مهلة سنة من وقت شهر حق اإلرث . من أجل ذلك أعطى ليبادر إلى شهر سند حقه

حماية للدائن من التصرفات التي قد  "كما تقول المذكرة اإليضاحية لقانون الشهر العقاري  –، وذلك  بحقه في التتبع وحقه في التقدم
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)
، فال يقدم على الشراء قبل انقضاء  . ونرى من ذلك أن من يتعامل مع الوارث فيشتري منه عقارات للتركة يجب عليه أن يحتاط 

سنة من تاريخ شهر حق اإلرث 
 (2 )

يستطيع أن يتبين ما إذا كان هناك دائن للتركة أشر بدينه حتى يتعامل مع الوارث ، وعند ذلك  

. فإذا لم يفعل ال هذا  ، أو أن يجعل الوارث يفي بالدين . فأما أن يحتجز من الثمن مقدار الدين ليقوم هو بسداده للدائن على هذا األساس

التركة  ، عرض نفسه إلجراءات التتبع التي يقوم بها دائن وال ذاك
 (1 )

. ويبدو أن المشتري من الوارث ال يستطيع تطهير العقار كما  

، فإن التطهير إجراء استثنائي ال يمتد من الرهن الرسمي إلى غيره من الحقوق  كان يستطيع لو أن العقار كان مرهوناً رهناً رسمياً 

 مدني ( وفي حقوق االمتياز الواقعة على عقار ) م 2959م . ولذلك جاز التطهير في حق االختصاص )  المماثلة إال بنص في القانون

، ولم يجز في الرهن الحيازي النعدامه  مدني ( لوجود هذا النص 2/  2295
 (9 )

  . 

. فإذا لم  ، وقيد الدائن المرتهن الرهن وأما حق التقدم فيتحقق إذا رتب الوارث رهناً مثالً على عقار من عقارات التركة

، متقدماً في استيفائه لحقه على الدائن  ، فإن له أن يستوفيه من العقار المرهون قه من أعيان التركة األخرىيستوف الدائن ح

.  ، ما دام التأشير قد تم في خالل سنة من تاريخ شهر حق اإلرث . وذلك حتى لو كان الرهن قد قيد قبل تأشير الدائن بحقه المرتهن

ث عقاراً من عقارات التركة أن يتربص سنة من وقت شهر حق اإلرث قبل أن يقدم على وعلى ذلك يجب على من يرتهن من الوار

، علم أن هذا الدائن يتقدم عليه في العقار المرهون بالرغم  ، فإذا رأى أن دائناً للتركة قد أشر بحقه في خالل هذه السنة ارتهان العقار

 .  من أنه قد قيد الرهن قبل أن يؤشر دائن التركة بحقه

، فإنه  ، وسبق أحدهما اآلخر في هذا التأشير إذا كان هناك دائنان للتركة أشر كل منهما بحقه في هامش تسجيل حق اإلرثو

، فال  . ذلك أن األفضلية المترتبة على أسبقية الشهر ال تكون فيما يبين دائني التركة ال يتقدم عليه في استيفاء حقه من عقارات التركة

. ولكن الدائن الذي أشر بحقه في خالل السنة له أن يتتبع العقار في يد الغير وأن  خر لمجرد أنه أشر بحقه قبلهيتقدم أحدهم على اآل

، وال يستطيع هذا التتبع وال هذا التقدم الدائن الذي لم يؤشر بحقه في  يتقدم فيه على دائن مرتهن من الوارث قيد رهنه قبل التأشير

خالل السنة 
 (5 )

  . 
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، فإن هذا  ، ولم يجر هذا التأشير إال بعد انقضاء سنة من وقت تسجيل حق اإلرث أما إذا تراخى الدائن في التأشير بحقه

من قانون الشهر العقاري كما رأينا على أن يحتج بهذا  1/  25، فقد نصت المادة  التأشير المتأخر ال يكون مع ذلك عديم القيمة

 "التأشير من تاريخ حصوله 
 (9 )

  . 

، وبعد انقضاء سنة من تسجيل حق اإلرث أشر دائن  وعلى ذلك إذا باع الوارث عقاراً في التركة وسجل المشتري عقد البيع

                                                                                                                                                                    

 .  "التركة ومن التأشير بدينه  يبادر الوارث إلى إجرائها قبل أن يتمكن الدائن من العلم بافتتاح

، حدده بسنة  ، إظهار جميع الديون العادية على التركة أو المبالغ الموصى بها للغير في ميعاد مناسب ، إلى جانب ذلك وقد قصد المشرع

 .  ( 519ص  515واحدة من تاريخ قيام الوارث بشهر حقه في اإلرث ) محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص 

، إذ يمنع شهر أي تصرف يصدر منه قبل أن  ، فقد قدمنا أن الوارث ال يستطيع التصرف في عقارات التركة أما قبل شهر حق اإلرث ( 2) 

 .  يشهر حق إرثه

رث الذي لم وينبني على حق التتبع الثابت لدائن التركة إذا أشر بحقه في خالل السنة أمران : ) أوالً ( إذا أشر المشتري من المو ( 1) 

، حتى لو أن هذا المشتري  ، فإن له يتتبع العقار في يد المشتري من الوارث ، حقه في خالل السنة ، باعتباره دائناً للتركة يسجل عقده

 112فقرة  5، بل وقبل تأشير المشتري من المورث بحقه ) الوسيط  األخير قد سجل عقده قبل أن يسجل عقده المشتري من المورث

، فإن له أن يتتبع العقار في يد  ، بحقه في خالل السنة ، قبلت سجيل الوصية . ) ثانياً ( إذا أشر الموصي له بعقار ( 577 – 579ص 

، بل وقبل تأشير الموصي له بحقه ) إسماعيل غانم ص  ، حتى لو أن هذا قد سجل عقده قبل تسجيل الوصية المشتري من الوارث

 .  ( 55ص  – 59حسن كيرة ص  – 292

 .  2هامش  195ص  555عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 955ص  – 957ص  259فقرة  5الوسيط  ( 9) 

 1محمد علي عرفة  – 211فقرة  9محمد كامل مرسي في الحقوق العينية األصلية جزء  – 1هامش  951ص  259فقرة  5الوسيط  ( 5) 

 – 119ص  27يراث وتصفية التركة في مجلة القانون واالقتصاد وفي مقال له في االتجاهات الحديثة في الم 129ص  979فقرة 

 .  195ص  555عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

 .  من قانون السجل العيني 9/  92أنظر أيضاً المادة  ( 9) 
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، سواء  حق تتبع العقار المبيع إذا كان المشتري قد سجل عقد البيع قبل أن يؤشر الدائن بحقه ، فإن هذا الدائن ال يكون له التركة بحقه

. ذلك ألن التأشير الذي أجراه دائن التركة بعد انقضاء سنة من  حصل البيع قبل انقضاء سنة من تسجيل حق اإلرث أو بعد انقضائها

، فال يحتج بالتأشير  حصل بعد أن سجل المشتري من الوارث عقد البيع، وقد  تسجيل حق اإلرث ال يحتج به إال من تاريخ حصوله

، وال يكون لدائن التركة حق تتبع العقار المبيع  إذن على المشتري
 (2 )

. أما إذا كان المشتري من الوارث قد سجل البيع بعد أن أشر  

، ويكون لدائن التركة حق تتبع  يكون سابقاً على تسجيل البيع ، فإن التأشير بالدين ، سواء حصل البيع بعد التأشير أو قبله الدائن بحقه

 .  ، ما دام تأشيره بحقه قد سبق تسجيل البيع العقار بالرغم من أنه لم يؤشر بحقه إال بعد انقضاء سنة من تسجيل حق اإلرث

التركة وقيد الدائن المرتهن ، ورهن الوارث عقاراً في  كذلك إذا أشر الدائن بحقه بعد انقضاء سنة من تسجيل حق اإلرث

. أما إذا سبق  ، فإن الدائن المرتهن يتقدم على دائن التركة ألن قيد الرهن سبق التأشير بحق الدائن الرهن قبل تأشير الدائن بحقه

 .  ، فإن دائن التركة يتقدم على الدائن المرتهن التأشير قيد الرهن

، أن يستوفى حقه من أموال التركة  يستطع أو لم يرد تتبع العقار أو التقدم فيه ، إذا لم وفي جميع األحوال يجوز لدائن التركة

، كما له أن يرجع بالتعويض على الوارث في ماله الشخصي إذا كان هذا قد باع العقار أو  األخرى التي ال تزال باقية في يد الوارث

عوى البولصية ، ولو لم تتوافر شروط الد رهنه غشاً وإضراراً بحقوق دائن التركة
 (1 )

  . 

 حالة عدم شهر الدين أصالً :  - 39

 هنا يجب التمييز بين فرضين :

،  ) الفرض األول ( أال يكون الوارث قد شهر حق إرثه : وفي هذا الفرض ال يستطيع الوارث أن يتصرف في عقارات التركة

وإلى أن يتم هذا التسجيل ال يجوز شهر أي تصرف  "،  عقاريةإذ يجب عليه تسجيل حق اإلرث إذا اشتملت التركة على حقوق عينية 

. وعلى ذلك ال  من قانون السجل العيني ( 2/  99من قانون الشهر العقاري و م  2/  29) م  "من الوارث في حق من هذه الحقوق 

ً  يستطيع الوارث أن يبيع عقاراً من عقارات التركة ت التركة في ملك الوارث خالصة من . ومن ثم تبقى عقارا ، أو يرتب عليه رهنا

، بالرغم من عدم  ، فيستطيع دائن التركة إذن ، ومحملة بديون التركة كما لو كانت مرهونة في هذه الديون أي حق عيني يرتبه عليها

،  ارات التركة. وليس لدائني الوارث أن ينفذوا على عق ، أن ينفذ على هذه العقارات دون أن يعترضه في ذلك حق للغير شهره لحقه

 .  قبل أن يستوفى دائنو التركة حقوقهم منها

، فللدائن أن ينفذ على أعيان  أما إذا لم يشهر حق اإلرث "وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون الشهر العقاري تأييداً لما قدمناه : 

أي تصرف صادر منه قبل شهر حق ، إذ ال يجوز شهر  . والمفروض أنها تكون باقية على ملك الوارث التركة استيفاء لحقه

، مع بقائه محمياً بقاعدة ال تركة إال بعد وفاء الديون  ، لم يلتزم دائن التركة بشهر دينه ، فإذا أهمل الوارث شهر حقه ، ، ، اإلرث

 .  "، كما لو كانت مرهونة بها  فتظل ديون التركة برغم خفائها عالقة بأعيانها

، وذلك بالرغم من شهر الوارث  رث قد شهر حق إرثه : ونحن نفرض أن الدائن لم يشهر حقه) الفرض الثاني ( أن يكون الوا

، وتكون هذه التصرفات جميعها  ، كأن يبيعها وأن يرهنها ، ومن ثم يستطيع الوارث أن يتصرف في عقارات التركة لحق اإلرث

، وال أن يتقدم على الدائن الذي  تتبع العقار المبيع في يد المشتري، فال يستطيع الدائن أن ي نافذة في حق دائن التركة ألنه لم يشهر حقه

. ولكن ما يبقى في يد الوارث من عقارات التركة دون تصف يكون  ارتهن عقاراً من الوارث في هذا العقار بل يتقدم هذا الدائن عليه

. وليس للدائنين  دون أن يتعرضه في ذلك حق للغير ، فيستطيع الدائن أن ينفذ على هذه العقارات بحقه محمالً بحقوق دائني التركة

 .  العاديين للورثة أن ينفذوا على هذه العقارات قبل أن يستوفى دائنوا التركة حقوقهم منها

، ولو أغفل التأشير  وللدائن في جميع األحوال "وتأييداً لما قدمناه تقول المذكرة اإليضاحية لقانون تنظيم الشهر العقاري : 

                                                 

فقرة  5البولصية ) الوسيط ، بحيث يجوز للدائن أن يطعن في البيع بالدعوى  وذلك ما لم يكن المشتري سيء النية متواطئاً مع الوارث ( 2) 

، فإن المشتري  ، ثم باع الوارث العقار ذاته . وإذا باع المورث عقاراً ولم يسجل المشتري البيع قبل موت المورث ( 955ص  259

 من المورث يفضل على المشتري من الوارث إذا سجل عقده في خالل السنة التي تلى تسجيل حق اإلرث أو أشر بحقه باعتباره دائناً 

. أما إذا سجل المشتري من المورث المبيع أو أشر  ، حتى لو سجل المشتري من الوارث عقده قبل ذلك للتركة في خالل هذه المدة

فقرة  5، فالعبرة في المفاضلة بينه وبين المشتري من الوارث باألسبقية في التسجيل أو التأشير ) الوسيط  بحقه بعد انقضاء السنة

 .  ( 9هامش  11وأنظر آنفاً ص  – 1هامش  955ص  259

 .  955ص  259فقرة  5أنظر الوسيط  ( 1) 
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. بمعنى أنه إذا  أن ينفذ على أعيان التركة التي تكون باقية على ملك الوارث –أي بعد شهر حق اإلرث  -بعد استطاعته ذلك بدينه 

، كان لهذا األخير الرجوع على  باع الوارث بعض عقارات التركة وسجل عقد البيع ) بعد تسجيل حق اإلرث ( ولم يؤشر الدائن بدينه

، فللدائن الذي لم يؤشر بدينه أن  ، وإذا رهن الوارث بعض عقارات التركة وقيد الرهن لق بها حق للغيرعقارات التركة التي لم يتع

 .  "، ولكن يكون للدائن المرتهن أن يحتج قبله بحق الرهن  يرجع على هذا العقار المرهون

 حالة تصرف الوارث في منقول التركة قبل سداد ديونها :  - 41

. فالمنقول في  ، وال شأن له بمنقوالتها دائني التركة بحقوقهم تأشيراً هامشياً إنما يتعلق بعقارات التركةوما قدمناه من تأشير 

، وإنما تحكمه القاعدة المعروفة التي تقضي بأن الحيازة في  التركة ال يحكمه نظام تسجيل حق اإلرث وال تأشير دائن التركة بحقه

 .  المنقول سند الملكية

، وبالرغم من تعلق ديون  ، وسواء أشر دائنو التركة بحقوقهم أو لم يؤشروا ارث حق اإلرث أو لم يسجلفسواء سجل الو

، وتسلم المشتري المنقول وهو حسن النية  ، فإنه إذا باع الوارث منقوالً في التركة قبل سداد ديونها التركة بمنقوالتها كتعلقها بعقاراتها

. وال يستطيع  ، فقد ملك المنقول خالياً من حقوق دائني التركة هو من أموال تركة لم تسدد ديونها أي ال يعلم أن المنقول الذي يشتريه

. فإن لم يجد شيئاً  ، وليس للدائن إال الرجوع بحقه على بقية أموال التركة التي ال تزال في يد الوارث دائن التركة أن يتتبعه في يده

، أو رجع عليه بالتعويض إذا كان سيء النية أي كان يعلم قبل  الوارث إذا كان حسن النية، رجع بثمن المنقول على  يستوفي منه حقه

 .  أن يبيع المنقول أن على التركة ديناً لم يسدد

، فإنه  ، أي كان يعلم أن المنقول الذي يشتريه هو من أموال تركة لم تسدد ديونها أما إذا كان المشتري للمنقول سيء النية

. وهذا ال يخل بحقه في الرجوع على بقية أموال  تركة أن يتتبع هذا المنقول في يد المشتري وأن يستوفى حقه منهيجوز لدائن ال

، على النحو الذي قدمناه  التركة التي ال تزال في يد الوارث
 (2 )

  . 

 طريق اإلجراءات الجماعية -المطلب الثاني

 حال أمر استثنائي : التصفية الجماعية للتركة اختياري وهو على كل  - 41

. أما تسوية هذه الديون عن  ، على النحو الذي فصلناه فيما تقدم األصل في تسوية ديون التركة أن تكون بإجراءات فردية

 طريق إجراءات 

.  ، بل هو أمر استثنائي ال يجوز االلتجاء إليه إال عند الضرورة ، أي التصفية الجماعية للتركة فهذا أمر اختياري جماعية 

، فال يصح أن يكون نظاماً إجبارياً تخضع له  ، ويقتضي تكاليف كبيرة ذلك أن نظام التصفية الجماعية ينطوي علي إجراءات طويلة

. وإنما هو نظام وضع لتصفية  ، بمعنى أنه يجوز لذوي الشأن أن يطبقوه متى شاءوا . بل هو ليس بنظام اختياري كل التركات

. والقاضي وحده هو الذي يقدر ما  ، فالنظام مالئم كل المالءمة لمثل هذه التركات تها الديون وتعقدت شؤونهاالتركات الكبيرة إذا أثقل

، وهو ال يستجيب لهذا الطلب إال إذا وجد من ظروف التركة ما يبرر ذلك  إذا كان يستجيب لطلب إخضاع التركة لنظام التصفية
 (1 

)
  . 

وتصفية التركة من طريق تعيين مصف لها أمر اختياري  "لتمهيدي في هذا المعنى : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع ا

، وله أن يرفضه إذا رأى أن التركة  . وللقاضي أن يجيب الطلب . فلكل ذي شأن أن يطلب هذه التصفية إذا أراد لذوي الشأن وللقاضي

؟  "، أو لتفاهة التركة نفسها  ، أو لتفاهتها ، إما النعدام الديون ليست في حاجة إلى تصفية منظمة
 (9 )

  . 

                                                 

وأنظر في تطبيق أحكام القانون  – 551عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 999ص  – 955ص  259فقرة  5أنظر في ذلك الوسيط  ( 2) 

.  52حسن كيرة ص  - 1هامش  155ص  551المدني دون أحكام الشريعة اإلسالمية في هذه المسألة عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

 .  121ص  21وأنظر عكس ذلك على الخفيف في مدى تعلق الحقوق بالتركة في مجلة القانون واالقتصاد 

 .  2هامش  999ص  259فقرة  5الوسيط  ( 1) 

 .  192ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 
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 معنى أن تصفية التركة هي تصفية جماعية : - 42

ومعنى ذلك أن  "، فتقول :  وتبين المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي معنى أن تصفية التركة هي تصفية جماعية 

، وال يجوز ألحد منهم الحصول على حق  في مواجهته، فال يجوز للدائن اتخاذ أي إجراء إال  المصفى وحده هو الذي يمثل التركة

. فترتفع بذلك يد الدائن  ، وال يجوز للوارث أن يتصرف في مال التركة قبل تصفيتها اختصاص على العقارات الموجودة في التركة

ية بين الدائنين كما هو األمر في . وبهذا تتحقق المساواة الفعل ، ويمتنع اتخاذ أي إجراءات فردية حتى تتم التصفية والورثة عن التركة

، وتنتقل أموال التركة إلى الورثة خالية من الديون فيتحقق المبدأ القاضي بأال تركة إال بعد سداد الديون على وجه  اإلفالس التجاري

فيستقر بذلك التعامل ،  ، ويستطيع الورثة أن يتصرفوا في هذه األموال للغير دون أن يخشى الغير ظهور دائن للتركة ينازعه عملي

. فهي تكفل  . ويستخلص مما تقدم أن اإلجراءات التي نظمها المشروع تكفل حماية المصالح المختلفة . . . في األموال الموروثة

،  ، ويترتب على اختالفهم أو إهمالهم أكبر الضرر ، فكثيراً ما يختلفون على تصفية التركة أو يهملون في ذلك حماية مصلحة الورثة

، يجعلهم  . وهي تكفل حماية مصلحة من يتعامل مع الورثة أما بعد وجود إجراءات منظمة للتصفية فقد امتنع الخالف أو اإلهمال

، ال  . وهي تكفل حماية مصلحة دائني التركة يجعل التصفية جماعية يطمئنون إلى هذا التعامل ويأمنون أن يرجع عليهم الدائنون

، كما أن المورث  . هذا إلى أن السبيل قد مهد للوارث إذا أراد إفراز حصته في الميراث ن مبرر قانونييفضل فيها دائن على آخر دو

، وهو أمر تفرضه الظروف على رب األسرة في أحوال كثيرة  قد أعطى حق قسمة تركته قبل موته
 (2 )

 "  . 

 مراحل التصفية الجماعية للتركة :  – 43

( جرد التركة بمالها وما  1. )  ( تعيين مصف للتركة 2لجماعية للتركة إلى مراحل أربع : ) ويمكن تقسيم إجراءات التصفية ا

( تسليم أموال التركة للورثة خالية من الديون وقسمة هذه األموال بينهم عند االقتضاء  5. )  ( تسوية ديون التركة 9. )  عليها
 (1 )

  . 

 تعيين مصف للتركة –المرحلة األولى  - 1

 مدني على ما يأتي : 875نصوص قانونية : تنص الفقرة الثانية من المادة  - 44

 .  "وتتبع في تصفية التركة األحكام اآلتية  " 

 مدني على ما يأتي : 711وتنص المادة 

 ، من ، إذا رأت موجباً لذلك ، عينت المحكمة إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها " 

، على أن يكون بقدر المستطاع من بين  ، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي يجمع الورثة على اختياره

 .  "، وذلك بعد سماع أقوال هؤالء  الورثة

 مدني على ما يأتي : 711وتنص المادة 

 .  "، وذلك طبقاً ألحكام الوكالة  بعد توليها، أو أن يتنحى عنها  لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة - 2 " 

                                                 

وأنظر في أوجه الخالف بين اإلفالس التجاري وتصفية التركة تصفية  – 199ص  – 192ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  959فقرة  1جماعية محمد علي عرفة 

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن تصفية التركات التي نظمها  وهذه اإلجراءات ال تعتبر من مسائل األحوال الشخصية ( 1) 

.  مرافعات تدخل النيابة فيها 55ال تعتبر من مسائل األحوال الشخصية التي أوجبت المادة وما بعدها  719القانون المدني في المواد 

. وقد أورد  ذلك أن انتقال المال إلى الوارث تأسيساً على الميراث بوصفه سبباً من أسباب نقل الملك هو مسألة تتعلق بنظام األموال

،  مدني على إتباع أحكامه فيها 719، ونصت الفقرة الثانية من المادة  عينيةالقانون المدني أحكام تصفية التركات في باب الحقوق ال

، بل تنظم اإلجراءات التي يحصل فيها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات  وهي أحكام اختيارية ال تتناول الحقوق في ذاتها

،  559،  595. وال يغير من هذا النظر ما أوردته المواد  في نطاق القاعدة الشرعية التي تقضي بأنه ال تركة إال بعد سداد الديون

ضمن الكتاب  "في تصفية التركات  "تحت عنوان  2592لسنة  212وما بعدها من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم  551

تقول المذكرة اإليضاحية لهذا ، ألن هذه األحكام إنما أريد بها كما  الرابع الخاص باإلجراءات المتعلقة بمسائل األحوال الشخصية

مجموعة أحكام  2519مايو سنة  21القانون مواجهة األوضاع التي تستلزمها قواعد اإلرث في بعض القوانين األجنبية ) نقض مدني 

 .  ( 111ص  51رقم  25النقض 
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 " 1 -  ً ،  ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب وللقاضي أيضا

 .  "متى وجدت أسباب تبرر ذلك 

 مدني على ما يأتي : 717وتنص المادة 

 .  "وجب أن يقر القاضي هذا التعيين ،  إذا عين المورث وصياً للتركة - 2 " 

 .  "ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام  - 1 " 

 مدني على ما يأتي : 715وتنص المادة 

، في سجل عام  على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً األوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة - 2 " 

. ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل  المورثين بحسب األوضاع المقررة للفهارس األبجدية تدون فيه أسماء

 .  "وبكل ما يقع من تنازل 

ويكون لقيد األمر الصادر بتعيين المصفي من األثر على حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما  - 1 " 

 " 525في المادة  للتأشير المنصوص عليه
 (2 )

  . 

 .  ، إذ لم يكن هذا التقنين يعرف نظام التصفية الجماعية للتركة وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

                                                 

 تاريخ النصوص : ( 2) 

.  لى وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي ع 1/  2991: ورد هذا النص في المادة  1/  719 م

، فمجلس  1/  555. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 1/  551ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 191ص  – 199ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  1/  719الشيوخ تحت رقم 

، فيما عدا أن  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2997في المادة  : ورد هذا النص 711م 

عينت  "بدالً من عبارة  "عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث  "المشروع التمهيدي كان يتضمن عبارة 

.  559. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 551ص تحت رقم . ووافقت لجنة المراجعة على الن "المحكمة 

عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث  "بعبارة  "عينت المحكمة  "وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة 

. واقترح  "ألن قانون المرافعات هو الذي يتكفل بتعيين المحكمة المختصة بالنسبة إلى نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان  "، وذلك  "

أحد أعضاء اللجنة أن يضمن النص حكماً يسمح للقاضي بالخروج على إجماع الورثة على اختيار المصفي إذا وجد أن هذا اإلجماع 

.  711، وأقرت المادة بالتعديل المتقدم ذكره تحت رقم  ، فلم تأخذ اللجنة بهذا االقتراح لحة الدائنينعلى باطل كما إذا كان ضاراً بمص

 .  ( 129ص  – 197ص  1ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، فيما عدا أن  لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي على وجه مطابق 2995: ورد هذا النص في المادة  711م 

 557. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  في الفقرة الثانية "أو النيابة العامة  "المشروع التمهيدي لم يكن يتضمن عبارة 

إلى  "أو النيابة العامة  "يفت عبارة . وفي لجنة مجلس الشيوخ أض 551. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي

، وقد روعى في التعديل ما قرره قانون  وبهذا أصبحت النيابة من ذوي الشأن في طلب عزل المصفي أو استبداله "،  الفقرة الثانية

النص كما . ووافق مجلس الشيوخ على  711، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم  "المحاكم الحسبية في أحكامه 

 .  ( 121ص  – 122ص  1عدلته لجنة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، فيما عدا أن  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2929: ورد هذا النص في المادة  717م 

. ووافقت لجنة  في آخر الفقرة الثانية "المورث المشروعة وذلك فيما ال يتعارض مع إرادة  "المشروع التمهيدي كان يتضمن عبارة 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ  551. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 555المراجعة على النص تحت رقم 

بعد قد توحى بأن للمورث أن  ، وهي ألنها من قبيل التزيد "،  من نهاية الفقرة الثانية "وذلك فيما ال يتعارض إلخ  "حذفت عبارة 

. ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل  "يختار وصياً ال تتوافر فيه األهلية الالزمة لحسن اإلدارة وتحد رقابة القاضي بالنسبة إليه 

  . ( 125ص  – 129ص  1، ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  717تحت رقم 

. وفي  ، وقد اقتصر هذا المشروع على الفقرة األولى دون الفقرة الثانية من المشروع التمهيدي 2922: ورد هذا النص في المادة  715م 

، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين  لجنة المراجعة عدلت الفقرة األولى بعض تعديالت لفظية وأضيفت الفقرة الثانية

 715، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  557. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 599الجديد تحت رقم المدني 

 .  ( 121ص  – 129ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 
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وفي التقنين المدني  759 – 1/  791، في التقنين المدني السوري م  وتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربية األخرى

وفي قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل  –وفي التقنين المدني العراقي ال مقابل  – 779 – 1/  715الليبي م 
 (2 )

  . 

(  9. )  ( قيد األوامر الصادرة بتعيين المصفي 1. )  ( كيف يعين المصفي 2وتقتضي هذه النصوص بحث المسائل اآلتية : ) 

 .  تنتهي مهمة المصفيكيف 

 كيف يعين المصفي :  – 45

 .  ، أو أال يكون قد فعل ذلك يجب التمييز هنا بين فرضين : فإما أن يكون المورث قد عين وصياً للتركة حال حياته

قاضي هذا أن يقر ال "، بأنه يجب  ، كما رأينا مدني تقضي 2/  717، فإن المادة  فإذا كان المورث قد عين وصياً للتركة -أ 

 "التعيين 
 (1 )

، إذ أن هذه هي  . ويبدو أنه في حالة تعيين وصي للتركة يتعين على القاضي أن يقرر تصفية التركة تصفية جماعية 

، وال يجوز ال للورثة وال للدائنين أن يعارضوا في ذلك  إرادة المورث بدت من تعيينه وصياً للتركة
 (9 )

. ومتى تقررت تصفية  

. وال  ، فإنه يتعين على القاضي أيضاً أن يثبت الوصي الذي عينه المورث ويعتبر أنه هو المصفي للتركة ة جماعيةالتركة تصفي

مدني كما  717. وتقول الفقرة الثانية من المادة  ، وإن كان يجوز له أن يعزله كما سنرى يجوز له أن يستبدل به ابتداء شخصاً آخر

،  . وعلى ذلك يكون لوصي التركة جميع سلطات المصفي "ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام  "رأينا : 

، وله أن يطلب أجراً عادالً  ، أن يرفض تولي المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها ، كما للمصفي . فللموصي وعليه جميع التزاماته

، واتخاذ جميع االحتياطات المستعجلة بما في ذلك  ت المصفي من تسلم أموال التركة وإدارتها. وعليه جميع واجبا على قيامه بمهمته

، وتسوية ديون  ، وجرد التركة بمالها من حقوق وما عليها من ديون تجهيز الميت والنفقة على من كان يعوله الميت من الورثة

. ويجوز للقاضي عزل وصي التركة واستبدال  شائعة أو بعد تقسيمها ، وهي ، وتسليم أموال التركة للورثة خالصة من الديون التركة

 .  ، كما يجوز له ذلك بالنسبة إلى المصفي غيره به متى وجدت أسباب تبرر ذلك

، وبوجه عام ينظر جميع المسائل  . وكذلك بتعيين مصفي التركة وبعزله والقاضي المختص بتثبيت وصي التركة وبعزله

، للقاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر  مدني 711، كان في المشروع التمهيدي للمادة  ركة تصفية جماعيةالمتعلقة بتصفية الت

عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته  "بعبارة  "عينت المحكمة  ". ولكن لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة  موطن للمورث

قانون المرافعات هو الذي يتكفل بتعيين المحكمة المختصة بالنسبة إلى  "ل إن ، وقالت في تبرير هذا التعدي "آخر موطن للمورث 

، وأقر مجلس الشيوخ هذا التعديل  "نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان 
 (5 )

. ولما كان تقنين المرافعات ال يشتمل على نص خاص  

. ويبدو أنه فيما يتعلق  ق القواعد العامة في هذا التقنين، فلم يبق إال تطبي يعين المحكمة المختصة بتصفية التركات تصفية جماعية

مرافعات تقضي بأن تختص المحكمة االبتدائية  2/  92، إذ أن المادة  باالختصاص النوعي تكون المحكمة االبتدائية هي المختصة

فية التركات ضمن األمور التي . ولم يذكر تقنين المرافعات تص بالحكم في جميع الدعاوى التي ليست من اختصاص القاضي الجزئي

، إال إذا كانت قيمة التركة ال تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً  ، فتكون إذن من اختصاص المحكمة االبتدائية يختص بها القاضي الجزئي

. وفيما  انصاب القاضي الجزئي ولكن التركات التي ال تجاوز قيمتها مائتين وخمسين جنيهاً ال تصفي تصفية جماعية لتفاهة قيمته

الدعاوى المتعلقة بالتركات التي يرفعها الدائن قبل قسمة التركة  "مرافعات على أن  95يتعلق باالختصاص المحلي قد نصت المادة 

، وكذلك الدعاوى التي يرفعها بعض الورثة على بعض قبل  تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة

، إال أنه يؤخذ من النص أن المحكمة المختصة بالنظر في  كانت تصفية التركة ال تدخل في نطاق حرفية هذه المادة . وإذا "القسيمة 

. وعلى ذلك يمكن القول  المسائل المتعلقة بالتركة قبل تسوية ديونها وقبل قسمتها هي المحكمة التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركة

                                                 

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 2) 

 .  ) مطابق ( 759 – 1/  791 م  التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 779 – 1/  715م   دني الليبي التقنين الم

 ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 .  مرافعات 551 – 595، أنظر في تعيين مديري التركات وتثبيت منفذي الوصايا أو تعيينهم المواد  وفيما يتعلق بتركات األجانب ( 1) 

 .  51ص  – 95ة ص حسين كير ( 9) 

 .  في الهامش 55أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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، أي  فية التركة تصفية جماعية هي المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها محل افتتاح التركةبأن المحكمة المختصة بنظر تص

، فعالً  ، فيما يتعلق بتركات األجانب مرافعات 551. وقد نصت المادة  المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث

ة االبتدائية الكائن في دائرتها آخر موطن للمورث بتعيين مصف للتركة تختص المحكم "على اختصاص هذه المحكمة إذا قالت : 

، فيما يتعلق بتركات  مرافعات 557. ونصت المادة  "، وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية  وعزله واستبدال غيره به

 ً ية برفع الطلب ويفصل فيها وفقاً لألحكام فيما عدا األحوال التي يختص بها قاضي األمور الوقت "، على أنه  األجانب أيضا

 .  "واإلجراءات والمواعيد المعتادة في الدعاوى 

، فهنا يتسع مجال التقدير للمحكمة  وغذا لم يكن المورث قد عين وصياً لتركته -ب 
 (2 )

. فهي تقدر أوالً ما إذا كان هناك  

. وذوو  ذلك إال إذا طلب إليها أحد ذوي الشأن تعيين مصف للتركة، وال تقرر  محل لتقرير أن تكون تصفية التركة تصفية جماعية

،  ، في صورة دعوى يرفعها باألوضاع المعتادة . فإذا طلب أحد من هؤالء الشأن هنا هم بوجه عام الورثة والموصي لهم والدائنون

. فقد  ك مبرر لتصفية التركة تصفية جماعية، بل تقدر ما إذا كان هنا ، فالمحكمة غير ملزمة بإجابته إلى طلبه تعيين مصف للتركة

، وللقاضي أن يرفض إخضاع التركة  قدمنا أن هذه التصفية إنما هي نظام استثنائي وضع لتصفية التركات الكبيرة المثقلة بالديون

ن أو لتفاهتها أو لتفاهة التركة ، إما النعدام الديو لهذا النظام الطويل اإلجراءات الكثير النفقات إذا رأى أن التركة ليست في حاجة إليه

نفسها 
 (1 )

، إذ هي التي  ، من يكون المصفي للتركة ، إذا قررت إجابة ذوي الشأن إلى طلب التصفية الجماعية . والمحكمة تقدر ثانياً  

. فعند  غير وارث ، سواء كان وارثاً أو ، إال إذا أجمعت الورثة على اختيار شخص معين ، وهي غير ملزمة برأي أحد في ذلك تعينه

، وال تستطيع العدول عنه إلى غيره ولو عارض في اختياره الدائنون أو الموصى  ذلك تتقيد المحكمة بمن أجمعت الورثة على اختيار

لهم 
 (9 )

أخذ ، وذلك بعد  ، ويكون من الورثة بقدر المستطاع ، عينت المحكمة بنفسها المصفي . فإذا لم تجمع الورثة على اختيار أحد 

، فإذا اختارت األغلبية شخصاً  . وال تتقيد المحكمة في اختيار المصفي بأغلبية الورثة مدني سالفة الذكر ( 711رأي الورثة ) م 

، أو تختار  ، كان للمحكمة أن تعين الشخص الذي اختارته األغلبية أو الشخص الذي اختارته األقلية واختارت األقلية شخصاً آخر

 .  ، إذ هي ال تتقيد كما قدمنا إال بالشخص الذي أجمعت على اختياره الورثة بحسب تقديرها شخصاً آخر غيرهما

. وتسري عليه أحكام الوكالة  ، وهو نائب عنهم نيابة قانونية والمصفي هو في حكم الوكيل عن الورثة
 (5 )

، فيجوز له أن  

أو مصفياً اختارته المحكمة أو وصياً للتركة عينه المورث حال  ، سواء كان مصفياً أجمعت على اختياره الورثة يرفض تولي المهمة

 .  ، بنفس الطريقة التي سبق بيانها ، كان على المحكمة تعيين مصف للتركة بدالً منه . فإذا رفض تولي المهمة حياته

 نصوص قانونية :  –قيد األوامر الصادرة بتعيين المصفين  – 46

على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً األوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت  "ضي بأن مدني تق 715وقد رأينا أن المادة 

، في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب األوضاع المقررة للفهارس األبجدية : ويجب أن يؤشر في هامش  أوصياء التركة

مر الصادر بتعيين المصفي إذا اختارته المحكمة أو أجمعت عليه . وقيد األ "السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل 

، مسألة هامة إذ تترتب عليها نتائج خطيرة كما سنرى : لذلك يجب  ، وبتثبيت الوصي إذا عين المورث وصيا للتركة قبل موته الورثة

ً . ويعد كا أن يكون القيد في اليوم نفسه الذي يصدر فيه األمر بالتعيين أو بالتثبيت ، تقيد فيه أسماء  تب المحكمة لهذا القيد سجالً عاما

. فإذا صدر أمر بتعيين مصف أو  ، فيسهل العثور على اسم المورث المطلوب عند البحث عنه المورثين بحسب الترتيب األبجدي

المصفي أو الوصي أمام اسم ، ويتضمن طبعاً اسم  ، عمد كاتب المحكمة في يوم صدور األمر إلى قيد هذا األمر بتثبيت وصي للتركة

.  ، أن يعرف ما إذا كان قد تقررت تصفية تركته تصفية جماعية ، إذا علم أن مدينه قد مات . فيستطيع دائن التركة مثالً  المورث

وامر ، وفي السجل المعد لقيد األ وذلك بأن يبحث في قلم كتاب المحكمة االبتدائية التي يدخل في دائرتها آخر موطن لهذا المدين

                                                 

 .  ( 295وهي المحكمة االبتدائية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث كما سبق القول ) أنظر آنفاً ص  ( 2) 

 .  52أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  2هامش  292مدني آنفاً ص  711المادة أنظر ما دار من المناقشة في هذا الشأن في لجنة مجلس الشيوخ في صدد  ( 9) 

مدني أن يعملوا مجتمعين إال إذا كان  191، كان عليهم طبقاً للمادة  ، ولم يرخص لهم في االنفراد بالعمل ومنها إذا تعدد المصفون ( 5) 

، هو مما يلزم معه تبادل الرأي  فيها، إذا باعوا أطياناً شفع  العمل مما ال يحتاج فيه إلى تبادل الرأي واختصامهم في دعوى الشفعة

مجموعة  2591مارس سنة  7، وال يغني اختصام مصف عن اختصام اآلخرين ) نقض مدني  ، فيجب اختصامهم جميعاً  فيما بينهم

 .  ( 151ص  59رقم  1أحكام النقض 



 

 

 

 

2037 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، ما إذا كان قد صدر أمر  ، وأمام اسم المدين ) المورث ( المدون في السجل بحسب الترتيب األبجدي الصادرة بتعيين المصفين

، ويجد أمام هذا االسم  ، فإنه ال محالة يعثر على اسم المورث مدوناً في السجل . فإذا كان قد صدر هذا األمر بتعيين مصف للتركة

ين المصفي مقيداً األمر الصادر بتعي
 (2 )

، بجانب كل أمر صادر  . ويجب أيضاً على كاتب المحكمة أن يؤشر في هامش السجل 

، ثم يقيد أمام اسم المورث دائماً  ، كل أمر يصدر بعزل هذا المصفي أو ما يقع منه من تنازل أو تنح عن مهمته بتعيين مصف للتركة

. وبذلك يتمكن كل من يطلع على هذا السجل أن يعلم بالنسبة إلى  محل المصفي السابق األمر الصادر بتعيين المصفي الجديد الذي حل

، ومن  ، ومن هو المصفي الذي عين للقيام بهذه التصفية ، ما إذا كانت هذه التركة قد تقررت تصفيتها تصفية جماعية تركة معينة

 .  عسى أن يكون قد حل محله إذا كان قد عزل أو كان قد تنحى

ويكون لقيد األمر الصادر بتعيين المصفي من األثر في حق الغير  "مدني كما رأينا :  715الفقرة الثانية من المادة  وتقول

. والتأشير المنصوص عليه في المادة  " 525الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 

، وقد رأينا أن هذا التأشير يغل يد الورثة عن التصرف في  حقه في هامش تسجيل حق اإلرثمدني هو تأشير دائن التركة ب 525

 . وعلى ذلك يكون لقيد األمر الصادر بتعيين المصفي أثران هامان : أموال التركة

ي له بعد تسوية ، من وقت قيد األمر الصادر بتعيين المصفي إلى أن يتسلم شهادة التوريث التي تعط ) أوالً ( ال يجوز للوارث

في هذا الصدد  775. وتنص المادة  ، أن يتصرف في أموال التركة أو أن يستوفى ما للتركة من ديون الديون وسيأتي بيانها فيما يلي

، على أن يتصرف في مال  592، قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها في المادة  ال يجوز للوارث "على ما يأتي : 

 "كما ال يجوز له أن يستوفي ما للتركة من ديون أو أن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة  ، التركة
 (1 )

. ذلك أنه من وقت قيد  

، وبالنسبة إلى  ، وهذه الصفة لها أثرها بالنسبة إلى الورثة كما نرى هنا األمر الصادر بتعيين المصفي تبدأ الصفة الجماعية للتصفية

. تغل أيديهم عن التصرف في أموال التركة بالبيع أو الرهن أو غير ذلك من  . فبالنسبة إلى الورثة سيجئدائني التركة كما 

، وعن إجراء المقاصة في دين عليه بدين للتركة على دائنه وذلك ألن التصفية الجماعية  ، عن قبض الديون التي للتركة التصرفات

ي تكون قد بدأت بقيد األمر الصادر بتعيين المصف
 (9 )

. وشأن التركة التي تصفي تصفية جماعية هو شأن أموال المفلس التي تصفي  

. وكما تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله كذلك تغل يد الورثة عن  ، وشأن المصفي هو شأن سنديك التفليسة تصفية جماعية

مفلس كذلك يكون للمصفي وحده حق التصرف في ، وكما يكون للسنديك وحده حق التصرف في أموال ال التصرف في أموال التركة

، وال على من قد يتعامل مع  . وال ضير في ذلك على الورثة فقد علموا بتعيين المصفي وقد يكونون هم الذي اختاروه أموال التركة

                                                 

ي نفس السجالت المخصصة لشهر حقوق اإلرث وقد اقترح أن يتم شهر األوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ف ( 2) 

. فيكون على كاتب  ، وذلك حتى ال تتعدد جهات الشهر ، ال في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر التصفية في مكاتب الشهر العقاري

لها إذا لم يكن قد تم ، أو لتسجي المحكمة أن يبلغ يوماً فيوماً هذه األوامر للتأشير بها في هامش تسجيل حق اإلرث إذا كان قد سجل

وفي بحثه في االتجاهات الحديثة في الميراث وتصفية  – 119ص  977فقرة  1تسجيل حق اإلرث ) أنظر محمد على عرفة 

وإذا كانت هذه الطريقة المقترحة تحقق توحيد جهات الشهر في مسائل  -(  191ص  27التركات بمجلة القانون واالقتصاد 

، إذا كانت  أخرى تقتضي أن يتم شهر أمر تعيين المصفي في مكاتب الشهر تتعدد بتعدد عقارات التركة ، إال أنها من جهة التركات

 .  هذه العقارات تقع في دائرة اختصاص أكثر من مكتب واحد

.  دني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين الم 2921تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، فمجلس الشيوخ  599. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 599ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 115ص  – 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  775تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 العربية األخرى :ويقابل في التقنينات المدنية 

 .  ) مطابق ( 759م     التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 777 م    التقنين المدني الليبي

 .  ال مقابل    التقنين المدني العراقي

 .  ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني

من القانون المدني أن الوارث ال يتصل أي حق له  592و  599و  755و  775وقد قضت محكمة النقض بأن مفاد نصوص المواد  ( 9) 

 .  ( 151ص  59رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  7، ما دامت التصفية قائمة ) نقض مدني  بأموال التركة



 

 

 

 

2038 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

بتعيين المصفي مقيداً الورثة فهؤالء يستطيعون قبل التعامل أن يبحثوا في سجالت المحكمة االبتدائية فيعثروا على األمر الصادر 

، وال على المدينين للتركة فهؤالء قبل أن يوفوا ديونهم للورثة بطريق  فيعلموا أن الورثة ال يحق لهم التعامل في أموال التركة

، أو يوفوها بطريق غير مباشر بأن يجعلوها قصاصاً في حق لهم على الورثة  مباشر
 (2 )

، يستطيعون هم أيضاً أن يعثروا في  

ت المحكمة االبتدائية على األمر الصادر بتعيين المصفي فيعلموا أن الوفاء بالديون يجب أن يكون للمصفي دون الورثة سجال
 (1 )

  .

، وبذلك  ويحسن بمصفي التركة أن يبادر منذ تعييه إلى تسجيل شهادة اإلرث في مكاتب الشهر التي تقع في دوائرها عقارات التركة

، فيتمكن من معرفة الديون العادية التي على التركة مما يساعده  يؤشروا بحقوقهم على هامش هذا التسجيليستحث دائني التركة أن 

. وبذلك أيضاً يكون أمام من يتعامل مع الورثة طريقان لمعرفة الخطر الذي يتهددهم إذا أقدموا على هذا  على تسوية هذه الديون

، وطريق تأشير دائني التركة بحقوقهم على هامش تسجيل حق  جالت المحكمةالتعامل : طريق قيد األمر بتعيين المصفي في س

اإلرث في مكاتب الشهر العقاري 
 (9 )

  . 

، أن يتخذوا أي إجراء فردي على أموال  ، من وقت قيد األمر الصادر بتعيين المصفي ) ثانياً ( ال يجوز لدائني التركة

، فيجب أن تكون إجراءات دائني التركة إجراءات  وقت قيد هذا األمر كما قدمنا . فقد بدأت الصفة الجماعية للتصفية من التركة

ال يجوز من  - 2 "مدني في هذا الصدد على ما يأتي :  779. وتنص المادة  ، وفي مواجهة المصفي ال في مواجهة الورثة جماعية

، كما ال يجوز لهم أن يستمروا في أي إجراء  كةوقت قيد األمر الصادر بتعيين المصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على التر

، يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون  . ولم تقل قائمته النهائية وكل توزيع فتح ضد المورث - 1.  ، إال فيم واجهة المصفي اتخذوه

 "التركة متى طلب ذلك أحد ذوي الشأن 
 (5 )

أموالها بعد قيد األمر الصادر بتعيين . فكل إجراء فردي يتخذه أحد دائني التركة على  

                                                 

، ألنه دائن التركة ال يستوفي حقه إال من  وكذلك ال يجوز لدائن التركة أن يجعل دينه على التركة قصاصاً في دين عليه للوارث ( 2) 

 .  ( 295ص  – 299أموال التركة وال يجوز له أن يستوفيها من أموال الوارث الخاصة ) إسماعيل غانم ص 

ن أما الورثة فال يجوز ألحد منهم أن يتصرف في مال التركة قبل أ "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 1) 

. وهذه المسألة األساسية في إجراءات التصفية هي التي تحقق المبدأ القاضي بأال  ، أي بعد تصفية الديون تسلم له شهادة التوريث

 ً ، يمنع كذلك من استيفاء ما للتركة من ديون بطريق مباشر أو  . وكما يمنع الوارث من التصرف تركة إال بعد سداد الدين تحقيقاً عمليا

، ألن المصفي هو وحده الذي تصبح له صفة القبض في حقوق التركة  ، كأن يجعل ديناً عليه قصاصاً بدين للتركة باشربطريق غير م

، وألن قبض الوارث لحق في التركة يشبه أن يكون تصرفاً في هذا الحق ) مجموعة األعمال  حتى يتمكن من تسوية ديونها

 .  ( 117ص  1التحضيرية 

،  ، سواء كان من بين الورثة أو من الغير ونرى أن من أهم واجبات المصفي للتركة "حمود شوقي في هذا المعنى : ويقول الدكتور م ( 9) 

، وما يتضح له من تأشيرات في مكاتب الشهر  ، حتى يمكن بما يتخذه من إجراءات أمام المحكمة أن يقوم بشهر حق اإلرث

 .  ( 517وجه ) محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص ، أن يؤدي وظيفته وهي التصفية على أكمل  المختصة

، إذا قيد األمر الصادر بتعيين المصفي في خالل سنة من تاريخ  ، فأي تصرف يصدر من الوارث وقد يتم شهر اإلرث قبل تعيين المصفي

العقار المبيع في يد المشتري ويتتبع الدائنون  ، ولهؤالء ال للمصفي أن يتتبعوا ، ال يكون نافذاً في حق دائني التركة شهر حق اإلرث

، إذا وقع أن هذه التصفية لم  العقار في يد المشتري بالرغم من فتح التصفية الجماعية وقيام المصفي بالعمل دون الورثة والدائنين

. أما  ( 2هامش  159ص  559تسر إلى غايتها واتفق ذوو الشأن جميعاً على عدم المضي فيها ) قارن عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

إذا قيد األمر بتعيين المعنى بعد انقضاء سنة من تاريخ شهر حق اإلرث دون أن يؤشر دائن التركة بحقه في هامش تسجيل حق 

ما  ، . وكذلك للمصفي تتبع منقوالت التركة التي يبيعها الورثة قبل سداد الديون ، فالعبرة باألسبقية في الشهر اإلرث في خالل السنة

، عوقب بعقوبة التبديد  . بل إن الوارث إذا تصرف غشاً في شيء من مال التركة الخاضعة لنظام التصفية لم يكن المشتري حسن النية

 .  ( 992ص  255فقرة  5كما سنرى ) أنظر في ذلك الوسيط 

،  لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق  2929تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 5) 

وكذلك ال يجوز الحصول على حق اختصاص  "فميا عدا أن الفقرة األولى من نص المشروع التمهيدي كانت تنتهي بالعبارة اآلتية 

د حذف هذه ، بع في المشروع النهائي 595، تحت رقم  . ووافقت لجنة المراجعة على النص "على العقارات الموجودة بالتركة 

. ثم وافق  مدني ( 1/  2979العبارة لعدم الحاجة إليها إذ ال يجوز بعد موت المدين أخذ حق اختصاص على عقارات التركة ) م 

ص  – 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  779، فمجلس الشيوخ تحت رقم  591مجلس النواب على النص تحت رقم 

111 )  . 
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. فالمصفي هو  ، إذ يجب كما قدمنا بعد قيد هذا األمر أن تكون إجراءات الدائنين جماعية وفي مواجهة المصفي المصفي يكون باطالً 

، وإذا كانت  ، فإذا كانت التركة موسرة تقاضي كل دائن حقه كامالً  ، ويقوم بسدادها ، ويحصرها الذي يفحص الديون التي لهم

، وهذه هي فائدة  ، وبذلك تتحقق المساواة الفعلية ما بين الدائنين معسرة تقاضى كل دائن من أموال التركة بنسبة الحق الذي له

ً  التصفية الجماعية للتركة بالنسبة إلى الدائنين أو له  . وغني عن البيان أنه إذا كان لدائن منهم حق التقدم قانوناً كأن كان دائناً مرتهنا

. ويالحظ في هذا الصدد أنه ال يجوز ألي من دائني  ، استوفى حقه من المال محل الضمان متقدماً على سائر الدائنين حق امتياز

، فإنه بموت المدين يتحدد مركز  مدني ( 1/  2979، أن يأخذ حق اختصاص على عقار في التركة ) م  ، بعد موت المدين التركة

، فال يتفاضلون بعضهم على بعض إال بسبب كان موجوداً قبل موت  إلى بعض حتى تتحقق المساواة فيما بينهم دائنيه بعضهم بالنسبة

،  . وإذا اتخذ أحد دائني التركة إجراء فردياً على مال المدين قبل موته ، كرهن أو امتياز أو اختصاص أخذ في حياة المدين المدين

، وال يجوز للدائن أن  وقيد األمر الصادر بتعيين المصفي يجب وقف هذا اإلجراء الفردي، فبموت المدين  بأن حجز مثالً على ماله

، ويتخلص الدائن مع سائر دائني التركة أموال المدين إال إذا  ، وبذلك ينقلب إلى إجراء جماعي يستمر فيه إال في مواجهة المصفية

. ولكن إذا كان الدائن قد وصل في اإلجراء الفردي الذي اتخذه على  كان له حق التقدم بسبب موجود قبل موت المدين كما سبق القول

، فعند ذلك يكون الدائن قد وصل في  مال المدين حال حياته إلى حد بيع هذا المال وفتح باب التوزيع فيه وإقفال قائمة التوزيع النهائية

، وحصول كل دائن على ما خصص  مة التوزيع النهائية كما هي، ولم يعد هناك بد من تنفيذ قائ اإلجراء الفردي الذي اتخذه إلى نهايته

، فإنه يجب وقفها بناء على طلب  . أما إذا كانت قائمة التوزيع النهائية لم تقفل قبل قيد األمر بتعيين المصفي له في هذه القائمة

ركة جميعاً فتضم التوزيعات بعضها ، وذلك حتى يتم حصر ديون الت المصفي أو بناء على طلب أي من ذوي الشأن كوارث أو دائن

، وتسوي الديون جملة واحدة  إلى بعض
 (2 )

  . 

 كيف تنتهي مهمة المصفي : - 47

. ولكنها قد تنتهي قبل انتهاء التصفية بأحد أمور ثالثة : بالتنحي أو بالموت  ومهمة المصفي تنتهي في األصل بانتهاء التصفية 

 .  أو بالعزل

 711. وتقول الفقرة األولى من المادة  ، وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة فألن المصفي في حكم الوكيلأما انتهاؤها بالتنحي 

 "، أو ينحى عنها بعد توليها طبقاً ألحكام الوكالة  لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة "مدني في هذا المعنى كما رأينا : 

يجوز للوكيل أن ينزل في أي وقت عن الوكالة ولو  "مدني من أنه  2/  121ه المادة ومن أحكام الوكالة في تنحي الوكيل ما تنص علي

، فإن الوكيل يكون ملزماً بتعويض الموكل عن  . فإذا كانت الوكالة بأجر ، ويتم التنازل بإعالنه للموكل وجد اتفاق مخالف لذلك

                                                                                                                                                                    

 .  ن المدني السابقوال مقابل للنص في التقني

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( 755م     التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 771م     التقنين المدني الليبي

 ال مقابل    التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني 

أما دائنو التركة فال يستطيعون اتخاذ أية إجراءات فردية ضد أحد الورثة أو ضد  "احية للمشروع التمهيدي : وتقول المذكرة اإليض ( 2) 

، ولم  . وكل توزيع فتح ضد المورث حال حياته . بل يجب أن توجه اإلجراءات إلى المصفي باعتباره وكيالً عن الورثة الورثة جميعاً 

، حتى يتم حصر ديون التركة جميعاً وتضم التوقيعات بعضها إلى  طلب أحد ذوي الشأن ، يوقف بناء على تقفل قائمته النهائية

. ومن أهم ما يترتب على وقف اإلجراءات الفردية من اآلثار حرمان الدائنين من أخذ حقوق  ، وتسوي الديون جملة واحدة بعض

، ويالحظ في هذا الصدد أن حق  خرين دون مبرر، حتى ال يتميز أحدهم على اآل اختصاص على العقارات الموجودة في التركة

، لم يعد يترتب عليه  ، فأصبح ال يجوز أخذه إال في حياة المدين الموسر ، بعد أن حرم في حالتي اإلعسار والموت االختصاص

. أما بعد  ي ماله، وبقيت فائدته الرئيسية من أن الدائن يطمئن إلى ضمان حقه في المستقبل إذ المدين حي ويجوز أن يتصرف ف ضرر

، أو موسرة فال  ، إذ ال يخلو األمر من أن تكون التركة معسرة فال معنى لتقدم دائن على آخر الموت فال محل ألخذ حق االختصاص

ص  – 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "فائدة من أخذ االختصاص بعد أن امتنع تصريف المدين في ماله بعد موته 

117 )  . 
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.  . ويبدو أن المصفي إذا أراد أن يتنحى عن مهمته "ول الضرر الذي لحقه من جراء التنازل في وقت غير مناسب وبغير عذر مقب

، أو كان وصياً للتركة عينه المورث قبل موته  ، ولو كان الورثة هم الذين اختاره باإلجماع يجب أن يبلغ تنحيه للمحكمة التي عينته

على أي وجه كان انتهاء  "من أنه  مدني 2/  121. ومن أحكام التنحى عن الوكالة أيضاً ما نصت عليه المادة  وثبتته المحكمة

 .  "، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التي بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف  الوكالة

، والوكالة تنتهي بموت الوكيل ) م  ، إذ هو في حكم الوكيل كما قدمنا وقد تنتهي مهمة المصفي بموته قبل انتهاء التصفية

 .  مدني ( 125

. إذا  ، يجب على ورثته وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل "مدني في هذا الصدد على ما يأتي :  1/  121وتنص المادة 

، وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه  ، أن يبادروا إلى إخطار الموكل بموت مورثهم توافرت فيهم األهلية وكانوا على علم بالوكالة

، كما يجوز أن يخطر  ويبدو أن ورثة المصفي يجب أن يخطروا المحكمة التي عينت المصفي بموته . "الحال لصالح الموكل 

 .  المحكمة بذلك كل ذي شأن كالورثة والدائنين والموصي لهم

مدني تقول في هذا  711. وقد رأينا الفقرة الثانية من المادة  ، بالعزل ، أخيراً  وتنتهي مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية

ً  "الصدد :  ، متى  ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب وللقاضي أيضا

، وقد تكون  ، فقد تكون عدم كفايته إلدارة التركة وتصفيتها . واألسباب التي تبرر عزل المصفي متنوعة "وجدت أسباب تبرر ذلك 

. فمتى تجمعت لدى المحكمة أسباب جدية  ما يبدو منه من إهمال وتقصير وقد تكون غير ذلك من األسباب ، وقد تكون عدم أمانته

، أو بناء على  ، وقد يكون هذا العزل بناء على طلب أحد من ذوي الشأن كدائن أو وارث أو موصي له تبرر عزل المصفي عزلته

طلب النيابة العامة 
 (2 )

المحكمة المصفي من تلقاء نفسها ، أو دون طلب من أحد فتعزل  
 (1 )

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  

، فهو الذي يملك عزله أيضاً بناء على طلب أحد من ذوي الشأن  وكما أن القاضي هو الذي يعين المصفي "التمهيدي في هذا الصدد : 

 "مختاراً من القاضي ، سواء في ذلك أن يكون المصفي قد عين بإجماع الورثة أو كان  أو دون طلب
 (9 )

  . 

، فعلى المحكمة أن  ، سواء كان انتهاؤها بتنحي المصفي أو بموته أو بعزله وإذا انتهت مهمة المصفي قبل انتهاء التصفية

 تعين مصفياً آخر مكانه 

، أو باختيار  له باإلجماع. ويكون تعيين المصفي الجديد إما باختيار الورثة  حتى يتم تصفية التركة التي بدأها المصفي السابق

، وذلك على الوجه الذي بسطناه عند الكالم في تعيين المصفي  المحكمة إياه إذا لم يكن هناك إجماع من الورثة
 (5 )

  . 

 جرد التركة بما لها وما عليها  –المرحلة الثانية  - 2

 خطوات هذه المرحلة : - 48

. وهذه المرحلة الثانية تشتمل على إجراءات  التركة بما لها وما عليها، ندخل في مرحلة جرد  بعد مرحلة تعيين المصفي 

 .  ، تتولها إجراءات إدارة التركة وجردها أولية

 779( تسلم المصفي أموال التركة وما يتعلق بأجره وبنفقات التصفية ) م  2أما اإلجراءات األولية فتنظم الخطوات اآلتية : ) 

( تجهيز الميت وصرف نفقة لمن كان  9مدني ( )  772طات المستعجلة للمحافظة على التركة : ) م ( اتخاذ االحتيا 1. )  مدني (

 .  مدني ( 771الميت يعولهم من ورثته ) م 

 779( إدارة التركة ومسئولية المصفي عن اإلدارة ) م  2وأما إجراءات إدارة التركة وجردها فتنظم الخطوات اآلتية : ) 

                                                 

أنظر إضافة النيابة العامة في لجنة مجلس الشيوخ وقد روعى في هذه اإلضافة ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه : آنفاً ص  ( 2) 

 .  2هامش  292

. ولم يشترط القانون إدخال  ، وإنما هي متعلقة بشخص المصفي وما هو منسوب إليه ودعوى العزل ال تمس نظام التصفية في شيء ( 1) 

. وذلك أن رأيهم غير ذي أثر في نظر القاضي  ، ولو كان الحكم بتعيين المصفي قد صدر في مواجهتهم ائنين في دعوى العزلالد

مايو سنة  21، ومن باب أولى تلبية لرغبة وارث واحد قد يكون مالكاً ألقل األنصبة ) نقض مدني  الذي يملك العزل من تلقاء نفسه

 .  ( 111ص  51قم ر 25مجموعة أحكام النقض  2519

 .  127ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 

 .  9أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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( جرد حقوق  9. )  مدني ( 771تكليف دائني التركة ومدينيها بتقديم بيان عمالهم من حقوق وما عليهم من ديون ) م (  1. )  مدني (

 .  مدني ( 759( الفصل في المنازعات المتعلقة بالجرد ) م  5. )  مدني ( 775 – 771التركة وديونها ) م 

 نص قانوني :  –التصفية تسلم المصفي أموال التركة وما يتعلق بأجره وبنفقات  – 49

 مدني على ما يأتي : 779تنص المادة 

. وله أن يطلب منها أجراً عادالً على  ، ويتولي تصفيتها برقابة المحكمة يتسلم المصفي أموال التركة بمجرد تعيينه - 2 " 

 .  "قيامه بمهمته 

 "في مرتبة امتياز المصروفات القضائية  ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز ونفقات التصفية تتحملها التركة - 1 " 
 (2 )

  . 

، ليقوم بتصفيتها وسداد الديون برقابة المحكمة  ويخلص من هذا النص أن المصفي يبدأ بتسلم أموال التركة بمجرد تعيينه

. ويتسلم  ائل التصفية، وهي المحكمة التي يوجد في دائرتها آخر موطن للمورث أي المحكمة المختصة بنظر مس االبتدائية التي عينته

المصفي أموال التركة ممن هي تحت يدهم من ورثة الميت وأقاربه وذويه ودعائه وغيرهم ممن يحرزون هذه األموال كالمصارف 

 .  ، كما يتسلم أوراق الميت ومستنداته ليستعين بها على معرفة حقوقه وديونه والشركات

ً  ويجوز للمصفي ، لتعويضه عما يتكلفه من جهد ووقت في  لمحكمة أن تحدد له أجراً عادالً ، أن يطلب من ا ، ولو كان وارثا

 .  ، ويكون حقاً ممتازاً مثلها أعمال التصفية وهذا األجر يدخل ضمن نفقات التصفية

أما نفقات التصفية األخرى فتشمل المصروفات القضائية التي أنفقت في تعيين المصفي وقيد األمر الصادر بتعيينه 

، وما ينفق من مصروفات في اتخاذ االحتياطات المستعجلة من وضع األختام وإيداع النقود واألوراق  شهر حق اإلرث ومصروفات

، ومصروفات دعوة دائني التركة ومدينيها  ، وفي القيام بالوسائل التحفظية وما يلزم من أعمال اإلدارة المالية واألشياء ذات القيمة

، ومصروفات الجرد وتقدير أموال التركة بخبير أو بمن  ا عليهم من ديون واإلعالنات الخاصة بذلكإلى التقدم بما لهم من حقوق وم

، ومصروفات وفاء ديون التركة وبيع  ، ومصروفات التقاضي الخاصة بالمنازعات في صحة الجرد يكون له في ذلك دراية خاصة

، ومصروفات تنفيذ الوصايا وغيرها من  ومصروفات استيفاء حقوق التركة،  منقوالتها وعقاراتها في المزاد العلني عند االقتضاء

. ونفقات التصفية هذه جميعاً  ، وغير ذلك من المصروفات ، ومصروفات تسليم أموال التركة بعد سداد الديون إلى الورثة التكاليف

. وهذا  ، أي المرتبة األولى بين حقوق االمتياز العامة ، وله مرتبة امتياز المصروفات القضائية ، وتكون حقاً ممتازاً  تتحملها التركة

 .  ، وبعضها هو مصروفات قضائية بالفعل ، فإن نفقات التصفية بعضها أقرب إلى أن يكون مصروفات قضائية أمر ظاهر

،  ات التصفية، فهذه ال تدخل في نفق ، بين الورثة إذا طلب أحدهم ذلك ، بعد سداد ديونها أما مصروفات قسمة أموال التركة

،  . فتصبح أموال التركة عندئذ ملكاً شائعاً بين الورثة ألن التصفية تتم بتسوية ديون التركة وصيرورة التركة خالية من الديون

 .  وتسري على مصروفات قسمتها بينهم األحكام التي تسري على مصروفات القسمة بوجه عام

 ى التركة نص قانوني : اتخاذ االحتياطيات المستعجلة للمحافظة عل - 51

 مدني على ما يأتي : 772تنص المادة 

، وذلك بناء على  على المحكمة أن تتخذ عند االقتضاء جميع ما يجب من االحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة " 

، وإيداع النقود  األختام. ولها بوجه خاص أن تأمر بوضع  طلب أحد ذوي الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما

                                                 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2921تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  555. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  ع النهائيفي المشرو 592ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 125ص  – 121ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  779تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 752م   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 775م   التقنين المدني الليبي

 ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني
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 "واألوراق المالية واألشياء ذات قيمة 
 (2 )

  . 

، وذلك عند نظرها في  ويخلص من هذا النص أن هناك إجراءاً احتياطياً مستعجالً يجب على المحكمة أن تبادر إلى األمر به

تصفي تصفية جماعية أن تشتمل على أشياء  . وذلك أن الغالب في التركات التي ، وقبل تعيينه إذا اقتضى األمر تعيين المصفي

. فهذه تقتضي الحيطة  ، كأثاث فاخر وحلي وجواهر ونقود وأوراق مالية من أسهم وسندات ونحو ذلك من األشياء ذات القيمة ثمينة

. ومن أجل  والدائنين، إضراراً بالورثة  ، حتى ال يتخطفها من يكون على مقربة منها ويستطيع اإلستيالء عليها خفية التحفظ عليها

، أو دون  ، أو بناء على طلب النيابة العامة ، بناء على طلب أحد من ذوي الشأن كوارث أو دائن أو موصي له ذلك تصدر المحكمة

، وعلى الخزائن  ، أمراً بوضع األختام على الغرف والقاعات التي تحتوي على األثاث الفاخر طلب من أحد من تلقاء نفس المحكمة

. وتأمر المحكمة أيضاً بإيداع النقود  واليب التي تحتوي على الحلى والجواهر والنقود واألوراق المالية والمالبس وما إلى ذلكوالد

، وذلك للمحافظة عليها لحساب التركة إلى أن  واألوراق المالية واألشياء األخرى ذات القيمة كالحلي والجواهر في أحد المصارف

تتم تصفيتها 
 (1 )

  . 

، شأنها في ذلك شأن  ، بجردها ويقدر قيمتها ويدرجها في القائمة وتكون هذه األشياء كلها تحت تصرف المصفي عند تعيينه

 .  سائر أموال التركة

 تجهيز الميت وصرف نفقة مؤقتة لمن كان الميت يعولهم من ورثته نص قانوني :  – 51

 مدني على ما يأتي : 771تنص المادة 

.  في أن يقوم في الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما يناسب حالتهعلى المص - 2 " 

وعليه أيضاً أن يستصدر أمراً من قاضي األمور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبول من هذا المال إلى من كان المورث يعولهم 

 .  "م النفقة التي يستولى عليها كل وارث من نصيبه في اإلرث ، على أن تخص من ورثته حتى تنتهي التصفية

 "وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضي األمور الوقتية  - 1 " 
 (9 )

  . 

                                                 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2929تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  599. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 591المراجعة تحت رقم ووافقت عليه لجنة 

 .  ( 112ص  – 125ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  772تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 .  ويقابل في التقتنينات المدنية العربية األخرى

 ) مطابق ( 751م   التقنين المدني السوري 

 ) مطابق ( 779م    التقنين المدني الليبي

 ال مقابل    التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني

ه األمر من المحكمة وقد قضت محكمة النقض بأنه ما يجب اتخاذه من االحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر ب ( 1) 

. وليس أقطع في الداللة على أن المشرع قد جعل سلطة اتخاذ االحتياطات  ، وليس من قاضي األمور الوقتية المقدم لها طلب التصفية

ي ، ليس فقط بناء على طلب أحد ذو المستعجلة منوطة بالمحكمة ال بقاضي األمور الوقتية من أنه ناط بالمحكمة اتخاذ تلك اإلجراءات

، وهو أمر ال يتصور حصوله من  ، بل إنه أيضاً خول لها اتخاذ تلك االحتياطات من تلقاء نفسها دون طلب ما الشأن أو النيابة العامة

 .  ( 799ص  212رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  21قاضي األمور الوقتية ) نقض مدني 

القاضي األمور الوقتية أن يصدر أمراً على عريضة باتخاذ جميع ما  "، على أن  ات األجانب، فيما يتعلق بترك مرافعات 555وتنص المادة 

، وبوجه خاص األمر بوضع األختام وإيداع النقود واألوراق  يراه الزماً من اإلجراءات التحفظية أو الوقتية للمحافظة على التركة

، وأن تأمر بما  وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا األمر أو تلغيه.  المالية واألشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدى أمين

 .  "، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أو من تلقاء نفس المحكمة  تراه الزماً من اإلجراءات التحفظية األخرى

 ً  .  مرافعات 517 – 595المواد  ، في وضع األختام ورفعها وفي الجرد وانظر فيما تعلق بتركات األجانب أيضا

،  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لم استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2925تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

، وكان  "ه :نفقات مأتم "ولم يكن يذكر  "على تجهيز الميت  "فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يقضي بالصرف من مال التركة 
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، يجب عليه أن يقوم بتسديد  ، وهو يواجه بمجرد تعيينه نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه ويخلص من هذا النص أن المصفي

. وقد كان المشروع التمهيدي يقضي بالصرف من  ، ألن هذه النفقات مقدمة على جميع ديون التركة من أموال التركة هذه النفقات

لتسديد نفقات تجهيز  "، فعدل النص في لجنة الشؤون التشريعية إلى الصرف من مال التركة  "على تجهيز الميت  "مال التركة 

 "الميت 
 (2 )

، ويكون ذووه هم الذين قاموا بنفقات  ، إذ يغلب أن يجئ تعيين المصفي بعد دفن الميت . وهذا التعديل تعديل صائب 

. ولم يكن المشروع التمهيدي يذكر نفقات المأتم إلى جانب نفقات  ، فيرجعون بها على المصفي يسددها من أموال التركة تجهيزه

 "ز الميت ال يشمل هذه النفقات ألن تجهي "، فأضافت لجنة مجلس الشيوخ نفقات المأتم  تجهيز الميت
 (1 )

. فيجب إذن على المصفي  

 .  ، لمن قام بهذه النفقات من ذوي الميت ، بما يناسب حالته أن يسدد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه

أصحاب  ، ويدخل في ذلك ، النفقة على من كان الميت يعوله من ورثته ويأتي بعد تسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه

، إذ كثيراً ما يكون الميت يعول زوجته وأوالده  . وهذا أمر على جانب كبير من االستعجال الوصية الواجبة إذ يعتبرون من الورثة

، إذا صفيت تركته تصفية جماعية فرفعت يد  . وهؤالء تنقطع عنهم موارد الرزق بموت عائلهم وبعض أقاربه كأمه وأبيه وإخوته

، إذا لم يكن لهم مورد من العيش بعد موت  . فيكونون في أشد الحاجة إلى إسعاف عاجل لتركة حتى تتم التصفيةالورثة عن أموال ا

. لذلك أوجب القانون على المصفي أن يبادر إلى استصدار أمر من قاضي األمور الوقتية بالمحكمة االبتدائية المختصة بنظر  العائل

، ويأخذونه من أموال التركة حتى تتم تصفيتها ويتمكنوا من تسلم ما  الً يكفي للنفقة عليهم موقتاً ، يقدر فيه القاضي مبلغاً معقو التصفية

ً  يخصهم منها ، فال  ، وأن يكون ممن يعولهم المورث حال حياته ، ويشترط فيمن تصرف له هذه النفقة الموقتة أن يكون وارثا

ء نصيب في تركته يتصرف لمن كان الميت يعولهم من غير ورثته إذ ليس لهؤال
 (9 )

.  ، وال لوارث ال يكون الميت يعوله حال حياته 

، فعدلت لجنة مجلس الشيوخ النص  وقد كان المشروع التمهيدي يجعل االختصاص في نظر هذه النفقة لقاضي األمور المستعجلة

حيث ال يقتضي األمر رفع  "وأسرع ، ألن االلتجاء إلى قاضي األمور الوقتية أيسر  وجعلت االختصاص لقاضي األمور الوقتية

 "، بل يكتفي بطلب يقدم للقاضي ويؤشر عليه  دعوى
 (5 )

. وإذا قدر قاضي األمور الوقتية النفقة التي تعطي لمن كان الميت يعولهم  

                                                                                                                                                                    

.  في المشروع النهائي 599. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  يجعل االختصاص في النفقة لقاضي األمور المستعجلة

، ووافق مجلس النواب  "لتسديد نفقات تجهيز الميت  "وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب جعل الصرف من مال التركة 

المفهوم أن أصحاب الوصية الواجبة حكمهم حكم الورثة  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ قيل إن  592تحت رقم  على النص بهذا التعديل

ألن تجهيز الميت ال  "لتسديد نفقات تجهيز الميتم  "بعد عبارة  "ونفقات مأتمه  "، وأضافت اللجنة عبارة  "في تطبيق هذه المواد 

ألن المنازعات التي  "، وذلك  "قاضي األمور المستعجلة  "بعبارة  "ألمور الوقتية قاضي ا "، واستبدلت عبارة  يشمل هذه النفقات

، وااللتجاء إليه أيسر وأقل من نفقة االلتجاء إلى القضاء  يعرض لها النص من قبيل ما يصلح أن يفصل فيه قاضي األمور الوقتية

 .  "ويؤشر عليه  المستعجل حيث ال يقتضي األمر رفع دعوى بل يكتفي بطلب مقدم للقاضي

، ثم وافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال  771ووافقت اللجنة على النص بهذه التعديالت تحت رقم 

 .  ( 115ص  – 112ص  1التحضيرية 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 759 م  ن المدني السوريالتقني

 .  ) مطابق ( 771 م  التقنين المدني الليبي

 ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانوني الملكية العقارية اللبناني

 .  2هامش  255أنظر آنفاً ص  ( 2) 

 .  2هامش  255أنظر آنفاً ص  ( 1) 

، فتجب  ، فيعتبرون في حكم الورثة إذ لهم نصيب في تركة الميت كان الميت يعولهم حال حياته، إذا  أما أصحاب الوصية الواجبة ( 9) 

وأنظر في أصحاب الوصية الواجبة ما  – 2هامش  255لهم النفقة ) أنظر ما قيل في لجنة مجلس الشيوخ في هذه المسألة آنفاً ص 

 .  ( 15يلي فقرة 

بتقدير نفقة  –يصدر قاضي األمور الوقتية أمراً على عريضة : أوالً  "علق بتركات األجانب وفيما يت – 2هامش  255أنظر آنفاً ص  ( 5) 

) م  ".  . . . ثانياً  ، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن وبعد أخذ رأي المصفي كتابة وقتية لمن كان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية
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، أو هم  من الورثة، بأن ادعوا أن من قررت لهم النفقة ليسوا  ، فنازع فيها الورثة اآلخرون أو الدائنون أو الموصي لهم من ورثته

، نظر  ، أو أن المبلغ الذي قدر لهم مبالغ فيه ال يتناسب مع أنصبائهم في اإلرث من الورثة ولكن الميت كان ال يعولهم حال حياته

وارث ، فإنها تخصم مما يستولى عليه كل  . ومتى قدرت النفقة على هذا النحو قاضي األ / ور الوقتية هذه المنازعات وبث فيها نهائياً 

 .  قدرت له النفقة من نصيبه في اإلرث

 نص قانوني : –إدارة الشركة ومسئولية المصفي عن اإلدارة  – 52

 مدني على ما يأتي : 779تنص المادة  

، وأن يقوم بما يلزم من أعمال  على المصفي في أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية - 2 " 

 .  "، وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت  . وعليه أيضاً أن ينوب عن التركة في الدعاوى ةاإلدار

، وللقاضي أن يطالبه بتقديم حساب عن  ، مسئوالً مسئولية الوكيل المأجور ، ولو لم يكن مأجوراً  ويكون المصفي - 1 " 

 "إدارته في مواعيد دورية 
 (2 )

  . 

، في أثناء تصفيته  . ذلك أن المصفي ، من أعمال إدارة التركة ءات األولية التي سبق بيانهاويعرض النص هنا لما يلي اإلجرا

.  ، وهذه في حاجة إلى اإلدارة إلى أن تتم التصفية وتسلم األموال للورثة ، يجد تحت يده أموال التركة للتركة بل وقبل أن يبدأ التصفية

 .  فيتعين عليه أن يقوم بهذه اإلدارة

، فإذا كان للتركة دين في ذمة الغير مثالً وكان مضموناً  يعرض له من ذلك هو ما يجب اتخاذه من الوسائل التحفظية وأول ما

، وإذا كان الرهن قد قيد وحان ميعاد تجديده وجب عليه أن  ، وجب على المصفي أن يقيد الرهن برهن رسمي ولم يكن الرهن قد قيد

، وجب على  تحت يد الغير وقد وضع الغير يده على المال كمالك وقد سرت مدة التقادم المكسب. وإذا كان للتركة مال  يجدد القيد

. وإذا كان للتركة دين في ذمة الغير وليس للمدين مال ظاهر ولكن له دين  ، ثم يطالب باستحقاق المال المصفي أن يقطع التقادم أوالً 

. وإذا كان للتركة أجرة متأخرة  للمدين لدى الغير تحت يد مدين المدين ، كان على المصفي أن يوقع حجزاً ما في ذمة شخص ثالث

. وهكذا يكون على المصفي  ، كان على المصفي أن يوقع حجزاً تحفظياً على المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة في ذمة مستأجر

 .  ركة من الضياع، للمحافظة على أموال الت أن يقوم بجميع اإلجراءات التحفظية الواجب اتخاذها

، كأن يقبض غلة أموال التركة وأن يجني محصول األرض وأن يبيع المحصول وأن  ثم تأتي بعد ذلك أعمال اإلدارة المألوفة

، ويجب على  ، فهذه كلها تدخل في أعمال اإلدارة المألوفة يؤجر أعيان التركة لمدد قصيرة وأن يجدد اإليجار إذا اقتضى األمر ذلك

. ومن أعمال اإلدارة المألوفة أن يقوم المصفي بقبض الديون المستحقة  يقوم بها قبل تصفيته للتركة وفي أثناء تصفيته لهاالمصفي أن 

 .  ، وأن ينوب عن التركة في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها للتركة والتي تكون قد حلت

، فإن مسئوليته عن اإلجراءات التحفظية  ن يملكون التركة (ولما كان المصفي في حكم الوكيل عن التركة ) أو عن الورثة الذي

. فللمحكمة االبتدائية المختصة أن تطالبه بتقديم حساب عن إدارته في  وأعمال اإلدارة المألوفة التي سبق ذكرها هي مسئولية الوكيل

. وليس  مدني ( 199ه في تنفيذ مهمته ) م ، وعليه أن يوافي المحكمة بالمعلومات الضرورية عما وصل إلي مواعيد دورية تحددها له

، وعليه أيضاً فوائد ما يتبقى  ، وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها له أن يستعمل مال التركة لصالح نفسه

                                                                                                                                                                    

االقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ويأمر بإعالن ذوي الشأن لجلسة عند  ". ويجوز لقاضي األمور الوقتية  مرافعات ( 599

 .  "، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة مشورة  يحددها في ميعاد ثمانية أيام على األقل

.  ن المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقني 2921تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  595. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 591ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 192ص  – 115ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  779تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 المدنية العربية األخرى :ويقابل في التقنينات 

 ) مطابق ( 751م    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 775م    التقنين المدني الليبي

 ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني 
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ويكون  "ني كما رأينا : مد 779. وتقول الفقرة الثانية من المادة  مدني ( 191في ذمته من أموال التركة من وقت أن يعذر ) م 

مدني إذ تقول  195. ومسئولية الوكيل منصوص عليها في المادة  "، مسئوالً مسئولية الوكيل المأجور  ، ولو لم يكن مأجوراً  المصفي

ن يكلف في ، دون أ ، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بال أجر - 2 ": 

. وعلى  "، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد  فإن كانت بأجر - 1.  ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد

 ، ملتزماً في القيام بتصفية التركة ، كان لم يطلب من المحكمة تقدير أجر له ، سواء كان مأجوراً أو غير مأجور بأ ذلك يكون المصفي

 .  ، ولو زادت هذه العناية على العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة وفي إنجاز مهمته ببذل عناية الرجل المعتاد

 تكليف دائني التركة ومدينيها بتقديم بيان عما لهم من حقوق ما عليهم من ديون – 53

 مدني على ما يأتي : 771نص قانوني : تنص المادة  – 

يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها يدعوهم فيه ألن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق وما عليهم  على المصفي أن - 2 " 

 .  "، وذلك خالل ثالثة أشهر من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة  من ديون

، أو على  لتي توجد بها أعيان التركةويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية ا - 1 " 

، وفي لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر  الباب الرئيسي لمركز البوليس في المدن التي تقع في دائرتها هذه األعيان

 "، وفي صحيفة من الصحف اليومية الواسعة االنتشار  موطن للمورث
 (2 )

  . 

. وسنرى أن عنده وسائل  اتخاذ إجراء يستطيع أن يكشف به عن دائني التركة ومدينيها، ب وهنا يمهد المصفي لجرد التركة

، وبما تكشف عنه أوراق المورث  أخرى للكشف عن ذلك بما هو ثابت في السجالت العامة من حقوق للتركة وديون عليها

 يعلم دائنو التركة ومدنيوها بموت صاحبها ، فقد ال . ولكن هذا كله ال يكفي ، وبما يصل إلى علمه من أي طريق كان ومستنداته

، كما أنه ليس من الضروري أن تكشف عنهم أوراق  ويكونون من الدائنين أو المدينين العاديين فال تكشف عنهم السجالت العامة

لتركة وما عليهم من ، بأن يقدموا بياناً بما لهم من حقوق على ا . ومن أجل هاذ وجب أن يوجه إليهم تكليف علني المورث ومستنداته

 .  ، في ميعاد معين ديون للتركة

، يدعوهم فيه أن يقدموا بياناً  ، بأن على المصفي أن يوجه تكليفاً علنياً لدائني التركة ومدينيها ، كما رأينا وقد قضى القانون

. ولما كان التكليف ينشر أكثر من  التكليف، وذلك في خالل ثالثة أشهر من آخر مرة ينشر فيها  عما لهم من حقوق ما عليهم من ديون

،  ، فيجب أن يحدد المصفي ميعاداً لتقديم البيان المشار إليه يكون أطول من ثالثة شهور في المرات األولى من النشر مرة كما سنرى

                                                 

جه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي على و 2927تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

ويجب أن يلصق التكليف على  ". أما الفقرة الثانية فكانت في المشروع التمهيدي تجري على الوجه اآلتي :  فيما يتعلق بالفقرة األولى

يسي لمقر العمدة في المدينة أو القرية ، وعلى الباب الرئ باب آخر محل كان موطناً للمورث أو على باب آخر محل كان مقراً ألعماله

، وعلى الباب الرئيسي لديوان كل من المركز والمديرية أو لديوان المحافظة التي تقع في دائرتها هذه  التي توجد بها أعيان التركة

أو آخر مقر ألعماله ، وعلى اللوحات المعدة لنشر اإلعالنات داخل كل من المحكمة التي يقع بدائرتها آخر موطن للمورث  األعيان

، وفي ثالث من الصحف اليومية  . ويجب أيضاً أن ينشر التكليف في الجريدة الرسمية والمحكمة التي تقع بدائرتها أعيان التركة

. وفي لجنة الشؤون  ، بعد بعض تعديالت لفظية في المشروع النهائي 591. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "الكبرى 

، ووافق  ، عدلت الفقرة الثانية بما يقصر التكليف على النشر في صحيفتين من الصحف اليومية الكبرى ية لمجلس النوابالتشريع

. وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة الثانية فأصبحت مطابقة لما استقر  599مجلس النواب على النص كما عدلته لجنته تحت رقم 

، ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال  771ار رقم النص عليه في التقنين المدني الجديد وص

 .  ( 195ص  – 192ص  1التحضيرية 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) موافق ( 751م    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 759م    لليبيالتقنين المدني ا

 ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني 
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 .  بحيث ال يقل هذا الميعاد عن ثالثة شهور من التاريخ الذي ينشر فيه التكليف آخر مرة

، قضى القانون بأن ينشر بطرق ثالثة  تكليف العالنية الواجبةوحتى تتوفر لل
 (2 )

( النشر المحلي : بالنسبة إلى أعيان  2: )  

، وبالنسبة إلى أعيان  التركة الموجودة في القرى ومدن األقاليم يلصق التكليف على الباب الرئيس لمقر العمدة في القرية أو المدينة

( النشر في لوحة  1. )  برى يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمركز البوليس الذي تتبعه األعيانالتركة الموجودة في المدين الك

، ويالحظ أن المحكمة  اإلعالنات بالمحكمة : يلصق التكليف في لوحة المحكمة الجزئية التي يقع في دائرتها آخر موطن للمورث

( النشر في الصحف اليومية : ينشر التكليف  9. )  الجزئية كما سبق القول المختصة بنظر القضية هي المحكمة االبتدائية ال المحكمة

، فقد ينشر التكليف في الصحيفة  . وال يوجد ترتيب معين لهذه الطرق الثالثة في صحيفة من الصحف اليومية الواسعة االنتشار

. والمهم أن تكون  ، وقد ينعكس هذا الترتيب البوليساليومية قبل لصقه في لوحة المحكمة وعلى الباب الرئيسي لمقر العمدة أو لمركز 

 .  المهلة المعطاة في التكليف ال تقل عن ثالثة أشهر من تاريخ آخر مرة ينشر فيها التكليف كما قدمنا

 –جدد حقوق التركة وديونها  - 54

 مدني على ما يأتي : 771نصوص قانونية : تنص المادة  

، قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل  ، خالل أربعة أشهر من يوم تعيينه تاب المحكمةعلى المصفي أن يودع قلم ك - 2 " 

 .  "، كل ذي شأن بحصول هذا اإليداع  ، بكتاب موصي عليه في الميعاد المتقدم . وعليه أيضاً أن يخطر على تقدير لقيمة هذه األموال

 .  "ذا وجدت ظروف تبرر ذلك ، إ ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد - 1 " 

 مدني على ما يأتي : 777وتنص المادة 

 .  "للمصفي أن يستعين في الجرد وفي تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة  - 2 "

ويجب على المصفي أن يثبت ما تكشف عنه أوراق المورث وما هو ثابت في السجالت العامة من حقوق وديون وما  - 1 " 

 .  "، وعلى الورثة أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه من ديون على التركة وحقوق لها  يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان

 مدني على ما يأتي : 775وتنص المادة 

 "، ولو كان وارثاً  يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشاً على شيء من مال التركة " 
 (1 )

  . 

                                                 

،  ، ابتداء بالمشروع التمهيدي مدني 771يراجع ما طرأ على هذه الطرق من تعديالت في أثناء المراحل التشريعية لنص المادة  ( 2) 

 .  2هامش  295، فلجنة مجلس الشيوخ : آنفاً ص  ابفلجنة الشؤون التشريعية بمجلس النو

 تاريخ النصوص : ( 1) 

، في ظرف  على المصفي أن يقدم للقاضي - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2925: ورد هذا النص في المادة  771م 

. ويجب أيضاً أن تعلن هذه  دير لقيمة هذه األموال، وتشتمل على تق ، قائمة تبين ما للتركة وما عليها أربعة أشهر من يوم تعيينه

. وفي  "، إذا وجدت ظروف تبرر ذلك  ويجوز أن يطلب إلى القاضي مد هذا الميعاد - 1.  القائمة في الميعاد المتقدم إلى كل ذي شأن

لقاضي وبإخطار كل ذي شأن بحصول لجنة المراجعة عدل النص بما يلزم المصفي بإيداع القائمة قلم كتاب المحكمة بدالً من تقديمها ل

 597، ووافقت عليه اللجنة تحت رقم  ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد اإليداع بموجب خطاب مسجل

) مجموعة األعمال التحضيرية  771، فمجلس الشيوخ تحت رقم  591. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي

 .  ( 191ص  – 199ص  1

، فيما عدا أن  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2919: ورد هذا النص في المادة  777م 

وعلى من تكون لديه معلومات عن حالة  "ري على الوجه اآلتي : الجزء األخير من الفقرة الثانية في المشروع التمهيدي كان يج

، ويجب على الورثة بوجه خاص أن يبلغوا المصفي عما يعلمونه  المورث المالية أن يتقدم بها للمصفي على أن يكون مسئوالً عنها

. ووافق عليه مجلس النواب تحت  في المشروع النهائي 595. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "من ديون على التركة 

وعلى من تكون لديه معلومات عن حالة المورث المالية أن يتقدم بها إلى  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة  591رقم 

ألن  "، وذلك  "وما يصل إلى علمه عنها من أي طريق كان  "، واستعيض عنها بعبارة  "المصفي على أن يكون مسئوالً عنها 

، ولهذا آثرت اللجنة أن تجعل العبارة عامة تنصرف إلى كل  ف بإبالغ المصفي معلومات عن حالة المورث لم يتقرر له جزاءالتكلي

.  "ما يصل إلى علم المصفي سواء عن طريق سعي ذوي الشأن لإلدالء إليه بمعلومات أو عن طريق سعيه هو في تحصيلها 

ألن التصفية تستلزم الوقوف على الديون والحقوق دون  "أو حقوق لها  "لثانية عبارة وأضافت اللجنة إلى الشق األخير من الفقرة ا
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وتعرض هذه النصوص لجرد المصفي للتركة وحصر مالها من حقوق وما عليها من ديون وإيداع قائمة بهذا الجرد قلم كتاب 

 ، وهذا هو جانب من جوانب المهمة الرئيسية للمصفي.  المحكمة

 2. وحتى يحصى ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون يستطيع أن يلجأ إلى الوسائل اآلتية : )  يه أوالً أن يجرد التركةفعل

، ويستخلص ما يجد فيها من ذكر لحقوق المورث أو ديونه معتمداً على ما  ( يرجع إلى أوراق المورث ودفاتره ومذكراته ومستنداته

، وبخاصة إلى مكاتب الشهر وتكاليف  ( ويرجع إلى السجالت العامة 1. )  يجدها عند المورثعسى أن يؤيد ذلك من مستندات 

،  ، ليكشف عن التسجيالت والقيود التي تثقل عقارات التركة فيعرف ما على التركة من ديون مكفولة بتأمينات عينية األطيان

( ويرجع إلى الورثة والموصي لهم ليستعلم منهم عما  9. )  وليكشف من تكاليف األطيان عما في تكليف المورث من أراض زراعية

( وقد رأينا أن  5. )  ، ويستوثق مما يقولون في ذلك بالمستندات واألوراق األخرى إذا أمكن يعرفون من حقوق للتركة أو ديون عليها

،  ري التي تقع في دائرتها عقارات التركةمن األعمال التي يبادر المصفي إلى القيام بها أن يشهر حق اإلرث في مكاتب الشهر العقا

، فيعرف من هذه التأشيرات  ويؤدي ذلك إلى أن كثيراً من دائني التركة العاديين يؤشرون بحقوقهم على هامش تسجيل حق اإلرث

يها يدعوهم فيه إلى تقديم ( ورأينا أيضاً أن المصفي يعلن تكليفاً لدائني التركة ومدين 9. )  كثيراً من الديون العادية التي على التركة

( وللمصفي أخيراً أن يلجأ  1. )  ، وبذلك يستطيع الوقوف على كثير مما للتركة وما عليها بيان بما لهم من حقوق ما عليهم من ديون

ئني ، كأن يستعلم عن ذلك من المصارف والشركات ومن دا إلى أية وسيلة أخرى يجدها في استطاعته للكشف عما للتركة وما عليها

التركة ومدينيها الظاهرين ومن شركاء المورث في األعمال التي كان يقوم بها ومن مستخدميه الخاصين الذين كانوا على اتصال 

، سواء تقدم إليهم في ذلك أو تقدموا هم من  بأعماله ومن غير أولئك وهؤالء ممن يستطيعون أن يقدموا له معلومات في هذا الشأن

 .  علوماتتلقاء أنفسهم بهذه الم

فإذا ما حصر المصفي ما للتركة من نقود وأوراق مالية ومفروشات وأثاث وحلى ومجوهرات وحقوق معنية ) كحق المؤلف 

، وله أن يستعين في  ، وجب عليه أن يقدر قيمة هذه األموال وحق المخترع ( ومنقوالت أخرى وتما تشتمل عليه من أرض ومبان

 .  ه دراية خاصة في تقديم بعض هذه األموال كالحلى والمجوهرات والحقوق المعنويةهذا التقدير بخير أو بمن يكون ل

، حتى لو كان دائناً  ، فمن كان تحت يده شيء من هذه األموال ويالحظ أن القانون حرم اإلستيالء على شيء من أموال التركة

 ً يعاقب بعقوبة التبديد كل من  "مدني كما رأينا على أن  775. وقد نصت المادة  ، يجب عليه أن يسلمه للمصفي أو موصي له أو وارثا

. فإذا أخفى الذين كانوا يقيمون مع الميت شيئاً من ماله غشاً بنية اإلستيالء  "استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً 

، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أوالده إذا أخفوا مثالً  د، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبدي عليه وتملكه

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد  شيئاً من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات

، توقع على كل من استولى غشاً على مال التركة حتى  . من المشروع على عقوبة جنائية هي عقوبة التبديد . . . وقد نصت المادة ": 

 ً ً  . فمن كان في يده مال للتركة ولم يبلغ عنه بنية تملكه لو كان وارثا ، وليس للوارث أن  ، وقعت عليه عقوبة التبديد حتى لو كان وارثا

، إذا كان هناك  ، كعقوبة السرقة وبة التبديد. وهذا ال يخل بتوقيع عقوبات أخرى أشد من عق يحتج بأنه يملك بالميراث ما استولى عليه

،  ، ما دام غير مصحوب باالستيالء على مال التركة . أما مجرد اإلهمال في التبليغ عن أموال التركة أو تعمد عدم التبليغ محل لذلك

                                                                                                                                                                    

، ثم وافق  777، ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  . فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد تفرقة

 .  ( 195ص  – 191ص  1ة عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيري

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2912: ورد هذا النص في المادة  775م 

)  775، فمجلس الشيوخ تحت رقم  597. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 519لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 159ص  – 195ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

 وتقابل في التقنينات المدينة العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 799 – 757م   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 759 – 752م   التقنين المدني الليبي

 .  ال مقابل    عراقيالتقنين المدني ال

 .  ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني 
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 ".  . . . . . فال يدخل في حكم المادة
 (2 )

  . 

، وتشتمل على  ، قائمة تبين ما للتركة من حقوق وما عليها من ديون سطناه، بعد جرد التركة على النحو الذي ب ويعد المصفي

ً  تقدير قيمة هذه األموال ، و ال تتبين  ، وما مقدار حقوقها وديونها ، هل هي موسرة أو معسرة . وهذه القائمة تبين حالة التركة مبدئيا

 .  سيجئحالة التركة نهائياً إال بعد تصفية المنازعات في القائمة على ما 

، وضرب له  وقد أوجب القانون على المصفي أن يودع هذه القائمة قلم كتاب المحكمة االبتدائية المختصة بنظر التصفية

، ويكفي أن نذكر بياناً لذلك  . ويغلب أن يضيق هذا الميعاد بما يستغرقه إعداد القائمة من وقت ميعاداً لذلك أربعة أشهر من يوم تعيينه

، ويكون بعد ذلك لدائني التركة العاديين أن يؤشرا بحقوقهم في  ث في مكاتب الشهر المختلفة يستغرق وقتاً غير قليلأن شهر حق اإلر

، فال يستطيع المصفي أن يحصي دائني التركة العاديين ولو على وجه تقريبي إال بعد  خالل سنة كاملة من وقت تسجيل حق اإلرث

. وإذا هو لم يعتمد على شهر حق اإلرث وتأشير  انقضاء أكثر من سنة من وقت تعيينه ، أي بعد انقضاء سنة من شهر حق اإلرث

، فإن  ، واكتفى بالتكليف الذي يدعو فيه دائني التركة ومدينيها أن يتقدموا ببيان ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون الدائنين بحقوقهم

. فال يكون أمام المصفي إلعداد القائمة متضمنة  قت نشر هذا التكليف آخر مرةالقانون أعطى مهلة للتقدم بهذا البيان ثالثة أشهر من و

كما تقول المذكرة اإل[ضاحية  -، وإخطار كل ذي شأن بحصول هذا اإليداع  ، وإيداعها قلم كتاب المحكمة تقديراً لقيمة أموال التركة

ه تمكن من توجيه التكليف المشار إليه لدائني التركة ، بفرض أن إال شهر واحد من وقت ورود آخر بيان " –للمشروع التهيدي 

 "، في أول يوم عين فيه  ، وتمكن كذلك من نشره ومدينيها
 (1 )

، بأنه  ، كما رأينا مدني 771لذلك قضت الفقرة الثانية من المادة  

وإيداعها واإلخطار بها على الوجه يجوز للمصفي أن يطلب إلى المحكمة مد ميعاد األربعة األشهر إلى مدة كافية إلعداد القائمة 

، وكثيراً ما توجد هذه الظروف  ، وذلك إذا وجدت ظروف تبرر ذلك السالف الذكر
 (9 )

  . 

. ووجب عليه  ، وجب عليه إيداعها قلم كتاب المحكمة االبتدائية المختصة بنظر التصفية ومتى أعد المصفي قائمة الجرد

، حتى يطلع  ، بحصول هذا اإليداع ، بكتاب موصي عليه ي له ودائن للتركة ومدين لها، من وارث وموص كذلك إخطار كل ذي شأن

، والتقدم بما عسى أن يكون لهم من اعتراضات عليها إلى المحكمة لتفحص  هؤالء إذا شاءوا على القائمة في قلم كتاب المحكمة

، في  ، كما قدمنا يكون إيداع القائمة وإخطار ذوي الشأن. ويجب أن  منازعاتهم وتتصرف فيها على الوجه الذي سنبينه فيما يلي

 .  ميعاد األربعة األشهر أو في الميعاد الذي حددته المحكمة أزيد من ذلك كما يقع غالباً 

 الفصل في المنازعات المتعلقة بالجرد  - 55

 مدني على ما يأتي : 759نص قانوني : تنص المادة  –

، ترفع  ، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها كل منازعة في صحة الجرد - 2 " 

 .  "، خالل الثالثين يوماً التالية لإلخطار بإيداع قائمة الجرد  ، بناء على طلب كل ذي شأن بعريضة للمحكمة

" 1 -  ً يصح التظلم من هذا األمر وفقاً ألحكام . و ، فإذا رأت الشكوى جدية أصدرت أمراً بقبولها وتجري المحكمة تحقيقا

 .  "قانون المرافعات 

،  . عينت المحكمة أجالً يرفع فيه ذو الشأن دعواه أمام المحكمة المختصة وإن لم يكن النزاع قد سبق رفعه إلى القضاء - 9 " 

وتقضي فيها هذه المحكمة على وجه االستعجال 
 (5 )

 "  . 

                                                 

 .  151ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 2) 

 .  159ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 1) 

بمد األجل المحدد قانوناً لتقديم بيان ما للتركة وما  "، يصدر قاضي األمور الوقتية أمراً على عريضة  وفيما يتعلق بتركات األجانب ( 9) 

 .  ثالثاً مرافعات ( 599 ) م "، والتصريح بأداء الديون التي ال نزاع فيها  عليها من الحقوق إذا وجدت ظروف تبرر ذلك

تتفق مع ما استقرت عليه  2911. وكانت المادة  من المشروع التمهيدي 2919 – 2911تاريخ النص : ورد هذا النص في المادتين  ( 5) 

، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يجعل المهلة في رفع المنازعة في حق الجرد خمسة عشر يوماً من  في التقنين المدني الجديد

ال تقبل المعارضة في األحكام الصادرة في تلك  "تجري على الوجه اآلتي :  2919. وكانت المادة  يوم إعالن قائمة الجرد

. ووافقت لجنة المراجعة على المادتين بعد  "، وميعاد استئناف هذه األحكام خمسة عشر يوماً إن كان االستئناف جائزاً  منازعاتال

. وفي لجنة  595. ووافق مجلس النواب على هذا النص تحت رقم  في المشروع النهائي 512إدماجهما في مادة واحدة تحت رقم 

ألن  "،  يرة التي تتضمن حكماً خاصاً بالمعارضة واالستئناف في المنازعات في صحة الجردمجلس الشيوخ حذفت الفقرة األخ
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. فإذا أودع المصفي قائمة الجرد قلم كتاب المحكمة  في المنازعات المتعلقة بالجردويعرض هذا النص إلجراءات الفصل 

. وألي منهم أن  ، تمكن هؤالء من اإلطالع عليها في قلم كتاب المحكمة وأخطر ذوي الشأن بإيداعها على النحو الذي بيناه فيما تقدم

د أغفلت أعياناً أو حقوقاً للتركة ، فالوارث أو الموصي له قد ينازع في أن القائمة ق ينازع فيها
 (2 )

، أو أنها أثبتت ديوناً على التركة  

، ومدين التركة قد ينازع في أن دينه  ، ودائن التركة قد ينازل في أن له مبلغاً أكبر من المبلغ الذي أدرج في القائمة ليست صحيحة

، فهؤالء يظلون غير معروفين فال يمكن  يدرجوا في القائمة لعدم ظهورهم. أما دائنو التركة العاديون الذين لم  ، وهكذا أقل مما أدرج

 .  مدني كما سيجئ 751، وقد عالج القانون أمرهم في المادة  إخطارهم بإيداع القائمة وال يتمكنون من المنازعة

رفعها صاحبها في خالل ، وي والمنازعة في قائمة الجرد ترفع بعريضة إلى المحكمة االبتدائية التي تنظر تصفية التركة

، فإذا  . وتفحص المحكمة المنازعة فحصاً مبدئياً  الثالثين يوماً التالية إلخطار المصفي له بإيداع قائمة الجرد في قلم كتاب المحكمة

كام ، وفقاً ألح ، وإال أصدرت أمراً بقبوله أن ويصح التظلم من األمر الذي تصدره المحكمة رأت أنها غير جدية أمرت برفضها

مرافعات بأن الخصم الذي صدر عليه األمر الحق في التظلم منه لنفس المحكمة التي أصدرت  919. وتقضي المادة  قانون المرافعات

، وتقضي المحكمة في التظلم على وجه السرعة  ، مع تكليف خصمه الحضور أمامها األمر
 (1 )

 .  بتأييد األمر أو إلغائه 

، لم يبق أمام صاحب المنازعة إال الطريق  ، فإن كان هذا األمر قد صدر برفضها ن المنازعةفإذا ما صدر أمر نهائي في شأ

، عينت  ، ولم تكن المنازعة قد سبق رفعها إلى القضاء . وإذا صدر األمر النهائي بقبول المنازعة ألنها جدية العادي للتقاضى

واه أمام المحكمة المختصة المحكمة التي أصدرت األمر أجالً يرفع فيه صاحب المنازعة دع
 (9 )

. وقد تكون المحكمة المختصة هي  

                                                                                                                                                                    

،  ، وجعلت المهلة في رفع المنازعة في صحة الجرد ثالثين يوماً بدالً من خمسة عشر يوماً  "مشروع قانون المرافعات تكفل به 

ووافق عليه  759، وصار رقمه  ر عليه في التقنين المدني الجديد، فأصبح النص بذلك مطابقاً لما استق وأدخلت بعض تعديالت لفظية

 .  ( 151ص  – 159ص  1مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

، وبخاصة ما كان متعلقاً بإغفال  منازعة في صحة الجرد: كل  792ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م 

، ترفع بعريضة أمام المحكمة ذات االختصاص بحسب القواعد العامة خالل ثالثين يوماً  أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها

تصفية التركة للتثبت من جدية . ) والتقنين السوري ال ينص على التحقيق المبدئي الذي تجريه محكمة  من إيداع قائمة الجرد

، ولكن ينص مع ذلك  . ويبدو أنه يجعل ذوي الشأن يرفعون منازعاتهم مباشرة إلى المحكمة المختصة بنظر هذه المنازعات المنازعة

 .  على أن ترفع المنازعات بعريضة وهذا مخالف للقواعد العامة (

 .  ) مطابق ( 755م    التقنين المدني الليبي 

 ال مقابل   المدني العراقي التقنين

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

، فقبل  ، فطعن الوارثان اآلخر بأنه أغفل الكثير من أعيان التركة ولم يدرجها في القائمة وفي إحدى القضايا كان المصفي أحد الورثة ( 2) 

، قضت محكمة النقض بأن الحكم  ولما طعن في هذا الحكم بالنقض.  هذا الطعن وأمرت المحكمة بتعديل القائمة على هذا األساس

الصادر من المحكمة االبتدائية بتعديل قائمة الجرد ينفذ في حق المصفي الذي أقامته محكمة االستئناف كما كان نافذاً في حق سلفهن 

 51رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519مايو سنة  21دون حاجة إلى النص على ذلك في منطوق الحكم االستئنافي ) نقض مدني 

 .  ( 111ص 

المعدل لتقنين المرافعات التفرقة بين الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة أو على وجه  2511لسنة  299وقد ألغى القانون رقم  ( 1) 

. فقد كانت الدعاوى  ى هذه التفرقة، وذلك إلغاء جميع اآلثار القانونية المترتبة عل االستعجال والدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد

، وميعاد  ، وال تجوز المعارضة في الحكم الغيابي الصادر فيها التي تنظر على وجه السرعة ال تعرض على قاضي التحضير

 "ارة ، فلم يصبح لعب . وأكثر هذه المزايا أصبحت شاملة لجميع الدعاوى االستئناف عشرة أيام أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم

 .  مدلول أكثر من استدعاء نظر المحكمة إلى سرعة الفصل في الدعوى "على وجه السرعة 

ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي ألموال  "مرافعات على أن  591، تنص المادة  وفيما يتعلق بتركات األجانب ( 9) 

، ويأمر القاضي  ميعاد ثالثين يوماً من تاريخ اإلخطار بإيداع القائمة التركة من أحد ذوي الشأن إلى قاضي األمور المستعجلة في

،  . ويحدد أجالً يرفع خالله من يرى تكليفه من الطرفين دعواه إلى المحكمة المختصة بتعديل القائمة مؤقتاً إذا رجح صحة المنازعة

، ويجوز رفع المنازعة من النيابة إذا  داد بها في التصفية، جاز للقاضي أن يأمر بعدم االعت فإذا انقضى هذا األجل ولم ترفع الدعوى
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. وفي جميع األحوال تقضي  ، وفي هذه الحالة ترفع الدعوى أمامها باألوضاع العادية للتقاضي نفس المحكمة التي أصدرت األمر

مرافعات  979صدره تطبيقاً للمادة . وال تجوز المعارضة في الحكم الذي ت المحكمة المختصة في المنازعة على وجه االستعجال

. ولما كانت المادة  ، وتقضي بعدم جواز المعارضة إال في الحاالت التي ينص عليها القانون 2511لسنة  299المعدلة بالقانون رقم 

غيره  ( تقضي بأن تسري على الدعاوى التي يوجب قانون المرافعات أو 2511لسنة  299مرافعات ) المعدلة بالقانون رقم  227

من القوانين الفصل فيها على وجه السرعة القواعد العامة في رفع الدعاوى ونظرها وإجراءات الطعن في الحكم الصادر فيها 

( وهي تقضي بأن  2511لسنة  299مرافعات ) المعدة بالقانون رقم  1/  591. لذلك تسري في ميعاد االستئناف المادة  ومواعيده

 .  ، وذلك إذا كان االستئناف جائزاً  اً من يوم صدور الحكميكون هذا الميعاد ستين يوم

 تسوية ديون التركة –المرحلة الثالثة  - 3 

  المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة – 56

( تعجيل  1. )  مدني ( 759 - 752( متى توفى ديون التركة ومن أين توفى ) م  2تتضمن هذه المرحلة المسائل اآلتية : )  

( وفاء  5. )  مدني ( 751 – 759( استبقاء أجل الديون وتوزيعها على الورثة ) م  9. )  مدني ( 755بالديون المؤجلة ) م الوفاء 

 .  مدني ( 757( تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ) م  9. )  مدني ( 751الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ) م 

 وفىمتى توفى ديون التركة ومن أين ت - 57

 مدني على ما يأتي : 752نصوص قانونية : تنص المادة  – 

، يقوم المصفي بعد استئذان المحكمة بوفاء دوين التركة التي  بعد انقضاء الميعاد المعين لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد " 

ً  . أما الديون التي توزع فيها لم يقم في شأنها نزاع  .  " ، فتسوي بعد الفصل في النزاع نهائيا

 مدني على ما يأتي : 751وتنص المادة 

،  ، ولو لم يقم في شأنه نزاع ، أن يقف تسوية أي دين ، في حالة إعسار التركة أو في حالة احتمال إعسارها على المصفي " 

 .  "حتى يفصل نهائياً في جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة 

 مدني على ما يأتي : 759وتنص المادة 

، ومن ثم ما يكون قد باعه بسعر  ، ومما تشتمل عليه من نقود يقوم المصفي بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها - 2 " 

 .  "، فمن ثمن ما في التركة من عقار  . فإن لم يكن كل ذلك كافياً  ، ومن ثم ما في التركة من منقول السوق من أوراق مالية

،  وتابع منقوالت التركة وعقاراتها بالمزاد العلني وفقاً لألوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية - 1 " 

، لزمت أيضاً موافقة  . فإذا كانت التركة معسرة إال إذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى أو على أن يتم ممارسة

 "في جميع األحوال الحق في أن يدخلوا في المزاد ، وللورثة  جميع الدائنين
 (2 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  "تعلق بالتركة حق لقاصر أو عديم أهلية أو غائب 

 تاريخ النصوص : ( 2) 

، فيما عدا بعض  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2915: ورد هذا النص في المادة  752م 

، ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 511. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  لفظية خالفات

 – 151ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  752، ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  بعد إدخال بعض تعديالت لفظية 519

157 )  . 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2919: ورد هذا النص في المادة  751م 

 751، فمجلس الشيوخ تحت رقم  512. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 519لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 155ص  – 157ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2911رد هذا النص في المادة : و 759 م

. وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب استفسر في صدد الفقرة الثانية عن  في المشروع النهائي 515لجنة المراجعة تحت رقم 

بأن الورثة قد يتفقون على إدخال تعديل في  "، فأجيب  "ا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أخرى إال إذ "المقصود بعبارة 



 

 

 

 

2051 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

. وقد رأينا  ، وألموال التركة التي توفي منها هذه الديون وتعرض هذه النصوص للوقت الذي يوفي فيه المصفي ديون التركة

فانفتح بهذا اإلخطار باب تقديم ،  أن المصفي قد أعد قائمة جرد التركة وأودعها قلم كتاب المحكمة وأخطر كل ذي شأن بهذا اإليداع

. فعلى المصفي أن  ، ثالثين يوماً من وقت اإلخطار . ورأينا أن القانون ضرب ميعاداً للتقدم بهذه المنازعات المنازعات في الجرد

. فإذا  ة الجرد، وفي نهاية الثالثين يوماً يستطيع أن يقف على المنازعات التي تقدمت في صحة قائم يتربص حتى انقضاء هذا الميعاد

كانت هناك حقوق أو أموال للتركة أغفل إدراجها في القائمة وعلم بها عن طريق تقدم وارث أو دائن أو أي ذي شأن آخر بمنازعة في 

، وقد رأينا أنه ينوب عن  ، بحث األمر وسعى في الحصول على ما نقص التركة من مال ولو كان ذلك عن طريق التقاضي شأنها

. وإذا كانت هناك منازعات في ديون التركة التي أدرجها في  مدني ( 2/  779 عاوى التي ترفع منها أو عليها ) مالتركة في الد

 .  ، فإنه يقف على هذه المنازعات ويعرف ديون التركة التي ليس فيها نزاع وتلك التي توزع فيها القائمة

، فإنه يستطيع أن يعرف من قائمة الجرد التي أعدها حالة  يهاوسواء كانت ديون التركة خالية من النزاع أو كان متنازعاً ف

، فيفرض لذلك أن  . وفي تقديره إلعساره التركة يكفي أن يقوم احتمال ألن تكون معسرة ، وهل هي موسرة أوت معسرة التركة

 .  الديون المتنازع فيها ديون صحيحة حتى يكون في الجانب المأمون

، فعليه أن يقف وفاء أي دين ولو  أو أن هناك احتماالً ألن تكون معسرة على النحو الذي قدمناه ، فإذا رأى أن التركة معسرة

، فإن دائن التركة ال يستطيع الحصول على كل حقه والبد أن يكتفي  . ذلك ألن إذا تبين نهائياً أن التركة معسرة لم يقم في شأنه نزاع

. فال بد إذن من أن ينتظر حتى يفصل نهائياً في الديون التي  مقدار هذه الحصة "، والمصفي ال يستطيع أن يعرف مقدما  بحصة منه

. وفي ذلك  ، وعند ذلك يستطيع أن يتثبت من مقدار جميع الديون التي على التركة في صورتها النهائية رفعت في شأنها منازعات

،  كانت التركة معسرة فإن دائني التركة يتحاصون أموالها ، ولما ، فيوزع أموال التركة على دائنيها الوقت فقط يوفي دوين التركة

 .  ويأخذ كل منهم حصة بنسبة الدين الذي له

، فإنه ال يقوم حينذاك مانع من الوفاء بالديون  أما إذا رأى المصفي أن التركة موسرة حتى مع حساب الديون المتنازع فيها

، ويوفيها بعد انقضاء  هذه الديون من أموال التركة على النحو الذي سنبينه. وعلى المصفي أن يوفي  التي لم يقم في شأنها نزاع

، وبعد أن يستأذن في الوفاء بها المحكمة االبتدائية التي تنظر شؤون  الثالثين يوماً المحددة لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد

، ولما كانت التركة موسرة فإنها تتسع  في النزاع القائم في شأنها نهائياً  ، فال يوفيها إال عند الفصل . أما الديون المتنازع فيها التصفية

 .  لوفاء كل هذه الديون

  

. ويبدأ من هذه األموال بما يقتضيه من حقوق لها في ذمة  ، من أموال التركة ، على النحو الذي قدمناه وهو يوفي ديون التركة

ه كلها مبالغ حاضرة يستطيع أن يوفي منها ديون التركة فوراً ، فهذ مدينيها وبما تشتمل عليه التركة من نقود
 (2 )

  . 

. فيبدأ ببيع األوراق المالية من  ، األيسر فاأليسر ، شرع في بيع أموال التركة األخرى فإذا لم تكف هذه المبالغ للوفاء بالديون

. فإذا كان ثمن  لية أسعاراً يومية معينة في البورصةأسهم وسندات إذا وجدت ويبيعها بسعر السوق في يوم البيع فإن لألوراق الما

، وهذه وتلك بالقدر الكافي لوفاء  ، ثم يبيع عقاراتها ، فإنه يبيع منقوالت التركة األوراق المالية ال يزال غير كاف للوفاء بالديون

 الديون

                                                                                                                                                                    

. ثم وافق عليه مجلس  511، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  "األوضاع والمواعيد المنصوص عليها في البيوع الجبرية 

 .  ( 191ص  199ص  1ية ) مجموعة األعمال التحضير 759الشيوخ تحت رقم 

 .  وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

 وتقابل في التقنينات المدنية العربية :

 ) مطابق ( 795 – 791 م   التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 751 – 759م    التقنين المدني الليبي

 .  ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 .  قارية اللبناني ال مقابلقانون الملكية الع

، فيوفي المصفي منها ديون التركة والوصايا  وهناك رأي يذهب إلى أن يدخل في هذه المبالغ أيضاً ريع أموال التركة ونماؤها ( 2) 

مع ذلك  ، فهم يجعلون التركة ملكاً للورثة بمجرد موت المورث ويجعلون الديون . وهذا يتفق مع رأي الكثير الحنابلة والتكاليف

 .  ( 2هامش  55وقارن آنفاً ص  – 2هامش  991ص  255فقرة  5متعلقة بنمائها لتعلقها بأصل النماء ) الوسيط 
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 ً لإلجراءات التي رسمها تقنين المرافعات للبيوع  وتباع منقوالت التركة ) غير األوراق المالية ( وعقاراتها بالمزاد العلني طبقا

، وباتفاق دائني التركة ) أو الموصي لهم (  ، باتفاق جميع الورثة . ومع ذلك يجوز الجبرية وفي المواعيد التي حددها هذا التقنين

 بعض اإلجراءات أو تضاف ، فتحذف مثالً  ، إدخال تعديل في هذه اإلجراءات أو في هذه المواعيد أيضاً إذا كانت التركة معسرة

، أو يتفق على تقصير بعض المواعيد أو على إطالتها  إجراءات أخرى
 (2 )

، جاز للورثة  . فإذا بيع المنقول أو العقار بالمزاد العلني 

. ويجوز  المزاد، أن يدخلوا في  ، وجاز من باب أولى لدائني التركة وللموصي لهم بالرغم من أنهم يعتبرون مالكين ألموال التركة

 ً ، أن يباع المنقول والعقار ال في المزاد  ، مع اتفاق دائني التركة والموصي لهم في حالة إعسار التركة ، باتفاق جميع الورثة أيضا

، سواء كان البيع ألجنبي أو لوارث أو لدائن أو لموصي لها  العلني بل ممارسة
 (1 )

  . 

 تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة  – 58

 مدني على ما يأتي : 755نص قانوني : تنص المادة  –

، وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن مراعية في  ، أن تحكم بحلول الدين المؤجل ، بناء على طلب جميع الورثة للمحكمة " 

 " 955ذلك حكم المادة 
 (9 )

  . 

، وال يجوز  ، بل يبقى الدين مؤجالً بعد موته ين. فهذه ال تحل آجالها بموت المد ويعرض هذا النص لديوان التركة المؤجرة

، ويكون من  . وقد ألي حل األجل إال بعد وقت طويل لدائن التركة ذي الدين المؤجل أن يطالب المصفي بالدين إال عند حلول األجل

فقد  "يدي في هذا الصدد : . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمه مصلحة الورثة تعجيل الدين المؤجل ودفعه قبل حلول األجل

، طلبوا من القاضي أن يحكم بحلول  ، فإذا انعقد إجماعهم على ذلك يكون من مصلحة الورثة جميعاً الحكم بحلول الديون المؤجلة

                                                 

، قبل بيع مصوغات أو سبائك من الذهب أو الفضة أو من أي معدن  يجب "مرافعات من أنه  915مثل ذلك ما نصت عليه المادة  ( 2) 

ً نفيس آخر وبيع المجوهرات واألحجار  ، أن يحصل النشر في الصحف  الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على مائة وخمسين جنيها

، أو أن يكون  . فيجوز االتفاق على أن يكون النشر في أكثر من ثالث صحف أو أقل . . "ثالث مرات في أيام مختلفة قبل يوم البيع 

يعلن قلم  "مرافعات في البيع الجبري للعقار من أن  199ه المادة . ومثل ذلك أيضاً ما نصت علي النشر في صحف معينة بالذات

. فيجوز االتفاق على أن  ".  . . الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد إلجرائه بمدة ال تزيد على ثالثين يوماً وال تقل عن خمسة عشر

ً  يوماً يكون اإلعالن عن بيع العقار قبل اليوم المحدد إلجرائه بمدة تزيد على ثالثين   .  ، أو تقل عن خمسة عشر يوما

 .  2هامش  292وأنظر ما وقع في هذا الشأن من استفسار في لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب آنفاً ص 

مبلغ ، كما هو األمر لو كان حق الدائن هو  ونفرض في كل هذا أن الحق الذي لدائن التركة يمكن تنفيذه عيناً من أموال التركة نفسها ( 1) 

، فإن حق الدائن في  ، كما لو كان المورث مديناً بعمل لدائنه . أما إذا كان حق الدائن ال يمكن تنفيذه عيناً من أموال التركة من النقود

، فيصبح مبلغاً من النقود يمكن التنفيذ به  . ومن ثم يجب تحويله إلى تعويض هذه الحالة ال يمكن تقاضيه مباشرة من أموال التركة

 .  ( 212ى أموال التركة ) إسماعيل غانم ص عل

،  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2911تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

تعويضه عما  "راعى فيه فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يصرح في الشطر األخير من النص بأن المبلغ الذي ستحقه الدائن ي

. ووافقت  "، على أاليجاوز هذا التعويض قيمة الفائدة عن ستة أشهر ما لم يكن هناك اتفاق سابق  يوفته من ربح بسبب الوفاء المعجل

. وفي لجنة مجلس الشيوخ  519. ووافق عليه مجلس النواب تحت  في المشروع النهائي 519لجنة المراجعة على النص تحت رقم 

، وصار رقم  ، ولذلك حذف الشطر األخير من النص مدني بدالً من ذكر مضمون هذا الحكم 955فى باإلشارة على حكم المادة اكت

 .  ( 195ص  – 191ص  1. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  755النص 

 .  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 799م    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 757م    التقنين المدني الليبي

 ال مقابل    التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني 
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 "الدين المؤجل وبتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن 
 (2 )

يق للمادة . وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن الذي عجل دينه يجري بالتطب 

، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد  إذا اتفق على الفوائد "، وتنص على أنه  مدني 955

، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد  ، على أن يتم الرد في أجل ال يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا اإلعالن ورد ما اقترضه

. وال يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابالً من أي نوع بسبب تعجيل  المستحقة عن ستة األشهر التالية لإلعالن

 .  "، وال يجوز االتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه  الوفاء

، يجب أن يكون قد انقضى من  د التعجيل بالوفاء به، الذي اتفق فيه على فوائد ويرا ويخلص منه هذا النص أن الدين المؤجل

، بناء على طلب جميع  ، فيعلن المصفي الدائن بعد انقضاء هذه المدة أجله ستة أشهر على األقل ولو كان ذلك قبل موت المورث

بوفاء الدين في أجل ال ، و . وعند ذلك تقضي المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية بحلول الدين المؤجل ، بتعجيل الوفاء الورثة

، على أن تؤدي له الفوائد المستحقة عن ستة أشهر أخرى تالية لهذا اإلعالن  يجاوز ستة أشهر من تاريخ إعالن الدائن بتعجيل الوفاء

لتعجيل ، وستة أشهر أخرى تالية إلعالنه با وعلى ذلك يتقاضى الدائن فوائد سنة على األقل : ستة أشهر انقضت قبل إعالنه بالتعجيل
 (1 )

  . 

، ولكن ال يخصم منه  ، فال يقدر له تعويض ، فالتعجيل ال يضر الدائن في شيء بل يفيده أما إذا كان الدين المؤجل ال فوائد له

شيء في نظير التعجيل 
 (9 )

  . 

 استيفاء أجل الديون وتوزيعها على الورثة  - 59

 مدني على ما يأتي : 759نص قانوني : تنص المادة  –

،  ، تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال التركة إذا لم يجع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل - 2 " 

 .  "بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون في نتيجته معادالً لصافي حصته في اإلرث 

، على أن تحتفظ لمن كان له تأمين خاص  تركة تأميناً كافياً على عقار أو منقولوترتب المحكمة لكل دائن من دائني ال - 1 " 

، ولو بإضافة تأمين تكميلي يقدمه الورثة من مالهم الخاص أو باالتفاق على أية تسوية  . فإن استحال تحقيق ذلك بنفس هاذ التأمين

 .  "، رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها  أخرى

، وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً لألحكام  ، إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره وفي جميع األحوال - 9 " 

 .  "المقررة في شهر حق االختصاص 

 مدني على ما يأتي : 751وتنص المادة 

.  " 755ل األجل طبقاً للمادة ، أن يدفع القدر الذي اختص به قبل أن يح ، بعد توزيع الديون المؤجلة يجوز لكل وارث " 
 (5 )

  

                                                 

 "، يصدر قاضي األمور الوقتية أمراً على عريضة  وفيما يتعلق بتركات األجانب – 197ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

، وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد  ، وتعيين المبلغ الذي يستحقه الدائن وفقاً للقانون بحلول الديون التي يجع الورثة على حلولها

 .  ثالثاً مرافعات ( 599) م  "الورثة 

 .  921فقرة  9الوسيط  ( 1) 

 .  197ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 

 تاريخ النصوص : ( 5) 

من المشروع التمهيدي على وجه يتفق في مجموعة مع ما استقر عليه في التقنين المدني  2917: ورد في هذا النص في المادة  759 م

في المشروع  511، وصار رقمه  ة بما جعله مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد. وعدل النص في لجنة المراجع الجديد

 - 195ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  759، فمجلس الشيوخ تحت رقم  515. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  النهائي

 .  ( 191ص 

. ووافقت عليه  مهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع الت 2915: ورد هذا النص في المادة  751م 

 751. فمجلس الشيوخ تحت رقم  519. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 511لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 195ص  – 191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  في التقنين المدني السابقوال مقابل لهذه النصوص 

 وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :
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، وآثروا أو آثر بعضهم أن تبقى مؤجلة  وتفترض هذه النصوص أن الورثة لم يجمعوا على تعجيل بالوفاء بالديون المؤجلة

. عند ذلك تتولى المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية توزيع ديون التركة المؤجلة  لالستفادة من األجل
 (2 )

وكذلك على الورثة  

، بحيث يكون لكل وارث حصة من األموال وحصة من الديون إذا استنزلت الثانية من األولى كان الباقي معادال  توزيع أموال التركة

، قد يستعين  وهذه عملية حسابية دقيقة ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  لصافي حصته في اإلرث

، فقد كانت كل التركة  . وتبقى مشكلة أخرى هي أن الديون المؤجلة بتوزيعها على الورثة تقد تجزأ ضمانها رالقاضي فيها بخبي

، فأصبح الدين بعد أن اختص به وارث معين ال يضمنه إال جزء من التركة هو الجزء الذي وقع في نصيب هذا  ضامنة ألي دين منها

، ألن التركة المعسرة  . ولما كان المفروض أن التركة موسرة تترتب على تجزئة الدين. وهذه نتيجة يجب التسليم بها ألنها  الوارث

، فالمفروض تبعاً لذلك أن جزء التركة الذي وقع في نصيب الوارث يفي بالدين  يحل فيها الديون المؤجلة وتوزع كلها على الدائنين

ضي أن يرتب له حق اختصاص على عقارات التركة التي وقعت ، يجوز للقا . ولكي يكون الدائن مطمئناً على حقه الذي اختص به

. بل تجوز مطالبة الوارث بإضافة ضمان تكميلي من ماله  ، وذلك بالرغم من أن الدين مؤجل ولم يصدر به حكم في نصيب الوارث

ذا لم يكن أن يتحقق للدائن . فإ ، كتقديم كفيل عيني أو شخصي أو عقد تأمين لمصلحة الدائن الخاص أو مطالبته بأية تسوية أخرى

، ما وقع منها في نصيب الوارث وما وقع في  ، وضمانه هو كل أموال التركة ، فإن حقه يبقى غير قابل للتجزئة الضمان الكافي

 "، مع مراعاة اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلشهار هذا الحق  نصيب الورثة اآلخرين
 (1 )

  . 

على أن تحتفظ ) المحكمة ( لمن كان له تأمين  ":  759( تقول الفقرة الثانية من المادة  2وهناك تعقيبان على ما تقدم : ) 

.  ، يبقى له هذا التأمين كما كان ، كرهن أو امتياز . فمن كان له من الدائنين منذ البداية تأمين خاص "خاص بنفس هذا التأمين 

يكون الوارث الذي وقع في نصيبه العين المثقلة بهذا التأمين الخاص هو الذي يختص بالدين الذي لصاحب ويحسن في هذه الحالة أن 

( قد ترى المحكمة حاجة إلى إضافة ضمان تكميلي يقدمه الوارث من ماله الخاص أو االتفاق على أية تسوية  1. )  هذا التأمين

، بل قد ال يقع في نصيبه أي  ركة يفي بنصيبه من أموال التركة منقوالً ، مع أن المفروض أن نصيب الوارث من أموال الت أخرى

، كأن يقدم عقاراً يملكه ترتب عليه المحكمة حق  . ففي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم ضماناً تكميلياً من ماله الخاص عقار

، كأن تكون حلياً أو مجوهرات أو أوراقاً  . وهذا ال يمنع من ترتيب تأمين على المنقوالت التي وقعت في نصيب الوارث اختصاص

مالية يقدمها الوارث رهناً حيازياً للدائن 
 (9 )

. ويالحظ أن عملية تأمين الديون المؤجلة بعد توزيعها على الورثة تقتضي أن كثيراً من  

. لذلك  ي تكليف عيني، وقد كانت خالية من قبل من أ عقارات التركة ترتب عليها المحكمة حقوق اختصاص لمصلحة الدائنين

،  وفي جميع األحوال إذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد سبق شهره "فقرة ثالثة تقول :  759أضيفت في لجنة المراجعة إلى المادة 

 .  "وجب أن يشهر هذا التأمين وفقاً لألحكام المقررة في شهر حق االختصاص 

، فقد يرغب أحد الورثة تعجيل الوفاء بالديون  لى النحو السابق الذكرفإذا ما اختص كلو ارث بنصيب من الديون المؤجلة ع

. وقد قدمنا أن الذي دعا إلى توزيع الديون المؤجلة على الورثة دون التعجيل بوفائها هو أن الورثة لم  المؤجلة التي وقعت في نصيبه

ل الوفاء بالديون المؤجلة ومنعه من ذلك عدم انعقاد ، فيجوز إذن أن يكون من بينهم من كان يريد تعجي يجمعوا على هذا التعجيل

                                                                                                                                                                    

مصري ال نظير لها في المادة  759، فيما عدا أن الفقرة الثالثة من المادة  ) مطابق 791 – 791م   التقنين المدني السوري

 .  سوري ( 791

 .  ) مطابق ( 599 – 755 م  التقنين المدني الليبي

 .  ال مقابل  المدني العراقيالتقنين 

 قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 .  أما الديون الحالة فإن المصفي يكون قد وفاها قبل توزيع أموال التركة وديونها المؤجلة على الورثة ( 2) 

 "هيدي في هذا المسألة أيضاً : وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم – 195ص  – 197ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

، ووفق فيها بين مصلحة الدائنين في أال يتجزأ ضمانهم ومصلحة الورثة في أن  وهذه هي أدق نقطة في التصفية عالجها المشروع

 .  ( 191ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، وفي أن يكون كل مسئوالً عن الديون األخرى  تتجزأ عليهم الديون

وترتب  "بعد عبارة  "على عقار أو منقول  "، عبارة  759، في الفقرة الثانية من المادة  أضيفت في لجنة مجلس الشيوخ وقد ( 9) 

، ألنه إذا كان من المرغوب فيه بيع المنقوالت للوفاء  الواردة في صدر الفقرة "المحكمة لكل دائن من دائني التركة تأميناً كافياً 

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، كان ذلك أصلح للورثة والدائنين على السواء  ن ترتيب تأمين عليهاإذا أمك "، ولكن  بالديون

 .  ( 191ص 
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. فيستطيع هذا الوارث الذي كان يريد تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة أن يقوم هو بتعجيل الوفاء بما وقع في نصيبه من  إجماع الورثة

المبلغ الذي يستحقه الدائن طبقاً  ، وبتعيين . ويطلب إلى المحكمة أن تقضي بحلول الدين المؤجل الذي وقع في نصيبه هذه الديون

التي سبق بيانها  755ألحكام المادة 
 (2 )

  . 

  وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد - 61

 مدني على ما يأتي : 751. نص قانوني : تنص المادة  . .

، ال يجوز لهم  دائنو التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها في قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة " 

 "، وإنما لهم الرجوع على الورثة بسبب إثرائهم  أن يرجعوا على من كسب بحسن نية حقاً عينياً على تلك األموال
 (1 )

  . 

، ولم يعلموا بالتكليف الذي وجهه المصفي  الذين ليس لهم تأمين خاص على أموال التركة وبعرض هذا النص لدائني التركة

، ولم يستطيعوا المنازعة في  ، فلم تظهر الديون التي لهم على التركة في قائمة الجرد ، بل قد يكونون لم يعلموا بموت المدين للدائنين

، ويستولي كل وارث على نصيبه على اعتبار أنه خالص من  ين حتى تتم التصفية. فهؤالء يبقون في الغالب مجهول القائمة لجهلهم بها

، ويستطيعون الرجوع بها على أموال التركة ما بقيت  . ال شك في أن هؤالء الدائنين تبقى حقوقهم قائمة ما داموا لم يستوفوها الديون

إذا رجع أحد منهم على عين للتركة في يد أحد الورثة ونفذ بحقه على . ف ، إذ ال تركة إال بعد سداد الديون هذه األموال في أيدي الورثة

 .  ، رجع الوارث على الورثة الباقين كل بقدر حصته في الدين هذا العين

، أو رتب عليها حقاً عينيا كرهن ألجنبي حسن النية ألي علم إن هناك دائنين للتركة  ولكن إذا تصرف الوارث في عين للتركة

، حتى لو لم يشهر حق اإلرث أو شهر ولم  ، لم يستطع هؤالء الدائنون أن يتتبعوا العين أو يتقدموا على األجنبي وقهملم يستوفوا حق

. ذلك ألن  تنقض سنة من وقت شهره واستطاع الدائنون أن يؤشروا بحقوقهم على هامش تسجيل حق اإلرث قبل انقضاء هذه السنة

، وإذا كانت التصفية ال تحمي الورثة من هؤالء  ي التركة الذين لم يتقدموا في التصفيةالتصفية الجماعية تقطع السبيل على دائن

. ومن يتعامل مع الوارث بحسن نية بعد انتهاء التصفية من حقه أن  ، فإنها تحمي الغير الدائنين ما دامت أعيان التركة باقية في أيديهم

ال يجوز لدائن لم يظهر في التصفية أن يتتبع عيناً للتركة تحت يده أو أن يتقدم ، ف يطمئن إلى أن التصفية قد خلصت التركة من الديون

كما تقول  –، وذلك  . وإنما يجوز لهذا الدائن أن يرجع على الوارث الذي تصرف في هذه العين أو رتب عليها حقاً عينياً  عليه فيها

، كالثمن إذا كان التصرف بيعاً  قد أخذه مقابالً لمال التركة في حدود ما عسى أن يكون " –المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 

 "والبدل إذا كان مقايضة والعوض إذا كان هبة 
 (9 )

. وهذا كله دون  والرجوع هنا يكون بسبب إثراء الوارث على حساب الدائن 

وذلك بأن يرجع الدائن على أعيان ،  إخالل برجوع الدائن على الوارث الذي تصرف في العين عن طريق غير طريق اإلثراء هذا

 .  التركة التي ال تزال باقية في يد هذا الوارث كما سبق القول

 تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف  – 61

 مدني على ما يأتي : 757نص قانوني : تنص المادة  -

                                                 

 .  97أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2999تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، فمجلس الشيوخ  511. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 517ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 112ص  – 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  751تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ) مطابق ( 797 م  التقنين المدني السوري 

 ) مطابق ( 592 م   التقنين المدني الليبي 

 ال مقابل    التقنين المدني العراقي

 ال مقابل  قانون الملكية العقارية اللبناني

 .  119ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 
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 "، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف  ، بعد تسوية ديون التركة يتولى المصفي " 
( 2 )

  . 

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في  ويعرض هذا النص لما يبقى بعد سداد الديون من التكاليف على التركة

، ومن التكاليف ما عسى أن يكون على التركة من ضريبة  بعد سداد ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرها من التكاليف "هذا الصدد : 

.  "لخزينة الدولة 
 (1 )

. والوصية  ، إذ هي تفرض على صافي أموال التركة وضريبة التركات تستوفي من التركة بعد سداد ديونها 

، وما جاوز حدود الثلث ال ينفذ إال  تنفذ في حدود ثلث أموال التركة بعد سداد ديونها أيضاً إذ أن ديون التركة تقدم على الوصايا

 ، وسنبحث الوصية فيما يلي : بأجازة الورثة

،  ، ينفذ التكاليف التي على التركة ، بعد أن يوفي ديون التركة وهي مقدمة على الوصايا والتكاليف األخرى فالمصفي إذن

وينفذ الوصايا إن وجدت في الحدود المتقدمة الذكر 
 (9 )

  . 

 تسليم أموال التركة للورثة خالية من الديون وقسمة هذه األموال –المرحلة الرابعة  - 4

 لمرحلة التي تتضمنها هذه المرحلةا - 62

، إذ يكون قد تحقق  ، يكون ما بقى من أموال التركة ملكاً خالصاً للورثة : بعد أن يسدد المصفي الديون والوصايا والتكاليف 

، كل بحسب نصيبه  التركة. فعلى المصفي أن يسلم للورثة ما بقى من أموال  المبدأ القاضي بأال تركة إال بعد سداد الديون تحققاً عملياً 

،  ، ومن ثم يجوز ألي وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه مفرزاً  . ولكن هذه األموال تكون شائعة بين الورثة في اإلرث

خاصة ، إال أن هناك أشياء ثالثة تنفرد بأحكام  . وتسري على القسمة القواعد المقررة لها فيتعين على المصفي عندئذ أن يقوم بالقسمة

( المستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري الذي  1. )  ( األوراق العائلية واألشياء التي تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث 2: ) 

. وقد يقوم المورث نفسه حال حياته بقسمة تركته على ورثته عن  ( الديون التي للتركة على الغير 9. )  عسى أن يوجد في التركة

،  . ولما كانت هذه القسمة تتناول أموال التركة والورثة والديون التي على التركة وهذا ما يسمى بقسمة المورث،  طريق الوصية

، فيجب وضع قواعد خاصة للحاالت التي ال تتناول فيها قسمة المورث كل أموال  وهذه كلها ال تتحدد نهائياً إال عند موت المورث

 .  ةالتركة أو كل الورثة أو كل ديون الترك

( تسليم ما بقى من أموال التركة بعد تصفيتها للورثة ) م  2فالمسائل التي يجب بحثها في هذه المرحلة الرابعة هي إذن : ) 

( أحكام خاصة تنفرد بها بعض أموال التركة عند قسمتها )  9)  –(  595 – 591( قسمة المصفي للتركة ) م  1. )  ( 592 – 755

( الحاالت التي ال تتناول فيها قسمة المورث كل أموال  9. )  ( 521و م  595 – 597 سمة المورث ) م( ق 5. )  ( 591 – 599م 

 .  ( 529وم  522 – 529التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة ) م 

                                                 

.  شروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن الم 2992تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  511. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 515ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 111ص  – 112ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  757تحت رقم 

 .  التقنين المدني السابق وال مقابل للنص في

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 795م    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 591م    التقنين المدني الليبي

 ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 قانوني الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 .  111ص  1تحضيرية مجموعة األعمال ال ( 1) 

، وقدمت على أنصبة الورثة فيقدم الموصي له  وإذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة أخرت عن ديون التركة فتتقدم هذه عليها ( 9) 

 ، ويتقاضى نصيبه أوالً والباقي من التركة يقسم على الورثة بحسب أنصبتهم في الميراث ) قارن على الورثة في حدود ثلث التركة

، واضطر المصفي أن يفي الدين  . وإذا كانت الوصية بعين معينة أو حصة شائعة في عين معينة ( 995عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

 95، كان للموصي له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الديون ) م  كله أو بعضه من هذه العين

 .  من قانون الوصية (
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 تسليم ما بقى من أموال التركة بعد تصفيتها للورثة  – 63

 تي :مدني على ما يأ 755نصوص قانونية : تنص المادة  –

 .  "، كل بحسب نصيبه الشرعي  ، يؤول ما بقى من أموالها إلى الورثة بعد تنفيذ التزامات التركة " 

 مدني على ما يأتي : 599وتنص المادة 

 .  "يسلم المصفي إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة  - 2 " 

، يتسلموا بصفة مؤقتة األشياء  ، المطالبة بأ المتعلقة بالجرد، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات  ويجوز للورثة - 1 " 

 .  "، وذلك مقابل تقديم كفالة أو بدون تقديمها  والنقود التي ال يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها

 مدني على ما يأتي : 592وتنص المادة 

، شهادة تقرر حقه في اإلرث وتبين  الوراثة أو ما يقوم مقام هذا اإلعالمتسلم المحكمة إلى كل وارث يقدم إعالماً شرعياً ب " 

 "، وتعين ما آل إليه من أموال التركة  مقدار نصيبه منه
 (2 )

  . 

، أي بعد سداد ديونها وتنفيذ التكاليف  وتعرض هذه النصوص لتسليم المصفي للورثة ما بقى من أموال التركة بعد تصفيتها

، كل بحسب نصيبه في  ، فيسلمها المصفي لهم ن التركة بعد هذه التصفية تصبح ملكاً خالصاً للورثة كما قدمنا. ذلك أ والوصايا

. ولكنهم ال يستطيعون التصرف  ، ال من وقت التسليم فحسب . وتعتبر هذه األموال مملوكة للورثة من وقت موت المورث اإلرث

، وهم في ذلك كالورثة في  نظر في شؤون التصفية سنداً بملكيتهم لألموال الموروثةفيها إال من وقت أن يتسلموا من المحكمة التي ت

التركة التي لم تخضع للتصفية الجماعية ال يستطيعون التصرف في أموال التركة إال بعد شهر حق اإلرث وإن كانوا يملكون هذه 

 .  األموال من وقت موت المورث

، سند ملكيته لألموال الموروثة  تركة وعند تسلم الورثة ما بقى من أعيان التركة، بعد تصفية ال والمحكمة تسلم لكل وارث

، يحصل عليها الوارث من المحكمة بعد أن يقدم لها إعالماً شرعياً بالوراثة  . وهذا السند هو شهادة اإلرث المشار إليه فيما تقدم
 (1 )

  ،

                                                 

 تاريخ النصوص : ( 2) 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2991: ورد هذا النص في المادة  755 م

 ) 755، فمجلس الشيوخ تحت رقم  517. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 579لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 115ص  119ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2999: ورد هذا النص في المادة  599م 

)  599لس الشيوخ تحت رقم ، فمج 515. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 512لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 119ص  – 115ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2995: ورد هذا النص في المادة  592 م

)  592، فمجلس الشيوخ تحت رقم  519النواب تحت رقم  . ووافق عليه مجلس في المشروع النهائي 511لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 111ص  – 111ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

 وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) موفق ( 711 – 719م   التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 599 – 599م   بيالتقنين المدني اللي

 ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني

وقد قضت محكمة النقض بأنه ال تثريب على المحكمة إن هي اعتدت في قضائها بثبوت الوراثة على إشهاد شرعي لم ينازع فيه أحد  ( 1) 

. وأنظر في  ( 21رقم  2992ص  1عاماً جزء  19المكتب الفني ألحكام النقض في مجموع  2599نوفمبر سنة  21) نقض مدني 

فبراير سنة  11 – 219ص  2م  2775مايو سنة  1حجة اإلعالم الشرعي إلثبات الورثة ما لم ينقضه حكم : استئناف مختلط 

) ال حجية لإلعالم الشرعي  219ص  29.  م 2757يناير سنة  19 – 229ص  1م  2759فبراير سنة  1 – 121ص  9م  2759

) ال حجية لإلعالم الشرعي الصادر من محكمة  272ص  21م  2599مارس سنة  19 -إذا ناقضه إقرار من يشهد لصالحه ( 

 257ص  91م  2519يناير سنة  7 – 15ص  27م  2599نوفمبر سنة  21 –شرعية أجنبية ولم تراجعه سلطة مصرية مختصة ( 
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ختصة باستحقاقه في اإلرث إذا ما أنكر عليه باقي الورثة حقه كوارث أو ما يقوم مقام هذا اإلعالم كحكم صادر من المحكمة الم

فاستصدر هذا الحكم في مواجهتهم 
 (2 )

، وتبين مقدار  . وهذه الشهادة التي يتسلمها من المحكمة ورقة رسمية تقرر حقه في اإلرث 

، وتعين أموال التركة التي آلت إليه بعد التصفية  نصيبه في التركة
 (1 )

طيع الوارث أن يشهر حقه في اإلرث عن طريق . ويست 

 .  ، إذ هي تتضمن كل البيانات الالزمة تسجيله لهذه الشهادة

. فقد رأينا الفقرة  وليس من الضروري أن ينتظر الوارث نهاية التصفية قبل أن يتسلم بعضاً مما يؤول إليه من أموال التركة

، بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد  ويجوز للورثة "مدني تنص على ما يأتي :  599الثانية من المادة 

، وذلك مقابل تقديم  المطالبة بأن يتسلموا بصفة مؤقتة األشياء والنقود التي ال يحتاج لها في تصفية التركة أو أن يتسلموا بعضاً منها

. وهو ثالثون يوماً من  المقرر لرفع المنازعات المتعلقة بقائمة الجرد. بعد انقضاء الميعاد  . فمن المحتمل "كفالة أو بدون تقديمها 

، أن التركة  ، من الرجوع إلى القائمة وما يقدم فيها من منازعات ، أو يتبين يوم إخطار آخر وارث بإيداع القائمة قلم كتاب المحكمة

. ففي هذه الحالة يجوز للوارث أن يطالب  فيتهاظاهرة اليسار وأن المصفي ليس في حاجة لالحتفاظ بجميع أموال التركة لتص

، فيسلمه المصفي ما  ، يسلمه فوراً كل نصيبه أو بعضه في األشياء والنقود التي ال يحتاج لها المصفي في تصفية التركة المصفي بأ

،  بحسب مقدار يسار التركة. ويطالب المصفي الوارث بكفالة أو ال يطالبه بها  طلبه على أن يخصم من نصيبه النهائي في الميراث

، وإن كان اليسار غير كبير  فإن كان اليسار كبيراً لم يطالبه بتقديم كفالة إذ ال يتضمن تسلم الوارث لشيء من أموال التركة أي خطر

. وما تسلمه  المال طالبه بتقديم كفالة إذ قد يتبين في النهاية أن المال الذي تسلمه الوارث الزم لتصفية التركة فتضمن الكفالة رد هذا

، دون انتظار لنهاية التصفية وتسلم شهادة اإلرث  الوارث من األموال وقتئذ يستطيع التصرف فيه
 (9 )

  . 

 قسمة المصفي للتركة  – 64

 مدني على ما يأتي : 591نصوص قانونية : تنص المادة  –

، إال إذا كان هذا الوارث ملزماً بالبقاء في الشيوع  لكل وارث أن يطلب من المصفي أن يسلمه نصيبه في اإلرث مفرزاً  " 

 .  "بناء على اتفاق أو نص في القانون 

  

                                                                                                                                                                    

ص  55م  2591يونيه سنة  19 -) حجية اإلعالم الشرعي ما لم ينقضه دليل مخالف (  192ص  95م  2511فبراير سنة  29 –

) رفض تحرير اإلعالم الشرعي إذا نازع أحد الورثة ويجب في هذه الحالة رفع  911ص  99م  2597يونيه سنة  25 – 952

 .  دعوى اإلرث (

لوفاة والوراثة الذي يصدر بناء على إجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات وقد قضت محكمة النقض بأن حجية اإلعالم الشرعي بتحقيق ا

ص  5مجموعة أحكام النقض  2597يونيه سنة  25إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة ) نقض مدني 

199 )  . 

، إذاك أن مؤسساً على ما قضى به من  في بعض التركةوقد قضت محكمة النقض بأن حكم المحكمة الشرعية القاضي بمنع التعرض  ( 2) 

مجموعة المكتب الفني ألحكام  2591مايو سنة  12، يعتبر حكماً موضوعياً بالوراثة ) نقض مدني  ثبوت اإلرث المبني على النسب

شهادة الوفاة . وقضت محكمة النقض أيضاً بأن المشرع أراد أن يضفي على  ( 25رقم  2999ص  1عاماً جزء  19النقض في 

، ومن ثم جاز لذوي الشأن ممن لهم مصلحة في الطعن على اإلشهاد أن يطلبوا  والوراثة حجية ما لم يصدر حكم على خالفها

 97رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515، سواء أكان ذلك في صورة دعوى مبتدأة أم في صورة دفع ) نقض مدني سنة  بطالنه

مجموعة أحكام  2511مايو سنة  22 – 125ص  29مجموعة أحكام النقض  2511مايو سنة  5وأنظر نقض مدني  –(  959ص 

 .  2579 –ص  191رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511يونية سنة  15 – 2979ص  251رقم  21النقض 

. ) رابعاً (  . . على عريضة يصدر قاضي األمور الوقتية أمراً  "مرافعات على أن  599، تنص المادة  وفيما يتعلق بتركات األجانب ( 1) 

، وذلك بناء على طلب  ، وتعيين ما آل إليه من أموال التركة ، وتعيين مقدار نصيبه فيه بتسليم كل وارث شهادة تقرر حقه في اإلرث

ي قام بها أو . ) خامساً ( بتقدير نفقات التصفية واألجر الذي يستحقه المصفي عن األعمال الت الوارث وبعد أخذ رأي المصفي كتابة

، ويأمر بإعالن  عند االقتضاء أن يحيل الطلب إلى المحكمة ". هذا ويجوز لقاضي األمور الوقتية  "من استعان بهم من أهل الخبرة 

 .  "، وتفصل المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرف مشورة  ذوي الشأن لجلسة يحددها في ميعاد ثانية أيام على األقل

 .  111ص  1اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  أنظر المذكرة ( 9) 
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 مدني على ما يأتي : 599وتنص المادة 

، تولي المصفي إجراء القسمة بطريقة ودية على أال تصبح هذه القسمة نهائية إال  إذا كان طلب القسمة واجب القبول - 2 " 

 .  "بعد أن يقرها الورثة باإلجماع 

،  ، فعلى المصفي أن يرفع على نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقاً ألحكام القانون فإذا لم ينعقد إجماعهم على ذلك - 1 " 

 .  "سمين وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقا

 مدني على ما يأتي : 595وتنص المادة 

، وبوجه خاص ما يتعلق منها بضمان التعرض واالستحقاق وبالغبن  تسري على قسمة التركة القواعد المقررة في القسمة " 

 "، وتسري عليها أيضاً األحكام اآلتية  وبامتياز المتقاسم
 (2 )

  . 

ثة وتعرض هذه النصوص لحالة إذا طلب أحد الور
 (1 )

، فإن أموال التركة  من المصفي أن يسلمه نصيبه في اإلرث مفرزاً  

. ولما كان ال يجبر أحد على البقاء في الشيوع إال باتفاق كما هو األمر في ملكية األسرة أو بنص  بعد تصفيتها تكون شائعة بين الورثة

، إذا لم يوجد اتفاق أو نص يمنعه من  طلب تسلم حصته مفرزة، فإن الوارث الذي ي في القانون كما هو األمر في الشيوع اإلجباري

، حتى يفرز نصيب  . ويتعين على المصفي في هذه الحالة أن يجري قسمة أموال التركة ، ال بد أن يجاب إلى طلبه التقدم بهذا الطلب

ع من إجابة الوارث إلى طلب تسليم نصيبه إذا لم يوجد مان ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  الوارث

، رفع دعوى القسمة وتكون نفقاتها على  ، فإن لم يتفقوا جميعاً  ، تولى المصفي تجنيب حصته مفرزة باالتفاق مع الورثة مفرزاً 

 "، ويترتب عليها نفس األحكام  ، ويسري على هذه الدعوى أحكام دعوى القسمة الورثة
 (9 )

بوجه خاص  . ويترتب على القسمة 

،  ، وقد سبق بيان ما يتعلق بالتعرض واالستحقاق وبالغبن ، وامتياز المتقاسم ، ونقض القسمة للغبن ضمان التعرض واالستحقاق

 .  وسيأتي بيان امتياز المتقاسم عند الكالم في التأمينات العينية

                                                 

 تاريخ النصوص : ( 2) 

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  2999: ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  591م 

، بناء على  ومع ذلك فللقاضي الجزئي أن يأمر "تجري على الوجه اآلتي : ، وكان المشروع التمهيدي يتضمن فقرة ثانية  الجديد

، إذا كانت القسمة العاجلة من شأنها أن تؤدي إلى نقص محسوس في قيمة المال  ، بوقف تقسيم التركة أو بعض أعيانها طلب ذي شأن

ذف الفقرة الثانية وذلك نتيجة لحذف نص يماثلها ، بعد ح في المشروع النهائي 519. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "

من المشروع التمهيدي وقد حذفت في لجنة المراجعة لعدم الموافقة على حكمها : مجموعة  1/  2191كان قد ورد في القسمة ) م 

 591ت رقم ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تح 512. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  ( 291ص  1األعمال التحضيرية 

 .  ( 117ص  – 111ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2991: ورد هذا النص في المادة  599 م

)  599. فمجلس الشيوخ تحت رقم  511رقم . ووافق عليه مجلس النواب تحت  في المشروع النهائي 515لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 119ص  – 115ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2991: ورد هذا النص في المادة  595م 

 595، فمجلس الشيوخ تحت رقم  519وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  . ثم في المشروع النهائي 519لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 112ص  – 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

 ونقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 719 – 719    التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 597 – 591م     التقنين المدني الليبي

 .  ال مقابل    التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني

 .  ، فإنه يعتبر شريكاً في الشيوع مع الورثة أو الموصي لهم بسهم شائع في التركة ( 1) 

 .  115ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 
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 أحكام خاصة تنفرد بها بعض أموال التركة عند قسمتها - 65

نصوص قانونية : وقد أفرد  –األوراق العائلية وما إليها والمستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري والديون التي للتركة  – 

 .  القانون بعض أموال التركة عند قسمتها بأحكام خاصة

التي تتصل بعاطفة  إذا لم يتفق الورثة على قسمة األوراق العائلية أو األشياء "مدني على ما يأتي :  599فنصت المادة 

، أمرت المحكمة إما ببيع هذه األشياء أو بإعطائها ألحد الورثة مع استنزال قيمتها من نصيبه في الميراث أو  الورثة نحو المورث

 "، ويراعى في ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف شخصية  دون استنزال
 (2 )

  . 

، كمذكراته وشهاداته وأوسمته ومالبسه الرسمية وصوره  تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث فاألوراق العائلية واألشياء التي

الفوتوغرافية وما تركه من ذكريات مادية كاألسلحة وأصول المؤلفات والمكتب الذي كان يقعد إليه والقلم الذي كان يكتب به وما إلى 

، تولت المحكمة المختصة  . أما إذا لم يتفق الورثة على طريقة تقسيمها اق، نفذ هذا االتف ، إذا اتفق الورثة على أمر في شأنها ذلك

. فقد تأمر ببيعها  ، مستلهمة في ذلك العرف وظروف األسرة والظروف الشخصية للورثة بنظر شؤون التصفية البت في شأنها

، أو دون  ستنزال قيمتها من نصيبه في اإلرث، وقد تعطيها لوارث معين هو أليق الورثة باقتنائها بعد ا وتوزيع ثمنها على الورثة

 .  استنزال إذا تمحضت قيمتها في عنصرها المعنوي

إذا كان بين أموال التركة مستغل زراعي أو صناعي أو تجاري مما يعتبر وحدة  "مدني على ما يأتي :  591ونصت المادة 

، وثمن هذا المستغل يقوم  ذا كان أقدرهم على االضطالع به، وجب تخصيصه برمته لمن يطلبه من الورثة إ اقتصادية قائمة بذاتها

، خصص لمن يعطى من  . فإذا تساوت قدرة الورثة على االضطالع بالمستغل بحسب قيمته ويستنزل من نصيب الوارث في التركة

 "بينهم أعلى قيمة بحيث ال تقل عن ثمن المثل 
 (1 )

  . 

                                                 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2997تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  515. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 511ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 119ص  – 111ص  1ل التحضيرية ) مجموعة األعما 599تحت رقم 

 .  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني األسبق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 711م   التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 595م   التقنين المدني الليبي

 .  ال مقابل    التقنين المدني العراقي

 ال مقابل ية العقارية اللبناني قانون الملك

إذا كان من أموال التركة مستغل  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2995تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

ا كان ، إذ ، وجب تسليم هذا المستغل باعتباره وحدة اقتصادية قائمة بذاتها لمن يطلبه من الورثة زراعي أو صناعي أو تجاري

، وأن يستنزل هاذ الثمن من نصيب الوارث في التركة  ، على أن يراعى في تقدير ما ينتجه هذا المستغل أقدرهم على االضطالع به

. ووافق عليه  في المشروع النهائيع بعد إدخال بعض تعديالت لفظية عليه 511. وقد وافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "

 ". وفي لجنة مجلس الشيوخ رؤى أن يكون تقويم المستغل الباعتبار قيمة إيراده وإنما بحسب قيمته  519 مجلس النوابت حت رقم

بقدر باعتباره قيمة  "بعبارة  "يقوم بحسب قيمته  "ولذلك استبدلت عبارة  "، اإليراد قد يتأثر بطريقة االستغالل وقدرة المستغل  أل

، خصص لمن يعطى من  فإذا تساوت قدرة الورثة على االضطالع بالمستغل "نص عبارة . وأضيف إلى الشق األخير من ال "إيراده 

. وقد أصبح النص بعد هذه التعديالت مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد  "بينهم أعلى قيمة بحيث ال تقل عن ثمن المثل 

 .  ( 119ص  – 119ص  1، ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  591وصار رقمه 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 711م   التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 529  التقنين المدني الليبي

 ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني 
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، كبستان غرست به أشجار الفاكهة أو  ذي يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتهافالمستغل الزراعي أو الصناعي أو التجاري ال

.  ، فال يصح تقسيمه وإال كان في ذلك انتقاص كبير من قيمته ، يراعى فيه هذه الوحدة االقتصادية الزهور وكمصنع وكمحل تجاري

.  قيمته كرأس مال ال بحسب ما ينتجه من إيراد ، ويقدر ثمن المستغل بحسب فيعطى المستغل برمته ألقدر الورثة على استغالله

. فإذا تساوت  ، فإذا لم يف نصيبه بثمن المستغل ألزم بدفع الفرق ويستنزل هذا الثمن من نصيب الوارث الذي أعطى له المستغل

. وإذا لم يوجد أحد  لمثل، أعطى المستغل لمن يدفع فيه أعلى قيمة بحيث ال تقل عن ثمن ا وارثان أو أكثر في القدرة على االستغالل

. وإذا  ، ووزع ثمنه على الورثة ، بيع المستغل ألجنبي طبقاً للقواعد المقررة في القسمة من الورثة تتوافر فيه القدرة على االستغالل

، أعطى  نه، ووجد وارث تتوافر فيه القدرة على استغالله ورضى بدفع ثم لم يوجد في التركة غير المستغل أو كان هو معظم التركة

 .  ، ويكتفي باقي الورثة كل بحصته في الثمن بنسبة نصيبه في اإلرث له

، فإن باقي الورثة ال يضمنون له  إذا اختص أحد الورثة عند اقسمة بدين للتركة "مدني على ما يأتي :  591ونصت المادة 

 "، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك  المدين إذا هو أعسر بعد القسمة
 (2 )

  . 

( التي يكون فيها المورث  creanees، أي للحقوق الشخصية )  ويالحظ في صدد هذا النص أنه يعرض للديون التي للتركة

، بل هي تنقسم بمجرد وفاة المورث على  . وهذه الحقوق الشخصية ال تدخل في الشيوع مع أموال التركة الشائعة دائناً ألجنبي

ث ، كل بنسبة حصته في الميرا الورثة
 (1 )

، فإنما يكون ذلك فيما  . فإذا وضع كل الحق الشخصي عند القسمة في نصيب أحد الورثة 

. ويجب أن يحول  ، فإنه بموت المورث يصبح مديناً لكل وارث بمقدار حصته . أما بالنسبة إلى المدين بهذا الحق بين الورثة وحدهم

طريق حوالة الحق باقي الورثة حصصهم للوارث الذي وقع في نصيبه الحق عن 
 (9 )

. ولكن هؤالء الورثة ال يضمنون للوارث الذي  

. فهم إذن  مدني سالفة الذكر 591، كما تقول المادة  اختص بالحق وحده إعسار المدين بعد القسمة إال إذا وجد اتفاق يقضي بلك

 995، إذ تنص المادة  الذي تقرره القواعد العامة. وفي هذا تشديد للضمان  ، إعسار المدين عند القسمة ، دون اتفاق يضمنون للوارث

. فالمحيل ال يضمن إال وجود الدين  "، إال إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان  ال يضمن المحيل يسار المدين "مدني على أنه  2/ 

حيث تقتضي القسمة مراعاة ،  . أما هنا في قسمة التركة ، وال يضمن يسار المدين في هذا الوقت إال باتفاق خاص وقت الحوالة

. أما إذا أريد ضمان  ، فالورثة يضمنون يسار المدين عند القسمة دون حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك المساواة ما بين المتقاسمين

 .  مدني التي تقدم ذكرها 591، فهذا الرأي يقتضي اتفاقاً خاصاً كما تقضي بذلك المادة  يسار المدين عند حلول المدين

 نصوص قانونية :  –قسمة المورث  - 66

 مدني على ما يأتي : 597تنص المادة 

، فإن زادت  ، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي " 

 .  "قيمة ما عين ألحدهم على استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية 

 على ما يأتي : مدني 595وتنص المادة 

 .  "، وتصبح الزمة بعد وفاة الموصي  القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائماً  " 

                                                 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2959تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  511ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم .  في المشروع النهائي 517ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت قم 

 .  ( 111ص  – 171ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  591تحت رقم 

 .  وال مقابل النص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( 717م   التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 522م   ليبيالتقنين المدني ال

 .  ال مقابل  التقنين المدني العراقي 

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني

، فهو ينقسم بعد وفاته على  ، إال أنه ما دام بطبيعته قابالً لالنقسام ، وإن كان أصالً للمورث وقد قضت محكمة النقض بأن دين األجرة ( 1) 

 .  ( 2117ص  192رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519ديسمبر سنة  21الميراثية ) نقض مدني الورثة كل بقدر حصته 

 .  915فقرة  7أنظر ما قدمناه في هذه المسألة عند الكالم في القسمة : الوسيط  ( 9) 



 

 

 

 

2062 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 مدني على ما يأتي : 521وتنص المادة 

 "، عدا أحكام الغبن  تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة " 
 (2 )

  . 

، وتكون في  ، وهي القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته المورث وتعرض هذه النصوص لقسمة

، فجعلت وصية يجوز  ، ولو لم يجز الرجوع فيها لكانت تعامالً في تركة مستقبلة وكانت باطلة صورة وصية يجوز الرجوع فيها

مدني سالفة الذكر تقرر المبدأ العام في  597. والمادة  مستقبلةالرجوع فيها ألن الوصية مستثناة من حكم بطالن التعامل في التركة ال

تصبح الوصية  "التي تجري على الوجه اآلتي :  2551لسنة  12من قانون الوصية رقم  29، وهي منقولة من المادة  هذه المسألة

، وتكون الزمة بوفاة  صيبه، بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قد ن أعيان التركة على ورثة الموصي $ 271$ بقسمة 

. وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون  "، كانت الزيادة وصية  . فإن زادت قيمة ما عين ألحدهم عن استحقاقه في التركة الموصي

ماجدة جديدة وضعت لتمكين المورث من تنظيم تركته وقسمتها بين الورثة على وجه المصلحة التي  "الوصية في صدد هذا النص : 

، وأن يوصي بأن يكن لكل وارث ما عينه لهن ووصيته بذلك  . فيجوز للمورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه في التركة ايراه

من جواز الوصية للوارث بالثلث بدون  97. وبناء على ما جاء بالمادة  صحيحة نافذة ) قال بذلك بعض فقهاء الشافعية والحنابلة (

. فإن كان  ورث أن يزيد في بعض األنصباء ما يراه بحيث ال يتجاوز مجموع الزيادة ثلث التركة، يجوز للم توقف على إجازة الورثة

                                                 

 تاريخ النصوص : ( 2) 

يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته بوصية  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2952: ورد هذا النص في المادة  597م 

.  "، على أن يراعى في ذلك القواعد المتعلقة بتحديد أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصية  مكتوبة في ورقة رسمية

. وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص  في المشروع النهائي 515عة على النص تحت رقم ووافقت لجنة المراج

، على أن يراعى في ذلك أحكام الوصية والقواعد المتعلقة بتحديد  يجوز للمورث أن يقسم التركة بين ورثته "على الوجه اآلتي : 

من مشروع  29، وسبب التعديل العمل على تنسيق النص مع نص المادة  "ة أنصبة الورثة وبتحديد القدر الذي تجوز فيه الوصي

. وفي لجنة مجلس الشيوخ وضع نص جديد هو نفس النص الوارد  511، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  قانون الوصية

،  ستقر عليه في التقنين المدني الجديد، فأصبح النص مطابقاً لما ا في قانون الوصية للتنسيق بين القانون المدني وقانون الوصية

 .  ( 115ص  – 111ص  1. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  597وصار رقمه 

الرجوع فيه  القسمة المضافة إلى ما بعد الموت يجوز "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2951: ورد هذا النص في المادة  595 م

 ً في المشروع  579. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "، ولكن ال يتم الرجوع إال إذا كان في ورقة رسمية  دائما

، وذلك  . وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدل النص فأصبح مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد النهائي

. ووافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  517، ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  من قانون الوصية 29بين المادة للتنسيق بينه و

 .  ( 179ص  – 115ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  595

لى ما بعد الموت تسري في القسمة المضافة إ - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2959: ورد هذا النص في المادة  521 م

، ويسري بوجه خاص مايتعلق من هذه األحكام بضمان التعرض واالستحقاق وما يتعلق منها بالغبن وبامتياز  أحكام القسمة عامة

. ووافقت لجنة  "وعلى الوارث الذي يطعن في القسمة بالغبن أنيرفع دعواه في السنة التالية لتسليم أموال التركة  - 1.  المتقاسم

. وفي لجنة مجلس الشيوخ  572. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 579ة على النص تحت رقم المراجع

، وقد  "، عدا أحكام الغبن  تسري في القسمة المضافة إلى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة "عدلت الفقرة األولى على الوجه اآلتي : 

، فصار  . وحذفت الفقرة الثانية تمشياً مع استبعاد أحكام الغبن ل بين أحكام الوصية وأحكام الغبناستبعدت أحكام الغبن دفعاً للتدخ

. ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدلته لجنته ) مجموعة  521، وصار رقمه  النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 179ص  – 179ص  1األعمال التحضيرية 

 .  ابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابقوال مق

 وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 719وم  719 – 715وم   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 521وم  529 – 521وم   التقنين المدني الليبي

 ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 اللبناني ال مقابل قانون الملكية العقارية
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 .  "، ورد الباقي إلى التركة  ، قسم الثلث بين أصحاب األنصباء المزايدة بنسبة ما زاده لكل منهم أكثر من الثلث ولم يجز الورثة الزائد

،  ، بل يصح أن يفرز نصيب بعض الورثة دون غيرهم ميع ورثتهوليس من الضروري أن يقسم المورث تركته على ج

. ومن أفرز المورث نصيبه في التركة ال يجوز أن يزيد قيمة نصيبه على استحقاقه  ويكون باقي التركة للباقي من الورثة شائعاً بينهم

 .  ، إذ تعتبر هذه الزيادة وصية في اإلرث إال بقدر ثلث التركة

، يجوز للمورث الرجوع فيها دائماً  . فمن حيث إنها وصية ، وقسمة من ناحية أخرى ة من ناحيةوقسمة المورث هي وصي

، وبخاصة  ، تسري عليها أحكام القسمة . ومن حيث إنها قسمة مدني سالفة الذكر ( 595 ، وال تصبح الزمة إال بوفاته ) م حال حياته

. وقد  . ويستثنى من ذلك أحكام الغبن فهي ال تسري على قسمة المورث المتقاسمأحكام ضمان التعرض واالستحقاق وأحكام امتياز 

. فالزيادة إذن ال تكون غبناً بل تعتبر وصية  قدمنا أنه يجوز للمورث أن يعطي أحد الورثة أكثر من استحقاقه وتكون الزيادة وصية

استبعاد أحكام الغبن  ، وعلى ذلك وجب وتنفذ دون إجازة الورثة ما دامت في حدود ثلث التركة
 (2 )

  . 

 الحاالت التي ال تتناول فيها قسمة المورث كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل ديون التركة - 67

، وكانت أموال التركة والورثة وديون التركة ال  نصوص قانونية : ولما كان المورث يقسم تركته بين ورثته حال حياته – 

، لذلك كان من الجائز أال تتناول القسمة كل أموال التركة أو كل الورثة أو كل  التحقيق إال عند وفاة المورثتمكن معرفتها على وجه 

إذا لم تشمل القسمة جميع  "مدني على ما يأتي :  529، تنص المادة  . ففيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل أموال التركة ديون التركة

 "موال التي لم تدخل في القسمة تؤول شائعة إلى الورثة طبقاً لقواعد الميراث ، فإن األ أموال المورث وقت وفاته
 (1 )

. وهذا النص  

،  ، ولم يتمكن من إدخال هذا المال الجديد في القسمة قبل موته يسري فيما إذا استجد للمورث مال بعد القسمة التي أجراها بين ورثته

، أما المال الذي استجد فيؤول إلى الورثة  ي األموال التي أجريت فيها على ما هي عليه. فتبقى القسمة التي أجراها ف أو لم يرد ذلك

، ويوزع بينهم طبقاً لقواعد الميراث  ، ولكنه يكون شائعاً بينهم ألنه لم يدخل في القسمة ضمن تركته
 (9 )

. وقد يقع العكس ويتصف  

. ولما كانت القسمة قد أجريت بطريق  ك القسمة التي أجراها بين الورثة، فتختل بذل المورث في بعض األموال التي دخلت في القسمة

، وتكون  . فتسقط القسمة ، فإن تصرف المورث في بعض األموال التي أدخلها في القسمة يعتبر عدوالً منه عن الوصية الوصية

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  لورثةاألموال التي يتركها المورث لورثته عند وفاته دون أن يتصرف فيها تركة شائعة بين ا

، فإن القسمة تبطل  وإذا كان األمر بالعكس وتصرف المورث في بعض األموال التي دخلت في القسمة "التمهيدي في هذا المعنى : 

 "ويجب إجراء قسمة جديدة 
 (5 )

  . 

إذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر  "مدني على ما يأتي :  522، تنص المادة  وفيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل الورثة

، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب من مات تؤول شائعة إلى باقي الورثة طبقاً  من الورثة المحتملين الذين دخلوا القسمة

.  "لقواعد الميراث 
 (9 )

. وتقول  مورث واحد أو أكثر من الورثة الذين دخلوا القسمةوهذا النص يسري فيما إذا مات قبل وفاة ال 

                                                 

 .  2هامش  271أنظر ما تم في لجنة مجلس الشيوخ في هذا الشأن آنفاً ص  ( 2) 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2959تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، فمجلس الشيوخ  515. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  لمشروع النهائيفي ا 572ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 172ص  – 179ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  529تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

  . ) مطابق ( 712م    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 525م    التقنين المدني الليبي

 ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

، يضاف المال الذي استجد إلى  ويالحظ هنا أنه في حساب المقدار الحائز اإليصاء به لبعض الورثة في القسمة التي أجراها المورث ( 9) 

 .  ، فيكون المقدار الجائز اإليصاء به هو ثلث هذا المجموع جريت فيه القسمةالمال الذي أ

 .  171ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 5) 

، فيما  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2955تاريخ النص : ورد النص في المادة  ( 9) 
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وإذا نقصوا ) الورثة الذين دخلوا القسمة ( بأن مات أحد منهم قبل وفاة  "المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : 

يب من ممات تؤول شائعة لبقية الورثة ، فإن الحصة المفرزة التي وقعت في نص ، ولم تتغير أنصباء الباقي بعد هذا الموت المورث

 "، بطلت القسمة  . وإن حجب أحد منهم بوارث وجد بعد القسمة وتغيرت األنصباء بهذا الحجب بنسبة حصة كل منهم في الميراث
 (2 

)
ت الوصية ، سواء دخل كل الورثة الموجودين وق ، هو أن يزيد الورثة عما كانوا عليه وقت الوصية بالقسمة . وهناك فرض ثان 

، إذا زادوا وقت  وفيما يتعلق بالورقة "القسمة أو دخل بعضهم فقطز وفي هذا الفرض تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : 

 "، فإن القسمة تصبح باطلة  الموت عما كانوا وقت الوصية
 (1 )

، وذلك ألن أنصباء الورثة تكون قد تغيرت وقت الموت عما كانت  

، ويبقى  ، وهو أن يدخل بعض الورثة دون بعض في القسمة . بقى الفرض األخير بالقسمة بسبب من استجد من الورثةوقت الوصية 

. وهو أن يدخل بعض الورثة  . بقى الفرض األخير الورثة وقت الموت كما كانوا وقت الوصية بالقسمة بسبب من استجد من الورثة

،  . وفي هذا الفرض تبقى قسمة المورث صحيحة وت كما كانوا وقت الوصية بالقسمة، ويبقى الورثة وقت الم دون بعض في القسمة

،  إذ يكون المورث قد أفرز نصيب بعض الورثة دون بعض ولم تتغير أنصباء الورثة وقت الموت عما كانت وقت الوصية بالقسمة

 .  من قانون الوصية 29مدني والمادة  597وهذا جائز طبقاً لصريح نص المادة 

،  إذا لم تشمل القسمة ديون التركة "مدني على ما يأتي :  529. تنص المادة  وفيما يتعلق بعدم تناول القسمة كل ديون التركة

، أن يطلب أي وارث قسمة التركة  ، جاز عند عدم تسوية الديون باالتفاق مع الدائنين أو شملتها ولكن لم يوافق الدائنون على القسمة

 "على أن تراعى بقدر اإلمكان القسمة التي أوصى بها المورث واالعتبارات التي بنيت عليها  ، 759طبقاً للمادة 
 (9 )

ويالحظ في  

. فإذا لم  ، أن يوافقوا عليها ، حتى تكون نافذة في حق دائني التركة هذا الصدد أن قسمة المورث للديون التي التركة بين الورثة يجب

. فإذا استطاع الورثة أن يتفقوا مع  ، فإن التركة تبقى مثقلة بهذه الديون لم تشمل القسمة ديون التركة، أو  يوافق الدائنون على القسمة

، فإن قسمة  . وإذا لم يستطع الورثة االتفاق مع الدائنين ، نفذ ما اتفقوا عليه جميعاً في هذا الشأن الدائنين على تسوية هذه الديون

                                                                                                                                                                    

إذا لم يدخل في القسمة جميع  "مهيدي كان يجعل النص فقرة ثانية تسبقها فقرة أولى تجري على الوجه اآلتي : عدا أن المشروع الت

في  571. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "، كانت القسمة كلها باطلة  من يوجد من الورثة وقت وفاة المورث

من مشروع قانون  29لمجلس النواب حذفت الفقرة األولى ليتسق النص مع المادة . وفي لجنة الشؤون التشريعية  المشروع النهائي

. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  الوصية التي تمكن المورث من إفراز نصيب بعض الورثة إذا رأى االقتصار على ذلك

 .  ( 179ص  – 171ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  522. ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  579

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 711م    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 529م   التقنين المدني الليبي

 ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 ال مقابلقانون الملكية العقارية اللبناني 

 .  171ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  171ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

،  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2951تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

. وفي لجنة المراجعة استبدل بهذه  "جاز عند عدم اتفاق الورثة على تسوية الديون  "فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يقول 

في المشروع النهائي ووافق عليه مجلس  575، وصار النص رقمه  جاز عند عدم تسوية الديون باالتفاق مع الدائنين "العبارة عبارة 

 .  ( 177ص  – 171ص  1حضيرية ) مجموعة األعمال الت 529، فمجلس الشيوخ رقم  571النواب تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( 715م   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 521 م  التقنين المدني الليبي

 ال مقابل التقنين المدني العراقي

 اللبناني ال مقابلقانون الملكية العقارية 
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. ويجوز عندئذ ألي وارث أن يطلب من المحكمة المختصة بنظر شؤون التصفية  فيها الديونالمورث تكون غير كاملة إذ لم تندرج 

 ". فتوزع المحكمة الديون المؤجلة وأموال التركة  مدني التي سبق ذكرها 759أن تتولى قسمة التركة من جديد طبقاً ألحكام المادة 

 759 ما يكون في نتيجته معادالً لصافي حصته في اإلرث ) مبحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها ب

، وترتب المحكمة التأمينات الكافية على أموال التركة لضمان حقوق دائني التركة طبقاً ألحكام الفقرتين األخيرتين من المادة  مدني (

واالعتبارات العائلية والشخصية التي بنيت  ، القسمة التي أوصى بها المورث . وتلتزم المحكمة في كل ذلك بقدر اإلمكان مدني 759

 .  ، حتى تحترم بذلك وصية المورث بقدر المستطاع ، فال تنحرف عنها إال لضرورة عليها هذه القسمة

 شهر حق اإلرث -المبحث الثالث

 خضوع حق اإلرث للشهر منذ قانون تنظيم الشهر العقاري : – 68

. فقد اقتصر في التصرفات  استقصاء تاماً المحررات التي يجب شهرها 2519لم يستقص قانون التسجيل الصادر في سنة  

. وقد كان  ، وترك الوقائع والتصرفات التي تنقل الملك بسبب الموت وهي اإلرث والوصية القانونية على العقود ما بين األحياء

ثغرة واسعة في نظام الشهر الذي قرره قانون . فبقى  عدمشهرهما ثغرة واسعة في نظام الشهر الذي قرره التقنين المدني السابق

،  ، ولكنها ليست بعقد من جهة وهي من جهة أخرى تنتقل الملك بسبب الموت ال فيما بين األحياء . فالوصية تصرف قانوني التسجيل

خاضعاً للتسجيل . وكذلك حق اإلرث لم يكن  2519ومن ثم لم تكن خاضعة للتسجيل طبقاً ألحكام قانون التسجيل الصادر في سنة 

، بل هو ليس بتصرف قانوني إذ هو واقعة  ، وهو ليس بعقد ، فاإلرث ينقل الملك بسبب الموت ال فيما بين األحياء طبقاً لهذا القانون

ث أو ، فكثيراً ما تنتقل هذه الملكية باإلر . وقد كان ذلك سبباً في قصور دفاتر الشهر عن أن تكشف عن تسلسل الملكية العقارية مادية

أساساً صالحاً للتمهيد لنظام السجل  2519. لهذا لم يكن قانون التسجيل الصادر في سنة  بالوصية فتنقطع حلقات السلسلة عن ذلك

المعمول به منذ أول  2551لسنة  225. وقد سد هذه الثغرات قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  العيني مع وجود هذه الثغرات فيه

. منشئة كانت أو  . فقد استقصى هذا القانون جميع التصرفات الواجب شهرها  يزال معموالً به حتى اآلن، وال 2551يناير سنة 

، وكانت الوصية ال  ، سواء كانت بين األحياء كالبيع أو بسبب الموت كالوصية . فدخل فيما يجب شهره جميع التصرفات كاشفة

. وهي  من قانون تنظيم الشهر العقاري واقعة مادية ال تصرفاً قانونياً  29ة . وتناولت الماد تخضع للتسجيل من قبل كما سبق القول

، إذ هي من أكثر األسباب شيوعاً في نقل الملكية  ، فأخضعتها للشهر لما في شهرها من أهمية بالغة واقعة اإلرث
 (2 )

  . 

وهو تاريخ العمل بهذا  2551يناير سنة  ، منذ أول فحق اإلرث إذن ال يخضع للشهر إال بموجب قانون تنظيم الشهر العقاري

، ال تخضع للشهر وتنقل  ، بموت المورث قبل هذا التاريخ 2551. وعلى ذلك فحقوق اإلرث التي نشأت قبل أول يناير سنة  القانون

.  حق اإلرث، ويستطيع هؤالء أن يتصرفوا في العقارات التي ورثوها وتشهر تصرفاتهم دون حاجة إلى شهر  فيها الملكية للورثة

وما يليها على حقوق اإلرث التي تنشأ ابتداء  57تطبق المواد  "منه على أن  99على أن قانون تنظيم الشهر العقاري نص في المادة 

 "، فال تطبق في شأنها المواد المذكورة إال اختياراً  . أما حقوق اإلرث السابقة على هذا التاريخ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
 (

1 )
،  أن يقوم بشهر حق اإلرث إذا أراد ذلك 2551. فالقانون إذن أباح لمن تلقى حق الملكية بطريق الميراث قبل أول يناير سنة  

                                                 

 "وتقول المذكرة اإليضاحية لقانون تنظيم الشهر العقاري في هذا الصدد :  – 515ص  119وفقرة  595ص  112فقرة  5الوسيط  ( 2) 

، ولم  ولعل نص هذه المادة والمادة التي تليها أهم ما أتى به المشروع المرافق من أحكام جديدة في صدد المحررات الواجب شهرها

، تمهيداً وتيسيراً لوضع نظام السجالت  بد من اتخاذ هذه الخطوة بالنص على شهر المحررات المشار إليها في هاتين المادتينيكن 

، إذ لوحظ في شأن هذه المحررات أن عدم خضوعها للشهر في الماضي كان سبباً من أهم أسباب عدم استقرار الملكية  العينية

 .  "العقارية في البالد 

 "منه إذ تقول :  22قد نص المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق صراحة على كل ذلك في الفقرة األولى من المادة و ( 1) 

، بتسجيل إشهادات الورثة الشرعية أو األحكام النهائية أو  2551ديسمبر سنة  92يجب شهر حق اإلرث إذا كانت الوفاة الحقة على 

ة لحق اإلرث مع قوائم جرد التركة التي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث إذا اشتملت على حقوق عينية غيرها من المستندات المثبت

. وإذا كانت الوفاة سابقة على  . وإلى أن يتم هذا التسجيل ال يجوز شهر أي تصرف يصدر من وارث في حق من هذه الحقوق عقارية

 .  "، فيكون شهر حق اإلرث اختيارياً  2551أول يناير سنة 
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فالشهر ليس إجبارياً بالنسبة إليه وإن كانت له مصلحة عملية كبيرة في القيام به 
 (2 )

  . 

 كيف يتم شهر حق اإلرث طبقاً لقانون تنظيم الشهر العقاري : – 69

يجب شهر حق اإلرث بتسجيل إشهادات الوراثة الشرعية  "من قانون تنظيم الشهر العقاري على ما يأتي :  29تنص المادة  

، وذلك  ى حقوق عينية عقاريةأو األحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق اإلرث مع قوائم جرد التركة إذا اشتملت عل

. ويجوز أن يقصر شهر  ، وإلى أن يتم هذا التسجيل ال يجوز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في حق من هذه الحقوق بدون رسم

. وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحده يبني على أساسها تصرفات الورثة  حق اإلرث على جزء من عقارات التركة
 (1 )

 "  . 

من هذا النص أن انتقال ملكية أموال التركة إلى الورثة ال يتوقف على شهر حق اإلرث كما يتوقف انتقال ملكية العقار  ويتبين

. ولكن  ، بل إن أموال التركة تنتقل ملكيتها إلى الورثة بمجرد وفاة المورث كما سبق القول المبيع إلى المشتري على شهر عقد البيع

 .  ، ال يجوز شهر تصرفه هذا كما سنرى التركة قبل شهر حق اإلرث الوارث إذا تصرف في عقارات

، أو لمن يقوم مقام  ، فيجوز ألي وارث . وأول ذوي الشأن في هذا هم الورثة ويجوز أن يقوم بشهر حق اإلرث كل ذي شأن

، دائن التركة والموصي  يقوم بالشهر، فيجوز له أن  . ويعتبر ذا شأن ، أن يقوم بهذا الشهر الوارث كالوكيل والولي والوصي والقيم

،  . أما الدائن فيشهر حق اإلرث حتى يتمكن من أن يؤشر على هامش التسجيل بحقه له ومن تصرف له الوارث ومصفي التركة

قوم . وأما الموصي له فيستطيع أيضاً أن ي فيكون له حق التتبع وحق التقدم في عقارات التركة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم

، وشأنه في ذلك هو شأن الدائن  بشهر حق اإلرث إذا كان دائناً للتركة
 (9 )

. أما من تصرف له اإلرث فإنه لما كان ال يستطيع شهر  

                                                 

، سواء  ال شك أن للورثة مصلحة كبيرة في االلتجاء إلى شهر حق اإلرث المتعلق بهم "ويقول الدكتور محمود شوقي توضيحاً لذلك :  ( 2) 

. وذلك ألن شهر هذا الحق يقتضي من جانب مكاتب الشهر  أكانت التركة قد آلت إليهم قبل أم بعد تنفيذ قانون الشهر العقاري

، وتسليم ذوي الشأن عقب إجراء الشهر مستندات كفيلة ببيان  أساس الملكية من الناحيتين القانونية والهندسيةومأمورياتها فحص 

، مما ييسر عليهم الوقوف على بيان المقادير المضبوطة لهذه  حقيقة حقوقهم وصحة حدود ومسطحات العقارات التي آلت إليهم

. ويزيد من أهمية هذا اإلجراء أن مأموريات الشهر العقاري  ص جديدالعقارات وإجراء أي تصرف الحق دون حاجة إلى فح

وأقالمها الهندسية تقوم بضبط ملكية العقارات وحقيقة مسطحها وبيان موقعها على الطبيعة وفي الخرائط وتحديها تحديداً ال يقبل 

التركة ويغنيهم عن القيام بهذه البحوث على  ، مما يجعل الورثة على بينة من كافة عقارات الشك بوضع حدائد عليها عند االقتضاء

، بينما يتحقق غرض المشرع في ضبط جميع تطورات الملكية  ، فيحقق لهم بذلك توفير كثير من الجهد والمال حسابهم الخاص

ى حقيقة أمالكه . وتظهر قيمة إجراء شهر حق اإلرث إذا ما علمنا أن المورث قلما يطلع الورثة عل توطئة لتنفيذ نظام السجل العيني

، وجدوا  . فإذا ما التجأ الورثة إلى إجراء شهر حق اإلرث العقارية أو يشركهم في أعماله ليعلموا مدى حقوقهم ومقاديرها الصحيحة

) محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً  "في الهيئة القائمة على أمر الشهر خبر عون لهم على ضبط حقيقة ملكيتهم العقارية 

 .  ( 599ص  – 591 ص

، حتى يحتفظ  ، فإنه يصعب القول بأنه دائن التركة ، وقام اختياراً بشهر هذا الحق 2551وإذا ثبت حق اإلرث لوارث قبل أول يناير سنة 

 . فدائن التركة التي فتحت قبل أول يناير سنة ، يتعين عليه أن يؤشر بحقه على هامش تسجيل حق اإلرث بحق التتبع وحق التقدم

، دون إجراء أي شهر للدين الذي له طبقاً لألحكام التي كان معموالً بها قبل قانون الشهر  كان له حق التتبع وحق التقدم 2551

، وال يلزمه أن يتكلف البحث في مكاتب الشهر المختلفة التي توجد في  . فمن حقه أن يطمئن إلى هذا المركز الذي كسبه العقاري

) أنظر  2551، ما دامت تركة مورثه قد فتحت قبل أول يناير سنة  شهر الوارث حق إرثه ليؤشر هو بحقهعقارات التركة ليرى هل 

 .  ( 975فقرة  1عكس ذلك محمد علي عرفة 

، فيما عدا اإليضاح  من المشروع ( 1و  2/  22بقى هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) م  ( 1) 

 .  ( 2هامش  259من المشروع وقد سبق بيانه ) أنظر آنفاً ص  22ارد في الفقرة األولى من المادة الو

، غير  يكتسب الوارث بطريق الوراثة العقارات الواقعة على التركة "من قانون الملكية العقارية اللبناني على ما يأتي :  115وتنص المادة 

 .  " بعد تسجيلها في السجل العقاري أنه ال يمكنه التصرف فيها تجاه الغير إال

، يجوز له أيضاً شهر حق اإلرث ويشهر في الوقت ذاته الوصية الصادرة  ، كريع التركة أو ثلثها والموصي له بسهم شائع في التركة ( 9) 

من  51 – 59. ويجوز أن يشهر حق اإلرث الموصي له بنصيب وارث معين أو بنصيب وارث غير معين ) م  له بالسهم الشائع

 .  911فقرة  1. أنظر محمد علي عرفة  قانون الوصية (
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. ولمصفي  ، لذلك تكون له مصلحة في شهر هذا الحق وله أن يقوم به التصرف الصادر له من الوارث إال بعد شهر حق اإلرث

، وهو بشهره حق اإلرث يحمل الدائنين العاديين للتركة على أن يؤشروا  اإلرث ألنه ينوب عن الورثة التركة أن يقوم بشهر حق

 .  ، فيكون هذا الشهر هو إحدى الوسائل للكشف عن هؤالء الدائنين بحقوقهم على هامش التسجيل

، والحكم النهائي الصادر  الم الوراثة. ويعتبر سنداً مثبتاً لحق اإلرث إع والمحرر الذي يسجل هو السند المثبت لحق اإلرث

، وشهادة اإلرث التي  بثبوت هذا الحق فيما إذا قام نزاع بين الورثة واستصدر كلهم أو بعضهم حكماً نهائياً بثبوت حقهم في اإلرث

،  لتركة على عقارات. وإذا اشتملت ا تعطيها المحكمة للوارث فيما إذا خضعت التركة للتصفية الجماعية على النحو الذي سبق بيانه

 .  ، إلى جانب السند المثبت لحق اإلرث قوائم جرد التركة بما تشتمل عليه من بيانات عن هذه العقارات وجب أيضاً أن يسجل

، وذلك حثاً للورثة على القيام بهذا الشهر  وال يدفع رسم عن شهر حق اإلرث
 (2 )

. على أن ذلك ال يعفي طالب شهر حق  

رسوم الفرعية وهي رسوم التصوير ورسوم الحفظ اإلرث من دفع ال
 (1 )

، ألن كال من التصوير والحفظ تقوم به الهيئة التي تباشر  

 .  ، وهي بعد رسوم ضئيلة ال إرهاق فيها عمليات الشهر لمصلحة الورثة أنفسهم فهي في مقابل خدمات أديت لهم

، وإال بقيت هذه العقارات دون مالك في الفترة ما  ت إلى الورثةوجزاء عدم شهر حق اإلرث ليس هو عدم انتقال ملكية العقارا

، بمجرد وفاة المورث كما  ، كما تنتقل ملكية منقوالتها . فملكية عقارات التركة إلى الورثة بين موت المورث وشهر حق اإلرث

، فإن تصرفه هذا ال  و أجرى القسمة فيه، كأن باعه أو رهنه أ . ولكن إذا تصرف الوارث في عقار للتركة قبل شهر حق اإلرث قدمنا

. والجزاء  ، ويجب على الهيئة التي تقوم على أعمال الشهر أن تمتنع عن شهر هذا التصرف حتى يتم شهر حق اإلرث يجوز شهره

ذلك أن يشهروا ، وال يعنيهم بعد  ، فكثير من الورثة يتلقون عقارات التركة ويتملكونها بمجرد وفاة مورثهم على هذا النحو غير كاف

 .  حق اإلرث ما داموا يستبقون هذه العقارات في أيديهم وال يتصرفون فيها

، فمن الجائز أن يتم هذا الشهر بالنسبة إلى عقار  ولما كان الشهر يتم في مكاتب الشهر التي تقع في دوائرها عقارات التركة

. وتقول الفقرة  الذي يقع في دائرته هذا العقار أو هذه العقاراتواحد أو بعض عقارات التركة دون باقي العقارات في مكتب الشهر 

ويجوز أن يقصر شهر حق اإلرث على جزء من  "، في هذا الصدد :  ، كما رأينا من قانون الشهر العقاري 29األخيرة من المادة 

. فلو أن التركة لها ورثة ثالثة لكل  "، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبني على أساسها تصرفات الورثة  عقارات التركة

، وقصر شهر حق اإلرث على العقار أو العقارات الواقعة في دائرة اختصاص أحد مكاتب الشهر دون العقارات  منهم الثلث

على ، اعتبرت العقارات التي تم الشهر في شأنها وحدة يبني  ، وأراد أحد الورثة أن يتصرف في هذا العقار أو العقارات األخرى

، على  . فهو ال يستطيع أن يتصرف إال في حدود هذا الثلث . ولما كان الوارث ال يملك في التركة إال الثلث أساسها تصرف الوارث

، وأن التركة  . وذلك حتى لو ثبت أن هذه العقارات ال تجاوز ثلث التركة اعتبار أن العقارات التي تم في شأنها الشهر هي كل التركة

 .  الورثة لصح أن تقع كل العقارات التي تصرف فيها الوارث في نصيبهلو قسمت بين 

 إجراءات شهر حق اإلرث طبقاً لقانون تنظيم الشهر العقاري :  - 71

. وتتلخص هذه  من قانون تنظيم الشهر العقاري اإلجراءات الواجب إتباعها في شهر حق اإلرث 91 – 57تبين المواد 

 اإلجراءات فيما يأتي :

طلب شهر حق اإلرث : يوقع هذا الطلب الوارث طالب الشهر ) وفي حالة تعدد الورثة يكفي توقيع أحدهم عن جميع  – أوالً 

،  ، أو الموصي له ، كدائن التركة ، أو أي ذي شأن ، أو من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو وصي أو قيم التركة أو عن جزء منها (

. ويشتمل الطلب على بيانات خاصة  ، أو مصفي التركة الوارث كالمشتري أو الدائن المرتهنأو من تلقى حقاً عينياً عقارياً من 

                                                 

 "منه على ما يأتي :  22( من المادة  5،  9، فقد نصت الفقرتان األخيرتان )  أما المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ( 2) 

أما بعد ذلك فال يقبل الشهر إال بعد أداء الرسم ،  ويكون شهر حق اإلرث في خالل خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم

 .  ". وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة لحقوق اإلرث القائمة من تاريخ العمل بهذا القانون  المقرر على نقل الملكية أو الحق العيني

 12ن السجل العيني ) أنظر ما يلي فقرة من قانو 99وهذا النص في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق يتمشى مع نص المادة 

)  . 

بشأن رسوم  2555لسنة  51يضيف فقرة أخيرة إلى المادة الثانية من القانون رقم  2557لسنة  19ومنعاً للبس صدر القانون رقم  ( 1) 

 .  "هر حق اإلرث كما تحصل رسوم الحفظ ورسوم التصوير على المحررات المتعلقة بش "، وهذا نصها :  التسجيل ورسوم الحفظ
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بالمورث وهي اسمه ولقبه واسم أبيه وجده ألبيه وصناعته وديانته وجنسيته 
 (2 )

ومحل إقامته وتاريخ ومحل وفاته  
 (1 )

، وبيانات  

، وبيانات خاصة بالعقار أو  ل إقامتهم وأسماء آبائهم وأجدادهم آلبائهمخاصة بالورثة وهي أسماؤهم وألقابهم وسنهم وجنسياتهم ومحا

العقارات التي تشتمل عليها التركة وذلك بوصفها وصفاً دقيقاً وتعيين حدودها ومسطحاتها مع ذكر البيانات الخاصة بما على العقار 

، وبيانات خاصة برسم األيلولة بأن  كية المورثمن حقوق عينية كحق ارتفاق أو حق رهن والبيانات الخاصة بالتكليف وبأصل مل

. ويقدم الطلب إلى مأمورية الشهر التي تقع العقارات  يذكر المبلغ المستحق لمصلحة الضرائب وما دفع منه وما بقي في ذمة الورثة

مورية عن العقار أو ، فإذا كانت عقارات التركة تقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية قدم طلب مستقل لكل مأ في دائرتها

، من حيث  . ويخضع طلب شهر حق اإلرث للشروط التي تخضع لها طلبات الشهر بوجه عام العقارات الواقعة في دائرة اختصاصها

 .  التقديم والمدة واألسبقية بالنسبة إلى ما عداه من الطلبات

المستندات التي ترفق بطلب شهر حق اإلرث : ويجب أن يرفق بطلب شهر حق اإلرث المستندات المؤيدة لما جاء  –ثانياً 

( إعالم الوراثة أو الحكم النهائي الصادر بثبوت حق اإلرث أو أي سند آخر مثبت لحق اإلرث كسند  2، وهذه المستندات هي : )  فيه

( ما يثبت صفة من يقوم مقام الطالب إن كان يقوم  1. )  هاء التصفية الجماعية للتركةاإلرث الذي تسلمه المحكمة للوارث عقب انت

، وجب أن تكون الوكالة  . وإذا وكل الوارث شخصاً في إجراء شهر حق اإلرث ، كقرار الوصاية أو القوامة وكالتوكيل مقامه أحد

، والتوكيل في أعمال  التركة فيلحق بأعمال التصرف ، ألن شهر حق اإلرث يمكن الوارث من التصرف في عقارات وكالة خاصة

 ً ، كان التوكيل الخاص في البيع توكيالً  . وإذا وكل الوارث غيره في بيع نصيبه في التركة التصرف يجب أن يكون توكيالً خاصا

إجراء من إجراءات البيع  ، فشهر حق اإلرث ، ألن الوكيل ال يتمكن من البيع إال إذا أجرى هذا الشهر ضمنياً في شهر حق اإلرث
 (9 

)
، وذلك للتثبت من أن العقارات المبينة في  ( كشوف رسمية عن عقارات المورث مستخرجه من دفاتر للتكليف وعوائد المباني 9. )  

،  ته، هي بذاتها التي كان المورث يملكها حال حياته وظلت على ملكه إلى يوم وفا ، سواء كانت أرضاً زراعية أو مباني الطلب

، ألن شهر حق اإلرث يتوقف على مدى صالحية هذه  ( مستندات ملكية المورث 5. )  إلمكان مطابقتها على مستندات ملكيته

 11. ومستندات الملكية هي نفس ما أوجب المشرع تقديمه عند بحث طلب الشهر بوجه عام ) م  المستندات إلثبات ملكية المورث

من قانون الشهر العقاري على سبيل الحصر المحررات التي تقبل  19، وقد حددت المادة  سادساً من قانون الشهر العقاري (

. فإذا تعذر على طالب شهر حق اإلرث تقديم هذه المحررات ألنه قد يكون دائناً للتركة أو  مستندات للملكية في الشهر بوجه عام

االكتفاء بكشوف رسمية من دفاتر التكليف ابتداء من سنة ، جاز  موصي له أو وارثاً ال يتمكن من الحصول على هذه المحررات

، إذا كان سند ملكيته لهاذ هو  . وقد أجاز المشرع على هاذ النحو إثبات ملكية المورث لعقارات التركة لغاية تاريخ الوفاة 2519

مكسب للملكية . وليس هذا مبنياً على التقادم ال لغاية تاريخ الوفاة 2519وضع اليد عليها ابتداء من سنة 
 (5 )

، بل هو مبني على أن  

بعقد غير مسجل وفي وقت كانت الملكية فيه نتقل بمجرد  2515القانون يفترض أن المورث تلقى حقا الملكية قبل أول يناير سنة 

كانت مكلفة باسم ، وال يستطيع طالب الشهر تقديم هذا العقد غير المسجل فاكتفى القانون في إثباته بإثبات أن العقارات  التراضي

، أي أن المورث كان واضعاً اليد عليها طوال هذه المدة  واستمرت كذلك إلى تاريخ الوفاة 2515المورث قبل أول يناير سنة 
 (9 )

  .

( شهادة  9. )  ، وجب أن يقرن الطلب بالسند المثبت لهذا الميراث كإعالم شرعي أو حكم وإذا كان أصل ملكية المورث هو الميراث

                                                 

، معرفة الجهة المختصة بالفصل في مسائل األحوال الشخصية المتعلقة بالمورث  ، إذا ما ذكرت الديانة والجنسية وذلك حتى يمكن ( 2) 

 .  ، وكذلك يمكن الوقوف على القانون الواجب التطبيق في تعيين الورثة وأنصبائهم ومنها تركته

، أو أجنبي  ، أو أجنبي في مصر التركة وتعيين القانون الواجب التطبيق إذا ما توفى مصري في بلد أجنبي وذلك لتحديد مكان افتتاح ( 1) 

 .  ، وكان المتوفي يملك عقارات في مصر تخضع لقانون الشهر العقاري في بلده أو في بلد آخر

 .  522أنظر محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 9) 

إلى تاريخ الوفاة قد تكون في بعض الفروض أكثر من  2519ذلك أن مدة وضع يد المورث على عقارات التركة من سنة  يدل على ( 5) 

 97، وجب أن تقدم كشوف التكليف عن  2519. فإذا كان تاريخ وفاة المورث هو سنة  ، وفي فروض أخرى أقل خمس عشرة سنة

، وأراد الورثة باختيارهم شهر حق اإلرث بعد  2591اريخ الوفاة هو سنة . وإذا كان ت 2519إلى سنة  2519، أي من سنة  سنة

) محمود شوقي في  2591إلى سنة  2519، أي من سنة  ، وجب أن يقدموا كشوف التكليف عن عشر سنوات فقط 2551سنة 

 .  ( 529الشهر العقاري علماً وعمالً ص 

 .  525ص  - 529محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 9) 
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مصلحة الضرائب برسم األيلولة المستحق وما دفع منه من 
 (2 )

، ويسدد  . فقد يحدث أن أحد الورثة هوي الذي يقوم بشهر حق اإلرث 

،  . وفي هذه الحالة يشهر حق اإلرث ، فتسلمه مصلحة الضرائب شهادة بذلك الضريبة المستحقة عليه بالنسبة إلى نصيبه في التركة

،  . فإذا ما أراد وارث آخر أن يتصرف بأنه غير صالح إال فيما يتعلق بالوارث الذي قدم ما يفيد دفعه للضريبةمع التأشير على الشهر 

، كلفه المكتب المختص بتقديم ما يفيد دفع باقي الضريبة أو على األقل دفع  مستفيداً في ذلك من قيام الوارث األول بشهر حق اإلرث

الجزء من الضريبة المستحق عليه 
 (1 )

  . 

، بحيث الطلب وأشر عليه بالقبول للشهر طبقاً  عملية الشهر : فإذا تقدم طلب الشهر مع المستندات المشار إليها –ثالثاً 

. وعند ذلك يقوم طالب الشهر بتحرير قائمة بجرد عقارات التركة المطلوب  لإلجراءات المتبعة في بحث طلبات الشهر بوجه عام

للمأمورية المختصة هذه القائمة ومعها صورة طلب الشهر المؤشر عليه بالقبول للشهر والمستندات السابق ، ويقدم  إجراء الشهر عنها

، بعد التثبت من  تقديمها مع الطلب فتؤشر المأمورية على قائمة الجرد وعلى السند المثبت لحق اإلرث بما يفيد صالحيتها للشهر

. فسند اإلرث وقائمة الجرد هما  في صورة الطلب المؤشر عليه بالقبول للشهر اشتمال قائمة الجرد على جميع البيانات الموضحة

، وتكون جزءاً متمما  ، أما المستندات فترفق على اعتبار أنها مؤيدة للشهر اللذان يشهران بعد كتباهما على الورق األزرق الخاص

.  ، قدم القائمة إلى مكتب التوثيق للتصديق على توقيعه فيها شهر. وإذا تسلم الطالب سند اإلرث والقائمة مؤشراً عليها بالصالحية لل له

، طبقاً ألحكام المادتين  ثم يقدم سند اإلرث والقائمة المصدق على التوقيع فيها إلى مكتب الشهر المختص إلجراء عملية الشهر النهائي

 .  من قانون الشهر العقاري 91و  92

 ني :شهر حق اإلرث في قانون السجل العي – 71

وقد قدمنا  
 (9 )

لسنة  251قانون السجل العيني رقم  2551لسنة  225أنه صدر بعد قانون تنظيم الشهر العقاري رقم  

. وسنرى عند الكالم في العقد كسبب لكسب الملكية أن قانون السجل العيني ال يطبق إال في األقسام المساحية التي يصدر  2515

.  أن قانون تنظيم الشهر العقاري يستمر العمل به في المناطق التي ال يطبق نظام السجل العيني بها، و بتعيينها قرار من وزير العدل

، فإن قانون تنظيم الشهر العقاري ال يزال  ولما كان لم يصدر إلى اليوم قرار بتعيين أي قسم مساحي يسري عليه نظام السجل العيني

 .  وقد بسطنا أحكامه فيما تقدم بالنسبة إلى شهر حق اإلرث . هو القانون المعمول به في جميع أنحاء البالد

 "من هذا القانون على ما يأتي :  99، فقد نصت المادة  ونورد هنا النص الخاص بشهر حق اإلرث في قانون السجل العيني

مع قوائم جرد التركة التي ، بقيد السندات المثبتة لحق اإلرث  ، إذا اشتملت التركة على حقوق عينية عقارية يجب قيد حق اإلرث

. ويكون قيد حق  ، وإلى أن يتم هذا القيد ال يجوز للوارث أن يتصف في حق من هذه الحقوق يجب أن تتضمن نصيب كل وارث

، أما بعد ذلك فال يقبل القيد إال بعد أداء الرسم المفروض على نقل  اإلرث في خالل خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث بدون رسم

. وتبدأ مدة الخمس السنوات بالنسبة إلى حقوق اإلرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة  الملكية أو الحق العيني

. والقرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون اإلصدار هو قرار وزير العدل بتعيين األقسام المساحية  "الثانية من قانون اإلصدار 

، ويحدد هذا القرار تاريخ سريانه على أن يكون هذا التاريخ الحقاً لصدور القرار بمدة ستة  سري عليها نظام السجل العينيالتي ي

، من تاريخ  ، بالنسبة إلى حقوق اإلرث القائمة ، فتبدأ إذن مدة سريان الخمس السنوات المشار إليها في النص أشهر على األقل

 .  سم من األقسام المساحية يكون فيه المورث قد مات قبل سريان هذا القرارسريان قرار وزير العدل على ق

، وال يتوقف انتقال  ، تنتقل ملكية عقارات التركة إلى الوارث بمجرد وفاة المورث ، حتى في قانون السجل العيني ويبدو أنه

وإلى أن يتم هذا القيد  "جل العيني سالفة الذكر تقول : من قانون الس 99. ذلك أن المادة  الملكية على قيد حق اإلرث في السجل العيني

، بل هو عدم  . فجزاء عدم القيد إذن ليس هو عدم انتقال الحق إلى الوارث "ال يجوز لوارث أن يتصرف في حق من هذه الحقوق 

 .  جواز تصرف الوارث في هذا الحق بعد أن يكون قد انتقل إليه

تقدم طلبات القيد إلى مأمورية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة  "عيني على أن من قانون السجل ال 51وتنص المادة 

، يصدر بها قرار من وزير  . وهذه الالئحة التنفيذية "، وفقاً لإلجراءات واألوضاع المشار إليها بالالئحة التنفيذية  اختصاصها

                                                 

، فإذا كان المورث قد مات قبل هذا التاريخ لم تطلب هذه  2555سبتمبر سنة  22وقد نفذ قانون الضريبة على التركات ابتداء من  ( 2) 

 .  الشهادة ألن التركة ال تكون خاضعة للضريبة

 .  521ص  – 529محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 1) 

 .  12آنفاً فقرة أنظر  ( 9) 
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 .  ، وهذا القرار لم يصدر إلى اليوم العدل

من قانون تنظيم الشهر العقاري المتعلقة بشهر حق  29من قانون السجل العيني سالفة الذكر بالمادة  99 وبمقارنة المادة

، يتبين أن نظام شهر حق اإلرث في قانون السجل العيني يقرب كثيراً من نظام شهر هاذ الحق في قانون  اإلرث والتي سبق ذكرها

( جعل قانون الشهر  2. وأهم الفروق ما بين النظامين هو ما يأتي : )  نظام األخير، وقد بحثنا تفصيالً هذا ال تنظيم الشهر العقاري

، فتصرف الوارث  العقاري جزاء عدم تسجيل حق اإلرث هو عدم جواز شهر أي تصرف يصدر من الوارث في عقارات التركة

عل الجزاء هو عدم جواز التصرف في عقارات . أما قانون السجل العيني فيج يكون إذن جائزاً والذي ال يجوز هو شهر هذا التصرف

( ينص قانون الشهر العقاري على أن  1. )  ، وهذا جزاء أشد ، فغير الجائز إذن هو التصرف ذاته ال مجرد شهر التصرف التركة

ا القيد في ، ي ين أن قانون السجل العيني يجعل فيها حق اإلرث بدون رسم إذا تم هذ شهر حق اإلرث في أي وقت يكون بدون رسم

، أما بعد ذلك فال يقبل القيد إال بعد أداء الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق  خالل خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث

، وفي هذا حثٌّ للوارث على المبادرة إلى قيد حق اإلرث حتى ال يتراخى القيد إلى ما بعد الخمس السنوات فيضطر إلى دفع  العيني

، وفي هذه الحالة يعتبر هذا الجزء  ( أجاز قانون الشهر العقاري قصر شهر حق اإلرث على جزء من عقارات التركة 9. )  الرسم

، وقد سبق بيان ذلك  وحدة يبني على أساسها تصرفات الورثة
 (2 )

، ويبدو  . أما قانون السجل العيني فلمي نص على هذه الرخصة 

، حتى بالنسبة إلى  ، وإال لم يجز التصرف في أي عقار منها بالنسبة إلى جميع عقارات التركةأنه يتطلب أن يقيد الوارث حق اإلرث 

( التسجيل في قانون الشهر العقاري ليست له حجية  5. )  نصيبه في هذا العقار وحتى لو قيد حق اإلرث بالنسبة إلى هذا العقار

يكون  "من قانون السجل العيني في هذا الصدد على أن  91نصت المادة  ، وقد ، أما القيد في السجل العيني فله هذه الحجية مطلقة

 .  "، وال يجوز التملك بالتقادم على خالف ما هو ثابت بالسجل  للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه

 الوصية -الفصل الثاني

 (Testament ) 

 :مدني على ما يأتي  915نص قانوني : تنص المادة  – 72

 "تسري على الوصية أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنها  " 
 (1 )

  . 

  

فترة أولى (  17فترة أولى /  99، ولكن هذا التقنين كان يشتمل على نص ) م  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

قانون الواجب التطبيق في هذه المسألة هو قانون الدولة الذي ينتمي ، ويقرر أن ال يعرض ألحكام القانون الدولي الخاص في الوصية

إليها الموصي بجنسيته 
 (9 )

  . 

                                                 

 .  255ص  – 257أنظر آنفاً ص  ( 2) 

تسري على الوصية أحكام الشريعة  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2957تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

لجنة المراجعة على النص تحت  . ووافقت "، وذلك فيما لم يرد بشأنه أحكام خاصة  اإلسالمية والنصوص التشريعية المستندة منها

. ووافق مجلس النواب  "وذلك فيما لم يرد بشأنه أحكام خاصة  "، بعد حذف العبارة األخيرة وهي  في المشروع النهائي 571رقم 

 "بعبارة  "النصوص التشريعية المستمدة منها  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ استعيض عن عبارة  575على النص تحت رقم 

. ووافق مجلس  529، وأصبح رقم المادة  ، ألن المراد هو التشريعات التي تصدر في شأن الوصية "الصادرة في شأنها  والقوانين

 .  ( 159ص  – 159ص  1الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

لية الموصي لعمل الوصية وفي صيغتها األحكام المقررة ÷ي أفقرة أولى : وكذلك تراعى ف 17التقنين المدني السابق م فقرة أولى /  ( 9) 

 .  لذلك في األحوال المختصة بالملة ) قانون الدولة ( التابع لها الموصي

ويتبين من هذا النص أن المعنى المقصود هو أن الوصية تسري عليها أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الموصي بجنسيتهن فنكون في 

. ويكون المقابل لهذا النص هو  ن قواعد اإلسناد تدخل في نطاق القانون الدولي الخاص ال في نطاق القانون الداخليصدد قاعدة م

يسري على الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى  "من التقنين المدني الجديد وتجري على الوجه اآلتي :  2/  21المادة 

يعدل  2555لسنة  11. وقد صدر القانون رقم  "موصي أو من يصدر منه التصرف وقت موته ، قانون المورث أو ال ما بعد الموت
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 – 525وفي التقنين المدني الليبي م  – 711ويقابل النص التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 192 و م 1/  117وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  - 2297وفي التقنين المدني العراقي م 
 (2 )

ويتبين من النص سالف الذكر  

. ويستوي في ذلك  ، هو أن تسري على الوصية أحكام الشريعة اإلسالمية والقوانين الصادرة في شأنها أنه يقرر مبدأ عاماً جوهرياً 

أما المشروع فقد أحال على  "، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  صية غير المسلموصية المسلم وو

. وقد أصبحت الشريعة اإلسالمية بذلك هي التي تنطبق من حيث الموضوع على  الشريعة اإلسالمية كل األحكام الموضوعية للوصية

ن ، مسلمين كانوا أو غير مسلمي وصايا المصريين
 (1 )

 "  . 

وعرض المشروع لمسألتين في الوصية على جانب كبير من األهمية : المسألة األولى  "ثم تقول المذكرة اإليضاحية أيضاً : 

، وقد اعتبر كلع مل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت تصرفاً مضافاً إلى ما بعد  التصرف الصادر في مرض الموت

. والمسألة الثانية التصرف الصادر ألحد الورثة من مورث يحتفظ بحيازة العين وبحقه في  الموت وتسري عليه أحكام الوصية

، وقد جعل هذا التصرف تسري عليه هو أيضاً أحكام الوصية  االنتفاع بها مدى حياته
 (9 )

. والمسألتان المشار إليهما في المذكرة  " 

 .  اإليضاحية يحققان حماية الورثة من الوصايا المستترة

، عالج كل منها نقصاً خطيراً كان في قانون التسجيل  ، ومن بعده قانون السجل العيني ثم إن قانون تنظيم الشهر العقاري

، فأصبح اآلن واجباً شهر الوصية حتى تنتقل ملكية العقار الموصي به إلى الموصي سواء بالنسبة إلى الغير  2519الصادر في سنة 

 .  أو فيما بين ذوي الشأن

( حماية  1. )  ( تطبيق أحكام الشريعة في الوصية 2لص مما تقدم أن المسائل التي يجب بحثها في الوصية هي : ) ويخ

 .  ( شهر الوصية 9. )  الورثة من الوصايا المستترة

 تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في الوصية -المبحث األول

 قانون الوصية المستمر من الشريعة اإلسالمية هو الذي يسري على الوصية : – 73

. وقد قننت  ، وكانت هذه األحكام غير مقننة كانت المحاكم الشرعية تطبق في الوصية أحكام المذهب الحنفي في أرجح أقواله 

، ولنفس األسباب  2559لسنة  11ث رقم ، كما قننت أحكام الميراث في قانون المواري 2551لسنة  12في قانون الوصية رقم 
 (5 )

  .

                                                                                                                                                                    

قانون الوصية  "ينص على أن  2555لسنة  19، وصدر القانون رقم  مدني أهلي بما يجعله واضحاً في هذا المعنى 99نص المادة 

 2هامش  19) أنظر آنفاً ص  "على المسلمين وغير المسلمين وأحكام الشريعة اإلسالمية هي قانون البلد فيما يتعلق بالوصايا فتسري 

 .  ( 1فقرة  9محمد كامل مرسي  –

 - 1.  يكسب الموصي له بطريق الوصية المال الموصى به - 2:  711التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  ( 2) 

ال يمنح األجنبي حق  - 9.  ، وال تنفذ فيما جاوز الثلث إال بإجازة الورثة وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في ثلث التركة

 .  االستفادة من الوصية العقارية إال إذا كانت قوانين بالده تمنح مثل ذلك للسوريين

 .  ) مطابق ( 525التقنين المدني الليبي م 

وتجوز الوصية للوارث وغير الوارث في  - 1.  لمال الوصي بهيكسب الموصي له بطريق الوصية ا - 2:  2297التقنين المدني العراقي م 

 .  ، وال تنفذ فيما جاوز الثلث إال بإجازة الورثة ثلث التركة

( بالهبة بين األحياء  1. )  . . . . ( 2: يكتسب حق القيد في السجل العقاري بالطرق اآلتية : )  117قانون الملكية العقارية اللبناني م 

: ال يكون لألجنبي حق باإلرث أو بالوصية في التركة العقارية إال إذا كانت قوانين بالده تبادل  192. م  . . . ( 9. )  وبالوصية

 .  . وتخضع تركة األجنبي العقارية باإلرث أو بالوصية ألحكام قوانين بالده السوريين واللبنانيين هذا الحق

منه يجري على الوجه اآلتي  2955ن المشروع التمهيدي يتضمن نصاً هو المادة وقد كا – 151ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

. وقد  "، األحكام الخاصة التي توضع لذلك  ، من حيث الشكل ومن حيث الجزاء الذي يترتب على مخالفه وتسري على الوصية ": 

على أحكامها من حيث الشكل ومن حيث  ، إذ أن قانون الوصية يشتمل حذف هذا النص في لجنة المراجعة لعدم الحاجة إليه

 .  في الهامش ( 159ص  1الموضوع ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  151ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 

 .  19أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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. فوصية غير  ، ويستوي في ذلك وصايا المسلمين وغير المسلمين من المصريين وصار هذا القانون هو الذي يسري على الوصية

، وقد استقر  ام، ثم قانون الوصية بعد تقنين هذه األحك المسلم من المصريين تسري عليها أحكام الشريعة اإلسالمية قبل أن تقنن

القضاء على ذلك حتى قبل صدور قانون الوصية 
 (2 )

  . 

، وينتظم فصوالً ثالثة : الفصل األول في تعريف  ويشتمل قانون الوصية على بابين : ) الباب األول ( في أحكام عامة

. ) والباب الثاني (  لوصية وردها، والفصل الثالث في قبول ا ، والفصل الثاني في الرجوع عن الوصية الوصية وركنها وشرائطها

، والفصل الثالث في  ، والفصل الثاني في الموصى به ، وينتظم فصوالً سبعة : الفصل األول في الموصى له في أحكام الوصية

س في ، والفصل الساد ، والفصل الخامس في أحكام الزيادة في الموصى به ، والفصل الرابع في الوصية بالمرتبات الوصية بالمنافع

 .  ، والفصل السابع في تزاحم الوصايا الوصية الواجبة

، ولكننا نستعرض  ، فهي من مباحث الفقه اإلسالمي وال نعرض لشرح ما اشتملت عليه هذه األواب والفصول من األحكام

(  2نعر للمسائل اآلتية : ) . ف ، األحكام الرئيسية التي أشتمل عليها قانون الوصية ، كما استعرضنا في الميراث هنا في إيجاز تام

من قانون  25 – 27( رجوع الموصي عن الوصية ) م  1. )  من قانون الوصية ( 21 – 2 شكل الوصية وشروط صحتها ) م

من  91 – 11 ( الموصى له ) م 5. )  من قانون الوصية ( 19 – 19( قبول الموصي له للوصية ورده إياها ) م  9. )  الوصية (

من قانون الوصية  15 – 11( الوصية الواجبة ) م  1. )  من قانون الوصية ( 19 – 91 ( الموصى به ) م 9. )  قانون الوصية (

)  . 

 شكل الوصية وشروط صحتها : – 74

ذلك أن . ونرى من  "الوصية تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت  "تنص المادة األولى من قانون الوصية على أن  

، إذ هي تعالم من الموصي في تركته المستقبلة بإرادته  الوصية استثناء من الحكم القاضي ببطالن التعامل في التركة المستقبلة

 .  ، وقد أجيزت استثناء بموجب أحكام الشريعة اإلسالمية المنفردة

، فإذا  تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة " ، فتنص على أن وتعرض المادة الثانية من قانون الوصية لصيغة الوصية وشكلها

، بعد  . وال تسمع عند اإلنكار دعوى الوصية أو الرجوع القولي عنها كان الموصي عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة

ع تدل على صحة ، إال إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصن اإلفرنجية 2522، ي الحوادث السابقة على سنة  وفاة الموصي

، إال إذا وجدت أوراق  ، بعد وفاة الموصي اإلفرنجية فال تسمع فيها دعوى ما ذكر 2522. وأما الحوادث الواقعة من سنة  الدعوى

، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على  رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذكر

، وقد جعل القانون الجزاء على اإلخالل به هو عدم سماع  . والذي يعنينا من هذا النص هو شكل الوصية "موصي عليها توقيع ال

 .  الدعوى كما هو المألوف في أحكام الشريعة اإلسالمية

(  1)  . ( تحرر بها ورقة رسمية 2، يجب أن تتخذ أحد أشكال ثالثة : )  2522، منذ سنة  ويخلص من النص أن الوصية

( تحرر بها ورقة عفية مكتوبة جميعها بخط الموصي وموقع  9. )  تحرر بها ورقة عرفية يصدق فيها على مضاء الموصي أو ختمه

عليها بإمضائه 
 (1 )

  . 

                                                 

لنقض بأن وصية غير وقد قضت محكمة ا – 155ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

، وال تجوز لوارث إال بأجازة باقي الورثة  ، وال تجوز بأكثر من الثلث ، ال تصح إال لموجود حقيقة أو حكماً  ، كوصية المسلم المسلم

،  ، ومنها الوصية . وقضت أيضاً بأن المواريث عموماً  ( 595ص  199رقم  2مجموعة عمر  2595يونيه سنة  12) نقض مدني 

، وفق قواعد الشريعة  ، مسلمين كانوا أو غير مسلمين ، وتسري األحكام المتعلقة بها على جميع المصريين واحدة هي وحدة

 .  ( 15ص  91رقم  5مجموعة عمر  2559اإلسالمية باعتبارها الشريعة القائمة ) نقض مدني أول أبريل سنة 

اللذين سبقت  2555لسنة  11ورقم  19القانونين رقم  2555فأصدر في سنة ،  ، بعد صدور هذا الحكم األخير وقد تدخل المشرع في األمر

قانون الوصية وأحكام الشريعة  "على أن  2555لسنة  19، فنص في القانون رقم  ( 2هامش  191اإلشارة إليها ) أنظر آنفاً ص 

 2555لسنة  11. وعدل بالقانون رقم  "اإلسالمية هي قانون البلد فيما يتعلق بالوصايا فتسري على المسلمين وغير المسلمين 

  "قانون البلد  "عبارة  "األحوال الشخصية المختصة بالملة  "مدني وطني قديم فاستبدل بعبارة  99و  95المادتين 

كن وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن مورثة الطاعنين تتمسك في دفاعها بأن المحرر إن لم ي ( 1) 

تشترط في الوصية أن  2551لسنة  12المادة الثانية من قانون الوصية رقم  "، ورد على هذا الدفاع بأن  إشهاراً بوقف فهو وصية
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، فيشترط في  ، بعضها في الموصي وبعضها في الموصى له وبعضها في الموصى به وهناك شروط لصحة الوصية

، على أنه إذا كان محجوراً عليه لسفه أو غفلة أو بلغ من العمر ثماني عشرة سنة جازت وصيته بإذن  للتبرعالموصى أن يكون أهالً 

ً  المحكمة ، فإن لم يكن معيناً كالوصية  ، وأن يكون موجوداً عند الوصية إن كان معيناً  . ويشترط في الموصي له أن يكون معلوما

د الوصية وال وقت موت الموصي ألوالد فالن فال يشترط أن يكون موجوداً عن
 (2 )

،  . وتصح الوصية مع اختالف الدين والملة 

وتصح مع اختالف الدارين ما لم يكن الموصي تابعاً لبلد إسالمي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسالمي تمنع شريعته من 

أو يصح أن يكون محالً للتعاقد حال حياة . ويشترط في الموصي به أن يكون مما يجري فيه اإلرث  الوصية لمثل الموصي

، وأن يكون موجوداً عند الوصية في ملك الموصي إن كان معيناً بالذات  ، وأن يكون متقوماً عند الموصي إن كان ماالً  الموصي
 (1 

)
كون الزمة ، وت . وتصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدرن صيبه 

، فإن زادت قيمة ما عين ألحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية  بوفاة الموصي
 (9 )

. وتبطل الوصية بجنون الموصي  

جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت 
 (5 )

، وبهالك الموصى به إذا كان معيناً وهلك قبل قبول  ، وبموت الموصي له قبل موت الموصي 

وال تبطل بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة .  الموصى له
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، فإذا لم تتم الوصية  يصدر بها إشهاد رسمي أو يحرر بها عقد عرفي يصدق فيه على إمضاء الموصي بخطه وموقع عليها بإمضائه

، فإن الحكم يكون قد خالف  "، ولم تتقدم المدعية بما يدل على وجود وصية  ، ولم يتحقق شيء من ذلك على هذا الوجه كانت باطلة

. إال إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط  . . "ما نصت عليه الفقرة األخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية بقولها : 

. وقد  "، أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها  كرالمتوفي وعليها إمضاؤه كذلك تدل على ما ذ

تحجب بهذه المخالفة عن مواجهة دفاع الطاعنين من أن المحرر المتنازع عليه مكتوب جميعها بخط المتوفى وعليه إمضاؤه 

مجموعة  2519مارس سنة  19) نقض مدني  ، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى وتحقيقه

. وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه ال يكفي أن يوقع الموصي على الوصية بختمه وبصمة  ( 911ص  99رقم  25أحكام النقض 

 21مجموعة أحكام النقض  2511أبريل سنة  19إبهامه ويضعها في مظروف مغلق ويودع المظروف مكتب التوثيق ) نقض مدني 

 .  ( 711ص  225رقم 

، فلو أقرت الورثة  ، وليس ركناً في الوصية وشكل الوصية المنصوص عليه في القانون مطلوب لجواز سماع الدعوى بالوصية عند اإلنكار

ً  بالوصية أو وجهت إليهم اليمين فنكلوا سمعت الدعوى وقضى بالوصية ، والكتابة  . وعلى ذلك ال تكون الوصية تصرفاً شكليا

، فهي وحدها األدلة التي ال يقبل غيرها في  ، ليست إال لجواز سماع الدعوى ال النعقاد الوصية ، على مختلف أنواعها المطلوبة

، فإذا كان الموصي  تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة "، على أن  ، كما رأينا . وقد نصت المادة الثانية من قانون الوصية اإلثبات

 .  "عاجزاً عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة 

، وتصرف على  وتصح الوصية ألماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر وللمؤسسات العلمية والمصالح العامة ( 2) 

، وتصح الوصية هلل تعالى وألعمال البر  اللةعمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من شؤونها ما لم يتعين المصرف بعرف أو د

،  . وتصبح الوصية لجهة معينة من جهات البر ستوجد مستقبالً  من قانون الوصية ( 1 بدون تعيين جهة وتصرف في وجوه الخير ) م

 .  من قانون الوصية ( 7 فإن تعذر وجودها بطلت الوصية ) م

، كانت العين كلها  أو زاد في عمارتها شيئاً ال يستقل بنفسه كالمرمة والتجصيص وإذا غير الموصي معالم العين الموصى بها ( 1) 

. وإذا هدم  ، شارك الورثة الموصي له في كل العين بقيمة الزيادة قائمة . وإن كانت الزيادة مما يستقل بنفسه كالغراس والبناء وصية

. وإن أعاد  ، كانت العين بحالتها الجديدة وصية مع تغيير معالمها الموصي العين الموصى بها وأعاد بناءها على حالتها األولى ولو

. وإذا جعل الموصي من بناء العين الموصى بها ومن  ، اشترك الورثة بقيمته مع الموصي له في جميع العين البناء على وجه آخر

. أنظر في كل  مع الورثة بقدر قيمة وصيته ، اشترك الموصي له بناء عين مملوكة له وحده ال يمكن معها تسليم الموصي به منفرداً 

 .  من قانون الوصية 19و  11و  12ذلك المواد 

 .  ( 11فقرة  – 11، وهذه هي قسمة المورث التي سبق بيانها ) أنظر آنفاً فقرة  من قانون الوصية 29م  ( 9) 

مراعاة لحقه أبطلت الوصية ) المذكرة اإليضاحية ، ف فقد كان يمكن الموصي الرجوع عن الوصية لوال الجنون المطبق المتصل ( 5) 

 .  لقانون الوصية (

، سواء أكان القاتل فاعالً أصلياً أم شريكاً أم  ويمنع من استحقاق الوصية االختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمداً  ( 9) 

، وذلك إذا كان القتل بال حق وال عذر وكان القاتل عاقالً بالغاً  هكان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم باإلعدام على الموصي وتنفيذ
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 رجوع الموصي عن الوصية : – 75

. ويعتبر رجوعاً عن الوصية كل فعل أو تصرف  ، صراحة أو داللة ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها 

موصى عن الموصى به ، ومن الرجوع داللة كل تصرف يزيل ملك ال يدل بقرينة أو عرف على الرجوع عنها
 (2 )

  . 

، وال الفعل الذي يزيل اسم الموصى به  ، وال إزالة بناء العين الموصى بها وال يعتبر رجوعاً عن الوصية جحدها ) إنكارها (

يقصد به  ، كل ذلك إال إذا دلت قرينة على أن الموصى ، وال الفعل الذي يوجب فيه زيادة ال يمكن تسليمه إال بها أو يغير معظم صفاته

 .  الرجوع عن الوصية

 قبول الموصي لـ للوصية ورده إياها : - 76

، فإذا كان الموصي له جنينا أو قاصراً أو  وال تلزم الوصية إال بقبولها من الموصي له صراحة أو داللة بعد وفاة الموصي 

. ويكون القبول عن الجهات والمؤسسات  المحكمةمحجوراً عليه يكون قبول الوصية أو ردها ممن له الوالية على ماله بعد إذن 

. وإذا قبل الموصي له بعض الوصية  ، فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون توقف على القبول والمنشآت ممن يمثلها قانوناً 

، لزمت بالنسبة إلى من  ن. وإذا قبلها بعض الموصي لهم وردها الباقو ، لزمت الوصية فيما قبل وبطلت فيما رد ورد البعض اآلخر

، استحق الموصى به من وقت الموت  . وإذا قبل الموصى له الوصية على النحو المتقدم قبلوا وبطلت بالنسبة إلى من ردوا
 (1 )

، ما  

، من وقت وفاة  . وتكون زوائد الموصي به بعد وفاة الموصي لم يفد نص الوصية ثبوت االستحقاق في وقت معين بعد الموت

،  ، وال تعتبر وصية فال تدخل في حساب خروج الوصية من الثلث ، ملكاً للموصي ألنها نماء ملكه صي إلى وقت قبول الوصيةالمو

 .  وعلى الموصي له نفقة الموصي به في تلك المدة

موصي فال يبطل ، أما الرد قبل وفاة ال ، بطلت الوصية فيما رد وإذا رد الموصي له الوصية كلها أو بعضها بعد وفاة الموصي

الوصية 
 (9 )

  . 

. ومع ذلك تبطل الوصية إذا بلغ الوارث أو من له تنفيذ  وال يشترط في القبول وال في الرد أن يكون فور موت الموصي

، ومضى على علمه بذلك  ، عن الوصية وطلب منه قبولها أوردها ، بإعالن رسمي مشتمل على بيان كاف الوصية الموصي له

. وإذا مات الموصي  كاملة خالف مواعيد المسافة القانونية ولم يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبولثالثون يوماً 

، قام ورثته مقامه في ذلك  له قبل قبول الوصية أو ردها
 (5 )

  . 

 الموصي  - 77

، وتصح الوصية لمن ألي حصون كطلبة الجامعة ويختص بها  ، وتصح الوصية بالمنافع لطبقتين لـ : تصح الوصية للمعدوم

المحتاجون منهم 
 (9 )

، فمن كان غير أهل للوصية منهم عند موت الموصي يعود نصيبه في الوصية إلى  . وإذا كانت الوصية لمعينين 

                                                                                                                                                                    

 .  من قانون الوصية ( 21، ويعد من األعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي ) م  من العمر خمس عشرة سنة

قابالً لإلبطال  ، أو ، حتى لو كان هذا التصرف قابالً للفسخ وفسخ ويعتبر تصرف الموصي في الموصى به رجوعاً عن الوصية ( 2) 

 .  ، أو كان باطالً  وأبطل

، وإال الستحق الموصى به من وقت القبول  ، وليست بعقد بين الموصى والموصى له فالوصية إذن إرادة منفردة تصدر من الموصى ( 1) 

 .  ال من وقت موت الموصى

، وإن لم يقبل منه ذلك أحد منهم بطل رده )  انفسخت الوصية،  ، وقبل منه ذلك أحد من الورثة وإذا رد الموصي الوصية بعد أن قبلها ( 9) 

 .  من قانون الوصية ( 15 م

، ألن الوصية عندهم تتم باإليجاب مع اليأس من أن  أما عند الحنفية فالذي ينتقل إلى ورثة الموصي له هو الشيء الموصي به ذاته ( 5) 

، واعتبر الموصي به ملكاً للموصي له ودخل  يرد فقد تحقق اليأس من الرد ، فإذا مات الموصي له قبل أن يقبل أو يردها الموصي له

. وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة فالذي ينتقل إلى ورثة الموصي له هو  ، فينتقل مع سائر حقوق التركة إلى الوارث في تركته

، فإذا مات الموصي له قبل أن يقبل  بعد موت الموصي، إذ الوصية عندهم ال تتم إال بقبولها من الموصي له  حق قبول الوصية

 9. أنظر في ذلك مصادر الحق في الفقه اإلسالمي للمؤلف  ، وبهذا أخذ قانون الوصية الوصية انتقل حق القبول أو الرد إلى ورثته

 .  15ص 

 .  من قانون الوصية 99 – 11أنظر في كل ذلك المواد  ( 9) 
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، وولد الحمل حياً لثلثمائة  لوصية( إذا أقر الموصي بوجود الحمل وقت ا 2. وتصح الوصية للحمل في الحالتين اآلتيين : )  التركة

 .  وخمسة وستين يوماً فأقل من وقت الوصية

، ما لم تكن الحامل  ، وولد الحمل حيا لمائتين وسبعين يوماً فأقل من وقت الوصية ( إذا لم يقر الموصي بوجود الحمل 2) 

ثمائة وخمسة وستين يوماً فأقل من وقت الموت أو الفرقة وقت الوصية معتدة لوفاة أو فرقة بائنة فتصح الوصية إذا ولد الحمل حياً لثل

. وإذا مات  ، اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم ثبوت نسبة الحمل من ذلك المعين . وإذا كانت الوصية لحمل من معين البائنة

، وإال كانت لورثة  ، أوقفت غلة الموصي به إذا كانت له غلة حتى ينفصل الحمل حياً فتكون له الموصي قبل انفصال الحمل

، كانت الوصية بينهم  ، بولدين حيين أو أكثر ، في وقت واحد أو في وقتين بينها أقل من ستة أشهر . وإذا جاءت الحامل الموصي

. وإن مات أحد  ، استحق الحي منهم كل الوصية . وإذا انفصل أحدهم غير حي ، إال إذا نصت الوصية على خالف ذلك بالتساوي

 .  ، وتكون لورثة الموصي في الوصية بالمنافع ، كانت حصته بين ورثته في الوصية باألعيان الوالدة األوالد بعد

 الموصي به :  – 78

وتصح الوصية بالثلث 
 (2 )

للوارث  
 (1 )

، وتنفذ من غير إجازة الورثة  وغيره 
 (9 )

، وال تنفذ في  . وتصح بما زاد على الثلث 

الزيادة 
 (5 )

إال إذا أجازها الورثة بعد موت الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه  
 (2 )

. وتنفذ وصية من ال دين عليه  

                                                 

، وال فوائد  ث المصروفات التي يحكم بها على التركة لمصلحة الموصي له إذا نوزع في صحة الوصيةوال يدخل في حساب الثل ( 2) 

رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511يونيه سنة  12التأخير عن مبلغ الوصية من وقت المطالبة القضائية بهذا المبلغ ) نقض مدني 

 .  ( 791ص  215

. وقد قضى بأنه إذا اشترط الورثة حين توقيعهم بإجازة الوصية على سندها  بإجازة سائر الورثةولم تكن الوصية تجوز للوارث إال  ( 1) 

، فهذه اإلجازة تقع باطلة  ، وأال يسلم لمن يصدر له إال برضائهم الصادر من المورث ألحدهم أن يبقى السند لدى أمين متفق عليه

 2559أكتوبر سنة  21ه السند من االنتفاع به إال بمشيئتهم ) نقض مدني ، وهو عدم تمكين الصادر ل القترانها بما يبطل مفعولها

 2551لسنة  12. ثم صدر قانون الوصية رقم  ( 91رقم  2197ص  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في 

ثلث التركة من غير إجازة سائر الورثة . ومن ثم تنفذ الوصية للوارث في  فأجاز الوصية للوارث بالقدر الذي تجوز به لغير الوارث

مجموعة  2591فبراير سنة  19، حتى لو كانت الوصية قد صدرت قبل ذلك ) نقض مدني  إذ مات الموصي وقت نفاذ قانون الوصية

مجموعة  2515مايو سنة  25 – 715ص  219رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511يونيه سنة  12 – 155ص  1أحكام النقض 

، فال تنفذ الوصية للوارث من غير إجازة  . أما إذا مات الموصي قبل نفاذ قانون الوصية ( 119ص  291رقم  29نقض أحكام ال

،  59رقم  2195ص  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2551يناير سنة  19سائر الورثة ) نقض مدني 

نفس  2592ماس سنة  11 – 2رقم  2199ص  1عاماً جزء  19النقض في  مجموعة المكتب الفني ألحكام 2557أبريل سنة  15

 .  ( 95رقم  2197ص  1المجموعة جزء 

 .  11ص  – 12، بتقيد بعدم التعسف في استعمال حق اإليصاء : حسن كيرة ص  ، حتى في حدود ثلث التركة أنظر في أن الموصي ( 9) 

إذا جاوزت الوصية  "منه وتجري على الوجه اآلتي :  2991يشتمل على نص هو المادة  وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني ( 5) 

، فإن إبطال الوصية فيما زاد على هذا القدر ال يضر بحقوق الغير إذا كسب بحسن نية حقاً  في العقار القدر الذي يجوز اإليصاء به

لما كان من الواجب حماية  "وع التمهيدي في صدد هذا النص : . وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشر "عينياً على هذا العقار 

، ورتب  ، كما إذا صدرت وصية بنصف التركة الغير حسن النية الذي يكسب حقاً عينياً على ما يجاوز القدر الذي يجوز اإليصاء به

التركة يرجع إلى الورثة محمالً  ، فإن سدس ، ولم تجز الورثة الوصية فأنقصت إلى الثلث الموصي له رهناً على كل الموصي به

ً  . . بالرهن وهم يرجعون على الموصي له ، بل هو عدم نفاذ  . ويالحظ أن إنقاص الوصية إلى القدر الجائز ال يعتبر إبطاالً أو فسخا

ت اإلبطال ، إذ هي ال تدخل في حاال . فوجب إذن أن يكون هناك نص خاص لحماية الغير حسن النية في هذه الحالة في حق الورثة

، ولكن مجلس النواب حذفه اكتفاء بالمادة  . وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص "أو الفسخ التي وردت فيها نصوص أخرى 

 .  في الهامش ( 999ص  – 155مدني ) مجموعة األعمال التحضيرية ص  2995

ئماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر يبقى قا "مدني الذي أريد االكتفاء بها فتنص على أنه  2995أما المادة 

. وها  "، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن  إبطال سند ملكيته أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله ألي سبب آخر

، إال  ، فيدخل عدم نفاذ الوصية ي حق الورثة "أو زواله ألي سبب آخر  "، وإن كان يشمل كل أسباب زوال الملكية إذ يقول  النص
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. وتصح وصية المدين المستغرق  ، من غير توقف على إجازة الخزانة العامة ألنها ال تعتبر وارثاً  وال وارث له بكل ماله أو بعضه

، فإن برئت ذمته من بعضه أو كان الدين غير مستغرق نفذت الوصية  ببراءة ذمته منه وذلك في ثلث التركة ، وال تنفذ إال ماله بالدين

، كان للموصي له أن يرجع  . وإذا كان الدين غير مستغرق واستوفى كله أو بعضه من الموصي به في ثلث الباقي بعد وفاء الدين

بعد وفاء الدين  بقدر الدين الذي استوفى في ثلث الباقي من التركة
 (1 )

  . 

، كربع التركة أو ثلثها  وتصح الوصية بسهم شائع في التركة
 (9 )

  ، 

، شأنه في ذلك شأن الورثة  . ويعتبر الموصي له في هذه الحالة خلفاً عاماً للموصي وذلك في حدود الثلث على ما سبق القول
 (

5 )
  . 

                                                                                                                                                                    

. والنص الشامل في هذا الصدد هو ما جاء  أنه مقصور على حماية الدائن المرتهن دون غيره ممن كسب حقاً عينياً آخر على العقار

لمحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من ، إذ يجب التأشير في هامش سجل ا ( 21 – 29 في قانون تنظيم الشهر العقاري ) م

، فتدخل إذن دعوى عدم نفاذ  الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً 

من رتبت . ويترتب على هذا التأشير أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون يكون حجة على  الوصية في حق الورثة

. أنظر أيضاً  ، وال يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير

، وتقضي بأنه ال تسري أحكام هذا البيع ) وهي في جملتها أحكام الوصية  مدني وهي خاصة ببيع المريض مرض الموت 517المادة 

 .  ر حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة( إضراراً بالغي

يناير  22، وال يعتد بها إال إذا صدرت بعد موته تطبيقاً للشريعة اإلسالمية ) استئناف مصر  وال تصح اإلجازة حال حياة الموصي ( 2) 

على ثلث التركة وأجازها الورثة وكانت التركة ال تفي . وإذا زادت الوصايا  ( 515ص  199رقم  27المحاماة  2597سنة 

، وذلك مع مراعاة  ، قسمت التركة أو الثلث بحسب األحوال بين الوصايا بالمحاصة ، أو لم يجيزوها وكان الثلث ال يفي بها بالوصايا

 .  من قانون الوصية ( 79 أال يستوفي الموصي له بعين نصيبه إال من هذه العين ) م

، فهذا  وفي حساب خروج الوصية من الثلث ال يدخل نماء الموصي به الحادث بعد موت الموصي – 2هامش  219ظر آنفاً ص أن ( 1) 

، حتى قبل تسجيل  . ويملك الموصي له النماء بمجرد موت الموصي ( 11النماء ملك خالص للموصي له كما قدمنا ) أنظر آنفاً فقرة 

، إذ الوصية غير المسجلة ترتب التزاماً في ذمة الورثة بتسليم العقار الموصي به  ملكاً للورثة الوصية حين يكون الموصي به ال يزال

. و  ، ومقتضى هذا االلتزام أن يكون للموصي له ثمار الموصي به وعليه نفقته من وقت موت الموصي بمجرد موت الموصي

، وعليه  للمشتري ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع " ، نفى البيع يكون الوصية غير المسجلة في ذلك كالبيع غير المسجل

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 251. أنظر في ذلك إسماعيل غانم ص  مدني ( 1/  597 ) م "تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضاً 

 .  19ص  – 25وص  27ص  – 21حسن كيرة ص  – 155ص  999

. وبهذا األثر الرجعي نعلل أن يكون  ، له أثر رجعي في العالقة ما بين الموصي له والورثة البيع، كتسجيل  ومن رأينا أن تسجيل الوصية

، إذ بتسجيل الوصية تنتقل الملكية إلى الموصي لهو  نماء الموصي به للموصي له من وقت موت الموصي حتى قبل تسجيل الوصية

. أما بالنسبة  ك فقط في العالقة فيما بين الموصي له والورثة كما قدمنا، وذل يستند انتقالها إلى موت الموصي ال إلى وقت التسجيل

. أنظر ما قدمناه في هذه المسألة في عقد  ، فال شك في أن تسجيل الوصية ال ينقل ملكية الموصي به إال من وقت التسجيل إلى الغير

 .  171فقرة  – 179فقرة  5البيع الوسيط 

، فيكون مسئوالً عن هذه الديون بنسبة  شائع في التركة ال يستحق هذا السهم إال بعد سداد ديون التركة ويالحظ أن الموصي له بسهم ( 9) 

 .  سهمه الشائع

، استحق الموصي له  إذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيها دين أو مال غائب "من قانون الوصية على أنه  55وتنص المادة 

 .  من قانون الوصية 59. وأنظر أيضاً المادة  "لما حضر شيء استحق سهمه فيه ، وك سهمه في الحاضر منها

إذا كانت الوصية بمثل  "من قانون الوصية في ها الصدد على أنه  59، وتنص المادة  وتجوز الوصية بمثل نصيب وارث معين ( 5) 

. فيزاد سهم هذا الوارث  "ائداً على الفريضة ، استحق الموصي له قدر نصيب هذا الوارث ز نصيب وارث معين من ورثة الموصي

، والباقي للورثة يقسم بينهم حسب فرائضهم كذلك تجوز الوصية بنصيب  ، ويكون نصيبه للموصي له على سهام فريضة التركة

ن من إذا كانت الوصية بنصيب وارث غير معي "من قانون الوصية في هذا الصدد على أنه  52، وتنص المادة  وارث غير معين

، وقدر  ، استحق الموصي له نصيب أحدهم زائداً على الفريضة إن كان الورثة متساوين في الميراث ورثة الموصي أو بمثل نصيبه

إذا كانت الوصية  "من قانون الوصية على أنه  51. وتنص المادة  "نصيب أقلهم ميراثاً زائداً على الفريضة إن كانوا متفاضلين 
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وصي بمنفعتها تحتمل االنتفاع أو االستغالل على وجه غير الذي أوصى ، فإذا كانت العين الم وتصح الوصية بمنعة العين

. وإذا كانت  ، بشرط عدم اإلضرار بالعين الموصي بمنفعتها ، جاز للموصي له أن ينتفع بها أو يستغلها على الوجه الذي يراه به

يلزم الستيفاء منفعتها يكون على الموصي له ، فإن ما يفرض على العين من الضرائب وما  الوصية لمعين بالمنفعة وآلخر بالرقبة

، استحق الموصي له المنفعة مدة حياته في جميع هذه  . وإذا كانت الوصية بالمنفعة لمعين مؤبدة أو لمدة حياته أو مطلقة بالمنفعة

الوصية بكل منافع العين  . وإذا كانت ، وذلك بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة في مدى ثالث وثالثين سنة من وفاة الموصي األحوال

، قدرت الوصية بقيمة العين الموصي  ، وكانت مؤبدة أو مطلقة أو لمدة حياة الموصي له أو لمدة تزيد على عشر سنين أو ببعضها

ا . وإذ ، قدرت بقيمة المنفعة الموصى بها في هذه المدة . فإذا كانت الوصية لمدة ال تزيد على عشر سنين بكل منافعها أو ببعضها

. وتسقط الوصية بالمنفعة  ، قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحق الموصي به وقيمتها بدونه كانت الوصية بحق من الحقوق

، وبإسقاط  ، وبشراء الموصي له العين التي أوصى له بمنفعتها بوفاة الموصي له قبل استيفاء المنفعة الموصي بها كلها أو بعضها

 .  ، وباستحقاق العين بعوض أو بغير عوض حقه فيها لورثة الموصي

، ويوقف من مال الموصي ما يضمن تنفيذ الوصية على وجه ال يضر  وتصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة معينة

الوصية فيه  ، وتنفذ ، يوقف منه بقدر الثلث . فإذا زاد ما أوقف لضمان تنفيذ الوصية على ثلث التركة ولم تجز الورثة الزيادة بالورثة

. ويجوز  ، أو إلى أن يموت الموصي له ، أو إلى تنتهي المدة وفي غلته إلى أن يستوفى الموصي له قيمة ثلث التركة حين الوفاة

، بشرط أن يودعوا في جهة يرضاها الموصي له أو  لورثة الموصي اإلستيالء على الموقوف لتنفيذ الوصية بالمرتب أو التصرف فيه

، رد الباقي  . فإذا مات الموصي له قبل نفاد المبلغ المودع جميع المرتبات نقداً ويخصص المبلغ المودع لتنفيذ الوصية يعينها القاضي

. ويزول كل حق للموصي له في التركة باإليداع والتخصيص  لورثة الموصي
 (2 )

  . 
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مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو  وإذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو 

، وأال يكون  ، بشرط أن يكون غير وارث ، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث كان حياً عند موته

.  ل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله، وإن كان ما أعطاه أق الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له

، على أن يحجب كل أصل  ، وألوالد األبناء من أوالد الظهور وإن نزلوا وتكون هذه الوصية ألهل الطبقة األولى من أوالد البنات

يدلي بهم ، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين  فرعه دون فرع غيره

 .  إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتباً ترتيب الطبقات

، وإن أوصى له بأقل وجب له ما  وإذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية

. ويؤخذ نصيب من لم  ه، وجب لمن لم يوص له قدر نصيب . وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض اآلخر يكمله

، فمنه ومما هو مشغول بالوصية  . فإن ضاق عن ذلك ، من باقي الثلث ، ويوفي نصيب من أوصى له بأقل مما وجب يوص له

 .  االختيارية

                                                                                                                                                                    

، قدرت حصة الموصي  ونصيب أحد ورثة الموصي أو بمثل نصيبه سواء أعين الموصي الوارث أم لم يعينهبسهم شائع في التركة 

. وإذا كانت الوصية بقدر  . ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصيتين له بنصيب الوارث على اعتبار أنه ال وصية غيرها

. فإذا أوصى بمثل  "، قدر الموصي به ما يساويه من سهام التركة  السهم الشائعمحدود من النقود أو بعين من أعيان التركة بدل 

، ويقسم  ، قدرت الوصية بالنصيب بما تساويه من سهام التركة كأنه ال وصية غيرها نصيب ابنه لشخص وبربع التركة لشخص آخر

، يزاد عليهما  ي ابنين كانت الفريضة سهمين اثنين. وعلى ذلك إذا ترك الموص الثلث بين الوصيتين إن لم يسعهما ولم تجز الورثة

. فإذا لم يجز االبنان  ، فهما أكثر من ثلث التركة ، وتكون الوصيتان ثلثاً وربعاً  سهم الموصي له كأنه ال وصية لغيره فيكون له الثلث

، كان الثلث بين  يجز األبنان الزائد على الثلث. فإذا لم  ، فهما أكثر من ثلث التركة . وتكون الوصيتان ثلثاً وربعاً  الزائد على الثلث

، وصية بعين من أعيان  ، بدل الوصية بالسهم الشائع . وإذا كان ، أربعة سهام لصاحب الثلث وثالثة لصاحب الربع الموصي لهما

، وقسم الثلث بين  كذلك، وقدرت الوصية بالنصيب  ، قدرت العين أو الدراهم بما تساويه من سهام التركة التركة أو بدراهم مرسلة

 .  الوصيتين على الوجه السابق

، كان نصيبها لورثة  ، أو انقطعت جهة من الجهات الموصى لها بالمرتب وإذا تزاحمت الوصايا بالمرتبات ومات بعض الموصى لهم ( 2) 

 .  من قانون الوصية ( 71الموصي ) م 
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، استحق  . فإذا لم يوص الميت إلى من وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم والوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا

. وفي هذه الحالة األخيرة  ، وإال فمنه ومما أوصى به لغيرهم بت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وفىكل من وج

، يقسم ما يبقى من الوصية االختيارية بين مستحقيها بالمحاصة  والحالة السابقة عليها
 (2 )

  . 

 حماية الورثة من الوصايا المستترة - المبحث الثاني

 يحمي فيهما الوارث من الوصايا المستترة : حالتان  - 81

نص التقنين المدني على حالتين يحمي فيهما الوارث 
 (1 )

من الوصايا المستترة  
 (2 )

: ) الحالة األولى ( التصرفات التي  

                                                 

( لتالفي حالة  15 – 11وضعت هذه المواد )  "ي صدد الوصية الواجبة ما يأتي : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لقانون الوصية ف ( 2) 

، وهي حالة األحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أبيهم أو أمهم أو يموتون معهم ولو حكماً كالغرقى والهدمى  كثرت منها الشكوى

، مع أن آباءهم قد يكونون ممن  جبهم من الميراث، قلما يرثون بعد موت جدهم أو جدتهم لوجود من يح ، فإن هؤالء والحرقى

، وقد يكونون في عياله بقوتهم وأحب شيء إلى نفسه أن يوص لهم بشيء من ماله ولكن  شاركوا في بناء الثروة التي تركها الميت

نوا غير وارثين ولم يوص لهم أنهم إذا كا 11قد تضمنت المادة  -المنية عاجلته فلم يفعل شيئاً أو حالت بينه وبين ذلك مؤثرات وقتية 

وهي تجب  –، فإن الوصية تجب لهم بإيجاب هللا تعالى بمثل هذا النصيب على أال يزيد على الثلث  الجد أو الجدة بمثل نصيب أصلهم

بقاتهم ألهل الطبقة األولى من أوالد البنات وألوالد األبناء من أوالد الظهور وهم من ال ينتسبون إلى الميت بأنثى وإن نزلت ط

،  . ويقسم نصيب كل أصل وهو ابن الميت أو ابنته على من يوجد من فروعه قسمة الميراث واألصل يحجب فرعه دون فرع غيره

وال يدخل قي قسمة التركة أوالد الميت الذين ماتوا في حياته ولم  –كما لو كان أصولهم الذين ينتسبون بهم إلى الميت ماتوا مرتين 

. فلو خلف الميت أبناً وبنتاً وبنتي بنت ماتت في حياته وابن ابن مات أبوه وجده في حياته  ال يستحق في الوصية يعقبوا أو أعقبوا من

، قسمت التركة بين أوالد الميت األحياء واألموات الذين  أيضاً غير مرتبين وكان له ابن مات في حياته ولم يعقب أو أعقب أوالد بنت

، للبنت ثلثه  ، يقسم بينهما قسمة الميراث نصيب االبن والبنت الميتين أكثر من الثلث فيكون لهما الثلث. وهنا  لهم من يستحق الوصية

. وهنا نصيب االبن والبنت الميتين أكثر من الثلث  يعطي لبنتيها بين أوالد الميت األحياء واألموات الذين لهم من يستحق الوصية

، وثلثاه لالبن يعطي لفرعه ولو أن أباه مات قبل  ، للبنت ثلثه يعطي لبنتيها بالتساوي راث، يقسم بينهما قسمة المي فيكون لهما الثلث

،  والقول بوجوب الوصية لألقربين غير الوارثين مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث –جده 

. واألصل في  أحمد وداود الطبري وإسحاق بن راهوية وابن حزمومن هؤالء سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس واإلمام 

. والقول  هذا قوله تعالى }كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين واألقربين بالمعروف حقاً على المتقين{

، ويؤخذ من أقوال  لهم مذهب ابن حزم بإعطاء من مال المتوفي لألقربين غير الوارثين على أن وصية وجبت في ماله إذا لم يرص

،  11، وقصر األقارب غير الوارثين على األحفاد وبالترتيب المبين في المادة  ، ورواية في مذهب اإلمام أحمد بعض فقهاء التابعين

. فالجزء  . . ن حزموتحديد الواجب لهم بمثل نصيب أبيهم أو أمهم في حدود الثلث مع تقسيمه بينهم قسمة الميراث مبني على مذهب اب

، كذلك  ، كما يجوز تحديده بأقل أو أكثر الواجب إخراجه يجوز في مذهب ابن حزم أن يحدده الموصي أو الورثة بمثل نصيب األب

، وحينئذ يكون لولي األمر أن يتدخل ويحدد األقربين بأوالد  يجوز في مذهبه أن تكون الوصية لبعض األقربين دون البعض اآلخر

.  . . ( 11 ، ويأمر بإعطائهم جزءاً من التركة هو نصيب أصلهم في الميراث لو بقى حياً ) م على الترتيب المذكور في المادةاألوالد 

. وتقديم الوصية الواجبة على  ( 11 ، ردوا بأمر ولي األمر إلى المعروف ) م فإذا نقضوا أحداً ما وجب له أو لم يوصوا له بشيء

 .  "مما نقله ابن مفلح عن اإلمام أحمد وما روى عن طاوس الوصية االختيارية يؤخذ 

، مصلحة في أن  ، كما للوارث . وللدائن ، يحمي أيضاً الدائن ، كما يحمي الوارث من الوصايا المستترة وغني عن البيان أن القانون ( 1) 

متى ثبت أن التصرف هو في حقيقته  . وذلك أنه ، بل إن مصلحته في ذلك ترجح مصلحة الوارث يكشف عن الوصايا المستترة

، في حين أنه يسري في حق الوارث فيما ال يجاوز ثلث  ، فإنه ال يسري أصالً في حق الدائن إذ الديون تقدم على الوصايا وصية

. ومن أجل ذلك يكون للدائن ما للوارث في كل ما سيجئ من حق للوارث في الطعن في تصرفات المورث بأنها وصايا  التركة

 .  مستترة

، إذ أن هذا العقار ال  ، دون تنفيذ دائن الموصي على العقار الموصي به ، حتى لو كانت مسجلة ، فال تحول الوصية أما في حياة الموصي

 ً  .  ، ولو بقى مصراً على الوصية ولم يرجع عنها يزال في ملك الموصي ما دام حيا
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تصدر من المورث في مرض الموت 
 (1 )

لك يحمي ، وبذ ، تعتبر تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت وتسري عليها أحكام الوصية 

. ) الحالة الثانية ( التصرفات التي يحتفظ فيها  القانون الورثة من هذه التصرفات إذ يكشف عن حقيقتها ويحيطها بقيود الوصية

، فتحمي الورثة منها بأن  ، إذ تعتبر تصرفات مضافة إلى ما بعد الموت المورث بحيازة العين وبحقه في االنتفاع بها مدى حياته

تحاط هي أيضاً بقيود الوصية 
 (9 )

  . 
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 مدني على ما يأتي : 521نص قانوني : تنص المادة  –

اً مضافاً إلى ما بعد ، يعتبر تصرف ، ويكون مقصوداً به التبرع كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت - 2 " 

 .  "، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف  الموت

، ولهم إثبات ذلك  وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت - 1 " 

 .  "يكن هذا التاريخ ثابتاً ، وال يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم  بجميع الطرق

، ما لم  ، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت - 9 " 

 ". كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه  يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

ل تصرف يصدر من المورث وينطوي على اعتداء على حقه في اإلرث من الغير ، في الوصايا المستترة وفي ك ويعتبر الوارث ( 2) 

. وقد قضت محكمة  ، ومن ثم ال يعتبر في هذه التصرفات خلفاً للمورث وال تسري في حقه يتلقى حقه من القانون ال من المورث

لحقوق التي لتركته وفي االلتزامات التي استئناف مصر في هذا المعنى بأنه وإن كان الوارث يحل محل مورثه بحكم الميراث في ا

. وهذه الحقوق تجعل الوارث غير  ، بل تنشأ بحكم القانون ، إال أن القانون قد جعل للوارث حقوقاً خاصة ال يرثها عن مورثه عليها

ومتى كان الوارث يتلقى .  ملزم باحترام تصرفات مورثه الضارة بحقوق الوارث هذه التي أثبتتها له الشريعة رغماً من إرادة المورث

، فال يصح مع هذا أن يقال بأن الوارث  حقه في اإلرث بحكم القانون ) الشريعة ( وكان له أن يدفع كل اعتداء عن ذلك الحق الشرعي

تي ، وال أن يقال إن الوارث يعتبر خلفاً لمورثه بالنسبة إلى تلك التصرفات ال يلزم باحترام تصرفات مورثه الضارة بحقه الشخصي

. وأنظر أيضاً استئناف  ( 521ص  257رقم  21المحاماة  2591يونيه سنة  25تمس حقوق الوارث الخاصة ) استئناف مصر 

 .  917ص  215رقم  17المحاماة  2551أكتوبر سنة  25مصر 

ورث في كل ماله ، ولو ت صرف الم ، فإنه يكون صحيحاً نافذاً في حق الورثة أما إذا صدر التصرف في غير مرض الموت ( 1) 

، أما قبل ذلك فالمالك الكامل  . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأال تتقيد التصرفات إال ابتداء من مرض الموت متبرعاً 

، ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من  ، ولو أدى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم األهلية حر التصرف في ملكه

. وأنظر  ( 27رقم  2992ص  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2591يونيه سنة  5ض مدني العيوب ) نق

مارس  29استئناف أسيوط  – 19رقم  2992ص  1نفس المجموعة جزء  2557ديسمبر سنة  19أيضاً في هذا المعنى نقض مدني 

م  2521مايو سنة  12 – 227ص  11م  2529ديسمبر سنة  99استئناف مختلط  – 775ص  559رقم  21المحاماة  2599سنة 

 .  552ص  15

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان  وتكييف وصف العقد بأنه وصية يبقى في اختصاص المحكمة التي تنظر في موضوع العقد ( 9) 

لمتصرف هل هي البيع أو الهبة أو . وإنما كان قائماً حول تعرف نية ا النزاع غير قائم حول صحة التصرف باعتباره وصية

. فإذا كان من المسلم أن العقد موضوع الدعوى  ، بل الشأن فيها لجهة القضاء العادي ، فال شأن لجهة األحوال الشخصية به الوصية

يصح  ، فاستعرضت المحكمة األوصاف التي ، ولكن قام النزاع حول وصف هذا العقد قانوناً  صدر من المورث لصالح المتمسك به

، فإنها ال تكون قد خرجت في ذلك عن حدود اختصاصها )  ، ثم استخلصت من ظروف الدعوى وأدلتها أنه وصية انطباقها عليه

 .  ( 15رقم  291عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2555نوفمبر سنة  5نقض مدني 

.  من المشرع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2999تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 5) 

، فمجلس الشيوخ  579. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 571ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 157ص  – 151ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  521تحت رقم 

 .  ، ولكن األحكام التي يقررها النص كان القضاء يأخذ بها بل للنص في التقنين المدني السابقوال مقا

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :
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،  فالتصرف الصادر من المورث في مرض الموت
 (2 )

،  ، يعتبره القانون وصية مستترة ، ويكون مقصوداً به التبرع 

، إذ أن هذا التصرف ال ينفذ في حقهم فيما زاد على ثلث التركة إال إذا أجازوه  . وبذلك تحمي الورثة وتسري عليه أحكام الوصية
 (1 

)
، أن يتوافر في التصرف شرطان  ظاهر من النص، كما هو  . وحتى تسري أحكام الوصية يجب ، وهذا هو حكم الوصية كما قدمنا 

 .  ( وأن يكون مقصوداً به التبرع 1. )  ( أن يكون تصرفاً صادراً في مرض الموت 2: ) 

 التصرف صادر في مرض الموت  –الشرط األول  – 82

 ، ورأينا أن أحكام  ، أن بحثنا البيع الصادر في مرض الموت ، عند الكالم في البيع : سبق

، بل هو يشمل كل تصرف صدر في مرض الموت أياً كانت  . أما هنا فالنص عام وال يقتصر على البيع الوصية تسري عليه

. فإذا وهب  ، الهبة واإلقرار واإلبراء وغير ذلك من التصرفات ، إلى جانب البيع . ومن ثم يدخل التسمية التي أعطيت لهذا التصرف

 ، أو أقر بدين عليه المورث عيناً 
 (9 )

، سرت على هذا التصرف  ، وصدر التصرف والمورث في مرض الموت ، أو أبرأ مديناً له 

                                                                                                                                                                    

 .  ) مطابق ( 711التقنين المدني السوري م 

 ) مطابق ( 519م  التقنين المدني الليبي

تصرف ناقل للملكية يصدر من شخص في مرض الموت مقصوداً به التبرع أو المحاباة يعتبر كله كل  - 2:  2295التقنين المدني العراقي م 

 - 1.  ، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطي له أو بقدر ما فيه من محاباة تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت

 .  ، وكذلك الكفالة في مرض الموت رثاً كان أو غير وارثويعتبر في حكم الوصية إبراء المريض في مرض موته مدينه وا

. ولكن له أن يؤدي ثمن المال الذي اشتراه أو القرض  : ليس ألحد أن يؤدي دين أحد غرمائه في مرض موته ويبطل حقوق باقيهم 2229 م

 ً  .  الذي استقرضه حال كونه مريضا

، وإن  ، فإن جاء إقراره على سبيل التمليك كان بحكم الوصية لغير وارثإذا أقر شخص في مرض موته بدين لوارث أو  - 2:  2222م 

، نفذ اإلقرار في جميع ماله ولو لم تجز  جاء على سبيل اإلخبار أ, كان إقراراً يقبض أمانة له أو استهالك أمانة عنده ثبتت بغير إقراره

ال يستحق المقر له ما أقر به المريض وفقاً ألحكام الفقرة السابقة و - 1.  ، وتصديق الورثة إال قرار في حياة المورث ملزم لهم الورثة

، ويعتبر في حكم ديون الصحة الديون التي ثبتت في ذمة المريض وقت المرض بغير إقراره فتؤدي  إال بعد أن تؤدي ديون الصحة

 .  هي أيضاً مع ديون الصحة قبل الديون التي ثبتت بإقرار المريض في وقت مرضه

، فإن كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حالة صحة الدائن نفذ  إذا أقر شخص في مرض موته بأنه استوفى ديناً له في ذمة أحد - 2:  2221 م

، فال ينفذ إال قرار في حق هؤالء  . أما إذا كان الدين قد ثبت في ذمة المدين حال مرض الدائن اإلقرار في حق غرماء الصحة

، نفذ إقراره في جميع ماله ولكن بعد أن توفى ديون الصحة وما في حكمها من  بأنه كفل حال صحته ديناً ألحدوإذا أقر  - 1.  الغرماء

 .  الديون

 .  ) والتقنين العراقي يقنن أحكام الشريعة اإلسالمية في تصرفات المريض مرض الموت (

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 – 219فقرة  5أنظر في تحديد معنى مرض الموت والرجوع في ذلك إلى أحكام الفقه اإلسالمي مفسرة بقضاء المحاكم : الوسيط  ( 2) 

 .  271فقرة 

. وقد قضت محكمة النقض بأن حق  ، فقبل موه ال حق للوارث في الطعن في التصرف وال يكون ذلك كله إال بعد موت المريض ( 1) 

. كما أن المرض ال يمكن اعتباره مرض موت  ، إال بعد وفاة المورث ، وال يكون له أثر ال يظهر في الوجود الوارث في مال مورثه

. ومن ثم فما دام  ، مما ال يتأدى معه معرفة أن المرض من أمراض الموت إال بتحقق هذه النتيجة إال إذا انتهى بموت صاحبه

 ً ن الوارث أية منازعة في العقود المطعون عليها تقوم على صدورها في مرض ، فإنه ما كان يقبل م المتصرف كان ما يزال حيا

 .  ( 959ص  11رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515مارس سنة  11موت المتصرف أو على أنها تخفي وصايا ) نقض مدني 

ما بالصورية وبأن حقيقته وصية وقد ، فله أن يطعن في التصرف إ ، ثم شفى أما المورث نفسه إذا تصرف وهو يعتقد أنه في مرض الموت

، وذلك على أساس أنه وقع في غلط في الباعث إذ كان الدافع له على  ، أو في القليل بالغلط إذا كان البيع جدياً منجزاً  عدل عنها

 .  التصرف اعتقاده أنه كان في مرض الموت

،  ارث على سبيل التبرع يصح اعتباره في حكم الوصيةوقد قضت محكمة النقض بأن اإلقرار الحاصل في مرض الموت لغير و ( 9) 

رقم  2195ص  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599أبريل سنة  11فينفذ في ثلث التركة ) نقض مدني 
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، ما لم تجز الورثة ما يجاوز الثلث في كل  . فال تنفذ الهبة وال اإلقرار بالدين وال اإلبراء من الدين إال في ثلث التركة أحكام الوصية

 .  ذلك

، ويدخل في ذلك  . ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق وت يقع على الورثةوعبء إثبات أن التصرف قد صدر في مرض الم

، ألنهم إنما يثبتون واقعة مادية  البينة والقرائن
 (2 )

. فيستطيعون إثبات مرض الموت بتقارير األطباء وبشهادة الشهود وبالقرائن  

المستخلصة من ظروف المرض وبغير ذلك من األدلة 
 (1 )

مدني سالفة  521. وتقول العبارة األخيرة من الفقرة الثانية من المادة  

. والمقصود بالسند هنا هو سند التصرف الصادر من  "وال يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً  "الذكر : 

، كان هذا التاريخ حجة  ت سابق على مرض الموت، فإذا حمل تاريخاً عرفياً من شأنه أن يجعل التصرف صادراً في وق المورث

. ولكن لهم أن يثبتوا أن التاريخ قد قدم عمداً وأن التاريخ الحقيقي لصدور السند يقع في وقت كان المورث فيه مريضاً  على الورثة

لبينة والقرائن بالرغم من أنهم . ويكون للورثة إثبات ذلك بجميع الطرق وتدخل فيها ا ، فقدم التاريخ ليخفي هذه الحقيقة مرض الموت

، ألن تقديم التاريخ على هذا النحو غش والغش يجوز إثباته بجميع الطرق  يثبتون عكس ما هو مكتوب
 (9 )

. ومن هذا نرى أن عبارة  

، حتى لو لم  ن التاريخ. وقد رأينا أ ، إذ هي تقول إنه ال يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً  النص غير دقيقة

. وقد سبق أن استظهرنا عدم دقة النص عند الكالم في  ، وإنما يكون لهم إثبات العكس كما قدمنا ، يحتج به على الورثة يكن ثابتاً 

اريخ فاألصل أن الوارث يحتج عليه بت "، فقلنا في هذا الصدد :  التاريخ الثابت في األوراق العرفية في الجزء الثاني من الوسيط

ً  التصرف الصادر من مورثه . ولكن إذا أدعى أن التصرف قد صدر من مورثه وهو في مرض  ، ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتا

، لما ينطوي عليه  ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن ، كانت له مصلحة في إثبات عدم صحة التاريخ الموت

. لكن تأتي بعد ذلك  . إلى هنا ونص التقنين الجديد مستقيم يد به اإلخالل بحقه الشخصي في الميراثتقديم تاريخ التصرف من غش أر

 –. إن أريد بها  . وهي عبارة غير صحيحة على إطالقها العبارة األخيرة : وال يحتج على الورثة بتاريخه إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً 

                                                                                                                                                                    

1 )  . 

 يسري في حقهم فيما يزيد ، فال ، وأصبحوا من الغير في هذا التصرف ومتى أثبت الورثة أن التصرف قد صدر في مرض الموت ( 2) 

،  . أما إذا كان التصرف صورياً صورية مطلقة وطعن فيه الورثة بالصورية ال بأنه وصية مستترة على ثلث التركة إال إذا أجازوه

ان يجوز ، فال يجوز لهم إثبات الصورية إال بما ك ، وإنما يستمدون حقهم من مورثهم فإن الورثة ال يعتبرون في هذه الحالة من الغير

. وقد قضت محكمة النقض بأن الوارث ال يعتبر في حكم الغير بالنسبة إلى التصرف الصادر  لمورثهم أن يثبتها به من طرق اإلثبات

، إال أنه في حقيقته وصية  ، وإن كان ظاهره بيعاً منجزاً  ، إال إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه من المورث إلى وارث آخر

. ألنه في هاتين الصورتين يستمد  ، أو أنه صدر في مرض موت المورث فيعتبر إذ ذاك في حكم الوصية في الميراثإضراراً بحقه 

. أما إذا كان مبني الطعن  ، حماية له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد اإلرث الوارث حقه من القانون مباشرة

ق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من ، فإن ح في العقد أنه صوري صورية مطلقة

مجموعة  2515أبريل سنة  5، ومن ثم ال يجوز له إثبات طعنه إال بما كان يجوز لمورثه من طرق اإلثبات ) نقض مدني  القانون

جموعة المكتب الفني ألحكام النقض في م 2555يناير سنة  29. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 919ص  75رقم  29أحكام النقض 

يونيه سنة  12 – 11رقم  2992ص  1نفس المجموعة جزء  2599ديسمبر سنة  12 – 91رقم  2995ص  1عاماً جزء  19

 .  219ص  21رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511يناير سنة  29 – 715ص  29مجموعة أحكام النقض  2511

ف في مرض الموت أن يكون البيع محرراً بخط المشتري ولم يسجل إال قبل وفاة البائع بيومين ) ومن القرائن على صدور التصر ( 1) 

. ومنها تسجيل العقد تسجيل تاريخ قبل الوفاة  ( 151ص  297رقم  22المجموعة الرسمية  2529استئناف وطني أول فبراير سنة 

. ومنها أن  ( 59ص  195رقم  2الشرائع  2529ديسمبر سنة  15ني بمدة قليلة ثم تسجيله بعد الوفاة تسجيالً تاماً ) استئناف وط

 227رقم  1الشرائع  2525نوفمبر سنة  19يكون العقد قد حرر قبل الوفاة بأيام قليلة ما لم يكن البائع قد مات فجأة ) استئناف وطني 

 15التزوير ) محكمة مصر الوطنية . وال مانع من الطعن في التصرف بأنه صادر في مرض الموت بعد الطعن فيه ب ( 221ص 

 .  279فقرة  5. وأنظر في إثبات مرض الموت الوسيط  ( 551ص  995رقم  5المحاماة  2511مايو سنة 

فبراير سنة  21 – 11رقم  2991ص  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2552يناير سنة  19نقض مدني  ( 9) 

 29 – 11رقم  2991ص  1نفس المجموعة جزء  2552ديسمبر سنة  27 – 15رقم  2991ص  1نفس المجموعة جزء  2552

رقم  2991ص  1نفس المجموعة جزء  2557أكتوبر سنة  12 – 17رقم  2999ص  1نفس المجموعة جزء  2559أبريل سنة 

 .  99رقم  2999ص  1نفس المجموعة جزء  2555فبراير سنة  9 – 19
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، وقد رأينا أن  ، فهذا غير صحيح ي للتصرف الصادر من المورث ال يحتج به على الورثةأن التاريخ العرب –كما هو ظاهر العبارة 

أن التاريخ  –كما هو التأويل المستخلص من سياق النص  –. وإن أريد بها  هذا التاريخ حجة على الوارث إلى أن يثبت عدم صحته

س بل يجوز له ما دام التاريخ غير ثابت أن يقيم الدليل على عدم العرفي ال يحتج به على الوارث إلى الحد الذي يمنعه من إثبات العك

،  . ولكن فيم الحاجة إلى إيراد هذا الحكم البديهي فمن المسلم أن كل شخص يكون التاريخ العرفي حجة عليه ، فهذا صحيح صحته

 "، يستطيع أن يثبت عدم صحة هذا التاريخ  ولو كان هو المتعاقد نفسه
 (2 )

  . 

 الشرط الثاني التصرف مقصود به التبرع :  – 83

، وإن كان  . ذلك أنه من المحتمل ويجب أيضاً أن يكون التصرف الصادر من المورث في مرض الموت قد قصد به التبرع

ال  ، فإن كان الثمن . وأكثر ما يقع ذلك في عقد البيع ، أن يكون المورث قد تصرف في مرض موته معاوضة ال تبرعاً  هذا نادراً 

، فهذه المحاباة  . أما إذا كان في الثمن محاباة ، وتسري عليه أحكام البيع ال أحكام الوصية محاباة فيه فإن البيع ينفذ في حق الورثة

إذا باع المريض مرض الموت لوارث  - 2 "مدني على أنه :  511. وقد نصت المادة  وحدها هي التي تسري عليها أحكام الوصية

، فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن ال تجاوز  من يقل عن قيمة المبيع وقت البيعأو لغير وارث بث

، فإن البيع فيما يجاوز الثلث ال يسري في حق  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة - 1.  ثلث التركة داخالً فيها البيع ذاته

 .  "رد المشتري للتركة ما بقى بتكملة الثلثين  الورثة إال إذا أقروه أو

وعبء إثبات أن التصرف الصادر من المورث في مرض الموت قد قصد به التبرع ال يقع على الورثة كما يقع العبء عليهم 

تصرف . ذلك أنه متى أثبت الورثة أن ال ، وإنما يقع هنا على من صدر له التصرف في إثبات أن التصرف صدر في مرض الموت

. فاإلنسان ال يتصرف في  ، فقد أقام القانون قرينة قانونية على أن هذا التصرف إنما قصد به التبرع قد صدر في مرض الموت

. على أن هذه  ، ويندر أن يكون في تصرفه والموت ماثل أمام عينيه قد قصد المعاوضة مرض موته عادة إال على سبيل التبرع

،  . فإذا أثبت ذلك ، فيجوز لمن صدر له التصرف أن يدحضها بأن يثبت أنه دفع عوضاً للمورث بات العكسالقرينة القانونية قابلة إلث

 .  ، فإن هذه المحاباة وحدها هي التي تسري عليها أحكام الوصية كما سبق القول وكان في التصرف مع ذلك محاباة له

 يازة العين وبحقه في االنتفاع بها مدى حياته التصرفات التي يحتفظ فيها المورث بح –الحالة الثانية  – 84

 .  مدني على ما يأتي 511نص قانوني : تنص المادة  –

، واحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في االنتفاع بها مدى  إذا تصرف شخص ألحد ورثته " 

.  "، ما لم يقم دليل يخالف ذلك  أحكام الوصية، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه  حياته
 (1 )

  

، بل  . ولكن المورث لم يطلق التصرف ، بل صدر وهو في صحته وهنا نرى أن تصرف المورث لم يصدر في مرض موته

، واحتفظ  د ورثته. فإذا باع المورث مثالً داراً ألح قيده بأن احتفظ لنفسه بشيئين : حيازة العين وحقه في االنتفاع بها مدى حياته

. صحيح أن التصرف لم يصدر في مرض  ، اقترب هذا التصرف كثيراً من الوصية بحيازته للدار ويحق االنتفاع بها مدى حياته

، إال عند  ، بل وال يحوزها ، بحيث ال ينتفع الوارث بالدار ، ولكن احتفاظ المورث بحيازة الدار وباالنتفاع بها طول حياته الموت

، فالموصي له هو أيضاً ال يحوز  ، كل هذا من شأنه أن يجعل الوارث في منزلة الموصي له ال في منزلة المشتري رثموت المو

                                                 

 .  121ص  – 195ص  225وأنظر في تفصيل هذه المسألة نفس المرجع فقرة  – 121ص  – 195ص  225فقرة  1الوسيط  ( 2) 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2992تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، فمجلس الشيوخ  571. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  ائيفي المشروع النه 577ووافقت عليه لجنة المرجعة تحت رقم 

 .  ( 992ص  – 155ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  521تحت رقم 

 .  ، ولكن كثيراً من أحكام القضاء كان يقضي بهذا المعنى على أساس القرينة القضائية وال مقابل النص في التقنين المدني السابق

 التقنينات المدنية العربية األخرى :ويقابل النص في 

 .  ) مطابق ( 717 م   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 512 م   التقنين المدني الليبي

 ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني
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، إال عند موت المورث  ، وال ينتفع بها العين الموصي بها
 (2 )

  . 

اع بها مدى حياته قرينة ، يجعل احتفاظ المتصرف بحيازة العين وباالنتف ، في عهد التقنين المدني القديم وقد كان القضاء

قضائية على أن التصرف ودية 
 (1 )

، وصاحب  ، ال سيما إذا اقترن ذلك باشتراط عدم تصرف المشتري في الرقبة طول حياة البائع 

ذلك عدم تسجيل عقد البيع 
 (9 )

  . 

، وكان الناس  ه محظورةمدني سالفة الذكر في وقت كانت الوصية للوارث في 521وقد وضع المشروع التمهيدي لنص المادة 

. وقد تضاربت  يتحايلون على هذا الحظر بستر وصاياهم في صورة بيوع يحتفظون فيها بحيازة العين وبحق االنتفاع بها مدى الحياة

، هل هو تصرف منجز ) بيع أو هبة ( أو وصية مستترة  أحكام القضاء في تكييف التصرف على هذا النحو
 (5 )

. فحسم المشروع  

 ". وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع :  ، ما لم يقم دليل على غير ذلك الخالف بأن قرر أن هذا التصرف يعتبر وصيةهذا 

، ويحتفظ في هذا  ، كبيع أو هبة ، إلى وصية يسترها في شكل تصرف آخر ، وهو عاجز عن اإليصاء لوارثه كثيراً ما يلجأ المورث

، وإما عن طريق  ، إما من طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جواز التصرف في العين االنتفاع بهاالتصرف بحيازة العين وبحقه في 

، حتى أصبحت األقضية في هذا الشأن  . وقد تضاربت األحكام في ذلك تضارباً كبيراً  ، أو من أي طريق آخر اإليجار مدى الحياة

                                                 

ً ، كان منعدماً بو ومتى تبين أن البيع حقيقته وصية مستترة ( 2)  . وقد قضت  ، وال يرد عليه التقادم ، فال يكون لتسجيله أثر صفه بيعا

، فال يكون لتسجيل العقد  محكمة النقض بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن التصرف لم يكن منجزاً وأنه يخفى وصية

، كما أنه ال يحول دون الطعن في  يصحح عقداً باطالً ، ألن التسجيل ال  حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية

. وال يقدح في ذلك القول بأن  مدني 259. وال يسري على هذا البطالن التقادم المنصوص عليه في المادة  العقد بأنه يخفي وصية

، وإنما  التصرف باعتباره بيعاً  ، ذلك أنه ليس للورثة أن يجيزوا اعتبار البطالن مطلقاً يتنافى مع إمكان إجازة التصرف من الورثة

، وفي هذه الحالة تجري عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة ) نقض مدني  لهم أن يجيزوه على االعتبار الصحيح بوصفه وصية

،  عدم، أال وجود للبيع أصالً فهو من ، في رأينا واألدق أن يقال –(  59ص  29رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515يناير سنة  5

. ذلك أن البيع الذي يستر وصية ليس إال عقداً واحداً هو وصية مستترة تسري عليها جميع أحكام  ال أن البيع باطل بطالناً مطلقاً 

 .  ، أما البيع الظاهر فهو صوري ال وجود له الوصية

. وقد قضت محكمة النقض بأنه كان من  ة قضائية، إذ كانت مجرد قرين ولكن القضاء كان حراً في أن يأخذ بهذه القرينة أو ال يأخذ ( 1) 

المقرر في ظل القانون الملغي أن األصل في إقرارات المورث أنها تعتبر صحيحة وملزمة لورثته حتى يقيموا الدليل على عدم 

في االنتفاع ، ولم يكن احتفاظ البائع بحقه  ، فعبء اإلثبات كان على من يطعن في التصرف صحتها بأي طريق من طرق اإلثبات

. والقاضي بعد ذلك حر في أن يأخذ بهذه  بالعين المبيعة مدى حياته سوى مجرد قرينة قضائية يتوسل بها الطاعن إلى إثبات دعواه

مجموعة أحكام النقض  2515مايو سنة  25، ألنها كسائر القرائن القضائية تخضع لمطلق تقديره ) نقض مدني  القرينة أو ال يأخذ

 .  ( 119 ص 291رقم  29

 22 – 559ص  297رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  25 – 22ص  5رقم  9مجموعة عمر  2595نوفمبر  21نقض مدني  ( 9) 

مايو سنة  21 – 291ص  59رقم  5مجموعة عمر  2559أول أبريل سنة  – 15ص  91رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة 

 25استئناف مصر  – 121ص  991رقم  9مجموعة عمر  2557سنة  أبريل 15 – 215ص  17رقم  9مجموعة عمر  2551

 21 – 911ص  – 199رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  21 – 21ص  5رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة 

نوفمبر سنة  27 – 211ص  211رقم  7المحاماة  2511يناير سنة  25 – 195ص  512رقم  7المحاماة  2511مارس سنة 

استئناف أسيوط  – 195ص  59رقم  91المجموعة الرسمية  2599نوفمبر سنة  21 – 152ص  259رقم  29المحاماة  2515

مجموعة المكتب الفني  2591يونيه سنة  1ومع ذلك أنظر نقض مدني  – 199ص  915رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة  21

 – 95رقم  955نفس المجموعة جزء أول ص  2597يونيه سنة  11 – 91رقم  – 999عاماً جزء أول ص  19ألحكام النقض في 

 25 – 299ص  11رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل  27 – 91رقم  955نفس المجموعة جزء أول ص  2559مارس سنة  7

 – 152ص  259رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  29استئناف مصر  – 172ص  511رقم  9مجموعة عمر  2555مايو سنة 

أبريل سنة  19 - 2959ص  955رقم  5المحاماة  2515مايو سنة  17 – 521ص  991رقم  7المحاماة  2517يل سنة أبر 21

 .  719ص  552رقم  29المحاماة  2599

، وفي الضوابط التي استخلصت من هذه  591ص  – 515ص  711أنظر في هذه األحكام المتضاربة نظرية العقد للمؤلف فقرة  ( 5) 

 .  599ص  711لمرجع فقرة األحكام نفس ا
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، ما لم يقم  روع الخالف بأن قرر أن مثل هذا التصرف يعتبر وصية. فحسم المش أدخل في باب الحظ منها في باب الحقوق الثابتة

، وترك الباب مفتوحاً إلثبات العكس في الحاالت األخرى  . وقد فرض المشروع ما هو أكثر انطباقاً على الواقع دليل على غير ذلك

، ولم تعد الناس في حاجة لالحتيال وتسمية  أن. ويالحظ أنه إذا فتح باب الوصية للوارث قلت المنازعات كثيراً في هذا الش النادرة

 "الوصية الصادرة للوارث باسم آخر 
 (2 )

، في الفترة ما بين وضع المشروع التمهيدي  . وقد فتح باب الوصية فعالً للوارث 

. ومع ذلك بقى  للوارث كما رأينا الوصية 2551، إذ أجاز قانون الوصية الصادر في سنة  والمراحل التشريعية التالية للتقنين المدني

، واستقر نصاً من نصوص التقنين المدني  نص المشروع التمهيدي على حاله
 (1 )

  . 

، ألن التصرف للوارث كان هو الغالب عندما كانت الوصية غير  "ألحد ورثته  "وقد عرض هذا النص لتصرف المورث 

، أال يجوز في هذا  ار واحتفظ بحيازتها وبحق االنتفاع بها طول حياته. فإذا تصرف المورث لغير الوارث بأن باع مثالً له د جائزة له

الفرض إعمال القرينة القانونية التي وردت في النص واعتبار التصرف وصية حتى يقوم الدليل على العكس؟ ال شك في أن هناك 

ته من غير األقربين وكانت عالقة قوية تربطه ، كما لو كان ورث ظروفاً تدفع المورث إلى اإليصاء لغير الوارث بأكثر من ثلث التركة

. ونرى أن االحتفاظ بحيازة العين  ، فيلجأ في هذه الحالة إلى الوصية المستترة بأجنبي يؤثر معها أن يوصي له بكل ماله أو بأكثره

وصية مستترة مطاوعة ، إذا لم يصلح قرينة القانونية على أن التصرف  ، في التصرف لغير الوارث وبحق االنتفاع مدى الحياة

، فهو في الحالتين يقبل إثبات  . وسواء اعتبر قرينة قانونية أو قرينة قضائية ، فال أقل من اعتباره قرينة قضائية لحرفية النص

 .  العكس

وقد جعل النص مع احتفاظ المورث في تصرفه بحيازة العين بأية طريقة كانت وبحقه في االنتفاع بها مدى الحياة قرينة 

نونية على أن التصرف وصية مستترة قا
 (9 )

. والطريقة  . ويحتفظ المورث بحيازة العين وباالنتفاع بها مدى الحياة بطرق مختلفة 

                                                 

 .  992ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

ويبرر مسلك القانون الجديد وميله إلى ترجيح جانب الوصية على  "وقد حاولنا تبرير ذلك في الجزء األول من الوسيط إذ قررنا  ( 1) 

القضاء على التساهل في تفسير التصرف على أنه بيع أو ، أن باعث  ، مما يؤدي في الغالب إلى تقييد التصرف جانب البيع أو الهبة

. فقد كان القضاء يرجح جانب البيع أو الهبة على جانب الوصية لما كانت أحكام الوصية تضيق عن  هبة ال على أنه وصية قد انعدم

في ظروف األسرة تحت ستار أنها  ، فكان القضاء يعالج بهذا التساهل عيباً في القانون ليصحح وصايا لها ما يبررها اإليصاء لوارث

. فأجاز الوصية لوارث فيما ال يزيد على ثلث التركة  . أما اليوم فقد عدل المشرع المصري من أحكام الوصية بيوع أو هبات منجزة

رة للوارث ، وما دامت الوصية الساف . فلم يعد هناك مقتض لتسمية التصرفات بغير أسمائها الحقيقية وجعلها كالوصية لغير الوارث

 .  ( 957في أسفل ص  977طبعة أولى فقرة  2) الوسيط  "، فال محل إذن للوصية المستترة  جائزة

، فالوصية للوارث ال تنفذ بغير إجازة باقي  والواقع من األمر أن الوصية المستترة ال يزال لها محل حتى بعد أن جازت الوصية للوارث

،  ، فيلجأ إلى الوصية المستترة حتى يعطي لبنته أو لزوجته كل ماله لمورث ال يكون له ابن يرثه. ويقع أن ا الورثة إال في ثلث التركة

 .  وال يقنع بوصية سافرة ال تنفذ إال في ثلث التركة

نه بكل ، إذ يجوز للطاعن في هذه الحالة إثبات مطاع وهذا ال يمنع من قيام قرائن قضائية على أن التصرف وصية مستترة فيؤخذ بها ( 9) 

. وقد قضت محكمة النقض بأن الشريعة  ، وليس من الضروري قيام هذه القرينة القانونية طرق اإلثبات بما في ذلك القرائن القضائية

. وهذا الحق يكون  ، لوارث آخر اإلسالمية قد جعلت للوارث إبان حياة مورثه حقاً في ماله ينحجر به المورث عن التصرف بالوصية

. وعندئذ تبرز بقيام هذا الحق شخصية الوارث منفصلة تمام  ، وال يكون له أثر إال بعد وفاة المورث هر في الوجودكامناً وال يظ

، وتنطبق عليه كما تنطبق على األجنبي عن  االنفصال عن شخصية المورث في كل ما يطعن به على تصرفات المورث الماسة بحقه

. فإذا كان مدار النزاع أن  ، فيحل له إثبات مطاعنه بكل طرق اإلثبات رفات المورثالمورث أحكام القانون الخاص بالطعن على تص

المدعي عليهم في الطعن يطعنون على السند الذي تستمسك به الطاعنة بأنه تصرف إنشائي من المورث أخرجه في صيغته مخرج 

، وقدم خصوم  صاء لهم إال بإجازة سائر الورثةتصرف إقراري بقصد إنشاء وصية للطاعنة مع أنها من ورثته الذين ال يصح اإلي

، فال تثريب  ، فأخذت بهذه وأبطلت السند الطاعنة وهم من الورثة أدلة تفيد أن السند المتنازع عليه وصية لم يجزها سائر الورثة

 99رقم  2197 ص 1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2591فبراير سنة  11عليها في ذلك) نقض مدني 

. وقضت أيضاً بأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من ظروف الدعوى ومن األدلة والقرائن التي أوردها والتي من  (

، فإنه إذا قضى للمطعون  شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها أن نية الطرفين قد انصرفت إلى الوصية ال إلى البيع المنجز

نفس المجموعة  2591فبراير سنة  11يبها الشرعي في العقارات موضوع النزاع ال يكون قد خالف القانون ) نقض مدني عليها بنص
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. وقضت أيضاً بأنه لما كان للوارث أن يثبت طعنه في العقد الذي قصد به اإلضرار بحقه في اإلرث  ( 91رقم  2995ص  1جزء 

، كان للحكم أن يستخلص عدم جدية الثمن الوارث في العقد من القرائن القائمة في  بأي طريق من طرق اإلثبات المقبولة قانوناً 

، ولو أدى ذلك إهداره إقرار التصرف في العقد بأنه قبض الثمن بطريق المقاصة وفاء لدين قال إنه في ذمته لمورث  الدعوى

. وأنظر أيضاً في نفس المعنى نقض  ( 91رقم  2995ص  1نفس المجموعة جزء  2555يناير سنة  29المستترين ) نقض مدني 

ص  1نفس المجموعة جزء  2591نوفمبر سنة  22 – 95رقم  2995ص  1نفس المجموعة جزء  2591فبراير سنة  11مدني 

 1نفس المجموعة جزء  2557مايو سنة  29 – 15رقم  2999ص  1نفس المجموعة جزء  2551مايو سنة  21 – 99رقم  2999

نفس المجموعة  2592يناير سنة  27 – 99رقم  2995ص  1نفس المجموعة جزء  2599مايو سنة  22 – 12رقم  2992ص 

مجموعة أحكام  2519أبريل سنة  19 – 715مجموعة أحكام النقض ص  2511يونيه سنة  12 – 19رقم  2991ص  1جزء 

مجموعة  2515يناير سنة  5 – 572ص  291رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519أكتوبر سنة  15 – 75ص  25النقض 

 .  59ص  29رقم  29أحكام النقض 

مجموعة المكتب الفني  2599يونيه سنة  1وأنظر في تصرفات كيفت بأنها وصايا مستترة لقيام قرائن قضائية تثبت ذلك : نقض مدني 

) حصلت المحكمة فهم الواقع في الدعوى من دليل مقبول ينتجه عقالً وذكرت  5رقم  2195ص  1عاماً جزء  19ألحكام النقض في 

رقم  2199ص  1نفس المجموعة جزء  2595نوفمبر سنة  21 –أن البعي حقيقته وصية مستترة ( القرائن التي استدلت بها على 

نفس  2551مايو سنة  25 –، وبقاء العقد في حوزة المتصرف حتى وفاته (  ، وعدم دفع الثمن ) القرائن هي عدم تسجيل العقد 21

، والعقد  ، ولم يدفع ثمن عن التصرف ف طول حياته) العقار لم يخرج من حيازة المتصر 29رقم  2195ص  1المجموعة جزء 

) ورقة ضد بنفس تاريخ السند تضمنت  22رقم  2195ص  1نفس المجموعة جزء  2559مارس سنة  22 –عرفي لم يسجل ( 

عمودية ( سبب البيع هو استكمال االبن النصاب القانوني لل –عدم دفع شيء من الثمن  –تعهد المشتري بعدم المساس بملكية األطيان 

) قصد المتصرف أن يختص بعض أوالده دون غيرهم بكل ما  9رقم  2195ص  1) نفس المجموعة جزء 2559أول أبريل سنة  –

سند مماثل لسند  –التصرف بغير عوض  –لم يسجل سند التصرف واحتفظ به المتصرف طول حياته  –يترك من عقار ومنقول 

)  27رقم  2191ص  1نفس المجموعة جزء  2559ديسمبر سنة  21 –يه الثمن ( التصرف محرر في نفس اليوم ولكن لم يبين ف

بقاء المورث متمتعاً بكل  –عم تسجيله بعد ذلك لمدة تقرب من خمس سنوات  –بقاء العقد في حوزة المورث بغير تسجيل حتى الوفاة 

نفس المجموعة  2555نوفمبر سنة  5 –المتصرف له ( فقرة  –مظاهر الملكية : التأجير باسمه وبوصفه مالكاً ودفع الديون العقارية 

قبض أرباح السنوات التي  –العق وجد في خزانة المتصرف بعد وفاته  –) المتصرف له لم يدفع ثمناً  25رقم  2191ص  1جزء 

اً ) باعت الزوجة لزوجها أرض 12رقم  2191ص  1نفس المجموعة جزء  2599أول يونيه سنة  –استحقت بعد صدور العقد 

، ثم تصرفت في حصة أخرى مما دل على أنها لم تعتد بالبيع الذي  ولكنها تصرفت بعد موته في حصة أكبر مما ترثه من الزوج

لم  –) زوجة باعت لزوجها كلم ا تملكه  19رقم  2191ص  1نفس المجموعة جزء  2599ديسمبر سنة  1 -صدر منها لزوجها ( 

نفس المجموعة جزء  2591مارس سنة  1 –عدم دفع ثمن (  –دها ظاهرة بمظهر المالك استمرت الزوجة واضعة ي –تسجل العقود 

احتفاظ األب بحق االنتفاع  –) صدور العقد من أب إلى ابنه في مرضه األخير بغير مقابل إيثاراً له على بناته  19رقم  2191ص  1

منع  –) عدم دفع ثمن البيع  11رقم  2191 ص 1نفس المجموعة جزء  2591أبريل سنة  29 –بخس الثمن (  –طول حياته 

ص  1نفس المجموعة جزء  2595أكتوبر سنة  17 –المشتريين من التصرف طول حية البائع وعدم إلزامهما بدفع األموال ( 

يع دون ، واحتفظ بعقد الب ، وظل واضعاً يده حتى الوفاة ) المورث لم يكن في حاجة إلى بيع أمالكه ولم يقبض ثمناً  29رقم  2199

، بل يجب على الطاعن أن يقيم الدليل بأي طريق من طرق  هذا وال يكفي مجرد الطعن في التصرف إلهدار حجيته –تسجيل ( 

 – 797ص  217رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519يونيه سنة  15اإلثبات على أن التصرف حقيقته وصية : أنظر نقض مدني 

 .  ( 2199ص  259رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519ديسمبر سنة  5

مجموعة  2559يناير سنة  17وأنظر في تصرفات لم تكيف بأنها وصايا مستترة لعدم قيام قرائن قضائية كافية تثبت ذلك : نقض مدني 

سنداً بدين يستحق الوفاء وقت الطلب ) حررت والدة البنها  99رقم  2197ص  1عاماً جزء  19المكتب الفني ألحكام النقض في 

)  11رقم  957نفس المجموعة جزء أول ص  2559أول فبراير سنة  -وسلمته إياهن ووجد السند بمنزل االبن عند حصر تركته ( 

بل سجل العقد ق –التزام البائع بالضمان  –ببيع منجز ووضع المشتري يده على المبيع ونص في العقد على أن له حق التصرف فيه 

) حرر المورث السند قبل الوفاة بنحو عشر  7رقم  2195ص  1نفس المجموعة جزء  2557مارس سنة  22 –وفاة البائع ( 

رقم  955نفس المجموعة جزء أول ص  2555ديسمبر سنة  15 –، ونص فيه على سريان الفوائد (  ، وسلمه للصادر لها سنوات
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، مع منع المشتري من المتصرف في  المألوفة هي أن يشترط لنفسه في عقد بيع يصدر منه حق االنتفاع بالعين المبيعة مدى الحياة

، دون حاجة إلى تتبع حقه في االنتفاع في يد  ، ويبقى حائزاً لها مدى حياته اً للعين باعتباره منتفعاً ال مالكاً . وبذلك يبقى حائز الرقبة

الغير بفضل شرط المنع من التصرف في الرقة 
 (2 )

، أن يلجأ إلى  ، لالحتفاظ بحيازة العين المبيعة وباالنتفاع بها مدى الحياة . ويصح 

، بأجرة يحصل على مخالصة بها دون أن  . وذلك بأن يستأجر العين مدى حياته من المشتري مألوفةطريقة أخرى وإن كانت غير 

يدفع شيئاً 
 (1 )

. وقد علمنا عند الكالم في عقد اإليجار أن اإليجار لمدة حياة المستأجر جائز  
 (9 )

، وأن اإليجار صحيح حتى لو نزل  

تأجر المؤجر عن األجرة بعد أن ثبتت له في ذمة المس
 (5 )

، جر فأولى أن يكون صحيحاً لو أعطى المؤجر للمستأجر مخالصة  

. ويتمنكن المورث بهذه الطريقة من أن يستبقى حيازة العين في يده وأن ينتفع بالعين مدى  باألجرة المستحقة عن مدة اإليجار بأكملها

، إذ ال  يستند إلى حق قانوني فال يكفي لقيام القرينة القانونية . أما مجرد االنتفاع الفعلي الذي ال ، وذلك بموجب عقد اإليجار حياته

، فيستطيع أن ينتزع االنتفاع  ، بل يكون موكوالً إلى مشيئة المتصرف إليه يكون زمام االنتفاع بالعين في هذه الحالة في يد المتصرف

من يد المتصرف متى أراد 
 (9 )

 . 

واالحتفاظ بحيازة العين وباالنتفاع بها مدى الحياة 
 (1 )

، ليس  ، وإن قام قرينة قانونية على أن التصرف وصية مستترة 

                                                                                                                                                                    

ا بعد وجوب موافقة البائع على تصرف األوالد في البيع وذلك على أثر رفع األوالد ، واشترط فيم ) بيع منجز من والد ألوالده 99

نفس المجمعة جزء أول ص  2599أبريل سنة  5 –، وكان ذلك تفادياً لالستمرار في التقاضي (  على أبيهم دعوى بصحة التعاقد

 75رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519ل سنة أبري 19 –) تسلم المشتري العقد االبتدائي وشرع في التسجيل (  15رقم  955

مجموعة  2515مايو سنة  25 –) أبيح للوارث اإلثبات بجميع الطرق فلم يستطع تقديم الدليل على أن التصرف وصية (  915ص 

يونيه سنة  15 –) عجز المدعي عن نفي تنجيز التصرف فاعتبر بيعاً أو هبة مستورة (  119ص  291رقم  29أحكام النقض 

) ال يكفي إثبات أن المشتري ابن البائع وكان يقوم بمعاونة والده في زراعة  797ص  217رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519

 .  األرض حتى وفاته وأن عقد البيع لم يسجل (

اطه االنتفاع بالعين مدى ، فهو يتضمن اشتر ويبدو أن احتفاظ المورث بحق االنتفاع طول حياته كاف وحده لقيام القرينة القانونية ( 2) 

، فيكون  . وقد يضيف إلى ذلك عدم تسجيله للبيع وتصرفه في العين تصرف المالك الحياة واستبقاء الحيازة في يده بصفته منتفعاً 

 .  بذلك قد قوى القرينة ودعمها

ذلك المخالصة باألجرة الحتمال أن تزيد ، وك وعليه في هذه الحالة أن يسجل عقد اإليجار الحتمال أن تزيد مدته على تسع سنوات ( 1) 

 .  ، وذلك حتى يكون كل من عقد اإليجار والمخالصة نافذاً في حق الغير مدتها على ثالث سنوات

 .  259ص  221فقرة  1الوسيط  ( 9) 

 .  9هامش  219ص  217فقرة  1الوسيط  ( 5) 

مدني هو أن يكون المتصرف المنتفع بالعين  521االنتفاع وفقاً للمادة وقد قضت محكمة النقض بأن المقصود من االحتفاظ بالحق في  ( 9) 

. ويكون ذلك إما عن طريق اشتراط حق المنفعة وعدم جاز  مدى حياته مستنداً إلى حق ثابت ألي ستطيع المتصرف إليه تجريده منه

ثم ال يكفي لقيام القرينة القانونية أن يحتفظ  . ومن ، أو عن طريق آخر مماثل ، أو عن طريق اإليجار مدى الحياة التصرف في العين

، إذ يكون الحق في االنتفاع في هذه الحالة مقرراً لهذا  المتصرف بالحيازة واالنتفاع لحساب الغير ولو كان ذلك لمدى حياة المتصرف

مستنداً في هذا االنتفاع إلى مركز قانوني ، دون أن يكون  . كما ال يكفي أن ينتفع المتصرف بالعين انتفاعاً فعلياً حتى وفاته الغير

، أولهما هو  مدني هو أن القرينة التي تضمنتها ال تقوم إال باجتماع شرطين 521. ومفاد ما تنص عليه المادة  يخوله حقاً في االنتفاع

ون االحتفاظ باألمرين مدى ، على أن يك ، وثانيهما احتفاظه بحقه في االنتفاع بها احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها

. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بأسباب سائغة إلى أن حيازة المورث لألعيان المبيعة منه إلى ورثته واستغالله لها بعد  حياته

رث بحقه في االنتفاع ، فإن الحكم يكون قد نفى احتفاظ المو ، ولكن سحابهم تنفيذاً للتوكيل الصادر منهم إليه البيع لم يكن لحساب نفسه

أبريل سنة  19مدني ) نقض مدني  521، مما تنتفي به القرينة القانونية الواردة في المادة  باألعيان المتصرف فيها مدى حياته

 21مجموعة أحكام النقض  2519يونيه سنة  25. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 915ص  75رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519

  . 797ص  217رقم 

، فإنه يجوز للمحكمة مع ذلك أن تستخلص منه  وإذا كان مجرد االنتفاع الفعلي الذي ال يستند إلى حق قانوني ال يكفي لقيام القرينة القانونية

 .  ( 725ص  997عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 99و ص  91قرينة قضائية ال قرينة قانونية ) إسماعيل غانم ص 

،  ، فعليه أن يثبت أن المورث قد احتفظ بحيازة العين وبحقه في االنتفاع مدى الحياة ك على الوارث أو الدائنويقع عبء إثبات ذل ( 1) 
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. بل يجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس  بالقرينة القاطعة
 (2 )

، ولو عن طريق تقديم قرائن قضائية  

، وليس  ي من المورث أن التصرف الصادر له هو بيع منجز أو هبة منجزة مستترة في صورة البيع. فيصح أن يثبت المشتر مضادة

، وأن البائع قد نزل عن شرط المنع من  . وذلك بأن يثبت مثالً أن البيع قد سجل وقد نقل له التكليف بوصية مضافة إلى ما بعد الموت

، وأن احتفاظ  لمشتري قاصر وقد باشر البائع الحيازة نيابة عنه باعتباره ولياً ، وأن احتفاظ البائع بالحيازة يرجع إلى أن ا التصرف

 .  البائع بمنفعة العين مدى حياته يقابله إنقاص الثمن بما يتناسب مع هذه المنفعة

ة ، فإن التصرف ال يعتبر وصي فإذا دحض من تصرف له المورث القرينة القانونية بإثبات عكسها على النحو سالف الذكر

، بل يعتبر بيعاً منجزاً أو هبة منجزة وتسري عليه أحكام البيع أو الهبة  مستترة وال تسري عليه أحكام الوصية
 (1 )

. وإذا لم يستطع  

، واعتبر التصرف وصية  ، بقيت القرينة قائمة ، وهذا هو الغالب في العمل من تصرف له المورث دحض القرينة بإثبات العكس

أحكام الوصية مستترة تسري عليها 
 (9 )

، وال تسري في حق  . ومن ثم ال تنفذ في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركة إال إذا أجازوها 

، فتسقط بالعدول  . ويجوز للموصي في حال حياته أن يعدل عن الوصية دائني التركة أصالً بل يقدم حق الدائن على حق الموصي له

قبل موت الموصي ، وكذلك تسقط إذا مات الموصي له  عنها
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، فيقع عليه هو أيضاً  . ويصح أن يطعن المورث نفسه في التصرف الصادر منه على أساس أنه وصية وقد رجع فيها فتقوم القرينة

، فإنها ال تكون ذات أثر  ا كانت هذه القرينة القانونية قد استحدثها التقنين المدني الجديد. ولم "عبء إثبات قيام القرينة القانونية 

. وقد  ( 995) عبد المنعم فرج الصدة فقرة  2555أكتوبر سنة  29، وال تسري على التصرفات الصادرة من المورث قبل  رجعي

، والقرينة  مدني مستحدثة ولم يكن لها نظير في التقنين الملغي 521قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن القاعدة الواردة بالمادة 

، ألي جوز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على  ، التصالها بموضوع الحق اتصاالً وثيقاً  التي استحدثتها هذه المادة

. ولكن  ( 119ص  291رقم  29لنقض مجموعة أحكام ا 2515مايو سنة  25تاريخ العمل بالقانون المدني القائم ) نقض مدني 

 .  ، مجرد قرينة قضائية ، في هذه التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالتقنين المدني الجديد يجوز للقاضي أن يتخذ منها

 29مجموعة أحكام النقض  2515مايو سنة  25 – 915ص  75رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519أبريل سنة  19نقض مدني  ( 2) 

 .  119ص  291 رقم

، قدرت  ، واستعرضت شروط التعاقد وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كانت المحكمة بعد أن استظهرت أقوال الشهود إثباتاً ونفياً  ( 1) 

، ثم  ، ورأت أن اإلدعاء بذلك ال تسمح به ظروف التعاقد وال مركز الطرفين بسلطتها الموضوعية أن العقد جدي ال صورية فيه

إلى دفاع الطاعنين المتضمن عدم مقدرة االبن على الشراء وأن العقد غير منجز بسبب عدم وضع يد المشتري وأنه وصية  استطردت

، فردت عليه واعتبرت لألسباب السائغة التي أوردتها أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تمليك االبن  مدني 521عمالً بالمادة 

، فإن النعي على حكمها المطعون فيه بالقصور  إنه تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن، و األطيان موضوع التصرف في الحال

 .  ( 591ص  22مجموعة أحكام النقض  2519يونيه سنة  19وبمخالفة القانون يكون على غير أساس ) نقض مدني 

، سواء ألن  قد قصد به التحايل على أحكام اإلرثوحق الوارث في الطعن في تصرف المورث بأنه في حقيقته وصية ال بيع وبأنه  ( 9) 

، وليس  ، حق خاص مصدره القانون التصرف قد صدر في مرض الموت أو لقيام قرائن قانونية أو قضائية على أنه وصية مستترة

المورث بصحة التصرف  . ومن ثم ال يكون الحكم الصادر قبل ، وإن كان هذا الحق ال ينشأ إال بعد وفاة المورث حقاً يتلقاه عن مورثه

 12، إذ يعد الوارث في حكم الغير فيما يختص بتصرفات مورثه الضارة به والماسة بحقه في اإلرث ) نقض مدني  بالبيع حجة عليه

مجموعة أحكام  2515أبريل سنة  5. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 715ص  219رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511يونيه سنة 

 .  919ص  75رقم  29النقض 

. أما  مدني هو ما يرد على ملكية العين أو على حق عيني فيها 521وقد قضت محكمة النقض بأن التصرف المقصود في المادة  ( 5) 

، وهي تقضي بأن  بإلغاء الوقف األهلي 2591لسنة  279اإلقرار المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 

ر الواقف بإشهاد رسمي بتلقي العوض أو بثبوت الحق فيه حجة على ذوي الشأن جميعاً متى صدر في خالل الثالثين يوماً يعتبر إقرا

مدني وال يخضع  521. ومن ثم ال يعتبر هذا اإلقرار تصرفاً في معنى المادة  ، فإنما ينصب على تلقي العوض التالية للفعل بالقانون

 .  ( 119ص  59رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519سنة فبراير  12لحكمها ) نقض مدني 
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 شهر الوصية - المبحث الثالث

 خضوع الوصية للشهر منذ قانون تنظيم الشهر العقاري :  - 85

قدمنا 
 (2 )

، إذ أن التصرفات التي  لم يجعل الوصية بالعقار خاضعة للتسجيل 2519أن قانون التسجيل المصادر في سنة  

. وقد كان عدم إخضاع الوصية وحق  األحياء والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموتأخضعها للتسجيل هي التصرفات فيما بين 

، إذ أن ذلك كان يقطع حلقات تسلسل الملكية العقارية كما سبق القول  اإلرث للشهر نقصاً واضحاً في قانون التسجيل
 (1 )

  . 

وال يزال  2551عمول به منذ أول يناير سنة الم 2551لسنة  225وقد تالفى هذا النقص قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 

 .  ، إذ أخضع كالً من الوصية بالعقار وحق اإلرث للشهر معمول به حتى اليوم

.  2551، أي منذ أول يناير سنة  ، ال تخضع للشهر إال بموجب قانون تنظيم الشهر العقاري ، كحق اإلرث فالوصية إذن

، من حيث عدم  ال تخضع للشهر وتسري على هذه الوصية 2551ل أول يناير سنة وعلى ذلك فالوصية الصادرة من شخص توفى قب

، فتنتقل بها ملكية العقار الموصي به من الموصي إلى الموصي له وقت  2519، أحكام التسجيل الصادر في سنة  خضوعها للشهر

 .  وفاة الموصي دون حاجة إلى التسجيل

 ظيم الشهر العقاري :كيف يتم شهر الوصية طبقاً لقانون تن - 86

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق  "من قانون تنظيم الشهر العقاري على ما يأتي :  5تنص المادة  

،  ، يجب شهرها بطريق التسجيل ، وكذلك األحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

، ال بين  . ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تزول في هذه التصرفات الوقف والوصية ويدخل

.  ". وال يكون للتصرفات غير المسجلة من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن  ذوي الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم

، باعتبار أنها تصرف من شأنه نقل  الشهر العقاري قد نص صراحة على وجوب شهر الوصية بعقارونرى من ذلك أن قانون تنظيم 

، حتى يزيل كل لبس  . وقد ذكر الوصية بالذات من بين التصرفات التي يجب شهرها ملكية هذا العقار من الموصي إلى الموصي له

، ألنها تصرف مضاف إلى ما  لم يكن يخضع الوصية للشهر 2519. فقد قدمنا أن قانون التسجيل الصادر في سنة  في هذه المسألة

. فأطلق قانون تنظيم الشهر  بعد الموت في حين أن التصرفات التي تخضع للتسجيل طبقاً لهذا القانون هي التصرفات فيما بين األحياء

فذكر الوصية بالذات كما قدمنا إمعاناً منه في التأكيد ، ثم عاد  ولم يقيدها بأنها التصرفات فيما بين األحياء "التصرفات  "العقاري لفظ 

 .  بأن الوصية تخضع للشهر

، إذ في ذلك  . وتشهر بعد وفاة الموصي وقبول الموصي له إياها ، كما هو صريح النص وتشهر الوصية بطريق التسجيل

الوصية عند صدروها وقبل وفاة الموصي . أما شهر  الوقت يتحقق أن الوصية تصف نهائي من شأنه أن ينقل الملكية لموصي له

.  ، إذ يجب عند ذاك التأشير على هامش التسجيل برجوع الموصي فسيعرض عملية التسجيل للنقض إذا رجع الموصي عن الوصية

أشير ، فقد يردها الموصي له وعند ذلك يجب الت كذلك يكون األمر إذا شهرت الوصية بعد وفاة الموصي وقبل قبول الموصي له إياها

. ومع ذلك يجوز للموصي أن يسجل الوصية باختياره بعد صدورها وقبل وفاته حتى يؤكد  هامش التسجيل بالرد $ 191$ على 

، بقي التسجيل نافذ المفعول  ، فإذا لم يؤشر على هامش التسجيل برجوع الموصي عنها أو برد الموصي له إياها وجودها ويعلنه

عند فواة الموصي  وانتقلت الملكية إلى الموصي له
 (9 )

  . 

 .  ، وقد يقوم تبسجيلها الموصي في حياته كما قدمنا والذي يقوم بتسجيل الوصية هو الموصي له بعد وفاة الموصي

، أو الورقة العربية  ، أي الورقة الرسمية التي حررت إلثبات الوصية والمرحر الذي يسجل هو السند المثبت للوصية

. وقد يقوم نزع في شأن  ، أو الورقة العربية المكتوبة كلها بخط الموصي والموقع علهيا بإمضائه الموصيالمصدق فيها على إمضاء 

 .  ، ويقوم بتسجيل هذا الحكم ، فيستصدر الموصي له حكماً نهائياً بصحتها الوصية

. ويتم التسجيل في مكتب  ، هو نسبة مئوية من قيمة العقار الموصي به وقت التسجيل ويدفع رسم نسبي عن تسجيل الوصية

                                                 

 .  17أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  17أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

وسنرى أنه إذا توفي الموصي تقدم الموصي له بالمستندات المثبتة لوفاته ولقبوله  – 199ص  592فقرة  1قارن محمد علي عرفة  ( 9) 

 .  ( 71تأشير بلك في هامش تسجيل الوصية ) أنظر ما يلي فقرة ، فيقوم مكتب الشهر بال هو للوصية
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 .  الشهر الذي يوجد العقار الموصي به في دائرته

، أن ملكية العقار الموصي به ال  من قانون الشهر العقاري سالفة الذكر 5، كما تقول المادة  وجزاء عدم تسجيل الوصية هو

، وال تنتقل إلى الموصي له  فتبقى في التركة عند الورثة. فهي ال نتقل بين ذوي الشأن  نتقل ال بين ذوي الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم
 (2 )

،  ، فلو أن الورثة رتبوا على العقار الموصي به حقاً عينياً وسجل هذا الحق قبلت سجيل الوصية . وهي ال تنتقل بالنسبة إلى الغير 

عند الكالم في شهر حق اإلرث أن الموصي له إذا . وقد قدمنا  لم يجز االحتجاج بالوصية على من ترتب له الحق العيني وقام بتسجيله

، كان له أن يسجل الوصية في خالل هذه السنة فإذا  أشر بالوصية على هامش تسجيل حق اإلرث في خالل السنة التالية لهذا التسجيل

، ولو سجل هذا  صي به، كان له أن يحتج بالوصية على من ترتب له حق عيني على العقار المو قام بالتسجيل في خالل هذه المدة

األخير حقه العيني قبل تسجيل الوصية 
 (1 )

، وال  ، فالعبرة بتاريخ التسجيل . أما إذا سجل الموصي له الوصية بعد انقضاء هذه المدة 

يحتج الموصي له بالوصية إال إذا كان تسجيله سابقاً على تسجيل من ترتب له حق عيني على العقار الموصي به 
 (9 )

المادة  . وتقول 

من قانون الشهر العقاري سالفة الذكر أيضاً إن الوصية غير المسجلة ال يكون لها من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي  5

، ويجوز لهذا األخير أن  . وعلى ذلك يكون هناك التزام شخصي على التركة بنقل ملكية العقار الموصي به إلى الموصى له الشأن

، ومتى صدر الحكم بصحة  . ويسجل صحيفة الدعوى لوصية ونفاذها على الورثة إذ هم الذين يمثلون التركةيرفع دعوى بصحة ا

 .  الوصية ونفاذها أشر بهذا الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى

 إجراءات شهر الوصية طبقاً لقانون تنظيم الشهر العقاري : – 87

. ففي الصورة األولى تكون الوصية موثقة في  في إجراءات الشهر، يختلف بعضها عن بعض  نستعرض هنا أربع صور 

، ويقوم بتسجيلها الموصي له بعد وفاة الموصي  ورقة رسمية أو محررة في ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء أو ختم الموصي

ولكنها تكون محررة في ورقة  ، . وفي الصورة الثانية تكون الوصية في وضع الصورة األولى وبعد أن يكون الموصي له قد قبلها

، سواء  . وفي الصورة الثالثة يقوم الموصي نفسه في حالة حياته بتسجيل الوصية عرفية مكتوبة كلها بخط الموصي وعليها إمضاؤه

، فهي صورة الوصية الواجبة التي سبق  . أما الصورة الرابعة كانت الوصية موثقة في ورقة رسمية أو محررة في ورقة عرفية

انها بي
 (5 )

  . 

ففي الصورة األولى حيث يقوم الموصي له بعد وفاة الموصي بتسجيل الوصية الموثقة في ورقة رسمية أو المحررة في  - 2

،  ، يقدم الموصي له إلى مكتب الشهر المختص ، وهذه هي الصورة الغالبة ورقة عرفية مصدق فيها على إمضاء الموصي أو ختمه

. ويرفق بالوصية  ، الورقة الرسمية أو الورقة العرفية محررة على الورق األزرق دائرته العقار الموصي بهوهو المكتب الكائن في 

. وبعد استيفاء مراحل الشهر التمهيدية  ، وكذلك إقراراً بقبوله هو للوصية المستند المثبت لوفاة الموصي وانحصار إرثه في ورثته

، و يرسل صورة من الوصية  سجيل الوصية وتصويرها وإخطار الجهات المختصة، يقوم مكتب الشهر بت من طلبات ومشروعات

 .  للمحافظة الكائن في دائرتها العقار الموصي به لنقل التكليف الخاص بهذا العقار من اسم الموصي السم الموصي له

ية بيضاء مكتوبة كلها بخط ، التي هي كالصورة األولى ولكن الوصية فيها محررة في ورقة عرف وفي الصورة الثانية - 1

. أن يتفق مع ورثة الموصي على تحرير ورقة يوقعون عليها جميعاً بقبول  ، قد يستطيع الموصي له الموصي وعليها إمضاؤه

،  . وفي هذه الحالة تحرر قائمة جرد لشهر حق اإلرث على الورق األزرق الموصي له للوصية وبإقرارها من ورثة الموصي

. ويقدم الموصي له لمكتب الشهر الكائن في دائرته العقار  بياناً خاصاً بالوصية وبياناً آخر خاصاً بحق اإلرثوتتضمن القائمة 

. وبعد استيفاء مراحل  الموصي به الوصية مرفقاً بها قائمة الجرد والورقة الموقع عليها منه بقبول الوصية ومن الورثة بإقرارها

، يتم تسجيل  ، ثم التوقيع على قائمة الجرد من الموصي له والورثة بمكتب الشهر المختص الشهر التمهيدية من طلبات ومشروعات

، وكذلك  ، وتخطر الجهات المختصة . ثم يصور سند الوصية وسند اإلرث وقائمة الجرد الوصية مع تسجيل حق اإلرث مرة واحدة

، والسم الورثة بالقدر الباقي بعد  بالقدر الموصي بهتخطر المحافظة المختصة لنقل التكليف من اسم المورث السم الموصي له 

                                                 

 .  ويترتب على ذلك أن الموصي له ال يستطيع التصرف في العقار الموصي به قبل تسجيل الوصية ( 2) 

 .  51حسن كيرة ص  – 157ص  – 151ص  999وفقرة  159ص  555عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 292إسماعيل غانم ص  ( 1) 

محمد علي عرفة في مقال له في الجديد في نظام الشهر العقاري مجلة  – 79ص  – 15ص  91فقرة  1قارن محمد كامل مرسي  ( 9) 

 .  917ص  – 911ص  2557القانون واالقتصاد سنة 

 .  15أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 



 

 

 

 

2090 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 .  الوصية

، فعليه أن يستصدر حكماً من المحكمة المختصة في مواجهة الورثة بصحة  وإذا لم يستطع الموصي له االتفاق مع الورثة

عد صدور الحكم بصحة  ، . وعليه ، كما يؤشر بمضمونها على هامش تسجيل حق اإلرث . ويسجل عريضة الدعوى الوصية ونفاذها

، وتنتقل ملكية العقار الموصي به  . وبذلك يتم تسجيل الوصية ، أن يؤشر به على هامش تسجيل عريضة الدعوى الوصية ونفاذها

 .  ، ولكن من يوم وفاة الموصي ال من يوم التسجيل إلى الموصي بهذا التسجيل

، يقدم هذا األخير لمكتب الشهر الكائن  حياته بتسجيل الوصيةوفي الصورة الثالثة حيث يقوم الموصي نفسه في حالة  - 9

. وبعد استيفاء مراحل الشهر التمهيدية من  بدائرته العقار الموصي به محرر الوصية بعد توثيقه أو بعد التصديق على التوقيع فيه

. ولكنه يمتنع عن التأشير عليه بخاتم  ، يقوم مكتب الشهر بتسجيل هذا المحرر طلبات ومشروعات والتأشير بها على محرر الوصية

، تقدم الموصي له بالمستندات  ، فإذا ما توفى الموصي ، ألن الملكية ال تنتقل إلى الموصي له إال عند وفاة الموصي نقابل للتكليف

، وكذلك  الجهات المختصة. فيقوم مكتب الشهر بالتأشير بذلك في هامش تسجيل الوصية وبإخطار  المثبتة لوفاته ولقبوله هو للوصية

بإخطار المحافظة المختصة لتقوم بنقل التكليف السم الموصي له 
 (2 )

  . 

، إذا وجد أصحاب وصية واجبة وقد سبق بيان من هم  وفي الصورة الرابعة وهي صورة الوصية الواجبة - 5
 (1 )

، يبدأ  

ى يكون تركة لباقي الورثة يوزع بينهم بحسب أنصبتهم في ، وما يتبق بتحديد نصيبهم في قائمة الجرد الخاصة بشهر حق اإلرث

. ويقدم اإلعالم الشرعي المثبت لوفاة المورث وانحصار إرثه في ورثته أو ما يقوم مقام هذا  الميراث ويبين ذلك في قائمة الجرد

. فيقم  من طلبات ومشروعات ، وذلك بعد استيفاء مراحل الشهر التمهيدية ، ومعه قائمة الجرد اإلعالم لمكتب الشهر المختص

، ومنها المحافظة المختصة لتقوم بنقل  ، وإرسال الصور للجهات المختصة المكتب بتسجيل شهادة اإلرث وقائمة الجرد وتصويرهما

التكليف السم أصحاب الوصية الواجبة وورثة المورث 
 (9 )

. وال يستحق على شهر الوصية الواجبة أو الحكم المثبت لها أي رسم  

، فال يدفعون إال رسم التصوير ورسم الحفظ  ، إذ أن أصحاب الوصية الواجبة ملحقون بالورثة نسبي على انتقال الملكية
 (5 )

  . 

 شهر الوصية في قانون السجل العيني : - 88

ها قرار من ال يطبق إال في األقسام المساحية التي يصدر بتعيين 2515لسنة  251وقد قدمنا أن قانون السجل العيني رقم  

، ولذلك فإن قانون تنظيم الشهر العقاري  ، وأنه إلى اليوم لم يصدر قرار بتعيين أي قسم مساحي يسري عليه هذا النظام وزير العدل

ال يزال هو القانون المعمول به في جميع أنحاء البالد 
 (9 )

  . 

من قانون الشهر العقاري التي  5ل لنص المادة ، وهو مماث ونورد هنا النص الخاص بشهر الوصية في قانون السجل العيني

أسلفنا ذكرها 
 (1 )

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق  "من قانون السجل العيني على ما يأتي :  11، فنص المادة  

،  ، يجب قيدها في السجل العيني ذلك، وكذلك األحكام النهائية المثبتة لشيء من  العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

                                                 

وصية أو التصديق على التوقيع عليها رسوم انتقال كان األصل أن يحصل الموثق عند توثيق ال "ويقول الدكتور محمود شوقي :  ( 2) 

، نظراً إلمكان عدول الموصي عن  . ولكن رأي المكتب الرئيسي ، ها في ذلك شأن باقي المحررات الخاضعة للشهر ، شأ . . . كاملة

صي وقبول الموصي له . فإذا تمت الوصية بوفاة المو . . ، أن يكتفي بتحصيل رسم التصديق أو رسم التوثيق وصيته حال حياته

. ومع ذلك فال مانع من تحصيل جميع رسوم الشهر إذا ما رغب الموصي في  . . ، كلف بأداء رسوم انتقال الملكية صراحة أو ضمناً 

) محمود شوقي في  "، توفيراً لما قد يكلفه هذا من أعباء مالية  ، إذ قد يكون غرضه أداء الرسم مقدماً نيابة عن الموصي له ذلك

 .  ( 172شهر العقاري علماً وعمالً ص ال

 .  15أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، وجب عليهم استصدار حكم  وإذا كان اإلعالن الشرعي خلوا من ذكر أصحاب الوصية الواجبة "ويقول الدكتور محمود شوقي :  ( 9) 

، الذي يجب أن  مش تسجيل حق اإلرث، وهذا الحكم يضع للشهر بطريق التسجيل والتأشير بمنطوقه على ها شرعي باستحقاقهم

، والتأشير على هامشه بصحيفة الدعوى المقامة بإثبات  يبادر إلى تسجيله أصحاب الحق في الوصية الواجبة محافظة على حقوقهم

 .  ( 179) محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  "أحقيتهم لنصيبهم في التركة 

 .  179ص  – 179أنظر في إجراءات شهر الوصية طبقاً لقانون الشهر العقاري محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 5) 

 .  12أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  71أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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،  . ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية

، وال يكون للتصرفات غير المقيدة من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن  ال بين ذوي الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم

 .  ، صراحة على وجوب شهر الوصية ، كما نص قانون تنظيم الشهر العقاري . وقد نص قانون السجل العيني "

، من حيث  ي قانون الشهر العقاريويتم قيد الوصية في قانون السجل العيني بطريقة مماثلة للطريقة التي يتم بها تسجيلها ف

، وقد بسطنا ذلك فيما تقدم  ، وجزاء عدم القيد ، والمحرر الذي يقيد ، وتعيين من يقوم بالقيد الوقت الذي يتم فيه القيد
 (2 )

  . 

يني فله هذه ، أما القيد في السجل الع وأهم فرق بين القانونين هو أن التسجيل في قانون الشهر العقاري ليست له حجية مطلقة

. وال  يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه "من قانون السجل العيني على أن  91، وقد نصت المادة  الحجية

 .  "يجوز التملك بالتقادم على خالف ما هو ثابت بالسجل 

 فيما بين األحياء كسب الملكية -الباب الثالث 

 االلتصاق - الفصل األول

 قومات االلتصاق وتكييفه القانوني :م – 89

، دون اتفاق بينهما على هذا  ، ومملوكين لمالكين مختلفين االلتصاق هو اندماج أو اتحاد شيئين متميزين أحدهما عن اآلخر 

 .  االندماج

فالكنز المدفون في .  ، دون تلف يلحق بأحدهما أو بكليهما ويجب في االندماج أن يكون بحيث يتعذر الفصل ما بين الشيئين

. وإذا كان صاحب األرض يتملك الكنز في  ، إذ يمكن فصله عن األرض دون تلف يلحق بأي منها األرض ال يعتبر ملتصقاً بها

، فإنه ألي تملكه بسبب االلتصاق ولكن بحكم القانون  القانون المصري
 (1 )

  . 

ات أو التحسينات التي يجريها الحائز في ملك غيره ال تعتبر ، فاإلصالح ويجب أن يكون الشيئان متميزين أحدهما عن اآلخر

، بل تسري عليها أحكام  ، ومن ثم ال تسري عليها أحكام االلتصاق شيئاً متميزاً عن الشيء الذي يجري فيه اإلصالح أو التحسين

مدني (  579المصروفات ) م 
 (9 )

  . 

، ليست متميزة عن الشيء مستقلة عنه بل  طبيعية أو مستحدثة أو مدنية ، سواء كانت ثماراً  كذلك الثمار التي تتولد من الشيء

. وكالثمار  مدني ( 515 – 517 ، بل تسري عليها أحكام الثمار ) م ، ولذلك ال تسري عليها أحكام االلتصاق هي متولدة منه

 .  ، وليست شيئاً مستقالً عنه ، إذ منتجات الشيء جزء منه المنتجات

، وإنما  ، فلو أقام شخص بماله بناء في أرضه لم يملك البناء بااللتصاق شيئان مملوكين لمالكين مختلفينويجب أن يكون ال

، حالة يبدو فيها ألول وهلة أن أحد الشيئين غير مملوك  ، كما سنرى . وإذا وجد في أحوال االلتصاق يملكه من األصل إذا أقامه بماله

، فالصحيح أن الطمي قبل أن يملكه المالك  طمي النهر إذ قد يقال إن الطمي ال يملكه أحد، وهي حالة األرض التي تتكون من  ألحد

المجاور بااللتصاق كان ملكاً عاماً فهو ملك الدولة 
 (5 )

. ولو كان  ، وقد تحول إلى ملك خاص وتملكه المالك المجاور بااللتصاق 

 .  يتملكه باالستيالء ال بااللتصاق، لوجب القول بأن المالك المجاور  الطمي غير مملوك ألحد

، الصانع إذا أخذ من رب العمل المادة التي  ويجب أخيراً أال يكون هناك اتفاق بين المالكين السابقين سابق على االندماج

سبق وجود اتفاق ، ل ، ملك رب العمل هذا الشيء بعقد المقاولة ال بااللتصاق يستخدمها وأدمج فيها مادة من عنده فأصبحتا شيئاً واحداً 

 .  بين المالكين

                                                 

 .  71أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  52ص  91عبد المنعم البدراوي فقرة  – 22أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

مدني في المصروفات  579ونقض المادة  – 52ص  91عبد المنعم البدراوي فقرة  – 111فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

، وفي المصروفات الكمالية بأن يكن للمالك الخيار بين المطالبة بنزعها أو دفع قيمتها  الضرورية بأن يردها المالك كلها للحائز

، وتميز بين الحائز حسن النية والحائز  مدني على أحكام االلتصاق 579، فتحيل المادة  لمصروفات النافعة. أما في ا مستحقة إلزالة

 .  سيء النية طبقاً لهذه األحكام

 .  وقد قدمنا في الجزء الثامن من الوسيط أن األمالك العامة يثبت فيها للدولة حق ملكية صحيحة ( 5) 
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، وهذه هي  . فاندماج أحد الشيئين في الشيء اآلخر ، هو واقعة مادية تكون سبباً لكسب الملكية ، على هذا النحو وااللتصاق

، إذ يتعذر الفصل  . ذلك أن الشيئين بهذا االندماج قد أصبحا شيئاً واحداً  ، تكسب ملكية أحد الشيئين لمالك الشيء اآلخر الواقعة المادية

، فقد  . ولما لم يكن هناك اتفاق سابق بين المالكين على من منهما يملك هذا الشيء بعد االندماج فيما بينها دون تلف كما سبق القول

مناسب  . ولكن هذا الحل غير ، كل بنسبة قيمة الشيء الذي كان يملكه مفرزاً  كان يمكن القول إن الشيء يكونمملوكاً لهما على الشيوع

، إال في  ، ولذلك تدخل القانون فأسند ملكية الشيء كامالً بعد االندماج إلى أحد المالكين من الناحية االقتصادية في أكثر األحوال

. واختار من المالكين مالك الشيء  حاالت استثنائية أوجب فيها الفصل فيما بين الشيئين ولو أدى هذا الفصل إلى إتالف أحدهما

. وهذا هو الحل  ، على أن يعوض مالك الشيء التابع عن فقد ملكيته له مالكاً للشيء التابع الذي اندمج في الشيء األصلياألصلي فجع

، فمالك األصل هو الذي يملك التتبع  المعقول
 (2 )

. لم نقم هناك  . بقى أن نعرف كيف ميز القانون بين الشيء األصلي والشيء التابع 

، يلتصق فيها منقول  ، فهذه الصور كما سنرى صاق وهي صور االلتصاق بالعقارصعوبة في أهم صور االلت
 (1 )

.  باألرض 

، كما لو أقيم بناء  ، حتى لو كانتا أقل قيمة من المنقول الذي التصق بها فاعتبرت األرض هي الشيء األصلي في جميع هذه الصور

، فقد ترك القانون األمر فيها  ور االلتصاق بالمنقول وهي صورة نادرة. أما في ص ضخم على أرض قيمتها أقل بكثير من قيمة البناء

مدني  592 ) م "، وحسن نية كل منهما  ، وحالة الطرفين ، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث مسترشدة بقواعد العدالة "للمحكمة 

، وبخاصة  العدالة أو الظروف المحيطة بالمالكين ، ولم تحل قواعد . فإذا استطاع القاضي أن يميز الشيء األصلي من الشيء التابع (

، عند عدم استطاعة التمييز  . وقد يجعل ، فعل ذلك ، دون أن يجعل مالك الشيء األصلي هو المالك للشيء التابع ظروف سوء النية

 .  ، الشيء مملوكاً على الشيوع للمالكين معاً  بين األصل والتبع

. وال  ، ويملكه بسبب واقعة مادية هي واقعة االلتصاق ي هو الذي يملك الشيء التابعفالقاعدة إذن أن مالك الشيء األصل

. فملكية الثمار ليست  ، بين تملك المالك للثمار المتولدة من الشيء وتملكه للشيء التابع بسبب االلتصاق ، كما قدمنا يجوز الخلط

. أما الملكية  ، فيمتد حق الملكية من الشيء إلى ثماره ت منه الثمار، بل هي ملكية متفرعة عن ملكية الشيء الذي تولد ملكية جديدة

. فالمالك  ، كسبت بموجب سبب مستقل قائم بذاته هو االلتصاق بسبب االلتصاق فملكية جديدة مستقلة عن ملكية الشيء األصلي

، وهذه  ديد بل ملكها بموجب ملكيته األصلية. أما مالك الثمار فلم يتملكها بسبب ج ، ملكية جديدة ، بسبب جديد بااللتصاق قد كسب

، إذا امتدت من الشيء إلى الثمار التي تولدت منه  الملكية األصلية ذاتها هي التي جعلته مالكاً للثمار
 (9 )

  . 

                                                 

، فإنه عندما يندمج فيه التبع يمتد إلى التبع حق   بحق انتفاع أو بحق إرتفاق أو كان له حق إرتفاقوإذا كان الشيء األصلي محمالً  ( 2) 

 ً عبد  – 195ص  119، ألن األصل والتبع يصبحان شيئاً واحداً ) شفيق شحاتة فقرة  االنتفاع أو حق االرتفاق سلبياً كان أو إيجابيا

 .  ( 915ص  199المنعم فرج الصدة فقرة 

، وحالة التصاق  والمألوف أن يقسم االلتصاق بالعقار إلى حالتين : حالة التصاق عقار بعقار في التصاق الطمي باألرض المجاورة ( 1) 

،  ، والتصاق منقول بعقار . فتكون هناك أحوال ثالث لاللتصاق : التصاق عقار بعقار منقول بعقار في التصاق المنشآت باألرض

عبد المنعم  – 999ص  119شفيق شحاتة فقرة  – 11فقرة  1والتصاق منقول بمنقول ) أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة 

 .  ( 92البدراوي فقرة 

، فالطمي قبل أن يلتصق باألرض  والصحيح أن حالة التصاق الطمي باألرض المجاورة ال تعدو أن تكون حالة التصاق منقول بعقار

، شأنه في ذلك شأن مواد  ، ثم التصق باألرض فأصبح عقاراً بطبيعته و في حالة تراكمه قد تحول من عقار إلى منقولالمجاورة وه

 152ص  195البناء كانت منقوالً ولما شيد بها البناء على األرض أصبحت عقاراً ) أنظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

حسن  – 2هامش  172ص  229منصور مصطفى منصور فقرة  – 91سماعيل غانم ص إ – 59فقرة  9محمد كامل مرسي  –

، وهذا االلتصاق إما أن يكون التصاقاً طبيعياً  ( التصاق منقول بعقار 2. فال يكون هناك إذن إال حالتان لاللتصاق : )  ( 97كيرة ص 

( التصاق منقول  1. )  سان وهو التصاق المنشآت باألرض، أو التصاقاً صناعياً بفعل اإلن بفعل المياه وهو التصاق الطمي باألرض

 .  ، وأصبح مملوكاً بسبب االلتصاق منقوالً على الدوام . وعلى ذلك يكون الشيء الذي التصق بغيره بمنقول

 – 2199فقرة  2جوسران  – 2هامش  957ص  191وفقرة  2هامش  119ص  251فقرة  1أنظر في هذا المعنى أوبري درو  ( 9) 

 2هامش  55ص  95فقرة  9محمد كامل مرسي  – 191ص  191وفقرة  155فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 2975زو فقرة ما

ص  229منصور مصطفى منصور فقرة  – 915ص  199عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 59ص  19فقرة  1محمد علي عرفة  –

، وإنما هو واقعة تؤدي إلى  اق ليس سبباً لكسب ملكية جديدةوأنظر عكس ذلك وأن االلتص – 97ص  – 91حسن كيرة ص  – 171

، فيمتد حق الملكية من الشيء األصلي إلى الشيء التابع كما يمتد إلى الملحقات من ثمار وغيرها  إلحاق الشيء التابع بالشيء األصلي
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 ما استحدث التقنين المدني الجديد من األحكام في االلتصاق :  - 91

، وقد نقل أكثر أحكام االلتصاق عن التقنين المدني  إال قليالً من األحكاملم يستحدث التقنين المدني الجديد في االلتصاق 

، فميز بين صور ثالث : فقد يقيم  . وتبسط مثله في األحكام المتعلقة بتملك المنشآت المقامة على األرض بسبب االلتصاق السابق

، وقد يقيم شخص  على أرض مملوكة لغيره ، وقد يقيم صاحب المواد منشآت صاحب األ}ض منشآت عليها بمود مملوكة لغيره

. وصدر التقنين الجديد هذه الصور الثالث بنص ال مقابل له في  منشآت بمواد مملوكة لغيره على أرض هي أيضاً مملوكة للغير

وأنه  ، إذ قضى بأن كل ما على األرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب األ}ض التقنين السابق

، فقد يقيم أجنبي الديل على أنه هو الذي قام  ، وجعل هذه القرينة القانونية قابلة إلثبات العكس ، ويكون مملوكاً له أقامه على نفقته

، أو أن المنشآت التي أقامها صاحب األرض انتقلت ملكيتها إلى  بالمنشآت على نفقته بترخيص من صاحب األرض أو بدون ترخيص

 .  مدني ( 511األجنبي ) م 

 وأهم ما استحث التقنين المدني الجديد من األحكام وهو ما يأتي :

 511، أن يجعل وفاء التعويض له على أقساط دورية ) م  ، عند الحكم بالتعويض للباني في أرض الغير أجاز للقاضي - 2

 .  مدني (

. وذلك فيما إذا كان المالك الذي  لذي يتملك األرض، فجعل صاحب البناء هو ا عكس في حالة استثنائية أحكام االلتصاق - 1

، فيجبر صاحب األرض المجاورة على أن ينزل لجاره  يقيم بناء ي ملكه قد جاز بحسن نية على جزء صغير من األرض المجاورة

 مدني ( 517، وذلك في نظير تعويض عادل ) م  عن ملكية الجزء الصغير من األرض المشغول ببناء الجار

يعمل أحكام االلتصاق في حالة المنشآت الصغيرة التي تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على  لم - 9

مدني (  515، وال يتملكها صاحب األرض بااللتصاق ) م  . فهذه تكون ملكاً لمن أقامها ، كاألكشاك والحوانيت والمآوي الدوام
 (2 )

  . 

 أحوال االلتصاق : – 91

 لتقنين المدني لاللتصاق أحواالً ثالثاً :وقد جعل ا 

( وهي حالة التصاق المنقول باألرض بفعل  accession naturelle) الحالة األولى ( حالة االلتصاق الطبيعي بالعقار ) 

 .  المياه

المنشآت باألرض ، وهي حالة التصاق  ( accession artificielle) الحالة الثانية ( حالة االلتصاق الصناعي بالعقار ) 

 .  بفعل اإلنسان

 .  ) الحالة الثالثة ( حالة التصاق المنقول بالمنقول

 ) التصاق المنقول باألرض بفعل المياه ( االلتصاق الطبيعي بالعقار - المبحث األول

 نصوص قانونية :  - 92

 مدني على ما يأتي : 527تنص المادة 

 .  "ريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكاً للمالك المجاورين األرض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بط " 

 مدني على ما يأتي : 525وتنص المادة 

 .  "األرض التي ينكشف عنها البحر تكون ملكاً للدولة  - 2 " 

 .  "، إال إذا كان ذلك إلعادة حدود الملك الذي طغى عليه البحر  وال يجوز التعدي على أرض البحر - 1 " 

 مدني على ما يأتي : 519ادة وتنص الم

، وال  ، ال يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من أراض ، كمياه البحيرات والبرك مالك األراضي المالصقة للمياه الراكدة " 

                                                                                                                                                                    

شفيق  – 1799فقرة  2وبوالنجيه بالنيول وريبير  – 997ص  – 991ص  991بيداق وفواران فقرة  – 919فقرة  5: يدمولومب 

وأنظر في هذه المسألة  – 59ص  99عبد المنعم البدراوي فقرة  – 159ص  197عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 119شحاتة فقرة 

 .  5فقرة  1فقرة  accessionلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز 

 .  999ص  – 991ص  1أنظر في كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 
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 .  "تزول عنهم ملكية ما تطغى عليه هذه المياه 

 مدني على ما يأتي : 512وتنص المادة 

، تكون ملكيتها خاضعة ألحكام  ، والجزائر التي تتكون في مجراه نها أو ينكشف عنهااألراضي التي يحولها النهر من مكا " 

القوانين الخاصة بها 
 (2 )

  . 

 77 – 75% 19 – 19وتقابل هذه النصوص في التقنين المدني السابق م 
 (1 )

  . 

وفي التقنين المدني الليبي  – 775 – 715وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري المواد 

 122 - 191وفي قانون الملكية العقارية اللبناني المواد  – 22221 – 2229وفي التقنين المدني العراقي م  – 519 – 511المواد 
 (

9 )
  . 

                                                 

 تاريخ النصوص : ( 2) 

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2999: ورد هذا النص في المادة  527م 

 527، فمجلس الشيوخ تحت رقم  571. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 559تحت رقم لجنة المراجعة 

 .  ( 999ص  – 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

ووافقت عليه  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2995: ورد هذا النص في المادة  525 م

 525، فمجلس الشيوخ تحت رقم  577. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 552لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 991ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه 2999: ورد هذا النص في المادة  519م 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  575. وثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 1 55لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 997ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  519

. ووافقت عليه  على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي 2991: ورد هذا النص في المادة  512م 

 512، فمجلس الشيوخ تحت رقم  559. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 559لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 929ص  – 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 

 :التقنين المدني السابق  ( 1) 

 .  : ما يحدث من طمي األنهار على التدريج يكون ملكاً لمالك األرض التي على ساحل النهر 75/  19 م

 .  : وأما األراضي التي ينكشف عنها البحر المالح فتكون ملكاً للميري 71/  1فقرة  11 م

 .  عليه: ألي جوز التعدي على أرض البحر إال إلعادة حدود المالك إلى ما كانت  77/  19م 

 .  : الطمي الذي يحدث في البحيرات يكون ملكاً ألصحابها 71/  2فقرة  11 م

 15)  2115: أما األراضي التي يحولها النهر بقوة جريانه والجزائر التي تتكون فيه فيتبع فيه منطوق الالئحة الصادر في سنة  79/  12 م

 .  هجرية ( 2115ذي الحجة 

 .  بق تتفق في أحكامها مع نصوص التقنين المدني الجديد () ونصوص التقنين المدني السا

، أي التراب الذي يتجمع بطريقة تدريجية غير  : إن الطمي 715القنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  ( 9) 

 .  ي (مصر 527، يكون لمالك هذه األرض ) توافق المادة  محسوسة على األرض المجاورة لمجرى ماء

،  ، إذا كان من الممكن معرفتها ، يجوز لمالكها : إن األراضي التي تتحول عن أماكنها بسبب حادث وقع قضاء إلى أرض أوطأ منها 779 م

 .  ، وإذا انقضت السنة ولم يدع بها سقط حقه في اإلدعاء أن يطالب بها في أثناء السنة التي تل الحادث

، تكون جزءاً من أمالك الدولة  يرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى األنهر أو مجاري المياه: إن الجزر الكبيرة والصغ 772 م

 .  الخاصة

، هي جزء من أمالك الدولة  ، وكذلك طمي البحيرات والبحر : إن الجزر الكبيرة والصغيرة والطمي التي تتكون في داخل البحيرات 771 م

 .  الخاصة

، تكون جزءاً من أمالك  ة من البحر أو البحيرات أو القردان أو المستنقعات بدون ترخيص مسبق لمكتشفها: إن األراضي المكتسب 779 م

 .  الدولة الخاصة

، فيحق ألصحاب العقارات المجاورة الحصول على ملكية  إذا اتخذ نهر كبير أو صغير مجرى جديداً بتركه مجراه القديم - 2:  775م 
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نصوص أن االلتصاق الطبيعي بفعل المياه قد يكون بفعل مياه البحر أو بفعل مياه راكدة في البحيرات ويتبين من هذه ال

، فاألرض التي تتكون  . وقد يكون بفعل مياه النهر عن طريق تراكم الطمي ، وليس في هذه الحالة مجال للتملك بااللتصاق والبرك

، إذ يتملك صاحب  وفي هذه الحالة وحدها يقوم االلتصاق سبباً لكسب الملكية.  من هذا الطمي تكون ملكاً لصاحب األرض المجاورة

، أو ينكشف  . وقد يحول النهر أرضاً من مكانها إلى مكان آخر األرض المجاورة األرض التي تكونت من الطمي بسبب االلتصاق

عاً تخضع لقوانين خاصة وال تسري عليها أحكام ، فهذه األراضي جمي ، وهذا ما يسمى بطرح النهر ، أو يكون جزراً في مجراه عنها

 .  . فنبحث كال من هذه الحاالت الثالث االلتصاق

 فصل مياه البحر والمياه الراكدة كالبحيرات والبرك : – 93

، فهذه األرض تكون من أمالك  مدني تقضي بأن البحر إذا انحسر عن شاطئه وانكشف عن أرض 525رأينا أن المادة  

الدولة الخاصة 
 (2 )

، ولكن األراضي التي تتكون  . وقد قدمنا في الجزء الثامن من الوسيط أن شواطئ البحر تعتبر من األمالك العامة 

ة ال من ( هي من أمالك الدولة الخاص les lais et relais de la merمن طمي البحر واألراضي التي تنكشف عنها مياه البحر ) 

، فيجوز للدولة التصرف فيها  أمالكها العامة
 (1 )

  . 

، فإن مالك هذه األراضي ال يفقدون  ومن جهة أخرى إذا طغى البحر على األراضي المجاورة لشواطئه فغمرها بالمياه

على إعادة حدود أراضيهم التي ، ويجوز لهم أن يعملوا  ، وليس من شأن طغيان البحر وهو قوة قاهرة أن يفقدهم هذه الملكية ملكيتها

،  ، ال على شواطئه ألنها من أمالك الدولة العامة . ولكن فيما عدا ذلك ال يجوز لهم التعدي على أرض البحر طغت عليها مياه البحر

 .  وال على األرض التي ينحسر عنها أو يكونها طميه ألنها من أمالك الدولة الخاصة كما قدمنا

، وقد رأينا أنها من األمالك العامة للدولة  برك والمستنقعاتوكالبحر البحيرات وال
 (9 )

مدني سالفة  519. وتقضي المادة  

، فاألراضي التي تنكشف عنها  الذكر أن مالك األراضي المجاورة لمجاري هذه المياه الراكدة ال يملكون ما تنكشف عنه من أراض

. كذلك إذا غمرت مجارى هذه المياه  اضي التي ينكشف عنها البحر فيما قدمناهذه المجارى هي إذن من أمالك الدولة الخاصة كاألر

.  ، ويستطيعون العودة إلى حيازتها إذا انحسرت عنها المياه ، فان مالك هذه األراضي ال يفقدون ملكيتها الراكدة األراضي المجاورة

وااللتصاق بفعل المياه  "ة للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : ، وتقول المذكرة اإليضاحي فحكم المياه الراكدة إذن كحكم مياه البحر

. أما إذا انكشفت عن  ، فترجع لصاحبها الراكدة كالبحيرات والبرك يكون بانكشاف هذه المياه عن أرض كانت قد طغت عليها من قبل

 "كم مياه البحر . فحكم المياه الراكدة كح ، فإن هذه األرض تكون ملكاً للدولة أرض لم تكن مملوكة ألحد
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

يحدد ثمن المجرى القديم خبراء  - 1.  القسم الذي يكون أمام أرضه حتى خط مفترض في وسط النهر ، كل واحد في المجرى القديم

يوزع الثمن الحاصل من هذا البيع بصفة تعويض على أصحاب  - 9.  يعينهم رئيس المحكمة البدائية المدنية في منطقة العقار

 .  واحد منهم من األراضياألرضي التي أشغلها المجرى الجديد بنسبة قيمة ما خسر كل 

 .  مصري ( 512 – 525) وهذه المواد تقابل المواد 

 .  ) مطابق ( 519 – 511التقنين المدني الليبي م 

 .  مصري ( 519 – 527) توافق المواد  2229 – 2229التقنين المدني العراقي م 

 .  سوري ( 775) توافق م  2221 م

 .  سوري ( 775 – 715) توافق المواد  122 – 191قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 propietaire riveraim، فتكون الدولة هي المالك المجاور )  ويمكن تعليل ذلك بأن شاطئ البحر هو من أمالك الدولة العامة ( 2) 

. وقبل صدور التقنين  ( 955وراً للبحر نفسه ) بودري وشوفو فقرة ، أما المالك المجاور لشاطئ البحر فإنه ليس مالكاً مجا للبحر

، كانت األرض التي ينكشف عنها البحر تعتبر أرضاً ال مالك لها فكان يمكن تملكها  المدني السابق ) أي قبل عهد اإلصالح القضائي

 .  ( 191ص  29م  2757مارس سنة  21باالستيالء ال بااللتصاق ) استئناف مختلط 

 .  225ص  99فقرة  7أنظر الوسيط  ( 1) 

، في هذه الحالة يملك صاحب البركة أو  وقد تكون البركة أو المستنقع مملوكاً لألفراد ملكية خاصة - 227ص  99فقرة  7الوسيط  ( 9) 

 .  له، وهذا بديهي ألن نفس البركة أو المستنقع مملوك  المستنقع ما ينكشف من أرض وال يفقد ملكية ما غمر من أرض

 .  929ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 5) 
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 فعل مياه النهر عن طريق تراكم الطمي  - 94

 (alluvion  رأينا : )
 (2 )

األرض تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير  "مدني تنص على أن  527أن المادة  

. و يستخلص من هذا النص أنه يشترط في تراكم الطمي بفعل مياه النهر أن يكون الطمي  "محسوسة تكون ملكاً للمالك المجاورين 

(  successivement et imperceptiblementقد جلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة ) 
 (1 )

، فيجب إذن أن يتراكم  

الطمي على ضفة النهر وبجانب األرض المجاورة 
 (9 )

لة متعاقبة وعلى وجه غير محسوس متدرجاً في خالل مدد طوي 
 (5 )

. أما إذا  

، فليس هذا تراكم الطمي التدريجي غير  ، أرضاً من مكانها إلى مكان آخر ، بفعل قوة الفيضان غير العادي حول النهر فجأة

رين بطريق ، وال تكون األرض المنتزعة ملكاً للمالك المجاو ( avulsion( وإنما هو طرح النهر )  alluvionالمحسوس ) 

. وإذا كان يشترط في تراكم  ، وإنما تكون من األمالك الخاصة للدولة وتسري عليها أحكام القوانين الخاصة بها كما سيجئ االلتصاق

. فقد يتراكم الطمي على مدى السنين بطريقة تدريجية غير  ، فإن هذا ال يمنع من أن يكون ظهوره فجائياً  الطمي أن يكون غير فجائي

، وتصبح مملوكة  ، ثم يزيد تراكم الطمي فتظهر األرض المتكونة منه فجأة فوق الماء ولكنه يكون مغطى بالماء غير ظاهر محسوسة

للمالك المجاورين بطريق االلتصاق 
 (9 )

. ويجب أن تعلو األرض المتكونة من الطمي أعلى منسوب المياه في أشد وقت من أوقات  

فيضان النهر 
 (1 )

، وذلك بشرط أن يكون الفيضان عادياً  زءاً من مجرى النهر، وإال بقيت ج 
 (1 )

فال يعتد بتغطية المياه لألرض في  

. ويستوي أن يكون تراكم الطمي قد نشأ من فعل مياه النهر بطبيعتها  أثناء الفيضانات غير العادية
 (7 )

، أو أن يكون هذا التراكم قد  

ون أو الغير على ضفتي النهر جاء نتيجة ألعمال قام بها المالك المجاور
 (5 )

. ويجب أخيراً أن تكون األرض المتكونة من الطمي قد  

، فإذا حال بينها وبين ضفة النهر جسر مجرى عام  تكونت مالصقة لضفة النهر
 (29 )

، أو كانت المياه ال تزال تجري بينها وبين  

، فإنها ال تخضع ألحكام االلتصاق  ضفة النهر
 (22 )

  . 

                                                 

 .  51أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  111ص  95م  2511فبراير سنة  7 – 915ص  15م  2521أبريل سنة  21استئناف مختلط  ( 1) 

 .  ( 991ص  52م  2515أبريل سنة  1أو بجانب جزيرة أصبحت هي نفسها ملكاً خاصاً ألحد األفراد ) استئناف مختلط  ( 9) 

، فهذه ال يجوز لمالك األرض المجاورة أن  أما الطمي الذي يتكون من المصارف ويتخلف فيها بسبب عدم تطهيرها مدة طويلة ( 5) 

ص  29رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  1، بل يرجع الحكم في ملكيتها إلى القواعد العامة ) استئناف مصر  يتملكها بااللتصاق

97 )  . 

 .  111ص  95م  2511فبراير سنة  7استئناف مختلط  ( 9) 

 .  999ص  199فقرة  1أوبري ورو  ( 1) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه يشترط أن تكون األرض الملتصقة نتيجة للطمي قد بلغت من االرتفاع حداً يجاوز منسوب ارتفاع  ( 1) 

. وأنظر  ( 257ص  11رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  22المياه في وقت الفيضان العادي ) نقض مدني 

 .  12حسن كيرة ص  – 59ص  95عبد المنعم البدراوي فقرة  – 991ص  52م  2515أبريل سنة  1استئناف مختلط 

لحكومة . وإذا ادعت ا ( 979ص  51م  2599مارس سنة  19ولو بتحول سير المياه دون أن يترك النيل مجراه ) استئناف مختلط  ( 7) 

مارس سنة م  19، فعليها هي عبء اإلثبات ) استئناف مختلط  ، وليس تراكم طمي فيكون للجار أن الزيادة هي طرح النهر فيكون لها

 .  ( 297ص  99

 – 195ص  197فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 979بودري وشوفو فقرة  – 991ص  – 992ص  199فقرة  1أوبري ورو  ( 5) 

 .  227 – 2 – 51داللوز  2759فبراير سنة  29نقض فرنسي  – 951ص  91م  2519أبريل سنة  21لط استئناف مخت

، كأن يضع رؤوساً من  ولكن ال يجوز أن تكون هذه األعمال قد قام بها المالك بقصد ترسيب مياه النهر لإلسراع في عملية تراكم الطمي

، ويكون  ، فإن هذا يكون تعدياً على مجرى النهر لإلدارة أن تمنعه الطمياألحجار أو األخشاب في مجرى النهر تساعد على تجمع 

شفيق شحاتة  – 95ص  59فقرة  9محمد كامل مرسي  – 1هامش  992ص  199فقرة  1الطمي هنا ملكاً للدولة ) أوبري ورو 

منصور  – 911ص  191عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 155ص  121عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 191ص  117فقرة 

ص  919رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  25نقض مدني  – 91حسن كيرة ص  – 175ص  229مصطفى منصور فقرة 

 .  ( 951ص  52م  2515أبريل سنة  25استئناف مختلط  - 2295

 .  2295ص  919رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  25نقض مدني  ( 29) 

وقد قضى بأنه يشترط في طمي النهر أن يظهر فوق أعلى منسوب لمجرى النهر  – 992 ص – 999 ص 199فقرة  1أوبري ورو  ( 22) 
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، فإن األرض المتكونة من الطمي تصبح ملكاً لمالك األرض المجاورة لها وذلك  توافرت الشروط المتقدمة الذكرومتى 

. ويالحظ أن األرض المتكونة من  ، وهذه هي الصورة الوحيدة للتملك بااللتصاق بفعل المياه كما سبق القول بطريق االلتصاق

،  ، فأصبحت بااللتصاق ملكاً خاصاً لمالك األرض المجاورة أمالك الدولة العامة الطمي كانت قبل أن تلتصق بضفة النهر طمياً من

. وعلى ذلك يكون االلتصاق قد نقل الشيء من الملك العام للدولة إلى الملك الخاص لصاحب  وال يلتزم هذا المالك بدفع تعويض للدولة

األرض المجاورة 
 (2 )

دون تعويض  
 (1 )

لحالة هي الحالة الوحيدة التي يتملك فيها صاحب الشيء األصلي ، وهنا أيضاً تكون هذه ا 

بااللتصاق الشيء التابع دون أن يدفع تعويضاً لصاحب هذا الشيء التابع 
 (9 )

  . 

، تملك كل مالك  ، واختلف مالكها وإذا تعددت األراضي المجاورة لألرض التي تكونت من الطمي على النحو سالف الذكر

، أي الجزء الواقع بين مستقيمين عمودين مقامين على جهة النهر من نهايتي كل أرض  ل ألرضهمنهم الجزء المقاب
 (5 )

  . 

 طرح النهر وأكله :  - 95

رأينا 
 (9 )

، والجزائر التي  ، أو ينكشف عنها األراضي التي يحولها النهر من مكانها "مدني تنص على أن  512أن المادة  

، في أوقات فيضانه  . ويستخلص من هذا النص أن النهر "ها خاضعة ألحكام القوانين الخاصة بها ، تكون ملكيت تتكون في مجراه

. وقد ينكشف النهر عن أرض  ، في نفس الضفة أو في الضفة المقابلة ، قد يحول جزءاً من األرض عن مكانه إلى مكان آخر الشديد

. وقد يكون الطمي في وسط مجراه جزراً ترتفع عن أعلى منسوب  ، ويغمر أرضاً أخرى فتتحول مجرى له كانت جزءاً من مجراه

. وقد تتكون هذه الجزر عن طريق تحويل النهر أرضاً من  ، فتظهر أرضاً في وسط الماء الذي يحيطها من جميع الجهات المياه

تحويل  –ذه العمليات جميعاً . وه ، فتعلوا على منسوب المياه وتصبح جزراً في مجرى النهر مكانها والقذف بها في وسط المجرى

،  تتضمن ظهور أرض جديدة في مكان لم تكن فيه وهذا ما يسمى بطرح النهر –األرض من مكانها واالنكشاف عنها وتكوين الجزر 

 .  واختفاء أرض عن المكان الذي كانت فيه من قبل وهذا ما يسمى بأكل النهر

ألراضي التي يشتمل عليها طرح النهر تخضع ألحكام القوانين الخاصة ، بأن ملكية ا ، كما رأينا مدني 512وتقضي المادة 

                                                                                                                                                                    

، وأن يتكون بالتدريج وبطريقة غير محسوسة دون أن  ، وأن يكون ملتصقاً بأرض المالك على ساحل النهر وقت فيضانه العادي

 .  ( 951ص  211رقم  21المحاماة  2599مارس سنة  19يكون ألعمال الحكومة دخل في تكوينه ) مصر الكلية 

 .  75أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

،  وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الزيادة التي تحدث من طمي األنهار على التدريج تكون ملكاً لمالك األرض التي على الساحل ( 1) 

، فال يكون ذلك سبباً لحرمانه من  ستأجرها بعقد وقعهفإذا وضع المالك يده على تلك الزيادة ونازعته الحكومة في ملكيتها بدعوى أنه ا

، بصرف النظر عن  . ومن ثم يجب الحكم له بالملكية ملكيتها القانونية متى تبينت المحكمة أن أحواالً اضطرارية اقتضت ذلك التوقيع

 .  ( 271ص  221رقم  11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  21توقيعه عقد اإليجار ) استئناف مصر 

، فإن كان الطمي قد تكون أرضاً وأصبح خاصاً  وإذا أرادت الحكومة أن تطهر النهر بإزالة ما يتراكم من الطمي على ضفتيه ( 9) 

، بل يجب  ، لم تستطع الحكومة أن تزيل هذه األرض بدعوى أنها كانت طمياً قبل ذلك وكان مملوكاً لها لصاحب األرض المجاورة

، فإن الحكومة تستطيع أن تزيله قبل أن يكتمل تكوينه ) محمد  . أما إذا كان الطمي لم يتكون بعد ات نزع الملكيةعليها أن تتخذ إجراء

منصور مصطفى  – 911ص  191عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 99عبد المنعم البدراوي فقرة  – 91ص  55رقم  9كامل مرسي 

 .  ( 12حسن كيرة ص  – 175ص  229منصور فقرة 

ومتى تملك صاحب األرض  – 195ص  197فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 999ص  – 995ص  199فقرة  1أوبري ورو  ( 5) 

، وتمتد إليه الحالة القانونية التي لألرض  ، فإن هذا الجزء يعتبر جزءاً ال يجزأ من أرضه المالصقة الطمي على النحو سالف الذكر

، امتد هذا التكليف إلى  لة برهن أو امتياز أو حق إرتفاق أو حق انتفاع أو بتكليف عيني آخر. فإذا كانت هذه األرض مثغ األصلية

، فإنه يتملك معها الطمي حتى ولو لم  ، وإذا كان صاحب األرض األصلية في طريقه إلى تملكها بالتقادم ثم تملكها بهذا السبب الطمي

. وإذا بيعت  ( 55ص  99عبد المنعم البدراوي فقرة  – 59فقرة  9مل مرسي تكتمل مدة التقادم بالنسبة إلى هذا الطمي ) محمد كا

.  ، فهذه الزيادة عند تحقق الشرط تكون للمشتري دون زيادة في الثمن ، وقبل تحقق الشرط حدثت الزيادة األرض تحت شرط واقف

ض عند تحقق الشرط تعود بالزيادة التي ، فإن األر ، وقبل تحقق الشرط حدثت الزيادة وكذلك إذا بيعت األرض تحت شرط فاسخ

 .  ( 97ص  59فقرة  9التصقت بها للبائع دون مقابل ) محمد كامل مرسي 

 .  51أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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ً  بها ، يأتي قانون بعد آخر  . وقد تعاقبت هذه القوانين الخاصة ، على أكل النهر ، بطريق التالزم . وهذه القوانين الخاصة تسري أيضا

ميالدية (  2797هجرية ) سنة  2115ذي الحجة سنة  15. وأولها الالئحة السعيدية الصادرة في  يلغيه ويحل محله
 (2 )

، وتالها  

 2591لسنة  57القانون رقم 
 (1 )

 251، فالقانون رقم  2591لسنة  272. ثم القانون رقم  2599لسنة  19، ثم تاله القانون رقم  

 2597لسنة 
 (9 )

عقارات المملوكة للدولة ملكية الخاص بتنظيم تأجير ال 2515لسنة  299. وقد ألغى هذا القانون األخير بالقانون رقم  

                                                 

من  12، بأن تعتبر أطيان الجزائر ) طرح البحر ( عمالً بنص المادة  ، تطبيقاً ألحكام الالئحة السعيدية وقد قضت محكمة النقض ( 2) 

، وال تنتقل  هـ مملوكة أصالً للحكومة 2115من ذي الحجة سنة  15نون المدني القديم وبنصوص الالئحة السعيدية الصادرة في القا

، إذ سجل عجز مورث الطاعنين عن  . وإذن فإن الحكم المطعون فيه ملكيتها إلى األفراد إال بتوزيعها عليهم أو ببيعها إليهم بالمزاد

، يكون قد أقام قضاءه بملكية الحكومة لها وبرفض دعوى المورث المذكور  يان بأي سبب من أسباب التملكإثبات تملكه لهذه األط

 999عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599نوفمبر سنة  11على أساس يكفي لحمله ) نقض مدني 

 .  ( 19رقم 

 ً ،  ن الحق في مطالبة الحكومة بقيد أكل البحر في المكلفات ينشأ من التاريخ الذي يقع فيه أكل البحر، بأ ، تطبيقاً لالئحة السعيدية وقضى أيضا

، تطبيقاً  . وقضى ( 992ص  252رقم  15المجموعة الرسمية  2511مايو سنة  27سنة ) استئناف أسيوط  29ويسقط بمضي 

قضت بأن األطيان الناتجة من طرح البحر يستوفي منها المالك من من الالئحة السعيدية  25، بأنه وإن كانت المادة  لنفس الالئحة

، إال أن  أهل البالد المجاورة لتلك األطيان ما سبق أن أكله البحر من أطيانهم ثم يباع ما يكون زائداً ألهالي تلك البالد وبطريق المزاد

الحكومة الحق في بيع تلك األطيان بعد استيفاء عجز أطيان . فإن إعطاء  هذا النص ال يمنع الحكومة من تأجير تلك الزيادة بدل بيعها

، ومتى كانت الملكية مقررة للحكومة فإنه كما يكون لها بيعها يكون لها تأجيرها )  األهالي معناه أن هذه الزيادة تعتبر ملكاً للحكومة

 .  ( 215ص  51رقم  19المجموعة الرسمية  2519مايو سنة  7استئناف وطني 

 .  2هامش  192ص  99فقرة  9نصوص الالئحة السعيدية محمد كامل مرسي أنظر في 

ن بأن القول بأنه إذا صدر قرار من وزير المالية بتوزيع  2591لسنة  57، تطبيقاً ألحكام القانون رقم  وقد قضت محكمة النقض ( 1) 

من الدستور  5عتداد به لمخالفته نص المادة وجب على المحاكم عدم اال 2591لسنة  57طرح البحر مخالفاً لنصوص القانون رقم 

، هذا القول مردود بأن األطيان التي يطغي  التي تقضي بأال ينزع من أحد ملكه إال للمنفعة العامة وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادالً 

ن أكل البحر من أطيانهم إال بعد ، أطيان طرح البحر ال تعتبر مملوكاً لم ، وبأ عليها البحر تزول ملكيتها قانوناً بمجرد أكل البحر

. وعلى ذلك ال يكون قرار وزير المالية بالتوزيع  توزيعها عليهم من الدولة التي تعتبر المالكة قانوناً ألحكام الطرح بمجرد ظهورها

أول ص  عاماً جزء 19ديسمبر مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  21متضمناً نزع ملكية أي شخص من ملكه ) نقض مدني 

. وقضت أيضاً بأنه متى صار توزيع طرح البحر على أربابه شيوعاً فيما بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقاً  ( 11رقم  999

. وال تكون هناك صلة لهذه الملكية  ، كان هذا القرار سنداً بملكية الشركاء ومصدراً للشيوع فيما بينهم 2591لسنة  57للقانون رقم 

، والطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكاً للدولة حتى يوزع على أربابه طبقاً لشروط القانون ) نقض مدني  ي أ :لها البحربملكيتهم الت

، وفقاً لنصوص  . وقضت كذلك بأن تعتبر أراض طرح البحر ( 252رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  29

.  من أمالك الدولة التي توزع بقرار من وزير المالية غير قابل للمعارضة فيه ، 2591لسنة  57من القانون رقم  29و  1المادتين 

الخاصة المتخلفة عن  "الميري  ". وهذه النصوص إنما تسري على أراضي  ويعتبر هذا القرار سنداً للملكية له قوة العقد الرسمي

ه قد نفى تخلف األجزاء المطالب بمقابل االنتفاع بها عن . فإذا كان الحكم المطعون في ، وال شأن لها باألمالك العامة طرح البحر

، فإنها ال تكون محالً لصدور  ، لوقوعها في مجرى النهر المعتبر من األموال العامة التي ال يجوز تملكها أو التصرف طرح البحر

. وصدور مثل هذا القرار ال يكون  راد، وال قرار من جهة اإلدارة بإضافتها إلى الملك الخاص لألف قرار من وزير المالية بتوزيعها

رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511مايو سنة  15، ويكون من حق جهة اإلدارة العدول عنه ) نقض مدني  مستنداً إلى القانون

 .  ( 191ص  299

. وظلت هذه القاعدة  أكل النهروكانت القاعدة المتبعة منذ الالئحة السعيدية هي أن الحكومة تقوم بتوزيع طرح النهر على أصحاب  ( 9) 

، فاستحدث هذا القانون قاعدة جديدة هي تعويض  2591معموالً بها مع اختالف في تفصيالت التنظيم إلى أن صدر قانون سنة 

، وأنشئت بموجب المادة  2597. وبقيت هذه القاعدة الجديدة معموالً بها في قانون سنة  أصحاب األكل تعويضاً نقدياً ال تعويضاً عينياً 

تتولى بيع أراضي الطرح بعد فترة انتقالية تؤجر فيها هذه األراضي  "مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله  "من هذا القانون  9

، ومقدار التعويض هو خمسون مثالً من ضريبة  . ومن ثمن بيع هذه األراضي يعوض أصحاب األراضي المأكولة لصغار الفالحين
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، فتقف عنده  ، وقد أفرد الباب الثاني منه لألحكام الخاصة بطرح النهر وأكله ، وهو القانون المعمول به اآلن خاصة والتصرف فيها

، وتستعرض في إيجاز هذه األحكام  وحده
 (2 )

  . 

، وهي األراضي الواقعة بين جسر  اضي طرح النهرأر "مملوكاً للدولة ملكية خاصة  2515لسنة  299يعتبر القانون رقم 

 22. وتفصل المادة  أ ( - 1 ) م "نهر النيل وفرعيه التي يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التي تتكون في مجراه 

الهيئة العامة لإلصالح . وتتولى  يكون طرح النهر من األمالك الخاصة للدولة "، فتنص على أن  من نفس القانون هذا الحكم

، وذلك بعد عمل المساحة باالشتراك مع الجهات اإلدارية المختصة بوزارة  الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنة

. ويصدر قرار من وزير اإلصالح الزراعي وإصالح األراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر  الخزانة والمحافظات

. ويترتب على هذا اإليداع آثار  ، ويودع هذا القرار في مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم قداره سنوياً وأكله وحصر م

 "الشهر القانونية 
 (1 )

من  9، ويكون التأجير طبقاً ألحكام المادة  . وتبدأ اإلدارة بتأجير أراضي الطرح إلى أن تتمكن من بيعها 

. ثم تباع هذه  في حدود سبعة أمثال الضريبة األصلية المقدرة لها أو على أساس أجرة المثل ، فتؤجر 2515لسنة  299القانون رقم 

، فتوزع على صغار  2515لسنة  299األراضي طبقاً لألحكام المقررة في التصرف في األراضي الزراعية بموجب القانون رقم 

(  2515لسنة  299ون رقم من القان 2/  7 الفالحين طبقاً ألحكام قانون اإلصالح الزراعي ) م
 (9 )

. وال يدخل في األراضي التي  

، وكذلك األراضي الواقعة في أسفل ميول الطرح الواطي  توزع أراضي طرح النهر غير الثابت التي لم يمض على ظهورها سنتان

صالحيتها للتوزيع وفقاً لحالتها  ، وذلك حتى تستقر هذه األراضي وتثبت التي ال تنحسر عنها المياه حتى أول شهر فبراير من كل سنة

(  2515من قانون سنة  1/  7 على الطبيعة ووصفها الوارد في سجالت قوائم الحصر والمساحة ) م
 (5 )

  . 

 ً ، بما يعادل خمسين مثالً من الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها  ويعوض أصحاب أكل النهر تعويضاً نقديا

. وإذا لم تكن هذه الحياض قد ربطت عليها ضريبة وقت صدور األكل أو إذا تعذر تحديد الحوض الواقع فيه  ثهأكل النهر وقت حدو

، كان تقدير التعويض على أساس متوسط الضريبة المفروضة وقت األكل على حياض أراضي الجزائر المالصقة للنيل في  األكل

                                                                                                                                                                    

 .  األطيان

، وأحيلت أعمالها على اإلدارة العامة  2511لسنة  279بقرار من رئيس الجمهورية رقم  "مؤسسة صندوق طرح النهر وأكله  "د ألغيت وق

لسنة  2971. ثم أدمجت هذه اإلدارة في الهيئة العامة لإلصالح الزراعي بقرار من رئيس الجمهورية رقم  لألمالك وطرح النهر

 .  الهيئة االختصاصات التي كانت مقررة لمجلس إدارة صندوق طرح النهر وأكله، وأصبح لمجلس إدارة  2519

الخاص بالشروط  2597لسنة  2979( أيضاً قرار رئيس الجمهورية رقم  71 ) م 2515لسنة  299وقد ألغى القانون رقم  ( 2) 

 .  واألوضاع الالزمة لبيع طرح النهر لصغار المزارعين

كانت القاعدة المتبعة هي توزيع أراضي طرح النهر توزيعاً عينياً على أصحاب أكل  2591دور قانون سنة وقد قدمنا أنه قبل ص ( 1) 

،  . ويجب تسجيل هذا القرار . ويصدر بالتوزيع قرار من وزارة المالية ، ويتم التوزيع بنسبة تتعادل بين ما أ :ل وما طرح النهر

. وتسجيل القرار غير واجب قبل  عليهم وإمكان التصرف في األراضي الموزعة ويترتب على تسجيله نقل الملكية لمن وزع الطرح

، وليس له أثر  ، فإن هذا القانون هو الذي أوجب شهر التصرفات اإلدارية التي تتناول حقوقاً عينية عقارية نفاذ قانون الشهر العقاري

، ويكون  ى أن يوزع طرح البحر بقرار من وزير المالية، وتنص المادة العاشرة منه عل 2599لسنة  19رجعي كذلك للقانون رقم 

 19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2595نوفمبر سنة  19، ويسجل بدون رسم ) نقض مدني  سنداً له قوة العقد الرسمي

 .  ( 15رقم  995عاماً جزء أول ص 

، بيع أراضي الطرح بطريق الممارسة في حدود خمسة  2515ون سنة من قان 29، طبقاً ألحكام المادة  ويجوز على سبيل االسثتناء ( 9) 

مراتب األولوية في  2515، وتحدد الالئحة التنفيذية لقانون سنة  المذكورة 29، إلى طوائف معينة حددتها المادة  أفدنة لكل مشتر

، وشروط  ثمن األ}اضي المتصرف فيها ، وقواعد تقدير ، والشروط الواجب توافرها في المتصرف إليهم الشراء بين هذه الطوائف

 .  ، وسائر أحكام البيع األخرى أداء هذا الثمن ومدته وفوائده

لوزير اإلصالح الزراعي وإصالح األ}اضي أنيصدر قراراً بتخصيص طرح  "على أن  2515من قانون سنة  29وتنص المادة  ( 5) 

النهر المتصل بمراسي المعادى المقررة أو بمواقع الموارد أو الالزم لمشروع عام لمنفعة تلك المراسي أو الموارد أو هذا المشروع 

، جاز التصرف في هذا الطرح طبقاً  روع العام. وإذا أبطل المرسي أو المورد أو المش ، بناء على طلب الوزارة المختصة العام

 .  "ألحكام هذا القانون 
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(  2515سنة  من قانون 2/  25البلدة الواقع في زمامها األكل ) م 
 (2 )

، ويقع  . وال يجوز التصرف في حق التعويض عن أكل النهر 

 .  ( 2515من قانون سنة  1/  25باطالً كل تصرف يتم بالمخالفة لهذا الحكم ) م 

 ، وتربط على وترفع الضرائب العقارية عن األراضي التي يأكلها النهر ابتداء من أول شهر يناير التالي لتاريخ حدوث األكل

أراضي طرح النهر التي توزع أو تباع الضريبة العامة للحوض الذي تقع فيه ابتداء من أول يناير التالي لتاريخ تسليمها إلى 

. وتختص اللجنة القضائية لإلصالح الزراعي بالفصل في المنازعات المتعلقة  ( 2515من قانون سنة  19المتصرف إليه فيها ) م 

. وتكون القرارات الصادرة من هذه اللجنة نهائية وغير قابلة ألي طعن بعد التصديق عليها  ن أكلهبتوزيع طرح النهر والتعويض ع

 .  ( 2515من قانون سنة  12 ، وتنفذ بالطريق اإلداري ) م من مجلس إدارة الهيئة العامة لإلصالح الزراعي

 بفعل اإلنسان () التصاق المنشآت باألرض  االلتصاق الصناعي بالعقار - المبحث الثاني

 مالك األرض يعتبر مالكاً للمنشآت التي فيها  – 96

 مدني على ما يأتي : 511نص قانون : تنص المادة  –

، يعتبر من عمل صاحب األرض أقامه على نفقته  كل ما على األرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى - 2 " 

 .  "ويكون مملوكاً له 

، كما يجوز أن يقام الدليل على أن مالك  أن يقام الدليل على أن أجنبياً قد أقام هذه المنشآت على نفقتهويجوز مع ذلك  - 1 " 

 "، أو خوله الحق في إقامة هذه المنشآت وتملكها  األرض قد خول أجنبياً ملكية منشآت كانت قائمة من قبل
 (1 )

  . 

قد وضع قرينة قانونية تقضي بأن كل ما يوجد على األرض أو  ، أن المشرع ، في فقرته األولى ويتبين من النص المتقدم

تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى 
 (9 )

، ومن ثم يكون  ، وأنه هو الذي أنشأه على نفقته يعتبر من عمل صاحب األرض 

،  كية في الجزء الثامن من الوسيط. وتستند هذه القرينة القانونية إلى مبدأ عام سبق أن بسطناه عند الكالم في حق المل مملوكاً له

.  "، علواً أو عمقاً  وملكية األرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها "مدني إذ تقول :  1/  799وتقرره المادة 

                                                 

 .  2515من قانون سنة  27 – 29أنظر في إجراءات إعطاء التعويض ألصحاب أكل النهر المواد  ( 2) 

،  تقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في ال 2991تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

كانت  "بعد عبارة  "على األرض  "، وفيما عدا أن المشروع التمهيدي في الفقرة الثانية ورد فيه عبارة  فيما عدا بعض فروق لفظية

، بعد تعديالت لفظية ووافق مجلس النواب على  في المشروع النهائي 555. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  "قائمة 

ألن المنشآت قد تكون  "الواردة في الفقرة الثانية  "على األرض  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة  552نص تحت رقم ال

.  511، ووافقت عليه اللجنة تحت رقم  ، فصار النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد "على األرض أو تحتها 

 .  ( 929ص  – 922ص  1ا عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية ووافق مجلس الشيوخ على النص كم

 921ص  5م  2751مايو سنة  9، ولكن جرت بعض األحكام على هذا المبدأ ) استئناف مختلط  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

)  . 

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) موافق ( 771 م  التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 511م   التقنين المدني الليبي

 .  ) موافق ( 2221 م التقنين المدني العراقي 

 .  ) موافق ( 229 م قانون الملكية العقارية اللبناني

،  عقاراً بطبيعتهومثل المنشآت األخرى غير البناء والغراس أن تقام في األرض آالت أو مضخات أو أحواض تلتصق بها وتصبح  ( 9) 

، كاألنفاق  . وكالمنشآت التي تقام فوق األرض المنشآت التي تستحدث تحتها ويمكن نزعها من األرض وإعادة األرض إلى أصلها

، ألن مصيرها للحصاد فال تبقي في األرض  . وال تدخل في المنشآت المحاصيل الزراعية الدورية والمواسير والسراديب وما إليها

. وقد قضت محكمة النقض بأن المقصود بالمنشآت هو البناء والغراس الحادث في األرض على سبيل  الستقرار والدوامعلى سبيل ا

 25مجموعة أحكام النقض  2519مايو سنة  9، فال تدخل المحاصيل الزراعية الدورية لما لها من نهاية معلومة ) نقض مدني  الدوام

 .  ( 197ص  59رقم 



 

 

 

 

2101 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

قه علواً وما تحته ملكية األرض تشمل السطح وما فو "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص األخير : 

. يقرر في الثاني أن كل ما على األرض  . . . وتأسيساً على هذا المبدأ أورد المشروع نصين . . عمقاً إلى الحد الذي يصلح لالستعمال

 "، أقامه على نفقته ويكون مملوكاً له  أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب األرض
 (2 )

ذلك . وعلى  

، وال يجوز في  ، فالمفروض أنها مملوكة لصاحب األرض وأنه هو الذي أقامها على نفقته إذا قامت منشآت فوق األرض أو تحتها

. كذلك إذا رفع شخص دعوى استحقاق  خصومة بينه وبين شخص آخر يدعي ملكية هذه المنشآت أن يطالب بإقامة الدليل على ذلك

، فهذا الدليل وحده يكفي الفتراض أنه يملك المنشآت أيضاً  ، وقدم الدليل على ملكيته لألرض آتعلى الحائز ألرض أقيم فيها منش

 .  دون أن يطالب بإقامة دليل غير الدليل الذي قدمه على ملكيته لألرض

لى النحو المتقدم ، أن القرينة القانونية التي أقامتها الفقرة األولى ع ، في فقرته الثانية ويتبين كذلك من النص سالف الذكر

. فيجوز للخصم الذي يدعي ملكية المنشآت دون األرض أن يدحض هذه القرينة القانونية بتقديم الدليل على  قرينة قابلة إلثبات العكس

، فيقع عبء اإلثبات عليه دون صاحب األرض  أن المنشآت مملوكة له
 (1 )

. ويجوز له أن يثبت ملكيته للمنشآت أياً كانت قيمتها  

، كما  ، إذا كانت الواقعة التي يدعيها سبباً لكسب هذه الملكية واقعة مادية ال تصرفاً قانونياً  جميع الطرق ويدخل فيها البينة والقرائنب

، كما إذا أدعى أن  . أما إذا أدعى أن سبب كسب ملكيته للمنشآت هو تصرف قانوني إذا أدعى أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته

، فال يجوز له أن يثبت هذا  قاً بينه وبين صاحب األرض يخوله ملكية المنشآت أو يخوله الحق في إقامة المنشآت وتملكهاهناك اتفا

، أي بالكتابة أو بما يقوم مقامها فيما تجاوز قيمته عشرة  التصرف القانوني إال وفقاً للقواعد المقررة في إثبات التصرفات القانونية

 .  جنيهات

. وقد  أن الدليل العكسي الذي يقدمه من يدعي ملكية المنشآت إما أن يكون تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية ونرى من ذلك

، أن يقيم أجنبي الدليل على أن صاحب  ، كمثل للتصرف القانوني مدني سالفة الذكر صراحة 511أجازت الفقرة الثانية من المادة 

إذا أثبت األجنبي أن هناك اتفاقاً بينه وبين صاحب األرض يخوله الحق في إقامة  . ويتحقق ذلك األرض قد خوله ملكية المنشآت

 9/  799. وتنص المادة  ، فيكون هو ال صاحب األرض الذي أقام المنشآت على نفقته وتملكها بموجب هذا االتفاق المنشآت وتملكها

.  "ية سطح األرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها يجوز بمقتضى القانون أو االتفاق أن تكون ملك "مدني تأكيداً لذلك : 

ويجوز باالتفاق تملك ما فوق السطح أو ما تحته مستقالً عن السطح  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : 

 ". حق الحكر وحق التعلي إال ضروب مختلفة من ملكية ما فوق السطح  . . ، وما نفسه وال يعتبر هذا االتفاق مخالفاً للنظام العام
 (9 

)
، فإنه ال يكون هناك مجال  . ويالحظ أنه إذا تملك األجنبي المنشآت المقامة في األرض بموجب اتفاق بينه وبين صاحب األرض 

، وال يحق  ا فوقها وما تحتها كما يقول النص، وتبقى ملكية األرض منفصلة عن ملكية م إلعمال حكم االلتصاق كسبب لكسب الملكية

 .  لصاحب األرض أن يطالب بملكية المنشآت عن طريق االلتصاق على خالف االتفاق الذي تم بينه وبين صاحب المنشآت

ً  511وأجازت الفقرة الثانية من المادة  يل على ، أن يقيم األجنبي الدل . كمثل للواقعة المادية مدني سالفة الذكر صراحة أيضا

، ومتى أقام  . ولكن هنا يقوم االلتصاق سبباً لكسب الملكية أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته دون سابق اتفاق مع صاحب األرض

، فإن صاحب األرض يتملك المنشآت بااللتصاق  األجنبي الدليل على أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته
 (5 )

في مقابل دفع تعويض  

  . لألجنبي

 صور ثالث لتملك صاحب األرض المنشآت بااللتصاق :  - 97

، أو أقام الدليل على أن صاحب األرض هو غير صاحب  وإذا أقام األجنبي الدليل على أنه هو الذي أقام المنشآت على نفقته

 إحدى صور ثالث : ، فال يخلو من أن يكون في المنشآت ألن األجنبي هو الذي كان يملك المواد التي أقيمت المنشآت بها

، فيكون صاحب  الصورة األولى : أن يكون صاحب األرض هو الذي أقام المنشآت في أرضه بأدوات مملوكة لألجنبي

                                                 

 .  27ص  – 21ص  1ال التحضيرية مجموعة األعم ( 2) 

 .  2925ص  297رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511مايو سنة  9نقض مدني  ( 1) 

 .  27ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  ( 9) 

أبريل  11وقد قضت محكمة النقض بأن ملكية األرض تستتبع ملكية ما يقام على هذه األرض من مبان بحكم االلتصاق ) نقض مدني  ( 5) 

 .  ( 959ص  1مجموعة أحكام النقض  2591سنة 
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األرض هو الباني 
 (2 )

 .  بأدوات غيره 

الباني ، فيكون صاحب األدوات هو  الصورة الثانية : أن يكون األجنبي هو الذي أقام المنشآت في األرض بمواد مملوكة له

 .  في أرض غيره

، فيكون الباني قد بنى في  الصورة الثالثة : أن يكون األجنبي هو الذي أقام المنشآت في األرض بمواد مملوكة لشخص ثالث

 .  أرض غيره وبأدوات غيره

مالك األرض هي . قرينة في صالح  . . بعد أن قررت المادة "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : 

. فإذا  ، أصبح عبء اإلثبات على من يدعى ملكية بناء أو غراس أو منشآت أخرى واألرض ليست له أنه مالك لما فوقها وما تحتها

، فال تخلو الحال من أعد فروض ثالثة : إما أن يكون صاحب األرض  أقام الدليل على أن صاحب األرض هو غير صاحب المنشآت

، وإما أن يكون الباني قد بنى في أرض غيره  ، وإما أن يكون صاحب األدوات هو الباني في أرض غيره غيرههو الباني بأدوات 

 "وبأدوات غيره 
 (1 )

، سواء كان هو الذي بنى بمواد  . وفي هذه الصور الثالث جميعاً يملك صاحب األرض المنشآت بااللتصاق 

. وفي جميع األحوال يجب  أرضه بمواد مملوكة لألجنبي أو مملوكة لشخص ثالث ، أو كان الباني أجنبياً قد بنى في غيره في أرضه

، وهي أحكام تقوم في أساسها  ، أن يعوض صاحبها وفقاً لألحكام التي سيأتي بيانها ، في مقابل تملكه للمنشآت على صاحب األرض

على مبدأ اإلثراء بال سبب 
 (9 )

  . 

                                                 

، ولكن الغالب أن  ، فقد تكون المنشآت غراساً أو شيئاً آخر غير البناء والغراس كما سبق القول تغليباً للفرض الراجح "الباني  "نقول  ( 2) 

 .  نشآت األخرى. واألحكام التي سنوردها في شأن البناء تسري على الغراس والم تكون المنشآت بناء

 .  999ص  – 915ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

 (9 )  ً لسنة  279، وقد ألغى الوقف على غير الخيرات بموجب المرسوم بقانون رقم  ويستوي في كل ذلك أن تكون األرض ملكاً أو وقفا

زاده واضع اليد في األرض الموقوفة من مثل ، وقد قضت محكمة النقض بأن النزاع فيما  ، ولكن بقى الوقف على الخيرات 2591

مايو سنة  1بناء أو شجر هو نزاع في أمر مدني محض خاضع ألحكام القانون المدني ال ألحكام الشريعة اإلسالمية ) نقض مدني 

 . وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا بنى شخص في أرض موقوفة وهو يعتقد أنها ملكه ( 991رقم  1مجموعة عمر  2591

مدني )  19، اعتبر بناؤه حاصالً دون غش بالمعنى الوارد في المادة  ألنها آلت إليه بطريق الشراء ممن تملكها كذلك بالشراء

 2529يناير سنة  12وأنظر أيضاً استئناف وطني  – 915ص  191رقم  22المحاماة  2599يونيه سنة  21استئناف مصر 

.  ، كما له حق القرار ى بأن للواقف الباني في ملك الوقف حق التصرف في بنائه. وقض ( 75ص  55رقم  25المجموعة الرسمية 

، أو في  وال حق لجهة الوقف سواء في خيار إبقاء المباني ودفع قيمتها مستحقة الهدم أو ما زاد من ثمن العقار الموقوف بسبب إنشائها

 2591يونيه سنة  1ذا كان الباني غير الواقف ) استئناف مصر طلب إزالتها إذ هذا الحق يكون للوقف في بعض الصور في حالة ما إ

 .  ( 991ص  117رقم  29المحاماة 

 2551لسنة  57، فإنه يرجع في ذلك إلى قانون الوقف رقم  وإذا أقيمت المنشآت في أرض الوقف من ناظر الوقف أو من أحد المستحقين

. وقد قضت محكمة النقض بأن بناء الناظرة من ماله  اً بنظام الوقف نفسه، ألن األمر يكون متعلق وإلى أحكام الشريعة اإلسالمية

، بل إن قواعد الشريعة اإلسالمية  الخاص في عين موقوفة هي المستحقة الوحيدة لها طول حياتها ال تحكمه قواعد القانوني المدني

،  . ففيما يتعلق بناظر الوقف ( 991رقم  1ر مجموعة عم 2599ديسمبر سنة  21هي الواجبة التطبيق في هذا الصدد ) نقض مدني 

ويدخل في العمارة أن تبني في األ}ض بيوت لتستغل وتصبح في حكم الدور الموقوفة :  –إذا احتاجت أعيان الوقف إلى العمارة 

انون من ق 99و  95فإن أحكام المادتين  – 515ص  151فقرة  2555سنة  1محمد أحمد فرج السنهوري في قانون الوقف جزء 

% من صافي ريع مباني الوقف 9.  1يحتجز الناظر كل سنة  "من هذا القانون على أن  95. وتنص المادة  الوقف هي التي تسري

، وال يكون االستغالل والصرف  ، و يجوز استغالله إلى أن يحين وقت العمارة يخصص لعمارتها ويودع ما يحتجز خزانة المحكمة

، للصرف على  أل}اضي الزراعية فال يحتجز الناظر من صافي ريعها إال ما يأمر القاضي باحتجازهأما ا –إال بإذن من المحكمة 

إصالحها أو إلنشاء وتجديد المباني واآلالت الالزمة إلدارتها أو للصرف على عمارة المباني الموقوفة التي شرط الصرف عليها من 

، أن يرفع  ، إذا رأى أن المصلحة في إلغاء األمر باالحتجاز أو تعديله حق. وللناظر ولكل مست هذا الريع بناء على طلب ذوي الشأن

من نفس  99. وتنص المادة  ". وتطبق هذه األحكام ما لم يكن للواقف شرط يخالفه  األمر إلى المحكمة لتقرر ما ترى فيه المصلحة

وقف كلها أوبعضها لعمارة تزيد نفقتها على خمس فاضل ، إذا احتاجت أعيان ال مع مراعاة أحكام المادة السابقة "القانون على أنه 

، وجب على  ، شرط الواقف تقديم العمارة أو لم يشرطه ، ولميرض المستحقون بتقديم العمارة على الصرف غلة الوقف في سنة
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، نذكر أنه  لثالث التي قدمناها لكسب صاحب األرض للمنشآت بطريق االلتصاقوقبل أن نعرض بالتفصيل لكل من الصور ا

يجب لتحقق االلتصاق سبباً لكسب ملكية المنشآت أن تكون هذه المنشآت قد اندمجت في األرض اندماجاً تاماً وأصبحت بهذا االندماج 

، فال يكفي ألن يتملك  رض فيصبح عقاراً بطبيعته. أما مجرد وضع منقول في أرض الغير دون أن يندمج في األ عقاراً بطبيعته

، فإن هذا ال يكفي  . وحتى لو خصص صاحب األرض المنقول لخدمة األرض أو استغاللها صاحب األرض المنقول بااللتصاق

، وهنا قد  ل، إذ يجب ليكون المنقول عقاراً بالتخصيص أن يكون مالك األرض هو مالك المنقو أيضاً لجعل المنقول عقاراً بالتخصص

، وال يستطيع هذا األخير أن يدعي ملكيته بطريق  . فيستطيع إذن صاحب المنقول أن يسترده من صاحب األرض اختلف المالك

، وعندئذ يجوز أن يكون  ، فعندئذ يتملك المنقول بالحيازة . وذلك ما لم يكن صاحب األرض حسن النية في حيازته للمنقول االلتصاق

، فإنما يتملكه بالحيازة كما قدمنا ال  . ولكن إذا كان صاحب األرض قد تملك المنقول هنا التخصيص التحاد المالكالمنقول عقاراً ب

، ألن المنقول لم يصبح عقاراً بطبيعته  بااللتصاق
 (2 )

  . 

مصير هذه ، أال يكون هناك اتفاق بين صاحب األرض وصاحب المنشآت على  ، حتى يتحقق التملك بااللتصاق ويجب أيضاً 

، امتنع التحدي بقواعد االلتصاق  . فإذا وجد اتفاق صريح أو ضمني المنشآت
 (1 )

  . 

 صاحب األرض هو الباني بأدوات غيره –الصورة األولى  -المطلب األول

 نص قانوني : - 98

 مدني على ما يأتي : 519تنص المادة  

                                                                                                                                                                    

ة أو احتجاز جميع ما ، بصرف جزء من الغلة للقيام بالعمار ، بعد سماع أقوال المستحقين الناظر عرض األمر على المحكمة ل تأمر

. ونتبع هذه األحكام في الصرف على إنشاء ماينمي  تحتاج إليه العمارة أو باستخدام االحتياطي المبين في المادة السابقة كله أو بعضه

بدون ، يجوز للمحكمة أن تبيع بعض أعيان الوقف لعمارة باقيه  27. ومع مراعاة أحكام المادة  ريع الوقف عمالً بشرط الواقف

. أنظر في شرح هذه النصوص محمد أحمد فرج السنهوري في قانون الوقف جزء  "، متى رأت المصلحة في ذلك  رجوع في غلته

، فلم يعد بعد إلغاء الوقف  أما فيما يتعلق بعمارة المستحقين للوقف – 591ص  – 519ص  127فقرة  – 151فقرة  2555سنة  1

 .  عليهااألهلي مستحق إال الخيرات الموقوف 

كوالن وكابيتان ودي  – 1519بالنيول وريبير وبوالنجيه فقرة  – 991بودري وشوفو فقرة  – 115فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 2) 

ويذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن المنشآت إذا اندمجت في  – 255ص  217مارتي ورينو فقرة  – 2259فقرة  2ال مورانديير 

، فإن صاحب األرض ال  ، ولكن صاحب المنشآت هدمها قبل قيام النزاع بينه وبين صاحب األرض راً بطبيعتهاأل}ض أصبحت عقا

، وليس له أن يطالب بقيمتها بحجة أنها هدمت وهي على ملكه بل يطالب بتعويض الضرر الذي أصاب  يتملك المنشآت في هذه الحالة

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 919بودري وشوفو فقرة  – 919ص  195فقرة  1األرض من جراء هدم المنشآت ) أوبري ورو 

 Constructionلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 219 - 2 – 91داللوز  2791فبراير سنة  21وأنظر أيضاً نقض فرنسي  – 115

،  ، تملكها صاحب األرض ته، فإن المنشآت متى اندمجت في األرض وأصبحت عقاراً بطبيع . وهذا الرأي محل للنظر ( 91فقرة 

. وله أن يطالب بقيمتها  ، فإنه يبدو أنها تهدم وهي على ملك صاحب األرض . فإذا هدمت سواء كان ذلك بعد قيام النزاع أ, قبل قيامه

يلي  ، وعليه أن يدفع التعويض المستحق لصاحب المنشآت طبقاً لقواعد االلتصاق ) أنظر ما على أساس أنها هدمت وهي على ملكه

 .  ( 299فقرة 

. وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه إذا كان عقد  211ص  57رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  21نقض مدني  ( 1) 

االتفاق المبرم بين الحارس على الوقف وبين المستأجر صريحاً في أن الحراسة ملزمة بدفع جميع المصروفات التي صرفت في 

، فاته يكون من المتعين على المحكمة أن تأخذ بأحكام هذا  الوقف حسب تقديرها بواسطة خبير في وقت إنشائهااإلنشاء والتجديد ب

، إذ العقد قانون المتعاقدين )  العقد دون نظر إلى ما زاد في قيمة األرض وال إلى ارتفاع أسعار المهمات واألدوات وقت رفع الدعوى

. وقضت محكمة اإلسكندرية الكلية ) مستعجل (  ( 275ص  95رقم  2حكام النقض مجموعة أ 2599يناير سنة  25نقض مدني 

، فمتى وجد بين المتخاصمين رابطة عقدية بشأن أحوال  بأنه ليس في المواد الخاصة بااللتصاق أحكام متعلقة بالنظام العام

 2552ديسمبر سنة  29باآلخر) اسكندرية مستعجل ، فإن أحكام العقد هي التي تكون مناط تحديد عالقة الطرفين أحدهما  االلتصاق

 .  511ص  91م  2515يونيه سنة  29. وأنظر استئناف مختلط  ( 119ص  111رقم  11المحاماة 



 

 

 

 

2104 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، إذا  ناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرهيكون ملكاً خالصاً لصاحب األرض ما يحدثه فيه من ب - 2 " 

، أو كان ممكناً نزعها ولكن لم ترفع الدعوى باستردادها خالل  لم يكن ممكناً نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم

 .  "سنة من اليوم الذي يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت في هذه المنشآت 

. أما إذا استرد المواد  ، كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه فإذا تملك صاحب األرض المواد - 1 " 

 "صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب األرض 
 (2 )

  . 

من التقنين المدني الوطني السابق  15ويقابل هذا النص المادة 
 (1 )

  . 

وفي  – 511وفي التقنين المدني الليبي م  – 771ة األخرى : في التقنين المدني السوري م ويقابل في التقنينات المدينة العربي

 125وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 227التقنين المدني العراقي م 
 (9 )

  . 

،  سنذكره ويخلص من هذا النص أن صاحب األرض إذا بنى بأدوات غيره يملك المنشآت التي بناها على التفصيل الذي

. على أنه يجب التمييز في ذلك بين ما إذا كان صاحب األرض  وعليه أن يعوض صاحب األدوات عن ملكية األدوات التي فقدها

، أما غير أدوات البناء كتمثال يدمجه  ، ثم إن الذي يملكه صاحب األرض بااللتصاق هي أدوات البناء ، أو كان سيء النية حسن النية

 .  ، ونفصل اآلن ما أجملناه ال يملكه بااللتصاقفي البناء فإنه 

 صاحب األرض حسن النية : - 99

، فيغلب أن يكون قد  ، حسن النية أي يعتقد أن هذه األدوات هي ملك له ، وهو يبني بأدوات غيره إذا كان صاحب األرض 

، فتكون  ، ويكون قد بنى في أرضه بأدوات مملوكة له . وعلى ذلك ال يكون في حاجة إلى أن يتملكها بااللتصاق تملكها فلعاً بالحيازة

، وتسري عليها أحكام الحيازة ال أحكام االلتصاق  المنشآت ملكاً له
 (5 )

  . 

، كما  ، ولكن اليتوافر عنده السبب الصحيح وقد يكون صاحب األرض متعقداً أن األدوات مملوكة له فيتوافر عنده حسن النية

. فعندئذ ال تتوافر شروط القاعدة التي تقضي  ، أو تكون األدوات مسروقة أو ضائعة بب ظني ال وجود لهلو كان حائزاً لألدوات بس

. ويكون في هذه الحالة قد بنى في أرضه بأدوات  ، وال يتملك صاحب األرض األدوات بالحيازة بأن الحيازة في المنقول سند الملكية

، ويستوي في ذلك هو وصاحب األرض  قام المنشآت تلمكها ال بالحيازة بل بااللتصاق، فإذا ما أ مملوكة لغيره بالرغم من حسن نيته

سيء النية 
 (9 )

  . 

                                                 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2997تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  551. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 559عليه لجنة المراجعة تحت رقم ووافقت 

 .  ( 929ص  - 929ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  519تحت رقم 

عمال بمهمات وأدوات كانت ملكاً : إذا جدد مالك األرض أبنية أو غراساً أو غير ذلك من األ 15التقنين المدني الوطني السابق  ( 1) 

، ويجوز الحكم عليه أيضاً بدفع تعويضات إذا فعل ذلك بطريق  ، وجب عليه دفع قيمة المهمات واألدوات المذكورة لمالكها لغيره

 .  ، وال يسوغ لمالك المهمات أن ينتزعها من محل وضعها الغش التدليس

، ولكن التقنين المدني الوطني ال يميز بين ما إذا  مجموعها مع أحكام التقنين المدني الجديد ) وأحكام التقنين المدني الوطني السابق تتفق في

، ويصرح أن التعويض ال يكون  كانت المواد يمكن نزعها من األرض أو كان ال يمكن نزعها دون أن يلحق المنشآت ضرر جسيم

 .  واجباً إال في حالة الغش والتدليس (

 ية العربية األخرى :التقنينات المدن ( 9) 

 ) موافق ( 771م   التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 511م   التقنين المدني الليبي

 .  ) موافق ( 2227 م  التقنين المدني العراقي

 .  ) موافق ( 125 قانون الملكية العقارية اللبناني م

 .  2955مازو فقرة  – 2259فقرة  2ودي ال مورانديير  كوالن وكابيتان – 115ص  119فقرة  9بال نيول : ريبير وبيكار  ( 5) 

 .  11ص  91فقرة  1محمد علي عرفة  ( 9) 
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 صاحب األرض سيء النية :  – 111

، أو كان حسن النية ولكن لم يتوافر عنده  أما إذا كان صاحب األرض سيء النية بأن كان يعلم أن األدوات غير مملوكة له

، فإنه يجب التمييز بين فرضين  دوات بالحيازة على النحو الذي قدمناهالسبب الصحيح ليتملك األ
 (2 )

  . 

) الفرض األول ( أال يكون ممكناً نزع األدوات دون أن يلحق بالمنشآت ضرر جسيم 
 (1 )

، كأن تكون هذه األدوات طوباً أو  

الفرض يتملك صاحب األرض األدوات بمجرد إدماجها في . وفي هذا  ، وهذا هو الفرض الغالب جبراً أو جبساً أو دهاناً أو نحو ذلك

. ومتى تملك صاحب األرض األدوات بااللتصاق على  ، وسبب كسب الملكية هنا هو االلتصاق األرض بحيث تصبح عقاراً بطبيعته

،  د أن اندمجت في األرض. وعلى ذلك لو هدمت المنشآت بع ، فإنه ال يفقد ملكيتها إال بسبب جديد من أسباب نقل الملكية هذا النحو

، سواء كان قد أخذ التعويض عنها  ، فإن صاحب األدوات ال يستعيد ملكيتها سواء كان ذلك بحادث فجائي أو بفعل صاحب األرض

، وسواء عرض رد التعويض إذا كان قد أخذه أو لم يعرض رده  من صاحب األرض أو كان لم يأخذه بعد
 (9 )

  . 

، فإنه يكون ملتزماً بالتعويض نحو صاحب هذه  األدوات بااللتصاق على النحو الذي ذكرناه وما دام صاحب األرض يتملك

، أي وقت إدماج األدوات  ، ويبدو أن القيمة تقدر وقت انتقال ملكية األدوات لصاحب األرض . فعليه أوالً أن يدفع له قيمتها األدوات

في األرض وصيرورتها عقاراً بطبيعته 
 (5 )

ق ذلك أن يدفع لصاحب األدوات تعويضاً عما عسى أن يكون قد أصابه من . وعليه فو 

، كما لو كان في حاجة إلى هذه األدوات وتسبب عن تأخره في استبدال  ضرر بسبب عدم استرداده لألدوات التي كانت مملوكة له

غيرها بها ضرر له 
 (9 )

 "أدمج األدوات في األرض  . وليس من الضروري الستحقاق التعويض أن يكون صاحب األرض قد 

، ويكفي أن يكون هناك خطأ في جانب صاحب األرض ولو  كما كان التقنين المدني الوطني السابق يشترط "بطريق الغش والتدليس 

.  "إن كان له وجه  "مدني تلزم صاحب األرض بدفع التعويض  1/  519، فإن المادة  لم يصل هذا الخطأ إلى حد الغش والتدليس

، عما إذا كان  عن البيان أن التعويض يزيد في حالة ما إذا كان صاحب األرض سيء النية يعلم أن األدوات غير مملوكة لهوغني 

. وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع  حسن النية يعتقد أن األدوات مملوكة له وكنه لم يتملكها بالحيازة لعدم توافر السبب الصحيح

. ودفع ) صاحب األرض ( تعويضاً لصاحب األدوات يزيد إذا كان صاحب األرض  . . . . "يض : في صديد هذا التعو التمهيدي

 "سيء النية 
 (1 )

. وواضح أن ما يلتزم به صاحب األرض لصاحب األدوات من دفع قيمة األدوات والتعويض ليس تطبيقاً دقيقاً لمبدأ  

، قيمة ما أثرى به وقيمة ما افتقر به صاحب  صاحب األرض أقل القيمتين، فإن هذا المبدأ كان يقضي بأن يدفع  اإلثراء بال سبب

                                                 

، بل كان صاحب األرض يتملك األدوات فيهما معاً في مقابل دفع  ولم يكن التقنين المدني الوطني السابق يميز بين هذين الفرضين ( 2) 

، فسنرى أن لصاحب األدوات نزعها من األرض في خالل سنة إذا كان نزع األدوات  القيمة والتعويض أما في التقنين المدني الجديد

 111، وإال فال يجوز له نزعها ويكتفي بأخذ قيمتها مع التعويض إن كان له محل ) أنظر آنفاً ص  ال يلحق ضرراً بصاحب األرض

هذا الحكم ) حكم التقنين المدني الجديد ( يختلف عن و ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 1هامش 

، ففي الحالتين  حكم التقنين الحالي ) السابق ( في أن هذا التقنين ال يميز بين ما إذا كان نزع المواد يلحق ضرراً باألرض أو ال يلحق

.  لمواد أن يطلب نزعها في أي حال، وال يجوز لصاحب ا يتمسك صاحب األرض بالمواد ويدفع قيمتها مع التعويض إن كان له محل

 .  ( 999ص  1وواضح أن حكم المشروع وجه العدالة فيه أظهر ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، وإن كان الضرر الجسيم الذي يلحق األرض غير  وكذلك إذا لم يكن ممكناً نزع األدوات دون أن يلحق األرض نفسها ضرر جسيم ( 1) 

، فإن صاحب األدوات يتعسف في استعمال حقه في  خريج ذلك على مبدأ التعسف في استعمال الحق. ويمكن ت الوارد في النص

. بل أن المذكرة  ( 11ص  97فقرة  1المطالبة بنزع األدوات إذا كان نزعها يلحق باألرض ضرراً جسيماً ) محمد علي عرفة 

ً  األرضاإليضاحية للمشروع التمهيدي لم تذكر إال الضرر الجسيم الذي يلحق  ،  ، ومن باب أولى ، وكان الواجب أن تذكر أيضا

 .  ( 999ص  1الضرر الجسيم الذي يلحق المنشآت ) أنظر مجموعة األعمال التحضيرية 

 1دي باج  – 2112فقرة  2جوسران  – 2259فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 111فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

عبد المنعم  – 192 ص 197شفيق شحاتة فقرة  – 12فقرة  9محمد كامل مرسي  – 255ص  217رتي ورينو فقرة ما – 51فقرة 

.  2هامش  111وقارن إذا كان الهدم قبل قيام النزاع آنفاً ص  – 915 ص 191عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 55البدراوي فقرة 

 .  ( 192ص  197زعها بأخذها بدالً من التعويض ) شفيق شحاتة فقرة كما ال يجوز لصاحب األرض أن يلزم صاحب المواد بعد ن

 .  91ص  59عبد المنعم البدراوي فقرة  – 19فقرة  1دي باج  ( 5) 

 .  2259فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 999بودري وشوفو فقرة  ( 9) 

 .  999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 
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، وتكون مدة تقادمه  . ومن ثم يكن التزام صاحب األرض بدفع قيمة األدوات التزاماً مصدره القانون ال مبدأ اإلثراء بال سبب األدوات

خمس عشرة سنة ال ثالث سنوات 
 (2 )

، ويتقادم بثالث سنوات وفقاً  لعمل غير المشروع. أما التزامه بدفع التعويض فمصدره ا 

 .  للقواعد المقررة في تقادم االلتزامات التقصيرية

) الفرض الثاني ( أن يكون ممكناً نزع األدوات دون أن يلحق المنشآت ضرر جسيم 
 (1 )

، كأن تكون األدوات أبواباً وضعها  

،  غطى به أرضية الغرف "الباركيه  "طاً ألصقه بأرضيته أو خشباً من صاحب األرض في البناء أو أدوات صحية ألصقها به أو بال

. وفي هذا الفرض ال يتملك صاحب  فإن هذه األدوات وأمثالها يمكن نزعها من البناء دون أن يلحقه من هذا النزع ضرر جسيم

،  البة بنزعها من األرض واستردادها. ويستطيع هذا المط ، بل تبقى على ملك صاحبها األرض األدوات بمجرد إدماجها في األرض

، والعلم بذلك واقعة مادية يجوز  بشرط أن يرفع دعوى االسترداد في خالل سنة من اليوم الذي يعلم فيه أنها اندمجت في المنشآت

ألدوات فقد ، كان له أن يسترد ا . فإذا رفع صاحب األدوات دعوى االسترداد في هذا الميعاد لصاحب األرض إثباتها بجميع الطرق

، ويلتزم كذلك بتعويض صاحب األدوات إن كان لهذا  . ويلتزم صاحب األرض بنفقة نزع األدوات بقيت على ملكه كما قدمنا

التعويض محل 
 (9 )

األرض سيء النية أو حسن النية ولكنه لم يتملك األدوات  $ 111$ ، ويستوي في كل ذلك أن يكون صاحب  

بالحيازة لعدم توافر السبب الصحيح 
 (5 )

  . 

، فإنه ال يستطيع استردادها بعد ذلك  أما إذا انقضت السنة دون أن يرفع صاحب األدوات دعوى باستردادها
 (9 )

، ويتملكها  

صاحب األرض بااللتصاق 
 (1 )

، هو  رض لألدوات بطريق االلتصاق إذن ملكية معلقة على شرط واقف. وتكون ملكية صاحب األ 

، فهو  . وهذا الشرط هو نفسه شرط فاسخ بالنسبة إلى صاحب األدوات أال يرفع صاحب األدوات دعوى االسترداد في خالل السنة

ق الشرط ولم يرفع صاحب األدوات . فإذا تحق يملكها ملكية معلقة على شرط فاسخ هو أال يرفع دعوى االسترداد في خالل السنة

، أصبح صاحب األرض مالكاً بحكم االلتصاق لألدوات منذ إدماجها في األرض بفضل األثر  دعوى االسترداد في خالل السنة

الرجعي لتحقق الشرط الواقف واعتبرت ملكية صاحب األدوات لهذه األدوات منذ إدماجها في األرض كأنها لم تكن بفضل األثر 

، وجب عليه أن  . وإذا أصبحت ملكية صاحب األرض لألدوات ملكية نافذة باتة بتحقق الشرط الواقع لتحقق الشرط الفاسخالرجعي 

، وذلك كله على التفصيل الذي سبق أن بسطناه في الفرض  يدفع قيمة األدوات لصاحبها وأن يدفع له تعويضاً إن كان للتعويض محل

، فإن له أن  دوات ليس في حاجة ألن ينتظر انقضاء السنة لتقاضي قيمة األدوات والتعويض. وغني عن البيان أن صاحب األ األول

 .  ، فيستحق قيمتها والتعويض منذ نزوله عن دعواه ينزل قبل ذلك عن دعواه في استرداد األدوات

 وضع منقول في األرض غير أدوات البناء :  - 111

. أما إذا كان قد أدمج شيئاً غير  األرض في أرضه هو من أدوات البناء والمفروض في كل ما تقدم أن الذي أدمجه صاحب

، وله في أي  . ويبقى المنقول على ملكية صاحبه ، فإنه ال يتملكه بااللتصاق ، كأن أدمج تمثاالً أ وأثراً ثميناً مملوكاً للغير أدوات البناء

، وكل ذلك ما لم يكن صاحب األرض  اً جسيماً بالبناء أو باألرض، بل ولو أحدث نزعه ضرر وقت أن يسترده ولو بعد انقضاء السنة

                                                 

 .  95فقرة  1عرفة محمد علي  ( 2) 

 .  ( 9هامش  115، وقد سبق بيان ذلك ) آنفاً  وكذلك دون أن يلحق األرض ضرر جسيم ( 1) 

، فتكون مسئولية هذا األخير عن التعويض مسئولية  وأساس التعويض خطأ في جانب صاحب األرض – 11حسن كيرة ص  ( 9) 

، فإن هذا الفرق تعويض عن ضرر أصاب  بل إدماجها وقيمتها بعد نزعها. ويدخل في التعويض الفرق بين قيمة األدوات ق تقصيرية

 .  ( 15ص  95فقرة  1صاحب األدوات بسبب خطأ صاحب األرض ) قارن محمد علي عرفة 

يجوز لصاحب األدوات أن يطلب نزعها إذا لم يكن في ذلك ضرر  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 5) 

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  ". ويكون النزع على نفقة صاحب األرض سواء كان سيء النية أو حسن النية  . يلحق األرض

 .  ( 999ص 

 59، فال يرد عليها أسباب الوقف أو االنقطاع ) عبد المنعم البدراوي فقرة  ال مدة تقادم delai de decheanceوالسنة مدة سقوط  ( 9) 

 .  ( 915ص  191المنعم فرج الصدة فقرة عبد  – 92ص 

، أن ينتزع األدوات ويجبر صاحبها على استردادها تفادياً من  ، حتى لو كان حسن النية وال يجوز لصاحب األرض في خالل سنة ( 1) 

هو لصاحب  ، فإن الخيار بين نزع األدوات واستبقائها في األرض ، إذا لم يرد صاحب األدوات ذلك دفع قيمتها مع التعويض

 .  ( 15ص  95فقرة  1األدوات ال لصاحب األرض ) أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة 
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ومفروض فيما تقدم  ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  قد تملك المنقول بالحيازة أو بالتقادم الطويل

،  ثميناً أو نحو ذلك مما ال يعتبر من أدوات البناء . أما إذا كان قد أدخل في بنائه تمثاالً أو أثراً  أن صاحب األرض بنى بأدوات بناء

، بل ولو أحدث  ، ولو بعد السنة . بل يجب نزعه في أي وقت يطلب صاحب التمثال أو األثر فيه ذلك فال يتملكه بااللتصاق مطلقاً 

 "النزع ضرراً جسيماً بالبناء 
 (2 )

  . 

 صاحب األدوات هو الباني في أرض غيره –الصورة الثانية  -المطلب الثاني 

 قروض مختلفة :  – 112

، ففي الوضع السابق واجهنا صاحب األرض يبني بأدوات  نواجه في هذه الصورة الثانية وضعاً عكسياً للوضع السابق

،  ر وقوعاً في العمل. والوضع في هذه الصورة الثانية هو األكث ، وفي هذا الوضع نواجه صاحب األدوات يبني في أرض غيره غيره

 .  ، ولكن كثيراً ما نجد أجنبياً يبني بأدواته في أرض غيره فقبل أن نجد مالكاً يبني في أرضه بأدوات غيره

، ثم يرفع مالك  ، ويقيم فيها منشآت وأول الفروض التي تقع لنا في هذه الصورة الثانية أن يكون لألرض حائز ال يملكها

، يقضي القانون بأنها تكون  . وفيما يتعلق بالمنشآت التي أقامها الحائز ، فيسترد منه األرض الحائزاألرض دعوى استحقاق على 

. ويختلف التعويض بحسب ما إذا كان  ، وعليه أن يعوض صاحب المنشآت ، وقد تملكها بطريق االلتصاق ملكاً لصاحب األرض

، وفرض ما  ما إذا كان الباني سيء النية يعلم أن األرض مملوكة لغيره ، فعندنا إذن فرضان : فرض الحائز سيء النية أو حسن النية

. واألحكام التي تسري على هذين الفرضين هي األحكام العامة في  إذا كان الباني حسن النية يعتقد أن له الحق في إقامة المنشآت

 .  االلتصاق في صورته الثانية

 tiersوليس األمر مقصوراً على الحائز يبني في أرضه غيره فترفع عليه دعوى االستحقاق وتسترد منه األرض والمنشآت ) 

evince )  بل إن النصوص عبارتها عامة تشمل كل شخص يقيم منشآت في أرض مملوكة لغيره ،
 (1 )

. ويستوي في ذلك أن يكون  

، كما يستوي أن تكن هناك عالقة تعاقدية بين صاحب األرض  حائزاً لها حيازة عرضيةالباني حائز األرض بنية التملك أو يكون 

( فرض ما إذا رخص  2. ومن ثم تسري أحكام االلتصاق في الفروض اآلتية : )  والباني أو أن تكون هذه العالقة غير موجودة

( فرض ما إذا بني المالك ثم أبطلت  9. )  لمنتفع بها( فرض ما إذا بني المنتفع في األرض ا 1. )  صاحب األرض للباني في البناء

، أو بني المشتري في هذه األرض قبل  ( فرض ما إذا بني البائع في األرض المبيعة قبل تسجيل عقد البيع 5، )  ملكيته أو فسخت

ن يدفع تعويضاً لصاحب ، وجب عليه أ ، إذا تملك صاحب األرض المنشآت بطريق االلتصاق . ففي هذه الفروض ج ميعاً  التسجيل

،  ، من جهة أخرى ، ويسر ، ضماناً لصاحبالمنشآت هو حق حبسها حتى يستوفي التعويض ، من جهة . وقد جعل القانون المنشآت

 .  على صاحب األرض أداء التعويض بأن أجاز للقاضي أن يجعل األداء على أقساط دورية

، إذ يجب عندئذ  ردت فيها نصوص صريحة مخالفة لهذه األحكامعلى أن أحكام االلتصاق ال تسري في الفروض التي و

( فرض ما إذا بنى المستأجر في العين  2. ونذكر من هذه الفروض الثالثة : )  تطبيق هذه النصوص الصريحة دون أحكام االلتصاق

 .  محتكر في األرض المحكرة( فرض ما إذا بنى ال 9. )  ( فرض ما إذا بنى المشتري في العقار المشفوع فيه 1. )  المؤجرة

( فرض ما إذا بني المالك في الشيوع في األرض  2ويبقى بعد ذلك أن نستبعد فرضين ال ينطبق عليهما أحكام االلتصاق : ) 

( فرض ما إذا بنى الفضولي أو الوكيل في أرض رب العمل أو الموكل  1. )  الشائعة
 (9 )

  . 

                                                 

 9محمد كامل مرسي  – 91فقرة  Constructionلفظ  2وأنظر أنسيكولبيدي داللوز  – 999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

منصور مصطفى منصور فقرة  – 919ص  191عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 92ص  51عبد المنعم البدراوي فقرة  – 17فقرة 

 .  175ص  227

. وقد حمل ذلك أكثر الفقهاء في  tiers evinceمنه قد ورد فيها عبارة  999، فإن نص المادة  وهذا بخالف التقنين المدني الفرنسي ( 1) 

. ولكن القضاء الفرنسي نهج نهجاً  ه وترفع عليه دعوى االستحقاقفرنسا على قصر هذه المادة على الحائز الذي يبني في أرض غير

. على أن  ، سواء كان حائزاً بقصد التملك أو كانت حيازته عارضة ، وعمم النص حتى شمل كل شخص يبني في أرض غيره آخر

،  ني غير حائز لألرض بنية التملكمدني فرنسي على الفروض التي يكون فيها البا 999، إذا كان ال يطبق نفس المادة  الفقه الفرنسي

 .  فإنه يجري على هذه الفروض أحكام هذه المادة بطريق القياس

 .  من قانون الملكية العقارية اللبناني 125، المادة  مدني عراقي 2219، والمادة  مدني سوري 751أنظر المادة  ( 9) 
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( فرض ما إذا جاز الباني حبسن نية على جزء صغير من األرض  2تصاق فرضين : ) واستثنى القانون أخيراً من أحكام االل

 .  ( فرض المنشآت الصغيرة المقامة في أرض الغير ال على سبيل الدوام 1. )  المالصقة

ل كما ، والتي هي الصورة األكثر وقوعاً في العم فهذه جملة من المسائل قد تجمعت تحت الصورة الثانية التي نحن بصددها

( فروض  1. )  ( األحكام العامة في االلتصاق في صورته الثانية 2. فنبحث هذه المسائل على التعاقب تحت العناوين اآلتية : )  قدمنا

( فروض وردت فيها  5. )  ( أداء التعويض لصاحب المنشآت 9. )  أخرى تسري عليها األحكام العامة لاللتصاق في صورته الثانية

( فروض تستثني من أحكام  1. )  ( فروض تستبعد أصالً من نطاق أحكام االلتصاق 9. )  غير أحكام االلتصاقأحكام خاصة 

 .  االلتصاق

 األحكام العامة في االلتصاق في صورته الثانية - 1

 الباني سئ النية بعلم أن األرض مملوكة لغيره  – 113

 مدني على ما يأتي : 515نص قانوني تنص المادة  –

، كان لهذا أن  إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب األرض - 2 " 

،  ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه

 .  "، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن األرض بسبب هذه المنشآت  ل دفع قيمتها مستحقة اإلزالةأو أن يطلب استبقاء المنشآت مقاب

، إال إذا اختار صاحب األرض أن  ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إذا كان ذلك ال يلحق باألرض ضرراً  - 1 " 

 "يستبقى المنشآت طبقاً ألحكام الفقرة السابقة 
 (2 )

  . 

                                                 

إذا أقام شخص بمواد من عنده  - 2 "التمهيدي على الوجه اآلتي :  من المشروع 2995تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها  منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب هذه األرض

وكذلك يجوز لمن أقام  - 1.  المنشآت، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة  وأن يطلب التعويض إذا كان له وجه

، إال إذا اختار صاحب األرض أن يستبقى المنشآت في مقابل دفع  المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك ال يلحق باألرض ضرراً 

عد ، ب . ووافقت عليه لجنة المراجعة "قيمتها مستحقة لإلزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن األرض بسبب هذه المنشآت 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ  559. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 551، تحت رقم  تعديالت لفظية

، وفي هذا  اعترض على حكم الفقرة األولى وقيل إنه إذا سكت صاحب األرض ولم يطلب اإلزالة في ميعاد سنة سقط حقه في طلبها

، ألنه قد يكون صاحب األرض رقيق الحال بحيث ال يتمكن فيها من  لك قيل إ مدة السنة قليلة. كذ تحسين لمركز الباني سيء النية

، وأنه إذا انقضت هذه السنة ولم يطلب صاحب األرض إزالة المنشآت يكون  . فأجيب بأن مدة السنة تبدأ من وقت العلم طلب اإلزالة

، رغبة في إيضاح الحكم الوارد في هذه  . واستقر رأي اللجنة شآتذلك بمثابة اختبار ضمني من صاحب األرض الستبقاء هذه المن

، على تعديل الفقرة األولى من المادة  المادة واستكماله بما يبين حق صاحب األرض في طلب إزالة المنشآت أو رضائه ببقائها

وله أيضاً أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة أو دفع مبلغ يساوي ما زاد  "بإضافة العبارة اآلتية إلى نهايتها : 

ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها  ". ورأت اللجنة كذلك تعديل الفقرة الثانية كاآلتي :  "في ثمن األرض بسبب هذه المنشآت 

. فأصبح  "تار صاحب األرض أن يستبقى المنشآت طبقاً ألحكام الفقرة السابقة ، إال إذا اخ إن كان ذلك آل يلحق باألرض ضرراً 

. ومن هذا يتضح أنه إذا مرت سنة ولم يستعمل صاحب  مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 515النص تحت رقم 

. ووافق مجلس الشيوخ على  ه المبين بهذه المادة، فليس له إال أن يستبقى المنشآت مع دفع التعويض على الوج األرض حق االختيار

 .  ( 925ص  – 929ص  1النص كما عدلته لجنته ) مجموعة التحضيرية 

: فإذا حصل الغراس أو البناء أو غير ذلك من األعمال من شخص  9و  1و  2/  19ويقابل النص في التقنين المدني الوطني السابق م 

ففي حالة ما إذا اختار  –فالمالك مخير بين إبقاء هذه األشياء بأرضه وبين إلزام فاعلها بنزعها  ، بمهمات وأدوات نفسه في ملك غيره

. ويجوز زيادة على ذلك  ، تكون مصاريف انتزاعها أو هدمها على فالعها بدون إعطائه تعيضاً ما صاحب األرض نزع هذه األشياء

وأما إذا اختار صابح األرض إبقاء تلك  –عن فعله لصاحب األرض  أن يحكم على الفاعل المذكور بتعويض الخسارة التي تنشأ

 .  ، فيكون مخيراً بين دفع قيمة الغراس أو البناء مستحق القلع وبين مبلغ مساو لما زاد في قيمة األرض بسبب ما حدث بها األشياء

، ويكون للمالك الخيار بين  ، تعتبر األرض عارية قيد: إذا لم يثبت حصول اإلذن من المالك بدون شرط وال  59التقنين المدني المختلط م 
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، وهو يعلم أن األرض غير  جاء في عبارات عامة تشمل كل شخص يقيم منشآت في أرض غيره بمواد من عنده والنص

، هو الفرض الذي يكون فيه الباني في أرض غيره حائزاً لألرض بنية  . ونقتصر هنا على تطبيقه في أحد فروضه مملوكة له

.  د هذا األخير األرض والمنشآت طبقاً للقواعد التي سنذكرها فيما بعد، فيستر ، وترفع عليه دعوى استحقاق من مالك األرض تملكها

وهذه القواعد هي األحكام العامة في االلتصاق فيما يتعلق بالباني في أرض غيره بمواد من عنده وهو يعلم أن األرض غير مملوكة 

 .  ئز لألرض بنية تملكها، على أن نطبقها بعد ذلك في فروض أخرى مختلفة غير فروض الحا ، نوردها هنا له

، وقد أقام منشآت في هذه األرض بمواد من  ونفرض اآلن أن شخصاً وضع يده على أرض مملوكة لغيره باعتبار أنه المالك

. ويفترض  ، فعند ذلك تأتي مسألة المنشآت . ونفرض أن مالك األرض رفع دعوى االستحقاق على الحائز واسترد األرض عنده

، أي يعلم وقت أن أقام المنشآت  ، فإذا أدعى مالك األرض أنه سيء النية الحائز حسن النية وقت أن أقام المنشآت ، أن بادئ ذي بدء

، فعلى هذا األخير يقع عبء اإلثبات  أن األرض مملوكة لغيره وقد أقام المنشآت دون رضاء مالك األرض
 (2 )

. وعلى ذلك يجب  

، أو أنه حازها في مبدأ األمر وهو  ، كأن يثبت أن هذا األخير قد اغتصب األرض نشآتعلى مال األرض أن يثبت سوء من أقام الم

حسن النية بأن اعتقد أنه وارث لها أو أنها آلت إليه عن طريق الوصية ثم كشف بعد ذلك أنه غير وارث أو أن الوصية باطلة أو عدل 

يعلم أنها غير مملوكة له  عنها الموصي ومع ذلك بقى حائزاً لألرض وأقام فيها المنشآت وهو
 (1 )

  . 

، يضع القانون في هذه المسألة  ، عندما يسترد مالك األرض أرضه وتأتي مسألة المنشآت التي أقامها الحائز ففي هذا الفرض

 ، يستخلص منها أنه يجب التمييز بين عهدين : قواعد مفصلة

، وعبء إثبات العلم هنا يقع على  الك األرض بإقامة المنشآت) العهد األول ( السنة التي تبدأ من اليوم الذي يعلم فيه م

. ففي خالل هذه السنة يكون صاحب األرض بالخيار  ، وله أن يثبت ذلك بجميع طرق اإلثبات ألن العلم واقعة مادية صاحب المنشآت

التعويض عما عسى أن تحدثه إزالة  ، ويطلب منه فوق ذلك بين أمرين : األمر األول أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها

                                                                                                                                                                    

 .  طلب هدم البناء وإزالة الغراس وبين إبقائها له مع دفع قيمة المهمات واألدوات وأجرة العملة

ضرب أجالً ) سنة ( ، فيما عدا أن التقنين الوطني السابق لم ي ) والتقنين المدني الوطني السابق هو الذي يتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد

، ولم يجعل ألصحاب المنشآت الحق في طلب نزع المواد دون اإلضرار باألرض إذا لم يختر  لصاحب األرض في طلب اإلزالة

 .  صاحب األرض استبقاء المنشآت (

 .  ) موافق ( 777ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م 

، ما لم بفضل مالك األرض إبقاءها لقاء  ، فيلزم بهدم البناء وقلع األغراس : وإذا كان هذا الغير ) سيء النية ( قد بنى أو غرس 9/  759 م

 .  ، بعد حسم المصاريف التي يتكبدها الغير فيما لو ألزم بنزعها دفعه لذلك الغير قيمة مواد البناء والغرس

ً  - 2:  779م  . غير أنه يحق  ، بشرط أن يدفع له قيمة البذار بطريق االلتصاق للبذار الذي بذره الغير في أرضه يصبح مالك األرض مالكا

، فيحق لمالك األرض  إذا لم يكن قد فات زمن البذار - 1.  إذا شاء ترك المحصوالت لهذا الغير مقابل دفع أجرة المثل عن سنة واحدة

. ) وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني  تعويض عليه عن أعمال الحراثة والبذرأن يحمل الغير الذي بذرها على نزع بذاره بدون 

 .  المصري (

 .  ) مطابق ( 517التقنين المدني الليبي م 

 : إذا أحدث شخص بناء أو غرساً أو منشآت أخرى  2225التقنين المدني العراقي م 

، فالمكلف بإثبات سوء نية الباني هو مالك  شخص على أرض مملوكة لغيرهوقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا بنى  ( 2) 

. وال يعتبر الباني سيء النية لمجرد كونه وارثاً لمستأجر العقار  ، الذي ليس له أن يطلب إزالة البناء ما لم يثبت سوء نية الباني العقار

ديسمبر سنة  11وقارن استئناف مختلط  –(  295ص  72رقم  29المجموعة الرسمية  2525مايو سنة  21) استئناف وطني 

 .  997ص  92م  2595مايو سنة  5 – 219ص  99م  2511

وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه ال يسوغ لمن شاد بناء على أرض غيره أن يدعي حسن النية فيما فعل توصالً إلى استبقاء  ( 1) 

 25الحقوق  2755يونيه سنة  29عطيه هذا الحق وتنفي عنه حسن النية ) استئناف وطني ، إذا كانت عقوده التي يدافع بها ال ت البناء

يونيه سنة  29، وذلك كأن يكون العقد الذي يتمسك به هو عقد إيجار ال يجعل له الحق في البناء ) استئناف مختلط  ( 999ص 

ذا كان قد أهمل مطالبة البائع بالسند الذي يثبت . ويعتبر في حكم سيء النية المشتري من غير المالك إ ( 511ص  91م  2515

مايو  21، أو أهمل فحص هذا السند ) استئناف مختلط  ( 299ص  59م  2599يناير سنة  92ملكية هذا األخير ) استئناف مختلط 

 .  ( 929ص  99م  2597سنة 
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. وفي هذه  ، وذلك جزاء سوء نية من أقام المنشآت فقد أقامها في األرض وهو يعلم أنها غير مملوكة له المنشآت من ضرر باألرض

منشآته . وفي هذه الحالة يهدم صاحب المنشآت  الحالة يهدم صاحب المنشآت فقد أقامها في األرض وهو يعلم أنها غير مملوكة له

، وال محل هنا إلعمال االلتصاق سبباً لكسب الملكية فقد أزيلت المنشآت ولم يتملكها  ويأخذها أنقاضاً بعد أن يدفع مصروفات الهدم

صاحب األرض 
 (2 )

، فله أن يعلن في خالل السنة إرادته في استبقاء  ، إذا لم يطلب صاحب األرض إزالة المنشآت . واألمر الثاني 

، وعند ذلك يتملكها بااللتصاق  األرض المنشآت في
 (1 )

( قيمها  2. وعليه أن يدفع تعويضاً لصاحب المنشآت أقل القيمتين : )  

، أي أنه يدفع قيمة األنقاض منقوصاً منها  ، فقد كان من حقه أن يطلب إزالتها فله أن يستبقيهما مستحقة اإلزالة مستحقة اإلزالة

، وتقدر هذه القيمة بخبير عند االقتضاء  زاد في ثمن األرض بسبب هذه المنشآت ( قيمة ما 1. )  مصروفات الهدم
 (9 )

، وتمثل  

المقدار الذي اغتنى به صاحب األرض بسبب إقامة المنشآت 
 (5 )

، فقد  ، أننا قد انحرفنا عن قواعد اإلثراء بال سبب ، أوالً  . ويالحظ 

.  ، قيمة ما اغتنى به هو وقيمة ما افتقر به صاحب المنشآت أقل القيمتين كانت هذه القواعد تقضي على صاحب األرض بأن يدفع

. وهذه القيمة األخيرة تكون عادة أقل من قيمة ما  وهو هنا يدفع أقل القيمتين : قيمة ما اغتنى به هو وقيمة األنقاض بعد هدم المنشآت

. فيكون صاحب المنشآت قد عوامل معاملة أسوأ  د وأجرة العمل، إذ أن هذه القيمة األخيرة هي قيمة الموا افتقر به صاحب المنشآت

، وذلك كما قدمنا جزاء له على سوء نيته  مما تقضي به قواعد اإلثراء بال سبب
 (9 )

. وعلى ذلك يكون التزام صاحب األرض بدفع  

                                                 

ة هدم والهدم يتعارض مع روح العصر في التشجيع على ، إذ أن اإلزال أنظر في انتقاد إعطاء الحق لمالك األرض في طلب اإلزالة ( 2) 

 .  159البناء : كاربونييه ص 

يونيه سنة  1ويعتبر مالك األرض قد اختار ضمناً استبقاء المنشآت إذا هو باع األرض بما عليها من هذه المنشآت ) نقض فرنسي  ( 1) 

 .  ( 975 – 2517داللوز األسبوعي  2517

ص  117فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 191ص  919هذه القيمة بوقت االستحقاق ) بودري وشوفو فقرة  والعبرة في تقدير ( 9) 

عبد المنعم  – 59فقرة  1محمد علي عرفة  – 959ص  195شفيق شحاتة فقرة  – 57ص  51فقرة  9محمد كامل مرسي  – 119

 – 75ص  95م  2511يناير سنة  9استئناف مختلط  – 915ص  119عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 19ص  51البدراوي فقرة 

، ثم يقدر ثمن المثل للعقار بعد إقامة  . ويقدر الخبير ثمن المثل لألرض خالية من المنشآت ( 299ص  95م  2551مارس سنة  92

 .  ( 191ص  919ة ، والفرق ما بين الثمنين هو ما زاد في ثمن األرض بسبب إقامة المنشآت ) أنظر بودري وشوفو فقر المنشآت

هذا والتعويض الذي يدفعه صاحب األرض لصاحب المنشآت على التفصيل الذي قدمناه يستحق في ذمة من يكون مالكاً لألرض وقت 

، وهذا ال يخل بحق المالك األخير في الرجوع على  ، حتى لو لم يكن هو المالك لألرض وقت إقامة المنشآت المطالبة بهذا التعويض

محمد كامل مرسي  – 11فقرة  – 19فقرة  Constructionلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 915المالك األول ) بودري وشوفو فقرة 

 .  ( 57فقرة  9

، فإن هذه  عليها من المنشآت التي أقامها ويجب أن يخصم من قيمة التعويض الذي يستحقه الحائز سيء النية قيمة الثمار التي حصل ( 5) 

، والحائز يضع عليها وهو سيء النية فيكون مسئوالً  المنشآت أصبحت مملوكة لصاحب األرض بااللتصاق منذ إدماجها في األرض

عليها من ، فإنه يتملك الثمار التي حصل  . أما الباني حسن النية مدني ( 515عن الثمار ما حصله وما أهمل في تحصيله ) م 

ص  199فقرة  1، وال يحاسب إال على الثمار التي قبضها منذ تاريخ رفع دعوى االستحقاق عليه ) أوبري ورو  المنشآت التي أقامها

ص  59فقرة  1محمد علي عرفة  – 51فقرة  9محمد كامل مرسي  – 51فقرة  Constructionلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 911

، يتقاضى هذا الحائز الفوائد القانونية عن التعويض المستحق له  أنه في نظير رد الحائز سيء النية للثمار . ويرى بعض الفقهاء ( 17

ويفضل  919وقارن بودري وشوفو فقرة  – 911ص  195فقرة  1في حدود ما زاد في ريع األرض بسبب المنشآت ) أو برى ورو 

ة االستئناف المختلطة بأن الحائز ال يستحق فوائد عن التعويض ما دام حائزاً . وقضت محكم عدم رد الثمار بدالً من تقاضى الفوائد (

 .  ( 21 ص 55م  2592نوفمبر سنة  21 – 121ص  52م  2515فبراير سنة  29لألرض والبناء) استئناف مختلط 

، معاملة أفضل من الباني  نسي القديمةمدني فر 999، بموجب المادة  أما في التقنين المدني الفرنسي فقد عوامل الباني سيء النية ( 9) 

، فإن استبقاها وجب عليه دفع تكاليف  ، إذ أجيز لصاحب األرض أن يطلب إزالة المنشآت سيء النية في التقنين المدني المصري

مدني  999مادة ، بموجب ال . بل إن الباني سيء النية في التقنين المدني الفرنسي كان يعامل المنشآت ) قيمة المواد وأجر العمل (

، فإن صاحب األرض كان يلتزم بأن يدفع للباني حسن النية أقل  ، معاملة أفضل من الباني حسن النية من وجه فرنسي القديمة

. والسبب في هذا الحكم  القيمتين : تكاليف البناء أو قيمة ما زاد في ثمن األرض بسبب المنشآت وهي تكون عادة أقل من تكاليف البناء

، فقد كانت في صياغتها األولى تجعل الحكم واحداً بالنسبة إلى الباني سيء النية  مدني 999يرجع إلى تاريخ صياغة المادة الغريب 
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، وتكون مدة تقادم  فهو الذي قضى بذلك، بل مصدره هو القانون  أقل القيمتين على النحو الذي قدمناه ليس مصدره اإلثراء بال سبب

، ال ثالث سنوات وهي مدة تقادم االلتزامات الناشئة  هذا االلتزام خمس عشرة سنة كما هو األمر في االلتزامات الناشئة من القانون

من اإلثراء بال سبب 
 (2 )

آت وقيمة ما زاد في ثمن ، أن تخيير صاحب األرض بين دفع قيمة األنقاض بعد هدم المنش ، ثانياً  ، ويالحظ 

، فيختار صاحب األرض  األرض بسبب هذه المنشآت يستفاد منه أن قيمة ما زاد في ثمن األرض قد تكون أقل من قيمة األنقاض

. وال يتصور أن تكون قيمة األنقاض أكبر من قيمة زيادة ثمن األرض إال إذا افترضنا أن مواد البناء قد  دفعها دون دفع قيمة األنقاض

، فأصبح نزع القديم منها كاألبواب والشبابيك واألدوات اصحية ونحوها يعود بقيمة أكبر من قيمة  عال سعرها لظروف استثنائية

 .  ، إال في ظروف استثنائية محضة ، كما قدمنا . وهذا االفتراض اليتحقق بقائها في األرض وما ينتج عن ذلك من زيادة ثمن األرض

 ً ، تقضي الفقرة الثانية من المادة  وفي الوقت الذي يكون فيه لصاحب األرض الخيار الذي قدمناه ، وفي خالل السنة أيضا

، إال إذا اختار  يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك ال يلحق باألرض ضرراً  "، بأنه  ، كما قدمنا مدني 515

. ويخلص من ذلك أن صاحب المنشآت يستطيع أال ينتظر سنة  "قة صاحب األرض أن يستبقى المنشآت طبقاً ألحكام الفقرة الساب

، إذ يستطيع هو منذ البداية دون أن ينتظر انقضاء السنة أن يبادر إلى طلب نزع  كاملة حتى يستعمل صاحب األرض خياره

دفع أقل القيمتين على النحو ، فيجبر بذلك صاحب األرض على قبول نزع المنشآت أو على استعمال خياره في استبقائها مع  المنشآت

، وإال حملنا هذا الضرر لصاحب  . ولكن يشترط في ذلك أن يكن نزع المنشآت ليس من شأنه أن يلحق ضرراً باألرض الذي قدمناه

. وعلى هذا النحو يكون وضع الطرفين في خالل  األرض دون مسوغ إذا هو اضطر أن يقبل نزع المنشآت دون أن يطلب استبقاءها

، وكذلك لصاحب المنشآت أن يطلب  على الوجه اآلتي : لصاحب األرض أن يطلب اإلزالة أو االستبقاء مع دفع أقل القيمتين السنة

اإلزالة إذا كانت ال تلحق باألرض ضرراً فيجبر بذلك صاحب األرض على قبول اإلزالة أو على استبقاء المنشآت مع دفع أقل 

 .  اء السنةالقيمتين وذلك منذ البداية وقبل انقض

. فإذا انقضت السنة دون أن يختار صاحب األرض اإلزالة أو يعلن إرادته في االستبقاء  ) العهد الثاني ( عند انقضاء السنة
 (1 

)
، ويتملكها  ، فإن المنشآت تبقي في األرض ، ودون أن يطلب صاحب المنشآت نزعها إذا كان النزع ال يلحق باألرض ضرراً  

. ويجبر صاحب األرض على استبقائها ألنه ال يستطيع طلب اإلزالة بعد أن انقضت السنة  صاقصاحب األرض بااللت
 (9 )

، كما يجر  

 .  على دفع أقل القيمتين على النحو الذي قدمناه

، عندما أجازت لصاحب المنشآت طلب نزعها إذا كان النزع ال يلحق  مدني 515ولكن يالحظ أن الفقرة الثانية من المادة 

، كما حددت الفقرة األولى من المادة نفسها ميعاد سنة لصاحب األرض في طلب  ، لم تحدد ميعاداً لهاذ الطلب رض ضرراً باأل

.  ، طلب نزعها إذا كان النزع ال يلحق باألرض ضرراً  . وعلى ذلك يبدو أنه يجوز لصاحب المنشآت حتى بعد انقضاء السنة اإلزالة

. أما إذا لم يطلب صاحب المنشآت  بين قبول النزع أو استبقاء المنشآت مع دفع أقل القيمتين وعند ذلك يكون صاحب األرض مخيراً 

، فإن هذا األخير يكون مجبراً على دفع أقل القيمتين لصاحب  نزعها بعد انقضاء السنة وطالب صاحب األرض بدفع التعويض

المنشآت 
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، دون أن يعطي  ، ثم أضيفت إليها فقرة أخيرة خاصة بالباني حسن النية أعطى بها لصاحب األرض الخيار المتقدم والباني حسن النية

يعالج هذا  2519مايو سنة  21. ولكن صدر أخيراً في فرنسا قانون  النسبة إلى الباني سيء النيةنفس الخيار لصاحب األرض ب

 .  ( 2112ص  2957، ويعطي نفس الخيار لصاحب األرض بالنسبة إلى الباني سيء النية مازو فقرة  العيب

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

مدني برفع  515، إال لم يصرح في المادة  مدني 519رفع دعوى االسترداد في المادة وال يشترط رفع الدعوى باإلزالة كما اشترط  ( 1) 

ً  . فيكفي إذن إبداء الرغبة ولو بكتاب مسجل مدني برفع دعوى االسترداد 519الدعوى كما صرح في المادة  ، ويكون  ، بل ولو شفويا

 .  ( 2هامش  97ص  51دراوي فقرة عبء اإلثبات على صاحب األرض ) أنظر في هذا المعنى عبد المنعم الب

 .  2هامش  911ص  195قارن عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 9) 

، أو إذا لم يختر ) صاحب األرض (  فإذا مضت السنة "ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إذ تقول :  ( 5) 

. فإذا لم  متين قيمة البناء مستحقاً لإلزالة أو ما زاد في ثمن األرض بسبب البناء، ودفع أقل القي ، تملك المنشآت بااللتصاق اإلزالة

)  "، إال إذا اختار نزع األدوات المملوكة له ما دام ذلك ال يلحق باألرض ضرراً  ، كان للباني أن يلزمه بالدفع يدفع أقل القيمتين

عبد المنعم  – 97إسماعيل غانم ص  – 97ص  51لبدراوي فقرة . وأنظر عبد المنعم ا ( 999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

ص  219منصور مصطفى منصور فقرة  – 2هامش  155ص  199وقارن شفيق شحاتة فقرة  – 911ص  195فرج الصدة فقرة 
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، هو أال ننزع المنشآت من  اق إذن ملكية معلقة على شرط واقفوتكون ملكية صاحب األرض للمنشآت بطريق االلتص

، ال بناء على طلب صاحب األرض في خالل السنة وليس هذا شرطاً إرادياً محضاً ألن األمر ال يتوقف على محض إرادة  األرض

أي وقت واستجابة ، وال بناء على طلب صاحب المنشآت في  صاحب األرض بل تختلط بإرادته ظروف تكيف من هذه اإلرادة

، وأصبحت ملكية صاحب األرض للمنشآت  ، تحقق الشرط الواقف . فإذا لم تنزع المنشآت من األرض صاحب األرض لهذا الطلب

، وكان لتحقق الشرط أثر رجعي فتستند ملكية صاحب األرض للمنشآت إلى وقت إدماجها في  بطريق االلتصاق ملكية نافذة باتة

 .  األرض

 الباني حسن النية يعتقد أن لـ الحق في إقامة المنشآت – 295

 مدني على ما يأتي : 925نص قانوني : تنص المادة  – 

، فال يكون لصاحب  إذا كان من أقام المنشآت المشار إليها في المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها - 2 " 

أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن األرض بسبب ، وإنما يخير بين  األرض أن يطلب اإلزالة

 .  "، هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها  هذه المنشآت

، كان له أن  إال أنه إذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب األرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها - 1 " 

 "رض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل يطلب تمليك األ
 (2 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  19ص  – 15حسن كيرة ص  – 159ص  – 151

،  على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي  2919تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

يعتقد بحسن نية أن له الحق في  "بدالً من عبارة  "حسن النية  "فيما عدا أن المشروع التمهيدي في الفقرة األولى وردت فيه عبارة 

،  "يرهق صاحب األرض  "بدالً من عبارة  "ال يستطيع معه صاحب األرض  "، وفي الفقرة الثانية وردت فيه عبارة  "إقامتها 

. ووافقت لجنة المراجعة على  "كان له أن يطلب تمليك األرض  "متخللة عبارة  "إذا سمحت الظروف  "ووردت فيه أيضاً عبارة 

. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  "إذا سمحت الظروف  "، بعد حذف عبارة  في المشروع النهائي 551النص تحت رقم 

، حتى  في الفقرة األولى "حسن النية  "محل عبارة  "يعلم أنها مملوكة له  "، اقترح أن تحل عبارة  . وفي لجنة مجلس الشيوخ 555

. فأجيب بأنه ال يمكن النص على العلم أو عدمه في هذه المادة ألنه قد  يكون هناك اتساق بين عبارة هذه المادة وعبارة المادة السابقة

في  "حسن النية  "، فاستعاضت اللجنة عن عبارة  مستأجراً فهو يعلم أنه ليس مالكاً ولكنه يعتقد أن له الحق في أبناءيكون الباقي 

.  لتعيين معنى حسن النية على وجه الدقة في تطبيق أحكام هذه الفقرة "يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامتها  "الفقرة األولى بعبارة 

، ألن المقصود هو مجرد  "يرهق صاحب األرض  "عبارة  "ال يستطيع معه صاحب األرض  "ثانية بعبارة واستبدلت في الفقرة ال

. ووافق  ، مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 519، تحت رقم  . وأصبح النص اإلرهاق ال التثبيت من عدم االستطاعة

 .  ( 911 – 925ص  1عمال التحضيرية عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األ

: إنما إذا كان البناء أو الغرس حصل من شخص في أرض تحت يده على زعم أنها  5/  19ويقابل النص في التقنين المدني الوطني السابق م 

الة شيء مما ، فلس لمالك األرض أن يطلب إز ، ثم رفعت يده عنها بحكم تقرر فيه عدم وقوع غش منه في وضع يده عليها ملكه

. )  ، وبين دفع ما زاد في قيمة األرض بسبب ما حدث فيها يذكر بل يكون مخيراً بين دفع قيمة المهمات واألدوات وأجرة العملة

( يفترض نص التقنين السابق أن الباني قد حاز األرض بنية  2ويختلف هذا النص عن نص التقنين المدني الجديد فيما يأتي : ) 

( يجعل التقنين الجديد  1. )  لتقنين الجديد فعبارته عامة تشمل كل شخص بيني في ملك غيره ولو كانت حيازته عارضة، أما ا تملكها

( يجعل التقنين الجديد لصاحب األرض  9. )  ، أما التقنين السابق فال يجعل له هاذ الحق للباني حسن النية حق طلب نزع المنشآت

منشآت نظير تعويض عادل إذا بلغت المنشآت حداً من الجسامة يرهق صاحب األرض أن الحق في طلب تمليك األرض لصاحب ال

 .  ، أما التقنين السابق فال يجعل لصاحب األرض هذا الحق ( يؤدي ما هو مستحق عنها

بل للمالك أن يدفع ما زاد ،  ، فال يصير إزالة الغراس أو البناء مختلط : إذا كان لدى من غرس أو بنى أسباب معقولة ليعتقد أنه مالك 52 م

. ) ويختلف التقنين المختلط عن التقنين الوطني في أنه يلزم صاحب األرض أن يدفع  على قيمة العقار بحسب ما يقدره أهل الخبرة

عل كما يف –، وال يخيره بين دفع هذه القيمة ودفع قيمة المهمات واألدوات وأجرة العملة  لصاحب المنشآت ما زاد في قيمة األرض

 .  التقنين الوطني (

إذا كان الغير الذي شيد األبنية أو غرس األغراس ذا نية  - 2:  775ويقابل النص في التقنينات العربية األخرى : التقنين المدني السوري 
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، وهو يعتقد بحسن نية  وهنا أيضاً جاء النص في عبارات عامة تشمل كل شخص يقيم منشآت في أرض غيره بمواد من عنده

الفرض الذي يكون  ، هو ، على تطبيق النص في أحد فروضه ، كما اقتصرنا في المادة السابقة أن له الحق في إقامتها : ولكننا نقتصر

، فيسترد هذا األخير األرض  ، وترفع عليه دعوى استحقاق من مالك األرض فيه الباني في أرض غيره حائزاً لألرض بنية تملكها

ل ، وتكم . وهذه القواعد هي األحكام العامة في االلتصاق فيما يتعلق بالباني حسن النية والمنشآت طبقاً للقواعد التي سنذكرها فيما بعد

، فيما يتعلق بالباني حسن النية كان أو  ، وسنطبق هذه األحكام جميعاً  األحكام التي سبق أن أوردناها في خصوص الباني سيء النية

، في فروض أخرى مختلفة غير فرض الحائز لألرض بنية تملكها كما سبق القول  سيئها
 (2 )

  . 

، كما فرضنا فيما تقدم  ونفرض هنا
 (1 )

، وقد أقام منشآت  ضع يده على أرض مملوكة لغيره باعتبار أنه المالك، أن شخصاً و 

. والمفروض أن  ، واسترد األرض . ونفرض أن مالك األرض رفع دعوى استحقاق على الحائز في هذه األرض بمواد من عنده

، إال إذا أثبت صاحب األرض أنه سيء النية كما قدمنا  الحائز حسن النية وقت أن أقام المنشآت
 (9 )

. ومعنى حسن النية هنا أن يعتقدا  

، وليس معناه حتماً أنه يعتقد أنه يملك األرض  الباني أن له الحق في إقامة المنشآت
 (5 )

. فإذا أثبت صاحب األرض أن الباني كان  

إن ذلك ال يكون قاطعاً في إثبات سوء نيته ، ف يعلم وقت أن أقام المنشآت أنه ال يملك األرض
 (9 )

، إذ يبقى بعد ذلك أن يثبت الباني أنه  

بالرغم من علمه بعدم ملكيته لألرض كان يعتقد وقت أن أقام املنشآت أن له الحق في إقامتها 
 (1 )

. مثل ذلك أن يثبت أنه رخص له  

من صاحب األرض في إقامة المنشآت 
 (1 )

خص له مالك الرقبة في البناء على األرض المنتفع بها ، أو أنه منتفع ر 
 (7 )

، أو أنه  

مستأجر رخص له المؤجر في أن يقيم منشآت في األرض المؤجرة دون أن يتفق معه على مصير هذه المنشآت 
 (5 )

، أو كان يعتقد  

                                                                                                                                                                    

– 1.  ذي حدث بسببه، وال تقع عليه إال تبعة التلف أو الضرر ال ، فال يكون مسئوالً تجاه مالك العقار عن الثمار التي استوفاها حسنة

،  ، فال يجبر على نزع األبنية التي بناها وال األغراس التي غرسها وإذا كان قد بنى أو غرس على األرض المطلوب استرجاعها

وإذا كانت األبنية واألغراس ذات قيمة تفوق  - 9.  ويدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل لألرض بسبب هذه األبنية واألغراس

. ) ويختلف  ، فلصاحب األغراس واألبنية الحق في أن يتملك األرض المبني عليها أو المغروسة لقاء قيمة رقبتها للمالك قيمة األرض

، وفي أنه ال يجعل لصاحب المنشآت إال  التقنين السوري عن التقنين المصري في أنه يفترض أن الباني يحوز األرض بنية تملكها

، وفي أنه يجعل لصاحب المنشآت الحق في تملك  ن األرض دون قيمة المواد وأجرة العملالحق في تقاضي قيمة ما زاد في ثم

 .  األرض إذا زادت قيمة المنشآت على قيمة األرض (

 .  ) مطابق ( 515التقنين المدني الليبي م 

لى أرض مملوكة لغيره بزعم سبب : إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده ع 2219التقنين المدني العراقي م 

. وإذا كانت قيمة األرض  ، فإن كانت قيمة المحدثات قائمة أكبر من قيمة األرض كان للمحدث أن يتملك األرض بثمن مثلها شرعي

في أنه . ) ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري  ، كان لصاحب األرض أن يتملكها بقيمتها قائمة ال تقل عن قيمة المحدثات

، فإذا كانت قيمة المنشآت أكبر من قيمة األرض كان لمن أقام المنشآت تملك األرض بثمن  يوازن بين قيمة األرض وقيمة المنشآت

 .  ، وإن كانت قيمة األرض ال تقل عن قيمة المنشآت كان لصاحب األرض أن يتملك المنشآت بقيمتها مستحقة البقاء ( مثلها

 .  سوري ( 775) موافقة للمادة  121اللبناني م  قانون الملكية العقارية

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

. فمن وضع يده على أرض بعقد باطل كالمشتري  ، وال يشترط السبب الصحيح كشرط مستقل فيكفي إذن حسن النية بهذا المعنى ( 5) 

، أو بسبب ظني كالباني في أرض بور  ( 915ص  991رقم  22المحاماة  2599يونيه سنة  21الموقوفة ) استئناف مصر لألرض 

، ويكون مع ذلك حسن النية ) عبد المنعم  ( 99ص  25م  2592ديسمبر سنة  21يعتقد أنه تملكها باالستيالء ) استئناف مختلط 

 .  ( 91ص  – 91ص  51البدراوي فقرة 

 .  919ص  195فقرة  1وبرى ورو أ ( 9) 

 .  ، أن ليس له حق في إقامتها ، بعد إقامته للمنشآت وال يغير من حسن نيته أن يعلم ( 1) 

 .  299أنظر ما يلي فقرة  ( 1) 

 .  291فقرة  299أنظر ما يلي فقرة  ( 7) 

أنظر فيما يتعلق بالمستأجر وفي أنه يخضع ألحكام . و 2هامش  175أنظر ما دار في هذا الصدد في لجنة مجلس الشيوخ آنفاً ص  ( 5) 
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أن له حق حكر يخوله البناء 
 (2 )

إن حسن نيته يتمثل عادة في اعتقاده أنه يملك ، ف . فإذا كان الباني حائزاً لألرض بنية تملكها 

، ولم يكن يعلم وقت أن أقام المنشآت أنه في  ، كما لو وضع يده على أرض يعتقد أنه ملكها بالميراث أو بالوصية أو بعقد األرض

 .  الحقيقة غير وارث أو أن الوصية قد رجع فيها الموصي أو أن العقد باطل

، كما كان له هذا الحق فيما إذا كان الحائز سيء النية  األرض أن يطلب إزالة المنشآت ففي هذا الفرض ال يكون لصاحب

على النحو الذي قدمناه 
 (1 )

، أما هنا فالحائز حسن  . ذلك بأننا أجزنا لصاحب األرض أن يطلب اإلزالة جزاء على سوء نية الحائز 

، وفي هذه الحالة يملكها صاحب  ب استبقاء المنشآت في األرض. وللحائز أن يطل النية فال يجوز لصاحب األرض طلب اإلزالة

. فأما أن يدفع قيمة المواد  ،  وله في هذا التعويض الخيار في أن يدفع أقل القيمتين . وعليه أن يعوض الحائز األرض بااللتصاق

زاد في قيمة األرض بسبب المنشآت وهذه هي  ، أو أن يدفع مبلغاً يساوي ثمن ما وأجرة العمل وهذه هي القيمة التي افتقر بها الحائز

. وهذا  ، قيمة ما اغتنى به وقيمة ما افتقر به الحائز . فصاحب األرض إذن يدفع أقل القيمتين القيمة التي اغتنى بها صاحب األرض

المنشآت مستحقة اإلزالة كما . وال يجوز له أن يختار دفع قيمة  هو عين ما يدفعه طبقاً للقواعد المقررة في اإلثراء على حساب الغير

، ألنه ليس له أن يطلب اإلزالة كما قدمنا ومن ثم ال يوجد مسوغ لدفع قيمة  يكون له ذلك في حالة الحائز سيء النية فيما قدمناه

ر من ، وألن هذه القيمة ) وهي قيمة أنقاض البناء منقوصاً منها مصروفات هدمه ( تكن عادة أقل بكثي المنشآت مستحقة اإلزالة

القيمتين األخرين اللتين بخير بينهما صاحب األرض فال يجوز فرضه أعلى الحائز وهو حسن النية إذا جاز فرضها على الحائز سيء 

، بين دفع قيمة ما اغتنى به ) زيادة قيمة األرض ( أو دفع قيمة ما  ، في حالة الحائز حسن النية ، وإذا كان صاحب األرض بخير النية

، وإال لما كان  ، فيبدو أن ذلك ليس مجرد تطبيق لقواعد اإلثراء على حساب الغير ائز ) قيمة األدوات وأجرة العمل (افتقر به الح

، تنسيقاً ألحكام االلتصاق في  . ويحسن القول هناك حاجة إلى النص على ذلكن أو إذا وجد النص الكتفى باإلحالة على هذه القواعد

حتى  –، في جميع فروض االلتصاق  ض بدفع تعويض للحائز وتقدير هذا التعويض بقيمة معينة، إن التزام صاحب األر مجموعها

هو  –في الفرض الذي نحن بصدده حيث يقضي القانون بتعويض مماثل للتعويض الذي تقضي به قواعد اإلثراء على حساب الغير 

التزام مصدره القانون ال مبدأ اإلثراء على حساب الغير 
 (9 )

، شأنه  يتقادم هذا االلتزام بخمس عشرة سنة ال بثالث سنوات . ومن ثم 

في ذلك شأن االلتزامات األخرى التي ينشئها القانون في صدد التملك بااللتصاق 
 (5 )

  . 

، فقد أواله القانون رعاية خاصة في أمرين : )  ولما كان الباني في أرض غيره في الفرض الذي نحن بصدده حسن النية

، أن يطلب نزع المنشآت من األرض إذا رأى له  ، بدالً من تقاضى أقل القيمتين على النحو الذي قدمناه ( أنه أجاز له األمر األول

، وكانت قيمتها بعد النزع أكبر مما  . وقد تتحقق هذه المصلحة فيما إذا كان نزع المنشآت ألي نشأ عنه تلف كبير لها مصلحة في ذلك

،  . ولكنه يلتزم في هذه الحالة بإعادة األرض إلى أصلها بعد نزع المنشآت منها الوجه السابق بيانهيتقاضاه من صاحب األرض على 

أو بتعويض صاحب األرض عما عسى أن يصيب األرض من ضرر بسبب نزع المنشآت 
 (9 )

. وإذا كان للباني حسن النية طلب  

                                                                                                                                                                    

. والتمثيل بالمستأجر هنا مقصور على استعراض حالة يكون فيها الباني عالماً بأنه ال  229وردت بها نصوص خاصة ما يلي فقرة 

ق حتماً عليه دون أي ، وليس معناه أن أحكام االلتصاق تنطب يملك األرض ولكنه يعتقد بحسن نية أن له الحق في إقامة المنشآت

 .  ( 1هامش  71ص  57فقرة  1تحوير فيها ) قارن محمد علي عرفة 

 .  129ص  21م  2599أبريل سنة  19استئناف مختلط  ( 2) 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  15ص  59فقرة  1أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة  ( 9) 

ويترتب على أن الحكم ليس مجرد تطبيق ألحكام اإلثراء بال سبب أن في اإلثراء بال سبب لو  – 299وفقرة  299أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

، أما هنا فيبدو أن ليس لصاحب البناء إذا كان البناء قد تهدم قبل  ، كان لصاحبه المطالبة بالرغم من تهدمه تهدم البناء قبل المطالبة

 .  ( 19ص  51د المنعم البدراوي فقرة المطالبة أن يطالب بشيء ) أنظر في هذا المعنى عب

 (9 )  ً ، لم يجز لصاحب  ويمكن القول مع المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي إنه إذا كان نزع المنشآت يحدث لألرض ضرراً جسيما

إال إذا طلب الباني  هذا كله "، وإال كان في هذا تعسف في استعماله حقه ) أنظر المذكرة اإليضاحية إذ تقول :  المنشآت طلب نزعها

. أنظر في هذا المعنى  ( 192ص  1: مجموعة األعمال التحضيرية  "نزع األدوات ولم يكن نزعها يلحق باألرض ضرراً جسيماً 

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 97إسماعيل غانم ص  – 19ص  59فقرة  1محمد علي عرفة  – 155ص  199شفيق شحاتة فقرة 

 .  2هامش  159ص  212طفى منصور فقرة منصور مص – 917ص  119
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، فإن هذا حق ال واجب عليه  نزع المنشآت على الوجه المتقدم
 (2 )

، وقد قدمنا أنه ليس  فليس لصاحب األرض أن يجبره على ذلك 

إذا كانت  "مدني فيما رأيناه من أنه  519. ) واألمر الثاني ( ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة  لصاحب األرض طلب اإلزالة

، كان له أن يطلب تمليك األرض لمن أقام  المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة برهق صاحب األرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها

. ويالحظ أننا لم نقف هنا عند معيار موضوعي كما وقف التقنين السوري والتقنين العراقي والقانون  "المنشآت نظير تعويض عادل 

اللبناني 
 (1 )

انت قيمة المنشآت ، ولم نجعل لصاحب المنشآت أن يتملك األرض إذا ك ، فلم نوازن بين قيمة األرض وقيمة المنشآت 

ً  . بل أخذنا بمعيار ذاتي أكبر من قيمة األرض ، فإن كان يرهقه أن يؤدي  ، فجعلنا العبرة بالمقدرة المالية لصاحب األرض شخصيا

، أن يطلب تمليك  ، بدالً من تملك المنشآت بااللتصاق ، كان له لصاحب المنشآت ما هو مستحق له الجسامة المنشآت التي أقيمت

، على أن يدفع هذا له تعويضاً عادالً عن األرض يقدره الخبير عند االقتضاء  لصاحب المنشآتاألرض 
 (9 )

. ويجوز للقاضي أن  

، أسوة بسائر أنواع التعويض التي تستحق بسبب  يجعل أداء هذا التعويض على أقساط دورية بناء على طلب صاحب المنشآت

االلتصاق 
 (5 )

، عدم استطاعة  ، كشرط لتمليك األرض لصاحب المنشآت هيدي في هذا الصدد يقضي. وقد كان نص المشروع التم 

. فعدل النص في لجنة مجلس الشيوخ واكتفى بأن الدفع مرهقاً لصاحب  صاحب األرض دفع المستحق عليه إذا هو تملك المنشآت

 "ألن المقصود هو مجرد اإلرهاق ال التثبت من عدم االستطاعة  "،  األرض
 (9 )

، إذا توافر  ويملك صاحب المنشآت األرض.  

، فإن االلتصاق إنما يكون سبباً لتملك لصاحب األرض للمنشآت ال لتملك صاحب المنشآت  ، ال بحكم االلتصاق شرط اإلرهاق

، بناء على إرادة منفردة تصدر من صاحب  . وإنما يملك صاحب المنشآت األرض ويلتزم بدفع التعويض بحكم القانون لألرض

، ألنه في حالة البناء  . وقد قصر حق تمليك األرض لصاحب المنشآت على حالة البناء بحسن نية دون حالة البناء بسوء نية ألرضا

، في حين أنه في حالة البناء بحسن نية ال يستطيع صاحب  بسوء نية يستطيع صاحب األرض أن يتفادى اإلرهاق بأن يطلب اإلزالة

ضاً عنه حق تمليك األرض لصاحب المنشآت تفادياً لإلرهاق األرض طلب اإلزالة فأعطى عو
 (1 )

  . 

، هو أال  ، فإن ملكيته هذه تكون معلقة على شرط واقف وإذا ملك صاحب األرض المنشآت بااللتصاق على النحو الذي قدمناه

                                                 

 .  "هذا ما لم يطلب صاحب المنشآت نزعها  "،  ، كما رأينا مدني 519إذ تقول العبارة األخيرة من الفقرة األولى من المادة  ( 2) 

 .  2هامش  175أنظر آنفاً ص  ( 1) 

أبريل  27، بالتطبيق لقواعد العدالة ) استئناف مختلط  نصوقد كان القضاء المختلط يجري في بعض أحكامه على هذا المبدأ دون  ( 9) 

نوفمبر سنة  12 – 21ص  92م  2527نوفمبر سنة  21 – 111ص  15م  2521أبريل سنة  19 – 999ص  15م  2521سنة 

. ويذهب بعض الفقهاء إلى  ( 91ص  51م  2515نوفمبر سنة  11 – 115ص  91 م 2519أبريل سنة  7 – 17ص  92م  2527

، نظراً ألن األرض تملك لصاحب المنشآت وهو حسن النية جبراً  التعويض العادل يمكن أن يكون أقل من قيمة األرض الحقيقية أن

. ويمكن القول بأنه إذا ثبت خطأ في جانب صاحب األرض بأن تركها مثالً  ( 972ص  111عليه ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

،  ، أمكن أن يكون صاحب األرض مسئوالً عن هذا الخطأ إلى أن استقرت في يد حائز حسن النيةتنتقل من يد إلى يد دون تحوط منه 

. أنظر أيضاً في هذه المسألة  وقد يستنزل جزء من قيمة األرض كتعويض مستحق في ذمة صاحب األرض لصاحب المنشآت

 .  159ص  – 155ص  212منصور مصطفى منصور فقرة 

 .  222فيما يلي فقرة  مدني 511أنظر المادة  ( 5) 

وقد جرت في لجنة مجلس الشيوخ أيضاً موازنة بين  – 2هامش  175أنظر ما دار في لجنة مجلس الشيوخ في هذا الشأن آنفاً ص  ( 9) 

ن مدني وحكم الفقه اإلسالمي الذي يقضي بأنه إذا اتضح أن قيمة البناء تزيد على قيمة األرض كا 1/  519الحكم الوارد في المادة 

، وهو  . وواضح أن معيار الفقه اإلسالمي صاحب األرض بالخيار بين تمليك األرض لصاحب المنشآت أو استبقاء هذه المنشآت

 1/  599. وواضح أيضاً أن المعيار الذي أخذت به المادة  ، هو معيار موضوعي أو مادي زيادة قيمة المنشآت على قيمة األرض

ً مدني وهو أن يرهق التعويض صاحب ا . وفي ضوء ما هو واضح في شأن كل من  ، هو معيار شخصي أو ذاتي ألرض شخصيا

أن المعيار الوارد في المادة  "المعيارين يجب فهم العبارة التي وردت في محضر لجنة مجلس الشيوخ على لسان رئيس اللجنة من 

) مجموعة األعمال التحضيرية  "المعيار الشخصي ، وأنه يفضل  معيار شخصي وأن المعيار الوارد في الفقه اإلسالمي معيار مادي

، أن  ، كما هو ظاهر من استبقاء المعيار الشخصي دون المعيار الموضوعي . فمعنى الشطر األخيرة من العبارة ( 911ص  1

ن مع ذلك . قار ، ال أن المعيار الموضوعي يفضل ) أفضل من ( المعيار الشخصي رئيس اللجنة يفضل ) يؤثر ( المعيار الشخصي

 .  : وهو يأخذ بالمعيار الموضوعي ويشترط زيادة قيمة البناء على قيمة األرض 2هامش  291 ص 97فقرة  1محمد علي عرفة 

 .  972ص  111عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 95أنظر في هذا المعنى إسماعيل غانم ص  ( 1) 
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، ولم تنزع المنشآت من  الواقف. فإذا تحقق الشرط  يطلب صاحب المنشآت نزعها أو يطلب هو تمليك األرض لصاحب المنشآت

، ويكون لتحقق الشرط أثر  ، فإن صاحب األرض يتملك المنشآت بااللتصاق كما قدمنا األرض وبقيت األرض على ملك صاحبها

، وقد سبق تقرير ذلك في مواضع مختلفة  ، فيستند إلى الوقت الذي أدمجت فيه المنشآت في األرض رجعي
 (2 )

  . 

 .  عليها األحكام العامة لاللتصاق في صورته الثانية فروض أخرى تسري - 2

 فرض ما إذا رخص صاحب األرض للباني في البناء  - 115

 مدني على ما يأتي : 511نص قانوني : تنص المادة  –

 ، فال يجوز لهذا المالك إذا لم يوجد إذا أقام أجنبي منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على ترخيص من مالك األرض " 

، أن يؤدي إليه أحد القيمتين  ، إذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها . ويجب عليه اتفاق في شأن هذه المنشآت أن يطلب إزالتها

 "المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة السابقة 
 (1 )

  . 

، إذ هو قد حصل على ترخيص  ويخلص من هذا النص أننا نواجه هنا فرضاً يكون فيه الباني غير حائز لألرض بنية تملكها

. ولكنه بالترخيص  ، وال يضع يده عليها بنية تملكها . وهذا إقرار منه بأن األرض ليست ملكه من صاحب األرض في إقامة البناء

، ومن ثم يكون في وضع الحائز حسن النية الذي يعتقد أن له  الذي حصل عليه من صاحب األرض يكون له الحق في إقامة البناء

، فليس هناك اتفاق بين صاحب األرض ومن أقام  . والمفروض أن الترخيص قد سكت عن مصير المنشآت حق في إقامة المنشآتال

، أو ما إذا كان له أو لصاحب  ، وفي نظير أية قيمة يكون هذا التملك المنشآت على ما إذا كان صاحب األرض يتملك هذه المنشآت

، يرخص له المؤجر في البناء في العين المؤجرة  ن المثل الظاهر لهذا الوضع هو المستأجر. وكا المنشآت الحق في طلب إزالتها

دون أن يتفق معه على مصير المنشآت 
 (9 )

، لوال أن القانون أورد نصوصاً خاصة بعقد اإليجار يجب تطبيقها دون تطيق األحكام  

العامة في االلتصاق على ما سيجئ 
 (5 )

، وقد بنى بترخيص  الباني قد بنى في أرض ترتب له عليها حق انتفاع، ويمكن افتراض أن  

                                                 

 .  299وفقرة  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2912ص : ورد هذا النص في المادة تاريخ الن ( 1) 

، فمجلس الشيوخ  559. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 557ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 915ص  – 919ص  1ة ) مجموعة األعمال التحضيري 511تحت رقم 

، يكون مالكاً لتلك  ، بدون شرط وال قيد : من بنى أو غرس في أرض بإذن صريح من مالكها 75ويقابل النص في التقنين المدني المختلط م 

، إذ يملك األرض لصاحب المنشآت لمجرد ترخيص صاحب األرض ي  . ) وهذا الحكم غريب يخرج على القواعد المألوفة األرض

من  511. والصحيح هو ما ورد في المادة  . ويعتبر أن هذا الترخيص بمثابة تمليك ضمني لألرض إقامة المنشآت دون شرط وال قيد

، إذ المعقول أن كل ما يترتب على ترخيص صاحب األرض في إقامة منشآت في أرضه أن يعتبر صاحب  التقنين المدني الجديد

 .  ق في إقامة المنشآت عند إقامتها (المنشآت حسن النية يعتقد أن له الح

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ال مقابل    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 599م     التقنين المدني الليبي

ينهما اتفاق على مصير ما ، فإن لم يكن ب : إذا أحدث شخص منشآت من عنده وعلى أرض غيره بإذن 2212 التقنين المدني العراقي م

، أن يؤدي إليه  ، إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها . ويجب عليه ، فال يجوز لصاحب األرض أن يطلب قلع المحدثات أحدثه

 .  قيمتها قائمة

يض صاحب المنشآت ، فيما عدا أن التقنين العراقي ال يجعل الخيار لصاحب األرض في تعو ) والتقنين العراقي يتفق مع التقنين المصري

مدني  2219، كما هو شأن أي حائز حسن النية في هذا التقنين : م  ، بل يلزمه بأن يؤدي قيمة المنشآت قائمة بإعطائه أقل القيمتين

 .  عراقي (

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 .  992ص  1التحضيرية أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال  ( 9) 

 .  221أنظر ما يلي فقرة  ( 5) 
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، فهنا يكون المنتفع قد بنى في األرض المنتفع بها بعد  من مالك الرقبة دون أن يتضمن هذا الترخيص اتفاقاً على مصير البناء

الحصول على ترخيص من مالك األرض 
 (2 )

  . 

، إال أنه حصل على  ، فهو إن كان يعلم أنه غير مالك لألرض اني حسن النيةوفي هذا الفرض ال شك في وجوب اعتبار الب

. وعلى هذا يكون في وضع مماثل تماماً لوضع الحائز الذي يعتقد  . فله إذن الحق في إقامته رخصة من صاحب األرض في البناء

 .  مدني فما قدمناه 519، وهو الوضع المنصوص عليه في المادة  بحسن نية أن له الحق في إقامة البناء

مدني سالفة الذكر فعالً هذه  511، وقد طبقت المادة  مدني في هذا الفرض 519وعلى ذلك فالواجب تطبيق أحكام المادة 

، فيبقى البناء إذن في  ، أن يطلب إزالته ، بعد أن رخص في إقامة البناء . فهي تقضي بأن مالك األرض ال يجوز له األحكام

، قيمة زيادة ثمن األرض بسبب البناء وقيمة  ، ويدفع تعويضاً للبناني أقل القيمتين صاحب األرض بااللتصاق، ويتملكه  األرض

، على أن يعيد األرض إلى أصلها أو  ، أن يطلب نزع البناء من األرض ، ال لصاحب األرض . ويجوز للباني المواد مع أجر العمل

. ويشترط في ذلك أال يكون نزع البناء من شأنه أن يضر  جراء نزع البناء يعوض صاحبها عن الضرر الذي عسى أن يصيبها من

 ً  .  ، وإال كان الباني متعسفاً في استعمال حقه في طلب نزع البناء باألرض ضرراً جسيما

 519، نفس األحكام الواردة في المادة  مدني سالفة الذكر 511، بموجب المادة  ونرى من ذلك أننا طبقنا في هذا الفرض

، ومن ثم  . وال شك في حسن نية الباني في فرضنا هذا ، وهي األحكام العامة في االلتصاق فيما إذا كان الباني حسن النية مدني

، وتسري بما أوردناه من تفصيالت فيما أسلفناه  مدني كما نرى 511تسري األحكام العامة في االلتصاق بصريح نص المادة 
 (1 )

  . 

، يحيز لصاحب األرض أن يملك األرض للبناني  مدني 519خاصاً نصت عليه الفقرة الثانية من المادة غير أن هناك حكماً 

، إذا كان البناء قد بلغ حداً من الجسامة يرهق صاحب األرض أن يؤدي ما هو مستحق عنها  حسن النية في نظير تعويض عادل
 (9 

)
مدني على ها النص  511. ولم تشتمل المادة  إجراؤه إال بنص خاص ، فال يصح . ولما كان هذا الحكم هو حكم استثنائي محض 

. وال يستطيع صاحب  . ومن ثم يبدو أنه ال يجوز تطبيقه في الفرض الذي نحن بصدده مدني فيما رأينا 519كما اشتملت عليه المادة 

، وال يجوز له أن يملك األرض للبناني  يق االلتصاق، إال أن يتملك البناء بأدنى القيمتين بطر ، إذا لم يختر الباني نزع البناء األرض

ولو كان التعويض الواجب عليه دفعه مرهقاً له 
 (5 )

  . 

، وجب التمييز بين أمرين  فرض ما إذا بنى المنتفع في األرض المنتفع بها : وإذا بنى المنتفع في األرض المنتفع بها – 291

: 

لى ترخيص مالك الرقبة في البناء ) األمر األول ( أن يكون المنتفع قد حصل ع
 (9 )

، وتسري  . وهنا يعتبر بانياً حسن النية 

،  ، وعليه أنيدفع للمنتفع أدنى القيمتين . فيتملك صاحب الرقبة البناء بااللتصاق مدني 511و  519عليه تبعاً لذلك أحكام المادتين 

، أن يطلب نزع البناء من األرض على أن  ، إذا اختار ذلك وللمنتفع . قيمة المواد وأجر العمل وقيمة زيادة ثمن األرض بسبب البناء

، ولكن ليس لصاحب الرقبة أن يطلب إزالة البناء  يعيدها إلى أصلها
 (1 )

  . 

. وهنا  ) واألمر الثاني ( أن يكون المنتفع قد بنى في األرض المنتفع بها دون الحصول على ترخيص في ذلك من مالك الرقبة

                                                 

، وفي اعتباره بانياً في أرض غيره  أنظر في حالة بناء المنتفع في األرض المنتفع بها دون الحصول على ترخيص من مالك الرقبة ( 2) 

 .  291وهو سيء النية ما يلي فقرة 

 .  295أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  295 أنظر آنفاً فقرة ( 9) 

، بأنه ما دام صاحب األرض قد رخص لصاحب  ويمكن تعليل عدم األخذ بجواز تمليك األرض لصاحب المنشآت في هذا الفرض ( 5) 

. أما إذا كان الباني  ، فال يحق له أن يتمسك بأن التعويض مرهق له بعد أن صدر منه ترخيص في إقامة المنشآت المنشآت في إقامتها

، فمهما كانت نيته حسنة فإن التعويض يجوز أن يرهق صاحب األرض  من صاحب األرض في إقامة البناء لم يحصل على ترخيص

 .  ، فأجيز له تفادياً من هذا اإلرهاق أن يطلب تمليك األرض لصاحب المنشآت وهو لم يصدر منه ترخيص في البناء

 "، وكانت تجري على الوجه اآلتي :  من هذا المشروع 2151دة وكان المشروع التمهيدي للتقنين المدني يشتمل على نص هو الما ( 9) 

. وقد حذف  "، وعليه أن يثبت هذا الرضاء بالكتابة أو بما يقوم مقامها  ليس للمنتفع أن يحدث أي بناء أو غراس بغير رضاء المالك

بق إال تطبيق المبادئ العامة ) أنظر ما ، فلم ي في الهامش ( 991ص  1هذا النص في لجنة المراجعة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  ( 959يلي فقرة 

 .  299أنظر في ذلك آنفاً فقرة  ( 1) 
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، وإذا استبقاه  . فيجوز لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء مدني 515، وتسري عليه تبعاً لذلك أحكام المادة  اً سيء النيةيعتبر باني

، قيمة البناء مستحق اإلزالة أو قيمة ما زاد في ثمن األرض بسبب البناء  تملكه بااللتصاق على أن يدفع للمنتفع أدنى القيمتين
 (2 )

  .

، ألنه ال يستطيع أن يتمسك بأن له حقاً كمنتفع في البناء على  المنتفع الذي لم يحصل على ترخيص في البناء سيء النيةوقد اعتبرنا 

أن  "مدني توجب على المنتفع  577. فإن المادة  األرض المنتفع بها إذا لم يكن قد حصل على ترخيص في ذلك من مالك الرقبة

، وإذا  ، ويترتب على ذلك أنه ليس من حقه أن يغير حالة األرض المنتفع بها بإقامة بناء عليها " يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها

هو فعل فإنه يكون قد بنى وهو سيء النية فتسري عليه أحكام الباني سيء النية 
 (1 )

  . 

إذا بنى في األرض المنتفع بها . فالقضاء الفرنسي يذهب إلى أن المنتفع  وهذه المسألة محل خالف شديد في القانون الفرنسي

، شأن البناء في ذلك شأن  ، وجب عليه أن يترك البناء لمالك الرقبة دون أن يتقاضى منه أي تعويض دون ترخيص من مالك الرقبة

 ً هاء من يساير ، فمن الفق . أما الفقه الفرنسي فمنقسم التحسينات التي يجريها المنتفع في العين المنتفع بها فال يتقاضى عنها تعويضا

القضاء الفرنسي فيما ذهب إليه 
 (9 )

، ومنهم من يخالفه ويعامل المنتفع معاملة الباني سيء النية  
 (5 )

. أما في القانون المصري فال  

ن ، نصاً يحرم المنتفع م ( 955 ، كما تضمن التقنين المدني الفرنسي ) م ، إذ ال يتضمن التقنين المدني المصري محل لهذا الخالف

، وهو النص الذي قاس عليه القضاء الفرنسي حرمان المنتفع  الرجوع بالتحسينات التي أجراها في العين المنتفع بها على مالك الرقبة

، له الحق  ، في القانون المصري من الرجوع بأي تعويض على مالك الرقبة فيما يقيمه من منشآت في العين المنتفع بهاز فالمنتفع إذن

، ولكنه يعتبر بانياً سيء النية ما دام لم يحصل على ترخيص في البناء  لتعويض على مالك الرقبة فيما يقيمه من بناءفي الرجوع با

من مالك الرقبة كما سبق القول 
 (9 )

  . 

  فرض ما إذا بنى المالك ثم أبطلت ملكية أو فسخت – 117

ً ، بل نواجه  ، وهنا أيضاً ال نواجه حائزاً لألرض بنية تملكها ، ثم أبطلت ملكيته  مالكاً لألرض وقد بنى فيها وهو ال يزال مالكا

 .  . فتسري عليه األحكام العامة لاللتصاق سريانها على الحائز لألرض بنية تملكها أو فسخت

. فهنا يكون الباني غير مالك  ونستعرض بادئ ذي بدء فرضاً يكون فيه الباني واضعاً يده على األرض بموجب عقد باطل

. فإن كان يعلم أن عقده باطل وأنه ال يملك  ، ويكون بانياً في أرض غيره بنية سيئة أو بنية حسنة بحسب األحوال رض أصالً لأل

، ويكون لمالك األرض حق اإلزالة أو حق استبقاء البناء وتملكه بااللتصاق في مقابل أدنى  ، فهو بان سيء النية األرض بهذا العقد

مدني على التفصيل الذي قدمناه  515، وذلك كله وفقاً ألحكام المادة  مستحق اإلزالة أو قيمة زيادة األرض ، قيمة البناء القيمتين
 (1 

)
، وال يكون لمالك  ، كان بانياً حسن النية . وإن كان ال يعلم ببطالن عقده ويعتقد وقت أن بنى أنه مالك لألرض وأن له حق البناء فيها 

. ولكن  ، قيمة المواد مع أجر العمل أو قيمة زيادة األرض البناء بااللتصاق في مقابل أدنى القيمتيناألرض حق اإلزالة بل يتملك 

مدني على التفصيل  519، وذلك كله وفقاً ألحكام المادة  ، ويكون لمالك األرض تمليكها للبناني يكون للباني حق نزع البناء إذا شاء

الذي قدمناه 
 (1 )

  . 

، وتبين أن  . فإذا أبطل العقد كان إبطاله بأثر رجعي ، وبني قبل إبطال العقد كاً لألرض بعقد قابل لإلبطالوقد يكون الباني مال

، وتسري عليه أحكام المادة  ، كان بانياً سيء النية ، فإن كان يعلم بعيوب عقده وأنه قابل لإلبطال الباني قد بنى في أرض ال يملكها

                                                 

 .  299أنظر في تفصيل ذلك ما قدمناه آنفاً فقرة  ( 2) 

غرس في  وقد نقص قانون الملكية العقارية اللبناني صراحة على أن المنتفع إذا بنى أو – 11ص  91عبد المنعم البدراوي فقرة  ( 1) 

من  121، إذ تنص الفقرة األخيرة من المادة  األرض المنتفع بها تسري عليه أحكام الباني أو الغارس في أرض غيره وهو سيء النية

، تطبق هذه األحكام) أحكام الباني أو الغارس وهو سيء النية ( على المنتفع  وعند انقضاء أجل االنتفاع "هذا القانون على ما يأتي : 

 .  "كون قد شيد أبنية أو غرس أغراساً في األرض الذي ي

 .  919بودري وشوفو فقرة  ( 9) 

كوالن وكابيتان  – 715فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 191ص  199وفقرة  19هامش  919ص  195فقرة  1أوبري ورو  ( 5) 

 .  2191وقرب مازو فقرة  – 2255فقرة  2ودي المور انديير 

 .  99فقرة  1ك وأن المنتفع يعتبر بانياً حسن النية حتى لو لم يحصل على ترخيص في البناء : محمد علي عرفة أنظر عكس ذل ( 9) 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  295أنظر آنفا فقرة  ( 1) 
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،  ، فإنه يكون بانياً حسن النية بعيوب العقد ويعتقد أنه يملك األرض وأن له الحق في إقامة البناء. أما إذا كان ال يعلم  مدني 515

 .  مدني 519وتسري عليه أحكام المادة 

ً  وقد يكون الباني مالكاً لألرض ، مثل ذلك مشتر لألرض لم يدفع  ، ثم فسخت ملكيته ، وقد بنى عليها وهو ال يزال مالكا

، والثاني يعاد البيع على مسئوليته  . فاألول يفسخ عقده بأثر رجعي عليه مزاد األرض وتخلف عن دفع باقي الثمن، أو رأس  الثمن

، وهذا وذاك يعتبران أنهما لم يملكا األرض أصالً وأنهما وقت أن بنيا فيها لم يكن لهما  ويفسخ رسو المزاد عليه بأثر رجعي كذلك

، فإن كال منهما يعتبر بانياً في أرض غيره  بب الفسخ راجعاً إلى خطأهما إذ تخلفا عن دفع الثمن. ولما كان س الحق في إقامة البناء

مدني  515، فتسري عليه أحكام المادة  وهو سيء النية
 (2 )

  . 

، فتحقق الشرط  ، أو رأس عليه مزاد األرض وقررت عليه الزيادة بالعشر وقد يكون الباني مشترياً لألرض تحت شرط فاسخ

. فيعتبر المشتري تحت شرط فاسخ إذا تحقق الشرط  الفاسخ بأثر رجعي أو رسا المزاد على شخص غير من رسا عليه المزاد األول

 519، فتسري عليه أحكام المادة  ، كل منهما قد بنى في أرض غيره وهو حسن النية ، وكذلك الراسي عليه المزاد األول بغير خطئه

، وتسري عليه أحكام المادة  ، فإنه يعتبر بانياً في أرض غيره وهو سيء النية الفاسخ بخطأ المشتري. أما إذا تحقق الشرط  مدني

مدني  515
 (1 )

  . 

 فرض ما إذا بنى البائع في األرض المبيعة قبل تسجيل عقد البيع أو بنى المشتري في هذه األرض قبل التسجيل :  - 118

 ً  .  ، ويكون المشتري غير مالك لها ل عقد البيع يبقى البائع مالكاً لألرض، فقبل تسجي إذا باع شخص لشخص آخر أرضا

، فهل يعتبر البائع بانياً في أرض  ، ثم سجل عقد البيع قانتقلت الملكية إلى المشتري فإذا بنى البائع في األرض قبل التسجيل

، فتنتقل  لتسجيل أثراً رجعياً فيما بين البائع والمشتريغيره وتجري عليه أحكام االلتصاق؟ ال يمكن القول بذلك إال إذا سلمنا بأن ل

. فيتبين أن البائع قد بنى في  من وقت انعقاد البيع ال من وقت التسجيل –بالنسبة إلى البائع وحده  –الملكية بالتسجيل إلى المشتري 

، ويكون  مدني 515ه أحكام المادة . وتسري علي ، فيكون بانياً في أرض الغير وهي سيء النية األرض وهي في ملك المشتري

، قيمة البناء مستحق الهدم أو قيمة ما زاد في ثمن  للمشتري الحق في طلب إزالة البناء أو استبقائه في مقابل دفع أدنى القيمتين

 .  األرض بسبب البناء

، فعند أن التسجيل ليس له  المتعاقدين، ولكنه لم يؤسسها على فكرة األثر الرجعي للتسجيل فيما بين  أخذ القضاء بهذه الحلول

، ولكنه لما كان ملتزماً  . بل اعتبر البائع وهو يبني في األرض التي باعها قبل التسجيل يبني في أرض يملكها هذا األثر الرجعي

في األرض يكون قد أخل ، فإنه ببنائه  مدني ( 592 بموجب عقد البيع أن يسلم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ) م

. ولكن القضاء  ، ويكون هذا تعويضاً عينياً عن اإلخالل بالتزامه . وقد كان مقتضى ذلك أن يجبر البائع على إزالة البناء بهذا االلتزام

دة في ، فأجرى عليه أحكام االلتصاق الوار شبه البائع وهو يبني في األرض قبل التسجيل بالباني في أرض غيره وهو سيء النية

، وأجاز للمشتري إذا طلب البائع إزالة البناء أن يستبقيه في مقابل دفع قيمته مستحق الهدم أو  مدني عن طريق القياس 515المادة 

دفع ما زاد في ثمن األرض بسبب البناء 
 (9 )

، وقد قررنا عند الكالم في البيع أننا نذهب إلى  . وفي رأينا أن هذا القضاء محل للنظر 

                                                 

محمد علي  – 5 22فقرة  9محمد كامل مرسي  – 517فقرة  2الوسيط  – 19ص  99م  2511ديسمبر سنة  9استئناف مختلط  ( 2) 

 .  572 ص 199أحمد نجيب الهاللي وحامد زكي في البيع فقرة  – 111عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 51ص  92فقرة  1عرفة 

، فهو يطبق أحكام  وهذا ما جرى عليه القضاء في فرنسا – 19ص  91عبد المنعم البدراوي فقرة  – 199شفيق شحاتة فقرة  ( 1) 

، إال  ، ويعتبره في األصل حسن النية نسي ( على المالك تحت شرط فاسخ الذي يبني قبل تحقق الشرطمدني فر 999 االلتصاق ) م

داللوز  2791مارس سنة  99، أو كان قد بنى بعد أن رفعت عليه دعوى الفسخ ) نقض فرنسي  إذا كان تحقق الشرط قد وقع بخطأه

 – 2591داللوز  259فبراير سنة  29بواتييه  – 122 – 1 – 57داللوز  – 2 – 91سيريه  2791أبريل سنة  25 – 19 – 2 – 91

 9بالنيول وريبير وبيكار  – 27هامش  911ص  19فقرة  1. وانظر في هذه المسألة في الفقه الفرنسي أو برى ورو  ( 299 – 1

 19فقرة  constructionظ لف 2أنسيكلوبيدي داللوز  – 2199مازو فقرة  – 1512فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 111فكرة 

 .  11فقرة  –

،  إنه إذا أحدث البائع بناء جديداً أو زيادة في المبيع قبل التسليم "وقالت محكمة استئناف مصر في أسباب حكمها في هذا المعنى :  ( 9) 

، غير أن باقي  من يوم حصوله ، ألن بالتسجيل تنتقل الملكية ، حتى ولو كان ذلك قبل تسجيل العقد فيعتبر كأنه أقامه في غير ملكه

، ألنها في الحقيقة التزامات شخصية تأخذ حكمها  االلتزامات األخرى الناشئة من البيع تكون واجبة األداء من تاريخ التعهد بالبيع
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سجيل أثراً رجعياً فيما بين البائع والمشتري أن للت
 (2 )

، وقد بنى في األرض  . فلو أخذنا بهذا الرأي لظهر في وضوح أن البائع 

، ويملكها منذ  ، إنما يبني في أرضه ال يملكها إذ هي مملوكة للمشتري بعد أن سجل عقد البيع المبيعة قبل التسجيل ثم سجل العقد

، وال نحتاج إلى القول بأن  . فتستقيم الحلول التي أخذ بها القضاء التسجيل وذلك بالنسبة إلى البائع وحدهانعقاد البيع ال من وقت 

، فنثبت له الملكية من جهة  ، يعتبر كالباني في ملك غيره ، وقد بنى في أرض يملكها ما دام البيع لم يسجل وقت إقامة البناء البائع

وال شك في أن القول  "، عندما واجهنا هذه المسألة عند الكالم في عقد البيع :  ا في هذا الصدد. وقد قلن وننفيها عنه من جهة أخرى

. فإننا إذا أنكرنا األثر  من إنكار هذا األثر –من ناحية الصناعة القانونية  –باألثر الرجعي ) فيما بين المتعاقدين ( هنا أفضل 

، من طريق أن  . وال يمكن الوصول يم بأن البائع قد بنى في ملكه وقت أن بنى، كان من الواجب التسل ، كما فعل القضاء الرجعي

، إال إلى شيء قريب مما وصلت إليه  البائع ملزم بأال يحدث تغييراً في العين المبيعة وهو الطريق الذي اختارته محكمة النقض

، فيطلب إليه تنفيذ  بالتزامه في أال يبني في األرض المبيعة. وكل ما نصل إليه هو أن البائع قد أخل  ، ولكنه ليس هو بالذات المحكمة

 ً ً  التزامه عينا ، فال يستطيع المشتري إجباره على  ، وقد يؤثر ذلك على أن يأخذ ثمن البناء مستحق الهدم ، فيهدم البناء ويأخذه أنقاضا

ا عن طريق مأمون إلى النتيجة التي نشدتها محكمة ، لوصلن . فواضح إذن أننا لو أخذنا بفكرة األثر الرجعي للتسجيل إبقاء البناء

، وإجباره إذا شاء المشتري على إبقاء البناء في األرض مقابل قيمته مستحق  النقض وهي اعتبار البائع بانياً بسوء نية في أرض غيره

 "الهدم 
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

،  في المبيع . ومن حيث إنه من ضمن هذه االلتزامات امتناع البائع بمجرد التعهد عن كل ما يزيد أو ينقص القانوني من وقت التعهد

. ومن حيث إن هذه الزيادة ال يمكن تسليمها للمشتري دون  وهو التزام يقتضيه االلتزام بتسليم المبيع كما هو وقت التعهد المذكور

 ، وعلى المشتري الذي يقبل البيع بهذه الزيادة أن يتبع القواعد التي ، ألن في ذلك إثراء من غير مقابل يحرمه القانون المدني مقابل

ص  97رقم  29المحاماة  2519فبراير سنة  19) استئناف مصر  "رسمها القانون فيما يختص بالغراس أو البناء في أرض الغير 

51 )  . 

. فإذا هو أقدم قبل نقل  ، وقضت بأن البائع ملزم بتسليم العقار بحالته التي هو عليها وقت تحرير العقد وقد أيدت محكمة النقض هذا الحكم

، فأحدث زيادة في هذا العقار ) بناء ( بينما المشتري يطالبه ويقاضيه لتنفيذ  للمشتري بتسجيل العقد أو الحكم بصحة التعاقدالملكية 

كأنه أحدث تلك الزيادة في  –بعد أن صدر الحكم بصحة التعاقد وسجل  –، فال مخالفة لقانون التسجيل في أن تعتبره المحكمة  تعهده

 2591ديسمبر سنة  7صل في أمرها قياساً على حالة من أحدث غراساً أو بناء في ملك غيره ) نقض مدني ، يف أرض مملوكة لغيره

 .  ( 192ص  117رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  15وأنظر أيضاً نقض مدني  – 291ص  72رقم  2مجموعة عمر 

 .  171فقرة  – 171فقرة  5الوسيط  ( 2) 

إن البائع إذا أصر على نزع البناء وأخذه أنقاضاً يكون متعسفاً في استعمال  "وقد قيل  – 915ص  – 919ص  179فقرة  5الوسيط  ( 1) 

) حلمي بهجت  "، إذ أن نزع البناء ليس في مصلحته ما دام المشتري يعرض عليه تعويضاً ال يقل عن قيمة البناء مستحق الهدم  حقه

لذي يمكن استخالصه من تطبيق قواعد البيع في الفرض الذي نحن بصدده هو . وا ( 192ص  9بدوي في مجلة القانون واالقتصاد 

. فإذا طلب المشتري التعويض  ، بأن أحدث فيها بناء أن البائع قد أخل بالتزامه من تسليم األرض المبيعة بحالتها وقت انعقاد البيع

 ً ، وليس هذا حقاً للبائع حتى يحتمل القول بأنه يتعسف في  ، أجبر البائع على هدم البناء وإعادة األرض إلى حلتها وقت البيع عينا

. وإذا لم يطلب المشتري من البائع هدم البناء تعويضاً عينياً عن إخالله بالتزامه من تسليم  ، بل هو التزام يجب عليه القيام به استعماله

وعليه إذن أن يدفع للبائع قيمة زيادة ثمن األرض بسبب ،  ، يكون بذلك قد قبل بقاء البناء قائماً في األرض العين بحالتها وقت البيع

، أو أن يستبقى البناء مع دفع قيمة  . فالمشتري إذن بين أمرين : إما أن يجبر البائع على هدم البناء وإعادة األرض إلى أصلها البناء

ان يستطيع المطالبة به بموجب قواعد ، وك . والذي ال يستطيع المطالبة به بموجب قواعد البيع زيادة ثمن األرض بسبب البناء

 .  ، هو استبقاء البناء مع دفع قيمته مستحق الهدم االلتصاق

،  ، وليس له أن يجبره على ترك البناء حتى لو عرض عليه الوفاء بما أنفقه فيه وهناك رأي يذهب إلى أن للمشتري إلزام البائع بهدم البناء

، وإذا أراد المشتري أن تنتقل ملكية البناء  اء إليه فال بد له من اتفاق جديد مع البائع على ذلكوإذا أراد المشتري أن تنتقل ملكية البن

، وتنتقل ملكية البناء إلى المشتري بموجب هذا االتفاق الجديد الذي يخضع بدوره  إليه فال بد له من اتفاق جديد مع البائع على ذلك

. ويؤخذ على هذا الرأي أنه  ( 17ص  - 11حسن كيرة ص  – 19ص  – 15 ص 91فقرة  1إلجراء التسجيل ) محمد علي عرفة 

، وهذه هي الحالة المنتظر  لم يواجه حالة ما إذا لم يطلب المشتري هدم البناء ولم يستطع الوصول إلى اتفاق مع البائع في شأنه

، ونزع البناء من األرض التزام على البائع  لك. فهل ينزع البائع البناء من األرض دون أن يطلب منه المشتري ذ وقوعها في الغالب
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،  ، ثم سجل العقد قبل تسجيل عقد البيع، على عكس الفرض الذي قدمناه أن المشتري هو الذي بنى في األرض  وإذا فرضنا

، لتبين أن  . ذلك أنه لو قيل باألثر الرجعي فالقول باألثر الرجعي للتسجيل فيما بين المتعاقدين ال تصبح له أهمية في هذه الحالة

، لتبين   من وقت تسجيل البيع، إال ، فيما بين البائع والمشتري . وإذا قيل بأن التسجيل ال ينقل ملكية األرض المشتري قد بنى في ملكه

، فال يعود للبائع شأن بالبناء الذي أقامه المشتري قبل  ، ولكنه أصبح هو نفسه المالك بالتسجيل أن المشتري قد بنى في غير ملكه

التسجيل 
 (2 )

، فانتقلت  يل عقده. ولكن تدق المسألة لو أن مشترياً ثانياً من البائع سبق المشتري األول الذي بنى في األرض إلى تسج 

. ونرى أن الواجب في هذه الحالة معاملة المشتري األول معاملة الباني في أرض  الملكية إلى المشتري الثاني دون المشتري األول

. ومن ثم تسري عليه أحكام  ، ألنه وقت أن بنى كان يعتقد أنه ال يتعدى على حق ألحد وأن له حقاً في البناء غيره وهو حسن النية

، ويتملك المشتري الثاني البناء بااللتصاق على أن  مدني وهي األحكام العامة لاللتصاق فيما إذا كان الباني حسن النية 519لمادة ا

. ويكون للمشتري األول  ، قيمة المواد مع أجر العمل أو قيمة ما زاد في ثمن األرض بسبب البناء يدفع للمشتري األول أدنى القيمتين

، كما يكون للمشتري الثاني أن يملك األرض للمشتري األول في مقابل  لبناء من األرض مع إعادتها إلى أصلهاالحق في نزع ا

                                                                                                                                                                    

، أو يستبقى المشتري البناء دون اتفاق مع البائع وإذا استبقاه فأية قيمة يلتزم بدفعها للبائع في مقابل البناء؟ يبدو أن  ال حق له كما قدمنا

، وليس  ثمن األرض بسبب البناء كما سبق القولالحل العادل في هذه الحالة هو أن المشتري يستبقى البناء في مقابل دفع قيمة زيادة 

، وهي القواعد التي لجأ  . وكانت قواعد االلتصاق تجنبنا كل هذه المشاكل له على أية حال أن يستبقيه فيم قابل دفع قيمته مستحق الهدم

لنا بأن للتسجيل أثراً رجعياً فيما بين البائع ، ولكن تطبيقها ال يستقيم من ناحية المنطق القانوني إال إذا ق إليها القضاء فعالً كما رأينا

 .  والمشتري

أو كما تقول محكمة النقض إن البيع غير المسجل يخول المشتري االنتفاع باألرض فله حق البناء عليها على سبيل البقاء واالستقرار  ( 2) 

ولكن األثر الرجعي  –(  211ص  57قم ر 2مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  21فيكون البناء ملكاً له ) نقض مدني 

، تكون له أهمية عملية فيما إذا أراد المشتري أن يشفع  ، إذا بنى المشتري في األرض قبل التسجيل للتسجيل فيما بين البائع والمشتري

ري أن يأخذ األرض . ونرى في هذه الحالة أن للمشت بالبناء الذي أقامه في األرض المجاورة التي بيعت قبل أن يسجل عقد البيع

بالنسبة إلى مشتري األرض المجاورة المشفوع منه وهو ليس  –، ألن التسجيل يجعله مالكاً  المجاورة بالشفعة بعد أن يسجل عقد البيع

، فيكون هذا قد بنى في ملكه وتملك كال من األرض  من وقت انعقاد البيع الصادر للمشتري الشفيع –من الغير في معنى السجيل 

. بل إننا نرى أن  ، ومن ثم يجوز له األخذ بالشفعة ، أي قبل البيع الصادر لمشتري األرض المجاورة ناء من وقت انعقاد البيعوالب

، منذ  ، بعد تسجيل عقد البيع ، إذ هو بتملك هذه األرض ، حتى لو لم يبن في األرض التي اشتراها المشتري الشفيع يأخذ بالشفعة

، ومن ثم يجوز له أن يشفع باألرض  بالنسبة إلى مشتري األرض المجاورة فيكون جاراً مالكاً في معنى الشفعة، وذلك  انعقاد البيع

 .  ( 917ص  – 911ص  175فقرة  5التي اشتراها دون حاجة إلى أن يقيم عليها بناء ) أنظر الوسيط 

ل التسجيل الحق في أن يشفع في األرض المجاورة إذا بيعت وقد ذهبت محكمة النقض إلى إعطاء المشتري الذي بنى في األرض المشتراه قب

، ولكنه يشفع بالبناء الذي أقامه ال باألرض التي اشتراها إذ هو ال يتملكها إال من وقت التسجيل بحسب المبدأ الذي  قبل التسجيل

، وملكيته له ملكية مصدرها  ن يتملك األرض. أما البناء الذي أقامه المشتري فإنه يتملكه منذ إقامته وقبل أ سارت عليه محكمة النقض

، ذلك أن  . وال مخالفة في ذلك لقانون التسجيل ، ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جاراً مالكاً للبناء واقعة البناء على سبيل القرار

ى ملكية البناء استقالالً عن ، وإنما يقيمه عل الشفيع مشتري األرض بعقد غير مسجل ال يؤسس حقه في طلب الشفعة على عقد شرائه

. كما ال مخالفة ألحكام الملكية بااللتصاق وقاًل بأن بائع األرض يعتبر في حكم القانون وبالنسبة للكافة هو وحده مالك البناء  األرض

تصاق إنما يقرر في ، ذلك بأن القانون إذ يعتبر مالك األرض مالكاً للبناء بفعل االل الذي أقامه المشتري الذي لم يسجل عند شرائه

، فإنه  ، كما إذا خول مالك األرض لمستأجرها الحق في إقامة المنشآت وتملكها صالح المالك قرينة غير قاطعة قابلة إلثبات العكس

يح أو . فمناط تطبيق قواعد االلتصاق أال يكون ثمة إذن صر في هذه الحالة يعتبر مالكاً لما يقيمه عليها من بناء على اعتبار أنه عقار

، امتنع  . فحيثما وجد اتفاق أو إذن صريح أو ضمني من مالك األرض للغير ضمني من مالك األرض للغير بأحداث هذا البناء

، ووجب اعتبار البناء عقاراً مستقالً عن األرض وملكاً  من القانون المدني القديم 19التحدي بقواعد االلتصاق وفقاً ألحكام المادة 

، إذا ما أوفى بهذا االلتزام فقد نقل  ، وهو ملزم بتسليم المبيع للمشتري وعدم التعرض له . وال نزاع في أن البائع خالصاً لمن أقامه

) نقض مدني  "، ومنها البناء على سبيل البقاء والقرار  . وكان لهذا األخير أن ينتفع به بكافة وجوه االنتفاع للمشتري حيازة المبيع

.  ( 91فقرة  1وأنظر في انتقاد هذا الحكم محمد علي عرفة  – 211ص  57رقم  2أحكام النقض  مجموعة 2599يناير سنة  21

 .  ( 275وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في الشفعة ) أنظر ما يلي فقرة 
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 .  تعويض عادل إذا كان التزامه بدفع أدنى القيمتين للمشتري األول في مقابل تملكه البناء بااللتصاق مرهقاً له

 أداء التعويض لصاحب المنشآت - 3

 حق صاحب المنشآت في حبس األرض حتى يستوفي التعويض وحق صاحب األرض في تقسيط دفع التعويض :  – 119

، عندما يتملك بااللتصاق المنشآت التي أقامها أجنبي  رأينا فيما تقدم أن األحكام العامة لاللتصاق توجب على صاحب األرض

. فهو إذا كان حسن  كان من أقام المنشآت حسن النية أو سيئها، دفع تعويض لصاحب المنشآت يختلف باختالف ما إذا  في أرضه

، كان التعويض الذي يلتزم به صاحب األرض أدنى القيمتين : قيمة المواد مع أجر العمل أ وقيمة ما زاد في ثمن األرض بسبب  النية

، فقد  وهناك تعويض آخر في هذا الفرض.  . وهذا ما لم يختر صاحب المنشآت نزع البناء من األرض وإعادتها إلى أصلها المنشآت

، وذلك في مقابل تعويض عادل  يختار صاحب األرض تمليك األرض لصاحب المنشآت إذا كان التعويض المستحق عليه مرهقاً له

 ، كان . وإذا كان من أقام المنشآت سيء النية عن األرض يكون الملتزم به في هذه الحالة هو صاحب المنشآت نحو صاحب األرض

. ويكون التعويض الملتزم به في هذه الحالة نحو  ، وله أن يستبقيها ويتملكها بااللتصاق لصاحب األرض أن يطلب إزالة المنشآت

 .  ، قيمة المنشآت مستحقة لإلزالة أو قيمة زيادة ثمن األرض بسبب هذه المنشآت صاحب المنشآت هو أدنى القيمتين

، وكان األول هو الذي يحوز  . صاحب المنشآت قبل صاحب األرض ذه األحوال، في أغلب ه ولما كان التعويض يستحقه

. وقد يكون  ، فمن حقه طبقاً للقواعد العامة أن يحبس األرض حتى يستوفي التعويض المستحق له األرض التي أقام عليها المنشآت

المنشآت لصاحب األرض عند تمليك األرض ، في جميع األحوال المتقدمة بما فيها حالة التعويض الذي يدفعه صاحب  التعويض

 .  ، فأجاز له القانون تيسيراً عليه أن يطلب التقسيط في الوفاء بهذا التعويض ، عبئاً ثقيالً على المدين به لصاحب المنشآت

 ونبحث كالً من هذين األمرين :

 حبس صاحب المنشآت للمنشآت حتى يستوفى التعويض :  - 111

، حالة تمليك األرض لصاحب المنشآت فيما إذا كان هذا األخير حسن النية وكان يرهق  ما قدمنا، ك هنا يجب أن نستبعد

،  . ذلك ألن األرض والمنشآت تكون في هذه الحالة في حيازة صاحب المنشآت صاحب األرض أن يدفع له التعويض المستحق عليه

، فال يتصور إذن  التعويض فهو صاحب األرض وال يحوز شيئاً . أما الدائن ب فهو الحائز وهو في الوقت ذاته المدين بالتعويض

 .  إعطاؤه حق حبس المنشآت حتى يستوفي التعويض المستحق له

، عندما يكون دائناً بالتعويض لصاحب األرض على التفصيل الذي سبق أن  وإنما يثبت حق الحبس المنشآت لمن أقامها

، حتى يستوفي التعويض  ، ومعها األرض ضرورة يستطيع أن يحبس المنشآت، و ، فهو الحائز لألرض والمنشآت معاً  بسطناه

لكل من  - 2 "مدني إذ تقول :  151، وهي مقررة في المادة  . وهذا الحق في الحبس يثبت له بموجب القواعد العامة المستحق له

، أو ما  مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام  التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به

، إذا هو أنفق عليه  ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه - 1.  دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا

إال أن يكون االلتزام بالرد  ، ، فإنه له أن يمتنع عن ردها هذا الشيء حتى يستوفي ما هو مستحق له مصروفات ضرورية أو نافعة

، ملزم بأن يسلمها لصاحب  ، بعد أن ملكها صاحب األرض بااللتصاق . وواضح أن صاحب المنشآت "ناشئاً عن عمل غير مشروع 

، وهذا الدين بالتعويض في ذمة  . ولكن صاحب األ}ض ملزم أيضاً بأن يدفع لصاحب المنشآت التعويض المستحق له األرض

، وجاز  ، فتوافرت شروط الحبس ترتب على التزام صاحب المنشآت بتسليمها لصاحب األرض ومرتبط بهصاحب األرض م

لصاحب المنشآت أن يحبسها عن صاحب األرض وعن دائنيه وعن أي شخص آخر تنتقل إليه من صاحب األرض ملكية المنشآت أو 

أي حق عيني عليها 
 (2 )

. وإذا كان لحائز الشيء الذي أنفق عليه  المستحق له، وذلك حتى يستوفي صاحب المنشآت التعويض  

مدني سالفة  151مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 

وفي ما هو مستحق ، حتى يست ، فأولى أن يثبت حق الحبس لمن أنشأ الشيء إنشاء ولم يقتصر على إنفاق مصروفات نافعة عليه الذكر

له 
 (1 )

، وقد  ، فإن األحكام العامة للحق في الحبس تسري . وما دام قد ثبت لصاحب المنشآت حق حبسها على النحو الذي ذكرناه 

                                                 

 .  115فقرة  – 119فقرة  1الوسيط  ( 2) 

. ذلك أنه ناشئ عن تملك صاحب  رد ناشئ عن عمل غير مشروعوال يمكن القول بأن التزام صاحب المنشآت بردها إلى صاحب ال ( 1) 
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سبق تفصيلها الجزء الثاني من الوسيط 
 (2 )

، أو  . وينتهي الحق في الحبس إذا قدم صاحب األرض تأميناً كافياً للوفاء بالتعويض 

مدني ( كما  571و  511 بأن يكون الوفاء بالتعويض على أقساط دورية بشرط أن يقدم صاحب األرض الضمانات الالزمة ) مقضى 

سيجيء 
 (1 )

  . 

، ومجرد الحق في حبس  ، فإن االمتياز ال يثبت إال بنص والنص غير موجود وليس لصاحب المنشآت حق امتياز عليها

 .  مدني ( 2/  151 يح النص ) مالشيء ال يثبت حق امتياز عليه بصر

 حق صاحب األرض في تقسيط دفع التعويض  – 111

 مدني على ما يأتي : 511نص قانوني : المادة  –

 "في أداء التعويظي المنصوص عليه في المواد الثالث السابقة  571تسري أحكام المادة  " 
 (9 )

  . 

( للتعويض الذي يستحقه  2وهي فيما يتعلق بالتعويض تعرض : )  ، مدني 511 – 515والمواد الثالث السابقة هي المواد 

، قيمة المنشآت مستحقة اإلزالة وقيمة زيادة ثمن األرض بسبب  ، وهو أدنى القيمتين صاحب المنشآت في حالة ما إذا كان سيء النية

إذا كان حسن النية أو كان قد بنى  ( والتعويض الذي يستحقه صاحب المنشآت في حالة ما 1. )  مدني ( 515هذه المنشآت ) م 

/  519 ، قيمة المواد مع أجر العمل وقيمة زيادة ثمن األرض بسبب المنشآت ) م ، وهو أدنى القيمتين بترخيص من صاحب األرض

، حتى  ( والتعويض الذي يستحقه صاحب األرض في حالة ما إذا ملك األرض لصاحب المنشآت حسن النية 9. )  مدني ( 511و  2

، وهو تعويض عادل يدفعه صاحب المنشآت لصاحب  يتفادى تملك المنشآت بااللتصاق فيكون التزامه بتعويض صاحبها مرهقاً له

 .  مدني ( 1/  519 األرض ) م

. فقرر القانون  فقد يكون التعويض المستحق في هذه األحوال المختلفة مبلغاً جسيماً يعيي المدين به دفعه فوراً وجملة واحدة

                                                                                                                                                                    

، ال يعتبر عمالً  ، ولو بسوي نية ، وإقامة المنشآت في أرض الغير األرض للمنشآت بااللتصاق نتيجة إلقامة هذه المنشآت في أرضه

محمد  – 157ص  191شفيق شحاتة فقرة  – 222فقرة  9. أنظر محمد كامل مرسي  مدني 1/  151غير مشروع في معنى المادة 

 .  57عكس ذلك عبد المنعم البدراوي فقرة  – 959ص  115عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 51فقرة  1علي عرفة 

 .  وما بعدها 191فقرة  1الوسيط  ( 2) 

النص في التقنين المدني المصري ، كما وجد هذا  وال يوجد في القانون الفرنسي نص عام في الحبس – 222أنظر ما يلي فقرة  ( 1) 

 ً  2719ديسمبر سنة  11. ويذهب القضاء الفرنسي إلى إعطاء الحق في الحبس للحائز حسن النية ) نقض فرنسي  الجديد فيما رأينا

. ويؤيد هذا  ( 12 – 2 - 2595سيريه  2599يوليه سنة  29( دون الحائز سيء النية ) نقض فرنسي  152 – 2 – 15داللوز 

بالنيول وريبير  - 991ص  2525ء بعض الفقهاء ) كاسان في الدفع بعدم التنفيذ في العالقات التبادلية رسالة من باريس سنة القضا

، وإعطاء  . ولكن الغالب في الفقه الفرنسي هو التسوية ما بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية ( 117ص  112فقرة  9وبيكار 

. أو  ( 259 – 2 – 2592( في تعليقه في سيريه  ferron)  – 199فقرة  2بيدان في التأمينات العينية االثنين الحق في الحبس ) 

، فقد كان الرأي الغالب هو إعطاء  . أما في التقنين المدني المصري السابق مكررة ( 191فقرة  9إنكاره عليهما معاً ) أوبري ورو 

، قياساً على الحق في الحبس المعطي لمن أحدث تحسينات في العين بصريح  يئهاالحق في الحبس للحائز سواء كان حسن النية أو س

م  2521يناير سنة  19 – 915ص  29م  2592مايو سنة  11مدني قديم ( : أنظر استئناف مختلط  1/  199 نص هذا التقنين ) م

 – 591ص  12فقرة  7القتصاد محمد كامل مرسي في مجلة القانون وا – 17ص  57م  2599ديسمبر سنة  92 – 299ص  15

 .  911ص  11وبحثه في مجلة المحاماة  15ص  51فقرة  1محمد علي عرفة  – 599ص 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2595تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

، فمجلس الشيوخ  551. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 555ووافقت عليه لجنة المرجعة تحت رقم 

 .  ( 919ص  – 915ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  511تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ال مقابل  التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 592م   التقنين المدني الليبي

 ال مقابل  ين المدني العراقيالتقن

 قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل
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،  ي عامل المدين بهذا التعويض معاملة المالك المدين بتعويض الحائز عما أنفقه من مصروفات ضرورية ومصروفات نافعةأن

. وهذا التيسير في دفع التعويض عن المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة تضمنته  تيسيراً له في الوفاء بالتعويض المستحق

مدني على أداء التعويض  517، فتسري إذن أحكام المادة  مدني سالفة الذكر عليها 511ة ، وقد أحالت الماد مدني 571المادة 

، أن يقرر ما  ، بناء على طلب المالك يجوز للقاضي "مدني هذه على أنه  571. وتنص المادة  المستحق بموجب أحكام االلتصاق

، بشرط  . وله أن يقضي بأن يكون الوفاء على أقساط دورية تينيراه مناسباً للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها في المادتين السابق

، إذا هو عجل مبلغاً يوازي قيمة هذه األقساط مخصوماً منها فوائدها  . وللمالك أن يتحلل من هذا االلتزام تقديم الضمانات الالزمة

 .  "بالسعر القانوني لغاية مواعيد استحقاقها 

، أن يقرر ما يراه  بالتعويض ) صاحب األرض أو صاحب المنشآت بحسب األحوال ( ، بناء على طلب المدين فللقاضي إذن

، فيكون الوفاء  به على أقساط دورية في مواعيد يحددها  . وله بوجه خاص أن يقسط هذا التعويض مناسباً للوفاء بهذا التعويض

. وسواء قسط القاضي التعويض  ميعاد يحدده القاضي ، كما أن له أن يؤجل دفع التعويض فيدفعه المدين به جملة واحدة في القاضي

، فالواجب أن يقدم المدين بالتعويض الضمانات الالزمة للوفاء به في مواعيد الدورية أو عند حلول األجل الذي حدده  أو أجل دفعه

. فيقدم مثالً رهناً أو كفالة عينية أو شخصية  القاضي
 (2 )

، أن  م يجد سبيالً لتقديم هذه الضمانات، إال ل . ويستطيع المدين بالتعويض 

% ( من يوم أن وفى بها 5يتحلل من االلتزام بتقديمها إذا هو وفى التعويض فوراً وجملة واحدة بعد خصم فوائدها بالسعر القانوني ) 

المالك بتعويض الحائز عما أنفقه . وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في التزام  إلى يوم استحقاقها وفقاً للمواعيد التي حددها القاضي

من المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة 
 (1 )

  . 

 فروض وردت فيها أحكام خاصة غير أحكام االلتصاق : - 4

 فروض ما إذا بنى المستأجر في العين المؤجرة :  - 112

، بل يغاير هذه األحكام بعض  ، ليس هو مجرد تطبيق ألحكام االلتصاق المتقدم ذكرها ورد في هذا الفرض نص خاص

إذا أوجد  - 2 "مدني على أنه  951. فقد نصت المادة  ، ومن ثم يجب تطبيق هذا النص الخاص دون أحكام االلتصاق المغايرة

جر عند ، التزم المؤجر أن يرد للمستأ المستأجر في العين المؤجرة بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد في قيمة العقار

فإذا كانت تلك  - 1.  ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك انقضاء اإليجار ما أنفقه في هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار

. وله أن يطلب فوقها ذلك  ، كان له أيضاً أن يطلب من المستأجر إزالتها التحسينات قد استحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته

فإذا اختار المؤجر أن يحتفظ بهذه التحسينات  - 9.  ع الضرر الذي يصيب العقار من هذه اإلزالة إن كان للتعويض مقتضتعويضاً 

 .  "، جاز للمحكمة أن تنظره إلى أجل للوفاء بها  في مقابل رد إحدى القيمتين المتقدم ذكرهما

، وهي على كل حال واجبة التطبيق في الفرض الذي نحن  ونبين هنا فيم تتفق هذه األحكام مع أحكام االلتصاق وفيم تختلف

 .  ، اتفقت مع أحكام االلتصاق أو اختلفت معها بصدده

، وعلى المستأجر إثبات العلم وعلى المؤجر  ففي حالة ما إذا أحدث المستأجر البناء أو الغراس بعلم المؤجر ودون معارضته

، إذ هو  على إقامة هذه المنشآت في العين المؤجرة موافقة ضمنية على األقل ، وجب التسليم بأن المؤجر موافق إثبات المعارضة

، يستبقى المؤجر البناء أو  ، وقد قضى النص بأ . ومن ثم يكون المستأجر في وضع الحائز حسن النية عالم بها ولم يعارض فيها

، ما أنفقه في تلك  جر عند نهاية اإليجار أقل القيمتين، ويرد للمستأ الغراس ألنه كان موافقاً علىإحداثه فال يجوز له طلب إزالته

. ولكن الحائز حسن النية في أحكام  . وإلى هنا نتفق هذه األحكام مع أحكام االلتصاق التحسينات أو ما زاد في قيمة العين المؤجرة

ال يجوز له نزع المنشآت إذا أراد المؤجر ، أما المستأجر ف ، نزع المنشآت مع إعادة العين إلى أصلها ، إذا أراد االلتصاق يجوز له

استبقاءها 
 (9 )

. وكذلك يجوز في أحكام االلتصاق أن يطلب صاحب األرض تمليك األرض لصاحب المنشآت في نظير تعويض  

                                                 

، فقد أصبح هذا التعويض باألجل الذي  وعلى ذلك ال يكون لصاحب المنشآت الحق في حبسها حتى يستوفي التعويض المستحق له ( 2) 

 .  ( 959ص  115د المنعم فرج الصدة فقرة ، والحبس ال يكون إال في حق مستحق األداء ) عب منحه القاضي غير حال األداء

 .  995فقرة  – 995أنظر ما يلي فقرة  ( 1) 

ومع ذلك قضت محكمة النقض بأنه متى كان الواقع في الدعوى هو أن المؤجر قد رخص للمستأجر في أن يقيم نفقته بناء فوق العين  ( 9) 

، فإن  ، وسكت الطرفان عن بيان مصير هذه المنشآت البناء المستجد ، على أن يلتزم بعوايد المباني التي تربط على هذا المؤجرة
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عين المؤجرة ، أما المؤجر فال يجوز له تمليك ال عادل إذا كان التزامه بتعويض صاحب المنشآت فيما إذا استبقاها التزاماً مرهقاً له

 .  للمستأجر إال باتفاق خاص

، وجب القول إن المؤجر  وفي حالة ما إذا أحدث المستأجر البناء أو الغراس دون علم المؤجر أو بعلمه ولكن رغم معارضته

من ثم يكون . و ، أو غير موافق عليه حكماً إذا تم دون علمه يكون غير موافق فعالً على ما أحدثه المستأجر إذا تم رغم معارضته

، وعلى المستأجر عندئذ أن ينزع ما أحدثه  ، وقد قضى النص بأن يكون للمؤجر طلب اإلزالة المستأجر في وضع الحائز سيء النية

، وللمؤجر أن يطلب تعويضاً عن الضرر الذي يصيب العين المؤجرة إن كان للتعويض  في العين المؤجرة وأن يعيد العين إلى أصلها

ا تتفق هذه األحكام مع أحكام االلتصاق . وإلى هن مقتض
 (2 )

، ولكن عليه أن  . ويجوز للمؤجر كذلك أن يستبقى ما أحدثه المستأجر 

. فأحكام االلتصاق  . وهنا تختلف هذه األحكام عن أحكام االلتصاق ، ما أنفقه المستأجر أو ما زاد في قيمة العقار يرد له أدنى القيمتين

. فقيمة المنشآت مستحقة  ، قيمة المنشآت مستحقة اإلزالة أو ما زاد في قيمة األرض أدنى القيمتين تقضي بأن يرد صاحب األرض

، ولم أكان الغالب أن يكون ما أنفقه المستأجر أكبر من قيمة  اإلزالة في أحكام االلتصاق يقابلها ما أنفقه المستأجر في أحكام اإليجار

، فإن القانون يكون قد عامل المستأجر معاملة أفضل من معاملته للحائز سيء النية في أحكام االلتصاق  المنشآت مستحقة اإلزالة
 (1 

)
  . 

، جاز  ، إذا احتفظ المؤجر بالمنشآت التي أقامها المستأجر ووجب عليه تعويضه على النحو سالف الذكر وفي جميع األحوال

، بحيث  . ويجوز التوسع في تفسير هذا الحكم مدني سالفة الذكر ( 9/  951 ويض ) مللمحكمة أن تنظر المؤجر إلى أجل للوفاء بالتع

، فتقرب أحكام اإليجار  ، وأن لها أن تلزم المؤجر بالضمانات الالزمة يقال إن للمحكمة أيضاً أن تقسط التعويض على أقساط دورية

                                                                                                                                                                    

. ذلك أن حق المؤجر بالنسبة إلى تلك  ، وال تؤول إلى المؤجر إال عند انتهاء عقد اإليجار ملكيتها تكون للمستأجر طوال مدة اإلجارة

للمستأجر أن يزيلها قبل انتهاء عقد اإليجار بشرط أن ، ويحق  المنشآت ال يتحدد إال بالنظر إلى حالة العقار المؤجر في هذا الوقت

وال يصح االحتجاج بأن  -، بينما يمتنع على المؤجر في هذا الفرض طلب إزالة هذه المنشآت  يعيد العين المؤجرة إلى حالتها األصلية

، إذ أن ترخيص المؤجر للمستأجر في  ائهأحكام االلتصاق المقررة في القانون المدني تقضي باعتبار المؤجر مالكاً للبناء من وقت إنش

دون  –وهي مما يلتزم به أصالً المالك  –إقامة البناء على نفقة هذا المستأجر مع التزام األخير بدفع الضريبة العقارية على هذا البناء 

، وهي أحكام ال  إليجار، ذلك يتضمن قبول المؤجر تأجيل إعمال أحكام االلتصاق حتى ينتهي عقد ا اتفاق على مصير هذا البناء

ص  211رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511مايو سنة  11، ويجوز لذلك االتفاق على تعديلها ) نقض مدني  تتعلق بالنظام العام

 .  : ويالحظ أن البناء قد أقيم في هذه القضية في وقت كان فيه التقنين المدني السابق هو المعمول به ( 2192

، إذا كانت المباني التي أقامها المستأجر لمي ترتب عليها ضرر للعين  جر أن يطلب اإلزالة إال عند انقضاء اإليجارولكن ليس للمؤ ( 2) 

، حيث يلتزم المستأجر برد العين بالحالة التي  ، وذلك ألن مصلحة المؤجرة في طلب إزالتها ال تثور إال عند انقضاء اإليجار المؤجرة

 .  ( 2995ص  277رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511يونيه سنة  25تسلمها بها ) نقض مدني 

، وسبيله إلى هذا أن  ، أن يدفع للمستأجر مبلغاً يقرب من قيمة المنشآت مستحقة اإلزالة ، من الناحية العملية ومع ذلك يستطيع المؤجر ( 1) 

في كثير من األحيان أن يقبل المبلغ الذي يعرضه عليه  ، فيضطر المستأجر يهدد المستأجر باستعماله حقه في طلب اإلزالة والتعويض

 .  ( 2هامش  111ص  599فقرة  1المؤجر ) الوسيط 

، وفقاً ألحكام االلتصاق المنصوص عليها  ، فقد قضت محكمة النقض بأن الشارع خول مالك األرض أما في عهد التقنين المدني السابق

.  ق في تملك البناء الذي يقيمه الغير في أرضه دون رضاه مقابل دفع القيمة طبقاً لهذه المادة، الح من القانون المدني القديم 19بالمادة 

. وإذا لم يكن  وقضى بأن للمالك الخيار بين طلب إبقاء البناء وطلب إزالته على نفقة من أقامه مع تعويض الخسارة الناشئة عن فعله

من  951كما ورد بنص المادة  –العالقة بين المالك والمستأجر في هذا الشأن القانون المدني القديم يتضمن نصوصاً خاصة بتنظيم 

، أن البناء الذي يقيمه  فإن مؤدى األحكام العامة لاللتصاق الواردة بالقانون المدني المشار إليها فيما تقدم –القانون المدني الحالي 

األرض ال يكون ملكاً لصاحب هذه األرض بفعل االلتصاق  المستأجر من ماله الخاص دون إذن صريح أو ضمني بإنشائه من مالك

، وإنما يبقى مستقالً عنها ملكاً خالصاً لمن  . فال يلحق البناء بملكية األرض إذا أعمل رخصته في االختيار بإظهار رغبته في اإلزالة

لوكة للمستأجر حتى يقوم بإزالتها في أثناء مدة ، فإنها تبقى مم . فإذا كان المؤجر قد أظهر رغبته في إزالة المباني أقامه مدة بقائه

 21مجموعة أحكام النقض  2511يونيه سنة  25، وال يكون للمؤجر حق المطالبة بأجرة عنها ) نقض مدني  اإليجار أو بعد انتهائها

 .  ( 2919ص  275رقم 
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مدني  571 و 511في هذا الصدد من أحكام االلتصاق كما هي مقررة في المادتين 
 (2 )

  . 

 فرض ما إذا بنى المشتري في العقار المشفوع فيه : - 113

، فيجب في هذا الفرض تطبيق هذا النص  ، يغاير مغايرة كبيرة األحكام العامة في االلتصاق وورد هنا أيضاً نص خاص 

في العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاراً قبل إذا بنى المشتري  - 2 "مدني على أنه  551. فقد نصت المادة  الخاص دون هذه األحكام

، كان الشفيع ملزماً تبعاً لما يختاره المشتري أن يدفع له إما المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار  إعالن الرغبة في الشفعة

. فإذا  ، كان للشفيع أن يطلب اإلزالة ةوأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعالن الرغبة في الشفع - 1.  بسبب البناء أو الغراس

. ونرى من هذا النص أنه  "اختار أن يستبقي البناء أو الغراس فال يلزم إال بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس 

وهنا يمكن اعتبار المشتري ،  يفرق بين حالتين : ) الحالة األولى ( حالة ما إذا بنى المشتري أو غرس قبل إعالن الرغبة في الشفعة

، إذا ترك البناء أو الغراس  ، فإنه يكون مخيراً  . ولكن األحكام التي تسري عليه تغاير أحكام االلتصاق في وضع الحائز حسن النية

. ويبدو أن  ، بين أن يتقاضى من الشفيع المبلغ الذي أنفقه أو مقدار ما زاد في قيمة العقار في العقار المشفوع فيه يتملكه الشفيع

، الحق في نزع البناء أو  ، بدالً من ترك البناء أو الغراس في العقار المشفوع فيه وتقاضى أكبر القيمتين المتقدمي الذكر للمشتري

، فضالً عن  ، إذ ال يوجد ال في النصوص وال في المبادئ العامة ما يحول دون ذلك الغراس من العقار على أن يعيد العقار إلى أصله

الحكم ال شك في عدالته  أن
 (1 )

. ويتبين من األحكام سالفة الذكر مغايرة كبيرة بينها وبين أحكام االلتصاق في حالة الحائز حسن  

، يبقى هذه المنشآت في األرض  ، إذا لم ينزع المنشآت من األرض ويعيد األرض إلى أصلها . ذلك أن الحائز حسن النية النية

، المبلغ الذي أنفقه الحائز في إقامة المنشآت أو  ، على أن يدفع ألصحاب المنشآت أقل القيمتين بااللتصاقويتملكها صاحب األرض 

ال الشفيع الذي يعتبر في وضع صاحب األرض ألنه يصبح بالشفعة  –. أما هنا فالمشتري الذي أقام المنشآت  ما زاد في قيمة العقار

، بين أكبر القيمتين ) ال بين أقل القيمتين  ، إذا لم ينزع المنشآت من العقار المشفوع فيه هو الذي يختار –صاحب العقار المشفوع فيه 

. وهذا فرق جوهري ما  ، المبلغ الذي أنفقه المشتري في إقامة المنشآت أو ما زاد في قيمة العقار كما هو األمر في أحكام االلتصاق (

، ولم يكن عليه قبل إعالنه برغبة الشفيع في األخذ  ري إنما يقيم المنشآت في ملكه، إذ أن المشت بين أحكام الشفعة وأحكام االلتصاق

، هو أن الشفيع ال يجوز  . وفرق آخر ما بين أحكام الشفعة وأحكام االلتصاق بالشفعة أن يحسب حساب هذه الرغبة عند إقامة المنشآت

تحق عليه مرهقاً له وكان أمامه أن يتفادى هذا اإلرهاق بترك األخذ له تمليك العقار المشفوع فيه للمشتري حتى لو كان التعويض المس

 .  ، في حين أن صاحب األرض له هذا الحق بالنسبة إلى الحائز حسن النية كما سبق القول بالشفعة

في وضع ، وهنا يمكن اعتبار المشتري  ) الحالة الثانية ( حالة ما إذا بنى المشتري أو غرس بعد إعالن الرغبة في الشفعة

، وإلى هنا تتفق أحكام  ، وإعادة العقار إلى أصله مع التعويض إن كان له مقتض . ويجوز للشفيع طلب اإلزالة الحائز سيء النية

. وهنا تختلف أحكام  ، أخذه بقيمة ما أنقه المشتري فيه . فإن اختار الشفيع أن يستبقى البناء أو الغراس الشفعة مع أحكام االلتصاق

، قيمة  ، فإن صاحب األرض في أحكام االلتصاق إذا استبقى المنشآت أخدها بأقل القيمتين أحكام االلتصاق اختالفاً بيناً  الشفعة عن

 .  المنشآت مستحقة اإلزالة وقيمة زيادة العقار المشفوع فيه بسبب هذه المنشآت

سبب ما أقامه من بناء أو غراس في العقار وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في الشفعة ورجوع المشتري على الشفيع ب

المشفوع فيه 
 (9 )

  . 

 فرض ما إذا بنى المحتكر في األرض المحكرة :  – 114

، فيعمل بأحكام النص الخاص دون  وقد ورد نص خاص في هذا الفرض أيضاً تختلف أحكامه قليالً عن أحكام االلتصاق

، يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء أ,  عند فسخ العقد أو إنهائه - 2 "مدني على أنه  2929. إذ نصت المادة  أحكام االلتصاق

وللمحكمة أن  - 1.  ، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره الغراس أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي اإلزالة أو البقاء

، وفي هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق  كانت هناك ظروف استثنائية تبرر اإلمهال تمهل المحكر في الدفع إذا

                                                 

وأنظر في تفصيل ما  – 599فقرة  1اء اإليجار الوسيط وأنظر فيمن تكون له ملكية المباني والغراس في أثن – 222أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  ( 55فقرة  1وقارن محمد علي عرفة  – 599فقرة  – 599فقرة  1قدمناه الوسيط 

 .  51ص  99فقرة  1قارن مع ذلك محمد علي عرفة  ( 1) 

 .  159أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 
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 .  "في ذمته 

، ألنه وهو يبني أو يغرس في األرض المحكرة يعلم أن األرض مملوكة  وهنا عامل القانون المحتكر معاملة الحائز سيء النية

، وهنا تتفق أحكام الحكر مع أحكام  حق في طلب اإلزالة وإعادة األرض إلى أصلها. وأعطى للمحكر صاحب األرض ال لغيره

. وله أن  ، قيمته مستحق اإلزالة أو قيمته مستحق البقاء ، تملكه بأدنى القيمتين . فإذا اختار المحكر استبقاء البناء أو الغراس االلتصاق

،  . وفي هذا كله أيضاً تتفق أحكام الحكر مع أحكام االلتصاق يستحق في ذمته ، مع تقديم كفالة لضمان الوفاء بما يطلب مهلة في الدفع

 .  فتكون أحكام الحكر في مجموعها منفعة مع أحكام االلتصاق

، ال  ، في حالة الحائز سيء النية . ففي أحكام االلتصاق إال أنه مع ذلك يوجد فرق ما بين أحكام الحكر وأحكام االلتصاق

، أما في الحكر فلم ينص القانون على  طلب اإلزالة إال في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت يجوز لصاحب األرض

، ومن ثم يجوز له طلب اإلزالة في أي وقت شاء  ميعاد محدد يطلب فيه المحكر اإلزالة
 (2 )

  . 

 فروض تستبعد أصالً من نطاق أحكام االلتصاق - 5

 المالك في الشيوع في األرض الشائعة :فرض ما إذا بنى  - 115

، ويجب  ، فإن أحكام االلتصاق هنا ال تسري إذا أقام أحد الشركاء بناء على جزء مفرز من األرض الشائعة قبل قسمتها 

ي جزء ، إذ تعتبر إقامة الشريك بناء ف . وأحكام الشيوع هي التي تسري في هذا الفرض استبعاد هذا الفرض أصالً من نطاق تطبيقها

مفرز من األرض الشائعة عمالً من أعمال اإلدارة غير المعتادة 
 (1 )

 .  ، فيجب تطبيق أحكام اإلدارة غير المعتادة في المال الشائع 

ومقتضى تطبيق أحكام اإلدارة غير المعتادة في المال الشائع أن بناء الشريك يقتضي موافقة الشركاء أصحاب ثالثة أرباع 

.  ، أو في القليل إقرار هذه األغلبية الخاصة لعمل الشريك الباني بعد أن يتم البناء ويدخل فيهم الشريك الباني نفسهاألرض الشائعة 

، جاز إجبار الشريك الباني على إزالة البناء ودفع تعويض لسائر الشركاء  فإذا لم توافق هذه األغلبية على البناء ولم تقره بعد إقامته

، أو أقرته  ، أما إذا وافقت األغلبية الخاصة على البناء قبل إقامته ة هذا البناء قد ألحقت باألرض من ضررعما عسى أن تكون إزال

فإن جميع الشركاء يساهمون في تكاليف البناء كل بنسبة حصته في األرض الشائعة  $ 929$ ،  بعد إقامته
 (9 )

  . 

                                                 

 .  725فقرة  1تهاء الحكر الوسيط أنظر في تفصيل تسوية حساب البناء أو الغراس عند ان ( 2) 

 .  999فقرة  7أنظر الوسيط  ( 1) 

، فإن محكمة  ، حيث لم يكن هناك نظام تشريعي إلدارة المال الشائع إدارة معتادة وإدارة غير معتادة أما في التقنين المدني السابق ( 9) 

القانون يهيئ له وسيةل يلجأ إليها إال إجماع الشركاء وهو أمر ، ولم يكن  النقض أشفقت على الشريك الباني من هذه النتيجة القاسية

، ولذلك فإنه إذا تمكن أحدهم من إقامة بناء  ، فقضت بأن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية في حصته الشائة متعذر

ن القانون المدني ) السابق ( ال تكون منطبقة م 19. ومن ثم فإن المادة  على جزء من العقار المشترك فإنه ال يعد بانياً في ملك غيره

. واليغير من ذلك ما للشريك اآلخر من حق الملكية في الشيوع في الجزء الذي حصل  على حالته لتعلقها بحكم البناء في ملك الغير

ب حقه على ما يظهر من نتيجة ، ثميرت فيه البناءنن فإن كل ماله هو أنيطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع

. وقد سبق أن بحثنا هذه المسألة عند بحث الملكية في  ( 99ص  15رقم  9مجموعة عمر  2559يناير سنة  22القسمة ) نقض مدني 

 .  ( 991فقرة  7، فتحيل إلى ما قدمناه في هذا الصدد وإلى المراجع واألحكام التي أشرنا إليها ) الوسيط  الشيوع

، فإن لم يخرج الجزء المبني في  ، فقد قضى كل منهما بوجوب انتظار القسمة ن المدني السوري وقانون الملكية العقارية اللبنانيأما التقني

، وهذا هو ما كانت محكمة النقض المصرية  ، اعتبر بانياً في أرض غيره وهو حسن النية وتطبق عليه أحكام االلتصاق حصة الباني

إذا كانت األغراس  "مدني سوري في هذا الصدد على أنه  751. وقد نصت المادة  المدني السابق فيما رأينا تقضي به في عهد التقنين

، فتجري قسمة العقار عند  واألبنية قد غرسها أو شيدها على عقار مشترك أحد الشركاء في هذا العقار بدون رخصة شركائه اآلخرين

) أحكام االلتصاق في حالة الباني بحسن نية (  775ة من الحصص أحكام المادة ، ثم يطبق على كل حص االقتضاء على يد القاضي

 2219. أما التقنين المدني العراقي فقد نصت المادة  من قانون الملكية العقارية اللبناني 125. وأنظر أيضاً في هذا المعنى المادة  "

، ثم طلب اآلخرون  القابل للقسمة بدون إذن اآلخرين إذا بنى أحد أصحاب الحصص لنفسه في الملك المشتري "منه على أنه 

 .  "، وإن أصاب حصة اآلخر فله أن يكلف الباني بالهدم  . فإذا أصاب ذلك البناء حصة بانيه ملكه ، فتقسم القسمة
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 مل أو الموكل : فرض ما إذا بنى الفضولي أو الوكيل في أرض رب الع – 116

. وفي هذه الحالة ال  ، ويكون هذا البناء أمراً عاجالً فتتحقق شروط الفضالة ويقع أن يقوم فضولي بالبناء في أرض رب العمل

. بل يجب استبعاد هذا الفرض أصالً من نطاق تطبيق أحكام  ، وال تسري أحكام االلتصاق يعتبر الفضولي بانياً في أرض الغير

، فيجب على رب العمل أن يرد للفضولي النفقات التي صرفها في البناء مضافاً إليها فوائدها من  تطبيق أحكام الفضالة، و االلتصاق

، وأن  ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها في أثناء قيامه بالبناء ، وأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه يوم دفعها

 .  مدني ( 259 بسبب قيامه بهذا العمل ) م يعوضه عن الضرر الذي لحقه

، ويكون من األعمال التي يقوم بها الوكيل تنفيذاً لوكالته إقامة بناء في أرض  وقد يوكل شخص شخصاً آخر في إدارة أعماله

تطبيق أحكام ، بل يجب استبعاد هذا الفرض أصالً من نطاق  ، فيجب هنا أيضاً عدم اعتبار الوكيل بانياً في أرض غيره الموكل

، فيلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في إقامة البناء مع الفوائد  . وأحكام الوكالة هي التي يجب تطبيقها في هذا الفرض االلتصاق

مدني (  129 ، وإذا طلب الوكيل مبالغ لإلنفاق منها في شؤون البناء وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ ) م من وقت اإلنفاق
( 2 

)
  . 

 فروض تستثنى من أحكام االلتصاق - 6

 فرض ما إذ اجار الباقي بحسن نية على جزء صغير من األرض الالصقة  - 117

 مدني على ما يأتي : 517نص قانوني : تنص المادة  –

إذا رأت ، جاز للمحكمة  إذا كان مالك األرض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من األرض المالصقة " 

 "، وذلك في نظير تعويض عادل  محالً لذلك أن تجبر صاحب هذه األرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء
 (1 

)
  . 

، حدود ملكه إلى جزء صغير من  ، دون أن يتنبه لذلك ، وفي أثناء البناء جاوز ويفرض هذا النص أن أرضاً بنى عليها مالكها

، لعدم ظهور الحدود وأبنهامها ما  ، كما هو الغالب . وقد يكون ذلك ، فامتد البناء إلى هذا الجزء الصغير ألرضهاألرض المالصقة 

،  . فالباني قد بنى بحسن نية في هذا الجزء الصغير المالصق ألرضه . وهذا فرض يدخل في نطاق أحكام االلتصاق بين الجيران

تطبيق أحكام االلتصاق في هذا الفرض أن يتملك الجار المالصق الجزء من البناء المقام . وكان مقتضى  فيكون قد بنى في ملك غيره

، قيمة ما أنفقه الباني في هذا الجزء من البناء وقيمة ما زاد في  ، وذلك بأدنى القيمتين على هذا الجزء الصغير من أرضه بااللتصاق

إزاء التضحية التي يتحملها الباني من أن يكون جزء ألي تجزأ من بنائه  . وكال القيمتين تافه الجزء الصغير المالصق بسبب البناء

.  ، فإن تضحيته تكون تضحية أكبر . وإذا جاز للباني وهو حسن النية أن ينزع البناء من الجزء المالصق مملوكاً لجاره بااللتصاق

                                                 

 .  172فقرة  9، بالنيول وريبير وبيكار  أنظر هذه المسألة في القانون الفرنسي وتردد القضاء الفرنسي ( 2) 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2919تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1 )

، فمجلس الشيوخ  551. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2999ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 911ص  – 919ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  517تحت رقم 

 7، ولكن القضاء المصري كان يجري على هذا المبدأ تطبيقاً للقواعد العادلة : استئناف مختلط  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

مايو سنة  27 – 15ص  91م  2515فبراير سنة  9 – 17 ص 92م  2527نوفمبر سنة  12 – 111ص  11م  2529أبريل سنة 

 2591أبريل سنة  11 – 911ص  59م  2592أبريل سنة  11 – 11ص  59م  2599ديسمبر سنة  22 – 522ص  97م  2511

. ولم  219 ص 155رقم  2الشرائع  2529مايو سنة  11العطارين  – 295ص  95م  2551فبراير سنة  19 – 199ص  55م 

 .  ، فقنن التقنين المدني الجديد هذا القضاء العادل يستند إلى نص يكن القضاء

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ال مقابل   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 591م    التقنين المدني الليبي

 ال مقابل   التقنين المدني العراقي

 اللبناني ال مقابلقانون الملكية العقارية 
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،  ، فإن هذا هو حق للجار المالصق ال التزام عليه وإذا جاز للجار المالصق أن يملك هذا الجزء الصغير من األرض لصاحب البناء

. والحل العادل في هذا الفرض هو جواز إجبار الجار المالصق على أن ينزل عن ملكية  وال يستطيع الباني أن يجبره على استعماله

ادل يخالف أحكام االلتصاق . ولكن هذا الحل الع هذا الجزء الصغير من أرضه المشغول بالبناء لجاره الباني في نظير تعويض عادل

، ومع ذلك فقد كان القضاء المصري يجري عليه في عهد التقنين المدني السابق أخذاً بمقتضيات العدالة  كما رأينا
 (2 )

. وكان ينقصه  

 .  ، ويجعل الحكم فيه هو هذا الحكم العادل أن يستند إلى نص في ذلك يستثنى هذا الفرض من أحكام االلتصاق

مدني سالفة الذكر  517، وهو المادة  التقنين المدني الجديد هذا النص العادلوقد أوجد 
 (1 )

. ويجب لتطبيقها توافر شرطين :  

( أن تكون  1. )  ، وقد جاوزها إلى جزء صغير من األرض مملوك للجار المالصق ( أن يكون الباني إنما يبني أصالً في أرضه 2) 

حسن نية هذه المجاوزة من الباني قد وقعت ب
 (9 )

  . 

. وبدالً من أن  ، وأن يستثنى هذا الفرض من هذه األحكام ، جاز للقاضي أال يجري أحكام االلتصاق فإذا توافر هذان الشرطان

، وذلك  ، يملك هذا الجزء الصغير من األرض لصاحب البناء يملك الجزء من البناء لصاحب الجزء الصغير من األرض المالصق

ادل يقدره الخبير عند االقتضاء في نظير تعويض ع
 (5 )

، فإذا رأى من  . ويالحظ أن هذا أمر جوازي للقاضي وخاضع لتقديره 

ظروف القضية ومن حسن نية الباني ومن صغر الجزء من األرض المالصقة المشغول بالبناء ما يشفع في األخذ بهذا الحكم الذي 

، وبدالً من أن يخضعه ألحكام االلتصاق يخضعه لهذا الحكم العادل  هذا الفرض، جاز له أن يستثنى  يخرج فيه على أحكام االلتصاق
 (9 )

  . 

                                                 

 .  1هامش  921أنظر آنفاً ص  ( 2) 

، إذا جار الباني بحسن نية على أرض  واستثناء من األحكام المتقدمة "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 1) 

ء ضخماً لو طبقت عليه األحكام ، وبنى بنا ، وكان يبني في أرضه فجاوزها إلى جزء صغير مالصق له من أرض جاره الجار

، لجاز للباني أن يجبر الجار على أن ينزل له عن ملكية الجزء المشغول  المتقدمة ألصبح جزء من هذا البناء الضخم ملكاً للجار

القضاء ، فقنن المشروع هذا  . وقد جرى القضاء المصري على هذا المبدأ دون أن يستند إلى نص . . بالبناء في نظير تعويض عادل

 .  ( 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، ودعمه بالنص الذي ينقصه  العادل

أما إذا كان الباني قد بنى بسوء نية بأن كان  – 991ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 

، فإنه يجب تطبيق أحكام االلتصاق المتعلقة بالباني  ذلك فلم يأبه لهذا التنبيه ، وبخاصة إذا نبه الجار إلى متنبهاً لمجاوزته حدود أرضه

، قيمته مستحق الهدم أو قيمة ما  ، أو تملكه بأدنى القيمتين . ويكون للجار المالصق طلب إزالة البناء الذي يشغل أرضه سيء النية

 599ص  99فقرة  1محمد علي عرفة  991 - 2 – 51اللوز د 2751يوليه سنة  11زاد في أرضه بسبب هذا البناء ) نقض فرنسي 

)  . 

، بل أيضاً بما أصاب صاحب األرض المالصقة من  ، ال فحسب بقيمة الجزء من األرض المشغول بالبناء ويعتد في هذا التعويض ( 5) 

 .  ( 179ص  119الضرر بسبب حرمانه من هذا الجزء ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

ً ولما كان هذ ، ويترتب على ذلك ما يأتي : ) أ ( ال يجوز تمليك الباني إال الجزء  ، فإنه ال يجوز التوسع في تفسيره ا الحكم حكماً استثنائيا

. ومع ذلك فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بعدم االقتصار على تمليك هذا  الصغير المالصق للبناء والمشغول به دون زيادة

، بل يمتد التمليك مسافة متر حول البناء من الخط الخارجي لكل مطل مفتوح في البناء حتى  يشغله البناءالجزء من األرض الذي 

، حتى في عهد التقنين  . وهذا الحكم منتقد ( 522 ص 97م  2511مايو سنة  27يتفادى الباني الحكم بسد المطل ) استئناف مختلط 

لة التي نحن بصددها ولم يكن هذا السند موجوداً في التقنين المدني السابق الذي صدر المدني الجديد الذي أوجد السند التشريعي للمسأ

، وال مسوغ إلبقاء المطل  ، ويكفي تمليك الباني الجزء المشغول بالبناء على خالف القواعد العامة في االلتصاق في عهده هذا الحكم

. ) ب ( ال يجوز  ( 2هامش  292ص  99فقرة  1مد علي عرفة مفتوحاً على ملك الجار بل يجب سده ) أنظر في هذا المعنى مح

، فإن هذا تيسير مقصور على الحاالت الواردة  الحكم بتقسيط أو تأجيل التعويض المستحق في ذمة الباني لصاحب الجزء المالصق

 .  بينهامدني من  511، وليست هذه الحالة المنصوص عليها في المادة  مدني ( 511 – 515 في نصوص خاصة ) م

 2529سيريه  2521نوفمبر سنة  19أنظر هذه المسألة في القانون الفرنسي واضطراب القضاء فيها النعدام النص : نقض فرنسي  ( 9) 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 911بودري وشوفو فقرة  – 191 – 2 – 2519سيريه  2519مارس سنة  1 – 157 – 2 –

أنسيكلوبيدي داللوز  – 299ص  – 255مكررة ص  295مارتي ورينو فقرة  – 1517فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 115

 .  77فقرة  – 75فقرة  eonstructionلفظ  2



 

 

 

 

2130 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 المنشآت الصغيرة المقامة على أرض الغير ال على سبيل الدوام – 118

 مدني على ما يأت: 515نص قانوني : تنص المادة  –

،  الغير دون أن يكون مقصوداً بقاؤها على الدوام، كاألكشاك والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض  المنشآت الصغيرة " 

 "تكون ملكاً لمن أقامها 
 (2 )

  . 

، كبيرة كانت أو  . فإن األصل أن المنشآت مدني سويسري 111، اقتبس من المادة  وهذا استثناء آخر من أحكام االلتصاق

. ولكن القانون استثنى في هذا  الذي قدمناه ، تملكها صاحب األرض بااللتصاق على التفصيل ، متى اندمجت في األرض صغيرة

. وذلك كاألكشاك الخشبية  ، دون أن يقصد بقاؤها فيها على الدوام الفرض المنشآت الصغيرة التي تقاوم موقتاً على أرض الغير

. فهذه  من المآويوالدكاكين الصغيرة والعشش واالستراحات الموقتة وأكشاك االستحمام التي لها أساس ثابت في األرض وغير ذلك 

. وكان مقتضى  ، بل هي أيضاً منشآت موقتة لم يقمها صاحبها على أرض الغير على سبيل الدوام ليست فحسب منشآت صغيرة

 .  ، على أن يدفع تعويضاً ألصحابها يختلف باختالف األحوال االلتصاق أن صاحب األرض يتملكها بااللتصاق تطبيق أحكام

، ونظراً لصغر قيمة هذه المنشآت وباألخص ألنها منشآت موقتة لم يقصد من إقامتها أن  اللتصاقولكن استثناء من أحكام ا

.  ، بل تبقى ملكاً لمن أقامها مدني سالفة الذكر بأن صاحب األرض ال يتملكها بااللتصاق 515، قضت المادة  تبقى على سبيل الدوام

، أو كان سيء النية يعلم أن  ية يعتقد أن له الحق في إقامتها في أرض الغيرويستوي في ذلك أن يكون من أقام هذه المنشآت حسن الن

 .  األرض مملوكة للغير وأال حق له في إقامة المنشآت عليها

، بشرط أن يعيد األرض إلى  ويترتب على ذلك أن صاحب هذه المنشآت يستطيع نزعها من األرض حتى لو كان سيء النية

. ويترتب على ذلك أيضاً أن صاحب األرض يستطيع  عما عسى أن يكون قد أصابه من الضررأصلها وأن يعوض صاحب األرض 

أن يطلب إزالتها حتى لو كان صاحبها حسن النية 
 (1 )

 .  ، ما دام لم يتفق معه على إقامتها أو لم يحدد االتفاق مصير المنشآت 

. وذلك ما  ينزعها هذا األخير أو يطلب إزالتها صاحب األرض، حتى  وتبقى المنشآت قائمة على األرض ومملوكة لمن أقامها

، كأن يتفقا على أن تبقى المنشآت في األرض لمدة معينة في نظير أجرة  لم يتفق صاحب األرض وصاحب المنشآت على أمر آخر

ي نظير مبلغ ، أو يتفقا على تملك صاحب األرض للمنشآت أو صاحب المنشآت لألرض ف عن األرض يدفعها صاحب المنشآت

. أو يتفقا على أي أمر آخر  معين
 (9 )

  . 

 الباني بنى في أرض غيره وبأدوات غيره –الصورة الثالثة  -المطلب الثالث

 مدني على ما يأتي : 931نص قانوني : تنص المادة  - 119

وإنما يكون له أن يرجع بالتعويض .  ، فليس لمالك المواد أن يطلب استردادها إذا قام أجنبي منشآت بمواد مملوكة لغيره " 

                                                 

.  الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  2915تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  557. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2992ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 917 - 911ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  515تحت رقم 

 .  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 لعربية األخرى :ويقابل في التقنينات المدنية ا

 .  ال مقابل   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 599م    التقنين المدني الليبي

 ال مقابل  التقنين المدني العراقي

 .  ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبناني

 .  ، وثبت خطأ في جانب صاحب المنشآت مع التعويض إن توافرت شروط المسئولية التقصيرية ( 1) 

وال تنطبق األحكام المتقدمة ) أحكام االلتصاق ( على األكشاك  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 9) 

، فهذه ال تملك بااللتصاق بل تبقى ملًك لمن  والحوانيت والمآوي التي تقام على أرض الغير ولم يكن مقصوداً بقاؤها على الدوام

من التقنين السويسري  111من المشروع وهي مأخوذة من المادة  2915ف هذا إذا كان معتدياً باإلزالة والتعويض ) م ، ويكل أقامها

 .  ( 991 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية 
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 "، كما له أن يرجع على مالك األرض بما ال يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة تلك المنشآت  على هذا األجنبي
 (2 )

  . 

 11ويقابل هذا النص في التقنين المدني الوطني السابق المادة 
 (1 )

  . 

وفي  - 595. وفي التقنين المدني الليبي م  752في التقنين المدني السوري م ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 127وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 2211التقنين العراقي م 
 (9 )

  . 

  

.  ، وفيها يقيم الباني منشآت في أرض غيره مواد مملوكة لشخص ثالث وهذه الصورة الثالثة من صور االلتصاق الصناعي

، وصاحب األرض التي أقيمت  ، والباني الذي أقام المنشآت فيكون أمامنا أشخاص ثالثة : صاحب المواد التي أقام بها الباني المنشآت

(  9. )  ( عالقة صاحب المواد بصاحب األرض 1. )  ( عالقة صاحب المواد بالباني 2. وعلينا إذن أن نحدد : )  فيها المنشآت

 .  رضعالقة الباني بصاحب األ

 عالقة صاحب المواد بالباني :  - 121

. فإذا  ، فيكون قد تملكها بالحيازة ، فمن الجائز أن يكون الباني قد حازها بحسن نية وبسبب صحيح لما كانت المواد منقوالً 

المواد السابق  ، وال رجوع لصاحب ، يكون قد أقام هذه المنشآت بمواد مملوكة له في أرض الغير أقام بها منشآت في أرض غيره

، وتكون العالقة بينه وبين صاحب األرض محكومة بالقواعد التي فصلناها في الصورة الثانية من صور االلتصاق  عليه بشيء

 .  الصناعي في المطلب السابق

رض غيره ، فقد يكون بنى في أ ، بل أقام بها المنشآت وهي غير مملوكة له أما إذا كان الباني لم يتملك المواد بالحيازة
 (5 )

 

، ما  . وفي الحالتين ، أو بنى وهو حسن النية واختار هو أن ينتزعها من األرض وهو سيء النية فأجبر على نزعها من األرض

، فإنه يبدو أن صاحب المواد يستطيع استردادها من  دامت المواد قد نزعت من األرض ولم يتملكها صاحب األرض بااللتصاق

، ألن صاحب األرض لم يتملكها بااللتصاق ولم تنتقل ملكيتها إلى الباني بسبب من أسباب انتقال  فظ بذاتيتهاالباني ما دامت قد احت

، ويكون أيضاً لهذا األخير أن يرجع على الباني بالتعويض إن كان قد أصابه ضرر  الملك فبقيت على ملك صاحبها
 (9 )

  . 

فإن لصاحب المواد أن يرجع على الباني بالتعويض ألنه قد تسبب في  ، وإذا كان صاحب األرض قد تملك المواد بااللتصاق

، وبالتعويض عما قد يكون أصابه من ضرر بسبب فقده  . فيرجع بقيمة هذه المواد وقت إقامة المنشآت بها أن تضيع عليه ملكية مواده

 .  لملكية المواد

                                                 

.  ني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المد 2919تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  555. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2991ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 999ص  - 915ص  1) مجموعة األعمال  599تحت رقم 

شخص في أرض غيره بمهمات وأدوات كانت ملكاً : إذا حصل البناء أو الغراس أو غير ذلك من  11 التقنين المدني الوطني السابق م ( 1) 

، بل له الحق في أخذ تعويض من ذلك الغراس أو  ، فال يجوز لصاحب المهمات واألدوات المذكورة أن يطلب ردها إليه لغيره أيضاً 

 .  ، أو من صاحب األرض على قدر ما يكون مطلوباً منه الباني

 .  ام التقنين المدني الجديد () وأحكام التقنين المدني السابق تتفق مع أحك

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 9) 

 .  ) موافق ( 752 م   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 595م   التقنين المدني الليبي

 .  ) موافق ( 2211م   التقنين المدني العراقي

 .  ) موافق ( 127قانون الملكية العقارية اللبناني م 

،  . ذلك أن المواد واألرض مملوكة لشخص واحد ، فاألمر واضح أما إذا كان الباني قد بنى بمواد غيره في أرض هذا الغير بالذات ( 5) 

، ويرجع عليه  فيتملك هذا الشخص المنشآت التي أقيمت في أرضه بمواد مملوكة له دون حاجة إلى االستناد إلى قواعد االلتصاق

 .  سبب الباني بدعوى اإلثراء بال

 .  119عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 15إسماعيل غانم ص  – 15فقرة  1محمد علي عرفة  – 19ص  – 195شفيق شحاتة فقرة  ( 9) 
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 عالقة صاحب المواد بصاحب األرض : – 121

، فإن ملكية هذه المواد تنتقل من صاحبها إلى صاحب األرض بسبب من أسباب  إذا تملك صاحب األرض المواد بااللتصاق 

، وإنما هو مسئول نحو الباني  . وليس صاحب األرض في األصل مسئوالً نحو صاحب المواد كسب الملكية هو هذا االلتصاق بالذات

ا كان صاحب األرض مديناً للبانين وكان الباني مديناً بدوره لصاحب المواد على الوجه الذي . ولم بالتعويض الذي فصلناه فيما تقدم

أسلفناه 
 (2 )

 .  ، فإنه يجوز لصاحب المواد أن يرجع على صاحب األرض بالدعوى غير المباشرة باعتباره دائناً لدائنه 

 599، إذ تقول العبارة األخيرة من المادة  رضولكن القانون أعطى لصاحب المواد فوق ذلك دعوى مباشرة على صاحب األ

كما له ) لصاحب المواد ( أن يرجع على مالك األرض بما ال يزيد على ما هو باق في ذمته من قيمة هذه المنشآت  "مدني كما رأينا : 

أن يدفع للباني أدنى  ، فعلى صاحب األرض . ذلك أن الباني إذا كان قد بنى وهو سيء النية ولم يطلب صاحب األرض اإلزالة "

، ولم  . وإذا كان الباني قد بنى وهو حسن النية ، قيمة المنشآت مستحقة اإلزالة وقيمة ما زاد في األرض بسبب المنشآت القيمتين

، قيمة المواد مع أجر العمل وقيمة ما زاد في  ، فعلى صاحب األرض أن يدفع للباني أدنى القيمتين يطلب نزع المنشآت من األرض

، عليه أن يدفع تعويضاً  ، إذا تملك المنشآت بااللتصاق ، في الحالتين . ونرى من ذلك أن صاحب األرض األرض بسبب المنشآت

، فإن دفعه كله أو بعضه  . وعلى صاحب األرض أن يدفع هذا التعويض للباني للباني بمقدار حدده القانون على النحو سالف الذكر

. أما إذا أنذر صاحب المواد صاحب  ، فقد برئت ذمته من هذا التعويض بمقدار ما دفع قبل الباني دون أن يعلم بحق صاحب المواد

األرض بما له من حق التعويض في ذمة الباني على النحو الذي قدمناه 
 (1 )

، فإنه يجب على صاحب األرض أن يستبقي في يده  

ويكون لصاحب المواد الحق في الرجوع على صاحب األرض بدعوى .  التعويض المستحق للباني قبله أو الباقي من هذا التعويض

، بالتعويض المستحق له قبل الباني في حدود التعويض المستحق للباني قبل صاحب األرض أو ما هو باق في ذمته من هذا  مباشرة

، لم يسر هذا  ن صاحب المواد. فإذا دفع صاحب األرض للباني التعويض المستحق له بالرغم من اإلنذار الموجه إليه م التعويض

الدفع في حق صاحب المواد وكان لهذا األخير أن يرجع على صاحب األرض بما هو مستحق له في حدود الباقي في ذمة صاحب 

 .  . ولصاحب األرض أن يرجع على الباني بما أجبر على دفعه لصاحب المواد على النحو المتقدم الذكر األرض للباني وقت اإلنذار

إعطاء القانون لصاحب المواد هذه الدعوى المباشرة على صاحب األرض أن المنفعة التي قدمها صاحب المواد بمواده  ويبرر

، يرجع إلى  . وتقوم الدعوى المباشرة على نص صريح كانت هي السبب في حق التعويض الذي وجد في ذمة صاحب األرض للباني

، بسبب منفعة قدمها أو  مدينه هو شخص قد أوجد لمدينه حقاً في ذمة مدين المدينأن الدائن الذي ثبتت له دعوى مباشرة ضد مدين 

بسبب خسارة تحملها 
 (9 )

، كما يوجد النص الصريح في العبارة األخيرة من  . وهنا توجد منفعة قدمها صاحب المواد كما سبق القول 

 .  مدني سالفة الذكر 599المادة 

 عالقة الباني بصاحب األرض : – 122

. فالباني إما أن  أما عالقة الباني بصاحب األرض فواضحة مما قدمناه في الصورة الثانية من صور االلتصاق الصناعي 

 .  ، أو حسن النية يكون سيء النية

. وعند ما يزيل الباني  ، كان لصاحب األرض أن يطلب اإلزالة وإعادة األرض إلى أصلها مع التعويض فإن كان سيء النية

، يجوز كما قدمنا  من األرضالمواد 
 (5 )

، تملك المنشآت  . وإذا لم يطلب صاحب األرض اإلزالة أن يستردها صاحبها منه 

.  ، قيمة المنشآت مستحقة اإلزالة وقيمة ما زاد في األرض بسبب المنشآت ، ووجب عليه أن يدفع للباني أدنى القيمتين بااللتصاق

مواد أن يرجع بدعوى مباشرة على صاحب األرض لتقاضى ما يستحقه من التعويض وفي حدود هذا التعويض يستطيع صاحب ال

قبل الباني 
 (9 )

  . 

. وعندما ينزع الباني المواد من  ، كان له أن ينزع المواد من األرض مع إعادة األرض إلى أصلها وإن كان الباني حسن النية

                                                 

 .  219أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  219أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  919فقرة  – 911فقرة  1أنظر الوسيط  ( 9) 

 .  219أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 .  212أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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، يجوز هنا أيضاً كما قدمنا  األرض
 (2 )

، تملك صاحب األرض  . وإذا لم ينزع الباني المواد من األرض بها منهأن يستردها صاح 

. وهنا  ، قيمة المواد مع أجر العمل وقيمة ما زاد في األرض بسبب المنشآت ، على أن يدفع للباني أدنى القيمتين المنشآت بااللتصاق

، لتقاضي ما يستحقه من  صاحب األرضأيضاً يستطيع صاحب المواد أن يرجع في حدود هذا التعويض بدعوى مباشرة على 

التعويض قبل الباني 
 (1 )

، كان  . ويالحظ أخيراً أنه إذا كان التزام صاحب األرض بتعويض الباني على النحو سالف الذكر مرهقاً له 

أن يملك األرض للباني في نظير تعويض عادل طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن 
 (9 )

  . 

 المبحث الثالث

 صاق المنقول بالمنقولالت

 نص قانوني :  – 123

، ولم يكن  إذا التصق منقوالن لمالكين مختلفين بحيث ال يمكن فصلهما دون تلف "مدني علي ما يأتي :  592تنص المادة 

الطرفين ، ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة  ، قضت المحكمة في األمر مسترشدة بقواعد العدالة هناك اتفاق بين المالكين

وحسن نية كل منهما 
 (5 )

  . 

 51/  11ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (9 )

  . 

وفي  – 599وفي التقنين المدني الليبي م  – 759ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

ملكية العقارية اللبناني ال مقابل وفي قانون ال – 2219التقنين المدني العراقي م 
 (1 )

  . 

، وكان إما التصاقاً طبيعياً في الحالة  . ففي الحالتين األوليين كان االلتصاق بعقار وهذه هي الحالة الثالثة من أحوال االلتصاق

، وهو قليل الوقوع  التصاق منقول بمنقول، فااللتصاق هو  . أما في هذه الحالة الثالثة ، أو التصاقاً صناعياً في الحالة الثانية األولى

، وقد اقتفى في ذلك أثر  . ولذلك لم يفرد له التقنين المدني إال نصاً واحداً وكل فيه األمر للقاضي ، وإذا وقع فأهميته محدودة في العمل

ستوي أن يكون أحد لمالكين أو كالهما ، كما ي . ويستوي في هذا االلتصاق أن يكون قد وقع عمداً أو بقوة قاهرة التقنين المدني السابق

، فإذا ما توافرت ترتب على ذلك أحكام مردها جميعاً  . والمهم أن تتوافر شروط التصاق المنقول بالمنقول حسن النية أو سيء النية

 .  إلى تقدير القاضي

                                                 

 .  219أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  212أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  295أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

.  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2911تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 5) 

، فمجلس الشيوخ  2999. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2999راجعة تحت رقم ووافقت عليه لجنة الم

 .  ( 999ص  – 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  592تحت رقم 

بحيث ال يمكن تفريق : إذا اختلط أو التصق شيئان من المنقوالت كل واحد منهما مملوك لشخص  51/  11التقنين المدني السابق م  ( 9) 

، مع مراعاة الضرر الذي يحدث  ، فللمحاكم أن تنظر في ذلك بمقتضى أصول العدالة أحدهما عن اآلخر بدون حصول تلف لهما

 .  . ) والتقنين المدني السابق يتفق مع التقنين المدني الجديد ( ومراعاة أحوال المالكين واعتقاد كل منهما عند االختالط أو االلتصاق

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 1 )

 .  ) مطابق ( 759م    التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 599م    التقنين المدني الليبي

، ولم يكن هناك  : إذا التصق منقوالن لمالكين مختلفين بحيث ال يمكن فصلهما دون تلف أو نفقة فاحشة 2219م  التقنين المدني العراقي 

. ) ويختلف التقنين  ، تملك صاحب المنقول األكثر قيمة المنقول اآلخر بقيمته ، وكان االلتصاق قضاء وقدراً  بين المالكيناتفاق 

، ويقضي حتماً بأن يتملك صاحب  العراقي عن التقنين المصري في أن التقنين العراقي يشترط أن يكون االلتصاق قضاء وقدراً 

 .  خر بقيمته (المنقول األكبر قيمة المنقول اآل

 ال مقابل   قانون الملكية العقارية اللبناني
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 شروط التصاق المنقول بالمنقول :  – 124

، فقد ميزنا فيما تقدم  . أما إذا تم التصاق منقول بعقار أن يتم االلتصاق بين منقول ومنقول –يجب توافر شروط أربعة : أوالً 

، وبسطنا األحكام المتعلقة بكل من هذه  ، واستعرضنا صور كل من هاتين الحالتين بين االلتصاق الطبيعي وااللتصاق الصناعي

 .  الصور

، إذ  ، فال يكون هناك مجال إلعمال أحكام االلتصاق . أما إذا اتحد المالك لفينأن يكون المنقوالن مملوكين لمالكين مخت –ثانياً 

 .  يكون المنقوالن الملتصقان في حالتهما الجديدة مملوكين لنفس المالك الواحد الذي كان يملك كالً منهما

.  لف يصيب أحدهما أو كليهماأن يندمج المنقوالن أحدهما في اآلخر بحيث ال يمكن فصل أحدهما عن اآلخر دون ت –ثالثاً 

، فال بد من تعيين أي من المالكين  ، ألن المنقولين يصبحان على هذا النحو منقوالً واحداً  وهذا هو الذي يبرر إعمال قواعد االلتصاق

، ووجب فصل  صاق، فال يكون هناك حاجة إلعمال قواعد االلت . أما إذا أمكن الفصل المختلفين يكون هو المالك لهذا المنقول الجديد

 .  المنقولين أحدهما عن اآلخر وإعطاء كل منقول لصاحبه

،  . وهذا شرط جوهري أال يكون هناك اتفاق سابق بين المالكين المختلفين في شأن مصير المنقولين بعد االلتصاق –رابعاً 

وقد رأيناً نظيره في االلتصاق الصناعي بعقار في صور الثالث 
 (2 )

، فهذا  ، كعقد استصتاع مثالً  وجد اتفاق سابق. ذلك أنه إذا  

إال أن  ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ، وال تسري أحكام االلتصاق االتفاق هو الذي يسري

لذي يمنع من تطبيق الحكم في . وهذا القيد هو ا ، هو أال يكون هناك اتفاق بين المالكين للمنقولين الملتصقين المشروع نبه إلى أمر هام

، يخضع لالتفاق المعقود  ، فإن الصانع وإن كان يخلط مواد مملوكة له بمواد مملوكة للمستصنع العالقة ما بين المستصنع والصانع

 "، وهو عقد االستصناع  بينه وبين المستصنع
 (1 )

  . 

 أحكام التصاق المنقول بالمنقول : – 125

ذه األحكام الفرض الذي فيه يتملك أحد المالكين المختلفين المنقول اآلخر بالحيازة إذا كان حسن نستبعد أوالً من نطاق ه 

 .  ، وال تعود شروط االلتصاق ومنها اختالف المالك متوافرة ، فيتحد المالك في هذا الفرض النية

، ألن أحداً منهما لم يتملك  ختلفينويبقى إذن الفرض الذي فيه يلتصق المنقوالن وهما وقت االلتصاق مملوكان لمالكين م

، حتى أنه خصص لهذه المسألة  . وقد أطال التقنين المدني الفرنسي في تفريع أحكام هذه الحالة من االلتصاق المنقول اآلخر بالحيازة

نون الروماني الذي كان ، مقتفياً في ذلك أثر القا مدني فرنسي ( 911 – 919 المحدودة األهمية والنادرة الوقوع ثالث عشرة مادة ) م

، وهذه القاعدة تحول إلى حد بعيد دون تطبيق  يعير المسألة أهمية كبيرة نظراً ألن قاعدة تملك المنقول بالحيازة لم تكن معروفة عنده

 .  أحكام االلتصاق كما سبق القول

، واكتفى كما قدمنا بنص واحد وكل فيه  رة، فلم يعر المسألة هذه األهمية الكبي ، القديم والجديد أما التقنين المدني المصري

 .  ، بعد أن وضع له توجيهات عامة يسترشد بها األمر للقاضي

، فقواعد  . فقد يختلط منقوالن مختلفا القيمة أحدهما باآلخر وأول هذه التوجيهات هو أن يحكم القاضي مسترشداً بقواعد العدالة

، أو أن يتملك صاحب  قيمة الشيء األقل قيمة على أن يدفع قيمة هذا الشيء لصاحبهالعدالة تقضي بأن يتملك صاحب الشيء األكبر 

،  . فإذا امتزج السمن بالعسل أو المشروبات الروحية بالماء أو بالصودا الشيء األصلي الشيء التابع على أن يدفع لصاحبه قيمته

، على  ، يتملك العسل أو الماء أو الصودا األكبر قيمة، وهو مالك الشيء  فظاهر أن صاحب السمن أو صاحب المشروبات الروحية

، وهو مالك  ، فظاهر أن مالك السيارة السيارة "ماكينة  "في  "غيار  ". وإذا اندمجت قطعة  أن يدفع قيمة هذه األشياء ألصحابها

 .  ، يتملك قطعة الغيار وهي شيء تابع على أن يدفع قيمتها لصاحبها الشيء األصلي

، فإن المالكين يصيبه ضرر أكبر بفقد ملكية منقولة هو  توجيهات أيضاً أن يراعى القاضي الضرر الذي حدثومن هذه ال

، فأي المالكين  ، فإذا خلط شخص قمحاً مملوكاً له بقمح مملوك لشخص آخر الذي يستبقى ملكية هذا المنقول ويتملك المنقول اآلخر

 .  ص اآلخر على أن يدفع له تعويضاً عنهيكون أحوج إلى القمح المخلوط يتملك قمح الشخ

. فأي المالكين أقوى قدرة على  ومن هذه التوجيهات كذلك أن يراعى القاضي حالة كل من الطرفين من حيث القدرة المالية

 .  ، على أن يدفع للطرف اآلخر التعويض المستحق له تعويض الطرف اآلخر هو الذي يتملك المنقولين بعد التصاقهما

                                                 

 .  51أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  1 هامش 117ص  172فقرة  9وأنظر بالنيول وريبير وبيكار  – 999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 
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، وكان قادراً على  ، فأي منهما كان حسن النية ذه التوجيهات أخيراً أن يراعى القاضي حسن نية كل من الطرفينومن ه

. وقد يجعل  ، على أن يدفع للطرف اآلخر التعويض المستحق له ، هو الذي يتملك المنقولين بعد التصاقهما تعويض الطرف اآلخر

، ويوجب  ، إذا كان من شأن هذا الخلط أن ينقص من قيمتيهما ذي تعمد خلط أحدهما باآلخرالقاضي المنقول ملكاً للمالك سيء النية ال

. وقد يرى القاضي أن العدالة تقضي بتمليك صاحب  عليه تعويض المالك حسن النية عن منقوله بقيمته كاملة قبل أن تنتقص بالخلط

 .  يء األخير، نظراً لسوء نية صاحب هذا الش الشيء غير األصلي الشيء األصلي

. فيجعل المنقول الذي نتج من التصاق المنقولين أحدهما باآلخر  وقد ال يرى القاضي مرجحاً لجعل الملكية ألحد المالكين

، قد يرى القاضي أن يجعله شركة بين  . ففي القمح المخلوط ، كل بنسبة قيمة المنقول الذي كان يملكه مملوكاً على الشيوع لهما معاً 

 .  ، ويقسم ثمنه بينهما بنفس النسبة . وقد يرى أن يباع النسبة التي تقدم ذكرهاالمالكين ب

،  ( mélange ou confusion، والخلط أو المزج )  ( adjonctionويميز القانون الفرنسي في هذا الصدد بين الضم ) 

، فيملك صاحب المنقول األصلي أو  اآلخر. فالضم اتحاد منقولين مع إمكان تمييز كل منهما عن  ( specifieationوالتحويل ) 

 ً ( في خاتم من  solitaire. فوضع قطعة من الماس )  ، على أن يعوض صاحب المنقول اآلخر المنقول األكبر قيمة المنقولين معا

، وذلك بشرط أن يكون من المتعذر فصل المنقولين أحدهما  ذهب يجعل صاحب الماس هو المالك على أن يعوض صاحب الذهب

، أو مزج نبيذين مملوكين لمالكين  ، كخلط غالل مملوكة لشخص بغالل مملوكة لشخص آخر باآلخر بحيث ال يمكن تمييز أي منهما

، فيباع ويقسم ثمنه عليها كل بنسبة قيمة المنقول الذي  . واألصل أن يكون المنقول الجديد مملوكاً على الشيوع للمالكين معاً  مختلفين

.  ، وعوض صاحب المنقول اآلخر ، ملك صاحبه المنقول الجديد ذا كان أحد المنقولين أكبر قيمة من اآلخر. ولكن إ كان يملكه

، فصاحب المادة هو الذي يملك في األصل الشيء الجديد على أن  والتحويل هو صنع شخص لشيء جديد من مادة مملوكة آلخر

. فمن خاط قماشاً  ط في ذلك أن تكون قيمة المادة أكبر من قيمة العمل. ويشتر يعوض الشخص اآلخر النفقات التي تكلفها وأجر عمله

، كان عمله في الغالب  "األوبيسون  "، كان عمله في الغالب أقل قيمة من القماش الذي خاطه أو  "األوبيسون  "أو صنع طقماً من 

الذي  "األوبيسون  "صاحب القماش أو صاحب ، فيملك  الذي صنع منه طقماً  "أألوبيسون  "أقل قيمة من القماش الذي خاطه أو 

ً  "األوبيسون  "القماش بعد خياطته أو  "األوبيسون  "، فيملك صاحب القماش أو صاحب  صنع منه طقماً  ، على  بعد صناعته طقما

على أن يعوض ،  ، فإن الصانع يملك الشيء المصنوع . أما إذا كانت قيمة العمل أكبر من قيمة المادة أن يعوض الصانع عن عمله

. ويشترط في  ، وعوض صاحب الرخام أو العنب ، ملك التمثال أو النبيذ . فمن صنع تمثاالً من رخام أو نبيذاً من عنب صاحب المادة

 .  كل ذلك بداهة أال يكون هناك اتفاق سابق بين المالكينع فإن وجد اتفاق كعقد استصناع فإن االتفاق هو الذي يسري كما سبق القول

، إذا وجد القاضي أنها تتفق مع قواعد العدالة التي يجب أن يسترشد بها  األحكام ال يوجد ما يمنع من تطبيقها في مصر وهذه

 .  في هذا الصدد كما قدمنا

  

 العقد  -الفصل الثاني

 (Contrat ) 

 كسب الملكية بالعقد  - 126

 مدني على ما يأتي : 591نص قانوني : تنص المادة  –

، بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقاً للمادة  ، في المنقول والعقار ملكية وغيرها من الحقوق العينيةتنتقل ال " 

 "، وذلك مع مراعاة النصوص اآلتية  195
 (2 )

  . 

                                                 

.  مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد من المشروع التمهيدي على وجه 2911تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  2992. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2995ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 997ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  591تحت رقم 

، بمجرد حصول العقد المتضمن  ، منقولة كانت أو ثابتة : تنتقل الملكية في األموال 11/  59بق م ويقابل النص في التقنين المدني السا

 .  ، متى كان المال مملوكاً للمملك التمليك
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معينة بالذات ، على أن يرد العقد على عين  ، تنتقل بالعقد ، في المنقول والعقار على السواء ويخلص من هذا النص أن الملكية

، فإن معنى ذلك أن  . وإذا كانت الملكية في العقار ال تنتقل إال بالتسجيل . ونقل الملكية في المنقول بالعقد ظاهر مملوكة للمتصرف

سجيل آل . ذلك أن الت ، هو العقد ال التسجيل ، حتى في العقار . ولكن الذي ينقل الملكية الملكية ال تنتقل إال إذا تمت إجراءات التسجيل

.  ، وهذا النظام ال يزال غير معمول به حتى اليوم وإن كان قد صدر به قانون كما سيجئ ينقل بذاته الملكية إال في نظام السجل العيني

ذي ، فإن ذلك ال يمنع من أن ال وحتى لو قلنا مع الرأي الراجح إن الملكية في العقار ال تنتقل فيما بين المتعاقدين إال من وقت التسجيل

، ولكن يتراخى أثره في نقل الملكية إلى وقت التسجيل  نقل الملكية هو العقد
 (2 )

. والصحيح في نظرنا أن العقد المسجل ينقل الملكية  

. وقد بسطنا  ، وال ينفذ نقل الملكية في حق الغير إال من وقت التسجيل في العقار فيما بين المتعاقدين منذ انعقاده ال من وقت التسجيل

ينا هذا في تفصيل وافق عند الكالم في البيع رأ
 (1 )

  . 

االلتزام بنقل الملكية أو أي حق عيني  "، وهي تنص على أن  مدني 195ويحيل النص في انتقال الملكية بالعقد إلى المادة 

ك دون إخالل بالقواعد المتعلقة ، وذل ، إذا كان محل االلتزام شيئاً معيناً بالذات يملكه الملتزم آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق

،  ، وهذا االلتزام يتم تنفيذه من تلقاء نفسه مع مراعاة التسجيل في العقار . فنقل الملكية إذن يسبقه التزام بنقل الملكية "بالتسجيل 

فتنتقل الملكية عن طريق تنفيذ هذا االلتزام 
 (9 )

  . 

قود المسماة المكسبة للملكية هي البيع والمقايضة والهبة والشركة . والع وليس كل عقد يكسب الملكية أو يكشف عن كسبها

 .  . والعقود المسماة التي تكشف عن كسب الملكية هي الصلح والقسمة ، وأهم هذه العقود جميعاً هو عقد البيع والقرض

 كسب الملكية بالعقد في المنقول – 127

، وجب التمييز بين الشيء المعين بالذات والشيء الذي لم يعين  نص قانوني : فإذا فكان الشيء الذي يرد عليه العقد منقوالً  – 

 .  إال بنوعه

. فإذا باع شخص سيارة  ، يتم تنفيذ االلتزام بنقل الملكية المتولد من العقد بمجرد نشوء هذا االلتزام ففي الشيء المعين بالذات

.  ، ومتى نشأ هذا االلتزام في ذمته ثم تنفيذه بمجرد نشوئه ، كان ملتزماً بنقل ملكية السيارة إلى المشتري لذات لشخص آخرمعينة با

، وذلك دون حاجة إلى أي إجراء آخر من تسليم أو نحوه  فتنتقل ملكية السيارة فعالً إلى المشتري
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  ) والتقنين المدني السابق يتفق مع التقنين المدني الجديد (

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق فيما يتعلق بالمنقول فقط ( 755م    ريالتقنين المدني السو

 .  ) مطابق ( 591م    التقنين المدني الليبي

 .  تنتقل الملكية بالعقد في المنقول والعقار - 2:  2211م    التقنين المدني العراقي

1 -  ً الطايو  ". ) ويوجد في القانون العراقي نظام السجل العيني  والعقد الناقل لملكية عقار ألي نعقد إال إذا روعيت فيه الطريقة المقررة قانونا

 .  ، فملكية العقار ال تنتقل إال بتسجيل العقد في الطابو ( "

 ً ، نظام السجل العيني ) السجل  ، كما يوجد في القانون السوري قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل : ويوجد في القانون اللبناني أيضا

و  29. أنظر فيما يتعلق بنقل ملكية العقار في القانون اللبناني وضورة القيد في دفتر الملكية ) السجل العقاري ( المادتين  العقاري (

 .  بشأن إنشاء السجل العقاري 2511آذار سنة  29المؤرخ في  277من القرار رقم  22

 .  219فقرة  1قارن محمد علي عرفة  ( 2) 

 .  171فقرة  – 179فقرة  5أنظر الوسيط  ( 1) 

، وفي أنه لم يكن في القانون الروماني يرتب في  وأنظر في التطور التاريخي للبيع كعقد ناقل للملكية – 521فقرة  1أنظر الوسيط  ( 9) 

، وفي أنه يجب  ل الملكيةوأنظر أيضاً في تحليل معنى نق – 191فقرة  – 115فقرة  5ذمة البائع التزاماً بنقل الملكية : الوسيط 

وفي االتفاق على تأجيل نقل الملكية حتى  – 195فقرة  – 199فقرة  5التمييز بين االلتزام بنقل الملكية ونقل الملكية فعالً : الوسيط 

 .  55فقرة  – 59فقرة  5استيفاء الثمن : الوسيط 

تنتقل  ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي :  155فقرة  – 152فقرة  5 و 521فقرة  1أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 5) 

، انتقلت ملكيتها إلى  ، فلو باع شخص سيارة معينة بالذات إلى آخر ، وال حاجة للتسليم الملكية بالعقد في المنقول المعين بالذات

، ولكن لو سلمها البائع للمشتري الثاني  األول، كانت الملكية للمشتري  . ولو باعها مرة ثانية إلى مشتر آخر المشتري قبل التسليم
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 ي على ما يأتي :مدن 599، تنص المادة  وفي الشيء المعين بنوعه

 " 199المنقول الذي لم يعين إال بنوعه ال تنتقل ملكيته إال بإفرازه طبقاً للمادة  " 
 (2 )

  . 

إال ورد االلتزام بنقل حق عيني على  - 2 "مدني سالفة الذكر تنص على أنه  599مدني التي تشير إليها المادة  199والمادة 

، جاز للدائن أن يحصل على  فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه - 1.  ق إال بإفراز هذا الشيء، فال ينتقل الح شيء لم يعين إال بنوعه

، كما يجوز له أن يطالب بقيمة  ، أو دون استئذانه في حالة االستعجال ، بعد استئذان القاضي شيء من النوع ذاته على نفقة المدين

، ولو قبل  . فيتم انتقال الملكية في المنقول الذي لم يعين إال بنوعه باإلفراز " ، من غير إخالل في الحالتين بحقه في التعويض الشيء

. ويجب إفراز كمية  ، لم تنتقل الملكية إلى المشتري بمجرد البيع التسليم فلو أن شخصاً باع إلى شخص آخر عشرين أردباً من القمح

، فتنتقل ملكيته  ، ومن ثم يصبح المبيع شيئاً معيناً بالذات لى المشتريمن القمح معادلة للمقدار المحدد في عقد البيع بقصد تسليمها إ

باإلفراز دون حاجة إلى التسليم 
 (1 )

  . 

 وجوب الشهر  –كسب الملكية بالعقد في العقار  - 128

 مدني على ما يأتي : 595نص قانوني تنص المادة  –

، سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق  في المواد العقارية ال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية األخرى - 2 " 

 .  "، إال إذا روعيت األحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري  الغير

، سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير  لتي يجب شهرهاويبين القانون الشهر المقدم الذكر التصرفات واألحكام والسندات ا - 1 " 

 "، ويقرر األحكام المتعلقة بهذا الشهر  ناقلة
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  ( 952ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "انتقلت الملكية من المشتري األول إلى المشتري الثاني بالحيازة ال بالعقد 

.  التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق استقر عليه في  2917تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، فمجلس الشيوخ  2991. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2999ووافقت عليه لجنة المرجعة تحت رقم 

 .  ( 995ص  – 997ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  599تحت رقم 

. ) والتقنين المدني  ملكية المبيع المعين بنوعه فقط إال بتسليمه للمشتري: ال تنتقل  997/  117ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

 .  ، وإن كان اإلفراز يتم عادة عند التسليم ( ، والصحيح أن انتقال الملكية يكون باإلفراز السابق يجعل انتقال الملكية بالتسليم

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ) مطابق ( 759م     ريالتقنين المدني السو

 ) مطابق ( 591 م     التقنين المدني الليبي

 ال مقابل     التقنين المدني العراقي

 ال مقابل  قانون الملكية العقارية اللبناني 

لمصدرة إلى ، وفي نقل الملكية في األشياء ا ، وفي كيف يكون التنفيذ إذا امتنع البائع عن اإلفراز أنظر في تفصيل هذه المسألة ( 1) 

. وأنظر في أن كسب الملكية في المنقول المعين بنوعه  157فقرة  – 159فقرة  5 – 519فقرة  – 525فقرة  1المشتري : الوسيط 

والعقد مصحوباً باإلفراز هو  – 7هو سبب مركب من العقد وهو تصرف قانوني ومن اإلفراز وهو واقعة مادية : حسن كيرة ص 

 .  ، كما أن العقد مصحوباً بالتسجيل هو الذي ينقل الملكية في العقار منقول المعين بالنوعالذي ينقل الملكية في ال

في المواد العقارية ال تنتقل الملكية وال  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2915تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

، إال إذا روعيت أحكام التسجيل المبينة في المواد  بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، سواء أكان ذلك فيما  الحقوق العينية األخرى

، على أساس أن  األحكام الموضوعية الخاصة بالشهر العقارية 2972إلى  2919. وقد أورد المشروع التمهيدي في المواد  "اآلتية 

ووضع التسجيل في هذا المكان إذ هو مكانه  ".  ية للمشروع التمهيدي. وورد في المذكرة اإليضاح مكانها المناسب هو التقنين المدني

، وبذلك اندمج قانون التسجيل في التقنين المدني بعد أن كان منفصالً عنه :  ، فإنه يشترط حتى ينقل العقد الملكية أن يسجل الحقيقي

) مجموعة األعمال  "، فقد يحسن إبقاء قانون التسجيل منفصالً حتى يتم إنشاء السجل العقاري  على أن هذا االندماج محل للنظر

. وقبل نظر لجنة المراجعة للمشروع التمهيدي للتقنين المدني ألفت لجنة لنظر مشروع قانون  ( 2هامش  991ص  1التحضيرية 

. ولذلك نقلت  م الخاصة بالشهر من موضوعية وشكلية وتنظيمية، فرأت أن تضمن هذا المشروع األخير جميع األحكا الشهر العقاري

، وصدر هذا القانون فعالً وعمل  األحكام الموضوعية الواردة في المشروع التمهيدي للتقنين المدني إلى قانون تنظيم الشهر العقاري
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أما في العقار فال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية  "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص : 

،  . ولكن متى تم التسجيل تعتبر الملكية منتقلة من وقت العقد ال من وقت التسجيل يل، إال بتسج ، حتى فيما بين المتعاقدين األخرى

 "ألن سبب نقل الملكية هو العقد 
 (2 )

. ومتى تم تسجيل العقد فإنها تنتقل من  ، بالعقد ، حتى في العقار . والمقصود أن الملكية تنتقل 

كون نافذاً في حق الغير إال من وقت التسجيل ، على أن انتقالها ال ي وقت العقد ال من وقت التسجيل
 (1 )

  . 

،  2551لسنة  225، وهو القانون رقم  ، إلى قانون تنظيم الشهر العقاري . في انتقال ملكية العقار ويحيل النص سالف الذكر

 .  المتعلقة بهذا الشهر، ويقرر األحكام  ويبين هذا القانون التصرفات واألحكام القضائية والسندات التي يجب شهرها

، نظام الشهر  . وبينا أن هناك نظامين للشهر ، إلى نظام الشهر العقاري في مصر ، عند الكالم في البيع وقد عرضنا

ولكن لمي عمل بهذا  2515لسنة  251، ونظام السجل العيني وقد صدر به أخيراً القانون رقم  الشخصي وهو المعمول به حتى اليوم

، فرأينا أن نظام السجل العيني يعلو كثيراً على نظام الشهر الشخصي  . وقارنا بين النظامين اآلنالقانون حتى 
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، وافقت عليها تحت  على لجنة المراجعة من المشروع التمهيدي 2915. ولما عرضت المادة  به قبل العمل بالتقنين المدني الجديد

،  في المواد العقارية ال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية األخرى "في المشروع النهائي : بعد تعديلها على الوجه اآلتي :  2991رقم 

. وفي  "الشهر المتعلق بذلك  ، إال إذا روعيت األحكام المبينة في قانون سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير

، فيما عدا  مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2999، فأصبح النص تحت رقم  مجلس النواب أضيفت الفقرة الثانية

 "عقاري قانون تنظيم الشهر ال "، بعد استبدال عبارة  595. ووافقت لجنة مجلس الشيوخ على النص تحت رقم  خالفاً لفظياً ضئيالً 

ص  1. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  "قانون الشهر المتعلق بذلك  "بعبارة 

، حيث ورد خطأ أن اللجنة التشريعية لمجلس النواب هي التي رأت جعل نظام  111فقرة  5. وقارن الوسيط  ( 951ص  – 959

، والصحيح أن لجنة المراجعة هي التي رأت ذلك قبل اللجنة التشريعية  نفصل عن التقنين المدنيالشهر العقاري في قانون خاص م

 .  لمجلس النواب

، وقانون تنظيم الشهر العقاري  2515، ولكن قانون التسجيل كان معموالً به منذ أول يناير سنة  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 .  2551منذ أول يناير سنة 

.  يكتسب حق تسجيل الحقوق الفعلية بمفعول العقود - 2:  751 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م

: إن االلتزام  751. م  وتطبق األحكام الخاصة بالبيع والهبة على العقارات األميرية وعلى الحقوق العينية العائدة لهذه العقارات - 1

 .  ، تحت طائلة دفع العطل والضرر للدائن ، وبصيانته حتى هذا النقل بإعطاء العقار يتضمن االلتزام بنقل ملكيته في السجل العقاري

، وكذلك للنصوص المتعلقة بالسجل  : إن االلتزام بنقل ملكية العقار في السجل العقاري خاضع ألحكام البيع واالمتيازات والتأمينات 757 م

 .  . ) وهذه النصوص تتفق مع أحكام السجل العيني وهو النظام المعمول به في سورية ( العقاري

 .  ) مطابق ( 597التقنين المدني الليبي م 

، سواء اشترط  : التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على االلتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده 2211التقنين المدني العراقي م 

 .  وهو النظام المعمول به في العراق ( "الطابو  ". ) وهذا النص يتفق مع نظام السجل العيني  التعهد أو لم يشترطالتعويض في 

. وعدا ذلك فإن حقوق الملكية وحقوق  : يتم اكتساب الحقوق العينية وانتقالها بقيدها في السجل العقاري 195قانون الملكية العقارية اللبناني م 

،  . وكل من يكتسب عقاراً باإلرث أو بنزع الملكية أو بحكم ضاً اإللحاق وفقاً ألحكام الفصل الثاني من هذا البابالتصرف تكتسب أي

 .  ، ولكن ال يكون لالكتساب مفعول إال بعد التسجيل فهو مالك قبل التسجيل

) المؤرخ  277من القرار رقم  22م  –العقاري  المتعلق بالسجل 277من القرار رمق  22: إن مفاعيل القيود معنية بأحكام المادة  199م 

بشأن إنشاء السجل العقاري ( : إن الصكوك الرضائية واالتفاقات التي تمري إلى إنشاء حق عيني أو إلى  2511آذار سنة  29في 

. وال يمنع ذلك المتعاقدين من  انقله أو إعالنه أو تعديله أو إسقاطه ال تكون نافذة حتى فيما بين المتعاقدين إال اعتباراً من تاريخ قيده

. وتطبق هذه األحكام خاصة على الصكوك واالتفاقات العقارية والوقفيات  ممارسة حقوقهم ودعاواهم المتبادلة عند عدم تنفيذ اتفاقاتهم

السجل العيني . ) وهذه نصوص تتفق مع نظام  والحجج وتجزئة األوقات التي تنظم أو تصدق من قبل كتاب العدل والمحاكم الشرعية

 .  أو العقاري وهو النظام المعمول به في لبنان (

 .  952ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  527فقرة  1وأنظر الوسيط  – 211أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  199فقرة  5الوسيط  ( 9) 
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واستعرضنا المراحل األربع التي مر بها في مصر انتقال الملكية في العقار حتى صدور قانون بتنظيم الشهر العقاري في سنة 

2551 
 (2 )

  . 

. إذ  ، لم يوجد نظام لشهر انتقال الملكية في العقار لة السابقة على التقنين المدني القديم، وهي المرح ففي المرحلة األولى

. وقد  ، ولم يصدر أي تشريع يضع نظاماً للشهر كانت الشريعة اإلسالمية هي المعمول بها في ذلك العهد وهي ال تعرف نظام الشهر

، وهو نظام إداري وضع لجبي الضرائب  م المكلفات اإلداريةخفف من عيوب عدم وجوب نظام للشهر وجود نظام آخر هو نظا

، وذلك إلثبات كل تغيير في شخص  ، ويقضي بتحرير التصرف في حجة شرعية وتسجيله في سجل خاص بكل مديرية العقارية

،  جبي الضريبة العقارية، الذي وضع في األصل لتنظيم  . فكان هذا النظام الملتزم بالضريبة العقارية في هذه السجالت أو المكلفات

، إذ كان السجل الخاص بكل مديرية علنياً يستطيع ذوو الشأن اإلطالع عليه  يستخدم في الوقت ذاته كطريق لشهر الحقوق العينية

لمعرفة الحقوق التي ترتبت على األراضي 
 (1 )

  . 

، أدخل المشرع المصري نظاماً لشهر الحقوق  ، وهي المرحلة التي بدأت بصدور التقنين المدني القديم وفي المرحلة الثانية

. وال تزال نصوص هذا  2799مارس سنة  19العينية اقتبسه من النظام الفرنسي الذي كان قد أدخل في فرنسا قبل ذلك بقانون 

خ العمل بقانون ، وهو تاري 2515التقنين المدني القديم معموالً بها في حالة المحررات التي لها تاريخ ثابت قبل أول يناير سنة 

. ويقضي التقنين المدني القديم بوجه عام بأن الملكية والحقوق العينية األخرى تنتقل فيما بين المتعاقدين  التسجيل الذي سيأتي ذكره

النظام أنه . وأهم عيوب هذا  ، وبأنها ال تنتقل بالنسبة إلى الغير إال بتسجيل العقود التي هي مصدر لها بالعقد دون حاجة إلى تسجيل

، المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية  ، ويتوزع بين جهات ثالث ، يتم الشهر فيه وفقاً ألسماء األشخاص كان نظاماً شخصياً 

، فليس الشهر إال تسجيالً للعقد كما هو على  . ولم تكن له حجية كاملة كالحجية التي تقترن بنظام السجل العيني والمحاكم الوطنية

ً  يع ما ينطوي عليه من عيوبعالته وبجم . ولم يكن التسجيل ضرورياً لنقل الملكية  ، فال يصح عقداً باطالً وال يبطل عقداً صحيحا

،  ، وحتى بالنسبة إلى الغير كان النظام يخرج بعض الوقائع الهامة من منطقة الشهر والحقوق العينية األخرى فيما بين المتعاقدين

تصرفات الكاشفة عن الحقوق العينية كالصلع والقسمة كالميراث والوصية والوقف وال
 (9 )

  . 

، بقيت نصوص هذا القانون معموالً  2519، وهي المرحلة التي بدأت بصدور قانون التسجيل في سنة  وفي المرحلة الثالثة

الشهر العقاري الذي سيأتي  ، وهو تاريخ العمل بقانون تنظيم 2551بها في شأن جميع المحررات التي تم شهرها قبل أو يناير سنة 

. فجعل التسجيل الزماً في نقل الملكية والحقوق العينية  . وقد عالج هذا القانون بعض وجوه النقض في نظام الشهر السابق عليه ذكره

الكاشفة عن . وأضاف إلى منطقة التسجيل العقود واألحكام  ، بل أيضاً فيما بين المتعاقدين ، ال بالنسبة إلى الغير فحسب األخرى

، وتناول دعاوى البطالن والفسخ واإللغاء  ، فأوجب تسجيلها ليجوز االحتجاج بها على الغير الحقوق العينية كالقسمة والصلح

، وجعل االحتجاج على الغير باألحكام التي تصدر في هذه الدعاوى من  ، فأوجب شهرها والرجوع في العقد ودعوى االستحقاق

، بل ترك دون  . ولكن قانون التسجيل مل يقطع الطريق إلى نهايته ى ال من تاريخ شهر الحكم فحسبتاريخ شهر صحيفة الدعو

، وبقى ال حجية له في ذاته  . فبقى النظام نظاماً خصيصاً وفقاً لألسماء ال تبعاً للعقار عالج كثيراً من عيوب نظام الشهر السابق عليه

، واقتصر التسجيل على العقود فيما بين األحياء فم يخضع له الميراث  هر متعددة، وبقيت جهات الش إذ العقد يشهر على عالته

والوصية والوقف 
 (5 )

  . 

  

، ال تزال نصوص هذا  2551، وهي المرحلة التي بدأت بصدور قانون تنظيم الشهر العقاري في سنة  وفي المرحلة الرابعة

.  ، وهو تاريخ العمل بهذا القانون 2551المحررات الصادرة منذ أول يناير سنة ، ويخضع لها جميع  القانون معموالً بها حتى اآلن

                                                 

، على أن  نظام الشهر العقاري في كثير من اإليجاز( أننا نستعرض تطور  155وقد ذكرنا في الجزء الرابع من الوسيط ) فقرة  ( 2) 

. ولكننا رأينا بعد ذلك أن االستعراض التاريخي الذي أوردناه في الجزء الرابع  نفصل القول فيه عند الكالم في أسباب كسب الملكية

. وآثرنا أن نركز البحث في الكالم في  ، فاقتصرنا هنا على مجرد اإلشارة إليه إذ آل يتسع المقام ألكثر من ذلك يكفي للوفاء بالحاجة

، مقارنين إياه بقانون السجل العيني وهو القانون الذي صدر  قانون تنظيم الشهر العقاري وهو القانون المعمول به في الوقت الحاضر

 .  أخيراً ولم يبدأ العمل به حتى اليوم

 .  199فقرة  – 191فقرة  5أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 1) 

 .  191فقرة  – 195فقرة  5أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 9) 

 .  112فقرة  – 197فقرة  5أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 5) 
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إلى سنة  2591، ودخلت مصر في مرحلة انتقالية مدتها اثنتا عشرة سنة من سنة  2555وإذ تقرر إلغاء االمتيازات األجنبية في سنة 

، هي مكاتب الشهر العقاري  عقاري فعالً في جهة واحدة. وقد وحدها قانون الشهر ال ، فقد تهيأ الجو لتوحيد جهات الشهر 2555

، وبه بدأت  . وهذا هو أهم إصالح حققه القانون الجديد ، تحت إشراف مكتب رئيسي عام ومأمورياتها المنتشرة في المدن واألقاليم

نظام تسجيل الحقوق العينية . وقد ضم قانون الشهر العقاري  ، وكان ذلك خطوة كبرى في طريق إدخال نظام السجل العيني نصوصه

، إذ فصل هذا القانون نظام التسجيل  ، فأصلح عيباً وقع فيه قانون التسجيل األصلية ونظام قيد الحقوق العينية التبعية في صعيد واحد

،  خضاعها للشهر. واستقصى قانون الشهر العقاري المحررات الواجبة إ عن نظام القيد الذي بقى خاضعاً لنظام التقنين المدني القديم

، وخضع للشهر الميراث والوصية والوقف ودعوى صحة التعاقد والدعوى  فلم يترك ثغرات كتلك التي تركها قانون التسجيل

، كمراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة ومراسيم تقسيم األراضي الصادرة  البولصية كذلك خضع للشهر القرارات اإلدارية الناقلة للملك

. وحافظ قانون الشهر  وقرارات ردم البرك والمستنقعات واإلذن بإحياء األرض الموات 2559لسنة  91قانون رقم بناء على ال

، فجعل التسجيل في التصرفات المنشئة ضرورياً لنقل الحق العيني ال في  العقاري على وجوه اإلصالح التي حققها قانون التسجيل

، وفرض إجراءات دقيقة للتحري عن صحة  ، وأخضع للتسجيل العقود الكاشفة ينحق الغير فحسب بل أيضاً فيما بين المتعاقد

، لم  . على أن هناك عيبين جوهريين باقيين في نظام الشهر المحررات بل إنه قد سار في هذا الطريق شوطاً أبعد من قانون التسجيل

، وال يزال الشهر  خصياً بحسب األسماء ال بحسب العقار. فال يزال النظام نظاماً ش يستطع قانون تنظيم الشهر العقاري معالجتهما

، فإن العالج الوحيد لهما هو  . وما كان قانون تنظيم الشهر العقاري يستطيع معالجة هذين العيبين ليست له حجية كاملة في ذاته

إدخال نظام السجل العيني 
 (2 )

  . 

،  ، بالرغم من صدور قانون به . ولكن هذا النظام سجل العينيبإدخال نظام ال 2515لسنة  251وقد صدر فعالً القانون رقم 

يصدر قرار من وزير العدل بتعيين األقسام  - 2 "من قانون إصداره تنص على ما يأتي :  1. ذلك أن المادة  لم يعمل به حتى اليوم

ويحدد القرار التاريخ الذي يبدأ فيه هذا .  المساحية التي يسري عليها نظم الشهر على أساس إثبات المحررات في السجل العيني

ويستمر العمل بقوانين الشهر المعمول بها  - 1.  السريان على أن يكون هذا التاريخ الحقاً لصدور القرار بمدة ستة أشهر على األقل

حتى اآلن قرار من وزير العدل . ولما كان لم يصدر  "في المناطق التي لم يطبق نظام السجل العيني فيها طبقاً ألحكام الفقرة السابقة 

. وتقضي الفقرة  ، فإنه ال يمكن القول إن هذا النظام قد أدخل فعالً في مصر بتعيين أي قسم مساحي يسري عليه نظام السجل العين

ا في نظام ، بأنه حتى يصدر قرار من وزير العدل بتعين أقسام مساحية إلدخاله ، كما رأينا من قانون اإلصدار 1الثانية من المادة 

. ومعنى ذلك أن قانون تنظيم الشهر  السجل العيني يبقى قانون تنظيم الشهر العقاري معموالً به في كل قسم لم يدخل في هذا النظام

في الفترة  "من قانون اإلصدار على أنه  9. وتنص المادة  العقاري ال يزال هو القانون المعمول به في جميع أنحاء البالد دون استثناء

. ففي  "مشار إليها في المادة السابقة تستكمل المصلحة إعداد السجل العيني للقسم المساحي على الوجه المبين بالقانون المرافق ال

،  الفترة التي يجب أن تفصل ما بين صدور القرار الوزاري بإدخال قسم مساحي في نظام السجل العيني وإدخال هذا النظام فعالً فيه

.  صالحاً لنظام السجل العين $ 952$ العقاري إعداد القسم المساحي الذي صدر به القرار الوزاري ليكون  تستكمل مصلحة الشهر

. وتنص  ، لعدم توافر اإلمكانيات المالية والمادية ويظهر أنه اليوجد حتى اآلن قسم مساحي في مصر يمكن إعداده لنظام السجل العين

. ولم يصدر حتى اآلن قرار من وزير العدل  "در بالالئحة التنفيذية قرار من وزير العدل يص "من قانون اإلصدار على أنه  5المادة 

بهذه الالئحة التنفيذية 
 (1 )

  . 

                                                 

وأنظر في أن العقد المسجل يرتب جميع اآلثار التي يرثيها العقد غير  – 119فقرة  – 111فقرة  5أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 2) 

وفي  – 115فقرة  – 117فقرة  5أنه ينقل الملكية فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير : الوسيط ، وفي أنه يزيد عليه في  المسجل

وفي نقل الملكية بالنسبة إلى الغير  - 171فقرة  – 179فقرة  5نقل الملكية فيما بين المتعاقدين وهل للتسجيل أثر رجعي : الوسيط 

 .  159فقرة  – 171ه أوالً : الوسيط فقرة وهل يشترط حسن النية في المشتري الذي سجل عقد

، إذ  ويعتبر السجل العيني ثورة في نظام الشهر "وهذا ما جاء بالمذكرة اإليضاحية لقانون السجل العيني في تقدير هذا النظام :  ( 1) 

ينشدها كل مشتغل بالقانون أو بأنظمة . ومن هنا فإن هذا النظام كان أمنية  يترتب على تطبيقه تغيير جذري في أنظمة التسجيل القائمة

. وكانت  لتعديل نظام التسجيل في مصر 2595. وظلت هذه األمنية تراودهم مدة ستين عاماً منذ انعقدت أول لجنة في سنة  التسجيل

ى أن قدر له أن يرى ، إل مذكرات اللجان المتعاقبة تزخر بمزايا هذا النظام مناشدة الحكومات المختلفة قبل الثورة العمل على تطبيقه

 ! "النور أخيراً على يد حكومة الثورة بعد هذه األحقاب الطويلة 

،  ، تعرف السجل العيني وتنظم مكاتبه ومأمورياته ( الباب األول في أحكام عامة 2وينقسم قانون السجل العيني إلى أبواب ستة : ) 
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، ويقدر أن يبقى  ولما كان قانون تنظيم الشهر العقاري هو كما قدمنا القانون المعمول به حتى اآلن في جميع أنحاء البالد

تيسر إدخال نظام السجل العيني تدريجياً وعلى فترات متعاقبة بالقدر المستطاع معموالً به زمناً طويالً حتى ي
 (2 )

، فإننا نتولى بحث  

قانون تنظيم الشهر العقاري 
 (1 )

 ن، مقارنين إياه بقانون السجل العيني حتى تتبين أهم الفروق ما بين القانوني 
 (9 )

، ونقسم الكالم في  

                                                                                                                                                                    

، وتقرر أن الرسوم تخضع  يفة خاصة بكل وحدة عقارية، وتقرر في هذا السجل صح وتخصص سجالً عينياً لكل قسم مساحي

، ويقرر القواعد التي تتبع في إثبات الحقوق في صحائف  ( الباب الثاني 1. )  للقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري

خالل السنة األولى بعد العمل ، ويشكل لجنة قضائية في كل قسم مساحي تنظر في الدعاوى والطلبات التي ترفع في  السجل ألول مرة

، ويقرر أن  ، ويبين التصرفات الحقوق الواجب قيدها في السجل ( الباب الثالث 9. )  بالقانون إلجراء تغيير في بيانات السجل العيني

اإلجراءات  ، ويرسم ، ويورد إجراءات التغيير والتصحيح في بيانات السجل للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه

،  "سند الملكية  "( األبواب الرابع والخامس والسادس : يقرر الباب الرابع تسليم كل مالك  5. )  الواجبة اإلتباع للقيد في السجل

. ويجعل الباب الخامس  وتسليم غير المالك من ذوي الشأن بناء على طلبهم شهادات بها البيانات الخاصة بهم في السجل العيني

، كما يوجب على  ، ويوجب اإلخطار يرخص البناء والهدم وبربط العوائد المستمدة ديد الوحدات العقارية مملوكة للدولةعالمات تح

. ويفرض الباب السادس عقوبة الحبس والغرامة إلى خمسمائة جنيه أو إحدى  السلطات المختصة أن تقدم البيانات واألوراق المطلوبة

، كما يعاقب بغرامة من جنيه إلى عشرة  لى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير مع علمه بذلكهاتين العقوبتين على من يتوصل إ

جنيهات على عدم اإلخطار برخص البناء والهدم وبربط العوائد المستجدة أو عدم تقديم السلطات المختصة للبيانات األوراق 

 .  المطلوبة

وجدير بالذكر أن نظام السجل العيني لن يطبق دفعة واحدة  "عيني في هذا الصدد : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لقانون السجل ال ( 2) 

. فكلما تم مسح منطقة من المناطق  ، بل سيجري تطبيقه تباعاً في كل منطقة من المناطق التي يتم مسحها على كافة أنحاء الجمهورية

ً . وسوف يراعى قبل إج ، أمكن تطبيق هذا النظام عليها مساحة حديثة ،  راء القيد األول في السجل فحص المستندات فحصاً دقيقا

، وتمكين ذوي الشأن  ، وإجراء النشر الالزم في الصحف والجهات الرسمية وغيرها من وسائل اإلعالم ومناقشة أصحاب الحقوق

 .  ". وبذلك ال يقيد في السجل إال صاحب الحق  من إبداء اعتراضاتهم أمام لجنة قضائية

لسنة  225ك مشروع لقانون تنظيم الشهر العقاري والتوثيق أعدته وزارة العدل ليحل محل قانون تنظيم الشهر العقاري رقم وهنا ( 1) 

. وقد استهدف هذا المشروع بوجه خاص : ) أ ( معالجة العيوب التي أسفر  الخاص بالتوثيق 2551لسنة  17والقانون رقم  2551

. ) ب ( وضع القواعد الكفيلة بحماية صغار المالك وبإمكان  ن واستكمال أوجه النقص فيهماعنها التطبيق العملي لهذين القانوني

. ) د ( إقرار ما كانت مصلحة الشهر العقاري  . ) ج ( تبسيط اإلجراءات حصر الملكيات والتشجيع على شهر المحررات العرفية

. ) هـ ( تنسيق أحكام قانون الشهر العقاري بما يتالءم مع  تشريعياً والتوثيق تقوم به من إجراءات اقتضتها الضرورة العملية إقراراً 

 .  ، تمهيداً إلدخال نظام السجل العيني أحكام قانون السجل العيني

، وذلك في المواضع التي يعدل فيها  وسنتناول في الحاشية أهم األحكام التي جاء بها هذا المشروع معدالً ألحكام قانون الشهر العقاري

 .  وع أحكام هذا القانونالمشر

، وهي التي تمثل أهم الفروق ما  وتلخص المذكرة اإليضاحية لقانون السجل العيني مزايا نظام السجل العيني إذا تم إدخاله في مصر ( 9) 

إذ أنه بمجرد إثبات  ، تحقيق األمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق البيانات الثابتة بالسجل - 2 "، فيما يأتي :  بين القانونين

البيان في السجل يصبح هذا البيان ممثالً للحقيقة ونقياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن المنصوص عليها في 

للقيد في السجل  force probante، ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة  المشروع أو الفصل نهائياً فيما قد يرفع من طعون

، وبذلك يصبح  ، ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير . ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية للنظام العيني

، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع عند  من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل

،  ، كقاعدة عامة حظر التملك بالتقادم - 1.  البيانات المدرجة في السجل لحماية رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه

. فمن أثبت اسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بإدعاء أي مغتصب  في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل

. ورعاية لوضع اليد المستقر في ظل  عقار بوضع الدين وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجليزعم أنه تملك ال

، نص المشروع على طريقة القيد في السجل ألول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعالً بوضع اليد قبل العمل بهن كما  القانون القائم

تطبيق مبدأ  - 9 –، وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع  د من لم يتم مدة التقادمنص على فقرة انتقال يحترم خاللها وضع ي

( في السجل العين : ومعناه إجراء المراجعة السابقة لكافة السندات التي يجري القيد في السجل بمقتضاها  Legaliteالمشروعية ) 
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. ويؤدي ذلك حتماً إلى  تفيد من الشهر اإلدعاءات المشكوك فيها، وحتى ال يس حتى ال يقيد في السجل إال الحقوق المشروعة فعالً 

، مما يخفف العبء عن األهالي وعن المحاكم بشكل  استقرار الملكية استقراراً تاماً وانعدام المنازعات أمام المحاكم في شأنها

السجالت وسهولة إحاطة المتعاملين  ، مع وضوح يكفل النظام الجديد تبسيط عملية الشهر وسرعتها والتناسق فيها - 5.  ملموس

، وييسر تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة سليمة  . كذلك يقضي هذا النظام على المساوئ المترتبة على تشابه األسماء بمضمونها

محرره في  ، نص المشروع على عقوبة جنائية لكل من يتوصل إلى قيد ضماناً الستقرار الملكية والحقوق العينية - 9.  وعادلة

 .  "، مع علمه بذلك  ، أو ترتيب حق عيني عليه السجل لسلب عقار مملوك لغيره

وملقا ومن البالد التي أخذت بنظام السجل العيني أستراليا ) نظام تورنس ( وألمانيا وسويسرا والنمسا والسويد وأسبانيا والبرتغال وإنجلترا 

المتحدة وجزء من كندا والعراق وسورية ولبنان وتونس ومدغشقر والكنجو  وسنغافورة والبرازيل وبعض الواليات األمريكية

، إذ لم  ، يأخذ بنظام الشهر الشخصي ، ومنها فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا . ولكن ال يزال كثير من البالد المتقدمة والسنجال

. وهذه هي بعض خصائص نظام السجل  م السجل العينتستطع هذه البالد حتى اآلن تذليل الصعوبات التي يقتضي تذليلها إدخال نظا

 ، وهي تختلف من بلد إلى آخر : العيني في البالد المختلفة التي أخذت بهذه النظم

ى . فالنظام األلماني مثالً يستثن النظام االسترالي ) تورنس ( : يطبق هذا النظام مبدأ القوة المطلقة للقيد بشدة أكثر مما يطبقه به أي نظام آخر

، جميع دعاوى  ، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير ، ولكن القوانين االسترالية تمنع من هذا المبدأ حالة الغير سيء النية

، وال تستثنى إال ثالثة أنواع من الدعوى  ، سواء كانت دعاوى إلغاء أو رجوع أو فسخ الطعن في حق الملكية الثابتة بالشهادة السندية

( دعوى  1. )  ، متى رفعت الدعوى ضد الشخص الذي تم لصالحه القيد ( دعوى الطعن في صحة القيد الذي تم بطريق الغش 2 : )

. وفيما عدا ذلك تكون الشهادة  ( الدعوى المرفوعة ممن يحمل شهادةسندية سابقة لها نس المنزلة 9. )  تصحيح الخطأ في التحديد

. فإذا فرض أن صدر شهادة سندية لشخص بدون  ، وهي في ضمان الدولة العام بمنأى عن أي طعنالسندية التي يسلمها المسجل 

، يمول  . ولمواجهة هذه الدعاوى أنشأ القانون االسترالي صندوقاص للتأمين ، فللمالك أن يرفع دعوى تعويض على الدولة وجه حق

. وقانون الملكية العقارية االسترالي ) نظام تورنس  ل عقار يقيد% ( من قيمة ك9/  2بواسطة رسم نسبي قدره نص بنس لكل جنيه ) 

، ويدل على توفقه تطبيقه في عدد كبير  ( هو من أحسن القوانين المعاصرة التي تفي بالمطالب النظرية والعملية لنظام متقن للشهر

 .  كية المتحدة وجزء من كندا، منها انجلترا وملقا وسنغافورة والبرازيل وتونس وبعض الواليات األمري من الدول

، ويستلزم ذلك حضور  مدني ألماني ( 719 القانون األلماني : تنتقل ملكية العقار في هذا القانون باتفاق بين المتصرف والمتصرف إليه ) م

،  وأمين المكتب . ، إحداهما بالتصرف في الحق واألخرى بكسب الحق الطرفين أمم المكتب العقاري للتعبير عن إرادتين متقابلتين

، هو الذي يعطي السند  وهو قاض يختار من بين قضاة المحكمة االبتدائية ولقراراته خصائص أحكام محكمة الدرجة األولى

. والتصرف الذي ال يتم على هذه الصورة  ، باإلشراف على قيده في السجالت العامة . ثم يتكفل بعد ذلك بنفاذه المتضمن لهذا االتفاق

، يمكن تقرير  ، العقار الذي يبقى مدة ثالثين سنة في حيازة الغير مدني ألماني بأ 511. وتقضي المادة  ، وال أثر له يكون باطالً 

، فإن الدعوى ال تقبل إال إذا كان قد توفى أو كان  . وإذا كان المالك مقيداً في السجل سقوط حق المالك عنه عن طريق رفع دعوى

 ً  .  افقته في السجل منذ ثالثين سنة. ولم يجر أي قيد بمو غائبا

،  القانون السويسري : يقضي القانون السويسري بأن كل من يكسب الملكية أو أي حق عيني آخر بحسن نية استناداً إلى قيد في السجل العيني

، جاز لمن أضر  زم، بأن أجرى دون وجه حق أو بموجب تصرف قانوني غير مل . ولكن إذا تم قيد الحق دون مسوغ يبقى حقه قائماً 

. ويجيز القانون السويسري كسب ملكية العقار بالتقادم في حاالت  القيد بحقه أن يدعي مباشرة ضد الغير سيء النية بعدم صحة القيد

. ويشترط في هذه الحالة أن يستمر  ، وكان ذلك القيد قد تم بدون سبب مشروع ( إذا قيد شخص في السجل كمالك للعقار 2ثالث : ) 

( إذا وضع شخص يده كمالك على عقار  1. )  شخص واضعاً يده على العقار بحسن نية وبهدوء ودون انقطاع لمدة عشر سنواتال

( إذا وضع شخص يده كمالك على عقار غير مبين  9. )  ، بشرط أن يطلب قيده باسمه كمالك ، بهدوء وبدون انقطاع مدة ثالثين سنة

. ويشترط في هذه الحالة لتمام قيد العقار باسم  ، على أن يستمر واضعاً يده ثالثين سنة ن غيابهمالكه في السجل ولكنه توفى أو أعل

، وعدم حصول اعتراض على ذلك في خالل المدة التي تحددها المحكمة أو رفض االعتراضات  واضع اليد صدور أمر من القاضي

 .  التي قدمت

 على القوة المطلقة للقيد : القانون السوري : أورد المشرع السوري استثناءات

(  1. )  ، إذا كان وقت كسب الحق عالماً بأسباب فساد التصرف أو بطالنه ال يجوز للغير الذي يكسب حق على العقار أن يحتج بالقيد (2)

(  1) .  لصاحب الحق الحقيقي المتضرر أن يرفع دعوى تعويض ضد الشخص الذي قيد العقار باسمه وكان عالماً بأنه ال حق له فيه



 

 

 

 

2143 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 .  ( إجراءات الشهر 1. )  ت الواجب شهرها وما يترتب من أثر على الشهر( المحررا 2ذلك على مبحثين : ) 

 المحررات الواجب شهرها وما يترتب من أثر على الشهر -المبحث األول

 المحررات الواجب شهرها – 129

 ، فيما يأتي :  ، وفقاً لقانون الشهر العقاري : يمكن حصر المحررات الواجب شهرا 

من  5 ، واألحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك ) م التصرفات المنشئة أو الناقلة أو المنهية لحق عيني عقاري أصلي –أوالً 

 .  قانون الشهر العقاري (

 .  من قانون الشهر العقاري ( 29 التصرفات واألحكام النهائية الكاشفة عن حق عيني أصلي ) م –ثانياً 

من  25 – 29 ، والمحررات المثبتة لدين عادي على المورث ) م حق اإلرث ومصدره واقعة مادية هي وفاة المورث –ثالثاً 

 .  قانون الشهر العقاري (

دعاوى الطعن على التصرف واجب الشهر ودعاوى استحقاق حق عيني عقاري أصلي ودعاوى صحة التعاقد ) م  –رابعاً 

 .  (من قانون الشهر العقاري  27 – 29

 .  من قانون الشهر العقاري ( 25وم  21 التصرفات واألحكام المتعلقة بالحقوق العينية التبعية ) م –خامساً 

بعض التصرفات المتعلقة بحقوق شخصية : اإليجارات والسندات التي ترد على منفعة العقار إذا زادت مدتها على  –سادساً 

 .  من قانون الشهر العقاري ( 22 أجرة ثالث سنوات مقدماً ) م ، والمخالصات والحواالت بأكثر من تسع سنوات

 ونستبعد من بحثنا هذا :

، فقد سبق أن بحثنا شهر حق اإلرث وفقاً لقانون الشهر العقاري  حق اإلرث والمحررات المثبتة لدين على المورث –أوالً 
 (2 

)
، ووفقاً لقانون السجل العيني  

 (1 )
، كما بحثنا شهر الديون التي على المورث  

 (9 )
  . 

  

، إذ أن بحثها يكون عند الكالم في التأمينات العينية في الجزء  التصرفات واألحكام المتعلقة بالحقوق العينية التبعية –ثانياً 

 .  العاشر من الوسيط

مدتها على تسع سنوات والمخالصات والحواالت  ، أي اإليجارات إذا زادت بعض التصرفات المتعلقة بحقوق شخصية –ثالثاً 

 ً  .  ، فهذه قد سبق بحثها عند الكالم في عقد اإليجار في الجزء السادس من الوسيط بأكثر من أجرة ثالث سنوات مقدما

 ويبقى إذن للبحث هنا :

 .  لهالتصرفات واألحكام المتعلقة بإنشاء حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زوا –أوالً 

 .  التصرفات واألحكام الكاشفة عن حق عيني أصلي –ثانياً 

 .  الدعاوى الخاضعة للشهر –ثالثاً 

 

                                                                                                                                                                    

، جاز لمن أصابه ضرر بسبب ذلك أن يرفع دعوى تعويض ضد الدولة  إذا أجرى القيد نتيجة خطأ أو إهمال من الموظفين المختصين

 .  وال يسري التقادم المكسب في مواجهة المالك المقيد حقه في السجل –وفقاً لقواعد المسئولية اإلدارية 

، فيصدر حكم إبطال سند الطابو الذي بيد المدعي عليه  ن سند الطابو إذا ثبتت دعوى الستحقاقالقانون العراقي : يجوز الحكم بخالف مضمو

، ومع ذلك يجوز  . واألصل أن التقادم ال يسري في مواجهة المالك المقيد وتصحيح قيد الطابو باسم المستحق وإعطائه سنداً جديداً 

إذا تمكن من قيده باسمه وكان يستند في وضع يده إلى سبب صحيح كاإلرث لواضع اليد على العقار أن يكسب ملكيته بطريق التقادم 

 .  ، على أن تبدأ مدة التقادم اعتباراً من تاريخ القيد والوصية والبيع

 .  19فقرة  – 17أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  12أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  95فقرة  – 95أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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 التصرفات واألحكام المتعلقة بإنشاء حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله - المطلب األول

 التصرفات واألحكام الواجبة الشهر - 1

 العقود الواجبة الشهر : - 131

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق  "من قانون الشهر العقاري على أن  5تنص الفقرة األولى من المادة  

،  ، يجب شهرها بطريق التسجيل ، وكذلك األحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله

 "الوقف والوصية  ويدخل في هذه التصرفات
 (2 )

، بل أيضاً التصرفات الصادرة  ، ال العقود فحسب . ويخضع هذا النص للتسجيل 

 .  ، وكذلك األحكام النهائية من جانب واحد

 فالعقود الواجبة التسجيل بموجب هذا النص هي :

،  ، أو حق سكنى ستعمال على عقار. مثل ذلك عقد ينشئ حق انتفاع أو حق ا ( العقود المنشئة لحق عيني عقاري أصلي 2)  

.  ، والملكية ال توجد ابتداء إال باالستيالء ، ألن اإلنشاء معناه اإليجاد . أما حق الملكية فال ينشئه العقد أو حق إرتفاق أو حق حكر

نصر مادي بإرادة ، اختلطت فيه الحيازة المادية وهي ع ، وإنما هو واقعة مختلطة واالستيالء ليس بعقد وال هو يتصرف قانوني

، ومن ثم ألحق االستيالء بالوقائع المادية  ، ولكن العنصر المادي هو المتغلب المستولي في أن يتملك في الحال وهي عنصر إرادي
 (

1 )
 .  ، وال يكون واجب التسجيل . وعلى ذلك ال يعتبر االستيالء تصرفاً قانونياً  

وعلى رأس هذه الحقوق العينية العقارية األصلية التي ينقلها العقد حق الملكية .  ( العقود الناقلة لحق عيني عقاري أصلي 1) 

. ومن ثم كان عقد بيع العقار هو الذي يؤخذ عادة نموذجاً للعقود واجبة  ، وعلى رأس العقود الناقلة للملكية عقد البيع في العقار

. ومن  اقلة للملكية وللحقوق العينية العقارية األصلية األخرى، وما يسري عليه في هذا الشأن يسري على سائر العقود الن التسجيل

، والوفاء بمقابل إذا كان هذا  ، المقايضة في العقار ، ومن ثم يجب تسجيلها ، إلى جانب البيع العقود الناقلة لحق الملكية في العقار

. وقد ينقل العقد حقاً عينياً عقاريا أصلياً آخر غير  الشركة، والشركة إذا قدم الشريك عقاراً حصة له في  ، وهبة العقار المقابل عقاراً 

، أو  ، أو يقدمه حصة في شركة ، أو يهب هذا الحق . من ذلك أن يبيع المنتفع حق انتفاعه في العقار ، فيجب تسجيله حق الملكية

مالك العقار حق إرتفاق مقرراً لمصلحة عقاره ، فيبيع  . وما يقال عن حق االنتفاع يقال عن حق االرتفاق يقدمه مقابالً لوفاء الداين

 .  ، أو يقدمه مع العقار مقابالً لوفاء دين ، أو يقدمه مع العقار حصة في شركة ، أ ويهب هذا الحق مع العقار تبعاً لبيع هذا العقار

بعقد يجعل هذه الملكية  ، . ويمكن التمثيل لعقد مغير لحق الملكية على عقار ( العقود المغيرة لحق عيني عقاري أصلي 9) 

. كذلك يمكن التمثيل لعقد مغير لحق  ، وبعقد ملكية األسرة قابلة للتصرف فيها بعد أن كانت مقترنة بالشرط المانع من التصرف

زيد في ، بعقد ي . ويمكن التمثيل أيضاً لعقد مغير لحق االرتفاق ، بعقد يطيل هذه المدة أو ينقص منها االنتفاع على عقار لمدة معينة

 .  ، ومن ثم تكون واجبة التسجيل . فهذه العقود جميعاً عقود مغيرة لحق عيني عقاري أصلي مدى هذا الحق أو ينتقص من مداه

، أو  . مثل ذلك عقد ينهي حق االنتفاع في عقار قبل انقضاء مدته ( العقود المزيلة أو المنهية لحق عيني عقاري أصلي 5) 

، أو عقد ينهي حق  عقار أو حق السكنى قبل انقضاء مدة الحق وكان كل من الحقين معقوداً لمدة معينة عقد ينهي حق االستعمال في

. ويالحظ أن  ، ومن ثم تكون واجبة التسجيل . هذه العقود جميعاً عقود مزيلة لحق عيني عقاري أصلي إرتفاق ولم تكن له مدة محددة

ً ، فال يزول ما دام الشيء ا حق الملكية حق أبدى  .  ، ومن ثم ال يتصور إبرام عقد ينهي حق الملكية لمملوك باقيا

 التصرفات الصادرة من جانب واحد الواجبة الشهر : - 131

، على العقود كما اقتصر قانون التسجيل الصادر في سنة  ، في اإلخضاع للتسجيل ولم يقتصر قانون الشهر العقاري 

ً  الصادرة من جانب واحد، بل جاوز العقود إلى التصرفات  2519 ،  . وقد قصد بذلك أن يعالج عيباً في قانون التسجيل كان ملحوظا

، وهما  . وقد نص عليهما صراحة إذ أدخل في حظيرة التسجيل تصرفين قانونيين صادرين من جانب واحد لم يكونا داخلين من قبل

، ولكن المشرع أراد أن يؤكد  "التصرفات  "ون نص في عموم لفظ . وكانا يدخالن د منه كما رأينا 2/  5، في المادة  الوقف الوصية

                                                 

 .  من المشروع ( 2/  1 على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) مبقى هذا النص  ( 2) 

 .  من هذا القانون 2/  11ويطابق النص في قانون السجل العيني المادة 

 .  2أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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، والتصرفات اإلدارية التي من شأنها  إنشاء المؤسسة "التصرفات  ". وكذلك يدخل في عموم لفظ  وجوب تسجيلهما بالنص الصريح

 . فيخضع إذن للتسجيل التصرفات اآلتية : إنشاء حق عيني أصلي أو نقله

،  ، ومن شأنه أن يغير من ملكية العقار الموقوف صرف قانوني صادر من جانب واحد هو الواقف( الوقف : وهو ت 2) 

، ويجعله خاضعاً لنظام خاص تقرر الشريعة  ، وينشئ حقوقاً عينية فيه للمستحقين ويجعل هذا العقار غير مملوك ألحد من العباد

، ومنذ نفاذ  سجل إال في المحاكم الشرعية قبل نفاذ قانون الشهر العقاري، وقد كان الوقف ال ي اإلسالمية قواعده في كثير من التفصيل

. وبصريح النص  هذا القانون أصبح واجب التسجيل في مكاتب الشهر العقاري ألنه يدخل في عموم التصرفات الواقعة على عقار

الوقف الخيري وهو واجب التسجيل في مكاتب  ، ولم يبق اآلن إال . وقد قلت أهمية الوقف بعد إلغاء الوقف األهلي كما سبق القول

 .  الشهر العقاري

، فإذا وقعت على عقار نقلت ملكية هذا العقار من  ( الوصية : وهي تصرف قانوني صادر من جانب واحد هو الموصي 1) 

عقار من منطقة يخرج الوصية بال 2519. وقد كان قانون التسجيل الصادر في سنة  الموصي إلى الموصى له بعد موت الموصي

، وهي فوق ذلك تكسب الملكية  ، والوصية ليست بعقد ، ألن هذا القانون كان ال يخضع للتسجيل إال العقود فيما بين األحياء التسجيل

 ، "العقود فيما بين األحياء  "بدالً من عبارة  "التصرفات  "، واستعمل لفظ  . فعالج قانون الشهر العقاري هذا العيب بسبب الوفاة

. ومن ثم يجب تسجيل الوصية إذا وقعت  ، إلى جانب النص عليها صراحة كما سبق القول فدخلت الوصية في عموم لفظ التصرفات

، وقد بسطنا فيما تقدم كيف يتم شهر الوصية طبقاً لقانون الشهر العقاري وطبقاً لقانون السجل العيني  على عقار
 (2 

 

،  المؤسسة شخص اعتباري ينشأ بتخصيص مال مدة غير معينة "مدني على أن  15( إنشاء المؤسسة : وتنص المادة  9) 

، دون قصد إلى أي ربح  لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو ألي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام

. ويتبين من هذه النصوص أن إنشاء  "يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية  "على أن  مدني 2/  19. وتنص المادة  "مادي 

، ينقل ملكية المال من مالكه منشئ المؤسسة إلى المؤسسة ذاتها وهي شخص  المؤسسة تصرف قانوني صادر من جانب واحد

الناقلة  "التصرفات  "، ومن ثم يدخل في عموم  اقالً للملكية، كان إنشاء المؤسسة تصرفاً قانونياً ن . فإذا كان المال عقاراً  اعتباري

، أو يكون بوصية  ، ويستوي في ذلك أن يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي في حال الحياة لما قدمناه ، ويكون واجب التسجيل للملكية

 .  لما قدمناه وألن الوصية بعقار يجب تسجيلها كما سبق القول

: ونذكر من هذه التصرفات قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة وقرارات تقسيم األراضي  ( التصرفات اإلدارية 5) 

وقرارات ردم البرك والمستنقعات وقرارات طرح البحر وأكله 
 (1 )

  . 

، رأينا  ففيما يتعلق بقرارات نزع الملكية
 (9 )

يقضي بوجوب إتباع إجراءات معينة كنزع  2595لسنة  911أن القانون رقم  

. فيصدر قرار من الوزير المختص ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة  لكية العقار للمنفعة العامة أو للتحسينم

، وتعد المصلحة القائمة بنزع الملكية كشوفاً من واقع عملية  ، وتحص العقارات المطلوب نزع ملكيتها العامة أو من أعمال التحسين

، ويوقع  ، فإذا لم تقدم اعتراضات عليها أصبحت نهائية ، وتعرض هذه الكشوف رات التي تم حصرهاالحصر تبين فيها العقا

، أو تعذر ألي سبب آخر الحصول على  . أما إذا قدمت اعتراضات أصحاب هذه العقارات نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة

. وتودع النماذج أو  أصدر الوزير المختص قراراً بنزع ملكية العقارات،  توقيع أصحاب الحقوق على النماذج الخاصة بنقل الملكية

، ويترتب على هذا اإليداع بالنسبة إلى العقارات الواردة فيها جميع  القرار الوزاري الصادر بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري

                                                 

 .  77فقرة  - 79أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

الشهر في خصوص هذه التصرفات اإلدارية أنها التصرفات التي تتناول حقوقاً عينية عقارية وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لقانون  ( 1) 

كمراسيم نزع الملكية واإلذن الذي تعطيه الحكومة في إحياء األرض الموات وقرارات وزير المالية بتوزيع طرح البحر عمالً بأحكام 

لسنة  215حكومة في إحياء األرض الموات كان القانون رقم . وفي خصوص اإلذن الذي تعطيه ال 2591لسنة  57القانون رقم 

الخاص بتملك األراضي الصحراوية يقضي بحظر تملك هذه األراضي ) إال في مناطق معينة اليشملها الحظر تحدد بقرار  2597

 2597لسنة  215قم ، ثم ألغى القانون ر . وهذا اإلذن كان واجب التسجيل وزير الحربية ( إال بإذن يصدر من وزير الحربية

، ويتملكها األفراد  ، ويقضي هذا القانون األخير بأن تكون األراضي الصحراوية ملكاً خاصاً للدولة 2515لسنة  299بالقانون رقم 

د . وبديهي أن عقد البيع الصادر من الدولة بتمليك أحد األفرا ( 27الستصالحها بطريق الشراء ممارسة من الدولة ) أنظر آنفاً فقرة 

 .  ، شأنه في ذلك شأن عقود البيع أرضاً صحراوية يجب تسجيله

 .  959فقرة  7أنظر الوسيط  ( 9) 
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. ونرى من ذلك أن القرار  لخاصة إلى الملكية العامة، فتنتقل العقارات من ملكية أصحابها ا اآلثار المترتبة على شهر عقد البيع

 .  ، يجب شهره بطريق إيداعه في مكتب الشهر العقاري ، وهو قرار إداري ناقل للملكية الوزاري الصادر بنزع الملكية

بأن يقدم  الخاص بتقسيم األراضي المعدة للبناء 2559لسنة  91، يقضي القانون رقم  وفيما يتعلق بقرارات تقسيم األراضي

، ويصدر  ، يترك فيه المسافات الالزمة للشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات صاحب األرض المراد تقسيمها مشروعاً بالتقسيم

، ويمر  . ويجب تسجيل قرار التقسيم في مكتب الشهر العقاري بهذا المشروع مرسوم ) قرار جمهوري ( ينشر في الجريدة الرسمية

، ويودع معه صورة من قائمة شروط بيع  ، وترفق به خريطة يبين فيها التقسيم وما يتضمنه من منافع تمهيديةبمراحل الشهر ال

، وال تعتبر الشوارع والميادين والمرافق األخرى داخلة في أمالك الدولة العامة إال من تاريخ تسجيل قرار  أجزاء األرض المقسمة

ً  التقسيم ، ألنه ينقل ملكية أجزاء من األرض  ، واجب التسجيل ، وهو القرار الصادر بمشروع التقسيم . وهنا نرى أيضاً قراراً إداريا

 .  إلى أمالك الدولة العامة –الميادين والشوارع والمرافق األخرى  –المقسمة 

ات ومنع الخاص بردم البرك والمستنقع 2551لسنة  11، خول القانون رقم  وفيما يتعلق بقرارات ردم البرك والمستنقعات

إحداث الحفر وزارة الصحة والمجالس البلدية واإلقليمية الحق في استصدار قرارات بنزع ملكية البرك والمستنقعات لتباشر ردمها أو 

. وقد أجاز القانون المذكور للمالك  ، خاضعة للشهر بطريق التسجيل ، وهي قرارات إدارية ، وهذه القرارات بنزع الملكية تجفيفها

، ويسقط هذا الحق  ، في مقابل الوفاء بتكاليف الردم أو التجفيف ورد الثمن الذي يكون قد قبضه ملكيته استرداد هذه الملكيةالمنزوعة 

، ويجب شهر  . ويتم االسترداد إما بعقد أو بقرار وزاري إذا لم يستعمل في ميعاد ال يجاوز سنة من تاريخ إتمام الردم أو التجفيف

 .  ري بطريق التسجيل دون رسم نسبي حتى ترد الملكية لصاحبها السابقالعقد أو القرار الوزا

  

يقضي بتوزيع الطرح على مستحقيه من أصحاب أكل  2599لسنة  19، كان القانون رقم  وفيما يتعلق بقرارات طرح النهر

،  القرار اإلداري قوة الورقة الرسمية ، ولهذا . ويكون التوزيع بقرار يصدره وزير المالية واالقتصاد النهر على مقتضى قواعد معينة

. وقد قدمنا  ، ويؤشر به بعد تسجيله في تكليف المالك الذي صدر القرار لصالحه ويجب تسجيله دون رسم نسبي
 (2 )

أن هذا القانون  

القانون األخير بالقانون ، وقد ألغى هذا  2597لسنة  251، ثم ألغى هذا القانون بالقانون رقم  2591لسنة  272قد ألغاه القانون رقم 

استحدثت قاعدة جديدة هي تعويض أصحاب األكل تعويضاً نقدياً ال تعويضاً  2591. ومنذ صدور قانون سنة  2515لسنة  299رقم 

 2515لسنة  299، ويباع طرح النهر لصغار المزارعين على الوجه المبين في القانون رقم  عينيا نص
 (1 )

. وبموجب هذا القانون  

، ويصدر قرار من وزير  ير المعمول به اآلن تتولى الهيئة العامة لإلصالح الزراعي حصر مقدار طرح النهر وأكله في كل سنةاألخ

، ويودع هذا القرار  اإلصالح الزراعي وإصالح األراضي أو من ينيبه بتحديد تاريخ حدوث طرح النهر وأكله وحصر مقداره سنوياً 

 .  ، ويترتب على هذا اإليداع آثار الشهر القانونية بغير رسومفي مكتب الشهر العقاري المختص 

 األحكام المنشئة الواجبة الشهر :  - 132

رأينا 
 (9 )

، أي لشيء من  "األحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك  "من قانون الشهر العقاري توجب تسجيل  2/  5أن المادة  

. وإذا فهمنا النص على هذا  "ق العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره أو زواله التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقو "

، كانت األحكام المثبتة لتصرف من التصرفات المشار إليها هي األحكام الصادرة في دعاوى صحة التعاقد  النحو
 (5 )

. فاألحكام  

تفاع أو استعمال على عقار أو إنشاء حق سكنى أو حق ارتفاق أو حق ، كإنشاء حق ان المثبتة للعقود المنشئة لحق عيني عقاري أصلي

. واألحكام المثبتة للعقود الناقلة لحق عيني  ، هي األحكام الصادرة في دعاوى إثبات صحة التعاقد المتعلق بإنشاء هذه الحقوق حكر

،  إثبات صحة التعاقد المتعلق بنقل هذه الحقوق، هي األحكام الصادرة في دعاوى  ، كنقل حق الملكية أو حق االنتفاع عقاري أصلي

.  "دعوى صحة التعاقد  "وعلى رأسها دعوى إثبات صحة التعاقد في بيع العقار وهي الدعوى التي تقصد عادة إذا أطلقت عبارة 

لمنهية لحق عيني عقاري ، واألحكام المثبتة للعقود المزيلة أو ا وكذلك قلع األحكام المثبتة للعقود المغيرة لحق عيني عقاري أصلي

                                                 

 .  59أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  59أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

أنظر في هذا المعنى حامد فهمي في بحثه في نظرية التصرفات اإلقرارية واإلنشائية في مجلة القانون واالقتصاد السنة األولى ) ص  ( 5) 

 .  272فقرة  1محمد علي عرفة  – 99( فقرة  19ص  – 1
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أصلي 
 (2 )

 .  من قانون الشهر العقاري 2/  5. ومن ثم تكون كل هذه األحكام النهائية واجبة التسجيل بموجب نص المادة  

، ولم يذكرها في المادة  بالذكر "دعاوى صحة التعاقد  "ولكن قد يتعرض على هذا الفهم بأن قانون الشهر العقاري قد خص 

. وهذا االعتراض ال يؤثر في وجوب شهر األحكام  ضمن الدعاوى الواجبة التسجيل 1/  29بل ذكرها في المادة ،  منه 2/  5

من قانون الشهر العقاري  21و  29، وإنما تكون هذه األحكام واجبة الشهر وجب المادتين  النهائية الصادرة في دعاوى صحة التعاقد

، أن  ، إذا اعتددنا بهذا االعتراض . ويبقى بعد ذلك كنها تكون واجبة الشهر على كل حالمن هذا القانون ول 2/  5ال بموجب المادة 

. ولما كانت هذه المادة مأخوذة من  من قانون الشهر العقاري 2/  5نحدد ما هي األحكام النهائية الواجبة التسجيل بموجب المادة 

األحكام النهائية  "، وهي تقول  الرجوع إلى المادة األولى سالفة الذكر ، فإن 2519المادة األولى من قانون التسجيل الصادر في سنة 

، يبين أن المقصود هو األحكام النهائية التي يترتب عليها إنشاء حق عيني عقاري أو نقله أو تغييره أو  "التي يترتب عليها من ذلك 

ألن األحكام هي في األصل مقررة للحقوق ال منشئة وال مغيرة وال ،  . وال يوجد حكم ينشئ حقاً عينياً عقارياً أو بغيره أو يزيله زواله

. ومن هذه األحكام أحكام مرسى  ، فهي من ناحية تعتبر أحكاماً منشئة ال أحكاماً مقررة ، ولكن توجد أحكام تنقل حق الملكية مزيلة

 .  ذت به محكمة النقض، ومنها أيضاً الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة على الرأي الذي أخ المزاد

، أو عند إعادة البيع على مسئولية  فأحكام مرسى المزاد في العقار تصدر عقب انتهاء المزايدة ألول مرة أو عقب زيادة العشر

. وفي جميع األحوال يصدر حكم مرسي المزاد بديباجة  ، وذلك طبقاً لإلجراءات التي رسمها تقنين المرافعات المشتري المتخلف

. ويقوم قلم الكتاب  مرافعات ( 179، ويشتمل منطوقه على أمر للمدين أو للحائز بتسليم العقار للراسي عليه المزاد ) م  ماألحكا

، ويكون الحكم المسجل سنداً بملكية من  بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم مرسي المزاد خالل ثالثة األيام التالية لصدوره

، في حالتين : )  ، ولكنه يعتبر كاشفاً عنها . ومع ذلك ال يكون حكم مرسي المزاد ناقالً للملكية مرافعات ( 171رسا عليه المزاد ) م 

، فإن رسو المزاد هنا يعتبر قسمة ال بيعاً فيكون كاشفاً  ( إذا بيع العقار الشائع لعدم إمكان قسمته ورسا المزاد على أحد الشركاء 2

. و يجب على كل حال تسجيل الحكم  سبق بيان ذلك عند الكالم في القسمة في الجزء الثامن من الوسيط ، وقد عن الملكية ال ناقالً لها

 1. )  من هذا القانون 2/  5من قانون الشهر العقاري ال بموجب المادة  29، ولكن التسجيل يكون بموجب المادة  بمرسى المزاد هنا

، فإن الحائز الذي رسا عليه المزاد في هذه الحالة يكون مالكاً للعقار بموجب  العقار ( إذا رسا مزاد العقار المرهون على الحائز لهذا

مدني في هذا المعنى على  2919. وتنص المادة  ، ويكون حكم مرسى المزاد كاشفاً عن هذه الملكية ال ناقالً لها سند ملكيته األصلي

، اعتبر  ، ورسا المزاد على الحائز نفسه تخاذ إجراءات التطهير أو التخلية، ولو كان ذلك بعد ا إذا نزعت ملكية العقار المرهون "أنه 

، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه  هذا مالكاً للعقار بمقتضى سند ملكيته األصلي

من قانون  29، ولكن الشهر يكون بموجب المادة  الشهر. وهذا ال يعفى حكم مرسى المزاد في هذه الحالة من  "خزانة المحكمة 

، وإنما يكون بالتأشير بحكم مرسي المزاد  . والشهر هذا ال يكون بالتسجيل من هذا القانون 2/  5، ال بموجب المادة  الشهر العقاري

مرافعات في  177. وتنص المادة  في هامش تسجيل السند الذي تملك الحائز بموجبه العقار أصالً وفي هامش تسجيل إنذار الحائز

ً  إذا رسا مزاد العقار على الحائز "هذا المعنى على أنه  ، ويؤشر بالحكم في هامش تسجيل  ، ال يكون تسجيل حكم مسي المزاد واجبا

 .  "، وفي هامش تسجيل إنذار الحائز  السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصالً 

الحكم الذي يصدر نهائياً  "مدني في خصوصه على ما يأتي :  555قد نصت المادة ، ف أما الحكم الذي يصدر بثبوت الشفعة

 "، وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل  بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع
 (1 )

. وليس هناك شك في أن الحكم النهائي  

، وفيما إذا كان  ، ولكن يقوم الشك في تحديد وقت انتقال الملكية شفيعبثبوت الشفعة يجب تسجيله حتى تنتقل الملكية من البائع إلى ال

. وسنعرض لهذه المسألة عند الكالم في الشفعة  هذا الحكم بثبوت الشفعة ناقالً للملك أو كاشفاً عنه
 (9 )

، ويكفي هنا أن نقرر أن الرأي  

من قانون  2/  5، ومن ثم يجب تسجيله طبقاً ألحكام المادة  كالذي استقر في القضاء هو أن الحكم بثبوت الشفعة هو حكم ناقل للمل

الشهر العقاري 
 (5 )

  . 

                                                 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

مدني إذ تقول :  2/  551، بصريح نص المادة  ن حجة على الغيروكذلك يجب تسجيل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة حتى يكو ( 1) 

 .  ". وال يكون هذا اإلعالن حجة على الغير إال إذا سجل  . . . . "

 .  192فقرة  - 111أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 

أكتوبر سنة  92نقض مدني  – 111ص  199رقم  9المحاماة  2511مارس سنة  15محكمة االستئناف في دوائرها المجتمعة  ( 5) 

 .  192رقم  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  29 – 119ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551
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 ما يترتب على الشهر من أثر - 2

 التصرف أو الحكم قبل أن يشهر : –أوالً 

 في قانون الشهر العقاري  – 133

على عدم التسجيل أن الحقوق المشار  ويترتب "من قانون الشهر العقاري على ما يأتي :  5من المادة  9و  1: تنص الفقرتان 

. وال يكون للتصرفات غير المسجلة من األثر  ، ال بين ذوي الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم إليها ال تنشأ وال تنقل وال تتغير وال تزول

 "سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن 
 (2 )

ينشئ وال ينقل وال . ويفهم من هذا النص أن التصرف أو الحكم غير المسجل ال  

، ال بالنسبة إلى الغير وليس في هذا جديد فقد كانت هذه  يغير وال يزيل الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية األصلية األخرى

لتقنين ، وال بين ذوي الشأن وهذا هو الجديد فقد كان التصرف أو الحكم غير المسجل في عهد ا هي القاعدة في التقنين المدني السابق

. فتجريد التصرف أو الحكم غير المسجل من هذا  المدني السابق ينشئ أو ينقل أو يغير أو يزيل الحق العيني فيما بين ذوي الشأن

، بقصد تقوية أثر  األثر فيما بين ذوي الشأن كان السياسة التشريعية المرسومة لكل من قانون التسجيل وقانون الشهر العقاري

، نمثل للتصرف أو الحكم الذي من شأنه أن ينشئ أو ينقل  . وتوخياً لإليجاز س على المبادرة إلى تسجيل عقودهمالتسجيل وحمل النا

. فتقتصر من التصرفات واألحكام  ، بعقد البيع الذي من شأنه أن ينقل ملكية العقار أو يغير أو يزيل الحقوق العينية العقارية األصلية

، ونقتصر من الحقوق العينية العقارية  تصر من اآلثار على النقل دون اإلنشاء والتغيير واإلزالة، ونق في عمومها على عقد البيع

. وذلك ألن عقد البيع الذي من شأنه أن ينقل ملكية العقار هو التصرف الذي  األصلية على حق الملكية دون الحقوق العينية األخرى

                                                                                                                                                                    

،  ، فمتى توافرت شروط األخذ بالشفعة وأعلن الشفيع رغبته في األخذ بها وسنرى عند الكالم في الشفعة أنها سبب من أسباب كسب الملكية

، فتنتقل إليه الملكية بحلوله محل المشتري  ري في البيع الصادر من البائع وأصبح هذا البيع صادراً له مباشرةفقد حل محل المشت

، بل هو كاشف عن ثبوت الحق في  . فالحكم بثبوت الشفعة في ذاته ليس إذن ناقالً للملك في رأينا وتسجيل الحكم بثبوت الشفعة

. وال يمكن أن يكون على اعتبار أنه حكم  عتبار أنه حكم ناقل كما تذهب محكمة النقض. فتسجيله ال يمكن أن يكون على ا الشفعة

، وإنما يقضي بحصول واقعة الشفعة وهي واقعة مركبة  ، ناقالً كان هذا التصرف أو كاشفاً ألنه يقضي بحصول تصرف ما بتصرف

خاص في قانون الشهر العقاري يقضي بوجوب تسجيل  . وفي رأينا أنه كان يحسن إفراد نص وليست تصرفاً محضاً كما سبق القول

الحكم الذي  "مدني إذ تقول كما رأينا :  555، فيكون هذا النص هو الذي تشير إليه المادة  الحكم بالشفعة حتى تنتقل الملكية للشفيع

. وقد ورد هذا النص الخاص  "التسجيل ، وذلك دون إخالل بالقواعد المتعلقة ب يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع

يجب التأشير بإعالن الرغبة في األخذ بالشفعة في  "من هذا القانون على أنه  91، إذ تنص المادة  فعالً في قانون السجل العيني

لهم حقوق  ، ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل أن يكون حجة على من ترتبت صحف الوحدات العقارية

 .  "عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور 

. وأضيف في آخره فقرة  من المشروع ( 2/  1 بقى هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) م ( 2) 

الحقوق أن يطلب قصر الشهر  ويجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه "جديدة تجري على الوجه اآلتي : 

. فإذا صدر حكم نهائي يثبت  ". كما يجوز له قصر الشهر على العقارات المقضي له بها في جهة معينة  على القدر الذي تقضي له به

على ، أني قصر التسجيل  ، عند تسجيل هذا الحكم ، فإنه يستطيع ، أ ويثبت له مع آخرين ملكية عقار لشخص ملكية عقارات متعددة

، أو يقصر التسجيل على القدر الذي قضى له به  العقارات المقضي له بها في جهة دون أخرى فيجزئ بذلك العقارات المقضي له بها

. والظاهر أن الغرض من هذه  دون القدر الذي قضى به آلخرين معه فيجزئ بذلك الحكم الذي قضى لمصلحته ولمصلحة آخرين معه

، حتى ال يلزموا بدفع رسوم الشهر كاملة عن جميع العقارات المقضي بها أو عن جميع  حاب الشأنالتجزئة هو التيسير على أص

. وهذا يماثل ما قضى به المشروع ) وقانون الشهر  العقارات المقضي بها أو عن جميع العقار المقضي به ألشخاص متعددين

، وما قضى به المشروع من قصر شهر الحكم  التركةالعقاري الحالي ( من جواز قصر شهر حق اإلرث على جزء من عقارات 

 .  النهائي بالقسمة أ وبصحة التعاقد عليها على حصة أحد الشركاء كما سيجئ

. وأنظر في أن الملكية في التقنين المدني  قانون الشهر العقاري فيما سنورده من أحكام 2519هذا ويماثل قانون التسجيل الصادر في سنة 

فيما بين المتعاقدين دون حاجة إلى تسجيل العقد وفي تفضيل المشتري من المورث على المشتري من الوارث : الوسيط السابق تنتقل 

 .  115فقرة  5، وفي أن الملكية ال تنتقل إلى الغير إال بالتسجيل : الوسيط  117فقرة  5
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ى عقد البيع فيما نحن بشأنه تسري على جميع التصرفات األخرى واألحكام ، وألن األحكام التي تسري عل يغلب وقوعه في العمل

 .  التي من شأنها أن تنشئ أو تنقل أو تغير أو تزيل الحقوق العينية العقارية األصلية

شتري ال ، ويترتب على ذلك أن الم ، وال حتى فيما بين المتعاقدين فالبيع غير المسجل إذن ال ينقل الملكية بالنسبة إلى الغير

يصبح مالكاً للعقار المبيع ما دام البيع لم يسجل 
 (2 )

، فال يستطيع أن يرفع على البائع دعوى استحقاق يطالب فيها بتثبيت ملكيته على  

ع . ويبقى البائع مالكاً للعقار المبي ، وإن كان يستطيع كما سنرى أن يرفع دعوى بصحة التعاقد أو دعوى بصحة التوقيع العقار المبيع
 (

1 )
.  ، وذا سلمه لم يستطع استرداده بالرغم من أنه ال يزال مالكاً له ألنه ضامن الستحقاقه ، ولكنه مع ذلك يلتزم بتسليمه للمشتري 

. ولكن  ، فال يجوز له أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري أو أن يسترده منه بعد أن سلمه إياه ويجري هذا الحكم على وارث البائع

، فإذا سجل  ، فإنه يكون قد باع ما يملك ألن ملكية العقارات كون قد انتقلت إليه من مورثه باع وارث البائع العقار لمشتر آخرإذا 

، فضل المشتري من وارث البائع على المشتري من المورث نفسه إذا سبق  وارث البائع حق اإلرث وسجل المشتري منه عقد شرائه

األول الثاني في التسجيل 
 (9 )

  . 

. ويترتب على ذلك أن البيع غير المسجل ينشئ  ، فينتج آثاره عداً نقل الملكية بالفعل ولكن البيع غير المسجل ال يزال بيعاً 

. وينشئ  ، فيلتزم بموجبه البائع بتسليم المبيع إلى المشتري وبضمان التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية جميع التزامات البائع

، فيلتزم بموجبه المشتري بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع  المشتريجميع التزامات 
 (5 )

، يلتزم  . ففيما يتعلق بالتزامات البائع 

، وتنتقل تبعة هالك  ، ويجبر على التسليم حتى قبل تسجيل البيع هذا بموجب البيع غير المسجل بتسليم العقار المبيع إلى المشتري

. ويضمن البائع للمشتري التعرض الصادر منه والتعرض الصادر من الغير  لتسليم ولو قبل التسجيلالمبيع إلى المشتري عبد ا

، وإذا سجل المشتري الثاني قبل أن يسجل المشتري األول ضمن البائع  ، فال يجوز للبائع أن يبيع العقار مرة ثانية واالستحقاق

،  . ويضمن البائع للمشتري العيوب الخفية لمشتري الثاني للعقارللمشتري األول التعرض الصادر منه الناشئ عن استحقاق ا

. وفيما يتعلق بالتزامات  وللمشتري أن يرجع بدعوى العيب الخفي على البائع حتى قبل أن يتسلم المبيع وحتى قبل أن يسجل البيع

                                                 

. وإذا فسخ البائع  ، فإن الرهن يكون صادراً من غير مالك ع، العقار المبي ، قبل أن يسجل عقد البيع وعلى ذلك إذا رهن المشتري ( 2) 

 .  ( 279فقرة  1، فإنه يسترده من المشتري خالياً من حق الرهن ) محمد علي عرفة  البيع لعدم استيفائه الثمن مثالً 

، ويستطيع أن يأخذ عليه حق  دينهويترتب على ذلك أن دائن البائع يستطيع التنفيذ على العقار المبيع الذي ال يزال مملوكاً لم ( 1) 

 121، بل ويستطيع أن يجعل البيع غير نافذ في حقه إذا هو سجل تنبيه نزع الملكية قبل أن يسجل المشتري البيع ) أنظر م  اختصاص

 .  277فقرة  1محمد علي عرفة  – 175فقرة  5مرافعات ( وأنظر الوسيط 

. وقد  ، فال يستطيع هذا المشتري أن ينقل الملكية إلى مشتر منه ى المشتري الذي لم يسجل عقدهويترتب على ذلك أيضاً أن الملكية ال تنتقل إل

، فال تنتقل الملكية لمشتر  قضت محكمة النقض بأن حق ملكية العقار ال تنتقل فيما بين المتعاقدين وال بالنسبة إلى الغير إال بالتسجيل

، ألنها ال تؤول إليه هو إال بتسجيل  يكون لهذا المشتري أن ينقل الملكية لمن اشترى منه. ومن ثم ال  لم يسجل عقد البيع الصادر إليه

من قانون الشهر العقاري نصاً يقضي بأنه ال يقبل فيما يتعلق بإثبات أصل الملكية أو الحق  19. ولذلك فقد أورد المشرع بالمادة  عقده

مشتري إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغماً من أن . فإذا توصل ال العيني إال المحررات التي سبق شهرها

ً  سند البائع له لم يكن قد تم شهره ، إذ من غير الممكن أن  ، فإنه ال يكون من شأن التسجيل على هذه الصورة اعتبار المشتري مالكا

 2519يناير سنة  12بسبب عدم تسجيل سنده ) نقض مدني يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبائع له الذي لم تنتقل إليه الملكية 

 .  ( 19ص  21رقم  21مجموعة أحكام النقض 

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن المعول عليه هو األخذ بنظرية الشريعة  – 112فقرة  5أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 9) 

ولذلك فال محل للمفاضلة بين البيع الذي يصدر من المورث والبيع ،  اإلسالمية من اعتبار شخصية الوارث مغايرة لشخصية المورث

، إذ يكون العقد الصادر من هذا  . وتكون العبرة بتصرف المالك الحقيقي الذي يصدر من الوارث لصدورهما من شخصين مختلفين

 .  ( 155ص  1مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  17المالك هو العقد الصحيح) نقض مدني 

، فإن ملكية العقار المبيع تنتقل من البائع إلى هذا المشتري  ، وباع البائع العقار مرة ثانية لمشتر آخر سجل عقده إذا لم يسجل عقد البيعو

. ويفضل هذا المشتري الثاني الذي انتقلت إليه الملكية على أي شخص يتعامل مع المشتري األول الذي لم يسجل عقده ولم تنقل  الثاني

يناير  9، كمشتر من هذا المشتري األولي ولو سجل عقده قبل أن يسجل المشتري الثاني من البائع عقده ) استئناف مختلط  الملكيةإليه 

 .  ( 271فقرة  1محمد علي عرفة  – 197ص  59م  2517مارس سنة  15 – 221ص  59م  2517سنة 

 .  111فقرة  5أنظر في ذلك الوسيط  ( 5) 
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، ويستطيع البائع قبل تسجيل البيع أن  المبيع ، يلتزم هذا بموجب البيع غير المسجل بدفع الثمن والمصروفات وبتسليم العقار المشتري

يطالبه بتنفيذ كل هذه االلتزامات 
 (2 )

، وال يؤثر عدم تسجيله  ، فيؤخذ فيه بالشفعة . ويترتب على البيع غير المسجل آثاره بوصفه بيعاً  

لإلبطال في قابلية بيع مالك الغير لإلبطال فإذا صدر من غير مالك كان بيع ملك الغير وكان قابالً 
 (1 )

  . 

. ولما كان هذا االلتزام ال  وينشئ البيع غير المسجل بوجه خاص في ذمة البائع التزاماً بنقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري

 ، ولما كان التسجيل يتطلب إجراءات ال بد فيها من تدخل البائع الشخصي إذ ال بد أن يكون مقراً  يمكن تنفيذه إال بتسجيل عقد البيع

، من أجل ذلك كان للمشتري أن يطالب البائع بأن يقوم باألعمال الواجبة لتسجيل  بصدور البيع منه وأن يكون توقيعه مصدقاً عليه

، بل يجوز له أن يصل إلى إجبار البائع على تنفيذ  . وال يكتفي المشتري بأن يطالب البائع بالتعويض عن اإلخالل بالتزامه العقد

ل الملكية بالتسجيل عن طريق دعوى صحة التعاقد التزامه عيناً ونق
 (9 )

  . 

 في قانون السجل العيني  - 134

، وال  ، هو أيضاً ال ينقل الملكية إلى المشتري ، عندما يكون نظام السجل العيني نافذاً  : والبيع غير المقيد في السجل العين

من قانون  11، وتنص الفقرتان الثانية والثالثة من المادة  ئع والمشترييترتب عليه من األثر سوى االلتزامات الشخصية فيما بين البا

،  ويترتب على عدم القيد أن الحقوق المشار إليها ال تنشأ وال تنتقل وال تتغير وال تزول "السجل العيني في هذا المعنى على ما يأتي : 

. وال يكون للتصرفات غير المقيدة من األثر سوى االلتزامات الشخصية بين ذوي الشأن  ال بين ذوي الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم

"  . 

وكل ما ذكرناه في شأن البيع غير المسجل في قانون الشهر العقاري 
 (5 )

، يصدق بالنسبة إلى البيع غير المقيد في السجل  

، ولكنه مع  ، ويبقى البائع مالكاً للعقار المبيع م يقيد في السجل العيني. فالمشتري ال يصبح مالكاً للعقار المبيع ما دام البيع ل العيني

، بموجب البيع غير  . ويلتزم المشتري ، كما يلتزم بضمان التعرض واالستحقاق وبضمان العيوب الخفية ذلك يلتزم بتسليمه للمشتري

، إذا سبق األول  البائع على المشتري من المورث نفسه . ويفضل المشتري من وارث ، بدفع الثمن والمصروفات وبتسلم المبيع المقيد

. ويبدو أن البيع  ، كما يؤخذ بالشفعة في البيع غير المسجل . ويؤخذ في البيع غير المقيد بالشفعة الثاني إلى قيد عقده في السجل العيني

غير المقيد في السجل العيني ال يزال ينشئ التزاماً بنقل الملكية في ذمة البائع 
( 9 )

  . 

                                                 

 .  111فقرة  5ل ذلك الوسيط أنظر في تفصي ( 2) 

. ولكن البيع المسجل ال يصلح سبباً صحيحاً في التقادم المكسب القصير لو ردد نص صريح  111فقرة  5أنظر في ذلك الوسيط  ( 1) 

 .  مدني ( 9/  515يقضي بأن يكون السبب الصحيح مسجالً ) م 

 5وفي دعوى صحة التوقيع الوسيط  – 115فقرة  5التعاقد الوسيط  وفي دعوى صحة – 119فقرة  5أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 9) 

 .  119فقرة 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 (9 )  ً ، كما يجوز تنفيذه عيناً في قانون الشهر العقاري عن طريق دعوى صحة التعاقد؟ ورد في  ولكن هل يجوز تنفيذ هذا االلتزام عينا

، في خصوص المحررات التي يجوز قبولها إلجراء تغيير في البيانات الواردة في السجل  ينيالمذكرة الشارحة لقانون السجل الع

) القسم ( األول : المحررات الموثقة الصادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في  "، ما يأتي :  العيني وحصرها في قسمين

، بحيث ال يسوغ قيدها استناداً  شرط جوهري لقيد المحررات في السجل ، ولكنها . على أن الرسمية ال تعتبر ركناً في التعاقد السجل

، يبقى عقد البيع العرفي غير  . والظاهر من ذلك أنه طبقاً لقانون السجل العيني "إلى عقد عرفي ولو صدر به حكم بصحة التعاقد 

ً . ولكن هذا اال ، ومنها االلتزام بنقل الملكية المقيد منشئاً اللتزامات شخصية ، ونقل الملكية  لتزام بنقل الملكية ال يمكن تنفيذه عينا

، وال يسوغ قيد  . والبيع ال يجوز قيده في السجل العيني إال إذا كان موثقاً في محرر رسمي ، إال إذا قيد البيع في السجل العيني بالفعل

،  ، طبقاً لقانون السجل العين العرفي غير المقيد. يخلص من ذلك أن البيع  البيع العرفي في السجل ولو صدر به حكم بصحة التعاقد

، ويلزم البائع باتخاذ اإلجراءات الالزمة لنقلها ومن هذه اإلجراءات أن يشارك البائع المشتري في توثيق  ينشئ التزاماً بنقل الملكية

، لم يعد هناك سبيل لقيد البيع في  البيع. فإن امتنع البائع عن توثيق  ، حتى يمكن قيد البيع في السجل العيني محرر رسمي بالبيع

. ومن ثم ال يكون أمام المشتري إال مطالبة  ، ولو عن طريق حكم بصحة التعاقد يصدر بناء على عقد البيع العرفي السجل العيني

البائع صدور البيع العرفي  . فإن أنكر ، المتناعه عن القيام بالتزامه من توثيق البيع تمهيداً لقيده في السجل العيني البائع بالتعويض

، ولكن هذا الحكم ال يمكن قيده في السجل  ، وجب على المشتري رفع دعوى واستصدار حكم بصحة التعاقد منه أو أنكر صحته
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 ثانياً : التصرف أو الحكم بعد أن يشهر :

 في قانون الشهر العقاري  - 135

، لنفس االعتبارات التي قدمناها  : ونتخذ هنا أيضاً عقد البيع المسجل نموذجاً للتصرف أو الحكم المسجل
 (2 )

. وغني عن  

،  ، كما كان قبل تسجيله . فيبقى البيع بعد تسجيله أن يسجل البيع البيان أن جميع اآلثار التي يرتبها البيع قبل أن يسجل تبقى قائمة بعد

، ومنشئاً اللتزامات في جانب البائع هي تسليم العقار  منشئاً اللتزامات في جانب المشتري هي دفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع

، ويصلح البيع المسجل سبباً  جل بالشفعة بداهة. ويؤخذ في البيع المس المبيع وضمان التعرض واالستحقاق وضمان العيوب الخفية

، بل أصبح البيع المسجل دون البيع غير المسجل هو الذي يصلح سبباً صحيحاً في التقادم  صحيحاً في التقادم المكسب القصير

 .  التسجيل وبعده ، و يبقى بيع ملك الغير قابالً لإلبطال قبل مدني ( 9/  515المكسب القصير في التقنين المدني الجديد ) م 

، وذلك فيما بينهما  ويزيد البيع المسجل في آثاره على البيع غير المسجل في أنه ينقل ملكية العقار فعالً من البائع إلى المشتري

، وأن  البيع. ويشترط في ذلك أن يكون العقار وقت البيع مملوكاً للبائع فال ينقل بيع ملك الغير الملكية ولو سجل  وبالنسبة إلى الغير

. ويستخلص ذلك من طبيعة  ، وأن يكون صحيحاً فالبيع الباطل ال ينقل الملكية ولو سجل يكون البيع جدياً غير صوري وغير مزور

، مهمته شهر المحرر  ، بخالف القيد في قانون السجل العيني ، فالتسجيل في قانون الشهر العقاري التسجيل والمهمة التي يقوم بها

،  ، فإن كان صادراً من غير المالك لم ينقل الملكية بالرغم من تسجيله . والبيع بعد التسجيل يبقى كما كان قبل التسجيل على عالته

.  ، وغن كان باطالً يبقى بعد التسجيل على بطالنه إذ التسجيل ال يصحح البطالن وإن كان صورياً أو مزوراً يبقى بعد التسجيل كذلك

، هو العقد ذاته وليس التسجيل  ، في نظام الشهر العقاري فالذي ينقل الملكية إذن
 (1 )

  . 

 ، وفي نقله الملكية بالنسبة إلى الغير : ونتابع البيع المسجل في نقله الملكية فيما بين المتعاقدين

ون للمشتري حق . ويترتب على ذلك أن يك ، فيما بين المتعاقدين ، على النحو الذي قدمناه فالبيع المسجل بنقل الملكية - 2

. ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا أفلس البائع بعد التسجيل  ، ولو قبل أن يتسلمه من البائع التصرف في العقار المبيع باعتباره مالكاً 

يه دائنو ، جاز للمشتري أن يأخذ عين العقار المبيع من تفليسة البائع باعتباره قد أصبح مالكاً له دون أن يزاحمه ف وقبل تسليم المبيع

، فليس النتقالها أثر رجعي  . والرأي الذي استقر عليه القضاء والفقه هو أن الملكية تنتقل فيما بين المتعاقدين من وقت التسجيل البائع

. بهذا صرحت المذكرة اإليضاحية لقانون الشهر العقاري  يستند إلى وقت البيع
 (9 )

، وعلى هذا جرى قضاء محكمة النقض  
 (5 )

  .

                                                                                                                                                                    

، هو أن  ، وقد ثبت صحة البيع بالحكم الصادر في هذا الشأن . و كل ما يستطيعه المشتري في هذه الحالة العيني كما سبق القول

. ويكون موقف المشتري بعد صدور الحكم  البائع بالتعويض إلخالله بالتزامه من اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتوثيق البيع يطالب

، إذا امتنع البائع  . ففي الحالتين ال يستطيع المشتري بصحة التعاقد هو نفس موقفه بالنسبة إلى عقد بيع عرفي لم ينكر البائع بصحته

 .  ال أن يطالب بالتعويض، إ عن توثيق عقد البيع

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، وإنما تنتقل بأمرين : أحدهما أصلي أساسي وهو  إن الملكية ال تنتقل بالتسجيل وحده "وتقرب محكمة النقض من ذلك إذ تقول :  ( 1) 

مبنية على الغش والتدليس ال يصححها التسجيل . وإذن فالعقود الصورية ال ، وثانيهما تبعي وهو التسجيل العقد الصحيح الناقل للملكية

) وإذا جاز أن يقال إن  22وص  5. وقرب حسن كيرة ص  ( 279ص  17رقم  5مجموعة عمر  2559يونيه سنة  9) نقض مدني 

ن يقال ، وجب أ العقد المسجل وهو الذي ينقل ملكية العقار واقعة مركبة من تصرف قانوني هو العقد ومن واقعة مادية هي التسجيل

، والواقعة المركبة كالواقعة المختلطة قد يتغلب فيها  أيضاً إن عنصر التصرف القانوني في هذه الواقعة المركبة هو العنصر الغالب

 .  عنصر على عنصر آخر (

فقرتين الثانية والثالثة من المادة ، فهما مطابقتان لل أما الفقرتان الثانية والثالثة من هذه المادة ) التاسعة ( "وقد جاء فيها ما يأتي :  ( 9) 

، اكتفاء بما استقرت عليه أحكام محكمة النقض  . ولم ير إجراء أي تعديل في نصوصها األولى من القانون الحالي ) قانون التسجيل (

وال تنتقل وال تتغير وال  . وهذه األحكام تقضي بأن الحقوق العينية المشار إليها في هذه المادة ال تنشأ واإلبرام تفسيراً لهذه النصوص

 .  "، دون أن يكون لهذا التسجيل أثر رجعي ينسحب إلى تاريخ التصرف نفسه  تزول إال بالتسجيل ومن تاريخ هذا التسجيل

وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الذي يقضي برفض دعوى الشفعة بناء على أن الشفيع لم يكن مالكاً للعين المشفوع بها يوم  ( 5) 

. وقد جاء في أسباب هذا الحكم ما  ، ال يكون مخالفاً للقانون في نفيه األثر الرجعي للتسجيل اشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء

، أما  . إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين . . وحيث إن استناد أثر الشرط إلى الماضي "يأتي : 
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، أما بالنسبة إلى الغير  اك رأي معارض يذهب إلى أن للتسجيل أثراً رجعياً فيما بين المتعاقدينوهن
 (2 )

فليس له بطبيعة الحال هذا  

 .  األثر وال تنتقل الملكية بالنسبة إلى الغير إال من وقت التسجيل

البيع وطبيعة نظام التسجيل ومقتضيات الصناعة ، ألنه هو الرأي الذي يتفق مع طبيعة عقد  ونحن نؤثر هذا الرأي المعارض

، وقد أسهبنا في الدفاع عن هذا الرأي عند الكالم في عقد البيع  القانونية
 (1 )

. وبينا أن القول باألثر الرجعي أكثر استساغة من ناحية  

ي من وقت تمام البيع ال من وقت تمام ، إذ هو الذي يفسر تفسيراً مستساغاً أن ثمر المبيع وماءه يكون للمشتر الصناعة القانونية

. وهو الذي يفسر تفسيراً مستساغاً أيضاً أن البائع إذا أحدث بناء  ( 597 ، وعليه تكاليف البيع من وقت تمام البيع كذلك ) م التسجيل

سيراً مستساغاً كذلك أنه . وهو الذي يفسر تف في األرض المبيعة قبل تسجيل عقد البيع يعامل معاملة الباني بسوء نية في أرض غيره

إذا تصرف المشتري في المبيع قبل أن يسجل عقد شرائه يعتبر في بعض الفروض في منزلة من يتصرف فيما يملك 
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، فإن الحكم المشروط ال يوجد وال يثبت إال عند تحقق  انون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكماً من األحكامحيث يكون الق

. غير أن الشارع قد الحظ أن العاقدين إذ يعلقان اتفاقهما على شرط  . ذلك ألن األصل أن األثر ال يسبق المؤثر ، أما قبله فال شرطه

.  ، فقدر أنهما لو كانا يكونان جاهلين مآل الشرط فال يعرفان هل يتحقق أو يتخلف – يوجد أي على أمر مستقبل قد يوجد وقد ال –

، وال  . وعلى هذا التقدير أو الفرض القانوني قامت نظرية األثر الرجعي للشرط على علم بهذا المآل ألقاما عليه اتفاقهما منذ البداية

. وقد التزم  ، فقصر تطبيقها من أجل ذلك على دائرة االتفاق ر عن إرادة العاقدينمبرر لها في الشرائع التي أخذت بها إال أنها تعب

) من القانون السابق ( التي قررت األثر الرجعي للشرط في باب التعهدات  299، فأورد نص المادة  القانون نفسه هذه الدائرة

ة خاصة ال محل لتطبيقه على ما كان من الشروط جلياً . وبصف ، وعلى ذلك فال محل لتطبيق هذا النص في غير هذا الباب والعقود

، فال انسحاب ألثره على  ألن هذا النوع من الشروط باق على األصل –كشرط التسجيل لنقل الملكية  -مردوداً إلى إرادة الشارع 

. وذلك  ن وضع قانون التسجيل. وحيث إنه فضالً عما تقدم فإن القول باألثر الرجعي للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع م الماضي

، والقضاء على هاذ التمييز بالذات كان بعض ما أريد بوضع هذا  ألن هذا القول يثير من جديد التمييز بين الغير وبين العاقدين

كون هذا ، في حين أن واضع القانون المذكور إنما أراد أن ي . ثم إن هذا القول أيضاً من شأنه أن يضعف جزاء عدم التسجيل القانون

الجزاء صارماً رادعاً ليحمل المتعاملين على المبادرة إلى التسجيل قصد تمهيد الطريق لنظام السجالت العقارية المرجو إنقضاؤها في 

فبراير سنة  5وأنظر أيضاً نقض مدني  – 199ص  221رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  12) نقض مدني  "المستقبل 

نوفمبر سنة  19 - 227ص  99رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  11 – 551ص  215رقم  1مجموعة  2595

 .  ( 995ص  55رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  7 – 15ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599

فقرة  – 179فقرة  5بين المتعاقدين : الوسيط  وأنظر في تفصيل الرأي الذي استقر عليه القضاء والفقه من أنه ليس للتسجيل أثر رجعي فيما

 191فقرة  1يضاف محمد علي عرفة  – 2هامش  921ص  172فقرة  5وأنظر في استقرار الفقه على هذا الرأي الوسيط  – 172

 .  995حسن كيرة ص  – 195فقرة 

، ويقوم هذا الشخص فعالً  قانوني يخضع للشهروالمقصود بالغير كل شخص يثبت له على العقار المبيع حق عيني مصدره تصرف  ( 2) 

، فال يكفي العتبار المشتري الثاني  ، وقبل تسجيل عقد البيع باعه إلى مشتر ثان أو رهنه لدائن مرتهن . فإذا باع شخص عقاراً  بشهره

، وعلى  سجل عقد البيع الصادر له، بل يجب أيضاً على المشتري الثاني أن ي للعقار أو الدائن المرتهن غيراً أن يتم البيع أو الرهن

، لم يجز للمشتري  ، فإذا شهر كل منهما حقه على هذا الوجه ، حتى يمكن اعتبارهما من الغير الدائن المرتهن أن يقيد عقد الرهن

لثاني أو بعد قيد ، فإذا كان لم يسجل أو سجل بعد تسجيل البيع ا األول من البائع أن يحتج عليهما بعقده إال من وقت تسجيل هذا العقد

 .  الرهن نفذ البيع الثاني أو الرهن في حق المشتري األول

 .  171فقرة  – 171فقرة  5أنظر الوسيط  ( 1) 

والواقع من األمر أننا نواجه في األمثلة التي  "وقد عقبنا على ذلك بما يأتي :  – 179فقرة  5أنظر في تفصيل كل ذلك الوسيط  ( 9) 

، ولكنه حصل فعالً على المزايد التي كان يحصل عليها لو أن الملكية قد  تي : المشتري لم يسجل عقد شرائهقدمناها المواقف اآل

، وال يستطيع  ، ويستطيع أن يتصرف في المبيع قبل أن يسجل . فهو يكسب ثمرة المبيع من هذا الوقت انتقلت إليه من وقت البيع

. فبدالً من تعليلها التعليل القريب  . ونريد أن نعلل هذه المزايا بانياً في أرض غيرهالبائع أن يبني في األرض المبيعة وإال اعتبر 

المستساغ وذلك بالقول بأنه متى سجل المشتري العقد اعتبرت الملكية منتقلة إليه من وقت تمام العقد فساغ أن يحصل على المزايا 

 179فقرة  5) الوسيط  "، وجانب اإلغراب في جميعها ظاهر  ا الخاص، نلجأ إلى تعليالت مختلفة لكل حالة تعليله المتقدمة الذكر

 .  ( 915ص 
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،  ثم بينا أن هناك فروضاً يكون فيها القول باألثر الرجعي ليس فحسب القول األكثر االستساغة من ناحية الصناعية القانونية

. فلو فرضنا مشترياً  . ونقتصر هنا على اإلشارة على فرضين من الفروض الخمسة التي سبق أن ذكرناها القول الحقبل هو وحده 

، فلو  ، فطلب األخذ بالشفعة ثم سجل عقده ، وبيع عقار مجاور لهذا العقار توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة لعقار لم يسجل عقده

. أما إذا أنكرنا  مالكاً للعقار المشفوع به قبل بيع العقار المشفوع فيه وألمكنه األخذ بالشفعةأخذنا باألثر الرجعي العتبر المشتري 

، فال  ، فإن المشتري ال يعتبر مالكاً للعقار المشفوع به إال بعد بيع العقار المشفوع فيه ، وهذا ما فعلته محكمة النقض األثر الرجعي

، وإعطاء المشتري الحق في األخذ بالشفعة  ر الرجعي. ونؤثر األخذ باألث يمكنه األخذ بالشفعة
 (2 )

. ولو فرضنا أن شخصاً باع داراً  

. فإذا أخذنا باألثر الرجعي لكانت ملكية الدار  ، ثم سجل المشتري وقبل أن يسجل المشتري عقد شرائه أجر البائع الدار لشخص آخر

، فإن ملكية  . أما إذا أنكرنا األثر الرجعي ي اإليجار في حق المشتري، فال يسر قد انتقلت إلى المشتري قبل صدور عقد اإليجار

.  ، فيسري اإليجار في حق المشتري ، أي في وقت تال لصدور اإليجار الدار ال تنتقل إلى المشتري إال من وقت إجراء التسجيل

 ً ، فال يكون اإليجار سارياً في حق المشتري  ونؤثر األخذ باألثر الرجعي هنا أيضا
 (1 )

  . 

، ذلك أن مهمة التسجيل في نظام الشهر الشخصي  وبينا بعد ذلك أن القول باألثر الرجعي هو الذي يتفق مع القواعد العامة

، فالعقد في هذا النظام هو الذي  وهو النظام المعمول به في قانون الشهر العقاري هي إعالم الناس بوقوع التصرف وليست نقل الحق

، إذ القيد في هذا النظام وليس العقد هو الذي ينقل الحق  همة القيد في نظام السجل العيني فهي نقل الحق. أما م ينقل الحق
 (9 )

  . 

                                                 

، لترتب على ذلك أن الشفيع يكون في هذه الحالة هو  ولو قلنا بالرأي الذي ذهبت إليه محكمة النقض "وقد ذكرنا تعقيباً على ذلك :  ( 2) 

. وال شك في أنه بين  كان مالكاً لهذا العقار وقت بيع العقار المشفوع فيه، فقد  المالك السابق الذي باع للمشتري العقار المشفوع به

، إال  المشتري هو الباقي مجاوراً للعقار وهو األولى باألخذ بالشفعة –البائع للعقار المشفوع به والمشتري إياه  –المالكين المتعاقبين 

 175فقرة  5) الوسيط  "بذلك حق قرره القانون وتهيأ األسباب لكسبه إذا قيل إن الشفعة في هذه الحالة ال تكون ألحد منهما فيتعطل 

 .  ( 917ص 

 (1 )  ً ، إنه لو باع شخص آلخر أرضاً زراعية بعقد ثابت التاريخ قبل نفاذ قانون  ، في عهد قانون اإلصالح الزراعي ويمكن القول أيضا

، ثم سجل للعقد بعد  ثابت التاريخ قبل نفاذ قانون اإلصالح الزراعي، إنه لو باع شخص آلخر أرضاً زراعية بعقد  اإلصالح الزراعي

، أي قبل نفاذ قانون  ، فإن ملكية األرض تنتقل فيما بين البائع والمشتري من تاريخ العقد ال من تاريخ التسجيل نفاذ هذا القانون

 .  ( 1هامش  917ص  175قرة ف 5، وقد يترتب على ذلك نتائج هامة ) الوسيط  اإلصالح الزراعي ال بعد نفاذه

 .  175فقرة  5وأنظر في تفصيل الفروض الخمسة التي ذكرنا أن القول باألثر الرجعي فيما هو القول الحق : الوسيط 

. فينقل  ، أن يؤدي كل من العقد والتسجيل مهمته في حدودها المرسومة ، في نظام الشهر الشخصي فيجب إذن "وقد ذكرنا بعد ذلك :  ( 9) 

. وال ويجد فيما بين المتعاقدين مانع من إعمال للسبب  ، وال يتراخى المسبب عن السبب إال لمانع لعقد الملكية إذ هو السبب في نقلهاا

، فمهمته كما قدمنا إعالم الناس بوقوع التصرف والمتعاقدان يعلمان بوقوع التصرف قبل التسجيل  ، والتسجيل ليس بمانع في الحال

، فوجب أن يتراخى المسبب حتى يقوم التسجيل  ، فهناك مانع من إعمال السبب في الحال . أما بالنسبة إلى الغير شراهفهما اللذان با

، في نظام شهر شخصي أن يتراخى انتقال الملكية فيما  ، كأصل عام . ومن ال يجوز بمهمته وهي إعالم هذا الغير بوقوع التصرف

. ولكن  ، وإال انتقلنا إلى نظام الشهر العيني في ناحية منه دون أن نحتاط للنواحي األخرى لبين المتعاقدين إلى وقت إجراء التسجي

، نص صراحة على أن الملكية ال تنتقل إال بالتسجيل حتى فيما بين  ، في قانون التسجيل وفي قانون تنظيم الشهر العقاري المشرع

، فأرجأ نقل الملكية فيما  ن يحث المتعاقدين على المبادرة إلى تسجيل عقودهم. يقال عادة إن هذه خطوة أراد بها المشرع أ المتعاقدين

، يتحتم عليه أن يجعل التسجيل ذاته ال العقد هو  . ولكن حتى يصل المشرع إلى تحقيق هذه الغاية بين المتعاقدين حتى يتم التسجيل

،  جأ مع ذلك نقل الملكية فيما بين المتعاقدين إلى وقت إجراء التسجيل، وأر . أما إذا جعل البيع هو الذي ينقل الملكية الذي ينقل الملكية

. ومعنى ذلك أيضاً أن المشرع يخلط بين نظامين  فمعنى ذلك أن التسجيل هو الذي ينقل الملكية فيما بين المتعاقدين ال البيع

، وال نزال نعتبر البيع عقداً  الشهر الشخصي. أما ونحن ال نزال في نظام  ، نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني متعارضين

. وأثره هو  ، فال بد من إعمال البيع وإنتاج أثره في الحال حيث ال يحول دون ذلك مانع رضائياً هو السبب القانوني في نقل الملكية

،  لغير بالبيع وهذه هي مهمة التسجيل. ولكن لما كان نقلها بالنسبة إلى الغير يقتضي إعالم ا ، فينبغي أن ينقلها في الحال نقل الملكية

.  في حق الغير إال من وقت إجراء التسجيل -وهذا أدق من القول بأن الملكية ال تنتقل  –فقد وجب القول بأن انتقال الملكية ال ينفذ 

بأن انتقال الملكية فيما بين  ، فقد وجب القول ولما كان نقلها فيما بين المتعاقدين ال يكون إال بالتسجيل إذا جاء النص صريحاً في ذلك

، ووجب القول في الوقت ذاته بأن الملكية بعد تسجيل البيع تنتقل فيما بين  المتعاقدين يجب لتحقيقه إجراء التسجيل مطاوعة للنص
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، فالمادة التاسعة من قانون الشهر العقاري توجب  وبينا أخيراً أن القول باألثر الرجعي ال يتعارض مع نصوص القانون 

. ويؤخذ من ذلك أن البيع إذا  ، ال فيما بين المتعاقدين وال بالنسبة إلى الغير ملكية ال تنتقل، وترتب على عدم تسجيله أن ال تسجيل البيع

، ولم يعرض النص  . هذا كل ما ورد في النص صراحة أو داللة ، انتقلت الملكية به فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير سجل

. فوجب أن نرجع في ذلك إلى مهمة التسجيل في نظام الشهر الشخصي وإلى  لبيعلتحديد الوقت الذي تنتقل فيه الملكية إذا ما سجل ا

، وال يمكن أن  . فمهمة التسجيل تحدد الوقت الذي تنتقل فيه الملكية بالنسبة إلى الغير طبيعة البيع بعد صدور قانون الشهر العقاري

، فما دامت الملكية تنتقل بالبيع  فيه الملكية فيما بين المتعاقدين . وطبيعة البيع تحدد الوقت الذي تنتقل يكون إال وقت إجراء التسجيل

،  . ثم صدر التقنين المدني الجديد بعد صدور قانون الشهر العقاري ، وال تحول مهمة التسجيل دون ذلك وجب أن تنتقل عند تمامه

،  ية ال تنتقل الملكية وال الحقوق العينية األخرىفي المواد العقار "من هذا التقنين على أنه  595فنصت الفقرة األولى من المادة 

. وجاء  "، إال إذا روعيت األحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري  سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير

. وال الحقوق العينية  تنتقل الملكية أما في العقار فال "في المذكرة اإليضاحية لمشروع التقنين المدني في هذا الصدد ما يأتي : 

، من وقت العقد  ، فيما بين المتعاقدين . ولكن متى تم التسجيل تعتبر الملكية منتقلة ، إال بالتسجيل ، حتى فيما بين المتعاقدين األخرى

 "، ألن سبب نقل الملكية هو العقد  ال من وقت التسجيل
 (2 )

  . 

، على النحو الذي قدمناه أيضاً  والبيع المسجل بنقل الملكية - 1
 (1 )

، بالنسبة إلى الغير  
 (9 )

. وال يكون انتقال الملكية بالنسبة  

، ولكن انتقالها ال يكون نافذاً  . واألصح أن يقال إن الملكية تنتقل بالبيع ، ما في ذلك من خالف إلى الغير إال من وقت إجراء التسجيل

                                                                                                                                                                    

،  ي نقل الملكية، ولطبيعة البيع الذي ال يزال هو السبب ف المتعاقدين من وقت تمام البيع ال من وقت التسجيل مطاوعة للمبادئ العامة

 "ولمهمة التسجيل في نظام الشهر الشخصي التي ال تزيد على إعالم الغير بوقوع التصرف وال شأن لها في العالقة ما بين المتعاقدين 

 .  179فقرة  5. وأنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 991ص  – 999ص  179فقرة  5) الوسيط 

نا نشك كثيراً في فائدة استحداث قانون التسجيل وقانون الشهر العقاري لقاعدة انتقال الملكية فيما والواقع أن "وذكرنا أيضاً في هذا المعنى : 

. فما دمنا في هذا النظام مضطرين إلى التسليم بأن البيع ال التسجيل هو  بين المتعاقدين بالتسجيل مع البقاء في نظام الشهر الشخصي

. وأكبر خطر يتعرض له المشتري المتقاعد عن  دثة ال تترتب عليها أهمية كبيرة، فإن هذه القاعدة المستح سبب كسب الملكية

، وهذا الخطر كما نرى ال يرجع إلى قاعدة  التسجيل ال يزال هو خطر تصرف البائع إلى مشتر آخر وسبق هذا إلى تسجيل عقده

، فال  . أما انتقال الملكية بالتسجيل فيما بين المتعاقدين الغير ، بل إلى قاعدة انتقالها بالتسجيل في حق انتقال الملكية فيما بين المتعاقدين

، فيجب إذن أن يكون نقلها من وقت  تظهر أهميته العملية حقاً إال في نظام الشهر العيني حيث التسجيل ذاته هو الذي ينقل الملكية

. وأنظر في أن نفي  ( 1هامش  999ص  179فقرة  5) الوسيط  "، سواء بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين  إجراء التسجيل

األثر الرجعي لم يكن من شأنه أن تبادر الناس إلى تسجيل عقودهم بعد صدور قانون التسجيل بأكثر مما كانوا يفعلون قبل صدوره : 

 .  1هامش  999ص  179فقرة  5الوسيط 

 .  171 فقرة 5وأنظر الوسيط  – 952ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

. وقد سبق أن قلنا في  ، ولم يشبه البطالن ، وكان بيعاً جدياً ال صورياً وال مزوراً  أي إذا كان البيع صادراً من المالك للعقار المبيع ( 1) 

،  ويشترط في التفضيل بحسب أسبقية التسجيل أن تكون التصرفات المتعارضة صادرة من شخص واحد هو المالك "هذا الصدد : 

،  ، فضل ولو لم يسجل على تصرف من غير المالك ولو سجل . فإذا صدر تصرف من المالك جميعاً تصرفات صحيحة نافذة وأنها

. وإذا سبق إلى التسجيل تصرف باطل أو  ولكن المشتري من غير المالك يملك بالتقادم الخمسي إذا سجل عقده وكان حسن النية

. وقد قضت محكمة  ( 9هامش  991ص  171فقرة  5) الوسيط  "سجل بعد ذلك  ، فضل عليه التصرف الصحيح النافذ ولو صوري

النقض بأنه متى كانت المحكمة قد أسست قضاءها بالملكية على عقد الشراء وعلى تسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع عليه إلى 

 1ك تسبيب كاف لقيام الحكم ) نقض مدني ، فإن ذل جانب صورية عقد الشراء اآلخر الصادر من البائع نفسه وانعدام أثر تسجيله

، فإنه يكون باطالً وال  . وقضت أيضاً بأنه إذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة ( 192مجموعة أحكام ص  2591يونيه سنة 

ضلة بين عقدي بيع . وإن المفا ، إذ ليس من شأن التسجيل أني صحح عقداً باطالً  يترتب عليه نقل ملكية القدر المبيع ولو كان مسجالً 

مجموعة أحكام  2519مايو سنة  11، ال تكون إال بين عقدين صحيحين ) نقض مدني  صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل

 .  ( 199ص  299رقم  21النقض 

،  أنه ملك العقار بالتقادم . وإذا أدعى المشتري اآلخر ، فأسبقهما في التسجيل هو المالك فإذا باع المالك عقاره لمشتريين متعاقبين ( 9) 

 .  ( 515ص  251رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519أكتوبر سنة  17فعليه هو إثبات ذلك ) نقض مدني 
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، وسجل  . فلو أن شخصاً باع عقاراً مملوكاً له لمشتر ثم باع نفس العقار لمشتر ثان جيلفي حق الغير إال من وقت إجراء التس

، وال يحتج عليه  ، فإن المشتري الثاني يعتبر من الغير بالنسبة إلى المشتري األول المشتري الثاني قبل أن يسجل المشتري األول

. ومن ثم ال ينفذ في حقه البيع  في وقت متأخر عن تسجيل عقده هو، أي  بالبيع الصادر إلى المشتري األول إال من وقت تسجيله

، وبذلك يفضل على المشتري األول  األول
 (2 )

، وتفضيل المشتري الثاني على المشتري  . ولكن هل يشترط في تطبيق هذه القاعدة 

أي ال يعلم أن هناك مشترياً سبقه إلى ،  ، أن يكون المشتري الثاني حسن النية وقت أن اشترى األول في الفرض الذي نحن بصدده

شراء العقار وأن هذا المشتري لم يسجل عقده؟ عرضنا لهذه المسألة بالتفصيل عند الكالم في البيع 
 (1 )

، واستعرضنا فيها العهود  

 .  ، وعهد قانون الشهر العقاري ، وعهد قانون التسجيل الثالثة : عهد التقنين المدني السابق

، فإذا كان المشتري  ، كان الرأي الراجح هو اشتراط حسن النية في التسجيل حتى ينتج أثره ين المدني السابقففي عهد التقن

، فإن  ، فبادر هو إلى التسجيل الثاني الذي سجل أوالً بعلم وقت أن اشترى أن هناك مشترياً سبقه إلى شراء العقار ولم يسجل عقده

، ومن ثم يفضل عليه المشتري األول  عدم توافر شرط حسن النيةالتسجيل في هذه الحالة ال ينتج أثره ل
 (9 )

  . 

، فينتج التسجيل أثره حتى لو كان  ، ذهبت محكمة النقض إلى أنه ال يشترط في التسجيل حسن النية وفي عهد قانون التسجيل

النية يعلم وقت أن اشترى بسبق تصرف البائع في ، فينتج التسجيل أثره حتى لو كان المشتري الثاني سيء  المشتري الثاني سيء النية

، فال يقبل  ، بل وحتى لو كان المشتري الثاني متواطئاً كل التواطؤ مع البائع على حرمان المشتري األول من الصفقة العقار المبيع

 بتواطؤه مع البائع مطلقاً االحتجاج على صاحب العقد المسجل الذي انتقلت إليه الملكية فلعاً بتسجيله ال بسوء نية وال
 (5 )

  . 

  

، بعد أن قصد واضعو قانون الشهر العقاري  ، فإن محكمة النقض ، وهو العهد الحاضر وفي عهد قانون الشهر العقاري

بإغفالهم إيراد نص صريح في هذه المسألة أن يتركوها لحكم المبادئ العامة 
 (9 )

، بقيت مع ذلك مصرة على المبدأ الذي قررته في  

                                                 

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المشتري قد سجل عقده الذي شمل األطيان موضوع عقد البدل المبرم بين البائع والطاعن قبل  ( 2) 

، فإن ملكية هذه األطيان تكون قد انتقلت إلى المشتري من تاريخ تسجيل  يفة دعواه بصحة ونفاذ عقد البدلأن يسجل الطاعن صح

، برفض طلب صحة ونفاذ عقد  ، في هذه الحالة . فإذا قضى الحكم المطعون فيه ، ولم يعد بذلك لعقد البدل محل يرد عليه عقده

 .  ( 197ص  51رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511مارس سنة  15ني ، فإنه ال يكون مخالفاً للقانون ) نقض مد البدل

 .  159فقرة  – 171فقرة  5أنظر الوسيط  ( 1) 

 .  177فقرة  5أنظر في تفصيل ذلك الوسيط  ( 9) 

ص  221رقم  5مجموعة عمر  2555أبريل سنة  1 – 519ص  997رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  21نقض مدني  ( 5) 

 – 191ص  911رقم  9مجموعة عمر  2555يناير سنة  1 - 229ص  59رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  1 – 991

. ولكن ال يفهم من  ، إلى أعلى مرتبة من القوة ، بهذا الرأي الذي اعتنقته فارتفعت محكمة النقض بالتسجيل "وقد قلنا في هذا الصدد : 

. ال يستطيع  ، يصبح محروماً من الحماية البائع والمشتري الثاني على اإلضرار بحقه ، الذي تواطأ قضائها هذا أن المشتري األول

، إن  . ولكن يستطيع أن يطالب البائع بتعويض ويتقاضاه مما عنده من مال هذا المشتري حقاً أن يتعرض للتسجيل فيبطله للتواطؤ

، جاز للمشتري األول أن يطعن في البيع  سبب اإلعسار أو زاد فيه . فإذا كان معسراً وكان البيع المسجل هو الذي كان البائع موسراً 

، ويزاحمه في ثمن  ، بل للتنفيذ عليه بالتعويض المستحق له ، ولكن ال لتثبيت ملكيته في العقار المبيع المسجل بالدعوى البولصية

، مدفوعة إلى تحصين التسجيل من كل  بقضائها هذا ، . وإذا كانت محكمة النقض العقار دائنو البائع اآلخرون على النحو الذي قدمناه

، فقد تكون بذلك قد سارت إلى مدى أبعد مما يحتمله  طعن وتقويته إلى حد يجعله يقرب من قوة التسجيل في نظام السجل العقاري

، ألن هناك  بة من القوة. ففي نظام السجل العقاري يصل التسجيل إلى هذه المرت نظام الشهر الشخصي الذي ال نزال فيه حتى اليوم

. فال يسجل عقد قبل أن تتحرى صحته إلى أبعد  ضمانات قوية لصيقة بهذا النظام يأمن بها المتعاملون من أن تضيع عليهم حقوقهم

، ثم يعوض من يضار بهذا النظام تعويضاً تكفله خزانة السجل  ، وقبل أن تفحص التصرفات السابقة عليه فحصاً دقيقا حدود التحري

،  ، فال نرى بدا من االعتداد بالتواطؤ إذا داخل التسجيل . أما وهذه الضمانات ال تزال تعوز النظام الشخصي القائم العقاري ذاتها

 175فقرة  5) الوسيط  "فيبطل التسجيل إذا أثبت المشتري األول أن المشتري الثاني الذي سبقه إلى التسجيل كان متواطئاً مع البائع 

 .  ( 175فقرة  5وأنظر في تفصيل ما كان القضاء يجري عليه في عهد قانون التسجيل : الوسيط  – 955ص  – 952ص 

، فقد كانت المادة الثانية  وذلك بعد أن انتزع واضعو قانون الشهر العقاري من النصوص أقوى حجة كانت محكمة النقض تستند إليها ( 9) 

، وكانت المادة األولى من هذا القانون تغفل هذا  فسد التسجيل في العقود الكاشفةمن قانون التسجيل تنص صراحة على أن التدليس ي
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، وانه ال يجوز الطعن في هذا العقد إال بدعوى الصورية أو بالدعوى  د قانون التسجيل من أن التواطؤ ال يفسد العقد المسجلعه

البولصية 
 (2 )

. وقد بينا أن الموقف الذي نراه متفقاً مع المبادئ العامة هو استبعاد الرأي الذي يشترط حسن النية لصحة التسجيل  

ذلك استبعاد الرأي الذي أخذت به محكمة النقض من أن التواطؤ ذاته ال يبطل التسجيل لتطرفه من الناحية ، وك لتطرفه من ناحية

األخرى 
 (1 )

، وهو الرأي الذي ال يشترط حسن النية لصحة التسجيل ولكنه يجعل التواطؤ  . ويجب إذن الوقوف عند الرأي الوسط 

                                                                                                                                                                    

، فسهل على محكمة النقض استخالص أن التدليس ال يفسد التسجيل في العقود المنشئة عن طريق الداللة  النص في العقود المنشئة

، كما أغفل  ى أن التدليس يفسد التسجيل في العقود الكاشفة. فأغفل قانون الشهر العقاري النص في المادة العاشرة منه عل العكسية

، فلم يعد من المستطاع استخالص عدم فساد التسجيل بالتدليس عن طريق  النص على ذلك في المادة التاسعة منه في العقود المنشئة

ً ، وأصبح أثر التدليس في التسجيل واحداً  الداللة العكسية في طائفة من العقود دون األخرى ، وموكوالً أمره إلى  في الطائفتين معا

 .  ( 951ص  159فقرة  5المبادئ العامة ) الوسيط 

رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  15 – 555ص  255رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يونيه سنة  1نقض مدني  ( 2) 

مجموعة أحكام  2599فبراير سنة  9 – 911ص  52رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  92 – 2297ص  211

 2591فبراير سنة  25 – 2991ص  129رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599أول ديسمبر سنة  – 972ص  19رقم  1النقض 

. وتابع قضاء  999ص  91رقم  5قض مجموعة أحكام الن 2597أبريل سنة  9 – 299ص  25رقم  7مجموعة أحكام النقض 

ويضاف إلى الفقهاء المشار إليهم في  – 1هامش  999ص  159فقرة  5محكمة النقض كثير من الفقهاء ) أنظر في ذلك الوسيط 

 .  ( 22حسن كيرة ص  – 255فقرة  – 255فقرة  1الوسيط : محمد علي عرفة 

، فإن مؤدى ذلك أن تعود  إذا تحققت الشروط المقررة للطعن بالدعوى البولصيةوفيما يتعلق بالدعوى البولصية قضت محكمة النقض بأنه 

، ويكون من حق المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه دائناً بالثمن التنفيذ عليها جبراً استيفاء  ملكية العين المتصرف فيها إلى البائع

، ألن الملكية تكون قد  قده االبتدائي ومطالبته الحكم بصحته ونفاذه. وليس من شأن هذا التنفيذ أن يعود هذا المشتري إلى بعث ع لدينه

، وليس للدائن في مقام التنفيذ  انتقلت بالتسجيل إلى المشتري الذي سجل عقده محملة يحق المشتري الذي لم يسجل بوصفه دائناً للبائع

ص  297رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ه سنة يوني 1بدينه أن يطالب بملكية العقار الذي يجري عليه التنفيذ ) نقض مدني 

2279 )  . 

، إذا قضت بأن المادة التاسعة من قانون الشهر العقاري جاءت  ، إلى أبعد مدى ، في اعتناق الرأي الذي تأخذ به وقد وصلت محكمة النقض

، هو إجراء المفاضلة عند  ضاء محكمة النقض، على ما جرى به ق . ومفاد ذلك خلواً مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ

، ولو نسب إلى المشتري الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ  تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس األسبقية في الشهر

حب التسجيل الالحق قد . وال يغير من ذلك أن يكون صا ، طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي ال يشوب سند ملكيته عيب يبطله مع البائع

، إذ أن مجرد األسبقية في تقديم الطلب ال تنال من اآلثار القانونية المترتبة لصاحب  حصل على أسبقية في تقديم طلبه لجهة الشهر

. وال يغير من هاذ النظر القول بأن التسجيل السابق كان نتيجة غش وتواطؤ بين من تم التسجيل لصالحه وبين  التسجيل السابق

من قانون الشهر  99لموظف الذي أجراه بمصلحة الشهر العقاري لعدم مراعاته للمواعيد واإلجراءات التي تقضي بها المادة ا

. ذلك أن ما انتظمه هذا النص ال يعدو أن يكون تبياناً للقواعد اإلدارية المحددة لإلجراءات والمواعيد الواجب على  العقاري

. وإذا لم يرتب  عند بحث الطلبات أو مشروعات المحررات المقدمة للشهر بشأن عقار واحد مأموريات الشهر العقاري اتباعها

، ولو كان هو صاحب الطلب  ، فإن األفضلية تكون لمن سبق إلى تسجيل التصرف الصادر له المشرع بطالن الشهر على مخالفته

، سوى طلب التعويض  لفة كانت نتيجة غش أو تواطؤ، إن صح ما يدعيه من أن هذه المخا . وليس لصاحب الطلب السابق الالحق

مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  29يوجهه إلى موظف الشهر العقاري ومن تواطأ معه إذا كان لطلبه محل ) نقض مدني 

 25 – 119ص  57رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511مارس سنة  15وأنظر أيضاً نقض مدني  –(  159ص  95رقم  21

 .  299ص  25رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة 

. فإنه رأى  . . ومهما يكن من شفيع للرأي الذي تصر عليه محكمة النقض "وقد قلنا في صدد الرأي الذي ذهبت إليه محكمة النقض :  ( 1) 

العلمية فترجع إلى نصوص قانون الشهر العقاري  . أما االعتبارات ، وال تنهض به االعتبارات العملية تناهضه االعتبارات العلمية

. فنصوص قانون الشهر العقاري قد انتزعت منه الحجة  ذاته ثم إلى المبادئ العامة التي وكل هذا القانون الحكم في المسألة إليها

ط عدم التدليس في العقود الكاشفة ، عندما كان هذا القانون األخير يشتر القوية التي كانت محكمة النقض تستند إليها في قانون التسجيل

، فلم يعد من المستطاع أن يستخلص  . فجاءت نصوص قانون الشهر خلواً من هذا التمييز ويسكت عن هذا الشرط في العقود المنشئة
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. فال يشترط لصحة التسجيل  ، دون إغراق يعرض مصالح الناس للخطر التسجيل . ذلك أن هذا الرأي الوسيط يدعم نظام مبطالً له

،  . ولكن يشترط لصحة التسجيل عدم التواطؤ ، حتى ال يتزعزع نظام التسجيل بإدخال عناصر نفسية فيه تهدد استقراره حسن النية

مصالح الناس للضياع عن طريق التدليس ، وبذلك ال تتعرض  فكل تصرف يكون ثمرة التواطؤ ال يسري تسجيله في حق الغير

والغش 
 (2 )

  . 

 في قانون السجل العيني : - 136

، كما  . فيبقى البيع بعد قيده جميع اآلثار التي يرتبها البيع قبل أن يقيد في السجل العيني تبقى قائمة بعد أن يقيد هذا السجل 

. ومنشئاً اللتزامات شخصية  هي دفع الثمن والمصروفات وتسلم المبيع، منشئاً اللتزامات شخصية في جانب المشتري  كان قبل قيده

 .  . ويؤخذ في البيع المقيد بداهة بالشفعة في جانب البائع هي تسليم العقار المبيع وضمان التعرض واالستحقاق وضمان العيوب الخفية

، وذلك فيما بينهما  قار فعالً من البائع إلى المشتريويزيد البيع المقيد في آثاره على البيع غير المقيد في أنه ينقل ملكية الع

، هو نفس القيد في السجل العيني وليس عقد  ، بخالف ما قررناه في قانون الشهر العقاري . والذي ينقل الملكية هنا وبالنسبة إلى الغير

فيبقى البيع بعد التسجيل كما كان قبل  ، . وقد قدمنا أن التسجيل في قانون الشهر العقاري مهمته شهر المحرر على عالته البيع

                                                                                                                                                                    

،  ، أن التدليس ال يفسد التسجيل ، كما استخلص قبل ذلك من نصوص قانون التسجيل من هذه النصوص عن طريق الداللة العكسية

، بل هي  . هذا إلى أن نصوص قانون الشهر لم تقتصر على انتزاع الحجة للرأي الذي ذهبت إليه محكمة النقض وقد سبق بيان ذلك

حسن النية لالحتجاج  21. فقد رأينا أن هذه النصوص تشترط في الفقرة الثانية من المادة  أيضاً قد جعلت مكانها حجة على هذا الرأي

، وإذا كانت محكمة النقض استطاعت أن تقرر أن مجرد العلم بالتصرف  ى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقدبالتسجيل السابق عل

،  ، والذي سبق بفضل هذا التواطؤ إلى تسجيل سنده ، فمن البديهي أن المشتري الثاني الذي تواطأ مع البائع السابق ال ينفي حسن النية

، ومن ثم ال يستطيع أن  . فهو إذن سيء النية ولنا لهذه العبارة من معان بعيدة عن الخاطرال يمكن أن يوصف بأنه حسن النية مهما تنا

، وقد وكل قانون الشهر إلى  . ثم إن المبادئ العامة يحتج على المشتري األول الذي سجل دعوى صحة التعاقد بسبق تسجيله لسنده

، فالتواطؤ بطبيعته يفسد  التسجيل في عقد هو ثمرة للتدليس والتواطؤ ، تستعصى على التسليم بسالمة تطبيقها الحكم في هذه المسألة

. فنحن ال نزال في نظام الشهر  . واالعتبارات العلمية هي أيضاً ال تنهض بالرأي الذي تذهب إليه محكمة النقض أي تصرف

، وهو  هر العيني أحد مقوماته الجوهرية. فمن المجازفة أن نستعير من نظام الش ، ولم ننتقل بعد إلى نظام الشهر العيني الشخصي

، وال يقوم  ، لنظام شهر شخصي ال تزال الدقة في تحري صحة السندات المسجلة تعوزه الحجة المطلقة للسند ولو طعن فيه بالتواطؤ

بذلك من خبروا  . يشهد ، كما هو األمر في نظام الشهر العيني ، وال يكفل تعويض من يضاربه على أمر التسجيل فيه قضاة نظاميون

البيع  ". وأنظر عبد الفتاح عبد الباقي في عقده  ( 999ص  – 992ص  159فقرة  5نظام الشهر القائم في ناحيته العملية ) الوسيط 

 7شمس الدين الوكيل في أثر الغش على األسبقية في التسجيل عند تزاحم المشترين لعقار واحد في مجلة كلية الحقوق  – 211ص 

 .  19ص 

ونستطيع  ". وقد قلنا في توجيه الرأي الذي نذهب إليه من أن التواطؤ يفسد التسجيل :  159فقرة  5أنظر في تفصيل كل ذلك الوسيط  ( 2) 

،  ، يكون بالقول بأن الغش يفسد التصرف ، وهو الطريق المألوف أن نوجه هذا الرأي من الناحية الفنية بأحد طريقين : الطريق األول

، فالعقد المسجل إذا كان ثمرة الغش  ، يكون بالقول بأن الغش يفسد التصرف ، وهو الطريق المألوف ن : الطريق األولبأحد الطريقي

،  . أو يقال إن المشتري الثاني المتواطئ مع البائع قد أضر بالمشتري األول ، والتسجيل ال يصححه والتواطؤ وجب أن يكون باطالً 

، فيستطيع هذا أن يثبت  ، فال ينفذ البيع المسجل في حق المشتري األول هو التعويض العيني ، وخير تعويض فوجب عليه التعويض

، ونساير في هذا  ، هو الطعن في العقد المسجل بالدعوى البولصية . والطريق الثاني . . ملكيته في العقار المبيع بتسجيل سنده

ى البولصية عندما يتركز حق الدائن في عين مملوكة للمدين ) ، ولكن على أن يؤخذ بتطبيق خاص للدعو الطريق محكمة النقض

، فيعتبر  . وفي الحالة التي نحن بصددها قد تركز حق المشتري األول في العقار المبيع . ( 2999ص  977فقرة  1أنظر الوسيط 

. ومن حق  أن يصل إلى العقار ذاته البائع في حالة إعسار بالمعنى المقصود في الدعوى البولصية ما دام المشتري األول ال يستطيع

، ويعتبر البائع  ، فيطالب المشتري األول إذن بالتنفيذ العيني وهو تملك العقار ، بالتنفيذ العيني ، بدالً من التعويض الدائن أن يطالب

. ومن ثم يجوز  في هذا الخصوص معسراً حتى لو كانت عنده أموال كافية تفي بتعويض المشتري األول عن فوات تملكه للعقار

،  ، ويتمكن بذلك من رد العقار إلى ملك البائع ، فيجعله غير نافذ في حقه للمشتري األول الطعن في البيع المسجل بالدعوى البولصية

 .  ( 999ص  - 995ص  159فقرة  5ويتملكه بعد ذلك بتسجيل سنده ) الوسيط 
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، والذي ينقل الملكية في قانون الشهر العقاري هو العقد  ، فإن كان باطالً يبقى على بطالنه ألن التسجيل ال يصحح البطالن التسجيل

ذاته وليس التسجيل 
 (2 )

هو الذي ينقل الملكية كما ، و ، فمجرد القيد في السجل له حجية مطلقة أما في السجل العيني فاألمر يختلف 

. وجميع البيانات  ، وال بأنه صادر من غير مالك ، لم يعد من الجائز الطعن فيه بالتزوير . وإذا قيد البيع في السجل العيني قدمنا

د البيع ، وتصل هذه الحجية إلى حد أنه لو قيد عق ، ولها حجية مطلقة في حق جميع الناس الواردة في السجل العيني تعتبر صحيحة

، بقى المشتري مالكاً للعقار المبيع حتى لو خرج العقار من تحت يده إلى يد  في السجل العيني فانتقلت الملكية إلى المشتري بهذا القيد

في  من قانون السجل العيني 91. وتنص المادة  ، وال يتملك الحائز العقار بالتقادم حائز استمر واضعاً يده عليه المدة المقررة للتقادم

. وال يجوز التملك بالتقادم على خالف ما هو ثابت  يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات الواردة فيه "هذا المعنى على أنه 

 "بالسجل 
 (1 )

. ذلك أن قانون السجل العيني يتحرى في إجراءاته أقصى ما يمكن من الدقة حتى ال يثبت فيه من البيانات إال ما كان  

 ً . ففي القيد األول تكفلت المواد  ، أو بعد قيدها وورود تصرفات عليها فيما بعد سواء عند قيد الحقوق في صحائفه ألول مرة ، صحيحا

 19 – 12، وتكفلت المواد  من قانون السجل العيني بوضع إجراءات دقيقة لهذا القيد حتى يطابق الحقيقة بقدر المستطاع 19 – 29

من نفس القانون بتنظيم إجراءات تكفل التثبت من صحة البيانات الواردة بالسجل عن طريق فتح باب المعارضة فيها لجميع ذوي 

. وعند  ، والبت فيما عسى أن يقدم من االعتراضات بواسطة لجنة قضائية يجوز استئناف أحكامها أمام محكمة االستئناف الشأن

في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادة المستخرجة من  ، ال يقبل التصرف في الحقوق

، وإذا قام اعتراض رفع األمر إلى اللجنة القضائية للبت فيه على الوجه المبين في  من قانون السجل العيني ( 57 السجل العيني ) م

، وهذه الحجية هي  كون للبيانات الواردة في السجل العقاري هذه الحجية المطلقة. لهذا كله يكون مستساغاً أن ت قانون السجل العيني

، فتجعل  حجر الزاوية في نظام السجل العيني كما تقول المذكرة اإل[ضاحية لمشروع قانون السجل العيني وهي تعدد مزايا هذا النظام

، إذ أنه بمجرد إثبات البيان في السجليصبح  بيانات الثابتة بالسجلتحقيق األمان التام لكل من يتعامل على العقار وفق ال "على رأسها 

هذا البيان ممثالً للحقيقة ونفياً من أي عيب عالق بسند الملكية بعد مضي مواعيد الطعن المنصوص عليها في المشروع أو الفصل 

، ويمثل هذا المبدأ حجر الزاوية  في السجل العيني. ذلك أن المشروع يأخذ بمبدأ القوة المطلقة للقيد  نهائياً فيما قد يرفع من طعون

. وبذلك يصبح من يتعامل مع من قيد كمالك للعقار في  ، ومعناه أن كل ما هو مقيد في السجل العيني هو الحقيقة بالنسبة للغير للنظام

المدرجة في السجل لحماية  ، مما يقتضي أن يؤشر بالدعاوى التي ترفع ضد البيانات حماية من كل دعوى غير ظاهرة في السجل

حظر التملك  ". وتعدد المذكرة اإليضاحية أيضاً من مزايا نظام السجل العيني  "رافعها من القرينة المطلقة التي تستمد من القيد فيه 

تام من أن  . فمن أثبت اسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن ، في مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل ، كقاعدة عامة بالتقادم

. ورعاية لوضع  ، وهو أم تقتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل يفاجأ بإدعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك العقار بوضع اليد

، نص المشروع على طريقة القيد في السجل ألول مرة بالنسبة لمن تملك العقار فعالً بوضع اليد  اليد المستقر في ظل القانون القائم

 "، وكل ذلك على التفصيل الموضح بالمشروع  ، كما نص على فترة انتقال يحترم خاللها وضع يد من لم يتم مدة التقادم عمل بهقبل ال
 (9 )

  . 

، في نقله الملكية فيما بين  ، كما تابعنا البيع المسجل في مكتب الشهر العقاري ونتابع هنا البيع المقيد في السجل العيني

 .  قله الملكية بالنسبة إلى الغير، وفي ن المتعاقدين

. ويترتب على ذلك أن يكون للمشتري حق التصرف في  فالبيع المقيد في السجل العيني ينقل الملكية فيما بين المتعاقدين - 2

البيع في السجل العيني  . ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا أفلس البائع بعد قيد ، ولو قبل أن يتسلمه من البائع العقار المبيع باعتباره مالكاً 

                                                 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

وهو  –يقضي مبدأ القوة المطلقة  ". في هذا الصدد :  . وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجل العيني القوة المطلقة للقيدوهذا هو مبدأ  ( 1) 

، فإن  بأنه إذا اكتسب شخص حقاً على عقار تأسيساً على قيود وتأشيرات في السجل –من المبادئ األساسية في نظام السجل العيني 

، ويبقى له ما  . ويعتبر أنه اكتسب الحق من المالك الحقيقي ى مشروعية الحق الذي اكتسبه في مواجهة الغيرهذه القيود تعتبر دليالً عل

على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة  91. وأخذاً بهذا المبدأ نصت المادة  اكتسب حتى ولو كان اكتسابه من غير مالك

في  –كقاعدة عامة  –. فحظرت بذلك التملك بالتقادم  ادم على خالف ما هو ثابت بالسجل. وال يجوز التملك بالتق البيانات الواردة فيه

. فمن أثبت اسمه في السجل كمالك للعقار يصبح في مأمن تام من أن يفاجأ بإدعاء أي مغتصب يزعم  مواجهة الحقوق المقيدة بالسجل

 .  "قة للقيد في السجل ، وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطل أنه تملك العقار بوضع اليد

 .  في آخرها بالهامش 217أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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، جاز للمشتري أن يأخذ عين العقار المبيع من تفليسة البائع باعتباره قد أصبح مالكاً له دون أن يزاحمه فيه  وقبل تسليم العقار المبيع

قيد البيع في السجل ، من وقت  ، حتى في العالقة بينه وبين البائع . وهنا ال مجال للخالف في أن الملكية تنتقل للمشتري دائنو البائع

. وإذا صح أن يقوم خالف في قانون الشهر العقاري فيما إذا كان للتسجيل  ، فليس للقيد أي أثر رجعي العيني ال من وقت إبرام البيع

أثر رجعي فيما بين المتعاقدين 
 (2 )

ن المتعاقدين ، إذ الملكية فيه تنتقل فيما بي ، فهذا الخالف ال يصح أن يقوم في قانون السجل العيني 

. والذي دعا للخالف في هذه المسألة في قانون الشهر العقاري هو أن  ، وليس للقيد أثر رجعي ما في ذلك من ريب من وقت القيد

 ، ومن وقت ، فأمكن القول بأن الملكية تنتقل من وقت إبرام البيع فيما بين المتعاقدين الملكية فيه تنتقل بالبيع ال بالتسجيل كما أسلفنا

، ف لم يعد هناك شك في أنها ال  . أما في نظام السجل العيني فالملكية تنتقل بالقيد ال بالبيع كما سبق القول التسجيل بالنسبة إلى الغير

،  . فالقيد وحده هو الذي ينقل الملكية ، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الغير أو كان فيما بين المتعاقدين تنتقل إال من وقت تمام القيد

. وإذا كانت محكمة النقض تصر على أن الملكية في قانون الشهر  ، حتى فيما بين المتعاقدين ، تنتقل ، ومن وقت تمامه بتمامهو

العقاري تنتقل حتى فيما بين المتعاقدين من وقت التسجيل كما سبق أن بينا 
 (1 )

، فليس ذلك في نظرنا إال تعجالً لترتيب النتائج التي  

، وتمهيداً إلدخال  التسجيل ما ال يترتب إال على القيد استباقاً للحوادث $ 917$ . وقد رتبت على  السجل العينيتستخلص من نظام 

. وقد بينا أن ذلك ال يخلو من خلط بين نظامين  ، وتأليفاً للمتعاملين على خصائص هذا النظام حتى قبل دخوله نظام السجل العيني

الشهر الشخصي ونظام السجل العيني متعارضين لكل نظام خصائصه : نظام 
 (9 )

  . 

. وال يكون انتقال الملكية بالنسبة إلى الغير بداهة إال من  والبيع المقيد في السجل العيني ينقل الملكية بالنسبة إلى الغير - 1

المشتري عقد البيع باع البائع العقار مرة ، وقبل أن يقيد هذا  . فلو أن شخصاً باع عقاراً لمشتر وقت إجراء قيد البيع في السجل العيني

، فإن المشتري الثاني دون المشتري  أخرى لمشتر ثان وقيد هذا المشتري الثاني البيع قبل أن يتمكن المشتري األول من قيد عقده

ً  األول هو الذي تنتقل إليه الملكية مشتري الثاني سيء النية ، ولو كان ال ، ويحتج به على المشتري األول . ويكون هذا القيد صحيحا

، فإن القيد في السجل العيني ال يفسده  ، بل ولو كان متواطئاً مع البائع وقت أن اشترى أي كان يعلم بسبق تصرف البائع في العقار

                                                 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، حالتين أخذت محكمة النقض في أحدهما بحل يتفق مع األثر الرجعي  ، على سبيل المثال ونذكر هنا – 1هامش  111أنظر آنفاً ص  ( 9) 

، وأخذت في الحالة الثانية وهي تطبق قانون الشهر العقاري بحل ال يتفق إال مع السجل العيني : ) الحالة  وعللته بعلة أخرىللتسجيل 

، فقد اعتبرته محكمة النقض في حكم الباني بسوء نية في أرض  األولى ( إذا بنى البائع في األرض المبيعة قبل تسجيل عقد البيع

، وإن كانت محكمة النقض عللت ذلك بأن البائع   مع القول باألثر الرجعي للتسجيل فيما بين المتعاقدين، وال يستقيم ذلك إال غيره

، إذ ال مجال  . وهذه الحالة لو طبق عليها قانون السجل العيني يختلف حلها ملتزم بتسليم العقار المبيع بحالته التي هو عليها وقت البيع

، ما دام أنه قد أقام  . فال مناص إذن من القول بأن البائع قد بنى في ملكه ال في ملك غيره ون كما بيناللقول باألثر الرجعي في هذا القان

، أجبر البائع على هدم  البناء قبل قيد البيع في السجل العيني فإذا طالبه المشتري بتسليم األرض بالحالة التي كانت عليها وقت البيع

،  ، ولم يتفق معه على القيمة التي يدفعها ، وقبل البائع منه ذلك إذا أراد المشتري استبقاء البناء. و البناء وإعادة األرض إلى أصلها

، ما أنفقه البائع في البناء وهو القدر الذي افتقر به أو ما زاد في  طبقت قواعد اإلثراء على حساب الغير ودفع المشتري أدنى القيمتين

، حتى لو  . ويجوز للبائع أن يهدم البناء مع إعادة األرض إلى أصلها الذي اغتنى به المشتريقيمة األرض بسبب البناء وهو القدر 

، وال نطبق  . ويتبين مما قدمناه أننا هنا نطبق القواعد العامة أراد المشتري استبقاء البناء فهو ال يستبقيه إال إذا رضى البائع بذلك

، فطلب المشتي األخذ بالشفعة  قار مجاور للعقار المبيع وتوافرت فيه شروط األخذ بالشفعةقواعد االلتصاق ) الحالة الثانية ( إذا بيع ع

.  . فهنا لم تطبق محكمة النقض األثر الرجعي للتسجيل بالشفعة قبل أن يسجل عقده ثم سجل العقد قبل أن يسجل عقده ثم سجل العقد

، واعتبرت المشتري الذي يطلب األخذ بالشفعة غير مالك  المتعاقدينفهنا لم تطبق محكمة النقض األثر الرجعي للتسجيل فيما بين 

، ففي هذا  . وهذا الحل ال يستقيم إال في نظام السجل العيني ، فال يحق له األخذ بالشفعة للعقار المشفوع به إال من وقت التسجيل

. وال مناص  مالكاً بأثر رجعي فيحق له األخذ بالشفعةالنظام ال يمكن القول بأن المشتري الذي يطالب بالشفعة أصبح بعد أن قيد عقده 

.  . ومن ثم ال تتوافر فيه شروط األخذ بالشفعة من القول بأنه يملك األرض المشفوع بها إال من وقت قيد البيع في السجل العيني

، ويكون هو الذي توافرت فيه  لم يقيدويجب في هذه الحالة التسليم بأن البائع لألرض المشفوع بها ال يزال مالكاً ما دام عقد البيع 

، وجاز له أيضاً  ، جاز له عندئذ أن يبيعه لمن اشترى منه األرض أو لغيره . فإن أخذ العقار المجاور بالشفعة شروط األخذ بالشفعة

 .  أن يستبقيه لنفسه
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، فقد قدمنا  . وهذا بخالف التسجيل في قانون الشهر العقاري سوء النية وال يفسده التواطؤ ألن له حجية مطلقة كما قدمنا
 (2 )

أنه إذا  

. وقد رأينا أن محكمة النقض  ، ألن التسجيل ليست له الحجية المطلقة التي للقيد كان سوء النية ال يؤثر في صحته فإن التواطؤ يفسد

، كما تعجلت في نفي  . وقد تعجلت محكمة النقض هنا ، وبأن التواطؤ ال يفسد التسجيل في قانون الشهر العقاري قضت بغير ذلك

، وذلك سعياً منها دائماً في التمهيد  ، النتائج التي ال تستخلص إال من نظام السجل العيني الرجعي للتسجيل فيما بين المتعاقديناألثر 

، ومع  ، مع فرق ما بين النظامين . وقد كادت في سبيل ذلك أن تعطي للتسجيل الحجية المطلقة التي للقيد التصال نظام السجل العيني

، وقد تقدمت اإلشارة إلى ذلك  جل العيني من ضمانات قوية تعوز نظام الشهر الشخصيما في نظام الس
 (1 )

، ونرى أنه في نظام  

، وطعن المشتري األول الذي لم يقيد عقده بالدعوى البولصية في البيع الصادر للمشتري الثاني  السجل العيني إذا اقترن القيد بالتواطؤ

.  ، ألن القيد في السجل العيني له حجية مطلقة كما قدمنا ال يؤثر في القيد بالرغم من اقترانه بالتواطؤ، فإن هذا الطعن  الذي قيد عقده

، وذلك على أساس  وال يستطيع المشتري األول إال أن يرجح بالتعويض على كل من البائع والمشتري الثاني متضامنين لتواطئهما

، والملكية قد انتقلت إلى المشتري الثاني بالقيد ال  ، فإن التواطؤ ال يفسد القيد ده التواطؤ. وإذا كان عقد البيع يفس المسئولية التقصيرية

 .  بعقد البيع

 التصرفات واألحكام الكاشفة عن حق عيني عقاري أصلي -المطلب الثاني

 التصرفات واألحكام الواجبة الشهر

 العقود الكاشفة الواجبة الشهر - 137

جميع التصرفات واألحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية  "من قانون الشهر العقاري على أن  29: تنص المادة  

، ولو كان محلها أمواالً موروثة  . ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية . . العقارية األصلية يجب كذلك تسجيلها
 (9 )

. ويخضع  " 

، وكذلك األحكام النهائية  ، بل أيضاً التصرفات الكاشفة الصادرة من جانب واحد العقود الكاشفة فحسب، ال  هذا النص للتسجيل

 .  الكاشفة

 ، عقدان : ، الواجبة التسجيل بموجب هذا النص فالعقود الكاشفة

، في الجزء الثامن من  سمة، إذا وقع العقد على عقار : وقد قدمنا عند الكالم في الق ، أي القسمة بالتراضي ( عقد القسمة 2) 

، كانت القسمة  . فإذا كان هناك عقار شائع بين عدة شركاء وأجرى الشركاء قسمته باالتفاق فيما بينهم ، أنها كاشفة للحق الوسيط

الشريك ، فيصبح  . ولما كان أثر القسمة هو إفراز حصة كل شريك في العقار الشائع رضائية أي عقداً أطرافه هم الشركاء في العقار

، فإن عقد القسمة هذا وهو يتناول الملكية فيحولها من ملكية شائعة إلى  مالكاً لجزء مفرز من العقار بعد أن كانت حصته شائعة فيه

ولو كان محلها  "، تسجيل القسمة  ، كما رأينا من قانون الشهر العقاري 29. وتوجب المادة  ، يكون واجب التسجيل ملكية مفرزة

، فإنهم يملكون هذا العقار  ، فإذا آل عقار بالميراث إلى عدة ورثة . والميراث هو من أهم أسباب الشيوع في الملكية "أمواالً موروثة 

. وقد كان حق اإلرث غير واجب الشهر في عهد  ، وجب تسجيل هذا العقد . فإذا قسموه بموجب عقد قسمة رضائية في الشيوع

، في عهدي  . لذلك نبت رأي ، ولم يصبح واجب الشهر إال في قانون الشهر العقاري المدني السابق وفي عهد قانون التسجيلالتقنين 

                                                 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، وكان األمين العام لمصلحة الشهر العقاري فخبر نظام الشهر  ور محمود شوقيوهذا ما يقوله الدكت – 9هامش  915أنظر آنفاً ص  ( 1) 

، وعلى  وال عبرة للقول بأن قانون تنظيم الشهر العقاري قد أخذ بجميع إجراءات نظام السجل العيني "الشخصي من الناحية العملية : 

ليس إال خطوة تمهيدية اتخذت في  2551لسنة  225انون رقم . إذ أن الق هاذ يجب أن يكون إلجراء التسجيل حجية مطلقة قبل الكافة

. وهذا السجل ال يدرج فيه محرر إال بأمر من القائم على  ، والذي يجب أن يمسك فيه السجل العين سبيل اإلصالح النهائي المرتقب

، فال موجب  ظام العيني المحكم لم ينفذ بعد. أما وهذا الن . والقائم على أمر السجل يكون عادة قاضياً من القضاة النظاميين هذا السجل

 ً ، وعلى األخذ في مصر حيث الملكية العقارية ما زالت في حاجة إلى  أن يقتبس منه جزء ال يتفق ونظام التسجيل الشخصي عموما

 .  ( 925ص  – 929) محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  "كثير من العناية والدقة لتضبط على أساس سليم 

 .  من المشروع 1و  2/  7بقى هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق : م  ( 9) 

 .  من هذا القانون 11ويطابق في قانون السجل العيني المادة 
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، فإن القسمة بين الورثة تكون كاشفة عن  ، يذهب إلى أنه لما كانت القسمة كاشفة عن الحق التقنين المدني السابق وقانون التسجيل

،  . وغذ كان اإلرث غير واجب الشهر في العهدين المشار إليهما ن سبب الملك هنا هو اإلرث ال القسمة، ويكو حقوقهم ال منشئة لها

. وعيب هذا الرأي أنه إذا لم تشهر  ، ال تكون واجبة الشهر ، ويرجع سبب الملك فيها إلى اإلرث كما قدمنا فإن القسمة بين الورثة

، وال يأمن أن  ذا كان الورثة ال يزالون باقين في الشيوع أو أنهم قسموا التركة فيما بينهم، لم يتسع الغير أن يعلم إ القسمة بين الورثة

. لذلك قضت  يتعامل مع وارث منهم إذ ال يستطيع أن يعلم إذا كانت حصته في التركة قد أفرزت بالقسمة أو أنها ال تزال شائعة

موروثة  محكمة النقض بوجوب تسجيل القسمة حتى لو كان محلها أمواالً 
 (2 )

، وردد قانون الشهر العقاري هذا الحكم بما نص عليه  

 .  كما سبق القول "لو كان محلها أمواالً مورثة  "من وجوب تسجيل القسمة حتى 

، فال يجوز ألحد منهم طلب القسمة قبل  وقد يتفق الشركاء على البقاء في الشيوع في العقار لمدة ال تزيد على خمس سنوات

.  ، إال إذا سجل ، كمشتر لحصة هذا الشريك الشائعة . ولكن هذا االتفاق ال يسري في حق الخلف الخاص للشريك هذه المدةانقضاء 

، وال يستطيع وقد أصبح شريكاً في الشيوع مكان سلفه أن يطلب القسمة قبل انقضاء المدة  فإذا سجل سري في حق هذا المشتري

، ويستطيع هذا أن يطلب القسمة في أي وقت  ، فإنه ال يسري في حق المشتري إذا لم يسجل االتفاق. أما  المتفق على بقاء الشيوع فيها

، أي أنه ال يعلم  . ولكن يشترط أن يكون المشتري حسن النية ، ولو كان ذلك قبل انقضاء المدة المتفق عليها ليفرز على األقل حصته

 .  يعلم بوجود هذا االتفاق سرى في حقه ولو لم يسجلبوجود االتفاق على البقاء في الشيوع فإذا كان 

، إال إذا أكمل له الشركاء اآلخرون ما  ، جاز للشريك المغبون نقضها وإذا وقع في القسمة الرضائية غبن يزيد على الخمس

 ً ، على الوجه الذي  ا. ودعوى نقض القسمة في العقار للغبن يجب تسجيل صحيفتها وتسجيل الحكم فيه نقص من حصته نقداً أو عينا

سنبينه عند الكالم في تسجيل الدعاوى 
 (1 )

، وجب  . فإذا أكمل باقي الشركاء حصة الشريك المغبون نقداً لوقف سير دعوى النقض 

هذا  . ويكون شهر ، سواء كان إيصاالً من الشريك المغبون أو محضراً للجلسة التي تم فيها الدفع شهر السند المثبت لدفع التكملة نقداً 

، بما يفيد  ، على هامش تسجيل صحيفة دعوى نقض القسمة أو على هامش تسجيل عقد القسمة نفسه السند بطريق التأشير الهامشي

. أما إذا أكمل باقي الشركاء حصة الشريك المغبون عيناً فترتب على ذلك تعديل في أنصبة  هذا الدفع وانقضاء الدعوى تبعاً لذلك

، وتسجيل هذا المحضر  ه يصح تحرير محضر رسمي أمام المحكمة بما جرى من التعديل في أنصبة الشركاء، فإن الشركاء المفرزة

. ويصح كذلك أن يحرر بهذه التكملة وما يستتبع من  مع التأشير بمضمونه على هامش تسجيل عقد القسمة إن كان قد تم تسجيله

، مع التأشير بمضمونه  بالطريقة التي تم بها تسجيل عقد القسمة األصلي، ويسجل هذا العقد  التعديل في األنصبة عقد بين الشركاء

على هامش تسجيل عقد القسمة 
 (9 )

  . 

، وجب تسجيلها عندئذ بنفس  ، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة فانقلبت قسمة نهائية وفي قسمة المهايأة المكانية

 .  الطريقة التي يسجل بها عقد القسمة الرضائية

، فيجب إذن تسجيله  ( عقد الصلح : وقد قدمنا عند الكالم في الصلح في الجزء الخامس من الوسيط أنه عقد كاشف للملكية 1) 

. فإذا تصالح شخصان بعقد حرراه فيما بينهما على حقوق متنازع  من قانون الشهر العقاري 29إذا وقع على عقار طبقاً للمادة 

، وتصالح  . فإذا كان النزاع على دار وأرض ، وجب تسجيل هذا الصلح يني عقاري أصلي، وكان ضمن هذه الحقوق حق ع عليها

، وجب تسجيل عقد الصلح في مكتب الشهر العقاري الواقع في دائرته  المتنازعان على أن تكون الدار ألحدهما واألرض لآلخر

 .  ، وكذلك في مكتب الشهر العقاري الواقع في دائرته األرض الدار

، وفي هذه الحالة يكون له أثر كاشف بالنسبة إلى الحقوق المتنازع عليها وأثر  يتضمن الصلح حقوقاً غير متنازع عليهاوقد 

. فإذا تنازع شخصان على دار وتصالحا على أن يختص أحدهما بالدار في نظير أن  ناقل بالنسبة إلى الحقوق غير المتنازع عليها

 ً . ويجب تسجيله بالنسبة إلى الدار في  أثر كاشف بالنسبة إلى الدار وأثر ناقل بالنسبة إلى األرض ، فهذا الصلح له يعطي لآلخر أرضا

، أما فيما بين  ، ومن ثم يحتج بتسجيله على الغير من قانون الشهر العقاري 29مكتب الشهر الواقع في دائرته الدار طبقاً للمادة 

. وكذلك يجب تسجيله بالنسبة إلى األرض في مكتب  بر كاشفاً عن الملكية كما سنرىالمتعاقدين فال حاجة إلى التسجيل ألن العقد يعت

، وال يسري قبل التسجيل ال بالنسبة إلى الغير وال فيما بين  من قانون الشهر العقاري 5الشهر الواقع في دائرته األرض طبقاً للمادة 

 .  يةالمتعاقدين ألن العقد يعتبر بالنسبة إلى األرض ناقالً للملك

                                                 

 .  712ص  111رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  99نقض مدني  ( 2) 

 .  255أنظر ما يلي فقرة  ( 1) 

 .  919ص  – 915أنظر في ذلك محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 9) 
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( الذي تم بين الخصوم في دعوى  jugement d'homologationوالحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح ) 

، وهو ال يخرج من الناحية الموضوعية عن كونه عقداً تم بين  مرفوعة بينهم أمام القضاء ال يعتبر حكماً إال من الناحية الشكلية

 jugement. وهذا بخالف االتفاق )  وثقها القاضي في حدود سلطته الوالئية ، ، هي محضر الصلح الخصوم في ورقة رسمية

convenu, jugement d'expedient )  وصورته أن يعمد الخصمان في أثناء نظر الدعوى إلى االتفاق على حسم النزاع بإنزال ،

، فال يسع القاضي في  دعى عليه بالطلبات المعدلة، ويسلم الم ، فيعدل المدعى طلباته إلى هذا القدر ما يطلبه المدعى إلى قدر معين

، ولذلك  . والحكم الصادر على هذا النحو إنما هو في الواقع نتيجة صلح بين الخصمين واتفاق هذه الحالة إال أن يقضي بهذه الطلبات

هو حكم حقيقي صدر من ، إذ  . ولكنه يختلف في طبيعته عن الحكم الصادر بالتصديق على محضر الصلح سمى بالحكم اإلتفاقي

القاضي في حدود سلطته القضائية 
 (2 )

. وسواء كان الحكم صادراً بالتصديق على محضر الصلح أو كان حكماً اتفاقياً فإنه يجب في  

 .  سيجئ، فيسجل في الحالة األولى باعتباره عقد صلحع ويسجل في الحالة الثانية باعتباره حكماً كاشفاً عن الحق كما  الحالتين تسجيله

 التصرفات الكاشفة الصادرة من جانب واحد الواجبة الشهر  - 138

،  ، وإجازة العقد القابل لإلبطال ، وإقرار العقد الصادر من الغير : ونذكر من هذه التصرفات اإلقرار للغير بملكية عقار

 .  وترك الحق في التقادم

فتارة يكون تصرفاً إنشائياً فيجب تسجيله على أن تصرف إنشائي ،  ( للغير بملكية عقار reconnaissanceأما اإلقرار ) 

من  29، وتارة يكون تصرفاً كاشفاً فيجب تسجيله على أنه تصرف كاشف بموجب المادة  من قانون الشهر العقاري 5بموجب المادة 

، فطولب  رف في العقار بالبيع مثالً ، وأراد المشتري أن يتص . فإذا باع شخص عقاراً لشخص آخر ولم يسجل عقد البيع هذا القانون

، جاز لهذا البائع أو لورثته أن يوقعوا مع المشتري عند البيع  بسند ملكيته فوجد أنه سند غير مسجل وأن البائع ال يزال مالكاً للعقار

تصرفاً صادراً من جانب  ، وإن كان . ويعتبر اإلقرار بالملك في هذه الحالة الصادر من هذا األخير مقرين بملكية المشتري للعقار

، ومن ثم يجب تسجيله على أنه تصرف ناقل للملك بموجب المادة  ، مخفياً لتصرف بالبيع صادر من البائع أو ورثته للمشتري واحد

، ووقع العقد معه شركاؤه في  . وإذا أراد مالك في الشيوع أن يتصرف في جزء مفرز من العقار الشائع من قانون الشهر العقاري 5

، مخفياً لقسمة بين  ، وإن كان تصرفاً صادراً من جانب واحداً  ، اعتبر اإلقرار بالملك هنا الشيوع مقرين بملكيته لهذا الجزء المفرز

، ومن ثم يجب تسجيله على أنه تصرف كاشف عن الملك بموجب  الشركاء في الشيوع نتج عنها إفراز حصة الشريك المقر له بالملك

الشهر العقاري من قانون  29المادة 
 (1 )

  . 

،  . فإذا باع شخص عقاراً مملوكاً لغيره ( تصرف صادر من جانب واحد confirmationوإقرار العقد الصادر من الغير ) 

 . أما اإلقرار ، وتنتقل ملكية العقار للمشتري بالبيع ، فإن بيع ملك الغير هنا ينقلب صحيحاً باإلقرار وأقر المالك الحقيقي هذا البيع

، ومن ثم يجب تسجيله مع البيع على أنه  ، وهو إقرار كاشف ال ناقل الصادر من المالك الحقيقي فهو تصرف صادر من جانب واحد

، أو التأشير به على هامش تسجيل البيع إن كان البيع قد سجل  من قانون الشهر العقاري 29من التصرفات الكاشفة بموجب المادة 
 (9 

)
، وهو في حقيقته نزول من المتعاقد عن التمسك  ( تصرف صادر من جانب واحد ratificationبل لإلبطال ) . وإجازة العقد القا 

،  ، وعند بلوغه سن الرشد أجاز العقد . فإذا باع قاصراً عقاراً مملوكاً له ، فينقلب العقد صحيحاً بهذه اإلجازة بحقه في إبطال العقد

، مثلها في ذلك مثل إقرار بيع ملك الغير  . أما اإلجازة فهي تصرف صادر من جانب واحد بالبيعفإن ملكية العقار تنتقل إلى المشتري 

، وتسجيل على أنها من التصرفات الكاشفة  . ومن ثم يجب تسجيل اإلجازة مع البيع لتكون حجة على الغير في الفرض المتقدم

                                                 

 .  999فقرة  9أنظر في كل ذلك الوسيط  ( 2) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان مفاد إقرار صادر  - 999 – 991أنظر محمود شوقي في الشهر العقاري علماً وعمالً ص  ( 1) 

، فإن هذا اإلقرار ليس إال  التي اشتراها باسمه هي في حقيقتها ملك لوالده وثمنها مدفوع من ماله الخاص من المورث أن األطيان

)  2519لسنة  27، ويكون حجة على ورثة هذه المورث بغير حاجة إلى تسجيل وفقاً للقانون رقم  تصرفاً مقرراً للملكية ال منشئاً لها

 .  ( 227ص  1ام النقض مجموعة أحك 2591فبراير سنة  1نقض مدني 

. وعلى ذلك فإذا كان اإلقرار  ، حتى يستند التمليك إلى الوارث وقد قضت محكمة النقض بأن إجازة الورثة لوصية ليست منشئة للحق ( 9) 

لكل الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو إجازة من االبن لوصية صادرة من المورث للزوجة والبنت في حدود ثلث التركة 

فبراير سنة  1، وال يلزم تسجيل عقد الصلح الذي تضمن هذا اإلقرار ) نقض مدني  ، فهو إقرار مقرر صادر من االبن لهما منهما

 .  ( 211ص  7مجموعة أحكام النقض  2591
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امش تسجيل البيع إن كان قد سجل ، أو يؤشر بها على ه من قانون الشهر العقاري 29بموجب المادة 
 (2 )

  . 

، وهو في حقيقته نزول من الخصم عن حقه في  ( تصرف صادر من جانب واحد renunciationوترك الحق في التقادم ) 

فإذا نزل عن حقه  . ، فإنه ال يملك العقار بالتقادم إال إذا تمسك به . فإذا حاز شخص عقاراً المدة الواجبة للتملك بالتقادم التمسك بالتقادم

، عقداً  ، وسبب الملك هنا هو السبب األصلي الذي تملك به هذا المالك ، فإن العقار يبقى على ملك مالكه األصلي في التمسك بالتقادم

 ، وقد كشف به الحائز للعقار . أما النزول عن التقادم فهو تصرف كاشف صادر من جانب واحد كان أو ميراثاً أو وصية أو غير ذلك

. فإذا صدر هذا النزول من الحائز فإنه ال يسري في حق الغير إال إذا سجل باعتباره  عن أن المالك األصلي للعقار ال يزال مالكاً له

، ونزل  . وعلى ذلك لو تمت مدة التقادم المكسب لملكية العقار من قانون الشهر العقاري 29من التصرفات الكاشفة بموجب المادة 

، جاز للمشتري أن  ، ثم باع هذا العقار باعتباره مالكاً إياه بالتقادم لشخص آخر ك بالتقادم ولم يسجل هذا النزولالحائز عن التمس

، وال يحتج عليه بنزول البائع عن التقادم ألن هذا النزول لم يسجل  مدني ( 519و  971يتمسك بالتقادم الذي تم لمصلحة البائع له ) م 
 (1 )

  . 
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رأينا 
 (9 )

األحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية  "من قانون الشهر العقاري توجب تسجيل  29أن المادة  

، في األحكام المنشئة واجبة التسجيل  ، كما قلنا . ويمكن القول هنا "األصلية 
 (5 )

، أن األحكام الصادرة بصحة التعاقد في عقدي  

 القسمة والصلح الواقعين على عقار هي أحكام مثبتة لوقوع عقد القسمة 

. فيجيب إذن تسيجيلها باعتبارهيا أحكامياً  ، ومين ثيم تكيون أحكامياً كاشيفة عين حيق عينيي عقياري أصيلي أو لوقوع عقد الصلح

دعياوى صيحة  ". ولكن قيد يقيال هنيا أيضياً إن قيانون الشيهر العقياري قيد خيص  اريمن قانون الشهر العق 29 ، بموجب المادة كاشفة

اليدعاوى واجبية الشيهر وكيذلك األحكيام النهائيية الصيادرة فيي هيذه اليدعاوى بموجيب  "منه ضيمن  1/  29بالذكر في المادة  "التعاقد 

  . 29، فهي إذن تسجل بموجب هاتين المادتين ال بموجب المادة  منه 21المادة 

، بيل هيي تكشيف بيذاتها عين حقيوق عينيية  ، أحكام كاشفة ال تتصل بعقود سيابقة ، عدا أحكام صحة التعاقد ولكن يبقى بعد ذلك

. ونذكر من هذه األحكيام الحكيم الصيادر فيي القسيمة  من قانون الشهر العقاري 29 ، فيجب إذن تسجيلها بموجب المادة عقارية أصلية

 .  ، والحكم بإرساء المزاد على الحائز للعقار ، والحكم بإرساء المزاد على الشريك ، والحكم اإلتفاقي القضائية

، ومين ثيم يجيب تسيجيل هيذا الحكيم  فالقسمة إذا كانت قسمة قضائية عقارية تتم بحكم هيو اليذي يكشيف عين حقيوق المتقاسيمين

، ألن هييذه  تخضييع عريضيية دعييوى القسييمة للشييهر. وال  ميين قييانون الشييهر العقيياري 29باعتبيياره حكميياً كاشييفاً وذلييك بموجييب المييادة 

مين  29 ، وإنما يجب شهرها بموجيب الميادة من قانون الشهر العقاري 29 الدعوى ليست من الدعاوى الواجب شهرها بموجب المادة

 .  هذه القانون كما قدمنا

وقد رأينا 
 (9 )

( ) هيو حكيم يتفيق علييه الخصيمان  iugement convenu, iugcment d, expedientأن الحكيم اإلتفياقي )  

. فيالحكم إذن  ، ويصدر الحكم بالقضاء بهذه الطلبيات ، فيسلم المدعي عليه بالطلبات المعدلة وذلك باالتفاق على تعديل طلبات المدعي

طته . وهييذا الحكييم حكييم حقيقييي صييدر ميين القاضييي فييي حييدود سييل ، ولييذلك سييمي بييالحكم اإلتفيياقي نتيجيية صييلح بييين الخصييمين واتفيياق

، ووجيب تسيجيله عليى هيذا االعتبيار بموجيب  ، فإذا كان محله ملكية عقار كان حكماً كاشفاً عن حقوق عينية عقاريية أصيلية القضائية

 .  من قانون الشهر العقاري 29 المادة

ورأينا 
 (1 )

سيو الميزاد يعتبير قسيمة ، فإذا ر ، ورسا المزاد على أحد الشركاء كذلك أنه إذا بيع العقار الشائع لعدم إمكان قسمته 

                                                 

 – 19فقرة  19 – 21 أنظر حامد فهمي في نظرية التصرفات اإلقرارية واإلنشائية في مجلة القانون واالقتصاد السنة األولى ص ( 2) 

 .  211فقرة  1وقارن محمد علي عرفة 

 – 11فقرة  19ص  – 21أنظر حامد فهمي في نظرية التصرفات اإلقرارية واإلنشائية في مجلة القانون واالقتصاد السنة األولى ص  ( 1) 

 .  217فقرة  1وقارن محمد علي عرفة 

 .  291أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  291فقرة أنظر آنفاً  ( 5) 

 .  291أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  291أنظر أنفاً فقرة  ( 1) 
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 ً  29 ، فييتم بموجيب الميادة ، ولكن تسجيله يكون على اعتبار أنه حكم كاشيف . ويجب تسجيل حكم مرسي المزاد في هذه الحالة ال بيعا

 .  من قانون الشهر العقاري

ورأينا كذلك 
 (2 )

عتبير مالكياً للعقيار بموجيب سيند ، فإن هيذا الحيائز ي أنه إذا رسا مزاد العقار المرهون على الحائز لهذا العقار 

،  . ومن ثم يجب تسجيل هذا الحكم على اعتبار أنه حكيم كاشيف ، ويكون حكم مرسى المزاد كاشفاً عن الملكية ال ناقالً  ملكيته األصلي

 .  من قانون الشهر العقاري 29ويتم التسجيل بموجب المادة 

، فهيو ال ييدخل ضيمن األحكيام الكاشيفة الواجيب تسيجيلها بموجيب  أما الحكم الصادر في دعوى نقض القسمة الرضيائية للغيبن

، ولكين ييدخل ضيمن األحكيام الصيادرة فيي دعياوى الغيرض منهيا الطعين فيي تصيرف هيو عقيد  من قانون الشهر العقياري 29المادة 

 21كم بموجيب الميادة ، ويجب التأشيير بيالح من قانون الشهر العقاري 2/  29، فيجب تسجيل صحيفة الدعوى بموجب المادة  القسمة

 .  من نفس القانون كما سيجيء

 ما يترتب على الشهر من أثر  - 2

 التصرف أو الحكم قبل أن يشهر : -أوالً 

 في قانون الشهر العقاري  - 141

جميع التصرفات واألحكام النهائية المقيررة لحيق مين  "من قانون الشهر العقاري على أن  29: تنص الفقرة األولى من المادة 

 "، ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق ال تكون حجة على الغير  . يجب كذلك تسجيلها الحقوق العينية العقارية األصلية
 (1 )

  . 

واألحكام المنشئة أو الناقلة أو المعدلة ، كما اتخذنا البيع نموذجاً للتصرفات  ونتخذ القسمة نموذجاً للتصرفات واألحكام الكاشفة

، وذلك لنفس االعتبارات  أو المنهية
 (9 )

  . 

، فإنهيا تنيتج ميع ذليك أثرهيا فيميا بيين  ، إذا لم تسيجل ، رضائية كانت أو قضائية والذي يفهم من النص سالف الذكر أن القسمة

،  ، بأنه بمجيرد حصيول القسيمة وقبيل تسيجيلها ، تطبيقاً لذلك ض، ولكنها ال تكون حجة على الغير, وقد قضت محكمة النق المتقاسمين

، وبأنيه  يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره مين أجيزاء العقيار المقسيوم

ال يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إال إذا سجلت القسمة 
 (5 )

في أن القسمة تنتج أثرهيا فيميا بيين المتعاقيدين وليو كانيت . والسبب  

، والكشف عن الملكية المفرزة فيما بين المتعاقدين أمر يقيع بمجيرد  غير مسجلة أنها تكشف عن ملكية الشريك المفرزة دون أن تنشئها

، ألن التسجيل مهمتيه  تسجيل القسمة . وال محل لتراخي هذا األثر إلى وقت حصول القسمة ألن القسمة هي ذاتها التي تكشف عن ذلك

في نظام الشهر الشخصي هي مجرد إعالم الغير بوقوع القسمة حتى تدخل في حسابهم عند التعامل مع الشركاء في العقار الذي انتهي 

تسيجيل يفتيرض أن ، فقبيل ال . وهذا هو الذي يعلل أيضاً أن القسمة ال تكون حجة على الغير إال من وقيت تسيجيلها فيه الشيوع بالقسمة

 .  ، فمن حقه أن يتعامل مع الشركاء في العقار باعتبار أنه باق على الشيوع الغير ال يعلم بالقسمة

، اعتبير كيل منهميا  ويترتب على أن القسمة تنتج أثرها فيما بين المتعاقدين ولو لم تسجل أنه ليو قسيم عقيار شيائع بيين شيريكين

، كيان للشيريك اآلخير أن  ، فليو وضيع أحيد الشيريكين ييده عليى العقيار رزة التي وقعت في نصيبهبالنسبة إلى األخر مالكاً للحصة المف

، وليس له أن يحاسبه على غلة الحصة المفرزة التي لمتقع في نصيبه  يحاسبه على غلة الحصة المفرزة بالذات التي وقعت في نصيبه

 . ولو آجر أحد الشريكين الحصة  بل وقعت في نصيب شريكه

                                                 

 .  291أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 - 291. وانظر آنفاً فقرة  من المشروع ( 2/  7 بقي هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) م ( 1) 

ويجوز للشريك الذي حصل على حكم نهائي بالقسمة أو  "اآلتيتان :  5 و 9روع الفقرتان من هذا المش 7وأضيف في آخر المادة 

. كما يجوز له قصر شهر  ، ما لم يترتب على هذا الشهر إنهاء حالة الشيوع بصمة التعاقد عليها أن يطلب قصر الشهر على حصته

يخطر مكاتب الشهر الواقع بدائرتها باقي األعيان موضوع  ، وعلى المكتب الذي تم فيه الشهر أن الحكم على نصيبه في جهة معينة

 .  ". وتنظم الالئحة التنفيذية طريقة اإلخطار وميعاده والجهات التي يحصل بها التأشير  القسمة للتأشير بذلك

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  999ص  72رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515أبريل سنة  1نقض مدني  ( 5) 
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، ألن المسيتأجر ال يعتبير مين الغيير فتكيون القسيمة نافيذة فيحقيه  المفرزة التي وقعت في نصيبه يعتبر اإليجار صادراً من مالك

. وقيد قضيت  ، فإن اإليجار يعتبر صادراً من غيير ماليك . أما إذا أجر الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب شريكه ولو قبل تسجيلها

، وتسجيلها غيير الزم لالحتجياج  ، أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له بأنه متى كان الحكم إذ قرر محكمة النقض في هذا المعنى

، وإن كان واجباً بالنسبة إلى الغير وهم من لهم حقوق عينية على العقيار  بها فيما بين المتعاقدين أو طرفيا لخصومة في دعوى القسمة

مين قيانون  29، فيإن هيذا اليذي قيرره ال خطيأ فييه ويتفيق ميع الميادة  صاحب حق شخصيمحل القسمة وليس من بينهم المستأجر ألنه 

 2551لسنة  252 الشهر العقاري رقم
 (2 )

. والجار المالصق ألحد جانبي العقار المقسوم ال يعتبر هيو أيضياً مين الغيير ألنيه لييس ليه  

، كما أن  لكل من الشريكين أن يحتج عليه بالقسمة غير المسجلة، و ، فتنفذ القسمة في حقه ولو قبل تسجيلها حق عيني على هذا العقار

، فياختص أحيدهما بالقسيم  . فإذا كانت هناك أرض شائعة بيين ميالكين واقتسيماها له أن يحتج بهذه القسمة غير المسجلة على كل منهما

يجز للشريك الذي وقع في نصيبيه القسيم  ، لم ، وباع الجار المالصق للقسم الشرقي أرضه الشرقي من األرض واآلخر بالقسم الغربي

، غيير ماليك للقسيم  ، بالنسيبة إليى الجيار المالصيق . ذلك أن هذا الشريك قد اعتبير الغربي األخذ بالشفعة ولو لم تكن القسمة قد سجلت

أن يتمسيك علييه بالقسيمة ، ويستطيع الجيار  ، فلم يعد جاراً مالصقاً حتى يصح له األخذ بالشفعة الشرقي المالصق للعقار المشفوع فيه

غير المسجلة 
 (1 )

، ألنيه هيو الحيار المالصيق  . والذي يأخذ بالشفعة في هذه الحالة هيو الشيريك اليذي وقيع فيي نصيبيه القسيم الشيرقي 

 .  للعقار المشفوع فيه

ال شائعاً وقام بشهر عقده . والغير هو كل من تلقى حقاً عينياً على العقار وهو ال يز وال يحتج بالقسمة غير المسجلة على الغير

 ، وذلك  طبقاً للقانون

، قبيل القسيمة أو  . فإذا باع شيريك كمن اشتري قبل القسمة من أحد الشركاء في الشيوع حصته الشائعة وقام بتسجيل عقد البيع

ليم يجيز للشيركاء أن ،  ، وسيجل المشيتري البييع قبيل أن تسيجل القسيمة ، حصيته شيائعة فيي العقيار المقسيوم بعدها ولكن قبيل تسيجيلها

يحتجوا عليه بالقسمة ألنها لم تسجل قبل تسجيل البيع 
 (9 )

، وليه  ، ويكون للمشتري طلب الحكم بتثبيت ملكيته للحصة الشيائعة المبيعية 

أن يطلب إجراء قسمة جديدة إذ ال يزال العقار شائعاً في حقه وقد أصبح شريكاً على الشيوع فيه 
 (5 )

مفيرز قبيل . أميا المشيتري لجيزء  

. وقد قضيت محكمية الينقض بيأن الغيير فيي حكيم  ، فال يعتبر من الغير ألنه لم يثبت له حق عيني على العقار الشائع قبل قسمته القسمة

، وقام بتسجيله  المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع

، وليو سيبق إليى تسيجيل حقيه قبيل أن تسيجل  . وأما من تلقى من أحيد الشيركاء حقياً مفيرزاً فإنيه ال يعتبير غييراً  ل تسجيل سند القسمةقب

، وذلك لميا هيو  ، إذ أن حقه في الجزء المفرز الذي أنصب عليه التصرف بتوقف مصيره على النتيجة التي تنتهي إليها القسمة القسمة

مدني من أن التصرف اليذي أنصيب عليى جيزء مفيرز مين الميال الشيائع وليم يقيع هيذا الجيزء عنيد القسيمة فيي  1/  711مقرر بالمادة 

 $ 951$ ،  نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إليى الجيزء اليذي اخيتص بيه المتصيرف بموجيب القسيمة

، ويترتيب عليهيا فيي شيأنه ميا يترتيب  زاً مين أحيد المتقاسيمينمما مفاده أن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشيترى جيزءاً مفير

. ومين  عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصييبه بموجيب القسيمة

لب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إليى ذليك ثم فانه ال يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له بموجب القسمة أن يط

                                                 

 .  799ص  1عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599نوفمبر سنة  9نقض مدني  ( 2 )

رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  21 - 595ص  297رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  15نقض مدني  ( 1) 

 .  792ص  222

، حتى يكون في استطاعة هذا  قسمة إلمكان االحتجاج بها على الغير هو شهرهاوقد قضت محكمة النقض بأن الغرض من تسجيل ال ( 9) 

الغير أن يعلم وقت صدور التصرف إليه من أحد المتقاسمين ما إذا كان العقار موضوع التصرف قد وقع في القسمة في نصيب 

 .  ( 521ص  97رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  15المتصرف أو لم يقع ) نقض مدني 

رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599أكتوبر سنة  99 - 712ص  111رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  99نقض مدني  ( 5) 

، إذ أن القسمة غير  ولكن يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يتمسك بالقسمة غير المسجلة في مواجهة الشركاء – 2919ص  279

،  . وعلى ذلك يجوز للمشتري أن يعتد بهذه القسمة يحتجوا بها عليه يجوز له هو أن يحتج بها عليهم المسجلة وإن لم يجز للشركاء أن

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان تسجيل القسمة  ويستولى على حصة الشريك البائع التي أفرزت بموجب القسمة غير المسجلة

، ويعتبر بذلك متنازالً عن هذا الحق الذي شرع لفائدته  يرتضى القسمة التي تمت، فإنه يكون له أن  قد شرع لفائدة الغير وصوناً لحقه

 .  ( 59ص  9رقم  2مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  29) نقض مدني 



 

 

 

 

2166 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، وترتب انتقال حقه من الجزء المفرز المعقود علييه إليى النصييب  ، طالما أن القسمة وإن كانت لم تسجل تعتبر حجة عليه الجزء ذاته

الذي اختص به البائع له بموجب تلك القسمة 
 (2 )

  . 

 في قانون السجل العيني  - 141

ف الكاشف غير المقيد فيي قيانون السيجل العينيي عين حكيم التصيرف الكاشيف غيير المسيجل فيي قيانون : ويختلف حكم التصر

يجيب كيذلك قييد جمييع التصيرفات واألحكيام النهائيية  "من قانون السجل العيني عليى أنيه  2/  11، إذ قد نصت المادة  الشهر العقاري

عليى عيدم القييد أن هيذه الحقيوق ال تكيون حجية ال بيين ذوي الشيأن وال ، ويترتيب  المقررة لحق من الحقيوق العينيية العقاريية األصيلية

، هيو اليذي  ، بخالف التسجيل في قانون الشهر العقاري ، فإن القيد في قانون السجل العيني . وهذا الحكم طبيعي "بالنسبة إلى غيرهم 

ال تكيون حجية ال بيين ذوي الشيأن وال بالنسيبة إليى  ، ويترتيب عليى عيدم القييد أن هيذه الحقيوق ينشئ الحقوق العينية العقارية األصيلية

، هيو اليذي ينشيئ  ، بخيالف التسيجيل فيي قيانون الشيهر العقياري ، فيإن القييد فيي قيانون السيجل العينيي . وهذا الحكم طبيعي "غيرهم 

يكن له من أثير غيير إنشياء  ، لم . فإذا لم يقيد التصرف في السجل العيني ، وليس للتصرف أثر في ذلك الحقوق العينية أو يكشف عنها

                                                 

 2519ديسمبر سنة  1وأنظر أيضاً نقض مدني  - 999ص  72رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515أبريل سنة  1نقض مدني  ( 2) 

وقد قضى هذا الحكم بأنه إذا كان التصرف في الجزء المفرز الحقاً إلجراء  -:  2211ص  275رقم  21حكام النقض مجموعة أ

، فإن األمر ال يخرج عن أحد فرضين : ) األول ( أن يكون الشريك البائع قد تصرف في نصيبه الذي خصص له في  قسمة لم تسجل

، إما على أساس أنه ال  ، وال يجوز له أن يتحلل منها بحجة عدم تسجيلها ى المشتري، وفي هذه الحالة تكون القسمة حجية عل القسمة

 ً ، وغما على أساس أنه بشرائه  يعتبر من الغير ألنه قد بنى حقه على أساس القسمة التي تمت ال على أساس أن الشيوع ما زال قائما

. ) الثاني ( أن يقع التصرف على جزء  مسجلة يكون قد ارتضاهاالجزء المفرز الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير ال

في هذه الحالة ال يتلقى المشتري حقه على أساس  –مفرز غير الجزء الذي اختص به الشريك البائع بمقتضى القسمة غير المسجلة 

، ومن ثم فإن  قائماً رغم إجراء القسمة ، وإنما على أساس أن الشيوع ما زال القسمة إذ هو قد أنكرها بشرائه ما لم تخصصه للبائع له

، ويكون له إذا لم  المشتري إذا سجل عقده قبل تسجيل القسمة يعتبر في هذا الفرض من الغير وال يحتج عليه بالقسمة التي تمت

ل منهما . وقد قضت محكمة النقض أيضاً بأنه إذا اقتسم شيكان أرضاً واختص ك يرتض هذه القسمة أن يطلب إجراء قسمة جديدة

بالمعنى  "غيراً  "، فإن المشتري لهذا النصيب ال يعتبر  ، وقبل تسجيل القسمة باع أحد الشريكين نصيبه المفرز بجزء مفرز منها

، وأنه بشرائه النصيب المفرز قد أصبح مالكاً على  ، فليس له أن يحتج بعدم تسجيل القسمة وأن األرض ال تزال على الشيوع الفني

 .  ( 59ص  9رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  29مدني  الشيوع ) نقض

، حصة شائعة في العقار  ، قبل القسمة أو بعدها ولكن قبل تسجيلها ( إذا باع شريك 2ويخلص من أحكام محكمة النقض ما يأتي : ) 

( إذا باع شريك  1. )  سنده قبل تسجيل القسمة ، فال يحتج عليه بها إذا كان قد سجل ، اعتبر المشتري من الغير في القسمة المقسوم

، فيخلص له  ، ويحل فيها محل الشريك البائع له ، لم يعتبر المشتري من الغير في القسمة قبل القسمة جزءاً مفرزاً من العقار الشائع

حقه ينتقل إلى الجزء المفرز الذي وقع في ، أما إذا لم يقع فإن  الجزء المفرز الذي اشتراه ذاته إذا وقع هذا الجزء في نصيب البائع له

، لم يعتبر المشتري من  ( إذا باع شريك بعد القسمة وقبل تسجيلها الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بالقسمة 9.  نصيب البائع له

( إذا  5. )  البائع له، ألنه بنى حقه على أساس القسمة التي تمت وارتضى شراء الجزء المفرد الذي وقع في نصيب  الغير في القسمة

، وال يحتج عليه بهذا إذا  ، اعتبر المشتري من الغير في القسمة باع شريك بعد القسمة وقبل تسجيلها جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيبه

 .  ، وله إذا لم يرتض القسمة أن يعتبر نفسه مالكاً في الشيوع وأن يطلب إجراء قسمة جديدة سجل البيع قبل تسجيل القسمة

،  . فإذا باع حصته في الشيوع ، أو باع جزءاً مفرزاً من العقار الشائع وإذن يجب التمييز بين ما إذا كان الشريك قد باع حصته في الشيوع

، ألنه قد ثبت له حق عيني على العقار  ، سواء اشترى قبل القسمة أو بعدها فإن المشتري لهذه الحصة الشائعة يعتبر دائماً من الغير

، فإذا  . أما إذا باع الشريك جزءاً مفرزاً من العقار الشائع ، فإذا سجل البيع قبل تسجيل القسمة لم يجز االحتجاج عليه بالقسمة الشائع

كان البيع سابقاً على القسمة لم يعتبر المشتري من الغير وحل محل الشريك البائع له في الجزء المفرز الذي يخلص هذا الشركي 

، فإن القسمة تسري في  البيع تالياً للقسمة وكان واقعاً على نفس الجزء المفرز الذي خلص بالقسمة للشريك البائع . وإذا كان بالقسمة

. وإذا كان البيع واقعاً على غير الجزء المفرز الذي خلص للشريك  ، ويعتبر أنه قد ارتضى شراء هذا الجزء المفرز حق المشتري

 .  ، وله أن يعتبر نفسه مالكاً في الشيوع وأن يطلب إجراء قسمة جديدة المشتري، فإن القسمة ال تسري في حق  البائع

 .  في القسمة والتسجيل 975فقرة  7أنظر في كل ذلك الوسيط 
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. وإذن يكون حكم القسمة غير المقييدة فيي السيجل العينيي هيو نفيس حكيم البييع غيير المقييد فيي هيذا  التزامات شخصية بين ذوي الشأن

 .  ، فال تكون هذه القسمة بما تكشف عنه من حقوق عينية حجة على الغير وال فيما بين ذوي الشأن السجل

  

، وكيل ميا قلنياه فيي هيذا الصيدد فيي شيأن  سمة غير المقيدة في السجل العيني ال تكون حجة عليى الغييرويخلص من ذلك أن الق

القسمة غير المسجلة بالنسبة إلى الغير في قانون الشهر العقاري 
 (2 )

. فتحدييد ميا هيو الغيير فيي قيانون السيجل العينيي هيو  ينطبيق هنيا 

، حصية شيائعة فيي  ، قبل القسمة أو بعدها ولكن قبل قييدها فيي السيجل العينيي شريك. وإذا باع  نفس تحديده في قانون الشهر العقاري

، وليه أن يطليب تثبييت ملكيتيه للحصية  . فيإذا قييد سينده قبيل قييد القسيمة ليم يحيتج علييه بهيا ، كيان المشيتري مين الغيير العقار المقسوم

،  . أما المشتري لجزء مفرز من العقار الشيائع ا دامت القسمة لم تقيد، إذ ال يزال العقار شائعاً م . المبيعة وإجراء قسمة جديدة الشائعة

، وإذا اشيترى بعيد القسيمة فسيواء اشيترى نفيس الجيزء المفيرز اليذي وقيع فيي  فسواء اشترى هذا الجزء المفيرز قبيل القسيمة أو بعيدها

،  تكون قد أفرزت حصة الشريك البيائع بالنسيبة إلييه، فإن القسمة غير المقيدة ال  نصيب البائع له بالقسمة أو اشترى جزءاً مفرزاً آخر

. وعلى ذلك يعتبر المشتري للجزء المفرز  ، ألن القسمة غير المقيدة ال تفرز العقار الشائع بأي حال سواء اعتبر من الغير أو لم يعتبر

وإذا كيان  "وتينص عليى ميا ييأتي : ميدني  1/  711، وتسيري علييه أحكيام الميادة  قد اشترى هذا الجزء من مالك ال يزال فيي الشييوع

، انتقل حق المتصرف إلييه  ، ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع

 ، إذا كان يجهل أن المتصيرف ال يمليك العيين . وللمتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة

 .  "، الحق في إبطال التصرف  المتصرف فيها مفرزة

، وهيذا بخيالف  ، حتيى فيميا بيين المتقاسيمين وكذلك ال تنتج القسمة غير المقيدة في السجل العيني أثراً في إفراز العقار الشيائع

. ويترتيب  المتقاسمين بالرغم من عدم تسجيلهاالقسمة غير المسجلة في قانون الشهر العقاري فقد قدمنا أنها تنتج جميع آثارها فيما بين 

على أن القسمة غير المقيدة في السجل العيني ال تنتج أثرها في إفراز العقار المقسوم فيما بين المتقاسمين أنيه ليو قسيم عقيار شيائع بيين 

، وليو  أجير أحيد منهميا حصية مفيرزة . وإذا ، اعتبر كل منهما بالنسيبة إليى اآلخير ال ييزال مالكياً فيي الشييوع شريكين ولم تقيد القسمة

، كان حكم إيجاره هو حكم إيجيار حصية مفيرزة صيادر مين ماليك عليى  كانت نفس الحصة التي وقعت في نصيبه بالقسمة غير المقيدة

،  ، فاختص أحدهما بالقسم الشيرقي مين األرض واآلخير بالقسيم الغربيي . وإذا كانت هناك أرض شائعة بين مالكين واقتسماها الشيوع

، ألنهميا  ، جاز ألي من الشيريكين أو لكليهميا أن يأخيذ بالشيفعة ، وكانت القسمة لم تقيد وباع الجار المالصق للقسم الشرقي في أرضه

، فهميا يملكيان عليى الشييوع كيالً مين  ال يزال المالكين على الشيوع لألرض المشفوع بها ما داميت القسيمة ليم تقييد فيي السيجل العينيي

 .  لقسم الغربيالقسم الشرقي وا

 التصرف أو الحكم بعد أن يشهر : –ثانياً 

 في قانون الشهر العقاري  - 142

. وغنيي عين البييان أن جمييع اآلثيار التيي  : ونتخذ هنا أيضاً عقد القسمة المسجل نموذجاً للتصرف أو الحكم الكاشيف المسيجل

، منتجية لجمييع  ، كميا كانيت قبيل تسيجيلها قيى القسيمة بعيد تسيجيلها. فتب ترتبها القسمة قبل أن نسجل تبقى قائمة بعيد أن تسيجل القسيمة

 .  آثارها فيما بين المتقاسمين

،  . وقيد سيبق تحدييد ميا هيو الغيير وتزيد القسمة المسجلة في آثارها على القسمة غير المسجلة في أنها تكيون حجية عليى الغيير

وكيف ال تكون القسمة غير المسجلة حجة عليه 
 (1 )

د هنيا عليى أن نقيول إنيه فيي جمييع الفيروض التيي ال تكيون فيهيا القسيمة ، وال تزي 

، فيإذا بياع شيريك بعيد القسيمة وقبيل تسيجيلها  ، ومن وقت هذا التسجيل ، نكون حجة عليه إذا ما سجلت غير المسجلة حجة على الغير

،  ، ولكين القسيمة سيجلت قبيل تسيجيل البييع ك البائع، وكان العقار المبيع لم يقع بالقسمة في نصيب الشري عقاراً كان شائعاً قبل القسمة

، ومن ثيم ال يعتيد بيالبيع الصيادر لهيذا  فإن الشريك الذي وقع في نصيبه بالقسمة العقار المبيع يستطيع أن يحتج بالقسمة على المشتري

إذ أن سيوء النيية ال يفسيد  ،  النيية، ويكون تسجيل القسمة صحيحاً حتى لو كان المتقاسيم اليذي وقيع العقيار فيي نصييبه سييء  المشتري

، وإنما يفسده التواطؤ على الخالف الذي بسطناه عند الكالم في تسجيل البيع  التسجيل
 (9 )

  . 

                                                 

 .  259أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  259أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  299أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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 في قانون السجل العيني  - 143

إليى الغيير أو ، سواء كان ذليك بالنسيبة  ، فإنها تنتج جميع آثارها في إفراز العقار المقسوم : إذا قيدت القسمة في السجل العيني

، وقيد سيبق أن  . ويالحظ أن القيد فيي السيجل العينيي ليه حجيية مطلقية ليسيت للتسيجيل فيي قيانون الشيهر العقياري فيما بين المتقاسمين

بسطنا القول في ذلك 
 (2 )

، وال بأنهيا صيادرة مين غيير  ، لم يعد من الجائز الطعين فيهيا بيالتزوير . فإذا قيدت القسمة في السجل العيني 

، ولهيا حجيية مطلقية فيي حيق جمييع  . وجميع البيانيات اليواردة فيي السيجل العينيي فيي شيأن القسيمة المقييدة فيهيا تعتبير صيحيحة لكما

، ال سوء النية وال التواطؤ  ، كما ال يفسد القيد في البيع . وال يفسد القيد في القسمة الناس
 (1 )

  . 

ً ، فإذا باع  فالقسمة المقيدة تكون حجة على الغير ، ووقيع هيذا العقيار بالقسيمة فيي  الشريك بعد القسمة وقبيل قييدها عقياراً شيائعا

، احتج الشريك الذي وقع في نصيبه العقار المبيع بالقسمة المقيدة على المشتري  ، وقيدت القسمة قبل أن يقيد البيع نصيب هذا الشريك

 .  المشتري على الشريك البائع بضمان االستحقاق ، ويرجع . ومن ثم يبقى هذا الشريك مستأثراً بالعقار لهذا العقار

، وكانت قبل قيدها ال تنتج هذا األثر كما سبق القول  والقسمة المقيدة تنتج أثرها في إفراز العقار الشائع فيما بين المتقاسمين
 (9 

)
مالكاً للحصة المفرزة التيي وقعيت فيي نصييبه ، اعتبر كل منهما بالنسبة إلى اآلخر  . فإذا قسم عقار شائع بين شريكين وقيدت القسمة 

، أما إذا آجر الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب الشريك اآلخر كان  . وإذا آجر هذه الحصة كان اإليجار صادراً من مالك بالقسمة

الشيرقي مين األرض ، فياختص أحيدهما بالقسيم  . وإذا كانت هنياك أرض شيائعة بيين ميالكين واقتسيماها اإليجار صادراً من غير مالك

، فإن الشفيع هنا يكون صاحب  ، وباع الجار المالصق للقسم الشرقي أرضه ، وقيدت القسمة في السجل العيني واآلخر بالقسم الغربي

. وال يجيوز لصياحب القسيم الغربيي أن يأخيذ  القسم الشرقي ألنه أصبح مالكاً بالقسمة المقيدة لألرض المالصقة لألرض المشفوع فيهيا

 .  ، وهو غير مالصق لألرض المشفوع فيها ، ألنه لم يعد مالكاً إال لهذا القسم بعد أن قيدت القسمة فعةبالش

 الدعاوى الخاضعة للشهر -المطلب الثالث

 أنواع الدعاوى الخاصة للشهر - 1

 دعاوى الطعن في التصرفات الواجبة الشهر : - 144

يجب التأشير في هامش تسجيل المحررات واجبة  "ر العقاري على أنه من قانون الشه 29تنص الفقرة األولى من المادة  

،  الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً 

 "جل تلك الدعاوى ، تس . فإذا كان المحرر األصلي لم يشهر كدعاوى البطالن أو الفسخ أو اإللغاء أو الرجوع
 (5 )

  . 

والمحررات واجبة الشهر التي يجب التأشير في هامش تسجيلها بما يقدم ضدها من دعاوى الطعن هي المحررات التي 

تتضمن تصرفات ناقلة ) أو معدلة أو منهية ( للحقوق العينية العقارية األصلية 
 (9 )

، أو تصرفات منشئة لهذه  وعلى رأسها عقد البيع 

 .  ، أو تصرفات كاشفة عن هذه الحقوق وعلى رأسها عقد القسمة وعلى رأسها العقد المنشئ لحق انتفاع أو لحق إرتفاق الحقوق

، أو في  أما دعاوى الطعن في هذه التصرفات التي يجب التأشير بها أو تسجيلها فهي الدعاوى التي تطعن في وجود التصرف

 .  ، أو في نفاذه صحته

 

، وهذه هي دعاوى الطعن  ( دعاوى تنكر وجود التصرف منذ البداية 2تطعن في وجود التصرف نوعان : ) فالدعاوى التي 

، ودعاوى  ببطالن التصرف لسبب من أسباب البطالن المطلق ) كانعدام األهلية وفقد التمييز وعدم مشروعية المحل أو السبب (

                                                 

 .  291أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  291آنفاً فقرة أنظر  ( 1) 

 .  252أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  من المشروع ( 2/  29 بقى هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) م ( 5) 

.  دعوى شطب الرهن، والدعوى التي يؤشر بها في هامش قيد الرهن هي  وكذلك الحقوق العينية العقارية التبعية كما في عقد الرهن ( 9) 

 .  ، فال شأن لنا بها هنا وهذه مسألة خاصة بالحقوق العينية التبعية
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ود له منذ البداية الطعن بصورية التصرف فيكون التصرف في هذه الحالة ال وج
 (2 )

( دعاوى ال تنكر وجود التصرف منذ  1. )  

. ويدخل في هذه الدعاوى : دعاوى الفسخ في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد  البداية ولكنها تهدف إلى فسخه أو إلى إلغائه

فسه لشرط في العقد يقضي بذلك أو الستحالة تنفيذه بسبب ، ودعاوى االنفساخ إذا كان العقد قد انفسخ من تلقاء ن المتعاقدين بالتزاماته

، ودعاوى حل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء  ، ودعاوى الرجوع في الهبة لعذر مقبول وعدم وجود المانع من الرجوع أجنبي

قول إذا كانت الشركة مدني ( أو انحاللها بسبب طلب أحد الشركاء إخراجه من الشركة لسبب مع 2/  999 لسبب يسوغ الحل ) م

 .  مدني ( 1/  992 معينة المدة ) م

، لسبب نقص في األهلية أو  ( جميع دعاوى إبطال التصرف 2والدعاوى التي تطعن في صحة التصرف يتدرج تحتها : ) 

متقاسمين أنه قد ، إذا أثبت أحد ال ( دعوى نقض القسمة الرضائية 1. )  عيب في الرضاء من غلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل

ً  مدني ( 759 لحقه منها غبن يزيد على الخمس ) م ، فقد سبق بيان  . أما إكمال باقي الشركاء حصة الشريك المغبون نقداً أو عينا

كيفية إجراء شهره 
 (1 )

،  . وأما دعوى تكملة الثمن بسبب غبن يزيد على الخمس في بيع عقار مملوك لشخص ال تتوافر فيه األهلية 

،  مدني ( ولم يف المشتري بالتزامه من دفع تكملة الثمن 519، إذا قضى فيها بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ) م  فهذه

بالغير حسن النية إذا  ال تلحق هذه الدعاوى ضرراً  "، وقبل هذا الشهر  تؤول إلى دعوى فسخ ويجب شهرها كسائر دعاوى الفسخ

 .  مدني ( 1/  511 ) م "لمبيع كسب حقاً عينياً على العقار ا

، وهي الدعوى التي يرفعها الدائن طالباً فيها  ( الدعوى البولصية 2والدعاوى التي تطعن في نفاذ التصرف يتدرج تحتها : ) 

( دعوى عدم نفاذ الوصية في  1. )  مدني ( 191 عدم نفاذ تصرف المدين في حقه إذا توافرت في هذا التصرف شروط معينة ) م

. ويلحق بها دعوى عدم نفاذ بيع المريض مرض الموت ) أو تصرفه بوجه عام ( في حق  حق الورثة فيما يزيد على ثلث التركة

إضراراً بالغير حسن النية إذا كان  "، وقبل شهر هذه الدعوى ال يسري الحكم فيها  مدني ( 511ورثته فيما يزيد على ثلث التركة ) م 

مدني (  517) م  "اً عينياً على العين المبيعة هذا الغير قد كسب بعوض حق
 (9 )

  . 

، تشتمل على الدعاوى  ، واليت يجب التأشير بها أو تسجيلها ويخلص مما تقدم أن دعاوى الطعن في التصرفات واجبة الشهر

. )  ة بفسخ التصرف( دعوى المطالب 9. )  ( دعوى الطعن بصورية التصرف 1. )  ( دعوى الطعن ببطالن التصرف 2اآلتية : ) 

( دعوى تقرير انفساخ التصرف  5
 (5 )

( دعوى  1. )  ( دعوى حل الشركة أو انحاللها 1. )  ( دعوى الرجوع في الهبة 9. )  

( دعوى عدم نفاذ الوصية أو  29. )  ( الدعوى البولصية 5. )  ( دعوى نقض القسمة الرضائية للغبن 7. )  الطعن بإبطال التصرف

 .  صرف المريض مرض الموت في حق الورثة فيما يجاوز ثلث التركةعدم نفاذ ت

 دعاوى حق التعاقد  - 145

كما يجب تسجيل دعاوى  "من قانون الشهر العقاري على ما يأتي :  29: تنص العبارة األخيرة من الفقرة الثانية من المادة 

 "صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 
 (9 )

،  2519لم تكن مذكورة في قانون التسجيل الصادر في سنة  . ودعوى صحة التعاقد 

، ليواجه بها امتناع البائع  منذ صدور هذا القانون "دعوى صحة ونفاذ العقد  "ولكن العمل ابتدعها بخاصة في عقد البيع تحت اسم 

. فإذا ما صدر  عربية المثبتة لعقد البيع، وبخاصة التصديق على إمضائه في الورثة ال عن القيام باألعمال الواجبة لتسجيل عقد البيع

، جعل منه المشتري سنداً يغنيه عن عقد البيع  ( realisatin, constatation de le venteالحكم بثبوت البيع أو بصحته ونفاذه ) 

                                                 

، فيجب  ، يؤول إلى دعوى استحقاق للعقار المبيع ، كما إذا طعن بالبائع لعقار في عقد البيع بالصورية والطعن في العقد بالصورية ( 2) 

 .  ( 251دعوى استحقاق ) أنظر ما يلي فقرة  إذن شهر الدعوى إما باعتبارها دون طعن بالصورية أو

 .  291أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  277فقرة  5أنظر الوسيط  ( 9) 

،  ، أو وقع نتيجة لشرط فاسخ صريح أو ضمني وقد قضت محكمة النقض بأن األحكام الصادرة بفسخ وجب حتماً بحكم القانون ( 5) 

. وعلى ذلك إذا كان فسخ عقد البيع المسجل الصادر من مورث الطاعنين إلى المطعون  واجبة التسجيل باعتبار أنها أحكام مقررة

، فإن المبيع  ، وكان هذا الحكم لم يسجل ضده الثاني قد قضى به ضمناً في الحكم الصادر برفض دعوى البائع بالمطالبة بباقي الثمن

 .  ( 251ص  99رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511راير سنة فب 7يبقى في ملكية المشتري وال تعود ملكيته للبائع ) نقض مدني 

من  29بقى هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) العبارة األخيرة من الفقرة الثانية من المادة  ( 9) 

 .  المشروع (
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سنداً قاطعاً على وقوع ، فيجوز إذن للمشتري أن يسجل هذا الحكم باعتباره  ، إذ هو يثبت وقوع البيع صحيحاً نافذاً  الصالح لتسجيل

، ومتا سجله انتقلت إليه ملكية المبيع  ، وال يحتاج في تسجيله إلى تدخل البائع البيع
 (2 )

،  . بل إن العمل سار مرحلة أبعد من ذلك 

ة ، وذلك بأن يسجل المشتري صحيفة دعوى صح وغل يد البائع عن التصرف في العقار المبيع من وقت رفع الدعوى بصحة التعاقد

، حتى إذا صدر الحكم بصحة التعاقد بعد ذلك أشر المشتري به  ، ومن وقت تسجيلها ال يستطيع البائع أن يتصرف في العقار التعاقد

، فيصبح أي تصرف صادر من البائع من وقت تسجيل صحيفة الدعوى بصحة التعاقد غير نافذ  على هامش تسجيل صحيفة الدعوى

، واعتبرت دعوى صحة التعاقد دعوى استحقاق مآالً  ة النقض العمل فيما جرى عليه من ذلك. وقد أقرت محكم في حق المشتري

 2519حتى تجعلها خاضعة للشهر كدعاوى االستحقاق التي ذكرها صراحة قانون التسجيل الصادر في سنة 
 (1 )

. وجاء قانون  

يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على  "على أنه  1/  29 ، فنص صراحة كما رأينا في المادة الشهر العقاري مؤيداً للعمل والقضاء

منه على أن حق المدعى إذا تقرر بحكم مؤشر به على  2/  21، ورتب على تسجيلها كما جاء في المادة  "حقوق عينية عقارية 

هذه الدعوى  هامش تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد يكون حجة على ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل صحيفة
 (9 

)
  . 

، أكثر ما ترفع في خصوص مطالبة المشتري بالحكم بصحة ونفاذ عقد  ، على الوجه التقدم الذكر ودعوى صحة التعاقد

،  . ولكن ال يوجد ما يمنع من رفعها في خصوص المطالبة بالحكم بصحة ونفاذ أي عقد آخر غير البيع ، وهو عقد ناقل للملكية البيع

، أو كان كاشفاً عن حق  العقد ناقالً أو منشئاً لحق عيني عقاري آخر غير حق الملكية كحق االنتفاع أو حق االرتفاقسواء كان هذا 

. فيجوز رفع الدعوى بصحة ونفاذ عقد المقايضة أو عقد الهبة أو عقد الشركة أو عقد الوفاء بمقابل يكون عقاراً أو عقد  عيني عقاري

، أو عقد يكشف عن حق الملكية العقارية كعقد  ، أو عقد ينشئ حق إرتفاق إلى غيره ) بيع حق االنتفاع (ينقل حق االنتفاع من المنتفع 

 .  القسمة أو عقد الصلح

، يجب تسجيل صحائفها إذا وقعت حلو حقوق  ، على النحو الذي أسلفناه ويخلص إذن مما تقدم أن جميع دعاوى صحة التعاقد

 .  من قانون الشهر العقاري فيما قدمناه 1/  29المادة ، كما هو صريح نص  عينية عقارية

 دعوى االستحقاق العقار :  - 146

ويجب كذلك تسجيل دعاوى  "من قانون الشهر العقاري على ما يأتي :  29تنص العبارة األولى من الفقرة الثانية من المادة 

                                                 

، حتى إذا ما سجل  من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية وقد قضت محكمة النقض بأن دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون ( 2) 

، ثم يفصل في أمر امتناع البائع  . وهذا يقتضي أن يفصل القاضي في أمر صحة البيع الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد في نقلها

الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب بطالن . ومن ثم فإن تلك  ، وهل كان له عذر في هذا االمتناع أو لم يكن عن تنفيذ التزاماته

مجموعة أحكام  2519مايو سنة  29، إذ من شأن هذا البطالن لو صح أن يحول دون الحكم بصحة العقد ونفاذه ) نقض مدني  العقد

ة لو صحت ، إذ من شأن هذه الصوري . ويدخل أيضاً بحث ما إذا كان العقد صورياً صورية مطلقة ( 911ص  55رقم  21النقض 

 21مجموعة أحكام النقض  2511أن يعتبر العقد ال وجود له قانوناً فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه ) نقض مدني أول مارس سنة 

 .  ( 571ص  11رقم 

وأنظر األحكام األخرى الصادرة من محكمة النقض بعد ذلك  – 219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9نقض مدني  ( 1) 

 .  2هامش  595ص  195فقرة  5هذا المعنى في الوسيط في 

، وال صدور الحكم  ، فال يكفي تسجيل صحيفة الدعوى وحده ولكن يجب لذلك التأشير بالحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى ( 9) 

حيفة الدعوى . وقد قضت محكمة النقض بأن تسجيل ص بصحة التعاقد إذا لم يؤشر بالحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى

، ال يترتب عليه نقل الملكية إلى  ، دون التأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل الصحيفة ، ولو كان هائياً  والحكم فيها بصحة التعاقد

، وال يحول دون الحكم بصحة ونفاذ  ، وبالتالي يعتبر تصرفه إلى مشتر آخر صادر من مالك المشتري بل تظل هذه الملكية للبائع

مجموعة  2519مارس سنة  25رد تسجيل صحيفة دعوى المشتري األول وصدور حكم لصالح بصحة تعاقده ) نقض مدني عقده مج

ص  15رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  29. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 157ص  59رقم  25أحكام النقض 

911  . 

وأنظر في دعوى صحة التوقيع واستبعاد هذه الدعوى من المحررات  – 115فقرة  5وأنظر في تفصيل دعوى صحة التعاقد : الوسيط 

 .  119فقرة  5الواجب شهرها : الوسيط 



 

 

 

 

2171 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 "ب األحوال استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها على حس
 (2 )

  . 

. وال تطلق  واألصل في دعوى االستحقاق العقارية أن تكون المطالبة فيها بحق ملكية العقار دون الحقوق العينية األخرى

( بمعناها المألوف على الدعوى العينية التي يطالب فيها المدعى بحق عيني  action en revendicationدعوى االستحقاق ) 

تسجيل دعاوى استحقاق أي حق  ". غير أن النص سالف الذكر يوجب  ، كحق االنتفاع وحق االرتفاق ق الملكيةعقاري آخر غير ح

 . فهذا النص الواسع يشمل في نظرنا الدعاوى اآلتية : "من الحقوق العينية العقارية أو التأشير بها 

. وال يقصد هنا بدعوى  ب فيها بملكية عقار، وهي الدعوى التي يطال دعوى االستحقاق العقارية بمعناها المعروف - 2

. فإن هذه الدعوى إذا  ، أي الدعوى التي يرفعها المالك الحقيقي على الحائز السترداد عقاره االستحقاق هذه الدعوى على إطالقها

النية وسجل عقد  ، كان الحكم حجة على من اشترى العقار من الحائز ولو كان حسن سجلت وقضى للمالك الحقيقي بملكيته للعقار

. وإنما يقصد بدعوى االستحقاق الدعوى التي  ، ألنه يكون قد اشترى من غير مالك شرائه قبل تسجيل صحيفة دعوى االستحقاق

، كدعوى االستحقاق التي  يرفعها المالك على الحائز في األحوال التي يكون فيها تصرف الحائز في العقار نافذاً في حق المالك

. فدعوى االستحقاق التي يرفعها  ضد الوارث الظاهر ودعوى الصورية التي يرفعها البائع بعقد صوري ضد المشتري يرفعها المالك

. فإذا  ، أو التأشير بها على هامش تسجيل حق اإلرث الذي قام به الوارث الظاهر المالك ضد الوارث الظاهر يجب تسجيل صحيفتها

، لم يسر الحكم  ية وسجل المشتري عقد شرائه قبل شهر صحيفة دعوى االستحقاقباع الوارث الظاهر العقار لمشتر حسن الن

، فإن الحكم  . أما إذا شهرت صحيفة دعوى االستحقاق قبل تسجيل البيع الصادر من الوارث الظاهر باالستحقاق في حق المشتري

لصورية التي يرفعها البائع بعقد صوري ضد . ودعوى ا ، ويكون حجة عليه باالستحقاق يسري في حق المشتري من الوارث الظاهر

. فإذا باع المشتري في العقد الصوري  ، أو التأشير بها على هامش تسجيل عقد البيع الصوري المشتري منه يجب تسجيل صحيفتها

بالصورية في حق ، لم يسر الحكم  ، وسجل هذا المشتري اآلخر عقد شرائه قبل شهر دعوى الصورية العقار لمشتر آخر حسن النية

،  . أما إذا شهرت دعوى الصورية قبل تسجيل البيع الصادر من المشتري في العقد الصوري المشتري من المشتري بعقد صوري

فإن الحكم باالستحقاق يسري في حق المشتري من المشتري بعقد صوري ويكون حجة عليه 
 (1 )

  . 

. وتسمى هذه الدعوى بدعوى  ، كحق االنتفاع وحق االرتفاق دعوى استحقاق أي حق عيني آخر غير حق الملكية - 1

. فيجب تسجيل  ، إذا طالب فيها شخص بحق انتفاع أو حق إرتفاق على عقار للغير ( aeticn confessoireاإلقرار بحق عيني ) 

. فإذا  االرتفاق على عقاره ، أو التأشير بها على هامش تسجيل سند ملكية الغير المطالب بحق االنتفاع أو حق صحيفة هذه الدعوى

، وسجل هذا األخير سند إنشاء حقه قبل شهر صحيفة  انشأ المالك لهذا العقار نفس حق االنتفاع أو نفس حق االرتفاق لشخص آخر

.  ، لم يكن الحكم الصادر لمصلحة المدعى في دعوى اإلقرار بالحق العيني حجة عليه دعوى اإلقرار بالحق العيني وكان حسن النية

، فإن الحكم يكون حجة على من كسب حق االنتفاع أو حق االرتفاق مرة ثانية  أما إذا شهرت صحيفة الدعوى قبل تسجيل سند اإلنشاء

 .  ولو كان حسن النية

، ويرفعها مالك العقار  ( action negatoireوإلى جانب دعوى اإلقرار بحق عيني توجد دعوى إنكار الحق العيني )  - 9

. فإذا باع  ، وهذه أيضاً يجب تسجيل صحيفتها مسك بحق انتفاع أو حق إرتفاق على عقاره وينكر المالك عليه هذا الحقعلى من يت

، أو باع مدعى حق االرتفاق عقاره المرتفق بما له من حق االرتفاق المدعى به  مدعى حق االنتفاع هذا الحق لمشتر حسن النية

، فإنه إذا سجل البيع قبل  تفاع أو حق االرتفاق وارثاً ظاهراً لحق االنتفاع أو للعقار المرتفق، وكان مدعى حق االن لمشتر حسن النية

، لم يكن الحكم في دعوى إنكار الحق العيني حجة على من اشترى حق االنتفاع أو اشترى  تسجيل صحيفة دعوى إنكار الحق العيني

، فإن الحكم الصادر في دعوى إنكار الحق العيني يكون  قبل تسجيل البيع . أما إذا سجلت دعوى إنكار الحق العيني العقار المرتفق

حجة على من اشترى حق االنتفاع أو اشترى العقار المرتفق 
 (9 )

  . 

                                                 

من  29بقى هذا النص على حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) العبارة األولى من الفقرة الثانية من المادة  ( 2) 

 .  المشروع (

ص  215أنور سلطان في البيع فقرة  – 25وقارن حسن كيرة ص  – 1هامش  511ص  119فقرة  5ك الوسيط أنظر في كل ذل ( 1) 

وفي البيع واإليجار  – 9هامش  199ص  211سليمان مرقس في اإليجار فقرة  – 999ص  199عبد المنعم البدراوي فقرة  – 257

 .  999ص  255فقرة  1محمد علي عرفة  – 2هامش  171ص  122فقرة 

 .  في آخرها 291أنظر في وجوب تسجيل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة وتسجيل الحكم بثبوت الشفعة ما قدمناه آنفاً فقرة  ( 9 )
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 الدعاوى الخاضعة للشهر في قانون السجل العيني - 147

ري أو بصحة أو نفاذ تصرف من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقا "من قانون السجل العيني على أن  91: تنص المادة  

، وال تقبل الدعوى إال بعد تقديم شهادة  التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

في هذا النص . وتحديد الدعاوى الواجب التأشير بها على الوجه الوارد  "دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات 

 .  ال يخلو من شيء من الغموض

تشمل دعوى االستحقاق ودعوى اإلقرار بالحق العيني ودعوى  "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري  "واألمر المحقق أن 

، وقد بينا فيما تقدم  اإلنكار للحق العيني
 (2 )

جراء التغيير في . ومن ثم يجب أن تتضمن الطلبات فيها إ ما هو المقصود بهذه الدعاوى 

، والتأشير في السجل بهذه الطلبات بما فيها طلبات إجراء التغيير في بيانات  بيانات السجل العيني بما يقتضيه مضمون هذه الطلبات

 ، أن يقيد حق اإلرث ، حتى في نظام السجل العيني . ونأخذ على سبيل المثال دعوى االستحقاق فمن الجائز السجل على النحو المتقدم

.  ، أن الواردة الذي قيد حقه ليس هو الوارث الحقيقي ، بالرغم من الفحص الدقيق الذي يقتضيه هذا النظام ، ثم يتبين في السجل

، وهذه دعوى إرث أو هي دعوى استحقاق عن طريق  ويتقدم الوارث الحقيقي يطالب الوارث الظاهر باستحقاقه للعقار الموروث

ة أن يضمن الوارث الحقيقي طلب استحقاق العقار طلب إجراء التغيير في بيانات السجل الواردة في ، فيجب في هذه الحال الميراث

. ويجب فوق ذلك أن يؤشر الوارث الحقيقي  قيد حق اإلرث بما يفيد أن المالك للعقار ليس هو الوارث الظاهر بل هو الوارث الحقيقي

، وأن يقدم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى تقبل  جل بشأن قيد حق اإلرثبهذه الطلبات جميعاً أمام البيانات الواردة في الس

 .  منه دعوى اإلرث أو دعوى االستحقاق عن طريق الميراث

تشمل دعوى الطعن ببطالن  "بصحة أو نفاذ تصف من التصرفات الواجب قيدها  "واألمر المحقق أيضاً أن الدعاوى المتعلقة 

، ألن هذه كلها دعاوى متعلقة بصحة  ، ودعوى نقض القسمة الرضائية للغبن إبطال التصرف، ودعوى الطعن ب التصرف

، ودعاوى عدم نفاذ الوصية وعدم نفاذ تصرفات المريض مرض الموت في حق الورثة  . كذلك تشمل الدعوى البولصية التصرف

اً أن تشمل دعاوى الفسخ واالنفساخ والرجوع في الهبة . ويجب أيض ، ألن هذه الدعاوى متعلقة بنفاذ التصرف بما يجاوز ثلث التركة

، إال أنها دعاوى يتصور رفعها  ، وإن كانت هذه الدعاوى ال تتعلق بصحة التصرف أو نفاذه وحل الشركة أو انحاللها والصورية

، في  . ومن ثم يجب لسجل، والحكم فيها بطلبات المدعى من شأنه أن يغير من بيانات ا بالرغم من قيد التصرف في السجل العيني

وقد سبق بيانها فيما تقدم  –، أن يضمن المدعى في جميع الدعاوى المتقدم ذكرها  رأينا
 (1 )

طلباته طلب إجراء التغيير في بيانات  - 

، وتقديم شهادة دالة على حصول هذا التأشير حتى  ، والتأشير بهذه الطلبات جميعاً أمام بيانات السجل المراد تغييرها السجل العيني

يمكن قبول الدعوى 
 (9 )

  . 

، يمكن أال يشهر  ويبدو أن قانون السجل العيني يختلف عن قانون الشهر العقاري فيما يأتي : في قانون الشهر العقاري

م في حق الغير إال من وقت شهره ألن ، وفي هذه الحالة ال يسري الحك المدعى دعواه ويكتفي بشهر الحكم الصادر في الدعوى

، فإن الدعوى  ، إذا لم يشهر المدعى دعواه على النحو الذي بسطناه فيما تقدم . أما في قانون السجل العيني صحيفة الدعوى لم تشهر

                                                 

 .  251أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  255أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، إذ أن الحكم  قيدها في السجل العيني ، فال تدخل ضمن الدعاوى الواجب أما دعوى صحة التعاقد ) دعوى صحة ونفاذ العقد ( ( 9) 

. وعلى ذلك لم يعد هناك  ، ال يمكن قيده في السجل ليستغنى به عن المحرر الرسمي ، طبقاً ألحكام قانون السجل العيني بصحة التعاقد

، فيما إذا  جائزة . ولكن تبقى دعوى صحة التعاقد مجال إلدراج دعوى صحة التعاقد ضمن الدعاوى الواجب قيدها في السجل العين

،  ، حتى إذا حصل على حك لمصالحه أنكر البائع صدور البيع العرفي منه أو طعن في صحته فيرفع المشتري دعوى صحة التعاقد

، لم يبق أمام المشتري إال مطالبة بالتعويض ) أنظر ما سبق  وامتنع البائع مع ذلك مع توثيق البيع حتى يمكن قيده في السجل العيني

 .  ( 2هامش  912رناه آنفاً في هذا الصدد ص أن قر

ويزيد قانون السجل العيني على قانون الشهر العقاري في أنه تضمن نصاً صريحاً يقضي بشهر إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة وقيد الحكم 

لرغبة في األخذ بالشفعة في يجب التأشير بإعالن ا "من قانون السجل العيني على ما يأتي :  91، إذ تنص المادة  بثبوت الشفعة

. ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق  صحف الوحدات العقارية

. وقد قدمنا أن نصاً صريحاً مثل هذا النص كان يحسن أن يشتمل عليه قانون الشهر  "عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور 

 .  ( 9هامش  999عقاري ) أنظر آنفاً ص ال
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، فال يتمكن بناء على ذلك من الحصول على حكم في الدعوى  ال تقبل منه أصالً 
 (2 )

  . 
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،  : يجب التمييز في هذا الصدد بين دعاوى الطعن في التصرفات ) وجوداً أو صحة أو نفاذاً ( ودعاوى االستحقاق من جهة

 .  ودعاوى صحة التعاقد من جهة أخرى

( بطريق التأشير في هامش تسجيل  2، فتشهر بأحد طريقين : )  صرفات ودعاوى االستحقاقفأما دعاوى الطعن في الت

، أو في هامش تسجيل سند المدعى عليه في حالة دعاوى االستحقاق  التصرفات المطعون فيها في حالة دعاوى الطعن في التصرفات
 (1 )

، كان شهر  ( فإذا لم يكن التصرف أو السند مسجالً  1. )  ، وذلك إذا كان التصرف المطعون فيه أو سند المدعى عليه مسجالً  

من قانون الشهر العقاري في  1و  2/  29. وتنص المادة  ، إذ لم يعد التأشير بها ممكناً  صحيفة الدعوى عن طريق تسجيلها استقالالً 

. فإذا كان  . ر مما يقدم ضدها من الدعاوىيجب التأشير في هامش تسجيل المحررات واجبة الشه "، على أنه  ، كما رأينا هذا المعنى

. ويجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية أو  ، تسجل تلك الدعاوى المحرر األصلي لم يشهر

 .  ".  . . . . التأشير بها على حسب األحوال

من  29، وتقول الفقرة الثانية من المادة  استقالالً ، فال يكون شهرها إال بطريق تسجيل صحائفها  وأما دعاوى صحة التعاقد

 .  ". كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية  . . . "قانون الشهر العقاري في هذا المعنى : 

سبق والسبب في هذا التمييز أن دعاوى الطعن في التصرفات ودعاوى االستحقاق تنصب مباشرة على تعديل حقوق قد يكون 

، أو بطريق التسجيل إذا كانت هذه الحقوق لم  ، فيكون شهر هذه الدعاوى إما بطريق التأشير إذا كانت هذه الحقوق قد سجلت تسجيلها

، بل على تصرفات جديدة تنقل هذه الحقوق إلى شخص  ، ال على تعديل حقوق سابقة . أما دعاوى صحة التعاقد فتنصب تسجل

 .  الً ، فيجب تسجيلها استقال جديد

، وبطريق التسجيل في حاالت  ويخلص من ذلك أن الدعاوى الخاضعة للشهر يكون شهرها بطريق التأشير في حاالت معينة

وتحصل التأشيرات والتسجيالت المشار إليها  "من قانون الشهر العقاري على ما يأتي :  29. وتنص الفقرة الثالثة من المادة  أخرى

. والسبب في ذلك هو عدم تمكين المدعى من شهر الدعوى إال بعد أن يثبت أنه  "يدها بجدول المحكمة بعد إعالن صحيفة الدعوى وق

، بأن يقيد الدعوى بجدول المحكمة ويعلنها  جاد في رفع دعواه
 (9 )

. ولو لم يوجب القانون قيد الدعوى وإعالنها  قبل شهر صحيفتها 

                                                 

وقد عالج قانون السجل العيني الدعاوى واجبة الشهر بموجب نصوصه والتي تكون قد رفعت قبل العمل به دون أن تشهر صحيفة  ( 2) 

ليها في المادة الدعاوى المشار إ "من هذا القانون على أن  99. فنصت المادة  ، حتى يجري عليها أحكامه بأثر رجعي الدعوى فيها

، ال يجوز االستمرار في النظر فيها إال بعد  ، ولم تسجل صحيفتها السابقة والتي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون

هذه . ويمنح المدعون في  ، وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل

، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة  الدعاوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير

 .  "بحصول هذا التأشير توقف الدعوى 

 .  251أنظر في التفصيالت المتعلقة بالتأشير بصحيفة دعوى االستحقاق آنفاً فقرة  ( 1) 

وتحصل التأشيرات والتسجيالت المشار إليها بعد إعالن صحيفة  "من قانون الشهر العقاري كما رأينا :  9/  29ورد في المادة  ( 9) 

. وقد كان هذا صحيحاً في تقنين  . فقدم النص إعالن صحيفة الدعوى على قيدها بجدول المحكمة "الدعوى وقيدها بجدول المحكمة 

على المدعى بعد تسلمه أصل الصحيفة  "من هذا التقنين قبل التعديل تنص على أنه  2/  19انت المادة ، إذ ك المرافعات قبل تعديله

. ثم صدر  "المعلنة أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعوى بجدول المحكمة في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على األكثر 

، فأصبحت الفقرتان األولى  سالفة الذكر 19، ومنها المادة  صوص تقنين المرافعاتيعدل كثيراً من ن 2511لسنة  299القانون رقم 

على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد  "والثانية منها يجريان على الوجه اآلتي : 

م تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت تاريخ . وقيد قلم الكتاب الدعوى في يو المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب

. فأصبح  "، ثم يعيدها إلى المدعى ليتولي تسليمها إلى قلم المحضرين إلعالنها  الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها

من المشروع  29الثالثة من المادة . ولذلك وردت الفقرة  ، يسبق إعالنها ، بموجب هذا النص المعدل قيد الدعوى بجدول المحكمة
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، بما  . فتبقى هذه الدعوى سيفاً معلقاً يهدد المدعى عليه الدعوى ثم ال يعلنها ، ألمكن المدعى أن يشهر صحيفة قبل شهر صحيفتها

، إذ ال يقدم أحد على التعامل معه في هذا العقار إال وهو  يستتبعه شهر صحيفتها من تقييد حريته في التصرف في العقار محل النزاع

، فال هو كف عن هذا الشهر حتى ال يقيد  يفة الدعوى. ويقف المدعى عند شهر صح يحسب حساب الدعوى التي شهرت صحيفتها

 .  ، وال هو مضى في الدعوى إلى أن يبت فيها ويتبين مصيرها حرية المدعى عليه في التصرف

. فقد نصت  ، وشهر صحائفها تعنتاً وتعسفاً  وطريق آخر فتحه المشرع للمدعى عليه يعالج به رفع المدعى للدعاوى الكيدية

كذا للطرف ذي الشأن أن يطلب إلى القاضي ) قاضي األمور  "من قانون الشهر العقاري على ما يأتي :  27الفقرة الثانية من المادة 

، فيأمر به القاضي إذا تبين أن الدعوى التي نأشر بها أو  المستعجلة ( محو التأشير أو التسجيل المشار إليه في المادة الخامسة عشرة

 "ت لم ترفع إال لغرض كيدي محض سجل
 (2 )

، وكذلك لدائنه ال فحسب بطريق الدعوى غير المباشرة بل  . فيجوز إذن للمدعى عليه 

، أن يطلب من قاضي األمور المستعجلة محو التأشير بصحيفة الدعوى أو محو تسجيلها إذا أثبت  أيضاً بطريق مباشر ألنه ذو شأن

، أو غل يد دائنه عن التنفيذ على  ، الغرض منها غل يد المدعى عليه عن التصرف في عقاره أن هذه الدعوى دعوى كيدية محضة

 .  هذا العقار

والتأشير بصحيفة الدعوى أو تسجيلها ليس إال إجراء تمهيداً يراد به التحضير للتأشير بمنطوق الحكم النهائي الذي يصدر في 

، كان على هذا األخير أن يؤشر بمنطوق  المدعى في الدعوى التي شهرت صحيفتها. فإذا ما صدر الحكم النهائي لصالح  هذه الدعوى

.  ، أو في هامش تسجيل الصحيفة إذا كانت قد سجلت هذا الحكم في ذيل التأشير بصحيفة الدعوى إذا كانت هذه الحصيفة قد أشر بها

نطوق الحكم النهائي في الدعاوى المبينة بالمادة السابقة يؤشر بم "من قانون الشهر العقاري في هذا المعنى على أن  21وتنص المادة 

 "في ذيل التأشير بالدعوى أو في هامش تسجيلها 
 (1 )

  . 
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حة أو نفاذ تصرف الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بص "من قانون السجل العيني تنص على أن  91: رأينا أن المادة 

، وال تقبل الدعوى إال بعد تقديم  من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني

شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات 
 (9 )

. ويتبين من هذا النص أن شهر الدعاوى الواجبة الشهر في  " 

 ون السجل العيني يستوجب خطوات ثالثاً :قان

تضمن الطلبات الواردة في صحيفة الدعوى طلباً إضافياً هو إجراء التغيير في بيانات السجل العيني بما يقتضيه  –أوالً 

العقد في ، وجب أن تتضمن الطلبات طلبا بمحو القيد الخاص بهذا  . فإذا كانت الدعوى مثالً بطلب بطالن عقد مضمون هذه الطلبات

 –، رجع العقار إلى ملك المدعى بموجب القدي السابق  . فإذا ما خلت صحيفة العقار من هذا القيد بعد الحكم بمحوه السجل العيني

 .  ، ويعتبر القيد الممحو كأن لم يكن على القيد المحكوم بمحوه

طلب إجراء التغيير في بيانات السجل العيني على ، بما فيها  التأشير في السجل العيني بمضمون الطلبات في الدعوى –ثايناً 

 .  النحو سالف الذكر

 .  ، وال يجوز قبول الدعوى إال بتقديم هذه الشهادة تقديم شهادة تدل على حصول التأشير على الوجه المتقدم الذكر –ثالثاً 

                                                                                                                                                                    

 "، على الوجه اآلتي :  من قانون الشهر العقاري 29، المقابلة للفقرة الثالثة من المادة  الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق

 .  "وتحصل التأشيرات والتسجيالت المشار إليها بعد قيد الدعوى بجدول المحكمة وإعالنها 

، إال أن  من المشروع ( 21لى حاله في المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) الفقرة الثانية من المادة بقى هذا النص ع ( 2) 

الواردة في نص قانون الشهر العقاري  "كذا للطرف ذي الشأن  "بدالً من عبارة  "كذلك لذي الشأن  "نص المشروع أدق إذ يقول 

 .  ق فهي تتسع لتشمل المدعى عليه والدائن وكل ذي شأن آخر، وواضح أن العبارة األولى أد الحال

. وأضيف في  من المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق 25بقى هذا النص على حاله في الفقرة األولى من المادة  ( 1) 

، الصادرة في  ألحكام الواجب تسجيلهاويتم التأشير بالنسبة ل "هذه فقرة ثانية تجري على الوجه اآلتي :  25المشروع إلى المادة 

. ويتبين من هذا النص أن الحكم  "، عقب تسجيل هذه األحكام  دعاوى االستحقاق ودعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية

ر به ال يجوز . بل إن التأشي ، وال يكتفي بالتأشير به النهائي في دعاوى االستحقاق وفي دعاوى صحة التعاقد يجب تسجيله استقالالً 

 .  إجراؤه إال بعد أن يتم تسجيل الحكم

 .  251أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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، بعد أن تكون صحيفتها قد شهرت  وبعد هذه الخطوات الثالث يسار في نظر الدعوى
 (2 )

 .  ، إلى أن يبت فيها بحكم نهائي 

يؤشر  "من قانون الشهر العقاري على أن  95، إذ تنص المادة  ويجب أن يؤشر في السجل العيني بمنطوق هذا الحكم النهائي

 .  "في السجل العيني بمنطوق الحكم النهائي الصادر في الدعوى المبينة في المادة السابقة 

 عاوى من أثر في قانون الشهر العقاريما يترتب على شهر الد - 151

يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الخامسة عشرة أو  "من قانون الشهر العقاري على أنه  21: تنص المادة  

 ، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية على الغير الذي ، إذا تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون التأشير بها أن حق المدعى

 "كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما 
 (1 )

  . 

، والغير هنا هو من ترتب له حق عيني على  ويتبين من هذا النص أن شهر الدعاوى السابق ذكرها يكون حجة على الغير

، فقد  ، ثم رفع البائع دعوى بفسخ البيع . فإذا فرض أن عقاراً بيع وأن عقد البيع سجل العقار محل الدعوى وقام بشهره طبقاً للقانون

، وقيد  . فإذا تصرف المشتري في العقار بأن رهنه مثالً  قدمنا أنه يجب أن يؤشر على هامش تسجيل البيع بصحيفة دعوى الفسخ

قد المفسوخ كأن ، ثم صدر الحكم بفسخ البيع وللفسخ أثر رجعي إذ يعتبر الع الدائن المرتهن الرهن قبل صدور الحكم في دعوى الفسخ

، فهل يحتج بفسخ البيع على الدائن المرتهن فيعتبر أنه قد ارتهن من مالك قد فسخ عقده أي من غير مالك  لم يكن كما هو معروف

 فيكون الرهن باطالً؟ هنا يجب التمييز بين حالتين :

، أي بعد التأشير بصحيفة الدعوى على  ) الحالة األولى ( أن يكون الدائن المرتهن قد قيد حق الرهن بعد شهر دعوى الفسخ 

.  ، فيسترد البائع العقار بعد فسخ البيع خالياً من الرهن . وفي هذه الحالة يكون الحكم بفسخ البيع حجة عليه هامش تسجيل البيع

ر أن هناك دعوى ، فلو أنه كان ال يعلم وقت أن ارتهن العقا ويستوي في ذلك أن يكون الدائن المرتهن سيء النية أو حسن النية

. ذلك ألن شهر صحيفة الدعوى يفرض  ، فإن الحكم بالفسخ يكون مع ذلك حجة عليه مرفوعة بفسخ البيع أي لو أنه كان حسن النية

، إذ كان من  ، بسبق رفع دعوى الفسخ ، أو كان ينبغي أن يعلم معه فرضاً غير قابل إلثبات العكس أن الدائن المرتهن كان يعلم

.  قبل أن يقدم على ارتهان العقار أن يبحث في سجالت الشهر العقاري فيجد أن صحيفة دعوى الفسخ قد شهرت الواجب عليه

ويالحظ أن شهر الحكم النهائي بالفسخ على الوجه الذي قدمناه 
 (9 )

، فإن هذا الحكم يحتج به على  يكون على هذا النحو له أثر رجعي 

، أي من وقت  ، بل أيضاً من وقت شهر صحيفة الدعوى بالفسخ التي صدر فيها هذا الحكم ، ال من وقت شهره فحسب الدائن المرتهن

، فما تطلب القانون  متقدم على الوقت الذي شهر فيه الحكم وهذا األثر الرجعي هو األمر الجوهري المقصود بشهر صحيفة الدعوى

. فمنع القانون بهذه  رجعياً ينسحب إلى وقت شهر الدعوى شهر صحيفة الدعوى إلى ليجعل لشهر الحكم الصادر في هذه الدعوى أثراً 

                                                 

وكذلك لذي الشأن أن يطلب إلى القاضي ) قاضي األمور  "من قانون السجل العيني على ما يأتي :  51وتنص الفقرة الثانية من المادة  ( 2) 

، فيأمر به القاضي إذا  ) التأشير بمضمون الطلبات في الدعاوى واجبة الشهر ( 91المستعجلة ( محو التأشير المشار إليه في المادة 

 .  "تبين أن الدعوى التي أشر بها لم ترفع إال لغرض كيدي محض 

يترتب على  - 2 "، وتجري على الوجه اآلتي :  من المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق 29ة يقابل هذا النص الماد ( 1) 

، يكون حجة  ، إذا ما تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة الثالثة عشر أو التأشير بها أن حق المدعى

على أنه إذا تم شهر هذا الحكم بعد خمس  - 1.  ريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بهاعلى من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تا

 ً . وتبدأ مدة الخمس سنوات بالنسبة لألحكام  ، فال يكون حجة إال من تاريخ إجراء هذا الشهر سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا

ال يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل و - 9.  النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ العمل به

، بحيث إذا لم يشهر في خالل  . وقد زاد المشروع الجديد الفقرة الثانية يستحث بها شهر الحكم "التأشير أو التسجيل المشار إليهما 

 ً ، بدالً من أن تنسحب حجيته إلى  هذا الشهر، لم يكن حجة على الغير إال من تاريخ إجراء  خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا

. والمشروع الجديد يتمشى فيما استحدثه من هذا مع  الماضي من تاريخ شهر صحيفة الدعوى فيما إذا شهر في خالل الخمس السنوات

 .  ( 292من هذا القانون وسيأتي بيانها فيما يلي فقرة  99 قانون السجل العيني ) م

 "، وكان الواجب أن تكون على الوجه اآلتي :  ثالثة من المشروع الجديد أصبحت بهذه اإلضافة المستحدثة ناقصةولكن يالحظ أن الفقرة ال

، أو قبل شهر  وال يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المشار إليهما في الفقرة األولى

 .  "ة الحكم المشار إليه في الفقرة الثاني

 .  595أنظر آنفاً ص  ( 9) 
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، من أن يندفع إلى التصرف في العقار قبل صدور الحكم النهائي إذا توقع أن هذا  ، عندما ترفع عليه الدعوى الطريقة المدعى عليه

،  تصرف له المدعى عليه. وذلك بأن أوجب شهر صحيفة الدعوى حتى يكون الشهر حجة على من ي الحكم سيصدر لغير صالحه

، فيصبح الحكم حجة على الغير الذي تصرف له  وجعل لشهر الحكم النهائي أثراً رجعياً يستند إلى وقت شهر صحيفة الدعوى

 .  المدعى عليه

ي . في هذه الحالة ال يكون الحكم النهائ ) الحالة الثانية ( أن يكون الدائن المرتهن قد قيد الرهن قبل شهر دعوى الفسخ

، ويسترد البائع العقار من تحت يد المشتري بعد  ، ويبقى حق رهنه قائماً بالرغم من فسخ البيع ، حجة عليه ، حتى لو شهر بالفسخ

، أي ال يعلم وال  . ولكن يشترط في ذلك أن يكون الدائن المرتهن وقت أن ارتهن العقار حسن النية فسخ البيع محمالً بحق الرهن

هناك سبباً لفسخ البيع ويعتقد أن ملكية المشتري الراهن ملكية باتة ال عيب فهيا وال تقبل النقض يستطيع أن يعلم أن 
 (2 )

. فإذا كان  

، كان الحكم النهائي بالفسخ إذا شهر حجة عليه فيزول حق  سيء النية يعلم بعيب في ملكية المشتري أو أنها ملكية معرضة للفسخ

 .  ويسترد البائع العقار من تحت يد المشتري خالياً من الرهن،  الرهن بحكم األثر الرجعي للفسخ

، هي دعوى صحة التعاقد ) مثالً دعوى صحة ونفاذ البيع ( وشهر  ، بدالً من دعوى الفسخ وإذا فرض أن الدعوى المرفوعة

د شهر صحيفة دعوى صحة ونفاذ ، فإذا كان البائع قد باع العقار مرة ثانية وسجل المشتري الثاني عقده بع المشتري صحيفة الدعوى

. أما  ، فإن الحكم النهائي الذي يصدر في الدعوى متى شهر يكون حجة على المشتري الثاني كما سبق القول في الحالة األولى البيع

ال  ، ، حتى لو شهر ، فإن الحكم النهائي الصادر في دعوى صحة التعاقد إذا سجل المشتري الثاني عقده قبل شهر صحيفة الدعوى

. وحسن النية هنا ليس معناه مجرد عدم علم المشتري الثاني يسبق صدور بيع من  ، بشرط أن يكون حسن النية يكون حجة عليه

، إال إذا كان  ، وال يكون تسجيله باطالً  ، فإن المشتري الثاني في دعوى صحة التعاقد ال يكون سيء النية إذا سبق إلى التسجيل البائع

ئع لإلضرار بالمشتري األول متواطئاً مع البا
 (1 )

، وقد قدمنا أن التسجيل في قانون الشهر العقاري ال يبطله إال التواطؤ  
 (2 )

  . 

                                                 

ويعتبر الغير حسن النية إذا كان ال يعلم وال يستطيع  "من قانون الشهر العقاري تنص في فقرة ثالثة على ما يأتي :  21كانت المادة  ( 2) 

 15، ولذا صدر مرسوم في  . وقد تبين أن ذكر هذه الفقرة جاء على سبيل الخطأ المادي "أن يعلم بالسبب الذي تستند إليه الدعوى 

 .  ( 2هامش  511ص  119فقرة  5بحذفها تصحيحاً للصن ) الوسيط  2551سبتمبر سنة 

يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته أو فسخه أو  "مدني على أنه  2995وتنص المادة 

. ويمكن اعتبار هذا النص تطبيقاً  "ا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن ، إذ إلغاؤه أو زواله ألي سبب آخر

، فيفرض فرضاً غير قابل إلثبات العكس أن الدائن المرتهن يكون سيء النية إذا كان قد قيد رهنه  من قانون الشهر العقاري 21للمادة 

وأنظر أيضاً  – 715ص  529فقرة  5، وذلك للتوفيق ما بين النصين) الوسيط  بعد شهر صحيفة دعوى الفسخ كما سبق القول

 .  ( 515وفقرة  952فقرة  2الوسيط 

، ألن  والغير الذي كسب حقه وشهره قبل شهر صحيفة الدعوى يجب أن يكون قد كسب هذا الحق بعقد جدي ال بعقد صوري وال بعقد باطل

، فيقف في مضمار المفاضلة مع عقد  العقد الباطل آثاراً قانونية لم تكن له قبل الشهر الشهر ال يمكن أن يرتب للعقد الصوري وال

. وأنظر أنور سلطان في  واألحكام المشار إليها فيه ( 2هامش  511ص  119فقرة  5جدي ولو كان غير مسجل ) أنظر الوسيط 

 .  29حسن كيرة ص  – 122ص  219فقرة  2591البيع الطبعة الثانية سنة 

ويجب التمييز بين تحديد معنى حسن النية بالنسبة إلى دعاوى الطعن في التصرف ) كدعوى الفسخ ودعوى اإلبطال ( ودعاوى  ( 1) 

من قانون الشهر  21. وبعد أن حذفت الفقرة الثالثة من المادة  ، وتحديد معنى حسنة النية بالنسبة إلى دعاوى صحة التعاقد االستحقاق

، أصبح القضاء  ، وهي الفقرة التي كانت تحدد معنى حسن النية ( 2هامش  529سابق بيانه ) أنظر آنفاً ص العقاري على الوجه ال

. فحسن نية المشتري بالنسبة إلى دعاوى الطعن في التصرف  ، كل حالة بما يالئمها حراً في تحديد هذا المعنى في الحاالت المختلفة

، أو عدم  عيب سند البائع وقت تعاقد المشتري معه في دعاوى الطعن في التصرفودعاوى االستحقاق يجب أن يكون عدم العلم ب

، فال يصح أن يكون مجرد علم المشتري الثاني  . أما في دعاوى صحة التعاقد العلم بانعدام هذا السند بتاتاً في دعاوى االستحقاق

، ومن حق المشتري  سجل وال يزال البائع مالكاً لما يبيع. فالتصرف السابق غير م بسبق تصرف البائع في العقار نافياً لحسن نيته

، والمالك على كل حال لم يتجرد عن  ، فقد يكون هذا التصرف معيباً  الثاني أن يشتريه من المالك ولو سبق للمالك التصرف فيه

، بأن أقدم على الشراء وهو عالم  ول. وإنما يكون المشتري الثاني سيء النية إذا تواطأ مع البائع على اإلضرار بالمشتري األ ملكيته

، وبادر إلى تسجيل عقده قبل أن يتمكن المشتري األول من شهر صحيفة دعواه بصحة ونفاذ  بالبيع األول متواطئاً في ذلك مع البائع

ي مجاوزة . وأنظر ف 251شفيق شحاتة فقرة  – 999ص  – 957ص  159فقرة  5. أنظر في ذلك ما قدمناه في الوسيط  البيع األول
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 ما يترتب على شهر الدعاوى من أثر في قانون السجل العيني – 151

، إذا  يني أن حق المدعىيترتب على التأشير بالدعاوى في السجل الع "من قانون السجل العيني على أنه  99: تنص المادة  

 ً ، يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق وأثبتت  تقرر بحكم مؤشر به طبق القانون خالل خمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا

$ . وتبدأ مدة الخمس السنوات بالنسبة إلى األحكام  لمصلحتهم بيانات في السجل ابتداء من تاريخ التأشير بهذه الدعاوى في السجل

. ويتبين من  "النهائية القائمة وقت العمل بهذا القانون من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون اإلصدار  $ 529

 هذا النص أنه يجب التمييز بين حالتين :

خالل خمس  ) الحالة األولى ( أن يؤشر بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي شهرت صحيفتها في السجل العيني في

سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً 
 (1 )

، ممن ترتبت لهم حقوق عينية  . وفي هذه الحالة يكون الحكم النهائي حجة على الغير 

. فإذا كانت الدعوى  ، بأثر رجعي ينسحب إلى وقت شهر صحيفة الدعوى على العقار وأثبتت لمصلحتهم بيانات في السجل العين

، ولكن البائع  ، وكان المشتري قد رتب رهناً على هذا العقار البائع يفسخ بيع عقار صادر منه ومقيد فيا لسجل العينييطالب فيها 

، فإن الحكم النهائي الصادر بفسخ البيع إذا أشر به  شهر صحيفة دعوى الفسخ قبل أن يقيد الدائن المرتهن حق رهنه في السجل العيني

،  ماضي أي إلى وقت شهر صحيفة دعوى الفسخ ويكون حجة على الدائن المرتهن ولو كان حسن النيةفي السجل يستند أثره إلى ال

. أما إذا قيد الدائن المرتهن حق رهنه في السجل العين قبل  ، ويسترد البائع من المشتري العقار خالياً من هذا الحق فيزول الرهن

، ويبقى حق  ، ال يكون حجة على الدائن المرتهن أشر به في السجل العيني، حتى لو  ، فإن الحكم بالفسخ شهر صحيفة دعوى الفسخ

، في قانون السجل العيني بخالف  . وهنا ، ويسترد البائع من المشتري العقار محمالً بهذا الحق رهنه قائماً بالرغم من فسخ البيع

. فما دام هذا الدائن قد قدي حق رهنه  ظل حق رهنه قائماً ، ال يشترط أن يكون الدائن المرتهن حسن النية حتى ي قانون الشهر العقاري

، فيبقى حقه قائماً  ، فإن لقيد حقه حجية مطلقة ال يزيلها سوء النية بل وال التواطؤ في السجل العيني قبل شهر صحيفة دعوى الفسخ

، فيسترده  لمرهون من تحت يد المشترييحتج به على البائع حتى بعد صدور حكم نهائي بفسخ البيع وبعد استرداد البائع العقار ا

 .  مثقالً بحق الرهن

) الحالة الثانية ( أن يؤشر بالحكم النهائي الصادر في الدعوى التي شهرت صحيفتها في السجل العيني ويكون التأشير بعد 

العيني أن يمنح من صدر  . وفي هذه الحالة لم يرد المشرع في قانون السجل انقضاء خمس سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً 

، فسكت عن أن يجعل للتأشير بالحكم أثراً رجعياً  الحكم لصالحه الميزة التي منحها له فيما لو أشر بالحكم في خالل الخمس السنوات

 ، وحثاً لمن صدرت أحكام لمصلحتهم على أال ، وذلك جزاء له على تأخره في التأشير بالحكم يستند إلى وقت شهر صحيفة الدعوى

ونفرضه  –، وال ينتج التأشير بالحكم  . ومن ثم تسري القواعد العامة في هذه الحالة يتأخروا عن التأشير بها أكثر من خمس سنوات

.  ، دون أثر رجعي يستند إلى وقت شهر صحيفة دعوى الفسخ أثره إال من وقت التأشير به في السجل العيني –حكماً بفسخ البيع 

، كان الحكم  ، وقيد الدائن المرتهن حقه في السجل العيني بعد التأشير بحكم الفسخ رهن مثالً على العقاروعلى ذلك إذا ترتب حق 

                                                                                                                                                                    

من  1/  21من قانون الشهر العقاري من المادة  1/  21واضعي قانون الشهر العقاري الغرض الذي قصدوا إليه عندما نقلوا المادة 

 .  2هامش  957ص  159فقرة  5: الوسيط  2519قانون التسجيل الصادر في سنة 

 .  29ص – 25وقارن حسن كيرة ص  – 919أنظر آنفاً ص  ( 2) 

، والتي لم تكن قد أشر بها طبقاً ألحكام قانون الشهر العقاري التي  األحكام التي صدرت أو تصدر قبل العمل بقانون السجل العينيو ( 1) 

، ويوجب هذا القانون التأشير بها في خالل  ، ينسحب عليها قانون السجل العيني بأثر رجعي صدرت أو تصدره هذه األحكام في ظله

وقت صيرورتها نهائية وإال كان في ذلك عنت ال مبرر له إذ يحتمل أن يكون قد انقضى هذا الميعاد أو كاد ، ال من  خمس سنوات

. فيكون أمام من صدرت هذه األحكام لمصلحتهم  ، بل من وقت العمل بقانون السجل العيني ينقضي وقت العمل بقانون السجل العيني

وون بذلك مع من تصدر أحكام لمصلحتهم منذ العمل بقانون السجل العيني فهؤالء ، ويتسا خمس سنوات كاملة للتأشير بهذه األحكام

 .  أمامهم أيضاً خمس سنوات كاملة منذ صيرورة األحكام نهائية للتأشير بها

حكامهم ، أن يؤشروا بأ ، بموجب أحكام هذا القانون األخير ويالحظ أن من صدرت أحكام لمصلحتهم في ظل قانون الشهر العقاري كان لهم

. فإذا ما أدركهم قانون  ، فينسحب أثر التأشير بالحكم إلى وقت شهر صحيفة الدعوى في أي وقت ولو بعد انقضاء خمس سنوات

.  ، ال يصبح أمامهم إال خمس سنوات منذ نفاذ قانون السجل العيني للتأشير بأحكامهم السجل العيني ولم يكونوا قد أشروا بأحكامهم

، فإن أثر التأشير ال ينسحب إلى وقت شهر صحيفة  ، ثم أشروا بها بعد ذلك عاد دون أن يؤشروا بهذه األحكامفإن انقضى هذا المي

 .  ، بل ال يكون التأشير أثر إال من وقت التأشير بالحكم الدعوى
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. أما إذا قيد الدائن  ، واسترد البائع من تحت يد المشتري العقار خالياً من هذا الرهن حجة على هذا الدائن وزال حق رهنه بفسخ البيع

، فإن التأشير بالحكم  ، بل ولو بعد شهر صحيفة هذه الدعوى ، ولو بعد رفع دعوى الفسخ الفسخالمرتهن حق رهنه قبل التأشير بحكم 

هناك دعوى  $ 521$ ، حتى لو كان سيء النية أي كان يعلم وقت أن ارتهن العقار أن  بالفسخ ال يكون حجة على الدائن المرتهن

، ويسترد البائع من تحت يد  فيبقى حق رهنه قائماً بالرغم من فسخ البيع.  ، بل ولو كان متواطئاً مع المشتري مرفوعة بفسخ البيع

. ذلك أن قيد الرهن في السجل العيني له حجية مطلقة كما قدمنا ال يزيلها سوء النية وال  المشتري العقار المرهون مثقالً بهذا الحق

، فيكون قيد الرهن حجة عليه إلى وقت  ورة الحكم نهائياً ، ثم إن البائع لم يؤشر بحكم الفسخ إال بعد خمس سنوات من صير التواطؤ

 .  ، حتى لو كان قد شهر صحيفة دعوى الفسخ قبل ذلك التأشير بالحكم

 إجراءات الشهر -المبحث الثاني

 إجراءات الشهر في قانون الشهر العقاري -المطلب األول
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، ويرجع فيها إلى ما  ، فهي إجراءات تغلب فيها الناحية العملية الشهر العقاري: نوجز القول في إجراءات الشهر في قانون 

 .  جرى عليه العمل في مكاتب الشهر العقاري وهو ما يضيق عنه هذا الكتاب

، ويمكن الرجوع إلى قانون الشهر العقاري ) في الباب األول منه ( لإللمام  ( تنظيم مكاتب الشهر 2ونستبعد من بحثنا : ) 

هذا التنظيم ب
 (2 )

، ألن الكالم  ( إجراءات قيد الحقوق العينية التبعية ) في الباب الخامس من قانون الشهر العقاري ( 1)  $ $527 .  

( إجراءات شهر حق اإلرث ) في باب السادس من  9. )  فيها يكون عند الكالم في التأمينات العينية في الجزء العاشر من الوسيط

، فقد سبق بيانها  قاري (قانون الشهر الع
 (1 )

( وقد مضى القول في المحررات الواجب شهرها ) في الباب الثاني من قانون  5. )  

،  ، فيعرض ألحكام وقتية . أما الباب السابع واألخير من قانون الشهر العقاري ، وهو ما قدمناه في المبحث األول الشهر العقاري (

 .  سيأتي بيان بعضها في موضعه

                                                 

، وتتولى  ختصاص كل منها، يعين بمرسوم دائرة ا أنشأ قانون الشهر العقاري مكاتب للشهر العقاري في المديريات والمحافظات ( 2) 

، يعين بقرار من وزير العدل اختصاص كل  . ويلحق بكل مكتب مأموريات شهر المحررات التي تقضي القوانين بتسجيلها أو بقيدها

صور  ، ويتولى إدارة مكاتب الشهر العقاري ومراقبتها وحفظ ، وانشأ القانون مكتباً رئيسياً مقره مدينة القاهرة يرأسه أمين عام منها

. وتقوم مكاتب الشهر بإثبات المحررات في دفاتر الشهر  لجميع المحررات التي شهرت فيها وصور من الفهارس الخاصة بها

، وبحفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات  . وبتصوير المحررات التي يطلب شهرها والتأشير عليها بما يفيد شهرها

،  ، وبالتأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي رس المحررات التي تشهر، وبإعداد فها المختصة بصور منها

. ونص القانون على صدور  ، وبالترخيص في اإلطالع والكشف النظري وبإعطاء الصور التي تطلب من المحررات التي تم شهرها

لى التنظيم الداخل لمكاتب الشهر العقاري والمأموريات ، وع مرسوم بالئحة تنفيذية تشتمل على تنظيم دفاتر الشهر ودفاتر الفهارس

 .  2551أغسطس سنة  25. وقد صدر هذا المرسوم فعالً بالالئحة التنفيذية في  وسير العمل فيها

مصلحة ، وتتبع هذه المكاتب  أما المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق فينشئ في كل محافظة مكتباً للشهر العقاري والتوثيق

.  ، يعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل منها . ويلحق بكل مكتب مأموريات للشهر والتوثيق الشهر العقاري والتوثيق

، وحفظ صور المحررات التي شهرت أو  وتتولى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إدارة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق ومراقبتها

. واختصاصات مكاتب الشهر العقاري في المشروع مماثلة تقريب الختصاصات هذه  الفهارس الخاصة بهاوثقت فيها وصور من 

 .  المكاتب في قانون الشهر العقاري

رئيسه األمين العام وأعضاؤه ستة يعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة  –من قانون الشهر العقاري مجلس للشهر العقاري  9وتنشئ المادة 

تعرض عليه مشروعات القوانين  –ت يكون من بينهم من يمثل جهة القضاء ومصلحة المساحة وبيوت االئتمان العقاري ثالث سنوا

، وبحث ما يقدم  ، وله اقتراح ما يرى إدخاله على نظام الشهر من تعديالت واللوائح والقرارات والمنشورات المتعلقة بالشهر العقاري

 .  ، إذ لم يشر إليه في نصوصه لغى المشروع الجديد هذا المجلس. وقد أ من اقتراحات في هذا الشأن

 .  19وفقرة  17أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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، والباب الرابع في  فال يبقى من أبواب قانون الشهر العقاري إال بابان : الباب الثالث في إجراءات الشهر بوجه عام

. ويتبين من الرجوع إليهما أن هناك مسائل  في إيراد إجراءات الشهر موجزة على هذين البابين –. ونقتصر  التأشيرات الهامشية

. ) ب ( مشروع المحرر المراد شهره والتأشير  الشهر والتأشير عليه بقبول إجراءات الشهر( طلب  2أربعاً تستوجب البحث : ) 

 .  . ) د ( التأشير الهامشي . ) ج ( توقيع المحرر وعملية التسجيل عليه بصالحيته للشهر
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التي يقع العقار في دائرة اختصاصهان موقعاً عليه من صاحب الشأن  ، للمأمورية ، من أصل وصورتين : يقدم طلب الشهر
 (

2 )
أو من يقوم مقامه قانوناً كوكيل أو ولي أو وصي أو قيم  

 (1 )
،  ، فضالص عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة . ويجب أن يشتمل 

خص اسمه ولقبه وسنه وجنسيته ومحل إقامته ، وعلى األ البيانات اآلتية : ) أوالً ( البيانات الدالة على شخصية كل طرف
 (9 )

واسم  

، ويرفق بالطلب التوكيل  ، كما في حالة قيام وكيل أو وصي أو قيم بإجراء الشهر . ويجب أن يتبين صفة مقدم الطلب أبيه وجده ألبيه

، وعلى األخص بيان موقعه  في تعيين العقار . ) ثانياً ( البيانات الالزمة والمفيدة أو قرار المحكمة أو أي مستند آخر يفيد هذه الصفة

، وغن كان من أراضي البناء أو  ، فإن كان من األراضي الزراعية وجب ذكر اسم الناحية والحوض ورقم القطعة وحدوده ومساحته

، وجب  تر المكلفة. وإذا اقتضى التصرف تغييراً في دفا من العقارات المبنية وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد

أن يتضمن الطلب بياناً عن رقم المكلفة الخاصة بالعقار وسنتها واسم صاحب التكليف حسبما هو ثابت في آخر ورد للمال أو قسيمة 

. ويقرن الطلب بما يؤيد بيانات التكليف من مستندات ليتسنى للمأمورية  العوايد أو من وقاع مستخرج رسمي من دفاتر المكلفات

، حتى تكون كاشفة عن جميع التطورات التي طرأت على الملكية  ا واتخاذ الالزم نحو إجراء التغيير في دفاتر المكلفاتمراجعته

 .  . وعلى األخص ارتفاقات الري والصرف . ويجب أيضاً أن يتضمن الطلب بيان الحقوق العينية المقررة على العقار العقارية

.  ، وبيان المقابل ) من ثمن أو بدل ( أو مقدار الدين ) في حالة الرهن ( إن وجد ) ثالثاً ( بيان موضوع المحرر المراد شهره 

، وذلك في العقود واإلشهادات وأحكام صحة التعاقد  ) رابعاً ( البيانات الخاصة بأصل حق الملكية أو الحق العيني محل التصرف
 (5 

)
، ورقم  ، وطريق انتقال الملكية أو الحق العيني إليه هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العيني السابق. ويجب أن تشتمل  

. ويقرن الطلب باألوراق والمستندات المؤيدة لهذه البيانات  وتاريخ شهر عقد التملك إن كان قد شهر
 (9 )

،  . وال يقبل من المحررات 

                                                 

، المتصرف أو  ، بل يكفي توقعي أحد أطراف التعاقد وليس من الضروري أن يوقع الطلب جميع أصحاب الشأن في المحرر ( 2) 

، يكفي أن يوقع  ، كصحف الدعاوى واألحكام في غير ذلك من المحررات. و المتصرف إليه إذا كان الطلب يتعلق بعقد أو إشهاد

 .  الطلب من كان المحرر لصالحه

 .  من المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق 25أنظر العبارة األخيرة من المادة  ( 1) 

حب الشأن فيه صحيحاً وملزماً قبل مصلحة الشهر ، فيصبح كل إخطار يوجه إلى صا ويصح االكتفاء بذكر محل اإلقامة المختار ( 9) 

 .  العقاري

، فال يعفى طالب الشهر من تقديم جميع المستندات التي يقدمها صاحب  وقد اعتبر الحكم بصحة التعاقد مجرد إثبات لحصول التعاقد ( 5) 

. ولو سمح بشهر حكم صحة التعاقد دون  دالشأن في العقود واإلشهادات غير المتنازع عليها فلم تقتض استصدار حكم بصحة التعاق

، ألمكن من يشاء التحلل من تقديم المستندات المثبتة ألصل حق الملكية أن يتوطأ مع المتعاقد اآلخر على إقامة دعوى بصحة  مراجعة

 .  ، ثم شهر الحكم الذي يصدر دون تقديم المستندات التعاقد

، ما  ، على العقود واإلشهادات وأحكام صحة التعاقد ع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق) سادساً ( من المشرو 12هذا وقد زادت المادة 

، وكذلك توثيق  ، وأحكام تثبيت الملكية إذا بنيت على اإلقرار بأصل االلتزام أو على التسليم للمدعى بطلباته أحكام القسمة "يأتي : 

. وذلك حتى ال تشهر أحكام يحتمل أن يكون  "، وأوامر االختصاص  محضر الجلسةالصلح بين الخصوم أو إثبات ما اتفقوا عليه في 

 .  ، وحتى يقضي على كل محاولة في اإلستيالء على أملك الغير عن طريق هذا التواطؤ الخصوم قد تواطؤوا على استصدارها

على النموذج المعدل لذلك في  "دم طلبات الشهر ( على أن نق 25 وقد نص المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ) م ( 9) 

. وأريد بوضع نموذج لطلب الشهر التيسير لجمهور المتعاملين في أن يعرفوا ما يجب أن  "مقابل رسم قدره خمسون مليماً لكل وحدة 

. وقد أعد أيضاً  الطلب ، فيمكن الطالب أن يعتمد على نفسه في إعداد يتضمنه الطلب من البيانات وما يجب تقديمه من المستندات

، بحيث ال يتوالها إال من يجيدها ويكون معروفاً بحسن الخلق فال يستغل  مشروع قانون بتنظيم مهنة الوساطة في أعمال الشهر
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، ففي حالة تلقي البائع أو  ( المحررات التي سبق شهرها 2، إال المحررات اآلتية : )  ة أو الحق العينيفيما يتعلق بإثبات أصل الملكي

( التصرفات التي تتضمن تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت تم قبل أو  1. )  الراهن الملكية بعقد أو حكم سبق شهره يكتفي بتقديمه

.  ، والمقصود بذلك الوصية ألنها لم تكن خاضعة للشهر قبل هذا التاريخ العقاريتاريخ العمل بقانون الشهر  2551يناير سنة 

، فال عبرة إذن بتاريخ تحرير  2551، قبل أول يناير سنة  ، وقبلها الموصي له ، ومات الموصي ويشترط أن تكون الوصية قد تمت

( المحررات التي ثبت تاريخها  9. )  وصي له قبل هذا التاريخ، بل العبرة بانتقال الملكية إلى الم ، وال بتاريخ وفاة الموصي الوصية

، ألن الملكية كانت تنتقل قبل هذا التاريخ فيما بين  2519تاريخ العمل بقانون التسجيل الصادر في سنة  2515قبل أول يناير سنة 

كم العقد المسجل من حيث انتقال الملكية فيم يعتبر في ح 2515، فالعقد الذي ثبت تاريخه قبل أول يناير سنة  المتعاقدين بغير تسجيل

، فقد شوهد من استقراء الحوادث  . ويشترط أنيكون ثبوت التاريخ عن غير طريق وجود ختم أو توقيع إلنسان توفى ابين المتعاقدين

وترك  2515فى قبل سنة أن كثيراً من المتعاملين يلجأون إلى إثبات تاريخ عقود غير ثابتة التاريخ عن طريق ختمها بختم إنسان تو

، أو عن طريق تزوير توقيعه على هذه العقود  ختمه بعد وفاته
 (2 )

( المحررات التي تحمل تاريخاً غير ثابت سابقاً على سنة  5. )  

يخ . فما دام العقد غير ثابت التار ، إذا كان قد أخذ بها في محررات تم شهرها أو نقل التكليف بموجبها لمن صدرت لصالحه 2515

، فقد وجب أن يعتبر مستنداً ألصل هذه الملكية في ظل  قد اعتبر مستنداً ألصل الملكية في محرر تم شهره أو نقل التكليف بموجبه

،  ، إلى المستندات التي تعتبر أصالً للملكية من هذا القانون ) في أحكامه الوقتية ( 99. وقد أضافت المادة  قانون الشهر العقاري

، إذا كان المحرر الذي يراد شهره قد تم توقيعه أو التصديق  2515تحمل تاريخاً غير ثابت سابقاً على أول يناير سنة  المحررات التي

. ذلك ألن المحرر المراد شهره يكون  2515على اإلمضاءات فيه أو صدر بشأنه حكم بصحة التعاقد أو التوقعي قبل أول يناير سنة 

، وأشر عليه من قلم استعالم المساحة بختم  2519ائياً طبقاً ألحكام قانون التسجيل الصادر في سنة في هذه الحالة قد تمت مراجعته نه

، فال يسري عليه قانون الشهر العقاري  ، وتم توثيقه أو التصديق على التوقيع فيه وسدد عنه الرسم "نظر  "
 (1 )

  . 

 "بدفتر أسبقية الطلبات  "ويدون الطلب 
 (9 )

. فإذا قدم للمأمورية طلبان متعارضان  خ وساعة تقديمه للمأمورية، مع ذلك تاري 

،  ، كما لو باع شخص عقاراً مرتين وتقدم المشتريان بطلبين للشهر يسبق إحداهما اآلخر بوقت معين أو أكثر في شأن عقار واحد

. فإذا كان الطلب األول تام  األولوجب بحث الطلب األسبق مع وقف الطلب أو الطلبات الالحقة إلى أن يتم التصرف في الطلب 

، وال يسلم إلى صاحبه إال بعد انقضاء فترة على تسليم الطلب  . ثم يبحث الطلب الثاني المزاحم . بحث وسلم إلى صاحبه اإلجراءات

. أما إذا كان  أيام، بحيث ال تجاوز الفترة سبعة  األول تساوي الفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما في دفتر أسبقية الطلبات

                                                                                                                                                                    

 .  الجمهور

 2515ل سنة يقضي بأن يستبعد من طرق إثبات التاريخ وجود توقيع أو ختم إلنسان توفى قب 2551لسنة  99وقد صدر القانون رقم  ( 2) 

 .  ، وقد سار قانون الشهر العقاري على هذا المبدأ في المحررات المقدمة مستنداً ألصل ملكية المتصف

أنظر في التعليمات التي أصدرتها مصلحة الشهر العقاري فيما إذا كان أصل الملكية هو التملك بالتقادم الطويل : محمود شوقي في  ( 1) 

وقد قنن المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق ما جرى عليه العمل في  – 71ص  – 79ص الشهر العقاري علماً وعمالً 

وإذا ثبت أن أصل الملكية أو الحق العيني ال يستند  "منه على الوجه اآلتي :  11هذا الصدد فيما استحدثه من نصوص في آخر المادة 

، فيكتفي بتقديم كشوف رسمية من دفاتر التكليف  وجود هاذ المحرر وتعذر تقديمه، أو ثبت  أساساً إلى محرر مما يعتبر مقبوالً لذلك

تثبت ورود العقار في تكليف المتصرف أو مورثه مدة خمس عشرة سنة سابقة على تقديم الطلب بالنسبة لألرض الزراعية وابتداء 

، بشرط أن يكون التكليف الحالي باسم الصادر  المبانيبالنسبة للعقارات المبنية الكائنة في المدن المربوطة بعوايد  2519من سنة 

منه التصرف أو مورثه تعزز في الحالتين بمحضر في الطبيعة إلثبات وضع يد المتصرف أو مورثه مدة خمس عشرة سنة سابقة 

لطبيعة إلثبات وضع يد ، بالنسبة للعقارات الكائنة في سكنات القرية المعفاة من الضرائب في ا . على أنه يكتفي على تقديم الطلب

، إذا تبين أن المحرر المقدم  . واستثناء من أحكام الفقرة األولى حتى تاريخ تقديم الطلب 2519المتصرف أو مورثه ابتداء من سنة 

 .  "، فال يقبل هذا المحرر في إثبات الغرض المشار إليه  إلثبات أصل الملكية أو الحق العيني يتعارض مع مستند المالك الحقيقي

من المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق وهي  19ويبين في هذا الدفتر مراحل العمل بالطلبات والمشروعات ) أنظر م  ( 9) 

 لسنة 15من قانون الشهر العقاري ) المعدلة بالقانون رقم  15. وقد نصت المادة  من قانون السجل العيني ( 1/  51تتمشى مع المادة 

، ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم شهر المحرر خالل سنة  يؤدي رسم قدره خمسون قرشاً عند تقديم الطلب "ى أن ( عل 2599

، وأدى عنه الرسم  . وتمتد هذه المدة سنة ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة األولى بأسبوعين طلباً باالمتداد من تاريخ قيد الطلب

 .  "المطلوب 
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. فإذا  ، فإنه يحدد لصاحب الشأن أجل الستيفاء النقص ال يجاوز خمسة عشر يوماً  الطلب األول ينقصه بعض البيانات أو المستندات

. أما  ، ويجب انقضاء الفترة الالزمة قبل تسليم الطلبات الالحقة ألصحابها ، فحص الطلب وسلم لصاحبه استوفى النقص في الميعاد

، رفع رئيس المأمورية األوراق إلى أمين مكتب الشهر الذي تتبعه  ذا لم يقم صاحب الشأن باستيفاء النقص في الميعاد المحددإ

 ً ، أو وقف اإلجراءات الخاصة  المأمورية فيقرر أمين المكتب إما سقوط أسبقية الطالب األول ويجب أن يكون هذا القرار مسببا

ف صاحب الطلب األول عن استيفاء النقص ال يرجع إلى تقصير منه بالطلبات التالية إذا كان تخل
 (2 )

. وبهذا تتقرر األسبقية فيما بين  

، ما لم يتقرر نهائياً سقوط أسبقية الطلب السابق  ، فيقدم الطلب السابق على الطلب الالحق الطلبات المتعارضة
 (1 )

  . 

. فمن الناحية الهندسية ألحق بالمأموريات أقالم استعالمات  الناحية القانونية، ومن  وبحث الطلب يكون من الناحية الهندسية

، وقد ينتقل القلم الهندسي لمعاينة العقار  ، وهذه تراجع الطلب من الناحية المساحية للتثبت من موقع العقار وحدوده ومسطحه هندسية

، بحث الطلب بعد  لطلب الهندسي بحث الطلب من الناحية المساحية. فإذا ما أتم ا على الطبيعة وتحديده بوضع عالمات حديدية عليه

، ثم تبحث  . فتتولى المأمورية بحث البيانات الواردة فيه للتأكد من مطابقتها لألوضاع المقررة قانوناً  ذلك من الناحية القانونية

. فإذا ما تم  دمة من البائع مثالً إثباتاً لملكيتهالمستندات المرافقة للطلب لتتثبت بوجه خاص من أصل الملكية بفحص المستندات المق

 "مقبول للشهر  "، أشرت المأمورية بالقبول للشهر بختم نقش عليه عبارة  بحث الطلب من الناحيتين الهندسية والقانونية
 (9 )

  . 

                                                 

،  ، أن يلجأ إلى نظام الشهر المؤقت ، أو من طولب باستيفاء بيان اليرى وجهاً له ويستطيع من قرار أمين المكتب سقوط أسبقية طلبه ( 2) 

، ولمن تقرر سقوط  لمن أشر على طلبه باستيفاء بيان ال يرى وجهاً له "من قانون الشهر العقاري على ما يأتي :  99إذ نصت المادة 

،  . وذلك في خالل عشرة أيام من وقت إبالغ قرار االستيفاء أو السقوط إليه . . ، أن يتقدم بالمحرر نفسه ب ذلكأسبقية طلبه بسب

، وتوثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه إن كان  . رقماً وقتياً بعد أداء الرسم . . ويطلب إلى أمين المكتب إعطاء هذا المحرر

، على أال يزيد مقدار هذه  إيداع كفالة قدرها نصف في المائة من قيمة االلتزام الذي يتضمنه المحرر، وبعد  من المحررات العربية

. وفي هذه الحالة يجب على أمين المكتب  ، ويجب أن نبين في الطلب األسباب التي يستند إليها الطالب الكفالة على عشرة جنيهات

، وأن يرفع األمر إلى قاضي األمور  ودفاتر الفهارس 92المشار إليه في المادة . رقماً وقتياً في دفتر الشهر  . . إعطاء المحرر

. ويصدر القاضي قراره على وجه السرعة بإبقاء الرقم الوقتي بصفة دائمة أو  الوقتية بالمحكمة االبتدائية التي يقع المكتب في دائرتها

. وال يجوز الطعن في القرارات التي تصدر على  . رها لشهر المحرربإلغائه تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون تواف

، وجب التأشير  إذا صدر قرار القاضي بإبقاء الرقم الوقتي "من نفس القانون على أنه  91. ونصت المادة  "هذا الوجه بأي طريق 

. وإذا صدر القرار بإلغاء  منها بالتصدير، واتخاذ باقي اإلجراءات وعلى األخص ما يتعلق  بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس

، ويرد  ، وتصادر الكفالة المتقدمة ذكرها بقوة القانون ، وجب التأشير بذلك في دفتر الشهر ودفاتر الفهارس الرقم الوقتي

 .  ". لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه  . . . المحرد

منه على إنشاء دفتر يومية تقيد فيه  17، ونص في المادة  لقانون الشهر العقاري والتوثيق نظام الشهر الموقتهذا وقد ألغى المشروع الجديد 

، على أن تدون في دفتر الشهر بعد مراجعتها في اليوم  ، فيتمكن مكتب الشهر من مراجعة المحررات التي تقدم إليه طلبات الشهر

، والتي  حررات المقدمة لمكاتب الشهر إذا ما قدم أكثر من محرر في شأن عقار واحد. ولمواجهة حاالت التعارض بين الم التالي

، نص على عدم جواز شهر محرر الحق قبل محرر سابق يتعارض معه إال إذا صدر قرار نهائي من  أغفلها قانون الشهر العقاري

ي يجوز فيها التظلم من قرارات المأمورية ومن . وتوسع المشروع في الحاالت الت أمين المكتب بإسقاط أسبقية المحرر السابق

، وفرض رقابة قضائية قبل التظلم لقاضي األمور المستعجلة حتى يستطيع ممثل المصلحة قبل الحكم إبداء وجهة  قرارات المكتب

 95 - 99ل ذلك المواد النظر الفنية التي قد ال تظهر بوضوح إذا ترك األمر للمذكرات التي تقدم لقاضي األمور الوقتية ) أنظر في ك

 .  من المشروع (

وفي حالة عدول أصحاب الشأن عن التسجيل ال يرد ما سبق دفعه من رسوم التسجيل حتى لو سلمت الجهة اإلدارية خطأ بأحقية دافع  ( 1) 

 وأنظر أيضاً نقض مدني –(  271ص  15رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  27الرسم في استرداده ) نقض مدني 

 17 – 195ص  25مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  25 – 291ص  25مجموعة أحكام النقض  2519يناير سنة  21

 .  2957ص  25مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة 

حدث أن تكون الحدود والمسطحات . ولكن كثيراً ما ي "مقبول للشهر  "واألصل أن تؤشر المأمورية على أصل الطلب بعبارة  ( 9) 

. فتجري المأمورية التصحيحات  ، وكذلك األمر فيما يتعلق بباقي البيانات الواردة في الطلب الخاصة بالعقار ال تطابق الواقع

ر . وتسترشد المأمورية في تحرير هذا اإلخطا "إخطار بالقبول للشهر  "، وتدون هذه التصحيحات في نموذج خاص اسمه  الالزمة
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 مشروع المحرر المراد شهره والتأشير عليه بصالحية للشهر – 154

، بعد أن تكون المأمورية قد ضبطت  رخيصاً لصاحب الشأن في إعداد المحرر المراد شهرهت "القبول للشهر  ": يعتبر  

، وتأكدت من مطابقة المحرر من ناحية الشكل لجميع الشروط المنصوص عليها في القانون  البيانات الخاصة بالعقار وأصل ملكيته

، وتأتي بعد ذلك  الخطوة األولى من المرحلة التمهيدية للشهر. وقد انتهت بالتأشير على الطلب بالقبول للشهر وهي  إلجراء الشهر

 .  الخطوة الثانية لهذه المرحلة التمهيدية وهي تحضير مشروع المحرر

 ً ، ويكون التحرير بالمداد  ، وجب أن يحرر على الورق األزرق الخاص المعد لذلك فإذا كان المحرر المراد شهره عرفيا

ً  يحفظ وتؤخذ منه صور فوتوغرافية، وهذا هو األصل الذي  األسود ، كان التحرير على ورق أبيض عادي  . وإذا كان المحرر رسميا

.  ، وتؤخذ من هذه الصورة الصور الفوتوغرافية ، وبعد توثيقه تحفظ منه الصورة األولى وهي محررة على الورق األزرق مسطر

. فيجب إذن أن يكون مشروع المحرر  "إخطار القبول للشهر  "وفي الحالتين يجب أن يشتمل المحرر على جميع البيانات الواردة في 

 .  ، وإال وجب تقديم طلب جديد برسم جديد وأسبقية جديدة صورة كاملة لما هو وارد في إخطار القبول من بيانات

، قدمه صاحب الشأن إلى المأمورية مقروناً به إخطار القبول أو صورة  ف الذكرفإذا أعد مشروع المحرر على النحو سال

، بحسب تاريخ وساعة  . فتقوم المأمورية بتدوينه الطلب المؤشر عليه بالقبول للشهر وجميع المستندات التي سبق تقديمها مع الطلب

، وجب بحث هذه  كثر من مشروع محرر خاص بنفس العقار. فإذا قدم للمأمورية أ "بدفتر أسبقية مشروعات المحررات  "،  تقديمه

، وإعادة المشروعات إلى أصحابها بنفس الترتيب بعد انقضاء فترة معادلة للفترة التي تقع بين  المشروعات بحسب ترتيب تقديمها

ميعاد تقديم كل منها بحيث ال تجاوز الفترة خمسة أيام 
 (2 )

  . 

، فإذا وجدت مطابقة أشرت  ن مطابقة البيانات الواردة فيه لبيانات الطلب الخاص بهوبحث مشروع المحرر يكون بالتثبت م

صالح للشهر  "، وذلك بوضع خاتم عليه في صدره وفي آخره من الناحيتين يسمى  المأمورية على مشروع المحرر بصالحيته للشهر

" 
 (1 )

  . 

 توقيع المحرر وعملية التسجيل  - 155

، فإذا ما تسلم صاحب الشأن  مشروع المحرر بالصالحية للشهر المرحلة التمهيدية إلجراءات الشهر: تنتهي بالتأشير على 

. فإذا  مشروع المحرر مؤشراً عليه بالصالحية للشهر قدمه إلى مكتب التوثيق المختص أو إلى أحد فروعه لتوقيعه من ذوي الشأن

                                                                                                                                                                    

، وما أسفر عنه بحثها لهذا الطلب من المستندات المقدمة ومن الدفاتر والخرائط والمرجع الموجودة  بما أدرجه مقدم الطلب من بيانات

،  ، وإذا لم يتقدم صاحب الشأن لتسلم اإلخطار في خالل ثالثة أيام من تاريخ تحريره "مقبول للشهر  ". ويختم هذا اإلخطار بختم  بها

 .  مع المستندات المقدمة منه في العنوان الذي بينه في الطلب أرسل إليه

. ولكن  ، حماية صاحب الطلب أو المشروع األول حماية مطلقة ، في الطلبات وفي مشروعات المحررات ولم يقصد بنظام األسبقية ( 2) 

. أما إذا تسلم صاحب الطلب  ى يحتفظ بأسبقيته، حت أريد منحه فترة مناسبة ليبادر إلى استكمال الخطوات الالزمة للشهر في أثنائها

، وبادر صاحب الطلب الثاني إلى تقديم مشروع محرره قبل صاحب الطلب  األول إخطار القبول فأهمل في تقديم مشروع المحرر

 .  ، فإن الثاني يكسب على األول أسبقية في دفتر مشروعات المحررات وينعكس الترتيب األول

، تبسيطاً لإلجراءات وتيسيراً على  المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق أسبقية المشروعات اكتفاء بأسبقية الطلباتهذا وقد ألغى 

إذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن  "من قانون الشهر العقاري على الوجه اآلتي :  99، فعدل المشروع المادة  أصحاب الشأن

، وأن تنقضي بين أبحاث الطلب السابق مؤشراً  حث هذه الطلبات وفقاً ألسبقية تقديمها في الدفتر المعد لذلك، يجب أن تب عقار واحد

، فترة معادلة للفترة التي  ، وإعادة الطلب الالحق أو مشروعه مؤشراً عليه بذلك عليه بالقبول أو مشروعه مؤشراً عليه بالصالحية

. وتحتسب الفترة المتقدم ذكرها عند إرسال نسخة الطلب أو   تجاوز هذه الفترة سبعة أيام، على أال تقع بين ميعاد كل من الطلبين

 .  "مشروع المحرر مؤشراً عليها لصاحب الشأن بالبريد من تاريخ اإلرسال 

،  البيانات مطابقة . وفي حالة ما إذا وجدت ، ووجب تقديم مشروع جديد ، لم يقبل مشروع المحرر وإذا كانت البيانات غير مطابقة ( 1) 

، ولم يتقدم صاحب الشأن لتسلم مشروع المحرر في خالل ثالثة أيام من تاريخ التأشير  وأشر على مشروع المحرر صالحيته للشهر

 .  ، تولت المأمورية إرسال المشروع إليه في محل إقامته المبين بالطلب عليه بالصالحية للشهر
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. وال  ذا كان عرفياً تولى مكتب التوثيق التصديق على توقيعات ذوي الشأن، وإ كان المحرر رسمياً تولى مكتب التوثيق عملية توقيعه

 .  تتم عملية التوقيع أو التصديق إال بعد دفع رسم التوثيق أو التصديق ورسوم التسجيل كاملة

مورية التي ، وهو المكتب الذي تتبعه المأ ثم يقدم صاحب الشأن المحرر بعد توقيعه لمكتب الشهر الكائن في دائرته العقار

. ويعطي مكتب  ، ويرفق بالمحرر جميع المستندات المؤيدة للصفة والتكليف وأصل الملكية تولت إتمام المرحلة التمهيدية للشهر

، ويبين في اإليصال المستندات التي قدمها صاحب الشأن مع  وتاريخه $ 511$ الشهر لمن قدم المحرر إيصاالً مبيناً به رقم الشهر 

. ورقم الشهر الذي يحمله اإليصال هو رقم مسلسل لكل محرر يقدم بحسب ترتيب تقديم المحررات  المحرر
 (2 )

، بحيث ال يتم شهر  

محرر إال في دور رقمه المسلسل 
 (1 )

  . 

 "بدفتر الشهر  "، ويسمى  وتتم عملية التسجيل بتدوين المحرر في دفتر يعد لذلك بكل مكتب
 (9 )

 ، وتثبت فيه المحررات 

. ويحفظ أصل المحرر المدون على الورق  ، وبحسب أسبقيتها في التقديم للمكتب بأرقام متتابعة وفقاً لتواريخ وساعات تقديمها للشهر

، أو الصورة األولى المحررة على الورق األزرق الخاص إن كان من المحررات  األزرق الخاص إن كان من المحررات العرفية

. أما الذي يدون في دفتر الشهر فرقم الشهر وتاريخ وساعة إجرائه واسم  اصة معدة لهذا الغرض، وذلك في أماكن خ الرسمية

. ويتولى مكتب الشهر التأشير  ، ونوع التعامل ، وبيان العقار ، واسم الصادر ضده هذا المحرر المحرر $ 517$ الصادر لمصلحته 

، مع ذكر تاريخ اليوم والشهر والسنة  يه رقمه المتتابع في هذا الدفترعلى المحرر بما يفيد تدوينه في دفتر الشهر بمحضر يبين ف

. ويوقع هذا المحضر أمين المكتب أو األمين المساعد  وبيان الساعة التي تم فيها التدوين
 (5 )

  . 

                                                 

. فإذا تباطأ صاحب  مشروعات المحررات هو نفس نظام األسبقية الذي يتبع في الشهر النهائي ونظام األسبقية في الطلبات وفي ( 2) 

. ولما كانت  ، فمن الجائز أن يسبقه إلى التسجيل النهائي صاحب المشروع الثاني الصالح للشهر المشروع األول الصالح للشهر

، مع أنه كان في جميع المراحل السابقة تالياً في  لحق العيني نهائياً ، فإن هذا األخير يكسب الملكية أو ا العبرة بالتسجيل النهائي

 .  األسبقية لصاحب المشروع األول

، فيتولى القسم إعادة بحثه للتثبت من أن تأشير المأمورية على مشروع  ويسلم المحرر المعد للشهر إلى قسم المراجعة بمكتب الشهر ( 1) 

، كما يتولى مراجعة المحرر من ناحية الرسوم  لصواب في أي بيان أو إجراء يتطلبه القانونالمحرر بالصالحية للشهر لم يجانب ا

، ويوقع مقدم المحرر على تعهد في صدر  ( للمحرر chemise. ويتولى قسم المراجعة عمل ملخص )  للتثبت من سالمة تقديرها

في أي عنوان آخر بينه في حالة ما إذا لم يتقدم لتسلمه في ظرف هاذ الملخص بقبوله رد المحرر إليه في عنوانه المبين في المحرر أو 

 .  ، إذا اتضح أن به نقصاً في اإلجراءات أو الرسوم يمنع من إجراء عملية الشهر عشرة أيام من تاريخ تقديمه

المحرر الذي حصل التأشير في ، مع ذكر الساعة ورقم  ويقفل العمل في دفتر الشهر في ذيل آخر محرر قدم للشهر في ذلك اليوم ( 9) 

، كل هذا حتى ال يشهر محرر بتاريخ يوم سابق على تاريخ تقديمه  ، ويوقع أمين المكتب أو األمين المساعد على هذه البيانات ذيله

بقرار من ، وموقعاً على كل ورقة فيه من األمين العام للشهر العقاري أو من يندب لذلك  . ويكون دفتر الشهر مرقم الصفحات للشهر

ديسمبر من أي سنة حرر محضر في ذيل آخر  92، فإذا ما انتهى العمل في  . ويفرد دفتر للشهر في كل مكتب لكل سنة وزير العدل

، في  ، اعتباراً من أول يناير التالي ، على أن يصير إثبات المحررات . وينتهي العمل في هذا الدفتر نهائياً  محرر في هذا التاريخ

  . دفتر جديد

بتنظيم الشهر العقاري بأن كالً  2551لسنة  225من القانون رقم  92و  17و  19وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا تقضى المواد  ( 5) 

من طلبات التسجيل ومشروعات المحررات والمحررات تثبت في دفاتر تعد لذلك بمأموريات ومكاتب الشهر العقاري حسب تواريخ 

بأسبقية رقم التسجيل في  –إن تما في يوم واحد  –لك ما يفيد أن السابق والالحق في التسجيل يتعين حتماً ، فإن في ذ وساعات تقديمها

، نظراً لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر  . وقد عنى المشرع بوضع هذا النظام ولم يترك األمر فيه لمحض الصدفة دفتر الشهر

م بالقانون المذكور أن ملكية  21و  29و  5. ذلك أن مؤدى نصوص المواد  ار واحدفي المفاضلة بين المتنازعين على ملكية عق

العقار ال تنتقل من البائع إلى المشتري إال بتسجيل عقد البيع أو بتسجيل الحكم النهائي بإثبات التعاقد أو بالتأشير بذلك الحكم على 

، حتى إذا ما حكم  حيفة يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله. وتسجيل هذه الص هامش تسجيل صحيفة الدعوى إذا كانت قد سجلت

له بطلباته فإن الحق الذي قرره الحكم ينسحب إلى تاريخ تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقاً للقانون دون أن يتأثر بما 

ص  11رقم  21جموعة أحكام النقض م 2511يصدر من البائع من تصرفات شهرت بعد هذا التاريخ ) نقض مدني أول مارس سنة 

مجموعة أحكام  2511فبراير سنة  29 – 555ص  5مجموعة أحكام النقض  2597مايو سنة  29. وأنظر نقض مدني  ( 571

 .  159ص  21النقض 
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تين ، قامت أقالم التصوير الشمسي التابعة لمكتب الشهر بإعداد صور فإذا ما تمت عملية التسجيل على هذا النحو

، أو من  . وتؤخذ هاتان الصورتان من أصل المحرر العرفي المدون على الورق األزرق فوتوغرافيتين من كل محرر تم شهره

، مع حفظ كل من أصل المحرر العرفي والصورة األولى من  الصورة األولى المدونة على الورق األزرق من أصل المحرر الرسمي

المعدة لذلك  أصل المحرر الرسمي باألماكن الخاصة
 (2 )

. وتسلم إحدى الصورتين الفوتوغرافيتين لصاحب الشأن  . كما سبق القول 

، وترسل الصورة الفوتوغرافية األخرى إلى  بعد التأشير عليها من أمين المكتب بمطابقتها لألصل وذكر اسم من سلمت الصورة إليه

إدارة المحفوظات التابعة للمكتب الرئيسي للشهر العقاري وذلك لحفظها فيها 
 (1 )

  . 

 التأشير الهامشي – 156

. ويقدم الطلب الخاص  : يثبت مكتب الشهر التأشير الهامشي في هامش المحرر المتعلق به أو في ورقة تلحق بهذا المحرر 

ر الهامشي لمكتب الشهر الذي تم فيه شهر المحرر المراد التأشير في هامشه بالتأشي
 (9 )

. ويجب أن يكون الطلب مشتمالً على اسم  

، وبيان نوع المحرر المراد التأشير في هامشه مع ذكر تاريخ  الطالب واسم أبيه وجده ألبيه ولقبه وصناعته وصفته ومحل إقامته

التأشير مع إيضاح تاريخ ونو عه ومضمونه والجهة التي صدر عنها كمكتب التوثيق إذا كان محرراً ورقم شهرهن والسند الذي يبيح 

 ً . ويجب أن يقرن الطلب بالسند الذي  ، وأسماء ذوي الشأن في السند الذي يبيح التأشير رسمياً وكالمحكمة التي أصدرته إذا كان حكما

 .  ، وبسائر األوراق المؤيدة له يبيح التأشير

،  بأرقام متتابعة حسب تاريخ وساعة تقديمها للمكتب "بدفتر أسبقية طلبات التأشير الهامشي  "درج طلبات الشهر الهامشي وت

،  . ولمكتب الشهر أن يحيل الطلب إلى مأمورية الشهر المختصة عند االقتضاء كما يبين في هذا الدفتر ما تم في شأن كل طلب منها

 .  ، ثم يعاد إلى مكتب الشهر لشهره حيث القبول والصالحية للشهرفيمر الطلب بمراحل الشهر من 

، وكانت المستندات المرافقة له تتيح لصاحبه حق شهره  فإذا أصبح الطلب مستوفياً لجميع البيانات التي يتطلبها القانون

بطريق التأشير الهامشي 
 (5 )

، مع بيان  ي ورقة تلحق بهذا المحرر، أثبت المكتب هذا التأشير في هامش المحرر المتعلق به أو ف 

                                                 

ر بأحد هذه ، قدم المحرر للشه وإذا كان المحرر المقدم للشهر يشتمل على عقارات تقع في دائرة اختصاص أكثر من مكتب واحد ( 2) 

. فإذا ما تم التسجيل سحبت صور فوتوغرافية وقدمت إلى المكاتب األخرى إلجراء التسجيل في كل مكتب على حدة وال  المكاتب

 .  ينتج التسجيل أثره إال في خصوص العقار الذي يقع في دائرة اختصاص المكتب الذي تم فيه التسجيل

، تولى مكتب الشهر استخراج صورة فوتوغرافية ثالثة من المحرر وترسل  في دفاتر المكلفةفإن كان موضوع المحرر يتطلب تعديالً  ( 1) 

، وذلك لتقوم المحافظة بإجراء التعديالت المترتبة على تسجيل المحرر في دفاتر  "ناقل التكليف  "، مبيناً عليها خاتم  إلى المحافظة

 .  الثة على نفقة صاحب الشأن، ويكون استخراج هذه الصورة الفوتوغرافية الث المكلفة

 .  مليم 999، وقدره  ويسدد على طلب التأشير الهامشي الرسم المقرر للطلبات ( 9) 

، ويحدد له أجالً  وإذا تبين أمين المكتب أن التأشير الهامشي لم يستوف البيانات أو المستندات الالزمة أبلغ الطالب أوجه النقض ( 5) 

. فإذا لم  ، ويمكن منحه أجالً آخر إذا اتضح أنه جاد في طلبه وأن االستيفاء يتطلب وقتاً أطول هذا األجل شهراً لتالفيها على أال يجاوز 

. وللطالب أن  ، أشر المكتب على الطلب بالحفظ مع بيان األسباب يستوف الطالب البيانات أو المستندات الالزمة في األجل المحدد

ل عشرة أيام من تاريخ إبالغه لقرار الحفظ المسبب رفع األمر إلى قاضي األمور الوقتية يطلب كتابة إلى أمين المكتب في خال

، وعلى أمين المكتب عرض األوراق فوراً على القاضي فإما أن يؤيد هذا قرار  بالمحكمة االبتدائية التي يقع مكتب الشهر في دائرتها

 .  وقرار قاضي األمور الوقتية نهائي ال يجوز الطعن فيه،  الحفظ أو يصدر قراراً بإجراء التأشير الهامشي المطلوب

، ,إذا كان الطلب  ، فإذا تم التأشير الهامشي به امتنع تنفيذ الطلب الثاني ، بحث الطلب األول وإذا تقدم طلبان متعارضان للتأشير الهامشي

الالحق إال بعد حفظ الطلب األول وانقضاء عشرة  ، امتنع على المكتب إجراء التأشير بالطلب األول غير مستوفي ومنح صاحبه أجالً 

 .  أيام وهي ميعاد التظلم أو الفصل في التظلم من قاضي األمور الوقتية

لمن حفظ طلبه أن يطلب  "منه على ما يأتي :  51، فنص في المادة  وقد عدل المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق هذه األحكام

، رفع األمر إلى قاضي األمور المستعجلة بالمحكمة  ، في خالل عشرة أيام من تاريخ إبالغ قرار الحفظ إليه إلى أمين مكتب الشهر

، بعد اإلطالع على األوراق وسماع أقوال ممثل  . ويصدر القاضي حكمه في خالل أسبوع على األكثر التي يقع مكتب الشهر بدائرتها

، تبعاً لتحقق أو تخلف الشروط التي يتطلب القانون توافرها إلجراء  امشي أو برفضه، بإجراء التأشير اله مصلحة الشهر العقاري

 .  ". وال يجوز الطعن في األحكام التي تصدر على هذا الوجه بأي طريق من طرق الطعن  التأشير
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 .  ، ويوقع على هذا التأشير أمين المكتب أو األمين المساعد تاريخ التأشير والساعة التي تم فيها

. ويبين في  ، أعطى المكتب صاحب الشأن شهادة تفيد حصول هذا التأشير فإذا ما تم إجراء الشهر بطريق التأشير الهامشي

، وكذلك تاريخ وساعة إجراء عملية التأشير الهامشي  ذي أجرى التأشير في هامشه وتاريخ وساعة شهرهالشهادة نوع المحرر ال

التي تعطي لصاحب الشأن في حالة التسجيل  $ 592$ . وتحل هذه الشهادة محل الصورة الفوتوغرافية  نفسها
 (2 )

  . 

                                                 

، وهي المحررات  2515يناير سنة الشهر بطريق اإليداع : ويوجد نظام الشهر بطريق اإليداع للمحررات الثابتة التاريخ قبل أول  ( 2) 

من قانون الشهر العقاري في أحكامه  95، فقد نصت المادة  التي ال تخضع لإلجراءات العادية الواردة في قانون الشهر العقاري

ى األحكام وال عل 2515ال يسري هذا القانون على المحررات التي ثبت تاريخها ثبوتاً رسمياً قبل أول يناير سنة  "الوقتية على أنه 

، بل تظل هذه المحررات واألحكام خاضعة من حيث اآلثار التي تترتب عليها ألحكام القوانين التي  التي صدرت قبل هذا التاريخ

استثناء من أحكام الباب الثالث  "من قانون الشهر العقاري في أحكامه الوقتية أيضاً على أنه  91. ونصت المادة  "كانت سارية عليها 

 2515، المحررات التي تثبت تاريخها قبل سنة  ، على الوجه المبين بالالئحة التنفيذية لقانون يجوز أن تشهر بطريق اإليداعمن هذا ا

في  "من الالئحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري على أنه  919. ونصت المادة  "من غير طريق وجود توقيع أو ختم إلنسان توفى 

، تنسخ صورة مصدق عليها من المحرر على الورق الخاص المشار إليه في  األحوال آلت يجيز فيها القانون الشهر بطريق اإليداع

 .  "، ويحفظ األصل في مكتب الشهر  ، وتتبع باقي اإلجراءات المنصوص عليها في المواد التالية 25المادة 

، عليه أن يقوم بنسخ صورة من  عن طريق توقيع أو ختم إلنسان توفى 2515ل يناير سنة فمن يرغب في شهر محرر ثابت التاريخ قبل أو

، ويجب أن يكون توقيع صاحب الشأن على هذه  ، وذلك على الورق األزرق الخاص بالمداد األسود هذا المحرر موقع عليها منه

محررة على الورق األزرق الخاص إلى مكتب الشهر . ويقدم أصل المحرر الثابت التاريخ ومعه الصورة ال الصورة مصدقاً عليه

. ويذكر فيم حضر اإليداع اسم  ، ويتولى أحد الموثقين تحرير محضر يثبت فيه هذا اإليداع بحضور شاهدين المختص إليداع المحرر

به نوع المحرر ,أسماء  ، ووصف شامل للمحرر المودع يبين الموثق واسم طالب اإليداع واسم أبيه وجده ألبيه وجنسيته ومحل إقامته

وأصحاب؟ الشأن فيه والعقار موضوع العقد والثمن أو المقابل وشكل الورق ونوع الحبر وما قد يكون في المحرر من تصحيح أو 

. ثم يذيل هاذ  والسلطة التي تم بها إثبات التاريخ 2515كشطك أو تحشير والطريق الذي تم به إثبات تاريخ المحرر قبل سنة 

،  . وتنسخ من محضر اإليداع صورة طبق األصل على الورق األزرق الخاص وقيعات الموثق وطالب اإليداع والشاهدينالمحضر بت

. وتعطى ألصحاب الشأن صورة فوتوغرافية من محضر  ويقيد هذا المحضر في دفتر اإليداع بحسب تاريخ وساعة تقديمه للمكتب

، لم ينصرف أثر ذلك  . وإذا ما تم شهر محرر بطريق اإليداع المكتب المختص، وتحفظ باقي األوراق ب اإليداع ومن أصل المحرر

، وتحترم جميع  . ويعتبر ناقالً للملكية منذ هذا التاريخ الثابت ، ولكن إلى التاريخ الثابت فيه إلى تاريخ إدراجه بدفتر اإليداع

 .  التصرفات التي سبق أن استندت إليه في إبرامها

من مشروع  1، إذ نصت المادة  وع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق الشهر بطريق اإليداع على الوجه المتقدمهذا وقد ألغى المشر

، يجوز أن تشهر بطريق اإليداع على  استثناء من أحكام الباب الثالث من القانون المرافق "قانون إصدار هذا المشروع على أنه 

. فأغفل النص ذكر المحررات الثابتة  "حررات التي تجيز القوانين الخاصة شهرها بهذا الطريق الوجه المبين بالالئحة التنفيذية الم

، ووكل إلى القوانين الخاصة بيان  من بين المحررات التي يجوز شهرها بطريق اإليداع 2515التاريخ قبل أول يناير سنة 

فيما يختص  2515لسنة  299ون نزع الملكية والقانون رقم ، ومن هذه القوانين قان المحررات التي يجوز شهرها بطريق اإليداع

 .  بطرح النهر

 الكشف النظري والشهادة العقارية : وهناك طريقان للبحث في دفاتر الشهر :

، على دفاتر الشهر ودفاتر  ، تحت مسئوليته ومراقبة الموظف المختص ( : ويكون بإطالع صاحب الشأن vision( الكشف النظري )  2) 

( :  certificate hypothecaire( الشهادة العقارية )  1. )  ، وذلك ابتداء من المدة التي يحددها هارس وعلى أي محرر تم شهرهالف

، عما يكون قد شهر من محررات أو قيود أو أحكام أو تأشيرات  ، يستخرج من واقع دفاتر مكتب الشهر المختص وهي كشف رسمي

، ولمدة معينة ويبين في طلب هذه الشهادة العقارية اسم صاحب العقار واسم أبيه  إلى شخص معين ، بالنسبة هامشية عن عقار معين

، مع ذكر المنزل واسم الشارع إن  ، واسم الناحية والمركز أو القسم والمحافظة الكائن بها العقار المطلوب االستعالم عنه وجده ألبيه

،  . فإذا لم تظهر تسجيالت أ وقيود ، والمدة المطلب إجراء البحث عنها راعية، والحوض إن كان أرضاً ز كان بناء أو أرض بناء

، بذكر  ، فيبين ملخصها في الشهادة العقارية . أما إذا ظهرت تسجيالت أو قيد سلم كتب الشهر المختص الطالب شهادة سلبية بذلك

. وتكون الشهادة  ، والتأشيرات الهامشية إن وجدت ابل، وبيان العقار والثمن أو المق اسم الصادر لمصلحته والصادر ضده المحرر
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 إجراءات الشهر في قانون السجل العين -المطلب الثاني

 السجل العين  تنظيم - 157

،  هو مجموعة الصحائف التي تبين أوصاف كل عقار ": تعرف المادة األولى من قانون السجل العيني هذا التسجيل بأنه 

. وتتولى مصلحة الشهر  "، وتبين المعامالت والتعديالت المتعلقة به  ، وتنص على الحقوق المترتبة له أو عليه وتبين حالته القانونية

، بحيث يختص كل مكتب من  ، وبما يلحق بكل مكتب للسجل العيني من مأموريات ، بما لها من مكاتب ل السجل العينيالعقاري أعما

 .  مكاتب السجل العيني دون غيره بقيد المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه

. ويخصص سجل عيني لكل قسم  العدل بتعيينها، بصدر قرار من وزير  وتقسم البالد من مدن وقرى إلى أقسام مساحية

( كل قطعة من األرض تقع في قسم مساحي واحد  2. وتعتبر وحدة عقارية : )  ، ويتكون القسم المساحي من وحدات عقارية مساحي

.  خاص، دون أن يفصل جزءاً منها عن سائر األجزاء فأصل من ملك عام أو  وتكون مملوكة لشخص واحد أو أشخاص على الشيوع

.  ( المنافع العامة 9. )  ( المناجم والمحاجر 1. )  ودون أن يكون لجزء منها أو عليه من الحقوق ما ليس لألجزاء األخرى أو عليها

،  ، وتقرر لها صحيفة عامة ويجوز بقرار من وزير العدل أن تعتبر منطقة من مناطق السكنى أو غيرها وحدة عقارية في جملتها

 .  فات الخاصة بهذه المساكن فهرس يرتب بأسماء األشخاص ويلحق بالصحيفة العقاريةويعد لشهر التصر

.  . ترقم وفقاً للقواعد الخاصة بكيفية إمساك السجل ويفرد في السجل العيني للقسم المساحي صحيفة خاصة بكل وحدة عقارية

، وكذلك الوثائق المتعلقة به  وتبين الالئحة التنفيذية كيفية إمساك السجل العيني
 (2 )

  . 

، يكون فيه لكل مالك صحيفة خاصة يبين فيها الوحدات  ويلحق بكل سجل عيني للقسم المساحي فهرس شخصي هجائي

 .  ، وتدون بيانات هذا الفرس من واقع البيانات المثبتة في السجل العيني العقارية التي يملكها في هذا القسم المساحي

،  ن تنقل من مكاتب السجل العيني أصول المحررات التي تم قيدها وال السلجات والدفاتر والوثائق المتعلقة بالقيدوال يجوز أ

 .  على أنه يجوز للسلطات القضائية أو من تندبه من الخبراء اإلطالع عليها

، سواء  لقانون السجل العيني والقواعد المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشهر العقاري تسري على التصرفات والحقوق الخاضعة

 .  فيما يتعلق بقيدها أو التأشير بها أو حفظها أو بالنسبة إلى طلبات اإلجراء فيها

 إثبات الحقوق في السجل العيني ألول مرة  – 158

 . فيجب حصر جميع الوحدات العقارية : أول خطوة في إدخال نظا السجل العيني هي إنشاء هذا السجل في كل قسم مساحي

                                                                                                                                                                    

، تحت مسئولية الحكومة بحيث إذا وقع خطأ في الشهادة كان للطالب الرجوع على  العقارية في هذه الحالة شهادة إيجابية تسلم للطالب

 .  الحكومة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الخطأ

، وتتولى مصلحة الشهر العقاري وضع العالمات  ية حدودها الطبيعية وأسماء المالك المجاورينويثبت في صحيفة كل وحدة عقار ( 2) 

، أن يمكن الموظفين المنوط بهم  ، أياً كان سبب وضع يده . ويجب على واضع اليد على الوحدة العقارية على حدود كل وحدة عقارية

ضبطية القضائية أو رجال اإلدارة تمكين هؤالء الموظفين من وضع ، وعلى رجال ال عملية المساحة من القيام بعملية التحديد

 .  من قانون السجل العيني 21 – 29. أنظر المواد  العالمات الالزمة لتحديد الوحدات المتقاربة

مة أو أتلفت أو غير . فإذا فقدت أية عال عالمات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة "من قانون السجل العيني على أن  11وتنص المادة 

، إال حصلت تلك  . فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين

 .  "المصروفات من واضعي اليد والمالك الذي وضعت العالمة لتحديد وحداتهم وذلك التضامن فيما بينهم بالطرق اإلدارية 

( أساسها الوحدة القانونية التي تستند إلى حق  unite foneiereهذا والوحدة العقارية )  "كرة الشارحة القانون السجل العيني : وجاء في المذ

 unite( أو الوحدة االقتصادية )  unite fiscale. فليس المناط الوحدة الضريبية )  المالك نفسه وسنده الذي نشأ عنه هذا الحق

economique وقد رؤى األخذ بهذا المعيار نظراً لما يكفله نظام الوحدة القانونية من ثبات للوحدة  اسها وحدة االستغالل( التي أس .

، كالطرق  . ولئن كانت المنافع العامة . . العقارية يحقق التطابق بين الصحيفة العقارية وبين الخريطة المساحية ويصون االئتمان

،  ، مما قد يدعو إلى القول بعدم إخضاعها للقيد في السجل فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، غير قابلة للتصرف  وموارد المياه

، من شأنه تيسير التحديد المادي للملكيات الخاصة المجاورة  ، وهو ما أخذ به المشرع إال أن إدراجها فيه واعتبارها وحدة عقارية

 .  "ن إقالل المنازعات بشأن دخول الملك العام في األمالك الخاصة ، فضالً ع ، وإعطاء صورة صادقة عن قيمتها لها
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، وهذا ما يسمى بالقيد  ، وتثبت الحقوق في هذه الصحيفة ، وتفرد لكل وحدة عقارية الصحيفة الخاصة بها الكائنة بالقسم المساحي

ال تثبت الحقوق في صحائف السجل إال إذا كانت قد نشأت أو تقررت  "من قانون السجل العيني على أنه  22. وتنص المادة  األول

 "، وإذا كان هذا السبب تصرفاً أو حكماً وجب أن يكون قد سبق شهره  لحقوق العينيةبسبب من أسباب اكتساب ا
 (2 )

  . 

 وتستخلص بيانات الصحائف من المصادر اآلتية :

 .  ( دفتر المساحة وسجل األطيان 2) 

في حالة قيام التناقض . و ، وهي مدونة في دفاتر الشهر العقاري التي سبقت اإلشارة إليها ( التصرفات التي سبق شهرها 1) 

، تتولى مصلحة الشهر العقاري إثبات الحقوق في حصيفة الوحدة باسم من تعتبره  يبن هذه المحررات عن قطعة مساحية واحدة

. وإذا  ، ويرفق بصحيفة الوحدة العقارية تقرير عن نتيجة هذه الدارسة صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها

، وكانت ثابتة التاريخ عن غير طريق وجود توقيع  محررات تتناول نقل حق عيني أو إنشائه أو زواله ولم يسبق شهرهاكانت هناك 

% إذا قدمت للشهر في خالل شهرين من تاريخ صدور 99، فإن هذه المحررات تخفض رسوم شهرها بمقدار  أو ختم إلنسان توفى

. والغرض من تخفيض الرسوم في هذه الحالة تشجيع  يسري عليها نظام السجل العيني القرار الوزاري بتعيين األقسام المساحية التي

. فإذا ما تقدمت طلبات الشهر إلى  ، بتحديد ميعاد قصير يتم فيه هذا الشهر ، وحثهم على المبادرة إلى ذلك الناس على شهر تصرفاتهم

ا إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات ، أرسلت صور من هذه الطلبات بمجرد تقديمه مكاتب الشهر العقاري

 .  الحقوق في صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات

في أحوال تبادل  ". وتنص هذه المادة على أنه  من قانون السجل العين 25( استمارات التسوية المشار إليها في المادة  9) 

. وفي جميع األحوال  وفي أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر ، على عقارات بعقود لم تشهر

، باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية  ، يجوز ألصحاب الشأن األخرى التي ال يكو وضع اليد فهيا ثابتاً في محررات مشهرة

ليه في المادة السابقة بإثبات اتفاقاتهم في استمارات تسوية تقوم مقام ، أن يقوموا في ميعاد الشهرين المشار إ تبعية على هذه األعيان

المحررات المشهرة وتسلم هذه االستمارات إلى الهيئة القائمة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق في صحائف الوحدات 

، إذا كان وضع اليد سابقاً على صدور  %99دار . المستحقة عن هذه االستمارات بمق . وتخفض رسوم الشهر العقارية وفقاً لها

. وقد قصد من استمارات  ". ويصدر قرار من وزير العدل ببيان كيفية تحرير االستمارات  القانون بمدة خمس سنوات على األقل

. فتقوم  ت تم شهرها، إذا لم يكن وضع اليد ثابتاً في محررا التسوية بهذه تشجيع الناس على إثبات حقوقهم المستمدة من وضع اليد

، التي تتضمن اتفاق أصحاب الشأن على إثبات هذه الحقوق وكذلك أصحاب الحقوق العينية التبعية على  استمارات التسوية

، وتسلم إلى الهيئة القامة على إعداد السجل العيني للنظر في إثبات الحقوق التي تتضمنها في  ، مقام هذه المحررات العقارات

. وقد أشار النص بوجه خاص إلى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر ولكن تالها وضع اليد على  العقارية صحائف الوحدات

. ويجب أن يقوم أصحاب الشأن بإثبات  . وإال عقارات مفرزة وضع المتقاسمون أيديهم عليها بموجب عقود قسمة لم تشهر العقارات

هرين من تاريخ صدور القرار الوزاري بتعيين األقسام المساحية التي يسري عليها نظام في استمارات التسوية في خالل ش ماتفاقاته

بمدة خمس سنوات  2515مارس سنة  15، فإذا كان وضع اليد قديماً أي سابقاً على صدور قانون السجل العيني في  السجل العيني

 .  %99على األقل خفضت رسوم الشهر المستحقة عن هذه االستمارات بمقدار 

، ويجب تحقيق واقعة وضع اليد  ( وضع اليد في غير األحوال المشار إليها فيما تقدم 5) 
 (1 )

. ولكن ال تثبت الحقوق في  

                                                 

، فيمكن إجراء القيد األول على  وذلك حتى تكون الحقوق قد انتقلت بمقتضاه "وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجل العيني :  ( 2) 

 .  "مقتضاه 

ير بالذكر أن األسباب األخرى الكتساب الحقوق العينية والتي ال يتطلب وجد "وقد جاء في المذكرة الشارحة لقانون السجل العيني :  ( 1) 

. وتسهيالً لإلدراج  ، وإثبات الحقوق في السجل العيني ألول مرة على أساسها وفقاً ألحكام هذا القانون القانون شهرها يمكن األخذ بها

على أساس وضع اليد المكسب إال إذا لم يكن في بأنه ال يصح للمصلحة إثبات الحقوق  29، تقضي المادة  األول في السجل

. ومن المفهوم أنه يجب على المصلحة التثبيت في هذه الحالة من توافر شروط اكتساب الملكية  المحررات المشهرة ما يناقضها

في صحيفة الوحدة  ، تتولى المصلحة إثبات الحقوق . أما إذا قام التناقض بين المحررات المشهرة عن قطعة مساحية وحدة بالتقادم

، على أن يرفق بصحيفة الوحدة تقرير عن نتيجة هذه  باسم من تعتبره صاحب الحق بعد فحص المحررات المتناقضة ودراستها

، إذ العبرة هنا  . وبديهي أنه ال يدخل في حكم النص حالة التنازع في وضع اليد ( 27 الدراسة ضمن الوثائق المتعلقة بالسجل ) م

 .  "مشهرة المؤيدة بوضع اليد بالمحررات ال
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، إال إذا لم يكن في المحررات التي تم شهرها ما يناقضها  السجل العيني على أساس وضع اليد
 (2 )

  . 

، تتخذ اإلجراءات  وتثبت فيه الحقوق ألول مرة على الوجه الذي بسطناهوبعد أن ينشأ السجل العيني في القسم المساحي 

، حتى إذا كان هناك  لدعوة أصحاب الشأن من مالك وأصحاب حقوق عينية إلى اإلطالع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم

، ويكون ذلك بعد صدور القرار  ي ذكرهاوجه لالعتراض عليها منهم تقدموا بدعاواهم وطلباتهم إلى اللجنة القضائية التي سيأت

من قانون السجل العيني في هذا الصدد  19. وتنص المادة  الوزاري بتعيين األقسام المساحية التي يسري عليها نظام السجل العيني

، وفقاً لإلجراءات  مية، ينشر في الجريدة الرس بعد صدور القار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية من قانون اإلصدار "على أنه 

، إعالن يتضمن تنبيه أصحاب الشأن من مالك وأصحاب حقوق عينية إلى ميعاد سريان  والمواعيد التي تحددها الالئحة التنفيذية

 ، كما يتضمن تنبيهاً إلى ميعاد الطعن ، ودعوتهم إلى اإلطالع على بيانات الوحدة العقارية الخاصة بهم القانون في القسم المساحي

، ينشر عن البيانات الخاصة  . وعند حلول ميعاد السريان المشار إليه في المادة الثانية من قانون اإلصدار 12المذكور في المادة 

، إلى  ، بالطريقة التي تبينها الالئحة . ويرسل إخطار بالوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحي لإلطالع أصحاب الشأن عليها

،  دة أسماؤهم في كل صحيفة من صحائف الوحدات العقارية ببيان ما أثبت باسمهم في هذه الصحائف من حقوقأصحاب الشأن الوار

 .  وما يقع على هذه الوحدات العقارية من تكاليف وحقوق عينية

 –ى ويجوز بقرار من وزير العدل مدها سنة أخر -وفي خالل سنة من بدء سريان قانون السجل العيني على القسم المساحي 

.  يجوز لكل ذي شأن أن يتقدم بطلب إجراء تغيير في بيانات السجل العيني المتعلقة بالوحدات العقارية الواقعة في هذا القسم المساحي

، برياسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من منظفي مصلحة  ويفع هذا الطلب إلى لجنة قضائية تشكل في كل قسم مساحي

. وتكون األحكام  ، ويصدر بتعيين أعضائها والئحة إجراءاتها قرار من وزير العدل قانوني والثاني هندسي الشهر العقاري أحدهما

، ومع ذلك تكون هذه األحكام  الصادرة من اللجنة القضائية قابلة لالستئناف أمام محكمة االستئناف الواقع في دائرتها القسم المساحي

كان التغيير المطلوب إجراؤه في بيانات السجل متفقاً عليه بين جميع ذوي الشأن الواردة أسماؤهم  ( إذا 2نهائية ال تقبل االستئناف : ) 

( إذا كان هذا التغيير ال يمس بحق شخص من األشخاص الواردة أسماؤهم  1. )  في صحائف الوحدات المطلوب إجراء التغيير فيها

( إذا كان الحق المتنازع فيه ال يتجاوز أصالً النصاب النهائي للمحكمة  9. )  في صحائف الوحدات المطلوبة إجراء التغيير فيها

االبتدائية 
 (1 )

  . 

                                                 

، وعلى ذلك ال يجوز التملك بالتقادم على خالف ما  ( 291واألصل أن للسجل العيني حجية مطلقة كما سبق القول ) أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

المكسب بناء على . ولكن يستثنى من ذلك قيد الحقوق المستندة إلى وضع اليد  من قانون السجل العيني ( 91هو ثابت في السجل ) م 

، بشرط أن ترفع الدعوى أو يصدر الحكم في خالل خمس سنوات من بدء سريان نظام السجل العيني على القسم  حكم صادر بذلك

. فإذا رفع واضع اليد دعواه بتملكه العقار بالتقادم وصدر الحكم لصالحه قبل  المساحي الواقع فيه الوحدة العقارية محل وضع اليد

، قبل قيد الحق الذي  ، أو رفع دعواه في خالل هذه المدة ولو لم يصدر الحكم لصالحه إال بعد انقضائها الخمس السنواتانقضاء مدة 

من قانون السجل العيني  97تملكه بالتقادم في السجل العيني على خالف ما هو ثابت بهذا السجل بناء على هاذ الحكم وتنص المادة 

، إذا رفعت  استثناء من أحكام المادة السابقة يقبل قيد الحقوق استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية "على هذه األحكام فيما يأتي : 

الدعوى أو صدر الحكم فيها خالل خمس سنوات من انقضاء المدة المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار إليه في المادة الثانية 

. وال تكون هذه الحقوق حجة على من تلقى حقاً عينياً من المالك المقيد في السجل قبل حصول التأشير المنصوص  من قانون اإلصدار

 .  "من هذا القانون ) التأشير في السجل بمضمون الطلبات في دعوى التملك بالتقادم (  91عليه في المادة 

على أن يكون للسجل العيني قوة إثبات لصحة البيانات  91. نصت المادة  . . )وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجل العيني في هذا الصدد : 

في مواجهة  –. كقاعدة عامة  . فحظرت بذلك التملك بالتقادم ، وال يجوز التملك بالتقادم على خالف ما هو ثابت بالسجل الواردة فيه

في مأمن تام من أن يفاجأ بإدعاء أي مغتصب يزعم أنه تملك  . فمن أثبت اسمه في السجل كمالك للعقار يصبح الحقوق المقيدة بالسجل

. على أن المشرع قد أتى بحكم وقتي روعى فيه التوفيق  ، وهو أمر تقتضيه طبيعة القوة المطلقة للقيد في السجل العقار بوضع اليد

على أنه استثناه من أحكام المادة  97المادة ، فنص في  بين األحكام الجديدة وبني ما ينبغي من احترام لوضع اليد السابق على القانون

 .  ".  . . . . . السابقة

. على أنه إذا  ال تستحق رسوم على الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى اللجنة "من قانون السجل العيني على أنه  19وتنص المادة  ( 1) 

، ضمنت قراراها أداء الرسوم وفقاً  أداء الرسوم المستحقة عنهتبين للجنة أن طلب إجراء التغيير يستر تصرفاً جديداً يراد التهرب من 

. كما يستحق عند استئناف األحكام الصادرة من اللجنة الرسوم المستحقة  ، وال ينفذ قراراها إال بعد أداء الرسوم للقوانين المعمول بها
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 التغيير والتصحيح في بيانات السجن العيني  – 159

 .  : والبيانات المدونة في صحائف السجل العيني ال يجوز في األصل إجراء تغيير أو تصحيح فيها

  

، فال يجوز إجراؤه إال بناء على حكم صادر من اللجنة القضائية على الوجه الذي سبق بيانه  أما التغيير في البيانات
 (2 )

، أو  

، أ وبناء على محررات رسمية صادرة ممن يملك  بناء على حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها

نون السجل العيني ( من قا 2/  95التصرف في الحقوق الثابتة في السجل ) 
 (1 )

. كذلك تعدل بيانات السجل العيني إذا تناول الوحدة  

، سواء أخطر عنها مالك الوحدة العقارية أو تكشفت في  العقارية تغيير بسبب إضافة مبان أو إنشاء تفاصيل هامة أو تعديلها أ, إزالتها

 "على أنه  59. فتنص المادة  من قانون السجل العيني 52 و 59ان ، وهذا ما تنص عليه المادت أثناء إجراء عملية تحديد أو غيرها

يجب على مالك الوحدات العقارية إخطار أمين السجل بكل تغيير يتناول الوحدة العقارية بسبب إضافة مبان أو إنشاء تفاصيل هامة أو 

.  ت السجل العيني تبعاً لها دون اقتضاء أية رسوم، وتعدل بيانا ، ويرفق باإلخطار إقرار رسمي يتضمن التغييرات تعديلها أو إزالتها

إذا تبين عند االنتقال للطبيعة  "على أنه  52. وتنص المادة  "يوجب أن يتم اإلخطار في خالل الثالثة األشهر التالية إلتمام التغيير 

قرار يصدره األمين متضمناً هذه ، أثبتت في السجل ب إلجراء عملية تحديد أو غيرها وجود تغييرات غير مثبتة في صحائف السجل

% من قيمة العقار وبشرط أال 1/  2، مع إلزام المالك المتخلف عن اإلخطار المشار إليه بالمادة السابقة بغرامة قدرها  التغييرات

تبة امتياز ، وتكون لها مر . وتحصل بالطريق اإلداري ، ويعتبر هذا القرار نهائياً  تتجاوز مائة جنيه وال تقل عن عشرة جنيهات

 "، إذا أبديت أعذار مقبولة  رسوم الشهر ولألمين العام اإلقالة من الغرامة أو تخفيضها
 (9 )

  . 

، كان ألمين السجل  . فإذا كان القيد لم يتم بعد . فال يتناول إال األخطاء المادية البحتة وأما التصحيح في بيانات السجل العيني

. فإنه يجب على األمين عدم إجراء  . أما إذا تم القيد ه أو بناء على طلب أصحاب الشأنأن يصحح هذه األخطاء من تلقاء نفس

 ، ويحرر محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكيفية كشفه ) م التصحيح إال بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم وصول

من قانون السجل (  9و  1/  95
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  "د الحكم لصالح المستأنف ، وترد الرسوم كلها أو بعضها عن أصالً عن الدعاوى االبتدائية وعن االستئناف

 .  597أنظر آنفاً ص  ( 2) 

هذا وقد أورد القانون االستثناءات التي ترد على المبدأ السابق ) مبدأ  "وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجل العيني في هذا الصدد :  ( 1) 

التي يجوز قبولها إلجراء تغيير في البيانات الواردة في  على المحررات 95، فنص في الفقرة األولى من المادة  القوة المطلقة للقيد (

.  ، وحصرها في قسمين : ) األول ( المحررات الموثقة الصادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل السجل العيني

ال يسوغ قيدها استناداً إلى عقد  ، بحيث ، ولكنها شرط جوهري لقيد المحررات في السجل على أن الرسمية ال تعتبر ركناً في التعاقد

. ) الثاني ( األحكام أو القرارات الصادرة من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها  عرفين ولو صدر به حكم بصحة التعاقد

 .  " 12أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة 

على الجهات المشرفة على أعمال التنظيم وعلى المحافظات أن تخطر  "من قانون السجل العيني على ما يأتي :  19وتنص المادة  ( 9) 

، وذلك  الجهة القائمة على السجل العيني في أول كل شهر برخص البناء والهدم المعطاة ألصحاب الشأن وبربط العوايد المستجدة

ق نظام المدن على الوحدات العقارية المنشأة عليها هذه األبنية عند إدراج أي تصرف يتعلق بها في لكي تقوم الجهة األخيرة بتطبي

، وتتعدد الغرامة  . ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة ال تقل عن مائة قرش وال تتجاوز عشرة جنيهات "السجل العيني 

 .  من قانون السجل العيني ( 11بتعدد المخالفات ) م 

ألمين السجل أني  95هذا وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة  "وقد جاء في المذكرة الشارحة لقانون السجل العيني في هذا الصدد :  ( 5) 

. على أن هذا التصحيح مشروط بشرط جوهرين  ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن صحح األخطاء المادية البحتة

، وغال وجب عليه عدم إجراء التصحيح إال بعد إخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه بعلم  القيد في السجل قد تمهو أال يكون 

. و يحرر  ، وقد تتعداهم إلى غيرهم ممن يتعاملون معهم ، نظراً لما يترتب على هذا اإلجراء من آثار قد تلحق بهم الضرر الوصول

. والمقصود باألخطاء المادية البحتة األخطاء الكتابية والحسابية التي تقع أثناء  فية كشفهاألمين محضراً يوضح فيه أسباب الخطأ وكي

، كما أن المقصود بوقف إتمام القيد الوقت الذي ال تكون قد أعطيت فيه صورة من صحيفة  نقل مضمون المحرر إلى صحيفة السجل

، فال يجوز تصحيحها إال وفقاً ألحكام الفقرة األولى من  ك من األخطاء. وبديهي أنه فيما عدا ذل السجل أو الشهادات للمالك أو غيره

 .  "النص 
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، وفقاً للشروط واألوضاع التي ينص عليها  والتصحيح بناء على طلب ذوي الشأن أو من يقوم مقامهموتتم إجراءات التغيير 

، بكل قيد أو محو أو  ، نتيجة للتغيير أو التصحيح . ويخطر كل شخص تغيرت حقوقه أو زالت قانون السجل العيني والئحته التنفيذية

.  ل خطاب موصي عليه مع علم وصول إلى محله المعين في السجل العيني، وذلك بإرسا تأشير أو تصحيح أجرى في السجل العيني

، وفي الشهادة  ويدرج القيد أو المحو أو التأشير أو التصحيح بأكمله في سند الملكية وهو صورة من الصحيفة العقارية تسلم للمالك

، عاد لقيد الحق العيني التبعي  . وإذا ألغى المحو نيالتي تسلم لغير المالك من ذوي الشأن وبها البيانات الخاصة بهم في السجل العي

، ومع ذلك ال يكون إللغائه أثر رجعي بالنسبة إلى القيود التي أجريت في الفترة ما بين المحو  مرتبته األصلية في السجل العيني

 .  واإللغاء

 إجراءات القيد في السجل العيني : - 161

، فإن  حي وأثبتت في صحائفه الحقوق ألول مرة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدموإذا ما أعد السجل العيني في قسم مسا 

جميع التصرفات واألحكام واجبة الشهر التي تصدر منذ بدء سريان نظام السجل العيني في هاذ القسم المساحي يجب قيدها في السجل 

 ، وفقاً إلجراءات تتلخص فيما يأتي : العيني

، وفقاً لإلجراءات واألوضاع المقررة في  رية السجل العيني التي يقع العقار في دائرة اختصاصهايقدم طلب القيد إلى مأمو

. ويرفق  ، على البيانات التي تحددها الالئحة التنفيذية ، فضالً عما يتطلبه القانون في أحوال خاصة . ويشتمل الطلب الالئحة التنفيذية

.  ، وال يقبل في إثبات أصل الملكية أو الحق العيني المؤيدة للبيانات الواردة في الطلببالطلب صحيفة الوحدة العقارية والمستندات 

سوى صحيفة الوحدة العقارية أو الشهادات المستخرجة من السجل العيني ذلك أنه بعد إجراء القيد األول في السجل وإتمام النشر عنه 

، ال يقبل أي مستند إلثبات أصل الملكية أو الحق العيني سوى المستندات  وفوات مواعيد الطعن أو الفصل نهائياً فيما يرفع من طعون

دفتر أسبقية  "، يسمى  . وتدون الطلبات على حسب تواريخ وساعة تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمأمورية المستخرجة من السجل

الطلبات ، ويبين في هذا الدفتر مراحل العمل في  . وترقم الطلبات بأرقام مسلسلة "الطلبات 
 (2 )

. وهذه المراحل هي التي تتضمن  

بحث الطلب بالمأمورية 
 (1 )

  . 

، وجب أن تبحث هذه الطلبات وفقاً ألسبقية تدوينها في دفتر أسبقية  وإذا قدم للمأمورية أكثر من طلب في شأن عقار واحد

بالصالحية وإعادة الطلب الالحق مؤشراً عليه بذلك ، وأن تنقضي بين إعادة الطلب السابق مؤشراً على المحرر الخاص به  الطلبات

.  ، على أال تجاوز هذه الفترة سبعة أيام وعلى أن تحسب من تاريخ اإلرسال فترة معادلة للفترة التي تقع بين ميعاد تدوين كل منهما

، أخطر صاحب الشأن بكتاب  اقفإذا لم يتيسر إتمام اإلجراءات الخاصة بالطب باألسبق بسبب نقص أو عيب في البيانات أو األور

. فإذا  موصي عليه مصحوب بعلم وصول لتالفي هذا النقص أو العيب في خالل أجل ال يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلرسال

، أو بوقف اإلجراءات  ، ولألمين أن يصدر قراراً مسبباً بسقوط أسبقية هذا الطلب ، رفع األمر إلى أمين السجل العيني لم يفعل

. ولمن تقرر سقوط أسبقية طلبهن وكذلك لمن أشر على طلبه  الخاصة بالطلبات التالية إذا رأى منح أجل جديد لصاحب الطلب األسبق

، في خالل عشرة أيام من وقت إبالغ قرار السقوط أو االستيفاء  ، أن يطلب إلى أمين السجل العيني باستيفاء بيان ال يرى وجهاً له

% من قيمة الحق الذي يتضمنه 1/  2، وذلك بعد توثيقه وبعد أداء الرسم وإيداع كفالة قدرها  دفتر العرائض ، قيد المحرر ي إليه

. فإذا لم يتقدم  ، ويجب أن يبين الطالب في طلبه األسباب التي يستند إليها المحرر على أال يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات

، بعد توثيق  ، وجب على أمين السجل العيني . وإذا تقدم به صبح قرار السقوط أو االستيفاء نهائياً ، أ بهذا الطلب في الميعاد المحدد

                                                 

، وتمتد هذه المدة سنة  ويعتبر الطلب كأن لم يكن إذا لم يتم قيد المحرر في السجل العيني خالل سنة من تاريخ قيد الطلب بالمأمورية ( 2) 

 .  من قانون السجل العيني ( 55ين طلباً باالمتداد وأدى عنه الرسم المطلوب ) م ثانية إذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة األولى بأسبوع

على السلطات المختصة أن تقدم البيانات واألوراق التي تطلبها الجهة  "من قانون السجل العيني على ما يأتي :  15وتنص المادة  ( 1) 

. ويعاقب  "، خالل عشرين يوماً من تاريخ طلبها  متعلقة بإجراءات القيدالقائمة على السجل العيني أو التي يوجب القانون تقديمها وال

من  11 ، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ) م على مخالفة أحكام هذه المادة بغرامة ال تقل عن مائة قرش وال تتجاوز عشرة جنيهات

 .  قانون السجل العيني (

من هذا  91، وفي المادة  ن إصدار المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيقمن مشروع قانو 1 وأنظر نصوصاً موافقة في المادة

 .  المشروع الجديد
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، ثم رفع األمر إلى اللجنة القضائية التي سبقت اإلشارة إليها  ، قيد الطلب في دفتر العرائض المحرر
 (2 )

، ويوقف بحث الطلبات  

نة على وجه السرعة قراراً مسبباً إما بتأييد قرار أمين السجل العيني ورفض قيد . وتصدر اللج الالحقة إلى أن يصدر قرار اللجنة

، وال يجوز  ، تبعاً لتخلف أو تحقق الشروط التي يتطلب القانون توافرها لقيد المحرر في السجل العيني ، أو بجواز هذا القيد المحرر

، وجب التأشير بالرفض في دفتر  ار برفض قيد المحرر. فإذا صدر القر الطعن في قرار اللجنة بأي طريق من طرق الطعن

. أما إذا صدر قرار اللجنة بقيد  ، ورد المحرر لصاحب الشأن بعد التأشير عليه بمضمون القرار وتاريخه العرائض أمام الطلب

ة رد الكفالة للمتظلم . ويجب أن يتضمن قرار اللجن ، وجب إجراء ذلك بحسب ترتيب قيد الطلب المتعلق في دفتر العرائض المحرر

 .  ، وإال وجب أنه يتضمن القرار مصادرة الكفالة إذا قبل تظلم أو رفض ولكن اللجنة رأت أنه بنى على أسباب جدية

، فعلى  ، ورأى أمين السجل العيني رفض هذا الطلب ألنه لم يستوف الشروط الالزمة وإذا قدم طلب إلجراء قيد المحرر

، وإبالغ ذلك للطالب مع تحديد ميعاد أسبوعين له من تاريخ  الرفض على الطلب وفي دفتر العرائض األمين أن يذكر أسباب هذا

، ويصبح قرار األمين بالرفض نهائياً إذا مضى الميعاد المذكور دون أن يقدم الطالب  اإلرسال لتقديم اعتراضاته على هذا الرفض

 ً ، في خالل خمسة عشر يوماً من  ، كان للطالب ن السجل العيني هذا االعتراض، ورفض أمي . فإذا قدم اعتراضاً في الميعاد اعتراضا

،  . وتصدر اللجنة قرارها على وجه السرعة ، أن يطلب إلى األمين رفع األمر إلى اللجنة القضائية تاريخ إرسال قرار الرفض غليه

 .  إما بتأييد رفض القيد أو اإللزام بإجرائه

، وبترتيب  ، تم القيد في السجل العيني بالمطابقة للمستندات المقدمة ستوفيت جميع اإلجراءاتوإذا توافرت جميع الشروط وا

 .  ، دون كشط أو محو أو شطب أو تحشير ، وبخط واضح . ويتم القيد بكل عناية ، وبنفس تاريخ القيد الطلبات في دفتر العرائض

، يعاقب بالحبس وبغرامة  ، مع علمه بذلك ترتيب حق عيني عليهوكل من توصل إلى قيد محرر لسلب عقار مملوك للغير أو 

. ويعاقب على  ، مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقضى بها أي قانون آخر ال تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

الشروع في هذه الجريمة بنصف هذه العقوبة 
 (1 )

  . 

 جة من السجل العينسندات الملكية والشهادات المستخر – 161

سند الملكية  "، وتسمى هذه الصورة  : ويسلم صور للمالك من الصحيفة العقارية الخاصة به بعد أداء رسم قدره مائة قرش 

، سلم كل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المالك المشتاعين  . وإذا تعدد المالك على الشيوع لعقار واحد "
 (9 )

، ويؤدي كل  

 .  رسماً قدره مائة قرشمنهم 

، فتسلم  ، كصاحب حق انتفاع أو حق إرتفاق أو حق رهن أو حق اختصاص أو حق امتياز أما غير المالك من ذوي الشأن

 .  ، بعد أداء الرسم المقرر ، شهادة بها البيانات الخاصة بهم في السجل العيني ، بناء على طلبهم لهم

، وذلك بعد أداء الرسم  أي وقت شهادة بمطابقة سند الملكية أو الشهادة للسجل العينيوعلى أمين السجل العيني أن يعطى في 

 .  المقرر

. ويكون ذلك بقرار من  وال يجوز تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إال في حالة تلف أو ضياع الصورة األولى

، وبعد أداء الرسم المقرر  اللجنة القضائية
 (5 )

  . 

                                                 

 .  597أنظر آنفاً ص  ( 2) 

من قانون السجل  19منه ) وتطابق المادة  99أنظر نصاً مماثالً استحدثه المشروع الجديد لقانون الشهر العقاري والتوثيق في المادة  ( 1) 

 .  العيني (

وإذا ثار البحث حول مبدأ تسليم صورة واحدة من الصحيفة العقارية  "وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجل العيني في هذا الصدد :  ( 9) 

، حبذ المشرع  أو تسليم صورة منها لكل مالك –وهو مذهب التشريع التونسي  –في حالة امتالك شخصين أو أكثر لعقار على الشيوع 

، واألساس الذي  ، نظراً لما لوحظ من صعاب بشأن من تسلم له الصورة من الشركاء في حالة عدم اتفاقهم أ تعدد الصوراألخذ بمبد

 .  "، فنص على أن يسلم لكل منهم صورة من سند الملكية باسم جميع المشتاعين  يصلح أن تقوم عليه المفاضلة بينهم

وحماية لكل من يتعامل مع المالك أو غيره ممن تقيد حقوقهم في  "يني في هذا الصدد : وتقول المذكرة الشارحة لقانون السجل الع ( 5) 

تسليم صورة ثانية من سند الملكية أو الشهادة إال في حالة تلف أو  19، لم تجز المادة  ، وتقليالً لحاالت تداول السند ما أمكن السجل

. على أن هذا ال يمنع وال شك صاحب الشأن  12المشار إليها في المادة  ، على أن يكون ذلك بقرار من اللجنة ضياع الصورة األولى

 .  ". والمقصود بالتلف في حكم هذه المادة التلف الذي يفقد السند قيمته  الحريص من الرجوع إلى السجل العين
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 الشفعة -الثالثالفصل 

 (preemption ) 

 تمهيد

 التعريف بالشفعة وتكييفها القانوني - 162

 مدني على ما يأتي : 599نص قانوني : تنص المادة  – 

 "، في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية  الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري " 
 (

2 )
  . 

                                                 

الشفعة رخصة تجيز الحصول  - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2971تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

والحق في الشفعة ال ينتقل  - 1.  محل المشتري إذا وقع البيع على عقار في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية

 - 2 ". وفي لجنة المرجعة عدل النص على الوجه اآلتي :  "، وهو حق ال يتجزأ في استعماله  ، وإنما ينتقل بالميراث بالحوالة

والحق في  - 1.  الشفعة رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية

. ووافق مجلس  في المشروع النهائي 2991، وأصبح رقم النص  ". واألخذ به ال يتجزأ  الشفعة ال ينتقل بالتحويل وال بالميراث

، وكان من رأي بعض األعضاء  . وفي لجنة مجلس الشيوخ دار نقاش حول توريث حق الشفعة 2995رقم  النواب على النص تحت

، وقد استقر  ، ومن رأي بعض آخر عدم توريثه ألنه حق شخصي حتى أن الدائنين ال يمكنهم استعماله نيابة عن مدينهم توريثه

. ثم استقر رأي  وز انتقالها إلى الورثة وال استعمالها من الدائنينالقضاء على أن الشفعة ليست حقاً وإنما هي خيار ورخصة ال يج

. ووافق مجلس الشيوخ على  599، وأصبح رقم النص  اللجنة على حذف الفقرة الثانية من النص وترك حكمها الجتهاد القضاء

 .  ( 991ص  – 959ص  1النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

اللجنة التي كانت برياسة األستاذ كامل صدقي ) وهي اللجنة التي قامت بوضع نصوص الشفعة التي استقيت منها نصوص هذا وقد ناقشت 

، في المقابلة ما بين الرأي القائل بأن  . واختلط األمر في هذه المناقشات المشروع التمهيدي في الشفعة ( هذا النص مناقشة طويلة

الحق  "، في حين أن عبارة  بمعناها المعروف "الحق العيني  ". فاستعملت عبارة  نها حق شخصيالشفعة حق عيني والرأي القائل بأ

، بل بمعنى أن الشفعة حق متصل بشخص الشفيع ) أنظر على سبيل المثال ما  استعملت ال بالمعنى المقابل للحق العين "الشخصي 

. وفي رأينا  في الهامش ( 992ص  - 999ص  1تحضيرية في مجموعة األعمال ال 2591ديسمبر سنة  21جاء في محضر جلسة 

على  2591ديسمبر سنة  21أن أدق ما دون في هذه المسألة في محاضر جلسات لجنة األستاذ كامل صدقي ما ورد فيم حضر جلسة 

ً إن هناك مسألة أولية يتعين البدء بالبت فيها قبل البحث فيما إذا كان حق الشفعة ح "لسان أحد األعضاء :  ، وهذه  قاً عينية أم شخصيا

. فإذا سلمنا بأن الشفعة ليست إال مجرد وسيلة الكتساب حق  المسألة هيم عرفة ما إذا كانت الشفعة حقاً أم مجرد وسيلة الكتساب حق

ب الملكية . ذلك أن الشفعة طريق من طرق اكتسا ، فال حاجة للبحث فيما إذا كانت هذه الوسيلة شخصية أو عينية الملكية كما يبدو

. وبناء على ذلك يكون من التزيد البحث في شخصية أو عينية هذه الوسيلة من وسائل اكتساب  . . بحلول الشفيع محل المشتري

. أما إذا كان قد رفع الدعوى فإنها تصبح  ، سقطت الشفعة بوفاته . فإذا توفى الشفيع قبل مباشرة دعواه الملكية التي تحميها دعوى

. إذ ليس هناك مبرر للتفرقة بين دعوى  ، شأنها في ذلك شأن دعوى التعويض مثالً  وتنتقل إلى ورثته مع أموال التركة جزءاً من ذمته

 1، فكل الدعاوى تكون جزءاً من ذمة الشفيع وتنتقل بالتالي إلى ورثته ) مجموعة األعمال التحضيرية  الشفعة وبين أية دعوى أخرى

فالشفعة إذن ليست سوى طريقة الكتساب  "قال عضو آخر في نفس الجلسة تأييداً لما تقدم : . و في الهامش ( 991ص  – 992ص 

، مع أن  . وليس حق الشفعة بأقوى من البيع ، شأنها في ذلك شأن البيع وهو ليس حقاً عينياً بل هو طريقة الكتساب الملكية الملكية

 .  في الهامش ( 999ص  1ال التحضيرية ) مجموعة األعم "البيع لم يوصف في وقت ما بأنه حق عيني 

 .  وال مقابل للنص في قانون الشفعة السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  التقنين المدني السوري ال مقابل ) وقد ألغى هذا التقنين الشفعة أصالً من بين أسباب كسب الملكية (

 .  ) مطابق ( 595التقنين المدني الليبي م 
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وسيأتي بيان من  –، رخصة إذا استعملها الشفيع  ، وهي سبب من أسباب كسب الملكية التعريف أن الشفعةويخلص من هذا 

. فهي إذن ال تكون إال  ، بشروط سيأتي بيانها ، وحل الشفيع محل المشتري في هذا البيع تملك عقاراً باعه صاحبه لغيره –هو الشفيع 

 ، وجعله كما سنرى يشفع  ن شفيع عيَّن القانون أحواله، وم في بيع عقار ويسمى العقار المشفوع فيه

، ومشفوعاً منه وهو  . فالشفعة تفترض أن هناك شفيعاً وهو الذي يأخذ بالشفعة بعقار آخر يملكه ويسمى العقار المشفوع به

، وعقاراً  شتري األصلي، وبائعاً لهذا المشتري وهو الذي حل الشفيع بإزائه مشترياً محل الم المشتري الذي يحل محله الشفيع

، وعقاراً مشفوعاً فيه وهو العقار الذي باعه صاحبه للمشتري األصلي وشفع  مشفوعاً به وهو العقار المملوك للشفيع وقد شفع به

 .  الشفيع فيه

حق . والذين قالوا بأن الشفعة  ، هي هي حق عيني أو حق شخصي وقد قام في الفقه المصري جدل مشهور في تكييف الشفعة

عيني إنما قصدوا أن يرتبوا على ذلك نتائج من أهمها أن تكون دعوى الشفعة من اختصاص المحكمة الكائن في دائرتها العقار 

، إذ كان يكفيهم أن يقولوا إن الشفعة تكسب الشفيع ملكية  . ولم يكونوا في حاجة إلى هذا القول للوصول إلى هذه النتيجة المشفوع فيه

.  ، فيثبت لمحكمة العقار االختصاص بنظر الدعوى ، فهو عندما يقيم دعوى الشفعة يطالب بحق عيني عقاري هالعقار المشفوع في

، ولكنه يعيد كل البعد عن معنى الحق الشخصي المقابل  ، الشفعة حق شخصي قصدوا إلى معنى هو صحيح في ذاته والذين قالوا بأ

حق لصيق بشخص الشفيع فال يورث عنه وال تجوز حوالته وال يجوز لدائني الشفيع أن ، إذا أرادوا أن يقولوا إن الشفعة  للحق العيني

، فمعنى الشخصية الذي قصدوا إليه ال  . ولم يكونوا هم أ[ضاً في حاجة إلى معارضة صفة العينية بصفة الشخصية يستعملوه باسمه

 .  يتعارض مع معنى العينية

، فالشفيع  . إنما الشفعة سبب لكسب الحق ، بل هي ليست بحق أصالً  شخصي والصحيح أن الشفعة ليست بحق عيني وال بحق

. والفرق واضح بين الحق نفسه وبين  يكسب بالشفعة ملكية عقار أو حقاً عينياً على هذا العقار كحق انتفاع أو حق رقبة أو حق حكر

. ولم  والوصية وااللتصاق والعقد والحيازة والشفعة ، وتكسب باالستيالء والميراث . فالملكية مثالً حق عيني سبب من أسباب كسبه

 $ 557$ ،  يتساءل أحد هل االستيالء أو الميراث أو الوصية أو االلتصاق أو العقد أو الحيازة حق عيني حق عيني أو حق شخصي

فلماذا يتساءلون عن الشفعة هل هي حق عيني أو حق شخصي 
 (2 )

  . 

، كما قدمنا  وق العينية هيوالشفعة باعتبارها سبباً لكسب الحق
 (1 )

( اقترن فيها الشيوع أو  complexe، واقعة مركبة )  

، ببيع العقار المشفوع فيه  الجوار أو الصلة المادية األخرى القائمة بين العقار المشفوع فيه والعقار المشفوع به وهذه واقعة مادية

.  شفيع إرادته في األخذ بالشفعة وهذا تصرف قانوني صادر من جان واحد، بإعالن ال وهذه بالنسبة إلى الشفيع واقعة مادية أخرى

، ومن ثم يمكن إدخال الشفعة في نطاق الواقعة  فهذه الوقائع المتسلسلة المركبة الغلبة فيها للواقعة المادية ال للتصرف القانوني

 .  المادية

ونية إذا تهيأت أسبابها لشخص استطاع أن يكسب الحق ، قلنا إن هناك مراكز قان وإذا سرنا في هذا التكييف خطوة أبعد

                                                                                                                                                                    

. )  ، بما قام عليه من الثمن والنفقات المعتادة : الشفعة هي حق تملك العقار المبيع ولو جبراً على المشتري 2217التقنين المدني العراقي م 

 .  والنص يوافق في مجموعة نص التقنين المصري (

الشفعة حتى يجيز لصاحبه أن ينتزع العقار المبيع من  ( : 2557شباط سنة  9) عدلت بقانون  2/  197 قانون الملكية العقارية اللبناني م

 .  . ) والنص يوافق فيم جموعه نص التقنين المصري ( ، في األحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية المشتري

، فقد قضت هذه المحكمة بأنه ال  ، يقرر من زمن بعيد هذا الذي نقوله ، صدر من محكمة االستئناف الوطنية وقد عثرنا على حكم قديم ( 2) 

، فقد جاء صريحاً في القانون المدني أنها طريقة من طرق كسب الملكية  يمكن وصف الشفعة بأنها حق عيني يتبع العقار أينما حل

، فليست  ينياً . وال يتصور أن السبب المنتج للحق العيني يسمى نفسه حقاً ع ، كالعقود الميراث ووضع اليد بدون فرق والحقوق العينية

، وإنما هي سبب من األسباب القانونية التي تنشئ حق  إذن الشفعة حقاً من الحقوق يؤثر لذاته في الشء كالملكية أو حق االنتفاع

، أو بعبارة أخرى هيم جرد إباحة للتوصل إلى كسب حق الملكية بشروط وفي أحوال مخصوصة وهذه اإلباحة ال تنتج  الملكية العين

، وإنما يتولد هذا الحق عند طلب أخذ الشفيع بالشفعة والقضاء  ، وحينئذ فال يتولد حق عيني للشفيع بمجرد البيع إذا استعملتحقاً إال 

. وأنظر أيضاً حكماً من محكمة مصر الكلية الوطنية ويقول إن القانون  ( 291القضاء ص  2759أبريل سنة  1به ) استئناف وطني 

مدني بكونه سبباً من أسباب الملكية والحقوق العينية وليس واحداً  55، بل صرح في المادة  وق العينيةلم يجعل حق الشفقة من الحق

 .  ( 921صفحة  22الحقوق  2751يوليه سنة  5منها ) مصر الكلية 

 .  2أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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، فكسب  قد تعاقد مع الموجب –والقبول إرادة منفردة  –، فهو بهذا القبول  . فمن وجه إليه إيجاب وقبل هذا اإليجاب بإرادته المنفردة

، وهي قبول هذا  فاستطاع بإرادته المنفردة،  . فمن وجه إليه اإليجاب تهيأ له مركز قانوني بتوجيه اإليجاب إليه بالعقد حقاً شخصياً 

، وهي الشروط  . وإذا توافرت الشروط التي قررها القانون في الشرب أو المجرى أو المسيل أو المرور ، أن يكسب الحق اإليجاب

، أي  ستطيع به إذا أراد، تهيأ بتوافرها مركز قانوني للجار ي التي بسطناها عند الكالم في قيود الملكية في الجزء الثامن من الوسيط

. ومن كان  ، أن يكسف حقاً عينياً في أرض جاره هو حق الشرب أو حق المجرى أو حق المسيل أو حق المرور بإرادته المنفردة

، تهيأ له بذلك مركز قانوني يستطيع به  شريكاً مشتاعاً في منقول أو في مجموع من المال وباع أحد شركائه حصته في المال الشائع

، وهذا هو حق االسترداد في المال الشائع الذي بسطنا أحكامه في الجزء الثامن من  يسترد بإرادته المنفردة الحصة المبيعة أن

، وبيعت حصة شائعة في العقار أو بيع عقار مجاور للعقار الذي  . ومن كان شريكاً مشتاعاً في عقار أو جاراً ملكاً لعقار الوسيط

، وهذه هي الشفعة  كز قانوني يستطيع به أن يشفع بإرادته المنفردة في الحصة الشائعة أو في العقار المجاور، تهيأ له بذلك مر يملكه

، فيكون شريكاً مشتاعاً في عقار أو مالكاً  . فالشفعة إذن تبدأ بأن تكون مركزاً قانونياً تتهيأ أسبابه للشفيع التي نحن اآلن بصددها

، ويكون  . وهنا ينشأ المركز القانوني الذي أشرنا إليه قار أو يباع عقار مجاور للعقار الذي يملكه، وتباع حصة شائعة في الع لعقار

،  "الشفعة رخصة  "مدني سالفة الذكر أن  599. ومن هنا جاء في نص المادة  للشفيع رخصة في أن يتملك العقار المشفوع

فالرخصة تتولد إذن بقيام هذا المركز القانوني 
 (2 )

ه الرخصة تخول للشفيع الحق في أن يتملك العقار المشفوع فيه بإرادته . وهذ 

                                                 

. وذلك أنه  ، بل يتولد عنه حق الشخص في أن يتملك كواألدق أن يقال إن هذا المركز القانوني ال يتولد عنه مجرد رخصة في التمل ( 2) 

. وقد قلنا في هذا الصدد في الجزء  ، هي حق الشخص في أن يتملك توجد منزلة وسطى بين الرخصة في التملك والحق في الملك

من الرخصة وأدنى  ، هي أعلى وما بين الرخصة والحق توجد منزلة وسطى "األول من مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ما يأتي : 

. فلو  . وما بينهما منزلة وسطى هي حق الشخص في أن يتملك ، األول رخصة والثاني حق . فحق التملك وحق الملك . . من الحق

، فهو قبل أن يصدر له إيجاب البائع بالبيع كان له حق التملك عامة في الدار وفي  أن شخصا رأى داراً أعجبته ورغب في شرائها

. ولكنه قبل القبول وبعد اإليجاب في  ، وهذا حق . وبعد أن يصدر منه قبول بشراء الدار صارت له ملكية الدار فهذه رخصة،  غيرها

. فهو من جهة ليس له فحسب مجرد رخصة في تملك الدار كغيرها من األعيان  منزلة وسطى بين الرخصة والحق بالنسبة إلى الدار

. له أكثر من رخصة التملك وأقل من  . بل هو بين بين لم يبلغ أن يصبح صاحب الملك في الدار . وهو من جهة أخرى التي ال يملكها

. ولم يصل الفقه الغربي إلى  ، أن يصبح مالكاً للدار ، أي بإرادته وحده . إذ يستطيع بقبوله البيع حق الملك : له الحق في أن يتملك

. ويدعو الفقيه فون  . نرى في الفقه الجرماني الحديث الرقي إلى مرحلة بعيدةتبين هذه المنزلة الوسطى إال حيث ارتقى ووصل في 

، بسبب  ممكنة تعطي للشخص "، ويعرفه بأنه  ( droit formateur( هذه المنزلة الوسطى بالحق المنشئ )  von tuhrتور ) 

ذا الحق المنشئ يذكر منها : حق من وجه إليه . ويأتي بأمثلة له "، في أن يحدث أثراً قانونياً بمحض إرادته  مركز قانوني خاص

، وحق الشفيع في أن يأخذ  ، وحق البائع وفاء في أن يسترد المبيع ، وحق المسترد في أن يسترد الحصة الشائعة المبيعة اإليجاب

، ما بينها وبين  صريحة ، في عبارات . ومما يقطع في وجود هذه المنزلة الوسطى في الفقه اإلسالمي أن القرافي يقابل . . بالشفعة

من جرى له سبب يقتضي المطالبة  "، وعن صاحب المنزلة الوسطى  "من ملك أن يملك  ". فيقول عن صاحب الرخصة  الرخصة

أعلم أن جماعة  ". وننقل ما يقوله في هذا الصدد :  ، وينكر على األول أن يكون مالكاً إطالقاً ويجعل الثاني محالً للنظر "بالتمليك 

. وليس األمر كذلك بل  . . ، قوالن مشايخ المذهب رضي هللا عنهم أطلقوا عباراتهم بقولهم من ملك أن يملك هل يعد مالكاً أم ال من

، فهل يتخيل أحد أنه يعد مالكاً اآلن قبل شرائها حتى تجب الزكاة عليه  هذه القاعدة باطلة وبيان بطالنها أن اإلنسان يملك أربعين شاة

، فهل يجري في وجوب الصداق والنفقة عليه قوالن قبل أن يخطب المرأة ألنه  ولين؟ وإذا كان اآلن قادراً على أن يتزوجعلى أحد الق

، فهل يقول أحد إنه يعد اآلن مالكاً لهما فيجب عليه كلفتهما ومؤونتها  ملك أن يملك عصمتها؟ واإلنسان مالك أن يملك خادماً أو دابة

. بل القاعدة التي يمكن أن تجعل  . . الشاذة أو الجادة؟ بل هذا ال يتخيله من عنده أدنى مسكة من العقل والفقهعلى قول من األقوال 

، أن من جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك هي يعطي حكم  ، ويجري فيها الخالف في بعض فروعها ال في كلها قاعدة شرعية

، إذا باع شريكه تحقق له  . ) المسألة الرابعة ( في الشفعة . . ، ولذلك مسائل روضمن ملك؟ قد يختلف في هذا األصل في بعض الف

. ) المسألة الخامسة ( الفقيرة وغيره من  ، ولم أر خالفاً في أنه غير مالك سبب يقتضي المطالبة بأن يتملك الشخص المبيع بالشفعة

. فإذا سرق  . . فقره أو غير ذلك من الصفات الموجبة لالستحقاق المسلمين له سبب يقتضي أن يملك من بيت المال ما يستحقه بصفة

.  ، قوالن ، أو يجب عليه القطع ألنه ال يعد مالكاً وهو المشهور هل يعد كالمالك فال يجب عليه الحد لوجود سبب المطالبة بالتمليك

. أما هذا المفهوم  مشيتها عسر لكثرة النقوض عليها، في ت ، على ما فيها من القوة من جهة قولنا جرى له سبب التمليك فهذه القاعدة
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. فالشفعة ال تكون سبباً لكسب الملك إال بقيام مركز قانوني معين تتهيأ أسبابه  ، وذلك بأن يعلن رغبته في األخذ بالشفعة المنفردة

، وهذه  . فإذا أعلن إرادته في األخذ بالشفعة أن يتملك ، بل الحق في ، ليس حق الملك ، فيكون للشفيع باجتماع وقائع مادية معينة

، تكاملت عناصر الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية فيتملك  إرادة منفردة أي تصرف قانوني صادر من جانب واحد

ريق حلوله محل المشتري ، وذلك عن ط ، ويتحول حقه في أن يتملك هذا العقار إلى حقه في ملكيته الشفيع العقار المشفوع فيه
 (2 )

  . 

 الشفعة متصلة بشخص الشفيع - 163

والحق في الشفعة ال ينتقل بالتحويل وال  "مدني ما يأتي :  599نص قانوني : جاء في المشروع النهائي لنص المادة  – 

 "وترك حكمها الجتهاد القضاء  "،  ، ولكن هذه العبارة حذفت في لجنة مجلس الشيوخ "بالميراث 
 (1 )

. ولما كان تاالعتبارات التي  

                                                                                                                                                                    

، فهذا جعله قاعدة شرعية  وهو قولنا من ملك أن يملك مطلقاً من غير جريان سبب يقتضي مطالبته بالتمليك وال غير ذلك من القيود

، فهو مناسب ألن يعد مالكاً  بالتمليك . أما إذا قلنا انعقد له سبب يقتضي المطالبة ظاهر البطالن لضعف المناسبة جداً أو لعدمها البتة

فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه قاعدة  "، وإقامة للسبب البعيد مقام السبب القريب  ، تنزيالً لسبب السبب منزلة السبب من حيث الجملة

فال يمكن جعله قاعدة  –ة ، وذلك في غاية البعد عن المناسب . أما مجرد ما ذكروه فليس إال مجرد اإلمكان والقبول للتملك في الشريعة

. ويتبين مما نقلناه عن القرافي أنه يميز بين أوضاع ثالثة : ) أوالً ( وضع من ملك أن  ( 12 ص – 19) الفروق للقرافي جزء ص  "

ال يجب ، ف . هؤالء جميعاً ال يملكون . . ، كمن ملك أن يملك أربعين شاة ومن ملك أن يتزوج ومن ملك أن يملك خادمه أو دابة يملك

. وترجمة ذلك إلى الفقه الغربي أن هؤالء  . . . ، وال على الثالث الكلفة والمؤونة ، وال على الثاني الصداق والنفقة على األول الزكاة

. ) ثانياً ( وضع من جرى له سبب يقتضي المطالبة  ، والرخصة ليست بحق جميعاً ليس لهم حق الملك وإنما لهم رخصة التملك

، وفي بيت المال بالنسبة إلى المستحق لفقر أو جهاد أو غير  . في بيع الشريك لنصيبه بالنسبة إلى شريكه الشفيع . . كما،  بالتمليك

ً  ذلك . فالشفيع ال يملك  . . ، ال يملكون بمجرد جريان السبب الذي يقتضي المطالبة بالتمليك ، على خالف في الرأي . هؤالء أيضا

.  ، والفقير ال يملك شيئاً من بيت المال إال إذا طالب فأعطى وقبل ذلك إذا سرق وجب عليه الحد ا بالشفعةالشقص المبيع إال إذا أخذن

. )  ، فهي دون الملك وفوق الرخصة وترجمة ذلك إلى لغة الفقه الغربي أن هذه هي المنزلة الوسطى بين رخصة التملك وحق الملك

) مصادر الحق في الفقه  "، فهذا هو الذي له حق الملك  رى أرضاً أو شفع في دار، كمن اشت ثالثاً ( وضع من جرى له سبب الملك

 .  ( 7ص  – 5 اإلسالمي للمؤلف جزء أول ص

فكثيراً ما يناقش الفقهاء هل الشفعة حق عيني أو هي  "، ما يأتي :  ، في الجزء األول من الوسيط وقد سبق أن قررنا في هذا الصدد ( 2) 

. فال  . ونحن ال نتردد في اإلجابة على هذه المسائل بما قدمناه يناقشون في طبيعة الحيازة وهل هي حق عيني ، كما شيء غير ذلك

،  . فهما إذن ليسا بحقوق ، بل هما واقعتان قانونيتان تدخالن في أسباب كسب الملكية الشفعة وال الحيازة بحق عيني أو حق شخصي

،  ، بالقدر الذي ال يصح أن يقال به إن العقد عن أي منهما إنه حق عيني أو حق شخصي. وال يصح أن يقال  بل هما مصدر للحقوق

. واألهمية العملية لعدم اعتبار الشفعة حقاً أنه ال يجوز لدائني الشفيع أن  ، حق عيني أو حق شخصي وهو أيضاً مصدر للحقوق

أنها تجعل الشفيع بالنسبة إلى العين المشفوع فيها في منزلة من . والذي ضلل الناس في أمر الشفعة هو  يستعملوا الشفعة باسم مدينهم

، وحق الملكية  ، وهذه منزلة وسطى بين مجرد الرخصة في التملك حيث يكون الشخص أجنبياً عن الشيء مله الحق في أن يتملكها

أيضاً في منزلة وسطى بين من له ، فهو  . ونظير ذلك شخص صدر له إيجاب بالبيع الكامل حيث يكون للشخص حق عيني في الشيء

. وقد نبه فقهاء الشريعة اإلسالمية  مجرد الرخصة في الشراء قبل صدور اإليجاب وبين المشتري الذي أصبح مالكاً عند تمام البيع

ب المطالبة ، أو كما يقول القرافي في الفروق : من انعقد له سب ، ووصفوها بأنها حق الشخص في أن يتملك إلى هذه المنزلة الوسطى

. وأنظر أيضاً شفيق  ( 2هامش  255 ص 99) الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة  "، ويفرق بين هذا وبين من ملك أن يملك  بالملك

 .  ، وهذه التسمية محل للنظر ( ) ويدعو هذه المنزلة الوسطى بالحق شبه العيني 199ص  152شحاتة فقرة 

ألنها ليست بحق بل هي سبب من أسباب كسب  "الحق  "عرفت الشفعة بأنها رخصة  "لتمهيدي : وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع ا

ً  الملكية . وقد حذف المشروع من التعريف الذي أقرته اللجنة العبارة  . فال معنى للبحث فيما إذا كانت الشفعة حقاً عينياً أو حقه شخصيا

. وإذا أريد بهذه  إن هذا مفهوم من وضع الشفعة بين أسباب كسب الحقوق العينية، ف التي تذكر أن الشفعة سبب لكسب الحقوق العينية

)  "، كان هذا سبباً أدعى لحذفها  ، أن تبقى الشفعة دائرة بين العينية والشخصية ، كما تقول المذكرة اإليضاحية للجنة العبارة

 .  ( 957ص  – 952 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  2هامش  559 أنظر آنفاً ص ( 1) 
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، هي اعتبارات شخصية بحتة  ، وهي تضرر الشفيع من أن يخلف شريكه في الملك أو جاره شريك أو جار جديد قامت عليها الشفعة

الشفيع  ، الشفعة متصلة بشخص ، لذلك ال نتردد في القول بأ تترك لمحض تقدير الشفيع إن شاء أخذ بالشفعة وإن شاء لم يأخذ بها

( أن دائني الشفيع ال يجوز لهم أن يستعملوا الشفعة نيابة عن الشفيع بطريق  2. ونستخلص من ذلك النتائج اآلتية : )  ولصيقة به

( أن للشفيع أن ينزل عن الشفعة بعد قيام  9. )  ( أن الشفعة ال تنتقل بطريق الحوالة من الشفيع إلى الغير 1. )  الدعوى غير المباشرة

، ال تنتقل بالميراث  ، إذا مات الشفيع قبل أن يستعمل حقه فيها ( أن الشفعة 5. )  مدني ( 557، بل وقبل أن يقوم بها سببها ) م  هاسبب

ً  إلى ورثته  .  . وسنتعرض هذه النتائج تباعا

. أولهما أن  رة : وذلك لسببين) أوالً ( ال يجوز لدائني الشفيع أن يستعملوا الشفعة نيابة عن الشفيع بطريق الدعوى غير المباش

،  ، ومن المقرر في قواعد الدعوى غير المباشرة أنه ال يجوز للدائنين أن يستعملوا ما لمدينهم من رخص الشفعة رخصة وليست بحق

عن فحق الشفيع في األخذ بالشفعة وحق الشريك في استرداد الحصة الشائعة كالهما رخصة ال يجوز للدائن استعمالها بالنيابة 

، مثلها مثل قبول اإليجاب الموجه إلى المدين  المدين
 (2 )

، ومن المقرر  والسبب الثاني أن الشفعة متصلة بشخص الشفيع كما قدمنا 

مدني  2/  199 في قواعد الدعوى غير المباشرة أنه ال يجوز للدائن أن يستعمل باسم مدينه ما كان متصالً بشخص المدين خاصة ) م

 )
 (1 )

  . 

، أن  ، عندما يثبت له حق األخذ بالشفعة انياً ( ال تنتقل الشفعة بطريق الحوالة من الشفيع إلى الغير : فال يجوز للشفيع) ث 

.  ، فال يجوز له النزول عنها إلى غيره ، أولهما أن الشفعة متصلة بشخص الشفيع ، وذلك أيضاً لسببين يحول هذا الحق إلى غيره

، وإذا أراد الشفيع أن ينزل عن الشفعة لغيره وجب عليه أوالً أن  تبع العقار المشفوع به فال تنفصل عنهوالسبب الثاني أن الشفعة ت

، فتتبع الشفعة هذا العقار وتنتقل بالتبعية إلى من انتقل إليه العقار  ينزل عن العقار المشفوع به إلى الغير
 (9 )

. وعلى ذلك إذا باع  

، كان لمشتري العقار المشفوع به وهو  ، ثم بيع العقار المشفوع فيه المشتري مالكاً لهذا العقارالشفيع العقار المشفوع به وأصبح 

،  . أما إذا بيع العقار المشفوع فيه قبل بيع العقار المشفوع به ، وقد انتقلت إليه مع العقار المشفوع به مالكه الجديد أن يأخذ بالشفعة

. وإنما يأخذ بالشفعة   يستطيع األخذ بالشفعة ألنه لم يكن مالكاً له وقت بيع العقار المشفوع فيهفإن المالك الجديد للعقار المشفوع به ال

 .  ، بعد أن تنتقل إليه ملكية العقار المشفوع به في بيع جديد يرد على العقار المشفوع فيه

( مدني في هذا  2)  557: وتنص المادة ) ثالثاً ( للشفيع أن ينزل عن الشفعة بعد قيام سببها بل وقبل أن يقوم بها سببها 

 الخصوص على ما يأتي :

 "، ولو قبل البيع  يسقط الحق في األخذ بالشفعة في األحوال اآلتية : ) أ ( إذا نزل عن حقه في األخذ بالشفعة " 
 (5 )

. وقد كان  

                                                 

 .  515ص  951فقرة  1الوسيط  ( 2) 

 .  955فقرة  1الوسيط  ( 1) 

والحق في الشفعة ال ينتقل بالحوالة منفصالً عن العقار  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 9) 

) مجموعة  "، وقد أخذ بهذا المبدأ التقنينان األلمان والبولوني  المشفوع بهن وهذا هو ما تقضي به طبيعة الشفعة وعلة مشروعيتها

شباط  9من قانون الملكية العقارية اللبناني ) المعدلة بقانون  159. وتنص المادة  ( 191ص  – 192ص  1األعمال التحضيرية 

 .  "، وال يجوز التفريغ عنه لشخص آخر  ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه إلى ورثته "( على أن  2557سنة 

) أ ( من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  2951تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 5) 

راجعة تحت رقم . ووافقت عليه لجنة الم "صراحة أو ضمناً  "، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يشتمل على عبارة  الجديد

،  "صراحة أو ضمناً  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة  ) أ ( 2925. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  ) أ ( 2911

. ووافق مجلس الشيوخ  ) أ ( 557، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم  "ألنها تزيد تغني عنه القواعد العامة  "وذلك 

 .  ( 551 ص – 551ص  1عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  على النص كما

ً  –: يسقط حق الشفعة في األحوال اآلتية : أوالً  2/  25ويقابل النص في قانون الشفعة السابق م  ،  إذا حصل التنازل عنه صراحة أو ضمنا

. ) ولم يكن يجوز في  ري بصفته مالك العقار نهائياً ويستدل على التنازل الضمني بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن الشفيع عرف المشت

 .  قانون الشفعة السابق النزول عن الشفعة إال بعد ثبوت الحق فيها (

 يقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ال مقابل    التقنين المدني السوري

 .  ) أ ( ) مطابق ( 591م     التقنين المدني الليبي
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ن القواعد العامة تقضي بأنه ال يجوز النزول عن ، وذلك أل قانون الشفعة السابق ال يجيز النزول عن الشفعة إال بعد ثبوت الحق فيها

، أن  ، أي قبل أن يثبت له الحق في األخذ بالشفعة ، قبل بيع العقار المشفوع فيه . فكان ال يجوز للشفيع حق إال بعد ثبوت هذا الحق

ينزل عن هذا الحق 
 (2 )

، وذلك  ) أ ( مدني سالفة الذكر ( 557 . أما التقنين المدني الجديد فقد أجاز ذلك بنص صريح كما رأينا ) م 

وحتى يستطيع المشتري أن يأمن جانب الشفيع قبل أن  "،  تضييقاً منه للحق فياألخذ بالشفعة بعد أن حصر هذا الحق في أضيق نطاق

 "يقدم على الشراء 
 (1 )

،  وقبل ثبوته ، بعد ثبوت هذا الحق . وعلى ذلكي جوز اآلن للشفيع أن ينزل عن الحق في األخذ بالشفعة 

صراحة أو ضمناً 
 (9 )

، كما يصح أن  . أما النزول الصريح عن حق الشفعة بعد ثبوته فيصح أن يكون بالكتابة الرسمية أو العرفية 

يكون شفوياً ولكن يقع على من ي تمسك بهذا النزول من مشتر أو بائع للعقار المشفوع فيه عبء اإلثبات طبقاً للقواعد العامة المقررة 

، إلى يوم صدور الحكم بثبوت الشفعة  . ويصح النزول في أي وقت ي اإلثباتف
 (5 )

. وقد يكون النزل عن حق الشفعة بعد ثبوته  

                                                                                                                                                                    

 .  ) د ( ) موافق ( 2295م     ن المدني العراقيالتقني

( إذا أسقطه الشفيع قبل تسجيل  1( )  2( : يسقط حق الشفعة : )  2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  151قانون الملكية العقارية اللبناني م 

وال يعود تاريخها إلى أكثر من  ، المشفوع صراحة في وثيقة خطية ذات تاريخ صحيح تحتوي على اسم المشتري والثمن والشروط

( إذا أسقط الشفيع  5. )  ( إذا كان الشفيع وكيل البائع بالبيع أو شاهداً على العقد ووقع إمضاءه بال تحفظ 9. )  ستة أشهر قبل التسجيل

 ً . ) والقانون اللبناني  ي، ولكن هذا اإلسقاط ال يجوز بعد تقديم الدعوى بالشفعة إال برضا المشتر حقه بعد التسجيل صراحة أو ضمنا

يجيز النزول عن الشفعة بطريق معينة ولكن هذه الطرق جميعاً ال تكون إال بعد ثبوت الحق في الشفعة أي بعد بيع العقار المشفوع فيه 

)  . 

ومع ذلك  – 991فقرة  9أنظر في عدم جواز نزول عن الشفعة قبل ثبوت الحق فيها في قانون الشفعة السابق : محمد كامل مرسي  ( 2) 

، فإنه يجوز التنازل  ، بأنه لما كان االستشفاع حقاً يخول كسب الملك ، تطبيقاً ألحكام قانون الشفعة السابق فقد قضت محكمة النقض

كنه هاذ ، متى كان الملتزم بعلم مقدماً  ، وال يغير من هذا النظر أن محل االلتزام ه حق محتمل الوجود عنه مقدماً وفقاً للقواعد العامة

الذي  –. فمتى كان الحكم إذا قضى بصحة التنازل عن الشفعة مقدماً بنى قضاءه على أن قانون الشفعة  الحق ومداه وأثر التنازل عنه

، إال أنه لم ينص  وإن لم يورد من مسقطانها إال النزول عنها بعد البيع أخذاً برأي أئمة الفقه اإلسالمي –يسري على موضوع االلتزام 

، وليس ثمة ما يوجب التقيد برأي  ، وأن هذا االتفاق صحيح لعدم مخالفته للنظام العام تحريم االتفاق على التنازل عنها مقدماً على 

مجموعة أحكام  2591مارس سنة  19، فإن ما قرره هذا الحكم صحيح في القانون ) نقض مدني  فقهاء الشريعة في هذا الخصوص

 .  ( 197ص  229رقم  9النقض 

ديسمبر  1 – 119ص  5الحقوق  2759مايو سنة  15نظر عكس ذلك وعدم جواز النزول قبل ثبوت الحق في الشفعة : استئناف وطني وأ

أبريل  19طنطا الكلية  – 299ص  299رقم  19المجموعة الرسمية  2512نوفمبر سنة  21 – 97ص  9االستقالل  2599سنة 

 .  551ص  959رقم  19المحاماة  2559يناير سنة  92ف مصر استئنا – 291ص  11رقم  2المحاماة  2519سنة 

 .  555ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التميهيد في مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

عة وقد قضت محكمة النقض بأن ما يعبر عنه بالنزول عن الشفعة قبل البيع إن هو إال تعهد من الشفيع باالمتناع عن استعمال حق الشف ( 9) 

ً  عند حصول البيع ، ثم  . أما النزل الضمني عن الشفعة فيفترض فيه حصول البيع ، مما يفيد أن هذا النزول يجب أن يكون صريحا

، وهو  . هذا هو مفهوم النزل الضمني عن الشفعة صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة

يستدل على التنازل الضمني بكل عمل أو عقد يؤخذ منه أن  "قانون الشفعة الملغي إذ نصت على أنه  من 25ما كانت تقرره المادة 

مدني جديد من سقوط الشفعة بالنزول عنها قبل  557. أما ما تضمنته المادة  "الشفيع عرف المشتري بصفته مالك العقار نهائياً 

. وبهذا النص حسم  صدر منه قبل البيع من التزام بعدم استعمال حق الشفعة ، فالمقصود منه جواز محاجة الشفيع بما يكون قد البيع

مارس سنة  29القانون المدني الجديد الخالف الذي كان قائماً قبل صدوره بشأن جواز محاجة الشفيع بمثل هذا االلتزام ) نقض مدني 

 .  ( 129ص  22مجموعة أحكام النقض  2519

. والبد من صدور النزول من الشفيع شخصياً أو من  951فقرة  1محمد علي عرفة  921ص  917فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 5) 

، وقد قضت محكمة النقض بأنه حتى لو كان التنازل  . والنزول عن دعوى الشفعة يعتبر نزوالً عن حق الشفعة ذاته ينوب عنه قانوناً 

ليه إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما فيها ورقة التكليف ، فإن هذا الترك يترتب ع مقصوراً على ترك المرافعة في الدعوى

، وغنه يتفرع عن ذلك أن تكون الدعوى  ، ويزيل كل اآلثار التي ترتبت على إقامتها من حفظ الطلب وقطع مدة التقادم بالحضور

 259رقم  1أحكام النقض مجموعة  2592مايو سنة  92الجديدة قد رفعت بعد الميعاد المنصوص عليه في القانون ) نقض مدني 
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. مثل ذلك أن يعترف الشفيع بالمشتري للعقار  ، ويكون ذلك بأي عمل يصدر من الشفيع يفيد حتماً أنه نزل عن حقه نزوالً ضمنياً 

المشفوع فيه مالكاً لهذا العقار على وجه بات نهائي 
 (2 )

، كأن يتعامل معه على هذا األساس فيشتري منه العقار أو يرتهنه أو يأخذ  

مشتري في العقار ، وكأن يتصرف ال عليه حق اختصاص أو يرتب عليه لعقاره حق إرتفاق أو يرتب له حق إرتفاق على عقاره

المشفوع فيه للغير فيشهد الشفيع على هذا التصرف دون تحفظ أو يكون وسيطاً بين المشتري والمتصرف له 
 (1 )

  . 

، ويكون الغرض من ذلك أن يأمن  ، أي قبل بيع العقار المشفوع فيه وقد يقع نزول الشفيع عن الشفعة قبل ثبوت الحق فيها

. فيحصل المشتري من الشفيع على نزول صريح عن الشفعة قبل أن  يقدم على الشراء كما سبق القولالمشتري جانب الشفيع قبل أن 

يتعاقد مع مالك العقار المشفوع فيه على البيع 
 (9 )

، ويكون هذا النزول الصريح إما كتابة أو شفها وعلى المشتري عبء إثبات هذا  

النزول طبقاً للقواعد المقررة في اإلثبات 
 (5 )

، بأن يأتي الشفع بعمل  ويصح أن يكون النزول عن الشفعة قبل ثبوتها نزوالً ضمنيا.  

                                                                                                                                                                    

 .  991فقرة  9. وأنظر في عدم جواز النزول عن الشفعة بعد صدور الحكم بثبوت الحق فيها : محمد كامل مرسي  ( 717 ص

 (2 )  ً  وقد قضت محكمة النقض بأن الشفيع ال يعتبر متنازالً عن حقه في الشفعة إال إذا صدر منه ما يفيد أنه اعتبر المشتري مالكاً نهائيا

، قد اتفق مع البائع على فسخ إجراتها وتعهد له  ، وهو مستأجر لألرض المشفوع فيها . وال يكفي في ذلك أن يكون الشفيع للمبيع

، فإن القانون قد جعل للشفيع  بتسليمها إلى المشتري ولم يبادر إلى طلبها بالشفعة قبل أن يتكبد المشتري مصروفات التسجيل وغيرها

، فمتى أبداها في هاذ الميعاد فال يصح أن يؤاخذ بعدم إبدائها بعد العلم بالبيع مباشرة أو بعده بأيام  اً إلبداء رغبتهمدة خمسة عشر يوم

. كذلك رفض األخذ بالشفعة بالثمن الذي طلبه  ( 917ص  197رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  29قالئل ) نقض مدني 

 2559ديسمبر سنة  19زيد على الثمن الحقيقي ال يعتبر نزوالً عن الشفعة ) نقض مدني المشتري العتقاد الشفيع أن ها الثمن ي

، األموال األميرية المستحقة على  ، الذي كان مستأجراً لألرض المشفوع فيها . و دفع الشفيع ( 12ص  21رقم  9مجموعة عمر 

، إذ األموال األميرية مستحقة على األرض بصرف  شفعة، ال يفيد النزول ضمناً عن حق ال األرض بعد توقيع الحجز على الزراعة

، وهو لم يدفعها إال بعد توقيع الحجز على  ، ودفعها كان مخوالً للمستأجر والشفيع ( في عقد اإليجار النظر عن شخص مالكها

 .  ( 259رقم  197عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2551ديسمبر سنة  9الزراعة ) نقض مدني 

ويعتبر نزوالً ضمنية أن يطلب الشفيع قسمة العقار مع المشتري إن كان العقار شائعاً أو يتفق معه على حقوق إرتفاق ) استئناف  ( 1) 

، أو أن يستأجر الشفيع من المشتري العقار  ( 271ص  22م  2755أبريل سنة  1 – 21ص  7م  2759نوفمبر سنة  17مخلط 

 9المجموعة الرسمية  2592مايو سنة  1فع األجرة للمشتري إن كان العقار مؤجراً من البائع قبل البيع ) استئناف وطني المبيع أو يد

،  ، وهو باطل . ويعد النزول عن الشفعة إلى الغير ( 111ص  99م  2512مارس سنة  11استئناف مختلط  – 55ص  29رقم 

محمد كامل  – 55ص  29رقم  9المجموعة الرسمية  2592مايو سنة  1ئناف وطني نزوالً ضمنياً عن الشفعة وإسقاطاً لها ) است

. وقد قضت محكمة النقض في هذا  . وال يجوز التمسك ألول مرة أمام محكمة النقض بالنزول عن الشفعة ( 915فقرة  9مرسي 

 29ن حقه في الشفعة لتهنئته له ) نقض مدني المعنى بأنه ال يجوز للمشتري أن يتمسك ألول مرة أمام محكمة النقض يتنازل الشفيع ع

 .  ( 925ص  1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة 

. وقد قضت محكمة النقض بأن النص في عقد البيع على تنازل المشتري عن  ويفسر النزول عن استعمال حق الشفعة تفسيراً ضيقاً  ( 9) 

شرين هو استثناء من األصل العام الذي يجيز الشفعة في نطاق الحدود التي بينها استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى البائع وخلفائه المبا

. ومن ثم ال يجوز البحث في جواز انتقال هاذ االلتزام بالنزول عن حق الشفعة إلى الخلف  ، فال يجوز التوسع في تفسيره القانون

أنه ال يفيد سوى البائع وخلفائه المباشرين ) نقض مدني ، متى فسرت المحكمة شرط النزول تفسيراً سليماً واستخلصت منه  الخاص

وأنظر أيضاً  – 252ورقم  275رقم  197عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  21

قار المشفوع . وقضت محكمة استئناف مصر بأن عرض الع ( 519ص  51م  2599أبريل سنة  15في هذا المعنى استئناف مختلط 

 19المحاماة  2559يناير سنة  92فيه على الشفيع قبل البيع وعدم قبوله شراءه ال يعد نزوالً عن حقه في الشفعة ) استئناف مصر 

( وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا باع  15ص  91م  2555مارس سنة  25استئناف مختلط  – 551ص  959رقم 

، فله أن يأخذ بالشفعة  ، وتوافر في البائع األول وقت البيع الثاني شروط األخذ بالشفعة لمشتري للغير، ثم باعه ا شخص عقاراً له

، وال يعتبر بيعه إياه سابقاً نزوالً ضمنياً عن أخذه بالشفعة فيما بعد إذا توافرت شروط الشفعة ) استئناف  العقار الذي كان يملكه أوالً 

 .  ( 119ص  25م  2591أبريل سنة  19مختلط 

هذا ويحدث كثيراً أن المشتري لعقار من شركة تخصصت في تقسم األراضي وبيعها ينزل في عقد شرائه عن الشفعة فيما يتم من  ( 5) 

 . ، فإن خلفه ال يتقيد به إال إذا اشترط المشتري عليه يذلك . وإذا كان المشتري يتقيد بهذا التنازل البيوع التي تتوالها الشركة مستقبالً 
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. مثل ذلك أن يكون الشفيع قد توسط بنفسه بين المشتري ومالك العقار المشفوع فيه في عقد صفقة البيع  يستفاد منه حتماً هذا النزول

عن البائع  $ 597$ ري في شراء العقار المشفوع فيه أو وكيالً ، أو رضى أن يكون وكيالً عن المشت التي صدرت من الثاني لألول

، كان هذا نزوالً  . وإذا شهد الشفيع دون تحفظ على عقد البيع الذي تم بين مالك العقار المشفوع فيه والمشتري في بيع هذا العقار

، ويكون النزول الضمني هنا معاصراً لثبوت الحق في الشفعة  ضمنياً منه عن الشفعة
( 2 )

  . 

،  . فإذا مات بعد أن يكون قد استعمل حقه ، إلى ورثته ، إذا مات الشفيع قبل أن يستعمل حقه فيها ) رابعاً ( ال تنتقل الشفعة

، وينتقل هذا الحق منه إلى  ، فإن حقه في تملك العقار المشفوع فيه يكون قد ثبت بأن يكون قد أعلن رغبته في األخذ بالشفعة قبل موته

. ومن باب أولى لو أنه رفع  ، أو لم يكن قد تراضى عليها مع البائع المشفوع منه ، حتى لو لم يكن قد رفع دعوى الشفعة ورثته

.  ، إال إذا نزلوا عن هذا الحق ، فإن ورثته يحلون محله في الدعوى ويأخذون العقار المشفوع فيه بالشفعة دعوى الشفعة ثم مات

، فإن ملكية هذا العقار تنتقل إلى ورثته كسائر  الشفعة للشفيع وأصبح مالكاً للعقار المشفوع فيه وبديهي أنه لو صدر الحكم بثبوت

. كذلك من  ، بل إن الورثة ال يستطيعون في هذه الحالة النزول عن حق الشفعة بعد أن صدر الحكم بثبوتها لمورثهم أعيان تركته

، فإذا بيع العقار  ، فإن ملكية العقار المشفوع به تنتقل من الشفيع إلى ورثته ع فيهالبديهي أنه إذا مات الشفيع قبل بيع العقار المشفو

، إذ  ، ولكن ال بطريق االستخالف عن المورث بل بطريق األصالة عن أنفسهم ، ثبت حق األخذ بالشفعة للورثة المشفوع فيه بعد ذلك

، وهو ما  . كل هذه فروض الحكم فيها واضح ية العقار المشفوع بهأن بيع العقار المشفوع فيه لم يقع إال بعد أن انتقلت إلى ملك

، فهل ينتقل إلى  . وإنما يقع الخالف فيما إذا مات الشفيع بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل أن يعلن رغبته في األخذ بالشفعة قدمناه

، إذا  بذلك كما كان لمورثهم أن يفعل لو أنه لم يمت، ويكون لهم أن يعلنوا رغبتهم في  ورثة الشفيع حق مورثهم في األخذ بالشفعة

 كان ميعاد األخذ بالشفعة لم ينقض؟

، فرأي يذهب إلى أنه ال يجوز للورثة األخذ بالشفعة  اختلفت اآلراء في هذه المسألة اختالفاً بيناً في عهد قانون الشفعة السابق

. وقد رددت مشروعات التقنين المدني  فيجوز للورثة األخذ بالشفعة، ورأي آخر يذهب إلى أن الشفعة تورث  وأن الشفعة ال تورث

والحق في الشفعة ال  "من المشروع التمهيدي تنص على ما يأتي :  2971. فكانت الفقرة الثانية من المادة  الجديد صدى هذا الخالف

 ".  . . . ، وإنما ينتقل بالميراث ينتقل بالحوالة
 (1 )

والحق في الشفعة ال  "دلت النص على الوجه اآلتي : . ولكن لجنة المراجعة ع 

                                                                                                                                                                    

، ألن هذا التنازل ال يعتبر  وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يعتد بتنازل المشتري من الشركة في عقد شرائه منها عن حقه الشفعة

 .  ( 522ص  95رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  15حقه عينياً يتبع العقار في يد كائن من كان ) نقض مدني 

يجوز إثبات التنازل الضمني عن حق الشفعة والعلم بالبيع بكافة طرق  "ن الشفعة السابق تنص على أنه من قانو 19وكانت المادة  ( 2) 

. ولما  مكررة في المشروع التمهيدي 2951. وقد اندرج هذا النص تحت رقم  "اإلثبات المقررة في القانون بما فيها اإلثبات بالبينة 

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "ألنها تطبيق للقواعد العامة  "للجنة حذفها ، قررت هذه ا عرضت المادة على لجنة المراجعة

 25 – 291ص  21م  2599يناير سنة  11 – 159ص  29م  2599أبريل سنة  21وأنظر استئناف مختلط  –في الهامش (  555

 .  199ص  95م  2511أول فبراير سنة  – 911ص  27م  2591يونيه سنة 

، الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا كانت قيمة العقار المشفوع فيه تزيد  ، طبقاً للقواعد المقررة في اإلثبات الصريح فتجب فيهأما إثبات النزول 

، أما األعمال التي يستفاد منها  . ذلك أنه في النزول الصريح ال شيء يمنع الخصوم من الحصول على الكتابة على عشرة جنيهات

ص  51رقم  29الحقوق  2759مايو سنة  1هذه ال يمكن الحصول على كتابة إلثباتها ) استئناف وطني ضمناً النزول عن الشفعة ف

 .  ( 291ص  21م  2599يناير سنة  11استئناف مختلط  – 191

ف وطني ، وليس للمشتري أن يطالب الشفيع بالتعويض حتى لو كانت االئتمان قد هبطت ) استئنا هذا ويجوز النزول عن الشفعة بعد طلبها

،  . أما إذا نزل الشفيع عن الشفعة فال يجوز له أن يطلبها بعد نزوله منها ( 915ص  299رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  17

 – 197ص  229رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  19وإنما يجوز له أن يطلبها في بيع جديد ) نقض مدني 

 .  ( 551ص  959رقم  19محاماة ال 2552يناير سنة  92استئناف مصر 

وأنظر في جواز النزول عن الشفعة في مقابل عوض يدفعه المشتري واختالف فقهاء الشريعة اإلسالمية في هذه المسألة : محمد كامل مرسي 

 .  999فقرة  – 999فقرة  9

بأغلبية اآلراء على انتقال حق الشفعة إلى الورثة ، فوافقت  ، وقد نوقش في هذه اللجنة وهذا النص وضعته لجنة األستاذ كامل صدقي ( 1) 

 .  في الهامش ( 995ص  1وعدم انتقاله إلى الموصي له ) مجموعة األعمال التحضيرية 

أن اللجنة ) لجنة األستاذ كامل صدقي ( جعلت الحق في الشفعة ينتقل  "وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص : 
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، ثم استقر رأي اللجنة على حذف  وفي لجنة مجلس الشيوخ دار نقاش حول توريث حق الشفعة ".  . . . ينتقل بالتحويل وال بالميراث

 "وترك حكمها الجتهاد القضاء  "الفقرة الثانية من المادة الخاصة بهذه المسألة 
 (2 )

الحكم في هذه المسألة الجتهاد القضاء . وترك  

، إال أنه يصعب القول بأن هذا القضاء  . وإذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن الشفعة تورث ، فالقضاء فيها جد مختلف أمر محير

. بل إن  ام، منقسماً كل االنقس ، حتى بعد صدور التقنين المدني الجديد ، وبخاصة أن الفقه المصري ال يزال قد حسم كل خالف

، مسألة من المسائل التي اختلفت فيها المذاهب واضطربت فيها  ، وهي المصدر الذي اشتق منه الشفعة المسألة في الشريعة اإلسالمية

داً ، تمهي ، ثم بين اآلراء الفقهية ، ثم بين أحكام القضاء المصري . ونبدأ بإيراد الخالف في المسألة بين مذاهب الفقه اإلسالمي األقوال

 .  إلبداء رأينا فيها

على الوجه  "مصادر الحق في الفقه اإلسالمي  "، فقد لخصناه في الجزء الخامس من كتابنا  أما الخالف في الفقه اإلسالمي

 . ، ألن كالً منهما مشيئة والمشيئة ال تورث ، كما ال يورث خيار الشرط أما حق الشفعة فيذهب الحنفية إلى أنه ال يورث "اآلتي : 

. وأما ما تقوله الحنفية من  ، وفي رواية أخرى عنه حق الشفعة يورث ألنه حق متعلق بالمال ومفض إلى تملكه وهذه رواية عن أحمد

، بل يأخذ عقاراً  ، إذ الشفيع ال يستطيع المطالبة بأخذ أي عقار بالشفعة ، فاإلرادة تتعلق هنا بشيء له وجود سابق أنه إرادة ومشيئة

، فيكون الوارث أحق به من مشتريه لقيام  . فإذا مات الشفيع قبل أن يطلب لم تتغير حال المبيع ت ألنه أولى به من مشتريهمعيناً بالذا

( وهو من كتب الفقه الحنفي : وأما الضروري ) فيما تبطل به الشفعة (  11ص  9. جاء في البدائع ) جزء  الوارث مقام المورث

، وعند الشافعي رحمه هللا ال تبطل ولوارثه حق  . وهذا عندنا ، فتبطل شفعته ين قبل األخذ بالشفعةفنحو أن يموت الشفيع بعد الطلب

. والكالم فيه من الجانبين على نحو الكالم في خيار  ، وعنده يورث . ولقب المسألة أن خيار الشفعة هل يورث؟ عندنا ال يورث األخذ

،  . وهو من كتب الفقه المالكي : فمن ذلك اختالفهم في ميراث حق الشفعة ( 127ص  1. وجاء في بداية المجتهد ) جزء  الشرط

. وجاء  ، وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياساً على األموال فذهب الكوفيون إلى أنه ال يورث كما أنه ال يباع

، انتقل حقه من الشفعة إلى  شفيع قبل العفو واألخذ( وهو في كتب الفقه الشافعي : وإن مات ال 979في المهذب ) جزء أول ص 

، وألنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث  ، ألنه قبض ما استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة كقبض المشتري في البيع ورثته

، إال  لي : والشفعة ال تورث( وهو من كتب الفقه الحنب 951ص  – 951طبعة ثالثة ص  9. وجاء في المغني ) جزء  كالرد بالعيب

،  . ) أحدهما ( أن يموت قبل الطلب بها ، لم يخل من حالي ، إذا مات قبل األخذ بها . وجملة ذلك أن الشفيع أن يكون الميت طالب بها

ا مات الذي اشترط . وقال أحمد الموت يبطل به ثالثة أشياء : الشفعة والحد إذا مات المقذوف والخيار إذ فتسقط وال تنتقل إلى الورثة

، إال أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا وأني  ، فإذا لم يطلب فليس تجب . هذه الثالثة األشياء إنما هي بالطلب الخيار لم يكن للورثة

ري ، وبه قال الثو . وروى سقوطه بالموت عن الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي ، فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به قد طلبته

، قال أبو الخطاب ويتخرج لنا مثل ذلك ألنه خيار ثابت لدفع  . وقال مالك والشافعي والعنبري يورث وإسحاق وأصحاب الرأي

. ولنا أنه حق فسخ ثبت ال لفوات جزء فلم يورث كالرجوع في الهبة أو ألنه نوع خيار  الضرر عن المال فيورث كخيار الرد بالعيب

. ) الحال الثاني ( إذا طالب بالشفعة ثم  ، ، فإنه الستدراك جزء فات من البيع . أما خيار الرد بالعيب بولجعل للتمليك أشبه خيار الق

، ولذلك  . ألن الحق يتقرر بالطلب ، ذكره أبو الخطاب وقد ذكرنا نص أحمد عليه ، فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة قوالً واحداً  مات

 "ه يسقط ، وقبل ال يسقط بتأخير األخذ بعده
 (1 )

.  ويخلص مما قدمناه من الخالف في الفقه اإلسالمي أن الخالف محتدم في هذا الفقه 

، كالحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والثوري  فالحنفية والحنابلة وكثير من األئمة المجتهدين من غير المذاهب األربعة

. فوضح من ذلك أنه ال يمكن  يقولون بأنها تورث هم المالكية والشافعية . والذين ، يذهبون جميعاً إلى أن الشفعة ال تورث وإسحاق

، وقد أيد هذا القول  ، وإن كان األ رب إلى الرجحان هو القول بعدم انتقال الشفعة بالميراث ترجيح رأي على رأي على وجه جازم

اضحة ، ورد القول اآلخر ردوداً جلية و تأييداً قوياً أحد فقهاء الحنفية البارزين
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، ويأخذ بهذا الرأي بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية ومن  ، خالفاً لما ذهبت إليه محكمة االستئناف في دوائرها المجتمعة بالميراث

،  ، فإن الشفعة أساس الدعوى من الدعاوى المالية . وهو الرأي الذي يتفق مع المبادئ العامة للقانون بينهم الشافعي ومحمد ) ؟ (

 .  ( 992ص  – 955ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "اث وهذه الدعاوى تنتقل بالمير

 .  2هامش  559أنظر آنفاً ص  ( 2) 

 .  11ص  – 19ص  9مصادر الحق في الفقه اإلسالمي جزء  ( 1) 

ً وقال الشافعي ال تبطل بموت ال "، وقد رد على مذهب الشافعي بما يأتي :  والفقيه الحنفي الذي نشير إليه هو الزيلعي ( 9)  ،  شفيع أيضا

، وهو صفته فال  ، وأنه مجرد رأي . ولنا أنه مجرد حق وهو حق التملك ألن هذا أحق معتبر في الشرع كالقصاص وحق الرد بالعيب
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. قضى بعض األحكام بأن الشفعة ال تورث  ، فهو أيضاً مختلف أما القضاء المصري في هذه المسألة
 (2 )

، وقضى بعض  

آخر بأنها تنتقل بالميراث 
 (1 )

بأن  2599مايو سنة  9، فقضت في  . ثم طرحت المسألة على دوائر محكمة استئناف مصر المجتمعة 

قل إلى الوارث بوفاة الشفيع قبل التملك بالتراضي أو بقضاء القاضي الحق في الشفعة ال ينت
 (9 )

. ولكن عندما أنشئت محكمة النقض  

                                                                                                                                                                    

، وملك  ، ولهذا جاز أخذ العوض عنه ، ألن من عليه القصاص صار كالمملوك لمن له القصاص . بخالف القصاص يورث عنه

، ولهذا ال يجوز االعتياض  ، ألنها مجرد حق إذ هي مجرد الرأي والمشيئة . بخالف الشفعة مكن إرثهالعين يبقى بعد الموت فأ

، وقيام ملك  . وألن الشفيع يزول ملكه بالموت عن داره التي يشفع بها ويثبت الملك فيها للوارث بعد البيع ، وكذا ال يمكن إرثها عنها

، ولم يوجد في حق الميت وقت األخذ وال في حق الوارث وقت  األخذ بالشفعة شرط الشفيع في التي يشفع بها من وقت البيع إلى

. وإنما ال تبطل بموت المشتري ألن المستحق  ، فبطلت ألنها ال تستحق بالملك الحادث بعد البيع وال بالملك الزائل وقت األخذ البيع

، كما إذا انتقل إلى غيره بسبب آخر  ، وذلك حقه الدار المشفوعة، وإنما حصل االنتقال إلى الورثة في  باق ولم يتغير سبب حقه

، وكذا لو باعها القاضي أو باعها وصيه كان له  ، كما ينقض سائر تصرفاته حتى المسجد والمقبرة والوقف فينقضه ويأخذها بالشفعة

 .  ( 197ص  – 191ص  9) الزيلعي جزء  "نقضه 

 2المجموعة الرسمية  2755نوفمبر سنة  1أسيوط االبتدائية ) استئنافي (  – 921ص  22الحقوق  2751يوليه سنة  5مصر الكلية  ( 2) 

المجموعة  2527فبراير سنة  9أسيوط الكلية  – 19ص  29المجموعة الرسمية  2597ديسمبر سنة  15الزقازيق الكلية  – 99ص 

اإلسكندرية  – 91ص  99رقم  12المجموعة الرسمية  2525أكتوبر سنة  19ق الكلية الزقازي – 219ص  229رقم  25الرسمية 

رقم  1المجموعة الرسمية  2591يونية سنة  21دمنهور الجزئية  – 911ص  155رقم  1المحاماة  2511نوفمبر سنة  29الكلية 

مايو سنة  27استئناف مختلط  – 911ص  959رقم  5المحاماة  2517نوفمبر سنة  11شبين الكوم الجزئية  – 152ص  221

يناير سنة  21 – 299ص  19م  2597مارس سنة  25 – 272ص  25م  2591مارس سنة  25 – 921ص  21م  2599

ومن هذا الرأي من الفقهاء  – 15ص  91م  2559مارس سنة  1 – 52ص  99م  2597يناير سنة  22 – 295ص  99م  2519

ومن هذا الرأي من الفقهاء المصريين قبل صدور التقنين  – 15جديد أحمد فتحي زغلول ص المصريين قبل صدور التقنين المدني ال

 .  259على زكي العرابي فقرة  – 75المدني الجديد أحمد فتحي زغلول ص 

رقم  29المحاكم  2591ديسمبر سنة  21استئناف وطني  – 117ص  251رقم  21الحقوق  2591أبريل سنة  25مصر الكلية  ( 1) 

ومن هذا الرأي من الفقهاء المصريين قبل  - 11ص  99رقم  29المجموعة الرسمية  2521يناير سنة  1 – 1715ص  929

 .  512صدور التقنين المدني الجديد عبد السالم ذهني في األموال فقرة 

وجاء  – 759ص  511م رق 29المحاماة  – 211ص  12رقم  92المجموعة  2599مايو سنة  9استئناف مصر ) دوائر مجتمعة (  ( 9) 

حيث إن المسألة المطلوب الفصل فيها هي ما إذا كان حق الشفعة يبطل بموت الشفيع قبل تملكه العين  "في أسباب الحكم ما يأتي : 

، ولما كان  . وحيث إن قانون الشفعة لم ينص على هذه الحالة ، أو أن هذا الحق ينتقل بعده لوارثه المشفوعة بالقضاء أو بالرضاء

. وحيث إن الفقهاء قد عرفوا  الشارع قد أخذ حق الشفعة عن الشريعة اإلسالمية فقد وجب الرجوع إليها لمعرفة طبيعة هذا الحق

. وحيث إن هذا الحق هو  الشفعة بأنها حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من الثمن والمؤن

، ولذلك يضع الفقهاء دائماً باب  ، وهو نوع من نزع الملكية لمنفعة خصوصية قيد على حرية التعاقدبطبيعته حق استثنائي ألنه 

. وقد عمدوا إلى تخفيف وطأته  ، ويذكرون وجه الشبه بينهما أن في كل منهما تملك مال الغير بغير رضائه الشفعة عند باب الغصب

عاً بأن الشفيع بمجرد علمه بالبيع يجب عليه أن يعلن فوراً رغبته في األخذ ، فأفتوا جمي بالتشدد في شروطه والتوسع في مسقطاته

. وحيث إن الفقهاء ال يعتبرون حق الشفيع قبل تملكه العين المشفوعة نهائياً بالقضاء أو الرضاء حقاً  بالشفعة ويشهد على رغبته هذه

، أو بعبارة علماء القانون )  ، فهو مجرد رأي ومشيئته لتملك، ألنه عبارة عن مجرد حق طلب ا ، ه حق ضعيف ، بل يصفونه بأ تاماً 

simple faculte ) فهو حق الصق بشخص الشفيع ال يمكن  ، وال أن يورث . وقرروا بناء على ذلك أنه ال يمكن أن يستعاض عنه ،

فيع مالكاً لما يشفع به من وقت . وحيث إنه من جهة أخرى فإنه من شروط هذا الحق في الشريعة أن يكون الش أن ينتقل منه لغيره

، ملكه يكون حادثاً بعد البيع  ، وال تنتقل لمن آل إليه الملك أل . فإذا زال ملكه بطلت شفعته بزوال سببها البيع إلى وقت األخذ بالشفعة

إنما يملك بالميراث من  . وبناء على ذلك إذا مات الشفيع بطلت شفعته ولم تنتقل لوارثه ألن الوارث وهو يجب أن يكون مالكاً وقته

.  ، فوجب العمل بها . وحيث إن هذه المبادئ التي قررته الشريعة لم يأت قانون الشفعة بما يخالفها وقت الوفاة وهي حادثة بعد البيع

مصر منذ ، إال أن مذهب اإلمام أبي حنيفة هو المذهب المعمول به في  وحيث إنه وإن كان الشافعي ومالك يقوالن باإلرث في الشفعة

. وعندما أراد الشارع اقتباس بعض أحكام من مذاهب  . . ، وقد أخذ به الشارع في مسائل األحوال الشخصية والوقف زمن طويل
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، وبأن الحق في  بعكس ما قضت به الدوائر المجتمعة لمحكمة استئناف مصر 2595يونيه سنة  7، فقضت في  رفع إليها األمر

الشفعة ينتقل بالميراث 
 (2 )

في أحكام تالية ، وأكدت نفس المبدأ  
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

. فيجب  الخاص بالطالق والنفقة والعدة وغيرها 2515لسنة  19، كما فعل بالمرسوم بقانون رقم  أخرى اضطر لعمل تشريع جديد

،  . والواقع أنه أخذ عنه أحكام الشفعة فيم جموعها هو المرجع األصلي في نظر الشارع ألحكام الشريعة اعتبار أن مذهب أبي حنيفة

، خالفاً لمذهبي الشافعي ومالك الذين ال يخوالنه إال الشريك وفقط في  حيث خول حق الشفعة للجار وللشريك مطلقاً طبقاً لهذا المذهب

من قانون المرافعات للقول إنه إذا مات أحد  155. وحيث إنه ال محل لالرتكان على المادة  حالة ما إذا كان العقار ال يقبل القسمة

، بل لطريقة  ، ألن قانون المرافعات لم يوضع لتقرير الحقوق الخصوم أثناء سير الدعوى حلت ورثته محله في جميع األحوال

منه أن الوارث يحل محل المورث في الدعوى إذا كان  155، وغرض المادة  ، فهو قانون إجراءات ال قانون موضوع المطالبة بها

. فلهذه األسباب حكمت دوائر المحكمة مجتمعة بأال ينتقل حق الشفعة إلى الوارث بوفاة  الحق في موضوع الدعوى قد انتقل إليه

 .  "الشفيع قبل التملك بالتراضي أو بقضاء القاضي 

وحيث إن األصل في  "وجاء في أسباب الحكم ما يأتي :  – 919ص  275رقم  1مجموعة عمر  2595يونيه سنة  7نقضي مدني  ( 2) 

. ولهذا خلت القوانين الوضعية من النص فيها على ما ينتقل للورثة من الخيارات فيسقط  القوانين الوضعية أن من ترك ماالً فلورثته

صري من حكم خيار العيب وخيار الشرط وخيار التعيين وخيار االسترداد الوراثي وخيار المدين . وكما خالل القانون الم بالموت

. فالقول الفصل  ، كذلك خال قانون الشفعة من النص على حكم خيار الشفيع أينتقل للورثة أو ال ينتقل دفع ثمن الدين المبيع لمشتريه

. وحيث إن األصل  ، ألنها حقوق مالية يجري فيها التوارث مجرى األصل ارفيها جميعاً أنها تنتقل قانوناً إلى ورثة صاحب الخي

هو أن تورث الحقوق واألموال إال ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا  –على مذهب جمهور الفقهاء  –كذلك في الشريعة اإلسالمية 

، ألن الذي ثبت عن الشارع هو قوله صلى هللا عليه  ق، فاألصل عندهم أن يورث المال دون الحقو . أما الحنفية منهم المعنى للمال

، فاألصل عندهم أن يورث  . أما الحنفية منهم ، إال ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال وسلم : من ترك ماالً فلورثته

، إال ما قام دليله من إلحاق  فلورثته ، ألن الذي ثبت عن الشارع هو قوله صلى هللا عليه وسلم : من ترك ماالً  المال دون الحقوق

. فأبو حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أن  . فموضع الخالف بين األئمة هل األصل هو أن تورث الحقوق كاألموال أم ال الحقوق باألموال

،  يارات أخرىالوارث يكون له ما كان للمورث من الخيارات في خيار العيب وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار التعيين وخ

. نفى خيار العيب  ، بل على اعتبار أن المنتقل إليهم عين الصقت بها حقوق ال على اعتبار أن الذي ينتقل للورثة هو حق من الحقوق

. أما خيار الشفعة فليس متعلقاً  ، السبب الحامل على الخيار قائم بالعين بعد موت المورث كما كان قائماً قبله وخيار فوات الوصف

، فهو ال ينتقل إلى الوارث ألنه ليس  ، بل هو راجع لمحض إرادة الشفيع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك لعين المشفوع فيها والحقاً بهابا

، فأصلهم أن الحقوق واالختصاصات  . أما جمهور الفقهاء ومنهم األئمة الثالثة مالك والشافعي وأحمد بمال وال في معنى المال

، كخيار األب في رد هبته فال يورث ألنه خيار راجع  ، إال ما كان صفة خاصة بذي الخيار رت األموالوالخيارات قررت كما قر

، أنه من انقدح له  ، على ما يقوله اإلمام ابن رشد إلى صفة في األب ال توجد في غيره وهي األبوة فسبب خالفهم إذن في خيار خيار

. وحيث إن مذهب جمهور الفقهاء ومنهم  ه أنه صفة خاصة لذي الخيار لم يورثه، ومن انقدح ل في شيء منها أنه صفة للعقد ورثه

األئمة الثالثة في انتقال الخيارات انتقال األموال والحقوق إلى الورثة هو الذي يالئم مذهب القانون المصري فيما جرى به من توريث 

، فمن مات وعليه دين  يارات والمزاعم والدعاوى وآجال الديوناألموال والحقوق المتعلقة باألموال والحقوق المجردة والمنافع والخ

. والمنافع المملوكة  ، فينتقل بعد موته إلى ورثته ميراثاً عنه مؤجل فال يحل أجل الدين بموته ألنه حق استفاده المدين حال حياته

، ومن  بموت المستأجر أو المؤجر في أثناء المدة ، ولهذا ال تنفسخ اإلجارة لشخص إذا مات قبل استيفائها يخلفه ورثته فيما بقى منها

أعطيت له أرض ليحييها بالزراعة أو العمارة فحجرها ولم يباشر فيها عمل الحياء وكان ذلك قبل مضي ثالث سنين حل وارثه محله 

وانتقل منها حق حبسها حتى ،  ، وإذا مات الدائن المرتهن انتقلت العين المرهونة إلى يد وارثه في اختصاصه بها وأوليته بإحيائها

.  ، وغير صحيح في مذهب أبي حنيفة . وهذا كله صحيح في مذهب القانون وجمهور الفقهاء ومنهم األئمة الثالثة يستوفى الدين

 .  ".  . ، كرأي جمهور أولئك الفقهاء واألئمة والخالصة أن حكم القانون خيار الشفعة هو انتقاله إلى الورثة

وحيث إن الشريعة  "وقد جاء في أسباب هذا الحكم ما يأتي :  - 79ص  99رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  92نقض مدني  ( 1) 

اإلسالمية ال تعتبر من القانون والجب على المحاكم النظامية تطبيقه إال في خاصة العالقات المدنية التي نشأت قبل إنشاء المحاكم 

نون إليها اكالميراث والحكر وفي مسائل األحوال الشخصية التي تعرض لها وال تجد فيها ما يستدعي ، وفيما أحاله القا لية÷األ

. أما ما أخذه الشارع من أحكام  التقرير بوقف الدعوى حتى تفصل في ههذ المسائل المحاكم الشرعية المختصة بنظرها بصفة أصلية
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، بعد صدور التقنين المدني الجديد وسكوت هذا التقنين عن النص على هذه المسألة تاركاً إياها الجتهاد  وأما الفقه المصري

الحق . فمن الفقهاء من يذهب إلى أن  ، وال يكاد الباحث يتبين فيه الرأي الراجح من الرأي المرجوح ، فهو كذلك منقسم الفقه والقضاء

، ويخالف في ذلك قضاء محكمة النقض على الوجه الذي بسطناه  في الشفعة ال يورث
 (2 )

. ومن الفقهاء من يذهب إلى عكس هذا  

الرأي ويقول بأن الحق في الشفعة يورث ويتفق في ذلك مع قضاء محكمة النقض 
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

،  مريض مرض الموت إذعكام الشفعة وحقوق الزوجات في القانون التجاريالشريعة وطبعه بطابقعه وأدمجه في القوانين كاحكام ال

. وعلى ذلك فكون الشريعة اإلسالمية  فإنه يكون قانوناً بذاته تطبقه المحاكم النظامية وتفسره غير متقيدة فيه بآراء أئمة الفقه اإلسالمي

. وحيث إن كون الشيء  ل ينتقل حق الشفعة باإلرث أو الينتقلهي مصدر تشريع الشفعة ال يوجب التقيد بآراء أئمتها عند البحث في ه

. وحيث إن المال في  ، هو بحث في مسألة عينية في صميم المعامالت ماالً فينتقل من الشخص إلى ورثته أو ليس بمال فال ينتقل

ل شيئاً مادياً كاألعيان التي تقع . وكما يكون الما اصطالح القانون هو كل شيء نافع لإلنسان يصح أن يستأثر به وحده دون غيره

. والساتشفاع حق من هذه الحقوق توافرت فيه عناصر  ، كلك يكون شيئاً معنوياً كالحقوق التي ال تدرك إال بالتصور تحت الحواس

نه مجرد خيار مردود إلى . أ / ا الزعم بأن هذا الحق ليس بمال قوالً بأ ، فوجب اعتباره ماالً  ، النفع والتقدم وقابلية االستئثار المالية

، فهوزعم ال يستقيم في ظل أحكام القانون الوضعي الذي  مشيئة الشفيع ورغبته وأنه متصل بشخصه وال تعلق له بالعين المشفوعة

، وجعل أن كل رهن من المشتري وكل حق  جعل إعالن الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة وتسجيل هذا اإلعالن حجة على الغير

،  عليه دائنوه وكل حق عيني قبله المشتري أو اكتسبه الغير ضده بعد تاريخ التسجيل المذكور ال يسري على الشفيع اختصاص حصل

 .  "مما اليمكن معه القول بأن حق الشفعة حق متصل بشخص الشفيع وال تعلق به بالمال 

وقدر رددت المحكمة األسباب التي سبق أن  ) 125ص  11رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  1وأنظر أيضاً نقض مدني 

 .  أوردتها في الحكم السابق (

من القانون المدني  599، وقد عرف الشفعة في المادة  إن المشرع "، فنراه يقول :  ومن هؤالء الفقهاء األستاذ محمد علي عرفة ( 2) 

، وهي بهذه المثابة  ة في تكييف الشفعة بأنها إرادة ومشيئة، يكون قد دل بذلك على ترجيحه التجاه الحنفي الجديد بأنها رخصة ال حق

.  ، ولكننا ال نتابعه في النتيجة التي انتهى إليها . ونحن في هذا نتفق مع حكم الدوائر المجتمعة . . . ال يمكن القول بانتقالها إلى الورثة

. يخلص  . . الدعوى فإنها تتحقق نهائياً أي تنقلب إلى حق ، فإذا ما ألبست الرخصة ثوب وذلك ألننا نرى أن الرخص تتأكد باستعمالها

، إذ ال تكون الدعوى مقبولة ابتداء من ورثته ألنهم لم  من ذلك أننا نرى أنه إذا توفى الشفيع قبل مباشرة دعواه سقطت الشفعة بوفاته

، إذ أن الشفيع  م الدعوى بصفتهم ورثة للشفيع. وال تقبل منه ، وهو شرط أساس لثبوت الشفعة يكونوا مالكين وقت البيع سبب الشفعة

، فإنها تصبح جزءاً من  . أما إذا كان الشفيع قد رفع الدعوى قبل وفاته لم يرفع بعد الدعوى باسمه هو حتى يحل ورثته محله فيها

ستاذ عبد المنعم البدراوي إذ ومنهم األ –(  919فقرة  1، وتنتقل بالتالي إلى ورثته مع أموال التركة األخرى ) محمد علي عرفة  ذمته

، وال يستطيع الورثة  ، فحق الشفعة يكون قد سقط عنه ، لم ينتقل حقه إلى ورثته يبدو أنه إذا توفى الشفيع قبل استعمال حقه "يقول : 

،  إسماعيل غانمومنهم األستاذ  –(  591ص  511) عبد المنعم البدراوي فقرة  "األخذ بالشفعة ألنهم لم يكونوا مالكه وقت البيع 

، ال على أساس التقيد بالمذهب  ويبدو أن الرأي السليم هو ما ذهبت إليه محكمة االستنئاف في دوائرها المجتمعة "وهو يقول : 

، أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به  ، طبقاً لما تقتضيه الحكمة المقصودة منها ، وإنما على أساس أن من شروط الشفعة الحنفي

. هذا إلى أن  . ووارث الشفيع لم يكن مالكاً للعقار وقت البيع . . قت البيع المشفوع فيه وأن تستمر ملكيته إلى حين الحكم له بالشفعةو

، أن  ، بناء على ما تقدم . ومن رأ[نا إسقاط الشفعة بموت الشفيع يتمشى مع اتجاه المشرع في التقنين المدني الحالي إلى التضييق منها

 "، ولو طرأت الوفاة بعد إعالن رغبته في األخذ بالشفعة أو حتى بعد رفع دعوى الشفعة  لشفيع يترتب عليه سقوط حق الشفعةموت ا

، ألن  ونحن نفضل القول بأن الشفعة ال يمكن أن تورث "، حيث يقول :  ومنهم األستاذ حسن كيرة –(  51) إسماعيل غانم ص 

، كما قالت  . فضالً عن أنه ، ومن المسلم أن الرخص ال تورث كالحقوق احة بأنها رخصةالمشرع في القانون الجديد يصفها صر

، يتخلف شرط جوهري هو أن يكون الوارث غير متملك وقت البيع مع أن شرط تملكه وقت  الدوائر المجتمعة لمحكمة االستئناف

، وهذا الحق هو  الدعوى بالشفعة فقد صارت حق للشفيع. ويجب أن نالحظ أنه إذا رفعت  . البيع هو شرط أساسي في األخذ بالشفعة

، ألنهم يرثون حينئذ حقاً وال يرثون  ، ولذلك ليس ثمة ما يمنع من أن يرث ورثة الشفيع إذا توفى بعد رفع الدعوى هذا الحق حق مالي

 .  911ص  119وانظر أيضاً عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –(  19) حسن كيرة ص  "رخصة 

، وقد قضت بذلك محكمة  هذا وإن حق طلب الشفعة ال يسقط بموت الشفيع "ومن هؤالء الفقهاء األستاذ شفيق شحاتة وهو يقول :  ( 1) 

، وهو ال يحتاج  ، فإن الوارث يستطيع أن يباشر هذا الحق إذا ما انتقل إليه . ولو فرض أن المورث كان يملك طلب الشفعة . . النقض
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، وقد شمل كالً من الفقه اإلسالمي وأحكام القضاء وأقوال الفقهاء ولم يسعف فيه نص صريح  ونحن إزاء هذا الخالف المحتدم

في التقنين المدني إذ ترك هذا التقنين األمر الجتهاد القضاء 
 (2 )

 ، ال يسعنا إال أن نتقدم إلى القضاء بالمالحظات اآلتية : 

 ً ، الذي ينظر في انتقاله إلى الورثة أو  دمنا أن المقصود بحق الشفعة، فقد ق يجب بادئ ذي بدء أن نحدد المسألة تحديداً دقيقا

 -وسنبسط ذلك فيما يلي  –. ففي رأينا  ، ليس هو الحق الذي استقر للشفيع قبل موته بعد أن أعلن رغبته في األخذ بالشفعة عدم انتقاله

، وحل بإعالن هذه  سبب كسب ملكية العقار المشفوع فيهأن الشفيع إذا أعلن رغبته في األخذ بالشفعة يكون قد تكاملت عنده عناصر 

، أي حق ملكية العقار  ، انتقل حقه هذا . وال شك في أنه إذا مات بعد ذلك الرغبة محل المشتري في الصفقة التي عقدها هذا مع البائع

على حكم بثبوتها أو يحصلوا على  ، وعلى هؤالء أن يستمروا في إجراءات األخذ بالشفعة حتى يحصلوا ، إلى ورثته المشفوع فيه

، هو أن الثابت من وقائع  . والذي يستلفت النظر في األحكام الثالثة التي صدرت من محكمة النقض في هذه المسألة رضاء بها

الثالثة التي  . فاألحكام ، بل وبعد أن رفع الدعوى بها الدعوى في كل منها أن الشفيع لم يمت إال بعد أن أعلن رغبته في األخذ بالشفعة

،  ، كما سنرى . ولكن محكمة النقض ، صحيحة ، من وجهة النظر التي أبديناها قضت كلها بانتقال الشفعة إلى الورثة تكون إذن

 –. وأياً كان الوقت الذي يثبت فيه للشفيع الحق في الحلول محل المشتري  تذهب إلى أن حق الشفيع ال يثبت إال عند صدور الحكم

فإن المسألة التي نبحثها هنا هي هل ينتقل إلى الورثة الحق في األخذ بالشفعة إذا مات  –لرغبة أو وقت صدور الحكم وقت إعالن ا

، أي قبل إعالن الرغبة في رأينا أو قبل صدور الحكم  الشفيع بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل أن يثبت له حق الحلول محل المشتري

( إذا مات الشفيع قبل بيع العقار المشفوع  2محكمة النقض؟ هناك فرضان ال يجوز الخالف فيهما : ) بثبوت الشفعة فيما ذهبت إليه 

، وهم يأخذون بالشفعة كما  ، فلهؤالء أن يأخذوا بالشفعة عند بيع العقار المشفوع فيه فيه وانتقلت ملكية العقار المشفوع به إلى الورثة

                                                                                                                                                                    

. وال شك أن حق الشفعة ينتقل بعد إبداء  افرة بالنسبة إليه إذا كانت الشروط قد توافرت بالنسبة إلى مورثهإلى إثبات أن شروطه متو

، وهو حق شبه عيني ينتقل إلى الورثة كالحق  ، ذلك أن الحق بعد اإلعالن قد تقرر على عين من األعيان الرغبة إلى وارث الشفيع

ونحن نقر ما ذهبت إليه  "ومنهم األستاذ عبد المنعم فرج الصدة وهو يقول :  –(  197) شفيق شحاتة فقرة  "العيني سواء بسواء 

. ونعتقد أن هذا االنتقال يتحقق حتى لو  ، وإنما ينتقل إلى ورثته محكمة النقض من أن حق الشفيع في األخذ بالشفعة ال يسقط بموته

، إال أنها  ، ولو أنها رخصة تتعلق بمشيئة الشفيع . ذلك أن الشفعة وىمات الشفيع قبل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة وقبل رفع الدع

ومهم األستاذ  –(  557ص  911) عبد المنعم فرج الصدة فقرة  "بحكم طبيعتها تالزم العقار المشفوع به فتنتقل منه إلى الوارث 

ال يصح االعتراض عليه والقول إن . و ونرى أن رأي محكمة النقض هو الرأي الصحيح "منصور مصطفى منصور وهو يقول : 

كان الوارث ال يجوز له أن يأخذ العقار بالشفعة ألنه لم يكن مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت البيع إذ يجب أوالً الفصل في مسألة ما إذا 

ث بالحالة التي كان عليها ، فينتقل هاذ الحق إلى الوار . فإذا قلنا مع محكمة النقض أنه يورث حق األخذ بالشفعة يورث أو ال يورث

، كان للوارث  . وعلى ذلك فإذا مات المورث قبل أن يتخذ أي إجراء من إجراءات األخذ بالشفعة فلم يعلن رغبته وقت وفاة المورث

على الوارث ، ف . وإذا كان المورث قد باشر بعض اإلجراءات أن يعلن الرغبة في الميعاد المحدد لذلك ما دام أن هذا الميعاد لم ينته به

. قارب  ( 991ص  299) منصور مصطفى منصور فقرة  "أن يستمر فيها كما لو كان المورث ال يزال حياً ويباشر هو اإلجراءات 

 .  912وفقرة  995فقرة  9أيضاً محمد كامل مرسي 

دام أن النص الذي كان مشروع التقنين  والشك في أنه ما "هذا وقد قررنا في الجزء الخامس من مصادر الحق في الفقه اإلسالمي ما يأتي : 

، ولم ير المشرع أن يضيف إلى سلسلة القيود التي  ، وترك األمر الجتهاد القضاء المدني الجديد يشتمل عليه لحسم الخالف قد حذف

، فال مناص  ينتقل بالميراثأحاط بها الشفعة تخففاً من أثرها في تقييد حرية التعامل قيداً جديداً بالنص صراحة على أن حق الشفعة ال 

، وفيما استند إليه هاذ الحكم من  . ويبدو أن محكمة النقض في حكمها المتقدم الذكر من الرجوع إلى أحكام الفضاء في هذه المسألة

لحق ) مصادر ا "، إذ قضت بأن حق الشفعة هو حق مالي ينتقل بالميراث كسائر الحقوق المالية  ، قد حسمت الخالف أسباب وجيهة

وهذا الذي قلناه ال يمنعنا من معاودة النظر في هذه المسألة لبحث األمر بحثاً غير متأثر  –(  19ص  9في الفقه اإلسالمي جزء 

، منا إلى تمحيص هذا القضاء  . فقد كنا فيما قدمناه أقرب إلى أن نقرر الواقع ونسجل ما جرى به القضاء بقضاء محكمة النقض

 .  ونوتقرير ما ينبغي أن يك

. فنصت المادة  ، فقد جاء في تقنينين منها نص صريح يأخذ بانتقال حق الشفعة بالميراث أما في التقنينات المدنية العربية األخرى ( 2) 

 159. ونصت المادة  "، فال تبطل بموت البائع أو المشتري أو الشفيع  ومتى ثبتت الشفعة "مدني عراقي على ما يأتي :  9/  2299

،  ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه إلى ورثته "( على أن  2557شباط سنة  9ن الملكية العقارية اللبناني ) المعدلة بقانون من قانو

 .  "وال يجوز التفريغ عنه لشخص آخر 
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 ً . )  ، ال باعتبارهم ورثة حلوا محل مورثهم للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه قدمنا أصالة عن أنفسهم باعتبارهم مالكا

، سواء بإعالن الرغبة في الرأي الذي نقول به أو بصدور الحكم بثبوت الشفعة في  ( إذا مات الشفيع بعد أن حل محل المشتري 1

، بل ألنهم  ، ولكن ال أصالة عن أنفسهم كما في الفرض األول بالشفعة ، كان للورثة أن يأخذوا الرأي الذي تذهب إليه محكمة النقض

، الفرض الذي يموت فيه  ، كما قدمنا . والفرض الذي يجوز فيه الخالف هو حلوا محل مورثهم بعد أن انتقل إليهم حقه بالميراث

المسألة من ناحية تطبيق المبادئ العامة للقانون . وهنا ننظر إلى  الشفيع بعد بيع العقار المشفوع فيه وقبل حلوله محل المشتري

 .  ، ومن ناحية االستناد إلى الفقه اإلسالمي وهو المصدر الذي اشتقت منه نصوص الشفعة المدني

، بعد بيع العقار  ، يجب القول إن الشفيع في الفرض الذي نحن بصدده فمن ناحية تطبيق المبادئ العامة للقانون المدني

، أو  . وليست الشفعة في هذه المرحلة إال رخصة ، لم يثبت له حق في العقار المشفوع فيه قبل حلوله محل المشتريالمشفوع فيه و

هي منزلة وسطى ما بين الرخصة والحق 
 (2 )

، فهي لم تكسب الشفيع بعد حقاً كامالً  . وسواء كانت رخصة أو كانت منزلة وسطى 

، وال ينتقل إليهم رخصة أو  ى الورثة من مورثهم هي الحقوق الكاملة التي تثبتت للمورث. والذي ينتقل إل في العقار المشفوع فيه

، فهذه وتلك ليستا بحقوق كاملة حتى تنتقال إلى الورثة  منزلة وسطى ما بين الرخصة والحق
 (1 )

، من ناحية  . ومن ثم ال يجوز القول 

 .  لذي نحن بصدده تنتقل إلى الورثة، إن الشفعة في الفرض ا المبادئ العامة للقانون المدني

، نرى أن المذهب الفقهي الذي هو أقرب إلى المبادئ العامة للقانون المدني هو  ومن ناحية االستناد إلى الفقه اإلسالمي

ها رخصة أو . وهذه اإلرادة أو المشيئة هي التي نعبر عنها في القانون بأن ، فهو يقول عن الشفعة إنها إرادة ومشيئة المذهب الحنفي

. ونحن نأخذ هنا بالمذهب الحنفي  ، فهي ال تورث ال في القانون وال في المذهب الحنفي هي المنزلة الوسطى ما بين الرخصة والحق

، فنحن نسلم بجواز األخذ بأي مذهب وبأي قول في الفقه اإلسالمي في المسائل  ال ألنه هو المذهب الواجب األخ به في الفقه اإلسالمي

. وقد رأينا أن المذهب الحنفي هو الذي ينسجم مع  ، ما دام هذا المذهب أو هذا القول هو الذي ينسجم مع مبادئ القانون المدني يةالمال

، وهو مقرر أيضاً في القانون  . ثم إنه من المقرر في الفقه اإلسالمي ، ومن أجل ذلك نأخذ به مبادئ القانون المدني في هذه المسألة

، وأن يبقى هذا الملك  ، أن الشفيع يجب أن يكون مالكاً للعقار المشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيه ه اإلسالمينقالً عن الفق

، فإن ورثة الشفيع  . فإذا مات الشفيع بعد بعي العقار المشفوع فيه وقبل األخذ بالشفعة متصالً من وقت البيع إلى وقت األخذ بالشفعة

، وهذه ال تورث  ، إذ لميخلف لهم مورثهم إال إرادة ومشيئة متصلة بشخصه بالشفعة باعتبارهم ورثةال يستطيعون األخذ 
 (9 )

. وهم  

، وذلك  ال يستطيعون أيضاً األخذ بالشفعة أصالء عن أنفسهم باعتبارهم مالكاً للعقار المشفوع به الذي انتقلت ملكيته إليهم من مورثهم

. ويعتبر الزيلعي عن هذا المعنى في  ، فملكيتهم غير متصلة لمشفوع به وقت بيع العقار المشفوع فيهألنهم كانوا اليملكون العقار ا

.  ، وكذا ال يمكن إرثها ، ولهذا ال يجوز االعتياض عنها . بخالف الشفعة ألنها مجرد الرأي والمشيئة . . . "عبارات جلية إذ يقول : 

. وقيام ملك الشفيع في التييشفع بها من  ، ويثبت الملك فيها للوارث بعد البيع تي يشفع بها، الشفيع يزول ملكه بالموت عن داره ال وأل

، ها ال  ، أل . فبطلت ، وال في حق الوارث وقت البيع ، ولم يوجد في حق الميت وقت األخذ وقت البيع إلى األخذ بالشفعة شرط

 "ألخذ ، وال بالملك الزائل وقت ا ستتحق بالملك الحادث بعد البيع
 (5 )

، أن القول بعدم انتقال الشفعة إلى  ، بعد كل هذا . ودع عنك 

 .  ، وهي الفكرة التي سادت نصوص الشفعة في التقنين المدني الجديد الورثة هو القول الذي يتفق مع فكرة التضييق في حق الشفعة

. فهي في حكمها األول الصادر  فعة بالميراثبقى أن نستعرض في إيجاز موقف محكمة النقض فيما ذهبت إليه من انتقال الش

، واستخلصت من هذا الفقه رأياً راجحاً أسندته إلى المالكية  قد أفرطت في االستناد إلى الفقه اإلسالمي 2595يونيه سنة  7في 

لحنبلي وهو أقرب إلى المذهب . وإلى الحنابلة واإلسناد هنا محل للنظر فقد أوردنا فيما قدمناه المذهب ا والشافعية واإلسناد هنا صحيح

الحنفي 
 (9 )

. واستخالص رأي راجح في الفقه اإلسالمي يقول بتوارث حق الشفعة على النحو الذي ذهبت إليه المحكمة النقض هو  

                                                 

 .  2هامش  555أنظر آنفاً ص  ( 2) 

يه إذا كان هذا اإليجاب غير ملزم وكان من وجه إليه ومن أجل ذلك ال ينتقل إلى الورثة حق مورثهم في قبول اإليجاب الموجه إل ( 1) 

، وليس بحق  . فهنالك أيضاً يكون الحق في القبول هو منزلة وسطى ما بين الرخصة والحق اإليجاب قد مات قبل أن يقبل اإليجاب

 .  ، ومن ثم ال ينتقل إلى الورثة كامل

، إال إذا تحدد بموجب  . ومن أجل ذلك ال يورث تصل بشخص المضرور، فهو أيضاً م ويشه ذلك حق التعويض عن الضرر األدبي ( 9) 

 .  مدني ( 2/  111اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ) م 

 .  2هامش  511وأنظر آنفاً قوله كامالً في ص  – 197ص  – 191ص  9الزيلعي جزء  ( 5) 

 .  512أنظر آنفاً ص  ( 9) 
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المجتهدين ، وأن الحنفية والحنابلة وكثيراً من األئمة  ، فقد قدمنا أنه ال يمكن ترجيح رأي على رأي على وجه جازم أيضاً محل للنظر

. ولم يستوقف محكمة  ، وأن هذا القول هو األقرب إلى الرجحان من غير المذاهب األربعة يقولون بعدم انتقال الشفعة بالميراث

، وهو من التميزات المنطقية المحكمة التي اشتهر بها هذا  النقض هذا التمييز الدقيق بين خيار وخيار الذي ورد في المذهب الحنفي

فأبو حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أن الوارث  "، حين تقول :  ، وإن كانت لم تأخذ به د أحسنت محكمتنا العليا التعبير عنه. وق المذهب

، ال على  يكون له ما كان للمورث من الخيارات في خيار العيب وخيار فوات الوصف المرغوب فيه وخيار التعيين وخيارات أخرى

. ففي خيار العيب  ، بل على اعتبار أن المنتقل إليهم عين التصقت بها حقوق هو حق من الحقوق اعتبار أن الذي ينتقل إلى الورثة

، فليس متعلقاً  . أما خيار الشفعة ، السبب الحامل على الخيار قائم بالعين بعد موت المورث كما كان قائماً قبله وخيار فوات الوصف

، فهو ال ينتقل إلى الوارث ألنه ليس  محض إرادة الشفيع إن شاء أخذ وإن شاء ترك، بل هو راجع ل بالعين المشفوع فيها والصقاً بها

، فهي في حكمها  . وإذا كانت محكمة النقض قد أفرطت في االستناد إلى الفقه اإلسالمي في حكمها األول "بمال وال في معنى المال 

فكون الشريعة اإلسالمية هي مصدر  "، إذ تقول :  الفقه قد فرطت في االستناد إلى هذا 2551يناير سنة  92الثاني الصادر في 

 "تشريع الشفعة ال يوجب النقيد بآراء أئمتها عند البحث في هل ينتقل حق الشفعة باإلرث أو ال ينتقل 
 (2 )

 ". وعند المحكمة أن  

الذي جعل إعالن  "بأحكام القانون الوضعي . وتستدل على ذلك  ". وجب اعتباره ماالً  . . . توافرت فيه عناصر المالية . . االستشفاع

، وجعل أن كل رهن من المشتري وكل حق اختصاص حصل  الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة وتسجيل هذا اإلعالن حجة على الغير

ستخلص . وت "عليه دائنوه وكل حق عيني قبله المشتري أو اكتسبه الغير ضده بعد تاريخ التسجيل المذكور ال يسري على الشفيع 

. وال توجد عالقة  "بأن حق الشفعة حق متصل بشخص الشفيع وال تعلق له بالمال  "محكمة النقض من ذلك أنه ال يمكن القول 

. ثم إنه ألي وجد تعارض بين أن تكون الشفعة حقاً متصالً  ظاهرة بين ما تقدمت به المحكمة من أدلة وين ما انتهت إليه من نتيجة

، كحق النفقة وحق  ، فكثير من الحقوق التي تتصل بشخص الدائن يمكن أن تتعلق بالمال متعلقة بالمال بشخص الشفيع وأن تكون

،  . وأخيراً يؤخذ على قول محكمة النقض إن االستشفاع وهو الحق في األخذ بالشفعة يجب اعتباره ماالً  التعويض عن الضرر األدبي

. ومن أجل ذلك  . ، فاالستشفاع إنما هو سبب لكسب المال وليس بمال السبب والمسببأن الفرق بين االستشفاع والمال هو الفرق بين 

 .  ، ألنه سبب متروك إلى إرادة الشفيع ومتصل بشخصه ، إلى الوارث ، كما ينتقل المال ال ينتقل االستشفاع

  

عة في التقنين المدني التضييف في حق الشف –أنصار الشفعة وخصومها  –التشريعات المتعاقبة في الشفعة  – 164

 الجديد 

: كانت أحكام الفقه اإلسالمي في الشفعة هي المعمول بها قبل صدور التقنين المدني المختلط ثم التقنين المدني الوطني 

                                                 

، تضاربت فيها النصوص  النقض تكاد تعلن أنها ال تعتد بالفقه اإلسالمي في مسألة من مسائل الشفعةووجه التفريط هنا أن محكمة  ( 2) 

، وزخرت مذاهب الفقه اإلسالمي  ، واختلفت فيها المحاكم اختالفاً بيناً  في المشروع التمهيدي والمشروع النهائي لموضوع الشفعة

أن الفقه اإلسالمي هو المصدر الذي استقى منه المشروع المصري نصوص . وليس ثمة شك في  فيما أوردته من أقوال في شأنها

. هذا إلى أن المادة األولى من  ، فوجب الرجوع إليه في تفسير ما غمض من هذه النصوص وفي استكمال ما نقص منها الشفعة

النصوص التشريعية والعرف مبادئ  ، تذكر بعد ، عندما تعدد مصادر القانون التي تستقي منها األحكام مباشرة التقنين المدني

، من بين المصادر التي يستقى منها مباشرة القانون  ، بموجب هذا النص . فمبادئ الفقه اإلسالمي أصبحت الشريعة اإلسالمية

الفقه  ، بالرجوع فيه إلى مبادئ ، بين النظام القانونية التي أشتمل عليها التقنين المدني . وليس أولى من نظام الشفعة الوضعي

، بل نختار من مذاهب الفقه اإلسالمي ومن أقوالها ما هو أكثر  . وال نتقيد في الرجوع إلى هذه المبادئ بمذهب دون مذهب اإلسالمي

 .  ، وأشد انسجاماً مع المبادئ العامة التي تسود التقنين المدني مالءمة لحاجات العصر

. مثل ذلك أن الشفعة ال تجوز إال  يه مبادئ القانون المدني دون مبادئ الفقه اإلسالميويالحظ مع ذلك أن التكييف القانوني للتصرف تتبع ف

، فال تندرج المقايضة  . فتكييف التصرف بأنه بيع تتبع فيه مبادئ القانون المدني ولو خالفت مبادئ الفقه اإلسالمي في بيع العقار

. وكذلك تكييف المال بأنه عقار تتبع فيه مبادئ  بعاً لمبادئ الفقه اإلسالميضمن البيع تبعاً لمبادئ القانون المدني وإن كانت تندرج ت

. ثم إن  ، فالبناء يعتبر عقاراً ولو أنه في يبعض المذاهب اإلسالمية يعتبر منقوالً  القانون المدني ولو خالفت مبادئ الفقه اإلسالمي

، تتبع فيه مبادئ  على شرط واقف أو على شرط فاسخ ونحو ذلك ، أو أنه معلق تكييف البيع بأنه باطل أو قابل لإلبطال أو صحيح

 .  ، دون مبادئ الفقه اإلسالمي من تقسيم البيع إلى باطل وفاسد وموقوف ونافذ والزم القانون المدني
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ي . صدر التقنين المدن . ولما صدر هذان التقنينان أشتمل كل منهما على نصوص في الشفعة هي تقنين ألحكام الفقه اإلسالمي السابق

. فجعلت الشفعة في العقار  تقرر حق الشفعة وتنظم هذا الحق 919 - 911والمادتين  292 – 59، فاشتمل على المواد  المختلط أوالً 

لمن أعار أرضه  ". كما جعلت  ( 919 – 911 ، وكذلك في المنقول حيث أضيفت الشفعة إلى حق االسترداد ) م ( 292 – 59 ) م

، فيشفع  ( 59 ) م "، إذا دفع الثمن المطلوب البيع به ولو قبل انقاض مدة العارية  الغرس فيها حق الشفعة إلنسان وأذن له بالبناء أو

وفي كل األحوال  ".  ، ثم للجار . ثم جعلت الشفعة للشريك في العقار الشائع صاحب األرض في البناء أو الغرس إذا باعه صاحبه

األخذ بالشفعة في العقار المبيع في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت التكليف  يجب على من له حق الشفعة أن يعلن رغبته في

.  . ثم صدر التقنين المدني الوطني ( 292 ) م "، وإال سقط حقه  ، ويزاد عليها مسافة الطريق الرسمي الحاصل هل بإبداء رغبته

 511 الحصة الشافعة فقد جعل في العقار والمنقول ) م، أما حق استرداد  تقرر حق الشفعة في العقار 19 – 17فاشتمل على المواد 

. ومن هذه  ، أحكام الشفعة في التقنين المدني المختلط ، فيما عدا فروقاً قليلة . وأحكام الشفعة في التقنين المدني الوطني تماثل (

، أن يبين  ، ويرغب األخذ بها فعةيجب على من له حق الش "من التقنين المدني الوطني من أنه  19الفروق ما نصت عليه المادة 

، في ظرف خمسة عشر يوماً باألكثر من بعد  رغبته في ذلك بتقرير يقدمه لقلم كتاب المحكمة التابعة لها الجهة الكائن فيها لعقار

 .  "، ويزاد على هذا الميعاد مسافة الطريق  ، وإال سقط حقه تكليفه رسمياً بمعرفة المشتري بإبداء رغبته

، فأدى ذلك إلى  ، واستدعى اقتضابها الرجوع إلى أحكام الفقه اإلسالمي هر العمل أن هذه النصوص ليست وافيةوقد أظ

،  بالنسبة إلى القضاء المختلط 2599مارس سنة  11، هو األمر العالي الصادر في  . فصدر قانون خاض بالشفعة تناقض األحكام

. وبذلك انفصل قانون الشفعة عن التقنين  بالنسبة إلى القضاء الوطني $ 515$  2592مارس سنة  19واألمر العالي الصادر في 

، الذي استمدت منه  . وهذا هو قانون الشفعة السابق ، وألغى هذا القانون النصوص السابقة اإلشارة إليها في التقنين المدني المدني

. وقد جعل قانون  لى مكانها الطبيعي في التقنين المدني، بعد أن أعيدت هذه النصوص إ نصوص الشفعة في التقنين المدني الجديد

. واعتبر شريكاً في العقار المشفوع  ، ثم للجار المالك في أحوال معينة الشفعة السابق الشفعة في العقار للشريك في العقار الشائع أوالً 

. ويسقط حق الشفعة إذا لم يظهر  لك الرقبة نفسه، وله طلب الشفعة إذا لم يطلبها ما فيه من يكون له حق االنتفاع فيه كله أو بعضه

، ويجب على من  الشفيع رغبته في األخذ بها في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه بالبيع أو من وقت تكليفه رسمياً بإبداء رغبته

مالً على عرض الثمن ، ويكون هذا اإلعالن مشت يرغب األخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر

، والحك مالي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً  . وترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري وملحقاته الواجب دفعها قانوناً 

،  زاماته. و يحل الشفيع بالنسبة إلى البائع محلي المشتري في جميع حقوقه والت ، وعلى المحكمة تسجيله من تلقاء نفسها لملكية الشفيع

، ولكن ليس للشفيع أن ينتفع باألجل الممنوح  فإذا ظهر أن العقار المشفوع فيه مستحق للغير فليس للشفيع أن يرجع إال على البائع

. وقد كان قانون الشفعة السابق أو في بكثير مما سبقه من النصوص التي وردت في التقنيين  للمشتري في دفع الثمن إال برضاء البائع

 .  ، وعالج كثيراً من وجوده النقض في هذه النصوص والمختلط الوطني

، لم يعدل المشروع في النصوص التي كانت لجنة األستاذ كامل صدقي  وعند إعداد المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد

وص كما هي مع تعديل طفيف في ، بل بقيت هذه النص قد وضعتها في شأن الشفعة مستمدة إياها من قانون الشفعة السابق كما قدمنا

، بعد مناقشات طويلة  . وقد استقر رأي هذه اللجنة ترتيبها وفي بعض أحكامها
 (2 )

. وقد كان  ، على إبقاء الشفعة سبباً لكسب الملكية 

                                                 

، فبعض رأي  ي. وقد انقسم األعضاء في الرأ للجنة األستاذ كامل صدقي 2591مايو سنة  25أنظر هذه المناقشات في محضر جلسة  ( 2) 

، ها  ، وبعض رأي اإلبقاء على الشفعة كلما كان من شأ اإلبقاء على الشفعة بالنسبة إلى الشريك في الملك وإلغاءها بالنسبة إلى الجار

. وأشار  جمع عناصر الملكية في يد واحدة بعد تشتتها وتجزئتها واالعتراف بحق الشفعة للجار في حالة وجود حق إرتفاق على األقل

عض األعضاء إلى األضرار المالزمة لنظام الشفعة من مساومات تجري بين بعض الجيران يمكن وصفها بأنها مساومات ب

، ومن حالة عدم االستقرار التي يستهدف لها  ، ومن أن الشفعة من الوجهة االقتصادية سبب من أسباب تخفيض قيمة الملك استغاللية

. وقال بعض األعضاء إنه حتى ال يبقى مصير الملك معلق  الشفعة الذي قدم يطول أمره بضع سنينالمالك في أثناء قيام النزاع على 

. وتأسيسا على  ، والتوسع في حاالت سقوط هذا الحق أو مشكوكاً فيه أمداً طويالً يجب تقصير المواعيد الخاصة باستعمال حق الشفعة

، وإلزام الشفيع بإيداع الثمن خزانة المحكمة وإال  حق الشفعة قبل ثبوته ذلك رأى بعض األعضاء التسليم بجواز النزول مقدماً عن

. وقد  ، ومنع الشفيع من الرجوع في الشفعة تعسفاً بعد استعمال حق فيها ، والتضييق في حاالت التزاحم بين الشفعاء سقط حقه فيه

إلى كل من الشريك في الملك ومالك الرقبة وصاحب حق  ، على استبقاء حق الشفعة بالنسبة ، بأغلبية اآلراء وافقت اللجنة أخيراً 

 995ص  1أنظر في هذه المناقشات مجموعة األعمال التحضيرية  –، وكذلك بالنسبة إلى الجار في حالة وجود حق إرتفاق  االنتفاع
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ة بسبب ، وبخاصة الشفع ، ولم يرد لها ما يسوغها للشفعة خصوم يرون وجوب إلغائها ألنها قيد خطير يرد على حرية التعاقد

، العتبارات  . غير أن المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد استبقى الشفعة كاملة بما في ذلك الشفعة بسبب الجوار الجوار

، هذا إلى ما للشفعة من فائدة في جمع ما تفرق من حق الملكية  ، هذا النظام قد أصبح جزءاً من التقاليد القانونية للبالد ، وال تاريخية

حق االنتفاع إلى الرقبة من طريق األخذ بالشفعة كضم 
 (2 )

، حذفت هذه اللجنة  . وعند نظر المشروع التمهيدي في لجنة المراجعة 

.  ، وال يقول بها إال المذهب الحنفي مع تقييدها بشروط معينة ، إذ هي موضع خالف بين مذاهب الفقه اإلسالمي الشفعة بسبب الجوار

. فاحتدمت المناقشة في هاذ  لنهائي لنصوص الشفعة إلى مجلس النواب خالية من الشفعة بسبب الجواروعلى ذلك قدم المشروع ا

، وأقر مجلس  . وانتصر أخيراً الرأي القائل بوجوب إرجاعها ، بين مؤيدين إللغاء شفعة الجوار ومنادين بوجوب إرجاعها المجلس

لشفعة بسبب الجوار النواب نصوص الشفعة بعد أن أعاد إليها النص الخاص با
 (1 )

، اقترح أحد األعضاء  . وفي لجنة مجلس الشيوخ 

                                                                                                                                                                    

 .  في الهامش 919ص  –

 .  959ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

،  ، بعد أن تلقت المشروع النهائي للتقنين المدني الجديد خلواً من الشفعة بسبب الجوار عية بمجلس النوابكانت لجنة الشؤون التشري ( 1) 

، إذا كانت أرضه لها أو عليها بالنسبة لألرض  للجار المالك في األراضي الزراعية "قد أضافت نصاً يجعل حق األخذ بالشفعة 

. ولما عرضت نصوص  "اوي على األقل نصف ثمن األرض المشفوع فيها ، وكانت قيمة أرضه تس المشفوع فيها حق إرتفاق

. وافتتح المناقشة أحد األعضاء مطالب بإعادة الشفعة بسبب  ، احتدمت المناقشة في الشفعة بسبب الجوار الشفعة على مجلس النواب

، وكنت أظن أن الحكومة  عاداته وتقاليده نحن بلد شرقي له "، وقال في هذا الصدد :  الجوار كما كانت في قانون الشفعة السابق

، حتى يصبح من  ، فتوسع نطاق حق الشفعة ال أن تضييقه ستعمل في مشروعها الجديد على رفع القيود الواردة في القانون الحالي

،  اخلة في أرضه، وإما لتمكين الجار من شراء األراضي المتد حق الجار أن يشتري العقار بطريق الشفعة إما دفعاً لضرر كما قلت

الواقع أن حق الشفعة بالنسبة للجار في  ". فرد أحد األعضاء قائالً :  "فيتحقق ما نصبو إليه من استواء األراضي وحسن تسليمها 

. فأما الرأي المرجوح فهو رأي اإلمام أبي حنيفة الذي  ، رأي راجح ورأي مرجوح الشريعة من المسائل الخالفية التي فيها رأيان

. بل رأوا أن المصلحة  . . . أما باقي األئمة فهم ال يجيزون هذا النوع من الشفعة . حده دون األئمة الثالثة جواز الشفعة للجاريرى و

. أما فيما يتعلق بالموضوع  . هذا فيما يتعلق بالشريعة . . في أن يكون كل من المالكين حراً في أن يبيع لمن يشاء لجار أو لغيره

. هبوا  . . . ولكي أزيد المسألة وضوحاً أضرب لكم مثالً  العلة التي تحملنا على أن نبيح ما يراه زميلي المحترم فلست أدري ما هي

. قريباً  . . ولكن لي . وأردت أن أرجل من أسيوط إلى القاهرة . . فداناً وأملك أنا بجواره فداناً واحداً  555. يملك في أسيوط  . . أن

. وقال إن فدانك مالصق  . . ، جاء . فلما عزمت أن أبيع له فداني ، ولسوء حظه لم يكن فدانه مالصقاً لفداني يملك فداناً واحداً كذلك

. فيريد أن يجبرني محتجاً بالشفعة على أن يأخذ مني هذا  ألرضي وأريد أن امتلكه حتى يصبح عندي ألف فدان ) أي رقم دائري (

أضيف إلى ما قاله زميلي أنه أكثر الذين تناولوا مواد الشفعة من رجال  "ألعضاء قائالً : . وأضاف أحد ا "الفدان دون أخي أو قريبي 

، ألن الناس كانوا قلة في  . فقد انتهى أمره . . أما سوء الجوار الذي يقول به زميلي القانون يعتبرون أنها حق مكروه كالطالق

، وأصبح اإلنسان ال يعرف  لحاضر فقد زاد العمران وزاد عدد السكان. أما في الوقت ا ، وكان يمكن أن يؤذي الجار جاره الماضي

، فصدر قانون بذلك  ، وأريد تقييده إن حق الشفعة كان معروفاً في مصر من زمن بعيد ". ثم عارض أحد األعضاء قائالً :  "جاره 

و االبن أو القريب من الدرجة الثانية أو ، ومعها في البيع لألخ أو األب أ اشترط لثبوت حق الشفعة الجوار من حدين 2592سنة 

 "،  . فرد أحد األعضاء "، فكالم بعيد عن الحقيقة  . أما القول اليوم بمنع الشفعة إطالق على أساس القول بحرية التعاقد . . الزوجين

التهديد بحق الشفعة من الجار ، وهذا هو الذي يلجئ الجار الضعيف تحت سيف  الواقع أن الجار القوي ال يشتري إال بأبخس األثمان

.  . . ويطالب بحق الشفعة فتنشأ المنازعة وترفع القضايا . . ومن ثم يأتي الجار القوي القوي إلى االحتيال على القانون برف الثمن

يجب أن يزول ، ألن عهد العبودية واالستعباد األرضي  نحن اآلن أمام مشكلة الملكيات الكبيرة ونريد أن نقضي عليها قضاء مبرماً 

، وطالبت بإيضاح  تساءلت عن الحكمة التي حدت بالحكومة واللجنة إلى هذا التقييد ". فعاود العضو المعارض معارضته قائالً :  "

. فنحن بصدد تشريع  . ال يا سيدي لم يقل أحد بذلك . وتحدث عن الملكية الكبيرة وأن الشفعة تحد من هذه الملكية . . ، فتكلم المبرر له

، وإذا أردتم  . إذا أردتم تعديالً في التشريع فبينوا السبب الذي يبرر هذا التشريع . عام ال تشريع يتعلق بالملكية الكبيرة أو الصغيرة

، إنما نحن بصدد  ، لعنة هللا عليها وعلى من يحبها . حدوا من الرأسمالية وحاربوها . . الحد من الملكية الكبيرة فحدوا منها ما شئتم

وانتهت المناقشة  "، والحكومة ومن تكلموا لم يذكروا أي مبرر يصح أن يتخذ سبباً لهذا التعديل  ، والتشريع ال بد له من مبرر يعتشر

بأن وافق مجلس النواب على اقتراح قدمه أحد األعضاء يقضي بإعادة الشفعة بسبب الجوار كما كانت عليه في قانون الشفعة السابق 
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،  ، وقد ال يعرف الجار جاره ، خصوصاً وأن الجوار أصبح ال يعتد به اآلن وعدم األخذ بتعديل مجلس النواب "إلغاء شفعة الجوار 

،  ، أقرت شفعة الجوار ، بأغلبية اآلراء ولكن اللجنة . "وأن التوسع في األخذ بالشفعة ينافي الشعور السائد في منع تكتل الملكية 

ووافقت على المشروع بالتعديل الذي أدخله مجلس النواب 
 (2 )

. وعلى ذلك أقر المشروع في مجلس الشيوخ على الوجه الذي استقر  

لبعض أحكام تفصيلية سنعرض لها في ، ومستحدثاً في قانون الشفعة السابق  ، شامالً لشفعة الحوار عليه في التقنين المدني الجديد

 .  مواضعها

، فقد شاعت في نصوص  ، ومن أمر االحتفاظ فيها بشفعة الجوار ومهما يكن من أمر استبقاء الشفعة سبباً لكسب الملكية

،  المدني الجديد . وتظهر هذه الروح جلية في تعديالت استحدثها التقنين التقنين المدني الجديد في الشفعة روح التضييف من هذا الحق

 نذكر منها ما يأتي :

، هو التعديل القاضي بوجوب إيداع الشفيع  ، للتضييق من حق األخذ بالشفعة أهم تعديل استحدثه التقنين المدني الجديد - 2

، فإن لم يتم  ، مع مراعاة أن يكون هذا اإليداع قبل رفع الدعوى بالشفعة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع "خزانة المحكمة 

. ولم يكن قانون الشفعة السابق بوجوب  مدني ( 1/  551 ) م "اإليداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق األخذ بالشفعة 

مشتمالً على عرض الثم وملحقاته الواجب  "، بل كان يقتصر على النص على أن يكون إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة  هذا اإليداع

،  ، يله اإليداع في خزانة المحكمة . فلم يكن عرض الثمن عرضاً حقيقياً محتماً  من قانون الشفعة السابق ( 2/  25 ) م "انوناً دفعها ق

، بإيجابه إيداع  . فوضع التقنين المدني الجديد بل كان يكفي أن يبدي الشفيع استعداده لدفع الثمن وملحقاته في صحيفة دعوى الشفعة

، حداً لدعاوى الشفعة غير الجدية التي يقصد بها في الغالب فتح المجال للمضاربة عن طريق تهديد المشتري  حكمةالثمن خزانة الم

. ال سيما إذا لوحظ أن الشفيع لم يكن ملزماً في قانون  حتى يضطر إلى مساومة الشفيع على ترك دعوى الشفعة لقاء مبلغ من المال

، فكان يكتفي بإعالن  ، بقيد الدعوى في ميعاد معين مدني ( 559 نين المدني الجديد ) م، كما هو ملزم في التق الشفعة السابق

. وهكذا ضيق التقنين المدني الجديد بهذا الحكم أشد التضييق من حق  ، ثم يفتح الباب لمساومة المشتري صحيفتها دون أن يقيدها

، وليس هذا باألمر اليسير في كثير  كل الثمن قبل رفع دعوى الشفعة، إذا أصبح واجباً على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة  الشفعة

 .  من األحوال

، فمهد بذلك السبيل  أ مدني ( 557 أجاز التقنين المدني الجديد نزول الشفيع عن حقه في األخذ بالشفعة ولو قبل البيع ) م - 1

، وقد  ، وذلك حتى يطمئن على مصير الصفقة على الشراء للمشتري في أن يصلح على نزول الشفيع عن الشفعة مقدماً قبل أن يقدم

سبق بيان ذلك 
 (1 )

) أوالً ( منه تفيد أنه ال يجوز النزول عن الشفعة قبل  25، فعبارته الواردة في المادة  . أما قانون الشفعة السابق 

، بأن النزول عن الشفعة جائز حتى قبل  سابق، تطبيقاً ألحكام قانون الشفعة ال ، وإن كانت محكمة النقض قد قضت ثبوت الحق فيها

البيع 
 (9 )

  . 

، أو بين األقارب لغاية  ، أو بين الزوجين إذا وقع البيع بين األصول والفروع "منع التقنين المدني الجديد األخذ بالشفعة  - 9

 9، فقد كان ينص في المادة  ون الشفعة السابق. أما قان ب مدني ( 595 ) م "، أو بين األصهار لغاية الدرجة الثانية  الدرجة الرابعة

، أو من المالك ألحد  ، وال فيما بيع من أحد الزوجين لآلخر . ال شفعة فيما بيع من األصول لفروعهم وبالعكس . . "منه على أنه 

، بأن  ، فضيق من هذا الحق فعة. ونرى من ذلك أن التقنين المدني الجديد قد توسع في منع األخذ بالش "أقاربه لغاية الدرجة الثالثة 

، ومعه في  منعه في البيع بين األقارب لغاية الدرجة الرابعة ولم يقتصر على الدرجة الثالثة التي اقتصر عليها قانون الشفعة السابق

 .  البيع ما بين األصهار لغاية الدرجة الثانية ولم يكن قانون الشفعة السابق يمنعه في البيع ما بين األصهار أصالً 

ب  557 ) م "إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع  "أسقط التقنين المدني الجديد الحق في األخذ بالشفعة  - 5

بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع  "منه كان ال يسقط الشفعة إال  11، في حين أن قانون الشفعة السابق في المادة  مدني (

"  . 

ً  نص التقنين - 9 فإنه يفضل  "،  المدني الجديد صراحة على أنه إذا توافرت في المشتري الشروط التي كانت تجعله شفيعا

، ال  ، بالتطبيق ألحكام القانون الشفعة السابق . وقد كانت محكمة النقض مدني ( 9/  591 ) م "على الشفعاء الذين هم من طبقته 

                                                                                                                                                                    

 .  في الهامش 975ص  – 919ص  1قشات مجموعة األعمال التحضيرية أنظر في هذه المنا –

 .  979ص  – 975ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  وما بعدها 599أنظر آنفاً ص  ( 1) 

 .  هامش أ 595وأنظر آنفاً ص  – 197ص  229رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  19نقض مدني  ( 9) 
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،  انت تفتح باباً لألخذ بالشفعة أغلقه التقنين المدني الجديد بالنص سالف الذكر، فك تفضل المشتري الشفيع على شفيع من طبقته

 .  وسنعرض لهذه المسألة في موضعها

الشفعة رخصة  "مدني بأن  599، وتصريحه في المادة  هذا إلى أن تكييف التقنين المدني الجديد الشفعة تكييفاً قانونياً صحيحا

، إذ أن الرخص ال تورث على التفصيل الذي سبق أن بسطناه  بأن الشفعة ال تنتقل بالميراث ، ساعد على ترجيح الرأي القائل "
 (2 )

  .

، ما دامت ورثة الشفيع ال يجوز لهم األخذ بالشفعة  وفي عدم انتقال الشفعة بالميراث تضييق في األخذ بها
 (1 )

  . 

ني الجديد ال يزال يعتبر الجوار في حاالت معينة سبباً من ، فإن التقنين المد وبالرغم من هذا التضييق في األخذ بالشفعة

، وكان  . وإذا كان من المستساغ أن يثبت للشريك في الشيوع حق األخذ بالشفعة تفادياً من دخول أجنبي بين الشركاء أسباب األخذ بها

أو للمستحكر أن يأخذ بالشفعة جمعاً لما أو لصاحب لحق االنتفاع أو للمحكر  $ 579$ من المستساغ أيضاً أن يثبت لصاحب الرقبة 

. فالشفعة قيد خطير على حرية  ، فليس من المستساغ بعد أن استدار الزمن أن يبقى للجار حق األخذ بالشفعة تفرق من شتات الملكية

. والجوار قد أصبح في  ، وال يبررها إال اعتبار أشد خطراً منها ، وعامل من عوامل عدم االستقرار في المعامالت العقارية التعاقد

، لم  ، حتى في الماضي . بل إن الجوار ، فلم يعد يصلح مبرراً لألخذ بالشفعة الوقت الحاضر ليس بذي خطر كما كان في الماضي

ية . فإذا أضيف إلى ذلك أنه كثيراً ما يتخذ ذريعة لتكتيل الملك يكن سبباً من أسباب األخذ بالشفعة في أكثر مذاهب الفقه اإلسالمي

، تبين أنه كان من الصواب  العقارية والتوسع في تملك األراضي والمباني المجاورة على حساب صغار المالك وذي الحاجة منهم

، وقد حذف فيه الجوار سبباً لألخذ بالشفعة على النحو  الوقوف عند المشروع النهائي للتقنين المدني الجديد الذي أقرته لجنة المراجعة

 .  ا تقدمالذي ذكرناه فيم

( كيفية األخذ  1. )  ( شروط األخذ بالشفعة 2، نتناول أحكامها في مباحث ثالثة : )  وبعد هذه النظرة التمهيدية في الشفعة

 .  ( آثار األخذ بالشفعة 9. )  بالشفعة

 شروط األخذ بالشفعة -المبحث األول

 خالصة شروط األخذ بالشفعة  - 165

 .  ( ووجود شفيع 1. )  ( بيع عقار 2: ) : تتلخص هذه الشروط في أمرين 

 بيع عقار -المطلب األول

 مسألتان :  – 166

( ومع ذلك هناك بيوع عقارية ال يجوز فيها  1. )  ( بيع العقار األصل فيه جواز األخذ بالشفعة 2نعرض هنا لمسألتين : ) 

 .  األخذ بالشفعة

                                                 

 .  وما بعدها 597آنفاً ص أنظر  ( 2) 

على أن المشروع كان  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في صدد التضييق في المشروع من حق األخذ بالشفعة :  ( 1) 

يحسن ، إذ هي قيد يرد على حرية التصرف ف ، فقد عمل من ناحية أخرى على التضييق في األخذ بها قد انتهى إلى استبقاء الشفعة

. فأورد في الموضوع ثالثة أحكام تقيد  ، ومن ناحية اإلجراءات . ضيق المشروع في الشفعة من ناحية الموضوع عدم التوسع فيه

، وأنقص  ، وأجاز أن يتنازل الشفيع عن الشفعة قبل البيع ، إذ جعل قرابة الحواشي المانعة من األخذ بها تمتد إلى الدرجة الرابعة منها

. وعالج ) المشروع ( من ناحية  تسقط حق األخذ بالشفعة إلى ثالثة أشهر ) أصبحت أربعة أشهر ( من يوم تسجيل البيعالمدة التي 

، فأوجب على الشفيع أن يودع الخزينة مبلغاً يساوي الثمن الحقيقي الذي  اإلجراءات مسألة هامة بروح التضييق في األخذ بالشفعة

، بعد أن انفصلت عنه منذ صدور القانون الحالي )  ي المشروع إلى مكانها في التقنين المدني. وقد عادت الشفعة ف حصل به البيع

 .  ( 955ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  " 2592 و 2599السابق ( الخاص بالشفعة في سنتي 
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 بيع العقار األصل فيه جواز األخذ بالشفعة - 1

 ما يشتمل عليه بيع العقار من مسائل  - 167

، إذا وجد شفيع وتوافرت سائر شروط  . واألصل جواز أن يؤخذ هذا العقار بالشفعة ، انفتح باب الشفعة : إذا بيع عقار

 .  ، وقد ورد عليه عقد البيع . والمفروض أن يكون هناك عقار الشفعة

، فال  . ثم إن الشفعة غير قابلة للتجزئة د عليه حق االسترداد دون حق الشفعة، أما المنقول فير فالشفعة ال تكون إال في العقار

 .  ، وذلك حتى ال تتجزأ الصفقة تجوز تجزئة العقار أو العقارات المبيعة عند األخذ بالشفعة

وأي عقد آخر ولو كان ،  ، فهذا العقد هو التصرف الوحيد الذي يجوز فيه األخذ بالشفعة ثم يجب أن يرد على العقار عقد البيع

. وقد تتوالى البيوع على العقار  ، أن يكون مسجالً  ، حتى يصح األخذ بالشفعة . وال يشترط في البيع ناقالً للملكية ال تجوز فيه الشفعة

 .  ، فيثار التساؤل في أيها يجوز األخذ بالشفعة الواحد

( الشفعة غير قابلة  1. )  ( ال شفعة في المنقول 2ي : ) ، نستعرضها متعاقبة على الترتيب اآلت فهذه جملة من المسائل

( األخذ بالشفعة عند توالي  9. )  ( جواز األخذ بالشفعة في البيع غير المسجل 5. )  ( ال تجوز الشفعة إال في عقد البيع 9. )  للتجزئة

 .  البيوع

 ال شفعة في المنقول - 168

. وقد سبق أن  ، ال حق الشفعة . وإنما يرد على المنقول حق االسترداد عة في المنقول، وال شف : الشفعة ال تكون إال في العقار 

، وبينا أن حق االسترداد يثبت في المنقول  بسطنا القول في حق االسترداد في الجزء الثامن من الوسيط عند الكالم في الملكية الشائعة

. ولحق االسترداد قواعد ومواعيد وإجراءات  ل ألجنبي بطريق الممارسةالشائع إذا باع أحد الشركاء حصته الشائعة في هذا المنقو

، وهذا الحق مستمد من القانون الفرنسي في حين أن الشفعة مستمدة من الفقه  تختلف عن قواعد الشفعة ومواعيدها وإجراءاتها

حق استرداد يثبت في العقار في أحوال ، وليست الشفعة إال  . على أن طبيعة حق االسترداد هي نفس طبيعة حق الشفعة اإلسالمي

، على ما سبق أن بنيا  . أم شروط حق االسترداد فيه تنحصر خاصة وبشروط معينة
 (2 )

، في أن يصدر بيع من أحد الشركاء في  

، وأن  اء، وأن يصدر البيع إلى أجنبي عن الشرك ، وأن يرد هذا البيع على حصة شائعة مجموع من المال أو في منقول معين بالذات

، في خالل ثالثين يوماً من تاريخ علم الشريك  . ويجب طلب االسترداد قبل القسمة مدني ( 799 يكون المسترد هو أحد الشركاء ) م

، وهي إجراءات  ، وإجراءات االسترداد ليست من التعقيد بالقدر الذي عليه إجراءات الشفعة المسترد بالبيع أو من تاريخ إعالنه به

 .  طبيعة المنقول تتالءم مع

، والذي يرد هو حق االسترداد  ، ألن السفينة منقول وعلى ذلك ال ترد الشفعة في بيع حصة شائعة في السفينة
 (1 )

. كذلك ال  

. أما بيع  ، فال يشع في هذا البناء أو الغراس شريك أو جار ، كبيع بناء للهدم أو غراس للقلع ترد الشفعة في المنقول بحسب المآل

، كبيع المحتكر للبناء الذي أقامه على األرض المحكرة أو بيع صاحب الطابق  بناء على سبيل القرار ولكن استقالال عن األرضال

. ومن ثم يجوز للشريك المشتاع وللجار المالصق للبناء المبيع  ، فهو بيع عقار ال بيع منقول األعلى من منزل ال يملك طابقه األسفل

، إذا توافرت فيه سائر الشروط  عةأخذ هذا البناء بالشف
 (9 )

  . 

، فإذا بيع مستقالً عن العقار الذي رصد لخدمته  والعقار بالتخصيص هو منقول بطبيعته رصد على خدمة العقار أو استغالله

. وعلى  الشفعة تبعاً للعقار، فإنه يجوز أخذه ب . أما إذا بيع مع هذا العقار ، وال يجوز األخذ فيه بالشفعة أو استغالله فالبيع بيع منقول

، فإن الشفعة تثبت في المزرعة وما تشتمل  ذلك إذا بيعت مزرعة بما فيها من مواش وآالت ري ونحوها مما يعد عقاراً بالتخصيص

. أما إذا فصلت المواشي أو آالت الري عن األرض وبيعت  عليها من المواشي وآالت الري وغيرها من العقارات بالتخصيص

                                                 

 .  921فقرة  7الوسيط  ( 2) 

 .  نة ألنها أعدت كالعقار لتكون مسكناً ، تجوز الشفعة في السفي ، دون المذاهب األخرى وعند مالك ( 1) 

وعند الحنفية بيع البناء أو الشجر استقالالً  – 552ص  195فقرة  1محمد علي عرفة  – 129ص  115فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 9) 

من مرشد الحيران  195. وقد جاء في المادة  ، أما إذا بيع مع األرض فيجوز أخذه بالشفعة تبعاً لألرض عن األرض هو بيع منقول

.  "، فإذا بيع البناء تبعاً لألرض ثبتت فيه الشفعة  ال شفعة في البناء والشجر المبيع قصداً بدون األرض القائم عليها "في هذا الصدد : 

 .  ، فتثبت فيه الشفعة حتى لو بيع استقالالً عن األرض أما المالكية فيعتبرون البناء عقاراً 
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، فإن الشفعة ال تثبت إذ البيع يكون في هذه الحالة بيع منقول  مستقلة
 (2 )

  . 

 الشفعة غير قابلة للتجزئة  – 169

، وذلك  ، بعض المبيع دون بعض ، في صفقة واحدة : معنى أن الشفعة غير قابلة للتجزئة أنه ال يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة

مدني ينص على هذا الحكم  599. وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة  حتى ال تتفرق الصفقة على المشتري فيضار بذلك

، وإنما ينتقل  والحق في الشفعة ال ينتقل بالحوالة "، إذ كان هذا النص يتضمن فقرة ثانية تجري على الوجه اآلتي :  صراحة

، بعد  عية حتى وصلت إلى لجنة مجلس الشيوخ. واجتازت هذه الفقرة المراحل التشري "، وهو حق ال يتجزأ في استعماله  بالميراث

أن عدلت في لجنة المراجعة بما يجعل الشفعة ال تنتقل بالميراث على ما مر بيانه 
 (1 )

. ودار نقاش في لجنة مجلس الشيوخ حول  

 "لقضاء وترك حكمها الجتهاد ا "، ثم استقر رأي اللجنة على حذف الفقرة كلها من المشروع  توريث حق الشفعة وتجزئته
 (9 )

  .

، وهذا هو الحكم أيضاً في الفقه اإلسالمي  والقضاء مضطرد على عدم جواز تجزئة الشفعة
 (5 )

  . 

 ، جاز للشفيع أن يأخذ بالشفعة  وتأصيل المسألة أنه إذا تعددت الصفقة

زئة للشفعة ، وال يكون هذا تج في بعض الصفقات دون بعض إذا توافرت شروط الشفعة فيما يأخذ بالشفعة فيه
 (9 )

. فإذا باع  

، ولو  ، بأن اشترى كل من المشترين جزءاً مفرزاً من العقار بثمن مسمى المالك عقاراً وأحد المشترين متعددين في صفقات متعددة

في جميع  ، كان لهذا الجار أن يأخذ بالشفعة ، وكان للعقار جار توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة انتظم عقد واحد كل هذه الصفقات

، وكان له أيضاً أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقات دون بعض إذ هو لم يفرق الصفقات فقد كانت  الصفقات فيستولى على كل العقار

مفرقة من األصل 
 (1 )

 . وكذلك إذا باع المالك عقارات متعددة ولو لمشتر  

                                                 

 - 79إسماعيل غانم ص  - 195شفيق شحاتة فقرة  - 191فقرة  1محمد علي عرفة  - 919ص  919فقرة  9 محمد كامل مرسي ( 2) 

 .  21حسن كيرة ص  – 251منصور مصطفى منصور فقرة  - 519ص  929عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

 .  2هامش  559 أنظر آنفاً ص ( 1) 

 .  991ص  1مجموعة األعمال التحضيرية   ( 9) 

، فليس للشفيع أن يطلب بالشفعة بعض العقار المشفوع  الشفعة ال تقبل التجزئة "مدني عراقي على أن  2299وقد نصت المادة  ( 5) 

. ونصت المادة  "اقي ، فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ولو كان شائعاً ويترك الب . لكن إذا تعدد المشترون واتحد البائع ويترك بعضه

، فال يجوز استعماله  حق الشفعة ال يتجزأ "( على أن  2557شباط سنة  9من قانون الملكية العقارية اللبناني ) المعدلة بقانون  159

طلب  ، وجب على الباقين ، وأسقط أحدهم أو بعضهم حقه في الشفعة . فإذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة أو إسقاطه إال بكامله

 .  ". أما إذا تعدد المشترون فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم فقط  الشفعة أو إسقاطها بكاملها

المحاماة  2515فبراير سنة  22اإلسكندرية الكلية الوطنية  – 259ص  251رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  11 استئناف مصر ( 9) 

 .  955ص  992رقم  5

، بأن يكون مثالً مالصقاً  ، وجب أن تتوافر في هذا الجزء شروط األخذ بالشفعة مفرزاً من هذه األجزاءفإذا طلب الشفيع جزءاً  ( 1) 

. ويستطيع الشفيع بعد ذلك أن  لألرض المشفوع بها من حدين وتكون قيمة األرض المشفوع بها ال تقل عن نصف قيمة هذا الجزء

، حتى لو لم تتوافر شروط الشفعة في هذا  بالجزء المفرز الذي شفع فيه أوالً يشفع في أي جزء مفرز آخر من العقار إذا كان متصالً 

. ولكن ال يستطيع أن  الجزء اآلخر بأن يكون مثالً غير مالصق لألراضي المشفوع بها إال من حد واحد أو غير مالصق لها أصالً 

غير متصل بجزء تتوافر فيه هذه الشروط ويكون الشفيع ، إذا كان هذا الجزء  يشفع في جزء مفرز ال تتوافر فيه شروط األخذ بالشفعة

، وجب أن يكون كذلك بالنسبة إلى  . وقد قضى في هذا المعنى بأنه إذا كان سبب األخذ بالشفعة الجوار من جهتين قد أخذه بالشفعة

ي ال يكون له بها اتصال أو التي . فال يصح له مثالً أن يأخذ الحصة البعيدة عنه الت الحصص التي يطلب أخذها بالشفعة في مجموعها

. ولكن يكفي أن يطلب  ، دون أن يأخذ الحصص المتصلة بها والمجاورة لملكه من الجهتين ال يكون له بها اتصال إال من جهة واحدة

 ، ولو كان بعض هذه الحصص غير متوافر فيه في ذاته شرط الحصة المجاورة له من الجهتين وما يتصل بها من الحصص األخرى

. وذلك ألن إباحة أخذ العقار بتمامه بالشفعة أو بعض حصص منه تدل على أن المعتبر في نظر  الجوار لملك الشفيع من الجهتين

، بحيث أن هذه المجموعة المتصلة أجزاؤها بعضها ببعض  القانون هو كلية العقار أو كلية مجموعة الحصص المطلوب أخذها منه

، وهي  . والقول بخالف ذلك يؤيد إلى نتيجة غير مقبولة الجوار من جهتين في بعضه سري ذلك إلى باقيهتعتبر كالً واحداً متى تحقق 

أنه في مثل هذه الحالة يكون للشفيع أن يأخذ العقار بتمامه ولكنه ال يستطيع أن يأخذ من الحصص إال كل حصة تكون بذاتها مجاورة 
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. وليسفي  ، في بعض الصفقات دون بعض رت شروطها، إذا تواف ، كان للشفيع أن يأخذ بالشفعة ، في صفقات متفرقة واحد

، فإن الصفقات كانت من األصل متفرقة  هذا تجزئة للشفعة
 (2 )

  . 

،  ، فإنه ال يجوز للشفيع أن يفرقها بأن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة دون أن يأخذ الصفقة كاملة أما إذا كانت الصفقة واحدة

إذ أن ذلك يكون تجزئة للشفعة 
 (1 )

. ويمكن تصور وحدة الصفقة في فرضين : إذا باع المالك عقاراً واحداً لمشترين متعددين على  

الشيوع وهذا هو فرض تعدد المشترين مع وحدة العقار المبيع 
 (9 )

، إذا باع المالك عقارات متعددة لمشتر واحد في صفقة واحدة  

وهذا هو فرض تعدد العقارات المبيعة مع وحدة المشتري 
 (5 )

  . 

، لم تجز  ، إذا باع المالك عقاراً واحداً لمشترين متعددين على الشيوع ففي فرض تعدد المشترين مع وحدة العقار المبيع -أ 

، وهذا بخالف ما إذا كان كل من المشترين قد اشترى جزءاً مفرزاً من العقار في  الشفعة إال في العقار بتمامه حتى ال تتفرق الصفقة

. وقد كانت  ، فقد قدمنا أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة مع بعض المشترين دون بعض و في عقد واحد مع سائر المشترينصفقة مستقلة ول

، فال تجوز  إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم "من قانون الشفعة السابق تنص صراحة على هذا الحكم إذ تقول :  22المادة 

، أو أخذ حصة واحدة  ، كان للشفيع الحق في طلب أخذه بتمامه ينت في العقد حصة كل منهم فمروزة. أما إذا ع الشفعة إال فيه بتمامه

. فالمناط في وحدة الصفقة وتعددها يكون إذن ببيع العقار لمشترين  "أو أكثر مع مراعاة القواعد المقررة لطلب األخذ بالشفعة 

قها متعددين على الشيوع فتكون الصفقة واحدة وال يجوز تفري
 (9 )

، أو بيع العقار أجزاء مفرزة لمشترين متعددين لكل منهم جزء  

من قانون الشفعة  22. وإذا كانت المادة  مفرز معين فتكون الصفقة متعددة ويجوز األخذ بالشفعة في بعض الصفقات دون بعض

                                                                                                                                                                    

عقار كل قد يتضرر الشفيع من جميع من ينتقل إليهم بالبيع بحصص مفروزة لكل منهم . وقد الحظ المقنن في ذلك أن ال له من الجهتين

. وقد يكون ذلك متحققاً في  ، أو أن يأخذ البعض بقدر ما يرى فيه إبعاد الضرر عنه ، فأباح له أن يأخذ الكل بالشفعة أو من بعضهم

عض فإنه يبقى جاراً مالصقاً أيضاً لهذا البعض الباقي فال يدفع ، فإن اضطر ألخذ الشفعة من بعضهم دون ب عدد من جيرانه الجديدين

، تحت شروط أن يكون سبب  . لذلك جعل له القانون الحق في أن يأخذ بالشفعة من الحصص بقدر ما يشاء عن نفسه أذى جواره

ص  59رقم  19المجموعة الرسمية  2527يونيه سنة  21األخذ بالشفعة متوافراً في بعضها ويكون باقيها متصالً بها ) طنطا الكلية 

92 )  . 

، فال يكون  ، فيستقل كل منهما بنصيبه مفرزاً ويبيع اإلثنان نصيبهما المفرزين في عقد واحد وقد يكون العقار مقسوماً بين الشريكين ( 2) 

. وقد قضت محكمة استئناف مصر  ة، وليس له أن يأخذ النصيبين معاً بحجة عدم التجزئ للشفيع أن يأخذ بالشفعة إال النصيب المجاور

، فعقد البيع يعتبر مشتمالً على  في هذا المعنى بأنه إذا باع الشريكان عقاراً وكان قد قسم بينهما بمقتضى حكم قبل حصول البيع بمدة

، وال يحق له  ر له. وعلى ذلك فليس للشفيع الحق في األخذ بالشفعة إال في الجزء المجاو بيع عقارين مستقلين لكل منهما مالك خاص

، وألن مبدأ عدم التجزئة إنما وضع  ، ألن هذه التجزئة موجودة فعالً بسبب القسمة قبل البيع أن يأخذ جميع العقار بحجة عدم التجزئة

 .  ( 915ص  255رقم  92المجموعة الرسمية  2599يونيه سنة  5لمصلحة المشتري وليس لمصلحة الشفيع ) استئناف مصر 

، فليس للشفيع أن يقتصر في طلب الشفعة على األرض دون البناء بدعوى  كان العقار المشفوع فيه أرضاً زراعية أقيم فيها بناءوإذا  ( 1) 

، كما أنه يتعين على الشفيع أن يشفع في األرض بما تشتمل عليه من ملحقات إذا دخلت هذه الملحقات في عقد البيع  أنه غير محتاج له

 .  ( 295ص  27م  2591مارس سنة  29 – 52ص  27م  2591اير سنة ين 5) استئناف مختلط 

 .  ، فبديهي أن الشفيع ال يستطيع أن يجزئ الصفقة فيأخذ بعض العقار دون أن يأخذ الباقي أما إذا باع المالك عقاره لمشتر واحد ( 9) 

. وسنعرض  فعة في كل المبيع حتى ال تتفرق الصفقة، فيتعين على كل منهم أن يطلب الش وهناك فرض ثالث هو أن يتعدد الشفعاء ( 5) 

 .  ، إذ هناك هو المكان األنسب لبحثه لهذا الفرض عند الكالم في تعدد الشفعاء وتزاحمهم

، فإذا بيعت حصة شائعة من العقار لمشترين متعددين على  ويشترط في ذلك بيع العقار بأكمله لمشترين متعددين على الشيوع ( 9) 

، وجاز للشفيع األخذ بالشفعة في نصيب أحد هؤالء المشترين  من قانون الشفعة 22امتنع تطبيق الفقرة األولى من المادة ،  الشيوع

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن مناط  ، وال يكون في هذا تفريق للصفقة ألنها مفرقة من األصل دون أنصبة الباقين

،  ، فإذا كان المبيع جزءاً شائعاً في عقار لعدة مشترين أن يكون المبيع عقاراً بتمامه لعدة مشترين من قانون الشفعة 22تطبيق المادة 

،  . وهي تجيز الشفعة في بيع كل حصة شائعة ، ووجب الرجوع إلى القواعد العامة امتنع تطبيق الفقرة األولى من المادة المذكورة

سالفة  22كم قد أسقط حق الشفيع قبل أحد المشترين استناداً إلى الفقرة األولى من المادة . فإذا كان الح متى توافرت أسباب الشفعة فيها

رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  15الذكر مع أن المبيع كان جزءاً شائعاً فإنه يكون قد خالف القانون ) نقض مدني 

 .  255ص  51
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،  إذ هو حكم ال ينحرف عن المبادئ العامة ، ، فإنه يصح مع ذلك األخذ بحكمها السابق لم تنقل إلى نصوص التقنين المدني الجديد

فضالً عن أنه كان مطبقاً منذ زمن طويل فاستقر في عرف التعامل 
 (2 )

، بأن المادة  ، تطبيقاً لهذا الحكم . وقد قضت محكمة النقض 

. وهذا يفيد بداهة   فيه بتمامه، فال تجوز الشفعة إال من قانون الشفعة القديم تقضي بأنه إذا بيع العقار لعدة أشخاص مشاعاً بينهم 22

، وجب عليه أن يوجه الدعوى بها إلى جميع المشترين حتى  أن الشفيع إذا رغب في استعمال حقه في أخذ كل العقار المبيع بالشفعة

، بحجة أن إدخاله في عقد  . وال يعفيه من ذلك طعنه بصورية عقد أحد هؤالء المشترين تتم عملية التحويل في مواجهة جميع أطرافها

الشراء كان إجراءاً صورياً قصد به إسقاط حقه في الشفعة 
 (1 )

  . 

، وكان أحد هؤالء المشترين من أصول البائع أو من فروعه أو من أقاربه  وإذا بيع عقار واحد لمشترين متعددين على الشيوع

، فإن الشفعة تبطل بالنسبة إلى سائر  يجوز األخذ منه بالشفعة كما سيجئ لغاية الدرجة الرابعة أو من أصهاره لغاية الدرجة الثانية فال

، وهو ال يستطيع أن  . ذلك بأن الشفيع يتحتم عليه في هذه الحالة أن يشفع في العقار بتمامه حتى ال تتفرق الصفقة كما قدمنا المشترين

، فتسقط شفعته بالنسبة   يستطيع أن يشفع في العقار بتمامه، وعلى ذلك ال يشفع في حصة المشتري الذي ال يجوز األخذ منه بالشفعة

إلى جميع المشترين 
 (9 )

. وذلك ما لم يطعن بالصورية في عقد المشتري الذي ال يجوز األخذ بمنه بالشفعة على اعتبار أنه قد أقحم  

صورية هذا العقد أن يأخذ بالشفعة في كل  ، فيجوز عندئذ إذا أثبت الشفيع بين المشترين بعقد صوري تحايالً لمنع األخذ بالشفعة

، وأن يدخله خصماً في دعوى الشفعة حتى يثبت  . ولكن يتعين عليه عند طلب الشفعة أن يوجه الطلب إلى المشتري الصوري العقار

، وبهذا قضت محكمة النقض في الحكم الذي سبق ذكره  فيم واجهته صورية عقده
 (5 )

خذ بالشفعة من . وقد يتحايل البائع لمنع األ 

، ولكنه يعمد إلى فصل جزء صغير من  ، فيكون قصده أن يبيع العقار كله لمشتر واحد أو لمشترين متعددين على الشيوع طريق آخر

، حتى يفصل بذلك الجزء األكبر من العقار  ، فيبيعه مفرزاً بيعاً صورياً لشخص آخر هذا العقار هو الذي يالصق العقار المشفوع به

، ويفوت على البائع  ، كان له أن يأخذ كل العقار بالشفعة . فإذا أثبت الشفيع ذلك عن العقار المشفوع به فيمنع األخذ بالشفعة المبيع

غرضه غير المشروع 
 (9 )

  . 

، إذا باع المالك عقارات متعددة لمشتر واحد في صفقة واحدة  وفي فرض تعدد العقارات المبيعة مع وحدة المشتري -ب 

، وفي هذه الحالة يجب على  ( أن تتوافر في هذه العقارات جميعاً شروط األخذ بالشفعة 2، وجب التمييز بين حالتين : )  واحد وبثمن

، وألن الصفقة واحدة فال يجوز تفريقها على  الشفيع أن يطلب أخذ العقارات جميعاً بالشفعة لتوافر شروطها في كل العقارات

صفقة أن تكون العقارات المتعددة متصلة بعضها ببعض . ومما يؤكد وحدة ال المشتري
 (1 )

، أو إذا كانت منفصلة أن تكون مخصصة  

لعمل واحد أو لطريقة استغالل واحدة بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى بعض منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من 

االنتفاع 
 (1 )

، فال بد أن يكون ذلك بموافقة  بالشفعة على بعض العقارات دون بعض . وإذا أراد الشفيع أن يقتصر في األخذ 

                                                 

  . 975ص  121فقرة  1أنظر محمد علي عرفة  ( 2) 

 .  155ص  57رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  27نقض مدني  ( 1) 

 51رقم  11المجموعة الرسمية  2519يناير سنة  29إسنا  – 272ص  217رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  11سوهاج الجزئية  ( 9) 

 .  219ص 

 .  ، وهو الحكم السابق اإلشارة إليه 155ص  57رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  27نقض مدني  ( 5) 

وسنعود إلى هذه المسألة )  – 959ص  121فقرة  1محمد علي عرفة  – 275ص  97م  2511يناير سنة  25استئناف مختلط  ( 9) 

 .  ( 279أنظر ما يلي فقرة 

، فتعتبر الصفقة في هذه الحالة  ئعاً بينهم لمشتر واحد، قد يتعدد البائعون على الشيوع فيبيعون عقاراً شا وكما يتعدد المشترون على الشيوع

، بل يجب أن يأخذ  . ومن ثم ال يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة حصة أحد البائعين الشائعة وحدها صفقة واحدة وال يجوز تفريقها

 .  ( 979قرة ف 9محمد كامل مرسي  – 251ص  19م  2529فبراير سنة  19بالشفعة العقار بتمامه ) استئناف مختلط 

، وكانت منفصلة بعضها عن بعض جاز للشفيع أن يأخذ  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا شمل البيع عقارات متعددة في ذات العقد ( 1) 

العقارات . أما إذا كانت  بالشفعة ما توافرت له فيها أسبابها دون العقارات األخرى التي ال يستطيع أن يشفع فيها لو أنها بيعت مستقلة

ص  71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27، فيجب على الشفيع أن يأخذها بتمامها ) نقض مدني  المبيعة متصلة

999 )  . 

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن األخذ بقاعدة عدم جواز تجزئة العقار المطلوب أخذه بالشفعة محله أن يكون المبيع   ( 1) 

، أو منفصلة بشرط أن تكون مخصصة لعمل واحد أو لطريقة استغالل واحد  واحداً أو عقارات متعددة متصلة أي متالصقةعقاراً 
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، فهو وحده الحكم فيما إذا كان تفريق الصفقة يضر به أو أنه يرضاه ليتمكن بذلك من أن يستبقى بعض العقارات لقيام  المشتري

، وفي هذه الحالة يبدأ الشفيع بأن  خر( أن تتوافر شروط األخذ بالشفعة في بعض العقارات دون بعض آ 1. )  مصلحة له في ذلك

يطلب األخذ بالشفعة في العقار أو العقارات التي تتوافر فيها الشروط 
 (2 )

،  . ولما كان قد حدد في الغالب ثمن واحد لجميع العقارات 

ق مع مساحة هذه العقارات فإن قيمة العقارات التي يطلب الشفيع أخذها بالشفعة تقدر بواسطة خبير بنسبة من هذا الثمن الواحد تتف

وصقعها بالنسبة إلى باقي العقارات 
 (1 )

، أن يتمسك بأن  ، إذا رأى أن تفريق الصفقة على هذا الوجه يضر به . ولكن يجوز للمشتري 

نئذ يتعين . وحي ، وذلك حتى ال تتجزأ عليه الصفقة ، ما توافرت فيه شروط الشفعة وما لم تتوافر يأخذ الشفيع بالشفعة كل العقارات

. وقد  ، أو أن يتركها جميعاً حتى ما توافرت فيه الشروط على الشفيع أن يأخذ كل العقارات بالشفعة حتى ما لم تتوافر فيه الشروط

جرى القضاء على هذا المبدأ في أحكام متعددة 
 (9 )

على أن المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد كان يتضمن نصاً يقضي بغير  

                                                                                                                                                                    

مايو سنة  29بحيث إن استعمال حق الشفعة بالنسبة إلى جزء منها يجعل الباقي غير صالح لما أعد له من االنتفاع ) نقض مدني 

اإلسكندرية الكلية  – 91ص  5رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519يناير سنة  25 - 129ص  929رقم  9مجموعة عمر  2557

 .  ( 271ص  27م  2591أبريل سنة  9استئناف مختلط  – 955ص  995رقم  5المحاماة  2515فبراير سنة  22الوطنية 

ضاء منفصلة عنه خصصت ، وعلى بعد منه قطعة أرض ف ومثل العقارات المنفصلة المخصصة لعمل واحد مبني خصص ليكون مدرسة

. ومثل العقارات المنفصلة المخصصة لطريقة استغالل واحدة أراض زراعية  لتكون ساحة لأللعاب الرياضية لتالميذ هذه المدرسة

 195فقرة  9، ولكن خصصت كلها لزراعة القصب لتوريده إلى مصنع للسكر ) أنظر محمد كامل مرسي  منفصلة بعضها عن بعض

. وعلى كل حال يجب ترك البت في أن الصفقة واحدة أو متعددة لتقدير  ( 511ص  922عم فرج الصدة فقرة عبد المن – 199ص 

 .  ، مستهدياً بالظروف الخاصة بكل صفقة وبما يحيطها من مالبسات ، فيقضي في ذلك بناء على أسباب سائغة قاضي الموضوع

 7مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  1 – 999ص  71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27نقض مدني  ( 2) 

 .  125ص  11رقم 

) إذا كانت األرض المشفوع فيها قد بيعت صفقة واحدة مع كونها  11ص  19رقم  9االستقالل  2595يناير سنة  21استئناف وطني  ( 1) 

، وجب على المحكمة أن تعين  لي الوارد في عقد البيع، وعرض الشفيع نسبة من الثمن اإلجما مؤلفة من عدة قطع متفاوتة األثمان

يناير سنة  5، وإذا رأت المحكمة لياقة العرض تعين عليها اعتبار صحته ( استئناف مختلط  خبيراً لتقدير قيمة القطعة المشفوع فيها

قد زيد زيادة جسيمة ) إذا كان ثمن القطعة الخاضعة لحق الشفعة  995ص  29م  2592يناير سنة  12 – 11ص  21م  2599

، وذلك بقصد منع استعمال حق  وأنقص ثمن القطعة األخرى غير الخاضعة لحق الشفعة من غير أن يزاد ثمن البيع اإلجمالي

يونيه  29 – 99ص  25م  2592ديسمبر سنة  9 –، فإن للقاضي أن يعين الثمن الحقيقي للقطعة الخاضعة لحق الشفعة (  الشفعة

 .  515ص  91م  2515سنة 

رقم  7المحاماة  2517يونيه سنة  21استئناف مصر  – 129ص  929رقم  9مجموعة عمر  2557مايو سنة  29نقض مدني  ( 9) 

) عدم جواز تجزئة الصفقة ليس معناه أن يكون للشفيع حق الشفعة في جميع النفقة بما فيها العقار الذي ال شفعة له  599ص  919

، وإال كان حق الشفيع مقصوراً على العقار الذي له حق  للمشفوع منه أن يلزم الشفيع بذلك إذا شاء ، وإنما معنى ذلك أن فيه أصالً 

نوفمبر سنة  21طنطا الكلية  – 915ص  255رقم  92المجموعة الرسمية  2599يونيه سنة  5استئناف مصر  –الشفعة فيه وحده ( 

 955ص  995رقم  5المحاماة  2515فبراير سنة  22اإلسكندرية الكلية الوطنية  – 297ص  91رقم  9المجموعة الرسمية  2592

 .  271ص  27م  2591أبريل سنة  9استئناف مختلط  –

، كان أخذ الشفيع لهذه البقية  وإذا عرض المشتري أن يأخذ الشفيع بقية العقارات التي لم تتوافر فيها شروط الشفعة فأجابه الشفيع إلى ذلك

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد قضى للشفيع بأحقيته في أخذ جزء من األطيان  لة تقوم على التراضيصفقة مستق

، كما قضى بأحقيته أيضاً في أخذ باقي الشفعة وذلك قبوالً لما ردده المشتري في دفاعه أمام محكمة الموضوع من  المبيعة بالشفعة

، واستجابة لما أظهره الشفيع من استعداد ألخذ هذا الباقي رفعاً  م ضعفها وصعوبة استغاللهاتضرر لترك باقي الصفقة تحت يده رغ

، إذ ثبت من جهة حقه  ، فإن التكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقي الصفقة للضرر عن المشتري

. فمتى كان الحكم  المشتري بأضرار من تخلف الجزء الباقي في يده في أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة وثبت من جهة أخرى إصابة

، فإنه ال يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره وقضى للشفيع بأخذ باقي الصفقة رفعاً  قد أثبت قيام األسس التي بنى عليها هذا التراضي

كمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ . وال يغير من ذلك أن يكون المشتري قد اعترض أمام مح للضرر الذي شكا منه المشتري

رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  1باق األطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه ومواعيده ) نقض مدني 
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،  ال شفعة إن شمل البيع في نفس الوقت وبثمن واحد - 2 "من هذا المشروع تنص على أنه :  2979، فقد كانت المادة  كمهذا الح

إال أنه إذا كان يملك المنفعة أو الرقبة أشخاص متعددون وبيع  - 1.  ، حقوقاً أخرى ال شفعة فيها غير الحق الذي يجوز أخذه بالشفعة

. وقد جاء في المذكرة اإل[ضاحية للمشروع  "جاز لهؤالء األشخاص أن يطلبوا األخذ بالشفعة مجتمعين  ، كل الرقبة أو كل المنفعة

،  . وهو يفرض أن المشتري قد اشترى من قانون الشفعة ) السابق ( 22هذا النص حل محل المادة  "التمهيدي في هذا الصدد : 

. ففي هذه الحالة ال يجوز للشفيع أن يأخذ  عة مع عقارات أخرى ال شفعة فيها، العقار الذي يمكن أخذه بالشف صفقة واحدة وبثمن واحد

.  ، وال العقارات جميعاً ألن منها عقارات ال شفعة فيها بالشفعة ال العقار الذي توافرت فيه شروط الشفعة حتى ال تتجزأ الصفقة

، فإن أحداُ من المنتفعين ال يستطيع أن  وبيعت الرقبة كلهاويستدرك النص في حالتين : ) أ ( إذا كان يملك المنفعة أشخاص متعددون 

، كما ال يستطيع أن يشفع وحده في كل الرقبة ألنه ال  يشفع وحده في الجزء من الرقبة الذي يقابل حق انتفاعه حتى ال تتجزأ الصفقة

، ألن الصفقة في الحالة ال  ة في الرقبة كلها. ولكن يجوز للمنتفعين مجتمعين أن يطلبوا األخذ بالشفع يملك الشفعة في بعض أجزائها

، فإن أحداً من  . ) ب ( إذا كان يملك الرقبة أشخاص متعددون وبيع حق المنفعة كله تتجزأ كما أن كل جزء من الرقبة مشفوع فيه

، كما ال  تتجزأ الصفقةأصحاب الرقبة ال يستطيع أن يشفع وحده في الجزء من حق المنفعة الذي يقابل ما يملك من الرقبة حتى ال 

. ولكن يجوز ألصحاب الرقبة مجتمعين أن يطلبوا  يستطيع أن يشفع وحده في حق المنفعة كله ألنه ال يملك الشفعة في بعض أجزائه

ز . وقد اجتا "، ألن الصفقة في هذه الحالة ال تتجزأ كما أن كل جزء من حق المنفعة مشفوع فيه  األخذ بالشفعة في حق المنفعة كله

. وفي هذه اللجنة لوحظ أن الحكم الوارد في الفقرة األولى يخالف  ، حتى وصل إلى لجنة مجلس الشيوخ هذا النص مراحله التشريعية

، األول يذهب إلى جواز تجزئة الصفقة واألخذ بالشفعة في العقار الذي  ، وبعد مناقشة انقسمت اللجنة إلى رأيين ما جرى عليه العمل

، وترك حكمها  . وانتهت اللجنة إلى حذف المادة ، والثاني يذهب إلى عدم جواز الشفعة إال في الصفقة كلها هاتوافرت فيه شروط

الجتهاد القضاء 
 (2 )

، والذي كان يقضي بعدم جواز الشفعة  . ويتبين مما قدمناه أن النص الذي كان وارداً في المشروع التمهيدي 

،  ، يخالف ما جرى به العمل افر فيها شروط الشفعة أو العقارات التي تتوافر فيها هذه الشروط، سواء في العقارات التي ال تتو أصالً 

 ً . لذلك ال يجوز األخذ بحكم هذا النص  ، بل ترك األمر الجتهاد القضاء ولم يقدر له أن يكون تشريعا
 (1 )

، ال سيما بعد أن بدأ أن  

وهو جواز األخذ بالشفعة في العقارات التي توافرت  -قدمنا أن الرأي الذي نقول به  . وقد الميل متجه إلى العمل بما سار عليه القضاء

هو الرأي الذي  –فيها شروطها وذلك ما لم يتمسك المشتري بعدم تفريق الصفقة عليه فيتحتم عندئذ أن يأخذ الشفيع جميع العقارات 

راض على هذا الرأي بما قيل من أن الشركات العقارية تتضرر . وال يجوز االعت يتمشى مع ما يسير عليه القضاء في هذه المسألة

، وتصادف أن كان منها عقار يجوز فيه األخذ بالشفعة فيحبط  عقارات بقصد تقسيمها $ 551$ منه إذا اشترت شركة منها جملة 

الشفيع مشروع الشركة 
 (9 )

عقار الذي توافرت فيه شروطها دون ، ذلك بأن الشفيع في هذه الحالة ال يستطيع أن يأخذ بالشفعة إال ال 

، ويسلم للشركة بعد ذلك ما بقى من العقارات فتتمكن من القيام بمشروعها  غيره من العقارات
 (5 )

  . 

، كأن كانت العقارات منفصلة بعضها عن بعض ولم  ، ولكن في صفقات متعددة وإذا بيعت العقارات المتعددة لمشتر واحد

، ألن الصفقات  ، فال مجال في هذه الحالة لتطبيق مبدأ عدم تجزئة الشفعة لطريقة استغالل واحدةتكن مخصصة لعمل واحد أو 

. وعلى ذلك يجوز للشفيع في هذه الحالة أن يأخذ بالشفعة للعقار أو  متعددة ومبدأ عدم التجزئة اليسري إل في حالة وحدة الصفقة

، وهو  ه في ذلك أنه يجزئ الصفقة ألن الصفقات كانت متعددة من مبدأ األمر، وال يتعترض علي العقارات التي توافرت فيها شروطها

. وال يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة العقار أو العقارات التي لم تتوافر فيها الشروط إذ  ال يأخذ بالشفعة إال في صفقة واحدة لم يجزئها

                                                                                                                                                                    

 .  ( 125ص  11

 .  في الهامش 951ص  – 975ص  1أنظر في كل ذلك مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 – 591عبد المنعم البدراوي فقرة  - 119شفيق شحاتة فقرة  – 972وفقرة  195فقرة  9المعنى محمد كامل مرسي أنظر في هذا  ( 1) 

 195عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 955ص  – 959ص  127فقرة  1وأنظر عكس ذلك واألخذ بحكم هذا النص محمد علي عرفة 

ص  259منصور مصطفى منصور فقرة  – 511ص  – 511ص  922عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 79إسماعيل غانم ص  –

959 - 952  . 

وأنظر أيضاً في هذا االعتراض مناقشات لجنة األستاذ كامل  – 959ص  127فقرة  1أنظر في هذا االعتراض محمد علي عرفة  ( 9) 

 .  في الهامش 957ص  1في مجموعة األعمال التحضيرية  2591نوفمبر سنة  11صدقي في محضر جلسة 

، فإذا رأى أن األخذ بالشفعة للعقار الذي توافرت فيه الشروط من شأنه أن يعطل  ويحسن في هذا الفرض ترك األمر لتقدير القاضي ( 5) 

 .  ، فله أن يرفض طلب الشفيع مشروعاً اقتصادياً كبير النفع
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للمشتري أن يجبر الشفيع على األخذ بالشفعة في هذه العقارات ألنه  ، كما ال يجوز أن الحق في األخذ بالشفعة في هذه العقارات منعدم

ال يستطيع أن يستند في ذلك إلى مبدأ عدم التجزئة فهو غير منطبق لتعدد الصفقات 
 (2 )

  . 

أن اشترى ، ب . فعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه إذا تعدد المبيع ، من أحكام الفقه اإلسالمي ، فيما تقدم ويقرب ما قررناه

،  ، لم يكن للشفيع إال أن يأخذ الدارين جميعاً بالشفعة ، وتوافر في كل من الدارين شروط األخذ بالشفعة شخص دارين بعقد واحد

، أو كانت شروط الشفعة ال  . أما إذا تعدد العقد وليس له أخذ أحدهما وترك األخرى لما في ذلك من تفريق الصفقة على المشتري

، كان للشفيع في الحالة األولى أخذ أحد الدارين دون األخرى بالشفعة ألن الصفقة كانت متفرقة منذ  إحدى الدارين تتوافر إال في

 .  ، وكان له في الحالة الثانية أخذ الدار التي توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة دون األخرى ألنه ال يشفع إال فيها البداية لتعدد العقد

، دون الخوض في التفصيالت التي  إنما نقف عند المسائل الرئيسية لمبدأ عدم قابلية الشفعة للتجزئةهذا ونحن فيما قدمناه 

تباينت فيها اآلراء واحتدمت في شأنها المناقشات 
 (1 )

، وهي تفصيالت يحسن تركها الجتهاد القضاء كما قررت لجنة مجلس  

 .  وبما يحيطها من مالبسات ، فيستهدي القضاء في كل حالة بالظروف الخاصة بها الشيوخ

 ال تجوز الشفعة إال في عقد البيع - 171

ال يصح  "منه تنص على أنه  51/  19، فكانت المادة  : كان التقنين المدني السابق يجيز الشفعة في البيع وفي المقايضة 

الشفيع يأخذ العقار المشفوع فيه بثمنه والثمن . ولما كان  "األخذ بالشفعة من الموهوب له وال ممن تملك بغير المبايعة أو المعاوضة 

، ولتعين إجبار المالك على تقاضي  ، ولو أخذ في المقايضة لتعين أن يأخذ العقار بقيمته إذ ال ثمن في المقايضة ال يوجد إال في البيع

، لذلك كان من المناسب أال  العين بالذات، وهو إنما أراد بالمقايضة هذه  قيمة العقار الذي قايض به بدالً من العين التي قايض عليها

ال  "منه على أنه  9، إذ نص في المادة  . وهذا ما حققه قانون الشفعة السابق ، وأال تجوز إال في البيع تجوز الشفعة في المقايضة

، إذ تعرف  لى هذا النهج. وقد سار التقنين المدني الجديد ع "، وال ممن تملك بغير المبايعة  يصح األخذ بالشفعة من الموهوب له

، ثم إن جميع نصوص  ".  . . رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري "، الشفعة بأنها  ، كما رأينا مدني 599المادة 

 .  الشفعة إنما تتكلم عن البائع والمشتري على أساس أن الشفعة ال تجوز إال في البيع

. وعقد  ، حتى يجوز األخذ بالشفعة ار المشفوع فيه إلى المشتري المشفوع منهفال بد إذن من عقد بيع يصدر من مالك العق

، كالميراث وااللتصاق  . فإذا انتقلت ملكية العقار بغير تصرف قانوني البيع تصرف قانوني صادر من الجانبين وناقل للملكية بعوض

. وحتى لو كان  قانوني صادر من جانب واحد كالوصية . وال شفعة أيضاً إذا انتقلت ملكية العقار بتصرف ، فال شفعة والتقادم

، فالهبة ال يجوز األخذ فيها بالشفعة  ، فال بد أن يكون عقد معاوضة ، أي كان عقداً  التصرف القانوني صادراً من الجانبين
 (9 )

، حتى  

لو كانت بعوض ما دامت هبة حقيقية 
 (5 )

ً  حت ستار الهبة. فإذا كانت حقيقة الهبة بعوض أنها بيع أخفى ت  ،  ، وسمى الثمن عوضا

                                                 

يناير  22استئناف مختلط  – 999ص  71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595نوفمبر سنة  27أنظر في هذا المعنى نقض مدني  ( 2) 

 .  251ص  95م  2511سنة 

 29 و 2591نوفمبر سنة  11أنظر ما دار من مناقشات طويلة في هذا الشأن في لجنة األستاذ كامل صدقي في محضر جلستي  ( 1) 

 .  في الهامش 999ص  – 951ص  1في مجموعة األعمال التحضيرية  2591ديسمبر سنة 

 .  151ص  9 م 2759مايو سنة  21استئناف مختلط  ( 9) 

، فال  ، ورضى بالتجرد عن ملكه دون مقابل العتبارات شخصية في الموهوب له ال تتوافر في الشفيع وذلك ألن الواهب إنما وهب ( 5) 

 .  ، ولو بقيمة العقار الموهوب يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة في الهبة

، كبيع يحصل بنصف القيمة العتبارات شخصية راعاها البائع في المشتري ) استئناف  قد اختلط فيه الهبة بالبيعكذلك ال يؤخذ بالشفعة في ع

. وال شفعة في بيع صدر من الحكومة عن  ( 77ص  22م  2755يناير سنة  5 – 75ص  19م  2529ديسمبر سنة  11مختلط 

 51رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  25كبيراً ) استئناف مصر  ، فتساهلت المحكومة في الثمن تساهالً  أرض أصلحها المشتري

. وقد قضى في هذا المعنى  ( 595ص  197رقم  5المحاماة  2515مارس سنة  19وأنظر عكس ذلك استئناف مختلط  – 925ص 

قيامه بإصالح األرض  ، إذا توافرت في طالب الشراء شروط معينة منها بأن البيع الصادر من مصلحة األمالك لصغار المزارعين

، وقد  ، هو عقد تختلط فيه الهبة بالبيع ، وبقصد توفير أسباب العيش لصغار المزارعين المتصرف له فيها أو استئجاره لها مدة طويلة

، ومن ثم يتنافى  ، وقصد به تحقيق مصالح عليا اجتماعية وسياسية روعى في تقدير الثمن فيه اعتبارات تتعلق بشخصية المشتري

فبراير سنة  11، ويكون فيه توفيت لألغراض المقصودة من البيع ) نقض مدني  القضاء بالشفعة في مثل هذا البيع مع طبيعة العقد
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، فتجوز فيه الشفعة  فالعبرة بحقيقة العقد وبأنه بيع
 (2 )

، إال إذا ثبت أنه دون الثمن  . ويأخذ الشفيع العقار بالعوض المذكور في العقد 

، فعندئذ يأخذ  وإلباسه ثوب الهبة بعوض، وأنه إنما ذكر في العقد ناقصاً عن الثمن الحقيقي إلحكام ستر البيع  الحقيقي المتفق عليه

الشفيع العقار بالثمن الحقيقي ال بالعوض المذكور في العقد 
 (1 )

، كما هو  . وعلى العكس من ذلك إذا كان البيع هو الذي يستر الهبة 

ن الغير في الصورة كما ، ويحتج على الشفيع بالعقد الحقيقي دون العقد الظاهر ألنه ليس م ، لم يجز األخذ فيه بالشفعة الغالب

، وعلى ذلك ال يجوز األخذ بالشفعة في الهبة السترة في صورة بيع  سيجئ
 (9 )

،  . وقد يتحايل البائع والمشتري لمنع األخذ بالشفعة 

ن ، فيحول هذا الشريط م فيهب البائع للمشتري جزءاً صغيراً مقتطعاً من األرض المبيعة يكون هو الجزء المالصق ألرض الشفيع

، وذلك حتى يمكن االحتجاج على الشفيع بأنه ال يستطيع أخذ  األرض دون تحقق الجوار بين العقار المشفوع فيه والعقار المشفوع به

. وفي هذه الحالة  ، بل وال أخذ هذا الشريط من األرض بالشفعة ألنه محل لعقد هبة ال لعقد بيع العقار بالشفعة لعدم تحقق الجوار

                                                                                                                                                                    

محمد  - 199ص  92رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  21 – 912ص  79رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 79إسماعيل غانم ص  – 591ص  517اوي فقرة عبد المنعم البدر – 999فقرة  9كامل مرسي 

 112فقرة  1وقارن محمد علي عرفة  – 29حسن كيرة ص  – 991ص  – 992ص  297منصور مصطفى منصور فقرة  – 995

، بلداً عما  السابقين . وقضى أيضاً في هذا المعنى بأال شفعة فيما تنزل عنه الحكومة من أمالكها الخاصة لموظفيها ( 555ص 

 .  ( 911فقرة  9أنظر عكس ذلك محمد كامل مرسي  – 171ص  9م  2752أبريل سنة  7يستحقونه من المعاش ) استئناف مختلط 

، من رد  لصيانة الثروة الزراعية 2592لسنة  291، نتيجة لتدخلها طبقاً للمرسوم بقانون رقم  وقريب من هذا ما تعهدت به الحكومة

نوفمبر  11، طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في  . فقد أوجبت الحكومة على نفسها التي رسا مزادها عليها ألصحابها األراضي

. وقد  ، في مقابل رد الثمن الذي رسا به مزاد األرض ، أن ترد لكل مالك ملكه بمجرد طلبه في مدى خمس سنوات 2599سنة 

، ويمكن اعتبار  ا بموجب القرار سالف الذكر ال يعتبر بيعاً تجوز فيه الشفعةقضت محكمة النقض بأن رد األرض إلى صاحبه

صاحب األرض مالكاً لم يتجرد عن ملكيته منذ نزعت منه إلى يوم أن استردها من الحكومة إذ هو في حكم البائع للقدر الذي رسا 

، وال يعتبر بيعاً جديداً تجوز فيه الشفعة ) نقض  سخ له، واسترداده لألرض يكون بمثابة تقابل من هذا البيع وف مزاده على الحكومة

. أما إذا تنازل صاحب األرض عن حقه في استرداده ألرضه إلى  ( 211ص  72رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21مدني 

ن شأنه أن يحدث ، فإن هذا التصرف الذي م ، وقبلت الحكومة هذا التنازل وتصرفت بمقتضاه في األرض للمتنازل إليه شخص آخر

 15رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21، وتجوز فيه الشفعة ) نقض مدني  للمتنازل إليه ملكية لم تكن له من قبل يكون بيعاً 

 .  119فقرة  1محمد علي عرفة  – 959فقرة  9أنظر في هذه المسألة محمد كامل مرسي  –(  212ص 

م  2591مايو سنة  11، أن حقيقة الهبة أنها بيع ) استئناف مختلط  ، وتدخل في ذلك القرائن وللشفيع أن يثبت بجميع طرق اإلثبات ( 2) 

 .  ( 159ص  151فقرة  9محمد كامل مرسي  - 925ص  25

محمد  – 21علي زكي العرابي ص  – 195ص  27م  2591مايو سنة  29 - 925ص  25م  2591مايو سنة  11استئناف مختلط  ( 1) 

 .  159 فقرة 9كامل مرسي 

، ولو وصفت في العقد بالبيع ) استئناف وطني أول  وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأنه ال تصح الشفعة في العين الموهوبة ( 9) 

. وقضت محكمة مصر الوطنية بأنه يجوز اعتبار عقود البيع عقود هبة إذا  ( 971ص  72رقم  1الحقوق  2752ديسمبر سنة 

، وحينئذ ال يصح استعمال حق الشفعة ألنه ال يترتب  ، كما إذا صدر البيع من أب البنه بثمن زهيد ى ذلكساعدت ظروف األحوال عل

 1م  2759ديسمبر سنة  12وانظر استئناف مختلط  –(  11ص  25الحقوق  2757نوفمبر سنة  11على الهبة ) مصر استئنافي 

ً  75ص  19م  2529ديسمبر سنة  11 – 77ص  22م  2755يناير سنة  5 – 19ص  ، في األخذ بالقرائن دليالً  . وليس ضروريا

، أن يؤخذ في ذلك بالقرابة أو المصاهرة بين البائع والمشتري فإن هذه العالقة  على أن حقيقة البيع هبة مستترة فال تجوز فيها الشفعة

، وال بقلة الثمن المذكور في العقد فقد يكون القصد من ذلك التخفف من مصروفات التسجيل  ال يتحتم معها أن يكون البيه هبة مستترة

الحقوق  2757نوفمبر سنة  11مصر استئنافي  – 19ص  11رقم  5المجموعة الرسمية  2592نوفمبر سنة  25) استئناف وطني 

 .  ( 155ص  151فقرة  9محمد كامل مرسي  – 11ص  25

ال يستعمل حق الشفعة إال بوجه  "( على أنه  2557شباط سنة  9قانون الملكية العقارية اللبناني ) المعدلة بقانون  من 155وقد نصت المادة 

. وفي الحالة األخيرة يكون حق الشفعة معرضاً ألسباب البطالن واإلبطال واإللغاء نفسها  المشتري أو بوجه الموهوب له بعوض

، وفي البيع الحاصل بين الزوجين أو األصول والفروع أو  عوى الشفعة في المقايضة العقاريةال تسمح د –الجارية على الهبة ذاتها 

 .  "اإلخوة واألخوات 
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،  . فيأخذ بالشفعة كل العقار ، أن الهبة صورية وقد قصد بها التحايل لمنع األخذ بالشفعة ، بجميع طرق اإلثبات يثبتيجوز للشفيع أن 

، على اعتبار أن حقيقة التعامل هو بيع واقع  ، بالثمن المسمى في عقد البيع الواقع على بقية العقار ويدخل فيه قطعة األرض الموهوبة

مسمى في عقد البيع على كل العقار بالثمن ال
 (2 )

  . 

فإذا وجد عقد معاوضة ناقل للملكية 
 (1 )

، فال يؤخذ فيه بالشفعة إال إذا كان عقد بيع  
 (9 )

، ال  ، ولو كانت بمعدل . فالمقايضة 

يؤخذ فيها بالشفعة 
 (5 )

أنها عقد يع استتر ، إال إذا كان المعدل كبيراً يفوق بكثير قيمة البدل بحيث يستخلص أن حقيقة المقايضة هي  

، فيجوز األخذ فيه بالشفعة  . فتكون العبرة في هذه الحالة بالعقد الحقيقي وهو بيع في صورة مقايضة
 (9 )

. وال يجوز األخذ بالشفعة  

، ألن  ، فال يؤخذ هذا العقار بالشفعة من الشركة ولو أعطاها الشفيع قيمته ، إذا كانت حصة الشريك في الشركة عقاراً  في الشركة

الشركة إنما تعاقدت مع الشريك على هذا العقار بالذات وقد ال ترضى بقيمته بديالً عنه إذ قد يخل ذلك بأغراضها من تملك العقار 
 (1 

)
،  ، ألن الوفاء بمقابل فيه معنى استيفاء الدين ، إذا أعطى المدين للدائن عقاراً في مقابل الدين . وال تجوز الشفعة في الوفاء بمقابل 

                                                 

هذا  - 999ص  297منصور مصطفى منصور فقرة  – 155فقرة  9محمد كامل مرسي  – 29ص  25علي زكي العرابي فقرة  ( 2) 

يجوز لمن تملك العقار المشفوع به بعقد هبة من المالك الذي باع بعد ذلك عقاراً آخر ، فإنه  وإذا كان ال يجوز في الهبة األخذ بالشفعة

، وذلك ما لم يشترط  ، وال يمنعه من ذلك أن العقار المشفوع به موهوب له من نفس المالك البائع أن يأخذ هذا العقار اآلخر بالشفعة

 .  ( 151فقرة  9ة ) محمد كامل مرسي هذا األخير على الموهوب له النزول عن حقه في األخذ بالشفع

ص  2 م 2775أبريل سنة  5، ألن القسمة كاشفة عن الملكية ال نقالة لها ) االستئناف مختلط  فال يجوز األخذ بالشفعة في عقد القسمة ( 1) 

من مرشد الحيران  225، فقد جاء في المادة  . وهذا هو أيضاً الحكم في الفقه اإلسالمي ( 595 ص 1م  2759مايو سنة  7 – 251

. وجاء في الفتاوى الهندية  "، فإذا قسمت دار أو أرض مشتركة بين اثنين فال يكون الجار شفيعاً فيها  ال تجري الشفعة في القسمة ": 

ضائه ، سواء كانت القسمة بقضاء القاضي أو بغير ق ، فال شفعة لجارهم بالقسمة إذا اقتسم الشركاء العقار "( :  215ص  9) جزء 

"  . 

، وألن الصلح يتنافى مع الشفعة فهو يستلزم من المتصالحين واجبات شخصية ال  ، ألنه كاشف عن الملك ال ناقل له كذلك ال شفعة في الصلح

 2592أبريل سنة  19يمكن للشفيع القيام بها فيتعذر عليه أن يقوم مقام المشفوع منه في جميع الحقوق والواجبات ) استئناف وطني 

استئناف  - 159ص  992رقم  22المحاماة  2515مارس سنة  92بني سويف الكلية  – 12ص  11رقم  5جموعة الرسمية الم

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان كل من  –(  999فقرة  9محمد كامل مرسي  – 195ص  27م  2591مايو سنة  29مختلط 

. وال يصح  ، فهذا العقد صلح طبقاً لنص القانون المتعاقدين قد ترك جزءاً من حقوقه على وجه التقابل حسماً للنزاع الحاصل بينهما

تكن مستقرة لمالكها بل كانت ، ما دامت هذه الملكية لم  اعتباره بيعاً لكونه تضمن نقل ملكية أحد المتخاصمين إلى اآلخر بثمن معين

، مما تنعدم معه  ، بل كانت مقابالً لحسم النزاع . والمبلغ المسمى في العقد لم يكن مقابالً لنقل الملكية المتنازع عليها محل نزاع

 9ة عمر مجموع 2551نوفمبر سنة  11مقومات البيع وتظهر مقومات الصلح الذي ال تجوز فيه الشفعة وال االسترداد ) نقض مدني 

 .  ( 575ص  195رقم 

، وألن الشفيع ال يستطيع أن  وال يجوز األخذ بالشفعة في نزع ملكية العقار للمنفعة العامة ألن نزع الملكية للمنفعة العامة ليس ببيع ( 9) 

 .  ( 991فقرة  9يحل محل الدولة في تخصيص العقار للمنفعة العامة ) محمد كامل مرسي 

 .  171ص  9م  2752أبريل سنة  7 استئناف مختلط ( 5) 

عبد المنعم فرج الصدة  – 91إسماعيل غانم ص  – 595ص  599عبد المنعم البدراوي فقرة  - 159فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 9) 

ويجوز للشفيع  – 119 – 111ص  112وقارن شفيق شحاتة فقرة  – 297منصور مصطفى منصور فقرة  - 559ص  999فقرة 

، ألنه ليس طرفاً في عقد المقايضة حتى يمنع من إثبات عكس  طرق اإلثبات أن حقيقة المقايضة هي أنها عقد بيعأن يثبت بجميع 

فقرة  9محمد كامل مرسي  – 599ص  971رقم  25المحاماة  2591نوفمبر سنة  99الثابت بالكتابة إال بالكتابة ) استئناف مصر 

 .  ( 555ص  191فقرة  1محمد علي عرفة  – 151

، فإذا كان هذا االندماج عن  وإذا اندمجت شركة أخرى – 995فقرة  9أنظر في أسباب أخرى لعدم جواز الشفعة محمد كامل مرسي  ( 1 )

مايو  92، جاز أخذها بالشفعة ) استئناف مختلط  طريق بيع الشركة األولى أموالها للشركة األخرى وكان في هذه األموال عقارات

( وإذا كان االندماج عن طريق بيع الشركة األولى أسهمها للشركة  999فقرة  9محمد كامل مرسي  – 195ص  22م  2755سنة 

 .  ، وهي منقولة فال شفعة ، كان البيع واقعاً على أسهم األخرى
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، وهذا هو أيضاً الحكم في الفقه اإلسالمي  وقد ال يرضى الدائن إال بالعقار ذاته في مقابل الوفاء بهذا الدين
 (2 )

  . 

،  . ومع ذلك ال يؤخذ بالشفعة في عقد البيع الباطل ، جاز األخذ فيه بالشفعة فإذا كان عقد المعاوضة الناقل للملكية هو عقد بيع

. كذلك ال يؤخذ بالشفعة في عقد البيع الصوري ألنه عقد ال وجود له كالعقد  له حتى يصح األخذ فيه بالشفعةألن هذا العقد ال وجود 

.  ، وقد قدمنا أنه ال يجوز األخذ بالشفعة في الهبة المستترة في صورة بيع ألن البيع الذي يستر الهبة إنما هو عقد بيع صوري الباطل

فيع يعتبر من الغير في الصورية فله أن يأخذ بالعقد الصوري وهو العقد الظاهر فيجوز له وال يجوز االعتراض على ذلك بأن الش

، ال يعتبر من الغير في الصورية  ، في رأينا ، ألن الشفيع . ال يجوز هذا االعتراض على هذا األساس أن يأخذ بالشفعة
 (1 )

. وعلى  

، جاز  ، وأراد الشفيع أن يأخذ العقد بالشفعة ( contre - lettreورقة ضد ) ذلك إذا باع المالك عقاره بيعاً صورياً لمشتر حرر معه 

، وبأن البيع صوري ال وجود له فال يجوز األخذ فيه بالشفعة  االحتجاج عليه بورقة الضد هذه وإن كان حسن النية
 (9 )

. وعلى ذلك  

،  ، فالذي يسري على الشفيع هنا هو الثمن الحقيقي م التسجيلأيضاً إذا ذكر في عقد البيع ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخففاً من رسو

وال يجوز له التمسك بالثمن الصوري المخفض ألنه ليس من الغير 
 (5 )

  . 

                                                 

 .  995فقرة  9محمد كامل مرسي  - 119ص  9الزيلعي  ( 2) 

تحديد الغير في الصورية بأنه هو الدائنون الشخصيون لكل من المتعاقدين  ، في صدد وقد سبق أن كتبنا في الجزء الثاني من الوسيط ( 1) 

ويالحظ أيضاً أن هذا الخلف الخاص قد كسب حقه من البائع  "، ما يأتي :  طرفي الصورية والخلف الخاص ألي من هذين المتعاقدين

لدائن المرتهن من البائع كسب حقه بعقد الرهن . فا أو من المشتري بسبب يغاير التصرف الصوري الصادر من البائع إلى المشتري

، وكذلك الحال  ، والمشتري بعقد جدي من البائع كسب حقه بعقد البيع الجدي وهو غير البيع الصوري وهو غير البيع الصوري

ه ال يعتبر غيراً . ويترتب على ذلك أن بالنسبة إلى كل من المشتري بعقد جديد من المشتري والدائن الذي ارتهن من المشتري الدار

. فلو باع شخص داراً من آخر بعقد ذكر فيه ثمن أقل  من كسب حقه على العين محل التصرف بموجب هذا التصرف الصوري نفسه

، وال يحق له أن يتمسك  ، إذا الشفيع في هذه الدار ال يعتبر غيراً بالنسبة إلى هذا البيع من الثمن الحقيقي لتخفف من رسوم التسجيل

. ذلك أن الشفيع كسب  ، بل يجب أن يدفع الثمن الحقيقي إذا أثبته أي من البائع أو المشتري المذكور في العقد لألخذ بالشفعة بالثمن

، فال  ، فيكون قد كسب حقه بموجب العقد الصوري حقه بالشفعة والشفعة سبب يدخل فيه نفس البيع الذي ذكر فيه الثمن الصوري

، فهو إذن ليس بخلف خاص للمشتري  هذا إلى أنه من الواضح أن الشفيع قد حل محل المشتري في البيع . يعتبر غيراً في هذا العقد

، وهو في الوقت ذاته بعد أن حل محل المشتري قد أصبح طرفاً مع البائع في نفس العقد الصوري فال يصح أن  إذا لم يتلق منه الملكية

. والسبب في أن الشفيع كسب  ( 2952ص  – 2959ص  112فقرة  1) الوسيط  "ي ( يكون خلفاً خاصاً للبائع ) تالياً للعقد الصور

، اقترن فيها بيع العين المشفوع مع الشيوع أو  أن الشفعة واقعة مركبة "،  ، كما سبقنا أن بينا حقه بسبب يدخل فيه العقد الصوري هو

أن البيع صوري ال وجود له فال يجوز فيه بالشفعة ) ، جاز االحتجاج عليه بورقة الضد هذه وإن كان حسن النية وب الجوار
1
 )  .

، فالذي يسري على الشفيع هنا هو الثمن  وعلى ذلك أيضاً إذا ذكر في عقد البيع ثمن أقل من الثمن الحقيقي تخففاً من رسوم التسجيل

، وال يجوز له التمسك بالثمن الصوري المخفض ألنه ليس من الغير )  الحقيقي
1
 )  . 

.  991ومع ذلك أنظر فقرة  992فقرة  9محمد كامل مرسي  – 729ص  119رقم  9المحاماة  2519مصر الكلية أول فبراير سنة  ( 9) 

، بأنه ال يجوز التمسك على الشفيع بورقة ضد تدل على أن البيع لم  ، على خالف ما قدمناه وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة

ص  25م  2591مارس سنة  11، حتى إذا دفع الدين فسخ البيع ) استئناف مختلط  تري على البائعيعقد إال كتأمين لضمان دين للمش

ً  . وقضت محكمة النقض ( 191 ، فمتى كان عقد البيع قد شهر فال  ، بأن الشفيع يعتبر من طبقة الغير ، على خالف ما قدمناه أيضا

 21مجموعة أحكام النقض  2519ديسمبر سنة  99جناح على الشفيع إن هو رفع دعواه بالشفعة على البائع الظاهر فيه ) نقض مدني 

 .  ( 2999ص  129رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511أكتوبر سنة  27 – 2975ص 

. فقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المشتري ال يجوز  عكس الرأي الذي نقول بهومع ذلك فقد جرى القضاء في مصر على  ( 5) 

، إذا ثبت أن المشتري والبائع قد اتفقا على  له رفض ما يعرضه الشفيع من الثمن الوارد في العقد بدعوى أنه أقل من الثمن الحقيقي

ن جهة أخرى ال يجوز للبائع في هذه الحالة أن يرجع على المشتري ، وم ذلك حتى ينقصا من مقدار الرسوم التي يجب دفعها للخزانة

، بحكم أنه صاحب  . وقضت محكمة النقض بأن الشفيع ( 219ص  91م  2515فبراير سنة  11بالفرق في الثمن ) استئناف مختلط 

.  ثم ال يحتج عليه إال بالعقد الظاهر، ومن  ، يعتبر من الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع سبب الشفعة حق في أخذ العقار بالشفعة

، إذ قضى للمطعون عليها األولى بالشفعة مقابل الثمن الوارد بالعقد المسجل الصادر من الشركة  وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه

، فإن النعي  الوارد بالعقد، قد نفى بأدلة مسوغة علم المطعون عليها األولى بأن الثمن الحقيقي يختلف عن الثمن  البائعة إلى الطاعنين
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،  . ويعتبر بيعاً موجوداً  ، ويجوز كما قدمنا األخذ فيه بالشفعة ، فهو بيع موجود فإذا كان عقد البيع غير باطل وال صوري

، يلتزم فيه البائع بنقل  . ذلك أن البيع الذي يسمى عادة بالبيع االبتدائي هو بيع تام بات ، البيع االبتدائي بالشفعةويجوز األخذ فيه 

. وإنما سمى بالبيع االبتدائي ألنل  ، ويلتزم فيه المشتري بدفع الثمن وملحقاته الملكية وضمان التعرض واالستحقاق والعيوب الخفية

، بل تبقى موقوفة إلى حين تحرير العقد النهائي المعد للتسجيل والذي  ها ال يقصد المتعاقدان تنفيذها في الحالااللتزامات المتقدم ذكر

. والذي يدعو المتعاقدين إلى إبرام هذا العقد االبتدائي قبل إبرام العقد النهائي يكون عادة  اتفق المتعاقدان على إبرامه في ميعاد معين

، فإذا ما رآه خالياً  قد يرى المشتري بعد أن قيد البائع بالبيع وتقيد هو بالشراء أن يبحث عن حالة العقار، ف اعتبارات عملية محضة

، فيكتفي عادة بدفع  . وقد يرى المشتري أن يتسع له الوقت لتدبير الثمن ، وإال فسخ العقد االبتدائي من التكاليف أبرم العقد النهائي

. ولكن الغالب أن الذي يدعو إلى إبرام العقد االبتدائي قبل إبرام العقد النهائي هو  ن أبرم العقد النهائيعربون حتى إذا ما دبر باقي الثم

، ويريد كل من الطرفين أن يقيد اآلخر بعقد ابتدائي إلى أن تتم اإلجراءات  أن تسجيل البيع يقتضي إجراءات تستغرق مدة طويلة

، وإذا امتنع أحد الطرفين دون مبرر عن القيام  فالبيع االبتدائي إذن هو بيع تام ملزم للطرفين.  الالزمة للتسجيل فيبرما العقد النهائي

بالتزاماته جاز للطرف اآلخر إجباره على ذلك 
 (2 )

، فإن الشفعة تجوز  . ولما كان البيع االبتدائي ينشئ على هذا النحو كل آثار البيع 

                                                                                                                                                                    

.  ( 522ص  95رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  15عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ) نقض مدني 

، بحكم أنه صاحب حق في أخذ  ، ذلك أن الشفيع وقضت محكمة النقض أيضاً بأن الشفعة جائزة في الهبة المستترة في صورة البيع

،  ، فله أن يتمسك بالعقد الظاهر دون العقد المستتر ، البائع والمشتري ، من طبقة الغير بالنسبة إلى الطرفين المتعاقدين شفعةالعقار بال

ومن ثم ال يجوز أن يحاج بالعقد المستتر إال إذا كان هذا العقد مسجالً أو كان هو عالماً بصورية العقد الظاهر أو بوجود ورقة الضد ) 

 19. وأنظر أيضاً في هذا المعنى نقض مدني  ( 2919ص  212رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  29نقض مدني 

 19 - 191ص  597رقم  9مجموعة عمر  2555أبريل سنة  25 – 591ص  212رقم  5مجموعة عمر  2555نوفمبر سنة 

 121رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519ديسمبر سنة  99 – 199ص  295رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة 

 .  2975ص 

، ال يسعنا هنا إال أن نالحظ مرة أخرى أن الغير في الصورية إما أن  وبالرغم من استقرار القضاء كما نرى على أن الشفيع يعتبر من الغير

ً . وظاهر أن الشفيع  ، أو خلفاً خاصاً ألحد منهما يكون دائناً شخصياً ألحد طرفي العقد الصوري ، ال للبائع وال  ليس دائناً شخصيا

ً  للمشتري ، فهو إنما يتلقى ملكية العقار المشفوع فيه من البائع ال من  . وليس هو كذلك خلفاص خاصاً للمشتري تلقى منه حقا

البيع  ، فهو إنما حل محل المشتري وأصبح أحد طرفي . وليس هو أخيراً خلفاً خاصاً للبائع استجد بعد العقد الصوري المشتري

. ومثل الشفيع وهو يستمد حقه من البيع  ، ولم يقل أحد إن أحد طرفي العقد الصوري يكون من الغير فيه والبائع هو الطرف اآلخر

 ً ، فال يعتبر المنتفع من  الصوري فال يعتبر من الغير فيه كمثل المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير إذا كان هذا االشتراط صوريا

، وال يجوز له أن يتمسك بهذا االشتراط على المتعهد بدعوى أنه من الغير وأنه حسن  تمد حقه من االشتراط الصوريالغير ألنه يس

 .  النية ال يعلم أن االشتراط صوري

. فهناك رأي يتمشى مع ما ذهب إليه القضاء ويقول إن الشفيع يعتبر من طبقة الغير في  أما الفقه المصري فهو منقسم في هذه المسألة

 – 515عبد المنعم البدراوي فقرة  – 197فقرة  1الصورية فله أن يتمسك بالعقد الظاهر إذا كان حسن النية ) محمد علي عرفة 

وص  29حسن كيرة ص  - 75ص  – 77األصلية ص  وفي الحقوق العينية 191ص  225إسماعيل غانم في أحكام االلتزام فقرة 

 – 911ص  191. وهناك رأي آخر يذهب إلى أن الشفيع ال يعتبر من طبقة الغير في الصورية ) عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 19

ء بعرض واكتفى بعض الفقها –(  991عبد المنعم فرج الصدة فقرة  –مكررة ب  552أحمد نشأت في رسالته في اإلثبات فقرة 

 .  ( 955ص  251الخالف دون أن يتخذ موقفاً فيه ) منصور مصطفى منصور فقرة 

، أخذ بالعرف الذي جرى على إطالق هذا الوصف على عقود البيع التي  وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقد بأنه عقد ابتدائي ( 2) 

الوصف ال يحول دون اعتبار البيع باتاً الزماً متى كان صيغته دالة ، هذا  لم تراع في تحريرها األوضاع التي يتطلبها قانون التسجيل

 2551ديسمبر سنة  11على أن كالً من طرفيه قد ألزم نفسه بالوفاء بما التزم به على وجه قطعي ال يقبل العدول ) نقض مدني 

بيع نصيب القصر في أرض . وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه إذا حرر عقد ابتدائي ب ( 171ص  217رقم  9مجموعة عمر 

، ثم قرر المجلس الترخيص للوصية في بيع هذه األرض بالشروط  اشتراط فيه أن ال يكون نافذاً إال بعد موافقة المجلس الحسبي عليه

إلقرار البيع  الواردة في العقد االبتدائي إال فيما يتعلق بالثمن فقد رفعه إلى الحد الذي وصلت إليه المزايدة التي أمر بإجرائها تمهيداً 

. وإذن فال يجوز  ، وإنما هو مؤيد ومتمم له ، فإن هذا القرار ال يعتبر ملغياً لهذا العقد ورست على نفس المشتري بالعقد االبتدائي
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، استطاع الشفيع أن يطلب األخذ بالشفعة  بيع عقار بيعاً ابتدائياً وكان لهذا العقار شفيع. فإذا  فيه كما قدمنا وتستحق من وقت صدوره

، وتسري مواعيد الشفعة من هذا الوقت  من وقت صدور العقد االبتدائي
 (2 )

، ولكن إذا  . وإذا أبرم البيع النهائي فسخ البيع االبتدائي 

، حتى بعد إبرام البيع  ، بقى حقه في الشفعة قائماً وبشروط البيع االبتدائي تدائيكان الشفيع قد طلب األخذ بالشفعة في البيع االب

، إذا فاته األخذ بالشفعة في البيع  . ويبدو أن الشفيع ، وحتى لو تغيرت شروط البيع النهائي عن شروط البيع االبتدائي النهائي

. ولكن إذا هو أسقط شفعته بعد علمه بالبيع  مواعيد هذا البيع وبشروطه، يجوز له األخذ بالشفعة في البيع النهائي في  االبتدائي

، لم يستطع بعد ذلك األخذ بالشفعة في البيع النهائي إال إذا اختلفت شروطه عن  ، بأنه نزل عنها أو ترك المواعيد تفوت االبتدائي

، وبخاصة إذا انقص الثمن  شروط البيع االبتدائي
 (1 )

، ودفع العربون وقت إبرام العقد االبتدائي  االبتدائي بعربون. وقد يقترن البيع  

. فإذا اتفق المتعاقدان على أن  مدني ( 2/  299، إال إذا قضى االتفاق بغير ذلك ) م  يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه

العقد االبتدائي باتاً ملزماً على الوجه الذي تقدم  ، كان ألحد منهما حق العدول عنه $ 999$ دفع العربون هو تأكيد للعقد فلم يعد 

، كانت داللة  . أما إذا لم يتفق المتعاقدان على أن دفع العربون هو تأكيد للعقد ، وجاز األخذ فيه بالشفعة على النحو الذي أسلفناه ذكره

. وقد  أن يدفع قيمة العربون للطرف اآلخر ، المتعاقدين قد حفظ لنفسه الحق في العدول عن البيع في نظير العربون هي أن كالًم

، فبعض يذهب إلى أنه يجعل البيع معلقاً على شروط فاسخ فينفذ البيع في الحال ولكن  اختلف في تكييف العربون في الفقه الفرنسي

لى شرط واقف فال ينفذ ، وبعض يذهب إلى أنه يجعل البيع معلقاً ع يجوز لكل من المتعاقدين فسخ البيع فيخسر البيع فيخسر العربون

،  . وقد سبق أن كيفنا العربون بأنه مقابل للرجوع في البيع البيع إال إذا انقضت المدة المتفق عليها دون أن يعدل أحد الطرفين عنه

ولكن تبرأ ذمته من  ، ، ملتزماً أصالً بااللتزام الوارد في البيع ، بائعاً كان أو مشترياً  ، ويكون المدين فيكون هو البدل في التزام بدلي

هذا االلتزام إذا هو أدى العربون 
 (9 )

، أو كيف بأنه  . وسواء كيف العربون بأنه يجعل البيع معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف 

وما .  ، وإن كان وجوده مقترنا بجواز العدول عنه ، ففي جميع األحوال ال يمنع العربون عقد البيع من أن يوجد بدل في التزام بدلي

، ومن ثم يجوز األخذ بالشفعة في البيع االبتدائي اقترن بالعربون أو لم يقترن  دام البيع موجوداً فإنه يجوز األخذ فيه بالشفعة
 (5 )

  . 

، ألن البيع في الحالتين يكون موجوداً وإن  ويجوز األخذ بالشفعة أيضاً في البيع المعلق على شرط فاسخ أو على شرط واقف

، وعلى الشفيع أن يراعى مواعيد  ، ففي البيع المعلق على شرط فاسخ يكون البيع نافذاً من وقت إبرامه على خطر الزوالكان وجوده 

                                                                                                                                                                    

، بمقولة إنها تكون على غير أساس لزوال هذا العقد بعدم إقرار المجلس  رفض دعوى الشفعة في األرض المبيعة بمقتضى ذلك العقد

فبراير سنة  11. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 117ص  197رقم  5مجموعة عمر  2559أبريل سنة  21حسبي إياه ) نقض مدني ال

وأنظر  - 199ص  92رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  21 – 959ص  72رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599

 .  59فقرة  - 52فقرة  5في المسألة الوسيط 

 25المحاماة  2595مارس سنة  1استئناف مصر  - 911ص  19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  11ض مدني نق ( 2) 

 21 – 125ص  25م  2591أبريل سنة  19 – 121ص  25م  2591أبريل سنة  15استئناف مختلط  – 2255ص  511رقم 

 5الوسيط  – 251ص  95م  2511يناير سنة  22 – 111ص  99م  2512مارس سنة  11 – 115ص  25م  2591مايو سنة 

 .  999فقرة  9محمد كامل مرسي  – 79ص  51فقرة 

، فالبيع يعتبر قد تم بالنسبة إلى من  ، ولم يوقع العقد إال بعض الورثة وإذا حرر عقد ابتدائي ببيع عقار ذكرت فيه أسماء جميع الورثة كبائعين

. وقد قضت محكمة النقض بأنه وغن كان عقد البيع قد حرر باعتباره  هذا البيع بالشفعة، ويجوز لمن لم يوقع أن يأخذ في  وقع منهم

. فإذا أمضى العقد أصبح مرتبطاً  ، إال أن كل وارث ال يبيع فيه أكثر من حصته التي يملكها صادراً من كل الورثة عن جميع المنزل

االرتباط بناء على امتناع باقي الشركاء عن البيع وللمشتري أن يطالبه ، وال يجوز له أن يتحلل من هذا  قبل المشتري عن هذه الحصة

، وال أن انعقاد البيع  . و إقرار البائعين في العقد بتضامنهم ليس معناه أن الواحد منهم يبيع أكثر من حصته دائماً بنفاذ البيع في حصته

د منهم ضامن صحة ونفاذ البيع في حصته ثم في حصص اآلخرين ، بل معناه أن الواح فيها ال يتم إال إذا باع باقي الورثة حصصهم

 .  115فقرة  1وأنظر محمد علي عرفة  –(  979ص  129رقم  5مجموعة عمر  2559أيضاً ) نقض مدني أول مارس سنة 

 .  71ص  – 79ص  59فقرة  5الوسيط  ( 1) 

 .  51فقرة  5أنظر في كل ذلك الوسيط  ( 9) 

ص  91م  2559مارس سنة  1عكس ذلك استئناف مختلط  - 959ص  271رقم  9مجموعة عمر  2551سنة أبريل  9نقض مدني  ( 5) 

عكس ذلك أيضاً شفيق شحاتة فقرة  –) عدم جواز األخذ بالشفعة إال إذا أصبح البيع بالعربون باتاً ولم يعدل عنه أحد طرفيه (  15

 .  557ص  119فقرة  1محمد علي عرفة  – 111
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، فإذا ما  ، حل محل المشتري في البيع المعلق على شرط فاسخ . فإذا أخذ بالشفعة في مواعيدها ، وتسري من وقت إبرام العقد الشفعة

، وإذا ما تحقق زال البيع بأثر رجعي كما كان يزول بالنسبة إلى المشتري لو لم يأخذ الشفيع بالشفعة  تخلف الشرط صار البيع باتاً 
 (2 

)
، فإن حقه في الشفعة يسقطن ولم يجز له إذا تخلف  . أما إذا فوت الشفيع مواعيد الشفعة محسوبة من وقت إبرام العقد كما قدمنا 

. وفي البيع المعلق على شرط  بالشفعة في مواعيد جديدة يحسبها من وقت تخلف الشرط الشرط الفاسخ وأصبح البيع باتاً أن يأخذ

، فيجوز األخذ فيه بالشفعة  ، ولكنه يكون موجوداً  واقف يكون البيع غير نافذ
 (1 )

، وتحسب مواعيد الشفعة في الشرط  كما قدمنا 

،  . فإذا أخذ الشفيع بالشفعة في هذه المواعيد وقت تحقق الشرط ، من وقت إبرام البيع ال من ، كما تحسب في الشرط الفاسخ الواقف

، وإذا تخلف الشرط  . فإذا تحقق الشرط نفذ البيع بأثر رجعي ونفذت معه الشفعة حل محل المشتري في البيع المعلق على شرط واقف

. أما إذا فوت الشفيع  فعة وزالت معه الشفعةزال البيع بأثر رجعي كذلك كما كان يزول بالنسبة إلى المشتري لو لميأخذ الشفيع بالش

، ولم يجز له إذا تحقق الشرط الواقت ونفذ البيع أن يأخذ  ، فإن حقه في الشفعة يسقط مواعيد الشفعة محسوبة من وقت إبرام البيع

بالشفعة في مواعيد بحسبها من وقت تحقق الشرط 
 (9 )

  . 

، أنبنى  قلنا من محكمة النقض إن التقابل هو فسخ للبيع القائم ال إنشاء لبيع جديد ، فإذا وإذا تقابل المتبايعان قبل طلب الشفعة

. وعلى ذلك ال يستطيع  ، ويكون زواله بأثر رجعي فيعتبر كأن لم يكن على ذلك أن البيع يزول بالتقابل ) ويسمى أيضاً بالتفاسخ (

                                                 

. فكان يجوز للشفيع أن يأخذ  ، وهو بيع معلق على شرط فاسخ هذا هو حكم الشفعة في بيع الوفاء عندما كان هذا البيع جائزاً وقد كان  ( 2) 

، ووجب على الشفيع رده للبائع وفاء ويسترد منه ما دفعه  ، فإذا استرد البائع المبيع زال البيع بأثر رجعي العقار المبيع وفاء بالشفعة

أبريل سنة  11استئناف مصر  – 99ص  29رقم  5مجلة التشريع والقضاء  2599نوفمبر سنة  19عة ) نقض مدني عند األخذ بالشف

 9. محمد كامل مرسي  511ص  519رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  21كوم حمادة  – 15ص  59رقم  2الشرائع  2529

ذلك وأنه ال يجوز األخذ بالشفعة في بيع الوفاء إال  وأنظر عكس – 591 – 592ص  119فقرة  1محمد علي عرفة  – 991فقرة 

المجموعة الرسمية  2522أبريل سنة  25طنطا الكلية  – 297ص  27م  2591عندما يصبح باتاً استئناف مختلط أول فبراير سنة 

 .  ( 51ص  15رقم  29

، فإنه ال يجوز األخذ بالشفعة في البيع  شرط فاسخ وهناك رأي يذهب إلى أنه إذا كان األخذ بالشفعة يجوز في البيع المعلق على ( 1) 

، وألن الشفعة ال تثبت إال في البيع الذي يكون من شأنه خروج العقار من ملك البائع  المعلق على شرط واقف ألنه بيع غير نفاذ

 119فقرة  1علي عرفة محمد  – 519ص  51م  2599أبريل سنة  15خروجاً باتاً قاطعاً ) أنظر في هذا المعنى استئناف مختلط 

، أوجب  . ولو صح أن الشفعة ال تثبت إال في البيع الذي يكون من شأنه خروج العقار من ملك البائع خروجاً باتاً قاطعاً  ( 592ص 

 باتاً ، ألن ملكية العقار في هذا البيع ال تنتقل إلى المشتري انتقاالً  عدم جواز األخذ بالشفعة أيضاً في البيع المعلق على شرط فاسخ

 .  قاطعاً إذ أن البيع يزول بأثر رجعي بتحقق الشرط الفاسخ

، إذ قضت بأن الحكم الذي يقرر أن حق الشفعة ال يتولد عن  وقد قضت محكمة النقض بجواز األخذ بالشفعة في البيع المعلق على شرط واقف

عن العقد المحرر بعد تصديق المجلس الحسبي على بيع ، وإنما يتولد  العقد االبتدائي المعلق نفاذه على تصديق المجلس الحسبي

وأنظر أيضاً  –(  221ص  19رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة  15، يكون خاطئاً ) نقض مدني  نصيب القاصر

 - 999ص  57م  2591يونيه سنة  5استئناف مختلط  – 959ص  271رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  9نقض مدني 

عبد  – 115ص  115شفيق شحاتة فقرة  – 995ص  919فقرة  9ا هو الرأي السائد في الفقه المصري : محمد كامل مرسي وهذ

عبد المنعم فرج  – 95إسماعيل غانم ص  - 999 ص 952عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 512ص  599المنعم البدراوي فقرة 

 .  999ص  295 منصور مصطفى فقرة – 592ص  - 599ص  999الصدة فقرة 

، سواء اعتبرنا الشرط فاسخاً أو  والبيع المشترط فيه عدم انتقال الملكية إلى المشتري إال بعد دفع جميع أقساط الثمن تجوز فيه الشفعة ( 9) 

 ً المشتري في  ، فيحل محل ، ال سيما إذا لوحظ أن الشفيع ال يستفيد من التقسيط الممنوح للمشتري بل يجب عليه إيداع كل الثمن واقفا

وأنظر  – 929ص  21م  2595يونيه سنة  1. أنظر استئناف مختلط  بيع تخلف فيه الشرط الفاسخ أو تحقق فيه الشرط الواقف

 2759نوفمبر سنة  12استئناف وطني  – 291ص  27م  2591عكس ذلك وأن الشفعة ال تجوز استئناف مختلط أول فبراير سنة 

 .  917فقرة  9ي محمد كامل مرس – 17ص  22الحقوق 

. وهذا  ، قاصداً بذلك إسقاط الشفعة إذا استعملت ، فإذا استعلها انفسخ البيع وقد يعلق البائع البيع على شرط عدم استعمال الشفيع للشفعة

ً  ، إذ هو يعطل بإرادة المتبايعين حقاً قرره القانون للشفيع الشرط باطل لمخالفته للنظام العام ، فإنه يبطل  . ولما كان الشرط فاسخا

 .  ( 915فقرة  9مدني ( وتجوز فيه الشفعة ) محمد كامل مرسي  2/  111 ويبقى البيع صحيحاً ال شرط فيه ) م
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، وشرط الشفعة أن  خذ فيه بالشفعة يكون غير موجود وقت طلب الشفعة، ألن البيع الذي يريد األ الشفيع أن يطلب األخذ بعد التقابل

يكون البيع قد قام بعد توافر شروط األخذ بها وأن يبقى قائماً عند طلبها 
 (2 )

، بل األمر  . ولكن التقابل ال يكون حتماً فسخاً للبيع القائم 

، فيكون هناك عقد بيع أول من البائع إلى  بعقد جديد يزيله دون أثر رجعي. فقد يقصدان إلغاء العقد القائم  يتوقف على قصد المتقايلين

، بل إن هذا في نظرنا هو األصل في التقايل  المشتري يعقبه عقد بيع ثان من المشتري إلى البائع
 (1 )

. وفي هذه الحالة ال يستطيع  

طيع طلبها في البيع الثاني وهو البيع الذي يتضمنه التقايل ذاتهن ، ولكنه يست الشفيع أن يطلب الشفعة في البيع األول ألنه زال بالتقايل

وطبقاً لمواعيد هذا البيع الثاني 
 (9 )

، ثبت له الحق فيها وال  . وإذا طلب الشفيع الشفعة في مواعيدها في البيع القائم قبل التقايل منه 

ً  يسقط التقايل حقه جديداً  ، سواء اعتبر التقايل فسخاً للبيع القائم أو بيعا
 (5 )

، ألن الفسخ هنا يكون  . فإن كان فسخاً لم تسقط الشفعة 

تفاسخاً بالتراضي بين المتبايعين وال يملك هذان إسقاط الشفعة بتراضيهما 
 (9 )

، فإن الشفيع  . وإن كان بيعاً جديداً أعقب البيع األول 

ما يسقط هذا الحق لو أنه لم يطلب الشفعة قبل البيع الثاني فيتعين عليه ، وإن قد طلب الشفعة في البيع األول فال يسقط حقه بالبيع الثاني

مدني وسيجئ ذكرها  597في هذه الحالة أن يطلب الشفعة في البيع الثاني ال في البيع األول ) م 
 (1 )

، إذا كان  . وهذا ال يمنع الشفيع 

لب ويطلب الشفعة في البيع الثاني ، أن ينزل عن هذا الط طلب الشفعة في البيع األول قبل التقايل منه
 (1 )

  . 

، أما البيع  ، فالبيع الباطل هو الذي ال يؤخذ فيه بالشفعة ألنه غير موجود ويجوز األخذ بالشفعة حتى في البيع القابل لإلبطال

لبيع الصادر من القاصر دون . وعلى ذلك يجوز األخذ بالشفعة في ا ، وال يزول إال إذا حكم بإبطاله القابل لإلبطال فبيع موجود نفاذ

. فيحل الشفيع  ، في المواعيد المقررة وتسري منذ برام البيع القابل لإلبطال إذن المحكمة وفي البيع الذي شابه غلط أو تدليس أو إكراه

                                                 

، ألن التقايل أو التراد في البيع هو  وقد قضت محكمة النقض بأن التقايل من البيع ال يعتبر بيعاً جديداً يتولد عنه للشفيع حق الشفعة ( 2) 

، ومن شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل البيع ومحو كل أثر  ضى الطرفين ال إنشاء لبيع جديدفسخ له بترا

، وال يبقى  ، فإنه يعدم أثر البيع األول . وإذن فمتى كان التقابل قد حصل قبل طلب الشفعة ، مما ال يكون معه أساس لطلب الشفعة له

. وأنظر أيضاً نقض  ( 112ص  299 رقم ب 9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  19مدني محل لطلب الشفعة ) نقض 

 21 – 211ص  72رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21 – 212ص  15رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21مدني 

ص  115 شفيق شحاتة فقرة –وما بعدها  21وأنظر علي زكي العرابي ص  – 211ص  71رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة 

منصور مصطفى منصور  - 519ص  595عبد المنعم البدراوي فقرة  - 591ص  111فقرة  1محمد علي عرفة  – 2هامش  115

 .  999ص  295فقرة 

 .  599ص  – 591ص  999عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 929ص  999فقرة  9محمد كامل مرسي  – 595فقرة  2الوسيط  ( 1) 

. وقد يقال كيف يأخذ الشفيع بالشفعة في البيع الثاني وهو صادر  ( 211مدني وسيجئ ذكرها ) أنظر ما يلي فقرة  597أنظر المادة  ( 9) 

. ويمكن الرد على هذا  ، فلم يتغير على الشفيع المالك بل عاد كل شيء إلى أصله كما كان قبل البيع األول لنفس المالك القديم

، ولم يكن له بد من احتماله قبل أن ينفتح له  تمل أن يكون الشفيع إنما يتضرر من هذا المالك القديم بالذاتاالعتراض بأنه من المح

. ثم لما تقابل  ، رحب الشفيع بالمالك القديم ولم يأخذ منه بالشفعة . فلما صدر البيع من هذا المالك القديم وتغير المالك باب الشفعة

. كذلك  ، لم يلبث الشفيع أن طلب الشفعة بعد أن انفتح بابها أمامه الك القديم الذي كان الشفيع يتضرر منهالمتبايعان وعاد الملك إلى الم

، ثم خرج عن ملكه كأن باعه مثالً لشخص ثم باعه هذا الشخص  ال يمنع األخذ بالشفعة أن الشفيع كان فيما مضى مالكاً للعقار المبيع

 – 119ص  25م  2591أبريل سنة  19ر بالشفعة إذا توافرت شروطها ) استئناف مختلط ، فيأخذ البائع األول العقا لشخص آخر

 .  ( 951محمد كامل مرسي فقرة 

 .  171ص  125رقم  9المحاماة  2511مارس سنة  11العياط  ( 5) 

ال يسقط التقايل الحق في ) ويذهب إلى أنه يجب رفع دعوى الشفعة قبل التقايل حتى  591ص  111فقرة  1قارن محمد علي عرفة  ( 9) 

، بأن أخل المشتري مثالً بالتزاماته فحكم للبائع  ، بل كان فسخاً بحكم القضاء . أما إذا لم يكن الفسخ بالتراضي أي بالتقايل الشفعة (

قط الشفعة المؤسسة ، فتس ، ويعتبر البيع غير موجود منذ البداية ، فإن الفسخ هنا بماله من أثر رجعي يجعل البيع كأن لم يكن بالفسخ

، إن المتبايعين ال يملكان بتراضيهما إسقاط  ، كما قيل في التقايل . وهنا لم يكن الفسخ بتراضي المتبايعين حتى يقال على هذا البيع

 .  ( 115ص  919حق الشفيع ) شفيق شحاتة فقرة 

 .  211أنظر ما يلي فقرة  ( 1) 

عبد  – 929ص  999فقرة  9، جاز له أن يطلبها في البيع الثاني ) محمد كامل مرسي  األولوكذلك لو سقط طلبه الشفعة في البيع  ( 1) 

 .  ( 599ص  999المنعم فرج الصدة فقرة 
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، وانقلب  ل سبب اإلبطال. فإذا أجاز البائع البيع زا ، ويكون مثله معرضاً للمطالبة بإبطال البيع من البائع محل المشتري في هذا البيع

. أما إذا طلب البائع إبطال البيع وحكم له  ، وأصبحت ملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه ملكية باتة نهائية البيع صحيحاً بأثر رجعي

يقع للمشتري لو ، كما كان  ، وتزول ملكية الشفيع عن العقار وتعود إلى البائع ، فإن البيع يزول بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن بذلك

، ثم أجاز البائع البيع  . إذا فوت الشفيع مواعيد الشفعة التي تحسب منذ إبرام البيع القابل لإلبطال كما قدمنا لم يأخذ الشفيع بالشفعة

، لم يجز للشفيع أن يأخذ بالشفعة ولم تنفتح له مواعيد يبدأ سريانها منذ إجازة البيع  فانقلب بيعاً صحيحاً 
 (2 )

  . 

لص مما تقدم أن الشفعة ال تجوز إال في البيع ويخ
 (1 )

. فأي سبب آخر لكسب الملكية كالميراث وااللتصاق والتقادم ال تجوز  

، وال تجوز في أي تصرف قانوني آخر كالوصية والقسيمة والصلح والهبة ولو بعوض والشركة والوفاء بمقابل  فيه الشفعة

، فإذا كان غير موجود كالبيع الباطل  ، أن يكون موجوداً  ، حتى يجوز األخذ فيه بالشفعة . ويشترط في البيع والمقايضة ولو بمعدل

، سواء كان  . ومتى وجد البيع بعد توافر شروط األخذ بالشفعة وبقى قائماً إلى وقت طليها جاز األخذ بها والبيع الصوري فال شفعة

، أو كان  بتدائي والبيع بالعربون والبيع المعلق على شرط فاسخ والبيع المتقابل فيهالبيع صحيحاً نافذاً كعقد البيع النهائي وعقد البيع اال

 .  ، أو كان غير صحيح ما دام موجوداً كالعقد القابل لإلبطال صحيحاً غير نفاذ كالبيع المتعلق على شرط واقف

، وبقى قائماً إلى وقت  يع شروط األخذ بالشفعة، وأن هذا البيع قد قام بعد أن توافر في الشف ويقع على الشفيع عبء إثبات البيع

طلبها 
 (9 )

، فإن للشفيع أن يثبته بجميع  ، يعتبر واقعة مادية كما قدمنا وهو لم يكن طرفاً فيه ، بالنسبة إلى الشفيع . ولما كان البيع 

                                                 

 9محمد كامل مرسي  – 27علي زكي العرابي فقرة  – 917ص  915رقم  7المحامة  2511فبارير سنة  11المنصورة الجزئية  ( 2) 

 .  599ص  111فقرة  1محمد علي عرفة  – 921فقرة 

. له المالك بكتاب  . فإذا كان البيع صادراً من وكيل ، ويجوز األخذ بالشفعة فيه وقريب من البيع القابل لإلبطال البيع غير النافذ في حق المالك

ع ملكية العقار ، جاز للمحكمة أن تقضي للشفيع بالشفعة في هذا البيع فإذا أقر المالك البيع خلصت للشفي مسجل سابق على البيع

،  . كذلك تجوز الشفعة في بيع ملك الغير ( 595ص  257رقم  5مجموعة عمر  2555يونيه سنة  7المشفوع فيه ) نقض مدني 

،  ، وأجاز المالك الحقيقي البيع . فإذا أخ الشفيع فيه بالشفعة وهو بيع قابل لإلبطال من جهة وغير نافذ في حق المالك من جهة أخرى

. ويالحظ أن قابلية بيع ملك الغير  ، ألن البيع بإجازة المالك الحقيقي ينقلب صحيحاً نافذاً  ة الشفيع في العقار المشفوع فيهاستقرت ملكي

، لم يجز له طلب إبطال البيع كما كان يجوز  ، فإن أخذ الشفيع بالشفعة وحل محل المشتري لإلبطال قد تقررت لمصلحة المشتري

 .  الشفعة يكون قد أجاز البيع، ألنه لما أخذ ب للمشتري

، كما لو اشترط البائع على المشتري  ، فال يجوز للشفيع أن يعفى نفسه من هذه الشروط وبالشروط الواردة فيه دون أي تحوير فيها ( 1) 

 11م  2595 ديسمبر سنة 21أن يبني في األرض المبيعة منزالً للسكنى أو أن يحافظ على مستوى األرض الحالي ) استئناف مختلط 

، كأن يشترط أن يكون العقار المبيع لم ترفع دعوى استحقاق  . كما ال يجوز للشفيع أن يضيف شرطاً ليس وارداً في البيع ( 91ص 

وأنظر  – 191ص  19م  2529فبراير سنة  11 - 115ص  21م  2599أبريل سنة  19عنه أو عن جزء منه ) استئناف مختلط 

 .  ( 955فقرة  9محمد كامل مرسي 

، فيبدو أن الشفيع يستطيع األخذ بالشفعة  ، ولم يكن ملحوظاً في البيع شخصية المشتري وإذا كان الثمن في البيع إيراداً مرتباً مدى حياة البائع

. ويجوز أن  يكون مستحقاً من أقساط اإليراد ، وال يودع خزانة المحكمة بعد طلب الشفعة إال ما ويلتزم بدفع اإليراد للبائع مدى حياته

، كما يجوز للشفيع أن يدفع إلحدى شركات التأمين رأس مال في مقابل أن تدفع  تطلب المحكمة من الشفيع كفالة تضمن دفع اإليراد

فقرة  9باً محمد كامل مرسي . أنظر عكس ذلك وأن الشفعة ال تجوز إذا كان الثمن إيراداً مرت الشركة للبائع أقساط اإليراد مدى حياته

 .  299ص  – 291فوجير ص  – 991

، وطلب شفيع آخر نفس العقار بالشفعة وحكم له  ، فإذا طلب الشفيع الشفعة ثم سقط حقه فيها وال يعتبر األخذ بالشفعة بيعاً يؤخذ فيه بالشفعة

.  لشفيع الثاني يعتبر بيعاً يخوله حقاً جديداً في الشفعة، لم يجز للشفيع األول طلب الشفعة مرة أخرى بدعوى أن الحكم بالشفعة ل بها

محمد كامل  – 55ص  25م  2592ديسمبر سنة  21، لم تجز الشفعة من هذا الشفيع ) استئناف مختلط  فالشفعة إذا تمت لشخص

 ( 959فقرة  9مرسي 

شفعة إال ببيع العقار المشفوع مع وجود السبب ال تثبت ال "، على أنه  ، في هذا الصدد مدني عراقي 2/  2299وتنص المادة  ( 9) 

 "( على أن  2557شباط سنة  9من قانون الملكية العقارية اللبناني ) المعدلة بقانون  151. وتنص المادة  "الموجب لها وقت البيع 

 .  "ملك المشتري الذي يكون تاريخ سند تملكهم سابقاً لتاريخ سند ت 195يعود حق الشفعة لألشخاص المذكورين في المادة 
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الب ، ولو زاد الثمن على عشرة جنيهات كما هو الغ طرق اإلثبات ويدخل في ذلك البينة والقرائن
 (2 )

. ولكن الذي يقع في العمل أن  

، إما باإلقرار الصادر من البائع أو المشتري في اإلنذار الرسمي الصادر منه إلى الشفيع  الشفيع كثيراً ما يستغنى عن إثبات البيع

، أو بتسجيل البيع  نرىمدني ( على ما س 552 متضمناً بيان العقار المبيع والثمن وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ) م

ب مدني (  557نفسه إذا لم يوجه للشفيع هذا اإلنذار إذ يبقى حقه في الشفعة قائماً حتى تنقضي أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع ) م 

 .  كما سيجئ

 جواز األخذ بالشفعة في البيع غير المسجل - 171

، ولم يكن التسجيل الزماً  كان البيع غير المسجل ينقل الملكية إلى المشتري 2519: قبل صدور قانون التسجيل في سنة  

، فقد كان هذا  . فلم يقم إذ ذاك خالف فيما إذا كان يصح األخذ بالشفعة في البيع غير المسجل حينئذ إال لالحتجاج بالبيع على الغير

 ً . فكان يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة العقار من  فتجتمع فيه صفة المشتري وصفة المالك في وقت واحد البيع يجعل المشتري مالكا

،  2519. ولما صدر قانون التسجيل في سنة  ، إذ أنه كان يأخذه من مشتر هو في الوقت ذاته مالك المشتري قبل أن يسجل هذا عقده

. فقام خالف في أول  ، وال يترتب عليه إال نشوء التزامات شخصية ا بين المتعاقدينأصبح البيع غير المسجل ال ينقل الملكية حتى فيم

إال إذا  -وليس فحسب لنقل الملكية  –األمر فيما إذا كان البيع بعد صدور قانون التسجيل قد أصبح عقداً شكلياً ال ينعقد باعتباره بيعاً 

التزامات البائع ومنها االلتزام بنقل الملكية وجميع التزامات المشتري  . ولكن لما كان البيع غير المسجل يترتب عليه جميع سجل

، ولما كان يمكن إجبار البائع على تنفيذ التزامه بنقل الملكية تنفيذاً عينياً في بيع غير مسجل عن طريق  ومنها االلتزام بدفع الثمن

، يتم  الرأي الذي يقول بأن البيع غير المسجل هو عقد بيع كامل . وما لبث ، فإن هذا الخالف لم يدم وقتاً طويالً  دعوى صحة التعاقد

، أن تغلب على الرأي اآلخر الذي يقول بأن  بالتراضي دون حاجة إلى التسجيل وينشئ جميع االلتزامات التي ينشئها البيع المسجل

، ولم يعد أحد ينازع فيهم  صيرة في الفقه والقضاء. واستقر الرأي األول بعد مدة ق البيع قد أصبح عقداً شكلياً ال ينعقد إال بالتسجيل

 .  نازعة جدية

، فذهب بعض الفقهاء وبعض المحاكم إلى أنه ال يجوز  وكان قد تفرع عن الخالف المتقدم الذكر خالف آخر يتعلق بالشفعة

،  التسجيل فيما يذهب إليه من يقولون بذلك، ليس فحسب ألن البيع أصبح عقداً شكلياً ال ينعقد إال ب األخذ بالشفعة إال في البيع المسجل

، في رأي من  . ذلك بأن الشفيع بل أيضاً لسبب خاص بالشفعة حتى مع القول بأن البيع بقى عقداً رضائياً بعد صدور قانون التسجيل

ً ، إنما يأخذ بالشفعة العقار من تحت يد المشتري إذا أص يقولون بأن الشفعة ال تجوز إال في البيع المسجل . فشرط الشفعة  بح مالكا

، إذ أن المشتري ال يصح جاراً للشفيع أو شريكاً معه في الشيوع  عندهم أن تخرج ملكية العقار المشفوع فيه من البائع إلى المشتري

ً  فيتضرر الشفيع من جواره أو من شركته  . فيجب إذن التربص بالشفعة حتى يتحقق الضرر الذي ، إال إذا أصبح المشتري مالكا

ً  شرعت الشفعة لتفاديه ، فال تجوز الشفعة في بيع غير مسجل  ، وال يكون ذلك إال بتسجيل البيع ، أي حتى يصبح المشتري مالكا
 (1 

                                                 

. فإذا حلفها البائع  ، أن يوجه اليمين الحاسمة ، في إثبات البيع في دعوى الشفعة ويجوز للشفيع - 111فقرة  1قارن محمد علي عرفة  ( 2) 

حدهما ، فإن أ . وليس من الضروري أن يحلف اليمين كل من البائع والمشتري ، لم يعد للشفيع طريق آخر إلثبات البيع أو المشتري

 129رقم  95المحاماة  2591مايو سنة  11، إذ ال بد لوجوده من أن يرضى به كل منهما ) كفر الشيخ الكلية  إذا حلفها انتفى البيع

، إذ  ، بل ال بد من نكول كليهما . وال يكفي نكول أحدهما عن حلف اليمين ( 599ص  111فقرة  1محمد علي عرفة  - 557 ص

 .  نكول البد أن يصدر من طرفي البيع فالبيع ال يتم إال بتراضيهمااإلقرار الذي يتضمنه ال

وأنظر في استعراض الحجج األخرى للقائلين بهذا الرأي  – 129ص  552رقم  1المحاماة  2511مارس سنة  7أنظر مصر الكلية  ( 1) 

 159رقم  9المحاماة  2515نوفمبر سنة  9. ومن األحكام التي أخذت بهذا الرأي : استئناف مصر  959فقرة  9محمد كامل مرسي 

 719ص  955رقم  1المحاماة  2511يناير سنة  19قنا الكلية  – 125ص  295رقم  1المحاماة  2511يونيه سنة  29 - 999ص 

 995رقم  21جازيت  2519أبريل سنة  5ختلطة مصر الم - 129ص  552رقم  1المحاماة  2511مارس سنة  7مصر الكلية  -

 .  999ص 

، هو خروج العقار المشفوع  ، فيما يرى . ونقطة االبتداء عنده أن شرط الشفة األساسي ومن أشد مؤيدي هذا الرأي األستاذ محمد علي عرفة

 ً شرط واقف ال يؤخذ فيهما بالشفعة ألنها ال  . ولذلك يرى أن عقد البيع االبتدائي والبيع المعلق على فيه من ملك صاحبه خروجاً باتا

، وكذلك يرى أن البيع غير المسجل ال يؤخذ فيه بالشفعة ألنه هو أيضاً ال ينقل الملكية  ينقالن ملكية العقار المبيع فوراً إلى المشتري

 .  ( 591ص  117فقرة  1إلى المشتري ) محمد علي عرفة 
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)
  . 

،  ، وهو القانون الذي قام الخالف في عهده ، فإن نصوص قانون الشفعة السابق ولكن هذا الخالف أيضاً لم يدم وقتاً طويالً 

، حتى بعد  . ولما كان البيع غير المسجل ، وهي ال تتكلم إال عن البيع والبائع والمشتري تؤخذ من المشتري صريحة في أن الشفعة

.  ، فيجوز إذن األخذ بالشفعة في البيع غير المسجل ، هو بيع كامل كما قدمنا صدور قانون التسجيل وقانون الشهر العقاري

، بل يتصدر هذه  صراحة في هذا الشأن عن نصوص قانون الشفعة السابق ونصوص الشفعة في التقنين المدني الجديد ال تقل

، فالشفعة إذن جائزة في  مدني ( 599 ) م "رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري  "النصوص نص يعرف الشفعة بأنها 

بيع غير مسجل يؤدي إلى نفس النتيجة التي يؤدي . ثم إن األخذ بالشفعة في  ولو لم يسجل "بيعاً  "، وال يزال بيع العقار  بيع العقار

. فالشفيع في البيع غير المسجل يحل محل المشتري في  ، وهي أن يتملك الشفيع العقار المشفوع فيه إليها األخذ بالشفعة في بيع مسجل

ً  ، ومن هذه الحقوق التزام في ذمة البائع بنقل الملكية إلى المشتري حقوقه ، بعد أن حل هذا محل  نحو الشفيع . فيصبح البائع ملتزما

، كما كان يستطيع  . ويستطيع الشفيع أن يجبر البائع على تنفيذ هذا االلتزام تنفيذاً عينياً  ، بنقل ملكية العقار المبيع إليه المشتري

ة العقار المبيع فعالً من ينقل ملكي –ويستطيع الشفيع أن يقوم بتسجيله  –، إذا سجل  . بل إن الحكم بثبوت الشفعة للشفيع المشتري

، من شأنه  ، وقد يطول انتظار الشفيع حتى يتم هذا التسجيل . يضاف إلى ذلك أن التربص بالشفعة حتى يسجل البيع البائع إلى الشفيع

منه  ، إذا هو أمن جانب البائع ولم يخش . بل إن المشتري قد يتعنت أن يجعل ملكية العقار مقلقلة غير مستقرة مدة غير قصيرة

، فيعطل بذلك حق الشفيع المدة التي يريدها  ، فيبقى البيع دون تسجيل إذ أن أمر التسجيل في يده التصرف في العقار مرة أخرى
 (2 

)
  . 

هذه األسباب وغيرها 
 (1 )

. وما لبث الفقه أن انحاز بحق إلى  كانت من الوجاهة بحيث لم تجعل الخالف يدوم طويالً كما قدمنا 

الرأي الذي يقول بأن الشفعة تجوز في البيع غير المسجل 
 (9 )

. فقضت محكمة  ، ثم ما لبث القضاء أيضاً أن انحاز إلى هذا الرأي 

ليس ركناً من  ، ألن نقل الملكية بأن الشفعة تجوز في البيع غير المسجل 2511ديسمبر سنة  9استئناف مصر بدوائرها المجتمعة في 

، وألن التسجيل إنما شرع لصالح المشتري وهو بيده فال  ، قانون التسجيل لم ينص على بطالن العقد غير المسجل ، وأل أركان البيع

،  ، وألنه إذا قيل بأ يمكن أن يؤثر التقصير في إجراء التسجيل أو التعمد في عدم التسجيل من جانب المشتري في حق ذوي الشأن قبله

شفيع ال يملك حق الشفعة إال من تاريخ التسجيل نكون قد وسنا في حق الشفعة بتضييق مسقطاتها خالفاً لنصوص القانون ولطبيعة ال

، وألدى ذلك إلى عدم استقرار الملكية في يد أربابها وهو ما أرد القانون تالفيه  حق الشفة باعتباره حقاً ضعيفاً ال يصح التوسع فيه

، وأخيراً ألنه ال ضرر  الشفعة وبحصر المواعيد في إجراءاتها وفي طرق الطعن في األحكام الصادرة فيهابالنص على مسقطات 

، وإنما الضرر في  على المشتري من استعمال الشفيع حقه في الشفعة قبل التسجيل ألن الشفيع إنما يحل محله في البيع بشروطه

                                                                                                                                                                    

، وكل ما تشترطه النصوص  شترط لألخذ بالشفعة خروج ملكية العقار المشفوع فيه إلى المشتريولكن نصوص القانون ال تسمح بالقول إنه ي

بيع  ". وكل من البيع االبتدائي والبيع المعلق على شرط واقف والبيع غير المسجل هو  العقار المشفوع فيه ال نقل ملكيته "بيع  "هو 

، في حين أن العقار المشفوع به يجب أن يكون  . والمقرر في مبادئ الشفعة أنه عة، فيجوز إذن األخذ فيه بالشف وإن لم ينقل الملكية "

، ال يشترط في العقار المشفوع فيه إال أن  للشفيع فإذا كان سند الشفيع في ملكية هذا العقار هو البيع وجب أن يكون مسجالً  "مملوكاً  "

 .  فيكون مبيعاً حتى لو كان البيع لم يسجل "مبيعاً  "يكون 

 21 – 121ص  25م  2591أبريل سنة  15ومن األحكام التي أخذت بأن الشفعة تجوز في البيع غير المسجل : استئناف مختلط  ( 2) 

فبراير  1 – 251ص  95م  2511يناير سنة  22 – 291ص  95م  2511ديسمبر سنة  12 – 115ص  25م  2591مايو سنة 

مارس سنة  29 – 19ص  51م  2599ديسمبر سنة  21 – 251ص  52م  2515فبراير سنة  9 – 279ص  59م  2517سنة 

م  2559يونيه سنة  21 – 225ص  95م  2551فبراير سنة  15 – 52ص  99م  2597يناير سنة  22 – 215ص  57م  2591

 71ص  51رقم  11المجموعة الرسمية  2519مايو سنة  1مصر الكلية  – 259ص  91م  2559يونيه سنة  11 – 295ص  91

رقم  1المحاماة  2519أكتوبر سنة  22المنصورة الكلية  – 211ص  229رقم  1المحاماة  2519مايو سنة  17أسيوط الكلية  –

 .  92ص  21رقم  1المحاماة  2511مارس سنة  29مصر الكلية  – 799ص  559

 .  115فقرة  1وأنظر في الرد عليها محمد علي عرفة  – 995فقرة  9أنظر في استعراض الحجج األخرى محمد كامل مرسي  ( 1) 

، واألستاذ عبد السالم ذهني في  وما بعدها 115رقم  9ورواد الفقه في هذا الرأي هم األستاذ حامد فهيم في بحثه في مجلة المحاماة  ( 9) 

 .  وما بعدها 117ص  7، واألستاذ صليب سامي في بحثه في مجلة المحاماة  197ص  – 115كتابه في األموال ص 
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القانون بتأخير تسجيل عقده  السماح للمشتري بتعطيل حق الشفعة والتالعب بأحكام
 (2 )

،  . وقد تواترت األحكام بعد ذلك بهذا المعنى 

واستقر القضاء على هذا المبدأ 
 (1 )

  . 

  

، وأقرت محكمة استئناف مصر بدوائرها  وأكد استقرار القضاء أن محكمة النقض قررت نفس المبدأ في أحكام متوالية

بأنه من المقرر أن ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به يجب أن تكون ثابتة  2559ير سنة فبرا 29. فقضت في  المجتمعة على قضائها

، ولقد سبق للدوائر المجتمعة  ، وأن الشفعة جائزة في العقار المبيع ولو كان عقد البيع لم يسجل وقت بيع العقار الذي يشفع فيه

 9، وأصدرت فيه حكماً في  ردة في قانوني الشفعة والتسجيللمحكمة االستئناف أن بحثت هذا الموضوع على ضوء النصوص الوا

قالت فيه إن حق الشفعة الذي ينشأ من يوم البيع اليمكن تعليقه على حصول تسجيل العقد أو القول بتولده من  2511من ديسمبر سنة 

، ومحكمة النقض تقر هذا الحكم والمقومات التي أقيم عليها  يوم التسجيل فقط
 (9 )

، ه  بأ 2595فبراير سنة  27أيضاً في . وقضت  

، وال عبرة بتاريخ  ، أي وقت انعقاد بعي العقار الذي يشفع فيه يجب ثبوت ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة

تسجيل هذا البيع ألن حق الشفعة يتولد عن عقد البيع ولو لم يكن مسجالً 
 (5 )

. وقضت كذلك بأنه ال يشترط قانوناً في البيع الذي تجوز  

فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ 
 (9 )

  . 

، فالحجج التي استند إليها الرأي القائل بجواز الشفعة في البيع غير المسجل  ولم يغير التقنين المدني الجديد في هذا األمر شيئاً 

. بل إن األعمال التحضيرية للتقنين المدني الجديد تزيد هذا  ال تزال قائمة في عهد التقنين المدني الجديدفي عهد قانون الشفعة السابق 

من محاضر لجنة األستاذ كامل صدقي أجمع أعضاء اللجنة إال واحداً على  2591نوفمبر سنة  9، ففي محضر جلسة  األمر تأكيداً 

، وعلى األخذ بما ذهب إليه قضاء محكمة النقض وسائر المحاكم من أن  بالشفعة عدم النص على اشتراط تسجيل البيع لجواز األخذ

، ولذلك ال يجوز جعل تسجيل البيع شرطاً الستعمال حق  نقل الملكية والتسجيل ليسا ركناً من أركان البيع وإنما هما أثر من أثاره

الشفعة 
 (1 )

  . 

                                                 

ص  111رقم  7المحاماة  – 51ص  12رقم  15المجموعة الرسمية  2511ديسمبر سنة  9استئناف مصر ) دوائر مجتمعة (  ( 2) 

157  . 

 - 119ص  999رقم  27المحاماة  2591ناير سنة ي 21 – 129ص  995رقم  29المحاماة  2599أبريل سنة  1استئناف مصر  ( 1) 

مارس  19 – 2255 ص 511رقم  25المحاماة  2595مارس سنة  1 - 199ص  995قم  27المحاماة  2597فبراير سنة  17

 – 171ص  295رقم  22المحاماة  2599أكتوبر سنة  12المنصورة الكلية  - 2929ص  512رقم  12المحاماة  2552سنة 

وعلى المشتري الذي يدعي أن  – 295ص  91م  2559يونيه سنة  21 – 295ص  52م  2515فبراير سنة  9استئناف مختلط 

، وأنه كان من الواجب على الشفيع أن يأخذ  هناك عقد بيع غير مسجل يسبق عقد البيع الرسمي المسجل الذي أخذ فيه الشيع بالشفعة

ذا العقد أنه صدر في التاريخ المذكور فيه ) استئناف مختلط أول يونيه سنة ، أن يثبت وجود ه بالشفعة في العقد األول غير المسجل

 .  ( 5ص  12م  2557

 .  917ص  195رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  29نقض مدني  ( 9) 

 .  999ص  71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27نقض مدني  ( 5) 

و  2551ديسمبر سنة  11وأنظر أيضاً نقض مدني  - 979ص  59رقم  9جموعة أحكام النقض م 2595مارس سنة  5نقض مدني  ( 9) 

 91رقم  125عاماً جزء أول ص  19في مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  11و  2599مايو سنة  27

 .  99و  92و 

إن المشتري بموجب عقد غير مسجل ال  ". فقيل مثالً  صحة هذا الرأي وقد ردد أعضاء اللجنة الحجج التي تساق عادة للتدليل على ( 1) 

أنه كثيراً ما يحدث أن يغفل المشتري تسجيل عقده ثقة منه في البائع لتأكده من أن هذا األخير  "، وأضيف  "تنقصه صفة المشتري 

. وقيل  "سجيل العقد دون استعمال حق الشفعة ، ففي مثل هذه الحالة ال يجب أن يحول عدم ت لن يبيع العقار مرة ثانية لشخص آخر

،  . يمكن القول بأن البيع يولد التزاماً بنقل الملكية . . ، إذ أنه إن إلزام المشتري بتسجيل عقده معناه القضاء على حق الشفعة "أيضاً 

ل بخالف ذلك يؤدي إلى تعطيل . والقو وهذا االلتزام كاف لتمكين صاحب حق الشفعة من استعمال حقه ولو لم يتم تسجيل البيع

أن نقل الملكية حتى فيما بين المتعاقدين ال  ". أما العضو الوحيد المعارض في اللجنة فقد الحظ  "استعمال حق الشفعة بفعل المشتري 

قده جانب من باع ، وإلى أن يتم التسجيل يجوز للبائع أن يبيع العين مرة ثانية وال يأمن المشتري الذي لم يسجل ع يتم إال بالتسجيل

) أنظر مجموعة األعمال  ". لذا يتعين اشتراط تسجيل البيع لقيام حق الشفعة  ، فحق الشفيع ال يولد إذن إال إذا أن هناك نقل للملكية له
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واآلن بعد أن استقر القضاء والفقه 
 (2 )

، بقى أن  الشفعة في البيع غير المسجل لألسباب الوجيهة التي قدمناهاعلى جواز  

 نالحظ ما يأتي :

. فالعقد  ، ما دمنا نقول بجواز الشفعة في العقد االبتدائي لم يكن هناك بد من القول بجواز الشفعة في البيع غير المسجل - 2

، والشفعة جائزة فيه كما قدمنا  االبتدائي
 (1 )

 .  عقد بيع غير مسجل، ما هو إال  

، وقد رأينا محكمة النقض  ، فإن ثبوت تاريخ البيع أيضاً ال يشترط إذا كان التسجيل ال يشترط في البيع لألخذ بالشفعة - 1

تقول إنه ال يشترط في البيع الذي تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ 
 (9 )

ال  . ذلك بأن الشفيع ال يعتبر من الغير 

، كان هذا التاريخ حجة عليه إلى أن يثبت  ، فإذا واجهة المشتري بعقد بيع غير ثابت التاريخ في الصورية وال في ثبوت التاريخ

، لم يجز للشفيع أن يتمسك بأن هذا  . فإذا كان التاريخ العرفي لعقد البيع سابقاً على تاريخ تملك الشفيع للعقار المشفوع به عكسه

، وبأن عقد البيع يجب أن يكون ثابت التاريخ وسابقاً على تملك الشفيع للعقار المشفوع به حتى ال  لثابت ال يحتج به عليهالتاريخ غير ا

. بل للمشتري أن يتمسك بالتاريخ العرفي لعقد البيع وهو التاريخ السابق على تاريخ تملك الشفيع  يكون للشفيع الحق في األخذ بالشفعة

. ولكن للشفيع أن يثبت بجميع طرق اإلثبات أن  وأن يحتج به على الشفيع حتى يسلبه الحق في األخذ بالشفعة ، للعقار المشفوع به

، وأن يحتج به على الشفيع حتى يسلبه الحق  التاريخ العرفي لعقد البيع قد قدم غشاً ليكون سابقاً على تملك الشفيع للعقار المشفوع به

                                                                                                                                                                    

 .  في الهامش ( 599ص  – 595ص  1التحضيرية 

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 72إسماعيل غانم ص  – 591عبد المنعم البدراوي فقرة  – 119أنظر في الفقه : شفيق شحاتة فقرة  ( 2) 

) جواز الشفعة  999فقرة  9محمد كامل مرسي  – 25حسن كيرة ص  – 991ص  295منصور مصطفى منصور فقرة  – 991

 .  في البيع االبتدائي وهو بيع غير مسجل (

ويشير األستاذ محمد علي عرفة إلى  119فقرة  – 115فقرة  1وأنظر عكس ذلك وأن الشفعة ال تجوز إال في البيع المسجل محمد علي عرفة 

( إذا  2، فيبرز النتيجتين اآلتيتين : )  ما يؤيد إليه الرأي القائل بجواز الشفعة في البيع غير المسجل من نتائج غير مقبولة في نظره

بر البائع على المضي في البيع بالرغم من ، ويج تقابل البائع والمشتري قبل تسجيل العقد ولكن بعد طلب الشفعة لم يصح التقايل

، فالمقرر  ، وال نرى أن هذه نتيجة غير مقبولة ، ولكن يمضي في البيع مع الشفيع ال مع المشتري عدوله عنه وتقايله مع المشتري

التصرف  . فإذا كان في الشفعة أن كل تصرف يصدر من المشتري إلى الغير بعد تسجيل طلب الشفعة ال يسري في حق الشفيع

فإن هذا التصرف ال يسري في حق الشفيع إذا كان صادراً بعد طلب  –والتقايل تصرف صادر إلى البائع  –صادراً إلى البائع نفسه 

، بل  . وذلك بأن البائع الصادر إليه التصرف ليس من الغير حتى يشترط أن يكون التصرف صادراً بعد تسجيل طلب الشفعة الشفعة

. والقول بغير ذلك هو الذي يؤدي إلى نتيجة غير  صادراً بعد طلب الشفعة ال تسجيلها حتى ال يسري في حق الشفيعيكفي أن يكون 

، ألمكن للبائع والمشتري أن يتواطآ على  ، إ لو سلمنا بأن تقايل البائع مع المشتري بعد طلب الشفع تيسري في حق الشفيع مقبولة

( من مقتضى القول بثبوت  1. )  ، تقايالً حتى يضيع على الشفيع حقه أن الشفيع طلب الشفعة. فإنهما إذا رأيا  إضاعة حق الشفعة

، يتعين عليه أن يتابع سلسلة المشترين المتعاقدين حتى قبل تسجيل عقد  ، إذا توالت البيوع الشفعة في البيع غير المسجل أن الشفيع

مفروضاً عليه تتبع كل البيوع المستترة التي يعقدها المشتري األول ومن ، إذ يصبح  . وفي هذا عنت على الشفيع المشتري األصلي

، فالمقرر اآلن في التقنين المدني الجديد أن للشفيع أن  . وال نرى أن هذا يلقى على الشفيع عبئاً ثقيالً  يخلفه حتى تصح شفعته قانوناً 

، سواء  . فما على الشفيع إال أن ينتظر هذا اإلنذار شتري له بالبيعيأخذ بالشفعة في خالل خمسة عشر يوماً من يوم إنذار البائع أو الم

، فيأخذ بالشفعة في البيع المذكور في اإلنذار فتصح  صدر من المشتري األول أو من أحد المشترين المتعاقبين بين المشتري األول

 –وهذا أمر بعيد االحتمال  -ثانية بعد إرسال اإلنذار  . فإذا خطر للمشتري الذي أرسل اإلنذار أن يبيع العقار مرة شفعته في هذا البيع

، فينفتح  ، إذ يجب على المشتري الجديد هو أيضاً أن ينذر الشفيع بالبيع الجديد فإن الشفيع ال تضيع عليه ضعفته في هذا البيع الجديد

، عن طريق  كذا نرى أن الشفيع ال بد أن يعلم. وه باب جديد للشفعة بطلبها الشفيع في خالل خمسة عشر يوماً من هذا اإلنذار األخير

 .  ، فال يضيع عليه حق في الشفعة في هذا البيع ، بكل بيع جديد يدر على العقار المشفوع فيه اإلنذار

ستعمل حقه والذي يقع عمالً أن الشفيع يترقب أمرين حتى يحافظ على حقه في الشفعة : إما أن يصله إنذار بالبيع من المشتري أو من البائع في

، أو أن يسجل المشتري البيع فيعرف الشفيع عن طريق التسجيل بوقوع البيع وله أربعة  في الشفعة عقب اإلنذار في الميعاد القانوني

 .  ، إذا أراد أن يستعمل حقاً استثنائياً كحق الشفعة . وليس في كل هذا كبير عنت أشهر من وقت التسجيل الستعمال حقه في الشفعة

 .  219أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  وهو الحكم السابق اإلشارة إليه 979ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5نقض مدني  ( 9) 
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ن يثبت بجميع طرق اإلثبات أن التاريخ العرفي لعقد البيع قد قدم غشاً ليكون سابقاً على تملك الشفيع . ولكن للشفيع أ في األخذ بالشفعة

، بقصد حرمانه من األخذ بالشفعة  للعقار المشفوع به
 (2 )

، ال فحسب إلى أن الغش هنا يسوغ إثبات عكس ما هو ثابت  . ويرجع ذلك 

ن البيع يعتبر بالنسبة إلى الشفيع واقعة مادية كما قدمنا ، بل يرجع أيضاً إلى أ بالكتابة بجميع الطرق
 (1 )

، فله أن يثبت واقعة البيع  

ويتضمن ذلك تاريخها بجميع الطرق 
 (9 )

  . 

، إذا كان  ، فعلى العكس من ذلك يشترط وإذا كان ال يشترط في بيع العقار المشفوع فيه أن يكون مسجالً لألخذ بالشفعة - 9

. ذلك بأن الشفيع ال يشفع إال بعقار يملكه كما سنرى  ، أن يكون هذا البيع مسجالً  كية العقار الذي يشفع به عقد بيعسند الشفيع في مل
 (5 

)
. ويخلص من ذلك أنه في حين أن بيع العقار  ، وهو ال يملك العقار المشفوع به عن طريق البيع إال إذا كان هذا البيع مسجالً  

، يشترط على العكس من ذلك أن يكون بعي العقار المشفوع به مسجالً وأن يكون التسجيل  ون مسجالً المشفوع فيه ال يشترط أن يك

 .  سابقاً على انعقاد بيع العقار المشفوع فيه

 األخذ بالشفعة عند توالي البيوع  – 172

 مدني على ما يأتي : 597نص قانوني : تنص المادة  –

، ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في األخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه  إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها " 

 "، وبالشروط التي اشترى بها  ، فال يجوز األخذ بالشفعة إال من المشتري الثاني 551الرغبة طبقاً للمادة 
 (9 )

  . 

. ولتبسيط المسألة نفرض أن المالك باع  ويحدد في أي بيع منها يأخذ الشفيع بالشفعة،  ويفرض هذا النص بيوعاً قد توالت

، فهل يأخذ الشفيع بالشفعة في البيع األول أو في البيع الثاني؟ ويستوي في  ، ثم إن هذا المشتري باع العقار لمشتر ثان عقاره لمشتر

، وإن كان الغالب في العمل أن المشتري األول  ع للمشتري أو لم يسجلهذا الفرض أن يكون المشتري األول قد سجل عقده قبل أن يبي

                                                 

 .  591ص  517عكس ذلك عبد المنعم البدراوي فقرة  – 595ص  – 597ص  991عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 2) 

 .  في آخرها 291أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

قارن مع ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر من أنه يلزم توافر أسباب األخذ بالشفعة لدى الشفيع قبل حصول البيع المترتب على  ( 9) 

، وعندئذ  ، وهذا يقتضي أن يكون تاريخ هذا البيع ثابتاً ثبوتاً كافياً لالحتجاج به على الشفيع وحده كما لو ذكر في ورقة رسمية الشفعة

مارس سنة  1، بما أن طرق إثبات التاريخ غير مبينة على سبيل الحصر ) استئناف مصر  ريخ هذه الورقة الرسمية تاريخاً لهيعد تا

 .  ( 2255ص  511رقم  25المحاماة  2595

 .  275أنظر ما يلي فقرة  ( 5) 

.  بق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطا 2971تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

، فمجلس الشيوخ  2997. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2292ووافقت عليه لجنة المرجعة تحت رقم 

 .  ( 599ص  – 955ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  597تحت رقم 

، إذا باعها مشتريها قبل تقديم طلب بالشفعة فيها وتسجيله كما هو  : العين الجائز أخذها بالشفعة 5 ويقابل النص في قانون الشفعة السابق م

. ) وحكم  ، ال تقام دعوى أخذها بالشفعة إال على المشتري الثاني بالشروط التي اشترى بها مذكور في المادة الرابعة عشرة اآلتية

 .  ي الجديد (قانون الشفعة السابق يتفق مع حكم التقنين المدن

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 ال مقابل    التقنين المدني السوري

 ) مطابق ( 551م    التقنين المدني الليبي

، وتجددت  ، سقطت شفعته ، ثم باعه قبل أن يدعي الشفيع بالشفعة : إذا اشترى أحد عقاراً تجوز الشفعة فيه 2291التقنين المدني العراقي م 

 .  له شفعة على المشتري الثاني

 .  ) وحكم التقنين العراقي متفق في مجموعه مع حكم التقنين المصري (

( : إذا تم التفرع عن المشفوع لشخص ثالث بقيده في السجل  2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  199قانون الملكية العقارية اللبناني م 

. ) والقانون اللبناني  ، فال يجوز األخذ بالشفعة إال من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها ةالعقاري قبل تقديم دعوى الشفع

يشترط لألخذ بالشفعة من المشتري الثاني أن يكون البيع الصادر لهذا المشتري قد قيد في السجل العقاري قبل أن يرفع الشفيع دعوى 

 .  الشفعة على المشتري األول (
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، وإن كان الغالب في العمل أن المشتري األول ال يبيع للمشتري الثاني إال بعد أن يكون قد سجل  ال يبيع للمشتري الثاني أو لم يسجل

 .  د قدمنا أن الشفعة تجوز في البيع غير المسجل، فق . ويستوي كذلك أن يكون المشتري الثاني قد سجل عقده أو لم يسجل عقده

 ويجيب النص سالف الذكر على السؤال المتقدم بالتمييز بين حالتين :

) الحالة األولى ( أن يكون المشتري األولي لم يبع العقار للمشتري الثاني إال بعد أن طلب الشفيع الشفعة في البيع األول 

 551، إذ تنص المادة   يسري البيع الصادر من المشتري األول للمشتري الثاني في حق الشفيع. ففي هذه الحالة ال وسجل هذا الطلب

. إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي  . . . أي بيع صدر من المشتري وال . . ال يسري في حق الشفيع "مدني كما سنرى على أنه 

الثاني الصادر بعد تسجيل طلب الشفعة ال يسري في حق الشفيع أن الذي . ومعنى أن البيع  "سجل فيه إعالن الرغبة في الشفعة 

، والمفروض أنه  . وعلى ذلك يأخذ الشفيع بالشفعة في هذا البيع األول بالشروط الواردة فيه يسري في حقه هو البيع األول وحده

سجل طلب الشفعة في هذا البيع فيمضي في إجراءات الشفعة إلى غايتها 
 (2 )

، إذا رأى أن شروط البيع الثاني أيسر  ال يمنعه . وذلك 

، ويطلبها في البيع الثاني في مواعيد هذا البيع وبشروطه  ، من أن ينزل عن طلب الشفعة في البيع األول أو أن الثمن فيه أقل
 (1 )

  . 

ع طلب الشفعة في البيع األول ) الحالة الثانية ( أن يكون المشتري األول باع العقار للمشتري الثاني قبل أن يسجل الشفي 
 (9 )

  .

، وكل تصرف يصدر من المشتري  ، ألنه صدر قبل تسجيل طلب الشفعة ففي هذه الحالة يكون هذا البيع الثاني سارياً في حق الشفيع

مدني (  551قبل تسجيل طلب الشفعة يسري في حق الشفيع ) مفهوم المخالفة من المادة 
 (5 )

الثاني يسري في حق . وما دام هذا البيع  

.  ، فإنه يكون قد فسخ البيع األول الذي لم يأخذ فيه الشفيع بالشفعة أو أخذ بها ولكن لم يسجل طلبه قبل صدور البيع الثاني الشفيع

ني الذي ، وكل ما يستطيعه هو أن يأخذه بالشفعة في البيع الثا وعلى ذلك ال يستطيع الشفيع أن يأخذ بالشفعة في البيع األول المنسوخ

، وهذا ما تنص عليه  ، ويكون أخذه بالشفعة في هذه الحالة في مواعيد البيع الثاني وبشروطه يبقى وحده قائماً بعد أن نسخ البيع األول

مدني سالفة الذكر  597صراحة المادة 
 (9 )

، فإنه يترتب  يأخذ بالشفعة في البيع الثاني دون البيع األول $ 912$ . وما دام الشفيع  

                                                 

 – 15ص  19م  2557مارس سنة  5استئناف مختلط  – 715ص  751رقم  2مجموعة عمر  2599يونيه سنة  1نقض مدني  ( 2) 

وقد قضت محكمة النقض  – 71إسماعيل غانم ص  – 511عبد المنعم البدراوي فقرة  – 591ص  591فقرة  9محمد كامل مرسي 

، فال يجوز االحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا االختيار من حقوق  لغيربأنه إذا كان العقار المشفوع فيه مبيعاً مع شرط اختيار ا

مارس  5، وال يسقط حقه في الشفعة إلدخالهم في الدعوى بعد الميعاد ) نقض مدني  لمن أدخلوا في الشراء بعد تسجيل إعالن الرغبة

 .  ( 921ص  72رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599سنة 

 .  959ص  259منصور مصطفى منصور فقرة  – 517ص  927عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 175الباقي فقرة  عبد الفتاح عبد ( 1) 

. ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في األخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة  . . . "مدني كما رأينا :  597يقول نص المادة  ( 9) 

، أو إذا صدر هذا اإلعالن من الشفيع فقبل  الثاني حاصالً قبل إعالن رغبة الشفيع في األخذ بالشفعة. ومعنى ذلك أن يكون البيع  "

، أو  ، سواء صدر هذا اإلعالن فعالً ولم يسجل . وبعبارة أخرى يجب أن يكون البيع الثاني صادراً قبل تسجيل إعالن الرغبة تسجيله

. ثم باعها قبل  . . . "ان األولى من ناحية الصياغة أن يكون النص كما يأتي : . وك لم يصدر أصالً فال يتصور أن يكون قد سجل

 259منصور مصطفى منصور فقرة  – 575ص  151فقرة  1) أنظر محمد علي عرفة  "تسجيل رغبة الشفيع في األخذ بالشفعة 

 .  ( 951ص 

، وهو  . وللشفيع كاف إذا كان سابقاص على تسجيل طلب الشفعة ، فالتاريخ العرفي وال يشترط أن يكون البيع الثاني ثابت التاريخ ( 5) 

، أن يثبت عدم صحة التاريخ العرفي وأنه قدم غشاً ليكون سابقاً على تسجيل طلب الشفعة ) نقض  ليس من الغير في ثبوت التاريخ

أنظر  – 511ص  921عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 979ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5مدني 

 .  ( 559ص  – 551ص  159فقرة  1عكس ذلك محمد علي عرفة 

، فللشفيع في هذه الحالة أن يأخذ بالشفعة الجزء المبيع  وقد يبيع المشتري األول جزءاً مفرزاً من العقار المبيع ويستبقي الجزء اآلخر ( 9) 

، وذلك ألن  الجزء الذي استبقاه المشتري األول وحده بشروط البيع األول، وأن يأخذ  للمشتري الثاني وحده وبشروط البيع الثاني

. ويشترط في الحالتين أن تتوافر شروط الشفعة في  ( 125ص  27م  2591أبريل سنة  11الصفقة قد تفرقت ) استئناف مختلط 

لم يجز أخذه ) منصور مصطفى منصور  ، فإذا ترتب على التجزئة أن أصبح جزء ال تتوافر فيه شروط الشفعة الجزء المطلوب أخذه

، لميجز للشفيع أن  . أما إذا باع المشتري األول جزءاً شائعاً من العقار المبيع واحتفظ لنفسه بباقي العقار شائعاً  ( 951ص  259فقرة 

الجزء الشائع الذي باعه ، بشروط البيع الثاني في  ، بليجب عليه أنيطلب الشفعة في كل العقار يشفع في جزء شائع دون الجزء اآلخر

. وذلك ألنه لو سمح للشفيع أن يفرق الصفقة في  ، وبشروط البيع األول في الجزء الشائع الذي استبقاه هذا المشتري المشتري األول
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، امتنع على الشفيع األخذ بها حتى لو كان البيع األول  على ذلك أنه إذا كان البيع الثاني ال يجوز األخذ فيه بالشفعة ألي سبب

، وال يستطيع طلب الشفعة في البيع األول بعد أن نسخه البيع  . ذلك بأن الشفيع يطلب الشفعة في البيع الثاني وال شفعة فيه يجيزها

الثاني 
 (2 )

وعلى ذلك إذا كان البيع الثاني صادراً من المشتري األول إلى زوجه أو أحد من أقاربه أو أصهاره ممن ال يجوز األخذ .  

، فقد فاته األخذ  ، لم يستطع الشفيع األخذ بالشفعة ، أو كان المشتري األول بدالً من أن يبيع العقار وهبه أو قايض عليه منهم بالشفعة

متنع عليه األخذ بها في التصرف الذي صدر من المشتري األول بها في البيع األول وا
 (1 )

  . 

، تصرفاً صورياً قصد به التحايل لمنع  ، كبيعه ألحد أقاربه أو هبته للعقار وقد يكون التصرف الذي صدر من المشتري األول

. فيجوز للشفيع حينئذ أن يثبت بجميع الطرق  الشفعة
 (9 )

صورية التصرف  
 (5 )

د ذلك يكون هذا التصرف غير موجود فال ، وعن 

، ويستطيع الشفيع أن يأخذ بالشفعة في هذا البيع األول بشروطه وفي مواعيده  ينسخ البيع الذي صدر من المالك للمشتري األول
 (9 )

 

                                                                                                                                                                    

.  شيوع، الضطر مالك هذا الجزء اآلخر أن يقبل الشفيع شريكاً معه في ال هذا الفرض ويأخذ بالشفعة جزءاً شائعاً دون الجزء اآلخر

 25م  2591استئناف مختلط أول مايو سنة  – 725ص  221رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  9أنظر نقض مدني 

 291ص  91م  2559فبراير سنة  1 – 159ص  15م  2521مارس سنة  17 – 991ص  19م  2522مايو سنة  5 - 115ص 

منصور  – 921عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 159فقرة  1ة محمد علي عرف – 995ص  921فقرة  9محمد كامل مرسي  –

 .  951ص  259مصطفى منصور فقرة 

، وال حاجة لرفع  ورفع دعوى الشفعة على المشتري األول بعد أن باع هذا لمشتر ثان يصححه تدخل المشتري الثاني في الدعوى المرفوعة

 .  ( 225ص  97م  2551أبريل سنة  99دعوى جديدة على هذا المشتري الثاني ) استئناف مختلط 

، ولكنها انتهت إلى  ، نرى لجنة األستاذ كامل صدقي قد ناقشتها مناقشة طويلة اختلفت فيها اآلراء وبالرغم من وضوح هذه المسألة ( 2) 

في  2597سنة  فبراير 19و  2597فبراير سنة  5 و 2591نوفمبر سنة  11النتيجة المنطقية التي ذكرناها ) أنظر محاضر جلسات 

 .  ( 555ص  155فقرة  1وقارن محمد علي عرفة  –في الهامش  595ص  – 959ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

عبد  – 979عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 929فقرة  9محمد كامل مرسي  – 292ص  59م  2599يناير سنة  21استئناف مختلط  ( 1) 

منصور مصطفى منصور  – 921عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 71ص  – 71إسماعيل غانم ص  – 519المنعم البدراوي فقرة 

أنظر عكس ذلك وأن الشفيع يأخذ بالشفعة في البيع األول إذا كان البيع الثاني ال يجوز  – 27حسن كيرة ص  – 951ص  259فقرة 

 .  551ص  155فقرة  1فيه األخذ بالشفعة ولكن بشروط البيع الثاني محمد علي عرفة 

ويجوز توجيه اليمين الحاسمة إلى المشتري الثاني إلثبات صورية البيع  - 121 ص 99م  2519فبراير سنة  29استئناف مختلط  ( 9) 

. وقد قضى بأن كون المشتري الثاني  ( 957ص  99م  2519أبريل سنة  15 – 2591نوفمبر سنة  29الثاني ) استئناف مختلط 

 ً ، وال كون البيع الثاني قد تم بثمن أعلى بكثير من الثمن في البيع األول  لمن باع ال يكفي وحده العتبار العقد صورياً  أما أو أختاً أو أخا

. ومن القرائن على الصورية أن يتم البيع األول والبيع الثاني في يوم  ( 121 ص 99م  2519فبراير سنة  29) استئناف مختلط 

 .  ( 71واحد ) إسماعيل غانم ص 

إن السبيل ممهد في هذه الحالة إلثبات صورية  ". فقيل مثالً  وهذا ما تردد القول به غير مرة في مناقشات لجنة األستاذ كامل صدقي ( 5) 

أن يطرح جانباً الفرض الذي يكون  ". وقيل أيضاً بوجوب  في الهامش ( 959ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "البيع الثاني 

) مجموعة األعمال  "، كما أن الغش ال يكسب حقاً  ، إذ أن في الوسع إثبات الصورية أمام القاضي ني بيعاً صورياً فيه البيع الثا

. منع  . . يتعين في حالة البيع الحاصل ألحد األشخاص نصت عليهم المادة ". وقيل كذلك  في الهامش ( 951ص  1التحضيرية 

)  "الذي أصابه ضرر في حل دائماً من أن يتمسك بمبدأ أن الغش يفسد كل شيء . على أن يظل الشفيع  . استعمال حق الشفعة

إذا لم يسجل إعالن الرغبة في الشفعة  ". واقترح أخيراً إقرار النص اآلتي :  في الهامش ( 591ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

.  ن يستعمل حقه تبعاً للشروط التي تم بها البيع الثاني، وجب على الشفيع أ الحاصل في الميعاد إال بعد تسجيل ) ؟ ( البيع الثاني

في الهامش  599) مجموعة األعمال التحضيرية ص  "، أن يستعمل حقه طبقاً لشروط البيع األول  ، في حالة الغش ويجوز للشفيع

)  . 

رقم  99الحقوق  2521المنصورة الكلية أول فبراير سنة  – 295 ص 211رقم  1الشرائع  2529يناير سنة  19استئناف وطني  ( 9) 

فبراير  12 – 299ص  11م  2525ديسمبر سنة  92 – 119ص  11م  2525فبراير سنة  21استئناف مختلط  – 59ص  11

عبد المنعم البدراوي فقرة  – 929فقرة  9محمد كامل مرسي  – 915ص  51م  2599مايو سنة  11 – 251ص  95م  2511سنة 

 .  27حسن كيرة ص  – 511ص  921عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 571ص  519
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. ويجب على  فيه كما قدمنا، فال يؤخذ بالشفعة إال  . أما إذا كان التصرف الصادر من المشتري األول بيعاً جدياً وتجوز فيه الشفعة (

، ألن الشفعة  ، دون البائع للمشتري األول الشفيع في هذه الحالة أن يوجه طلب الشفعة إلى كل من المشتري األول والمشتري الثاني

األول  إنما تطلب في البيع الثاني المبرم ما بين المشتري األول والمشتري الثاني ال في البيع المبرم ما بين البائع والمشتري
 (2 )

  .

، وال يعتد بشروط البيع األول  ، في مواعيد هذا البيع وبشروطه ، كما قدمنا واألخذ بالشفعة في البيع الثاني يكون
 (1 )

. فإذا كان الثمن  

، كان على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة هذا الثمن األعلى  في البيع الثاني أعلى من الثمن في البيع األول
 (9 )

ذلك إذا كان ثمن ، وك 

البيع الثاني هو األدنى كان الثمن األدنى هو الواجب إيداعه 
 (5 )

  . 

، ومع ذلك يأخذ الشفيع  ، فقد يكون البيع األول غير مسجل وكذلك البيع الثاني وال عبرة بتسجيل البيع في كل ذلك كما قدمنا

بالشفعة في البيع الثاني بالرغم من أنه غير مسجل 
 (9 )

  . 

 البيوع التي ال يجوز األخذ فيها بالشفعة - 2

 نص قانوني :  - 173

 مدني على ما يأتي : 595تنص الفقرة األولى من المادة 

. ) ب ( إذا وقع البيع بين  ال يجوز األخذ بالشفعة : ) أ ( إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقاً إلجراءات رسمها القانون " 

. ) ج ( إذا كان  ، أو بين األصهار لغاية الدرجة الثانية ، أو بين األقارب لغاية الدرجة الرابعة ين، أو بين الزوج األصول والفروع

.  "، أو ليلحق بمحل عبادة  العقار قد بيع ليجعل محل عبادة
 (1 )

  . 

                                                 

، أما اختصام البائع  وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفي في حالة البيع الثاني اختصام المشتري الثاني والبائع له في دعوى الشفعة ( 2) 

وأنظر أيضاً نقض مدني  – 979ص  59رقم  9قض مجموعة أحكام الن 2595مارس سنة  5األصلي فال يكون الزماً ) نقض مدني 

المجموعة  2512ديسمبر سنة  25. وانظر استئناف وطني  ( 2959ص  212رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  17

 2552ديسمبر سنة  29استئناف أسيوط  - 199ص  995رقم  27المحاماة  2597فبراير سنة  17 – 99ص  12رقم  15الرسمية 

 – 115ص  25م  2591أول مارس سنة  – 257ص  7م  2751مارس سنة  9استئناف مختلط  – 255ص  19رقم  19اة المحام

 29 – 191ص  91م  2519أبريل سنة  1 – 159ص  25م  2521مارس سنة  17 – 125 ص 27م  2591أبريل سنة  11

ص  151فقرة  1محمد علي عرفة  – 992 – 999 ص 921فقرة  9محمد كامل مرسي  – 129 ص 99 – 2519فبراير سنة 

 .  951ص  259منصور مصطفى منصور فقرة  - 511ص  921عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 552

 .  129ص  99م  2519فبراير سنة  29 – 115ص  11المجموعة الرسمية المختلطة  2591استئناف مختلط أول مايو سنة  ( 1) 

، إذ ال يتصور أن يحرم هذا المشتري من حقه في بيع  ضرورة حماية المشتري "ل صدقي وقد أكد أحد أعضاء لجنة األستاذ كام ( 9) 

. وأضاف أن هذا  ، والذي له مطلق الحرية في تحديده كما يشاء حتى يسجل طلب الشفعة العقار الذي اشتراه بالثمن الذي يراه مناسباً 

 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، وإن زاد عن الثمن المتفق عليه في البيع األول  الثمن هو الذي يجب على الشفيع أداؤه

 .  في الهامش ( 592

 2591مارس سنة  19وال يكون المشتري األول ملزماً بالضمان إذا نزع العقار من المشتري الثاني بسبب الشفعة ) استئناف مختلط  ( 5) 

. كذلك ال يكون المشتري األولي مسئوالً نحو الشفيع إذا هو باع العقار الذي  ( 921فقرة  9محمد كامل مرسي  – 211ص  25م 

 .  ( 929ص  99م  2527مارس سنة  19، دون أن يقصد بهذا البيع اإلضرار بالشفيع ) استئناف مختلط  اشتراه

، ولذا يجب  كون بعقد مسجل أو ثابت التاريخوقد قضت محكمة النقض بأنه ال يشترط قانوناً في البيع الذي تجوز فيه الشفعة أن ي ( 9) 

، متى ثبت أن البيع له قد تم قبل تسجيل طلب الشفعة ) نقض مدني  توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني ولو لم يكن عقده مسجالً 

 215 ص 25م  2591مارس سنة  1وأنظر استئناف مختلط  –(  979ص  59رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5

 .  129ص  99م  2519فبراير سنة  29 -

ال يجوز األخذ بالشفعة : ) أ ( إذا  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2/  2971تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، أو بين  أو بين الزوجين . ) ب ( إذا وقع البيع بين األصول والفروع حصل البيع بالمزاد العلني عن طريق اإلدارة أو القضاء

. ووافقت عليه لجنة  "، أو ليلحق بمحل عبادة  . ) ج ( إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة األقارب لغاية الدرجة الرابعة

 عن طريق اإلدارة أو ". وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب عدلت عبارة  في المشروع النهائي 2921المراجعة تحت رقم 
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 1و  9ويقابل النص في قانون الشفعة السابق المادتين 
 (2 )

  . 

،  2/  559، وفي التقنين المدني الليبي م  األخرى : في التقنين المدني السوري ال مقابل ويقابل في التقنينات المدنية العربية

 195وم  1/  155، وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  2295وفي التقنين المدني العراقي م 
 (1 )

  . 

. وموانع الشفعة غير  يؤخذ بها فيه ويتبين من النص سالف الذكر أن هناك موانع من األخذ بالشفعة تتعلق بالبيع الذي

، قام هنا مانع من األخذ  . فإذا باع زوج لزوجه عقاراً  ، أما المسقط فيلغي الشفعة بعد أن تقوم ، فالمانع يلغي الشفعة ابتداء مسقطاتها

                                                                                                                                                                    

كما عدلته  2995، ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  "وفقاً إلجراءات رسمها القانون  "في البند ) أ ( بعبارة  "القضاء 

الواردة في البند ) أ ( ال تفيد معنى البيع بالمزاد  "وفقاً إلجراءات رسمها القانون  ". وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن عبارة  لجنته

، فأجيب بأن المقصود بهذه العبارة  ، ألن البيع قد يحصل بالمزاد العلني وفقاً إلجراءات رسمها له قانون المرافعات العلني الجبري

يدخل فيها كل بيع بمزاد علني  "وفقاً إلجراءات رسمها القانون  "، فوافقت اللجنة على العبارة مالحظة أن عبارة  كفالة عالنية البيع

أو بين األصهار  ". وأضيفت إلى البند ) ب ( عبارة  ، سواء في ذلك البيع اإلداري أو القضائي ا القانونيتم وفقاً إلجراءات رسمه

، وقد رؤى الوقوف عند الدرجة الثانية توخياً  نظراً ألن صلتهم ال تقل في غالب األحيان عن صلة األقارب "لغاية الدرجة الثانية 

. واقترح في خصوص  ، وهي استبعاد األجنبي على اعتبار أن الصفقة عائلية من النص. وذلك تحقيقاً للفكرة المقصودة  للتضييق

البند ) ج ( التسوية في الحكم بين محل العبادة وبين المدارس والمؤسسات االجتماعية حتى تتحقق نفس الحكمة من تمكين المشتري 

، ووافقت على النص دون هذا التعديل تحت  ذا االقتراح، ولكن اللجنة لم توافق على ه من أن يخصص العقار لهذه األغراض كلها

 .  ( 595 ص – 599ص  1. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  595رقم 

ملكية بهراً أمام إحدى جهات : ال شفعة فيما بيع بالمزايدة لعدم إمكان القسمة بين الشركاء عيناً أو لنزع ال 9 قانون الشفعة السابق م ( 2) 

، أو من المالك  ، وال فيما بيع من أحد الزوجين لآلخر . وكذلك ال شفعة فيما بيع بين األصول وفروعهم وبالعكس اإلدارة أو القضاء

 .  ألحد أقاربه لغاية الدرجة الثالثة

 .  : ال شفعة فيما بين ليجعل محل عبادة أو ليلحق به 1 م

( لم يقصر بيع المزاد العلني على المزاد الجبري وقسمة التصفية  2الجديد يختلف عن قانون الشفعة السابق فيما يأتي : ) ) والتقنين المدني 

، بل عمم النص فجعله يشمل كل مزاد علني يتم وفقاً إلجراءات رسمها القانون فيدخل المزاد العلني  كما فعل قانون الشفعة

، فمد القرابة إلى الدرجة  العائلية التي ال يؤخذ فيها بالشفعة وذلك تضيقا الستعمال هذا الحق ( وسع حلقة الصلة 1. )  االختياري

 .  ، وأضاف المصاهرة لغاية الدرجة الثانية ( الرابعة بدالً من الدرجة الثالثة التي وقف عندها قانون الشفعة

 ( التقنينات المدينة العربية األخرى : 9) 

 ال مقابل   التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 2/  559م    التقنين المدني الليبي

. ) ب ( إذا  : ال تسمع دعوى الشفعة : ) أ ( إ ذا حصل البيع بالمزايدة العلنية عن طريق القضاء أو اإلدارة 2295التقنين المدني العراقي م 

. ) ج ( إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل  ة الدرجة الرابعة، أو بين الحواشي لغاي ، أو بين األصول والفروع وقع البيع بين الزوجين

. ) ويختلف التقنين العراقي عن  . . ) و ( . . ) هـ ( . . ) د ( ، وسجل بدائرة الطابو على هذا الوجه عبادة أو ليلحق بمحل عبادة

( ال  1. )  ، ويمنعها التقنين المصري العلني االختياري( ال يمنع التقنين العراقي الشفعة في المزايد  2التقنين المصري في أمرين : ) 

 .  ، ويجعلها التقنين المصري مانعة لغاية الدرجة الثانية ( يجعل التقنين العراقي المصاهرة مانعة من األخذ بالشفعة

، وفي البيع  فعة في المقايضة العقارية( : ال تسمع دعوى الش 2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  1/  155قانون الملكية العقارية اللبناني م 

،  ( : ال شفعة للوقف 2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  159. م  الحاصل بين الزوجين أو األصول والفروع أو األخوة واألخوات

ري في أمور ثالثة : . ) والقانون اللبناني يختلف عن القانون المص وال في البيع الحاصل بالمزاد العلني عن طريق اإلدارة أو القضاء

( ال يتوسع القانون اللبناني في  1. )  ، ويمنعها التقنين المصري ( ال يمنع القانون اللبناني الشفعة في المزاد العلني االختياري 2) 

، وال  ابعةالقرابة المانعة من الشفعة فيقضرها فيما يتعلق بالحواشي على اإلخوة واألخوات ويمدها التقنين المصري إلى الدرجة الر

( ال يمنع القانون اللبناني  9. )  يجعل القانون اللبناني المصاهرة مانعة من الشفعة ويجعلها التقنين المصري مانعة لغاية الدرجة الثانية

 .  ، ويمنعها التقنين المصري في ذلك ( الشفعة فيما بيع ليخصص محالً للعبادة أ وليلحق به

 .  @@@ ال يوجد حاشية لها ( 1) 
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، أو لم يراع اإلجراءات  قررة، أو لم يأخذ في مواعيدها الم . وإذا نزل الشفيع عن الشفعة ، فال تقوم الشفعة منذ البداية بالشفعة

. وهذه  ، فإن الشفعة تسقط إنتهاء بعد أن قامت ابتداء ، أو انقضت أربعة أشهر منذ تسجيل البيع دون أن يأخذ بها المرسومة لها

لشفعة ، وحيث تضيع ا ، فحيث ال تقول الشفعة ابتداء في بيع عقار فهناك مانع الضوابط تغنينا عن حصر موانع الشفعة ومسقطاتها

 .  بعد قيامها فهناك مسقط

. منها ما يرجع إلى  ، نرجع إلى اعتبارات مختلفة ، كما هي ظاهرة من النص سالف الذكر وموانع الشفعة المتعلقة بالبيع

ع إلى . ومنها ما يرج ، ويتحقق هذا في البيع الذي حصل بالمزاد العلني وفقاً إلجراءات رسمها القانون الطريقة التي تم بها البيع

، ويتحقق هذا في  ، فقد تكون عالقة عائلية ال تسمح بأن يقتحمها أجنبي ويأخذ العقار المبيع بالشفعة العالقة فيما بين البائع والمشتري

. ومنها ما يرجع إلى الغرض الديني الذي أعد  البيع بين األصول والفروع أو بين الزوجين أو بين األقارب أو األصهار لدرجة معينة

 .  ، ويتحقق هذا في العقار المبيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق به العقار المبيعله 

، فهناك موانع أخرى متناثرة في تشريعات مختلفة  وليس ما ورد في النص سالف الذكر هي كل موانع الشفعة المتعلقة بالبيع
 (

2 )
وزع األرض المستولي عليها في كل قرية على صغار ت "من قانون اإلصالح الزراعي من أن  5. من ذلك ما نصت عليه المادة  

. ثم تضيف الفقرة  "، بحيث يكون لكل منهم ملكية صغيرة ال تقل عن فدانين وال تزيد على خمسة أفدنة تبعاً لجودة األرض  الفالحين

، فهذه أراض مقسمة  هنا واضحة. والحكم في منع الشفعة  "ال يجوز أخذ األراضي التي توزع بالشفعة  "األخيرة من المادة نفسها : 

، بغية رفع المستوى  ، تبيعها الحكومة لصغار الفالحين بأثمان زهيدة مقسطة أقساطاً طويلة األجل وبشروط معينة إلى قطع صغيرة

إلى  ، فلو أبحنا الشفعة في مثل هذا البيع لضاع الغرض األساسي الذي يهدف اإلصالح الزراعي االقتصادي لمعيشة صغار الفالحين

. وكذلك قضت المادة الرابعة من قانون  ، ولنزعت هذه األراضي بالشفعة من أيدي طائفة من الفالحين قصد القانون حمايتها تحقيقه

، فيجوز  اإلصالح الزراعي بوضع حدود لتصرف المالك في األرض التي يملكها وتكون زائدة على الحد األقصى الجائز تملكه

، ولصغار الفالحين فيما ال يزيد على خمسة أفدنة لكل  قدار الزائد ألوالده فيما ال يزيد على مائة فدانللمالك التصرف في هذا الم

مكررة من قانون اإلصالح  5. ثم تقضي المادة  ، ولخريجي المعاهد الزراعية فيما ال يزيد على عشرين فداناً لكل منهم مشتر

. وحكمة منع الشفعة هنا  سالفة الذكر 5تصرف فيها على الوجه المبين في المادة الزراعي بأنه ال يجوز أن تؤخذ بالشفعة األرض الم

، ومنها صغار  ، منها األوالد والشفعة ممنوعة في شأنهم من األصل ، فقد قصد القانون أن يكون التصرف لفئات معينة أيضاً واضحة

، يضيع  ، وانتزاع األرض من أيدي هذه الفئات . فإباحة الشفعة ، وذلك كله بأقدار معينة ، ومنها خريجو المعاهد الزراعية الفالحين

الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة  2515لسنة  299من القانون رقم  97. ومن ذلك ما قضت به المادة  على المشروع غرضه

يها طبقاً ألحكام هذا القانون ال للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها من أن العقارات المملكة للدولة ملكية خاصة والتي تتصرف ف

، إذ التصرف في هذه  . والحكمة في منع الشفعة هنا هي نفس الحكمة التي قدمناها في التشريعات السابقة يجوز أخذها بالشفعة

 ، فيضيع على المشروع غرضه لو أبحنا العقارات إنما يكون لفئات معينة من صغار المالك روعيت فيهم شروط واعتبارات خاصة

أخذ هذه العقارات بالشفعة 
 (1 )

  . 

                                                 

. وقد قضت  هذا إلى قيام اعتبارات أخرى في بعض البيوع تعلق بمصالح اجتماعية واقتصادية تستوجب حماية صغار المزارعين ( 2) 

، أقام قضاءه على أن التصرف الصادر من  ، إذ قضى بفض دعوى الشفعة محكمة النقض في هذا المعنى بأنه متى كان الحكم

، روعى فيه إيثار  ، وإنما هو تصرف ذو طابع خاص عليه الثاني ليس بيعاً تجوز فيه الشفعةالمطعون عليها األول إلى المطعون 

، العتبارات منها ما يتعلق بشخص المتصرف إليه لقيامه  المتصرف إليه باألولوية في شراء األطيان المبيعة موضوع طلب الشفعة

اعية واقتصادية ترمي إلى رفع مستوى صغار المزارعين ، ومنها ما يتعلق بمصالح اجتم بإصالح األرض المتصرف فيه فيها

، فضالً على أن الثمن المسمى بالعقد ال يمثل حقيقة ؟ العين المبيعة  وتوفير أسباب العيش لهم والتشجيع على إصالح األراضي البور

، وفيه تفويت  لة يتنافى مع طبيعة العقد. ذلك بأن القضاء بالشفعة في هذه الحا ، فإن هذا الحكم ال يكون قد خالف القانون وقت البيع

 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  11لألغراض المقصودة منه ) نقض مدني 

 .  ( 19رقم  121

لزراعية على الحد األقصى يضاف إلى ذلك أيضاً الشفعة ال تجوز في بيع يكون من شأنه أن يزيد ما يملكه الشفيع من األراضي ا ( 1) 

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه متى تبين أن الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة  الذي يسمح به قانون اإلصالح الزراعي

خالفة ما ، فإن الحكم ال يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أن الحكم بالشفعة في هذه الحالة من شأنه م أكثر من مائتي فدان

نصت عليه المادة األولى من قانون اإلصالح الزراعي التي تقضي ببطالن كل عقد ترتبت عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من 
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 .  مدني سالفة الذكر 2/  595ونستعرض اآلن الموانع الثالثة من الشفعة المذكورة في المادة 

 البيع بالمزاد العلني وفقاً إلجراءات رسمها القانون  – 174

، وفقاً إلجراءات  إذا حصل البيع بالمزاد العلني "مدني تنص على عدم جواز األخذ بالشفعة  2/  595: رأينا أن المادة 

( وأن يجري وفقاً إلجراءات رسمها  1. )  ( أن يكون البيع بالمزاد العلني 2. فيشترط إذن لمنع الشفعة أمران : )  "رسمها القانون 

 . ويتوافر هذان الشرطان في البيوع اآلتية : القانون

،  ، بناء على طلب الدائنين لنزع ملكية عقار مدينهم الستيفاء حقوقهم من ثمنه قضاءبيع بالمزاد العلني الجبري أمام ال - 2

 .  ، فال تجوز فيه الشفعة ، ويجري وفقاً إلجراءات رسمها تقنين المرافعات فهذا دون شك بيع بالمزاد العلني

 licitationهذا ما يسمى بقسمة التصفية ) ، و بيع بالمزاد العلني أمام القضاء لعقار شائع ال تمكن قسمته عيناً دون ضرر - 1

، إذا أمرت المحكمة ببيعه لعدم إمكان  العقار المملوك على الشيوع "مرافعات في هذا الصدد على أن  127. وقد نصت المادة  (

من يعنيه التعجيل ، يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة  القسمة بغير ضرر

 119و  119 – 127، يجري وفقاً إلجراءات رسمها تقنين المرافعات ) أنظر المواد  . وهذا أيضاً بيع بالمزاد العلني "من الشركاء 

 .  ، فال تجوز فيه الشفعة مرافعات (

. فهذا بيع بالمزاد  خاصة بذلكبيع الدولة ألمالكها الخاصة بالمزاد العلني وفقاً لإلجراءات المقررة في التشريعات ال - 9

، فال تجوز فيه الشفعة  ، يجري وفقاً إلجراءات رسمها القانون العلني أمام جهة اإلدارة
 (2 )

  . 

الحجز اإلداري وبيع العقار المحجوز عليه الستيفاء الضرائب بمختلف أنواعها وفقاً إلجراءات قررتها تشريعات  - 5

الضرائب 
 (1 )

 .  ، فال تجوز فيه الشفعة ، يجري وفقاً إلجراءات رسمها القانون ، أمام جهة اإلدارة بالمزاد العلني، فهذا أيضاً بيع  

مرافعات في هذا الصدد  121. وتنص المادة  ، أمام جهة القضاء بيع عقار المفلس وعديم األهلية والغائب بالمزاد العلني - 9

، يجري بناء على قائمة شروط البيع  ، بطريق المزايدة أذون ببيعه وعقار الغائببيع عقار المفلس وعقار عديم األهلية الم "على أن 

. ويجري البيع وفقاً إلجراءات رسمها  "التي يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة وكيل الدائنين أو النائب عن عديم األهلية أو الغائب 

، يجري وفقاً إلجراءات رسمها  المزاد العلني أمام جهة القضاء. فهنا أيضاً بيع ب منه 121 – 129تقنين المرافعات في المواد 

 .  ، فال تجوز فيه الشفعة القانون

مرافعات في هذا  111. وتنص المادة  ، أمام جهة القضاء بيع العقار المثقل بتكاليف عينية بيعاً اختيارياً بالمزاد العلني - 1

                                                                                                                                                                    

. وال محل لالستناد إلى القانون رقم  عدم جواز زيادة ملكية الفرد على مائتي فدان لتعلق حكم هذه المادة بقاعدة من قواعد النظام العام

الذي أجاز أن يتملكوا أكثر من مائتي فدان عن طريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية  2591لسنة  111

، وأباح لهؤالء أن يتصرفوا فيما زاد على المائتي فدان خالل سنة من كسب الملكية غير مقيدين بالقيود التي نص عليها  غير العقود

. وذلك ألن حكم الشفعة وإن كان سبباً مستقالً  ص من يملكون أكثر من مائتي فدان وقت صدورهقانون اإلصالح الزراعي في خصو

، ألن الملكية في حالة الحكم بالشفعة  ، إذ بحكم الشفعة تنصرف آثار عقد البيع إلى الشفيع ، إال أنه يأخذ حكم العقد لكسب الملكية

هدف المشرع إلى تحريمه إذا كان الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من  ، وهو ما تكون قد اكتسب بعمل إرادي من جانب الشفيع

. أما  2591لسنة  217، وإن في إباحة تملك ما يزيد على مائتي فدان بالشفعة تحايالً على أحكام المرسوم بقانون رقم  مائتي فدان

ما يتم بغير سعي من جانب من آلت إليه الملكية ) ، فإن األمر فيه الوصية والميراث وما جرى مجراهما من أسباب كسب الملكية

 .  ( 157ص  7مجموعة أحكام النقض  2591نوفمبر سنة  25نقض مدني 

 21، فتجوز الشفعة في هذا البيع ) نقض مدني  ويستثنى من ذلك بيع مصلحة األمالك لعقاراتها بالمزاد بشرط مصادقة وزير المالية ( 2) 

. وعلى العكس من ذلك ال تجوز الشفعة في بيع مصلحة األمالك  ( 191ص  79رقم  1النقض  مجموعة أحكام 2591مايو سنة 

، ويعتبر البيع في  ، متى كان البيع مقصوراً على أشخاص معينين ألرض بطريق الممارسة بثمن روعى في تقديره اعتبارات خاصة

، وبمصالح  راعى فيه اعتبارات تتعلق بشخص المشتري من ناحية، ألن تقدير الثمن ت هذه الحالة متراوحاً بين البيع والهبة والصلح

مجموعة أحكام  2591فبراير سنة  21، وكل ذلك ال يمكن تقديره بثمن ) نقض مدني  عليا اجتماعية وسياسية من الناحية األخرى

عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  11وأنظر نقض مدني  - 199ص  1النقض 

 .  في الهامش ( 219آنفاً فقرة  19رقم  121

 .  2599لسنة  997أنظر فيما يختص بالحجز اإلداري القانون رقم  ( 1) 
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، لم يحصل تسجيل تنبيه  ه حقوق امتياز أو اختصاص أو رهون رسمية أو حيازيةيجوز لمن يملك عقاراً مقرراً علي "الصدد على أنه 

. ويجري البيع وفقاً  "، بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة المختصة  ، أن يبيعه أمام القضاء بنزع ملكيته

. فيما عدا إخبار النيابة العامة بإيداع قائمة شروط  والغائبلإلجراءات التي رسمها تقننين المرافعات ليس عقار المفلس وعديم األهلية 

، فال تجوز فيه الشفعة  ، يجري أمام القضاء وفقاً إلجراءات رسمها القانون . فهنا البيع بيع اختياري بالمزاد العلني البيع
 (2 )

  . 

، الستيفاء ديون  ، وتكون جبرية أو اختيارية اإلدارة، تقع أمام القضاء أو أمام جهة  فهذه جميعاً بيوع عقارية بالمزاد العلني

، سواء كان  ، وتجري كلها وفقاً إلجراءات رسمها القانون أو لتصفية عقار شائع أو لمجرد بيع العقار مع إحاطة البيع بضمانات كافية

، بيع بالمزاد العلني يجري وفقاً  قدمنا ، كما . والمهم في كل ذلك أن يكون هناك هذا القانون هو تقنين المرافعات أو أي تشريع آخر

إلجراءات رسمها القانون 
 (1 )

  . 

، الحالتان اآلتيتان  ، فتجوز فيه الشفعة ومن ثم يخرج من هذا النطاق
 (9 )

 : 

                                                 

من  129أن المادة  "، حيث الحظ أحد األعضاء  2591نوفمبر سنة  25أنظر مناقشات لجنة األستاذ كامل صدقي في محضر جلسة  ( 2) 

مرافعات جديد ( الواردة في باب الحجز العقاري تعرض لحالة بيع العقار  111قانون المرافعات المختلط ) وهي المقابلة للمادة 

، إال أنه يجب أن يكون  ، وأن هذه المادة وإن كانت تخول المالك حق طلب بيع عقاره عن طريق القضاء المثقل بحقوق لصالح دائنين

، حتى يتسنى للمالك أن يطلب هو نفسه بيع عقاره  صود من هذا البيع هو تخليص العين من حقوق مقررة عليها لصالح أجنبيالمق

، ولما كان البيع يحصل عن  . فمثل هذه الحالة تدخل في نطاق المزاد العلني ليحصل على أقصى ثمن تبقى له منه بقية بعد سداد ديونه

إن تقصي األسباب  ". وقال عضو آخر :  "، فالرأي عدم جواز استعمال حق الشفعة في مثل هذا البيع  طريق القضاء وبطريقة علنية

التي حدت بالشارع إلى وضع هذا النص ) القاضي بمنع الشفعة في البيع بالمزاد العلني ( يهدينا إلى أنه رمى إلى تحقيق مصلحة 

، فعالنية البيع وإجراءات المزايدة كفيلة في نظره بتمكين كل راغب في  اقتصادية تهدف إلى بيع العين المبيعة بأعلى ثمن ممكن

، ما دام أن  ال محل لتقرير الشفعة في مثل هذه الحالة ". وعقب عضو ثالث بأنه  "األخذ بالشفعة من التدخل في المزاد لشراء العين 

 911فقرة  1وأنظر أيضاً محمد علي عرفة  –امش ( في اله 591ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "البيع علني ومباح للجميع 

 .  595ص  997عبد المنعم فرج الصدة فقرة  –

وغني عن البيان أن البيع بالمزاد العلني الذي يمنع فيه األخذ الشفعة يستوي األمر فيه  "وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : 

) مجموعة األعمال  "، إذ يستطيع الشفيع أن يدخل في المزاد  المنع متوافرة في الفرضين، فإن حكة  أن يكون جبرياً أو اختيارياً 

وأنظر أيضاً ما دار من المناقشات في لجنة مجلس الشيوخ في خصوص منع الشفعة في البيع االختياري  –(  591ص  1التحضيرية 

في  219آنفاً فقرة  "اء في ذلك البيع اإلداري أو القضائي كل بيع بالمزاد العلني يتم وفقاً إلجراءات رسمها القانون سو "وفي 

 .  الهامش

ال شفعة فيما بيع  "منه تجري على الوجه اآلتي :  9، فقد كانت الفقرة األولى من المادة  ولم يكن قانون الشفعة السابق بهذا الوضوح ( 1) 

،  . وقد اختلف المحاكم "ة قهراً أمام إحدى جهات اإلدارة أو القضاء ، أو لنزع الملكي بالمزايدة لعدم إمكان القسمة بين الشركاء عيناً 

، ومنه يتبين أن هناك  . فبعض ذهب إلى وجوب الرجوع إلى األصل الفرنسي لهذا النص ، في تفسير هذا النص في عهد هذا القانون

دارة كما إذا باعت إحدى الجهات اإلدارية عقاراً حالتين منفصلتين إحداهما عن األخرى : حالة البيع الذي يجري بالمزاد أمام جهة اإل

، وحالة البيع الذييجري بالمزاد أمام القضاء لنزع الملكية جبراً بواسطة  مملوكاً لها ملكية خاصة بالمزاد العلني فالشفعة في هذا البيع

المجموعة  2519فبراير سنة  21ئناف مصر الدئانين أو لعدم إمكان قسمة العقار بين الشركاء فال شفعة أيضاً في هبذا البيع ) است

 - 122ص  292رقم  11المجموعة الرسمية  2512يناير سنة  15أسيوط الكلية استئنافي  – 291ص  19رقم  19الرسمية 

. وذهب بعض المحاكم األخرى  ( 199ص  12م  2591فبراير سنة  27 – 191ص  19م  2597يونيه سنة  27استئناف مختلط 

، إذ أن الجهات اإل<ارية  ، وأنه يمكن أن يقع بيع بالمزاد العلني أمام جهة اإلدارة لنزع الملكية قهراً  م النص العربيإلى وجوب التزا

 2515يناير سنة  99تنزع ملكية العقارات الستيفاء الضرائب كما تنفذ أحكام النفقات الصادرة من المحاكم الشرعية ) مصر الكلية 

عبد  – 919فقرة  1محمد علي عرفة  – 957فقرة  9. أنظر في هذه المسألة محمد كامل مرسي  ( 995ص  915رقم  5المحاماة 

 259منصور مصطفى منصور فقرة  – 997عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 71إسماعيل غانم ص  – 595المنعم البدراوي فقرة 

 .  999ص  – 995 ص

. وقد  هي حالة بيع عقار القاصر أو المحجور عليه الذي كان يقع أمام هذه المجالس، و وكانت هناك حالة قبل إلغاء المجالس الحسبية ( 9) 

قضت محكمة النقض بأن البيوع التي ترخص المجالس الحسبية لألوصياء أو القوام في إجرائها ليست من نوع البيوع الحاصلة 
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عات ، دون أن يتقيد في ذلك باإلجراءات والشروط التي قررها تقنين المراف بيع المالك لعقاره بيعاً حراً بالمزاد العلني - 2

، ولو لم يكن مثقالً بتكاليف  . فقد يعمد المالك إلى بيع عقاره مرافعات ( 111للبيوع االختيارية التي تجري بالمزاد العلني ) أنظر م 

. ويجري في ذلك وفقاً إلفراءات يضعها هو  ، بالمزاد العلني عينية
 (2 )

، قاصداً بذلك أن يحصل على أعلى  وال يتقيد فيها بالقانون 

،  . فال تحوطه ضمانات كافية ، لم يجر وفقاً إلجراءات رسمها القانون ، وإن كان بالمزاد العلني . فهذا البيع ممكن لعقاره ثمن

، بل يستطيع أال يرسي المزاد على أعلى مزايد إذا اشترط ذلك  ، كما يشاء وبالطريقة التي تروقه ويستطيع المالك أنيجري البيع

، ألنه لم يجر وفقاً إلجراءات رسمها القانون  شفعة في هذا البيع. ومن ثم تجوز ال مقدماً 
 (1 )

  . 

، وال يعلم أحد من المتقدمين للشراء بالعطاءات التي  ، فتتقدم العطاءات في مظاريف مقفلة بيع المالك عقاره بالمظاريف - 1

، بل الكل يتقدمون بعطاءات سرية ليست نتيجة  ر فيه، وال يزيد أحد على آخ . فهذا البيع ال تتوافر فيه العالنية قدمها اآلخرون

، وأجرى البيع وفقاً لهذه  . وحتى لو رسم له القانون إجراءات معينة ، فال يمكن اعتباره بيعاً بالمزاد العلني للمزايدة بين المتقدمين

، ومن ثم تجوز فيه الشفعة  بيعاً بالمزاد العلني، ولكنه ال يكون  ، فإنه يكون بيعاً جرى وفقاً إلجراءات رسمها القانون اإلجراءات
 (9 

                                                                                                                                                                    

، ألن الشارع اليني بهذه البيوع إال البيوع التي  ستشفاع فيهابطريق المزايدة العلنية التي منعت المادة الثالثة من قانون الشفعة من اال

،  تباشرها الجهة القضائية أو اإلدارية المختصة وفقاً لقواعد وإجراءات معينة قانوناً تضمن العالنية والطمأنينة لحماية ذوي الحقوق

وأنظر أيضاً  – 2912 ص 999رقم  2عمر  مجموعة 2591فبراير سنة  11ثم توقعها حتماً لمن يرسو عليه المزاد ) نقض مدني 

 ص 299رقم  21المحاماة  2599مايو سنة  21استئناف أسيوط  – 197رقم  5مجموعة عمر  259أبريل سنة  21نقض مدني 

 .  ( 917فقرة  1محمد علي عرفة  – 999ص  – 995ص  991فقرة  9محمد كامل مرسي  – 921

، ألن هذا المزاد لم يتم  الشفعة في البيع الذي أجراه الحارس على أموال الرعايا األلمان بالمزادوقد قضت محكمة النقض بأنه تجز  ( 2) 

، إذ أن الحارس ضمن قائمة شروط البيع ضرورة موافقته على  مدني 595وفقاً إلجراءات رسمها القانون كما تتطلب ذلك المادة 

،  ، ولو أنه يتم بالمزاد . وهذه شروط تنطق بأن مثل هذا البيع ون إبداء أسباب، وعلى حقه في إلغاء البيع بد الثمن الراسي به المزاد

إال أنه ال يتفق مع ما هو منصوص عليه قانوناً بشأن البيوع الجبرية ووجوب رسو المزاد فيها حتماً على صاحب آخر عطاء بدون 

 .  ( 191ص  79رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  21) نقض مدني  "مصادقة أحد 

عبد  – 519ص  595عبد المنعم البدراوي فقرة  – 951ص  911فقرة  1محمد علي عرفة  – 999فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 1) 

 .  519ص  997المنعم فرج الصدة فقرة 

ومقصود الشارع من النص  ، وقد قضت محكمة النقض بأن المادة الثالثة من قانون الشفعة تنص على منع الشفعة فيما بيع بالمزايدة ( 9) 

هو البيع بالمزاد طبقاً إلجراءات وقواعد معينة قانوناً تتضمن عالنية العطاءات من جهة وإيقاع البيع حتماً على صاحب العطاء 

، بحيث يمكن للشفيع إذا كانت له رغبة في المبيع أن يشترك في المزايدة ويتابع الزيادة حتى يرسو عليه  األكبر من جهة أخرى

. ولما كان بيع أراضي الحكومة الحرة بطريق المظاريف ليس فيه من عالنية العطاءات ما يسمح لراغب الشراء بمتابعة  لمزادا

، ثم لما كان وقوع البيع لصاحب العطاء األكبر غير مكفول لما هو محتفظ للحكومة من الحق المطلق في قبول أو فض أي  الزيادة

، فتجوز فيه الشفعة )  ، فالبيع بطريق المظاريف ليس هو البيع بالمزايدة الية للبيع في كل حال، ولوجوب اعتماد وزير الم عطاء

يناير  15( وأنظر أيضاً في هذا المعنى أسيوط استئنافي  559ص  199رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  11نقض مدني 

.  995ص  915رقم  5المحاماة  2515اير سنة ين 99مصر الكلية  – 12ص  292رقم  11المجموعة الرسمية  2512سنة 

وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأن البيع بالمزاد أمام جهة اإلدارة الذي ال تجوز فيه الشفعة هو البيع الذي يحصل وفقاً 

للوصول بطريق الملكية نزع  2599مارس سنة  21ودكريتو  2779مارس سنة  19لإلجراءات المنصوص عليها في دكريتو 

، وليس بيع العقارات الخاصة المملوكة للدولة الذي يقع بطريق المظاريف بناء على  لملكية قهراً إلى الحصول على األموال المتأخرةا

،  ، وإن جرى أمام جهة اإلدارة فإن هذا البيع 2591أغسطس سنة  12إعالن للجمهور ووفقاً لشروط المنشور الوزاري المؤرخ 

. وأنظر  ( 179ص  19م  2597يونيه سنة  27وال يصير تاماً إال إذا وافقت عليه الحكومة ) استئناف مختلط ليس إال بيعاً اختيارياً 

 .  525ص  97م  2511مايو سنة  27 – 191ص  12م  2595فبراير سنة  27أيضاً استئناف مختلط 

 1) مجموعة األعمال التحضيرية  2591ة نوفمبر سن 25وأنظر مناقشات لجنة األستاذ كامل صدقي في هذا الخصوص في محضر جلسة 

عبد المنعم البدراوي  – 915فقرة  1محمد علي عرفة  – 999ص  991فقرة  9. وأنظر محمد كامل مرسي  في الهامش ( 591ص 

منصور مصطفى منصور فقرة  - 519ص  997عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 71إسماعيل غانم ص  – 519ص  595فقرة 

 .  25 حسن كيرة ص – 999ص  – 995ص  259
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)
  . 

. والحكمة في  ، وأن يجري وفقاً إلجراءات رسمها القانون ، أن يكون البيع بالمزاد العلني ، المتناع األخذ بالشفعة فال بد إذن

ن هذا البيع يجري بالمزاد العلني وفقاً إلجراءات ( لما كا 2امتناع األخذ بالشفعة في البيع على الوجه المتقدم تتمثل في أمور ثالثة : ) 

، وما عليه إذا أراد أخذ العقار إال أن يدخل في  ، فمن اليسير على الشفيع أن يعلم بأمره تكفل له الضمانات الكافية والعالنية التامة

،  خول في المزاد خشية األخذ بالشفعة، التي هي حق المتنع كثير من الد ، فيحصل عليه من طريق ال يحتاج فيه إلى الشفعة المزاد

، إذا  ( الجاء الشفيع 9. )  ، والحصول على أعلى ثمن ممكن فمنع الشفعة إذن يوفر لهذا البيع دخول أكبر عدد ممكن من المزايدين

، إذ ال بد للشفيع  يديون، ه أن يصل بالثمن إلى حد أكبر من أعلى عطاء يتقدم به المزا ، إلى الدخول في المزاد من شأ أراد أخذ العقار

من أن يزيد على هذا العطاء األعلى حتى يرسو عليه المزاد 
 (2 )

  . 

 البيع بين الزوجين أو بين األقارب أو األصهار لدرجة معينة : - 175

رأينا 
 (1 )

أو بين ،  إذا وقع البيع بين األصول والفروع ") ب ( مدني تنص على عدم جواز األخذ بالشفعة  595أن المادة  

. ومنع القانون الشفعة هنا العتبار في  "، أو بين األصهار لغاية الدرجة االثنية  ، أو بين األقارب لغاية الدرجة الرابعة الزوجين

، فإن هذا البيع ال بد أن يكون قد  ، فإذا باع المالك عقاره لمشتر تصله به صلة وثيقة من الزوجية أو القرابة أو المصاهرة المشتري

، لذلك ال يجوز للشفيع أن يأخذ العقار بالشفعة وينتزعه من  ظت فيه شخصية المشتري ويغلب أن المالك ما كان يبيع عقاره لسواهلوح

 ، وهذه هي : . وقد عدد القانون على سبيل الحصر فئات معينة يمتنع األخذ منها بالشفعة يد المشتري

، ففي هذا البيع أو ذاك ال يجوز األخذ بالشفعة  ، أو بيع الزوجة لزجها بعي الزوج لزوجته - 2
 (9 )

  . 

. فإذا باع األب ) أو األم (  ، فال تقيد القرابة هنا بدرجة معينة ، أو ألصوله مهما علوا بيع المالك لفروعه مهما نزلوا - 1

. كذلك إذا باع االبن  ، فإن الشفعة ال تجوز الفرع، مهما نزل  عقاره البنه أو لبنته أو البن ابنه أو لبنت ابنه أو البن بنته أو لبنت بنته

 .  ، فإن الشفعة أيضاً ال تجوز ، مهما عال األصل ) أو البنت ( عقاره ألبيه أو ألمه أو ألبي أبيه أو ألم أبيه أو ألبي أمه أو ألم أمه

( يقتصر في المنع  9 شفعة السابق ) م، وقد كان قانون ال بيع المالك ألحد من أقاربه من الحواشي لغاية الدرجة الرابعة - 9

، فمد التقنين المدني الجديد المنع إلى الدرجة الرابعة تضييقاً لألخذ بالشفعة  على الدرجة الثالثة
 (5 )

. وحساب درجة الحواشي نصت  

، ثم نزوالً  المشترك . وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع لألصل . . . "مدني إذ تقول :  91عليه المادة 

، وكل فرع فيما عدا األصل المشترك يعتبر درجة  منه إلى الفرع اآلخر
 (9 )

. و معنى ذلك أن األخ يعتبر بالنسبة إلى أخيه في  " 

، ومنه نصعد إلى األب وهو األصل المشترك فال  ، فيحسب األخ درجة ، إذ أن األصل المشترك لألخوين هو األب الدرجة الثانية

. ويكون البيع الصادر من األخ ألخيه أو  ، فهاتان درجتان ، ثم ننزل من األب إلى األخ اآلخر فيحسب هذا أيضاً درجة سبيح

، إذ  . ويعتبر العم بالنسبة إلى ابن أخيه في الدرجة الثالثة ، بيعاً ال تجوز فيه الشفعة ، أو الصادر من األخت ألخيها أو ألختها ألخته

، ثم تنزل من الجد إلى  ، ومنه نصعد إلى الجد وهو األصل المشترك فال يحسب ، فيحسب العم درجة هو الجد أن األصل المشترك

                                                 

 .  992فقرة  9أنظر محمد كامل مرسي  ( 2) 

 .  219أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، فتجوز فيه الشفعة ) عبد المنعم  ، أو بيع الخطيب لخطيبته أو الخطبة لخطيبها أما بعي المالك لمطلقته أو المطلقة لزوجها السابق ( 9) 

 .  ( 551ص  999فرج الصدة فقرة 

 .  في الهامش 219أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 2555نوفمبر سنة  19وهذا هو عين ما كان القضاء يأخذ به في حساب الدرجات قبل صدور التقنين المدني الجديد ) نقض مدني  ( 9) 

، وتدخل  . وقد قضى بأن القرابة المانعة من الشفعة مسألة مدنية متفرعة عن دعوى الشفعة ( 591 ص 212رقم  5مجموعة عمر 

. والقول  ، احتراماً للمبدأ القائل بأن قاضي األصل هو قاضي الفرع في صميم اختصاص المحكمة المنظورة أمامها دعوى الشفعة

، كدعاوى  بغير هذا الرأي يترتب عليه أنه كلما عرضت مسألة القرابة في دعوى من الدعاوى التي ال يمكن الفصل فيها إال بثبوتها

، وهو ما ال  ، وجب على القضاء أن يقف الدعوى حتى يفصل من قضاء األحوال الشخصية فيها لقضاة ورد الشهودرد الخبراء ورد ا

نوفمبر  1، وتعطيل لمصالح المتقاضين من جهة أخرى ) طهطا  ، وفيه اعتداء على سلطة القضاء العادي من جهة يمكن التسليم به

ص  12رقم  29المجموعة الرسمية  2597يونيه سنة  25استئناف وطني  . وانظر ( 119ص  979رقم  29المحاماة  2511سنة 

51  . 
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ً  ، لألخ درجة والبنه درجة ثانية ابن األخ بدرجتين ،  . وقل مثل ذلك عن العمة والخال والخالة ، فيكون مجموعة الدرجات ثالثا

ال أو الخالة البن أخيه أو البن أخيها أو البن أخته أو البن أختها بيعاً واقعاً بين أقارب ويكون البيع الصادر من العم أو العمة أو الخ

،  . وكذلك ال تجوز الشفعة في البيع الصادر من ابن األخ لعمه أو ابن األخت لخاله وهكذا ، فال تجوز فيه الشفعة من الدرجة الثالثة

، إذ أن األصل المشترك  . ويعتبر ابن العم بالنسبة إلى ابن عمه في الدرجة الرابعة ثةألن البيع واقع أيضاً بين أقارب من الدرجة الثال

، فيكون  ، ثم ننزل من الجد إلى ابن العم اآلخر بدرجتين ، وال نسحب الجد ، فنصعد من ابن العم إلى الجد بدرجتين بينهما هو الجد

، فال تجوز فيه  البن عمه بيعاً واقعاً بين أقارب من الدرجة الرابعة. ويكون البيع الصادر من ابن العم  مجموع الدرجات أربعاً 

، كل هؤالء أقارب من الدرجة  . وكذلك قل عن بنت العم وابن العمة وابن الخال وبنت الخال وابن الخالة وبنت الخالة الشفعة

، فالبيع الذي يقع بينهم ال تجوز فيه الشفعة  الرابعة
 (2 )

بين الشخص وابن ابن عمه يكون بيعاً واقعاً بين أقارب . ولكن البيع الواقع  

 .  ، فتجوز فيه الشفعة من الدرجة الخامسة

. وقد كان قانون الشفعة السابق ال يمنع الشفعة في البيع الواقع بين  بيع المالك ألحد من أصهاره لغاية الدرجة الثانية - 5

األصهار أصالً 
 (1 )

نظراً ألن صلتهم ال تقل في غالب  "،  د بين األصهار لغاية الدرجة الثانية كما قدمنا. ومنعها التقنين المدني الجدي 

، وذلك تحقيقاً للفكرة المقصودة من النص وهي  ، وقد رؤى الوقوف عند الدرجة الثانية توخياً للتضييق األحيان عن صلة األقارب

لجنة مجلس الشيوخ وهي التي استحدث هذا النص ، كما قيل في  "استبعاد األجنبي على اعتبار أن الصفقة عائلية 
 (9 )

. ولحساب  

أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة  "، وهي تنص على أن  مدني 91درجة المصاهرة يرجع إلى المادة 

،  زوجته أو البن زوجته من زوج آخر، بالنسبة ألبي  ، من ناحية المصاهرة . فالزوج يعتبر في الدرجة األولى "إلى الزوج اآلخر 

.  ، فكذلك يعتبر كل منهما في الدرجة األولى بالنسبة إلى الزوج ألن كالً من أبي الزوجة وابنها يعتبر بالنسبة إليها في الدرجة األولى

ن الزوج ألبي زوجته . وعلى ذلك يكون البيع الصادر م وعلى ذلك يكون البيع الصادر من الزوج ألبي زوجته أو أبي الزوج للزوج

، كل هذا بيع صادر بين  ، وكذلك البيع الصادر من الزوجة ألبي زجها أو الصادر من أبي الزوجة للزوجة أو أبي الزوجة للزوج

، بالنسبة إلى  ، من ناحية المصاهرة . وأخو الزوجة يعتبر في الدرجة الثانية ، فال تجوز فيه الشفعة األصهار من الدرجة األولى

. فالبيع الصادر من  ، ألن أخاً الزوجة يعتبر بالنسبة إليها في الدرجة الثانية فكذلك يعتبر في نفس الدرجة بالنسبة إلى الزوج جالزو

.  ، فال تجوز فيه الشفعة ، يعتبر بيعاً واقعاً بين أصهار من الدرجة الثانية ، أو الصادر من أخى الزوجة للزوج الزوج ألخي زوجته

، فإنه بيع  ، وعم الزوجة يعتبر في الدرجة الثالثة بالنسبة إلى كل من الزوجة والزوج ادر من الزوج لعمة الزوجة مثالً أما البيع الص

 .  تجوز فيه الشفعة ألن درجة المصاهرة هنا جاوزت الدرجة الثانية

يه اعتبارات خاصة بشخصه فال ، أن المشتري روعيت ف ، كما قدمنا والحكمة في منع الشفعة في األحوال المتقدم ذكرهما هي

هي استبعاد األجنبي على اعتبار أن الصفقة  "، أو كما قالت لجنة مجلس الشيوخ  يجوز لشفيع أن ينتزع العقار المبيع من تحت يده

 "عائلية 
 (5 )

. فإن هذه  رب البائع، يأخذ بالشفعة لو كان هو أيضاً أحد أقا ، في البيوع المتقدم ذكرها . ولكن ال يفهم من ذلك أن الشفيع 

، حتى لو كان الشفيع في نفس درجة قرابة المشتري  البيوع ممنوع فيها األخذ بالشفعة أصالً لالعتبارات الخاصة بشخص المشتري
 (

9 )
بيع بين ، ألنه  . فلو صدر البيع من ابن العم البن عمه لم يجز األخذ بالشفعة في هذا البيع ، بل وحتى لو كان أقرب منه إلى البائع 

                                                 

، فامتنعت الشفعة  ، وكان من بينهم شخص قريب للبائع لغاية الدرجة الرابعة وقد قضى بأنه إذا بيع عقار على الشيوع لعدة أشخاص ( 2) 

المحاماة  2519يناير سنة  11ال تتجزأ الصفقة ) سوهاج الجزئية ، امتنعت الشفعة أيضاً بالنسبة إلى باقي المشترين حتى  بالنسبة إليه

 .  ( 272ص  217رقم  9

، بجواز الشفعة في حالة البيع من األب لزوجة ابنه أو من األم لزوجة بنتها )  ، تطبيقاً لذلك وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة ( 1) 

 .  ( 299ص  11م  2525ديسمبر سنة  92استئناف مختلط 

 .  في الهامش 219أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

ويغلب أيضاً أن يكون بيع المالك لزوجه أو ألحد من أقاربه أو أصهاره من الدرجة المتقدم ذكرها  –في الهامش  219أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

ه المشتري فدفع ثمناً أقل بكثير من ، أو في القليل بيعاً حوبى في هبة مستترة في صورة بيع آثار بها المالك لزوجه أو قريبه أو صهره

 .  ( 911فقرة  9قيمة العقار المبيع ) محمد كامل مرسي 

،  وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بعدم جواز األخذ بالشفعة في الحالة التي يكون فيها المشتري والشفيع كالهما من أوالد البائع ( 9) 

، ففيه محاباة ال يصح أن يستفيد منها إال الشخص المقصود بها دون غيره )  قة هبةألن هذا النوع من البيع وإن لم يكن في الحقي

 .  ( 191ص  55رقم  1المجموعة الرسمية  2591أبريل سنة  7استئناف وطني 
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،  ، أو يكون ابن عم آخر للبائع أي في درجة المشتري . ويستوي في ذلك أني كون الشفيع أجنبياً  أقارب من الدرجة الرابعة كما قدمنا

من . ومهما دنت قرابة الشفيع  أو يكون أقرب إلى البائع من المشتري كأن يكون زوجاً أو ابناً أو بنتاً أو أباً أو أماً أو أخاً أو أختاً 

، فإن البيع ال يجوز األخذ فيه بالشفعة أصالً  المالك
 (2 )

، ولذلك ال محل هنا للمفاضلة بين الشفيع والمشتري كما تقع المفاضلة فيما  

 .  بين الشفعاء المتعددين فيما سنرى

 العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة  – 176

: رأينا 
 (1 )

، أو  إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة "مدني تنص على عدم جواز األخذ بالشفعة ) ج (  595أن المادة  

، وقد كان هذا هو الحكم أيضاً في قانون  . فمنع القانون الشفعة هنا العتبار ديني قدمه على مصلحة الشفيع "ليلحق بمحل عبادة 

 .  ( 9 الشفعة السابق ) م

، أو ليلحقها بمسجد قائم لتوسيع المسجد  أن يخصص المشتري األرض لبناء مسجد فقوهافإذا باع المالك أرضه لمشتر بقصد 

، فهنا يكون العقار قد بيع ليكون  أو لكون دورة للمياه مثالً أو لتكون مقصورة تخصص للنساء إذا أتين المسجد للصالة أو نحو ذلك

.  ، حتى ال يضيع على المشتري غرضه الديني الذي أراد أن يحققه ع، فال تجوز الشفعة في هذا البي محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة

، وإنما هو  و إذا ادعى الشفيع أن الغرض المذكور في البيع من أن العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق به غير مطابق للحقيقة

، وأن يثبت أن سبب البيع المذكور في العقد ال  واعيدها، فعلى الشفيع أن يطلب الشفعة في م قد ذكر تهرباً من الشفعة ومنعاً لألخذ بها

 .  ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق صحة له

. فيتناول المنع من  ، بل هو يتناول كل دين آخر من األديان المعروفة وال يقتصر األمر في محل العبادة على الدين اإلسالمي

. ولكنه ال يتناول عقاراً بيع لغرض ديني آخر  والحاخامات وغيرها من المعابد، كالمساجد والكنائس والبيع  الشفعة كل دور العبادة

، كعقار يباع ليجعل داراً لتحفيظ القرآن أو معهداً دينياً أو مقراً لجمعية دينية  غير العبادة
 (9 )

  . 

،  مؤسسة اجتماعية من أي نوع كانكذلك ال يتناول المنع عقاراً بيع ليكون مدرسة أو مبرة أو ملجأ أو مستشفى أو مصحة أو 

التسوية  ". وقد تقدم في هذا الصدد اقتراح من أحد أعضاء لجنة مجلس الشيوخ للجنة يرمي إلى  ويجوز في هذا البيع األخذ بالشفعة

خصص ، حتى تتحقق نفس الحكمة من تمكين المشتري من أن ي في الحكم بين محل العبادة وبين المدارس والمؤسسات االجتماعية

 "، ولكن اللجنة لم توافق على هذا االقتراح  العقار لهذه األغراض كلها
 (5 )

  . 

 وجود شفيع -المطلب الثاني

 مسألتان :  - 177

وقد قدمنا 
 (9 )

، وننتقل اآلن إلى  . وقد بحثنا بيع العقار أن شروط األخذ بالشفعة تتلخص في أمرين : بيع عقار ووجود شفيع 

 .  وجود الشفيع

 .  ( تعدد الشفعاء وتزاحمهم 1. )  ( من هم الشفعاء 2اك مسألتان نبحثهما في صدد وجود الشفيع : ) وهن

 من هم الشفعاء - 1

 صفة الشفيع وشروطه  – 178

 .  . ) ب ( الشروط الواجب توافرها في الشفيع : وفي تحديد من هم الشفعاء نبين : ) أ ( من تثبت له صفة الشفيع

                                                 

 .  551ص  999عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 992ص  999فقرة  1أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة  ( 2) 

 (1 )  ً  .  219فقرة  أنظر آنفا

 .  995فقرة  1محمد علي عرفة  ( 9) 

 .  في الهامش 219أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 .  219أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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 صفة الشفيع ) أ ( من تثبت له

 نص قانوني  -179

 مدني على ما يأتي : 591: تنص المادة 

 : "يثبت الحق في الشفعة  " 

 .  "، إذا بيع كل حق االنتفاع المالبس لها أو بعضه  لمالك الرقبة ") أ ( 

 .  "، إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي  للشريك في الشيوع ") ب ( 

 .  "، إذا بيعت كل الرقبة المالبسة لهذا الحق أو بعضها  اعلصاحب حق االنتف ") ج ( 

 .  "، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة  لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر ") د ( 

، سواء أكانت  ( إذا كانت العقارات من المباني أو من األراضي المعدة للبناء 2للجار المالك في األحوال اآلتية : )  ") هـ (  

، أو كان حق االرتفاق ألرض الجار على  ( إذا كان لألرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار 1. )  في المدن أم في القرى

، وتساوي من القيمة نصف ثمن األرض المبيعة  ( إذا كانت أرض الجار مالصقة لألرض المبيعة من جهتين 9. )  األرض المبيعة

على األقل 
 (2 )

 "  

 1و  2ويقابل النص في قانون الشفعة السابق المادتين 
 (1 )

  . 

                                                 

يثبت الحق في الشفعة : ) أ ( لمالك  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2979تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

. ) ب ( لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت الرقبة فيما  ، سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه نتفاع فيما يملك رقبتهالرقبة إذا بيع حق اال

. ) د  . ) ج ( للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار ألجنبي ، سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها يملك االنتفاع به

( إذا كانت  2. ) هـ للجار المالك في األحوال اآلتية : )  ، وللمستحكر إال بيعت الرقبة بيع حق الحكر ( لمالك الرقبة في الحكر إذا

( إذا كان لألرض المبيعة حق إرتفاق  1. )  ، سواء أكانت في المدن أم في القرى العقارات من المباني أو من األراضي المعدة للبناء

( إذا كانت أرض الجار مالصقة لألرض المبيعة  9. )  ألرض الجار على األرض المبيعة، أو كان حق االرتفاق  على أرض الجار

. وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة ) هـ ( الخاصة بشفعة  "من جهتين وتساوي من الثمن نصف ثمن األرض المبيعة على األقل 

، وذكر في  "الجوار ليس سبباً من أسباب األخذ بالشفعة أخذاً بما يراه بعض الفقهاء الشرعيين من أن  "الجار في أحوالها الثالث 

. وفي لجنة الشؤون  في المشروع النهائي 2997، وأصبح رقم المادة  المحضر عدم انطباق الفقرة ) د ( الخاصة بالحكر على الوقف

ي : ) هـ ( للجار المالك في األراضي ، وذلك بإضافة الفقرة ) هـ ( على الوجه اآلت التشريعية لمجلس النواب أعيدت شفعة الجار مقيدة

، وكانت قيمة أرضه تساوي على األقل نصف ثمن  الزراعية إذا كانت أرضه لها أو عليها بالنسبة لألرض المشفوع فيها حق إرتفاق

كره في . وفي مجلس النواب احتدمت المناقشة في شفعة الجار ) أنظر ما سبق ذ 2991، وأصبح رقم المادة  األرض المشفوع فيها

، وانتهت إلى إضافة شفعة الجار في جميع أحوالها الثالث وتعديل النص بحيث أصبح مطابقاً  في الهامش ( 215هذا الصدد آنفاً فقرة 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ أعيدت مناقشة الفقرة ) هـ ( الخاصة بشفعة  2999، تحت رقم  لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

حذفها أو األخذ بنص لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب الذي قصر الشفعة بالنسبة للجار المالك  "ى أحد األعضاء ، فرأ الجار

حذف الشفعة في  "، ورأى عضو آخر  "، وذلك ألن عالقة الجوار قد تقلص ظلها ولم يعد لها أي اعتبار  على األراضي الزراعية

، فوافقت اللجنة  ، ورأى رئيس اللجنة اإلبقاء على نص مجلس النواب من غير تعديل " األراضي الزراعية وإبقاءها في المباني

. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته )  591، وأصبح رقمه  بأغلبية اآلراء على النص كما عدله مجلس النواب

 .  ( 979ص  – 991ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

. ) ثانياً ( للجار  : يثبت حق الشفعة لمن يأتي : ) أوالً ( للشريك الذي له حصة شائعة في العقار المبيع 2بق م قانون الشفعة السا ( 1) 

إذا  -المالك في األحوال اآلتية : إذا كان العقار المشفوع من المباني أ, من األراضي المعدة للبناء سواء كانت في المدن أو في القرى 

، أو كان حق االرتفاق أل}ض الجار على األ}ض المشفوعة إذا كانت أرض  تفاق على أرض الجاركان لألرض المشفوعة حق إر

 .  ، وتساوي الثمن نصف من ثمن األرض المشفوعة على األقل الجار مالصقة لألرض المشفوعة من جهتين

 .  ب الشفعة إذا لم يطلبها مالك الرقبة نفسه، وله طل : يعد شريكاً في العقار المشفوع من يكون له حق االنتفاع فيه كله أو بعضه 1 م

، ويزيد التنين المدني الجديد على الشفعاء مالك الرقبة  ) ونصوص قانون الشفعة هذه توافق فيم جموعها نصوص التقنين المدني الجديد

 .  والمحتكر (
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وفي التقنين  – 559وفي التقنين المدني الليبي م  –ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين السوري ال مقابل 

 195وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 2215المدني العراقي م 
 (2 )

  . 

، منها اعتبار غريب عن الفقه  خلص من النص سالف الذكر أن المشروع استهدى باعتبارات ثالثة إلثبات صفة الشفيعوي

 . وهذه االعتبارات هي : ، واعتبار مختلف فيه في هذا الفقه اإلسالمي

، وكان مع ذلك اعتباراً  المي، وهذا االعتبار هو الغريب عن الفقه اإلس ) االعتبار األول ( هو لم شتات الملكية بعد تفرقها

، وكان اعتباراً أساسياً الستبقاء الشفعة في لجنة األستاذ كامل صدقي  من هذا القانون ( 1 مسلماً به في قانون الشفعة السابق ) م
 (1 )

  .

، وفي إثبات صفة الشفيع  بةويتمثل هذا االعتبار في إثبات صفة الشفيع لمالك الرقبة حتى يلم شتات الملكية بضم حق االنتفاع إلى الرق

، وفي إثبات صفة الشفيع لكل من مالك الرقبة إذا بيع حق  لصاحب حق االنتفاع حتى يلم شتات الملكية بضم الرقبة إلى حق االنتفاع

لوسيلة جديدة ، وابتغاء  جمعاً لما ترفق من حق الملكية "الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة وهذا ما استحدثه التقنين المدني الجديد 

                                                 

 .  التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري ال مقابل ( 2) 

. ) ب ( للشريك في  : يثبت الحق في الشفعة : ) أ ( لمالك الرقبة إذا بيع كل حق االنتفاع المالبس لها أو بعضه 559التقنين المدني الليبي م 

 .  . ) ج ( لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت كل الرقبة المالبسة لهذا الحق أو بعضها الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي

 .  وال يعطي التقنين الليبي حق الشفعة للجار أصالً () 

. ) ثالثاً (  . ) ثانياً ( للخليط في حق ارتفاق للعقار المبيع : تثبت الشفعة : ) أوالً ( للشريك في العقار الشائع 2215التقنين المدني العراقي م 

. )  وع والمشفوع به من البور أو من األراضي المعدة لبناء الدورللجار المالصق في الحالتين اآلتيتين : ) أ ( إذا كان العقاران المشف

 .  ، ا, كان للجار حق ارتفاق على العقار المبيع ب ( إذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقار الجار

وإذا  - 1.  الشيوع مباشرة، ويأتي في مرتبته بعد الشريك في  يعتبر الشريك في أرض حائط في حكم الشريك في نفس العقار - 2:  2299 م

. ) ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري فيما  ، اعتبر كل منهما جاراً مالصقاً لآلخر كان السفل والعلو لشخصين مختلفين

تفاق للعقار ( يعطي الشفعة للخليط ) الشريك ( في حق ار 1. )  ( ال يعطي للجار حق الشفعة في الحالة الثالثة من أحوالها 2يأتي : ) 

 .  ( يعتبر الشريك في أرض مقام عليها بناء في حكم الشريك في العاقر كله ( 9المبيع ) 

( لمالك الرقبة إذا بيع حق  2) ( : يثبت الحق في الشفعة : )  2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  195قانون الملكية العقارية اللبناني م 

( للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع  1. )  ول البيع كل الحق أو بعضه، سواء تنا االنتفاع فيما يملك رقبته

( لمالك  5. )  ، سواء تناول البيع كل الرقبة أم بعضها ( لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت الرقبة فيما يملك االنتفاع به 9. )  من أجنبي

 21. الصادر في  . ر ل 21اإلجارة الطويلة العينية المنصوص عليها في القرار رقم الرقبة في الحكر أو السطحية أو اإلجارتين أو 

، أو كان حق االرتفاق لعقاره  ، إذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقاره ( للجار المالحق المالك 9. )  2595كانون الثاني سنة 

(  1. )  ملكية الطريق الخاص أو الحائط أو في حق الشرب الخاص ، أو كان لعقاره وللعقار البيع اشتراك في على العقار المبيع

 .  ألصحاب طوابق البناء المتعددة عند بيع أحد هذه الطوابق

( ال يعطي للجار حق الشفعة إال في حالة حق االرتفاق أو االشتراك في حائط  2) ويختلف القانون اللبناني عن التقنين المصري فيما يأتي : ) 

( يعطي لمالك الرقبة حق الشفعة في السطحية واإلجارتين واإلجارة الطويلة واإلجارة العينية  1. )  أو شرب خاص أو طريق خاص

)  . 

،  أنه يرى عدم اإلقرار بحق الشفعة سواء لمالك الرقبة أو لصاحب حق االنتفاع "،  ، في بداية األمر ذكر أحد أعضاء هذه اللجنة ( 1) 

 "، ورأوا  . فعارض أعضاء آخرون هذا الرأي "، إذ أن حق االنتفاع نظام نادر التطبيق في مصر  في ذلك النعدام المصلحة العملية

إنه  ". وقال رئيس اللجنة  "اإلبقاء على حق الشفعة لصالح كل من مالك الرقبة وصاحب حق االنتفاع لجمع الحقين في شخص واحد 

حق الذي يقضي على كثير من المنازعات بجمع عناصر الملكية المجزأة في شخص ، ذلك ال ال يؤيد الرأي القائل بإلغاء حق الشفعة

، وباألغلبية على استبقائه لصاحب حق  . وبعد المناقشة وافقت اللجنة باإلجماع على استبقاء حق الشفعة لمالك الرقبة "واحد 

، فأجاب الرئيس بعدم إمكان التسليم بحق  إلى المحتكر. ثم تسائل أحد األعضاء عما إذا كان حق الشفعة يسري كذلك بالنسبة  االنتفاع

، وأشار مع ذلك إلى حالة بعض المستحكرين المرخص لهم في البناء على أرض  ، ألن الحكر يفترض وجود وقف الشفعة للمحتكر

تراح ) مجموعة األعمال ، فوافقت اللجنة على هذا االق الغير واقترح منح هؤالء حق الشفعة في األرض التي أقاموا عليها مبانيهم

 .  في الهامش ( 919ص  – 995ص  1التحضيرية 
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 "ينتهي بها حق الحكر وهو حق غير مرغوب في بقائه 
 (2 )

  . 

، عدد هؤالء الشركاء كلما  ) واالعتبار الثاني ( هو إبعاد األجنبي من أن يقتحم نطاق الشركاء في الملكية الشائعة والتقليل

ً  ع إلى أجنبي، فثبت للشريك في الشيوع صفة الشفيع إذا بيع شيء من العقار الشائ أمكن ذلك ،  . وهذا االعتبار هو المسلم به اتفاقا

سواء كان ذلك في الفقه اإلسالمي أو كان في التشريعات المتعاقبة الخاصة بالشفعة في التقنين المدني السابق وفي قانون الشفعة 

 .  السابق وفي التقنين المدني الجديد

. وهذا االعتبار مختلف فيه  صفة الشفيع للجار المالك في أحوال ثالث، فتثبت  ) واالعتبار الثالث ( هو منع مضايقات الحوار

. وقد كان هذا  ، أما المذاهب الثالثة األخرى فال تعتبر الجوار سبباً لألخذ بالشفعة ، فالحنفية هم الذين يسلمون به في الفقه اإلسالمي

، فأيده بعض األعضاء وعارضه بعض آخر  االعتبار محالً للمناقشة في لجنة األستاذ كامل صدقي
 (1 )

. وجعل المشروع التمهيدي  

،  ، ثم ألغى أصالً في المشروع النهائي أمام لجنة المراجعة للتقنين المدني الجديد الجوار في أحوال الثالث سبباً لألخذ بالشفعة

اده مجلس النواب كامالً في أحواله الثالث بعد ، وأع وأعادته في إحدى أحواله الثالث لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب

مناقشات طويلة سبقت اإلشارة إليه 
 (9 )

. فأصبح الجوار بجميع أحواله سبباً من أسباب األخذ بالشفعة في  ، وأقر ذلك مجلس الشيوخ 

، كما كان األمر في قانون الشفعة السابق  التقنين المدني الجديد
 (5 )

  . 

، فنستعرضهم هنا بهذا الترتيب الذي يتفاضلون به عند تزاحمهم كما  مدني قد عددت الشفعاء مرتبين 591ولما كانت المادة 

 .  سنرى

                                                 

 .  915ص  – 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

وذلك رغم االعتبارات التي استند إلهيا في تأييد هذا الحق والتي ترجع في  "وقد عارض مقرر اللجنة في إعطاء حق الشفعة للجار  ( 1) 

، إذ أن حق الشفعة ينطوي على اعتداء صارخ على حق الملكية  يخية وأخرى دينية فندها تفصيالً في تقريرهأصلها إلى تقاليد تار

، فإنه يرى  فيما يتعلق بحق الشفعة بالنسبة إلى الجار ". وعقب أحد األعضاء بأنه  "الذي من خصائصه األساسية حرية التصرف 

. ولكن أحد األعضاء  "التي أوحت في الماضي بإقرار هذا الحق قد طرأ عليها التغيير  ، إذ أن التقاليد والعادات االجتماعية استبعاده

 ". وقال رئيس اللجنة مؤيداً لهذا الرأي األخير إنه  رأي اإلبقاء على حق الشفعة لصالح الجار في حالة وجود حق إرتفاق على األقل

. وقال إنه كثيراً ما يحصل في األراضي الزراعية أن توجد  قليرى االعتراف بحق الشفعة للجار في حالة وجود إرتفاق على األ

، وإن وجود هذه االرتفاقات المشتركة يثير مشاكل عدة بين هؤالء المالك  لصالح عدة مالك حقوق إرتفاق للري من ترعة خاصة

، إذ  االرتفاق ولو لم يجمع بينهم الجوارويؤدي أحياناً إلى اضطرابات ربما تيسر اجتنابها بالتسليم بحق الشفعة لكافة المنتفعين بحق 

على هذا بأنه على الرغم مما  ". فعقب أحد األعضاء  "أن التوسع في حق الشفعة في مثل هذه الحالة تقضي به ضرورات عملية 

ار هذا التوسع إذ ، فإنه ال يرى إقر يبدو من أهمية السبب الذي أبداه الرئيس للتوسع في حق الشفعة حتى يشمل الحالة التي نوه عنها

أنه يرى عدم اإلقرار بحق الشفعة لصالح  ". وأضاف أحد األعضاء  "لن يتسنى تنظيم حق الشفعة في مثل هذه الحالة تنظيماً عملياً 

، فإن من المصلحة تقرير حق الشفعة لصالح  لما كان االستغالل الزراعي باهظ التكاليف ". فعقب عضو آخر بأنه  "الجار المالك 

، إلى استبقاء حق الشفعة بالنسبة إلى الجار في حالة وجود حق  ، بأغلبية اآلراء . وانتهت اللجنة "الجار لتخفيف أعباء هذا االستغالل 

، فوافقت اللجنة على هذا  لمشتركة، ورأى قياس هذه الحالة على حالة الملكية ا . وأشار رئيس اللجنة إلى حالة ملكية الطبقات إرتفاق

 .  في الهامش ( 919ص  – 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "الرأي 

 .  في الهامش 215أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

ا إذا ، وال يعتد بم ، ولكن إذا توافرت شروط األخذ بالشفعة جاز األخذ بها والحكمة من الشفعة بسبب الجوار منع مضايقات الجوار ( 5) 

، فإذا لم  ، وبأن الشفعة شرعت لمنع الضرر بسبب الجوار ، وقد قضى حكم قديم بغير ذلك كانت الحكمة قد توافرت أو لم تتوافر

 11، فال شفعة ) مصر الكلية  يحدث ضرر جديد للشفيع بالبيع كما لو كان بيع أفراد عائلة واحدة والمشتري مجاور لكل منهم من قبل

، وعلى العكس من ذلك قضت  . ولكن هذا الحكم لم يكن له صدى في القضاء المصري ( 11ص  25الحقوق  2757نوفمبر سنة 

، فال يجوز دفع دعواه بأن ضرر  محكمة االستئناف الوطنية بأنه إذا توافرت في الشفيع الشرائط المقررة قانوناً ألخذ المبيع بالشفعة

رقم  1المجموعة الرسمية  2755ديسمبر سنة  21تحققاً ) استئناف وطني سوء الجوار الذي شرعت الشفعة من أجل رفعه ليس 

، إال أن الشارع قررها مطلقاً لكل من  . وقضى أيضاً بأنه وإن كانت حكمة الشفعة هي الرغبة في رد أذى الشريك الجديد ( 251

 2المحاماة  2519مايو سنة  21ا الكلية ، وعلى ذلك ال يتوقف قبول دعوى الشفعة على توافر حكمتها ) طنط توافرت فيه شروطها

 .  ( 959ص  11رقم 
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 مالك الرقبة : - 181

بند أ مدني  591) م  "لمالك الرقبة إذا بيع كل حق االنتفاع المالبس لها أو بعضه  "،  ، في المرتبة األولى تثبت صفة الشفيع 

)  . 

إن كانت نادرة الحصول في العمل ، و وهذه الحالة
 (2 )

 .  ، يمكن أن نتصور تحققها في فروض مختلفة 

. فإذا باع صاحب حق االنتفاع  ، وقد رتب عليه حق انتفاع آلخر وأبسط هذه الفروض أن يكون هناك عقار مملوك لشخص

. فإذا ما أخذ هذا الحق  فع في حق االنتفاع المبيع، كان لمالك العقار وقد أصبح بعد ترتيبه لحق االنتفاع مالكاً للرقبة أن يش حقه

. وهذا هو الغرض الذي من أجله أعطى مالك الرقبة الحق في أن  ، وعاد كما كان مالكاً للعقار ملكية تامة بالشفعة لم شتات ملكيته

 .  أخذ حق االنتفاع بالشفعة. وفي هذا الفرض المبسط ال نرى شفيعاً آخر يزاحم مالك الرقبة في  يأخذ بالشفعة حق االنتفاع

. فإذا باع أحد  ، يرتب مالك العقار حق انتفاع لمصلحة شخصين ) أو أكثر ( في الشيوع وفي فرض آخر أكثر تعقيداً 

، فيصبح مالكاً  ، كان لمالك الرقبة أن يشفع في هذه الحصة المبيعة الشريكين حصته الشائع في حق االنتفاع ونفرض أنها النصف

، فإنه تمكن  . وهو إذا لم يكن في هذا الفرض قد لم شتات الملكية على وجه تام ، ومالكاً لرقبة النصف اآلخر ة لنصب العقارملكية تام

. وال يستطيع الشريك اآلخر في حق االنتفاع أن يزاحم مالك الرقبة في أخذ الحصة الشائعة المبيعة في  من لم شتاتها في نصف العقار

 .  ، ألن مالك الرقبة مقدم في الترتيب على الشريك في الشيوع كما سنرى حق االنتفاع بالشفعة

، ويرتب  ، يملك فيه العقار اثنان في الشيوع ) كل بمقدار النصف مثال ( وهناك فرض أكثر تعقيداً من الفرضين المتقدمين

. فإذا باع صاحب حق االنتفاع  رقبة العقار، فيصبحان مالكين في الشيوع ل االثنان معاً على العقار الشائع حق انتفاع لشخص آخر

.  ، فيعودا كما كانا مالكين للعقار ملكية تامة ، فال شك في أن مالكي الرقبة يستطيعان أن يأخذا معاً بالشفعة حق االنتفاع المبيع حقه

للنصف الذي يملكه في  "المالبس  "، إذ هو النصف  كذلك يستطيع أحد مالي الرقبة وحده أن يأخذ بالشفعة نصف حق االنتفاع

، ويبقى المالك اآلخر للرقبة الذي لم يأخذ بالشفعة مالكاً  كما كان مالكاً لنص العقار في الشيوع ملكية تامة $ 951$ ، فيعود  الرقبة

وكاً . وعلى هذا الوجه يكون نصف العقار في الشيوع ممل لنصف الرقبة في حين أن المشتري لحق االنتفاع يستبقى نص هذا الحق

. وقد يعترض  ، والنصف اآلخر يملك رقبته المالك اآلخر ويملك حق االنتفاع فيه المشتري لحق االنتفاع ألحد المالكين ملكية تامة

، إذ هو قد اشترى كل حق االنتفاع ولم يخلص له إال  ، ويتمسك بعدم تفرق الصفقة عليه المشتري لحق االنتفاع على هذه النتيجة

لحالة يكون له الحق في إجبار مالك نصف الرقبة الذي أخذ بالشفعة نصف حق االنتفاع على أن يأخذ أيضاً النصف . ففي هذه ا نصفه

. فإن أخذ مالك نصف الرقبة كل  ، أو أن يترك الشفعة في نصف حق االنتفاع الذي أراد أخذه اآلخر لحق االنتفاع منعاً لتفرق الصفقة

، وإن ترك الشفعة خلص لمشتري حق  ر ملكية تامة ومالكاً لحق االنتفاع في النصف اآلخرحق االنتفاع أصبح مالكاً لنصف العقا

، ويبقى مالكا الرقبة كما هو مالكين للرقبة في الشيوع بعد أن ترك كل منهما حق األخذ  االنتفاع حقه كامالً وال تتفرق عليه الصفقة

بالشفعة 
 (1 )

  . 

                                                 

، فالشفعة تكون في هذه الحالة سبباً لكسب حق االنتفاع  ، بل هو حق االنتفاع ويالحظ أن الذي يملك بالشفعة هنا ليس هو حق الملكية ( 2) 

 .  مدني ( 2/  579) أنظر م 

من هذا  2979، فقد كانت المادة  مدني الجديد كان يتضمن نصاً يقضي بغير هذا الحكموقد قدمنا أن المشروع التمهيدي للتقنين ال ( 1) 

، حقوقاً  ، غير الحق الذي يجوز أخذه بالشفعة ال شفعة إن شمل البيع في نفس الوقت وبثمن واحد - 2 "المشروع تنص على أنه 

، فإن لهؤالء  أشخاص متعددون وبيع كل الرقبة أو كل المنفعةإال أنه إذا كان يملك المنفعة أو الرقبة  - 1.  أخرى ال شفعة فيها

 ". وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في الفرض الذي نحن بصدده :  "األشخاص أن يطلبوا األخذ بالشفعة مجتمعين 

يستطيع أن يشفع وحده في الجزء من ، فإن أحداً من أصحاب الرقبة ال  إذا كان يملك الرقبة أشخاص متعددون وبيع حق المنفعة كله

، كما ال يستطيع أن يشفع وحده في حق المنفعة كله ألنه ال يملك  حق المنفعة الذي يقابله ما يملك من الرقبة حتى ال تتجزأ الصفقة

الصفقة في هذه ، ألن  . ولكن يجوز ألصحاب الرقبة مجتمعين أن يطلبوا األخذ بالشفعة في حق المنفعة كله الشفعة في بعض أجزائه

، وترك  . وذكرنا أن لجنة مجلس الشيوخ انتهت إلى حذف هذا النص "الحالة ال تتجزأ كما أن كل جزء من حق المنفعة مشفوع فيه 

،  . وقررنا أن الرأي الذي يتمشى مع ما يسير عليه القضاء هو جواز األخذ بالشفعة فيما تتوافر فيه الشروط حكمه الجتهاد القضاء

. وقد اختلف الفقه  ، فيتحتم عندئذ أن يأخذ الشفيع بالشفعة في العقار كله لم يتمسك المشتري بعدم تفريق الصفقة عليهوذلك ما 

، ورأي يذهب إلى العمل بالنص الذي حذفته لجنة مجلس الشيوخ  ( 111فقرة  1، فرأي يقول بذلك ) محمد علي عرفة  المصري

 .  في آخرها 215وأنظر آنفاً فقرة  –(  115فقرة  بالرغم من حذفه ) عبد المنعم فرج الصدة
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، ويرتبان معاً حق  يملك العقار مالكان في الشيوع ) كل بمقدار النصف مثالً (، هو أن  يبقى أن نستعرض فرضاً أخيراً 

،  . فإن باع أحد صاحبي حق االنتفاع النصف الشائع الذي له االنتفاع في هذا العقار لمصلحة شخصين في الشيوع كل بمقدار النصف

. كذلك يستطيع أحد مالكي الرقبة وحده أن  يملك األخذ بالشفعة، ألن كال منهما  جاز لمالكي الرقبة أن يأخذا معاً هذا النصف بالشفعة

. وإذا باع صاحبا حق االنتفاع كل الحق لمشتر  ، وال يستطيع المشتري أن يعترض ألن الصفقة لم تتفرق عليه يأخذ هذا النصف

، إال  االنتفاع المالبس لحقه في الرقبة ، وجاز ألحدهما أن يأخذ بالشفعة نصف حق ، جاز لمالكي الرقبة أن يأخذاه معاً بالشفعة واحد

إذا تمسك المشتري بعدم تفرق الصفقة فيتحتم عندئذ على مالك نصف الرقبة إما أن يأخذ كل حق االنتفاع أو أن يترك األخذ بالشفعة 

أصالً 
 (2 )

  . 

 الشريك في الشيوع – 181

 591 ) م "للشريك في الشيوع إذا بعي شيء من العقار الشائع إلى أجنبي  "،  ، في المرتبة الثانية : وتثبت صفة الشفيع 

،  . ويخلص من النص أن هناك عقاراً شائعاً وأن أحد الشركاء في الشيوع باع حصته الشائعة أو شيئاً منها إلى أجنبي بندب مدني (

( أن يكون هناك عقار  2. فيجب إذن : )  ئعة المبيعةفيكون للشركاء في الشيوع اآلخرين أو ألي منهم أن يأخذ بالشفعة الحصة الشا

 .  ( وأن يكون البيع األجنبي 9. )  ( وأن يبيع أحد الشركاء حصته الشائعة 1. )  شائع

يجب أن يكون هناك عقار شائع 
 (1 )

  ً ،  ، ثم قسم إلى أجزاء مفرزة لكل شريك جزء مفرز اختص به . فالعقار الذي كان شائعا

عة بسبب الشركة في الشيوع ال تكون فيه شف
 (9 )

، لم يكن لآلخرين أنيشفعوا فيه باعتبارهم شركاء  . وإذا باع أحد منهم جزءه المفرز 

                                                 

. وقد قضت  وتسري األحكام التي قدمناها على حق االستعمال وحق السكنى في األحوال آلت يجز فيها النزول عن هذين الحقين ( 2) 

)  "صريح أو مبرر قوي ، إال بناء على شرط  ال يجوز النزول عن حق االستعمال أو عن حق السكنى "مدني على أنه  551المادة 

حسن كيرة  – 929ص  215منصور مصطفى منصور فقرة  – 119عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 11أنظر إسماعيل غانم ص 

 .  ( 1ص 

، ومن وقت التسجيل  وقد قضت محكمة النقض بأن الشريك هو المالك على الشيوع وإذ كان المشتري ال يكون مالكاً إال بتسجيل عقده ( 1) 

، إذا نفى حق الشفيع في الشفعة على أساس أن تسجيل عقده لصحة شائعة في القطعة التي بها األطيان المشفوعة  ، فإن الحكم قبله ال

ص  925رقم  9مجموعة عمر  2557مايو سنة  19ال حق لعقد البيع الصادر إلى المشفوع منه ال يكون قد أخطأ ) نقض مدني 

 .  599ص  111عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 522ص  195قرة ف 1. وأنظر محمد علي عرفة  ( 117

، وقبل أن يسجل عقد شرائه باع شريك آخر حصته الشائعة في هذا العقار لمشتر  والمفروض هنا أن شخصاً اشترى حصة شائعة في عقار

لم يصبح مالكاً للحصة الشائعة التي ، فتذهب محكمة النقض إلى أن هذا المشتري األول  ، ثم سجل المشتري األول عقد لشرائه آخر

. فتكون ملكيته للحصة الشائعة المشفوع بها الحقة لبيع الحصة الشائعة  ، إال من وقت التسجيل ، بالنسبة إلى المشتري اآلخر شاتراها

 .  ، ومن ثم ينتفي حق الشفعة المبيعة للمشتري اآلخر

، وأن المشتري إذا سجل عقد شرائه أصبح مالكاً للعقار الذي اشتراه من وقت البيع ال  دينونحن نرى أن للتسجيل أثراً رجعياً فيما بين المتعاق

فقرة  5في البيع الذي تم تسجيله ) أنظر الوسيط  "الغير  "، وذلك بالنسبة إلى البائع وإلى كل شخص ال يعتبر من  من وقت التسجيل

، ال  ، يكون قد أصبح مالكاً من وقت البيع المشتري األول عقد شرائه، لما سجل  . وفي الفرض الذي نحن بصدده وما بعدها ( 171

، وكذلك بالنسبة إلى المشتري اآلخر للحصة الشائعة األخرى المشفوع فيها ألن هذا  ، بالنسبة إلى البائع له من وقت التسجيل

ية المشتري األول للحصة الشائعة التي شاتراها . ومن ثم تكون ملك بالنسبة إلى البيع األول "الغير  "المشتري اآلخر ال يعتبر من 

. ونظير ذلك  ، فيكون للمشتري األول أن يشفع في الحصة الشائعة المبيعة للمشتري اآلخر سابقة على البيع الصادر للمشتري اآلخر

. فلو  الشفعة ثم سجل عقده، فطالب األخذ ب ، وبيع عقار مجاور لعقاره توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة مشتر لعقار لم يسجل عقده

، وألمكن  ، العتبر المشتري مالكاً للعقار المشفوع به قبل بيع العقار المشفوع فيه أخذنا باألثر الرجعي على الرأي الذي نذهب إليه

رقم  9ة عمر مجموع 2551نوفمبر سنة  12وهذا ما فعلته محكمة النقض هنا أيضاً )  –. أما إذا أنكرنا األثر الرجعي  األخذ بالشفعة

مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27 – 91ص  1رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة  7 – 199ص  221

، فال يمكنه األخذ بالشفعة )  فإن المشتري ال يعتبر مالكاً للعقار المشفوع به إال بعد بيع العقار المشفوع فيه –(  999ص  71رقم  9

 .  ( 917ص  – 911ص  175فقرة  5الوسيط أنظر في تفصيل ذلك 

، وله أن يثبته بجميع طرق  ، فعليه أن يثبت ذلك وإذا ادعى المشتري وقوع القسمة وأن الشفيع ليس شريكاً في الشيوع بعد وقوعها ( 9) 
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ً  في الشيوع . وعلى ذلك إذا جاز ألحد منهم أن يأخذ بالشفعة الجزء  ، فهم بعد القسمة لم يعودوا شركاء في الشيوع بل أصبحوا جيرانا

. وال يجعل الحائط المشترك الفاصل بين  يجوز له ذلك باعتباره جاراً إذا استوفى سائر شروط الجار فيما سنبينه، فإنما  المفرز المبيع

، بل يكون كل مالك  ، ألن الشركة هنا مقصورة على الحائط وليست في ذات العقار عقارين هذين العقارين شائعين بين مالكيهما

ر إذا توافرت شروطه ، ويشفع بالجوا منهما جاراً للمالك اآلخر
 (2 )

. كذلك إذا كان هناك فناء مشترك أو طريق مشترك أو مجرى  

مشترك 
 (1 )

، والشفعة في كل منهما تكون بالجوار إذا توافرت  ، فالعقاران ال يكونان شائعين بل يكونان متجاورين بين عقارين 

 .  شروطه

، فقد قدمنا في الجزء الثامن من الوسيط  اً مفرزاً من المال الشائع. فإذا باع جزء ويجب أن يبيع أحد الشركاء حصته الشائعة

، يكون يغر  أن هذا البيع وإن كان صحيحاً فيما بين المتعاقدين فيما لو كان المشتري يعلم أن البائع للجزء المفرز إنما يملك في الشيوع

. وقررنا أنه ال يجوز ألحد من هؤالء  ى الشيوع معهم، فال يصبح المشتري مالكاً عل نافذ في حق الشركاء المشتاعين اآلخرين

الشركاء المشتاعين أن يستعمل حق االسترداد لهذا الجزء المفرز المبيع فيما لو كان جزءاً مفرزاً في مال منقول أو في مجموع من 

، ألن حق االسترداد  مفرز المبيع، بل وال يجوز أن يسترد من المشتري حتى الحصة الشائعة التي للشريك البائع في الجزء ال المال

. وما قررناه فيما يتعلق باستعمال حق االسترداد هناك نقرره فيما يتعلق  إنما يكون في بيع حصة شائعة وال يكون في بيع شيء مفرز

 تجوز ، وال ، فال يجوز لشريك في الشيوع أن يشفع في جزء مفرز من العقار الشائع باعه شريك آخر باستعمال حق الشفعة هنا

 "إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي  ". ويجب تفسير عبارة  الشفعة إال إذا بيعت حصة شائعة في العقار ال جزء مفرز فيه

بيع شيء  "، فيكون المقصود من عبارة  مقصود به حصة شائعة "شيء  "، بأن لفظ  بند ب مدني فيما رأينا 591الواردة في المادة 

. وكما ال يجوز للشريك المشتاع أن يشفع في جزء مفرز من العقار الشائع باعه  بيع حصة شائعة في هذا العقار "ع من العقار الشائ

، كذلك ال يجوز للمشتري لهذا الجزء المفرز أن يشفع في حصة شائعة من الشيوع مع الشركاء المشتاعين كما سبق  شريك آخر

، فال يجوز له أن يشفع في حصة شائعة في العقار باعها شريك مشتاع  القول
 (9 )

. وإذا اشترى هذا المشتري بعد ذلك حصة شائعة  

، وال يحتج عليه المشتري بأنه هو نفسه شريك  ، جاز له ذلك ، وأراد أحد الشركاء اآلخرين أخذ هذه الحصة بالشفعة في نفس العقار

                                                                                                                                                                    

مايو سنة  92) نقض مدني  . وال يعتبر تأجير أحد الشركاء في الشيوع المال الشائع كله أ وبعضه دليالً على وقوع القسمة اإلثبات

، إذ قرر عدم حصول قسمة  . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم ( 591ص  259رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592

 –، قد أقام قضاه على ما حصلته المحكمة تحصيالً سائغاً من أن األعمال المادية التي أثبتها خبير الدعوى  في العقار المشفوع به

، فإن النعي على هذا الحكم القصور في التسبيب استناداً إلى أنه لم يرد  غير قاطعة في إفادة هذا المعنى –استحداث مبان بالمنزل 

، هذا النعي يكون في غير محله )  ، وألنه نسخ محضر مناقشة الخبير على المطاعن التي وجهها الطاعن إلى الخبير وإلى أعماله

. وقضت أيضاً بأنه  وهو الحكم السابق اإلشارة إليه ( 591ص  259رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592ة مايو سن 92نقض مدني 

إذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان ) المشفوع ضدهما ( في دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع في 

، وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيساً على ما  ن الشفيعة بشرائها لذلك القدراألطيان التي يقع بها القدر المشفوع فيها وأنهما يفضال

استظهرته من المستندات التي قدمت لها استظهاراً صحيحاً من زوال حالة الشيوع التي كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة وإقرار 

ن قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها وعند تحرير العقد ، وإعمالهما مقتضاه م ، وارتضائهما له الطاعنين للقسمة التي تمت بموجبه

، وقد أقامت حكمها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة  النهائي المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية

مجموعة  2595سنة  يناير 29، فإن النص على حكمها بالقصور والتناقض يكون في غير محله ) نقض مدني  التي خلصت لها

 .  ( 59ص  9رقم  29أحكام النقض 

 .  595ص  111عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 19إسماعيل غانم ص  ( 2) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان المشتري ال يعدو أن يكون شريكاً على الشيوع في مجرى معد للري يشق األطيان المبيعة  ( 1) 

وضع ال يصح أن يوصف به المشتري بأنه شريك في الشيوع في جميع العقار المبيع برفعه إلى مصاف ، فإن هذا ال موضوع الشفعة

 255رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  19الشريك على الشيوع الذي له حق أخ العقار المبيع بالشفعة ) نقض مدني 

،  بيع على األرض وعلى جزء مشاع من آلة الري التي ترويهاوقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا وقع ال –(  2921ص 

ديسمبر سنة  17، إذ هو ليس شريكاً في األرض ) استئناف مختلط  فليس للشريك في ملكية اآللة وحدها أخذ األرض المبيعة بالشفعة

 .  595ص  111عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 975وأنظر عبد المنعم البدراوي فقرة  –(  91ص  27م  2599

 .  295ص  12رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  99نقض مدني  ( 9) 
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الشائعة بحجة أنه سبق له أن اشترى الجزء المفرز حتى ال يجوز لشريك أن يأخذ منه بالشفعة  مشتاع مثله قبل شرائه للحصة
 (2 )

  . 

، لما جاز  . فلو باع الشريك المشتاع حصته الشائعة لشريك مشتاع مثله ويجب أخيراً أن يكون بيع الحصة الشائعة ألجنبي

. ذلك أن بيع الحصة الشائعة التي يراد أخذها بالشفعة يجب أن يكون  عةلشريك مشتاع ثالث أخذ هذه الحصة الشائعة المبيعة بالشف

،  للشريك في الشيوع "بند ب مدني إذ تقول كما رأينا :  591، وهذا هو صريح نص المادة  صادراً إلى أجنبي ال إلى شريك مشتاع

فإذا كان المشتري قد توافرت  "تنص على ما يأتي : مدني  9/  591. هذا إلى أن المادة  "إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي 

 ً ،  ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى . بمقتضى نص المادة السابقة فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعا

، فضل على شفيع هو مثله  يوع. فإذا كان المشتري للحصة الشائعة هو نفسه شريك في الش "ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى 

. وإنما يأخذ الشريك في الشيوع الحصة الشائعة المبيعة بالشفعة إذا كان الذي اشترى هذه  شريك في الشيوع ألنه شفيع من طبقته

، ألن الشفيع هنا يكون من طبقة أعلى فيتقدم المشتري  الحصة أجنبياً أي غير شريك في الشيوع
 (1 )

المعقول هو . ولم يكن هذا الحكم  

، فقد كانت نصوص هذه التشريعات غير واضحة في هذا  السائد في عهد التقنين المدني السابق وال في عهد قانون الشفعة السابق

. فكان  ، بل يتقاسمان الصفقة معاً  . وساد في عهدها الرأي العكسي الذي يجعل الشريك المشتري ال يتقدم على الشركي الشفيع المعنى

، بل كان يجوز األخذ  ذن أن يكون بيع الحصة الشائعة صادراً إلى أجنبي كما اشترط ذلك صراحة التقنين المدني الجديدال يشترط إ

. وكان هذا الرأي العكسي يدعمه الفقه اإلسالمي في مختلف  بالشفعة من المشتري لحصة شائعة ولو كان هو نفسه شريكاً في الشيوع

، وأقرته محكمة النقض في أحكام متعاقبة  لقضاء، كما كان يدعمه الفقه وا مذاهبه
 (9 )

. وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل أوفى عند  

 .  الكالم في تزاحم الشفعاء

. ونحدد  وقد رأينا فيما تقدم أن الشرط األول ألخذ الشريك في الشيوع الحصة الشائعة بالشفعة هو أن يكون هناك عقار شائع

، العقار المملوك ملكاً تاماً لعدد من الشركاء  ، بطبيعة الحال . يشمل العقار الشائع أول ما يشمل بالعقار الشائعاآلن ما هو المقصود 

، فتكون رقبة العقار عقاراً شائعاً إذا كانت مملوكة لعدد من  . ولكنه يشمل أيضاً رقبة العقار إذا انفصل عنها حق االنتفاع في الشيوع

، فيكون حق االنتفاع بعقار عقاراً شائعاً إذا كان هذا  شمل أخيراً حق االنتفاع بعقار إذا انفصلت عنه الرقبة. وي الشركاء في الشيوع

الحق مملوكاً لعدد من الشركاء في البيوع 
 (5 )

، وبين مالك الرقبة  . ويجب أن نميز تمييزاً دقيقاً بين مالك الرقبة باعتباره مالكاً للرقبة 

 591، ونص المادة  . فمالك الرقبة باعتباره مالكاً للرقبة ال يتقدم كشفيع إال إذا كان يشفع في حق االنتفاع لشيوعباعتباره مالكاً في ا

. أما  "، إذا بيع كل حق االنتفاع المالبس لها أو بصفة  يثبت حق الشفعة لمالك الرقبة "بند أ مدني صريح في هذا المعنى إذ يقول : 

، فإنه يتقدم كشفيع باعتباره مالكاً في الشيوع لعقار شائع هو  حصة شائعة في هذه الرقبة ال في حق االنتفاع، إذا شفع في  مالك الرقبة

. وإذا تقدم مالك الرقبة يشفع في حق االنتفاع باعتباره مالكاً للرقبة كانت له المرتبة األولى بين  ، ال باعتباره مالكاً للرقبة الرقبة

ع في حصة شائعة في الرقبة باعتباره مالكاً في الشيوع فإن مرتبته بين الشفعاء تكون هي المرتبة الثانية ال ، أما إذا تقدم يشف الشفعاء

، وبين صاحب حق االنتفاع  . ويجب كذلك أن نميز تمييزاً دقيقاً بين صاحب حق االنتفاع باعتباره صاحب حق انتفاع المرتبة األولى

، ونص  االنتفاع باعتباره صاحب حق انتفاع ال يتقدم كشفيع إال إذا كان يشفع في الرقبة . فصاحب حق باعتباره مالكاً في الشيوع

، إذا يبعث كل الرقبة المالبسة  يثبت حق الشفعة لصاحب حق االنتفاع "بند ج مدني صريح في هذا المعنى إذ يقول :  591المادة 

                                                 

 –في الهامش  992فقرة  7وأنظر الوسيط  – 2271ص  259رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يونيه سنة  19نقض مدني  ( 2) 

منصور مصطفى  – 595ص  – 597ص  117عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 15إسماعيل غانم ص  – 155شفيق شحاتة فقرة 

وأنظر عكس ذلك وأنه تجوز الشفعة في بيع الجزء المفرز من العقار  – 9ص  – 5حسن كيرة ص  – 929ص  299منصور فقرة 

عبد المنعم البدراوي  – 959ص  – 955ص  192عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 521ص  199فقرة  1الشائع : محمد علي عرفة 

 .  599 ص 951فقرة 

، ويستطيع أحد  ، فإنه يعتبر مع ذلك أجنبياً بالنسبة إلى الشركاء في الشيوع فلو كان المشتري جاراً توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة ( 1) 

الشريك في ، وألنه إذا كان الجار شفيعاً فإن  ، ألن البيع صادر ألجنبي هؤالء الشركاء أن يأخذ منه الحصة الشائعة المبيعة بالشفعة

 .  الشيوع في طبقة أعلى من طبقته فيستطيع األخذ منه بالشفعة

ص  225رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  9 - 195ص  112رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  92نقض مدني  ( 9) 

 .  275ص  99رقم  5. مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  22 – 111

، إذ تقول الفقرة األولى من المادة  ، فهذا ثابت بصريح النص ق الرقبة في عقار وحق االنتفاع في عقار يعتبر عقاراً أما أن كالً من ح ( 5) 

 .  "يعتبر ماالً عقارياً كل حق عيني يقع على عقار  "مدني :  79
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، فإنه يتقدم كشفيع باعتباره  صة شائعة في حق االنتفاع ال في الرقبة، إذا شفع في ح . أما صاحب حق االنتفاع "لهذا الحق أو بعضها 

، ال باعتباره صاحب حق انتفاع  مالكاً في الشيوع لعقار شائع هو حق االنتفاع
 (2 )

. وإذا تقدم صاحب االنتفاع يشفع في الرقبة  

دم يشفع في حصة شائعة في حق شائعة في حق االنتفاع ، أما إذا تق باعتباره صاحب حق انتفاع كانت له المرتبة الثالثة بين الشفعاء

 .  باعتباره مالكاً في الشيوع فإن مرتبته بين الشفعاء تكون هي المرتبة الثانية ال المرتبة الثالثة

، وقد يملكها عدة  ويخلص من ذلك أمران : ) األمر األول ( أن رقبة العقار التي انفصل عنها حق االنتفاع هي نفسها عقار

،  ( شريك مشتاع في الرقبة غير الشريك البائع 2، كان لها شفيعان : )  . فإذا بيعت حصة شائعة في هذه الرقبة كاء في الشيوعشر

.  ، أي باعتباره شفيعاً في المرتبة الثانية ويشفع باعتباره مالكاً في الشيوع
 (1 )

، وهو الحق الذي انفصل عن  صاحب حق االنفتاع 

. فإذا تزاحم هذان الشفيعان قدم من كان  ، أي باعتباره شفيعاً في املرتبة الثالثة صاحبه باعتباره صاحب حق انتفاع، ويشفع  الرقبة

، ومن ثم يقدم الشركي المشتاع فيالرقبة وهو في المرتبة الثانية على صاحب حق االنتفاع وهو في المرتبة الثالثة  في مرتبة أعلى
 (9 

)
. فإذا بيعت حصة  ، وقد يملكه عدة شركاء في الشيوع حق االنتفاع الذي انفصل عن الرقبة هو نفسه عقار. ) واألمر الثاني ( أن  

، ويشفع مالكه باعتباره  ، وهي الحق الذي انفصل عنه حق االنتفاع ( مالك الرقبة 2، كان لها شفيعان : )  شائعة في حق االنتفاع

، ويشفع باعتباره مالكاً  ( شريك مشتاع في حق االنتفاع غير الشريك البائع 1. )  بة األولى، أي باعتباره شفيعاً في المرت مالكاً للرقبة

، ومن ثم يقدم مالك الرقبة  . فإذا تزاحم هذان الشفيعان قدم من كان فيم رتبة أعلى ، أي باعتباره شفيعاً في المرتبة الثانية في الشيوع

 .  ي حق االنتفاع وهو في المرتبة الثانيةوهو في المرتبة األولى على الشريك المشتاع ف

                                                 

يأخذ بالشفعة حصة شائعة في حق  وهناك خالف في الرأي فيما إذا كان للشريك المشتاع في حق االنتفاع الوارد على عقار أن ( 2) 

 .  االنتفاع يبيعها شريك آخر في هذا الحق األجنبي

،  مدني خولت الشركي في الشيوع حق الشفعة إذا بعي شيء من العقار الشائع إلى أجنبي 591ألن المادة  "فرأي يذهب إلى عدم الجواز 

ما أن صاحب حق االنتفاع ال يكون له الحق في الشفعة إال إذا بيعت . ك فالذي له الحق هو الشريك في الملك ال الشريك في االنتفاع

) محمد كامل  "، وقد خول هذا الحق كما خوله مالك الرقبة عند بيع حق االنتفاع لحكمة هي جمع ما تفرق في حق الملكية  الرقبة

لشفعة إذا باع الشركي اآلخر حقه لما ولو قصد القانون إعطاء الشريك في االنتفاع الحق في ا ".  ( 255ص  125فقرة  9مرسي 

. وعلى حق مالك الرقبة في  . . ، وهو قد نص صراحة على حق المنتفع في الشفعة إذا بيعت الرقبة أعوزه النص على ذلك صراحة

أن الشفعة رخصة  ، ومن المعلوم . ولكنه لم يذكر الشريك الذي له حصة في حق االنتفاع المبيع . الشفعة إذا بيع االنتفاع المالبس لها

،  . ومن جهة أخرى فإن الشفعة ال تكون إال طريقاً من طرق الملك ، ومن ثم ال يجوز التوسع في النصوص الخاصة بها استثنائية

 .  ( 592ص  959) عبد المنعم البدراوي فقرة  "، واالستثناء يجب أن يكون صريحاً  وهي ليست طريقة لكسب االنتفاع إال استثناء

بأن الشريك في حق االنتفاع أن يأخذ بالشفعة حصة شائعة في  –كما قررنا في المتن  –، ويقول  الرأي السائد هو عكس الرأي المتقدمولكن 

عبارة الشريك في الشيوع تشمل الشريك في حق االنتفاع كما تشمل الشريك في حق  "، ألن  حق االنتفاع يبيعها شريك آخر ألجنبي

، والمصلحة في استبعاد األجنبي عند قيام حالة الشيوع متحققة في حالة االنتفاع كما هي  شريك في العقار المبيع، ألن كليهما  الملكية

، ويكون الشفيع في  . وعلى ذلك يمكن القول بأن حق االنتفاع قد يكسب في هذه الصورة من طريق الشفعة . . متحققة في حالة الملكية

وأنظر في هذا المعنى : محمد علي عرفة  –(  112ص  151) شفيق شحاتة فقرة  "الك العقار هذه الحالة صاحب حق االنتفاع ال م

منصور مصطفى  – 111عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 17إسماعيل غانم ص  – 199عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 191فقرة  1

، هو عدم التمييز بين صاحب حق  ، في رأينا سألة. والذي أوجد اللبس في هذه الم 9حسن كيرة ص  – 921ص  299منصور فقرة 

، وبين صاحب حق االنتفاع وهو يشفع كشريك مشتاع  بند ج مدني 591االنتفاع وهو يشفع في الرقبة وقد نص على ذلك في المادة 

 .  ب مدني بند 591في حصة شائعة في حق االنتفاع وشأنه في ذلك هو شأن الشركاء في الشيوع وقد نص على ذلك في المادة 

مدني ينزل الشريك في الشيوع إلى المرتبة الثالثة ويرفع صاحب حق االنتفاع إلى  591وكان المشروع التمهيدي لنص المادة  ( 1) 

، على  ، قدم صاحب حق االنتفاع على الشريك المشتاع في الرقبة ، فكانا إذا تزاحما في الفرض الذي نحن بصدده المرتبة الثانية

 .  ، عند الكالم في تزاحم الشفعاء . وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل أوفى اه في المتنعكس ما قدمن

مدني ينزل الشريك في الشيوع إلى المرتبة الثالثة ويرفع صاحب حق االنتفاع إلى  591وكان المشروع التمهيدي لنص المادة  ( 9) 

، على  ، قدم صاحب حق االنتفاع على الشريك المشتاع في الرقبة ه، فكانا إذا تزاحما في الفرض الذي نحن بصدد المرتبة الثانية

 .  ، عند الكالم في تزاحم الشفعاء . وسنعود إلى هذه المسألة بتفصيل أوفى عكس ما قدمناه في المتن
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  صاحب حق االنتفاع - 182

 ) م "لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت كل الرقبة المالبسة لهذا الحق أو بعضها  "،  ، في المرتبة الثالثة ، وتثبت صفة الشفيع

،  لذلك يأتي في المرتبة الثالثة كما قدمنا. ويخلص من هذا النص أن صاحب حق االنتفاع هنا يشفع في الرقبة و بند ج مدني ( 591

أما إذا كان يشفع في حصة شائعة في حق االنتفاع فإنه يشفع فيها كشريك في الشيوع ويأتي في المرتبة الثانية شأنه في ذلك شأن سائر 

 .  الشركاء في الشيوع كما سبق القول

وقد تقدم الكالم في صاحب حق االنتفاع عندما يشفع في حصة شائعة في هذا الحق عند الكالم في شفعة الشريك في الشيوع 
 (

2 )
، والذي يعنينا هنا هو الكالم في صاحب حق االنتفاع عندما يشفع في الرقبة  

 (1 )
، كما تدرجنا في  . ونتدرج في الفروض هنا 

ك الرقبة في حق االنتفاع الفروض بالنسبة إلى شفعة مال
 (9 )

  . 

، فأصبح مالك  ، وقد رتب عليه حق انتفاع لمصلحة شخص آخر فأبسط الفروض هو أن يكون هناك عقار مملوك لشخص

 ، فلم بذلك ، كان لصاحب حق االنتفاع أن يشفع في الرقبة المبيعة العقار مالكاً لرقبته فقطز فإذا باع هذا األخير الرقبة التي يملكها

 .  . وهذا هو الغرض الذي أعطى صاحب حق االنتفاع الشفعة في الرقبة شتات الملكية إذ يصبح مالكاً للعقار ملكية تامة

، فيصبحان  ، ويرتبان عليه حق انتفاع لمصلحة شخص واحد وفي يفرض ثان أكثر تعقيداً يملك العقار شخصان في الشيوع

، كان لهذا النصف  . فإذا باع أحدهما النصف الذي يملكه في الرقبة لكل منهما النصف، ونفرض أن  مالكين لرقبة العقار في الشيوع

شفيعان كما قدمنا 
 (5 )

، فإذا لم  ، مالك النصف اآلخر للرقبة ويعتبر شريكاً في الشيوع وهو مقدم إذ هو في المرتبة الثانية من الشفعاء 

. فإذا أخذ صاحب حق االنتفاع النصف  تال في المرتبة الثالثة بين الشفعاءيأخذ بالشفعة جاز أن يأخذ بها صاحب حق االنتفاع وهو 

، ويظل صاحب حق انتفا في  ، لم شتات ملكية العقار في نصفه إذ يصبح مالكاً ملكية تامة لهذا النصف المبيع من الرقبة بالشفعة

تتلوها خطوة أخرى إذا باع مالك النصف اآلخر من  ، قد . فهذه على كل حال خطوة نحو لم شتات الملكية النصف الثاني من العقار

، فيأخذه بالشفعة صاحب حق االنتفاع في هذا النصف من الرقبة باعتباره صاحب حق انتفاع يشفع في  الرقبة النصف الذي يملكه

ذلك باعتباره شريكاً في ، بل يستطيع أن يأخذه قبل ذلك باعتباره شريكاً في الرقبة إذ قد سبق له أن شفع في نصفها ويكون  الرقبة

 .  ، ويلم شتات الملكية على وجه كامل ، فيملك في الحالين العقار كله ملكية تامة الشيوع

، يملك فيه العقار شخص واحد ويرتب عليه حق انتفاع لشخصين في  والفرض الثالث األكثر تعقيداً من الفرضين المتقدمين

، فال شك في أن صاحبي حق االنتفاع لهما  . فإذا باع هذه الرقبة بذلك مالكاً لرقبة العقار، فيصبح  الشيوع ) لكل منهما النصف مثالً (

                                                 

 .  272أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

عما إذا كان من  ". فتساءل الرئيس  في الرقبةوقد ناقشت لجنة األستاذ كامل صدقي أحقية صاحب حق االنتفاع في أن يشفع  ( 1) 

، على أن يقصر حقه في الشفعة على  المستحسن منح حق الشفعة لصاحب حق االنتفاع ولو انصب حقه على جزء من العقار المبيع

النتفاع إال إذا عدم منح حق الشفعة لصاحب حق ا ". فرأي أحد األعضاء  "جزء من ملكية الرقبة الذي ينصب عليه حقه في االنتفاع 

، وذلك درءاً للمشاكل والصعوبات التي قد تعرض في  ، وعدم التسليم بهذا الحق إذا تعدد أصحاب حق االنتفاع كان هو المنتفع الوحيد

، ألنها تؤدي إلى التدخل في الملكية في حين  فكرة تقرير حق الشفعة لصاحب حق االنتفاع ". وعارض عضو آخر  "مثل هذه الحالة 

، وخاصة فإن حقه وهو في األصل موقوت بحياته ال يتأثر بما قد  قد يكون من المتعين بقاؤه بعيداً عن كل تعاقد يمس ملكية الرقبة أنه

، ألنه يكاد في  إنه يرى عدم االعتراف بحق الشفعة لصاحب حق االنتفاع ". ثم قال أحد األعضاء  يطرأ على ملكية الرقبة من تغيير

وهنا أشار الرئيس إلى سبق موافقة اللجنة في الجلسة الماضية على االعتراف بحق الشفعة  ".  "اً في مصر الواقع يكون معدوم

، غال أنه يحسن عدم العدول  ، وأضاف أن قرارات اللجنة بطبيعتها غير النهائية بل هي مؤقتة وقابلة للتعديل لصاحب حق االنتفاع

. ومع ذلك فهو يتقرح إمعاناً في التضييق من هذا  األخيرة بالنسبة لصاحب حق االنتفاع عن الرأي الذي انتهت إليه اللجنة في الجلسة

لصاحب حق االنتفاع إذا بيع الجزء من الرقبة  - 9 "الحق النص التالي عوضاً عن النص الذي أقرته اللجنة في الجلسة األخيرة : 

لصاحب حق االنتفاع إذا بيعت الرقبة المالبسة لهذا الحق إلى أجنبي  ". واقترح أحد األعضاء الصيغة اآلتية :  "المالبس لهذا الحق 

، وانتهت اللجنة إلى الموافقة على  . ثم عاد أحد األعضاء إلى مناقشة هذا النص األخير . فوافقت اللجنة على هذا النص األخير "

) مجموعة  "الجزء من الرقبة المالبس لهذا الحق لصاحب حق االنتفاع في حالة ما إذا لم يقع البيع إال على  - 9 "النص اآلتي : 

 .  في الهامش ( 915ص  – 911ص  1األعمال التحضيرية 

 .  279أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  272أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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. كذلك يستطيع أحد صاحبي حق االنتفاع أن  ، فيصبحا مالكين مناصفة للعقار ملكية تامة أن يشفعا معاً في الرقبة كل بقدر النصف

، ويبقى  ، فيصبح مالكاً لنصف العقار في الشيوع ملكية تامة حق االنتفاعيأخذ بالشفعة نصف الرقبة المالبس للنصف الذي يملكه في 

النصف اآلخر من العقار مقسماً بين صاحب حق االنتفاع اآلخر والمشتري لكل الرقبة وقد أصبح اآلن ال يملك إال نصفها بعد أن أخذ 

، إذ هو قد اشترى كل الرقبة ولم يخلص  لصفقة عليه. وقد يعترض هذا المشتري على ذلك متمسكاً بعدم تفرق ا منه النصف بالشفعة

نصف حق االنتفاع الذي أخذ بالشفعة نصف الرقبة على أن  $ 991$ . ففي هذه الحالة يكون له الحق في إجبار صاحب  له إال نصفها

. فإن أخذ صاحب نصف  ه، أو أن يترك الشفعة في نصف الرقبة الذي أراد أخذ يأخذ النصف اآلخر في الرقبة منعاً لتفرق الصفقة

، خلص لمشتري  . وإن ترك الشفعة ، أصبح مالكاً لنصف العقار ملكية تامة ومالكاً للرقبة في النصف اآلخر حق االنتفاع كل الرقبة

الشيوع بعد ، وظل مالكاً حق االنتفاع كما هما مالكين لهذا الحق في  الرقبة حقه كامالً في الرقبة التي شاتراها وال تتفرق عليه الصفقة

أن ترك كل منهما حق األخذ بالشفعة 
 (2 )

  . 

، ويرتبان معاً حق  ، هو أن يملك العقار مالكان في الشيوع ) كل بمقدار النصف مثالً ( يبقى أن نستعرض فرضاً أخيراً 

الشائع الذي يملكه في  . فإن باع أحد مالكي الرقبة النصف االنتفاع في هذا العقار لمصلحة شخصين في الشيوع كل بمقدار النصف

، ما لم يطلبه الشريك اآلخر  ، ألن كالً منها يملك األخذ بالشفعة ، جاز لمالكي حق االنتفاع أن يأخذا معاً هذا النصف بالشفعة الرقبة

في الرقبة فيأخذه ألنه شريك في الشيوع ومقدم في المرتبة على صاحبي حق االنتفاع 
 (1 )

االنتفاع  . كذلك يستطيع أحد مالكي حق 

، وال يستطيع المشتري أن يعترض ألن الصفقة لم  وحده أن يأخذ نصف الرقبة المبيع بالشفعة إذا لم يطلبه الشريك اآلخر في الرقبة

، وجاز ألحدهما أن يأخذ بالشفعة  ، جاز لصاحي حق االنتفاع أن يأخذاه معاً بالشفعة . وإذا باع مالكا الرقبة كل الحق تتفرق عليه

، فيتحتم عندئذ على هذا الشفيع إما أن يأخذ كل  ، إال إذا تمسك المشتري بعدم تفرق الصفقة رقبة المالبس لحقه في االنتفاعنصف ال

الرقبة أو أن يترك األخذ بالشفعة أصالً 
 (9 )

  . 

 مالك الرقبة والمستحكر في الحكر – 183

.  "، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة  لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر "،  ، في المرتبة الرابعة وتثبت صفة الشفيع  

، فلم يكن معروفاً ال في التقنين المدني السابق وال في قانون  وهذا السبب من أسباب األخذ بالشفعة قد استحدثه التقنين المدني الجديد

                                                 

يملك المنفعة أو الرقبة . إذا كان  . . . "من المشروع التمهيدي التي كانت تنص على أنه :  2979وقد سبقت اإلشارة إلى المادة  ( 2) 

 215) أنظر آنفاً فقرة  "، جاز لهؤالء األشخاص أن يطلبوا األخذ بالشفعة مجتمعين  أشخاص متعددون وبيع كل الرقبة أو كل المنفعة

لك إذا كان يم ". وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في الفرض الذي نحن بصدد :  في الهامش ( 279في آخرها وفقرة 

، فإن أحداً من المنتفعين ال يستطيع أني شفع وحده في الجزء من الرقبة الذي يقابل حق  المنفعة أشخاص متعددون وبيعت الرقبة كلها

. ولكن يجوز  ، كما ال يستطيع أن يشفع وحده في كل الرقبة ألنه ال يملك الشفعة في بعض أجزائها انتفاعه حتى ال تتجزأ الصفقة

، ألن الصفقة في هذه الحالة ال تتجزأ كما أن كل جزء من الرقبة مشفوع  ين أن يطلبوا األخذ بالشفعة في الرقبة كلهاللمنتفعين مجتمع

. وقررنا أن الرأي الذي يتمشى مع  ، وترك حكمه الجتهاد القضاء . وذكرنا أن لجنة مجلس الشيوخ انتهت إلى حذف هذا النص "فيه 

،  ، وذلك ما لم يتمسك المشتري بعدم تفريق الصفقة عليه خذ بالشفعة فيما تتوافر فيه الشروطما يسير عليه القضاء هو جواز األ

، ورأي يذهب إلى العمل بالنص  ، فرأي يقول بذلك . وقد اختلف الفقه المصري فيتحتم عندئذ أن يأخذ الشفيع بالشفعة في العقار كله

. وأنظر في المعنى  في الهامش ( 279في آخرها وفقرة  215آنفاً فقرة الذي حذفته لجنة مجلس الشيوخ بالرغم من حذفه ) أنظر 

وأنظر عكس ذلك ووجوب العمل بالنص  – 591ص  199فقرة  1الذي نقول به في الفرض الذي نحن بصدده : محمد علي عرفة 

 .  529ص  115المحذوف : عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

، ألن صاحب  ، لم يجز لصاحب حق االنتفاع اآلخر أن يشفع في حدود نصيبه فيه حق االنتفاعوإذا بيعت الرقبة كلها ألحد صاحبي  ( 1) 

حق االنتفاع األول هو المشتري وقد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً فيفض على صاحب حق االنتفاع ألنه من طبقته ) م 

 ( 591 ص 199فقرة  1محمد علي عرفة  –مدني  591

، سواء كان ال يجوز النزول عن هذين الحقين كما هو األصل أو كان  األحكام التي قدمناها على حق االستعمال وحق السكنىوتسري  ( 9) 

. تسري األحكام الخاصة بحق  . . "مدني تنص على أن  557مدني ( ذلك أن المادة  551 ذلك جائزاً على سبيل االستثناء ) م

. أنظر عبد المنعم فرج الصدة فقرة  "، متى كانت ال تتعارض مع طبيعة هذين الحقين  ىاالنتفاع على حق االستعمال وحق السكن

 .  1حسن كيرة ص  – 925ص  292منصور مصطفى منصور فقرة  – 529ص  115
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الشفعة السابق 
 (2 )

ويالحظ ثانياً أن المشروع قد زاد على  "هيدي في تبرير استحداثه : . وقالت المذكرة اإليضاحية للمشروع التم 

، جمعاً لما تفرق من حق الملكية كما في الرقبة  ، فكل منها يأخذ بالشفعة من اآلخر الشفعاء الذين أقرتهم اللجنة المحتكر ومالك الرقبة

 "مرغوب في بقائه ، وابتغاء لوسيلة جديدة ينتهي بها حق الحكر وهو حق غير  وحق االنتفاع
 (1 )

  . 

، في أرض محكرة للمحكر رقبتها وللمستحكر حق  ونالحظ بادئ ذي بدء أن الحقين اللذين يأخذ أحدهما بالشفعة في اآلخر

. أما البناء أو الغراس الذي يحدثه المحتكر في األرض المحكرة فهو  ، هما حق الرقبة في هذه األرض وحق الحكر فيها الحكر فيها

متميز عن كل من الرقبة وحق الحكر عقار 
 (9 )

، أو بطريق بيعه تبعاً لحق الحكر ذاته  ، وال يشفع فيه إال بطريق الجوار كما سيأتي 

 .  فعندئذ يؤخذ حق الحكر وما يتبعه من بناء أو غراس بالشفعة

رض المحتكرة وإلى جانبه ، فأصبح مالكاً لرقبة األ والفرض الذي نحن بصدده هو أن أرضاً رتب عليها صاحبها حق حكر

 .  المحتكر صاحب حق الحكر

  

،  ، فينتهي بلك حق الحكر غير المرغوب فيه ، كان لمالك الرقبة أن يأخذ هذا الحق بالشفعة فإذا باع هذا األخير حق الحكر

، كان لصاحب الحكر أن  الرقبة حقه. وإذا باع مالك حق  ويلم مالك الرقبة شتات الملكية ويصبح كما كان مالكاً لألرض ملكية تامة

. وقد يكون هناك  ، وينتهي هنا أيضاً حق الحكر غير المرغوب فيه ، فيصبح هو أيضاً مالكاً لألرض ملكية تامة يأخذ الرقبة بالشفعة

. فإذا  الحكر، وتتوافر فيه شروط الشفعة بالنسبة إلى رقبة األرض وبالنسبة إلى حق  جار يملك األرض المالصقة لألرض المحكرة

، أو أخذ صاحب الحكر رقبة األرض بالشفعة تقدم أي منهما على الجار الشفيع إذا أراد هذا أخذ  . بالشفعة أخذ مالك الرقبة حق الحكر

ة ، أما الجار ففي المرتب . ذلك أن كالً من مالك الرقبة وصاحب حق الحكر في المرتبة الرابعة بين الشفعاء الحكر أو الرقبة بالشفعة

 .  ، فيكون كل منهما متقدماً في المرتبة على الجار وأولى منه بالشفعة الخامسة كما سيأتي

. ويرجع ذلك  نادر الحصول في العمل –شفعة مالك الرقبة وشفعة المستحكر  –ويالحظ أخيراً أن الفرض الذي نحن بصدده 

.  مدني ( 2/  2921  يجوز ترتيبه إال على أرض موقوفة ) م، ال ، من وقت العمل بالتقنين المدني الجديد إلى أن حق الحكر أصبح

. فنجم عن ذلك انتهاء حق  251لسنة  279، وبخاصة بعد أن ألغيت األوقاف األهلية بالقانون رقم  فضاق بذلك نطابق تطبيق الحكر

                                                 

استئناف مختلط  - 75ص  91م  2551مايو سنة  25أنظر في نفي حق الشفعة في الحكر في العهد السابق مختلط ) دوائر مجتمعة (  ( 2) 

 25ولكن قارن استئناف مصر  – 59ص  9المحاكم  2751أبريل سنة  11مصر الكلية  – 229ص  25م  2591فبراير سنة  1

 .  255 ص 5المحاكم  2751ديسمبر سنة 

عما إذا كان  "وقد كان أحد أعضاء لجنة األستاذ كامل صدقي قد تساءل  – 915ص  – 919ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

، ألن الحكر يفترض  بعدم إمكان التسليم بحق الشفعة للمحتكر "، فأجاب رئيس اللجنة  "حق الشفعة يسري كذلك بالنسبة للمحتكر 

، واقترح منح هؤالء حق الشفعة  ة بعض المستحكرين المصرح لهم بالبناء على أرض الغير. وأشار مع ذلك إلى حال "وجود وقف 

إنه توجد في بعض األحياء مبان  ". ثم قال أحد األعضاء  ، فوافقت اللجنة على هذا االقتراح في األرض التي أقاموا عليها مبانيهم

ليم بحق الشفعة في مثل هذه الحاالت يحول دون رفع المستوى ، والحظ أن التس غير صحية أقامها صغار المالك على أرض للغير

،  . يجب أن يترك أمره لعناية الحكومة . . . فرد الرئيس على هذه المالحظة بأن رفع المستوى الصحي للحي الصحي في الحي كله

في  919ص  1التحضيرية ) مجموعة األعمال  "التي تملك فر شروط صحية أو إصدار مراسيم بنزع ملكية الحي كله أو بعضه 

 .  الهامش (

، وله أن يتصرف فيه وحده أو  يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً  "مدني على أن  2991وتنص المادة  ( 9) 

متقدم الذكر أن ويتبين من النص ال "، بما يأتي :  ، عند الكالم في حق الحكر . وقد عقبنا على هذا النص "مقترنا بحق الحكر 

. ويكون للمحتكر  . . ، كان البناء أو الغراس ملكاً له دون اتفاق على ذلك مع المحكر المحتكر إذا بنى أو غرس في األرض المحتكرة

. وحق ملكية تامة في  في هذه الحالة حقان يتميزان أحدهما عن اآلخر : حق عيني في األرض المحتكرة وهو حق الحكر سالف الذكر

. فيبيع مثالً البناء أو  . ويجوز له أن يتصرف في كل حق مستقالً عن الحق اآلخر ء أو الغراس الذي أحدثه في العين المحتكرةالبنا

، ويجب على المشتري في هذه الحالة أجر مثل األرض المحتكرة دون التفات إلى القيمة المقررة في  الغراس مع استبقاء حق الحكر

، وفي هذه الحالة يكون عليه هو أن يدفع أجر المثل لمن اشترى حق  حق الحكر مع استبقاء البناء أو الغراس. ويبيع  عقد الحكر األول

ً  الحكر ، ويحل المشتري في هذه الحالة مكانة  ، فيبيع البناء أو الغراس مقترنا بحق الحكر . ولكن يغلب أن يتصرف في الحقين معا

 ( 791فقرة  1وسيط ) ال "في كل من الحكر والبناء أو الغراس 



 

 

 

 

2253 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

. ولم يعد باقياً من  لساحقة من األحكار، وهي الكثرة ا مدني 9/  2997الحكر الذي كان مترتباً على األعيان الموقوفة طبقاً للمادة 

،  2599لسنة  155. ثم صدر القانون رقم  األحكار القديمة إال تلك المترتبة على األوقاف الخيرية وعلى األعيان غير الموقوفة

ية إذا اقتضت فأجاز بقرار من زير األوقاف بعد موافقة المجلس األعلى لألوقاف أن ينهى األحكار المترتبة على األوقاف الخير

، منذ  . فهو ، ذا مجال ضيق محدود ، بفضل هذه التشريعات المتعاقبة . ويخلص من هذا أن الحكر قد أصبح اآلن المصلحة ذلك

. واألرض الموقوفة التي يمكن ترتيب حق الحكر عليها قد  ، ال يمكن ترتيبه على أرض غير موقوفة صدور التقنين المدني الجديد

،  يندر ترتيب حكر جديد –الوقف الخيري  –، وحتى في هذا المجال الضيق  ، بعد إلغاء الوقف األهلي الخيريانحصرت في الوقف 

وما هو قائم من أحكار قديمة يمكن إنهاؤه بقرار إداري 
 (2 )

 –، أو فرض  . وإذا كانت هناك أحكار قديمة مرتبة على وقف خيري 

. فإذا بيع حق الحكر  ، فإن الوقف ال يجوز له أن يأخذ بالشفعة كما سيجئ أن يرتب فيما بعد حق حكر على وقف خيري –وهذا نادر 

. ولكن إذا بيعت األرض المحكرة الموقوفة وقفاً خيرياً عن طريق  ، لم يجز لهذا الوقف أن يأخذه بالشفعة المرتب على وقف خيري

. كذلك تجوز  ، فيلم بذلك شتات الملكية وصبح مالكاً لألرض ملكية تامة يأخذها بالشفعة ، جاز لصاحب حق الحكر أن االستبدال

، المنشأة قبل العمل بالتقنين المدني الجديد على أرض غير موقوفة  الشفعة في األحكار القديمة
 (1 )

فإذا بيع حق الحكر أو بيعت حق  

، فإن لصاحب أي الحقين أن يأخذ الحق اآلخر بالشفعة على الوجه الذي  لزوال، في هذه األحكار القديمة وهي في سبيلها إلى ا الرقبة

 .  بسطناه فيما تقدم

 أحوال ثالث :  –الجار المالك  – 184

( إذا كانت العقارات تمن المباني أو من  2للجار المالك في األحوال اآلتية : )  "،  ، في المرتبة الخامسة وتثبت صفقة الشفيع

 .  ، سواء أكانت في المدن أم في القرى ة للبناءاألراضي المعد

 9. )  ، أو كان حق االرتفاق ألرض الجار على األرض المبيعة ( إذا كان لألرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار 1)  

 591 ) م " ، وتساوي من القيمة نصف ثمن األرض المبيعة على األقل ( إذا كانت أرض الجار مالصقة لألرض المبيعة من جهتين

بند هـ مدني ( 
 (9 )

  . 

                                                 

 .  2559ص  – 2551ص  151فقرة  1أنظر الوسيط  ( 2) 

. ويقول  291منصور مصطفى منصور فقرة  – 522ص  179عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 12ص  - 19إسماعيل غانم ص  ( 1) 

في شأن األحكار المرتبة بعد نفاذ  كذلك نجد أن هذا السبب ال يستطاع األخذ بالشفعة بمقتضاه على األقل "األستاذ حسن كيرة : 

. وإذا جاز في بعض إالعوال بيعها  . ألن األصل أنه ال يجوز بيع ملك الرقبة ما دامت وقفاً  التقنين المدني الجديد إذا بعي ملك الرقبة

صفة الوقف عنها  . ومتى انتهت ، وهو ما يؤدي إلى إنهاء صفة الوقف من األرض المبيع ملك رقبتها فذلك على أساس االستبدال

. فهنا ال يتصور إذن أن يأخذ صاحب الحكر بالشفعة األرض المبيعة إذا  ، وانتقل إلى األرض البديلة عنها انتهى الحكر المرتب عليها

ى ، أن يكون االستبدال واقعاً عل ، عند استبدال العين الموقوفة المحكرة . ويؤخذ على ذلك أنه ليس من الضروري "بيع ملك رقبتها 

أن يقع االستبدال  –وهذا هو األجدى عملياً  –. ولكن يجوز  كل العين حتى يصح القول بأن الحكر ينتقل على األرض البديلة عنها

. ويكون ذلك قبل  ، وعندئذ يأخذ صاحب الحكر الرقبة بالشفعة . فيبقى الحكر على العين األصلية على رقبة العين المحكرة وحدها

، فال تكون  ( وانتقال ملكية العين الموقوفة إلى المشتري وصيرورتها ملكاً  291صور مصطفى منصور فقرة تسجيل عقد البيع ) من

 .  صفة الوقف قد زالت ويستتبع زوالها انتهاء الحكر

لوك لعدة شركاء ، حتى لو كان هذا العقار المبيع حصة شائعة في عقار مم وللجار في هذه األحوال الثالث أن يشفع في العقار إذا بيع ( 9) 

. وال تتوقف شفعة الجار على  ، ولم يطلب أحد الشركاء في الشيوع وهو مقدم على الجار أخذه الحصة الشائعة بالشفعة على الشيوع

، إال إذا اقتسم المشتري العقار الشائع مع شركائه وأفرزت الحصة التي اشتراها فكانت غير مجاورة لعقار الجار ووقف  نتيجة القسمة

، فقد أصبح هذا الحق باتاً أياً كانت  . أما إذا ثبت حق الجار في أخذ الحصة الشائعة بالشفعة ذلك قبل ثبوت حق الجار في الشفعةكل 

، وبقى متوافراً إلى وقت ثبوت الحق في  . ذلك بأنه وقت بيع الحصة الشائعة كان شرط الجوار متوافراً  نتيجة القسمة فيما بعد

 1. أنظر في هذا المعنى استئناف مختلط  ، فقد ال تطلب القسمة ويضيع على الشفيع حقه انتظار نتيجة القسمة. ولو وجب  الشفعة

محمد كامل  – 159ص  29م  2599أبريل سنة  21 – 55ص  29م  2599ديسمبر سنة  1 – 271ص  22م  2755أبريل سنة 

وأنظر  – 177عبد المنعم فرج الصدة  – 597بدراوي فقرة عبد المنعم ال – 112ص  151شفيق شحاتة فقرة  – 199فقرة  9مسي 

مجملة التشريع  2557يناير سنة  19عكس ذلك وأن حق الجار في طلب الشفعة يكون موقوفاً على نتيجة القسمة استئناف مصر 
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، واألراضي غير المعدة للبناء ويغلب أن  ونرى من ذلك أنه يجب مبدئياً التمييز بين المباني واألراضي المعدة للبناء من جهة

داخل حدود  ، ، سواء كانت قائمة في المدن أو في القرى . فكل المباني القائمة فعالً  تكون هذه األراضي الزراعية من جهة أخرى

. وتدخل في الطائفة األولى أيضاً األراضي التي ال تقوم عليها مبان فعالً ولكنها تعتبر  ، تدخل في الطائفة األولى المباني أو خارجها

. و يرجع في تحديد هذه األراضي المعدة للبناء إلى الخرائط التي تعين حدود المدينة أو القرية ) الكردون (  أراضي معدة للبناء
 (2 )

  ،

، حتى لو كان صاحبها قد خصصها مؤقتاً لغرض آخر  فإذا كانت األرض تدخل في نطاق هذه الحدود فهي أرض معدة للبناء

، وذلك ما لم يكن صاحبها قد أعدها بالفعل  . واألرض التي ال تدخل في نطاق هذه الحدود تعتبر أرضاً غير معدة للبناء كالزراعة

هذه الحالة أرضاً معدة للبناء لتكون أرض بناء فتعتبر في 
 (1 )

. فإذا استبعدنا المباني القائمة فعالً واألراضي المعدة للبناء على التحديد  

وتدخل  –ويغلب أن تكون أرضاً مزروعة أو معدة للزراعة  –، كان ما بقى من األراضي يعتبر أرضاً غير معدة للبناء  الذي ذكرناه

 .  في الطائفة الثانية

. أما األراضي  يكفي فيها مجرد المالصقة –وهذه هي الحالة األولى للجوار  –ي المباني واألراضي المعدة للبناء والشفعة ف

، بل يجب أيضاً فوق ذلك أحد أمرين : إما أن يكون لألرض أو عليها حق  ، فالشفعة فيها ال تكون بمجرد المالصقة غير المعدة للبناء

، أو أن تكون األرض مالصقة لألرض المشفوع فيها من  ع فيها وهذه هي الحالة الثانية للجوارإرتفاق بالنسبة إلى األرض المشفو

. ونستعرض تفصيالً كالً  جهتين وتساوي في الوقت ذاته نصف ثمن هذه األرض األخيرة على األقل وهذه هي الحالة الثالثة للجوار

 .  من هذه األحوال الثالث

                                                                                                                                                                    

 .  91ص  – 99 ص 97علي زكي العرابي فقرة  – 251ص  229رقم  2والقضاء 

 .  159ص  99م  2512 مارس سنة 15استئناف مختلط  ( 2) 

المدينة أو القرية تعتبر قد أعدت فعالً للبناء فتكون أرضاً معدة للبناء مسألة واقع  "كردون  "وكون األرض غير الداخلة في نطاق  ( 1) 

لذي . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كان الحكم ا ، دون معقب عليه من محكمة النقض يبت فيها قاضي الموضوع

، قد أقام قضاءه على أن المنطقة التي تقع فها واسعة  ، فال يكفي للشفعة فيها الجوار من جهة واحدة اعتب األرض غير معدة للبناء

 2557يونيه سنة  29، فإنه ال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ) نقض مدني  ، وأن ما فيها من أبنية قليل المساحة وغالبها منزرع

.  في الهامش 191ص  151شفيق شحاتة فقرة  – 192فقرة  9. وأنظر محمد كامل مرسي  ( 195ص  919رقم  9مجموعة عمر 

 ص – 521ص  171عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 951عبد المنعم البدراوي فقرة  – 519ص  159فقرة  1محمد علي عرفة 

، فإذا  رض المشفوع فيها بحالتها وقت بيعها. والعبرة في األ 927ص  – 921ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  – 529

، حتى لو كان المشتري أو الشفيع مزمعاً أن يعدها للبناء )  كانت غير معدة للبناء سرت األحكام الخاصة باألراضي غير المعدة للبناء

 .  ( 529 ص 171أنظر في هذا المعنى عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

،  . فإذا اشترى شخص أرضاً زراعية لتقسيمها وبيعها للبناء ، ال إعداد المشتري لها البائع األرض للبناء والذي يعتد به بوجه عام هو إعداد

، وال تعتبر من  ، ألنها تعتبر أرضاً زراعية كما أعدها البائع فال تثبت الشفعة إال إذا توافر شروط الجوار من جهتين وشرط القيمة

. ومع ذلك إذا كانت األرض معدة لتقسيمها إلى  ( 115ص  192فقرة  9حمد كامل مرسي أراضي البناء كما سيعدها المشتري ) م

، حتى لو وصفت في عقد البيع  ، فإنها تعتبر أرض بناء قطع للبناء بحكم مالصقتها للمباني وانتشار العمران بالجهة التي هي فيها

 يزال يدفع عنها المال باعتبارها أرضاً زراعية ) استئناف بأنها أرض زراعية وقدرت مساحتها بالفدان وكانت مؤجرة للزراعة وال

. وقضى بوجوب اعتبار  ( 119ص  – 115ص  192فقرة  9محمد كامل مرسي  – 55ص  95م  2511ديسمبر سنة  1مختلط 

قرية ، ولو عين لها ثمن عال قدر بالذراع ال بالفدان ما دامت األرض واقعة خارج منطقة المباني بال األرض الزراعية

agglomeration batie  وقضى بأنه يجب البحث عن تخصيص  ( 995ص  27م  2591مايو سنة  92) استئناف مختلط .

، وكلما ظهر أن منطقة البناء هذه قريبة من قرية قرباً كافياً بحيث يمكن اعتبارها  األرض وعما إذا كانت توجد في منطقة بناء

 27م  2591مايو سنة  92، فإن األرض تكون أرض بناء ) استئناف مختلط  ، جزءاً منها ، إن لم يكن من الوجهة اإلدارية بالفعل

. وكان قد قضى بأن لوكاندة مينا هاوس ال تعتبر داخلة ضمن دائرة المباني أو األراضي المعدة للبناء في المدن أو  ( 995ص 

 29شاسعة تروي في أوقات دورية ) استئناف مختلط ، ومن جهة أخرى بأراض زراعية  ، ألنها متصلة من جهة بالصحراء القرى

 .  ( 995ص  27م  2591مايو سنة  92 – 295ص  27م  2591مارس سنة 
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 لمباني واألراضي المعدة للبناء ا –الحالة األولى للجوار  – 185

، أي متالصقين من جهة  ، أن يكون العقاران المشفوع به والمشفوع فيه متجاورين ، في هذه الحالة : يكفي لألخذ بالشفعة

واحدة 
 (2 )

الشروط ، فهذه  ، كوجود حق إرتفاق أو التالصق من جهتين أو قيمة معينة للعقار المشفوع به . وال يطلب أي شرط آخر 

 .  ، كما سبق القول ، أي في الحالتين الثانية والثالثة إنما تطلب باإلضافة إلى التالصق في األراضي غير المعدة للبناء

، فيكفي التالصق من جهة واحدة كما  ، وهي الحالة األولى التي نحن بصددها أما في حالة المباني واألراضي المعدة للبناء

. وإذا كان  ، فالتالصق يكون بين األرضين بداهة لعقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه أرضاً معدة للبناء. وإذا كان كل من ا قدمنا

، فالتصاق هنا  ، بناء مقاماً على أرض كمنزل مقام على أرض بعضها حديقة للمنزل أو فناء له ، أو كان أحدهما كل من العقارين

ا البناء واألرض األخرى سواء أقيم عليها بناء أو كانت أرض فضاء أيضاً يكفي أن يقوم بين األرض المقام عليه
 (1 )

. أما إذا كان  

، كأن كان مستأجراً لألرض وأقام عليها بناء  الشفيع يشفع ببناء يملكه دون األرض المقام عليها البناء
 (9 )

، فإن البناء المشفوع به  

. فإن كان هذا العقار المشفوع فيه هو أيضاً بناء بيع وحده  قار المشفوع فيه، يجب أن يكون مالصقاً للع ، وليس األرض وحدها نفسه

، ويتحقق ذلك إذا أقام بينهما حائط فاصل سواء كان هذا  ، وجب أن يقوم التالصق بين البنائين نفسيهما دون األرض التي أقيم عليها

الحائط مشتركاً أو غير مشترك 
 (5 )

  . 

متقدم أن يكون هناك بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه فاصل غير مملوك للشفيع ويمنع التالصق على الوجه ال
 (9 

                                                 

،  ( 299ص  25م  2591فبراير سنة  19ويجب أن يكون التالصق موجوداً وقت البيع إلى وقت طلب الشفعة ) استئناف مختلط  ( 2) 

.  ( 29ص  12م  2597نوفمبر سنة  11 – 12 ص 25م  2591ديسمبر سنة  11 وعلى الشفيع إثبات ذلك ) استئناف مختلط

. وقد قضت محكمة  ، كما يجوز إثبات ذلك بالمعاينة ويجوز الرجوع في اإلثبات إلى عقد تمليك الشفيع ولو لم يكن له تاريخ ثابت

، وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من  مةالنقض بأن عدم تسجيل عقد القسمة ال يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القس

،  ، وذلك ألن التسجيل إنما شرع لقائدة الغير صوناً لحقوقهم الشيوع واستقالله بجزء من العقار وفقدانه تبعاً لذلك حق طلب الشفعة

ص  51رقم  19المحاماة  2551يناير سنة  15فعدم حصوله ال يصح أن يعود بضر عليم وال ينفع على من لم يقم به ) نقض مدني 

 .  ( 9رقم  191عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب افني ألحكام النقض في  2599يونيه سنة  19وأنظر نقض مدني  – 71

 .  529ص  171عبد المنعم فرج الصدة  – 111فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 1) 

عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  9أنظر في الفرق بين المستأجر والمحتكر نقض مدني  ( 9) 

 .  99رقم  129أول ص 

. وقد يكون صاحب البناء له حق القرار على األرض بموجب حق  وقد فرضنا فيما قدمناه أن ملكية األرض منفصلة عن ملكية البناء ( 5) 

،  ان له أن يشفع بالبناء الذي يملكه دون األرض كما قدمنا، ك ، كحق انتفاع أو حق حكر فإذا فرضناه شفيعاً  عيني ثبت له في األرض

وكان له أيضاً أن يشفع بحق االنتفاع أو بحق الحكر الثابت له في األرض وهو حق عيني في عقار فيكون عقاراً متميزاً عن رقبة 

تفاع أو حق الحكر الثابت له في ، البناء المقام على األرض وحق االن . وهو في الواقع من األمر يشفع بالعقارين معاً  األرض

.  ، هي المالصقة للعقار المشفوع فيه ، دون البناء . فيكفي أن تكون األرض . فيشفع بالبناء مقترناً بحق القرار على األرض األرض

نه يشفع في ، فإ ، وكان لهذا البناء حق القرار على األرض بموجب حق انتفاع أو حق حكر وإذا كان يشفع في بناء بيع دون األرض

، فتكفي مالصقة عقاره الذي يشفع به لألرض المقام عليها البناء المشفوع  هذه الحالة في البناء مقترناً بحق االنتفاع أو بحق الحكر

 .  فيه

 – 529ص  171عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 599عبد المنعم البدراوي فقرة  – 115فقرة  9أنظر في هذه المسألة محمد كامل مرسي 

) حيث يذهب إلى أن  157شفيق شحاتة فقرة  – 152فقرة  1وقارن محمد علي عرفة  - 1ص  – 1حسن كيرة ص  – 525ص 

 .  صاحب حق االنتفاع ال يشفع في العقار المجاور له (

فيما بين المتعاقدين ، فيفضل األثر الرجعي للتسجيل  وإذا قام شخص بناء على أرض اشتراها قبل أن يسجل عقد شرائه ثم سجل عقد الشراء

، من وقت العقد ال  ، بالنسبة إلى المشتري المشفوع ضده في الهامش ( يعتبر مالكاً لألرض 275أنظر ما يلي فقرة  9الذي نقول به 

ون ، د ، ومن ثم يكفي أن تكون المالصقة قائمة بين العقار المشفوع فيه واألرض التي اشتراها وأقام عليها البناء من وقت التسجيل

 .  هذا البناء نفسه

ص  92م  2527ديسمبر سنة  29 – 977ص  11م  259يونيه سنة  9 – 191ص  29م  2599مارس سنة  25استئناف مختلط  ( 9) 

91  . 
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)
، لم يتحقق التالصق  . فإذا فصل ما بين العقارين ترعة عامة أو مصرف عام أو طريق عام 

 (2 )
. أما إذا كانت الترعة أو المصرف  

، فإن التالصق يتحقق  ركاً بينهماأو الطريق مملوكاً للشفيع أو مملوكاً للبائع أو مشت
 (1 )

، وال يحول دون تحقق التالصق في هذه  

، فإن حق االرتفاق ال يمنع أن يبقى صاحب العقار مالكاً  الحالة أن يكون للغير حق إرتفاق على الترعة أو المصرف أو الطريق

لعقاره 
 (9 )

، فإن التالصق  أو مملوكة للبائع دون الشفيع ولم يشملها البيع،  . وإذا كان الفاصل بين العقارين قطعة أرض مملوكة للغير 

ال يستحقق 
 (5 )

، فيقتطع البائع من األرض المبيعة شريطاً هو المالصق للعقار المشفوع به  . وقد يفتح ذلك باب التحايل لمنع الشفعة 

، أو  ه ما بين العقارين المشفوع به والمشفوع فيه، فيحتفظ بملكيته وال يدخل في البيع حتى يفصل ب والممتد على طول حده المجاور

 ً ، بدعوى أن الشفعة حق ضعيف  . وقد أجاز هذا النوع من التحايل بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية يهبه للمشتري منعاً للشفعة أيضا
 (

9 )
فيع أن يثبت التحايل بجميع طرق ، جاز للش ، فإذا فعل البائع شيئاً من ذلك . ولكن الصحيح أن التحايل على القانون ال يجوز 

، ومتى كشف عن الحقيقة وجب األخذ بها وإعطاء الشفيع حقه في األخذ بالشفعة  اإلثبات
 (1 )

  . 

                                                 

ص  25م  2591أبريل سنة  19 – 929ص  25م  2591مايو سنة  11 – 191ص  25م  2591مارس سنة  11استئناف مختلط  ( 2) 

 .  91ص  92م  2527ديسمبر سنة  29 - 259ص  19م  2597أبريل سنة  21 – 119

وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان بين األرض المشفوع بها واألرض المشفوع فيها طريق مشترك من جهة ومصرف مشترك  ( 1) 

الجوار متحققاً من الجهتين ) نقض  ، إذ يكون ، فإن هذا ال يمنع من الشفعة متى كان الطريق والمصرف خصوصيين من جهة ثانية

. وقضت أيضاً بأنه إذا كانت السكة الزراعية الفاصلة بين  ( 519ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  1مدني 

، فإن الجوار بين األرضين يكون قائماً ) نقض  األرض المشفوع بها واألرض المشفوع فيها مملوكة لصاحبي األرضين مناصفة

. وقضت كذلك بأن المصرف الذي يفصل بين جارين ال يعتبر  ( 575ص  219رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  12مدني 

، أما إذا كان مشتركاً بينهما فالتالصق قائم ) نقض مدني أول  معه التالصق بين األرضين غير قائم إال إذا كان غير مملوك للجارين

 – 111ص  25م  2591أبريل سنة  19( وأنظر أيضاً استئناف مختلط  999ص  192رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة 

أبريل سنة  29وأنظر عكس ذلك استئناف مختلط  – 55 ص 95م  2511ديسمبر سنة  1 – 112ص  91م  2519مارس سنة  19

 .  277ص  55م  2591

، ومخصص لصرف مياه  وبين العقار المشفوع به وقد قضت محكمة النقض بأن وجود مصرف في العقار المشفوع فيه فاصل بينه ( 9) 

، فإن وجود حق إرتفاق للغير على أرض  ، ال يمنع قيام حالة الجوار بين العقارين بالمعنى المقصود في الشفعة أراض أخرى

بر وجود مثل . فالحكم الذي يعت ، بل هي تظل جزءاً من العقار المصرف ال يخرج هذه األرض عن ملكية صاحب العقار المشفوع فيه

، يكون خاطئاً )  ، لمجرد تحمله بحق إرتفاق للغير مما يستحيل معه إزالته هذا المصرف مانعاً من التالصق المشترط في الشفعة

 .  ( 151ص  75رقم  5مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  99نقض مدني 

ص  15م  2591مارس سنة  11 – 99ص  25م  2591فبراير سنة  19 – 19ص  29م  2599ديسمبر سنة  19استئناف مختلط  ( 5) 

191  . 

 2755مارس سنة  15دشنا  – 295ص  29الحقوق  2757يناير سنة  5أنظر أيضاً في معنى جواز التحايل : استئناف وطني  ( 9) 

 .  7ص  1م  2755نوفمبر سنة  25استئناف مختلط  – 919ص  25الحقوق 

، ألن الشفعة شرعت لدفع  بأن التحيل إلبطال الشفعة مناقض للغرض المقصود منهاوقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى  ( 1) 

، فكل تحيل إلبطال  ، كان ذلك عوداً عن مقصود الشارع يلحق الضرر الذي قصد إبطاله . فإذا ما أجيز التحيل إلبطالها الضرر

وف الدعوى ووقائعها أن المشتري قد أراد بتجزئة . واستخالص المحكمة من ظر الشفعة ال يصح للمحاكم أن تقره بوجه من الوجوه

، هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى  الصفقة التي اشتراها التحيل لمنع من له أن يشفع فيها من أخذها بالشفعة

ن كل ما قصده . وقضت أيضاً بأنه إذا كا ( 175ص  195رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  21دون معقب عليه ) نقض مدني 

، وهو عمل ال يجوز  الحكم بالغش أو التدليس الذي أسنده إلى الطاعن إنما هو االحتيال بقصد تعطيل حق مقرر بمقتضى القانون

، فإن النعي عليه  ، وكان الحكم قد استخلص عناصر االحتيال من الوقائع التي أوردها إقرار مرتكبه عليه ويجب رد سببه عليه

 5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  11فة القانون في هذا الخصوص يكون على غير أساس ) نقض مدني بالقصور أو مخال

وقضت محكمة استئناف مصر بأنه ال يمنع الشفعة أن يترك البائع جزءاً من األرض المبيعة ال يدخله في  –(  117ص  291رقم 

وأنظر أيضاً في هذا المعنى  –(  119ص  999رقم  27المحاماة  2591ة يناير سن 29البيع تحايالً إلسقاط الشفعة ) استئناف مصر 

ص  917رقم  7المحاماة  2517يونيه سنة  11استئناف مصر  – 5ص  21الحقوق  2751: استئناف وطني أول ديسمبر سنة 
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. فإنه يكفي لتحقق التالصق أن يكون قائماً  فإذا كان العقاران المشفوع به والمشفوع فيه متالصقين على النحو الذي فصلناه

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه لما كان الشارع قد استمد  ، ولو كان بشبر واحد د مهما صغربين العقارين بأي امتدا

، وكان الرأي في هذا المذهب هو أن التالصق ولو بشبر واحد يكفي  شفعة الجار من فقه الحنفية كمالً بما أورده في النص من شروط

، فإنه يكون مخالفاً للقانون وللمصدر الذي استمد منه الشارع  ، لما كان ذلك ةويستوي من التالصق من ثالث جهات في حق الشفع

، بأن يشترط لثبوت شفعة الجار المالك أن يكون التالصق  شفعة الجار أن يضيق الحكم إلى القيود التي أوردها النص قيداً لم يرد فيه

لالجتهاد في مورد النص وأن المطلق يجري على إطالقه . في حين أن المقرر في قواعد التفسير أال مساغ  على امتداد كاف
 (2 )

  . 

. والمعتاد أن  . يكفي أيضاً أن يكون من جهة واحدة ما دام العقار بناء أو أرضاً معدة للبناء ، بأي امتداد مهما صغر والتالصق

 ً ، أي يكون إلى جانبه في أية جهة من  جانبية ، فيكون العقار المشفوع به مالصقاً للعقار المشفوع فيه مالصقة يكون التالصق أفقيا

، فيكون العقار المشفوع به مالصقاً للعقار المشفوع فيه في أعاله أو  . ولكن يجوز مع ذلك أن تكون المالصقة رأسية ال أفقية جهاته

، وهذا يتحقق في ملكيات الطبقات  في أسفله
 (1 )

، تكون أعلى طبقة  ك مختلفين. ففي البناء ذي الطبقات المتعددة المملوكة لمال 

. فيجوز إذن أن يشفع صاحب إحدى  ، وهكذا ، وهذه مالصقة للطبقة األسفل في أعالها كذلك مالصقة للطبقة التي تليها في أعالها

:  ، ألن طبقته مالصقة لكل من هاتين الطبقتين هذه الطبقات في الطبقة التي هي فوقه مباشرة وفي الطبقة التي هي تحته مباشرة

الطبقة األعلى في أسفلها والطبقة األدنى في أعالها 
 (9 )

. بل إن صاحب الطبقة وهو الجار الرأسي أولى بالشفعة من الجار المعتاد  

                                                                                                                                                                    

م  2592ة فبراير سن 1 – 299ص  5م  2751فبراير سنة  19 – 191ص  9 م 2752مارس سنة  22استئناف مختلط  – 599

ص  11م  2529يونيه سنة  9 – 119ص  25م  2591أبريل سنة  19 – 299ص  25م  2591فبراير سنة  19 – 252ص  29

محمد علي  – 11إسماعيل غانم ص  – 197ص  159شفيق شحاتة فقرة  – 151ص  – 151ص  9محمد كامل مرسي  – 927

حسن كيرة  - 921ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  – 511ص  171عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 155فقرة  1عرفة 

 .  1ص 

فقرة  1وأنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة  – 159ص  229رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595نقض مدني أول أبريل سنة  ( 2) 

 599راوي فقرة عبد المنعم البد – 991ص  191وفقرة  957ص  199عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 519ص  – 525ص  159

 921ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  – 519ص  171عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 12إسماعيل غانم ص  - 521ص 

 .  9حسن كيرة ص  –

، وأن القاضي هو الذي يقدر ما إذا كان  وأنظر رأياً مخالفاً يذهب إلى أن التالصق يجب أن يكون على امتداد كاف كنصف الحد أو ثلثه

 – 195 ص 159شفيق شحاتة فقرة  – 117وفقرة  111فقرة  9التالصق على امتداد كاف لتبرير الشفعة : محمد كامل مرسي 

، فهو  . وعيب هذا الرأي واضح 191ص  91م  2555يونيه سنة  11 – 11ص  59م  2599نوفمبر سنة  27استئناف مختلط 

، وقد تعطي  ، وال شك في أنه إذا أعطى للقاضي حق تقدير متى يكون االمتداد كافياً فإن األنظار تختلف في ذلك لتحكميفتح الباب ل

، واكتفت بأي تالصق مهما صغر )  . ولذلك رجعت محكمة االستئناف المختلطة عن هذا الرأي الشفعة محكمة وتمنعها محكمة أخرى

 .  ( 212ص  91م  2559يونيه سنة  9استئناف مختلط 

، أعتبر كل منهما جاراً  وإذا كان السفل والعلو للشخصين مختلفين "مدني عراقي على ما يأتي :  1/  2299وقد نصت المادة  ( 1) 

 .  "مالصقاً لآلخر 

ة فقر 1محمد علي عرفة  – 2هامش  191ص  151شفيق شحاتة فقرة  – 119فقرة  9أنظر في هذا المعنى محمد كامل مرسي  ( 9) 

منصور مصطفى منصور فقرة  – 529ص  171عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 591ص  951عبد المنعم البدراوي فقرة  – 151

، فإن لكل منهما أن  وترتيباً على ذلك إذا أقيم بناء على أرض وكانت األرض والبناء مملوكين لمالكين مختلفين – 927ص  299

، وإذا بيعت األرض شفع فيها صاحب البناء ) عبد المنعم فرج الصدة  شفع فيه صاحب األرض ، فإذا بيع البناء يشفع في عقار اآلخر

ً  ( 529ص  171فقرة  ، فإن حق القرار نفسه يكون عقاراً  ، إذا أنهدم العلو الذي له حق القرار على السفل . وترتيباً على ذلك أيضا

 9، وإذا بيع السفل شفع فيه صاحب حق القرار ) محمد كامل مرسي  لسفل، فإذا بيع حق القرار هذا شفع فيه صاحب ا مالصقاً للسفل

، وبيعت الطبقة الوسطى شفع فيها كل من  ، إذا كانت الدار ذات ثالث طبقات . وترتيباً على ذلك أخيراً  ( 129ص  199فقرة 

شفع فيها صاحب الطبقة الوسطى ) محمد ، أو بيعت الطبقة العليا أو الطبقة السفلى  صاحب الطبقة العليا وصاحب الطبقة السفلى

 .  ( 121ص  119فقرة  9كامل مرسي 
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، إذ أن األول يرجح الثاني بأنه فوق مالصقته للعقار المشفوع فيه شريك أيضاً في الشيوع في األجزاء المشتركة  وهو الجار الجانبي

سلب والباب الخارجي والفناء وتما إلى ذلك للعقار كال
 (2 )

، ونقيم شفعة أصحاب الطبقات ال على  . بل إننا نذهب إلى أبعد من ذلك 

، واألرض تعتبر ملكاً  . ذلك بأن أبنية الطبقات تقوم كلها على األرض ، ولكن أيضاً على الشركة في الشيوع مجرد الجوار الرأسي

إذا تعدد مالك طبقات الدار أو شققها  "مدني صراحة في هذا المعنى على أنه  2/  791وتنص المادة ،  شائعاً جميع مالك الطبقات

. فصاحب الطبقة إذا باعها إنما يبيع معها حصته الشائعة في األرض التي أ يمت  "، فإنهم يعدون شركاء في ملكية األرض  المختلفة

، في الطبعة التي بيعت  شائعة في األرض، فيشفع الشركاء اآلخرون كل بحصته ال عليها طبقته
 (1 )

. والشيوع هنا أقوى من الشيوع  

، فأولى أن يكون لهم حق الشفعة حتى  . فهو شيوع إجباري ال يستطيع الشركاء أن يطلبوا فيه القسمة ليتخلصوا من مضاره العادي

 ً ترتب على األخذ بها أن صاحب الطبقة يكون شفيعاً في  ، . وإذا أخذ بوجهة النظر هذه يتخلصوا من هذه المضار ولو تخلصاً جزئيا

 ً ، وإنما يشفع باعتباره شريكاً في الشيوع في  كل الطبقات األخرى ولو لم تكن مالصقة لطبقته فهو ال يشفع باعتباره جاراً مالصقا

األرض التي أقيمت عليها الطبقات 
 (9 )

  . 

 لألرض المبيعة أو عليها حق إرتفاق ألرض الجار  -الحالة الثانية للجوار  – 186

. ويجب بادئ ذي  أراض زراعية –أكثر ما تكون  –، وهي  : وفي هذه الحالة نواجه أراضي غير مبنية وغير معدة للبناء

. وقد بسطنا القول في شرط  الصقتين، أن تكون األرض المشفوع بها واألرض المشفوع فيها مت ، لجواز األخذ بالشفعة هنا بدء

 .  . وينطبق هنا ما قلناه هناك التالصق في أراضي البناء

. بل يجب في هذه الحالة الثانية  ، وكان يكفي في المباني وفي األراضي المعدة للبناء كما سبق القول وال يكفي التالصق هنا

يكون هناك حق إرتفاق لألرض المشفوع فيها على األرض ، هي أن  أن تكون هناك صلة أخرى بين األرضين فوق التالصق

، أو حق إرتفاق لألرض المشفوع به أعلى األرض المشفوع فيها  المشفوع بها
 (5 )

. فيترتب على األخذ بالشفعة أن يزول حق  

،  في الفرض األول ، وإما أن تتخلص األ}ض المشفوع بها مما عليها من حق إرتفاق لألرض المشفوع فيها االرتفاق في الفرضين

أو تتخلص األرض المشفوع فيها من حق االرتفاق الذي عليها لألرض المشفوع بها في الفرض الثاني 
 (9 )

. وفائدة الشفيع في أن  

. وكذلك له فائدة في أن يزول حق االرتفاق الذي ألرضه على  تتخلص أرضه من حق االرتفاق الذي عليها في الفرض األول واضحة

، إذ يصبح مالكاً لألرض المرتفق بها وتزول أسباب النزاع التي تتولد عادة من وجود حق  شفوع فيها في الفرض الثانياألرض الم

إرتفاق ألرض على أخرى 
 (1 )

  . 

                                                 

 .  515ص  151فقرة  1أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة  ( 2) 

،  أشار الرئيس إلى حالة ملكية الطبقات "، إذ  ولعل هذا المعنى يمكن أن يستفاد مما دار من المناقشة في لجنة األستاذ كامل صدقي ( 1) 

 919ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، فوافقت اللجنة على هذا الرأي  ورأي قياس هذه الحالة على حالة الملكية المشتركة

 .  في الهامش (

( من قانون الملكية العقارية اللبناني )  1)  195وقد نصت المادة  – 515ص  151فقرة  1قرب من هذا الرأي محمد علي عرفة  ( 9) 

( ألصحاب طوابق البناء المتعددة عند بيع أحد هذه  1. )  . . يثبت الحق في الشفعة "( على أن  2557شباط سنة  9قانون المعدلة ب

 .  "الطوابق 

، فإن قيام حق االرتفاق وحده يغني  وال يشترط بعد ذلك أن يكون التالصق في حدين أو أن تكون لألرض المشفوع بها قيمة معينة ( 5) 

وقد قضت محكمة النقض بأنه يكفي لقيام الحكم القاضي بالشفعة أن يثبت جوار الشفيع في حد واحد بقطعة أرض عليها .  عن كل ذلك

، دون االعتداد في هذه الحالة بنسبة قيمة أرض الجار إلى قيمة األرض المشفوع فيها )  حق إرتفاق لمصلحة األرض المشفوع فيها

 .  ( 591ص  292رقم  9كام النقض مجموعة أح 2591أبريل سنة  29نقض مدني 

وقد قضت محكمة النقض بأن القانون يسوي في ثبوت الشفعة بين أن يكون حق االرتفاق لألرض المشفوع فيها أو لألرض المشفوع  ( 9) 

، في  يها، فال جدوى من الطعن في الحكم بمقولة إنه أخطأ في التقرير بوجود حق إرتفاق ألرض الشفيع على األرض المشفوع ف بها

 9مجموعة عمر  2557مايو سنة  29حين أن الثابت هو أن حق االرتفاق لألرض المشفوع فيها على أرض الشفيع ) نقض مدني 

 .  ( 129ص  929رقم 

وقد حاول بعض أعضاء لجنة األستاذ كامل صدقي اشتراط أن يكون حق االرتفاق الذي  – 191فقرة  9أنظر محمد كامل مرسي  ( 1) 

. فعندما استطرد رئيس اللجنة قائالً إن األمر يقتضي بحث الفقرة ) ب ( التي تقرر حق  مه األخذ بالشفعة ذا أهمية حيويةيبيح قيا
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. فيجوز االتفاق بين  ، قد يكون مصدره االتفاق ، فيسوغ األخذ بالشفعة وحق االرتفاق الذي يكون ألرض على أخرى

، كارتفاق بالشرب أو بالمجرى أو بالصرف أو  صقتين على أن يكون إلحداهما حق إرتفاق على األخرىصاحبي أرضين متال

المرور 
 (2 )

. وقد يكون مصدر حق االرتفاق الوصية أو تخصيص المالك األصلي  
 (1 )

، وأياً كان المصدر فثمة حق  أو التقادم 

، وقد سبق بيان هذه  القيود القانونية التي تحد من منفعة عقار لمصلحة عقار آخر. ومثل حقوق االرتفاق  إرتفاق يجيز األخذ بالشفعة

، والقيود  . فالقيود المتعلقة بالري من شرب ومجرى ومسيل القيود تفصيالً عند الكالم في القيود القانونية التي ترد على حق الملكية

، وقد رأينا أن هناك رأياً يذهب إلى أنها  ، كل هذه قيود قانونية وني، وحق المرور القان المتعلقة بالمطالت المواجهة أو المنحرفة

، فإن قيام أي منها يسوغ األخذ  . وسواء اعتبرت قيوداً قانونية أو حقوق إرتفاق قانونية . وأياً كان تكييفها حقوق إرتفاق قانونية

بالشفعة 
 (9 )

  . 

لمكان المقرر عليه حق االرتفاق وال مانع من أن يتحقق التالصق بين العقارين في نفس ا
 (5 )

. كذلك ال يمنع من األخذ  

بالشفعة أن يكون حق االرتفاق المقرر على األرض المشفوع بها لمصلحة األرض المشفوع فيها مقرراً مثله أيضاً لمصلحة أراض 

،  ويبعث إحدى هذه األراضي،  ، فإذا كان هناك حق صرف أو حق مرور مثالً مقرر لمصلحة عدة أراض على أرض الشفيع أخرى

، وال يمنعه من ذلك أن حق االرتفاق يبقى قائماً على أرض الشفيع لمصلحة األراضي  فإن للشفيع أني أخذ األرض المبيعة بالشفعة

ً  . ذلك أن الشفيع األخرى التي لم يجر بيعها تخلصاً ، فقد تخلص منه  ، إذا لم يستخلص في هذه الحالة من حق االرتفاق تخلصاً كليا

. وكذلك ال يمنع من األخذ بالشفعة أن يكون حق االرتفاق المقرر على  ، وهذه على كل حال خطوة نحو التخلص منه نهائياً  جزئياً 

ً  األرض المشفوع فيها لمصلحة األرض المشفوع بها مقرراً مثله لمصلحة أراض أخرى ،  ، فإن األخذ بالشفعة في هذه الحالة أيضا

، فهو على كل حال خطوة نحو تحقيق ذلك  ق االرتفاق قضاء كلياإذا كان ال يقضي ح
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

إن كثيراً  "، قال أحد األعضاء  ، وطلب إلى األعضاء اإلدالء بمالحظاتهم بشأن هذه الفقرة الشفعة للجار في حالة وجود حق إرتفاق

، لذا فالرأي عنده أن يقصر منح حق الشفعة على الحاالت التي يوجد فيها حق إرتفاق على جانب  أهميةمن حقوق االرتفاق غير ذي 

، فمن المتعين أن يكون  أنه لما كان مرد حق الشفعة في هذه الحالة مصلحة اقتصادية ". وأضاف عضو آخر  "من األهمية عظيم 

.  "، وساق لذلك مثالً حق إرتفاق الشرب والمسيل  الشفعة ذا أهمية حيوية حق االرتفاق الذي ستند إليه الشفيع في استعمال حقه في

عما إذا  ". وتساءل أحد األعضاء  "مقترحاً النص على أن يكون حق االرتفاق هاماً أو ذا منفعة جدية  "وأيد عضو ثالث هذا الرأي 

بأنه ال  ". فأجاب رئيس اللجنة  "، وقصر حق الشفعة على حاالت االرتفاق في القرى  كان المارد استبعاد حقوق االرتفاق في المدن

، إذ أن هذا التمييز سيكون مصدراً لمنازعات  ، بل ال محل في رأييه للتمييز بين حقوق االرتفاق تبعاً ألهميتها محل لهذه التفرقة

، والواقع أن قيام حق إرتفاق كاف في ذاته  ي حاالت الشفعة هذه، إذ سيطل إلى القضاة تقدير أهمية حق االرتفاق ف وصعوبات جمة

 .  في الهامش ( 917ص  1. فوافقت اللجنة على ذلك ) مجموعة األعمال التحضيرية  "

،  وقد قضى بجواز األخذ بالشفعة متى كان كل من صاحي األرضين يملك نصف السكة الزراعية التي اتفقا على عملها على حسابهما ( 2) 

، فإن كالً منهما في انتفاعه بالمرور إنما يستعمل حق ملكيته في النصف المجاور  كان لكل منهما حق االنتفاع بالمرور فيها كلهاو

 .  ( 575ص  219رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  12ألرضه وحق االرتفاق على النصف اآلخر ) نقض مدني 

، من  ، وقيام حق إرتفاق بالري بعد تقديم العقارات دة أنشئت بتخصيص المالك األصليوقد مضى بأن ري عقارين من مسقاة واح ( 1) 

 .  ( 112 ص 91م  2519مارس سنة  19شأنه أن يسوغ استعمال حق الشفعة بأحد العقارين في العقار اآلخر ) استئناف مختلط 

  . 521 – 529ص  179أنظر في هذا المعنى عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 9) 

وقد قضى بأنه اليوجد قانوناً ما يمنع من أن يكون الطريق المقرر عليه حق االرتفاق هو نفسه الذي يتوافر به الجوار ) نقض مدني  ( 5) 

. وقضى أيضاً بأنه إذا استخلصت محكمة الموضوع أن المسقاة  ( 575 ص 219رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  12

، مما يفيد أن حق إرتفاق الري المقرر عليها هو  فيع واألرض المشفوع فيها مملوكة مناصفة لالثنينالخاصة الفاصلة بين أرض الش

نوفمبر  19، فإنها ال تكون بذلك قد خالفت القانون ) نقض مدني  مقرر على ذات األرض المشفوع فيها التييدخل فيها نصف المسقاة

رقم  5مجموعة عمر  2559نظر أيضاً نقض مدني أول فبراير سنة . وأ ( 15ص  29رقم  1 مجموعة أحكام النقض 2599سنة 

أبريل سنة  9وأنظر في المعيار الذي يؤخذ به لمعرفة ما إذا كانت الترعة ترعة عامة أو ترعة خاصة نقض مدني  - 999ص  192

 .  511ص  159فقرة  1أنظر محمد علي عرفة  – 519ص  11رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511

قد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن اشتراك الغير في االنتفاع بحق االرتفاق الذي لألرض المشفوع فيها ال يحرم الشفيع من و ( 9) 

، ألن القانون لم يشترط أن يكون حق االرتفاق الذي على األرض المشفوع فيها مقرراً  التمسك بحق االرتفاق للمطالبة بالشفعة
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، وكان المبرر لألخذ بالشفعة  وإذا كان سبب األخذ بالشفعة قيام حق إرتفاق لألرض المشفوع فيها على األرض المشفوع بها

. فإذا كانت  رتفاق لمصلحة الشفيع، فإن هذا المبرر يزول إذا نزل المشتري عن حق اال في هذا الفرض هو قضاء حق االرتفاق

، وقد انتقل إليه  ، فإن المشتري لهذه األرض األخيرة األرض المشفوع بها محملة بحق مرور مثالً لمصلحة األرض المشفوع فيها

، فيسقط  ، وال يعود هناك مبرر للشفيع في األخذ بالشفعة ، يستطيع أن ينزل عن هذا الحق فيزول حق المرور مع األرض المبيعة

حقه في ذلك 
 (2 )

. والمقرر في هذا الشأن أن نزول المشتري عن حق االرتفاق ال يكون له هذا األثر إال إذا وقع قبل رفع دعوى  

، ألنه ال يستطيع بعمله وحده أن يغير من النتائج  ، فإذا رفعت هذه الدعوى لم يعد لنزول المشتري عن حق االرتفاق من أثر الشفعة

، وهو حق أقره له القانون وقام هو بالمطالبة به  لتي تترتب على رفع الدعوى فيحرم الشفيع من حق الشفعةالقانونية ا
 (1 )

. وهناك  

، بشرط أني  رأي يذهب إلى أن نزول المشتري عن حق االرتفاق ينتج أثره ويسقط حق الشفيع حتى لو وقع بعد رفع دعوى الشفعة

، إذ يشترط لألخذ بالشفعة أن يظل سببها قائماً من وقت صدور البيع  ليم بها من جانب المشتريقع قبل صدور الحكم بالشفعة أو التس

إلى أن يحكم بها أو يسلم بها المشتري 
 (9 )

، إذ تكون عناصر  . وعندنا أن حق الشفيع يثبت بمجرد إعالن رغبته في األخذ بالشفعة 

. وليس رفع دعوى الشفعة بعد  محل المشتري في البيع الذي يأخذ فيه بالشفعة، وبتكاملها يثبت حق الشفيع ويحل  الشفعة قد تكاملت

. ومقتضى هذا  ذلك وصدور الحكم بثبوت الشفعة إال تقريراً لما تم من أثر قانوني ترتب مباشرة على إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

،  لشفيع إال إذا صدر قبل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعةالنظر أن نزول المشتري عن حق االرتفاق ال يكون له أثر في إسقاط حق ا

وليس قبل صدور حكم بثبوت الشفعة أو قبل رفع الدعوى بالشفعة 
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، أو أن يكون حق االرتفاق الذي على أرض الجار مقرراً لمصلحة األرض المشفوع فيها وحدها )  هالمصلحة أرض الجار دون غير

. وأنظر أيضاً نقض  وقد سبقت اإلشارة على هذا الحكم 575 ص 219رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  12نقض مدني 

 –(  115ص  99م  2552يونيه سنة  15ط استئناف مختل – 151ص  75رقم  5مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  99مدني 

عبد المنعم  – 155فقرة  1محمد علي عرفة  – 191وفقرة  117ص  199فقرة  9وأنظر أيضاً في هذا المعنى محمد كامل مرسي 

أبريل  7وأنظر عكس ذلك استئناف مختلط  – 927ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  – 521ص  179فرج الصدة فقرة 

 .  155ص  91م  2515سنة 

 – 929ص  299رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  9 – 271ص  99رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  29استئناف وطني  ( 2) 

 199فقرة  9سي محمد كامل مر – 251 ص 95م  2511يناير سنة  22 – 295ص  27م  2591مارس سنة  29استئناف مختلط 

 .  521 ص 179عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 511ص  159فقرة  1محمد علي عرفة  – 117ص 

عما إذا كان من المستحسن أن  ". إذا لم استفسر أحد األعضاء  وقد اكتفى في لجنة األستاذ كامل صدقي بما استقر عليه القضاء في هذا الشأن

، ولفت  يه ما يفيد سقوط حق الشفعة في حالة التنازل عن حق االرتفاق قبل رفع الدعوىيضاف إلى النص الذي تمت الموافقة عل

جاء فيه أن تنازل المشفوع ضده أثناء سير الدعوى  2512مارس سنة  29النظر إلى حكم أصدرته محكمة االستئناف المختلطة في 

.  ، قال رئيس اللجنة إنه يرى إدخال هذه اإلضافة "عة عن حق االرتفاق المقرر له على أرض الجار ال يترتب عليه رفض طلب الشف

) مجموعة األعمال  "، اكتفاء بالرأي الذي جرى عليه القضاء في هذه الحالة  وبعد مناقشة استقر رأي اللجنة على عدم األخذ بها "

 .  في الهامش ( 915ص  1التحضيرية 

ص  159فقرة  1محمد علي عرفة  – 199فقرة  9د كامل مرسي محم – 129ص  99م  2512مارس سنة  29استنئاف مختلط  ( 1) 

وقد قضت محكمة النقض بأن البحث فيما إذا كان التنازل بعد رفع الدعوى عن حق االرتفاق يسقط حق الشفعة أوالً يسقطه  – 511

ن إال إذا كان هذا التنازل قد حصل شهره . واليتم التنازل عن حق االرتفاق وفقاً للقانو مجاله أن يكون هذا التنازل قد تم وفقاً للقانون

. وال يغني عن ذلك مجرد التقرير بالتنازل عن  الذي حصل التنازل وقت سريانه 2551لسنة  225وفقاً لقانون الشهر العقاري رقم 

 .  ( 2192ص  195رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  21حق االرتفاق في الدعوى بعد رفعها ) نقض مدني 

 – 521ص  – 521 ص 179عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 592عبد المنعم البدراوي فقرة  - 191عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 9) 

 .  925ص  – 927 ص 299منصور مصطفى منصور فقرة 

المشتري أن ينهي حق االرتفاق ، وعرض  أما إذا كانت األرض المشفوع بها هي التي لها حق إرتفاق على األرض المشفوع فيها ( 5) 

، ولكن بشرط أال يطلب المشتري مقابالً  ، فإن ذلك يجوز بنزوله للشفيع عن قطعة األرض التي يباشر فيها هذا األخير حق ارتفاقه

الشفيع  . وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت الشفعة سبباً لكسب الملكية وتثبت متى توافرت لدى لألرض التي ينزل عنها للشفيع

، فال يجوز أن يعارض هذا الحق بعرض المشتري التنازل عن أرض المسقاة التي يدعي الشفيع أن له  الشروط المقررة لألخذ بها



 

 

 

 

2261 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

أرض الجار مالصقة لألرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن األرض  –الحالة الثالثة للجوار  – 187

 المبيعة على األقل 

، شرطان  ، الواجب توافره في الحالة الثانية . وقد حل محل شرط قيام حق االرتفاق جه أراضي زراعية: وهنا أيضاً نوا

( مالصقة أرض الشفيع لألرض المبيعة  2، شرطان يجب توافرهما في هذه الحالة الثالثة : )  يجب توافرهما في هذه الحالة الثانية

 . ونبحث كالً من هذين الشرطين : مة عن نصف ثمن األرض المبيعة( كون أرض الشفيع ال تقل في القي 1. )  من جهتين

، في هذه الحالة الثالثة كما كان ذلك كافياً  ) الشرط األول ( مالصقة أرض الشفيع لألرض المبيعة من جهتين : ال يكفي هنا

. وهذا من شأنه  المالصقة من جهتين ، بل تجب ، مالصقة أرض الشفيع لألرض المبيعة من جهة واحدة في الحالتين األولى والثانية

، مقام حق االرتفاق في توثيق صلة الجوار في الحالة  ، إلى جانب قيمة أرض الشفيع أن يوثق صلة الجوار ما بين األرضين ويقوم

، ولو كانت في نقطتين من هذا الحد  . فالمالصقة من حد واحد إذن ال تكفي الثانية
 (2 )

ا الحد الواحد ، بل ولو كانت على طول هذ 

بأكمله 
 (1 )

  . 

فيجب إذن أن تكون المالصقة من جهتين أو من حدين 
 (9 )

. والمقصود بالجهة أو الحد جهة من الجهات األصلية األربع :  

، بل يصح أن تكونا غير  . وليس يلزم أن تكون الجهتان الواجب المالصقة فيهما متجاورتين الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب

، يجوز أيضاً أن تكون من الشرق والغرب  . فكما يجوز أن تكون المالصقة من الشمال والشرق أو من الغرب والجنوب متجاورتين

أو من الشمال والجنوب 
 (5 )

، فال يلزم أن تكون على  ، في كل من الحدين في نقطة واحدة ولو بمقدار شبر واحد . وتكفي المالصقة 

ثلثه امتداد كاف كنصف الحد أو 
 (9 )

، فإذا الصقت  . والمالصقة من جهتين ينظر فيها إلى أرض الشفيع ال إلى األرض المبيعة 

                                                                                                                                                                    

مارس سنة  99، إذ ال سند في القانون إلجبار الشفيع على قبول هذا العرض ) نقض مدني  ارتفاقاً ليها مقابل ثمن يتقاضاه من الشفيع

 .  ( 21رقم  197عاماً جزء أول ص  19مكتب الفني ألحكام النقض في مجموعة ال 2599

محمد كامل  - 719ص  955رقم  1المحاماة  2511يناير سنة  19قنا الكلية  – 12 م ص 25 - 2591يناير سنة  1استئناف مختلط  ( 2) 

وقد  – 521ص  175عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 515ص  151فقرة  1محمد علي عرفة  - 119ص  117فقرة  9مرسي 

، وإن كانت  ، فإن هذا ال يغير من وضعه من أنه جار من حد واحد فقط قضى بأنه إذا كان الشفيع جاراً من حد واحد منكسر أو منحن

ص  99م  2552يونيه سنة  15 – 251ص  95م  2511يناير سنة  22المالصقة في نقطتين من نفس الحد ) استئناف مختلط 

115 )  . 

ص  117فقرة  9محمد كامل مرسي  – 12ص  21 م 2599يناير سنة  9 – 12ص  25م  2591يناير سنة  1استئناف مختلط  ( 1) 

 .  521ص  175عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 119

، فقضت محكمة الموضوع  من حدينوقد قضت محكمة النقض بأنه إذا نازع المشتري في جوار الملك الشفيع لألرض المشفوع فيها  ( 9) 

بعدم جدية هذه المنازعة استناداً إلى إقرار المشتري الوارد بعقد البيع سبب الشفعة من أن أرض الشفيع تجاور القدر المبيع من الحدين 

، وإلى عقد  ها، وإلى تسليم المشتري بهذا الجوار في صحيفة دعوى التعاقد المرفوعة منه عن األرض المشفوع في الشرقي والغربي

، فإن هذه الدالئل التي أوردها الحكم كافية لحمل قضائه على هذا  شراء الشفيع ألطيانه التي تجاور األرض المشفوع فيها من حدين

. وقضت أيضاً بأنه إذا قضى الحكم  ( 995ص  15رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  25الخصوص ) نقض مدني 

، بمقولة إن تسجيل الشفيع عقد  جاورة أرض الشفيع لألرض المشفوع فيها من حدين ) القبلي والشرقي مثالً (بالشفعة بناء على م

مجموعة  2555ديسمبر سنة  11فإنه يكون قد أخطأ ) نقض مدني  –شرائه األمر الواقعة في الحد الشرقي يرتد أثره إلى تاريخ العقد 

( ما سبق أن ذكرناه في الجزء الرابع من الوسيط من  2أن هذا الحكم أمران : ) ويالحظ في ش – 227ص  99رقم  2أحكام النقض 

( يبدو من  1. )  917ص  – 911ص  175فقرة  5، ال بالنسبة إلى الغير : الوسيط  أن للتسجيل أثراً رجعياً فيما بين المتعاقدين

، وكان يكفي أن ترفض دعوى الشفعة  ة في حد واحدوقائع القضية أن الشفيعة قد شفعت بأرضين يجاور كل منهما األرض المبيع

 .  ، إذ أن الشفيعة أن تشفع بأرض واحدة تجاور األرض المبيعة في حدين كما سبق القول ( لهذا السبب

 .  119ص  117فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 5) 

 9مجموعة أحكام النقض  2595وأنظر نقض مدني أول أبريل سنة  – 279أنظر ما قدمناه آنفاً في المالصقة في أراضي البناء فقرة  ( 9) 

وأنظر عكس ذلك أن المالصقة يجب أن تكون على امتداد كاف  – 599ص  151فقرة  1محمد علي عرفة  – 159ص  229رقم 

مل محمد كا – 517ص  99م  2527مايو سنة  25 – 12ص  25م  2591يناير سنة  1كنصف الحد أو ثلثه استئناف مختلط 

 .  ( 119ص  117فقرة  9مرسي 
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، حتى لو كانت المالصقة في جهة واحدة فقط من األرض المبيعة  األرض المبيعة أرض الشفيع في جهتين منها توافر الشرط
 (2 )

  . 

، فلو الصقها في حد واحد من حدود أرض  ، األرض المبيعة حدة، في حدين من حدود أرضه الوا ويجب أن يالصق الشفيع

. إذ يجب لجوازها أن يالصق الشفيع بأرض  ، لما جازت الشفعة ، وفي حد واحد آخر من حدود أرض أخرى مملوكة له مملوكة له

، ويالصقها في حدين من حدود األرض الواحدة التي يشفع بها  األرض المبيعة -ال بأكثر  –واحدة 
 (1 )

 .  على الوجه الذي سبق بيانه 

) الشرط الثاني ( كون أرض الشفيع ال تقل في القيمة عن نصف ثمن األرض المبيعة : وقد كان هذا الشرط غير مطلوب في 

، فيشترون قطعاً صغيرة من األرض في وسط  ، فكان بعض الناس يضاربون عن طريق المطالبة بالشفعة التقنين المدني األسبق

، حتى إذا بيعت أرض مجاورة ألرضهم الصغيرة أخذوا يهددون أصحاب الشأن بأن يطلبوا األرض  . ويتربصون واسعةأراض 

، ثم يساومون وينزلون عن حق الشفعة في نظير مبلغ من المال  المبيعة بالشفعة
 (9 )

. فاشترط قانون الشفعة السابق أن تكون أرض  

، للحد من هذه المساومات والمضاربات وانتقل هذا الشرط إلى التقنين المدني  رض المبيعةالشفيع ال تقل في القيمة عن نصف ثمن األ

الجديد 
 (5 )

  . 

، ألن هذا هو الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه شروط  والعبرة بقيمة أرض الشفيع وقت إبرام عقد البيع الذي يؤخذ فيه بالشفعة

األخذ بالشفعة بما فيها قيمة أرض الشفيع 
 (9 )

، فالعبرة بالثمن الحقيقي الذي بيعت به ولو زاد على  . أما بالنسبة إلى األرض المبيعة 

، وألن هذا هو الثمن الذي يجب على الشفيع تقديمه لألخذ بالشفعة  ، ألن هذا هو صريح النص قيمة األرض الحقيقية
 (1 )

. أما مساحة  

                                                 

من التقنين المدني الجديد ( بنصها على  591وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن المادة األولى من قانون الشفعة ) المادة  ( 2) 

األقل  إذا كانت أرض الجار مالصقة لألرض المشفوعة من جهتين وتساوي من الثمن نصف األرض المشفوعة على "جواز الشفعة 

قد دلت على أن الشارع إنما أراد أن يجعل العبرة في تقرير حق األخذ بالشفعة بمجاورة أرض الشفيع من جهتين من جهاتها  "

، واشترطت أن يكون ثمن هذه األرض مساوياً نصف ثمن األرض  ، إذ هي قد أسندت المالصقة إلى أرض الشفيع لألرض المبيعة

،  اك يقطعان في أن الشارع قد ركز اهتمامه في تحديد أوصاف أرض الشفيع دون األرض المبيعة. وهذا وذ المشفوعة على األقل

. ويؤيد هذا النظر  مما يقتضي القول بأن كون المالصقة من جهتين هو أيضاً وصف وارد على أرض الشفيع ال على األرض المبيعة

ا الجار المقصود درء الضرر عنه هو الذي تكون جبرته محل ، ومقتضى هذا أن هذ أن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر عن الجار

ومن حيث  "وقد جاء في أسباب هذا الحكم :  – 519ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  1االعتبار ) نقض مدني 

رض المشفوع بها ، األ إن المطعون ضده األول ) الشفيع ( والطاعنين ) المشفوع ضدهم ( قد اختلفوا في تحديد جوار الملكين

، واآلخرون  . فاألول يقول إن أرضه تحد األرض المشفوع فيها من جهتين هما الحد الغربي والحد القبلي واألرض المشفوع فيها

، أما أرض المشفوع بها فإنها تقع في الزاوية  يقولون إن أرضهم هي التي تحد األرض المشفوع بها من جهتين الشرقية والقبلية

، وهي بهذا الوضع ال تحد األرض  ، أي أن حدها من هذه الناحية منكسر قية لألرض الشائع فيها المقدار المشفوع فيهالبحرية الشر

. ومن حيث إنه يبين من أوراق الدعوى المقدمة من  . . المشفوع فيها إال من جهة واحدة هي إما الجهة البحرية أو الجهة الشرقية

،  اور األرض المشفوع فيها من جهتين هما كل الحد الغربي ألرض الشفيع وكل حدها القبليالطاعنين أنفسهم أن أرض الشفيع تج

مجموعة المكتب الفني  2599أكتوبر سنة  11وأنظر أيضاً في هذا المعنى نقض مدني  –(  "فتكون الشفعة في هذه الحالة جائزة 

محمد علي  – 112ص  – 119ص  117فقرة  9محمد كامل مرسي  – 1رقم  191عاماً جزء أول ص  19ألحكام النقض في 

 .  527ص  – 521ص  175عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 515ص  151فقرة  1عرفة 

، ويجاورها من جهة  وقد قضت محكمة االستنئاف المختلطة بأنه إذا كان الشفيع يجاور األرض المبيعة من جهة بأرض مملوكة له ( 1) 

، ال يمكن أن تكون بين ثالثة عقارات  ، ألن الشفعة ، فال شفقة بصفته شريكاً في الشيوع فيهاأخرى بارض غير األرض األولى 

 – 115فقرة  9. وأنظر محمد كامل مرسي  ( 515ص  91م  2519مايو سنة  21يشفع الشفيع بعقارين منها ) استئناف مختلط 

منصور مصطفى منصور  – 527ص  175فقرة عبد المنعم فرج الصدة  - 599ص  – 515ص  151فقرة  1محمد علي عرفة 

 .  7ص  – 1حسن كيرة ص  – 925ص  299فقرة 

 .  في الهامش ( 912ص  1وقد أشير إلى هذه المساومات في لجنة األستاذ كامل صدقي ) مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 599ص  951فقرة  1محمد علي عرفة  – 119ص  – 111ص  199فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 5) 

 .  527ص  175

 .  127ص  175أنظر في هذا المعنى عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 9) 

ص  - 527ص  175عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 191عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 599ص  151فقرة  1محمد علي عرفة  ( 1) 
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شفيع ضعف مساحة األرض المبيعة ومع ذلك تقل قيمتها عن نصف الثمن ، فقد تكون مساحة أرض ال كل من األرضين فال يعتد بها

، فال يجوز في هذه الحالة األخذ بالشفعة  الذي اشتريت به األرض المبيعة
 (2 )

  . 

، فالعبرة بقيمة كل األرض الشائعة إذا طلب  وإذا كانت أرض الشفيع حصة شائعة في أرض مجاورة لألرض المبيعة

، ألن األرض المشفوع بها تكون في هذه الحالة هي كل األرض الشائعة  فعةالشركاء األخذ بالش
 (1 )

. أما إذا طلب الشفعة أحد  

، ألن هذه الحصة الشائعة تكون في هذه  ، فالعبرة بقيمة حصته الشائعة وحدها ال بقيمة كل األرض الشركاء في الشيوع دون الباقي

الحالة هي األرض المشفوع بها 
 (9 )

  . 

 ب ( الشروط الواجب توافرها في الشفيع)  

 بيان هذه الشروط :  - 188

 ، أن تتوافر فيه الشروط اآلتية : ، حتى يستطيع الشفيع األخذ بالشفعة يجب

( أن يكون مالكاً للعقار المشفوع به من وقت بيع العقار المشفوع فيه إلى وقت ثبوت حقه في الشفعة  2) 
 (5 )

  . 

 .  اً على األهلية الواجبة( أن يكون متوافر 1) 

 .  ( أن يكون غير ممنوع من شراء العقار المشفوع فيه 9) 

 .  ( أال يكون وقفاً  5) 

 الشفيع مالك للعقار المشفوع به من وقت بيع العقار المشفوع فيه إلى وقت ثبوت حقه في الشفعة  -الشرط األول  - 189

: يجب أوالً أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به 
 (9 )

. فإن كان يشفع برقبة أو بحق انتفاع أو بحكر  
 (1 )

، وجب أن يكون  

                                                                                                                                                                    

وهناك رأي يذهب إلى أن العبرة بالقيمة الحقيقية  – 1حسن كيرة ص  - 919ص  299منصور مصطفى منصور فقرة  – 525

فقرة  9محمد كامل مرسي  – 517ص  99م  2527مايو سنة  25، ال بالثمن الذين اشتريت به ) استئناف مختلط  لألرض المبيعة

 .  ( 595 ص 592عبد المنعم البدراوي فقرة  – 191ص  151شفيق شحاتة فقرة  – 119ص  199

فقرة  1محمد علي عرفة  – 119ص  199فقرة  9محمد كامل مرسي  – 929ص  21م  2595يونيه سنة  19استئناف مختلط  ( 2) 

 .  525ص  175عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 592ص  151

 .  929ص  21م  2595يونيه سنة  19استئناف مختلط  ( 1) 

 157فقرة  1محمد علي عرفة  – 119ص  199فقرة  9محمد كامل مرسي  – 519ص  99م  2527يونيه سنة  5استئناف مختلط  ( 9) 

وأنظر  – 1حسن كيرة ص  – 525ص  175عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 595ص  592عبد المنعم البدراوي فقرة  – 591ص 

يناير سنة  21يطلب الشفعة إال أحد الشركاء في الشيوع : استئناف مختلط عكس ذلك وأن العبرة بقيمة كل األرض الشائعة ولو لم 

 .  295ص  19م  2529

ال تثبت الشفعة إال ببيع العقار المشفوع مع وجود  - 2 "مدني عراقي على ما يأتي :  2299وتنص الفقرتان األولى والثانية من المادة  ( 5) 

. ويشترط في  ، وأن يكون بيعه قد تم قانوناً  ي المال المشفوع أن يكون عقاراً مملوكاويشترط ف - 1.  السبب الموجب لها وقت البيع

 "، وأن يبقى مملوكاً له إلى وقت الحكم بالشفعة أو التراضي عليها  العقار المشفوع به أن يكون ملكاً للشفيع وقت بيع العقار المشفوع

يعود حق الشفعة  "( على ما يأتي :  2557شباط سنة  9ي ) المعدلة بقانون من قانون الملكية العقارية اللبنان 151وتنص المادة  –

 .  "الذين يكون تاريخ سند تملكهم سابقاً لتاريخ سند المشتري  195لألشخاص المذكورين في المادة 

 .  955ص  215رقم  92المحاماة  2599استئناف مصر أول مايو سنة  ( 9) 

، يجب أن يكون مالكاً  ، ومن يشفع بحق انتفاع أو بحق حكر في رقبة حق انتفاع أو في حق حكر ويالحظ أن من يشفع برقبة في ( 1) 

. وكذلك الشريك في الشيوع يجب أن يكون مالكاً لحصة شائعة في الملك التام أو في الرقبة أو  للرقبة أو حق االنتفاع أو حق الحكر

، إذ  ، أو على األقل يملك رقبته ن يكون مالكاً للعقار المشفوع به ملكية تامة، فيجب أ ، أما الجار في حق االنتفاع أو في حق الحكر

، ولكن تثبت الشفعة  . فال تثبت الشفعة لصاحب حق انتفاع أو لصاحب حق حكر في العقار المجاور "للجار المالك  "النص يقول 

منصور  – 171في هذا المعنى عبد المنعم فرج الصدة فقرة  للجار المالك ملكية تامة أو للجار الذي له ملك الرقبة كما قدمنا ) أنظر

ولكن يجوز للجار المالك أن يشفع في حق االنتفاع أو في حق الحكر  –(  1حسن كيرة ص  – 921ص  299مصطفى منصور فقرة 
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،  . وإن كان يشفع بحصة شائعة في عقار مملوك على الشيوع مالكاً للرقبة أو لحق االنتفاع أو لرقبة العين المحتكرة أو لحق الحكر

. وغن كان يشفع بعقار مجاور في إحدى حاالته  كاً لهذه الحصة الشائعة أي أن يكون أحد الشركاء في الشيوعوجب أن يكون مال

 .  ، وجب أن يكون مالكاً لهذا العقار المجاور الثالث المتقدم ذكرها

عرض في العمل في هذا . وأهم ما ي وملكية الشفيع للعقار المشفوع به يجب أن تكون سابقة على البيع الذي يأخذ فيه بالشفعة

. فيجب أن يكون هذا البيع موجوداً وسابقاً على البيع الذي يؤخذ فيه  الصدد أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به بموجب عقد بيع

، فمجرد المفاوضات بين الشفيع والبائع له ال تكفي إذا لم يتم البيع  بالشفعة
 (2 )

يجب أيضاً أن يكون ، بل  . وتمام البيع نفسه ال يكفي 

، حتى تنتقل إلى الشفيع بالتسجيل ملكية العقار المشفوع به  هذا البيع مسجالً 
 (1 )

، وأن يكون هذا التسجيل سابقاً على البيع الذي يؤخذ  

فيه بالشفعة 
 (9 )

البيع الذي  . وقد اطرد قضاء محكمة النقض على أنه إذا لم يكن عقد شراء الشفيع للعقار المشفوع به مسجالً وقت 

، فإن الشفعة ال تجوز حتى لو كان شراء الشفيع ساقاً على البيع المشفوع فيه وسجل الشفيع عقد شرائه قبل تسجيل  يأخذ فيه بالشفعة

هذا البيع 
 (5 )

. وال تأخذ محكمة النقض باألثر الرجعي للتسجيل فيما بين المتعاقدين  
 (9 )

الشفيع ، لتبين أن  ، كما نأخذ ، ولو أخذت به 

                                                                                                                                                                    

 .  ( 259المجاور له ) أنظر ما يلي فقرة 

ص  195رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  29 – 519ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  1نقض مدني  ( 2) 

ص  5الحقوق  2755مايو سنة  21استئناف وطني  – 15ص  11رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  7 - 917

المجموعة  2512فبراير سنة  9الزقازيق الكلية  - 111ص  299رقم  91المحاماة  2599استئناف مصر أول مايو سنة  - 199

 .  259ص  52رقم  19الرسمية 

، فكانت الملكية تنتقل بالبيع غير المسجل فيما بين المتعاقدينع ولما كان المشفوع  2519أما قبل قانون التسجيل الصادر في سنة  ( 1)  

، فإن الشفيع كان يعتبر مالكاً بالنسبة إلى المشفوع ضده  العقار المشفوع به ضده ال يعتبر من الغير في عقد البيع الذي تملك به الشفيع

 2595يونيه سنة  21، فكان يجوز له األخذ بالشفعة ولو لم يسجل ) استئناف مختلط  حتى قبل أن سجل عقد شرائه للعقار المشفوع به

 52رقم  19المجموعة الرسمية  2512اير سنة فبر 9الزقازيق الكلية  – 12ص  25م  2591ديسمبر سنة  11 – 999ص  21م 

 .  ( 191ص  – 192ص  15فقرة  9محمد كامل مرسي  - 259ص 

، اجتمع القضاء  ، وفيهما ال تنتقل الملكية إال بالتسجيل حتى فيما بين المتعاقدين ولكن بعد صدور قانون التسجيل ثم قانون الشهر العقاري

رقم  5مجموعة عمر  2559مارس سنة  11خذ بالشفعة إذا لم يكن عقده مسجالً ) نقض مدني والفقه على أن الشفيع ال يجوز له األ

ص  71رقم  9مجموعة عمر  2551مايو سنة  21 – 259ص  97رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  5 – 955ص  115

ص  1رقم  9م النقض مجموعة أحكا 2592نوفمبر سنة  7 – 117ص  925رقم  9مجموعة عمر  2557مايو سنة  19 – 211

رقم  5المحاماة  2517يناير سنة  25أسيوط الكلية  – 571ص  259رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  29 – 91

ص  95م  2551يونيه سنة  1استئناف مختلط  – 55ص  55رقم  15المحاماة  2559ديسمبر سنة  99ملوي  – 229ص  12

 – 295ص  91م  2559يونيه سنة  21 – 72ص  91م  2555مارس سنة  25 – 295ص  99م  2559مايو سنة  27 - 119

إسماعيل غانم ص  – 119فقرة  1محمد علي عرفة  – 115فقرة  9محمد كامل مرسي  – 259ص  91م  2559يونيه سنة  11

خذ بالشفعة قبل أن . وأنظر عكس ذلك وأنه يجوز للشفيع أن يأ ( 29حسن كيرة ص  – 159عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 19

 .  179ص  – 115ص  575وفقرة  191ص  519يسجل عقده : عبد السالم ذهني في األموال فقرة 

 71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27 – 117ص  925رقم  9مجموعة عمر  2557مايو سنة  19نقض مدني  ( 9) 

وعلى الشفيع إثبات ملكيته للعقار المشفوع به  – 571ص  259رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  29 – 999ص 

 12م  2597نوفمبر سنة  11 – 299ص  25م  2591فبراير سنة  19وقت صدور البيع الذي يأخذ فيه بالشفعة ) استئناف مختلط 

 .  ( 29ص 

، وصدر  ، ورفع الشفيع على البائع له دعوى بصحة التعاقد وسجل صحيفة الدعوى ه غير مسجلفلو كان الشفيع للعقار المشفوع ب ( 5) 

، ألن  ، لم يجز للشفيع األخذ بالشفعة ، ثم صدر البيع الذي يؤخذ فيه بالشفعة قبلت سجيل الحكم بصحة التعاقد الحكم بصحة التعاقد

 219ص  52رقم  2مجموعة عمر  2599يناير سنة  9) نقض مدني  الحكم بصحة التعاقد لمي سجل قبل صدور البيع المشفوع فيه

 – 11إسماعيل غانم ص  – 111فقرة  1محمد علي عرفة  – 15ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  19 –

 .  ( 911ص  295منصور مصطفى منصور فقرة  – 599ص  - 595ص  159عبد المنعم فرج الصدة 

 259ص  79رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  5 – 519ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555سمبر سنة دي 1نقض مدني  ( 9) 
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بالنسبة إلى من ال يعتبر غيراً في هذا العقد ويدخل فيهم المشتري للعقار  –بعد أن سجل عقد شرائه أصبح مالكاً للعقار المشفوع به 

، مالكاً  ، بفضل هذا األثر الرجعي . فيكون الشفيع من وقت شراء العقار المشفوع به ال من وقت تسجيل هذا الشراء –المشفوع فيه 

، حتى لو سجل المشتري المشفوع ضده هذا البيع قبل أن يسجل الشفيع عقد  لمشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيهللعقار ا

، على شرط أن  ، للشفيع أن يأخذ بالشفعة متى سبق قد شرائه للعقار المشفوع به البيع المشفوع فيه ، في رأ[نا . فيجوز إذن شرائه

يسجل عقد شرائه 
 (2 )

 .  ا التسجيل فال يجوز له األخذ بالشفعة، أما قبل هذ 

، بل يجب أيضاً أن يبقى مالكاً لهذا العقار  واليكفي أن يكون الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به وقت صدور البيع المشفوع فيه

حتى وقت ثبوت حقه في الشفعة 
 (1 )

، باع العقار  عة، ما بين وقت صدور البيع المشفوع فيه ووقت ثبوت حقه في الشف . فلو أنه 

المشفوع به أو وهبه فلم يعد مالكاً له 
 (9 )

، أو وقفه فأصبح ال يستطيع أن يشفع بالعقار الموقوف  
 (5 )

، أو انفسخ سند  كما سيجئ 

الشفيع  ، أو انقطع التالصق ما بين العقار المشفوع به والعقار المشفوع فيه فلم يعد ملكيته للعقار المشفوع به بتحقق شرط فاسخ مثالً 

جاراً يجوز له األخذ بالشفعة 
 (9 )

، أو انقسم العقار المشفوع به وكان حصة شائعة فأصبح عقاراً مفرزاً ال يالصق العقار المشفوع  

، فال  ، فإن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به على الوه الذي يصح معه األخذ بالشفعة تكون قد انقطعت قبل أن يثبت حقه في الشفعة فيه

                                                                                                                                                                    

 – 91ص  1رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592نوفمبر سنة  7 – 199ص  221رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  12 -

 .  999ص  71رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595فبراير سنة  27

، وبيع  نفرض مشترياً لعقار لم يسجل عقده "، فقد قررنا في هذا الصدد ما يأتي :  ا سبق لنا القول به عد الكالم في عقد البيعوهذا م ( 2) 

، العتبر  . فلو أخذنا باألثر الرجعي ، فطلب األخذ بالشفعة ثم سجل عقده عقار مجاور لعقاره توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة

وهذا ما فعلته  –، وألمكنه األخذ بالشفعة أما إذا أنكرنا األثر الرجعي  المشفوع به قبل بيع العقار المشفوع فيهالمشتري مالكاً للعقار 

. ونؤثر  ، فال يمكنه األخذ بالشفعة فإن المشتري ال يعتبر مالكاً للعقار المشفوع به إال بعد بيع العقار المشفوع فيه –محكمة النقض 

، لترتب على ذلك  . ولو قلنا بالرأي الذي ذهبت إليه محكمة النقض طاء المشتري الحق في األخذ بالشفعة، وإع األخذ باألثر الرجعي

، فقد كان مالكاً لهذا العقار وقت بيع العقار  أن الشفيع يكون في هذه الحالة هو المالك السابق الذي باع للمشتري العقار المشفوع به

المشتري هو الباقي مجاوراً للعقار  –البائع للعقار المشفوع به والمشتري إياه  –. وال شك في أنه بين المالكين المتعاقبين  المشفوع فيه

، إال إذا قيل إن الشفعة في هذه الحالة ال تكون ألحد منهما فيتعطل بذلك حق قرره القانون وتهيأت  وهو األولى باألخذ بالشفعة

، الرأي القائل بأن  ، عند الكالم في البيع . وقد ناقشنا طويال ( 917ص  – 911ص  175فقرة  5يط ) الوس "األسباب لكسبه 

، فنحيل هنا  ، واستندنا في ذلك إلى جملة من الحجج تدعمه ، وانتصرنا لهذا الرأي للتسجيل أثراً رجعياً يما بين المتعاقدين دون الغير

منصور  – 1هامش  599ص  159. وقارن عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 171فقرة  – 179فقرة  5إلى ما قدمناه هناك ) الوسيط 

 .  9هامش  912ص  295مصطفى منصور فقرة 

، أصبح هذا البناء ملكاً له ملكية مصدرها  وقد قضت محكمة النقض بأنه متى أحدث المشتري ألرض بعقد غير مسجل بناء على األرض

 21على سبيل البقاء والقرار ومن ثم يقوم به سبب الشفعة بوصفه جاراً مالكاً للبناء ) نقض مدني واقعة البناء بماله من حق البناء 

. ويؤخذ على هذا الحكم أنه لو صح ما ذهبت إليه محكمة النقض من  ( 211ص  57رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة 

، وال يكفي أن تكون األرض  اء نفسه هو المالصق للعقار المشفوع فيهلوجب أن يكون البن –ال باألرض  –أن المشتري يشفع بالبناء 

 .  هي المالصقة

، أو من وقت  ، إنما يكون بصدور الحكم بثبوت الحق في الشفعة ، بحسب قضاء محكمة النقض وثبوت حق الشفيع في الشفعة ( 1) 

، إذا توافرت  ي رأينا أن الشفيع يثبت حقه في الشفعة. وف التراضي على األخذ بالشفعة أي من وقت تسليم المشفوع ضده للشفعة

، وحل الشفيع محل المشتري  . فبهذا اإلعالن تكون عناصر األخذ بالشفعة قد تكاملت ، من وقت إعالن رغبته في األخذ بها شروطها

ال تقريراً لما تم قبل ذلك وقت ، إ ، أو التراضي على ثبوت هذا الحق . وليس الحكم بثبوت الحق في الشفعة في البيع المشفوع فيه

 .  . وسيأتي بيان ذلك تفصيالً عند الكالم في الحكم بالشفعة إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

، وكذلك من انتقلت إليه الملكية من مشتر أو موهوب له ال يستطيع  فال يستطيع األخذ بالشفعة ألن ملكيته للعقار المشفوع به لم تستمر ( 9) 

عبد المنعم البدراوي  – 515ص  179فقرة  1شفعة ألنه لم يكن مالكاً وقت صدور البيع المشفوع فيه ) محمد علي عرفة األخذ بال

 .  ( 591ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 11إسماعيل غانم ص  - 525فقرة 

 .  921ص  21م  2599مايو سنة  27استئناف مختلط  ( 5) 

 .  595ص  – 597ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 9) 
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يستطيع المضي بعد ذلك في إجراءات األخذ بالشفعة إذ يكن حقه فيها قد سقط 
 (2 )

  . 

، ملكية  ، من وقت البيع المشفوع فيه إلى وقت ثبوت حقه في الشفعة على النحو الذي قدمناه ويجب أن تكون ملكية الشفيع

، إذا كان يملك العقار المشفوع به بالتقادم ولم تكن مدة التقادم قد  . ويترتب على ذلك أن الشفيع ، فال شفعة . فلو لم تكن قائمة قائمة

، حتى لو اكتملت هذه المدة قبل األخذ بالشفعة  ، ال يحق له األخذ بالشفعة اكتملت وقت صدور البيع المشفوع فيه
 (1 )

. كذلك ال شفعة  

، وال  ، فإن كالً من العقدين ال وجود له حتى لو سجل اً باطالً إذا كان سند الشفيع في ملكية العقار المشفوع به عقداً صورياً أو عقد

يكون من شأنه أن يجعل الشفيع مالكاً للعقار المشفوع به 
 (9 )

. وال شفعة أيضاً إذا كان سند الشفيع في ملكية العقار المشفوع به بيعاً  

. وال يتغير الحكم حتى لو تحقق الشرط الواقف  ن موقوفة، فإن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به تكو معلقاً على شرط واقف ولو سجل

. وال يعتد هنا باألثر الرجعي للشرط  ، فإن ملكية الشفيع كانت موقوفة غير قائمة وقت صدور البيع المشفوع فيه قبل األخذ بالشفعة

عة ، فإن هذا األثر الرجعي مجرد افتراض إلرادة المتعاقدين وال عمل له في نطاق الشف الواقف
 (5 )

. وقد قدمنا أنه ال تجوز الشفعة  

، فإن السند غير المسجل ال يجعل الشفيع  إذا كان سند ملكية الشفيع للعقار المشفوع به غير مسجل وقت صدور البيع المشفوع فيه

 .  مالكاً للعقار المشفوع به

 ً . فإن هذا البيع إذا سجل  معلقاً على شرط فاسخ ولكن يجوز األخذ بالشفعة إذا كان سند ملكية الشفيع للعقار المشفوع به بيعا

، والملكية المعلقة على شرط فاسخ بخالف الملكية المعلقة على  تنتقل به ملكية العقار المشفوع به إلى الشفيع معلقة على شرط فاسخ

، يجوز له  ، إذا سجل البيع ائزاً ، وقت أن كان بيع الوفاء ج . وكان المشتري للعقار وفاء شرط واقف ملكية قائمة تجوز الشفعة بها

األخذ بالشفعة ألنه يكون مالكاً تحت شرط فاسخ 
 (9 )

. وإذا أخذ  ، وال تجوز الشفعة للبائع وفاء ألنه يصبح مالكاً تحت شرط واقف 

،  المشفوع به بأثر رجعي، ثم تحقق الشرط الفاسخ ولم يعد الشفيع مالكاً للعقار  المالك تحت شرط فاسخ بالشفعة وثبت له حق في ذلك

. لكن إذا تحقق الشرط  فإن ذلك ال أثر له في ثبوت حق الشفعة لهن وقد قدمنا أن األثر الرجعي للشرط ال يعتد به في نطاق الشفعة

، وبذلك ال  ر، وال يعود الشفيع مالكاً لهذا العقا ، فإن ملكية الشفيع للعقار المشفوع به تنفسخ الفاسخ قبل ثبوت حق الشفيع في الشفعة

، ومن ثم يسقط حق الشفيع في األخذ بها  تستمر ملكية الشفيع للعقار المشفوع به إلى وقت ثبوت الحق في الشفعة
 (1 )

  . 

، وكان الجوار هو سبب األخذ بالشفعة  وكذلك يجوز األخذ بالشفعة إذا كانت ملكية الشفيع للعقار المشفوع به ملكية شائعة
 (1 

                                                 

 295منصور مصطفى منصور فقرة  – 11إسماعيل غانم ص  – 219رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  12نقض مدني  ( 2) 

 .  7حسن كيرة ص  - 919ص 

، وال يكفي أن يكون حائزاً أو واضع اليد  فع بهوقد قضت محكمة النقض بأن من شرائط األخذ بالشفعة أن يكون الشفيع مالكاً لما يش ( 1) 

. وأنظر محمد  ( 211ص  11رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة  1بنية التملك دون أن يتم له التملك ) نقض مدني 

 11ص  - 11إسماعيل غانم ص  – 529عبد المنعم البدراوي فقرة  – 117فقرة  1محمد علي عرفة  – 111فقرة  9كامل مرسي 

وأنظر عكس ذلك عبد السالم  - 912 ص 295منصور مصطفى منصور فقرة  - 591ص  159عبد المنعم فرج الصدة فقرة  –

 .  111ص  579ذهني في األموال فقرة 

منصور مصطفى منصور  - 597ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 11إسماعيل غانم ص  – 521عبد المنعم البدراوي فقرة  ( 9) 

 .  ) فيما يتعلق بالعقد الباطل ( 119فقرة  9محمد كامل مرسي  – 22حسن كيرة ص  – 919ص  295ة فقر

عبد المنعم البدراوي فقرة  – 11إسماعيل غانم ص  – 511ص  119فقرة  1محمد علي عرفة  - 119فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 5) 

 .  22حسن كيرة ص  – 919ص  295ر مصطفى فقرة منصو – 597ص  – 591ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 521

، فال يكون الحكم له  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان سند ملكية الشفيع هو عقد بيع وفائي رفعت دعوى ببطالنه لما يفصل فيها ( 9) 

، ومن ثم يثبت هل حق الشفقة  حقوق المالك، ألنه بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشتري ينتفع بسائر  بالشفعة مخالفاً للقانون

.  ( 15ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  11من تاريخ تسجيل عقده ما دام لم يقض ببطالنه ) نقض مدني 

 – 591ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 529عبد المنعم البدراوي فقرة  – 511ص  11فقرة  1وأنظر محمد علي عرفة 

 .  22حسن كيرة ص  – 919ص  295نصور مصطفى منصور فقرة م

وأنظر في اآلراء المختلفة  – 11ص  – 11إسماعيل غانم ص  – 519ص  179فقرة  1محمد علي عرفة  –أنظر آنفاً نفس الفقرة  ( 1) 

ق ومناقشة هذه اآلراء : في حق الشفيع المالك تحت شرط فاسخ أو تحت شرط أقف في األخذ بالشفعة في عهد قانون الشفعة الساب

 .  112فقرة  – 197فقرة  9محمد كامل مرسي 

، على أن الشفيع  ، فال شك في جواز األخذ بالشفعة أما إذا كان الشفيع يشفع بحصة شائعة في حصة شائعة أخرى باعها شريك آخر ( 1) 
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)
، فإن الشركاء جميعاً يستطيعون األخذ  ار المشفوع به المالصق للعقار المشفوع فيه مملوكاً على الشيوع لعدة شركاء. فلو كان العق 

، فإن الحصة الشائعة عقار مملوك  . ويجوز ألي شريك منهم أيضاً أن يأخذ وحده بالشفعة مستنداً في ذلك إلى حصته الشائعة بالشفعة

ة به ، وتجوز الشفع لصاحب هذه الحصة
 (2 )

. وقد قدمنا أنه إذا كان الشفيع بالحصة الشائعة جاراً للعقار المشفوع فيه وكان الواجب  

، فالعبرة في هذه الحالة بقيمة الحصة الشائعة وحدها ال  أن تكون قيمة العقار المشفوع به ال تقل عن نصف ثمن العقار المشفوع فيه

بقيمة العقار الشائع كلها 
 (1 )

، فإن اقتسامه بعد ذلك للعقار الشائع مع  ، وثبت له الحق فيها مالك الحصة الشائعة بالشفعة . وإذا أخذ 

، حتى لو كانت هذه الحصة الشائعة بعد إفرازها بالقسمة أصبحت غير  شركائه ال أثر له في حقه الذي ثبت له في األخذ بالشفعة

. لكن إذا أفرزت الحصة الشائعة بالقسمة قبل ثبوت  سمة في نطاق الشفعة، وال يعتد باألثر الرجعي للق مالصقة للعقار المشفوع فيه

، وأصبحت بعد اإلفراز غير مالصقة للعقار المشفوع فيه  حق الشفيع في الشفعة
 (9 )

، ألن المالصقة  ، فإن الحق في الشفعة يسقط 

للعقار المشفوع فيه لم تستمر إلى وقت ثبوت الحق في الشفعة 
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  في هذه الحالة ال تجوز له الشفعة إال بحصة شائعة

، فليس اجتماعهم  ، ولهم جميعاً إذا اجتمعوا في كل العقار المشفوع فيه لكل واحد من الشركاء المشتاعين إذا انفردويثبت حق الشفعة  ( 2) 

 12ص  55رقم  17المجموعة الرسمية  2511نوفمبر سنة  19، وانفراد أحدهم به جائز ) استئناف مصر  ضروريا لصحة الطلب

ص  225رقم  7المجموعة الرسمية  2591يونيه سنة  9كفر الزيات  – 295 رقم 59المجموعة الرسمية  2595مارس سنة  21 –

فقرة  9محمد كامل مرسي  – 295ص  99م  2519يناير سنة  21 – 952ص  29م  2599يونيه سنة  5استئناف مختلط  – 192

 .  ( 515ص  179فقرة  1محمد علي عرفة  – 191

 .  في آخرها 271أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، ولمحكمة الموضوع فيح دود سلطتها التقديرية أن تزن األدلة التي يستند  ب على المشتري أن يقيم الدليل على حصول القسمةويج ( 9) 

، وانتهى اقتناعها إلى بقاء حالة الشيوع بين  . فإذا قدرت أن هذه األدلة ال يمكن التعويل عليها فأهدرتها إليها المشتري إلثبات ذلك

مجموعة أحكام  2592مايو سنة  92، ويكون النعي على حكمها قائماً على غير أساس ) نقض مدني  من حقها، فإن هذا  الشركاء

 .  ( 599ص  159رقم  1النقض 

،  ، ألن تسجيل القسمة إنما شرع لحماية الغير الذي يحتج عليه بالقسمة ، فإنه يكون لها هذا األثر ولو لم تكن قد سجلت أما إذا ثبتت القسمة

 15، وال يجوز للمتقاسمين أن يتمسكوا بعدم تسجيل القسمة ) نقض مدني  الغير له أن يتمسك بالقسمة بالرغم من عدم تسجيلهاولكن 

 – 792ص  222رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  21 – 595ص  297رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة 

عبد المنعم فرج  – 19 ص – 11. وأنظر إسماعيل غانم ص  ( 59ص  9رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  29

 .  515ص  – 519ص  171الصدة فقرة 

،  وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز للجار الذي يملك على الشيوع أن يطلب الشفعة ولو لم يشترك معه باقي شركائه في الملك ( 5) 

. وال يؤثر في ذلك احتمال أن تسفر القسمة فيم أبعد عن حرمانه من  مشتركوذلك ألنه إنما يملك نصيبه في كل ذرة من العقار ال

، ألن القانون إنما يشترط أن يكون الشفيع مالكاً لما يشفع به وقت بيع العقار المشفوع وأن يبقى مالكاً  الجزء المجاور للعقار المشفوع

. فإذا حصلت القسمة قبل القضاء للشفيع بالشفعة ولم يختص  ق، وبقاء الجوار ليس بشرط البقاء االستحقا له لحين األخذ بالشفعة

، فال يتم زوال ملكه الذي يشفع به بعد ذلك  . أما إذا قضى له بها قبل حصول القسمة ، سقط حقه فيها بالجزء المجاور للعقار المشفوع

. وانظر استئناف  ( 571ص  219رقم  5مجموعة عمر  2555ديسمبر سنة  12عن طريق القسمة أو أي طريق آخر ) نقض مدني 

ص  55رقم  17المجموعة الرسمية  2511نوفمبر سنة  19استئناف مصر  – 11 ص 9االستقالل  2595يناير سنة  21وطني 

ص  29م  2599يونيه سنة  5استئناف مختلط  – 192ص  225رقم  7المجموعة الرسمية  2591يونيه سنة  9كفر الزيات  – 12

إسماعيل  – 591عبد المنعم البدراوي فقرة  – 191فقرة  9محمد كامل مرسي  – 295ص  19م  2529يناير سنة  21 – 952

منصور مصطفى منصور فقرة  – 591ص  – 591ص  151وفقرة  519ص  171عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 11غانم ص 

 .  921ص  299

ص  51م  2599مايو سنة  11استئناف مختلط  – 91ص  19رقم  9المحاماة  2512يناير سنة  92وأنظر عكس ذلك بني سويف الجزئية 

ص  95م  2551يونيه سنة  1 – 115ص  99م  2552يونيه سنة  15 –) يجب اشتراك جميع الشركاء لألخذ بالشفعة (  915

)  291ص  95م  2551مارس سنة  19 – 215ص  91م  2559ريل سنة أب 19 – 295ص  99م  2559مايو سنة  27 - 119

 .  291ص  19م  2557مايو سنة  22 –حتى لو أصبح الشريك مالكاً لكل العقار الشائع في أثناء دعوى الشفعة ( 
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، كما لو كان بيعاً صادراً من ناقص  األخذ بالشفعة أخيراً إذا كان سند ملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه قابالً لإلبطالويجوز 

، فتكون ملكية الشفيع للعقار  ، بنقل الملكية إلى الشفيع ، إذا سجل . فإن البيع القابل لإلبطال األهلية أو مشوباً بعيب في الرضاء

، فتجوز الشفعة بها  ائمة وإن كانت معرضة لإلبطالالمشفوع به ملكية ق
 (2 )

، ثم  . وإذا ثبت حق الشفيع في الشفعة في هذه الحالة 

، ولكن ال يكون لزوالها على هذا النحو أثر في الحق الذي يثبت  ، فإن الملكية تزول بأثر رجعي أبطل عقد البيع سند ملكية الشفيع

للشفيع في األخذ بالشفعة 
 (1 )

، فإن حقه في الشفعة  ، وزالت ملكية الشفيع ما إذا أبطل البيع قبل ثبوت حق الشفيع في الشفعة. أ 

 .  ، ألن ملكيته للعقار المشفوع به لم تستمر إلى وقت ثبوت الحق في الشفعة يسقط

 الشفيع قد توافرت فيه األهلية الواجبة –الشرط الثاني  - 191

. ولما كان األخذ بالشفعة من أعمال التصرف ال من أعمال  ة الواجبة لألخذ بالشفعة: ويجب أن تتوافر في الشفيع األهلي 

، فإن األهلية  ، والشفيع إنما يحل بإرادته أي بتصرفه القانوني محل المشتري ، إذ هو في حكم شراء العقار المشفوع فيه اإلدارة

 .  كفي أهلية اإلدارةالواجب توافرها في الشفيع لألخذ بالشفعة هي أهلية التصرف وال ت

،  ، توافرت فيه األهلية الواجبة لألخذ بالشفعة ، أي بالغاً سن الرشد غير محجور عليه وعلى ذلك إذا كان الشفيع كامل األهلية

ورة ، لم يجز للوكيل األخذ بالشفعة ألن وكالته مقص . وإذا كان له وكيل وكالة عامة وجاز له أن يستقل بإعالن رغبته في األخذ بها

 .  مدني ( 191 ، والبد من وكالة خاصة لألخذ بالشفعة ألن األخذ بها من أعمال التصرف كما قدمنا ) م على أعمال اإلدارة

، فإنه يجوز للولي أن يأخذ بالشفعة نيابة عن  ، وله أب ولي عليه أو يلي الوالية عليه ولي األب أما إذا كان الشفيع قاصراً 

، لم يجز له أن يأخذ بالشفعة نيابة عن القاصر إال بعد استئذان  . فإذا كان ولي القاصر هو الجد المحكمةالقاصر دون استئذان 

، التصرف في مال  ، بغير إذن المحكمة ال يجوز للجد "من قانون الوالية على المال تنص على أنه  29، ذلك بأن المادة  المحكمة

، إذ يترتب عليه أن يحل  . واألخذ بالشفعة تصرف في مال القاصر "مينات أو إضعافها القاصر وال الصلح عليه وال التنازل عن التأ

. أما إذا لم يكن  القاصر محل المشتري في التزاماته وأن يودع تمهيداً لذلك خزانة المحكمة كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع

جب عليه استئذان المحكمة ، ولكن ي ، فوصيه هو الذي يأخذ بالشفعة نيابة عنه للقاصر ولي
 (9 )

. وكالوصي القيم على المحجور  

، فالقيم هو الذي يأخذ بالشفعة نيابة عنه ويجب عليه استئذان المحكمة  ، فإذا كان الشفيع محجوراً عليه عليه
 (5 )

  . 

 الشفيع غير ممنوع من شراء العقار المشفوع فيه–الشرط الثالث  – 191

، لذلك  ، إذ الشفيع يحل محل المشتري فيصبح هو المشتري للعقار عة بمثابة شراء للعقار المشفوع فيه: ولما كان األخذ بالشف 

. ونذكر أحواالً ثالثاً الشفيع فيها ممنوع من شراء العقار  ال تجوز الشفعة إذا كان الشفيع ممنوعاً بحكم القانون من شراء هذا العقار

 بالشفعة :، ومن ثم ال يجوز له أخذه  المشفوع فيه

، وكان من شأن شرائها أن يزيد ما يملكه الشفيع من األراضي  ) الحالة األولى ( إذا كان العقار المشفوع فيه أرضاً زراعية

،  ، فكما ال يجوز له شراء هذه األرض الزراعية على الحد األقصى الجائز تملكه بموجب قانون اإلصالح الزراعي ) مائة فدان (

ن يشفع فيها كذلك ال يجوز له أ
 (9 )

، ويجاور أرضه أرض مقدارها أربعون فداناً باعها  ، فلو أن شخصاً يملك ثمانين فداناً مثالً  

                                                 

بدراوي فقرة عبد المنعم ال – 11إسماعيل غانم ص  – 512ص  111فقرة  1محمد علي عرفة  – 119فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 2) 

وال  – 22حسن كيرة ص  – 919ص  295منصور مصطفى منصور فقرة  – 597ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 521

 595ص  257رقم  5مجموعة عمر  2555يونيه سنة  7يجوز طلب إبطال العقد ألن حق اإلبطال لم يتقرر لمصلحته ) نقض مدني 

)  . 

 .  11إسماعيل غانم ص  ( 1) 

 .  91 ص 91م  2559يناير سنة  5استئناف مختلط  ( 9) 

، وهو  أما المشفوع ضده – 17إسماعيل غانم ص  - 599ص  527عبد المنعم البدراوي فقرة  – 119فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 5) 

، ناب  راً أو محجوراً عليه. وإذا كان قاص ، جاز له التسليم بالشفعة رضاء أو المخاصمة فيها قضاء ، فإذا كان كامل األهلية المشتري

. وناب عنه في المخاصمة  ، ويجب على الوصي أو القيم استئذان المحكمة عنه في التسليم بالشفعة رضاء وليه أو وصيه أو القيم عليه

 .  ، وفقاً للقواعد العامة في المخاصمة القضائية قضاء وليه أو وصيه أو القيم

عبد المنعم فرج الصدة  – 11إسماعيل غانم ص  – 157ص  77رقم  7موعة أحكام النقض مج 2591نوفمبر سنة  25نقض مدني  ( 9) 
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، ألصبح ما يملك من  . ذلك بأنه لو أخ األرض المبيعة كلها بالشفعة ، فال يجوز لألول أن يأخذ األرض المبيعة بالشفعة صاحبها

 ً ، ولو اقتصر على أخذ عشرين فداناً منها ليبلغ ما يملك مائة فدان فال يجاوز  وهذا غير جائز األراضي الزراعية مائة وعشرين فدانا

الحد األقصى لتفرقت الصفقة على المشتري وهذا أيضاً غير جائز 
 (2 )

  . 

السلطة  ال يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أو أمر من "مدني على أنه  515) الحالة الثانية ( نصت المادة 

، ما لم يكن ذلك بإذن  ، ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ، ولو بطريق المزاد العلني المختصة أن يشتري بنفسه أو باسم مستعار

. ويخلص من هذا النص أن من كان نائباً عن غيره في بيع  "، ومع عدم اإلخالل بما يكون منصوصاً عليه في قوانين أخرى  القضاء

، لتعارض مصلحته الشخصية باعتباره مشترياً مع مصلحة من ينوب عنه باعتباره  ر ال يجوز له شراء هذا المال لنفسهمال هذا الغي

، وقد  ، وقد تأتي عن طريق نص في القانون وذلك هو الولي . والنيابة في بيع مال الغير قد تأتي من اتفاق وهذه هي الوكالة بائعاً 

مختصة كما هي الحال في الوصي والقيم والوكيل عن الغائب والسنديك والحارس القضائي تأتي عن طريق أمر من السلطات ال
 (1 )

  . 

. فال يجوز له أن يتعاقد مع  ، ممنوع من شراء هذا المال لنفسه ، في بيع مال هذا الغير ، على الوجه المتقدم فالنائب عن غيره

، إذا باع هذا  ، كذلك ال يجوز له يجوز له أن يشتري لنفسه عقاراً نيط به بيعه. وكما ال  ، نائباً في البيع وأصيالً في الشراء نفسه

، لم يجز  ، وباعه الوكيل لمشتر تنفيذاً للوكالة . فإذا وكل مالك العقار شخصاً في بيع عقاره ، أن يشفع فيه العقار للغير تنفيذاً لنيابته

، أو أي نائب  ، هو ما قدمناه من أن الوكيل بالبيع . وذلك لسبب عام ن يشفع فيه، أ ، إذا توافرت له أسباب أخذ العقار بالشفعة للوكيل

، أو عن طريق األخذ بالشفعة وهو في حكم  ، سواء عن طريق الشراء مباشرة ، ممنوع من شراء ما نيط به بيعه عن غيره في البيع

، لما أعياه أن يتواطأ مع المشتري على  العقار أن يشفع فيه، هو أنه لو جاز لمن نيط به بيع  . ويساند هذا السبب سبب آخر الشراء

، في حالة  . ثم إن هناك سبباً ثالثاً يتضافر مع السببين المتقدمين ، حتى إذا ما أخذ بالشفعة أفاد من كل ذلك ثمن بخص وشروط يسيرة

لذي يرضى أن يكون وكيالً في بيع العقار ألجنبي ، هو أن الوكيل ا ما إذا كانت النيابة في بيع العقار مصدرها االتفاق أو الوكالة

، وقد قدمنا أنه يجوز النزول مقدماً عن األخذ بالشفعة  يكون قد نزل بذلك نزوالً ضمنياً عن حقه فيأخذ هذا العقار بالشفعة
 (9 )

  . 

للمحامين وال لكتبة المحاكم وال ال يجوز للقضاة وال ألعضاء النيابة وال  "مدني على أنه  512) الحالة الثالثة ( نصت المادة 

، إذا كان النظر في النزاع يدخل في  ، الحق المتنازع فيه كله أو بعضه ، ال بأسمائهم وال باسم مستعار للمحضرين أن يشتروا

جوز ال ي "مدني على أنه  511. ونصت المادة  "، وإال كان البيع باطالً  اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها

، سواء أكان التعامل بأسمائهم أم  ، إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عها للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها

. ويتبين من هذه النصوص أن المحظور عليهم شراء الحقوق المتنازع فيها هم القضاة  "، وإال كان العقد باطالً  باسم مستعار

.  ، على وجه سبق تفصيله عند الكالم في البيع ابة والمحامون وكتبة المحاكم والمحضرونوأعضاء الني
 (5 )

وجزاء الحظر هو  

، وإذا  ، فمهما يخالف النظام العام أن يستغل عامل القضاء نفوذه في شراء الحقوق المتنازع فيها بطالن البيع لمخالفته للنظام العام

ففي القليل قد ألقى بشرائه الحق المتنازع فيه ظالً من الشبهة في حيدة القضاء في نزاع يقع في  كان لم يقصد أن ستغل نفوذه فعالً 

اختصاصه 
 (9 )

  . 

، فكذلك ال  ، متى وقع النزاع في اختصاصهم فإذا كان شراء عقار متنازع فيه محظوراً على عمال القضاء الذين سبق ذكرهم

. فإذا باع شخص عقاراً ينازعه شخص آخر في  ازع فيه إذا توافرت لهم أسباب أخذه بالشفعةيجوز لهم أن يشفعوا في هذا العقار المتن

                                                                                                                                                                    

في آخرها  219وأنظر آنفاً فقرة  – 22حسن كيرة ص  – 195ص  291منصور مصطفى منصور فقرة  – 595ص  151فقرة 

 .  في الهامش

 .  192فقرة  5الوسيط  ( 2) 

ال  "مدني على أنه  579، فقد نصت المادة  الغير في بيع ماله ويسري عليهم نفس الحكموالسماسرة والخبراء في حكم من ينوب عن  ( 1) 

، سواء أكان الشراء باسمهم أم باسم مستعار  يجوز للسماسرة وال للخبراء أن شتروا اآلمال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها

"  . 

 .  99فقرة  – 99فقرة  5وأنظر في كل ذلك الوسيط 

 151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 17إسماعيل غانم ص  – 512عبد المنعم البدراوي فقرة  – 115فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 9 )

 .  919ص  – 951 ص 291منصور مصطفى منصور فقرة  – 595ص 

 .  229فقرة  – 222فقرة  5الوسيط  ( 5) 

 .  127ص  221فقرة  5الوسيط  ( 9) 
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، أو المحامي الموكل في هذا النزاع بل حتى لو لم يكن موكالً فيه متى  ، فالقاضي الذي يدخل في اختصاصه نظر هذا النزاع ملكيته

. وإمعاناً  ، ال يجوز له أن يشتري هذا العقار للسبب المتقدم ذكره هاكان نظر النزاع من اختصاص محكمة مسموح له بالمرافعة أمهام

، وتوافرت لقاض أو لمحام أو ألي عامل  ، لو أن هذا العقار المتنازع فيه باعه صاحبه ألجنبي في درء الشبهات عن سمعة القضاء

، أسباب  المحكمة المسموح له بالمرافعة أمامها، يكون نظر النزاع داخالً في اختصاصه أو في اختصاص  آخر من عمال القضاء

. ولو أجزنا له األخذ بالشفعة وحل محل  ، يحرم عليه كذلك أخذه بالشفعة . فما يحرم عليه شراؤه ، لم يجز له أخذه أخذه بالشفعة

زع البائع في ملكية هذا ، ويصعب على من ينا ، فإن النزاع ال يزال داخالً في اختصاصه المشتري في شراء العقار المتنازع فيه

العقار أن يطمئن إلى حيدة عمال القضاء عند نظر هذا النزاع وواحد منهم هو الذي شفع في العقار وحل محل مشتريه ولو تنحى بعد 

على منعه ، أن يستعمل األخذ بها سبيالً للتحايل ليتغلب  ، لو أبيح له األخذ بالشفعة . ثم أال يجوز لعامل القضاء ذلك عن نظر النزاع

، فيبيع هذا األخير  من شراء العقار المتنازع فيه مباشرة؟ فما عليه للوصول إلى ذلك إال أن يتواطأ مع صاحب العقار المتنازع فيه

، ثم يأخذه عامل القضاء بالشفعة مع هذا األجنبي  العقار ألجنبي
 (2 )

  . 

 الشفيع ليس بوقف –الشرط الرابع  – 192

 مدني على ما يأتي : 595لفقرة الثانية من المادة نص قانوني : تنص ا – 

 "وال يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة  " 
 (1 )

  . 

 ً ،  . وهذا هو حكم الفقه اإلسالمي ، فال يجوز األخذ بالشفعة ويتبين من هذا النص أنه إذا كان العقار المشفوع به عقاراً موقوفا

، فال  ، أو كان المبيع بعضه ملك وبعضه وقف وبيع الملك بيع عقار مجاور لوقف . فإذا ففيه ال شفعة للوقف ال بشركة وال بجوار

                                                 

عبد  – 151ص  991عبد السالم ذهني في األموال فقرة  – 97ص  – 91ص  11لمعنى علي زكي العرابي فقرة أنظر في هذا ا ( 2) 

منصور مصطفى  - 559ص  15عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 17إسماعيل غانم ص  – 592ص  512المنعم البدراوي فقرة 

 .  211 ص – 219محمود فهمي في رسالته في الشفعة ص  – 22حسن كيرة ص  – 919ص  291منصور فقرة 

 9، فإنه يجوز لهم أخذه بالشفعة : محمد كامل مرسي  ، وأنه إذا كان ال يجوز لعمال القضاء أن يشتروا العقار المتنازع فيه وأنظر عكس ذلك

وما دام أصحاب هذا الرأي العكسي قد أجازوا لعمال القضاء أخذ  – 199شفيق شحاتة فقرة  – 111ص  – 111ص  117فقرة 

، فهل يجيزون أن يسترد من ينازع البائع في ملكية العقار هاذ العقار من تحت يد الشفيع إذا هو رد إليه  العقار المتنازع فيه بالشفعة

، ألنهم ال يعتبرون  مدني؟ الظاهر أنهم ال يجيزون ذلك 515الثمن الذي دفعه والمصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع تطبيقاً للمادة 

. فإذا قلنا بعدم جواز االسترداد فقد عطلنا  ( 111ص  117فقرة  9الشفيع مضارباً عندما أخذ بالشفعة ) أنظر محمد كامل مرسي 

. وإذا قلنا بجواز  تعطيل هذا الحق، بل لجاز استعمال الشفعة سبيالً للتحايل على  حقاً للمسترد أعطاه إياه القانون لحكمة مشروعة

 .  ، هو حق الشفيع في األخذ بالشفعة ، فقد عطلنا حقاً مشروعاً آخر في نظر أصحاب هذا الرأي االسترداد

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين  2971تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  ( 1) 

. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 1/  2921. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  لمدني الجديدا

،  ، ولكن اللجنة لم توافق على ذلك . وفي لجنة مجلس الشيوخ اقترح أحد األعضاء النص على جواز الشفعة في الوقف 1/  2995

 1. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما أقرته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  1/  595قم وأقرت النص على ما هو عليه تحت ر

 .  ( 595ص  – 599ص 

ويقابل في التقنينات  -. ) وهذا الحكم يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد (  : ال شفعة للوقف 5ويقابل النص في قانون الشفعة السابق المادة 

 :المدنية العربية األخرى 

 التقنين المدني السوري ال مقابل

. ) ويختلف التقنين  ، ما لم يحتفظ الواقف بذلك في حجة الوقف األهلي : ال يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة 1/  559التقنين المدني الليبي م 

أن ما يأخذه الوقف بالشفعة في . ويبدو  ، إذا احتفظ له الواقف بهذا الحق في حجة الوقف الليبي في أنه يجيز للوقف أن يأخذ بالشفعة

 .  هذه الحالة يصبح موقوفاً مثله (

 التقنين المدني العراقي ال مقابل ) والظاهر أن الوقف ال يأخذ بالشفعة طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية (

) والنص يوافق نص التقنين المدني .  . . ( : ال شفعة للوقف 2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  195قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 .  المصري (
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ال في العقار المجاور وال في الجزء الملك من العقار  –من ناظر أو موقوف عليه  –شفعة للوقف 
 (2 )

. والسبب في ذلك أن ناظر  

وكذلك الموقوف عليه ليس مالكاً للعقار الموقوف فشأنه شأن ،  الوقف ال يعتبر مالكاً للعقار الموقوف حتى يصلح أن يكون شفيعاً 

، لوجب أن يصبح العقار المشفوع فيه هو أيضاً وقفاً  . ثم إنه لو جاز أن يأخذ الوقف بالشفعة الناظر في عدم الصالحية لألخذ بالشفعة

، ثم وقف قبل ثبوت الحق في  قار المشفوع فيه. وإذا كان العقار المشفوع به ملكاً ال وقفاً وقت بيع الع دون أن تصدر حجة بوقفه

، فإن الشفعة تسقط ألن العقار المشفوع به وإن كان ملكاً وقت البيع المشفوع فيه لم يستمر كذلك إلى وقت ثبوت الحق في  الشفعة

الشفعة 
 (1 )

إذ يبقى ملكاً بعد أن بطل  ، وأنه لذلك يستطيع أن يشفع به . وإذا تمسك الشفيع بأن وقف العقار المشفوع به غير صحيح 

، وجب أن توقف دعوى الشفعة حتى يفصل من المحكمة المختصة في صحة الوقف  وقفه
 (9 )

  . 

، كما إذا شرط  . ويتحقق ذلك إذا بيع الوقف بمسوغ شرعي ، فإنها تجوز في الوقف وإذا كانت الشفعة ال تجوز بالوقف

،  . وأما ثمنه فيشتري به عقار آخر ف إذ يباع لالستبدال يصبح ملكاً فتجوز الشفعة فيه، فإن العقار الموقو الواقف استبداله فاستبدل

 ً ، وال تجوز الشفعة فيه  هو الذي يصبح وقفا
 (5 )

. فاليجوز أخذه  ، كأن كان مسجداً  . أما إذا كان ال يجوز بيع العقار الموقوف أصالً  

بالشفعة ألنه ال يصح بيعه 
 (9 )

،  ، اعتبر هذا تهرباً من الشفعة ، فوقفه المشتري بعد طلب الشفعة المشفوع فيه ملكاً . وإذا كان العقار  

فيكون الوقف باطالً ويجوز أخذ العقار بالشفعة 
 (1 )

، العبرة بتسجيل  ، كما في قانون الشفعة السابق . وفي التقنين المدني الجديد 

، ويستطيع أخذ  بعد تسجيل هذا اإلعالن فإن الوقف ال يسري في حق الشفيع، فإذا وقف العقار المشفوع فيه  إعالن الرغبة في الشفعة

مدني (  551 العقار بالشفعة بالرغم من وقفه ) م
 (1 )

  . 

 تعدد الشفعاء وتزاحمهم - 2

 مدني على ما يأتي : 591نص قانوني : تنص المادة  – 29

 .  "، يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة  إذا تزاحم الشفعاء " - 2

 .  "، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه  وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة " - 1

، فإنه يفضل على  ةفإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابق " - 9

 "، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى  الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى
 (7 )

  . 

                                                 

 .  2925وم  2921المجلة م  – 229مرشد الحيران م  – 251ابن عابدين ص  – 951الحانية ص  ( 2) 

 – 299منصور مصطفى منصور فقرة  – 519عبد المنعم البدراوي فقرة  – 91ص  21م  2599مايو سنة  27استئناف مختلط  ( 1) 

 .  275 وأنظر آنفاً فقرة

 .  119ص  111فقرة  9محمد كامل مرسي  - 259ص  251رقم  7المحاماة  2511نوفمبر سنة  11استئناف مصر  ( 9) 

وأنظر مدار من مناقشات في هذه المسألة في لجنة  – 157عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 511ص  172فقرة  1محمد علي عرفة  ( 5) 

 .  في الهامش 591ص  1ال التحضيرية األستاذ كامل صدقي في مجموعة األعم

 .  991فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 9) 

 .  917ص  295رقم  5الحقوق  2755نوفمبر سنة  11بني سويف  ( 1) 

ً  ويجوز التساؤل هل تصح الشفعة بالملك الخاص للدولة ( 1)  ، وتوافرت في هذا العقار شروط  ، فإذا كان للدولة عقار مملوك ملكاً خاصا

، فهل تستطيع الدولة أن تشفع به في عقار آخر يباع فتأخذ هذا العقار بالشفعة؟ أجبنا على هذا السؤال في الجزء  قار المشفوع بهالع

، وعند ذلك ال نرى مانعاً  ، فيندر أن تشفع الدولة في عقار إال إذا قامت ضرورة ملحة لذلك أما الشفعة "الثامن من الوسيط بما يأتي : 

 .  ( 299ص  17فقرة  7) الوسيط  "العقار بالشفعة من أن تأخذ 

،  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2975تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 7) 

إذا أنه فيما بين الجيران يقدم من  " فيما عدا أن الفقرة الثانية من نص المشروع التمهيدي كانت تتضمن في آخرها العبارة اآلتية :

، فقد حذفت تبعاً لذلك  . ولما كانت لجنة المراجعة قد حذفت الشفعة بسبب الجوار "تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره 

. ووافق على  النهائيفي المشروع  2995، وأقرت اللجنة النص بعد ها الحذف تحت رقم  "حيث أصبح ال لزوم لها  "هذه العبارة 

، إلى وجوب إعادة العبارة  ، بعد أن أعاد الشفعة بسبب الجوار دون أن يتنبه المجلس 2991، تحت رقم  النص كما هو مجلس النواب

ص  – 979ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  591، دون تعديل تحت رقم  . ثم وافق على النص مجلس الشيوخ المحذوفة

955 )  . 
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 1ويقابل النص في قانون الشفعة السابق المادة 
 (2 )

  . 

وفي  – 552دني الليبي م وفي التقنين الم –ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري ال مقابل 

 152 – 159وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 2291 – 2292التقنين المدني العراقي م 
 (1 )

  . 

. فإذا لم يتقدم منهم لطلب  ويفترض النص المتقدم الذكر أن هناك أكثر من شفيع واحد توافرت فيهم شروط األخذ بالشفعة

، جاز له أن يأخذ بالشفعة كل العقار المشفوع فيه أو بعضه  زاحمه في طلبها أحد من الشفعاء اآلخرين، ولم ي الشفعة إال شفيع واحد

طبقاً لما يقرره مبدأ عدم قابلية الشفعة للتجزئة وعدم جواز تفريق الصفقة على المشتري فيما قدمناه 
 (9 )

. أما إذا تعدد الشفعاء وزاحم  

مدني  591ينفتح مجال البحث في الحاالت المختلفة لتزاحم الشفعاء على الوجه المبين في المادة ، فهنا  بعضهم بعضاً في طلب الشفعة

 .  سالفة الذكر

                                                 

.  . ) ثانياً ( للشريك الذي له حصة مشاعة : إذا تعدد الشفعاء يكون الحق في الشفعة : ) أوالً ( لمالك الرقبة 1 انون الشفعة السابق مق ( 2) 

، فاستحقاق كل  فإذا تعدد مالكو الرقبة أو الشركاء أو أصحاب حق االنتفاع –. ) رابعاً ( للجار المالك  ) ثالثاً ( لصاحب حق االنتفاع

 .  ، يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره وإذا تعدد الجيران –م للشفعة يكون قدر نصيبه منه

( لم يدرج قانون الشفعة السابق صاحب الرقبة في الحكر  2) وقانون الشفعة السابق يتفق مع التقنين المدني الجديد فيما عدا أمور ثالثة : ) 

، على حكم تزاحم  ، كما نص التقنين المدني الجديد ( لم ينص 1. )  ، ولذلك لم يسود ترتيباً لهما شفعاءوصاحب حق الحكر بين ال

، وأغفل التقنين المدني الجديد  ( وضع قاعدة المفاضلة بين الجيران الشفعاء إذا تعددوا 9. )  المشتري الشفيع مع غيره من الشفعاء

 .  وضع هذه القاعدة سهوا (

 .  ينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري ال مقابلالتقن ( 1) 

.  ، يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة إذا تزاحم الشفعاء - 2:  552. الليبي م  التقنين المدني

فإذا كان المشتري قد توافرت فيه  - 9.  كون على قدر نصيبه، فاستحقاق كل منهم للشفعة ي وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة - 1

. ) ويتفق التقنين الليبي  ، فإنه ال يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة

فإنه ال يفضل على من يزاحمه من الشفعاء الذين هم ،  مع التقنين المصري إال في أمر واحد : إذا كان المشتري هو نفسه أحد الشفعاء

،  . والتقنينان سواء في تفضيل المشتري الشفيع على شفعاء أدنى من طبقته ، ويفضل في التقنين المصري من طبقته في التقنين الليبي

 .  وفي تفضيل الشفيع األعلى من طبقة المشتري (

وإذا  - 1.  ، يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المبين في المادتين السابقتين حم الشفعاءإذا تزا - 2:  2292 التقنين المدني العراقي م

،  . إال أنه فيما بين الخلطاء يقدم األخص على األهم ، فاالستحقاق بالشفعة يكون بينهم على التساوي تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة

، ويقدم الخليط في حق الشرب  يقدم على من له حق شرب في ذلك النهر فمن له حق شرب في الحزن المتشعب من النهر الخاص

. ) ويختلف التقنين العراقي هنا عن التقنين المصري في أنه إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة كان  على الخليط في حق المرور

. ووضع التقنين العراقي قاعدة  لتقنين المصري، وبقدر نصيب كل منهم في ا استحقاق الشفعة بينهم على التساوي في التقنين العراقي

: إذا كان المشتري للعقار المشفوع قد توافرت فيه الشروط التي تجعله  2291 . م خاصة في ترتيب الشفعاء إذا كانوا خلطاء (

. ) ويتفق التقنين  ى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعل ، فإنه مفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى شفيعاً 

 .  العراقي في هذا الحكم مع التقنين المصري (

، يكون استعمال حق  ( : إذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة 2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  159قانون الملكية العقارية اللبناني م 

عاء من فئة واحدة في األحوال األربعة األولى المبينة في وإذا تزاحم الشف –الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة 

، وإذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حق استعمل الباقون هذا الحق  ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه المادة السابقة

 ً . وفي حال  من الشفعة أكثر من غيره، قدم من تعلق على ملكه منفعة  . وإذا تزاحم الشفعاء من الفئة الخامسة بقدر نصيبهم أيضا

، ) ويختلف التقنين اللبناني عن التقنين المصري في أن القانون  ، قدم مالك الطابق األرضي اختالف مالكي طابق البناء المتعددة

ي وقدم مالك ، وأخر مالك الطابق عن الجار العاد ، أورد قاعدة للترتيب عند تزاحم الجيران ، بخالف التقنين المصري اللبناني

 .  الطابق األرضي على مالك الطابق العلوي عند التزاحم (

، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم  195( : إذا توافرت في المشتري الشروط الواردة في المادة  2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  152 م

 .  التقنين المصري ( . ) ويتفق القانون اللبناني في هذا الحكم مع من فئته أو من فئة أدنى

 .  215أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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 الحاالت المختلفة لتزاحم الشفعاء  – 194

 مدني المشار إليها حاالت ثالثاً لتزاحم الشفعاء : 591: وقد أوردت المادة 

 .  ( مدني 2/  591 ت مختلفة ) م) الحالة األولى ( تزاحم الشفعاء وهم من طبقا

، وهنا يعرض بحث عدم جواز تفرق الصفقة على  مدني ( 1/  591 ) الحالة الثانية ( تزاحم الشفعاء وهم من طبقة واحدة ) م

 .  المشتري

(  2: )  ، وهنا يجب بحث فروض ثالثة مدني ( 9/  591 ) الحالة الثالثة ( تزاحم الشفعاء مع المشتري وهو شفيع مثلهم ) م

( تزاحم المشتري مع شفعاء أعلى  9. )  ( تزاحم المشتري مع شفعاء من نفس طبقته 1. )  تزاحم املشتري مع شفعاء أدنى من طبقته

 .  من طبقته

 تزاحم الشفعاء وهم من طبقات مختلفة –الحالة األولى  - 195

، كما رأينا  مدني 591: تنص الفقرة األولى من المادة 
 (2 )

، يكون استعمال حق الشفعة على  إذا تزاحم الشفعاء "أنه  ، على 

ً  . فإذا تزاحم الشفعاء "حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة  ، استحق  ، وكانوا من طبقات مختلفة يعلو بعضها بعضا

وقد سبق ذكرها  591ي المادة ، وذلك بحسب الترتيب المبين ف الشفعة منهم من كان أعالهم طبقة دون غيره من الطبقات األدنى
 (1 

)
 . وبالرجوع إلى نص هذه المادة يتبين أن طبقات الشفعاء مرتبة على الوجه اآلتي : 

. فإذا كان هناك عقار قد رتب عليه حق انتفاع لمصلحة  ، عندما يشفع في حق االنتفاع ( في الطبقة األولى مالك الرقبة 2) 

، ثم صاحب حق االنتفاع  ، كان الشفعاء في هذه الحصة هم مالك الرقبة حق االنتفاع حصته، وباع أحد صاحبي  شخصين في الشيوع

، ثم الجار المالصق للعقار الذي رتب عليه حق االنتفاع إذا كان  اآلخر باعتباره شريكاً في الشيوع في حق االنتفاع الذي بيع بعضه

في حالة من األحوال الثالث التي يشفع فيها الجار 
 (9 )

، فضل مالك الرقبة ألنه في  فإذا تقدم هؤالء الشفعاء جميعاً لألخذ بالشفعة . 

 .  ، ثم الجار . ويليه الشريك في الشيوع في حق االنتفاع ، واستقل وحده في األخذ بالشفعة الطبقة األولى من الشفعاء

. والمراد بالشريك في الشيوع  كها ألجنبي، إذا بيعت حصة شائعة غير التي يمل ( في الطبقة الثانية الشريك في الشيوع 1) 

، بل أيضاً الشريك في الشيوع في رقبة العقار أو  ، ليس فحسب الشريك في عقار مملوك ملكاً تاماً لعدد من الشركاء في الشيوع هنا

ن حصته الشائعة ، وباع أحد الشريكي . فإذا كان هناك عقار مملوك لشخصين على الشيوع في حق انتفاع في عقار أو في حق حكر

. ولما كان الشريك اآلخر في الشيوع وهو في الطبقة الثانية يتقدم  ، كان الشفيعان في هذه الحصة هما الشريك اآلخر والجار ألفنبي

، كان هو الذي يأخذ بالشفعة دون الجار  على الجار
 (5 )

، وقد رتبا عليه حق  . وإذا كان هناك عقار يملكه شخصان على الشيوع 

، كان الشفعاء في هذه الحصة هم الشركي  ، وباع أحدهما حصته الشائعة في الرقبة ألجنبي اع فأصبحا يملكان الرقبة في الشيوعانتف

. ولما كان الشريك المشتاع اآلخر في الرقبة هو شريك في الشيوع فهو في  المشتاع اآلخر في الرقبة وصاحب حق االنتفاع والجار

 .  ، فهو وحده الذي يأخذ بالشفعة دون االثنين اآلخرين لى كل من صاحب حق االنتفاع والجار، ويتقدم ع الطبقة الثانية

، فقد كان صاحب حق االنتفاع في هذا  مدني 591وقد كان األمر على العكس من ذلك في المشروع التمهيدي لنص المادة 

المشروع يتقدم على الشريك في الشيوع 
 (9 )

، في المشروع  ، فأصبح الشريك في الشيوع ة المراجعة. ثم انعكس الترتيب في لجن 

                                                 

 .  259أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  215أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

عبد المنعم فرج  – 11إسماعيل غانم ص  – 595ص  5عبد المنعم البدراوي فقرة  – 199وفقرة  151قارن شفيق شحاتة فقرة  ( 9) 

 .  : حيث يذهبون إلى أن الجار المالك ال يشفع في حق االنتفاع 515ص  177الصدة فقرة 

 .  911ص  252رقم  92المحاماة  2599يونيه سنة  29أسيوط الكلية  ( 5) 

 27. ففي جلسة  في الشيوع وقد جرت مناقشات طويلة في لجنة األستاذ كامل صدقي في شأن تقديم صاحب حق االنتفاع على الشريك ( 9) 

، وانتهت المناقشة بأن اتخذ قرار باألغلبية بتقديم الشريك في الشيوع على  ، تناقش األعضاء طويالً في هذه المسألة 2591يونيه سنة 

 25، في جلسة  . ثم أعادت اللجنة في الهامش ( 919ص  – 919ص  1صاحب حق االنتفاع ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، وانتهت إلى قرار عكس القرار السابق بجعل صاحب حق االنتفاع في المرتبة الثانية  ، المناقشة في المسألة 2591ر سنة نوفمب

في الهامش  971ص  – 971ص  1متقدماً على الشريك في الشيوع الذي جعلته في المرتبة الثالثة ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، إذ جعلت  ، فعكست هذه اللجنة الترتيب وعادت إلى الترتيب األول تمهيدي إلى لجنة المراجعة. وعلى هذا الوجه تقدم المشروع ال (
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. ولو أخذنا بحكم  ، هو الذي يتقدم على صاحب حق االنتفاع النهائي وفيما تاله من المشروعات إلى أن استقرت تقنينا كما رأينا

، ولتقدم هذا األخير على هذا  االنتفاع، لتأخر الشريك المشتاع اآلخر في الرقبة عن صاحب حق  المشروع التمهيدي في المثل المتقدم

 .  ، فأخذ وحده دونهما الحصة الشائعة التي بيعت في الرقبة الشريك المشتاع وعلى الجار

. فإذا كان هناك عقار مملوك لشخص وقد رتب عليه  ، عندما يشفع في الرقبة ( في الطبقة الثالثة صاحب حق االنتفاع 9) 

. ولما كان صاحب حق  . فالشفيعان في الرقبة هما صاحب حق االنتفاع والجار ، ثم باع الرقبة ة وحدهاحق انتفاع فأصبح مالكاً للرقب

 .  ، فإنه هو وحده الذي يأخذ بالشفعة دون الجار االنتفاع في الطبقة الثالثة ويتقدم على الجار

. فإذا كان  لحكر عندما يشفع في الرقبة، أو صاحب حق ا ( في الطبقة الرابعة صاحب الرقبة عندما يشفع في حق الحكر 5) 

. ولما  ، فالشفيعان في هذا الحق هما صاحبا الرقبة والجار ، ثم باع صاحب حق الحكر حقه هناك عقار رتب عليه صاحبه حق حكر

. ولو أن  ة، فإنه هو وحده دون الجار الذي يأخذ حق الحكر بالشفع كان صاحب الرقبة هنا في الطبقة الرابعة ويتقدم على الجار

. ولما كان صاحب حق  ، فإن الشفيعين في هذه الرقبة يكونان هما صاحب حق الحكر والجار صاحب الرقبة هو الذي باع الرقبة

 .  ، فإنه هو وحده دون الجار الذي يأخذ الرقبة بالشفعة الحكر في المرتبة الرابعة ويتقدم هو أيضاً على الجار

. فإذا كان هناك عقار مملوك ملكاً تاماً لشخص  ، وهو أدنى الشفعاء طبقة رة الجار المالك( في الطبقة الخامسة واألخي 9) 

، وليس العقار محكراً حتى يكون  ، ففي هذا الفرض ال يوجد مالك رقبة وال شريك في الشيوع وال صاحب حق انتفاع واحد وباعه

. وهذا الفرض هو الذي  ، فله حينئذ أن يأخذ بالشفعة هو الجار. ومن ثم ال يوجد إال شفيع واحد  هناك مالك رقبة وصاحب حق حكر

يكثر وقوعه في العمل 
 (2 )

  . 

 تزاحم الشفعاء وهم من طبقة واحدة  –الحالة الثانية  - 196

، كما رأينا  مدني 591: تنص الفقرة الثانية من المادة 
 (1 )

، فاستحقاق  وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة "، على ما يأتي :  

. والمفروض هنا أن الشفعاء الذين هم من طبقة أعلى قد فضلوا على من هم دونهم طبقة من  "كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه 

 .  ، وطلب أصحاب الطبقة األعلى وحدهم األخذ بالشفعة الشفعاء على النحو الذي بيناه فيما تقدم

، وكانوا ثالثة مثالً ألحدهم نصف الرقبة في الشيوع  الرقبة يشفعون في حق االنتفاع، وهم مالك  فإذا كانوا من الطبقة األولى

.  ، اقتسموا حق االنتفاع الذي تقدموا ألخذه بالشفعة فيما بينهم بنسبة نصيب كل منهم في ملكية الرقبة وللثاني الثلث وللثالث السدس

 .  ، والثالث السدس الثلث، والثاني  وعلى ذلك يأخذ األول بالشفعة نصف حق االنتفاع

، ألحدهم النصف  ، فإذا كان هناك عقار يملكه أربعة مثالً على الشيوع ، وهم الشركاء في الشيوع وإذا كانوا من الطبقة الثانية

ي أخذوه ، فإن هؤالء الثالثة يقتسمون فيما بينهم النصف المبيع من العقار الذ ، ولكل من الثالثة اآلخرين السدس وقد باعه ألجنبي

، بالتساوي  ، مملوكاً لهؤالء الثالثة على الشيوع ، بعد األخذ بالشفعة ، فيصبح العقار ، بالتساوي فيما بينهم لكل منهم السدس بالشفعة

، ويشفعون في حصة شائعة في الرقبة  . وقل مثل هذا فيما إذا كان الشفعاء شركاء في الشيوع في الرقبة فيما بينهم لكل منهم الثلث

، ويشفعون في حصة شائعة في حق االنتفاع  . وكذلك الحكم فيما إذا كان الشفعاء شركاء في الشيوع في حق االنتفاع اعها أحدهمب

، فإنهم يأخذون جميعاً  . وإذا اعتبرنا مالك الطبقات شفعاء بوصفهم شركاء في الشيوع في األرض المقام عليها البناء باعها أحدهم

 .  ، ويصبحون مالكاً لها على الشيوع بنسبة نصيب كل منهم في األرض الشائعة المقام عليها البناء ةبالشفعة الطبقة المبيع

                                                                                                                                                                    

. واستقر المشروع على ذلك  الشريك في الشيوع في المرتبة الثانية متقدماً على صاحب حق االنتفاع الذي جعلته في المرتبة الثالثة

 .  في الهامش 215ظر آنفاً فقرة . أن ، إلى أن أصبح تقنينا في سائر مراحله التشريعية

. ويبدو أنه  ، فإنه يأتي في الطبقة الخامسة كسائر الجيران هذا وإذا اعتبرنا مالك الطبقة في البناء متعدد الطبقات شفيعاً بحكم الجوار ( 2) 

أكبر مما تعود على ملك الجار ، ألن الشفعة تعود على ملكه بمنفعة  ، فإنه يقدم عليه كما سنرى إذا تزاحم مع جار جانبي عادي

،  ، فتزاحم على أخذها بالشفعة صاحب الطبقة األعلى مباشرة وصاحب الطبقة األسفل مباشرة . وإذا بيعت إحدى طبقات الدار العادي

 .  ، ألن له مصلحة أ :بر في األخذ بالشفعة كما سنرى فإنه يبدو أن صاحب الطبقة األعلى مباشرة هو الذي يقدم

،  ، أي إلى الطبقة الثانية ، فإنه يعلو إلى طبقة الشريك في الشيوع اعتبرنا مالك الطبقة شفيعاً بحكم الشركة الشائعة في أرض البناءأما إذا 

 .  ويتفاضل مالك الطبقات فيما بينهم إذا تزاحموا كما يتفاضل سائر الشركاء في الشيوع كما سنرى

 .  في آخرها 279أنظر آنفاً فقرة 

 .  259ر آنفاً فقرة أنظ ( 1) 
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، وكان اثنان مثالً يملكان حق االنتفاع على  ، وهم أصحاب حق االنتفاع يشفعون في الرقبة وإذا كان الشفعاء من الطبقة الثالثة

، فإن صاحبي حق االنتفاع يأخذانها بالشفعة بنسبة نصيب كل منهما في حق  الرقبة، وبيعت  الشيوع ألحدهما الثلثان ولآلخر الثلث

 .  ، ويصبح اآلخر مالكاً في الشيوع ملكية تامة بمقدار الثلث ، فيصبح األول مالكاً العقار في الشيوع ملكية تامة بمقدار الثلثين االنتفاع

، وبيع حق  رض المحكرة مالكان في الشيوع مثالً يملكانها بالتساوي، وكان لرقبة األ وإذا كان الشفعاء من الطبقة الرابعة

،  . وكذلك لو كان حق الحكر الثنين مثالً يملكانه على الشيوع بالتساوي ، اقتسماه عند أخذه بالشفعة بالتساوي فيما بينهما الحكر

 .  ، اقتسماها عند أخذها بالشفعة بالتساوي فيما بينهما وبيعت الرقبة

، فللمفاضلة فيما  ، وهم الجيران ويدخل فيهم مالك الطبقات على الرأي الغالب كان الشفعاء من الطبقة الخامسة واألخيرةوإذا 

بينهم إذا تزاحموا قاعدة أخرى سيأتي بيانها فيما يلي 
 (2 )

  . 

ونحن نفرض في كل ما تقدم أن الشفعاء من الطبقة األعلى 
 (1 )

فعة قد تقدموا جميعاً لألخذ بالش 
 (9 )

، فاقتسموا العقار المشفوع  

. ولكنهم قد ال يتقدمون جميعاً  ، كل منهم بنسبة نصيبه في العقار المشفوع به ، كل منهم بنسبة نصيبه في العقار المشفوع فيه فيه

عدم تفرق الصفقة عند  ، فعند ذلك تثار مسألة هامة هي مسألة ، أو يتقدم واحد منهم فقط ، بل يتقدم بعضهم دون بعض لألخذ بالشفعة

 .  ، فنعرض لها فيما يلي تعدد الشفعاء من الطبقة الواحدة
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، فإن كل شفيع منهم  ، وكانت هذه الطبقة هي الطبقة األعلى التي لها األخذ بالشفعة : إذا تعدد الشفعاء من الطبقة الواحدة 

.  ، وال يقتصر على طلب جزء من هذا العقار بنسبة نصيبه في العقار المشفوع به يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيهيجب أن 

، فإذا اقتصر على طلب الشفعة في  ذلك أن هناك احتماالً في أال يطلب الشفعة إال بعض الشفعاء دون بعض أو أال يطلبها أحد غيره

، ومن حقه أال تتجزأ عليه  ، فإن الصفقة تتجزأ على المشتري سبة نصيبه في العقار المشفوع بهجزء من العقار المشفوع فيه بن

، أن يسقط طلب أحدهم أو بعضهم لسبب يتعلق بالمواعيد أو  ، حتى لو طلب الشفعة جميع الشفعاء . كذلك هناك احتمال الصفقة

لك يجب على كل شفيع أن يطلب الشفعة في جميع العقار المشفوع . لذ ، فتتفرق الصفقة على المشتري بغيرها من إجراءات الشفعة

، قسم عليهم العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه في العقار  ، فإاذ طلبوا الشفعة جميعاً ولم يسقط طلب أي منهم فيه كما قدمنا

، فإن  يع ولكن سقط طلب بعضهم، أو طلب الجم . وإذا طلب الشفعة بعضهم دون بعض المشفوع به على الوجه الذي سبق بيانه

. و إذا انفرد  ، كل بنسبة نصيبه في العقار المشفوع به العقار المشفوع فيه كل يقسم على الشفعاء الذين تقدموا أو الذين صح طلبهم

ل العقار المشفوع ، فإن هذا الشفيع الواحد يأخذ بالشفعة ك ، أو لم يصح إال طلب واحد منهم فقط واحد من هؤالء الشفعاء بطلب الشفعة

، في أي فرض من هذه الفروض  . وهكذا ال تتفرق الصفقة على المشتري فيه
 (5 )

. فإذا كان هناك ثالثة من الشفعاء من طبقة واحدة  

، أو  ، فأما أن يأخذ العقار كله إذا انفرد ، وجب على كل منهم أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه ستحقون األخذ بالشفعة

، وفي جميع األحوال يأخذ من صح طلبه من الشفعاء الثالثة كل العقار  يأخذ بعضه بالنسبة التي سبق بيانها إذا اشترك معه غيره

، فإنه ال يجوز أيضاً للمشتري  . وإذا كان ال يجوز تفريق الصفقة على المشتري ، فال تتفرق الصفقة على المشتري المشفوع فيه

صر في األخذ بالشفعة على مقدار نصيبه بدعوى أن عدم تفريق الصفقة إنما تقررت لمصلحة المشتري إجبار الشفيع على أن يقت

ً  وحده ، فإذا اقتصر على  ، فهو أخذ بالشفعة إلخراج المشتري من الصفقة . ذلك بأن عدم تفريق الصفقة تقرر لمصلحة الشفيع أيضا

، بقى المشترى داخالً في الصفقة بمقدار نصيب هؤالء الشفعاء  ط طلبهم، ولم يطلب الشفعاء اآلخرون الشفعة أو سق مقدار نصيبه

 .  ، وهذا ما يحق للشفيع أن يتفاداه اآلخرين

والقاعدة التي قررناها من وجوب أن يطلب الشفيع الشفعة في كل العقار المشفوع فيه ال تنطبق فحسب في حالة وجود طبقة 

                                                 

 .  257أنظر فقرة  ( 2) 

،  ، أو وجدت ولكنها لم تتقدم لألخذ بالشفعة ، فإذا لم توجد طبقة من الشفعاء أعلى منهم فيما عدا الجيران فهم في الطبقة األخيرة ( 1) 

 .  فالجيران في هذه الحالة يكونون هم الشفعاء

 .  الطبقة األعلى لم تتقدم أو تقدم لألخذ بالشفعة طبقة أدنى ألن ( 9) 

. وإذا  يجب أن يطلب الشفيع كل المشفوع ولو تعدد الشفعاء المستحقون للشفعة - 2 "مدني عراقي على أنه  2291وقد نصت المادة  ( 5) 

بعد الحكم ، وإن أسقط شفيع حقه  ، سقط حقه ويأخذ الشفعاء اآلخرون كل المشفوع أسقط شفيع حقه في الشفعة قل الحكم أو التراضي

 .  "، فإن فعل سقط حقه  وليس ألحد من الشفعاء أن ينزل عن حقه ألجنبي أو لشفيع آخر - 1.  أو التراضي فال يسقط
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. فأي شفيع من أية طبقة يجب أن يطلب  بل تنطبق أيضاً في حالة وجود طبقات متعددة،  واحدة من الشفعاء تستحق األخذ بالشفعة

، وال أحد من الشفعاء الذين هم في  ، الحتمال أال يطلب الشفعة أحد من الطبقات التي هي أعلى منه الشفعة في كل العقار المشفوع فيه

، فأي جار يريد األخذ بالشفعة يجب أن يطلبها في كل  وهم الجيران . وتنطبق القاعدة أيضاً على الطبقة الدنيا من الشفعاء طبقته

 .  ، الحتمال أال يطلب أحد من هؤالء األخذ بالشفعة ، حتى  لو وجد من الجيران من هم أحق بالشفعة منه العقار المشفوع فيه

، أخذ الشفيع الثاني دون  كل العقار ، وطلبها اآلخر في ، طلب أحدهما الشفعة في بعض العقار المشفوع فيه وإذا كان شفيعان

الشفيع األول كل العقار بالشفعة 
 (2 )

، وال يجوز له بعد ذلك  ، لم يصح طلبه . وإذا طلب شفيع الشفعة في بعض العقار المشفوع فيه 

أن يطلب الشفعة في كل العقار المشفوع فيه إذا كانت المواعيد قد انقضت 
 (1 )

  . 
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. ذلك أن القاعدة التي تقضي بأن يقتسم الشفعاء عند تعددهم العقار  : بقى أن نواجه حالة التزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم

، إذ أن الجيران يختلفون عن غيرهم من الشفعاء في أنهم ال  المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه في العقار المشفوع به ال تنطبق هنا

. والذي  ، ال يشترك فيه معه غيره من الجيران اآلخرين . فلكل جار عقاره الذي يشفع به شتركون جميعاً في عقار مشفوع به واحدي

، وهو الجار الذي تعود على ملكه منفعة من  ، هو جار واحد ، إذا تعددوا وتزاحموا على األخذ بها يجب أن يأخذ بالشفعة من الجيران

) رابعاً ( من هذا  1، فقد نصت المادة  . وقد كان هذا هو الحكم الذي نص عليه صراحة قانون الشفعة السابق هالشفعة أكثر من غير

. وقد ورد هذا النص  "، يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره  وإذا تعدد الجيران "القانون على ما يأتي : 

.  ، عندما جعل هذا المشروع الجوار سبباً من أسباب األخذ بالشفعة من التقنين المدني الجديد 591نفسه في المشروع التمهيدي للمادة 

. ولما  ، حذف النص مع سائر النصوص التي تتعلق بالجوار ولكن عندما حذف الجوار كسب لألخذ بالشفعة في المشروع النهائي

، واقتصر على إيراد الجوار  ها المجلس أن يعيد النص كما كان، سهى على  أعيد الجوار ضمن أسباب الشفعة في مجلس النواب

.  على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره ، دون أن ينص على أنه عند تزاحم الجيران يقدم منهم من تعود كسبب لألخذ بالشفعة

.  ا المجلس أيضاً أن يعيد النص، وقد سهى على هذ مدني خلواً من هذا النص عندما عرضت على مجلس الشيوخ 591وبقيت المادة 

، خالياً من هذا النص  منه على الوجه الذي خرج به 591فخرج التقنين المدني في المادة 
 (9 )

  . 

، عند تعدد الشفعاء من طبقة  ، تجعل استحقاق كل شفيع ، على الوجه الذي استقرت عليه مدني 1/  591ولما كانت المادة 

ذه القاعدة ال يمكن انطباقها في حالة تعدد الجيران وتزاحمهم ألنهم ال يشفعون بعقار واحد كما قدمنا . وه "بقدر نصيبه  "،  واحدة

، فقد وجب الرجوع إلى القاعدة القديمة التي تضمنها قانون الشفعة السابق  حتى يأخذ كل منهم الشفعة بنسبة نصيبه في هذا العقار

، وهي  باعتبارها عرفاً مستقراً جرى عليه العمل ولم يكن إغفالها إال لمجرد السهو ، مدني 591وتضمنها المشروع التمهيدي للمادة 

، للجار الذي تعود على ملكه منفعة من  ، إذا تعدد الجيران وتزاحموا . فيقضي بالشفعة على كل حال الحكم العادل عند سكوت النص

الشفعة أكثر من غيره من الجيران اآلخرين 
 (5 )

  . 

                                                 

 .  حتى لو كان الشفيع األول أعلى طبقة من الشفيع الثاني ( 2) 

 .  299ص  59رقم  19المجموعة الرسمية  2525يناير سنة  7ملوى  ( 1) 

 .  في الهامش 259آنفاً فقرة  أنظر في هذا ( 9) 

 21م  2595يونيه سنة  1، وضرورة توسيعه ) استئناف مختلط  ، وتخصيصه ، يراعى موقع كل منهما ولتفضيل جار على جار ( 5) 

 – 215ص  25م  2591مارس سنة  1، وال يدخل في االعتبار ما يجنيه الشفيع من فوائد شخصية ) استئناف مختلط  ( 992ص 

. وقد قضت محكمة النقض بأن العبرة في مجال المفاضلة بين الجيران المتزاحمين في  ( 115ص  19م  2529سنة  أبريل 21

، دون اعتداد بالمنفعة التي تعود على ملك  طلب الشفعة إنما هي بالمنفعة التي تعود من األخذ بالشفعة على ملك كل منهم المشفوع به

 19ودون اعتبار للفوائد التي قد تعود على الشفيع شخصياً من األخذ بالشفعة ) نقض مدني ،  كسبه أحدهم بعد البيع أساس الشفعة

 511ص  19رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  17 – 19ص  29رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة 

)  . 

عبد المنعم البدراوي فقرة  - 591ص  199فقرة  1د علي عرفة وأنظر في وجوب األخذ بالقاعدة القديمة بالرغم من إغفالها سهواً : محم

وقارن محمد كامل مرسي  – 29حسن كيرة ص  - 511ص  152عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 15إسماعيل غانم ص  – 519

 - 2هامش  111ص  191شفيق شحاتة فقرة  – 915ص  119عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 2هامش  115ص  111فقرة 
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، وكان عقار أحد الجارين مالصقاً لألرض المشفوع فيها  إذا تزاحم جاران في أخذ األرض معدة للبناء بالشفعةوعلى ذلك 

، وكان عقار الجار اآلخر مالصقاً لألرض المشفوع فيها وال شيء  ولها في الوقت ذاته حق إرتفاق عليها كحق مطلب أو حق مرور

، فتعود الشفعة على عقاره  ، ألن عقاره أكثر اتصاال بالعقار المشفوع فيه بالشفعة، فضل الجار األول وأخذ وحده األرض  غير ذلك

 .  بمنفعة أكبر

، وكانت أرض أحد الجارين مالصقة لألرض المشفوع فيها من ثالث  وإذا تزاحم جاران في أخذ أرض زراعية بالشفعة

، فضل الجار األول وأخذ وحده األرض  اثنتين فقط ، وكانت أرض الجار اآلخر مالصقة لألرض المشفوع فيها من جهتين جهات

. أما إذا كانت أرض الجار الثاني  ، فتعود الشفعة على أرضه بمنفعة أكبر ، ألن أرضه أكثر اتصاالً باألرض المشفوع فيها بالشفعة

، فيغلب أن يقدم الجار  مالصقة لألرض المشفوع يها من جهتين وعليها في الوقت ذاته حق إرتفاق لمصلحة األرض المشفوع فيها

، ألن المالصقة من جهتين مع قيام حق إرتفاق تجعل أرض الجار الثاني في الغالب أكثر اتصاالً باألرض  الثاني عل الجار األول

، فيأخذ الجار الثاني وحده األرض المشفوع  المشفوع فيها من أرض الجار األول المالصقة لألرض المشفوع فيها من ثالث جهات

 فيها
 (2 )

، فإذا قدر أن المالصقة من ثالث جهات في حالة بعينها تجعل  . على أن ذلك يجب أن يكون محالً لتقدير قاضي الموضوع 

، كان له أن يقضي بالشفعة للجار األول وحده  االتصال أوثق
 (1 )

  . 

، وزاحمه جار  فوقه كما هو الرأي الراجحوإذا اعتبرنا مالك الطبقة من الدار جاراً مالصقاً للطبقة التي تحته وللطبقة التي 

. أما إذا بيعت طبقة من الدار  ، ألن طبقته أكثر اتصاالً بالطبقة المبيعة من عقار الجار العادي ، فإنه يفضل على الجار العادي عادي

، فيأخذ  مالك الطبقة األعلى ، فالغالب تفضيل وتزاحم على أخذها بالشفعة مالك الطبقة األعلى مباشرة ومالك الطبقة األسفل مباشرة

، من موقع كل من الطبقتين بالنسبة إلى  ، فقد يرى . على أن المسألة متروكة لتقدير قاضي الموضوع وحده الطبقة المتوسطة بالشفعة

بقة ، فالغالب تفضيل مالك الط ، تفضيل مالك الطبقة األسفل مباشرة الطبقة المتوسطة ومن الظروف األخرى المحيطة بالبناء

، من موقع كل من  . فقد يرى . على أن المسألة متروكة لتقدير قاضي الموضوع ، فيأخذ وحده الطبقة المتوسطة بالشفعة األعلى

، فيأخذ هذا وحده الطبقة  ، تفضيل مالك الطبقة األسفل الطبقتين بالنسبة إلى الطبقة المتوسطة ومن الظروف األخرى المحيطة بالبناء

 .  المبيعة بالشفعة

، بحيث يبدو أن  ، فيما إذا لم يتيسر تعيين من الجيران المتزاحمين تعود الشفعة عليه بمنفعة أكبر وهناك خالف في الرأي

،  . فرأي يذهب إلى أن العقار المشفوع فيه يقسم في هذه الحالة بين الجيران المتزاحمين بالتساوي فيما بينهم الكل يتساوون في المنفعة

، كما ال يجوز حرمان  ، فال يجوز ألحد أن يستأثر بها منهم ال يرجح اآلخر في المنفعة التي تعود عليه من الشفعة ما دام أن أحداً 

                                                                                                                                                                    

، ويكون ذلك  ) ومن رأيه معاملة الجيران المتزاحمين معاملة واحدة 915ص  - 917ص  291صور مصطفى منصور فقرة من

 .  بتقسيم العقار المشفوع فيه بينهم بالتساوي (

من جهة واحدة ، ولكن أحد الجارين مجاور  وقد قضى بأنه إذا تزاحم جاران لكل منهما حق إرتفاق بالري على األرض المشفوع فيها ( 2) 

 ص 91م  2519مارس سنة  29، فضل الجار اآلخر المجاور من جهتين ) استئناف مختلط  في حين أن الجار اآلخر من جهتين

، فضل من كان حق ارتفاقه أشد عبثاً )  . وإذا كان عقار كل من الجارين مثقالً بحق إرتفاق لمصلحة العقار المشفوع فيه ( 112

، ألنه إذا ضم العقار المشفوع  . وقضى بتفضيل الجار مالك العقار األصغر ( 599ص  99م  2519ل سنة أبري 15استئناف مختلط 

 21 – 215ص  25م  2591مارس سنة  1 – 195ص  21 م 2595أبريل سنة  12فيه حصل على منفعة أكبر ) استئناف مختلط 

فبراير سنة  11تعود عليه منفعة أكبر : استئناف مختلط . وأنظر أيضاً في تفضيل الجار الذي  ( 119ص  25م  2591مايو سنة 

) تفضيل الجار الذي يملك وحده العقار المشفوع به على الجار  999ص  51م  2599يونيه سنة  29 – 195 ص 95م  2511

 .  215ص  57م  2591مارس سنة  29 –الذي ألي ملك العقار المشفوع به إال على الشيوع ( 

المختلط بأنه يستبعد من بين الجيران المتزاحمين في األخ بالشفعة الجار الذي تقرر إدخال عقاره الذي يشفع به في  وقضت محكمة االستئناف

 .  ( 29ص  97م  2559نوفمبر سنة  11طريق عام صدر مرسوم به ) استئناف مختلط 

أما  "ذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي : وقد جاء في الم – 577ص  921رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  1استئناف مصر  ( 1) 

 "، ويترك هذا لتقدير القاضي  ، فإن الذي يقدم منهم هو من تعود على ملكه منفعة أكثر من غيره إذا تزاحم الجيران في األخذ الشفعة

 .  ( 951ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 
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، وهذا هو الحكم المقرر في الفقه اإلسالمي  الجميع منها
 (2 )

. ويذهب رأي آخر إلى أنه ال يجوز تقسيم العقار المشفوع فيه بين  

بين الشفعاء اآلخرين غير الجيران بحسب صريح النص إذ يقسم العقار المشفوع فيه بين هؤالء  ، والتقسيم ال يكون إال الجيران

، بل ورد النص ) في  ، أما الجيران فلم يرد في شأنهم نص مماثل الشفعاء اآلخرين بنسبة نصيب كل منهم في العقار المشفوع به

. وقد رجعت محكمة االستئناف المختلطة إلى هذا  بالشفعة منفعة أكبرقانون الشفعة السابق ( بوجوب تفضيل من تعود عليه من األخذ 

، إذا قضت بأن قسمة العقار المشفوع فيه التي كانت مقررة في الشريعة اإلسالمية قد ألغاها قانون الشفعة الذي يقدم في حالة  الرأي

إال في حالة التزاحم بين مالك الرقبة أو الشركاء في ، وال يقرر القسمة  التزاحم الجار الذي تعود على عقاره منفعة أكبر من غيره

الملك أو أصحاب حق االنتفاع 
 (1 )

، افترض في  . والذي نراه أنه عندما تقرر تفضيل الجار الذي تعود الشفعة على ملكه بمنفعة أكبر 

 ً ، وهذا الجار هو الجار هو الذي  أكثر من غيره، تعيين جارو أحد منهم ينتفع بالشفعة  ، إذا تزاحم الجيران الشفعاء ذلك أنه يمكن دائما

، فإن القاضي سيجد  . وما دامت المسألة متروكة إلى تقدير قاضي الموضوع يأخذ وحده بالشفعة وال يزاحمه فيها الجيران اآلخرون

المتنوعة للعقار المشفوع  ، والحاجات ، واتصال العقار المشفوع به بالعقار المشفوع فيه ، وموقع العقارات دائماً في ظروف الدعوى

، وما  ، وافتقاره في بعض األحيان إلى توسيع رقعته أو زيادة مرافقه أو يتيسر اتصاله بطريق عام أو ترعة عامة أو مصرف عام به

 .  ، وإيثار أحد الجيران المتزاحمين دون غيره في األخذ بالشفعة ، مبرراً لتقديم جار على جار إلى ذلك

 تزاحمه مع شفعاء أدنى من طبقة  –تزاحم الشفعاء مع المشتري وهو شفيع مثلهم  –الحالة الثالثة  - 199

، كما رأينا  مدني 591: تنص الفقرة الثالثة من المادة 
 (9 )

فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي  "، على ما يأتي :  

. والنص يفترض أن  ".  . . . من طبقة أدنى . . ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة

، ويتقدم ألخذ العقار منه بالشفعة شفيع أدنى  المشتري نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط األخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه

منه طبقة 
 (5 )

  . 

، وقد اشترى حصة أحد الشركيين في حق  ق االنتفاع بين شريكين في الشيوعفهو إما مالك الرقبة في عقار تقسم فيه ح

، لم  ، أو تقدم الجار لألخذ بها . فإذا تقدم لألخذ بالشفعة صاحب الحصة األخرى في حق االنتفاع باعتباره شريكاً في الشيوع االنتفاع

، لكان مالك الرقبة نفسه شفيعاً في الطبقة  ير مالك الرقبة. ذلك أنه لو كان المشتري شخصاً آخر غ يجز ألي منهما األخذ بالشفعة

. ولو زاحمه في األخذ بالشفعة صاحب الحصة األخرى في حق االنتفاع باعتباره شريكاً في الشيوع في الطبقة  األولى من الشفعاء

،  ضل على كل منهما باعتباره أعلى طبقة، لف ، أو زاحمه الجار وهو في الطبقة الخامسة واألخيرة بين الشفعاء الثانية بين الشفعاء

                                                 

المجموعة الرسمية  2595مايو سنة  25المنصورة الكلية  – 577ص  921رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  1استئناف مصر  ( 2) 

 – 591وص  591ص  199فقرة  1محمد علي عرفة  - 199ص  21 م 2595أبريل سنة  12استئناف مختلط  – 225رقم  91

به ) عبد المنعم ومن الفقهاء من يذهب إلى أن التقسيم ما بين الجيران يكون بنسبة ما يملك كل منهم من عقار مشفوع  – 597ص 

 .  ( 517ص  152فرج الصدة فقرة 

 .  259وأنظر محمد كامل مرسي في الشفعة ص  - 195ص  95 م 2511فبراير سنة  11استئناف مختلط  ( 1) 

 .  259أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

،  ه الشروط أو بعضها بعد الشراء، حتى لو فقد هذ وواضح أن المشتري يكون قد توافرت فيه شروط األخذ بالشفعة وقت أن اشترى ( 5) 

، ثم اقتسم بعد ذلك البناء الذي يملك فيه حصة شائعة وكان نصيبه  كأن كان شريكاً في الشيوع في بناء واشترى البناء المالصق

اع إجراءات ، فلس به حاجة إلى إتب . وما دام المشتري الشفيع قد اشترى العقار المشفوع فيه المفرز ال يالصق البناء الذي شاتراه

، وال يحل محل مشتر غيره إذ أنه هو  ، وألنه ال يوجد بيع يشفع فيه ، ألنه إنما يملك العقار بطريق الشراء ال بطريق الشفعة الشفعة

عبد المنعم  – 119فقرة  9= محمد كامل مرسي  - 119 ص 91م  2519مارس سنة  29المشتري نفسه ) استئناف مختلط 

 .  ( 592ص  – 599ص  151عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 511البدراوي فقرة 

، ألن التزاحم إنما يكون بين أكثر من  وإذا كان مستساغاً أن يقال إن الحالة التي يكون فيها المشتري شفيعاً ليست حالة تزاحم بين الشفعاء

ص  252معنى منصور مصطفى منصور فقرة ، ال بين شفيع ومشتر ولو كان المشتري تثبت له صفة الشفيع ) أنظر في هذا ال شفيع

، إال أنه قد لوحظ عند إيراد هذه الحالة بين حاالت تزاحم الشفعاء أن المشتري هو أيضاً شفيع يزاحمه شفعاء  ( 1هامش  991

ألمر من معنى ، فال يخلو ا ، ويتقدمون عليه إذا كانوا أعلى منه طبقة ، فيتقدم عليهم إذا كانوا من طبقته أو من طبقة أدنى آخرون

 .  ، فإن تقريب هذه الحالة من حاالت تزاحم الشفعاء مستساغ من الناحية العملية على األقل . ومهما يكن من أمر المزاحمة
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، فإنه من باب أولى يفضل على كل  . فإذا كان هو الذي شاتراها وألخذ وحده دونهما بالشفعة الحصة الشائعة المبيعة في حق االنتفاع

اشتراه شفيع أعلى منه  . وعلى ذلك ال يجوز ألحد من هذين أن يأخذ بالشفعة عقاراً  من الشفيعين اآلخرين اللذين هما أدنى منه طبقة

 .  طبقة

. فإذا تقدم الجار ألخذ الحصة  ، وقد اشترى حصة الشريك اآلخر وقد يكون المشتري هو أحد شريكين لعقار شائع بينهما

نفسه ، لكان الشركي في الشيوع  . ذلك أنه لو كان المشتري شخصاً آخر غير الشريك في الشيوع ، لم يكن هذا جائزاً  المبيعة بالشفعة

، لفضل عليه باعتباره  . ولو زاحمه في األخذ بالشفعة الجار وهو في الطبقة الخامسة واألخيرة شفيعاً في الطبقة الثانية بين الشفعاء

، فإنه من باب أولى يفضل على  . فإذا كان هو الذي شاتراها ، وألخذ وحده دون الجار الحصة الشائعة المبيعة بالشفعة أعلى طبقة

 .  على هذا ال يجوز لهذا األخير أن يأخذ بالشفعة عقاراً شفيع هو أعلى منه طبقة، و الجار

. فإذا تقدم الجار ألخذ الرقبة  ، وقد اشترى الرقبة من صاحبها وقد يكون المشتري هو صاحب حق االنتفاع في عقار

، لكان صاحب حق االنتفاع نفسه شفيعاً في  تفاع. ذلك أنه لو كان المشتري شخصاً آخر غير صاحب االن ، لم يكن هذا جائزاً  بالشفعة

، وألخذ وحده الجار  ، لفضل ليه باعتباره أعلى طبقة . ولو زاحمه الجار وهو في الطبقة الخامسة واألخيرة الطبقة الثالثة بين الشفعاء

من ثم ال يجوز لهذا األخير أن يأخذ ، و ، فإنه من باب أولى يفضل على الجار . فإذا كان هو الذي اشتراها الرقبة المبيعة بالشفعة

 .  بالشفعة عقاراً اشتراه شفيع هو أعلى منه طبقة

، أو يكون هو صاحب حق الحكر وقد  وقد يكون المشتري هو صاحب الرقبة في أرض محكرة وقد اشترى حق الحكر

. ذلك ألنه لو كان الذي اشترى حق  كن هذا جائزاً ، لم ي . ففي الحالين إذا تقدم الجار ألخذ حق الحكر أو الرقبة بالشفعة اشترى الرقبة

، لكان صاحب الرقبة أو صاحب الحكر نفسه شفيعاً في الطبقة  الحكر أو الرقبة شخصاً آخر غير صاحب الرقبة أو صاحب الحكر

وألخذ بالشفعة دونه  ، . ولو زاحمه الجار وهو في الطبقة الخامسة واألخيرة لفضل عليه باعتباره أعلى طبقة الرابعة بين الشفعاء

، فال يجوز للجار أن يأخذ بالشفعة  ، فإنه من باب أولى يفضل على الجار . فإذا كان هو الذي اشترى الحكر أو الرقبة الحكر أو الرقبة

 .  عقاراً اشتراه شفيع هو أعلى منه طبقة

 تزاحم المشتري مع شفعاء من نفس طبقته - 211

، كما رأينا  مدني 591 : تنص الفقرة الثالثة من المادة 
 (2 )

فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي  "، على ما يأتي :  

. و النص يفترض أن المشتري  ".  . . ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة

 .  ، ويتقدم ألخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته في العقار الذي اشتراه نفقه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط األخذ بالشفعة

، كانت من بين المسائل التي اشتد فيها الخالف  ، قبل أن يبت فيها التقنين المدني الجديد بنص صريح كما رأينا وهذه المسألة

الف بعد أن أصبح في ذمة التاريخ منذ أن حسم بالنص . ونعرض في إيجاز خالصة لهذا الخ وانقسم فيها كل من الفقه والقضاء

،  من هذا التقنين 59. فقد كان التقنين المدني المختلط السابق يحتوي نصاً ال يخلو من الموضوع هو نص المادة  الصريح كما قدمنا

، وعلى هذا الشريك  ةويقضي بجواز أن يأخذ الشريك في الشيوع بالشفعة من شريك مثله اشترى من شريك ثالث حصته الشائع

. ولم يكن لهذا النص نظير في التقنين المدني الوطني  الشفيع أن يشارك فيما أخذه بالشفعة جميع شركائه في العين إذا طلبوا ذلك

، وأجاز  . فمن األحكام المختلطة ما قاس حالة الجار على حالة الشريك في الشيوع األسبق فتضاربت األحكام الوطنية والمختلطة

، فيقسم العقارات المشفوع فيه بين الجار المشتري والجار طالب الشفعة  لجار أن يأخذ بالشفعة من المشتري حتى لو كان جاراً مثلهل
 (

1 )
، لعدم ورود نص في الجار كما ورد النص في الشريك في  . ومنها ما قضى بأال شفعة للجار من المشتري إذا كان جاراً مثله 

الشيوع 
 (9 )

،  مدني مختلط من غير أن يكون لها نظير في التقنين المدني الوطني 59األحكام الوطنية ما طبق حكم المادة . ومن  

فقضى بجواز أن يأخذ الشريك في الشيوع بالشفعة من شريك مثله ويتقاسم معه الحصة الشائعة المشفوع فيها 
 (5 )

. ومنها ما قضى  

                                                 

 .  259أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  952ص  1م  2759يونيه سنة  21استئناف مختلط  ( 1) 

 .  299ص  5م  2751يناير سنة  25استئناف مختلط  ( 9) 

 9 – 991ص  5القضاء  2751أبريل سنة  15اإلسكندرية استئنافي  – 275ص  1القضاء  2755يناير سنة  21استئناف وطني  ( 5) 

 .  51ص  9القضاء  2755ديسمبر سنة 
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من التقنين المدني المختلط  59التقنين المدني الوطني يماثل نص المادة  ، لعدم ورود نص في بأال شفعة من مشتر شفيع
 (2 )

. ثم  

، ويستبدل بها نصوصاً أخرى متطابقة  صدر قانون الشفعة السابق يلغي النصوص الخاصة بالشفعة في التقنينين الوطني والمختلط

من قانون الشفعة في كل من القضاء الوطني  7ي المختلط المادة من التقنين المدن 59. وقد حل محل المادة  للقضائين الوطني المختلط

، ولو كان  ، وتراعى األحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق باألولوية يثبت حق الشفعة "، وتنص على أن  والقضاء المختلط

المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً باعتبار ما ذكر في المادة األولى 
 (1 )

، وإن كان هو أيضاً ال يخلو من  نظرنا أن هذا النص . وفي " 

،  ، مع تعميم حكمه على جميع الفروض من التقنين المدني المختلط 59، أراد واضعه به أن يحل محل المادة  شيء من الغموض

ً  . فالنص دون قصره على الفرض الذي يأخذ فيه الشريك في الشيوع بالشفعة من المشتري إذا كان شريكاً مثله ، هو  يضع مبدأ عاما

. ولما كان  ، حتى لو كان المشتري هو نفسه شفيعاً مثلهم ( حق الشفعة لألشخاص الذي تثبت لهم صفة الشفيع subsisteأن يبقى ) 

، فرض ما إذا كان الشفيع أعلى طبقة بين الشفعاء من المشتري وفرض ما إذا كان في  هذا مبدأ عاماً يتناول جميع الفروض الثالثة

وتراعى  "، فقد أراد واضع النص أن يغطي هذه الفروض الثالثة بعبارة واحدة قال فيها  طبقته وفرض ما إذا كان دونه في الطبقة

، مع الشفعاء الذين  ، وهو شفيع . فيتفاضل المشتري "(  preferenceاألحكام المقررة في المادة السابقة فيما يتعلق باألولوية ) 

، وال يمنعهم من ذلك كون المشتري شفيعاً مثلهم بعد أن تقرر المبدأ العام القاضي بجواز األخذ  خذ منه بالشفعةيزاحمونه ويريدون األ

تراعى األحكام المقررة في المادة  ". وجب أن  . فإذا ما تفاضل المشتري الشفيع مع الشفعاء اآلخرين بالشفعة من المشتري الشفيع

، وإذا  وعلى ذلك إذا كان الشفيع أعلى طبقة من المشتري فضل عليه وأخذ العقار المبيع منه بالشفعة.  "السابقة فيما يتعلق باألولوية 

. وهذه األحكام  ، وإذا كان دونه طبقة لم يجز له األخذ بالشفعة إذ يفضل عليه المشتري كان في طبقته ساواه وشاركه في العقار المبيع

، وقد أراد المشرع المصري أن يستلهم هذا الفقه فيما قرره من ذلك  سالميتتفق في جملتها مع ما هو مقرر في الفقه اإل
 (9 )

. ومع  

، إال أن كالً من الفقه والقضاء  من قانون الشفعة السابق الذي تقدم ذكره 7أنه من اليسير أن تستخلص هذه األحكام من نص المادة 

ن يأخذ الشفيع بالشفعة من مشتر في طبقته أو دونه طبقة وال يأخذ بها . فبعض فهم منه أنه يقضي بجواز أ انقسم في تفسير هذا النص

، وهذا هو التفسير المعقول للنص  من مشتر أعلى من طبقة
 (5 )

. وبعض قصر النص على فرض واحد هو ما إذا زاحم المشتري  

                                                 

 .  215ص  1القضاء  2757نوفمبر سنة  11مصر الكلية  – 295ص  1القضاء  2757نوفمبر سنة  21استئناف وطني  ( 2) 

 من قانون الشفعة على الوجه اآلتي : 7وأورد المشرع المصري النص الفرنسي للمادة  ( 1) 

Le droit de preemption subsiste, et la regle etablie a l'ar 5 ticle precedent que determine la preference est 

applicable, meme dans le cas ou l'ocquereur se trouverait dans les conditions prevues a l'article ler . 

Pour se render luimeme preempteur .  

رأي يذهب إلى تقسيم العقار المشفوع فيه على  –، رأيان  ، إذا شارك الشفيع المشتري الشفيع الذي هو من طبقته وفي الفقه اإلسالمي ( 9) 

،  ، ثم جاء شفيع مثله لو أن رجالً اشترى داراً هو شفيعها ". جاء في الفتاوى الهندية ) حنفي ( :  الشفيع والمشتري الشفيع بالتساوي

، ثم  . وجاء في ابن عابدين ) حنفي ( : لو اشترى إثنان داراً وهما شفيعان ( 217ص  9) الفتاوى الهندية  "قضى القاضي بنصفها 

ص  9) ابن عابدين  "، أن ينقض القسمة ضرورة صيرورة النص ثلثا  أي للشفيع،  ، فله جاء ثالث بعد ما اقتسما بقضاء أو غيره

. جاء  . ورأي يذهب إلى تقسيم العقار المشفوع فيه على الشفيع والمشتري الشفيع بنسبة حصة كل منهم في العقار المشفوع به ( 152

شريك المشتري حصته من الشقص الذي اشتراه التي ، ترك لل إذا كان مشتري الشقص أحد الشفعاء "في منح الجليل ) مالكي ( : 

. هذا  ( 191ص  9) منح الجليل  "، وأخذ ذو الثلث ثلثيه  ، ترك له ثلث . فإن اشترى ذو السدس النصف يشفع فهيا لو بيع لغيره

حكى عن  ") حنبلي ( : . جاء في المغني  وهناك رأي ثالث يذهب إلى عدم جواز أخذ الشفيع بالشفعة إذا كان المشتري شفيعاً مثله

، وهذا شركته متقدمة فال ضرر في  ، ألنها تثبت لدفع ضرر في الشريك الدخيل الحسن والشعبي والبني أنه ال شفعة للشريك اآلخر

 .  ( 519ص  9) المغني  "شرائه 

 .  ما بعدها 229وأنظر على الخفيف في أحكام المعامالت الشرعية الطبعة الثانية ص 

 2591مايو سنة  15، فاسمه العقار المشفوع فيه بنسبة حصته في العقار المشفوع به ) استئناف مصر  فع من مشتر في طبقتهفإذا ش ( 5) 

ديسمبر  22منفلوط  – 515ص  159رقم  5المحاماة  2517أكتوبر سنة  29بني سويف الكلية  – 917ص  111رقم  29المحاماة 

دي  – 59ص  17علي زكي العرابي فقرة  – 52ص  - 59أحمد فتحي زغلول ص  – 595ص  977رقم  9المحاماة  2515سنة 

 – 111ص  117فقرة  9وأنظر في حجج القائلين بهذا الرأي محمد كامل مرسي  - 52ص  51فقرة  preemptionلفظ  9هلتس 

 .  919ص  – 919ص  997فقرة  1محمد علي عرفة  – 111ص 
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وحده يأخذ الشفيع بالشفعة من المشتري  ، ففي هذا الفرض ( بهذا المعنى preferenceشفيع أعلى منه طبقة مفسراً لفظ األولوية ) 

، فال ينطبق النص وال  ، إذا كان الشفيع في طبقة المشتري أو كان دون في الطبقة ، أما في الفرضين اآلخرين الشفيع ويفضل عليه

يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة 
 (2 )

. ثم أخذ الرأي األول يتغلب شيئاً فشيئاً حتى ساد الفقه أوالً  
 (1 )

، ثم ساد القضاء بعد ذلك  
 (9 )

، وبه  

أخذت محكمة النقض 
 (5 )

  . 

. ذلك أنه إذا  ، فرجح عنده الرأي اآلخر ، ووازن بينه وبين الرأي اآلخر وواجه التقنين المدني الجديد هذا الرأي المتغلب

، وفيه  اليسير أن يسلم بهذا الحق االستثنائي، فلس من  أمكن التسليم بأن يأخذ الشفيع بالشفعة من مشتر يكون الشفيع أعلى منه طبقة

، لشفيع ال  خروج واضح على قاعدة جوهرية من قواعد القانون المدني هي القاعدة التي تقضي بأال ينزع من المالك ملكه دون رضاه

ومشاركة المشتري في  ، فال معنى إلعطائه الحق في الشفعة . فإن الشفيع إذا كان في طبقة المشتري يعلو على المشتري في طبقته

.  ، فإن المشتري يعادله في الطبقة ويزيد عليه بأنه هو الذي وقع عليه دون الشفيع اختيار البائع فآثاره بالصفقة العقار المشفوع فيه

ليس بأجنبي  ، ثم إن المشتري ، فالشفيع ال يعلو على المشتري في الطبقة وال مبرر هنا للتجاوز عن إرادة البائع وإهدار هذه اإلرادة

. وعلى  ، إذ هو شريك قديم أو جار قديم ال يقل شأنه في ذلك عن شأن الشفيع طرأ على الشركة أو الجوار ويراد التخلص منه بالشفعة

إذا كان المشتري قد  ". ونص كما رأينا على أنه  ذلك أخذ التقنين المدني الجديد بعكس الرأي الذي كان سائداً في الفقه والقضاء

. وقد  ".  . . ، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته ت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقةتوافر

 .  ، ووضع األمور في نصابها الصحيح حسم هذا النص كل خالف في هذه المسألة

، واشترى أحدهما حق  مالكين للرقبة فقط فإذا كان هناك عقار يملكه اثنان في الشيوع ورتبها عليه حق انتفاع فأصبحا

                                                 

 2511مارس سنة  1استئناف أسيوط  – 995ص  251رقم  15المجموعة الرسمية  2511نوفمبر سنة  15استئناف مصر  ( 2) 

 21اإلسكندرية الكلية الوطنية  - 959ص  11رقم  2المحاماة  2519مايو سنة  21طنطا الكلية – 725ص  515رقم  1المحاماة 

 2591ديسمبر سنة  1 – 199ص  21م  2595أبريل سنة  12استئناف مختلط  – 259ص  57رقم  5المحاماة  2519ابريل سنة 

ص  19م  2529أبري سنة  1 – 119ص  25م  2591مايو سنة  21 - 215ص  25م  2591مارس سنة  1 – 52 ص 25م 

 - 111ص  117فقرة  9وأنظر في حجج القائلين بهذا الرأي محمد كامل مرسي  – 119 ص 91م  2519مارس سنة  29 – 115

 .  179ص 

عبد السالم  – 119ص  – 112ص  7الشفيع كغيره من الشفعاء استحقاقاً ومزاحمة في مجلة المحاماة  حامد فهمي في المشتري ( 1) 

ومع ذلك أنظر محمد علي عرفة  – 171ص  – 179ص  117فقرة  9محمد كامل مرسي  – 159ص  991ذهني في األموال فقرة 

والجزء  599ص  529ص  21القانون واالقتصاد في مجلة  2559مايو سنة  92في تعلقيه على حكم محكمة النقض الصادر في 

 .  952الثاني في أسباب كسب الملكية فقرة 

 59المجموعة الرسمية  2555مارس سنة  15 – 57ص  25رقم  95المجموعة الرسمية  2591أكتوبر سنة  25استئناف مصر  ( 9) 

 19ومع ذلك أنظر أسيوط الكلية  - 211ص  11رقم  12المحاماة  2559أبريل سنة  17المحلة الكبرى  – 251ص  72رقم 

فقرة  1وأنظر في تطور القضاء في هذه المسألة محمد علي عرفة  – 79ص  59رقم  59المجموعة الرسمية  2555سبتمبر سنة 

915  . 

يفيد تقرير  ، ، وهو النص األصلي الذي وضع به القانون من قانون الشفعة 7وقد قضت محكمة النقض بأن النص الفرنسي للمادة  ( 5) 

. وال يمكن أن يستفاد منه  في الحالة التي يكون فهيا المشتري حائزاً لما يجعله شفيعاً  1حق الشفعة وتطبيق األحكام الواردة في المادة 

 ، فالنص أن يكون حق الشفعة مقصوراً على حالة التزاحم بين شفعاء من طبقات مختلفة دون حالة التزاحم بين شفعاء من طبقة واحدة

مجموعة  2551ديسمبر سنة  9 – 195ص  11رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  92ال يحتمل هذه التفرقة ) نقض مدني 

. وقضت محكمة النقض أيضاً بأنه متى كان يبين من الحكم أن المحكمة رجحت القول الذي يقول بعدم  ( 111 ص 225رقم  9عمر 

من القانون المدني  591، أخاذً بما انتهى إليه الشارع في المادة  الشفيع من مرتبة المشتريجواز الشفعة في الحالة التي يكون فيها 

، وذلك ألن هذا النص الذي طبقته المحكمة ال  ، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون على ما جرى به قضاء محكمة النقض الجديد

، في حين أن دعوى الشفعة  2555أكتوبر سنة  29التي تقع ابتداء من  يسري على الماضي وال يعمل به إال بالنسبة إلى المنازعات

وأنظر نقض مدني  –(  275ص  99رقم  5مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  22) نقض مدني  2551رفعت في سنة 

نفس  2599نة مارس س 9 - 17رقم  127عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599مايو سنة  25

 .  19رقم  127المجموعة جزء أول ص 
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، لم يجز للشريك اآلخر في الرقبة أن يأخذ بالشفعة من الشريك األول المشتري ويشاركه في حق االنتفاع ألن المشتري شفيع  االنتفاع

الشركاء حصته الشائعة ، وباع أحد هؤالء  . وإذا كان هناك عقار يملكه ثالثة على الشيوع ، وهي الطبقة األولى مثله وفي طبقته

، ألن المشتري شفيع  ، لم يجز للشريك الثالث أن يأخذ بالشفعة من الشريك الثاني ويشاركه في الحصة الشائعة المبيعة لشريك ثانٍ 

 . وإذا رتب صاحب العقار حق انتفاع على عقاره لشخصين على الشيوع فأصبح مالكاً للرقبة ، وهي الطبقة الثانية مثله وفي طبقته

، لم يجز لصاحب حق االنتفاع اآلخر أن يأخذ بالشفعة من المشتري ويشاركه في  ، ثم باع الرقبة ألحد صاحبي حق االنتفاع فقط

. وإذا كان شخصان يملكان أرضاً وحكراها فأصبحا ال يملكان إال  ، وهي الطبقة الثالثة ، ألن المشتري شفيع مثله وفي طبقته الرقبة

، ألن  ، فإن الثاني ال يجوز له األخذ بالشفعة من المشتري ويشاركه في حق الحكر ق الحكر حقه ألحدهما، وباع صاحب ح الرقبة

، فإذا كان شخص يملك عقاراً وحكره لشخصين على  . والعكس صحيح ، وهي الطبقة الرابعة المشتري شفيع مثله وفي طبقته

، فإن صاحب الحكر الثاني ال يجوز له أن يأخذ الشفعة من  احبي الحكر، ثم باع الرقبة ألحد ص الشيوع فأصبح ال يملك إال الرقبة

. وإذا باع شخص عقاره ألحد جيرانه  ، وهي أيضاً الطبقة الرابعة ، ألن المشتري شفيع مثله وفي طبقته المشتري ويشاركه في الرقبة

،  ، إذ أن المشتري شفيع مثله وفي طبقته ر المشتري، لم يجز لجار آخر أن يأخذ بالشفعة من الجا ممن يحق لهم أخذ العقار بالشفعة

 .  وهي الطبقة الخامسة

 تزاحم المشتري مع شفعاء أعلى منه طبقة – 211

، كما رأينا  مدني 591: تنص الفقرة الثالثة من المادة  
 (2 )

فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي  "، على ما يأتي :  

. والنص يفترض أن المشتري  ". ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى  . . ، فإنه يفضل تجعله شفيعاً بمقتضى نص المادة السابقة

بالشفعة شفيع أعلى منه  ، ويتقدم ألخذ العقار منه نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط األخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه

.  ، ويجوز له أخذ العقار المبيع بالشفعة من المشتري . ففي هذا الفرض وحده يفضل الشفيع على المشتري ألنه أعلى منه طبقة طبقة

 ، وليس للبائع أن يؤثر المشتري على الشفيع ، فإن سبب الشفعة في الشفيع أقوى من سببها في المشتري وليس للمشتري أن يعترض

على خالف ما يقضي به القانون من إيثار الشفيع على المشتري 
 (1 )

  . 

، وباع أحد الشريكين  وعلى ذلك إذا كان مالك العقار قد رتب عليه حق انتفاع لشريكين في الشيوع فأصبح اليملك إال الرقبة

.  يأخذ هذه الحصة الشائعة م المشتري بالشفعة، فإن مالك الرقبة له أن  في حق االنتفاع حصته الشائعة في هذا الحق للشريك اآلخر

، ذلك ألن مالك  وال يستطيع المشتري الشريك في حق االنتفاع أن يدفع دعوى الشفعة بأنه هو أيضاً شفيع ألنه شريك في الشيوع

 .  ، إذ هو في الطبقة األولى في حين أن الشريك في الشيوع في الطبقة الثانية الرقبة الشفيع أعلى منه طبقة

، وباع أحدهما  وعلى ذلك أيضاً إذا كان شخصان يملكان عقاراً في الشيوع ورتبا عليه حق انتفاع فأصبحا ال يملكان إال الرقبة

، فإن الشريك اآلخر في الرقبة له أن يأخذ هذه الحصة الشائعة بالشفعة من صاحب  حصته الشائعة في الرقبة لصاحب حق االنتفاع

، ذلك ألن الشريك اآلخر  يع هذا األخير أن يدفع دعوى الشريك بأنه هو أيضاً شفيع ألنه صاحب حق االنتفاع. وال يستط حق االنتفاع

 .  ، إذ هو في الطبقة الثانية في حين أن صاحب حق االنتفاع في الطبقة الثالثة في الرقبة شريك في الشيوع فهو أعلى منه طبقة

، وباع أحدهما حصته  على الشيوع وحركاه فأصبحا ال يملكان إال الرقبة وعلى ذلك أيضاً إذا كان شخصان يملكان عقاراً 

.  ، جاز للشريك اآلخر في الرقبة أن يأخذ هذه الحصة الشائعة بالشفعة من صاحب حق الحكر الشائعة في الرقبة لصاحب حق الحكر

، ذلك ألن الشريك اآلخر في الرقبة شريك  الحكروال يستطيع هذا األخير أن يدفع دعوى الشفعة بأنه هو أيضاً شفيع ألنه صاحب حق 

 .  ، إذ هو في الطبقة الثانية في حين أن صاحب حق الحكر في الطبقة الرابعة في الشيوع فهو أعلى منه طبقة

، جاز للشريك اآلخر في  ، وباع أحدهما حصته الشائعة لجار وعلى ذلك أخيراً إذا كان شخصان يملكان عقاراً في الشيوع

، ذلك أن  . وال يستطيع الجار أن يدفع دعوى الشفعة بأنه هو أيضاً شفيع ألنه جار ع أن يأخذ الحصة الشائعة من الجار بالشفعةالشيو

 .  ، إذ هو في الطبقة الثانية والجار في الطبقة الخامسة الشريك اآلخر في الشيوع أعلى منه طبقة

                                                 

 .  259أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

إنه يرى تفضيل المشتري حتى على الشفعاء الذين هم  "، قال أحد األعضاء  وعندما ناقشت لجنة األستاذ كامل صدقي هذه المسألة ( 1) 

إلى مبدأ حرية التعاقد وإلى أن المشتري في هذه الحالة يجمع بين ، واستند في ذلك  ، واقترح تعديل النص بهذا المعنى من طبقة أعلى

) مجموعة األعمال  ". فرفضت اللجنة االقتراح بأغلبية اآلراء  . . . . وأخذ الرئيس اآلراء على التعديل صفتي المشتري والشفيع

 .  ان الشفيع أعلى طبقة من المشتري، إذا ك . وقررت اللجنة تقديم الشفيع على المشتري في الهامش ( 975ص  1التحضيرية 
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، ولو كانت الشفعة تعود عليه بمنفعة  ، فإن أي جار آخر شروط األخذ بالشفعةأما إذا باع مالك العقار عقاره لجار توافرت فيه 

، وال يعلو أحدهم على اآلخرين  . ذلك أن كل الجيران في رأينا من طبقة واحدة ، ال يستطيع األخذ بالشفعة من الجار المشتري أكبر

، لم تجعل للجار إال طبقة واحدة هي  رتبت طبقات الشفعاء، عندما  مدني 591. والمادة  لمجرد أن الشفعة تعود عليه بمنفعة أكبر

، لم يستطع أي جار آخر ولو كانت منفعته  . ومن ثم إذا اشترى جار العقار المشفوع فيه ، فال يعلو جار على جار الطبقة األخيرة

أكبر أن يأخذ منه العقار بالشفعة ألنه من طبقته 
 (2 )

ي كون شفيعاً من طبقته كما سبق القول ، والشفيع ال يأخذ بالشفعة من مشتر 
 (1 

)
، فإذا كان أحد الجيران هو المشتري تميز  . وإنما يتفاضل الجيران بالمنفعة األكبر إذا كانوا كلهم شفعاء دون أن يكون فيهم مشتر 

شفعة على سائر الجيران ألنهم جميعاً من طبقته كما قدمنا فال يجوز لهم أن يأخذوا منه العقار المبيع بال
 (9 )

. وإذا اعتبرنا مالك الطبقة  

. وعلى ذلك إذا باع صاحب  ، فإنه يدخل أيضاً في الطبقة الخامسة مع سائر الجيران شفيعاً بسبب الجوار كما هو الرأي الراجح

لك إذا باع ، وكذ الطبقة طبقته لصاحب الطبقة األعلى لم يستطع صاحب الطبقة األسفلى أن يأخذ بالشفعة من مشتر هو من طبقته

. ولنفس السبب أيضاً إذا  صاحب الطبقة طبقته لصاحب الطبقة األسفل لم يستطع صاحب الطبقة األعلى أن يأخذ بالشفعة لنفس السبب

. ولنفس  ، لمي ستطع الجار العادي أن يأخذ بالشفعة الطبقة المبيعة باع صاحب الطبقة طبقته ألحد صاحبي الطبقتين األعلى واألسفل

، لم يستطع أي من صاحبي الطبقتين األعلى واألسفل أن يأخذ بالشفعة الطبقة  يراً إذا باع صاحب الطبقة طبقته لجار عاديالسبب أخ

، فهو مع ذلك كله ال  ، وذلك بالرغم من أن صاحب الطبقة الشفيع أوثق اتصاالً بالطبقة المبيعة وتعود عليه الشفعة بمنفعة أكبر المبيعة

، وألخذ  . ولو قلنا بأن صاحب الطبقة يشفع باعتباره شريكاً في الشيوع لتغير الحكم العادي كما سبق القوليزال في طبقة الجار 

، إذ يصبح في الطبقة الثانية باعتباره شريكاً ي الشيوع في حين أن  بالشفعة من مشتر هو جار عادي ألنه يصبح أعلى منه طبقة

، ال يأخذ بالشفعة الطبقة المبيعة من  ، حتى باعتباره شريكاً في الشيوع احب الطبقة. ولكن ص الجار العادي هو في الطبقة الخامسة

، وال يأخذ شفيع بالشفعة عقاراً  ، ألن كالً من الشفيع والمشتري شريك في الشيوع أي في طبقة واحدة مشتر هو صاحب طبقة أخرى

اشتراه شفيع من طبقته كما سبق القول 
 (5 )

  . 

                                                 

عبد  – 511عبد المنعم البدراوي فقرة  – 115عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  - 111ص  191أنظر في هذا المعنى شفيق شحاتة فقرة  ( 2) 

أبريل سنة  1وأنظر استئناف مختلط  – 991ص  252منصور مصطفى منصور فقرة  – 599ص  151المنعم فرج الصدة فقرة 

 .  115ص  19م  2529

 .  199أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

،  ، فيكون له حق األخذ بالشفعة ، بأن الشفيع الجار يقدم على المشتري الجار ، في عهد قانون الشفعة السابق ومع ذلك جرى القضاء ( 9) 

،  إذا تعدد طالبو الشفعة من الجيرانإذا كانت الشفعة تعود عليه بمنفعة أكبر وقد قضت محكمة استئناف مصرفي هذا المعنى بأنه 

يونيه  21، وجب أن يرجع منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره ) استئناف مصر  وكان المشتري أحد الشفعاء

 15 – 577ص  921رقم  7المحاماة  2511ديسمبر سنة  1. وأنظر استئناف مصر  ( 599ص  919رقم  7المحاماة  2517سنة 

وقضت محكمة  - 919ص  21م  2595يونيه سنة  21استئناف مختلط  – 997ص  111رقم  29المحاماة  2591سنة  مايو

النقض أيضاً في هذا المعنى بأن المادة الثامنة من قانون الشفعة تقضي أن حق الشفعة يبقى ولو كان المشتري حائزاً لما يجعله 

. وتنص المادة السابعة على أنه إذا تعدد  مقررة في المادة السابقة لتزاحم الشفعاء، وفي هذه الحالة تتبع قواعد التفضيل ال شفيعاً 

. وإعماالً لهذين النصين كان على محكمة الموضوع أن  الجيران يقدم منهم من تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره

، وأن تفصل في طلب الشفعة وفقاً لنتيجة  المشتري توازن بين المنفعة التي تعود على ملك الشفيع وتلك التي تعود على ملك

، وترفض دعواه إذا كانت المنفعة التي تعود على ملك  ، فتقضي بالشفعة للشفيع متى ثبت أن منفعة ملكه من الشفعة أكبر الموازنة

، فإنها تكون قد  اة في سببها، ورفضت دعوى الشفعة بناء على المساو . أما إذ هي لم تفعل المشتري أكبر أو إذا تساوت المنفعتان

 .  ( 111ص  225رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  9خالفت القانون ) نقض مدني 

 .  911ص  991فقرة  1محمد علي عرفة  – 179ص  – 171ص  117فقرة  9وأنظر في هذا المعنى محمد كامل مرسي 

 .  199أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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 كيفية األخذ بالشفعة -المبحث الثاني

 إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة وإيداع الثمن مع رفع دعوى الشفعة وصدور حكم بثبوت الحق فيها  - 212

، فإن الشفيع يلزمه إتباع إجراءات رسمها القانون  : ومتى توافرت شروط األخذ بالشفعة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم

 .  ذه اإلجراءات إلى مرحلتين : ) المرحلة األولى ( إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة. ويمكن تقسيم ه لألخذ بالشفعة

 .  ) المرحلة الثانية ( إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة وصدور حكم بثبوت الحق فيها

 إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة -المطلب األول

 نص قانوني - 213

 مدني على ما يأتي : 559تنص المادة  – 

على من يريد األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلنذار  " 

. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى األمر ذلك  ، وإال سقط حقه الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري
 (2 )

 "  . 

 1/  25وم  2/  25فعة السابق م ويقابل النص في قانون الش
 (1 )

  . 

وفي  – 555وفي التقنين المدني الليبي م  –ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري ال مقابل 

                                                 

على من يريد األخذ بالشفعة أن يعلم  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2977لنص في المادة تاريخ النص : ورد هذا ا ( 2) 

رغبته فيها لكل من البائع والمشتري في ظرف خمسة عشر يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اإلنذار الرسمي الذي أعلنه به 

. وفي لجنة المراجعة أضيف النص على سقوط الحق  "المسافة إذا اقتضى األمر ذلك  . ويزاد على تلك المدة ميعاد البائع أو المشتري

في المشروع  2999، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم  في الشفعة عند عدم إعالن الرغبة في الميعاد المقرر

، فتسري مدة الخمسة العشر يوماً  "علمه بالبيع أو  من تاريخ ". وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب حذفت عبارة  النهائي

إذا دلت التجارب على أن إثبات العلم بالبيع كواقعة مادية يثير كثيراً من  "،  من تاريخ اإلنذار الرسمي وحده دون العلم بالبيع

، ووافق مجلس النواب على النص  "، فحسما لذلك رأت اللجنة أن تبدأ المدة من تاريخ اإلنذار الرسمي وحده  اإلشكاالت والقضايا

. ويبدو أن التعديل الذي أدخله مجلس النواب بحذف سريان الميعاد من تاريخ العلم بالبيع قد أغفل  2929بهذا التعديل تحت رقم 

 "ذ رأت ، إ ، فأدخلت هذه اللجنة التعديل ذاته مرة أخرى على النص إثباتهن فوصل النص بدون هذا العديل إلى لجنة مجلس الشيوخ

، ولذلك  حسماً للخالف ومنعاً لإلشكاالت أن تقتصر على أن الميعاد يبدأ من تاريخ اإلنذار الرسمي ألنه تاريخ ثابت ال يحتمل التأويل

، وقد أصبح مطابقاً لما استقر  559، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم  "تقرر حذف عبارة من تاريخ علمه بالبيع أو 

 – 529ص  1. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  في التقنين المدني الجديد عليه

 .  ( 521ص 

،  : يجب على من يرغب األخذ بالشفعة أن يعلن البائع والمشتري بطلبه لها كتابة على يد محضر 2/  25 قانون الشفعة السابق م ( 1) 

 .  ن مشتمالً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها قانوناً ويكون هذا اإلعال

: يسقط حق الشفعة في األحوال اآلتية : إذا لم يظهر الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة في ظرف خمسة عشر يوماً من وقت علمه  1/  25 م

. ويزاد على هذه المدة عند  ناء على طلب المشتريبالبيع أو من وقت تكليفه رسمياً بإبداء رغبته سواء كان بناء على طلب البائع أو ب

 .  االقتضاء ميعاد المسافة

( كان من الواجب في قانون الشفعة السابق أن  2، فيما عدا أمرين : )  ) وتتفق أحكام قانون الشفعة السابق مع أحكام التقنين المدني الجديد

المدني الجديد فقد استغنى عن ذلك بإلزام الشفيع أن يودع الثمن خزانة  ، أما في التقنين يتضمن إعالن الرغبة عرض الثمن وملحقاته

( كان ميعاد الخمسة العشر يوماً في قانون الشفعة السابق يسري إما من وقت علم الشفيع بالبيع  1. )  المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة

ان هذا الميعاد إال من تاريخ اإلنذار ألنه تاريخ ثابت رسمياً فال ، أما في التقنين المدني الجديد فال يبدأ سري أو من وقت إنذاره بوقوعه

، وقد حذف سريان الميعاد من وقت علم الشفيع بالبيع ألن العلم بالبيع واقعة غير منضبطة التاريخ وتثير كثيراً من  يقع االختالف فيه

 .  اإلشكاالت إذا أريد إثباتها (
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 1/  151وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  –) العبارة األولى (  2297التقنين المدني العراقي م 
( 2 )

  . 

 .  والحق في الشفعة يثبت إما بالتراضي أو بالتقاضي

، فيحل الشفيع محل المشتري في الصفقة التي عقدها  وهو يثبت بالتراضي متى سلم المشتري للشفيع بالشفعة عن رضاء منه

.  الكالم في آثار األخذ بالشفعةويكون على الشفيع التزامات المشتري وله حقوقه على الوجه الذي سنبينه عند  هذا األخير مع البائع

، وجب تسجيل هذا التسليم حتى تنتقل  . ومتى حصل التسليم بالشفعة ويصح التسليم بالشفعة في أي وقت إلى يوم رفع دعوى الشفعة

 .  نون للتسجيل، وأن تتخذ اإلجراءات المقررة في القا . وهذا يقتضي أن يكون التسليم مكتوباً  ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع

. ولو كان التسليم في قيمته لتردد كثيراً قبل أن  ، وقل أن يسلم المشتري للشفيع بالشفعة ولكن الشفعة أكثر ما تؤخذ بالتقاضي

. وللقاضي في الشفعة  . وذلك ما لميكن يجهل وجود الشفيع أو كان يعلم بوجوده ولكنه يعتقد أنه اليأخذ بالشفعة يقدم على الشراء

 .  ، ومواعيد محددة تجب مراعاتها ءات رسمها القانونإجرا

، وأول هذه اإلجراءات هو اإلجراء الذي  ، وهي التي تتولى هنا بيانها فهناك إجراءات تسبق إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة

ويلي علم الشفيع بوقوع البيع .  ، ويكون ذلك بإنذار رسمي يوجه إليه من المشتري أو من البائع يرمي إلى إخبارالشفيع بوقوع البيع

،  ، وذلك في ميعاد معين عن طريق اإلنذار الرسمي أن يبدي الشفيع رغبته فياألخذ بالشفعة بإعالن رسمي لكل من المشتري والبائع

 .  ثم يسجل الشفيع إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

( ميعاد  9. )  ( إبداء الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة 1) .  ( اإلنذار الرسمي بوقوع البيع 2فنتكلم في المسائل اآلتية : ) 

 .  ( تسجيل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة 5. )  إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

 اإلنذار الرسمي بوقوع البيع  – 214

 مدني على ما يأتي : 552نص قانوني : تنص المادة  

 : "مادة السابقة على البيانات اآلتية وإال كان باطالً يشتمل اإلنذار الرسمي المنصوص عليه في ال " 

 .  ") أ ( بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً  " 

 ") ب ( بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه  " 
 (1 )

  . 

                                                 

 .  ى : التقنين المدني السوري ال مقابلالتقنينات المدنية العربية األخر ( 2) 

 .  ) مطابق ( 555التقنين المدني الليبي م 

 .  العبارة األولى ) موافق ( 2297التقنين المدني العراقي : م 

األيام العشرة ( : وعلى الشفيع أن يطالب بحق الشفعة أثناء  2557 شباط سنة 9) معدلة بقانون  1/  151 قانون الملكية العقارية اللبناني : م

، فيما عدا أن ميعاد إعالن  . ) والقانون اللبناني موافق للتقنين المصري ، تحت طائلة السقوط التي تلي التبليغ بعد إضافة مهلة المسافة

 .  الرغبة عشرة أيام في القانون اللبناني بدالً من خمسة عشر يوماً في التقنين المصري (

يعلن اإلنذار الرسمي المنصوص عليه  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2975ص في المادة تاريخ النص : ورد هذا الن ( 1) 

. ويجب أن يشتمل على ما يأتي : ) أ ( بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً دقيقاً  ، وغال كان باطالً  في المادة السابقة على يد محضر

.  ". ) ب ( بيان الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته ومحل سكنه  مع تعيين موقعه وحدوده ومساحته

يشمل اإلنذار الرسمي  "، فأصبح كما يأتي :  "بحذف العبارات المتضمنة تفصيالت ال حاجة لها  "وفي لجنة المراجعة عدل النص 

. ) ب ( بيان  ان باطالً : ) أ ( بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافيا، وإال ك المنصوص عليه في المادة السابقة البيانات اآلتية

. ووافق  في المشروع النهائي 2925، وصار رقمه  "الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه 

 "ت اإلنذار الرسمي فضالً عن بيان الثمن . وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيف إلى مشتمال 2922عليه مجلس النواب تحت رقم 

، أما المصاريف األخرى كأتعاب المحاماة والسمسرة فيجوز أن تكن محل  مصاريف التسجيل وما يماثلهأ " "المصروفات الرسمية 

جلس الشيوخ . ووافق علهي م مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 552، وأصبح النص تحت رقم  "مطالبة على حدة 

 .  ( 525ص  – 521ص  1كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

: يجب أن يعلن التكليف الرسمي المنصوص عنه في الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة على  12 ويقابل النص في قانون الشفعة السابق م

ً  ، وأن يشتمل على البيانات اآلتية يد محضر بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً دقيقاً  –. وهذه البيانات هي : أوالً  ، وإال عد الغيا

 .  بيان الثمن وشروط البيع واسم ولقب وصنعة ومحل سكن كل من البائع والمشتري –. ثانياً  مع تعيين موقعه وحدوده ومقاسه
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، والغرض منه إخطار الشفيع بقووع البيع الذي يجوز األخذ فيه بالشفعة  اإلنذار الرسميوتفتتح إجراءات الشفعة عادة بهذا 

. واإلنذاريوجهه المشتري أو البائع )  ، حتى يتدبر الشفيع أمره فإذا رأى األخذ بالشفعة أعلن رغبته في ذلك وبالثمن وشروط البيع

. ويوجه اإلنذار إلى الشفيع  جه اآلخر، فإذا وجهه أحدهما أغنى ذلك من أن يو مدني ( 559أنظر م 
 (2 )

، فإذا تعدد  إذا كان واحداً  

، الحتمال أن يترك الشفعاء  ، حتى من كانت طبقته متأخرة الشفعاء ولو تفاوتت طبقاتهم وجب أن يوجه اإلنذار إلى كل منهم

 .  المتقدمون شفعتهم فيأخذ المتأخر بالشفعة

، بل اإلخطار المكتوب ) ككتاب في البريد ولو كان  ، فاإلخطار الشفوي د محضرويجب أن يكون اإلنذار رسمياً على ي

، ال يكفي لجعل ميعاد الخمسة العشر يوماً إلعالن الرغبة في األخذ  مسجالً بعلم وصول ( إذا لم يكن إنذاراً رسمياً على يد محضر

بالشفعة يسرى 
 (1 )

  . 

بيان العقار  –: وإال كان باطالً فال يسري ميعاد الخمسة العشر يوماً : أوالً ويجب أن يشتمل اإلنذار على البيانات اآلتية 

المشفوع فيه بايناً كافياًن ويكون ذلك بتعيين موقعه وحدوده ومساحته وبذلك أي بيان آخر من شأنه أن يكون نافياً للجهالة بالعقار 
 (9 

)
. ويراد بالمصروفات الرسمية  المصروفات الرسمية باإلضافة إلى الثمن $ 111$ ، وبيان  بيان الثمن الذي بيع به العقار –. ثانياً  

، كالسمسرة  ، أما المصروفات األخرى ، كرسوم توثيق البيع إذا كتب في ورقة رسمية ورسوم التسجيل إذا سجل الرسوم المقررة

ة بشرط أن يقيم المشتري الدليل عليها وفقاً ، فإذا لم تذكر كانت محل مطالبة على حد ، فليس من الواجب ذكرها وأتعاب المحاماة

للقواعد المقررة في اإلثبات 
 (5 )

. ويذكر كذلك في اإلنذار اسم كل من المشتري والبائع ولقبه وصناعته وموطنه وذلك حتى يتعين  

                                                                                                                                                                    

 أحكام التقنين المدني الجديد () وأحكام قانون الشفعة السابق في هذا الخصوص تتفق في مجموعها مع 

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري ال مقابل

 .  ) مطابق ( 559التقنين المدني الليبي : م 

لطابو خالل خمسة عشر : على من يريد األخذ بالشفعة أن يعلن رغبته لكل من البائع والمشتري أو دائرة ا 2297التقنين المدني العراقي : م 

. ويجب أن يتضمن هذا اإلنذار بيان العقار المبيع  ، وإال سقط حقه ، تاريخ إنذاره بالبيع إنذاراً رسمياً من البائع أو المشتري يوماً 

 .  ، وإال كان اإلنذار باطالً  واضحاً وبيان الثمن وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ومحل إقامته

 .  العراقي يوافق التقنين المصري () والتقنين 

( : للمشتري بعد تسجيل العقد أن يعلم الشفعاء بالتسجيل  2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  2/  151قانون الملكية العقارية اللبناني : م 

، على أن  قيمين في بالد أجنبيةمن قانون أصول المحاكمات المدنية للم 911، ووفاقاً للمادة  بواسطة الكاتب العدل للمقيمين في لبنان

 .  يبين في التبليغ العقار المبيع وأوصافه وتاريخ التسجيل واسم العاقدين ومحل إقامتهما والثمن وملحقاته وشروط العقد

المشار إليها في التقنين ) والقانون اللبناني يوجب على المشتري تسجيل البيع ثم إرسال تبليغ رسمي للشفيع يشتمل على بيانات مماثلة للبيانات 

 .  المدني المصري (

، إذا كان مفوضاً في تمثيل موكله أمام المحاكم وفي أن يتسلم عنه األوراق واألحكام )  ويجوز أن يوجه اإلنذار إلى وكيل الشفيع ( 2) 

 .  ( 591ص  525فقرة  9محمد كامل مرسي  – 172ص  19م  2529أبريل سنة  9استئناف مختلط 

، فإنه يجب أن يكون إعالن هذا اإلنذار في موطن المعلن إلهي أي في المكان الذي يقيم  ان اإلنذار موجهاً إلى الشفيع أو إلى وكيلهوسواء ك

، ال في المكان الذي يباشر فيه تجارة أو حرفة فإن هذا المكان ال يكون موطناً إال بالنسبة إلى إدارة  ( مدني ( 2/  59 فيه عادة ) م

. وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة )  مدني ( 52 لمتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ) ماألعمال ا

 .  ( 199أنظر ما يلي فقرة 

 .  591ص  525فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 1) 

ع أنه حصة شائعة في هذا العقار مقدارها كذا فداناً بناحية كذا ، ووصف اإلنذار العقار المبي فإن كان الشفيع شريكاً مشتاعاً في العقار ( 9) 

،  ، وقد قضت محكمة النقض بأن وصف العقار على هذا النحو كاف ، فهذا البيان كاف مانع للجهالة تتبعها ماكينة وسراي ومبان

، وبأن  في أمر الصفقة فيأخذ بالشفعة أو يترك ، بحيث يستطيع أن يتدبر ومن شأنه تعريف الشفيع بالعقار المبيع تعريفاً نافياً للجهالة

، فمتى أقام قضاءه على أسباب سائغة فال معقب  تقرير ما إذا كان بيان العقار المبيع كافياً أو غير كاف متروك لقاضي الموضوع

ضاً نقض مدني . وأنظر أي ( 215ص  99رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  21عليه من محكمة النقض ) نقض مدني 

 .  2922 ص 255رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  1 – 515ص  119رقم  91المحاماة  2592أبريل سنة  9

وكان هذا التعديل الذي يقضي ببيان المصروفات  – 2هامش  115أنظر التعديل الذي أدخلته لجنة مجلس الشيوخ في هذا الشأن ص  ( 5) 
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تعييناً كافياً وحتى يمكن أن يعلن برغبة الشفيع في األخذ بالشفعة إذا ما رغب في ذلك 
 (2 )

  . 

  

، يجب توجيه هذا اإلنذار الرسمي إلى الشفيع  وحتى يسري ميعاد الخمسة العشر يوماً إلعالن الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة

. فلو أن المشتري لحصة شائعة في  ، وال يغني عنه أية ورقة رسمية أخرى ولو كانت معلنة على يد محضر على الوجه السابق بيانه

، وأدخل في الدعوى سائر الشركاء في الشيوع ليكون الحكم في مواجهتهم فأعلنهم  صحة التعاقدعقار رفع على البائع دعوى ب

، لم يغن إعالن هذه العريضة عن اإلنذار الرسمين بالرغم من أن عريضة دعوى صحة التعاقد  بعريضة الدعوى بصحة التعاقد

.  تتضمن عادة البيانات التي يتضمنها اإلنذار الرسمي
 (1 )

، حتى لو انقضى  ثم يبقى للشركاء في الشيوع حق األخذ بالشفعة. ومن  

، ما دام المشتري أو البائع لم يوجه لهم اإلنذار الرسمي على الوجه  خمسة عشر يوماً من وقت إعالن عريضة دعوى صحة التعاقد

 .  الذي تقدم ذكره

عشر يوماً من يوم إنذاره من المشتري ا, من البائع وإذا كان الشفيع يستطيع إعالن رغبته في األخذ بالشفعة في خالل خمسة 

، جاز له أن يعلن  . فمتى علم بالبيع ، فإن ذلك ال يمنع من أنه يستطيع إعالن هذه الرغبة قبل أن يصله أي إنذار رسمي بوقوع البيع

رغبته في األخذ بالشفعة على الوجه الذي سنبينه 
 (9 )

جاز له قبل اإلنذار أن يجاوز مرحلة . بل  ، دون حاجة إلى انتظار اإلنذار 

، ويعتبر إعالن عريضة دعوى الشفعة إعالناً للرغبة في األخذ بالشفعة  إعالن الرغبة إلى مرحلة إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة

كما سيجئ 
 (5 )

  . 

 إعالن الشفيع رغبة في األخذ بالشفعة  - 215

 مدني على ما يأتي : 551نص قانوني : تنص الفقرة األولى من المادة  –

. وال يكون هذا اإلعالن حجة على الغير إال إذا سجل  ، وإال كان باطالً  إعالن الرغبة باألخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً  " 

" 
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

. ولكننا سنرى )  ، بإيداع الثمن والمصروفات الرسمية ، قبل رفع دعوى الشفعة هوماً لو كان الشفيع يلتزمالرسمية في اإلنذار مف

، وسواء كانت المصروفات رسمية أو غير رسمية  ( أن الشفيع يلتزم بإيداع الثمن وحده دون المصروفات 125أنظر ما يلي فقرة 

هناك إذن فائدة واضحة مع ذكر المصروفات الرسمية بين البيانات التي . فليست  "محل مطالبة على حدة  "فستكون جميعها 

 .  ، وكان يكفي ذكر الثمن فهو وحده الذي يلتزم الشفيع بإيداعه خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة يتضمنها اإلنذار الرسمي

بيانها في اإلنذار هي شروطه األساسية التي ال بد من علم وقد قضت محكمة النقض بأن المقصود بشروط البيع التي استلزم القانون  ( 2) 

. وإذ كان شرط منح المشتري أجالً في الوفاء ببعض  ، حتى يستطيع الموازنة ين أن يقدم على طلب الشفعة أو ال يقدم الشفيع بها

أنه ملزم في جميع األحوال طبقاً للمادة ، ذلك  الثمن ال يتوقف عليه تقدير صاحب الحق في الشفعة لموقفه من حيث األخذ بها أو تركها

مدني بإيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به وذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة وقبل  551

ألجل الممنوح للمشتري إال مدني ال يستفيد الشفيع من ا 559، كما أنه طبقاً للمادة  ، وإال سقط حقه في األخذ بالشفعة رفع الدعوى بها

، وحتى في حالة حصول هذا الرضاء فإنه ال يترتب عليه إعفاء الشفيع من واجب إيداع كامل الثمن بما فيه المؤجل في  برضاء البائع

فإن عدم ، وبالتالي  . ومن ثم فليس ثمة نفع يعود على الشفيع من علمه بشرط تأجيل الثمن قبل إعالن رغبته فيها الميعاد القانوني

. وال يعتبر كذلك من شروط البيع  اشتمال اإلنذار الموجه من المشتري إلى الشفيع على هذا الشرط ال يترتب عليه بطالن هذا اإلنذار

مدني اشتمال اإلنذار عليها ما ورد في عقد البيع الصادر للمشتري من أن البائع له تلقى ملكية ما باعه بطريق  552التي توجب المادة 

 2519نوفمبر سنة  1، كما لم يوجب القانون تضمين هذا اإلنذار شروط عقد تمليك البائع ) نقض مدني  اء من آخر بعقد ابتدائيالشر

 .  ( 2922ص  255رقم  25مجموعة أحكام النقض 

رقم  91لمحاماة ا 2592ديسمبر سنة  27شبين الكوم  – 115ص  295رقم  91المحاماة  2599ديسمبر سنة  25استئناف القاهرة  ( 1) 

 .  519ص  929عبد المنعم فر الصدة فقرة  - 579وص  517ص  175فقرة  1محمد علي عرفة  – 799ص  259

 .  592عبد المنعم البدراوي فقرة  ( 9) 

 .  199أنظر ما يلي فقرة  ( 5) 

إعالن الرغبة في  - 2 "الوجه اآلتي : من المشروع التمهيدي على  5و  9و  2/  2959تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

وال يكون هذا اإلعالن حجة على الغير إال إذا سجل في قلم  - 1.  ، وإال كان باطالً  األخذ بالشفعة يجب أن يكون على يد محضر



 

 

 

 

2288 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

يبدي رغبته ، أن  ، إذا أراد األخذ بالشفعة ، فإنه يجب عليه فمتى أنذر الشفيع بوقوع البيع على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم

مدني  559. وقد رأينا أن المادة  ، وأن يعلن هذه الرغبة إلى كل من المشتري والبائع في ذلك
 (2 )

على من يريد األخذ  "تقول :  

، أو من كل شفيع  فإعالن الرغبة يوجه من الشفيع إذا كان واحداً  ".  . . بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري

، أو وجه إلى  ، فإذا وجه إلى أحدهما دون اآلخر . ويجب أن يوجه إلى كل من المشتري والبائع األخذ بالشفعة إذا تعدد الشفعاءيريد 

، كان بطالًن ومن ثم تسقط شفعة الشفيع  أحدهما في الميعاد المقرر وإلى اآلخر بعد الميعاد المقرر
 (1 )

. ذلك أن كال من المشتري  

، يحل  ، إذا ثبت له الحق في الشفعة . فالشفيع ، وطرف فيها إذا تمت بالتراضي وى الشفعة إذا أخذت بالتقاضيوالبائع خصم في دع

، ومن ثم كان هو طرفاً في الشفعة  ، فيكون له حقوق المشتري قبل البائع وعليه التزاماته نحوه محل المشتري في مواجهة البائع

والطرف اآلخر هو كل من المشتري والبائع 
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

تسجيل في قلم ، يكتفي بحصول ذلك ال وإذا كانت الشفعة بين مصريين - 5.  الرهون بالمحكمة المختلطة الكائن في دائرتها العقار

. وعلى يهذه المحكمة أن تبعث بصورة منه إلى قلم الرهون  كتاب المحكمة االبتدائية الكائن بدائرتها العقار المطلوب أخذه بالشفعة

. وال يكون هذا اإلعالن حجة على الغير من ذوي الجنسية  ، لتسجيله من تلقاء نفسها بالمحكمة المختلطة الكائن في دائرتها العقار

. وفي لجنة المراجعة أدخلت بعض  "جنبية الذين يخضعون الختصاص المحاكم المختلطة إال من تاريخ هذا التسجيل األخير األ

، وذلك مراعاة للتنسيق الخاص بأحكام التسجيل  ، الفقةر الثالثة كما حذفت الفقرة الرابعة ، وحذفت العبارة األخيرةم تعديالت لفظية

. ووافق عليه  في المشروع النهائي 9و  2/  2929ووافقت اللجنة على النص بهذ االتعديل تحت رقم ،  من حيث بيان جهة حصوله

. وفي لجنة مجلس الشيوخ ضمت الفقرة الثالثة إلى الفقرة األولى وجعلنا فقرة واحدة  9و  2/  2921مجلس النواب تحت رقم 

. ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته )  2/  551رقم ، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت  التصال حكمهما

 .  ( 519 ص – 519ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

بتنظيم الشهر العقاري ( : يجب على من يرغب  2551لسنة  225من قانون الشفعة السابق ) المعدلة بالقانون رقم  25ويقابل النص المادة 

، وألجل أن يكون هذا اإلعالن حجة على الغير يجب تسجيله  والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر األخذ بالشفعة أن يعلن للبائع

 .  في مكتب الشهر الكائن بدائرته العقار

 .  ) وقانون الشفعة السابق يتفق مع التقنين المدني الجديد (

 .  ال مقابلويقابل في التقنينات المدنية العربية األولى : التقنين المدني السوري : 

 .  ) مطابق ( 2/  551التقنين المدني الليبي : م 

 .  ( 2هامش  115) أنظر آنفاً ص  2297التقنين المدني العراقي : م 

. ) والظاهر  . . . ( : وعلى الشفيع أن يطالب بحق الشفعة 2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  1/  151قانون الملكية العقارية اللبناني : م 

. وعلى ذلك ال يشترط في  1هامش  119مقصود بالمطالبة بحق الشفعة هو رفع دعوى الشفعة كما سيجئ : أنظر ما يلي ص أن ال

 .  القانون اللبناني أن يسبق رفع دعوى الشفعة إبداء الرغبة في األخذ بها

 .  199أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

ص  259رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  27 – 199ص  19رقم  5مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  12نقض مدني  ( 1) 

 – 921ص  199رقم  9مجموعة عمر  2557يناير سنة  7 – 212ص  55رقم  9مجموعة عمر  2559مارس سنة  1 – 951

 1محمد علي عرفة  – 957ص  591فقرة  9محمد كامل مرسي  – 19ص  19رقم  1المحاماة  2519مايو سنة  5استئناف مصر 

، كما يصح أن يوجه إليهما إعالنيين مستقلين  ويصح للشفيع أن يوجه إعالناً واحداً لكل من البائع والمشتري – 579ص  177فقرة 

. وإذا كان طلب الشفعة  ( 955ص  591فقرة  9محمد كامل مرسي  – 212ص  95م  2511يناير سنة  27) استئناف مختلط 

، ألن الطلب الذي قدم في  إعالن الطلب الالحق في الميعاد القانوني وإال بطلت الشفعة ، فال بد من ناقصاً وأكمله الشفيع بطلب الحق

، وألن الطلب الالحق الذي يكمل الطلب السابق أعلن بعد الميعاد القانوني فال يعتد به أيضاً ) محمد  الميعاد القانوني ناقص فال يعتد به

 .  ( 521فقرة  9كامل مرسي 

. ومع ذلك قضت محكمة النقض بأنه إذا  ، وجب إعالنهم جميعاً بطلب الشفعة في الميعاد القانوني البائعون أو المشترونوإذا تعدد  ( 9) 

،  . فأجاب الشفيع على ذلك بها أسماءهم وأماكنهم على حقيقتها دفع بسقوط حق الشفيع لعدم توجيهه إنذار الرغبة إلى جميع البائعين

،  هذه الصحيفة بأي اعتراض ولم يوجه إليها أي طعن ولم يقدم أي دليل على عدم صحة هذه اإلجابةوكان المشتري لم يعترض على 

 9مجلة التشريع والقضاء  2592 نوفمبر سنة 15فإن أخذ المحكمة بها ال يكون خطأ في القانون وال يعباً في االستدالل ) نقض مدني 
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، كما تنص  ، وإال كان باطالً  ويكون إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة لكل من المشتري والبائع إعالناً رسمياً على يد محض

مدني سالفتا الذكر  2/  551 و 559على ذلك صراحة المادتان 
 (2 )

. فيوجه الشفيع اإلعالن الرسمي إلى موطن كل من المشتري  

. ذلك أن  ، وال يصح أن يوجه اإلعالن إلى المحل الذي يباشر فيه عمله من تجارة أو حرفة المحل الذي يقيم فيه، أي إلى  والبائع

 "مدني بأن  2/  59، وتقضي المادة  مرافعات تقضي بتسليم األوراق المطلوب إعالنها إلى الشخص نفسه أو في موطنه 22المادة 

. فيجب إذن إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة في المكان الذي يقيم فيه عادة كل من  "ة الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاد

، فإن هذا المكان ال يعتبر موطناً  . وال يجوز إعالنه في المكان الذي يباشر فيه المشتري أو البائع تجارته أو حرفته المشتري والبائع

مدني (  52 ) م "لتجارة أو الحرفة بالنسبة إلى إدارة األعمال المتعلقة بهذه ا "له إال 
 (1 )

  . 

وإذا أعلن الشفيع رغبته في األخذ الشفعة 
 (9 )

، كأن لم يودع  ، ولم يمض في اإلجراءات التالية لذلك على الوجه المتقدم الذكر 

. وإعالنه الرغبة في  ة يسقط، فإن حقه في الشفع الثمن خزانة المحكمة أو لم يرفع دعوى الشفعة في الميعاد القانوني على ما سنذكره

. وفي رأينا أن هذه اإلرادة التي صدرت  ، فهي تصرف قانوني صادر من جانب واحد األخذ بالشفعة إرادة منفردة صادرة م جانبه

، وبمجرد إعالنها إلى كل من البائع والمشتري تتكامل هذه  من جانب الشفيع هي العنصر الذي يستكمل به عناصر األخذ بالشفعة

                                                                                                                                                                    

 .  ( 579ص  177فقرة  1وأنظر محمد علي عرفة  – 291ص  52رقم 

، وإال سقط حق  ( بإعالن الرغبة يجب أن يوجه إلى كل من البائع والمشتري 199مدني ) أنظر آنفاً فقرة  559وقد قضت المادة  ( 2) 

يجب على من يرغب األخذ بالشفعة أن يعلن البائع  "من قانون الشفعة السابق تنص على أنه  2/  25. وكانت المادة  الشفيع

. فذهب رأي إلى أن إغفال إعالن البائع بطلب الشفعة ال  ، ولم ينص صراحة على السقوط "بة على يد محضر والمشتري بطلب كتا

 – 915ص  277رقم  7المحاماة  2591يونيه سنة  21يؤدي إلى سقوطها بحجة عدم النص صراحة على السقوط ) أسيوط الكلية 

، ومن أجل ذلك نص التقنين المدني الجديد في  ( 199ص  19رقم  5مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  12وقارن نقض مدني 

، إلى أن طلب الشفعة  ، في عهد قانون الشفعة السابق . وذهب رأي كذلك منه كما رأينا صراحة على سقوط حق الشفيع 559المادة 

من  2/  25في المادة يجوز أن يكون بإعالن غير رسمي ولو بكتاب في البريد لنفس السبب وهو عدم النص صراحة على السقوط 

ديسمبر سنة  21اإلسكندرية الوطنية  – 925ص  995رقم  5المحاماة  2515مارس سنة  1قانون الشفعة السابق ) استئناف مصر 

استئناف  – 791ص  552رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  11أسيوط الكلية  – 972ص  159رقم  29المحاماة  2515

، ومن أجل ذلك نص التقنين المدني  ( 255ص  15م  2521فبراير سنة  1 – 9511ص  27 م 2591يونيه سنة  25مختلط 

محمد علي  – 591فقرة  9، كل الخالفات التي كانت قائمة في شأن هذين األمرين ) محمد كامل مرسي  ، على هذا الوجه الجديد

 .  ( 177فقرة  1عرفة 

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن المحل المقصود في المادة  - 579ص  171فقرة  1أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة  ( 1) 

السادسة من قانون المرافعات ) القديم ( هو المركز المنسوب إلى الشخص الذي يفترض أنه عالم بما يجري فيه مما يتعلق بنفسه وأنه 

،  يجوز أن يكون محل سكن الشخص الذي يعيش فيه، كما  . والمحل بهذا المعنى موجود فيه دائماً ولو غاب عنه بعض األحيان

، وإذا كانت المادة السابعة من قانون المرافعات ) القديم ( قد  يجوز أن يكون محل عمله الذي يقوم فيه باستيفاء ماله وإيفاء ما عليه

المذكورة واجبة التطبيق حين يكون اإلعالن قد ، فإن هذا معناه أن أحكام المادة  تحدثت من خادم المعلن إليه أو أقاربه الساكنين معه

، إذ لو كان ذلك مراد الشارع لكان سهالً أن  . وهو ال يعني بحا أن الشارع لم يرد بالمحل إال المسكن وجه إلى مسكن المارد إعالنه

. وعلى  دلول اللفظين، مع الفارق الواضح في م ، بدالً من أن ينص على وجوبه في المحل ينص على وجوب اإلعالن في المسكن

 99رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  92ذلك يكون إنذار إظهار الرغبة الذي أعلن في مكتب المقاوالت صحيحاً ) نقض مدني 

 .  9هامش  955ص  591فقرة  9وأنظر محمد كامل مرسي  –(  79ص 

 2/  59 ) م "المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة  "ن بأنه ولكن جد بعد حكم محكمة النقض أن صدر التقنين المدني الجديد يعرف الموط

، إال فيما يتعلق بتجارة الشخص أو حرفته فيكون الموطن عندئذ الذي يجوز  ، فأصبح اإلعالن في غير هذا المكان ألن يجوز مدني (

 .  مدني ( 52 إعالن الشخص فيه هو المكان الذي يباشر فيه الشخص التجارة أو الحرفة ) م

ه وقت التفكير في الحجر على البائع أو ألنه تناول أكثر مما واشتمال إعالن الرغبة على رأي الشفيع في بطالن عقد البيع لصدور ( 9) 

د تضمن إبداء الرغبة في األخذ بالشفعة بصورة تكفي للتعبير ، ال يزيل اآلثار القانونية المترتبة على هذا اإلعالنن متى كان ق يملك

 .  ( 72رقم  119عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599يناير سنة  11عن نيته ) نقض مدني 
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، فيحل الشفيع محل المشتري إزاء البائع بحكم القانون  لعناصرا
 (2 )

. ومن ثم ال يجوز للشفيع أن يرجع في هذه اإلرادة ويعدل عن  

، إال برضاء المشتري  طلب الشفعة بعد أن أعلن رغبته في األخذ بها
 (1 )

إذا رفع  –أولى  ومن باب –. والبد من هذا الرضاء أيضاً  

. أما الرأي الذي يقول بأن الشفيع ال يتم له األخذ بالشفعة إال بصدور حكم  ، وأراد بعد ذلك العدول عن طلبها فعةالشفيع دعوى الش

، فإنه يذهب بحكم منطقه إلى أنه يجوز للشفيع أن يعدل عن  ، وسيجئ بيان ذلك بثبوت حقه في ذلك أو بالتراضي عليها مع المشتري

، فعند  ، وذلك ما لم يقبل المشتري طلب الشفيع ويسلم له الشفعة ويخطره بهذا القبول األخذ بهاطلب الشفعة بعد أن أعلن رغبته في 

ذلك ال يجوز للشفيع أن يرجع في طلبه لحصول تعاقد صريح بين الطرفين ال يجوز الرجوع فيه إال بتراض جديد 
 (9 )

  . 

. ولكن  عوى الشفعة رأساً على كل من البائع والمشتريويصح للشفيع أن يستغنى عن إعالن رغبته في األخذ بالشفعة برفع د

يشترط في ذلك أن تعلن عريضة الدعوى إلى كل من البائع والمشتري في خالل خمسة عشر يوماً من يوم اإلنذار بوقوع البيع حتى 

ط إيداع الثمن خزانة المحكمة قبل ، كما يشتر تصلح العريضة ألن تكون إعالناً بالرغبة في األخذ بالشفعة حاصالً في الميعاد القانوني

أن يكون هذا اإليداع قبل  "مدني كما سنرى  551رفع الدعوى حتى يكون رفع الدعوى صحيحاً إذ تشترط الفقرة الثانية من المادة 

 "رفع الدعوى بالشفعة 
 (5 )

فيع بعد ، ويستطيع الش . وعند ذلك يحل إعالن عريضة الدعوى محل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة 

ذلك أن يمضي في اإلجراءات 
 (9 )

، فإن الشفيع هو الذي يتحمل  . ولكن إذا سلم المشتري عند بدء إجراءات الدعوى بشفعة الشفيع 

مصروفات الدعوى إذ يتبين أنه كان في غنى عن رفعها 
 (1 )

  . 

                                                 

، أو تسجيل الورقة المثبتة  الشفعة، فال بد من تسجيل الحكم الصادر بثبوت الحق في  . أما بالنسبة إلى الغير 592أنظر آنفاً ص  ( 2) 

. ويالحظ أن حلول الشفيع محل المشتري بإعالن الرغبة في الشفعة ال بد أن  ، وسيأتي تفصيل ذلك للتراضي على األخذ بالشفعة

ن كالً من تسليم . ولك ، وال يخلو من النزاع إال بأحد أمرين : تسليم المشتري بالشفعة أو صدور حكم نهائي بها يكون خالياً من النزاع

، ولكن يكشف عنه ويجعله خالياً من النزاع على الرأي الذي  المشتري والحكم بالشفعة ال ينشئ حق الشفيع في الحلول محل المشتري

، وال تكون الدعوى مقبولة  . والحكم بالشفعة يقتضي رفع دعوى بالشفعة وقيد الدعوى في المواعيد القانونية نذهب إليه فيما سيجئ

 .  إذا أودع الشفيع الثمن خزانة المحكمة قبل رفعها إال

وقد يقال إن الشفيع يستطيع العدول عن األخذ بالشفعة بعد إعالن رغبته فيها عن طريق عدم إيداع الثمن أو عدم فع الدعوى في  ( 1) 

شتري بالشفعة إثر إعالنه برغبة الشفيع ، ولكن يبقى أنه ملزم بإرادته التي أعلنها بحيث لو سلم الم . وهذا صحيح الميعاد القانوني

 .  ، حتى لو عدل عن اإلرادة التي أعلنها ، خال حق الشفيع من النزاع وثبتت شفعته فيها

 .  521فقرة  9أنظر في هذا المعنى محمد كامل مرسي  ( 9) 

ويذهب إلى أن قيد الدعوى بالجدول يجوز أن يتم في خالل ثالثين  – 999ص  151فقرة  1أنظر في هذا المعنى محمد علي عفة  ( 5) 

، ألن المشرع اشترط رفع الدعوى وقيدها في ميعاد ثالثين يوماً من تاريخ إعالن الرغبة ) م  يوماً من تاريخ إعالن صحيفة الدعوى

ون من حق الشفيع أن يتراخى في قيد ، وبما أن إعالن صحيفة الدعوى قد تضمن في نفس الوقت إعالن الرغبة فيك مدني ( 559

، على أنه يالحظ أن  . ونرى صحة ما يذهب إليه في ذلك ( 999ص  151فقرة  1دعواه حتى ستنفد هذا الميعاد ) محمد علي عرفة 

شفيع أن ، ومن ثم ال يتأتى اآلن لل ، فأصبح قيد الدعوى يسبق إعالن صحيفتها كما سنرى تقنين المرافعات قد عدل في هذه المسألة

 .  يعلن صحيفة الدعوى قبل أن يقيد الدعوى

 21المجموعة الرسمية  2529يوليه سنة  21طنطا الكلية  – 951ص  219رقم  92المحاماة  2599أبريل سنة  22استئناف مصر  ( 9) 

رقم  5محاماة ال 2517ديسمبر سنة  11مصر الكلية  – 7ص  5رقم  25المجموعة الرسمية  2521مايو سنة  21 – 25ص  5رقم 

رقم  27المحاماة  2591يونيه سنة  29 - 791ص  552رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  11أسيوط الكلية  – 591ص  111

مارس سنة  29 – 191ص  91م  2519أبريل سنة  1 – 119ص  25م  2591استئناف مختلط أول مايو سنة  – 915ص  277

شفيق شحاتة فقرة  – 599ص  597فقرة  9محمد كامل مرسي  – 999ص  51م  2599يونيه سنة  29 – 195ص  99م  2512

منصور مصطفى منصور فقرة  – 515ص  925عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 555عبد المنعم البدراوي فقرة  – 115ص  115

 .  111وأنظر آنفاً ص  – 959ص  259

رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  11مصر الكلية  – 25ص  5م رق 21المجموعة الرسمية  2529يوليه سنة  21طنطا الكلية  ( 1) 

 .  597فقرة  9محمد كامل مرسي  – 591ص  111
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 ميعاد إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة  - 216

، فيستطيع الشفيع دون أن ينتظر  ة في األخذ بالشفعة ولو قبل إنذار الشفيع بوقوع البيعنص قانوني : ويجوز إعالن الرغب –

، أن يبادر إلى إعالن رغبته في األخذ بالشفعة إلى كل من المشتري والبائع  ، وبمجرد علمه بوقوع البيع هذا اإلعالن
 (2 )

. بل يجوز  

ً للشفيع أن يجاوز مرحلة إعالن الرغبة إلى مرحلة رفع د ، ويقدم إعالن  ، بعد أن يودع الثمن خزانة المحكمة عوى الشفعة رأسا

عريضة الدعوى مقام إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة كما سبق القول 
 (1 )

  . 

، فإنه توجد نهاية  ولكن إذا لم يوجد مبدأ للوقت الذي يجوز فيه للشفيع إعالن رغبته في األخذ بالشفعة غير وقت وقوع البيع

، فهو ال يستطيع  ، ومن ثم تسقط شفعته الوقت ال يستطيع الشفيع إذا جاوزها أن يعلن رغبته في األخذ بالشفعة إعالناً صحيحالهذا 

، إال في خالل خمسة عشر يوماً من هذا اإلنذار وهو  ، إذا أنذره البائع أو المشتري بوقوع البيع أوالً أن يعلن رغبته في األخذ بالشفعة

.  ، إال في خالل أربعة أشهر من وقت تسجيل البيع ، إذا لم ينذره البائع أو المشتري بوقوع البيع ثانياً أن يعلن هذه الرغبةال يستطيع 

، بد خمس عشرة سنة من تمام عقد البيع ألن حقه في  ، إذا لم ينذر البيع ولم يسجل هذا العقد وهو ال يستطيع أخيراً إعالن هذه الرغبة

 . ونتناول هذه الفروض الثالثة على التعاقب : قد سقط بالتقادم طلب الشفعة يكون

إذا أنذر الشفيع بوقوع البيع : رأينا –أوالً 
 (9 )

على من يريد األخذ بالشفعة أن يعلن  "مدني تنص على أنه  559أن المادة  

، وإال  الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلنذار الرسمي

، إذا أنذره أي من البائع أو المشتري  . فيجب إذن على الشفيع ". ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى األمر ذلك  سقط حقه

خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ ، أن يعلن رغبته إلى كل من البائع والمشتري في األخذ بها في  بوقوع البيع وأراد األخذ بالشفعة

إذا لمي  "من قانون الشفعة السابق تقضي بأن يسقط حق الشفعة  1/  25. وكانت المادة  وصول اإلنذار الرسمي إليه بوقوع البيع

سواء  ظهر الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة في ظرف خمسة شعر يوماً من وقت علمه بالبيع أو من وقت تكليفه رسمياً بإبداء رغبته

 ". ويزاد على هذه المدة عند االقتضاء ميعاد المسافة  كان بناء على طلب البائع أو بناء على طلب المشتري
 (5 )

. وكان المشروع  

، إذ كان يقضي  من قانون الشفعة السابق 1/  25من التقنين المدني الجديد موافقاً في حكمه لحكم المادة  559التمهيدي لنص المادة 

. وقد حذفت لجنة الشؤون التشريعية  الخمسة العشر يوماً يسري من وقت إنذار الشفيع بوقوع البيع أو من وقت علمه بذلك بأن ميعاد

، فجعلت ميعاد الخمسة العشر يوماً يسري من تاريخ اإلنذار الرسمي وحده دون  "من تاريخ علمه بالبيع  "لمجلس النواب عبارة 

، فحسماً لذلك رأت اللجنة  ب على أن إثبات لعلم بالبيع كواقعة مادية يثير كثيراً من اإلشكاالت والقضاياإذا دلت التجار "،  العلم بالبيع

، إذ رأت حسماً للخالف ومنعاً  . وأبدت لجنة مجلس الشيوخ وجهة النظر هذه "أن تبدأ المدة من تاريخ اإلنذار الرسمي وحده 

 "، ألنه تاريخ ثابت ال يحتمل التأويل  اريخ اإلنذار الرسميلإلشكاالت أن تقتصر على أن الميعاد يبدأ من ت
 (9 )

  . 

، كما كان يعتد به في قانون الشفعة األسبق  وعلى ذلك ال يعتد بعلم الشفيع بوقوع البيع
 (1 )

ومهما أقام المشتري من دليل  - 

.  ميعاد الخمسة العشر يوماً ال يسري من هذا الوقت، فإن  على علم الشفيع بالبيع وأثبت على وجه التحقيق أنه علم به في وقت معين

                                                 

 .  111أنظر آنفاً ص  ( 2) 

 .  191أنظر آنفاً ص  ( 1) 

 .  199أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  2هامش  111أنظر آنفاً ص  ( 5) 

 .  2هامش  112أنظر آنفاً ص  ( 9) 

، أي قبل سريان التقنين المدني الجديد وفي أثناء  2555أكتوبر سنة  29وقع بيع يجوز األخذ فيه بالشفعة وحصل العلم به قبل فإذا  ( 1) 

، ووجب على الشفيع طلب الشفعة في خالل خمسة عشر يوماً من يوم إنذاره  ، سرى هذا القانون األخير سريان قانون الشفعة السابق

، في حين أن  . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان البيع سبب الشفعة قد انعقد في ظل قانون الشفعة القديم بالبيع أو من يوم علمه به

، فإنه ال يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون أحال الدعوى إلى التحقيق  طلب الشفعة قد بدأت إجراءاته في ظل القانون المدني الجديد

 29العلم بالبيع كواقعة إنما يخضع في إثباته للقانون الذي كان سارياً وقت حصوله ) نقض مدني ، ذلك أن  إلثبات تاريخ العلم بالبيع

. وقضت أيضاً في نفس المعنى بأنه متى كان الثابت أن عقد البيع  ( 191ص  71رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة 

، وحصل العلم به قبل هذا التاريخ كان قانون  بالقانون المدني الجديدتاريخ العمل  2555أكتوبر سنة  29أساس الشفعة قد انعقد قبل 

من أكتوبر  29، ولو بعد  . فيجوز للمحكمة في هذه الحالة بأن تقضي الشفعة القديم هو الذي يجب تطبيقه على إثبات علم الشفيع بالبيع

،  2555من أكتوبر سنة  29قبل  9شفيع علم بالبيع ، بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت المشتري بكافة الطرق أن ال 2555سنة 
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. وال يجوز لها أن تطبق في هذا الخصوص ما نصت  وأنه لم يبد رغبته في األخذ بالشفعة في مدى خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم

اريخ اإلنذار الرسمي الذي يوجه من القانون المدني الجديد من أن الخمسة عشر يوماً ال تبدأ من تاريخ العلم بل من ت 559عليه المادة 

، ألن في هذا التطبيق إخالالً بالقاعدة العامة وهي عدم سريان القانون على الوقائع السابقة على  إلى الشفيع من البائع أو المشتري

سنة  فبراير 5. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 917ص  51رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مارس سنة  5العمل به ) نقض مدني 

، فقد استقر قضاء محكمة النقض على  أما بالنسبة إلى سائر إجراءات الشفعة – 221ص  27رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519

فقانون الشفعة  2555أكتوبر سنة  29. فإن كان هذا الوقت سابقاً على  أن العبرة بالوقت الذي يقع فيه إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

أكتوبر سنة  29، وإن كان وقت إعالن الرغبة غير سابق على  سري على سائر اإلجراءات التي تلى إعالن الرغبةالسابق هو الذي ي

ص  292رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  29. أنظر نقض مدني  فالتقنين المدني الجديد هو الذي يسري 2555

 .  9هامش  117وأنظر ما يلي ص  – 221ص  27رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  5 – 711

، أي العلم التفصيلي بالبيع وبالثمن  وإذا طبقت قانون الشفعة السابق فيما يتعلق بالعلم بالبيع فإن المقصود بالعلم هو العلم بإمكان عقد البيع

مجموعة  2559يناير سنة  27نقض مدني  وبالشروط األساسية مما يمكن الشفيع من تقدير ما إذا كان يأخذ بالشفعة أو ال يأخذ بها )

. وقد قضت محكمة النقض بأن علم الشفيع بأركان البيع وحدها يوجب عليه المبادرة إلى طلب الشفعة في الميعاد  ( 259رقم  5عمر 

قترن البيع بشروط أم لم ، وال يقبل منه في هذه الحالة إذا هو أخر الطلب عن ميعاده االعتذار بأنه ما كان يعلم هل ا الذي عينه القانون

 217رقم  9مجموعة عمر  2551ديسمبر سنة  11، ألن األصل في التصرفات أن تكون خالية من الشروط ) نقض مدني  يقترن

، ألن الحق في الشفعة ينشأ عند تمام البيع ال عند  ، ال من تاريخ العلم بالتسجيل . ويسري الميعاد من تاريخ العلم بالبيع ( 171ص 

، وال من تاريخ العلم  ( 251ص  95م  2511يناير سنة  22 – 291ص  95م  2511ديسمبر سنة  12تسجيله ) استئناف مختلط 

فبراير سنة  11ي بقرار المجلس الحسبي القاضي بالموافقة على بيع أطيان القاصر إذا وقع البيع بعد صدور هذا القرار ) نقض مدن

. وتجب مالحظة أن العلم المسقط لحق الشفعة هو العلم الواقعي ال العلم  ( 2291ص  999رقم  2مجموعة عمر  2591

، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد قضى بسقوط حق الشفيع بناء على أن إعالنه أحد البائعين برغبته في  االفتراضي

،  في الدعوى كان بعد الميعاد القانوني مع علم الشفيع بأن هذا الذي أعلن بعد الميعاد أن من ضمن البائعيناألخذ بالشفعة وإدخاله 

محصالً قيام هذا العلم من كون الشركة التي يمثلها الشفيع كانت قد اشترت األرض التي تشفع بها من هؤالء البائعين أنفسهم ومنهم 

، وقائالً إن  ن البائعين عدا البائع المذكور ذكر أنهم ورثة فالن وهذا البائع من هؤالء الورثة، ومن أن الشفيع عندما أعل ذلك البائع

تغيير شخص مدير الشركة طالبة الشفعة فيما بني البيع لها والبيع للمشفوع منه ال ينفي سابق علمها ألن الشركة لها شخصية واحدة 

لسجل لتتعرف منه على وجه الدقة أسماء جميع البائعين يحملها تبعة السهو الذي ، وأن خطأها أو تقصيرها في االلتجاء إلى ا مستمرة

، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون النحرافه عن تحري  ادعت حصوله في مسودة عقدها ونتج عنه سقوط اسم ذلك البائع األخير

مجموعة عمر  2551مارس سنة  1ذا المقام ) نقض مدني العلم الواقعي الذي يحتمه القانون إلى العلم االفتراضي الذي ال يكفي في ه

 19. وأنظر أيضاً أحكاماً أخرى لمحكمة النقض في مسألة العلم في مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  ( 212ص  55رقم  9

خ العلم غير معين ) ال يكفي إثبات علم الشفيع إذا كان تاري 51رقم  111ص  2555يونيه سنة  7عاماً جزء أول : نقض مدني 

) علم الشفيع بأسماء بعض المشترين دون بعض يجعل الميعاد يسري فيما  51رقم  111ص  2599مارس سنة  5 –بالضبط ( 

 2599يونيه سنة  29 –(  59رقم  111ص  2599نوفمبر سنة  9وفي هذا المعنى أيضاً  –يتعلق بالمشترين الذين علم بهم الشفيع 

المحكمة استخالصا سائغاً عدم علم الشفيع بالبيع من أن اإلنذار الموجه إليه بوقوع البيع خال من  ) استخلصت 52رقم  111ص 

) علم زوج الشفيعة وأوالدهما وهم  55رقم  119ص  2591مايو سنة  7 –إسناد تاريخ علمه إلى تاريخ سابق على تاريخ اإلنذار ( 

) تحصيل العمل من كتاب موصي  59رقم  111ص  2591ديسمبر سنة  5 –يباشرون أعمالها قرينة على علم الشفيعة نفسها ( 

) إثبات إطالق الشفيع  57رقم  119ص  2599فبراير سنة  11 –عليه مرسل للشفيع متضمناً ألركان البيع وشروطه األساسية ( 

، فأحكام هذا التقنين  تقنين المدني الجديدأما إذا كانت واقعة العلم بالبيع قد حصلت وقت سريان ال –على عقد البيع يكفي إلثبات العلم ( 

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كانت  ، وال يعتد بالعلم وإنما يعتد باإلنذار الرسمي بوقوع البيع هي التي تسري

لمدني الجديد النافذ اعتباراً ، فالزم ذلك معاملتها بحكم التقنين ا 2592من سبتمبر سنة  9واقعة العلم بالبيع مدعى بحصولها في يوم 

مدني منه  559، وإذا كان حق الشفيع في إعالن الرغبة في ظل هذا التقنين وطبقاً للمفهوم من نص المادة  2555أكتوبر سنة  29من 

دفع أنه قد ، وكان المشتري لم ي ال يسقط إال بمضي خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري

، فإن حقها في إعالن رغبتها في الشفعة ال يسقط باإلقرار المنسوب إليها في إنذار الشفعة  وجه هو أو البائع هذا اإلنذار إلى الشفيعة
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، ويبقى محتفظاً بحقه في طلب الشفعة المدة  ويستطيع الشفيع أن ينتظر وال يطلب الشفعة حتى يصله اإلنذار الرسمي بوقوع البيع

، فعند ذلك فقط يسري  بوقوع البيع . فإذا ما وصله اإلنذار الرسمي التي تفصل ما بين العلم بالبيع وتاريخ اإلنذار الرسمي مهما طالت

، ويتعين عليه إذا أراد األخذ بالشفعة أن يعلم رغبته في ذلك في خالل هذه المدة إلى كل من البائع  ميعاد الخمسة العشر يوماً 

سلم فيه الشفيع . فال يحسب اليوم الذي  . ويحسب ميعاد الخمسة العشر يوماً وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات والمشتري

ً  اإلنذار الرسمي إذا عين القانون للحضور أو  "مرافعات في هذا الصدد على أنه  2/  19. وقد نصت المادة  ، وإال كان الميعاد ناقصا

ر في ، فال يحسب منه يوم التكليف أو التنبيه أو حدوث األمر المعتب لحصول اإلجراءات ميعاداً مقدراً باأليام أو بالشهور أو بالسنين

 ".  . . نظر القانون مجرباً للميعاد
 (2 )

، فيجب على الشفيع أن يعلم رغبته في األخذ بالشفعة بحيث يصل هذا  ويحسب اليوم األخير 

اإلعالن إلى كل من البائع والشمتري في ميعاد نهايته اليوم الخامس عشر من اليوم التالي لليوم الذي تسلم فيه الشفيع اإلنذار 

، إذا كان ظرفاً  . ينقضي الميعاد بانقضاء اليوم األخير منه . . "مرافعات في هذا المعنى على أن  2/  19د نصت المادة . وق الرسمي

 ".  . . يجب أن يحصل فيه اإلجراء
 (1 )

، في خصوص أن تكون العبرة بحصول اإلعالن فعالً إلى البائع  مرافعات 1. ونصت المادة  

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر  "، على أنه  م المحضرينوالمشتري ال بتقديمه إلى قل

                                                                                                                                                                    

ة ، ويبدأ سريان ميعاد الرغبة في األخذ بالشفع بأنها علمت في اليوم السابق على ذلك البيع 2592من سبتمبر سنة  1المقدم للشهر في 

 .  ( 221ص  22مجموعة أحكام النقض  2519مارس سنة  5من وقت اإلنذار ال من وقت العلم ) نقض مدني 

، ولكن ال يكفي مجرد  ، وله أن يثبته بجميع طرق اإلثبات ألنه واقعة مادية ويقع عبء إثبات العلم بالبيع على المدعى عليه في دعوى الشفعة

المجموعة  2592نوفمبر سنة  25 – 127ص  9القضاء  2757مارس سنة  19ف وطني جوار الشفيع الفتراض العلم ) استئنا

 119ص  25م  259استئناف مختلط أول مايو سنة  - 155ص  1االستقالل  2591فبراير سنة  11 – 19ص  11رقم  5الرسمية 

 9 – 915ص  92م  2595مايو سنة  21 – 911ص  27م  2591يونيه سنة  25 - 271ص  21م  2595أبريل سنة  1 –

. وواقعة العلم مسألة موضوعية يستخلصها قاضي  ( 155ص  99م  2552يونيه سنة  99 – 215ص  91م  2559مارس سنة 

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا دفع في دعوى الشفعة بسقوط الحق في رفعها  الدعوى من أدلة وقرائن يصح أن تؤدي إليها عقالً 

، فطلب صورة  ، فأجابته المحكمة إلى طلبه ، فطلب المدعى التأجيل إلدخال من لم توجه إليه منهم ئعينلعدم توجيهها إلى جميع البا

عقد البيع لمعرفة أسماء ميع البائعين ودفع رسم الصورة وسلمت الصورة في التاريخ الذي ذكرته المحكمة في حكمها إلى وكيله في 

، فاستخلصت المحكمة  البائعين أكثر من شهرين من تاريخ تسلم وكيله الصورة ، ولكنه تأخر في إعالن باقي دعوى الشفعة بالذات

، فإن  من ذلك وغيره مما ذكرته في حكمها أنه كان يعلم بأسماء البائعين الباقين من تاريخ تسلم وكيله أو بعد ذلك بزمن وجيز

. وإذا كان ال  ( 199ص  19رقم  5مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  12استخالصها ذلك سائغ وفي حدود سلطتها ) نقض مدني 

يونيه سنة  1 – 212ص  9م  2599يناير سنة  15يكفي علم وكيل الشفيع بالبيع إذا كان الشفيع شخصياً يجهله ) استئناف مختلط 

علم بحصول البيع  ، قد ، ال وكيله فقط ، فإنه إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتماداً على أن الشفيع نفسه ( 929ص  21م  2595

، وذكرت في حكمها القرائن والدالئل التي اطمأنت إليها في تكوين عقيدتها  وسكت عن طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونية

 2211ص  917رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  12، فال شأن لمحكمة النقض مها ) نقض مدني  بقيام هذا العلم الشخصي

)  . 

من قانون  25، بأن المادة  ، في عهد قانون الشفعة السابق وبالنسبة إلى سريان الميعاد من وقت العلم بالبيع ضت محكمة النقضوقد ق ( 2) 

، لم ترد أن تجعل هذه  "من وقت علمه بالبيع  "، إذ نصت على أن إظهار الشفيع رغبته يكون في خالل خمسة عشر يوماً  الشفعة

يونيه  9 1، بل أرادت أن تجعلها تبتدئ من اليوم التالي لتاريخ العلم به ) نقض مدني  لحظة العلم بالبيعالخمسة عشر يوماً تبتدئ من 

 – 959رقم  5المحاماة  2515يناير سنة  11. وأنظر أيضاً استئناف مختلط  ( 715ص  177رقم  2مجموعة عمر  2599سنة 

يجب حساب اليوم الذي حصل فيه العلم بالبيع داخالً في مدة الخمسة وكانت محكمة استئناف مصر قد قضت على العكس من ذلك بأنه 

، بغير التفات إلى ساعة العلم ) استئناف مصر  عشر يوماً المقررة قانوناً إلبداء الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة وإال سقط حقه فيها

 .  ( 575ص  115رقم  29المحاماة  2595نوفمبر سنة  12

وإذا أعلن واحد منهما في الميعاد وأعلن اآلخر بعد فوات  – 171ص  959رقم  5المحاماة  2515يناير سنة  11استئناف مختلط  ( 1) 

 259منصور مصطفى منصور فقرة  – 519ص  925، سقط حق الشفيع في األخذ بالشفعة ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة  الميعاد

 .  ( 959ص 
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 "، فال يعتبر الميعاد مرعياً إال إذا تم إعالن الخصم خالله  يحصل باإلعالن
 (2 )

مدني  559. وقد نصت العبارة األخيرة من المادة  

. والمفروض هنا أن يكون بين موطن الشفيع  "يزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى األمر ذلك  "، على أن  كما رأينا

، فإذا  ، إذ المطلوب أن يعلن الشفيع كالً من البائع والمشتري في مواطنه وموطن البائع أو موطن المشتري مسافة يحسب لها ما يعاد

البعد ميعاد المسافة الذي يقرره القانون بعد هذا الموطن عن موطن الشفيع يحسب لهذا 
 (1 )

مرافعات في هذا  12. وقد نصت المادة  

، زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو  إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه "الصدد على أنه 

، وما يزيد من الكسور على ثالثين كيلو متراً يزاد له يوم  ي يجب االنتقال إليهمتراً بين المكان الذي يجب االنتقال منه وبين المكان الذ

. ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسبة لمن يقع  ، وال يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام على الميعاد

مواطنه في مناطق الحدود 
 (9 )

ن الشفيع بمقدار خمسين كيلو متراً أو ستين كيلو متراً أو سبعين . فإذا بعد موطن المشتري عن موط " 

. و إذا بعد موطن البائع عن موطن الشفيع  ، يوماً واحداً فيصبح الميعاد ستة عشر يوماً  ، بالنسبة إليه ، زيد ميعاد المسافة كيلو متراً 

. وإذا بعد  ، يومين فيصبح سبعة عشر يوماً  ، بالنسبة إليه يعاد، زيد الم بمقدار تسعين كيلو متراً أو مائة كيلو متر إلى مائة وثالثين

، أربعة أيام  ، بالنسبة إليه ، زيد ميعاد المسافة موطن أي من البائع أو المشتري عن موطن الشفيع بمقدار مائتي كيلو متر أو أكثر

، أو وقع  يوماً فيما إذا لم تكن هناك مواعيد مسافة . وإذا وقع اليوم األخير من ميعاد الخمسة الشعر فيصبح الميعاد تسعة عشر يوماً 

،  اليوم األخير من الميعاد مضموماً إليه مواعيد المسافة متصلة به اتصاالً مباشراً بحيث يكون هو وإياها ميعاداً واحداً متواصل األيام

، امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها  ي يوم عطلة رسمية
 (5 )

إذا صادف  "مرافعات في هذا الصدد على أنه  19. وقد نصت المادة  

، وكانت األيام األربعة التالية  . فإذا ما انتهى ميعاد الخمسة العشر يوماً  "، امتد إلى أول يوم عمل بعدها  آخر الميعاد عطلة رسمية

،  بالميعاد األصلي اتصاالً مباشراً ، فإن هذين اليومين يتصالن  ، وكان الواجب ضم ويمين إلى الميعاد للمسافة النتهائه أيام عطلة

، إنه يجب  . ولما كان اليوم التالي النتهائهما هو يوم عطلة أيضاً وكذلك اليوم الذي يليه وينتهيان نهاية اليومين األولين من أيام العطلة

إتمام إعالن الشفعة في اليوم التالي مباشرة النتهاء أيام العطلة األربعة 
 (9 )

  . 

                                                 

، ال بتسليم ورقة اإلعالن لقلم  انتهاء الميعاد هي بحصول اإلعالن فعالً إلى البائع والمشتري وقد قضت محكمة النقض بأن العبرة في ( 2) 

، واإلعالن ال يكون بالتسليم لقلم  ) من قانون الشفعة السابق ( صريح في وجوب اإلعالن 25، ألن نص المادة  المحضرين

) من  25كد هذا النظر ما جاء في آخر الفقرة الثانية من المادة . يؤ المحضرين وإنما يكون بالطرق المقررة في قانون المرافعات

، مما يقطع بأن  "يزاد على هذه المدة ) أي مدة الخمسة عشر يوماً ( عند االقتضاء ميعاد المسافة  "قانون الشفعة السابق ( من أنه 

. فإنه لو  على حسب األصول المرسومة في القانونالمقصود بإظهار الرغبة هو باإلعالن أي بتسليم الورقة للمعلن إليه أو في محله 

، ولكان الشارع بين ما يجب على الشفيع  ، لما كان هناك محل للنص على ميعاد المسافة كان يكفي مجرد التسليم لقلم المحضرين

أن العبرة في احتساب مدة  . وإذن فالحكم الذي يبني قضاءه على إتباعه بعد هذا التسليم إذ التسليم بذاته ليس فيه أي إعالن للخصم

، يكون قد أصاب في  ، ال بتقديم الورقة إلى قلم المحضرين إظهار الرغبة في الشفعة هي بحصول اإلعالن إلى البائع والمشتري

يناير سنة  7. وأنظر أيضاً نقض مدني  ( 121ص  195رقم  5مجموعة عمر  2559أبريل سنة  21تطبيق القانون ) نقض مدني 

 .  255ص  51رقم  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة  15 - 921ص  199رقم  9مجموعة عمر  2557

 .  925ص  219رقم  2مجموعة عمر  2595يناير سنة  19نقض مدني  ( 1) 

 .  مرافعات في تحديد مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج 11وأنظر المادة  ( 9) 

، إذ لم تمده لليوم الثاني للعطلة ولم تضف  بأنه إذا تبين أن محكمة الموضوع أخطأت في احتسابه الميعاد وقد قضت محكمة النقض ( 5) 

. وأنظر أيضاً  ( 925ص  219رقم  2مجموعة عمر  2595يناير سنة  19، تعين قبول هذا الدفع ) نقض مدني  إليه ميعاد المسافة

 .  919ص  219رقم  1مجموعة عمر  2597مايو سنة  25نقض مدني 

، ثم يستأنف السريان عقب انتهاء  ، وتلى انتهاءه أيام عطلة فيتوقف سريان الميعاد وال يقال إن ميعاد الخمسة العشر يوماً قد انتهى ( 9) 

، فإن  . ال يقال ذلك ، فيكون للشفيع عقب انتهاء أيام العطلة يومان ال يوم واحد أيام العطلة لمدة يومين آخرين هما ميعاد المسافة

،  ، ويصادف انقضاؤهما يوم عطلة ، فينقضي في أثنائها اليومان المعطيان للمسافة سريان الميعاد ال يتوقف في أيام العطلة بل يستمر

. وقد قضت محكمة النقض بأن ميعاد المسافة بحسب  ، وال يمتد إلى أكثر من ذلك فيمتد الميعاد إلى اليوم التالي النتهاء أيام العطلة

، وكونه زيادة على األصل يفيد بداهة أنه يتصل به مباشرة بحيث يكون  مرافعات ) قديم ( إنما هو زيادة على أصل الميعاد 21دة الما

، وكان لصاحب الشأن ميعاد  . فإذا كان الميعاد ينتهي آخره وسط أيام عطلة تستمر من بعده هو وإياه ميعاداً واحداً متواصل األيام

، وإن مبدأ القانون في شأن المواعيد أن العطلة غير موفقة  هذا الميعاد متالحقاً متصالً مباشرة بأيام أصل الميعاد، فإنه يأخذ  مسافة
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، فيسري حتى  decheanceبل مدة سقوط  prescription، ليس مدة تقادم  مت إليه مواعيد مسافة أو لم تضم، ض والميعاد

(  suspension( وال الوقف )  interruption، وال يقبل االنقطاع )  على الغائبين ومن كان غير أهل للتصرف
 (2 )

  . 

) ب ( مدني  557، ولكن المشتري سجل عقد البيع : تنص المادة  باطالً إذا لم ينذر الشفيع بوقوع البيع أو كان اإلنذار  –ثانياً 

. ) ب ( إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد  . . . يسقط الحق في األخذ بالشفعة في األحوال اآلتية : "على ما يأتي : 

 ".  . . البيع
 (1 )

،  بيع عن طريق اإلنذار الرسمي السابق ذكره، إذا لم يحصل علمه بوقوع ال . ويخلص من هذا النص أن الشفيع 

. ولكن لما  ، إذ أن مهمة التسجيل هي شهر البيع فالقانون يفترض افتراضاً غير قابل إلثبات العكس أنه علم بالبيع إذا سجله المشتري

 ً ، فجعلها  خاللها أن يطلب الشفيع الشفعة، فقد أطال القانون المدة التي يتعين في  كان علم الشفيع بوقوع البيع ليس إال علماً افتراضيا

أربعة أشهر من وقت التسجيل 
 (9 )

، وأنقضت في المشروع التمهيدي لنص المادة  ، وقد كانت ستة أشهر في قانون الشفعة السابق 

) ب ( إلى ثالثة أشهر  557
 (5 )

ن المدني الجديد ، واستقرت على ذلك في التقني ، ثم رفعت إلى أربعة أشهر في لجنة مجلس الشيوخ 

                                                                                                                                                                    

،  مرافعات ) قديم ( أن الميعاد إذا وقع آخره يوم عطلة 27 ، بل إنها ستري في أثنائها وكل ما أجازه بحسب مفهوم المادة لسريانها

 19، امتد الميعاد ألول يوم عمل بعد هذه العطلة ) نقض مدني  ن كانت األيام التالية هي أيضاً أيام عطلة. فإ فإنه يمتد لليوم التالي

 .  ( 715ص  177رقم  2مجموعة عمر  2599يونيه سنة 

 .  599ص  – 595ص  522فقرة  9محمد كامل مرسي  – 5ص  95م  2551مايو سنة  17استئناف مختلط  ( 2) 

. ال يجز األخذ بالشفعة في  . . ") ب ( من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2951تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

، ويسري هذا الميعاد حتى في حق ناقصي األهلية  . ) ب ( إذا انقضت ثالثة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع . . . الحالتين اآلتيتين :

، وأضيفت  لجنة المراجعة حذف سريان مدة ثالثة األشهر في حق ناقصي األهلية والغائبين اكتفاء بالقواعد العامة . وفي "والغائبين 

، وأصبح  حالة جديدة تتضمن سقوط الحق في األخذ بالشفعة إذا انقضت سنة كاملة عن وقت وضع يد المشتري على العقار المبيع

) ب ( و ) ج ( وفي  2925ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  ".  لنهائي) ب ( و) ج ( في المشروع ا 2911النص رقمه 

، وحذف البند ) ج (  توخياً للتيسير "أشهر  "في البند ) ب ( عبارة أربعة  "ثالثة أشهر  "لجنة مجلس الشيوخ استبدلت بعبارة 

خشية أن يكون الحكم الوارد فيه محل إشكاالت  ، المتعلق بسقوط حق الشفعة بانقضاء سنة من وقت وضع يد المشتري على العقار

، وألن هذا الحكم قد يؤيد إلى التالعب بقصد إضاعة  ، وألن فائدته العملية تتضاءل كل التضاؤل إزاء نص البند ) ب ( في المستقبل

 1عمال التحضيرية . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األ ) ب ( 557. وأصبح رقم النص  حق الشفيع

 .  ( 551ص  – 551ص 

من قانون الشفعة السابق : يسقط الحق في الشفعة في سائر األحوال بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد  11ويقابل النص في المادة 

ً  البيع ، وقد  الشفعة السابق ستة أشهر. ) والمدة في قانون  ، وذلك بالنسبة لكافة الشفعاء ولو كان الشفيع غير أهل للتصرف أو غائبا

 .  أنقصت في التقنين المدني الجديد إلى أربعة أشهر (

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 التقنين المدني السوري : ال مقابل

،  انقضت سنة من يوم قيد عقد البيع . ) ب ( إذا . . ) ب ( : يسقط الحق في األخذ بالشفعة في األحوال اآلتية : 591التقنين المدني الليبي م 

 ً  .  . ) والمدة في التقنين الليبي سنة بدالً من أربعة أشهر في التقنين المصري ( سواء كان الشفيع حاضراً أو غائبا

ويسري هذا الميعاد ،  . ) و ( إذا انقضت ستة أشهر من يوم تمام البيع . . ) و ( : ال تسمع دعوى الشفعة 2295التقنين المدني العراقي م 

، ولكن البيع في التقنين العراقي يتم في  . ) والمدة ي التقنين العراقي ستة أشهر من يوم تمام البيع حتى في حق المحجورين والغائبين

 .  ، في حين أن المدة في التقنين المصري هي أربعة أشهر ( دائرة الطابو

( : إذا لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقة ) تبليغ الشفيع  2557شباط سنة  9بقانون  ) معدلة 157قانون الملكية العقارية اللبناني م 

، وتسري هذه المدة بحق فاقدي األهلية  ، يسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري بوقوع البيع (

دة السابقة ال تنقطع إال بإقامة الدعوى بطلب الشفعة أمام محكمة محل وجود والغائبين وإن المدة المذكورة في هذه المادة وفي الما

 .  . ) والقانون اللبناني يجعل المدة سنة بدالً من أربعة أشهر في التقنين المصري ( العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد

ً بدالً من خمسة عشر يوماً من وقت اإلنذار الرسمي حيث يكون عل ( 9)   .  م الشفيع بوقوع البيع علماً يقينياً ال علماً افتراضيا

، إذ استطلع رئيس اللجنة رأي األعضاء فيما إذا كانوا  وكانت لجنة األستاذ كامل صدقي هي التي أنقصت المدة إلى ثالثة أشهر ( 5) 

 .  في الهامش ( 559ص  1يقرون اقتراحه بتخفيض مدة ستة األشهر الرئيس ) مجموعة األعمال التحضيرية 
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 (2 )
. وقد يقال إن إسقاط حق الشفيع إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل البيع دون أن يستعمل الشفيع هاذ الحق يجعل من اليسير  

 ، وينتظر أربعة أشهر يحتمل كثيراً في أثنائها أن يبقى ، فما عليه إال أن يبادر إلى تسجيل البيع على المشتري إضاعة حق الشفيع

. ولكن يمكن الرد على هذا االعتراض  ، فيسقط حقه فيها ، فينقضي الميعاد دون أن يطلب الشفيع الشفعة الشفيع جاهالً بوقوع البيع

، وال يدري كذلك ما إذا كان حقهم في األخذ  بأن المشتري قد ال يعلم على وجه محقق من هم الشفعاء حتى ينذرهم بوقوع البيع

. فتوخياً  . وبقاؤه كذلك في حال من القلق وعدم االطمئنان ال يجوز أن يدوم وقتاً طويالً   يتطرق إليه الشكبالشفعة حقاً ثابتاً ال

، جعل المشرع سبيالً  ، وألن الشفعة حق استثنائي من شأنه أن يخل بحق المالك في التصرف في ملكه لمن يريد الستقرار التعامل

. وسيله إلى ذلك أن  لشفعة وإلى أن الصفقة التي عقدها قد خلصت له على وجه حاسمميسراً للمشتري يطمئن معه إلى سقوط حق ا

، وأيقن أن  ، اطمأن المشتري إلى صفقته ، فإذا انقضت أربعة أشهر من يوم التسجيل دون أن يطلب أحد الشفعة يسجل عقد البيع

، فإذا باع هذا  أن الشفيع يكون عادة جاراً للبائع أو شريكاً له . هذا إلى العقار الذي اشتراه أصبح بمنجاة من أن يأخذ أي شفيع بالشفعة

، فإذا أراد التثبت من وقوع البيع فما عليه إال أن يكشف عن العقار في سجالت الشهر العقاري  عقاره فالغالب أن يشعر الشفيع بذلك

 .  ن يطلب الشفعة، وله أربعة أشهر من يوم التسجيل يستطيع في خاللها أ فيجد البيع مسجالً فيها

، فال ينقطع وال يقف ويسري في حق الغائبين وغير كاملي األهلية  وميعاد األربعة األشهر ميعاد سقوط ال ميعاد تقادم
 (1 )

  .

، فحذف في لجنة المراجعة اكتفاء  ) ب ( مدني يشتمل على نص صريح في هذا المعنى 557وقد كان المشروع التمهيدي للمادة 

مة بالقواعد العا
 (9 )

. ويسري الميعاد من اليوم التالي مباشرة لليوم الذي حصل فيه التسجيل  
 (5 )

، وتحسب  حتى ال يكون ناقصاً  

مرافعات (  9/  19مدني وم  9 الشهور األربعة بالتقويم الميالدي إذ ال يوجد نص على خالف ذلك ) م
 (9 )

. فإذا تم التسجيل مثالً في  

، وجب على الشفيع أن يطلب الشفعة في ميعاد غايته اليوم  ( 2511أكتوبر سنة  92)  2511أكتوبر سنة اليوم األخير من شهر 

، أي أن طلب الشفعة يتم إعالنه لكل من البائع والمشتري في هذا  ( 2517فبراير سنة  15)  2517األخير من شهر فبراير سنة 

، وكل ذلك على  ، امتد الميعاد إلى أول يوم من أيام العمل يلي انتهاء العطلة ة. وإذا كان اليوم األخير لطلب الشفعة يوم عطل الميعاد

. فإذا لم يطلب الشفيع الشفعة في الميعاد على  التفصيل الذي قدمناه فيم يعاد الخمسة العشر يوماً من يوم إنذار الشفيع بوقوع البيع

                                                 

 .  1هامش  152أنظر آنفاً ص  ( 2) 

وإذا طالب الشفيع المشتري باستحقاقه  – 91ص  91م  2559يناير سنة  5 – 221ص  59م  2517يناير سنة  9استئناف مختلط  ( 1) 

،  ثناء دعوى االستحقاق، فإن مواعيد الشفعة تبقى معلقة في أ لألرض المبيعة لسبب آخر غير الشفعة ورفع عليه دعوى االستحقاق

 21م  2595فبراير سنة  27، عادت مواعيد الشفعة إلى السريان ) استئناف مختلط  حتى إذا بت في هذه الدعوى لصالح المشتري

محمد علي  – 9هامش  919ص  951فقرة  9. وأنظر محمد كامل مرسي  ( 922ص  27م  2591مايو سنة  92 – 297ص 

 .  972ص  995فقرة  1عرفة 

 .  1هامش  152أنظر آنفاً ص  ( 9 )

. وقد  وال يسري الميعاد من يوم تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشتري على البائع في شأن البيع المشفوع فيه ( 5) 

القديم ( يبدأ من يوم من قانون الشفعة )  11قضت محكمة النقض بأن ميعاد سقوط حق الشفيع في األخذ بالشفعة المنوه عنه في المادة 

مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض  2599يناير سنة  7، ال من يوم تسجيل صحيفة الدعوى ) نقض مدني  الحكم بصحة عقد البيع

من قانون الشفعة صريحة في النص على سقوط الحق في  11. وقضت بأنه إذ كانت المادة  ( 115عاماً جزء أول ص  19في 

، وإذا كان النص على سقوط حق إذا لم يستعمل في مدة معينة يجب التزام  ة أشهر من يوم تسجيل عقد البيعالشفعة بعد مضي ست

، فإن الحق في الشفعة ال يسقط بمضي ستة أشهر على تاريخ صحيفة الدعوى المرفوعة بشأن عقد شراء األطيان المشفوع  حدوده

رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599أبريل سنة  29ة توقيع ) نقض مدني ، سواء أكانت هذه الدعوى دعوى صحة تعاقد أم صح فيها

 .  99ص  95م  2551ديسمبر سنة  21. وأنظر أيضاً في هذا المعنى استئناف مختلط  ( 519ص  295

ضت محكمة . وقد ق ، على حساب ميعاد الستة األشهر بحسب التقويم الهجري ، في عهد قانون الشفعة السابق وقد جرت األحكام ( 9) 

من رمضان تكون جائزة )  9، فإن دعوى الشفعة المرفوعة في  من ربيع األول 1استئناف مصر بأنه إذا سجل عقد البيع في 

 ص 99م  2512مارس سنة  11. وأنظر استئناف مختلط  ( 719ص  911رقم  7المحاماة  2517فبراير سنة  7استئناف مصر 

 .  971ص  995محمد علي عرفة فقرة  – 959فقرة  9محمد كامل مرسي  – 21ص  91م  2515نوفمبر سنة  27 – 119
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لشفعة ، كان لمشتري أن يتمسك بسقوط الحق في ا الوجه المتقدم الذكر
 (2 )

وليس عليه إال أن يثبت أن البيع قد سجل وأنه قد مضى  

على تسجيله أربعة أشهر من غير أن يستعمل الشفيع حقه 
 (1 )

، إذ القانون يفترض  . فليس عليه أن يثبت أن الشفيع قد علم البيع 

قد سجل افتراضاً غير قابل إلثبات العكس كما قدمنا أن الشفيع قد علم بالبيع ما دام أنه 
 (9 )

  . 

،  ) ب ( مدني يشتمل على حالة أخرى لسقوط حق الشفعة أضافتها لجنة المراجعة 557هذا وقد كان المشروع النهائي للمادة 

. ولكن  ، علم بوقوع البيع أو لم يعلم وهي انقضاء سنة كاملة من وقت وضع يد المشتري على العقار دون أن يطلب الشفيع الشفعة

، ألنها قد تؤدي إلى إشكاالت في العمل في إثبات وضع اليد مماثلة لإلشكاالت التي كان  حذفت في لجنة مجلس الشيوخهذه الحالة قد 

، وألن سقوط حق الشفعة بانقضاء أربعة أشهر على تسجيل البيع يغني عن  إثبات العلم بالبيع يثيرها في عهد قانون الشفعة السابق

حكم قد يؤدي إلى التالعب بقصد إضاعة حق الشفيع ، وألن هذا ال هذه الحالة الجديدة
 (5 )

  . 

، هو أن المشتري  سقوط دعوى الشفعة بالتقادم المسقط بانقضاء خمسة عشرة سنة : ونفرض اآلن فراًض يندر وقوعه –ثالثاً 

ضاء خمسة عشر يوماً من يوم ، وعلى ذلك ال تسقط الشفعة بانق ، ولم يسجل في الوقت ذاته عقد البيع لم ينذر الشفيع بوقوع البيع

. وقد  ، وال بانقضاء أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع ألن هذا العقد لم يسجل اإلنذار بوقوع البيع ألن هذا اإلنذار لم يصدر

                                                 

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن الشرط المترتب  وللمحكمة أيضاً أن تقضي بسقوط الحق في الشفعة من تلقاء نفسها ( 2) 

ي اشتقه الشارع من التسجيل وفرضه على على انقضاء ستة أشهر ) اآلن أربعة أشهر ( من تاريخ التسجيل مبني على علم افتراض

.  ، فللمحكمة أن تضيف هذا السبب االفتراضي حتى لو سكت صاحب الشأن عن إبدائه إذا كانت األوراق ناطقة بوجوده كافة الشفعاء

فاعهم ) نقض وليس على المحكمة في هذه الحالة إال أن تنبه الخصوم إلى ما استظهرته من األوراق ليستبينوا موقفهم ويستوفوا د

 .  972ص  995فقرة  1. وأنظر محمد علي عرفة  ( 972ص  291رقم  91المحاماة  2592يناير سنة  7مدني 

 99 شهور من وقت تسجيل البيع و 5 يوماً من يوم اإلنذار الرسمي و 29ويمكن القول بوجه عام إن سقوط الشفعة بسبب انقضاء مواعيدها ) 

،  . فللمحكمة أن تقضي بسقوط الشفعة من تلقاء نفسها كمة ولرفع دعوى الشفعة ( هو من النظام العاميوماً إليداع الثمن خزانة المح

. أنظر في هذا المعنى أسيوط الكلية  ، وحتى لو تنازل صاحب الحق صراحة عن التمسك بالسقوط وفي أية حالة كانت عليها الدعوى

 .  991فقرة  9مد كامل مرسي مح – 971ص  552رقم  22المحاماة  2599ديسمبر سنة  11

، ولكنه أخطأ في بعض البيانات  . فإذا استعمل حقه في خالل أربعة أشهر والشفيع هو الذي يثبت أنه استعمل حقه في طلب الشفعة ( 1) 

محكمة النقض . وقد قضت  ، فإن تصحيح هذا الخطأ فيما بعد ال يعد طلباً جديداً  خطأ لم يكن من شأنه أن يوقع المشتري في أي لبس

، ثم تبين أنه أخطأ في البيانات التي أوردها في صحيفة  في هذا المعنى بأنه إذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة في األطيان المبيعة

، وكان دفاع  ، فعدل طلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة الدعوى عن حدود هذه األطيان ورقم القطعة من الحوض الواقعة فيه

يفيد أنه قد اعتبر الدعوى مرفوعة من بادئ األمر بطلب الشفعة في هذه األطيان فلم يلتبس عليه األمر بالرغم مما البس المشتري 

،  البيانات التي أوردها الشفيع في صحيفة الدعوى من أخطاء لم تؤثر على ما تالقى عنده قصد الشفيع من دعاه وفهم المشتري لها

بسقوط حق الشفيع في الشفعة تأسيساً على أن تعديل الطلبات في هذه الحالة يعتبر رفعاً للدعوى  فإن الحكم يكون معيباً إذا قضى

بطلبات جديدة تخالف الطلبات الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى وأن هذا التعديل جاء بعد مضي أكثر من أربعة أشهر من تاريخ عقد 

 .  ( 515ص  7أحكام النقض مجموعة  2591ديسمبر سنة  11تسجيل البيع ) نقض مدني 

، فيشتري  وإذا اتفق البائع والمشتري على تجزئة الصفقة – 212ص  55رقم  9مجموعة عمر  2551مارس سنة  1نقض مدني  ( 9) 

، فإن الصفقة تعتبر  هو جزءاً من األرض ويشتري صهره الجزء اآلخر بحيث تتوافر في أي من الجزأين مسوغات األخذ بالشفعة

، إذ ال يجوز هذا  ، وال محل للتمسك بانقضاء ستة أشهر ) اآلن أربعة ( على تسجيل عقد الجزء األول من هذه الصفقة ةصفقة واحد

 291ص  79رقم  59المجموعة الرسمية  2555يونيه سنة  1التمسك مع ثبوت التحايل عن طريق تجزئة الصفقة ) استئناف مصر 

في سائر  "من قانون الشفعة تنص على سقوط حق الشفعة  11ت بأنه وإن كانت المادة ، وقض . وقد أقرت محكمة النقض هذا الحكم (

، فإن محل ذلك أال يكون هناك تحيل بقصد الهروب من أحكام القانون  ".  . . األحوال بعد مضي ستة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع

بتجزئة الصفقة التي اشتراها التيحل لمنع من له أن يشفع  وبأن استخالص المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن المشتري قد أراد

 2559مايو سنة  21فيها من أخذها بالشفعة هو من أمور الموضوع التي يفصل فيها قاضي الدعوى دون معقب عليه ) نقض مدني 

فقرة  1محمد علي عرفة  – 1هامش  915ص  955فقرة  9. أنظر محمد كامل مرسي  ( 175ص  195رقم  5مجموعة عمر 

999  . 

 .  1هامش  152أنظر آنفاً ص  ( 5) 
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،  ن الشفعة السابققدمنا أن التقنين المدني الجديد ال يسقط الشفعة بانقضاء مدة معينة من وقت علم الشفيع بالبيع كما كان يسقطها قانو

، ما  . ويبقى محتفظاً بهذا الحق فإذا علم الشفيع بوقوع البيع من غير طريق اإلنذار الرسمي فإنه يبقى محتفظاً بحقه في طلب الشفعة

 ، وقد يؤول طول سكوته عن استعمال الحق مع علمه بوقوع البيع مقترناً بظروف أخرى لم يصدر منه ما يفيد نزوله عنه ولو ضمناً 

، فال مناص من القول بأن الشفيع يبقى  . فإذا لم يستخلص هذا النزول الضمني من الظروف والوقائع بأنه نزول ضمن عن الحق

، وأن يرفع بعد ذلك دعوى الشفعة بعد أن  ، وله أن يعلن هذا الطلب إلى كل من البائع والمشتري محتفظاً بالحق في طلب الشفعة

، وعندئذ  ويبقى هذا الوضع قائماً إلى أن تنقضي خمس عشرة سنة من وقت تمام البيع المشفوع فيه.  يودع الثمن خزانة المحكمة

، شأن دعوى الشفعة في ذلك شأن سائر الدعاوى التي تسقط بخمس عشرة  يسقط حق الشفيع في رفع دعوى الشفعة بالتقادم المسقط

م المسقط . وليس في هذا إال تطبيق للقواعد العامة في شأن التقاد سنة
 (2 )

  . 

 تسجيل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة – 217

: رأينا  
 (1 )

،  إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمياً  "مدني تنص على أن  551أن الفقرة األولى من المادة  

النص أن تسجيل إعالن الرغبة في األخذ . ويخلص من هذا  ". وال يكون هذا اإلعالن حجة على الغير إال إذا سجل  وإال كان بطالً 

. فيستطيع الشفيع بعد إعالن  ، وإنما هو طريق لجعل هذا اإلعالن حجة على الغير بالشفعة ليس إجراء ضرورياً من إجراءات الشفعة

مة ويرفع دعوى ، ويمضي في إجراءات الشفعة التالية فيودع الثمن خزانة المحك الرغبة في األخذ بالشفعة أال يسجل هذا اإلعالن

. ولكنه في هذه الحالة يعرض  ، وال يمنعه من ذلك أن إعالن طلب الشفعة لم يسجل الشفعة ويستصدر حكماً بثبوت حقه في الشفعة

، ويصبح هذا التصرف نافذاً في حق الشفيع ما دام قد صدر قبل تسجيل إعالن  نفسه لخطر تصف المشتري في العقار المشفوع فيه

، إذا أعلن رغبته في األخذ بالشفعة  . فيجدر إذن بالشفيع تى لو صدر بعد ذلك حكم يقضي بثبوت حق الشفعة للشفيع، ح طلب الشفعة

، وبذلك يأمن  ، أن يبادر إلى تسجيل هذا اإلعالن فيم كتب الشهر العقاري الكائن بدائرته العقار المشفوع فيه لكل من البائع والمشتري

مدني في هذا المعنى على  551. وقد نصت المادة  ، إذ تصبح غير نافذة في حقه بعد هذا التسجيل من تصرفات المشتري التي تصدر

ال يسري في حق الشفيع أيرهن رمسي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري وال أي بيع صدر من المشتري وال أي حق  "أنه 

. ويبقى مع ذلك للدائنين  جل فيه إعالن الرغبة في الشفعة، إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي س عيني رتبه أو ترتب ضده

 .  . وسيجيء تفصيل ذلك عند الكالم في آثار األخذ بالشفعة "المقيدين ما كان لهم من حقوق األولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار 

. ولكن إذا  بعد رفع دعوى الشفعة، حتى  ، فيصح أن يتم التسجيل في أي وقت وليس هناك ميعاد لتسجيل إعالن طلب الشفعة

، فإنه يعرض نفسه كما قدمنا لخطر أن يصدر من المشتري تصرف في العقار المشفوع فيه قبل  تأخر الشفيع في تسجيل اإلعالن

 .  تسجيل اإلعالن فيصبح هذا التصرف نافذاً في حق الشفيع

فقد قدمنا  . وهناك أمر آخر يجعل لتسجيل إعالن طلب الشفعة أثراً له أهميته
 (9 )

أن المشتري إذا باع العقار المشفوع فيه  

، وينسخ البيع األول من ناحية األخذ  ، فإن هذا البيع الثاني يكون نافذاً في حق الشفيع لمشتر ثان قبل تسجيل إعالن طلب الشفعة

، وتبطل اإلجراءات  مدني ( 597 طه ) م. ويتعين على الشفيع عندئذ أن يطلب الشفعة في البيع الثاني في مواعيده وبشرو بالشفعة

. ومن ثم يكون من مصلحة الشفيع أن يبادر إلى تسجيل إعالن طلب  التي يكون الشفيع قد باشرها لألخذ بالشفعة في البيع األول

اقب البيوع وما ، فيمضي في اإلجراءات بالنسبة إلى هذا البيع وهو آمن من تع ، حتى يحدد بهذا التسجيل البيع المشفوع فيه الشفعة

يستتبع هذا التعاقب من نسخ البيع الذي يأخذ فيه بالشفعة ما يترتب على ذلك من بطالن اإلجراءات التي يكون قد اتخذها في شأن هذا 

 ، فإن دعوى الشفعة تقام . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا باع العين مشتريها بعد تقديم طلب الشفعة وتسجيله البيع

على المشتري األول بالشروط التي اشترى بها 
 (5 )

  . 

                                                 

 – 519ص  925عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 71إسماعيل غانم ص  – 999فقرة  9أنظر في هذا المعنى محمد كامل مرسي  ( 2) 

 .  21حسن كيرة ص  – 955ص  259منصور مصطفى منصور فقرة 

 .  199أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  211قرة أنظر آنفاً ف ( 9) 

 – 525فقرة  – 527فقرة  9وأنظر محمد كالم مرسي  – 715ص  175رقم  2مجموعة عمر  2599يونيه سنة  1نقض مدني  ( 5) 

 .  152، فقرة  محمد علي عرفة
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 إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة وصدور حكم بثبوت الحق فيها -المطلب الثاني

، ننتقل إلى المرحلة الثانية  المرحلة الثانية من إجراءات الشفعة وهي مرحلة إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة – 218

 رحلة الثانية تشتمل على خطوتين . وهذه الم من هذه اإلجراءات

 .  ( رفع دعوى الشفعة وصدور حكم بثبوت الحق فيها 1. )  ( إيداع الثمن خزانة المحكمة 2: ) 

 إيداع الثمن خزانة المحكمة - 1

 نص قانوني :  – 219

 مدني على ما يأتي : 551تنص الفقرة الثانية من المادة 

، يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في  وخالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ هذا اإلعالن ) إعالن طلب الشفعة ( " 

. فإن لم يتم اإليداع  ، مع مراعاة أن يكون هذا اإليداع قبل رفع الدعوى بالشفعة دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع

 "، سقط حق األخذ بالشفعة  الوجه المتقدمفي هذا الميعاد على 
 (2 )

  . 

                                                 

وفي ظرف خمسة عشر يوماً على  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  1/  2959تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، يجب أن يودع بخزينة المحكمة الكائن في دائرتها العقار  ، وفي أي حال قبل رفع الدعوى بالشفعة األكثر من تاريخ ذلك اإلعالن

اعه هو . وفي لجنة المراجعة عدل النص بجعل المبلغ الواجب إيد "مبلغ يساوي على األقل ثلث الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع 

، وأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد فيما عدا أن ميعاد اإليداع بقى خمسة  كل الثمن الحقيقي ال ثلثه فقط

. وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس  في المشروع النهائي 1/  2929، ووافقت عليه اللجنة بهذا التعديل تحت رقم  عشر يوماً 

، وهذا العرض كاف لضمان جدية  اكتفاء بعرضه عند إعالن عريضة دعوى الشفعة "رف النظر عن إيداع الثمن ، ص النواب

. وعلى ذلك حذف هذا النص واستبدل به نص  "، وهو ال يعطل في الوقت ذاته استغالل المال فيما إذا وجب إيداع الثمن  الدعوى

ويجب أن تكون عريضة الدعوى مصحوبة بالثمن الحقيقي الذي حصل به البيع  "أضيف إلى المادة التالية يجري على الوجه اآلتي : 

وقد رأت اللجنة إدخال هذا التعديل لتوجب عرض  ".  "مخصوماً من قيمة ما قد يكون العقار المشفوع فيه مقالً به من حقوق عينية 

،  فالمشتري وشأنه – يتعطل المال عن االستغالل ، وال يعقب هذا العرض إيداع حتى ال الثمن عرضاً حقيقياً لضمان جدية الدعوى

. وقد رأت اللجنة أن يكون هذا العرض عند إعالن عريضة  ، وإال عاد المال إلى الشفيع بعد هذا العرض الحقيقي إذا شاء قبض الثمن

ف عن العقار المشفوع فيه ، حتى يتسع الوقت للشفيع في تدبير الثمن وفي الكش الدعوى ال عند إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

. وعرض  . ووافق مجلس النواب على هذا التعديل "لمعرفة ما إذا كانت هناك حقوق عينية تثقله فتخصم من الثمن الذي يدفعه الشفيع 

 1ا ,لما كان مجلس النواب قد حذف من هذه المادة فقرة كان رقمه "، وقد ورد فيم حضرها ما يأتي :  النص على لجنة مجلس الشيوخ

، ولما كان المجلس أيضاً  وكانت تتضمن حكماً خاصاً بإيداع الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ووقت اإليداع والجزاء على مخالفته

، فإن  ذلك الحكم وعدله من إيداع إلى عرض حقيقي للثمن الذي بيع به العقار المشفوع فيه 2929قد ضمن الفقرة األولى من المادة 

وفي العرض الحقيقي للثمن ومداه وهل العرض يكون للثمن المذكور في العقد أو الثمن الذي  2929المناقشة في المادة  ، أثناء اللجنة

، رأت بعد أن  يعتقد الشفيع أنه الحقيقي وما يترتب على عرض الشفيع للثمن الحقيقي وإيداع الفرق بينه وبين الثمن المذكور في العقد

هر بعد تحليلها أنه يرد عليها اعتراضات أن أسلم وسيلة وهو إيداع : الثمن الحقيقي الذي حصل به عرضت عليها جملة اقتراحات ظ

. وقد ترتب على ذلك إعادة الفقرة  ، ألن اإليداع يحفظ حقوق الدائنين المسجلين وحق البائع في باقي الثمن إذا لم يكن قد دفع له البيع

. ثم تقدم إلى اللجنة اقتراح من بعض  . ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل " 2921التي حذفها مجلس النواب إلى المادة  1

، وإلى أنه إذا رؤى ضرورة إيداع الثمن فيكون الحكم بسقوط  مستشاري محكمة النقض يرمي إلى االكتفاء بعرض الثمن دون اإليداع

ألنها اتجهت إلى تقييد الشفعة للتوفيق بين رأي  "بهذا االقتراح . فلم تر اللجنة األخذ  الشفعة في حالة عدم اإليداع جوازياً للقاضي

. ثم إن جعل الحكم بسقوط الحق في  ، واشتراط إيداع الثمن مظهر من مظاهر التقييد القائلين بإلغاء هذا النظام ورأي القائلين بإبقائه

. على أن اللجنة رأت أن مدة الخمسة عشر  من استقرار الشفعة جوازياً للقاضي عند عدم اإليداع ال يستجيب لما ينبغي في المعامالت

. فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين  "، فجعلتها ثالثين يوماً توخياً للتيسير  يوماً التي يجب أن يتم فيها اإليداع قصيرة
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 2/  25ويقابل النص في قانون الشفعة السابق المادة 
 (2 )

  . 

 – 1/  551وفي التقنين المدني الليبي م  –ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري ال مقابل 

 155 وفي قانون الملكية العقارية م - 2259وفي التقنين المدني العراقي م 
 (1 )

  . 

ويخلص من هذا النص أنه يجب على الشفيع إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها 

اإليداع على الوجه  . وهذا ، وذلك في خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالن طلب الشفعة وقبل رفع دعوى الشفعة العقار المشفوع فيه

 .  ، فإن لم يقم به الشفيع سقط حقه في األخذ بالشفعة سقط حقه في األخذ بالشفعة المتقدم الذكر ضروري

.  ، حتى استقرت في التقنين المدني الجديد على الوجه السابق بيانه ومسالة إيداع الثمن مرت بتطورات تشريعية متعاقبة

، حتى لو  . ثم إن الذي يجب إيداعه هو كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع كما تقدم القول يداعوكذلك األمر فيما يتعلق بوقت اإل

، وأما المصروفات  . أما ملحقات الثمن كان الثمن مؤجر فيما بين البائع والمشتري أن كان المشتري لم يدفع للبائع إال جزاء منه فقط

. وجزاء مخالفة الشفيع اللتزامه بإيداع الثمن على هذا الوجه   يجب على الشفيع ايداعها، فال الضرورية والنافعة التي انفقها المشتري

 .  ، سقوط شفعته ، كما قدمنا هو

( وقت اإليداع  1. )  ( تطور التشريع في شأن إيداع الثمن 2، المسائل اآلتية : )  ، في صدد إيداع الثمن فعلينا إذن أن نبحث

( إيداع كل الثمن ولو كان مؤجال أو لم يدفع  5. )  إيداعه : كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع ( ما لذي يجب 9. )  ومكانه

( جزاء مخالفة المشتري ال لتزامه  1. )  ( المصروفات الضرورية والنافعة 1. )  ( ملحقات الثمن 9. )  المشتري إال جزاء منه فقط

 .  بإيداع الثمن

 يداع الثمن :تطور التشريع في شأن إ – 211

يجب على  "منه تنص على أنه  2/  25، فقد كانت المادة  لم يكن قانون الشفعة السابق واضحا وضوحا كافيا في هذه المسألة 

، ويكون هذا اإلعالن مشتمال على عرض الثمن  من يرغب األخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر

. واختلف  ، وقت إعالن طلب الشفعة ، في قانون الشفعة السابق . فعرض الثمن وملحقاته كان واجبا "فعها قانونا وملحقاته الواجب د

. فذهب رأي إلى وجوب عرض الحقيقي المقترن بااليداع والمبرئ  ، عهد هذا القانون فيما هو المقصود بالعرض الفقه والقضاء

                                                                                                                                                                    

كما معدلته لجنته ) مجموعة األعمال . ثم وافق عليه مجلس الشيوخ  1/  551، ووافقت عليه اللجنة تحت رقم  المدني الجديد

 .  ( 517و ص  519ص  – 519ص  1التحضيرية 

،  : يجب على من يرغب األخذ بالشفعة أن يعلن للبائع والمشتري طلبه لها كتابة على يد محضر 2/  25قانون الشفعة السابق م  ( 2) 

. ) وقانون الشفعة السابق كان يكتفي بعرض الثمن  انوناً ويكون هذا اإلعالن مشتمالً على عرض الثمن وملحقاته الواجب دفعها ق

 .  ، دون إلزام الشفيع بإيداع الثمن خزانة المحكمة ( وملحقاته

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 1) 

 التقنين المدني السوري : ال مقابل

 .  ) مطابق ( 1/  551التقنين المدني الليبي : م 

: على الشفيع عند رفعه الدعوى بالشفعة أن يودع صندوق المحكمة التي يوجد لعقار المشفوع في دائرتها  2259: م  التقنين المدني العراقي

. ) والتقنين العراقي يوجب إيداع نصف  ، سقطت شفعته . فإن لم يتم اإليداع مبلغاً يساوي نصف الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع

 .  التقنين المصري (، ال كل الثمن كما يوجب ذلك  الثمن

( : ال يمكن استعمال حق الشفعة إال بشرط أن يقوم صاحبه  2557شباط سنة  9) عدلت بقانون  155قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 ً على  ثمن المبيع الذي يجب عرضه وإيداعه فعلياً يوم تقديم طلب الشفعة - 2. وهذا التعويض يشمل :  بتعويض المشتري تعويضاً تاما

، التي تشمل رسوم التسجيل الرسمية وبدل السمسرة على  نفقات العقد - 1.  ، إال إذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع األكثر

، دون االلتفات إلى  بدل التحسين الطارئ على العقار بفعل المشتري - 9.  أال يزيد هذا البدل على البدل المعين بالتعريفة القانونية

، ما لم يكن الثمن مؤجاْل  . ) والقانون اللبناني يوجب إيداع الثمن يوم تقديم طلب الشفعة ين االقتصادي الناتج عن تقلب األسعارالتحس

 199. ولكن الشفيع ال يستفيد من األجل فيما بعد إال إذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها الزمة : أنظر  فال يجب اإليداع

 .  القانون (من نفس  1/ 
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للذمة 
 (2 )

، ولكن الرأي الذي تغلب  
 (1 )

، وأخذت به محكمة االستئناف في دوائرها المجتمعة  
 (9 )

، ومن بعدها محكمة النقض  
 (5 )

  ،

 .  هو أن العرض الواجب هو العرض البسيط أي مجرد إظهار الشفيع استعداده لدفع الثمن والملحقات في إعالن طلب الشفعة

، وهي اللجنة التي قامت بإعداد مشروع  ذ كامل صدقي، ذهبت لجنة األستا وفي أثناء أعداد مشروع التقنين المدني الجديد

، بعد مناقشات طويلة  نصوص الشفعة
 (9 )

، إلى وجوب أن يودع الشفيع خزانة المحكمة مبلغا يساوي على األقل ثلث الثمن الحقيقي  

                                                 

رقم  29المجموعة الرسمية  2521ابريل سنة  – 151ص  19رقم  21المجموعة الرسمية  2522مايو سنة  17استئناف وطني  ( 2) 

 51رقم  2الشرائع  2529ابريل سنة  12 – 112ص  297رقم  229المجموعة الرسمية  2521ابريل سنة  17 – 125ص  297

 – 229ص  51رقم  99الحقوق  2525يناير سنة  1 – 251ص  291رقم  25المجموعة الرسمية  2527مايو سنة  7 – 17ص 

 – 929ص  299رقم  1المحاماة  2511فبراير سنة  9 – 215ص  291رقم  12المجموعة الرسمية  2599فبراير سنة  27

مايو سنة  21 – 295ص  12رقم  2المحاماة  2525أكتوبر سنة  11 – 57ص  25الحقوق  2595مايو سنة  1طنطا الكلية 

على زكي العرابي  – 599ص  71رقم  2المحاماة  2519نوفمبر سنة  21اإلسكندرية  – 959ص  11رقم  2المحاماة  2519

 .  115ص  – 195ص  955عبد السالم ذهني في األموال فقرة  – 91ص  59فقرة 

يناير سنة  9 – 595ص  5االستقالل  2599مايو سنة  29 – 11ص  19رقم  9ل االستقال 2595يناير سنة  21استئناف وطني  ( 1) 

المجموعة الرسمية  2519فبراير سنة  21 – 912ص  9االستقالل  2591يونيه سنة  5 – 159ص  295رقم  12الحقوق  2591

 12 – 199ص  25م  2591مايو سنة  1 – 192ص  21م  2599ابريل سنة  21استئناف مختلط  – 211ص  299رقم  12

أحمد فتحي  – 525ص  97م  2511مايو سنة  27 – 195ص  99م  2512مارس سنة  29 – 155ص  19م  2597مايو سنة 

 .  2هامش  521ص  512فقرة  9محمد كامل مرسي  – 211فقرة  Preemptionدي هلتس لفظ  – 59زغلول ص 

نوفمبر  11. وانظر بعد ذلك استئناف مصر  111ص  199رقم  9المحاماة  2519مارس سنة  15استئناف وطني دوائر مجتمعة  ( 9) 

 2591يناير سنة  21 – 717ص  551رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  9 – 259ص  251رقم  7المحاماة  2511سنة 

 .  259ص  79رقم  59المجموعة الرسمية  2555مارس سنة  11 – 119ص  999رقم  27المحاماة 

ص  192رقم  5مجموعة عمر  2559أول فبراير سنة  – 999ص  277رقم  5مجموعة عمر  2559ر سنة يناي 22نقض مدني  ( 5) 

مجموعة المكتب الفني ألحكام  2559نوفمبر سنة  15 – 917ص  197رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  29 – 999

ديسمبر سنة  9 – 79ص  99رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  92 – 299رقم  192عاماً جزء أول ص  19النقض في 

 .  111ص  225رقم  9مجموعة عمر  2551

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى  وكان يجوز للمحكمة أن تقضي للشفيع بالشفعة في مقابل دفعه الثمن للمشتري في خالل مدة معينة

ة قد قضى للشفيع بالشفعة في مقابل دفعه الثمن للمشتري في خالل خمسة عشرة يوماً بأنه متى كان الحكم الصادر في دعوى الشفع

،  ، فإنه يكون قد دل بذلك على أنه جعل من هذا الدفع في الميعاد المقرر فيه شرطاً الستحقاق العين المشفوع فيها من تاريخ النطق به

،  ، وذلك دون حاجة إلى حصول تنبيه عليه من المشتري بالدفع عتهبحيث إذا فوت الشفيع هذا األجل دون أن يقوم بالدفع بطلت شف

. وال يشترط النص صراحة  وسواء أكان الحكم القاضي بتحديد األجل ابتدائياً لم يستأنف في الميعاد أم صادراً من محكمة استئنافية

ال يترتب على اغفال ذلك عدم أعمال مقتضى ، و في منطقو الحكم على سقوط الحق في الشفعة جزاء على عدم دفع الثمن في الميعاد

مجموعة  2591نوفمبر سنة  29. وانظر أيضاً مدني  ( 999ص  197رقم  19المحاماة  2591يناير سنة  15الحكم ) نقض مدني 

 .  59ص  21رقم  5أحكام النقض 

يرى عدم ضرورة عرض الثمن على المشتري أنه  "لهذه اللجنة أن أحد األعضاء قال :  2597يناير سنة  17جاء في محضر جلسة  ( 9) 

، موجها النظر إلى ما يستتبعه العرض الحقيقي من خطر في الفروض التي يكون فيها العقار باهظ الثمن أو التي ال  عرضا حقيقيا

التي يحتمل فيها  ، إذ يحسن عدم إغفال الحاالت يكون الثمن فيها قد دفع من المشتري أو التي يكون العقار فيها مثقال بحقوق عينية

. وبسط أحد األعضاء خالصة ما انتهى إليه بحثه في موضوع  " إعسار المشفوع ضده حتى ال يتعرض الشفيع لخطر هذا اإلعسار

عما إذا كان هناك موجب إللزام الشفيع بان يقرن إعالن رغبته في األخذ بالشفعة بعرض الثمن  "العرض الحقيقي واإليداع متسائال 

إذ الواقع أن الشفيع إنما يستعمل حقه بغية سلب  ، ضا حقيقيا يتبعه باإليداع إذا ما أبى الشمتري االذعان لطلب الشفعةوملحقاته عر

. فإذا اتخذ في سبيل تحقيق بغيته خطة  المشتري ثمرة عقده والحلول محله عن طريق الشفعة آلت يرى أنه محق في استعمالها

زمه تحمل نتائجه بالقيام مباشرة بعرض ثمن الشيء الذي يرمى إلى تملكه عرضا تستخلص منه ، ول ، كانت عليه تبعة موقفة الهجوم

فإذا اعتبرنا الشفيع مشتريا يفرض نفسه على البائع  . داللة الصدق والجدية وينفي مظنة المضاربة ونية االتجار بحقه في الشفعة
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، إذ أوجبت أن  اللجنة عدلت النص، ولكن هذه  . وقدم المشروع التمهيدي على هذا األساس إلى لجنة المارجعة الذي حصل به البيع

. وفي لجنة  يكون المبلغ الواجب إيداعه في خالل خمسة عشر يوما من وقت إعالن طلب الشفعة هو كل الثمن الحقيقي ال ثلثه فقط

ن ، إذ كا ، عدل عن فكرة إيداع الثمن إلى فكرة عرض الثمن عند إعالن عريضة دعوى الشفعة الشؤون التشريعية لمجلس النواب

، وهو ال يعطل في الوقت ذاته استغالل المال فيما إذا وجب إيداع  هذا العرض كاف لضمان جدية الدعوى "من رأي هذه اللجنة أن 

ويجب أن تكون عريضة الدعوى مصحوبة بالثمن الحقيقي الذي حصل به  ". ومن ثم عدلت اللجنة النص على الوجه اآلتي :  "الثمن 

، وإال عاد  ، إذا شاء قبض الثمن . والمشتري وشأنه "ا يكون العقار المشفوع فيه مثقال به من حقوق عينية ، مصوما منه قيمة م البيع

،  . ولما عرض النص على لجنة مجلس الشيوخ . ووافق مجلس النواب على هذا التعديل المال إلى الشفيع بعد هذا العرض الحقيقي

، ألن اإليداع  ي حصل به البيع في خالل خمسة عشر يوما من يوم إعالن طلب الشفعةرأت أن األسلم هو إيداع كل الثمن الحقيقي الذ

. ثم تقدم إلى اللجنة اقتراح بالعودة إلى عرض الثمن  يحفظ حقوق الدائنين المسجلين وحق البائع في باقي الثمن إذا لم يكن قد دفع له

من يكون الحكم بسقوط حق الشفعة في حالة عدم اإليداع جوازيا ، وبأنه إذا رؤى ضرورية إيداع الث واالستغناء به عن اإليداع

ألنها اتجهت إلى تقييد الشفعة للتوفيق بين رأي القائلين بإلغاء هذا النظام ورأي القائلين  ". ولم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح  للقاضي

م بسقوط الحق في الشفعة جوازيا للقاضي عند عدم اإليداع . ثم إن جعل الحك . واشتراط إيداع الثمن مظهر من مظاره التقييد بابقائه

. على أن اللجنة رأت أن مدة الخمسة عشر يوما التي يجب أن يتم فيها اإليداع  ال يستجيب لما ينبغي في المعامالت من استقرار

جلس الشيوخ على النص كما عدلته . ووافق م "، وقررت تعديل النص على هذا األساس  ، فجعلتها ثالثين يوما توخيا للتيسير قصيرة

مدني سالفة الذكر (  1/  551، وهو النص الذي استقر أخيراً في التقنين المدني الجديد ) م  لجنته
 (2 )

  . 

 وقت إيداع الثمن ومكانه – 211

، كما رأينا  مدني 1/  551: تقضي المادة  
 (1 )

على األكثر من تاريخ ، بان إيداع الثمن يجب أن يتم في خالل ثالثين يوما  

، ويجب أن يكون اإليداع في خزانة المحكمة الكائن في  ، مع مراعاة أن يكون هذا اإليداع قبل رفع دعوى الشفعة إعالن طلب الشفعة

 .  دائرتها العقار المشفوع فيه وهي المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة

                                                                                                                                                                    

 ، حه فمن المتعين أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامه كمشتر فوراوالمشتري االصليين وينبغي من وراء تدخله إتمام الصفقة لصال

وإثبات هذه المقدرة على الوفاء من الوجهة القانونية ال يكون إال عن طريق عرض الثمن على المشتري الذي سيحرم من ميزة عقده 

ا ما يرفض المشتري المهدد باستعمال الشفعة بيد أنه كثير . ، وهو أقطع دليل على حسن نيته ورغته الجدية في الشراء عرضا حقيقيا

، فهل يلزم الشفيع في هذه الحالة بإيداع المبلغ المعروض ؟ لقد فرق تقنين المرافعات الفرنسي في  العرض الذي يتقدم به الشفيع

لمرافعات المصري فقد . أما تقنين ا بين العرض الحقيقي وبين اإليداع فجعل كال منهما إجراء يختلف عن اآلخر 725 – 721المواد 

. والواقع أن الشفيع لم يصبح  . . ، وجعل منهما إجراء موحدا مؤديا لبراءة الذمة ، إذ خلط بينهما في انص واحد جاء على عكس ذلك

فوع فيه فال بعد مدينا ملزما بالوفاء إلبراء ذمته بالقيام بعرض حقيقي لدين قائم بالفعل فطالما أنه لم يصبح مالكا نهائياً للعقار المش

مبرر إللزامه بدفع ثمن العقار وملحقاته فورا فليس األمر فيما يتعلق به موضوع عرض مبرئ للذمة حتى يمكن إلزامه بايداع الثمن 

بل إنه اعراب حاسم عن نية األخذ بالشفعة وما عرض الثمن وملحقاته إال توكيد للرغبة الجدية في ذلك ومن ثم فليس هناك التزام 

إنه يمكن االستغناء عن إجراء العرض الحقيقي  ". ثم قال أحد األعضاء  " الشفيع وفاء وبالتالي فال مبرر اللزامه باإليداعيتطلب من 

، إذ أن مثل هذا اإليداع كفيل بتحقيق كافة الضمانات الالزمة  " دون تفويت حق ألحد وذلك بايداع جزء من الثمن خزانة المحكمة

كما أنه يقضي من جهة أخرى على ما قد يتعرض له الشفيع من اخطار قد تترتب على  ، اة المضاربةالقصاء كل تدخل من جانب هو

يجب إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة على يد  ".  وبعد تبادل الرأي تقدم أحد االضعاء بالنص التالي "إجراء العرض الحقيقي 

عشر يوماً على األكثر من تاريخ حصوله بإيداع الثمن وملحقاته ، ويجوز أن يقترن هذا اإلعالن أو يتبع في خالل خمسة  محضر

، وجب على الشفيع أن يودع خزانة المحكمة  . فإذا لم يحصل هذا العرض أو إذا رفض خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار

. وبعد مناقشة وافقت اللجنة  "باطال ، وإال كان العرض  ، مبلغاً يساوي ثلث الثمن على األقل ، وقبل رفع دعوى الشفعة المذكورة

 .  في الهامش 525ص  – 529ص  1. أنظر مجموعة األعمال التحضيرية ج  على هذا النص

 .  2هامش  155أنظر آنفاً ص  ( 2) 

 .  195أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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، أو عند إعالن هذه الرغبة فيضمن اإلعالن  ه في األخذ بالشفعةفيصح إذن أن يكون إيداع الشفيع للثمن عقب إعالن رغبت

. ولكن  ، ريثما يدبر الشفيع المبلغ الواجب إيداعه بيانا بأنه أودع الثمن في خزانة المحكمة ويجوز أن يتراخى اإليداع إلى ما بعد ذلك

، أي من وقت وصول اإلعالن إلى كل من البائع  ال يجوز أن يتأخر اإليداع بحيث يجاوز ثالثين يوما من وقت إعالن طلب الشفعة

،  ، وينقضي بانقضاء ثالثين يوما ابتداء من هذا اليوم ، فيسري الميعاد في اليوم التالي . وال يحسب يوم وصول اإلعالن والمشتري

يوم من أيام العمل يلي انتهاء ، امتد الميعاد إلى أول  . فإذا صادف يوم عطلة فيجب أن يتم اإليداع في اليوم الثالثين على األكثر

، في حدود الخمسة عشر يوما من يوم اإلنذار  . وقد يصل إال عن طلب الشفعة إلى البائع وإلى المشتري في يومين مختلفين العطلة

ن إلى كل من ، ألن إعالن طلب الشفعة ال يتم إال إذا وصل اإلعال ، فتكون العبرة بآخر هذين اليومين ال بأولهما الرسمي بوقوع البيع

إلى البائع بعد يومين مثال من اليوم الذي وصل  ، ثم وصل اإلعالن  . فإذا وصل اإلعالن إلى المشتري في يوم معين البائع والمشتري

، من اليوم التالي لليوم الذي وصل فيه اإلعالن إلى البائع  ، فإن ميعاد الثالثين يوما يسري فيه اإلعالن إلى المشتري
 (2 )

  . 

ويجب على كل حال أن يكون اإليداع قبل رفع دعوى الشفعة 
 (1 )

، وسنرى عند الكالم في دعوى الشفعة أن هذه الدعوى  

. ويستطيع الشفيع بطبيعة الحال أن  يجب أن ترفع هي أيضاً في خالل ثالثين يوما من تاريخ إعالن طلب الشفعة وإال سقط الحق فيها

، وبذلك ال يسقط حقه  قضاء الثالثين يوما بوقت كاف يمكنه من أن يرفع دعوى الشفعة في الميعاديودع الثمن خزانة المحكمة قبل ان

، أما إذا تأخر في اإليداع إلى اليوم  ، وهذا هو األفضل ال من ناحية التأخير في اإليداع وال من ناحية التأخر في رفع دعوى الشفعة

، لم يكن متأخرا في اإليداع ولم يسقط  . فهو إذا أودع الثمن في اليوم الثالثين ط حقه، فإنه يستطيع أن يجد مخرجا له من سقو الثالثين

، ويعتبر تقديم  . ولكن يجب عليه في هذه الحالة أن يقدم صحيفة دعوى الشفعة إلى قلم المحضرين في نفس اليوم حقه في هذه الناحية

دعوى الشفعة في خالل الثالثين يوما بعد أن قطع  $ 191$ في رفع  . ومن ثم ال يعتبر متأخرا صحيفة الدعوى قاطعا لمدة السقوط

، بعد  مرافعات 19. وتنص المادة  ، ويعتبر في الوقت ذاته قد أودع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة تقديم صحيفة الدعوى مدة السقوط

عوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من يوم تقديم وتعتبر الد "، في هذا المعنى على ما يأتي :  2511لسنة  299تعديلها بالقانون رقم 

، أما باقي اآلثار التي تترتب على رفع الدعوى فال تسري إال من وقت إعالن  صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كامال

وسنعود إلى هذه المسألة عند الكالم في رفع دعوى الشفعة  "المدعي عليه بصحيفتها 
 (9 )

  . 

، عقب شرائه العقار  قدمناه أن توقيت إجراءات الشفعة يجري في الغالب على الوجه اآلتي : يبدأ المشتري ويخلص مما

، يعلن الشفيع رغبته في األخذ  . وفي خالل خمسة عشر يوما من هذا اإلنذار ، بإنذار الشفيع إنذاراً رسميا بوقوع البيع المشفوع فيه

، يودع الشفيع الثمن في خزانة  وفي خالل ثالثين يوما من إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة . بالشفعة إلى أكل من البائع والمشتري

، ويرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري  المحكمة
 (5 )

  . 

                                                 

ص  199رقم  9وعة عمر مجم 2557يناير سنة  7 – 559ص  199رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  11نقض مدني  ( 2) 

 .  519ص  925عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 921

، ما دام قد  ، بل يجوز إني حصل في نفس اليوم الذي رفعت الدعوى فيه وال يشترط أن يحصل اإليداع في اليوم السابق لرفع الدعوى ( 1) 

، بأن  المعدل لتقنين المرافعات 2511لسنة  299، قبل صدور القانون رقم  . وقد قضت محكمة النقض حصل قبل رفع الدعوى

المشرع قد هدف من حصول اإليداع قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية في طلب الشفعة ولم يحدد فاصال زمنياً معيناً بين اإليداع 

ير في الميعاد التي أخذ ، فاشتراط حصول اإليداع في اليوم السابق هو قيد آخر ال يحتمله النص وال يتفق مع فكرة التيس ورفع الدعوى

، والثاني  ، أحدهما محدد باأليام له بدايته ونهايته مرافعات فمردود بان القانون قد شرط ميعادين 19. أما التحديث بالمادة  بها الشارع

مال حكم تلك غير محدد باأليام وإنما بفاصل زمني غير محدد وهو مجرد األسبقية أو القبلية على رفع الدعوى مما ال محل معه إلع

، وكان الثابت أن اإليداع قد سبق رفع الدعوى التي اعلنت للمطعون عليهم قبل مضي الثالثين يوما من إعالن  . لما كان ذلك المادة

 21مدني تكون قد توفرت ) نقض مدني  1/  551، فإن شروط المادة  الرغبة بدليل اإلشارة في عريضتها إلى رقم قسيمة اإليداع

مجموعة  2511أكتوبر سنة  27. وانظر أيضاً نقض مدني  ( 125ص  51رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512أكتوبر سنة 

 .  2999ص  129رقم  21أحكام النقض 

 .  119أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 

الوجه الذي سنبينه فيما يلي ) ، على  2511لسنة  299مرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم  19ويسبق قيد الدعوى رفعها طبقاً للمادة  ( 5) 

، وكان الواجب هو إيداع الثمن قبل رفع  ، فقد كان قيد الدعوى يلي رفعها 2511لسنة  299. أما قبل القانون رقم  ( 119أنظر فقرة 

ضت محكمة ، ولو وقع قبل قيد الدعوى وقد ق . فاإليداع الذي يقع بعد رفع الدعوى يكون إيداعاً غير صحيح الدعوى ال قبل قيدها



 

 

 

 

2304 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع –ما الذي يجب إيداعه  – 212

كل الثمن  "،  مدني 551، كما تقول المادة  : والذي يجب على الشفيع إيداعه خزانة المحكمة في الميعاد المتقدم الذكر هو 

، إال إذا  . واألصل أن الثمن المذكور في عقد البيع يفترض أنه هو الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع "الحقيقي الذي حصل به البيع 

 .  ثبت عكس ذلك

. ويستطيع العلم به إما من  ، أن يودع خزانة المحكمة الثامن المذكور في عقد البيع ، في األصل يجب على الشفيع ومن ثم

اإلنذار الرسمي الذي وجهه إليه البائع أو المشتري بوقوع البيع ويشتمل فيما يشتمل عليه من بيانات ذكر الثمن الذي حصل به البيع 
 (

2 )
لشهر العقاري إذا لم يصله إنذار رسمي وكان البيع قد سجل فيكشف عن الثمن المذكور في العقد من ، أو من البحث في سجالت ا 

. فإذا ما أودع الثمن  واقع التسجيل
 (1 )

،  . وله بعد ذلك أن يثبت ، كان إجراء اإليداع سليما ال مطعن عليه المذكور في عقد البيع 

، وقد ذكر في العقد مبالغا فيه على هذا النحو  عقد البيع هو أكبر من الثمن الحقيقي ، أن هذا الثمن المذكور في بجميع طرق اإلثبات

، وهذا ما يحدث كثيرا  لتعجيز الشفيع عن األخذ بالشفعة أو إللزامه بدفع مبلغ يزيد على الثمن الحقيقي فيربح المشتري من وراء ذلك

في العمل 
 (9 )

. كذلك يستطيع البائع أو  ، استرد مما أودعه خزانة المحكمة مقدار الزيادة قي. فإذا ما اثبت الشفيع مقدار الثمن الحقي 

                                                                                                                                                                    

، ومن ثم ال يكون هناك مع وضوح النص مجال للخلط بين هذين  النقض بأن كال من رفع الدعوى وقيدها إجراء يختلف عن اآلخر

مدني لقبول دعوى الشفعة وجوب إيداع الثمن الحقيقي الذي حصل  551، إذ شرط في المادة  . ويكون القول بأن القانون االجرائين

مة في خالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ إعالن الرغبة وقبل رفع الدعوى إنما قصد إلى أن يتم اإليداع به البيع خزانة المحك

 .  ( 952ص  91رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  11قبل قيدها قول غير صحيح في القانون ) نقض مدني 

 .  195أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، لم يستطع بعد دخوله هذا  ، فإذا كان لراهب عقار يملكه قبل دخوله سلك الرهبنة ع مالكاً للمال الذي يوجعهويجب أن يكون الشفي ( 1) 

. وقد قضت  السلك أن يشفع بهذا العقار إذا كان المبلغ الذي يودعه خزانة المحكمة ليس من ماله الخاص بل من مال البيعة التي يتبعها

، ال بما إذا كانت العين التي يشفع بها مملوكه  مناط في احقية الراهب في المطالبة بالشفعة يتحددمحكمة النقض في هذا المعنى بأن ال

ً  ملكية خاصة فحسب . فإذا كان الراهب قد اقتصر  ، بل بما إذا كان المبلغ الذي أودعه ثمنا للعقار المشفوع فيه من ماله الخاص أيضا

، ولم يدع أن ثمن العقار المشفوع فيه الذي  تي يشفع بها مملوكه له ملكية خاصةعلى التمسك أمام محكم ةالموضوع بأن العين ال

، وكان ما قرره الراهب من أن ا؟؟ المشفوع بها هي من ماله الخاص ال يدل بذاته على  أودعه خزانة المحكمة هو من ماله الخاص

أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وكان الحكم المطعون فيه قد  أن الثمن الذي أودعه يخرج عن مال البيعة

، وعلى أن الراهب رفع دعوى الشفعة  على أن ما يملكه الراهب من مال بعد انخراطه في سلك الرهبنة يعتبر ملكاً للبيعة التي يتبعها

 2511مايو سنة  92نقض مدني ، فإن هذا الذي قرره الحكم يكون صحيحاً في القانون )  لحسابه الخاص ال بوصفه ممثال للكنيسة

 .  ( 2152ص  211رقم  21مجموعة أحكام النقض 

، أن الثمن الوارد في عقد البيع ليس هو الثمن  ، بما فيها القرائن وقد قضت محكمة النقض بأنه يجوز للشفيع أن يثبت بجميع الطرق ( 9) 

. ولكن إذا توافر لدى  والمشتري بقصد تعجيزه عن األخذ بالشفعة، بل هو ثمن صوري تواطأ عليه البائع  الحقيقي للعين المشفوع فيها

، كما إذا قامت لدى المحكمة قرينة تؤيد  القاضي الدليل على صحة الثمن المسمى في العقد كان له رفض طلب اإلحالة على التحقيق

د سبب الشفعة بأثمان تزيد على الثمن صحة الثمن وهي شراء نفس الشفيع اطياناً في نفس الحوض في تواريخ قريبة من تاريخ العق

. وقضت محكمة النقض  ( 2955ص  219رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مايو سنة  17المسمى في هذا العقد ) نقض مدني 

أيضاً بأنه إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت المشفوع ضدهما في خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها بدليل صالح لألخذ به 

، ولم تعتمد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن ف يالعقد النهائي لما ساقته في هذا  ، وهو عقد البيع االبتدائي الموقع عليه منهما قانوناً 

. ذلك بأن لها في  ، فال وجه للنعي على حكمها بأنها لم تحل الدعوى على التحقيق لنتحرى حقيقة الثمن الخصوص من أسباب سائغة

 2595يناير سنة  29هذا الشأن سلطة تقدير اجابة هذا الطلب أو رفضه تبعاً لما يترائ لها من عناصر الدعوى ) نقض مدني 

. وانظر استئناف  ( 999ص  51رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595ابريل سنة  1 – 59ص  9رقم  29مجموعة أحكام النقض 

 51رقم  29المجموعة الرسمية  2525فبراير سنة  25 – 195ص  71رقم  29المجموعة الرسمية  2595فبراير سنة  19مختلط 

ص  957رقم  2الشرائع  2525مايو سنة  21 – 251ص  51رقم  29المجموعة الرسمية  2525ابريل سنة  25 – 259ص 

ص  17رقم  91المحاماة  2599ديسمبر سنة  27استئناف مصر  – 251ص  59رقم  1المحاماة  2519ديسمبر سنة  1 – 259

 .  515فقرة  9محمد كامل مرسي  – 199
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، أن يثبت بالطرق الجائزة في اإلثبات فيما بين البائع والمشتري أن الثمن المذكور في العقد هو أقل من الثمن  ، في رأينا المشتري

الحقيقي 
 (2 )

.  كان غرضا غير مشروع كالهرب من دفع رسوم التسجيل كاملة، وقد ذكر في العقد ناقصا لتحقيق غرض معين ولو  

، كان اإليداع مع ذلك إجراء صحيحا ألن  ، وأن الثمن الذي أودعه الشفيع خزانة المحكمة هو أقل منه فإذا ما ثبت الثمن الحقيقي

، ولكنه يلزم بدفع الفرق بين  هو الثمن الشفيع يكون معذورا إذا هو لم يعلم بالثمن الحقيقي واعتمد على ما هو مذكور في العقد أنه

الثمن الحقيقي وبين ما أودعه فعال خزانة المحكمة 
 (1 )

. على أن هذا الرأي ليس هو الرأي الذي تأخذ به محكمة النقض وفريق من  

صوريا ولو في جزء منه ، فإذا كان هذا العقد  ، فهؤالء يذهبون إلى أن الشفيع يعتبر من الغير في عقد البيع المشفوع فيه الفقهاء

، وعلى ذلك ال يلتزم إال بدفع الثمن المذكور في العقد إذا كان هذا الثمن  ، فإن للشفيع إذا كان حسن النية أن يأخذ بالعقد الظاهر كالثمن

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  صوريا وكان أقل من الثمن الحقيقي
 (9 )

  . 

، وهو ما يجدر به أن يفعله حتى يطمئن اطمئناناً تاما إلى أن  الثمن المذكور في العقد هذا كله إذا أودع الشفيع خزانة المحكمة

. ولكن يقع في بعض األحيان أن يكون الثمن المذكور في العقد مبالغا فيه  إجراء اإليداع قد تم صحيحا ال مطعن عليه كما سبق القول

. فهل يستطيع الشفيع في هذه الحالة أن يقتصر على إيداع  من الثمن الحقيقي مبالغة شديدة بقصد إرهاق الشفيع بإلزامه بإيداع ثن أكبر

، فإذا عرف الشفيع هذا  "كل الثمن الحقيقي  "مدني هو كما رأينا إيداع  1/  551ما يعتقد أنه الثمن الحقيقي ؟ إن ما تتطلبه المادة 

، ويكون  إال بإيداع الثمن الحقيقي دون الثمن المذكور في العقد ، فهو ال يلتزم ، وكان أقل من الثمن المذكور في عقد البيع الثمن

، ويستطيع أن يثبت  . ولكنه هو الذي يحمل عبء إثبات أن ما أودعه خزانة المحكمة هو الثمن الحقيقي اإليداع صحيحاً في هذه الحالة

ذلك بجميع طرق اإلثبات 
 (5 )

،  ، سواء كان معادال له أو كان أكبر منه الثمن الحقيقي. فإذا ما اثبت أن المبلغ الذي أودعه ال يقل عن  

، وله أن يسترد الفرق فيما إذا ودع  ، حتى لو كان هذا المبلغ أقل من الثمن المذكور في العقد فإن اإليداع يكون صحيحا كما قدمنا

الحقيقي هو أقل من الثمن المذكور في العقد ولكنه أكبر ، أو ثبت أن الثمن  . أما إذا لم يستطيع إثبات ذلك مبلغا أكبر من الثمن الحقيقي

                                                                                                                                                                    

، حتى ال يكون المشتري معرضاً لنزع ملكية العقار  وال تأمر المحكمة بتحقيق ادعاء الشفيع إال إذا وجدت في الدعوى قرائن تشعر بصحته

المجموعة  2525ابريل سنة  25استئناف وطني  الذي اشتراه بثمن أقل من الثمن المذكور في العقد بمجرد شهادة بعض الشهود )

 – 195ص  25م  2591ابريل سنة  22 – 921ص  21م  2599مايو سنة  27استئناف مختلط  – 259ص  51رقم  29الرسمية 

. وذلك كأن  ( 599ص  19م  2529مايو سنة  11 – 215ص  19م  2597ابريل سنة  5 - 929ص  25م  2591يونيه سنة  25

، وال توجد أسباب خاصة تحمل المشتري على  ة من مستندات أو من خبير أن العقار ال يساوي الثمن المذكور في العقدتتأكد المحكم

. وللمحكمة أن تحلف المشتري اليمين المتممة على أنه اشترى حقيقة بالمبلغ الوارد في العقد ) استئناف وطني  شرائه بأكثر من قيمته

. وال يقبل القاضي اثباتا لصورية الثمن إال القرائن القوية التي ال تدعل مجاال  ( 259ص  957 رقم 2الشرائع  2525مايو سنة  1

 27استئناف مختلط  – 199ص  995رقم  27المحاماة  597 2 فبراير سنة 17للشك في صحة ما يدعيه الشفيع ) استئناف مصر 

. والشفيع هو الذي يحمل عبء إثبات صورية  ( 221ص  99م  2521ديسمبر سنة  92 – 921ص  21م  599 2 مايو سنة

 25م  2591يونيه سنة  25، فال يقبل منه دفع كل الثمن الوارد في العقد مشترطاً أن يثبت المشتري جديته ) استئناف مختلط  الثمن

 .  ( 929ص 

، وسياق الدليل الذي استند إليه الحكم  دفوع، بل عن الثمن الم ، ال عن قيمة العقار ، وجب البحث وإذا احالت المحكمة القضية على التحقيق

 192عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  21في قضائه بهذا الثمن ) نقض مدني 

 .  ( 291رقم  192نفس المجموعة جزء أول ص  2599أكتوبر سنة  11 – 292رقم 

إذا وقع  "( على أنه  2557شباط سنة  9من قانون الملكية العقارية للبناني ) المعدلة بقانون  192وعلى العكس من ذلك نصت المادة  ( 2) 

، فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة  خالف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة

 .  ". وال يسمع االدعاء من المشتري بأن هذا الثمن يزيد عن الثمن المذكور في العقد المسجل  المشفوع

 .  919عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 117وفقرة  195أنظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 1) 

 .  واألحكام المشار إليها في الهامش 219أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

قد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الشفيع إذا وجه اليمين الخاصة إلى كل من المشتري والبائع على صحة الثمن المذكور في و ( 5) 

، وتكفي يمين المشتري إذ هو  ، فإن تخلفه ال يضار به المشتري ، وتخلف البائع عن الحضور لحلف اليمين ، وحلف المشتري العقد

 9ص  91م  2525نوفمبر سنة  5ات أن الثمن المذكور في العقد هو الثمن الصحيح ) استئناف مختلط ذو المصلحة الكبرى في إثب

)  . 
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، حتى لو ذكر عند  . فيكون اإليداع غير صحيح "كل الثمن الحقيقي  "، فإنه ال يكون قد أودع  من المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة

، ومن ثم تسقط شفعته  غ المودع أقلاإليداع أنه مستعد إلكمال المبلغ المودع إلى مقدار الثمن الحقيقي فيما لو ظهر أن المبل
 (2 )

  . 

، فإن الشفيع لم يكن في  وغني عن البيان أنه إذا رفعت دعوى الشفعة في الوقت الذي كان قانون الشفعة السابق معموال به

، بل كان يكفيه أن يعرض الثمن وملحقاته عرضا بسيطا في إعالن  حاجة وقتذاك إلى إيداع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى

طلب الشفعة 
 (1 )

من هذا التقنين ال تسري في حقه إذ ليس لها  1/  551، فإن المادة  ، ثم صدر التقنين المدني الجديد . فإذا فعل ذلك 

، فال يلتزم بعد  ألحكام قانون معمول به. ومن ثم يعتبر العرض البسيط الذي صدر منه إجراء قد تم صحيحا طبقا  أثر رجعي

.  ، حتى لو كانت دعوى الشفعة لم يفصل فيها وقت صدور هذا التقنين صدورى التقنين المدني الجديد بإيداع الثمن خزانة المحكمة

،  قى صحيحاإجراءات المرافعات ثم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبكل إجراء من  "مرافعات على أن  2/  1وقد نصت المادة 

،  ، إذ قضى للشفيع بالشفعة . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه متى كان الحكم المطعون فيه "ما لم ينص على غير ذلك 

، بل يكفي العرض البسيط للثمن الذي يراه  قد قرر أن عرض الثمن عرضا حقيقيا وإيداعه خزانة المحكمة ليس الزما لصحة الشفعة

من القانون المدني الجديد إذ أن دعوى الشفعة قد رفعت قبل العلم بهذا القانون وال أثر  551، وال محل للتمسك بالمادة  الشفيع حقيقيا

                                                 

مدني توجب على الشفيع أن يودع في خالل ثالثين يوماً على  551وقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة  ( 2) 

،  لشفعة خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيعاألكثر من تاريخ إعالن الرغبة في األخذ با

، كان مفاد هذا أن اإليداع الكامل وفي  ورتيت على عدم إتمام اإليداع في الميعاد المذكرو وعلى الوجه المتقدم سقوط الحق في الشفعة

، وال تعتبر الدعوى قائمة في نظر القانون إال  وإجراء جوهرياً من إجراءاتها الميعاد المذكور أصبح شرطاً أساسياً لقبول طلب الشفعة

. فإذا كان الثابت في الدعوى أن الشفيعة قد بادرت برفع دعواها بناء على علم تلقائي دون انتظار النذار رسمي من  بتحقق حصوله

، أو تكون  ، كانت بذلك مجازفة وعليها خطرها على خالفه، وأودعت ما ظننه الثمن الحقيقي ثم ظهر أنه  جانب البائع أو المشتري

رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599فبراير سنة  29بهذا اإليداع الناقص قد عرضت حقها في األخذ بالشفعة للسقوط ) نقض مدني 

مجموعة  2559أول فبراير سنة  – 277رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  22. وانظر أيضاً نقض مدني  ( 191ص  71

 911رقم  99المحاماة  2599فبراير سنة  21 – 191ص  597رقم  9مجموعة عمر  2555ابريل سنة  25 – 192رقم  5عمر 

مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  1 – 129ص  299رقم  2مجموعة أحكام النقض  2599يونيه سنة  29 – 2191ص 

ابريل سنة  25 – 195ص  71رقم  29المجموعة الرسمية  2595سنة فبراير  19استئناف وطني  – 2922ص  255رقم  25

قنا الكلية  – 251ص  291رقم  25المجموعة الرسمية  2527مايو سنة  7 – 259ص  51رقم  29المجموعة الرسمية  2525

ين الكوم شب – 555ص  159رقم  92المحاماة  2599أكتوبر سنة  99 – 555ص  151رقم  92المحاماة  2599أكتوبر سنة  15

محمد كامل  – 219ص  91م  2515يناير سنة  11استئناف مختلط  – 591ص  159رقم  91المحاماة  2592ديسمبر سنة  19

إسماعيل غانم ص  – 595عبد المنعم البدراوي فقرة  – 999ص  155فقرة  1محمد علي عرفية  – 515ص  519فقرة  9مرسي 

حسن كيرة ص  – 955ص  – 957ص  251منصور مصطفى منصور فقرة  – 571ص  919عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 77

19  . 

ص  51رقم  99الحقوق  2525يناير سنة  1 – 52ص  57رقم  25المجموعة الرسمية  2529يناير سنة  29وقارن استئناف وطني 

229  . 

، وعين الثمن الذي  لشفيع رغبته في األخذ بالشفعة، بأنه إذا أعلن ا ، تطبيقاً ألحكام قانون الشفعة السابق وقد قضت محكمة النقض ( 1) 

،  أسس عليه هذه الرغبة قائال إن هذا المبلغ هو الذي دلت تحرياته على أنه الثمن الحقيقي وهو قيمة ما تساويه العين المبيعة في نظره

ن الحقيقي الذي ثبت لدى محكمة االستئناف . فإذا تبين أن هذا الثمن دون الثم فإن العرض في هذه الحالة يكون مقيداً بالثمن المذكور

، ألن طلب الشفعة  فإن هذا العرض يكون ناقصاً نقصاً ال يجزئ عنه أن يكون الشفيع قد وصف الثمن الذي عينه بأنه الثمن الحقيقي

المكتب الفني مجموعة  2551ابريل سنة  27على أساس ثمن معين ال يفيد بذاته استعداد الطالب لألخذ بثمن أعلى ) نقض مدني 

. ولكن إذا كان المبلغ الذي عرضه الشفيع أقل من الثمن الذي انعقد به  ( 299رقم  192عاماً جزء أول ص  19ألحكام النقض في 

، فإن العرض يكون مع ذلك صحيحاً إذا اظهر الشفيع استعداده لدفع ما يظهر أنه الثمن الحقيقي مع كافة المصروفات الرسمية )  البيع

ابريل سنة  29 – 257رقم  192عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2591ابريل سنة  1ي نقض مدن

 .  ( 255رقم  192نفس المجموعة جزء أول ص  2599مايو سنة  17 – 251رقم  195نفس المجموعة جزء أول ص  2591
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، فإن هذا الذي قرره الحكم ال خطأ فيه  له على الماضي
 (2 )

،  . وقضت أيضاً بان اإليداع في حكم القانون الجديد شرط لقبول الدعوى 

، سواء  من القانون المدني الجديد 551، فال يسري عليها نص المادة  فعت صحيحة وفقا لقانون الشفعة القديمولما كانت الدعوى قد ر

اعتبر هذا الشرط متعلقا باإلجراءات أو متصال بموضوع الحق 
 (1 )

  . 

، كما سنرى  يمدن 1/  559إيداع كل الثمن ولو كان مؤجال ولم يدفع المشتري إال جزءا من فقط : تقضي المادة  – 129
 (9 

)
. فإذا اتفق البائع والمشتري على أن يكون  ، بان الشفيع ال يحق له االنتفاع باألجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إال برضاء البائع 

ين بل يجب ، فإن الشفيع ال يستفيد من هذا التأجيل أو التقسيط الذي راعى فيه البائع اعتبارات خاصة بالمشتر الثمن مؤجال أو مقسطا

، وجب عليه الحصول على رضاء  . فإذا أراد الشفيع أن يستفيد من التأجيل أو التقسيط عليه إيداع الثمن كله قبل رفع دعوى الشفعة

 .  ، بعد ثبوت حقه في الشفعة البائع بذلك

عليه إيداع كل الثمن في ، يجب  ، في حالة ما إذا كان الثمن مؤجر أو مقسطا بالنسبة إلى المشتري فواضح إذن أن الشفيع

.  ، أو دفع جزءاً منه فقط في حالة التقسيط ، حتى لو كان المشتري لم يدفع للبائع شيئاً من الثمن في حالة التأجيل الميعاد القانونين

مة في الميعاد الذي ، فيجب عليه إذن إيداع كل الثمن خزانة المحك ، بدفع كل الثمن فورا للبائع ، كما قدمنا فالشفيع ملزم في الحالتين

 .  عينه القانون

، فإنه  ، فأصبح غير ملزم بدفع كل الثمن فورا للبائع وحتى لو حصل الشفيع مقدما على رضاء البائع بالتأجيل أو بالتقسيط

عينه  ، أن يودع كل الثمن خزانة المحكمة في الميعاد الذي ، من ناحية اإليداع كاجراء ضروري من إجراءات الشفعة يتعين عليه

مدني  1/  5559، يختلف نطاق تطبيقها عن نطاق تطبيق المادة  ، وهي تتكلم عن اإليداع مدني 1/  551. ذلك أن المادة  القانون

. فالنص األخير مقصور على العالقة ما بين الشفيع والبائع بعد أن يثبت حق الشفيع في  الخاصة بميعاد وفاء الشفيع بالثمن للبائع

. أما النص األول فخاص  للبائع بالنسبة إلى الشفيع أن يؤجل الثمن أو يقسطه كما أجله أو قسطه بالنسبة إلى المشتري ، فيجيز الشفعة

،  . وقد جاء النص عاما مطلقا ، وهو ياداع الثمن بإجراء ضروري من إجراءات الشفعة ال بد من القيام به وإال سقط حق الشفيع

. على أن المقصود بالزام الشفيع بإيداع  أن يودع كل الثمن خزانة المحكمة في الميعاد القانوني وأوجب على الشفيع في جميع األحوال

،  ، بل أيضاً ألن إيداع الثمن ، ليس فحسب مراعاة مصلحة البائع حتى يقال إن هذا االلتزام يسقط برضائه كل الثمن خزانة المحكمة

. فإذا  اهر تقييد الشفعة للتوفيق بين رأي القائلين بإلغائها ورأي القائلين بابقائها، مظهر من مظ كما جاء في تقرير لجنة مجلس الشيوخ

، فقد قام باإلجراء الواجب حتى يثبت حقه  أودع الشفيع كل الثمن خزانة المحكمة في الميعاد القانونين على الوجه الذي يتطلبه القانون

، فيحسب الثمن كله أو بعضه من خزانة المحكمة بإذن من  بما اتفق عليه معه. وعند ذلك يستطيع الشفيع أن يلزم البائع  في الشفعة

، ثم يسدده له في األجل المتفق عليه أو باألقساط المتفق عليها  البائع
 (5 )

  

                                                 

 .  251رقم  195عاماً جزء أول ص  19كام النقض في مجموعة المكتب الفني ألح 2591ابريل سنة  29نقض مدني  ( 2) 

 2595مايو سنة  29وانظر أيضاً نقض مدني  – 511ص  19رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595بناير سنة  17نقض مدني  ( 1) 

ة مايو سن 21وقارن استئناف المنصور  – 992فقرة  1وانظر محمد علي عرفة  – 711ص  292رقم  9مجموعة أحكام النقض 

 .  291ص  92رقم  95المحاماة  2599

 .  197أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 

، في  من القانون المدني أن يودع 551، إذ أوجب في الفقرة الثانية من المادة  وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بان الشارع ( 5) 

خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي ،  خالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ إعالن الرغبة في الشفعة

، واذ رتب على عدم إتمام اإليداع في الميعاد المذكور  ، مع مراعاة أن يكون هذا اإليداع قبل رفع الدعوى بالشفعة حصل به البيع

ن الحقيقي في الميعاد المذكور على الوجه المتقدم ، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثم على الوجه المتقدم سقوط حق األخذ بالشفعة

، فقد دل بذلك على أن إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد المذكور وعلى الوجه السابق بيانه هو شرط  سقوط حق األخذ بالشفعة

،  اإلعفاء مخالف لصريح النص. فال يملك البائع اعفاء الشفيع من شرط اوجبه القانون ألنه فضال عن أن هذا  لقبول دعوى الشفعة

، وإنما وضع لمصلحة من يكون له الحق في الثمن المودع كله أو بعضه عند ما  فإن الشرط المذكور لم يتقرر لمصلحة البائع وحده

لم  ، سواء أكان صاحب هذا الحق هو المشتري الذي عجل كل الثمن أو بعضه للبائع أم هو البائع الذي يثبت حق الشفعة بحكم نهائي

 559، وبين ما نص عليه في المادة  . وال تعارض بين اشتراط القانون هذا اإليداع لقبول دعوى الشفعة يستوف الثمن كله أو بعضه

. ذلك أن هذا النص األخير إنما ورد بصدد  من أنه الحق للشفيع االنتفاع باألجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إال برضاء البائع

، فيكون له في هذه  ، ويصبح الثمن من حق البائع وحده ة أي بعد أن يثبت حق الشفيع في الشفعة رضاء أو قضاءبيان آثار الشفع
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 ملحقات الثمن  – 214

ودع مع الثمن ملحقاته ؟ ، فهل يجب عليه أيضاً أن ي : رأينا فيما تقدم أن الشفيع يجب عليه أن يوجع كل الثمن خزانة المحكمة

، وقد  وملحقات الثمن قد تكون رسمية كرسوم توثيق عقد البيع المشفوع فيه ورسوم تسجيله ورسوم استخراج الشهادات العقارية

 .  تكون غير رسمية كالسمسرة وأتعاب المحاماة ومصروفات معاينة العقار المشفوع فيه

. فلم نذكر ملحقات  "كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع  "، إال إيداع  اع، في شأن اإليد مدني 1/  551لم نذكر المادة 

، في شأن البيانات التي يجب  . فقد ذكر ، لما فاته ذكر ذلك ، رسمية أو غير رسمية ، ولو أراد الشارع أن تودع ملحقات الثمن الثمن

بيان  "، أن من هذه البيانات  مدني ( 552المشتري للشفيع ) م أن يشتمل عليها اإلنذار الرسمي بوقوع البيع الموجه من البائع أو 

، لما اغفل  . فالو أراد أن يودع مع الثمن ملحقاته ، بل لم يغفل تحديد نوعها ، فلم يغفل المصروفات "الثمن والمصروفات الرسمية 

. وقد اكتفى المشرع بإيداع كل  الرسمي ، ولنص عليها نصا صريحا كما فعل في البيانات واجب ذكرها في اإلنذار ذكر الملحقات

. وقد كان  ، إذ قد ال يتيسر حساب الملحقات على وجه التحقيق ألول وهلة وبخاصة غير الرسمية منها الثمن دون إيداع الملحقات

ث الثمن إلى كل ، فرفع ثل "ثلث الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع  "مدني يكتفي بإيداع  1/  551المشروع التمهيدي لنص المادة 

. وهذا يدل على أنه لم يكن المقصود أن يودع الشفيع خزانة المحكمة كل ما يستحق في ذمته لقاء األخذ  الثمن في المراحل التالية

، بل يودع مبلغا يكفي للداللة على جدية طلبه وعلى أنه ال يقصد المساومة والمضاربة بطلبه الشفعة  بالشفعة
 (2 )

ع . وإذا كان المشر 

الثمن  "كل  "، وإنما أريد أن يشمل اإليداع  ، فليس المقصود من هذا التعبير أن يتضمن الثمن ملحقاته "كل الثمن  "قد أوجب إيداع 

، وتكون هذه  . فالشفيع إذن ال يلتزم بإيداع ملحقات الثمن كما سبق القول "ثلثه  "بعد أن كان ال يشمل في المشروع التمهيدي إال 

، وعلى المشتري أن يقدم ما يثبته مفردات هذه الملحقات وانه صرفها  من المشتري للشفيع في أثناء نظر دعوى الشفعةمحل مطالبة 

 .  جميعا حتى يقضى له بها على الشفيع

وهذا هو الرأي الذي استقر عليه الفقه في مصر 
 (1 )

، كما أخذت به محكمة النقض بعد أن كانت قد قضت بعكسه  
 (9 )

. فقد  

انتهت محكمة النقض في قضائها األخير إلى أن تقرر أن الشارع تعمد في القانون الجديد إغفال ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه اكتفاء 

، فال ينسحب إلى ملحقات الثمن  ، مما يتعين معه أعمال هذا القيد في أضيق الحدود منه بتقييد حق الشفعة بإيداع الثمن الحقيقي فحسب

، فأورد ذكرها في  . ويؤيد هذا النظر أن المشرع في التقنين الجديد لم يكن يغيب عنه أمر الملحقات بها تكليف في القانون التي لم يرد

                                                                                                                                                                    

، تخويل البائع حق اإلعفاء  ، استناداً إلى هذا النص . ومن ثم ال يجوز الحالة أن يمنح الشفيع في الوفاء به األجل الممنوح للمشتري

.  ( 991ص  99رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  92الشفعة ) نقض مدني من شرط أوجبه القانون لقبول دعوى 

وانظر محمد  – 2922ص  255رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  1وانظر أيضاً في هذا المعنى نقض مدني 

وقارن شبين الكوم  – 957ص  251منصور مصطفى منصور فقرة  - 959ص  – 995ص  927وفقرة  999فقرة  1علي عرفة 

 .  2291ص  571رقم  99المحاماة  2591الكلية أول يناير سنة 

 .  2هامش  155أنظر آنفاً ص  ( 2) 

منصور  - 912عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 599عبد المنعم البدراوي فقرة  - 991 – 999ص  155فقرة  1محمد علي عرفية  ( 1) 

 9وانظر عكس ذلك وأنه يجب إيداع الملحقات مع الثمن محمد كامل مرسي  – 999ص  – 955ص  251مصطفى منصور فقرة 

 .  511فقرة 

، أن الشفيع إذا لم يقم بإيداع الملحقات مع  ، ألسبابه السائغة التي تتفق مع شروط البيع إذ كانت قد قضت بأنه متى كان الحكم قد قرر ( 9) 

، فإن هذا الذي قرره الحكم يكون  ه شيء عن هذه الملحقات وال عن مقدارهاثمن العقار المشفوع فيه لم يكن قد وصل إلى علم

مجموعة أحكام  2591مايو سنة  21، ويكون للشفيع عذره في عدم إيداع الملحقات مع الثمن ) نقض مدني  صحيحاً في القانون

، فإنه يجب عليه  لمه مقدار المحلقات، إذا كان قد وصل إلى ع . ويستخلص من هذا الحكم أن الشفيع ( 191ص  79رقم  1النقض 

. وقد عدلت  15ص  95رقم  95المحاماة  2592مارس سنة  17. وانظر أيضاً في هذا المعنى سوهاج الكلية  إيداعها مع الثمن

 .  ، بأن الشفيع ال يلتزم بإيداع الملحقات مع الثمن ، كما نرى في المتن محكمة النقض عن قضائها هذا إلى عكسه فقضت

، بان عرض ملحقات الثمن ال يكون واجباً على الشفيع إال إذا كان عالماً  ، تطبيقاً ألحكام قانون الشفعة السابق وكانت محكمة النقض تقضي

 2599، فإن حقه في الشفعة ال يسقط إال بإثبات هذا العلم وإغفاله إبداء الرغبة في االلتزام بها ) نقض مدني ( نوفمبر سنة  وجودها

نفس المجموعة جزء  2599فبراير سنة  25 – 219رقم  199عاماً جزء أول ص  19المكتب الفني األحكام النقض في  مجموعة

 .  ( 2921ص  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  19 – 211رقم  195أول ص 
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، ومنها بيان الثمن  مدني التي حددت البيانات التي يشتمل عليها اإلنذار الرسمي الذي يوجه إلى الشفيع إلعالنه بالبيع 559المادة 

، نص في المادة  ولما أراد الشارع أن يقرر القاعدة التي انتهجها في التقنين الجديد في خصوص اإليداع . والمصروفات الرسمية

، مما يقطع في الداللة على أنه ال يوجب إيداع ملحقات الثمن  ، فذكر الثمن وحده دون الملحقات التالية على ما يجب إيداعه 551
 (2 

)
  . 

 والتعويض عن البناء والغراس  المصروفات الضرورية والنافعة – 215

،  : وسنرى أن الشفيع يجب أن يرد للمشتري ما أنفقه على العقار المشفوع فيه من مصروفات ضرورية ومصروفات نافعة

. كذلك يجب عليه أن يعوض المشتري عما أحدثه هذا في العقار  وذلك طبقاً للقواعد التي قررها القانون في شأن هذه المصروفات

، وسيجئ بيانها تفصيال فيما  مدني 551، وهذا طبقا لقواعد خاصة بالشفعة قررها القانون في المادة  فيه ومن بناء وغراسالمشفوع 

 .  يلي

، فهو من باب أولى غير ملزم بإيداع ما يستحق في  وإذا كان الشفيع غير ملزم بإيداع ملحقات الثمن خزانة المحكمة مع الثمن

، لنفس االعتبارات التي قدمناها في ملحقات الثمن  فات الضرورية والنافعة وبسبب البناء والعراسذمته للمشتري بسبب المصرو

، ويقضي له بها  خاصة يتقدم بها المشتري في دعوى الشفعة $ 117$ ويكون ما يستحق في ذمته بسبب كل ذلك موضوع مطالبة 

على الشفيع إذا هو اثبتها طبقا للقواعد المقررة قانونا 
 (1 )

  . 

 الجزاء المترتب على عدم إيداع الثمن في الميعاد القانونين  – 216

: رأينا 
 (9 )

، بعد أن قررت وجوب إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع خزانة المحكمة  مدني 1/  551أن المادة  

فإن لم يتم اإليداع في هذا الميعاد على  "يأتي :  الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه في ميعاد معين حددته نصت في أخرها على ما

. فالنص صريح إذن في أن جزاء إخالل الشفيع بالتزامه من إيداع كل الثمن الحقيقي خزانة  "، سقط حق األخذ بالشفعة  الوجه المتقدم

 .  المحكمة في الميعاد القانونين هو سقوط حقه في الشفعة

، بل إن للمحكمة أن  بسقوط حق الشفعة لهذا السبب في أية حالة كانت عليها الدعوى ويستطيع المشتري أو البائع أن يدفع

، فللمحكمة أن تقضي بسقوط  . وقد قدمنا أن سقوط الشفعة بسبب انقضاء مواعيدها هو من النظام العام تقضي بذلك من تلقاء نفسها

نزل صاحب الحق صراحة عن التمسك بالسقوط  ، وحتى لو الشفعة من تلقاء نفسها وفي أية حالة كانت عليها الدعوى
 (5 )

. وقد  

، بان للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع في األخذ بالشفعة إذا لم  ، في خصوص إيداع الثمن قضت محكمة النقض

مدني  551يقم بإيداع الثمن في الميعاد المحدد في المادة 
 (9 )

  . 

، فإنه يترتب على  ي من تلقاء نفسها بسقوط حق الشفيع لعدم إيداع الثمن في الميعاد المحددوما دام يجوز للمحكمة أن تقض

 .  ، بل أيضاً أمام محكمة النقض ، ال فحسب أمام محكمة االستئناف ذلك أنه يجوز إيداء الدفع بسقوط الشفعة لهذا السبب ألول مرة

 رفع دعوى الشفعة وصدور حكم بثبوت الحق فيها  - 2

 نص قانوني  – 217

 مدني على ما يأتي :  559: تنص المادة 

                                                 

 .  117ص  52رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  12نقض مدني  ( 2) 

 .  511فقرة  9ي هذا المعنى محمد كامل مرسي أنظر ف ( 1) 

 .  195أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  1هامش  155أنظر آنفاً ص  ( 5) 

 .  991ص  99رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  92نقض مدني  ( 9) 
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. ويكون كل ذلك فى  وتقيد بالجدول ، ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار " 

فى الدعوى على وجه السرعة  ويحكم . وإال سقط الحق فيها ، ميعاد ثالثين يوما من تاريخ االعالن المنصوص عليه فى المادة السابقة

" 
 (2 )

 .  

 21و  29ويقابل النص في قانون الشفعة السابق المادتين 
 (1 )

  . 

وفي  – 551وفي التقنين المدني الليبي م  –ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري ال مقابل 

 157و م  1/  151ون الملكية العقارية اللبناني م وفي قان – 2295التقنين المدني العراقي م 
 (9 )

  . 

                                                 

ترفع دعوى الشفعة على البائع  - 2 "ي : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلت 2952تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

المنصوص عليه فى اإلعالن ، وتقيد بالجدول فى ميعاد ثالثين يوما من تاريخ  والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار

دخل تعديل لفظي على . وفي لجنة المراجعة أ "يها دائماً على وجه االستعجال ويحكم ف - 1.  وإال سقط الحق فيها ، المادة السابقة

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن  - 2 "، فأصبح يجري على الوجه اآلتي :  النص يجعل معناه أوضح

 المنصوص عليه فى المادة السابقة وإالاإلعالن ، ويكون كل ذلك فى ميعاد ثالثين يوما من تاريخ  وتقيد بالجدول ، فى دائرتها العقار

في  2921. ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم  "االستعجال  ويحكم فى الدعوى على وجه - 1.  سقط الحق فيها

، أدخل تعديل على النص يقضي بصرف النظر عن إيداع الثمن خزانة المحكمة  . وفي لجنة الشؤون التشريعية المشروع النهائي

. وال يعقب هذا العرض إيداع حتى ال يتعطل المال عن  رضاً حقيقياً لضمان جدية الدعوىواالستعاضة عن اإليداع بعرض الثمن ع

. ورأت اللجنة إني كون هذا  ، وإال عاد المال إلى الشفيع بعد هذا العرض الحقيي ، إذا شاء قبض الثمن ، فالمشتري وشأنه االستغالل

، حتى يتسع الوقت للشفيع في تدبير المبلغ وفي الكشف  األخذ بالشفعةالعرض عند إعالن عريضة الدعوى ال عند إعالن الرغبة في 

. وعلى ذلك عدلت اللجنة  عن العقار المشفوع فيه لمعرفة ما إذا كانت هناك حققو عينية تثقله فتخصم من الثمن الذي يدفعه الشفيع

،  وتقيد بالجدول ، محكمة الكائن فى دائرتها العقارترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام ال - 2 "النص على الوجه اآلتي : 

، مخصوماً منه قيمة ما قد يكون العقار المشفوع فيه  ويجب أن تكون عريضة الدعوى مصحوبة بالثمن الحقيقي الذي حصل به البيع

، وإال سقط  المادة السابقة . ويكون كل ذلك في ميعاد ثالثين يوماً من تاريخ اإلعالن المنصوص عليه في مثقال به من حقوق عينية

) أنظر  2929. ووافق مجلس النواب على هذا النص تحت رقم  "ويحكم في الدعوى على وجه االستعجال  – 1.  الحق في الدعوى

، تقرر الرجوع إلى فكرة إيداع الثمن بدال من عرضه عند إعالن  . وفي لجنة مجلس الشيوخ هامش ( 155ما سبق بيانه آنفاً ص 

، مع  وعلى ذلك وافقت اللجنة على النص كما ورد في المشروع النهائي ال كما ورد من مجلس النواب –دعوى الشفعة عريضة 

تمشياً مع تعبير تقنين  "على وجه االستعجال  "بعبارة  "على وجه السرعة  "، واستبدال عبارة  إدماج الفقرة الثانية في الفقرة األولى

. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما  ، مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 559رقم  ، تحت فأصبح النص –المرافعات 

 .  ( 515ص  – 519ص  1عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

في ميعاد ثالثين يوماً في : ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن بدائرتها العقار  29قانون الشفعة السابق م  ( 1) 

 .  ، وإال سقط الحق فيها من تاريخ اإلعالن المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة

 .  : ويحكم فيها دائماً على وجه السرعة 21م 

ضاً في نفس الميعاد ، فيما عدا أن التقنين المدني الجديد أوجب قيد دعوى الشفعة أي ) والتقنين المدني الجديد يتفق مع قانون الشفعة السابق

 .  لذي أوجب فيه رفع الدعوى (

 التقنينات المدنية العربية األخرى :  ( 9) 

  . ال مقابل التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 551التقنين المدني الليبي م 

يجب على الشفيع أن يرفع دعوى الشفعة على كل من البائع والمشتري خالل ثالثين يوماً من تاريخ  – 2:  2295م  التقنين المدني العراقي

 .  وتعتبر دعوى الشفعة من الدعاوى المستعجلة – 1.  ، وإال سقط حقه إعالن رغبته

 .  نفس ميعاد رفع الدعوى ( ، إال أنه لم يذكر أن قيد الدعوى يجب أن يتم أيضاً في ) ويوافق التقنين العراقي التقنين المصري

، بعد إضافة مهلة  : وعلى الشفيع أن يطالب بحق الشفعة أثناء األيام العشرة التي تلى التبليغ 1/  151قانون الملكية العقارية اللبناني م 

د مضي سنة من تاريخ : إذا لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقة يسقط حق الشفعة بع 157. م  ، تحت طائلة السقوط المسافة
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( المحكمة المختصة بنظر دعوى  1. )  ( الخصوم في دعوى الشفعة 2والنص سالف الذكر يقتضي بحث المسائل اآلتية : ) 

( الخصوم في  9. )  السرعة( الحكم في دعوى الشفعة على وجه  5. )  ( رفع دعوى الشفعة وقيدها في ميعاد معين 9. )  الشفعة

 .  ( الحكم النهائي بثبوت الحق في الشفعة وتسجيله 1. )  استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة وفي الطعن فيه بالنقض

  الخصوم في دعوى الشفعة – 218

، المدعى في دعوى الشفعة هو الشفيع 
 (2 )

رف ال من أعمال ، هو عمل من أعمال التص . وقد قدمنا أن األخذ بالشفعة 

، جاز له وحده أن  ، أي بالغا سن الرشد غير محجور عليه . فإذا كان كامل األهلية ، ولذلك يشترط في الشفيع أهلية التصرف اإلدارة

، فالوكالة العامة ال تكفي ألنها تقتصر على  . وله أن يوكل في رفعها غيره بشرط أن تكون الوكالة وكالة خاصة يرفع دعوى الشفعة

عمال اإلدارة دون أعمال التصرف أ
 (1 )

، فوليه أو وصيه هو الذي يرفع دعوى  . أما إذا كان الشفيع قاصرا أو محجورا عليه 

، بإذن من المحكمة أو بغير إذن على التفصيل الذي قدمناه عند الكالم في أهلية الشفيع  الشفعة
 (9 )

  . 

، فرفع الدعوى على المشتري وحده أو على البائع وحده ال  لبائعوالمدعى عليه في دعوى الشفعة هو كل من المشتري وا

الشفعة ترفع على ، فكانت دعوى  . وقد كان التقنين المدني السابق يجعل المدعى عليه في دعوى الشفعة هو المشترى وحده يكفي

المشتري دون البائع 
 (5 )

، فيجعالن المدعى عليه في دعوى الشفعة هو  الجديد، ومن بعده التقنين المدني  . أما قانون الشفعة السابقة 

، وال بد أن ترفع الدعوى على كليهما  كل من المشتري والبائع
 (9 )

. والسبب في ذلك أن ثبوت الحق في الشفعة يترتب عليه أن يحل  

                                                                                                                                                                    

وإن المدة المذكورة في هذه المادة وفي المادة  –. وتسري هذه المدة بحق فاقدي األهلية والغائبين  تسجيل العقد في السجل العقاري

 .  السابقة ال تنقطع إال بإقامة الدعوى بطلب الشفعة أمام محكمة محل وجود العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد

. ويشترط أن ترفع دعوى  2هامش  117التقنين اللبناني ال يشترط إبداء الرغبة في األخذ بالشفعة قبل رفع دعوى الشفعة : أنظر آنفاً ص ) و

. فإذا لم يحصل هذا  في خالل عشرة أيام من تبليغ المشتري للشفيع تسجيل عقد البيع المشفوع فيه –دون أن يتكلم عن قيدها  –الشفعة 

 .  ففي خالل سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري (،  التبليغ

، إذا كان طلب األخذ بالشفعة قد  ، ولو نزل أحدهم لآلخرين ، قبلت الدعوى المرفوعة منهم جميعاً بصحيفة واحدة وإذا تعدد الشفعاء ( 2) 

 .  ( 999ص  57م  2591يونيه سنة  5لط حصل منهم جميعاً في إعالن واحد وففي ميعاد الخمسة العشر يوماً ) استئناف مخت

، وأجاز الموكل  ، وأخذ الوكيل بالشفعة نيابة عن موكله فإذا كانت الوكالة وكالة عامة – 579ص  911عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 1) 

 292رقم  1المحاماة  2511فبرير سنة  1، إذا االجازة الالحقة كالوكالة السابقة ) استئناف وطني  ، صح األخذ بالشفعة هذا العمل

 .  ( 921ص 

 .  599ص  592فقرة  9محمد كامل مرسي  - 21ص  1الحقوق  2751فبراير سنة  29قارن مصر 

، فظهر أن العقار الذي يشفع به مملوك لالقصر المشمول  وإذا طلب الولي أو الوصي الشفعة لنفسه باألصالة – 259أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

، بل ال بد من طلب جديد باسم المحجور يقدم في  ، فال يصلح طلبه الشفعة لنفسه طلباً للشفعة نيابة عن محجوره بواليته أو وصايته

.  ( 591فقرة  9محمد كامل مرسي  – 911ص  2257رقم  15المحاماة  2559ديسمبر سنة  11الميعاد القانوني ) استئناف مصر 

،  ، وكان المحجور شفيعاً في العقار المبيع أو العقار المشتري اشترى لنفسه عقاراً  وإذا باع الولي أو الوصي عقاراً مملوكاً له أو

المجموعة  2591ديسمبر سنة  25( ينوب عنه في األخذ بالشفعة ) طنطا الكلية  ad hocفالمحكمة تعين للمحجور وصياً خاصاً ) 

 .  ( 592ص  599فقرة  9محمد كامل مرسي  - 92ص  21رقم  7الرسمية 

 .  197ص  9م  2759ابريل سنة  11 – 191ص  9م  2752مارس سنة  22استئناف مختلط  ( 5) 

، سواء ف ياول درجة أو في  وقد قضت محكمة النقض بأنه ال بد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والبائع والمشتري ( 9) 

. فإن رفعها ايهم في أية  هو الشفيع أو المشتري أو البائع، وسواء كان رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم  االستئناف أو في النقض

، وال  ، إذ ال حكم إال في دعوى ، قضت محكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، ولم يخاصم أحد صاحبيه مرحلة من مراحلها تلك

 112رقم  9مجموعة عمر  2557فبراير سنة  25تقبل الدعوى إذا لم يعلن فيها جميع الخصوصم الواجب اختصامهم ) نقض مدني 

مجموعة عمر  2559أكتوبر سنة  12 – 715ص  175رقم  2مجموعة عمر  2599يونية سنة  1. وانظر نقض مدني  ( 959ص 

رقم  9مجموعة عمر  2555يونية سنة  1 – 191ص  995رقم  5مجموعة عمر  2557نوفمبر سنة  5 – 199ص  19رقم  5

رقم  19المحاماة  2591فبراير سنة  17 – 155ص  57رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  27 – 171ص  517

مجموعة أحكام  2599مايو سنة  21 – 2992ص  295رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  7 – 2521ص  111
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كون هذان معاً طرفا سواء في توجيه ، في ، فأثر الشفعة إذن يمتد إلى كل من المشتري والبائع الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع

إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة إليهما أو في رفع دعوى الشفعة عليهما 
 (2 )

. وما دام الشفيع يحل محل المشتري في جميع حقوقه  

الذي حل محل ، وما دامت حقوق البائع قبل المشتري تسقط وال يستطيع البائع أن يطالب بها إال الشفيع  والتزاماته نحو البائع

، فإنه يخلص من كل ذلك أن الحكم  ، وما دام الشفيع يصبح هو الدائن للبائع بضمان االستحقاق وبضمان العيوب الخفية المشتري

بثبوت الشفعة هو حكم يمس البائع بقدر ما يمس المشتري 
 (1 )

. وعلى ذلك ال بد من رفع الدعوى على كل من المشتري والبائع في  

، وإال سقط حق الشفيع في الشفعة  نونيالميعاد القا
 (9 )

، وعلى اآلخر بعد  . فإذا رفعت الدعوى على أحدهما في الميعاد القانوني 

انقضاء الميعاد القانوني لم تصح الدعوى 
 (5 )

. ولكن إذا رفع الشفيع الدعوى على بعض بائعي العقار في الميعاد القانوني وهو ال  

رفع الدعوى على البائعين اآلخرين بمجرد علمه بهم ولو كان ذلك بعد انقضاء الميعاد القانوني ، جاز له  يعلم بوجود غيرهم
 (9 )

  .

،  ويجب على الشفيع أن يختصم جميع البائعين وجميع المشترين الذين وردت أسماؤهم في اإلنذار الرسمي الموجه إليه بوقوع البيع

. فالطعن بالصورية ال يمنع من  صورية يراد بها التحايل على منع الشفعةحتى لو كان يتمسك بان عقود بعض المشترين عقود 

، وفي هذه الدعوى يطعن في العقد بالصورية فيكون الحكم حجة على هذا  اختصام المشتري المطعون في عقده في دعوى الشفعة

المشتري إذ قد أدخل خصما في الدعوى 
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 2591مايو سنة  27 – 979ص  212قم ر 21المحاماة  2599أكتوبر سنة  15استئناف مصر  – 2291ص  299رقم  1النقض 

 .  915ص  277رقم  27المحاماة  2591يونيه سنة  29أسيوط الكلية  – 251رقم  97المجموعة الرسمية 

 .  115أنظر آنفاً ص  ( 2) 

 .  921ص  – 922ص  991فقرة  1محمد علي عرفة  – 599ص  595فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 1) 

، ثم رفع المشتري دعوى  وإذا صدر حكم بثبوت الشفعة – 97ص  91رقم  22المحاماة  599 2 سنةمايو  12استئناف مصر  ( 9) 

، اكتفى كذلك  . وإذا طعن الشفيع بالنقض في الحكم الصادر بسقوط حكم الشفعة ، فيكفي أن يختصم فيها الشفيع بسقوط هذا الحكم

، وال يمتد ذلك إلى دعوى  نما يكون ضرورياً في دعوى الشفعة ذاتها. وذلك أن اختصام كل من البائع والمشتري إ باختصام المشتري

 .  ( 111ص  95رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512مارس سنة  99سقوط حكم الشفعة ) نقض مدني 

) ويشير إلى حكم  591فقرة  9محمد كامل مرسي  – 251رقم  97المجموعة الرسمية  591 2 مايو سنة 27استئناف مصر  ( 5) 

وإذا تعمد البائع  – 595ص  157رقم  5المحاماة  2517يناير سنة  27أسيوط الكلية  –(  559 2 فبراير سنة 1تئناف مصر في اس

، ال يجوز أن يستفيد من تضليله )  ، فليس له أن يدفع بعدم قبول دعوى الشفعة ألنها لم ترفع على المشتري تجهيل اسم المشتري

ص  291رقم  1المحاماة  2519يونيه سنة  11 – 97ص  29رقم  5المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  15استئناف وطني 

259 )  . 

، وكانت  وإذا بيع عقار على الشيوع لشخصين – 121ص  292رقم  1المجموعة الرسمية  2599ابريل سنة  1استئناف وطني  ( 9) 

،  ، لم تكن الدعوى صحيحة إال إذا رفعت في الميعاد القانوني على كل من المشتريين شفعة ال يمكن استعمالها إال في العقار جميعهال

. أما  ( 911ص  21م  2599يونيه سنة  1فإذا رفعت على أحدهما دون اآلخر سقط حق الشفيع بالنسبة إلى الكل ) استئناف مختلط 

، فإن دعوى الشفعة المرفوعة على بعض  ، واشتراها عدة أشخاص حصصاً مفرزة ة أرض قابلة للقسمةإذا كان محل الشفعة قطع

م  2591ابريل سنة  1، ال يكون لها تأثير بالنسبة إلى باقي المشترين ) استئناف مختلط  ، ولو أشارت إلى األرض جميعها المشترين

فإذا طعن في الحكم الصادر  –جب اختصام هؤالء الورثة جميعاً ، و . وإذا توفى أحد الخصوصم عن عدة ورثة ( 197ص  25

ابريل سنة  21، فإن الطعن يكون غير مقبول شكال ) نقض مدني  لمصلحة الشفيع أحد ورثة البائع أو المشتري دون باقي الورثة

 .  ( 2219ص  272رقم  9مجموعة أحكام النقض  2511يونيه سنة  9 – 599ص  275رقم  95المحاماة  2591

، وكان  وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الشفيع قد اغفل توجيه الدعوى إلى أحد المشترين على الشيوع محتجا بصورية عقده ( 1) 

، وأقام قضاءه على أن  الحكم قد اغفل دفع المشتري اآلخر بوجوب توجيه هذا الطعن إلى شريكه غير المختصم في دعوى الشفعة

. إذ كان يتعين  ، فإن هذا الحكم يكون باطال ي عقد الشراء المسجل لم يقصد به إال االحتيال لمنع األخذ بالشفعةإدخال هذا المشتري ف

عن المحكمة لكي يستقيم قضاؤها وقف الفصل في دعوى الشفعة حتى يستصدر الشفيع حكماً نهائياً في مواجهة جميع أطراف 

مجموعة أحكام  2592يناير سنة  7، بصورية عقد هذا األخير ) نقض مدني  ها، ومن بينهم المشتري الذي لم يختصم في الخصومة

مايو  29 – 999ص  191. رقم  5مجموعة عمر  2559. وانظر أيضاً نقض مدني أول فبراير سنة  ( 155ص  57رقم  1النقض 

 .  999فقرة  1محمد علي عرفة  – 755ص  299رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592سنة 
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 المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة  – 219

: رأينا 
 (2 )

ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها  "مدني تنص على أن  559أن المادة  

وذلك ألن دعوى ،  . فالمحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة هي إذن المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه ".  . . . العقار

. وقد نصت المادة  الشفعة هي دعوى عينية إذ يطالب فيها الشفيع بملكية العقار المشفوع فيه بسبب من أسباب كسب الملكية هو الشفعة

، فقد كان هناك رأي يذهب إلى أن دعوى الشفعة هي دعوى  مدني المشار إليها صراحة على اختصاص محكمة العقار 559

، فأراد المشرع أن يحسم الخالف في هذه المسألة بان  صاص المحكمة الكائن في دائرتها موطن المدعى عليهشخصية فتكون من اخت

ينص صراحة على اختصاص محكمة العقار ليدل على أن دعوى الشفعة دعوى عينية عقارية 
 (1 )

  . 

ختصة هي المحكمة الكلية أو ، فمحكمة العقار الم . أما من حيث االختصاص النوعي هذا من حيث االختصاص المحلي

، فالمحكمة الكلية  . فإذا كان هذا المقدار يزيد علىمائتين وخمسين جنيها المحكمة الجزئية تبعا لمقدار الثمن الوارد ذكره في عقد البيع

ن مقدار الثمن . وإذا كا ، ويكون الحكم الصادر في االستئناف قابال للنقض ، ويكون حكمها دائما قابال لالستئناف هي المختصة

، ويكون حكمها انتهائيا إذا لم يجاوز مقدار  ، فالمحكمة الجزئية هي المختصة المذكور في عقد البيع ال يجاوز مائتين وخمسين جنيها

، فإن جاوز هذا المبلغ كان الحكم قابال لالستئناف ولكن الحكم الصادر في االستئناف ال يكون قابال للنقض  الثمن خمسين جنيها
 (9 )

  .

، وكان الشفيع يعتقد أن الثمن  جنيه مثال 999. فإذا كان هذا الثمن  ، بالثمن المذكور في العقد ، كما أسلفنا والعبرة فيما قدمناه هي

، وهذه المحكمة هي التي تفصل في مقدار  ، وجب عليه مع ذلك أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الكلية جنيها فقط 199الحقيقي هي 

الثمن الحقيقي 
 (5 )

، فيكون الثمن المذكور في العقد أقل من الثمن الحقيقي للتخفف مثال من  . وقد يكون األمر على العكس من ذلك 

. فإذا اثبت  كمة الجزئية، وجب على الشفيع أن يرفع الدعوى أمام المح جنيها مثال 199. فإذا ذكر في العقد أن الثمن  رسوم التسجيل

، وفقا للرأي الذي نقول به ونأخذ بعكسه محكمة النقض وفريق من الفقهاء  المشتري أو البائع
 (9 )

جنيها  999، أن الثمن الحقيقي هو  

أن تحكم  ، وجاز لها ، وأمرت بالحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة الكلية المختصة ، قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها مثال

، وتلتزم المحكمة الكلية  بغرامة ال تجاوز عشرة جنيهات تمنح كلها أو بعضها للشفيع مع عدم اإلخالل بحقه في طلب التضمينات

المحال إليها الدعوى بنظرها 
 (1 )

  . 

قوط حق الشفعة ، فإنه مع ذلك يقطع مدة الثالثين يوما المقررة لس وإذا رفع الشفيع دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة

هذا الحكم مدة ثالثين يوما ، فللشفيع بعد صدور  . فإذا قضت المحكمة التي رفعت إليها الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها بانقضائها

. وقد كان هذا هو ما جرى عليه القضاء في عهد التقنين المدني السابق  جديدة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة
 (1 )

، فأولى أن  

                                                 

 .  121ر آنفاً فقرة أنظ ( 2) 

، إذ اعترض أحد أعضاء اللجنة  وقد جرت مناقشة في هذا الصدد في لجنة مجلس الشيوع وقت نظر مشروع التقنين المدني أمامها ( 1) 

 ". فأجيب على هذا االعتراض  "اقحام بعض قواعد المرافعات  "، فقد رأي في ذلك  على ورود اختصاص محكمة العقار في النص

أنه يحسن دفعاً للشبهة  ". وأضيف إلى ذلك  "، فهو وإجراءاته من صميم القانون المنشيء لهذا الحق  بأنه حيث ينشيء القانون حقاً 

ينزل  ". فأعلن العضو المعترض عند ذلك أنه  "في هل دعوى الشفعة شخصية أو عقارية عدم رفع حكم المرافعات الوارد في المادة 

 .  ( 515ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "جة عن اعتراضه لهذه الح

 .  مرافعات 59أنظر في ذلك م  ( 9) 

 .  599فقرة  9محمد كامل مرسي  - 271ص  15رقم  19الحقوق  2599فبراير سنة  19عابدين  ( 5) 

 .  921أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  2511لسنة  299مرافعات المعدلة بالقانون رقم  299أنظر المادة  ( 1) 

 – 251ص  59رقم  9المحاماة  2519ديسمبر سنة  1 – 299ص  71رقم  9االستقالل  2599ديسمبر سنة  11استئناف وطني  ( 1) 

ص  551رقم  21المحاماة  2591يناير سنة  9استئناف مصر  – 212ص  51رقم  11المجموعة الرسمية  2515مارس سنة  92

 9محمد كامل مرسي  - 172ص  19م  2529ابريل سنة  9 – 191ص  19م  2522مارس سنة  19استئناف مختلط  – 717

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا رفعت دعوى الشفعة في خالل  – 927ص  991فقرة  1محمد علي عرفة  - 595فقرة 

الدعوى عن اختصاصها ، ثم حكم بعدم االختصاص لطروء ما أخرج  الثالثين يوما أما محكمة كانت مختصة في األصل وقت رفعها

، كان للشفيع  ) دخول خصم جديد في الدعوى قال أنه اشترى العقار من المشتري األول بثمن يجاوز نصاب القاضي الجزئي (
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، هو المادة  ن هذا هو الحكم أيضاً في عهد التقنين المدني الجديد وقد تضمن نصا صريحا كان التقنين المدني السابق خاليا منهيكو

، ويقاس على  ".  . . ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة " "مدني وتنص على أن  979

. وتسري مدة الثالثين يوما الجديدة من وقت صدور حكم المحكمة بعدم االختصاص ) ال من  مدة السقوط انقطاع مدة التقادم انقطاع

، فيتولد بهذا االستئناف  ، إال إذا استأنف الشفيع الحكم بعدم االختصاص في خالل المدة المحددة لالستئناف وقت إعالن هذا الحكم (

، وجب على  ، فإذا كان مؤيدا لعدم االختصاص ى بعد صدور الحكم في االستئناف. ويظل االنقطاع قائما حت سبب جديد لالنقطاع

الشفيع عندئذ أن يرفع دعوى الشفعة من جديد أمام المحكمة المختصة في خالل ثالثين يوما من تاريخ هذا الحكم النهائي 
 (2 )

  . 

 رفع الدعوى وقيدها في الميعاد القانوني – 211

، كما رأينا  مدني 559: تقول المادة  
 (1 )

. ويكون كل ذلك في ميعاد ثالثين  . وتقيد بالجدول . . . ترفع دعوى الشفعة "،  

. ونرى  ".  . . ، وإال سقط الحق فيها يوما من تاريخ اإلعالن المنصوص عليه في المادة السابقة ) إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة (

، وهو ثالثون يوما من إعالن الشفيع لكل من البائع والمشتري رغبته في  شفعة وقيدهامن ذلك أن هناك ميعادا معينا لرفع دعوى ال

األخذ بالشفعة 
 (9 )

 .  ، منذ قانون الشفعة السابق ، التي تعتبر من أهم مسائل الشفعة . ويحسن أن نستعرض تطور هذه المسألة 

عوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن ترفع د "من قانون الشفعة السابق تنص على أن  29فقد كانت المادة 

بدائرتها العقار في ميعاد ثالثين يوما من تاريخ اإلعالن المنصوص عنه في المادة الرابعة عشرة ) إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة 

 "، وإال سقط الحق فيها  (
 (5 )

يوماً من تاريخ إعالن الرغبة في األخذ  . فكان هذا النص يقضي برفع دعوى الشفعة في ميعاد ثالثين 

، ولم يكن هناك ميعاد لقيد الدعوى بعد رفعها  بالشفعة
 (9 )

، إذا أراد المضاربة واستغالل حقه في طلب  . فكان الشفيع يستطيع 

                                                                                                                                                                    

، وال يقبل من المشفوع منه الدفع بان دعوى الشفعة رفعت بعد انقضاء الثالثين يوماً ) استئناف  تجديدها أمام المحكمة المختصة

 .  ( 259ص  291رقم  1المحاماة  519 2 يه سنةيون 11مصر 

 172ص  19م  2529ابريل سنة  9استئناف مختلط  252ص  21رقم  9مجموعة أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  9نقض مدني  ( 2) 

 - 511ص  – 571ص  911عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 991فقرة  1محمد علي عرفة  - 595فقرة  9محمد كامل مرسي  -

 .  992ص  251منصور مصطفى منصور فقرة 

، بل من وقت انقضاء ميعاد  ، ال من وقت صدور الحكم بعدم االختصاص وهناك رأي يذهب إلى الميعاد الثالثين يوماً الجديدة يسري

الحكم الصادر بعدم استئناف هذا الحكم وصيرورته بذلك نهائياً فيبقى االنقطاع مستمراً طول المدة التي يجوز في استئناف 

نوفمبر سنة  5. ففي إحدى القضاي قضت المحكمة الجزئية بعدم االختصاص في  ، وال حاجة لرفع االستئناف فعال االختصاص

، ولكن الشفيع لم يستأنف فقضت محكمة استئناف مصر بان االنقطاع األول بقى  يوماً الستئناف هذا الحكم 29، فسرى ميعاد  2511

،  شر يوماً بعد صدور الحكم بعدم االختصاص الىان أصبح هذا الحكم نهائياً بعدم استئنافه حتى انقضت هذه المدةمستمراً خمسة ع

، ثالثون يوماً جديدة لرفع دعوى الشفعة  2511نوفمبر سنة  15، أي من يوم  ويكون للشفيع من وقت انقضاء الخمسة عشر يوماً 

، فإنه يكون  2511ديسمبر سنة  25د رفع هذه الدعوى أمام المحكمة الكلية المختصة في . فإذا كان الشفيع ق أمام المحكمة المختصة

 .  ( 212ص  51رقم  11المجموعة الرسمية  2515مارس سنة  92قد رفع الدعوى في الميعاد القانوني ) استئناف مصر 

 .  121أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، فيجب في هذه الحالة أن يعلن الشفيع رغبته في األخذ  أن ينذر الشفيع بوقوع هذا البيعوقد يكتفي المشتري بتسجيل عقد البيع دون  ( 9) 

. وقد يستغنى في هذه الحالة عن إعالن الرغبة في األخذ  ( 191بالشفعة في خالل أربعة أشهر من وقت التسجيل ) أنظر آنفاً فقرة 

يجب عليه عندئذ إيداع الثمن ورفع دعوى الشفعة وقيدها في خالل ، ف ( 111بالشفعة برفع دعوى الشفعة مباشرة ) أنظر آنفاً ص 

 .  األربعة األشهر التالية لوقت التسجيل

، كان يتطلب رفع الدعوى في أقرب  ، ولكن القضاء ، فلم يكن هناك ميعاد محدد لرفع دعوى الشفعة أما في التقنين المدني السابق ( 5) 

 2592يونيه سنة  29بنزع ملكية العقار الذي اشتراه مدة طويلة ) استئناف وطني وقت ممكن حتى ال يظل المشتري مهدداً 

وانظر محمد كامل  – 19ص  11رقم  5المجموعة الرسمية  2592نوفمبر سنة  25 – 92ص  21رقم  9المجموعة الرسمية 

 .  ( 517فقرة  9مرسي 

رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  11 – 919ص  219رقم  1مجموعة عمر  2597مايو سنة  25نقض مدني  ( 9) 

 25المحاماة  2597يناير سنة  1 – 222ص  9رقم  97المجموعة الرسمية  2591يناير سنة  9استئناف مصر  – 157ص  291
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، ثم يقف  الدعوى ، أن يعلن صحيفة دعوى الشفعة لكل من البائع والمشتري في ميعاد الثالثين يوما بعد أن يؤدي ربع رسم الشفعة

، بعرض الثمن عرضا  ، تطبيقا ألحكام قانون الشفعة السابق ووفقا للرأي الذي كان سائدا وقت ذاك . فهو لم يكن ملزما عند ذلك

 ، ، تطبيقا ألحكام تقنين المرافعات السابق . ثم أنه لم يكن ملزما ، بل كان يكفيه العرض البسيط حقيقيا وال بإيداعه خزانة المحكمة

. فكان يقتصر على إعالن صحيفة الدعوى في الميعاد القانوني بعد رفع  بقيد الدعوى وتأدية ثالثة أرباع الرسم الباقية في ميعاد معين

، وال هو  . فال هو يمضي في إجراءات دعوى الشفعة ، ثم يتربص مترقبا وقد شهر هذا السيف في وجه المشتري ربع الرسم فقط

. وكل ذلك  ، ويبقى هو منتظرا حتى يسعى إليه المشتري يساومه على النزول عن دعوى الشفعة السيف معلقا ، ويبقى هذا ينزل عنها

.  لم يكلفه إال دفع ربع الرسم
 (2 )

  

، أن يودع خزانة المحكمة كل الثمن  ، كما رأينا . فأوجب على الشفيع أوالً  فأراد التقنين المدني الجديد عالج هذا الوضع

، وأوجب عليه ثالثاً أن يقيد الدعوى  ، ثم أوجب عليه ثانياً أن يرفع دعوى الشفعة ي حصل به البيعالحقيقي الذ
 (1 )

. وكل هذا يجب  

عليه أن يقوم به في خالل الثالثين يوما التالية إلعالن رغبته في األخذ بالشفعة 
 (9 )

إيداع الثمن ثم  –. ولما كانت هذه األعمال الثالثة  

، فإيداع الثمن يجب أن يتم قبل رفع الدعوى بحسب أحكام التقنين  قد رتبها القانون بحيث يلي بعضها بعضا –رفع الدعوى ثم قيدها 

                                                                                                                                                                    

 2599ديسمبر سنة  11وانظر عكس ذلك وانه كان يجب قيد الدعوى في ميعاد الثالثين يوماً استئناف مصر  – 917ص  295رقم 

ص  591فقرة  9محمد كامل مرسي  – 251ص  27م  2591ابريل سنة  21استئناف مختلط  – 791ص  552رقم  22المحاماة 

، ولم يكن يكفي في عهد تقنين المرافعات السابق تقديم  ولكن رفع الدعوى كان يعني على كل حال إعالن صحيفتها للخصم – 555

عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2557يناير سنة  7الصحيفة إلى قلم المحضرين إلعالنها ) نقض مدني 

 .  ( 225رقم  119نفس المجموعة جزء أول ص  2599ديسمبر سنة  15 – 229رقم  119أول ص 

 .  925ص  – 929ص  995فقرة  1هذا المعنى محمد علي عرفة أنظر في  ( 2) 

،  ، للتدليل على جدية دعوى الشفعة والنأي بها عن مجال المضاربة واالستغالل فايداع الثمن قد استحدثه التقنين المدني الجديد ( 1) 

ك وجوب قيد الدعوى في خالل الثالثين يوماً . وكذل ( 129، كما سبق القول ) أنظر آنفاً فقرة  وكظهر من مظاهر تقييد دعوى الشفعة

، وحتى ال يستبقى الدعوى معلقة بقصد ابتزاز  ، حتى ال يتباطأ الشفيع في اإلجراءات دون مبرر استحدثه التقنين المدني الجديد

أن رفع دعوى الشفعة  . مع مالحظة . . ". وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  المشتري واستغالله

. حتى ال  ، بل يجب أيضاً قيد الدعوى في الجدول في ميعاد ثالثين يوماً من تاريخ إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة ال يكفي وحده

 .  ( 511ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  "يتباطأ الشفيع في اإلجراءات دون مبررة 

. فإذا تم هذا اإلعالن قبل نفاذ التقنين المدني  يد فيما استحدثه بوقت إعالن الرغبة في األخذ بالشفعةوالعبرة في سريان التقنين المدني الجد

، ومن ثم ال يكون على الشفيع إال رفع دعوى  ، فإن قانون الشفعة السابق هو الذي يسري 2555أكتوبر سنة  29، أي قبل  الجديد

، كما ال يلتزم بقيد الدعوى في خالل الثالثين  بإيداع الثمن ويكتفي بالعرض البسيطالشفعة في ميعاد الثالثين يوماً دون أن يلتزم 

، ويجب  ، فالتقنين المدني الجديد هو الذي يسري 555 2 أكتوبر سنة 29. أما إذا لم يسبق إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة يوم  يوماً 

. وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه لما كان  الثالثين يوماً على الشفيع أن يودع الثمن ويرفع الدعوى ويقيدها في ميعاد 

، وكانت إجراءات هذا  559إلى  559القانون المدني الجديد قد وضع نظاماً مستحدثا إلجراءات الشفعة نص عليه في المواد من 

انون على اتباعها وإال سقط الحق في األخذ ، إذ ينص الق التنظيم ومواعيده مرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً وماسة بذات الحق

، فإن مقتضى هذا الوضع أن نصوص القانون الجديد إنما  ، وكانت تبدأ جميعاً من جانب الشفيع من تاريخ إعالن الرغبة بالشفعة

على هدى قانون تسري على طلب الشفعة الذي تبدأ اجراءاته بإعالن الرغبة فيها بعد العمل به ال الطلب السابق عليه الذي حصل 

، ألن  . وليس يسوغ مزج أحكام القانونين وإعمال بعض نصوص القانون الجديد مع بعض نصوص القانون القديم . . الشفعة القديم

، فإنه ال يتفق مع قواعد التطبيق  ذلك فضال عن أنه يؤدي إلى نتائج غير مستساغة بل ومخالفة لنصوص القانونين القديم والجديد

يناير سنة  17. وانظر نقض مدني  ( 711ص  292رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  29نقض مدني  . ) الصحيحة

 .  511ص  19رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595

فإذا لم يتم إعالن الخصوم بالدعوى في خالل هذه المدة سقط حق الشفيع حتى لو كان عدم إتمام اإلعالن بسبب تواطؤ المشتري  ( 9) 

، لم يكن من شأنه أن يحول دون اتخاذ الشفيع اإلجراء  ، على فرض حصوله ، ما دام هذا التواطؤ البائع إلخفاء موطن هذا األخيرو

 5القانوني الذي يؤدي إلى إتمام اإلعالن في خالل المدة الباقية لرفع دعوى الشفعة بتسليم صورة الورقة إلى النيابة ) نقض مدني 

 .  ( 551ص  291رقم  21وعة أحكام النقض مجم 2519نوفمبر سنة 
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 $ 179$ ، ورفع الدعوى يجب إني تم قبل قيدها بحسب أحكام تقنين المرافعات الجديدة في إجراءات  المدني الجديد في الشفعة

. ويترتب على ذلك أنه ال  ، في ميعاد الثالثين يوما ، وعلى هذا الترتيب ، فعلى الشفيع إذن أن يقوم بكل هذه األعمال الثالثة التقاضي

. فهو إذا قيد الدعوى في  يستطيع أن ينتفع بهذا الميعاد إلى آخر يوم فيه إال في العمل األخير من هذه األعمال الثالثة وهو قيد الدعوى

. ثم إذا هو رفع الدعوى قبل نهاية  ، فال بد له من أن يرفعها قبل ذلك أي قبل نهاية الثالثين يوما ثين يوما ودفع الرسم كامالنهاية الثال

، فالتقنين المدني الجديد إذا كان قد اقفل  ، فال بد له من إيداع الثمن قبل رفع الدعوى ببضعة أيام أخرى الثالثين يوما ببضعة أيام

. فإنه قد تضافر مع تقنين المرافعات  المساومات واستغالل حق الشفعة بوضعه هذه القيود الثقيلة في استعمال هذا الحقالباب في وجه 

، إذ ال بد للشفيع من أن يقوم بكل من هذين  في جعل ميعاد الثالثين يوما ميعادا صوريا بالنسبة إلى كل من إيداع الثمن ورفع الدعوى

. وكان األولى إذن  ، إال بالنسبة إلى قيد الدعوى . ولم يكن ميعاد الثالثين يوما ميعادا حقيقيا ا الميعاد كامالالعملين دون أن ينتفع بهذ

. فكان يستطيع مثال أن يوجب  ، ال أن يجمعها كلها في ميعاد واحد أن يضع القانون لكل عمل من هذه األعمال الثالثة ميعادا خاصا به

، ثم رفع الدعوى في عشرة األيام التالية إليداع  ي العشرين يوما التالية إلعالن الرغبة في األخذ بالشفعةعلى الشفيع إيداع كل الثمن ف

 .  ، ثم قدي الدعوى في ميعاد قصير يحدده بعد رفع الدعوى وليكن خمسة أيام أخرى الثمن

. فقد  قد حور من هذا الوضع قليال ، ، الذي عدل كثيرا من نصوص تقنين المرافعات 2511لسنة  299على أن القانون رقم 

،  على المدعى أن يقدم لقلم كتاب المحكمة "، على الوجه اآلتي :  ، في كيفية رفع الدعوى من تقنين المرافعات الجديد 19عدل المادة 

في يوم تقديم ويقيد قلم الكتاب الدعوى  –، صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب  وقت تقديم صحيفة دعواه

، ثم يعيدها إلى المدعى  الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها

وتعتبر الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم  –ليتولى تسليمها إلى قلم المحضرين إلعالنها 

، أما باقي اآلثار التي تترتب على رفع الدعوى فال تسري إال من وقت إعالن المدعى عليه  اء الرسم كامالالمحضرين بعد أد

، بعد أن كان تاليا لرفع الدعوى بموجب أحكام تقنين  ، سابقا على رفعها ، بموجب هذا النص . فأصبح قيد الدعوى "بصحيفتها 

 2511لسنة  299المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 
 (2 )

، كافياً لقطعه تقديم صحيفة  ، وهو الثالثون يوما . وأصبح ميعاد السقوط 

. وبالجمع بين أحكام التقنين المدني في الشفعة وهذه األحكام الجديدة في تقنين  الدعوى إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كامال

، ويقدمها إلى قلم كتاب  صحيفة دعوى الشفعة والصور المطلوبة منها، أصبح األمر يجري على الوجه اآلتي : يعد الشفيع  المرافعات

،  ، وبهذا يتم قيد الدعوى . فيقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى في اليوم نفسه في السجل الخاص بذلك بعد أن يستوفى الرسم كامال المحكمة

. ثم يودع الشفيع  ي ميعاد الثالثين يوما هو العمل األولويصبح العمل األخير من األعمال الثالثة التي يجب على الشفيع القيام بها ف

. ثم يتسلم الشفيع من قلم كتاب المحكمة أصل صحيفة الدعوى وصورها  ، وبهذا يتم اإليداع وهو العمل الثاني الثمن خزانة المحكمة

. وعلى  يوما فينقطع سريان هذه المدة ، وبمجرد تقديمها إلى قلم المحضرين يكون قد قطع مدة الثالثين ويقدمها إلى قلم المحضرين

،  ، بقيد الدعوى وإيداع الثمن وتقديم صحيفة الدعوى وصورها إلى قلم المحضرين ، في خالل الثالثين يوما ذلك يكفيه أن يقوم

أن يقوم بهذه األعمال ،  ، في شيء من الجهد . ويستطيع فيطمئن بذلك إلى أنه قد قام بالقيد واإليداع ورفع الدعوى في الميعاد القانوني

                                                 

، فكانت تجري على الوجه  2511لسنة  299، قي تعديلها بالقانون رقم  أما نصوص تقنين المرافعات المتعلقة برفع الدعوى وقيدها ( 2) 

 اآلتي : 

، ما لم يقض  يد أحد المحضرينمرافعات : ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تعلن للمدعى عليه على  15م 

 .  القانون بغير ذلك

، أن يقدمه لقلم الكتاب لقيد الدعوى بجدول المحكمة في اليوم السابق  ، بعد تسلمه أصل الصحيفة المعلنة مرافعات : على المدعى 19م 

، إذا لم  لنفسه بتقديم الصورة المعلنة له. وللمدعى عليه أن يطلب قيد الدعوى بوم الجلسة  لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على األكثر

 .  . وتقيد الدعوى التي يكون فهيا التكليف بالحضور من ساعة إلى ساعة في الجلسة نفسها يقدمها المدعى

ً  مرافعات : يجوز لرئيس الجلسة أن يأذن بقيد الدعوى في يوم الجلسة نفسه 11م   .  ، إذا وجد لذلك مقتضيا

،  ، وجب على قلم المحضرين تسليم األصل لقلم الكتاب بعد إعالنه دفع الرسم بأكمله قبل إعالن صحيفة الدعوى مرافعات : إذا سبق 11م 

 .  وعلى قلم الكتاب إجراء القيد من تلقاء نفسه

. وإذا لم  خصمه بها، جاز للمدعى أو للمدعى عليه تحديد جلسة أخرى وإعالن  مرافعات : إذا لم تقيد الدعوى في اليوم المعين للجلسة 17م 

 .  ، اعتبرت الدعوى كأن لم تكن تقيد الدعوى خالل سنة من تاريخ الجلسة األولى التي سبق تحديدها
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الثالثة في يوم واحد 
 (2 )

، إذا كان هذا اليوم هو اليوم األخير من الميعاد  . فينتفع بميعاد الثالثين يوما كامال لكل منها 
 (1 )

. ثم يقوم قلم  

يخ تسليمها أو قبل ، بإعالن الصحيفة في خالل ثالثين يوما من تار ، بعد أن يتسلم من الشفيع صحيفة الدعوى وصورها المحضرين

. ولكن مدة اإلعالن هذه ال تحسب  ( 2511لسنة  299مرافعات معدلة بالقانون رقم  11اليوم المحدد للجلسة إذا حدد قبل ذلك ) م 

، إذ أن هذا الميعاد يكون قد انقطع بتقديم صحيفة الدعوى وصورها إلى قلم المحضرين كما  على الشفيع ضمن ميعاد الثالثين وما

 .  لقولسبق ا

ويكون إعالن صحيفة دعوى الشفعة في موطن كل من المشتري والبائع أي في المحل الذي يقيم فيه 
 (9 )

، على الوجه الذي  

بيناه في إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة 
 (5 )

. ويحسب ميعاد الثالثين يوما الواجب في خاللها قيد الدعوى ورفعها من اليوم التالي  

، فإذا أعلنا في يومين مختلفين فالعبرة باليوم المتأخر منهما  فيه كل من المشتري والبائع بالرغبة في األخذ بالشفعة لليوم الذي أعلن

على النحو الذي بيناه في حساب الميعاد بالنسبة إلى إيداع الثمن 
 (9 )

، فيجب على الشفيع أن يقدم إلى قلم  . ويحسب اليوم األخير 

، في ميعاد نهايته اليوم  ، بعد أن يقيد قلم الكتاب الدعوى على الوجه الذي قدمناه الدعوى وصورهاالمحضرين أصل صحيفة 

، كما نص  . ولم ينص القانون هنا الثالثون من اليوم التالي لليوم الذي أعلن فيه كل من المشتري والبائع بالرغبة في األخذ بالشفعة

. وبعد تعديل نصوص تقنين المرافعات  على إضافة ميعاد للمسافة إذا اقتضى األمر ذلك،  في ميعاد إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

، بما جعل األمر بالنسبة إلى الشفيع ينتهي بتقديم صحيفة الدعوى وصورها إلى قلم المحضرين  2511لسنة  299بالقانون رقم 

، إذا اصحت العبرة بتقديم صحيفة الدعوى إلى  ميعاد للمسافة ، لم يعد الشفيع في حاجة إلى إضافة فتنقطع مدة الثالثين يوما عند ذلك

لسنة  299، أما قبل القانون رقم  ، ال بإعالنها فعال إلى البائع والمشتري حتى يكون هناك محل إلضافة ميعاد للمسافة قلم المحضرين

فالظاهر أنه كان يجب إضافة ميعاد للمسافة ،  ، حيث كان يجب أن يتم إعالن البائع والمشتري فعال في خالل الثالثين يوما 2511

، وذلك أنه يوجد نص عام في تقنين  بالرغم من عدم النص على هذا الميعاد كما نص عليه في ميعاد إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

ة ميعاد للمسافة دون ، فيكتفي بهذا النص العام إلضاف من هذا التقنين 11و  12المرافعات على مواعيد المسافة ورد في المادتين 

                                                 

، قبل تعديل تقنين المرافعات  . وقد قضت محكمة النقض ، ولوبيوم واحد وال يشترط أن يكون هناك فاصل بين هذه األعمال الثالثة ( 2) 

، أولهما أن يودع الشفيع الثمن الحقيقي خزانة  مدني تضمن شرطين 1/  551، بان نص المادة  2511لسنة  299بالقانون رقم 

. وقد هدف  ، والثاني أن يكون هذا اإليداع سابقاً على رفع الدعوى المحكمة خالل ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ إعالن الرغبة

، ولم يحدد فاصال زمنياً معيناً بين اإليداع ورفع  مان الجدية في طلب الشفعةالمشرع من حصول هذا اإليداع قبل رفع الدعوى إلى ض

، وال يتفق مع فكرة التيسير في الميعاد التي أخذ بها  . فاشتراط حصول اإليداع في اليوم السابق هو قيد آخر ال يحتمله النص الدعوى

 .  ( 125ص  51رقم  21مجموعة النقض  2512أكتوبر سنة  21الشارع ) نقض مدني 

 .  122أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، وإال سقط  ، أعلنه الشفيع بدعوى الشفعة في النيابة ، ولم يبين محل إقامته الجديد وإذا ترك المشتري محل إقامته المبين في عقد البيع ( 9) 

ص  991رقم  5المحاماة  2515نة فبراير س 9حق الشفيع إذا ترك الميعاد ينقضي دون إعالنه على هذا الوجه ) استئناف مختلط 

2915 )  . 

كان يجب إعالن صحيفة الدعوى إلى كل من البائع والمشتري في خالل  2511لسنة  299وقبل القانون رقم  – 199أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

. وقد قضت  ، سقط حق الشفيع ، فإذا وصل اإلعالن إلى أحدهما في الميعاد القانوني ووصل إلى اآلخر بعد هذا الميعاد الثالثين يوما ً 

، وإذن فمتى كان المشتري  محكمة النقض في هذا المعنى بأنه ال تعتبر دعوى الشفعة قائمة إال من تاريخ إعالن البائع والمشتري فيها

 29 ، فإن الدعوى ال تكون قد رفعت إلى من وقت إعالن المشتري ) نقض مدني قد أعلن بالدعوى في تاريخ الحق إلعالن البائع

 .  ( 711ص  292رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة 

 2557يناير سنة  7 – 559ص  199رقم  9مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  11وانظر نقض مدني  – 122أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

، ثم صحح الشكف  وإذا أعلن الشفيع رغبته في األخذ بالشفعة أوالً بكتاب موصي عليه – 921ص  199رقم  9مجموعة عمر 

، فالعبرة في حساب الثالثين يوماً أن تبدأ هذه المدة من تاريخ  العلن رغبته بورقة رسمية على يد محضر في الميعاد القانوني

 291رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  11اإلعالن على يد محضر ال من تاريخ الكتاب الموصي عليه ) نقض مدني 

 .  ( 157ص 
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حاجة إلى نص خاص في ذلك 
 (2 )

، امتد الميعاد إلى أول يوم  . وإذا وقع اليوم األخير من ميعاد الثالثين يوما في يوم عطلة رسمية 

، على الوجه الذي بيناه في ميعاد إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة  عمل يلي انتهاء العطلة
 (1 )

س مدة تقادم ، وميعاد الثالثين يوما لي 

بل مدة سقوط 
 (9 )

، وال يقبل الوقف كما ال يقبل االنقطاع إال بتقديم صحيفة  ، فيسري حتى على الغائبين ومن كان غير كامل األهلية 

 .  الدعوى إلى قلم المحضرين على الوجه الذي سبق بيانه

، فإن حقه في  د القانوني على الوجه الذي بسطناهوغنى عن البيان أن الشفيع إذا لم يقم برفع دعوى الشفعة وقيدها في الميعا

مدني فيما قدمناه  559، كما هو صريح نص المادة  الشفعة يسقط
 (5 )

 "وإال سقط الحق فيها  "، فإن هذا النص يقول كما رأينا :  
 (9 

)
، كما يجوز إبداء هذا الدفع  الدعوى. ويستطيع المشتري أو البائع أن يدفع بسقوط حق الشفعة لهذا السبب في أية حالة كانت عليها  

، وللمحكمة أن تقضي بسقوط الشفعة من تلقاء نفسها حتى ل نزل صاحب الحق عن التمسك به  ألول مرة ولو أمام محكمة النقض
 (1 

)
، وقد سبق بيان ذلك عند الكالم في الجزاء المترتب على عدم إيداع الثمن في الميعاد القانوني  

 (1 )
  . 

 كم في الدعوى على وجه السرعة :الح – 221

، كما رأينا  مدني 559جاء في آخر المادة  
 (7 )

 "ويحكم في الدعوى على وجه السرعة  "، في خصوص دعوى الشفعة :  
 (5 

)
م ، وقد حورت هذه األحكا "على وجه السرعة  ". وكان تقنين المرافعات الجديد يشتمل على أحكام خاصة بالدعاوى التي يحكم فيها  

 .  2511لسنة  299لما عدل تقنين المرافعات بالقانون رقم 

                                                 

منصور  - 571ص  911عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 921ص  – 921ص  991فقرة  1أنظر في هذا المعنى محمد علي عرفة  ( 2) 

وانظر عكس ذلك وأن المشرع قد قصد عدم إضافة ميعاد للمسافة إلى ميعاد الثالثين يوماً  – 992ص  251مصطفى منصور فقرة 

، ألن الشفيع يكون قد  اد الخمسة عشر يوماً من يوم اإلنذار الرسمي بوقوع البيعونص صراحة على إضافة ميعاد للمسافة إلى ميع

ص  259رقم  91المحاماة  2599ديسمبر سنة  19فوجئ بالعلم بالبيع في الحالة األخيرة وال مفاجأة في الحالة األولى : طنطا الكلية 

 2517يناير سنة  27الشفعة السابق : أسيوط استئنافي عكس ذلك أيضاً في عهد قانون  – 592فقرة  9محمد كامل مرسي  - 729

 .  175ص  119شفيق شحاتة فقرة  – 592فقرة  9محمد كامل مرسي  - 595ص  157رقم  5المحاماة 

فقرة  9محمد كامل مرسي  - 919ص  219رقم  1مجموعة عمر  2597مايو سنة  25وانظر نقض مدني  – 191أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

وانظر عكس ذلك وأن الميعاد ال يمتد حتى لو كانت نهايته يوم عطلة  – 927ص  – 921ص  991فقرة  1لي عرفة محمد ع - 557

 .  199ص  999رقم  27المحاماة  2591ديسمبر سنة  11رسمية استئناف مصر 

 .  555فقرة  9محمد كامل مرسي  - 5ص  95م  2551مايو سنة  17استئناف مختلط  ( 9) 

 (5 )  ً  .  121فقرة  أنظر آنفا

، إذا كانت الطلبات األصلية لم توجد لبسا عند المشتري  وال يعتبر تعديل الطلبات في دعوى الشفعة دعوى جديدة مرفوعة بعد الميعاد ( 9) 

، ثم  . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة في األطيان المبيعة في حقيقية العقار المطلوب أخذه بالشفعة

تبين أنه اخطأ في البيانات التي أوردها في صحيفة الدعوى عن حدود هذه األطيان ورقم القطعة من الحوض الواقعة فيه فعدل طلباته 

، وكان دفاع المشتري يفيد أنه قد اعتبر الدعوى مرفوعة من بادئ األمر بطلب الشفعة في هذه  بما يتفق والبيانات الصحيحة

عليه األمر بالرغم مما البس البيانات التي أوردها الشفيع في صحيفة الدعوى من أخطاء لم تؤثر على ما تالقي  ، فلم يلتبس األطيان

، فإن الحكم يكون معيباً إذا قضى بسقوط حق الشفيع في الشفعة تأسيساً على أن تعديل  عنده قصد الشفيع من دعواه وفهم المشتري لها

 ً ، وأن هذا التعديل قد  للدعوى بطلبات جديدة تخالف الطلبات الواردة في صحيفة افتتاح الدعوى الطلبات في هذه الحالة يعتبر رفعا

رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  11جاء بعد مضي أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع ) نقض مدني 

 .  ( 515ص  222

 .  559ص  551فقرة  9محمد كامل مرسي  - 915ص  277رقم  27المحاماة  2591يونيه سنة  29أسيوط الكلية  ( 1) 

 .  121أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  121أنظر آنفاً فقرة  ( 7) 

، وكانت تجري على الوجه  من هذا المشروع 2951مدني هو المادة  559وقد كان المشروع التمهيدي يشتمل على نص يلي المادة  ( 5) 

 وميعاد استئنافها خمسة عشر يوما من تاريخ إعالنها - 1 . قبل المعارضة في األحكام الغيابية الصادرة في الشفعةال ت - 2 "اآلتي : 

.  "وميعاد االستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ إعالن الحكم  ". وفي لجنة المراجعة أدخل تعديل على الفقرة الثانية فأصبحت :  "
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، كانت أهم األحكام الخاصة بالدعاوى التي يحكم فيها على وجه  2511لسنة  299فقبل تعديل تقنين المرافعات بالقانون رقم 

الدعاوى التي ينص القانون مرافعات من أن كل  227( ما نصت عليه المادة  2، هي ما يأتي : )  ، ومنها دعوى الشفعة السرعة

، ويتعين على المدعى فيها أن  تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير "على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة 

. وفي جميع  ، ويقدم المدعى عليه ما يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعة نفسها ويدفع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه

، وكلما اقتضت الحال تقديم مستندات أو  الخصوم المواعيد المناسبة لالطالع على المستندات والرد عليها حوال تعطي المحكمةاأل

مرافعات  971( ما نصت عليه المادة  1. )  "طلبات عارضة أو إدخال خصوم حددت المحكمة المواعيد التي يجب أن يتم فيها ذلك 

ال تجوز المعارضة في األحكام الصادرة في المواد المستعجلة وال في المواد التي يوجب القانون الحكم فيها على وجه  "من أنه 

.  . . ، يكون ميعاد االستئناف ما لم ينص القانون على خالف ذلك "مرافعات من أنه  591( ما نصت عليه المادة  9. )  "السرعة 

، أياً كانت المحكمة التي  اد المستعجلة والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعةويكون الميعاد عشرة أيام في المو

تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعالن الحكم ما لم ينص القانون  "مرافعات على أن  2/  915. وقد نصت المادة  "أصدرت الحكم 

. ويتخلص كل ذلك في أن النتائج التي كانت تترتب  "وطنه األصلي ، ويكون اإلعالن لنفس المحكوم عليه أو في م على غير ذلك

، ولم يكن الحكم فيها قابال  هي أن الدعوى لم تكن تعرض على قاضي التحضير "على وجه السرعة  "على نظر دعوى الشفعة 

س المحكوم عليه أو في موطنه ، وميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعالن الحكم لنف للمعارضة

، وذلك سواء كان الحكم صادرا من محكمة جزئية أو من محكمة كلية  األصلي
 (2 )

  . 

فأزال التفرقة ما بين الدعاوى العادية والدعاوى التي تنظر على وجه السرعة  2511لسنة  299ثم صدر القانون رقم 
 (1 )

  ،

، فأصبحت الدعاوى العادية  مكررة مرافعات 221إلى  229لقضايا بإلغاء المواد من ( ألغى نظام تحضير ا 2على الوجه اآلتي : ) 

، باعتبارها من  ، فبقيت دعوى الشفعة مرافعات 227. ولكن لم تلغ المادة  كالدعاوي التي تنظر على وجه السرعة ال تمر بالتحضير

، ويقدم المدعى عليه ما  ع مستنداته قلم الكتاب عند قيد دعواه، يتعين على الشفيع فيها أن يود الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة

مرافعات على الوجه  979، إذ عدلت المادة  ( ألغيت المعارضة في األحكام 1. )  يكون لديه من مستندات في جلسة المرافعات نفسها

مرافعات على الوجه اآلتي  59ن عدلت المادة ، وذلك بعد أ "ال تجوز المعارضة إال في الحاالت التي ينص عليها القانون  "اآلتي : 

، وجب على المحكمة في غير الدعاوى  إذا تخلف المدعى عليه أو المدعى عليهم كلهم أو بعضهم عن الحضور في الجلسة األولى ": 

ة حكم حضوري في ، ويعتبر الحكم في الدعوى بمثاب المستعجلة تأجيل نظر القضية الىجلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب

، من حيث عدم جواز  . وعلى ذلك تساوت الدعاوى العادية والدعاوى التي تنظر على وجه السرعة حق المدعى عليهم جميعا

( أصبح ميعاد استئناف الحكم الصادر في الدعوى التي تنظر على وجه  9. )  المعارضة في األحكام الصادرة في جميع الدعاوى

ميعاد  "مرافعات على الوجه اآلتي :  591، إذ عدلت المادة  تئناف الحكم الصادر في الدعوى العاديةالسرعة هو نفس ميعاد اس

، أياً كانت المحكمة  . ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المواد المستعجلة ، ما لم ينص القانون على غير ذلك االستئناف ستون يوما

، إذ  ، جعل هذا الميعاد يسري من تاريخ صدور الحكم ال من تاريخ إعالنه االستئناف . وفي مقابل إطالة ميعاد "التي أصدرت الحكم 

، ما لم ينص القانون على غير  يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره "مرافعات على الوجه اآلتي :  2/  915عدلت المادة 

عة هو ستون يوما من وقت صدور الحكم . وعلى ذلك يكون ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى الشف "ذلك 
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، ومشروع قانون  ألنها من صميم المرافعات ". وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت المادة  ذا التعديلووافق مجلس النواب على المادة به

، وجعل ميعاد  المرافعات قد تضمن الحكم بعدم قبول المعارضة في األحكام الغيابية ما دامت الدعوى تنظر على وجه السرعة

في  151ص  – 511ص  1مجموعة األعمال التحضيرية ج  . ووافق مجلس الشيوخ على حذف المادة ) "استئنافها عشرة أيام 

 .  الهامش (

 .  559ص  915عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 995فقرة  1محمد علي عرفة  - 512فقرة  – 519فقرة  9محمد كامل مرسي  ( 2) 

دخلها هذا القانون على نصوص تقنين ، في هذا صدد التعديالت الجوهرية التي ا وقد جاء في المذكرة اإليضاحية لهذا القانون ( 1) 

، وإلغاء المعارضة في األحكام الغيابية كأصل  ومن ذلك سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره "، ما يأتي :  المرافعات

وجب القانون الفصل ، وإلغاء اآلثار القانونية المترتبة على التفرقة بين الدعاوى التي تنظر على الوجه المعتاد والدعاوى التي ي عام

 .  "فيها وجه السرعة 

، ولو رفعت  نافذاً  2511لسنة  299ويسري هذا الميعاد الجديد على األحكام الصادرة في دعاوى الشفعة منذ صيرورة القانون رقم  ( 9) 

، ال بالقانون الذي  صدور الحكم، إذ العبرة في حق االستئناف ومواعيده بالقانون المعمول به عند  دعوى الشفعة قبل نفاذ هذا القانون
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، أصبحت كغيرها من الدعاوى : ال تمر على قاضي  2511لسنة  299، بعد القانون رقم  ومجمل القول أن دعوى الشفعة

رت . وانحص ، وميعاد استئناف الحكم فيها ستون يوماً من تاريخ صدوره ، وال تجوز المعارضة في الحكم الصادر فيها التحضير

، وفي توصية عامة للمحكمة في أن تراعى  في سرعة تقديم المستندات "على وجه السرعة  "الفائدة من كون دعوى الشفعة تنظر 

السرعة في الفصل في الدعوى فال تكثر من التأجيل وتقصر مواعيد التأجيالت إذا اقتضاها األمر 
 (2 )

  . 

 الشفعة وفي الطعن فيه بالنقضالخصوم في استئناف الحكم الصادر في دعوى  – 222

: رأينا فيما تقدم 
 (1 )

. فال بد إذن  أن الخصوم في دعوى الشفعة هم الشفيع من جانب وكل من المشتري والبائع من جانب آخر 

 . وكما أن هؤالء هم الخصوم في محكمة ، وإال كانت الدعوى غير مقبولة أن يدخل الشفيع في الخصومة كال من المشتري والبائع

، وأمام محكمة النقض إذا طعن  ، فإنهم يبقون كذلك أمام المحكمة اإلستئنافية إذا استؤنف الحكم الصادر في دعوى الشفعة أول درجة

 .  في الحكم بالنقض

، الشفيع إذا خسر الدعوى والمشتري أو البائع إذا كسب الشفيع الدعوى  ، أياً كان الخصم المستأنف ففيما يتعلق باالستئناف

، يجب على المستأنف إدخال الخصمين اآلخرين في الخصومة أمام المحكمة اإلستئنافية في الميعاد القانوني  وقضى له بالشفعة
 (9 )

  .

، وإذا كان المشتري أو البائع هو المستأنف وجب  إدخال كل من البائع والمشتري $ 175$ فإذا كان الشفيع هو المستأنف وجب عليه 

، إدخال كل من الخصمين  ، في عهد تقنين المرافعات السابق . والواجب والخصم اآلخر ) البائع أو المشتري ( عليه إدخال الشفيع

، وإال كان االستئناف باطال  اآلخرين وإعالنهما باالستئناف في الميعاد القانوني
 (5 )

. وقد كانت محكمة استئناف مصر قد قضت بان  

                                                                                                                                                                    

 2591ابريل سنة  99 – 71ص  52رقم  21الحقوق  2591مارس سنة  21كان معموال به وقت رفع الدعوى ) استئناف وطني 

ص  9رقم  1االستقالل  2591نوفمبر سنة  19 – 5ص  1رقم  1االستقالل  2591مايو سنة  19 – 11ص  9المجموعة الرسمية 

 .  ( 519فقرة  9محمد كامل مرسي  - 55ص  29رقم  15الحقوق  2591 ديسمبر سنة 9 – 29

 .  992ص  251منصور مصطفى منصور فقرة  - 915عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ( 2) 

 .  127أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

لوب أمام محكمة أول درجة الشفعة ، وقد قضى بأنه لو كان المط مرافعات ( 522وال يجوز أن تقدم في االستئناف طلبات جديدة ) م  ( 9) 

، عد هذا طلبا جديداً فيما زاد على الجزء  ، ثم طلب كل العقار في المحكمة اإلستئنافية في جزء من عقار بنسبة عدد الرؤوس

مايو سنة  27استئناف مصر  – 919ص  25الحقوق  2755يناير سنة  21المطلوب في محكمة أول درجة ) استئناف وطني 

، إذا صدر الحكم االبتدائي لمصلحته  . ويكون للشفيع ( 515فقرة  9محمد كامل مرسي  - 251رقم  97وعة الرسمية المجم 2591

، بل ويزيد عليها اسانيد جديدة دون أن يطالب برفع  أن يتمسك بكل األسانيد القانونية التي أقام عليها دفاعه أمام محكمة أول درجة

. وقد قضت محكمة  ، فإنه يجب عليه أن يرفع استئنافاً فرعياً فيما لم يقض له به بكل الطلبات . أما إذا لم يقض له استئناف فرعي

، وإعادة طرحه مع اسانيده  النقض في هذا المعنى بأنه يترتب على رفع االستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة االستئناف

ه الذي صدر الحكم االبتدائي لمصلحته أن يتمسك بكل األسانيد القانونية التي أقام . ولذلك يكون للمستأنف علي القانونية وأدلته الواقعية

ً  عليها دفاعه أمام محكمة الدرجة األولى ، إذ  . وذلك إذا كان قد حكم له بطلباته كلها ، دون أن يكون مطالباً بان يرفع استئنافاً فرعيا

، فيكون هناك محل لالستئناف  أما إذا كان لم يحكم له إال ببعض الطلبات . في هذه الحالة تكون مصلحته في رفع االستئناف منعدمة

 chef dc emande. ويجب في هذا المقام أن يكون المحكوم برفضه طلباً بالمعنى الصحيح في القانون )  للمطالبة بما لم يحكم له به

، وأن له عليه  اطيانه تجاوز العقار المشفوع فيه من جهتين، وأن  . فإذا كان المدعى قد أقام دعواه بالشفعة على أنه مالك بالشيوع (

، ثم قضت للشفيع بطلباته استناداً على ما ظهر من  ، فندبت المحكمة االبتدائية خبيراً في الدعوى لتحقيق هذه األسباب حق إرتفاق

الشفيع أمام محكمة االستئناف على تمسكه ، وعندما استأنف المشتري هذا الحكم أصر  تقرير الخبير من ثبوت الجوار بين الحدين

، فمن الخطأ أن تقول محكمة االستئناف إن الشفيع بعدم استئنافه الحكم فيما يتعلق  بسببي الشفعة اآلخرين وطلب تأييد الحكم المستأنف

ن اللذين أصر عليهما أمامها ، وتلتفت بناء على ذلك عن السببين اآلخري بذينك السببين يكون قد انتهى إلى التمسك بسبب الجوار فقط

 .  ( 21ص  7رقم  9مجموعة عمر  2595نوفمبر سنة  99) نقض مدني 

، إال إذا كان البائع قد انضم إلى الشفيع في طلباته  وقد قضى بأنه إذا أهمل الشفيع إعالن البائع في ميعاد االستئناف لم يقبل استئنافه ( 5) 

. أما إذا كان البائع لم يحضر أمام محكمة أول  ( 152ص  97م  2511مارس سنة  21أمام محكمة أول درجة ) استئناف مختلط 

. وعدم إدخال البائع في  ( 271ص  59م  2517فبراير سنة  1، فإنه يعتبر معارضاً لدعوى الشفعة ) استئناف مختلط  درجة
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، أما بعد رفع الدعوى  البائع والمشتري معاً مقصور حكمه على دعوى الشفعة عند رفعهاوجوب رفع الدعوى في ميعاد معين على 

وصدور حكم فيها فإن رفع استئناف عن هذا الحكم ال يخضع لهذه القاعدة الخاصة وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة في باب 

، أن يكون  ، وهي دعوى غير قابلة للتجزئة ي دعوى الشفعة. لذلك وجب إال يعاب على الشفيع المستأنف للحكم الصادر ف االستئناف

. ذلك أن القواعد العامة المقررة في باب  قد فاته أن يعلن البائع في الميعاد القانوني إذا كان قد أعلن المشتري في الميعاد المذكور

، صح  د بالنسبة إلى واحد من المحكوم لهماالستئناف في الدعاوى غير القابلة للتجزئة تقضي بأنه إذا رفع االستئناف في الميعا

االستئناف ولو لم يعلن الباقون إال بعد الميعاد القانوني 
 (2 )

، لم تقر محكمة النقض محكمة  . ولكن عندما طعن في هذا الحكم بالنقض 

، ولم يعلن البائع إال بعد هذا  ي، وقضت بأنه إذا أعلن الشفيع المشتري باالستئناف في الميعاد القانون االستئناف على ما ذهبت إليه

. ذلك أن القانون في دعوى الشفعة قد حتم اختصام أفراد مخصوصين في الميعاد المعين  ، فإن االستئناف يكون غير مقبول الميعاد

. فطلب  ناف، والحال كذلك في االستئ ، فيكون واجبا على الشفيع اختصامهم في الميعاد المذكور وإال كانت دعواه غير مقبوله لها

، والحكم في هذا الطلب هو حكم عليهم معاً  الشفعة هو طلب موجه إلى البائع والمشتري في أن واحد
 (1 )

. ونرى من ذلك أن محكمة  

                                                                                                                                                                    

محكمة االستئناف إذا كان حضوره بعد فوات ميعاد  ، حتى لو حضر البائع من تلقاء نفسه أمام االستئناف يجعل االستئناف غير مقبول

، ومع ذلك يكون حضور البائع من تلقاء نفسه  ، إذ أن المشتري يكون قد كسب حق دفع االستئناف بأنه غير مقبول شكال االستئناف

 97م  2511مارس سنة  21لط أمام االستئناف بعد الميعاد مقبوال إذا كان قد انضم إلى الشفيع أمام محكمة أول درجة ) استئناف مخت

، كأن يتناول المبلغ الذي يجب  . وإذا كان االستئناف ال يتناول حق الشفعة ذاته ( 279ص  59م  2517فبراير سنة  1 – 152ص 

فإن  ، . فإذا أراد المشتري المجادلة في حق الشفعة ألنه ، فإن إدخال البائع في االستئناف غير واجب على الشفيع دفعه كملحق للثمن

ص  91م  2555نوفمبر سنة  1، وإال كان استئناف المشتري الفرعي غير مقبول ) استئناف مختلط  عليه أن يدخل البائع في الدعوى

، ألن شرط إعالن البائع  ، فإنه يكون مقبوال ولو لم يعلن البائع . ومع ذلك فقد قضى بأنه إذا كان االستئناف مرفوعاً من المشتري ( 9

. ومصروفات إدخال البائع في  ( 277ص  21م  2595ابريل سنة  1القانون إال بالنسبة إلى الشفيع ) استئناف مختلط ال يستلزمه 

 .  ( 77ص  12م  2597ديسمبر سنة  15، أيهما خسر الدعوى ) استئناف مختلط  الدعوى تكون على الشفيع أو المشتري

 .  591ص  – 592ص  511فقرة  9وانظر في كل ذلك محمد كامل مرسي 

 .  19ص  99رقم  59المجموعة الرسمية  2555فبراير سنة  1استئناف مصر  ( 2) 

ومن حيث إن  "وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها :  11ص  29رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  11نقض مدني  ( 1) 

. وإذا لوحظ أن  لمشتري معاً وإال سقط الحق فيهامن قانون الشفعة تنص على وجوب رفع دعوى الشفعة على البائع وا 29المادة 

، بل كان يكتفي برفع الدعوى على المشتري  يقضي بإدخال البائع في الدعوى –قبل صدور قانون الشفعة  –القانون المدني لم يكن 

أي أنه شرط في صحة ،  ، لزم عن ذلك القول بان إدخال البائع في دعوى الشفعة من األحكام المتعلقة بحق الشفعة نفسه فقط

. وحكمة ذلك أن طلب الشفعة هو طلب موجه في الحقيقة إلى البائع  ، بحيث إذا تخلف هذا الشرط سقط حق الشفعة استعماله

ً  والمشتري في أن واحد من قانون الشفعة يحل بالنسبة  29، ألن الشفيع بموجب المادة  ، والحكم في هذا الطلب هو حكم عليهما معا

. وبهذا يتحول عقد البيع من كونه بين البائع  محل الشمفوع منه في جميع ما كان له من الحقوق أو عليه من الواجباتإلى البائع 

.  ، فتسقط حقوق البائع قبل المشتري وال يكون له أن يطالب بها إال الشفيع الذي حل محله والمشتري إلى كونه بين البائع والشفيع

، فيكون  ، يكون كذلك ما عليه من الواجبات باعتباره بائعاً للشفيع ال للمشتري فيع ال قبل المشتريوكما تكون حقوق البائع قبل الش

)  91. ومن حيث إن المادة  ، وطلب الحكم بالشفعة هو طلب الحكم بكل ذلك للبائع أن يطالبه بالثمن ويكون عليه أن يضمن له البيع

. ولما كان  ستئناف في دعاوى الشفعة خمسة عشر يوماً من يوم إعالن الحكممن قانون الشفعة السابق ( نصت على أن ميعاد اال

، ليكون االستئناف مقبوال  ، فإنه يجب عند استئناف الحكم الصادر في دعوى الشفعة االستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها األولى

. فإذا كان الحكم قد أعلن من  أحدهما بإعالن الحكم، أن يعلن إلى كل من المشتري والبائع في ميعاد االستئناف الذي يفتحه  شكال

. وال وجه للقول بان ميعاد االستئناف يظل  ، فال يقبل استئنافه ، ولم يعلن الشفيع البائع مع المشتري في الميعاد القانوني المشتري

إليه من المشتري فإن ميعاد االستئناف يبدأ من ، ألنه حتى إذا كان البائع أعلن الشفيع بعد اإلعالن الموجه  مفتوحاً بالتسبة إلى البائع

، إذ أنه في الحالة التي يكون فيها موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذا أعلن الحكم كل ذي الشأن الذين كسبوا  اإلعالن األول

. على أنه ما دام القانون  الن، فإن ميعاد االستئناف يبدأ من أول إع ، وكانت اعالناتهم في تواريخ مختلفة الدعوى إلى المحكوم عليه

، فإنه يكون واجباً على الشفيع اختصامهم في الميعاد المذكور  قد حتم اختصام أفراد مخصوصين في الدعوى في الميعاد المعين لها

عدة . وال يغض من ذلك ما تعرض له الحكم المطعون فيه في شأن قا . والحال كذلك في االستئناف وإال كانت دعواه غير مقبولة
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،  النقض قد قررت في عهد قانون الشفعة السابق وتقنين المرافعات السابق أن يختصم الشفيع في االستئناف كال من البائع والمشتري

، فإذا أعلن أحدهما في الميعاد القانونين واآلخر بعد هذا الميعاد كان استئنافه غير  ن كال منهما باالستئناف في الميعاد القانونيوأن يعل

 .  مقبول

ال يفيد من الطعن إال من  "منه وتجري على الوجه اآلتي :  975ولكن تقنين المرافعات الجديد استحدث نصا هو المادة 

. على أنه إذا كان الحكم غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب  به إال على من رفع عليه، وال يحتج  رفعه

، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن  القانون فيها اختصام أشخاص معينين

، وجب اختصام  . وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد ا إليه في طلباتهالمرفوع في الميعاد من أحد زمالئه منضم

. ولما لم يكن هذا النص موجودا في تقنين المرافعات السابق الذي قررت في عهده محكمة  ".  . . الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم

. ال يزال من الواجب دون شك أن يختصم  من شأنه أن يعدل من هذا المبدأ، فالظاهر أن هذا النص الجديد  النقض المبدأ المتقدم الذكر

. ولكنه إذا أعلن أحدهما باالستئناف في الميعاد القانوني  الشفيع في االستئناف كال من المشتري والبائع وإال كان استئنافه غير مقبول

أن دعوى الشفعة يصدق عليها وصف إنها غير قابلة للتجزئة  . ذلك ، كان استئنافه مقبوال وإعالن اآلخر به بعد فوات هذا الميعاد

.  مرافعات سالفة الذكر 975، فينطبق عليها االستثناء الوارد في المادة  ووصف أن القانون يوجب فيها اختصام أشخاص معينين

، وجب اختصام الباقين ولو  عادإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في المي "ومن ثم ينطبق عليها ما ورد في آخر النص من أنه 

، وجب عليه اختصام البائع وإعالن  . فإذا أعلن الشفيع االستئناف إلى المشتري مثال في الميعاد القانوني "بعد فواته بالنسبة لهم 

د ، ويكون استئنافه مقبوال بالرغم من أنه أعلن للبائع بعد فوات الميعا باالستئناف ولو بعد فوات ميعاد االستئناف
 (2 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، فإنه وإن كانت آثار إعالن األحكام من حيث قبول االستئناف وعدم قبوله ال تكون إال  نسبية اآلثار المترتبة على إجراءات المرافعات

، فيما عدا حالتي  بالنسبة إلى المعلن والمعلن إليه من الخصوم في الدعوى عند تعدد الحكوم لهم أو المحكوم عليهم على السواء

يستوجب اختصام المشتري والبائع معاً في دعوى  –كما سلف  –، فالحال هنا تختلف ما دام القانون  دم إمكان التجزئةالتضامن ولع

وانظر أيضاً نقض  –(  11ص  29رقم  9مجموعة عمر  2559ديسمبر سنة  11) نقض مدني  "الشفعة في الميعاد المعين لها 

نوفمبر سنة  19 – 211رقم  111عاماً جزء أول ص  19حكام النقض في مجموعة المكتب الفني أل 2599يونيه سنة  29مدني 

 .  215رقم  117نفس المجموعة جزء أول ص  2599مايو سنة  21 – 217رقم  117نفس المجموعة جزء األول ص  2599

على اعتبار أن الدعوى التي ، فقضت بأنه متى كان االستئناف قد رفع بتكليف بالحضور  وقد أقرت محكمة النقض فعال هذا الرأي ( 2) 

، وقد اختصم المستأنف في صحيفة االستئناف  صدر فيها الحكم المستأنف دعوى شفعة يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة

البائعين بعد  ، فإن إعالن االستئناف إلى ، وقام بإعالن االستئناف إلى البائعين بعد فوات الميعاد الشفيع المحكوم له ابتدائياً والبائعين

، وذلك تطبيقاً  ، ال بالنسبة إلى جميع المستأنف عليهم وال بالنسبة إلى ايهم فوات الميعاد ال يترتب عليه سقوط الحق في االستئناف

ص  11رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519ابريل سنة  7من قانون المرافعات ) نقض مدني  975لنص الفقرة الثانية من المادة 

 .  929فقرة  1وانظر محمد علي عرفة  –(  511

بين الدعاوى العادية والدعاوى التي ينظر فيها على وجه السرعة من حيث إن االستئناف في  2511لسنة  299هذا وقد سوى القانون رقم 

حيفته على ، ويجب أن تشتمل ص بتكليف الحضور يراعى فيه األوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى "جميع هذه الدعاوى يرفع 

.  ( 2511لسنة  299مرافعات معدلة بالقانون رقم  2/  599) م  "، وإال كانت باطلة  بيان الحكم المستأنف وأسباب االستئناف

، بما في ذلك دعوى الشفعة التي تعتبر كما قدمنا دعوى غير قابلة  مرافعات كما هي تنطبق على جميع الدعاوى 975وبقيت المادة 

مرافعات  975المادة  2511لسنة  299، ولم يمس القانون رقم  جب القانون فيها اختصام أشخاص معينينللتجزئة ودعوى يو

 .  المذكورة بأي تعديل

، فإن االستئناف المرفوع عن هذا الحكم يطرح الدعوى بما احتوته من طلبات ودفوع  وإذا قضت محكمة أول درجة بسقوط الحق في الشفعة

، أن تعيد الدعوى الىمحكمة الدرجة األولى لنظر  ، في حالة إلغاء هذا الحكم . فال يجوز لها االستئنافواوجه دفاع على محكمة 

. وذلك ألن  . وال يغير من هذا األمر أن يكون سند الحكم بسقوط الحق في الشفعة هو بطالن إعالن أحد الخصوم موضوعها من جديد

، على اعتبار  ا هو مجرد وسيلة للوصول إلى القضاء بسقوط حق المدعى في الشفعة، وإنم هذا البطالن ليس هو الغاية من الدفع به

، ومن ثم ال يصح النظر في  أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء في انقضى دون أن ترفع على البائع والمشتري وفقاً لما يتطلبه القانون

 21مجموعة أحكام النقض  2519ديسمبر سنة  99) نقض مدني هذا البطالن مستقال عن الغاية من التمسك به واالثر المترتب عليه 

 .  ( 2975ص  121رقم 
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. فإذا  ، سواء كان الطاعن هو الشفيع اوا لمشتري أو البائع وفيما يتعلق بالنقض فال بد من اختصام الشفيع والمشتري والبائع

، وأن يعلن كال منهما بتقدير الطعن في الميعاد  ، فال بد من أن يوجه الطعن إلى كل من المشتري والبائع كان الشفيع هو الطاعن

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بان القانون قد أوجب على الشفيع اختصام المشتري والبائع كليهما معاً في دعوى .  القانوني

. ولما كان الطعن  . وهذا الحكم يسري على الدعوى في درجتي التقاضي االبتدائية واالستئنافية ، وإال كانت غير مقبولة الشفعة

، فإن اختصام المشتري والبائع  ظر فيها من حيث الموضوع عند تصدي محكمة النقض لهبالنقض مرحلة من مراحل الدعوى ين

. وال يغض من هذا النظر ما جاء بالمذكرة اإليضاحية للقانون الصادر بإنشاء محكمة النقض من  كليهما في الطعن يكون واجبا كذلك

دعوى دون إلزامه بتوجيه الطعن إلى جميع الخصوم في الحكم أن لرافع النقض الحرية في تعيين الخصوم الذين يراد إدخالهم في ال

. بل  ، فإن هذا ال يمكن أن يفيد أنه في دعوى الطعن ال يكون الطاعن ملزما باختصام من ال تقبل الدعوى إال باختصامه المطعون فيه

يكون للطاعن أن يقصر الطعن على من ،  معناه أنه بعد مراعاة مقتضى الحال من اختصام من يجب قانوناً اختصامه في الدعوى

.  ، كانت دعوى الطعن بالنقض غير مقبولة . وعلى ذلك إذا لم تعلن البائعة في دعوى الشفعة بتقرير الطعن يهمه نقض الحكم في حقه

، بسبب عدم صحة اختصام من ال يصح الطعن إال باختصامه  وللنيابة العامة أن تطلب الحكم بعدم قبول الطعن
 (2 )

وقد استقر  . 

، فقضت بأنه متى كان الطعن مرفوعا من أحد ورثة البائعة دون باقي الورثة الذين كانوا خصوما في  قضاء محكمة النقض على ذلك

، فإن الطعن يكون غير مقبول شكال  االستئناف
 (1 )

. وقضت كذلك بان بطالن الطعن بالنسبة إلى أحد البائعين يترتب عليه حتما عدم  

 بالنسبة إلى باقي المطعون عليهم قبوله شكال
 (9 )

. وإذا كان الواجب إعالن جميع المطعون عليهم بتقرير الطعن في الميعاد القانوني  

، إذا أعلن بعض  من هذا التقنين السالف ذكرها 975، ففي عهد تقنين المرافعات الجديد وطبقا للمادة  في عهد تقنين المرافعات السابق

، ويكون الطعن في  ير الطعن في الميعاد القانوني فإنه يجوز إعالن باقي المطعون عليهم بعد فوات هذا الميعادالمطعون عليهم بتقر

، ألن دعوى الشفعة غير قابلة للتجزئة وألنها من الدعاوى التي يجب أن يختصم فيها أشخاص معينون  هذه الحالة مقبوال شكال
 (5 )

  . 

                                                 

محمد علي عرفة  - 511فقرة  9وانظر محمد كامل مرسي  – 275ص  51رقم  9مجموعة عمر  2551يونيه سنة  1نقض مدني  ( 2) 

 .  919ص  922فقرة  1

 .  599ص  275رقم  95المحاماة  2591ابريل سنة  21نقض مدني  ( 1) 

مجموعة  2557فبراير سنة  257وانظر أيضاً : نقض مدني  – 159ص  172رقم  95المحاماة  2591مايو سنة  7نقض مدني  ( 9) 

، سواء في أول درجة أو فى  ) ال بد لقبول دعوى الشفعة من اختصام الشفيع والمشتري والبائع 959ص  112رقم  9عمر 

. فإن رفعها أحدهم في أية  رافع الدعوى أو الطاعن في الحكم هو الشفيع أو المشتري أو البائع، وسواء كان  االستئناف أو فى النقض

، إذ ال حكم إال في دعوى وال دعوى  ، قضت المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم قبولها مرحلة من مراحلها تلك ولم يخاصم صاحبيه

،  قوق وااللتزامات ما بين البائع والمشتري إلى ما بين البائع واشفيع. ذلك بان الشفعة في نظر القانون هي تحويل الح بغير خصم

. فهي  فتزول صلة البائع بالمشتري فيما لكل منهما من الحقوق على اآلخر بموجب عقد البيع لتكون صلته في تلك الحقوق بالشفيع

ن قانوناً حصول هذا التحويل الواقع في ، كل منهم طرف حقيقي ضرورية فيها حتى يمك عملية قانونية تدور بين أطراف ثالثة

، والمقصود بها إجراء عملية هذا التحويل  . فدعوى الشفعة ، وال يتصور إال قبل ثالثتهم جميعاً  حقوقهم هم الثالثة بعضهم على بعض

 – 191ص  995 رقم 9مجموعة عمر  2557نوفمبر سنة  5 –، يجب طبيعية الحال أن تكون دائرة بينهم هم الثالثة كذلك (  قضاء

، كما هي  ) إذا كان اختصام شخص معين في الطعن بالنقض الزماً لقبوله 171ص  517رقم  9مجموعة عمر  2555يونيه سنة  1

، واختصمه الطاعن في تقرير الطعن ولكنه لم يعلنه إليه إال بعد فوات  الحال في دعوى الشفعة التي يجب قيامها بين اطرافها الثالثة

مجموعة  2599نوفمبر سنة  19 –، وكان إذن غير مقبول لعدم اختصاصه (  ، كان الطعن باطال بالنسبة إليه ين لذلكالميعاد المع

، أعلنت  ، وإن كانت قد اختصمت في طعنها الشفيع والبائعين ) إذا كانت الطاعنة وهي المشترية 292ص  25رقم  1أحكام النقض 

، ألن هذا البائع  ، فإن طعنها يكون غير مقبول شكال يعاد المحدد في القانون لصحة اإلعالنالطعن ألحد هذين البائعين بعد انقضاء الم

مجموعة أحكام  2591فبراير سنة  5وانظر أيضاً نقض مدني  –وقد أعلن اعالناً باطال بعد الميعاد يكون غير مخاصم في الطعن ( 

مجموعة أحكام  2512ابريل سنة  11 – 151ص  59 رقم 1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  7 – 129ص  1النقض 

 .  121ص  71رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519ابريل سنة  19 – 519ص  19رقم  21النقض 

على أن تقرير الطعن بالنقض يجب أن يبين فيه  – 522ص  95رقم  5مجموعة أحكام النقض  2599يناير سنة  15نقض مدني  ( 5) 

مرافعات تنص على  975، وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه وإن كانت المادة  جب اختصامهمأسماء جميع الخصوم الوا

أنه إذا رفع الطعن عن حكم صادر في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها كما هي الحال في دعوى الشفعة على أحد 
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 ي الشفعة وتسجيلها الحكم النهائي بثبوت الحق ف – 223

 مدني على ما يأتي :  555نص قانوني : تنص المادة  –

 "، وذلك دون إخالل بالقوات المتعلقة بالتسجيل  الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع " 
 (2 )

  . 

إن هذا الحكم يعتبر سندا لملكية الشفيع للعقار ، ف ويخلص من هذا النص أنه إذا صدر حكم نهائي بثبوت حق الشفيع في الشفعة

مدني الذي وردت فيه  555؟ لقد اقتبس نص المادة  "يعتبر سندا لملكية الشفيع  "، فما هو المقصود بعبارة أن الحكم  المشفوع فيه

الحكم الذي يصدر  "اآلتي : ، إذ كانت هذه المادة األخيرة تجري على الوجه  من قانون الشفعة السابق 27هذه العبارة من المادة 

. وقد عرضت محكمة النقض لتفسير عبارة  "، وعلى المحكمة ستجيله من تلقاء نفسها  نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع

هو السبب  "بسند الملكية  "، فذهبت إلى أن المقصود  من قانون الشفعة السابق 27الواردة في المادة  "يعتبر سندا لملكية الشفيع  "

، متى السبب  تحتمل المعنيين "سند الملكية  ". وال شك في أن عبارة  ، ال دليل الملكية وحجيتها القانوني المنشيء لحق الملكية

ت فيه ، ناقش . وبحسبنا هنا أن ننقل بعض السباب حكم لمحكمة النقض القانوني المنشيء لحق الملكية ومعنى دليل الملكية وحجيتها

وحيث إن الطعن مبناه أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في  ". قالت المحكمة :  ، وأخذت بالمعنى األول دون الثاني هذين المعنيين

من قانون الشفعة فوجهه أن الحكم قد  27و  29. أما خطأ الحكم في تفسير المادتين  . . . من قانون الشفعة 27و  29تفسير المادتين 

، في حين أن التفسير الصحيح لهاتين المادتين ال  اتين المادتين في القول بان حكم الشفعة ينشيء ملكية الشفيع وال يقررهااستند إلى ه

                                                                                                                                                                    

، إال أن هذه المادة مقيدة في الطعن بطريق النقض بما  ته بالنسبة إليهم، وجب اختصام الباقين ولو بعد فوا المحكوم لهم في الميعاد

مرافعات من أن الطعن بالنقض ال يكون إال بتقرير يحصل في قلم كتاب المحكمة يبين فيه أسماء جميع الخصوم  515أوجبته المادة 

 17، فإنه يكون غير مقبول شكال ) نقض مدني  . وإذن فمتى تبين أن تقرير الطعن قد خال من اختصام البائعة الواجب اختصامهم

 .  ( 991ص  55رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة 

 .  911ص  – 911ص  922فقرة  1وانظر محمد علي عرفة 

بثبوت الحكم الذى يصدر نهائيا  - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2959تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

 2959ويسري على تسجيل حكم الشفعة نص المادة  - 1 . وعلى المحكمة تسجيله من تلقاء نفسها.  الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع

األولى  . وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية وعدل حكم الفقرة " الخاصة بتسجيل إعالن الرغبة وما يترتب على هذا اإلعالن

، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني  بترك أمر تسجيل حكم الشفعة لقواعد الشهر بعد فصلها عن القانون المدني

، ثم مجلس  2929. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2927، ووافقت عليه اللجنة تحت رقم  الجديد

 .  ( 592ص  – 599ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  555الشيوخ تحت رقم 

، وعلى المحكمة تسجيله  الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع – 27ويقبال النص في قانون الشفعة السابق : م 

 .  من تلقاء نفسها

عليه تسري على تسجيل حكم الشفعة المنصوص عنه في المادة الثانية : ونصوص هذه المادة المختصة بتسجيل الطلب وما يترتب  5/  25م 

، أما التقنين المدني الجديد فيجعل  . ) وقانون الشفعة السابق يجعل المحكمة تسجل من تلقاء نفسها حكم الشفعة عشرة اآلتي ذكرها

 .  مقررة في هذا القانون (، اإلجراءات ال ، فيتبع في تسجيل حكم الشفعة قانون الشهر العقاري هو الذي يسري

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ال مقابل التقنين المدني السوري

 .  ) مطابق ( 557التقنين المدني الليبي م 

، أو عند التسجيل  الطابو : يثبت ملك الشفيع للمشفوع عند تنفيذ الحكم القاضي بالشفعة بالتسجيل في دائرة 2252التقنين المدني العراقي م 

 .  في الطابو في حالة التراضي على الشفعة

، والذي يسجل هو  ، ال ينقل ملك العقار المشفوع فيه للشفيع إال بالتسجيل في الطابو ، طبقاً ألحكام الطابو أو السجل العيني ) والتقنين العراقي

 .  الحكم القاضي بثبوت الشفعة أو سند التراضي على الشفعة (

، إما بتسليمه  ( : يثبت حق الشفعة ويكتسب الشفيع حق التسجيل 2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  191قانون الملكية العقارية اللبناني م 

. ) والقانون  ، وإما بحكم صادر لمصلحة الشفيع 155العقار المشفوع برضا المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المعينة بالمادة 

، حتى تنتقل الملكية إلى  ، يوجب تسجيل الحكم بالشفعة أو التراضي عليها في السجل العيني بقا ألحكام السجل العيني، ط اللبناني

 .  الشفيع (
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تنص على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية  27. ذلك ألن المادة  يؤدي إلى ما استخلصته المحكمة منها

، كما أن حكم القسمة هو دليل  يفيد أكثر من أن حكم الشفعة هو دليل الشفيع على ملكية العين المشفوعة، وهذا النص ال  الشفيع

. والشفيع في  . ، فسابق على الحكم في كلتا الحالتين ، وهو غير دليلها . أما سبب الملكية المتقاسم على ملكية ما اختص به في القسمة

، واثره ال  ، يقرر حقه وال ينشئه ، فيما هو مجمع عليه في فرنسا وفي مصر ، والحكم له ذلك شبيه بصاحب حق االسترداد الوراثي

. وحيث إن الشارع إذا كان قد نص في المادة  . . يبدأ من يوم صدوره بل يرجع إلى يوم البيع الذي حل فيه المسترد محل المشتري

( فإنه لم يرد بهذا النص أن يعتبر الحكم  titre de proprieteفيع ) من قانون الشفعة على أن حكم الشفعة يعتبر سندا لملكية الش 27

.  التي نصت على حجية األحكام 191، وإال لكان هذا النص عبثا مع وجود المادة  المذكور حجة أو دليال على الملكية التي قضى بها

من  971، كما أراد بنص المادة  ( لملكية الشفيع causc juridiqueبل الذي اراده الشارع هو اعتبار حكم الشفعة سببا قانونيا ) 

من القانون المدني اعتبار  197، وكما أراد بنص المادة  قانون المرافعات اعتبار حكم البيع سببا قانونيا لملكية من رسا لعيه المزاد

( التي وردت في هذه النصوص كلها إنما جاءت  tire. وكلمة سند )  مجرد وضع اليد سببا صحيحا لملكية واضع اليد على المنقول

، ومتى كان حكم الشفعة في نظر  ، ولم تجئ على معنى دليل الملكية أو حجيتها على معنى السبب القانوني المنشيء لحق الملكية

. أما قبله   بعد الحكم، فإن مقتضى هذا النظر والزمه إال بصير المشفوع إلى ملك الشفيع إال القانون هو سبب ملكية الشفيع ومنشأها

 "، والن ما جعله الشارع من األحكام منشئا للحقوق ال ينسحب على الماضي  ، ألن المسبب ال يوجد قبل سببه فال
 (2 )

  . 

، وعلى اإلشارة إلى أن قضاء محكمة النقض  "سند ملكية الشفيع  "ونقتصر هنا على تسجيل المعنين المختلفين لمعنى عبارة 

، على أن نعود إلى مناقشة هذه المسألة فيما يلي  ى األخذ بان السند معناه السبب القانوني المنشيء لملكية الشفيعقد استقر عل
 (1 )

  . 

على  "، بان  ، كما رأينا منه 27. وقد كان قانون الشفعة السابق يقضي في المادة  بقى تسجيل الحكم النهائي بثبوت الشفعة

، ولكن  من التقنين المدني الجديد يقضي بنفس الحكم 555. وكان المشروع التمهيدي لنص المادة  "ها المحكمة تسجيله من تلقاء نفس

 "أمر تسجيل حكم الشفعة لقواعد الشهر بعد فصلها عن القانون المدني  "لجنة المراجعة عدلت النص بأن تركت 
 (9 )

. والقواعد  

تتم إجراءات الشهر في جميع األحوال بناء على طلب ذوي الشأن أو من  "ن تقضي با 2551المقررة في قانون الشهر العقاري لسنة 

. وعلى ذلك ال تقوم المحكمة من تلقاء نفسها بتسجيل حكم الشفعة كما كانت الحال  من قانون الشهر العقاري ( 19) م  "يقوم مقامهم 

باشرة إجراءاته ، بل يقوم الشفيع وهو صاحب الشأن في التسجيل بم في قانون الشفعة السابق
 (5 )

. ويباشرها وفقا للقواعد المقررة في  

قانون الشهر العقاري 
 (9 )

 12، فيقدم طلب التسجيل لمأمورية الشهر العقاري التي يقع العقار المشفوع فيه في دائرة اختصاصها ) م  

 .  من قانون الشهر العقاري ( 9المأمورية ) م ، ويتم التسجيل في مكتب الشهر العقاري الذي تتبعه هذه  قانون الشهر العقاري (

من قانون  5، فإن تسجيل هذا الحكم يجري تطبيقا للمادة  وإذا سايرنا محكمة النقض واعتبرنا حكم الشفعة منشئا لملكية الشفيع

جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية األصلية أو نقله أو تغييره  "، وتنص على أن  الشهر العقاري

. ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق  . . ، يجب شهرها بطريق التسجيل ، وكذلك األحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك أو زواله

                                                 

 .  119ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  92نقض مدني  ( 2) 

 .  115أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  1هامش  159أنظر آنفاً ص  ( 9) 

من قانون الشفعة السابق التي تقضي بأن تسجل  27، كانت المادة  2555أكتوبر سنة  29قبل نفاذ التقنين المدني الجديد في حتى  ( 5) 

من  2551من قانون الشهر العقاري الذي أصبح نافذاً منذ أول يناير سنة  19المحكمة من تلقاء نفسها حكم الشفعة قد عدلت بالمادة 

. وكذلك كانت  ، وال تقوم به المحكمة من تلقاء نفسها م الشفعة هو الشفيع صاحب الشأن في التسجيلفأصبح الذي يقوم بتسجيل حك

من قانون الشفعة السابق التي تقضي بأن يكون تسجيل حكم الشفعة يتم في الجهة التي يتم فيها تسجيل إعالن الرغبة في  5/  25المادة 

، ألن قانون الشهر العقاري وهو يلغي كل نص يخالف أحكامه  ، قد إلغيت م المختلطةاألخذ بالشفعة أي في المحاكم الوطنية والمحاك

 9من قانون الشهر العقاري ( يقضي بأن يحصل التسجيل في مكتب الشهر العقاري الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه ) م  19) م 

دون  "منه بأن يتم تسجيل حكم الشفعة  555يقضي في المادة  . ولذلك عند ما صدر التقنين المدني الجديد من قانون الشهر العقاري (

 9. أنظر محمد كامل مرسي  ، إنما كان يقرر أمراً قد وقع بالفعل منذ نفاذ قانون الشهر العقاري "إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل 

 .  517فقرة 

 .  وما بعدها 291أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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 ".  . . . ، ال بين ذوى الشأن وال بالنسبة إلى غيرهم زولالمشار إليها ال تنشأ وال ينتقل وال تتغير وال ت
 (2 )

. فقبل تسجيل حكم  

،  ، انتقلت الملكية إلى الشفيع . فإذا ما سجل الحكم ، ال تنتقل ملكية العقار المشفوع فيه ال بين ذوي الشأن وال بالنسبة إلى الغير الشفعة

، طبقا للرأي الذي استقر عليه قضاء محكمة النقض في  لى الغير أو بين ذوي الشأن، سواء بالنسبة إ ويكون انتقالها من وقت التسجيل

 .  خصوص نفي أثر الرجعي للتسجيل بين ذوي الشأن

، وإنما هو كاشف عن ثبوت حق الشفيع في الشفعة كما سيجيء  وإذا قلنا إن حكم الشفعة ليس منشئا لملكية الشفيع
 (1 )

، شأنه  

. كذلك ال يمكن أن  ، فتسجيله ال يمكن أن يكون على اعتبار أنه حكم منشيء ام تكشف عن الحق ال تنشئهفي ذلك شأن سائر األحك

، ناقال كان هذا التصرف أو كاشفا  يكون على اعتبار أنه حكم بتصرف
 (9 )

، وإنما يقضي  ، ألنه ال يقضي بحصول تصرف ما 

. وقد كان يحسن إفراد نص خاص في قانون الشهر  كما سبق القولبحصول واقعة الشفعة وهي واقعة مركبة وليست تصرفا محضا 

مدني  555، فيكون هذا النص هو الذي تشير إليه المادة  العقاري يقضي بوجوب تسجيل حكم الشفعة حتى تنتقل الملكية إلى الشفيع

، فأورد هذا النص الخاص وربط  هذا النقص. وقد تدارك قانون السجل العيني  "دون إخالل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل  "عندما تقوم 

يجب  "من هذا القانون على أنه  91، فنصت المادة  فيه ما بين تسجيل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة وتسجيل الحكم بالشفعة

حكم قيد في ، ويترتب على ذلك أنه إذا تقرر حق الشفيع ب التأشير بإعالن الرغبة في األخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية

 "السجل أن يكون حجة على من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير المذكور 
 (5 )

. وما دام هذا النص لم يوجد في قانون  

دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية  "، فإن أقرب نصوصه إلى تسجيل حكم الشفعة هو النص القاضي بتسجيل  الشهر افلعقاري

. فالحكم بالشفعة هو حكم بحلول الشفيع محل المشتري في عقد البيع الذي تم ما  من قانون الشهري العقاري ( 1م  29) م  "عقارية 

، ولما كان حكيم الشفعة قد كشف عن  . ولما كان عقد البيع هذا واجب التسجيل حتى تنتقل الملكية إلى المشتري بين المشتري والبائع

، فيكون حكم الشفعة هو حكم بأن التعاقد قد وقع للشفيع  الرغم من منازعة المشتري والبائع في ذلكأن الشفيع قد حل محل المشتري ب

. ومن ثم وجب تسجيله كما  ، ولكن ال لمصلحة المشتري األصلي بل لمصلحة الشفيع . فهو بمثابة حكم بصحة التعاقد دون المشتري

، بدال من انتقالها من البائع إلى  لمشفوع فيه بهذا التسجيل من البائع إلى الشفيع، حتى تنتقل ملكية العقار ا يسجل الحكم بصحة التعاقد

، فيسجله فتنتقل إليه  . وكما أن الحكم بصحة التعاقد في البيع يجعل منه المشتري سندا يغنيه عن عقد البيع الصالح للتسجيل المشتري

، فيسجله فتنتقل إليه ملكية العقار  يغنيه عن عقد بيع يصدر له من البائع، كذلك الحكم بالشفعة يجعل منه الشفيع سندا  ملكية المبيع

. وفي دعوى صحة التعاقد يسجل المشتري صحية الدعوى  المشفوع فيه
 (9 )

، أما في الدعوى الشفعة فال يسجل الشفيع صحيفة  

 .  ام تسجيل صحيفة الدعوى، ويقوم تسجيل هذا اإلعالن مق الدعوى ولكنه يسجل إعالن الرغبة في األخذ بالشفعة

 آثار األخذ بالشفعة  -المبحث الثالث 

 عالقة الشفيع بالبائع وبالمشتري وبالغير  –انتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع  – 224

الذي سنبسطه ، على التفصيل  : يترتب على ثبوت حق الشفيع في األخذ بالشفعة أن تنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع

. وانتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع إنما هو ذاته نتيجة ترتبت على حلول الشفيع محل المشترى فى عقد البيع الذى  فيما يلى

ع قيد حيل . وميا دام الشيفي ، فتنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع دون المشترى بناء على هذا الحلول تم ما بين البائع والمشترى

، عالقة الشفيع بالبائع وعالقته بالمشترى وعالقته بالغير ، بعد أن يتم هذا الحلول ، فيتعين أن نحدد محل المشترى
 (1 )

  . 

                                                 

 .  91وانظر حامد فهمي في نظرية التصرفات اإلقرارية واإلنشائية مجلة القانون واالقتصاد السنة األولى فقرة  – 999أنظر آنفاً ص  ( 2) 

 .  111أنظر ما يلي ص  ( 1) 

 .  995ص  929فقرة  1قارن محمد علي عرفة  ( 9) 

 .  9هامش  999أنظر آنفاً ص  ( 5) 

 .  259أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 (
1
، فتيتلخص فيى  ، بعد أن يثبت حق الشفيع فى الشفعة ويحل الشفيع محل المشترى فى عقد البييع المشيفوع فييه ( أما عالقة البائع بالمشترى 

.  ، إذ يتحيول مين كونيه بيين البيائع والمشيترى إليى كونيه بيين البيائع والشيفيع أن هذا البيع فيما بين البائع والمشترى يعتبر كأن لم يكين

، وال يكيون  لى ذلك أن المشترى ال يرجع على البائع بضمان االستحقاق بحجة أن الشفيع قد انتزع منه العقار المشيفوع فييهويترتب ع

، إذ أن البييع اليذى كيان قيد تيم بينهميا قيد زال واعتبير كيأن ليم يكين كميا سيبق القيول )  البائع مسئوالً عن تعويض المشترى لهذا السبب
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( عالقية الشيفيع بالبيائع وبالمشيترى  1. )  ( انتقال ملكيية العقيار المشيفوع فييه إليى الشيفيع 2فنبحث إذن المسألتين اآلتيتين : ) 

 .  وبالغير

 انتقال ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع -مطلب األولال

 الشفعة بالتراضى أو بالتقاضى سبب لحلول الشفيع محل المشترى فانتقال الملكية إليه دون المشترى : -225

والعقييار ، اقتييرن فيهييا الشيييوع أو الجييوار أو أى ارتبيياط آخيير يقييوم بييين العقييار المشييفوع فيييه  قييدمنا أن الشييفعة واقعيية مركبيية 

، بيإعالن الشيفيع إرادتيه فيى األخيذ  ، ببييع العقيار المشيفوع فييه وهيذه واقعية ماديية بالنسيبة إليى الشيفيع المشفوع به وهذه واقعية ماديية

بالشفعة وهذا تصرف قانونى
 (2 )

. فهذه الواقعة المركبة تشتمل إذن على عناصر ثالثة : االرتباط ما بين العقار المشيفوع فييه والعقيار  

، فقيد قاميت  . ومتيى تكامليت هيذه العناصير الثالثية ، وإعالن الشفيع إرادتيه فيى األخيذ بالشيفعة ، وبيع العقار المشفوع فيه مشفوع بهال

، هيو حليول الشيفيع محيل  ، مسيتكملة لعناصيرها الثالثية . واألثر المباشر الذى يترتب على قيام الشفعة الشفعة سببًا قانونيًا يحدث أثره

الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقيار " مدنى تنص كما رأينا على أن  599. فالمادة  البيع الذى تم ما بين المشترى والبائعالمشترى فى 

، أن  ، كميا سينرى ميدنى 2/  559وتؤكد المادة  . "الحلول محل المشترى فى األحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية 

يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقيه والتزاماتيه " الشفيع محل البائع بالنص على أن األثر المباشر للشفعة هو حلول 

" .  

ولما كان استكمال الشفعة لعناصرها الثالثة المتقدمة الذكر كثيًرا ما يكون محل منازعة بين الشفيع من جهة والمشترى والبائع 

، إميا عين طرييق تسيليم المشيترى باسيتكمال الشيفعة  داللية قاطعية النحسيام هيذا النيزاع، فقد أراد القانون أن يقف عند  من جهة أخرى

. فالتراضيى أو  ، أو عن طريق حكم قضائى يحسيم النيزاع نهائيًيا وهيذه هيى الشيفعة بالتقاضيى لعناصرها وهذه هى الشفعة بالتراضى

فيض للنيزاع والتيدليل بوجيه قياطع عليى أن الشيفعة قيد قاميت ، بل هيو مجيرد  التقاضى ليس من شأنه أن يقيم الشفعة سببًا إلنتاج أثرها

، وأن  . ولم يطلب القانون فى التراضى إال تسليم المشترى بأن الشفعة قد اسيتكملت عناصيرها الثالثية فعالً مستكملة لعناصرها الثالثة

ات خاصية وحيدد لهيا مواعييد معينية تقيدم . أما التقاضيى فقيد رسيم القيانون ليدعوى الشيفعة إجيراء الشفيع قد ثبت له حق األخذ بالشفعة

، أى بتقريير أن الشيفعة قيد اسيتكملت عناصيرها  ، فإذا ماراعاها الشفيع انتهى إليى حكيم يقضيى بثبيوت حقيه فيى الشيفعة بيانها تفصيالً 

 .  الثالثة وأن الشفيع قد ثبت له حق األخذ بالشفعة

، فيإن الشيفعة تنيتج أثرهيا  ها الثالثية هيو التراضيى أو التقاضيىوسواء كان الدليل القاطع على أن الشفعة قد اسيتكملت عناصير

.  ، منذ أن تستكمل عناصرها الثالثة التيى تنتهيى بإبيداء الشيفيع رغبتيه فيى األخيذ بالشيفعة ، وهو حلول الشفيع محل المشترى المباشر

، فقيد حيل  ه القيانون واليذى سيبق أن بسيطناه، وأعلنها لكل من المشترى والبائع على الوجيه اليذى رسيم فمتى أبدى الشفيع هذه الرغبة

، إليى أن تكيون بيين  ، بعد أن كانت بين البائع والمشترى ، وتحولت الصفقة الشفيع بحكم القانون محل المشترى فى البيع المشفوع فيه

، متيى  فالقيانون $ 199$ رى ، أى منذ تمام البيع بيين البيائع والمشيت . ويكون ذلك بطبيعة الحال منذ أن وجدت الصفقة البائع والشفيع

، ويخيرج المشيترى مين  ، ويجعيل الشيفيع هيو المشيترى منيذ البدايية ، يحيل الشيفيع محيل المشيترى استكملت الشفعة عناصرها الثالثة

.  األصيلى، ولكنيه يكيون بيعًيا المشيترى فييه هيو الشيفيع ال المشيترى  . ويبقيى البييع قائًميا منيذ أن انعقيد الصفقة كأنها لم تنعقد له أصالً 

،  ، وذلك منذ أن انعقد البييع كميا سيبق القيول ، فيكون للشفيع حقوق المشترى وعليه التزاماته وينتج البيع آثاره فيما بين البائع والشفيع

ألن المشترى يختفى تماًما ويعتبر كأنه لم يتدخل بتاتًا فى الصفقة
 (1 )

البييع اليذى . وتنعقد الصيلة مباشيرة بيين البيائع والشيفيع فيى نفيس  

                                                                                                                                                                    

فقيرة  9ـ وانظر محمد كاميل مرسيى  171ص  91م  2519أبريل سنة  19ـ  991ص  21م  2595ة يونيه سن 21استئناف مختلط 

 .  ( 595ص  517

 (
2
 .  2( انظر آنفًا فقرة  

 (
1
ـ )  911ص  15م  2521أبريل سنة  1ـ  992ص  21م  2599يونيه سنة  1( استئناف مختلط  

1
ـ  11ص  55م  2591( ينياير سينة  

 .  111ص  99 م 2597أبريل سنة  17
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. وعليى ذليك يكيون الشيفيع هيو اليدائن مباشيرة للبيائع بحقيوق  ، فال يكون المشترى وسيًطا بينهما بعد أن خرج مين الصيفقة سبق أن تم

، وهو المدين مباشرة للبائع بالتزامات المشترى المشترى
 (2 )

  . 

قل إذن ملكية العقار المشفوع فيه مباشرة مين البيائع إليى ، فتنت ومن حقوق المشترى أن تنتقل إليه ملكية العين المبيعة من البائع

 .  . ولكن متى تنتقل؟ ومتى يحل الشفيع محل المشترى؟ الشفيع

 ـ متى تنتقل ملكية العقار المشفوع فيه إلى الشفيع ومتى يحل الشفيع محل المشترى ـ اختالف اآلراء  226

،  ته وعلى تمشيه مع النصوص والحليول العلميية المسيلم بهيا فيى الشيفعة، على بساط هذا التحليل لطبيعة الشفعة الذى تقول به

 .  ليس محالً التفاق اآلراء

، تنتقل إليه ملكية العقار المبيع فى الوقت الذى كانيت  ، وقد حل محل المشترى ، ألمكن القول دون تردد إن الشفيع ولو سلم به

، والمشترى ال يصيبح مالًكيا للعقيار المبييع إال إذا سيجل  ا ولم ينتزعها منه الشفيعتنتقل فيه إلى المشترى لو بقى هذا فى الصفقة مشتريً 

، فمن وقت التسجيل أيًضا وفقًا لما اسيتقر علييه  . أما فيما بينه وبين البائع ، ويكون مالًكا من وقت التسجيل بالنسبة إلى الغير عقد البيع

، حتى تنتقل إليه ملكية العقار المشفوع  . وعلى ذلك يجب على الشفيع ذى نقول به، ومن تمام البيع وفقًا للرأى ال قضاء محكمة النقض

، وهيو التراضيى عليى الشيفعة إذا تميت  ، أن يسجل السند اليذى حيل بالنسيبة إلييه محيل سيند البييع بالنسيبة إليى المشيترى فيه من البائع

بالتراضى
 (1 )

، كما كانيت تنتقيل إليى المشيترى بتسيجيل  السند انتقلت إليه الملكية . فإذا سجل هذا أو الحكم بثبوتها إذا أخذت بالتقاضى 

                                                 

 (
2
ص  99م  2597أبرييل سينة  17ـ  921ص  25م  2591ميايو سينة  11( ويصبح الشفيع هو الخلف المباشير للبيائع ) اسيتئناف مخيتلط  

، وعلى ذلك يلتزم بما تعهد بيه  . فيكون فى نفس مركز المشترى وبنفس الشروط ( 515ص  551فقرة  9ـ محمد كامل مرسى  111

ه بيأن ينشيئ فيى خيالل سينة منيزالً للسيكنى عليى األرض المبيعية وأن يحيافظ عليى االسيتواء الحيالى وإال فسيخ المشترى فى عقد شرائ

 25م  2591أبرييل سينة  22، فمثل هذا الشرط صحيح ولم يقصد به التحايل لمنيع الشيفيع مين اسيتعمال حقيه ) اسيتئناف مخيتلط  البيع

 .  ( 519ص  511فقرة  9مرسى  ـ محمد كامل 91ص  11م  2595ديسمبر سنة  21ـ  195ص 

 (
1
. وقيد قضيت  ( هذا والتراضى الذى ينتج أثره فى إتمام الشفعة هو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى األخذ بالشيفعة 

لشيفيع رغبتيه فيى يعلين ا" من القانون الميدنى الجدييد عليى أن  559محكمة النقض فى هذا الخصوص بأنه إذ نص المشرع فى المادة 

، وإال  الشفعة إلى كل من البائع والمشترى فى خالل خمسة عشر يوًما من تاريخ اإلنذار الرسمى الذى يوجهه إلييه البيائع أو المشيترى

ى لم يقصد أن يجعل من هذا اإلنذار عرًضا ينعقد بموجبه عقد بين المشترى والشفيع يلتزم به األول بنقل ملكيية العيين إلي ، "سقط حقه 

. وإنما أراد المشرع أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانيت تثيور فيى شيأن عليم الشيفيع بيالبيع  الثانى إذا رد عليه بالقبول

، وأن يتخذ من هذا التاريخ بدًءا لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى األخذ بالشيفعة فيى حالية عيدم إبيداء رغبتيه  المثبت للشفعة

،  . أما التراضى الذى ينتج أثره فى إمام الشفعة ، أو بدًءا الفتتاح إجراءات الشفعة فى حالة إبداء رغبته فى خاللها المدة فى خالل تلك

 29مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  25) نقض مدنى " فهو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الشفعة 

 2551ينياير سينة  19: ويشير إلى حكم استئناف مصر فى  519ص  511فقرة  9محمد كامل مرسى . وانظر  ( 511ص  19رقم 

، وفيها أعلين الشيفيع رغبتيه فيى األخيذ بالشيفعة إليى كيل مين البيائع والمشيترى بعيد فيوات ميعياد  قضائية 11سنة  15فى القضية رقم 

ن إقييراًرا بييأن المشييترى قبييل التنييازل عيين الصييفقة للشييفيع . ولكيين المشييترى وقييع هييو والشييفيع علييى أصييل اإلعييال الخمسيية عشيير يوًمييا

. فرفع الشفيع دعوى على المشترى يطالبه فيها  . وبعد ذلك أنذر المشترى الشفيع بالعدول عن اإلقرار وتمسكه بالصفقة الستحقاقه لها

بعد انقضاء خمسية عشير يوًميا مين تياريخ  ، ورفع المشترى الدعوى بأن الشفيع لم يظهر رغبته فى األخذ بالشفعة إال باألرض المبيعة

، قضيت محكمية االسيتئناف  . ولما استؤنف هذا الحكم . فقضت المحكمة االبتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق إلثبات العلم العلم بالبيع

حتى لو ثبت أن الشيفيع ليم يعلين ،  ، فال يملك المشترى وال ورثته الرجوع فى هذا التسليم بأن اإلقرار الذى وقعه المشترى والشفيع به

 .  ، فى غير محله ، إذ قضى بالتحقيق إلثبات العلم . ولذلك يكون الحكم االبتدائى رغبته فى األخذ بالشفعة إال بعد فوات الميعاد

، ولكين حليول الشيفيع  فيع، والبد من تجيله حتى تنتقيل الملكيية إليى الشي ، يثبت حق الشفيع بهذا التراضى وإذا تم التراضى على الوجه المتقدم

. وإذا قيام نيزاع  ، من وقت البيع ال من وقت التراضى وال من وقت إبداء الرغبة ، فى رأينا محل المشترى يكون فى هذه الحالة أيًضا

ت ، ألن الشيفعة تمي ، فإن هذه الدعوى ال تكون دعوى شفعة تراعيى فيهيا مواعييدها فى شأن هذا التراضى ورفعت دعوى بهذا النزاع

 2595يونييه سينة  29، وإنما تكون دعوى نزاع عادية تخضع لألحكام العامة فى الدعاوى ) استئناف مختلط  بالتراضى ال بالتقاضى

 .  ( 919ص  92م 



 

 

 

 

2329 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، أما فيما بينه وبين البائع والمشيترى فتنتقيل أيًضيا مين وقيت  . وتنتقل الملكية إلى الشفيع من وقت التسجيل بالنسبة إلى الغير سند البيع

 .  الشفيع مشتريًا بحكم الشفعة وفقًا للرأى الذى نقول به، ومن وقت تمام البيع الذى حل فيه  التسجيل وفقًا لقضاء محكمة النقض

، فهيذا الوقيت  . وهى لم تختلف فى الواقع مين األمير فيى وقيت انتقيال الملكيية إليى الشيفيع ولكن اآلراء اختلفت فى هذه المسألة

إليى الشيفيع إال بتسيجيل حكيم الشيفعة ) أو . وال خالف فى أن ملكية العقار المشفوع فيه ال تنتقل  تحدده أحكام التسجيل ال أحكام الشفعة

. وإذا كيان هنياك خيالف فيى أن الملكيية تنتقيل إليى الشيفيع فيميا بينيه  ، وتنتقل إليه من وقت التسجيل بالنسبة إلى الغير سند التراضى (

فيى أحكيام الشيفعة بيل فيى  ، فهيذا خيالف واقيع ال ، من وقت التسجيل أو من وقيت البييع ، إذا سجل الشفيع سنده وبين البائع والمشترى

، ال  ، هيو فيى وقيت حليول الشيفيع محيل المشيترى ، وهو الخالف الذى نقصده هنا . والخالف الواقع فى أحكام الشفعة أحكام التسجيل

 .  فى وقت انتقال الملكية إلى الشفيع

المشيفوع فييه، ويقول إن الشفيع يحل المشترى من وقيت تميام البييع  فهناك رأى يذهب إلى ما ذهبنا إليه
 (2 )

. وهنياك رأى ثيان  

يذهب إلى أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت إعيالن رغبتيه فيى األخيذ بالشيفعة إليى كيل مين المشيترى والبيائع
 (1 )

. وهنياك رأى  

ثالث يذهب إلى أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت رفع دعوى الشفعة
 (9 )

ى الرابيع . ولكن الرأى اليذى يسيتوقفنا طيويالً هيو اليرأ 

الذى استقر عليه قضاء محكمة النقض وتابعها فيه جمهور الفقهاء
 (5 )

، ويذهب إلى أن الشفيع يحيل محيل المشيترى مين وقيت صيدور  

، فإن هذا الحكم طبقًا لهذا الرأى يعتبر منشئًا لحق الشفيع ال كاشفًا عنه الحكم له بثبوت حقه فى الشفعة ) أو من وقت التراضى (
 (9 )

  .

                                                                                                                                                                    

ة ، وليذلك ال تجيوز شيفعة جدييد ، يكون سبب كسب الشفيع لملكية العقار هو الشفعة ال بيع ييتم بهيذا التراضيى وفى حالة التراضى على الشفعة

 .  ( 117فى هذا التراضى ) شفيق شحاته فقرة 

 (
2
) وقيد جياء فيى أسيباب هيذا الحكيم : وحييث إن الشيفعة  299ص  19رقم  7المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  22( استئناف وطنى  

قار المشفوع فييه ملًكيا ليه ، وأصبح الع ، ومتى ثبتت انفسخ البيع للمشترى وحل الشفيع محله تثبت بالطلب المستوفى للشرائط القانونية

، وحيث إن الحكم بها للشفيع ليس عبارة إال عين  ، ولذلك تسقط جميع الحقوق العينية التى يكون قد قررها عليه المشترى من يوم البيع

. وقضيى  ة لهيا (، فهو من األحكيام المبنيية للحقيوق ال المنشيئ تقرير صحة الطلب وإلزام المتخاصمين بالنتائج القانونية المترتبة عليها

، بمعنيى أن  أيًضا فى عهد التقنين المدنى السابق بأن القواعد القانونية تقضى بأن األحكام معلنة ومقررة للحقوق وثبوتها ال موجدة لهيا

. وعليى هيذه القاعيدة يكيون الشيفيع اليذى  الحق الذى قضى للشخص به يعتبر أنه مكتسب له من يوم وجيوده ال مين ييوم القضياء ليه بيه

، وهذا يوافق ما نيص علييه فيى ميذهب اإلميامين ماليك والشيفاعى مين  لب أخذ العقار بالشفعة مالًكا لهذا العقار من يوم حصول البيعط

، وعليى ذليك جياز للورثية تجدييد  ثبوت مليك الشيفيع بمجيرد الطليب بعيد معرفية اليثمن والمبييع وليو ليم يسيلم المشيترى أو يسيتلم اليثمن

ـ عبيد السيالم  229( ـ وانظر على زكى العرابيى فقيرة  12ص  5الحقوق  2755مارس سنة  29اف وطنى المطالبة بالشفعة ) استئن

 .  919ذهنى فى األموال فقرة 

 (
1
، فإنه يكيون مسيئوالً  ( ويترتب على ذلك أنه إذا استمر المشترى واضعًا يده على العقار المشفوع فيه بعد إعالن الرغبة فى األخذ بالشفعة 

، بعد خصم المصروفات وأتعياب اإلدارة وفوائيد ثمين المبييع مين ييوم اإلعيالن  قبل الشفيع من يوم اإلعالن إلى يوم التسليمعن الثمار 

ميايو  11ـ اسيتئناف مخيتلط  151ص  99رقيم  22المجموعية الرسيمية  2595ديسمبر سنة  15إلى يوم دفع الثمن ) استئناف وطنى 

) ويذهب إلى أن حق الشيفيع يثبيت بمجيرد إعيالن رغبتيه  19ـ ص  11سن كيرة ص . وانظر أيًضا ح ( 921ص  25م  2591سنة 

. وانظير  ، ولكنه يشترط تسجيل هذا اإلعالن حتى تنتقل الملكية إلى الشفيع وحتى يكيون هيذا مسيتحقًا للثميار ( فى طلب األخذ بالشفعة

تنتقيل إليى الشيفيع مين وقيت تسيجيل إعيالن الرغبية فيى  ـ وانظر أيًضا فى أن الملكية 155ص  1أيًضا أنور سلطان فى مجلة الحقوق 

 99م  2559ميايو سينة  72ـ  52ص  99م  2597ينياير سينة  22ـ  999ص  55م  2591مايو سينة  92الشفعة : استئناف مختلط 

 .  291ص 

 (
9
الشيفيع إجيراءات الشيفعة وفقًيا ) ويقول بأن حكم الشفعة يرتد بأثر رجعيى إليى الوقيت اليذى يسيتكمل فييه  929فقرة  1( محمد على عرفة  

 .  ، إذا أنه عندئذ فقط يمكن القول بأنه كسب مركًزا قانونيًا يستند إليه حقه فى تملك العقار المشفوع ( لنصوص القانون

 (
5
اوى ـ عبدالمنعم البدر 979ص  111ـ عبدالفتاح عبدالباقى فقرة  179ص  1119ـ شفيق شحاتة فقرة  579فقرة  9( محمد كامل مرسى  

ـ منصور مصطفى منصور  992ص  915ـ عبد المنعم فرج الصدة فقرة  51ـ إسماعيل غانم ص  572ص  519وفقرة  595فقرة 

 .  919ـ ص  995ص  291فقرة 

 (
9
ـ وكانيت محكمية االسيتئناف الوطنيية  999ص  29م  2592ميايو سينة  12ـ  215ص  29م  2592فبرايير سينة  21( استئناف مختلط  

، بيأن حكيم الشيفعة  ، قبيل محكمية الينقض ، قبل محكمة االستئناف الوطنية بدوائرها المجتمعية قيد قضيت مجتمعة قد قضتبدوائرها ال
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ميدنى ( 555) م " يعتبير سيندا لملكيية الشيفيع " كنا أشرنا إلى هذا الرأى فيما قدمناه فى تفسير عبارة أن حكم الشفعة وقد 
 (2 )

، واآلن  

 .  ، وننظر فيه بعد ذلك نظرة تقديرية نتولى بسط الرأى بالتفصيل

 ـ رأى محكمة النقض 227

ـ بحل الشفيع محل المشترى من وقت صدور الحكم له بثبوت حقه فى الشفعة ألن هذا الحكم منشئ لحق الشفيع ال كاشف عنه  

،  ، على أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت صدور الحكم له بثبوت حقه فى الشفعة ، كما قدمنا : وقد استقر قضاء محكمة النقض

. وقيد أصيدرت  ، فال يصير العقار المشفوع فيه إلى ملك الشفيع إال بعيد هيذا الحكيم ال كاشف عنه وبأن حكم الشفعة منشئ لحق الشفيع

فى عهد قانون الشفعة السابق حكًما أساسيًا فى هذه المسيألة سيبقت اإلشيارة إلييه
 (1 )

، وقضيت فييه بأنيه إذا كيان حيق الشيفيع فيى طليب  

فيإن العيين المشيفوعة ال تصيير إليى مليك الشيفيع فيى غيير حالية التراضيى إال بيالحكم ،  األخذ بالشفعة إنما ينشأ بالبيع مع قيام المسيوغ

، وليو كيان قيد عيرض اليثمن عليى  . وال سند فى القانون لدعوى الشفيع برييع العيين عين الميدة السيابقة للحكيم النهائى القاضى بالشفعة

مين قيانون الشيفعة  27، إذ نيص فيى الميادة  بيأن الشيارع. ذليك  رفضيه $ 197$ المشترى عرًضا حقيقًا وأودعه خزانة المحكمة إثر 

.  ، ال دلييل الملكيية أو حجيتهيا ، إنميا أراد بالسيند السيبب القيانونى المنشيئ لحيق الملكيية على أن حكم الشفعة يعتبر سندًا لملكية الشفيع

،  ، ألن المسبب ال يوجد قبل سيببه ما قبله فال، أ ومقتضى هذا النظر أو الزمه أن المشفوع ال يصير إلى ملك الشفيع إال بعد هذا الحكم

. وال يفييد أن الحكيم الشيفعة أثيًرا رجعيًيا ميا جياء فيى الميادة  وألن ما جعله الشارع من األحكام منشئًا للحقوق ال ينسحب على الماضيى

فى المادة الثانية عشرة قاضييًا بأنيه ، وال ما جاء  العاشرة من قانون الشفعة مقيد أحق المشترى فى البناء والغراس فى العين المشفوعة

ال يسرى على الشفيع كل رهن من المشترى وكل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل بيع وكل حق عينى قبله المشترى أو اكتسبه 

ة فيه ال ، وهى مخرج ، فإن الشارع المصرى إنما أخذ أحكام هاتين المادتين جملة من فقه الحنفية الغير ضده بعد تسجيل طلب الشفعة

على فكرة األثر الرجعى بل على فكيرة العيدل والبعيد عين الجيور والتوفييق بقيدر المسيتطاع بيين ميا تعيارض مين مصيلحتى المشيترى 

. وكذلك ال يتعارض القول بتملك الشفيع من وقت الحكم بالشفعة مع ما نص علييه فيى الميادة الثالثية عشيرة مين حليول الشيفيع  والشفيع

، وال مع ما نص عليه فيها من أن الشفيع ليس له فى حالة االسيتحقاق أن يرجيع  ه والتزاماته بالنسبة إلى البائعمحل المشترى فى حقوق

، فإن هذا ال يعين أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت طلب الشفعة إال على البائع
 (9 )

، فى ظل قيانون  . وصدر بعد ذلك حكم آخر 

مين قيانون الشيفعة القيديم نصيت عليى أن الحكيم اليذى يصيدر نهائيًيا  27، ويقضى بأن المادة  ول، يؤكد معنى الحكم األ الشفعة السابق

، ومن مقتضى هذا النص أن العين المشفوع فيها ال تصير إلى مليك الشيفيع إال بيالحكم النهيائى  بثبوت الشفعة يعتبر سندًا لملكية الشفيع

ك أن يكون ريع هذه العين من حق المشترى وحده عين الميدة السيابقة عليى تياريخ . وينبنى على ذل ، إذ هو سند تملكه القاضى بالشفعة

، حتى لو كان قيد عيرض اليثمن عليى المشيترى عرًضيا حقيقيًيا أو  ، وال يكون للشفيع حق فيه إال ابتداًء من هذا التاريخ فقط هذا الحكم

للتفرييق بيين حالية ميا إذا كانيت الشيفعة قيد قضيى بهيا الحكيم . وبذلك ال يكون هناك محيل  أودعه على ذمته خزانة المحكمة إثر رفضه

                                                                                                                                                                    

. وقيد جياء فيى أسيباب حكمهيا ميا  ، وبأن العقار المشفوع فيه يبقى ملًكا للمشترى إليى أن يصيدر الحكيم بالشيفعة ناقل للملك ال مقرر له

، وقال الفقهاء فيهيا إنهيا تملييك بالتراضيى أو بقضياء القاضيى دفعًيا  الً عن أحكام الشريعة الغراءوحيث إن الشفعة أخذت أص" يأتى : 

، أى أن الشفيع ال يعد مالًكا للعقار إال بناء على تراضيه مع المشترى على أن يتنيازل ليه عميا اشيتراه لماليه مين حيق  الحتمال الضرر

. وحيث إنه  الثمن والمصاريف التى يكون المشترى قد صرفها فى سبيل هذا الشراء ، وحينئذ يتعين عليه دفع الشفعة أو بحكم القاضى

، وللمشفوع منه حق االنتفاع بما اشتراه واستغالله لنفسه حتيى ييدفع  بناء على هذا المبدأ يكون حكم الشفعة ناقالً للملك وليس مقرًرا له

. وحييث إنيه متيى سيلم بيأن العيين تعتبير ملًكيا للمشيترى إليى حكيم  ىله الشفيع الثمن والمصياريف بنياء عليى التراضيى أو حكيم القاضي

، فليس من السملم به إلزام الشفيع بإيداع المبلغ بالخزانة وتعطيله زمنًا بغير استغالل وبغير مسيئولية عليى المشيترى اليذى ليه  القاضى

 2519ميارس سينة  15اف الوطنيية اليدوائر المجتمعية ) محكمية االسيتئن" حق االنتفاع بثمرة العين ما دام النزاع قائًما قصير أو طيال 

 .  ( 111ص  199رقم  9المحاماة 

 (
2
 .  119( انظر آنفًا فقرة  

 (
1
 .  119( انظر آنفقًا فقرة  

 (
9
 .  119ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  92( نقض مدنى  
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االستئنافى بعد أن كان قد رفضها الحكم االبتدائى وحالة ما إذا كان قد قضى بها الحكم االبتدائى وحالة ما إذا كان قيد قضيى بهيا الحكيم 

أكان ملغيًا أم مؤيدًا للحكم االبتدائى ، إذ العبرة فى الحالتين بالحكم النهائى سواء االبتدائى المؤيد بالحكم االستئنافى
 (2 )

  . 

، حتيى بعيد أن صيدر التقنيين الميدنى  ولم تعدل محكمة النقض عن هذا المبدأ الذى قررته من أن حكم الشيفعة منشيئ ال كاشيف

، بيأن قضياء  الجدييد، فى عهد التقنين المدنى  . فقضت الجديد وأوجب على الشفيع إيداع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة

، على أن ملكية الشيفيع للعيين المشيفوع فيهيا  بقانون الشفعة 2592من مارس سنة  19محكمة النقض قد استقر فى ظل أحكام دكريتو 

لى ، وأن هذه الملكية ال يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى وال إ ال تنشأ إال برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها

 555. ولم يعدل القانون الميدنى الجدييد شييئًا مين أحكيام ذليك اليدكريتو فيى هيذا الخصيوص فجياء نيص الميادة  تاريخ المطالبة بالشفعة

، وانتهيى المشيرع إليى  من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيًا بثبيوت الشيفعة يعتبير سيندًا لملكيية الشيفيع 27مطابقًا لنص المادة 

، فيى  . وعلى ذلك ال تنتقل الملكية للشيفيع تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديدترك األمر فى 

، إال من تاريخ الحكم بالشفعة ظل القانون المدنى الحالى
 (1 )

، المبيدأ اليذى أخيذت بيه  ، فيى حكيم تيال للحكيم المتقيدم . وأكدت المحكمة 

، انتهيى إليى تيرك  ، عندما نظم أحكام الشفعة فى التقنين الميدنى الجدييد ، إذ قضت بأن المشرع ن المدنى الجديدحتى بعد صدور التقني

منيه مطابقًيا فيى هيذا  555. فجاء نيص الميادة  األمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع

الحكم الذى يصدر نهائيًا بثبيوت الشيفعة يعتبير سيندًا لملكيية " عة القديم التى كانت تنص على أن من قانون الشف 27الصدد لنص المادة 

                                                 

 (
2
 2595أبريييل سيينة  1ـ وانظيير أيًضيا نقييض مييدنى  992ص  11 رقييم 1مجموعية أحكييام اليينقض  2592فبراييير سيينة  29( نقيض مييدنى  

: وقيد طبيق  921ص  79رقيم  29سنة مجموعة أحكام النقض  2515أبريل سنة  5ـ  159ص  55رقم  29مجموعة أحكام النقض 

 .  هذان الحكمان أيًضا قانون الشفعة السابق

، ومنهيا نقيل ملكيية  ، وسيقطت جمييع اآلثيار التيى ترتبيت علييه ن لم يكن، اعتبر كأ ، ثم نقض هذا الحكم فإذا صدر حكم نهائى يقضى بالشفعة

. وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأن نقض الحكم القاضى بالشفعة بترتيب علييه اعتبياره كيأن  العقار المشفوع فيه إلى الشفيع

، ويقتضيى ذليك سيقوط جمييع اآلثيار التيى  وص، وإعادة القضية والخصوم إلى ما كانت وكيانوا علييه قبيل صيدور الحكيم المنقي لم يكن

، وبالتيالى يتعيين رد ميا قيبض أو حصيل تسيلمه مين ميال أو عقيار  ، وبطالن كل ما اتخذ من أعميال وإجيراءات تنفييذًا ليه ترتبت عليه

إعيالن تقريير . وتجيب هيذه الثميار مين ييوم  ، بل يجيب أيًضيا رد فوائيد النقيود وثميار العقيار . وليس يجب رد األصل فحسب نتيجة له

، ألن هذا اإلعالن لتضمنه معنى التكليف بالحضيور لسيماع الحكيم بينقض الحكيم المطعيون فييه ـ سيند  الطعن بالنقض إلى حائز العقار

ميدنى عليى إعيالن صيحيفة  1/  511، يكون له مثل ما رتبيه القيانون فيى الميادة  حيازة الحائز ـ والحتوائه على بيان عيوب هذا السند

 .  أثر فى زوال حسنالدعوى من 

 (
1
ـ وقد جاء فى أسباب هذا الحكم فى خصوص األعمال  157ص  27رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591نوفمبر سنة  25( نقض مدنى  

وال يجيدى الطياعن ميا ذكيره مين أن األعميال التحضييرية " التحضيرية للتقنيين الميدنى الجدييد وفيى خصيوص وجيوب إييداع اليثمن : 

، ألنيه  تشير إلى اتجاه المشرع إلى تقرير حق الشفيع فيى الملكيية مين تياريخ عقيد البييع أو تياريخ تسيجيل طليب الشيفعة للقانون المدنى

أن البحث اتجه إلى أفضيلية الينص عليى الوقيت اليذى يعتبير فييه  559يتبين من المناقشات فى لجنة بحث مشروع القانون حول المادة 

المختلفة للفقيه والقضياء فيى هيذا الخصيوص بيين مؤييد لميا جيرى علييه قضياء هيذه المحكمية وبيين ، واستعرضت اآلراء  الشفيع مالًكا

 559، ولكن األمر انتهى إلى بقاء نيص الميادة  . كما تناول البحث ملكية ثمرات العقار فى الفترة بين البيع والحكم بالشفعة تعارض له

. أميا العبيارة التيى وردت بالميذكرة اإليضياحية للقيانون تعليقًيا عليى  نعلى ما كانيت علييه فيى مشيروع القيانو 551و  555والمادتين 

مين أن اليرأى أن الشيفيع يحيل محيل المشيترى فيى الصيفقة ويتمليك مين وقيت البييع األول ويعتبير المشيترى كيأن ليم يمليك  551المادة 

التيى قييررت أن الحكييم  555ص المييادة ، لتناقضييها مييع ني ، فهييى عبيارة ال تخييرج عين أن تكييون رأيًييا شخصييًا لواضييع الميذكرة أصيالً 

. ويخلص من ذلك أن المشرع انتهى إلى ترك األمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكيم قبيل  بالشفعة هو سند ملكية الشفيع

ام أن المشرع قيد ، ما د . وال جدوى فى هذا الصدد من التحدث عن قاعدة رجعية منشئة كانت أو مقرره إصدار القانون المدنى الجديد

. كما أن ما أورده القانون فى الميادة  555عدل عن إعمال هذه القاعدة فى خصوص الحكم الصادر بالشفعة بما مضى عليه فى المادة 

من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خالل ثالثين يوًما من تاريخ إعيالن الرغبية فيى األخيذ بالشيفعة ال يينم عين رغبية المشيرع فيى  1/  551

التى جاءت تالية للمادة  555، بدليل أن المادة  ول إلى رأى القائلين بارتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعةالعد

 2591نييوفمبر سيينة  25) نقييض مييدنى " قييد أفصييحت عيين رأى المشييرع فييى اعتبييار حكييم الشييفعة هييو المنشييئ لملكييية الشييفيع  551

 .  ( 799ـ ص  795ص  27رقم  7مجموعة أحكام النقض 
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من إلزام الشيفيع  1/  551. أما ما أورده القانون فى المادة  ، ومؤدى هذا أال يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إال بعد هذا الحكم الشفيع

، وهيو ال يينم عين رغبية  ، فليم يقصيد بيه تغييير الوضيع عيالن الرغبية فيى األخيذ بالشيفعةبإيداع الثمن خيالل ثالثيين يوًميا مين تياريخ إ

. وإنما كان ذلك تمشيًا مع اتجاهه  المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بارتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة

ا أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها ال يستقر إال بصدور الحكم ليه فيى . وطالم ، وضمانًا لجدية طلبها فى التضييق من حق الشفعة

مين القيانون الميدنى الجدييد عليى  559. أميا الينص فيى الميادة  ، فال محل للقول باستحقاقه للريع ابتداء مين تياريخ إييداع اليثمن الشفعة

، بيل هيو مماثيل لينص الميادة  و نص لم يستحدث حكًميا جدييدًا، فه حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه والتزاماته بالنسبة إلى البائع

. إذ اعتبياره  . وهو ال يفيد اعتبار الشفيع الذى حكم له بطلبه حاالً محل المشترى فى الريع منذ قيام الطليب من قانون الشفعة القديم 29

، األمر اليذى يتنيافى ميع ميا  لحلوله محل المشترى، ال يجوز إال على تقدير أثر رجعى  ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة كذلك

، مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشترى قبل الحكم نهائيًا بالشفعة هو مقرر من أن حكم الشفعة منشئ ال مقرر لحق الشفيع
 (2 )

  . 

 ـ الحجج التى استندت إليها محكمة النقض فى القول بأن الحكم بالشفعة منشئ لحق الشفيع : 228

، تسيتعرض  وقبل أن ننظر نظرة تقديرية فى قضياء محكمية الينقض اليذى اسيتقر عليى أن الحكيم بالشيفعة منشيئ لحيق الشيفيع 

 .  الحجج التى استندت إليها المحكمة للقول بذلك

ن الشيفعة من قيانو 27، هى تفسيرها للمادة  ، والتى رددتها فى كثير من المواطن والحجة الرئيسية التى استندت إليها المحكمة

الحكم الذى يصدر نهائيًا بثبيوت الشيفعة يعتبير سيندًا " ، وهى تنص على أن  من التقنين المدنى الجديد ( 555السابق ) المطابقة للمادة 

أن يعتبير الحكيم الميذكور حجية أو دلييالً عليى الملكيية " ،  ، على ما تقول محكمة النقض فالمشرع لم يرد بهذا النص . "لملكية الشفيع 

. بيل اليذى أراده الشيارع هيو اعتبيار  التى نصت على حجية األحكيام 191، وإال لكان هذا النص عبثًا مع وجود المادة  لتى قضى بهاا

من قيانون المرافعيات اعتبيار حكيم البييع  971، كما أراد بنص المادة  ، لملكية الشفيع ( carse jruidiqueحكم الشفعة سببًا قانونيًا ) 

من القانون المدنى اعتبار مجرد وضع اليد سببًا صحيًحا لملكية  197، وكما أراد بنص المادة  لملكية من رسا عليه المزادسببًا قانونيًا 

التى وردت فى هذه النصوص كلها إنما جاءت على معنى السيبب القيانونى المنشيئ لحيق  Titrc. وكلمة سند  واضع اليد على المنقول

، فيإن  . ومتى كان حكم الشفعة فى نظر القانون هو سبب ملكيية الشيفيع ومنشيأها ل الملكية أو حجيتها، ولم تجئ على معنى دلي الملكية

، وألن  ، ألن المسبب ال يوجد قبل سببه ، أما قبله فال مقتضى هذا النظر والزمه أال يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إال بعد هذا الحكم

" ال ينسحب على الماضى ما جعله الشارع من األحكام منشئًا للحقوق 
 (1 )

  . 

، ونلخص هذه االعتراضات والردود  ثم ترد المحكمة بعد ذلك على جملة من االعتراضات وجهت إلى ما ذهبت إليه من رأى

 عليها فيما يلى :

وأن يغيرس مدنى جديد ( مين تقيييد حيق المشيترى فيى أن يبنيى  551من قانون الشفعة السابق ) م  29أوالً ـ ما جاء فى المادة 

مدنى جدييد ( مين عيدم سيريان تصيرفات المشيترى فيى العيين  551من نفس القانون ) م  12، وما جاء فى المادة  فى العين المشفوعة

، كميا هيو  . فلو كان المشترى قد بقى مالًكا حتى صدور الحكيم بالشيفعة المشفوعة فى حق الشفيع إذا صدرت بعد تسجيل طلب الشفعة

، لما وردت هذه القيود على حق ملكيته قبل صيدور الحكيم بالشيفعة ميا دام هيذا الحيق يبقيى قائًميا  محكمة النقض مقتضى ما نذهب إليه

. وتنكر محكمة النقض أن تكيون هيذه القييود نتيجية ترتبيت عليى زوال ملكيية المشيترى بيأثر رجعيى إذا صيدر  إلى وقت صدور الحكم

، ألن هيذا األثير ال يسيتقيم إال عليى تقيدير أن مجيرد طليب  كم الشيفعة ذا أثير رجعيىأن يجعل ح" ، فإن المشرع لم يرد  الحكم بالشفعة

، ويجعل فى الوقت نفسه الشفيع مالًكا تحت شيرط تيوفيقى هيو الحكيم  الشفعة يجعل المشترى مالًكا تحت شرط فاسخ هو الحكم بالشفعة

، زاليت ملكيية المشيترى واعتبيرت  والموقف لمليك الشيفيع ، بحيث إذا صدر هذا الحكم وتحقق الشرط الفاسخ لملك المشترى له بطلبه

، ألن حق الشيفيع اليذى سييتولد عنيد البييع هيو حيق متعليق  . وهذا تقدير غير مقبول ، واعتبر الشفيع مالًكا منذ إعالن طلبه كأن لم تكن

                                                 

 (
2
 .  511ص  19رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  25( نقض مدنى  

 (
1
وعليى هيذا " ـ وتقول محكمة النقض أيًضيا فيى هيذا الصيدد :  119ص  299رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  92( نقض مدنى  

مين قيانون الشيفعة ـ إن هنياك فرقًيا بيين حيق طليب الشيفعة  27عليى الميادة  يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الرأى إذ قال ـ تأسيًسيا

، فيإن الحيق الثيانى ال يوجيد إال بقبيول المشيترى أو القاضيى  ، وإنه إذا كان الحق األول يوجد بيالبيع ميع قييام المسيوغ وحق التملك بها

، منشئًا ألثر هذا الطلب فى حلول الشفيع محل المشترى  . ومن أجل هذا كان حكم الشفعة مقرًرا لحق الشفيع فى طلب األخذ نيابة عنه

 .  ( 115ص  299رقم  9) نفس الحكم مجموعة عمر " من قانون الشفعة  29على ما نصت عليه المادة 
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إن األصييل فييى التصييرفات  . ثييم ، وهييو ال يخييول صيياحبه إال مييداعاة المشييترى بييدعوى شخصييية ال حييق ملكييية jrs ad remبعقييار 

. وإذن فيال يمكين أن يثبيت للمشيترى ـ  . والتعليق بالشرط ال يكون إال فى االلتزامات االتفاقية ، والتعليق يثبت بعارض الشرط التنجيز

ول عنيه الذى اشترى بعقد غير مضاف وال معلق على شرط وال مقترن به ثم سجل عقده ـ إال حق ملكية تامة ناجزة تبقى له إلى أن تز

. أما أن تتحول هذه الملكية التامية النياجزة إليى ملكيية معلقية لمجيرد أن البييع اليذى كيان  بسبب من األسباب التى تؤدى إلى هذا الزوال

" ، فذلك ال يتأتى قانونًا  علة لها قد ولد حقًا لمن قام به سبب من أسباب الشفعة
 (2 )

 . ثم تبيين المحكمية المصيدر اليذى اشيتقت منيه هيذه 

" من قانون الشفعة السابق ( جملة من فقه الحنفية  21و  29الواقع أن الشارع أخذ أحكام هاتين المادتين ) " األحكام فتقول إن 
 (1 )

  . 

مدنى جديد ( من حليول الشيفيع محيل المشيترى فيى حقوقيه  559من قانون الشفعة السابق ) م  29ثانيًا ـ ما نصت عليه المادة  

، وكييأن الشييفيع ال  . فيسييتخلص ميين هييذا الحلييول أن المشييترى يختفييى ميين الصييفقة ويحييل محلييه الشييفيع والتزاماتييه بالنسييبة إلييى البييائع

. وتيرد محكمية  ، فينشأ حق الشفيع من هذا الوقت ال من وقت صدور الحكم بالشيفعة ع منذ إبرام البيعالمشترى هو الذى تعاقد مع البائ

ال يجيوز إال عليى تقيدير أثير رجعيى " النقض على ذلك بأن حلول الشفيع محل المشترى فى وقيت سيابق عليى صيدور الحكيم بالشيفعة 

                                                 

 (
2
 .  111ـ ص  119ص  299رقم  9( نفس الحكم مجموعة عمر  

 (
1
، لكين  سف أن الشفيع ليس له حق تكليف المشترى بهيدم البنياء وقليع الشيجرفقد كان الرأى عند أبى يو" ( وتبين المحكمة ذلك فيما يأتى :  

. ووجه هذا الرأى أن المشيترى ليم  إذا أصر على األخذ بالشفعة أخذ العقار بثمنه مضافًا إليه قيمة البناء أو الشجر باقيين على األرض

، وجب أال يترتب على ذليك  فإذا أراد الشفيع أخذ ملكه جبًرا عنه.  ، ألنه إنما غرس وبنى فى ملكه يكن فى بنائه وال فى غرسه متعديًا

، ألن الشيفيع يأخيذ ميازاد فيى األرض بقيمتيه والمشيترى قيد عيوض عنيه بهيذه  . وليس فى أخذه على هذا الوجه ضرر بأحدهما ضرر

شيترى حيين يؤخيذ منيه البنياء ، فهيو أدنيى مين ضيرر الم ، وإذا كان فى إليزام الشيفيع بأخيذ شيئ قيد ال يرغيب فييه بعيض ضيرر القيمة

. وكان الرأى عند أبى حنيفة أن الشفيع بالخييار إن شياء أخيذ األرض  ، وعند تعارض الضرر يحتمل األقل والشجر بقيمتهما مقلوعين

ث إلى أن . ووجه هذا الرأى أن المشترى كان عليه أن يتري ، وإن شاء أجبر المشترى على القلع بالثمن والبناء والغرس بقيمته مقلوًعا

.  ، لزمه أن يتحمل ما يترتب على فعله هيذا مين ضيرر ، وإذ لم يفعل وبنى وغرس فى عين تعلق بها حق غيره يفصل فى أمر الشفعة

، ألن المشيترى  . فأخذ بالثيانى فيى الحيال التيى يكيون فيهيا البنياء أو الغيراس بليد الطليب وقد وقف الشارع المصرى بين هذين الرأيين

.  ، فإن كلف القلع أو الهدم وحدث له ضرر فهو الجانى على نفسه لى البناء أو الغراس وهو يعلم أن العين قد تؤخذ منهيكون قد أقدم ع

، ثيم هيو يتصيرف  ، ألنه عسى أن يكون المشترى غير متوقع الطلب بالشفعة وأخذ بالرأى األول إذا كان البناء أو الغراس قبل الطلب

. إذ المقرر فى الفقيه الحنفيى أنيه إذا تيم  لفقه نفسه ما شرع من أحكام للتصرفات القانونية فى هذه العين. كذلك استمد من هذا ا فى ملكه

، وإنميا يثبيت للشيفيع بهيذه  ، وال ترفعه مطالبة الشفيع أن يأخذه بالشفعة ، ثبت ملك المشترى فى المبيع عقد البيع بين البائع والمشترى

. وهيذا الحيق ال  الحق هو استحقاقه ألخذه جبًرا عن المشترى إذا رغب فى ذليك وأنفيذ تليك الرغبية، وهذا  المطالبة حق متعلق بالمبيع

، فتعتبر  . ال فرق فى ذلك بين أن يصدر ذلك منه قبل المطالبة بالشفعة وأن يصدر بعدها يحول بين المشترى وبين التصرف فى ملكه

، إذ يكون له فى هذه الحال أن يمضيى  ة للنقض واإلبطال إذا قضى للشفيع. لكنها مع ذلك تكون عرض تصرفاته نافذة من وقت تمامها

.  ، فيال ينفيذ تصيرفه منعًيا لإلضيرار بالشيفيع ، بناء على أن المشترى قد تصرف فيما تعلق بيه حيق غييره هذه التصرفات وأن يفسخها

عشرة من قانون الشفعة على ما صدر من المشترى وهذا الذى قرره علماء الحنفية قد أجرى الشارع المصرى حكمه فى المادة الثانية 

، كيان خليقًيا بيأن  ، وقيد أوجيب تسيجيل هيذا الطليب ، ألن الشيارع من تصرفات فى العين المشفوعة بعد تسيجيل طليب أخيذها بالشيفعة

ن الشيفعة فيميا . ومن هيذا يبيين أن الفقيه فيالحنفى هيو مصيدر قيانو يجعل هذا التسجيل شرًطا لحق الشفيع فى نقض تصرفات المشترى

، أى ثبيوت الحكيم فيى  . ولميا كيان هيذا الفقيه ال يعيرف األثير الرجعيى وال االسيتناد شرعه من أحكام المادتين العاشيرة والثانيية عشيرة

، وكانيت هيذه األحكيام بنياء  ، إال فى تصرفات الفضولى إذا أجيزت وغيرها مما ال يدخل فيى بياب التعليقيات الحال مستندًا إلى ما قبله

ى ذلك مخرجه فيه ال على فكرة األثر الرجعى بل على فكرة العدل والبعد عين الجيور والتوفييق بالقيدر المسيتطاع بيين ميا تعيارض عل

، فإن القول بأن الشارع المصرى الذى أخيذ هيذه األحكيام معلولية بعالتهيا الفقهيية ـ قيد دل بميا شيرعه  بين مصلحتى المشترى والشفيع

 117ـ ص  111ص  299رقم  9) نفس الحكم مجموعة عمر " ، يكون قوالً ظاهر الفساد  ذا أثر رجعىمنها على جعل حكم الشفعة 

كذلك ال تعارض بين عدم اعتبار المشترى مالًكا إال يوم الحكم بالشفعة وبين ما جاء مين " ، ثم تقول المحكمة أيًضا فى هذا الصدد :  (

، ألن هييذه األحكييام ليييس مبناهييا عنييد الحنفييية اعتبييار  غرسييه فييى العييين المشييفوع أحكيام فييى الفقييه اإلسييالمى خاًصييا ببنيياء المشييترى أو

، بل مبناها اعتبار المشترى خاطئًا ببنائه أو غرسيه فيى ملكيه  ، كما زعم الطاعن فى الوجه األخير من وجوه الطعن المشترى غاصبًا

 .  ( 999ص ـ  115ص  299رقم  9) نفس الحكم مجموعة عمر " الذى تعلق به حق الشفيع 
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، ألن الزم كونيه منشيئا  من أن حكم الشفعة منشئ ال مقرر لحق الشيفيع ، وهو تقدير يتنافى مع ما تقرر من قبل لحلوله محل المشترى

،  . ولما كانت ملكية الشفيع لهذه العين هى جوهر الحق اليذى يحيل فييه المشيترى أال تتصل العين المشفوعة بملك الشفيع إال بعد الحكم

" قبل الحكم بالشفعة يكون ممتنعًيا أيًضيا  $ 129$ فيها  ، فإن حلوله وكان إسناد هذه الملكية للشفيع قبل الحكم له بالشفعة ممتنعًا
 (2 )

  .

، إذ أن  ، بيل منيذ صيدور الحكيم بالشيفعة ويعنى ذلك أن حلول الشفيع محل المشترى إنما يكون ال منذ إبرام البيع وال منذ طلب الشفعة

 .  هذا الحكم هو الذى ينشئ حق الشفيع وهو سند ملكيته أى مصدرها

مدنى جدييد ( مين  559من قانون الشفعة السابق ) الفقرة األخيرة من المادة  29صت عليه الفقرة األخيرة من المادة ثالثًا ـ ما ن

فرجيوع الشيفيع مباشيرة  . "، فليس للشفيع أن يرجع إال على البيائع  إذا ظهر من األخذ بالشفعة أن العقار المشفوع مستحق للغير" أنه 

. وليو كانيت  ، وحل الشيفيع محيل المشيترى فيى هيذا الوقيت يد أن الصلة انعقدت بينهما منذ إبرام البيععلى البائع بضمان االستحقاق يف

الصلة لم تنعقد بين البائع والشفيع منذ إبرام البيع ولم يحل الشفيع محل المشترى إال من وقت صدور الحكم بالشيفعة كميا تقيول محكمية 

، ولتلقيى الشيفيع  بائع والشفيع من وقت إبيرام البييع إليى وقيت صيدور الحكيم بالشيفعة، لبقى المشترى فى الصفقة يتوسط بين ال النقض

.  ، ولكان رجوعه المباشر بضيمان االسيتحقاق عليى المشيترى ال عليى البيائع الملكية عند صدور هذا الحكم من المشترى ال من البائع

، إنما يستعمل حقًا من حقوق المشترى اليذى حيل  االستحقاق، إذ يرجع بالضمان فى حالة  الشفيع" وترد محكمة النقض على ذلك بأن 

، بيل اليذى يتيأتى أن يرجيع عليى البيائع اليذى ادعيى مليك ميا بياع ثيم  ، وال يتأتى مع هذا الوضيع أن يرجيع عليى المشيترى نفسيه محله

،  رى مالًكا إليى ييوم هيذا الحكيم. وعلى ذلك فال تعارض بين نفى األثر الرجعى لحكم الشفعة واعتبار المشت نقضت دعواه باالستحقاق

" وبين إيجاب الضمان فى حالة االستحقاق على البائع ضد المشترى 
 (1 )

  . 

، فالمسترد لحصة شائعة يحل محل المشترى لهذه الحصة  رابعًا ـ ما هو مقرر فى شأن حق االسترداد وهو مماثل لحق الشفعة

، ال منذ الحكم  وكذلك الشفيع ينبغى أن يحل محل المشترى منذ غبرام البيع المشفوع فيه،  منذ إبرام البيع الذى حصل بسببه االسترداد

. وتيرد المحكمية عليى ذليك بأنيه إذا كيان العميل قيد جيرى فيى فرنسيا فيى خصيوص حيق االسيترداد  بالشفعة كما تقيول محكمية الينقض

فيذلك ألن الشيارع هنياك ليم يجعيل حكيم " ،  االسيترداد الوراثى بأن يحل المسترد محل المشيترى منيذ إبيرام البييع ال منيذ صيدور حكيم

" ، كما جعل الشارع هنا حكم الشفعة منشئًا لحق الشفيع  االسترداد منشئًا لحق المسترد
 (9 )

  . 

، فكذلك حكم الشفعة يكشف عن حيق الشيفيع ال  خامًسا ـ ما هو مقرر كمبدأ عام من أن األحكام كاشفة عن الحقوق ال منشئة لها

أما قول الطاعن بأن اعتبار المشترى مالًكا إلى ييوم الحكيم بالشيفعة فييه افتييات عليى القاعيدة " . وترد المحكمة على ذلك بقولها  ينشئه

، فرده أن الشارع نفسه هو الذى جعل حكم الشفعة منشئًا لحق الشفيع كما جعيل البييع  التى تقضى بأن األحكام مقررة ال منشئة للحقوق

" ، فكان النزول على حكم الشارع واجبًا ال معدى عنه  ى عليه المزادمنشئًا لحق الراس
 (5 )

  . 

سادًسا ـ ما استظهر من أحكام الفقه اإلسالم وأحكام الفقه الحنفى نفسه من أنها ليست متفقه على أن القضاء بالشفعة للشيفيع هيو 

، فال محل لالستناد إلى هذا الفقيه فيى القيول بيأن  لقضاء المدنى، وأن الفقه اإلسالمى على كل حال ال يقيد ا الذى ينشئ حقه فى الشفعة

. وتيرد المحكمية عليى ذليك بيأن الحكيم المطعيون فييه واليذى رفضيت محكمية  حكم الشفعة منشئ لحق الشفيع كما تقول محكمة الينقض

معًا عليه عنيدهم وأنيه عليى فيرض لم يقم قضاءه على رأى الحنفية فيصح النعى عليه بأن هذا الرأى ليس مج" النقض الطعن فى شأنه 

مين قيانون  29و  27، بل أقام قضاءه عليى ميا اسيتمده اسيتمداد صيحيًحا مين نصيوص الميادتين  اإلجماع عليه ال يقول القضاء المدنى

" الشفعة 
 (9 )

  . 

عقيار المشيفوع فييه إليى ، فتيأخير تملكيه ال سابعًا ـ ما احتج به من أن الشفيع يودع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة

وقت صدور الحكم بالشفعة على ما تذهب إليه محكمة النقض يحرمه من ريع العقار من وقت إيداع الثمن إلى وقت صدور الحكم ألنه 

.  ، فيجتمع علييه الحرميان مين الرييع والحرميان مين اسيتغالل اليثمن اليذى أودعيه خزانية المحكمية ال يكون مالًكا للعقار فى هذه الفترة

، بأن الشفيع ال حق له فى  ، وكان هذا القانون ال يلزم الشفيع بإيداع الثمن وترد محكمة النقض على ذلك فى عهد قانون الشفعة السابق

وال يغير من هذا النظير أن يكيون الشيفيع قيد عيرض اليثمن عليى المشيترى " ،  الريع إال من وقت صدور حكم الشفعة الذى ينشئ حقه
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، ألنه ميا كيان ليصيبح ميدينًا بيالثمن للمشيترى بمجيرد طليب الشيفعة وال  كون قد أودعه خزانة المحكمة إثر رفضهعرًضا حقيقيًا وأن ي

. عليى أنيه لييس ليه أن يتوسيل بفعليه  ، فإذا كان قد ألزم نفسه بما لم يلزمه به القانون فهيو وشيأنه كان ملزًما قانونًا بعرضه وال بإيداعه

" إلى حرمان المشترى من حقه 
 (2 )

  . 

ثم لما صدر التقنين المدنى الجديد يلزم الشفيع بإيداع اليثمن خزانية المحكمية خيالل ثالثيين يوًميا مين تياريخ إعيالن الرغبية فيى 

، وإنما عدلت الرد على االعتراض المتقدم الذكر فى حكميين طبقيت  ، لم تغير محكمة النقض موقفها األخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى

مين إليزام الشيفيع بإييداع  1/  551كميا أن ميا أورده القيانون فيى الميادة " . فقاليت فيى الحكيم األول :  ن المدنى الجديدفيها أحكام التقني

الثمن خالل ثالثين يوًما من تاريخ إعالن الرغبية فيى األخيذ بالشيفعة ال يينم عين رغبية المشيرع فيى العيدول إليى رأى القيائلين بارتيداد 

قيد أفصيحت عين رأى  551التيى جياءت تاليية للميادة  555، بيدليل أن الميادة  جراءات المطالبية بالشيفعةملكية الشفيع إلى وقت إتمام إ

" المشرع فى اعتبار حكم الشفعة هو المنشئ لملكية الشفيع 
 (1 )

 1/  551أما ما أورده القانون فى المادة " . وقالت فى الحكم الثانى :  

. وهيو ال يينم  ، فلم يقصد بيه تغييير الوضيع يوًما من تاريخ إعالن الرغبة فى األخذ بالشفعة من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خالل ثالثين

، وإنما كان ذلك تمشييًا  عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بارتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة

. وطالميا أن حيق الشيفيع فيى العيين المشيفوع فيهيا ال يسيتقر إال بصيدور  ة طلبهيامع اتجاهه فى التضييق من حق الشفعة وضمانًا لجديي

" ، فال محل للقول باستحقاقه الريع ابتداء من تاريخ إيداعه الثمن  الحكم له فى الشفعة
 (9 )

  . 

 ـ نظرة تقديرية للحجج التى استندت إليها محكمة النقض : 229

، واليذى اسيتخدمنا األسيباب اليواردة فييه لبييان  2551أكتيوبر سينة  92قض فيى الشك فى أن الحكيم الصيادر مين محكمية الين 

الحجيج التيى اسيتندت إليهييا محكمية الينقض فييى تقريير أن حكيم الشييفعة منشيئ لحيق الشييفيع
 (5 )

، هيو الحكيم األساسييى اليذى صيدر ميين  

. وحتيى األحكيام التيى  لتيى وردت فييه أو تلخصيها. واألحكام التى تلت هيذا الحكيم إنميا تيردد الحجيج ا المحكمة فى هذه المسألة الهامة

، كما رأينيا ، هى أيًضا صدرت بعد صدور التقنين المدنى الجديد مطبقة ألحكام هذا التقنين فى الشفعة
 (9 )

، ليم تعيدل عين المبيدأ اليذى  

سيتحدثه التقنيين الميدنى الجدييد . ولم تزد عليها إال الرد عليى ميا ا ، بل والتزمت حججه وصارت هى األخرى ترددها قرره هذا الحكم

، وإال اسيتعراض مناقشيات اللجنية التيى قاميت بوضيع مشيروع  من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خزانة المحكمة قبيل رفيع دعيوى الشيفعة

نصوص الشفعة فيى شيأن تحدييد الوقيت اليذى يعتبير فييه الشيفيع مالًكيا وميا جياء فيى الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى هيذا 

الخصوص
 (1 )

  . 

، ولكنيه يخفيى تحيت قيوة األسيلوب ميا  وهذا الحكم األساسى الذى أصدرته محكمية الينقض الشيك فيى أنيه حكيم قيوى األسيلوب

 .  يصح أن يكون محالً للنظر من ناحية المنطق القانونى

، كما قدمنا فالحجة الرئيسية التى استند إليها هذا الحكم هى
 (1 )

من قيانون الشيفعة  27وردت فى المادة ، تفسيرها للعبارة التى  

. ونحين نسيلم  ، فنبدأ بيالنظر فيهيا وإلى هذه الحجة ترد أكثر الحجج األخرى . "يعتبر سندًا لملكية الشفيع " السابق من أن حكم الشفعة 

وقيت اليذى يحيل فييه الشيفيع ، فال ييزال ال مع محكمة النقض أن التقنين المدنى الجديد لم يستحدث جديدًا فى المسألة التى نحن بصددها

، ولم يغير إلزام الشفيع بإييداع  محل المشترى وتنتقل إليه الملكية فى هذا التقنين هو نفس الوقت الذى يحدده لذلك قانون الشفعة السابق

ات اللجنية التيى . فما ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدى وفيى مناقشي الثمن خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى فى ذلك شيئًا

. فينحن فيى مناقشيتنا للحجيج التيى اسيتندت إليهيا  ، إال تفسييًرا لقيانون الشيفعة السيابق ، فيى نظرنيا قامت بوضع نصيوص الشيفعة لييس

 .  ، إنما نناقش حجًجا يمكن االستناد إليها فى عهد التقنين المدنى الجديد محكمة النقض فى عهد قانون الشفعة السابق

                                                 

 (
2
 .  199ص  299رقم  9مجموعة عمر  ( نفس الحكم 

 (
1
 .  799ـ ص  795ص  27رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591نوفمبر سنة  25( نقض مدنى  

 (
9
 .  595ص  19رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595مايو سنة  25( نقض مدنى ـ  

 (
5
 .  117( انظر آنفًا فقرة  

 (
9
 .  111( انظر آنفًا فقرة  

 (
1
 .  2هامش  129فقرة  ( انظر آنفًا 

 (
1
 .  117( انظر آنفًا فقرة  
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الحكيم اليذى يصيدر نهائيًيا " مدنى جديد ( تنص عليى أن  555من قانون الشفعة السابق ) م  27إن المادة  تقول محكمة النقض

،  أن يعتبر الحكم حجة أو دليالً على الملكية التيى قضيى بهيا" والمشرع لم يرد بهذا النص  . "بثبوت الشفعة يعتبر سندًا لملكية الشفيع 

، إذ يبيدو أن محكمية  ونقيف عنيد هيذه النقطية قلييالً  . "التى نصت على حجية األحكام  191ادة وإال لكان هذا النص عبثًا مع وجود الم

من التقنيين الميدنى السيابق التيى تشيير  191. فالمادة  لم يخطر على بال أحد أن يسنده لها" السند " النقض تريد أن تستعد معنى لكلمة 

، وال يجوز قبول إثبات على ما يخالفها إذا  ائية تكون حجة بالحقوق الثابتة بهااألحكام التى صارت انته" إليها المحكمة تنص على أن 

،  فيالنص يعيرض . "لم يكن اختالف فى الحقوق المدعى بها وال فى الموضوع وال فى السبب وال فى الصفة المتصيف بهيا األخصيام 

عة السابق تريد أن تقرر أن حكم الشفعة حجة بما جاء فيه من قانون الشف 27، ولم يقل أحد إن المادة  ، لحجية األمر المقضى كما نرى

،  معنييين مختلفيين" السيند " . وإنما المعارضون لميا ذهبيت إلييه محكمية الينقض يقوليون إن لكلمية  فيكسب بذلك حجية األمر المقضى

،  ذهبيت إلييه محكمية الينقض عليى المعنيى اليذى" السيند " . فكثييًرا ميا تسيتعمل النصيوص كلمية  ليست حجية األمر المقضيى أحيدهما

، فيى  ، كميا تقيول محكمية الينقض . وقيد وردت الكلمية فعيالً عليى هيذا المعنيى ( cause juridiqueفيكون معناها السيبب القيانونى ) 

من التقنين المدنى السابق 197المادة 
 (2 )

من تقنين المرافعات السابق 971. وفى المادة  
 (1 )

صوص أيًضا . ولكن كثيًرا ما تستعمل الن 

، فيكيون معناهيا دلييل اإلثبيات أو اليدليل المكتيوب للحيق  على معنى آخر غير المعنى اليذى ذهبيت إلييه محكمية الينقض" السند " كلمة 

بهيذا المعنيى " السيند " . اسيتعملت كلمية  . ولعل هذا المعنى اآلخر هو اليذى يغليب القصيد إلييه فيى النصيوص الذى يتمسك به صاحبه

، وهو التقنين الذى كان معموالً به عند صيدور حكيم محكمية الينقض  من التقنين المدنى السابق 955و  119و  257د اآلخر فى الموا

ال يكون الرد مستحقًا إذا دفع إنسان دين شخص آخر غلطيا ليدائن ذليك " من هذا التقنين على أنه  257. فنصت المادة  2551فى سنة 

ونصت  . "، وإنما يجوز الرجوع بالمدفوع على المدين الحقيقى  ة الدفع وانعدم سند الدينالشخص وقبضه الدائن المذكور معتقدًا صح

مين نفيس التقنيين عليى  955ونصيت الميادة  . ".  . . تسليم مجرد الحقوق يكون بتسليم سينداتها" من نفس التقنين على أن  119المادة 

واستعملت هذه الكلمية بهيذا  . ".  . . كان بسند ذى تاريخ ثابت بوجه رسمى ال يصح رهن المنقول بالنسبة لغير المتعاقدين إال إذا" أنه 

إذا وجد دليل قطعيى عليى ضيياع " على أنه يجوز اإلثبات بالبينة  127، فنصت المادة  المعنى أيًضا فى سلسلة من النصوص متعاقبة

يجوز لليدائن أن يثبيت بالبينية أن وجيود السيند تحيت ييد الميدين كيان لسيبب آخير " على أنه  119ونصت المادة  . "السند بسبب قهرى 

" السند " ويطول بنا القول لو عددنا النصوص التى استعملت فيها كلمة  . "غير تخلصه من الدين 
 (9 )

، سواء كان  . على هذا المعنى 

مين التقنيين  111والميادة  192شارة على سبيل المثال إلى المادة ، ونكتفى باإل ذلك فى التقنين المدنى السابق أو فى التقنينات األخرى

، وإليى الميواد  مين التقنيين التجيارى 591و  591و  599و  919و  957و  999و  229و  95و  97، وإلى المواد  المدنى السابق

ين المرافعيييات مييين تقنييي 952و  991و  922و  519و  521و  521و  529و  957و  952و  975و  195و  192و  91و  17

 .  السابق

، والمعنى اآلخر هو  ، المعنى األول هو السبب القانونى المنشئ للحق إذن معنيان فى لغة النصوص القانونية" السند " فلكلمة 

 مين قيانون 27اليواردة فيى الميادة " السيند " . فبيأى معنيى مين هيذين المعنيين اسيتعملت كلمية  دليل الحق المثبت ليه أو دليليه المكتيوب

. ولكين يوجيد أيًضيا  ، وهيذا محتميل الشفعة السابق؟ تقول محكمية الينقض إنهيا اسيتعملت بمعنيى السيبب القيانونى المنشيئ لحيق الشيفيع

                                                 

 (
2
، هيذا ميع  ، إال إذا ثبت ما يخيالف ذليك ( وهذا نصها : مجرد وضع اليد على المنقوالت يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن االعتقاد 

لينص إال إذا رجعنيا إليى الينص الفرنسيى وال يفهم وجيه استشيهاد محكمية الينقض بهيذا ا . "مراعاة ما تقدم فى حالتى السرقة والضياع 

 ، وهو ما يأتى : المقابل له

  "Le seule possession des meubies fait presumer le titre et la bomme fois . Sauf prevue contraire, et sauf ce 

quiest dit au cas de perte et de vol "  . 

 (
1
وهنيا  . ".  . . ، وسندًا للمدين ومن يستحق حقوقه لالستحصال على اليثمن مشترى بملكيته المبيعحكم البيع يكون حجة لل" ( وهذا نصها :  

 أيًضا يجب الرجوع إلى النص الفرنسى المقابل :

  "Le jugement d'adjudication formera titre pour le debiteur et les ayants droit pour le paiement du prix, il 

sera tire de propriete pour l'adjudicataire…   " . 

 (
9
 .  فى النص الفرنسى للمادة"  titre" ( أو كلمة  
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احتمال أن تكون استعملت بمعنى الدليل المثبت لحق الشفيع
 (2 )

، فما هى القرينة التى تغلب أحد االحتمالين عليى االحتميال اآلخير؟ قيد  

، فيإن نيص  من قانون الشفعة السابق هو الدليل المثبت أو اليدليل المكتيوب 27فى المادة " بالسند " فى أن المقصود توجد قرينة تقطع 

، وعلى المحكمية تسيجيله مين  الحكم الذى يصدر نهائيًا بثبوت الشفعة يعتبر سندًا لملكية الشفيع" هذه المادة يجرى على الوجه اآلتى : 

ومعنى ذلك أن السيند هيو  ، "السند " ، لعاد على كلمة  يعود على أقرب اسم إليه" تسجيله " مير فى كلمة فلو كان الض . "تلقاء نفسها 

. ولكن  ، ولقطع ذلك فى أن المقصود بالسند هو الدليل المكتوب ألن الدليل المكتوب هو وحده الذى يصلح للتسجيل الذى يجب تسجيله

وبخاصة إذا رجعنا إلى النص الفرنسيى للميادة ، "الحكم " الضمير قد يكون عائدًا على كلمة 
 (1 )

، فيكيون الواجيب التسيجيل هيو حكيم  

. وفيى رأينيا أنيه ال يصيح الوقيوف  . وعلينا إذن أن نتلمس مرجًحا آخر لتغليب أحد المعنييين ، فال تقوم القرينة التى أشرنا إليها الشفعة

بل يجب النظر إلى نصوص الشفعة جملة واحدة واسيتخالص المعنيى اليذى يقصيد ،  عند األلفاظ والتحليل اللغوى لتغليب أحد المعنيين

،  . وهنا ننتقل إلى النظر فى الحجج األخيرى التيى اسيتندت إليهيا محكمية الينقض إليه المشرع من مجموع الحلول العملية التى أوردها

 .  وتتضمنها الردود التى أجابت بها على االعتراضات التى وجهت إليها

راض األول الذى وجه إلى محكمة النقض هو أنه لو كيان الشيفيع ال يمليك إال بعيد صيدور الحكيم بالشيفعة اليذى هيو سيند فاالعت

.  ، ال قتضى ذلك أن يبقى المشترى مالًكا إليى وقيت صيدور هيذا الحكيم الشفيع بمعنى أنه هو الذى ينشئ حقه كما تقول محكمة النقض

، فيال  ، وليو تصيرف فيى هيذا العقيار لكيان متصيرفًا فيى ملكيه ن يبنى أو يغرس فى عقار يملكيهفإذا بنى أو غرس فى العقار المبيع لكا

، وال أن يقيد حقه فيى التصيرف كميا  محل إذن ألن يقيد المشرع حقه فى البناء والغرس كما يقيد حق من يبنى أو يغرس فى ملك غيره

االعتيراض بأنيه ال يمكين أن تكيون هيذه القييود قيد ترتبيت عليى . وتجيب محكمة النقض على هذا  يقيد حق من يتصرف فى ملك الغير

، ألن هييذا األثير ال يسييتقيم إال علييى تقييدير أن يكييون المشييترى مالًكيا تحييت شييرط فاسييخ هييو الحكييم  زوال ملكيية المشييترى بييأثر رجعييى

التنجييز والتعلييق يثبيت بعيارض ، وأن األصيل فيى التصيرفات  بالشفعة وأن يكون الشفيع مالًكا تحت شرط توقيفى هو الحكم له بطلبيه

. وواضح أن القول بزوال ملكيية المشيترى بيأثر رجعيى عليى تقيدير أن  ، والتعليق بالشرط ال يكون إال فى االلتزامات االتفاقية الشرط

ن حكيم ، بيل إن هيؤالء إنميا يقوليون بيأ يكون المشترى مالًكا تحت شرط فاسيخ هيو الحكيم للشيفيع بالشيفعة ليم يخطير ببيال المعترضيين

، وإنميا يقصيدون أن  . وال يقصدون بتاتًا أن يعلقوا ملكية المشترى على شرط فاسخ هو الحكم للشيفيع بالشيفعة الشفعة كاشف ال منشئ

يقولوا إن حكم الشفعة هو كسائر األحكام كاشف عن حق الشفيع وإن هذا الحق قد نشأ قبيل صيدور الحكيم بالشيفعة وليم يفعيل الحكيم إال 

. وكان يمكن لمحكمة النقض أن ترد على االعتراض ليو أنهيا قاليت  . فدفع االعتراض بهذا الرد ال يكفى لدحضه دهأن كشف عن وجو

، فقد يكون الشخص مالًكيا للشيئ وييورد  إن تقييد حق المشترى فى البناء والغرس وفى التصرف فى العقار ال يكفى وحده لنفى ملكيته

وفى التصرف فيهالقانون قيودًا على حريته فى استعماله 
 (9 )

 .  ، فننتقل إلى االعتراض الثانى . وبذلك ينهدم االعتراض األول 

                                                 

 (
2
أن الحكيم اليذى يصيدر نهائيًيا بثبيوت الشيفعة يعتبير سيندًا  555أما الينص فيى الميادة " ( ويقول األستاذ محمد على عرفة فى هذا المعنى :  

. ووجيه هيذا القيول أن  ، ال على أنه سند منشئ لهيذه الملكيية للمنازعة فى ملكية الشفيع ، فيجب حمله على أنه سند قاطع لملكية الشفيع

، فكيان البيد مين االلتجياء إليى القضياء لثبيوت  الشفيع يظل بال سيند مثبيت لحقيه بسيبب منازعية المشيترى إيياه فيى أخيذ العقيار بالشيفعة

 .  ( 999ـ ص  915ص  929، فقرة  ) محمد على عرفة" ، ال إلنشائه  الملك

 (
1
 من قانون الشفعة السابق : 27( وهذا هو النص الفرنسى للمادة  

  "Le jugemeut qui fait definitivement droit a la demande en preemption sera msidere comme tire de 

propriete pour le preempteur' il devra ete transcript d, offce "  . 

 (
9
.  ، وفى تقيييد حقيه فيى التصيرف ، الغرس النقض إن المشرع نقل أحكام الفقه اإلسالمى فى تقييد حق المشترى فى البناء( وتقول محكمة  

، حتى لو قلنا مع محكمة النقض إنه أخذ برأى أبى يوسيف إذا  وال يبدو أن المشرع قد التزم التزاًما دقيقًا أحكام الفقه اإلسالمى فى ذلك

، على ما تقول محكمة  . فعند أبى يوسف طلب الشفعة وبرأى أبى حنيفة إذا بنى أو غرس بعد طلب الشفعةفى المشترى أو غرس قبل 

، أما فى التشريع المصرى فالشيفيع مليزم تبعًيا لميا يختياره المشيترى  ، على الشفيع أن يأخذ البناء أو الغراس بقيمته باقيًا النقض نفسها

. وعنيد أبيى حنيفية  ميدنى ( 2/  551مقيدار ميا زاد فيى قيمية العقيار بسيبب البنياء أو الغيرس ) م بأن يدفع له إما المبليغ اليذى أنفقيه أو 

. أميا فيى التشيريع المصيرى فللشيفيع  ، وإن شاء أجبر المشترى عليى القليع الشفيع بالخيار إن شاء أخذ البناء أو الغراس بقيمته مقلوًعا

 1/  551لغراس التيزم بيدفع قيمية أدوات البنياء وأجيرة العميل أو نفقيات الغيرس ) م ، فإذا اختار أن يستبقى بناء أو ا أن يطلب اإلزالة

 .  مدنى (



 

 

 

 

2338 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، وكيأن الشيفيع ال المشيترى هيو  ، فيختفيى المشيترى مين الصيفقة وفى هذا االعتراض الثانى يثار حلول الشفيع محل المشترى

ال من وقت صيدور الحكيم بالشيفعة ـ ولكين محكمية الينقض تيرد  ، فينشأ حق الشفيع من هذا الوقت الذى تعاقد مع البائع منذ إبرام البيع

، إذ أن هيذا الحكيم هيو اليذى  ، بل منذ صيدور الحكيم بالشيفعة ، ال منذ إبرام البيع على ذلك بأن حلول الشفيع محل المشترى إنما يكون

. فالقول بأن حلول الشفيع  التسليم به، ولكنه ينطوى على أمر هام ال منص من  . وهذا الرد يكفى لدحض االعتراض ينشئ حق الشفيع

محل المشترى ال يكون إال منذ صدور الحكم بالشفعة معناه الحتميى هيو أن يبقيى المشيترى مالًكيا للعقيار المبييع إليى وقيت صيدور هيذا 

مشيترى ال مين البيائع ، يتلقى ملكية العقار من ال ، إذ يحل محل المشترى منذ صدور الحكم ، ومعناه الحتمى أيًضا هو أن الشفيع الحكم

 .  فإن المشترى هو المالك وقت صدور الحكم

ميدنى جدييد (  559مين قيانون الشيفعة السيابق ) م  29، فينص الميادة  ، وهو االعتيراض الحاسيم وهنا يأتى االعتراض الثالث

لمشترى كما هو مقتضى ما ذهبت . فلو أن الشفيع تلقى الملكية من ا صريح فى أن الشفيع يرجع بضمان االستحقاق مباشرة على البائع

، فإذا رجع الشفيع بهذا الضيمان  ، لكان الواجب أن يكون المشترى هو الذى يرجع عليه الشفيع بضمان االستحقاق إليه محكمة النقض

ض فى اليرد . فلننظر ماذا تقول محكمة النق على البائع فإنما يكون ذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة يرفعها الشفيع باسم المشترى

، إنميا يسيتعمل حقًيا مين حقيوق المشيترى اليذى حيل  ، إذ يرجع بالضمان فى حالية االسيتحقاق الشفيع" . تقول إن  على هذا االعتراض

، بل الذى يتأتى أن يرجع على البائع الذى ادعى ملك ما باع ثم نقضيت  ، وال يأتى مع هذا الوضع أن يرجع على المشترى نفسه محله

، وبيين  . وعلى ذلك فال تعارض بين نفى األثر الرجعى لحكم الشيفعة واعتبيار المشيترى مالًكيا إليى ييوم هيذا الحكيم قاقدعواه باالستح

. فيإذا كانيت محكمية  وهيذا القيول فيى حاجية إليى إمعيان مين النظير . "إيجاب الضمان فى حالة االستحقاق عليى البيائع دون المشيترى 

، أن الشيفيع يسيتعمل اليدعوى  عه بالضمان على البائع إنما يسيتعمل حقًيا مين حقيوق المشيترى، بقولها إن الشفيع فى رجو النقض تريد

لييس للشيفيع أن يرجيع إال عليى البيائع " . فالمشيرع يقيول  ، فإن هذا القول يتناقض مع صريح الينص غير المباشرة يرفعها باسم البائع

، لميا منيع ذليك مين أن الشيفيع يرجيع  ن رجوع الشفيع باسيم المشيترى. ولو أراد المشرع أن يكو فهو ينفى الرجوع على المشترى ، "

، بيل لميا كيان هنياك حاجية إليى الينص عليى جيواز  رجوًعا مباشًرا على المشترى إلى جانب رجوعه رجوًعا غير مباشير عليى البيائع

وإذا كانيت محكمية الينقض تقصيد .  رجوع الشفيع بالدعوى غير المباشرة فإن القواعد العامة تكفل هيذا الرجيوع دون حاجية إليى نيص

القول إن الشفيع إنما يستعمل حق المشترى الذى انتقل إلييه هيو عنيدما حيل محيل المشيترى منيذ صيدور الحكيم بالشيفعة فالشيفيع يرجيع 

ًعيا ، فيإن هيذا القيول ال يمنيع مين أن الشيفيع يرجيع أيًضيا رجو رجوًعا مباشًرا على البائع بضمان االستحقاق كما كان يرجع المشيترى

مباشًرا على المشترى بضمان االسيتحقاق مسيتمدًا هيذا الرجيوع مين أن الملكيية انتقليت إلييه مين المشيترى ال مين البيائع
 (2 )

. ففيى هيذا  

                                                                                                                                                                    

فى أما فى تقييد تصرفات المشترى فالفقهاء فى الفقه اإلسالمى متفقون على أنه يجوز للشفيع إذا القى له بالشفعة أن ينقض تصرفات المشترى 

، وال يينقض منهيا إال ميا تيم بعيد تسيجيل   يجيز للشفيع نقض هيذه التصيرفات إطالقًيا، فى حين أن التشريع مجى ال العقار المشفوع فيه

 .  مدنى ( 551إعالن الرغبة فى األخذ بالشفعة ) م 

 (
2
، فعنيده أن حليول الشيفيع محيل المشيترى إنميا يقيع  ، وسار فيه إلى نهايته المنطقية المحتومية ( وهذا التصوير هو الذى أخذ به أحد الفقهاء 

الحكم بالشفعة ـ فضالً عن أنه ينقل الملكيية إليى الشيفيع ـ يترتيب علييه كيذلك انتقيال جمييع حقيوق " ، فيكون  صدور الحكم بالشفعة منذ

) شيفيق "  2/  559، وقيد نصيت عليهيا الميادة  ، وهذه حالة من الحاالت التى تقع فيها حوالة الدين بنص القيانون المشترى والتزاماته

، إلى الشفيع حيق  ، منذ صدور الحكم بالشفعة . ومعنى ذلك أن المشترى ينقل بحكم القانون ( 177ـ ص  171ص  111شحاتة فقرة 

.  ، عين طرييق هيذه الحوالية القانونيية ملكيته وجميع حقوقه الشخصية من ضمان استحقاق وضمان عيوب خفية وغيرهما من الحقيوق

. ويكيون هيذا الحكيم بمثابية شيراء  حقوق المشترى بسبب جديد هو الحكم بالشفعة ، وقد انتقلت إليه فيكون الشفيع خلفًا خاًصا للمشترى

، أميا آثياره  ، وال فرق بينه وبين الشراء الجديد إال فيى أنيه يجيرى بحكيم القيانون ال بحكيم االتفياق جديد صدر من المشترى إلى الشفيع

ويعتبر الحكيم ) بالشيفعة ( السيبب " ،  وهو منطقى فى هذا مع نفسه،  . ولذلك يقول األستاذ شفيق شحاتة فتبقى هى آثار الشراء الجديد

.  ، أى أن الحكم بالشفعة يجعل الشفيع مالًكا بسبب الشفعة ال بسبب الشراء الذى حل فيه الشيفيع محيل المشيترى القانونى لملكية الشفيع

الذى يكون قد ملك الشئ ملكية تامة فى الفترة التى تقيع ميا ،  ولذلك فإن الشفيع ال يتلقى الملك مباشرة عن البائع بل يتلقاه عن المشترى

، فإنيه  . فإذا كان الشفيع قد مليك حقيوق المشيترى بشيراء جدييد منيه ( 171ص  111) شفيق شحاتة فقرة " بين البيع والحكم بالشفعة 

، إذ ينتقل إليه هذا الحق من  لبائع. والمشترى من المشترى يرجع مباشرة بضمان االستحقاق على ا يكون بمثابة مشترى من المشترى

. ولكين ذليك ال يمنعيه مين الرجيوع بضيمان االسيتحقاق أيًضيا عليى  ( 955فقرة  5المشترى باعتباره من توابع المبيع ) انظر الوسيط 

" ميدنى  559لميادة ، إذ تقيول الفقيرة الثالثية مين ا ، بل هو ال يرجع إال عليى البيائع ، أما هنا فال يرجع الشفيع على المشترى المشترى
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. ولكين المشيرع منيع بينص  القول أيًضا يكيون للشيفيع أن يرجيع رجوًعيا مباشيًرا بضيمان االسيتحقاق عليى أى مين البيائع أو المشيترى

" ، إذ يقول النص كميا رأينيا  ، وجعل الرجوع بهذا الضمان على البائع وحده بضمان االستحقاق على المشترىصريح رجوع الشفيع 

، وذلك منذ إبيرام  وهذا معناه أن المشترى قد اختفى من الصفقة منذ البداية وحل محله الشفيع . "فليس للشفيع أن يرجع إال على البائع 

،  . فالمحكمة إذن بين أن تخيالف نًصيا صيريًحا فيى القيانون وهذا ما يناقض مذهب محكمة النقض،  البيع ال منذ صدور الحكم بالشفعة

ميدنى جدييد ( هيو وحيده  559من قانون الشفعة السيابق ) م  29. والصحيح فى نظرنا أن نص المادة  وبين أن تأخذ به فتنقض مذهبها

، فيكيون ليه إذن أن يرجيع رجوًعيا  عقيد الصيلة مباشيرة بينيه وبيين البيائع، فتن القاطع فى أن الشفيع يحل محل المشترى منذ إبرام البييع

التيى " السيند " . وهذا النص هو ودده الذى يغلب أحد االحتمالين فى تفسير كلمة  مباشًرا على البائع دون المشترى بضمان االستحقاق

نى هذه الكلمة إلى أن يكون دليل الحق المثبت ليه ، ويصرف مع مدنى جديد ( 555من قانون الشفعة السابق ) م  27وردت فى المادة 

، لوجيب  السبب القانونى المنشيئ للحيق" السند " . إذ لو كان معنى كلمة  ، ال أن يكون السبب القانونى المنشئ للحق أو دليله المكتوب

، وهيذا ميا  صيدور هيذا الحكيم ، وإن الشيفيع ال يحيل محيل المشيترى إال منيذ القول مع محكمة النقض إن حكم الشفعة منشيئ ال كاشيف

، حتى يستطيع أن يرجع رجوًعيا مباشيًرا بضيمان االسيتحقاق عليى  . فالشفيع يحل محل المشترى منذ إبرام البيع نعتقد أننا أثبتنا عكسه

 .  البائع وحده دون المشترى

فإذا ما انتهينا على هذا النحو إلى أن حكم الشفعة كاشف ال منشئ
 (2 )

لشفيع محيل المشيترى يكيون منيذ إبيرام ، وإلى أن حلول ا 

. فالشيفيع كالمسيترد لحصية  ، ليم يبيق بعيد ذليك حائيل دون قيياس حيق الشيفعة عليى حيق االسيترداد البيع ال منذ صدور الحكيم بالشيفعة

إال حيق شيفعة . وميا حيق االسيترداد  ، ال منيذ الحكيم بالشيفعة أو الحكيم باالسيترداد ، كالهما يحل محل المشترى منذ إبرام البييع شائعة

 799. وتقول الميادة  ، فهو يماثل حق الشفعة تماًما من حيث حلول المسترد محل المشترى مقصور على المنقول والمجموع من المال

والمجميع  . "ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضيه عين كيل ميا أنفقيه " مدنى فى هذا الصدد :  2/ 

، ويعتبير المسيترد كأنيه هيو  وفى مصر أن حلول المسترد محل المشترى معناه أن المشترى يختفيى مين الصيفقة تماًميا عليه فى فرنسا

. وهييذا الييذى تقييرر إجماًعييا فييى حييق  ، وكييأن المشييترى لييم يتييدخل بتاتًييا فييى الصييفقة الييذى اشييترى الحصيية الشييائعة مباشييرة ميين البييائع

الشيارع هنياك ليم يجعيل " . وال يحول دون ذلك ما تقوله محكمية الينقض مين أن  الشفعة االسترداد يجب أن يكون مقرًرا أيًضا فى حق

فإن حكم الشفعة كما رأينيا ال ينشيئ حيق  ، "، كما جعل الشارع هنا حكم الشفعة منشئًا لحق الشفيع  حكم االسترداد منشئًا لحق المسترد

 .  ، كما يكشف عن حق المسترد حكم االسترداد الشفيع بل يكشف عنه

ولم يبق بعد ذلك من حجج محكمة النقض ما يستوقفنا إال ما استظهرته من أن حكم الشفعة يخالف المبدأ العيام فيى األحكيام مين 

الشارع نفسه هو الذى جعل حكم الشيفعة منشيئًا لحيق الشيفيع كميا جعيل حكيم البييع منشيئًا لحيق " ، وتعلل ذلك بأن  أنها كاشفة ال منشئة

وقيد رأينيا أن الينص اليذى تسيتند إلييه محكمية الينقض ال  . "، فكان النزول على حكم الشارع واجبًا ال معدى عنه  الراسى عليه المزاد

، ومين ثيم ال محيل السيتثناء حكيم الشيفعة مين المبيدأ  يسعفها فى القول بأن الشارع نفسه هو الذى جعل حكم الشفعة منشيئًا لحيق الشيفيع

 .  ، فحكم الشفعة ال يخرج على هذا المبدأ إذا هو كاشف ال منشئ منشئة العام الذى يقضى بأن األحكام كاشفة ال

 ـ موقف الفقه اإلسالمى من المسألة :  231

 .  ، ال فى المذهب الحنفى وال فى المذاهب األخرى ليس هناك اتفاق فى الفقه اإلسالمى على أن حكم الشفعة منشئ لحق الشفيع

                                                                                                                                                                    

وإذا كيان الشيفيع ال يرجيع بضيمان االسيتحقاق  . "، فلييس للشيفيع أن يرجيع إال عليى البيائع  وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة

ى ، فلييس هيو اليذى نقيل الملكيية إلي ، فميا ذليك إال ألن المشيترى قيد اختنفيى تماًميا مين الصيفقة على المشترى كما يرجع به على البيائع

، بل انتقلت الملكية رأًسا من البائع إليى الشيفيع  ، وليس هو الذى نقل إلى الشفيع ضمان االستحقاق والحقوق الشخصية األخرى الشفيع

. وهييذا هييو المعنييى المقصييود ميين حلييول الشييفيع محييل  فييالتزم البييائع بضييمان االسييتحقاق رأًسييا نحييو الشييفيع دون وسيياطة المشييترى

 .  ، وكأن المشترى لم يتدخل بتاتًا فى الصفقة كان المشترى وأصبح كأنه هو المشترى منذ البداية، فالشفيع أخذ م المشترى

 (
2
، وأنيه إذا كيان الحيق األول يوجيد بيالبيع ميع  أن هناك فرقًا بين حق الشفعة وحق التملك بها" ( وال محل إذن لما أقرته محكمة النقض من  

. ومن أجل هذا كان حكم الشيفعة مقيرًرا لحيق الشيفيع  إال بقبول المشترى أو القاضى نيابة عنه ، فإن الحق الثانى ال يوجد قيام المسوغ

، فهيو كاشيف  فقد رأينا أن حكم الشفعة كاشيف فيى الحيالتين . "فى طلب األخذ منشئًا ألثر هذا الطلب فى حلول الشفيع محل المشترى 

 .  محل المشترى ، وكاشف عن أثر هذا الطلب فى حلول الشفيع عن طلب األخذ
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، اسيتقر حقيه عليى  إذا أتى الشفيع بطلب المواثبية وبطليب اإلشيهاد والتقريير صيحيحين ، ، عند أبى حنيفة ففى المذهب الحنفى

،  ، وهيو ظياهر الميذهب . وهذه هى أيًضا إحدى الروايتين عين أبيى يوسيف وجه ال يبطل بتأخير طلب الخصومة حتى يسقطها بلسانه

، كذا فى الهداية وعليه الفتوى
 (2 )

، واألصيل أن الحيق متيى ثبيت إلنسيان ال  يع قيد ثبيت بيالطلبين. ووجه قول أبى حنيفة أن الحق للشف 

، كتأخير استيفاء القصاص وسائر الديون ، ألن تأخير طلب الخصومة ال يكون إبطاالً  يبطل إال بإبطال ولم يوجد
 (1 )

. وذكر الكرخيى  

. وروى عين أبيى يوسيف أنيه ال  قيولهمأن االقضى إذا قضى بالشفعة ينتقض البيع اليذى كيان بيين البيائع والمشيترى فيى المشيهور مين 

. وقيال بعضيهم ينيتقض البييع اليذى جيرى  . بل تتحول الصفقة إلى الشيفيع . قال بعضهم البيع ال ينتقض . واختلف المشايخ فيه ينتقض

واآلخير ميع ، أحيدهما ميع المشيترى  ، كأنيه كيان مين البيائع إيجابيان ، وينعقيد للشيفيع بييع آخير بين البائع والمشترى وهيذا قيول محميد

، سواء قبل المشترى  ، وانتقض ما أضيف إلى المشترى . فإذا قضى القاضى بالشفعة فقد قبل الشفيع اإليجاب الذى أضيف إليه الشفيع

، ألنه مين شيرائط  . ووجه قول من قال بالتحول ال باالنتقاض أن البيع لو انتقض تعذر األخذ بالشفعة اإليجاب المضاف إليه أو لم يقبل

. ووجه قول من قال باالنتقاض ال بالتحول أن للشفيع أن يرد الدار على من أخذها  ، فتعذر األخذ ، فإذا انتقض لم تجب الشفعة وجوب

، ألن التحيول كيان  . وليو تحوليت الصيفقة إليى الشيفيع لعياد شيراء المشيترى ، وإذا رد عليه ال يعود شراء المشيترى منه بخيار الرؤية

. وألنهيا ليو تحوليت لصيار المشيترى وكييالً  ، فينبغيى أن يعيود الشيراء ، ولميا رد فقيد زاليت الضيرورة يعلضرورة مراعياة حيق الشيف

، ألن خييار  ، ولو كان كذلك لما ثبت للشفيع خييار الرؤيية إذا كيان المشيترى قيد رآهيا قبيل ذليك ورضيى بهيا ، ألن عقده يقع له للشفيع

، وليو  ، يأخيذ بيثمن حيال ، فيأراد الشيفيع أن يأخيذها للحيال الشيراء بيثمن مؤجيل . وكيذلك ليو كيان الرؤية يبطل برؤية الوكيل ورضياه

، ثم أخذها الشيفيع فوجيد بهيا  . وكذا لو اشتراها على أن البائع برئ من كل عيب بها عند البيع تحولت الصفقة إليه ألخذها بثمن مؤجل

. فيدلت  ، كميا ليم ثبيت للمشيترى ، لما ثبيت ليه حيق اليرد ى الشفيع. ولو تحولت تلك الصفقة إل ، فله أن يردها على من أخذها منه عيبًا

. وقيد خيرج الجيواب عين  ، ويأخذها الشيفيع بشيراء مبتيدأ بعيد إيجياب مبتيدأ مضياف إلييه هذه المسائل على أن شراء المشترى ينتقض

عقيد مبتيدأ بيين البيائع والشيفيع عليى ميا سيبق ، بيل ب ، ألنه ال يأخيذ بيذلك العقيد النتقاضيه قولهم إن البيع لو انتقض لتعذر األخذ بالشفعة

تقريره
 (9 )

، ألن التمليك وقيع عليى  ، فيالبيع األول صيحيح ، فأخيذه الشيفيع منيه ودفيع اليثمن إلييه . أما إذا كان المبييع فيى ييد المشيترى 

، فيجعل كأنه اشترى منه المشترى
 (5 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  219ص  9( انظر الفتاوى الهندية  

 (
1
 .  25ص  9( انظر البدائع  

 (
9
 .  15ـ ص  19ص  9( انظر البدائع  

 (
5
إذا بيع العقار أدخل فى ملك المشترى بمجيرد " ـ ويقرر األستاذ على الخفيف مذهب الحنفية على الوجه اآلتى :  15ص  9( انظر البدائع  

، ألن حق الشيفعة  . فإذا استحقه شفيعه بالشفعة لم يتملكه بمجرد طلبه ، دون توقف على أدائه الثمن أو على تسلمه من البائع عقد البيع

، األول  ، وليذا ال يتمليك الشيفيع العقيار المشيفوع فييه إال بأحيد أميرين ضعيف فال يقوى بالمطالبة على رفع ملك ثابيت للمشيترى بعقيده

.  ، الثانى قضاء القاضى له به فيملكه من وقت القضاء وإن ليم يتسيلمه فعيالً  ضا منه فيتملكه من وقت تسلمهتسلمه من المشترى عن ر

. فأما ما تملكيه بأخيذه  ، حين رفع إليها هذا الموضوع بسبب اختالف األحكام فيه وذلك ما أخذت به دوائر محكمة االستئناف المجتمعة

، فيذلك ال  . وأميا تملكيه بقضياء القاضيى ، والشراء عقد ناقل للملكيية المشترى بما قام عليه، فألن ذلك بمنزلة شرائه من  له عن رضا

. فيقييوم القاضييى حينئييذ مقامييه فييى هييذه  ، وقييد نصييب القاضييى لرفييع الظلييم ، وإبيياؤه فييى هييذه الحاليية ظلييم يكييون إال عنييد إبيياء المشييترى

، وكأنيه رضيى  ، وييدخل اليثمن فيى مليك المشيترى حينئيذ جبيًرا عنيه رى، ويملكه الشفيع بما قام به على المشيت المعاوضة دفعًا لظلمه

، أو  . وإذن يكون تملك الشفيع للعقار المشفوع فيه فى هيذه الحالية أيًضيا عين طرييق شيرائه مين القاضيى بذلك لقيام القاضى مقامه فيه

، ولكن إذا حصل القضاء والمبييع ال  المبيع من بائعه. وهذا بين إذا كان المشترى قد تسلم  كأنه اشتراه من القاضى نيابة عن المشترى

. ذليك ألن القضياء عليى البيائع بتسيليم المبييع إليى الشيفيع فيى هيذه الحالية يصيبح بيه البيائع  يزال فى يد البائع فإن هذا التوجيه ال يظهر

،  ، وعند ذلك ال يصح أن يكون ملًكا ل ملكه. وإذا فسد البيع الصادر للمشترى زا ، وذلك مفسدًا للبيع عاجًزا عن تسليمه إلى المشترى

، ويجعيل اإليجياب الصيادر  . ولذا قالوا إن هذا القضاء فى هذه الحالة ينقض العقد بالنسبة للمشترى وال ينوب عنه القاضى فى التمليك

.  من البيائع مباشيرة ال مين المشيترى، وبذلك يعد الشفيع فى هذه الحال مشتريًا  ، وكأن الشفيع قد قبله من البائع كأنه موجه إلى الشفيع

. وليذلك يثبيت ليه مين الخييارات ميا  ، إما من مشتريه وإما من بائعه وعلى هذا فالشفيع على أية حال يعتبر مشتريًا للعقار المشفوع فيه

. ثيم ال يتقييد  ة بالشيفعة، فيثبت له خيار العيب وخيار الرؤية دون خيار الشرط ألنه يتنافى مع اشتراط المطالبة الجازمي يثبت للمشترى

، ألنيه قيد  فيما يكون بين بائع العقار ومشتريه من شروط تتعلق بالبراءة من العيوب أو بتأجيل الثمن أو بتقسيطه أو بخيار فسخ ونحيوه
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،  الشفيع يتملك المشفوع فيه بقوله أخذته بالشفعة وما فى معناه ، ذهب مالك إلى أن وفى المذاهب األخرى غير مذهب الحنفية 

، وكيأن إيجابيه وجيه  . ألن ذلك يعتبر قبيوالً لبييع البيائع دون اشتراط قضاء من القاضى أو رضاء من المشترى متى كان عالًما بالثمن

.  ، بشرط أن ييدفع اليثمن إليى المشيترى فعى يملكه به. وقال الشا ، وإن لم يعلم الثمن . وقال أحمد يملكه بذلك الطلب إليه عند حصوله

، وليم  ، فال يتوقيف تمليك الشيفيع المبييع عليى رضياه وجه قولهم أن الشارع جعل الشفيع أحق بالمبيع من المشترى رضى بذلك أو أبى

يرد عن الشارع أنه اشترط لتملكه قضاء القاضى
 (2 )

  . 

م يذهبون إلى أن الشفيع يمليك المشيفوع فييه مين وقيت رضياء المشيترى أو مين ويخلص من كل ذلك أن الحنفية فى أكثر أقواله

. ولكن أبا حنيفة يذهب إلى أن الشيفيع يسيتقر حقيه بطليب المواثبية وطليب  ، فيكون حكم الشفعة منشئًا لحق الشفيع وقت قضاء القاضى

. فال يكون قضاء القاضيى إذن فيى هيذا  أبى يوسف، وهذه هى إحدى الروايتين عن  ، دون حاجة إلى قضاء القاضى اإلشهاد والتقرير

. وفيى الميذاهب الثالثية األخيرى ال  ، ومن ثم ال يكيون حكيم الشيفعة هيو اليذى ينشيئ حيق الشيفيع القول ضروريًا الستقرار حق الشفيع

 .  ، ومن ثم ال يكون حكم الشفعة منشئًا لحق الشفيع يتوقف تملك الشفيع للعقار المشفوع فيه

 الشفيع محل المشترى من وقت البيع هو الذى يتفق مع طبيعة الشفعة ومع الحلول العملية فيها : ـ حلول  231

، وهيى التيى تقيرر أن  ميدنى جدييد ( 555من قانون الشفعة السابق ) م  27واآلن بعد أن أثبتنا أنه ال يمكن االستناد إلى المادة 

ن حكم الشفعة منشئ لحق الشفيع وبأن حليول الشيفيع محيل المشيترى يحصيل تبعًيا للقول بأ ، "يعتبر سندًا لملكية الشفيع " حكم الشفعة 

. وال يسيتطيع أصيحاب هيذا  ، نكون قد أزحنا الحجة الرئيسيية التيى يعتميد عليهيا أصيحاب هيذا القيول لذلك من وقت صدور هذا الحكم

، وإذا كيان الميذهب الحنفيى يقيول  الفقه قيد اختلفيت فييه اآلراء. فقد رأينا أن هذا  ، االستناد إلى الفقه اإلسالمى ، من جهة أخرى القول

، يقيول إن حيق  ، ويتابعيه فيى ذليك فقهياء آخيرون ، فإن إمام هذا المذهب فى بعض آرائه إن الشفيع يتملك من وقت القضاء له بالشفعة

 .  فيع يتملك قبل القضاء له بالشفعة، أما المذاهب الثالثة األخرى فمجمعة على أن الش الشفيع يستقر قبل القضاء له بالشفعة

، إال أن نرجيع  ميدنى جدييد ( واسيتبعدنا الفقية اإلسيالمى 555من قانون الشيفعة ) م  27، وقد استبعدنا نص المادة  لم يبق إذن

، مستأنسيين  ق، وإلى الحليول العمليية التيى أوردهيا المشيرع والتيى يكيون مين شيأنها أن تنيير لنيا الطريي إلى المبادئ العامة فى الشفعة

 .  باألعمال التحضيرية للتقنين المدنى الجديد

، وقررنيا . وقد عرضنا لهذا التكييف غيير ميرة أما المبادئ العامة فى الشفعة فترجع هنا إلى التكييف الصحيح لطبيعة الشفعة
 (

1 )
،  ، وبييع العقيار المشيفوع فييه والعقار المشفوع بيه، االرتباط ما بين العقار المشفوع فيه  أن الشفعة واقعة مركبة من عناصر ثالثة 

، وهيذا األثير هيو  ، فقيد قاميت الشيفعة سيببًا قانونيًيا يحيدث أثيره . فمتى تكاملت هيذه العناصير وإعالن الشفيع إرادته فى األخذ بالشفعة

فعة إذن ال تحيدث أثرهيا إال عنيد إعيالن . فالشي حلول الشفيع محل المشترى فى البيع الذى تم بين المشترى والبيائع منيذ تميام هيذا البييع

، ولكين متيى أحيدثت هيذا األثير فقيد حيل الشيفيع محيل المشيترى منيذ تميام البييع ال منيذ إعيالن الشيفيع  الشفيع إرادته فى األخذ بالشيفعة

نسيتبعد أيًضيا أن  ، أن ، كما استبعدنا القول بأن الشفيع يحل محل المشترى من وقت صيدور الحكيم بالشيفعة . وعلى ذلك يجب إلرادته

، أو مين وقيت إعيالن هيذه  ، أو مين وقيت تسيجيل إعيالن الرغبية فيى األخيذ بالشيفعة يكون هيذا الحليول مين وقيت رفيع دعيوى الشيفعة

، وهذه أقوال ثالثة أخرى لكل قول منها أنصار فى الفقه وفى القضاء وقد سبقت اإلشارة إليها الرغبة
 (9 )

. صيحيح أنيه يجيب أن نقيف  

، ولكين لنقيرر أن الشيفعة قيد تكامليت عناصيرها وقاميت سيببًا قانونيًيا لحليول الشيفيع محيل  الشفيع رغبته فى األخذ بالشفعةعند إعالن 

، بحييث يختفيى شيخص  ، على أن يكون هذا الحلول واقعًا من وقت إبرام البيع ال من وقت إعالن الرغبة فيى األخيذ بالشيفعة المشترى

، وتكون الصلة ما بيين البيائع والشيفيع صيلة مباشيرة عليى الوجيه اليذى بسيطناه  بين البائع والشفيعالمشترى من الصفقة فال يتوسط ما 

                                                                                                                                                                    

،  نيه تسيلم منيه. فإن رده على بائعيه أل . فإن وجد بالمبيع عيبًا رده على من تسلمه منه أخذه بمبادلة مستقلة عن طريق الرضا أو القهر

،  . وإن رده على مشتريه ألنه تسيلم منيه كان المشترى مخيًرا حينئذ فى إمضاء صفقته أو عدم إمضائها دون توقف على رضاء البائع

) عليى الخفييف فيى " كان كل من بائعه ومشتريه ملزًما بتنفيذ ما اتفقا عليه من شروط فى عقيد البييع اليذى تيم بينهميا وكأنيه ليم يينقض 

 .  ( 219ـ ص  225ص  2551م المعامالت الشرعية سنة أحكا

 (
2
 .  212ص  219ص  2551( انظر على الخفيف فى أحكام المعامالت الشرعية سنة  

 (
1
 .  119وفقرة  2( انظر آنفًا فقرة  

 (
9
 .  111( انظر آنفًا فقرة  
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فيما تقدم
 (2 )

، كيذلك إعيالن الشيفيع  . وكما أن الحكم بالشفعة إنما يكشف عن ثبوت حق الشفيع وعن أن الشفيع قد حيل محيل المشيترى 

.  ذليك معنياه أنيه أنشيأ حيق الشيفيع فيى الحليول محيل المشيترى منيذ إبيراهم البييعرغبته فى األخذ بالشفعة إذا هو أنشأ حق الشيفيع فيإن 

. ولكين متيى حيل الشيفيع محيل  ، عند إعالن الشفيع رغبته فيى األخيذ بالشيفعة ، إلحالل الشفيع محل المشترى فالشفعة تتم سببًا قانونيًا

 .  عقدت مباشرة ال بين البائع والمشترى بل بين البائع والشفيع، وتعتبر الصفقة قد ان المشترى فإن حلوله هذا يحصل منذ إبرام البيع

ميدنى  559. فقد رأينا أن المادة  ويتأكد ذلك إذا رجعنا إلى الحلول العملية التى أوردها المشرع ومن شأنها أن تنير لنا الطريق

. وال  اشرة فيى هيذا الضيمان عليى البيائع، وإنما يرجع مب تنص صراحة على أن الشفيع ال يرجع فى ضمان االستحقاق على المشترى

، ثيم تنتقيل بعيد  ، فتنتقل الملكية أوالً بيالبيع مين البيائع إليى المشيترى يتأتى ذلك إذا بقى المشترى فى الصفقة يتوسط بين البائع والشفيع

ن االسيتحقاق عليى المشيترى ، لوجيب أن يرجيع الشيفيع بضيما . إذ لو كان األمر على هذا النحيو ذلك بالشفعة من المشترى إلى الشفيع

، أو  ، ولو رجع على البائع لما كان له أن يرجع إال باسم المشترى عن طريق الدعوى غير المباشيرة فهو الذى نقل الملكية إلى الشفيع

 . ويقياس عليى ضيمان يرجع علييه رجوًعيا مباشيًرا ولكين هيذا الرجيوع ال يمنعيه مين أن يرجيع أيًضيا رجوًعيا مباشيًرا عليى المشيترى

، فهيذه كلهيا يرجيع  ، من االلتزام بنقل الملكية وااللتزام بتسليم المبيع وااللتزام بضمان العيوب الخفيية االستحقاق سائر التزامات البائع

 559. وقيد سيبق أن قررنيا أن نيص الميادة  فيها الشيفيع مباشيرة عليى البيائع ال عليى المشيترى كميا هيى الحيال فيى ضيمان االسيتحقاق

. فهيذا الينص  ، هو النص الحاسم فى المسألة التى نحن بصيددها عل الشفيع ال يرجع بضمان االستحقاق إال على البائع، الذى يج مدنى

، وأن شخص المشيترى يختفيى مين الصيفقة لتكيون الصيلة ميا  يحمل الدليل القاطع على أن الشفيع يحل  محل المشترى منذ إبرام البيع

يكون حكم الشفعة منشئًا لحق الشفيع بحيث ال يقيع حليول الشيفيع محيل المشيترى إال منيذ صيدور . فال  بين البائع والشفيع صلة مباشرة

، بل هو حلول يقع قبل ذلك ومنذ إبرام البيع هذا الحكم
 (1 )

  . 

مناقشيات . وأوليى ميا نسيتأنس بيه هيو ميا دار مين  ، باألعمال التحضيرية للتقنين المدنى الجديد ، فيما قدمناه ونستأنس بعد ذلك

. وأول قول صريح فيى هيذه المسيألة نقيرأه فيى  حول هذه المسألة فى اللجنة التى قامت بوضع نصوص المشروع التمهيدى فى الشفعة

، غيير  فالواقع أن الشيفيع ماليك منيذ تياريخ البييع" ، إذ يقول أحد األعضاء :  من جلسات اللجنة 2597فبراير سنة  19محضر جلسة 

، غير أن ملكيته هذه مشيروطة باسيتعمال حقيه فيى الشيفعة فيى  ة باستعمال حقه فى الشفيع مالك منذ تاريخ البيعأن ملكيته هذه مشروط

، بيدليل أنيه يحيل  . فالشيفيع إذن يتلقيى حقيه مين البيائع مباشيرة الميعاد القانونى واالعتراف بحقه هذا فيما بعد باسناد ملكيية العقيار إلييه

، فضيالً عين أن الشيفيع  ، كما يدفع فوائيد اليثمن مين نفيس التياريخ تسب الثمار ابتداًء من تاريخ البيع. ويك بحكم القانون محل المشترى

، ولو أن ملكيتيه فيى الحقيقية معلقية عليى شيرط إذ أن حقيه فيى الملكيية رهيين بقياميه بياإلجراءات التيى  يعد هو المالك الوحيد منذ البيع

، مما يترتب عليه أن كل بيع يحصل مين المشيترى ابتيداًء مين اللحظية التيى  باشرة من البائع، إال أنه مالك يتلقى حقه م يتطلبها القانون

" يستعمل فيها الشفيع حقه فى الشفعة ال يحتج به عليه وال يسرى حقه 
 (9 )

. وهذا القول ال غبار علييه 
 (5 )

، ولكنيه بطبيعية الحيال إنميا  

ى اللجنة، ال عن رأ يعبر عن الرأى الشخصى للعضو الذى قاله
 (9 )

  . 

، وقرنوا مسألة تحديد وقت انتقيال الملكيية بالوقيت  ، انقسم األعضاء فيما أدلوا به من آراء ولما تفرغت اللجنة لمناقشة المسألة

ء . ورأى أحد األعضا ، فهو يكسب الثمار من الوقت الذى يصبح فيه مالًكا للعقار المشفوع فيه الذى يكسب فيه الشفيع الحق فى الثمار

، وليم يير غيال  ، ورأى أعضاء آخرون أن يكيون هيذا الوقيت هيو وقيت إعيالن الرغبية فيى األخيذ بالشيفعة أن يحدد الوقت بتاريخ البيع

                                                 

 (
2
 .  119( انظر آنفًا فقرة  

 (
1
 .  111( انظر آنفًا ص  

 (
9
 .  فى الهامش 599ص  1األعمال التحضيرية ( مجموعة  

 (
5
.  ، ولمكيية الشيفيع ملكيية منجيزة ، فالشيرط ال يكيون إال فيى االلتزاميات االتفاقيية ( لوال ما جاء فيه من أن ملكية الشفيع معلقية عليى شيرط 

 .  ( 115ظر آنفًا فقرة ، وإنما هو كاشف عن هذه الملكية المنجزة ) ان وحكم الشفعة ليس شرًطا تعلق عليه هذه الملكية

 (
9
، إذ يجيب أال  يؤدى إلى قلب نظام الشفعة القائم رأًسيا عليى عقيب" ، إذ ذكر أنه  ( وقد اعترض فعالً عضو آخر فى اللجنة على هذا القول 

ر أن يكسيب ، ولهيذا الغيي يغرب عن البال أنه إلى جانب حق الشيفيع توجيد حقيوق أخيرى اكتسيبها الغيير حسين النيية وال يمكين إغفالهيا

. وكل حق يرتبه المشترى فى الفترة الواقعة بين البيع األول وتسيجيل  حقوقًا على العقار إلى اللحظة التى يتم فيها تسجيل طلب الشفعة

فرد العضيو صياحب القيول  . "، ومن ثم يكون نافذًا فى حق الشفيع ويحتج به عليه  طلب الشفعة هو حق يكتسبه الغير اكتسابًا صحيًحا

) مجموعية األعميال " ، وال عالقة لها بمادة الشفعة التيى تنفيرد بطبيعية خاصية  إنما ترتب على نظام التسجيل" ول بأن هذه النتائج األ

 .  الهامش ( 592ـ ص  599ص  1التحضيرية 



 

 

 

 

2343 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

عضو واحد أن يكون حكم الشفعة منشئًا على الوجه الذى ذهبيت إلييه محكمية الينقض وأن يتيأخر انتقيال الملكيية إليى الشيفيع إليى وقيت 

تستطع اللجنية االتفياق عليى رأى . ولما لم صدور هذا الحكم
 (2 )

بيأن الموضيوع الوحييد اليذى يتعيين عالجيه " ، عقيب أحيد األعضياء  

، وطلب أخيذ اليرأى  ، وأن النص الواجب وضعه يجب أن يكون الغرض منه وضع حل لذلك بنص إنما هو مسألة الثمار وفوائد الثمن

، وقررت أن ينص فى المادة الواجب وضعها على أن الشفيع يتملك الثمار  راح. فوافقت اللجنة باألغلبية على هذا االقت فى هذه النقطة

" ويلتزم بالفوائد من تاريخ إعالن رغبته فى الشفعة 
 (1 )

، ولكين يظهير أن  . وعهيدت اللجنية إليى أحيد األعضياء بصيياغة هيذا الينص 

 .  اللجنة حلت قبل أن يعرض النص عليها

                                                 

 (
2
تصفية النقطية الباقيية فيى طلب الرئيس من األعضاء " فى هذا الصدد :  2597مارس سنة  22( وننقل هنا أهم ما جاء فى محضر جلسة  

،  ، فهل يصبح الشفيع مالًكا من يوم حصول البييع ، وهى تحديد الوقت الذى يصبح الشفيع ابتداء منه مالًكا للعقار المشفوع باب الشفعة

، أم  الشفعة ، أم من يوم موافقة المشفوع ضده على طلب ، أم من تاريخ تسجيل هذه الرغبة أم من يوم إعالن رغبته فى األخذ بالشفعة

إن النصوص التى أقرتها اللجنة قد تناولت مختلف العالقيات فيى " من تاريخ الحكم الصادر باألحقية فى الشفعة؟ فقال أحد األعضاء : 

، إال إذا أرييد وضيع نيص خياص لتحدييد ذليك  . أما معرفة الوقت الذى يصبح الشفيع مالًكا ابتداًء منه فال جدوى مين بحثيه مادة الشفعة

وقيال عضيو  . "، فإن من العبث مناقشة مختلف اآلراء التى أبيديت فيى هيذا الصيدد  . فإذا لم يكن هدف اللجنة وضع هذا النص قتالو

، ولكنها قاصيرة عين عيالج العالقية بيين الشيفيع والمشيفوع  إن النصوص التى أقرتها اللجنة كفيلة بتنظيم عالقة الشفيع بالغير" آخر : 

صريح قاطع فى تحديد الوقت الذى يصبح الشفيع ابتداًء منه مالًكا للعقار الذى شفع فيه وذلك لوضع حد  . لهذا يحسن وضع نص ضده

. وأضاف أنه يرى أن الشيفيع يعتبير مالًكيا ابتيداًء مين التياريخ اليذى يعلين فييه  الختالف القضاء ولتباين وجهات النظر فى هذه المسألة

، ألن الحكم الذى يصدر نهائيًا بثبوت الحق فى الشيفعة إنميا يقير  إعالن الرغبة فى الشفعة رغبته فى أخذ العقار بالشفعة أى من تاريخ

، ويمكن إدماج هذا المبدأ فى تعريف حيق الشيفعة اليذى نصيت علييه الميادة  للشفيع بحق يرجع إلى اللحظة التى استعمل فيها هذا الحق

يكسب الشفيع الحق فى الثميار ويلزميه بفوائيد اليثمن ابتيداًء مين تياريخ على وضع نص " ثم اقترح أحد األعضاء االقتصار  . "األولى 

. فتساءل الرئيس عما إذا كان هناك محل للنص على التزامه بالفوائد بالنسبة فقط إلى الجيزء مين اليثمن اليذى  إعالن رغبته فى الشفعة

،  العقار المشفوع فيه سيتناوله ميالك ثالثية عليى التيوالىمعناه أن " وعقب أحد األعضاء بأن األخذ بالنص المقترح  . "لم يقم بإيداعه 

، األمير اليذى ينياقض المبيادئ المقيررة فيى الشيفعة  هم البائع والمشترى من تاريخ شرائه والشفيع من تاريخ إعالن رغبته فى الشيفعة

نتفياع باألجيل اليذى هيو معليق عليى والتى تقضى بأن الشفيع يحل قبل البيائع محيل المشيترى فيى جمييع حقوقيه والتزاماتيه فيميا عيدا اال

. ويأخذ األصوات لم توافق اللجنة على  . واقترح لذلك النص على أن يكون للشفيع الحق فى الثمار ابتداء من تاريخ البيع رضاء البائع

، وإن هناك محالً فيى  إن الرأى الذى أخذت به محكمة النقض هو فى رأيه مخالف للنصوص" وقال أحد األعضاء :  . "هذا االقتراح 

ليس صحيًحا " وشرح هذا العضو وجهة نظر قائالً :  . "النهاية العتبار الشفيع مالًكا ابتداًء من تاريخ إعالن رغبته فى األخذ بالشفعة 

. ذليك  تبطليه، إن البيع بزول ويفسخ ويدع مكانه للشفعة التى تحل تماًما محيل العقيد األول و أن يقال؟ كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء

،  ، وترتب عليه انتقال الملكية انتقياالً صيحيًحا مين ييوم تسيجيله أن البيع قد تم صحيًحا ولم يكن معلقًا على شرط موقف أو شرط فاسخ

 ، بحيث يملك المشترى كاميل الحريية فيى التصيرف فيى العقيار ببيعيه أى أنه أنشأ مركًزا قانونيًا نهائيًا طالما أن حق الشفعة لم يستعمل

. وللمشيترى أيًضيا أن  . ، وهيو اليذى ترفيع علييه دعيوى الشيفعة من جديد أو ترتيب حقوق للغير علييه فالمشيترى يصيبح بيدوره مالًكيا

. لهيذا  . كافية الحقيوق التيى للماليك ، وأن يقيبض رييع هيذا العقيار اليذى يباشير علييه يرتب للغير حقوقًا عينية على العقار الذى اشيتراه

، ابتيداًء مين تياريخ طليب الشيفعة بيالطريق  هذا المركيز القيانونى اليذى ال يمكين المسياس بيه إال فيى المسيتقبل فقيطيتعذر أن يلغى مثل 

. فالبحث ينحصر إذن فى معرفة ما إذا كانت الملكية تنتقلى إلى الشفيع من يوم طلب الشفعة أو مين ييوم تسيجيل هيذا  القانونى وتسجيله

. والواقع أننا بصيدد مركيز تجدييد  لمشفوع ضده أو من يوم صدور الحكم بثبوت الحق فى الشفعة، أو تنتقل فقط من يوم قبول ا الطلب

، وال يتتحقيق  غير طبيعى يتعلق بحق اختيارى نتيجة وقائع قانونية مترتبة بين الغير لم يشترك فيها ذلك الشخص الذى قد يسيتفيد منهيا

، إذ تتحيول الرخصية إليى حيق باتفياق ذوى الشيأن عليى االعتيراف بهيا أو  يًحاهذه االستفادة إال باستعمال هذه الرخصة استعماالً صيح

ولما لم يجيد هيذا اليرأى  . ". فهذا االتفاق أو هذا الحكم يجب أن يكون هو الفيصل فى تحديد تاريخ انتقال الحقوق  بصدور حكم يؤيدها

، فوافقيت اللجنية باألغلبيية عليى وضيع هيذا  الثميار استجابة من اللجنة اقترح أحد األعضاء أن يوضع نص يقتصر عليى عيالج مسيألة

ص  1النص بحيث يقرر أن يتملك الشفيع الثمار ويلتزم بالفوائد من تاريخ إعالن رغبتيه فيى الشيفعة ) مجموعية األعميال التحضييرية 

 .  فى الهامش ( 599ـ ص  599

 (
1
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هيذا " ، ولكن المذكرة اإليضاحية لهذا المشيروع جياء فيهيا ميا ييأتى :  فى هذا الخصوصولم يتضمن المشروع التمهيدى نًصا 

وقد تناقشت اللجنة فى جلستها األخيرة التى عقدتها للنظر فى نصوص الشيفعة ) الجلسية الثانيية عشيرة ( فيى إضيافة نيص يقضيى بيأن 

. وقيد  ت أيًضا فوائد ما لم يودعه من الثمن فى خزينية المحكمية، وعليه من ذلك الوق الغلة تكون للشفيع من وقت إعالنه األخذ بالشفعة

واليرأى " ثم أضافت المذكرة اإليضاحية ميا ييأتى :  . "، ولكن اللجنة لم تناقشه  فرعية نصا بهذا المعنىاقترح أحد األعضاء فى لجنة 

. ) فإذا ( استولى  المشترى كأنه لم يملك أصال ، فيملك من وقت البيع األول ويعتبر فى ذلك أن الشفيع يحل محل المشترى فى الصفقة

، فيال  . وميا دام قيد تمليك الثميار ، فهيو يتمليك الثميار بالحييازة إذ هيو حسين النيية إليى هيذا الوقيت على ثمار المبيع إليى إعيالن الرغبية

. وللمشيترى أن يطاليب  إذ هيو الماليك، وتكيون للشيفيع  . ومنذ تعلن الرغبة فى األخذ بالشفعة ال يملك الثميار يتقاضى فائدة على الثمن

" بالفوائد من الوقت الذى ال يتملك فيه الثمار 
 (2 )

  . 

ويتبين مما أوردناه من مناقشات اللجنة ومن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى أن اللجنة لم تكن فى صف محكمة النقض 

، مع أنها هى التى أقرت نيص  المشترى من وقت صدور هذا الحكم، وبأن الشفيع يحل محل  تقول بأن حكم الشفعة منشئ لحق الشفيع

وليم يفهيم أحيد مين األعضياء أن المقصيود بالسيند هنيا هيو  . "يعتبير سيندًا لملكيية الشيفيع " مدنى القاضى بأن حكم الشفعة  555المادة 

تتنياقش اللجنية طيويالً فيى تحدييد الوقيت  ، وإال لما كيان هنياك محيل ألن السبب القانونى المنشئ لحق الشفيع كما ذهبت محكمة النقض

، مع وجود نص صريح أمامها يحدد هذا الوقت بتياريخ صيدور حكيم الشيفعة إن  الذى ينشأ فيه حق الشفيع فال تصل إلى قرار فى ذلك

.  ذهبيت إلييه من التقنين المدنى الجدييد عليى الوجيه اليذى 555من قانون الشفعة السابق وللمادة  27صح تفسير محكمة النقض للمادة 

، فإن هذا ال يعنى حتًما  ، أن تكون الثمار للشفيع من وقت إعالن رغبته فى األخذ بالشفعة ، من حيث المبدأ وإذا كانت اللجنة قد أقرت

، وميع ذليك ال  . فإنيه يمكين أن يحيل الشيفيع محيل المشيترى مين وقيت البييع أن الشفيع يحل محل المشترى من وقت هذا اإلعيالن فقيط

، وهييو حسين النييية قبيل إعالنييه بهييذه  ، إذ يتمليك المشييترى الثمييار ليه إال ميين وقيت إعالنييه المشييترى برغبتيه فييى األخيذ بالشييفعةتكيون 

يمليك مين وقيت البييع " . بل إن المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى تضمنت رأيًيا صيريًحا فيى أن الشيفيع  ، الثمار بالحيازة الرغبة

، كميا تقيول محكمية الينقض صيحيح . "نه ليم يمليك أصيالً ، ويعتبر المشترى كأ األول
 (1 )

، أن هيذا اليرأى هيو رأى شخصيى لواضيع  

ميدنى عليى خيالف  555، ال يتناقض مع نيص الميادة  ، الذى ضمناه المذكرة اإليضاحية التى قمنا بوضعها . ولكن هذا الرأى المذكرة

، ولييس فيى هيذا مييا  نى هيو أن حكيم الشيفعة يعتبير سيندًا لملكيية الشيفيعميد 555. فكيل ميا تقوليه الميادة  ميا ذهبيت إلييه محكمية الينقض

. وقيد بسيطنا تفصييالً فيميا تقيدم أن حكيم الشيفعة لييس منشيئًا لحيق  يتعارض مع القول بأن الشفيع يحيل محيل المشيترى مين وقيت البييع

، بيل  لسيند هنيا لييس هيو السيبب القيانونى المنشيئ، وأن هذا الحكم إذا اعتبر سندًا لملكية الشيفيع فيإن معنيى ا الشفيع بل هو كاشف عنه

. هذا إلى أن حلول الشفيع محل المشترى من وقت إبرام البيع هو الذى تملييه المبيادئ  معناه أنه دليل الحق المثبت له أو دليله المكتوب

 .  ، وتنطق به الحلول العملية التى وضعها المشرع ، ويفرضه التكييف الصحيح لطبيعة الشفعة العامة

 ـ األهمية العملية لرأى محكمة النقض تكاد تكون محصورة فى مسألة الثمار 232

،  : علييى أن المشييرع فييى وضييعه لنصييوص الشييفعة قييد تكفييل بوضييع الحلييول العملييية للمسييائل الخاصيية بعالقيية الشييفيع بالبييائع 

تعد هناك أهميية عمليية كبييرة للقيول بيأن الشيفيع يحيل . فلم  ، على الوجه الذى سنبسطه فيما يلى ، وبعالقته بالغير وبعالقته بالمشترى

، بعييد الحلييول العملييية التييى وضييعها  . وتكيياد تنحصيير هييذه األهمييية محييل المشييترى ميين وقييت صييدور حكييم الشييفعة أو ميين وقييت البيييع

. وسينرى  تحقيق بغيتيه. وهى المسألة التى كاد المشرع أن يضع لها هى األخرى نًصا ولكنه لم يتمكن من  ، فى مسألة الثمار المشرع

. أميا بقيية  ، وليم تير محكمية الينقض حاجية لتقريير أن حكيم الشيفعة منشيئ إال فيى صيددها أن الخالف إنما يثور فى شيأن هيذه المسيألة

 .  ، وال يكاد يثور فى شأنها أى خالف ، حلوالً مستقرة ثابتة ، كما قدمنا المسائل فقد وضع المشرع لها

 .  ونفصل اآلن ما أجملناه

                                                 

 (
2
 .  559ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
 .  2هامش  129انظر آنفًا ص  ( 
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 عالقة الشفيع بالبائع وبالمشترى وبالغير -المطلب الثانى  

 ـ عالقة الشفيع بالبائع 1

 ـ نص قانونى  233

 مدنى على ما يأتى : 559: تنص المادة 

  . "يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته " ـ  2

  . "، إال برضاء البائع  فى دفع الثمن ـ وإنما ال يحق له االنتقاع باألجل الممنوح للمشترى 1

" ، فليس للشفيع أن يرجع إال على البائع  وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة" ـ  9
 (2 )

  . 

29ويقابل النص فى قانون الشفعة السابق المادة 
 (1 )

  . 

ـ وفيى  555 مقابيل ـ وفيى التقنيين الميدنى الليبيى م ويقابل فى التقنيات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السيورى ال

 199ـ وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م  2251التقنين المدنى العراقى م 
 (9 )

  . 

، تحول البيع بين أن يكون بين البائع والمشترى  ، رضاء أو قضاء ويخلص من هذا النص أنه متى ثبت للشفيع حقه فى الشفعة

. ويختفى شخص  ، إذ أنه قد حل محل المشترى فى هذا البيع . ويعتبر الشفيع هو المشترى منذ البداية ن البائع والشفيعإلى أن يكون بي

، ثيم أعقبيه بييع ثيان  . وال يعتبير أن هنياك بيعًيا أوالً انعقيد بيين البيائع والمشيترى ، وال يتوسط بين البائع والشيفيع المشترى من الصفقة

، بل هيو بييع واحيد انعقيد بيين البيائع والشيفيع فقاميت بينهميا  ، فباع البائع للمشترى ثم باع المشترى للشفيع والشفيعانعقد بين المشترى 

. ويترتب على ما قدمناه أن العالقة ما بين الشفيع والبائع يحددها عقد البيع وقيد أصيبح فييه  ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك صلة مباشرة

. ومين ثيم يلتيزم  ميدنى ( 2/  559البائع محل المشترى فى جمييع حقوقيه والتزاماتيه كميا يقيول الينص ) م  ، ويحل قبل الشفيع مشتريًا

، كما يلتزم الشفيع نحو البائع بجميع التزامات المشترى البائع نحو الشفيع بجميع التزامات البائع
 (5 )

  . 

                                                 

 (
2
.  من المشروع التمهيدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد 2955تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 

، فمجلييس  2921وافييق علييه مجلييس النييواب تحييت رقييم ، ثييم  فييى المشييروع النهييائى 2925ووافقيت عليييه لجنيية المراجعيية تحييت رقيم 

 .  ( 599ـ ص  591ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  559الشيوخ تحت رقم 

 (
1
، عليى أن المشيترى إذا  : يحل الشفيع بالنسبة للبائع محل المشفوع منه فى كافة ما كان له وعليه من الحقيوق 29قانون الشفعة السابق م  ( 

. وإذا ظهيير بعييد األخييذ بالشييفعة أن العقييار المشييفوع  الييثمن ال ينتفييع الشييفيع ميين هييذا التأجيييل إال برضيياء البييائع استحصييل علييى تأجيييل

 .  ، فليس للشفيع أن يرجع إال على البائع مستحق للغير

 (
9
 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 

 .  التقنين المدنى السورى ال مقابل

 .  ) مطابق ( 555التقنين المدنى الليبى م 

 .  ) موافق ( 2251التقنين المدنى العراقى م 

، ويكون للشفعة بينهميا  ( : يعتبر الشفيع أنه قد اشتىر من المشترى 2557شباط سنة  9) معدلة بقانون  199قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

، إال إذا رأت  فيى العقيد لمصيلحة المشيترى فيى دفيع اليثمنمفاعيل البيع نفسه ـ وال يحق للشفيع االستفادة من األجيل المنصيوص علييه 

، ال يجوز للمحكمة أن تمنح الشيفيع مهلية  ، وفيما عدا األجل المنصوص عليه فى العقد المحكمة ذلك لقاء الضمانات التى تراها الزمة

ول يجعل الشفيع مشيتريًا مين المشيترى ال مين . ) وقانون الملكية العقارية اللبنانى يختلف عن التقنين المصرى فى أن القانون األ للدفع

. ويختليف كيذلك فيى أن للمحكمية أن تسيتبقى لمصيلحة الشيفيع  ، ال مشتريًا من البائع رأًسيا كميا هيو األمير فيى التقنيين المصيرى البائع

باألجيل إال برضياء البيائع  ، وفى التقنيين المصيرى ال ينتفيع الشيفيع األجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن على أن يقدم الشفيع ضمانًا

)  . 

 (
5
، بالرغم من قضائها بأن حلول الشفيع محل المشترى إنما يقع عند صدور حكيم الشيفعة إذا أن هيذا  وقد أكدت محكمة النقض هذا المعنى ( 

البائع والمشترى إليى ميا . فقضت بأن الشفعة فى نظر القانون هى تحويل الحقوق وااللتزامات ما بين  الحكم فى رأيها منشئ ال كاشف

، لتكيون صيلته فيى تليك  ، فتزول صلة البائع بالمشترى فبما لكل منهما من الحقيوق عليى اآلخير بموجيب عقيد البييع بين البائع والشفيع

، حتيى يمكين قانونًيا حصيول هيذا  . فهى عملية قانونية تدور بين أطراف ثالثة كل منهم طيرف حقيقيى ضيرورى فيهيا الحقوق بالشفيع
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. والتزاميات المشيترى  االستحقاق وضيمان العييوب الخفيية، وضمان التعرض و ، والتسليم والتزام البائع هى نقل ملكية المبيع

 .  ، فنستعرض هذه المسائل على التعاقب ، وتسلم المبيع هى دفع الثمن والفوائد إذا كان لها مقتض

 ـ التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى الشفيع  234

، فيإن الشيفيع  لميا كانيت ملكيية العقيار ال تنتقيل إال بالتسيجيل. و : يصبح البائع مدينًا بنقل ملكية العقار المشفوع فيه إليى الشيفيع

يسجل الحكم الصادر بثبوت حقه فى الشفعة عليى النحيو اليذى قيدمناه
 (2 )

، فتنتقيل إلييه الملكيية رأًسيا مين البيائع : ويقيوم مكتيب الشيهر  

وكذلك يتولى المكتب إجراء التأشير بمنطوق  ، المختص بالتأشير على هامش تسجيل إعالن الرغبة بما يفيد صدور هذا الحكم النهائى

الحكم على هامش تسجيل عقد البيع الذى صدر أوالً من البائع إلى المشترى إذا كان المشترى قد قام بتسجيل هذا العقد
 (1 )

  . 

الية أن يوقيع ، فإنيه يكفيى فيى هيذه الح ، وكيان عقيد البييع الصيادر إليى المشيترى قيد تيم تسيجيله أما إذا تمت الشيفعة بالتراضيى

. وتتأكد مأمورية الشهر من قيام الشيفيع  ، ويكون هذا اإلقرار موثقًا أو مصدقًا على التوقيع فيه المشترى إقراًرا بتسليمه الشفعة للشفيع

رى إلى ، وليس ببيع جديد صادر من المشت ، لتستوثق من أن هذا اإلقرار يعتبر استعماالً لحق الشفعة بإعالن رغبته فى األخذ بالشفعة

، والتأشير بمضمونه على هامش تسجيل عقد البييع وعليى هيامش تسيجيل  . ثم يقدم اإلقرار إلى مكتب الشهر المختص لتسجيله الشفيع

، فيإن اإلقيرار فيى هيذه الحالية يجيب أن يكيون موقعًيا مين البيائع  . فإذا كان عقيد البييع الصيادر إليى المشيترى ليم يسيجل إعالن الرغبة

، ولكين يجيب أن  . ويجوز أن يحرر عقد بيع من البيائع رأًسيا للشيفيع ، ويكون موثقًا أو مصدقًا على التوقيعات فيه والمشترى والشفيع

،  . ويسيجل اإلقيرار أو عقيد البييع ، ويكون عقد البيع موثقًا أو مصدقًا على التوقيعات فييه يوقعه معهما المشترى إثباتًا لتسليمه بالشفعة

، عليى النحيو اليذى سيبق بيانيه تسجيل إعيالن الرغبيةويؤشر بمضمونه على هامش 
 (9 )

،  . وإذا وقيع المشيترى اإلقيرار أو عقيد البييع 

، جياز للشيفيع أن يرفيع  وأبى بعد ذلك أو أبى البائع القيام باإلجراءات الالزمة للتسجيل كأن امتنع أحدهما عن التصيديق عليى إمضيائه

، فيإذا حصيل عليى حكيم بيذلك سيجله فتنتقيل إلييه  عليى كيل مين المشيترى والبيائعدعوى بصحة اإلقرار بالشيفعة مين جانيب المشيترى 

الملكية
 (5 )

، فإنهيا تنتقيل  ، وانتقلت إليه الملكية . فإذا سجل الشفيع حكم الشفعة أو اإلقرار بها من المشترى على الوجه الذى سبق بيانه 

، وال مين وقيت  ، وال مين وقيت إعيالن الرغبية فيى الشيفعة وقيت البييع . فالملكية إذن ال تنتقيل مين من وقت التسجيل بالنسبة إلى الغير

، وإنميا تنتقيل مين وقيت تسيجيل هيذا الحكيم النهيائى أو تسيجيل  ، بل وال مين وقيت صيدور الحكيم النهيائى بالشيفعة تسجيل هذا اإلعالن

. وسيواء حيل  ى تحدييد وقيت انتقيال الملكيية. والوقت الذى يحل فيه الشفيع محل المشترى ال أهمية ليه في اإلقرار بالشفعة من المشترى

. أو من وقت صدور الحكم النهائى بالشفعة عليى اليرأى اليذى تقيول بيه  الشفيع محل المشترى من وقت البيع على الرأى الذى نقول به

ى جمييع هيذه . فيإن الملكيية في . أو من وقت إعالن الرغبة أو من وقيت تسيجيل هيذا اإلعيالن عليى ميا يقيول بيه آخيرون محكمة النقض

. أميا فيميا بيين  اآلراء ال تنتقل إال من وقت تسجيل حكيم الشيفعة أو تسيجيل إقيرار المشيترى بالشيفعة وهيذا ميا تفرضيه أحكيام التسيجيل

، فالملكيية ال تنتقيل أيًضيا إليى الشيفيع إال بتسيجيل حكيم  الشفيع وبين البائع والمشترى وهما ليسا مين الغيير عليى اليرأى اليذى نقيول بيه

                                                                                                                                                                    

، والمقصود بها إجيراء  . فدعوى الشفعة ، وال يتصور إال قبل ثالثتهم جميعًا تحويل الواقع فى حقوقهم هم الثالثة بعضهم على بعضال

مجموعية  2557فبرايير سينة  25، يجب بطبيعة الحال أن تكون دائة بينهم هيم الثالثية كيذلك ) نقيض ميدنى  عملية هذا التحويل قضاء

وقضت أيًضا بأنه يترتب على األخذ بالشفعة تحويل الحقوق وااللتزامات ما بين البائع والمشترى إلى  . ( 959ص  112رقم  9عمر 

، لتكون صيلته فيى تليك  ، فتزول صلة البائع بالمشترى فيما لكل منهما من الحقوق على اآلخر بموجب عقد البيع ما بين البائع والشفيع

 .  ( 155ص  57رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  27الحقوق بالشفيع ) نقض مدنى 

 (
2
 .  119انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
1
 .  155محمود شوقى فى الشهر العقارى علًما وعمالً ص  ( 

 (
9
 .  191ـ ص  199انظر فى ذلك محمود شوقى فى الشهر العقارى علًما وعمالً ص  ( 

 (
5
، كيان  ، وقيوع البييع بينهميا حتيى يتفادييا أخيذ الشيفيع بالشيفعة يرفعها الشفيع عليهميا، فى دعوى الشفعة التى  ( وإذا أنكر البائع والمشترى 

، وقيد سيبقت  ، ألن البيع يعتبر بالنسيبة إلييه واقعية ماديية للشفيع أن يثبت هذا البيع بجميع طرق اإلثبات ويدخل فى ذلك البينة والقرائن

، إذا كان عقد  : ويذهب إلى أن الشفيع 991ـ ص  999ص  921فقرة  1ـ وقارن محمد على  995اإلشارة إلى ذلك ) انظر آنفًا ص 

. ونيرى أنيه ال حاجية لتسيجيل عقيد البييع والتمهييد ليذلك بطليب  ، يطلب الحكم بصحة التعاقد فى صحيفة دعوى الشيفعة البيع لم يسجل

وأن يكيون عقيدًا البييع مسيجالً كميا قيدمنا فيى ، فإنه من الجائز تسجيل حكيم الشيفعة أو اإلقيرار بهيا مين المشيترى  الحكم بصحة التعاقد

 .  المتن (
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، ولكنهيا تنتقيل فيى رأينيا مين وقيت البييع ال مين وقيت  ة أو تسجيل إقيرار المشيترى بالشيفعة عليى ميا تيذهب إلييه محكمية الينقضالشفع

 .  التسجيل

، فإنه يجوز له أن يتصرف فيى العقيار المشيفوع فييه متيى شياء وكييف  ومتى انتقلت الملكية إلى الشفيع على النحو الذى قدمناه

، وال يعترض على ذلك بأن الشفيع إنما أخذ العقار بالشيفعة ليسيتبقيه ال  ا للعقار وللمالك أن يتصرف فى ملكه، فإنه قد أصبح مالكً  شاء

، ألن القضياء للشيفيع بالشيفعة أو  ، ال يجيوز هيذا االعتيراض ، وإال كان مضاربًا يستغل حقه فى الشفعة للكسب واليربح ليتصرف فيه

، فإذا ما أصبح مالًكا للعقار المشيفوع فييه صيارت  كن متعسفًا فى طلبها ولم يقصد االستغاللتراضيه عليها مع المشترى معناه أنه لم ي

، وأخصها حقه فى التصرف فى ملكه له جميع حقوق المالك
 (2 )

  . 

 ـ التزام البائع بتسلم العقار المبيع إلى الشفيع ـ تبعة الهالك قبل التسليم  235

،  . فيلتيزم فيى هيذه الحالية بتسيليمه للشيفيع ، ولم يسلمه للمشترى فيه ال يزال فى يد البائع: والمفروض هنا أن العقار المشفوع 

، ينطبيق  ، فيى شيأن التيزام البيائع بتسيليم المبييع . وكل ما ذكرناه عند الكالم فى عقد البيع ألنه هو المشترى بعد أن أخذ العقار بالشفعة

هنا
 (1 )

، وبالمقيدار اليذى  م بتسليم العقار المبيع إلى الشفيع بالحالة التيى كيان عليهيا وقيت البييع. ونشير بوجه خاص إلى أن البائع يلتز 

، وذليك طبقًيا لميا  ÷. وملحقات العقار المشيفوع فييه هيى كيل ميا أعيد بصيفة دائمية السيتعمال ، وبالملحقات التى تتبعه عين له فى العقد

. ويكيون التسيليم بوضيع العقيار المشيفوع فييه تحيت  ميدنى ( 591ى ) م تقضى به طبيعة األشياء وعرف الجهة وقصد البائع والمشتر

،  ، ميا دام البيائع قيد أعلميه بيذلك ، ولو لم يسيتول علييه اسيتيالًء ماديًيا تصرف الشفيع بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق

. ويتم التسليم فيوًرا بمجيرد ثبيوت حيق الشيفيع  دنى (م 2/  599ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع ) م 

، أو  ، أو كيان هنياك عيرف يقضيى بتسيليم المبييع فيى ميعياد معيين ، إال إذا حدد ميعاد معيين فيى عقيد البييع ييتم فييه التسيليم فى الشفعة

، فعلى الشفيع أن يسعى إليى  المشفوع فيه. ويتم التسليم فى المكان الذى يوجد فيه العقار  اقتضت طبيعة المبيع شيئًا من الوقت لتسليمه

 .  ، كان للشفيع أن يطالبه بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا التأخر . وإذا تأخر البائع عن التسليم هذا المكان لتسلم العقار

إذا لم يسلم العقار المشفوع فيه ، فإن البائع  ولما كان االلتزام بالتسليم متفرًعا عن االلتزام بنقل الملكية وهو التزام بتحقيق غاية

، فيإن البيائع يكيون ميع ذليك ليم يقيم بالتزاميه  ، كأن كان العقار بناء فاحترق قضاء وقيدًرا ، حتى لو كان راجعًا إلى سبب أجنبى للشفيع

. وقيد ورد نيص  الشيفيع ، ال عليى . ومن ثم تكون تبعة هالك العقار أو تلفه قبل التسيليم عليى البيائع ، فيصبح مسئوالً عن ذلك بالتسليم

                                                 

 (
2
، ولكن بعد أن يثبت للشفيع الحق بالرضاء أو بالقضاء له أن يتصيرف  وقد قضى بأنه ال يجوز للشفيع أن يتخذ من حقه وسيلة للمضاربة ( 

، فله  ، بل وله الحق أن يتجر فيها التى بيعت له. وله إذن حرية التصرف فى العين  ، ألنه بذلك صار مالًكا للمشفوع فيه فيه كيف شاء

رقيم  9المحامياة  2519أبرييل سينة  21، وال يشترط أن يشفع لييحفظ المليك المشيفوع فييه لنفسيه ) بنيى سيويف الكليية  أن يبيع ليكسب

 .  579فقرة  9. وانظر محمد كامل مرسى  ( 519ص  992

، فتواطأ مع أجنبى على أن يقدم له المال اليالزم لألخيذ بالشيفعة فيى  قصد المضاربة واالتجار، إذا ثبت أن الشفيع قد  ولكن قبل الحكم بالشفعة

ديسيمبر  19، فإن هذا التعاقد مع األجنبى يكون باطالً لقيامه على سبب غيير مشيروع ) اسيتئناف وطنيى  مقابل أن يشاركه فى الصفقة

، إذا ثبت أن الشفيع قد اتفق مع شخص آخير عليى أن  ب الشفعة. وقد قضى بأنه يجب رفض طل ( 211ص  5االستقالل  2595سنة 

 99يقدم له الثمن الذى يأخذ به الصفقة بالشفعة فى مقابل أن يأخذ هيذا الشيخص اآلخير جيزًءا مين العقيار المشيفوع فييه ) طنطيا الكليية 

لشيفيع فييى األخيذ بالشييفعة . وقضييت محكمةاسيتئناف مصيير بيأن حييق ا ( 11ص  19رقيم  19المجموعية الرسييمية  2527أبرييل سيينة 

، وأنه ما رفيع اليدعوى بعيد هيذا التنيازل إال لفائيدة شيخص  ، إذا ثبت أنه عندما علم بالشراء أظهر رغبته فى عدم األخذ بالشفعة يسقط

ص  51رقيم  99المجموعية الرسيمية  2592ديسيمبر سينة  7آخر أراد أن يجعله سبيالً لتلميك العقيار المشيفوع فييه ) اسيتئناف مصير 

215 )  . 

م )  2599أبرييل سينة  11ـ  929ص  29م  2757يونييه سينة  7وانظر فى هيذا المعنيى اسيتئناف مخيتلط 
2
ديسيمبر سينة  19ـ  192( ص  

. وانظر عكس ذلك وأن الشفعة صحيحة حتى لو ظهر أن الشفيع أخيذ  212ص  29م  2599أبريل سنة  19ـ  11ص  29م  2599

شفوع فيه : استئناف مختلط ) الثمن من الغير وقاسمه العقار الم
2
 27م  2591يونيه سنة  25ـ  295ص  27م  2591( مارس سنة  

ص  19م  2521ديسيمبر سينة  11ـ  191ص  19م  2522ميارس سينة  19ـ  111ص  25م  2591ميايو سينة  21ـ  992ص 

59  . 

 (
1
 .  وما بعدها 152فقرة  5انظر الوسيط  ( 
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ميدنى عليى أنيه  591، فنصت المادة  صريح فى هذا المعنى فى البيع يجعل تبعة هالك المبيع قبل التسليم على البائع ال على المشترى

، إال إذا كيان الهيالك بعيد أعيذار المشيترى  ، انفسيخ البييع واسيترد المشيترى اليثمن إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب ال ييد للبيائع فييه" 

، حتى لو كان الشفيع قد سجل حكم الشفعة أو إقرار المشيترى  وتكون تبعة الهالك قبل التسليم على البائع ال على الفيع . "لتسلم المبيع 

، فيإن تبعية الهيالك تكيون  قيار المشيفوع فييه. أما إذا تسلم الشفيع الع بها فانتقلت إليه ملكية العقار المشفوع فيه قبل أن يتسلمه من البائع

. ونرى من ذليك أن تبعية الهيالك تنتقيل ميع انتقيال  عليه حتى لو كان لم يسجل حكم الشفعة أو إقرار المشترى بها فلم تنتقل الملكية إليه

، وتكيون  انتقليت الملكيية إليى الشيفيع، فتبعه هالك العقار المشفوع فيه تكون عليى البيائع قبيل التسيليم وليو  الحيازة ال مع انتقال الملكية

. ومعنى أن البائع يتحمل تبعة الهالك أنه إذا هلك العقار وهو ال يزال فى يده لم يسلمه  على الشفيع بعد التسليم ولو لم تنتقل إليه الملكية

مين الشيفيع فيى حالية الشيفعة  ، فإن كان قيد قيبض اليثمن اليذى أودعيه الشيفيع خزانية المحكمية ) أو تسيلمه مين المشيترى أو إلى الشفيع

. ومعنيى أن الشيفيع يتحميل  ، وإن كان لم يقبضه ليم تجيز ليه مطالبية الشيفيع أو المشيترى بيه ، وجب عليه أن يرده للشفيع بالتراضى (

ضيه قبيل ، جياز للبيائع أن يقيبض اليثمن مين خزانية المحكمية إذا ليم يكين قيد قب تبعة الهالك أنه إذا هليك العقيار بعيد أن يكيون قيد تسيلمه

، فمن وقت اإلعذار يعتبر العقار فيى  . وإذا أعذر البائع الشفيع ليتسلم العقار ، فإذا كان قد قبضه لم يجز للشفيع أن يطالبه برده الهالك

رة مين . وفى هذا نقول العبيارة األخيي . فإذا هلك حتى قبل التسليم الفعلى فإن هالكه يكون على الشفيع ال على البائع حكم المسلم للشفيع

أى أن الهيالك يكيون اسيتثناء عليى الشيفيع إذا  ، "إال إذا كان الهالك بعد إعذار المشيترى لتسيلم المبييع " مدنى كما رأينا :  591المادة 

 .  وقع بعد إعذاره لتسلم المبيع

، وعليى الشيفيع  التسيليم ، فإن التبعية تكيون عليى البيائع قبيل وإذا كان الهالك جزئيًا أو نقًصا فى قيمة العقار بسبب تلف أصابه

، جياز للمشيترى إميا  إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسيليم لتليف أصيابه" مدنى فى هذا المعنى على أنه  597. وتنص المادة  بعد التسليم

فتكيون تبعية  . "، وإما أن يبقى البيع بعيد إنقياص اليثمن  أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيًما بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع

. فالبائع مليزم بتسيليم  ، لألسباب نفسها التى ذكرناها فى حالة الهالك الكلى الهالك الجزئى أو نقص القيمة قبل تسليم العقار على البائع

بيه البيائع كيان  ، فيإذا ليم يقيم ، وهو التزام بتحقيق غاية ، وهذا االلتزام متفرع عن االلتزام بنقل الملكية المبيع كامالً دون نقص أو تلف

، وينبنيى  ، فتكون التبعة عليه هنا كما كانت التبعة علييه فيى الهيالك الكليى ، حتى لو رجع ذلك إلى قوة قاهرة أو حادث فجائى مسئوالً 

، يكيون بالخييار بيين الفسيخ قبيل تسيليم العقيار إلييه $ 159$ ، فيى حالية الهيالك الجزئيى أو نقيص القيمية  على ذليك أن الشيفيع
 (2 )

أو  

، دون أن يكون له حق فى التعويض ألن الهالك أو النقص قد حدث  إنقاص الثمن بما يتناسب مع ما هلك من العقار أو نقص من قيمته

. ولكن إذا كان الهالك أو نقص القيمة لم يبلغ مين الجسيامة قيدًرا بحييث ليو كيان قيد طيرأ قبيل العقيد لميا تيم  بقوة قاهرة أو حادث فجائى

،  . وغنيى عين البييان أن البيائع إذا أعيذر الشيفيع لتسيلم المبييع ، وإنما يكون له حق إنقاص الثمن فقيط ن للشفيع حق الفسخ، لم يك البيع

، يتحميل الشيفيع تبعتيه كميا يتحملهيا فيى  ، إذا طرأ بعد ذلك على العقار قبل أن يتسلمه الشيفيع فعيالً  فإن الهالك الجزئى أو نقص القيمة

سلفناالهالك الكلى على ما أ
 (1 )

  . 
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: رأينا
 (9 )

، فلييس  إذا استحق العقيار للغيير بعيد أخيذه بالشيفعة" مدنى تنص صراحة على أنه  559أن الفقرة الثالثة من المادة  

ورأينا . "للشفيع أن يرجع إال على البائع 
 (5 )

الدليل القاطع على أن الشفيع يحل محل المشترى منذ إبرام أن هذا النص هو الذى يحمل  

                                                 

 (
2
مشترى الحق فى أن يطالب بالعقار المبيع بعيد إنقياص اليثمن أو حتيى بعيد دفيع اليثمن بأكمليه والبيد مين عقيد ، لم يكن لل وإذا فسخ الشفيع ( 

 995فقيرة  9، يأخذ بموجبه المشترى العقار بالثمن الذى يتفق عليه مع البائع ) انظير محميد كاميل مرسيى  جديد بين البائع والمشترى

)  . 

 (
1
ـ عبد السالم ذهنى فيى األميوال  215ـ فقرة  219ـ وانظر على زكى العرابى فقرة  915ـ فقرة  925فقرة  5انظر فى كل ذلك الوسيط  ( 

. وال نيرى  ) وييذهب إليى وجيوب تطبييق أحكيام الفقيه اإلسيالمى فيى حالية الهيالك 919فقرة  1. وقارن محمد على عرفة  915فقرة 

، والمقصيود طبعًيا بيالحقوق  القانون صراحة على أن الشفيع يحل محيل المشيترى فيى حقوقيه والتزاماتيهوجًها لهذا القول بعد أن نص 

. فيجيب إذن  ، وييدخل فيى ذليك تحميل تبعية الهيالك وااللتزامات تلك التى قررها القيانون ـ ال الفقيه اإلسيالمى ـ بالنسيبة إليى المشيترى

 .  ، فى تعيين من يتحمل تبعه هالك العقار المشفوع فيه ( سالمى، ال أحكام الفقه اإل تطبيق أحكام التقنين المدنى

 (
9
 .  199انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
5
 .  192انظر آنفًا فقرة  ( 
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. فالبيائع إذن يلتيزم للشيفيع باعتبياره  ، وأن شخص المشترى يختفى من الصفقة فتكون الصلة ما بين البائع والشفيع صلة مباشيرة البيع

، ألن الشفيع قد حيل كميا قيدمنا محيل  ، وتسرى هنا أحكام ضمان التعرض واالستحقاق فى البيع مشتريًا بضمان التعرض واالستحقاق

المشترى فيرجع بالضمان على البائع كما يرجيع المشيترى
 (2 )

. فيرجيع الشيفيع إذن عليى البيائع بضيمان التعيرض الصيادر مين البيائع  

عليى مدنى فى هيذا المعنيى  595. وتنص المادة  ، وكذلك بضمان التعرض الصادر من الغير ويدخل فى ذلك ضمان االستحقاق نفسه

، سيواء كيان التعيرض مين فعليه هيو أو مين فعيل أجنبيى  يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى االنتفاع بيالمبيع كليه أو بعضيه" أن 

،  . ويكون البائع ملزًما بالضمان ولو كان األجنبيى قيد ثبيت حقيه بعيد البييع يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى

  . "د آل إليه من البائع نفسه إذا كان هذا الحق ق

، يتحقق هذا الضمان إذا صدر من البيائع عميل مين شيأنه أن يحيول كليًيا أو جزئيًيا دون  ففيما يتعلق بضمان البائع لتعرضه هو

، أو أن  ( trouble de fait، ويستوى فى ذلك أن يكيون التعيرض مبنيًيا عليى سيبب ميادى )  انتفاع الشفيع بملكية العقار المشفوع فيه

، أو  . فالتعرض المبنى على سبب مادى إما أن يقوم على أعمال ماديية محضية ( trouble de droitيكون مبنيًا على سبب قانونى ) 

. فالتعرض الذى يقوم على أعمال مادية مثله أن يكون البائع قد باع قطعة أرض حددها بمييدان ممليوك  أن يقوم على تصرفات قانونية

، فيال يجيوز للبيائع أن يلغيى المييدان ويقسيمه أجيزاء لبيعيه ألن فيى ذليك حرميان الشيفيع مين االنتفياع  ض شفيع بالشيفعة، وأخذ األر له

، ويكون البائع فى هذه الحالة ملزًما بضيمان التعيرض المبنيى عليى عميل ميادى صيادر منيه هيو بمنظر الميدان
 (1 )

. والتعيرض اليذى  

، ويقييد اليدائن الميرتهن رهنيه قبيل تسيجيل إعيالن الرغبية فيى األخيذ  البائع العقار بعيد بيعيهيقوم على تصرفات قانونية مثله أن يرهن 

، وهيو فيى الوقيت  . فهنا يقع تعرض من جانب الدائن المرتهن وهو تعرض صادر مين الغيير ، فيسرى الرهن فى حق الشفيع بالشفعة

، وتعرض البائع فى هذه الحالة يقيوم عليى  استمد حقه من البائعذاته تعرض صادر من البائع نفسه ألن الدائن المرتهن فى تعرضه قد 

، ويتحقق إذا ادعى البائع حقًا عليى العقيار المشيفوع  . يبقى تعرض البائع المبنى على سبب قانونى تصرف قانونى ال على عمل مادى

ثل الحق السابق على البيع أن يكون البائع قد أفرز . م ، سواء كان الحق المدعى به سابقًا على البيع أوالً حقا له فيه فى مواجهة الشفيع

، فيال يجيوز للبيائع أن يطاليب بإبطيال القسيمة ليئال يبطيل البييع  ، ثم باع العقار فأخيذه شيفيع بالشيفعة عقاًرا بموجب قسمة قابلة لإلبطال

. ومثيل الحيق الالحيق للبييع أن يبييع  ع، فيكيون هيذا تعرًضيا مين البيائع للشيفيع مبنيًيا عليى سيبب قيانونى سيابق عليى البيي فتبطل الشفعة

، فيحيتج عليى الشيفيع بهيذا  ، ثم يصيبح البيائع مالًكيا للعقيار بياإلرث أو بالشيراء ميثالً  شخص عقاًرا غير مملوك له فيأخذ شفيع بالشفعة

هو بسبب قانونى ال حيق ، فعند ذلك يجوز للشفيع أن يدفع دعوى البائع بالتزامه بضمان التعرض الصادر منه  الملك الحادث بعد البيع

، تنتقل إلى المشيترى  ، وهو بيع ملك الغير ، إذ جعل الملكية فى مثل هذا البيع . وقد لجأ القانون فى هذه الحالة إلى طريق أقصر للبيع

للشيفيع التيزام . والتيزام البيائع بعيدم التعيرض  ميدنى ( 1/  511أى إلى الشفيع إذا آلت ملكيية المبييع إليى البيائع بعيد صيدور البييع ) م 

، ولو كان قيد انقضيى عليى البييع أكثير مين خميس عشيرة  ، فيجب على البائع أن يمتنع عن التعرض للشفيع فى أى وقت بعد البيع دائم

، توليد عين االلتيزام األصيلى بعيدم التعيرض التيزام جزائيى  . فإذا أخيل البيائع بالتزاميه بيأن تعيرض فعيالً للشيفيع سنة وهى مدة التقادم

، فيإذا ليم يطاليب بيه الشيفيع فيى خيالل خميس عشيرة سينة مين وقيت وقيوع  . وهذا االلتزام الجزائى هو الذى يقسيط بالتقيادم ضبالتعوي

. فيإذا كيان  . وتختلف طريقة تنفيذ هذا االلتزام الجزائى باختالف األحوال التى يقوم فيهيا ضيمان التعيرض التعرض فعالً سقط بالتقادم

، وجيب عليى البيائع  ، كإلغاء البائع للميدان اليذى يطيل علييه العقيار المشيفوع فييه لى أعمال مادية محضةتعرض البائع للشفيع قائًما ع

، وجياز فيى الوقيت ذاتيه أن يطليب الشيفيع التنفييذ العينيى اللتيزام البيائع فيجبيره عليى إعيادة  تعويض المشترى عما أصابه من الضيرر

، كرهنيه العقيار المشيفوع فييه وقييد هيذا  قائًما على تصيرف قيانونى صيادر منيه هيو . وإذا كان تعرض البائع الميدان إلى ما كان عليه

، ويرجع الشفيع فى هذه الحالية بيالتعويض  ، فال مناص من سريان الرهن فى حق الشفيع الرهن قبل تسجيل إعالن الرغبة فى الشفعة

، أو بموجيب ضيمان البيائع للتعيرض الصيادر منيه هيو ألن  تى، إما بموجب استحقاق الغير للعقار استحقاقًا جزئيًا كميا سييأ على البائع

. وإذا كان تعرض البائع مبنيًا على سبب قانونى بأن ادعى حقًا على المبيع سيابقًا عليى البييع  الدائن المرتهن استمد حقه من البائع نفسه

                                                 

 (
2
ـ وحتى لو كان المشترى هو اليذى قيبض اليثمن مين  111ص  291رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597ديسمبر سنة  27نقض مدنى  ( 

. بل يرجيع الشيفيع رأًسيا  ، فال يرجع الشفيع عليه ثم يرجع هو ) أى المشترى ( على البائع مان االستحقاق، فإنه ال شأن له بض الشفيع

، وهيو بييع واحيد اعتبير بعيد األخيذ بالشيفعة صيادًرا مباشيرة منيذ  ، ألن الشفيع قد حل محل المشترى فيى البييع منيذ إبراميه على البائع

. انظير محميد عليى  در من البائع إلى المشترى ثيم بييع تيال صيادر مين المشيترى إليى الشيفعي، ال بيع صا البداية من البائع إلى الشفيع

 .  991ص  921فقرة  1عرفة 

 (
1
 .  199ص  9االستقالل  2599ديسمبر سنة  17انظر بالنسبة إلى المشترى استئناف وطنى  ( 
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إذا ادعيى الملكيية وأراد االسيترداد ليم يسيتطع أن ، ف ، فالجزاء هنا يتخذ صورة خاصة هى أن ترد دعوى البائع بهذا الحق أوالً حقًا له

. وقد يكون هنياك اتفياق بيين البيائع والمشيترى عليى تعيديل أحكيام التعيرض  . ألن من وجب عليه الضمان لم يجز له االسترداد يسترد

. واالتفياق  حيل محيل المشيترى، فيسرى هذا االتفاق على الشيفيع ألنيه  ، إما بزيادة الضمان أو بإنقاصه أو بإسقاطه الصادر من البائع

. أميا االتفياق عليى إسيقاط الضيمان  ، فيزيد الضمان أو ينقص تبعًا ليذلك بالنسيبة إليى الشيفيع على زيادة الضمان أو على إنقاصه جائز

تحقاق ، بقيى البيائع ميع ذليك مسيئوالً عين أى اسي إذا اتفق على عيدم الضيمان" مدنى على أنه  2/  551، وقد نصت المادة  فغير جائز

فإذا كان البائع ال يستطيع أن يحتج عليى المشيترى باالتفياق عليى إسيقاط  . "، ويقع باطالً كل اتفاق يقضى بغير ذلك  ينشأ عن فعله هو

، فإنه ال يستطيع كذلك االحتجاج بهذا االتفاق على الشفيع الضمان
 (2 )

  . 

ييز بين التعرض المبنى على سيبب ميادى والتعيرض المبنيى ، يجب التم وفيما يتعلق بضمان البائع للتعرض الصادر من الغير

. وقد رأينا فى التعرض الصادر من البائع أنه يستوى أن يكون التعرض مبنيًا على سبب قانونى أو مبنيًا على سيبب  على سبب قانونى

لتعرض المبنيى عليى سيبب ميادى . فيا ، أما فى التعرض الصادر من الغير فيجب أن يكون هذا التعرض مبنيًا على سبب قانونى مادى

، وما دام الغير ال يدعى أن له حقًا على المبيع فالشفيع وشأنه مع المتعرض يدفع تعرضه بالوسيائل  الصادر من الغير ال يضمنه البائع

نى ويلتيزم البيائع ، فهيذا هيو التعيرض المبنيى عليى سيبب قيانو . فإذا ادعى الغير حقًا على العقار المشفوع فيه التى أعطاها إياه القانون

. فيإذا كيان الحيق تاليًيا  ، أو يكون تاليًا له ولكنيه مسيتمد مين البيائع . ويشترط أن يكون الحق الذى يدعيه الغير سابقًا على البيع بضمانه

،  حييازة الغيير . ومثل الحق السابق على البيع أن يكيون البيائع قيد بياع عقياًرا فيى للبيع وغير مستمد من البائع لم يلتزم البائع بالمضان

. فهنا يدعى الحائز حقًا على العقيار  ، ثم تبين أن الحائز للعقار قد ملكه قبل البيع بالتقادم الطويل أو التقادم القصير فأخذه شفيع بالشفعة

التالى للبيع وهو مستمد . ومثل الحق  ، فيكون البائع ضامنًا للشفيع هذا التعرض ، وهو حق الملكية الذى كسبه بالتقادم سابقًا على البيع

، وبعد البيع رتب البائع على العقار رهنًيا قييده صياحبه قبيل تسيجيل إعيالن  من البائع أن يكون البائع قد باع عقاًرا فأخذه شفيع بالشفعة

رهن اليذى قييده قبيل ، وهيو حيق الي . فهنا يدعى الدائن المرتهن حقًا على العقار ال حقًا للبيع ولكنه مستمد مين البيائع الرغبة فى الشفعة

. ومتيى قيام ضيمان البيائع للتعيرض الصيادر مين الغيير عليى  ، فيكون البائع ضامنًا أيًضيا هيذا التعيرض للشيفيع تسجيل إعالن الرغبة

، بيأن يجعيل الغيير اليذى تعيرض للشيفيع يكيف عين تعرضيه  ، فإن البائع يجب عليه أن ينفذ التزامه بالضمان تنفيذًا عينيًا النحو المتقدم

ينزل عن إدعائهو
 (1 )

، فقيد وجيب عليى  ، بأن فاز الغير بإثبات ميا يدعييه وقضيى ليه بيالحق الميدعى بيه . فإذا عجز عن التنفيذ العينى 

، فيعوض الشفيع عما أصابه من الضرر بسبب اسيتحقاق المشيفوع فييه وهيذا هيو  البائع أن ينفذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض

. ففييى الضييمان عيين االسييتحقاق  ، أو ضييمانًا عيين اسييتحقاق جزئييى ا أن يكييون ضييمانًا عيين اسييتحقاق كلييى. وهييو إميي ضييمان االسييتحقاق

 ، كان للمشترى ) وهنا المشترى هو الشفيع أن يطلب من البائع :  إذا استحق كل المبيع" مدنى على أنه  559، نصت المادة  الكلى

 .  ن ذلك الوقتـ قيمة المبيع وقت االستحقاق مع الفوائد القانونية م 2

 .  ـ قيمة الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع 1

، وكيذلك المصيروفات الكماليية إذا كيان البيائع سيئ  ـ المصروفات النافعية التيى ال يسيتطيع المشيترى أن يليزم بهيا المسيتحق 9

 .  النية

ترى يسييتطيع أن يتقييه منهيا لييو أخطير البييائع ، عيدا مييا كيان المشي ـ جمييع مصييروفات دعيوى الضيمان ودعييوى االسيتحقاق 5

 .  559بالدعوى طبقًا للمادة 

. كيل هيذا ميا ليم يكين رجيوع  ـ ويوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسيبب اسيتحقاق المبييع 9

" المشترى مبنيًا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله 
 (9 )

  . 

،  ، أو وجيد ميثقالً بتكلييف إذا استحق بعض المبييع" مدنى على أنه  555، نصت المادة  الجزئى وفى الضمان عن االستحقاق

،  ، كان له أن يطاليب البيائع بالمبيالغ المبينية فيى الميادة السيابقة وكانت خسارة المشترى ) الشفيع ( قد بلغت قدًرا لو علمه لما أتم العقد

 .  على أن يرد له المبيع وما أفاده منه

                                                 

 (
2
 .  991ـ فقرة  917فقرة  5انظر فى كل ذلك الوسيط  ( 

 (
1
ـ فقيرة  951فقيرة  5نفيذ الضمان تنفيذًا عينيًا بطريق تدخل البائع ما سبق بيانه فى هذا الشيأن عنيد الكيالم فيى البييع ) الوسييط انظر فى ت ( 

999 )  . 

 (
9
 .  991فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 
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، لم يكين ليه إال أن  ، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع ـ 1

" يطالبييه بييالتعويض عمييا أصييابه ميين ضييرر بسييبب االسييتحقاق 
 (2 )

. وقييد يتييوقى الشييفيع اسييتحقاق المبيييع كلييه أو بعضييه بييدفع مقابييل  

إذا توقى المشترى ) الشفيع ( استحقاق المبيع كليه أو بعضيه بيدفع مبليغ " مدنى على أنه  551الة تنص المادة ، وفى هذه الح للمستحق

، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ اليذى دفعيه أو قيمية ميا أداه ميع الفوائيد  من النقود أو بأداء شئ آخر

" القانونية وجميع المصروفات 
 (1 )

، إميا  . وقد يكون هناك اتفاق بين البائع والمشترى على تعديل أحكام التعرض الصيادر مين الغيير 

. عليى أن كيل شيرط يسيقط الضيمان  ، فيسرى هذا االتفاق على الشفيع ألنه حل محل المشترى بزيادة الضمان أو بإنقاصه أو بإسقاطه

. وكيذلك إذا  ، وعلى ذلك يقع هذا الشرط باطالً أيًضا بالنسبة إلى الشفيع ألجنبىأو ينقصه يقع باطالً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق ا

، إال إذا  ، كان مع ذلك مسئوالً عن رد قيمية المبييع وقيت االسيتحقاق اتفق على إسقاط الضمان دون أن يتعمد البائع إخفاء حق األجنبى

. فتسرى هذه األحكيام أيًضيا عليى الشيفيع وقيد حيل  ترى ساقط الخيارأثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب االستحقاق أو أنه اش

 559. وفى هذا كله تنص المادة  ، ويعتد فى العلم بسبب االستحقاق وفى الشراء مع سقوط الخيار بالمشترى ال بالشفيع محل المشترى

ـ  1.  ، أو أن يسيقطا هيذا الضيمان ينقصيا منيه ، أو أن ـ يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان االستحقاق 2" مدنى على أنه 

 .  ، أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى ويفترض فى حق االرتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهًرا

 1/  551دة وتينص الميا . "، إذا كيان البيائع قيد تعميد إخفياء حيق األجنبيى  ـ ويقع باطالً كل شرط يسقط الضيمان أو ينقصيه 9

، فييإن البييائع يكييون مسييئوالً عيين رد قيميية المبيييع وقييت  أمييا إذا كييان اسييتحقاق المبيييع قييد نشييأ ميين فعييل الغييير" مييدنى علييى مييا يييأتى : 

" ، أو أنه اشترى ساقط الخيار  ، إال إذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب االستحقاق االستحقاق
 (9 )

  . 

 بضمان العيوب الخفية للشفيع ـ التزام البائع  237

، كرجوعيه المباشير عليى البيائع وحيده بضيمان  : ويلتيزم البيائع أخييًرا ـ مباشيرة نحيو الشيفيع وحيده ـ بضيمان العييوب الخفيية

ميدنى فيى خصيوص  551. وقد نصيت الميادة  ، دليل قاطع على أن الشفيع قد حل محل المشترى من وقت البيع التعرض واالستحقاق

ـ يكون البائع ملزًما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبييع وقيت التسيليم الصيفات التيى كفيل للمشيترى )  2" ب الخفية على أن ضمان العيو

، أو من نفعه بحسب الغايية المقصيودة مسيتفادة مميا هيو  ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته وقد حل محله الشفيع ( وجودها فيه

 .  ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالًما بوجوده اهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذى أعد لهمبين فى العقد أو مما هو ظ

، أو كيان يسيتطيع أن يتبينهيا بنفسيه ليو أنيه فحيص  ـ ومع ذلك ال يضمن البائع اليعوب التى كان المشترى يعرفها وقت البييع 1

، أو أثبيت أن البيائع قيد تعميد إخفياء  البائع قد أكد له خليو المبييع مين هيذا العييب ، إال إذا أثبت المشترى أن المبيع بعناية الرجل العادى

، وأن يكيون خفيًيا فيإذا كيان ظياهًرا  ، يجيب أن يكيون ميؤثًرا ، حتى يوجب الضمان فالعيب فى العقار المشفوع فيه . "العيب غًشا منه 

منه البيائعوقت أن تسلم العقار المشترى أو الشفيع ورضى به هذا أو ذاك ليم ضي
 (5 )

، وأن يكيون غيير معليوم للمشيترى وقيت أن تسيلم  

العقار فإذا كان الشفيع هو الذى تسلمه مباشرة من البائع وجب أن يكون العيب غير معلوم له
 (9 )

. فإذا وجد بالعقار عييب تيوافرت فييه  

. ويجب التمييز  ، كان له أن يرجع عليه بالضمان ره، فإذا ما أخط ، وجب على الشفيع المبادرة إلى إخطار البائع به الشروط المتقدمة

، وبين ما إذا كان العيب لم يبليغ مين  هنا بين ما إذا كان العيب جسيًما بحيث لو أن المشترى كان يعلمه وقت البيع لما أقدم على الشراء

                                                 

 (
2
، ليم يجيز للمشيترى أن يأخيذ العقيار  ـ وإذا رد الشيفيع العقيار للبيائع بموجيب هيذه األحكيام 999فقيرة  5انظير فيى تفصييل ذليك الوسييط  ( 

، كميا هيو األمير فيى الهيالك الجزئيى إذا  ، كان ذلك بعقد جديد يبرمه مع البيائع المشفوع فيه بموجب عقد البيع األصلى وإذا أراد أخذه

 .  ( 2هامش  159للبائع ) انظر آنفًا ص  رد الشفيع العقار

 (
1
 .  995فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 (
9
فقيرة  5ـ وانظر فى تفصيل ضمان البيائع للتعيرض الصيادر مين الغيير الوسييط  995ـ فقرة  999فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 .  997ص  921فقرة  1ـ محمد على عرفة  575ص  551فقرة  9ـ وانظر محمد كامل مرسى  995ـ فقرة  991

 (
5
، ولكن البائع أثبت أن المشترى ـ ال الشفيع ـ كان يستطيع أن يتبين العييب بنفسيه ليو أنيه فحيص العقيار بعنايية الرجيل  فإذا لم يكن ظاهًرا ( 

شفيع أحد أمرين : إما أن يكون البائع قيد . ومع ذلك يجب الضمان على البائع فى هذه الحالة إذا أثبت ال ، فال ضمان على البائع العادى

أكد للمشترى خلو العقار من العيب المعين الذى وجد به بعد ذلك ويستطيع الشفيع أن يثبت هذا التأكيد من البائع للمشترى بجميع طرق 

 .  ميع طرق اإلثبات، أو أن البائع قد تعمد إخفاء هذا العيب عن المشترى غًشا منه وللشفيع أن يثبت ذلك أيًضا بج اإلثبات

 (
9
 .  917ـ فقرة  919فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 
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وما أفداه منه إلى البائع والمطالبية بالمبيالغ التيى . ففى الحالة األولى يكون الشفيع مخيًرا بين رد العقار المشفوع فيه  الجسامة هذا الحد

كان يطالب بها فى حالة االستحقاق الكلى
 (2 )

. وفيى  ، وبين استبقاء العقار مع المطالبة بتعويض عما أصيابه مين ضيرر بسيبب العييب 

الحالة الثانية ال يكون للشفيع إال أن يطالب البائع بتعويض عما أصابه من ضرر بسبب العيب
 (1 )

  . 

، فيإذا ليم يسيلم إليى المشيترى  وتسقط بالتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع إلى المشترى

ـ تسيقط بالتقيادم دعيوى الضيمان إذا  2" ميدنى فيى هيذا الصيدد عليى أن  591. وقيد نصيت الميادة  فمن وقت تسليمه رأًسا إليى الشيفيع

 .  ، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان مدة أطول المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إال بعد ذلكانقضت سنة من وقت تسليم 

" ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غًشا منه  ـ على أنه ال يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم 1
 (9 )

  . 

، إميا بزييادة الضيمان أو بإنقاصييه أو  ام ضيمان العييوب الخفييةوقيد يكيون هنياك اتفياق بيين البيائع والمشيترى عليى تعييديل أحكي

. عليى أن كيل شيرط يسيقط الضيمان أو ينقصيه يقيع بياطالً إذا كيان  ، فيسرى هذا االتفاق على الشفيع ألنه حل محل المشيترى بإسقاطه

. وتينص  طالً أيًضيا بالنسيبة إليى الشيفيع، وعليى ذليك يقيع هيذا الشيرط بيا البائع قد تعمد إخفاء العيب فى العقار المشفوع فييه غًشيا منيه

يجوز للمتعاقدين باتفاق خياص أن يزييدا فيى الضيمان أو أن ينقصيا منيه أو أن يسيقطا هيذا " مدنى فى هذا الصدد على أنه  599المادة 

" ا منه ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطالً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشً  الضمان
 (5 )

  . 
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، أصبح ملتزًما بيدفع  ، فإذا ما أخذ الشفيع العقار المشفوع فيه بالشفعة : والمفروض هنا أن البائع لم يقبض الثمن من المشترى

ن إما فى الحكم القاضى بالشفعة. وغنى عن البيان أن مقدار الثمن يكون قد تعي الثمن للبائع
 (9 )

، أو بالتراضى بين جميع األطراف إذا  

، يكون الشفيع قد أودع اليثمن خزانية المحكمية ، حالة الكم بالشفعة ، ففى الحالة األولى أخذت الشفعة بالتراضى
 (1 )

، فميا عليى البيائع  

د وفيى عليى هيذا النحيو بالتزاميه بيدفع اليثمن، ويكون الشيفيع قي إال أن يسحب من خزانة المحكمة ما أودعه الشفيع
 (1 )

. وقيد يكيون ميا  

، بأن يكون قد أودع الثمن المذكور فيى العقيد ثيم أثبيت فيى دعيوى الشيفعة أن ميا ذكير فيى العقيد  الثمن الحقيقى أودعه الشفيع أكثر من 

. بل له أن يتقاضى تعويًضا  وبين الثمن الحقيقى، فمن حقه أن يسحب من خزانة المحكمة الفرق بين ما أودعه  أكثر من الثمن الحقيقى

،  من البائع والمشترى متضامنين على أساس المسئولية التقصيرية ألنهما تواطأ معًا على ذكر ثمن فيى العقيد أكبير مين اليثمن الحقيقيى

. ويحيدث أن ييودع الشيفيع اليثمن  ميةفيحكم له بالفوائد القانونية للزيادة التى أودعها من وقت اإليداع إلى وقت سحبها من خزانة المحك

، ثم يثبت المشترى أو البائع أنه أقل من الثمن الحقيقى المذكور فى العقد
 (7 )

، وعند ذليك يكيون الشيفيع ملتزًميا بيدفع البياقى مين اليثمن  

                                                 

 (
2
، فإذا أراد أخذه لم يجز له ذلك إال بعقد جديد  وال يجوز للمشترى أن يأخذ العقار المشفوع فيه فى هذا الفرض بموجب عقد البيع األصلى ( 

 2هامش  159ى االستحقاق الجزئى إذا رد الشفيع العقار للبائع ) انظر آنفًا ص ، كما هو األمر فى الهالك الجزئى وف يبرمه مع البائع

 .  ( 2هامش  199وص 

 (
1
 .  915ـ فقرة  911فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 (
9
 .  911فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 (
5
 .  991فقرة  9ـ وانظر محمد كامل مرسى  915ـ فقرة  917فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 (
9
 .  121انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
1
 .  وما بعدها 195انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
1
ع التنفييذ بيالثمن عليى أميوال . فكيان البيائع يسيتطي ، بإييداع اليثمن خزانية المحكمية ، بحسيب قيانون الشيفعة السيابق ولم يكن الشفيع ملزًما ( 

،  ، فى عهد قانون الشفعة السابق . وقد قضى ، ولم يكن فى حاجة إلى رفع دعوى جديدة بالثمن الشفيع بموجب الحكم القاضى بالشفعة

ع ثمين ، فليس المشترى فى حاجة إليى قضياء جدييد يليزم الشيفيع بيدف بأن الحكم الذى يقضى بالشفعة يقضى فى الوقت نفسه بدفع الثمن

 11، وإنما إذا تعلل الشفيع فى حبس الثمن بوجود دين على العيين تعيين صيدور حكيم باسيتمرار التنفييذ ) اسيتئناف مصير  هذه الصفقة

. فال محل إذن لتكليف المشترى رفع دعوى جدييدة بيالثمن ألن اليثمن مقضيى بيه  ( 579ص  999رقم  5المحاماة  2515أبريل سنة 

، بل إن رفع دعوى جديدة فى شأنه تكون غير مقبولية لسيبق الفصيل فيهيا ) محميد  ح مقدًرا غير متنازع فيه، وقد أصب فى حكم الشفعة

 .  ( 579ص  577فقرة  9كامل مرسى 

 (
7
 .  121انظر آنفًا فقرة  ( 
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، ألنيه ال يكيون  المتفق علييه للبيائع، فإن الشفيع يكون ملتزًما بدفع كل الثمن  ، حالة التراضى على الشفعة . أما فى الحالة الثانية للبائع

 .  قد أودع شيئًا من الثمن خزانة المحكمة

. وهيذا حتيى ليو كيان البيائع قيد  ، فإنه يلتزم بدفعه فوًرا ، كل الثمن أو الباقى منه وأيًا كان المبلغ الذى يلتزم الشفيع بدفعه للبائع

. وقد رأينيا ن ينتفع باألجل الممنوح للمشترى، فليس للشفيع أ اتفق مع المشترى فى األصل على تأجيل الثمن
 (2 )

أن الفقيرة الثانيية مين  

،  وإنما ال يحق له ) للشفيع ( االنتفاع باألجل الممنوح للمشترى فى دفع اليثمن" مدنى تنص فى هذا الصدد على ما يأتى :  559المادة 

لمشترى ثقة ال يضعها فى الشفيع فيقبيل أن يؤجيل اليثمن ليألول ، فإن البائع قد يضع فى ا والسبب فى ذلك واضح . "إال برضاء البائع 

. فتأجييل اليثمن أمير منظيور فييه  ، وقد تربطيه بالمشيترى دون الشيفيع مين الصيالت ميا يدفعيه إليى تأجييل اليثمن للمشيترى دون الثانى

، كميا يقيول الينص  رضيى البيائع. وميع ذليك قيد ي ، فال تتعدى هذه االعتبارات إلى شخص الشيفيع العتبارات تتعلق بشخص المشترى

، فيتأجل الثمن على الشفيع على النحو الذى رضى به البيائع ، بتأجيل الثمن للشفيع أيًضا ألسباب يراها مبررة لذلك سالف الذكر
 (1 )

  .

الشفيع أن يودع كيل  راءات دعوى الشفعة فيجب علىأما فى أثناء إج،  ورضاء البائع بتأجيل الثمن للشفيع إنما يأتى بعد األخذ بالشفعة

الثمن خزانة المحكمة حتى لو كان البائع راضيًا بتأجيل الثمن وقد سبق بيان ذلك
 (9 )

، ورضيى  . فيإذا ميا ثبيت حيق الشيفيع فيى الشيفعة 

ذليك أن ، وعليه بعد  ، استطاع الشفيع أن يسحب الثمن كله أو بعضه من خزانة المحكمة بإذن من البائع البائع بتأجيل الثمن أو تقسيطه

يسدده للبائع فى األجل المتفق عليه أو باألقساط المتفق عليها
 (5 )

، فإن أخذها بالتراضيى فيإن اليثمن  . هذا إذا أخذ الشفيع الشفعة قضاء 

 .  يكون مؤجالً أو مقسًطا تبعًا لما يتم االتفاق عليه بينه وبين البائع

ت اإليداع إليى وقيت صيدور الحكيم بالشيفعة وتمكين البيائع مين سيحب ، من وق وفى المدة التى يودع فيها الثمن خزانة المحكمة

، ألن تعطيل الثمن لم يكن بخطأه فقد أودعه خزانة المحكمة وكان على البيائع والمشيترى  ، ال يلتزم الشفيع بدفع فوائد عن الثمن الثمن

أن يسلما له بالشفعة فيقبض البائع الثمن فوًرا
 (9 )

، كان رجوع البائع بالفوائد  بائع هو الذى لم يسلم بالشفعة. وإذا كان المشترى دون ال 

، وبقيى  ، بالتقاضى أو بالتراضى . فإذا ثبت حق الشفيع فى الشفعة مدة تعطيل الثمن فى خزانة المحكمة على المشترى ال على الشفيع

.  البائع للفوائد تسرى فى شأنه القواعد العامة ، فإن استحقاق الثمن أو بعضه فى ذمة الشفيع للبائع لسبب من األسباب التى تقدم ذكرها

، إال إذا أعذر المشترى ) ونقد حل  ـ ال حق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن 2" مدنى فى هذا الصدد على أنه  597وتنص المادة 

، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيى  ىمحله الشفيع ( أو إذا سلم الشئ المبيع وكان هذا الشئ قابالً أن ينتج ثمرات أو إيرادات أخر

 .  بغيره

، هيذا ميا ليم يوجيد اتفياق أو  ، وعليه تكاليف المبيع مين هيذا الوقيت أيًضيا ـ وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع 1

ثمن حياالً واجيب األداء فيوًرا ، سواء كان ال ويخلص من هذا النص أنه إذا كان الشفيع لم يدفع الثمن إلى البائع ، "عرف يقضى بغيره 

( إذا وجيد  2، فإن الشفيع ال يكون مسئوالً عن فوائد هذا اليثمن إال فيى حياالت ثيالث : )  أو كان مقسًطا أو كان مؤجالً إلى وقت معين

. وتكيون الفوائيد  ذمتيه ، على أن الشفيع يدفع فوائد عن الثمن المستحق فى ، عند تأجيل الثمن مثالً أو تقسيطه اتفاق بين البائع والشفيع

، واالتفاق هو الذى يحدد من أى وقت تسيرى الفوائيد المتفيق عليهيا %1فى هذه الحالة فوائد اتفاقية ال يجوز أن تزيد على 
 (1 )

  ( .1  )

قيابالً ألن ينيتج ، كانت الفوائد مستحقة مين وقيت تسيلم الشيفيع للعقيار المشيفوع فييه إذا كيان هيذا العقيار  فإذا لم يوجد اتفاق على الوفائد

( فإذا لم يتسيلم الشيفيع العقيار المشيفوع فييه أو  9. )  ، والفوائد المستحقة فى هذه الحالة هى الفوائد القانونية ثمرات أو إيرادات أخرى

ى اليثمن إال ، فيإن الفوائيد ال تسيتحق علي ، ولم يكن هناك اتفاق على دفع فوائيد تسلمه ولم يكن قابالً ألن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى

                                                 

 (
2
 .  199انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
1
 121رقيم  29المحامياة  2515ديسيمبر سينة  21ـ اسيتئناف مصير  5ص  9رقم  9مجموعة عمر  2559نوفمبر سنة  15نقض مدنى  ( 

 .  192ص  99م  2512ـ استئناف مختل مارس سنة  591ص 

 (
9
 .  129انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
5
 .  115انظر آنفًا ص  ( 

 (
9
 .  219ص  19م  2557مايو سنة  19استئناف مختلط  ( 

 (
1
، وعلى أن تسرى الفوائد من وقت البيع إلى وقت الوفياء  ويغلب أن يتفق البائع مع الشفيع على دفع فوائد إذا كان الثمن مؤجالً أو مقسًطا ( 

، مين أن يشيترط عليى الشيفيع دفيع فوائيد  ، فيى الشيفعة بالتراضيى ميثالً  . ولكن ال يوجد ما يمنع البيائع بالثمن أو بكل قسط من أقساطه

، فيإذا تيأخر فيى اليدفع  ، فيكون على الشفيع أن يدفع الثمن فوًرا فال تجب علييه فوائيد حتى لو كان الثمن حاالً واجب الدفع فوًرااتفاقية 

 .  كان للبائع أن يتقاضى منه الثمن بالطرق القانونية مع الفوائد المتفق عليها إلى يوم دفع الثمن



 

 

 

 

2354 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، فمن وقت اإلعذار إلى وقت الدفع تجب الفوائد القانونية إذا كان الثمن إال إذا كان الثمن مستحق الوفاء وأعذر البائع الشفيع أن يدفعه
 (

2 )
، فللبيائع حيق الفسيخ . وجزاء إخالل الشفيع بالتزامه من دفع الثمن والفوائد تسرى فى شأنه القواعد العامية 

 (1 )
ه أن يحيبس ، كميا لي 

، وله حق امتياز البائع على هذا العقار العقار فى يده حتى يستوفى الثمن والفوائد
 (9 )

  . 

، وعلييه تكاليفيه  مدنى تقضى بأن للمشترى ثمير المبييع ونمياءه مين وقيت تميام البييع 597وقد رأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

، للثميرات والنمياء ال يرجيع إليى أن هيذه تعتبير مين ملحقيات المبييع  حل محله الشفيع، وقد  . واستحقاق المشترى من هذا الوقت أيًضا

، بل يرجع إلى أن المشترى قد أصبح مالًكا للمبيع وباعتباره مالًكا يملك ثمر ملكيه ونمياءه ويكيون علييه تكاليفيه فتسلم إليه مع المبيع
 (5 

)
، ال يتملك ثمار العقار المشفوع فيه إال من وقت أن تنتقيل إلييه ملكيية هيذا  ، بعد أن حل محل المشترى . ويترتب على ذلك أن الشفيع 

، أو سلم إلى المشترى فأصبح هو الذى يقبض هيذه  ، وذلك سواء كان العقار ال يزال فى يد البائع وهو الذى يتسولى على ثماره العقار

، فإن الشفيع يملك الثمار من هذا الوقت ملكية العقار إلى الشفيع. وهنا تظهر األهمية العملية فى تحديد الوقت الذى تنتقل فيه  الثمار
 (9 

)
. وقد رأينا أن لمحكمة النقض فى هذه المسألة قضاء مستقًرا يطبق عادة عند تسليم العقار المشفوع فييه للمشيترى فيقيبض هيذا ثمياره  

ع بالمشيترى، فترجئ بحث المسيألة إليى حيين الكيالم فيى عالقية الشيفي ويطالبه الشفيع بردها
 (1 )

. أميا هنيا فنقتصير عليى تمليك الشيفيع  

، فإنه يتملك الثمار  ، وقد حل الشفيع محل المشترى . ففى هذه الحالة ، إذا كان العقار ال يزال فى يد البائع ولم يتسلمه المشترى للثمار

ميدنى كميا رأينيا بيأن للمشيترى ثمير المبييع  1/  597. ونقضيى الميادة  وهى فى يد البائع مين الوقيت اليذى كيان المشيترى يتملكهيا فييه

، الثميار  ، وقيد حيل محيل المشيترى كميا قيدمنا . فيتمليك الشيفيع ، وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيًضيا ونماءه من وقت تمام البيع

، التكياليف كالضيرائب  وقيت أيًضيا، من ذلك ال . أو عليه أن يرد للبائع ، فله أن يطالب البائع بها وهى فى يد البائع من وقت تمام البيع

ونفقات حفظ العقار وصيانته ونفقات االستغالل ومصروفات تحصيل الثمرة ونحو ذلك
 (1 )

  . 

 ـ التزام الشفيع بتسلم العقار المشفوع فيه : 239

المشيترى إذا كيان هيذا قيد ، يتسلمه من البائع إذا كيان ال ييزال فيى ييده أو يتسيلمه مين  ويلتزم الشفيع بتسلم العقار المشفوع فيه 

إذا ليم يعيين االتفياق أو " ، عليى أنيه  ، فى صدد تسلم المشترى ) وقد حيل محليه الشيفيع ( للمبييع مدنى 519. وقد نصت المادة  تسلمه

إبطياء إال ، وأن ينقليه دون  ، وجب على المشترى أن يتسلمه فى المكان الذى يوجيد فييه وقيت البييع العرف مكانًا أو زمانًا لتسلم المبيع

، ميا ليم يوجيد عيرف أو اتفياق يقضيى  نفقات تسيلم المبييع عليى المشيترى" على أن  515ونصت المادة  . "ما يقتضيه النقل من زمن 

، والشفيع يلتزم بتسلمه بيأن يتسيولى  . فالبائع يلتزم بتسليم المبيع ، هو العملية المتممة للتسليم ، فى أغلب صوره والتسلم . "بغير ذلك 

                                                 

 (
2
 .  955فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 (
1
، فإن أراد أخذه ليم يجيز ليه ذليك إال بعقيد جدييد  وإذا فسخ البائع لم يجز للمشترى أن يأخذ العقار المشفوع فيه بموجب عقد البيع األصلى ( 

، كما هو األمر فى الهالك الجزئى واالستحقاق الجزئى والعييوب الخفيية إذا رد الشيفيع العقيار للبيائع ) انظير آنفًيا ص  يبرمه مع البائع

 .  ( 1هامش  191وص  2هامش  199وص  2هامش  159

، أن يتيوقى الفسيخ بيدفع اليثمن إليى وقيت صيدور الحكيم النهيائى فيى دعيوى  ، طبقًا للقواعيد العامية ، كان للشفيع وإذا رفع البائع دعوى الفسخ

لملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها  . وقد قضت محكمة النقض فى هذا المعنى بأن الحكم النهائى القاضى بالشفعة يعتبر سندًا الفسخ

، ورفعيت عليى المحكميوم ليه بالشيفعة دعيوى  . فإذا كان هذا الحكم لم يحدد ميعادًا ليدفع اليثمن مقابل قيامه بدفع الثمن المبين فى الحكم

. وللمحكيوم ليه  ملييك، فيإن هيذه اليدعوى هيى فيى حقيقتهيا بمثابية طليب فسيخ سيند الت بطلب سقوط حكم الشيفعة لتخلفيه عين دفيع اليثمن

ديسيمبر  9بالشفعة أن يتوقى الفسخ بدفع الثمن المحدد فى حكم الشفعة إلى وقت صدور الحكم النهائى فى هيذه اليدعوى ) نقيض ميدنى 

المجموعيية  2592ينيياير سيينة  11. وانظيير أيًضييا اسييتئناف وطنييى  ( 2295ص  219رقييم  29مجموعيية أحكييام اليينقض  2515سيينة 

 .  75 ص 51رقم  25الرسمية 

 (
9
 .  529ـ فقرة  592فقرة  5انظر فى تفصيل ذلك الوسيط  ( 

 (
5
 .  959وفقرة  179وفقرة  195فقرة  5انظر الوسيط  ( 

 (
9
 .  191انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
1
 .  159انظر مايل فقرة  ( 

 (
1
 .  959فقرة  5انظر فى ذلك الوسيط  ( 
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، بحجية أن  ، أن ييرفض تسيلم العقيار المشيفوع فييه ودفيع اليثمن ، بعيد القضياء ليه بالشيفعة . وقد قضى بأنه ال يجوز للشفيع فعالً  عليه

، وهو قبض الثمن ، وذلك ألن الحكم قد خول حقًا للمشترى أو البائع الحكم صدر لمصلحته وأنه متنازل عنه
 (2 )

  . 

، أما نفقات تسلمه فتكون على المشترى وقد حل محله الشفيع ونفقات تسليم المبيع تكون على البائع
 (1 )

  . 

 ـ عالقة الشفيع بالمشترى 2

 ـ نص قانونى : 241

 مدنى على ما يأتى : 551تنص المادة  

، كيان الشيفيع ملزًميا تبعًيا لميا  إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجاًرا قبل إعيالن الرغبية فيى الشيفعة" ـ  2

  . "يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس 

، فيإذا اختيار أن يسيتبقى  ، كيان للشيفيع أن يطليب اإلزالية وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعالن الرغبة فى الشيفعة" ـ  1

" ء أو الغراس فال يلتزم إال بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغيراس البنا
 (9 )

. ويقابيل الينص فيى قيانون الشيفقة السيابق  

29المادة 
 (5 )

  . 

فيى ـ و 599ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى ال مقابيل ـ وفيى التقنيين الميدنى الليبيى م 

ـ وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل 2259التقنين المدنى العراقى م 
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
 21ـ وقيارن اسيتئناف وطنيى  555فقيرة  9ـ وانظير محميد كاميل مرسيى  151ص  1االسيتقالل  2597مايو سينة  25استئناف وطنى  ( 

ـ وقضيى أيًضيا بأنيه لييس للشيفيع أن ييرغم المشيترى عليى انتظياره حتيى يختيار هيو الوقيت  115ص  9االسيتقالل  2595ميايو سينة 

( ـ وانظير محميد كاميل  911ص  119رقيم  7المحامياة  2511نيوفمبر سينة  11لكليية المناسب له لتسلم العين ودفيع اليثمن ) مصير ا

 .  579ص  577فقرة  9مرسى 

 (
1
، فيلتيزم  ـ وقد يوجب عقد البيع على المشيترى التزاميات خاصية 519ـ فقرة  512فقرة  5انظر فى تفصيل االلتزام بتسلم البيع الوسيط  ( 

، واليذى  د قضت محكمة االستئناف المختلطة بيأن الشيفيع يلتيزم بالشيرط اليوارد فيى عقيد البييع. وق بها الشفيع ألنه حل محل المشترى

ديسيمبر  21، وإال فسيخ البييع ) اسيتئناف مخيتلط  يلزم المشترى ببناء منزل للسكنى فى األرض المبيعة فى خالل عيام مين وقيت البييع

 .  ( 91ص  11م  2595سنة 

 (
9
،  من المشروع التمهيدى عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيى التقنيين الميدنى الجدييد 2959ى المادة تاريخ النص : ورد هذا النص ف ( 

، فلييزم  أميا ميا صيرف فيى حفيظ العقيار وصييانته" فيما عدا أن المشروع التمهيدى كان يتضمن فقرة ثالثة تجرى على الوجه اآلتى : 

، ووافقيت  ة المراجعة حذفت هيذه الفقيرة الثالثية ألنهيا تطبييق للقواعيد العاميةوفى لجن . "دفعه فى كل األحوال للمشترى المشفوع منه 

،  2921. ووافق عليه مجلس النيواب تحيت رقيم  فى المشروع النهائى 2919اللجنة على النص بعد تعديله على هذا الوجه تحت رقم 

 .  ( 597ـ ص  591ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  551ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 

 (
5
، يكيون الشييفيع  ، قبيل طليب األخييذ بالشيفعة : إذا بنييى المشيترى فيى العقييار المشيفوع أو غيرس فييه أشييجاًرا 29قيانون الشيفعة السيابق م  ( 

، إما أن يدفع له ما صرفه أو ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس ـ أما إذا حصل البناء أو  ، بناء على رغبة المشترى ملزًما

. وفيى هيذه الحالية ال يليزم إال بيدفع  ، وإن شياء طليب بقاءهميا ، فللشفيع الخيار إذا شياء طليب إزالتهيا الغراس بعد طلب األخذ بالشفعة

، فيليزم دفعيه فيى كيل األحيوال للمشيترى  . أما ما صرف فيى حفيظ العقيار وصييانته قيمة األدوات وأجرة العمل أو مصاريف الغراس

 .  التقنين المدنى الجديد تتفق مع أحكام قانون الشفعة السابق ( . ) وأحكام المشفوع منه

 (
9
 التقنيات المدنية العربية األخرى : ( 

 .  التقنين المدنى السورى ال مقابل

 .  ) مطابق ( 599التقنين المدنى الليبى م 

، كيان  أشجاًرا قبل أن يبليغ بالرغية فيى األخيذ بالشيفعةـ إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه  2:  2259التقنين المدنى العراقى 

ـ أميا إذا حصيل البنياء أو الغيراس بعيد تبلييغ  1.  الشفيع ملزًما بأن يدفع للمشترى مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغارس

، كيان ليه أن يتسيبقى البنياء أو الغيراس بقيمتهميا  ر. وإذا كان القلع مضًرا بالعقيا ، كان للشفيع أن يطلب القلع الرغبة فى األخذ بالشفعة

. ) ويختلف التقنين العراقى عن التقنين المصرى فى أن التقنين األول يلزم الشفيع بيأن ييدفع للمشيترى زييادة القيمية فيى  مستحقى القلع
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والينص يواجييه خصوصييية هاميية مين خصوصيييات عالقيية الشييفيع ويمكين القييول بوجييه عييام إن المشيترى إمييا أن يتسييلم العقييار 

.  ، أو ال يتسيلمه سيبب انتقيال حييازة العقيار المشيفوع فييه إلييه، وعندئذ تنشأ عالقات متعددة بينه وبين الشيفيع ب المشفوع فيه من البائع

، فهو قيد اختفيى مين الصيفقة كميا  ، فإن عالقته بالشفيع تكون جد محدودة ، إذا لم يتسلم الشفيع العقار المشفوع فيه وفى الحالة األخيرة

، وتكياد  التسلم حقوق والتزامات لكل منهما قبيل اآلخير ، ولم يتسلم العقار المشفوع فيه حتى ينشأ عن هذا قدمنا وحل الشفيع محله فيها

، فيإذا أخيذ الشيفيع  تنحصر العالقة بينهما فى رجوع المشترى على الشيفيع بمصيروفات البييع التيى يلتيزم بهيا المشيترى عيادة فييدفعها

. أميا  سيجل عقيد شيرائه أو ليم يسيجله. ويستوى فى ذلك أن يكون المشترى قد  ، سواء تسلم العقار أو لم يتسلمه بالشفعة رجع بها عليه

، فإن حقوقًا ليه قيد تنشيأ قبيل  ، فسواء سجل عقد شرائه أو لم يسجله ، وهذا هو الغالب إذا تسلم المشترى العقار المشفوع فيه من البائع

، يمكين اعتبياره حيائًزا  فييه، وقد اختفى من الصفقة ولكنه تسيلم العقيار المشيفوع  . ذلك أن المشترى ، وتنشأ للشفيع حقوق قبله الشفيع

. وعليى ذليك  ، وحائًزا سيئ النيية بعيد إعالنيه بهيذه الرغبية ، ويكون حائًزا حسن النية قبل إعالنه برغبة الشفيع فى الشفعة لهذا العقار

،  فيياه للبييائع( اسييترداد الييثمن إذا كييان قييد و 2، هييى : )  ، إذا تسييلم المشييترى العقييار المشييفوع فيييه تكييون حقييوق المشييترى قبييل الشييفيع

، إذا كيان قيد  ( التعيويض عين المصيروفات الضيرورية والمصيروفات المنافعية 1. )  واسترداد مصروفات البيع ألنه يكون قيد دفعهيا

، إذا كيان قيد بنيى أو غيرس فيى العقيار المشيفوع  ( التعيويض عين البنياء أو الغيراس 9. )  أنفق على العقار المشفوع فيه شيئًا من ذلك

( تسلم العقار المشفوع فييه  2. وأما حقوق الشفيع قبل المشترى فهى : )  مدنى سالفة الذكر 551لألحكام الواردة فى المادة  ، طبقًا فيه

. وال يلتيزم  ، ألن المشترى وقد تسلم العقار المشفوع فيه من البيائع يلتيزم بتسيليمه للشيفيع وما ينطوى عليه ذلك من تحمل تبعة الهالك

، فهييذه كلهييا  ة العقييار المشييفوع فيييه إلييى الشييفيع وال بضييمان التعييرض واالسييتحقاق وال بمضييان العيييوب الخفيييةالمشييترى بنقييل ملكييي

، ألن المشيترى وقيد تسيلم  ( استرداد ثمار العقار المشفوع فييه 1. )  ، وقد تقدم القول فيها التزامات يتحمل بها البائع رأسا نحو الشفيع

 .  بحث هذه المسائل الخمس على التعاقب. فن هذا العقار يكون قد قبض ثماره

 ـ حق المشترى فى استرداد الثمن من الشفيع واسترداد مصروفات البيع  241

،  . فيإذا أخيذ الشيفيع العقيار المشيفوع فييه بالشيفعة قضياء ، وأن المشترى قد دفعيه للبيائع : المفروض هنا أن الثمن غير مؤجل

، وبيذلك  ، فاسترد عليى هيذا النحيو اليثمن اليذى سيبق أن دفعيه للبيائع ى الثمن من الخزانة، سحب المشتر فأودع الثمن خزانة المحكمة

. وقد سبق بيان ميا يجيب خصيمه مين المبليغ الميودع خزانية المحكمية إذا  يكون الشفيع قد وفى التزامه نحو المشترى من رد الثمن إليه

إضيافته إليى هيذا المبليغ إذا أثبيت البيائع أو المشيترى أنيه أقيل مين اليثمن ، وما تجيب  أثبت الشفيع أن هذا المبلغ أكبر من الثمن الحقيقى

، فنحيل إلى ميا تقيدم فيى هيذا الشيأن الحقيقى
 (2 )

، يكيون الشيفيع ملتزًميا بيدفع اليثمن المتفيق علييه  . وفيى حالية التراضيى عليى الشيفعة 

للمشترى
 (1 )

. وال يلتيزم الشيفيع  ، فإنه يلتزم بدفعه فيوًرا للمشيترى الباقى منه ، كل الثمن أو . وأيًا كان المبلغ الذى يلتزم الشفيع بدفعه 

، إال فى الحاالت التيى سيبق أن بيناهيا فيى التيزام الشيفيع بيدفع اليثمن للبيائع بدفع فوائد عن الثمن
 (9 )

. وإذا أخيل الشيفيع بالتزاميه بيدفع  

                                                                                                                                                                    

، فيى حالية  . ويختلفيان مة وقيمية ميا أنفقيه، أما التقنين المصرى فيخير المشترى بين هذه القي حالة البناء أو الغراس قبل إعالن الرغبة

، فيى أن التقنيين العراقيى يعطيى للشيفيع إذا كيان القليع مضيًرا بالعقيار الحيق فيى اسيتبقاء البنياء أو  البناء أو الغراس بعد إعيالن الغربية

 .  دفع قيمة ما أنفق المشترى (، أما فى التقنين المصرى فالشفيع إذا استبقى البناء أو الغراس يلتزم ب الغراس بقيمته مستحق القلع

 .  قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 (
2
 .  195ـ ص  199انظر آنفًا ص  ( 

 (
1
، أن يطلب من الشفيع مبلغًا أكبير مين اليثمن الحقيقيى اليذى اشيترى بيه بيدعوى أن العقيار قيد زادت  ، فى جميع األحوال ( وليس للمشترى 

. كذلك ال يجيوز للشيفيع أن يطليب إنقياص اليثمن  الزيادة نتيجة ألسباب اقتصادية عامة وليست من فعل المشترى، إذا كانت هذه  قيمته

 .  571فقرة  9. انظر هذا المعنى محمد كامل مرسى  بدعوى أن العقار قد قلت قيمته نتيجة لهذه األسباب االقتصادية العامة

 (
9
، فمين وقيت اإلييداع إليى وقيت صيدور الحكيم النهيائى بالشيفعة  د أودع اليثمن خزانية المحكميةـ وذليك ألن الشيفيع قي 197انظر آنفًا فقرة  ( 

، ألن تعطييل اليثمن  ، ال يلتزم الشفيع بدفع فوائد عن اليثمن وتمكن المشترى من سحب الثمن من خزانة المحكمة إذا كان قد وفاه للبائع

. وعلى ذلك يكون غير صحيح ما ورد فيى الميذكرة  ( 197ع ) انظر آنفًا فقرة ، وقد قررنا مثل ذلك بالنسبة إلى البائ لم يكن بخطأ منه

 559ص  1) مجموعية األعميال التحضييرية " للمشترى أن يطالب بالفوائد من الوقت الذى ال يمتليك فييه الثميار " اإليضاحية من أن 

، يكون ملزًما برد الثميار للشيفيع ) انظير  ذلك الوقت، من  . فإن المشترى ، أى من وقت إعالن المشترى بالرغبة فى األخذ بالشفعة (

، إذ أن الشفيع يكون قد أودع الثمن خزانة المحكمة وحرم  ، وال يجوز له مع ذلك تقاضى فوائد عن الثمن من الشفيع 115ما يلى ص 
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، فإنيه يمتنيع  ئع قيد اسيتوفى اليثمن مين المشيترى كميا سيبق القيول. ولما كان البيا ، وجب تطبيق القواعد العامة الثمن وفوائده للمشترى

الفسخ لعدم رد الشفيع الثمن للمشترى
 (2 )

، ألنه دفيع عنيه دينًيا واجبًيا  . ذلك بأن المشترى إنما يسترد من الشفيع الثمن الذى دفعه للبائع 

،  . ومن ثم ال يكون للمشترى حق الفسخ كميا قيدمنا ال سبب، فيكون رجوع المشترى على الشفيع طبقًا لقواعد اإلثراء ب فى ذمته للبائع

، كما أن ليه أن يحيبس العقيار المشيفوع فييه حتيى يسيترد مين الشيفيع اليثمن والفوائيد وإنما يكون له حق التنفيذ على أموال الشفيع
 (1 )

  .

المشيفوع فييه ورسيوم الدمغية ورسيوم  ، سيواء كانيت رسيمية كرسيوم توثييق البييع ويسترد المشترى من الشفيع أيًضا مصروفات البيع

، أو كانت غير رسيمية كالسمسيرة وأتعياب المحامياة  التصديق على اإلمضاءات ورسوم التسجيل ورسوم استخراج الشهادات العقارية

 511، وقيد نصيت الميادة  . وهيذه المصيروفات التيزم المشيترى بيدفعها عنيد شيرائه العقيار ومصروفات معاينة األرض المشفوع فيهيا

، ما لم يوجد  نفقات عقد البيع ورسوم الدمغة والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون على المشترى" مدنى فى هذا الصدد على أن 

وعلى هذا يسترد المشترى مين الشيفيع هيذه المصيروفات طبقًيا لقواعيد اإلثيراء بيال سيبب كميا فيى  . "اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك 

. وقيد قيدمنا أن الشيفيع ال يلتيزم  رى حيق التنفييذ عليى أميوال الشيفيع وليه أن يحيبس العقيار المشيفوع فييه، ويكون للمشيت استرداد الثمن

، وإنميا تكيون هيذه المصيروفات محيل مطالبية مين المشيترى  بإيداع مصروفات البيع مع الثمن خزانة المحكمة إذا رفع دعيوى الشيفعة

مقدار ما أنفقه منها حتى يقضى له به على الشفيع، وعلى المشترى أن يثبت  للشفيع فى أثناء نظر الدعوى
 (9 )

  . 

 ـ حق المشترى فى التعويض عن المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة : 242

، مصييروفات ضييرورية أو مصييروفات نافعيية أو  ، بعييد أن يتسييلمه ميين البييائع وقييد ينفييق المشييترى علييى العقييار المشييفوع فيييه 

، وقيد أنفيق علييه هيذه المصيروفات فيرجيع بهيا عليى  الحالة يعتبر المشيترى حيائًزا للعقيار المشيفوع فييه. وفى هذه  مصروفات كمالية

ـ عليى  2" ميدنى فيى هيذا الصيدد عليى أنيه  579. وتينص الميادة  ، طبقًا للقواعد العامة المقررة فى هذا الشيأن المالك وهو هنا الشفيع

ـ أميا المصيروفات النافعية فيسيرى فيى  1،  ميع ما أنفقه مين المصيروفات الضيروريةالملك الذى يرد إليه ملكه أن يؤدى إلى الحائز ج

. وميع ذليك يجيوز ليه أن  ، فليس للحائز أن يطاليب بشيئ منهيا ـ فإذا كانت المصروفات كمالية 9،  519و  515شأنها أحكام المادتين 

ا اختار المالك أن يستبقيها مقابل دفيع قيمتهيا مسيتحقة اإلزالية ، إال إذ ينزع ما استحدثه من منشآت على أن يعيد الشئ إلى حالته األولى

                                                                                                                                                                    

كرة اإليضياحية للمشيروع إنميا . عليى أن ميا جياء بالميذ ، وذلك بسبب عدم تسليم المشترى بالشفعة عين غيير حيق نفسه من االنتفاع به

، ومين ثيم يكيون ملزًميا بيدفع فوائيد ميا ليم  كان تفسيًرا لما جرى به الحكم فى هذا المشروع من أن الشفيع ال يلزم إال بإيداع ثليث اليثمن

اسيتئناف  ـ وانظر هذه المسيألة : 952ص  925فقرة  1يودعه من الثمن فى خزانة المحكمة ) انظر فى هذا المعنى محمد على عرفة 

يونييه  19ـ  199ص  21م  2595أبرييل سينة  12ـ اسيتئناف مخيتلط  579ص  999رقيم  5المحامياة  2515أبريل سنة  11مصر 

 .  ( 559فقرة  9ـ محمد كامل مرسى  559ص  99م  2527سنة 

 (
2
واألحكيام المشيار  559ة فقير 9ـ محميد كاميل مرسيى  2972ص  197رقيم  19المحاماة  2559فبراير سنة  15قارن استئناف مصر  ( 

 .  إليها فيه

 (
1
. وفييى عهييد قييانون الشييفعة السييابق وكييان ال يلييزم الشييفيع بإيييداع الييثمن خزانيية  229ص  57م  2591فبراييير سيينة  1( اسييتئناف مخييتلط  

للمشيترى فيى خيالل  ، استقر القضاء على أنه يجوز أن يقترن الحكم بالشفعة بإلزام الشفيع بدفع الثمن المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة

، حتى لو لم ينص الحكم على سقوط الحق جزًءا على عيدم  ، وإال سقط حقه فى الشفعة دون حاجة للتنبيه عليه من المشترى مدة معينة

مجموعية أحكيام  2591نيوفمبر سينة  29ـ  592ص  17رقيم  9مجموعية أحكيام الينقض  2591ينياير سينة  15الدفع ) نقيض ميدنى 

 .  ( 59ص  21رقم  5النقض 

وقد قضت محكمة النقض بأن وجوب اختصام البائع والمشترى فى دعوى الشفعة إجراء أوجبه القانون على خالف األصيل اليذى يقضيى بيأن 

، وكانت دعيوى الشيفعة تنتهيى  . ولما كان ذلك ، فال يجوز التوسع فى مفهوم هذا االستثناء المدعى حر فى توجيه دعواه إلى من يشاء

ميارس  99، فإنه ال يشترط لقبول الدعوى التى ترفع بطلب سقوط حكم الشفعة اختصيام البيائع فيهيا ) نقيض ميدنى  فيهابصدور الحكم 

مجموعة أحكام النقض )  2512سنة 
1
 .  ( 111ص  95( رقم  

 (
9
، وكيان هيذا المقيدار  قيدارهاـ وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد قضى بملحقات الثمن دون أن يعيين م 125انظر آنفًا فقرة  ( 

، فإن إغفاله يكون قصوًرا مستوجبًا نقضه فى هذا الخصوص  كما هو ثابت من المستندات المقدمة فى الطعن محل نزاع بين الطرفين

أبرييل  1ـ  219رقيم  199عاًميا جيزء أول ص  19مجموعة المكتيب الفنيى ألحكيام الينقض فيى  2599أبريل سنة  29) نقض مدنى 

 .  ( 2921ص  1مجموعة أحكام النقض  2591ديسمبر سنة  19ـ  211رقم  199نفس المجموعة جزء أول ص  2599سنة 
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،  مدنى بأنه يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه مناسبًا للوفاء بالمصروفات المتقدمة اليذكر 571وتقضى المادة  . "

وللمالك أن يتحلل من هذا االلتزام إذا هيو عجيل  ، وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات الالزمة" 

  . "مبلغًا يوازى قيمة هذه األقساط مخصوًما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاقها 

. ونقتصيير هنييا علييى القييول بييأن  وسيينتولى شييرح هييذه األحكييام تفصيييالً عنييد الكييالم فييى الحيييازة وفييى عالقيية الحييائز بالمالييك

، وعليييه أن يثبييت مقييدار هييذه  ، اسييتردها بأكملهييا ميين الشييفيع إذا أنفييق علييى العقييار المشييفوع فيييه مصييروفات ضييرورية،  المشييترى

، فيطبيق فيى شيأنها  ، أو أن يرفع بها دعوى عليى حيدة, أميا المصيروفات النافعية ، فى أثناء دعوى الشفعة ليقضى له بها المصروفات

، وقد مر ذكرهما عند الكالم فى قواعد االلتصاق مدنى 519و  515قواعد االلتصاق المقررة فى المادة 
 (2 )

. ويجب التمييز فيى هيذا  

الصدد بين ما إذا كانت هذه المصروفات النافعة قيد أنفقيت عليى العقيار المشيفوع فييه قبيل إعيالن المشيترى برغبية الشيفيع فيى الشيفعة 

ميدنى 519ادة فيكون المشترى فى هذه الحالة حسن النية وتسرى عليه أحكام الم
 (1 )

، وميا إذا كانيت هيذه المصيروفات قيد أنفقيت بعيد  

515إعالن المشترى برغبة الشفيع فى الشفعة فيكون المشترى فى هذه الحالة سئ النية وتسرى عليه أحكام المادة 
 (9 )

. وفى الحالتين  

، أو فى دعيوى  يها إما فى أثناء نظر دعوى الشفعةيطالب المشترى الشفيع بالتعويض عن المصروفات النافعة طبقًا لألحكام المشار إل

، سيواء أنفقيت هيذه المصيروفات بعيد إعيالن  ، فليس للمشترى أن يطالب الشفيع بشيئ منهيا . وإذا كانت المصروفات كمالية على حدة

شيآت للكماليية التيى اسيتحدثها . ويكون الشفيع بالخيار بين أن يسيتبقى المن المشترى برغبة الشفيع فى الشفعة أو قبل إعالن هذه الرغبة

. ويطاليب الشيفيع  ، أو أن يجبر المشترى على إزالتها وعلى إعادة العقار إلى حالته األولى المشترى مقابل دفع قيمتها مستحقة اإلزالة

يسترد من الشفيع . وللمشترى حبس العقار المشفوع فيه حتى  ، أو فى دعوى على حدة المشترى بذلك إما فى أثناء نظر دعوى الشفعة

 .  ، بسبب المصروفات الضرورية والمصروفات النافعة والمصروفات الكمالية المستحق له

 ـ حق المشترى فى التعويض والغراس :  243

ميدنى  551. وقيد تكفليت الميادة  ، بعيد أن يتسيلمه مين البيائع وقد يبنى المشترى فى العقار المشفوع فيه أو يغيرس فييه أشيجاًرا

كرسالفة الذ
 (5 )

، فيى هيذه  . وليم يطبيق المشيرع ببيان ما يرجع به المشيترى عليى الشيفيع مين التعيويض بسيبب هيذا البنياء أو الغيراس 

، بيل انحيرف عنهيا كثييًرا ، األحكام العامة فى االلتصاق المادة
 (9 )

. فقيد مييز بيين حيالتين : حالية ميا إذا بنيى المشيترى أو غيرس قبيل  

، وحالية ميا إذا بنيى أو غيرس بعيد إعالنيه بهيذه الرغبية  اعتبر المشترى فى هيذه الحالية حيائًزا حسين النييةإعالنه بالرغبة فى الشفعة ف

، بيل عوميل المشيترى فيى كيل منهميا  . ولم تطبق األحكام العامة فى االلتصاق فى كلتيا الحيالتين فاعتبر فى هذه الحالة حائًزا سئ النية

، سيواء كيان  لسبب فى ذلك أن الشيمترى عنيدما يبنيى أو يغيرس فيى العقيار المشيفوع فييه. وا معاملة أفضل مما تقضى به هذه األحكام

. فعنده من األسباب ميا يبيرر أن يتصيرف فيى  ، إنما يبنى أو يغرس فى عقار اشتراه ذلك قبل إعالن الرغبة فى الشفعة أو بعد إعالنها

،  . وهيو لبيع أو الرهن أو غيير ذليك مين التصيرفات كميا سينرى، وقد يتصرف فيه با ، فيبنى فيه أو يغرس هذا العقار تصرف المالك

، أو فيى القلييل قيد يعتقيد أنيه عليى حيق  ، قد يكون على حق فى هيذه المعارضية حتى بعد إعالنه بطلب الشفعة ومعارضته لهذا الطلب

، وأقبل يبنى أو يغرس فى العقار المشفوع فيه ، فلم يشأ أن يشل نشاطه فيها
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  295ـ فقرة  299انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
1
 .  295انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
9
 .  299انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
5
 .  159انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
9
، فييى لجنيية األسييتاذ كامييل  مييدنى تييردد المبييادئ العاميية المقييررة فييى االلتصيياق 551وأن المييادة  ، عكييس ذلييك ، فييي غييير انتبيياه وقيد قيييل ( 

، وإن كان ييردد المبيادئ العامية المقيررة فيى بياب  إن هذا النص" ،  ، عندما عرض النص على اللجنة . إذ قال أحد األعضاء صدقى

) مجموعية األعميال " ، إذ أن حذفه قد يدع مجاالً لتطبيقات تجافى هذه المبيادئ  ، إال أنه يحسن اإلبقاء عليه فى باب الشفعة االلتصاق

 .  فى الهامش ( 591ص  1التحضيرية 

 (
1
 .  229انظر آنفًا فقرة  ( 
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 551، تقضيى الفقيرة األوليى مين الميادة  ، عندما يبنى المشيترى أو يغيرس قبيل إعيالن الرغبية فيى الشيفعة لة األولىوفى الحا

مدنى كما رأينا بأن المشترى يكون بالخيار بين أن يطالب الشفيع بما أنفقه فى البنياء أو الغيراس
 (2 )

أو بمقيدار ميا زاد فيى قيمية العقيار  

. فهنا قد عومل المشترى فى الشفعة معاملة أفضل من الحائز حسن النية فى األحكام العامية  القيمتين أكبر، أى  بسبب البناء أو الغرس

. يضياف  ، فإن هذا يتقاضى ما أنفقه فى البناء أو الغراس أو ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس أى القيمتين أقيل لاللتصاق

إذا كانت المنشآت قد بلغت حدًا مين الجسيامة يرهيق صياحب األرض أن ييؤدى ميا هيو " اللتصاق إلى ذلك أنه فى األحكام العامة فى ا

. فيستطيع إذن صاحب  مدنى ( 1/  519) م " مستحق عنها : كان له أن يطلب تمليك األرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل 

، بيأن يطليب تمليكيه األرض فيى نظيير  مين البنياء أو الغيراس ، أن يتفادى تعيويض الحيائز ، فى األحكام العامة فى االلتصاق األرض

، فال يستطيع الشيفيع أن يتفيادى تعيويض المشيترى عين البنياء أو الغيراس أن يطليب تمليكيه العقيار فيى  . أما فى الشفعة تعويض عادل

. والسبب فى ذلك  مة فى االلتصاق، إذ لم يرد فى الشفعة نص فى هذا المعنى كما ورد هذا النص فى األحكام العا نظير تعويض عادل

، بيدالً  ، فإن األوليى بيه أال يطليب أخيذ العقيار بالشيفعة ، فإن الشفيع إذا أراد أن يتفادى تعويض المشترى عن البناء أو الغراس واضح

ائز أن يطليب نيزع ، يجيوز للحي . بقى أنه فى األحكام العامة فى االلتصاق من أن يأخذه ثم يعيده إلى المشترى فى نظير تعويض عادل

، بيدالً  ، فيصح للمشترى . وهذا أيًضا جائز فى الشفعة مدنى ( 2/  519المنشآت التى استحدثها على أن يعيد األرض إلى أصلها ) م 

، أن يطلب نزع البناء أو الغراس من العقار المشفوع فييه  مدنى 551من أن يتقاضى من الشفيع التعويض المنصوص عليه فى المادة 

أن يعيد العقار إلى أصلهعلى 
 (1 )

  . 

ميدنى  551، تقضى الفقرة الثانية من الميادة  ، عندما يبنى المشترى أو يغرس بعد إعالن الرغبة فى الشفعة وفى الحالة الثانية

إن كيان ليه  ، ينا أنه يصح للشفيع أن يطلب إزالة البناء أو الغراس عليى نفقية المشيترى وإعيادة العقيار إليى أصيله ميع التعيويض كما ر

، فإنيه طبقًيا لهيذه األحكيام يجيوز  . وإلى هنا يتساوى المشترى فى الشفعة مع الحائز سئ النية فى األحكام العامة فيى االلتصياق مقتض

ميدنى ( 2/  515) م " أن يطلب إزالة المنشآت عليى نفقية مين أقامهيا ميع التعيويض إن كيان ليه وجيه " لصاحب األرض 
 (9 )

. ولكين  

. وفيى  الشفيع فى أحكام الشفعة ولصاحب األرض فى األحكام العامة فى االلتصاق أن يطلب اسيتبقاء البنياء أو الغيراس يجوز لكل من

. فالمشيترى فيى  هذا الفرض يعامل المشترى فى الشفعة معاملة أفضل من معاملة الحائز سيئ النيية فيى األحكيام العامية فيى االلتصياق

، أميا الحيائز سيئ النيية فيى األحكيام  ، يتقاضى من الشيفيع ميا أنفقيه فيى البنياء أو الغيراس مدنى 1 / 551، طبقًا ألحكام المادة  الشفعة

، قيمية البنياء أو الغيراس مسيتحق اإلزالية أو  ، إال أقيل القيمتيين ميدنى 2/  515، طبقًا ألحكام المادة  العامة فى االلتصاق فال يتقاضى

بناء أو الغراسدفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن األرض بسبب ال
 (5 )

  . 

 ـ حق الشفيع فى تسلم العقار المشفوع فيه من المشترى ـ  244

. وكيل ميا  ، فإنه بعد األخذ بالشفعة يلتزم بتسيليمه للشيفيع تعبة الهالك ولما كان المشترى قد تسلم العقار المشفوع فيه من البائع

. فالمشيترى يلتيزم بتسيليم  يع يسرى هنا فى تسليم المشترى هذا العقار للشفيعذكرناه من أحكام فى تسليم البائع العقار المشفوع فيه للشف

. ويكيون التسيليم بوضيع العقيار  ، وبالملحقيات التيى تتبعيه ، وبالمقدار الذى  عين له فى العقيد العقار بالحالة التى كان عليها وقت البيع

.  ، ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعية العقيار تحت تصرف الشفيع بحيث يتمكن من حيازته واالنتفاع به دون عائق

، كان للشفيع أن يطالبه بالتعويض عميا أصيابه  ، فإذا تأخر المشترى عن التسليم ويتم التسليم فوًرا بمجرد ثبوت حق الشفيع فى الشفعة

من ضرر بسبب هذا التأخر
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
متيه وقد قضى بأن أتعاب المقاول الذى كلفه المشترى قبل إعالنه بطلب الشفعة تحضير رسوم البيانات عن مصيروفات البنياء الميراد إقا ( 

، ولكن تصيير هيذه الرسيوم والبيانيات ملًكيا للشيفيع ) اسيتئناف  على األرض المشفوع فيها تدخل ضمن المبالغ التى يلزم الشفيع بدفعها

 .  997ص  919فقرة  9. وانظر محمد كامل مرسى  ( 995ص  95م  2511مارس سنة  7مختلط 

 (
1
 .  229انظر آنفًا فقرة  ( 

 (
9
، وليم  ميدنى ( 2/  515، ميعاد سنة من الييوم اليذى يعليم فييه بإقامية المنشيآت ) م  ، ليتقدم بهذا الطلب األرضوقد حدد النص لصاحب  ( 

 .  مدنى ميعادًا للشفيع للتقدم بنفس الطلب 551تحدد المادة 

 (
5
 .  229انظر فى كل ما تقدم آنفًا فقرة  ( 

 (
9
 .  199انظر آنفًا فقرة  ( 
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، إذا هلك هذا العقار بسبب أجنبى قبل أن يسلمه المشيترى للشيفيع شفوع فيهيبقى أن نحدد على من تقع تبعة هالك العقار الم
 (2 

)
. ويبقيى تحميل  ، فهو قد سلم العقار إلى المشترى فارتفعت عنه بهذا التسليم تبعية الهيالك . ال شك فى أن هذه التبعة ال تقع على البائع 

بون إلى أن تبعة هالك العقار قبل أن يسيلمه المشيترى للشيفيع تقيع عليى ، وكثير من الفقهاء يذه التبعة محصوًرا بين المشترى والشفيع

المشترى
 (1 )

، وقيد أصيبح المشيترى هيو  . وحجتهم فى ذلك أن تبعية هيالك المبييع قبيل التسيليم تكيون عليى البيائع ألنيه ملتيزم بالتسيليم 

 .  الملتزم بالتسليم فتقع عليه هو تبعة الهالك

تبعة الهالك إنما تقع على الملتزم بالتسليم إذا كان االلتيزام بالتسيليم متفرًعيا عين االلتيزام بنقيل ولكن يالحظ على هذا الرأى أن 

، فيكون االلتزام بالتسليم ليس فى حقيقته إال التزاًما مكمالً لاللتزام ينقل الملكية إذ ال تخلص الملكيية فعيالً إال بالتسيليم الملكية
 (9 )

. أميا  

، والبائع قد ارتفعت عنه التبعة تسيليم العقيار إليى  ، بل الملتزم بنقلها هو البائع كما قدمنا بنقل الملكية للشفيع هنا فالمشترى ليس ملتزًما

. فعلى أى أساس إذن يبنى تحمل المشترى لتبعة الهيالك قبيل التسيليم؟ فيى رأينيا أن المشيترى ال يتحميل تبعية  المشترى كما سبق القول

. واألصل أن الذى يتحميل تبعية  إذ التزامه بالتسليم هو التزام مستقل وليس متفرًعا عن التزام بنقل الملكية ، الهالك ألنه ملتزم بالتسليم

الهالك فى هذه الحالة هو المالك
 (5 )

، فكيان  ، والمالك هنا هو الشفيع متى سجل سند شفعته ) الحكيم بالشيفعة أو إقيرار المشيترى بهيا ( 

، حيائًزا  ، يعتبير حيائًزا ليه كميا قيدمنا ، قبل تسليمه العقار للشيفيع . ولكن المشترى حمل تبعة الهالكينبغى أن يكون الشفيع هو الذى يت

. وقد بين القيانون فيى نصيوص صيريحة عليى مين تقيع  ، وحائًزا سئ النية بعد هذا اإلعالن حسن النية قبل إعالنه بالرغبة فى الشفعة

ـ إذا كان الحائز حسن النية وانتفيع بالشيئ وفقًيا  2" مدنى على أنه  579فنصت المادة .  ، إذا هلك وهو فى يد الحائز تبعة هالك الشئ

ـ وال يكيون الحيائز  1.  ، فال يكون مسئوالً قبل مين هيو مليزم بيرد الشيئ إلييه عين أى تعيويض بسيبب هيذا االنتفياع لما يحسبه من حقه

وعليى ذليك تكيون  . "مين فائيدة ترتبيت عليى هيذا الهيالك أو التليف ، إال بقدر ما عاد عليه  مسئوالً عما يصيب الشئ من هالك أو تلف

، أى طالميا كيان المشيترى  ، إذا هلك العقار بسبب أجنى هو فى يد المشترى قبيل إعالنيه بالرغبية فيى الشيفعة تبعة الهالك على الشفيع

معتبًرا حائًزا حسن النية
 (9 )

، فإنيه يكيون مسيئوالً عين هيالك الشيئ أو  النيية إذا كان الحائز سيئ" مدنى على أنه  575. وتنص المادة  

وعليى ذليك  . "، إال إذا ثبت أن الشئ كان يهلك أو يتلف وليو كيان باقيًيا فيى ييد مين يسيتحقه  تلفه ولو كان ذلك ناشئًا عن حادث مفاجئ

.  ما يعتبير حيائًزا سيئ النيية، أى عنيد تكون تبعة الهالك على المشيترى إذا هليك العقيار وهيو فيى ييده بعيد إعالنيه بالرغبية فيى الشيفعة

مدنى عند الكالم فى الحيازة وفى عالقية الحيائز بالماليك 575و  579وسنعود إلى بحث المادتين 
 (1 )

، ونقتصير هنيا عليى القيول بيأن  

قبل أن يسلمه ، فى حالة هالك العقار المشفوع فيه بسبب أجنى وهو ال يزال فى يد المشترى  ، فى أرينا هاتين المادتين هما المنطبقتان

للشفيع
 (1 )

  . 

، فإن  ، وكان ذلك قبل إعالن المشترى بالرغبة فى الشفعة وإذا كان الهالك جزئياً أو نقصاً فى قيمة العقار بسبب تلف أصابه

المشترى  . أما إذا وقع الهالك الجزئى أو النقص فى قيمة العقار بعد إعالن التبعة تكون على الشفيع كما هو األمر فى الهالك الكلى

إما أن يطلب فسخ البيع  "، ويجوز للشفيع  ، فإن التبعة تكون على المشترى كما هو األمر أيضاً فى الهالك الكلى بالرغبة فى الشفعة

مدنى (  597 ) م "، وإما أن يبقى البيع بعد إنقاص الثمن  إذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع
 (7 )

  . 

                                                 

 (
2
. كذلك تكون تبعة الهالك الكليى  ، تكون على الشفيع ، كليًا كان الهالك أو جزئيًا ، فغنى عن البيان أن تبعة الهالك عأما بعد تسليمه للشفي ( 

 .  ، إذا كان المشترى قد أعذره قبل الهالك بأن يتسلم العقار أو الجزئى على الشفيع حتى لو لم يتسلم العقار من المشترى

 (
1
ـ منصيور مصيطفى منصيور  995ص  999ـ عبيد المينعم فيرج الصيد فقيرة  59ـ إسماعيل غيانم ص  999فقرة  9محمد كامل مرسى  ( 

 .  911ص  299فقرة 

 (
9
 .  921فقرة  5انظر الوسيط  ( 

 (
5
 .  197ص  921فقرة  5الوسيط  ( 

 (
9
، فإنيه  ، وعلم الشفيع بهذا الهيالك ترى قبل إعالنه بالرغبة فى الشفعة، أنه إذا هلك العقار وهو فى يد المش ، من الناحية العملية ( ويالحظ 

، ويبقيى البييع قائًميا  . لذلك لن يطلب الشفيع الشفعة فيى هيذه الحالية ال يقدم على طلب الشفعة فى عقار قد هلك ويتحمل هو تبعة هالكه

 .  من البائع، ويتحمل المشترى تبعة هالك العقار بعد أن تسلمه  بين البائع والمشترى

 (
1
 .  911ـ فقرة  919( انظر ما يلى فقرة  

 (
1
 ولما كان المشترى قبل إعالنه بالرغبة فى الشفعة يتحمل تبعة الهالك من الناحية العملية  ( 

. على أنه  األحوال ، فهو إذن الذى يتحمل التبعة فى جميع ، ويتحمل هذه التبعية أيضاً بعد إعالنه بالرغبة فى الشفعة كما بينا = كما قدمنا

. وقد تظهر فائدة عملية من التأسيس  ، ال على أنه ملتزم بالتسليم مدنى 575 و 579يحسن تأسيس تحمله للتعبة على المادتين 
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 حق الشفيع فى استرداد ثمار العقار المشفوع فيه من المشترى : - 245

، وعليه  وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع "مدنى تنص على ما يأتى :  597قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة  

 ً ، وقد حل محله  وذكرنا أن استحقاق المشترى.  ". هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغيرة  تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا

، بل يرجع إلى أن المشترى قد أصبح  ، للثمرات وإنماء ال يرجع إلى أن هذه تعتبر من ملحقات المبيع فتسلم إليه مع المبيع الشفيع

، بعد أن حل محل  الشفيع. وقد رتبنا على ذلك أن  ، ويكون عليه تكاليفه مالكاً للمبيع وباعتباره مالكاً يملك ثمر ملكه ونماءه

يد  9 ، وذلك سواء كان العقار ال يزال فى ، ال يتملك ثمار العقار المشفوع فيه إال من وقت أن تنتقل إليه ملكية هذا العقار المشترى

، أو سلم إلى المشترى فأصبح هو الذى يقبض هذه الثمار  البائع وهو الذى يستولى على ثماره
 (2 )

لحق فى . ومتى ثبت للشفيع ا 

، كالضرائب ونفقات حفظ العقار وصيانته  ، فعليه من هذا الوقت أيضاً تكاليفه ثمرات العقار المشفوع فيه من وقت تملكه لهذا العقار

، والغرم بالغنم  ، ألن العقار لم ينتج هذه الثمرات إال بعد هذه التكاليف ونفقات االستغالل ومصروفات تحصيل الثمرة ونحو ذلك
 (1 

)
  . 

، حتى يكون من وقت تملكه لهذا العقار مستحقاً لثماره فيستردها  ويبقى اآلن تحديد متى يعتبر الشفيع مالكاً للعقار المشفوع فيه

. وهنا تظهر األهمية العملية لقضاء محكمة النقض الذى  ، وملتزماً بأن يرد إليه نفقات الحفظ والصيانة وسائر التكاليف من المشترى

، وأن ملكية العقار المشفوع فيه ال تنتقل إلى الشفيع إال من وقت تسجيل هذا الحكم  حكم الشفعة منشئ لحق الشفيعاستقر على أن 
 (9 

)
، إلى أن العين المشفوعة ال تصير إلى  ، فى عهد قانون الشفعة السابق . فقد رأينا أن محكمة النقض ذهبت فى كثير من أحكامها 

، وبال سند فى القانون لدعوى الشفيع بريع العين عن المدة  ، إال بالحكم النهائى القاضى بالشفعة اضى، فى غير حالة التر ملك الشفيع

، ولو كان قد عرض الثمن على المشترى عرضاً حقيقياً وأودعه خزانة المحكمة إثر رفضه  السابقة للحكم
 (5 )

. فعند محكمة النقض  

، وال محل للتفريق  رى وحده عن المدة السابقة لتاريخ الحكم النهائى القاضى بالشفعةأن ثمار العقار المشفوع فيه تكون من حق المشت

بين حالة ما إذا كانت الشفعة قد قضى بها الحكم االستئنافى بعد أن كان قد رفضها الحكم االبتدائى وحالة ما إذا كان قد قضى بها 

لحالتين بالحكم النهائى سواء كان ملغياً أو مؤيداً للحكم االبتدائى ، إذ العبرة فى ا الحكم االبتدائى المؤيد بالحكم االستئنافى
 (9 )

. وقد  

، حتى بعد أن صدر التقنين المدنى الجديد وأوجب على الشفيع إيداع الثمن خزانة  قدمنا أن محكمة النقض لم تعدل عن هذا المبدأ

المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة 
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، وطلب الشفيع الشفعة دون أن  مدنى فى فرضين : ) أ ( إذا أن الهالك قبل إعالن الرغبة فى الشفعة 575 و 579على المادتين 

. ) ب ( إذا كان الهالك بعد إعالن الرغبة  ، وغن كان هذا فرضاً بعيد الحصول ، فيتحمل هو التبعة دون المشترى بالهالكيعلم 

.  ، فإن الشفيع فى هذا الفرض هو الذى يتحمل التبعة دون المشترى فى الشفعة وثبت أن العقار كان يهلك ولو تسلمه الشفيع
 

 (7 )
وإذا تحمل الشفيع تبعة الهالك  - 159 ص - 155 ه فى تحمل البائع لتبعة الهالك الجزئى آنفاً صانظر فى تفصيل ذلك ما قدمنا 

، بعد أن يثبت حقه  ، فإن ال يستطيع الكلى أو الجزئى بعد أخذه بالشفعة فى حالة ما إذا ثبت أن العقار كان يهلك ولو كان قد تسلمه

، أن ينزل عنها  ، بعد القضاء له بالشفعة . وقد قدمنا أنه ال يجوز للشفيع شفعةفى الشفعة أن يتخلص من هذه التبعة بتنازله عن ال

، وذلك ألن الحكم قد خول حقاً للمشترى أو البائع وهو قبض الثمن ) انظر آنفاً  بحجة أن الحكم صدر لمصلحته وأنه متنازل عنه

.  ( 195فقرة 
 

 (2 )
.  197 ص - 911 انظر ص 

 

 (1 )
مدنى يتضمن فقرة ثالثة تجرى على الوجه  551وقد كان المشروع التمهيدى للمادة  - 111 ص - 119 ص 959فقرة  5الوسيط  

. وقد حذفت هذه الفقرة  "، فيلزم دفعه فى كل األحوال للمشترى المشفوع منه  أما ما صرف فى حفظ العقار وصيانته "اآلتى : 

.  ( 2هامش  195 نفاً صفى لجنة المراجعة ألنها تطبيق للقواعد العامة ) انظر آ
 

 (9 )
.  197 ص - 191 ص 197وفقرة  191انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
.  119 ص 299رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  92نقض مدنى  

 

 (9 )
 29مجموعة أحكام النقض  2595أبريل سنة  1 - 992 ص 11رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592فبراير سنة  29نقض مدنى  

.  159 ص 55رقم 
 

 (1 )
مدنى من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خالل ثالثين يوماً من تاريخ إعالن الرغبة فى  1/  551فقضت بأن ما أورده القانون فى المادة  

، وهو ال ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بارتداد ملكية الشفيع إلى  األخذ بالشفعة لم يقصد به تغيير الوضع

.  ، وضماناً لجدية طلبها ، وإنما كان ذلك تمشياً مع اتجاهه فى التضييق من حق الشفعة إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة وقت
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، فهى تذهب إلى أن حق الشفيع ال يستقر وإلى أن الشفيع ال يحل محل  ة النقض فى قضائهاهذا هو ما استقر عليه محكم

. فمن ذلك الوقت فقط يستحق الشفيع ) بعد تسجيل حكم الشفعة ( ثمار العقار المشفوع  المشترى إال عند صدور الحكم النهائى بالشفعة

الشفيع بأن يرد إلى المشترى مصروفات الحفظ والصيانة ونفقات ، ومن ذلك الوقت أيضاً يلتزم  فيه ويرجع بها على المشترى

 .  االستغالل وتحصيل الثمرة ونحو ذلك

، وانتهينا من هذا االستعراض إلى القول بأن  وقد سبق أن استعرضنا الحجج التى استندت إليها محكمة النقض فى قضائها هذا

، وإلى أن حلول الشفيع محل المشترى يكون منذ إبرام البيع  ف ال منشئ، كاش ، على عكس ما تذهب إليه محكمة النقض حكم الشفعة

ال منذ صدور الحكم بالشفعة 
 (2 )

. وقدمنا أن الشفيع مع ذلك ال تنتقل إليه ملكية العقار المشفوع فيه إال إذا سجل الحكم النهائى بالشفعة  

، أو من وقت صدور الحكم  ت البيع على الرأى الذى نقول به، وذلك سواء حل الشفيع محل المشترى من وق أو إقرار المشترى بها

، أو من وقت إعالن الرغبة أو من وقت تسجيل هذا  النهائى بالشفعة أو إقرار المشترى بها على الرأى الذى تقول به محكمة النقض

النهائى بالشفعة أو تسجيل إقرار المشترى . فالملكية فى جميع هذه اآلراء ال تنتقل إال بتسجيل الحكم  اإلعالن عى ما يقول به آخرون

، وهذا بإجماع اآلراء أما فيما  . وتنتقل الملكية من وقت هذا التسجيل بالنسبة إلى الغير ، وهذا هو الذى تفرضه أحكام التسجيل بها

،  ية ال تنتقل أيضاً إال بالتسجيل، فالملك ، والمشترى ليس من الغير بالنسبة إلى الشفيع على الرأى الذى تقول به بين الشفيع والمشترى

، وذلك على خالف ما ذهبت إليه محكمة النقض من أن الملكية ال تنتقل إال  ولكن إذا تم التسجيل فإنها تنتقل فى رأينا من وقت البيع

من وقت التسجيل حتى بالنسبة إلى المشترى 
 (1 )

  . 

 

، بتسجيل الحكم النهائى بالشفعة أو تسجيل إقرار  الشفيع والمشترى، فيما بين  ففى الرأى الذى نقول به تنتقل الملكية إذن

، كما  . فهل يتملك الشفيع الثمار وهى فى يد المشترى من وقت تمام البيع ، ولكن من وقت البيع ال من وقت التسجيل المشترى بها

كان يتملكها لو كانت فى يد البائع كما سبق القول؟ 
 (9 )

،  . ذلك بأن المشترى لمشترى عن موقفه من البائعيختلف موقف الشفيع من ا 

،  ، وهو حائز حسن النية قبل إعالنه بالرغبة فى الشفعة ، يعتبر حائزاً للعاقر منذ أن يتسلمه بعد أن ثبت للشفيع الحق فى الشفعة

، مالكاً للعقار من وقت البيع  المشترى، بالنسبة إلى  . ويعتبر الشفيع ، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك وحائز سيئ النية بعد هذا اإلعالن

مدنى  2/  517. وتنص المادة  ، هو إذن موقف المالك من الحائز ، بالنسبة إلى الثمار . فموقف الشفيع من المشترى كما تقدم القول

سيئ النية مسئوالً  يكون الحائز "مدنى على أن  515. وتنص المادة  "يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية  "على أن 

، غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى إنتاج هذه  من وقت أن يصبح سيئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى قبضها

ذلك ، إذ يكون عند  ، إلى وقت إعالنه بالرغبة فى الشفعة ، فال يلتزم بردها إلى الشفيع . وعلى ذلك يتملك المشترى الثمار "الثمار 

، وهو الذى يتحمل التكاليف إلى ذلك الوقت  حائزاً حسن النية
 (5 )

، يصبح المشترى  . ومن وقت إعالن المشترى بالرغبة فى الشفعة 

،  ، يستردها من المشترى ، ويستطيع هذا أ . وتكون الثمار من ذلك الوقت للمالك أى للشفيع ، فال يتملك الثمار حائزاً سيئ النية

                                                                                                                                                                    

، فال محل للقول باستحقاقه للريع ابتداء من  وطالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها ال يستقر إال بصدور الحم له بالشفعة

من القانون المدنى الجديد على حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه والتزاماته  559النص فى المادة . أما  تاريخ إيداع الثمن

. وهو ال يفيد اعتبار  من قانون الشفعة القديم 29، بل هو مماثل لنص المادة  ، فهو نص لم يستحدث حكماً جديداً  بالنسبة إلى البائع

، إذا اعتباره كذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه  ى فى الرجوع منذ قيام الطلبالشفيع الذى حكم له بطلبه حاالً محل المشتر

، المر الذى يتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم الشفعة منشئ  المحكمة ال يجوز إال على تقدير أثر رجعى لحلوله محل المشترى

 2595مايو سنة  25ائياً بالشفعة ) نقض مدنى ، مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشترى قبيل الحكم نه ال مقرر لحق الشفيع

رقم  7مجموعة أحكام النقض  2591نوفمبر سنة  25وانظر أيضاً نقض مدنى  - 511 ص 19رقم  29مجموعة أحكام النقض 

.  ( 127 ص - 121 وانظر آنفاً ص - 157 ص 27
 

 (2 )
.  192فقرة  - 117انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  195انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
.  197 ص - 191 انظر آنفاً ص 

 

 (5 )
، وال ما أنفقه  وقد قضت محكمة النقض بأن الشفيع غير ملزم بأن يؤدى للمشفوع منه ما دفعه من األموال عن األطيان المشفوع فيها 

المكتب الفنى مجموعة  2591أكتوبر سنة  11عليها من مصاريف استغاللها مدة حيازته هو لها وانتفاعه بها ) نقض مدنى 

.  ( 212رقم  195 عاماً جزء أول ص 19ألحكام النقض فى 
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ً ، من ذ وعليه ، أن يرد للمشترى التكاليف التى سبق بيانها من مصروفات حفظ وصيانة وغيرها من المصروفات وما  لك الوقت أيضا

أنفقه المشترى فى إنتاج هذه الثمار 
 (2 )

  . 

نه . االعتبار األول هو أ ، وينهض به فوق ذلك اعتباران والحل الذى نقول به هو الحل الذى تمليه النصوص والمبادئ العامة

، وله بوجه خاص أن  . فالمشترى قبل إعالنه بطلب الشفعة من حقه أن يتصرف تصرف المالك فى العقار الذى اشتراه الحل المنطقى

، وأن  ، ووجب عليه أن يستعد لهذا الطلب ، فإذا ما أعلن بطلب الشفعة تغير موقفه يقبض ثماره وال يكون مسئوالً عن ردها ألحد

، فيكون عندئذ مستعداً لرد هذه  فيع فى أن يأخذ العقار بالشفعة فيطالبه بالثمار من وقت إعالنه بهذا الطلبيواجه احتمال نجاح الش

، ملزماً بإيداع الثمن خزانة  ، بموجب التقنين الجديد . فقد أصبح الشفيع . واالعتبار الثانى هو هذا الحل هو الحل العادل الثمار

المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة 
 (1 )

، وقد أودع الثمن خزانة المحكمة  . فمن العدل ، أى بعد إعالنه المشترى بطلب الشفعة بأيام قليلة 

، أن يستعيض عن فوائد هذا الثمن باسترداد الثمن من  وحرم نفسه من استغالله بسبب عدم تسلمي المشترى له بالشفعة عن غير حق

 .  من وقت إعالنه بطلب الشفعة، أى  المشترى من وقت أن أصبح هذا حائزاً سيئ النية

 عالقة التشفيع بالغير - 3

 نص قانونى :  - 246

 مدنى على ما يأتى : 551تنص المادة 

ال يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى وال أى بيع صدر من المشترى وال أى  " 

. ويبقى مع ذلك للدائنين  بعد التاريخ الذى سجل فيه إعالن الرغبة فى الشفعة، إذا كان كل ذلك قد تم  حق عينى رتبه أو ترتب ضده

 "المقيدين ما كان لهم من حقوق األولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار 
 (9 )

  . 

 21ويقابل النص فى قانون الشفعة السابق المادة 
 (5 )

  . 

وفى التقنين  - 592 وفى التقنين المدنى الليبى م –دنى السورى ال مقابل ويقابل فى التقنينات المدنية العربية : فى التقنين الم

وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل  - 2255 المدنى العراقى م
 (9 )

  . 

                                                 
 (2 )

، فيملك من  والشفيع يحل محل المشترى فى الصفقة "وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى ما يأتى :  

تولى على ثمار المبيع إلى إعالن الرغبة فهو يتملك الثمار ، إال أنه إذا اس . ويعتبر المشترى كأنه لم يملك أصالً  وقت البيع األول

. ومنذ تعلن الرغبة فى األخذ  ، وما دام قد تملك الثمار فال يتقاضى فائدة على الثمن بالحيازة إذ هو حسن النية إلى هذا الوقت

( 559 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، وتكون للشفيع إذ هو المالك  بالشفعة ال يملك الثمار
 

 (
1
، حتى ال يحرم الشفيع من االنتفاع بالثمن ومن  وهذا ما حمل بعض الفقهاء على القول بأن الثمار تكون للشفيع من وقت إيداع الثمن ( 

منصور  - 991 ص - 999 ص 992عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 51 ص - 5151 ثمار العقار ) إسماعيل غانم ص

. أما سائر الفقهاء الذين يقولون بأن حلول الشفيع محل المشترى يتم وقت صدور الحم  ( 919 ص 295مصطفى منصور فقرة 

شفيق شحاتة فقرة  - 997فقرة  9، فيذهبون إلى أن تكون الثمار للشفيع من وقت صدور هذا الحكم ) محمد كامل مرسى  بالشفعة

 .  ( 572 ص 519عبد المنعم البدراوى فقرة  - 171 ص 111

 (
9
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2951: ورد هذا النص فى المادة  النصتاريخ  ( 

، ثم مجلس  2927. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2912ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 552 ص - 597 ص 1حضيرية ) مجموعة األعمال الت 551الشيوخ تحت رقم 

 (
5
: كل رهن من المشترى وكل حق اختصاص حصل عليه دائنوه وكل بيع وكل حق عينى قبله المشترى  21 مقانون الشفعة السابق  ( 

ويبقى .  ، بعد التاريخ الذى سجل فيه طلب الشفعة طبقاً للمادة الرابعة عشرة اآلتية : ال يسرى على الشفيع أو اكتسبه الغير ضده

. )  مع ذلك ألصحاب الديون الممتازة وللدائنين المرتهنين ما كان لهم من حقوق األولوية فيما آل للمشفوع منه من ثمن ذلك العقار

 .  وأحكام التقنين المدنى الجديد تتفق مع أحكام قانون الشفعة السابق (

 (
9
 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( 

 .  ال مقابل التقنين المدنى السورى

 .  ) مطابق ( 2592 مالتقنين المدنى الليبى 
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، وهنا  ويواجه النص حالة ما إذا ترتبت حقوق عينة على العقار المشفوع فيه من جانب المشترى ومتى تسرى فى حق الشفيع

. وقبل  جب التمييز بين الحقوق العينية التى ترتبت قبل تسجيل إعالن الرغبة فى الشفعة وتلك التى ترتبت بعد تسجيل هذا اإلعالني

، وهنا أيضاً تميز  ذلك نبحث حالة الحقوق العينية التى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانب البائع ومتى تسرى فى حق الشفيع

 .  تبت قبل تسجيل إعالن الرغبة فى الشفعة وتلك التى ترتبت بعد تسجيل هذا اإلعالنبين الحقوق التى تر

( الحقوق العينية التى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانب البائع قبل تسجيل  2وعلى ذلك نبحث المسائل اآلتية : ) 

المشفوع فيه من جانب البائع بعد تسجيل إعالن الرغبة فى  ( الحقوق العينية التى ترتبت على العقار 1. )  إعالن الرغبة فى الشفعة

(  5. )  ( الحقوق العينية التى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانب المشترى قبل تسجيل إعالن الرغبة فى الشفعة 9. )  الشفعة

 .  الرغبة فى الشفعةالحقوق العينية التى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانب المشترى بعد تسجيل إعالن 

 الحقوق العينية التى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانب البائع قبل تسجيل إعالن الرغبة فى الشفعة  - 247

: والحقوق العينية التى يمكن أن يرتبها البائع على العقار المشفوع فيه حقوق متنوعة بتنوع التصرفات التى يجريها البائع فى 

. وقد تكون  ، فيبيع العقار أو يقايض عليه أو يهبه مثالً  بلغ هذه التصرفات هو أن يتصرف البائع فى ملكية العقار نفسها. وأ هذا العقار

. وقد يترتب على العقار من جانب  ، بأن يرتب البائع على العقار حقاً عينياً أصلياً كحق انتفاع أو حق ارتفاق التصرفات دون ذلك

ن يرهنه رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً أو يأخذ على العقار حق اختصاص من قبل دائنى البائع أو يترتب ، كأ البائع حق عينى تبعى

 .  . كل هذه حقوق عينية تترتب على العقار المشفوع فيه من جانب البائع عليه حق امتياز يكفل ديناً فى ذمة البائع

، بشرط أن صاحب هذا الحق يشهر حقه قبل أن يسجل  العقار بالشفعةفإذا ترتب حق منها فإنه يسرى فى حق الشفيع إذا أخذ 

. ذلك  ، وقبل أن يسجل المشترى عقد شرائه ) أو صحيفة دعواه بصحة التعاقد ( الشفيع إعالن الرغبة فى األخذ بالشفعة إلى البائع

، عن البيع  ى سجالت الشهر العقارى، عن طريق البحث ف بأن صاحب الحق العينى الذى ترتب على العقار ال يستطيع أن يكشف

، وال عن طلب  الذى صدر من البائع للمشترى إذ أن المشترى لم يسجل عقد شرائه ) أو لم يسجل صحيفة دعواه بصحة التعاقد (

، قبل أن  ل، بالتسجيل أو بالقيد بحسب األحوا . فإذا شهر صاحب هذا الحق حقه الشفعة إذ أن الشفيع لم سجل إعالن هذا الطلب للبائع

، فإن حقه يكون نافذاً على كل من الشفيع والمشترى  يسجل الشفيع إعالن البائع بطلب الشفعة وقبل أن يسجل المشترى عقد شرائه

 .  طبقاً للقواعد المقررة فى التسجيل

ى األول عقد شرائه وقبل أن ، العقار ثانية وسجل المشترى الثانى قبل أن يسجل المشتر ، بعد البيع األول فإذا باع البائع مثالً 

،  ، فال يستطيع أن يأخذ بالشفعة إال من المشترى الثانى ، فإن البيع الثانى يكون نافذاً فى حق الشفيع يسجل الشفيع إعالن طلب الشفعة

وهبه وسجلت المقايضة  . وإذا قايض البائع على العقار المبيع أو فى مواعيد البيع الثانى وبالثمن الذى ورد فيه وبالشروط التى تم بها

، فال يستطيع هذا أن يأخذ  ، فإن المقايضة أو الهبة تسرى فى حق الشفيع أو الهبة قبل أن يسجل المشترى وقبل أن يسجل الشفيع

رتب  . وإذا ، وال فى المقايضة أو الهبة ألنه ال يجوز األخذ بالشفعة فى أى منهما بالشفعة فى البيع الذى انتقض بالمقايضة أو الهبة

، وسجل صاحب حق االنتفاع أو ساحب حق االرتفاق قبل أن يسجل  البائع مثالً حق انتفاع أو حق ارتفاق على العقار بعد بيعه

، وفى هذه الحالة يرجع  ، فإن الشفيع يأخذ العقار بالشفعة محمالً بحق االنتفاع أو بحق االرتفاق المشترى وقبل أن يسجل الشفيع

، أو ترتب عليه حق اختصاص من  . وإذا رتب البائع على العقار بعد بيعه رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً  البائعبضمان االستحقاق على 

، فإن هذا الحق يسرى  ، وقيد الدائن حقه قبل أن يسجل المشترى وقبل أن يسجل الشفيع قبل دائنيه أو حق امتياز يكفل ديناً فى ذمته

 .  ، ويرجع بضمان االستحقاق على البائع ة مثقالً به، ويأخذ العقار بالشفع على الشفيع

 الحقوق العينية التى ترتبت على العقار المشفوع به من جانب البائع بعد تسجيل إعالن الرغبة فى الشفعة  - 248

ق لم ، ولكن صاحب هذا الح : أما إذا ترتب حق عينى على العقار المشفوع فيه من جانب البائع على الوجه المتقدم ذكره

، فإن هذا الحق ال يكون نافذاً فى  ، أو بعد أن سجل المشترى عقد شرائه يشهره إال بعد أن سجل الشفيع إعالن البائع بطلب الشفعة

 .  حق الشفيع

                                                                                                                                                                    

 .  ) مطابق ( 2255 مالتقنين المدنى العراقى 

 .  ال مقابلقانون الملكية العقارية اللبنانى 
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، ولم يجر تسجيل هذا التصرف قبل تسجيل الشفيع  ، العقار ثانية أو قايض عليه أو وهبة ، بعد البيع األول فإذا باع البائع

، فيأخذ فيه بالشفعة  ، والذى يسرى فى حقه هو البيع األول وحده ، فإن التصرف ال ينفذ فى حق الشفيع إعالن البائع بطلب الشفعة

.  ، طبقاً ألحكام القانون . ويرجع المشترى الثانى أو المقايض أو الموهوب له على البائع بالضمان ويمضى فى إجراءاتها إلى النهاية

، فإن التصرف ال ينفذ فى  ، ولكنه سجل بعد تسجيل المشترى األول تصرف قبل تسجيل إعالن البائع بطلب الشفعةوحتى لو سجل ال

، فإنه ال ينفذ أيضاً فى حق الشفيع الذى  . وما دام ال ينفذ فى حق المشترى األول حق هذا المشترى طبقاً للقواعد المقررة فى التسجيل

 .  ، فيأخذ فيه بالشفعة أيضاً فى هذه الحالة فى حق الشفيع إال البيع األول . وال يسرى حل محل المشترى األول

، ولم يسجل صاحب حق االنتفاع أو صاحب  ، حق انتفاع أو حق ارتفاق على العقار المشفوع فيه ، بعد البيع وإذا رتب البائع

، ويأخذ العقار  ، فإن هذا الحق ال يسرى على الشفيع حق االرتفاق التصرف الصادر له قبل تسجيل الشفيع إعالن البائع بطلب الشفعة

. وكذلك الحكم فيما لو سجل  ، ويرجع صاحب هذا الحق بالضمان على البائع بالشفعة خالياً من حق االنتفاع أ من حق االرتفاق

ذا الحق على ، فال يسرى ه المشترى عقد شرائه قبل تسجيل التصرف الصادر لصاحب حق االنتفاع أو لصاحب حق االرتفاق

 .  ، ومن ثم ال يسرى على الشفيع المشترى

ً  ، بعد بيعه وإذا رتب البائع على العقار ، أو ترتب عليه حق اختصاص من قبل دائنيه أو حق  ، رهناً رسمياً أو رهناً حيازيا

، أو قبل أن يسجل المشترى عقد  ة، ولم يقيد الدائن حقه قبل أن يسجل الشفيع إعالن البائع بطلب الشفع امتياز يكفل ديناً فى ذمته

. وفى هذه الحالة يحتفظ الدائن  ، ويأخذ هذا األخير العقار بالشفعة خالياً من هذا الحق ، فإن هذا الحق ال يسرى على الشفيع شرائه

د صدر من ، ونقيس على ذلك على حالة ما إذا كان التصرف ق بحق األولوية عى ما عسى أن يكون قد آل للبائع من ثمن العقار

مدنى على ما سنرى  551المشترى طبقاً ألحكام المادة 
 (2 )

، فضال عن أنه يوجد نص صريح فى هذا المعنى فى خصوص حق  

الرهن الرسمى 
 (1 )

، وفى خصوص حق االختصاص  
 (9 )

، وفى خصوص حقوق االمتياز  
 (5 )

  . 
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: والمفروض هنا أن الحقوق العينية قد ترتبت على العقار المشفوع فيه على الوجه الذى سبق بسطه 
 (9 )

، من جانب  

،  ترى بطلب الشفعة. فإذا ترتبت هذه الحقوق العينية قبل تسجيل إعالن المش ، ال من جانب البائع كما كان األمر فيما تقدم المشترى

مدنى سالفة الذكر  551فإنها تسرى فى حق الشفيع كما يستفاد بطريق الدليل العكسى من المادة 
 (1 )

  . 

ويتخذ أنصار الرأى القائل بأن حكم الشفعة منشئ لحق الشفيع وبأن المشترى يبقى مالكاً للعقار المشفوع فيه حتى صدور هذا 

. فعندهم أنه ما دامت تصرفات المشترى فى الفرض المتقدم تسرى فى حق  على صحة ما يذهبون إليهالحكم من هذه القاعدة دليالً 

، فليس ذلك إال ألن المشترى يعتبر مالكاً للعقار وقد تصرف فيه فسرى تصرفه فى حق الشفيع  الشفيع
 (1 )

،  . وهذا الدليل ال يستقيم 

لكا للعقار المشفوع فيه إلى وقت صدور حكم الشفعة وفقاً لما يقول به أنصار هذا إذ لو تمسكنا به لنتج عنه أن المشترى وقد بقى ما

، بل أيضاً  ، ليس فحسب التصرفات الصادرة قبل تسجيل إعالنه بطلب الشفعة ، كان ينبغى أن تسرى تصرفاته فى حق الشفيع الرأى

. هذا  مدنى 551، وهذا ما يخالف صريح نص المادة  التصرفات الصادرة بعد تسجيل هذا اإلعالن إذا تمت قبل صدور حكم الشفعة

إلى أنه يمكن فى كثير من اليسر تبرير نفاذ تصرفات المشترى فى حق الشفيع إذا صدرت قبل تسجيل إعالن طلب الشفعة للمشترى 

، يعتبر منذ  أخذ الشفيع بالشفعة، بعد أن ي ، فقد قدمنا أن المشترى بغير التجاء إلى فكرة أن المشترى يبقى مالكاً للعقار المشفوع فيه

                                                 

 (
2
 .  555 ص 151فقرة  1وقارن محمد على عرفة  - 199انظر ما يلى فقرة  ( 

 (
1
مرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذى حل يستوفى الدائنون ال "مدنى :  2991 انظر م ( 

 .  "محل هذا العقار 

 (
9
 .  ". ويسرى على االختصاص ما يسرى على الرهن من أحكام  . . "مدنى :  2959 انظر م ( 

 (
5
تسرر على حقوق االمتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الرسمى بالقدر الذى ال تتعارض فيه مع طبيعة  "مدنى :  2295 انظر م ( 

 .  "هذه الحقوق 

 (
9
 .  151انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 .  151انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
عبد المنعم فرج الصدة  - 572 ص - 579 ص 519عبد المنعم البدراوى فقرة  - 171 ص - 179 ص 111شفيق شحاتة فقرة  ( 

 .  995 ص 291منصور مصطفى منصور فقرة  - 991 ص 915فقرة 
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، وكل من يتعامل معه قبل تسجيل إعالنه بطلب الشفعة  . ويكون بمثابة المالك الظاهر للعقار إبرام البيع حائزاً للعقار المشفوع فيه

 ً ، قبل تسجيل  عقارى. ذلك بأن هذا الغير الذى يتعامل معه ال يستطيع أن يكشف من سجالت الشهر ال يكون حسن النية إذا حسبه مالكا

، فيكون الغير حسن النية إذا تعامل معه على أساس أنه هو المالك وأن ملكيته غير  ، عن أنه مطلوب منه األخذ بالشفعة هذا اإلعالن

تعامله ، فينفذ  ، فى مركز المالك الظاهر الذى يتعامل مع الغير حسن النية ، إلى حين تسجيل اإلعالن . ومن ثم يكون المشترى مهددة

، شأن كل مالك حقيقى عندما يرجع  . ويرجع الشفيع على المشترى بقاعدة اإلثراء بال سبب فى حق المالك الحقيقى وهو هنا الشفيع

، فإن من يتعامل مع المشترى  . فإذا ما سجل إعالن الشفيع للمشترى بطلب الشفعة على المالك الظاهر الذى تسرى تصرفاته فى حقه

، إذ كان يمكنه أن يعرف من تسجيل اإلعالن أنه يتعامل مع مشتر مطلوب منه األخذ بالشفعة  ال يعتبر حسن النينة بعد هذا التسجيل

 .  ، وعلى ذلك ال ينفذ تعامله مع هذا المشترى فى حق المالك الحقيقى أى فى حق الشفيع فملكتيه مهددة بالزوال

، تسرى  ، قبل تسجيل إعالن الشفيع للمشترى بطلب الشفعة المشترىونرى من ذلك أن الحقوق العينية التى تترتب من جانب 

، فإن البيع  . فإذا باع المشترى العقار المشفوع فيه وسجل المشترى من المشترى عقد شرائه قبل تسجيل اإلعالن فى حق الشفيع

، وقد  الثانى بثمنه وفى مواعيده وطبقاً لشروطه ، وال يأخذ الشفيع بالشفعة إال فى البيع الثانى ينفذ فى حق الشفيع وينسخ البيع األول

 ًً ً ، ما دام قد صدر له البيع  ، حتى لو لم يسجل المشترى من المشترى عقد شرائه مدنى 597، طبقاً للمادة  قدمنا أن هذا صحيح أيضا

قبل تسجيل إعالن الرغبة 
 (2 )

وسجلت المقايضة أو الهبة قبل ،  ، على العقار أو وهبه ، بعد الشراء . وكذلك إذا قايض المشترى 

، فال يستطيع األخذ بالشفعة ألن الشفعة ال تجوز ال فى المقايضة وال فى الهبة  ، فإنها تسرى فى حق الشفيع تسجيل الرغبة
 (1 )

  . 

 ، وسجل صاحب حق االنتفاع أو صاحب حق االرتفاق وإذا رتب المشترى حق انتفاع أو حق ارتفاق على العقار المشفوع فيه

،  ، فإن الشفيع يأخذ العقار بالشفعة محمالً بحق االنتفاع أو بحق االرتفاق التصرف الصادر إليه قبل أن يسجل الشفيع إعالن الرغبة

 .  وفى هذا لحالة يرجع على المشترى بعد إعالنه برغبة الشفيع فى األخذ بالشفعة وقبل تسجيل هذا اإلعالن

، أو ترتب عليه حق اختصاص من قبل دائنيه أو  فيه رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً  وإذا رتب المشترى على العقار المشفوع

،  ، فإن هذا الحق يسرى على الشفيع ، وقيد الدائن حقه قبل أن يسجل الشفيع رغبته فى األخذ بالشفعة حق امتياز يكفل ديناً فى ذمته

 .  اإلثراء بال سبب أو بالتعويض ، ويرجع على المشترى بقاعدة ويأخذ العقار بالشفعة مثقالً به

 الحقوق العينية التى ترتبت على العقار المشفوع فيه من جانب المشترى بعد تسجيل إعالن الرغبة فى الشفعة  - 251

مدنى سالفة الذكر  551: وهذا هو الفرض الذى تواجهه مباشرة المادة 
 (9 )

. فهى تقرر أن الحقوق العينية التى تترتب على  

. وقد قدمنا أن السبب فى ذلك أن  ، ال تسرى فى حق الشفيع ، بعد تسجيل إعالن الرغبة المشفوع فيه من جانب المشترى العقار

، فال يعتبر من يتعامل معه حسن النية إذ  ، إال أنه يتعامل فى العقار بعد تسجيل إعالن الرغبة ، ولو أنه يعتبر مالكاً ظاهراً  المشترى

 .  سجالت الشهر العقارى عن حقيقة مركز المشترىكان يمكنه أن يكشف من 

، لم يسر فى حق الشفيع البيع الثانى الصادر إلى  وعلى ذلك إذا باع المشترى العقار المشفوع فيه بعد تسجيل إعالن الرغبة

روض أنه سجل طلب . والمف ، بثمنه وفى مواعديه وطبقاً لشروطه . ويأخذ الشفيع بالشفعة فى البيع األول المشترى من المشترى

، فيمضى فى إجراءات الشفعة إلى غايتها  الشفعة فى هذا البيع
 (5 )

، إذا رأى أن شروط البيع الثانى أيسر أو أن الثمن  وذلك ال يمنعه 

                                                 

 (
2
 .  915 ص - 919 انظر آنفاً ص ( 

 (
1
، فإذا ثبتت الصورية لم تسر التصرفات  ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ولكن يجوز للشفيع أن يطعن فى هذه التصرفات بالصورية ( 

 .  ( 557 ص 929فقرة  9فى حقه ) محمد كامل مرسى 

 (
9
 .  151انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
. وقد قضت محكمة النقض بأن الشفعة فى العقار المبيع على شرط اختيار الغير تخضع ألحكام هذا النوع من  925 انظر آنفاً ص ( 

به الغير ضد المشترى بعد تسجيل إنذار . ولما كان من المقرر أن الشفيع ال يحاج بأى حق اكتس ، تكملها وتحد منها أحكام الشفعة البيع

، وكان إنذار الشفعة قد سجل فى هذه الحالة قبل اإلنذار المعلن للشفيع الذى يثبت به تاريخ االتفاق الحاصل بين المشترى  الشفعة

حقوق على هذا  ، فال يجوز االحتجاج على الشفيع بما يترتب من ، وهو اإلنذار الذى يعتبر إعماالً لحق اختيار الغير والغير

. ويكون الحكم الذى يقضى بعدم جواز االحتجاج على الشفيع بما ترتب على هذا االختيار من حقوق لمن أدخلوا فى الشراء  االختيار

، حكماً قائماً على أساس قانونى صحيح )  وبالتالى عدم سقوط حقه فى الشفعة إلدخالهم فى الدعوى بعد الميعاد المقرر فى القانون

 .  ( 75 ص 59رقم  92المحاماة  2599مارس سنة  5دنى نقض م
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، ويطلبها فى البيع الثانى بثمنه وفى مواعيده وطبقاً لشروطه  ، من أن ينزل عن طلب الشفعة فى البيع األول فيه أقل
 (2 )

وكذلك  . 

، فال تسرى المقايضة أو الهبة فى حق  الحكم فيما إذا قايض المشترى على العقار المشفوع فيه أو وهبه بعد تسجيل إعالن الرغبة

 .  ، ويستمر فى األخذ بالشفعة فى البيع األول الشفيع

، لم يسر هذا الحق  عالن الرغبة، وذلك بعد تسجيل إ وإذا رتب المشترى حق انتفاع أو حق ارتفاق على العقار المشفوع فيه

 .  ، ويأخذ هذا األخير العقار بالشفعة خالياً من حق االنتفاع أو حق االتفاق على الشفيع

، أو ترتب عليه حق اختصاص من قبل دائنيه أو  وإذا رتب المشترى على العقار المشفوع فيه رهناً رسمياً أو رهناً حيازياً 

، ويأخذ هذا األخير العقار  ، لم يسر هذا الحق على الشفيع وكان ذلك بعد تسجيل إعالن الرغبة ، حق امتياز يكلف ديناً فى ذمته

بالمنفعة خالياً منه 
 (1 )

. وفى هذه الحالة يحتفظ الدائن بحق األولوية على ما آل للمشترى من ثمن العقار فيما إذا كان المشترى قد دفع  

إن هذا الدائن الذى قيد حقه بتقدم على دائنى المشترى العاديين فى الثمن الذى يكون فى ذمة ، ف الثمن للبائع ويريد تقاضيه من الشفيع

الشفيع للمشترى أو فى الثمن الذى أودعه الشفيع خزانه المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة 
 (9 )

. وفى ذلك تقول العبارة األخيرة من  

مدنى كما رأينا  551المادة 
 (5 )

 .  "ئنين المقيدين ما كان لهم من حقوق األولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار ويبقى مع ذلك للدا " 

الحيازة  -الفصل الرابع
 (5 )

 

 (Possession ) 

 تمهيد

 تعريف الحيازة وتكييفها القانونى - 251

،  هذا المشروع من 2957، هو نص المادة  : كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصاً يعرف الحيازة 

، أو يستعمل  الحيازة وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه "وكان يجرى على الوجه اآلتى : 

الحيازة هى سيطرة  ". وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الخصوص ما يأتى :  "بالفعل حقاً من الحقوق 

                                                 

 (
2
 .  925 انظر آنفاً ص ( 

 (
1
 .  197 ص 92 م 2595مايو سنة  99استئناف مختلط  ( 

 (
9
 - 179 ص 119ويبنى بعض الفقهاء حق األولوية للدائن المقيد على أساس أن الثمن حل محل العقار حلوالً عينياً ) شفيق شحاتة فقرة  ( 

. ويذهب بعض آخر إلى أن حق األولوية إنما هو تطبيق للقواعد العامة فى حق  ( 959 ص 259منصور مصطفى منصور فقرة 

. وبل يمتد إلى كل مقابل نقدى للشئ محل الحق )  ، إذ أن هذا الحق ال يقتصر على الثمن المتحصل من البيع الجبرى األولوية

 .  ( 52 حسن كيره ص - 52فقرة  - 59الوكيل فى التأمينات فقرة شمس الدين  - 77 ص - 71 إسماعيل غانم ص

، وهو ملزم على كل حال بإيداعه  ، فإنه يجب على الشفيع أن يدفع هو الثمن مباشرة إلى البائع أما إذا كان المشترى لم يدفع الثمن إلى البائع

، ومن ثم ال محل ألن يكون  شفيع مديناً بالثمن للمشترى. وعلى ذلك ال يكون ال لحسابه فى خزانة المحكمة قبل رفع دعوى الشفعة

 ص 151فقرة  1محمد على عرفة  - 999 ص 927فقرة  9لدائنى المشترى المقيدين حق األولوية على الثمن ) محمد كامل مرسى 

 .  ( 511عبد المنعم البدراوى فقرة  - 555

 (
5
 151انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
فى أساس حماية  ghering - 2719الطبعة السابعة سنة  Staedtlerفى الحيازة ) فى القانون الرومانى ( ترجمة  Savignyمراجع :  ( 

 Role de la volonteوفى دور اإلدارة فى الحيازة )  - 2719( سنة  Fondement de la potcetion possessoireالحيازة ) 

dans la possession  ترجمة  - 2752( سنةMeulenaere - Esmiein–  فى نظريات الحيازة فى ألمانيا فى المجلة التاريخية

وفى المجلة االنتقادية سنة  - 2591حيازة المنقول سنة  - 2755فى العناصر المكونة للحيازة سنة  Saleilles - 2711الجديدة سنة 

( واإلحراز أو السيطرة المادة )  Possessionفى التمييز ما بين الحيازة )  Duquesne - 59 ص 2595وسنة  951 ص 2599

detention  2757( فى القانون الرومانى رسالة من باريس سنة - Cornil  2599فى الحيازة سنة - Schwab  فى النظرية

فى دور الحيازة فى القانون الفرنسى الحديث رسالة من بوردو سنة  Ferradou - 2591المادية فى الحيازة رسالة من باريس سنة 

2517 .  
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، كما تجوز حيازة الحقوق  ، فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق االنتفاع وحق االرتفاق وحقوق الرهن المختلفة حقفعلية على شئ أو 

 "الشخصية 
 (2 )

 "ألنها تتضمن تعريفاً تغلب عليه الصبغة الفقهية  ". وقد حذفت هذه المادة فى لجنة مجلس الشيوخ  
 (1 )

  . 

، سواء كان الشخص  مادى ينجم عن أن شخصاً يسيطر سيطرة فعلية على حقويخلص من هذا التعريف أن الحيازة وضع 

. فإن  . والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق هو صاحب الحق أو لم يكن

، فيقال أن  الحديث من القانون الرومانى ، وقد انتقل هذا االختالط إلى القانون ، اختلط الحق بالشئ محل الحق كان حق ملكية

. وتكون السيطرة الفعلية هنا عن طريق أعمال مادية وهى األعمال  الشخص يسيطر سيطرة فعلية على الشئ نفسه محل حق الملكية

يكون حائزاً  . فالشخص ، فيستعمل الشئ ويستغله ويتصرف فيه تصرف المالك التى يقوم بها المالك عادة فى استعماله لحق الملكية

، فيسكنه مثالً أو يؤجره إذا  كان داراً ويزرعه أو  ، متى استعمل بالنسبة إليه حقوق المالك ، أو للشئ محل هذا الحق لحق الملكية

، ويحرزه وينتفع به بحسب ما تقتضيه طبيعته إذا كان سيارة أو  يعطيه لمن يزرعه باإليجار أو بالمزارعة إذا كان أرضاً زراعية

. وذلك كله سواء  ، ويتصرف فيه بالبيع أو الهبة أو الرهن أو غير ذلك من التصرفات التى تجوز للمالك اً أو مأكوالً أو مشروباً كتاب

، أى فى صدد  ، بل فى صدد الحيازة المادية لهذا الحق ، فلسنا فى صدد حق الملكية كان هذا الشخص يملك الشئ حقيقة أو ال يملكه

، كأن كان حق ارتفاق بالمرور أو بالشرب أو بالمجرى  . وإذا لم يكن الحق محل الحيازة حق ملكية تعماالً فعليااستعمال هذا الحق اس

، فيمر الحائز فى أرض الجار أو يأخذ الماء من مروى لجاره لرى أرضه أو يأخذه من ترعة  ، فإن حيازته تكون باستعماله فعالً  مثالً 

، وذلك كله سواء كان قد كسب حق االرتفاق بسبب من أسباب  يصل إلى أرضه لريها عامة ويجعله يجرى فى أرض جاره حتى

، وفى غير حق االرتفاق وحق االنتفاع من الحقوق  . وما يقال فى حق االرتفاق يقال أيضاً فى حق االنتفاع كسبه أو لم يكسبه أصالً 

 .  األخرى

،  . فهى كالشفعة ليست بحق ، بل هى ليست حقاً أصالً  ، ليست بحق عينى أو حق شخصى ، على هذا التعريف والحيازة

، أما الحيازة فتكييفها القانونى أنها واقعة  . وتختلف عن الشفعة فى أن الشفعة واقعة مركبة كما سبق القول ولكنها سبب لكسب الحق

( تحدث آثاراً قانونية  pur fait materielمادية بسيطة ) 
 (9 )

، وقلنا إن  الشخصى فى الحيازة على ما سيجئ. وإذا سايرنا المذهب  

فليس المراد  –قصد التصرف كمالك أو قصد استعمال الحق محل الحيازة  -(  animusهناك عنصراً معنوياً للحيازة هو القصد ) 

بالقصد هنا إرادة كسب الحق محل الحيازة 
 (5 )

صحوبة بقصد استعمال ، بل المراد أن تكون األعمال المادية التى يقوم بها الحائز م 

، وهى أعمال  ، وهذا ال يخرجها عن أن تكون أعماالً مادية محضة . ومؤدى ذلك أن تكون أعمال الحائز أعماالً قصدية حق معين

 . أما إذا قلنا مع المذهب المادى إن القصد ينصب على الحيازة المادية فى ذاتها اختيارية قصد بها صاحبها أن تحدث آثارها القانونية

. ومن ثم تكون  ، فإن هذا يكون أشد داللة على أن القصد ال يخرج أعمال الحائز عن أن تكون أعماالً مادية محضة كما سنرى

، واقعة مادية بسيطة من شأنها أن تنتج آثاراً قانونية  ، فى كل من المذهبية الحيازة
 (9 )

 .  كما سبق القول 

                                                 

 (
2
فى  2199وقد وافقت لجنة المراجعة على هذا النص تحت رقم  - 599 فى الهامش وص 557 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

. وفى لجنة مجلس الشيوخ اعترض رئيس  2919. ووافق عليه مجلس النواب مع تعديل لفظى طفيف تحت رقم  المشروع النهائى

.  ، إذ تناول الحيازة المادية فقط وترك الحيازة بنية التملك ، وينقصه ركن نية التملك ناقصألنه تعريف  "اللجنة على هذا التعريف 

. وجاء فى تقرير اللجنة ما  "، رؤى بعدها حذف النص ألن ذلك أنسب من الوجهة التشريعية  وقد أثار هذا االعتراض مناقشة طويلة

. ووافق مجلس الشيوخ على حذف المادة )  "رأت اللجنة حذف هذه المادة ألنها تتضمن تعريفاً تغلب عليه الصبغة الفقهية  "يأتى 

 .  فى الهامش ( 555 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1
فسه أو بالواسطة سيطرة الحيازة وضع مادى به يسيطر الشخص بن "مدنى عرافى على أن  2259وقد نصت الفقرة األولى من المادة  ( 

 .  "، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق  فعلية على شئ يجوز التعامل فيه

 (
9
 .  1هامش  297 ص 259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
القانونى قد اختلط بواقعة مادية هى الحيازة ، ألمكن القول بأن التصرف  . وحتى لو سلمنا بذلك وإال كانت اإلرادة هنا تصرفاً قانونياً  ( 

، فتدخل فى نطاق  عنصر الواقعة المادية فيها هو المتغلب fait mixte. فتكون الحيازة واقعة مختلطة  المادية أو السيطرة الفعلية

 .  الوقائع المادية

 (
9
 255 ص 99طبعة ثانية فقرة  2انونى الوسيط انظر فى ترتيب مصادر الحقوق العينية وحصرها فى العمل المادى والتصرف الق ( 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 199بودرى وتيسييه فقرة  - 229 ص - 295 ص 211فقرة  1وانظر أوبرى ورو  - 2هامش 

 .  11مارتى ورينو فقرة  - 1هامش  297 ص 259
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 ق :تطور الحيازة لتنطبق على جميع الحقو - 252

، فيحرزه  بدأت الحيازة فى القانون الرومانى سيطرة فعلية يباشرها الحائز على شئ مادى على اعتبار أنه مالك لهذا الشئ 

. ولما كان حق  ، استعماالً لحق الملكية على شئ مادى ، على هذا النحو . فكانت الحيازة إحرازاً مدادياً ويباشر عليه سلطة المالك

، يتصرف فيه  ، فقد كان الورمان يصورون الحيازة على أنها تقع على الشئ المادى ذاته ن يختلط بالشئ المادىالملكية عند الروما

، ال تنطبق إلى على األشياء  . فكانت الحيازة سلطة مادية محضة الحائز تصرف المالك فيستعمله ويستغله ويتصرف فيه ويستهلكه

، بنوع آخر من  ( possessio rei، إلى جانب هذه الحيازة لألشياء المادية )  يعترف ، فأخذ . ثم تطور القانون الرومانى المادية

، أى استعمال حق االرتفاق أو حق االنتفاع على شئ استعماالً فعلياً وسمى هذا  ، هى حيازة حق االرتفاق أو حق االنتفاع الحيازة

 .  ( possessio juris, quasi - possessioالنوع من الحيازة بحيازة الحق أو شبه الحيازة ) 

، وشبه الحيازة وتنطبق على حق االرتفاق وغيره من الحقوق  وبقى هذا التمييز ما بين الحيازة وتنطبق على األشياء المادية

لحيازة وشبه ، وهو يميز بين ا . ونجده قائماً حتى فى آخر عهود هذا القانون عند بوتييه ، قائماً فى القانون الفرنسى القديم العينية

الحيازة 
 (2 )

  . 

، وجعلوا الحيازة وشبه الحيازة شيئاً  ، قضى واضعوه على هذا التمييز وعند وضع التقنين المدنى الفرنسى ) تقنين نابليون (

ن حيازة ، فهى ال تخرج إذن عن أن تكو . ذلك بأن حيازة الشئ المادى ليست إال حيازة حق الملكية على هذا الشئ واحداً هو الحيازة

، فقد تالقت الحيازة وشبه  . ولما كان شبه الحيازة هو حيازة حق عينى آخر غير حق الملكية ، هو حق الملكية لحق من الحقوق

،  . فال محل إذن للتمييز بين الحيازة وشبه الحيازة ، حق الملكية أو حق عينى آخر الحيازة فى أن كال منهما هو حيازة لحق عينى

، وأدخلت فى نطاقها  من التقنين المدنى الفرنسى إذ عرفت الحيازة 1117. وهذا ما فعلته المادة  منهما بالحيازةوتمكن تسمية كل 

الحيازة هى إحراز شئ أو  "، فقالت :  حيازة الشئ المادى أى حيازة حق الملكية وشبه الحيازة أى حيازة الحقوق العينية األخرى

 "نا أو بوساطة شخص آخر يحرزه أو يستعمله بالنيابة عنا ، نحرره أو نستعمله بأنفس استعمال حق
 (1 )

  . 

. فالحيازة فى القانون الفرنسى هى استعمال حق الملكية أو حق من الحقوق  ووقف تطور الحيازة عند هذا الحد فى فرنسا

، كحق االرتفاق أو حق االنتفاع أو حق رهن الحيازة  العينية األخرى
 (9 )

ً ، على شئ معين   ، بما يقتضيه هذا االستعمال  استماالً فعليا

. ويستوى فى ذلك أن  ، وبما يصحب هذه األعمال من قصد إلى استعمال هذا الحق من أعمال تتفق مع طبية الحق العينى المستعمل

قانون الفرنسى على أنه ال . واستقر ال ، فملكية الحق العينى شئ وحيازته شئ آخر يكون الحائز للحق يملك هذا الحق فعالً أو ال يملكه

. فالمستأجر والمستعير  ، إذ ال يخضع للحيازة إال الحقوق العينية كما سبق القول ( الحقوق الشخصية 2، ما يأتى : )  يخضع للحيازة

يكون  ، وال يجوز أن ، وليس له إال حق شخصى قبل المؤجر أو المعير ليس ألى منها حق عينى فى العين المؤجرة أو الشئ المعار

، والحيازة  . وإنما يجوز للمستأجر أو المستعير العين المؤجرة أو الشئ المعار حيازة مادية محضة هذا الحق الشخصى محالً للحيازة

)  "حيازة الحق الشخصى  ". وما يقال عن  الصحيحة هى للمؤجر أو المعير يباشرها باسمه ونيابة عنه المستأجر أو المستعير

possession de la creance فمن يظهر  "الدائن الظاهر  "، وإنما هو تعبير مجازى عن مركز  ( ليس حيازة بالمعنى الصحيح ،

. وذلك ما لم يتجسد  ، ولكن ال تنطبق عليه قواعد الحيازة أمام الناس أنه هو الدائن يكون بمثابة الحائز للحق الشخصى ال الذى يدعيه

( األموال  1. )  ، فعند ذلك يعتبر الحق الشخصى منقوالً مادياً ويخضع للحيازة ات لحاملهاالحق الشخصى فى السند المثبت له كالسند

، فالدولة واألشخاص  . على أن ذلك ليس على إطالقه ، ومن ثم ال تخضع للحيازة ، فهذه ال يصح أن تكون محالً لحق خاص العامة

( فى استعمال  concession، وكذلك من يحصل على ترخيص )  لعامةالمعنوية العامة األخرى تحميها دعاوى الحيازة فى أموالها ا

. ولكن ال تجوز حيازة األموال  ( le concedantالمال العام تحميه دعاوى الحيازة ضد الغير ال ضد الجهة اإلدارية المرخصة ) 

( المجموع من المال )  9. )  تملك بالتقادم، فإن األموال العامة غير قابلة لل العامة بحيث تؤدى هذه الحيازة إلى تملكها بالتقادم

                                                 

 (
2
 .  1 هامش 295 ص 259فقرة  9وبيكار وانظر بالنيول وريبير  - 97فقرة  - 91بوتيه فى الحيازة فقرة  ( 

 (
1
وانظر مشروع التقنين المدنى الفرنسى فى السنة  - 259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 251فقرة  - 259بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 .  ( 29 و 5 م 599 ص Fenet 1، وكان أكثر صراحة فى هذا المعنى )  الثامنة للثورة الفرنسية

 (
9
، فهذه بطبيعتها غير قابلة للحيازة ) انظر بوردى  ن الحقوق العينية حق الرهن الرسمى وحق االختصاص وحقوق االمتيازويستثنى م ( 

 .  ( 551 ص 2219فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  - 1 هامش 219 ص 199وتيسييه فقرة 
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universalite  ( كالتركة والمتجر )fonds de commerce )  ً ، وإن كانت األعيان التى  ، ال يخضع للحيازة باعتباره مجموعا

تكون هذا المجموع تجوز حيازتها كل عين على حدة 
 (2 )

  . 

، متأثرين  . فالتقنين المدنى األلمانى والتقنين المدنى السويسرى الجرمانيةولكن تطور الحيازة لم يقف عند هذا الحد فى البالد 

، مدا الحيازة حتى شملت الحقوق الشخصية دون أن تقتصر  بالنظرية المادة للحيازة وهى النظرية التى قال بها إهرنج على ما سنرى

،  ائزاً لحقه الشخصى قبل المؤجر بالنسبة إلى العين المؤجرة، يعتبر ح ، فى هذين التقنينين . فالمستأجر مثالً  على الحقوق العينية

. وسنرى أن التقنين المدنى المصرى الجديد سار شوطاً بعيداً فى هذا الطريق  وتحميه فى حيازته هذه دعاوى الحيازة
 (1 )

  . 

 ما استحدثه التقنين المدنى الجيد فى موضوع الحيازة  - 253

، وبخاصة فى التقادم  ، بل اقتصر على إيراد بعض آثارها سابق لموضوع الحيازة بوجه عام: ولم يعرض التقنين المدنى ال

، فأفرد  . أما التقنين المدنى الجديد فقد عنى بموضوع الحيازة عناية تامة ، دون أن يورد هذه اآلثار كاملة وفى تملك المنقول بالحيازة

، ومن أهم هذه اآلثار كسب  . ثم بين ما يترتب عليها من اآلثار مستحدثة، وأورد أحكامها العامة فى نصوص  لها مكاناً خاصاً 

، ومن هنا وضعت الحيازة فى مكانها بين أسباب كسب الملكية  الملكية
 (9 )

  . 

 تقسيم الموضوع  - 254

 .  ( والحيازة باعتبارها سبباً لكسب الملكية 1. )  ( الحيازة بوجه عام 2: ونبحث الحيازة فى قسمين : ) 

 الحيازة بوجه عام -الفرع األول

 حماية الحيازة فى ذاتها والعالقة بين الحيازة والملكية : -كسب الحيازة وانتقالها وزوالها  - 255

 .  ، كل ذلك على الوجه الذى رسمه القانون ، وتزول ، وتنتقل من حائز إلى آخر تكسب الحيازة 

. ويرجع ذلك إلى سببين : ) السبب األول ( أن الحائز هو الذى  الحائز غير مالك، ولو كان  ويحمى القانون الحيازة فى ذاتها

، فال يعتدى أحد  ، فيجب العتبارات تتعلق باألمن العام أن تبقى له هذه السيطرة يسيطر سيطرة فعلية على المال الذى يقع فى حيازته

، فالقانون يحمى  ق التى رسمها له القانون السترداد ماله من الحائز. وعلى المالك أن يلجأ إلى الطر عليها ولو كان هو المالك للمال

. وال يجوز للمالك أن ينتزع ماله من الحائز  ، وقد جعل لحماية كل من الحيازة والملكية طرقها الخاصة الحيازة كما يحمى الملكية

ً  ب عليه. بل يج ، ويعكر صفو السالم واألمن العام ، فينتصف لنفسه بنفسه عنوة وقهراً  ، أن  ، إذا لم يرد الحائز إليه ماله طوعا

(  spoliatus ante omnia restituendusيسترده عن طريق القضاء وفقاً لإلجراءات التى رسمها القانون فى ذلك ) 
 (5 )

  ( .

                                                 

 (
2
 199بودرى وتيسييه فقرة  - 217فقرة  1أوبرى ورو  - 221 - 2 - 2525داللوز  2525يناير سنة  11انظر فى ذلك نقض فرنسى  ( 

 .  2521مازو فقرة  - 1119فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 255فقرة  9النيول وريبير وبيكار  - 192فقرة  -

 (
1
 .  111انظر ما يلى فقرة  ( 

 (
9
المشروع متعلقاً بالحيازة من حيث أحكامها العامة ومن حيث ، فى خصوص ما جاء فى  وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ( 

، وضع مادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ  ، من حيث أحكامها العامة والحيازة "، ما يأتى :  اآلثار التى ترتبت عليها

،  سب بأعمال يقوم بها هذا الوضع المادى. وتك . وترد الحيازة على األشياء المادية والحقوق المعنوية على السواء يجوز التعامل فيه

،  . وقد اتخذ المشروع من الحيازة وسيلة إلثبات حق الملكية ، وتمول بنزال السيطرة الفعلية وتنتقل باالتفاق مصحوباً بالتسليم

ى الثانية الحيازة القانونية ، وجعل ف ، جعل فى األول الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين

،  ، من حيث اآلثار التى تترتب عليها . والحيازة . ووضع قواعد عملية للمفاضلة بين المتنازعين على الحيازة قرينة على الملكية

نية واستندت إلى . فإن اقترنت بحسن ال . وتكسب الملكية فعالً بالتقادم الطويل فى العقار والمنقول تصلح قرينة على الملكية كما تقدم

، ثمار العين  ، فى كل الفروض . ويملك الحائز ، وملكية المنقول فى الحال ، فإنها تكسب ملكية العقار بالتقادم القصير سبب صحيح

 .  ( 551 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  "إذا كان حسن النية 

 (
5
 ص 25مارتى ورينو فقرة  - 2525مازو فقرة  - 1115فقرة  2وبوالنجيه بالنيول وريبير  - 195فقرة  - 197بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 .  259 كاربونييه ص - 11
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الملك أن يحوز المالك المال الذى . وأول مزايا  ، يكون هو المالك له ، فى الكثرة الغالبة من األحوال والسبب الثانى ( أن الحائز للمال

، فيحمى الملكية  . لذلك يفرض القانون مبدئياً أن الحائز هو المالك ، وقل أن يوجد مالك ال يحوز ملكه بنفسه أو بوساطة غيره يملكه

عن طريق حماية الحيازة 
 (2 )

. ففى األحوال القليلة  ، ولكنها قرينة إلثبات العكس . ومن أجل ذلك كانت الحيازة قرينة على الملكية 

، بعد أن  ، أباح القانون للمالك ، وتكون الملكية فى يد والحيازة فى يد أخرى التى ال يحوز فيها المالك ماله بنفسه أو بوساطة غيره

،  ية للملكية. فحماية الحيازة فى ذاتها إنما هى حما ، أن ينتزع ماله من يد الحائز بالطرق المرسومة لذلك يقيم الدليل على ملكيته

، فعندئذ يرد المال إلى مالكه  ولكنها حماية موقتة إلى أن يقوم الدليل على أن الحائز ال يملك المال الذى فى حيازته
 (1 )

  . 

، ونجعل المبحث  ، نجعل المبحث األول منهما فى كسب الحيازة وانتقالها وزوالها ونتكلم فى الحيازة بوجه عامة فى مبحثين

 .  حماية الحيازة فى ذاتها والعالقة بين الحيازة والملكيةالثانى فى 

 كسب الحيازة وانتقالها وزوالها -المبحث األول

 الحيازة بحسن نية والحيازة بسوء نية –كسب الحيازة 

 المسائل التى يتناولها المبحث :  - 256

،  . وحتى تكون الحيازة منتجة آلثارها ين، وكسب الحيازة يكون بالجمع ما بين هذين العنصر الحيازة تتكون من عنصرين

، يجب أال تكون  وبخاصة حتى تجوز حمايتها بدعاوى الحيازة وحتى تكون سبباً لكسب الملكية سواء بنفسها أو عن طريق التقادم

 .  ، كانت أبعد مدنى فى آثارها عما لو لم تكن مقترنة بحسن النية . والحيازة إذا اقترنت بحسن النية مشوبة بعيب

 .  ( الحيازة بحسن نية والحيازة بسوء نية 9. )  ( عيوب الحيازة 1. )  ( عنصر الحيازة 2فنبحث إذن المسائل اآلتية : ) 

 عنصر الحيازة - 1

 (Elements de la possession ) 

 العنصر المادة والعنصر المعنوى - 257

، والثانى معنوى  ( corpusو اإلحراز أو السيطرة المادية ) ، أحدهما مادى وه ، تتكون من عنصرين ، كما قدمنا : الحيازة 

(  animusوهو القصد ) 
 (9 )

  . 

 السيطرة المادية –العنصر المادى  -أ 

 كيف تتحقق السيطرة المادية - 258

المادية بنفسه  . وقد يباشر الشخص السيطرة ، وقد تتحقق هذه السيطرة انتقاالً من الغير : قد تتحقق السيطرة المادية ابتداء 

، فإنه  . ثم إذا تحققت السيطرة المادية . وتجوز مباشرة السيطرة المادية على الشيوع ، وقد يباشرها بواسطة الغير وهذا هو األصل

 .  يحجب على الحائز استبقاؤها

 .  ، نستعرضها على التعاقب فهذه جملة من المسائل

                                                 

 (
2
 .  122فقرة  - 129بودرى وتيسييه فقرة  - 7 إهرنج فى أساس حماية الحيازة ص ( 

 (
1
مازو فقرة  - 1115فقرة  2جيه . بالنيول وريبير وبوالن 122فقرة  - 129بودرى وتيسييه فقرة  - 295 ص 211فقرة  1أوبرى ورو  ( 

 .  259 كاربونييه ص - 25مارتى ورينو فقرة  - 2529

 (
9
، عنصران : عنصر مادى هو السيطرة  ، بعد توافر شروطها وللحيازة "وتقو المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  ( 

 .  ( 592 ص 1وعة األعمال التحضيرية ) مجم "، وعنصر معنوى هو نية استعمال حق من الحقوق  المادية

، كذلك ال تقوم على مجرد العنصر المعنوى دون العنصر المادى  وكما أن الحيازة ال تقوم على مجرد العنصر المادى دون العنصر المعنوى

 .  ( 2525مازو فقرة  - 59 - 2 - 2551سيريه  2557ديسمبر سنة  29) نقض فرنسى 
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 كيف تتحقق السيطرة المادية ابتداء - 259

، فهو  ا نواجه الفرض الذى يسيطر فيه الشخص سيطرة مادية على الشئ دون أن تنتقل إليه هذه السيطرة من غيره: هن 

. ويستوى فى ذلك أن يكون الشئ مملوكاً لشخص آخر أو غير مملوك ألحد  يسيطر على الشئ ابتداء
 (2 )

، وأن يكون عقاراً أو  

 .  ون أن يستمد هذه السيطرة من أحد، د ، فالحائز يحرز الشئ ويسيطر عليه منقوالً 

 ً ، ويباشر فيه من األعمال المادية ما  وتتحقق السيطرة المادية فى هذا الفرض بأن يحرز الحائز الشئ فى يده إحرازاً ماديا

ر مثالً فيسيطر ، وسكنها أو أسكن فيها غيره باإليجا ، دخل فيها واستحوذ عليها . فإذا كان الشئ داراً  يباشره المالك عادة فى ملكه

، احتلها وزرعها بنفسه أو بواسطة غيره من مزارع أو مستأجر  . وإذا كان الشئ أرضاً زراعية عليها بواسطة المستأجر كما سيجئ
 (1 )

.  ، وباشر عليه من األعمال المادية ما يباشره المالك عادة ، أحرز المنقول وجعله فى قبضته , إذا كان منقوالً كسيارة أو كتاب

، فالسيطرة المادية  ، كحق انتفاع أو حق ارتفاق ، فإذا كان يستعمل حقاً آخر هذا كله إذا كان الحائز يستعمل حق الملكية على الشئ

،  . فإن كان ارتفاق مرور مثالً أو ارتفاق شرب على هذا الحق تكون باستعماله عن طريق األعمال المادية التى يقتضيها استعماله

، أو بأخذ المياه فعالً من مروى الجار  ادية عليه بالمرور فعالً فى المكان المراد استعمال الحق فيهكانت السيطرة الم
 (9 )

  . 

. فال يكفى مجرد التمكن من  ، من عمل مادى إيجابى يستحوذ به الحائز على الشئ ، فى الفرض الذى نحن بصدده والبد

، قد تحقق  ، وهو السيطرة المادية ذ الفعلى ال يمكن القول بأن العنصر المادى. وقبل االستحوا ، دون االستحواذ فعالً  االستحواذ
 (5 )

  . 

 إحالة  -كيف تتحقق السيطرة المادية انتقاالً من الغير  - 261

، فى أن الشخص ال يسيطر على الشئ ابتداء كما هو األمر فى الفرض  : وهنا نواجه فرضاً يتخلف عن الفرض السابق

. مثل ذلك أن يبيع شخص  نتقل إليه السيطرة من شخص آخر كان هو الذى له السيطرة المادية على الشئ ثم نقلها إليه، بل ت السابق

. ففى هذا المثل كانت السيطرة المادية على الشئ للبائع  ، ويسلم الشئ المبيع إلى المشترى عقاراً أو منقوالً فى حيازته لشخص آخر

، كما اشترط  . وال يشترط فى هذا الفرض ، ثم نقل هذه السيطرة إلى المشترى بتسليمه المبيع له الكسواء كان مالكاً للشئ أو غير م

، فإنه يكفى لنقل  . فإذا كان المبيع داراً  ، بل يكفى مجرد التمكن من االستحواذ ، االستحواذ الفعلى على الشئ فى الفرض السابق

، فتنقل السيطرة المادية للمشترى بمجرد وضع الدار تحت  مفاتيحها وسند الملكية السيطرة المادية على الدار للمشترى أن تسلم له

تصرفه وتمكنه من تسلمها دون حاجة إلى أن يتسلمها بالفعل 
 (9 )

  ً ، فإن السيطرة المادية على المبيع  . وإذا كان المبيع جواهر أو حليا

، فيتمكن بذلك من االستحواذ عليها دون  تحتوى على الجواهر أو الحلى تنتقل إلى المشترى بتسليمه مفتاح الصندوق أو الخزانة التى

 .  حاجة إلى االستحواذ عليها بالفعل

  

، فتحيل هنا إلى ما سنذكره هناك  وسنبحث هذه المسألة فى تفصيل أوفى عند الكالم فى انتقال الحيازة
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  ، فيكسب الحائز ملكية الشئ فوراً عن هذا الطريق ( occupation، كانت حيازته استيالء )  ألحدفإن كان غير مملوك  ( 

 (
1
رقم  19المحاماة  2595يناير سنة  7ولكن مجرد أخذ أتربة أو سباخ من األرض مرة أو أكثر ال يكفى لتحقق الحيازة ) استئناف مصر  ( 

. وكذلك ال يكفى لتحقق مجرد دفع الضرائب المستحقة  ( 951 ص 11 م 2529يونيه سنة  7استئناف مختلط  - 519 ص 211

 .  ( 291 ص 5 م 2751يناير سنة  11على العقار ) استئناف مختلط 

 (
9
 .  295 ص 2519بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
5
 .  127بودرى وتيسييه فقرة  - 192ترولون فقرة  ( 

 (
9
ت أن األرض المتنازع عليها أرض فضاء وليست من األراضى التى لم يسبق الملك فيها وقض قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الثاب ( 

، مع عدم  ، فيكفى فى ثبوت وضع اليد عليها القيام ، بل هى من األراضى التى تلقيت الحيازة فيها بالتخلية من مالكها المتعاقبين ألحد

. وإذن فالحكم الذى ال يكتفى فى ثبوت وضع اليد عليها بهذه  ستحقة عليها، بإنشاء حدود لها والمرور فيها ودفع األموال الم التنازع

مايو سنة  22، يكون حكماً مخطئاً فى تكييف وضع اليد ويتعين نقضه ) نقض مدنى  ، بل يشترط تسويرها على األقل الظاهرة

 .  ( 995 ص 271رقم  1مجموعة عمر  2595

 (
1
 .  وما بعدها 151انظر ما يلى فقرة  ( 
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 السيطرة المادية بواسطة الغير  - 261

 مدنى على ما يأتى : 592تنص المادة نص قانونى :  -

، وكان متصالً به اتصاالً يلزمه االئتمار بأوامره فيما  ، متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز تصح الحيازة بالوساطة " - 2

 .  "يتعلق بهذه الحيازة 

ة سابقة افترض أن هذا االستمرار ، فإن كانت استمراراً لحياز وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه " - 1

 "هو لسحاب البادئ بها 
 (2 )

  . 

، أى أنه يستعمل بنفسه استعماالً فعلياً على  ويخلص من هذا النص أن األصل فى الحائز أن يباشر السيطرة المادية بنفسه

ع مع ذلك أن يباشر هذه السيطرة المادية . ولكن يق ، سواء كان حق ملكية أو كان حقاً آخر الوجه الذى قدمناه الحق الخاضع لحيازته

، ويأتمر بأوامره فيما يتعلق بهذه  ، فيباشرها باسمه وسيط يكون متصالً به اتصال التابع بالمتبوع ( corpore aliensبالوساطة ) 

بيانه وال ينوب عنه فيه . ويجتمع عند الحائز فى هذه الحالة عنصرا الحيازة : العنصر المعنوى وهو القصد وسيأتى  السيطرة المادية

، وتنتج الحيازة آثارها  . ومن ثم يبقى الحائز األصلى هو الحائز ، والعنصر المادى وهو السيطرة المادية ويباشرها بالوساطة أحد

ً  ، وليس لديه إال السيطرة المادية . أما الوسيط فى السيطرة المادية فليس بحائز القانونية فى شخصه ال يباشرها  ، وهذه السيطرة أيضا

 .  باسمه وإنما يباشرها باسم الحائز األصلى

. من ذلك أن يباشر الحائز السيطرة المادية بواسطة خدمة وأتباعه  واألمثلة على مباشرة السيطرة المادية بالواسطة كثيرة

، فتدخل  أثناء تأدية أعمالهم ، فهؤالء يستولون عادة على منقوالت يحصلون عليها باسم مخدومهم أو متبوعهم فى وعماله ومستخدميه

،  . ويبقى عنده العنصر المعنوى للحيازة فى حيازة المخدوم أو المتبوع ويباشر هذا السيطرة المادية على المنقوالت بواسطة أتباعه

                                                 

 (
2
تقوم الحيازة حتى لو باشرها باسم  - 2 "من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2592: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص ( 

.  ، وكان منه بمكان التابع بحيث يكون ملزماً أن يمتثل ألوامره فيما يتعلق بالشئ أو الحق الذى ترد عليه الحيازة الحائز شخص آخر

. وفى لجنة المراجعة عدلت  "، وأنه إذا استمر فى حيازته يبقى حائزاً لنفسه  شك يفترض أن الشخص قد حاز لنفسهوعند ال - 1

، متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز وكان متصالً به  كما تصح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة - 2 "المادة على النحو اآلتى : 

وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يجوز  - 1.  ا يتعلق بالشئ أو الحق الواردة عليه الحيازةاتصاالً يلزمه االئتمار بأوامره فيم

. وأصبح رقهما فى المشروع النهائى  "، فإن كانت استمرار الحيازة سابقة افترض أن هذا االستمرار هو لحساب البادئ بها  لنفسه

،  فى لجنة مجلس الشيوخ دارت مناقشة طويلة فى ورود الحيازة على الشئ. و 2919. ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  2911

، ورأى قال بالحذف ألن الحيازة  . فرأى ذهب إلى وجوب بقاء هذه الحيازة ألن الحيازة قد ترد على الشئ دون الحق وانقسمت اآلراء

شريعات األجنبية تستعمل عبارة حيازة على الشئ ، وإذا كانت الت فى كل صورها تكون على الحق سواء كان حق انتفاع أو حق ملكية

. وورد فى تقرير لجنة  . وقد لقى الرأى القائل بالحذف موافقة أغلبية اللجنة فألنها تجارى الرأى العام الذى يصرف الحيازة إلى الشئ

واستعيض عنها بعبارة تصح الحيازة .  حذفت من الفقرة األولى عبارة : كما تضح الحيازة مباشرة تصح بالواسطة "مجلس الشيوخ : 

، ألنها أدق فى اإلعراب  . واستعيض عنها بعبارة : بهذه الحيازة . وحذف عبارة : بالشئ أو بالحق الواردة عليه الحيازة بالواسطة

تعلق بالشئ أو الحق ، ال فيما ي ، فالمراد هو أن يأتمر الوسيط بأوامر الحائز باألصالة فيما يتعلق بهذه الحيازة عن المقصود بالنص

.  592، وصار رقمه  . وأصبح النص بعد هذه التعديالت مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد "الذى ترد عليه الحيازة 

 .  ( 591 ص - 599 ص 1ووافق مجلس الشيوخ عليه كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  دنى السابقوال مقابل للنص فى التقنين الم

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 529 مالتقنين المدنى السورى 

 .  ) مطابق ( 599 مالتقنين المدنى الليبى 

 .  ال مقابل ) ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة (التقنين المدنى العراقى 

 .  ولكن الحكم يتفق مع القواعد العامة ( ال مقابل )قانون الملكية العقارية اللبنانى 
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. فيكون عنده  عليها، حتى قبل أن يعلم باستيالئهم  ويكفى أن يكون قصداً عاماً فى حيازة ما يستولى عليه األتباع من المنقوالت باسمه

، والعنصر المادى بالواسطة وهو السيطرة المادية  العنصر المعنى مباشرة وهو القصد
 (2 )

  . 

، ما دام  ، إذا حصل وكيل عنه على حيازة شئ اشتراه له مثالً فى حدود الوكالة ويباشر الحائز السيطرة المادية بالواسطة

، فإنه  . وما لم يعلن الوكيل أنه اشترى الشئ لنفسه وحازه لحسابه فيما يتعلق بحيازة الشئالوكيل يعمل باسم الموكل ويأتمر بأوامره 

، بل قبل أن  . ويدخل الشئ فى حيازة الموكل حتى قبل أن يعلم هذا أن الكيل قد حازه يعتبر قد اشتراه لموكله وحازه لحساب الموكل

يعلم أن الوكيل قد اشتراه 
 (1 )

، فإن الشئ ال يدخل فى حيازة الموكل أو حيازة  عن حدود الوكالة أو كان فضوليا . أما إذا خرج الوكيل 

رب العمل إال فى الوقت الذى يعلم فيه أن الوكيل أو الفضولى قد حاز الشئ ويقر فيه هذا العمل 
 (9 )

  . 

، فيباشر باسمه السيطرة المادية  زاً ، إذا كان قاصراً أو محجوراً عليه وكان ممي كذلك يباشر الحائز السيطرة المادية بالواسطة

الولى أو الوصى أو القيم 
 (5 )

  . 

، إذا كان شخصاً معنوياً فيباشر باسمه السيطرة المادية المديرون أو األشخاص  ويباشر الحائز السيطرة المادية بالواسطة

الذين يفوضون فى ذلك 
 (9 )

، ال  المادية على الطرق العامة الداخلة فى حيازتها. وقد قضى بأن المجالس المحلية تباشر السيطرة  

، بل أيضاً بوساطة الناس الذين يغدون ويروحون فى هذه الطرق والذين يستعملونها وفقاً لما أعدت له  بوساطة ممثليها فحسب
 (1 )

  . 

كون متصالً به اتصال مدنى سالف الذكر مقصور على الوسيط الذى يباشر الحيازة باسم الحائز وي 592هذا ونص المادة 

. أما إذا كان الوسيط يتمتع بشئ من  ، كما هو األمر فى األمثلة التى قدمناها التابع بالمتبوع فيأتمر بأوامره فيما يتعلق بهذه الحيازة

حائز  ، بل هو مدنى 592، فإنه ال يعتبر وسيطاً بالمعنى الوارد فى المادة  ، كصاحب حق االنتفاع أو المستأجر حرية التصرف

. فهو يحوز حق الملكية  ( فيما يتعلق بحق الملكية وحائز أصيل فيما يتعلق بحقه هو possesseur a titre precaireعرض ) 

. وستعود إلى هذه المسألة  ، ويحوز لحساب نفسه حق االنتفاع العينى أو حق المستأجر الشخصى لحساب صاحب الرقبة أو المؤجر

فيما يأتى 
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
ويدخل ضمن األتباع سائق السيارة فهو يحوز السيارة حيازة مادية لحساب متبوعه ويحوز  - 275 ص 111بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 .  ، وكذلك ناظر الزراعية ويحوز صاحب األرض بواسطته األرض الزراعية صاحب السيارة سيارته بواسطة السائق
 (1 )

، ويبدأ من هذا الوقت سريان التقادم لصالح الموكل )  ويترتب على ذلك أن الموكل يعتبر حائزاً للشئ من وقت حيازة الوكيل له 

( 275 ص - 279 ص 111بودرى وتيسييه فقرة 
 

 (9 )
.  279 ص - 271 ص 111بودرى وتيسييه فقرة  

 

 (5 )
. وأما  لى القاصر أن يتمسك بوضع يد القاصر المدة الطويلة ألجل كسب الملكيةوقد قضت محكمة استئناف مصر بأنه يجوز للولى ع 

مدنى ) قديم ( بأن يكون واضع اليد ظاهراً بنفسه وأن القاصر ال يمكنه أن يظهر باالنتفاع باألطيان  11تسمك الخصم بقول المادة 

، فمردود بأن  تى تخوله معرفة الصالح ألمواله من الضار بهاإلدارة حركتها ألنه هو نفسه محتاج للعناية بسبب أنه فاقد األهلية ال

رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  11ولى أمر هذا القاصر أو وصيه هو الذى يقوم بوضع اليد نيابة عنه ) استئناف مصر 

.  ( 591 ص 211
 

 (9 )
.  ( 991) بودرى وتيسييه فقرة وال يجوز لهؤالء أن يكسبوا بالتقادم لمصلحتهم ملكية أموال الشخص المعنوى  

 

 (1 )
بالنيول وريبير  - 215 - 2 - 2527سيريه  2525يناير سنة  19 - 152 - 2 - 59داللوز  2759يناير سنة  21نقض فرنسى  

.  255فقرة  9وبيكار 
 

 (1 )
، وهذا نصها :  من التقنين المدنى لأللمانى 799مدنى سالفة الذكر فهى مقتبسة من المادة  592أما المادة  - 119انظر ما يلى فقرة  

، بسب بالوظيفة التى يؤديها فى نمول المخدوم أو فى صناعة  إذا باشر شخص السيطرة المادية على شئ لحساب غيره "

، فالمتبوع وحده هو  مماثل يلزمه أن يأتمر باألوامر التى يتلقاها من المتبوع فى شأن هذا الشئ، أو بسبب أى مركز آخر  المتبوع

، فجعل الحائز لحساب غيره فى ا؟ألصل  . وقد تشبع التقنين األلمانى فى هذا النص بالنظرية المادية للحيازة "الذى يعتبر حائزاً 

دم والعمال واألتباع وغيرهم ممن يأتمرون بأمر المخدوم أو المتبوع فجعل ، ثم استثنى من ذلك حيازة الخ حائزاً حيازة صحيحة

 111عند المخدوم أو المتبوع ) انظر ما يلى فقرة  possession، وجعل الحيازة الصحيحة  detentionحيازتهم مجر إحرازاً 

.  ( 119وفقرة  111وفقرة 
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ة المادية بواسطة الغير والسيطر
 (2 )

، فإذا وجدت السيطرة المادية عند شخص افترض أنه يباشرها لحساب نفسه  ال تفترض 

. وعلى من يدعى أنه هو الذى يوجد عنده  ، فيكون هو الحائز إذ يجتمع عنده إلى جانب العنصر المادى المعنوى ال لحساب غيره

، أن يثبت ذلك  المادية إنما يباشرها نيابة عنه ، وأن الذى يباشر السيطرة العنصر المعنوى
 (1 )

. وإذا ما ثبت أن شخصاً يباشر  

، ويفترض فيه أنه مستمر فى مباشرة السيطرة المادية  ، فإنه يبقى مباشراً لها بهذه الصفة السيطرة المادية بالوساطة عن غيره

، وذلك ما لم تتغير صفته إما  ذى تقوم عليه مباشرته للسيطرة المادية. فال يستطيع أن يغير بنفسه لنفسه األصل ال بالوساطة عن غيره

بفعل الغير وإما بفعل منه يدل فى وضوح على أنه أصبح يباشر السيطرة المادية لحساب نفسه 
 (9 )

. وفى هذا تقول الفقرة الثانية من  

، فإن كانت استمراراً لحيازة سابقة افترض  وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز لنفسه "مدنى كما رأينا :  592المادة 

والقاعدة أن من عنده  ". وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  "أن هذا االستمرار هو لحساب البادئ بها 

 "، أو أنه أصبح يحوز لغيره  سه إلى أن يقوم الدليل على أنه حائز لغيره، ويبقى حائزاً لنف الحيازة يفترض أنه حائز لنفسه
 (5 )

  . 

 السيطرة المادية على الشيوع :  - 262

 ً ، يجرى على الوجه اآلتى :  من هذا المشروع 2591، هو المادة  كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد يتضمن نصا

، جاز لكل منهم أن يقوم باألعمال التى تترتب على حيازة الشئ  ، أو حازوا جميعاً حقاً واحداً  ئعاً إذا حاز شخصان أو أكثر شيئاً شا "

. وجاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع  "أو الحق على أال يحول ذلك دون قيام سائر الشركاء بما يجوز لهم من تلك األعمال 

، فقد يحوز شخصان أو أكثر أرضاً على  عة تكون الحيازة أيضاً شائعةكما تكون الملكية شائ "التمهيدى فى خصوص هذا النص : 

، بشرط أال يحول ذلك دون قيام شركائه بهذه  . ويجوز لكل شخص من الحائزين على الشيوع أن يقوم بأعمال الحيازة الشيوع

 "تجنباً للتفضيالت  ". ولكن هذا النص حذف فى لجنة المراجعة  "األعمال 
 (9 )

  . 

. والحائز على الشيوع يكون عنده  ، فحذفه ال يمنع من العمل به قد حذف إذن ألنه تطبيق تفصيلى للقواعد العامةفالنص 

، وفى  ، ولكنه فى العنصر المعنوى يقصد استعمال الحق شائعاً مع غيره ال خالصاً لنفسه العنصران المعنوى والمادى للحيازة

، بشرط أال يحول قيامه بهذه  . فيقوم باألعمال المادية للحيازة ة مع غيره ال خالصة لنفسهالعنصر المادى يباشر السيطرة المادية شائ

،  . مثل ذلك دار يحوزها شخص على الشيوع مع شخص آخر األعمال دون أن يقوم الحائزون على الشيوع معه هم أيضاً بها

 ً ً  فيسكنان الدار معا قسمة مهايأة مكاتبة فيستقل كل منها بسكنى طابق إذا كانت الدار ، وقد يقتسمانها فيما بينهما  ، ويؤجرانها معا

 .  ، أو قسمة مهايأة زمانية فينتفع كل منهما بالدار مدة معينة على التعاقب تشتمل على طابقين

ى . فال تحمى حيازة كل شخص بدعاو والحيازة على الشيوع على هذا النحو ال تنتج من اآلثار إال ما يتفق مع هذا الشيوخ

، فكما تحمى حيازة أحد الشريكين تحمى أيضاً حيازة اآلخر على اعتبار أن حيازة كل  الحيازة إال على أساس أنها حيازة على الشيوع

، فيملك نصفه مثالً أو ثلثه شائعاً إذا توافرت شروط التقادم  . كذلك ال يكسب أحد الشريكين الحق بالتقادم إال شائعاً  منهما شائعة
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

، يكون عند الحائز  ، بخالف العنصر المادى أى السيطرة المادية نوى للحيازة( أن العنصر المع 115وسنرى فيما يلى ) انظر فقرة  

، فيجوز أن  ، كالطفل غير المميز والمجنون . وذلك ما لم يكن الشخص عديم التمييز ، وال يباشره عنه غيره بالواسطة أصال

، أى عن طريق الولى أو الوصى أو القيم )  يكسب الحيازة فى عنصريها المعنوى والمادى عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية

.  مدنى ( 599 انظر م
 

 (1 )
.  219 ص 251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (9 )
.  ( 111مدنى : انظر ما يلى فقرة  511 ) م interversion du titreوهذا ما يسمى بتغير صفة الحيازة  

 

 (5 )
.  599 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9 )
.  فى الهامش 595 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (1 )
، فهو يمتلك فى  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان أحد الشركاء فى الشيوع واضعاً يده على جزء معين تسهيالً لطريق االنتفاع 

اآلخرين على أساس التبادل فى  ، ويكون انتفاعه بالباقى مستمداً من حقوق شركائه هذا الجزء ما يتناسب مع نصيبه فى المجموع

إن لم  –. بل كل ماله  . وليس من حق أحد الشركاء أن ينتزع منه األرض بحجة أنه معادل له فى الحقوق فى األرض المنفعة

ا . فإذ أن يطلب قسمة األرض أو يرجع على واضع اليد بما يقابل االنتفاع –يعامل هذه المعاملة بالذات أو إذا أراد العدول عنها 

، فهذا الشريكن فى بيل حماية يده الفعلية على  كان الحكم قد أثبت أن وضع اليد بشروطه القانونية كان ألحد الشركاء على الشيوع

، والمشترى وشأنه فى اتخاذ ما يراه  ، أن يرفع دعوى وضع اليد ضد المتعرض العقار من تعرض المشترى من أحد شركائه
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، إذا كان هذا العمل يدل في وضوع على أنه أصبح يحوز  ذا ال يمنع أحد الشريكين من أن يغير بعمل منه صفة الشيوعوه

، ويكسب الحق كله خالصا  . وعند ذلك تحمي حيازته بدعاوى الحيازة على أنها حيازة خالصة له شائعة الحق كله خالصا لنفسه

بالتقادم إذا توافرت شروطه 
(2)

   . 

.  ، كل منهم يحوز الحق شائعاً مع سائر شركائه ، حيازة يشترك فيها شخصان أو أكثر ، كما رأينا ازة فى الشيوع هىوالحي

، أو على أساس أن كال منهما يحوز جزءاً  ومن ثم ال يجوز أن يحوز شخصان شيئاً واحداً إال على أساس أنهما يحوزانه على الشيوع

أن كال منهما يحوز حقاً على الشئ غير الحق الذى يحوزه اآلخر فيحوز أحدهما مثالً حق  ، أو على أساس مفرزاً من هذا الشئ

، ألن حيازة أحدهما للشئ كله خالصاً له  . أما أن يحوز كل منهما الشئ كله خالصاً لنفسه فهذا ال يجوز االنتفاع واآلخر حق الرقبة

. أما  ، أصبح هو الحائز وحده لألرض غتصب شخص من المالك أرضه. فإذا ا تمنع من حيازة اآلخر لنفسه الشئ على هذا النحو

، مع استبقائه لحق الملكية حتى يكسبه الحائز هو أيضاً بالتقادم  المالك فقد تجرد من الحيازة
 (1 )

. وال يجود إال استثناء واحد من هذه  

                                                                                                                                                                    

. وقضت أيضاً بأن  ( 19 ص 92رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  19نقض مدنى كفيالً بالمحافظة على حقوقه ) 

، من حيث إن كليهما يصح أن يكون محالً ألن يحوزه حائزه على وجه  الحصة الشائعة فى عقار كالنصيب المفرز فيه

، أما حائز  برئية من المخالطة . وال فارق بين االثنين إال من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده التخصيص واالنفراد

العيب فيما ينشأ عنها ، وإنما  . والمخالطة ليست عيباً فى ذاتها الحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد غيره من المشتاعين

 ، كما إذا . فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل منهم فى ممارسته لحيازته عند حد حصته مراعياً حصة غيرن من غموض وإبهام

، جاز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا فى حيازته  اغتصب اثنان فأكثر عقاراً وحازوه شائعاً بينهم جاعلين لكل منهم حصة فيه

، اما إذا كان  . هذا إذا لم يكن المالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاصبيه المادية أو ناب في هذه الحيازة بعضهم عن بعض

، فضال  ، فالفرض ان اجتماع يده مع يد الغير يؤدى الى مخالطة من شأنها ان تجعل يد هذا الغير غامضة رللمالك يد على العقا

، إذا كان  . لكن هذا الفرض ينتفى كما تنتقى مظنة التسامح من جانب المالك عن إمكان حمل سكوت المالك على محمل التسامح

ئعة في عقاره استقرت على مناهصة حق المالك ومناقضته على نحو ال الغير الذي زحمه في ملكه قد استطاع ان يحوز حصة شا

، وعندئذ تكون الحيازة صالحة ألن تكون أساساً لتملك الحصة الشائعة المحوزة  التسامح يترك محال لشبهة الغموض أو مظنة

الحيازة في عنصرها . وقضت أخيراً بأن  ( 51ص  51رقم  9مجموعة عمر  2551أكتوبر سنة  29بالتقادم ) نقض مدني 

، وهي في عنصرها المعنوي تستلزم نية اكتساب حق على  المادي تقتضي السيطرة الفعلية على الشيء الذي يجوز التعامل فيه

. ولما كانت الملكية الشائعة ال تنصب إال على حصة شائعة في أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند  هذا الشيء

، أن تكون محال ألن يحوزها شخص على وجه  ، على ما جرى به قضاء محكمة النقض هذه الحصة يصح ، فإن حصول القسمة

 .  ( 991ص  51رقم  27مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  1التخصيص واإلنفراد بنية امتالكها ) نقض مدني 

ص  1م  2759أبريل سنة  5استئناف مختلط  – 291ص  52رقم  1مجموعة عمر  2591مارس سنة  22وأنظر أيضاً نقض مدني 

 – 119ص  9م  2759ابريل سنة  29 – 19ص  9م  2751ديسمبر سنة  19 – 952ص  9م  2752مايو سنة  19 – 199

.  195ص  1م  2759ابريل سنة  9
 

، فو في ذلك كأي  وا معهوقد قضت محكمة النقض بأنه ليس في القانون ما يحرم على الوارث أن يتملك بالتقادم نصيب من ورث  (2)

، وهي الظهور والهدوء واالستمرار ونية  شخص أجنبي عن التركة يتملك متى استوفى وضع يده الشرائط الواردة في القانون

، وال ش|أن لمحكمة النقض معه إذا هو قد أقام  . والبحث في تحقق هذه الشرائط متروك لقاضي الدعوى لتعلقه بالموضوع التملك

عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2559أكتوبر سنة  15لك على ما يكفي لتبريره ) نقض مدني قضاءه في ذ

. وقضت محكمة استئناف مصر بأن الشريك ال يمكنه أن يكسب بوضع اليد ملكية العين من غير أن يكون  ( 91رقم  599أول ص 

، فإذا تبين أن الشريك تجاوز حدود حقه واستغل العين  شريكاً أو مالكاً مستقال واضحاً من تصرفاته ما إذا كانت صادرة منه بصفته

، كانفراد بالتصرف وجحوده حق شريكه بأي عمل من شأنه أن يقطع بنيته في التملك على صورة واضحة  باعتباره مالكاً لها بمفرده

ابريل سنة  29في طبيعة وضع يده ) استئناف مصر  ، فإنه يتملك العين ال محالة النقطاع كل شك non equivoqueغير مبهمة 

مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض  2591نوفمبر سنة  19وانظر أيضاً نقض مدني  –(  577ص  995رقم  5المحاماة  2515

نوفمبر  25 – 195ص  171رقم  29المحاماة  2595ديسمبر سنة  99استئناف مصر  – 91رقم  599عاماً جزء أول ص  19في 

 .  119ص  999رقم  19المحاماة  2595سنة 
  (1 )

.  191بودرى وتيسييه فقرة  
 



 

 

 

 

2377 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

فى الوقت ذاته لمن فقد الحيازة أن يطلب فى ، ويجوز  ، هو أن يغتصب شخص الحيازة من شخص آخر فيصبح هو الحائز القاعدة

. ففى هذه الحالة يعتبر كل من الحائز الفعلى والحائز  مدنى ( 597 خالل السنة التالية لفقدها ردها إليه بدعوى استرداد الحيازة ) م

،  فحيازته هى الحيازة الفعلية الواقعة. أما الحائز الفعلى  ، دون أن يكونا حائزين على الشيوع الذى فقد الحيازة حائزاً لنفس الشئ

 وأما من فقد الحيازة فحيازته تتمثل فى إمكان استرداد الحيازة التى فقدها فى خالل السنة فإذا ما استردها اعتبر كأنه لم يفقدها أبداً 
 (2 

)
  . 

 استبقاء السيطرة المادية : - 263

. فيستبقى  ، فإنها تبقى ما دامت لم تنقطع الشئ أو منقوالً  ، عقاراً كان ومتى تحقق السيطرة المادية لشخص على شئ 

. ويستبقيها على العقار ما دام محتفظاً بالعنصر  ، ما دام فى قبضة يديه ولم يخرج من حوزته الشخص السيطرة المادية على المنقول

، ويكفى استبقاء عنصر القصد  قصر، تطول أو ت ، حتى لو انقطع عن استعمال العقار فترات معينة المعنوى أى بعنصر القصد

، فإنه  ( فما دام الشخص متمكنا من حيازة الشئ والسيطرة عليه سيطرة مادية animo retinetur poasessicالستبقاء الحيازة ) 

(  sol animoيستبقى العنصر المادى ما دام محتفظاً بالعنصر المعنوى أى بعنصر القصد ) 
 (1 )

انقطع عن . فإذا كان الشئ داراً و 

، ما دام يبقى متمكناً من العودة إلى سنى  ، فإنه يبقى مع ذلك محتفظاً بعنصر السيطرة المادية على الدار أو على األرض زراعتها

، كأن استولى شخص آخر على  . وال تزول السيطرة المادية إال إذا أصبح الشخص غير متمكن من ذلك الدار أو إلى زراعة األرض

، أو إال إذا ترك الحائز الدار أو األرض ففقد بذلك عنصر  ومضى على فقد الشخص األول لحيازته أكثر من سنة الدار أو األرض

، وانقطاعه عن زراعة األرض سنوات  . فانقطاع الشخص عن سكنى الدار مدة ولو طالت مع تمكنه من العودة إلى سكانها القصد

( فال تنتج أثرها من حيث كسب  discontinuiteيشوب الحيازة بعيب التقطع )  ، قد ولو تعددت مع تمكنه من العودة إلى زراعتها

، عنصر السيطرة المادية  ، بل يبقى محتفظاً بعنصريها ، ولكنه ال يجعل الشخص يفقد الحيازة فى ذاتها الملكية بالتقادم كما سيجئ

 يضيعه إال إذا كان االنقطاع قد دام مدة طويلة بحيث ، وعنصر القصد الذى ال الذى استبقاه بتمكنه من العودة إلى هذه السيطرة

يستخلص من ذلك أن الشخص قد فقد هذا العنصر 
 (9 )

  . 

، ما دام  ، فإنها تبقى حتى لو تجرد الوسيط عن الحيازة أو مات أو أصبح عديم التمييز وإذا بوشرت السيطرة المادية بالواسطة

أجنبى لم يستول على هذه السيطرة المادية 
 (5 )

  . 

ً  وقد يتوقف العنصران لعارض طارئ ، ومع ذلك  ، كأن يفقد الحائز التمييز فيفقد عنصر الصد وعنصر السيطرة المادية معا

، ناب عنه فى خالل وقت معقول فى استبقاء  ، من ولى أو وصى أو قيم تستمر الحيازة باقية ال تنقطع ما دام النائب قانوناً عن الحائز

بقى من فقد التمييز كال العنصرين بالوساطة ، فيست العنصرين
 (9 )

  . 

 القصد –العنصر المعنوى  -ب 

 كيف يتحقق عنصر القصد : - 264

، بأن يقوم  ، فى النظرية التقليدية وهى النظرية الشخصية ( animus، وهو عنصر القصد )  يتحقق العنصر المعنوى 

،  . وإلى جانب هذه النظرية الشخصية التى يمثلها سافينى لحق الذى يريد حيازتهالحائز باألعمال المادية للحيازة بقصد استعمال ا

. وال يعتبر  . وقد وقف التقنين المدنى المصرى الجديد موقفاً معيناً من هاتينا لنظريتين توجد النظرية المادية التى يمثلها إهرنج

                                                 
 (2 )

.  215 ص 191بودرى وتيسييه فقرة  
 

 (1 )
بالنيول وريبير وبيكار  - 219 - 2599داللوز  2599يناير سنة  22 - 11 - 2555داللوز  2557ديسبمر سنة  29نقض فرنسى  

.  291فقرة  9
 

 (9 )
بودرى وتيسييه  - 555 - 2 - 2592داللوز  2592يناير سنة  5 - 151 - 2 - 59داللوز  2751نوفمبر سنة  99نقض فرنسى  

، أى باالحتفاظ بعنصر القصد ومجرد التمكن من العودة إلى السيطرة  واستبقاء السيطرة المادية على هذا النحو - 117فقرة 

.  ( 192ضوع ) بودرى وتيسييه فقرة ، مسألة واقع يقدرها قاضى المو المادية
 

 (5 )
.  199بودرى وتيسييه فقرة  

 

 (9 )
.  115بودرى وتيسييه فقرة  
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، فال تقوم الحيازة على هذه األعمال النعدام العنصر  ر القصداستعمال الرخصة من المباحات وال أعمال التسامح منطوية على عنص

ً  المعنوى ، فال ينوب عنه غيره فيه إال إذا كان الحائز عديم التمييز وال يعتبر  . وعنصر القصد يجب أن يوجد عند الحائز شخصيا

، ما لم تتغير صفة الحيازة  يره( وهو الحائز لحساب غ possesseur precaireعنصر القصد متوافراً عند الحائز العرضى ) 

 .  العارضة فينقلب الحائز العرض إلى حائز لحساب نفسه

 .  هذه هى المسائل التى نبحثها فى خصوص العنصر المعنوى

 النظرية الشخصية فى عنصر القصد  - 265

الفرنسى والتقنينات الالتينية األخرى ، وهى النظرية التى يأخذ بها التقنين المدنى  : هذه هى النظرية التقليدية فى الحيازة

، وإلى أنه ال تكفى لتحقق الحيازة السيطرة المادية  ، وتذهب إلى أن للحيازة عنصراً معنوياً إلى جانب العنصر المادى المتفرعة عنه

 (corpus وهى العنصر المادى )  بل يجب إلى جانب هذا العنصر المادى توافر عنصر معنوى وهو عنصر القصد ، (animus )  .

. فإذا كان الحق هو  ، أن يكون الحائز قاصداً أن يستعمل الحق لحساب نفسه ، فى هذه النظرية الشخصية والمقصود بعنصر القصد

. وجب أن يتوافر عند الحائز قصد استعمال حق  . . وهو يختلط كما قدمنا بالشئ ذاته طبقاً للتقاليد الرومانية الموروثة –حق الملكية 

. وإذا كان  ، يستعمله ويستغله ويستهلكه كما يفعل المالك ، فيتصرف فى الشئ تصرف المالك ( animus dominiكية لحسابه ) المل

، وجب أن يتصرف الحائز كما لو كان هو صاحب الحق وقد توافرت عنده نية استعماله لحساب  الحق هو حق ارتفاق أو حق انتفاع

، سواء كان حق ملكية أو  ( animus rem sibi habendiفى أن يستعمل الحق لحساب نفسه ) . فالقصد إذن هو نية الحائز  نفسه

، إذ هو ال يستعمل الشئ  ، ال يتوافر عنده عنصر القصد ، كالمستأجر والمستعير والمودع عنده . فالحائز لحساب غيره حقاً آخر

 .  ، بل يستعمله لحساب المؤجر أو المعير أو المودع لحساب نفسه

،  ، بل كان يحمى الحيازة حيث تكون حمايتها نافعة ولم يكن القانون الرومانى يتطلب توافر عنصر القصد بالمعنى المتقدم

دون حاجة إلى توافر هذا العنصر 
 (2 )

  . 

. بل  صراحة، وقد أشار إليه فقهاء هذا القانون  أما القانون الفرنسى القديم فقد كان يشترط توافر عنصر القصد لقيام الحيازة

 animus rem sibiوعبارة  animus domini، فذكر عبارة  ، استعمل التعبير الدال على ذلك Dunod، وهو  إن أحدهم

habendi وقد ذكر  ، ولم يكن سافينى هو أول من استعمل هذه التعبيرات .Domat  قبل ذلك أن الحيازة الحقيقية هى إحراز

، فإنه ال يكون  ، كالمستأجر وصاحب حق االنتفاع ، فذا أحرز شخص شيئاً لحساب غيره لهالشخص الشئ على أساس أنه هو المالك 

، أما الحائز فهو هذا الغير الذى عنده قصد التصرف كمالك والذى يحرز الشئ بوساطة المستأجر أو صاحب  عنده إال مجرد اإلحراز

حق االنتفاع 
 (1 )

( وبين جرد  prosseion naturelleلخلط بين الحيازة الطبيعية ) فى هذا المعنى إنه ال يجوز ا Pothier. وقال  

.  الغير كما هو شأن المستأجر والمودع عنده والمستعير $ 799$ ( الشخص لضئ لحساب غيره وباسم هذا  detentionإحراز ) 

، ألنهم ال  ( mera custodia)  فإحراز هؤالء األشخاص للشئ المؤجر لهم أو المودع عندهم أو المعار إياهم ليس إال مجرد إحراز

، ويحرز الشئ  . والمؤجر أو المودع أو المعير هو الحائز ، بل لحساب من أجر الشئ أو أودعه أو أعاره يحرزون الشئ لحسابهم

عن طريقهم وبوساطتهم 
 (9 )

  . 

، ويتبين ذلك من  ى الفرنسىوانتقل وجوب توافر عنصر القصد فى الحيازة من القانون الفرنسى القديم إلى التقنين المدن

الرجوع إلى المذكرة اإليضاحية لهذا التقنين 
 (5 )

، وهو عنصر  . وأصبح اآلن مقرراً فى القانون الفرنسى أن العنصر المعنوى 

، البد من توافره لقيام الحيازة  القصد
 (9 )

هذه النية لم تقم ، فإذا انعدمت  . فال بد أن يكون عند الحائز نية استعمال الحق لحساب نفسه 

                                                 
 (2 )

.  9 ص 2755كيك فى المجلة التاريخية الجديدة للقانون الفرنسى والقوانين األجنبية سنة  - 112 ص 195 جيرار ص 
 

 (1 )
.  دوماً فى القوانين المدنية الكتاب الثالث الباب السابع 

 

 (9 )
.  بوتييه فى الحيازة 

 

 (5 )
.  912 وص 997 ص Lorre 21انظر  

 

 (9 )
، بل يكفى أن يتوافر قصد عام إلى حيازة األشياء التى اتخذت  وليس من الضرورى أن يتوافر عنصر القصد بالنسبة إلى شئ بالذات 

، حتى قبل أن يعلم أن هذه المراسالت  . فيعتبر الشخص حائزاً للمراسالت التى أودعت فى صندوق بريده لحيازتهاتدابير خاصة 

 ص 1119فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 219 ص 251فقرة  9قد أودعت فى صندوق البريد ) بالنيول وريبير وبيكا 

525 )  .
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،  . ونادى بها سافينى حتى أنها عرفت باسمه ، فقد سميت هذه النظرية بالنظرية الشخصية . ولما كانت النية تتعلق بالشخص الحيازة

، وهو الذى يقبل مجرد السيطرة المادية إلى حيازة صحيحة تنتج  فعنده أن عنصر القصد هذا هو العنصر الجوهرى فى الحيازة

، وليس لديه إال  ( animus dominiأما من يحرز الشئ لحساب الغير فال يتوافر عنده عنصر قصد الحيازة لحساب نفسه )  . آثارها

(  animus detinendiنية اإلحراز لحساب الغير ) 
 (2 )

  . 

 النظرية المادية فى عنصر القصد : - 266

 theorie، النظرية الشخصية )  ( فى القصد theorie objective، بما سماه النظرية المادية )  وقد عارض إهرنج 

subjective فعند إهرنج  ( التى عرفت باسم سافينى فيما قدمناه .
 (1 )

ليس عنصر القصد عنصراً مستقالً عن عنصر السيطرة  

وإذا كانت هناك إرادة أو ،  . فالسيطرة المادية هى الحيازة بذاتها ، بل إن هذا العنصر الثانى يتضمن ضرورة العنصر األول المادية

، إذ أن هذه  ، فليست هذه اإلرادة أو القصد إال فى اإلعمال المادية التى يقوم بها الحائز لتحقيق سيطرته نية أو قصد فى الحيازة

يده من ، والسجين ال يحوز ما يق . فالنائم ال يحوز ما يلقى فى يده فى أثناء نومه األعمال يجب أن تكون أعماالً إرادية قصدية

، واألعمال المادية التى يقوم بها تكون أعماالً غير  . وكذلك عديم التمييز ال يستطيع حيازة شئ بنفسه ألنه ال إرادة له األغالل

، فينوب عنه الولى أو الوصى أو القيم فى األعمال اإلرادية التى تتحقق بها الحيازة وكل من  . وهو ال يحوز إال بوساطة الغير إرادية

، سوا كان يحوز الشئ لحساب نفسه أو لحساب  يسيطر على شئ سيطرة مادية عن طريق أعمال إرادية قصدية يكون حائزاً له

. وال يمنع من أن يكون حائزاً أنه ال  ، ألنه يسيطر على الشئ سيطرة مادية وينتفع به . فالمستأجر أو المستعير يعتبر حائزاً  الغير

، إذ أن إهرنج ال يشترط فى الحيازة عنصر القصد بالمعنى المفهوم فى النظرية  لمؤجر أو المعيريحوز لحساب نفسه بل لحساب ا

، أما عنصر القصد فى النظرية  . وقد رأينا أن عنصر القصد فى النظرية الشخصية معناه أن يحوز الشخص لحساب نفسه الشخصية

، سواء كان الشخص  يطر بها الشخص على الشئ أعماالً إرادية قصديةالمادية فمعناه كما قدمنا أن تكون األعمال المادية التى يس

يحوز لحساب نفسه أو لحساب غيره 
 (9 )

، فلم يكن هذا القانون يشترط فى  ويقول إهرنج إن هذا كان هو الحكم فى القانون الرومانى 

غيره كالحائز لحساب نفسه كل منهما يعتبر ، وكان الحائز لحساب  الحيازة عنصر القصد بالمعنى الذى تقول به النظرية الشخصية

، فالسيطرة المادية عنده هى  ( pessession( والحيازة )  detenion. ولم يكن القانون الرمانى يميز بين السيطرة المادية )  حائزاً 

نافعة . وكان القانون الرومانى يحمى الحيازة بهذا المعنى حيث تكون حمايتها  الحيازة ولو كانت لحساب الغير
 (5 )

، فتارة يحمى  

، وتارة ال يحميه إذا كان فى حيازته مجرد تابع ال يصدر إال  الحائز لحساب الغير إذا كان يتمتع فى حيازته بشئ من حرية التصرف

لى أن الذى ، إ ، تبعاً لذلك . ويذهب إهرنج عن رأى متبوعه وطبقاً للتعليمات التى يتلقاها منه كما هو شأن الخادم والعامل والرسول

( ليس هو وجود قصد الحائز فى أن يحوز لحساب نفسه كما تقول  detention( عن مجرد اإلحراز )  possessionيميز الحيازة ) 

، وقد يحوز الشخص لحساب غيره ومع ذلك يعتبر حائزاً  ، فإن وجود هذا القصد ليس ضرورياً لقيام الحيازة النظرية الشخصية

، فيكون  قد يحرز الشخص شيئاً ويكون فى إحرازه إياه مجرد أداة فى يد الغير يحوز الشئ باسمه ولحسابه . ولكن بالمعنى الصحيح

.  ( causa detentionis( فتقلب إلى مجرد إحراز )  causa possessioneهذا العنصر عامالً سلبياً يستبعد الحيازة الصحيحة ) 

، فقد وجب عليه أن يعتبر الحيازة قائمة لمجرد قيام مظهر  لذى يستبعد الحيازةأما حيث ال يكشف القاضى عن هذا العامل السلبى ا

، ومن ثم سمى إهرنج نظريته بالنظرية  ، وتكون هذه السيطرة المادية هى الحيازة ذاتها خارجى محسوس من السيطرة المادية

 .  المادية

                                                 
 (2 )

.  211 ص - 212 ص 251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  
 

 (1 )
وفى الحيازة نظرية مبسطة فى متنازل جميع الناس ) أعمال  -(  Meulenaereانظر إهرنج فى دور اإلرادة فى الحيازة ) ترجمة  

وما  19 وما بعداه وص 99 فى الحيازة ص Cornilوما بعدها ) انظر أيضاً  129 ص 1جزء  Meulenaereمختارة ترجمة 

.  بعدها
 

 (9 )
، ولكن ذلك ال يمنع فى  وقد يختار تشريع معين أن يحمى حيازة الشخص لسحاب نفسه دون أن يحمى حيازة الشخص لحساب غيره 

، وتكون حيازة الشخص لحساب غيره حيازة صحيحة ولكنها حيازة ال  نظر إهرنج من أن الحيازة تتحقق فى كل من الغرضين

.  مكررة أوالً ( 255يحميها القانون ) بودرى وتيسييه فقرة 
 

 (5 )
.  119انظر آنفاً فقرة  
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، حيث ال تحميه النظرية  لحساب غيره بدعاوى الحيازةولعل أهم نتيجة عملية للنظرية المادية هى جواز حماية الحائز 

،  ، إذ المستأجر ال يحوز لحساب نفسه بل لحساب المؤجر . وأهم تطبيق لهذه النتيجة العملية هو حماية حيازة المستأجر الشخصية

، أما النظرية المادية فتحميه بجميع دعاوى الحيازة  ومن ثم ال تحميه النظرية الشخصية
 (2 )

  . 

 موقف التقنين المدنى المصرى الجديد من النظريتين الشخصية والمادية : - 267

، نقف قليالً لنتعرف ما  اآلن وقد استعرضنا النظريتين الشخصية والمادية فى العنصر المعنوى للحيازة وهو عنصر القصد 

هو موقف التقنين المدنى المصرى الجديد من هاتين النظريتين 
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

. ففى التقنين المدنى  ، بل هى قد أخذت بها فى نصوص صريحة وقد تأثرت التقنينات الجرمانية بالنظرية المادية للحيازة تأثراً بعيداً  

، فكل من له هذه السيطرة  ى ألمانى (مدن 795 على الشئ ) م Pouvoir de faitاأللمانى تعرف الحيازة بأنها السيطرة الفعلية 

، حتى لو كان حائزاً لحساب غيره كصاحب حق االنتفاع والدائن المرتهن رهن حيازة والمستأجر والمودع  الفعلية يكون حائزاً 

إذا حاز شخص شيئاً بصفته صاحب حق انتفاع أو دائناً مرتهناً رهن حيازة  "من هذا التقنين على أنه  717. ثم تنص المادة  عنده

، أو حاز بأية صفة مماثلة أخرى تجعل له الحق أو تلزمه نحو الغير بأن يحوزه حيازة  أو مزارعاً لها أو مستأجراً أو مودعاً عنده

، الحيازة )  ، كما تميز النظرية المادية لمدنى األلمانى. ويميز التقنين ا "، فإن هذا الغير يعتبر هو أيضاً حائزاً للشئ  موقتة

posesion  ( عن مجرد اإلحراز )detention ) فقد يحوز الشخص شيئاً ويكون فى إحرازه إياه مجرد أداة فى يد الغير .  ،

، كما  نين فى هذا المعنىمن هذا التق 799. وتنص المادة  فيكون ذلك عامالً سلبياً يستبعد الحيازة الصحيحة فتكون مجرد إحراز

، بسبب الوظيفة  إذا باشر شخص السيطرة المادية على شئ لحساب غيره "فى الهامش ( على أنه  112رأينا ) انظر آنفاً فقرة 

، أو بسبب أى مركز آخر مماثل يلزمه أن يأتمر باألوامر التى يتلقاها من  التى يؤديها فى منزل المخدوم أو صناعة المتبوع

.  . وأخذ التقنين المدنى السويسرى هو أيضاً بالنظرية المادية "، فالمتبوع وحده هو الذى يعتبر حائزاً  فى شأن هذا الشئ المتبوع

 "منه على أنه  519. ونص فى المادة  "من له السيطرة الفعلية على الشئ تكون له حيازته  "منه على أن  525فنص فى المادة 

.  "، فكل من االثنين يكون حائزاً للشئ  ليوليه عليه حق ارتفاق أو حق رهن حياة أو حقاً شخصياً ،  إذا سلم الحائز الشئ للغير

إن الذى يعنى المشروع هو الحيازة فى ذاتها مجردة عن  "وجاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى للتقنين السويسرى : 

. وما زاد على ذلك ال يعنى المشروع ونية الحائز  لتى أوجدت الحيازةأية صفة أخرى غير تلك التى تستمد من الواقعة المادية ا

 وص 155 المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى ص -: التقنين المدنى السويسرى  Huber)  "مسألة تخرج عن نطاق القانون 

األمر األول ( أن التقنين السويسرى ( ويختلف التقنين المدنى السويسرى عن التقنين المدنى األلمانى فى أمرين هامين : )  259

. )  ، فترد الحيازة على الحق الشخصى ورودها على الحق العينى يقرر فى نصوص صريحة جواز حيازة الحقوق الشخصية

، بين حيازة الشخص لحساب نفسه كحيازة المستأجر  ، كما فرق التقنين األلمانى واألمر الثانى ( أن التقنين السويسرى ال يفرق

، الحيازة األولى حيازة صحيحة )  ، كما اعتبر التقنين األلمانى . وال يعتبر ازة التابع لحساب متبوعه كحيازة الخدم واألتباعوحي

posession  ( والحيازة األخرى مجرد إحراز )detention )  بل كل من الحيازتين فى نظر التقنين السويسرى حيازة .

على الشئ فهذه السيطرة تكون حيازة جديرة بأن تحميها دعاوى الحيازة ) بالنيول ، وما دامت هناك سيطرة مادية  صحيحة

 (, 219 ص - 215 ص 251فقرة  9وريبير وبيكار 

انظر فى الدفاع عن النظرية الشخصية فى وجه النظرية المادية وفى وجوب استبقاء عنصر القصد فى الحيازة : بودرى وتيسييه فقرة 

، تنطوى على كثير من  ، وإن كانت تفضل فى مجموعها النظرية الشخصية ر فى أن النظرية الماديةوانظ -مكررة سادساً  255

، وفى أنه يجب على كل حال توسيع النظرية الشخصية حتى تتسنى حماية الحائز لحساب غيره بدعاوى  الصعوبات فى التطبيق

.  211 ص - 219 ص 251فقرة  9الحيازة : بالنيول وريبير وبيكار 
 

( 1 )
، بالنظرية الشخصية ) انظر  ، كالتقنين المدنى السابق والذى يذهب إليه جمهور الفقهاء فى مصر هو أن التقنين المدنى الجديد قد أخذ 

 ص - 292 إسماعيل غانم ص - 991 ص - 555 ص 571عبد المنعم البدراوى فقرة  - 219 ص 15فقرة  1محمد على عرفة 

رمزى سيف الوجيز فى المرافعات  - 79 حسن كيرة ص - 915 ص - 911 ص 211 منصور مصطفى منصور فقرة - 291

أحمد مسلم فى أصول المرافعات  - 225فقرة  2599أحمد أبو الوفا فى المرافعات طبعة  - 291وفقرة  295فقرة  2591طبعة 

، فيحتمى  ذ بالنظرية المادية للحيازة. وهناك من يذهب إلى أن التقنين المدنى الجديد قد أخ ( 991فقرة  - 991فقرة  2595طبعة 

الحائز لحساب غيره بدعاوى الحيازة كما يحتمى بها الحائز لحساب نفسه ) عبد المنعم الشرقاوى فى المرافعات المدنية والتجارية 
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، ولكنه وسعها بأن استعار من  أن المشروع التمهيدى للتقنين المدنى الجديد قد أخذ مبدئياً بالنظرية الشخصيةال شك فى 

. ورتب على هذه النتيجة  النظرية المادية أهم نتائجها وهى امتداد الحيازة إلى الحقوق الشخصية وعدم اقتصارها على الحقوق العينية

، وحمى حيازته هذه بجميع دعاوى الحيازة  تأجر حائزاً لحقه الشخصى، وهو اعتبار المس أهم تطبيق عملى
 (2 )

. وللتدليل على ما  

 ذكرناه نقدم ما يأتى :

ً  -أوالً  الحيازة وضع  "، يعرف الحيازة على الوجه اآلتى :  منه 2957، هو المادة  كان المشروع التمهيدى يتضمن نصا

. وبالرجوع إلى المذكرة  "، أو يستعمل بالفعل حقاً من الحقوق  جوز التعامل فيهمادى به يسيطر الشخص سيطرة فعلية على شئ ي

اإليضاحية للمشروع التمهيدى 
 (1 )

، وهما مادتان  من التقنين المدنى السويسرى 519 و 525نجد أن هذا النص مقتبس من المادتين  

متأثران إلى حد بعيد جداً بالنظرية المادية 
 (9 )

أو يستعمل بالفعل  "، وهى  يرة الواردة فى نص المشروع التمهيدى. والعبارة األخ 

، جرياً على نهج نصوص التقنين المدنى  ، وساء كان هذا الحق عينياً أو شخصياً  ، قصد بها استعمال أى حق "حقاً من الحقوق 

المشار إليها  2957. ويقطع فى ذلك ما ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص المادة  السويسرى سالفة الذكر

،  . فتجوز حيازة الحقوق العينية كحق االنتفاع وحق االرتفاق وحقوق الرهن المختلفة الحيازة هى سيطرة فعلية على شئ أو حق ": 

كما تجوز حيازة الحقوق الشخصية 
 (5 )

من المشروع التمهيدى قد مدت إذن الحيازة إلى الحقوق الشخصية ولم  2957دة . فالما " 

، ما فى ذلك  ، متأثرة فى ذلك بالنظرية المادية للحيازة التى تأثرت بها نصوص التقنين المدنى السويسى تقصرها على الحقوق العينية

من ريب 
 (9 )

، فإن  ظرية المادية اعتناقاً تاماً وأن يهجر النظرية الشخصية. ولكن يبدو أن المشروع التمهيدى لم يرد أن يعتنق الن 

 "، قالت ما يأتى :  ، بعد أن ذكرت أن الحيازة تمتد إلى الحقوق الشخصية وعددت شروط الحيازة المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع

هو نية استعمال حق من الحقوق  ، وعنصر معنوى ، عنصران عنصر مادى هو السيطرة المادية ، بعد توافر شروطها وللحيازة
 (1 )

 

، وتعريف للعنصر المعنوى للحيازة على النحو الذى تعرفه به هذه النظرية  . وفى هذا القول إشارة واضحة إلى النظرية الشخصية "
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

أى من  . وهناك أخيراً من يذهب إلى أن التقنين المدنى الجديد لم ينحز إلى جانب ( 95فقرة  2591الطبعة الثانية سنة 

.  ( 951، بل اتخذ موقفاً وسطاً بينهما ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة  النظريتين
 

 (2 )
، هو القدر المقبول الذى  ، واستمداده هذا التوسع من النظرية المادية وقد كان توسع المشروع التمهيدى فى الحيازة على هذا النحو 

، وهو ما يميل الفقه الفرنسى إلى األخذ  ، ويأخذ من كل منهما بالقسط الصالح والماديةيحقق التوازن ما بين النظريتين الشخصية 

.  فى آخرها فى الهامش ( 111وانظر آنفاً فقرة  - 219 ص - 251فقرة  9به ) بالنيول وريبير وبيكار 
 

 (1 )
.  121 مذكرة إيضاحية الجزء الرابع ص –انظر مشروع تنقيح القانون المدنى  

 

 (9 )
.  1هامش  791 انظر آنفاً ص 

 

 (5 )
.  599 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9 )
مدنى كان يشتمل على  515ومما يقطع فى أن المشروع التمهيدى قد أراد أن يمد الحيازة إلى الحقوق الشخصية أن مشروع المادة  

، اعتبرت  ، شخصياً كان أو عينياً  على حق غير الملكية وإذا ادعى الحائز أن حيازته تقوم "فقرة ثانية تجرى على الوجه اآلتى : 

. وقد حذفت هذه  ". ولكن ال يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة  الحيازة قرينة على وجود هذا الحق

. وال شك فى أن  ( 575 - 579 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  "اكتفاء بالقواعد العامة  "الفقرة فى لجنة مجلس الشيوخ 

.  ، تتناول أيضاً الحقوق الشخصية ، كما تتناول الحقوق العينية ، لكان يصبح دليالً قاطعاً على أن الحيازة ، لو استبقى هذا النص

.  األحكام، فلم ترد لجنة مجلس الشيوخ بحذفه أن ترفض ما ورد فيه من  وهو على كل حال لم يحذف إال اكتفاء بالقواعد العامة
 

 (1 )
.  592 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (1 )
مدنى جرى على الوجه اآلتى :  519ويقطع فى استبقاء المشروع التمهيدى لعنصر القصد فى الحيازة أن المشروع التمهيدى للمادة  

، إال إذا كان واضحاً  لحيازة المادية، اعتبر حائزاً بصفة مؤقته من كانت له ا إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة شئ واحد "

. وهذا النص يقرر فى وضوح أن الحيازة المادية المجردة من عنصر  "أنه قد حصل على هذه الحيازة من غيره بطريقة معيبة 

، عنصر  ، فتكون الحيازة إذن مشتملة على عنصرين القصد ليست إال قرينة على الحيازة القانونية المقترنة بعنصر القصد

، فى التقنين المدنى الجديد كما سنرى )  . وقد استبقى هذا النص بعد تعديالت لفظية غير ذات بال لحيازة المادية وعنصر القصدا

، واستبقاؤه دليل على أن الحيازة المادية فى هذا التقنين إال مجرد قرينة على الحيازة القانونية  ( 1 هامش 729 انظر ما يلى ص

.  بعنصر القصدأى الحيازة المقترنة 
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كحيازة المستأجر حيازة  ، فاعتبر الحيازة لحساب الغير بقى المشروع التمهيدى متأثراً بالنظرية المادية فى الحيازة -ثانياً 

( كما تقضى بذلك النظرية  detention، ولم يعتبرها مجرد إحراز )  ( كما تقضى بذلك النظرية المادية possessionصحيحة ) 

، فاعتبر هذه الحيازة  . ولم يستثن من ذلك إال حيازة الخدم والعمال واألتباع الذين يأتمرون بأوامر مخدوميهم ومتبوعيهم الشخصية

مجرد إحراز وهذا ما تقضى به النظرية المادية فى الحيازة كما رأينا 
 (2 )

،  من المشروع التمهيدى 2/  2592. وقد نصت المادة  

ال تدوم الحيازة حتى لو باشرها باسم  "مدنى ألمانى المتأثرة بالنظرية المادية على هذا الحكم فيما يأتى :  799وهى مقتبسة من المادة 

، وكان منه بمكان التابع بحيث يكون ملزماً أن يمتثل ألوامره فيما يتعلق بالشئ أو الحق الذى ترد عليه الحيازة  الحائز شخص آخر

بخالف الخادم يحوز حقه ، فالمستأجر  . وقد أشير فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى إلى المقابلة ما بين الخادم والمستأجر "

، ويحوز للمالك حق  ويتبين من ذلك أن المستأجر يحوز لنفسه حقه كمستأجر "، وقد ورد فى هذا الصدد :  الشخصى لحساب نفسه

 "الملكية 
 (1 )

  . 

ازة صحيحة وأبلغ أثر للنظرية المادية فى المشروع التمهيدى هو ترتيب هذا المشروع على اعتبار حيازة المستأجر حي -ثالثا 

 (posseion  ( ال مجرد إحراز )detention نتيجته المنطقية ) وهى حماية المستأجر لحقه الشخص بجميع دعاوى الحيازة ،  .

، أخذاً فى ذلك بالنظرية  فظهر بوضوح أن المشروع التمهيدى قد مد الحيازة إلى الحقوق الشخصية ولم يقصرها على الحقوق العينية

ال يضمن المؤجر للمستأجر التعرض  "من المشروع فى هذا الخصوص على ما يأتى :  2/  115وقد نصت المادة  . المادية للحيازة

ً  المادى إذا صدر من أجنبى ، وهذا دون إخالل بما للمستأجر من حق فى أن يقاضى باسمه المتعرض  ، ما دام المتعرض ال يدعى حقا

باسمه جميع دعاوى وضع اليد ، وبما له من حق فى أن يرفع  مطالباً بالتعويض
 (9 )

 "  . 

، فاستبقى من النظرية  ويستخلص مما قدمناه أن المشروع التمهيدى قد مزج ما بين النظريتين الشخصية والمادية للحيازة

نطاق ، وأخذ من النظرية المادية التوسع فى  الشخصية العنصر المعنوى للحيازة وهو عنصر القصد أى نية استعمال حق من الحقوق

. فهل بقيت الحال على ما كانت عليه فى المشروع التمهيدى  الحيازة ومدها إلى الحقوق الشخصية وعدم قصرها على الحقوق العينية

عندما أصبح هذا المشروع تقنيناً مدنياً وتشريعاً معموالً به؟ لننظر ماذا صارت إليه النصوص الثالثة التى أسلفنا ذكرها فى المشروع 

، فنستخلص من ذلك موقف هذا التقنين من النظريتين الشخصية  لنرى هل بقيت على حالها فى التقنين المدنى الجديد ، التمهيدى

 والمادية :

، سار النص فى  ، وهو النص الخاص بتعريف الحيازة من المشروع التمهيدى ( 2957 ففيما يتعلق بالنص األول ) م - 2

، وينقصه ركن التملك إذ تناول الحيازة  ألنه تعريف ناقص "، فلقى اعتراضاً  لس الشيوخمراحله التشريعية حتى وصل إلى لجنة مج

، رؤى بعدها حذف النص ألن ذلك أنسب من  . وقد أشار هذا االعتراض مناقشة طويلة ، وترك الحيازة بنية التملك المادية فقط

رأت اللجنة  "، وورد فى تقريرها :  "اكتفاء بالتعريف المقرر للحيازة فى الفقه  ". وقررت اللجنة حذف النص  "الوجهة التشريعية 

 "حذف هذه المادة ألنها تتضمن تعريفاً تغلب عليه الصبغة الفقهية 
 (5 )

. ويخلص من ذلك أن مناقشة أعضاء اللجنة كانت تدور حول  

، فكان  تعريف ال يذكر إال السيطرة المادية أى العنصر المادى، إذ كان ال عدم ذكر العنصر المعنوى وهو نية التملك فى التعريف

، ال الرأى المتشبع بالنظرية الشخصية تشبعاً تاماً  ، ولم يتغيب رأى على آخر . ولما طالت المناقشة أقرب إلى األخذ بالنظرية المادية

. وعلى ذلك ال يعتبر حذف هذا النص  قه يقول رأيه فيه، حذف النص وترك األمر للف وال الرأى الذى يميل إلى األخذ بالنظرية المادية

 .  ، بل إن األمر فى ذلك متروك للفقه ، وال هو دليل على األخذ بالنظرية المادية دليالً على استبقاء النظرية الشخصية فى الحيازة

دم واألتباع لحساب ، وهو النص الخاص بحيازة الخ من المشروع التمهيدى 2/  2592وفيما يتعلق بنص المادة  - 1

، اقتصر على تعديل النص تعديالً لفظياً  مخدوميهم ومتبوعيهم وباعتبار هذه الحيازة مجرد إحراز مادى ال حيازة بالمعنى الصحيح

، فقال بعض أن  . وفى لجنة مجلس الشيوخ تناقش األعضاء طويالً فى ورود الحيازة على الشئ دون الحق فى لجنة المراجعة

، وقال بعض آخر بأن الحيازة فى كل صورها تكون على الحق وبأن حيازة الشئ ليست إال  ترد على الشئ دون الحقالحيازة قد 

 "التى تصاحب كلمة  "الشئ  "، فحذفت كلمة  . وقد لقى هذا الرأى األخير موافقة أغلبية اللجنة حيازة حق الملكية على هذا الشئ

                                                 
 (2 )

.  111انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
.  599 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9 )
.  929 ص 5مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (5 )
 192وانظر آنفاً فقرة  -فى الهامش  555 ص - 557 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  
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اكتفاء بالكلمة األخيرة  "الحق 
 (2 )

 "سابقة على كلمة  "الشئ  "ويالحظ أن هذه هى الخطة التى اتبعت دائماً حيث ذكرت كلمة .  

سببه استبعاد  "الشئ  "، ولم يكن حذف كلمة  ليست إال حيازة حق الملكية "الشئ  "تحذف ألن حيازة  "الشئ  "، فإن كلمة  "الحق 

النظرية المادية واألخذ بالنظرية الشخصية كما ذهب بعض الفقهاء 
 (1 )

فيما  -ويستخلص من بقاء نص المشروع التمهيدى كما هو  

ز ، أن هذا التقنين قد أخذ بالنظرية المادية فيما يتعلق بالتميي منه 592فى التقنين المدنى الجديد فى المادة  -عدا بعض تعديالت لفظية 

، وبين  ( كحيازة صاحب حق االنتفاع وحيازة المستأجر possessionفى الحيازة لحساب الغير بين الحيازة بالمعنى الصحيح ) 

. ونرى من ذلك أن التنين المدنى الجديد قد بقى يحمل آثار النظرية  ( كحيازة الخدم واألتباع detentionمجرد اإلحراز المادى ) 

 .  بادئهاالمادية فى األخذ ببعض م

، وهى الخاصة بحق المستأجر وأن حيازته تحمى بجميع  من المشروع التمهيدى 2/  115وفيما يتعلق بنص المادة  - 9

فى التقنين المدنى الجديد فى المادة  -فيما عدا بعض تعديالت لفظية أجرتها لجنة المراجعة  –، استبقى النص كما هو  دعاوى الحيازة

،  من بقاء هذا النص فى التقنين المدنى الجديد أن هذا التقنين قد أخذ بأهم تطبيق عملى للنظرية المادية . ويستخلص منه 2/  919

، فمد بذلك الحيازة إلى الحقوق الشخصية ولم يقصرها على الحقوق  حيث أعطى للمستأجر جميع دعاوى الحيازة لحماية حيازته

ية المادية ، وقد تأثر فى ذلك تأثراً ظاهراً بالنظر العينية
 (9 )

  . 

، ولو أنه أخذ من حيث المبدأ بالنظرية الشخصية فأوجب لقيام الحيازة  ويستخلص من كل ما تقدم أن التقنين المدنى الجديد

توافر العنصر المعنوى وهو عنصر القصد أى نية استعمال حق من الحقوق 
 (5 )

. فمد  قد تأثر تأثراً كبيراً بالنظرية المادية " 

                                                 
 (2 )

.  591 ص - 599 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  
 

 (1 )
، والذى يقول  ويبدو أنه يعتقد أن النظرية المادية ال تقول بحيازة الحق وإنما تقول بحيازة الشئ - 15فقرة  1انظر محمد على عرفة  

، للتدليل على صحة نظره من أن التقنين المدنى الجديد لم يأخذ بالنظرية المادية  . فهو يقرر بحيازة الحق هو النظرية الشخصية

، إذا احتاج  وأبلغ من ذلك فى الداللة على صحة نظرنا "، ما يأتى :  ل الحيازة فى جميع صورها ال ترد إال على الحقوقألنه جع

، أضيفت إليها فى لجنة المراجعة عبارة مؤداها أن الحيازة تنتقل  التى تتكلم عن انتقال الحيازة 591، أن لمادة  النهار إلى دليل

. كما صرحت لجنة المشروع المدنى لمجلس الشيوخ على أن  وهى : ولو لم يكن هناك تسلم مادى،  بمجرد تغيير نية الحائز

، حرصاً منها على اتساق خطتها السابقة التى تجعل  تحذف من مشروع هذا النص كلمة الشئ التى وردت فيه قبل كلمة الحق

. والصحيح أن لجنة مجلس  ( 215 ص 15ة فقر 1) محمد على عرفة  "الحيازة فى كل صورها ال ترد إال على الحقوق 

، فالحيازة إذن ال تقع على الشئ  ، اعتبرت أن حيازة الشئ ليست إال حيازة حق الملكية فى هذا الشئ ، كما بينا فى المتن الشيوخ

. وال  لنظرية المادية، ال ألنها أرادت أن تتحاشى األخذ با . فحذفت كلمة الشئ مكتفية بكلمة الحق لهذا السبب وإنما تقع على الحق

. والتقنينان المدنيان  ، ال فرق بينهما فى ذلك شك فى أن كال من النظريتين الشخصية والمادية تقول بحيازة الشئ وبحيازة الحق

، كما يقوالن بحيازة الشئ يقوالن أيضاً  ، وهما التقنينان اللذان أخذا بالنظرية المادية فى نصوص صريحة األلمانى والسويسرى

، كما ال تجوز حيازة حق االنتفاع وحق رهن  ( 2915 . ففى التقنين المدنى األلمانى تجوز حيازة حق االرتفاق ) م بحيازة الحق

. وفى التقنين المدنى السويسرى تجوز حيازة حق االرتفاق وحتى رهن  ( 717 الحيازة وحق المستأجر وحق المودع لديه ) م

. والذى يميز بين النظرية الشخصية والنظرية المادية هو تفسير عنصر  ( 519 الشخصية ) م ، كما تجوز حيازة الحقوق الحيازة

، فالحائز لحساب غيره هو حائز  . فتبرزه النظرية الولى وتشترط أن تكون نية الحائز هى أن يجوز لحساب نفسه القصد أو النية

. أما النظرية المادية فتدمج  ال تحميه دعاوى الحيازة، وال تعتبر حيازته حيازة صحيحة بل هى مجرد إحراز مادى  عرضى

، وتجعل حيازة الحائز لحساب غيره حيازة صحيحة تحميها  عنصر النية فى عنصر الحيازة المادية على الوجه الذى سبق بيانه

. وكذلك  دوم أو المتبوع، ما لم يكن الحائز خادماً أو تابعاً فتجعل الحيازة الصحيحة فى هذه الحالة عند المخ دعاوى الحيازة

، وقد نص على ذلك  ، يقول بحيازة الشئ وبحيازة الحق ، وهو التقنين الذى أخذ بالنظرية الشخصية التقنين المدنى الفرنسى

.  منه كما هو معروف 1117صراحة فى المادة 
 

 (9 )
.  911 ص 171وفقرة  991 ص - 995 ص 112فقرة  1انظر فى ذلك الوسيط  

 

 (5 )
، حين  مدنى قابلت ما بين الحيازة المشتملة على عنصر نية استعمال الحق ومجرد الحيازة المادية 519على ذلك أن المادة ويدل  

،  ، اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حق واحد "نصت على أنه 

. انظر فى هذا المعنى أحمد أبو الوفا فى المرافعات المدنية والتجارية  "يازة بطريقة معينة إال إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الح

.  992 ص 571عبد المنعم البدراوى فقرة  - 219 ص
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. وأخذ بأهم  ، ولم يقصرها على الحقوق العينية كما قصرتها النظرية الشخصية ، إلى الحقوق الشخصية ، أخذاً بهذه النظرية الحيازة

، فأقر بذلك بحيازة الشخص  منه 2/  919، إذ حمى حيازة المستأجر بجميع دعاوى الحيازة فى المادة  تطبيق عملى للنظرية المادية

، بين  ، فى الحيازة لحساب الغير . ومميز فى الوقت ذاته بالمعنى الصحيح ) ( تحمى بجميع الحيازةلحساب غيره وجعلها حماية 

، ومجرد اإلحراز المادى ) ( كما هو األمر فى حيازة الخدم واألتباع لحساب مخدوميهم  الحيازة بالمعنى الصحيح كحيازة المستأجر

ذلك بالنظرية المادية  ، وقد أخذ فى منه 592، وذلك فى المادة  ومتبوعيهم
 (2 )

  . 

 انتفاء عنصر القصد فى إتيان الرخصة من المباحات وفى أعمال التسامح  - 268

 مدنى على ما يأتى :  555نص قانونى : تنص الفقرة األولى من المادة 

 "لى سبيل التسامح ، أو عمل يتحمله الغير ع ال تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات " 
 (

1 )
  . 

( وعمل يتحمله الغير على  1. )  ( عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات 2وهذا النص يميز بين عملين : ) 

، وذلك ألن كالً من عنصر الحيازة المادية وعنصر القصد  . ويشترك العمالن فى أن كال منهما ال تقوم به الحيازة سبيل التسامح

، وألن عنصر القصد وحده يتخلف فى العمل الثانى فال تقوم الحيازة  فى العمل األول فال تقوم الحيازة لتخلف عنصريها معاً  يختلف

 .  لتخلف أحد عنصريها

( هو عمل يكون للشخص  acte de pure daculteوالعمل الذى يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات ) 

، وال  . فهو إذن فى إتيانه لهذا العمل ال يتعدى على حق ألحد ، فإذا أتاه لم يكن ألحد أن يمنعه منه أوال يأتيهالحرية التامة فى أن يأتيه 

، فال هو فى إتيانها حاز حقاً ألحد ولو مجرد حيازة  . بل إن العمل محض رخصة يأتيها يتحمل منه أحد هذا العمل على سبيل التسامح

، ومن ثم ال تقوم الحيازة بإتيان هذه الرخصة لتخلف  فر عنده عنصر قصد استعمال حق ألحد، وال هو من باب أولى توا مادية

                                                 
 (2 )

، أما  وإذا كانت محكمة النقض قد قضت بأنه يجب توافر نية التملك لمن يبتغى حماية يده بدعاوى الحيازة فال تكفى حيازة عرضية 

للمستأجر وهو حائز عرض من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء استثناء من األصل ال  919ما أباحه القانون المدنى فى المادة 

، وذلك لمركز المستأجر من اعتبار خاص دون سائر الحائزين العرضيين كالحارس والمرتهن حيازياً والمودع  تطبيقاً لمبدأ عام

يناير سنة  19وانظر أيضاً نقض مدنى  - 921 ص 19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  21لديه ) نقض مدنى 

. ذلك بأن المستأجر ال تحميه دعاوى  ، فإن حكمها هذا يستوقف النظر ( 291 ص 5رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597

، ألنه فيه حائز  دعاوى فى حقه كمستأجر. وإنما تحميه هذه ال ، ألنه حائز عرضى بالنسبة إلى هذا الحق الحيازة فى حق الملكية

، بل جاء تطبيقاً للمبدأ العام الذى يقضى بحماية الحائز  . فهو إذن لم يجئ استثناء من األصل كما تقول محكمة النقض أصيل

مى ، فهو حائز عرضى بالنسبة إلى حق الملكية فال تح . وكذلك يجب أن يعامل المرتهن حيازة األصيل دون الحائز العرضى

 .  حيازته لهذا الحق وهو حائز أصيل بالنسبة إلى حق الرهن فيحمى باعتباره حائزاً لهذا الحق

، دون إغراق فى  ، فهى التى يجب الوقوف عندها ، فإن العبرة بالحلول العملية التى أوردها المشرع ومهما يكن من أمر هذا الجدل

.  ( 219 مكررة سادساً ص 255المعنى بودرى وتيسييه فقرة االهتمام بالعبارات والتقسيمات ) انظر فى هذا 
 

 (1 )
ال تقوم الحيازة على عمل يأتيه  "من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2/  2955: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

دل النص تعديالً جعله مطابقاً . وفى لجنة المراجعة ع "، أو عمل يتحمله الشخص على سبيل التسامح  الشخص على أنه رخصة

 212. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2/  2915لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد تحت رقم 

 .  ( 592 ص - 557 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  2/  555، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2 -

 .  ، ولكن الحكم كان معموالً به المدنى السابقوال مقابل للنص فى التقنين 

 ويقابل النص فى التقنينات المدينة العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 2/  591 م التقنين المدنى السورى

 .  ) مطابق ( 2/  599 م التقنين المدنى الليبى

، أو عمل يتحمله الغير على سبيل  ص على أنه مجرد إباحة: وال تقوم الحيازة على عمل يأتيه الشخ 1/  2259 م التقنين المدنى العراقى

 .  . ) موافق ( . وكذلك ال تقوم على أعمال منقطعة التسامح منه

.  ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبنانى
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. من ذلك أن يقيم شخص حائطاً على حدود ملكه يفصل بينه وبين جاره ويفتح فى هذا الحائط منوراً  عنصريها كما سبق القول

لم يقصد بها االعتداء على حق ألحد ولم يقع بها فعالً أى ، فهو فى فتحه للمنور إنما أتى رخصة من المباحات  مستوفياً لشروطه

، ويجوز للجار حتى لو بقى المنور مفتوحاً مدة  . فال تقوم له حيازة فى هذه الحالة وال يكسب حقاً قبل الجار اعتداء على حق ألحد

لمنور أن يتمسك بأنه كسب حق فتح ، وال يجوز لصاحب ا خمس عشرة سنة أو أكثر أن يقيم حائطاً فى حدود ملكه يسد به المنور

المنور بالتقادم 
 (2 )

، فهو  . ومثل آخر للرخصة يأتيها الشخص فال تقوم له حيازة وال يكسب حقاً أن يفتح مطالً مستوفياً لقيد المسافة 

دود ملكه دون أن يبعد . ومن ثم يجوز لصاحب العقار المجاور أن يقيم حائطاً فى ح فى ذلك إنما يستعمل رخصة فى حدودها القانونية

، ألن صاحب المطل لم يكسب حقاً قبل جاره بفتحه المطل إذا هو لم يأت فى ذلك إال برخصة من  عن هذه الحدود بالمسافة القانونية

المباحات 
 (1 )

،  قانونية. ولكن الجار ال يستطيع أن يفتح فى الحائط الذى أقامه فى حدود ملكه مطالً ألنه ال يكون فى حدود المسافة ال 

، أو أن يقتصر على فتح منور إذا أقام  وعليه إذا أراد فتح مطل فى هذا الحائط أن يبتعد عن الخط الفاصل بمقدار المسافة القانونية

الحائط فى حدود ملكه 
 (9 )

، أى يقوم  . ويالحظ فيما قدمناه من األمثلة على إتيان رخصة من المباحات أن الشخص يأتى رخصة 

، يمتنع فيها الشخص  . وهناك صورة عكس ذلك ، ولكن هذا العمل ال تقوم به الحيازة وال يكسب حقاً بالتقادم كما قدمنا ىبعمل إيجاب

،  . وفى هذه الحالة ال نكون بصدد عدم كسب حق عن طريق التقادم المكسب ، أى يقوم بعمل سلبى عن إتيان رخصة من المباحات

                                                 
 (2 )

نوفمبر  15 - 211 ص 299رقم  5المحاماة  2517ديسمبر سنة  21وانظر استئناف مصر  - 159 ص 572فقرة  7انظر الوسيط  

نقض  - 215 ص 299رقم  22المحاماة  2599يونيه سنة  17طنطا الكلية  - 911 ص 911رقم  12المحاماة  2559سنة 

بالنيول وريبير  - 129 ص 111بودرى وتيسييه فقرة  - 195 - 2 - 2592جازيت دى باليه  2592مارس سنة  9فرنسى 

.  551 ص 511فقرة  9وبيكار 
 

 (1 )
،  وقد قضت محكمة النقض بأن المطل ال يعتبر ارتفاقاً للعقار المطل على العقار المطل عليه متى كان مفتوحاً على المسافة القانونية 

.  ، له نفعه وعليه خطرة أما فتح المطل على أقل من المسافة القانونية فهو أصال من التصرفات التى يملكها كل مالك فى ملكه

، من انتفاء مظنة العفو والفضل من جانب صاحب العقار  مبدأ لوضع يد على حق ارتفاق بالمطل يكسب بالتقادم، العتباره  والبد

. وهذه الشبهة وتلك  ، وانتفاء شبهة االقتصار فى االنتفاع بالمطل على القدر الذى تركه فاتحه من ملكة بينة وبين جاره المجاور

. فإذا فتح المالك فى ملكه نوافذ على  ، ومن شأنه الحد من مجال النظر من المطل كينالمظنة تتأكدان بإقامة سور فاصل بين المل

، مهما يكن فى هذا السور من فجوات تسمح بمد النظر على ملك  ، فإنه أقل من المسافة القانونية مع وجود سور للجار يقابلها

(  empietementه هذا فى الداللة على معنى التعدى ) ، من جهة قصور عمل ، إنما يكون مخاطراً فى فتحه هذه النوافذ الجار

،  الذى هو شرط الزم لنشوء حالة وضع اليد بالمعنى القانونى على حق ارتفاق بالمطل يراد كسبه بمضى المدة على ملك الغير

لنوافذ وعلى ومن جهة أخرى لوضوح الداللة المستفادة من قيام السور على عدم تهاون صاحبه فى أن تطل على ملكه تلك ا

. وال يرد على ذلك بأن صاحب السور بتراخيه فى ترميمه وسد فجواته قد  احتفاظه بحقه فى البناء على نهاية ملكه فى كل وقت

، إذ حق المالك فى ترميم ملكه ال يسقط بعدم  ، وأنه مكن الجار بامتناعه عن إجرائه من كسب حق عليه أسقط حقه فى هذا الترميم

 -(  292 ص 55رقم  1مجموعة عمر  251مارس سنة  27 يتقيد صاحبه فيه بغير اتفاق صريح ) نقض مدنى ، وال االستعمال

نوفمبر سنة  11إسكندرية الكلية  - 291 ص 19رقم  9مجلة التشريع والقضاء  2592يونيه سنة  25وانظر أيضاً نقض مدنى 

مصر الكلية  - 215 ص 299رقم  22المحاماة  2599يونيه سنة  17طنطا الكلية  - 951 ص 151رقم  29المحاماة  2515

.  2195 ص 991رقم  29المحاماة  2599يونيه سنة  99
 

 (9 )
فبراير  1 - 292 ص 55رقم  1مجموعة عمر  2591مارس سنة  27وانظر نقض مدنى  - 179 ص 517فقرة  7انظر الوسيط  

يل بالنسبة إلى المياه التى تنحدر بفعل الطبيعة من وال يوجد فى مصر حق مس - 752 ص 975رقم  27المحاماة  2597سنة 

، لم يكسب  . فإذا تحمل صاحب األرض المنخفضة مسيل هذه المياه على سبيل التسامح ، كمياه األمطار األراضى المرتفعة

وإذا انتفع  . صاحب األرض المرتفعة حق ارتفاق بالمسيل ولو بقيت المياه تسيل فى األرض المنخفضة خمس عشرة سنة أو أكثر

.  ، فإن هذا عمل يعد رخصة من المباحات يأتيها دون أن يكسب بها حقاً  صاحب األرض المنخفضة بالمياه التى تسيل فى أرضه

، وأراد صاحب األرض المرتفعة بعد انقضاء هذه المدة أن يمنع عنه هذه  فلو بقى ينتفع بهذه المياه خمس عشرة سنة أو أكثر

، فليس لصاحب األرض المنخفضة أن يتمسك بأنه كسب حق   سداً يحول دون سبلها فى األرض المنخفضة، بأن بقيم مثالً  المياه

، فهو فى انتفاعه بهذه المياه إنما أتى كما قدمنا برخصة من المباحات ال يكسب بها  ارتفاق ألنه ظل ينتفع بالمياه خمس عشرة سنة

.  ( 111حقاً ) بودرى وتيسييه فقرة 
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. مثل ذلك أن يكون لمالك األرض حق البناء عليها وأن يعلى بناءه كما  التقادم المسقطبل نكون بصدد عدم سقوط حق عن طريق 

، فإذا هو لم يقم على أرضه بناء وتركها  ، فهذه رخصة لمالك األرض له أال يأتيها يشاء فى الحدود التى ترسمها اللوائح والقوانين

، ويستطيع أن يقيم بناء على أرضه فى أى  تسقط بالتقادم المسقط، فإن رخصته فى البناء ال  فضاء مدة خمس عشرة سنة أو أكثر

. وال يستطيع جاره أن يحتج بأنه بقى ينتفع بمجاورته ألرض فضاء ال تحول دون الرؤية إلى مدى واسع مدة خمس عشرة  وقت شاء

.  ( على هذا النحو servitude non aedificandi, non altius tollendi، وبأنه كسب حق ارتفاق على جاره بعدم البناء )  سنة

، للجار أال يأتيها مدة خمس عشرة  ، فهذه رخصة ومثل ذلك أيضاً أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود ألمالكهما المتالصقة

التقادم ، ويبقى دعوى تعيين الحدود غير قابلة للسقوط ب ، وال تسقط رخصته فى طلب وضع الحدود بانقضاء هذه المدة سنة أو أكثر
 (

2 )
مدنى (  721 . ومثل ذلك أخيراً أن للجار الذى لم يساهم فى نفقات تعلية الحائط المشترك أن يصبح شريكاً فى الجزء المعلى ) م 

، لم تسقط رخصته فى أن  ، فإذا هو لم يأتها وانقضت على التعلية مدة خمس عشرة سنة أو أكثر فهذه أيضاً رخصة للجار أال يأتيها

يطلب االشتراك فى الجزء المعلى ولو بعد انقضاء هذه المدة 
 (1 )

. ففى هذه األمثلة وغيرها  
 (9 )

لسنا فى صدد إتيان رخصة من  

ت ، بل نحن فى صدد عدم إتيان رخصة من المباحا المباحات ال تقوم به الحيازة وال يكسب حقاً بالتقادم كما فى األمثلة المتقدمة

والرخصة إذا لم تستعمل ال تسقط بالتقادم 
 (5 )

  . 

،  . وهذه األعمال ( actes de simple toleranceوننتقل اآلن إلى األعمال التى يتحملها الغير على سبيل التسامح ) 

. ولكن صاحب  ، ففيها إذن اعتداء على هذا الحق ، تتضمن حيازة مادية لحق من حقوق الغير بخالف إتيان الرخص من المباحات

. وكذلك من يقوم بهذه الحيازة المادية يتجرد  ، بل يتحملها على سبيل التسامح الحق ال يحمل هذه الحيازة المادية على محمل االعتداء

، فهو ال يقصد استعمال الحق بل يقتصر على القيام بعمل مادى رخص له فيه صاحبه ولو ترخيصاً ضمنياً  من عنصر القصد

. فتكون الحيازة هنا قد تجردت من أحد عنصريها وهو  ، حفاظاً منه على حسن لعشرة ومراعاة لحسن الجوار يهوتسامح معه ف

،  ، فقام العنصر المادى وتخلف العنصر المعنوى عنصر القصد
 (9 )

فهى إذن ال تقوم  
 (1 )

. مثل ذلك أن يختار صاحب األرض  

، أو أن تكون األرض غير محسوبة  استعمال حق المرور القانونى بل فى عقار آخر ، ال فى العقار المجاور بقصد المحبوسة ممراً له

. فإذا بقى صاحب األرض فى  عن الطريق العام ولكن صاحبها يمر فى أرض الجار ألن المسافة منها إلى الطريق العام أقصر وأيسر

لتقادم حق ارتفاق بالمرور فى األرض التى بقى ، فإنه يكسب با هاتين الحالتين يمارس بشكل ظاهر حق المرور خمس عشرة سنة

. وذلك ما لم يثبت أن مرور صاحب األرض كان على سبيل التسامح ولم يكن عند هذا األخير قصد استعمال  يمر فيها طول هذه المدة

،  عنصر القصد، فعند ذلك تكون حيازته لحق المرور حيازة مادية محضة مجردة من العنصر المعنوى وهو  حق ارتفاق بالمرور

فال يكسب أى حق 
 (1 )

، ويبقى المطل أو المنور مفتوحاً المدة  . ومثل ذلك أيضاً أن يفتح الجار مطالً أو منوراً فى الحائط المشترك 

                                                 
 (2 )

.  159 ص 597فقرة  7الوسيط انظر  
 

 (1 )
.  2992 ص 197فقرة  7انظر الوسيط  

 

 (9 )
، وحق الجار فى طلب حق المرور أو ق الشرب أو حق المجرى أو  وذلك كحق الشريك فى طلب قسمة المال الشائع فهذه رخصة 

، وهى ال تسقط  عملها أو أال يستعملهاحق المسيل عندما تتوافر الشروط التى يتطلبها القانون فهذه كلها رخص للشخص أن يست

.  بالتقادم إذا لم تستعمل
 

 (5 )
.  172فقرة  - 115وفقرة  215فقرة  - 212بودرى وتيسييه فقرة  

 

 (9 )
.  299 إسماعيل غانم ص 

 

 (1 )
يد عليها لم ، وكان مدعى وضع ال وقد قضت محكمة االستئناف مصر بأنه إذا كانت األرض موضوع النزاع من أراضى المبانى 

، فاالنتفاع على هذه الصورة غير حائز  ينتفع بها أكثر من أنه شغلها بسيارات وحدائد وغير ذلك من أدوات ورشته المالصقة لها

، إذ أنه من قبيل األفعال التى تحمل على التسامح المتعارف بين المالك المتجاورين فال  للصفات الكافية لإلعالن بنية تملكها

.  ( 15 ص 55رقم  21المحاماة  2592أبريل سنة  19حقاً قبل اآلخر مهما طال الزمن عليها ) استئناف مصر تكسب أحدهم 

.  559 ص 512فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 171وانظر بودرى وتيسييه فقرة 
 

 (1 )
 512فقرة  7الوسيط  - 211 صعاماً جزء أول  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2599ديسمبر سنة  11نقض مدنى  

، ال  ويجب أن تكون الحيازة سيطرة متعدية ". وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  111 ص - 112 ص

، وقد رخص له الجار فى ذلك ال على أن له حق  . فمن كان يمر بأرض جاره مجرد رخصة وال عمالً يقبل على سبيل التسامح

.  ( 599 ص 1حائزاً لحق المرور ) مجموعة األعمال التحضيرية  ، ال يعتبر ارتفاق
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قد . وذلك ما لم يكن جاره الشريك فى الحائط  ، فإن الجار يكسب حق ارتفاق بالمطل أو بالمنور فى الحائط المشترك الالزمة للتقادم

، فعند ذلك تكون حيازة المطل أو النور حيازة مادية محضة مجردة من العنصر  تركه يفتح المطل أو المنور على سبيل التسامح

المعنوى وهو عنصر القصد, فال يسكب الجار أى حق 
 (2 )

. ومثل ذلك أيضاً أن يقيم الجار على حدود ملكه حائطاً يفتح فيها مطالً  

، ألن فتح  ، فيغلب أن يترك صاحب األرض الفضاء جاره يفتح المطل على سبيل التسامح فضاء على أرض الجار وهى أرض

. وعلى ذلك يكون الجار الذى فتح المطل  المطل فى هذه الحالة ال يضايقه غذ أن أرضه فضاء فال يضيره أن يفتح جاره مطالً عليها

، فال يكسب حق  حضة مجردة من العنصر المعنوى وهو عنصر القصدوتسامح له جاره فى ذلك لم يحز حق المطل إال حيازة مادية م

ارتفاق بالمطل على جاره ولو بقى المطل مفتوحاً مدة خمس عشرة سنة أو أكثر 
 (1 )

. ومثل ذلك أخيراً أن يترك الجار مواشى جاره  

ى أى وقت من رعى مواشيه فى ترعى فى أرضه على سبيل التسامح فال يكسب الجار صاحب المواشى حق ارتفاق ويجوز منعه ف

أرض الجار 
 (9 )

، أو أن يترك الجار طريقاً خاصاً ال يستعمله يمر فيه جاره على سبيل التسامح فال يكسب هذا الجار ال حق ملكية  

خير ملكية ، أو أن يترك الجار لجاره مخزناً مهجوراً يضع فيه أمتعته على سبيل التسامح فال يكسب هذا األ وال حق ارتفاق بالتقادم

،  . وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كانت األعمال التى قام بها الجار قد تحملها منه جاره على سبيل التسامح المخزن بالتقادم

فال تكسب هذه األعمال ال حق ملكية وال حق ارتفاق 
 (5 )

 ، فيتلمس القاضى أية عالمة مادية تنم عن نية التسامح عند . وقد يدق األمر 

                                                 
 (2 )

.  551 ص 199انظر الوسيط فقرة  
 

 (1 )
، فترك الجار المطل  ومن فتح مطالً على أرض فضاء لجاره "وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  

 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  "، ال يعتبر حائزاً لحق المطل  أرضه فضاء على سبيل التسامح إذ هو ال يضايقه ما دامت

. وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان يبين من األوراق أن الطاعن تمسك فى كافة مراحل التقاضى بأن المطالت  ( 599

ومتروكة عن طريق التسامح وأن  المشار إليها فى طعنه ال يمكن أن تكسب حق ارتفاق المطل ألنها مفتوحة على أرض فضاء

، وكان الحكم خلواً من التحدث  التسامح ال يكسب حقاًن وكان هذا الدفاع من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى

مجموعة المكتب الفنى ألحكام  2591أكتوبر سنة  99، فإنه يكون قد شابه قصور يبطله فى هذا الخصوص ) نقض مدنى  عنه

.  ( 99رقم  599 عاماً جزء أول ص 29ى النقض ف
 

 (9 )
ً  ، عند حصد المحصول أو أن تقيم البلدية فى أرضه  ، ألن صاحب األرض إنما ترك البلدية  ، فال تكسب البلدية حق انتفاع ، سوقا

 - 119 ص 71بودرى وتيسيه فقرة  - 92 - 2 - 51داللوز  2759يوليه سنة  5تقيم السوق على سبيل التسامح ) نقض فرنسى 

.  ( 559 ص 52فقرة  – 9 بالنيول وريبيرو وبيكار
 

 (5 )
. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا  ، متى كان هذا التقرير مبنياً على أسباب سائغة وال رقابة على محكمة الموضوع فى تقريرها 

، وأن يده بناء على ذلك يد عارضة ال  امحاستنتجت المحكمة من عالقة االبن بأبيه أن انتفاع األب يملك ابنه كان من قبيل التس

، لكون ذلك من التقديرات الموضوعية التى ال شأن لمحكمة النقض  ، فال رقابة عليها لمحكمة النقض تكسب الملكية بمضى المدة

. وقضت أيضاً  ( 992 ص 219رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  22بها مادامت مبنية على ما يسوغها ) نقض مدنى 

، فذلك ال يخرج عن  أنه إذا استنتجت المحكمة من الوقائع أن انتفاع واضع اليد إنما كان مبناه التسامح الذى يحدث بين الجيرانب

مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض  2592ديسمبر سنة  29، وال رقابة علها فيه لمحكمة النقض) نقض مدنى  حدود سلطتها

. ويالحظ أن لجوار فى ذاته سبب سائغ لتسامح الجار مع جاره ولو لم نقل بأن أعمال  ( 9 رقم 551 عاماً جزء أول ص 19فى 

 ً ، خشية أن يكسب  ، ولمنعه من إتيان أعمال فى ملكه ال ضرر عليه منها ، لتشدد كل جار مع جاره التسامح ال تجعل للجار حقا

 .  ( 552 ص 512فقرة  9الجار حقاً على ملك جاره ) بالنيول وريبير وبيكار 

، فإذا باشر شخص حق ارتفاق على أرض جاره  والرأى الراجح أن التسامح ال يعتد به إال بالنسبة إلى الشخص الذى صدر منه التسامح

 ص 279فقرة  1، ولكنه ينفذ فى حق الغير ) أوبرى ورو  ، فحق االرتفاق ال ينفذ فى حق هذا الجار عن طريق تسامح الجار

 991 - 2 - 99سيريه  2799مارس سنة  1نقض فرنسى  - 552 ص 512فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 21وهامش  292
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، ولو فتح فى هذا السياج باباً يمر منه جاره  ، كأن يحيط الطريق الذى يمر فيه جاره بسياج يدل على نيته فى االحتفاظ بطريقة الجار

فيكون هذا المرور على سبيل التسامح 
 (2 )

  . 

سبيل التسامح من  ، أو التي يقوم بها على ويجوز أن تنقلب األعمال التي يستعمل الشخص بواسطتها رخصة من المباحات

، وبعد أن كانت إعماالً  . فتتغير صفة هذه األعمال ، إلى أعمال حيازة صحيحة تتوافر فيها عنصرا الحيازة المادي والمعنوي الجار

بأعمال . ويتحقق ذلك بان يأتي الجار الذي يستعمل الرخصة أو يقوم  ، تصبح إعماالً تتم بها الحيازة وتنتج آثارها ال تقوم بها الحيازة

، فتصبح حيازته لهذا الحق حيازة  ، ويشعره بأنه إنما يحوز حقا وأنه يقصد استعماله التسامح بعمل مادي يعتبر معارضة لحق المالك

. فيعمد مثال صاحب األرض المنخفضة الذي يتلقى  ، وتنتج آثارها القانونية صحيحة قد توافر فيها العنصر المادي والعنصر المعنوي

، فيدل  من األرض المرتفعة ويباشر رخصة االنتفاع بها إلى وضع مواسير في األرض المرتفعة تنتقل منها المياه إليهماء المطر 

، وإذا استمر هذا الوضع مدة خمس  ، وتصبح حيازته حيازة صحيحة كاملة بذلك على نيته أنه ال يباشر رخصة وإنما يستعمل حقا

. أو يعمد الجار الذي يمر في أرض جاره على سبيل التسامح إلى ترصيف  ض المرتفعةعشرة سنة فإنه يكسب حق إرتفاق على األر

، مما يقطع في أن نيته قد تحولت من  ، وإلى إحاطته بسياج ليختص به وحده الطريق الذي يمر فيه أو إلى تعبيده إذا لم يكن معبدا

الصحيحة الكاملة التي توافر فيها عنصرها المادي وعنصرها القيام بعمل على سبيل التسامح إلى القيام بعمل من أعمال الحيازة 

، فإن الحيازة تنتج أثرها ويكسب الحائز  ، فإذا استمر الوضع على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة دون معارضة من الجار المعنوي

، فسنرى أن هذه  ازة العرضية. ولهذا نظير في الحي حق إرتفاق بالمرور في الطريق أو حق ملكية الطريق ذاتها بحسب األحوال

مدني (  1/  511الحيازة تنقلب إلى حيازة صحيحة غير عرضية إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل يعتبر معارضة لحق المالك ) م 
 (1 

)
  . 

 عنصر القصر يجب أن يوجد عند الحائز شخصيا فال تجوز النيابة فيه إال إذا كان الحائز عديم التمييز  – 269

 مدني على ما يأتي :  599ي : تنص المادة نص قانون –

 "يجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية  " 
 (9 )

  . 

وقد قدمنا 
 (5 )

، كالخادم والتابع والحائز  ، تجوز مباشرتها بواسطة الغير ، أي السيطرة المادية أن العنصر المادي للحيازة 

، بل يجب أن  ، فهو خالف العنصر المادي ال تجوز مباشرته بالواسطة المعنوي للحيازة وهو عنصر القصد . أما العنصر العرضي

، وال يصح أن يحوز شخص حقا ويكون  . فال يجوز أن يكون عنصر القصد عند غير الحائز يكون موجودا عند الحائز نفسه شخصيا

 .  ر شخصي فالبد أن يوجد عند شخص الحائز، ألن القصد أم قصد استعمال هذا الحق موجودا عند غيره

                                                 
 (2 )

بودرى وتيسييه فقرة  - 151 - 2 - 51داللوز  2751مايو سنة  27 - 115 - 2 - 75داللوز  2775فبراير سنة  21نقض فرنسى  
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 .  552ص  512فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 171وانظر بودري وتيسييه فقرة  – 111أنظر يما يلي فقرة  ( 1) 

.  مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه  2599تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 9) 

في المشروع النهائي وأعاده مجلس النواب إلى ما كان عليه في  2919، تحت رقم  ، بعد تعديل لفظي ووافقت عليه لجنة المراجعة

 591ص  1ية ج ) مجموعة األعمال التحضير 599، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  2911المشروع التمهيدي تحت رقم 

 .  ( 599ص  –

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ) مطابق ( 597التقنين المدني السوري م 

 .  ) مطابق ( 595التقنين المدني الليبي م 

 .  التقنين المدني العراقي ال مقابل

 .  اللبناني ال مقابلقانون الملكية العقارية 

 .  112أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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ومع ذلك إذا كان الحائز عديم التمييز 
 (2 )

، فإن إرادته تكون  ، كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه غير المميز 

 ، فيستحيل أن يتوافر عنده  معدومة

أن يكون عنصر القصد موجودا عند . ومن ثم تقضي الضرورة هنا  ، إذ أن هذا العنصر يفترض وجود اإلرادة عنصر القصد

، وينوب عنه نائبه في كل من  . فيجوز عديم التمييز الحق ، من ولى أو وصى أو قيم من ينوب نيابة قانونية عن عديم التمييز

مال ، ذلك ألن العنصر المادي أي السيطرة المادية ال تتحقق إال عن طريق أع ، العنصر المادي والعنصر المعنوي عنصري الحيازة

، كما هو غير قادر على عنصر القصد  ، فهو غير قادر على السيطرة المادية وهي العنصر المادي ، وعديم التمييز ال إرادة له إرادية

، فينوب عنه نائبه في كل من العنصرين  وهو العنصر المعنوي
 (1 )

  . 

 الحيازة العرضية أو الحيازة لحساب الغير : – 271

، ألن من يحوز الحق حيازة عرضية ال  ( ليست حيازة صحيحة POSSESSION PRECAIREوالحيازة العرضية )  

، غير موجود عند  ، أي قصد الشخص استعمال الحق لحساب نفسه . فعنصر القصد ، بل يحوزه لحساب غيره يحوزه لحساب نفسه

، يباشر عنصر القصد أصيالً عن  و الحائز. فهذا الغير ه ، بل هو موجود عند الغير الذي يستعمل الحق باسمه الحائز العرضي

،  ، أي يجمع بين عنصري الحيازة . فمالك الشيء مثال يحوزه عادة ، ويباشر عنصر السيطرة المادية بواسطة الحائز العرضي نفسه

الشيء لحائز . وقد ينقل السيطرة المادية على  فيسيطر على الشيء سيطرة مادية بقصد استعمال حق الملكية فيه لحساب نفسه

. ويبقى محتفظا  ، كتابع أو وكيل أو صاحب حق انتفاع أو دائن مرتهن رهن حيازة أو مستأجر أو مستعير أو مودع عنه عرضي

، ولكن عنصر السيطرة المادية ينتقل إلى الحائز العرضي أن حيازته للشيء حيازه  ، أي قصد استعمال حق الملكية بعنصر القصد

 OBLIGATION DE. وهذا االلتزام بالرد )  ، وأنه يلتزم برده للمالك وزه لحساب غيره، وأنه يح مادية محضة

RESTITUTION هو الذي يحدد مركز الحائز العرضي )  ( وهو الذي يجعل حيازته حيازة مادية محضة ،DETENTION  )

إليه من الحائز السيطرة ( إذن هو كل شخص انتقلت  PROSSESSEUR PRECAIRE. فالحائز العرضي )  أي حيازة عرضية

، وذلك بموجب عقد كما هي الحال في التابع والوكيل والمستأجر والمستعير  المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه

، أو بحكم القضاء أو القانون لتأدية مهمة معينة  وصاحب حق االنتفاع والمرتهن رهن حيازة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد مع الحائز

. وينشأ االلتزام  ا هي الحال في الحارس والسنديك ومصفى التركة ومصفى الشركة بعد حلها والوصي والقيم والوكيل عن الغائبكم

بالرد من العقد أو من القانون بحسب األحوال 
 (9 )

 . والحائزون العرضيون فريقان :  

، فيأتمرون بأوامره  ي منزلة التابع من المتبوع) الفريق األول ( الحائزون العرضيون الذين ينزلون من الحائز األصل

. وقد قدمنا  ويلتزمون تعليماته وليست لهم أية حرية في التصرف
 (5 )

 "، وتنص الفقرة األولى منها على أن  مدني 592أن المادة  

                                                 

، إذ ال يشترط  ، فإنه يجوز أن يتوافر عنده شخصياً عنصر القصد ، كالصبي المميز والمحجور عليه لسفه أما إذا كان الحائز مميزا ( 2) 

 591ص  211رقم  19المحاماة  2597ديسمبر سنة  11، بل يكفي التمييز ) استئناف مصر  في توافر عنصر القصد كمال األهلية

فقرة  1محمد علي عرفة  – 22فقرة  5. ألن الحيازة واقعة مادية وليست تصرفا قانونيا حتى تشترط األهلية ) محمد كامل مرسي  (

، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على نية  ، من مسائل الواقع ، أي نية التملك . وعنصر القصد ( 259ص  79

، ما دامت هذه العناصر مدونة في  ، وقضاؤها في ذلك ال يكون خاضعاً لرقابة محكمة النقض ضع اليد من جميع عناصر الدعوىوا

عاماً جزء  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599ديسمبر سنة  9حكمها وتفيد تلك النتيجة التي استفادتها ) نقض مدني 

 .  ( 5رقم  551أول ص 

 – 551ص  2211فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المورانديير  – 255فقرة  9وانظر بالنيول وريبير وبيكار  – 791نظر آنفاً ص أ ( 1) 

 .  55حسني كيرة ص  – 11ص  27مارتي ورينو فقرة  2592مازو فقرة 

ركز قد يتفق مع القانون كما في حيازة ، بخالف الحيازة غير العرضية فإنها م فالحيازة العرضية إذن هي مركز يتفق مع القانون ( 9) 

. والحائز العرضي إنما  ، وقد يخالفه كما في حيازة النص للشيء الذي يسرقه وحيازة المغتصب للشيء الذي يغتصبه الملك لما يملكه

عليه مهمة معينة ، أو ألن القانون يفرض  ، إما ألنه تعاقد مع الحائز يحوز الشيء حيازة مادية بناء على سند قانونين صحيح

، ألنه يتضمن  . ولكن هذا السند القانوني الصحيح هو نفسه الذي يجعل الحيازة حيازة عرضية تستوجب انتقال الحيازة المادية إليه

 .  ( 219فقرة  9اعتراف الحائز العرضي بأنه يحوز الشيء لحساب غيره وبأنه ملتزم برده لهذا الغير ) بالنيول وريبير وبيكار 

 .  112أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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مار بأوامره فيما يتعلق بهذه ، وكان متصال به اتصاال يلزمه االئت ، متى كان الوسيط يباشرها باسم الحائز تصح الحيازة بالوساطة

. ورأينا  ، مقصورة على هؤالء "الحيازة 
 (2 )

أن هذا الفريق األول يشمل الخدم والعمال والمستخدمين وسائر االتباع كالطاهي  

دود الوكالة ، والوكيل ما دام يعمل باسم الموكل ويأتمر بأوامره فيما يتعلق بحيازة الشيء الذي اشتراه في ح والسائق وناظر الزراعة
 (1 )

،  ، والمدير أو المفوض من الشخص المعنوي في حيازة ماله ، والولي والوصي والقيم إذا كان القاصر أو المحجور عليه مميزا 

وبوجه عام كل شخص يباشر السيطرة المادية على الشيء لحساب غيره ويكون تابعا يأتمر في هذه السيطرة بأوامر من يباشرها 

 .  لحسابه

، ولكنهم ال يعتبرون اتباعا للحائز األصلي بل يبقى  والفريق الثاني ( الحائزون العرضيون الذين يحوزون لحساب غيرهم) 

، وصاحب حق  . ويدخل ضمن هؤالء صاحب حق االنتفاع أو حق االستعمال أو حق السكني ، حرية التصرف في حيازتهم لهم شيء

، والحارس والمودع عنده  ، والمستعير مستأجر والمزارع، وال ، والدائن المرتهن رهن حيازة الحكر
 (9 )

. فهؤالء يتفقون مع الفريق  

، فهم جميعا حائزون عرضيون  األول في إنهم مثله يحوزون لحساب غيرهم
 (5 )

. ولكنهم يختلفون عن الفريق األول في أنهم ال  

هم يجمعون إلى هذه الحيازة المادية حيازة صحيحة كاملة ، بل  ( DETENTIONيقتصرون علىحيازة الشيء مجرد حيازة مادية ) 

 (POSSESSION لحق عيني اوحق شخصي يحوزونه لحساب أنفسهم ) ويتوافر عندهم بالنسبة إلى هذا الحق عنصرا الحيازة .  ،

.  هم حائزون اصليون ، بل ، فهم إذن ال يعتبرون حائزين عرضيين لهذا الحق السيطرة المادية وقصد استعمال الحق لحساب أنفسهم

، والدائن  ، وصاحب حق الحكر ويصدق هذا على األقل على صاحب حق االنتفاع وصاحب حق االستعمال وصاحب حق السكنى

، إذ يحوز هذا  . فكل من هؤالء يعتبر حائزا عرضيا للشيء بالنسبة إلى حق الملكية فيه ، والمستأجر والمزارع المرتهن رهن حيازة

                                                 

 .  112أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  151ص  222رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519يونيه سنة  1أنظر نقض مدني  ( 1) 

، وعارض حق المشتري معارضة يستخلص منها أنه قصد استبقاء  أما البائع الذي لم يسلم المبيع إلى المشتري واستبقاه في حيازته ( 9) 

. وال يمنعه من ذلك  ، ويجوز أن يتملك المبيع بالتقادم الطويل ، فإنه ال يعتبر حائزاً عرضياً بل حائزاً أصيالً  زة لحساب نفسهالحيا

. وقد قضت محكمة النقض بان  992فقرة  5. أنظر في هذه المسألة الوسيط  ضمانه للتعرض إذا سقطت دعوى الضمان بالتقادم

، فيمتنع على البائع التعرض للمشتري ألن من وجب  عرض التزام ابدي يتولد من عقد البعي ولو لم يشهرالتزام البائع بضمان عدم الت

، فيمتنع عليهم مثله منازعة المشتري فيما كسبه من  . وينتقل هذا االلتزام من البائع إلى ورثته عليه الضمان يحرم عليه التعرض

أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط وضع اليد على العين المبيعة المدة الطويلة ، إال إذا توافرت لديهم  حقوق بموجب عقد البيع

 7. وانظر أيضاً نقض مدني  ( 219ص  21رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511يناير سنة  29المكسبة للملكية ) نقض مدني 

أكتوبر  11 – 2212ص  179رقم  91المحاماة  2591يناير سنة  29 – 15ص  2مجموعة أحكام النقض  2555ديسمبر سنة 

 17 – 999ص  25مجموعة أحكام النقض  2519مارس سنة  12 – 125ص  59رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512سنة 

نوفمبر سنة  19 – 291ص  59م  2599يناير سنة  21استئناف مختلط  – 957ص  25مجموعة أحكام النقض  2519مارس سنة 

 25هيك  – 925فقرة  91وانظر من هذا الرأي في الفقه : لوران  – 211ص  29م  2559ة أول يونيه سن – 25ص  95م  2552

وانظر من الرأي العكسي :  – 59حسن كيرة ص  – 259فقرة  1محمد علي عرفة  – 991 بودري وتيسييه فقرة – 919فقرة 

ص  999عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 952الهاللي وحامد زكي في البيع فقرة  – 911فقرة  1كوالن وكابيتان ودي المورانديير 

 .  9هامش  959

، فال يكفي مثال صدور عقد إيجار للمستأجر  ولكن يشترط أن يكون الحائز العرضي حائزاً فعال للحق وله السيطرة المادية عليه ( 5) 

. وقد قضت محكمة النقض بأن تأجير ناظر الوقف لألطيان المملوكة  ن المؤجرةلجعله حائزاً عرضياً إذا كان لم يستول فعال على العي

، بل يجب  ، وهو ال يكفي لتوافر الركن المادي لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه األطيان للوقف هو عمل من األعمال القانونية

خبير على ما جاء بأسباب الحكم انش خصاً آخر غير مستأجر . فإذا كان الثابت من تقرير ال لتوافره وضع اليد الفعلي على هذا الجزء

، فإن  ، وانه لم يكن يدفع عنه ايجاراً لنظار الوقف وال للمستأجر منه تلك األطيان هو واضع اليد مادياً على الجزء المتنازع عليه

ر دون التثبت من وضع اليد الفعلي هو القول بان ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغي

 25، إذ العبرة بوضع اليد الفعلى ال بمجرد تصرف قانونين قد يطابق أو ال يطابق الحقيقة ) نقض مدني  استدالل غير سائغ قانوناً 

 .  ( 119ص  7مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة 
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، وال يباشر فيه إال السيطرة المادية نيابة عن المالك  الك ال لحساب نفسهالحق لحساب الم
 (2 )

. والحائز لحق الملكية هو المالك  

، ويباشر السيطرة المادية وبوساطتهم  ، فهو الذي يوجد عنده عنصر القصد وحده
 (1 )

. أما بالنسبة إلى الحق العيني من حق انتفاع أو  

،  ، أو بالنسبة إلى الحق الشخصي من حق المستأجر أو حق المزارع حق حكر أو حق رهن حيازي حق استعمال أو حق سكنى أو

فإن كال منهم يحوز الحق الذي يباشره لحساب نفسه ال لحساب المالك ويجمع فيه بين عنصري الحيازة عنصر السيطرة المادية 

.  طيع أن يلجأ في حماية حيازته هذه إلى جميع دعاوى الحيازة، ويست ، فيعتبر حائزا حيازة صحيحة كاملة لهذا الحق وعنصر القصد

، كما يجوز أن  ، فيجوز لمن يحوز حقا عينيا منهم أن يتملك هذا الحق بالتقادم بل إن الحيازة بالنسبة إلى هذا الحق تنتج آثارها كاملة

حق العيني منقوال تملكه بالحيازة المقترنة بحسن النية ، وإذا كان ال يتملك الحق العيني العقاري بالتقادم القصير إذا كان حسن النية
 (9 

)
  . 

، ويستوي في هذه األحكام الفريقان األول والثاني  ، فتقتصر عليها لنبين أحكامها ولما كنا هنا في صدد الحيازة العرضية

العينية والحيازة األصلية للمستأجر  . ونترك جانبا الحيازة األصلية لصاحب حق االنتفاع وغيره من أصحاب الحقوق السابق ذكرهما

، فهذه الحيازة األصلية تسري عليها أحكام الحيازة شأنها  والمزارع فيما يتعلق بالحق العيني أو الحق الشخصي الذي يباشره كل منهم

في ذلك شأن كل حيازة أصلية أخرى 
 (5 )

  . 

 أحكام الحيازة العرضية :  – 271

حساب غيره أياً كان ال يستطيع أن يتمسك بهذه الحيازة العرضية لكسب حق بالتقادم ، أي الحائز ل والحائز العرضي
 (9 )

، أو  

. فالمستأجر مثال  ، إذ أنه يحوز لحسابه . وهو ال يستطيع ذلك إال باسم الحائز األصيل لحماية هذه الحيازة بدعوى من دعاوى الحيازة

. وإنما يستطيع أن يتمسك باسم المؤجر بحيازته  ، مهما طالت مدة حيازته للعين ال يكسب حق الملكية على العين المؤجرة بالتقادم

، كأن يكون المؤجر غير مالك للعين ويكون قد وضع يده عليها مدة اثنتي عشرة سنة مثال ثم آجرها وحازها المستأجر  للعين المؤجرة

، فيكون قد أكمل مدة التقادم لكسب ملكية  هذه المدة األخيرة ، فيعتبر المؤجر قد حاز العين بواسطة المستأجر مدة ثالث سنوات أخرى

، ألن هذه الحيازة حيازة مادية  . وكذلك ال يستطيع المستأجر أن يحمي حيازته لحق ملكية العين المؤجرة بدعاوى الحيازة العين

.  يستطع اللجوء إليها إال باسم المؤجر، فإذا لجأ مثال إلى دعوى منع التعرض فيما يتعلق بالملكية لم  محضة وهي لحساب المؤجر

، ويرفع هذه الدعاوى أصالة عن  وهذا ال يمنع من أن يلجأ إلى جميع دعاوى الحيازة فيما يتعلق بحيازته لحقه الشخصي كمستأجر

يالً بالنسبة إلى حقه ، فقد قدمنا أنه إذا كان يعتبر حائزا عرضيا بالنسبة إلى حق الملكية فإنه يعتبر حائزا أص نفسه ال باسم المؤجر

 .  كمستأجر

. وهذا ال منع من أن يلجأ إلى الوسائل  وعلى ذلك ال يستطيع الحائز العرضي إني حمي باسمه حيازته العرضية كما قدمنا

وى استرداد . فيستطيع مثال إذا انتزع منه الشيء عنوة وجبرا أن يسترده بدع التي يخولها إياه القانون لحماية نفسه ولدفع االعتداء عنه

، وذلك لحرص القانون على أن يحافظ  ، وهذه هي دعوى الحيازة الوحيدة التي يستطيع الحائز العرضي أن يرفعها باسمه الحيازة

،  . ويستطيع الحائز العرضي أن يستبقى حيازة الشيء حتى يستوفى ماله من حقوق في ذمة الغير بسبب هذه الحيازة على األمن العام

                                                 

. واذن فمتى ثبتت الحيازة  ، فلهذا أن يستند إليها عند الحاجة الصيلوقد قضت محكمة النقض بان حيازة النائب تعتبر حيازة ل ( 2) 

، فإن المؤجر يعتبر مستمراً في وضع يده مدة الحيازة التي لمستأجره  ، وردت إليه بحكم نهائي للمستأجر في مواجهة المتعرضين له

 .  ( 29رقم  971اً جزء أول ص عام 19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2559فبراير سنة  19) نقض مدني 

، فيستطيع أن يلجأ في حماية هذه الحيازة إلى جميع دعاوى  والمالك وحده هو الذي تتحقق في شخصه آثار حيازة حق الملكية ( 1) 

 .  ( 211فقرة  9، ويتم التقادم لمصلحته إذا كان من شأن هذه الحيازة أن تؤدي إلى التقادم ) بالنيول وريبير وبيكار  الحيازة

كوالن وكابيتان ودي  - 9هامش  211ص  212فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -مكررة  995فقرة  – 995بودري وتيسييه فقرة  ( 9) 

 .  555ص  2215فقرة  2المورانديير 

: الوسيط في اإليجار  أنظر في حيازة المستأجر لحقه الشخصي كمستأجر حيازة أصلية وحماية هذه الحيازة بجميع دعاوى وضع اليد ( 5) 

 .  171وفقرة  112فقرة  1

مجموعة المكتب الفني  2592نوفمبر سنة  15أنظر في حيازة الوكيل العرضية وكونها ال تؤدي إلى التملك بالتقادم : نقض مدني  ( 9) 

 "ة اللبناني على ما يأتي : من قانون الملكية العقاري 1/  197وتنص المادة  – 11تم  555عاماً جزء أول ص  19ألحكام النقض في 

 .  "وال يجوز للمزارع وال للمستغل وال للوديع وال للمستفيد وال لورثتهم أن يدعوا بمرور الزمن 
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، بل يرجع إلى ما خوله إياه القانون من الحق في حبس العين حتى  رجع إلى أن القانون يحميه في حيازته العرضيةولكن ذلك ال ي

يستوفى ماله من الحقوق 
 (2 )

  . 

. فالمرتهن رهن حيازة ال يستطيع إني  وال يستطيع الحائز العرضي أن يكسب بحيازته العرضية حق ملكية العين بالتقادم

، مهما طال الزمن الذي تبقى فيه العين في يده ولو زاد على خمس عشرة سنة  ن المرهونة بالتقادمكسب ملكية العي
 (1 )

. ويستوى في  

، وبقيت العين في يد  . فإذا كان المالك هو المدين الراهن ، أو كانت العين مملوكة لغيره ذلك أن يكون المالك للعين هو المدين الراهن

، فإن الدائن ال يتملك العين بالتقادم  ة مدة خمس عشرة سنة أو أكثر سواء استوفى الدائن حقه أو لم يستوفهالدائن المرتهن رهن حياز

، وذلك طوال المدة التي تبقى فيها حيازة الدائن حيازة عرضية ولم تتغير صفتها فتتحول إلى حيازة أصيلة  ضد المدين مالك العين

ي بيانه على الوجه المقرر في القانون والذي سيأت
 (9 )

،  . وتبقى حيازة الدائن للعين حيازة عرضية ال يكسب بها ملكية العين بالتقادم 

. فسقوط االلتزام بالرد بالتقادم المسقط ال يمنع  حتى لو سقط التزامه برد العين إلى المدين الراهن بالتقادم المسقط بعد استيفائه الدين

، وإذا كان المدين الراهن ال يستطيع بعد تمام التقادم  لكسب الملكية بالتقادم المكسبمن أن تبقى الحيازة حيازة عرضية ال تصلح 

، فإن ذلك ال يمنعه من رفع دعوى االستحقاق العينية إذ أن الدائن لم يكسب  المسقط أن يرفع على الدائن دعوى االسترداد الشخصية

ملكية العين بحيازته العرضية 
 (5 )

، فإن الدائن ال يستطيع أيضاً  هونة رهن حيازة مملوكة لغير المدين الراهن. وإذا كانت العين المر 

، ويستطيع هذا األخير أن يسترد العين من الدائن بدعوى  بحيازته العرضية أن يكسب ملكية العين بالتقادم ضد مالكها الحقيقي

، ألنه يحوز الحق األول لحساب  ن ال حق الملكية. ولكن يجوز للدائن أن يكسب حق الره االستحقاق بعد إدخال المدين في الدعوى

، فإنه يكسب حق الرهن بمجرد الحيازة  . فإذا كان حسن النية وارتهن العين من غير مالك نفسه فهو أصيل في حيازته إياه كما قدمنا

، فال يملك  العين من غير مالك . أما إذا لم يكن حسن النية وارتهن ، وبخمس سنوات وهي مدة التقادم القصير في العقار في المنقول

 .  ، إال بالتقادم الطويل أي بخمس عشرة سنة ، سواء في العقار أو في المنقول حق الرهن

، فال تحمي بدعاوى الحيازة وال تكسب الملكية بالتقادم على النحو الذي  وتبقى الحيازة العرضية على صفتها هذه مهما طالت

، وهكذا تنتقل من وارث إلى وارث دون أن  ي إلى وارثه حيازة عرضية كما كانت عند المورث. وتنتقل من الحائز العرض قدمناه

، بقى واضعا يده على العين المودعة أو الموضوعة تحت الحراسة  ، كمودع عنده أو حارس . فلو أن حائزا عرضيا تتغير صفتها

اضعين اليد على العين مددا طويلة أخرى ، وبقيت الورثة و ، ثم خلفه عليها وارثه ثم وارث وارثه مدة طويلة
 (9 )

، ولو بلغت هذه  

                                                 

 .  219فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 2) 

وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن اإلقرار باالستحكار مانع من تملك األرض المحكرة مهما طالت مدة سكوت المحكر عن  ( 1) 

 557عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2591يونيه سنة  1المطالبة بالحكر السنوي ) نقض مدني 

نفس المجموعة جزء أول  2591ابريل سنة  19 – 21رقم  551لمجموعة جزء أول ص نفس ا 2599أكتوبر سنة  15 – 27رقم 

 .  ( 12رقم  557نفس المجموعة جزء أول ص  2559أول مارس سنة  – 25رقم  557ص 

 .  111أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 

تنتقل بها الملكية مهما طال الزمن ) نقض وقد قضت محكمة النقض بأن حيازة الدائن المرتهن للعين المرهونة هي حيازة عارضة ال  ( 5) 

. وقضت أيضاً بأنه  ( 11رقم  557عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2595ديسمبر سنة  21مدني 

ً  ، فإن بطالنه متى كان عقد البيع يخفي رهناً  ، وهو أن نية الطرفين  ، ال يغير من حقيقة الواقع في شأنه ، سواء باعتباره بيعاً أو رهنا

ً  . ومن ثم فإن وضع يد المرتهن ال يكون بنية التملك فيه قد انصرفت إلى الرهن ال إلى البيع ، فال يكسبه الملك  ، بل يعتبر عارضا

 557عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2591ابريل سنة  21مهما طال عليه الزمن ) نقض مدني 

 21. وانظر أيضاً في نفس المعنى نقض مدني  ( 15رقم  557نفس المجموعة جزء أول ص  2595نوفمبر سنة  19 – 19رقم 

 15 – 959ص  1مجموعة أحكام النقض  2599ابريل سنة  11 – 19رقم  557نفس المجموعة جزء أول ص  2591أكتوبر سنة 

 .  919يسييه فقرة وانظر بودري وت 119ص  5مجموعة أحكام النقض  2597يونيه سنة 

وقد قضى بأنه إذا كان الطاعن قد دفع الدعوى بادعائه ملكية المنزل المطلوب تقديم الحساب عنه بمقولة إنه وضع يده عليه هو  ( 9) 

و ، فرفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع استناداً إلى أن حيازة الطاعن للمنزل ه ومورثه من قبله المدة الطويلة المكسبة للملكية

، فإن هذا الذي أقام عليه الحكم  ومورثه كانت حيازة عارضة ) كان المورث دائناً مرتهناً ( ال تنتقل باه الملكية مهما طال الزمن

.  ( 929ص  95رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  21قضاءه هو تقدير سليم ال مخالفة فيه للقانون ) نقض مدني 

عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  17نى نقض مدني وانظر أيضاً في نفس المع
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، ألن كال منهم حيازته عرضية  ، فإن أحداً منهم ال يكسب ملكية العين بالتقادم المدد مائة عام أو أكثر
 (2 )

. ويستوي في ذلك أن يكون  

، فما دامت حيازة  فة مورثه أو أن يضع يده كما لك، كما يستوي إذا كان سيء النية أن يستبقى ص الوارث حسن النية أو سيء النية

، فإن حايزته  ، لوم يغير هو صفة هذه الحيازة بأن يحولها إلى حيازة أصيلة على الوجه الذي قرره القانون مورثه حيازة عرضية

العرضي ملكية العين إلى خلف . أما إذا نقل الحائز  تبقى كحيازة مورثه حيازة عرضية ليس من شأنها أن تكسب ملكية العين بالتقادم

، بل تكون حيازة أصيلة  ، فإن الخلف الخاص ال تكون حيازته حيازة عرضية ، معاوضة أو تبرعا خاص بتصرف ناقل للملكية

. ذلك ألن الخلف الخاص يبتدئ حيازة جديدة توافرت فيها عنصرا  تجوز حمايتها بدعاوى الحيازة وتصلح لكسب الملكية بالتقادم

، أما الخلف العام فتنتقل إليه حيازة مورثه ذاتها فتبقى عرضية كما كانت عند مورثه  من قصد وسيطرة مادية الحيازة
 (1 )

. ويستوي  

، فإن ذلك ال يمنع من أن  ، فلو كان يعلم حقيقة حيازة سلفه وأنها حيازة عرضية أن يكون الخلف الخاص حسن النية أو سيء النية

لة ما دام سلفه قد تعامل معه ال على أنه حائز عرضي بل على أنه مالك تكون حيازته هو حيازة أصي
 (9 )

  . 

وقد قدمنا 
 (5 )

وعند الشك يفترض أن مباشر الحيازة إنما يحوز  "مدني تنص على ما يأتي :  592إن الفقرة الثانية من المادة  

. ونرى من ذلك أن القانون قد وضع  "، فإن كانت استمرارا لحيازة سلفه افترض أن هذا االستمرار هو لحساب البادئ بها  لنفسه

. وقد قررنا في هذا الصدد  ، وكيف تثبت هذه الحيازة قرائن قانونية تذلل كثيرا من الصعاب التي تحوط بالحيازة العرضية
 (9 )

أن  

. وعلى من يدعى  بل يفترض في الحائز أنه يحوز لحساب نفسه حيازة أصيلة ال حيازة عرضية،  الحيازة العرضية ال تفترض

، أن يثبت ذلك فهو الذي  ، ويتمسك بأن الحائز ليس إال حائزا عرضيا يحوز لحساب غيره فال يستطيع مثال أن يتملك بالتقادم العكس

يحمل عبء اإلثبات 
 (1 )

، فانهي فترض أنه قد بقى  ضية وأن الحائز إنما يحوز لحساب غيره. فإذا ما ثبت أن الحيازة حيازة عر 

، إلى أن يثبت هو أن صفة حيازته قد تغيرت وأن هذه الحيازة قد تحولت إلى  حائزا عرضيا على ما كان عليه ولم تتغير صفة حيازته

حيازة أصيلة 
 (1 )

 .  لى حيازة أصلية، فتتحول من حيازة عرضية إ . فننظر اآلن كيف تتغير صفة الحيازة 

 تغير صفة الحيازة العرضية وتحولها إلى حيازة أصيلة  – 272

 مدني على ما يأتي :  511نص قانونين تنص المادة  –

. فال يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته وال األصل الذى  ليس ألحد أن يكسب بالتقادم على خالف سنده - 2 " 

  . تقوم عليه هذه الحيازة "

                                                                                                                                                                    

 1مجموعة أحكام النقض  2591ابريل سنة  11 – 521ص  159رقم  1مجموعة عمر  2599أكتوبر سنة  92 – 22رقم  551

مجموعة أحكام  2519يناير سنة  29 – 119ص  15رقم  5مجموعة أحكام النقض  2597يونيه سنة  15 – 959ص  19رقم 

عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 199ص  915وفقرة  911وفقرة  925وانظر بودري وتيسييه فقرة  – 75ص  1رقم  25النقض 

999  . 

وقتي معلوم مدني ) قديم ( صريحة في أنه ال سبيل لمن وضع يده بسبب  15وقد قضت محكمة النقض بأن القاعدة التي تقررها المادة  ( 2) 

. وحكم المادة  ، مهما تسلسل التوريث وطال الزمن غير أسباب التمليك المعروفة إلى أن يكسب ال هو وال ورثته الملك بوضع اليد

، مهما تسلسل توريثهم وطال وضع  مدني ) قديم ( يسري على الواقف المستحق للوقف وعلى الناظر عليه وعلى ورثته من بعده 15

مجموعة  2591ابريل سنة  19يع ايهم أن يتملك العين بالمدة الطويلة إال بعد أن يغير صفة وضع يده ) نقض مدني ، وال يستط يدهم

مجموعة  2551مايو سنة  12. وانظر أيضاً : نقض مدني  ( 21رقم  551عاماً جزء أول ص  19المكتب الفني ألحكام النقض في 

رقم  27المحاماة  2597مايو سنة  92استئناف مصر  – 21رقم  551ل ص عاماً جزء أو 19المكتب الفني ألحكام النقض في 

 .  2959ص  591

 .  215فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 927فقرة  – 921بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

 17 – 2 – 72داللوز  2779نوفمبر سنة  7وانظر عكس ذلك نقض فرنسي  – 925أنظر في هذا المعنى بودري وتيسييه فقرة  ( 9) 

 .  215ص  215فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

 .  112أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 .  112أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  119بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

 .  217فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 
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 . ما بفعل منه يعتبر معارضة لحق المالكإما بفعل الغير وإ ، ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم إذا تغيرت صفة حيازته - 1 " 

 ولكن فى هذه الحالة ال يبدأ سريان التقادم إال ن تاريخ هذا التغيير "
 (2 )

 .  

. فال يستطيع أن يغير  مهما طال الزمن على حيازته ويخلص من هذا النص أن الحائز العرضي يبقى حائزاً عرضياً كما قدمنا

، كأن يعلن المستأجر المؤجر مثال أنه غير نيته من حيازة العين كمسـتأجر إلى حيازتها كمالك  صفة حيازته هذه بمجرد تغيير نيته

، وامتناعه عن  حيازته العرضية . فإن إعالنه تغيير نيته ال يغير من صفة ولو صاحب هذا اإلعالن أن يمتنع عن دفع األجرة للمؤجر

. وعلى ذلك تبقى حيازته  ، وهذا وذاك ال يكفيان في تحويل حيازته العرضية إلى حيازة أصلية دفع األجرة إخالل بالتزامه كمستأجر

دم على خالف ليس ألحد أن يكسب بالتقا "، وهذا ألنه  ، وال يستطيع بموجبها أن يكسب ملكية العين المؤجرة بالتقادم حيازة عرضية

 "، فال يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته  سنده
 (1 )

. كذلك وارث الحائز العرضي يبقى حائزا عرضيا مثل مورثه كما  

. بمجرد تغيير نيته وإعالنه أنه أصبح يحوز كمالك على خالف  ، وال يستطيع تحويل حيازته العرضية إلى حيازة أصيلة سبق القول

. ومن ثم ال يستطيع كسب ملكية العين التي تلقاها من مورثه بالتقادم لمجرد أنه غير بنفسه لنفسه أصل حيازته وهي في  هحيازة مورث

. األصل  . ، فال يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه ليس ألحد أن يكسب بالتقادم على خالف سنده "، وهذا ألنه  أصلها حيازة عرضية

 .  " الذي تقوم عليه هذه الحيازة

، إال إذا تغيرت صفة حيازته وتحولت هذه الحيازة من  وال يستطيع الحائز العرض أو وارثه إني كسب بالتقادم ملكية العين

، ومن ذلك الوقت أيضاً يمكن للحائز  . وال يبدأ سريان التقادم إال من الوقت الذي يتم فيه هذا التحول حيازة عرضية إلى حيازة أصلية

 "الحيازة  أن يحتمي بدعاوى
 (9 )

  . 

وتتغير صفة الحيازة العرضية وتتحول إلى حيازة أصيلة بأحد أمرين 
 (5 )

  : 

                                                 

،  وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على  2519تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

، بعد إدخال تعديالت لفظية جعلت  في المشروع النهائي 2951. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  فيما عدا بعض فروق لفظية

، ثم مجلس الشيوخ تحت  2955رقم . ووافق عليه مجلس النواب تحت  النص مطابقاً كل المطابقة لما استقر عليه في التقنين المدني

 .  ( 999ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  511 رقم

: ال تثبت ملكية العقار والحقوق العينية بمضي المدة الطويلة لمن كان واضعاً يده عليها  291/  15ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

. وعلى ذلك فال تحصل الملكية بوضع اليد  ان السبب مبتدأ منه أو سابقاً ممنن آلت منه إليه، سواء ك بسبب معلوم غير أسباب التمليك

 .  ، وال لورثتهم من بعدهم للمستأجر والمنتفع والمودع عنده والمستعير

 .  ) والنص يتفق في حكمه مع حكم التقنين المدني الجديد (

  ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ) مطابق ( 512التقنين المدني السوري م 

 .  ) مطابق ( 511التقنين المدني الليبي م 

 .  ) موافق ( 2219التقنين المدني العراقي م 

 .  : ال يكتسب شخص بمرور الزمن حقاً عينياً ضد سنده الشخصي أو ضد سند مورثيه 112قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 .  حكمه لحكم التقنين المصري () والنص موافق في 

 .  715ص  251رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512ديسمبر سنة  17نقض مدني  ( 1) 

 .  219فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

وليس  ، المستأجر إذا اكن الحائز بيده سند ايجار مثال فهو حائز لحق "وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 5) 

كأن يتعرض الغير  ، له بمجرد تغيير نيته أن يحوز حق الملكية إذا لم يقترن ذلك بفعل ظاهر يصدر من الغير أو من الحائز نفسه

وال يبدأ سريان التقادم بالنية الجديدة إال من وقت صدور هذا  ، للحائز فيدعي هذا الملكية أو يعارض الحائز حق الملكية بعمل ظاهر

، من أن صفة الحيازة  . ويالحظ أن ما جاء بالمذكرة اإليضاحية ( 997ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  " لعمل الظاهرا

، كما سيتبين عند الكالم في الفعل الذي يصدر عن الغير فيما يلي في نفس  تتغير بتعرض الغير للحائز فيدعى هذا الملكية محل للنظر

 .  الفقرة

إال إذا حصل تغيير في سببه يزيل  "وقد قذت محكمة النقض بأن وضع اليد بسبب وقتي معلوم غير أسباب التمليك ال يعتبر صالحاً للتمسك به 

. وهذا التغيير ال يكون إال بإحدى الثنتين : أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من االغيار يعتقد هو أنه  عنه صفة الوقتية
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) األمر األول ( فعل يصدر من الغير : وهذا الفعل يكون عادة تصرفا ناقال للملكية  
 (2 )

، يتلقاها الحائز العرضي من الغير  

،  ، إذ أن الحائز يحوز العين من وقت هذا التصرف كمالك لحساب نفسه أصيلةفتتغير به صفة حيازته العرضية وتتحول إلى حيازة 

، كما يستطيع  . ومن ذلك الوقت يستطيع ا لحائز أن يحتمي كمالك بجميع دعاوى الحيازة كما قدمنا ال كحائز عرضي لحساب غيره

، فيتقدم إلى الشخص الذي يعتقد أنه هو  غير المالك. مثل ذلك أن يعتقد المستأجر للعين أنه استأجر من  أن يكسب الملكية بالتقادم

، وقد  . فهنا قد صدر تصرف ناقل للملكية من الغير وهو الشخص الذي يعتقد المستأجر خطأ أنه هو المالك المالك ويشتري منه العين

، ومن  صدور عقد البيع له . فيضع هذا الحائز يده على العين كمالك بمجرد صدر هذا التصرف إلى المستأجر وهو الحائز العرضي

، ويستطيع أن يكسب ملكية العين بالتقادم إذا أكمل مدته ضد المؤجر وهو  ثم تنقلب حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة

المالك الحقيقي للعين 
 (1 )

أنه  ، حسن النية أي يعتقد ، وقت أن تلقى التصرف الناقل للملكية . وال يشترط أن يكون الحائز العرضي 

، فإن التصرف الصادر إليه علىهذا النحو يغير  ، أي يعرف أنه يتعامل مع غير المالك . فلو كان سيء النية تعامل مع المالك الحقيقي

هو أيضاً من صفة حيازته فتقلب هذه الحيازة من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة 
 (9 )

. وفي جميع األحوال يجب أن يتصرف  

، ففي المثل الذي قدمناه يجب أن يمتنع المستأجر بعد أن تلقى التصرف من دفع األجرة  ده الجديد الناقل للملكيةالحائز على مقتضى سن

، أو بالتقادم الطويل إذا  ، إما بالتقادم القصير إذا كان حسن النية إذ أن لديه السبب الصحيح . فيستطيع عندئذ أن يتملك العين للمؤجر

. أما إذا استمر  ، ولو ضد المؤجر يستطيع في الحالتين أن يحمي حيازته الجديدة بجميع دعاوى الحيازة. وكذلك  لم يكن حسن النية

، ال تصلح لكسب الملكية بالتقادم وال ألن تحمي بدعاوى  ( equivoque، فإن حيازته تكون حيازة غامضة )  بدفع األجرة للمؤجر

الحيازة 
 (5 )

  . 

،  للملكية للحائز العرضي في نفس الشخص الذي يحوز الحائز العرضي العين باسمهويمكن أن يصدر التصرف الناقل 

،  . وذلك بأن يصدر التصرف الناقل للملكية من المؤجر نفسه وهو المالك الحقيقي فتتحول الحيازة العرضية بذلك إلى حيازة أصيلة

،  . بل قد يكون المؤجر غير مالك للعين المؤجرة نفسهفيشتري المستأجر منه العين المؤجرة ويحوزها منذ شرائها كمالك لحساب 

، ويستطيع المستأجر في هذه الحالة إني كسب ملكية  ويتلقى منه المستأجر عقد البيع فتتحول به حيازته العرضية إلى حيازة أصيلة

قيقي وضد المؤجر ، كما يستطيع أن يحتمي بجميع دعاوى الحيازة ضد المالك الح العين بالتقادم ضد المالك الحقيقي
 (9 )

  . 

) واألمر الثاني ( فعل يصدر من الحائز العرضي يعارض به حق المالك : وال يكفي في ذلك مجرد إنكار الحائز العرضي 

، بل ال يكفي تصرفه في العين تتصرف المالك فيهدمها مثال أو يقيم عليها بناء أو  لحق المالك وإعالنه ذلك على مأل من الناس

فإن هذا يعد تعسفا منه في استعمال حيازته العرضية وليس من شأن هذا التعسف أن يغير صفة الحيازة ويحولها إلى حيازة ،  يبيعها

                                                                                                                                                                    

، أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة صريحة بصفة الفعلية أو بصفة قضائية  ك لها والمستحق للتصرف فيهاالمال

 2591ابريل سنة  19أو غير قضائية تدل داللة جازمة على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك واالستئثار بها دونه ) نقض مدني 

 555نفس المجموعة جزء أول ص  2599فبراير سنة  17. وانظر أيضاً نقض مدني  251ص  991رقم  2رقم  2مجموعة عمر 

وهذان السببان لتغيير صفة الحيازة  – 215ص  222رقم  11المجموعة الرسمية  2519مايو سنة  9استئناف وطني  – 17رقم 

كان هو اشلخص نفسه الذي تلقى الحائز  ، وضد أي شخص آخر سواء كان من الغير أو لهما هذا األثر لصالح أي حائز عرضي

 .  ( 191ص  911العرضي منه الحيازة ) بودري وتيسييه فقرة 

 191ص  917أما التصرف الكاشف عن الملكية فال يسمح بحيازة جديدة أصيلة تختلف عن الحيازة السابقة ) بودري وتيسييه فقرة  ( 2) 

 .  ( 9هامش 

 .  191ص  917بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

ولكن كثيراً من الفقهاء في فرنسا وفي مصر يخالفون هذا الرأي  – 999فقرة  – 915أنظر في هذا المعنى بودري وتيسييه فقرة  ( 9) 

فقرة  9ويذهبون إلى وجوب أن يكون الحائز العرضي حسن النية وقت أن تلقى التصرف الناقل للملكية ) بالنيول وريبير وبيكار 

عبد  – 75فقرة  1محمد علي عرفة  – 119فقرة  5بيدان  – 1917فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 2هامش  279و ص  211

. ولكنهم ال يجدون في رأيهم هذا سندا  ( 955عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 295إسماعيل غانم ص  – 559المنعم البدراوي فقرة 

ا مثل هذا الخالف في حالة ما إذا تلقى خلف خاص حيازة الشيء من حائز . وقد رأين من نصوص القانون التي ال تشترط حسن النية

 .  ( 112، وقررنا هناك كما نقرر هنا أن ه يستوي أن يكون الخلف الخاص حسن النية أو سيء النية ) أنظر آنفاً فقرة  عرضي

 .  279ص  211فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 915فقرة  – 917بودري وتيسييه فقرة  ( 5) 

 .  212 – 2 – 12سيريه  2719مارس سنة  1نقض فرنسي  – 992أنظر في هذا المعنى بودري وتيسييه فقرة  ( 9) 
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أصيلة 
 (2 )

، يدعيها الحائز لنفسه  . بل يجب أن يعارض الحائز العرضي حق المالك فيقوم بينهما مباشرة نزاع على ملكية العين 

وينكر المالك عليه ذلك 
 (1 )

  . 

 ً .  ، ويدعي الحائز ملكيتها ، فيطالب المالك أمام القضاء الحائز العرضي برد العين إليه وقد يكون هذا النزاع نزاعا قضائيا

 ً ، فيكفي أن يعلن الحائز المالك بادعائه ملكية العين بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل  ولكن ليس من الضروري إني كون النزاع قضائيا

. ففي هذه الحالة يكون الحائز قد عارض حق المالك  ر شفوي على أن يكون عليه هو عبء إثبات األخطارأو غير مسجل أو بإخطا

،  . فمن وقت علم المالك بمعارضة الحائز لحقه ، وذكر له أنه يضع يده على العين كمالك ال كحائز عرضي واعلنه بهذه المعارضة

، وتصلح لكسب ملكية العين  ز حمايتها بدعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها، تجو تنقلب حايزة الحائز العرضية إلى حيازة أصيلة

، ولكن المالك يطالبه برد العين  . وقد ال يعلن الحائز العرضي المالك بمعارضته لحقه بالتقادم إذا توافرت الشروط واكتملت الدة

قد صدر فعل من الحائز يعارض به حق المالك وعلم المالك  ، فيكون في هذه الحالة فيمتنع الحائز عن ردها مدعيا أنه هو الذي يملكها

، فتنقلب الحيازة العرضية إلى حيازة أصيلة تجوز حمايتها بدعاوى الحيازة وتؤدي إلى كسب الملكية بالتقادم  بهذه المعارضة
 (9 )

  .

ة أصيلة تختلف عن األمر األول في أن ونرى من ذلك أن هذا األمر الثاني التي تتغير به صفة الحيازة العرضية وتتحول إلى حياز

، أما في األمر األول فقد رأينا أنه  الحائز العرضي في األمر الثاني ال يحصل على سند جديد لحيازته بل يكون حائزا دون سند

يحصل على سند جديد لحيازته يصدر إليه من الغير 
 (5 )

  . 

، فإن تقدير الوقائع والسندات التي تتغير بها صفة  باألمر الثانيوسواء تغيرت صفة الحيازة العرضية باألمر األول أو 

الحيازة يترك إلى قاضي الموضوع 
 (9 )

، ولكن تحت رقابة محكمة النقض لترى ما إذا كانت هناك أسباب سائفة دعت محكمة  

الموضوع إلى تقدير هذه الوقائع والسندات على وجه معين 
 (1 )

لتي تتغير بها صفة الحيازة تسري فيه . واثبات الوقائع والسندات ا 

                                                 

وقد قضى بأن هدم المباني وإقامتها من جديد من جانب واضع اليد بطريق النيابة عن غيره ال يعتبر بذاته تغييرا لسبب وضع يد  ( 2) 

، وال يترتب علىوضع اليد كسب الحائز بتلك الصفة ملكية العقار بالتقادم مهما طال  بالسبب الجديدالحائز المذكور ومجابهة للمالك 

. وقضي أيضاً بان وضع يد الواقف  ( 712ص  229رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  92الزمن ) نقض مدني 

ن وضع يد أوالده من بعده مشوباً بالوقتية ولو كان بنية ، وكذلك يكو المستحق في الوقف والناظر عليه حتى وفاته وضع يد وقتي

، إذ هو ال يتضمن مجابهة حق  ، ومن ثم فإن رهن الواقف أو أحد أوالده عين الوقف رهناً تأمينياً ال يتم به تغيير صفة الحيازة التملك

. وانظر  ( 795ص  251رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512ديسمبر سنة  17جهة الوقف بعمل ايجابي ظاهر ) نقض مدني 

 92 – 91رقم  599عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599فبراير سنة  17أيضاً نقض مدني 

رقم  599نفس المجموعة جزء أول ص  2591ابريل سنة  19 – 99رقم  555نفس المجموعة جزء أول ص  2599أكتوبر سنة 

 .  555ص  251رقم  1وعة عمر مجم 2551مايو سنة  25 – 92

 .  279ص  211فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 995بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

، فإن هذا األخير يكون بذلك قد أنكر ملكية  وقد قضى بأنه إذا حصل تكليف رسمي بدر العين المودعة ورفض المودع عنده ردها ( 9) 

، فلذك يتملكها  ، وغير بذلك سبب وضع يده عليها ووضع يده بنية التملك علناً بال شائبة نفسهالمودع وتظاهر بملكيته للعين المودعة ل

.  ( 159ص  171رقم  25المحاماة  2597ديسمبر سنة  1بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ التكليف بالحضور ) استئناف مصر 

، وبصفة فعلية أو بصفة قضائية أو غير قضائية  صريحة وقضى كذلك بوجوب أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة ظاهرة

 2مجموعة عمر  2591ابريل سنة  19تدل داللة جازمة في أنه مزمع إنكار الملكية على المالك واالستئثار بها دونه في نقض مدني 

فبراير سنة  19 – 121ص  191رقم  2مجموعة عمر  2599فبراير سنة  17وانظر أيضاً نقض مدني  –(  2951ص  991رقم 

 2599مازو فقرة  – 279ص  211فقرة  9وانظر بالنيول وريبير وبيكار  – 155ص  59رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515

 .  55حسن كيرة ص  –

 .  272ص  211فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 5) 

 .  272ص  211فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  - 95ص  15رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  15نقض مدني  ( 9) 

أنظر مع ذلك جيوارا فقرة  – 155 – 2 – 11داللوز  2711يناير سنة  15نقض فرنسي  – 111ص  991بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

 .  917فقرة  25هيك  – 579
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، أما التصرفات القانونية فال يجوز اثباتها بالبينة أو القرائن إال فيما  ، فيجوز إثبات الوقائع المادية بجميع طرق اإلثبات القواعد العامة

يجوز للقاضي أن يحكم بتغير  ، فال . ويجب أن يتمسك بالخصم رد المصلحة بأن صفة الحيازة قد تغيرت ال يزيد على عشرة جنيهات

صفة الحيازة من تلقاء نفسه 
 (2 )

  . 

 عيوب الحيازة - 2

 (Vices de la possession  ) 

 نص قانونين :  – 273

 ، بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس) الحيازة ( وإذا اقترنت  "مدني على ما يأتي  555تنص الفقرة الثانية من المادة 

 ، إال من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب " ر قبل من وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرهاال يكون لها أثف
 (1 )

 .  

 .  ، ولكن الحكم كان معموال به دون نص وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

وفي التقنين المدني الليبي م  - 1/  591ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 – 191وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  –) العبارة األخيرة (  1/  2259وم  2251وفي التقنين المدني العراقي م  – 1/  599

197  /2 
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    

الوارث بحسن نية أن حيازة مورثه حيازة  هذا وقد كان ينبغي أن تتغير حيازة الوارث للحائز العرضي فتنقلب إلى حيازة أصيلة إذا اعتقد

، لنفس االعتبارات التي سيأتي ذكرها فيما يتعلق بزوال عيب اإلكراه بمجرد انقطاع اإلكراه : أنظر في تفصيل ذلك ما يلي  أصيلة

 .  175فقرة 

وكذلك ال تقوم الحيازة على أعمال  " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : 1/  2955تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 2) 

أما إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فال يكون لها اثر قبل من وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو  ، متقطعة

في  1/  2915 . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم " التبس عليه أمرها إال من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب

، وقد أصبح النص  دون أن تذكر سبباً لهذا الحذف "وكذلك تقوم الحيازة على أعماله منقطة  "المشروع النهائي بعد أن حذفت عبارة 

، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  1/  2912. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 592ص  – 557ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  1/  555

وكذلك ال تقوم الحيازة على أعمال  "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  1/  2955تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  ( 1) 

ل من وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو أما إذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فال يكون لها اثر قب ، متقطعة

في  1/  2915. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  " التبس عليه أمرها إال من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب

، وقد أصبح النص  فدون أن تذكر سبباً لهذا الحذ "وكذلك تقوم الحيازة على أعماله منقطة  "المشروع النهائي بعد أن حذفت عبارة 

، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  1/  2912. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  بذلك مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 592ص  – 557ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  1/  555

 التقنينات المدنية العربية األخرى :  ( 9) 

 .  ) مطابق ( 1/  591السوري م التقنين المدني 

 .  ) مطابق ( 1/  599التقنين المدني الليبي م 

 .  ) مطابق ( 2251التقنين المدني العراقي م 

 .  ) العبارة األخيرة ( : وكذلك ال تقوم ) الحيازة ( على أعمال متقطعة 1/  2259م 

، فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المقيدة في السجل  لسجل العقاري: يكتسب حق القيد في ا 191قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 .  . . ، بوضع يد الشخص بصورة هادئة علنية مستمرة مدة العقاري
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، وكان هذا العيب مذكوراً في المشروع  ا وقد اغفل النص ذكر عيب عدم االستمرار إذا قامت الحيازة على أعمال متقطعةهذ

التمهيدي للنص 
 (2 )

، حتى تكون حيازة صحيحة تنتج  . والصحيح أن الحيازة يجب ، وحذف دون سبب ظاهر في لجنة المراجعة 

، أن تكون مستمرة ظاهرة هادئة  اوى الحيازة وحتى تكسب الملكية بالتقادم أو بدون تقادم، وبخاصة حتى تحمي بدع آثارها القانونية

،  ، والخفاء ) عدم العالنية ( . فعيوب الحيازة هي إذن عدم االستمرار ) التقطع ( ، أي أن تكون خالية من عيوب الحيازة واضحة

، والغموض ) اللبس (  واإلكراه ) عدم الهدوء (
 (1 )

  . 

  

، على الوجه الذي سبق بيانه  . فالحيازة ال توجد إال إذا توافر عنصراها يجب التمييز بين عناصر الحيازة وعيوب الحيازةو

، وبخاصة حتى تحمي بدعاوى  ، فإنه يجب أيضاً أن تكون خالية من العيوب حتى تنتج آثارها . فإذا توافر عنصراها ووجدت تفصيال

ك الحيازة وحتى تكون سببا للتمل
 (9 )

. فاإلرادة  . والعناصر والعيوب بالنسبة إلى الحيازة تناظر العناصر والعيوب بالنسبة إلى اإلرادة 

،  ، بخالف اإلرادة . ولكن الحيازة ، وال تكون صحيحة بعد وجودها إال إذا كانت خالية من العيوب ال توجد إال إذا توافرت عناصرها

. أما اإلرادة فإذا توافرت عناصرها  المعروفة إال إذا كانت موجودة وكانت خالية من العيوبال تنتج أي أثر من آثارها القانونية 

 .  ، ولكنها تكون إرادة غير صحيحة ال تنتج إال آثاراً محدودة ، فإنها تكون إرادة موجودة تنتج آثاراً  وكانت مشوبة بعيب

، والخفاء أو عدم  ( discontinuiteمرار أو التقطع ) ، عدم االست ، كما قدمنا ونستعرض فيما يلي عيوب الحيازة وهي

 .  ( equivoque، والغموض أو اللبس )  ( violence( واإلكراه أو عدم الهدوء )  clandestiniteالعالنية ) 

 عدم االستمرار أو التقطع :  –العيب األول 

 معنى عدم استمرار الحيارة أو تقطعها  – 274

. وحتى  ، ومن ثم ال تنتج آثارها القانونية عمال متقطعة تكون مشوبة بعيب عدم االستمرار أو التقطع: إذا قامت الحيازة على أ

، يجب أن تتوالى أعمال السيطرة المادية على الشيء في فترات متقاربة  تسلم الحيازة من هذا العيب وتكون مستمرة غير متقطعة

. فإذا مضى  ، كما يستعمل المالك ملكه في العادة ا تقوم الحاجة إلى استعماله. فيستعمل الحائز الشيء من وقت إلى آخر كلم منتظمة

، وكانت هذه الفترة من الطول بحيث ال يدعها المالك  بين العمل واآلخر فترة طويلة من الزمن ال يستعمل فيها الحائز الشيء

،  الحيازة تكون في هذه الحالة غير مستمرة أو متقطعة ، فإن الحريص على االنتفاع بملكه انتفاعا كامال تمضي دون أن يستعمل ملكه

فال تصلح أساساً لدعاوى الحيازة وال للتملك بالتقادم 
 (5 )

. والواجب إال ينقطع الحائز عن استعمال الشيء إال المدة التي ينقطع فهيا  

، فيجب أن يظهر مظهر المالك في  كمالك ، فالحائز الذي يحوز حق الملكية إنما يتصرف في الشيء المالك عادة عن استعمال ملكه

، كحق االنتفاع أو حق االرتفاق أو حق رهن الحيازة أو حق  . أما إذا كان يحوز حقا آخر غير حق الملكية استعماله لهذا الشيء

 .  ، فالواجب إال ينقطع عن استعمال الحق الذي يحوزه كما لو كان فعال صاحب هذا الحق المستأجر

                                                                                                                                                                    

، ويمكن لمن  : يعتبر وضع اليد مستمراً منذ اللحظة التي يظهر فيها باستعمال الحق الموجود في اليد بصورة اعتيادية منتظمة 2/  197م 

، إال أن  . ) والقانون اللبناني يتفق مع التقنين المصري مرور الزمن أن يستند إلى يد الشخص الذي اتصل منه العقار إليهيدعم ب

 .  ، ويذكر عيب التقطع إذ يشترط في الحيازة االستمرار ( القانون األول ال يصرح بعيب الغموض

 .  1هامش  759أنظر ص  ( 2) 

، هي االستمرار والهدوء  ويجب أن تتوافر في الحيازة شروط معينة "ة للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : وتقول المذكرة اإليضاحي ( 1) 

كل هذا ال  ، والحيازة الغامضة ) كحيازة الوارث ( ، والحيازة الخفية ، والحيازة باكراه ، فالحيازة المتقطعة . والظهور والوضوح

 .  ( 592ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  " يعتبر حيازة صحيحة

 .  299فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

فعدم قيام الحائز منذ ابتداء الحيازة بأعمال االستعمال  "،  ومن الفقهاء من يذهب إلى أن استمرار الحيازة هو نفس عنصرها المادي ( 5) 

، بل ال تكون ثمة حيازة  ، فال نكون بصدد حيازة معيبة فحسب إال يكسبه الحيازة الكافية لتكوين العنصر المادي للحيازة من شأنه

 919عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 229. وانظر أيضاً إسماعيل غانم ص  ( 992ص  999) عبد المنعم البدراوي فقرة  "بالمرة 

 .  2هامش  959ص  211منصور مصطفى منصور فقرة  –
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، فإن  ، أن يستعمل الحائز الحق في كل وقت بغير انقطاع حتى تكون الحيازة مستمرة ، بطبيعة الحال الضروريوليس من 

، بل يكفي كما قدمنا أن يستعمل الحائز الحق على فترات متقاربة منتظمة كما يفعل صاحب  هذا أمر غير عملي ويكاد يكون مستحيال

الحق نفسه 
 (2 )

  . 

 ل يختلف باختالف طبيعة الشيءانتظام االستعما - 275

. فهناك أشياء  ، يتوقف على طبيعة الشيء ، بحيث تعتبر الحيازة مستمرة : والبت فيما إذا كان استعمال الشيء منتظما 

، وأخرى تقتضي طبيعتها أن تستعمل في وقت معين ثم تترك بعد ذلك دون  تقتضي طبيعتها أن تستعمل على فترات متقاربة جدا

، وأال ينقطع عن سكناه إال عند  ، فحتى تكون الحيازة مستمرة يجب أن يسكن المنزل فإذا حاز شخص حق السكنى مثال . استعمال

، حتى تكون الحيازة  ، وجب . وإذا حاز شخص حق إرتفاق بالمرور سفر أو لقضاء بعض الوقت في مصيف أو مشتى أو نحو ذلك

الذي يستعمل فيه هذا الحق في األوقات المألوف المرور فيها وبالقدر الذي  ، أن يمر من الطريق مستمرة في القانون المصري

، حتى تكون  ، كان عليه . وإذا حاز شخص أرضا زراعية من األراضي التي تروي بالحياض يقتضيه االنتفاع بالعقار المرتفق

،  في غير هذا الوقت إخالالً باستمرار حيازته ، وال يعتبر انقطاعه عن راعتها ، أن يزرع األرض في أثناء الفيضان حيازته مستمرة

، فإن انتفاعه باألرض يكون مقصورا على  . وإذا حاز شخص مرعى لرعي المواشي ألن طبيعة ري األرض تقتضي هذا االنقطاع

، وال  وقات، وأن ينقطع عن استعمالها في غير هذه األ ، وهذا يقتضي أن يستعمل األرض في أوقات معينة هي أوقات الرعي الرعي

يعتبر هذا االنقطاع إخالالً باالستمرار في حيازته 
 (1 )

  . 

،  ، كفيضان يغمر األرض أو استيالء موفت أو احتالل جيش أجنبي وال يعتبر الكف عن استعمال الشيء بسبب قوة قاهرة

انقطاعا يخل باالستمرار في الحيازة 
 (9 )

  . 

 عدم االستمرار وغير ذلك من عيوب الحيازة من مسائل الواقع التي ال تخعض لرقابة محكمة النقض  – 276

، يترك لقاضي الموضوع  ، أو ما إذا كان يشوبها عيب آخر من عيوب الحيازة : وتقدير ما إذا كانت الحيازة غير مستمرة

، فقاضي الموضوع وحده هو الذي يقدر  فقه والقضاء في فرنسا. وهذا ما ذهب إليه ال يقضي فيه دون معقب عليه من محكمة النقض

ما إذا كانت الحيازة قد استوقت جميع الشروط الواجبة 
 (5 )

  . 

، وبحسبه أن  ويترتب على ذلك أن قاضي الموضوع ليس عليه أن يستقصى عيوب الحيازة عيبا عيبا ليستبعد كل عيب منها

وطها وإنها لذلك تكون صالحة لكسب الملكية بالتقادم يقرر بوجه عام أن الحيازة قد توافرت شر
 (2 )

. على أنه إذا تمسك الخصم بان  

                                                 

 .  295فقرة  9يكار بالنيول وريبير وب ( 2) 

مارتي  – 1111فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 295فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 159فقرة  – 195بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

 .  2919ورينو فقرة 

فر صفة االستمرار في وضع اليد ، لم يمنع ذلك من توا وقد ضى بأنه إذا حال طغيان المياه دون زراعة أرض وقتاً معيناً من كل سنة ( 9) 

ص  51رقم  21المجموعة الرسمية  2529يونيه سنة  5متى كان واضع اليد يقوم بزرعها كلما سمعت له األحوال بذلك ) الزقازيق 

ابريل سنة  11 – 291ص  15م  2521مايو سنة  19 – 51ص  5م  2752ديسمبر سنة  29. وانظر استئناف مختلط  ( 19

 5وقارن استئناف مختلط  – 295فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 259ص  159بودري وتيسييه فقرة  - 171ص  11م  2529

 .  219ص  12م  2595فبراير سنة 

يونيه سنة  27 – 111 – 2 – 75داللوز  2771نوفمبر سنة  21 – 291 – 2 – 17سيريه  2717مارس سنة  22نقض فرنسي  ( 5) 

بالنيول وريبير  - 955فقرة  – 959وفقرة  151وفقرة  111فقرة  – 111فقرة  91لوران  – 251 – 2 – 59سيريه  2751

 .  295فقرة  9وبيكار 

مارس سنة  25 – 999 – 2 – 12داللوز  2719ديسمبر سنة  21فيبث قاضي الموضوع فيما إذا كانت الحيازة مستمرة ) نقض فرنسي 

، وفيما إذا  ( 12 – 1 – 91باندكت  2799يوليه سنة  5ئة ) نقض فرنسي ، وفيما أن كانت هاد ( 517 – 2 – 71سيريه  2775

 – 2591داللوز  2592يونيه سنة  1 – 595 – 2 – 57داللوز  2757يناير سنة  21كانت واضحة ال غموض فيها ) نقض فرنسي 

 .  ( 991 – 2 – 2599داللوز  2591ابريل سنة  17 – 15 – 2
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، كان على محكمة الموضوع أن تبت فيما إذا كان هذا العيب موجوداً أو غير موجود وأن تبنى قضاءها  الحيازة يشوبها عيب معين

 .  ر في التسبيب، ولمحكمة النقض أن تنقض حكمها لقصو في ذلك على أسباب سائغة

 زوال هذا العيب :  –لكل ذي مصلحة أن يتمسك به  –عيب عدم استمرار الحيازة عيب مطلق  – 277

، فال تجوز  ، فإن هذا عيب يشوبها ويجعلها غير صالحة ألن تنتج آثارها كما سبق القول وإذا تبين أن الحيازة غير مستمرة

 vice absolu، عيب مطلق )  ، بخالف عيوب الحيازة األخرى . وهذا العيب بالتقادم حمايتها بدعاوى الحيازة وال تؤدي إلى التملك

، فلكل ذي مصلحة أن  . ذلك بأن الحيازة تكون في ذاتها غير مستمرة بالنسبة إلى الناس كافة ، لكل ذي مصلحة أن يتمسك به (

، فال يحتج بها عليه  مستمرة بالنسبة إلى غيرهيتمسك بعدم استمرارها ألنها غير مستمرة بالنسبة إليه كما هي غير 
 (1 )

. أما عيوب  

( وسنرى أن الحيازة الخفية ال يكون لها أثر قبل من أخفيت عنه الحيازة  vices relatifsالحيازة األخرى فهي عيوب نسبية ) 

وأن الحيازة التي يشوبها اللبس ال يكون لها أثر ،  ، وأن الحيازة التي يشوبها اإلكراه ال يكون لها أثر قبل من وقع عليه اإلكراه وحده

قبل من التبس عليه أمرها 
 (9 )

  . 

. فعند  ولكن عيب عدم استمرار الحيازة يزول مع ذلك إذا هي تحولت إلى حيازة مستمرة على النحو الذي بسطناه فيما تقدم

 .  ذي يزول فيه العيب وتصبح الحيازة مستمرة، وتنتج آثارها ولكن من الوقت ال ذلك تكون الحيازة خالية من هذا العيب

 التمييز بين عدم استمرار الحيازة أو تقطعها وبين انقطاع التقادم :  – 278

(  possession diseontinue، وقد تشتبه الحيازة المتقطعة )  والحيازة غير المستمرة هي الحيازة المتقطعة كما سبق القول

، حتى إذا  . ففي كليها تنقطع الحيازة وال يصبح ما سبق منها أساساً للتقادم ( prescription interrompueبالتقادم المنقطع ) 

. وسنرى فيما يلي أن التقادم  عادت الحيازة مستمرة صلحت أن تكون أساسا للتقادم ما لم ينطقع التقادم بسبب من أسباب االنقطاع

. غير أن التقادم ال ينقطع بفقد الحيازة إذا  لحيازة أو فقدها ولو بفعل الغيرإذا تخلى الحائز عن ا "المكسب ينقطع انقطاعاً طبيعيا 

. هذا إلى أن التقادم المكسب ينقطع أيضاً  مدني ( 519) م  "استردها الحائز خالل سنة أو رفع دعوى باستردادها في هذا الميعاد 

 .  مدني ( 975 – 979بحق صاحب الحق ) م ، وبإقرار الحائز  انقطاعا حكميا بالمطالبة القضائية وما في حكمها

ويتبين من ذلك أن أسباب انقطاع التقادم تختلف عن سبب تقطع الحيازة فالتقادم ينقطع انقطاعا حكميا بالمطالبة القضائية وما 

، وكذلك الحيازة  . أما إذا اقر الحائز بحق صاحب الحق فإن التقادم ينقطع ، ومع ذلك تبقى الحيازة مستمرة غير متقطعة في حكمها

فإذا انقطع التقادم انقطاعا طبيعيا بتخلي الحائز عن الحيازة أو بفقده إياها ولو  $ 751$ .  تنقلب من حيازة أصيلة إلى حيازة عرضية

انقطاع . ولكن حتى في هذا الفرض توجد فروق ملحوظة بين  ، فهنا يشتبه انقطاع التقادم بتقطع الحيازة اشتباها كبيراً  بفعل الغير

. فانقطاع التقادم في هذا الفرض يقع عادة بفعل الغير بان ينتزع شخص من الحائز حيازته وال يستردها الحائز  التقادم وتقطع الحيازة

، أما تقطع الحيازة فيكون بفعل الحائز نفسه بان ينقطع عن استعمال الحق إال في فترات متباعدة غير منتظمة على  في خالل سنة

، فإن هذا االنقطاع  . وحتى لو انقطع التقادم بفقد الحائز للحيازة أو بتخليه عنها طوعا وف الستعمال صاحب الحق حقهخالف المأل

 .  ، وعلى ذلك ينقطع التقادم دون أن تتقطع الحيازة يفترض وجود حيازة سابقة مستمرة غير منقطعة على الوجه الذي سبق بيانه

، بل أيضاً عندما ينقطع التقادم انقطاعا حكميا بالمطالبة  ، ال في الفرض المتقدم فحسب ازةوينقطع التقادم دون أن تتقطع الحي

. ففي هذه األحوال ينقطع التقادم وال تحسب مدة الحيازة التي سبقت هذا  القضائية وما في حكمها وباقرار الحائز بحق صاحب الحق

                                                                                                                                                                    

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض الفرنسي في أحد أحكامها بأن على  – 591 – 2 – 59سيريه  2777يناير سنة  15نقض فرنسي  ( 2) 

محكمة النقض أن تراقب ما إذا كانت الوقائع التي استخلصتها محكمة الموضوع استخالصاً موضوعياً ال معقب عليها فيه تؤدي 

، وبأن البت فيما إذا كانت هذه الشروط قد استوفيت هو من  ها القانونقانوناً إلى أن تكون الحيازة قد توافرت فيها الشروط التي يتطلب

. ولكن المحكمة  ( 151 – 2 – 51داللوز  2751مايو سنة  27مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض ) نقض فرنسي 

، وعادت إلى قضائها األول من أن استيفاء الحيازة لشروطها القانونية هو من مسائل الواقع التي  سرعان ما رجعت عن هذا القضاء

داللوز  2751نوفمبر سنة  29 – 595 – 2 – 2 – 59داللوز  2759فبراير سنة  19ال تخذع لرقابة محكمة النقض ) نقض فرنسي 

 .  ( 251 – 2 – 2599سيريه  2755أكتوبر سنة  21 – 579 – 2 – 51

 .  2219فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المورانديير  ( 1) 

 .  119مدني آنفاً فقرة  555أنظر المادة  ( 9) 
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، وتبقى أيضاً مستمرة  لة انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وما في حكمها، ولكن الحيازة تبقى مستمرة غير متقطعة في حا االنقطاع

 .  غير متقطعة في حالة انقطاع التقادم بقرار الحائز بحق صاحب الحق ولكنها تفقد عنصر القصد فيصبح الحائز حائزا لحساب غيره

القرض إذا بقى التقادم مستمرا دون أن ينقطع  ، ويتحقق هذا وعلى العكس من ذلك قد تتقطع الحيازة دون أن ينقطع التقادم

، ولكن الحائز مع ذلك يستعمل الحق في فترات متباعدة غير منتظمة مما يجعل الحيازة متقطعة على النحو  بسبب من أسباب انقطاعه

ون متقطعة فال تصلح أساساً ، ألن الحيازة نفسها تك . ويالحظ في هذه الحالة أنه ال تكون هناك ثمة حاجة لقطع التقادم السالف ذكره

للتقادم 
 (2 )

  . 

. ففيما يتعلق بانقطاع التقادم يكون المفروض أن التقادم لم  ويختلف انقطاع التقادم عن تقطع الحيازة من ناحية عبء اإلثبات

، فإن عبء  قطع الحيازة. أما فيما يتعلق بت ، فال يقع عبء اإلثبات على الحائز يدعى انقطاعه أن يثبت ذلك 757، وعلى من  ينقطع

، وعليه أن يثبت أن حيازته مستمرة غير متقطعة  اإلثبات يقع على الحائز
 (1 )

  . 

ثم إن عيب تقطع الحيازة عيب مطلق كما قدمنا 
 (9 )

. أما في اقنطاع التقادم فيجب التمييز  ، فلكل ذي مصلحة أن يتمسك به 

المطالبة القضائية وما في حكمها فيكون االنقطاع غير مطلق وال ينقطع التقادم إال لمصلحة بين ما إذا كان هذا االنقطاع قد وقع بسبب 

، وبين ما إذا كان االنقطاع قد وقع بسبب التخلي عن الحيازة أو فقدها فيكون االنقطاع  من قام بالمطالبة القضائية وما في حكمها

الحائز بحق صاحب الحق فتنقلب الحيازة كما قدمنا إلى حيازة عرضية ، أو وقع بسبب إقرار  مطلقا ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به

ولكل ذي مصلحة هنا أيضاً أن يتمسك بعرضية الحيازة 
 (5 )

  . 

 معنى الخفاء أو عدم العالنية : – 279

بها عيب ، ولكن مع ذلك يشو قد تكون الحيازة مستمرة على الوجه الذي اسلفناه فتخلو من عيب عدم االستمرار أو التقطع 

، أو في القليل من مشهد من  ، يباشرها الحائز على مشهد من الناس . فالحيازة يجب أن تكون علنية غير خفية الخفاء أو عدم العالنية

، بحيث ال يشعر هذا بان حقه في حيازة  . فإذا أخفاها الحائز عن المالك أو صاحب الحق المالك أو صاحب الحق الذي يستعمله الحائز

، ومن ثم ال تكون صالحة ألن تحمي بدعاوى الحيازة وال ألن تؤدي إلى  كانت الحيازة مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العالنية ، غيره

، وصاحب الحق ال يستعمله خفية بل  . هذا إلى أن من يحوز حقا يجب أن يستعمله كما لو كان هو صاحب الحق التملك بالتقادم

يستعمله علنا 
 (9 )

  . 

، كما إذا أخفى  ، وما على الحائز إال أن يخبء المنقول في حرز فيبعده عن اعين الناس زة المنقول سهل ميسورواخفاء حيا

الحائز المجوهرات التي يحوزها أو األوراق المالية أو األمتعة أو األثاث أو التحف الفنية أو غير ذلك من المنقوالت التي يمكن 

، إذا يصعب أن يخفى الحائز حيازته لمنزل وهو يسكنه  ر ليس باليسير. أما إخفاء حيازة العقار فأم اخفاؤها
 (1 )

، أو يخفى  أو يؤجره 

حيازته ألرض زراعية وهو يقوم بزراعتها أو بايجارها 
 (1 )

. ومع ذلك يمكن أن نتصور شخصا يوسع من كهف في أسفل منزله عن  

                                                 

 .  159أنظر بودري وتيسييه فقرة  ( 2) 

 .  159فقرة  – 155أنظر في ذلك بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

 .  111أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

ويالحظ أن عيب عدم استمرار  – 155بودري وتيسييه فقرة  -(  9مكررة )  995سانتير فقرة أنظر في هذا المعنى كولميه دي  ( 5) 

فالحيازة التي تعتبر غير مستمرة كثيراً ما تكون في الوقت ذاته حيازة  –، كما يتصل بأعمال التسامح  الحيازة يتصل بعيب الخفاء

 .  ( 199فقرة ، وتكون كذلك عمال من أعمال التسامح ) بودري وتيسييه  خفية

 .  291فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

، فقد قضت محكمة النقض بان تحقق صفة الظهور في وضع اليد أو عدم تحققها هو مما يدخل في تحصيل  ومع هذا قد يقع ذلك نادراً  ( 1) 

. واذن فإذا كانت المحكمة  عليه لمحكمة النقض، فإذا كان الحكم قد أقيم على أسباب مبررة لقضائه فال سبيل  فهم الواقع في الدعوى

قد استخلصت من كون المدعى قد قدم إلى المجلس المحلى طلبى إدخال الكهرباء والماء في المنزل محل الدعوى مصرحاً في كال 

، ورتبت على ذلك  رة، وأن نية تملكه المنزل لم تكن إلى أن وقع هذين الطلبين إال نية مستت الطلبين بان المالك هو شخص آخر غيره

مجموعة  2551يناير سنة  21، فحكمها بذلك ال معقب عليه ) نقض مدني  أن وضع يده لم يكن ظاهراً على النحو المطلوب قانوناً 

 .  ( 1رقم  559عاماً جزء أول ص  19المكتب الفني ألحكام النقض في 

 .  291فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 
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، ودون أن يترك صاحب الكهف عالمة ظاهرة تتم عن السرداب  ، دون أن يشعر الجار بذلك طريق سرداب يحفره تحت أرض جاره

، ال يحتج بها على الجار ال عن  . ففي هذه الحالة تكون حيازة صاحب الكهف للسرداب حيازة خفية الذي حفره تحت أرض الجار

طريق رفع دعاوى الحيازة وال عن طريق التملك بالتقادم 
 (2 )

الجار على شريط صغير من ، أن جور  ، في رأي . كذلك قد يعتبر 

، دون أن يشعر الجار بذلك ودون أن تكون  ، وإدخال هذا الشريط في أرضه يزرعه أو يمد إليه بناءه أرض جاره على حدود ملكه

، حيازة خفية ال تصلح أساساً لدعاوى الحيازة وال لتملك بالتقادم  هناك عالمة ظاهرة تتم عن مجاورة الحائز لحدود ملكه
 (1 )

إذا . و 

، فهي تبقى حيازة خفية حتى لو كان الحائز قد جار  ، فإن خفاء الحيازة ال يؤثر فيها حسن نية الحائز أو سوء نيته سلمنا بهذا الرأي

على هذا الشريط من أرض جاره بحسن نية وهو يعتقد أنه لم يجاوز حدود ملكه 
 (9 )

  . 

، بل يكفي أن تكون من الظهور  يعلم بها المالك على سبيل اليقين، أن  ، حتى تكون الحيازة علنية خفية وليس من الضروري

، هو الذي يجعل الحيازة علنية خالية من عيب الخفاء  ، وليس العلم ذاته . فامكان العلم بحيث يستطيع المالك أن يعلم بها
 (5 )

  . 

 عنه الحيازة : عيب الخفاء أو عدم العالنية عيب نسبي ال يكون له أثر إال قبل من أخفيت  – 281

. وفي هذا تقول  ( vice relative، عيب نسبي )  ، بخالف عيب عدم االستمرار أو التقطع وعيب الخفاء أو عدم العالنية

، كما رأينا  مدني 1/  555المادة 
 (9 )

. فالذي  ". أخفيت عنه الحيازة  . . فال يكون لها أثر قبل من "، إنه إذا حصلت الحيازة خفية  

. فليس من الضروري إذن أن تكون  بخفاء الحيازة هو من أخفيت عنه وحده دون غيره ممن تكون الحيازة ظاهرة أمام عينيهيحتج 

، بل يكفي أن تكون خافية على صاحب الحق الذي يحوزه الحائز  الحيازة خافية على جميع الناس حتى تكون مشوبة بعيب الخفاء

، ولو كانت ظاهرة أمام غيره من الناس وبعبارة أخرى يصح أن تكون الحيازة ظاهرة  معيبةحتى يستطيع هذا أن يتمسك بأنها حيازة 

، فيجوز لهذا األخير أن يتمسك بخفائها  أمام الناس ولكنها خافية على صاحب الحق
 (1 )

. وعلى العكس من ذلك إذا كانت الحيازة  

جز لصاحب الحق أن يتمسك بخفاء الحيازة بدعوى إنها خافية عن ، لم ي ، ولكنها خافية على سائر الناس ظاهرة أمام صاحب الحق

الناس ما دامت ظاهرة له هو 
 (1 )

  . 

. فإذا خفيت على  ، فال يعتد بالحيازة إال إذا كانت ظاهرة أمام جميع الناس وهناك رأي يذهب إلى أن عيب الخفاء عيب مطلق

. فالحائز لحق يجب إني  ، حتى لو كانت ظاهرة لصاحب الحق نفسه ، كانت الحيازة مشوبة بعيب الخفاء بعض الناس دون بعض

. وإذا أمكن في دعاوى الحيازة التساهل  ، وصاحب الحق يستعمل حقه علنا أمام جميع الناس ستعمله كما يستعمله صاحب الحق نفسه

، ففي  خافية على صاحب الحق وحدهفي شرط الخفاء وعدم اشتراط أن تكون الحيازة خافية على جميع الناس واالكتفاء بان تكون 

، إذ أن من يريد أن يتملك حقا بالتقادم  التملك بالتقادم ال يجوز هذا التساهل بل يجب اشتراط أن يكون الحيازة خافية على جميع الناس

                                                 

 2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 291فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 191ص  119الصدد بوردي وتيسييه فقرة أنظر في هذا  ( 2) 

 .  2211فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المورانديير  - 1171فقرة 

فبراير سنة  17باريس  – 2719فبراير سنة  29محكمة السين  – 1هامش  219ص  291فقرة  9أنظر بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

. وانظر عكس ذلك وأن الحيازة في هذه الحالة تكون حيازة ظاهرة إذ أن أعمال الحيازة  S . chr 2719نوفمبر سنة  99و  2712

بودري وتيسييه فقرة  - 512جيوار فقرة  – 991فقرة  25هيك  – 177لوران فقرة  – 991أعمال علنية غير خفية : ترولون فقرة 

119  . 

 .  112بودري وتيسييه فقرة  - 591فقرة  جيوار ( 9) 

 .  199ص  119بودري وتيسييه فقرة  ( 5) 

 .  119أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

، بان استصدار لنفسه عقد بيع  فلو أن مستأجر العين قد غير صفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصلية عن طريق فعل الغير ( 1) 

،  ، فإن الحيازة وإن انقلبت إلى حيازة أصيلة تكون حيازة خفية بالنسبة إلى المؤجر بدفع األجرة للمؤجرة، ولكنه بقى  للعين من الغير

 .  ( 2211فقرة  2فال يحتج بها عليه ) كوالن وكابيتان ودي المورانديير 

مارتي ورينو فقرة  – 1179فقرة  2 بالنيول وريبير وبوالنجيه - 291فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 197بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

 .  17ص  12
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يجب أن يظهر أمام جميع الناس على أنه هو صاحب الحق 
 (2 )

ول ، والذي ساد هو الرأي األ ولكن هذا الرأي لمي سد 
 (1 )

، وقد أخذ  

التقنين المدني المصري صراحة بهذا الرأي األول السائد كما سبق القول 
 (9 )

  . 

 زوال عيب الخفاء بظهور الحيازة  – 281

، كذلك يزول عيب الخفاء إذا ظهرت الحيازة  : وكما يزوول عيب عدم استمرار الحيازة إذا هي تحولت إلى حيازة مستمرة

، وبخاصة  ، أصبحت الحيازة صالحة ألن تنتج آثارها . فإذا ما زال عيب الخفاء على هذا النحو بها صاحب الحقواستطاع أن يعلم 

. وتقضي  ، ولكن من الوقت الذي يزول فيه عيب الخفاء أصبح من الجائز أن تحمي بدعاوى الحيازة وأن تؤدي إلى التملك بالتقادم

باكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فال يكون لها  "بأنه إذا اقترنت الحيازة مدني صراحة في هذا الخصوص  1/  555المادة 

 "أثر قبل من وقع عليه اإلكراه أو أخفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها إال من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب 
 (5 )

  . 

،  ، فال يعتد بالمدة التي كانت خفية في اثنائها عد ذلك، ثم ظهرت ب وعلى ذلك إذا بدأت الحيازة خفية وبقيت كذلك مدة معينة

، وتصبح صالحة ألن تنتج  . فمن ذلك الوقت فقط يعتد بالحيازة وال تكون الحيازة خالية من عيب الخفاء إال من وقت أن ظهرت

آثارها 
 (9 )

  . 

، ومذن الوقت الذي أصبحت  كانت فيه ظاهرة ، فال يعتد بها إال في الوقت الذي امااذا بدأت الحيازة ظاهرة ثم خفيت بعد ذلك

، فإن خفاءها بعد ذلك يقطع  . فإذا كانت مدة التقادم لم تكتمل في نهاية الوقت الذي ظلت فيه الحيازة ظاهرة فيه خفية ال تنتج آثارها

  . ، وشرط التقادم أن تكتمل مدته والحيازة قائمة خالية من العيوب التقادم إذ تصبح الحيازة معيبة

 اإلكراه أو الهدوء :  –العيب الثالث 

 معنى اإلكراه أو عدم الهدوء  – 282

، ولكن مع  : قد تكون الحيازة مستمرة وظاهرة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم فتخلو من عيبي عدم االستمرار والخفاء

عدم الهدوء إذا حصل عليها صاحبها بالقوة أو  . وتكون الحيازة مشوبة بعيب اإلكراه أو ذلك يشوبها عيب اإلكراه أو عدم الهدوء

بالتهديد 
 (1 )

. فما دام الحائز قد حصل على الحيازة على هذا  ، وبقى محتفظا بها دون أن تنقطع القوة أو التهديد الذي حصل عليها به 

، ما دامت القوة أو التهديد باقيا لم ينقطع  ، فإن حيازته تكون مشوبة بعيب اإلكراه الوجه
 (1 )

. ويستوي في ذلك أن تكون القوة أو  

، كما يستوي أن يكون  التهديد قد استعمل ضد المالك الحقيقي النتزاع ملكه منه أو استعمل ضد حائز سابق غير مالك النتزاع حيازته

من استعمل القوة الو التهديد هو الحائز نفسه أو أعوان له يعملون باسمه 
 (7 )

حيازة قد انتزعت عنوة . ويستوي أخيراً أن تكون ال 

، أو أن يكون الحائز السابق قد اذعن للقوة أو التهديد فسلم العين مكرها  بالقوة أو التهديد
 (5 )

  . 

                                                 

 .  ( 1مكررة )  995كولميه دي سانتير فقرة  – 175أنظر من هذا الرأي لوران فقرة  ( 2) 

 197بودري وتيسييه فقرة  - 299ص  279فقرة  9أوبرى ورو  - 519جيوار فقرة  – 991فقرة  25هيك  – 129ديرانتون فقرة  ( 1) 

 .  17ص  12مارتي ورينو لفقرة  – 1179فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 291فقرة  9بيكار بالنيول وريبير و -

 .  119مدني آنفاً فقرة  1/  555أنظر م  ( 9) 

 .  119أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 .  291فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 111بودري وتيسييه فقرة  ( 9) 

 .  2هامش  211ص  299فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 255ص  192بودري وتيسييه فقرة  ( 1) 

ص  99م  2597يناير سنة  27 – 19ص  22م  2757نوفمبر سنة  99 – 97ص  7م  2759ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  ( 1) 

ومن أقوال الخصم نفسه أنه لم وقد قضى بأنه إذا استخلصت المحكمة استخالصاً سائغاً من التحقيق ومن انتقالها لموقع النزاع  – 299

 ُ ً  يضع يده على العين المتنازع عليها إال حديثا ، فذلك من التقديرات الموضوعية التي ال معقب عليها  ، وأن وضع يده لم يكن هادئا

 .  ( 999ص  211مجموعة عمر رقم  2555مايو سنة  5لمحكمة النقض ) نقض مدني 

 .  255ص  192بودري وتيسييه فقرة  ( 7) 

 .  192بودري وتيسييه فقرة  ( 5) 
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ويخلص من ذلك أن اإلكراه يجب أن يكون قد استعمل ابتداء للحصول على الحيازة 
 (2 )

، وأن يكون قد بقى مستعمال ال  

، وبه يقول فريق من رجال الفقه في فرنسا  هذا هو حكم القانون الروماني. وقد كان  ستبقائها دون أن ينقطع
 (1 )

. وعلى ذلك إذا  

، ومن ثم تصبح  ، فإن الحيازة تصبح هادئة خالية من عيب اإلكراه انقطع اإلكراه وبقى الحائز بعد انقطاعه مستمرا في حيازته

، ما دامت الحيازة لم تنتزع  رأى حيازته عادت مهددة أن يدفع القوة بالقوة، حتى لو اضطر الحائز بعد ذلك وقد  صالحة إلنتاج آثارها

، عندما قضت بان التعدي الذي يقع في  . وهذا هو الرأي الذي أخذت به ضمنا محكمة النقض في مصر منه فينقطع بانتزاعها التقادم

ئة بالرغم من ذلك ، ال يشوب الحيازة التي تظل هاد ، ويمنعه الحائز أثناء حيازة بدأت هادئة
 (9 )

  . 

ولكن القضاء الفرنسي وفريقا آخر من رجال الفقه في فرنسا يذهبون إلى أنه ال يكفي أن ينقطع اإلكراه الذي حصل به الحائز 

( طوال  paisible. بل يجب فوق ذلك أن تستمر الحيازة هادئة )  ، حتى تكون الحيازة خالية من عيب اإلكراه على الحيازة ابتداء

، فإنها تكون حيازة  ، فإذا كانت مهددة يعكر صفاءها أن يكون صاحبها مضطرا في أي وقت للدفاع عنها بالقوة المدة التي تبقى فيها

، حتى  . كذلك تكون الحيازة غير هادئة يشوبها عيب اإلكراه ، وال تصلح اآلن تنتج آثارها القانونية غير هادئة يشوبها عيب اإلكراه

، ولكنه بعد ذلك أصبح مهددا في حيازته بحيث يعكر صفاء هذه الحيازة احتمال  صاحبها ابتداء بغير القوة أو التهديدلو حصل عليها 

انتزاعها منه عنوة واضطراره في أي وقت ألن يواجه هذا االحتمال وألن يدفع القوة بالقوة 
 (5 )

ولكن أصحاب هذا الرأي  $ $795 .  

( فعندهم أنه ال يعكر من صوف الحيازة وال يجعلها مشوبة بعيب  2بإدخال تحفظين على رأيهم : ) يقتربون كثيرا من الرأي األول 

، فيتحمل العنف الصادر من الغير  ( violence passive، إلى اإلكراه السلبي )  ، في أثناء حيازته اإلكراه أن يضطر الدائن

وحجتهم في ذلك أنه ال يجوز التسليم بأن عمال يصدر من الغير ال يتحمل .  ويستبقى الحيازة مع ذلك دون أن يدفع هذا العنف بالقوة

 violence( وحتى لو اضطر الحائز إلى اإلكراه االيجابي )  1. )  ، ويكون من شأن هذا العمل أن يجعل الحيازة معيبة الحائز تبعته

aetive غير ال يكون من شأنها أن تعيب الحيازة إذا كانت إعماالً ، فإن أعمال اإلكراه الصادرة من ال ( ودفع عن حيازته القوة بالقوة

،  . فهذا التحفظان يؤديان إلى القول بان أعمال العنف الواقعة على الحيازة بعد استقرارها ( de loin en loinقد ارتكبت من بعيد ) 

، فاإلكراه إذن ال يعتد به  زة بعيب اإلكراه، ال يكون من شأنها أن تشوب الحيا سواء قومت مقاومة سلبية أو قوومت مقاومة ايجابية

إال إذا كان الحائز نفسه هو الذي ارتكبه للحصول على الحيازة ابتداء 
 (9 )

  . 

                                                 

 (2 )  ً ، فالتعدي على حيازته بعد ذلك ودفع الحائز هذا التعدي عن حيازته ليس من شأنهما أن يجعال الحيازة  فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا

ً ، أما إذا  . وقد قضت محكمة النقض بان الحيازة تعتبر غير هادئة إذا بدأت باإلكراه مشوبة باإلكراه ، فإن  بدا الحائز وضع يده هادئا

. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد  التعدي الذي قع في أثناء الحيازة ويمنعه الحائز ال يشوب تلك الحيازة التي تظل هادئة رغم ذلك

دء الحيازة أو تالياً ، وهل كان مقارناً لب جرى على أن هناك نزاعاً أو تعكيراً متواصالت للحيازة دون أن يبين متى بدأ هذا التعكير

مجموعة أحكام  2595يونيه سنة  19، فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه ) نقض مدني  ، وأثره في استمرار الحيازة لبدئها

 .  ( 119ص  211رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519يونيه سنة  21وانظر أيضاً نقض مدني  – 917ص  79رقم  29النقض 

 9بالنيول وريبير وبيكار  - 191ص  – 192ص  195وفقرة  192بودري وتيسييه فقرة  - 299ص  279فقرة  9أوبرى ورو  ( 1) 

 .  211ص  – 212ص  299فقرة 

 .  وهو الحكم الذي سبقت اإلشارة إليه 917ص  79رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يونيه سنة  19نقض مدني  ( 9) 

أغسطس سنة  1 – 521 – 2 – 19داللوز  2719مايو سنة  29 – 555 – 2 – 55يريه س 2757نقض فرنسي أول ابريل سنة  ( 5) 

 179لوران فقرة  – 5فقرة  1115ماركادية المادة  – 527وص  522ص  999ترولون فقرة  – 295 – 2 – 79داللوز  2775

 .  599جيوار فقرة  – 197بفنوار ص 

ومهما يكن  – 11مارتي ورينو فقرة  – 1117فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 211ص  299فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

. وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اعتبر الحكم أن  ، فإن مجرد المنازعة القضائية ال ينفي قانوناً صفة الهدوء عن الحيازة من أمر

ا لسكب الملكية بالتقادم قد زالت عن الحيازة لمجرد أن منازع الحائز رفع عليه الدعوى باسترداد حيازة صفة الهدوء الواجب توافره

مجموعة المكتب الفني  2555مايو سنة  21، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ) نقض مدني  العين ثم رفع الدعوى باستحقاقها

. ومن باب أولى مجرد توجيه إنذار إلى الحائز من منازعة ال ينفي قانوناً  ( 5رقم  551عاماً جزء أول ص  19ألحكام النقض في 

 .  ( 119ص  211رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519يونيه سنة  21صفة الهدوء عن الحيازة ) نقض مدني 
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 عيب اإلكراه أو عدم الهدوء عيب نسبي ال يكون له أثر إال قبل من وقع عليه اإلكراه  – 283

، عيب نسبي )  ، وبخالف عيب عدم االستمرار أو التقطع العالنية، كعيب الخفاء أو عدم  : وعيب اإلكراه أو عدم الهدوء

vice relative  مدني فيما رأينا  1/  555( وتقول ذلك صراحة المادة
 (2 )

، كانت  . فإذا انتزع شخص من آخر حيازة عين باإلكراه 

. وبالنسبة إلى هذا الشخص  ه الحيازة وحدهحيازة  منتزع الحيازة مشوبة بعيب اإلكراه بالنسبة إلى الشخص اآلخر الذي انتزعت من

. وكذلك ال يستطيع  ، ال يستطيع منتزع الحيازة أن يحتج بحيازته للتملك بالتقادم إال إذا انقطع اإلكراه ومن وقت انقطاعه اآلخر وحده

منه الحيازة يستطيع أن يستردها في . وحتى لو انقطع اإلكراه فإن من انتزعت  أن يلجأ إلى دعاوى الحيازة إال إذا انقطع اإلكراه كذلك

 .  خالل السنة التالية النتزاعها منه طبقا لقواعد دعوى استرداد الحيازة التي سيأتي بيانها

، ألن  ، لم يجز للمالك إني حتج على منتزع الحيازة بعيب اإلكراه فإذا كان الشخص الذي انتزعت منه الحيازة ليس هو المالك

. وعلى ذلك يجوز  ، وعيب اإلكراه كما قدمنا عيب نسبي ال يحتج به إال من وقع عليه اإلكراه عليه اإلكراه المالك ليس هو الذي وقع

، فيحمي هذه الحيازة منه بدعاوى  لمنتزع الحيازة في هذه الحالة أن يحتج بحيازته على المالك باعتبارها خالية من عيب اإلكراه

م الحيازة كما يستطيع أن يتملك ضده بالتقاد
 (1 )

  . 

 زوال عيب اإلكراه بانقطاع اإلكراه  – 284

، كذلك  ، ويزول عيب الخفاء بظهور الحيازة : وكما يزول عيب عدم استمرار الحيازة إذا هي تحولت إلى حيازة مستمرة

، إذ تقضي كما رأينا  مدني 1/  555. وهذا ما تنص عليه صراحة المادة  يزول عيب اإلكراه بانقطاع اإلكراه
( 9 )

بأنه إذا اقترنت  

. وزوال العيب هنا يكون بانقطاع  الحيازة باكراه لم يكن لها أثر قبل من وقع عليه اإلكراه إال من الوقت الذي يزول فيه هذا العيب

 .  اإلكراه

ز مستبقيا العين ، كانت حيازته مشوبة بعيب اإلكراه ما دام اإلكراه قائماً وما دام الحائ فإذا انتزع شخص حيازة عين باإلكراه

. فيجوز لمنتزع الحيازة بعد زوال  ، فإن عيب اإلكراه يزول ، واستقرت الحيازة لمنتزعها . فإذا ما انقطع اإلكراه في حيازته باإلكراه

، بالنسبة إلى الشخص الذي انتزع منه الحيازة وبالنسبة إلى أي شخص  اإلكراه أن يحمي حيازته بدعاوى الحيازة وأن يتملك بالتقادم

آخر ولو كان هو المالك الحقيقي للعين 
 (5 )

  . 

ويالحظ مع ذلك أن الشخص الذي انتزعت منه الحيازة باإلكراه له أن يستردها في خالل سنة من وقت انتزاعها منه بدعوة 

استرداد الحيازة 
 (9 )

 .  قررة في هذه الدعوى والتي سيأتي بيانها، وفقا للقواعد الم 

                                                 

 .  مدني ( 1 – 555. ) م  . . . ع عليه اإلكراه. فال يكون لها أثر قبل من وق . . . : إذا اقترنت ) الحيازة ( باكراه 119أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

جيوار  – 999فقرة  25هيك  – 5فقرة  1195ماركاديه المادة  – 295 – 2 – 79داللوز  2775أغسطس سنة  11نقض فرنسي  ( 1) 

بالنيول وريبير  – 199بودري وتيسييه فقرة  – 299ص  – 295ص  279فقرة  1اوبرى ورو  – 595بفنوار ص  – 591فقرة 

فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  – 1179فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 219ص  – 211س  299فقرة  9وبيكار 

 .  599ص  2212

يه ، وال يقتصر جواز االحتجاج به على من وقع عل وهناك رأي يذهب إلى أن عيب اإلكراه عيب مطلق يجوز لكل ذي مصلحة أن يحتج به

( هم القائلون بأن عيب الخناء  1مكررة  995فقرة  7كولميه دي سانتير  – 179. والقائلون بهذا الرأي ) لوران فقرة  اإلكراه وحده

 .  ( 179، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك ) أنظر آنفاً فقرة  عيب مطلق

 .  191وانظر بودري وتيسييه فقرة  – 119أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 279فقرة  1، حتى لو اضطر الحائز إلى دفع االعتداء عنها ولو بالقوة ) أوبرى ورو  تصير الحيازة معيبة بعيب اإلكراه بعد ذلكوال  ( 5) 

، فقد كان هذا القانون يقضي  ولم يكن هذا هو الحكم في القانون الروماني –(  199بودري وتيسييه فقرة  - 11وهامش  295ص 

 9إذا رجعت العين إلى حيازة الشخص الذي انتزعت منه الحيازة باإلكراه ( بالنيول وريبير وبيكار  بأن عيب اإلكراه ال يزول إال

 .  ( 211ص  299فقرة 

، وذلك بأثر رجعي من وقت استيالء منتزع  ، انتجت الحيازة آثارها ومنها جواز التملك بالتقادم فإذا لم يستردها في خالل السنة ( 5 )

ص  191بودري وتيسييه فقرة  - 11وهامش  295ص  279فقرة  1وصيرورة حيازته هادئة ) أوبرى ورو الحيازة على العين 

199 )  .  
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 الغموض أو اللبس :  –العيب الرابع 

 معنى الغموض أو اللبس  – 285

، فتخلو من عيوب عدم االستمرار والخفاء  : قد تكون الحيازة مستمرة وظاهرة وهادئة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم

. وتكون الحيازة مشوبة بعيب الغموض أو اللبس إذا هي اشتبه أمرها فيما  اللبس، ولكن مع ذلك يشوبها عيب الغموض أو  واإلكراه

،  . ويشتبه أمر الحيازة فيما يتعلق بعنصر القصد إذا احتملت معنيين ، أحد عنصري الحيازة المتقدم ذكرهما يتعلق بعنصر القصد

 .  حساب نفسه وحساب غيره معاً معنى أن الحائز يحوز لحساب نفسه خاصة ومعنى أنه يحوز لحساب غيره أو ل

وهناك مثالن يقدمان عادة للحيازة التي يشوبها عيب الغموض أو اللبس 
 (2 )

: ) المثل األول ( شخص يموت ويوجد في منزله  

، أو رفيقة  ، أو وارث يعيش معه تكون في حيازة زوجته –كمجوهرات أو اثاث أو أوراق مالية أو منقوالت أخرى  –أشياء 

، ولكنها قد تشوب الحيازة  . فالمعاشرة وحدها قد ال تكفي لتعييب الحيازة ، أو أحد من اتباعه ممن يعيشون معه ، أو خادم يعاشرها

بعيب الغموض إذا التبس األمر وكانت حيازة أحد من هؤالء ممن كانوا يعيشون مع الميت تحتمل أن تكون حيازة لحساب نفسه أو أن 

،  ، أمكن القول إنها حيازة مشوبة بعيب الغموض أو اللبس . فإذا احتج الحائز بهذه الحيازة م المعاشرةتكون حيازة لحساب الميت بحك

. وقد يتمسك هذا الشريك بأنه  ، فيحوزها أحد الشركاء في الشيوع . ) المثل الثاني ( أن تكون هناك عين شائعة ومن ثم ال تنتج آثارها

أعمال الحيازة المادية التي يأتيها في العين تكون من قبيل األعمال التي يأتيها الشريك في ، ولكن  قد حاز العين لحساب نفسه خاصة

، ولكن يأتيها الشريك بنيه أنه يوجد غيره معه يشاركه في  ، وأعمال الشريك في الشيوع هي نفس أعمال المالك ملكية مفرزة الشيوع

، إذ هي حيازة تحتمل  لعين الشائعة إذا تمسك بأنه يحوز العين لحسابه خاصة. فهنا يقدم اللبس في حيازة الشريك في الشيوع ل الملك

هذا المعنى كما تحتمل معنى أن الشريك يحوز لحساب نفسه ولحساب غيره من الشركاء في الشيوع 
 (1 )

. فتكون الحيازة في هذه  

، ومن ثم ال تنتج آثارها  الحالة مشوبة بعيب الغموض أو اللبس
 (9 )

  . 

                                                 

 .  2211ص  2559مازو وفقرة  – 119ص  175أنظر في أمثلة أخرى بودري وتيسييه فقرة  ( 2) 

ص  9م  2751ديسمبر سنة  17 – 952ص  9م  2752مايو سنة  19 – 199ص  1م  2759ابريل سنة  5أنظر استئناف مختلط  ( 1) 

 21 – 195ص  1م  2759ابريل سنة  9 – 59ص  1م  2759ديسمبر سنة  17 – 119ص  9م  2759ابريل سنة  29 – 19

أول ابريل  – 199ص  27م  2591ابريل سنة  27 – 292ص  21م  2599فبراير سنة  19 – 195ص  7م  2751ابريل سنة 

يناير سنة  21 – 951ص  51م  2599فبراير سنة  1 – 191ص  19م  2529فبراير سنة  11 – 179ص  12م  2595سنة 

ص  177رقم  9المحاماة  2519يناير سنة  9استئناف مصر  – 211ص  99م  2552ابريل سنة  15 – 291ص  59م  2599

وقد  – 915ص  915رقم  1المحاماة  2511نوفمبر سنة  5 – 255ص  295رقم  1المحاماة  2519أكتوبر سنة  29 – 915

، وال يمنع  قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن دفع الغير العوايد ال ينبني عليه جعل حيازة واضع اليد على أرض ما غامضة

ص  95م  2552نوفمبر سنة  19، إال إذا ثبت أن واضع اليد كان عالماً بذلك ) استئناف مختلط  التقادم المكسب الحاصل لمصلحته

25 )  . 

فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 215ص  291فقرة  9أنظر في غموض الحيازة في هذين المثلين : بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

 – 159وانظر في غموض حيازة العين الشائعة بودري وتيسييه فقرة  – 2219فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  - 1175

 .  159فقرة 

النقض بأن الحصة الشائعة في عقار كالنصيب المفرز من حيث إن كليهما يصح أن يكون محال ألن يحوزه حائز على  وقد قضت محكمة

، أما حائز  . وال فارق بين االثنين إال من حيث إن حائز النصيب المفرز تكون يده بريئة من الخالطة وجه التخصيص واالنفراد

، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من  . والمخالطة ليست عيباً في ذاتها غيره من المشتاعينالحصة الشائعة فيده بحكم الشيوع تخالط يد 

، كما لو اغتصب اثنان  . فإذا اتفق المشتاعون ووقف كل منهم في ممارسته لحيازته عند حصته مراعياً حصة غيره غموض وابهام

ز أن يتملكوه بالتقادم سواء اشتركوا في حيازته المادية أو ناب في ، جا فأكثر عقاراً وحازوه شائعاً بينهم جاعلين لكل منهم فيه حصة

،  . أما إذا كان للمالك يد على العقار . هذا إذا لم يكن لمالك العقار يد عليه وخلصت الحيازة لغاصبيه هذه الحيازة بعضهم عن بعض

، فضال عن إمكان حمل سكوت  ا الغير غامضةفالفرض أن اجتماع يده مع يد الغير يؤدي إلى مخالطة من شأنها أن تجعل يد هذ

عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2551أكتوبر سنة  29المالك على محمل التسامح ) نقض مدني 

 .  وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم ( 1رقم  551
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، وال يختلط بغيره من  من ذلك أن عيب الغموض أو اللبس ينصب على عنصر القصد في الحيازة كما سبق القولونرى 

. إذ هو  ، بل هو يختلط بالعيوب األخرى . ولكن هناك رأي يذهب إلى أن عيب الغموض ليس بعيب مستقل العيوب األخرى للحيازة

، عيب عدم االستمرار وعيب الخفاء وعيب  يكون خلو الحيازة من العيوب األخرى، ويشمل أيضاً أن  في هذا الرأي يتناول ما تقدم

، فتكون الحيازة مشوبة بعيب الغموض  ، بل إن فيه شيئا من اللبس ، غير ثابت ثبوتا تاما اإلكراه
 (2 )

. ولكن بحسن الوقوف عند  

، وال يختلط بالعيوب األخرى  ر القصد وحده، وبأنه ينصب على عنص ، والقول بأن عيب الغموض عيب مستقل الرأي األول

، فإن كان هذا الخلو ثابتا ثبوتا تاما لم  . أما الرأي اآلخر فيخلط بين خلو الحيازة من العيوب وبين درجة إثبات خلوها منها للحيازة

. وهذا ال يجعل لعيب الغموض  ، أما إذا لم يكن ثابتا ثبوتا تاما فإنها تكون مشوبة بهذا العيب تكن الحيازة مشوبة بعيب الغموض

، واالقتصار على القول بأن خلو الحيازة من العيوب يجب أن  ، وإذا أخذنا به كان األولى عدم ذكر الغموض كعيب في الحيازة معنى

، أن يكون هذا  ، إذا اشترط القانون خلو الحيازة من العيوب ، إذ أنه من البديهي . ومثل هذا القول ال وزن له يكون ثابتا ثبوتا تاما

، شأنه في ذلك شأن أي أمر آخر يتمسك به الخصم ويكون عليه عبء إثباته  الخلو ثابتا ثبوتا تاما
 (1 )

  . 

 عيب الغموض أو اللبس عيب نسبي ال يكون له أثر إال قبل من التبس عليه األمر : – 286

(  vice relative، عيب نسبي )  دم االستمرار، وبخالف عيب ع ، كعيب الخفاء وعيب اإلكراه وعيب الغموض أو اللبس 

فيما رأينا  1/  555وتقول ذلك صراحة المادة 
 (9 )

 .  ، فال يكون له أثر إال قبل من التبس عليه أمر الحيازة من حيث عنصر القصد 

مع الميت في مسكن ففي المثل الذي قدمناه عن الحيازة الغامضة عند الزوجة والوارث والخادم والتابع ممن كانوا يعيشون 

، ولكن يحتج بها على  ، فال يحتج عليهم بهذه الحيازة الغامضة ، ال يكون لعيب الغموض من أثر إال قبل ورثة الميت اآلخرين واحد

، ال يكون لعيب الغموض من أثر إال قبل  ، وهو الحيازة الغامضة عند الشريك في الشيوع . وفي المثل اآلخر غير ورثة الميت

، فال يحتج عليهم بهذه الحيازة الغامضة  اآلخرين في الشيوع الشركاء
 (5 )

يحتج بها على غير هؤالء الشركاء ، ولكن  
 (9 )

  . 

 زوال عيب الغموض بانتفاء اللبس :  – 287

، ويزول  ، ويزول عيب الخفاء بظهور الحيازة وكما يزول عيب عدم استمرار الحيازة إذا هي تحولت إلى حيازة مستمرة

. وهذا ما تنص عليه صراحة المادة  ، ومن وقت هذا االنتفاء ، كذلك يزول عيب الغموض بانتفاء اللبس عيب اإلكراه بانقطاع اإلكراه

                                                                                                                                                                    

على األطيان العائلية بصفته مديراً لها ال يسكبه الملكية بمضي المدة  وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية قديماً بأن وضع يد أرشد العائلة

مارس  12 – 119ص  22الحقوق  2759ديسمبر سنة  11 – 179الحقوق ( ص  2755مايو سنة  92الطويلة ) استئناف وطني 

.  ( 259ص  29الحقوق  2757مايو سنة  29 – 279ص  29الحقوق  2757يناير سنة  19 – 99ص  25الحقوق  2751سنة 

وانظر أيضاً في هذا المعنى :  – 191ص  291رقم  25المحاماة  2597يناير سنة  1وتأكد هذا المبدأ بعد ذلك : استئناف مصر 

 .  921ص  1م  2755يونيه سنة  21 – 171ص  9م  759 2 مايو سنة 92استئناف مختلط 

 .  177فقرة  – 171أنظر في هذا المعنى بودري وتيسييه فقرة  ( 2) 

 – 15مارتي ورينو فقرة  – 291فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -وما بعدها  119بفنوار ص  –وما بعدها  159فقرة  91لوران  ( 1) 

 .  215فقرة  bull . Civ 2511مايو سنة  25وانظر نقض فرنسي 

 .  119أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 – 291ص  11رقم  9المجموعة الرسمية  2599مارس سنة  9 – 991ص  22قوق الح 2751أغسطس سنة  92استئناف وطني  ( 5) 

االستقالل  2591فبراير سنة  22 – 259ص  9االستقالل  2599ديسمبر سنة  11 – 51ص  9االستقالل  2599ديسمبر سنة  21

 – 299ص  219رقم  1الشرائع  2529يناير سنة  19 – 55ص  192رقم  2الشرائع  2529ديسمبر سنة  1 – 111ص  9

، إذا هو قام  ، وتصبح الحيازة غير غامضة إذ تتمحض لحساب هذا الشريك خاصة وتسقط قرينة أن الشريك وضع يده كشريك

فبراير  15 – 59ص  12رقم  29المجموعة الرسمية  2529نوفمبر سنة  1بأعمال تنافي حقوق بقية الشركاء ) استئناف وطني 

 .  ( 215ص  75قم ر 29المجموعة الرسمية  2525سنة 

وانظر في أن الغموض يهدم الحيازة من أساسها إذ  – 2559أنظر عكس ذلك وأن عيب الغموض عيب مطلق ال نسبي : مازو فقرة  ( 9) 

 .  215ص  11فقرة  1محمد علي عرفة  – 115، وليس بمجرد عيب يشوب الحيازة : بيدان فقرة  ينفي عنصر القصد
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، إذا تقضي كما رأينا  مدني 1/  555
 (2 )

بأنه إذا شاب الحيازة لبس أو غموض لم يكن لها أثر قبل من التبس عليه أمرها إال من  

 .  لعيب وينتفي اللبس أو الغموضوقت أن يزول هذا ا

، ظلت  ، أو كانت حيازة الشريك في الشيوع حيازة غامضة فإذا كانت حيازة الوارث أو من يعيش مع الميت حيازة غامضة

، إذا عمد الحائز  ، ويزول الغموض وينتفي اللبس ويزول الغموض ، إلى أن ينتفي اللبس الحيازة في كل من الحالتين على غموضها

ي يشوب حيازته الغموض إلى التصرف في العين تصرفا يظهر بجالء وفي غير لبس أو غموض أنه إنما يحوز العين لحساب الذ

 .  ، وأنه أصبح واضحاً أنه ال يحوزها لحساب غيره أو لحساب نفسه وغيره معاً  نفسه خاصة

،  الحيازة العرضية فتتحول إلى حيازة أصيلةوال يشترط في ذلك تغيير صفة الحيازة بأحد السببين اللذين تتغير بهما صفة 

وهما فعل من الغير أو فعل يصدر من الحائز يعارض به حق المالك 
 (1 )

، والمقصود  ، فإن الحيازة الغامضة غير الحيازة العرضية 

هو إزالة الغموض ال تحويل حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة 
 (9 )

س أن يكون تصرف . لذلك يكفي في زوال عيب الغموض أو اللب 

. فيستأثر مثال من كان يعيش مع  الحائز بحيث يستخلص منه في وضوح أنه إنما يحوز لحساب نفسه خاصة وال يحوز لحساب غيره

، أو أن يقرر في قائمة الجرد أن هذه  ، بأن يعلن إنها له وحده وليس للميت أي حق فيها الميت بما في حيازته من المنقوالت

. ويستقل حائز العين الشائعة بحيازتها فال يشاركه في هذه الحيازة أحد غيره  ه ويجب استبعادها من قائمة الجردالمنقوالت هي ملك

،  . فهنا يظهر في غير لبس وال غموض أن الحائز يحوز لحساب نفسه خاصة ، وإذا حاول شريك أن يفعل منعه من ذلك من الشركاء

. ولكن يجب أن تصدر من الحائز أعمال ظاهرة  الحيازة صالحة النتاج آثارها، وتصبح  ويزول بذلك عيب الغموض أو اللبس

، وتتعارض هذه األعمال مع أية حيازة أخرى يمكن أن تخالط حيازته  صريحة في أنه إنما يحوز لحساب نفسه خاصة
 (5 )

  . 

 الحيازة بحسن نية الحيازة بسوء نية - 3

 (Possession de bonne foi et possession de mauvaise foi  ) 

 نصوص قانونية :  – 288

 مدني على ما يأتي :  519تنص المادة 

  . ، إال إذا كان هذا الحق ناشئا عن خطأ جسيم " يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير - 2 " 

  . فإذا كان الحائز شخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله " - 1 " 

  . ما لم يقم الدليل على العكس " ، وحسن النية يفترض دائما - 9 " 

 مدني على ما يأتي :  511وتنص المادة 

  . " ال تزول صفة حسن النية لدى الحائز إال من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير - 2 " 

، ويعد سيئ النية من اغتصب باإلكراه  ه فى صحيفة الدعوىويزول حسن النية من وقت إعالن الحائز بعيوب حيازت - 1 " 

  . الحيازة من غيره "

 مدني على ما يأتي :  511وتنص المادة 

 ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك " تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بها وقت كسبها " 
 (9 )

 .  

                                                 

 .  119أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  111أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  117ص  159بودري وتيسييه فقرة  ( 9) 

 29المجموعة الرسمية  2525فبراير سنة  15 – 59ص  12رقم  29المجموعة الرسمية  2529نوفمبر سنة  1استئناف وطني  ( 5) 

 – 957 – 2 – 91داللوز  2791ديسمبر سنة  5نقض فرنسي  –) وقد سبقت اإلشارة إلى هذين الحكمين (  215ص  75رقم 

 .  117ص  159بودري وتيسييه فقرة  - 111وص  111بفنوار ص  – 151لوران فقرة 

 تاريخ النصوص :  ( 9) 

يجهل أنه شيء وهو وز الحنية من يحسن اليعد  - 2 "من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2521: ورد هذا النص في المادة  519م 

فإذا كان الحائز شخصا معنويا  - 1.  فيعتبر حائزاً بسوء النيةناشئا عن خطأ جسيم جهل ، إال إذا كان هذا ال يعتدي على حق الغير



 

 

 

 

2409 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 .  ولكن األحكام كان معموال بها دون نص،  وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى 
 (2 )

وفي التقنين المدني الليبي  –ال مقابل  $ 719$ : في التقنين المدني السوري  

 .  وفي قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل – 2257وفي التقنين المدني العراقي م  – 512 – 515م 

، في صدد هذه النصوص  . ونبحث ويخلص من النصوص المتقدمة الذكر أن الحيازة قد تكون بحسن نية أو بسوء نية

(  1. )  ( أهمية التمييز بين حسن النية وسوء النية في الحيازة 2، المسائل اآلتية : )  وتمييزها بين حسن النية وسوء النية في الحيازة

ً  9)  . متى يعتبر الحائز حسن النية ( إثبات سوء النية في  9. )  ( متى يعتبر الحائز سيء النية 5. )  ( حسن النية يفترض دائما

( احتفاظ الحيازة بصفتها حتى يقوم الدليل  1. )  ( متى يعتبر الحائز سيء النية ولو كان يعتقد أن له حقا في الحيازة 1. )  الحيازة

 .  ها إلى خلف عام أو إلى خلف خاص( صفة الحيازة بعد انتقال 7. )  على العكس

 أهمية التمييز بين حسن النية وسوء النية في الحيازة – 289

، إذ يستوي في االلتجاء إليها أن يكون الحائز  : ليس للتمييز بين حسن النية وسوء النية في الحيازة أهمية في دعاوى الحيازة 

 ، نذكر منها خاصة ما يأتي :  أهمية بالغة في أحوال الخرى. ولكن هذا التمييز له  حسن النية أو سىء النية

، يختلف الحكم فيما إذا كان الحائز  ( عند استرداد الحائز من المالك المصروفات النافعة التي يكون قد انفقها على العني 2) 

مدني ( وسنرى تفصيل ذلك فيما سيأتي  1/  579حسن النية عما إذا كان سيء النية ) م 
 (1 )

  . 

،  ، يجب التمييز بين الحائز حسن النية والحائز سيء النية ( في مسئولية الحائز عن هالك العين التي كانت في حيازته 1) 

. وسنبين ذلك تفصال فيما سيأتي  مدني ( 575 – 579فإن حكم أحدهما يختلف عن حكم اآلخر ) م 
 (2 )

  . 

                                                                                                                                                                    

ووافقت عليه لجنة المراجعة .  ، ما لم يقم الدليل على العكس وحسن النية يفترض دائما - 9.  نية من يمثلهبحسن أو سوء فالعبرة 

. ووافق عليه مجلس النواب تحت  "يجعل المعنى أوضح وأدق  "، بعد إدخال تعديل لفظي  في المشروع النهائي 2959تحت رقم 

. ثم وافق عليه مجلس  "فالعبرة بحسن نية من يمثله أو بسوئها  "بعبارة  "فالعبرة بنية من يمثله  "، بعد استبدال عبارة  2991رقم 

الواردة في الفقرة  "فيعتبر حائزاً بسوء نية  "وحذف عبارة  "الشيء  "بكلمة  "الحق  "، بعد استبدال كلمة  519الشيوخ تحت رقم 

 .  ( 571ص  – 579ص  1األولى ألنها مفهومة من غير نص ) مجموعة األعمال التحضيرية ج 

، فيما عدا  تقر عليه من التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما اس 2521: ورد هذا النص في المادة  511م 

. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2952. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  بعض فروق لفظية

ص  1ج ) مجموعة األعمال التحضيرية  511، تحت رقم  ، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية ، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ 2997

 .  ( 577ص  – 571

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2527: ورد هذا النص في المادة  511م 

، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2995. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2951لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 559ص  – 577ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية ج  511

 التقنينات المدنية العربية األخرى :  ( 2) 

 .  التقنين المدني السوري ال مقابل

 .  ) مطابق ( 512 – 515التقنين المدني الليبي م 

ً  دي على حق الغيريعد حسن النية من يحوز الشيء وهو يجهل أن يعت - 2:  2257التقنين المدني العراقي م  ، ما  . وحسن النية يفترض دائما

وال تزول صفة حسن النية لدى الحائز إال من الوقت الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء  – 1.  لم يقم الدليل على خالف ذلك

وتبقى الحيازة  – 9.  في الحيازة، ولو اعتقد أن له حقا  . ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيازة من غيره باإلكراه على حق الغير

. ) والتقنين العراقي في مجموعة يتفق مع التقنين  ، ما لم يقم الدليل على خالف ذلك محتفظة بالصفة التي بدأت بها وقت كسبها

ون بمثابة ، أن الخطأ الجسيم يك . وهناك خالف في بعض التفصيالت : لم يذكر التقنين العراق ين كما ذكر التقنين المصري المصري

، أن الحائز يصبح سيء النية من وقت  ، كما ذكر التقنين المصري . ولم يذكر منه 2257، في الفقرة األولى من المادة  سوء النية

 .  منه ( 2257في الفقرة الثانية من المادة  ، إعالن صحيفة الدعوى إليه بعبوب الحيازة

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 .  991(أنظر ما يلي فقرة  1) 
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. ويظهر ذلك  م الحيازة بحسن نية اختالفا بينا عن حكم الحيازة بسوء نية، يختلف حك ( في اعتبار الحيازة سببا للتملك 9) 

 فيما يأتي : 

، وهذا هو  ، إال بانقضاء خمس عشرة سنة ، كال من العقار والمنقول ، فإنه ال يتملك بالتقادم ) أ ( إذا كان الحائز سيء النية

التقادم الطويل 
 (1 )

  . 

فإنه يتملك العقار بالتقادم القصير أي بخمس سنوات إذا أكان لديه سبب صحيح كما سيأتي ،  ) ب ( إذا كان الحائز حسن النية
 (9 )

  . 

، كما سيأتي  ، إذا كان لديه سبب صحيح ، يتملك المنقول في الحال بمجرد الحيازة ، إذا كان حسن النية ) ج ( وكذلك
 (5 )

  . 

يأتي بيان ذلك س، و ، الثمار بمجرد قبضها ، إذا كان حسن النية ) د ( ويتملك أخيرا 
 (9 )

  . 

 متى يعتبر الحائز حسن النية :  – 291

رأينا 
 (1 )

مدني تنص على أنه " يعد حسن النية من يجوز الحق وهو يجهل أنه يعتدي على  519أن الفقرة األولى عن المادة  

، حق ملكية أو حق انتفاع أو حق إرتفاق  . ويؤخذ من هذا النص أن الحائز لحق ان الجهل ناشا عن خطأ جسيم "، إال إذا ك حق الغير

، يعتبر حسن النية إذا كان يعتقد أن حيازته لهذا الحق ال تنطوي على  أو حق رهن حيازة أو حق مستأجر أو غير ذلك من الحقوق

أن يكون الحائز لحق الملكية يعتقد أنه هو المالك فيكون حسن النية في حيازته لحق . وأقرب تطبيق لذلك هو  اعتداء على حق للغير

، وأن يكون الحائز لحق غير حق الملكية يعتقد أنه هو المالك فيكون حسن النية في  الملكية سواء كان هو المالك فعال أو لم يكن

، وتسلم  شترى شخص مثال عينا من شخص آخر معتقدا أنه هو المالك. فإذا ا حيازته لحق الملكية سواء كان هو المالك فعال أو لم يكن

، وذلك سواء كان  ، ويكون في حيازته إياه حسن النية ما دام يعتقد أنه قد اشترى من المالك ، فإنه يجوز حق الملكية العين من البائع

و أن يوصى له بها أو أن توقب له أو أن يأخذها ، أن يرثها أ ، بدال من أن يشترى العين . ويصح البائع مالكا حقيقة أو لم يكن

، ففي جميع هذه األحوال إذا تسلم العين فإنه يعتبر حائزا لحق الملكية بحسن نية ما دام يعتقد أن المورث أو الموصي أو  بالشفعة

. وكذلك إذا تعاقد مع شخص  لك، سواء كان مالكا حقا أو غير ما الواهب أو البائع للمشترى الذي أخذ منه العين بالشفعة هو المالك

، فإنه  ، أو استأجر منه عينا ، أو ارتهن منه ماال رهن حيازة على ترتيب حق إرتفاق لمصلحة عقاره على عقار مملوك لهذا الشخص

يملك  ، ويعتبر حائزا حسن النية ما دام يعتقد أن الشخص الذي تعامل معه يحوز حق االرتفاق أو حق رهن الحيازة أو حق المستأجر

 .  ، سواء كان هذا الشخص يملك فعال نقل الحق إليه أو ال يملك نقل الحق إليه

، فما دام الشخص الذي يحوز  وهذا هو أقرب تطبيق لعبارة " يحوز الحق وهو يجهل أنه يتعدىعلى حق الغير " كما قدمنا

. ولكن هذه العبارة أوسع من التطبيقات التي  ر "فال شك في أنه " يجهل أنه يعتدي على حق الغي ، الحق يعتقد أن هذا الحق له

لذلك نجده في  . وأقرب مثل ، ولكنه مع ذلك يعلم أن الحق الذي يحوزه ليس له ، فقد يجهل الحائز أنه يعتدي على حق الغير قدمناها

الحائز للمنقول يكون جاهال أنه في  فإن،  ، فقد يعتقد شخص أن منقوال معينا ليس ماال مباحا بل هو مملوك لشخص آخر اإلستيالء

. ففي هذه الحالة أيضا يكون  ، ولكنه مع ذلك يعرف عند حيازته إياه أنه غير مملوك له حيازته لهذا المنقول يعتدي على حق الغير

ي جهل الحائز أنه ، ف . ومن هنا نرى أنه ليس من الضرورى ال يعلم أن المنقول مملوك ألحد ما دام،  حائزا للمنقول وهو حسن النية

، أنه يجهل أنه يعتدي على  ، في حسن نية الحائز . والمهم ، أن يعتقد أ الحق الذي يحوزه هو حق مملوك له يعتدي على حق الغير

 .  . وليس من الضرورى أن يعتقد أن الحق مملوك له حق الغير

، في جهله أنه  . ومع ذلك قد يكون حسن النية يعتبر في األصل حائزا فإنه،  ومتى جهل الحائز أنه يعتدي على حق الغير

، في استطاعته أن يعلم بحقيقة األمر لو  ، في شرائه العين من غير مالك مثال . فقد يكون ، ارتكب خطأ جسميا يعتدي على حق الغير

التي اشتراها من غير  حاز العين فإذا،  . ومع ذلك يقدم على الشراء في رعونة ودون مباالة أنه بذل أقل جهد في التحري عنه

                                                                                                                                                                    

 .  911فقرة  – 919أنظر ما يلي فقرة    ( 2) 

 .  وما بعدها 919أنظر ما يلي فقرة   ( 1) 

 .  وما بعدها 521(أنظر ما يلي فقرة  9) 

 .  وما بعدها 599أنظر ما يلي فقرة   ( 5) 

 .  وما بعدها 519أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 

 .  177أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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،  . ذلك بأن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية حق الغير علىيكون قد ارتكب خطأ جسميا في جهله أنه بحيازته هذه يعتدي  فإنه،  المالك

ة إلثبات ، فيؤخذ الخطأ الجسيم قرينة على وتكون القرينة هنا غير قابل فسوء النية أمر عسير اإلثبات إذ هو يتعلق بالنوايا الخفية

العكس 
 (2 )

، فقد جعل القانون  ، فلما كان ال يمكن أن يكون للشخص المعنوى نية كالشخص الطبيعي وإذا كان الحائز شخصا معنويا كجمعية أو شركة.  

. وتنص الفقرة الثالثة من  سيء النية، و إال فهو  ، كان الشخص المعنوى نفسة حسن النية العبرة بنية هذا الشخص الطبيعي حسنة على الوجه المبين فيما قدمناه

، كما رأينا  مدني 519المادة 
 (
1
 )
  . "، فالعبرة بنية من يمثله  كان الحائز شخصا معنويا فإذا" ، في هذا الصدد على ما يأتي :  

 .  عتدى على حق الغير، أنه في حيازته هذه قد ا ، وكان ال يستطيع أن يعلم ويخلص من ذلك أن الحائز يكون حسن النية إذا لم يعلم

 حسن النية يقترض دائما :  – 291

 519. وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  ، إلى أن يثبت خصمه العكس ، فالمفروض أصال أنه حسن النية ن نيتهسوال يطلب من الحائز أن يثبت حس

، كما رأينا  مدني
 (
9
 )
  . "، ما لم يقيم الدليل على العكس  وحسن النية يفترض دائما" ، على ما يأتي :  

، والذي يستعمل حقا غير  والسبب في افتراض حسن النية في الحائز أن المشاهد في أغلب األحيان أن الشخص الذي يحوز شيئا يكون هو المالك له

. وذلك إلى أن يثبت من يدعى أن الحائز سيء النية سوء  ، أخذا بالغالب الراجح . فافترض القانون حسن النية في الحائز حق الملكية يكون هو صاحب هذا الحق

،  . مثل ذلك أن يرفع المالك الحقيقي على الحائز دعوى االستحقاق مطالبا إياه برد العين وبالثمار التي قبضها ، فيحمل هذا المدعى عبء إثبات سوء النية نيته

حسن نيته ألن حسن النية مفترض في جانبه كما  بإثبات. ففي هذه الحالة ال يكلف الحائز  ي حيازتهفيتمسك الحائز بأنه تملك الثمار بقبضها ألنه كان حسن النية ف

. والمالك يثبت أن الحائز كان سيء النية بأن يثبت أنه كان وقت  ، وعلى المالك أن يثبت أن الحائز كان سيء النية حتى يستطيع أن يسترد منه الثمار قدمنا

، على الوجه الذي سنبنيه فيما يأتي  يعلم بأنه يتعدىعلى حق ملكيته حيازته يعلم أو ينبغي أن
 (
5
 )
  . 

، على أنه يجوز أن ينص القانون في حالة معينه على عدم افتراض حسن النية في الحائز وتكليفه هو  هذا وافتراض حسن النية في الحائز هو األصل

، جاز له أن يتمسك  تنتقل الحيازة للخلف أنه كان في حيازته حسن النية" مدني من أن  599من المادة . مثل ذلك ما نصت عليه الفقرة األولى  بإثبات حسن نيته

. ففي هذه الحالة ال يفرض القانن في الوارث أنه حسن  فالمفروض هنا أن حائز الثبت سوءع وانتقلت حيازته إلى وارثه فأصبح هذا هو الحائز . "بحسن نيته 

. وستعود  ، فيعتبر الوارث حائزا سيء النية كما كان مورثه إلى أن يثبت هو حسن نيته تنتقل إلية بالصفة التي كانت عليها عند المورث، بل إن الحيازة  النية

إلى المسألة بتفصيل أو في فيما يأتي 
 (
9
 )
  . 

 متى يعتبر الحائز سيء النية : – 292

 يستخلص مما قدمناه أن الحائز يعتبر سيء النية في حالتين : 

. فالسارق يعتبر حائزا  ، أن حيازته لهذا الحق اعتداء على حق الغير ، وهو يحوز الحق الذي يستعمله ) الحالة األولى إذا ثبت أن الحائز كان يعلم

، يعتبر حائزاً سيء  ، عقاراً كان هذا المال أو منقوال . والمغتصب لمال الغير مالك، ألنه هو يسرقه يعلم أن يعتدي على حق ال سيء النية للشيء المسروق

. ومن وجد ماال ضائعاً فاستولى عليه لنفسه دون أن يبلغ عنه يعتبر حازا  ، ألنه وقد اغتصب مال الغير قد علم أنه بعمله هذا قد اعتدى على حق هذا الغير النية

                                                 

، أي يعتقد أن يملك الحق الذي  يفرض في الحائز أنه حسن النية" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 2) 

ً  يحوزه ويجهل أنه يعتدى بحيازته على حق الغير ،  ، فإن الخطأ الجسيم يلحق بسوء النية ، على أال يكون خطأه في هذا الجهل جسميا

 .  ( 575ص  1ثبات في مسائل معقدة تتعلق بالنوايا الخفية : ) مجموعة األعمال التحضيرية تسهيال لإل

. فالعنصر الذاتي هو أن يكون  ، أحدهما ذاتي واآلخر موضوعي ويخلص بما تقدم أنه حتى يعتبر الحائز حسن النية يجب تتوافر عنصرين

،  ي صدره أنه قد يكون معتدياً على حق الغير يهدم هذا العنصر الذاتي، فأي شك يختلج ف الحائز جاهال أنه يعتدى على حق الغير

، في جهله أنه يعتدى بحيازته على حق = الغير لم يرتكب  . والعنصر الموضوعي هو أن يكون الحائز ويجعل الحائز سيء النية

ً  – وهو حسن النية ذاتيا –، فيجعل الحائز  ، إذ خطأ الجسيم يقارف سوء النية خطأ جسمياً  . ومن هذا نرى أن  سيء النية موضوعيا

،  ، وحتى لو لم يخالجه أي شك بل كان على يقين تام من أنه ال يعتدى على حق الغير بحيازته أي شك يخالج الحائز يجعله سيء النية

( :  2/  519نين الجديد ) م . أنظر مع ذلك انتقاداً لنص التق فإن الخطأ الجسيم يهدم حسن نيته إذ أن هذا الخطأ هو بمثابة سوء الني

) وعنده أن حسن النية ال يشتمل إال على عنصر  77ص  71جمال الدين زكي في رسالته في حسن النية في كسب الحقوق ص 

فالحائز يكون حسن النية إذا كان في اعتداه بحيازته على حق الغير لم يرتكب  ( adsence de faute) موضوعي هو انتفاء الخطأ 

، حتى لو كان من الناحية الذاتية يجهل أنه  ، يكون سيء النية . أما إذا ارتكب خطأ ولو يسيراً فإنه و كان خطأ يسيراً أي خطأ ول

 .  99ص  – 59يعتدى على حق الغير : رسالته المتقدم ذكرها ص 

 .  177أنظر آنفاً فقرى  ( 1) 

 .  177أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  159أنظر ما يلي فقرة  ( 5) 

 .  999أنظر ما يلي فقرى  ( 9) 
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، فلهو يعمل إذن أن حيازته لهذا المال اعتداء على حق صاحبة فيما لو ظهر أن  المال ليسرقله وأن هنا احتمال أن يكون له صاحب، ألنه يعلم أن هذا  سيء النية

ض . ومن جار على أر ، ألنه يعلم أن حيازته لهذا المال اعتداء على حق مالكه . ومن أخفى شيئا مسروقا وهو يعلم بسرقته يعتبر حائزا سيء النية له مالكا

، ألنه يكون بحيازته إياه عالما بأنه يعتدي على حق  الجار فأدخل جزءا منها في أرضه يكون حائزا سيء النية إذا كان يعلم أن هذا الجزء من األرض ليس له

م تنتقل ملكيتها إلية وأنه بحيازته إياها ، ألنه يعلم بأن العين ل ، يكون حائزا سيء النية . ومن اشترى عينا من بائع ال يملكها وهو يعلم ذلك وتسلم العين الجار

، ألنه  ، يكون حائزا سيء النية ، وأدخلها في التركة واستولى عليها . ومن وجد في تركة مورثه عينا يعلم أنها غير مملوكة للمورث يعتدي على حق مالكها

، ولكن حسن نيته في هذه الحالة ال يفترض ويجب  الوارث يكون مع ذلك حسن النية فإن،  كان يعتقد أن العين له فإذا.  يعلم بأنه يعتدى على حق مالك العين

، لن الحيازة تنتقل إليه من مورثه على اعتبار أنها حيازة بسوء نية إلى أن يثبت أنه هو حسن النية  عليه هو أن يثبته
 (
2
 )
  . 

. فيكون جهله بأن حيازته  ، كان ينبغي عليه أن يعلم ذلك ته اعتداء على حق الغير، وإن كان ال يعلم بأن حياز ) الحالة الثانية ( إذا ثبت أن الحائز

، وأن الحائز في هذه الحالة يعتبر  . وقد رأينا أن الجهل باالعتداء على حق الغير ال يعتد به إذا كان نتيجة لخطأ جسيم اعتداء على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم

، ومن ثم يكون حائزا سيء النية  على حق الغير في حكم من يعلم بأن حيازته اعتداء
 (
1
 )
. فمن تسلم شيئا من شخص معروف بسوء السيرة وأنه قد ألف  

، سواء اشترى الشيء أو ارتهنه أو قبله  يكون حائزا سيء النية فإنه،  ، وكان هذا الشيء ذا قيمة كبيرة بحيث يستبعد أن يكون مملوكا لهذا الشخص السرقة

، إال أنه كان يستطيع أن يعلم أن مسروق لو أنه بذل أقل جهد في  ويرجع ذلك إلى أنه وإن لم يثبت بوجه قاطع أن الحائز يعلم أن الشيء مسروق . وديعة عنده

 التحري عن 

، وكان  رضه. ومن جار على جزء من األرض المجاورة أل ، فيكون جهله بأنه يعتدى على حق الغير نتيجة لخطأ جسيم في جانبه مصدر هذا الشيء

، ألن جهله بأن حيازته  ، يكون حائزا سيء النية من السهل عليه أن يتبين لو أنه بذل أقل جهد فلي التحري أن هذا الجزء من األرض هو لجاره وليس مملوكا له

 .  اعتداء على حق الجار يرجع إلى خطأ جسيم في جانبه

. وقد نصت الفقرة األولى  يصبح سيء النية من وقت هذا العلم فإنه،  ذلك أن العين مملوكة للغير، ثم علم بعد  وإذا كان الحائز في البداية حسن النية

، كما رأينا  مدني 511من المادة 
 (
9
 )
ال تزول صفة حسن النية لدى الحائز إال من الوقت الذي يصبح فيه عالما أن حيازته " ، صراحة على ذلك إذ تقول :  

" اعتداء على حق الغير 
 (
5
 )
  . 

 إثبات سوء النية في الحيازة :  – 293

. فعلى صاحب الحق إذن أن  ، وعلى صاحب الحق الذي يستعمله الحائز أن يثبت أن الحائز سيء النية وقد قدمنا أنه يفترض في الحائز أنه حسن النية

صاحب الحق يستطيع إثبات هذه الواقعة بجميع طرق  فإن،  اقعة مادية، و ، أو إمكان عمله به . ولما كان علم الحائز بذلك ، أن حيازته اعتداء على حقه يعلم

 .  ، ويدخل في ذلك البينه و القرائن اإلثبات

، فيفترض قانونا أن الوارث هو أيضا مثل مورثه سيء  ومن القرائن القانونية على علم الحائز أن يكون مورثه الذي نقل إليه الحيازة قد ثبت سوء نيته

، فيستطيع الوارث أن ينقضها بأن يثبت أنه هو كان حسن النية خالفا  . القانونية قابلة إلثبات العكس . ولكن هذه القرينة العين غير مملوكة لمورثهالنية يعلم أن 

، وأنه كان يعتقد أن العين كانت مملوكة لمورثه  لمورثه
 (
9
 )
، ومع  رضا معلومة الحدود. ومن القرائن القضائية على علم الحائز أيضا أن يكون قد اشترى أ 

 .  ذلك يجاوز هذه الحدود الظاهرة عند تسلمه األرض من البائع

ومن القرائن القضائية على إمكان علم الحائز بأن الشيء مملوك لشخص آخر ما قدمناه من أن يشترى هذا الشيء من شخص معروف بسوء السيرة 

 .  أن يكون مملوكا لهذا الشخص ، وأن الشيء كبير القيمة بحيث يستعبد وقد ألف السرقة

 متى يعتبر الحائز سيء النية ولو كان يعتقد أن ل حقا في الحيازة :  – 294

رأينا 
 (
1
 )
،  ويزول حسن النية من وقت إعالن الحائز بعيوب حيازته في صحيفة الدعوى" مدني تنص على ما يأتي  51أن الفقرة الثانية من المادة  

ويخلص من هذا النص أن هناك حالتين يعتبر فيهما الحائز سيء النية ولو كان يعتقد أن له حقا في  . "باإلكراه الحيازة من غيره  ويعد سيء النية من اغتصب

 الحيازة : 

إلى ، فمن وقت إعالن صحيفة الدعوى  ) الحالة األولى ( إذا أعلن الحائز في صحيفة الدعوى بأن الحق الذي يحوزه ليس له وطولب رده إلى صاحبه

. فلو  ، حتى لو كان يعتقد بالرغم من هذا اإلعالن أن الحق الذي يحوزه هو له وأن المدعى مبطل في دعواه الحائز متضمنه هذا المعنى يصبح الحائز سيء النية

ض مسألة سوء نية الحائز ألنه قد ثبت ، فال تثار في هذا الفر ظهر حقا أن المدعى مبطل في دعواه وأن الحائز على حق في اعتقاده بأن الحق الذي حوزه هو له

، فعندئذ يعامل الحائز كما  . أما إذا ظهر أن المدعى على حق في دعواه وأن الحق الذي يستعمله الحائز ليس له ، فال يسترد منه المدعى شيء أن الحق هو حقه

. ويترتب  أن له حقا في الحيازة بالرغم من هذا اإلعالن كما سبق القول، حتى لو أثبت أنه كان يعتقد  لو كان سيء النية من وقت أن وصل إليه إعالن المدعى

                                                 

 .  152مدني وقد سبقت اإلشارة إليها آنفاً فقرة  599أنظر م  ( 2) 

 .  في آخرها 159أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  177أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 

، وجب إقامة الدليل على أنه  لنيةوإذا أريد إثبات أن الحائز سيء ا" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 5) 

 .  ( 575ص  1، أو أنه كان يجهل ذلك ثم علم فزال حسن نيته ) مجموعة األعمال التحضيرية  يعلم بأنه ال يملك الحق الذي يحوزه

 .  192مدني آنفاً فقرة  2/  599أنظر م  ( 9) 

 .  177أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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، أي من وقت وصول إعالن المدعى  على ذلك بوجه خاص أنه يطالب برد جميع نمار العين التي قبضها والتي قصر في قبضها من وقت أن يصبح سيء النية

يكون الحائز سيء النية مسئوال من وقت أن يصبح سي النية عن جميع " مدني إذ تقول :  515 . وهذا ما نصت عليه صراحة المادة إليه على النحو الذي قدمناه

وسنعود إلى هذه المسألة فيما يلي " ، غير أنه يجوز أن نسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار  الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها
 (
2
 )
  . 

، ففي هذا الوقت فقط يمكن القول بأنه علم بما يوجه إلى حيازته من  إال من وقت إعالن صحيفة الدعوى إليهويالحظ أنن الحائز ال يطالب برد الثمرات 

. وال يكفي في ذلك قيد  ، بحيث لو كان هذا االعتراض صحيحا أمكن تبرير مطالبته برد الثمرات من وقت عمله باالعتراض كما لو كان سيء النية اعتراض

لسنة  299من تقنين المرافعات المعدلة بالقانون رقم  19المادة  فإن،  حكمة وتقديم صحيفتها إلى قم المحضرين بعد أداء الرسم كامالالدعوى في قلم كتاب الم

ي تترتب على ، أما باقي اآلثار الت الدعوى قاطعة لمدة التقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلى قلم المحضرين بعد أداء الرسم كامال" إنما تعتبر  2511

، فال يترتب  ومن باقي اآلثار التي تترتب على رفع الدعوى اعتبار الحائز سيء النية . "رفع الدعوى فال تسرى إال من وقت إعالن المدعى عليه بصحيفتها 

هذا األثر إال من وقت إعالن الحائز فعال بصحيفة الدعوى 
 (
1
 )
  . 

،  . والذي يجعل الحائز سيء النية في هذه الحال هو نفس اغتصاب الحيازة باإلكراه راه الحيازة من غيرهإغتصب الحائز باإلك إذا) الحالة الثانية (  

، بل كان الواجب أن  ، فما كان ينبغي أن يغتصب حيازته باإلكراه . وذلك بأنه حتى لو اعتقد أن الحق حقه ولو كان يعتقد أن الحق الذي اغتصب حيازته هو حقه

، وتجرى عليه أحكام الحيازة بسوء نية بوجه خاص فيما  يعتبر حائزا سيء النية فإنه،  . أما وقد اغتصب حيازته باإلكراه القانونية ال ستراداده يلجا إلى الوسائل

يثبت أنه كان يعتقد وقت . وال يشفع له أن  يتعلق بالمسئولية عن الهالك و يوجوب رد الثمار وذلك فيما لو ظهر أن الشيء الذي اغتصب حيازته باإلكراه ليس له

، إذ ال يجوز ألحد أن ينتصف لنفسه بنفسه  اغتصاب الحيازة باإلكراه أن الشيء مملوك له
 (
9
 )
  . 

المدعى ال يرجع عليه بشيء  فإن،  ، ثم ظهر أن الشيء مملوك له فعال وبديهي أنه إذا اغتصب الحائز الحيازة باإلكراه وهو يعتقد أن الشيء مملوك له

يخل بما للحائز السابق الذي اغتصبت منه الحيازة من حق في رفع دعوى استرداد الحيازة طبقا  آل. وهذا  ر مسألة سوء نية الحائز في هذه الحالةوال تثا

 .  ، وال يخل لحقه أيضا في طلب تعويض عن اإلكراه الذي وقع عليه طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية لشروطها

 فتها حتى يقوم الدليل على العكس : احتفاظ الحيازة بص – 295

رأينا 
 (
5
 )
 فإذا . "، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك  تبقى الحيازة محتفظة بالضفة التي بدأت بها وقت كسبها" مدني تنص على أن  511أن المادة  

، إلى أن يثبت صاحب الحق سوء نيته على الوجه الذي  يبقى حائزا حسن النية فإنهوحسن النية مفترض كما قدمنا _  –كسب شخص الحيازة وكان حسن النية 

بسطناه فيما تقدم 
 (
9
 )
، فيعتبر الوارث سيء النية مثل  ، وتنقل حيازته بصفتها هذه إلى وارثه يبقى حائزا سيء النية فإنه،  . وإذا ثبت أن الحائز سيء النية 

 .  مدني ( 2/  599مورثه إلى أن يثبت أنه حسن النية ) م 

. فال يشترط في  ظ أن الحيازة تتغير صفتها عما كانت عليه من قبل بمجرد إقامة الدليل على أن هذه الصفة قد تغيرت على الوجه السابق بيانهويالح

                                                 

 .  512أنظر فقرة  ( 2) 

ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى عليه " منه أن  11، جاء في المادة  مشروع لتنقيح تقنين المرافعات وهناك ( 1) 

يقيد قلم الكتاب " من المشروع على أن  11وتنص المادة  . "، ما لم ينص القانون على غير ذلك  بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

، بعد أن يثبت في حضور المدعى أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها  سجل الخاص بذلكالدعوى في يوم تقديم الصحيفة في ال

،  . وعليه في اليوم التالي على األكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين إلعالنها في أصل الصحيفة وصورها

على قلم المحضرين أن يقوم بإعالن صحيفة الدعوى خالل " نه من المشروع على أ 17وتنص المادة  . "ورد األصل إلى قلم الكتاب 

، فعندئذ يجب أن  ، و إال إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد ثالثين يوماً على األكثر من تاريخ تسليمها إليه

ويستخلص من هذه النصوص أن الدعوى تعتبر مرفوعة من  –" .  . . . وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور يتم اإلعالن قبل الجلسة

، وأن قلم الكتاب يسلم الصحيفة إلى قلم المحضرين في اليوم التالي على األكثر من تاريخ  وقت إيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة

وعلى ذلك تعتبر الدعوى مرفوعة قبل .  ، وأن قلم المحضرين يقوم بإعالنها خالل ثالثين يوماً على األكثر من تسليمها إليه إيداعها

، ويترتب على ذلك أن رفع الدعوى ينتج آثاره القانونية قبل إعالن  إعالن صحيفتها إلى المدعى عليه بمدة قد تطول إلى ثالثين يوماً 

ء النية من بين اآلثار ، ال بد أن يستثنى الحكم لقاضي بجعل الحائز في حكم سي ، إذا أصبح هذا المشروع قانوناً  . ونرى أنه صحيفتها

. والقول بغير ذلك يجعل الحائز في حكم  . بصحيفة الدعوى ، وتأخير هذا األثر إلى يوم إعالن الحائز التي تترتب على رفع الدعوى

أن  ، أي قبل إعالنها للحائز بمدة قد تصل إلى ثالثين يومنا من قبل سيء النية من وقت إيداع صحيفة الدعوى في قلم كتاب المحكمة

 .  يعلم الحائز فعال باالعتراض الموجه إلى حيازته

على أن حسن نيته ) نية الحائز يزول حتماً من وقت إعالنه في " وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد :  ( 9) 

زة من غيره باإلكراه حتى لو كان يعتقد ، ويعد كذلك سيء النية من اغتصب الحيا عريضة الدعوى بأنه ال يملك الحق الذي يحوزه

 .  ( 575ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " بحسن نية أنه يملك الحق الذي اغتصب حيازته 

 .  177أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 .  159أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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.  ائز لحق المالك، وهما فعل يصدر من الغير ومعارضة الح السببين اللذين تتغير بهما الحيازة العرضية فتتحول إلى حيازة أصلية أحدتغير صفة الحيازة قيام 

، أما في تغير صفة الحيازة من حسن النية إلى سوء النية  ونرى من ذلك أنه ال يشترط قيام أحد هذين السببين إال في تحول الحيازة العرضية إلى حيازة أصلية

، بل تكفي  ، فال يشترط قيام أحد هذين السببين لغموض، وفي زوال عيب من عيوب الحيازة كانقطاع اإلكراه أو انتقاء ا أو بالعكس من سوء النية إلى حسن النية

 .  إقامة الدليل على تغير صفة الحيازة أو على زوال العيب

 صفة الحيازة بعد انتقاله إلى خلف عام أو إلى خلف خاص – 296

 فإنه،  . أما إذا انتقلت إلى خلف خاص تنتقل إلية بالصفة التي كانت عليها عند السلف فإنهاإحالة : وسنرى أنه إذا انتقلت الحيازة إلى خلف عام  – 

 .  ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على العكس يبتدئ حيازة جديدة يفترض فيها حسن النية كما هي القاعدة العامية

فنحيل هنا إلى ما سنقرره هناك ،  ، وسنعود إلى هذا النص فيما يأتي مدني على هذه األحكام 599وقد نصت المادة 
 (
2
 )
  . 

 انتقال الحيازة وزوالها  -المطلب الثاني 

 انتقال الحيازة  – 1

 (transfert de ia possession ) 

 نصوص قانونية : – 297

من انتقلت علية الحيازة أن يسيطر ، وكان في استطاعة  تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على ذلك" مدني على ما يأتي :  591تنص المدة  

  . "، ول لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق  على الحق الواردة عليه الحيازة

 مدني على ما يأتي :  599وتنص المادة 

الخلف واضعا يده ولكن لحساب  ، أو استمر يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادي إذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه في الحيازة"  

  . "نفسه 

 مدني على ما يأتي :  595وتنص المادة 

  . "تسليم السندات المعطاة عن البضائع المهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها  – 2"  

  . "األفضلية تكون لمن تسلم البضاعة  فإن،  ، وكان كالهما حسن النية ذاتها على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة – 1"  

 مدني على ما يأتي :  599وتنص المادة 

، جاز له أن يتمسك بحسن  ، على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها – 2"  

  . "نيته 

" ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر  – 1"  
 (
1
 )
  . 

                                                 

 .  991وفقرة  999أنظر ما يلي فقرة  ( 2) 

 تاريخ النصوص :  ( 1) 

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره إذا اتفقا على " من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي :  2599ذا النص في المادة : قد ورد ه 519م 

ووافقت لجنة المراجعة  . "، وكان في استطاعة من انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الشيء أو الحق الذي ترد عليه الحيازة  ذلك

وبعد أن أضافت عبارة " الذي ترد " بعبارة " الواردة " ، بعد اغن استبدلت كلمة  مشروع النهائيفي ال 2911على النص تحت رقم 

. وفي  2915ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  . "ليكون الحكم أوضح " في آخر النص " ولو لم يكن هناك تسلم مادي " 

، وأصبح رقم النص  في آخر المادة" الشيء موضوع هذا الحق " وأضيفت عبارة  ، "الشيء " لجنة مجلس الشيوخ حذفت كلمة 

 .  ( 597ص  – 591ص  1. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  595

ووافقت عليه  . من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 1595ورد هذا النص في المادة  599م 

، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2919. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2917لجنة المراجع تحت رقم 

 .  ( 595ص  – 597ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  599

. ووافقت عليه لجنة  عليه التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر  2599: ورد هذا النص في المادة  595م 

. وفي لجنة مجلس الشيوخ  2911. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع = النهائي 2915المراجعة تحت رقم 

ى أمين النقل أو اعترض على أن النص لم يورد إال حالتين من حاالت التسليم وهما تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إل

، فأجيب على هذا االعتراض بأن هاتين الحالتين لم تردا على سبيل الحصر وإنما هما المثالن الغالبان في  المودعة في المخازن
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/  11مدني فيقابله في التقنين المدني السابق المادة  1/  599، فيما عدا المادة  التقنين المدني السابقوال مقابل هذه النصوص في 

299 
 (2 )

  . 

وفي التقنين المدني الليبي  525 – 522في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م  وتقابل النصوص

 2/  197وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 2255وفي التقنين المدني العراقي م  – 595 – 591م 
 (1 )

  
 .  ، ويحسن أوال تحديد معنى انتقال الحيازة في هذا الصدد لى حائز آخروتعرض النصوص سالفة الذكر ال نتقال الحيازة من حائز إ

 تحديد معنى انتقال الحيازة من حائز إلى حائز آخر : – 198

الالحقة ، وال تعتبر  ، ال تنقطع الالحقة منها عن السابقة براد بانتقال الحيازة من حائز إلى حائز آخر أن تكون الحيازة في هذا االنتقال حيازة متصلة 

 accession de ia) . وهذا االتصال ما بين الحيازتين السابقة والالحقة يكون من شأنه حوار ضم مده الحيازة السابقة إلى مدة الحيازة الالحقة  حيازة مبتدأ

possessions ) ( jonction des possessions ) يكون هناك استمرار للحيازة ، ألن االتصال يجعل الحيازة السابقة تستمر في الحيازة الالحقة ف (

continuation de ia possession ) ألن  ، ليس فيه انتقال للحيازة ، إذا لم يكن للمنقول مالك . وعلى ذلك في حيازة المنقول ابتداء عن طريق اإلستيالء ،

تصاب الحيازة من الحائز أو انتزاع الحيازة منه باإلكراه ال يعتبر . واغ ، فلم تنتقل حيازته من شخص إلى آخر المنقول لم يكن في حيازة أحد قبل اإلستيالء عليه

، وال يجوز أن تصم إلى مدتها  ، وال تعتبر استمرارا لها ، ألن المغتصب أو منتزع الحيازة باإلكراه يبتدئ حيازة جديدة ال تتصل بالحيازة القديمة انتقال للحيازة

مده الحيازة القديمة 
 (
9
 )
، تعتبر هي أيضاً حيازة مبتدأة ال تتصل  ، سواء كان الحائز سيء النية أو حسن النية ارث لعين من أعيان التركة. وحيازة غير الو 

 .  ، وال تضم إلى مدتها مدة حيازة المورث ، وال تعتبر استمرار لها بحيازة المورث

، وهذا هو انتقال  ، فتنتقل حيازة المورث إلى الوارث ) أ ( بالميراث أما انتقال الحيازة من حائز إلى آخر بالمعنى الذي اسلفناه فيتم بأحد طريقين :

                                                                                                                                                                    

ص  1، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ كما أقرته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  595. ووافقت على النص تحت رقم  العمل

 .  ( 515ص  – 511

: يجوز لواضع يده على العقار أو الحقوق العينية أن يضم لمدة وضع يده عليها مدة وضع يد من  299/  11التقنين المدني السابق م  ( 2) 

 .  . ) والحكم يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد ( انتقل ذلك منه إليه

 " التقنينات المدنية العربية األخرى  ( 1) 

 .  ) مطابق ( 525 – 522سوري م التقنين المدني ال

 .  ) مطابق ( – 595 – 591التقنين المدني الليبي م 

، جاز له  . على أنه إذا أثبت الخلف أنه كن في حيازته حسن النية تنتقل الحيازة للخلف العام بصفتها – 2:  2255التقنين المدني العراقي م 

ً  ويجوز للخلف – 1.  أن يتمسك لذلك ولو كان يلفه سيء النية ، أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه  ، عاماً كان أو خاصا

 .  القانون من أثر

 .  مدني مصري ( 599) والحكم يتفق مع حكم المادة 

. )  العقار إليه . ويمكن لمن يدعى بمرور الزن أن يستند إلى يد الشخص الذي اتصل منه . . : 2/  197قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 .  مدني مصري ( 599والحكم يتفق مع حكم المادة 

 2517سيريه  2511أكتوبر سنة  19نقض فرنسي  – 115ص  119فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 955بودري وتيسييه فقرة  ( 9) 

الحائز حيازته اختياراً أو بحكم  ، ثم أستر ، وبقى االغتصاب أكثر من سنة . ولكن إذا اغتصبت الحيازة من الحائز 51 - 2 –

، فهل يستطيع هذا الحائز أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة المغتصب ؟ هناك رأي يذهب إلى أن الحائز الذي استرد حيازته  قضائي

المغتصب  ، ثم هو ال يعتبر خلفاً للمغتصب حتى تضم مدة حيازة بعد أكثر من سنة تنقطع حيازته ألن االغتصاب دام أكثر من سنة

بالنيول وريبير  –وما بعدها  171بفنوار ص  – 7هامش  272فقرة  1أوبري ورو  – 919فقرة  91إلى مدة حيازته ) لوران 

 .  ( 79 2 – 91داللوز  2791يناير سنة  21نقض فرنسي  – 115ص  119فقرة  9وبيكار 

ً  ، على العكس من ذلك وهناك رأي آخر يذهب ،  للمغتصب في حيازته فتضم مدة حيازة المغتصب إلى مدة حيازته ، إلى أن الحائز يعتبر خلفا

، إذ أن المغتصب نقل حيازته إلى الحائز إما اختياراً  ، وذلك ألن هناك رابطة قانونية بين حيازة المغتصب وحيازة الحائز الالحقة

،  منه الحيازة وبقى االغتصاب مدة سنتين ، ثم اغتصبت . فإذا وضع شخص يده على عين مدة ثالث سنوات وإما جراً بموجب الحكم

، فإن مدة سنتي االغتصاب تضم إلى خمس السنوات األخيرة  ثم استرد الحائز حيازته اختياراً أو قضاء وبقى حائزاً مدة خمس سنوات

التقادم قد انقطع ، ولكن ثالث السنوات السابقة على االغتصاب ال تحسب في مدة التقادم ألن  ألن الحائز يعتبر خلفاً للمغتصب

كولميه دي  – 919فقرة  25. وهذا هو الرأي الذي نفضله ويقول به كثير من الفقهاء ) هيك  باالغتصاب الذي دام أكثر من سنة

 .  ( 919بودرى وتيسيه فقرة  – 929؟؟؟ فقرة  - 9رقم  1199؟؟؟ على المادة  –مكررة  952فقرة  7سانتير 
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، كما إذا اتفق البائع مع المشتري على أن ينقل له حيازة  ، فيتفق الحائز مع شخص آخر على أن ينقل له الحيازة . ) ب ( باالتفاق الحيازة إلى الخلف العام

، ويستوي في ذلك أن يكون الحائز السابق مالكا للحق الذي ينقل  معينة على أن ينقلوا له حيازة هذه العينالشيء المبيع أو اتفق الورثة مع الموصى له بعين 

، وهذا هو انتقال الحيازة إلى الخلف الخاص  حيازته إلى الحائز الالحق أو غير مالك
 (
2
 )
  . 

 ونستعرض كال من الطريقين : 

 انتقال الحيازة إلى خلف عام :  - 1

 تنتقل الحيازة إلى الخلف العام : كيف  – 299

. وقد رأينا  ويراد بالخلف العام هنا الوارث والموصى له بجزء من مجموع التركة كالثلث أو الربع
 (1 )

أن الفقرة األولى من  

ف إلى الخلف ويخلص من هذا النص أن الحيازة تنتقل من السل" .  . تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها" مدني تقول :  599المادة 

، فقد كان الميت هو الحائز ف يحال حياته فإذا مات انتقلت حيازته إلى خلفه العام دون حاجة إلى أن يتسلم الخلف  العام بحكم القانون

بد أن ، ال  ، ففي الفترة ما بين موت السلف وتسلم الخل تسلما فعليا . وهذا هو الحكم الذي تقضي به طبيعة األشياء المال تسلما فعليا

 717$ ، فالحيازة  . وما دامت ملكية المال تنتقل إلى الخلف العام بمجرد موت السلف يكون للمال حائز ما دام ماال مملوكا غير سائبة

، وتنتقل هي أيضا مع الملكية إلى الخلف العام بحكم القانون وبمجرد موت السلف  تتبع الملكية هنا $
 (
9
 )
  . 

، ولكن الوارث استرد الحيازة في  . فإذا استولى الغير على المال ة إلى الخلف العام بحكم القانون أن هذه الحيازة لم تنقطعوالمفروض في انتقال الحياز

ر سنة دون . أما إذا بقيت حيازة الغي ، وال يعتد بفترة االنقطاع التي لم تبلغ السنة خالل سنة من هذا االستيالء فإنه يعتبر حائزا بأثر رجعى من وقت موت السلف

، فإن المال  . وإذا لم يستول أحد على المال أن يستردها الخلف العام الدائن فإن الحيازة تبقى عند هذا الغير ويستطيع أن يلجأ في حمايتها إلى دعاوى الحيازة

، ما دام المال لم يستول عليه أحد  ه مدة سنة أو أكثر، ول لم يتسلمه الخلف العام فعال وبقى دون أن يتسلم يعتبر في حيازة الخلف العام على الوجه الذي قدمناه

غيره 
 (
5
 )
  . 

 بأية صفة تنتقل الحيازة إلى الخلف العام :  – 311

، وأن تكون مشوبة بعيب  . وأنهم هذه الصفات هي أن تكون الحيازة حيازة عرضية أو حيازة أصلية رأينا أن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام بصفاتها

 .  ، وأن تكون بحين نية أو بسوء نية الحيازة أو غير مشوبةمن عيوب 

وقد قدمنا 
 (
9
 )
، فيبقى الوارث كما كان المورث حائزا عرضيا يحوز  وأن حيازة المورث إذا كانت حيازة عرضية تنتقل بهذه الصفة إلى الوارث 

العرضية بأحد األمرين اللذين تتغير بهما الصفة العرضية لحيازة الوارث : فعل . وال تصبح حيازة الوارث حيازة أصلية إال إذا تغيرت صفتها  لحساب غيره

، أو من فعل يصدر من الوارث يعارض به حق المالك  يصدر من الغير
 (
1
 )
، فنحيل هنا إلى ما سبق أن قدمناه هناك  . وقد بسكنا تفضيال كال من هذين األمرين 

 (
1
 )
،  ، ويحوز الوارث حيازة أصلية كذلك رثواالذا كانت حيازة أصلية تنتقل إلى الوارث حيازة أصلية كذلك تنتقل إلى . وغنى عن البيان أن حيازة المورث إ 

، شأنه في ذلك  . وال تتغير هذه الصفة األصلية عند الوارث إلى صفة عرضية إال إذا أصبح الوارث يحوز لحساب غيره ، لحساب نفسه كما كان يحوز المورث

 .  شأن المورث

، فإنها تنتقل إلى الوارث مشوبة بهذا  ، كأن كانت حيازة خفية أو حيازة باكراه أو حيازة غامضة كذلك إذا كانت الحيازنة عند المورث مشوبة بعيب

                                                 

، حيازة السلف وتليها حيازة  ل الحيازة إلى الخلف الخاص توجد حيازتان مستغلتان إحداهما عن األخرىويالحظ أنه في حالة انتقا ( 2) 

. أما في حالة انتقال الحيازة إلى الخلف العام فال توجد حيازتان مستقلتان  الخلف وإن كانت حيازة السلف أو ال يضمها تبعاً لمصلحته

 .  ( 117ص  951، واستمر فيها الخلف ) بودرى ؟؟؟ فقرة  ة واحدة بدأها السلف، بل ال توجد إال حياز إحداهما عن األخرى

 .  151أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، ألن الحيازة  ويفسر أوبري ورو انتقال الحيازة إلى الخلف العام قبل أن يتسلم المال فعال بأن الذي ينتقل ليست هي الحيازة في ذاتها ( 9) 

، وبخاصة  . وإنما الذي ينتقل إلى الخلف العام هي مزايا الحيازة ها الخلف العامن إال إذا تسلم المال فعالواقعة مادية فال يحصل علي

، باعتبار أنه هذه المزايا هي من توابع الحق الذي انتقل إلى الخلف العام ومن شأنها أن تقوى  دعاوي الحيازة و إمكان التملك بالتقادم

وفقرة  111ص  959وانظر بودرى وتيسييه فقرة  – 1وهامش  299ص  272فقرة  1أوبري ورو  هذا الحق وتدفع عنه االعتداء )

 .  ( 115ص  117ص  951وفقرة  117ص  951

 .  119ص  951بودرى وتيسييه فقرة  ( 5) 

 .  111أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

لبت إلى حيازة أصلية على الوجه المتقدم الذكر أمكنه أن ، فإذا انق وال يستطيع الوارث أن يتملك بالتقادم ما بقيت حيازته عرضية ( 1) 

 .  ( 111ص  125فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 955يتملك بالتقادم ) بودرى وتيسييه فقرة 

 .  111أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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. فال بد من  ياة المورث، كما كان يجب أن يزول هذا العيب في ح ، أن يزول العيب الذي هي مشوبة به ، حتى تنتج الحيازة آثارها عند الوارث . وال بد العيب

، أو يزول اللبس إذا انتقلت غامضة  أن تصبح الحيازة ظاهرة إذا انتقلت حيازة خفية إلى الوارث أو ينقطع اإلكراه إذا انتقلت مشوبة باإلكراه
 (
2
 )
  . 

، كما كان  . ويعتبر الوارث مقترنة بحسن النية، فإن الحيازة تنتقل إلى الوارث  وإذا كان المورث حسن النية في حيازته وبقى حسن النية إلى أن مات

، إلى أن يثبت سوء نيته على الوجه الذي قدمناه ي إثبات سوء نية الحائز  ، حسن النية في حيازته يعتبر المورث
 (
1
 )
، ولو  . وكذلك يعتبر الوارث سيء النية 

. فمن وقت  صحيفة الدعوى بأن الحق الذي يحوزه ليس لمورثه وطولب برده إلى صاحبه، إذا أعلن الوارث في  كان يعتقد كمورثه أن للمورث حقا في الحيازة

، كما كان مورثه يعتبر سيء النية لو أنه هو الذي أعلن في حياته بصحيفة الدعوى  إعالن صحيفة الدعوى إلى الوارث يصبح هذا سيء النية
 (
9
 )
  . 

، فقد قدمنا  هوإذا كان المورث قد اغتصب الحيازة باإلكراه من غير
 (
5
 )
. أنه يعتبر سيء النية حتى لو كان يعتقد أن الحق الذي اغتصب حيازته هو  

.  ، فيعتبر سيء النية حتى لو كان يعتقد أن الحق الذي اغتصب باإلكراه هو حق مورثه وأنه لم يغتصبه باإلكراه ، وتنتقل الحيازة بهذه الصفة إلى الوارث حقه

. ويبقى الوارث معتبرا  ، وال يفترض في الوارث أنه حسن النية ، فإن الحيازة تنتقل إلى الوارث مقترنة بسوء النية النية في حيازتهأما إذا كان المورث سيء 

ت إليه الحيازة . فعند ذلك يعتبر الوارث حسن النية منذ أن انتقل ، إلى أن يثبت أنه هو حسن النية أي يعتقد أن مورثه كان على حق في حيازته كمورثه سيء النية

، ويبقى تحسن النية بكل ما يترتب على حسن النية من آثار  من مورثه
 (
9
 )
، ويزول حسن نيته إذا أثبت صاحب الحق أن الوارث  إلى أن يزول حسن نيته 

 .  أصبح اآلن يعلم أن مورثه لم يكن على حق في حيازته

 ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف العام  – 311

، فاألصل أن تضم مدة حيازة المورث إلى مدة حيازة الوارث ما دام للوارث فائدة في هذا  ولم كانت حيازة الخلف العام استمرارا لحيازة السلف: 

 .  الضم

أن ينتفع  ، فيكفي أن يستمر هذا حائزا نصف سنة أخرى حتى يستطيع ، وانتقلت الحيازة إلى الوارث فإذا كانت مدة حيازة السلف نصف سنة مثال

، فيضم الوارث مدة حيازة مورثه إلى  مدني ( 512. وهذه الدعوى يشترط فيها أن يكون الحائز للعقار قد استمر حائزا له سنة كاملة ) م  بدعوى منع التعرض

، إذا أراد أن  لى سنة كاملة بضم حيازة مورثه. وهذا هو الحكم أيضا في استكمال الوارث مدة حيازته إ مدة حيازة هو فتكمل هله مدة السنة التي يتطليها القانون

، وبقى حائزا بعد انقطاع اإلكراه  اإلكراه وانقطع اإلكراه. وإذا كان المورث قد انتزع الحيازة ب مدني ( 511يرفع دعوى وقف األعمال الجديدة ) م 

السنة الواجبة حتى يستطيع أن يحمي حيازته ، فإن هذه المدة تضم إلى مدة حيازة وارثه حتى يستكمل الوارث مدة  مدة أقل من سنة

 .  بدعاوى الحيازة

. فادا كان المورث سيء  ، إذا أراد التملك بالتقادم المكسب وكذلك يستطيع الوارث أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة مورثه

                                                 

 – 251ص  291رقم /  19المحاماة  2515مايو سنة  12 – 71ص  51رقم  21المحاماة  2591أبريل سنة  19نقض مدني  ( 2) 

بالنيول  – 955وفقرة  112ص  957بودرى وتيسييه فقرة  – 2919ص  92المحاماة  2599نوفمبر سنة  17استئناف مصر 

 .  119ص  125فقرة  9وريبير وبيكار 

 .  159أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  155أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  155أنظر أنفاً فقرة  ( 5) 

 995عبد النعم البدراوي فقرة  – 929وأنظر شفيق شحاته فقرة  – 992ومن هذه اآلثار أن يملك الثمار بالقبض ) أنظر ما يلي فقرة  ( 9) 

. وانظر في تملك الوارث حسن النية العقار  ( 299ص  – 291حسن كيرة ص  – 217ص  – 211إسماعيل غانم ص  – 917ص 

، وانظر أيضاً في هذه المسألة عبد  257ص  – 251ص  75فقرة  1ية محمد على عرفة بالتقادم تقصير إذا كان مورثه سيء الن

) ويفترضان أن المورث  521ص  217منصور مصطفى منصور فقرة  – 955ص  – 959ص  952المنعم فرج الصدة فقرة 

، فإذا كان الوارث  كان سيء النيةكان يستند في حيازته إلى سبب صحيح ولكنه كان يعلم أنه قد تلقى العقار من غير مالك أي أنه 

. ولكن  حسن النية استطاع أن يستند إلى حسن نيته هو و إلى السبب الصحيح الصادر لمصلحة مورثه لكي يتمسك بالتقادم الخمسي

تلقى ، إذ يشترط توافر حسن النية وقت تلقى الحق وكان المورث وقت  يبدو أن حسن نية الوارث في الفرض السالف الذكر ال يجدي

. ولذلك يجب افتراض أن الوارث قد أثبت إلى جانب حسن نيته أنه تلقى سبباً صحيحاً غير السبب الصحيح الذي  الحق سيء النية

. فعندئذ يستطيع الوارث أن يتمسك بالسبب الصحيح الذي تلقاه هو وبحسن نيته  ، وأنه كان وقت تلقيه إياه حسن النية تلقاه مورثه

. وما ورد في المذكرة اإليضاحية  ، وال يجوز أن يضم إلى مدته مدة مورقه الذي كان سيء النية سنواتلتملك العقار بخمس 

، جاز للوارث التمسك بحسن نيته على أن يضم مدة  أنه إذا كان الوارث حسن النية والمورث سيء النية" للمشروع التمهيدي من 

على " ، والصحيح كما يدل سياق العبارة هو  فيه خطأ مطبعي ظاهر – 519ص  1: مجموعة األعمال التحضيرية " حيازته مورثه 

وله أن يضم مدة " ، ولو أريد ضم هذه المدة لقيل  يشعر بعدم ضم مدة حيازة المورث" على " فلفظ  . "أال يضم مدة حيازة مورثه 

  . "حيازة مورثه 
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، يكسب ملكية العين بالتقادم  ث يستطيع، فإن الوار ، وانتقلت الحيازة مقترنة بسوء النية إلى الوارث كما قدمنا النية في حيازته

. ونفرض في ذلك أن المورث بقى حائزا خمس سنوات أخرى حتى يستكمل مدة  الطويل إذا ضم مدة حيازة مورثه إلى مدة حيازته

وقت . وإذا كان المورث قد حصل على سبب صحيح وكان حسن النية  ، فيتملك العين بالتقادم التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة

. إذا كن المورث قد بقى حائزا للعقار مدة ثالث  ، فإن الحيازة تنتقل إلى الوارث مقترنة بحسن النية وبالسبب الصحيح حصوله عليه

، فإنه يكفي أن يستمر الوارث حائزا للعقار سنتين أخريين حتى يستكمل مدة التقادم  ، ثم انتقلت الحيازة إلى الوارث سنوات مثال

، فيمتلك العقار بالتقادم  س سنواتالقصير وهي خم
 (2 )

، فإن  وإذا كان المورث سيء النية وقت حصوله على السبب الصحيح 

، فإن العبرة بحسن النية وقت تلقى  ، وال يجدي الوارث بعد ذلك أتن يثبت حسن نيته هو الحيازة تنتقل إلى وارثه مقترنة بسوء النية

. ولعل ذلك ال يستطيع الوارث في هذا الفرض أن يتملك العقار إال  لى السبب الصحيح، أي بحسن نية المورث وقت حصول ع الحق

، وله أن يضم مدة حيازة مورثه إلى مدة حيازته حتى يستكمل مدة التقادم الطويل وهي خمس عشرة سنة  بالتقادم الطويل
 (1 )

. ما إذا  

. فأنها  ، ثم انتقلت الحيازة للوارث عين مدة ثماني سنوات مثالكان المورث حسن النية ولكن ليس لدية سبب صحيح وبقى حائزا لل

. وال يستطيع الوارث في هذا الفرض أن يتملك  تنتقل إليه مقترنة بحسن النية وبمجرد من السبب الصحيح كما كانت عند المورث

، سواء بقى حسن النية أو ثبت سوء نيته بعد  يل، وال يبقى له إال التملك بالتقادم الطو العقار بالتقادم القصير النعدام السبب الصحيح

. وفي الحالتين يستطيع ضم مدة حيازة مورثه المقترنة بحسن النية إلى مدة حيازته هو سواء بقيت مقترنة بحسن  انتقال الحيازة إليه

تضم إليها مدة حيازة مورثه وهي ، فيتملك بالتقادم الطويل إذا بقى حائزا سبع سنوات أخرى إذ  النية أو أصبحت مقترنة بسوء النية

 .  ثماني سنوات

، ما رأينا  مدني 2/  599وتقول العبارة األخيرة من المادة 
 (9 )

على أنه إذا كان السلف سيء النية وأثبت الخلف " ، ما يأتي :  

، إذا اقترنت الحيازة بحسن  زةويتحقق ذلك في كسب الثمار بالحيا . "، جاز له أن يتمسك بحسن نيته  أنه كان في حيازته حسن النية

،  . فإذا انتقلت الحيازة إلى الوارث مدني ( 515، وجب عليه أن يرد الثمار للمالك ) م  . فإذا كان المورث سيء النية في حيازته النية

 .  مدني ( 517ية ) م ، جاز له أن يتمسك بحسن نيته هذه فاليرد الثمار التي قبضها إلى المالك ما دام حسن الن وأثبت هذا حسن نيته

 إنتقال الحيازة إلى خلف خاص :  –ب 

 كيف تنتقل الحيازة إلى الخلف الخاص :  – 312

، وهذا بخالف انتقال الحيازة إلى الخلف  والمقصود هنا أن تنتقل الحيازة في عين معينة بالذات من الحائز إلى شخص آخر

، ال عين معينة  مال أو جزء من هذا المجموع كالتركة أو جزء من التركةالعام فالذي ينتقل إلى الخلف العام هو مجموع من ال

،  . ويلحق بالخلف الخاص كل شخص يجب أن تنتقل إليه حيازة العين من الحائز بناء على التزام في ذمة الحائز بنقلها إليه بالذات

نقضه أو إلغائه أو الرجوع فيه أو زواله بأي سبب وكل شخص ردت إليه حيازة العين على أثر فسخ التصرف أو إبطاله أو بطالنه أو 

، وبوجه عام كل شخص تربط حيازته الالحقة بالحيازة السابقة رابطة قانونية  آخر
 (5 )

  . 

                                                 

، فإنه مع ذلك  ، أو ثبت أنه كان سيء النية وقت انتقال الحيازة إلية القصيرولو انقلب الوارث سيء الني قبل أن يستكمل مدة التقادم  ( 2) 

، ما دام أنه كان حسن  . ذلك بأن مورثه لو انقلب سيء النية لم يمنع ذلك من تملك العقار بالتقادم القصير يتملك العقار بالتقادم القصير

، فيتملك الوارث بالتقادم القصير  وارث استمرار لحيازة المورث، وحيازة ال النية وقت تلقى الحق أي وقت صدور السبب الصحيح

فقرى  9بالنيول وريبير وبيكار  – 119ص  957. أنظر في هذا المعنى بودرى وتيسييه فقرى  كما كان يتملك مورثه لو بقى حياً 

125  . 

 .  119 – 125فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 957بودرى وتيسييه فقرى  ( 1) 

 .  151أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

، كذلك يجوز لمن هم في حكم  ( 919ولما كان يجوز للخلف الخاص أن يضم إلى مدة حيازة سلفة كما سنرى ) أنظر ما يلي فقرة  ( 5) 

ة ، وعلى ذلك يكون للراسي عليه المزاد أن يضم إلى مد الخلف الخاص أن يضموا إلى مدة حيازتهم الالحقة مدة الحايزة السابقة

، ولحائز  حيازته مدة حيازة الموصي ومدة حيازة الورثة في الفترة ما بين وفاة الموصي وبين تسليم العين الموثى بها إلى الموصي له

، وللبائع أو الواهب أن يضم إلى مدة حيازته  حق االنتفاع أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة المالك قبل أن يتجرد من حق االنتفاع

يع أنو الهبة أو بعد زوالهما بأي سبب من أسباب الزوال مدة حيازة المشترى أو الموهوب له قبل الفسخ أو قبل الزوال ) بعد فسخ الب
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وتنتقل الحيازة من الحائز إلى الخلف الخاص ) ومن في حكمه ( باالتفاق بينهما على نقلها من الحائز إلى الخلف الخاص اتفاقا 

،  ، أو تسليما حكميا فيكون انتقال الحيازة انتقاال معنويا . والتسليم قد يكون تسليما فعليا فيكون انتقال الحائز انتقال ماديا يميعقبه التسل

أو تسليما عن طريق التمكن فيكون انتقال الحيازة انتقاال رمزيا 
 (2 )

، تستقل  ، بخالف حيازة الخلف العام . وحيازة الخلف الخاص 

. وللخلف الخاص أن يضم إلى مدة  ، فال تكون لحيازة الخلف الخاص بالضرورة صفات حيازة السلف سلف في صفاتهاعن حيازة ال

 .  . فهذه جمله من المسائل نبحثها فيما يلي ، تبعا لمصلحته ، وله أال يضمها حيازته مدة حيازة سلفه

 إنتقال الحيازة إنتقاال ماديا بالتسليم الفعلي  – 313

: رأينا 
 (1 )

تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيرة إذا اتفقا على ذلك وكان في استطاعته من " مدني تنص على أن  591أن المادة  

وخير  . "، ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق  انتقلت إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة

، ال في انتقال الملكية  ، إذا أن المشترى يعتبر خلفا خاصا للبائع ة المبيع من البائع إلى المشترىتطبيق لهذا النص هو انتقال حياز

، فالبائع ملتزم بتسليم المبيع إلى المشترى أي بنقل حيازته إليه وقد نصت في هذا الخصوص  فحسب بل أيضا فغي انتقال الحيازة

التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكم من حيازته واالنتفاع  يكون" مدني على أن  599الفقرة األولى من المادة 

. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة  ، ما دام البائع قد أعلمه بذلك ، ولو لم يستول عليه إستيالء ماديا به دون عائق

،  ( وضع المبيع تحت تصرف المشترى 2ى على عنصرين : ) ، وينطوي كما نر وهذا هو التسليم الفعلي للمبيع . "الشيء المبيع 

ويشترط لذلك أن يكون المشترى متمكنا من حيازة المبيع حيازة يستطيع معها أن ينتفع به االنتفاع المقصود من غير أن يحول حائل 

إن البائع يكون قد نفذ التزامة بالتسليم ، ف ، فما دام متمكنا من هذا التسلم . ولكن ال يشترط أن يتسلم المشترى المبيع فعال دون ذلك
 (9 

)
، وقد  . فقد يكون بإنذار رسمي ، وال يوجد شكل معين لهذا اإلخطار ( أن يخطر البائع المشترى بوضع المبيع تحت تصرفه 1. )  

بوضع المبيع تحت  ، وقد يكون شفويا ولكن يقع على البائع عبء إثبات أنه أخطر المشترى فعال يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل

تصرفه 
 (5 )

  . 

. وإذا كان أرضا  ، وجب عليه أن يخليها وأن يسلم المشترى مفاتيحها فيمكنه من حيازتها فإذا كان المبيع دارا يسكنها البائع

كون ، فوضعه تحت تصرف المشترى ي . وإذا كان منقوال ، وجب عليه أن يتركها وأن يمكن المشترى من اإلستيالء عليها زراعية

. وإذا كان محصوالت آل تزال قامة في األرض أو ثمارا ال  ، ويتيسر ذلك في المنقول في أكثر األحيان عادة يمناولته إياه يدا بيد

. وتسليم الشيء المعين بنوعه فقط يكون بافرازه في  ، فيخلي البائع ما بينها وبين المشترى حتى يستولى هذا عليها تزال فوق األشجار

، فإنه  . وإذا كان المبيع حق ارتفاق كحق المرور ، ويع اإلفراز بالعد أو الكيل أو الوزن أو المقاس المشترى ودعوته لتسلمهحضور 

. وقد يكون المبيع حقا  ، مع تمكينه من ذلك بازالة ما قد يحول بينه وبين المرور يسلم للمشترى بالترخيص له في استعمال هذا الحق

                                                                                                                                                                    

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 991بودرى وتيسييه فقرى  – 291ص  – 299ص  272فقرى  1أنظر في ذلك أوبرى ورو 

 .  ( 119ص  119

، مصحوباً بانتقال السيطرة  تنتقل الحيازة باالتفاق ما بين السلف والخلف" يضاحية للمشروع التمهيدي : وقد جاء في المذكرة اإل ( 2) 

، كما إذا استمر السلف حائزاً ولكن  . وقد يكون انتقال الحيازة معنوياً فال يتم تسليم مادي الفعلية على الشيء أو الحق إلى الخلف

، أو استمر الخلف حائزاً ولكن لحساب نفسه ) مثل ذلك المستأجر يشترى  ر الشيء المبيع (لحساب الخلف = ) مثل ذلك البائع يستأج

، كتسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في  . كما قد يكون انتقال الحيازة رمزياً  العين (

، كما إذا تسلم شخص شهادة البضاعة وتسلم  ، كان األول هو المعتبر لرمزي. ولكن إذا تعارض التسليم الحقيقي مع التسليم ا المخازن

 .  ( 519ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، فالحيازة في هذا الفرض عند األخير  آخر البضاعة نفسه

 .  151أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

مالكها بسند معتبر قانوناً تثبت الحيازة فيها ووضع اليد عليها لمتلقيها وقد قضت محكمة النقض بان األموال التي تتلقى ملكيتها عن  ( 9) 

، ولو لم  . والتسلم يعتبر تاماً متى وضعت تحت تصرفه بحيث يمكنه االنتفاع بها دون مانع بمجرد تسلمها بالحالة التي هي عليها

، وما دام  لمن اكتسبهما حافظين خصائصهما مقيدين أحكامهايتسلمها بالفعل ومتى اكتسبت الحيازة واليد على هذا الوجه فانهما يبقيان 

مايو  22لم يعترضه من ؟؟؟ عليه أو يزيلهما عنه ويسكت هو المدة التي تستوجب بمرورها يد المعترض حماية القانون ) نقض مدني 

 .  ( 2رقم  559عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب ؟؟؟ ألحكام النقض في  2595سنة 

 .  991فقرة  5ر الوسيط أنظ ( 5) 
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، وعندئذ يوضع الحق تحت تصرف المحال له بتسليمه سند الحق لتمكينه من استعماله في  ، كما في حوالة الحق شخصيا ال حقا عينيا

، وفي السندات والشيكات اإلذنية يكون  . وفي األسهم والكمبياالت والشيكات لحاملها يكون التسليم بالمناولة مواجهة المحال عليه

. ويتبين من ذلك أن طريقة التسليم تتكيف بحسب  ال يتم التسليم إال بعد القيد في دفاتر الشركة ، وفي السندات االسمية التسليم بالتظهير

طبيعة المبيع 
 (2 )

  . 

 إنتقال الحيازة انتقاال معنويا بالتسليم الحكمي – 314

: رأينا  
 (1 )

الحائز واضعا يده لحساب يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادة إذا استمر " تنص على أنه  599أن المادة  

وهنا أيضا نورد انتقال حيازة المبيع من البائع إلى  . "، أو استمر الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه  من يخلفه في الحيازة

ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي " ، وتجري على الوجه اآلتي :  مدني 599المشترى تطبقا جاء في الفقرة الثانية من المادة 

وهذا  . "، أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته لسبب آخر غير الملكية  لمتاعقدين إذا كان المبيع في حيازة المشترى قبل البيعا

. ويتم التسليم كما نرى بمجرد  ، فتنتقل حيازته بهذا التسليم الحكمي انتقاال معنويا من البائع إلى المشترى هو التسليم الحكمي للمبيع

. ويتميز التسليم الحكمي بذلك عن التسليم الفعلي  ، ويتراضيان على أن المبيع قد تم تسليمه من البائع إلى المشترى ي المتعاقدينتراض

، أما التسليم الفعلي فهو  غير مصحوب بعمل مادي(  acte juridique) أو تصرف قانوني  ( convention) بأنه مجرد اتفاق 

 .  اتفاق مصحوب بعمل مادي

 وللتسليم الحكمي صورتان : 

،  ، باجارة أو إعارة أو وديعة أو رهن حيازة أنو نحو ذلك ) الصورة األولي ( أن يكون المبيع في حيازة المشترى قبل البيع

.  الحيازة ، وال يحتاج إلى إستيالء مادي جديد ليتم التسليم ولتنتقل . فيكون المشترى حائزا فعال للمبيع وقت صدور البيع ثم يقع البيع

، ولكن ال كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو دائن مرتهن رهن  وإنما يحتاج إلى اتفاق مع البائع على أن يبقى المبيع في حازته

. فتتغير نية المشترى في حيازته للمبيع وتتغير صفة حيازته بعمل يصدر من الغير وهو  ، بل كمالك له عن طريق الشراء حيازة

 traditio) . ويسمى هذا التسليم بالتسليم المختصر  وإن كانت الحيازة المادية تبقى كما كانت(  interversion du totre) البائع 

drevi manu  ) 

                                                 

على نه يالحظ في التسليم الفعلي أنه كان ينبغي أن ينتقل الشيء انتقاال مادياً من البائع إلى الخلف  – 991فقرة  5أنظر الوسيط  ( 2) 

ريح في مدني سالف الذكر ص 591. ولكن نص المادة  ، فال يكفي تسليم الحائز للشيء بل يجب أيضاً تسلم الخلف الخاص له الخاص

،  وقد كان المشروع التمهيدي خالياً من هذه العبارة . "ولو لم يكن هناك تسلم مادي للشيء موضوع هذا الحق " أن انتقال الحيازة يتم 

، بدال من إضافة هذه  . وكان األولى في الهامش ( 151، وأكملتها لجنة مجلس الشيوخ ) أنظر آنفاً فقرة  فأضافتها لجنة المراجعة

،  تنتقل الحيازة من الحائز إلى غيره لم إذا اتفقا على ذلك" ، فيكون النص على الوجه اآلتي :  ، أن تضاف عبارة عكسية ةالعبار

فإن العبرة في التسليم  . "، وسيطر عليها فعال  وكان في استطاعة من انتقلتى إليه الحيازة أن يسيطر على الحق الواردة عليه الحيازة

. وهناك  ، فال يكفي مجرد التسليم بل يجب أن يقترن بها التسليم نتقل الحيازة انتقاال مادياً إلى الخلف = الخاصالفعلي للحيازة أن ت

، ففي نقل الحيازة يجب أن يستولى الخلف الخاص على الشيء استيالء  فرق بين انفيذ البائع اللتزامه بتسليم المبيع وبين نقله لحيازته

يجب التمييز بين تسليم المبيع وبين " . وقد سبق أن قلنا في هذا الصدد :  ذ البائع اللتزامه بتسليم المبيعمادياً وال يجب ذلك في تنفي

، وذلك إذا وضع تحت تصرفه دون أن يستولى عليه  . فقد يعتبر المشترى متسلماً للمبيع دون أن تكون له حيازته انتقال حيازته

 ً ، إذا كان  . فال يستطيع أن يبدأن التقادم ، ولكنه ال يعتبر حائزا للمبيع توفياً اللتزام التسليم. وفي هذه الحالة يعتبر المشترى مس ماديا

،  . فإذا كان المبيع منقوال وكان المشترى حسن النية وقد اشترى من غير مالك ، ولم يستولى بعد على المبيع قد اشترى من غير مالك

، فإنه ال يستطيع التمسك  المبيع منقوال وكان المشترى حسن النية وقد اشترى من غير مالك. فإذا كان  ولم يستولى بعد على المبيع

، وأعطى لكل منهما إذناً  . وإذا باع شخص منقوال من شخصين متعاقبين بالحيازة لتملك المنقول ما دام لم يستولى عليه استيالء مادياً 

، فإنه يستطيع  لثاني المشترى األول إلى اإلستيالء الفعلي على المنقول، وسبق المشترى ا في تسلمه من المخزن الذي يوجد فيه

 9، وال يستطيع المشترى األول أن يحتج عليه بأنه تسلم المنقول أوال بموجب إذن التسليم ) أوبري و  التمسك بالحيازة لتملك المبيع

 هامش (  19بالنيول وريبير وهامل ( ص  – 157بودرى وسينيا فقرة  – 55ص  995فقرى 

 .  ( 9هامش  975ص  991فقرة  5) الوسيط 

 .  151أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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، بل كمستأجر  ، ولكن ال كمالك فقد تجرد عن الملكية بعقد البيع ) الصورة الثانية ( أن يبقى المبيع في حيازة البائع بعد البيع

ودع عنده أو مرتهن رهن حيازة أو غير ذلك من التصرفات التي تتم بين المشترى والبائع بعد البيع وتستلزم نقل أو مستعير أو م

، ثم يعود إلى تسلمه من المشترى  . فبدال من أن ؟؟؟ البائع المبيع للمشترى بموجب عقد البيع حيازة الشيء من المشترى إلى البائع

يبقى المبيع في يد البائع بعد أن يتفق الطرفان على أن هذا يعد تسليما من البائع للمشترى ثم  ، بموجب عقد اإليجار أو أي عقد آخر

.  ( rossessoire corstitut) ، ويسمى هذا االتفاق  إعادة الحيازة من المشترى للبائع بموجب العقد الجديد الذي أعقب عقد البيع

حيازة أصلية قبل البيع فأصبحت حيازة عرضية بعد البيع بموجب هذا العقد  ، إذا كانت وتتغير صفة حيازة البائع في هذه الصورى

،  ، فيبيع المشترى الشيء للبائع بعد أن اشتراه منه أو يهبه إياه . ويصح أن يكون هذا العقد الجديد عقد بيع ثان أو عقد هبه الجديد

أو بعقد هبة ال على حكم الملك األصلي ، ولكن بعقد بيع جديد  ومن ثم يبقى الشيء في حيازة البائع كمالك له
 (2 )

  . 

 إنتقال الحيازة إنتقاال رمزيا عن طريق التمسكين  – 315

: رأينا 
 (1 )

تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو  – 2" مدني تنص على أن  595أن المادة  

، وكان  على أنه إذا تسلم شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة ذاتها – 1.  المودعة في المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها

يقا لهذا النص أيضا في انتقال حيازة المبيع من البائع ونورد هنا تطب . "، فإن األفضلية تكون لمن تسلم البضاعة  كالهما حسن النية

 .  إلى المشترى

. ويتسلم صاحب  ، كان البائع قد عهد بها إلى أمين النقل أو أودعها المخازن فنفرض أن شخصا اشترى من آخر بضائع

. ففي  ، ليسحب بموجبها بضائعة ضائع، يأخذها من أمين النقل أو من المخازن التي أودعت بها الب البضائع عادة سندات عن البضائع

، يجب أوال أن يسحب البائع البضائع من أمين النقل أو من المخازن  انتقال حيازة هذه البضائع انتقال ماديا من البائع إلى المشترى

، وهو  لحيازة إنتقاال رمزيا. أما في انتقال ا ، ثم يسلم هذه البضائع بعد سحبها تسليما فعليا إلى المشترى بموجب السندات التي تسلمها

، يكتفي بتسليم المشترى سندات البضائع فيستطيع هذا  ، فبدال من أن يسحب البائع ثم يسلمها للمشترى الفرض الذي نحن بصدده

ن . ولكن مجرد تسلم المشترى لسندات البضائع م األخير أن يقوم بسحبها بنفسه بموجب هذه السندات من أمين النقل أو من المخازن

. ومن ثم يعتبر  ، إذ أن هذه السندات متى صارت في يده أصبح صاحب الحق في سحب البضائع البائع يعد انتقاال لحيازة البضائع إليه

.  تسلم المشترى لسندات البضائع انتقاال لحيازة البضائع إليه ألن البضائع أصبحت تحت تصرفه في يد أمين النقل أو في المخازن

، بل  ، ألن المشترى لم يتسلم البضائع تسلما فعليا بمجود تسلمه للسندات ذا ليس إنتقاال فعليا بل هو انتقال رمزيوانتقال الحيازة ه

 .  ، وعليه بعد ذلك أن يتسلمها تسلما فعليا بسحبها من تحت يد أمين النقل أو من المخازن بموجب السندات التي تسلمها تسلمها رمزيا

 –تسلم سندات البضائع المعهود بها إلى أمين النقل وتسلم سندات البضائع المودعة في المخازن  –والمثالن اللذان ذكرناهما 

مدني على سبيل الحصر بل على سبيل المثال  595لم يذكرا في المادة 
 (9 )

، تسليم  ، في نقل حيازة المنقول . ومن األمثلة األخرى 

                                                 

وهناك صورة ثالثة للتسليم الحكمي يمكن األخذ بها في مصر دون  – 955ص  – 959ص  997فقرة  5أنظر في ذلك الوسيط  ( 2) 

د التقنين المدني العراقي صورة ثالثة للتسليم الحكمي وقد أور" ، وقد قررنا في هذا الخصوص :  ، ألنها تفق مع القواعد العامة نص

وإذا " من هذا التقنين على ما يأتي :  959، فنصت الفقرة الثانية من المادة  يمطن األخذ بها دون نص ألنها تتفق مع القواعد العامة

،  ، وقبضه العاقد آخر يستلزم القبضأجره ) المشترى ( قبل قبضه لغير البائع أو باعه أو وهبه أو رهنه أو تصرف فيه أي تصرف 

وتتميز هذه الصورة عن صورتي التسليم الحكمي المتقدمتين بأن فيهما انتقاال ماديا للحيازة  . "قام هذا القبض تمام قبض المشترى 

عد نائباً عنه في تسلم ، بل إلى شخص آخر ي . كما تتميز = عن التسليم الفعلي بأن الحيازة ال تنتقل مادياً إلى المشترى نفسه المبيع

ً  المبيع ، كمستأجر من المشترى أو مستعير أو مودع  ، هو شخص تعاقد مع المشترى واسترلزم التعاقد أن يقبض المبيع هو أيضا

. فيعد قبض هذا الشخص اآلخر قبضاً فعليا ص بالنسبة إلى العقد الذي أبرمه مع  عنده أو مرتهن ره حيازة أو مشترى أو موهوب له

 – 955ص  997فقرة  5) أنظر الوسيط " ، ويقوم القبض األول مقام القبض القاني  ، وقبضاً حكمياً بالنسبة إلى عقد البيع ترىالمش

 .  ( 959ص 

 .  151أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

ين من حاالت ، قام اعتراض على أن النص لم يورد إلى حالت مدني أما لجنة مجلس الشيوخ 595وعندما نظر مشروع المادة  ( 9) 

، وإما هما المثالن الغالبان في العمل ) أنظر آنفا  ، فأجيب على هذا االعتراض بأن هاتين الحالتين لم يردا على سبيل الحصر التسليم

 .  ( 2هامش  715ص 
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. وقد قضت محكمة النقض في هذا  ي مكان آخر يحتوي هذا المنقولالبائع للمشترى مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو أ

، وليست بذاتها دليال قاطعا على حيازة ما  الخصوص بأن حيازة مفتاح الخزانة هي حيازة رمزية لمنقول غير حاصل فعال في اليد

الواقع الذي يحصله قاضي  . وكون الشيء حاصال فعال في حوزة من يدعى حيازته أو غير حاصل فيها هو من هو في الخزانة

. وإذا كان القانون ) المدني السابق ( قد نص في باب البيع على أن تسليم  الموضوع في كل دعوى بما يتوافر فيها من دالئل

ن ، فإن هذا النص ال يعني أن كل من يحمل مفتاحا لخزانة يكو المنقوالت المبيعة يصح أن يتم بتسليم مفاتيح المخازن الموضوعة فيها

. فحيث تدل الظروف على أن حامل  ، ألن حمل المفتاح ال يلزم عنه حتما أن حامله مسلط على الخزانة وال بد حائزا فعال لمحتوياتها

. وما يراه قاضي الموضوع في هذا الشأن هو رأي في  ، وإال فال مفتاح الخزائن كان متسلطا فعال على ما فيها حاز اعتباره حائزا

، وال يخضع قضاؤه فيها لرقابة محكمة النقض  يستقل هو بتقديرهامسألة واقعية 
 (2 )

. وإذا تعارض انتقال الحيازة المادي مع انتقال  

، ألنه أكثر واقعية من انتقال الحيازة الرمزي وألن من حصل على الحيازة  ، كانت األفضلية ال نتقال الحيازة المادي الحيازة الرمزي

. فإذا باع صاحب البضائع بضائعه وهي في يد أمين  أكثر اطمئنانا ممن لم يحصل إال على حيازة رمزية المادية جدير به أن يكون

. فإذا ما تسلم هذا المشترى األول  ، فإن ملكية البضائع تنتقل للمشترى األول بموجب عقد البيع الصادر له ، لشخصين متعاقبين النقل

،  ، بقيت ملكية البضائع عند المشترى األول ، ولم يتسلم المشترى الثاني البضائع أصال البضائع تسلما رمزيا بتسلمه يندات البضائع

. ولكن إذا تسلم المشترى الثاني البضائع ذاتها تسلما فعليا من أمين النقل ولو بعد أن  فهو صاحب البيع األول وهو الذي تسلم البضائع

ى الثاني هو صاحب الحيازة المادة والمشترى األول هو صاحب الحيازة ، كان المشتر تسلم المشترى األول سندات هذه البضائع

، فيعتبر المشترى الثاني صاحب الحيازة المادية  . وعند تعارضهما تفضل الحيازة المادية كما قدمنا ، وتعارضت الحيازتان الرمزية

، وسلمها تسليما فعليا  بائع قد باع الضائع مرتين. ومن ثم يكون ال هو الحائز للبضائع دون المشترى األول صاحب الحيازة الرمزية

، ال بموجب عقد البيع الثاني الصادر له فقد سبق  . فتنتقل ملكية البضائع إلى المشترى الثاني للمشترى الثاني دون المشترى األول

، فتنقل  تقلت إلى المشترى الثاني كما قدمنا، بل بموجب الحيازة المادة التي ان هذا البيع الثاني بيع أول نقل الملكية إلى المشترى األول

. وتقول  ، طبقا للقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية هذه الحيازة المادة وحدها إليه ملكية البضائع ما دام حسن النية

، كما رأينا  مدني 595الفقرة الثانية من المادة 
 (1 )

م شخص هذه المستندات وتسلم آخر البضاعة على أنه إذا تسل" ، تأكيدا لذلك :  

  . "، فإن األفضلية تكون لمن تسلم البضاعة  ، وكان كالهما حين النية ذاتها

 صفات الحيازة بعد إنتقالها إلى الخلف الخاص  – 316

: رأينا 
 (9 )

عند السلف حيازة  ، فتكون كما كانت أن الحيازة تنتقل إلى الخلف العام بالصفات التي كانت عليها عند السلف 

. ذلك بأن الحيازة عند ما تنتقل إلى الخلف  ، مقترنة بحسن النية أو بسوء النية ، مشوبة بعيب أو غير مشوبة عرضية أو حيازة أصلية

،  خاص. أما الحيازة عند ما تنتقل إلى الخلف ال ، فكما كانت عند السلف تكون عند الخلف العام العام ليست إال استمرا لحيازة السلف

.  ، تتميز بصفاتها الخاصة التي قد تغاير الصفات التي كانت عليها عند السلف فأنها تطو حيازة جديدة مستقلة عن حيازة السلف

، حيازة السلف  ، أن تكون هناك حيازتان ، وليست مجرد استمرار لحيازة السلف ويترتب على أن حيازة الخلف الخاص حيازة جديدة

، وقد تضم مدة إحداهما إلى مدة األخرى وقد ال تضم بحسب مصلحة الصلف  ، وقد تختلفان في الصفات وحيازة الخلف الخاص

 .  الخاص

 ، وذلك من وجوه عدة :  فالحيازة الخلف الخاص إذن قد تخالف في صفاتها حيازة السلف

ثل ذلك أن يكون السلف . م ، وتكون حيازة الخلف الخاص مع ذل حيازة أصلية فقد تكون حيازة السلف حيازة عرضية

. ثم  ، فتكون حيازته حيازة عرضية ألنه يحوز لحساب المؤجر أو المعير أو المودع مستأجرا للعين أو مستعيرا لها أو مودعة عنده

ته . فتكون حياز ، أي يحوزها لحساب نفسه ، وسواء كان المشترى حين النية أو سيء النية فإنه كمشتر يحوز العين كمالك يبيع العين

                                                 

هامش  951ص  – 952ص  991فقرة  5وانظر الوسيط  - 911ص  221رقم  9مجموعة عمر  2551يناير سنة  99نقض مدني  ( 2) 

2  . 

 .  151أنظر آنفا ً فقرة  ( 1) 

 .  999أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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، في حين أن حيازة السلف حيازة عرضية  وهو خلف خاص حيازة أصلية
 (2 )

  . 

. مثل ذلك  ، وتكون حيازة الخلف الخاص مع ذلك حيازة عرضية وعلى العكس من ذلك قد تكون حيازة السلف حيازة أصلة

أجر أو المستعير أو المودع عنده أو المرتهن ، فتكون حيازة المست أن يؤجر المالك العين أو يعيرها أو يودعها أو يرهنها رهن حيازة

، في  ، وهو السلف في الحيازة . أما حيازة المالك ، حيازة عرضية ألنه يحوز لحساب المالك ، بالنسبة إلى حق الملكية رهن حيازة

 .  حيازة أصلية تغاير في هذه الصفة حيازة الخلف الخاص وقد رأينا أنها حيازة عرضية

، فليس  . فإذا إنتقلت إلى الخلف الخاص ، كأن تكون خفية أو غامضة أو يشوبها اإلكراه لسلف مشورة بعيبوقد تكون حيازة ا

، فقد تكون حيازة الخلف الخاص عند انتقالها إليه ظاهرة بعد أن كانت خفيفة عند  من الضرورى أن يشوبها عند انتقالها هذا العيب

. على العكس من ذلك قد تكون حيازة  ، أو هادئة بعد أن كان يشوبها اإلكراه غامضة، أو واضحة ال لبس فيها بعد أن كانت  السلف

 .  ، ثم يشوب حيازة الخلف الخاص عيب اإلكراه أو عيب الغموض أو عيب الخفاء أو عيب عدم االستمرار السلف غير مشوبة بعيب

. وإذا انتقلت الحيازة إلى  سن النية في حيازته، ومع ذلك يكون الخلف الخاص ح وقد تكون حيازة السلف مقترنة بسوء النية

، وال يفترض في  ، فسوءا كان السلف حسن النية أو سيء النية فإن الحيازة تنتقل إلى الوارث مقترنة بسوء النية الخلف الخاص

، ألن حيازة الوارث ليست إال إستمرارا لحيازة المورث  الوارث أنه حسن النية إلى أن يثبت حسن نيته
 (1 )

. وإذا افترض في الخلف  

، فإن هذا االفتراض يبقى  الخاص حسن النية كما سبق القول
 (9 )

. وفي جميع  إلى أن يثبت صاحب الحق سوء نية الخلف الخاص 

، إذا أعلنه صاحب الحق الحقيقي في صحيفة  ، ولو كان يعتقد أنه تلقى الحق من صاحبه األحوال يعتبر الخلف الخاص سيء النية

. فمن وقت إعالن صحيفة الدعوى إلى الخلف الخاص يصبح هذا سيء النية  وى بأن الحق الذي يحوزه قد تلها ه من غير صاحبهالدع

على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم 
 (5 )

، أن  ، فإن هذا ال يمنع . وإذا كان السلف قد اغتصب الحيازة باإلكراه فأصبح بذلك سيء النية 

، ألن حيازة الخلف الخاص مستقلة عن حيازة السلف  ى الخلف الخاص يفترض في هذا األخير أنه حسن النيةالحيازة إذا انتقلت إل

، فيفترض في الخلف الخاص  ، وتنتقل الحيازة إلى خلف خاص . وقد يكون السلف حسن النية وليست استمرارا لها كما سبق القول

. وليس ذلك راجعا إلى أن حيازة السلف المقترنة بحسن النية قد انتقلت على  أنه حسن النية إلى أن يثبت صاحب الحق أنه سيء النية

، ولما كان حيازة الخلف الخاص حيازة جديدة  ، بل إن هذا رجع إلى أن حسن النية يفترض في الحائز هذه الصفة إلى الخلف الخاص

 .  ، شأنها في ذلك شأن أية حيازة أخرى مبتدئه فإنه يفترض فيها حسن النية

 ضم مدة حيازة السلف إلى حيازة الخلف الخاص – 317

: وقد رأينا  
 (9 )

ويحوز للخلف الخاص أن يضم على حيازته " مدني تنص على ما يأتي :  599أن الفقرة الثانية من المادة  

فبالرغم من أن حيازة الخلف الخاص حيازة جديدة مستقلة عن حيازة  . "حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون على الحيازة من أثر 

، إال أن الخلف الخاص بالخيار بين أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه أو أن يفصل ما بين  السلف وليست استمرارا لها كما تقد م القول

                                                 

لو أن السلف استبقى الحيازة وأراد تحويلها من حيازة عرضية إلى حيازة  – 11ص  12م  2555فبراير سنة  5استئناف مختلط  ( 2) 

 . ( interversion du titre) فعل يعارض به حق الماط ، لوجب في هذا التحويل أن يصدر قبل من الغير أو يصدر منه هو  أصلية

، بل في صدد انتقال الحيازة من  ، ألننا لسنا في صدد تغيير صفة الحيازة عند الحائز العرضي نفسه أما هذا فلسنا في حاجة إلى ذلك

. وقد  أصبح هذا حائزاً أصيال، بل عند خلفه الخاص ف حائز عرضي إلى حائز أصيل فتتغير صفة الحيازة ال عند الحائز العرضي

، وإذن كان ال يستطيع كسب الملك بالتقادم على خالف  قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأن الحائز العرضي كالدائن المرتهن

ه ، إال أن هذه القاعدة ال تسري في حق خلق سنده إال إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير أو بفعل معارضة ظاهرة لحق المالك

، ألنه في هذه الحالة إنما يبدأ حيازة جديدة تختلف عن الحيازة العرضية التي كانت للبائع له )  الخاص كالمشترى من الدائن المرتهن

 .  ( 97رقم  599عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2595فبراير سنة  27نقض مدني 

 .  779أنظر آنفا ص  ( 1) 

 إذا كان السند الذي تلقى به الخلف الخاص الحيازة من السلف سبباً صحيحاً ناقال للملكية كالبيع والهبة فإذا كانت العين عقاراً فأمكنف ( 9) 

، وإذا كانت العين منقوال تملكها في الحال بمجرد الحيازة طبقاً  أن يتملكها الحائز بالتقادم القصير إذ يفترض فيه حسن النية كما قدمنا

 .  قاعدة التي تقضى بأن الحيازة في المنقول سند الملكيةلل

 .  155أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 .  151أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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ذلك  ، وذلك تبعا لما يرى لها من المصلحة في الحيازتين ويتمسك باحداهما دون األخرى
 (2 )

  . 

، للتملك بالتقادم  ، إذا كانت له مصلحة في ذلك فللخلف الخاص أن يضم إلى حيازته حيازة سلفه
 (1 )

، فقد نقل له سلفه كل  

(  causam usudapiendi) حقوقه على العين ومنها مزايا حيازته السابقة من ناحية التقادم 
 (9 )

. فإذا كان السلف سيء النية وبقى  

، فللخلف الخاص أن يتملك العين  ، ثم انتقلت حيازة العين إلى خلف خاص ه أيضا سيء النية لعين مدة ثماني سنوات مثالحائزا ل

بالتقادم الطويل إذا هو بقى حائزا للعين سبع سنوات أخرى 
 (5 )

. وإذا كان السلف غير مالك للعقار ولكنه حسن النية ولديه سبب  

، ثم نقل الحيازة بسبب صحيح ناقل للملكية إلى خلف خاص هو أيضا حسن  ثالث سنوات مثال ، وبقى حائزا للعقار مدة صحيح

. ولكن يشترط في ذلك أن تكون كل  ، فللخلف الخاص أن يتملك العقار بالتقادم القصير إذا هو بقى حائزا له مدة سنتين أخريين النية

، فيجب أن تكون كلن منهما مقترنة  لشروط التملك بالتقادم القصير، حيازة السلف وحيازة الخلف الخاص مستوفيه  من الحيازتين

بحسن النية وبالسبب الصحيح 
 (9 )

، ثم تقل الحيازة بسبب  ، وبقى حائزا للعين مدة اثنتي عشرة سنة مثال . وإذا كان السلف سيء النية 

، وهي مقترنة بحسن النية  أن يستقل بحيازته صحيح ناقل للملكية إلي خلف خاص حسن النية فسنرى أن هذا الخلف الخاص يستطيع

. ولكنه في الفرض المتقدم يفضل أن يضم حيازة  وبالسبب الصحيح فيتملك بالتقادم القصير إذا بقى حائزا للعقار مدة خمس سنوات

لك أنه في حالة ما إذا ضم مدة . ذ ، فيتملك بالتقادم الطويل بدال من التقادم القصير سلفه سيء النية إلى حيازته هو ولو انح حسن النية

. أما في حالة ما  ، ال يحتاج إال إلى حيازة تدوم ثالث سنوات أخرى  يستكم بها مدة التقادم الطويل حيازة سلفه وهي اثنتا عشرة سنة

. فالبد إذن من  النية، فإنه ال يستطيع أن يضم مدة حيازة سلفة سيء النية إلى مدة حيازته وهو حسن  إذا أراد التملك بالتقادم القصير

، للتملك بالتقادم  ، فيحتاج إلى حيازة تدوم خمس سنوات بدال من ثالث سنوات إسقاط مدة حيازة سلفة والتعويل على حيازته وحدها

، ثم نقل  ، ولكنه لم يجز العقار إال مدة ثالث سنوات فقط . وإذا فرضنا العكس وكان السلف حسن النية ولديه سبب صحيح القصير

، فإن الخلف الخاص ال يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم القصير  يازته إلى خلف خاص سيء النية يعلم أن العقار ليس مملوكا لسلفهح

، استطاع أن يضم إليها مدة  ، فإذا هو حازه مدة اثنتى عشرة سنة . ولكنه يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم الطويل ألنه سيء النية

، فيستكمل بها مدة التقادم الطويل  النية وهي ثالث سنوات حيازة سلفه حسن
 (1 )

  . 

. فقد  ، وذلك تبعا لمصلحته ، ويتمسك باحداهما دون األخرى وللخلف الخاص أن يفصل ما بين حيازة سلفه وحيازته هو

ما إذا كان السلف حسن النية . ويتحقق ذلك في ، ويسقط حيازته هو من الحساب تكون له مصلحة في أن يتمسك بحيازة سلفه وحدها

، وبلغت مدة  . فإذا كانت مدة حيازة السلف المقترنة بحسن النية بلغت خمس سنوات ، وكان الخلف سيء النية ولديه سبب صحيح

، فإن من مصلحة الخلف الخاص أن يتمسك بحيازة سلفه وحدها  حيازة الخلف الخاص المقترنة بسوء النية مدة خمس سنوات أخرى

، وهذا كاف لتملك  . وذلك ألن حيازة سلفه بلغت خمس سنوات وهي مقترنة بحسن النية والسبب الصحيح سقط حيازته هووأن ي

، فتخلص له ملكية العقار نقال عن سلفه  . فال يكون الخلف الخاص في حاجة إلى التمسك إال بحيازة السلف هذه العقار بالتقادم القصير

، ولو  ، فهو ال يستطيع أن يتملك إال بالتقادم الطويل أراد أن يتمسك بمدة حيازته المقترنة بسوء النية. أما إذا  كما خلصت له حيازته

، لنقصه خمس سنوات ثالثة حتى يكمل المدة  ضم مدة حيازة سلفه وهي خمس سنوات إلى مدة حيازته وهي خمس سنوات أخرى

                                                 

 .  999بودرى وتيسييه فقرة  ( 2) 

كذلك للخلف الخاص أن يضم إلى مدة حيازته سلفة مدة حيازته في حساب السنة التي يجب أن يبقى فيها الحيازة ألمكان رفع دعوى  ( 1) 

بالنيول وريبير  – 111ص  271فقرة  5هامش  291ص  272فقرة  1منع التعرض ودعوى وقف األعمال الجديدة ) أوبري ورو 

 .  ( 129ص  191فقرة  9وبيكار 

 .  111ص  999ودرى وتيسييه فقرة ب ( 9) 

وقد قضت محكمة النقض بأن كل ما اشترطه القانون لكسب الملكية بوضع اليد هو ثبوت قيامه مستوفياً لشرائطه مدة خمسة عشر  ( 5) 

 ً دتيهما عن ، يستوي أن تكون كلها في وضع يد مدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو باالشتراك فينهما بحيث ال يقل مجموع م عاما

. وال يهم لذلك أن  الخمسة عشر عاماً بغير حاجة لبيان مدة وضع يد كل واحد منهما وبغير حاجة إلى النظر في مستندات ملكيتهم

، كما ال يهم أن تقدم تلك العقود إلى المحكمة أو أال تقدم لسبب أو  ، رسمية أو غير رسمية تكون عقود الملكية مسجلة أو غير مسجلة

 .  ؟؟ ( 2571ص  191رقم  1مجموعة أحكام أحكام النقض  2599نوفمبر سنة  21قض مدني آلخر ) ن

جيوار  – 951و ص  171بفنوار ص  – 91هامش  157وفقرة  22هامش  272فقرة  1أوبري درو  – 152فقرة  12ديرانتون  ( 9) 

 .  911ص  999بودرى وتيسييه فقرة  971فقرة 

 .  915 ص 999بودرى وتيسييه فقرة   ( 1) 
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، وأن  ن مصلحة الخلف الخاص في هذا المثل أال يتمسك بحيازته هو. ونرى من ذلك أن م خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم الطويل

يقتصر على التمسك بحيازة سلفه وحدها 
 (2 )

، وأن  ، وقد تكون له مصلحة على العكس من ذلك في أن يتمسك بحيازته هو وحدها 

، ثم نقل حيازته بسبب صحيح إلى  نوات، وحاز العقار لمدة ثالث س . ويتحقق ذلك فيما إذا كان السلف سيء النية يسقط حيازة سلفه

، إذ أنه قد  . فهنا يستطيع الخلف الخاص أن يتملك العقار بالتقادم القصير خلف خاص حسن النية بقى حائزا له مدة خمس سنوات

أما إذا أراد  . . وال يحتاج في ذلك إال إلى التمسك بحيازته هو دون حيازة سلفه حازه خمس سنوات ولديه السبب الصحيح وحسن النية

. ولما كانت مدة حيازة سلفه ثالث سنوات ومدة حيازته هو  ، فال يستطيع أن يتملك إال بالتقادم الطويل ضم حيازة سلفه سيء النية

. ونرى من ذلك أن  ، فإنه بذلك ينقصه سبع سنوات أخرى حتى يكمل المدة خمس عشرة سنوة وهي مدة التقادم الطويل خمس سنوات

. ولو أن  ، هي في أن يتمسك بحيازته هو وحدها وأن يسقط حيازة سلفه ، بخالف المثل السابق الخاص في هذا المثل مصلحة الخلف

، بدال  ، وكانت مدة حيازة الخلف الخاص ثالث سنوات أخرى ، بدال من ثالث السلف سيء النية كانت مدة حيازته اثنتي عشرة سنة

، ويستكمل بها خمس  يتمسك بحيازة السلف سيء النية فيضمها إلى مدة حيازته ، لكان من مصلحة الخلف الخاص أن من خمس

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، ويتملك بالتقادم الطويل عشرة سنة
 (1 )

  . 

 زوال الحيازة  - 2

 (perte de le possession ) 

 نصوص قانونية :  – 318

 مدني على ما يأتي :  591تنص المادة 

 ة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على الحق أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى " تزول الحياز 

 مدني على ما يأتي :  591وتنص المادة 

  . ال تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي " - 2"  

، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون  املةولكن الحيازة تنقضي إذا أستمر هذا المانع سنة ك - 1"  

، او من وقت علم الحائز األول بها إذا بدأت خفية "  ، إذا بدأت علنا . وتحسب ابتداء من الوقت الذى بآت فيه الحيازة الجديدة علمه
 (9 

)
  . 

                                                 

 .  999بودرى وتيسييه فقرة   ( 2) 

وقد عرضت المذكرة اإليضاحية للمشروع  – 115ص  999وانظر بودرى وتيسييه فقرة  – 759ص  – 755أنظر آنفاً ص   ( 1) 

ً " ، أو جزته في العبارات اآلتية :  التمهيدي لما قدمناه لحائز تنتقل إليه ، كمشترى من ا وقد يكون من تنتقل إليه الحيازة خلفاً خاصا

، كان  . فإن كانا حسني النية معاً أو سيء النية معاً  ، وللمشترى في هذه الحالة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة البائع حيازة المبيع

،  . وإن كان البائع سيء النية والمشترى حسن النية ضم المدد على أساس أن الحيازة بحسن نية أو بسوء نية على حسب األحوال

، كما إذا كان البائع قد حائز مدة اثنتي عشرة سنة والمشترى مدة ثالث  فالضم يجوز على أسوأ الفرضين أي على أساس سوء النية

.  ، إذ ال يجوز له أن يكمل المدة التي حاز فيها بحسن نية إلى خمس سنوات . فال يستطيع المشترى التمسك بالتقادم القصير سنوات

، إذ يجوز له أن يعتبر حيازته كما لو كانت حيازة بسوء نية فيكم مدتها إلى خمس عشرة سنة  بالتقادم الطويل ولكن يستطيع التمسك

 .  ( 519ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " بضم مدة سلفه 

 تاريخ النصوص :   ( 9) 

، فيما عدا أن  تقر عليه في التقنين المدني الجديدمن المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما اس 2591: ورد هذا النص في المادة  591م  

، كان له أن  إذا فقد الحائز الشيء دون أن يحوزه شخص آخر" المشروع التمهيدي كان يتضمن فقرة ثانية تجرى على الوجه اآلتي : 

 2992جعة على النص تحت رقم ووافقت لجنة المرا . "يستبقى الحيازة يمحض نيته ما دام لم يفقد األمل في العثور على المفقود : 

،  2917ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  . "ألنها تطبيق للقواعد العامة " ، بعد حذف الفقرة الثانية  في المشروع النهائي

 .  ( 519ص  – 515ض  1) مجموعة األعمال التحضيرية  591ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم 

، فيما عدا فروقاً  من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2597مادة : ورد هذا النص في ال 591م 

، بعد إدخال تعديالت لفظية جعلت النص مطابقاً لما  في المشروع النهائي 2991. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  لفظية
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 .  كان معموال بها دون نص، ولكن األحكام  وال مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق

 519وفي التقنين المدني الليبي م  – 521 – 529وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

وفي قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل  –وفي التقنين المدني الواقي ال مقابل  – 512 –
 (2 )

  . 

، وهو السيطرة الفعلية على الحق الذى يستعمله  النصوص أن الحيازة تزول بزوال عنصرها المادىويلخص من هذه 

، إذ أن الحيازة متى  ، وهو قصد الحائز أن يستعمل الحق لحساب نفسه . ثم إن الحيازة تزول أيضاً بزوال عنصرها المعنوى الحائز

. ومن باب أولى تزول الحيازة إذا فقدت العنصرين  أحد مقوماتها فتزول ، تكون قد فقدت ، المادى أو المعنوى فقدت أحد عنصريها

، العنصر المادى والعنصر المعنى  معاً 
 (1 )

، فقد  . ويالحظ أن انتقال الحيازة إلى خلف خصا ينطوى على معنى زوال حيازة السلف 

، ومعنى ذلك أن حيازة السلف قد زالت  ة السلفقدمنا أن الحيازة إذا انتقلت غلى خلف خصا تكون حيازة جديدة مستقلة عن حياز

، فإن حيازة الخلف العام ليست حيازة  . وهذا بخالف انتقال الحيازة إلى الخلف العام وبدأت حيازة جديدة هى حيازة الخلف الخاص

، بل هى استمرار لحيازة السلف  جديدة
 (9 )

  . 

( زوال الحيازة  1. )  ( زوال الحيازة بفقد عنصريها المادة والمعنى 2، المسائل اآلتية : )  ، فى زوال الحيازة فنبحث إذن

 .  ( زوال الحيازة بفقد عنصرها المعنوى وحده 9. )  بفقد عنصرها المادى وحده

 زوال الحيازة بفقد عنصريها المادى والمعنوى  - 319

 ً د عنصر السيطرة المادية وعنصر قصد استعمال ، ففق : تزول الحيازة بداهة إذا فقد الحائز عنصريها المادة والمعنوى معا

 ، ويتحقق ذلك فى أحد فرضين : الحق لسحاب نفسه

) الفرض األول ( بإرادة الحائز متطابقة مع إرادة خلفه الخاص فى الحيازة فيتفق الحائز مع خلفه الخاص على أن ينقل له 

. فهنا قد فقد الحائز عنصر السيطرة المادية  اص بناء على هذا االتفاق، وتنتقل الحيازة فعالً إلى الخلف الخ حيازة الحق الذى يستعمله

، وبدأ الخلف الخاص حيازة جديدة مستقلة  ففقد الحيازة يفقد عنصريها $ 755$ ،  على الحق وعنصر قصد استعماله لحساب نفسه

وقد سبق الكالم فى هذا فى أحكام انتقال الحيازة  . ، فإن هذه الحيازة السابقة قد زالت بفقد عنصريها كما تقم القول عن حيازة السلف

، فنحيل إلى ما قدمناه فى ذلك  إلى الخلف الخاص
 (5 )

  . 

( هو تخل من الحائز عن  abandon. فيتخلى الحائز عن حيازة الشئ وهذا التخلى )  ) الفرض الثانى ( بإرادة الحائز وحده

،  . فإذا كان الشئ عقاراً  ، أى نزول عن العنصرين المادى والمعنوى نفسه كل من السيطرة المادية وقصد استعمال الحق لحساب

، زالت الحيازة والملكية معاً متى كان قصد الحائز من التخلى عن  . وإذا كان الشئ منقوالً  زالت الحيازة دون أن تزول الملكية

، إذا تخلى عنه  يصبح المنقول ال مالك له" على أن  مدنى فى هذا المعنى 2/  712. وتنص المادة  الحيازة هو التخلى عن الملكية

، أو  فإذا ألقى شخص فى الطريق أو فى سلة المهمالت لتلقى فى الطريق منقوالً لم يعد ذا نفع له . "مالكه بقصد النزول عن ملكيته 

، أو ألقى  األرض على قارعة الطريقحفر خندقاً فى أرض أو طهر ترعة أو مصرفاً فألقى بالطين واألتربة التى تستخرج من باطن 

                                                                                                                                                                    

) مجموعة  591ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2915افق عليه مجلس النواب تحت رقم . وو استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 517ص  – 511ص  1األعمال التحضيرية 

 التقنين المدنية العربية األخرى :   ( 2) 

 .  ) مطابق ( 521 – 529التقنين المدني السوري م 

 .  ) مطابق ( 512 - 519 = التقنين المدنى الليبى م

 .  المدنى العراقى ال مقابلالتقنين 

.  قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل
 

 (1 )
، أو فقد أحد العنصرين دون  يفقد الحائز الحيازة إذا فقد عنصريها المادة والمعنوى" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  

.  ( 511 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " اآلخر 
 

 (9 )
.  759 انظر آنفاً ص 

 

 (5 )
.  991فقرة  - 991انظر آنفاً فقرة  
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، وتصبح سائبة ال مالك  ( res derelicate، فإن هذه المنقوالت تسمى بالمنقوالت المتروكة )  بمخلفات منزله فى صناديق القمامة

، بعد أن تخلى المالك عن حيازتها بقصد النزول عن ملكيتها  لها
 (2 )

  . 

 وحده  زوال الحيازة بفقد عنصرها المادى - 311

، ولو استبقى العنصر المعنوى وهو قصد استعمال  ، فيفقد حيازته : وقد يفقد الحائز السيطرة المادية على الحق الذى يستعمله

، فإن قصد استعمال الحق ال يجديه شيئاً إذا هو فقد استعماله فعالً أى فقد السيطرة عليه  الحق
 (1 )

. ويفقد الحائز السيطرة المادية على  

. مثل ذلك أن يغتصب  ، أو سرقة منه أو ضاع إذا كان منقوالً  إذا اغتصب الغير منه الشئ محل الحق عقاراً كان أو منقوالً  الحق

أو يتسرب حيوان كان فى  ، أو يضيع من الحائز مجوهرات يملكها ، أن يسرق متاعاً له الغير من الحائز األرض التى لى حيازته

، فإن عنصرا  ، مهما استبقى العنصر المعنوى واحتفظ بالقصد الحائز الحيازة بفقده السيطرة المادية. ففى هذه الفروض يفقد  حيازته

من عنصرى الحيازة قد فقد فتزول بفقده الحيازة 
 (9 )

، كما رأينا  مدنى 591. وتقول المادة  
 (5 )

تزول الحيازة " ، فى هذا المعنى :  

ويالحظ أن تخلى الحائز عن سيطرته  . "، أو إذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أخرى  لحقإذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على ا

، إذا فقد  . ولكن فى غير التخلى ، فتزول الحيازة بفقد عنصريها المادة والمعنوى معا الفعلية يتضمن تخليه أيضاً عن عنصر القصد

. ففى حالة اغتصاب األرض يكون الحائز  الحيازة بفقده أحد عنصريها ، فإنه يفقد الحائز سيطرته الفعلية أى العنصر المادى وحده

، وهو يبتدئ حيازة جديدة ال صلة لها بالحيازة السابقة التى زالت بفقد عنصرها المادى  هو المغتصب
 (9 )

، فى حالة  . والحائز 

. أما إذا ضاع الشئ  التى زالت بفقد عنصرها المادى، وهو أيضاً يبتدئ حيازة جديدة ال صلة لها بالحيازة السابقة  ، هو اللص السرقة

. ولكن الشئ الضائع أو الحيوان  ، فإن حيازته تزول أيضاً بفقد عنصرها المادى ، دون أن يعثر عليه أحد فيحوزه أو تسرب الحيوان

. وقد كان المشروع التمهيدى  د، وإن بقى فى ملكية الحائز السابق وبقى هذا محتفظاً بعنصر القص المتسرب ال يكون فى حيازة أحد

إذا فقد الحائز الشئ دون " ، إذ كانت تجرى على الوجه اآلتى :  مدنى يتضمن فقرة ثانية تقرر حكماً غير هذا الحكم 591لنص المادة 

" ، ما دام لم يفقد األمل فى العثور على المفقود  ، كان له أن يستبقى الحيازة بمحض نيته أن يحوزه شخص آخر
 (1 )

وقد حذفت هذه  

" ألنها تطبيق للقواعد العامة " الفقرة فى لجنة المراجعة 
 (1 )

، فإن  ، والصحيح أن حكم هذه الفقرة المحذوفة يخالف القواعد العامة 

. وقد كان المقصود بإيراد هذه  الحيازة متى فقدت عنصرها المادى تزول ولو استبقى الحائز عنصر القصد وهو العنصر المعنوى

.  ، فلم يعد بعد مجال لهذا االستثناء ، أما وقد حذفت ، ال تطبيقاً لها رة فى المشروع التمهيدى أن تكون استثناء من القواعد العامةالفق

، ولو لم يفقد األمل فى  ( animo solo، وليس له أن يستبقى الحيازة بمحض نيته )  ويجب اعتبار من أضاع شيئاً أنه فقد حيازته

فقو العثور على الم
 (7 )

  . 

                                                 
 (2 )

.  299فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 919بودرى وتيسييه فقرة  - 29وفقرة  9انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
.  221 ص 215فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  217 ص 299فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 221 ص 215فقرة  1أوبرى ورو  - 199فقرة  - 199بودرى وتيسييه فقرة  

 

 (5 )
.  997انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
.  157انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  511 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (1 )
.  2هامش  751 انظر آنفاً ص 

 

 (7 )
 292 ص 11فقرة  1محمد على عرفة  - 17فقرة  5وقارن محمد كامل مرسى  - 2هامش  911 ص 917عبد المنعم فرج الصدة  

أما إذا وضع شخص شيئاً فى منزله أو فى  - 959 ص 219منصور مصطفى منصور فقرة  - 299 ص 71وفقرة  291 -

،  ه فقد السيطرة المادية عليه بمجرد نسيان المكان الذى وضعه فيه، فإنه ال يفقد حيازته وال يعتبر أن ، ثم نسى أين وضعه مكان

، فإن حيازته له تعتبر غير منقطعة ) بودرى وتيسييه فقرة  ، وإذا تذكر مكانه بعد ذلك وأخذه ذلك أن الشئ ال يزال فى حوزته

191 )  . 

.  ، ويفقد الحائز الحيازة إذا فقد العنصر المادى وحده لعامة. ففى المنقول تجرى القواعد ا وفى فرنسا يميز القضاء بين المنقول والعقار

. ويشترط لذلك أال  ، ولو فقد العنصر المادى ( animo solo، فيجوز أن يستبقى الحائز الحيازة بمحض نيته )  أما فى العقار

 2 - 2555سيريه  2557 ديسمبر سنة 29يكون شخص آخر قد استولى على العقار وحازه لمدة ال تقل عن سنة ) نقض فرنسى 
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، إذ  مدنى 591واالستثناء من القاعدة التى تقضى بزوال الحيازة بفقد عنصرها المادى هو ما أوردته الفقرة األولى من المادة 

تقول كما رأينا 
 (2 )

والمروض هنا أن المانع  . "ال تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى " :  

، وذلك كفيضان غمر األرض  ، وأنه مانع وقتى زواله مترقب الذى حال دون مباشرة السيطرة الفعلية هو مانع طبيعى أو قوة قاهرة

. فال تعبر الحيازة فى هذا الفرض قد زالت بفقد  لمدة موقوتة وال يلبث أن ينحصر فتعود لحائز األرض السيطرة المادية عليها

. أما إذا غمر  ، ويبقى الحائز على حيازته لألرض حتى فى أثناء المدة التى غمرها الفيضان فيها سيطرة المادة فقدا موقتاً بقوة قاهرةال

، ومن ثم يفقد الحيازة  ، فإن الحائز لألرض يكون قد فقد السيطرة المادية عليها األرض البحر أو النهر لمدة غير موقتة
 (1 )

  . 

، فاألصل كما قدمنا أن يفقد الحائز للعقار السيطرة المادية  شئ عقاراً واغتصب حيازته بعلم الحائز أو دون علمهوإذا كان ال

، ومن هذه  . ولكنه مع ذلك يجوز أن يسترد حيازة العقار بدعوى استرداد الحيازة طبقاً لقواعدها التى سيأتى بيانها عليه فيفقد الحيازة

، أو من وقت علم الحائز بالحيازة  ترداد فى خالل سنة من وقت حيازة المغتصب الجديدة إذا بدأت علناالقواعد أن يرفع دعوى االس

، اعتبر مستبقياً للحيازة بأثر رجعى حتى فى أثناء المدة التى  . فإن استرداد الحائز حيازته على هذا الوجه الجديدة إذا بدأت خفية

، وذلك بسبب فقد  ، فإن الحيازة تزول من وقت أن اغتصبها المغتصب ردها فى خالل السنة. أما إذا لم يست اغتصبت فيها منه الحيازة

مدنى كما رأينا  591. وتقول الفقرة الثانية من المادة  عنصر السيطرة المادية
 (9 )

ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر " فى هذا المعنى :  

. وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت  وقعت رقم إرادة الحائز أو دون علمه، وكان ناشئاً من حيازة جديدة  هذا المانع سنة كاملة

، أو من وقت علم الحائز األول بها إذا بدأت خفية  فيه الحيازة الجديدة إذا بدأت علنا
 (5 )

 " .  

ل فى األمالك العامة ) ، أو إذا دخ ، إذا هلك الشئ وتزول الحيازة أيضاً بفقد عنصرها المادى وهو عنصر السيطرة المادية

الدومين العام ( 
 (9 )

  . 

 زوال الحيازة بفقد عنصرها المعنوى وحده  - 311

. ويتحقق ذلك فيما إذا  ، مع بقاء عنصرها المادى وهو السيطرة الفعلية : وتزول الحيازة أخيراً بفقد عنصرها المعنوى وحده

، مع استبقائه السيطرة المادية  نفسه فيفقد بذلك العنصر المعنوى للحيازةكان فقد الحائز عنصر القصد فى أن يحوز الشئ لحساب 

،  . وأكثر ما يكون ذلك فيما إذا باع شخص شيئاً  ، وإن كان يستبقيه نيابة عمن انتقل إليهالشئ على الشئ فيستبقى العنصر المادى

. فهنا يكون البائع قد استبقى السيطرة  ( constutut possessoireواتفق مع المشترى على أن يستبقيه عنده لحساب المشترى ) 

. وعلى ذلك  ، وفقد العنصر المعنوى فلم يعد يحوز المبيع لحساب نفسه بل لحساب المشترى المادية على المبيع نيابة عن المشترى

، وتنقلب حيازته إلى حيازة عرضية  يفقد الحيازة األصلية ألنه فقد عنصرها المعنوى
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 كاربونييه ص - 27مارتى ورينو فقرة  - 2511. وانظر مازو فقرة  ( 219 - 2599داللوز  2599يناير سنة  22 - 59 -

.  919 ص - 915 ص 917وقرب عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 11فقرة  Possessionلفظ  9أنسيكلوبيدى داللوز  - 292
 

 (2 )
 . 997انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  195بودرى وتيسييه فقرة  - 221 ص 215فقرة  1أوبرى ورو  - 215فقرة  29ديمولومب  

 

 (9 )
.  997انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
،  ، ولكن انتقاله كان خلسة أو باإلكراه كذلك إذا انتقل العنصر المادى لشخص آخر" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  

يفقد الحيازة إال إذا مضت سنة كاملة من الوقت الذى علم فيه بانتقال العنصر المادى ) مجموعة األعمال فإن الحائز ال 

.  221 ص - 221 ص 215فقرة  1. وانظر أوبرى ورو  ( 511 ص 1التحضيرية ) 
 

 (9 )
.  217 ص 299فقرة  9النيول وريبير وبيكار  - 221 ص 215فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (1 )
.  217 ص 299فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  
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 حماية الحيازة فى ذاتها والعالقة بين الحيازة والملكية -الثانىالمبحث 

) دعاوى الحيازة الثالث (  حماية الحيازة فى ذاتها -المطلب األول
 (1 )

 

 خصائص دعاوى الحيازة : - 312

مى حيازة العقار . ) ثانياً ( دعاوى تح ، فهى : ) أوالً ( دعاوى تحمى الحيازة فى ذاتها لدعاوى الحيازة خصائص تتميز بها 

 .  . ) ثالثاً ( دعاوى تحمل طابع االستعجال فتدخل فى اختصاص القاضى الجزئى دون حيازة المنقول

 ) أوالً ( دعاوى الحيازة تحمى الحيازة فى ذاتها  - 313

.  حوزه أو ال يملكه، دون نظر إلى ما إذا كان الحائز يملك الحق الذى ي : فهذا الدعاوى إنما جعلت لحماية الحيازة فى ذاتها

، إال  ، فى مباشرته لهذه الدعاوى . وال يطلب منه ، تحميه دعاوى الحيازة ، أى الحائز لحق الملكية فى هذه األرض فالحائز ألرض

. فال يطلب منه أن يثبت أنه مالك  أن يثبت حيازته لألرض بالشروط الواجب توافرها فى الحيازة على الوجه الذى سبق أن بسطناه

،  ، على خالص دعوى الحيازة ، وهى دعوى ملية ال دعوى حيازة تتميز ، فالملكية تكون محالً لدعوى االستحقاق لألرض

. وسواء كان الحائز لألرض مالكاً  ، وبطرق إثبات تزيد كثيراً فى الصعوبة والعسر على طرق إثبات الحيازة بإجراءات طويلة معقدة

، إذا  حيازته لألرض كان له أن يحمى حيازته هذه بدعاوى الحيازة فيستطيع أن يسترد حيازته ، فإنه متى أثبت لها أو غير مالك

،  ، ولكنها تعرضت لالعتداء أو التهديد . وإذا لم ينتزع منه الحيازة ، بدعوى استرداد الحيازة كانت قد انتزعت منه عنوة أو خلسة

، ولكنها توشك أن  . وإذا لم تتعرض حيازته لالعتداء أو التهديد منع التعرض فإنه يستطيع أن يدفع عنها االعتداء أو التهديد بدعوى

 .  ، فإنه يستطيع أن يطلب وقف هذه األعمال بدعوى وقف األعمال الجديدة تتعرض لذلك من جراء أعمال بدئ بها ولما تتم

اوى الحيازة تحمى حائز حق االنتفاع أو . فدع وما قلناه فى حق الملكية يقال فى الحقوق األخرى التى تكون محالً للحيازة

. فال يطلب من الحائز ألحد هذه الحقوق إال أن يثبت حيازته  حائز حق االرتفاق أو حائز حق رهن الحيازة أو حائز حق المستأجر

ه للحق بدعوى . ومن ثم يستطيع أن يسترد حيازت ، فتحمى حيازته دون أن يطلب منه أن يثبت أنه صاحب هذا الحق فعالً  لهذا الحق

، وأن يطلب وقف األعمال الجديدة التى توشك أن تهدد  ، وأن يرفع عنها االعتداء والتهديد بدعوى منع التعرض استرداد الحيازة

 .  حيازته بدعوى وقف األعمال الجديدة

 ) ثانياً ( دعاوى الحيازة تحمى حيازة العقار دون حيازة المنقول - 314

، فالمنقول ليس له كالعقار مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية فى  ى حيازة المنقول: ودعاوى الحيازة ال تحم 

، وحمت دعوى الملكية حيازة المنقول  ، ومن ثم اختلط الحيازة فى المنقول بالملكية . فيد الحائز للمنقول تختلط بيد المالك شأنه

. هذا إلى أن دعاوى الحيازة قد نشأت كما  ا اقترنت بحسن النية هى نفسها سند الملكية، إذ أصبحت الحيازة فى المنقول إذ وملكيته معاً 

، فلم يستأهل أن تكن حمايته فى حيازته  ، حيث كان المنقول على خالف العقار غير ذى خطر سنرى فى القانون الفرنسى القديم

(  mobilium possession vilisمستقلة عن حمايته فى ملكيته ) 
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

 - 2759سنة  - 2775فى القاموس العملى لدعاوى الحيازة وإقامة الحدود جزآن سنة  Arclambault et Senlyمراجع :  

Bagent  2519فى دعاوى الحيازة وصلتها بالقانون المدنى طبقاً لقضاء محكمة النقض سنة - Raviart زة فى دعاوى الحيا

 .  2552فى دعاوى الحيازة وإقامة الحدود سنة  Laplatte - 2515وإقامة الحدود الطبعة الخامسة سنة 

 - 2591فى دعوى منع التعرض باريس سنة  Birague d'apremont - 2779فى دعاوى الحيازة باريس سنة  Bourcartرسائل : 

Lecourt  فى التكييف القانونى لدعوى استرداد الحيازةCaen  2592سنة - are  فى حماية الحيازة فى حقوق االرتفاق سنة

2595 - Gilles  2591فى دعوى استرداد الحيازة سنة - Steinher  فى التعرض القائم على تصرف قانونى فى دعاوى

فى دعوى منع  Lafage - 2551فى حماية الحيازة فى العقار ستراسبورج سنة  Durif - 2597الحيازة ستراسبورج سنة 

.  2551التعرض فى حقوق االرتفاق غير المستمرة وفى حقوق االستعمال فى الريف بواتييه سنة 
 

 (1 )
على أن هناك استثناء نرى فيه حيازة  - 275فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 1وهامش  219 ص 279فقرة  1أوبرى ورو  

، يعتبر منقوالً  ، ولو كانت العين المؤجرة عقاراً  حق المستأجر. ف ، وهذه هى حيازة حق المستأجر المنقول تحميه دعاوى الحيازة
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. فالحائز لمجموع  ( كالتركة universalite، كذلك ال يحمى المجموعة من المالك )  وكما ال يحمى المنقول بدعاوى الحيازة

، وال يحمى فى حيازته لمجموع المال ذاته إذ المجموع من  من المال كالوارث إنما يحمى فى حيازته لعقار معين من هذا المجموع

المال ال يقبل الحيازة 
 (2 )

  . 

، وحماية جميع الحقوق العينية التى تقع على العقار مما يكون قابالً  ودعاوى الحيازة إنما تحمى حيازة العقار المعين بالذات

. فإذا  ، إذا كان العقار قابالً للحيازة ، أى حيازة حق الملكية فى العقار ( حيازة العقار 2. وعلى ذلك تحمى هذه الدعاوى : )  للحيازة

، وكان ينبغى أال يكون هناك مجال فى شأنه لدعاوى  ، فإنه ال يكون فى األصل قابالً للحيازة لعقار داخالً فى الدومين العامكان ا

الحيازة 
 (1 )

، ضد أعمال  ، فى حيازته للعقار الداخل فى الدومين العام . ولكن القضاء فى فرنسا جرى على حماية الشخص العام 

. بل إنه يحمى كل من حصل من األفراد على ترخيص فى االنتفاع بالعقار الداخل فى  من الغير التعرض واالغتصاب الصادر

، بجميع دعاوى الحيازة ضد الغير  ، فى حيازته لهذا العقار الدومين العام
 (9 )

. أما  ، فيما عدا الجهة اإلدارية التى منحته الترخيص 

، شأنها فى ذلك شأن أى عقار مملوك لألفراد  تحمى بداهة بجميع دعاوى الحيازةحيازة العقار المملوك للشخص العام ملكية خاصة ف
 (

5 )
 ، أى حقوق االرتفاق الظاهرة ) م ، إذا تعلقت هذه الحقوق الحيازة ( حيازة حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكنى 1. )  

مدنى (  1/  2921
 (9 )

( حيازة حق هن الحيازة إذا تعلق بعقار  9. )  ( حيازة حق الحكر 5. )  
 (1 )

  . 

 ثالثاً دعاوى الحيازة تحمل طابع االستعجال فتدخل فى اختصاص القاضى الجزئى - 315

، إذ هى ال تتعرض للملكية كما قدمنا بل تقتصر على مجرد حماية الحيازة فى  : ودعاوى الحيازة تحمل طابع االستعجال 

، وهى قريبة الشبه بالدعاوى المستعجلة التى ال يجوز التعرض فيها  غير طويلة وغير معقدة كدعاوى الملكية. فإجراءاتها  ذاتها

، ولو زادت  ، فى اختصاص القاضى الجزئى أياً كانت قيمة العقار ، كالدعاوى المستعجلة . ولذلك تدخل دعاوى الحيازة للموضوع

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم " مرافعات فى هذا الصد على أن  51ة . وتنص الماد هذه القيمة على نصاب هذا القضاء

" . ) ب ( طلب التعويض عن سلب الحيازة أو التعدى عليها إذا رفع بالتبعية لدعوى الحيازة  ابتدائياً فى : ) أ ( دعاوى الحيازة
 (1 )

  .

                                                                                                                                                                    

، إذا  . ومع ذلك فهناك نصر صريح يقضى بجواز أن يحتمى المستأجر فى حيازته لحقه ( 192 ص 297فقرة  7) الوسيط 

ن المؤجر للمستأجر ال يضم" مدنى على أنه  2/  919، إذ تنص المادة  ، بدعوى الحيازة كانت العين المؤجرة عقاراً طبعاً 

 ً ، ولكن هذا ال يخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع باسمه  التعرض المادى إذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض ال يدعى حقا

" على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد 
 

 (2 )
.  259 ص 275فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 9 هامش 219 ص 279فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (1 )
.  199 ص 5 م 2751مارس سنة  15 - 277 ص 1 م 2759مارس سنة  25استئناف مختلط  

 

 (9 )
.  275 ص - 277 ص 279فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (5 )
 .  271فقرة  9وانظر بالنيول وريبير وبيكار  - 17فقرة  7انظر الوسيط  

ً  المقامة فى األرضوتحمى دعاوى الحيازة أيضاً حيازة المنشآت  ، إذا كانت ملكية هذه المنشآت مستقلة عن ملكية  ، بناء كانت أو غراسا

 1، إذ تعتبر فى هذه الحالة عقاراً مستقالً عن األرض وتحمى حيازتها كما تحمى حيازة األرض نفسها ) أوبرى ورو  األرض

.  ( 217 ص 279فقرة 
 

 (9 )
، وهى القيود المتعلقة بالرى والصرف من شرب  ، القيود الواردة على الملكية الحيازة، فيحمى بدعاوى  ويلحق بحقوق االرتفاق 

،  . فإذا حصل الجار فى الحدود التى رسمها القانون على حق الشرب من ماء جاره ، والمطالت ، وحق المرور ومجى ومسيل

.  أن يحمى حيازته بجميع دعاوى الحيازة، فإنه يستطيع  ، أو فتح مطالً على عقار جاره أو حق المرور فى أرض جاره
 

 (1 )
.  ، شرط أن يكون متعلقاً بعقار ، ولو أن هذا الحق حق شخصى وتجوز حماية حق المستأجر بدعاوى الحيازة 

 

 (1 )
ه دون أن من 55، مع أنه عرض لدعاوى الحيازة فى المادة  مرافعات 51ولم يورد المشروع الجديد لتقنين المرافعات مقابالً للمادة  

. وبالرغم من أنه لم يرد فى المذكرة اإليضاحية لهذا المشروع شئ يبين العلة  يجعل هذه الدعاوى من اختصاص القضاء الجزئى

، إال أنه يبدو أن عدم إيراد نص فى هذا  التى من أجلها لم ينص المشروع على اختصاص القضاء الجزئى بنظر دعاوى الحيازة

اه أن االختصاص بنظر دعاوى الحيازة تتبع فى شأن القواعد العامة فى االختصاص النوعى الواردة فى . وذلك معن المعنى متعمد

، ويكون حكمه  ، فيختص القضاء الجزئى بنظر هذه الدعاوى إذا كانت قيمة العقار ال تجاوز خمسمائة جنيه المشروع الجديد

فإن زادت القيمة على هذا المقدار جاز استئناف الحكم أمام المحكمة  ، انتهائياً إذا لم تجاوز قيمة العقار مائة وخمسين جنيهاً 
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تختص بنظر دعاوى الحيازة المحكمة الجزئية الواقع فى ، ومن ناحية االختصاص المحلى  هذا من ناحية االختصاص النوعى

. وتستأنف األحكام الصادرة من المحكمة  مرافعات ( 2/  91 دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان واقعاً فى دوائر محاكم متعددة ) م

، أمام المحكمة االبتدائية التى تتبعها  ، ولو لم تزد قيمة العقار على النصاب النهائى للقاضى الجزئى الجزئية فى دعاوى الحيازة

 .  المحكمة الجزئية التى أصدرت هذه األحكام

. فغذا رفعت دعوى الحيازة  ويعتبر اختصاص القضاء الجزئى بنظر دعاوى الحيازة ) االختصاص النوعى ( من النظام العام

، ولو ألول مرة أمام محكمة  كانت عليها الدعوى 9 لة، جاز لكل خصم أن يدفع بعدم االختصاص فى أية حا إلى غير القضاء الجزئى

. أما االختصاص  ، ويجوز للمحكمة أن تقضى بعدم االختصاص من تلقاء نفسها ، بل وألول مرة أمام محكمة النقض االستئناف

فى الدعوى وإال سقط  ، ويجب إبداء الدفع بعدم االختصاص المحلى قبل إبداء أى طلب أو دفاع المحلى فال يعتبر من النظام العام

 .  ، وال يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بدم اختصاصها اختصاصاً محلياً بنظر الدعوى الحيازة الحق فيه

، وال تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى  وال يجوز من المدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفعها باالستناد إلى الحق

، وكذلك ال يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس  الذى يصدر فيها إال إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمهالحيازة وتنفيذ الحكم 

 .  مرافعات وسيأتى بيانها ( 9 و 1/  57 ثبوت الحق أو نفيه ) م

عليها إذا ب مرافعات ( بالنظر فى طلب التعويض عن سلب الحيازة أو التعدى  51 ويختص القضاء الجزئى كما رأينا ) م

. ويكون حكمه فى ذلك قابالً  ، أياً كان مقدار التعويض المطلوب ولو جاوز نصاب القاضى الجزئى رفع بالتبعية لدعوى الحيازة

، ولو لم يود مقدار التعويض المطلوب على  لالستئناف أمام المحكمة االبتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية التى أصدرت الحكم

(  astreintes. ويختص القضاء الجزئى كذلك بالنظر فى طلب الحكم بالغرامة التهديدية )  ى للقاضى الجزئىالنصاب النهائ
 (2 )

  . 

 األصل التاريخ لدعاوى الحيازة  - 316

 interdits، إذ ليست لها صلة بما كان يسمى عند الرومان )  : يبدو أن دعاوى الحيازة ال تمت بأصلها إلى القانون الرومانى

( ,وإن حاول البعض دون جدوى إرجاع أصلها إلى ذلك 
 (1 )

  . 

، وقد ظهرت فى العصور الوسطى فى  ( droit canoniqueوالظاهر أن أصل هذه الدعاوى يرجع إلى القانون الكنسى ) 

 .  صورة دعاوى ثالث : دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ودعوى وقف األعمال الجديدة

، واستخلص منها فقهاء هذا القانون  ، وقد ورد ذكرها فى نصوص القانون الكنسى عاوى دعوى استرداد الحيازةوأقدم هذه الد

. وتلت هذه الدعوى دعوى منع  ( لحماية من انتزعت منه الحيازة باإلكراه exception splii( ودفعاً )  actiospoliiدعوى ) 

( لحماية من  coutumes de Beauvoisis de Baumanoirدات القديمة ) ، وقد ظهرت فى القرن الثالث عشر فى العا التعرض

، وقد صيغت على غرار دعوى رومانية )  . ثم ظهرت دعوى وقف األعمال الجديدة يقع له تعرض فى حيازة تدوم سنة كاملة

nuncatio novi operis وقد أدمجت دعوى  ( لحماية حائز العقار من أعمال جديدة يقوم بها جاره وتوشك أن تهدد حيازته .

 complainte en cas de saisine et de، منذ القرن الرابع العاشر فى دعوى واحدة )  استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض

nouvellete )  . 

. فذكر التقنين المدنى الفرنسى دعوى استرداد  يز بين هذه الدعاوى الثالثولكن القانون الفرنسى الحديث رجع إلى التمي

، وقد ألغى هذا النص مع النصوص األخرى المتعلقة باإلكراه  ) ثانياً ( منه فى خصوص اإلكراه البدنى 1919الحيازة فى المادة 

، ونصت  قاضى الصلح فى نظر دعاوى الحيازة. وقضى تقنين المرافعات الفرنسى باختصاص  2711يوليه سنة  11البدنى بقانون 

،  دعاوى الحيازة ال تقبل إال إذا رفعت فى خالل سنة من وقت التعرض لمن بقيت حيازتهم" مرافعات فرنسى على أن  19المادة 

                                                                                                                                                                    

. وإذا زادت قيمة العقار على  االبتدائية وعندئذ ال يكون الحكم النهائى الصادر من المحكمة االبتدائية قابالً للطعن فيه بالنقض

ستأنف أحكامها أمام محكمة االستئناف وعندئذ ، وت خمسمائة جنيه كانت المحكمة االبتدائية هى المختصة بنظر دعاوى الحيازة

. ولعل هذا هو السبب الذى دعا واضعى المشروع  تكون األحكام النهائية الصادرة من محكمة االستئناف قابلة للطعن فيها بالنقض

، إذ يبدو  جزئىالجديد لتقنين المرافعات إلى االنحراف عن التقاليد المستقرة فى جعل دعاوى الحيازة من اختصاص القضاء ال

.  أنهم أرادوا أن يفتحوا باب النقض لهذه الدعاوى عن طريق الطعن فى األحكام النهائية التى تصدر فيها من محاكم االستئناف
 

 (2 )
.  271فقرة  9وانظر فى ذلك بالنيول وريبير وبيكار  - 521 - 2 - 19داللوز  2719مايو سنة  29نقض فرنسى  

 

 (1 )
.  9هامش  259 ص 279فقرة  9نيول وريبير وبيكار انظر فى ذلك بال 
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الث فى المادة ثم ذكرت دعاوى الحيازة الث . "، حيازة هادئة وبصفة غير عرضية  ، منذ سنة على األقل بأنفسهم أو بمن ينوب عنهم

 2797مايو سنة  19الذى ألغى قانون  2599يوليه سنة  21من قانون  1/  1، ثم فى المادة  2797مايو سنة  19من قانون  2/  1

وحل محله 
 (2 )

  . 

 التمييز بين دعاوى الحيازة الثالث ومكانها فى التشريع المصرى  - 317

 511 - 597 اوى الحيازة الثالث تمييزاً واضحاً وخصها بنصوص ) م: وقد ميز التقنين المدنى المصرى الجديد بين دع

 .  مدنى ( وردت بين النصوص المتعلقة بالحيازة

ويالحظ أن هنا فرقاً جوهرياً بين دعوى استرداد الحيازة من جهة وبين دعوى منع التعرض ودعوى وقف األعمال الجديدة 

حميان الحيازة بعد أن تستقر وبعد أن تدوم سنة على األقل ويراد بها دفع التعرض . ففى حين أن الدعويين األخيرتين ت من جهة آخرى

ً  ، إذا بدعوى االسترداد تعطى كما سنرى لكل حائز عن هذه الحيازة المستقرة ، سنة  ، ولو لم تدم حيازته ، ولو كان حائزاً عرضيا

. ثم إن  ذه الحيازة قد انتزعت منه عنوة أو كان قد فقدها خفية، ما دامت ه ، بل ولو لم تستمر حيازته غير يوم واحد أو أقل واحدة

، فى حين  دعوى منع التعرض تتميز عن دعوى وقف األعمال الجديدة فى أن الدعوى األولى تدفع عن الحيازة اعتداء قد وقع فعالً 

ء يوشك أن يقع وهو سيقع حتماً لو تمت ، بل من اعتدا ، ال من اعتداء قد وقع فعالً  أن دعوى وقف األعمال الجديدة تحمى الحيازة

 .  األعمال التى بدئ بها

، يكتفى باإلشارة إلى دعاوى الحيازة فى نصوص تقنين  ، كالقانون الفرنسى والقانون المصرى السابق وكثير من التشريعات

الجديد فقد عنى بدعاوى . أما التقنين المدنى المصرى  المرافعات وفى خصوص تحديد المحكمة المختصة بنظر هذا الدعاوى

 . "دعاوى الحيازة الثالث  –حماية الحيازة " ، تحت عنوان  ، ووضعها فى مكانها الصحيح بين نصوصه المتعلقة بالحيازة الحيازة

،  مدنى 512، وأعقبها بدعوى منع التعرض فأفرد لها المادة  مدنى 519 - 597وبدأ بدعوى استرداد الحيازة فأفرد له المواد 

 .  . ونستعرض اآلن هذه الدعاوى الثالث على التعاقب مدنى 511هى إلى دعوى وقف األعمال الجديدة فافرد لها المادة وانت

 دعوى استرداد الحيازة - 1

 (La reintegrande ) 

 نصوص قانونية :  - 318

 مدنى على ما يأتى : 597تنص المادة 

، بدأ سريان  . فإذا كان فقد الحيازة خفية خالل السنة التالية لفقدها ردها إليه، أن يطلب  ، إذا فقد الحيازة لحائز العقار - 2"  

  . "السنة من وقت أن ينكشف ذلك 

 مدنى على ما يأتى : 595وتنص المادة " ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره  - 1"  

، فال يجوز أن يسترد الحيازة إال من شخص ال  حيازته سنة وقت فقدهاإال لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على  - 2" 

. فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين  . والحيازة األحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل

  . "، كانت الحيازة األحق هى األسبق فى التاريخ  ، أو تعادلت سنداتهم سند

  . "، فللحائر فى جميع األحوال أن يسترد خالل السنة التالية حيازته من المعتدى  أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة - 1"  

 على ما يأتى : 519وتنص المادة 

، ولو كان هذا  للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى استرداد الحيازة على من انتقلت إليه حيازة الشئ المغتصب منه"  

األخير حسن النية 
 (1 )

 " .  

                                                 
 (2 )

وفقرة  279فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 5هامش  195 ص 275وفقرة  215 ص - 219 ص 275فقرة  1انظر أوبرى ورو  

.  29فقرة  –5فقرة  actcon possessoireلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  - 129 ص 191
 

 (1 )
 تاريخ النصوص : 

، فيما عدا  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2595: ورد هذا النص فى المادة  597 م

.  ، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية فى المشروع النهائى 2999. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  بعض فروق لفظية
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وال مقابل لهذه النصوص فى التقنين المدنى السابق 
 (2 )

  . 

 515 - 511 وفى التقنين المدنى الليبى م -وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى ال مقابل 

وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل  - 2299 - 299 وفى التقنين المدنى العراقى م -
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

. ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  ، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية أخرى 2999 ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم

 .  ( 512 ص - 515 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  597

غير أنه إذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2529: ورد هذا النص فى المادة  595 م

والحيازة  - 1.  انقضت على حيازته سنة وقت انتزاعها فال يجوز أن يسترد الحيازة إال من شخص ال يستند إلى حيازة أفضلقد 

، فإذا لم يكن لدى الحائز سند أو تعادلت سندات الحائزين كانت الحيازة األفضل  األفضل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى

، بعد إدخال تعديالت  فى المشروع النهائى 2995ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . "هى الحيازة األسبق فى التاريخ 

، بعد تعديله تعديالً جعله مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى  2992. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  لفظية بسيطة

 .  ( 515 ص - 511 ص 1عمال التحضيرية ) مجموعة األ 595. ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  الجديد

. ووافقت  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2522: ورد هذا النص فى المادة  519 م

لشيوخ ، ثم مجلس ا 2991. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2999عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

.  ( 519 ص - 515 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  519تحت رقم 
 

 (2 )
ويحكم ) القاضى الجزئى ( أيضاً فى " ، ونصها :  فقرة رابعة من تقنين المرافعات السابق 15فقرة ثانية /  11 ولكن انظر م 

المتعلقة بالمنازعة فى وضع اليد على العقار المبينة على . ) ثالثاً ( الدعاوى  . . . الدعاوى اآلتى بيانها ويكون حكمه انتهائياً :

 . "فعل صادر من المدعى عليه لم تمصى عليه سنة قبل رفع الدعوى 
 

 (1 )
 التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  التقنين المدنى السورى ال مقابل ) ولكن انظر تقنين المرافعات السورى (

 .  ) مطابق ( 515 - 511 التقنين المدنى الليبى م

، أن يطلب من محكمة الصلح خالل سنة من تاريخ  ، إذا انتزعت منه الحيازة لحائز العقار - 2:  2299 التقنين المدنى العراقى م

. ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة  ، بدأ سريان المدة من وقت أن ينكشف ذلك . فإذا كان انتزاع الحيازة خفية االنتزاع ردها إليه

، فال  وإذا لم يكن من انتزعت منه الحيازة قد انقضت على حيازته سنة من وقت انتزاعها - 1ن كان حائزاً بالنيابة عن غيره مم

. وإذا أبرز  . والحيازة الفضلى هى التى تقوم على سند قانونى يجوز أن يسترد الحيازة إال من شخص ال يستند إلى حيازة أفضل

 ً ، فضل صاحب السند األقدم تاريخاً سواء تلقيا العقار من شخص واحد أو من أشخاص مختلفة, إذا  كل من الطرفين سنداً قانونيا

 ً ،  . وإذا تعادلت السندات أو لم يكن لدى أى منهما سند كان أحدهما تلقى العقار من اآلخر فضل صاحب السند المتأخر تاريخا

وإذا لم يلجأ من انتزعت منه  - 9.  لهما باالشتراك فى الحيازة، حكم  . فإذا استويا فى ذلك فضل من كان أسبق فى الحيازة

،  ، حكم بإعادة يده ، وطالب الطرف اآلخر بإعادة يده السابقة الحيازة إلى الطرق القانونية بل استرد حيازته إكراهاً وتغلباً 

 .  وللحائز األول بعد ذلك أن يلجأ إلى الطرق القانونية السترداد حيازته

، فله أن يطلب منع المدعى عليه من إنشاء أبنية أو غرس أشجار فى العقار  ذا أقام الحائز دعوى وضع اليد السترداد حيازته: إ 2292 م

، بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا أظهر أن المدعى  المتنازع فيه أثناء قيام الدعوى

 .  غير محق فى دعواه

، فله أن يطلب بقاء  إذا كان المدعى عليه قد أنشأ أبنية أو غرس أشجاراً فى العقار المتنازع فيه قبل أن يمنع من ذلك - 2:  2291 م

، بشرط أن يقدم تأمينات كافية لضمان ما قد يصيب المدعى  األبنية واألشجار مع العقار فى حيازته حتى يفصل فى دعوى الملكية

، وبشرط أن يرفع دعوى الملكية فى خالل شهر واحد من تاريخ تقدميه هذه  دعى عليه ملكيتهمن الضرر إذا لم يثبت الم

، سلم العقار مع ما أحدث فيه  ، أو تأخر فى رفع دعوى الملكية عن الميعاد المذكور . فإذا لم يقدم التأمينات المذكورة التأمينات

وإذا كان البناء أو الغرس واقعاً فى قسم من العقار  - 1.  ال سلم إلى عدل، وإ من منشآت إلى المدعى إذا هو قدم التأمينات الكافية

 .  ، وتعاد يد المدعى على الباقى من العقار ، فال تطبق هذه األحكام إال على هذا القسم المتنازع فيه

بحصد الزرع وتسليم العقار خالياً ، أمر  إذا كان للمدعى عليه زرع مدرك فى العقار المتنازع فيه ثم حكم برفع يده - 2:  2299 م

، وإن شاء تربص حتى أدرك  ، فللمدعى الخيار إن شاء أعطى مثل البذر أو قيمته وتملكه وإذا كان البذر لم ينبت - 1.  للمدعى
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، ولو كان حائزاً عرضياً  ( المدعى فى دعوى استرداد الحيازة هو الحائز للعقار 2ويخلص من هذه النصوص ما يأتى : ) 

، وكذلك خلفه ولو كان حسن  ز( المدعى عليه فى دعوى استرداد الحيازة هو من انتزع الحيازة من الحائ 1. )  بالنيابة عن غيره

( ما  5. )  ( المدة التى ترفع فى خاللها دعوى استرداد الحيازة هى سنة من وقت فقد الحيازة أو من وقت العلم بفقدها 9. )  النية

كانت قد ، وما إذا  يحكم به القاضى فى دعوى استرداد الحيازة يختلف باختالف ما إذا كانت الحيازة قد دامت سنة قبل انتزاعها

( التكييف القانونى لدعوى استرداد الحيازة هو إنها تتراوح بين أن  9. )  ، وما إذا كان منتزع الحيازة أحق بالتفضيل انتزعت بالقوة

 .  تكون دعوى شخصية من دعاوى المسئولية ودعوى مستقلة من دعاوى الحيازة

 .  فنبحث هذه المسائل متعاقبة

 استرداد الحيازة المدعى فى دعوى  - 319

. ويجب عليه أن يثبت أنه وقت أن انتزعت منه الحيازة كان حائزاً للعقار  : المدعى فى هذه الدعوى هو الحائز للعقار
 (2 )

 

، أى حيازة مستمرة علنية هادئة غير غامضة  حيازة خالية من العيوب
 (1 )

 .  محل الوجه الذى بسطناه فيما تقدم 

، أن يكون الحائز حائزاً  ، وهذا هو الذى يميزها عن سائر دعاوى الحيازة دعوى استرداد الحيازةوليس من الضرورى فى 

،  ، أن يكون مدعياً فى دعوى استرداد الحيازة ، وهو الحائز لحساب غيره . فيجوز للحائز العرضى أصيالً أى حائزاً لحساب نفسه

 ً ، أى حازاً لحق الملكية حيازة عرضية لحساب المالك  ويطالب باسترداد حيازة أو مستأجراً أو حارساً قضائيا
 (9 )

. وتصرح الفقرة  

، كما رأينا  مدنى 597الثانية من المادة 
 (5 )

ويجوز أيضاً أن يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره " ، بهذا الحكم إذ تقول :  

" .  

                                                                                                                                                                    

إدراك ، فللمدعى الخيار إن شاء تربص حتى  وإذا كان البذر نابتاً ولم يدرك - 9.  المحصول وحصده فى مقابل أجرى مثل العقار

، وإن شاء تسلم العقار مع ما عليه من الزرع إذا هو قدم تأمينات كافية لضمان ما  المحصول وحصده فى مقابل أجر مثل العقار

 .  ، على أن يضمن المدعى قيمة البذر وحده إذا لم تثبت ملكية المدعى عليه قد يصيب المدعى عليه من الضرر إذا ثبتت ملكيته

، والبذر إذا لم ينبت أو نبت ولم يدرك أو نبت  ، وبخاصة فيما يتعلق بإنشاء األبنية وغرس األشجار فل بالتفصيالت) والتقنين العراقى يح

 .  ، وهو فى مجموعه ال يخالف أحكام التقنين المصرى ( وأدرك

يحكم قضاة الصلح فى الدعاوى  - 29 . ولكن انظر تقنين أصول المحاكمات المدينة البنانى : م قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

( الدعاوى التصرفية ) دعاوى اليد ( على شرط أن تقام فى خالل  2، وأحكامهم تكون على الدوام قابلة لالستئناف : )  اآلتية

 ال تقبل الدعوى التصرفية نوعان : دعوى إعادة اليد وهى تستلزم وجود شخص - 57 م 957المهلة المنصوص عليها فى المادة 

تقام دعوى إعادة اليد من  - 99 . م ، ودعوى التعرض وهى تستلزم حصول تعرض لحق التصرف لم يلغ حد نزع اليد نزعت يده

. ويحق للمستأجر وللمزارع  ، وعلنياً خاليا ًمن االلتباس قبل كل متصرف كان قبل نزع يده يتصرف تصرفاً مادياً متواصالً سليماً 

. ) وهذه األحكام توافق أحكام التقنين المدنى  لة العام أن يقيم هذه الدعوى على الشروط نفسهاأو صاحب االمتياز فى ملك الدو

.  المصرى (
 

 (2 )
، ومعنى  ، ومعنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار اتصاالً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر حيازة مادية حالية 

. وقد قضت محكمة النقض تطبيقاً لذلك بأنه إذا كان الثابت أن  تصال قائماً فى حال وقوع الغصبكونها حالية أن يكون هذا اال

، ونقذ حكم اإلغالق بإخراج جميع األشياء التى  العقار محل الدعوى ) شادر ( قد صدر حكم بإغالقه لمخالفة ارتكبها مستأجره

مستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى ، فإن حيازة ال كانت به وإغالق بابه وبوضع األختام عليه

 2551يونيه سنة  9. والقول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة ) نقض مدنى  الصادر عليه

.  ( 211رقم  157 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى 
 

 (1 )
 211 ص 5 م 2751مايو سنة  29 - 252 ص 9 م 2752فبراير سنة  11 - 171 ص 1 م 2759مارس سنة  9استئناف مختلط  

.  25 ص 1 م 2759نوفمبر سنة  29 -
 

 (9 )
 ص 21 م 2595أبريل سنة  17 - 117 ص 1 م 2759فبراير سنة  9 - 192 ص 2 م 2775يناير سنة  21استئناف مختلط  

بالنيول  - 152 ص - 159 ص 275فقرة  1أوبرى ورو  -) حارس قضائى (  71 ص 91 م 2559مارس سنة  7 - 111

.  121 ص 191فقرة  9وريبير وبيكار 
 

 (5 )
.  927انظر آنفاً فقرة  
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، كذلك يجوز لمن قامت حيازته على عمل من أعمال  رداد الحيازةوكما يجوز للحائز العرضى أن يكون مدعياً فى دعوى است

، أن يكون مدعياً فى دعوى  ، وهو مثل الحائز العرضى مجرد من عنصر القصد فى الحيازة وليس لديه إال السيطرة المادية التسامح

( من الجهة اإلدارية فى  concession. ويكون مدعياً فى دعوى استرداد الحيازة أيضاً من حصل على ترخيص )  استردادا الحيازة

، ولو أن حيازته للملك العام معرضة للزوال فى أى وقت بمجرد رجوع الجهة اإلدارية فى  االنتفاع بعقار داخل فى األمالك العامة

الترخيص 
 (2 )

،  ا الحيازة. ولكل من الحائز على سبيل التسامح والحائز بموجب ترخيص إدارى أن يسترد الحيازة بدعوى استرداد 

، أو من الجهة اإلدارية التى منحت الترخيص  حتى من المالك الذى أجاز الحيازة على سبيل التسامح
 (1 )

. على أنه ال يجوز استرداد  

، بل بموجب  ، ال باعتبارها تدير الملك العام الحيازة من الجهة اإلدارية إذا كانت هذه الجهة قد انتزعت الحيازة من المرخص له

، كأن تستصدر قراراً باعتبار األعمال التى دعت النتزاع  ( pouvoir general reglementaireتها العامة التنظيمية ) سلط

الحيازة من أعمال المنفعة العامة 
 (9 )

  . 

الحيازة ، أن يكون الحائز قد دامت حيازته سنة كاملة قبل أن يفقد  وليس من الضرورى أخيراً لرفع دعوى استرداد الحيازة

، ولو كانت حيازة لم  . فأية حيازة تكون كافية كما يشترط ذلك فى دعوى منع التعرض ودعوى وقف األعمال الجديدة على ما سنرى

تدم إال يوماً واحداً أو أقل كما سبق القول 
 (5 )

  . 

  

 المدعى عليه فى دعوى استرداد الحيازة : - 321

( أو بالغصب )  violenceة هو الشخص الذى ينتزع الحيازة من الحائز بالقوة ) والمدعى عليه فى دعوى استرداد الحياز 

voie de fait  علناً أو خفية )
 (9 )

 acte( هو عمل عدوانى )  2. فيشترط إذن أن يكون العمل الذى صدر من المدعى عليه : )  

agressif )  ولكن ليس من الضرورى أن يون  فى القانون الجنائى. وقد يكون هذا العمل العدوانى من األعمال التى تعتبر جريمة ،

، ويكون من  . والمهم أن يكون اعتداء إيجابياً يقع على حيازة الحائز كذلكن فيكفى أن يكون عمالً غير مشروع من الناحية المدنية

                                                 
 (2 )

يونيه  11انظر فى استرداد الحيازة ن الغير ولو كانت حيازة على سبيل التسامح أو كانت مرخصاً فيها من جهة إدارية : نقض مدنى  

 257 ص 11رقم  25المحاماة  2597سبتمبر سنة  22شبين الكوم الجزئية  - 192 ص 291رقم  2مجموعة عمر  2599سنة 

.  159 ص 292رقم  27محاماة ال 2591يونيه سنة  27استئناف مختلط  -
 

 (1 )
.  519 - 2 - 2595داللوز  2595يونيه سنة  5نقض فرنسى  - 121 ص - 121 ص 191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (9 )
 19 - 71 - 2 - 19سيريه  2715نقض فرنسى أول يوليه سنة  - 121 ص - 121 ص 191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

.  992 - 2 - 52داللوز  2752أغسطس سنة 
 

 (5 )
وقد قضت محكمة النقض بأن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانوناً على رد االعتداء غير المشروع دون نظر  - 921انظر آنفاً فقرة  

، ويصح رفعها  ، فال يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد وال وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض إلى صفة واضع اليد

، ويكفى لقبولها أن يكون فرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصلة اتصاالً فعلياً قائماً فى حالة  ممن ينوب عن غيره فى الحيازة

مارس  29وانظر مصر الكلية  -(  11 ص 21رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515يناير سنة  5وقوع الغصب ) نقض مدنى 

فقرة  1أوبرى ورو  - 159 - 2 - 2591جازيت دى باليه  2591نقض فرنسى سنة  - 221 ص 71المحاماة رقم  2511سنة 

.  122 ص 191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 152 ص 275
 

 (9 )
،  ، دون حاجة إلى أن يكون الحائز محل اعتداء وقد قضى بأن الغصب فى دعوى استرداد الحيازة يكفى فيه توجيهه إلى العقار ذاته 

. وقضى بأنه يجوز  ( 225 ص 19رقم  5المحاماة  2517يناير سنة  11خلسة يقوم مقام الغصب ) أسيوط الكلية  فاالستيالء

يناير سنة  29أيضاً أن يكون االغتصاب مبنياً على أفعال الغش والتدليس وبغير رضاء من اغتصب منه العقار ) نقض مدنى 

ً  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2557 . وإذا أدخل إنسان آخر فى عقار تحت  ( 7رقم  971 جزء أول ص عاما

، وكذلك إذا  ، فال يعتبر بدء وقوع االغتصاب إال من يوم وضوح هذه النية ، وكان هذا األخير يبطن نية اغتصابه حيازته تسامحاً 

 2517ديسمبر سنة  21نى سويف الكلية كان االغتصاب خفية فال تبدأ السنة المحددة لرفع الدعوى إال من يوم ظهورها للعيان ) ب

، بموجب حكم  . وقضى بأن تعتبر دعوى استرداد الحيازة مقبولة إذا كانت ناشئة عن نزع اليد ( 117 ص 211رقم  5المحاماة 

قضائى ، حتى لو كان الحكم صادراً لمجرد تنفيذ حكم بتعيين حارس  ، متى كان هذا الحكم غير ملزم قانوناً لحائز العقار قضائى

.  ( 155 ص 191رقم  25المحاماة  2591ديسمبر سنة  7على العين ) استئناف مختلط 
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، يكون فى موقف من يأخذ  هذا العمل، فى إتيانه ل . فالمدعى عليه شأنه أن يعكر السالم ويخل باألمن العام ويبرر حق الدفاع الشرع

حقه بيده دون أن يلجأ إلى القضاء 
 (2 )

، فهى جزاء حق على هذا العمل  . وهذا هو المحور الذى تدور عليه دعوى استرداد الحيازة 

، أو خلسة دون  راً ، بل يكفى أن يستولى المعتدى على العقار غصباً وقه العدوانى منطوياً على القوة والعنف وإن كان هذا هو الغالب

، بحيث يقوم عقبة أمام الحائز فى حيازته ال يستطيع تخطيها إلى إذا التجأ إلى العنف  علم الحائز
 (1 )

( ويجب أن يكون هذا  1. )  

 ، أما إذا وقع فى عقار المعتدى فإن ذلك ال يكفى لرفع دعوى العمل العدوانى قد وقع فى العقار ذاته الذى هو فى حيازة الحائز

، وإن كان يكفى لرفع عوى منع التعرض أو دعوى وقف األعمال الجديدة  استرداد الحيازة
 (9 )

( ويجب أخيراً أن يكون هذا  9. )  

، بحيث ال يصبح فى مكنة الحائز أن يستعيد هذه الحيازة دون أن يقف من هذا  العمل العدوانى قد انتهى إلى انتزاع الحيازة من الحائز

العمل أمامه عقبة تحول دون ذلك 
 (5 )

  . 

، بل يكون على حق  ، فقد يكون متقداً بحسن نية وليس يلزم أن يكون المدعى عليه الذى ارتكب هذا العمل العدوانى سيئ النية

. ولكنه مع ذلك يكون قد أخطا فى تعمده أن يأخذ حقه بيده بدالً من أن  ع حيازته هو عقار مملوك له، بأن العقار الذى انتز فى اعتقاده

 spoliatus، ومن ثم يكون انتزاعه الحيازة عمالً عدوانياً يوجب قبل كل أمر آخر أن ترد الحيازة إلى الحائز )  يلجأ إلى القضاء

ante amnia resitiuendus ) أو  من الخصمين له الحق فى ملكية العقار -،  بالوسائل التى قررها القانون ، . ثم ينظر بعد ذلك ،

له الحق فى حيازته 
 (9 )

  . 

وال يجوز للمدعى رفع دعوى استرداد الحيازة إذا كان مرتبطاً مع المدعى عليه بعقد وكان انتزاع الحيازة يدخل فى نطاق هذا 

، إللزام المدعى عليه بمراعاة  ، ال إلى دعوى استرداد الحيازة عى إلى دعوى العقد، فالواجب فى هذه الحالة أن يلجأ المد العقد

شروط العقد 
 (1 )

  . 

،  ، سواء كان الغير خلفاً عاماً كالوارث أن خلفاً خاصاً كالمشترى وإذا انتقلت حيازة العقار المغتصب من المغتصب إلى الغير

ون هو المدعى عليه فى دعوى استرداد الحيازة فن خلف المغتصب الذى انتقلت إليه الحيازة يك
 (1 )

. ويستطيع المدعى أن يسترد منه  

صراحة  19. وتنص المادة  ، حتى لو كان الخلف حسن النية ال يعلم أن سلفه قد اغتصب حيازة العقار حيازة العقار بهذه الدعوى

                                                 
 (2 )

.  2511مازو فقرة  - 121 ص 197فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  
 

 (1 )
نة أكتوبر س 11 - 212رقم  157 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض  2599يونيه سنة  11نقض مدنى  

أكتوبر  19 - 215رقم  157 ص 2نفس المجموعة  2555مايو سنة  5 - 211رقم  155 نفس المجموعة جزء أول ص 2591

. بالنيول  11 ص 21رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515يناير سنة  5 - 211رقم  157 ص 2نفس المجموعة  2599سنة 

.  197فقرة  9وريبير وبيكار 
 

 (9 )
نقض فرنسى  - 219رقم  157 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2597نة فبراير س 9نقض مدنى  

.  127 ص 197فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 515 - 2 - 2559جازيت دى باليه  2559يناير سنة  29
 

 (5 )
عنف وقوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية وقد قضت محكمة النقض بأن دعوى استرداد الحيازة نستلزم بطبيعتها وقع أعمال  

. وهى بهذه المثابة ال يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمهما المدعى عليه ويرى المدعى أن له حق  أيضاً 

 11ى ، إذا كانت المسقى أو المصرف اللذان هما محل االرتفاق مقطوعاً بأنهما فى يد المدعى عليه ) نقض مدن ارتفاق عليهما

 .  ( 2211 ص 979رقم  2مجموعة عمر  2591أكتوبر سنة 

 1أوبرى ورو  - 519 - 2 - 2595داللوز  2595يونيه سنة  5 - 179 - 2 - 55داللوز  2757يونيه سنة  29وانظر نقض فرنسى 

.  ( 127 ص 197فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 159 ص - 151 ص 275قرة 
 

 (9 )
وإذا لم يلجأ من " مدنى عراقى على ما يأتى :  9 2299وتنص المادة  - 159 ص - 155 ص 275فقرة  1قرب أوبرى ورو  

، حكم بإعادة  ، وطالب الطرف اآلخر بإعادة يده السابقة انتزعت منه الحيازة إلى الطرق القانونية بل استرد حيازته إكراهاً وتغلباً 

.  ( 2هامش  521 ) انظر آنفاً ص" يلجأ إلى الطرق القانونية السترداد حيازته يده وللحائز األول بعد ذلك أن 
 

 (1 )
 - 2515داللوز األسبوعى  2515أكتوبر سنة  12 - 2511مارس سنة  21جازيت دى باليه  2511نقض فرنسى أول فبراير سنة  

 2أنسيكلوبيدى داللوز  - 125 ص 195فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 25 - 2 - 2599سيريه  2555يناير سنة  27 - 575

.  999وانظر فيما يتعلق بدعوى منع التعرض ما يلى فقرة  - 211فقرة  - 219فقرة  action posscssoireلفظ 
 

 (1 )
 ص 91 م 2559أبريل سنة  11 - 12 ص 99 م 2551ديسمبر سنة  15 - 199 ص 95 م 2551مايو سنة  12استئناف مختلط  

299  .
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، إذ تقول كما رأينا  على هذا الحكم
 (2 )

لميعاد القانونى دعوى استردادا الحيازة على من انتقلت إليه حيازة للحائز أن يرفع فى ا" :  

أما فى فرنسا فدعوى استرداد الحيازة دعوى شخصية محضة ال ترفع إال  . "، ولو كان هذا األخير حسن النية  الشئ المغتصب منه

، وال ترفع على الغير الذى انتقلت إليه الحيازة المغتصبة إال إذا كان شريكاً للمغتصب أو كان سيئ النية  على مغتصب الحيازة نفسه

يعلم أن الحيازة التى انتقلت إليه حيازة مغتصبة 
 (1 )

، ومن ذلك نرى أن دعوى استرداد الحيازة فى مصر تنطوى على شئ من  

، ال  ، فيجوز عن طريقها للحائز أن يسترد حيازته ذاته تعتبر كذلك حماية للحيازة، فهى إلى أنها جزاء على االغتصاب فى  العينية

 .  ، بل أيضاً من الغير الذى نقل إليه المغتصب الحيازة ولو كان هذا الغير حسن النية من المغتصب فحسب

 المدة التى ترفع فى خاللها دعوى استرداد الحيازة - 321

ما رأينا ، ك مدنى 2/  597: تنص المادة  
 (9 )

، أن يطلب خالل السنة التالية لفقدها  ، إذا فقد الحيازة لحائز العقار" ، على أن  

فيجب إذن أن ترفع دعوى استرداد الحيازة فى  . "، بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك  . فإذا كان فقد الحيازة خفية ردها إليه

، إذ يكون الحائز عالماً  من الحائز إذا كان هذا االنتزاع بالقوة أو بالغصب عالنيةخالل سنة واحدة تسرى من وقت انتزاع الحيازة 

، فإن السنة التى  . أما إذا كان انتزاع الحيازة وقع خلسة دون أن يعلم به الحائز وقت وقوعه فى هذه الحالة بوقت انتزاع الحيازة منه

، أى من وقت أن يعلم الحائز بانتزاع الحيازة منه  قت أن ينكشف ذلكيجب أن ترفع فى خاللها دعوى استرداد الحيازة تسرى من و
 (

5 )
  . 

، فإذا لم ترفع دعوى  ( delai de prescription( ال مدة تقادم )  dellaide decheanceومدة السنة هذه مدة سقوط ) 

. ولما كانت  د انقضاء هذه المدة ال يجوز قبولها، والدعوى التى ترفع بع استرداد الحيازة فى خاللها لم يجز رفعها بعد انقضاء السنة

. ويترتب  ، فإنه يترتب على ذلك أنها تسرى على غير كاملى األهلية من قاصر ومحجور عليه وعلى الغائبين مدة السنة مدة سقوط

النقض الفرنسية قضت فى ، وإن كانت محكمة  . وهذا هو الرأى المعمول به فى فرنسا ، وال تنقطع على ذلك أيضاً أنها ال توقف

، فيرد عليها الوقف واالنقطاع  بعض أحكامها بأن مدة السنة التى يجب أن ترفع فى خاللها دعاوى الحيازة هى مدة تقادم ال مدة سقوط
 (9 )

  . 

 ما يحكم به دعوى استرداد الحيازة  - 322

،  إذا توفرت شروطها على النحو الذى بسطناه،  أحوال أربع : أما الذى يحكم به القاضى فى دعوى استرداد الحيازة –

، تمييزها بعضها عن بعض : ) الحالة األولى ( إذا كان المدعى  . وهناك أحوال أربع يجبن فى هذا الصدد فيختلف باختالف األحوال

عى لم تدم سنة كاملة ولكن . ) الحالة الثانية ( إذا كانت حيازة المد الذى انتزعت منه الحيازة قد دامت حيازته مدة ال تقل عن سنة

. ) الحالة الثالثة ( إذا كانت حيازة المدعى لم تدم سنة كاملة ولم يفقد المدعى الحيازة بالقوة  ( voilenceالمدعى فقد الحيازة بالقوة ) 

                                                 
 (2 )

.  927انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
.  195فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 155 ص 275فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  927انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
 279 - 2 - 51سيريه  2752أكتوبر سنة  17والمدعى هو الذى يقع عليه عبء إثبات أنه رفع دعواه فى مدة السنة ) نقض فرنسى  

، بقى منتزع الحيازة مستبقياً  . فإذا لم يرفع المدعى دعوى استرداد الحيازة فى مدة السنة ( 255 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  -

. وتقول المذكرة اإليضاحية  ، فأصبح هو نفسه حائزاً تحمى حيازته بجميع دعاوى الحيازة ألنها استمرت سنة كاملة إياها

. ويشترط  ، ويستطيع الحائز أن يسترد بها حيازته ممن اغتصبها اد الحيازةعدوى استرد" للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : 

، أو من خلقه  . وترفع ضد من انتزع الحيازة ، أو لكشف انتزاعها خلسة أن ترفع الدعوى فى السنة التالية النتزاع الحيازة كرهاً 

أن يكون هو نفسه قد استمرت حيازته سنة كاملة . على أن لحائز الذى يرفع دعوى استرداد الحيازة يجب  ولو كان حسن النية

، كان من انتزع الحيازة هو  ، فإن كان لم يستردها فى خالل السنة ، فإن لم تكن قد استمرت هذه المدة وانتزعت منه على األقل

.  ( 515 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  . "الحائز وهو الذى تحمى حيازته ألنها بقيت سنة 
 

 (9 )
نوفمبر سنة  19 521 - 2 - 2591سيريه  2591أبريل سنة  9 - 515 - 2 - 79سيريه  2779فبراير سنة  19نقض فرنسى  

 action possesoireلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  121وانظر مارتى ورينو فقرة  - 217 - 2 - 2595جازيت دى باليه  2597

.  91فقرة 
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كانت حيازة المدعى لم تدم . ) الحالة الرابعة ( إذا  ) بل فقدها غصباً أو خلسة ( ولكن المدعى عليه ال يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل

 .  سنة كاملة ولم يفقد المدعى الحيازة بالقوة ولكن المدعى عليه يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل

 حيازة المدعى دامت مدة ال تقل عن سنة –الحالة األولى  - 323

. وإنما  مدة ال تقل عن سنة، ألن حيازته دامت  : ويالحظ فى هذه الحالة أن المدعى كان يستطيع رفع دعوى منع التعرض 

، بل انتهى إلى انتزاعها منه عنفاً أو  لجأ إلى دعوى استرداد الحيازة ألن االعتداء على حيازته لم يقتصر على مجرد التعرض لها

 ً  .  ، فليس له بد من رفع دعوى استرداد الحيازة غصباً أو اختالسا

. فإن كان قد أقام  عقار إلى أصله إن كان المدعى عليه قد أحدث فيه تغييراً ، وبإعادة ال فإذا ما رفعها قضى له برد حيازته إليه

، أو هدم بناء كان موجوداً قضى بإعادته  فيه بناء جديداً اقضى بهدمه
 (2 )

. ويستطيع القاضى أن يحكم على المدعى عليه بغرامة  

ض على المدعى عليه عما سببه من أضرار للمدعى بسبب . كذلك يحكم القاضى بتعوي ، ليحمله على تنفيذ ما قضى عليه به تهديدية

، وذلك طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية  التعدى على حيازته
 (1 )

  . 

، يرد الحيازة إليه وكأنها لم تنقطع مدة انتزاعها  ، فى الحالة التى نحن بصددها والحكم الذى يصدر برد الحيازة إلى المدعى

، فعندما ترد إليه الحيازة تعتبر هذه الحيازة دائمة لم  قد دامت حيازته قبل انتزاعها مدة ال تقل عن سنة. والمفروض أن المدعى  منه

، ألنها دامت سنة بل أكثر كما  . وعلى ذلك يستطيع دفع االعتداء عنها بجميع دعاوى الحيازة ، فتكون قد دامت أكثر من سنة تنقطع

 .  ى استرداد الحيازة من جديد فيما إذا انتزعت منه الحيازة مرة أخرى. ومن ثم يستطيع أن يرفع د عو سبق القول

 الحالة الثانية - 324

: حيازة المدعى لم تدم سنة كاملة ولكن الحيازة انتزعت بالقوة : فى هذه الحالة ال يكون للمدعى عدوى منع التعرض لو وقع  

ة لم تدم سنة كاملة وشرط دعوى منع التعرض أن تدوم الحيازة المدة كما ، ألن الحياز اعتداء على حيازته دون أن تنتزع منه الحيازة

 .  سنرى

، لذلك يكون له رفع دعوى استرداد  ( viobnceولكن المفروض فى هذه الحالة أن الحيازة قد انتزعت من المدعى بالقوة ) 

. وتكون دعوى  ة أن تكون الحيازة قد دامت هذه المدة، ألنه ال يشترط فى هذه الحال الحيازة بالرغم من أن حيازته لم تدم سنة كاملة

. وتنص الفقرة  ، أى دعوى مسئولية تقصيرية أكثر منها دعوى لحماية الحيازة استرداد الحيازة هنا جزاء على انتزاع الحيازة بالقوة

، كما رأينا  مدنى 595الثانية من المادة 
 (9 )

، فللحائز فى جميع  ن فقد الحيازة بالقوةأما إذا كا" ، فى هذا الصدد على ما يأتى :  

  . "األحوال أن يسترد خالل لسنة المالية حيازته من المعتدى 

، شأن المدعى فى هذه الحالة  ، وبالغرامة التهديدية ، وبإعادة العقار إلى أصلة وعلى ذلك يقضى للمدعى برد حيازته إليه

، ويالحظ هنا بوجه خاص  عما أصابه من ضرر بسبب انتزاع حيازته منه. ويقضى له كذلك بالتعويض  شأنه فى الحالة األولى

 .  استعمال المدعى عليه للقوة فى انتزاع الحيازة

 ً ، دون أن يحسم النزاع فيمن  والحكم الذى يصدر برد الحيازة فى هذه الحالة يقتصر على رد الحيازة المادية إلى المدعى موقتا

، أن يعود فيرفع هو دعوى استرداد الحيازة على  ، بعد أن يرد الحيازة للمدعى للمدعى عليه . فيجوز له حق الحيازة القانونية

. فإذا نحج فى دعواه واسترد  ، إذا استطاع رفعها فى الميعاد القانونى وأثبت أن المدعى كان قد سبق له أن انتزع منه الحيازة المدعى

أو دعوى وقف األعمال الجديدة إذا توافرت شروط أى دعوى منها ، كان له أيضاً أن يرفع دعوى منع التعرض  الحيازة
 (5 )

  . 

                                                 
 (2 )

، فال يجوز القضاء  فى العقار ravaus publics، وقامت هذه الجهة بأشغال عامة  جهة اإلدارة وذلك ما لم يكن المدعى عليه هو 

، ألن هذا ينطوى على تعطيل لتنفيذ قرار إدارى وال والية للقضاء فى  بهدم هذه األشغال أو بإعادة األرض إلى حالتها األصلية

.  ( 999علق بدعوى منع التعرض ما يلى فقرة وانظر فيما يت - 129فقرة  9ذلك ) بالنيول وريبير وبيكار 
 

 (1 )
.  129فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 159 ص 275فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  927انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
.  129فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 159 ص 275فقرة  1أوبرى ورو  
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حيازة المدعى لم تدم سنة كاملة ولم تنتزع بالقوة ولكن المدعى عليه ال يستند إلى حيازة أحق  -الحالة الثالثة  - 325

 بالتفضيل 

، حتى يحل له رفع دعوى استرداد الحيازة كما  بالقوة: فى هذه الحالة الثالثة لم تدم حيازة المدعى سنة كاملة ولم تنتزع منه 

، ألن المدعى عليه الذى انتزع  . ولكن القانون يعطيه مع ذلك حق رفع دعوى استرداد الحيازة كان يفعل فى الحالتين األولى والثانية

 .  منه الحيازة ال يستند هو نفسه إلى حيازة أحق بالتفضيل

، وهى قواعد تشبه القواعد التى  مدنى إلى وضع قواعد للمفاضلة بين حيازة وأخرى 595 وهنا تعمد الفقرة األولى للمادة

، إذ هى مثلها تميز بين صور ثالث : صورة ما إذا وجد سند قانونى عند كل من  وضعها القضاء الفرنسى إلثبات حق الملكية

ما إذا وجد سند قانونى عند أحد الخصمين دون  ، وصورة ، وصورة ما إذا لم يوجد سند قانونى عند أى من الخصمين الخصمين

. وقد سبق بسط هذه القواعد فيما يتعلق بإثبات حق الملكية  اآلخر
 (2 )

، واآلن نعرض لنظائرها فيما يتعلق بالمفاضلة بين حيازة  

، كما رأينا  مدنى 595. فقد نصت الفقرة األولى من المادة  وأخرى
 (1 )

فقد الحيازة قد انقضت على إذا لم يكن من " ، على أنه  

. والحيازة األحق بالتفضيل  ، فال يجوز أن يسترد الحيازة إال من شخص ال يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل حيازته سنة وقت فقدها

، كانت الحيازة األحق هى األسبق فى  ، أو تعادلت سنداتهم . فإذا لم يكن لدى أى من الحائرين سند هى التى تقوم على سند قانونى

( إذا  2، وجب التمييز بين الصورة اآلتية : )  ويستخلص من النص سالف الذكر أنه إذا أريدت المفاضلة بين حيازتين . "التاريخ 

سك بسند ، كأن يتمسك المدعى بسند بيع صادر له من شخص فى حين أن المدعى عليه يتم قامت كل من الحيازتين على سند قانونى

 1. )  ، فضلت الحيازة األسبق فى التاريخ سواء كان سندها سابقاً على سند الحيازة األخرى أوالً حقاً له بيع صادر له من شخص آخر

ً  ( إذا لم تقم أى من الحيازتين على سند قانونى ( إذا قامت إحدى  9. )  ، فإن الحيازة األسبق فى التاريخ هى التى تفضل هنا أيضا

، فضلت الحيازة التى تقوم على سند قانونى سواء كانت سابقة  تين على سند قانونى ولم تقم الحيازة األخرى على سند مقابلالحياز

 .  على الحيازة األخرى أو ال حقه لها

نه كان . فإذا كان المدعى عليه فى دعوى استرداد الحيازة لم يثبت أ ونطبق هذه القواعد فى الحالة الثالثة التى نحن بصددها

، فلم يثبت أن حيازته تقوم سند قانونى فى حين أن حيازة المدعى ال تقوم على  يجوز العقار حيازة أحق بالتفضيل من حيازة المدعى

، أو لم يثبت أن حيازته أسبق فى التاريخ فى حين أن كالً من الحيازتين يقوم على سند قانونى أوالً يقوم أى منهما على هذا  سند مقابل

، كما هو  ، وبالتعويض ، وبالغرامة التهديدية ، وبإعادة العقار إلى أصلة ، وقضى برد الحيازة إليه ، كسب المدعى الدعوى السند

. وإذا ردت الحيازة إلى المدعى بقيت مستقرة عنده ألن المدعى عليه لم يثبت أنه كان يجوز العقار  األمر فى الحالتين األولى والثانية

، لم يكن أمامه السترداده إال أن يرفع دعوى الملكية على  . وإذا أراد المدعى عليه أن يسترد العقار من المدعى لحيازة أحق بالتفضي

، ويحمل عبء إثبات حق  . فيصبح المدعى عليه فى دعوى استرداد الحيازة مدعياً فى دعوى الملكية المدعى ألن هذا هو الحائر

 .  ملكيته للعقار

حيازة المدعى لم تدم سنة كاملة ولم تنزع بالقوة ولكن المدعى عليه يستند إلى حيازة أحق  – الحالة الرابعة - 326

 بالتفضيل 

، فليس له أن يسترد حيازته ألحد هذين  : فى هذه الحالة الرابعة لم تدم حيازة المدعى سنة كاملة ولم تنتزع منه بالقوة

. وهذه الحالة  ، وال يستطيع المدعى أن يسترد منه الحيازة ، فيضل عليه التفضيل. ثم إن المدعى عليه يستند إلى حيازة أحق ب السببين

، بالرغم من أن الحيازة قد انتزعت منه  الرابعة هى الحالة الوحيدة بين الحاالت األربع التى فيها ال يستطيع المدعى أن يسترد الحيازة

ما دامت حيازة المدعى عليه أحق بالتفضيل ، و لم تنتزع منه بالقوة $ 515$ ، ما دامت  غصباً أو خلسة
 (9 )

  . 

، إذا قام كل من الحيازتين على سند قانونى أو لم  . وعليه أن يثبت ويحمل المدعى عليه عبء إثبات أن حيازته أحق بالتفضيل

، إذا هو أثبت أنها  بالتفضيل . وكذلك تكون حيازته أحق ، أن حيازته أسبق فى التاريخ من حيازة المدعى يقم أى منهما على هذا السند

 .  ، ولم يثبت المدعى أن حيازته تقوم هى أيضاً على سند قانونى تقوم على سند قانونى

                                                 
 (2 )

.  979فقرة  - 911فقرة  7انظر الوسيط  
 

 (1 )
.  927انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
،  ، بل إنه يقضى برد الحيازة إلى المدعى متى أثبت أن حيازته انتزعت منه ولو بغير القوة وال يعرف القانون الفرنسى هذه الحالة 

.  ، دون أن يفاضل بين حيازة المدعى وحيازة المدعى عليه كما يفاضل التقنين المصرى فيما رأيناه ولو خلسة
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، وبقى المدعى  ، لم يقض برد الحيازة إلى المدعى فإذا أثبت المدعى عليه أن حيازته أحق بالتفضيل على الوجه سالف الذكر

، فليس أمامه إال  . وإذا أراد المعى أن يسترد العقار ا ألنها حيازة أحق بالتفضيل كما سبق القولعليه مستقراً فى الحيازة التى انتزعه

. وفى دعوى الملكية يبقى المدعى عليه وقد استقر فى حيازته هو  أن يرفع دعوى الملكية بعد أن أخفق فى دعوى استرداد الحيازة

. فإذا استطاع أن يثبت ملكيته استرد العقار  قع عبء إثبات الملكية على المدعى، وي المدعى عليه كما كان فى دعوى استرداد الحيازة

، وإذا لم يستطيع إثبات ملكيته بقى العقار فى يد المدعى عليه بعد أن أثبت أن  بالرغم من أن حيازة المدعى عليه أحق بالتفضيل

 .  حيازته أحق بالتفضيل

 ازةالتكييف القانونى لدعوى استرداد الحي - 327

، هى دعوى تتراوح بين أن تكون دعوى وضعت  ، على النحو الذى قدمناه : ودعوى استرداد الحيازة فى القانون المصرى 

، وبين أن تكون دعوى وضعت لحماية الحيازة فهى  جزاء لعمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة فهى دعوى من دعاوى المسئولية

، فدعوى استرداد الحيازة فى هذا القانون أقرب إلى أن تكون دعوى  لقانونى الفرنسى. وهذا بخالف ا دعوى من دعاوى الحيازة

، من أن تكون دعوى عينية من دعاوى  شخصية من دعاوى المسئولية وضعت جزاء على عمل غير مشروع هو انتزاع الحيازة

الحيازة وضعت لحماية الحيازة فى ذاتها 
 (2 )

  . 

( فهى  2، فإن هذا يظهر فى نواح متعددة : )  ى القانون المصرى تشارك دعاوى المسئوليةأما أن دعوى استرداد الحيازة ف

، فيكفى أن يكون للشخص مجرد سيطرة مادية  ترد الحيازة حتى للحائز العرضى الذى ال يحوز لحساب نفسه بل يحوز لحساب غيره

جزاؤه رد هذه السيطرة لمن كانت له من قبل عن طريق ، فإذا انتزعت منه هذه السيطرة كان هذا عمالً غير مشروع  على الشئ

( وكذلك الحال فيما لو قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص إدارى يجوز  1. )  دعوى استردادا الحيازة

ذلك إذا انتزعت هذه . ومع  ، فإننا ال نكون بصدد حيازة بالمعنى الصحيح بل بصدد مجرد سيطرة مادية الرجوع فيه فى أى وقت

، عن طريق دعوى  ، وجاز أن ترد هذه السيطرة إلى من كانت له من قبل ، كان هذا أيضاً عمالً غير مشروع السيطرة من صاحبها

ة ، ولكنها لم تستقر استقراراً كافياً بأن لم تدم مدة سن ( وإذا اكتمل للحيازة عنصراها فأصبحت حيازة قانونية 9. )  استرداد الحيازة

، وتكون دعوى استرداد الحيازة هنا أيضاً جزاء على القوة التى استعملت  ، فإن انتزاعها بالقوة يعتبر كذلك عمالً غير مشروع كاملة

. ورد الحيازة إلى صاحبها فى هذا لفرض أقرب إلى أن يكون جزاء على عمل غير مشروع هو القوة التى  فى نزع الحيازة

 .  لحيازة لم تستقر ولم تدم مدة كافية ، من أن يكون حماية استعملت

(  2، فإن هذا أيضاً يظهر فى نواح متعدد : )  وأما أن دعوى استرداد الحيازة فى القانون المصرى تشارك دعاوى الحيازة

. فالدعوى هنا  ة، أى كانت حيازة مستقرة دامت مدة كافي فإن الحيازة إذا انتزعت بغير القوة ال ترد إال إذا كانت قد دامت سنة كاملة

( وال ترد الحيازة  1. )  ، من أن تكون جزاء على المسئولية أقرب إلى أن تكون دعوى من دعاوى الحيازة تحمى الحيازة المستقرة

. فهذا  ، من الشخص الذى انتزعها وكانت له حيازة أحق بالتفضيل من حيازة المدعى ، ولو لم تدم سنة كاملة إذا انتزعت بغير القوة

. فالدعوى على هذا النحو أقرب إلى أن تكون دعوى من  ، ونحمى الحيازة األحق بالتفضيل اه أننا نفاضل بين حيازة وحيازةمعن

( ويجوز رفع الدعوى على من انتقلت إليه  9. )  ، من أن تكون جزاء على المسئولية دعاوى الحيازة تحمى الحيازة األحق بالتفضيل

. وقد قدمنا فى هذا الصدد أن دعوى  مدنى ( 519 ، ولو كان األول حسن النية ) م صب الحيازةحيازة العقار المغتصب من مغت

،  ، فهى إلى أنها جزاء على االغتصاب فى ذاته تعتبر كذلك حماية للحيازة استرداد الحيازة فى مصر تنطوى على شئ من العينية

هذا الغير حسن النية فيجوز عن طريقها للحائز أن يسترد حيازته من الغير ولو كان 
 (1 )

  . 

 دعوى منع التعرض - 2

 (La complainte ) 

                                                 
( 2 )

بالنيول  - 159 ص - 195 ص 275فقرة  1انظر فى التكييف القانونى لدعوى استرداد الحيازة فى القانون الفرنسى : أوبرى ورو  

فقرة  - 2511مازو وفقرة  - 2999فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  - 129 - 125 ص 191فقرة  9وريبير وبيكار 

.  295فقرة  - 219فقرة  action posessoireسيكلوبيدى داللوز لفظ أن - 121مارى ورينو فقرة  - 2511
 

 (1 )
.  527 انظر آنفاً ص 

 



 

 

 

 

2441 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 نص قانونى : - 328

 مدنى على ما يأتى : 512تنص المادة  

، جاز أن يدفع خالل السنة التالية دعوى بمنع  ، ثم وقع له تعرض فى حيازته من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة"  

هذا التعرض 
 (2 )

 " .  

وال مقابل لنص فى التقنين المدنى السابق 
 (1 )

  . 

وفى  - 519 وفى التقنين المدنى الليبى م –ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى ال مقابل 

وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل  - 2295 التقنين المدنى العراقى م
 (9 )

  . 

، إذ هى تحمى الحيازة فى ذاتها وهى الحيازة  ، وهى دعوى الحيازة الرئيسية ا النص يعرض لدعوى منع التعرضوهذ

، فقد رأينا أن هذه الدعوى األخيرة تحمى الحيازة العرضية  . ولذلك تتميز عن دعوى استرداد الحيازة األصلية دون الحيازة العرضية

.  اوح بين أن تكون دعوى شخصية من دعاوى المسئولية ودعوى مستقلة من دعاوى الحيازة، وأنها تتر كما تحمى الحيازة األصلية

، ولذلك  أما دعوى منع التعرض التى نحن بصددها فال تحمى إال الحيازة األصلية وبشرط أن تستقر مدة سنة كاملة على األقل

 .  ، بل هى دعوى الحيازة المثلى تتمحض دعوى حيازة

 1. )  ( المدعى فى دعوى منع التعرض 2، المسائل اآلتية : )  ما بحثنا فى شأن دعوى استرداد الحيازة، ك ونبحث فى شأنها

 .  ( ما يحكم به القاضى فى هذه الدعوى 5. )  ( المدة التى ترفع الدعوى فى خاللها 9. )  ( المدعى عليه هذه الدعوى

 المدعى فى دعوى منع التعرض  - 329

، كما رأينا أنه يجب عليه أن يثبت فى دعوى  . ويجب عليه أن يثبت هنا التعرض هو الحائز للعقار : المدعى فى دعوى منع

استرداد الحيازة 
 (5 )

، أنه وقت أن وقع التعرض له كان حائزاً للعقار  
 (9 )

، أى حيازة مستمرة علنية هادئة  حيازة خالية من العيوب 
 (

1 )
غير غامضة  

 (2 )
  . 

                                                 
 (2 )

.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2521: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، ثم مجلس  2999. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  المشروع النهائىفى  2991ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

.  ( 511 ص - 511 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  512الشيوخ تحت رقم 
 

 (1 )
ويحكم ) القاضى الجزئى ( أيضاً فى " ، ونصها :  فقرة رابعة من تقنين المرافعات السابق 15فقرة ثانية /  11 ولكن انظر م 

. ) ثالثاً ( الدعاوى المتعلقة بالمنازعة فى وضع اليد على العقار المبينة على فعل  . . ى اآلتى بيانها ويكون حكمه انتهائياً :الدعاو

 . "صادر من المدعى عليه لم تمض عليه سنة قبل رفع الدعوى 
 

 (9 )
 : التقنينات المدنية العربية األخرى 

 .  انظر تقنين المرافعات السورى (ال مقابل ) ولكن  التقنين المدنى السورى

 .  ) مطابق ( 519 م التقنين المدنى الليبى

 .  ) مطابق ( 2295 م التقنين المدنى العراقى

 ) سبق ذكرها آنفاً ص 55 - 57 وم 29 ولكن انظر تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى م –ال مقابل  قانون الملكية العقارية اللبنانى

: إن دعوى التعرض تستلزم إقامتها وجود واضع يد كان منذ سنة على األقل متصرفاً بنفسه أو بواسطة  92 وم ( 2 هامش 521

.  . ) وهذا الحكم يوافق حكم التقنين المصرى ( سلفائه تصرف جامعاً لألوصاف المبينة فى المادة السابقة
 

 (5 )
.  925انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
، فللحائز على الشيوع أن يرتفع دعاوى وضع اليد على شركائه الذين ينكرون عليه حقه فى االنتفاع  يوعوإذا كانت الحيازة على الش 

مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2591مارس سنة  22بمظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء فى الشيوع ) نقض مدنى 

ديسمبر سنة  21 - 219رقم  157 جموعة جزء أول صنفس الم 2555مايو سنة  5 - 295رقم  151 عاماً جزء أول ص 19

(  291رقم  151 نفس المجموعة جزء أول ص 2599نوفمبر سنة  15 - 291رقم  151 نفس المجموعة جزء أول ص 2595

.  195 ص 95 م 2551يونيه سنة  25وانظر استئناف مختلط  -
 

 (1 )
، فحيازته إياها من وقت تقديم الشكوى اإلدارية ضده  برد حيازته وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا غصب شخص أطياناً وحكم عليه 

. فال يصح التمسك بها فى دعوى منع التعرض قبل صاحب اليد الذى  إلى وقت تنفيذ الحكم الذى صدر عليه ال تعتبر حيازة هادئة
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، خالفاً لما قررناه فى دعوى استرداد الحيازة  أن يثبتويجب عليه أيضاً 
 (1 )

، أى  أن حيازته حيازة أصلية ال حيازة عرضية 

، أن يدفعه بدعوى منع التعرض من لم يكن  ، إذا وقع تعرض على حق الملكية . فال يجوز أنه يحوز لحساب نفسه ال لحساب غيره

، صاحب حق االنتفاع أو  ، فى هذه الحالة يجوز أن يرفع دعوى منع التعرض . وعلى ذلك ال حائزاً لحق الملكية لحساب نفسه

، ألنهم إنما  . فهؤالء جميعاً حائزون عرضيون بالنسبة إلى حق الملكية صاحب حق االرتفاق أو المرتهن رهن حيازة أو المستأجر

يحوزون هذا الحق لحساب غيرهم وهو المالك 
 (9 )

ض فى هذه الحالة هو المالك الذى يعتبر حائزاً . والذى يرفع دعوى منع التعر 

لحق الملكية لحساب نفسه 
 (5 )

. وإنما يجوز لكل من صاحب حق االنتفاع  ، ويباشر السيطرة المادة على العقار بواسطة هؤالء 
 (9 )

 

حق الذى يباشر وصاحب حق االرتفاق والمرتهن رهن حيازة والمستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على ال

، فهو أصيل فى حيازته ويحوزه لحساب نفسه ال لحساب المالك  استعماله لحساب نفسه
 (1 )

  . 

، فإن  وإذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة اإلدارة يجوز الرجوع فيه فى أى وقت

، فى هاتين الحالتين أن  . فال يجوز للحائز و إلى جهة اإلدارة المرخصةالحيازة ال تكون عرضية إال بالنسبة إلى المالك المتسامح أ

يرفع دعوى منع التعرض على المالك نفسه أو جهة اإلدارة نفسها إذا تعرض أحد منهما لحيازته 
 (1 )

. وفيما عدا هذين تعتبر الحيازة  

، أن يدفع  فى حيازته غير المالك أو غير جهة اإلدارة ، إذا تعرض له ، فيستطيع الحائز حيازة أصلية تبيع رفع دعوى منع التعرض

. فالعرضية التى ترجع إلى قيام الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة  هذا التعرض بدعوى منع التعرض

، وال يتمسك بها إال المالك المتسامح أو جهة اإلدارة المرخصة  اإلدارة عرضية نسبية ال مطلقة
 (7 )

 .  كما سبق القول 

، كما ال يشترط لرفع دعوى استرداد الحيازة  وال يشرط لرفع دعوى منع التعرض
 (5 )

، فللحائز  ، أن يكون لحائز حسن النية 

 .  رفع دعوى منع التعرض حتى لو كان سيئ النية

يجب أن تكون حيازة أصلية ال وكما تتميز دعوى منع التعرض عن دعوى استرداد الحيازة فى أن الحيازة فى الدعوى األولى 

، كذلك تتميز الدعوى األولى عن الدعوى الثانية فى أن الحيازة فى الدعوى األولى  حيازة عرضية على النحو الذى بسطناه فيما تقدم

                                                                                                                                                                    

 2559فبراير سنة  19، والذى توافرت فى وضع يده الشروط القانونية نقض مدنى  حصل له تعرض جديد من الغاصب

.  5رقم  971 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى 
 

 (2 )
.  197 ص 192فقرة  9بالينول وريبير وبيكار  - 119 ص - 125 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (1 )
.  925انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
، ألن وضع يده فى  وقد قضت محكمة النقض بأن وضع يد المستحق فى ريع العقار الموقوف ال يبيح له رفع دعوى منع التعرض 

.  ( 291 ص 5مجموعة أحكام النقض  2597يناير سنة  19هذه الحالة ال يقترن بنية التملك ) نقض مدنى 
 

 (5 )
تعرض ضد الغير دون حاجة إلى تدخل شركائه فى الشيوع معه فى ويجوز للشريك فى الشيوع وحده أن يرفع دعوى منع ال 

، بل له أن يرفع هذه الدعوى ضد شركائه أنفسهم إذا تعرضوا لحيازته فى الشيوع بأعمال تتعارض مع هذه الحيازة )  الدعوى

.  ( 121 ص 271فقرة  1أوبرى ور 
 

 (9 )
.  121 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (1 )
.  192فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 121 ص - 121 ص 271 فقرة 1أوبرى ورو  

 

 (1 )
وقد رفضت محكمة النقض دعوى منع التعرض لحيازة قامت على أعمال التسامح إذا رفعت الدعوى من الحائز على المالك  

قد استخلص من األدلة التى ،  ، وهو بسبيل تحقيق توافر شرائط وضع اليد ، فقضت بأنه متى كان الحكم المطعون فيه المتسامح

ساقها أن ترك مطالت منزل الطاعنة على العقار المبيع للمطعون عليه كان من قبيل التسامح من جانب البائع لهذا األخير إذا لم 

،  ، وبذلك نفى نية التملك عن وضع يد الطاعنة وهو ركن أساسى من أركان دعوى منع التعرض يكن فيه أى اعتداء على ملكه

مجموعة المكتب الفنى  2592يونيه سنة  25ى هذا وجده ما يكفى إلقامة الحكم برفض دعوى منع التعرض ) نقض مدنى فإن ف

 .  ( 255رقم  151 عاماً جزء أول ص 19ألحكام النقض فى 

المالك المتسامح  ، أى ضد ، يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة حتى فى هاتين الحالتين ، على خالف دعوى منع التعرض وقد رأينا أنه

، بل يكفى لجواز رفعها قيام  ، ألن دعوى استرداد الحيازة ال تتطلب أن تكون الحيازة حيازة أصلية وجهة اإلدارة المرخصة

.  ( 925حيازة عرضية ) انظر آنفاً فقرة 
 

 (7 )
.  195 ص 192فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 119 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (5 )
.  927آنفاً فقرة انظر  
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الحيازة . وشرط دوام  ، أى حيازة ما دامت مستمرة علنية هادئة غير غامضة مدة سنة كاملة على األقل يجب أن تكون حيازة مستقرة

، فقد رأينا  سنة كاملة شرط مقرر بصريح النص
 (2 )

من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة " مدنى تنص على أن  512أن المادة  

" .  . . . كاملة
 (1 )

، فهمى حمى  . وقد قدمنا أن هذا الشرط يقطع فى أن دعوى منع التعرض تتمحض دعوى من دعاوى الحيازة 

ى تكون قد دامت وقتاً كافياً قدر بسنة كاملة الحيازة المستقرة الت
 (9 )

. وقد نقل التقنين المدنى المصرى هذا الشرط عن القانون  

،  ، وكانت هذه تقضى بأن تكون الحيازة قد دامت سنة ويوماً  ، ونقله هذا القانون بدوره عن تقاليد القانون الفرنسى القديم الفرنسى

فأصبحت سنة واحدة فى القانون الفرنسى 
 (5 )

، قائمة وأن تكون قد دامت سنة كاملة  ، وقت وقوع التعرض . والمهم أن تكون الحيازة 

. ويكفى أن يثبت المدعى أنه قد حاز العقار قبل وقوع التعرض بسنة وأنه يحوزه  على األقل منذ أن بدأت إلى وقت وقوع التعرض

، وذلك  ، حتى يفترض أنه استمر حائزاً له فى الفترة ما بين الزمنين ما لم يثبت المدعى عليه عكس ذلك رضفعالً وقت وقوع التع

، فإن ذلك يكون قرينة على  إذا ثبت قيام الحيازة فى وقت سابق معين وكانت قائمة حاالً " مدنى إذ تقول :  511تطبيقاً لنص المادة 

" م يقم الدليل على العكس ، ما ل قيامها فى المدة ما بين الزمنين
 (9 )

. فالمدعى هو الذى يحمل عبء إثبات أن حيازته قد دامت سنة  

كاملة على الوجه المتقدم الذكر 
 (1 )

، سواء كان المدعى خلفاً عاماً  ، وله فى حساب السنة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه 

لهذا السلف 
 (1 )

أو كان خلفاً خاصاً  
 (7 )

  . 

 المدعى عليه فى دعوى منع التعرض - 331

. والتعرض الصادر من المدعى  : والمدعى عليه فى دعوى منع التعرض هو الشخص الذى يتعرض للمدعى فى حيازته 

. وقد ينجم  ( trouble de droit، أو تعرضاً قائماً على تصرف قانونى )  ( trouble de faitعليه إما أن يكون تعرضاً مادياً ) 

. وفى  ( رخصت فيها جهة اإلدارة travaux prives. أو عن أشغال خاصة )  ( travaux publicsرض عن أشغال عامة ) التع

. واألصل أن دعوى منع  جميع األحوال ال يجوز االلتجاء إلى دعوى منع التعرض لتنفيذ عقد يربط ما بين المدعى والمدعى عليه

. فهذه جملة من  . وقد ترفع مع ذلك ضد الغير ولو كان حسن النية ر منه التعرضالتعرض ترفع ضد المدعى عليه نفسه الذى صد

 .  المسائل نبحثها على التعاقب

                                                 
 (2 )

.  917انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
دعوى منع التعرض : وهذا ال تعطى إال لمن بقيت حيازته سنة " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا المعنى :  

.  ( 515 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، وترفع فى خالل سنة من بدء التعرض  كاملة
 

 (9 )
.  917نظر آنفاً فقرة ا 

 

 (5 )
 - 2211 ص 2519مازو فقرة  - 195 ص 191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 91هامش  11 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

.  111 ص 125مارتى ورينو فقرة 
 

 (9 )
وليس من الضرورى أن تكون األعمال المادية التى يباشر بها الحائز حيازته قد وقع بعضها فى خالل  - 979انظر ما يلى فقرة  

، فهناك أشياء تقتضى طبيعتها أال تستعمل  ، فقد قدمنا أن هذه األعمال تتوقف على طبيعة الشئ السنة السابقة على وقوع التعرض

، فإذا انقطع الحائز عن استعمالها فى غير هذه األوقات لم يعتبر انقطاعه هذا تخلياً منه عن  ت طويلةإال فى أوقات تتخللها فترا

 191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 111 ص - 112 ص 271فقرة  1وانظر أوبرى ورو  - 119الحيازة ) انظر آنفاً فقرة 

)  .
 

 (1 )
، فال على المحكمة إذا هى أحالت  ، فإذا كان الواقع يخالف ما هو ثابت باألوراق طرقوالحيازة واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع ال 

، ولو كان بيده محضر تسليم رسمى  دعوى منع التعرض على التحقيق وكلفت المدعى إثبات وضع يده الذى ينكره عليه خصمه

رقم  151 عاماً جزء أول ص 19النقض فى مجموعة المكتب الفنى ألحكام  2599يونيه سنة  29فى تاريخ سابق ) نقض مدنى 

291 )  .
 

 (1 )
.  992انظر آنفاً فقرة  

 

 (7 )
 9بالنيول وريبير وبيكار  - 111 ص 271وفقرة  5هامش  291 ص 272فقرة  1أوبرى ورى  - 5هامش  759 انظر آنفاً ص 

.  129 ص 191فقرة 
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 تحديد معنى التعرض الصادر من المدعى عليه  - 331

، بطريق مباشر أو بطريق غير  : يعتبر تعدياً يبيح رفع دعوى منع التعرض كل عمل مادى أو كل تصرف قانونى يتضمن

. ادعاء يعارض به المدعى عليه حيازة المدعى  مباشر
 (2 )

. فدخول المدعى عليه فى أرض يحوزها المدعى من غير إذنه  
 (1 )

يعتبر  

( ويبقى األمر  depossession، بل قد يصل التعرض فى هذه الحالة إلى حد إخراج المدعى من األرض وسلبه حيازتها )  تعرضا

، ال فى نطاق دعوى استرداد الحيازة التى تقتضى سلب الحيازة بالقوة أو بالغصب أو خفيه  تعرضمع ذلك فى نطاق دعوى منع ال
 (9 

)
.  ، يعتبر تعرضاً  ، أو يمنع به النور والهواء عنه . وإقامة المدعى عليه حائطاً أو بناء فى أرضه يسد به مطالً لجاره كما سبق القول 

، ودخوله دار  ، ومروره فيها مدعياً أن له عليها حق ارتفاق بالمرور ن إذن منهورعى المدعى عليه مواشيه فى أرض جاره دو

، كل هذه أعمال تعتبر تعرضاً للمدعى فى  يحوزها المدعى متمسكاً بأنه استأجر هذه الدار من مالكها أو أن له عليها حق انتفاع

 .  ، وتبيح لهذا األخير رفع دعوى منع التعرض حيازته

المدعى عليه حق المدعى فى الحيازة ليكون هناك تعرض واقع من المدعى عليه ويكفى أن يعارض 
 (5 )

(  2. فال يشترط : )  

، كما  . فليس يلزم أن يكون كل تعرض صدر من المدعى عليه قد أحدث ضرراً للمدعى أن يكون التعرض قد ألحق ضرراً بالمدعى

، إذا كان  . وفى هذه الحالة األخيرة اً لمجرد أنه أحدث ضرراً للمدعىليس يلزم أن يعتبر العمل الصادر من المدعى عليه تعرض

، وإنما يكون  ، ال يكون هناك محل لرفع دعوى منع التعرض العمل قد أحدث ضرراً للمدعى دون أن يتضمن ادعاء يعارض حيازته

للمدعى أن يرفع دعوى التعويض 
 (9 )

. فحتى لو كان  حق ثابت للمدعى عليه( أو أن يكون التعرض غير قائم على أساس  1. )  

، ألن قاضى الحيازة ال شأن له بموضوع  ، فإنه يقضى عليه مع ذلك بمنع التعرض المدعى عليه يستند فى تعرضه إلى حق ثابت له

ليه فى ، بصرف النظر عما إذا كان للحائز حق يستند إ . ودعوى منع التعرض إنما تحمى الحيازة فى ذاتها متى كانت ثابتة الحق

                                                 
 (2 )

 1أوبرى ورو  - 927 - 2 - 2529سيريه  259يناير سنة  22 - 592 - 2 - 2599سيريه  2592مارس سنة  9نقض فرنسى  

.  199 ص 259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 111 ص 271فقرة 
 

 (1 )
  ً " محيرة " . وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قرر الحكم أن التعرض لم يبدأ بوضع المتعرض  أما إذا كان بإذن فال يعتبر تعرضا

، وإنما  فى أرض النزاع بإذن صاحب األرض ألن هذا ال يعتبر تعرضاً لحقه بل هو تأييد لهذا الحق إذ حصل شغل أرضه برضاه

، فإن هذا الذى أورده الحكم صحيح  حيازته لألرضيبدأ التعرض حينما يظهر شاغل األرض أو غيره بحق يتعارض مع حقه فى 

 257رقم  151 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  259نوفمبر سنة  1فى القانون ) نقض مدنى 

)  .
 

 (9 )
 ص 19 م 2529فبراير سنة  19 - 291 ص 21 م 2595مارس سنة  29 - 159 ص 1 م 2759أبريل سنة  19استئناف مختلط  

 115 ص 17 م 2521أبريل سنة  19 - 597 ص 19 م 2529يونيه سنة  25 - 957 ص 19 م 2529مايو سنة  11 - 255

 - 257فقرة  9بالينول وريبير وبيكار  - 119 ص 271فقرة  1وانظر أوبرى ورو  - 215 ص 99 م 2512فبراير سنة  29 -

، وبأنه يجوز لمن رفع دعوى التعرض  د الحيازة فى وقت واحدوقد قضى بأنه يجوز رفع دعوى منع التعرض ودعوى استردا

 - 2 - 2521داللوز  2529أغسطس سنة  5أن يحولها إلى دعوى استردادا الحيازة دون أن يعد ذلك طلباً جديداً ) نقض فرنسى 

نظر دعوى منع  ، فقد قضت بأنه ال تثريب على المحكمة فى أثنا . وهذا هو ما ذهبت إليه محكمة النقض فى مصر ( 11

. ذلك أنه ال تنافر وال  ، تحكم فيها على هذا األساس متى تبينت توافر شروطها التعرض أن تعتبرها دعوى استرداد حيازة

، والغرض منهما واحد هو حماية تلك الحيازة  ، ألن أساسهما واحد هو الحيازة المادية بشروطها القانونية تعارض بين الدعويين

 151 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2559ديسمبر سنة  21ا ) نقض مدنى من االعتداء عليه

.  ( 219ورقم  215رقم 
 

 (5 )
واستفاد النزاع فى وضع اليد من التشكيات والمعارضات الحاصلة من مدعى الملكية هى من المسائل الموضوعية المتروكة لمطلق  

مجموعة المكتب الفنى ألحكام  2591أبريل سنة  17هيمنة عليه لمحكمة النقض ) نقض مدنى  ، وال تقدير قاضى الموضوع

.  ( 292رقم  151 عاماً جزء أول ص 19النقض فى 
 

 (9 )
 9نقض فرنسى  - 259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 11هامش  119 وص 115 ص - 119 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

داللوز  2551فبراير سنة  12 - 599 - 2 - 2599سيريه  2592مارس سنة  9 - 572 - 2 - 51داللوز  2751مايو سنة 

2551 - 195  .
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حيازته أو ليس له هذا الحق 
 (2 )

،  . فحتى لو كان المدعى عليه حسن النية فى تعرضه ( أو أن يكون المدعى عليه سيئ النية 9. )  

.  ، فإنه يقضى عليه مع ذلك بمنع التعرض وكان بالرغم من أنه ليس له حق يستند إليه فى تعرضه يعتقد بحسن نية أن له هذا الحق

، بصرف النظر عما إذا كان المتعرض سيئ  منع التعرض إنما تحمى الحيازة فى ذاتها متى كانت ثابتة كما قدمنا ذلك بأن دعوى

النية أو حسن النية 
 (1 )

. فقد تقع هذه األعمال فى  ( أو أن تكون أعمال التعرض قد وقت رأساً فى العقار الذى يجوزه المدعى 5. )  

قار يحوزه الغير ، أو فى ع عقار يحوزه المدعى عليه
 (9 )

.  ( أو أن تكون أعمال التعرض قد اقترنت بالعنف أو ارتكبت علناً  9. )  

، وتبقى مع ذلك تعرضاً يجوز دفعه  فقد تكون هذه األعمال لم تقترن بأى عنف أو تكون قد ارتكبت خلسة وفى خفية عن المدعى

بدعوى منع التعرض 
 (5 )

  . 

 لقائم على تصرف قانونىالتعرض المادى والتعرض ا - 332

، إما أن يكون تعرضاً مادياً أو تعرضاً قائماً على تصرف  ، على النحو الذى بسطناه : والتعرض الصادر من المدعى عليه 

 .  قانونى

 ، . وقد قدمنا كثيراً من األمثلة على التعدى المادى فالتعرض المادى هو عمل مادى من أعمال التعدى يقع على حيازة المدعى

،  ، ورعى المدعى عليه مواشيه فى أرض جاره دون إذن منه فإقامة المدعى عليه حائطاً أو بناء فى أرضه يسد به مطالً لجاره

. وقاضى الموضوع هو الذى  ، كل هذه أعمال تعتبر تعرضاً مادياً للمدعى فى حيازته ومروره فيها مدعياً أن له حق ارتفاق بالمرور

، وال معقب على تقدير من محكمة النقض  رض مادىيقدر ما إذا كان هناك تع
 (9 )

  . 

. وقد  ، فيقوم على ؟؟؟؟؟؟؟؟ المدعى عليه يعلن به نيته فى معارضته لحيازة المدعى أما التعرض القائم على تصرف قانونى

للمؤجر فيكون هذا تعرضاً ، كما إذا أنذر المدعى عليه مستأجراً بدفع األجرة له هو ال  يصدر هذا التصرف خارج مجلس القضاء

، وكما إذا أنذر المدعى عليه المدعى أال يقيم بناء فى األرض التى يحوزها هذا األخير فيكون هذا  لحيازة المؤجر للعين المؤجرة

. ويعتبر كذلك تعرضاً قائماً على تصرف قانونى صادر خارج مجلس القضاء تحرير محضر من  تعرضاً لحيازة المدعى لألرض

.  ، وصدور قرار إدارى باعتبار طريق يحوزه المدعى طريقاً عاما دارة لحائز العقار فيما يختص بأعمال حيازته لهذا العقارجهة اإل

، كرفع دعوى أو تقديم طلبات فى دعوى يعارض فيها المدعى عليه  وقد يقع التعرض عن طريق نزاع فى الحيازة يرفع أمام القضاء

ضاً تنفيذ حكم على شخص لم يكن طرفاً فى الخصومة ، وكذلك يعد تعر حيازة المدعى
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

.  2519يوليه سنة  5جازيت دى باليه  2519مارس سنة  9نقض فرنسى  - 195 ص 259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  
 

 (1 )
.  195 ص 259قرة ف 9بالنيول وريبير وبيكار  - 111 ص 271أوبرى ورو فقرة  

 

 (9 )
 2591فبراير سنة  19نقض فرنسى  - 195 ص 599فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 199 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

جازيت دى باليه  - 2599يناير سنة  92 - 59 - 2 - 2559سيريه  2555فبراير سنة  12 - 112 - 2 - 591جازيت دى باليه 

2599 - 2 - 119  .
 

 (5 )
.  119 ص 271فقرة  1رى ورو أوب 

 

 (9 )
سيريه  2592مارس سنة  9نقض فرنسى  - 195 ص 251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 119 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 - 2 2599جازيت دى باليه  2595ديسمبر سنة  22 - 77 - 2 - 2595سيريه  2599نوفمبر سنة  15 - 599 - 2 - 2599

، كان هذا  ، فأقام أحدهم حوائط حول عقاره من شأنها تضييق الممر إلى حد كبير ممر بين عدة شركاءوإذا كان هناك  - 195

نوفمبر سنة  17. وانظر أيضاً نقض مدنى  ( 71 ص 95 م 2551فبراير سنة  9تعرضاً مادياً لباقى الشركاء ) استئناف مختلط 

. وإذا أقام صاحب  م جميعه بعمده األربعة داخل الممر () إقامة السل 2221 ص 297رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519

، بل أيضاً تحويل التيار إلى الضفة  ، ليس فحسب حماية ضفته أرض محاذية لضفة النهر أعماالً فى الضفة الغرض منها

سيريه  2715 ، كان هذا تعرضاً مادياً لصاحب األرض المحاذى لهذه الضفة األخيرة ) نقض فرنسى أول ديسمبر سنة المقابلة

.  ( 19هامش  119 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  - 91 - 2 - 99
 

 (1 )
، ويستوى فى ذلك أن يكون التعرض اعتداء محضاً من  وقد قضت محكمة النقض بأن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له 

، وال يضار  حجية لها إال على الخصوم، غذ األحكام ال  المتعرض أو بناء على حكم مرسى مزاد لم يكن واضح اليد خصماً فيه

مجموعة  2551يناير سنة  21، ال فرق فى هذا بين حم مرسى المزاد وغيره من األحكام ) نقض مدنى  بها من لم يكن طرفاً فيها

يونيه سنة  5. وانظر فى هذا المعنى استئناف مختلط  ( 1 رقم 971 عاماً جزء أول ص 19المكتب الفنى ألحكام النقض فى 
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 التعرض الناجم يعن األشغال العامة  - 333

، فإذا كانت هذه األشغال العامة تنتهى إلى نزع ملكية  : وقد ينجم عن قيام اإلدارة بأشغال عامة ) ( تعرض لحيازة األفراد

، كان قاضى الحيازة المدنى مختصاً بإثبات قيام الحيازة إذا كانت متنازعاً  زع الملكية، دون اتخاذ إجراءات ن ، كلياً أو جزئياً  األفراد

، وله كذلك أن يأمر بعدم المضى فى القيام باألشغال العامة  فيها
 (2 )

. ولكن ليس له أن يأمر بهدم هذه األشغال أو بإعادة األرض إلى  

، وال والية للقضاء العادى فى ذلك  قرار إدارى، ألن هذا ينطوى على تعطيل لتنفيذ  حالتها األصلية
 (1 )

  . 

، كما إذا كان القانون يبيح استيالء اإلدارة على أمالك  أما إذا كانت األشغال العامة تؤدى بطريق غير مباشر إلى نزع الملكية

ً  األفراد استيالء نهائياً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية بتقرير حيازة المدعى وأنها دامت لمدة  ، كان قاضى الحيازة المدنى مختصا

، ألن هذا يكون أساساً يستند إليه فى طلب التعويض المستحق له  سنة
 (9 )

. ولكن ال يجوز لقاضى الحيازة أن يأمر بهدم األشغال ألن  

فى هذا تعطيالً لتنفيذ قرار إدارى؟ 
 (5 )

، وال والية للقضاء العادى فى ذلك  
 (9 )

  . 

 الناشئ عن أشغال خاصة رخصت فيها اإلدارة التعرض  - 334

، كما إذا أدار شخص محالً مقلقاً للراحة أو مضراً بالصحة أو  : أما إذا نجم التعرض عن أشغال خاصة رخصت فيها اإلدارة

فيختص .  ، فإن التعرض فى هذه الحالة تسرى عليه القواعد العامة خطراً بعد أن حصل على رخصة فى إدارته من جهة اإلدارة

. وال يمنع  ، ويجوز األمر بمنع التعرض وبإزالة األعمال التى تمت ونجم عنها التعرض القضاء العادى ال القضاء اإلدارى بنظره

، فإن هذا الترخيص ال يعنى أكثر من أن األعمال المرخص فيها ال تتعارض  من ذلك صدور ترخيص إدارى فى القيام بهذه األعمال

. وعلى ذلك  ( salvo juri tertiiحفظ حقوق األفراد فيما إذا أصابهم ضرر من جراء هذه األعمال ) ، مع  مع مصلحة عامة

يستطيع أى شخص يقع تعرض لحيازته ينجم عن أشغال خاصة رخصت فيها اإلدارة أن يرفع دعوى منع التعرض على صاحب هذه 

                                                                                                                                                                    

قضت أيضاً محكمة النقض بأن كال ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه  - 597 ص 11 م 2525

. وإذن فمتى كان الطاعن قد تدخل فى الدعوى  ، حتى لو لم يكن هناك غصب يصلح ألن يكون أساساً رفع دعوى منع التعرض

ه الثالث مدعياً أن له حقاً على األرض محل النزاع فى مواجهة المطعون عليه التى أقامها المطعون عليه الثانى على المطعون علي

، فإن هذا االدعاء من الطاعن يعتبر تعرضاً للمطعون عليه األول يجيز له رفع منع  األول الذى تدخل أيضاً فى تلك الدعوى

 229رقم  152 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2591نوفمبر سنة  1التعرض ) نقض مدنى 

. وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يعتبر تعرضاً قائماً على تصرف قانونى موجباً لدعوى منع التعرض اإلنذار المعلن  (

، وقد نبه من أعلن اإلنذار واضع اليد على الحائط بعدم إجراء أى تعديل فى حالته  إلى من يدعى ملكية حائط وضع يده عليه

. وانظر  ( 2155 ص 119رقم  21المحاماة  2591أبريل سنة  19بدعوى أنه حائط مشترك بين الطرفين ) استئناف مختلط 

 - 251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 115 ص - 117 ص 271وفقرة  199 ص - 191 ص 271فقرة  1أوبرى ورو 

.  52فقرة  - 72( فقرة  action possessoire)  2أنسيكلوبيدى داللوز لفظ 
 

 (2 )
.  279 - 1 - 19سيريه  2719أبريل سنة  22مجلس الدولة الفرنسى  

 

 (1 )
وقد قضت محكمة النقض بأن التعرض المستند إلى أمر إدارى اقتضته مصلحة عامة ال يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا  

، وهو ما يمتنع  دعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا األمر ووقف تنفيذه، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه ال التعرض

. وال يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لرفع هذا التعرض سوى  من قانون السلطة القضائية 29على المحاكم بنص المادة 

مجموعة أحكام النقض  2511سمبر سنة االلتجاء إلى القضاء اإلدارى لوقف تنفيذ األمر اإلدارى أو إلغائه ) نقض مدنى أول دي

مارس سنة  5مجلس الدولة الفرنسى  - 191 ص 255فقرة  9. وانظر بالنيول وريبير وبيكار  ( 2119 ص 195رقم  21

.  911 - 2 - 55سيريه  2755أبريل سنة  25نقض فرنسى  - 179 - 1 - 12سيريه  2719
 

 (9 )
 - 79سيريه  2779فبراير سنة  21نقض فرنسى  - 117 - 2 - 95داللوز  2795يوليه سنة  29نقض فرنسى ) دوائر مجتمعة (  

2 - 921  .
 

 (5 )
.  191 ص 255فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 191 ص - 191 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (9 )
نقض فرنسى  - 117فقرة  - 115( فقرة  action possessoireانسيكلوبيدى داللوزلفظ )  - 255فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

.  197 - 2 - 2521داللوز  2529أبريل سنة  7
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ما تم من األعمال ونجم عنه التعرض وإعادة الحالة إلى ما كانت  ، ويجوز لهذا القضاء أن يأمر بإزالة األشغال أمام القضاء العادى

عليه 
 (2 )

  . 

 domaineكذلك إذا نجم التعرض عن أشغال قامت بها الدولة ) أو شخص معنوى عام ( فى األموال الخاصة التى تملكها ) 

prive ) وان يحصل على حكم بإزالة ما تم من  ادى، جاز لمن وقع التعرض لحيازته أن يرفع دعوى منع التعرض أمام القضاء الع ،

، وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه  أعمال نجم عنها التعرض
 (1 )

  . 

 عدم جواز االلتجاء الدعوى منع التعرض لتنفيذ عقد يربط ما بين المدعى والمدعى عليه  - 335

، فإذا كان التعرض ناجماً عن  لمدعى عليه: وال يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط ما بين المدعى وا

عدم تنفيذ عقد كان على المدعى أن يطلب تنفيذ العقد بدعوى العقد ال بدعوى منع التعرض 
 (9 )

. وعلى ذلك إذا أتى الراهن رهن  

ائن المرتهن أن يلجأ ، فليس للد حيازة عمالً ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد

، بل يلجأ غلى دعوى عقد رهن الحيازة ذاته إللزام الراهن  إلى دعوى منع التعرض إللزام الراهن بعدم اإلخالل بعقد رهن الحيازة

 ، وليس له أن يأتى عمالً ينقص يضمن الراهن سالمة الرهن ونفاذه" مدنى فى هذا الصدد على أن  2292. وتنص المادة  بتنفيذ العقد

، وللدائن المرتهن فى حالة االستعجال أن يتخذ على  من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد

،  كذلك إذا حال المؤجر دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة . "نفقة الراهن كل الوسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون 

، بل رفع  ، فإن سبيل المستأجر إلى إلزام المؤجر بتنفيذ العقد ليس هو رفع دعوى منع التعرض شروط عقد اإليجارمخالً فى ذلك ب

الدعوى الشخصية الناشئة عن عقد اإليجار 
 (5 )

  . 

، لكان من جراء ذلك أن يتعرض قاضى الحيازة المرفوع أمامه دعوى منع  ولو جاز رفع دعوى منع التعرض لتنفيذ عقد

، ولترتب على ذلك الجمع بين دعوى الحيازة  عرض إلى موضوع الحق الناشئ عن العقد إللزام المدعى عليه بعدم اإلخالل بهالت

، وسنرى فيما يأتى أنه ال يجوز الجمع بين الدعويين  ودعوى موضوع الحق
 (9 )

  . 

 رفع دعوى منع التعرض على المتعرض نفسه وعلى الغير  - 336

، أى الشخص الذى صدرت منه أعمال  أن المدعى عليه فى دعوى منع التعرض هو المتعرض نفسه : وغنى عن البيان

، فتوجه إليهم الدعوى بعد موت المتعرض  ، أى ورثته . ويحل محل المتعرض خلفه العام التعرض
 (1 )

  . 

، كما إذا كان  أو بأمر منهوال يحول دون أن يكون المتعرض هو المدعى عليه أن يكون فى تعرضه قد عمل لصالح الغير 

التعرض قد صدر من المستأجر أو الوكيل بأمر من المؤجر أو من الموكل أو لصالحه 
 (1 )

. وليس للمستأجر أو الوكيل أن يطلب  

                                                 
 (2 )

يناير سنة  5نقض فرنسى  - 197 ص 199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 191 وص 119 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

.  295 - 2 - 71 سيريه 2779يونيه سنة  5 - 959 - 2 - 71داللوز  2771يوليه سنة  25 - 52 2 - 1داللوز  2711
 

 (1 )
.  255 - 2 - 2599داللوز  2595ديسمبر سنة  29نقض فرنسى  - 197 ص 199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (9 )
أكتوبر  12 - 15 - 2 - 2519داللوز  2511أول فبراير سنة  - 277 - 2 - 2521داللوز  2525أكتوبر سنة  19نقض فرنسى  

.  251 - 2 - 2599سيريه  2555يناير سنة  27 - 179 - 1 - 2515جازيت دى باليه  2515سنة 
 

 (5 )
.  179 - 1 - 2515جازيت دى باليه  2515أكتوبر سنة  12نقض فرنسى  

 

 (9 )
 - 919وما بعدها وانظر فيما يتعلق بعدم جواز االلتجاء إلى دعوى استرداد الحيازة لتنفيذ عقد أنًف فقرة  957انظر ما يلى فقرة  

فبراير  9وقارن نقض مدنى  - action possessoireلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  - 251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار وانظر 

 .  221رقم  152 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2597سنة 

، لوجود عقد  الغاز عن المشترك الكهرباء أو الغازوعلى ذلك ال يجوز االلتجاء إلى دعوى منع التعرض إذا قطعت شركة الكهرباء أو 

 - 2 - 2521داللوز  2525أكتوبر سنة  19بين الشركة والمشترك هو الذى يحكم العالقة فيما بين الطرفين ) نقض فرنسى 

.  ( 15 - 2 - 2519داللوز  2511أول فبراير سنة  - 277
 

 (1 )
.  199فقرة  9وبيكار بالنيول وريبير  - 127 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (1 )
 - 2529سيريه  2591نوفمبر سنة  21نقض فرنسى  - 199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 127 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

2 - 557  .
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، بل يبقى خصماً فى الدعوى وله أن يدخل  إخراجه من دعوى منع التعرض بحجة أنه إنما عمل بأمر من المؤجر أو من الموكل

 .  أو الموكل فيها ضامناً  المؤجر

، فإن الدعوى يمكن أن ترفع على الغير  وإذا كان المطلوب فى دعوى منع التعرض تخلية العقار أو إعادة الحالة إلى أصلها

صلها كما . فيطالبه المدعى بالتخلية أو بإعادة الحالة إلى أ . ولو كان هذا الغير حسن النية ال علم له بالتعرض الذى انتقل إليه العقار

. وإذا كانت دعوى استرداد  ، ولكن ال يطالبه بتعويض عن الضرر الذى أصابه إال إذا أثبت أنه سيئ النية كان يطالب المتعرض نفسه

الحيازة يمكن أن ترفع على الغير ولو كان حسن النية 
 (2 )

، فأولى أن يكون هذا صحيحاً بالنسبة إلى دعوى منع التعرض التى هى  . 

أكثر عينية 
 (1 )

  . 

 المدة التى ترفع فى خاللها دعوى منع التعرض - 337

: وقد رأينا  
 (9 )

، جاز له أن يرفع خالل السنة التالية  من وقع له تعرض فى حيازته" مدنى تقضى بأن  512، أن المادة  

. وإذا كان التعرض أعماالً  فدعوى منع التعرض يجب أن ترفع فى خالل سنة من وقت وقوع التعرض . "التعرض  دعوى بمنع هذا

، سرت المدة السنة من وقت أول عمل من هذه األعمال يظهر فيه بوضوح أنه يتضمن تعرضاً لحيازة المدعى  متعاقبة
 (5 )

. وقد  

، فتتعدد دعاوى منع التعرض  بعض بحيث يعتبر كل عمل منها تعرضاً قائماً بذاتهتكون أعمال التعرض المتعاقبة مستقلة بعضها عن 

، فتسرى هذه المدة بالنسبة إلى  ، وتسرى مدة السنة بالنسبة إلى كل دعوى منها من وقت وقوع العمل الذى أنشأها بتعدد هذه األعمال

آخر دعوى من وقت وقوع آخر عمل من أعمال التعرض المستقلة 
 (9 )

، سرت السنة  وإذا كان التعرض مبنياً على تصرف قانونى.  

من وقت وقوع التصرف الذى اعتبر تعرضاً 
 (1 )

، فال تسرى السنة فى  . وإذا كان التعرض عمالً قام به المدعى عليه فى ملكه هو 

لمدعى دعوى منع التعرض إال من الوقت الذى يتقدم فيه هذا العمل حتى يصبح تعرضاً واقعاً على حيازة ا
 (1 )

  . 

، وال توقف وال تنقطع  ، ومن ثم تسرى على غير كامل األهلية والغائب ومدة السنة هى مدة سقوط ال مدة تقادم
 (7 )

. وقد  

، فنحيل هنا إلى ما ذكرناه هناك  سبق بيان ذلك عند الكالم فى مدة السنة التى ترفع فى خاللها دعوى استرداد الحيازة
 (2 )

  . 

                                                 
 (2 )

.  527 انظر آنفاً ص 
 

 (1 )
.  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 125 ص - 127 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  917انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
 5 - 995 - 2 - 2599جازيت دى باليه  2515ديسمبر سنة  21 - 992 - 2 - 2595سيريه  2599ديسمبر سنة  5نقض فرنسى  

.  155 - 2551داللوز  2551يوليه سنة 
 

 (9 )
.  199 ص 271فقرة  1قر به أوبرى ورو  

 

 (1 )
 - 2599داللوز  2755ديسمبر سنة  27نقض فرنسى  - 277فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  - 255 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

2 - 292  .
 

 (1 )
أما إذا كانت الدعوى التى يرفعها المدعى فى هذه الحالة هى دعوى وقف األعمال الجديدة ال  - 199 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

. فإذا فات المدعى رفع دعوى وقف األعمال  بدء بهذه األعمال، من وقت ال ، كما سيأتى ، فإن السنة تسرى دعوى منه التعرض

، كان له أن يرفع دعوى منع التعرض فى خالل سنة من وقت تقدم األعمال حتى تصبح تعرضاً واقعاً  الجديدة فى خالل هذه المدة

.  ( 25هامش  192 ص 271) أوبرى ورو فقرة 
 

 (7 )
مرافعات ) قديم ( عدم مضيها على الفعل الصادر من المدعى  11مشترطة فى المادة ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن مدة السنة ال 

ديسمبر سنة  29، تسرى عليه قواعد االنقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى ) نقض مدنى  عليه هى مدة تقادم خاص

. وبنت على ذلك أنه إذا رفع واضع  ( 227 رقم 151 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2559

، فإن هذا الطلب إذ  اليد دعواه أمام القضاء المستعجل طالباً إزالة اليد موضوع النزاع وتمكينه من رى أطيانه بواسطة إزالة السد

، لن رفع  يعتبر بمبناه ومعناه طلباً بمنع التعرض يقطع مدة دعوى وضع اليد ولو حكمت المحكمة المستعجلة بعدم اختصاصها

. والدفع بأن التكليف بالحضور أمام قاضى األمور المستعجلة ال يقطع التقادم ألنه  الدعوى أمام محكمة غير مختصة بقطع المدة

ال يؤدى إال إلى إجراءات وقتية بقصد تأييد الحق فيما بعد فال يستنتج منه معنى الطلب الواقع فعالً للمحكمة بالحق المراد اقتضاؤه 

ديسمبر  29لدفع ال محل له حين يكون المدعى قد رفع أمام هذا القاضى طلباً خاصاً بموضوع منع التعرض ) نقض مدنى هذا ا -



 

 

 

 

2449 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 يحكم : فى دعوى منع التعرضما  - 338

 la، حكم للمدعى وهو الحائز للعقار ببقائه فى حيازته )  : إذا توفرت شروط دعوى منع التعرض على الوجه الذى أسلفناه 

maintenue possessoire  ومنع التعرض له فى هذه الحيازة )
 (1 )

، ويهدم بناء قد  . وقد يقتضى ذلك الحكم بإزالة أعمال قد تمت 

، وبإعادة الشئ إلى أصلة  يم أو إقامة بناء قد هدمأق
 (9 )

، أو  . ويستوى فى ذلك أن تكون أعمال التعرض قد تمت فى عقار المدعى 

، أ, فى عقار الغير  فى عقار المدعى عليه
 (5 )

، كما قدمنا  . على أنه ال يجوز للقضاء العادى 
 (9 )

أن يحم بإزالة أشغال عامة أقامتها  

 .  ، إذا كان هذا الحكم ينطوى على إلغاء قرار إدارى أو تعطيل تنفيذه ةجهة اإلدار

، حتى وكان هناك ما يدعو إلى االعتقاد بأن المتعرض سيفوز فى  ويحكم قاضى الحيازة بمنع التعرض على الوجه سال الذكر

يجوز الجمع بين الحيازة والملكية كما  ، وال . ذلك ألن قاضى الحيازة ال شأن له بالملكية دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق

سنرى 
 (1 )

، أن يمنح المدعى عليه أجالً يوقف فيه تنفيذ حكم اإلزالة أو إعادة الشئ  ، فى هذه الحالة . ومع ذلك يجوز لقاضى الحيازة 

، بشرط أن يرفع المدعى عليه دعوى موضوع الحق أو دعوى الملكية فى خالل هذا األجل  إلى أصلة
 (1 )

  . 

، إلجباره على تنفيذ الحكم بإخالء العقار  ( على المدعى عليه astreintesويجوز لقاضى الحيازة أن يحكم بغرامة تهديدية ) 

أو باإلزالة أو بإعادة الشئ إلى أصلة 
 (7 )

  . 

التعرض ويجوز لقاضى الحيازة أيضاً أن يحكم على المدعى عليه بتعويض الضرر الذى أصاب المدعى من جراء أعمال 

. وال يغير طلب  ، ولو كان ذلك بناء على طلب إضافى يقدمه المدعى فى دعوى منع التعرض التى صدرت من المدعى عليه

                                                                                                                                                                    

. وانظر أيضاً فى معنى أن مدة السنة مدة تقادم يرد عليه الوقف  ( 211رقم  151 نفس المجموعة جزء أول ص 2559سنة 

.  51 ص 91 م 2559يناير سنة  19واالنقطاع استئناف مختلط 
 

 (2 )
.  912انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
وال يجوز للمحكمة أن ترفض دعوى منع التعرض حتى لو ثبت لها أن أعمال التعرض قد انقطعت من قبل رفع الدعوى ) أوبرى  

.  ( 191 ص - 192 ص 271فقرة  1ورو 
 

 (9 )
، تتسع إلزالة  على ما جرى به قضاء محكمة النقض ، وقد قضت محكمة النقض بأن والية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض 

، باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول  األفعال المادية التى يجريها المدعى عليه

نيه يو 25. وانظر نقض فرنسى  ( 151 ص 59رقم  27مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  1التعرض ) نقض مدنى 

جازيت دى باليه  2557يونيه سنة  25. وانظر نقض فرنسى  ( 151 ص 59رقم  27مجموعة أحكام النقض  2511سنة 

2557 - 1 - 15  .
 

 (5 )
.  229 - 2 - 51سيريه  2755يناير سنة  21نقض فرنسى  - 191 ص - 199 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  999انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  وما بعدها 957ى فقرة انظر ما يل 

 

 (1 )
، وكذلك بإزالة البناء  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم قد قضى بمنع تعرض المدعى عليه فى الطريق موضوع النزاع 

إن ، ف الذى أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرفع فى خالل أجل معين دعوى بملكيته للطريق ونفى حق ارتفاق المرور عليه للمدعى

، بل يجعله مرهوناً بأمر آخر منقطع الصلة بتلك النتيجة  هذا الحم ال يجعل تنفيذ اإلزالة مرهوناً بنتيجة الفصل فى دعوى الحق

 57، وليس فى هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة  وهو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق فى خالل أجل معين

إن كانت والية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض تتسع إلزالة األعمال المادية التى يجريها المدعى . ذلك أنه و مرافعات

، إال أنه له فى هذا  عليه باعتبار أن قضاءه فى هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض

. بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع فى خالله  قضاءه فى خصوصها، فيقضى بها أو يقرن  الخصوص أن يقدر موجبات اإلزالة

 271فقرة  1وانظر أوبرى ورو  -(  255 ص 5مجموعة أحكام النقض  2597فبراير سنة  29الدعوى بالحق ) نقض مدنى 

.  19 - 2 - 79سيريه  2715يناير سنة  17نقض فرنسى  - 195فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 199 ص
 

 (7 )
 - 2519سيريه  2519أبريل سنة  15نقض فرنسى  - 195فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 199 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

2 - 952  .
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، حتى لو قرر المدعى عليه أنه ال ينازع فى حيازة  التعويض من طبيعة دعوى منع التعرض فى أنها دعوى من دعاوى الحيازة

المدعى 
 (2 )

  . 

، نظر القاضى فيما إذا  ، أنه هو الحائز للعقار وقدم أدلة على ذلك ، فى دعوى فرعية ليه المتعرضوإذا ادعى المدعى ع

، وفى هذه الحالة حكم لكل منهما باستبقائه لحيازته وعدم تعرض الخصم  كانت حيازة المدعى عليه ال تتعارض مع حيازة المدعى

، ويقضى لمن كانت حيازته أفضل على  ، فإن القاضى يفاضل فيما بينهما . أما إذا تعارضت الحيازتان اآلخر له فى هذه الحيازة

الوجه الذى بسطناه فيما تقدم 
 (1 )

، ولم يكن هناك وجه لتفضيل إحداهما على األخرى جاز للقاضى أن يحم  . فإذا تعادلت الحيازتان 

ً  ببقاء الحيازة مشتركة بين الخصمين ، أن يحكم بأن يلجأ الخصمان  ازة مشتركة بين الخصمين، إذا لم ير بقاء الحي . ويجوز له أيضا

، أو يقيم أحد  . وقد يقيم فى هذه الحالة األخيرة حارساً على العقار المتنازع على حيازته إلى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق

حراسة موقتة مقترنة بالتزام بتقديم ، فيكون لهذا الخصم  الخصمين حارساً على العقار على أن يقدم حساباً عن غلته عند االقتضاء

حساب عن الغلة 
 (9 )

  . 

 دعوى وقف األعمال الجديدة - 3

 (La denunciation de nouvel oeuvre ) 

 نص قانونى : - 339

 مدنى على ما يأتى : 511تنص المادة  

من جراء أعمال جديدة تهدد ، وخشى ألسباب معقولة التعرض له  من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة - 2"  

، ولم ينقض عام على البدء فى العمل  ، بشرط أال تكون قد تمت ، كان له أن يرفع األمر إلى القاضى طالباً وقف هذه األعمال حيازته

  . "الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر 

الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة  ، وفى كلتا وللقاضى أن يمنع استمرار األعمال أو أن يأذن فى استمرارها - 1"  

، تكون فى حالة الحكم بوقف األعمال ضماناً إلصالح الضرر الناشئ من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائى أن االعتراض  مناسبة

أو بعضها إصالحاً  ، وتكون فى حالة الحكم باستمرار األعمال ضماناً إلزالة هذه األعمال كلها على استمرارها كان على غير أساس

" للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى لمصلحته 
 (5 )

  . 

وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق 
 (9 )

  . 

وفى  - 511 وفى التقنين المدنى الليبى م -ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى ال مقابل 

وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل  - 2299 ن المدنى العراقى مالتقني
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

 -سيريه  2771أكتوبر سنة  25 - 225 - 2 - 71سيريه  2779يونيه سنة  5نقض فرنسى  - 195 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

2 - 122  .
 

 (1 )
.  919قرة انظر آنفاً ف 

 

 (9 )
.  195فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 199 ص - 191 ص 271فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (5 )
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدنى الجديد 2529: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، ثم مجلس  2995. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  روع النهائىفى المش 2991ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

.  ( 579 ص - 551 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  511الشيوخ تحت رقم 
 

 (9 )
ويحكم ) القاضى الجزئى ( أيضاً فى الدعاوى اآلتى " فقرة رابعة من تقنين المرافعات السابق ونصها :  15فقرة /  11 ولكن انظر م 

. ) ثالثاً ( الدعاوى المتعلقة بالمنازعة فى وضع اليد على العقار المبنية على فعل صادر من  . . . بيانها ويكون حكمه انتهائياً :

 . "المدعى عليه لم تمض عليه سنة قبل رفع الدعوى 
 

 (1 )
 : التقنينات المدنية العربية األخرى 

 .  قنين المرافعات السورى (ال مقابل ) ولكن انظر ت التقنين المدنى السورى

 .  ) مطابق ( 511 م التقنين المدنى الليبى
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. وهى تتميز عن  ، وهى الدعوى الثالثة واألخيرة من دعاوى الحيازة وهذا النص يعرض لدعوى وقف األعمال الجديدة

لتعرض بأن األعمال التى تصدر فيها من المدعى ، وعن دعوى منع ا دعوى استرداد الحيازة بأن الحيازة فيها ال تنتزع من الحائز

، بل هى أعمال تكون تعرضاً لو أنها تمت  عليه ليست بأعمال تعرض قد وقع فعالً 
 (2 )

، كما بحثنا فى شأن  . ونبحث فى شأنها 

( المدعى عليه  1. )  ( المدعى فى دعوى وقف األعمال الجديدة 2، المسائل اآلتية : )  دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض

 .  ( ما يحكم به القاضى فى هذه الدعوى 5( المدة التى ترفع الدعوى فى خاللها )  9. )  فى هذه الدعوى

 المدعى فى دعوى وقف األعمال الجديدة  - 341

يثبت أن  ، ويجب عليه أن . فهو الحائز للعقار إحالة : المدعى فى هذه الدعوى هو نفس المدعى فى دعوى منع التعرض -

، أى حيازة مستمرة علنية هادئة غير غامضة  حيازته خالية من العيوب
 (1 )

. ويجب أن يثبت كذلك أن حيازته حيازة أصيلة ال حيازة  

. وإذا قامت الحيازة على عمل من أعمال التسامح أو على ترخيص من جهة  ، أى أنه يحوز لحساب نفسه ال لحساب غيره عرضية

، فإن الحيازة ال تكون عرضية إال بالنسبة إلى المالك المتسامح أو غلى جهة اإلدارة  وع فيه فى أى وقتاإلدارة يجوز الرج

. وال يشترط أن يكون الحائز حسن  ، وفيما عدا هذين تعتبر الحيازة حيازة أصلية تبيح رفع دعوى وقف األعمال الجديدة المرخصة

مدنى كما رأينا  2/  511، وتنص على ذلك صراحة المادة  سنة كاملة على األقل. ويتشرط أن تكون حيازة المدعى قد دامت  النية
 (9 

)
،  وللمدعىن فى حساب السنة أن يضم إلى مدة حيازته مدة حيازة سلفه" .  . . من حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة" إذ تقول :  

 ً  .  سواء كان المدعى خلفاً عاماً أو خلفاً خاصا

، فتحيل هنا  سطناه فى شأن المدعى فى دعوى منع التعرض ينطبق على لمدعى فى دعوى وقف األعمال الجديدةوجميع ما ب

إلى ما قدمناه هناك 
 (5 )

  . 
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ن تكون تعرضاً وقع فعالً : والمدعى عليه فى دعوى وقف األعمال الجديدة هو الشخص الذى يبدأ أعماالً لم تصل بعد إلى أ

، ولكن هناك من األسباب المعقولة ما يدعو إلى االعتقاد بأن هذه األعمال لو تمت لكانت تعرضاً كامالً لحيازة  على حيازة المدعى

. مثل ذلك أن يبدأ شخص بناء حائط  . ففى حين أن دعوى منع التعرض تحمى الحيازة من تعرض مستقبل على خطر الوقوع المدعى

، ولنجم عن ذلك  ، لو أنه مضى فيه إلى نهايته لسد النور والهواء على جاره أو لسد مطالً لجاره ى حدود أرضه أو إقامة بناءف

، لم يسد بعد النور  ، وهو ال يزال آخذاً فى بناء الحائط أو إقامة البناء . فالمدعى عليه تعرض لحيازة الجار للعقار المجاور أو المطل

. ولكن يكون هناك محل  ، ألن التعرض لما يقع . ومن ثم ال يكون هناك محل رفع دعوى منع التعرض طل على جارهوالهواء أو الم

، فيصدر قاضى الحيازة حكماً بوقف بناء الحائط أو بوقف إقامة البناء إلى أن يفصل فى دعوى  لرفع دعوى وقف األعمال الجديدة

موضوع الحق 
 (9 )

  . 

 التى يجب وقفها بدعوى وقف األعمال الجديدة أمران :ويشترط فى األعمال 

                                                                                                                                                                    

 من تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى : آنفاً ص 92 و 55 - 57 و 29ال مقابل ) ولكن انظر المواد  قانون الملكية العقارية اللبنانى

.  ( 5هامش  511 وص 2هامش  521
 

 (2 )
،  ، وقد أفردها التقنين المدنى المصرى نصاً مستقالً  دة هى إذن دعوى مستقلة من دعاوى الحيازةفدعوى وقف األعمال الجدي 

 2719أبريل سنة  1 - 151 - 2 - 91داللوز  2791فبراير سنة  5واعتبرها القضاء الفرنسى دعوى مستقلة ) نقض فرنسى 

 191 ص 277فقرة  1وانظر أيضاً أوبرى ورو  -(  19 - 2 - 2521داللوز  2529فبراير سنة  12 - 972 - 2 -داللوز ؟؟؟؟ 

.  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 1هامش 
 

 (1 )
.  115 - 2 - 2511سيريه  2511يونيه سنة  29نقض فرنسى  

 

 (9 )
.  995انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
.  915انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
، بل أعماالً لو تمت لكان  وموضوع الدعوى ليس هو تعرضاً تم" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  

 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، كما إذا بدأ شخص بناء حائط لو تم لسد النور على مطل للجار  فيها تعرض للحيازة

515 )  .
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، ولكان الواجب فى هذه  . وذلك ألنها لو تمت لوقع التعرض فعالً  ) األمر األول ( أن تكون هذه األعمال قد بدأت ولكنها لم تتم

اك أسباب معقولة تدعو . على أنه يجب أن تكون هن ، بل رفع دعوى منع التعرض الحالة ليس رفع دعوى وقف األعمال الجديدة

،  . وهذه مسألة واقع يقدرها قاضى الموضوع ، لنجم عنها تعرض فعلى لحيازة المدعى لالعتقاد إلى أنه لو تمت هذه األعمال

، كما رأينا  مدنى 511. وتنص الفقرة األولى من المادة  ، وقد يستعين برأى الخبراء ويستعين فى ذلك بالمعاينة
 (2 )

، صراحة على  

، كان له أن يرفع  خشى ألسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته" ا الشرط إذ تقضى بأن الحائز للعقار إذا هذ

  . ".  . . . ، بشرط أال تكون قد تمت األمر إلى القاضى طالباً وقف هذه األعمال

، ال فى عقار المدعى وال فى عقار  وقعت فى عقاره هون ) واألمر الثانى ( أن تكون هذه األعمال التى بدأها المدعى عليه قد

، ولو بدأت  ، ألن األعمال لو بدأت فى عقار المدعى لكان التعرض حاالً ال مستقبالً  . وهذا الشرط يستخلص من طبائع األشياء الغير

فى الحالتين رفع دعوى منع التعرض ال  ، ولوجب فى عقار الغير لكان التعرض لحيازة هذا الغير قد وقع هو أيضاً حاالً ال مستقبالً 

دعوى وقف األعمال الجديدة 
 (1 )

، وفى هذه الحالة  , بقى أن يكون الغير راضياً بهذه األعمال أو متواطئاً مع المعى عليه فى شأنها

 .  ، ويستوى إذن أن تبدأ األعمال فى عقار المدعى عليه أو فى عقاره هو يكون الغير شريكاً للمدعى عليه

 المدة التى ترفع فى خاللها دعوى وقف األعمال الجديدة  - 342

: وقد رأينا 
 (9 )

،  بشرط أال تكون قد تمت" مدنى تقضى بأن يرفع المدعى دعوى وقف األعمال الجديدة  2/  511أن المادة  

الجديدة يجب أن ترفع أوالً قبل فدعوى وقف األعمال  . "ولم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر 

، ألن هذه األعمال لو تمت لوقع التعرض فعالً ولوجب رفع دعوى منع التعرض ال دعوى وقف  االنتهاء من األعمال الجديدة

األعمال الجديدة كما سبق القول 
 (5 )

مال . ويجب أن ترفع دعوى وقف األعمال الجديدة ثانياً فى خالل سنة من وقت البدء بهذه األع 
 (

9 )
  . 

، فلو كانت أعماالً متعاقبة سرت المدة من وقت البدء فى أول عمل  وتسرى السنة من وقت البدء باألعمال الجديدة كما قدمنا

. ويجب فى  ، حتى لو كانت األعمال الجديدة لم تتم ، لم تكن مقبولة ، ورفعت بعد ذلك منها فول انقضت السنة دون أن ترفع الدعوى

، وعندئذ يكون له أن يرفع دعوى منع  على المدعى أن يتربص حتى تتم هذه األعمال ويقع التعرض فعالً على حيازتههذه الحالة 

التعرض فى خالل سنة من وقت وقوع التعرض أى من وقت تمام األعمال الجديدة 
 (1 )

  . 

، وقد سبق بيان  ، وال توقف وال تنقطع بومدة السنة هى مدة سقوط ال مدة تقادم ومن ثم تسرى على غير كامل األهلية والغائ

ذلك بالنسبة إلى دعوى استرداد الحيازة 
 (1 )

، وبالنسبة إلى دعوى منع التعرض  
 (7 )

  . 

 ما يحكم به فى دعوى وقف األعمال الجديدة  - 343

بها كما كان يحكم بذلك  ، ليس هو إزالة األعمال الجدية التى بدئ : والذى يحكم به القاضى فى دعوى وقف األعمال الجديدة

، بل وقف هذه األعمال دون إزالتها  لو أن الدعوى كانت دعوى منع التعرض
 (2 )

،  مدنى بذلك صراحة 2/  511. وتقضى المادة  

كما رأينا 
 (1 )

  . ".  . . . أن يرفع األمر إلى القاضى طالباً وقف هذه األعمال" ، إذ تقول إن للمدعى  

                                                 
 (2 )

.  995انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
.  197 ص 277فقرة  1أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  995انظر فقرة  

 

 (5 )
.  952انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
فيرفع الجار دعوى وقف األعمال الجديدة بشرط أال يكون قد مضى " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  

) " ، فإن تم العمل كانت الدعوى التى ترفع هى دعوى منع التعرض  العلم قد تم، وبشرط أال يكون  عام على العمل الذى بدأ

.  ( 515 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية 
 

 (1 )
.  25هامش  192 ص 271فقرة  1انظر أوبرى ورو  

 

 (1 )
.  992انظر آنفاً فقرة  

 

 (7 )
.  991انظر آنفاً فقرة  
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 أحد أمرين :وال تخلو الحال من 

، ويقدر أن هناك أسباباً معقولة يخشى معها أن يكون هناك  ( فأما أن يرى قاضى الحيازة أن المدعى على حق فى دعواه 2) 

، إلى أن ترفع دعوى  . فعند ذلك يحكم القاضى بوقف األعمال وعدم االستمرار تعرض فعلى لحيازة المدعى لو تمت األعمال الجديدة

. وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يأمر المدعى الذى حم لمصلحته بتقديم كفالة  موضوع الحق ويفصل فيهاالملكية أو دعوى 

، فى دعوى الملكية أو  . فإذا ما قضى بحكم نهائى ، تكون ضماناً للمدعى عليه الذى قضى عليه بوقف األعمال التى بدأها مناسبة

، وأن اعتراض المدعى على استمرار األعمال الجديدة كان على غير أساس  ق، أن المدعى عليه كان هو المح دعوى موضوع الحق

، جاز أن يحكم على المدعى بتعويض إلصالح الضرر الذى أصاب المدعى عليه من  من حيث موضوع الحق ال من حيث الحيازة

 .  ضى الحيازة ضماناً لهذا التعويض. وعندئذ تكون الكفالة التى قدمها المدعى بناء على حكم قا جراء وقف األعمال التى بدأها

،  ( أو أن يرى قاضى الحيازة أن المدعى ليس على حق فى دعواه ألن شروط دعوى وف األعمال الجديدة لم تتوافر 1) 

، ومن ثم يستمر المدعى عليه فى األعمال الجديدة التى بدأها إلى أن ترفع دعوى الملكية أو دعوى موضوع  فيقضى برفض الدعوى

، تكون ضماناً للمدعى  . وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يأمر المدعى عليه المحكوم لصالحه بتقديم كفالة مناسبة ويفصل فيها الحق

، أن المدعى كان هو المحق وأن  ، فى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق . فإذا ما قضى بحكم نهائى الذى حكم برفض دعواه

، جاز أن يحكم  فى األعمال الجديدة كان على أساس من حيث موضوع الحق ال من حيث الحيازةاعتراضه على مضى المدعى عليه 

. وعندئذ تكون الكفالة التى قدمها المدعى عليه بناء على حكم قاضى الحيازة  على المدعى عليه بإزالة هذه األعمال كلها أو بعضها

 .  ضماناً لهذه اإلزالة

، كما رأينا  ، فهى تنص مدنى 511ة الثانية من المادة وهذا هو الذى قضت به صراحة الفقر
 (9 )

وللقاضى " على ما يأتى :  

، تكون فى  ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة أن يمنع استمرار هذه األعمال أو أن ياذن فى استمرارها

هذا الوقف متى تبين بحكم نهائى أن االعتراض على استمرارها كان  حالة الحكم بوقف األعمال ضماناً إلصالح الضرر الناشئ من

، وتكون فى حالة الحكم باستمرار األعمال ضماناً إلزالة هذه العمال كلها أو بعضها إصالحاً للضرر الذى يصيب  على غير أساس

" الحائز إذا حصل على حكم نهائى لمصلحته 
 (5 )

  . 

( فى دعوى وقف  2ثة بين دعوى وقف األعمال الجديدة ودعوى منع التعرض : ) ويخلص مما تقدم أن هناك فروقاً ثال

، أما فى دعوى منع التعرض فقد تكون فى عقار المدعى عليه أو فى عقار  األعمال الجديدة تبدأ األعمال فى عقار المدعى عليه

، أما فى  عمال دون أن تتم ودون أن يقع تعرض فعلى( فى دعوى وقف األعمال الجديدة تبدأ هذه األ 1. )  المدعى أو فى عقار الغير

( فى دعوى وقف األعمال الجدية يقضى بوقف األعمال الجديدة دون  9. )  دعوى منع التعرض فتتم هذه األعمال ويقع تعرض فعلى

. بإزالة هذه األعمال  ، أما فى دعوى منع التعرض فيجوز أن يقضى إزالتها
 (9 )

  . 

                                                                                                                                                                    
 (2 )

، فللمدعى عليه أن يمضى  والقضاء بوقف األعمال الجديدة هو قضاء مؤقت - 115 ص 29 م 2599 ابريل سنة 1استئناف مختلط  

 12نقض فرنسى  - 195 ص 277فقرة  1فيها إذا قضى لمصلحته فى دعوى الملكية أو دعوى موضوع الحق ) أوبرى ورو 

.  ( 979 - 2 - 2529سيريه  2529فبراير سنة 
 

 (1 )
.  995انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
.  995ر آنفاً فقرة انظ 

 

 (5 )
فإذا ما استوفت دعوى وقف األعمال الجديدة شروطها ورفعت فى " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  

ى . فتكون الكفالة ف ، كان للقاضى حسب تقديره أن يمنع استمرار األعمال أو أن يأذن فى استمرارها بكفالة فى الحالتين الميعاد

، وفى الحالة  الحالة األولى لضمان التعويض فيما إذا تبين فى دعوى الموضوع أن األعمال التى وقفت كان ينبغى أن تستمر

) مجموعة األعمال التحضيرية " الثانية لضمان التعويض فيما إذا تبين أن األعمال التى أذن فى استمرارها كان ينبغى أن توقف 

.  ( 579 ص - 515 ص 1
 

 (9 )
، إذا تضمنت األعمال  وقد تتحول دعوى وقف األعمال الجديدة إلى دعوى منع تعرض - 199فقرة  9انظر بالنويل وريبير وبيكار  

، وعند ذلك يجوز للقاضى أن يأمر بإزالة األعمال الجديدة ال  الجديدة تهديداً خطيراً بأن يقع التعرض فعالً لو تمت هذه األعمال

أن هذا التهديد الخطير قد حول الدعوى إلى دعوى منع تعرض يجوز الحكم فيها باإلزالة ) بازو فقرة  بوقفها فحسب على اعتبار

داللوز  2791فبراير سنة  5نقض فرنسى  - 219فقرة  - 221فقرة  action possessoireلفظ  2أنسيكلوبيدى داللوز  - 2515

91 - 2 - 151 )  . 
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 قة بين الحيازة والملكيةالعال -المطلب الثانى

 مسألتان :  - 344

، ثم نتكلم فى العالقة ما بين الحائز والمالك  ، نقابل ما بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية فى العالقة ما بين الحيازة والملكية

 .  فيما يختص باسترداد الحائز للمصروفات وبمسئوليته عن الهالك فيما لو ظهر أن الحائز غير مالك

 دعوى الحيازة ودعوى الملكية - 1

 المقابلة ما بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية - 345

( توجد دعاوى الملكية )  actions possessoires، وإلى جانب دعاوى الحيازة )  : بسطنا فيما تقدم دعاوى الحيازة الثالث 

actions petitoires )  دعوى الحيازة ال تحمى إال الحيازة فى ذاتها وال شأن لها . والفرق بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أن

، أما دعوى الملكية فعلى العكس من ذلك تحمى الملكية أى موضوع الحق وال شأن لها بالحيازة إال حيث  بالملكية أى بموضوع الحق

ملكية ثالث : فيقابل دعوى استرداد الحيازة . وقد قدمنا أن دعاوى الحيازة الثالث يقابلها دعاوى  تكون الحيازة سبباً لكسب الملكية

 ، ويقابل  دعوى استرداد الملكية وهذه هى دعوى االستحقاق

، و قابل دعوى وقف اهنعمال الجديدة فى  دعوى منع التعرض فى الحيازة دعوى منع التعرض فى الملكية
دى للتقنين المدنى يتضمن نصا بعدد . وقد كان المشروع التم ي ، دعوى وقف اهنعمال الجديدة فى الملكية الحيازة

لمالك الشىء أن يسترده ممن يكون قد " من هذا المشروع تنص على أن  1161، فكانت المادة  دعاوى الملكية
، وإذا خشى تعرضا كان له أن  ، وأن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن التعرض حازه أو أحرزه دون حا

 .  ( 2) " اكتفاء بالقواعد العامة " ،  ذا النص فى لجنة المراجعة. وقد حذف ه ( 1) " يطالب بمنع وقوعه 
ولما كانت دعاوى الحيازة ال تقتضى " وقد سبا أن قررنا فى صدد دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية ما يأتى 

،  ، أما دعاوى الملكية فتقتضى أن يثبت المدعى ملكيته للشىء إال أن يثبت المدعى حيازته مستوفيه لشرائط ا
                                                                                                                                                                    

. وقد قضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن دعوى وقف األعمال الجديدة  لب المستعجلوتختلف دعوى وقف األعمال الجديدة عن الط

، ويقضى الفصل فيها  ، وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها تعد من دعاوى وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى

ه الدعوى عن الطلب المستعجل الذى يرفع إلى . وتختلف هذ ، وتوافر أركانها والشروط الالزمة لحمايتها ثبوت الحيازة القانونية

، إذ مناط اختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر  قاضى األمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى على هذا األساس

 ، يراد به رد عدوان يبدو للوهلة األولى أنه بغير حق ومنع خطر ال الخطر واالستعجال الذى يبرر تدخله إلصدار قرار وقتى

. والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل فى هذا الشأن هو قضاء بإجراء  يمكن تداركه أو يخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت

.  ( 251 ص 19رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511يناير سنة  27وقتى ال يمس أصل الحق ) نقض مدنى 
 

" وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  –فى الهامش  11ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

.  ، ولكن هذه أكثر استعماال لسهولتها والوسيلة الثانية لحماية حق الملكية هى دعاوى الملكية التى وضعت على غرار دعاوى الحيازة

، وإيقاف كل عمل  أن يطلب منع تعرض الغير لملكه، وله  فللمالك أن يسترد ملكه من أى يد كانت وهذا ما يسمى بدعوى االستحقاق

. وأهم هذه الدعاوى وأكثرها انتشارا هى دعوى  . ولكنه فى هذه الدعاوى الثالث يطالب بإثبات حق ملكيته لو تم لكان تعرضا

األعمال  ) مجموعة" ، فهو المدعى عليه فى هذه الدعوى  . واألصل فى دعوى االستحقاق أن ترفع على الحائز االستحقاق

 .  ( 15ص  1التحضيرية 

 .  فى الهامش 19ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 



 

 

 

 

2455 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، لذلك يلجأ المالك عادة إلى دعاوى الحيازة ليحمى ب ا  وهو إثبات أشد مشقة بكثير من إثبات مجرد الحيازة
، بل على من يدعى الملكية أن يرفع دعوى االستحقاق  . وال يتكلف مشقة اإلثبات بعد ذلك كما قدمنا حيازته

. ومن ثم حلت  و عبء شاق كما سبا القول، وه ، و تحمل هو دون الحائز عبء إثبات الملكية على الحائز
 .  ( 1) " ، وأغنت عن ا فى كثير من اهنحوال  دعاوى الحيازة فى العمل محل دعاوى الملكية

 نص قانونى –إثبات الحيازة  - 346

 مدنى على ما يأتى : 169: تنص المادة  
حائزة هو من له الحيازة ، اعتبر بصفة مؤقتة أن  إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة حا واحد" 
 .  ( 2) " ، إال إذا ظ ر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطر قة معينـة  المادية

،  ، وهى تتكون من عنصر ن عنصر الحيازة المادية وعنصر القصد و خلص من هذا النص أن الحيازة
،  الحيازة المادية هى واقعة مادية. ولما كانت  يكفى فى إثبات ا مبدئيا العنصر اهنول وهو عنصر الحيازة المادية

،  . و دخل فى ذلك البينة فإنه يجوز لمن يتمسك بأنه حائز لحا معين أن يثبت هذه الحيازة بجميع طرق اإلثبات
. و جوز أيضا أن يقبل  ، ليثبت من يدعى الحيازة حيازته بالبينة فيجوز للقاضى أن يحيل الدعوى على التحقيا

، فيستخلص من وقائع الدعوى واهنوراق والمعاينة ثبوت الحيازة المادية أو  ات غير البنيةالقاضى طر قا آخر لإلثب
، وأن ا حيازة مستمرة علنية هادئة غير  . وعلى مدعى الحيازة أن يثبت أيضا خلوها من العيوب عدم ثبوت ا

                                                 

 .  957ص  919فقرة  7الوسيط  ( 2) 

إذا تنازع أشخاص متعددون على حيازة " من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2525تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1) 

، إال إذا كان واضحاً أنه قد حصل على هذه الحيازة من غيره  زاً بصفة مؤقتة من كانت له الحيازة المادية، أعتبر حائ شىء واحد

.  فى المشروع النهائى عبد إدخال بعض تعديالت لفظية 2997ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  . "بطريقة معيبة 

) " شىء " بكلمة " حق " ، بعد استبدال كلمة  519يوخ تحت رقم ، ثم مجلس الش 2999ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ( 571ص  - 572ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

 و قابل التقنينات المدنية العربية اهنخرى :
 .  ال مقابلالتقنين المدنى السورى 

 .  () مطابق  511م التقنين المدنى الليبى 

 .  ال مقابلالتقنين المدنى العراقى 

 .  ال مقابلقانون الملكية العقارية اللبنانى 
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، فإن ا ال  كراه أو فى خفاء، كأن ثبت أن الحائز قد حصل علي ا باإل . فإذا ظ ر أن ا حيازة معيبة ( 1) غامضة 
 .  تصلح أن تكون قر نة على وجود الحيازة القانونية

، قامت هذه الحيازة وحدها قر نة على وجود  أما إذا أثبت الحائز الحيازة المادية على الوجه المتقدم الذكر
الحائز يحوز لحساب نفسه ، أى أن  . فعنصر القصد ، أى الحيازة مقترنة بعنصر القصد الحيازة القانونية كاملة

،  . ولكن هذه القر نة القانونية قابلة إلثبات العكس ، هو إذن يفترض بثبوت الحيازة المادية ال لحساب غيره
، وأن الحائز بالرغم من ثبوت الحيازة  فيجوز للخصم اآلخر أن يدحض ا بأن يثبت أن عنصر القصد غير موجود

. كذلك يجوز للخصم أن يثبت أن الحائز إنما تقوم حيازته   لحساب نفسهالمادية لديه إنما يحوز لحساب غيره ال
 .  ، فينتقى بذلك عنصر القصد على عمل من أعمال التسامح

 إثبات الملكية   - 347

 مدنى على ما يأتى : 161نص قانونى : تنص المادة 
 .  ( 2) " ، حتى يقوم الدليل على العكس  ، اعتبر صاحبه من كان حائزا للحا"  

                                                 

، فى قواعد المناضلة ما بين  ، فيما إذا تنازع شخصان حيازة حق وأنظر – 191ص  – 192ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

، فإذا  األحق بالتفضيل هى الحيازة التى تقوم على سند قانونىالحيازة " مدنى وتنص على أن  2/  595الحيازتين المقررة فى المادة 

، وقد سبق بسط هذه القواعد )  ، كانت الحيازة األحق هى األسبق فى التاريخ ، أو تعادلت مستنداتهم لم يكن لدى أى من الحائزين سند

 .  ( 919أنظر فقرة 

،  من كان حائزاً للشىء أو للحق - 2" التمهيدى على الوجه اآلتى :  من المشروع 2529تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1) 

،  وإذا أدعى الحائز أن حيازته تقوم على حق غير الملكية شخصياً كان أو عينياً  - 1.  اعتبر مالكاً له حتى يقوم الدليل على العكس

ووافقت عليه  . "هذه القرينة على من تلقى منه الحيازة ، ولكن ال يجوز للحائز أن يحتج ب اعتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق

. وفى لجنة مجلس الشيوخ  2991. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2995لجنة المراجعة تحت رقم 

اكتفاء بالقواعد " ، وحذفت الفقرة الثانية  فى الفقرة األولى" مالكاً له " بعبارة " صاحبه " واستبدلت كلمة  ، "الشىء " حذفت كلمة 

. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته  ، مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 515فأصبح النص تحت رقم  . "العامة 

 .  ( 575ص  – 571ص  1لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  بقوال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السا

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  التقنين المدنى السورى ال مقابل

وإذا ادعى الحائز أن حيازته منصبة  - 1.  ، حتى يقوم الدليل على العكس من حاز شيئاً اعتبر مالكاً له - 2:  2291التقنين المدنى العراقى 

، ولكن  عتبرت الحيازة قرينة على وجود هذا الحق حتى يقوم الدليل على العكس، ا على حق شخص أو على حق عينى غير الملكية

. ) والتقنين العراقى يتفق مع التقنين المصرى فى حكم الفقرة  ال يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة

 .  حكم الفقرة الثانية (، ومع المشروع التمهيدى للتقنين المصرى ومع القواعد العامة فى  األولى

 .  قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل
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.  ، إذ جعل من حيازة الحا قر نة على الملكية و خلص من هذا النص أن القانون قد أقام قر نة قانونية
، حتى يقيم خصمه مدعى الملكية الدليل على عكس ذلك وأنه هو  ، ف ى تقوم لصالح الحائز والقر نة غير قاطعة

 .  ( 1) المالك 
أن قسمناها إلى طرق إثبات داللت ا يقينية وطرق إثبات ، بعد  وقد سبا أن فصلنا طرق إثبات الملكية

، والطرق اهنخرى هى قرائن قضائية تثبت  . فالطرق اهنولى هى السجل العينى والتقادم والحيازة داللت ا ظنية
. وقد  كسند التمليك والمكلفة ودفع الضرائب وخر طة فك الزمام والتسجيل ( probabilites) احتماالت راجحة 

، ف ناك  ، فإذا قدم كل من الخصمين فى دعوى الملكية طرق إثباته وتعارضت هذه الطرق  طرق اإلثبات تتعارض
. فمتى استطاع الخصم أن يثبت ملكيته عن  طر قان قاعا الداللة فى الملكية هما السجل العينى والتقادم المكسب

.  ، كان هو المالك ا العقار المتنازع فيه، إذا كان هذا السجل سار ا فى المنطقة التى في  طر ا السجل العينى
، كان هو  ، واستطاع الخصم أن يثبت أنه تملك العقار المتنازع فيه بالتقادم فإذا لم يكن السجل العينى سار اً 

، فالصورة المألوفة التى  ، ولم يستطع الخصم أن يثبت الملكية بالتقادم . فإذا لم يكن السجل العينى سار ا المالك
،  . فيتمسك بالحيازة قر نة قانونية على أنه هو المالك عد ذلك أن يكون المدعى عليه هو الحائز للعقارتبقى ب

، رفضت  . فإذا لم يقدم المدعى قر نة تدحض قر نة الحيازة و لقى على عاتا خصمه عبء دحض هذه القر نة
، من سند تمليك أو مكلفة أو دفع  الحيازة . أما إذا قدم الدعى قر نة تعارض قر نة دعواه وبقى الحائز على حيازته

، حكم للمدعى  ، وقدر القاضى أن القر نة التى قدم ا المدعى تدحض قر نة الحيازة ضرائب أو غير ذلك
، ف و الذي يقدر ما إذا  . فالقر نة التى تدخض قر نة الحيازة ينبغى أن يترك أمر تقديرها إلى القاضى بالملكية

، أو أن االحتماالت المستخلصة من القرائن  تمدة من الحيازة أقوى فيرفض دعوى الملكيةكانت االحتماالت المس
 .  ( 2) التى قدم ا المدعى هى اهنقوى فيقضى له بالملكية 

                                                 

وقد قضت محكمة النقض بأن الحيازة مجرد قرينة قانونية على الملك يجوز  - 199ص  - 195ص  915فقرة  7أنظر الوسيط  ( 2) 

، فإنه ال يكون  زاع بأسباب موضوعية سائغة، فإذا كان الحكم قد انتهى إلى ما قرره من نفى ملكية حائز األرض موضوع الن نفيها

 1مدنى ) نقض مدنى  515هناك محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم أثر القرينة المستفادة من الحيازة المنصوص عليها فى المادة 

 - 211ص  5الحقوق  2751مارس سنة  11. وأنظر أيضا استئناف وطنى  ( 11ص  1مجموعة أحكام النقض  2591فبراير سنة 

 .  59ص  59رقم  1الشرائع  2525نوفمبر سنة  15

وانظر فى القواعد التى وضعها القضاء الفرنسى فى المفاضلة ما بين طرق إثبات  - 911فقرة  - 915فقرة  7أنظر فى ذلك الوسيط  ( 1) 

فقرة  - 911فقرة  7ض الوسيط الملكية التى يقدمها كل من الخصمين عند التعارض ما بين هذه الطرق فى الصور الثالث لهذا التعار

979  . 
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، واستعان فى ذلك بقر نتين قانونيتين : ) اهنولى  و خلص مما تقدم أن القانون قد رسم طر قا إلثبات الملكية
. ) والثانية ( أن الحيازة القانونية قر نة  ، إلى أن يثبت العكـس قر نة على الحيازة القانونية ( أن الحيازة المادية

. فيستطيع الخصم الذي يتمسك بأنه هو المالك أن يبدأ بإثبات حيازته  ، إلى أن يثبت العكس على الملكية
، وعند التنازع ما بين حيازتين رسم القانون طرق المفاضلة فيما بين ما  ، و ثبت ذلك بجميع طرق اإلثبات المادية

، كانت هذه الحيازة قر نة على الحيازة  . فإذا ما ثبتت الحيازة المادية ( 1) على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم 
وتثبتت بذلك الحيازة  . أما إذا لم تدحض هذه القر نة ، إال إذا أقام الخصم اآلخر الدليل على العكس القانونية
، وذلك بشرط أال يحتج الحائز ب ذه القر نة على  ، فإن هذه الحيازة تكون هى بدورها قر نة على الملكية القانونية

، فإن للخصم اآلخر أن يدحض هذه  . وإذا قامت الحيازة القانونية قر نة على الملكية ( 2) من تلقى منه الحيازة 
، كما وضع  . وقد وضع القضاء عند التنازع فى طرق إثبات الملكية لى أنه هو المالكالقر نة بأن يقيم الدليل ع

 .  ( 9) ، قواعد للمفاضلة ما بين طر قة وأخرى  القانون عند التنازع فى طرق إثبات الحيازة

 عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية  - 348

، وهى تقضى بعدم جواز  ن دعوى الحيازة ودعوى الملكية: وهناك قاعدة هامة فى خصوص العالقة ما بي
، وهى تجرى على الوجه  من تقنين المرافعات على هذه القاعدة 18. وقد نصت المادة  الجمع بين الدعو ين

                                                 

 .  919أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، وكانت تجرى على الوجه اآلتى :  مدنى يتضمن فقرة ثانية تقضى بهذا الحكم األخير 515وقد كان المشروع التمهيدى لنص المادة  ( 1) 

، ولكن ال  ، اعتبرت الحيازة قرينة وجود هذا الحق نياً ، شخصياً كان أو عي وإذا أدعى الحائز أن حيازته تقوم على حق غير الملكية" 

اكتفاء بالقواعد " وقد حذفت هذه الفقرة فى لجنة مجلس الشيوخ  . "يجوز للحائز أن يحتج بهذه القرينة على من تلقى منه الحيازة 

 .  5فى الهامش  951) انظر آنفاً فقرة " العامة 

ويالحظ أن الحيازة إنما تكون قرينة على " وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى خصوص هذا النص المحذوف ما يأتى : 

، أما إذا كان هذا خلفاً لذاك فال يجوز أن يحتج الخلف على السلف  الملكية إذ لم تكن هناك عالقة استخالف بين مدعى الملكية والحائز

. فالمستأجر مثال ال يستطيع أن يتخذ من الحيازة المادية قبل المؤجر قرينة على الحيازة  ق الذى انتقلت بمقتضاه الحيازةإال باالتفا

،  ، بل إن عقد اإليجار هو الذى يحدد العالقة فيما بين المؤجر والمستأجر بالنسبة للحيازة ، ثم من هذه قرينة على الملكية القانونية

 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، بل لحق شخصى هو حقه كمستأجر  ء على هذا العقد حائزاً ال لحق الملكيةفيكون المستأجر بنا

 .  ( 575ص  – 579ص 

إذا ثبتت الحيازة تكون " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  – 979فقرة  – 911فقرة  7أنظر الوسيط  ( 9) 

. لذلك كان الحائز مدعى عليه دائماً فى دعاوى  ، فيفرض أن الحائز مالك حتى يقيم المدعى الدليل على العكس قرينة على الملكية

. لذلك يقتضى األمر إيجاد قرينة أخرى هى الحيازة المادية التى توافرت  ، مع أن الحيازة نفسها قد تكون محل شك فى ثبوتها الملكية

.  ، تمسك بذلك قرينة على الحيازة القانونية . فمن أثبت أن عنده هذه الحيازة المادية وحشروطها من هدوء واستمرار وظهور ووض

، أو كانت غير مقترنة بالعنصر  ، وأن هذه الحيازة المادية هذه إنما كانت لحسابه مثال وعلى من ينازعه أن يثبت أنه هو الحائز

، ثم يتخذ من هذه  ، له أن يتخذ منها قرينة على الحيازة القانونية ادية لنفسه. ويتبين من ذلك أن من يستطيع إثبات الحيازة الم المعنوى

 .  ( 579ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، وفى هذا تيسير كبير إلثبات الملكية  قرينة على الملكية ذاتها
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.  ، وإال سقط ادعاؤه بالحيازة ال يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بين ا وبين المطالبة بالحا" اآلتى : 
، وال تقبل دعواه بالحا قبل الفصل  ز من المدعى عليه فى دعوى الحيازة أن يدفع ا باالستناد إلى الحاوال يجو 

. وكذلك ال يجوز  ، إال إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر في ا
 .  ( 1) " الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحا أو نفيه 

، وتلزم  ونرى من هذا النص أن قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تلزم المدعى
 .  ( 2) ، وتلزم القاضى  المدعى عليه

،  . ف ذه مسائل أربع ثم إن الحكم الصادر فى دعوى الحيازة ال تكون له حجية فى دعوى الملكية
 .  نستعرض ا تباعا

 جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تلزم المدعى :قاعدة عدم جواز ال - 349

ال يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى " مرافعات تنص على أنه  18أن الفقرة اهنولى من المادة  ( 9) رأينا  
و مكن أن تتصور فى هذا الصدد أن المدعى  . "، وإال سقط ادعاؤه بالحيازة  الحيازة بين ا وبين المطالبة بالحا

، أو أنه رفع دعوى الحيازة وقبل أن يفصل في ا رفع  دعوى الحيازة ذات ا بالملكية أو موضوع الحاطالب فى 
                                                 

مرافعات فيما عدا  57وهى مطابقة لنص المادة  ، من هذا المشروع 55ويقابل هذا النص فى مشروع تقنين المرافعات الجديد المادة  ( 2) 

: إن الدعاوى العينية العقارية  55. ويقابل النص فى تقنين أصول المحاكمات المدنية اللبنانى النصوص اآلتية : م  فروقاً لفظية طفيفة

: من  59. م  ف بحق عينى، وتدعى تصرفية تقتصر تقتصر على إثبات التصر تدعى ملكية عندما يراد بها إثبات ملكية حق عينى

، أما الذى يقيم الدعوى التصرفية ويخسرها فيجوز له أن يقيم الدعوى  أقام الدعوى الملكية ال تقبل منه فيما بعد ا لدعوى التصرفية

ال تجوز  : 51. م  : ال يجوز للمحكمة المرفوعة لديها الدعوى التصرفية أن تبنى حكمها على أسباب تتعلق بالملكية 51 . م الملكية

، فالمحكمة التى تقام لديها دعوى تتعلق بحق الملكية وبحق التصرف معاً  إقامة الدعوى الملكية والدعوى التصرفية فى وقت واحد

 .  يجب عليها أن تعلن عدم صالحيتها فى القسم الذى ال يحق لها أن تنظر فيه

من قانون المرافعات على عدم جواز الجمع  57نص فى المادة  ، التى وقد قضت محكمة النقض بأن المقصور بدعوى أصل الحق ( 1) 

مجموعة أحكام  2591أبريل سنة  21، هو دعوى الملكية أو أى حق آخر متفرع منها ) نقض مدنى  بينها وبين دعاوى الحيازة

فال محل للتصرف فيها ،  . وقضت أيضا بأن األساس األصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ( 921ص  1النقض 

، إال أن يكون ذلك على سبيل االستئناس يستخلص منها القاضى كل ما  لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها

. وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى  ، وبشرط أال يكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحرى الحق كان متعلقاً بالحيازة وصفتها

، وال يجوز للمدعى عليه  ، فال يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق ى عليه وقاضى الدعوىوالمدع

. وإذن فإنه يكون من غير المقبول فحص  ، وال أن يقيم القاضى حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه أن يدفعها باالستناد إلى الحق

، لما فى ذلك من المساس بالحق وجودا وعدماً )  ، والبت فى شانها بالصحة أو بالتزوير وى الحيازةمستندات ملكية الخصوم فى دعا

وأنظر أيضا نقض  - 217رقم  159عاماً جزء ص  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2599يونيه سنة  21نقض مدنى 

نفس المجموعة جزء أول ص  2591مارس سنة  21 - 299رقم  159نفس المجموعة جزء أول ص  2592ديسمبر سنة  29مدنى 

م  2515يناير سنة  15استئناف مختلط  - 217رقم  159نفس المجموعة جزء أول ص  2559نوفمبر سنة  11 – 291رقم  159

 .  ( 299ص  91م  2559أبريل سنة  11 – 252

 .  957أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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. ففى هذه  ، أو أنه رفع دعوى موضوع الحا وقبل أن يفصل في ا رفع دعوى الحيازة دعوى موضوع الحا
،  دعوى موضوع الحا، يكون المدعى قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أى  الفروض الثالثة جميعا

 .  ، و سقط االدعاء بالحيازة كما يقول النص أى تصبح دعوى الحيازة غير مقبولة وهذا ال يجوز
، فإن هذا ال  ، إذا طالب المدعى فى دعوى الحيازة ذات ا بالملكية أو موضوع الحا ففى الفرض اهنول

.  ( 1) ، وهذا نادر  تصا أيضا بدعوى الملكيةيتأتى إال إذا كان القاضى الجزئى المختص بنظر دعوى الحيازة مخ
، فإذا رفعت أمامه حكم بعدم االختصاص بنظر دعوى  والغالب أن تجاوز دعوى الملكية نصاب القاضى الجزئى

، وبعدم قبول دعوى الحيازة هنن رفع دعوى الملكية ولو أمام محكمة غير مختصة يتضمن نزول المدعى  الملكية
، ورفع المدعى دعوى  . أما إذا كان القاضى الجزئى مختصا بنظر دعوى الملكية سنرى عن دعوى الحيازة كما 

، و حكم فى  ، فإن القاضى ينظر طلب الملكية هننه مختص بنظره الحيازة وطالب بالملكية فى نفس الدعوى 
 .  ( 2) دعوى الحيازة بعدم القبول هنن رفع دعوى الملكية يتضمن نزول المدعى عن دعوى الحيازة 

، فإن رفعه  ، إذا رفع المدعى دعوى الحيازة وقبل أن يفصل في ا رفع دعوى الملكية وفى الفرض الثانى
، فيقضى بعدم قبول هذه  لدعوى الملكية قبل أن يفصل فى دعوى الحيازة يعتبر نزوال منه عن دعوى الحيازة

 .  ( 9) ، وال تنظر إال دعوى الملكية  الدعوى 
، حتى لو نزل  ذا رفع المدعى دعوى الملكية وقبل أن يفصل في ا رفع دعوى الحيازة، إ وفى الفرض الثالث

، هنن رفع دعوى الملكية قبل ذلك يتضمن نزوال عن  ، فإن دعوى الحيازة تحكم بعدم قبول ا عن دعوى الملكية
المدعى دعوى الحيازة ، ثم يرفع  . وغنى عن البيان أنه ال يتصور أن يفصل فى دعوى الملكية ( 1) دعوى الحيازة 

، وإذا قضى  . ذلك هننه إذا فصل فى دعوى الملكية لصالح المدعى لم يعد فى حاجة إلى دعوى الحيازة بعد ذلك
 .  ( 1) في ا لغير صالحه فال يجديه أن يرفع دعوى الحيازة 

                                                 

. فقد قدمنا أن  ، بل يكون هو الذى يقع فى العادة ، فإن هذا األمر ال يكون نادراً  المرافعات قانوناً  أما إذا أصبح المشروع الجديد لتقنين ( 2) 

، فتصبح دعوى  هذا المشروع ال يجعل دعاوى الحيازة من اختصاص القضاء الجزئى بل يخضعها للقواعد العامة لالختصاص

 .  الملكية ودعوى الحيازة كلتاهما من اختصاص محكمة واحدة

 .  51هامش  129ص  271فقرة  1انظر أوبرى ورو  ( 1) 

 .  129ص  271فقرة  1أوبرى ورو  - 97ص  91م  2559يناير سنة  27استئناف مختلط  ( 9) 

ص  91م  2555مايو سنة  27 – 191ص  27م  2591مايو سنة  29 - 91ص  7م  2759ديسمبر سنة  22استئناف مختلط  ( 5) 

 .  97ص  91م  2559يناير سنة  27 – 292

 .  295ص  21م  2595مارس سنة  19استئناف مختلط  ( 9) 
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كانت حيازته  . فإذا ، أو على رفع دعوى الملكية فالواجب إذن أن يقتصر المدعى على رفع دعوى الحيازة
، بقى  . فإذا ما قضى لصالحه فى دعوى الحيازة ( 1) ، اقتصر على رفع دعوى الحيازة  ثابتة وتوافرت شروط ا

. أما إذا لم تكن  ، وعلى خصمه أن يرفع دعوى الملكية فيكون هو باعتباره حائزًا مدعى عليه في ا على حيازته
، وعليه فى هذه الحالة أن  على رفع دعوى الملكية على الحائز، اقتصر  حيازته ثابتة أو غير متوافرة الشروط

 .  ( 2) يثبت الملكية ال الحيازة 
، وإن كان ال يتضمن اعترافا منه بأن الحيازة عند خصمه  و خلص مما تقدم أن رفع المدعى لدعوى الملكية

. و الحظ فى هذا  ( 9) ل دعوى الحيازة ، إال أنه يتضمن نزوال منه استعما وال نزوال منه عن التمسك بمزايا الحيازة
، فأية دعوى أخرى يرفع ا  الصدد : ) أوال ( أن رفع دعوى الملكية هو الذي يتضمن النزول عن دعوى الحيازة

 1) ، والوصف القانونى للدعوى بأن ا دعوى ملكية يخضع لرقابة محكمة النقض  المدعى ال تتضمن هذا النزول

،  ( 1) وال عن دعوى الحيازة رفع طالب الحيازة دعوى بالشفعة ضد من سلب حيازته . وعلى ذلك ال يتضمن نز  (
. ولكن يكفى أن ترفع دعوى الملكية ليتضمن رفع ا  ( 6) أو رفعه دعوى مستعجلة باتخاذ بعض إجراءات تحفظية 

                                                 

، فال يجوز أن يدعى أنه مالك  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان المدعى يطلب بدعواه الحكم له بمنع تعرض المدعى عليه ( 2) 

مجموعة المكتب الفنى  2551مايو سنة  29اليد ) نقض مدنى ، إذ أن هذا ال تجوز إقامته فى دعوى وضع  لألرض محل النزاع

. وال يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها باالستناد إلى نفى الحق  ( 211رقم  159جزء أول ص  19ألحكام النقض فى 

 .  ( 2221ص  297رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  17) نقض مدنى 

مجموعة المكتب الفنى الحكام  2555فبراير سنة  15عوى الملك لم يجز بعد ذلك رفع دعوى الحيازة ) نقض مدنى وإذا رفعت د ( 1) 

 .  ( 215رقم  159عاماً جزء أول ص  19النقض فى 

) استئناف مختلط ، ما دامت هذه الدعوى لم ترفع بالفعل  وال يعتبر رفعا لدعوى الملكية طلب المعافاة من الرسوم توطئة لرفع دعوى الملكية

 .  ( 159ص  51م  2599يناير سنة  99

 2ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  – 192ص  251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 51هامش  125ص  271فقرة  1( أوبرى ورو  9) 

  . 215 - 2 - 71داللوز  2771يوليه سنة  29نقض فرنسى  – 92فقرة  - 11فقرة  action possessoireلفظ 

 .  992 - 2 - 2597داللوز  2591أبريل سنة  19 - 521 - 2 – 2599داللوز  2599مايو سنة  92نقض فرنسى  ( 5) 

، فى أثناء نظر دعواه بالحيازة أو قبلها  وقد قضت محكمة النقض بأن مجرد رفع طالب الحيازة دعوى بالشفعة ضد من سلب حيازته ( 9) 

، ال يعتبر جمعا بين  دعوى اليد ودعوى الملك بما يسقط حقه فى االدعاء بالحيازة أو قبلها أو بعدها، ال يعتبر جمعاً بين  أو بعدها

، غير أن السند القانونى  . ذلك أن الشفعة وإن كانت من أسباب التملك دعوى اليد ودعوى الملك بما يسقط حقه فى االدعاء بالحيازة

، الذى ال يمكن أن يكون مالكاً أو يدعى ثبوت الملك قبل الحكم له بأحقيته  حة الشفيعالمنشئ للملكية فيها هو الحكم الذى يصدر لمصل

 159عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2595ديسمبر سنة  21لتملك العقار المبيع ) نقض مدنى 

، فيستقيم حكمها بأن دعوى  شفعة سبب منشئ للملكية: ويالحظ أن محكمة النقض هنا سارت على مذهبها من أن الحكم بال 259رقم 

. وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة أيضا فى هذا المعنى بأن رفع دعوى الشفعة ال يعتبر رفعاً  الشفعة ليست بدعوى الملكية (

 .  ( 29ص  21م  2755نوفمبر سنة  11، وعلى ذلك ال يمنع من رفع دعوى الحيازة ) استئناف مختلط  لدعوى الملكية

 .  972 - 2 – 11داللوز  2711مارس سنة  1نقض فرنسى  ( 1) 
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ك المدعى ، وحتى لو تر  ( 1) ، حتى لو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة  نزوال عن دعوى الحيازة
. ) ثانيًا ( أن رفع دعوى الملكية إنما يكون نزوال عن دعوى الحيازة التى يكون  ( 2) الخصومة بعد رفع الدعوى 

، أما إذا كان سبب دعوى الحيازة الحقا لرفع دعوى الملكية  سبب ا راجعا إلى تار خ سابا على رفع دعوى الملكية
 .  ( 9) سبب جد بعد رفع ا فبدي ى أن دعوى الملكية ال تتضمن نزوال عن

 قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تلزم المدعى عليه  - 351

وال يجوز من المدعى عليه فى " مرافعات تنص على ما يأتى :  18أن الفقرة الثانية من المادة  ( 1) : رأينا 
دعواه بالحا قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم ، وال تقبل  دعوى الحيازة أن يدفع ا باالستناد إلى الحا

و ؤخذ من هذا النص أن المدعى عليه يلتزم بعدم  . "، إال إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه  الذي يصدر في ا
 جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية من ناحيتين :

، فإنه ال يستطيع أن يدفع هذه الدعوى إال بدفع مستمد  ة) الناحية اهنولى ( أنه إذا رفعت عليه دعوى الحياز 
. فال يستطيع أن ينكر على المدعى حيازته بدعوى أنه هو  ، بصرف النظر عن موضوع الحا من الحيازة ذات ا

. وإنما يستطيع  ، هنن فى هذا الدفع جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية المالك فيجب أن تكون عنده الحيازة
، أو بغير ذلك من  ، أو بأن ا لم تتوافر في ا الشروط الواجبة دفع دعوى الحيازة بان الحيازة غير ثابتة للمدعىأن ي

 .  الدفوع التى ترجع إلى الحيازة ال إلى الملكية
،  ، قبل أن يفصل فى هذه الدعوى  ، فإنه ال يستطيع ) الناحية الثانية ( أنه إذا رفعت عليه دعوى الحيازة

. ذلك هننه يجب أن يتربص حتى يقضى فى دعوى  هو دعوى الملكية على المدعى فى دعوى الحيازة أن يرفع
، فإذا حكم فى دعوى الحيازة لصالح المدعى وجب عليه  الحيازة حتى ال يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية

                                                 

داللوز  2519نوفمبر سنة  29نقض فرنسى  – 191ص  251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 125ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

 .  91 – 2 - 51داللوز  2751يونيه سنة  11 - 221 - 2 - 11

مايو سنة  19نقض فرنسى  – 191ص  251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 51وهامش  125ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 1) 

 .  55 - 2 - 259.  سيريه 2555

، فإن لمدعى الملكية أن يلحق بدعوى الملكية دعوى  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا حصل التعرض للحيازة بعد رفع دعوى الملك ( 9) 

 5وانظر محمد كامل مرسى  –(  199ص  19رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  5ة بعد أن استجد سببها ) نقض مدنى الحياز

نقض فرنسى  – 191ص  251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 125ص  271فقرة  1وانظر كذلك أوبرى ورو  55ص  59فقرة 

 .  117 - 1 – 2591جازيت دى باليه  2591 يوليه سنة 1 - 295 - 2 - 55داللوز  2755يناير سنة  29

 .  957أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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، أى بعد أن  . وبعد ذلك ( 1) أيضا أن ينفذ الحكم كامال وأال يضيع على خصمه الحيازة التى قضى له ب ا 
، أى قبل أن يفصل  . فإن رفع ا قبل ذلك ، يستطيع هو أن يرفع عليه دعوى الملكية يستقر خصمه فى حيازته

، فإن دعوى الملكية التى  فى دعوى الحيازة أو قبل أن ينفذ الحكم الصادر لمصلحة خصمه فى هذه الدعوى 
 .  ( 9) لى بالفعل عن الحيازة لخصمه ، إال إذا تخ ( 2) يرفع ا ال تكون مقبولة 

،  . أما إذا كانت الدعوى المرفوعة هى دعوى الملكية هذا إذا كانت الدعوى المرفوعة هى دعوى الحيازة
، سواء كان سبب دعوى  ، أن يرفع دعوى الحيازة ، قبل الفصل في ا فإن المدعى عليه فى هذه الدعوى يستطيع

. وهذا بخالف المدعى فى دعوى الملكية فقد  الملكية أو الحقا لرفع هذه الدعوى الحيازة سابقا على رفع دعوى 
، إذ أن رفع  أنه ال يستطيع رفع دعوى الحيازة إال إذا كان سبب هذه الدعوى الحقا لرفع دعوى الملكية ( 1) رأينا 

علة فى التفر ا فى دعوى . وترجع ال المدعى لدعوى الملكية يتضمن نزوال منه عن دعوى الحيازة كما سبا القول
،  ، أن المدعى هو الذي رفع دعوى الملكية باختياره الملكية ما بين المدعى والمدعى عليه على النحو المتقدم

، بخالف المدعى عليه ف و لم يرفع دعوى الملكية بل رفع ا  فيحمل هذا منه على نزول ضمنى عن دعوى الحيازة
 .  ( 1) مدعى بفعله من حقه فى رفع دعوى الحيازة ، فال يجوز أن يحرمه ال عليه المدعى

  

                                                 

مرافعات فرنسى أنه إذا  1/  11. وتزيد المادة  مرافعات فرنسى 2/  11وأنظر م  - 199ص  252فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 2) 

، فشل بذلك المدعى عليه من أن يرفع دعوى  كمأبطأ المدعى الذى حصل على حكم لصالحه فى دعوى الحيازة فى تنفيذ هذا الح

، وتقبل دعوى  ، جاز لهذا األخير أن يحصل من محكمة دعوى الملكية على تعيين أجل ليقوم المدعى فى أثنائه بتنفيذ الحكم الملكية

. وال يوجد  ( 252 فقرة 9بالنيول وريبير وبيكار  - 129ص  271فقرة  1الملكية بمجرد انقضاء هذا األجل ) أنظر أوبرى ورو 

 .  ، وقد نصل فى تطبيقها إلى نفس النتيجة نص مقابل فى القانون المصرى فتطبق القواعد العامة

، ولكن يؤجل إجراء السير فيها حتى يفصل فى دعوى الحيازة وينفذ الحكم  وتقضى محكمة النقض الفرنسية بأن الدعوى تكون مقبولة ( 1) 

. ولكن نص تقنين المرافعات المصرى صريح فى أن الدعوى  ( 219 - 2 - 51سيريه  2755نوفمبر سنة  29) نقض فرنسى 

ويذهب بعض الفقهاء فى فرنساإلى الرأى الذى أخذ به تقنين المرافعات المصرى " .  . . وال تقبل دعواه بالحق" تكون غير مقبولة : 

الملكية قبل الفصل فى دعوى الحيازة وقبل تنفيذ الحكم : وال يجعالن لرفع دعوى  59هامش  129ص  271فقرة  1أوبرى ورو ) 

أثراً إال فى قطع التقادم إذا تبين أن المدعى فى دعوى الحيازة لم يرفع هذه الدعوى إال ليعرقل رفع دعوى الملكية حتى يمتنع قطع 

 .  التقادم (

لفظ  2ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  - 197رة وانظر مارتى ورينو فق – 12ص  99م  2551ديسمبر سنة  15استئناف مختلط  ( 9) 

action possessoire  55 - 2 – 2599سيريه  2555مايو سنة  99نقض فرنسى  95فقرة  – 91فقرة  . 

 .  955أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

ص  27م  2599ديسمبر سنة  25 - 191ص  29م  2757مارس سنة  21 – 221ص  5م  2751يناير سنة  1استئناف مختلط  ( 9) 

ديسمبر  21قض فرنسى  – 191ص  251فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 55وهامش  129ص  271فقرة  1اوبرى ورو  - 51

 .  299 - 2 - 19داللوز  2715سنة 
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 قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تلزم القاضى  - 351

مرافعات تنص على ما يأتى : وكذلك ال يجوز الحكم فى دعاوى  18أن الفقرة اهنخيرة من المادة  ( 1) : رأينا
و عنى ذلك أن القاضى يتقيد بقاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة  . "الحيازة على أساس ثبوت الحا ونفيه 

 ودعوى الملكية من ناحيتين :
، على أسباب  ، قبوال أو رفضا ) الناحية هنولى ( أن القاضى ال يستطيع أن يبنى حكمه فى دعوى الحيازة

، ومن أن ا  الحيازة ذات ا. فيجب عليه أن يبنى الحكم على أسباب مستمدة من  ( 2) يستمدها من موضوع الحا 
، أو على أن  . فإذا استند فى إجابته لطلب المدعى فى دعوى الحيازة على أنه هو المالك استوفت شروط ا

، كان هذا جمعا غير  ، أو على أنه قد قضى له بالملكية بموجب حكم سابا حيازته تستخلص من سند ملكيته
. كذلك يعتبر جمعا غير جائز بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أن  ( 9) جائز بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية 

                                                 

 .  957أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  21 - 2 - 2529سيريه  2522يوليه سنة  29 - 297 - 2 – 2529سيريه  2529نوفمبر سنة  25نقض فرنسى  ( 1) 

. فإذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب  وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه ( 9) 

منع التعرض للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيساً على استيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على ارتفاق 

، إذ قضى برفض الدعوى على أساس  ، فإن الحكم المطعون فيه ور ولم تؤسس على ثبوت حق االرتفاق فى المرور وتملكه لهالمر

، يكون قد خالف  مدنى 721انتفاء ملكية الطاعن لحق المرور الذى يخوله القانون لمن كانت أرضه محبوسة عن الطريق طبقا للمادة 

. وقضت أيضا بأنه  ( 992ص  71رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511أبريل سنة  17نى القانون بما يستوجب نقضه ) نقض مد

، وطلب المدعى اإلحالة إلى التحقيق ليثبت انتفاعه بالشارع المتنازع عليه المدة الطويلة المكسبة  إذا رفعت دعوى منع تعرض

،  الفصل فى الموضوع إلى حق االرتفاق على الطريق، ثم عرضت عن  ، فأجابته المحكمة إلى طلبه هذا وباشرت التحقيق للملك

، ثم أيدت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم آخذه بأسبابه  وبنت على ثبوته بوضع اليد المدة الطويلة قضاءها فى دعوى التعرض

، فذلك لما فيه  بالرغم من تمسك المدعى عليه بعدم قبول دعوى الحيازة المرفوعة من خصمه بعد أن استحالت إلى دعوى ملك

أكتوبر سنة  21من قانون المرافعات ) نقض مدنى  15منجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملك خروج صريح على حكم المادة 

 .  ( 197ص  12رقم  9مجموعة عمر  2559

مرافعات )  15. وقضت محكمة النقض كذلك بأن المادة  199ص  19رقم  9مجموعة عمر  2559مايو سنة  5وأنظر أيضا نقض مدنى 

، فيتعين على القاضى  ، تلزم القاضى إلزامها الخصوم بالنزول على حكمها ، إذ تنهى عن الجمع بين دعوى اليد ودعوى الحق قديم (

. فإذا كان  ، ال على ثبوت الحق أو عدم ثبوته أن يقيم حكمه فى دعوى اليد على توافر وضع اليد بشروطه القانونية أو عدم توافره

،  ى دعوى وضع اليد قد اتخذ من ثبوت حق االرتفاق األساس الوحيد لقضائه باعادة الطريق محل النزاع إلى حالته األولىالحكم ف

 159عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2557مارس سنة  5فإنه يكون مخالفاً للقانون ) نقض مدنى 

لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه فى دعوى وضع اليد مبنيا فى جوهره على أسباب ماسة . وقضت أيضا بأنه ال يجوز  ( 211رقم 

، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه فى هذه الدعوى منصبا على تبين ماهيتها والنظر فى توافر شروطها وعدم  بأصل حق الملك

، بل يكون على سبيل  ون ذلك مقصوداً لذاتهتوافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فال يك

. فإن تجاوز  ، األمر الذى يجب أن يجعله القاضى مناط تقصيه ، وبالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد االستئناس

لقانون ) نقض مدنى ، فإنه يكون قد خالف ا ، وجعل أساس قضائه فى دعوى اليد ما قضى به أص اللحق هذا فبحث فى الملكية فنفاها

 2599نوفمبر سنة  5 – 299رقم  159عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2591أكتوبر سنة  11

يناير  29 - 295رقم  155نفس المجموعة جزء أول ص  2591مايو سنة  25 – 295رقم  155نفس المجموعة جزء أول ص 

 – 252رقم  159نفس المجموعة جزء أول ص  2591ديسمبر سنة  5 - 259رقم  159نفس المجموعة جزء أول ص  2591سنة 
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، مستندا فى ذلك إلى أن المدعى عليه  يرفض القاضى دعوى الحيازة بعد أن تثبت له الحيازة مستوفية لشرائط ا
قاضى فى . ولكن إذا استند ال ( 1) ، أو أنه لم يلحا المدعى أى ضرر من تعرضه  إنما كان يستعمل حقا ثابتًا له

، وأضاف مع ذلك تز دا أسبابا أخرى مستمدة من  حكمه فى دعوى الحيازة إلى أن الحيازة ثابتة مستوفية لشرائط ا
، لم يكن هذا جمعا بين دعوى  ، واقتصر فى منطوق الحكم على الحيازة دون موضوع الحا موضوع الحا

 .  ( 2) الحيازة ودعوى الملكية 
، أن يمس موضوع  ، فى منطوق حكمه فى دعوى الحيازة اضى ال يستطيع) الناحية الثانية ( أن الق

، أو أن يقضى بوقت الفصل فى دعوى الحيازة  ، أو أن يجعل الحيازة متوقفة على الملكية ال تنفصل عن ا الحا
ة ، لم يقتصر على الحياز  ، فى منطوق حكمه فى دعوى الحيازة . فلو أن القاضى إلى أن يصدر حكم فى الملكية

، كان هذا جمعا غير  ، بل قضى للمدعى بحقوق أوسع مدى أو أشد قوة استنادا إلى موضوع الحا فى ذات ا
 .  ( 9) جائز بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية 

كذلك يعتبر جمعا غير جائز بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أن يرفض القاضى دعوى الحيازة على 
، أو دون أن يرفض دعوى الحيازة بوقف الفصل في ا جاعال من الفصل  الملكيةأساس أن الحيازة ال تنفصل عن 

 .  ( 1) فى الملكية مسألة أولية تسبا الفصل فى دعوى الحيازة 
) وال يعتبر جمعا بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية أن يأمر القاضى فى دعوى الحيازة بمعاينة محل النزاع 

، أو أن يفحص سندات الملكية المقدمة من الخصوم ليسترشد ب ا فى التعرف على طبيعة الحيازة ومداها  ( 1
                                                                                                                                                                    

. وقضت أيضاً بأن للقاضى فى دعاوى وضع اليد أن  ( 299رقم  151نفس المجموعة جزء أول ص  2591ديسمبر سنة  5

 2559نوفمبر سنة  12مدنى  ، كل ما كان متعلقا بالحيازة وصفتها ) نقض ، لو كانت خاصة بالملك يستخلص من مستندات الخصوم

يونيه  1 – 259رقم  159نفس المجموعة جزء أول ص  2559فبراير سنة  19 – 251رقم  159نفس المجموعة جزء أول ص 

مارس  29 – 19رقم  1مجموعة أحكام النقض  2591أبريل سنة  21 – 255رقم  159نفس المجموعة جزء أول ص  2592سنة 

 .  مجموعة أحكام النقض 2597سنة 

 .  ( 2199ص  255رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511ديسمبر سنة  11 – 121ص 

سيريه  2592يوليه سنة  21نقض فرنسى  - 257ص  275فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 195ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

 .  975 - 2 – 2591داللوز  2591أبريل سنة  21 - 251 - 2 – 2591

يونيه سنة  27نقض فرنسى  – 257ص  275فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 122ص  – 129ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 1) 

 .  159 - 2 – 2511سيرية  2511مارس سنة  15 119 – 2 – 2592سيريه  2599

داللوز  2599نوفمبر سنة  11نقض فرنسى  - 257ص  275فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 199ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 9) 

2599 – 2 - 191  . 

يوليه سنة  21نقض فرنسى  – 257ص  275فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 191ص  - 199ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 5) 

 .  919 - 2 – 2519سيريه  2519مايو سنة  9 – 2515أكتوبر سنة  17جازيت دى باليه  2515

 .  197 – 2 – 72سيريه  2772مارس سنة  25 – 115 - 2 – 71سيريه  2779سنة ديسمبر  17نقض فرنسى  ( 9) 
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بشأنه  $ 166$ . وتحرى المحكمة من المعاينة والمستندات ما إذا كان العقار المرفوع  ( 1) واستيفائ ا لشروط ا 
، هنن المقصود هو أن تستبين المحكمة  دعوى منع التعرض ملكا عاما ليس فيه جمع بين دعو ى اليد والملك

، وقضاؤها المؤسس على أن العقار من المنافع العامة ال يمكن أني كون حاسما للنزاع فى الملك  حقيقة وضع اليد
، وال يصح أن تثبت من سند الملكية  . أما الحيازة ذات ا فيجب أن تثبت من اهنعمال المادية المكونة ل ا ( 2) 

 .  ( 9) سند محل الحيازة وحده فيحل هذا ال
، إذا هو عجل مبلغا  وللملك أن يتحلل من هذا االلتزام" مدنى تجرى على الوجه اآلتى :  182المادة 

فتغير معنى النص  . "يوازى قيمة هذه اهنقساط مخصوما من ا فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد استحقاق ا 
                                                 

جازيت  2591ديسمبر سنة  1نقض فرنسى  - 257ص  259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 191ص  271فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

رط فحص سند الملكية ولو كان متنازعا . ويجوز بهذا الش 955 – 2551داللوز  2551يوليه سنة  5 – 955 - 2 – 2599دى باليه 

فبراير سنة  12 - 172ص  55م  2591أبريل سنة  12 – 991ص  52م  2515أبريل سنة  22فى صحته ) استئناف مختلط 

 .  99ص  91م  2555يناير سنة  11 – 122ص  99م  2552يونيه سنة  9 – 219ص  51م  2599

وال يعتبر  – 299رقم  151عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2555مارس سنة  5نقض مدنى  ( 1) 

جمعا بين دعوى الملكية ودعوى الحيازة أن يعين القاضى فى دعوى الحيازة خبيراً لتطبيق مستندات الملكية على العقار محل النزاع 

 .  ( 12ص  97م  2551مارس سنة  25ناف مختلط للتثبت من ذاتية هذا العقار ) استئ

وفحص  - 251 - 2 - 2529داللوز  2529مارس سنة  21نقض فرنسى  – 255ص  – 259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

فقرة  1برى ورو أو، فيجوز للقاضى أال يلجأ إلى هذا الفحص إذا لم يجد داعيا لذلك للتثبت من الحيازة )  سندات الملكية ليس إجبارياً 

 211 - 2 – 2599داللوز  2599فبراير سنة  1نقض فرنسى  – 255ص  259فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 129ص  271

، كما إذا أراد القاضى التثبت من أن  . ولكن الفحص يكون مع ذلك إجبارياً إذا لم يكن منه بد للتعرف على الصفات الحقيقية للحيازة (

 9بالنيول وريبير وبيكار  - 121ص  122ص  271فقرة  1ق لم تكن حيازة عرضية أو حيازة خفية ) أوبرى ورو حيازة حق إرتفا

أكتوبر  21نقض فرنسى  - 51فقرة  - 95فقرة  action possessoireلفظ  2ديبوا فى أنسيكلوبيدى داللوز  - 255ص  259فقرة 

. وقد قضت محكمة النقض  ( 529 – 2599داللوز  2599نة مارس س 29 – 599 - 1 – 2599جازيت دى باليه  2599سنة 

، كل ما كان متعلقا  ، ولو كانت خاصة بالملك باالحرج على القاضى فى دعوى الحيازة فى أن يستخلص من مستندات الخصوم

سنة أكتوبر  11وانظر نقض مدنى  – 19ص  99رقم  5مجموعة عمر  2559فبراير سنة  19بالحيازة وصفتها ) نقض مدنى 

 2551يناير سنة  21؟؟  2295ص  919رقم  2مجموعة عمر  2591مايو سنة  25 – 291ص  11رقم  2مجموعة عمر  2591

. وقضت محكمة  ( 2221ص  297رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  17.  11ص  11رقم  9مجموعة عمر 

حصلت تحصيال سائغا من األدلة التى ساقتها فى حكمها ومن المعاينة  النقض أيضاً بأنه إذا كانت المحكمة فى دعوى منع التعرض قد

، وأنها بذلك تعوض المنافع العامة التى ال يجوز  أجرتها بنفسها أن األرض المتنازع على حيازتها مازالت تستعمل جرناً عمومياً 

ً  تملكها بوضع اليد ، ثم إن تحرى المحكمة من المعاينة ومن  قانونا ، كان حكمها بعد قبول دعوى الحيازة المرفوعة فى شأنها صحيحا

، ألن  ، ليس فيه جمع بين دعوى الحيازة والملك المستندات ما إذا كان العقار المرفوع فى شأنه دعوى منع التعرض ملكا عاماً أم ال

واضحا فى أن العقار من  ، حتى إذا رأت األمر المقصود هو أن تستبين حقيقة وضع اليد إن كان يخول رفع دعوى الحيازة أم ال

، وإال فصلت فى دعوى منع التعرض تاركة للخصوم المنازعة فى الملك فيما  الملك العام وأن النزاع فى شأنه غير جدى قبلت الدفع

. وقضت أيضا بأنه إذا كان الحكم قد أقام قضاءه  ( 179ص  295رقم  5مجموعة عمر  2555مارس سنة  5بعد ) نقض مدنى 

فى تطهير مسقى وتعميقها على ما ثبت لدى الحكمة من تقرير الخبير المعين فى الدعوى من أن المدعين يملكون  بمنع التعرض

، وأن ريهم من المسقى يرجع إلى مدة تزيد على سنة  نصف المسقى تجاه أرضهم وأن هذا النص يدخل فى األرض المكلفة بأسمائهم

ابقة استعمال المدعين المسقى للرى ذلك يكفى ألن يقام عليه القضاء بمنع التعرضن سابقة على التعرض فإن استناد هذا الحكم إلى س

 .  ( 1ص  1رقم  9مجموعة عمر  2559نوفمبر سنة  11أما ما جاء عن الملكية فليس إال من قبيل التزيد ) نقض مدنى 
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،  االلتزام الذي يتحلل منه المالك ليس هو االلتزام بتقديم الضمانات الالزمة. وأصبح  ب ذا التعديل تغيرا جوهر اً 
. وأصبح المالك يستطيع أن يتحلل من هذا االلتزام اهنخير بتعجيل مبلغ يوازى قيمة  بل االلتزام برد المصروفات

. فإذا قسط  حقاق اما يتبقى فى ذمته من اهنقساط مخصوما من ا فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد است
،  القاضى على المالك المبلغ الذي يجب عليه دفعه للحائز أقساطا سنو ة خمسة مثال مع تقديم الضمانات الالزمة

، ورأى المالك بعد ذلك أنه يستطيع أن يوفى الحائز اهنقساط  ودفع المالك للحائز القسطين اهنولين فى ميعادي ما
ون يبيح له فى هذه الحالة أن يعجل للحائز مبلغًا يوازى قيمة اهنقساط الثالثة ، فإن القان الثالثة الباقية فورا

، وذلك فى نظير التعجيل  ، مخصوما منه الفوائد بالسعر القانونى لغاية ميعاد استحقاق كل قسط من ا الباقية
 .  ( 1) بالوفاء قبل ميعاد االستحقاق 

 مسئولية الحائز عن هالك العين أو تلفها -ب 

 نصوص قانونية - 361

 مدنى على ما يأتى : 189تنص المادة   
، فال يكون مسئوال قبل من هو  إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشىء وفقا لما يحسبه من حقه"  - 1

  . "ملزم برد الشىء إليه عن أى تعو ض بسبب هذا االنتفاع 
، إال بقدر ما عاد عليه من فائدة  تلف وال يكون الحائز مسئوال عما يصيب الشىء من هالك أو"  - 2

  . "ترتيب على هذا ال الك أو التلف 
 مدنى على ما يأتى : 181وتنص المادة 

، فإنه يكون مسئوال عن هالك الشىء أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث  إذا كان الحائز سىء النية"  
 .  ( 2) " باقيا فى يد من يستحقه ، إال إذا ثبت أن الشىء كان ي لك أو يتلف ولو كان  فجائى

                                                 

. فإن  يجعل الحكم أقل غرابة مما كان فى المشروعوال شك فى أن التعديل الذى أجرته لجنة المراجعة فى نص المشروع التمهيدى  ( 2) 

المشروع كان يقضى بجواز التحلل من االلتزام بتقديم الضمانات الالزمة عن طريق تعجيل مبلغ جسيم تكفى فوائده بالسعر القانونى 

من أجل ذلك طلب من القاضى . فإذا كان المالك عاجزا عن دفع المبلغ المطلوب فوراً و للوفاء باألقساط المستحقة فى ذمة المالك

، مبلغا أكبر بكثير  ، بدال من تقديم هذه الضمانات ، فكيف يتسنى له أن يدفع فوراً  التيسير عليه فى الدفع مع تقديم الضمانات الالزمة

للوفاء بجميع من المبلغ الذى أعلن أنه عاجز عن دفعه فى الحال إذ أن فوائد المبلغ األول محسوبة بالسعر القانونى تكفى وحدها 

 .  األقساط

 تاريخ النصوص : ( 1) 

، فيا عدا فروقا  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2599: ورد هذا النص فى المادة  579م 

روع مطابقا كل المطابقة لما فى المش 2997، تحت رقم  . وأدخلت لجنة المراجعة بعض تعديالت لفظية جعلت النص لفظية طفيفة
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 .  ، ولكن اهنحكام كان معموال ب ا دون نص وال مقابل ل ذه النصوص فى التقنين المدنى السابا
وفى التقنين  – 191 - 191وتقابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

وفى قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال  – 1168المدنى العراقى م وفى التقنين  - 188 - 184المدنى الليبى م 
 .  ( 1) مقابل 

، يجب التمييز بين  ، فى مسئولية الحائز عن هالك الشىء أو تلفه و خلص من النصوص سالفة الذكر أنه
 .  هذه التبعة، وما إذا كان سيئ النية فيتحمل  ما إذا كان الحائز حسن النية فال يتحمل تبعة هالك الشىء

 مسئولية الحائز حسن النية  - 361

، فله أن  ، فإنه ينتفع به كما ينتفع المالك بملكه ، و عتقد أن الشىء مملوك له : إذا كان الحائز حسن النية
، لم يكن مسئوال قبل المالك عن  . فإذا نقصت قيمة الشىء بسبب االستعمال أو االستغالل ، وأن يستغله يستعمله
. وبالجملة ال  ، وال يكون مسئوال عن ردها للمالك كما سيأتى ، فإنه يملك ا بالقبض . وإذا جنى ثماره قيمةنقص ال

. وتقول الفقرة اهنولى  يكون مسئوال قبل المالك عن أى تعو ض بسبب انتفاعه بالشىء على الوجه المتقدم الذكر
إذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشىء وفقا لما  "، فى هذا الصدد :  ( 2) ، كما رأينا  مدنى 189من المادة 

 " .  ، فال يكون مسئوال قبل من هو ملزم برد الشىء إليه عن أى تعو ض بسبب هذا االنتفاع يحسبه من حقه
، و كون الحائز  ، فالواجب تطبيا القواعد العامة أما إذا است لك الحائز الشىء أو هلك الشىء بخطأه

 .  ( 9) مسئوال عن التعو ض 
                                                                                                                                                                    

) مجموعة  579، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2999. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

 .  ( 911ص  - 911ص  1األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  ر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استق 2591: ورد هذا النص فى المادة  575 م

، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2991. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2995لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 915ص  – 917ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  575

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 2) 

 .  ) مطابق ( 599 – 595التقنين المدنى السورى م 

 .  ) مطابق ( 577 – 571التقنين المدنى الليبى م 

 .  مصرى ( 579والمقابل فى التقنين العراقى للمادة  –مصرى  575) تطابق م  2217التقنين المدنى العراقى م 

فى الهامش : وهذا النص  995تقنين الموجبات والعقود اللبنانى آنفاً فقرة من  251قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل ) ولكن أنظر م 

 .  ، وعلى ذلك ال يتحمل الحائز حسن النية هذه التبعة ( يلزم الحائز سىء النية بأن يتحمل جميع المخاطر فيتحمل تبعة الهالك

 .  919أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، وقد قررنا فى صددها ما  ث مماثلة لحالة الحائز : ) الحالة األولى ( حالة دفع غير المستحقوقد طبقت القواعد العامة فى أحوال ثال ( 9) 

على ما يأتى : فإذا ضاع هذا الشىء أو تلف بسبب  –وقد حذفت عند المراجعة  –من المشروع التمهيدى  111تنص المادة " يأتى : 

، وذلك دون إخالل بحق من سلم هذا الشىء فى  أجنبى التزم برد قيمته وقت الضياع أو التلف إذا كان قد تسلمه وهى سيئ النية
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. وقد تكلفت الفقرة الثانية من  ، أى بغير خطأ الحائز بقى فرض ما إذا كان الشىء قد هلك بسبب أجنبى
وال يكون الحائز مسئوال عما يصيب " :  ( 1) ، فقالت كما رأينا  مدنى ببيان الحكم فى هذا الفرض 189المادة 

  . "، إال بقدر ما عاد عليه من فائدة ترتبت على هذا ال الك أو التلف  الشىء من هالك أو تلف
إذا هلك الشىء فى يد الحائز حسن " وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى فى هذا الصدد : 

ما عاد عليه ، وال يرد للمالك إال  ، فال يكون مسئوال عنه ما دام أنه كان يستغله وفقا لما يحسب أنه حا له النية
. و تصل ب ذا الحكم حكم من تسلم شيئا وهو  من فائدة بسب ب ذا ال الك أو التلف من مبلغ تأمين أو تعو ض

، فى  . فالقاعدة العامة هى إذن ( 2) " ، فيجب أن يرد ما قبضه من عوض  حسن النية وتصرف فيه بعوض
، إال بقدر  ، أال يكون الحائز مسئوال عن ال الك فرض ما إذا هلك الشىء فى يد الحائز حسن النية بسبب أجنبى

 .  ( 9) ما عاد عليه من فائدة بسبب هذا ال الك 
                                                                                                                                                                    

 ً من المشروع  191ة . ويتبين من مفهوم المخالفة فى الماد . . ، مع التعويض عن نقص قيمته بسبب التلف استرداده ولو تالفا

. أن المدفوع له إذا كان حسن النية ال يكون مسئوال عن هالك العين أو تلفها أو ضياعها إال إذا كان ذلك قد وقع بخطأ  . . التمهيدى

قد وما . ) الحالة الثانية ( حالة تقرير بطالن الع ( 795) الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة " ، وعلى الدافع إثبات هذا الخطأ  منه

، بأن هلك المبيع مثال فى يد  أما إذا أصبح االسترداد مستحيال" ، وقد قررنا فى هذا الصدد ما يأتى :  يترتب على ذلك من وجود الرد

. فألزم المشترى برد قيمة المبيع وقت الهالك طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية  ، حكم القاضى بتعويض معادل المشترى وبخطأ منه

، وألزم البائع برد الثمن على أساس دفع غير المستحق ) الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة  ساس العقد الذى تقرر بطالنهألعلى أ

وإذا هلك " ، وقد قررنا فى هذا الصدد ما يأتى :  . ) الحالة الثالثة ( حالة فسخ العقد ومايترتب على الفسخ من وجوب الرد ( 991

. أما إذا كان البائع  ى يطالب بالفسخ لم يجب إلى طلبه إذ تتعذر عليه إعادة الشىء إلى أصله كما قدمناالمبيع وكان المشترى هو الذ

 219، وقد قضت المادة  ، فإن كان الهالك بخطأ المشترى حكم عليه بالتعويض هو الذى يطالب بالفسخ وهلك المبيع فى يد المشترى

 .  ( 795ص  517وسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة ) ال" بأنه إذا باالستحال الرد حكم بالتعويض 

 .  919أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  917ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

. ) ففى الحالة  وقد طبقت هذه القاعدة العامة فى األحوال الثالث التى سبق أن استعرضناها فى فرض ما إذا كان الهالك بخطأ الحائز ( 9) 

، وفقا لما يحسبه  أما إذا كان ) المدفوع له ( قد انتفع بالعين االنتفاع العادى" ، قررنا ما يأتى :  الة دفع غير المستحقاألولى ( وهى ح

، فال يكون مسئوال إال بقدر ما عاد عليه من منفعاً ترتيب على هذا  ، وهلكت العين أو تلفت أو ضاعت ) بسبب أجنبى ( من حقه

، أو ذبح  ، أو حول سيارة ركوب إلى سيارة نقل للبضائع ، كما إذا انتفع بأنقاض منزل فى بناء منزل آخر الهالك أو التلف أو الضياع

، دون أن يتقاضى  . وللدافع فى جميع األحوال أن يسترد الشىء التالف فى الصورة التى آل إليها بعد التلف ماشية وانتفع بلحمها

. أما إذا كانت العين قد خرجت من يد المدفوع له إلى يد  بخطأ المدفوع له كما مر بناتعويضا عن التلف مادام هذا التلف لم يقع 

من تسلم وهو حسن  - 2على ما يأتى :  –وهذه حذفت أيضا عند المراجعة  –من المشروع التمهيدى  191، فقد نصت المادة  أخرى

، وجب عليه أن يرد ما قبضه من عوض أو أن يحول  بردهالمعين بالذات وتصرف فيه بعوض قبل أن يعلم أنه ملزم " النية الشىء 

، ولكن يلتزم من صدر له هذا التبرع  ، فال يلتزم أن يرد شيئا فإذا كان قد تصرف بغير عوض - 1.  حقه فى المطالبة بهذا العوض

،  بارة األخرى من الفقرة الثانيةوإذا أغفلنا من هذا النص الع -بتعويض ال يجاوز قيمة ما أثرى به قبل من سلم الشىء غير المستحق 

. ويتبين من ذلك أن المدفوع له حسن النية إذا تصرف فى العين معاوضة لم يكن  لم يكن النص فيما بقى منه إال تطبيقا للقواعد العامة

وإذا تصرف فى العين .  ، فيرد للدافع ما قبض من ذلك أو يحول له حقه فى المطالبة به مسئوال قبل الدافع إال بقدر ما أخذ من عوض

 ً ص  - 2911ص  759وفقرة  2911ص  795) الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة " ، لم يكن مسئوال عن شىء قبل الدافع  تبرعا
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 مسئولية الحائز سيئ النية  - 362

، فإذا نقصت  ، فإنه يكون مسئوال قبل المالك عن استعمال الشىء واستغالله : وإذا كان الحائز سيئ النية
، فإنه يلتزم بردها  . وإذا جنى ثمار الشىء ، وجب عليه التعو ض اللقيمة الشىء بسبب االستعمال أو االستغ

 .  إلى المالك كما سيجئ
. أما  ، سواء هلك الشىء بخطأه أو بسبب أجنبى و كون الحائز سيئ النية مسئوال عن هالك الشىء

هلك الشىء بسبب أجنبى . وأما مسئوليته فيما إذا  ، فترجع إلى هذا الخطأ مسئوليته فيما إذا هلك الشىء بخطأه
مدنى صراحة على هذا  181. وقد نصت المادة  . فترجع إلى أنه سيئ النية فى حيازته للشىء وبغير خطأه

، ولو  . فإنه يكون مسئوال عن هالك الشىء أو تلفه إذا كان الحائز سيئ النية" :  ( 1) ، إذ تقول كما رأينا  الحكم
إذا ثبت أن الشىء كان ي لك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه ، إال  كان ذلك ناشئا عن حادث فجائى

من المشروع  216ونص المادة ،  مدنى 204و حسن أن يوضع إلى جانب هذا النص نص المادة  . "
إذا  - 1" مدنى فتنص على أنه  204أما المادة  . "تجنبا للتفصيالت " ، وقد حذفت فى لجنة المراجعة  التم يدى
،  ، وتضمن التزامه أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر لمدين أن ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعملالتزم ا

ومع ذلك ال يكون ال الك على  - 2.  فإن هالك الشىء يكون عليه ولو كان ال الك قبل اإلعذار على الدائن
، ما لم يكن المدين قد قبل أن  لو أنه سلم إليه، إذا أثبت أن الشىء كان ي لك كذلك عند الدائن  المدين ولو أعذر

، فإن تبعة  على أن الشىء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت - 9.  يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة
فإذا ضاع هذا " من المشروع التم يدى تنص على ما يأتى :  216وكانت المادة  . "ال الك تقع على السارق 

، وذلك  م ) المدفوع له ( برد قيمته وقت الضياع أو التلف إذا كان قد تسلمه وهو سيئ النية، التز  الشىء أو تلف

                                                                                                                                                                    

أما إذا هلك " ، قررنا ما يأتى :  . ) وفى الحالة الثانية ( وهى حالة تقرير بطالن العقد وما يترتب على ذلك وجوب الرد ( 2917

، كان الواجب  ، فلما كان البائع إنما يرجع على المشترى طبقا ألحكام دفع غير المستحق كما قدمنا يد المشترى بقوة هاهرةالمبيع فى 

، فال  ، أى يعتقد أنه تسلم ما هو مستحق له . بأن المشترى إذا كان حسن النية . . . وهى تقضى فى هذه الحالة تطبيق هذه األحكام

، وللبائع فى جميع األحوال أن يسترد المبيع التالف فى الصورة  عاد عليه من منفعة ترتبت على هالك العين يكون مسئوال إال بقدر ما

. )  ( 5هامش  977ص  991) الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة " ، دون أن يتقاضى تعويضا عن التلف  التى آل إليها بعد التلف

،  فإذا كان الهالك بسبب أجنبى" ، قررنا ما يأتى :  يترتب على الفسخ من وجوب الرد وفى الحالة الثالثة ( وهى حالة فسخ العقد وما

، وجب القول بأن المشترى وقت أن تسلم المبيع والعقد  وطبقت قواعد دفع غير المستحق فى هذه الحالة كما طبقناها فى حالة البطالن

، كما إذا انتفع بأنقاض منزل فى  مبيع إال بقدر ما عاد عليه من منفعة، فال يكون مسئوال عن هالك ال ، كان حسن النية قائم لم يفسخ

) الوسيط جزء " ، دون أن يتقاضى تعويضا عن التلف  . وللبائع أن يسترد الشىء التالف فى الصورة التى آل إليها بناء منزل آخر

 .  ( 799ص  – 795ص  517أول طبعة ثانية فقرة 

 .  919أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 
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.  ( 1) " دون إخالل بحا من سلم هذا الشىء فى استرداده ولو تالفا مع التعو ض عن نقص قيمته بسبب التلف 
 204مدنى والمادة  181المادة  –وقد قربت المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدى بين هذه النصوص الثالثة 

إذا كان الحائز سيئ " واستخلصت من هذا التقر ب ما يأتى :  –من المشروع التم يدى  216مدنى والمادة 
، فإن الحيازة مع سوء النية تعتبر خطأ كافيا لجعله مسئوال عن  ، وهلك الشىء فى يده ولو بسبب أجنبى النية

) من المشروع  1916) من المشروع التم يدى ( من المادة  216مادة . و الحظ وجوب تقر ب ال هالك الشىء
. ومن مجموع هذين النصين يستخلص  ، ف ما تعرضان لمسألة واحدة مدنى ( 181التم يدى وقد أصبحت المادة 

 ، وذلك دون إخالل بحا المالك أن الحائز السيئ النية يلتزم برد قيمة الشىء وقت ال الك أو الضياع أو التلف
، إذا  . على أن الحائز ال يكون مسئوال فى استرداد الشىء ولو تالفا مع التعو ض عن نقص قيمته بسبب التف

، شأنه فى ذلك شأن المدين بتسليم  هو أثبت أن الشىء كان يل ك أو يتلف حتى لو كان باقيا فى يد من يستحقه
. على أن  مدنى ( 2/  204حت المادة من المشروع التم يدى وقد أصب 2/  281شئ إذا كان قد أعذر ) م 

، حتى إذا تبين أنه كان ي لك أيضا لو بقى فى يد المالك  الحائز إذا كان قد سرق الشىء يكون مسئوال عن هالكه
 .  ( 2) " مدنى (  9/  204من المشروع التم يدى وقد أصبحت المادة  9/  181) م 

، فيرد   عن هالك الشىء ولو كان ال الك بسبب أجنبىفالقاعدة إذن أن الحائز السيئ النية يكون مسئوال
، وذلك دون إخالل بحا المالك فى استرداد الشىء ولو تالفا مع التعو ض عن  للمالك قيمة الشىء وقت ال الك

، إذا هو أثبت أن  . وال يكون الحائز السيئ النية مسئوال عن هالك الشىء بسبب أجنبى نقص قيمته بسبب التلف
، فإنه يكون مسئوال  . وذلك ما لم يكن الحائز قد سرق الشىء ي لك حتى لو كان باقيا فى يد المالك الشىء كان

، ولو أثبت الحائز أن الشىء كان ي لك حتى لو كان باقيا فى يد المالك  عن هالكه ولو كان ال الك بسبب أجنبى
 (9 )  . 

                                                 

 .  فى الهامش 591ص  1وأنظر مجموعة األعمال التحضيرية  – 912أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  915ص  – 917ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

. قررنا ما  . ) ففى الحالة األولى ( وهى حالة دفع غير المستحق وهذه القواعد قد طبقت فى األحوال الثالث التى سبق استعراضها ( 9) 

، وذلك  ، التزم برد قيمتها وقت الهالك أو التلف أو الضياع وإذا هلكت العين أو تلفت أو ضاعت فى يد المدفوع له سيئ النية" تى : يأ

. وقد قضت  المحذوفة من المشروع التمهيدى ( 191 دون إخالل بحق الدافع فى استرداد العين تالفة مع التعويض عن التلف ) م

، فإنه يكون مسئوال عن هالك الشىء  القاعدة العامة فى هذه المسألة بالحكم اآلتى : إذا كان الحائز سيئ النيةالتى تقرر  575المادة 

. ويتبين من  ، إال إذا ثبت أن الشىء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً فى يد من يستحقه أو تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث مفاجئ

، وال يعفيه من المسئولية إال أن يثبت أن  ون مسئوال عن هالك العين ولو كان الهالك بقوة قاهرةذلك أن المدفوع له سيئ النية يك

، فإن الشىء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة  قارن مسئولية السارق –الشىء كان يهلك أو يتلف ولو كان باقياً فى يد البائع 

 9/  191، فإن تبعة الهالك تقع على السارق فى جميع األحوال ) م  مالكه ، حتى لو ثبت أن الشىء كان يهلك لو بقى فى يد كانت
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 الحيازة باعتبارها سببا لكسب الملكية -الفرع الثانى

 متى تكون الحيازة سببا لكسب الملكية - 363

،  ، ننتقل إلى الكالم في ا باعتبارها سببا لكسب الملكية : بعد أن فرغنا من الكالم فى الحيازة بوجه عام
 .  وهى على هذا االعتبار تدخل ضمن أسباب كسب الملكية التى هى موضوع البحث

.  ، كان هذا استيالء بكسب الحائز ملكية المنقول هوقد قدمنا أن الحيازة إذا وقعت على منقول ال مالك ل
 .  ، فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك وقد سبا الكالم فى االستيالء تفصيال

، إما بالتقادم الطو ل فى  ، فإن ا تكسب الحائز ملكية هذا الشىء أما إذا وقعت الحيازة على شىء له مالك
، أو بالقبض فى تملك  ، أو بمجرد الحيازة فى المنقول وحده لعقار وحده، أو بالتقادم القصير فى ا العقار والمنقول

 .  الثمار

 التمييز بين الحيازة بسوء نية والحيازة بحسن نية  - 364

 .  ، التمييز بين الحيازة بسوء نية والحيازة بحسن نية ، فى الحيازة باعتبارها سببا لكسب الملكية : و جب
 .  ، بالتقادم الطو ل ، فى العقار والمنقول على السواء سببا لكسب الملكيةفالحيازة بسوء نية تكون 

                                                                                                                                                                    

، وعلى الدافع أن  ، فهو ال يسأل كما رأينا عن هالك العين إال إذا وقع الهالك بخطأه . وهذا بخالف المدفوع له حسن النية مدنى (

المحذوفة من المشروع التمهيدى على ما  197صت المادة ، فقد ن . وإذا خرجت العين من يد المدفوع له سيئ النية يثبت هذا الخطأ

، وجب عليه أن يرده عيناً  من تسلم ولو بحسن نية الشىء المعين بالذات وتصرف فيه بعوض بعد أن علم انه ملتزم برده - 2يأتى : 

ا قبضه من عوض أو بأن يحل . على أنه يجوز لمن تسلم هذا الشىء أن يطالب من تصرف فيه بم أو أن يرد قيمته وقت رفع الدعوى

ً  - 1.  محله فى المطالب بهذا العوض ، التزم من صدر له هذا  فإذا كان من تسلم الشىء قد تصرف فيه بغير عوض ولم يقم برده عينا

اعد والفقرة الثانية من هذا النص ال تتفق مع القو –التبرع بتعويض ال يجاوز قيمة ما أثرى به قبل من سلم الشىء غير المستحق 

. ويتبين  ، فيجب إغفالها ما دامت قد حذفت من المشروع التمهيدى وتبقى الفقرة األولى وهى تطبيق للقواعد العامة العامة كما قدمنا

، ويتم ذلك بانتزاعها من الغير  ، كان ملزماً قبل الدافع برد العين إليه ، إذا تصرف فى العين معاوضة منها أن المدفوع له سيئ النية

. أما إذا تصرف المدفوع له  ، كان الدافع مخيرا بين قيمة العين والعوض الذى أعطى فيها . فإن عجز عن ذلك تصرف لهالذى 

 ً ) الوسيط جزء أول " ، فال يبقى أمام الدافع إال استرداد العين ذاتها إذا كان ذلك ممكنا أو الرجوع بقيمتها على المدفوع له  تبرعا

. ) وفى الحالة الثانية ( وهى حالة تقرير بطالن العقد وما يترتب على ذلك من  ( 2911ص  759 وفقرة 755طبعة ثانية فقرة 

، التزم برد قيمة المبيع وقت  ، أى يعلم أنه تسلم شيئا غير مستحق له أما إذا كان المشترى سيئ النية" ، قررنا ما يأتى :  وجوب الرد

 991ثبت أن المبيع كان يهلك ولو كان فى يد البائع ) الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة ، وال يعفيه من هذه المسئولية إال أن ي الهالك

وإذا " ، قررنا ما يأتى :  . ) وفى الحالة الثالثة ( وهى حالة فسخ العقد وما يترتب على الفسخ من وجوب الرد ( 5هامش  977ص 

، وجب على المشترى أن  ، ثم هلك المبيع بسبب أجنبى صبح سيئ النيةاستبقى المشترى المبيع فى يده بعد فسخ البيع ولم يقبل رده فأ

.  مدنى ( 575، إال ان يثبت أن المبيع كان يهلك حتى لو كان قد رد إلى البائع وقت الفسخ ) م  يرد للبائع قيمة المبيع وقت الهالك

ص  517) الوسيط جزء أول طبعة ثانية فقرة " نية وهذا هو الحكم فى استرداد ما دفع دون حق إذا هلك فى يد من تسلمه وهو سيئ ال

 .  ( 2هامش  799
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( ولكسب ملكية  2. )  ، بالتقادم القصير ( لكسب ملكية العقار 1والحيازة بحسن نية تكون سببا : ) 
د قبض ا أى ، بمجر  ( لكسب ملكية الثمار 9. )  ، بمجرد الحيازة إذ أن الحيازة فى المنقول سند الملكية المنقول
 .  ( 1) حيازت ا 

، باعتبار أن كال من ما سبب لكسب  ، والحيازة بحسن نية فنستعرض فى مبحثين الحيازة بسوء نية
 .  الملكية

 ) التقادم المكسب الطويل فى العقار والمنقول ( الحيازة بسوء نية باعتبارها سبب لكسب الملكية - المبحث األول

 والتقادم المسقط والفرق بينهما : التقادم المكسب  - 365

) ، أن الفروق ما بين التقادم المكسب  ( 2) قدمنا عند الكالم فى التقادم المسقط فى أسباب انقضاء االلتزام 
prescription aequisitive, usucapion )  والتقادم المسقط (prescription extinative )  فروق

، إذا  ق الشخصية والحقوق العينية ) فيما عدا حا الملكية ( على السواء. فالتقادم المسقط يقضى الحقو  واضحة
، فيكسب الحائز ما حل  ، ونقترن به الحيازة دائما . أما التقادم المكسب لم يستعمل صاحب الحا حقه مدة معينة

 .  بعد أن تستمر حيازته ل ا مدة معينة –دون الحقوق الشخصية  –من حقوق عينية 
، فإذا رفع صاحب الحا الذي سقط بالتقادم دعواه أمكن  المسقط ال يتمسك به إال عن طر ا الدفعوالتقادم 

. أما التقادم المكسب فيتمسك به عن طر ا الدفع وعن طر ا  المدعى عليه أن يدفع هذه الدعوى بالتقادم المسقط
، كما أن له  المالك بالتقادم المكسب، فللحائز أن يدفع دعوى االستحقاق المرفوعة عليه من  الدعوى على السواء

 .  إذا انتزعت منه الحيازة أن يرفع دعوى االستحقاق على الحائز الجديد و تمسك قبله بالتقادم للكسب
، إذ الحائز حسن النية يملك الحا فى مدة أقصر من المدة  ثم إن التقادم المكسب يعتد فيه بحسن النية

، والمدة التى يحددها القانون  . أما فى التقادم المسقط فال يعتد بحسن النية التى يملكه في ا الحائز سيئ النية
 .  ، ال تبعا لثبوت حسن النية أو انتفائه لسقوط الحا تقصر أو تطول تبعا لطبيعة هذه الحا

                                                 

.  والحيازة من حيث اآلثار التى تترتب عليها تصلح قرينة على الملكية كما تقدم" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى :  ( 2) 

، فإنها تكسب ملكية  حسن النية واستندت إلى سبب صحيح. فإن اقترنت ب ، فى العقار والمنقول وتكسب الملكية فعال بالتقادم الطويل

، ويملك الحائز فى كل الفروض ثمار العين إذا كان حسن النية ) مجموعة األعمال  العقار بالتقادم القصير وملكية المنقول فى الحال

 .  ( 551ص  1التحضيرية 

 .  952فقرة  9الوسيط  ( 1) 
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 القواعد المشتركة فيما بين التقادم المكسب والتقادم المسقط - 366

 على ما يأتى :مدنى  149نص قانونى : تنص المادة  - 
،  ، ووقف التقادم وانقطاعه تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلا بحساب المدة"  

، وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه  ، واالتفاق على تعديل المدة ، والتنازل عنه والتمسك به أمام القضاء
 .  ( 1) " ة اهنحكام اآلتية . ومع مراعا القواعد مع طبيعة التقادم المكسب

مدنى فال تتعارض فى  980. أما المادة  التقادم المكسب فيما ال تتعارضان فيه مع طبيعة هذا التقادم 
تحسب مدة التقادم باهنيام ال " ، وهى تنص على أن  ، ومن ثم تسرى عليه شىء مع طبيعة التقادم المكسب
مدنى وهى الخاصة  981وأما المادة  . "، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم من ا  بالساعات وال يحسب اليوم اهنول

 .  ، ففى عدم تعارض ا مع طبيعة التقادم المكسب تفصيل سنبينه فى مكانه ببدء سر ان التقادم المسقط
،  دنىم 1/  982، ورد فى التقادم المسقط المادة  وقف التقادم وانقطاعه : ففيما يتعلا بوقف التقادم - 2

ال يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه " ، وتجرى على الوجه اآلتى :  وهى تسرى على التقادم المكسب أيضا
أما  . ". وكذلك ال يسرى التقادم فيما بين اهنصيل والنائب  ، ولو كان المانع أدبيا على الدائن أن يطالب بحقه

وال يسرى التقادم " ، فتجرى على الوجه اآلتى :  تقادم المسقط، وهى أيضا متعلقة بوقف ال مدنى 2/  982المادة 
الذي تز د مدته على خمس سنوات فى حا كل من ال تتوافر فيه اهنهلية أو فى حا الغائب أو فى حا المحكوم 

ولو ،  و ؤخذ من هذا النص أن التقادم المسقط ال يوقف . "، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا  عليه بعقوبة جناية
، فمتى وجد سبب لوقفه فإنه  . أما التقادم المكسب ، إذا كانت ال تز د على خمس سنوات وجد سبب لوقفه

. وقد نصت المادة  ، حتى لو لم تزد مدته على خمس سنوات كما هو اهنمر فى التقادم المكسب القصير يوقف
 ، "، فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه  بأيا كانت مدة التقادم المكس" ، إذ تقول :  مدنى على ذلك صراحة 141

                                                 

.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2515المادة تاريخ النص : ورد هذا النص فى  ( 2) 

، ثم مجلس  2959. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2957ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 999ص  – 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  519الشيوخ تحت رقم 

 .  ، ولكن األحكام كان معموال بها وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

 و قابل النص فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى :
 .  ) مطابق ( 511م التقنين المدنى السورى 

 .  ) مطابق ( 511م التقنين المدنى الليبى 

 .  ) مطابق ( 2211م التقنين المدنى العراقى 

 .  ال مقابلقانون الملكية العقارية اللبنانى 
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 989، ورد فى التقادم المسقط المواد  . وفيما يتعلا بانقطاع التقادم وسنعود إلى هذه المسألة تفصيال فى مكان ا
، وتذكر  مدنى تبين أن هذا التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية وما فى حكم ا وباقرار المدين بحا الدائن 981 -

. وكل هذه  تقادم وأن تقادما جديدا يبدأ سار ا من وقت انت اء اهنثر المترتب على سبب االنقطاعحكم انقطاع ال
، و ز د التقادم المكسب سببا آخر لالنقطاع يستعصى على طبيعة التقادم  اهنحكام تسرى على التقادم المكسب

. وسيأتى بيان ذلك تفصيال  نى (مد 141، هو تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو يفعل الغير ) م  المسقط
 .  فى المكان المناسب

،  مدنى 984التمسك بالتقادم أمام القضاء : وقد ورد فى هذا الشأن فى التقادم المسقط المادة  - 9 
، فال يجوز للمحكمة أن تقضى ب ذا التقادم من  وتوجب على ذى الشأن أن يتمسك بالتقادم المسقط أمام القضاء

، وسيأتى تفصيل ذلك فى  ، ومن ثم يسرى عليه وهذا النص ال يتعارض مع طبيعة التقادم المكسب.  تلقاء نفس ا
 .  مكانه

 988التنازل عن التقادم واالتفاق على تعديل المدة : وقد ورد فى هذا الشأن فى التقادم المسقط المادة  - 1
، كما ال يجوز االتفاق على أن يتم  فيه، وهى تقضى بأنه ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحا  مدنى

. ولما كان هذا النص ال يتعارض مع طبيعة التقادم  التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عين ا القانون 
 .  ( 1) ، وسنبين ذلك تفصيال فى المكان المناسب  ، فإنه يسرى عليه المكسب

 سب :االعتبارات العملية التى قام عليها التقادم المك - 367

أن هذا النوع من التقادم يرتكز على اعتبارات عملية تقوم على استقرار  ( 2) قدمنا فى التقادم المسقط  
، و كفى أن نتصور مجتمعا لم يدخل التقادم فى نظمه القانونية لندرك إلى أى حد يتزعزع فيه التعامل  التعامل

مدينة بالدين م ما طالت المدة التى مضت على . فإذا كان للدائن أن يطالب  وتحل الفوضى محل االستقرار
، وكان على المدين أن يثبت براءة ذمته من الدين بعد أن يكون قد وفاه فعال وحصل على مخالصة  استحقاقه

، أليس من اإلرهاق أن يكلف المدين بالمحافظة على هذه المخالصة إلى وقت ال ن اية له حتى يستطيع إبرازها  به
                                                 

وقواعد التقادم المكسب هى نفس قواعد التقادم المسقط فيما يتعلق " وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فيما نحن بصدده :  ( 2) 

التقادم المسقط فال يوقف إذا كانت مدته ال  ، وفيما يتعلق بوقف التقادم إال أن التقادم المكسب يوقف أيا كانت مدته أما باحتساب المدة

، إال أن التقادم المكسب ينقطع انقطاعا طبيعيا إذا فقد الحائز الحيازة ولم  . وفيما يتعلق بانقطاع التقادم . . تزيد على خمس سنوات

، وفيما يتعلق بالتمسك به  المسقط ، وال يتصور هذا االنقطاع الطبيعى فى التقادم يستردها أو يرفع الدعوى باستردادها فى خالل سنة

 .  ( 997ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " أمام القضاء وجواز التنازل عنه واالتفاق على تعديل مدته 

 .  951فقرة  9انظر الوسيط  ( 1) 
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. أليس واجبا الستقرار التعامل أن يفترض فى الدائن الذي سكت  دائن أن يطالبه فيه بالدينفى أى وقت شاء ال
، أو فى القليل قد أبرأ ذمة المدين منه بعد هذا السكوت الطو لال  مدة طو لة عن المطالبة بدينه أنه قد استوفاه

ترام اهنوضاع المستقرة التى مضى ، أكثر مما يقوم على وجوب اح فالتقادم المسقط ال يقوم على قر نة الوفاء
. وال بد من تحديد وقت ما إذا  علي ا من الزمن ما يكفى لالطمئنان إلي ا وإحاطت ا بسياج من الثقة المشروعة

، وإال ظلت الناس يطالب بعض م بعضا بديون مضت علي ا أجيال  انقضى ال يستطيع الدائن أن يطالب بالدين
، وال  يكون من شأن ا إرهاق المدين بجعله معرضا للمطالبة وقتا أطول مما يجب. والمشرع يختار مدة ال  طو لة

، وهى  . وقد اختار المشرع المصرى خمسة عشر عاما مباغتة الدائن باسقاط حقه فى وقت أقصر مما يجب
، وادعى  م. فإذا انقضت المدة التى يتم ب ا التقاد المدة التى ال يجوز بعدها سماع الدعوى فى الفقه اإلسالمى

. ذلك أن الدائن  ، فاهنولى بالرعاية هو المدين ال الدائن ، وأصر الدائن على المطالبة بالدين المدين براءة ذمته
، ولم يكن قد أبرأ ذمة المدين من الدين بسكوته عن المطالبة به هذه المدة  إذا لم يكن قد استوفى حقه فعال

ال عذر له فيه بسكوته حقبة طو لة من الدهر ثم مباغته المدين بعد  ، فال أقل من أنه قد أهمل إهماال الطو لة
،  ، ودائن أقل ما يؤخذ به اإلهمال الذي ال مبرر له . وبين مدين اطمأن إلى وضع ظاهر مستقر ذلك بالمطالبة

 .  المدين دون ر ب هو اهنولى بالرعاية
. أما فيما يتعلا  قام علي ا هذا النوع من التقادمهذا فيما يتعلا بالتقادم المسقط واالعتبارات العملية التى 

، وبأنه يقوم هو اآلخر على اعتبارات عملية ال تقل فى اهنهمية عن تلك التى قام عليه التقادم  بالتقادم المكسب
 ، ففى البالد التى ال يوجد في ا سجل عينى يكون القيد فيه ذا داللة مطلقة على الملكية والحقوق العينية المسقط
. ذلك بأنه لو اعتمدنا فى إثبات  ، يصبح التقادم المكسب ضرورة ال مندوحة عن ا فى إثبات هذه الحقوق  اهنخرى 

، وأن هذا قد تلقاها  ، لوجب إثبات أن من تلقى الملكية تلقاها من مالك الملكية على انتقال ا من مالك إلى آخر
، وإذا  . وهذا دليل يتعذر تقديمه ، إلى ماال ن اية مالك ، وهذا أيضا تلقاها من مالك عن مالك عن من مالك قبله

 .  ، فال بد من الوقوف عند حد زمنى لم يكن هناك سجل عينى يكون القيد فيه هو الدليل المطلا على الملكية
أثبت الشخص أنه حاز فى خالله العين دون انقطاع فإنه يكون بذلك قد قدم الدليل على ملكيته للعين 

، وهذا هو التقادم المكسب فالتقادم المكسب إذن هو أهم دليل من الناحية العملية على  ال هذه المدةبحيازت ا طو 
، وبه يستقر التعامل و أمن من يتعامل مع حائز العين أنه يتعامل مع شخص  الملكية والحقوق العينية اهنخرى 



 

 

 

 

2477 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

للعين قد بقى حائزا ل ا المدة الواجبة  . و كفى فى ذلك أن يكون الحائز ( 1) يستطيع أن يثبت أنه هو المالك 
 .  ، وهى فى الغالب خمس عشرة سنة للتملك بالتقادم المكسب

، يوجد ل ذا النوع من التقادم م مة اجتماعية  وإلى جانب أن التقادم المكسب يقوم دليال عمليا على الملكية
ن يحوز العين مدة معينة هو المالك ، و صبح م . فبفضلة يصبح الوضع الفعلى مطابقا للوضع القانونى أخرى 

، وتنقلب الحيازة وهى مجرد وضع فعلى واقع إلى ملكية وهى وضع قانونى  ل ا ولو لم يكن مالكا من قبل
، و طمئن الناس إلى التعامل مع  . وبذلك تستقر اهنوضاع الفعلية بعد أن انقلبت إلى أوضاع قانونية مشروع

. وإذا صح أن يقع أن الحائز للعين  الحيازة إذا دامت مدة معينة انقلبت إلى ملكية، إذ يعلمون أن  الحائز للعين
، والضرر الذي ينجم  ، فإن هذا إنما يقع فى ظروف قليلة يكون قد اغتصب ا وظل حائزا ل ا حتى تملك ا بالتقادم

م المكسب على النحو الذي عنه ال يعدل الفائدة التى تعود على المجتمع من استقرار اهنوضاع الناجم عن التقاد
، الذي سكت على  ، ال يمكن أن يسلم المالك للعين المغتصبة . على أنه حتى فى هذا الفرض اهنخير أشرنا إليه

،  هذا االغتصاب مدة طو لة تصل إلى خمس عشرة سنة وقد تز د بما يعتور هذه المدة من أسباب وقف وانقطاع
ين مالك م مل بترك ما يملكه فى أيدى الناس دون أن يقوم على رعايته . وب من ت مة اإلهمال الذي ال مبرر له

، الحائز دون ر ب هو اهنولى  ، وحائز نشيط يقوم على استغالل العين و رعاها رعاية المالك لملكه واستغالله
 .  ( 2) بالرعاية 

 لمحة تاريخية :  - 368

د سبا ظ وره فى هذا القانون ظ ور التقادم ، وق يرج التقادم المكسب فى أصله إلى القانون الرومانى
، وكانت مدده قصيرة ال تجاوز  . و صعد فى أصوله اهنولى إلى اهنلواح االثنى عشر ( 9) المسقط بمدة طو لة 

، فكانت هذه المدد القصيرة  ، فقد كانت اهنعيان فى روما محدودة وأصحاب ا ال يكادون يبرحون ا العام أو العامين
 .  ، فيبادرون إلى منعه و قطعون بذلك مدة التقادم هم بأى اغتصاب يقع على أراضي مكافية إلشعار 

وبدأ التقادم المكسب فى روما يؤدى م متين متميزتين إحداهما عن اهنخرى الم مة اهنولى هى تحو ل 
خرة باهنشكال ، إذ كانت هذه الملكية الرومانية كثيرة التعقيد زا الحيازة الفعلية إلى ملكية رومانية صحيحة

، أغنى عن ا حيازة لمدة  ، وكثيرا ما كانت ال تستكمل ا . فإذا لم تستكمل هذه اهنوضاع واهنوضاع الرومانية
                                                 

 .  559ص  – 555ص  129فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

 .  157ص  177فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

 .  959فقرة  9أنظر فى تاريخ التقادم المسقط الوسيط  ( 9) 
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 ( 1) .  ( dominium ex jure quiritium) قصيرة ينقلب عند انت ائ ا حا الحائز إلى حا ملكية قانونية 
، فال تنتقل إليه  والم مة الثانية التى كان التقادم المكسب يقوم ب ا هى عالج مركز من يتعامل مع غير المالك

، إذا كان حسن  ، فيأتى التقادم المكسب لنجدته بأن ينقل إليه الملكية بعد حيازة العين لمدة قصيرة الملكية بداهة
، يضع حدا لتزعزع الملكية  ، فى كل من هاتين الم متين ب. وبذلك كان التقادم المكس النية ومعه سبب صحيح

. ولكنه كان ال يسرى إال على اهنشياء القابلة  ، وتنقلب به الحيازة إلى ملكية قانونية صحيحة وعدم استقرارها
) . أما اهنراضى التى فى اهنقاليم  ، وعلى الرومان دون اهنجانب ( propiete quiritaire) للملكية الرومانية 

fonds provinciaux ) إلى جانب  ، فكان هذا النوع من التقادم ال يسرى علي ا فادخل البر طور الرومانى ،
 prascriptio longi) ، نوعًا آخر من التقادم المكسب  ( Usucapio) هذا النوع من التقادم المكسب 

temporis ) ن يكون الحائز حسن النية ومعه . واشترط إلعماله أ يسرى على أراضى اهنقاليم وعلى اهنجانب
،  ، وجعل مدة التقادم عشر سنوات إذا كان الحائز والمالك الحقيقى يقيمان معًا فى إقليم واحد سبب صحيح

. وبدأ هذا التقادم البر طورى بأن يكون دفعا ودعوى فى وقت  وعشر ن سنة إذا كان يقيمان فى إقليمين مختلفين
، كما يستطيع أن يرفع هو دعوى االستحقاق على من يأخذ  به دعوى االستحقاق . فيستطيع الحائز أن يدفع واحد

 .  منه الحيازة
، وبين اهنراضى  واهنشياء غير الرومانية ( res mancipi) ولما زالت الفروق بين اهنشياء الرومانية  

التقادم المكسب أحدهما فى  ، اندمج النوعان من ، وبين المواطن الرومانى واهنجنبى اإليطالية وأراضى اهنقاليم
، مدته عشر سنوات أو عشرون سنة فى العقار وثالث سنوات  ، وخلص من هذا االندماج نظام مشترك اآلخر

 .  فى المنقول
،  ، إلى جانب هذا النظام المشترك ( 121ثم أنشأ القانون البيزنطى ) قانون االمبراطور ثيودوس سنة 

، و غنى  مدته ثالثون سنة ( pacscriptio longissimi temporis) لطو ل نظاما جديدا هو التقادم المكسب ا
. وزادت المدة إلى أربعين سنة بالنسبة إلى أموال  بطول مدته هذه عن اشتراط حسن النية والسبب الصحيح

ة إلى أموال ، ثم زادت إلى مائة سنة بالنسب الخزانة العامة وأموال اإلمبراطور وأموال الكنائس والمؤسسات الدينية
، وكانا قبلة منفصلين أحدهما عن  . وخلط جوستنيان فى مجموعاته بين التقادم المكسب والتقادم المسقط الكنيسة

                                                 

 .  5بودرى وتيسييه فقرة  ( 2) 
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، وكان مصدرا لكثير من االضطراب والتشو ش فى  . وانتقل هذا الخلط إلى التقنين المدنى الفرنسى نفسه اآلخر
 .  انى أو فى القانون الفرنسى، سواء فى القانون الروم تف م أحكام التقادم

وأخذ التقادم المكسب الذي عرفه القانون الرومانى على النحو سالف الذكر طر قة إلى القانون الفرنسى 
. على أن العادات الجرمانية  ( pays de droit ecrit) ، وبخاصة فى الجنوب بالد القانون المكتوب  القديم

بوجه خاص  ( droit canonique) ، وأثر القانون الكنسى  القانون الرومانىواهنوامر الملكية عدلت من أحكام 
، و ستعصى عليه أن يسلم  . وكان القانون الكنسى ينظر إلى التقادم بوجه عام نظرة استنكار على هذه اهنحكام

.  عا، و رى فى ذلك ضربا من تحليل الغصب وجعله مشرو  أن شخصا ال يملك الحا يصبح مالكا له بالتقادم
، إلى أن يكون قائما على أساس أنه الدليل  فقلب التقادم الرومانى من أن يكون قائما على أساس استقرار التعامل

، واشترط حسن النية فى الحائز  . وتوسع كثيرا فى أسباب وقف التقادم على وجود الحا حيث تتعذر إقامة الدليل
. ومنحت امتيازات خاصة لبعض اهنموال فأصبحت غير  يازةطوال مدة حيازته فال يكفى حسن النية وقت بدء الح

 .  ، من ذلك أموال الكنيسة وأموال التاج وأموال الطوائف الم نية قابلة للتملك بالتقادم أو أطيلت مدة التقادم في ا
وعن  Dunod، نقال عن  وقد أخذ التقنين المدنى الفرنسى نظام التقادم من هذه المصادر جميعا 

Domat  ،مع تعديله بالعادات الجرمانية وباهنوامر الملكية وبالقانون  وجعل القانون الرومانى هو اهنساس ،
، وألغوا  ، وأرجعوها إلى أصل ا الرومانى . ولكن واضعى التقنين المدنى الفرنسى بسطوا من قواعد التقادم الكنسى

 .  ( 1)  ا للتملك بالتقادم فيما سلف ذكره االمتيازات الخاصة التى تمنعت ب ا بعض اهنموال من ناحية قابليت

 تقسيم الموضوع : - 369

(  2. )  ( كيف يتحقا التقادم المكسب الطو ل 1ونجعل بحثنا للتقادم المكسب الطو ل فى مطلبين )  
 .  إعمال التقادم المكسب واآلثار التى تترتب عليه

                                                 

 .  19. فقرة  9أنظر فى تفصيل بودرى وتيسييه فقرة  ( 2) 
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 كيف يتحقق التقادم المكسب الطويل - المطلب األول

 شروط تحقيق التقادم المكسب الطويل  - 371

، يجب أوال أن يكون هناك حا يمكن كسبه ب ذا النوع من التقادم  : حتى يتحقا التقادم المكسب الطو ل
، و جب ثانيًا أن تتم مدة التقادم فتدوم هذه الحيازة خمس عشرة سنة  فيحوزه الشخص حيازة تتوافر في ا الشروط

 .  ف التقادم وأال ينقطع، و جب ثالثًا أال يوق كاملة

 الحقوق التى يمكن كسبها بالتقادم المكسب الطويل

 نص قانونى - 371

 مدنى على ما يأتى : 168: تنص المادة  
، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون  من حاز منقوال أو عقارا دون أن يكون مالكا له"  

، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحا العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس  هذا الحا خاصا به
 .  ( 1) " عشرة سنة 

  ( 2)  102/  46و قابل النص فى التقنين المدنى السابا المادة 

                                                 

.  مدنى الجديدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين ال 2525تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 2) 

. وفى لجنة  2959. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2959ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

الواردة فى النص ألن التقادم المكسب غير الزم إال فى " منقول " مجلس الشيوخ اقترح بعض مستشارى محكمة النقض حذف كلمة 

ن الحيازة بشروطها ومدتها هى قرينة قانونية قاطعة على ثبوت الملك للحائز ومن ثم يجب حذف التقادم ، ورأوا أيضا أ العقار

. فيما  . فلم تر اللجنة األخذ بهذا االقتراح المكسب من بين أسباب كسب الملكية وإضافته إلى باب اإلثبات بين القرائن القانونية القاطعة

ألن المقصود تملك المنقول بالتقادم المكسب الطويل فى حالة ما إذا كان " منقول " ذف كلمة ، ال يمكن ح يتعلق بالجزء األول منه

. أا  ، وبديهى أن قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ال تنطبق على هذه الحالة ، وفى هذا يستوى العقار والمنقول الحائز سيئ النية

، وقد آثرت اللجنة أن يحتفظ المشروع بالطابع التقليدى  حظة تنطوى على نظرة فقهية، فالمال فيما يتعلق بالجزء الثانى من االقتراح

. على أنه لو صح وجوب  فى هذه الناحية ألنه يجنب التقنين حرج الفصل فى مسائل ينبغى أن يظل االجتهاد فيها طليقا من كل قيد

، ويكفى أن يشار فى هذا الصدد  اب بمسائل لم تجر العادة أن يتضمنها، ال مثال هذا الب إضافة جميع القرائن القانونية إلى باب اإلثبات

، ووافق  517. وقد وافقت اللجنة على النص دون تعديل تحت رقم  إلى مسئولية المتبوع عن التابع وإلى المسئولية عن الحيوان

 .  ( 555ص  – 552ص  1مجلس الشيوخ على النص كما أقرته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

: تحصل ملكية العقارات والحقوق لمن وضع يده عليها ظاهرا بنفسه أو بوكيل عنه بغير منازع  291/  11التقنين المدنى السابق م  ( 1) 

. فإذا لم يوجد ذلك السبب ال  ، بشرط أن يكون وضع اليد المذكور مبنيا على سبب صحيح مدة خمس سنوات متواليات بصفة مالك

، ويالحظ أن  . ) وحكم التقنين المدنى السابق هو حكم التقنين المدنى الجديد الملكية إال إذا وضع يده مدة خمس عشرة سنةتحصل له 

 التقنين المدنى السابق قد أغفل ذكر المنقول فلم يدخله ضمن األموال الجائز تملكها بالتقادم المكسب الطويل إذا كان الحائز سيئ النية

)  . 
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 126و  121و  111و  114و قابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى : فى التقنين المدنى السورى م 
وفى قانون الملكية العقار ة  – 1/  1118وفى التقنين المدنى العراقى م  – 142التقنين المدنى الليبى م  وفى –

 .  ( 1)  260و  214 - 211اللبنانى م 
، فى العقار وفى المنقول  ، وعلى رأس ا حا الملكية و خلص من هذا النص أن الحقوق العينية وحدها 

.  ، أما الحقوق الشخصية فال يجوز تملك ا بالتقادم ا بالتقادم المكسب الطو ل، هى التى يمكن تملك  على السواء
، بل يجب أن يكون هذا الحا قابال للتعامل فيه حتى يمكن كسبه  وليس كل حا عينى قابال للتملك بالتقادم

نعرض هننواع  ، و ستدعى ذلك أن . و جب فوق ذلك أن يكون حقا من الحقوق التى تقبل الخضوع للحيازة بالتقادم
. ثم إن الحا الذي يراد تملكه  ، هى أموال الدولة العامة والخاصة وأموال الوقف وحا اإلرث خاصة من اهنموال

، يجب أن يكون فى حيازة الشخص الذي ير د  ، إذا استوفى الشروط سالفة الذكر بالتقادم المكسب الطو ل
. ف ذه جملة  ، وأن تكون خالية من العيوب المادى والمعنوى ، وأن تكون هذه الحيازة مستوفية لعنصر  ا  تملكه

 .  من المسائل نبحث ا على التعاقب

 الحقوق العينية وحدها دون الحقوق الشخصية هى التى يمكن تملكها بالتقادم  - 372

، و ستوى فى ذلك  : وأول الحقوق العينية التى يمكن كسب ا بالتقادم المكسب الطو ل هو حا الملكية
، فمحل ذلك أن تكون الحيازة  ، بأنه يملك بمجرد الحيازة ، بالنسبة إلى المنقول . وال يعترض لعقار والمنقولا

. أما إذا لم تقترن الحيازة بحسن النية أو لم تكن مصحوبة  مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح
                                                 

) موافق مع مالحظة أن التقادم المكسب ال يسرى فيما يتعلق  521نات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م التقني ( 2) 

: يكتسب حق تسجيل التصرف فى األراضى األميرية غير الخاضعة إلدارة أمالك  525م  –بالعقار المسجل فى السجل العقارى ( 

 .  ، بشرط أن يكون الحائز قائما بزراعة األرض لحيازة بسند أو بغير سندالدولة بمرور عشر سنوات من تاريخ ا

 .  : ال يسرى التقادم على الحقوق المقيدة فى السجل العقارى أو التى هى تحت إدارة أمالك الدولة 519م 

 .  : ال يكتسب بالتقادم أى حق على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة 511م 

 .  ) مطابق ( 511لليبى م التقنين المدنى ا

 .  5) موافق مع مالحظة أن التقادم ال يسرى فيما يتعلق بالعقار المسجل فى دائرة الطابو  2/  2297التقنين المدنى العراقى م 

 .  أمالك الدولة: ال يسرى مرور الزمن على الحقوق المقيدة فى السجل العقارى أو الخاضعة إلدارة  199قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

 .  : ال يكتسب بمرور الزمن حق البتة على العقارات المتروكة والمحمية والمرفقة 191م 

، بوضع يد الشخص بصورة  : يكتسب حق القيد فى السجل العقارى فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المقيدة فى السجل العقارى 191م 

. وإذا  ، بشرط أن يكون لدى واضع اليد سبب محق سه أو بواسطة شخص آخر لحسابههادئة علنية مستمرة مدة خمس سنوات هو بنف

 .  ، فمدة خمس عشرة سنة لم يكن لديه سبب محق

: يكتسب حق قيد التصرف باألراضى األميرية غير الخاضعة إلدارة أمالك الدولة بمرور عشر سنين على وضع اليد بسند أو بغير  119م 

 .  ع اليد قائما بزراعة األرض، شرطا أن يكون واض سند

 .  ) ونصوص القانون اللبنانى تتفق مع نصوص التقنين السورى (



 

 

 

 

2482 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

بالتقادم المكسب الطو ل ومدته خمس عشرة سنة ، كالهما ال يملك إال  ، فالمنقول والعقار سيان بالسبب الصحيح
، وكل  . و دخل فى ذلك اهنرض زراعية كانت أو أرضا فضاء . وعلى ذلك يكون قابال للتملك بالتقادم العقار ( 1) 

، وكل ما يقام على اهنرض  ، وكل ما يغرس في ا من أشجار ونخيل ما تنبته اهنرض من ثمار ومحصول وزرع
مساكن والمكاتب والحوانيت والمصانع والمخازن والمحالج والجاراجات والزرائب واهنفران من مبان ومنشآت كال

، أو تشيد فى باطن ا كاهننفاق والمجارى واآلبار  والمطاحن وغير ذلك من اهنماكن التى تشيد فوق سطح اهنرض
. و دخل فى ذلك العروض  نقول. و كون قابال للتملك بالتقادم الم والمواسير واهننابيب المدفونة فى باطن اهنرض

والمكيالت والموزونات والمأكوالت والمشروبات وأثاث المنزل والبضائع والكتب والورق واهنقالم والسيارات 
والمركبات والسفن والعوامات والذهبيات والطيارات وأكشاك االستحمام وأكشاك اهنسواق والمعارض وخيام البدو 

 .  خشبية والمبانى التى تقام مدة اهنعياد والموالد إذا لم تثبت فى اهنرضالرحل وخيام الكشافة واهنكشاك ال
، كذلك يكسب ب ذا التقادم كل حا عينى  وكما تكسب الملكية فى العقار والمنقول بالتقادم المكسب الطو ل

نتفاع وحا ، وحا اال ، وملكية الرقبة فى العقار والمنقول . فتكسب الملكية الشائعة فى العقار والمنقول آخر
، وحا الحكر القائم على أرض غير  ، وحا االرتفاق الظاهر االستعمال وحتى السكنى فى العقار والمنقول

 .  ، وحا الرهن الحيازى فى العقار والمنقول موقوفة قبل العمل بالتقنين المدنى الجديد
، وال  تنقضى بالتقادم المكسب، ولكن ا  فال تكسب بالتقادم المكسب ( creances) أما الحقوق الشخصية 

، كما هو شأن حا المستأجر فالمستأجر إذا كان يحوز  يكسب الحا الشخصى بالتقادم حتى لو كان قابال للحيازة
، وإن كانت تصلح هنن  حقه كمستأجر إال أن حيازته هذه ال تؤدى به إلى كسب هذا الحا بالتقادم المكسب

. وهناك حقوق شخصية تتجسد فى سندات ا وتصبح هى والسند  بيان ذلك، وقد سبا  تحمى بجميع دعاوى الحيازة
، ومن ثم  ، ف ذه تعامل معاملة المنقول المادى ( titres au porieur) ، وهذه هى السندات لحامل ا  شيئا واحدا

 .  يجوز كسب ا بالتقادم المكسب الطو ل بالرغم من أن ا حقوق شخصية

                                                 

 .  فى الهامش 551أنظر ما دار فى هذا الشأن من المناقشة فى لجنة مجلس الشيوخ آنفاً ص  ( 2) 
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 ى قابال للتعامل فيه وقابال للحيازة :وجوب أن يكون الحق العين - 373

ونقف هنا عند حا الملكية فى العقار والمنقول هننه هو موضوع البحث فى  –وليس كل حا عينى  
، وقابال  . بل يجب أن يكون العقار أو المنقول قابال للتعامل فيه يمكن كسبه بالتقادم –أسباب كسب الملكية 

 .  ( 1) للحيازة 
، هنن  فذلك واضح ( commerce dans le) أما أن العقار أو المنقول يجب أن يكون قابال للتعامل فيه 

، كما  . والشىء ال يكون قابال للتعامل فيه ، ومن ثم ال يجوز تملكه بالتقادم ماال يقبل التعامل فيه ال تنتقل ملكيته
، أو إذا كان  عته أو الغرض الذي خصص له يأبى ذلك، إذا كانت طبي ( 2) قدمنا عند الكالم فى محل االلتزام 

،  . فالشىء ال يكون قابال للتعامل فيه بطبيعته إذا كان ال يصلح أن يكون محال للتعاقد التعامل فيه غير مشروع
.  . وقد يكون الشىء غير قابل للتعامل فيه بالنظر إلى الغرض الذي خصص له ( 9) كالشمس وال واء والبحر 

، وتخصيصه هذا يتنافى مع جواز التصرف فيه  لعام ال يصح التعامل فيه هننه مخصص لمنفعة عامةفالملك ا
. وعدم المشروعية  . وقد يكون الشىء غير قابل للتعامل فيه هنن ذلك غير مشروع ومع جواز تملكه بالتقادم

. على أن نص القانون الذي  ابيرجع إما إلى نص فى القانون أو إلى مخالفة هذا التعامل للنظام العام أو لآلد
. فما ورد  يمنع من التعامل فى الشىء يكون مبنيا على اعتبارات ترجع هى ذات ا إلى النظام العام أو إلى اآلداب

. ومن أمثلة  فيه نص يحرم التعامل فيه إنما هو فى الوقت عينه مخالف للنظام العام أو لآلداب أول ما معاً 
،  ، ومن ثم ال يجوز تملك ا بالتقادم امل في ا لمخالفة ذلك للنظام العام أو لآلداباهنشياء التى ال يجوز التع

. واهنصل أن الشىء الذي ال يجوز  اهنهلية والحالة المدنية والمخدرات والحشيش وبيوت الدعارة وبيوت المقامرة
. ف ناك  استثناءات ل ذه القاعدة. ولكن توجد  التعامل فيه ال يكون قابال للتصرف فيه وغير قابل للتملك بالتقادم

، فقد كان قبل إلغائه  . من ذلك الوقف اهنهلى ، ومع ذلك يجوز تملك ا بالتقادم أشياء غير قابلة للتصرف في ا
                                                 

، وهى الملك والوقف  المدنى بها أربعة أنواعوقد قضت محكمة استئناف مصر بدوائرها المجتمعة بأن األموال التى اعترف القانون  ( 2) 

. والذى يستفاد من أحكام هذا القانون أن قواعد التملك بمضى المدة ال شأن لها ال بالوقف وال  والمباح والمخصص للمنفعة العامة

. وكل ما تنطبق  المباحةشأن باألراضى  2779، بل وليس لها باعتبار النصوص عند وضع القانون سنة  بالمخصص للمنفعة العامة

 2515مايو سنة  5، وهو الملك ) استئناف مصر دوائر مجتمعة  عليه باعتبار تلك النصوص إنما هو النوع األول من األموال

 .  ( 599ص  919رقم  5المحاماة 

 .  111فقرة  2أنظر الوسيط  ( 1) 

، فأشعة الشمس يحصرها  امل ممكنا فى هذه األشياء من بعض النواحى. وقد يصبح التع ويرجع عدم القابلية للتعامل إلى استحالته ( 9) 

. فعند ذلك  ، والبحر يؤخذ من مائة ما يصلح أن يكون محال لالمتالك ، والهواء يستعمله الكيمائى فى أغراضه المصور الفوتوغرافى

. وإذا كان الشىء  ذن أن تكون محال لاللتزام، وتصلح إ تصبح الشمس والهواء والبحر قابلة للتعامل فيها من هذه النواحى الخاصة

، ويملكه من يستوى عليه ويستطيع أن يتعامل  ، كالطير فى الهواء والسمك فى البحر ، فهو مباح يمكن التعامل فيه ولكن ال مالك له

 .  فيه
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. ومن ذلك أيضا العين غير  ، وكان مع ذلك يجوز تملكه بالتقادم مدة ثالث وثالثين سنة غير قابل للتصرف فيه
، ف ذه العين ال يجوز التصرف في ا  بموجب شرط مانع من التصرف يتضمنه عقد أو وصيةالقابلة للتصرف في ا 

،  ، قد يكون الشىء قابال للتصرف فيه وعلى العكس من ذلك.  ( 1) وهى مع ذلك قابلة بالتقادم المكسب الطو ل 
صرف في ا مع العقار المرتفا ، ف ذه يجوز الت . من ذلك االرتفاقات غير الظاهرة ومع هذا ال يجوز تملكه بالتقادم

، ف ذه يجوز  . ومن ذلك أيضا أمالك الدولة الخاصة مدنى ( 2/  1016ولكن ال يجوز تملك ا بالتقادم ) م 
 .  ( 1114لسنة  114التصرف في ا ومع ذلك ال يجوز تملك ا بالتقادم ) قانون رقم 

، بل يجب أيضا أن  كون قابال للتملك بالتقادموال يكفى أن يكون العقار أو المنقول قابال للتعامل فيه حتى ي
. واهنصل أن الشىء القابل  يكون قابال للحيازة إذ التملك بالتقادم يفترض أن الشىء قد خضع للحيازة مدة طو لة

، ولكن ذلك ليس حتما فقد يوجد شىء قابل للتعامل فيه ومع ذلك ال يكون  للتعامل فيه يكون أيضا قابال للحيازة
، ومع ذلك  كالتركة ال يخضع للحيازة باعتباره مجموعا ( universalite) . فالمجموع من المال  حيازةقابال لل

، وإن كانت  ، إذ هى . ومن ثم ال تكون التركة كمجموع من المال قابلة للتملك بالتقادم يكون قابال للتعامل فيه
 .  ، غير قابلة للحيازة قابلة للتعامل في ا

، وعلى اهنموال الخاصة المملوكة للدولة ) الدومين  لى اهنموال العامة ) الدومين العام (ونطبا ما قدمناه ع
 .  ، وعلى حا اإلرث ، وعلى الوقف الخاص (

 "الدومين العام " األموال العامة  - 374

: لما كانت اهنموال العامة غير قابلة فى اهنصل للتعامل في ا وذلك بالنظر إلى الغرض الذي خصصت  
، تأكيدا  مدنى 2/  84. وقد نصت المادة  ، لذلك ال يجوز تملك ا بالتقادم إذ هى مخصصة لمنفعة عامة له

  . "، أو تملك ا بالتقادم  ، أو الحجز علي ا ال يجوز التصرف في ا" ، على أن اهنموال العامة  لذلك
جواز الحجز وعدم جواز  ف ذه قيود ثالثة تحيط باهنموال العامة لحمايت ا : عدم جواز التصرف وعدم

، ف و أهم بكثير من قيد عدم جواز  . وأهم هذه القيود الثالثة هو قيد عدم جواز التملك بالتقادم التملك بالتقادم
، فإنه  ووجه ذلك واضح" :  ( 2) . وقد سبا أن قررنا فى هذا الصدد  التصرف ومن قيد عدم جواز الحجز

،  ى يعمد إلى التصرف فى الشىء العام إال إذا كان غير عالم بصفتهيصعب تصور أن الدولة أو الشخص اإلدار 

                                                 

 .  919ص  919فقرة  7أنظر الوسيط  ( 2) 

 .  291ص  11فقرة  7أنظر الوسيط  ( 1) 
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وكذلك يندر أن يقدم دائن للشخص اإلدارى على حجز أمواله العامة بل حتى على حجز أمواله الخاصة هنن 
. وإنما الخشية كل  الشخص اإلدارى يكون عادة موسرا فال يكون دائنة فى حاجة إلى التنفيذ الجبرى على ماله

، ومن ثم  خشية هى فى أن تعتدى اهنفراد على الشىء العام بوضع اليد عليه أمال فى أن تكسب ملكيته بالتقادمال
. كذلك ال يجوز لشخص أن يكسب  ، وحرم تملك الشىء العام بالتقادم سد القانون هذا الباب فى أوجه المعتدين
،  دارى يستطيع رفع دعاوى الحيازة ليحمى حيازته. وإذا كان الشخص اإل بالتقادم حا إرتفاق على اهنموال العامة

  ( 1) " فإن اهنفراد ال يحمون فى حيازت م للشىء العام هنن هذه الحيازة ال يعتد ب ا 

 "الدومين الخاص " األموال الخاصة المملوكة للدولة أو الشخص العام  - 375

 91وبالقانون رقم  1114لسنة  114مدنى ) المعدلة بالقانون رقم  140نص قانونى : تنص المادة  – 
 ( على ما يأتى : 1111لسنة 

، إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث  فى جميع اهنحوال ال تكسب حقوق اإلرث بالتقادم"   -1
  . "وثالثين سنة 

، وكذلك أموال  ولة أو اهنشخاص االعتبار ة العامةوال يجوز تملك اهنموال الخاصة المملوكة للد"  - 2
، وفى حالة حصول  . كما ال يجوز التعدى علي ا ، بالتقادم ، أو كسب أى حا عينى علي ا اهنوقاف الخير ة

  . " ( 2) التعدى يكون للج ة صاحبة الشأن حا إزالت ا إدار ا بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة 

                                                 

، ال يكسب الملكية إال إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها  ، مهما طالت مدته ت محكمة النقض بأن وضع اليد على األموال العامةوقد قض ( 2) 

،  . ال يعتبر وضع اليد على مال عام مدة خمس عشرة سنة للمنفعة العامة ) وعندما كان جائزا كسب أموال الدولة الخاصة بالتقادم (

 2511أبريل سنة  12سببا يزيل عن هذا المال صفته بأنه مال عام ال يجوز كسبه بالتقادم ) نقض مدنى  ، بغير منازعة من الحكومة

 .  ( 597ص  215رقم  21مجموعة أحكام النقض 

، ال تكسب  وفى جميع األحوال - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2512تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1) 

 . "وليس للوقف أن يكسب حقا بالتقادم  - 1.  وال الموقوفة وال حقوق اإلرث بالتقادم إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنةاألم

. وفى لجنة  2951. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2959ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 

ووافقت اللجنة على النص  ، "ليترك األمر للقضاة ليتصرفوا حسب القواعد العامة " مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية من المادة 

 555ص  – 551ص  1. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية  519بهذا التعديل تحت رقم 

)  . 

، إال  فى جميع األحوال ال تكسب حقوق اإلرث بالتقادم - 2" على الوجه اآلتى :  519بتعديل المادة  2591لسنة  251ن رقم ثم صدر القانو

،  وال يجوز تملك األموال الخاصة المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة - 1.  إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة

يضيف  2595لسنة  95وصدر بعد ذلك القانون رقم  . "، بالتقادم  ، أو كسب أى حق عينى عليها ريةوكذلك أموال األوقاف الخي

، وفى حالة حصول التعدى يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته  كما ال يجوز التعدى عليها" العقارة اآلتية فى آخر الفقرة الثانية : 

 .  ح النص بهذين التعديلين مطابقاً لما استقر عليه أخيرافأصب . "إدارياً بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة 
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من النص سالف الذكر أن اهنموال الخاصة المملوكة للدولة أو اهنشخاص و ؤخذ من الفقرة الثانية 
ال يجوز كسب ملكيت ا وال كسب أى حا  ، "الدومين الخاص " ، وهى اهنموال المعروفة باسم  االعتبار ة العامة

استحدثه ،  . وهذا حكم جديد ال سابقة له فى التشر ع المصرى  ، بالتقادم المكسب عينى آخر علي ا كحا إرتفاق
، وراجعا بنا إلى أيام القانون الفرنسى  ، مخالفا فى ذلك التقاليد التشر عية المصر ة 1114لسنة  114القانون رقم 

القديم حيث كانت تكثر االمتيازات الخاصة التى تمنح هنمالك الدولة وأمالك الكنيسة وغيرها من أمالك الطوائف 
. ذلك بأن حا الدولة فى اهنشياء المملوكة ل ا ملكية خاصة هو  ( 1)  الم نية فتجعل غير قابلة للتملك بالتقادم

، وتملك  ، وشأن الدولة فى تملك اهنشياء الخاصة شأن أى فرد فى تملك المال الخاص حا ملكية مدنية محضة
والملك . وقد كان أهم فرق عملى بين الملك العام  الدولة اهنشياء الخاصة بنفس أسباب كسب الملكية الخاصة

 .  ، أما الملك الخاص فيجوز تملكه ب ذا الطر ا الخاص أن الملك العام ال يجوز تملكه بالتقادم
.  ، فيمتلكونها بوضع اليد ، وتنقضى المدة الالزمة للتقادم وقدر كان األفراد يضعون أيديهم على بعض أمالك الدولة الخاصة

، وال تستطيع فى كل حالة أن تدفع  ، فهى مشتتة فى أنحاء البالد ها الخاصةوقد رأت الحكومة أخيرا أن فى ذلك خطرا على أمالك

، وهو تقرير عدم  ، إذا قيس بمارأته الحكومة من عالج لدفعه . على أن هذا الخطر يتضاءل عنها اعتداء األفراد فى الوقت المناسب

،  . ذلك بأن الحكومة المعامالت وعدم استقرار فى الملكية ، وما ينجم عن ذلك من تزعزع فى قابلية األمالك الخاصة للتملك بالتقادم

، يجب أن تسلم أن  إذا تعرضت فى أمالكها الخاصة لبعض ضروب من الغصب تحرمها مع تطاول الزمن من بعض هذه األمالك

، فعند ذلك  اص للتملك بالتقادمتعامل الناس فى هذه األمالك الخاصة ال يستقر وال يؤمن جانبه إال إذا أحيط بسياج من قابلية الملك الخ

، حتي لو ثبت بعد ذلك أن الملك  فقط يستطيع من يتعامل مع الحائز الذي دامت حيازته خمس عشرة سنة أن يطمئن إلي هذا التعامل

ها ، أن تحكم طرق الرقابة واإلشراف علي أمالك ، من جانبها . وعلي الحكومة الذي تعامل فيه هو الحائز هو ملك خاص للدولة

 .  ، حتي تقلل من فرض االعتداء علي هذا األمالك إلي أدني حد ممكن الخاصة

، وقررت  ، فقد انحرفت الحكومة عن القاعدة الهامة التي تقضي بقابلية الملك الخاص للتملك بالتقادم ومهما يكن من أمر

(  2591لسنة  251ون رقم بتشريع خاص أن األشياء الخاصة المملوكة لها ال يجوز تملكها بالتقادم ) القان
 (1 )

. وكما ال يجوز تملك  

                                                                                                                                                                    

القضاة " من الئحة ترتيب المحاكم الشعرية كانت تنص على ما يأتى :  919، ولكن المادة  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

م العذر الشرعى له فى عدم ، مع تمكن المدعى من رفعها وعد ممنوعون من سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة

، وهذا كله مع  ، إال فى اإلرث والوقف فإنه ال يمنع من سماعها إال بعد ثالث وثالثين سنة مع التمكن وعند العذر الشرعى إقامتها

ً  . "اإلنكار للحق فى تلك المدة  جواز سماع الدعوى ، وإنما هو دفع بعدم  ، بل هو ليس تقادماً مسقطاً  ) والتقادم هنا ليس تقادماً مكسبا

 .  على النحو الذى عرف أخيراً فى الفقه اإلسالمى (

 ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

: ال يكتسب بالتقادم أى حق على العقارات الوقفية المستغلة مسجداً أو كنيسة أو كناساً أو مستشفيات أو معهداً  299التقنين المدنى السورى م 

 ً  .  أو المخصصة الستعمال العموم تعليميا

 .  : فى جميع األحوال ال تكسب األموال الموقوفة بالتقادم إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة 515التقنين المدنى الليبى م 

 .  التقنين المدنى العراقى : ال مقابل

 .  قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 .  917فقرة أنظر آنفا  ( 2) 

، إن الشارع أراد به أن يحمي األمالك الخاصة للدولة حتي تكون  ، تبريراً لهذا الحكم الجديد ( وقيل في المذكرة التفسيرية لهذا التشريع 1) 

  .  ، ألنه مهما أحكمت الرقابة واإلشراف عليها فان ذلك لم يمنع من تملكها بهذا الطريق في مأمن من تملكها بالتقادم
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، كحق إرتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي  ، كذلك ال يجوز بالتقادم كسب أي حق عيني عليه المال الخاص للدولة بالتقادم
 (2 

)
  . 

كما سبق أن قررنا في الجزء الثامن من الوسيط  -ويالحظ 
 (1 )

أن أمالك الدولة الخاصة التي تم كسب األفراد لها بالتقادم  - 

تبقي مملوكة لمن كسبها بالتقادم  2591لسنة  251قبل نفاذ القانون رقم 
 (9 )

. أما إذا كان  ، إذ ليس للقانون سالف الذكر أثر رجعي 

خمس  2591لسنة  251نفاذ القانون رقم هناك ملك خاص للدولة في حيازة أحد األفراد ولم يكن قد مضي علي حيازته له وقت 

، حتي لو أتم بعد نفاذ هذا القانون مدة خمس عشرة سنة  ، فإن الحائز ال يستطيع كسب هذا الملك الخاص بالتقادم عشرة سنة كاملة

 .  وهو حائز للملك

قد كان األصل في هذه األموال . ف ولم تقف حماية األموال الخاصة المملوكة للدولة ولألشخاص العامة األخري عند هذا الحد 

، وأن تلجأ إلي الطرق اإلدارية إلزالة هذا االعتداء كما  ، لم يكن للحكومة أن تنتصف بنفسها لنفسها الخاصة أنه إذا وقع اعتداء عليها

، شأن  فع هذا االعتداء. بل كان الواجب أن تلجأ إلي القضاء العادي تطلب د تلجأ إلي هذه الطرق إلزالة االعتداء علي األموال العامة

، يسبغ علي األمالك  2595لسنة  95الحكومة في ذلك شأن األفراد في دفع االعتداء عن أموالهم الخاصة ولكن صدر القانون رقم 

لسنة  251، فوق الحماية التي أضفاها عليها القانون رقم  الخاصة المملوكة للدولة ولغيرها من األشخاص العامة حمارية أخري

علي عدم جواز التعدي علي األمالك الخاصة  2595لسنة  95. فقد نص القانون رقم  جعلها غير قابلة للتملك بالتقادمب 2591

وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق " ، وأضاف ما يأتي :  المملوكة للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة

. فقد قدمنا أن األصل أن الحكومة ليس لها أن  وهذه ميزة أخري لألموال الخاصة . "عامة إزالته إداريا بحسب ما تقتضيه المصلحة ال

، أما الملك الخاص إذا اعتدي أحد عليه فإنه طبقا للقواعد العامة ال  تلجأ إلي الطرق اإلدارية إال إلزالة االعتداء علي الملك العام

. وقد تغير الموقف بعد هذا  ، بل عليها أن تلجأ إلي القضاء العادي في ذلك ةيجوز للحكومة أن تزيل االعتداء عليه بالطرق اإلداري

. فإذا  ، وأصبح الملك الخاص كالملك العام في جواز دفع االعتداء عليه بالطرق اإلدارية دون االلتجاء إلي القضاء التعديل األخير

، أن تنتزع العين من  ، دون أن تلجأ إلي القضاء ، كان لها ، وادعت الحكومة أن هذا العين هي من أمالكها الخاصة حاز شخص عينا

، والحائز هو الذي يلجأ إلي القضاء بعد انتزاع العين من يده  يد حائزها بالطرق اإلدارية
 (5 )

  . 

 الوقف : - 376

" ، تجري علي الوجه اآلتي :  2595لسنة  95ورقم  2591لسنة  251، قبل تعديلها بالقانونين رقم  مدني 519كانت المادة 

وكان  . "، إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة  في جميع األحوال ال تكسب األموال الموقوفة وال حقوق اإلرث بالتقادم

ألعيان . فكانت ا 2555أكتوبر سنة  29، قائما لم يلغ وقت نفاذ التقنين المدني الجديد في  ، األهلي والخيري علي السواء الوقف

، ولكن مدة هذا  ، قابلة للتملك بالتقادم المكسب مدني سالفة الذكر قبل تعديلها 519، طبقا للمادة  الموقوفة وقفا أهليا أو وقفا خيريا

، كانت ثالثا وثالثين سنة  ، بدال من أن تكون خمس عشرة سنة كما هي القاعدة العامة التقادم
 (9 )

 . وقد أطيلت مدة التقادم المكسب 

                                                 

،  . ومتي أثبت ذلك ، فعليه هو إذا كان مدعيا أن يثبت التملك بالتقادم بجميع شروطه ( وإذا حاز شخص ماال وادعي أنه تملكه بالتقادم 2) 

، هو من أمالكها الخاصة  ، بالرغم من توافر شروط التملك بالتقادم فيه كان علي الحكومة أن تثبت بجميع طرق اإلثبات أن هذا المال

 .  يجوز تملكهم بالتقادم ومن ثم ال

مختصا بالنظر  -ال القضاء اإلداري  –وكون المال الخاص المملوك للدولة أصبح غير قابل للتملك بالتقادم ال يمنع من بقاء الفضاء العادي 

  .  في وجوه النزاع فيه بين الدولة واألفراد

  .  77فقرة  7( جزء  1) 

  .  572ص  299رقم  29عة أحكام النقض مجمو 2511نوفمبر سنة  7( نقض مدني  9) 

  .  77فقرة  7( انظر في كل ذلك الوسيط  5) 

. فذهب رأي إلي عدم جواز كسب  من التقنين المدني الجديد 519( أما في التقنين المدني السباق فلم يكن يوجد نص يماثل نص المادة  9) 

 1ص  9القضاء  2751أبريل سنة  15 - 51ص  9القضاء  2759سنة  نوفمبر 11ملكية العين الموقوفة بالتقادم ) استئناف وطني 

وذهب رأي ثان إلي جواز كسب ملكية العين الموقوفة بمدة  -(  122ص  55رقم  1المجموعة الرسمية  2599فبراير سنة  19 -

فبراير سنة  19 - 251ص  21الحقوق  2751مايو سنة  19، خمس عشر سنة أو خمس سنوات ) استئناف وطني  التقادم العادي

، علي أن تكون مدة التقادم ثالث وثالثين سنة  ( وذهب رأي ثالث إلي جواز كسب ملكية العين الموقوفة 57ص  29الحقوق  2599
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من الئحة ترتيب المحاكم الشرعية التي كانت تقضي بعدم جواز سماع دعوي  919واقتباسا من المادة ،  علي هذا النحو حماية للوقف

الوقف بعد ثالث وثالثين سنة مع اإلنكار للحق في هذه المدة وتمكن المدعي من رفع الدعوي وعدم العذر الشرعي 
 (2 )

. وكان التقادم  

، إذ أن أثره لم يكن تملك الوقف بالتقادم المكسب بل عدم جواز سماع  لمحاكم الشرعية أقرب إلي التقادم المسقطفي الئحة ترتيب ا

 .  الدعوي وفقا لما هو مقرر في الفقه اإلسالمي

مدني سالفة الذكر إال علي الوقف  519، لم يبق هناك مجال لتطبيق المادة  2591وبعد أن ألغي الوقف األهلي في سنة 

، فأصبحت األعيان الموقوفة وقفا خيريا يجوز تملكها بالتقادم المكسب إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين  خيري الذي بقي قائماال

 .  سنة

، يقضي بعدم جواز تملك أموال األوقاف  ، كما رأينا 2591لسنة  251، فقد صدر القانون رقم  ولكن هذا الحكم لم يدم طويال

، كال النوعين  وأصبحت األموال الموقوفة وقفا خيريا شأنها في هذا الصدد شأن األموال الخاصة المملوكة للدولة . الخيرية بالتقادم

، كذلك ال  . وكما ال يجوز تملك الوقف الخيري بالتقادم 2591لسنة  251من المال ال يجوز تملكه بالتقادم بموجب نفس القانون رقم 

ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي وقد كان من الحائز االكتفاء بالحلول التقليدية  يجوز بالتقادم كسب أي حق عيني كحق

                                                                                                                                                                    

 - 299ص  1الحقوق  2751مايو سنة  11أخذا بالمدة المقررة لعدم سماع دعوي الوقف في الشريعة اإلسالمية ) استئناف وطني 

مارس  7 - 999ص  59رقم  5الشرائع  2521فبراير سنة  1 - 122ص  55رقم  1المجموعة الرسمية  2599فبراير سنة  19

أبريل  1 - 75ص  95رقم  15المجموعة الرسمية  2511يناير سنة  22 - 51ض  11رقم  11المجموعة الرسمية  2519سنة 

 .  ( 519ص  155م رق 1المحاماة  2519ديسمبر سنة  21 - 15ص  11رقم  5المحاماة  2519سنة 

، وقالت في حكمها إنه ليس للقضاء الوطني أن يحتذي ما ورد  وقد أخذت محكمة استئناف مصر بدوائرها المجتمعة بهذا الرأي األخير

، ثم يجعلها مدة  ، بل عليه أن يعتبر المدة فقط بالالئحة الشرعية حرفيا فيحكم بعدم سماع دعوي الوقف بعد مضي ثالث وثالثين سنة

، حتي يتيسر بذلك لواضع اليد أن  من القانون المدني ) السابق ( 11سب للحق بوضع اليد علي مثال القاعدة المقررة في المادة ك

ص  919رقم  5المحاماة  2515مايو سنة  5يطلب تثبيت ملكيته وأن تجيبه المحكمة لهذا الطلب) استئناف مصر دوائر مجتمعة 

، وقال إن ملكية الوقف ال تقسط  ذلك ما قضت به محكمة استئناف مصر بدوائرها المجتمعة. وأقرت محكمة النقض بعد  ( 599

، بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثالثا وثالثين سنة  سنة 99الدعوي بها بمجرد اإلهمال فقط مدة 

 2مجموعة عمر  2599أكتوبر سنة  92بوضع اليد ) نقض مدني وضعا مستوفيا جميع الشرائط المقررة قانونا لكسب ملكية العقار 

أبريل سنة  27 - 111ص  52رقم  91المجموعة الرسمية  2599فبراير سنة  17. وانظر أيضا نقض مدني  ( 521ص  159رقم 

أول مارس سنة  - 2957ص  991رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  19 - 255ص  155رقم  2مجموعة عمر  2599

أما محكمة االستئناف المختلطة فقد قضت بأن الوقف ال يقبل التملك بالتقادم ألنه ال  911ص  129رقم  5مجموعة عمر  2559

سنة مع إنكار الحائز للوقف )  99، غير أنه يجوز الدفع بعدم جواز سماع الدعوي إذا تركت دعوي الوقف مدة  يجوز التصرف فيه

ص  22م  2755مارس سنة  99 - 299ص  1م  2759يناير سنة  19 - 299ص  9 م 2759ديسمبر سنة  92استئناف مختلط 

 .  ( 959ص  91م  2515أول مايو سنة  - 19ص  27م  2599ديسمبر سنة  17 - 211

يلفق ، وقد كان القضاء المذكور  وقد قنن التقنين المدني الجديد قضاء محكمة استئناف مصر بدوائرها المجتمعة الذي أقرته محكمة النقض

بين حكم الئحة ترتيب المحاكم الشرعية فيأخذ منها مدة الثالث والثالثين سنة وبين حكم القانون المدني يأخذ منه أن التقادم يكسب 

 .  ، فأوجد التقنين المدني المدني الجديد هذا النص . وهذا التلفيق كان يعوزه نص تشريعي ويقتضي حيازة تدوم ثالثا وثالثين سنة

، فال يجوز للواقف وال لناظر الوقف أو المستأجر أو المحتكر أن يتمسك بذلك)  من كانت حيازة عرضية أن يتملك الوقف بالتقادموال يجوز ل

ص  992رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  19 - 121ص  191رقم  2مجموعة عمر  2599فبراير سنة  17نقض مدني 

ص  95رقم  1مجموعة عمر  2591أبريل سنة  11 - 2957ص  991رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  19 - 2951

، وذلك  ( 591ص  211رقم  1مجموعة  2551مايو سنة  12 - 911ص  229رقم  1مجموعة عمر  2597أبريل سنة  1 - 292

ًً علي الوقف يستطيع أن  ما لم يعتبر معارضة لحق المالك يكسب بالتقادم المال ، فإن الحائز في هذه الحالة ولو كان واقفا أو ناظراً

ديسمبر  17، متي توافرت لديه شروط وضع اليد المكسب للملكية ودامت حيازته له مدة ثالث وثالثين سنة ) نقض مدني  الموقوف

 25مجموعة أحكام النقض  2519يناير سنة  29. وانظر نقض مدني  ( 795ص  251رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512سنة 

 .  المحتكر وورثته من بعده علي الوقف هو وضع يد مؤقت ال يكسبه ملكية الوقف ( ) وضع يد 75ص  1رقم 

  .  2هامش  555( انظر آنفا ص  2) 
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، مع إطالة مدة التقادم إلي ثالث وثالثين  المقررة في هذا الشأن وجعل المال الموقوف وقفا خيريا قابال ككل مال آخر للتملك بالتقادم

، وكما جعل المال الخاص المملوك للدولة غير  أن يقف عند هذا الحد . ولكن المشرع المصري لم يرد سنة كحماية خاصة للوقف

. وبذلك أخذت االستثناءات من القاعدة الجوهرية  ، جعل أيضا غير قابل للتملك بالتقادم المال الموقوف وقفا خيريا قابل للتملك بالتقادم

 .  ت إلي الوراء في هذه المسألة الهامة، ورجع القانون القهقري خطوا التي تقضي بجواز التملك بالتقادم تتكاثر

يبقي علي ملك من  2591لسنة  251، فإن الوقف الخيري الذي تم كسبه بالتقادم قبل نفاذ القانون رقم  ومهما يكن من أمر

قانون رقم . أما الوقف الخيري الذي يكون في حيازة شخص وقت نفاذ ال ، دون أن يكون للقانون سالف الذكر أثر رجعي كسبه بالتقادم

، ولو تمت مدة الثالث  ، فإنه ال يجوز تملكه بالتقادم ، ولم يكن قد انقضي علي حيازته مدة ثالثة وثالثين سنة 2591لسنة  251

 .  والثالثين سنة بعد نفاذ هذا القانون

ة للدولة من جواز دفع علي األمالك الخاصة المملوك 2595لسنة  95، التي أسبغها القانون رقم  ويبدو أن الحماية اإلضافية

. فإن االلتجاء للطرق اإلدارية هو حق  ، وذلك بالرغم من غموض النص ، ال تتناول الوقف الخير االعتداء عنها بالطرق اإلدارية

اء . هذا إلي أن جواز االلتج ، فال يجوز أن يمتد إلي ناظر الوقف الخيري ولو كان هذا الناظر هو وزارة األوقاف خاص بجهة اإلدارة

 .  ، يجب عند غموض النص عدم التوسع في تفسيره للطرق اإلدارية دون القضاء هو حق استثنائي ضيق

وليس للوقف أن يكسب " مدني يتضمن فقرة ثانية تجري علي الوجه اآلتي :  519وقد كان المشروع التمهيدي لنص المادة  

، ألنه  وال يملك الوقف بالتقادم" يدي في خصوص هذه الفقرة ما يأتي : وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمه" حقا بالتقادم 

" يشترط في إنشائه أن يكون بحجة شرعية 
 (2 )

ليترك األمر للقضاة ليتصرفوا " ولكن هذه الفقرة حذفت في لجنة مجلس الشيوخ  

حسب القواعد العامة
  " (1 )

، فن األحكام ما قضي بجواز أن يملك الوقف عينا يحوزها  . وقد كان القضاء غير مستقر في هذه المسألة 

بالتقادم العادي فتصبح العين موقوفة 
 (9 )

. ولكن كثيرا من األحكام كان يقضي علي العكس من ذلك بأن الوقف ال يتملك عينا بالتقادم  

، وألن الذي يضع يده ناظر الوقف  فتصبح وقفا ألن صفة الوقف ال تثبت لألعيان إال بحجة شرعية بعد استيفاء إجراءات خاصة

وليس الوقف كشخص معنوي
 (5  )

، واستقر قضاؤها علي أن للوقف أن يتملك بالتقادم  علي أن محكمة النقص حسمت هذا الخالف

، إذ ليس في القانون ما يحرمه من ذلك  بحكم كونه شخصا معنويا له أن ينتفع بأحكام القانون في خصوص التقادم المكسب للملك
( 9 

                                                 

  .  557ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  2) 

  .  2هامش  555( انظر آنفا ص  1) 

ص  92م  2595فبراير سنة  5ستئناف مختلط ا - 211ص  79رقم  29المجموعة الرسمية  2525مارس سنة  29( استئناف وطني  9) 

292  .  

 - 192ص  911رقم  99المحاماة  2551مارس سنة  92 - 119ص  925رقم  21المحاماة  2592نوفمبر سنة  99( استئناف مصر  5) 

 11 - 71ص  25م  2591يناير سنة  11استئناف مختلط  - 515ص  199رقم  29المحاماة  2592نوفمبر سنة  11طنطا الكلية 

  .  127ص  57م  2591يونية سنة  22 - 179ص  19م  2529أبريل سنة  9 - 255ص  19م  2522يناير سنة 

، والقول بأن العين  ( وقد قضت محكمة النقض في هذا المعني بأن للوقف بصفته شخصا معنويا ان يتملك بالتقادم كغيره من األشخاص 9) 

قفها إشهاد شرعي ال محل للتحدي به ال عند قيام نزاع في وقف العين المدعي بها وإنكار ال يصح اعتبارها موقوفة إال إذا حرر بو

. وقضت أيضا بأن  ( 915ص  125رقم  5مجموعة عمر  2559الوقف من واضع اليد عليها ) نقض مدني أول مارس سنة 

، إذ ليس في هذا القانون  التقادم المكسب للملك، له أن ينتفع بأحكام القانون المدني في خصوص  ، بحكم كونه شخصا اعتباريا الوقف

، كان توافر هذه  . وإذا كان التقادم المكسب هو في حكم القانون قرينة قانونية قاطعة علي ثبوت الملك لصاحب اليد ما يحرمه من ذلك

أبريل سنة  11) نقض مدني  القرينة لمصلحة جهة الوقف دليال علي أن العين التي تحت يدها وقفا صحيحا ولو لم يحصل به إشهاد

رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599مارس سنة  29وانظر أيضا نقص مدني  -(  191ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557

 .  151ص  299

حمد وانظر في المعني الذي ذهبت إليه محكمة النقض من أنه يجوز للوقف أن يكسب عقاراً بالتقادم فيصبح العقار وقفا بدون حجة شرعية :م

 - 972عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 955ص  921عبد المنعم البدراوي فقرة  - 195ص  199ص  - 259علي عرفة فقرة 

 5وانظر عكس ذلك وأنه ال يجوز للوقف أن يتملك عقاراً بالتقادم وأن العقار ال يصبح وقفا دون حجة شرعية :محمد كامل مرسي 

  .  179شفيق شحاته فقرة  – 915فقرة 



 

 

 

 

2490 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

)
،  . وعلي ذلك يجوز للوقف الخير أن يضع يده علي عين مملوكة مدة خمس عشرة سنة أو مدة خمس سنوات بحسب األحوال 

 .  فيتملكها الوقف وتصبح عينا موقوفة

 حق اإلرث : - 377

رأينا 
 (2 )

حوال ال تكسب حقوق في جميع األ" مدني بعد تعديلها تجري علي الوجه اآلتي :  519أن الفقرة األولي من المادة  

، وكان يستوقف النظر أيضا قبل تعديل  وهذا النص يستوقف النظر . "، إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة  اإلرث بالتقادم

وال في جميع األحوال ال تكسب األموال الموقوفة " ، فقد كانت هذه المادة قبل التعديل تجري علي الوجه اآلتي :  مدني 519المادة 

  . "، إال إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة  حق اإلرث بالتقادم

،  أما أن األموال الموقوفة تكسب بالتقادم إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة فأمر ال يستعصي علي القواعد العامة

مدني سالفة الذكر )  519مكن القول طبقا للمادة ويكفي أن يجوز شخص عينا موقوفة وتدوم حيازته لها مدة ثالث وثالثين سنة حتي ي

، وكل ما فيه أن  . وليس في هذا القول خروج علي طبيعة األشياء قبل التعديل ( إن الحائز قد تملك العين الموقوفة بالتقادم المكسب

ه التقادم المسقط ) أو عدم جواز ( بعد تحويرها تحويرا قلب ب 919 المشرع هنا قد نقل قاعدة عن الئحة ترتيب المحاكم الشرعية ) م

. فقد كانت الئحة ترتيب المحاكم الشرعية ال تجعل الوقف يكسب بالتقادم وال تعطي دعوي  سماع الدعوي ( إلي تقادم مكسب

أن ، وهذا الدفع أقرب إلي  ، ولكن نقتصر علي إعطاء الحائز دفعا ال دعوي استحقاق لمن حاز عينا موقوفة مدة ثالث وثالثين سنة

. فكان ناظر الوقف إذا طالب بعين موقوفة بعد ثالث وثالثين سنة ال  يكون دفعا بالتقادم المسقط إذ أنه دفع بعدم جواز سماع الدعوي

. فترك المشرع  ، بل ألن الدعوي بالمطالبة بها ال يجوز سماعها ، وتضيع هذه العين علي الوقف ال ألنها كسبت بالتقادم تسمع دعواه

. وأعطي لمن حاز العين الموقوفة مدة ثالث  ، إلي فكرة التقادم المكسب ، أي ما يعادل التقادم المسقط واز سماع الدعويفكرة عدم ج

، ولم يقتصر علي إعطائه مجرد دفع بعدم جواز سماع  وثالثين سنة دعوي استحقاق إذ جعله يملك العين الموقوفة بالتقادم المكسب

، إذا العين الموقوفة ال شك  ر يملكه المشروع ألنه ال يستعصي علي قواعد الحيازة والتقادم المكسب. وهذا القدر من التحوي الدعوي

، ساغ  ، فمتي حازها شخص ودامت حيازته لها مدة ثالث وثالثين سنة في إمكان حيازتها وإن كانت غير قابلة للتصرف فيها

 .  ز ملكية العين الموقوفةللمشرع أن يقرر أن الحيازة لهذه المدة الطويلة تكسب الحائ

،  ( universalite) ، فالوارث إنما يضع يده علي التركة وهي مجموع من المال  واألمر جد مختلف بالنسبة إلي حق اإلرث

والمجموع من المال ال يقبل الحيازة 
 (1 )

الموقوفة ، أما العين  ، إذ التركة ال تقبل الحيازة كما قدمنا . وليست التركة كالعين الموقوفة 

. لذلك كان انتقال المشرع في العين الموقوفة من التقادم المسقط ) أو عدم جواز سماع الدعوي ( إلي التقادم المكسب  فتقبل الحيازة

 ً . أما انتقال  ، فجعلت حيازتها مدة ثالث وثالثين سنة سببا لكسب ملكيتها ، ما دامت العين الموقوفة تقبل الحيازة أمراً مستساغا

، فأمر غير مستساغ  ، علي الوجه الذي سار عليه في العين الموقوفة رع في حق اإلرث من التقادم المسقط إلي التقادم المكسبالمش

، فقول المشرع إن حق اإلرث يكسب بالتقادم إذا دامت الحيازة مدة ثالث وثالثين سنة  إذ التركة مجموع من المال ال يقبل الحيازة

. والواجب أن يقال إن حق اإلرث يسقط بالتقادم المسقط أي ال يجوز  سية في الحيازة وال يمكن التسليم بهقول يخالف القواعد األسا

. وعلي ذلك يجب أن ينتقل الكالم في حق اإلرث من التقادم  ، ال أن يقال إن حق اإلرث يكسب بالتقادم المكسب سماع الدعوي فيه

المكسب إلي التقادم المسقط 
 (9 )

، فهي قد أبرزت هذا الخطأ إذ تقول :  التمهيدي. ويؤيد ذلك ما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع  

 2512، لذلك يجب حذف حقوق اإلرث من المادة  ، والتقادم هنا مسقط ال مكسب أما دعوي اإلرث فهي تسقط بثالث وثالثين سنة" 

                                                 

  .  919( انظر آنفا فقرة  2) 

  .  191( انظر آنفا فقرة  1) 

أبريلس  21 - 215ص  29م  2757مارس سنة  9( وهذا ما كان يجري عليه القضاء في عهد التقنين المدني السابق ) استئناف مختلط  9) 

، ولكن علي ملكية عين  أما إذا قام النزاع ال علي حق اإلرث -(  912فقرة  5محمد كامل مرسي  - 929ص  19 م 2529نة 

أكتوبر سنة  15، يتملكها بالتقادم المكسب العادي ) نقض مدني  ، ولو كان وارثا آخر ، فإن الحائز لهذه العين بالذات داخلة في التركة

 - 291ص  59رقم  27المجموعة الرسمية  2521فبراير سنة  29استئناف وطني  - 111ص  15رقم  9مجموعة عمر  2559

 11 - 215ص  29م  2757مارس سنة  9استئناف مختلط  - 299ص  55رقم  12المجموعة الرسمية  2519مارس سنة  99

بريل سنة أ 21 - 119ص  19م  2529مارس سنة  11 - 291ص  21م  2599مايو سنة  19 - 922ص  29م  2599مايو سنة 

  .  ( 591ص  51م  2599أبريل سنة  7 - 929ص  19م  2529
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 "مدني ( وجعل الكالم عنها في التقادم المسقط  519) م 
 (2 )

ولكن هذه اإلشارة في المذكرة اإليضاحية التي كان من شأنها وضع  

، ه يجوز تملكه بهذا التقادم بعد حيازة تدون  ، وبقي حق اإلرث مذكوراً في التقادم المكسب علي أ المسألة في وضعها الصحيح لم تنفذ

 .  ثالثا وثالثين سنة

، والذي نبهت  ء يجب عليهما تصحيح هذا الخطأ غير المقصود في التشريعمن أجل كل ذلك نميل إلي القول بأن الفقه والقضا

. ويترتب علي ذلك وجوب  المذكرة اإليضاحية إلي وجوب تصحيحه ولكنه لم يصحح طوال المراحل التشريعية التي سار فيها النص

، إذا  ، بالتقادم المكسب ، كل عين علي حدة تركة، وإنما تكسب أعيان ال القول بأن حق اإلرث ال يكسب بالتقادم ألنه غير قابل للحيازة

 .  ، ال ثالث وثالثون سنة حاز العين حائز وانقضي علي حيازته لها خمس عشرة سنة

، عن  ، مع التمكن ودون عذر شرعي ، أو بعدم جواز الدعوي فإذا سكت الوارث ولكن حق اإلرث يسقط بالتقادم المسقط

ث مدة ثالث وثالثين سنةمطالبة سائر الورثة بحقه في اإلر
 (1  )

، فإن أقر له  باإلرث بعد ذلك $ 2929$ ثم رفع دعوي المطالبة 

، ودفعوا دعواه بعدم جواز سماعها أو بسقوطها  . أما إذا أنكرت الورثة عليه حقه ، قضي له به وسلم نصيبه في التركة الورثة بحقه

، قضي بعدم جواز سماع دعواه  بالتقادم
 (9 )

هذه الحالة األخيرة يبقي سائر الورثة وورثتهم من بعدهم علي ما كانوا عليه من . وفي  

، فإنه ال  . وإذا كان في يد أحدهم جزء من نصيب الوارث الذي قضي بعدم جواز سماع دعواه ، كل بقدر نصيبه حيازة أعيان التركة

، فبقي في يده علي هذا األساس  وي فيه، وإنما قضي له بعدم جواز سماع الدع يملك هذا الجزء بالتقادم المكسب
 (5 )

  . 

 خضوع الحق الذي يكسب بالتقادم لحيازة مستوفية لعنصريها وخالية من العيوب  - 378

. فالسيطرة المادية  :ويجب أن يخضع الحق الذي يكسب بالتقادم خضوعا فعليا لحيازة مستوفيه لعنصريها المادي والمعنوي

. وإذا اقتصرنا علي حق الملكية في العقار أو في  ، بل يجب أن تقترن بالعنصر المعنوى ، ال تكفي ، وهي العنصر المادي وحدها

. أما  ، فإنه يجب أن يحوز الشخص العقار أو المنقول حيازة مادية مقترنة بنية أنه يحوزه لحساب نفسه باعتبار أنه مالك المنقول

، فإنها ال تكفي في تملك العقار أو  من العنصر المعنوي أو الحيازة لحساب الغير، وهي الحيازة المادية المجردة  الحيازة العرضية

المنقول بالتقادم المكسب 
 (9 )

. وإذا أراد الحائز العرضي الذي يحوز لحساب غيره ال لحساب نفسه أن يغير صفة هذه الحيازة  

                                                 

  .  557ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  2) 

 ( وقد كان هناك خالف في الرأي في عهد التقنين المدني السابق فيما يتعلق بمدة التقادم فرأي كان يذهب إلي أن هذه المدة ثالث وثالثون 1) 

الحقوق  2759ديسمبر سنة  11 - 99ص  2القضاء  2755يناير سنة  5يعة اإلسالمية ) استئناف وطني سنة تطبيقا ألحكام الشر

مارس سنة  99 - 1125ص  22المحاكم  2599فبراير سنة  19 - 991ص  1الحقوق  2751مايو سنة  25 - 119ص  22

هي خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم  . ورأي آخر كان يذهب إلي أن المدة ( 299ص  55رقم  12المجموعة الرسمية  2519

المجموعة الرسمية  2521فبراير سنة  29 - 7ص  1رقم  21المجموعة الرسمية  2525ديسمبر سنة  19العادي ) استئناف وطني 

  .  ( 291ص  59رقم  27

منصور  - 979ة فقرة عبد المنعم فرج الصد - 219إسماعيل غانم ص  - 911فقرة  5( انظر من هذا الرأي محمد كامل مرسي  9) 

شقيق  - 251فقرة  1وقارن محمد علي عرفه  921وقرب عبد المنعم البدراوي فقرة  - 591ص  215مصطفي منصور فقرة 

  .  171شحاته فقرة 

إذا دامت ، فإنه يتملك هذه العين  ( أما إذا وضع وارث يده علي عين بالذات من أعيان التركة باعتباره مالكا لها ال عن طريق اإلرث 5) 

، ولو أنه تبين بعد ذلك أن الوارث الذي قضي بعدم  حيازته لها مدة خمس عشرة سنة ) ال مدة ثالث وثالثين سنة ( بالتقادم المكسب

. وقد قضت  جواز سماع دعوي ثالث وثالثين سنة كان يملك جزءاً شائعا من هذه العين يحكم أنه أحد الورثة وله نصيب شائع فيها

سنة عليها  99اف الوطنية بأن الدفع بعدم جواز سماع الدعوي الذي يمنع المحاكم من سماع قضايا التركات بعد مضي محكمة االستئن

سنة علي عين من أعيان  29ال يترتب عليه أدني تأثير فيما يتعلق بالدفع بالتملك بمضي المدة الذي يتمسك به من وضع يده مدة 

مايو  25. وانظر أيضا استئناف وطني  ( 299ص  55رقم  12المجموعة الرسمية  2599مارس سنة  99التركة ) استئناف وطني 

ص  95الحقوق  2525يونيه سنة  12 - 991ص  1الحقوق  2751مايو سنة  15مصر  - 991ص  1 2751الحقوق  2751سنة 

219  .  

( وقد قضت محكمة النقض بأنه متي كانت محكمة الموضوع قد أوضحت في أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعي الحيازة وال لمورثة حيازة  9) 

، فإن في هذا ما يعتبر رداً ضمنيا علي ما  ، مستندة فيما استندت إليه إلي أن المورث كان يستأجر أرض النزاع مقترنة بنية التملك
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العقار أو المنقول بالتقادم المكسب عن طريق هذه  العرضية وأن يحولها إلي حيازة أصيلة لحساب نفسه بحيث يستطيع أن يتملك

. بل يجب عليه أن  ، فال يكفي في ذلك تغيير نيته وتصريحه بأنه أصبح يحوز العقار أو المنقول لحساب نفسه ال لحساب غيره الحيازة

أو بفعل يصدر منه هو يعارض به ، إما بفعل يصدر من الغير  يلجأ في ذلك إلي أحدي الطريقتين اللتين عينهما القانون لهذا الغرض

، وقد بينا ذلك تفصيال فيما تقدم  حق المالك ويجابهه
 (2 )

  . 

. فالحيازة  ، حتي يمكن أن تؤدي إلي التملك بالتقادم ، أن تكون خالية من العيوب ، فوق استيفاء الحيازة لعنصريها ويجب

،  ، وذكرنا أن هذه العيوب أربعة . وقد فصلنا فيما تقدم عيوب الحيازة ا لها، ما دام العيب مالبس المعيبة ال تؤدي إلي التملك بالتقادم

هي عدم االستمرار والخفاء 
 (1 )

وعدم الهدوء والغموض  
 (9 )

  . 

ونري من ذلك أن العقار أو المنقول المراد تملكه بالتقادم المكسب يجب أن يحوزه الشخص حيازة مستوفية لعنصريها وخالية  

، وهي المدة الالزمة التي  ثم يجب فوق ذلك أن تدوم هذه الحيازة علي النحو المتقدم الذكر مدة خمس عشرة سنة كاملة.  من العيوب

، أي مدة التقادم المكسب الطويل  عينها القانون الكتمال التقادم
 (5 )

 .  ، وهذا ما ننتقل اآلن إليه 

                                                                                                                                                                    

 15ازة من تملكه تلك األرض بالتقادم الطويل والتقادم القصير مع السبب الصحيح وحسن النية ) نقض مدني يتمسك به مدعي الحي

  .  ( 119ص  5مجموعة أحكام النقض  2597يونية سنة 

  .  111( انظر آنفا فقرة  2) 

، ويسعفه في  ة إخفاء المنقول عن عين صاحبه، فإن الحائز يحاول عاد ( وقل أن تكون حيازة المنقول بسوء نية خالية من عيب الخفاء 1) 

، ولو دامت هذه  . وعلي ذلك ال تنتج الحيازة بسوء نية أثرها في تملك المنقول ذلك أن المنقول سهل اإلخفاء في أغلب األحوال

ويل نادر ( وتملك المنقول بالتقادم المكسب الط 2119ص  2921الحيازة خمس عشرة سنة ما دامت حيازة خفية ) مازو فقرة 

، بل أيضا ألن المنقول بخالف العقار ال يقوي علي البقاء  ، ليس فحسب ألن الحيازة يشوبها عادة عيب الخفاء الحصول علي كل حال

 .  مدة طويلة في أغلب األحيان

، وأنه إذا زال  يتمسك به، لكل ذي مصلحة أن  وقد بينا أن عيب عدم االستمرار هو عيب مطلق - 171فقرة  - 119( انظر آنفا فقرة  9) 

.  ( 111، ومنذ خلوها منه يمكن أن تؤدي إلي التقادم ) انظر آنفا فقرة  وتحولت الحيازة إلي حيازة مستمرة خلت الحيازة من العيب

أو استطاع ، فإذا زال وظهرت الحياة وعلم بها المالك  أما عيب الخفاء فهو عيب نسبي ال يكون له أثر إال قبل من أخفيت عنه الحيازة

 172فقرة  - 179أن يعلم بها أصبحت الحيازة خالية من عيب الخفاء وصارت صالحة ألن تؤدي إلي التملك بالتقادم ) انظر آنفا فقرة 

،  ، فإذا زال بانقطاع اإلكراه هدوء الحيازة ( وكذلك عيب عدم الهدوء عيب نسبي ال يكون له أثر إال قبل من وقع عليه اإلكراه

( والغموض  175فقرة  - 179ازة خالية من العيوب وصارت صالحة ألن تؤدي إلي التملك بالتقادم ) انظر آنفا فقرة أصبحت الحي

، أصبحت الحيازة خالية من العيب صالحة  ، فإذا زال بانتفاء اللبس أيضا عيب نسبي ال يكون له أثر إال قبل من التبس عليه األمر

  .  ( 171فقرة  - 171ر آنفا فقرة ألن تؤدي إلي التملك بالتقادم ) انظ

( وحيازة الشخص للعين حيازة مستوفية لعنصريها وخالية من العيوب المدة الالزمة للتقادم هي من مسائل الواقع التي تترك لتقدير  5) 

ديسمبر  29ي انظر نقض مدن -، وهذا كله أمر مادي يجوز إثباته بجميع الطرق وتدخل في ذلك البينة والقرائن  قاضي الموضوع

نفس المجموعة  2595مايو سنة  15 - 15رقم  591عاما جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2592سنة 

نفس  2597أكتوبر سنة  19 - 71رقم  591نفس المجموعة جزء أول ص  2599أكتوبر سنة  92 - 71رقم  591جزء أول ص 

مجموعة  2599أكتوبر سنة  11 - 19رقم  591ص  2نفس المجموعة  2551نة أكتوبر س 29 - 55رقم  595ص  2المجموعة 

 2592مايو سنة  29 - 197ص  51رقم  1مجموعة أحكام النقض  2592يناير سنة  22 - 12ص  9رقم  1أحكام النقض 

مايو سنة  15 - 255ص  91رقم  9مجموعة أحكام النقض  2592ديسمبر سنة  1 – 799ص  299رقم  1مجموعة أحكام النقض 

 19رقم  599عاما جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني في  2599فبراير سنة  25 - 175ص  991رقم  95المحاماة  2591

 21 - 79رقم  591ص  2نفس المجموعة  2599مارس سنة  92 - 75رقم  591ص  2نفس المجموعة  2599مارس سنة  29 –

 19 – 59رقم  597ص  2نفس المجموعة  2599نوفمبر سنة  21 - 71رقم  591ص  2نفس المجموعة  2599نوفمبر سنة 

 - 572ص  299رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511نوفمبر سنة  7 - 275ص  22مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة 

 291رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519نوفمبر سنة  5 - 222ص  21رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519يناير سنة  21

مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  15 - 521ص  97رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  15 - 2992من 

  .  597ص  215رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511أبريل سنة  17 - 595ص  19رقم  21
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 مدة التقادم المكسب الطويل - 2"  

 بحثها  المسائل الواجب - 379

نبحث في  . ويقتضي األمر أن ، وال يجوز االتفاق علي تعديلها :مدة التقادم المكسب الطويل هي كما قدمنا خمس عشرة سنة

، وضم المدد في حالة  ، والقرينة علي قيام الحيازة ما بين بدء مدة التقادم ونهايتها ، وبدء سريانها هذا الصدد كيفية حساب هذه المدة

 .  ينتعاقب الحائز

 مقدار مدة المكسب الطويل خمس عشرة سنة وال يجوز االرتفاق علي تعديلها  - 381

:رأينا 
 (2 )

، أو حاز حقا عينيا علي  من حاز منقوال أو عقاراً دون أن يكون مالكا له" مدني تنص علي أن  517أن المادة  

ية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع ، كان له أن يكسب ملك منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به

 .  ، خمس عشرة سنة كاملة ، كما تبين من هذا النص فمدة التقادم المكسب الطويل هي إذن . "خمس عشرة سنة 

. وقد رأينا  ، ال عن طريق إطالتها وال عن طريق تقصيرها ، فال يجوز االتفاق علي تعديلها وهذه المدة تعتبر من النظام العام
 (1 )

، فوجب  مدني تقضي بسريان قواعد التقادم المسقط علي التقادم المكسب فيما يتعلق باالتفاق علي تعديل المدة 519أن المادة  

، كما ال  ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه" ، وهي تنص علي أنه :  مدني 2/  977الرجوع في هذا الشأن إلي المادة 

فال يجوز إذن االتفاق بين الحائز والمالك  . "االتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون يجوز 
 (9 )

علي  

 ، كما  أن تكون مدة التقادم المكسب الطويل أكثر من خمس عشرة سنة

ة خمس عشرة سنة ال تزيد وال تنقص ، بل يتحتم أن تكون المد ال يجوز االتفاق علي أن تكون أقصر من خمس عشرة سنة
 (5 

)
  . 

، كما إذا اتفق  ، إذ قد يكون وسيلة إلي النزول عن التقادم قبل أن يتم ويحرم القضاء الفرنسي االتفاق علي إطالة مدة التقادم

.  التقادم من الناحية العملية، فيكون هذا بمثابة النزول مقدماً عن  الطرفان علي إطالة مدة التقادم إلي خمسين سنة مثال أو إلي مائة

، فال  ، بشرط أن تكون المدة المتفق عليها كافية لمطالبة المالك بحقه ولكن القضاء الفرنسي يجيز االتفاق علي تقصير مدة التقادم

المسألة فقضي  ، كما رأينا بنص صريح في . أما التقنين المدني المصري الجديد فقد آتي تكون قصيرة إلي حد ال يمكنه من ذلك عمليا

، التي حددها القانون  ، واعتبر مدة التقادم مدني كما مر القول بتحريم االتفاق علي إطالة مدة التقادم أو تقصيرها 2/  977في المادة 

 . فتكون مدة التقادم إذن من ، ملزمة للطرفين فال يجوز لهما أن يتفقا علي تعديلها بخمس عشرة سنة في التقادم المكسب الطويل

. ويترتب علي ذلك أنه إذا اتفق الطرفان علي تقصير مدة التقادم المكسب  ، وال يجوز أن يترك تحديدها لمشيئة األفراد النظام العام

.  ، بل تكون المدة خمس عشرة سنة كاملة ، لم يعتد بهذا االتفاق ، إلي عشر سنوات أو خمس مثال ، وهي خمس عشرة سنة الطويل

، وتبقي مدة التقادم خمس  ، كان هذا االتفاق باطال لي إطالة المدة إلي عشرين سنة مثال أو خمس وعشرينوإذا اتفق الطرفان ع

عشرة سنة كما حددها القانون 
 (9 )

  . 

                                                 

  .  912( انظر آنفا فقرة  2) 

  .  911( انظر آنفا فقرة  1) 

، فكيف يتأتي أن يتفق مع المالك الذي  ، فالحائز إنما يجوز عينا مملوكة لغيره بنية تملكها مثل هذا االتفاق عمال ( يصعب تصور 9) 

اغتصب منه العين علي أن تكون مدة التقادم أطول أو أقصر من خمس عشرة سنة! وكان يمكن القول إن قاعدة عدم جواز االتفاق 

، ومن  دم إنما هي قاعدة تتفق مع طبيعة التقادم المسقط وتستعصي علي طبيعة التقادم المكسبعلي مدة غير التي عينها القانون للتقا

، أن المؤجر اتفق مع  ، وإن كان ذلك فرضا بعيد الوقوع علي أنه من الممكن أن نتصور –ثم ال مجال لتطبيقها علي التقادم المكسب

. فيكون  ، تكون مدة التقادم عشرين سنة مثال حويلها إلي حيازة أصليةالمستأجر علي أنه في حالة تغيير المستأجر صفة حيازته وت

 2، كما يكون باطال االتفاق علي النزول أصال عن التقادم في مثل هذا الفرض ) كوالن وكابيتان ودي الموراندير  هذا االتفاق باطال

  .  ( 515ص  2259فقرة 

، فال يجوز االتفاق علي جعلها مدة أطول وال علي  م المكسب القصير وهي خمس سنوات( وكذلك ال يجوز االتفاق علي تعديل مدة التقاد 5) 

  .  جعلها مدة أقصر

  .  197وفقرة  121فقرة  9( انظر في هذه المسألة الوسيط  9) 
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علي أن ما قررناه من عدم جواز االتفاق علي إطالة مدة التقادم المكسب الطويل ال يمنع من أن هذه المدة قد تطول فعال بطرق 

. وإذا انقطعت مدة التقادم طال التقادم بمقدار  ، طالت مدته بمقدار المدة التي وقف فيها عن السريان ذا وقف سريان التقادم. فإ أخري

. وقد تطول  ، وبمقدار المدة التي يبقي فيها سبب االنقطاع نافذ األثر المدة التي انقطع في آخرها وهي المدة التي أصبحت ال يعتد بها

، إلي ثالثين سنة أو إلي أربعين أو إلي أكثر من ذلك  ، من الناحية العملية لوجهالمدة علي هذا ا
 (2 )

  . 

  

 كيفية حساب مدة التقادم  - 381

:رأينا 
 (1 )

، فوجب  مدني تقضي بسريان وقواعد التقادم المسقط علي التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة 519أن المادة  

، وال يحسب اليوم  تحسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات" ، وهي تنص علي أن  مدني 979المادة الرجوع في هذا الشأن إلي 

، القتضي األمر أن نعرف في أية  . ذلك أننا لو حسبنا المدة بالساعات باأليام ال بالساعات . "، وتكمل بانقضاء آخر يوم منها  األول

، وهذا أمر نتعذر معرفته  ساعة علي وجه الدقة بدأ سريسان التقادم
 (9 )

، ابتداء من  . فوجب إذن حساب المدة من يوم إلي يوم 

، وفقا للتقويم الميالدي  منتصف الليل إلي منتصف الليل التالي
 (5 )

، ألنه يكون يوما ناقصا أو  . ويقتضي هذا عدم حساب اليوم األول 

هو جزء من يوم 
 (9 )

، حتي نصل إلي منتصف  ، ثم حساب مدة التقادم يوما فيوما اليوم الناقصفالحساب باأليام يقتضي إذن إغفال  

 979، وال يتم التقادم إال عند منتصف هذا الليل ولذلك تقول المادة  الليل من اليوم الذي تتم به عدة التقادم خمس عشرة سنة كاملة

 9فإذا بدأ سريان التقادم المكسب الطويل يوم  . "م منها ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يو وال يحسب اليوم األول" مدني كما رأينا : 

 2519فبراير سنة  1و  2519فبراير سنة  9، فإن التقادم يكتمل عند منتصف الليل الذي يفصل ما بين يوم  مثال 2599فبراير سنة 
 (1 )

  . 

، فإنه يقع  مل إال بانقضاء آخر يوم منه، وإذا كان التقادم ال يكت ويدخل في الحساب ما يتخلل هذه األيام من مواسم وأعياد

، وتعذر  . فإن كان هذا اليوم األخير يوما من أيام األعياد أو المواسم صحيحا ما يتخذ من اإلجراءات بشأن قطع التقادم في هذا اليوم

أو إلي أول يوم صالح التخاذ  سريان التقادم يوقف بالقوة القاهرة إلي اليوم التالي $ 2921$ ، فإن  اتخاذ إجراء فيه لقطع التقادم

، وال يكتمل التقدم بانقضاء هذا اليوم دون أن يتخذ المالك إجراء يقطع به سريان التقادم  اإلجراء
 (1 )

  . 

، كما كان األمر في عهد  وقد كان المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد ينص علي حساب مدة التقادم بالتقويم الهجري

التقنين المدني السابق حيث كان القضاء يحسب مدة التقادم وهي مأخوذة من الشريعة اإلسالمية بالتقويم الهجري 
 (7 )

. ولكن التقنين  

                                                 

  .  195فقرة  9( انظر في هذه المسألة الوسيط  2) 

  .  911( انظر آنفا فقرة  1) 

  .  197ص  155فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  9) 

  .  92ص  11رقم  95المحاماة  2591أبريل سنة  9( استئناف مصر  5) 

  .  17ص  12م  2597ديسمبر سنة  21( استئناف مختلط  9) 

  .  2991 - 2991ص  125فقرة  9وانظر الوسيط  - 557ص  121فقرة  1( أوبري ورو  1) 

، وإلي أن التقادم يكتمل باقتضاء اليوم األخير ولو كان  ويذهب أكثر الفقهاء إلي عكس ذلك - 2991ص  125فقرة  9 ( انظر الوسيط 1) 

بودري وتيسييه  - 557ص  121فقرة  1أوبري ورو  - 721فقرة  1ترولون  - 77جيوار فقرة  - 199فقرة  91يوم عطلة ) لوران 

لفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  - 9291فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 195ص  155فقرة  9بالنيول وريبير بيكار  - 979فقرة 

Prescription civilc  محمد علي  - 159ص  159شفيق شحاته فقرة  - 15ص  11فقرة  5محمد كامل مرسي  - 292فقرة

الذي نقول به في المتن علي أن  . هذا وقد اعتمدنا علي الرأي ( 912عبد المنعم البدراوي فقرة  - 211ص  257فقرة  1عرفة 

، إذ يتعذر اتخاذ إجراء قضائي في هذا اليوم لقطع التقادم )  التقادم يوقف سريانه بالقوة القاهرة إذا كان آخر يوم فيه هو يوم عطلة

لنظرية العامة عبد الحي حجازي في ا - 971عبد المنعم فرج الصدة فقرة  – 921انظر من هذا الرأي عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

  .  ( 999ص  9لاللتزام 

 - 112ص  299رقم  22المحاماة  2599يونية سنة  21 - 755ص  517رقم  29المحاماة  2599فبراير سنة  21( استئناف مصر  7) 

  .  197ص  221رقم  29المحاماة  2595مايو سنة  29 - 111ص  911رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  7
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وتنص مدني  9، فوجب الحساب بالتقويم الميالدي تطبيقا ألحكام المادة  المدني الجديد حذف النص علي الحساب بالتقويم الهجري

، ما لم ينص القانون علي غير ذلك  تحسب المواعيد بالتقويم الميالدي" علي أن 
 (2 )

  . 

 

 بدء سريان مدة التقادم - 382

، أي في منتصف الليل الذي  :وينبني علي ما قدمناه أن مدة التقادم يبدأ سريانها من اليوم التالي لليوم الذي بدأت فيه الحيازة 

. فقد قدمنا ان اليوم الذي بدأت فيه الحيازة فعال هو بالضرورة يوم ناقص أو هو جزء من  ذي بدأت فيه الحيازةيعقب مباشرة اليوم ال

 Dies a quo computatur in termino، فال يحسب  يوم
 (1 )

  . 

 بدء سريان مدة التقادم بالنسبة إلي الحقوق المعلقة علي شرط واقف أو المقترنة بأجل واقف  - 383

،  مدني الواردة في التقادم المسقط 972، وجب تطبيق المادة  كان الحق محل الحيازة حق ملكية معلقا علي شرط واقف:فإذا 

مدني تقضي كما رأينا  519إذ أن المادة 
 (9 )

، ويدخل  ، تسري قواعد التقادم المسقط علي التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة بأ 

في حساب المدة تحديد بدء سريانها 
 (5 )

ال يبدأ سريان  - 2" في خصوص التقادم المسقط علي أنه  1 و 2/  972. وقد نصت المادة  

وبخاصة ال يسري التقادم بالنسبة إلي دين  - 1.  التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إال من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق األداء

، وبالنسبة إلي ضمان االستحقاق إال من الوقت الذي يثبت فيه  شرط واقف إال من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط معلق علي

  . "، وبالنسبة إلي الدين المؤجل إال من الوقت الذي ينقضي فيه األجل  االستحقاق

قف ال سري في حقه التقادم المكسب ، ترتيب علي ذلك أن المالك تحت شرط وا فإذا طبقنا هذا األحكام علي التقادم المكسب

، والعبرة في بدء سريان التقادم بنفاذ الحق ال  . فقبل تحقق الشرط لم يكن حق المالك نافذاً وإن كان موجوداً  إال من وقت تحقق الشرط

بوجوده 
 (9 )

، كان  قف، أو أوصي بالمنزل لشخص معلقا الوصية علي شرط وا منزال لمشتر تحت شرط واقف. فإذا باع شخص  

،  . فإذا وضع الغير يده علي المنزل قبل تحقق الشرط الواقف بنية تملكه المشتري أو الموصي له مالكا للمنزلة تحت شرط واقف

                                                 

وقد يقع أن يكون مدة التقادم الطويل قد اكتملت بحسب التقويم الهجري قبل نفاذ التقنين  - 2997ص  125فقرة  29يط ( انظر الوس 2) 

، حتي لو لم تكن المدة قد  ، فيتم التقادم ويكسب الحائز ملكية العقار أو المنقول 2555أكتوبر سنة  29، أي قبل يوم  المدني الجديد

أكتوبر سنة  29. أما إذا كانت مدة التقادم المكسب الطويل لم تكتمل بالتقويم الهجري قبل يوم  ياكتملت بحسب التقويم الميالد

. فلو أن المدة  ، ولكن تحسب المدة من أولها بالتقويم الميالدي تطبيقا ألحكام التقنين المدني الجديد ، فإن التقادم يستمر ساريا 2555

، فإن التقادم في هذه الحالة يحسب من  انت خمس عشرة سنة هجرية إال يوما واحداً ك 2555أكتوبر سنة  29التي انقضت قبل يوم 

، بل هذا اليوم مضافا إليه عدد آخر من األيام هو الفرق ما بين  ، ال يوم واحد فحسب . ويبقي علي اكتمال المدة أوله بالتقويم الميالدي

الباقية الكتمال التقادم في الحالة التي نحن بصددها هي مائة  ، فتكون المدة خمس عشرة سنة ميالدية وخمس عشرة سنة هجرية

 9، إذا حسبنا في الخمس العشرة سنة ميالدية ثالث سنوات كبيسة علي األقل ) انظر الوسيط  وتسعة وستون يوما بدال من يوم واحد

  .  ( 2997ص  125فقرة 

 .  199ص  159فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  1) 

 .  991آنفا فقرة  ( انظر 9) 

 295ص  229فقرة  5محمد كامل مرسي  - 2وهامش  977ص  977عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 257فقرة  1( محمد علي عرفة  5) 

 .  ) ويقتصر علي التساؤل دون أن يبت في المسألة ( 1هامش 

  

، بالنسبة  وعلي ذلك يبدأ سريان التقادم - 991ص  95م  2511مارس سنة  9استئناف مختلط  - 2912ص  121فقرة  9( الوسيط  9) 

 2919ص  121فقرة  9، ومن وقت وجود الحق ألنه يكون نافذا من وقت وجوده ) انظر الوسيط  إلي الحق المعلق علي شرط فاسخ

)  . 
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، بل من وقت تحقق الشرط  . ولكن بدء سريان التقادم ال يكون من وقت الحيازة أمكن لواضع اليد أن يتملك المنزل بالتقادم المكسب

، فيبدأ سريان التقادم من وقت نفاذها  ون الملكية نافذةالواقف حيث تك
 (2 )

  . 

. فإذا كان لشخص حق انتفاع في منزل يؤول إليه بعد انقضاء زمن  ومثل الحق المعلق علي شرط واقف الحق المقترن بأجل

، ولكن ال يبدأ  ن يتملكه بالتقادم. فإذا وضع شخص يده علي حق االنتفاع المؤجل أمكن أ ، كان حق االنتفاع هذا مقترنا بأجل معين

. وإنما يبدأ سريان التقادم  ، ألن الحق لم يكن نافذا في هذا الوقت وإن كان موجوداً  سريان التقادم وقت وضع اليد وقبل حلول األجل

وقت نفاذه  ، فيبدأ سريان التقادم من في الفرض الذي نحن بصدده من وقت حلول األجل الواقف حيث يصبح حق االنتفاع نافذا
 (1 )

  . 

 بدء سريان مدة التقادم بالنسبة إلي الحقوق االجتماعية  - 384 

:قدمنا 
 (9 )

، والوصف في الحق االحتمالي هو بالذات  أن الحق االحتمالي هو حق ينقصه عنصر من عناصره الجوهرية 

واقف انه يمكن تصور قيام الحق المشروط . والفرق بين الحق االحتمالي والحق المعلق علي شرط  نقصان هذا العنصر الجوهري

، أما الحق االحتمالي فحق ينقصه عنصر من العناصر الجوهرية حتي يكون حقا كامالً كما  دون الشرط إذ أن الشرط أمر عارض

. ومن أمثلة الحق االحتمالي حق الموصي له  ا العنصر الجوهريسبق القول فال يمكن تصور قيام هذا الحق الكامل دون استكمال هذ

                                                 

أثر رجعي المالك تحت شرط وال يقال أن الشرط الواقف إذا تحقق كان لتحقيقه  - 2259فقرة  2( كوالن وكابيتان ودي المورانديير  2) 

( وليس  ficrion، فإن األثر الرجعي للشرط ليس إال من قبيل االفتراض أو المجاز )  واقف مالكا منذ وجود الشرط ال منذ تحققه

ء ، والعبرة في بد ، ومن ثم ال ينفذ حق المالك تحت شرط واقف إال بتحقق الشرط ومن وقت تحققه لالفتراض أو المجاز قوة الحقيقة

، إذ أن صاحب الحق لم يكن يستطيع  . فالقاعدة إذن هي أن يبدأ سريان التقادم من وقت نفاذ الحق سريان التقادم بنفاذ الحق ال بوجوده

، فيتقادم الحق جزاء له  . وينبغي أن يكون المالك في خالل مدة التقادم قادراً علي المطالبة بحقه ولم يفعل المطالبة به قبل استحقاقه

  .  ( 2995ص  129فقرة  9كماله ) أنظر الوسيط عل إ

،  ، فال يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلي الحق المعلق علي شرط واقف إال من وقت تحقق الشرط ( ويذهب القضاء في فرنسا إلي هذا الرأي 1) 

، بل أيضا  ال يقوم علي الحيازة فحسب. وعنده أن التقادم المكسب  وبالنسبة إلي الحق المتقرن بأجل واقف إال من وقت حلول األجل

، وال يكون المالك مهمال إذا هو لم يطالب بحقه قبل تحقق الشرط أو قبل حلول األجل إذ أنه كان  علي إهمال المالك في المطالبة بحقه

حلول األجل أن يتخذ إجراءات ، قبل تحقق الشرط أو قبل  . أما القول بأن المالك كان يستطيع ال يستطيع المطالبة بحقه في ذلك الوقت

، فيمكن الرد عليه بأن الدائن تحت شرط واقف أو ألجل واقف كان يستطيع هو أيضا اتخاذ هذه اإلجراءات  تحفظية ومنها قطع التقادم

. انظر في  ل، ومع ذلك فال نزاع في أن سريان التقادم بالنسبة إليه ال يبدأ إال من وقت تحقق الشرط أو من وقت حلول األج التحفظية

 - 2 - 11داللوز  2711يناير سنة  17 - 199 - 2 - 51داللوز  2751مايو سنة  5هذا المعني في القضاء الفرنسي :نقض فرنسي 

 2529أكتوبر سنة  11 - 115 - 2 - 2599سيريه  2599يناير سنة  7 - 959 - 2 - 15داللوز  2715يوليه سنة  5 - 75

، فإن المشتري  ، انتفاعا ورقبة م يقضي بأنه إذا باع صاحب حق االنتفاع العين المنتفع بهاوقد صدر حك 1 - 2 - 2519سيرية 

، ويبدأ سريان التقادم من وقت وضع المشتري يده علي العين حتي قبل انقضاء حق االنتفاع ) ليموج  يستطيع أن يتملك الرقبة بالتقادم

، فإن مالك الرقبة يملكها في الحال  كم ال يتعارض مع القضاء السابق( وهذا الح 992 - 1 - 2591سيريه  2599يونية سنة  21

، وال حاجة  ، ومن ثم يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلي الرقبة من وقت وضع اليد وليست ملكيته مقترنة بأجل هو انقضاء حق االنتفاع

أنسيكلوبيدي داللوز لفظ  - 191ص  151فقرة  9لتأخير سريان إلي وقت انقضاء حق االنتفاع ) بالنيول وريبير وبيكار 

Prescription civilc  119ص  257فقرة  1محمد علي عرفه  - 295فقرة )  . 

ص  151فقرة  9. فهناك رأي يؤيد القضاء الفرنسي فيما ذهب إليه ) بالنيول وريبير وبيكار  أما الفقه في فرنسا فهو منقسم في هذه المسألة

كوالن وكابيتان ودي  - 791ص  - 779ص  112فقرة  5بيدان  - 9295فقرة  2ر وبالنجيه بالنيول وريبي - 199 ص - 195

، بالنسبة إلي الحق  . وهناك رأي آخر يعارض القضاء الفرنسي ويذهب إلي أن التقادم يبدأ سريانه ( 2259فقرة  2المورانديير 

تأخر بدء السريان إلي وقت تحقق الشرط أو حلول األجل ، من وقت وضع اليد وال ي المعلن علي شرط واقف أو المقترن بأجل واقف

. وهناك  وما بعدها ( 955. بفنوار ص  وما بعدها 951بودري وتيسييه فقرة  - 591ص  - 599ص  129فقرة  1) أوبري ورو 

ص  251رينو فقرة مارتي و – 2555من الفقهاء من يكتفي بعرض القضاء والفقه في المسألة دون أن يتخذ موقفا فيها ) مازو فقرة 

 .  229فقرة  - 299فقرة  Prescription civilcلفظ  5( وانظر في المسألة أنسيكلوبيدي داللوز  129كاربونييه ص  191

  .  21فقرة  9( انظر الوسيط  9) 
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، فال يكون للموصي له قبل موت الموصي إال حق احتمالي قد نقصه عنصر من العناصر الجوهرية لتكوينه  قبل أن يموت الموصي

حتمالي أيضا حق الموعود . ومن أمثلة الحق اال ، وال يعتبر هذا الموت شرطاً بل هو عنصر من عناصر الحق وهو موت الموصي

، وال يعتبر إبداء الرغبة  ، فهذا الحق ال يوجد وال يستكمل عناصره الجوهرية إال إذا أبدي الموعود له رغبته في الشراء له بالبيع

 .  شرطا بل هو عنصر من عناصر الحق

نسبة إليهما إال من وقت تحقق الشرط أو وإذا كان الحق المعلق علي شرط واقف والحق المقترن بأجل ال يبدأ سريان التقادم بال

. ومن ثم ال يبدأ  ، فأولي أن يكون ذلك بالنسبة إلي الحق االحتمالي ، أي من الوقت الذي يصبح فيه الحق نافذا وقت حلول األجل

. وعلي  جوداً نافذا، وصيرورته حقا مو سريان التقادم بالنسبة إلي الحق االحتمالي إال من وقت استكماله لجميع عناصرها الجوهرية

، ففي هذا الوقت فقط يوجد حق  ذلك ال يبدأ سريان التقادم في العين الموصي بها بالنسبة إلي الموصي له إال من وقت موت الموصي

اء . وكذلك ال يبدأ سريان التقادم بالنسبة إلي حق الموعود له بالبيع إال من وقت إبد الموصي له وينفذ إذ يستكمل عناصره الجوهرية

، ففي هذا الوقت فقط يوجد حقه وينفذ باستكمال عناصره الجوهرية رغبته في الشراء
 (2 )

  . 

 القرينة علي قيام الحيازة ما بين بدء مدة التقادم ونهايتها  - 385

 مدني علي ما يأتي : 512نص قانوني :تنص المادة  -

،  ، فإن ذلك يكون قرينة علي قيامها في المدة مات بين الزمنين إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حاال"  

" ما لم يقم الدليل علي العكس 
 (1 )

الحائز " وهي تنص علي أن ،  من التقنين المدني الفرنسي 1195. وهذا النص يماثل المادة  

 . "، إال إذا ثبت عكس ذلك  ما بين الزمنينالحالي الذي يثبت أنه قد حاز في وقت سابق يفترض فيه أنه قد حاز في الفترة المتوسطة 

وهو فقيه معروف من  Dunod، نقلها واضعوا التقنين المدني الفرنسي عن  وهذه القاعدة كانت معروفة في القانون الفرنسي القديم

 ( Probatis extremis media praesumuntur، ويعبر عنها بالعبارة الالتينية اآلتية :)  فقهاء القانون الفرنسي القديم المتأخرين

                                                 

 Prescriptionلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  - 9299 فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 157فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  2) 

civilc عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 119ص  275فقرة  1محمد علي عرفة  - 221فقرة  5محمد كامل مرسي  - 222 فقرة

 .  وما بعدها 525عكس ذلك بودري وتيسييه فقرة  - 959ص  - 975ص  977

،  من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2511( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  1) 

وال يعتبر قيام الحيازة في الحالة قرينة علي " فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن فقرة ثانية تجري علي الوجه اآلتي : 

. ويعد في هذه الحالة حائزا من بدء التاريخ الثابت لهذا  الحق في الحيازة، إال إذا كان لدي الحائز سند يعطيه  قيامها في وقت سابق

. ثم وافق عليه مجلس  في المشروع النهائي 2951ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . "، ما لم يقم الدليل علي غير ذلك  السند

اء بالقواعد العامة في وسائل إثبات الحيازة بالقرائن أو اكتف" وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت الفقرة الثانية  2959النواب تحت رقم 

. ووافق عليه مجلس  ، مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 512، تحت رقم  فأصبح النص ، "الشهود أو السندات 

 .  ( 992ص  - 999ص  1الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، وكان واضعا يده في  من أثبت وضع يده علي عقار أو حقوق عينية مدة معينة 295/  17تقنين المدني السابق المادة ويقابل النص في ال

 .  ، ما لم يثبت ما ينافي ذلك ، فالمتوسط بين المدتين يعتبر وضع يد له الحال

 .  ) وحكم التقنين المدني السابق يتفق مع حكم التقنين المدني الجديد (

 نص في التقنينات المدنية العربية األخري :ويقابل ال

 .  ) مطابق ( 519التقنين المدني السوري م 

 .  ) مطابق ( 519التقنين المدني الليبي م 

 .  ) مطابق (2259التقنين المدني العراقي م 

، يرجحان قيام اليد في الفترة الواقعة  لي، ووضع اليد الحا : إن وضع اليد الثابت وقوعه بزمن معين 195قانون الملكية العقارية اللبناني م 

 .  ، ما لم يثبت خالف ذلك بينهما

 .  ) وحكم القانون اللبناني يتفق مع حكم التقنين المصري (
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، أو دامت خمس سنوات وهي  ، ليثبت أن حيازته دامت خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم المكسب الطويل فيكفي الحائز إذن

مدة التقادم المكسب القصير 
 (2 )

، وأنه قد حازها بنفسه أو بواسطة سلف له في زمن سابق يرجع إلي  ، أن يثبت أنه يجوز العين حاال 

. وعند ذلك يقيم القانون قرينة قانونية علي أن الحيازة بقيت مستمرة في القترة ما بين  رة سنة أو خمس سنوات من قبلخمس عش

. وعلي ذلك يكون الحائز قد  ، أي بقيت مستمرة طوال مدة الخمس العشرة سنة أو طوال مدة الخنس السنوات بحسب األحوال الزمنين

. ولكن هذه القرينة القانونية قرينة قابلة إلثبات  ، علي أنه بقي حائزا طوال المدة الالزمة للتقادم ية، بفضل هذه القرينة القانون اثبت

، فيجوز للمالك أن يدحضها بأن يثبت بجميع طرق اإلثبات أن الحيازة لم تستمر في الفترة ما بين الزمنين بأن انتزعت من  العكس

يازة وإن استمرت فعال في الفترة ما بين الزمنين إال أنها قد شابها عيب من عيوب الحيازة ، أو يثبت أن الح الحائز مثال أو تخلي عنها

فجعلها غير صالحة ألن تؤدي إلي التملك بالتقادم 
 (1 )

  . 

، حيازة مستوفية  ( أنه حائز للعين حاال 2، أن يثبت الحائز أمرين : )  ، حتي تقوم القرينة القانونية سالفة الذكر والواجب

، بأن تكون الحيازة ظاهرة هادئة غير غامضة مستمرة واستمرار الحيازة معناه أن تكون  لجميع شرائطها أي خالية من العيوب

، وليس من الضروري أن تكون هذه المدة سنة فأية مدة  الحيازة قد استقرت منتظمة علي الوجه المألوف مدة تكفي العتبارها مستمرة

ر الحيازة وانتظامها تكفي يمكن أن يستخلص منها استمرا
 (9 )

، بما في ذلك  . ويستطيع الحائز أن يثبت كل ذلك بجميع طرق اإلثبات 

، كان هو أو سلفة من  ( وأنه قبل خمس عشرة سنة أو قبل خمس سنوات 1. )  ، ألنه إنما يثبت واقعة مادية البينة والقرائن والمعاينة

،  ، أي حيازة ظاهرة هادئة غير غامضة مستمرة ن هذه الحيازة المستوفية للشروطمورث أو موص أو بائع أو نحو ذلك يحوز العي

، وليس من  ويكفي في االستمرار هنا أيضا أن تكون الحيازة قد دامت منتظمة علي الوجه المألوف مدة تكفي العتبارها مستمرة

الضروري أن تكون قد استمرت سنة كاملة 
 (5 )

. والبد أن يثبت  يثبت كل ذلك بجميع طرق اإلثبات . ويستطيع الحائز هنا أيضا أن 

. فإثبات الحيازة السابقة ال يغني من وجود الحيازة  ، وال يعني إثبات أحدهما عن إثبات اآلخر الحائز كال من األمرين المتقدمي الذكر

، كما أن إثبات الحيازة الحالية ال يفترض وجود الحيازة السابقة  الحالية
 (9 )

  . 

وال يعتبر " مدني سالفة الذكر يتضمن فقرة ثانية تجري علي الوجه اآلتي :  512ن المشروع التمهيدي لصن المادة وقد كا

. ويعد في هذه الحالة  ، إال إذا كان لدي الحائز سند يعطيه الحق في الحيازة قيام الحيازة في الحال قرينة علي قيامها في وقت سابق

" ، ما لم يقم الدليل علي غير ذلك  ذا السندحائزا من بدء التاريخ الثابت له
 (1 )

،  ، طبقا لهذا النص . فكان إثبات الحيازة الحالية 

، وبشرط أن يكون هذا السند ثابت  يفترض وجود الحياة السابقة بشرط أن يكون لدي الحائز سند كعقد شراء يعطيه الحق في الحيازة

. ومتي  ، ما لم يقم الدليل علي غير ذلك حيازة سابقة من بدء التاريخ الثابت للسندالتاريخ فإذا توافر هذان الشرطان افترض وجود 

، افترض أيضا افتراضا قابال إلثبات العكس استمرار الحيازة من بدء التاريخ  افترض وجود الحيازة السابقة ولم يقم دليل عكسي

ية التي تقدم ذكرها الثابت للسند إلي وقت قيام الحيازة الحالية وفقا للقرينة القانون
 (1 )

. ولكن لجنة مجلس الشيوخ حذفت هذه الفقرة  

                                                 

  .  ( أو دامت سنة واحدة وهي المدة الالزمة في بعض دعاوي الحيازة 2) 

وانظر  - 119فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -مكررة  159بودري وتيسييه فقرة  997ص  - 991ص  121فقرة  1( أوبري ورو  1) 

 59م  2599أبريل سنة  19استئناف مختلط  - 997ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية 

  .  199ص 

، وحتي  بحيث ال يستطيع إثبات أنه الحائز الحالي، حتي لو كان الحائز قد انتزعت منه الحيازة  (ونري أن القرينة القانونية تكون قائمة 9) 

، واثبت أنه كان  لو لم يسترد هذه الحيازة في خالل السنة فمتي أثبت أنه كان حائزاً في وقت معين ولو لم يكن حائزا حيازة حالية

  .  الفقرة ما بين هذين الوقتين، قامت القرينة القانونية علي استمرار الحيازة في  حائزا أيضا في وقت أسبق أيا كان هذا الوقت

  .  129( بودري وتيسييه فقرة  5) 

، يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة  ( وإثبات قيام الحيازة في وقت معين وقيامها حاال من مسائل الواقع 9) 

 111رقم  2مجموعة عمر  2599ة مايو سن 19 - 55ص  51رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  17النقض ) نقض مدني 

ص  211رقم  5مجموعة عمر  2555مايو سنة  5 - 521ص  159رقم  2مجموعة عمر  2599أكتوبر سنة  92 - 151ص 

  .  ( 255فقرة  1محمد علي عرفة  - 151بودري وتيسييه فقرة  - 999

  .  1هامش  2919( انظر آنفا ص  1) 

، إذا كان لدي الحائز سند يعطي الحق في  بل إن قيام الحيازة حاال" التمهيدي في هذا الصدد :  ( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع 1) 

. ويتبين من هذا أن  ، ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك ، قرينة علي قيامها في وقت سابق هو بدء التاريخ الثابت لهذا السند الحيازة
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" اكتفاء بالقواعد العامة في وسائل إثبات الحيازة بالقرائن أو بالشهود أو بالسندات " الثانية 
 (2 )

. ويبنني علي حذف هذا النص أن  

، ولكن هذا ال يمنع  علي قيام الحيازة وقت هذا التاريخ الثابتثابت التاريخ يعطي الحق في الحيازة ال يكون قرينة قانونية وجود سند 

، وهي علي كل حال قرينة قابلة إلثبات العكس  من أن يكون قرينة قضائية يأخذ بها القاضي أو ال يأخذ
 (1 )

  . 

 ضم المدد في حالة تعاقب الحائزين : - 386

قي بشخصه حائزاً لها مدة خمس عشرة سنة فملكها بالتقادم ، وب ويقع في العمل أال يكون شخص واحد هو الذي حاز العين 

،  ، أو يعقب المشتري البائع ، فيعقب الوارث المورث . بل يحدث كثيراً أن عدة أشخاص يتعاقبون علي حيازة العين المكسب الطويل

، وهي المدة  س عشرة سنةوعندئذ يكون هناك مجال لضم مدة حيازة السلف إلي مدة حيازة الخلف حتي يبلغ مجموع المدد خم

 .  الالزمة للتملك بالتقادم المكسب الطويل

، وبينا كيف تضم المدد في كل من الحالتين  وقد سبق أن ميزنا في هذا الصدد بين الخلف العام والخلف الخاص
 (9 )

  . 

، سبق أن قررنا  ففيما يتعلق بالخلف العام
 (5 )

. فإذا كان  مدة حيازة مورثه أن الوارث يستطيع أن يضم إلي مدة حيازته 

، فإن الوارث يستطيع أن يكسب  المورث سيء النية فانتقلت الحيازة مقترنة بسوء النية إلي الوارث ولو كان هذا األخير حسن النية

عشر ، إلي مدة حيازته هو إذا بلغت  ، ولتكن خمس سنوات مثال ملكية العين بالتقادم المكسب الطويل إذ ضم مدة حيازة مورثه

، فإن الحيازة تنتقل إلي الوارث مقترنة  . وإذا كان المورث عنده سبب صحيح وكان حسن النية وقت حصوله عليه سنوات علي األقل

، إذا بقي حائزاً  ، كان للوارث ولو كان سيء النية . فإذا كان المورث قد بقي حائزاً للعقار مدة سنتين بحسن النية وبالسبب الصحيح

، فيستكمل بذلك خمس السنوات الالزمة لتملك العقار بالتقادم  ، أن يضم إليها مدة حيازة سلفه وهي سنتان ثالث سنواتللعقار مدة 

، ثم انتقلت  ، وبقي حائزا للعقار مدة ست سنوات مثال . وإذا كان المورث حسن النية وليس لديه سبب صحيح المكسب القصير

. وال يستطيع  رنة بحسن النية ومجردة من السبب الصحيح كما كان األمر في شأن المورث، فإنها تنتقل إليه مقت الحيازة للوارث

، سواء بقي  ، وال يبقي له إال التملك بالتقادم الطويل الوارث في هذا الفرض أن يتملك العقار بالتقادم القصير النعدام السبب الصحيح

وفي الحالتين يستطيع ضم مدة حيازة مورثه المقترنة بحسن النية إلي مدة .  حسن النية أو ثبت سوء نيته بعد انتقال الحيازة إليه

، فيتملك بالتقادم الطويل إذا بقي حائزاً تسع سنوات أخري إذ  حيازته هو سواء بقيت مقترنة بحسن النية أو أصبحت مقترنة بسوء النية

تضم حيازة مورثه وهي ست سنوات 
 (9 )

  . 

بق أن قررنا ، س وفيما يتعلق بالخلف الخاص
 (1 )

، أو أن يفصل ما بين الحيازتين  أن له أن يضم إلي حيازته حيازة سلفه 

. فإذا كان السلف سيء النية وبقي حائزاً للعين مدة  ، وذلك تبعا لما يري له من المصلحة في ذلك ويتمسك بإحداهما دون األخري

، فللمشتري أن يتملك العين بالتقادم الطويل إذا هو بقي حائزا لها مدة  ة. ثم باع العين إلي مشتر هو أيضا سيء الني عشرة سنوات مثال

                                                                                                                                                                    

، فيكفي هذا العقد قرينة علي أنه حاز منذ خمس عشرة  ت التاريخ منذ خمس عشرة سنةالحائز إذا قدم إلثبات حيازته عقد بيع مثال ثاب

،  ، وفي هذه القرائن تيسير عظيم إلثبات الحيازة ، وعلي خصمه أن يثبت العكس إذا ادعاه ، وأنه مستمر في حيازته إلي اليوم سنة

  .  ( 997ص  1بدءاً واستمراراً ) مجموعة األعمال التحضيرية 

  .  1هامش  2919( انظر آنفا ص  2) 

 .  257ص  157بودري وتيسييه فقرة  - 997ص  121فقرة  1( انظر أوبر ورو  1) 

تنتقل الحيازة للخلف  - 2" مدني تنص علي أن  599( أن المادة  151وقد رأينا ) انظر آنفا فقرة  - 991فقرة  - 151( انظر آنفا فقرة  9) 

 - 1.  ، جاو له أن يتمسك بحسن نيته كان السلف سيء النية وأثبت الخلف أنه كان في حيازته حسن النية ، علي أنه إذا العام بصفاتها

هذا ويجب علي من يريد ضم " ويجوز للخلف الخاص أن يضم إلي حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون علي الحيازة من أثر 

 22، فال يجوز التمسك به ألول مرة أمام محكمة النقض ) نقض مدني  الموضوع مدة سلفه إلي مدته أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة

  .  ( 991ص  271رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة 

  .  992( انظر آنفا فقرة  5) 

تنتقل إلي وارثه ، فان الحيازة  ( أنه إذا كان المورث سيء النية وقت حصوله علي السبب الصحيح 992( وقد قدمنا ) انظر آنفا فقرة  9) 

مقترنة بسوء النية وال يجديه بعد ذلك أن يثبت حسن نيته وعلي ذلك ال يستطيع الوارث أن يتملك في هذا الفرض إال بالتقادم الطويل 

  .  وله أن يضم مدة حيازة مورثه إلي مدة حيازته حتي يستكمل مدة التقادم الطويل

  .  991( انظر آنفا فقرة  1) 
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، وبقي حائزاً للعقار  . وإذا كان البائع حسن النية ولديه سبب صحيح خمسة سنوات أخري إذ يضم إلي مدة حيازته مدة حيازة سلفه

تري أن يتملك العقار بالتقادم القصير إذا هو بقي حائزا له ، فللمش ، ثم نقل الحيازة إلي المشتري وكان هذا أيضا حسن النية مدة سنتين

للعقار مدة أربع عشرة ، وبقي حائزاً  . وإذا كان البائع سيء النية ، إذ يضم إلي مدة حيازته مدة حيازة سلفه مدة ثالث سنوات أخري

.  م القصير إذا بقي حائزاً للعقار مدة خمس سنوات، فالمشتري يستطيع أن يتملك بالتقاد ، ثم باع العقار إلي مشتر حسن النية سنة مثال

، إذ يستطيع في هذه الحالة أن يتملك العقار إذ بقي حائزاً له مدة سنة واحدة  ولكنه في هذا الفرض يفضل ان يتملك بالتقادم الطويل

،  البائع حسن النية ولديه سبب صحيحالعكس وكان . وإذا فرضنا  ، ألنه يضم إلي مدة حيازته مدة حيازة سلفه بدال من خمس سنوات

، فإن المشتري ال  ، ثم باعة إلي مشتر سيء النية يعلم أن العقار ليس مملوكاً للبائع وكلنه لم يحز العقار إال مدة أربع سنوات فقط

، فإذا هو حازه أحدي عشرة  يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم القصير ألنه سيء النية ولكنه يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم الطويل

سنة أخري استطاع أن يضم إليها مدة حيازة البائع وهي أربع سنوات فيستكمل بها مدة التقادم الطويل وللخلف الخاص أن يفصل ما 

، وأن يسقط  ، ويتمسك بإحداهما دون األخري وذلك تبعا لمصلحته فله أن يتمسك بحيازته هو وحدها بين حيازة سلفه وحيازته هو

، ثم باعه إلي مشتر حسن النية بقي حائزاً  يازة سلفه ويتحقق ذلك فيما إذا كان البائع سيء النية وحاز العقار لمدة ست سنوات مثالح

، دون  ، وال يحتاج في ذلك إال إلي التمسك بحيازته هو له مدة خمس سنوات فهنا يستطيع المشتري أن يتملك العقار بالتقادم القصير

، فيحتاج إلي حيازة مدتها تسع سنوات  ، فال يستطيع أن يتملك إال بالتقادم الطويل ما إذا أراد ضم حيازة البائع سيء النيةحيازة البائع أ

، ولذلك يفضل أن يتمسك بحيازته هو المقترنة بحسن النية وبالسبب الصحيح دون حيازة البائع المقترنة بسوء النية  بدال من خمس
 (2 

)
ازة سلفه دون حيازته هو إذا كانت له مصلحة في ذلك وتتحقق هذه المصلحة إذا كان البائع حسن النية ولديه . وله أن يتمسك بحي 

، وكان المشتري سيء النية : فإذا كانت مدة حيازة البائع قد بلغت خمس سنوات وبلغت مدة حيازة المشتري ثماني  سبب صحيح

خمس سنوات وهو بائع وحدها وأن يسقط حيازته هو فقد بلغت حيازة البائع ، فإن من مصلحة المشتري أن يتمسك بحيازة ال سنوات

، فتخلص للمشتري ملكية العقار نقال عن البائع كما خلصت  حسن النية ولدية السبب الصحيح وهذا كاف لتملك العقار بالتقادم القصير

، ولو ضم  ، فانه ال يستطيع أن يتملك إال بالتقادم الطويل ةله حيازته أما إذا أراد المشتري أن يتمسك بمدة حيازته المقترنة بسوء الني

، لنقصه سنتان حتي يكمل المدة خمس عشرة سنة فمصلحته  مدة حيازة البائع وهي خمس سنوات إلي مدة حيازته وهي ثماني سنوات

 .  ، وأن يقتصر علي التملك بحيازة البائع إذن في هذا الفرض هي أال يتمسك بحيازته

 ف التقادم المكسب وانقطاعهوق - 3"  

 ) أ ( وقف التقادم المكسب

 (Suspension de la prescription ) 
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نص قانوني : رأينا  –
 (1 )

مدني تقضي بأن تسري قواعد التقادم المسقط علي التقادم المكسب فيما يتعلق بوقف  519أن المادة  

، فنصت  مدني حكما يخالف فيه وقف التقادم المكسب وقف التقادم المسقط 515. وقد قررت المادة  التقادم مع مراعاة أحكام معينة

 علي ما يأتي :

نه يقف متي وجد سبب لوقفه ، فإ أيا كانت مدة التقادم المكسب"  
 (9 )

 " .  

                                                 

  .  199ص  155رقم  1الشرائع  2529أول يونية سنة  - 59ص  51رقم  1الشرائع  2525أكتوبر سنة  22وطني ( استئناف  2) 

  .  911( انظر آنفا فقرة  1) 

.  من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2519( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  9) 

، فمجلس الشيوخ  2951. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2955ه لجنة المراجعة تحت رقم ووافق علي

 .  ( 991ص  - 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  515تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 .  ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري

 .  ) مطابق ( 519التقنين المدني السوري م 
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، فيما عدا ما نصت عليه الفقرة  ويخلص مما تقدم أن قواعد التقادم المتوسط في وقف التقادم تسري علي وقف التقادم المكسب

ق من ال ال يسري التقادم الذي تزيد مدته علي خمس سنوات في ح" مدني في شأن التقادم المسقط من أنه  971الثانية من المادة 

ويؤخذ من ذلك  . "، إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا  ، أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جناية ، أو في حق الغائب تتوافر فيه األهلية

، وقد رأينا أن التقادم المكسب علي خالف التقادم المسقط يوقف  أن التقادم المسقط ال يوقف إذا كانت مدته ال تزيد علي خمس سنوات

. ونستعرض في ضوء ما تقدم قواعد وقف التقادم المسقط  مدني فيما قدمنا 515يانه أيا كانت مدته كما يقضي بذلك نص المادة سر

، مع مراعاة ما اختص به التقادم المكسب من هذا الحكم الخاص الذي أشرنا إليه  لنطبقها علي وقف التقادم المكسب
 (2 )

  . 

القاعدة التقليدية التي تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر علي صاحب الحق  –تقادم القاعدة العامة في وقف ال - 388

 قطع سريانه :

، في شأن التقادم  تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر علي صاحب الحق قطه سريانه : وردت القاعدة العامة في وقف التقادم

ال يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه علي الدائن أن " ما يأتي :  ، وتنص علي مدني 971، في الفقرة األولي من المادة  المسقط

" ، ولو كان المانع أدبيا وكذلك ال يسري التقادم فيما بين األصلي والنائب  يطالب بحقه
 (1 )

. ويسري هذا النص علي التقادم المكسب  

، ولو كان المانع  يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه، فال يسري التقادم المكسب كلما وجد مانع  مدني 519بموجب المادة 

 .  ، وكذلك ال يسري التقادم المكسب فيما بين األصيل والنائب أدبيا

، فبعد أن كانت هذه األسباب مذكورة  وقد استحدث التقنين المدني الجديد علي هذا الوجه تعديال هاما في أسببا وقف التقادم

ين المدني السابق علي سبيل الحصر في التقن
 (9 )

، أصبحت في التقنين المدني الجديد سببا عاما يندرج  أسوة بالتقنين المدني الفرنسي 

، ولو كان هذا المانع  ، فكلما وجد مانع يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه يقف سريان التقادم تحته كتير من األسباب

 .  أدبيا

                                                                                                                                                                    

 .  ) مطابق ( 517التقنين المدني الليبي 

زيد علي التقنين المدني العراقي ال مقابل ) ولكن وقت التقادم المسقط في التقنين العراقي يقف أيا كانت مدة التقادم وال يتقيد بتقادم مدته ت

 .  نت مدته (، وكذلك يقف التقادم المكسب أيا كا خمس سنوات

  .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

، ثم عرض من  . فوقف سريان التقادم يفترض أن التقادم قد بدأ سريانه فعال ( ويالحظ أن وقف سريان التقادم غير تأخير سريان التقادم 2) 

.  التقادم وتحسب المدة التي سبقت والمدة التي تلت ، وعند ذلك ال تحسب المدة التي وقف فيها سريان األسباب ما يقف هذا السريان

، فهو إذن ال يقع إال منذ البداية وال يتصور وقوعه معترضا سريان التقادم  أما تأخير سريان التقادم فيفترض أن التقادم لم يبدأ سريانه

فقرة  9. انظر في ذلك الوسيط  لواقف، وذلك كتأخير سريان التقادم حتي يتحقق الشرط الواقف أو حتي يحل األجل ا بعد أن بدأ

119  .  

 .  2هامش  2919و ص  1هامش  2915ص  112فقرة  9( انظر تاريخ هذا النص وما يقابله في التقنين المدني السباق في الوسيط  1) 

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري :

 .  مدني سوري ( 511ويسري علي التقادم المكسب بموجب المادة  –) مطابق  915التقنين المدني السوري م 

 .  مدني ليبي ( 511ويسري علي التقادم المكسب بموجب الماة  –) مطابق  915التقنين المدني الليبي م 

 .  مدني عراقي ( 2211ويسري علي التقادم المكسب بموجت المادة  –) يوافق  599التقنين المدني العراقي م 

، ال علي الغائبين وال عل فاقدي األهلية بمقتضي  ، في المسائل العقارية : ال يسري مرور الزمن 111الملكية العقارية اللبناني م قانون 

 .  القانون

، فقد كان القضاء المصري في عهد هذا التقنين  ( وبالرغم من ذرك أسباب وقف التقادم في التقنين المدني السابق علي سبيل الحصر 9) 

، ماديا أو  . فقد قضت محكمة النقض بأن التقادم يقف كلما استحال علي صاحب الحق وسع في هذه األسباب توسع القضاء الفرنسييت

يناير سنة  9، فهو يقف بالنسبة إلي كل صاحب حق حالت بينه وبين المطالبة بحقه قوة قاهرة ) نقض مدني  ، أن يطالب بحقه قانونيا

 .  ( 91ص  25رقم  9مجموعة عمر  2551

ص  12م  2557ديسمبر سنة  12. وانظر أيضا استئناف مختلط  فالتقنين المدني الجديد لم يفعل إال أن قنن القضاء المصري في هذا الشأن

19  .  
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ي ذلك بقاعدة تقليدية كانت معروفة في القانون الفرنسي القديم ال يزال القضاء الفرنسي يأخذ وقد أخذ التقنين المدني الجديد ف

 Contra non، وهي تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر علي صاحب الحق أن يقطع سريانه  بها عال خالف الفقه الفرنسي

valentem agree non currit proesciptio ب الحق أن يقطع التقادم يكون سبباً فى وقف فأى مانع يتعذر معه على صاح

 .  سريانه

 موقف الفقه الفرنسى والقضاء الفرنسى من القاعدة التقليدية :  - 389

منه أن  1192، وقرر فى المادة  ، بل هو قد عدد أسباب وقف التقادم لم ينقل التقنين المدنى الفرنسى هذه القاعدة التقليدية 

 .  شخص إال إذا كان الشخص مستثنى بموجب نص القانونالتقادم يسرى فى حق كل 

، فال يسلم بوقف التقادم حيث يتعذر علي صاحب الحق أن يقطع  وعل ذلك يأبي الفقه الفرنسي األخذ بالقاعدة التقليدية القديمة 

أن التقادم إنما وجد لعقاب صاحب  . ويحتج لذلك بأن هذه القاعدة التقليدية إنما قامت في القانون الفرنسي القديم علي أساس سريانه

، فإذا ثبت أنه لم يهمل بل تعذر عليه أن يطالب بحقه فال محل إذن للتملك ضده بالتقادم وكان الفقهاء األولون الذين قالوا  الحق المهمل

، ولكن ما  الحق بحقه بهذه القاعدة في القانون الفرنسي القديم يقصرونها علي الموانع القانونية التي تحول دون أن يطالب صاحب

، فانطوي في القاعدة جميع األحوال التي يتعذر فيها علي  لبثت القاعدة أن اتسعت حتي شملت الموانع القانونية والموانع المادية جميعا

، من قصر وجنون وحجر وقيام حرب وانقطاع مواصالت وغيبة منقطعة وجهل بالحق وقوة قاهرة  صاحب الحق أن يطالب بحقه

. ويذهب الفقه الفرنسي  ، أثر كبير في توسيع القاعدة ، وهو ينزع إلي التضييق من نطاق التقادم . وكان للقانون الكنسي ذلكوغير 

منه  1192، فنص في المادة  إلي ان التقنين المدني الفرنسي أراد القضاء علي هذه القاعدة القديمة بما تجره من اضطراب ومنازعات

،  . فأسباب وقف التقادم إذن مذكورة حق كل شخص إال إذا كان الشخص مستثني بموجب نص في القانون علي أن التقادم يسري في

. وأيا كان  ، وليست متفرعة عن قاعدة عامة كالقاعدة سالفة الذكر ، علي سبيل الحصر في نصوص القانون في نظل الفقه الفرنسي

فإن هذا المانع ال يكون سببا لوقف التقادم إال إذا ورد به نص صريح في  ، المانع الذي يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه

، وهي الفكرة التي تعتبر من  . ويزيد الفقه الفرنسي علي ما تقدم أن التقادم لم يعد يقوم علي فكرة عقاب صاحب الحق المهمل القانون

ة تثبيت األوضاع القائمة ودعم الثقة المشروعة حتي يستقر ، بل يقوم التقادم علي فكر أقوي المبررات للقاعدة التقليدية القديمة

، ففي الحالتين ينبغي أن يتملك  . وهي فكرة يستوي عندها أن يقوم مانع يحول دون أن يطالب صاحب الحق بحقه أو ال يقوم التعامل

الحائز بالتقادم العين التي يحوزها حتي تتوطد الثقة المشروعة وتستقر األوضاع القانونية 
 (2 )

  . 

مدني فرنسي علي أسباب وقف  1192، بل قصر نص المادة  أما القضاء الفرنسي فلم يساير الفقه الفرنسي فيما ذهب إليه 

، فهذه األسباب مذكورة علي سبيل الحصر في نصوص القانون أما  التقادم التي ترجع إلي حالة الشخص كما هو ظاهر النص

، ويميل القضاء  ، فهي غير مذكورة علي سبيل الحصر ، بل ترجع إلي ظروف خارجية خصاألسباب التي ال ترجع إلي حالة الش

، فأي مانع خارجي يتعذر معه علي صاحب الحق أن يقطع التقادم يكون  الفرنسي في شأنها إلي تطبيق القاعدة التقليدية المشار إليها

مدني فرنسي ه القضاء علي االمتيازات التي كان  1192مادة . ويذهب القضاء الفرنسي إلي أن المقصود بال سببا في وقف سريانه

، فكان التقادم ال يجري في حقها أو  ، كالكنيسة والهيئات العامة وأمالك التاج يتمتع بها بعض األشخاص في القانون الفرنسي القديم

يجري تقادم أطول 
 (1 )

، ما لم يرد نص خاص  شخص وآخر، دون تمييز بين  . فقضي النص بأن التقادم يجري في حق كل شخص 

مدني فرنسي في  1191، كما وردت المادة  يقف سريان التقادم بالنسبة إلي طائفة معينة من األشخاص نظراً لحالة شخصية قائمة بها

 ، . أما إذا كان المانع الذي يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه ال يرجع إلي حالة شخصية خصوص القصر والمحجورين

ويطبق القضاء الفرنسي القاعدة التقليدية القديمة في هذا النطاق بعد أن يخرج الموانع التي  1192فهذا أمر آخر لم تعرض له المادة 

                                                 

ي كوالن وكابيتان ود - 917فقرة  - 911بودري وتيسييه فقرة  - 529فقرة  25هيك  - 91فقرة  91( انظر في هذا المعني لوران  2) 

ويذهب أوبري ورو إلي األخذ بالقاعدة  - 2915فقرة  1وقارن بالنيول وريبير وردوان  512 - 519ص  2251الموراندييرا فقرة 

، فال يعتد بالموانع المادية أسباب لوقف التقادم إال إذا ورد بها  التقليدية القديمة بشرط أن تكون مقصورة علي الموانع القانونية وحدها

  .  ( 99إلي  15وهوامش  125فقرة  1قانون ) أوبري ورو نص صريح في ال

  .  في آخرها 917( انظر آنفا فقرة  1) 
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 1192ترجع إلي حالة شخصية فيجعلها خاضعة للمادة 
 (2 )

، بسبب حري أو غزو  فعنده إذا تعذر علي صاحب الحق أن يطالب بحقه 

، كان هذا كافيا لوقف  المواصالت أو إقفال المحاكم أو غيبة منقطعة أو جهل صاحب الحق بحقه أو غير ذلكأو ثورة أو انقطاع 

سريان التقادم 
 (1 )

، ومن شأنه أن يخفف من حده ما قد ينطوي عليه التقادم من إنكار  . وهذا االتجاه الذي سار فيه القضاء الفرنسي 

المدني المصري الجديد ، هو الذي أخذ به التقنين  لحقوق ثابتة
 (9 )

  . 

 موقف التقنين المدني المصري الجديد من القاعدة التقليدية  - 391

: وقد كان التقنين المدني المصري السابق قد حذا حذو التقنين المدني الفرنسي في مصر أسباب وقف التقادم كما سبق القول 
 (

5 )
، وجعل التقادم يقف ال بالنسبة إلي ناقص األهلية والمحجورين  هذه المحاذاة. ولكن التقنين المدني المصري الجديد قد عدل عن  

، بل بوجه عام يقف سريان التقادم كلها وجد مانع يتعذر معه علي صاحب الحق أن  ، وال فيما بين األصيل والنائب فحسب فحسب

يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا 
 (9 )

الشمول بحيث تذكر بالقاعدة التقليدية في القانون . فجاءت عبارة النص من حيث العموم و 

، التي تقضي بأن يوقف التقادم حيث يتعذر علي صاحب الحق أن يقطع سريانه  الفرنسي القديم
 (1 )

  . 

، بعد أن أخذ مدة التقادم من الشريعة اإلسالمية وجعلها خمس عشرة سنة وهي  ويشفع للتقنين المدني الجديد في مسلكه هذا أنه

، وهو ما أخذت  ، لم ير بأسا من أن تطول هذه المدة بالعذر الشرعي ة ال تبلغ إال نصف المدة المقررة في التقنين المدني الفرنسيمد

. ذلك أن مدة التقادم  به الشريعة اإلسالمية أيضا عندما قررت عدم جواز سماع الدعوي علي المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي

، وقد أخذ التقنين الجديد فيهما معا بأحكام الشريعة اإلسالمية وما العذر الشرعي إال قيام المانع الذي  يتالزمانوالعذر الشرعي أمران 

، والعذر الشرعي والمانع كالهما يمكن تقريبه من القاعدة الفرنسية القديمة التي كانت  يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه

 .  ي صاحب الحق قطع سريانهتقضي بوقف التقادم حيث يتعذر عل

                                                 

 - 152ص  159وفقرة  195ص  151وفقرة  191فقرة  9( انظر في موقف القضاء الفرنسي من هذه المسألة بالنيول وريبير وبيكار  2) 

  .  9191فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه 

ضي محكمة النقض الفرنسية بأن التقادم ال يسري في حق من يستحيل عليه العمل بسبب مانع ناجم عن القانون أو عن االتفاق أو ( وتق 1) 

 11، واستحالة العمل مسألة واقع يبت فيها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض ) نقض فرنسي  عن القوة القاهرة

 - 2 - 91داللوز  2791مايو سنة  11 - 515 - 2 - 91سيريه  2799ديسمبر سنة  29 - 922 - 2 - 99سيرية  2799يونية سنة 

 - 19داللوز  2719يونية سنة  17 - 11 - 2 - 11داللوز  2719يناير سنة  9 - 19 - 2 - 19داللوز  2715يولية سنة  25 - 159

 2599مايو سنة  12 - 292 - 2 - 79داللوز  2775نوفمبر سنة  27 - 19 - 2 - 79داللوز  2779يناير سنة  19 - 929 - 2

 - 1 - 2511سيريه  2519ديسمبر سنة  19. وانظر أيضا في قضاء محاكم االستئناف الفرنسية إكس  ( 511 - 2 - 2599داللوز 

 .  J . C . P  .  2555 - 5519 2555مارس سنة  21باريس  - 51

  .  111فقرة  9( انظر الوسيط  9) 

  .  977آنفا فقرة انظر  ( 5) 

  .  977مدني آنفا فقرة  2/  977( انظر المادة  9) 

بيد أن أهم جديد أتي به المشروع في هذا " ، ما يأتي :  ، في صدد التقادم المسقط ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي 1) 

ع يستحيل معه علي الدائن أن يطالب بحقه في الوقت الصدد هو النص بصفة عامة علي وقف سريان التقادم إذا كان ثمة مان

كالحرب وحالة األحكام العرفية واألسر وصلة  -. ولم ير إيراد الموانع علي سبيل الحصر  ، ولو كان هذا المانع أدبيا المناسب

، والسيما أن ضبط  قل. بل عمم الحكم لتمشيه مع ما يقضي به الع علي غرار ما فعلت بعض تقنينات أجنبية -الزوجية والخدمة 

، وبين  . وتطبيقا لهذا الحكم يقف سريان التقادم بين الزوج وزوجته ما بقيت الزوجية قائمة حدوده من طريق التطبيق غير عسير

، وبين الموكل  ، وبين الشخص المعنوي ونائبه ما بقيت النيابة قائمة المحجور ومن ينوب عنه قانونا ما بقي قائما علي اإلدارة

، ألن بين كل من أولئك وكل من هؤالء علي التوالي  ، وبين السيد والخادم طوال مدة التعاقد وكيل فيما يدخل في حدود التوكيلوال

. وتجدر اإلشارة إلي أن اتحاد الذمة مانع  صلة تبعث علي االحترام والثقة أو الرهبة يستحيل منها علي الدائن أدبيا أن يطالب بحقه

، وعاد الدين إلي  ، فإذا زال السبب الذي أفضي إلي اجتماع صفتي الدائن والمدين زواال مستندا ان المدةطبيعي من موانع سري

  .  ( 915ص  9) مجموعة األعمال التحضيرية " ، اعتبر التقادم قد وقف طوال الفترة التي تحقق االتحاد في خاللها  وجود
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،  ، حدود المانع الذي يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه ، من ناحية التطبيق علي أنه من المصلحة أن تضبط

،  ، فال يجوز إهدار هذه الصيانة . فالتقادم إنما شرع لصيانة األوضاع القائمة المستقرة حتي ال يختل األساس الذي قام عليه التقادم

، في نص التقنين المدني المصري وفي المذكرة اإليضاحية  . وقد ورد من هذه األسباب ويجب التشدد في ضبط أسباب وقف التقادم

، والعالقة ما بين  ، والعالقة ما بين الزوجين ، والعالقة ما بين األصيل والنائب وفي التقنينات األجنبية نقص األهلية والحجر

كان  $ 2995$ ، وحالة ما إذا  ، والعالقة ما بين المخدوم والخادم قة ما بين الشخص المعنوي ومديره، والعال األصول والفروع

. وهذه كلها أسباب تتعلق بالشخص : شخص  ، وحالة اتحاد الذمة صاحب الحق غائبا غيبة اضطرارية في سفر أو أسر أو نحو ذلك

، أو العالقة بينه وبين الحائز كما في العالقة بين الزوجين وبين  الذمة صاحب الحق كما في القصر والحجر والغيبة واألسر واتحاد

. وقد تقوم موانع يتعذر معها أن يطالب  ، وبعضها موانع أدبية . وبعض هذه الموانع موانع مادية األقارب وبين المخدوم والخادم

ا تكون إلي القوة القاهرة كقيام حرب أو نشوب ، بل لظروف مادية أقرب م ، ال ألسباب تتعلق بالشخص صاحب الحق بحقه وترجع

فتنة أو إعالن األحكام العرفية أو انقطاع المواصالت 
 (2 )

. ونستعرض كال من هذين النوعين من أسباب وقف التقادم في التقنين  

المدني المصري 
 (1 )

  . 

 أسباب وقف التقادم التي تتعلق بالشخص - 391

متعلق بناقص األهلية والمحجورين وسواء كانت مدة التقادم هي خمس عشرة سنة وهي مدة : أهم هذه األسباب هو السبب ال 

، فإن التقادم يقف سريانه في حق ناقصي األهلية والمحجورين  ، أو كانت خمس سنوات وهي مدة التقادم القصير التقادم الطويل
 (9 )

  .

                                                 

، كما إذا اتفقا علي وقف التقادم  قف سريان التقادم لمدة معينة ألسباب تستوجب ذلك( ويجيز القضاء الفرنسي أن يتفق الطرفان علي و 2) 

، ومن ثم تطول مدة التقادم بقدر ما  في خالل مدة تحقيق جنائي أو تحقيق إداري أو في خالل المدة التي تدور فيها مفاوضات للصلح

 - 115 - 2 - 11داللوز  2719نوفمبر سنة  17 - 991 - 2 - 99داللوز  2799يونية سنة  11وقف من سريانه ) نقض فرنسي 

. ويقول بودري وتيسييه إنه ليس في هذا االتفاق ما ينشيء أسبابا جديدة لوقف  ( 511 - 2 - 599داللوز  2599مايو سنة  12

منع من االتفاق علي تأخير رفع . وليس في النظام العام ما ي ، وإنما هو تطبيق لحرية التعاقد فيما ال يصطدم مع النظام العام التقادم

، فقد أجاز القانون إضافة أجل للدين فمكن الطرفين بذلك من  الدعوي أو علي وقف سريان التقادم لتحقيق مصلحة أو لقيام ضرورة

  .  ( 11فقرة  - 19وقف التقادم إلي حلول هذا األجل ) بودري وتيسييه فقرة 

هذا ويجري القضاء الفرنسي القاعدة التي تقضي بوقف التقادم حيث يتعذر علي صاحب الحق  - 119فقرة  9( انظر في ذلك الوسيط  1) 

، فتكتمل مدة التقادم والمانع ال يزال قائما : عند ذلك يعتبر هذا  ، أكثر ما يكون عندما يقوم المانع في آخر مدة التقادم قطع سريانه

، ثم  . أما إذا قام المانع في وسط مدة التقادم ة حالت دون أن يتخذ صاحب الحق اإلجراءات القانونية للمطالبة بحقهالمانع قوة قاهر

، فقد كان  ، وال يعتبر التقادم موقوفا في أثناء قيامه ، فإنه ال يعتد بهذا المانع زال مع بقاء مدة طويلة بعد زواله وقبل أن يكتمل التقادم

بالنيول  - 2915فقرة  1دة طويلة بعد زوال المانع يستطيع في خاللها المطالبة بحقه ) بالنيول وريبير وردوان عند صاحب الحق م

 .  ( 195ص  151فقرة  9وريبير وبيكار 

ال  ، يجري علي هذا المبدأ فقد قضت محكمة استئناف مصر بأن المانع الوقتي ، في عهد التقنين المدني السابق وقد كان القضاء في مصر

. أما إذا زال المانع  ، ولكن للقاضي أن يعفي صاحب الحق من الحكم بالتقادم إذا باشر حقوقه بمجرد زوال المانع يقف سريان التقادم

، فإنه يجب الحكم بالتقادم )  الوقتي وال يزال أمام صاحب الحق مدة كافية الستعمال حقه وأهمل استعماله حتي انتهت جميع المدة

. ولما كان التقنين المدني الجديد جاء نصه صريحا في أن  ( 111ص  911رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  7استئناف مصر 

، مما دعا  ، ولم يذكر أسبابا محددة علي سبيل الحصر لوقف التقادم كما فعل التقنين المدني الفرنسي المانع أيا كان يقف التقادم

د بها نص إلي اعتبارها بمثابة القوة القاهرة فال يكون لها أثر إال إذا قامت في آخر مدة التقادم القضاء في فرنسا في الموانع التي لم ير

، فإن هذه االعتبارات ال محل لها أمام النص الصريح للتقنين المدني  فمنعت صاحب الحق من المطالبة بحقه قبل اكتمال هذه المدة

ص  191فقرة  9ادم ولم يجيء في آخرها سبب لوقف سريان التقادم ) الوسيط ، ويجب اعتبار أي مانع ولو توسط مدة التق المصري

 - 179ص  292فقرة  1عكس ذلك محمد علي عرفة  - 2هامش  191ص  751عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 1هامش  2971

  .  ( 172ص 

ال يسري التقادم الذي تزيد مدته علي " ادم علي أنه مدني في شأن هذا التق 2/  971، فقد نصت المادة  ( وهذا بخالف التقادم المسقط 9) 

، إذا لم يكن له نائب يمثله  خمس سنوات في حق من ال تتوافر فيه األهلية أو في حق الغائب أو في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية
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، كما رأينا  مدني صراحة 515وقد نصت المادة 
 (2 )

 . "، فإنه يقف متي وجد سبب لوقفه  أيا كانت مدة التقادم المكسب" ، علي أنه  

ويجب التمييز في هذا الصدد بين ما إذا كان للمحجور نائب يمثله أو ليس له نائب ففي حالة ما إذا كان له نائب ال يقف سريان 

. وهذا حكم استحدثه التقنين  ان هو المسئول نحو المحجور، وإال ك ، وعلي النائب أن يقطع التقادم وأن يطالب بحق محجوره التقادم

ال يسري التقادم الذي تزيد مدته علي " من هذا التقنين في صدد التقادم المسقط علي أنه  1/  971، فقد نصت المادة  المدني الجديد

، إذا لم يكن له نائب يمثله  جنائيةعقوبة ، أو في حق المحكوم عليه ب خمس سنوات في حق من ال تتوافر فيه األهلية أو في حق الغائب

،  . وفي حالة ما إذا لم يكن للمحجور نائب يمثله وذلك تضييقا من أسباب وقف التقادم بإقفال ماال تقوم الضرورة لتبريره . "قانونا 

فهنا يقف التقادم لقيام الضرورة إذ ال يوجد نائب عن المحجور يقطع التقادم 
 (1 )

  . 

. من ذلك الغيبة  ، يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه ، غير القصر والحجر يتعلق بالشخص وقد يقوم مانع

، وهذه غير الغيبة المنقطعة التي يقام من أجلها وكيل للغائب والتي تدخل في أسباب الحجر  االضطرارية لسجن أو أسر أو نحو ذلك

. وتقرير ما إذا كان هذا المانع يتعذر  احب الحق أسباب العودة لمباشرة أعماله، إلي أن تهيأ لص . فيقف سريان التقادم سالفة الذكر

، تترك لتقدير قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض  معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه مسألة واقع
 (9 )

  . 

حائز للعين فالعالقة ما بين الزوجين مانع وقد يكون المانع من أن يطالب صاحب الحق بحقه هي العالقة القائمة بينه وبين ال

، وإال تعكر صفو السالم في األسرة فوجب وقف سريان التقادم ما دامت عالقة الزوجية  أدبي ألي منهما من أن يطالب اآلخر بحقه

، ويعود التقادم إلي السريان بمجرد أن تنقصم عري الزوجية لموت أو طالق أو غير ذلك  قائمة
 (5 )

ة ما بين األصول . والعالق 

، مادامت عالقة وثيقة واقترنت بمالبسات تؤكد معني  . وقد يكون مانعا أدبيا عالقة القرابة أيا كانت هي أيضا مانع أدبيوالفروع 

، وهذه مسألة واقع يقدرها قاضي  ، وعالقة األعمام واألخوال بأوالد األخ أو أوالد األخت ، كالعالقة ما بين األشقاء المنع

 2/  971، وقد ورد نص صريح في هذا المعني في المادة  . والعالقة ما بين األصيل والنائب مانع يقف سريان التقادم الموضوع

مدني كما رأينا 
 (9 )

. كما  ، وذلك في حدود أعمال الوكالة ويدخل في ذلك العالقة ما بين الموكل والوكيل ما دامت الوكالة قائمة.  

                                                                                                                                                                    

سنوات ولم يكن للمحجور نائب  ، إال إذا كانت مدته تزيد علي خمس فالتقادم المسقط ال يقف سريانه في حق المحجورين" قانونا 

،  ، الذي نحن بصدده . أما التقادم المكسب ( 2979ص  – 2917ص  115فقرة  9يمثله قانونا ) انظر في تفصيل ذلك الوسيط 

، سواء كان تقادما طويال مدته خمس عشرة سنة أو كان تقادما قصيراً مدته خمس سنوات ) انظر م  فيقف سريانه في حق المحجورين

  .  ( 971مدني آنفا فقرة  515

  .  971( انظر آنفا فقرة  2) 

  .  2979ص  - 2915ص  115فقرة  9( انظر في هذه المسألة الوسيط  1) 

 19 ص 1م  2759يناير سنة  9، وعلي السنديك أن يقطع التقادم ) استئناف مختلط  ( أما إفالس صاحب الحق فليس سببا لوقف التقادم 9) 

)  .  

( وقد قضت محكمة النقض في عهد التقنين المدني السابق بأن اعتبار عالقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من األمور  5) 

يناير سنة  22، والقضاء فيها ال يخضع لرقابة محكمة النقض ) نقض مدني  الموضوعية التي تختلف في الدعاوي بحسب ظروفها

، حيث النص صريح في وقف سريان التقادم كلما وجد  . أما في التقنين المدني الجديد ( 51ص  12رقم  9مجموعة عمر  2559

مانع يتعذر معه علي صاحب الحق أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا فالواجب أن تكون عالمة الزوجية في األصل مانعا أدبيا من 

، فال يعود هناك محل الخشية من  يقوم الشقاق بينهما مع بقاء الزوجية قائمة، و . علي أنه قد يقع أن ينفصل الزوجان سريان التقادم

. ففي هذه الحالة يمكن القول  ، السيما إذا كانت هناك قضايا مرفوعة بين الزوجين تعكير صفو السالم في األسرة بعد أن تعكر فعال

 2972ص  115فقرة  9تقدير قاض الموضوع ) الوسيط ، وهذه مسألة في واقع ال معقب فيها علي  بأن سبب وقف التقادم قد زال

 2599مايو سنة  5، كان سببا لوقف التقادم استئناف مصر  ، في عهد التقنين المدني السابق . انظر في أن قيام الزوجية ( 1هامش 

 2597ديسمبر سنة  1وفي أنها لم تكن سببا لوقف التقادم في عهد هذا التقنين : استئناف مصر  - 77ص  59رقم  25المحاماة 

 .  159ص  171رقم  25المحاماة 

  

 .  977( انظر آنفا فقرة  9) 



 

 

 

 

2506 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

. وكذلك تدخل العالقة ما بين الشخص المعنوي  الولي أو الوصي أو القيم بالمحجور ما دام الحجر قائما تدخل العالقة ما بين

، ما دامت صفة اإلدارة قائمة  والمدير
 (2 )

  . 

 .  ، أيا كانت مدة التقادم : خمس عشرة سنة أو خمس سنوات ويقف سريان التقادم في جميع الموانع التي قدمناها

 ف التقادم التي ترجع إلي ظروف مادية اضطرارية أسباب وق - 392

، بل إلي ظرف مادي اضطراري يتعذر معه علي صاحب الحق أن  ، ال إلي اعتبار يتعلق بالشخص : وقد يرجع المانع

 .  ، خمس عشرة سنة أو خمس سنوات . فيقف سريان التقادم أيا كانت مدته يطالب بحقه

، إذا كان شيء من هذا قد منع المحاكم من مباشرة  ، أو إعالن حالة الطواريء تنة، أو نشوب ف من ذلك قيام حري مفاجئة

 .  أعمالها فال يتمكن صاحب الحق من المطالبة قضائيا بحقه

، فيقف سريان  ومن ذلك أيضا انقطاع المواصالت بحيث ال يتمكن صاحب الحق من اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمطالبة بحقه

 .  ، وال معقب علي هذا التقدير من محكمة النقض والمسألة موكولة إلي تقدير قاضي الموضوع.  المانعالتقادم لهذا 

، فيكون ذلك مانعا يقف سريان التقادم  ومن ذلك أخيراً جهل صاحب الحق بوجود حقه من غير تقصير منه
 (1 )

. وقد قضت  

، إذا لم يكن ناشئا عن إهمال صاحب الحق وال  لموقفة للتقادممحكمة النقض بأن الجهل باغتصاب الحق قد يكون من األسباب ا

، فإنه ال يكون مخطئا إذ  ، فإذا كان الحكم قد نفي عن صاحب الحق كل إهمال أو تقصير من جانبه في جهله باغتصاب ملكه تقصيره

اعتبر مدة التقادم ال تحتسب في حقه إال من تاريخ علمه بوقوع الغصب علي ملكه 
 (9 )

  . 

 األثر الذي يترتب علي وقف التقادم - 393

، فإن المدة التي وقف سريان التقادم في خاللها  : ومتي وقف سريان التقادم لسبب أو آلخر من األسباب التي تقدم ذكرها 

 .  ، وتحسب المدة السابقة والمدة الالحقة تحسب ضمن مدة التقادم

، ثم مات المالك وورثه قاصر لم يعين له  ي واضعا يده عشر سنوات، وبق فلو أن شخصا وضع يده علي عين مملوكة للغير

. وتحسب المدة التي سبقت السنتين وهي عشر  ، فإن التقادم يقف سريانه مدة هاتين السنتين وصي إال بعد سنتين من موت المورث

خمس سنوات من وقت تعيين الوصي  . فإذا انقضت ، فيبقي للقاصر من وقت تعيين وصي له خمس سنوات يقطع فيها التقادم سنوات

، بعد أن يكون قد وضع يده  ، اكتمل للحائز مدة خمس عشرة سنة يتملك بانقضائها العين بالتقادم المكسب الطويل دون أن يقطع التقادم

علي العين سبع شعرة سنة منها سنتان وقف فيهما سريان التقادم 
 (5 )

  . 

                                                 

رقم  99المحاماة  2599مايو سنة  99( وال تعتبر عالقة الموظف بالحكومة مانعا أدبيا من شأنه وقف التقادم ) محكمة القضاء اإلداري  2) 

  .  115فقرة  9( وانظر كل ذلك الوسيط  2195ص  529

يناير  11 - 121 - 2 - 2511سيريه  2527يونية سنة  22نقض فرنسي  - 21 ص 91م  2559ديسمبر سنة  1استئناف مختلط  ( 1) 

 - 9129فقرة  2بالنيول وريبير بوالنجيه  - 159ف قرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 197 - 2552جازيت دي باليه  2552سنة 

بودري وتيسيه فقرة  - 99هامش  125فقرة  1وقارن أوبري ورو  - 119فقرة  Prescription civilcلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز 

 .  191ص  955عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 171ص  292فقرة  1محمد علي عرفة  – 912

دم قد ويالحظ هنا أن التقا - 119فقرة  9وانظر الوسيط  - 191ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  11( نقض مدني  9) 

ونري من ذلك أنه ال  -(  1هامش  2979ص  119فقرة  9 وقف قبل أن يبدأ سريانه فهو بمثابة تأخير لسريان التقادم ) الوسيط

، ويكفي في المانع أن يقوم دون أن يكون مصدره خطأ صاحب الحق حتي يقف سريان  يشترط في المانع ما يشترط في القوة القاهرة

، وقد ال يكون هذا الجهل قوة  س اعتبر جهل صاحب الحق بوجود حقه من غير تقصير منه مانعا يقف التقادم، وعلي هذا األسا التقادم

إحداهما عن األخري واألمر في تقدير المانع يترك  -المانع والقوة القاهرة  -. ومن ثم يحسن فصل الفكرتين  قاهرة بالمعني الدقيق

منصور مصطفي منصور  - 1هامش  2979ص  119فقرة  9النقض ) الوسيط ، وال معقب عليه من محكمة  لقاضي الموضوع

 .  ( 591ص  211فقرة 

وقد قضت محكمة النقض بأن القاعدة الصحيحة في احتساب مدة التقادم أال تحسب المدة التي وقف سيرة  - 111فقرة  9( انظر الوسيط  5) 

، فإذا زال يعود سريان المدة  علي الوقف معلقة حتي يزول سبب الوقف، وإنما تعتبر المدة السابقة  في خاللها ضمن مدة التقادم
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 انقطاع التقادم -ب 

 (Interruption de la prescription ) 

 أسباب انقطاع التقادم المكسب  - 394 

: رأينا 
 (2 )

،  مدني تقضي بأن تسري قواعد التقادم المسقط علي التقادم المكسب فيما يتعلق بانقطاع التقادم 519أن المادة  

م المسقط أن هذا التقادم ينقطع بالمطالبة . وقد ورد في التقاد وذلك بالقدر الذي ال تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب

مدني (  975، كما ينقطع بإقرار المدين بحق الدائن ) م  مدني ( 979القضائية ) م 
 (1 )

. وهذان السببان النقطاع التقادم المسقط  

ويضاف إلي هذين السببين سبب .  ، فينقطع هذا التقادم بالمطالبة القضائية وبإقرار الحائز بحق المالك ينطبقان علي التقادم المكسب

، وهو انقطاع التقادم المكسب إذا تخلي الحائز عن  ثالث خاص بالتقادم المكسب ألن طبيعة هذا السبب تستعصي علي التقادم المسقط

 .  مدني ( 519الحيازة أو فدقها ولو بفعل الغير ) م 

سباب تصدر من الحائز وهي إقرار الحائز بحق المالك ويمكن تقسيم هذه األسباب الثالثة النقطاع التقادم المكسب إلي أ 

، وأسباب تصدر من المالك وتقتصر علي المطالبة القضائية الصادرة من المالك كذلك يمكن تقسيم  وتخليه عن الحيازة أو فقده إياها

لقضائية وإقرار الحائز بحق ( وهي المطالبة ا interruption civileأسباب انقطاع التقادم المكسب إلي أسباب انقطاع مدنية ) 

. ونستعرض  ( وتقتصر علي تخلي الحائز عن الحيازة أو فقدها إياها interruption naturclle، وأسباب انقطاع طبيعية )  المالك

ار الحائز ، وانقطاعه بإقر ، فنبحث انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية ، دون نظر إلي تقسيمها أسباب انقطاع التقادم المكسب الثالث

، وانقطاعه بتخلي الحائز عن الحيازة أو فقده إياها  بحق المالك
 (9 )

  . 

 المطالبة القضائية  –السبب األول النقطاع التقادم المكسب  - 395

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي إلي " ،  مدني فيما يتعلق بالتقادم المسقط علي أ 979: تنص المادة 

، وبأي عمل يقوم به  ، وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع ، والحجز ، وبالتنبيه محكمة غير مختصة

الدائن للتمسك بحقه في أحدي الدعاوي 
 (5 )

. أما التنبيه  . وال يكاد ينطبق من هذا النص علي التقادم المكسب إال المطالبة القضائية 
 (9 

                                                                                                                                                                    

.  ( 2999ص  291رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515نوفمبر سنة  25وتضاف المدة السابقة إلي المد الالحقة ) نقض مدني 

  

  .  911( انظر آنفا فقرة  2) 

، يسري من  إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد - 2" ، فتنص علي أنه  تقادم المسقط، وهي متعلقة أيضا بانقطاع ال مدني 979( أما المادة  1) 

علي أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة  - 1.  ، وتكون مدته هي مدة التقادم األول وقت انتهاء األثر المترتب علي سبب االنقطاع

، إال  ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ادمه بإقرار المدين، أو كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تق األمر المقضي

وسنبين فيما يتعلق بكل سبب  . "أن يكون الدين المحكوم به متضمنا اللتزامات دورية متجددة ال تستحق األداء إال بعد صدور الحكم 

سالفة الذكر إال ما يتفق مع طبيعة التقادم  979المادة  ، فال نطبق من أحكام من أسباب انقطاع التقادم المكسب األثر الذي يترتب عليه

  .  المكسب

ما ( والفرق بين انقطاع التقادم ووقفه أن في وقف التقادم ال تحسب المدة التي وقف في خاللها ولكن تحسب المدة السابقة والمدة الالحقة ك 9) 

، وال تحسب إال  تي انقطع فيها التقادم وال المدة التي سبقت االنقطاع، أما في انقطاع التقادم فسنري أنه ال تحسب المدة ال سبق القول

من قانون الملكية العقارية اللبناني علي أنه  119. وتنص المادة  المدة التي تلت زوال أثر االنقطاع إذا كان هناك محل لبدء تقادم جديد

   . "لعقار ، فال تحسب مدة وضع اليد السابقة إلشغال ا إذا انقطع مرور الزمن" 

وقد ورد  - 117فقرة  9( انظر في تاريخ هذا النص وفيما يقابله في التقنين المدني السابق وفي التقنينات المدنية العربية األخري الوسيط  5) 

ن علي أن من هذا القانو 119، فنصت المادة  في قانون الملكية العقارية اللبناني نص خاص بقطع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية

   . "، بشرط أال يكون قد ترك دعواه تسقط  ينقطع مرور الزمن أيضا إذا طالب صاحب العقار بحقه بدعوي قضائية" 

( قاطعا للتقادم المكسسب فيما إذا كان المالك بيده ورقة رسمية تعطيه الحق في تسلم  commandment( وقد يتصور أن يكون التنبيه )  9) 

كما  .  ، فيقطع التقادم بهذا التنبيه ستطيع أن ينبه علي الحائز بموجب هذه الورقة تنبيها رسميا أن يسلمه إياهالعقار من الحائز في

، ويحصل علي حكم باالستحقاق فيبدأ سريان تقادم  يجوز أن المالك يرفع دعوي استحقاق علي الحائز فيقطع التقادم بهذه الدعوي
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)
والحجز  

 (2 )
، فال ينطبق إال  ، فيفترض كل ذلك دائنا يطالب بدين له والطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع 

 .  علي التقادم المسقط

، أي بإقامة دعوي  ( demande judiciaireوعلي ذلك ينقطع التقادم المكسب بمطالبة صاحب الحق بحقه مطالبة قضائية ) 

(  citation en justiceبحقه ) 
 (1 )

، فال تكفي  ، إلي حد المطالبة القضائية ، حتي يقطع التقادم . فالبد إذن أن يصل صاحب الحق 

(  summationالمطالبة الودية ولو بكتاب مسجل أو بإنذار رسمي علي يد محضر ) 
 (9 )

  . 

تحت الحراسة  ، كطلب وضع العين وال يكفي لقطع التقادم مجرد اتخاذ إجراءات تحفظية
 (5 )

لقطع التقادم . كذلك ال يكفي  

. ألن القضاء المستعجل غير مختص إال بإجراءات وقتية عاجلة ال تمس موضوع  ي األمور المستعجلةالمطالبة القضائية أمام قاض

، ويترتب علي ذلك أن دعوي إثبات الحالة ال تقطع التقادم  الحق
 (9 )

،  القضائية أمام القضاء المستعجل. ولكن إذا تضمنت المطالبة  

، أمكن اعتبار المطالبة القضائية في هذه الحالة مطالبة بموضوع الحق أمام محكمة غير  ، طلبات في موضوع الحق عن خطأ

مختصة فتقطع التقادم 
 (1 )

، فإن  لطلب، ولو انتهي األمر إلي قبول ا . وال يكفي أيضا لقطع التقادم طلب المعافاة من الرسوم القضائية 

                                                                                                                                                                    

، فيقطع التقادم الجديد  المالك بعد ذلك إلي التنبيه علي الحائز بموجب الحكم تمهيداً للتنفيذ. ويعمد  جديد من وقت صدور هذا الحكم

عبد المنعم  - 155ص  151شفيق شحاته فقرة  - 115ص  119فقرة  5محمد كامل مرسي  921بهذا التنبيه ) بودري وتيسييه فقرة 

. وقد كان التقنين المدني السابق ينص صراحة علي أن  ( 529ص  211منصور مصطفي منصور فقرة  - 599فرج الصدة فقرة 

تنقطع المدة المقررة للتملك بوضع اليد إذا " من هذا التقنين تصن علي أن  229/  71، فكانت المادة  التنبيه يقطع التقادم المكسب

لف واضع اليد بالحضور للمرافعة أمام . وتنقطع المدة المذكورة أيضا إذا طلب المالك االسترداد بأن ك ارتفعت اليد ولو بفعل أجنبي

، إنما يشترط في ذلك عدم سقوط  المحكمة أو نبه عليه بالرد تنبيها رسميا مستوفيا للشروط الالزمة ولو لم يستوف المدعي دعواه

اً عقب التنبيه ) ، فإن تقادما جديداً يسرب فور وإذا قطع المالك التقادم بالتنبيه علي الوجه سالف الذكر . "الدعوي بمضي الزمن 

 .  ( 2221ص  191فقرة  9الوسيط 

، وأثرها الوحيد هو قطع المدة المسقطة  أما تنبيه نزع الملكية وما يتبعه من إجراءات نزع الملكية فهي إجراءات موجهة من الدائن قبل مدينة

، فإن مدة وضع يده  ي طريق تملكه بمضي المدة، وال تأثير لها علي من يكون واضعا يده علي العقار المنزوع ملكيته وسائراً ف للدين

 12رقم  29المحاماة  2591مايو سنة  29المكسبة للملك ال يقطعها إال رفع دعوي الملكية عليه من المالك الحقيقي ) استئناف مصر 

 .  ( 219ص 

ز للوفاء بالمبالغ المحكوم بها الواردة في ( ويتصور بعض الفقهاء جواز قطع التقادم المكسب بالحجز إذا وقع المالك حجزاً ضد الحائ 2) 

منصور مصطفي  - 155ص  151شفيق شحاته فقرة  - 151ص  115فقرة  5الحكم الذي يقضي باالستحقاق ) محمد كامل مرسي 

،  بها. ويبدو أن توقيع الحجز في هذا الفرض إنما يقطع التقادم المسقط بالنسبة إلي المبالغ المحكوم  ( 525ص  211منصور فقرة 

، والظاهر أنه  ، فإن الحجز ال صلة له بهذا التقادم الجديد أما إذا بدأ الحائز تقادما مكسبا جديداً بالنسبة إلي العين المحكوم باستحقاقها

 .  ال يقطعه

 1) أوبري ورو  ، والتدخل في الخصومة ، والطلبات العارضة ودعاوي المدعي عليه ( ويعتبر مطالبة قضائية المطالبة بطريق الدفع 1) 

مدني في هذا المعني كما  979( وتقول المادة  117ص  111فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 515ص  - 519ص  129فقرة 

مجموعة أحكام النقض  2597مارس سنة  29انظر نقض مدني " وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه في أحد الدعاوي " رأينا : 

  .  121ص  955لمنعم فرج الصدة فقرة عبد ا - 271ص  15رقم  5

استئناف وطني  – 95رقم  592عاما جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2591أبريل سنة  17( نقض مدني  9) 

 - 12ص  59رقم  21المجموعة الرسمية  2529ديسمبر سنة  12 - 91ص  11رقم  9المجموعة الرسمية  2599مارس سنة  9

  .  519ص  155رقم  1المحاماة  2599ديسمبر سنة  21 - 11ص  52رقم  9المحاماة  2511يل سنة أبر 27

  .  199فقرة  - 195فقرة  5محمد كامل مرسي  275ص  999رقم  2الشرائع  2529ديسمبر سنة  11( استئناف وطني  5) 

  .  25ص  92الحقوق  2525يونية سنة  1( بني سويف  9) 

 - 55ص  51رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  17 - 95ص  11رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  15(نقض مدني  1) 

ص  252مارتي ورينو فقرة  - 115فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 517ص  255رقم  1مجموعة عمر  2597نوفمبر سنة  21

  .  292فقرة  Prescription civilcلفظ  5أنسيكلوبيد داللوز  - 1هامش  199
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هذا ال يعتبر مطالبة قضائية بالحق ذاته 
 (2 )

، فإن هذا التظلم ال يعتبر  كذلك ال يكفي لقطع التقادم التظلم المرفوع إلي سلطة إدارية 

 .  مطالبة قضائية

االستحقاق  ، أي أن يرفع عليه دعوي ، أن يطالب المالك الحائز بملكية العين مطالبة قضائية ، لقطع التقادم فالواجب إذن
 (1 

)
. وتصدر المطالبة القضائية من المالك أو من نائبة كوكيل أو ولي أو وصي أو قيم أو دائن للمالك يستعمل حقوق مدنيه ولما كان  

، لذلك يجوز للقاصر ولمن تتوافر فيه أهلية  قطاع التقادم ال يقتضي أهلية التقاضي بل تكفي فيه أهلية مباشرة اإلجراءات التحفظية

. فتصح المطالبة القضائية في هذه الحالة من حيث أثرها في قطع التقادم ولكن  إلدارة أن يقوم بالمطالبة القضائية التي تقطع التقادما

، ومن ثم يجب أن يتدخل في الدعوي الولي أو الوصي أو القيم لتصحيح  يبج لالستمرار في التقاضي من التوافر علي أهلية التقاضي

بقائها قائمة اإلجراءات والست
 (9 )

، فلو وجهت إلي مستأجر منه  . وتوجه المطالبة إلي الحائز الذي ينتفع بالتقادم أو إلي من ينوب عنه 

ليست له صفة في تمثيله فإنها ال تقطع التقادم 
 (5 )

 19. ويرفع المالك دعوي االستحقاق علي الحائز لقطع التقادم طبقا ألحكام المادة  

علي المدعي أن يقدر لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم " وتنص هذه المادة علي أنه  2511لسنة  299لقانون رقم مرافعات المعدلة با

. ويقيد قلم الكتاب الدعوي في يوم تقديم الصحيفة في السجل  صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعي عليهم وصورة لقلم الكتاب

، ثم يعيدها إلي المدعي ليتولي تسليمها إلي  لمحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها. بعد أن يثبت تاريخ الجلسة ا الخاص بذلك

. وتعتبر الدعوي قاطعة للتقادم أو السقوط من وقت تقديم صحيفتها إلي قلم المحضرين بعد أداء الرسم  قلم المحضرين إلعالنها

فتعتبر دعوي  . "من وقت إعالن المدعي عليه بصحيفتها ، أما باقي اآلثار التي تترتب علي رفع الدعوي فال تسري إال  كامال

، ولو أن المدعي عليه الحائز  االستحقاق إذن قاطعة للتقادم المكسب من وقت تقديم صحيفتها إلي قلم المحضرين بعد أداء الرسم كامال

للعين لم يعلن بعد بصحيفة الدعوي 
 (9 )

  . 

                                                 

، ولو كان الفصل فيه د تأخر أمام  ( وقد قضت محكمة النقض بأنه ال يعاب علي الحكم أال يعد طلب اإلعفاء من الرسوم قاطعا للمدة 2) 

، قد  ليه، وهو المطالب بالمحافظة ع ، فإن صاحب الحق اللجنة حتي فاتت مدة التقادم ولم يتسن لذلك رفع الدعوي في الوقت المناسب

.  ( 29ص  1رقم  5مجموعة عمر  2551نوفمبر سنة  11كان عليه أن يبادر بتقديم طلبه حتي ال يفوت عليه الوقت ) نقض مدني 

 127رقم  25المحاماة  2599نوفمبر سنة  25 - 579ص  559رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  15وانظر استئناف مصر 

 .  197ص  11رقم  29اة المحام 2595مايو سنة  29  - 527ص 

، وقد قضت محكمة النقض بأن صحيفة الدعوي المرفوعة بحق ما ال تعتبر قاطعة للتقادم إال في خصوص هذا  ( ويطالبة بالعين ذاتها 1) 

لب ، فالط ، مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه فإن تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما الحق أو ما التحق به من توابعه

مجموعة لمكتب الفني  2592ديسمبر سنة  15الحاصل بأحدهما ال يكون قاطعا لمدة التقادم بالنسبة إلي الحق اآلخر ) نقض مدني 

 .  ( 52رقم  592عاما جزء أول ص  19 ألحكام النقض في

 922ورية المحكمين ) بودري وتيسييه فقرة ، ويعود التقادم إلي سريان عند انتهاء مأم وتعتبر الدعوي المرفوعة أمام محكمين قاطعة للتقادم

)  .  

، ثم يحصل بعد  ، فيقطع التقادم ( ويجوز لمن له حق إدارة الشركة أن يرفع الدعوي قبل الحصول علي اإلذن الواجب من مجلس اإلدارة 9) 

  .  ( 575ذلك علي اإلذن الواجب لالستمرار في الدعوي وتصحيح اإلجراءات ) بودري وتيسييه فقرة 

 2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  17( وال يعتبر البائع ممثال للمشتري في الدعاوي الالحقة للتاريخ الثابت لعقد البيع ) نقض مدني  5) 

ص  951رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  21. وتوجه الدعوي في الوقف إلي ناظره ) نقض مدني  ( 555ص  51رقم 

195 )  .  

ترفع الدعوي إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي " منه علي أن  2/  19جديد لتقنين المرافعات تنص المادة ( وفي المشروع ال 9) 

، أن  ، طبقا لمشروع تقنين المرافعات فاألصل إذن . "علي غير ذلك  ، ما لم ينص القانون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

، أي قبل تقديم صحيفة الدعوي إلي قلم  صحيفتها قلم كتاب المحكمة ، وتقطع التقادم من وقت إيداع الدعوي تعتبر مرفوعة

مشروع تقنين  2/  19 المحضرين وعلي المدعي عند تقدمي صحيفة دعواه إلي قلم كتاب المحكمة أن يؤدي الرسم كامال ) م

في اليوم التالي علي األكثر أن يسلم ، وعليه  ، ويقيد قلم الكتاب الدعوي في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك المرافعات (

 .  مشروع تقنين المرافعات ( 11أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين إلعالنها ورد األصل إلي قلم الكتاب ) م 

 .  2955ص  - 2959ص  115فقرة  9وانظر فيما تقدم الوسيط 
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 رفع الدعوي أمام محكمة غير مختصة  - 396

، كما رأينا  مدني 979وقد جاء في صدر المادة : 
 (2 )

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوي أمام " ، أنه  

، فإن المطالبة القضائية تقطع التقادم  فإذا أخطأ المالك ورفع الدعوي علي الحائز أمام محكمة غير مختصة . "محكمة غير مختصة 

ة اختصاص المحكمبالرغم من عدم 
 (1 )

. وذلك لسببين : ) أولهما (أن القواعد التي يقوم عليها اختصاص المحاكم قد تكون معقدة في  

، فرفع الدعوي يكفي لقطع التقادم بالرغم من  ، فيلتبس األمر علي المالك ويرفع الدعوي أمام محكمة غير مختصة بعض األحوال

، إذ ال مصلحة له  رفع الدعوي أمام محكمة غير مختص إال عن خطأ مغتفر. ويفرض القانون أن المالك لم ي عدم اختصاص المحكمة

في تكبد المصروفات وإضاعة الوقت في رفع الدعوي أمام محكمة غير مختصة إال إذا كان قد وقع في هذا الخطأ 
 (9 )

. ) والسبب  

.  ته المحققة في أنه يريد تقاضي هذا الحق قضائيا، قد أظهر بذلك ني ، وقد رفع الدعوي علي الحائز يطالبه بحقه الثاني ( أن المالك

، وهذه النية من جانب  ويستوي في ظهور هذه النية أن تكون الدعوي مرفوعة أمام محكمة مختصة أو أمام محكمة غي مختصة

 .  المالك هي األصل في قطع التقادم

.  ، ففي الحالتين ينقطع التقادم نوعيا ويستوي أن تكون المحكمة غير مختصة اختصاصا محليا أو غير مختصة اختصاصا

، كرفع الدعوي أمام القضاء اإلداري وهي من  ( defaut de jurisdictionويبدو أن رفع الدعوي إلي محكمة ال والية لها ) 

،  لها، يقطع التقادم لنفس السببين الذين قدمناهما في رفع الدعوي إلي محكمة ال اختصاص  اختصاص القضاء العادي أو العكس

، ونية المالك في المطالبة بحقه قضائيا محققة  فمسائل الوالية أشد تعقيدا في بعض األحوال من مسائل االختصاص
 (5 )

  . 

 بطالن صحيفة الدعوي وترك الخصومة وسقوطها ورفض الدعوي  - 397

،  ، أو ترك المدعي الخصومة الشكلإذا كانت صحيفة الدعوي باطلة لعيب في " مدني فرنسي علي أنه  1151: تنص المادة 

وليس في التقنين المدني المصري مقابل  . "، فإن انقطاع التقادم يعتبر كأن لم يكن  ، أو رفضت دعواه أو جعلها تسقط بمضي المدة

، فيمكن األخذ بأحكامه في مصر  ، ولكن النص ليس إال تطبيقا للقواعد العامة لهذا النص
 (9 )

  . 

، ومن ثم ال تقطع  ، وال يترتب عليها أي أثر ، فليس لها وجود قانوني إذا كانت باطلة لعيب في الشكل ، فصحيفة الدعوي

التقادم 
 (1 )

  . 

                                                 

 .  959( انظر آنفا فقرة  2) 

  .  255ص  59م  2599مارس سنة  1( استئناف مختلط  1) 

( لذلك إذا كان المدعي عالما بحقيقة األمر أو كان عدم والية المحكمة أو عدم اختصاصها من الوضوح بحيث ال يكون هناك أي محل  9) 

، وقد قضت محكمة النقض بأن رفع الدعوي بالدين المحال به ألجنبي أمام المحكمة المختلطة  للبس فالظاهر أن التقادم ال ينقطع

هذه المحكمة بعدم االختصاص ألن الحوالة صورية ال يقطع التقادم إذا رفعت الدعوي أمام المحكمة الوطنية المختصة ) نقض  وحكم

. وقضي بأن رفع الدعوي ابتداء إلي محكمة االستئناف ال يقطع  ( 999ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595أبريل سنة  1مدني 

، وبأن رفع دعوي اإلرث أمام المحكمة الشرعية ال يقطع التقادم  ( 55ص  51م  2515ة نوفمبر سن 25التقادم ) استئناف مختلط 

  .  ( 197ص  217رقم  29المحاماة  2595سبتمبر سنة  19بالنسبة إلي الحائز لعين من أعيان التركة ) أسيوط الكلية 

رقم  29المجموعة الرسمية  2595مارس سنة  99 - 299ص  19رقم  5المجموعة الرسمية  2591مايو سنة  11( استئناف وطني  5) 

 155فقرة  5محمد كامل مرسي  - 999ص  211رقم  1مجموعة عمر  2595أبريل سنة   1وقرب نقض مدني  - 119ص  222

 .  125ص  955عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 177ص  2999فقرة  1عكس ذلك محمد علي عرفة  - 191ص 

 .  2951ص  – 2959ص  115 فقرة 9وانظر فيما تقدم الوسيط 

ص  55م  2591فبراير سنة  19 - 255ص  51م  2599يناير سنة  1 - 199ص  52م  2515فبراير سنة  9( استئناف مختلط  9) 

  .  279ص  59م  2597مارس سنة  11 - 19ص  59م  2591ديسمبر سنة  7 - 251

ص  21م  2595يناير سنة  19استئناف مختلط  - 115ص  221 رقم 29مجموعة أحكام النقض  2511يونية سنة  1( نقض مدني  1) 

وينتقد الفقه  - 299ص  19م  2522يناير سنة  21ومع ذلك قارن استئناف مختلط  255ص  19م  2529فبراير سنة  11 - 299

لقاضي بأن المطالبة الفرنسي التنافر بين الحكم القاضي بأن المطالبة القضائية أمام محكمة غير مختصة تقطع التقادم والحكم ا

، مع أن البطالن في الحالة األولي يرجع إلي المالك وفي الحالة األخيرة قد يرجع المحضر )  القضائية الباطلة شكال ال تقطع التقادم
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، ترك الخصومة بإعالن منه للحائز علي محضر أو  ، بعد أن رفع الدعوي علي الحائز فقطع التقادم كذلك إذا كان المالك

يح في مذكرة موقع عليها منه أو من وكيله مع إطالع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا بالجلسة بتقرير منه في قلم الكتاب أو ببيان صر

، مع مالحظة قبول الحائز لترك المالك الخصومة إذا كان الحائز قد أبدي طلباته في  مرافعات ( 997وإثباته في المحضر ) م 

رتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك ، فإنه يت مرافعات ( 995 الدعوي قبل صدور الترك من المالك ) م

مرافعات ( ويخلص من  929، ولكن ال يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوي ) م  صحيفة الدعوي والحكم علي التارك بالمصاريف

إلغاء ما ترتب عليها من ، ترتب علي هذا الترك إلغاء صحيفة الدعوي و ذلك أنه إذا ترك الدائن الخصومة علي النحو الذي قدمناه

، فإذا  . ويعتبر التقادم الذي كان قد بدأ سريانه مستمراً أبدا في السريان انقطاع التقادم فيعتبر هذا االنقطاع كأن لم يكن، ومن ذلك  آثار

، فإن ترك  يكتمل، أما إذا كان التقادم لم  ، فإن الحائز يكسب الحق بالتقادم المكسب كان التقادم وقت ترك الخصومة قد اكتمل

، أو إلي أن  ، ولكن التقادم يستمر في سريانه إلي أن يكتمل فيكسب الحائز الحق الخصومة ال يمس الحق الذي رفعت به الدعوي

ينقطع بعمل آخر فيبدأ تقادم جديد 
 (2 )

  . 

ي الدعوي بفعل وإذا قضي بسقوط الخصومة النقضاء سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي دون أن يسار ف

مرافعات فإن الحكم بسقوط الخصومة يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات  999 - 992، وذلك وفقا للمواد  المالك أو امتناعه

مرافعات ( ويخلص من ذلك أن الحكم  995. ولكنه ال يسقط الحق في أصل الدعوي ) م  الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوي

. فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم  ، ومن ذلك قطع التقادم لغاء صحيفة الدعوي بما ترتب عليها من اآلثاربسقوط الخصومة يترتب عليه إ

، وإن كان لم يكتمل  . فإن كان قد اكتمل وقت الحكم بسقوط الخصومة كسب الحائز الحق ، وأن التقادم ال يزال ساريا منذ البداية يكن

، أو إلي أن  ، ولكن التقادم يستمر في سريانه إلي أن يكتمل فيكسب الحائز الحق فسهفإن الحكم بسقوط الخصومة ال يسقط الحق ن

. فإذا وقف السير في الدعوي أكثر من سنة ولم يطلب ذوو الشأن من الخصوم الحكم بسقوط  ينقطع بعمل آخر فيبدأ تقادم جديد

. وانقضاء  مرافعات ( 991 اء صحيح ) م، انقضت الخصومة في جميع األحوال بمضي خمس سنوات علي آخر إجر الخصومة

. ومتي انقضت الخصومة علي هذا  ، دون حاجة إلي صدور حكم بذلك ، بمجرد انقضاء خمس السنوات الخصومة يقع بحكم القانون

. فيعتبر هذا  ، ويدخل في ذلك انقطاع التقادم ، وألغيت صحيفة الدعوي وما ترتب عليها من اآلثار ، فقد ألغيت جميع إجراءاتها النحو

، فقد كسب الحائز الحق  قد اكتمل وقت انقضاء الخصومة. فإذا كان  ، وأن التقادم ال يزال ساريا منذ البداية االنقطاع كأن لم يكن

، أو إلي أن ينقطع بعمل آخر فيبدأ تقادم  . وإن كان لم يكتمل استمر في السريان إلي أن يكتمل فيكسب الحائز الحق بالتقادم المكسب

 .  جديد

، فهو ال يستطيع  . وقد يقال ما دام المدعي قد رفضت دعواه ، وهو زوال انقطاع التقادم برفض الدعوي بقي الفرض األخير

. فال حاجة إذن  ، ولكن بقوة األمر المقضي ، ال باكتمال التقادم بعد أن زال ما أصابه من انقطاع رفعها من جديد وإال دفعها الحائز

. ولكن الفقه الفرنسي يجيب علي ذلك بأن هناك أحواال يفيد فيها القول  انقطاع التقادم واحتمال تكامله بعد هذا الزوالللبحث في زوال 

،  . ويتحقق ذلك فيما إذا رفع المالك الدعوي علي الحائز فقطع التقادم ، وأنه مستمر في سريانه منذ البداية بأن التقادم قد زال انقطاعه

، فيستطع رفعها من جديد بعد أن  . فقد ترفض دعواه مثال بالحالة التي هي عليها ال يرجع إلي موضوع الحق ثم رفضت دعواه ليس

، ولكن له أن  ، لم يستطع الحائز أن يدفعها بقوة األمر المقضي يستوفي الشروط التي كانت غير متوافرة فإذا رفعت الدعوي الجديدة

، فإن الدعوي األولي بعد أن رفضت قد زال أثرها في قطع التقادم  ألولييدفعها بالتقادم قد انقطع برفع الدعوي ا
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 - 199 ص - 115ص  192فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 195جيوار فقرة  - 51فقرة  91لوران  – 9فقرة  1151ماركادية م 

  .  ( 911ص  557ن بودري وتيسييه فقرة وقار

، ال يكون من شأنه أن يلغي األثر الذي ترتب علي  ، إذا كان سببه رفع الدعوي أمام محكمة غير مختص (عل أن ترك الخصومة 2) 

ة غير مختص ) ، فقد تقدم القول إن المطالبة القضائية تقطع التقادم ولو رفعت الدعوي أمام محكم صحيفة الدعوي من قطع التقادم

  .  ( 2957ص  115فقرة  9الوسيط 

 .  2299ص  – 2951ص  115فقرة  9وانظر فيما تقدم الوسيط  - 999( بودري وتيسييه فقرة  1) 

، وقد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأنه إذا كان قد قضي بشطب  وقد يقضي بشطب الدعوي عمال بأحكام قانون المرافعات القديم

مرافعات جددي باعتبار  52، فإن هذا القرار ال يترتب عليه إعمال الفقرة الثانية من المادة  2559من أكتوبر سنة  19دعوي في 

، وذاك لصدور هذا القرار في ظل قانون المرافعات  الدعوي كأن لم تكن لبقائها مشطوبة ستة أشهر دون أن يطلب المدعي السير فيها

مما يترتب عليه أن تظل الدعوي منتجة لكافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم بالرغم من  2555نة أكتوبر س 25القديم المعمول به حتي 
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 ما يترتب علي انقطاع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية  - 398

. فإذا انتهت بحكم نهائي  ، بقي أثر االنقطاع قائما ما دامت الدعوي قائمة : وإذا انقطع التقادم المكسب بالمطالبة القضائية

، بدأ تقادم جديد مدته خمس  ، ولكن الحائز عاد إلي حيازتها مدة أخري بنية تملكها ، واسترد المالك العين ي للمالك بطلباتهيقض

. وكذلك يبدأ تقادم جديد ولو لم يسترد المالك  ، الحائز أصبح سيء النية ، ولو كان التقادم األول مدته خمس سنوات ألن عشرة سنة

، واستمر هذا في حيازتها بنية تملكها  حائزالعين وبقيت في يد ال
 (2 )

. أما إذا انتهت الدعوي برفض طلبات المالك  
 (1 )

، أو بترك  

، فقد قدمنا  ، أو بسقوط الخصومة بسنة أو بخمس سنوات المالك للخصومة
 (9 )

أن هذا يترتب عليه إلغاء صحيفة الدعوي بما أحدثته  

، إذا رفعت  ، وأن التقادم ال يزال ساريا منذ البداية وقد تنتهي الدعوي فيعتبر انقطاع التقادم كأن لم يكن،  من اآلثار ومنها قطع التقادم

، ويظل  ، بحكم نهائي بعد االختصاص وفي هذه الحالة تبقي صحيفة الدعوي حافظة ألثرها من قطع التقادم إلي محكمة غير مختصة

، ثم يسري من يوم صدور الحكم النهائي بعدم االختصاص تقادم جديد له  لدعوي المقامةالتقادم منقطعا طوال المدة التي تستغرقها ا

، ويكون خاضعا لنفس القواعد التي تسري عليه صفات التقادم الذي قطع ومدته
 (5 )

  . 

م التقادم برفع ، وقطع أحده . فإذا كانت أرض شائعة بين عدة مالك وال يتعدى أثر انقطاع التقادم المالك الذي قطع التقادم 

، بل يقتصر أثر قطع التقادم علي المالك في الشيوع  ، لم ينقطع التقادم بالنسبة إلي المالك في الشيوع اآلخرين الدعوي علي الحائز

قادم ، فإن الت ، فقطع المالك التقادم بالنسبة إلي أحدهم برفع الدعوي عليه الذي قطع التقادم وإذا حاز أرضا عدة حائزين علي الشيوع

ال ينقطع بالنسبة إلي الحائزين اآلخرين 
 (9 )

  . 

. فإذا كان للمالك  ، فال يتناول أثر االنقطاع غيره من الحقوق كذلك ال يتناول انقطاع التقادم إال الحق الذي قطع فيه التقادم

ة إلي حق الملكية فإنه ال ينقطع ، وقطع المالك التقادم بالنسب ، وحاز شخص آخر حق ارتفاق عليها أرض حازها شخص بنية تملكها

، أو قطع التقادم بالنسبة إلي حق االرتفاق فإنه ال ينقطع بالنسبة إلي حق الملكية  بالنسبة إلي حق االرتفاق
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 2595ديسمبر سنة  29شطبها مادام أنه لم تتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التي كان معموال في ذلك القانون ) نقض مدني 

  .  ( 191ص  29مجموعة أحكام النقض 

ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلي قدر  2511لنقض بأنه إذا كان الواقع أن مصلحة األمالك أقامت دعوي سنة ( وقد قضت محكمة ا 2) 

بإلغاء الحكم المستأنف بتثبيت ملكيتها  2592فبراير سنة  21، ولما استأنفته قضي في  معين من األطيان قضي فيها ابتدائيا برفضها

، وقد ظل واضعا يده علي  بعدم قبوله 2599يناير سنة  29ا عن هذا الحكم قضي فيه بتاريخ ، فرفع الطاعن التماس للقدر الذي تدعيه

فبراير سنة  5، متي أقام الطاعن دعواه المماثلة علي المطعون عليها في  هذه األطيان ولم تنفذ مصلحة األمالك الحكم الصادر لها

، مؤسسا دعواه علي اكتمال تقادم جديد إثر صدور حكم محكمة  مالكبطلب تثبيت ملكيته لهذا القدر المقضي فيه لمصلحة األ 2551

.  ، فإن هذا التقادم ال ينقطع إال بعمل حازم من قبل مصلحة األمالك التي يسري التقادم ضدها 2592فبراير سنة  21االستئناف في 

من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي علي خالف ، و وإذا كان االلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه ال يكون له أثر في قطع هذا التقادم

 .  ( 917ص  79رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595يونية سنة  19هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ) نقض مدني 

لتقادم الذي كان قد بدأ ، فيعتبر االنقطاع كأن لم يكن وا ( وقد قضت محكمة النقض بأن الدعوي إذا رفضت يزول أثرها في قطع التقادم 1) 

. وانظر نقض  ( 991ص  17رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511أبريل سنة  11قبل رفعها مستمراً في السريان ) نقض مدني 

  .  191ص  295رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519مايو سنة  19مدني 

  .  951( انظر آنفا فقرة  9) 

بالنيول وريبير  - 951وانظر فيما تقدم بودري وتيسييه فقرة  - 29ص  7رقم  9جموعة عمر م 2559ديسمبر سنة  29( نقض مدني  5) 

  .  2221ص  - 221ص  191فقرة  9الوسيط  - 192ص  191فقرة  9وبيكار 

 ولكن رفع - 191ص  191فقرة  9بالنيول وريبير وبكيار  - 991بودري وتيسييه فقرة  - 19وهامش  129فقرة  1( أوبري ورو  9) 

، ألن  الدعوي علي الوقف يقطع التقادم ولو تغير ناظر الوقف الذي رفعت في مواجهته فيسري انقطاع التقادم علي النظار المتعاقبين

  .  ( 195ص  951رقم  9مجموعة عمر  2555مارس سنة  21كال منهم إنما يمثل الوقف نفسه ) نقض مدني 

لمرفوعة بحق ما ال تعتبر قاطعة للتقادم إال في خصوص هذا الحق وما التحق به من ( وقد قضت محكمة النقض بأن صحيفة الدعوي ا 1) 

، فالطلب الحاصل بأحدهما ال يكون  ، فإن تغاير الحقان أو تغير مصدرهما توابعه مما يجب لزوما بوجوبه أو يسقط كذلك بسقوطه

( وقضت أيضا  95ص  11رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  15قاطعا لمدة التقادم بالنسبة إلي الحق اآلخر) نقض مدني 

، فرفع أحدي  بأن دعوي الضمان التي يرفعها المشتري علي البائع هي غير دعوي االستحقاق التي يرفعها البائع علي المتعرض
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 إقرار الحائز بحق المالك  –السبب الثاني النقطاع التقادم المكسب  - 399

ويعتبر  - 1.  التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنياينقطع  - 2" مدني علي أن  975: تنص المادة 

وال ينطبق من هذا النص علي التقادم " إقراراً ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن ماال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين 

 .  التقادم المسقط ، أما الفقرة الثانية فيقتصر تطبيقها علي المكسب إإل الفقرة األولي

، ثم  ، فإذا مضت مدة علي حيازة الحائز دون أن يتكامل التقادم وعلي ذلك ينقطع التقادم المكسب بإقرار الحائز بحق المالك

ها . وأما كان النزل عن مدة التقادم كل ، فإنه يكون بهذا اإلقرار قد نزل عما انقضي من مدة الحيازة أقر الحائز أن العين ملك لصاحبها

. ويؤدي ذلك إلي انقطاع التقادم الذي كان ساريا وعدم  ، فأولي أن يجوز النزول عن بعض مدة التقادم بعد انقضائها يعد تكاملها جائزا

 .  . وابتداء تقادم جديد من وقت صدور اإلقرار االعتداد بالمدة التي انقضت

، فإن تقرير الحائز  ، وإال لما كان من شأنه أن يقطع التقادم عوليس اإلقرار بحق المالك القاطع للتقادم هو مجرد تقرير للواق

. ولكن اإلقرار هنا ينطوي علي نزول الحائز عن الجزء الذي  أن العين مملوكة لصاحبها ال يتعارض في طبيعته مع سريان التقادم

ف قانوني هو نزول المقر عن حقه في ، فهو كإقرار المدعي عليه أمام القضاء وقعة مادية تنطوي علي تصر مضي من مدة التقادم

مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه 
 (2 )

  . 

، أن يكون الحائز متوافرا علي أهلية  ، وهو اإلقرار الذي يقطع التقادم المكسب ويشترط في إقرار الحائز بحق المالك

، فاإلقرار إذن  تملت مدته لملك الحائز العين. ذلك ألن هذا اإلقرار قطع التقادم ولو لم يقطعه فاك التصرف في العين التي يجوزها

ينطوي علي ضرب من التصرف في العين 
 (1 )

، فاإلقرار الذي هذا التقادم ال يشترط في صحته أهلية  . وهذا بخالف التقادم المسقط 

دم وال ينطوي علي تصرف . ذلك ألن اإلقرار القاطع للتقادم المسقط يتمحض نزوال عن مدة التقا ، بل تكفي أهلية اإلدارة التصرف

. فالصبي المميز إقراره صحيح وقاطع للتقادم المسقط في حدود أهليته لإلدارة  في الحق
 (9 )

  . 

،  . فال حاجة لقبول المالك لهذا اإلقرار ، تصرف صادر من جانبه وحده ، علي النحو الذي بيناه وإقرار الحائز بحق المالك 

يرجع فيهوال يجوز للحائز بعد اإلقرار أن 
 (5 )

  . 

 اإلقرار الصريح واإلقرار الضمني : - 411

 .  ، أو إقراراً ضمنيا ويكون إقرار الحائز بحق المالك إقرارا صريحا 

. وقد يكون مكتوبا أو غير  ، فأي تعبير عن اإلرادة يفيد معني اإلقرار يكفي واإلقرار الصريح ال يشترط فيه شكل خاص

. وقد يكون في صورة اتفاق بين الحائز  ، موجها إلي المالك أو غير موجه إليه في غير هذه الصورة، في صورة رسالة أو  مكتوب

. وقد يرد اإلقرار الصريح في  ، أو صادراً من جانب الحائز وحده دون أي اتفاق ، أوف ي صورة اتفاق بين الحائز والغير والمالك

، أو في إيجاب صادر من  حضر بأن العين التي في حيازته هي ملك للميتمحضر جرد لحصر تركة المالك فيقر الحائز في هذا الم

                                                                                                                                                                    

 1 - 55ص  51رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  17الدعويين ال يقطع التقادم بالنسبة إلي الدعوي األخري ) نقض مدني 

رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511أبريل سنة  11. وانظر أيضا نقض مدني  ( 99ص  19رقم  19المحاماة  2595أبريل سنة 

 .  991ص  17

، كل ذلك من مسائل القانون التي تخضع  وتحديد ما للمطالبة القضائية من أثر في قطع التقادم وما يشترط في هذه المطالبة حتي تقطع التقادم

  .  ( 95ص  11رقم  2مجموعة عمر  2592ديسمبر سنة  15لرقابة محكمة النقض ) نقض مدني 

  .  155فقرة  1( الوسيط  2) 

ص  592عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 995ص  911عبد المنعم البدراوي فقرة  - 999ص  151( عكس ذلك شفيق شحاته فقرة  1) 

127  .  

وانظر في وجوب أهلية التصرف في اإلقرار القاطع للتقادم المكسب دون التقادم المسقط  - 2297 ص 199فقرة  9(انظر الوسيط  9) 

 2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 199ص  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 579ص  - 575ص  129فقرة  1أوبري ورو 

فقرة  - 995ولكن أنظر مع ذلك بودري وتيسيه فقرة  - 291محمد علي عرفة فقرة  - 179فقرة  5محمد كامل مرسي  - 9199فقرة 

999  .  

  .  199فقرة  9وانظر فيما تقدم الوسيط  - 579ص  129فقرة  1( أوبري ورو  5) 



 

 

 

 

2514 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

،  ، أو في عقد قسمة ، أو في مذكرات يتقدم بها الحائز في قضية ال يكون المالك خصما فيها الحائز دون أن يقترن به قبول من المالك

لحق الوارد في هذا التصرف ، أو في تصرف قانوني حكم ببطالنه دون أن يمس البطالن با أو في تصفية شركة
 (2 )

  . 

. فيعتبر إقرارا ضمنيا مفاوضة الحائز للمالك في دفع  واإلقرار الضمني يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معني اإلقرار

حائز . وإذا عرض ال ، أو تسليم الحائز ثمار العين للمالك ، أو دفع الحائز الضرائب عن العين لحساب المالك تعويض له عن العين

، إذ أن رغبة الحائز في الصلح وحسم  ، لم يعتبر هذا العرض إقراراً ضمنيا بحق المالك علي المالك أن يدفع مبلغا علي سبيل الصلح

النزاع ال يستخلص أمنها حتما أنه يقر بحق المالك 
 (1 )

الذي يقدر ما إذا كان العمل الذي صدر من الحائز ، وقاضي الموضوع هو  

، وال معقب علي تقديره من محكمة النقض  إقرار ضمنيينطوي علي 
 (9 )

  . 

 إثبات اإلقرار :  - 411

،  ، ويغلب فيها معني التصرف القانوني كما هو األمر في الوفاء ولما كان اإلقرار واقعة مادية تنطوي علي تصرف قانوني

. فيجوز اإلثبات بجميع الطرق  كان صادرا ًمن جانب واحدفإن إثبات اإلقرار يخضع للواعد العامة في إثبات التصرف القانوني ولو 

.  ، فإن زادت وجب اإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا كانت قيمة العين التي يرد قطع التقادم فيها ال تزيد علي عشرة جنيهات

وعبء اإلثبات يقع علي المالك الذي يدعي انقطاع التقادم 
 (5 )

  . 

 انقطاع التقادم المكسب بإقرار الحائز بحق المالك : ما يترتب علي  - 412

، لم يعتد بمدة الحيازة التي سبقت هذا اإلقرار وتعتبر كأن لم  المالك : إذا كان سبب قطع التقادم هو إقرار الحائز بحق المالك

.  عشرة سنة فوراً عقب هذا اإلقرار، بدأ سريان تقادم جديد مدته خمس  . ولكن إذا بقي الحائز علي حيازته للعين بنية تملكها تكن

، وكان يستطيع التملك بالتقادم القصير أي بخمس  وذلك حتي لو كان الحائز في مدة حيازته األولي حسن النية ولديه سبب صحيح

                                                 

أو قد قضي بأن القضاء ببطالن الصلح الذي تضمن  - 191ص  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 911( بودري وتيسييه فقرة  2) 

.  ( 591ص  119رقم  25المحاماة  2599نوفمبر سنة  5زيل ما ترتب علي اإلقرار من قطع التقادم ) طنطا الكلية اإلقرار ال ي

ص  55م  2591يونية سنة  12وقضي بأن بطالن التسوية المنطوية علي اإلقرار يبقي اإلقرار قائما قاطعا للتقادم ) استئناف مختلط 

، وال يزول أثره  عن هذه اإلجراءات ناء سير اإلجراءات يقطع التقادم مستقال . وقضي بأن اإلقرار الحاصل في أث ( 971

 .  ( 15ص  59م  2591ديسمبر سنة  7بإبطالها ) استئناف مختلط 

  .  195 - 2 - 2511داللوز  2527مايو سنة  25( نقض فرنسي  1) 

 2592ديسمبر سنة  15تخضع لرقابة محكمة النقض ) نقض مدني ( وقد قضت محكمة النقض بأن اإلقرار القاطع للتقادم مسألة واقع ال  9) 

. وقضت في الحكم  ( 2911ص  129رقم  1مجموعة أحكام النقض  2599ديسمبر سنة  7 - 95ص  11رقم  2مجموعة عمر 

لتفريق بين ما إذا األول من الحكمين المتقدمين بأن المسائل المتعلقة بانقطاع مدة التقادم مناط خضوعها لرقابة محكمة النقض هو ا

كان قطع مدة التقادم مترتبا علي اعتراف واضع اليد أو المدين بالحق المطالب هو به اعترافا يجب الرجوع في استفادته إلي فعل 

. وبين ما إذا كان مترتبا  مادي مختلف علي داللته أو إلي ورقة مقدمة في الدعوي مختلف علي داللتها الصريحة أو الضمنية كذلك

، ألن حكم  . ففي الحالة األولي ال رقابة لمحكمة النقض ورقة الطلب المقدم للمحكمة بالحق المطلوب استرداده أو اقتضاؤهعلي 

. أما في الحالة الثانية فيكون  القاضي فيها يكون مبنيا علي ما استنتجه من األفعال أو األوراق المقدمة المتنازع علي داللتها العقلية

، فيكون  ( من الشرائط القانونية demand enjustice، أي علي ما اشترطه القانون في ورقة الطلب )  يم تكون، وف النزاع قائما

مجموعة  2592ديسمبر سنة  15فصل القاضي في ذلك فصال في مسألة قانونية يخضع فيها لرقابة محكمة النقض ) نقض مدني 

 .  ( 95 ص 11رقم  2عمر 

  .  195فقرة  9الوسيط  - 199ص  199فقرة  9وريبير وبيكار وانظر فيما تقدم بالنيول 

  .  2221ص  199فقرة  9الوسيط  – 597 ص 129فقرة  1( أوبري ورو  5) 
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ابق لم يكن فيه حسن ، والتقادم الجديد الذي بدأ سريانه عقب انقطاع التقادم الس . فإنه بعد أن أقر بحق المالك انقطع هذا التقادم سنوات

النية بعد أن أقر بحق المالك 
 (2 )

  . 

، كما لو  بل إن إقرار الحائز بحق المالك قد يكون مصحوباً بنية أن يكون الحائز من وقت اإلقرار حائزاً لحساب المالك

صبح يحوز العين لحساب المالك ، فأقر علي هذا الوجه بحق المالك وفي الوقت ذاته أ استأجر الحائز من المالك العين التي يحوزها

. ففي هذه الحالة ال يبدأ تقادم جديد عقب إقرار الحائز بحق المالك علي هذا  وانقلبت حيازته من حيازة أصيلة إلي حيازة عرضية

. بل تبقي حيازته حيازة عرضية غير صالحة للتملك بالتقادم أصال  النحو
 (1 )

العرضية فتصبح . وذلك إلي أن تتغير صفة الحيازة  

، فيبدأ سريان تقادم جديد  حيازة أصيلة مرة أخري بفعل يصدر من الغير أو بفعل يصدر من الحائز نفسه يعتبر معارضة لحق المالك

ولكن من تاريخ تغير صفة الحيازة 
 (9 )

  . 

 تخلي الحائز عن الحيازة أو فقده إياها –السبب الثالث النقطاع التقادم المكسب  - 413

 مدني علي ما يأتي : 519قانوني : تنص المادة  نص –

  . "ينقطع التقادم المكسب إذا تخلي الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير "  - 2

" غير أن التقادم ال ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خالل سنة أو رفع دعوي باستردادها في هذا الميعاد "  - 1
 (5 )

  . 

                                                 

ص  9191فقرة  2بالنيول وريبير وبولنجية  - 199ص  195فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 551ص  129فقرة  1( أوبري ورو  2) 

ص  592وقارن عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 155ص  - 159ص  297فقرة  1محمد علي عرفه  122كاربونييه ص  - 2951

  .  112ص  - 119

، مهما طالت مدة سكوت المحكر عن المطالبة  ( وقد قضت محكمة النقض بأن اإلقرار باالستحكار مانع من تملك األرض المحكرة 1) 

رقم  2مجموعة عمر  2591أبريل سنة  19 - 221ص  11رقم  2وعة عمر مجم 2591يونية سنة  1بالحكر السنوي ) نقض مدني 

كوالن وكابيتان ودي ال  - 9191فقرة  2بالنيول وريبير بوالنجيه  - 551ص  129فقرة  1وانظر أوبري ورو  ( 2957ص  591

منعم فرج الصدة فقرة عبد ال - 159ص  - 1515ص  297فقرة  1محمد علي عرفة  - 122كاربونييه ص  - 2275مواندييرا فقرة 

 .  912ص  592

، إذ ال تعارض بين هذا  ( ويالحظ أن مجرد إقرار الحائز بحق المالك ال يترتب عليه وحده تحول صفة الحيازة إلي حيازة عرضية 9) 

عن طريق اإلقرار . فالبد إذن لتحول الحائز إلي حيازة عرضية  اإلقرار وبين بقاء الحائز حائزاً الحساب نفسه وإن أقر بحق المالك

، أن يصحب هذا اإلقرار ما يدل علي أن الحائز أصبح يحوز العين لحساب المالك ال لحساب نفسه ) بالنيول وريبير  بحق المالك

  .  ( 195فقرة  9وبيكار 

ووافقت عليه لجنة  . علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2511( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  5) 

وفي لجنة مجلس الشيوخ سئل كيف  2951. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2999المراجعة تحت رقم 

، وعكس ذلك في  بأن هذا قاصر علي فقد الحيازة المادية" ، فأجيب  ال ينقطع التقادم بفقد الحيازة إذا استردها الحائز في خالل سنة

، ووافق مجلس الشيوخ علي  519ووافقت اللجنة علي النص تحت رقم " ان االنقطاع فيه ولو يوما واحداً يكفي لقطع المدة التخلي ف

 .  ( 995ص  - 991ص  1النص كما أقرته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، إذا ارتفعت اليد ولو بفعل شخص  للتملك بوضع اليد: تنقطع المدة المقررة  229/  71ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

  . ".  . . . أجنبي

 .  ) وأحكام التقنين المدني السابق تتفق مع أحكام التقنين المدني الجديد (

 ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخري :

 .  ) مطابق ( 515التقنين المدني السوري م 

 .  ) مطابق ( 515التقنين المدني الليبي م 

. )  ، أو رفع دعوي إعادة اليد في هذا الميعاد : ال ينقطع التقادم بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خالل سنة 2212التقنين المدني العراقي م 

 .  وتتفق أحكام التقنين العراقي مع أحكام التقنين المصري (

، حتي ولو فقدها بسبب شخص ثالث ) وتتفق أحكام  ور الزمن عندما يفقد مدعيه اليد: ينقطع مر 115قانون الملكية العقارية اللبناني م 

  .  القانون اللبناني مع أحكام التقنين المصري (
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ما قدمنا ، ك وواضح
 (2 )

، ألن المفروض فيه أن  ، أن هذا السبب لقطع التقادم ينفرد به التقادم المكسب دون التقادم المسقط 

. ويؤخذ من النص سالف الذكر أنه إذا زالت الحيازة قبل أن يكتمل التقادم  تزول الحيازة والحيازة ال تكون إال في التقادم المكسب

، وعدم  . ذلك بأن التقادم المكسب يقوم علي أساسين : بقاء الحيازة عند الحائز المدة الالزمة قانونا طع، فإن هذا التقادم ينق المكسب

، أو طالب المالك بحقه  ، بأن لم تبق الحيازة عند الحائز إلي أن تكتمل مدة التقادم . فإذا اختل أحد هذين األساسين مطالبة المالك بحقه

، وال يعتد بالمدة التي سبقت انقطاعه  ، فإن التقادم المكسب ينقطع بهذا الحق ( ) أو ما يعدل ذلك أقر له الحائز
 (1 )

  . 

وقد سبق أن بينا 
 (9 )

، فيتخلي  . فهي تزول بفقد عنصريها المادي والمعنوي معا ولو بإرادة الحائز وحده كيف تزول الحيازة 

. وقد تزول الحيازة بفقد الحائز للعنصر المادي وحده أي  العقار، ويغلب أن يكون ذلك في المنقول دون  هذا عن حيازة العين

، أو  ، ويفقد الحائز هذه السيطرة إذا انتزع منه المالك نفسه أو الغير حيازته للعين عقاراً كانت أو منقوال للسيطرة المادية علي العين

، مهما استبقي العنصر  حيازة بفقد السيطرة الماديةسرقت منه العين أو ضاعت إذا كانت منقوال ففي هذه الفروض يفقد الحائز ال

، فإن عنصراً من عنصري الحيازة قد فقد فتزول بفقده الحيازة  المعنوي واحتفظ بالقصد
 (5 )

وقد تزول الحيازة بفقد الحائز عنصرها  

، وتتحول حيازته  ة لحساب الغير، فيفقد عنصر القصد في أن يحوز العين لحساب نفسه ويصبح حائزاً لها حيازة مادي المعنوي وحده

بذلك إلي حيازة عرضية غير صالحة ألن تؤدي إلي التقادم المكسب 
 (9 )

  . 

، أو فقدها بفقد العنصر المادي وحده أو العنصر المعنوي وحده  وسواء فقد الحائز الحيازة بالتخلي عنها وهذا فرض نادر 

، ومن ثم ينقطع التقادم إذا  ، فإن الحيازة تزول لحيازة هو المالك نفسه أو الغير، وسواء كان من انتزع منه ا علي النحو سالف الذكر

 .  كانت مدته لم تكتمل

، بل  ، ال بالنسبة الي من انتزع الحيازة وحده ، فينقطع التقادم وقطع التقادم يفقد الحيازة علي الوجه المتقدم الذكر له أثر مطلق

، ووضع شخص ثالث يده  . فلو أن عينا يملكها شخصان علي الشيوع لتمسك بقطع التقادمأيضاً بالنسبة إلي كل ذي مصلحة في ا

، ال بالنسبة إلي المالك الذي انتزع الحيازة  ، فإن التقادم ينقطع ، ثم انتزع أحد المالكين علي الشيوع الحيازة من واضع اليد عليها

. ذلك بأن فقد الحيازة أمر مادي وحقيقة واقعة تنتج  ي لم ينتزع الحيازة، بل أيضا بالنسبة إلي المالك اآلخر علي الشيوع الذ وحدة

، وليست كالتصرف القانوني يقتصر أثره علي من كان طرفا فيه  أثرها بالنسبة إلي الجميع
 (1 )

  . 

                                                 

  .  955( انظر آنفا فقرة  2) 

  .  2997ص  9275فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 112فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  1) 

  .  922فقرة  - 997فقرة ( انظر آنفا  9) 

،  مدني من أنه ال تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية علي الحق مانع وقتي 2/  591( ويالحظ ما تقضي به المادة  5) 

، وذلك  بوالمفروض أن المانع الذي حالة دون مباشرة السيطرة الفعلية هو مانع طبيعي أو قوة قاهرة وأنه مانع وقتي زواله مترق

. فال تعتبر الحيازة في هذا الفرض  كفيضان غمر األرض لمدة مؤقتة وال يلبث أن ينحسر فتعود لحائز األرض السيطرة المادية عليها

، ويبقي الحائز علي حيازته لألرض حتي في أثناء المدة التي غمرها الفيضان فيها ) انظر آنفا فقرة  قد زالت بفقد السيطرة المادية

929 ) .   

( وال يعتبر فقدا للحيازة بقطع التقادم أن يكون الحائز الذي انتقلت إليه الحيازة إنما يجوز لحساب الحائز السابق الذي انتقلت منه  9) 

،  . وقد قضت محكمة النقض في هذا المعني بأنه إذا عين البنك العقاري حارسا علي األرض للمحافظة علي حقوق الدائنين الحيازة

، ألن وضع يد البنك علي األرض بهذه الصفة  ، فإن ذلك ال يصلح اعتباره قطعا للتقادم ، وارتفعت يد مالكها عنها األرض وتسلم هذه

 15، بل ليحصل غلتها ويستوفي منها دينة ثم يرد ما بقي منها للمالك ) نقض مدني  لم يكن ملحوظا فيه أن ينتفع البنك بها لنفسه

. وقضت أيضا بأن وضع يد الغير علي العين ال يكون قاطعاً للتقادم إال إذا  ( 59ص  91رقم  9مجموعة عمر  2559فبراير سنة 

، فإن يده علي  ، فإذا كان هذا الغير قد عرض علي ذي شأن في وضع اليد تعويضا عن مدة حيازته كانت حيازته لها لحساب نفسه

إذا أسقط من مدة التقادم المدة التي استولت فيها السلطة العسكرية  . وإذن فالحكم العين تكون بمثابة استمرار يد ذي الشأن عليها

، بانيا ذلك علي أن هذا االستيالء يقطع التقادم ألنه كان بفعل  البريطانية علي األرض المتنازع عليها مقابل تعويض دفعته لذي اليد

ديسمبر سنة  9لحكم يكون مخطئا متعيثا نقصه ) نقض مدني هذا ا -أجنبي ليس بينه وبني ذي اليد اتفاق يجعله نائبا عنه في وضع اليد 

  .  ( 91ص  29رقم  1مجموعة عمر  2591

  .  9271فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 115فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 577ص  129فقرة  1( أوبري ورو  1) 
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 ما يترتب علي انقطاع التقادم المكسب يتخلي الحائز عن الحيازة أو فقده إياها  - 414

 .  ، وبين فقده غياها بغير إرادته التمييز بين تخلي الحائز عن الحيازة اختياراً  : يجب في هذا الصدد

، ولو استرد الحائز الحيازة بعد يوم واحد من  ، ينقطع التقادم بمجرد هذا التخلي ففي حالة تخلي الحائز عن الحيازة اختياراً 

، فإن هذا الوقت الطويل الذي سبق التخلي ال يعتد  تكتمل مدة التقادم . فلو أن الحيازة قبل التخلي دامت وقتا طويال دون أن تخليه عنها

، ويبدأ بذلك سريان تقادم جديد من وقت  ، فإنه يبدأ حيازة جديدة . وإذا استرد الحائز الحيازة بعد التخلي به ما دام التقادم قد انقطع

استرداد الحائز للحيازة 
 (2 )

  . 

، وكانت العين عقاراً  ير إرادتهوفي حالة فقد الحائز الحيازة بغ 
 (1 )

، فإن للحائز أن يسترد العقار بدعوي الحيازة ) دعوي  

، أو رفع دعوي  . فإن استرد الحيازة فعال في خالل سنة استرداد الحيازة أو دعوي منع التعرض ( في خالل سنة من وقت فقده إياها

نائها رفع دعاوي الحيازة وانتهت الدعوي باسترداد الحيازة ولو بعد انقضاء الحيازة في خالل هذه المدة وهي المدة التي يجوز في أث

السنة 
 (9 )

، بل تعتبر باقية دائما لدي الحائز وذلك بالرغم من أنه كان قد فقدها  ، فإن الحيازة ال تعتبر قد زالت أصال 
 (5 )

. وعلي ذلك  

، وذلك إلي أن تكتمل مدة التقادم أو إلي أن يقطع بسبب من أسباب  م تفقد، بل يستمر ساريا كما لو كانت الحيازة ل ال ينقطع التقادم

مدني في هذا الشأن كما رأينا  519. وتقول الفقرة الثانية من المادة  االنقطاع التي سبق بيانها
 (9 )

غير أن التقادم ال ينقطع يفقد " :  

" ا في هذا الميعاد ، أو رفع دعوي باسترداده الحيازة إذا استردها الحائز خالل سنة
 (1 )

، وإن كان  . والمفروض أن العين عقار 

، ولم يرفع في  . فإذا لم يسترد الحائز الحيازة في مدة السنة ، حتي يمكن أن يرفع في شأنها دعوي الحيازة النص لم يصرح بذلك

، فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بانقضاء السنة  خالل هذه المدة دعوي الحيازة الستردادها
 (1 )

  . 

، وعندئذ يبدأ سريان هذا التقادم الجديد من  وال يبدأ سريان تقادم جديد إال إذا استرد الحائز حيازة العقار بعد انقضاء السنة

 .  وقت استرداد الحائز للحيازة

 ترتب عليهإعمال التقادم المكسب واآلثار التي ت -المطلب الثاني

 أعمال التقادم المكسب - 1"  

 سريان قواعد التقادم المسقط : -وجوب التمسك بالتقادم المكسب وجواز النزول عنه بعد اكتماله  - 415

، فأن الحق ال يكسب بالتقادم من  ، بعد مراعاة أسباب الوقف واالنقطاع علي النحو الذي تقدم ذكره إذا اكتملت مدة التقادم 

، فيبقي  ، أال يتمسك به وأن ينزل عنه ، بعد اكتمال مدة التقادم . بل إنه يجوز للحائز ، بل ال بد للحائز من أن يتمسك به هتلقاء نفس

 .  الحق لصاحبه وال يكسبه الحائز بالتقادم

                                                 

  .  119فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 519( بودري وتيسييه فقرة  2) 

. فمن أضاع منقوال فقد  ، فإن التقادم ينقطع بفقد الحيازة ، وفقد الحائز حيازة هذا المنقول بغير إرادته ( أما إذا كانت العين منقوال 1) 

، ويترتب علي فقد  ( 929مل في العثور عليه ) انظر آنفا فقرة ، وليس له أن يستبقي الحيازة بمحض نيته ولو لم يفقد األ حيازته

  .  ، بدأت حيازة جديدة وبدأ معها سريان تقادم جديد . فإذا استرد الحائز حيازة المنقول بعد أن فقدها الحيازة انقطاع التقادم

  .  999ص  515( بودري وتيسييه فقرة  9) 

 .  119فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  5) 

  .  599( انظر آنفا فقرة  9) 

.  ، دون أن يشتمل هذا التقنين علي نص صريح في هذا المعني ( وهذا هو عين ما قررته محكمة النقض في عهد التقنين المدني السابق 1) 

، فقد دل بذلك  سيفقد قضت بأنه مادام القانون المصري قد حدد لقبول دعوي إعادة وضع اليد نفس المدة التي حددها القانون الفرن

، فتكون الحيازة رغم ما طرأ عليها  علي أن قصد هو اآلخر إلي أن الحكم بإعادة وضع يد الحائز يزيل شائبة االنقطاع الطبيعي

. فقنن التقنين المدني الجديد ما  ( 59ص  91رقم  9مجموعة عمر  2559فبراير سنة  15مستمرة لها كل نتائجها ) نقض مدني 

  .  لقضاء في هذه المسألةسبق أن قرره ا

  .  مكررة 512وفقرة  515( بودري وتيسييه فقرة  1) 
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لتين تسري قواعد . وفي كلتا المسأ ( النزول عن التقادم 1. )  ( وجوب التمسك أو الدفع بالتقادم 2فهناك إذن مسألتان : ) 

، فقط رأينا  التقادم المسقط
 (2 )

مدني تقضي بسريان قواعد التقادم المسقط علي التقادم المكسب فيما يتعلق بالتمسك  519. أن المادة  

 .  به أمام القضاء والتنازل عنه

 وجوب التمسك بالتقادم المكسب والدفع بالتقادم : -أ 

 وسريانها علي التقادم المكسبقواعد التقادم المسقط  - 416

،  ال يجوز للمحكمة أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها - 2" ، علي أنه  ، فيما يتعلق بالتقادم المسقط مدني 971: تنص المادة  

 - 1.  بل يجب أن يكون ذلك بناء علي طلب المدين أو بناء علي طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين

" ويجوز التمسك بالتقادم في أية حالة كانت عليها الدعوي ولو أمام المحكمة اإلستئنافية 
 (1 )

  . 

 ، خلص لنا ما يأتي : فإذا طبقنا هذا النص علي التقادم المكسب

الحائز وكل ذي  ويتمسك بالتقادم المكسب - 1.  بهال تقضي المحكمة بالتقادم المكسب من تلقاء نفسها بل ال بد من التمسك  - 2

 .  ويجوز التمسك بالتقادم المكسب في أية حالة كانت عليها الدعوي - 9.  مصلحة

 ال تقضي المحكمة بالتقادم المكسب من تلقاء نفسها بل ال بد من التمسك به  - 417

. وليس  ك به، بل يجب علي ذي المصلحة أن يتمس : ال يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بكسب الحق بالتقادم

. وإنما أريد  ، بل إن التقادم يقع من غير هذا اإلعالن المقصود من التمسك بالتقادم أن يعلن ذو المصلحة إرادته في أن يجري التقادم

فع ، والبد لذي الشأن من غبداء هذا الد ( يدفع به الحائز دعوي المالك exceptionمن وجوب التمسك بالتقادم أن يكون التقادم دفعا ) 

والتمسك به 
 (9 )

  . 

. ولكن ال يكفي أن  ، فأية عبارة تدل في وضوح علي أن الحائز يتمسك بالتقادم تكفي وليس للتمسك بالتقادم شكل خاص

، وال يكفي تمسكا بالتقادم ما كان عاما من طلباته  يتمسك الحائز بالتقادم في مرافعته الشفوية دون أن يتضمن ذلك طلباته الختامية

، كالتقدم إلي المحكمة في أن تأخذ بما تري األخذ به من الدفوع  الختامية
 (5 )

. ذلك بأن التمسك بالتقادم يجب أن يكون طلبا قائما  

، وال يندرج في طلب أصلي عام  بذاته
 (9 )

.  ، فال يكفي التمسك به في أثناء محاوالت الصلح . ويجب أن يقع التمسك به أمام القضاء 

، فبحسبه أمام محكمة االستئناف أن يطلب تأييد الحكم المستأنف  الحائز بالتقادم أمام محكمة أول درجة فقضت له بذلكوإذا تمسك 

. أما إذا تمسك بالتقادم أمام محكمة أول درجة ولكنه كسب الدعوي دون نظر إلي  حتي يعتبر متمسكا بالتقادم أمام هذه المحكمة

، بل البد له من التمسك بالتقادم من جديد  الحكم المستأنفناف أن يطلب تأييد ، فإنه ال يكفي في االستئ التقادم
 (1 )

. والتمسك بالتقادم  

الطويل ال يغني عن التمسك بالتقادم القصير 
 (1 )

، إذ  ، وكذلك التمسك بالتقادم القصير ال يغني عن التمسك بالتقادم الطويل 
 (2 )

أن  

لكل تقادم شروطه وأحكامه 
 (1 )

  . 

                                                 

  .  911( أنظر آنفا فقرة  2) 

  .  159فقرة  9( انظر تاريخ هذا النص وما يقابله في التقنين المدني السابق وفي التقنينات المدنية العربية األخري : الوسيط  1) 

 volonteقائما علي إرادة الحائز المنفردة  acte juridigue( ويخلص من ذلك أمران : ) أوال ( أن التمسك بالتقادم ليس تصرفا قانونيا  9) 

unilaterale بل ال بد أن يتمسك به  ، بل هو دفع يدفع به الحائز مطالبة المالك ) ثانياً ( وهذا الدفع ال يثيره القاضي من تلقاء نفسه ،

 .  ، ألنه ال يعتبر من النظام العام وإن كان يمت للمصلحة العامة المصلحةذو 

  .  9127فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجية  - 159ص  155فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 95( بودري وتيسييه فقرة  5) 

  .  511ص  299رقم  5مجموعة عمر  2555يونية سنة  29( نقض مدني  9) 

  .  159فقرة  9الوسيط  - 151ص  155فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 59وفقرة  59فقرة  - 51ي وتيسييه فقرة ( بودر 1) 

، كان للمحكمة أن تبحث من تلقاء نفسها في توافر شروط كسب الحق  ( وهناك رأي يذهب إلي أنه إذا تمسك الحائز بالتقادم الطويل 1) 

يناير سنة  5ديجون  - 151ص  297فقرة  1محمد علي عرفة  - 159ص  155فقرة  9وبيكار بالتقادم القصير ) بالنيول وريبير 

( ولكن التمسك بالتقادم الطويل ال يقتضي النظر في شرطي السبب الصحيح وحسن النية الواجب  79 - 1 - 17سيريه  2717

، فال يغني إذن عن التمسك به  التقادم القصير، وحتي يمكن النظر في هذين الشرطين يجب التمسك ب توارهما في التقادم القصير
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، فهو  ليس كسب الحق بالتقادم من النظام العام - 2وقد أوجب القانون علي ذي المصلحة أن يتمسك بالتقادم لألسباب اآلتية : 

.  ، إال أنه يتصل مباشرة بمصلحة الحائز الخاصة وإن كان مبنيا علي اعتبارات تمت للمصلحة العامة لضمان األوضاع المستقرة

هذا إلي أن التمسك بالتقادم  - 1.  ، وإن أراد النزول عن هذا الدفع صح نزوله يتمسك بالتقادم كان له ذلك، إن رأي أن  فالحائز وشأنه

، دفع بالتقادم ليوفر علي نفسه مشقة إثبات حقه بعد  ، فإن كان الحائز مطمئنا إلي أن له حقا أمر يتصل اتصاال وثيقا بضمير الحائز

له القانون الباب لذلك عن طريق عدم التمسك ، فقد فتح  ، وتحرج من التذرع بالتقادم أال حق له . أما إن كان يعلم هذه المدة الطويلة

يضاف إلي ما تقدم أن التقادم من شأنه أن يثير وقائع كثيرة ال يتيسر للقاضي أن يستخلصها من تلقاء نفسه من واقع  - 9.  بالتقادم

ويكون محال لمناقشاتهم حتي يتمحص وجه الحق فيه ، فالبد من أن يثيره الخصوم  األوراق والمستندات
 (9 )

  . 

 يتمسك بالتقادم المكسب الحائز وكل ذي مصلحة - 418

. فلوارث الحائز أن  ، كما يتمسك به خلف الحائز عاما كان أو خاصا : واألصل أن الحائز هو الذي يتمسك بالتقادم المكسب 

، بل إن مدة الحائز قد تضم إلي مدة خلفه ليكتمل التقادم كما سبق أن بينا  ن يتمسك به، وللمشتري من الحائز كذلك أ يتمسك بالتقادم
 (5 

)
  . 

كذلك يستطيع أن يتمسك بالتقادم كل ذي مصلحة 
 (9 )

. فيجوز لدائن الحائز أن يتمسك بالتقادم  , وبوجه خاص دائنو الحائز

رض علي ذلك بأن هذا التمسك حق متصل بشخص المدين فال يجوز ، وال يعت نيابة عن مدينة الحائز ) الدعوي غير المباشرة (

، فيستطيع هو أن ينفذ عليها باعتبارها  . ذلك بأن من حق الدائن أن يعتمد علي أن مدينة الحائز قد ملك العين بالتقادم للدائن استعماله

داخله في أموال مدينة 
 (1 )

، كما رأينا  يحمدني صر 2/  971، فنص المادة  . ومهما يكن من أمر 
 (1 )

، في جواز أن يستعمل الدائن  

، والرخص ال يستعملها الدائن باسم  . وقد يعترض أيضا بأن التمسك بالتقادم رخصة وليست حقا حق مدينة الحائز في التمسك بالتقادم

وقد تقدم بيان ذلك عند الكالم في ،  . ولكن النص صريح هنا في جواز أن يستعمل الدائن رخصة مدينة في التمسك بالتقادم المدين

الدعوي غير المباشرة 
 (7 )

. هذا وسنري أنه كما ثبت للدائن أن يستعمل حق مدينة الحائز في التمسك بالتقادم وفقا للفقرة األولي من  

ي إيجابية ونزل عن ، إذا لم يقتصر الحائز علي االمتناع عن التمسك بالتقادم بل خطأ خطوة أخر ، كذلك يثبت له مدني 971المادة 

. فللدائن إذن أن يستعمل حق مدينة الحائز  مدني 977التقادم أن يطعن في هذا النزول بالدعوي البولصية وفقا للفقرة الثانية من المادة 

،  عن التقادم، إذ نزل الحائز  ، إذا سكت الحائز عن التمسك بالتقادم وله كذلك في التمسك بالتقادم وفقا ألحكام الدعوي غير المباشرة

                                                                                                                                                                    

.  ( 979ص  959عبد المنعم البدراوي فقرة  - 2هامش  592ص  272التمسك بالتقادم الطويل ) منصور مصطفي منصور فقرة 

  

ي انطباق التقادم ، البحث ف ، دون طلب خاص ( وهناك رأي يذهب إلي أن التمسك بالتقادم القصير إذا استبعدته المحكمة وجب عليها 2) 

. ولكن النظر في استكمال المدة من خمس سنوات إلي خمس عشرة سنة  ( 975ص  959الطويل ) عبد المنعم البدراوي فقرة 

، وال يجوز  يقتضي التحقق مما إذا كانت الحيازة قد استمرت دون توقف أو انقطاع في عشر السنوات التالية لخمس السنوات األولي

، فال يغني إذن عن التمسك به التمسك بالتقادم القصير ) منصور مصطفي منصور فقرة  الحائز بالتقادم الطويل ذلك إال إذا تمسك

  .  ( 2هامش  592ص  272

، وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع في عبارة واضحة ال  ( وقد قضت محكمة النقض بأن الدفع بالتقادم ال يتعلق بالنظام العام 1) 

، كما ال يغني عنه التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم ألن لكل تقادم  ، وال يعني عن ذلك طلب الحكم برفض الدعوي اإلبهامتحتمل 

  .  ( 191ص  299رقم  29مجموعة أحكام النقض  11مايو سنة  15شروطه وأحكامه ) نقض مدني 

  .  155فقرة  9الوسيط  - 51ص  52( انظر بودري وتيسييه فقرة  9) 

  .  971( انظر آنفا فقرة  5) 

، وذلك  ، أن يتمسك بالتقادم الذي تم لمصلحة المشتري ، ولمن ال يزال دائنا للمشتري بالثمن كالمحال له بالثمن من البائع ( فيجوز للبائع 9) 

 55م  2591ديسمبر سنة  7 - 299ص  7 م 2751يناير سنة  99حتي يتمكن من التنفيذ بالثمن علي العقار المبيع ) استئناف مختلط 

 .  ( 151فقرة  prescription civileلفظ  5أنسيكلو بيدي داللوز  112 - 2 - 92داللوز  2792مايو سنة  9نقض فرنسي  99ص 

 9919فقرة  2 بالنيول وريبير وبوالنجيه - 199فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  1) 

  .  591( انظر آنفا فقرة  1) 

  .  951فقرة  1( الوسيط  7) 
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. فهو إذا  ، حتي إذا نجح في طعنه عمد بعد ذلك إلي التمسك بالتقادم نيابة عن الحائز أن يطعن في هذا النزول بالدعوي البولصية

، من االنتقال إلي الدعوي غير المباشرة  ، بعد أن ينجح في طعنه ، لم يكن له بد طعن بالدعوي البولصية
 (2 )

  . 

 التقادم المكسب في أية حالة كانت عليها الدعوي : يجوز التمسك ب - 419

، فإن لذي المصلحة أن يتمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي  ولما كان التمسك بالتقادم المكسب دفعا موضوعيا
 (1 )

  .

جميع دفوعه األخري  . وله أن يؤخره إلي أن يستنفد ، وقبل الدخول في أي دفع موضوعي أو شكلي فله أن يتمسك به منذ البداية

، فإذا لم ينجح فيها عمد بعد ذلك إلي الدفع بالتقادم  الشكلية والموضوعية
 (9 )

أال ينطوي  - 2. وكل ما ينبغي أن يحتاط له أمران :  

، وهو  لمناسب. ومن ثم كان من ا ، فإنه إذا نزل عنه لم يعد بعد ذلك أن يعود إليه تأخيره للدفع بالتقادم علي معني المنزول عنه ضمنا

أال يؤخر  - 1.  ، أن يذكر أن عنده دفعا بالتقادم يؤخره إلي ما بعد أن ينتهي من أوجه الدفاع التي يبديها يبدي أوجه دفاعه األخري

، فإنه إذا أقفل هذا الباب فليس له بعد ذلك أن يبدي أي طلب الدفع بالتقادم إلي ما بعد إقفال باب المرافعة
 (5 )

  . 

، فإنه يستطيع ما لم ينطو تركة للدفع أمام محكمة أول درجة علي معني  الحائز الدفع بالتقادم أمام محكمة أول درجةفان فات 

، وفي أية حالة كانت عليها الدعوي إلي وقت إقفال باب المرافعة  ، أن يدفع بالتقادم ألول مرة أمام المحكمة االستئنافية النزول
 (9 )

  . 

، فليس له أن يدفع به ألول مرة أمام محكمة  بالتقادم ال أمام محكمة أول درجة وال أمام المحكمة اإلستئنافيةفإذا لم يدفع الحائز 

النقض 
 (1 )

، وليس الدفع بالتقادم  . ذلك بأن محكمة النقض ال تستطيع أن تنظر أوجها جديدة لم يسبق الدفع بها أمام محكمة الموضوع 

ام حتي يجوز لمحكمة النقض أن تقضي بالتقادم من تلقاء نفسها كما قدمنا معتبراً من النظام الع
 (1 )

. لكن إذا استطاع الحائز أن  

، كخلل في اإلجراءات أو خطأ في تطبيق القانون  يحصل من محكمة النقض علي حكم بنقض الحكم المطعون فيه لسبب غير التقادم

، فإنه يجوز للحائز أمام محكمة  ري من دوائر محكمة االستئناف، وأحالت محكمة النقض الدعوي علي دائرة أخ في مسألة أخري

، وفي أية حالة كانت عليها الدعوي وذلك إلي وقت إقفال باب المرافعة  ، أند يدفع بالتقادم ألول مرة ، وهي محكمة موضوع اإلحالة

أمام محكمة اإلحالة 
 (7 )

  . 

 النزول عن التقادم المكسب -ب 

 لمسقط وسريانها علي التقادم المكسبقواعد التقادم ا - 411

، كما  ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه - 2" ، علي أنه  ، فيما يتعلق بالتقادم المسقط مدني 977: تنص المادة  

وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف في  - 1.  ال يجوز االتفاق علي أن يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون

" ، علي أن هذا النزول ال ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم  الحق فيهحقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت 
 (5 )

  .

                                                 

  .  199وفقرة  157فقرة  9( انظر في ذلك الوسيط  2) 

  .  91ص  5م  2751ديسمبر سنة  5( استئناف مختلط  1) 

  .  151ص  155فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  9) 

  .  55فقرة  - 57( بودري وتيسييه فقرة  5) 

  .  151ص  155بالنيول وريبير وبيكار فقرة  - 91فقرة  - 99ري وتيسييه فقرة بود - 591مدني آنفا فقرة  1/  971( م  9) 

 511ص  291رقم  5مجموعة عمر  2555يونية سنة  29 - 729ص  115رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  99( نقض مدني  1) 

ص  19الجريدة القضائية  2599فبراير سنة  21استئناف مصر  - 991ص  271رقم  5مجموعة عمر  2559يناير سنة  22 -

12  .  

  .  9125فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 151ص  155فقرة  9بالنيو وريبير وبيكار  - 91( بودري وتيسييه فقرة  1) 

.  195فقرة  - 192فقرة  9وانظر فيما تقدم الوسيط  - 151ص  155فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 91( بودري وتيسييه فقرة  7) 

  

 .  199فقرة  9( انظر تاريخ هذا النص وما يقابله في التقنين المدني السابق وفي التقنينات المدنية العربية األخري في الوسيط  5) 

، إنما يمكن لكل شخص مطلق  ال يجوز العدول مسبقا عن مرور الزمن" من قانون الملكية العقارية اللبناني علي أنه  111وقد نصت المادة 

   . "اليد بحقوقه أن يتخلي مسبقا عن حق مكتسب بمرور الزمن 
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لمكسب مقدما قبل ثبوت الحق فيه عدم جواز النزول عن التقادم ا - 2، خلص لنا ما يأتي :  فإذا طبقنا هذا النص علي التقادم المكسب
 (

2 )
 .  جواز النزول عن المدة التي انقضت في تقادم مكسب لم يكتمل - 9.  جواز النزول عن التقادم المكسب بعد ثبوت الحق فيه - 1.  

 عدم جواز النزول عن التقادم المكسب مقدما قبل ثبوت الحق فيه - 411

، وكان من الممكن القول إنه ال يتحقق إال في التقادم  لنزول في التقادم المكسب: يكاد يتعذر أن نتصور كيف يتحقق هذا ا 

، وإنه يستعصي علي طبيعة التقادم المكسب فال محل لتطبيقه علي هذا التقادم  المسقط
 (1 )

،  . ولكن يمكن مع ذلك أن نتصور فرضا 

فاع أو محتكر ( علي أن ينزل الحائز عن التقادم المكسب مقدما ، يتفق فيه المالك مع الحائز ) كصاحب حق انت وإن كان بعيد الوقوع

. ذلك  ، ويكون هذا إجراء أشد من قطع التقادم بالمطالبة القضائية أو بإقرار الحائز بحق المالك قبل ثبوت الحق فيه بل قبل سريانه

حو الذي قدمناه بأنه في حالة قطع التقادم علي هذا الوجه أو ذالك يمكن سريان تقادم جديد علي الن
 (9 )

، أما في حالة االتفاق علي  

جديد إذا أن الحائز قد نزل مقدما ، فإنه ال يبدأ سريان تقادم  ، لو صح هذا االتفاق النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه وقبل سريانه

مدني كما رأينا  2/  977تقول المادة ، إذ  ، فحكم القانون صريح في بطالنه عن التقادم علي أنه إذا أمكن تصور مثل هذا الفرض
 (5 

)
" ال يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه "  

 (9 )
  . 

، أن يكون التقادم طويال مدته خمس عشرة سنة أو  ، في عدم جواز النزول عن التقادم المكسب قبل ثبوت الحق فيه ويستوي

 .  قصيراً مدته خمس سنوات

 التقادم المكسب بعد ثبوت الحق فيهجوائز النزول عن  - 412

، فإن نزوله بعد ثبوت  ، وثبت حق الحائز في التمسك به ، طويل كان التقادم أو قصيراً  : فإذا اكتملت مدة التقادم المكسب 

مدني فيما قدمنا  977، وهذا ما تنص عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة  حقه في جائز
 (1 )

  . 

، وال يشترط في النزول الصريح شكل معين أو عبارات خاصة  ئز عن التقادم بعد ثبوت حقه فيه صريحاوقد يكون نزول الحا

فقد يكون مكتوبا أو شفويا 
 (1 )

، إتباع القواعد العامة في اإلثبات فيجب  ، وهو تصرف قانوني . ولكن يجب في إثبات هذا النزول 

. وقد يكون نزول الحائز عن التقادم بعد ثبوت حقه فيه  مة العين علي عشرة جنيهاتاإلثبات بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قي

. ولكن ليس  ، وأكثر ما يكون ذلك إذا أغفل الحائز الدفع بالتقادم عمداً بحيث يفهم من موقفه أنه ال يريد االلتجاء إلي هذا الدفع ضمنيا

، فقد قدمنا  قد نزل عنهئز من الضروري أن يستخلص من تأخير الدفع بالتقادم أن الحا
 (7 )

. أن له أن يدفع بالتقادم في أية حالة كانت  

                                                 

المكسب تختلف عن المدة التي عينها ، عدم جواز االتفاق علي مدة للتقادم  مدني 2/  977، وفقا لنص المادة  ( ويلحق بهذه القاعدة 2) 

،  . ففي القانون التقادم المكسب الطويل تكون المدة خمس عشرة سنة وال يجوز االتفاق علي مدة أطول وال علي مدة أقصر القانون

ان ذلك ) ، وقد سبق بي وفي التقادم المكسب القصير تكون المدة خمس سنوات وال يجوز االتفاق علي مدة أطول وال علي مدة أقصر

 .  ( 979انظر آنفا فقرة 

فقرة  2كوالن كابيتان ودي المورانديير  - 9112فقرة  2بالنيول ريبير بوالنجيه  - 175ص  192فقرة  9( بالنيول وريبير بيكار  1) 

  .  195ص  251مارتي ورينو فقرة  - 515ص  2259

  .  591فقرة  957( انظر آنفا فقرة  9) 

  .  529( انظر آنفا فقرة  5) 

، واالتفاق علي وقف سريان التقادم لتحقيق مصلحة أو لقيام  ( ويجب التمييز بين االتفاق علي النزول مقدما عن التقادم قبل أن يكتمل 9) 

 21، بخالف االتفاق الثاني فهو صحيح ) نانس  . فاالتفاق األول باطل في آخرها في الهامش ( 959ضرورة ) انظر آنفا فقرة 

لفظ  5أنسيكلو بيدي داللوز  - 157ص  192فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 212 - 1 - 52سيريه  2775ة نوفمبر سن

prescription civile  117فقرة )  .  

  .  529( انظر آنفا فقرة  1) 

هذا االعتراف هو بمثابة التنازل عن ، كان  ، بملكية المدعي ، في أوراق صادرة منه ، بعد اكتمال مدة التقادم ( فإذا اعترف المدعي عليه 1) 

 2551أبريل سنة  22، ومثل هذا التنازل ينتج أثره سواء أكان التقادم طويال أم كان قصيراً ) نقض مدني  الحق في التملك بالتقادم

  .  ( 15رقم  599عاما جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في 

  .  595أنظر آنفا فقرة  ( 7) 
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. وقاضي الموضوع  ، ما لم يستخلص من ظروف تأخيره للدفع أنه قد نزل عنه عليها الدعوي ولو أمام محكمة االستئناف ألول مرة

قد نزل عن الدفع بالتقادم  هو الذي يقدر ما إذا كان يستخلص من موقف الحائز ما يستفاد منه حتما أنه
 (2 )

، زال يفترض ذلك عند  

، أن يدفع  ، بعد اكتمال مدة التقادم . وقد يستخلص النزول الضمني مثال من قبول الحائز الشك فإن النزول عن الحق ال يفترض

للمالك أجرة للعين 
 (1 )

  . 

مدني فيما رأينا  1/  977، كما تقول المادة  واألهلية الواجبة للنزول عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه
 (9 )

، هي أهلية  

، فذلك ألن الحائز ال يكسب الحق إال إذا تمسك  ، فال تلزم أهلية التبرع وال تكفي أهلية اإلدارة أما أن أهلية التبرع ال تلزم التصرف

يقال إن نزوله عن التقادم هو بمثابة تبرع بهذا الحق  . فهو إذن لم يكسب الحق حتي ، وهو لم يتمسك به بل نزل عن حقه فيه بالتقادم

، ومن ثم ال تلزم أهلية التبرع  بعد أن كسبه
 (5 )

. وأما أن أهلية اإلدارة ال تكفي فذلك ألن الحائز بنزوله عن حقه في التمسك بالتقادم  

قد نزل عن حق إذا كان لم يكسبه فإنه كان  ، إذ هو ، بل يقوم بعمل أكبر خطراً من ذلك ال يقوم بعمل مألوف من أعمال اإلدارة

. ويترتب علي ذلك أن الصغير والمحجور ال يستطيع أي منهما  ، بل تجب أهلية التصرف . فال تكفي إذن أهلية اإلدارة يستطيع كسبه

المحجور في التمسك ، وكذلك ال يستطيع الوصي أو القيم أن ينزل عن حق الصغير أو  أن ينزل عن حقه في التمسك بالتقادم المكسب

، إال إذا أعطي توكيال خاصا في ذلك  . وال يستطيع الوكيل النزول عن التمسك بالتقادم بالتقادم المكسب من غير إذن المحكمة
 (9 )

  . 

ال وإذا نزل الحائز عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه علي النحو الذي بيناه كان نزوله هذا تصرفا قانونيا صادراً من جانب واحد 

، وكان هذا النزول ملزما ال يجوز الرجوع فيه  حاجة له إلي قبول المالك
 (1 )

. وإذا لم يكن لدي الحائز سبب آخر غير التقادم لتملك  

، واستمر علي حيازته بعد النزول عن التقادم يبدأ تقادم جديد  العين
 (1 )

. ومدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة حتي لو كانت مدة  

، وقد انتفي حسن النية هنا بنزوله عن التقادم  ، فالتقادم القصير ال يكون إال إذا كان الحائز حسن النية السابق خمس سنواتالتقادم 

 .  ، فلم يعد يستطيع أن يتملك بالتقادم القصير ، وانطوي هذا النزول علي إقرار منه بأن العين قد آلت إليه من غير مالك السابق

                                                 

  .  2215ص  211رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511ديسمبر سنة  29( نقض مدني  2) 

، فإذا تنازل عنه الخصم بأن تعهد بالقيام بما  ( وقد قضت محكمة االستئناف الوطنية بأن حق التمسك بمضي المدة ليس من النظام العام 1) 

 11المجموعة الرسمية  2519نوفمبر سنة  11مسك به ) استئناف وطني ، فإنه ال يسوغ له بعد ذلك أن يعود فيت عليه من االلتزامات

فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 155ص  191فقرة  9. وانظر في أمثلة أخري بالنيول وريبير وبيكار  ( 19ص  29رقم 

9115  .  

  .  529( انظر آنفا فقرة  9) 

وبالرغم من أن النصر صريح في أن األهلية الواجبة هي أهلية " ( وقد كتبنا في الجزء الثالث من الوسيط في هذا الصدد ما يأتي :  5) 

، فقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي ما يأتي : ويعتبر التنازل بمنزلة التبرع وإن لم تنطو  التصرف ال أهلية التبرع

ص  9، ويتفرع علي ذلك وجوب توافر أهلية التبرع فيمن يصدر منه التنازل ) مجموعة األعمال التحضيرية  تقارفيه حقيقة االف

 2251ص  112فقرة  9، وجب األخذ بالنص الصريح ) الوسيط  ( وإذا تعارض النص الصريح مع المذكرة اإليضاحية 959

  .  ( 9هامش 

 .  9119فقرة  2النيول وريبير وبوالنجيه ب - 195فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  9) 

. فال تثبت له صفة النقل  ، بل هو نزول عن كسب الحق ( والنزول عن التمسك بالتقادم ليس كما قدمنا نزوال عن الحق ذاته بعد كسبه 1) 

caractere translatif  بل تثبت له صفة التركcaractere abdiestif  ويترتب علي ذلك ما يأتي : ) أ ( ال يكون النزول ناقال

، ولكن النزول تصرفا صادراً من الجانبين ال تصرفا صادراً من جانب  ، وإال لوجب قبول المالك للملكية من الحائز إلي المالك

، لكان هبة تخضع لقواعد الهبة  الحائز، أي أنه يعيد الملكية إلي المالك بعد أن كسبها  . ) ب ( لو كان النزول ناقال للملكية واحد

، وال يقتضي أهلية التبرع بل تكفي فيه أهليه التصرف  ، إذ هو مجرد ترك الحق لصاحبه . ولكنه ال يخضع لهذه القواعد الموضوعية

 199وفقرة  157ص  191. وانظر في ذلك بالنيول وريبير وبيكار فقرة  . ) د ( وال لرسوم نقل الملكية ) جـ ( وال يخضع للتسجيل

 .  129ص  251مارتي ورينو فقرة  – 2925مازو فقرة  - 2259فقرة  2كوالن وكابيتان ودي الموانديير  -

، إذ أن الحائز يكون  ، فقد قدمنا أنه لو صح لما كان يعقبه سريان تقادم جديد ( وهذا بخالف النزول عن التقادم مقدما قبل ثبوت الحق فيه 1) 

 .  ( 522، أي نزل عن أي تقادم يسري في المستقبل ( انظر آنفا فقرة  لتقادمقد نزل مقدما عن ا
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مدني كما رأينا  1/  977وتقول العبارة األخيرة من المادة  
 (2 )

علي أن هذا النزول ال ينفذ في حق الدائنين إذا صدر "  

، هو نزوله عن التقادم بعد ثبوت  وفي هذا تطبيق لقواعد الدعوي البولصية علي تصرف قانوني صدر من المدين . "إضرار بهم 

حقه فيه وقد رأينا 
 (1 )

، فأزالت الشبهة في جواز استعمال  مدني طبقت قواعد الدعوي غير المباشرة 2/  971كيف أن المادة من قبل  

. واآلن نري أن المادة  ، بل هو رخصة لم ترق إلي مرتبة الحق الدائنين لحق مدينهم في التمسك بالتقادم وهو حق متصل بشخصه

، مع أن نزول  وي البولصية في نزول المدين عن التمسك بالتقادممدني هي أيضا تزيل الشبهة في جواز الطعن بالدع 1/  977

المدين هذا تصرف ال ينقص من حقوقه وال يزيد في التزاماته 
 (9 )

، أال يقع هذا التصرف تحت طائلة  ، لوال النص ، فكان الواجب 

ومن ثم يشترط أن يكن نزول الحائز عن .  . علي أن القواعد األخري للدعوي البولصية يجب تطبيقها هنا بدقة الدعوي البولصية

. فإذا بقي الحائز موسراً بعد  ، سببا في إعسار الحائز أو في زيادة إعساره ، حتي يجوز الطعن فيه يالدعوي البولصية التمسك بالتقادم

التمس بالتقادم ال يعتبر تبرعا . ولما كان نزول المدين عن  ، فال شأن لدائنيه بهذا النزول ما دامت حقوقهم مكفولة النزول عن التقادم

، أن يكون منطويا علي غش من الحائز وأن يكون المالك الذي صدر  ، لعدم نفاذ هذا النزول في حق الدائنين ، فإنه يشترط كما قدمنا

لمصلحته هذا النزول علي علم بهذا الغش 
 (5 )

  . 

 ل جواز النزول عن المدة التي انقضت في تقادم مكسب لم يكتم - 413 

، وال  ، ال قبل سريانه فيكون نزوال عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه ومن ثم يكون باطال : وقد يقع أن الحائز ينزل عن التقادم

. وهذا النزول يكون  ، ولكن في أثناء سريان التقادم بعد اكتماله فيكون نزوال عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه ومن ثم يكون صحيحا

. ومن ثم نزول هذه المدة وال يعتد بها في حساب  ، ألنه نزول عن حق في مدة قد انقضت فعال بالمدة التي انقضت صحيحا فيما يتعلق

 .  ، ويبدأ تقادم جديد يسري من وقت النزول عن المدة التي انقضت التقادم

. ذلك بأن الحائز إذا نزل  مالكوالتكييف الصحيح لهذا النوع من النزول إنما هو قطع للتقادم عن طريق إقرار الحائز بحق ال

، وال يعتد بالمدة التي انقضت كما سبق القول  ، فيقطع اإلقرار التقادم ، إنما يقر بحق المالك عن المدة التي انقضت في تقادم لم يكتمل

عند الكالم في انقطاع التقادم باإلقرار
 (9 )

  . 

                                                 

  529( انظر آنفا فقرة  2) 

  .  597( انظر آنفا فقرة  1) 

  .  9119فقرة  2( بالنيول وريبير وبوالنجية  9) 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 225قرة ف - 229( وهذه المسائل مختلف فيه كل االختالف في فرنسا ) انظر بودري وتيسييه فقرة  5) 

، فالنصوص صريحة ال تسمح  ( أما في مصر 129ص  251مارتي ورينو فقرة  – 91فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 199

 .  ( 2هامش  229ص  111فقرة  9صدي هذا االختالف ) انظر في ذلك الوسيط 

، وفات دائني الحائز أن يتدخلوا في  الدعوي المرفوعة عليه من المالك فقضي المالكهذا وإذا نزل الحائز عن التمسك بالتقادم في  

، لهم أن يطعنوا في الحكم الصادر في الدعوي بطريق اعتراض الخارج عن  الدعوي ليطعنوا بالدعوي البولصية في نزول الحائز

. وقد  ( 219التمسك بالتقادم ) بودري وتيسيية فقرة  ، بشرط ان يثبتوا غش الحائز وتواطؤه مع المالك الذي نزل له عن الخصومة

 977( أن الدائنين إذا نجحوا في الطعن في نزول الحائز عن التمسك بالتقادم تطبيقا ألحكام المادة  2919قدمنا ) انظر آنفا فقرة ص 

 .  مدني 2/  971ألحكام المادة ، فإن عليهم بعد ذلك أن يتمسكوا بالتقادم نيابة عن مدينهم الحائز تطبيقا  مدني 1/ 

 .  111فقرة  - 119فقرة  9انظر فيما تقدم الوسيط 

ويترتب علي هذا التكييف أنه ما دام النزول عن المدة التي انقضت في تقادم مكسب لم يكتمل إنما هو قطع  - 955( انظر آنفا فقرة  9) 

، بخالف  ، إذ أن أهلية التصرف واجبة في قطع التقادم المكسب اإلدارة، فاألهلية الواجبة فيه هي أهلية التصرف ال أهلية  للتقادم

 .  ( 955التقادم المسقط فتكفي في قطعة أهلية اإلدارة ) انظر آنفا فقرة 

  .  119فقرة  9وانظر فيما تقدم الوسيط 
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 اآلثار التي تترتب علي التقادم المكسب - 2"  

 قادم المكسب سبب لكسب الملكية :الت - 414

ليس التقادم المكسب مجرد قرينة قانونية غير قابلة إلثبات العكس علي أن الحائز هو المالك للعين التي حازها المدة الالزمة  

، بل هو سبب مباشر لكسب الملكية  للتقادم
 (2 )

التقادم  ، وحازها مدة خمس عشرة سنة في فلو أن الحائز كان غير مالك للعين.  

، فإن ملكية العين تنتقل من الشخص الذي كان  ، وتمسك بالتقادم ، أو خمس سنوات في التقادم المكسب القصير المكسب الطويل

، وسبب انتقال الملكية إليه هو التقادم المكسب الطويل أو التقادم  ، ويصبح هذا األخير هو المالك يملكها وقت بدء الحيازة إلي الحائز

لقصير المكسب ا
 (1 )

، فهي تقول كما رأينا  مدني في التقادم المكسب الطويل 517. وهذا ما تؤكده المادة  
 (9 )

من حاز منقوال أو " :  

، كان له أن يكسب ملكية  ، أو حاز حقا عينيا علي منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به عقاراً دون أن يكون مالكا له

أن يكسب ملكية الشيء أو الحق " فالحائز إذن يكون له " الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة 

، فهذا التقادم يكون بناء علي ذلك سببا من أسباب كسب  ويتحقق هذا الكسب عن طريق التمسك بالتقادم المكسب الطويل ، "العيني 

لملكية ا
 (5 )

إذا وقعت الحيازة علي عقار أو " ، إذ تقول :  مدني في التقادم المكسب القصير 2/  2515. وهذا ما تؤكده أيضا المادة  

، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس  علي حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلي سبب صحيح

، وعلي ذلك يكون التقادم المكسب القصير  سنوات يكسب إذن الحائز ملكية العقار أو الحق العيني العقاريفالتقادم بخمس " سنوات 

هو أيضا سبب من أسباب كسب الملكية 
 (9 )

  . 

                                                 

ومع ذلك نري محكمة  - 911الصدة فقرة  عبد المنعم فرج - 995ص  995عبد المنعم البدراوي فقرة  - 179( انظر شفيق شحاته فقرة  2) 

. من ثم ما قضت به من أن األساس التشريعي للتقادم هو  النقض تردد في بعض أحكامها أن التقادم قرينة قانونية قاطعة علي الملك

حكام النقض مجموعة أ 2555ديسمبر سنة  7قيام قرينة قانونية قاطعة علي توفر سبب مشروع للتملك لدي واضع اليد ) نقض مدني 

( ومن ذلك أيضا ما قضت به من أنه إذ كان التقادم المكسب هو في حكم القانون قرينة قانونية قاطعة علي ثبوت  15ص  25رقم  2

، كان توافر هذه القرينة لمصلحة جهة الوقف دليال علي ان العين التي تحت يدها موقوفة وفقا صحيحا ولو لم  الملك لصاحب اليد

يناير  29. وانظر أيضا نقض مدني  ( 191ص  999رقم  9مجموعة عمر  2557أبريل سنة  11) نقض مدني  يحصل بها إشهاد

ديسمبر  17 - 125ص  59رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512أكتوبر سنة  11 - 11رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591سنة 

  .  795ص  251رقم  21مجموعة أحكام النقض  2512سنة 

، إذ أن هذه  . ويصعب تصور ذلك في التقادم المكسب الطويل ك قد يبقي للمالك دعاوي شخصية يستطيع أن يسترد بها العين( ومع ذل 1) 

. ولكن يمكن  ، وهي خمس عشرة سنة ، تسقط بالتقادم المسقط بنفس المدة التي تكسب بها العين بالتقادم المكسب الدعاوي الشخصية

، ويحوز  ، ويكون البيع قابال لإلبطال أو قابال للفسخ صير : يشتري شخص عقاراً من غير مالكتصور ذلك في التقادم المكسب الق

، ولكن يستطيع المالك الحقيقي أن  ، فيملكه بالتقادم المكسب القصير المشتري العقار بحسن نية وبهذا السبب الصحيح خمس سنوات

،  ، فيبطل البيع أو يفسخه ئن له فيكون من حقه أن يستعمل دعاوي مدينةإذ هو دا ،  يستعمل دعوي البائع في إبطال البيع أو فسخه

 151فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 919ص  - 915ص  127فقرة  1ومن ثم يسترد العقار من تحت يد المشتري ) أوبري ورو 

 .  ( 9129فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  -

  .  912( انظر آنفا فقرة  9) 

، وليس ما يمنع مدعي  قد قضي بأن التملك بوضع اليد واقعة متي توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفي بذاتها سببا لكسب الملكية( و 5) 

، وتكون حيازته في هذه الحالة امتدادا لحيازة  التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل علي انتقال حيازة العين إليه

يناير  21( وانظر نقض مدني  759ص  297رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515يونية سنة  19ه ) نقض مدني سلفة البائع ل

استئناف  –) حتي لو اقترنت الحيازة بعقد ثبتت صوريته أو بطالنه ( 222ص  21رقم  25مجموعة أحكام النقض  2519سنة 

  .  271ص  59رقم  29المجموعة الرسمية  2525أبريل سنة  12وطني 

.  555ص  - 559ص  129فقرة  1وقارن أوبري ورو  - 2991مازو فقرة  - 25ص  - 27ص  11( انظر بودري وتيسيي فقرة  9) 
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. فإذا رفع المالك عليه  والحائز الذي يكسب الملكية بالتقادم يستطيع أن يتمسك بكسبها عن طريق الدفع أو عن طريق الدعوي

، فيكون التمسك بكسب الملكية هنا بطريق الدفع  االستحقاق دفع دعواه هذه بالتمسك بالتقادمدعوي 
 (2 )

كذلك يستطيع أن يتمسك  

، فإنه يستطيع أن يرفع دعوي  ، فلو أن العين بعد أن تملكها بالتقادم المكسب خرجت من حيازته بكسب الملكية بطريق الدعوي

، فيكون التمسك بكسب الملكية هنا بطريق الدعوي  زة ويتمسك بالتقادم المكسب سببا لكسب الملكيةاالستحقاق علي من آلت إليه الحيا
 (1 )

  . 

 التقادم المكسب يكسب الملكية بأثر رجعي  - 415

و من ، ال من وقت التمسك بالتقادم أ ، فإن الملكية تنتقل إلي الحائز : وإذا كسب الحائز الملكية بالتقادم عن طريق التمسك به

. فيعتبر الحائز مالكا للعين التي  ، بل تنتقل إليه بأثر رجعي من وقت بدء الحيازة التي أدت إلي التقادم وقت اكتمال مدة التقادم فحسب

، ويكون مالكا إياها طوال مدة التقادم  كسبها بالتقادم من وقت أن وضع يده عليها بنية تملكها
 (9 )

واستناد التقادم بأثر رجعي إلي وقت  

،  . فهو يرمي إلي حماية األوضاع المستقرة ، والهدف الذي يرمي هذا النظام إلي تحقيقه بدأ سريانه إنما تقضي به طبيعة نظام التقادم

عامل في العين تعامل . ومن ذلك الوقت أخذ الحائز يظهر بمظهر المالك ويت وقد أخذت هذه األوضاع تستقر منذ بدأ سريان التقادم

، فإذا اكتملت مدة التقادم وملك الحائز العين أيجوز بعد ذلك أن  المالك فيديرها ويؤجرها ويقبض ثمارها ويرتب عليها حقوقا للغير

 ، فاطمأنت إليها الناس ؟ الواجب إذن الرجوع إلي الوقت الذي بدأ فيه تناقش هذه األوضاع التي استقرت ومضت عليها مدة طويلة

، واعتبار الحائز مالكا للعين من ذلك الوقت  سريان التقادم
 (5 )

  . 

، النتائج  ، وأن الحائز يعتبر مالكا للعين منذ بدء الحيازة ويترتب علي أن للتقادم المكسب أثراً رجعيا علي النحو الذي قدمناه

 اآلتية :

.  ، حتي لو لم يتملك هذه الثمار استقالال بالقبض أو بالتقادم لمالك) أوال ( : أن الحائز الذي يملك العين بالتقادم ال يرد ثمارها ل

، وال  ، فال يستطيع أن يتملك الثمار بالقبض ألنه سيء النية فقد يكون سيء النية وال يمضي علي قبضه للثمار مدة خمس عشرة سنة

، وذلك بفضل األثر الرجعي  لك ال يرد الثمار للمالك. ومع ذ أن يتملكها بالتقادم ألنه لم يمص علي حيازته إياها مدة خمس عشرة سنة

، فتكون العين علي ملكه وقت أن أنتجت الثمار فيتملك الثمار باعتباره  . فقد اعتبر الحائز مالكا منذ بدأ سريان التقادم كما قدمنا للتقادم

مالكا ألصل العين 
 (9 )

  . 

                                                 

( وقد قضت محكمة النقض بأنه متي كانت المنازعة التي أثارها المالك األصلي للعقار تجاه حائزة الحقه الكتمال مدة التقادم الطويل  2) 

  .  ( 991ص  51رقم  27مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  1، فإنه ال يعتد بها ) نقض مدني  ائزالمكسب الملكية الح

،  ، فيكون التقادم أقرب إلي التقادم المسقط منه إلي التقادم المكسب ( وهناك من الشرائع ما ال يجعل التمسك بالتقادم إال بطريق الدفع 1) 

،  ( praeseriptio longi temporis. ففي القانون الروماني كان التقادم المكسب الطويل )  ميةكالقانون الروماني والشريعة اإلسال

في أول  ، ال يعطي ( ليسري علي أراضي األقاليم وعلي األجانب usucapioالذي أدخله البريطور إلي جانب التقادم المكسب ) 

، فيستطيع الحائز أن  لك وإن كان قد انتهي إلي أن يكون دفعا ودعوياألمر للحائز إال دفعا ضد دعوي االستحقاق التي يرفعها الما

( وفي  917، كما يستطيع أن يرفع هو دعاوي االستحقاق علي من يأخذ منه الحيازة ) انظر آنفا فقرة  يدفع به دعوي االستحقاق

ي االستحقاق استطاع أن يدفعها بعدم جواز ، فإذا دفع عليه المالك دعو الشريعة اإلسالمية ال يعطي مرور الزمن للحائز إال دفعا

،  ، ولكنه ال يستطيع إذا خرجت العين من حيازته أن يدفع هو دعوي االستحقاق علي الحائز الجديد سماع الدعوي لمرور الزمن

ول وريبير بالني 51ص  119فيكون التقادم في الشريعة اإلسالمية تقادما مسقطا ال تقادما مكسبا ) انظر بودري وتيسيير فقرة 

  .  ( 9125فقرة  2وبوالنجيه 

  .  155ص  157فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  9) 

 - 9121فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 155ص  157فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -مكررة  299( بودري وتيسييه فقرة  5) 

  .  511ص  2255كوالن وكابيتان ودي الموراندييرا فقرة 

 - 9121فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 155ص  157فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 75ص  299( بودري وتيسييه فقرة  9) 

كاربونييه  - 251مارتي ورينو فقرة  - 2129ص  2995مازو فقرة  - 511ص  2255كوالن وكابيتان ودي الموراندييرا فقرة 

  .  125ص 
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، حقا عينيا علي العين التي وضع الحائز يده عليها كحق رهن فإن هذا  ، في خالل مدة التقادم ) ثانياً ( : إذا رتب المالك

، ال يسري في حق الحائز  ، إذا اكتملت مدة التقادم وتمسك الحائز به فملك العين الحق
 (2 )

. وال يفسر ذلك إال األثر الرجعي للتقادم  

فال يكون المالك السابق مالكا إياها في خالل هذا الوقت وهو ،  ، فإن الحائز يعتبر مالكا للعين من وقت بدء سريان التقادم المكسب

.  ، ومن ثم يكون الرهن صادراً من غير مالك فال يسري في حق الحائز بعد أن كسب العين بالتقادم الوقت الذي رتب فيه حق الرهن

ها تسري في حق الحائز حتي بعد أن يتملك العين ، فإن أما الحقوق العينية التي يكون المالك قد رتبها علي العين قبل بدء سريان التقادم

، إال إذا كانت قد انقضت بالتقادم المسقط أو انتقلت إلي الحائز بالتقادم المكسب مستقلة عن حق الملكية  بالتقادم
 (1 )

  . 

                                                 

، فان الحائز يعتبر مالكا للعين من بدء  ، ولكنها بقيت فى حيازة الحائز ولم ينقطع التقادم إلى ان اكتملت مدته العين (كذلك لو باع المالك 2) 

، دون أن  . وتنتج الحيازة أثرها فى حق المالك وفى حق المشترى منه الحيازة وال يسرى فى حقه البيع إذ يعتبر صادرا من غير مالك

. واذا وقف  ، فالحيازة القديمة تكفى ما دامت لم تنقطع تداء حيازة جديدة فى حق المشترى من المالكيكون الحائز مضطرا إلى اب

. وقد قضى بأنه  المالك العقار فال خالل مدة التقادم واكتملت المدة فان الحائز يتملك العقار بالتقادم العادى وال يسرى الوقف فى حقه

العقار بمعرفة مالكه االصلى وظلت يد الحائز قائمة دون المالك االصلى تملك الحائز إذا وضع شخص يده على عقار ثم حصل وقف 

 519ص  191رقم  29المحاماة  2515ديسمبر سنة  92العقار بمدد التقادم العادى وال يسرى الوقف فى حق الحائز ) طنطا الكلية 

)  .  

فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المور انديير  – 155ص  157فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 75ص  299(بودرى وتيسييه فقرة  1) 

فاذا رتب المالك قبل بدء سريان التقادم حق رهن على  251مارتى ورينو فقرة  – 2929 – 2995مازو فقرة  – 511ص  2255

بسبب من أسباب انقضائه كما إذا ، بل يبقى الرهن قائما حتى يزول  العين فان تملك الحائز للعقار بالتقادم ال يستتبع انقضاء الرهن

انقضى بانقضاء الدين المضمون به وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا وضع شخص يده على عقار مرهون المدة الطويلة المكسبة 

صح القول للملكية فان تملكه العقار ال يستتبع حتما انقضاء الرهن بل يكون للدائن المرتهن الحق فى نزع ملكية العقار وفاء لدينه وال ي

، إذ هذا يؤدى إلى إهدار حق الدائن المرتهن الذى  بان وضع اليد على ذلك العقار المدة الطويلة يكسب ملكية العقار وملكية الرهن

مدنى من استيفاء حقه باألولوية والتقدم من ثمن العقار فى أي يد يكون كما ان فيه إجازة لسقوط الرهن مستقال  995كفله نص المادة 

(  992 ص 1مجموعة أحكام النقض  2591مارس سنة  7ين المضمون به مع انه تابع له ينقضى اال بانقضائه ) نقض مدنى عن الد

 .  وانظر أيضا استئناف مختلط دوائر

 ص 51 م 2599مايو سنة  11 – 257ص  52م  2515فبراير سنة  9استئناف مختلط  – 911ص  95م  2511مايو سنة  21مجتمعة 

وكالرهن سائر الحقوق العينية التبعية كحق االختصاص وحقوق االمتياز بالتقادم )  951ص  92م  2595ية سنة يون 11 - 999

،  ( أما إذا قرر المالك قبل بدء سريان التقادم حقوقا عينية أصلية كحق انتفاع أو حق ارتفاق 155 ص 295فقرة  1محمد على عرفه 

مرتفق حق االنتفاع أو حق االرتفاق طوال مدة الخمس العشرة سنة مدة التقادم الطويل فان فإذا لم يستعمل المنتفع أو صاحب العقار ال

الحائز يكسب ملكية العين خالية من حق االنتفاع أو حق االرتفاق اذ يكون قد كسب الملكية بالتقادم الطويل المكسب وسقط حق 

يالحظ هنا ان التقادم المسقط يكتمل مستقال عن التقادم المكسب وان . و االنتفاع أو حق االرتفاق بعدم االستعمال أو التقادم المسقط

، ويالحظ أيضا انه كما  ، فقد يعترض احد النوعين من التقادم سبب للوقف أو لالنقطاع ال يعترض التقادم اآلخر كانت مدتهما واحدة

إذا وضع الحائز يده على العين باعتبارها غير مثقله  يسقط حق االنتفاع بالتقادم المسقط فانه يجوز كذلك كسبه بالتقادم المكسب وذلك

بحق االنتفاع فيكون قد وضع يده على كل من الرقبة وحق االنتفاع وملك كال منهما بالتقادم المكسب الطويل أما حق االرتهان هنا فال 

كان حسن النية فانه يملك يملك العقار يرد عليه إال عدم االستعمال أو التقادم المسقط فيسقط به وإذا كان لدى الحائز سبب صحيح و

بخمس سنوات مدة التقادم القصير وفى هذه الحالة يبقى العقار منقال بحق االرتفاق أو بحق االنتفاع الن أيا من الحقين لم يسقط بعدم 

إذا وضع يده على  االستعمال إذا لم يمض على تركه اال خمس سنوات ولكن يجوز ان يتملك الحائز بالتقادم القصير حق االنتفاع

العقار باعتباره غير مثقل بهذا الحق أما حق االرتفاق هنا فال يرد عليه إال عدم االستعمال أو التقادم المسقط ومدته خمس عشرة سنة 

واحدة  ، وان كانت مدة التقادم القصير فى كل منهما واذا كسب الحائز حق االنتفاع بالتقادم القصير فانه يكسبه مستقال عن حق الرقية

 127فقرة  1فقد يعترض تقادم حق االنتفاع أو تقادم الرقبة سبب للوقف أو لالنقطاع ال يعترض التقادم األخر ) انظر اوبرى ورو 

 299 ص - 291 إسماعيل غانم ص – 151فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 151بودرى وتيسييه فقرة  – 915 ص - 919 ص

)  .  
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، فإن هذا الحق  عين بالتقادم، ثم تملك ال ، حقا عينيا علي العين التي حازها ، في خالل مدة التقادم ) ثالثاً ( : إذا رتب الحائز 

يصبح نافذا باتا 
 (2 )

، فأن الحق العيني الذي رتبه الحائز في خالل مدة التقادم كان صادراً  . واألثر الرجعي أيضا هو الذي يفسر ذلك 

د اكتمال مدة التقادم لو ، فكان ينبغي أن يبقي معتبراً أنه صدر من غير مالك حتي بع اكتملتمن غير مالك إذ أن مدة التقادم لم تكن قد 

،  ، فإن الحائز يعتبر مالكا للعين من وقت بدء سريان التقادم . أما وهذا التقادم له أثر رجعي أن التقادم المكسب لم يكن له أثر رجعي

 .  ، ومن هنا يصبح هذا الحق نافذا باتا كما سبق القول فيكون مالكا لها وقت أن رتب الحق العيني

 ام طبيعي عن التقادم المكسب : تخلف التز - 416

" مدني إذ تقول :  2/  917، وقد صرحت بذلك المادة  وكما يتخلف التزام طبيعي عن االلتزام الذي ينقضي بالتقادم المسقط

" ، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي  يترتب علي التقادم انقضاء االلتزام
 (1 )

الحق ، كذلك يتخلف التزام طبيعي عن  

، فإنه بالرغم من تملكه العين  ، ولم يكن قبل التقادم مالكا لها . فإذا ملك الحائز العين بالتقادم المكسب الذي يكسب بالتقادم المكسب

بالتقادم يبقي ملتزما التزاما طبيعيا نحو المالك الحقيقي برد العين إليه 
 (9 )

  . 

 2. وأهم هذه اآلثار هي : )  ي نفس اآلثار التي تترتب علي أي التزام طبيعيواآلثار التي تترتب علي هذا االلتزام الطبيعي ه

، بعد التمسك بالتقادم وكسب  . فإذا كان الحائز ، فيرد العين ( يجوز للحائز أن يوفي مختاراً وعن بينة من أمره بالتزامه الطبيعي

هذا وفاء اللتزام طبيعي وليس تبرعا ومن ثم ال يشترط في هذا  ، كان ، قد استجاب لداعي ضميره فرد العين إلي مالكها الحقيقي الحق

، وال يجوز للحائز أن يسترد العين بعد ردها للمالك الحقيقي  ، وال تشترط أهلية التبرع الوفاء شكل خاص
 (5 )

وغني عن البيان أن  

يملك العين قبل التقادم واعتمد في تملكها علي ، إال إذا كان هذا األخير ال  ال يتخلف في ذمة الحائز $ 2911$ االلتزام الطبيعي 

.  ، فقد يدعوه إلي رد العين لمالكها الحقيقي حتي يأخذ كل ذي حق حقه التمسك بالتقادم فيكون ضميره في هذه الحالة هو الرقيب عليه

بالتقادم تخففا من عبء إثبات ملكيته  ، وإنما لجأ إلي التمسك . أما إذا كان يملك العين قبل التقادم ويكون هنا قد وفي بالتزام طبيعي

. فاألمر إذن  ، بل يملك الحائز العين بالتقادم دون أن يتخلف أي التزام طبيعي عن ذلك ، فال محل للقول بتخلف التزام طبيعي للعين

، يهديه إلي ما يجب عليه أن يفعله  موكول إلي ضمير الحائز
 (9 )

يعي المتخلف في ذمة الحائز ( يجوز كذلك اتخاذ االلتزام الطب 1. )  

، فإنه ينشيء  . تعهد بأن يردها إليه ، بدال من أن يرد العين فعال لمالكها الحقيقي . فإذا كان الحائز سببا صحيحا إلنشاء التزام مدني

، فال يكفي مجرد  مدنيا. ويجب أن يكون قد قصد أن يلتزم برد العين التزاما  بهذا التعهد التزاما مدنيا في ذمته يجبر علي الوفاء به

االعتراف بوجود التزام طبيعي في ذمته 
 (1 )

، إذا قصد بالكفالة  ( ولكن ال تجوز كفالة االلتزام الطبيعي المتخلف في ذمة الحائز 9. )  

قد أنه التزام . ولكن إذا كفل الكفيل هذا االلتزام الطبيعي وهو يعت أن يترتب في ذمة الكفيل التزام مدني يضمن االلتزام الطبيعي

، إذ ال يصح أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام المدين  ، فإنه التزامه يكون التزاما طبيعيا مثل االلتزام األصلي مدني
 (1 )

  . 

                                                 

 - 9121فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 155ص  157فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 59ص  299 ( بودري وتيسيه فقرة 2) 

.  225كاربونييه ص  - 251مارتي ورينو فقرة  - 2995مازو فقرة  - 519ص  2255فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المورانديير 

  

وانظر في  - 115فقرة  9( انظر في تاريخ النص وفيما يقابله في التقنين المدني السابق وفي التقنينات المدنية العربية األخري الوسيط  1) 

  .  179فقرة  - 119فقرة  9تخلف االلتزام الطبيعي عن التقادم المسقط الوسيط 

 - 151ص  155فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  52ص  - 59ص  295بودري وتيسييه فقرة  - 2 هامش 151فقرة  5( أوبري ورو  9) 

  .  2929مازو فقرة 

، فإن ذلك يكون تنفيذا اللتزام  أما إذا كان الحائز قد رد العين لمالكها الحقيقي قبل التمسك بالتقادم - 52ص  295( بودري وتيسييه فقرة  5) 

، فيبقي التزامه بالرد التزاما مدنيا ) بودري وتيسييه فقرة  بالتقادم إذ هو لم يتسمك به، ألنه لم يملك العين  مدني ال اللتزام طبيعي

،  ( وعلي ذلك ال يستطيع بعد أن يرد العين للمالك الحقيقي أن يستردها منه حتي لو كان قد ردها عن غلط 51ص  - 52ص  295

. وكان يستطيع استردادها لوأنه  لمدة ال تزال سارية دون أن تكتملكأن كان وقت أن ردها ال يعلم باكتمال مدة التقادم كان يظن أن ا

 .  ( 2295ص  119فقرة  9ردها عن غلط تنفيذا لاللتزام الطبيعي الذي تخلف في ذمته ) الوسيط 

  .  111فقرة  9( الوسيط  9) 

  .  111فقرة  9( الوسيط  1) 

  .  2211ص  115فقرة  9( الوسيط  1) 
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 الحيازة بحسن نية باعتبارها سببا لكسب الملكية -المبحث الثاني

 العقار ( ) التقادم المكسب القصير في كسب ملكية العقار - المطلب األول

 نص قانوني :  - 417

 .  مدني علي ما يأتي 515تنص المادة 

إذا وقعت الحيازة علي عقار أو علي حق عيني عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في الوقت ذاته إلي سبب  - 2"  

  . "، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات  صحيح

  . " وقت تلقي الحق وال يشترط توافر حسن النية إال - 1" 

، ويجب أن  والسبب الصحيح سند يصدر من شخص ال يكون مالكا للشيء أو صاحب للحق الذي يراد كسبه بالتقادم - 9"  

" يكون مسجال طبقا للقانون 
 (2 )

  . 

 291/  11ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 
 (1 )

  . 

وفي  - 519وفي التقنين المدني الليبي م  - 527 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخري : في التقنين المدني السوري م 

 191وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  – 9 و 1/  2297التقنين المدني العراقي م 
 (9 )

  . 

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد فيما  2519ورد هذا النص فى المادة " ( تاريخ النص  2) 

والسبب الصحيح ال يفترض وجوده ويصدر " عدا أن الفقرة الثالثة من النص كانت فى المشروع التمهيدى تجرى على الوجه اآلتي : 

وقد حذفت لجنة " حبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجال طبقا للقانون من شخص ال يكون مالكا للشىء أو صا

فأصبح النص مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد " ال يفترض وجوده " المراجعة من النص فى فقرته الثالثة عبارة 

) مجموعة  515ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2952حت رقم فى المشروع النهائي ووافق عليه مجلس النواب ت 2955وصار رقمه 

  .  ( 551ص  – 555ص  1األعمال التحضيرية 

: تحصل ملكية العقارات والحقوق العينية لمن وضع يده عليها بنفسه أو بوكيل عنه بغير منازع مدة  291/  11(التقنين المدنى السابق م  1) 

. وأحكام التقنين المدني السابق تتفق  . . ضع اليد المذكور مبنيا على سبب صحيحخمس سنوات آليات بصفة مالك بشرط ان يكون و

مع أحكام التقنين الجديد ويؤخذ على نص التقنين المدني السابق انه اغفل اشتراط حسن النية ولم يحدد معنى السبب الصحيح ولم 

المذكرة االيضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة االعمال يعرض لمسألة التسجيل وقد تدارك التقنين المدني الجديد هذه العيوب : 

( وقد جرى القضاء فى عهد التقنين المدنى السابق على اشتراط حسن النية بالرغم من اغفال  555 ص - 557 ص 1التحضيرية 

 1المحاماة  2519 يونيه سنة 11اسيوط الكلية  – 299ص  9االستقالق  2595ابريل سنة  12النص فهذا الشرط : استئناف وطنى 

يناير سنة  99 – 999 ص 9م  2759يونيه سنة  1 – 959 ص 2م  2777نوفمبر سنة  17استئناف مختلط  – 97 ص 12رقم 

 م 2599مايو سنة  99 – 199 ص 29 م 2599ابريل سنة  1 – 212 ص 29 م 2599مارس سنة  9 – 299 ص 7م  2751

 17 م 2521فبراير سنة  29 – 119 ص 21 م 2599ابريل سنة  19 – 292 ص 21 م 2599فبراير سنة  19 – 999 ص 29

 ص 91 م 2519يناير سنة  15 – 971ص  99م  2527ابريل سنة  19 – 191 ص 17 م 2521ابريل سنة  29 – 257 ص

بل أن هناك حكما شاذا من محكمة  - 111 ص 57م  2591ابريل سنة  25 - 999 ص 51 م 2599مايو سنة  19 – 255

ص  15م  2521ديسمبر سنة  21االستئناف المختلطة يقضى باشتراط حسن النية حتى فى التقادم المكسب الطويل ) استئناف مختلط 

( ولكن المحكمة ما لبثت أن رجعت إلى الرأى الصحيح وتواترت أحكامها على ان حسن النية غير الزم فى التقادم المكسب  57

م  2512فبراير سنة  29 – 1ص  99م  2519نوفمبر سنة  5 – 971ص  99م  2527سنة ابريل  19الطويل ) استئناف مختلط 

  .  ( 252ص  95م  2511يناير سنة  19 – 211ص  99

. أما الفقرة  مدني مصري في فقرتيها األوليين 515) تطابق المادة  527( التقنينات المدنية العربية األخري : التقنين المدني السوري م  9) 

والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار بإحدي " مدني سوري فتجري علي الوجه اآلتي :  527من المادة  الثالثة

،  ، الهبة بين األحياء بدون عوض أو بعوض ، انتقال الملك باإلرث أو الوصية الوسائل التالية : االستيالء علي األراضي المرات

 .  الصحيح في التقنين السوري أوسع بكثير من السبب الصحيح في التقنين المصري ( وظاهر أن السبب . "البيع أو الفراغ 

 .  ) مطابق ( 519التقنين المدني الليبي م 
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، ويكون المشتري حسن  يع غير المالك عقاراً باعتبار أنه هو المالكوالصورة المألوفة لتطبيق النص سالف الذكر هي أن يب

، فإذا حاز المشتري العقار فإنه ال يحتاج في تملكه إياه إلي التقادم الكسب الطويل ومدته خمس  النية أي يعتقد أن البائع مالك للعقار

، وجعلها  . والسبب في تقصير مدة التقادم س سنوات فقط، بل يكتفي في تملكه للعقار بالتقادم المكسب القصير ومدته خم عشرة سنة

، هو أن الحائز هنا يمتاز عن الحائز في التقادم المكسب الطويل بأنه حسن النية وعنده سبب  خمس سنوات بدال من خمس عشرة سنة

حسن النية يتملكه في الحال ، أما في المنقول فإن من يشتريه من غير مالك ويكون  . وهذا كله في العقار صحيح يدعم حسن نيته

 .  ، وذلك بموجب القاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية بمجرد الحيازة كما سيأتي

. وقد وجده جديراً  ، هي حالة من يتلقي الملكية من غير مالك بسبب صحيح وهو حسن النية فالقانون هنا يعالج حالة خاصة

. فلم ير أن يجعله معرضا لهذه المطالبة طوال مدة الخمس العشرة سنة وهي  ن مطالبة المالك الحقيقي له، وأراد أن يحصنه م بالعناية

، وألغاها أصال في المنقول فيتملك  ، بل قصر هذه المدة إلي خمس سنوات في العقار المدة الالزمة للتملك بالتقادم المكسب الطويل

،  . فالتقادم المكسب القصير في العقار زاء علي حسن النية المدعوم بالسبب الصحيح، وذلك كله ج الحائز المنقول بمجرد الحيازة

، فيصبح بعد انقضاء هذه المدة القصيرة كأنه تعامل مع  ، أريد بع تغطية من يتعامل في العقار مع غير المالك ومدته خمس سنوات

المالك 
 (2 )

  . 

، ثم ينفرد بقواعد خاصة  والتقادم المكسب القصير علي النحو الذي بيناه يشترك في أكثر قواعده مع التقادم المكسب الطويل 

 .  به

 القواعد التي يشترك فيها التقادم المكسب القصير مع التقادم المكسب الطويل : - 418

. وعلي ذلك  ، إال فيما استثني بنص خاص مكسب القصيراألصل أن قواعد التقادم المكسب الطويل تسري علي التقادم ال 

( كيف يتحقق  2يسري علي التقادم المكسب القصير قواعد التقادم المكسب الطويل فيما يتعلق باألمور الثالثة الجوهرية اآلتية : ) 

نفس القواعد علي كل من التقادم الطويل . وقد سبق أن طبقنا  ( اآلثار التي تترتب علي التقادم 9. )  ( إعمال التقادم 1. )  التقادم

 .  والتقادم القصير في مناسبات مختلفة

. فيجب أن  ، يتحقق التقادم المكسب القصير طبقا للقواعد التي يتحقق بها التقادم المكسب الطويل ففيما يتعلق بتحقق التقادم - 2

، وقابال للحيازة  فيهيكون العقار الخاضع للتقادم المكسب القصير عقاراً قابال للتعامل 
 (1 )

ثم ال يسري التقادم المكسب القصير . ومن  

علي الدومين العام 
 (9 )

، وال علي الدومين الخاص  
 (5 )

، وال علي الوقف الخيري  
 (9 )

. ويجب أن يخضع العقار لحياة مستوفية  

                                                                                                                                                                    

، وكان غير مسجل في دائرة  : وإذا وقعت الحيازة علي عقار أو حق عيني عقاري 1/  2297 - 9 و 1/  2297التقنين المدني العراقي م 

، فإن المدة التي تمنع من سماع الدعوي تكون خمس  الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته إلي سبب صحيحالطابو واقترنت 

: والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار  9/  2297.  . وال يشترط توافر حسن النية إال وقت تلقي الحق سنوات

. ) د (  . ) جـ ( الهبة . ) ب ( انتقل الملك باإلرث أو الوصية األراضي المراث) أ ( االستيالء علي  بإحدى الوسائل اآلتية : 

 .  ، وهو أوسع من التقنين المصري ( ، يوافق التقنين السوري ، في تحديد السبب الصحيح . ) والتقنين العراقي البيع أو الفراغ

، فيما يتعلق بالعقارات والحقوق غير المقيدة في السجل  العقاري : يكتسب حق القيد في السجل 191قانون الملكية العقارية اللبناني م 

، بشرط أن  ، هو بنفسه أو بواسطة شخص آخر لحسابه ، يوضع يد الشخص بصورة هادئة علنية مستمرة مدة خمس سنوات العقاري

، ولم يصرح القانون اللبناني بشرط  ي. ) وأحكام القانون اللبناني نتفق مع أحكام التقنين المصر . . يكون لذي واضع اليد سبب محق

 .  حسن النية (

،  ( 911، إلي جانب حمايته الستقراء التعامل ويشترك في ذلك مع التقادم المكسب الطويل ) انظر آنفا فقرة  ( فالتقادم المكسب القصير 2) 

مس سنوات بدال من خمس عشرة سنة ) ، فيتملك هذا الحائز العقار بخ يحمي أيضا الحائز حسن النية المستند إليه سبب صحيح

  .  ( 199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

  .  919( آنفا فقرة  1) 

  .  915( آنفا فقرة  9) 

  .  919(آنفا فقرة  5) 

  .  911( آنفا فقرة  9) 
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، وخالية من العيوب  لعنصريها المادي والمعنوي
 (2 )

، ال يجوز  خمس سنوات في التقادم القصير كما قدمنا، وهي  . ومدة التقادم 

، وتكمل بانقضاء آخر يوم منها  ، وال يحسب اليوم األول االتفاق علي تعديلها وتحسب مدة التقادم باأليام ال بالساعات
 (1 )

. ويبدأ  

سريان التقادم من اليوم التالي لليوم الذي بدأت فيه الحيازة 
 (9 )

المعلقة علي شرط واقف إال من وقت تحقق  ، وال يسري في الحقوق 

، وال في الحقوق المقترنة بأجل إال من وقت حلول األجل  الشرط
 (5 )

، وال في الحقوق االحتمالية إال من وقت تكامل عناصرها  
 (9 )

  .

، ما بين الزمنين ما لم يقم  دة، فإن ذلك يكون قرينة علي قيامها في الم وإذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حاال

الدليل علي العكس 
 (1 )

. وتسري قواعد ضم المدد في حالة تعاقب الحائزين علي الوجه الذي بسطناه في التقادم الطويل  
 (1 )

. وتسري  

، فال يسري التقادم القصير  قواعد وقف التقادم علي النحو الذي يدمناه
 (7 )

كلما وجد مانع يتعذر معه ،  ، كما ال يسري التقادم الطويل 

، ولو كان المانع أدبيا  علي المالك أن يطالب بحقه
 (5 )

ومن أسباب وقف التقادم أسباب تتعلق بالشخص  
 (29 )

، ومنها أسباب ترجع  

إلي ظروف مادية اضطرارية
 (22 )  .

، فينقطع التقادم القصير بالمطالبة القضائية  كذلك تسري قواعد انقطاع التقادم
 (21 )

وبإقرار  . 

الحائز بحق المالك 
 (29 )

، وبفقد الحيازة  
 (25 )

  . 

، فال  ، عن طريق التمسك بالتقادم ، كأعمال التقادم الطويل ، يكون إعمال التقادم القصير وفيما يتعلق بأعمال التقادم - 1

، بل ال بد من التمسك به  تقضي المحكمة بالتقادم القصير من تلقاء نفسها
 (29 )

، ويتمسك به الحائز وكل ذي مصلحة  
 (21 )

، ويجوز  

التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوي 
 (21 )

. وال يجوز النزول عن التقادم القصير مقدما قبل ثبوت الحق فيه 
 (27 )

، ولكن يجوز  

النزول عنه بعد ثبوت الحق فيه 
 (25 )

لم يكتمل  ، كما يجوز النزول عن المدة التي أنقضت في تقادم قصيرة 
 (19 )

  . 

.  ، تترتب علي التقادم القصير نفس اآلثار التي تترتب علي التقادم الطويل وفيما يتعلق باآلثار التي تترتب علي التقادم - 9

فالتقادم القصير سبب لكسب الملكية 
 (12 )

، وهو يكسب الملكية بأثر رجعي  
 (11 )

، ويتخلف عنه التزام طبيعي  
 (19 )

  . 

                                                 

  .  917( آنفا فقرة  2) 

  .  979( آنفا فقرة  1) 

  .  972( آنفا فقرة  9) 

  .  971( آنفا فقرة  5) 

  .  979( آنفا فقرة  9) 

  .  975( آنفا فقرة  1) 

 .  979( آنفا فقرة  1) 

 .  971( آنفا فقرة  7) 

 .  959فقرة  - 977( آنفا فقرة  5) 

 .  952( آنفا فقرة  29) 

 .  951( آنفا فقرة  22) 

  .  957فقرة  - 959( آنفا فقرة  21) 

  .  591 فقرة - 955( آنفا فقرة  29) 

  .  595فقرة  - 599( آنفا فقرة  25) 

 .  591( آنفا فقرة  29) 

  .  597( آنفا فقرة  21) 

 .  595( آنفا فقرة  21) 

  .  522( آنفا فقرة  27) 

  .  521( آنفا فقرة  25) 

  .  529( آنفا فقرة  19) 

  .  525( آنفا فقرة  12) 

  .  529( آنفا فقرة  11) 

، أصبح في مأمن من دعوي استحقاق ترفع عليه من المالك األصلي  وإذا تملك الحائز العقار بالتقادم القصير - 521( آنفا فقرة  19) 

، ثم أبطل  . فإذا فرض أن هذا المالك باع العقار وكان البيع قابال لإلبطال أو الفسخ وباع المشتري العقار لمشتر ثان حسن النية للعقار
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، فيما عدا مسائل معينة  بوجه عام إن جميع القواعد التي تسري علي التقادم الطويل تسري علي التقادم القصير ويمكن القول

 .  ، تنتقل اآلن إليها انفرد بها التقادم القصير

 القواعد التي ينفرد بها التقادم المكسب القصير :  - 419

،  ، واقتصار التقادم القصير علي العقار دون المنقول التقادم القصيريمكن حصر هذه القواعد في أربع : المدة التي يتم بها 

 .  ، واقتران السبب الصحيح بحسن النية وضرورة قيام السبب الصحيح

، وتحسب علي الوجه الذي تحسب  أما المدة في التقادم القصير فهي خمس سنوات بدال من خمس عشرة سنة كما تقدم القول

، وقد سبق بيان ذلك  في التقادم الطويل به مدة الخمس العشرة سنة
 (2 )

. وال تحسب مدة الخمس السنوات إال من وقت اجتماع السبب  

، لم تسر المدة إال بعد أن السبب الصحيح إلي  ، فإذا سبقت الحيازة السبب الصحيح أو سبق السبب الصحيح الحيازة الصحيح والحيازة

 .  حالحيازة أو تنضم الحيازة إلي السبب الصحي

، أو حق عيني علي عقار  . فال يخضع لهذا التقادم إال عقار معين بالذات ويقتصر التقادم القصير علي العقار دون المنقول

( ولو لم يشتمل  universalite. أما المجموع من المال )  كحق االنتفاع بالعقار وحق االرتفاق الظاهر وحق رهن الحيازة العقاري

، كما ال يخضع للتقادم الطويل فيما قدمنا  يخضع للتقادم القصير، فال  إال علي عقارات
 (1 )

. فمن اشتري من الوارث الظاهر نصيبا  

، ال يملك بالتقادم القصير ما اشتراه  ، وهو حسن النية يعتقد أن البالغ هو الوارث الحقيقي في الميراث أي جزءاً من مجموع التركة

، وال يحول دون  صير إنما يحول إذن دون دعوي استحقاق عقار بالذات يرفعها مالك هذا العقار. فالتقادم الق ولو كان كله عقاراً 

دعوي اإلرث يرفعها الوارث الحقيقي 
 (9 )

  . 

 .  ، فنتناولهما فيما يلي ببحث مفصل ، وهذان هما دعامتا التقادم المكسب القصير بقي السبب الصحيح وحسن النية

 السبب الصحيح - 1"  

 تحديد معني السبب الصحيح : - 421 

. فإذا كان هذا  ، وأن انتقال الحيازة يرجع إلي سبب قانوني يوجب انتقالها المفروض أن عقارا انتقلت حيازته الس خض 

، ولكنه مع ذلك لم  ( كالبيع والوصية trsnslatif de propriete( ناقل للملكية )  acue juridiqueالسبب هو تصرف قانوني ) 

                                                                                                                                                                    

. وفي هذه الحالة يملك المشتري الثاني  ، فان المشتري األول يعتبر أنه لم يميك العقار أصال ي البيع األول أو فسخهالمالك األصل

. وال يستطيع المالك األصلي أن  ، فقد اشتري من غير مالك وبحسن نية العقار بالتقادم القصير إذا بقي حائزا له مدة خمس سنوات

. ) بودري وتيسييه  ، ألن دعوي االستحقاق هذه يحول دونها تملك الحائز العقار بالتقادم القصير قيسترد منه العقار بدعوي استحقا

. فإذا كان البيع الصادر من المشتري األول للمشتري الثاني أي نفس السبب الصحيح الذي تلقي به الحائز العقار هو  ( 157فقرة 

ول يستطيع أن يبطله أو يفسخه إذا لم تكن دعوي اإلبطال أو دعوي الفسخ قد ، فان المشتري األ أيضا بيع قابل لإلبطال أو الفسخ

. ولما كان المالك األصلي الذي صدر منه  ، فيسترد العقار من المشتري الثاني حتي لو بقي هذا حائزاً له مدة خمس سنوات سقطت

، فيعود العقار إلي المشتري  بطال البيع الثاني أو فسخه، فإنه يستطيع استعمال دعوي مدينة في إ البيع األول هو دائن للمشتري األول

 995ص  155، فيسترد العقار ) بودري وتيسييه فقرة  ، ثم يعمد المالك األصلي إلي إبطال أو فسخ البيع األول الصادر منه األول

، بسبب أن المشتري  لمشتري األول. هذا وإذا عجز المالك األصلي عن استرداد العقار بعد أن أبطل أو فسخ البيع الصادر منه ل (

، فإن المالك األصلي يرجع بالتعويض علي المشتري األول  ، فتملكه بالتقادم القصير الثاني حاز العقار وهو حسن النية خمس سنوات

  .  ( 199) بودري وتيسييه فقرة 

  .  971فقرة  - 979( انظر آنفا فقرة  2) 

  .  919( انظر آنفا فقرة  1) 

فقرة  2كوالن وكابيتان دوي الموانديير  - 129ص  199فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 199فقرة  - 192( بودري وتيسييه فقرة  9) 

 .  257مارتي ورينو فقرة  - 515ص  2199
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ا للحائز ألنه صادر من غير مالك ينقله
 (2 )

( في  juste titre، فهذا هو السبب الصحيح )  ، وكان ينقلها لو أنه صدر من المالك 

معني التقادم المكسب القصير 
 (1 )

، ال ألنه خال من أسباب  ( ألنه كان ينقل الملكية لو صدر من المالك juste) " صحيحا " . وسمي  

" سببا صحيحا " صرف القابل لإلبطال يعتبر مع ذلك البطالن فسنري أن الت
 (9 )

صادراً من فالمهم في السبب الصحيح هو أن يكون  

                                                 

ادر من الوكيل أو ( والتصرف الص 197، أو كان مالكا ولكن ملكيته زالت بأثر رجعي ) كاربوينيه ص  ( أي من شخص لم يملك أصال 2) 

، وكذلك  ، فهو لم يصدر من األصيل ، فال يصلح سببا صحيحا النائب مجاوزاً فيه حدود النيابة ال يعتبر تصرفا صادرا من غير مالك

. وقد قضت محكمة  ( 1هامش  157ص  512لم يصدر من النائب أصالة عن نفسه بل باسم األصيل ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة 

،  لما كان السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص ال يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم النقض بأنه

، فإنه ال يتأتي في هذا  وكان الثابت في الوقائع أن هذا البيع الصادر للطاعنين إنما صدر لهما من وكيل عن المالك لألطيان المبيعة

. وإنما يتعين في هذا هذا المجال إعمال ما تقضي به األحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد وبأثار  سبب صحيحالمقام االستناد إلي وجود 

. ومن أنه إذا خرج عن  الوكالة فيما تقرره هذه األحكام من أن علي الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة

ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات ال يضاف إلي األصل إال إذا أجاز التصرف ) نقض حدودها وأبرم عقداً باسم األصيل فان 

. وقضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه إذا باع وكيل  ( 952ص  19رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519مايو سنة  21مدني 

 7م  25751فبراير سنة  25ببا صحيحا ) استئناف مختلط ، لم يصلح البيع أن يكون س مال الموكل مجاوزاً في ذلك حدود الوكالة

  .  ( 211ص 

ص  2المجموعة الرسمية  2755استئناف وطني يناير سنة  - 199ص  119رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  15( نقض مدني  1) 

رقم  21المحاماة  2599ديسمبر سنة  22استئناف مصر  - 212ص  15رقم  5المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  19 - 259

فبراير سنة  7 - 592ص  99م  2519أبريل سنة  11 - 259ص  99م  2512استئناف مختلط أول مارس سنة  - 299ص  99

  .  99ص  59م  2591نوفمبر سنة  11 - 979ص  51م  2599يونية سنة  15 - 191ص  95م  2511

تملك العقار بالتقادم الخمسي هو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في  ( وقد قضت محكمة النقض بأن المزاد بالسبب الصحيح في 9) 

. والمزاد يكون السبب صحيحا في هذا  ، ويجعل وضع يده عليه حالال سليما من شبهة الغصب في نظره واعتقاده حيازته للعقار

، وكذلك العقد  ا يصلح العقد الباطل بطالنا نسبيا. ولهذ الباب هو أن يكون بطبيعته ناقال للملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف

، ألن يكون سببا صحيحا لتمليك المشتري علي أساسه العقار بوضع اليد ) نقض مدني  المعلق علي شرط فاسخ مدة قيام هذا الشرط

الفني  مجموعة المكتب 2551فبراير سنة  11وانظر نقض مدني  -(  292ص  97رقم  2مجموعة عمر  2591يونية سنة  21

 15 - 152ص  919رقم  9مجموعة عمر  2557ديسمبر سنة  99 - 92رقم  591ص  2عاما جزء أول  19ألحكام النقض في 

مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2599يناير سنة  11 - 2215ص  219رقم  9مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة 

) بيع صادر من مالك ال يصلح  159ص  5مجموعة أحكام النقض  2597مارس سنة  11 - 91رقم  559عاما جزء أول ص  19

، وهو  ) تمسك الراسي عليه المزاد بحكم مرسي المزاد 17ص  29مجموعة أحكام النقض  2595يناير سنة  11 -سببا صحيحا ( 

لح هذا التصرف ألن يكون سببا ، فيص ، يعتبر تمسكا بتصرف صادر من غير مالك لم يصدر إال بعد الحكم بتبعية العين لجهة الوقف

) مقدار يحوزه واضع اليد خراجا عن عقد  199ص  199ص  29مجموعة أحكام النقض  2595نوفمبر سنة  11 -صحيحا ( 

مجموعة أحكام  2519مارس سنة  17 -. فال يتملكه الحائز إال بالتقادم الطويل (  مشتراه تعتبر حيازته غير مستنده إلي سبب صحيح

. وإذ باع المالط علي الشيوع جزءاً من العقار  ) تصرف صادر من مالك ال يصلح سببا صحيحا ( 957ص  11قم ر 25النقض 

 2مجموعة عمر  2591يونية سنة  21، فإن البيع يعتبر صادراً من غير مالك فيصلح أن يكون سببا صحيحا ) نقض مدني  مفرزاً 

مجموعة أحكام النقض  2597أكتوبر سنة  21 - 519ص  291م رق 9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  19 - 292ص  97رقم 

 .  ( 199ص  71رقم  5

سند يصدر من " مدني  9/  515وقضت محكمة النقض بأن السبب الصحيح الالزم توافره للتملك بالتقادم الخمسي هو ما تنص عليه المادة 

والمتصرف الذي ال  . "ويجب أن يكون مسجال طبقا للقانون ،  شخص ال يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم

،  يعد مالكا في المعني المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلي من تصرف إليه

. ومن ثم  يستطيع أن ينقل إليه الملكيةوعله ذلك أن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص ال 

، فإنه ال يكون للمشتري أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم  فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً إليه من المالك الحقيقي

ه من المالك أو بمطالبة الخمسي ألن البائع وإن كان ال يعتبر مالكا إال أنه يستطيع الحصول علي الملكية بتسجيل العقد الصادر ل
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، وال يهم بعد ذلك أن يكون العقد مشوبا بعيوب أخري أو غير  غير المالك علي اعتبار أنه هو المالك فيتعاقد باألصالة عن نفسه

، ومن أجل ذلك شرع التقادم المكسب  غير المالك فهو ال ينقل الملكية إلي الحائز. وألنه صادر من  مشوب مادام له وجود قانوني

، إذا كان ال يكسب الملكية بموجب هذا  . فإن هذا الحائز القصير لحماية الحائز حسن النية الذي صدر له هذا السبب الصحيح

، حتي ال يبقي معرضا لدعوي استحقاق  حسن نيته، فإنه يكسبها بتقادم قصير مدته خمس سنوات فقط رعاية ل التصرف القانوني

، إذا لم يفتح له القانون إال باب التقادم المكسب الطويل أسوة بالحائز سيء النية  يرفعها عليه المالك الحقيقي طوال خمس عشرة سنة

أو الحائز حسن النية ولكن ليس معه هذا السبب الصحيح 
 (2 )

، فكل  التصرف الناقل للملكية. وال يقتصر السبب الصحيح علي  

، إذا صدر  ، كحق االنتفاع وحق االرتفاق الظاهر وحق الرهن الحيازي تصرف ناقل أو منشيء لحق عيني قابل ألن يكسب التقادم

د ، والعق . فالعقد الذي ينشيء أو ينقل حق انتفاع ممن ال يملكه ، يعتبر هو أيضا سببا صحيحا من غير صاحب هذا الحق لشخص آخر

، كل هذه  ، ورهن الحيازة الصادر من غير مالك العقار المرهون الذي يرتب حق ارتفاق ظاهر من غير مالك العقار المرتفق به

                                                                                                                                                                    

 2519يناير سنة  12المالك مطالبة قضائية بتنفيذ التزامه عينا بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر بعد ذلك ) نقض مدني 

. وقضت أيضا بأنه ال يعتبر سببا صحيحا عقد البيع الصادر إلي الزوجة ال أصالة عن  ( 19 ص 21رقم  21مجموعة أحكام النقض 

، إذ يشترط في السند الذي يعتبر سببا صحيحا أن يكون صادراً إلي المتمسك بالتقادم نفسه ) نقض  فسها بل باعتبارها اسما مستعاراً ن

 .  ( 2925ص  297رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511مايو سنة  9مدني 

أول مارس سنة  - 12ص  99م  2519ر سنة ديسمب 5وانظر في وجوب أن يصدر السبب الصحيح من غير المالك : استئناف مختلط 

م  2519نوفمبر سنة  1 - 592ص  99م  2519أبريل سنة  11 - 919ص  99م  2512يونية سنة  1 - 259ص  99م  2512

ص  99م  2597فبراير سنة  11 - 121ص  51م  2595مارس سنة  19 - 979ص  51م  2599يونية سنة  15 - 29ص  91

 51م  2599ديسمبر سنة  11ا شاذة تقرر جواز صدور السبب الصحيح من المالك : استئناف مختلط وقارن مع ذلك أحكام - 252

 292ص  92م  2595فبراير سنة  5 – 211ص  99م  2597مارس سنة  29 - 191ص  57م  2591أبريل سنة  21 - 59ص 

 .  299ص  91م  2559فبراير سنة  29 - 911ص  92م  2595يونية سنة  7 -

، فليس هنا مجال تطبيق التقادم المكسب  ، وكان تصرفا قانونيا باطال أو قابال لإلبطال ا كان السبب الصحيح صادرا من المالك( فإذ 2) 

 15رقم  7المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  19، والواجب إعمال في هذه الفروض هي قواعد البطالن ) مصر الكلية  القصير

علي أنه يوجد فرض يجوز فيه إعمال التقادم المكسب القصير ويكون الحائز قد تعامل مع  ( 2191ص  2995مازو فقرة  - 91ص 

، فتنتقل الملكية  ، وقبل أن يسجل المشتري عقده ببيع المالك العقار مرة ثانية لمشتر ثان يسجل عقده المالك : يبيع المالك العقار

، أي دون أن يعلم أن البائع قد باع العقار مرة  ألول عقده وهو حسن النية. ثم يسجل المشتري ا للمشتري الثاني طبقا لقواعد التسجيل

، فإنه  . ففي هذا الفرض إذا حاز المشتري األول العقار بعد تسجيل عقده ثانية لغيره وأن المشتري الثاني قد سبق إلي تسجيل عقده

 - 2991ص  - 2991ص  2995هذا الفرض مازو فقرة  ، مع أنه تعامل مع المالك ) انظر في يستطيع أن يتملكه بالتقادم القصير

. ولكن محكمة النقض في مصر قد قضت بأنه ال محل لتطبيق  ( J – 15 - 2595داللوز  2599أكتوبر سنة  11نقض فرنسي 

لك أن ، ذ التقادم الخمسي إذا بيع العقار مرتين لشخصين سجل أحدهما عقده وحاز اآلخر الذي لم يسجل عقده المبيع خمس سنوات

يناير  11، ويكون التفاضل بين المشتريين المتزاحمين علي أساس األسبقية في التسجيل ) نقض مدني  التصرف هنا صادر من مالك

ص  11رقم  59المجموعة الرسمية  2552أبريل سنة  7( وانظر استئناف مصر  191ص  911رقم  9مجموعة عمر  2555سنة 

محمد علي عرفة فقرة  - 125ص  91م  2519فبراير سنة  29 - 551ص  99م  2519مايو سنة  29استئناف مختلط  - 292

 .  199ص  - 155. فقرة ص  عبد المنعم فرج الصدة - 919ص  995عبد المنعم البدراوي فقرة  - 152ص  295

ك وألنه تصرف باطل ) ، فإن هذا التصرف ال يصلح سببا صحيحا ألنه صادر من مال أما إذا صدر التصرف من مالك ممنوع من التصرف

، اعتبر التصرف صادراً من  ( وإذا صدر التصرف من وارث وكانت التركة مستغرقة 211وقارن حسن كيرة ص  –مدني  715م 

، ولو كانت التركة مستغرقة ) حسن كيرة ص  ، ألن الوارث يملك أعيان التركة فور موت المورث مالك فال يصلح سببا صحيحا

 .  ( 919ص  219رقم  9مجموعة عمر  2551فبراير سنة  11ني عكس ذلك نقض مد - 217
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، ولكن يستطيع الحائز حسن النية أن يستند إليها ليكسب الحق  بذاتها الحق العيني تصرفات تعتبر سببا صحيحا ال تنشيء أو تنقل

بالتقادم المكسب القصير 
( 2 )

  . 

أي تصرفا ناقال للملكية  ، "سببا صحيحا " وإذا كان التصرف القانوني الصادر من المتصرف إلي الحائز يجب أن يكون 

. فقد يكون هذا المتصرف هو أيضا  ، فإن سند المتصرف نفسه الذي استند إليه في تصرفه للحائز ال أهمية له علي النحو سالف الذكر

، وقد ال يكون عنده سبب صحيح ولكنه حسن النية يعتقد أنه يملك العقار الذي  ح لم ينقل إليه الملكيةحسن النية وعنده سبب صحي

، وقد يكون حائزا سيء النية اغتصب العقار  ، وقد يكون حائزا عرضيا كمستأجر وقد باع العقار المؤجر إلي الحائز يتصرف فيه

،  ، ويستوي أن يكون حسن النية أو سيء النية رف سند أو ليس عنده سند. فيسوتوي إذن أن يكون عند المتص وباعه إلي الحائز

ويتسوي أن يكون حائزا أصيال أو حائزا عرضيا أو غير حائزا أصال 
 (1 )

،  non dominus. والمهم فيه أن يكون غير مالك للعقار  

أو غير صاحب الحق الذي تصرف فيه للحائز 
 (9 )

  . 

 ما يعتبر سببا صحيحا : - 421

 ، يعتبر علي األخص سببا صحيحا : وتطبيقا لما قدمناه 

عقد البيع : وهو السبب الصحيح األكثر شيوعا في الحياة العملية فعقد البيع الصادر من غير المالك علي اعتبار أنه هو  - 2

من غير مالك فتوافرت فيه وقد صدر  ، إذ البيع عقد ناقل للملكية ، يعتبر سببا صحيحا ، أي بيع ملك الغير المالك يتعاقد بهذه الصفة

، يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير إذا دامت  ، إذا كان حسن النية . فمشتري العقار من غير المالك شروط السبب الصحيح

 .  حيازته خمس سنوات

وكان المقايض  ، ، وكان ال يملك المنزل الذي قايض به عقد المقايضة : فلو قايض شخص شخصا آخر منزال بأرض - 1

، فإن المقايض اآلخر يتوافر عنده علي هذا الوجه السبب الصحيح وهو عقد  اآلخر يعتقد بحسن نية أن المقايض األول يمللك المنزل

، فيستطيع أن يتملك المنزل بالتقادم المكسب القصير  ، وحسن النية المقايضة ألنه تصرف قانوني ناقل للملكية
 (5 )

  . 

. فلو وهب شخص عقارا آلخر وكان ال  ، فيصلح أن يكون سببا صحيحا : وهو تصرف قانوني ناقل للملكيةعقد الهبة  - 9

، فإن الموهوب له في هذه الحالة يتوافر عنده  ، ولكن الموهوب له كان يعتقد أن الواهب يمالك العقار الموهوب يملك هذا العقار

 .  يع أن يتملك العقار الموهوب بالتقادم للكسب القصير، فيستط السبب الصحيح وهو عقد الهبة مع حسن النية

الوصية بعقار معين بالذات : والوصية وإن كانت تصرفا قانونيا صادراً من جانب واحد وال تنتج أثرها إال عند  - 5

إذا صدرت من غير مالك ، ومن ثم تصلح أن تكون سببا صحيحا  ، إال أنها مع ذلك تعتبر كالبيع تصرفا قانونيا ناقال للملكية الموصي

، فإن  ، وكان الموصي به وقت موت الموصي يعتقد أن الموصي يملك العقار فلو أن الموصي كان ال يملك العقار الذي أوصي به

، فيستطيع أن يتملك العقار الموصي به  ، حسن النية ، إلي جانب السبب الصحيح وهو الوصية الموصي له يكون قد توافر عنده

بالتقادم المكسب القصير 
 (9 )

  . 

، البائع فيه هو المدين والمشتري هو  ( وهو بمثابة بيع adjudieatim sur saisieرسو مزاد العقار المحجوز عليه )  - 9

. فلو أن العقار كان غير مملوك  سببا صحيحا، ومن ثم يصلح أن يكون  ، فيكون تصرفا قانونيا ناقال للملكية الراسي عليه المزاد

                                                 

سند يصدر من شخص ال يكون " ( السبب الصحيح بأنه  521مدني ) آنفا فقرة  515( ومن أجل ذلك عرفت الفقرة الثالثة من المادة  2) 

، ألضاف النص  يتولي التعريفات الفقهيةولو كان نص تشريعي مهمته أن " مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم 

   . "سالف الذكر إلي ما تقدم : وكان ينقل الملكية أو الحق لو أنه صدر من المالك أو صاحب الحق 

 .   191 فقرة 9بالنيول وريبير وبيكار  - 999ص  191( يودري وتيسييه فقرة  1) 

 199ص  55م  2591أبريل سنة  11 - 215ص  95م  2511اير سنة ين 5 - 9ص  99م  2521أكتوبر سنة  19( استئناف مختلط  9) 

، ثم فسخت ملكيته لتحقق شرط فاسخ أو بسبب  وحتي ولو كان مالكا وتصرف في العقار - 25ص  91م  2595نوفمبر سنة  19 -

يعتبر صادراً من غير ، فإن التصرف الصادر منه في العقار  ، فزالت ملكيته بأثر رجعي دعوي فسخ أو دعوي إبطال أو غير ذلك

  .  ، ومن ثم يصلح أن يكون سببا صحيحا مالك

  .  59ص  51م  2599ديسمبر سنة  11( استئناف مختلط  5) 

 511، تصلح هي أيضا أن تكون سببا صحيحا ) انظر آنفا فقرة  ، باعتبارها وصية بأعيان معينة ( وسنري فيما يلي أن قسمة المورث 9) 

)  .  
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،  ، فقد توافر عند الراسي عليه المزاد السبب الصحيح وهو رسو المزاد ، ورسا مزاده علي شخص يعتقد أنه مملوك للمدين للمدين

، وعلي ذلك يجوز أن يتملك العقار الذي رسا مزاده عليه بالتقادم المكسب القصير  النيةوحسن 
 (2 )

  . 

، فيصلح أن يكون سببا  ( : وهو أيضا تصرف قانوني ناقل للملكية كالبيع dation en paiementالوفاء بمقابل )  - 1

صحيحا 
 (1 )

، وكان الدائن حسن النية أي يعتقد أن العقار  ، وكان ال يملك هذا العقار . فلو أن المدين وفي دينه بمقابل هو عقار 

، وحسن  هذا النحو قد توافر عنده السبب الصحيح وهو الوفاء بمقابل الصادر من غير مالك ، فإن الدائن يكون علي مملوك للمدين

 .  ، ومن ثم يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير النية

، غذ أن  ( : وهذا أيضا تصرف قانوني ناقل للملكية apport er societeتقديم الشريك عقاراً حصة له في الشركة )  - 1

، فإن تقديم  ، ومع ذلك قدمه حصه له في الشركة شريك ينقل بهذا التصرف ملكية العقار للشركة فلو أن الشريك كان ال يملك العقارال

، فإنها بذلك  . وعلي ذلك إذا كانت الشركة حسنة النية أي تعتقد أن العقار مملوك للشريك العقار علي هذا النحو يعتبر سببا صحيحا

، فتستطيع أن تتملك العقار بالتقادم المكسب  عندها السبب الصحيح وهو تقديم العقار حصة في الشركة وحسن النيةتكون قد توافر 

القصير 
 (9 )

  . 

 ما ال يعتبر سببا صحيحا :  - 422

هي ليست ، فال يكون سببا صحيحا الوقائع المادية إذ  ، تصرف قانوني ناقل للملكية ، كما قدمنا ولما كان السبب الصحيح هو

، وال التصرفات القانونية التي ال تنقل الملكية  ، وال التصرفات القانونية التي تقتصر علي إنشاء التزامات شخصية بتصرفات قانونية

ولكن تقتصر علي الكشف عنها 
 (5 )

 .  ، سببا صحيحا ، بوجه خاص . ومن ثم ال يعتبر 

، وليس تصرفا  ، إال أنه واقعة مادية هي موت المورث قل الملكيةالميراث في عقار معين بالذات : فهو وإن كان ين - 2

، فإن كان المورث يحوز عقاراً بسبب صحيح وحسن  . ويد الوارث إنما هي استمرار ليد المورث ، فال يعتبر سببا صحيحا قانونيا

، انتقلت حيازة العقار علي هذا النحو إلي الوارث  نية
 (9 )

،  ورث فيتملك العقار بالتقادم المكسب القصير. ويكمل الوارث حيازة الم 

،  . ولكن ذلك ال يرجع إلي أن الميراث سبب صحيح إذا ضمت مدة حيازة المورث إلي مدة حيازته فبلغت المدتان معا خمس سنوات

ان المورث عنده سبب . أما إذا ك ، وانتقال كما هما إلي الوارث فالسبب الصحيح وحسن النية كانا متوافرين عند المورث كما قدمنا

، أو لم يكن عنده ال السبب الصحيح وال حسن  ، أو كان حسن النية ولكن ليس عنده سبب صحيح صحيح ولكنه لم يكن حسن النية

                                                 

 55ص  99م  2511نوفمبر سنة  17 - 959ص  99م  2511مايو سنة  21 - 11ص  1م  2755ديسمبر سنة  1مختلط ( استئناف  2) 

أما إذا  - 299 صؤ 95م  2551مارس سنة  5 - 291ص  59م  2517يناير سنة  15 - 215ص  95م  2511يناير سنة  5 -

ص  7مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  19صير ) نقض مدني ، فإنه ال يتملك بالتقادم الق كان الراسي عليه المزاد سيء النية

919 )  .  

كوالن وكابيتان ودي الموانديير  - 191، إال إذا كان ناقال للملكية وهاذ نادي ) بودري وتيسييه فقرة  ( أما الوفاء فال يعتبر سببا صحيحا 1) 

  .  ( 519ص  2251فقرة  2

، فأخذه شفيع بالشفعة وهو  . فلو أن عقاراً باعه غير مالك لمشتر حسن النية صلح أن يكون سببا صحيحا( وفي رأينا أن األخذ بالشفعة ي 9) 

،  ، فإن الشفيع يستطيع أن يستند إلي الشفعة باعتبارها سببا صحيحا وإلي حسن نيته حسن النية أي يعتقد أن العقار مملوك للبائع

، ويدخل في تركيبها  ج للرأي الذي نقول به بأمرين : ) أوال ( أن الشفعة واقعة مركبة. ونحت فيتملك العقار بالتقادم المكسب القصير

. ) ثانيا ( أن الشفيع يحل محل المشتري في جميع  ، وهذه اإلرادة هي تصرف قانوني ناقل للملكية إرادة الشفيع في أن يأخذ بالشفعة

، فكذلك الشفيع  أن يتملك العقار المبيع بالتقادم المكسب القصير ، ومن حق المشتري حسن النية الذي اشتري من غير مالك حقوقه

ص  19م  2597مارس سنة  11انظر استئناف مختلط  -الذي حل محله يستطيع هو أيضا أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير 

  .  219وقرب إسماعيل غانم ص  - 519ص  215منصور مصطفي منصور فقرة  - 297

إلي هذا الحد أن السبب الصحيح شرط مستقل عن شرط حسن النية وليس مجرد " السبب الصحيح " ( والعائلة في تضييق نطاق فكرة  5) 

، لكان أي سبب من شأنه أن يجعل الحائز  ولو كان السبب الصحيح عنصراً من عناصر حسن النية -عنصر من عناصر حسن النية 

  .  ( 127) كاربوينيه ص " سببا صحيحا " كه كافيا ألن يكون يجوز العقار حيازة صحيحة بنية تمل

ص  1م  2759يسمبر سنة  17استئناف مختلط  - 929ص  95رقم  1مجموعة أحكام النقض  2595ديسمبر سنة  21( نقض مدني  9) 

  .  122ص  191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 11ص  15م  2521أكتوبر سنة  12 - 59
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، فإن العقار تنتقل حيازته إلي الوارث ولكن ال يستطيع أن يتملكه بالتقادم المكسب القصير ولو كان حسن النية اعتماداً علي أن  النية

، وله أن يضم إلي مدة حيازته  ( وال يتملك العقار في هذه الحالة إال بالتقادم المكسب الطويل pro heredeلميراث سبب صحيح ) ا

مدة حيازة سلفه 
 (2 )

  . 

عقد اإليجار وعقد العارية وعقد الحراسة وعقد الوديعة وعقد الوكالة وغيرها من العقود التي ليس من شأنها أن تنقل  - 1

، ومن ثم ال تصلح أن تكون سببا صحيحا فالمستأجر  الملكية وال تنشيء إال التزامات شخصية : فهذه تصرفات قانونية ال تنقل الملكية

، ال يستطيع أن يتملك هذا العقار بالتقادم  ، بالنسبة إلي عقار تلقاه من غير مالك أو المستعير أو الحارس أو المودع عنده أو الوكيل

، وألنه ثانياً ال يستطيع أن  ، ألنه أوال ال يكون حسن النية صير حتي لو غير صفة حيازته العرضية إلي حيازة أصليةالمكسب الق

 .  يستند إلي أي عقد من هذه العقود كسبب صحيح

لح ، ومن ثم ال تص القسمة االختيارية : فهي تصرف قانوني ولكنه غير ناقل للملكية إذ هو يقتصر علي الكشف عنها - 9

القسمة االختيارية أن تكون سببا صحيحا 
 (1 )

. فإذا دخل في األعيان المقسومة عقار ليس مملوكا للمتقاسمين ووقع في نصيب أحدهم  

،  ، فإنه مع ذلك ال يستطيع تملك هذا العقار بالتقادم المكسب القصير استناداً إلي عقد القسمة ، وكان هذا المتقاسم حسن النية بالقسمة

، بأن قدم أحد المتقاسمين عقارا خاصا به  ( solute. ولكن إذا تضمنت القسمة معدال )  ا العقد ليس بسبب صحيح كما قدمناألن هذ

، فإن تقديمه إياه يعتبر تصرفا قانونيا ناقال للملكية  ، ولم يكن مالكا لهذا العقار لتعديل القسمة
 (9 )

، ومن ثم يصلح أن يكون سببا  

، فإنه يستطيع أن يتملكه بالتقادم المكسب القصير  لو وقع هذا العقار في نصيب أحد المتقاسمين وهو حسن النية. وعلي ذلك  صحيحا
 (

5 )
، ألنها تنقل ملكية أعيان معينة ) وليس نصيبا شائعا في التركة ( من المورث إلي  . كذلك تعتبر قسمة المورث سببا صحيحا 

، وكان هذا الوارث حسن النية وقت  عقار أدخله المورث في القسمة ولم يكن مملوكا له. فلو وقع في نصيب أحد الورثة  الوارث

تملك العقار بالتقادم المكسب القصير استناداً إلي أن قسمة المورث تعتبر كالوصية سببا صحيحا ، أمكنه  موت المورث
 (9 )

  . 

أن يكون سببا صحيحا فلو أن عقارات متنازعا عليها ، ومن ثم ال يصلح  الصلح : وهو عقد كاشف عن الملك ال ناقل له - 5

، فإن من أخذ هذا العقار صلحا ال يتملكه بالتقادم  ، وكان أحد هذه العقارات مملوكا لشخص ثالث بين شخصين وزعت بينهما صلحا

أحد المتصالحين عقاراً . لكن إذا أعطي  ، كما قدمنا ، ألن هذا العقد ليس بسبب صحيح المكسب القصير استنادا إلي عقد الصلح

، فإن الصلح بالنسبة إلي هذا العقار غير المتنازع عليه يعتبر  خاصا به للمتصالح اآلخر في مقابل بعض األعيان المتنازع عليها

أن يتملكه ، استطاع المتصالح اآلخر إذا كان حسن النية  . فإذا كان المتصالح الذي أعطي العقار ال يملكه تصرفا قانونيا ناقال للملكية

، فيصلح أن يكون سببا صحيحا  ، فهو هنا تصرف قانوني ناقل للملكية كما قدمنا بالتقادم المكسب القصير استنادا إلي عقد الصلح
 (1 

)
  . 

. فإذا رفع  ، ومن ثم ال يصلح أن يكون سببا صحيحا الحكم القضائي : وهو كاشف عن الحق ال منشيء له وال ناقل - 9

. وعلي ذلك إذا ثبت فيما بعد أن هذا  ، فإن هذا الحكم ال يعتبر سببا صحيحا ، وحكم له ق يطالب فيها بعقارشخص دعوي استحقا

، لم يستطع المحكوم له في دعوي  ، ولكنه مملوك لشخص ثالث العقار غير مملوك له وال للمدعي عليه في دعوي االستحقاق

ذي صدر لمصلحته سببا صحيحا حتي يتملك العقار ضد مالكة الحقيقي بالتقادم االستحقاق حتي لو كان حسن النية أن يعتبر الحكم ال

. ومن باب أولي إذا صدر الحكم في دعوي االستحقاق لمصلحة المدعي عليه الحائز للعقار وقضي برفض دعوي  المكسب القصير

                                                 

  .  992نفا فقرة ( انظر آ 2) 

، كما سنري ) انظر ما يلي  ، ألنه هي أيضا ال تنقل الملكية بل تكشف عنها ( وكذلك القسمة القضائية ال تصلح أن تكون سببا صحيحا 1) 

  .  نفس الفقرة ( عند الكالم في الحكم القضائي وفي أنه ال يصلح أن يكون سببا صحيحا

منصور مصطفي  - 152ص  529عبد المنعم فرج الصدة فقرة  219إسماعيل غانم ص  - 912ص  999( عبد المنعم البدراوي فقرة  9) 

 .   591ص  215منصور فقرة 

  .  111( بودري وتيسييه فقرة  5) 

فقرة  prescription civileلفظ  5أنسيكلوبيدي داللوز  - 112بودري وتيسييه فقرة  - 5هامش  929ص  127فقرة  1( أوبري ورو  9) 

12 .  

ص  2251فقرة  2كوالن وكابيتان ودي الموانديير  - 115بودري وتيسييه فقرة  - 9هامش  929ص  127فقرة  1( أوبري ورو  1) 

إسماعيل غانم  912ص  999عبد المنعم البدراوي فقرة  - 159ص  - 151ص  299فقرة  1محمد علي عرفة  - 511ص  - 511

  .  511ص  215منصور مصطفي منصور فقرة  - 159ص  529عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 219ص 
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، وأن يستند إليه  صدر لمصلحته سببا صحيحا ، فإن المدعي عليه حتي لو كان حسن النية ال يستطيع أن يعتبر الحكم الذي االستحقاق

لتملك العقار ضد المالك الحقيق بالتقادم المكسب القصير 
 (2 )

، فهو ال  . وكذلك ال يعتبر سببا صحيحا الحكم الصادر بالقسمة القضائية 

، لم يستطع هذا  حكم القسمة، ومن ثم إذا وقع عقار مملوك للغير في نصيب أحد المقتاسمين بموجب  ينقل الملكية بل يكشف عنها

المتقاسم ولو كان حسن النية أن يعتبر هذا الحكم سببا صحيحا لتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير 
 (1 )

وفي .  

، فإن رسو المزاد يعتبر قسمة كاشفة ال ناقلة ومن  ، إذا رسا المزاد بحكم قضائي علي أحد المتقاسمين ( licitationقسمة التصفية ) 

ثم ال يعتبر سببا صحيحا 
 (9 )

، فأن حكم رسو المزاد يعتبر بمثابة بيع ناقل للملكية  . وهذا بخالف ما إذا رسا المزاد علي أجنبي 

قل ملكية العقار إلي الراسي عليه . وكذلك الحكم برسو مزاد العقار المحجوز عليه يعتبر بمثابة بيع ين ويصلح أن يكون سببا صحيحا

، وقد تقدم القول في ذلك  ، ومن ثم يعتبر سببا صحيحا المزاد
 (5 )

  . 

 فروض مختلفة في السبب الصحيح : - 423

، لنتبين ما إذا كان المتصرف القانوني الناقل للملكية يبقي  ويبقي بعد ذلك أن نستعرض فروضا مختلفة في السبب الصحيح 

(  9. )  ( التصرف القانوني القابل لإلبطال 1. )  ( التصرف القانوني الباطل 2سببا صحيحا في الفروض اآلتية : )  علي اعتباره

( التصرف  9. )  ( putative( التصرف القانوني الظني )  5. )  التصرف القانوني المعلق علي شرط واقف أو علي شرط فاسخ

 .  القانوني غير المسجل

، فإن هذا  الباطل : إذا كان التصرف القانوني الذي تلقي الحائز بموجبه حيازة العقار تصرفا قانونيا باطال التصرف القانوني 

، ومن ثم ال يصلح أن يكون سببا صحيحا  التصرف ال يكون له وجود قانوني
 (9 )

. ويستوي في ذلك أن يكون التصرف القانوني  

 .  باطال من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع

، كهبة عقار باطلة لعدم كتابتها في ورقة رسمية أو كوصية باطلة لعدم  فإذا كان التصرف القانوني باطال من ناحية الشكل

. فلو وهب  ، وال يصلح أن يكون سببا صحيحا ، فإن كال من الهبة والوصية ال يكون له وجود قانوني استيفائها الشكل الواجب قانونا

، وال يستطيع الموهوب له ولو كان حسن النية أن يعتبرها  ، فإن الهبة تكون باطلة في ورقة غير رسمية شخص آلخر عقاراً ال يملكه

سببا صحيحا ليتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير 
 (1 )

، فإنها تنقلب  . ولكن إذا أمكنت إجازة الهبة الباطلة شكال 

إذا قام الواهب أو " مدني علي أنه  575. وفي هذا الصدد تنص المادة  كون سببا صحيحا، ومن ثم تصلح أن ت اتلي هبة صحيحة

وقد قدمنا عند الكالم في الهبة أنه إذا نفذ  . "، فال يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه  ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل

، بل ألنه إجازة  ، ال ألن التنفيذ وفاء اللتزام طبيعي هم أن يستردوا ما سلموه، فإنه ال يجوز ل الواهب أو ورثته هبة باطلة في الشكل

                                                 

ص  191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 997ص  - 991ص  119بودري وتيسييه فقرة  - 929ص  127فقرة  1( أوبري ورو  2) 

  .  251 ص 259فقرة  5محمد كامل مرسي  - 122

 211رقم  9مجموعة أحكام النقض  2595أبريل سنة  15 - 199ص  119رقم  5مجموعة عمر  2559مايو سنة  15( نقض مدني  1) 

  .  725ص 

بالنيول وريبير  55 - 2 - 2515داللوز  2517يونية سنة  21نقض فرنسي  - 51ص  95م  2511ديسمبر سنة  1( استئناف مختلط  9) 

  .  252فقرة  5محمد كامل مرسي  122ص  191فقرة  9وبيكار 

 jugement de convenu ou dويعتبر سببا صحيحا الحكم بالتصديق علي اتفاق المتعاقدين الناقل للملكية  - 512( انظر آنفا فقرة  5) 

expedient ( 259ص  259فقرة  5) محمد كامل مرسي  . 

يست عنده نية التملك ) ، فال يصلح سببا صحيحا البيع الصوري ألن المشتري صوريا ل ( وكالتصرف الباطل التصرف الصوري 9) 

ص  92م  2595يونية سنة  29استئناف مختلط  - 255ص  11رقم  9المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  22استئناف وطني 

عبد المنعم  - 212إسماعيل غانم ص  - 915ص  999عبد المنعم البدراوي فقرة  - 215ص  5( وانظر محمد كامل مرسي  975

  .  219حسن كيرة ص  - 515ص  215صور مصطفي منصور فقرة من - 527فرج الصدة فقرة 

رقم  1المجموعة الرسمية  2591مارس سنة  19 - 255ص  11رقم  9المجموعة الرسمية  2591فبراير سنة  22( استئناف وطني  1) 

 99رقم  21اة المحام 2599ديسمبر سنة  22استئناف مصر  - 119ص  15رقم  1الشرائع  2529أول يونية سنة  - 255ص  51

  .  592ص  971رقم  5المحاماة  2597نوفمبر سنة  19 – 299ص 
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وهذه اإلجازة صححت الهبة ،  مدني لهبة باطلة في الشكل 575بطريقة خاصة نص عليها القانون في المادة 
 (2 )

. وعلي ذلك إذا نفذ  

، فقد أصبحت الهبة صحيحة وصارت  لموا العقار للموهوب لهالواهب أو ورثته هبة العقار المملوك للغير تنفيذا اختياريا بأن س

، واستطاع الموهوب له الذي تسلم العقار إذا كان حسن النية أن يتملك العقار ضد المالك الحقيقي  صالحة ألن تكون سببا صحيحا

 .  بالتقادم المكسب القصير

. فال يصلح ألن يكون سببا صحيحا  جود قانوني أيضا، لم يكن له و وإذا كان التصرف القانوني باطال من ناحية الموضوع
 (1 

)
، وعلي ذلك ال يكون البيع الباطل لعدم مشروعية السبب أو لصدوره من عديم التمييز سببا صحيحا يجيز التملك بالتقادم المكسب  

ص المحكمة التي يباشر أعماله في ، وكان النظر في النزاع يدخل في اختصا . وإذا اشتري قاض أو محام عقاراً متنازعا فيه القصير

، فإن  . فإذا كان العقار المتنازع فيه غير مملوك للبائع مدني ( فال يصلح أن يكون سببا صحيحا 512 ، كان الشراء باطال ) م دائرتها

ه سببا صحيحا لتملك ، وال يصح له أن يعتبر المشتري ولو كان حسن النية ال يجوز له أن يستند إلي البيع الصادر له علي هذا النحو

العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير 
 (9 )

  . 

 ـ التصرف القانونى القابل لألبطال :  425 

، ألنه كان ينقل  ، ومن ثم يصلح ألن يكون سببًا صحيًحا ، فإنه يكون له وجود قانونى أما إذا كان التصرف قابالً لإلبطال

المالكالملكية لو أنه صدر من 
 (5 )

  . 

. فلو أن المشترى  ، وجاز اعتباره سببًا صحيًحا ، كان البيع قابالً لإلبطال لمصلحة القاصر فإذا باع قاصر عقاًرا مملوًكا للغير

كان حسن النية أى يعتقد أن العقار مملوك للقاصر
 (2 )

يع ، فإنه يجوز له أن يستند إلى البيع الصادر له من القاصر بالرغم من أنه ب 

، وأن يعتبره سببًا صحيًحا يجيز له أن يتملك العقار المبيع ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير قابل لإلبطال
 (1 )

  . 

                                                 

منه إمكان التنفيذ االختياري للهبة الباطلة في الشكل  2959، فتقصر المادة  أما في التقنين المدني الفرنسي - 51فقرة  9( الوسيط  2) 

ويذهب بعض الفقهاء الفرنسيين إلي القول بتخلف التزام طبيعي  . ، علي ورقة الواهب دون الواهب نفسه وإجازة هذه الهبة بوجه عام

، فال تصلح الهبة الباطلة في  ، ومن ال يصحح التنفيذ االختياري بطالن الهبة من الهبة الباطلة في الشكل في جانب ورثة الواهب

 921ص  127فقرة  1المعني أوبر ورو الشكل ألن تكون سبا صحيحا حتي بعد أن ينفذها الورثة تنفيذا اختياريا ) انظر في هذا 

. ويذهب بعض آخر إلي أن الهبة الباطلة في الشكل تصبح صحيحة  ( 129ص  195فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 7هامش 

 - 592فقرة  2، ومن ثم تصلح بعد هذا التنفيذ االختياري ألن تكون سببا صحيحا ) ترولون  بتنفيذها تنفيذا اختياريا من جانب الورثة

  .  ( 115بودري وتيسييه فقرة  - 959فقرة  - 951فقرة  91لوران  - 991فقرة  1جيوار 

ص  195فقرة  9بالنيول ريبير وبيكار  - 921ص  117( ألنه لم يكن لينقل الملكية لو أنه صدر من المالك ) بودري وتيسييه فقرة  1) 

129 )  .  

، ومن ثم فأن صيفة الوقيف ليم  ببطالن قرار إنهاء الوقف يقتضي اعتبار اإلنهاء عديم األثر( وقد قضت محكمة النقض بأن صدور الحكم  9) 

، وبالتيالي يكيون هيذا التصيرف قيد وقيع بياطال  تزل عنه وكانت ال صفة به وقت صدور التصرف فيه بالبيع قبل الحكيم بيذلك اليبطالن

مجموعية أحكيام  2511ديسيمبر سينة  29م الخمسيى ) نقيض ميدنى بطالن مطلقا وال يصلح ألن يكون سببًا صحيًحا فى التمليك بالتقياد

) مقايضة ناقلة لعيدم بييان األعييان  129ص  2م  2775يناير سنة  21، وانظر استئناف مختلط  ( 2215ص  211رقم  29النقض 

  .  219ص  11م  2529ديسمبر سنة  99ـ  927ص  9م  2759يونيه سنة  29المقايض عليها بيانًا كافيًا ( ـ 

ـ  2591سييريه  2591فبراير سنة  11نقض فرنسى  2199ص  2999ـ مازو فقرة  129ص  195فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  5)  

، وذليك ألن السيبب  ـ والمقصود هنا أن يكيون التصيرف القيانونى قيابالً لإلبطيال لسيبب آخير سيوى صيدوره مين غيير ماليك 115ـ  2

. والشيك فيى أن  ، كبييع مليك الغيير وهبية مليك الغيير ، فيكيون دائًميا قيابالً لإلبطيال مالك الصحيح هو تصرف قانونى صادر من غير

، بيل هيو عيين  ، يصيلح أن يكيون سيببًا صيحيًحا ، واليذى يكيون قيابالً لإلبطيال لهيذا السيبب التصرف القانونى الصادر مين غيير ماليك

، لسيبب آخير سيوى صيدوره مين غيير  قيانونى القابيل لإلبطيال. فيالمطلوب بحثيه هنيا إذن هيو ميا إذا كيان التصيرف ال السبب الصحيح

، بخيالف التصيرف القيانونى الباطيل اليذى ال وجيود  . وقد رأينا أنه يصلح ألن له وجيودًا قانونيًيا ، يصلح أن يكون سببًا صحيًحا مالك

 .  له
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، فإنه  ، وكان البيع يشوبه غلط أو تدليس أو إكراه فكان قابالً لإلبطال لهذا السبب أيًضا وإذا باع شخص عقاًرا مملوًكا للغير

، فلو أن المشترى كان حسن النية فإنه يستطيع أن يستند إلى هذا البيع القابل لإلبطال وأن  الة أن يكون سببًا صحيًحايصلح فى هذه الح

، فيجوز له أن يتملك العقار المبيع ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير يعتبره سببًا صحيًحا
 (9 )

  . 

، يصلح أن يكون سببًا صحيًحا  ، النقص فى األهلية أو لعيب فى الرضاء الونرى من ذلك أن التصرف القانونى القابل لإلبط

، ومن باب أولى يصلح هذا التصرف ألن يكون سببًا صحيًحا لو أجازه القاصر أو إجازه من تقرير  فى التقادم المكسب القصير

. أما إذا أبطل  لح بداهة ألن يكون سببًا صحيًحا، ويص ، فإن التصرف القانونى ينقلب بهذه اإلجازة تصرفًا صحيًحا اإلبطال لمصلحته

، فال يعود صالًحا ألن يكون سببًا صحيًحا ، فإن هذا التصرف يصبح ال وجود له من تقرر اإلبطال لمصلحته التصرف القانونى
 (5 )

  . 

 ـ التصرف القانونى المعلق على شرط واقف أو على شرط فاسخ  426

، وعلى ذلك ال  ، فإنه ال ينفذ إال من وقت تحقق الشرط الناقل للملكية معلقًا على شرط واقف: أما إذا كان التصرف القانونى 

يصلح أن يكون سببًا صحيًحا إال من هذا الوقت
 (9 )

. وال يقال إن لتحقق الشرط أثًرا رجعيًا فيعتبر التصرف نافذًا منذ البداية ال من  

. فلو أن شخًصا باع تحت شرط واقف عقاًرا  تد به بالنسبة إلى المالك الحقيقى، فإن األثر الرجعى ال يع وقت تحقق الشرط فحسب

، فإن هذا البيع ال يعتبر سببًا صحيًحا يجيز للمشترى تملك العقار ضد المالك الحقيقى بالتقادم  غير مملوك له لمشتر حسن النية

، ومن ثم ال  ، انعدم التصرف القانونى واعتبر كأن لم يكن . وإذا لم يتحقق الشرط المكسب القصير إال من وقت تحقق الشرط الواقف

. وقد يضع المشترى فى الفرض المتقدم يده على العقار قبل تحقق الشرط الواقف وفى هذه الحالة ال يعقد  يمكن اعتباره سببًا صحيًحا

، وهو  . ذلك بأن الحائز وقت تحقق الشرط، وال يبدأ سريان مدة الخمس السنوات إال من  بمدة الحيازة التى انقضت قبل تحقق الشرط

، إذ هو معرض ألن يتخلف الشرط الواقف فينعدم  ، كان يعلم أنه يضع يده ال على وجه بات يضع يده على العقار قبل تحقق الشرط

، ويرد المشترى العقار إلى البائع البيع ويعتبر كأن لم يكن
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

مشيترى ال يتيأثر بهيذا العليم بالنسيبة إليى التقيادم المكسيب ، فحسن نيية ال ( حتى لو علم أن البائع قاصر وأن البيع قابل لإلبطال لهذا السبب 2) 

 .  ، ما دام المشترى يعتقد أن القاصر يملك العقار المبيع القصير

 925رقم  5المحاماة  2517فبراير سنة  7ـ بنى سويف  91ص  15رقم  7المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  99( استئناف وطنى  1) 

 .  279ص  95م  2551برير سنة أ 7ـ استئناف مختلط  915ص 

 5المجموعية الرسيمية  2599ينياير سينة  19ـ استئناف وطنيى  292ص  97رقم  2مجموعة عمر  2591يونيه سنة  21( نقض مدنى  9) 

ـ  199ص  575رقيم  5جازييت  2525يونييه سينة  5ـ  195ص  29م  2599أبرييل سينة  7ـ اسيتئناف مخيتلط  212ص  15رقيم 

 .  9ص  9م  2521أكتوبر سنة  19ـ  79ص  11م  2525ديسمبر سنة  15

، فيال  ، إذ أن الحائز يرد العقار إلى المتصرف بعد الحكم بإبطال التصرف ( على أنه فى هذا الفرض ال يعود هناك محل للسبب الصحيح 5) 

الماليك الحقيقيى دعيوى اإلبطيال باسيم . وقيد يسيتعمل  ينفسح له المجال ألن يتملك العقار ضد المالك الحقيقى بالتقيادم المكسيب القصيير

، ثيم يبيعيه إليى مشيتر حسين  المتصرف إلبطال التصرف القانونى ويتحقق ذلك فى الفرض اآلتى : يسيتأجر شيخص عقياًرا مين مالكيه

ح يجييز ليه ، أن يستند إلى البييع القابيل لإلبطيال كسيبب صيحي ، على ما قدمنا . فيجوز للمشترى فى هذه الحالة النية بعقد قابل لإلبطال

. وإذا لم يبادر المسيتأجر اليذى بياع العقيار إليى طليب إبطيال البييع واسيترداد العقيار  تملك العقار ضد المؤجر بالتقادم المكسب القصير

، ثم استرداده منيه  ، أن يطلب باسم مدينه إبطال عقد البيع وإرجاع العقار للمستأجر ، جاز للمؤجر وهو دائن للمستأجر ملء المشترى

، فقييد ملكييه بالتقييادم  . أمييا إذا بقييى المشييترى حييائًزا للعقييار خمييس سيينوات ( 925ص  112وى اإليجييار ) بييودرى وتيسييييه فقييرة بييدع

. وعلى ذليك  ( 21هامش  2979، مفتوحة ) انظر آنفًا ص  ، إذا لم تكن سقطت بالتقادم ، ولكن تبقى دعوى اإلبطال المكسب القصير

، ثيم  ، ويسيترد المسيتأجر العقيار مين الحيائز ، فيبطل بيأثر رجعيى مدينه المستأجر فى إبطال البيعيستطيع المؤجر أن يستعمل دعوى 

 .  يسترده المؤجر من المستأجر بدعوى اإليجار

هيامش  127فقيرة  1ـ أوبرى ورو  557فقرة  25ـ هيك  911فقرة  1ـ جيوار  212ص  52م  2515يناير سنة  29( استئناف مختلط  9) 

 .  199فقرة  9ـ بالنيول وريبير وبيكار  929ص  119وتيسييه فقرة ـ بودرى  21

ـ  9219فقيرة  2ـ بالنييول وريبيير وبوالنجييه  199فقيرة  9ـ بالنيول وريبيير وبيكيار  21هامش  929ص  127فقرة  1( أوبرى ورو  1) 

 .  211فقرة  5ـ محمد كامل مرسى  2991مازو فقرة 
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، وعلى ذلك يصلح ألن يكون سببًا صحيًحا من  ، فإنه يكون نافذ منذ البداية ط فاسخوإذا كان التصرف القانونى معلقًا على شر

أول األمر
 (2 )

، صلح ألن يكون سببًا  ، وكان البيع معلقًا على شرط فاسخ . فإذا باع شخص عقاًرا غير مملوك له لمشتر حسن النية 

. فإذا لم  تملك العقار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير ، ويستطيع المشترى استنادًا إلى هذا البيع صحيًحا منذ انعقاده

، فينعدم  ، فإن البيع يزول ويعتبر كأن لم يكن ، أما إذا تحقق الشرط الفاسخ ، أصبح تملك المشترى للعقار باتًا يتحقق الشرط الفاسخ

استرده هذا بدعوى االستحقاق، ويجب على المشترى أن يرد العقار للمالك الحقيقى إذا  السبب الصحيح
 (1 )

  . 

 ـ التصرف القانونى الظنى : 427

( prtatif titreالتصرف القانونى الظنى )  
 ( 9 )

. فيظن الحائز  ، ولكنه متوهم الوجود هو تصرف ال وجود له فى الحقيقة 

، إذ أن هذا التصرف القانونى ال يوجد فى  م، ولكن ظنه هذا مجرد وه للعقار أن العقار قد انتقل إليه يتصرف قانونى ناقل للملكية

، ومن ثم ال يمكن أن يكون التصرف الظنى سببًا صحيًحا للتملك بالتقادم القصير ، وال وجود له إال فى خيلته الواقع
 (5 )

. مثل ذلك  

أن العقار مملوك  ، فيتسلم الموصى له العقار عند موت الموصى وهو حسن النية أى يعتقد وصية بعقار مملوك لغير الموصى

، فزالت ولم يعد لها  . ويتبين فيما بعد أن الوصية التى تسلم الموصى له العقار بموجبها قد رجع عنها الموصى قبل موته للموصى

، فال يصح اعتباره سببًا صحيًحا ، ولكنه هنا تصرف ظنى ال وجود له فى الواقع . فالوصية تصرف قانونى ناقل للملكية وجود
 (9 )

  ،

 .  من ثم ال يستطيع الموصى له أن يستند إلى هذه الوصية كسبب صحيح لتملك العقار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصيرو

، ثم يضع المشترى  ، ويعين فى عقد البيع هذه األراضى ومثل ذلك أيًضا أن يبيع شخص أراضى ال يملكها لمشتر حسن النية

.  وضع يده عليه أرض أخرى لم يشملها عقد البيع ويعتقد المشترى بحسن نية أن عقد البيع قد شملهاضمن ما ، ولكن يدخل  يده عليها

. ومن ثم ال يستطيع هذا األخير أن يستند إلى هذا  فعقد البيع فيما يتعلق بهذه األرض عقد ظنى ال وجود له إال فى مخيلة المشترى

رض التى لم يشملها عقد البيع ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير العقد الظنى وأن يعتبره سبباً صحيحاً ليتملك األ
 (1 )

  . 

                                                 

 .  151ص  5م  2755يونيه سنة  29ـ استئناف مختلط  292ص  97رقم  2مجموعة عمر  2591يونيه سنة  21( نقض مدنى  2) 

ص  127فقيرة  1ـ أوبيرى ورو  557فقيرة  25ـ هييك  919ـ جييوار فقيرة  212ص  57م  2591فبرايير سينة  19( اسيتئناف مخيتلط  1) 

ـ بالنيييول وريبييير  199فقييرة  9بيكييار مكييررة ـ بالنيييول وريبييير و 111ـ فقييرة  111ـ بييودرى وتيسييييه فقييرة  925ـ ص  929

 .  9219فقرة  2وبوالنجيه 

 .  ( penser, croircومعناه يحسب أو يعتقد )  prtateمشتق من اللفظ الالتينى  putative( ولفظ  9) 

ص  191فقيرة  9ـ بالنييول وريبيير وبيكيار  175ـ فقيرة  177بودرى وتيسييه فقرة )  25هامش  921ص  127فقرة  1( أوبرى ورو  5) 

 .  2197ـ ص  2191ص  2999ـ مازو فقرة  9215فقرة  2ـ بالنيول وريبير وبوالنجيه  125

، وألن التصيرف الظنيى كالتصيرف الباطيل وكالتصيرف  الوصيية( ألنه كان ال ينقل الملكية ليو أنيه صيدر مين الماليك ثيم رجيع هيذا عين  9) 

 9ـ بالنييول وريبيير وبيكيار  175، كل منها ال وجود له فال يصيلح أيهميا ألن يكيون سيببًا صيحيًحا ) بيودرى وتيسيييه فقيرة  الصورى

 .  ( 517ص  2199فقرة  2ـ كوالن كابيتان ودى ال مورانديير  191فقرة 

 (
1
 297رقم  29مجموعة أحكام النقض  2595أبريل سنة  25 - 199 ص 119رقم  5مجموعة عمر  2559سنة مايو  15نقض مدنى  ( 

 2521يونيه سنة  29 - 259 ص 19 م 2522فبراير سنة  19 - 179 ص 25 م 2591مايو سنة  29استئناف مختلط  - 199 ص

 99 م 2519أبريل سنة  15 - 511 ص 99 م 2527يونيه سنة  27 - 219 ص 15 م 2521ديسمبر سنة  12 - 522 ص 15 م

 ص 55 م 2592ديسمبر سنة  15 - 915 ص 51 م 2599يونيه سنة  15 - 155 ص 91 م 2519فبراير سنة  15 - 951 ص

 21 - 179 ص 51 م 2599أبريل سنة  99 - 259 ص 51 م 2595فبراير سنة  1 - 111 ص 59 م 2599أبريل سنة  5 - 59

أبريل  11 - 252 ص 99 م 2597فبراير سنة  11 - 97 ص 55 م 2591ديسمبر سنة  11 - 19 ص 57 م 2599ديسمبر سنة 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 111بودرى وتيسييه فقرة  - 921 ص 127فقرة  1أوبرى ورو  - 229 ص 12 م 2555سنة 

 .  129 ص 191
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، ثم يضع يد على أرض يعتقد بحسن نية أنها هى األرض التى  ومثل ذلك أخيراً أن يفوض شخص وكيالً له فى شراء أرض

كل يكون فى هذه الحالة عقداً ظنياً ال يستطيع أن يستند . فعقد الشراء الذى توهمه المو اشتراها له الوكيل وال يكون الوكيل قد اشتراها

إليه الموكل معتبراً إياه سبباً صحيحاً ليتملك األرض ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير 
 (2 )

  . 

 التصرف القانونى غير المسجل : - 428

لمشترى يده على العقار دون أن يسجل عقد ، وقد وضع ا ونفرض هنا أن شخصاً باع عقاراً ال يملكه لمشتر حسن النية 

، فهل يصلح عقد البيع غير المسجل لن يكون سبباً صحيحاً لتملك المشترى العقار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب  البيع

 .  القصير؟

لكية فيما بين ، حيث كان التصرف القانى غير المسجل ينقل الم ، وقبل قانون التسجيل فى عهد التقنين المدنى السابق

، كان الرأى المجمع عليه هو أنه ال يشترط التسجيل ليكون التصرف  المتعاقدين وال يشترط التسجيل إال لنق الملكية بالنسبة إلى الغير

القانونى الناقل للملكية سبباً صحيحاً فى التقادم المكسب القصير 
 (1 )

به  . ولكن كان يجب ثبوت تاريخ التصرف القانونى لالحتجاج 

على المالك الحقيقى ألنه يعتبر من الغير من ناحية ثبوت التاريخ 
 (9 )

 .  . وال تحسب مدة الخمس السنوات إال ابتداء من التاريخ الثابت 

، فأصبح التصرف القانونى غير  ثم صدر قانون التسجيل ومن بعده قانون الشهر العقارى فى عهد التقنين المدنى السابق

. فاختلف الفقه والقضاء فيما إذا كان يجب تسجيل التصرف  ملكية ال بالنسبة إلى الغير وال فيما بين المتعاقدينالمسجل ال ينقل ال

. فذهب رأى إلى وجوب التسجيل  القانونى الناقل للملكية حتى يصلح ألن يكون سبباً صحيحاً 
 (5 )

، وذهب رأى آخر إلى عدم وجوبه  

وإلى أن التصرف القانونى غير المسجل يصلح ألن يكون سبباً صحيحاً 
 (9 )

، ولم  . وقد أخذت محكمة النقض بهذا الرأى اآلخر 

تشترط التسجيل فى السبب الصحيح 
 (1 )

  . 

لرأى األول واشترط فى التصرف القانونى ، فحسمه بنص صريح أخذ فيه با وقد راعى التقنين المدنى الجديد قيام هذا الخالف

 ً مييدنى كمييا رأينييا  515، إذ قييال فييى الفقييرة الثالثيية ميين المييادة  أن يكييون مسييجالً حتييى يصييلح أن يكييون سييبباً صييحيحا
 (1 )

والسييبب " :  

" هيذا الينص : وجاء فى المذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدى فيى خصيوص  . ". يجب أن يكون مسجالً طبقاً للقانون  . . الصحيح

                                                 

 (
2
 ص 997شفيق شحاتة فقرة  - 511 ص 2199فقرة  2المورانديير كوالن وكابيتان ودى  - 915 ص 177بودرى وتيسييه فقرة  ( 

929  . 

 (
1
 ص 79رقم  21المجموعة الرسمية  2529أكتوبر سنة  99منوف  - 917 ص 25الحقوق  2755مايو سنة  19اإلسكندرية الوطنية  ( 

 29 م 2592مارس سنة  17استئناف مختلط  - 19 ص 21رقم  27المجموعة الرسمية  2521بورسعيد أول أكتوبر سنة  - 291

 257 ص 27 م 2591مارس سنة  25 - 179 ص 29 م 2599مايو سنة  29 - 199 ص 29 م 2599أبريل سنة  1 - 125 ص

 9 - 195 ص 91 م 2519مارس سنة  27 - 192 ص 19 م 2529مارس سنة  19 - 217 ص 27 م 2591مارس سنة  17 -

 .  52 ص 95 م 2511يناير سنة 

 (
9
فبراير  19 - 199 ص 29 م 2599أبريل سنة  1استئناف مختلط  - 5 ص 2المجموعة الرسمية  2755يناير سنة  9وطنى استئناف  ( 

وقارن عبد المنعم  - 279فقرة  5وانظر محمد كامل مرسى  - 217 ص 15 م 2521فبراير سنة  15 - 292 ص 21 م 2599سنة 

 .  151 ص 521فرج الصدة فقرة 

 (
5
محمد على  - 279فقرة  5محمد كامل مرسى  - 197 ص 1فى السبب الصحيح فى التقادم الخمسى فى المحاماة عبد السالم ذهنى  ( 

استئناف  - 299 ص 99رقم  21المحاماة  2599ديسمبر سنة  22استئناف مصر  - 151 ص - 151 ص 291فقرة  1عرفة 

 - 121 ص 51 م 2595مارس سنة  19 - 59 ص 51 م 2599ديسمبر سنة  11 - 155 ص 59 م 2592فبراير سنة  15مختلط 

أبريل  11 - 199 ص 51 م 2599أبريل سنة  21 - 299 ص 51 م 2599فبراير سنة  1 - 99 ص 51 م 2595نوفمبر سنة  12

نوفمبر سنة  19 - 911 ص 92 م 2595يونيه سنة  7 - 219 ص 99 م 2597مارس سنة  21 - 191 ص 55 م 2591سنة 

 .  299 ص 91 م 2559فبراير سنة  29 - 25 ص 91 م 2595

 (
9
 - 255 ص 59 م 2599مارس سنة  1استئناف مختلط  - 152 ص 7صليب سامى فى المحاماة  - 51 ص 1حامد فهمى فى المحاماة  ( 

 .  191 ص 55 م 2591أبريل سنة  11 - 259 ص 51 م 2595فبراير سنة  1

 (
1
 .  151 ص 291رقم  2مجموعة عمر  2599ديسمبر سنة  17نقض مدنى  ( 

 (
1
 .  521انظر آنفاً فقرة  ( 
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، وآثر المشروع هذا الحل حتى يمكن للتسجيل تمهييداً  ويجب أن يكون السبب الصحيح مسجالً خالفاً لما جرى عليه القضاء فى مصر

" إلدخال السجل العقارى 
 (2 )

، أميام  . وال شيك ، ال يمكن أن تكون محالً للخيالف ، بعد نفاذ التقنين المدنى الجديد . فأصبحت المسألة 

، فى أن التصرف القانونى غير المسجل ال يصلح ألن يكون سبباً صحيحاً  راحة النصص
 (1 )

، فإنيه  . فإذا وضع المشيترى قعيد البييع 

ال يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير إال إذا سجل العقد 
 (9 )

، يبيدأ سيريان  ، إذا كيان حيائزاً للعقيار . ومن وقيت تسيجيله 

سنوات الالزمة للتملك بالتقيادم المكسيب القصيير مدة الخمس ال
 (5 )

. وغنيى عين البييان أنيه ميا دام يشيترط تسيجيل التصيرف القيانونى  

 ً ، فيإن التصيرف  ، لم يعيد هنياك محيل الشيتراط ثبيوت التياريخ لجيواز االحتجياج بالتصيرف عليى الماليك الحقيقيى ليكون سبباً صحيحا

 .  المسجل يكون دائماً ثابت التاريخ

 السبب الصحيح شرط مستقل عن شرط حسن النية ويقع عبء إثباته على الحائز - 429

: ولما كان السبب الصيحيح هنيا شيرطاً مسيتقالً عين شيرط حسين النيية  
 (9 )

، فإنيه ال  ولييس عنصيراً مين عناصير حسين النيية 

قيام السبب الصحيح على التحديد الذى فصيلناه . لذلك كان من الواجب إثبات  يفترض توافره كما يفترض توافر حسن النية فيما سنرى

، ويقع عبء اإلثبات على الحائز الذى يتمسك بالتقادم  فيما تقدم
 (1 )

  . 

، طبقيياً للقواعييد العاميية فييى اإلثبييات  ، وهييو تصييرف قييانونى كمييا قييدمنا ويثبييت الحييائز السييبب الصييحيح
 (1 )

. فييإذا كييان السييبب  

ز أن يثبت هذا البيع بالكتابة أو بما يقوم مقامها إذا زادت قيمية العقيار عليى عشيرة جنيهيات ، وجب على الحائ الصحيح بيعاً مثالً 
 (7 )

  .

، فيإن مقتضيى أن يكيون السيبب الصيحيح مسيجالً  ، وهذا فرض شديد الندورة وحتى لو كانت قيمة العقار ال تزيد على عشرة جنيهات

كما سبق القول 
 (5 )

تسجيله  أن يكون البيع مكتوباً حتى يمكن 
 (29 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  557 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
، حتى يصلح ألن  ، وعلى ذلك ال يشترط فيه ويالحظ أن عقد الرهن الحيازى ينشئ الحق فيما بين المتعاقدين دون حاجة إلى أن يقيد ( 

 ً منصور  - 159 ص 521البيع قبل قانون التسجيل ) عبد المنعم فرج الصدة فقرة  ، كما كان شأن ، أن يكون مقيداً  يكون سبباً صحيحا

 .  ( 1هامش  519 ص 215مصطفى منصور فقرة 

 (
9
، نظراً ألن  وال شك أنه سيترتب على هذا أن يضيق نطاق التقادم الخمسى إلى حد كبير" ويقول األستاذ عبد المنعم البدراوى :  ( 

. وانظر أيضاً فى هذا المعنى :  ( 919 ص 999) عبد المنعم البدراوى فقرة " لتثبيت من حق طالب الشهر التسجيل ال يتم إال بعد ا

حسن  - 519 ص 215منصور مصطفى منصور فقرة  - 155 ص 521عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 225 إسماعيل غانم ص

 .  211 كيره ص

 (
5
ورى النتقال الملكية إال بالنسبة إلى الغير كما كان األمر فى مصر قبل صدور ، حيث التسجيل غير ضر والرأى الغالب فى فرنسا ( 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 119فقرة  - 115، أن السبب الصحيح ال يشترط تسجيله ) بودرى وتيسييه فقرة  قانون التسجيل

 9ط تسجيل السبب الصحيح ) بالنيول وريبير وبيكار ، وأنه كان األولى اشترا . ويرى الفقه فى فرنسا أن هذا حل يؤسف له ( 191

 .  ( 9219فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 121 ص 191فقرة 

 (
9
 .  259 ص 19 م 2597أبريل سنة  99استئناف مختلط  ( 

 (
1
 .  557 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
 .  111وتيسييه فقرة بودرى  ( 

 (
7
شفيق  - 255فقرة  5محمد كامل مرسى  - 2197 ص 2999مازو فقرة  - 27 ص 59 م 2599نوفمبر سنة  22استئناف مختلط  ( 

 - 511عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 211 إسماعيل غانم ص - 991عبد المنعم بدراوى فقرة  - 995 ص 997شحاتة فقرة 

 .  519 ص - 515 ص 215منصور مصطفى منصور فقرة 

 (
5
 .  517انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
29
 515 ، بل أيضاً أن هذا السبب الصحيح مسجل طبقاً للقانون ) م ، ليس فحسب وجود السبب الصحيح لذلك يجب على الحائز أن يثبت ( 

النية شرط مستقل عن الشرط  ، فكل من السبب الصحيح وحسن . وال يغنى عن إثبات السبب الصحيح ثبوت حسن النية مدنى ( 9/ 

، طبيعة  ، إلى جانب توافر شط حسن النية عند الحائز~ ، وعلى ذلك يجب على محكمة الموضوع أن تبين فى حكمها اآلخر كما قدمنا

، وذلك حتى تباشر محكمة النقض  السبب الصحيح ونوعه وأنه تصرف قانونى ناقل للملكية مستوف للشروط التى يتطلبها القانون

 .  مكررة ( 111ابتها على محكمة الموضوع فى هذه المسائل القانونية ) بوردى وتيسييه فقرة رق
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 حسن النية - 2

 تحديد معنى حسن النية : - 431

  ً . وفيى ذليك  ، توافر حسين النيية عنيد الحيائز ، فى التملك بالتقادم المكسب القصير ، إلى جانب السبب الصحيح ويشترط أيضا

مدنى كما رأينيا  2/  515تقول المادة 
 (2 )

عينيى عقيارى وكانيت مقترنية بحسين النيية إذا وقعيت الحييازة عليى عقيار أو عليى حيق " :  

،  ، هو كما قدمنا أن يكون الحائز قد اعتقيد ، على وجه التحديد ومعنى حسن النية هنا" .  . . ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح

،  الحائز بأنيه غليط يقيع فييه . فحسن النية إذن يتحدد عند ، أنه يتلقى الملكية من المالك أو الحق من صاحبه وقت تلقيه الملكية أو الحق

يدفعه إلى االعتقاد بأن المتصرف هو مالك العقار أو صاحب الحق 
 (1 )

، فيأى شيك يقيع فيى نفيس  . ويجب أن يكون حسن النيية كيامالً  

الحائز فى أن المتصرف قد ال يكون هو المالك أو هو صاحب الحق ينفى حسن النية 
 (9 )

  . 

فيه الحائز غلطاً فيى الواقيع أو غلطياً فيى القيانون ويستوى أن يكون الغلط الذى وقع 
 (5 )

. فيصيح أن يتعاميل الحيائز ميع ماليك  

.  ، وهذا غلط فيى الواقيع ، ويعتقد أن المتصرف ال يزال مالكاً للعقار سابق للعقار تكون ملكيته قد فسخت أو بطلت والحائز يجهل ذلك

، وهيذا أيضياً  ، وهو يعتقد أن هذا الحائز يملك العقار بسبب أو بيآخر يئ النيةويصح أن يتعامل مع مجرد حائز للعقار حسن النية أو س

، وقيد ذكير فييه أن البيائع  . ويصح أن يتعامل الحائز مع شخص سند ملكتيه للعقار هبة فى صورة بيع وهو سند عرفيى غلط فى الواقع

، ثيم يتبيين بعيد أن يشيترى العقيار مين  ون ورقية رسيمية، فيعتقد الحائز أن الهبية عليى هيذا الوجيه صيحيحة د قد وهب الثمن للمشترى

                                                 

 (
2
 .  521انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
،  وقد قضت محكمة النقض بأن حسن النية هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه ( 

.  ( 915 ص 111رقم  9مجموعة عمر  2557يناير سنة  15يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ) نقض مدنى  فإذا كان هذا االعتقاد

. وتوافر حسن النية من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى  مدنى ( 1/  591 ، إلى نية من يمثله ) م ، فى الشخص المعنوى وينظر

. وقد قضت محكمة  اه من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض، ولكن تحديد حسن النية على الوجه الذى قدمن الموضوع

، ولكن ما  النقض بأن لقاضى الموضوع مطلب السلطة فى استخالص النية من نصوص العقد ومن الظروف المالبسة لتحريره

جرد علم المشترى بعدم نقل . فم يستخلصه من ذلك يخضع لرقابة محكمة النقض من جهة مطابقته للتعريف القانونى لسوء النية

، ألنه وحده ال يدل على أن  تكليف األطيان المبيعة بمقتضى عقد مسجل إلى اسم البائع لبائعه ال يكفى فى الداللة على سوء النية

ض مدنى ، إذ يجوز أن يعتقد أن البائع له مالك رغم علمه بتكليف المبيع على غيره ) نق المشترى كان يعلم أنه يشترى من غير مالك

. وقضت أيضاً بأن من الصور أن يقتصر الحكم فى ثبات سوء نية المشترى  ( 1 ص 9رقم  1مجموعة عمر  2591نوفمبر سنة  9

، دون أن يتحدث عن األحكام والمستندات التى قدمها إلثبات  على القول إن منازعة لم يقم فى الملكية الدليل المقنع على سوء نيته

، وليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد فحصت المستندات التى قدمت لها وقدرتها ) نقض مدنى  اية فى اإلبهام، فإن هذا القول غ ذلك

. وقضت كذلك بأن حسن النية يفترض دائماً ما لم يقم الدليل على  ( 519 ص 291رقم  9مجموعة عمر  2551أبريل سنة  19

بالتقادم الخمسى بثبوت علم المتصرف إليه وقت تلى الحق بأن المتصرف غير ، ومناط سوء النية المانع من اكتساب الملك  العكس

، وإذ كان عدم ذكر سند ملكية البائع للطاعنين وتعهده بتقديم سند الملكية للمشترين ليس من شأن أيهما أن يؤدى  مالك لما يتصرف فيه

المطعون فيه إذ أسس ثبوته سوء النية على ذلك يكون معيباً ، فإن الحكم  عقالً إلى ثبوت علم الطاعنين بأن البائع لهما غير مالك

نوفمبر سنة  19. وانظر نقض مدنى  ( 125 ص 51رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515أبريل سنة  99بالقصور ) نقض مدنى 

المجموعة نفس  2599أكتوبر سنة  29 - 11رقم  595 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2591

عبد المنعم  - 915 ص 917عبد المنعم البدراوى فقرة  - 157 ص 297فقرة  1محمد على عرفة  - 15رقم  595 جزء أول ص

 .  199 ص 597فرج الصدة فقرة 

 (
9
 19 - 999 ص 9 م 2759يونيه سنة  1استئناف مختلط  - 915 ص 111رقم  9مجموعة عمر  2557يناير سنة  15نقض مدنى  ( 

نوفمبر  9 - 257 ص 17 م 2521ففبراير سنة  29 - 211 ص 19 م 2529فبراير سنة  22 - 119 ص 21 م 2599نة أبريل س

 127أوبرى ورو فقرة  - 191 ص 91 م 2559مايو سنة  5 - 191 ص 55 م 2591أبريل سنة  11 - 29 ص 51 م 2515سنة 

 .  195 كاربونييه ص - 192مارتى ورينو فقرة  - 195 فقرة 9بالنيول وريبير وبيكار  - 117بودرى وتيسييه فقرة  - 925 ص

 (
5
فقرة  1دى باج  - 121فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 179بودرى وتيسييه فقرة  - 15هامش  925 ص 127أوبرى ورو فقرة  ( 

 .  192 ص 597عبد المنعم الصدة فقرة  - 129فقرة  5محمد كامل مرسى  - 2151
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. وسيواء كيان  ، وهذا غلط فى القيانون الموهوب له أن الهبة باطلة ألنها هبة مكشوفة ال هبة مستترة فالبد من كتابتها فى ورقة رسمية

، وميا إذا كيان  يية نتيجية لهيذا الغليط، فقاضى الموضوع هو الذى يقدر دون معقب عليه توافر حسين الن الغلط فى الواقع أو فى القانون

( فينفى حسن النية  inexcusable، أو غير مغتفر )  ( فيستقيم مع حسن النية excusableالغلط مغتفر ) 
 (2 )

  . 

 علم الحائز بعيوب سند المتصرف ينفى حسن النية :  - 431

السند باطيل أو قابيل لإلبطيال أو قابيل للفسيخ أو معيرض ، وأن هذا  وعلم الحائز بالعيوب التى تشوب سند من تلقى منه الملكية

، ينفى عند الحائز حسن النية الواجب توافره فيه  لإللغاء بأى وجه من الوجوه
 (1 )

  . 

، فإنيه يكيون  ، وكيان يعليم بيبطالن الهبية لهيذا السيبب وعلى ذلك إذا تعالم الحائز مع شخص سنده عقد هبة مثالً بالة فى الشكل

،  ، وكيان الحيائز يعليم ذليك ، وإذا تعامل مع مالك سنده عقد بيع صدر له من قاصر ، فينتفى حسن نيته تعامل مع غير مالكعالماً بأنه 

أثر فإنه يكون عالماً بأن سند من تصرف له فى العقار قابل لإلبطيال وأن القاصير إذا أبطيل هيذا السيند أصيبح المتصيرف غيير ماليك بي

ً  رجعى . وإذا تعامل مع مشتر للعقار لم  ، فينتفى حسن نيته بأنه تعامل مع شخص يحتمل أن يظهر أنه غير مالك ، ومن ثم يكون عالما

، فإنه يكون عالماً بأن سند المتصرف قابل للفسخ لعدم دفع الثمن وأن هذا السند إذا فسخ لهيذا  ، وكان الحائز يعلم ذلك يوف ثمنه للبائع

، فينتفيى  ن ثم يكون عالماً بأنه تعامل هنا أيضاً مع شخص يحتميل أن يظهير أنيه غيير ماليك، وم السبب ظهر أن المتصرف غير مالك

حسن نيته كذلك 
 (9 )

  . 

، فإنيه يكيون عالمياً  ، وكان يعليم ذليك وعلى ذلك أيضاً إذا تعامل الحائز مع مالك للعقار تحت شرط فاسخ أو تحت شرط واقف

، ومن ثم يكيون عالمياً بأنيه تعاميل ميع شيخص  لفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقفبأن سند المتصرف معرض للزوال بتحقق الشرط ا

 .  ، فينتفى حسن نيته يحتمل أن يظهر أنه غير مالك

 على الحائز بعيوب السبب الصحيح ال ينفى حسن النية :  - 432

 ً الصيحيح صيادراً مين غيير  ، وهيو أن يكيون هيذا السيبب ، ومين المحيتم أن يشيوبه وهناك عييب يشيوب السيبب الصيحيح دائميا

، ألن حسن النية هو كما قيدمنا الجهيل بيأن السيبب الصيحيح  . فهذا العيب وحده هو الذى يجب أن يجهله الحائز ، كما سبق القول مالك

 .  صادر من غير مالك

ع إليى السيبب ، فمنها ما يجعل التصرف القانونى الصورى, وهذه مسألة ترجي أما العيوب األخرى التى تشوب السبب الصحيح

، فيال  ، فإن السبب الصحيح نفسه غير موجيود ، وسواء علم الحائز بأن التصرف باطل أو ظنى أن لم يعلم الصحيح ال إلى حسن النية

، ففى الحالتين ال يستطيع أن يتمليك العقيار بالتقيادم المكسيب القصيير النعيدام  محل إذن للبحث فيما إذا كان الحائز حسن النية أو سيئها

 .  سبب الصحيحال

، وذليك كيأن يكيون التصيرف قيابالً  بقيت العيوب التى تشوب التصيرف القيانونى وال يكيون مين شيأنها أن تجعليه غيير موجيود

. فهييذه العيييوب ال تمنييع  لإلبطيال ليينقص فييى األهلييية أو لعيييب فييى الرضياء أو قييابالً للفسييخ أو معلقيياً علييى شييرط فاسيخ أو شييرط واقييف

 ً ً  التصرف من أن يكون سببا ، وعلم الحائز بها ال ينفى حسن النية  صحيحا
 (5 )

،  . وعلى ذلك إذا اشترى الحائز من غير المالك عقياراً  

                                                 

 (
2
 ص 57 م 2591فبراير سنة  19 - 215 ص 95 م 2511يناير سنة  5 - 199 ص 91 م 2519مارس سنة  21استئناف مختلط  ( 

 .  121فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 25 ص 91 م 2595نوفمبر سنة  9 - 51 ص 55 م 2591فبراير سنة  1 - 212

 (
1
بودرى وتيسييه  - 925 ص 127فقرة  1أوبرى ورو  - 529ترولون فقرة  - 911جيوار فقرة  - 529فقرة  - 595فقرة  91لوران  ( 

داللوز  2591مايو سنة  11نقض فرنسى  - 195فقرة  5محمد كامل مرسى  - 129فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 115فقرة 

 .  211 - 2 - 2529سيريه  2595مايو سنة  22 - 992 - 2 - 2591

 (
9
 - 2 - 77سيريه  2771نوفمبر سنة  25نقض فرنسى  - 129فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  - 919 ص 115بودرى وتيسييه فقرة  ( 

519  . 

 (
5
، بل الجهل معيب واحد منها فقط  ، ليس الجهل بجميع عيوب السبب الصحيح ألن حسن النية فى التقادم المكسب القصير هو كما قدمنا ( 

، سواء علم بالعيوب األخرى أو لم يعلم )  لعيب فهو حسن النيةهو أن التصرف صادر من غير مالك أما وقد جهل الجائز هذا ا

 ص 122فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 919 ص 172بودرى وتيسييه فقرة  - 15هامش  921 ص 127فقرة  1أوبرى ورو 

الفرنسى يذهب إلى أن . وهناك رأى فى الفقه  ( 199فقرة  5محمد كامل مرسى  - 9217فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 127
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. وعليم الحيائز بيأن  ، فيإن السيبب الصيحيح هنيا يكيون قيابالً لإلبطيال وكان البائع قاصراً أن كان البيع مشوباً بغليط أو تيدليس أو إكيراه

، فيستطيع إذن أن يتمليك العقيار  ، ال ينفى كما قدمنا حسن النية ص فى األهلية أو لعيب فى الرضاء، لنق السبب الصحيح قابل لإلبطال

ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير 
 (2 )

. ولكن لما كان التصرف قابالً لإلبطال فإن من تقرر اإلبطيال لمصيلحته يسيتطيع أن  

. ويستطيع المالك الحقيقى أن يستعمل دعوى مدينيه وهيو مين تقيرر اإلبطيال  التقادميبطل التصرف إذا كانت دعوى اإلبطال لم تسقط ب

، وعنيد ذليك يسيترده منيه الماليك  ، فيعود العقار إلى المتصيرف ، فيطلب باسمه إبطال التصرف لمصلحته وتصرف فى العقار للحائز

الحقيقى بدعوى االستحقاق 
 (1 )

، واشيترط  ، وقسط عليه الثمن سنوات عدة ار من غير مالكه. وعلى ذلك أيضاً إذا اشترى الحائز العق 

، فإن السبب الصيحيح هنيا يكيون قيابالً للفسيخ بمجيرد التيأخر عين دفيع  البائع أن يكون البيع مفسوخاً إذا لم توف األقساط فى مواعيدها

.  ضد الماليك الحقيقيى بالتقيادم المكسيب القصيير، فيستطيع إذن أن يتملك العقار المبيع  . وعلم الحائز بذلك ال ينفى حسن النية األقساط

، وهو  ، فإن المالك الحقيقى ، ولم يوفها فى مواعيدها ، يبقى أنه إذا كانت هناك أقساط من الثمن ال تزال فى ذمته فإذا ما كسبه بالتقادم

، اسيتطاع الماليك الحقيقيى أن  إليى البيائع ، ورد العقيار . فإذا ما فسيخ ، يستطيع أن يستعمل دعوى مدينه ويطلب فسخ البيع دائن للبائع

، وكيان البييع معلقياً عليى شيرط واقيف أو  ، إذا اشترى الحائز عقاراً من غير مالكيه . وعلى ذلك أخيراً  يسترده منه بدعوى االستحقاق

ً  على شرط فاسخ . فيستطيع إذن أن يتملك  ه، وعلم الحائز بتعليق البيع على الشرط ال ينفى حسن نيت ، فإنه يكون مع ذلك سبباً صحيحا

، فإذا ما كسبه بالتقادم بعد تحقق الشرط الواقف أو كسبه بالتقادم ثيم تخليف الشيرط  العقار ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير

يعتبير كيأن ليم يكين ، فيإن البييع  ، أو تحقق الشيرط الفاسيخ . أما إذا تخلف الشرط الواقف ، فإن ملكية العقار تخلص باتة الحائز الفاسخ

 .  ، ثم يسترده المالك الحقيقى من البائع بدعوى االستحقاق ويعود العقار إلى بائعه

 الوقت الذى يجب أن يتوافر فيه حسن النية :  - 433

مدنى كما رأينا  515تنص الفقرة الثانية من المادة 
 (9 )

 . "ق وال يشترط توافر حسن النية إلى وقت تلقيى الحي" على ما يأتى :  

، يجب أن يتوافر عند الحائز فى الوقت الذى كان فيه يتلقى الملكية أو الحق لو أنه كيان يتعاميل  ، على التحديد الذى قدمناه فحسن النية

مع المالك أو صاحب الحق 
 (5 )

، فحتيى يمكنيه أن يتمليك العقيار بالتقيادم المكسيب القصيير  . فإذا اشترى الحائز العقيار مين غيير ماليك 

، أنه اشترى من مالك وأن الملكيية  ، وهو الوقت الذى يتلقى فيه ملكية العقار أن يكون قد اعتقد بحسن نية وقت تسجيل عقد البيعيجب 

قد انتقلت إليه على هذا النحو بالتسيجيل 
 (9 )

، فيال يشيترط أن يبقيى حسين النيية بعيد ذليك طيوال السينين الخميس الالزمية  . وهيذا يكفيى 

                                                                                                                                                                    

. والنتيجة العملية لكل من الرأيين  وما بعدها ( 591فقرة  921علم الحائز بأى عيب فى السبب الصحيح يجعله سيء النية ) لوران 

عقار ، ترتب على ذلك أن الحائز ال يتملك ال . فإذا قلنا بأن علم الحائز بأن السبب الصحيح قابل للفسخ مثالً يجعله سيء النية سواء

. وإذا قلنا أن علم  ، فيستطيع المالك الحقيقى أن يسترد منه العقار بدعوى االستحقاق بالتقادم المكسب القصير لعدم توافر حسن النية

، ولكن  ، ترتب على ذلك أن الحائز يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير الحائز بأن السبب الصحيح قابل للفسخ ال يجعله سيئ النية

، ويستطيع دائنه وهو المالك الحقيقى أن يستعمل دعوى فسخ باسم مدينه فيفسخ  تصرف للحائز يستطيع أن يفسخ التصرفالذى 

، فقرة  ، وعند ذلك يسترده منه المالك الحقيقى بدعوى االستحقاق ) أوبرى ورو ، فيعود العقار إلى من تصرف للحائز التصرف

 .  ( 1 هامش 2957 وص - 21هامش  2971 وانظر آنفاً ص - 51هامش  919 ص 127

 (
2
سيريه  2595مايو سنة  22 - 211 - 2 - 2529سيريه  2591مايو سنة  11نقض فرنسى  - 927 ص 127فقرة  1أوبرى ورو  ( 

 .  25 - 2 - 2511سيريه  2511فبراير سنة  29 - 211 - 2 - 2529

 (
1
 .  ( 1 هامش 2957 وص - 21هامش  2971 انظر آنفاً ص ( 

 (
9
 .  521انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
، دون أن يشتمل هذا التقنين على نص صريح فى ذلك ) استئناف مختلط  وقد كان هذا هو الحكم أيضاً فى عهد التقنين المدنى السابق ( 

ديسمبر  19 - 199 ص 29 م 2599أبريل سنة  1 - 999 ص 5 م 2751فبراير سنة  15 - 299 ص 7 م 2751يناير سنة  99

أبريل سنة  7 - 991 ص 99 م 2519يونيه سنة  21 - 75 ص 19 م 2521ديسمبر سنة  11 - 111 ص 12 م 2595سنة 

 .  122 ص 122فقرة  5محمد كامل مرسى  - 257 ص 99 م 2552

 (
9
 127فقرة  1و ، فإن حسن النية يجب توافره عند تسجيل البيع ال عند تحقق الشرط ) أوبرى ور ولو كان البيع معلقاً على شرط واقف ( 

، فإن حسن النية يجب توافره عند انعقاد الرهن الحيازى ألن  . ولو كان السبب الصحيح عقد رهن حيازى ( 92هامش  919 ص
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، لميا اثير ذليك فيى تيوافر شيرط  ، أن البائع غيير ماليك ، ولو بعد انقضاء مدة قصيرة تسجيل البيع . فلو أنه علم القصيرللتملك بالتقادم 

حسن النية فيه 
 (2 )

  (mala fides dsuperveniens impeit usueapionem )  . 

قبل أن يتسيلم العقيار المبييع عليم أن البيائع ، و ، لو أنه كان حسن النية على النحو الذى قدمناه وقت تسجيل البيع وأكثر من ذلك

، لعد شرط حسن النية مع ذلك متوافراً عنده  ، فبدأت حيازته للعقار وهو على هذا العلم غير مالك
 (1 )

  . 

، فحسن النية عند الموصى له يجب أن يتوافر وقيت  ، لو أن شخصاً أوصى بعقار غير مملوك لشخص آخر وتطبيقاً لما قدمناه

، ألن الموصى له يتملك الموصى به عند موت الموصى  الموصى ال وقت قبول الوصيةموت 
 (9 )

  . 

، قاعيدة  ، من أنه يكفى أن يتوافر شرط حسن النية وقت تلقى الحق وال يشترط بقاء حسن النيية بعيد ذليك والقاعدة التى قدمناها

، فاشيترط هيذا القيانون بقياء  ديم قاعيدة عكسيية قررهيا قيانون الكنيسية. وزاحمها فى القانون الفرنسى الق موروثة من القانون الرومانى

. ثم انتقلت القاعدة الرومانية إلى التقنين الميدنى الفرنسيى متغلبية عليى القاعيدة  حسن النية طوال المدة الالزمة للتقادم المكسب القصير

ة الرومانية إلى التقنين المدنى المصرى القديم والجديد ، ومن التقنين المدنى الفرنسى انتقلت القاعد التى قررها قانون الكنسية
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

، وال يطلب القيد إال ليكون الرهن حجة على الغير ) عبد المنعم فرج الصدة  حق الرهن الحيازى ينشأ فيما بين المتعاقدين بمجرد العقد

 .  ( 9هامش  511 ص 279منصور مصطفى منصور فقرة  - 195 ص 595فقرة 

 (
2
 .  257 ص 99 م 2552أبريل سنة  7استئناف مختلط  ( 

 (
1
وتقول  - 517 ص 279منصور مصطفى منصور فقرة  - 211 إسماعيل غانم ص - 911 ص 999عبد المنعم البدراوى فقرة  ( 

، بل يكفى توافره عند تلقى الملكية  وال يشترط حسن النية عند بدء الحيازة" المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد : 

، فكيفى أن يكون حسن النية وقت البيع حتى لو كان سيئ النية وقت  ، فإذا اشترى شخص عقاراً من غير مالكه بالسبب الصحيح

. هذا والعبارة الواردة فى المذكرة اإليضاحية من أنه يكفى أن يكون  ( 557 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " التسليم 

، إذا لم يكن المقصود بالعبارة الموازنة بين  ، يمكن التوسع فى فهمها فتكون العبرة بوقت تسجيل البيع المشترى حسن النية وقت البيع

. وعلى  الموازنة بين وقت البيع بوجه عام ) ويدخل فى ذلك وقت تسجيله ( ووقت تسليم المبيع ، بل وقت البيع ووقت تسجيل البيع

شفيق  - 122 ص 122فقرة  5هذا األساس يمكن فهم ما ورد فى هذا الصدد فى بعض األقوال الفقهية ) انظر محمد كامل مرسى 

دور قانون التسجيل وقانون الشهر العقارى ) قارن . ويصعب تصور خالف فى هذه المسألة بعد ص ( 921 ص 929شحاتة فقرة 

منصور مصطفى منصور  - 2هامش  195 ص 595عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2 هامش 199 ص 295محمد على عرفة فقرة 

 .  ( 511 ص 279فقرة 

 (
9
، ألن الوصية تصرف قانونى  من حين الموت، لكنه إذا قبلها استحق الموصى به  وإذا كانت الوصية ال تلزم إال بقبولها من الموصى له ( 

، وإنما القبول للزوم الوصية اللتهامها  ، وتنتج أثرها عند موته دون حاجة لقبول الموصى له من جانب واحد هو جانب الموصى

، ولما كان  لى بالتسجيل، إذ أن الوصية بعقار ال تنتقل ملكتيه إ . ويالحظ مع ذلك قواعد التسجيل ( 11وإنتاج أثرها ) انظر آنفاً فقرة 

، وهذا ما لم  ، فإن حسن النية يجب أن يتوافر عند تسجيل الوصية أى بعد قبول الموصى له التسجيل يتم عادة بعد قبول الموصى له

تكن الوصية قد سجلت فى حياة الموصى فعندئذ يجب توافر حسن النية وقت موت الموصى ال وقت قبول الوصية ) محمد على عرفة 

منصور مصطفى منصور  - 199 ص 595عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 999عبد المنعم البدراوى فقرة  - 199 ص 295رة فق 1

 - 521فقرة  91. وانظر فى فرنسا أن حسن النية يجب توافره عند موت الموصى : لوران  ( 517 ص - 511 ص 279فقرة 

. وهناك فى فرنسا رأى آخر يذهب إلى أن حسن النية يجب  171فقرة بودرى وتيسييه  - 519فقرة  25هيك  - 915فقرة  1جيوار 

بالنيول  - 125فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 91وهامش  919 ص 127فقرة  1توافره عند قبول الموصى له ) أوبرى وور 

لفظ  5لوبيدى داللوز أنسيك - 2999مازو وفقرة  - 111فقرة  5بيدان  - 2هامش  2995 ص 9219فقرة  2وريبير وبوالنجيه 

Prescription civilc  91فقرة  . 

 (
5
. وال يستكثر هذا الفقه على الحائز أن يبقى حسن النية طوالى  ، ويؤثر عليها القاعدة الكنسية وينتقد الفقه الفرنسى القاعدة الرومانية ( 

، فأمامه التقادم المكسب الطويل وعليه أن يستوفى  مدة، فإن أصبح سيئ النية فى خالل هذه ال المدة الالزمة للتملك بالتقادم القصير

 125 ص 129فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 917 ص - 911 ص 179مدته حتى يتملك العقار بالتقادم ) بودرى وتيسييه فقرة 

 .  ( 9219فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 9هامش 



 

 

 

 

2547 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 إثبات حسن النية :  - 434

رأينا 
 (2 )

ً " ميدنى تينص عليى ميا ييأتى :  519أن الفقرة الثالثة من المادة   ، ميا ليم يقيم اليدليل عليى  وحسين النيية يفتيرض دائميا

، فالمفروض فيه أصالً أنه حسن النية حتى يثبت العكس  وقدمنا أنه ال يطلب من الحائز أن يثبت حسن نيته . "العكس 
 (1 )

  . 

. ويستوفى فى  ، فال يكلف إثبات حسن نيته وعلى ذلك يفترض فى الحائز الذى يتمسك بالتقادم المكسب القصير أنه حسن النية

، ففيى الحيالتين يفتيرض  ه غير مالك راجعاً إلى غليط فيى الواقيع أو إليى غليط فيى القيانونذلك أن يكون جهل الحائز بأن من تعامل مع

، فييإن الغليط فييى القيانون ال يحييوز  . وهنياك رأى يييذهب إليى أن حسين النييية ال يفتيرض فييى حالية الغلييط فيى القيانون حسين نيية الحييائز

،  جهل الحائز راجعياً إليى غليط فيى القيانون فإنيه يعتبير حسين النيية. ولكن ما دمنا نسلم أنه إذا كان  افتراضه ويجب على الحائز إثابته

 ً ، سواء رجع جهلة إلى غلط فى الواقيع  ، فإن الواجب التسليم بأن الحائز يفترض فيه دائماً حسن النية وما دام حسن النية يفترض دائما

أو إلى غلط فى القانون 
 (9 )

  . 

. وعليى ذليك إذا ادعيى الماليك الحقيقيى أن الحيائز ليم يكين  م الدليل عليى العكيس، إلى أن يقو وقد قدمنا أن حسن النية مفترض

. وله أن يثبت سوء نيية الحيائز  ، فعليه هو يقع عبء إثبات ذلك ، وأنه كان يعلم وقت تلقى الملكية أن المتصرف غير مالك حسن النية

ينة والقرائن ، ألن سوء النية واقعة مادية فيجوز إثباتها بالب بجميع طرق اإلثبات
 (5 )

،  . ويقع كثيراً فى العمل أن يلجيأ الماليك الحقيقيى 

. فقد تبين من هذا السيند أن المتصيرف غيير ماليك أو  ، إلى سند المتصرف الذى تعامل الحائز على مقتضاه فى إثبات سوء نية الحائز

، أنه يتعامل مع غير مالك  ان ينبغى أن يعلم، أو ك ، فيستخلص من ذلك سوء نية الحائز ما دام يعلم أن ملكيته ليست خالصة
 (9 )

  . 

 ) الحيازة فى المنقول سند الملكية ( كسب ملكية المنقول - المطلب الثانى

 نص قانونى :  - 435

 مدنى على ما يأتى : 511تنص المادة 

                                                 

 (
2
 .  177انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 ص 12 م 2595ابريل سنة  29 - 111 ص 12 م 2595مارس سنة  19 - 119 ص 21 م 2599أبريل سنة  19مختلط استئناف  ( 

 - 119 ص 57 م 2591أبريل سنة  25 - 159 ص 59 م 2592فبراير سنة  15 - 992 ص 99 م 2519يونيه سنة  21 - 929

 .  152. وانظر آنفاً فقرة  257 ص 99 م 2552أبريل سنة  17

 (
9
وانظر عكس ذلك  - 129 ص 192مارتى ورينو فقرة  - 125 ص 129فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 175رى وتيسييه فقرة بود ( 

 919 ص - 925 ص 127فقرة  1أوبرى ورو  - 919جيوار فقرة  - 529فقرة  91وأن الغلط فى القانون ال يفترض : لوران 

، فالذى يقع عمالً أن الحائز يبادر هو نفسه إلى إثبات حسن نيته وأن  ة العمليةوهذا الخالف محدود األهمية من الناحي - 99وهامش 

 .  غلطه كان غلطاً مغتفراً 

 (
5
، فال يحتاج إثبات سوء  وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا ادعى المشترى أنه تملك العقار بوضع اليد مع حسن النية والسبب الصحيح ( 

، وقد تكون هذه وحدها كافية فى اإلثبات  بل هو جائز بجميع طرق اإلثبات القانونية ومنها القرائن،  نيته عند الشراء إلى دليل معين

، وكانت هذه القرائن دالة فعالً على  فإذا كان من يدعى سوء نية المشترى قد ساق القرائن القائمة فى الدعوى الدالة على صحة دعواه

حكم فى رده على تلك القرائن بمجرد القول بأن ظروف الحال تدل على أن المشترى ، فإنه يكون من القصور أن يكتفى ال سوء النية

.  ( 992 ص 251رقم  5 مجموعة عمر 2559يناير سنة  19حين اشترى كان يعلم أنه يشترى من المالك الحقيقى ) نقض مدنى 

وضوع سلطة تامة فى استخالص ) لقاضى الم 112 ص 1مجموعة أحكام النقض  2591مايو سنة  92وانظر أيضاً نقض مدنى 

،  ، وال يكفى الستفادة نازع الملكية الذى رسا عليه المواد من التقادم الخمسى تذرعه بجهله الحقيقة سوء النية من قضائها فى الدعوى

  . ، فإن تقصيره يتعارض مع حسن النية وال يجوز له أن يفيد من هذا التقصير ( إذا كان مقصراً فى البحث واالستقصاء

 - 9215فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 127 ص 129فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 919 ص 719وانظر بودرى وتيسييه فقرة 

 .  195 - 2 - 2599سيريه  2595ديسمبر سنة  21 - 199 - 2 - 2511جازيت دى باليه  2511فبراير سنة  29نقض فرنسى 

 (
9
فبراير سنة  29نقض فرنسى  - 125 كاربونييه ص - 127 ص 129فقرة  9نيول وريبير وبيكار بال - 719بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 259 - 2 - 2511سيريه  2521
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، فإنيه يصيبح مالكياً ليه إذا كيان حسين النيية وقيت  من حاز بسب بصحيح منقوالً أو حقاً عينياً على منقول أو سند لحامله - 2"  

  . "حيازته 

، فإنيه  فإذا كان حسن النية السبب الصحيح قد توافر لدى الحيائز فيى اعتبياره الشيئ خاليياً مين التكياليف والقييود العينيية - 1"  

  . "يكسب الملكية خالصة منها 

" ، ما لم يقم الدلي على عكس ذلك  حسن النيةوالحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح و - 9"  
 (2 )

  . 

 195/  197 و 199/  191 و 17/  51ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المواد 
 (1 )

  . 

وفيى  - 579 وفيى التقنيين الميدنى الليبيى م - 511 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السيورى م

 2219 نين المدنى العراق مالتق
 (9 )

  . 

، فيصبح مالكاً ليه  ويخلص من النص المتقدم الذكر أن حيازة المنقول بحسن نية وبسبب صحيح تنقل ملكية المنقول إلى الحائز

، ويصييدر هييذه المييادة بعبييارة مشييهورة  منييه 1115. ويييورد التقنييين المييدنى الفرنسييى هييذه القاعييدة الهاميية فييى المييادة  بمجييرد الحيييازة

" ، تجيرى عليى الوجيه اآلتيى :  أحيد فقهياء هيذا القيانون Bourjonاستعارها من القانون المدنى الفرنسى القديم كما وردت على لسان 

En fait de meubles, la possession vaut titre  "
 (5 )

قليت مين ، التيى انت . وقيد أليف الفقيه فيى مصير أن ييؤدى هيذه القاعيدة 

" الحيازة فى المنقول سند الملكية " ، بالعبارة اآلتية :  القانون الفرنسى إلى القانون المصرى
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
من حاز منقوالً أو حقاً عينياً على  - 2" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2511تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 

فإذا  - 1.  ، إذا كان حسن النية وقت حيازته ، فإنه يصبح مالكاً لما حازه مستنداً فى حيازته إلى سبب صحيح،  منقول أو سنداً لحامله

، فإنه يكسب الملكية خالصة من هذه  كان الحائز بحسن نية وبسبب صحيح قدا حاز الشئ باعتباره خالياً من التكاليف والقيود العينية

ووافق  . "، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك  دها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النيةوالحيازة وح - 9.  التكاليف والقيود

، بعد إدخال بعض تعديالت لفظية جعلته مطابقاً لما استقر عليه فى  فى المشروع النهائى 2992لجنة المراجعة على النص تحت رقم 

) مجموعة األعمال  511، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2957رقم . ثم وافق عليه مجلس النواب تحت  التقنين المدنى الجديد

 .  ( 921 ص - 929 ص 1التحضيرية 

 (
1
: ومع ذلك تنتقل ملكية األموال المنقولة باستالمها بناء على سبب صحيح ولو لم تكن ملكاً لمن  17/  51 التقنين المدنى السابق م ( 

، وال يضر هذا بحق المالك الحقيقى فى طلب استردادها  اً صحة الملك فيها للمسلم. إنما يشترط فى ذلك أن يكون المستلم معقد سلمها

 .  فى حالة الضياع أو السرقة

 .  : وثبتت الملكية فى المنقوالت فى حق كل إنسان بحيازتها المترتبة على سبب صحيح مع اعتقاد الحائز لها صحة حيازته 199/  191 م

، مع  ، غال إذا ثبت ما يخالف ذلك المنقوالت يستفاد منه وجود السبب الصحيح وحسن االعتقاد : مجرد وضع اليد على 195/  197 م

 .  مراعاة ما تقدم فى حالتى السرقة والضياع

كن ، وإن كان التقنين المدنى السابق أورد هذه األحكام مشتتة فى أما ) وأحكام التقنين المدنى السابق تتفق مع أحكام التقنين المدنى الجديد

 .  ( 929 ص 1مختلفة : انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
9
 .  ) مطابق ( 511 التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م ( 

 .  ) مطابق ( 579 التقنين المدنى الليبى : م

، فال تسمع عليه  ، مستنداً فى حيازته إلى سبب صحيح حاز وهو حسن النية منقوالً أو سنداً لحامله من - 2:  2219 التقنين المدنى العراقى م

 .  ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك والحيازة بذاتها قرينة على توافر حسن النية ووجود السبب الصحيح - 1.  دعوى الملك من أحد

 511، غير أن التقنين العراقى لم يورد نص الفقرة الثانية من المادة  حكام التقنين المصرى) وأحكام التقنين العراقى فى مجموعها تتفق مع أ

، وجعل حائز المنقول ال تسمع عليه دعوى الملك ال أن يتملك  مدنى مصرى وهى تتكلم عن إسقاط التكاليف والقيود العينية بالحيازة

 .  ى عدم جواز سماع الدعوى (، وذلك جرياً على تقاليد التقنين العراقى ف هو المنقول

 (
5
 –الكتاب الثانى الباب األول  Bourjonانظر "  Bourjon  : "En fait de meubles, la possession vaut titieوهذا ما قاله  ( 

فى دراسة تاريخية فى دعوى استحقاق  Jobbe Duvalوانظر فى الموضوع بأكمله :  – 2الفرع األول فقرة  –الفصل السادس 

 .  2591فى حيازة المنقول باريس سنة  Saleilles - 2772، فى القانون الفرنسى بالريس سنة  منقولال

 (
9
بدعوى أن الحيازة ال تكسب  ، "الحيازة فى المنقول سند الحائز " عدل الفقهاء المحدثون فى مصر عن هذه العبارة إلى العبارة اآلتية :  ( 

ً  الملكية فحسب ، وكذلك تسقط التكاليف والقيود العينية فيكسب الحائز الملكية  عينية أخرى غير الملكية ، بل تكسب أيضاً حقوقا
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،  والمفروض أن حائز المنقول قد تعامل مع غير المالك بموجب تصرف قانونى ناقل للملكية كالبيع وهذا هو السيبب الصيحيح

. فهيل يبقيى مشيترى المنقيول حسين النيية  يه الملكية بالبيع ألنه صادر من غير مالك كميا قيدمنا، فلم تنتقل إل فباع له غير المالك منقوالً 

، كما رأينا مشترى العقار من غير المالك معرضاً مدة خميس سينوات  معرضاً مدة معينة لدعوى استحقاق يرفعها عليه المالك الحقيقى

، إذ  ون الفرنسى القديم أن يجعيل مشيترى المنقيول فيى مركيز مشيترى العقيارلدعوى استحقاق يرفعها عليه المالك الحقيقى؟ لم ير القان

، ويصعب فى المنقول فحص أصل ملكية البائع إذ المنقول كثير التنقيل مين  أن المنقول على خالف العقار يقتضى السرعة فى التعامل

. ومن ثم إذا ظهر أن بائع المنقول ليم يكين هيو  المالك ، وبحسب مشتريه أن يراه فى يد البائع حتى يطمئن إلى أنه يتعامل مع يد إلى يد

، فإنهيا تنتقيل بحييازة المشيترى للمنقيول إذا كيان وقيت الحييازة حسين النيية أى يعتقيد أن  ، ولم تنتقل الملكية إلى المشترى بالبيع المالك

ن مين أن يرفيع علييه الماليك الحقيقيى دعيوى ، بميأم ، بمجرد حيازة المنقول عليى هيذا الوجيه . وبذلك يكون المشترى البائع هو المالك

، وال يضييطر أن يبقييى حييائزاً للمنقييول طييوال خمييس سيينوات كمييا يضييطر إلييى ذلييك مشييترى العقييار فيمييا رأينيياه فييى التقييادم  االسيتحقاق

المكسب القصير 
 (2 )

  . 

تنقلهيا فيوراً وبيدون حاجية إليى سيبب ، وال  فالحيازة بحسن نية تنقل إذن ملكية المنقول فوراً إذا كانت مقترنة بالسبب الصيحيح

 .  صحيح فى الثمار كما سنرى

، بييل أيضيياً اسييتقرار  ، ال سييرعة التعامييل فييى المنقييول فحسييب وتملييك المنقييول بالحيييازة علييى النحييو الييذى قييدمناه أميير يقتضيييه

، فينبغى إذن لمين يشيترى منقيوالً مين غيير الماليك وهيو  . وبدون هذه القاعدة يصبح التعامل فى المنقول محفوفاً بالمخاطر التعامل فيه

يعتقد أنه المالك أن يعتبر كأنه اشترى من المالك نفسه 
 (1 )

. وهيذا ميا وصيل إلييه  ، وإذا لم تنتقل إليه الملكية بالبيع فإنها تنتقل بالحيازة 

الف القيانون الروميانى اليذى كيان ال يعيرف هيذه ، وذليك عليى خي القانون الفرنسى القديم فيى عهيوده األوليى ثيم فيى تطوراتيه األخييرة

 .  . ويدعو ذلك إلى إيراد عجالة سريعة فى األصل التاريخى للقاعدة القاعدة

 األصل التاريخى لقاعدة تملك المنقول بالحيازة :  - 446

، وإنميا كيان يتملكيه بالتقيادم  اً ، بل كان حائز المنقول إذا كان حسن النية ال يتملكيه فيور لم يعرف القانون الرومانى هذه القاعدة

، ولكن فى مدة أقصر : سنة واحدة ثم أطلبت فى عهد جستنيان إلى ثالث سنوات  كالعقار
 (9 )

  . 

، فكيان ال يعطيى  أما لقانون الفرنسى القديم فقد ظل فى عهوده األوليى محتفظياً بالتقالييد الجرمانيية وليم يتبيع القيانون الروميانى

. فإذا كيان خيروج المنقيول مين  ج المنقول من حيازته إلى حيازة شخص آخر دعوى استحقاق ضد الحائز الجديدلمالك المنقول إذا خر

، فإن للمالك أن يرفع دعوى شخصية ضد المودع عنده أو المسيتعير يسيترد بهيا  ، كما فى الوديعة والعاري حيازة مالكه بإرادة المالك

. ومين هنيا جيرت  ق ضيد حيائز انتقليت غلييه الحييازة مين الميودع عنيده أو المسيتعير، ولكن لييس ليه أن يرفيع دعيوى اسيتحقا المنقول

(  Meubles n'ont pas de suite, . Moobilie non hebent scquelamالقاعدة بأن المنقول لييس فييه حيق التتبيع ) 
 (5 )

. أميا  

                                                                                                                                                                    

ً  . وإذا كانت العبارة األولى التى كانت مألوفة ناقصة على هذا الوجه خالصة منها ، وال تكون  ، فإن العبارة المستحدثة ناقصة أيضا

سند الحائز فى الملكية وفى الحقوق العينية األخرى وفى إسقاط التكاليف والقيود هذه العبارة كاملة إال إذا قيل : الحيازة فى المنقول 

، فإن العبارة التى كانت مألوفة قد أبرزت أظهر هذه اآلثار  . أما إذا أريد اإليجاز واالقتصار على إبراز أظهر آثار الحيازة العينية

 laلتقنين المدنى الفرنسى عبارته كما قدمنا يقول فى هذه العبارة وهو الذى استعار ا Bourjon، حتى أن  وهو كسب ملكية المنقول

possession vaut titre de proprite  . 

 (
2
 .  979فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 197 ص 715وفقرة  195 ص 711انظر بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
1
" اها الحائز ممن يعتقد أنه المالك تعدل السند الذى يصدر من المالك نفسه الحيازة غير العرضية التى يتلق" يقول سالى فى هذا المعنى :  ( 

 .  ( 51فقرة  2779) سالى فى رسالته فى التصرف فى القيم المنقولة سنة 

 (
9
 ص - 25 انظر فى أن القاعدة لم تكن موجودة فى القانون الرومانى عبد الفتاح عبد الباقى رسالته فى دور الحيازة فى المنقول ص ( 

95  . 

 (
5
، كانت تقضى بأن المالك ينقل ملكية الشئ  ، قبل أن تعرف عقود الوديعة والرهن والعارية وكان أصل هذه القاعدة أن القوانين القديمة ( 

إلى ، على أن يلتزم الحائز التزاماَ شخصياً برد الشئ  إلى من يريد أن ينقل إليه حيازته على سبيل الوديعة أو الرهن أو العارية

. وبقى متجرداً من  ، وتجرد تبعاً لذلك من دعوى االستحقاق . فكان المالك إذا تجرد من حيازة الشئ تجرد أيضاً من ملكيته المالك

،  ، وبالرغم من أن هذه العقود ال تنقل الملكية دعوى االستحقاق حتى بعد أن عرفت القوانين القديمة عقود الوديعة والرهن والعارية
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، ما لبثيت  كان يعطى للمالك دعوى ذات صبغة جنائي، فإن القانون  إذا كان خروج المنقول من حيازة مالكه بسبب السرقة أو الضياع

أن انقلبت إلى دعوى استحقاق مدنية يرفعها المالك ضد الحائز للمنقول 
 (2 )

  . 

، إذ بدأ القانون الفرنسى القديم يتأثر فى هذه المسالة بالقانون الرومانى شيئاً  وبقى األمر على هذا النحو إلى القرن الثالث عشر

 ً . وميا أقبيل القيرن السيادس  فيكون للمالك دعوى استحقاق يسترد بها المنقول ولو خرج من حيازته طوعاً دون سرقة أو ضياع،  فشيئا

،  ، كميا كيان األمير فيى القيانون الروميانى ، وأصيبح للماليك عشر حتى أصبحت القاعدة الرومانية مستقرة فى القانون الفرنسيى القيديم

ل فى أى يد كان دعوى استحقاق يسترد بها المنقو
 (1 )

  . 

، إذا كيان الحيائز للمنقيول  ولكن سرعان ما تفاقمت المخاطر التى يتعرض لها التعامل فى المنقول من جراء القاعدة الرومانيية

، فأنقصيت الميدة التيى كيان يجيوز  ، للتضييق من دعوى استحقاق المنقول ، منذ أوائل القرن السابع عشر . وتوالت الجهود حسن النية

، إذا كيان الماليك هيو اليذى نقيل  . ثم ألغيت دعوى استحقاق المنقول بتاتيا أن ترفع فى خاللها وكانت ثالث سنوات كما حددها جستنيان

. وليم تسيتبق دعيوى اسيتحقاق المنقيول إال فيى  حيازة المنقول بإرادته إلى شخص ائتمنه عليه فتصرف فيه على غيير ميا يرييده الماليك

. وهكيذا بقيى القيانون الفرنسيى  ، فعاد األمر فى القرن الثامن عشر إلى ما كيان علييه قبيل القيرن الثاليث عشير حالتى السرقة والضياع

 .  ، واستبعد دعوى االستحقاق فى المنقول ، ثم رجع إلى تقاليده القديمة القديم متأثراً بالقانون الرومانى طوال خمسة قرون

، فى كتاب  ، فى القرن الثامن عشر لوورد ذكر استبعاد دعوى االستحقاق فى المنقو
 (9 )

ألحيد فقهياء القيانون الفرنسيى القيديم  

، ويبيدو عليى  ببياريس Chatelet. وقد أرجع بورجون هذه القاعدة إلى قضاء محكمة  2151ظهر فى سنة  - Bourjonبورجون  –

األرجح أن هذا القضاء كان حيديثاً وقيت أن كتيب بورجيون 
 (5 )

قيانون الفرنسيى القيديم فيى هيذا العهيد األخيير عين . وقيد عيدل فقهياء ال 

، إليى  ( meulbes n'ont pas de suiteالعبارة التيى كانيت مألوفية منيذ القيرن الثاليث عشير مين أن المنقيول لييس فييه حيق التتبيع ) 

،  ، فيى أول األمير األخييرة. وكان المقصود بهذه العبارة  ( Possession vaut titre) " الحيازة تعدل السند " عبارة أخرى هى أن 

، وتكفى حيازته للمنقول سينداً ليه إى أن يثبيت خمسيه أنيه هيو  أن حائز المنقول إذا ادعى ملكيته لم يطالب بتقديم دليل على هذه الملكية

نيى أن حييازة ، فليم تعيد تع ، والجديد فيه أنيه أعطيى لهيذه العبيارة قيوة أكبير بكثيير مميا كانيت علييه Chatelet. ثم ظهر قضاء  المالك

، بيل أصيبحت تعنيى أن حيائز  المنقول تقتصر على مجرد افتيراض أن حيائز المنقيول هيو الماليك ليه إليى أن يقيوم اليدليل عليى العكيس

المنقول يصبح مالكاً له بمجرد الحيازة فال يستطيع من يدعى استحقاق المنقول أن يسترده من يد الحائز 
 (9 )

  . 

. المعنيى األول أن حييازة المنقيول طرييق إلثبيات  فى القانون الفرنسى القيديم معنييين مختلفيينوعلى ذلك أصبحت العبارة تفيد 

، وذليك إليى أن يقيدم ميدعى االسيتحقاق  ، فيفترض فى الحائز أنه هو المالك وال يكلف تقديم دليل على ذلك وتكفيه الحيازة سنداً  ملكيته

، بيل هيى أيضياً طرييق  خر أن حيازة المنقول ليسيت فحسيب طريقياً إلثبيات ملكيتيه. والمعنى اآل الدليل على أنه هو المالك دون الحائز

، بيل إن هيذه الحييازة  . فال تقتصر حيازة المنقول على مجرد إقامة قرينة عليى ملكيتيه إليى أن يقيوم اليدليل عليى العكيس لكسب ملكيته

                                                                                                                                                                    

، فوضع ثقته فيمن ال يستحقها  اء القدماء ذلك بأنه جزاء على عدم حيطة المالك فى تسليمه ملكه إلى من بدده بالتصرف فيهوعلل الفقه

 .  ( 2912 ) انظر مازو فقر ة

 (
2
فى المنقول عبد الفتاح عبد الباقى فى رسالته فى دور الحيازة  - 9952فقرة  - 9975فقرة  2انظر فى ذلك بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 

 .  15 ص - 52 ص

 (
1
، فأصبحت تقضى بأن المنقول ليس فيه حق التتبع  وتحورت القاعدة التى كانت تقضى بأن المنقول ليس فيه حق التتبع إلى معنى آخر ( 

، أى أن المنقول ال يصح أن يكون محالً للرهن  meubles n'ont pas de sutie par hyfothequeعن طريق الرهن الرسمى 

بالنيول  - 917 ص 959مارتى ورينو فقرة  - 2111 ص 2911. انظر مازو فقرة  لرسمى فال يترتب هذا الرهن إال على العقارا

 .  17 ص - 19 عبد الفتاح عبد الباقى فى رسالته فى دور الحيازة فى المنقول ص - 9955فقرة  - 9951فقرة  2وريبير وبوالنجيه 

 (
9
 .  ( La droit commun de la France) " القانون العام فى فرنسا " عنوانه  ( 

 (
5
بالنيول  - 915 ص – 917 ص 959مارتى ورينو فقرة  - 2991مازو فقرة  - 1وهامش  915فقرة  9انظر بالنيول وريبير وبيكار  ( 

، قاعدة تملك المنقول بالحيازة  بورجون ، كما قرر وانظر فى أن بوتييه لم يقرر - 9599فقرة  - 9957فقرة  2وريبير وبوالنجيه 

، بل كان يجعل لمالك المنقول رفع دعوى االستحقاق على الحائز ولو كان حسن  باعتبارها قاعدة مسلماً بها فى القانون الفرنسى القديم

مدنى فرنسى  1115مادة ، وفى أن ال ، وفى الخالف بين ما قرره بوتييه وما قرره بورجون فى هذا الشأن النية إال فى حالة سرقة

 .  711 - 711اقتبست مما كتبه بورجون ال مما كتبه بوتييه : بودرى وتيسييه فقرة 

 (
9
 .  911 ص 915فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 
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نتقل هذان المعنيان من القانون الفرنسى القديم إلى القانون الفرنسيى . وقد ا تكسب الحائز ملكية المنقول إذا لم يكن مالكاً له قبل الحيازة

ميدنى فرنسيى تعبير بطرييق مباشير عين المعنيى الثيانى  1115، حيث أصبحت الميادة  الحديث
 (2 )

، وحييث ألصيق القضياء الفرنسيى  

المعنى األول بالمادة نفسها إذ لم يجد نصاً آخر يفيد مباشرة هذا المعنى 
 (1 )

،  ، فهيى طرييق لإلثبيات لحييازة المنقيول دوران . فأصيبح 

 .  . وهذا ما ننتقل اآلن إليه وهى سبب لكسب الملكية

  

 طريق لإلثبات وسبب لكسب الملكية :  -حيازة المنقول لها دوران  - 437

،  تلقيى الحيائز منيه الحييازة، فيظهر ذلك إذا كان النزاع بين حائز المنقول ومن  الملكية : أما أن حيازة المنقول طريق لإلثبات

. وأما أن حيازة المنقيول سيبب لكسيب  ، ويستوى فى ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها ويكون هذا األخير فى العادة هو المالك

،  ييازة منيه( وتلقى وهو حسين النيية الح non domino، فإن ذلك إنما يكون إذا كان حائز المنقول قد تعامل مع غير المالك )  الملكية

فتكون الحيازة سبباً لكسب الحائز ملكية المنقول 
 (9 )

، وسيبباً لكسيب  . فالحيازة إذن تكيون طريقياً لإلثبيات إذا تعيالم الحيائز ميع الماليك 

 . ونستعرض كال من هذين الدورين : الملكية إذا تعامل مع غير المالك

.  ، يفتييرض فيييه أنييه للمالييك لمييا يحييوزه ، كالحييائز للعقييار لمنقييول) الييدول األول ( حيييازة المنقييول طريييق لإلثبييات : الحييائز ل

، ومما  ، ومن الفهم السليم . ولكنه يستخلص من تقاليد القانون وافتراض أن الحائز هو المالك ال نص عليه فى التقنين المدنى الفرنسى

، فقيد  نصيها صيريحاً يسيتند إلييه فيى هيذه المسيألة . ولما كان القضاء الفرنسى ال يجد جرى عليه القضاء الفرنسى فى تتابع واضطراد

مدنى فرنسى يستند إليها فى ذلك  1115اضطر لاللتجاء إلى المادة 
 (5 )

، ففيى التقنيين الميدنى المصيرى نيص صيريح  . أما فى مصر 

ى يقوم الدليل على العكس ، حت من كان حائزاً للحق اعتبر صاحبه" مدنى فيما قدمناه على أن  515، فقد نصت المادة  فى هذا المعنى

، فقيد نصيت  . ثم إن الحيازة المادية تفترض الحيازة القانونية ، على أن يثبت العكس فالحيازة القانونية تفترض الملكية عند الحائز . "

هيو مين ليه ، اعتبير بصيفة مؤقتية أن حيائزه  إذا تنازع أشخاص متعدون على حيازة حيق واحيد" مدنى فيما رأينا على أنه  519المادة 

، أمكين  فإذا طبقنا هيذه النصيوص عليى حييازة المنقيول . "، إال إذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة  الحيازة المادية

، ومين يحيوزه  القول بأن التقنين المدنى المصرى صريح فى أن من يحوز المنقول حيازة مادية يفترض فيه أنه يحيوزه حييازة قانونيية

. وعلى ذلك تكفى الحيازة المادية للمنقول حتى يسيتخلص  ، وذلك كله ما لم يقم الدليل على العكس قانونية يفترض فيه أنه مالكهحيازة 

، ويسيتوى فيى ذليك كميا قيدمنا أن يكيون حيائز  ، والحيازة القانونية بدورها تفترض فى حائز المنقول أنيه مالكهيا منها الحيازة القانونية

 .  ة أو سيئهاالمنقول حسن الني

، وال يطليب مين الحيائز أن يقيدم اليدليل عليى ملكيتيه إذ أن ملكيتيه  وافتراض أن حيائز المنقيول يملكيه يقيوم فيى جمييع األحيوال

. ولكين أكثير منيا يسيتعين فييه حيائز المنقيول بهيذا االفتيراض  ، ويطلب من مدعى االستحقاق أن يقدم هو اليدليل عليى ملكيتيه مفترضة

، فيطلب هذا األخير من الحائز أن يرد له المنقيول ميدعياً أنيه إنميا  بينه وبين من تلقى منه الحيازة على ملكية المنقول عندما يقوم نزاع

، ويدعى الحائز أنه تلقى ملكية المنقول من هذا الحائز السيابق وقيد  تخلى له عن حيازته على سبيل الوديعة أو على سبيل العارية مثال

، أو سيندات لحاملهيا أو  ، كمجيوهرات . ويتحقيق ذليك بوجيه خياص إذا وجيدت منقيوالت ذات قيمية هبيه هيذا إيياهاشتراه منه مثالً أو و

، ويطاليب الورثية باسيتردادها  ، فى يد قريب أو وارث أو خادم أو ممرضة أن خليلة لشخص كان يملك هذه المنقيوالت ثيم تيوفى أثاث

 ، وييدعى الحيائز أن الميورث قيد وهبيا إيياه من الحائز
 (9 )

. فعنيد ذليك يسيتطيع الحيائز أن يتمسيك بالحييازة قرينية عليى أن الملكيية قيد  

                                                 

 (
2
 .  199 ص Jenet 29فى هذا المعنى فى  Bigot de Preamneuانظر ما قاله  ( 

 (
1
 - 721بودرى وتيسييه فقرة  - 1هامش  255 ص 279فقرة  1تملك المنقول بالحيازة أوبرى ورو انظر فى األصل التاريخى لقاعدة  ( 

عبد الفتاح عبد الباقى فى رسالته فى دور  - 959مارتى ورينو فقرة  - 915فقرة  917فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 711فقرة 

 .  229 ص - 29 الحيازة فى المنقول ص

 (
9
 2991 و 591وانظر فى التقنين المدنى األلمانى المادتين  - 2915مازو فقرة  - 919 ص 919فقرة  9يبير وبيكار انظر بالنيول ور ( 

 .  599 و 599وفى التقنين المدنى السويسرى المادتين  -

 (
5
بد الباقى فى رسالته فى عبد الفتاح ع - 292فقرة  Revendieatoinلفظ  5أنسيكلوبيدى داللوز  - 915فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 

 .  295 ص - 292 دور الحيازة فى المنقول ص

 (
9
 .  919فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 
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انتقلت إليه من المورث بموجيب تصيرف قيانونى صيحيح وال يطليب منيه إثبيات هيذا التصيرف 
 (2 )

، ولكين يشيترط فيى ذليك أن يثبيت  

. فحيييازة  ، وأنهييا خالييية ميين العيييوب ( animo domini، وأنهييا مقترنيية بنييية التملييك )  الحييائز أن حيازتييه للمنقييوالت حيييازة حقيقييية

،  ، عن طرييق تسيليم السيندات المعطياة عين البضيائع المعهيود بهيا إليى أميين النقيل أو المودعية فيى المخيازن المنقوالت حيازة رمزية

و تركيه فيى ييد البيائع يحيوزه ، إذا ه . وال يعتبر المشترى قد حاز المبيع حيازة حقيقية مدنى ( 1/  595 ليست حيازة حقيقية ) انظر م

 constitute possessoireنيابة عنه 
 (1 )

  . 

  

، بحييث يسيتطيع االسيتيالء عليى  ولكن يعتبر حييازة حقيقيية تسيلم الحيائز مفياتيح المكيان أو الصيندوق اليذى أودع فييه المنقيول

المنقول فى أى وقيت يشياء 
 (9 )

، إال إذا أقيام ميدعى االسيتحقاق اليدليل عليى أن الحييازة إنميا هيى  . ونيية التمليك مفترضية عنيد الحيائز 

حيييازة عرضييية غييير مقترنيية بنييية التملييك 
 (5 )

، وميين عيييب  ، وميين عيييب الخفيياء . ويجييب أن تكييون الحيييازة خالييية ميين عيييب اإلكييراه 

الغموض 
 (9 )

  . 

تقيديم اليدليل عليى أنيه ماليك للمنقيول إذ أن الحييازة ليم  ، فإنيه ال يكليف فإذا أثبت الحائز حيازته للمنقول على النحو الذى قدمناه

. فله أن يثبت أن الحيازة حيازة عرضية بأن يثبت مثالً وجود عقد وديعة أو عقد وكالة أو عقد عارية أو  تتوافر فيها الشروط المطلوبة

له عقد آخر يعترف بموجبه الحائز أنه ال يجوز المنقول إال لحساب مالكه وأنه ملتزم برده 
 (1 )

. ويسرى فيى أثبيات هيذا العقيد القواعيد  

، فييال يجييوز إثباتييه إال بالكتابيية أو بمييا يقييوم مقامهييا إذا زادت قيميية المنقييول علييى عشييرة جنيهييات  العاميية فييى اإلثبييات
 (1 )

. ولمييدعى  

لحاملهيا فليم ييذكرها فيى محضير ، كيأن يثبيت ميثالً أن الحيائز قيد أخفيى المسيتندات  االستحقاق أيضاً أن يثبيت أن الحييازة حييازة خفيية

، فلميا اشيتهر أمرهيا عنيد  بواسيطة الغيير ميدة طويلية" كوبوناتهيا " ، وجعل يقيبض  حصر التركة على أنها كانت للميت ثم وهبه إياها

ة ، فيال يعتيد بهيا وال تكيون قرينية عليى الملكيي . ففى مثل هيذا الفيرض تكيون الحييازة حييازة خفيية الورثة تمسك الحائز بحيازتها
 (7 )

  .

، كيأن يثبيت ميثالً أن  . ولمدعى االستحقاق أن يثبت أن الحيازة حيازة غامضة ، يجوز إثباتها بجميع الطرق وعيب الخفاء واقعة مادية

، فيشيوب  وأن المنقيوالت انتقليت إليى ييده بحيم هيذه المعيشية الواحيدة ( cohabitationالحائز كان فيى معيشية واحيدة ميع الميورث ) 

، ومن ثم ال يعتد بها وال تكون قرينة على الملكية  غالباً عيب الغموضالحيازة 
 (5 )

  . 

، ويتيرك التقيدير فيهيا لقاضيى الموضيوع  وعيب الغموض هو أيضاً واقعة مادية يجوز إثباتهيا بجمييع الطيرق
 (29 )

. ولميدعى  

، فيال يعتيد عندئيذ بالحييازة وال تكيون قرينية  والغيش االستحقاق كذلك أن يثبت أن الحائز إنما استولى على المنقوالت بطريق االحتييال

 .  ، ويجوز إثبات االحتيال والغض بجميع الطرق على الملكية

، فيإن علييه أن يثبيت  ، وأصبحت الحيازة ال يعتد بها كقرينة على الملكية فإذا ما نجح مدعى االستحقاق فى إثبات شئ مما تقدم

، ليسترد هذه المنقوالت بدعوى االسيتحقاق التيى رفعهيا  و عن طريق حيازة سابقملكيته هو أو ملكية مورثة للمنقوالت ول
 (22 )

. وقيد  

                                                 

 (
2
 .  119 كاربونييه ص ( 

 (
1
 .  919 ص 911فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 799بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
9
 .  919 ص 911فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 799بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
5
 .  112وفقرة  112انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 .  H J . C . P  .21991 2512يونيه سنة  19 - 171 - 2591داللوز  2591فبراير سنة  12نقض فرنسى  ( 

 (
1
كتوبر سنة أ 15 - 91 - 2 - 2525داللوز  2521يونيه  15نقض فرنسى  - 992 ص 97 م 2511مارس سنة  19استئناف مختلط  ( 

 .  212 - 2 - 2515سيريه  2519

 (
1
 .  257 - 2 - 2512داللوز  2527مارس سنة  21نقض فرنسى  ( 

 (
7
 .  977 - 2 - 52داللوز  2759أبريل سنة  29 - 529 - 2 - 59داللوز  2759مارس سنة  11نقض فرنسى  ( 

 (
5
 .  7 - 2 - 2521سيريه  2522يونيه سنة  12نقض فرنسى  ( 

 (
29
 .  919 ص 911فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 

 (
22
فقرة  1وانظر عكس ذلك أوبرى ورو  - 911 ص - 911 ص 917فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 799بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 .  11هامش  279
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، كان مودعاً عنده أو مستعيراً وأن عليه التزاماً بالرد  ، إذا ما أثبت مثالً أن الحائز يستردها بالدعوى الشخصية
 (2 )

. أما إذا ليم يينجح  

، وتكيون قرينية عليى ملكيية الحيائز  ، فإن الحيازة تبقى محتفظة بقيمتهيا ى الحيازةمدعى االستحقاق فى إثبات ما يوجهه من طعن ف
 (1 

)
، إذ تبقيى قرينية انتقيال  ، وال يكفى لدحضها أن يثبت مدعى االستحقاق أنه كان يملك المنقيول . ولكن هذه القرينة قابلة إلثبات العكس 

، وأن يثبيت فيوق ذليك أن  . بل على مدعى االستحقاق أن يثبيت ملكيتيه للمنقيول ةهذه الملكية منه إلى الحائز يفضل الحيازة الثابتة قائم

الملكية لم تنتقل إلى الحائز بتصرف قانونى خال من العيوب 
 (9 )

  . 

، ال من الماليك كميا  ) الدور الثانى ( حيازة المنقول سبب لكسب الملكية : ويفرض هنا أن الحائز تلقى الحيازة وهو حسن النية

، ال بموجيب التصيرف القيانونى  . فيكسيب الحيائز ملكيية المنقيول . بل من غير الماليك األمر فى الحيازة التى تكون طريقاً لإلثباتهو 

، ولكن بموجب الحيازة نفسها التى تعتبر فى  الصادر من غير المالك فإن هذا التصرف ال ينقل الملكية ما دام قد صدر من غير المالك

، وقيد  ، فيإن الماليك فيى هيذه الحالية . وذلك ما لم يكن المنقول قيد سيرق مين مالكيه أو ضياع منيه كسب ملكية المنقولهذه الحالة سبباً ل

، يعامل معاملة أفضل من المالك الذى خرج المنقيول مين حيازتيه بإرادتيه ووضيع ثقتيه فييمن ال  خرج المنقول من حيازته بغير إرادته

 .  ص خان األمانة وتصرف فى المنقول لحائز حسن النية، فتخلى عن حيازة المنقول لشخ يستحقها

، أن يسيترد المنقيول مين الحيائز بيالرغم مين حسين نيتيه عليى تفصييل  ، فى حالتى السرقة والضياع وعلى ذلك يستطيع المالك

 .  سيرد بيانه فيما يلى

، فنقتصير علييه فيى بحثنيا  الذى يعنينا هنا ، وهو أن تكون الحيازة سبباً لكسب الملكية هو وهذا الدور الثانى لحيازة المنقول
 (5 

)
، ثمين نيتكلم فيى حكيم الحييازة إذا كيان المنقيول مسيروقاً أو  . ونتكلم أوالً فى القاعدة التى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكيية 

 .  ضائعا

 الحيازة فى المنقول سند الملكية –القاعدة العامة  - 1

 واآلثار التى ترتبت على تطبيقها :  شروط تطبيق القاعدة - 438

، فيإذا ميا تيوافرت  وهناك شروط البد من توافرها حتى يمكن تطبيق القاعدة التى تقضى بأن الحييازة فيى المنقيول سيند الملكيية

 .  هذه الشروط ووجب تطبيق القاعدة نتج عن تطبيقها آثار معينة

                                                 

 (
2
.  ( 911 ص 917فقرة  9بير وبيكار ولكن الدعوى الشخصية تعرض مدعى االستحقاق ألن يزاحمه سائر دائنى الحائز ) بالنيول وري ( 

وإلى جانب هذه الميزة لدعوى االستحقاق على الدعوى الشخصية توجد ميزات أخرى : ) أ ( قد تكون الدعوى الشخصية سقطت 

قد لناقص . ) ب ( قد يكون المنقول سلم بع ، فال يكون أمام المالك فى هذه الحالة إال دعوى االستحقاق وهى ال تسقط بالتقادم بالتقادم

. ) ج ( قد يكون المنقول أوصى برقبته لشخص وبحق االنتفاع فيه  ، فإذا أبطل العقد لم يعد للمالك إال دعوى االستحقاق األهلية

، فال يستطيع مالك الرقبة إال أن يرفع  ، ويضع صاحب حق االنتفاع يده على المنقول باعتباره ملكاً له انتفاعاً ورقبة لشخص آخر

.  ، إذ ال توجد رابطة شخصية تربطه بصاحب حق االنتفاع حتى يجوز له رفع الدعوى الشخصية حقاق فى هذه الحالةدعوى االست

 .  559 ص 2121انظر فى ذلك كوالن وكابيتان ودى المورانديير فقرة 

 (
1
. ويعتبر الحائز كأنه  ، كبيع أو هبة المورثوال يكلف الحائز إقامة الدليل على التصرف القانونى الذى يدعى أنه نقل إليه الملكية من  ( 

فقرة  9، وتسرى عليه أحكام البيع أو الهبة ) بالنيول وريبير وبيكار  تلقى الملكية من المورث بالبيع الذى يدعيه أو بالهبة التى يدعيها

 .  ( 175 - 1 - 2595تعليق بالنيول فى داللوز  - 915

 (
9
قارن شفيق شحاتة  - 919 ص - 559 -الفتاح عبد الباقى رسالته فى دور الحيازة فى المنقول ص انظر فى تفصيل هذه المسألة عبد  ( 

ويالحظ أنه إذا لم ينجح الطعن فى  - 595عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 221فقرة  - 222فقرة  1محمد على عرفة  - 125فقرة 

ى الحائز سنداً نقل إليه الملكية من مدعى االستحقاق ) بالنيول وريبير حيازة الحائز وبقيت الحيازة محتفظة بقيمتها فإنه يفترض أن لد

،  . وال يكلف الحائز إثبات وجود هذا السند ( 291فقرة  Revendicationلفظ  5أنسيكلوبدى داللوز  - 9591فقرة  2وبوالنجيه 

حتى يتيس لمدعى االستحقاق أن يقدم الدليل  ، وذلك ولكن يجب على األقل أن يبين على وجه التحقيق ما هو السند الذى يتمسك به

 .  ( 299فقرة  Revendicationلفظ  5العكسى لنفى هذا السند ) أنسيكلوبيدى داللوز 

 (
5
، فى أمرين : أولهما أن الحائز فى الدور الثانى يتلقى الحيازة من غير المالك ويتلقاها فى  ، كما رأينا وهو يختلف عن الدور األول ( 

 .  ، واألمر الثانى أن الحائز فى الدور الثانى يجب أن يكون حسن النية وال يشترط حسن النية فى الدور األول ول من المالكالدور األ
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 الشروط الواجب توافرها لتطبيق القاعدة -أ 

 ط أربعة : شرو - 439

 9. )  ( وأن يخضع هذا المنقول لحيازة صحيحة 1. )  ( أن يكون هناك منقول 2يجب لتطبيق القاعدة توافر شروط أربعة : ) 

( وأن تقترن الحيازة بحسن النية  5. )  ( وأن يصحب هذه الحيازة سبب صحيح
 (2 )

  . 

 المنقول المادى –المنقول الذى تنطبق عليه القاعدة  –الشرط األول  - 441

، فييدخل فيى ذليك العيروض  ، أى كل شئ يمكن أن ينتقل من مكان إليى آخير دون تليف : تنطبق القاعدة على كل منقود مادى 

الحيوانييات والمييأكوالت والمشييروبات وأثيياث المنييزل والبضييائع والكتييب والييورق واألقييالم والسيييارات والمركبييات وأكشيياك اأٍلسييواق 

الرحل وخيام الكشافة ومواد البناء ما دامت لم تشيد واألنقاض المتهدمية مين البنياء وغيير ذليك مين المنقيوالت والمعارض وخيام البدو 

المادية 
 (1 )

، ومين ثيم إذا اشيتراها شيخص  ( منقوالً ماديياً فتنطبيق علييه القاعيدة manuserit. وتعبر النسخة األصلية من المصنف )  

، وال يكيون ليه  . ولكن ال يترتب على انتقال الملكية إلى الحائز أن تنتقل إليه حقوق المؤلف ازةحسن النية من غير المالك تملكها بالحي

، ومن جهة أخرى ال يجوز للمؤلف أن يلزم الحائز بأن يمكنه من نسخ النسيخة األصيلية إال باتفياق معيه  الحق فى نشر المصنف
 (9 )

  .

، ألنهيا غيير قابلية للتمليك فيال يجيوز  ( المنقوالت المعتبرة من األمالك العامية 2)  ويستثنى من المنقوالت المادية فال يخضع للقاعدة :

. ويدخل ضمن هذه المنقوالت المستندات والوثائق المحفوظة ليذى اليوزارات والمصيالح المختلفية أو دار المحفوظيات  تملكها بالحيازة

والتماثيييل والمنقييوالت األثرييية ،  ، والتحييف والتماثيييل والصييور المعروضيية بالمتيياحف العاميية العاميية
 (5 )

، والكتييب والمخطوطييات  

، وكل منقول آخير خصيص للمنفعية العامية  ، والذخائر واألسلحة والمهمات الحربية الموجودة بالمكتبات العامة
 (9 )

. وتسيتطع اليدول  

،  ه شيروط تمليك المنقيول بالحييازةأن الشخص العام أن يسيترد هيذه المنقيوالت مين أى حيائز لهيا وليول كيان حسين النيية وتيوافرت فيي

ويسييتردها فييى أى وقييت كييان ولييو بعييد انقضيياء خمييس عشييرة سيينة أو أكثيير 
 (1 )

( المنقييوالت الخاضييعة للقيييد أو المنقييوالت ذات  1. )  

،  و الطيائرة، إذ يمكن تعيين مكيان ثابيت لهيا ال يتغيير تقييد فييه السيفينة أ الطبيعة الخاصة : وأهم هذه المنقوالت هى السف والطائرات

( أو القيييد )  transcriptoin( هنييا يعييدل التسييجيل )  immatriculation، والقيييد )  كمييا تقيييد التصييرفات الييواردة علييى أى منهمييا

                                                 

 (
2
يشترط فى تملك المنقول بالحيازة ما يأتى : ) أ ( أن يكون الشئ " وقد ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  ( 

. ) ب ( أن تكون  قاً عينياً على منقول كرهن حيازة أو سند لحامله وهو منقول معنوى تجسد فأخذ حكم المنقول المادىمنقوالً أو ح

. ) د ( أن تستند  ، وحسن النية مفروض كما هى القاعدة . ) ج ( أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية هناك حيازة متوافرة الشروط

. فمجرد الحيازة إذن يفرض معها حسن  الصحيح يفرض هنا بخالف السبب الصحيح فى التقادم، والسبب  الحيازة إلى سبب صحيح

 .  ( 925 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، حتى يقوم الدليل العكسى  النية والسبب الصحيح

 (
1
 .  11فقرة  - 11فقرة  7انظر الوسيط  ( 

 (
9
فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 159بودرى وتيسييه فقرة  - 291 ص - 291 ص 279فقرة  1أوبرى ورو  - 115فقرة  7الوسيط  ( 

ونرى من ذلك أن القاعدة ال تنطبق على الملكية األدبية  - 115 ص - 117 ص 551. عبد المنعم فرج الصدة فقرة  911 ص 919

 292رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511مايو سنة  21والفنية والصناعية والتجارية ألنها تقع على شئ غير مادى ) نقض مدنى 

 .  ( 129 - 2 - 2519داللوز  2525فبراير سنة  11نقض فرنسى  - 2225 ص

 (
5
 .  2 ص 19 م 2557استئناف مختلط أول مايو سنة  - 129 ص 17رقم  1مجموعة عمر  2591ديسمبر سنة  21نقض مدنى  ( 

 (
9
 .  211 ص 91وفقرة  225 ص 95فقرة  7الوسيط  ( 

 (
1
وتملكها المكتبة الملكية بباريس :  autographe he de Moliereانظر فى عدم انطباق القاعدة على رسالة كتبها موليير بخطه  ( 

جازى دى  2512نوفمبر سنة  29وعلى منقوالت تؤثث أماكن للعبادة : روان  - 121 - 1 - 51جاللوز  2751يناير سنة  9باريس 

، كذلك ال يجوز  وكما ال يجوز تملك الشئ العام بالتقادم" أن قررنا فى الجزء الثامن من الوسيط : . وقد سبق  55 - 2 25111باليه 

، ولو كان هذا  . وعلى هذا يجوز للشخص اإلدارى أن يسترد الشئ العام المنقول من تحت يد حائزه تملكه إذا كان منقوالً بالحيازة

، فإن الشخص اإلدارى يستطيع أن  ول لقد سرق أو ضاع ثم اشتراه شخص حسن النية، وإذا كان الشئ العام المنق الحائز حسنا النية

يسترده منه وال يلتزم برد الثمن إليه إذا كان المشترى قد اشترى المنقول المسروق أو الضائع فى سوق عامة أو من ت اجر يتعامل 

 .  ( 299 ص 71فقرة  7) الوسيط " فى مثل هذا المنقول 
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inscription فهى منقيوالت تلحيق بالعقيارات مين هيذه  . ومن ثم ال تنتقل ملكية هذه المنقوالت ما لم يشهر التصرف ( فى العقارات ،

، وهى كالعقارات ال تخضع لقاعدة تملك المنقول بالحيازة  الناحية
 (2 )

  . 

. كيذلك ال  ، فيال تخضيع لهيا إذن العقيارات بطبيعتهيا وما دام المنقول المادى هو الذى يخضع للقاعيدة عليى النحيو اليذى قيدمناه

، وميا دام  مة هذا العقار أو اسيتغالله، وهو المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار يملكه رصداً على خد يخضع لها العقار بالتخصيص

، فإنه يسترده مع العقار بدعوى االستحقاق  هذا المنقول ملحقاً بالعقار
 (1 )

، وال تحيول دون ذليك قاعيدة تمليك المنقيول بالحييازة ليو أن  

حائزاً حسن النية حاز العقار وما ألحق به مين عقيار بالتخصييص 
 (9 )

، فإنيه يرجيع  عين العقيار. ولكين إذا فصيل العقيار بالتخصييص  

. فيإذا اسيتأجر شيخص أرضياً زراعيية بميا  ، ومن ثيم يخيض للقاعيدة يصيح تملكيه بالحييازة منقوالً بطبيعته كما كان قبل إلحاقه بالعقار

،  ، وفصل المستأجر ماشيية أو آلية زراعيية منهيا وباعهيا لمشيتر حسين النيية عليه من مواش وآالت زراعية مملوكة لصحاب األرض

، وال يجول دون ذلك أن الماشية أو اآللة الزراعية كانت فى األصيل  ذا المشترى يملك الماشية أو اآللة الزراعية بمجرد الحيازةفإن ه

عقاراً بالتخصيص ما دامت قد فصلت عن األرض 
 (5 )

  . 

، فييإن  ( effets de cxommeree( واألوراق التجارييية )  creances، كاليديون )  وال يخضيع للقاعييدة الحقيوق الشخصييية

( أو بييييالتظهير )  transfert، واألوراق التجارييييية تنتقييييل بالتحويييييل )  ( cession de creanceالييييديون تنتقييييل بالحواليييية ) 

condossement  )
 (9 )

، فسنرى  . ويستثنى من ذلك السندات لحاملها 
 (1 )

 .  أنها تخضع للقاعدة ويجوز تملكها بالحيازة 

                                                 

 (
2
بشأن حقوق االمتياز والرهون  2592لسنة  99بشأن تسجيل السف التجارية والقانون رقم  2555لسنة  75نون رقم انظر القا ( 

وقد ارتبطت مصر بأحكامها ومن  2555ديسمبر سنة  1، واتفاقيه شيكاجو المبرمة فى  ، والمشروع الجديد للقانون البحرى البحرية

. ولكن هذه  17فقرة  7وانظر الوسيط  –على النحو المقرر بالنسبة إلى السف  هذه األحكام إخضاع الطائرات إلجراء التسجيل

، وإنما تخضع  ، ومن ثم ال تخضع للتقادم المكسب القصير المنقوالت ذات الطبيعة الخاصة الخاضعة للقيد ال تعتبر عقاراً بل منقوالً 

 .  ( 759للتقادم المكسب الطويل ) بودرى وتيسييه فقرة 

، إال أنها  ، وإن كانت نهى األخرى تملك بالحيازة أى بالقبض . فإنها ، لقاعدة تملك المنقول بالحيازة ، وإن كانت منقوالً  ثماروال تخضع ال

 517 ، وسيأتى بيان ذلك ) انظر م تسرى عليها أحكام قاعدة أخرى غير القاعدة التى تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية

 .  مدنى (

 (
1
 .  955 ص 15 م 2521مايو سنة  9استئناف مختلط  ( 

 (
9
، كمنزل يباع  وهناك رأى يذهب إلى عدم انطباق القاعدة على المنقوالت التابعة لعقار حتى لو لم يكن هذه المنقوالت عقاراً بالتخصيص ( 

النية المنزل واألثاث جميعاً ) كوالن  ، فإن المالك الحقيقى للمنزل واألثاث يستطيع أن يسترد من الحائز حسن باألُثاث الذى فيه

. وقد ساد هذا  ( 9هامش  911 ص 919فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 575 ص 2125فقرة  2وكابيتنان ودى المورانديير 

عبد المنعم البدراوى فقرة  - 129 ص 225فقرة  1محمد على عرفة  - 597فقرة  5الرأى فى الفقه المصرى ) محمد كامل مرسى 

. ولكن لو باع مالك العقار عقاره وفيه منقوالت غير  ( 172 ص 551عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 959 ص - 975 ص 959

 .  ( 9هامش  595 ص 279، فإن المشترى حسن النية يملك هذه المنقوالت بالحيازة ) منصور مصطفى منصور فقرة  مملوكة له

 (
5
، فإنه وقت أن يشتريه شخص حسن النية يكون  المنقول بحسب المال فاألمر فيه يختلفأما  - 119 ص 751بودرى وتيسييه فقرة  ( 

، أو اشترى منزالً على أن يهدم  . فإذا اشترى شخص أشجاراً على أن تقطع وتسلم إليه عقاراً يستطيع المشترى أن يتحرى عن مالكه

 ً . انظر فى انطباقها بودرى  المنقول بالحيازة تنطبق فى هذا الحالة، فهناك خالف فيما إذا كانت قاعدة تملك  ويستلم إليه أنقاضا

، وقد  . ونميل إلى األخذ بالرأى الثانى 912 ص 51فى مجلة التشريع  Rodiere، وانظر فى عدم انطباقها  751وتيسييه فقرة 

يه ليس له أن يتمسك بالقاعدة ) قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن المشترى لسقف قديم قبل أن يفصل عن البناء الذى هو ف

 .  ( 119 ص 99 م 2527فبراير سنة  25استئناف مختلط 

 (
9
 5نقض فرنسى  - 911 ص 919فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 759بودرى وتيسييه فقرة  - 299 ص 279فقرة  1أوبرى ورو  ( 

داللوز  2599مارس سنة  21 - 9 - 2599ألسبوعى داللوز ا 2515نوفمبر سنة  19 - 55 - 2 2599داللوز  2591نوفمبر سنة 

 .  521 - 2599األسبوعى 

 (
1
 ؟؟؟؟؟؟؟ ( 



 

 

 

 

2556 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 fonds. ومن ثم ال يخضع للقاعدة المتجر )  ، ألنه ال يقبل الحيازة ( universaliteوال تخضع للقاعدة المجموع من المال ) 

de commerce  )
 (2 )

وال التركيية ولييو لييم تشييتمل إال علييى منقييوالت فييإن الطالبيية بالتركيية إنمييا تكييون بييدعوى اإلرث ال بييدعوى  

االستحقاق 
 (1 )

  . 

 لحامله : السند  - 441

رأينا 
 (9 )

مين حياز بسيب صيحيح منقيوالً أو حقياً عينيياً عليى منقيول أو سينداً " ميدنى تقيول :  511أن الفقرة األولى من الميادة  

، فإذا انتقلت إلى شخص حسن النية  مدنى 511( بالمنقول فى تطبيق المادة  titre au porteurفألحق السند لحامله )  . ".  . . لحامله

( اليدائن فييه هيو أى  creance. والسيند لحامليه هيو حيق شيخص )  سند لحامله بسبب صيحيح تمليك هيذا السيند بمجيرد الحييازةحيازة 

، وال عين  ( كميا تنتقيل الحقيوق الشخصيية cession de creance، فينتقيل هيذا الحيق ال عين طرييق الحوالية )  شيخص يحميل السيند

(  endossement، وال عين طرييق التظهيير )  ( titres nominatfsات االسيمية ) ( كميا تنتقيل السيند transfertطريق التحوييل ) 

، فأى شخص يحمل السند يكيون هيو اليدائن كميا  ، بل عن طريق المناولة من يد إلى يد ( titres a ordreكما تنتقل السندات اإلذنية ) 

، ويصبحان شيئاً مادياً واحداً هو هيذه الورقية  التى تثبت السند. وعلى ذلك يختلط الحق الشخصى فى السند لحامله بالورقة ذاتها  قدمنا

، كيل  . ويصبح السند لحامله فى حكيم المنقيول الميادى ، فتنتقل إليه ماديتها . ويتجسد الحق الشخصى فى الورقة التى أثبتت فيها السند

 511مشيرع السيند لحامليه فيى نطياق تطبييق الميادة من يحوزه بحسن نية يعتبر مالكاً له كالمنقول سواء بسواء ومن أجل ذليك أدخيل ال

، شأنه فى ذلك شأن المنقول المادى  مدنى
 (5 )

  . 

. فمين حياز  ( لينفس القاعيدة conpms) " كوبوناتيه " ، كذلك تخضع  وكما يخضع السند لحامله لقاعدة تملك المنقول بالحيازة

، يصبح مالكاً لها  هذه الكوبونات بخسن نية وبسبب صحيح
 (9 )

  . 

، فإنيه يأخيذ  ينتقل بالمنازلة من يد إليى ييد $ 2292$ ، فأصبح  ( endosse en blancوإذا ظهر السند اإلذنى على بياض ) 

مدنى  511، ويدخل كالسند لحامله فى نطاق تطبيق المادة  حكم السند لحامله
 (1 )

  . 

.  ميدنى 511، ومن ثم تدخل فى نطاق تطبيق الميادة  ( هى فى الواقع سندات لحاملها billets de banquواألوراق النقدية ) 

، عليى  ، فيإن لماليك اليورق النقيدى . أما إذا كان سييئ النيية ، فإنه يملكه فمن حاز بحسن نية وبسبب صحيح ورقاً نقدياً من غير مالكه

. وكييالورق النقييدى النقييود  أن يسييترده منييه بييدعوى االسييتحقاق ، فييرض أنييه أمكيين التعييرف علييى ذاتييية هييذا الييورق النقييدى وهييذا نييادر

، إذا أمكن التعرف على ذاتيتها  المعدنية
 (1 )

  . 

 الحقوق العينية على المنقول :  - 442

، وذليك بشيرط أن يكيون  ميدنى ( 2/  511 مدنى الحقوق العينيية عليى المنقيول ) م 511ويدخل كذلك فى نطاق تطبيق المادة 

، ورهن  . ويقبل الحيازة من الحقوق العينية على المنقول حق االنتفاع بالمنقول وحق استعماله ى على المنقول قابالً للحيازةالحق العين

 .  ، وحق االمتياز على المنقول حيازة المنقول

، بالحييازة إذا  نفسه ، كما تكسب ملكية المنقول ، فيكسبان ( usage( وحق استعماله )  usufruitفأما حق االنتفاع بالمنقول ) 

، لشييخص حييق انتفيياع أو حييق  ، علييى منقييول مييادى . فييإذا رتييب غييير المالييك اقترنييت بسييبب صييحيح وتييوافر حسيين النييية عنييد الحييائز

.  ، فإنه يملك حق االنتفاع أو حق االسيتعمال بالحييازة ، وتسلم هذا الشخص المنقول وهو حسن النية لالنتفاع به أو الستعماله استعمال

. واالعتبيارات التيى بنيى عليهيا  ، وقد صدر من غير مالك المنقول بب الصحيح هنا هو عقد إنشاء حق االنتفاع أو حق االستعمالوالس

تملك حق االنتفاع أو حق االستعمال فى المنقول بالحيازة هى نفس االعتبارات التيى بنيى عليهيا كسيب ملكيية المنقيول نفسيه بالحييازة : 

                                                 

 (
2
 ؟؟؟؟؟؟؟ ( 

 (
1
 .  795بودرى وتيسييه فقرة  - 299 ص 279فقرة  1أوبرى ورو  ( 

 (
9
 .  599انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
 .  752بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
9
 .  1هامش  111 ص 752بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
1
 .  917 ص 912فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 

 (
1
 .  751بودرى وتيسييه فقرة  ( 
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حق االنتفاع يكسيب بعميل قيانونى " مدنى على أن  2/  579. قد نصت المادة  نقول ومقتضيات سرعة التداولاستقرار التعامل فى الم

، وال يشيملها التقيادم ألن التمليك بالحييازة غيير التمليك بالتقيادم كميا  وأغفل النص الحيازة فيى المنقيول سيهواً  ، "أو بالشفعة أو بالتقادم 

 .  سيأتى

األحكيام  - 2" ميدنى عليى أن  2227، إذ نصيت الميادة  ، فقيد ورد فيى شيأنه نيص صيريح المنقولوأما حق رهن الحيازة فى 

وبوجه خاص يكيون  - 1.  المتعلقة باآلثار التى تترتب على حيازة المنقوالت المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن المنقول

، كميا يجيوز مين جهية  ن الراهن ال يمليك التصيرف فيى الشيئ المرهيونللمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كا

وسييأتى تفصييل  . "أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشئ المرهون ولو كيان ذليك الحقياً لتياريخ اليرهن 

رتب غير المالك عليى المنقيول حيق رهين  . ويكفى هنا أن نقرر أنه إذا ذلك عند الكالم فى رهن الحيازة فى الجزء العاشر من الوسيط

، ال بموجب عقد الرهن  ، فإن هذا الشخص يصبح دائناً مرتهناً للمنقول حيازة لشخص تسلم المنقول على سبيل الرهن وهو حسن النية

ا هيو عقيد ، والسيبب الصيحيح هني ، ولكن بموجب الحيازة الواقعة عليى حيق اليرهن ال عليى حيق الملكيية إذ هو صادر من غير المالك

. ويسيتطيع الحيائز أن يحيتج بهيذا اليرهن عليى الماليك الحقيقيى للمنقيول  الرهن الصادر مين غيير الماليك
 (2 )

. واسيتمرار التعاميل فيى  

ً  المنقول ، إذا صيدر اليرهن مين غيير ماليك  ، هو اليذى يبيرر كييف يكسيب اليدائن حيق رهين الحييازة فيى المنقيول بالحييازة ، هنا أيضا

المنقول 
 (1 )

، فهى تقرض المدينين وتأخذ ضماناً للقرض رهن حيازة على  وتتبين أهمية ذلك بوجه خاص بالنسبة إلى بنوك الرهون . 

. وال يستطيع الدائن أن يثبت مميا إذا كيان الميدين هيو  ، كسندات لحاملها أو مجوهرات أو غير ذلك من المنقوالت منقول يقدمه المدين

، وإال لمييا اسييتقر  حقييه أن يسييتند إلييى حيييازة المييدين الييراهن للمنقييول ليطمييئن إلييى أنييه هييو المالييك ، فميين المالييك للمنقييوالت المرهونيية

 .  ، ولتعطل هذا الوجه من وجوه االئتمان التعامل

يكون حق الرهن مبيناً على فكرة اليرهن  $ 2299$ ، فإنه يثبت بالحيازة مع حسن النية حيث  وأما حق االمتياز على المنقول

، فإنيه  . من ذلك امتياز المؤجر على المنقوالت الموجيودة بيالعين الميؤجرة فيأخذ حكم رهن الحيازة على النحو الذى قدمناه،  الضمنى

، ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضيعها فيى العيين  ولو كانت المنقوالت مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير" يثبت 

.  ميدنى ( 1/  2259 ) م" ، وذلك دون إخالل باألحكيام المتعلقية بيالمنقوالت المسيروقة أو الضيائعة  عليهاالمؤجرة بوجود حق للغير 

، إذا لم يثبيت أن  ولو كانت غير مملوكة للنزيل" ، فيقع االمتياز على األمتعة  ومن ذلك أيضاً امتياز صاحب الفندق على أمتعة النزيل

" . بشرط أال تكون تلك األمتعية مسيروقة أو ضيائعة  ه بحق الغير عليهاصاحب الفندق كان يعلم وقت إدخالها عند
 (9 )

 1/  2255 ) م 

 .  مدنى (
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، أو سبب كسب  . والحيازة هنا هى سبب كسب ملكية المنقول ، حتى يتملكه ويجب أن يحوز الشخص المنقول حيازة صحيحة

 .  ق االنتفاع وحق رهن الحيازةالحق العينى على المنقول كح

                                                 

 (
2
 ص 91 م 2515ديسمبر سنة  21 - 159 ص 25 م 2592ديسمبر سنة  25 - 911 ص 29 م 2592مايو سنة  11استئناف مختلط  ( 

تهن حسن النية أن يحتج برهنه على الدائن صاحب وللدائن المر - 959 ص 119رقم  25المحاماة  2599يناير سنة  29 - 71

 م 2599مارس سنة  19( وكالبائع ) استئناف مختلط  599 ص 97 م 2511مايو سنة  21االمتياز كالمستأجر ) استئناف مختلط 

 .  ( 979 ص 51

 (
1
 .  717بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
9
،  وإذا كان المشرع يقرر االمتياز على منقوالت غير مملوكة بشروط خاصة" ،  ويذهب رأى على أن المصدر المباشر هنا هو النص ( 

، كما  ، ألن حيازة المنقول محل االمتياز ال تكون للمؤجر أو صاحب الفندق بل للمستأجر أو النزيل فهى ليست شروط قاعدة الحيازة

وقرب عبد التفاح عبد  - 559 ص - 551 ص 279) منصور مصطفى منصور فقرة " أن هذه الحيازة ال تستند إلى سبب صحيح 

،  . وإذا صح أن المصدر المباشر لحق االمتياز هو النص ( 171 ص 559عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 2هامش  515 الباقى ص

فأثبته  ، . إذ األصل أن االمتياز ال يثبت إال على منقول مملوك للمدين فإن النص فيما نحن بصدده إنما هو تطبيق لقاعدة الحيازة

، غذ أن امتياز  . أما السبب الصحيح فموجود ، وراعى فى ذلك توافر شوط قاعدة الحيازة النص هنا على منقول غير مملوك للمدين

، سبباً  ، فإذا وقع هذا الرهن الضمنى على منقول غير مملوك للمدين اعتبر المؤجر أو صاحب الفندق إنما يقوم على رهن ضمنى

 ً  .  صحيحا
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، وأن تكييون متييوافرة علييى عنصييرها  ، يجييب أن تكييون حيييازة حقيقييية وحتييى تكسييب الحيييازة الحييائز الملكييية أو الحييق العينييى

،  . وقد قدمنا مثيل ذليك فيى الحييازة عنيدما تقيوم بيدورها اآلخير ، وأن تكون خالية من العيوب المعنوى إلى جانب هذا العنصر المادى

ريق لإلثبات ال كسبب الملكية كط
 (2 )

  . 

، فحيييازة المنقييول حييازة رمزييية ال تكفييى كمييا إذا تسييلم الشييخص البضييائع  ( reelleفيجيب أن تكييون الحيييازة حيييازة حقيقييية ) 

أو المودعيية فييى المخييازن عيين طريييق تسييلم سيينداتها  $ 2295$ المعهييود بهييا إلييى أمييين النقييل 
 (1 )

المشييترى . كييذلك ال تعتبيير حيييازة  

. ويعتبر حيازة حقيقية تسلم  ( constitute possessoire، إذا هو تركه فى يد البائع يحوزه نيابة عنه )  للمنقول المبيع حيازة حقيقية

، بحيث يستطيع االستيالء عليه فى أى وقيت شياء  الحائز مفاتيح الصندوق الذى أودع فيه المنقول
 (9 )

. وكيون الحييازة حييازة حقيقيية  

، يستقل بتقديرها قاضى الموضوع  مسائل الواقع من
 (5 )

  . 

، فيجييب أن يحييوز الحييائز  ( precaire( ال حيييازة عرضييية )  animo dominiويجييب أن تكييون الحيييازة حيييازة أصييلية ) 

ن حيازة أصيلية ال . ويفترض فى الحيازة أن تكو ، وبنية التملك أو بنية كسب الحق العينى محل الحيازة لحساب نفسه ال لحساب الغير

. فيإذا أثبيت ميثالً  ، فيثبت أن الحائز ال يحوز لحساب نفسه بل لحسان غييره ، وعلى مدعى االستحقاق أن يثبت العكس حيازة عرضية

ها ، فقد أثبت أن الحيازة حيازة عرضية ليس من شيأن أن الحائز إنما يحوز المنقول على سبيل الوديعة أو العارية أو اإليجار أو الوكالة

أن تكسب الحائز العرضى الملكية أو الحق العينى 
 (9 )

  . 

، أى أن تكون حيازة غير متقطعية غيير مصيحوبة بيإكراه وغيير خفيية وغيير  ويجب أخيراً أن تكون الحيازة خالية من العيوب

ع أن تكيون الحييازة مصيحوبة ، فإن حسين النيية بتنيافى مي . ولما كان شرط تملك المنقول بالحيازة أن يكون الحائز حسن النية غامضة

، فإن مجرد الحيازة الحقيقية هنا ولو لحظة واحيدة يكفيى لكسيب  . وكذلك ال يتصور أن تكون الحيازة متقطعة بإكراه أو أن تكون خفية

ينفيى أن ، والغاليب أن إثبيات نيية التمليك  . بقيى عييب الغميوض . فليس هناك متسيع مين الوقيت لتقطيع الحييازة الملكية أو الحق العينى

، فيغليب أن يتضيمن ذليك إثبيات أن  . وعلى ذلك إذا أثبيت الحيائز أن حيازتيه حييازة حقيقيية مقترنية بنيية التمليك تكون الحيازة غامضة

الحيازة خالية من العيوب 
 (1 )

  . 
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، أو فى القليل ال يعتبر شيرطاً مسيتقالً عين شيرط  بالحيازة ال يعتبر السبب الصحيح فى القانون الفرنسى شرطاً لتملك المنقول 

. ذلك بأن الحائز حسن النية إنما يعتمد عادة فى حسن نيته على اعتقاده أنه تلقيى ملكيية  حسن النية بل هو يندمج فى هذا الشرط األخير

                                                 

 (
2
 .  591ظر آنفاً فقرة ان ( 

 (
1
 .  229 حسن كيرة ص - 552 ص 279انظر عكس ذلك منصور مصطفى منصور فقرة  ( 

 (
9
 - 117 ص 755بودرى وتيسييه فقرة  - 2919فقرة  - 2911ترولون فقرة  - 711فقرة  - 712جيوار فقرة  - 999فقرة  91لوران  ( 

ومع ذلك قضت محكمة النقض بأن الحيازة ال تعتبر سنداً  - 129شحاتة فقرة شفيق  - 919 ص 911فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

. وهى ال تكون فعلية إال إذا ترتب عليها وجود  ، بريئة من شائبة الغموض واللبس للملك فى المنقول إال إذا كانت فعلية بنية التملك

، وال تكون بريئة  إذا كان الحائز أصالً يحوز لنفسه ال لغيره ، وال تكون بنية التملك إال الشئ المحوز فى مكنة الحائزة وتحت تصرفه

.  من اللبس والغموض إال حيث تخلص ليد واحدة ال تخالطها سواها مخالطة تثير الشك فى انفرادها بالتسلط على الشئ والتصرف فيه

. وتشابه  مزية لمنقول ليس فى يده فعال، من حيث إن كالً منهما يجعل حامله حائزاً حيازة ر ومفتاح الخزانة يشبه تذكرة النقل

، إذ ليس شرطاً لصحة القياس  الحالتين يجعل قياس إحدى الحالتين على األخرى قياساً سليماً ال يقدح فيه اختالفهما فى وجوه أخرى

وانظر فى  . ( 55 ص 17رقم  17المحاماة  2551يناير سنة  99أن يتفق المقيس والمقيس عليه من جميع الوجوه ) نقض مدنى 

 .  179 ص 559عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 122 ص 221فقرة  1معنى هذا الحكم : محمد على عرفة 

، وبقى المستأجر واضعاً يده  ، كما إذا اشترى مستأجر المنقول هذا المنقول من المؤجر غير المالك كذلك يعتد بالحيازة الحكمية فتنقل الملكية

عبد  - 191 اعتبار أنه مشتر ال مستأجر ) عبد الفتاح عبد الباقى رسالته فى دور الحيازة فى المنقول صعلى المنقول ولكن على 

 .  ( 2هامش  975 ص 959المنعم البدراوى فقرة 

 (
5
 .  111 ص 755بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
9
 .  55 ص 17رقم  17المحاماة  2551يناير سنة  99نقض مدنى  ( 

 (
1
 .  975 ص 959وقارن مارتى ورينو فقرة  - 2992مازو فقرة  - 979 ص 972فقرة  9وبيكار  بالنيول وريبير ( 
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، فهو إذن عنصير مين  انونى هو السبب الصحيح، وهذا التصرف الق المنقول من المالك بتصرف قانونى من شأنه أن ينقل إليه الملكية

عناصر حسن النية وليس بشرط مستقل 
 (2 )

، وكيل منهميا  ، وينبنى على ذلك أن التصرف القانونى الباطل والتصرف القانونى الظنى 

بيأى منهميا ، يصلحان ألن يستند إليهما الحائز فى حسن نيته متيى اعتقيد أن الملكيية قيد انتقليت إلييه  ليس له وجود قانونى
 (1 )

. أميا إذا  

، فإن هذا العليم ال ينفيى حسين نيتيه  كان التصرف القانونى قابالً لإلبطال وعلم الحائز بذلك
 (9 )

. وقيد اسيتعبد السيبب الصيحيح شيرطاً  

لنص يقتصر على ، فهذا ا مدنى فرنسى 2/  1115مستقالً فى القانون الفرنسى على النحو الذى قدمناه إذ لم يرد له أى ذكر فى المادة 

. فليم ييذكر الينص ال السيبب  ( En fait de meubles, la possession vaut titreالقول بيأن الحييازة فيى المنقيول سيند الملكيية ) 

، ويعتبير هيذا الينص تطبيقياً  ميدنى فرنسيى 2252. ولكن شرط حسن النية قد ورد فى نص آخر هيو الميادة  ، وال حسن النية الصحيح

، ال فيى  . أميا شيرط السيبب الصيحيح فليم ييرد ذكيره 2/  1115ثم استعير منه شرط حسن النية وكميل بيه نيص الميادة ، ومن  للقاعدة

ميدنى  111، فقيد نصيت الميادة  . وهذا بخالف التقادم المكسب القصير فيى العقيار ، وال فى أى نص آخر كما قدمنا 2/  1115المادة 

 .  لصحيحفرنسى صراحة على أن يتشرط فيه وجود السبب ا

ميدنى  511. فقد اشيترطت الميادة  ويختلف التقنين المدنى المصرى عن التقنين المدنى الفرنسى اختالفاً واضحاً فى هذا الشأن

، فقد رأيناها  مصرى صراحة وجود السبب الصحيح لتملك المنقول بالحيازة
 (5 )

فيإذا  - 1.  . . من حياز بسيبب صيحيح - 2" تقول :  

 . ".  . . والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصيحيح - 9.  . . والسبب صحيحكان حسن النية 
 (9 )

وعليى ذليك يكيون السيبب  

 .  ، شرطاً قائماً بذاته ومستقالً عن شرط حسن النية لتملك المنقول بالحيازة ، فى القانون المصرى الصحيح

، وميا قلنياه هنياك  القصيير فيى العقيار $ 2291$ مكسيب وقد بحثنا السيبب الصيحيح كشيرط مسيتقل مين شيروط التقيادم ال
 (1 )

 

( ناقل للملكية  acte juridique. فالسبب الصحيح هو تصرف قانونى )  ينطبق هنا
 (1 )

، ولكنه مع ذلك لم ينقلها للحيائز ألنيه صيادر  

، وكان ينقلها لو أنه صدر من المالك  من غير مالك
 (7 )

، فكيل تصيرف  التصيرف الناقيل للملكيية . وال يقتصير السيبب الصيحيح عليى 

، إذا صيدر  ، كحق االنتفاع فى المنقول وحق رهن الحيازة فى المنقيول ناقل أو منشئ لحق عينى منقول آخر قابل ألن يكسب بالحيازة

ً  من غير صاحب هذا الحق . وإذا كان التصرف القانونى الصادر مين المتصيرف إليى الحيائز يجيب أن  ، يعتبر هو أيضاً سبباً صحيحا

. فقيد يكيون  ، فإن سند المتصرف نفسه الذى استند إليه فى تصرفه للحائز ال يعتد بيه على النحو السالف الذكر" سبباً صحيحاً " يكون 

، وقيد يكييون حييائزاً عرضييياً  ذى يتصييرف فيييههيذا المتصييرف ليييس عنيده سييبب صييحيح ولكنيه حسيين النييية يعتقييد أنيه يملييك المنقييول الي

. فيسيتوى إذن أن يكيون المتصيرف حسين النيية  كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو وكيل وقد باع المنقول للحائز فيكون سيئ النية

ر مالك للمنقول أو غيير ، والمهم فيه أن يكون غي ، ويستوى أن يكون حائزاً أصيالً أو حائزاً عرضياً أو غير حائز أصال أو سيئ النية

                                                 

 (
2
 ومع ذلك انظر فى وجوب اشتراط السبب الصحيح فى القانون الفرنسى عبد الفتاح عبد الباقى رسالته فى دور الحيازة فى المنقول ص ( 

 .  175 ص 195

 (
1
) فيما يتعلق بالسند الباطل بطالناً مطلقاً لخالفته  2991مازو فقرة  - 971فقرة  9ريبير وبيكار بالنيول و - 711بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 .  للقانون أو لآلداب (

 (
9
، إذا كان هذا األخير مديناً له بسبب انتزاعه الحيازة  ولكن يستطيع المالك الحقيقى أن يستعمل دعوى من تصرف فى المنقول للحائز ( 

. على أن المالك الحقيقى قد  ، فيسترده من المتصرف المالك الحقيقى . فيرد الحائز المنقول للمتصرف ل التصرف، فيطلب إبطا منه

، أو إذا دفع الحائز الدعوى بدفع  . ويتحقق ذلك إذا زال سبب اإلبطال باإلجازة مثالً أو بالتقادم ال ينجح فى هذه الدعوى غير المباشرة

، فإن سائر دائنى  . وحتى إذا نجح المالك الحقيقى فى الدعوى غير المباشرة يستطيع أن يدفع بهامن الدفوع التى كان المتصرف 

 .  ( 971 ص 971فقرة  9المتصرف يزاحمونه طبقاً للقواعد المقررة فى الدعوى غير المباشرة ) بالنيول وريبير وبيكار 

 (
5
 .  599انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 .  2هامش  2229 آنفاً ص 195/  197 و 199/  191 و 17/  51المدنى السابق المواد انظر أيضاً فى التقنين  ( 

 (
1
 .  وما بعدها 519انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 97 م 2511مارس سنة  19، ومن ثم ال يصلح سبباً صحيحاً ) استئناف مختلط  أما الميراث فليس بتصرف قانونى بل هو واقعة مادية ( 

 .  ( 992 ص

 (
7
 991 ص 97 م 2511مارس سنة  19 - 215 ص 11 م 2525يناير سنة  12 - 7 ص 1 م 2775نوفمبر سنة  29تئناف مختلط اس ( 

 .  11 ص 12 م 2555أول مارس سنة  -
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. وقد رأينيا فيميا يتقيدم  صاحب الحق العينى المنقول الذى تصرف فيه للحائز
 (2 )

. فيعتبير سيبباً  ميا يعتبير سيبباً صيحيحاً وميا ال يعتبير 

صحيحاً بوجه خاص البيع والمقايضة والهبة والوصية بمنقول معين بالذات ورسيو ميزاد المنقيول المحجيوز علييه 
 (1 )

ء بمقابيل والوفيا 

سبباً صحيحاً بوجه خاص المييراث والعقيود التيى لييس مين شيأنها  $ 2297$ ، وال يعتبر  وتقديم الشريك منقوالً حصة له فى الشركة

أن تنقل الملكية ) كاإليجار والعاريية والوديعية والوكالية ( والتصيرفات الكاشيفة عين الملكيية ) كالقسيمة االختياريية والصيلح ( والحكيم 

وقدمنا  . القضائى
 (9 )

، لفيال يعتبير سيبباً  أن التصرف القانونى الباطل من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع ليس ليه وجيود قيانونى 

 ً ، ألنه هو أيضاً ليس ليه وجيود قيانونى  . وكذلك ال يعتبر سبباً صحيحاً التصرف القانونى الظنى صحيحا
 (5 )

. أميا التصيرف القيانونى  

ً القابل لإلبطال فإنه ي ، ألنه كان ينقل الملكية لو أنيه صيدر مين الماليك  صلح أن يكون سبباً صحيحا
 (9 )

. وكيذلك يصيلح أن يكيون سيبباً  

، كما يصلح أن يكون سبباً صحيحاً التصيرف القيانونى المعليق عليى شيرط واقيف  صحيحاً التصرف القانونى المعلق على شرط فاسخ

ولكن من وقت تحقق الشرط 
 (1 )

  . 

الصحيح فى تملك المنقول بالحييازة يختليف عين السيبب الصيحيح فيى تمليك العقيار بالتقيادم المكسيب القصيير فيى  ولكن السبب

، أما السبب الصحيح فى تمليك  ( ال يسجل السبب الصحيح فى تملك المنقول بالحيازة ألن التسجيل ال يكون إال فى العقار 2أمرين : ) 

له كما أسلفنا القول العقار بالتقادم المكسب القصير فيجب تسجي
 (1 )

( فى إثبات السبب الصحيح فى تملك العقار بالتقادم المكسيب  1. )  

، قيدمنا  القصير
 (7 )

، ويقيع عيبء اإلثبيات عليى الحيائز اليذى  ، ليذلك كيان مين الواجيب إثباتيه أن السيبب الصيحيح ال يفتيرض وجيوده 

مدنى  511، فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة  . أما فى تملك المنقول بالحيازة ت، ويثبته طبقاً للقواعد العامة فى اإلثبا يتمسك بالتقادم

كما رأينا 
 (5 )

 . "، ما لم يقم بدليل على عكيس ذليك  والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية" على ما يأتى :  

. وإذا  ، فمجرد حيازته للمنقول يفترض وجود هذا السبب ب الصحيحونرى من هذا النص أن حائز المنقول ال يكلف إثبات وجود السب

، أو أنه تصرف قانونى باطل أو تصرف  ، فعليه هو أن يثبت أنه غير موجود نازع المالك الحقيقى للمنقول فى وجود السبب الصحيح

، فقيد قيدمنا أن  لإلبطال أو معلق على شيرط. وال يكفى أن يثبت أن التصرف القانونى قابل  قانونى ظنى ليس ألى منهما وجود قانونى

 ً  .  التصرف القانونى فى هاتين الحالتين يصلح أن يكون سبباً صحيحا

 حسن النية : -الشرط الرابع  - 445

ميدنى كميا  2/  511، وفيى هيذا تقيول الميادة  ، أن يكون حسن النيية ، حتى يتملك المنقول بالحيازة ويشترط أخيراً فى الحائز 

رأينا 
 (29 )

ومعنيى حسين النيية هنيا هيو  . ". فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته  . . من حاز بسبب صحيح منقوالً " :  

نفس معناه فى تملك العقار بالتقادم المكسب القصير 
 (22 )

: أن يكون الحائز قد اعتقد أنه يتلقى ملكيية المنقيول مين الماليك  
 (2 )

. فحسين  

                                                 

 (
2
 .  511فقرة  - 512انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
، له أن يتمسك بقاعدة تملك المنقول  ، وتسلمه بعد فصله من األرض وقد قضى بأن من رسا عليه مزاد المحصول المحجوز عليه ( 

. وانظر أيضاً  ( 599 ص 95 م 2511مايو سنة  29بالحيازة ضد المشترى الذى باع له المدين هذا المحصول ) استئناف مختلط 

رقم  22المجموعة الرسمية  2529أغسطس سنة  21بنى سويف الكلية  - 599 ص 51 م 2599ابريل سنة  11استئناف مختلط 

 .  211 ص 95رقم  1المجموعة الرسمية  2599يناير سنة  21قنا الجزئية  - 119 ص 55

 (
9
 .  515انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
 .  115 ص 127شفيق شحاتة فقرة  - 511انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 .  519انتظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
، انعدم التصرف القانونى واعتبر كأن لم  ولم يتحقق الشرطوإذا كان التصرف القانونى معلقاً على شرط وقف  - 511انظر آنفاً فقرة  ( 

، وكذلك يكون الحكم فيما إذا كان التصرف القانونى معلقاً على شرط فاسخ وتحقق  ، ومن ثم ال يمكن اعتباره سبباً صحيحاً  يكن

 .  ( 511الشرط ) انظر آنفاً فقرة 

 (
1
 .  517انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
7
 .  515انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
 .  599انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
29
 .  599انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
22
 .  519انظر آنفاً فقرة  ( 
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، عليى أن يكيون هيذا الغليط مغتفيراً حتيى يسيتقيم ميع  يقع فيه الحائز يدفعه إلى االعتقاد بأن المتصرف هو مالك المنقولالنية إذن غلط 

، فيإذا كيان غيير مغتفير فإنيه ينفيى حسين النيية  حسن النية
 (1 )

. ويسيتوى أن يكيون الغليط فيى الواقيع أو فيى القيانون  
 (9 )

. وفيى جمييع  

، فأى شك يقع فى نفس الحائز فيى أن المتصيرف قيد ال يكيون هيو ماليك المنقيول ينفيى حسين  ية كامالً األحوال يجب أن يكون حسن الن

 .  النية

، وأن هذا السند باطيل أو قابيل لإلبطيال أو قابيل للفسيخ أو معيرض  وعلم الحائز بالعيوب التى تشوب سند من تلقى منه الملكية

جيب تيوافره عنيد الحيائز ، بنفى حسن النية الوا لإللغاء بأى وجه من الوجوه
 (5 )

. أميا العييوب التيى تشيوب السيبب الصيحيح نفسيه أى  

. إذا البيد  ، وهو أن يكون التصرف صادراً مين غيير الماليك ، فمنها عيب البد للحائز من أن يجهله التصرف القانونى الصادر للحائز

. بقيييت العيييوب األخييرى التييى تشييوب السييبب  أسييلفنا، حتييى يكييون حسيين النييية كمييا  أن يعتقييد الحييائز أن التصييرف صييادر ميين المالييك

، وسيواء  ، ومن هذه ما يجعل التصرف القانونى غير صالح ألن يكيون سيبباً صيحيحاً كالتصيرف الباطيل والتصيرف الظنيى الصحيح

ن النيية أو ال ينفييه إذ ، فال محل إذن للبحث فيما إذا كان العلم بها ينفيى حسي علم بها الحائز أو لم يعلم فإن السبب الصحيح غير موجود

. فيإذا كيان العييب اليذى يشيوب السيبب الصيحيح ال  فى الحالتين ال يستطيع الحائز أن يتملك المنقول بالحييازة النعيدام السيبب الصيحيح

 ً ابالً ، وذلك كأن يكون التصرف قابالً لإلبطال لنقص فى األهلية أو لعيب فيى الرضياء أو قي يمنع من صالحيته ألن يكون سبباً صحيحا

. ذليك ألن حسين النيية  ، فعلم الحائز بمثيل هيذه العييوب ال ينفيى حسين نيتيه للفسخ أو معلقاً على شرط واقف أو معلقاً على شرط فاسخ

.  ، بل الجهل بعيب واحد منها فقط هو أن التصرف صادر من غير المالك ، ليس الجهل بجميع عيوب السبب الصحيح ، كما قدمنا هو

، سواء كان ال يعلم بالعيوب األخرى أو كان يعلم بها  ، فهو حسن النية ئز هذا العيبأما وقد جهل الحا
 (9 )

  . 

مدنى كما رأينا  2/  511، فقد نصت المادة  أما الوقت الذى يجب أن يتوافر فيه حسن النية
 (1 )

مين " فى هذا الصيدد عليى أن  

، فيى تيوافر حسين النيية فيى تمليك  فيالعبرة إذن . ". فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته  . . حاز بسبب صحيح منقوالً 

تلقى الحق كما هو األمر فى تملك العقيار بالتقيادم المكسيب القصيير  $ 2252$ ، ال بوقت  ، بوقت حيازة المنقول المنقول بالحيازة
 (1 

)
، فإنيه ال يعتبير حسين النيية وال  ، ولكنيه أصيبح سييئ النيية عنيد بيدء الحييازة وقت تلقى الحيق. وعلى ذلك إذا كان الحائز حسن النية  

يتملك المنقول بالحيازة 
 (7 )

، وهيو أن يكيون الحيائز سييئ النيية وقيت تلقيى الحيق ثيم  . ولما كيان يصيعب أن نتصيور الفيرض العكسيى 

يصبح حسن النية وقت الحيازة 
 (5 )

ن يكون الحائز حسن النية من وقت تلقى الحق إلى وقت بدء الحييازة ، فإن الذى يقع عمالً هو أ 
 (2 

                                                                                                                                                                    

 (
2
 .  972 ص 972فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 159 ص 719بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
1
 .  115 ص 121شحاتة فقرة شفيق  - 15 ص 57 2591يناير سنة  1 - 591 ص 52 م 2515يونيه سنة  27استئناف مختلط  ( 

 (
9
 .  719بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
5
 .  592انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 - 972 ص 972فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 151 ص 719وانظر بودرى وتيسييه فقرة  - 591انظر فى كل ذلك آنفاً فقرة  ( 

ة تملك المنقول بالحيازة فى حين أن السند صادر من ناظر الوقف وانظر حكماً لمحكمة النقض أفسحت فيه المحكمة مجاالً لقاعد

 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2595فبراير سنة  5مجاوزاً فيه الحدود التى عينها له القاضى الشرعى : نقض مدنى 

، ألن هذه القاعدة تفترض أن  بالحيازة. وال نرى فى هذه الحالة محالً إلثارة قاعدة تملك المنقول  1رقم  971 عاماً جزء أول ص

 .  ، وإنما يجب تطبيق القواعد العامة السند قد صدر من غير مالك

 (
1
 .  599انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 .  599انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
7
، ألن سند ملكية  الشراء، ال وقت  وقد قضى بأنه يشترط أن يكون المشترى حسن النية فى الوقت الذى يحوز فيه المنقول بالفعل ( 

 ص 15 م 2521مايو سنة  9، فيجب توافر حسن النية عند بدء الحيازة ) استئناف مختلط  المشترى ليس هو الشراء بل هى الحيازة

ة . فإذا علم بعد لحظ ، وال يهم أن يصبح سيئ النية بعد ذلك ، تملك المنقول وإذا كان الحائز حسن النية وقت بدء الحيازة -(  955

، فإن هذا العلم ال يؤثر فى ملكيته للمنقول بعد أن تملكه بالحيازة ) بودرى  واحدة من حيازته للمنقول أن المتصرف غير مالك له

. وانظر عكس ذلك وأن الحائز يعتبر سيئ النية ويكون مسئوالً جنائياً فى حكمين من محكمة النقض  ( 151 ص 175وتيسييه فقرة 

األسبوع القضائى .  Sem . Jur 2555يوليه سنة  1 - 259 - 2 - 2591سيريه  2591يونيه سنة  27ائية ) الفرنسية الدائرة الجن

2551 II 9529 )  979 ص 955، وانظر أيضاً مارتى ورينو فقرة  2999، وانظر نقداَ لهذين الحكمين الشاذين فى مازو فقرة  . 

 (
5
 .  119 ص 127قارن شفيق شحاتة فقرة  ( 
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)
، ومن ثم تشيدد القيانون فيى تحدييد الوقيت  ، وال يشترط أن تدون الحيازة وقتاً ما . ذلك ألن الحائز إنما يتملك المنقول بمجرد الحيازة 

ً  ، حتيى يشيمل الذى يجب أن يتوافر فيه حسن النية فجعله وقيت بيدء الحييازة . أميا فيى تمليك  وقيت تلقيى الحيق ووقيت بيدء الحييازة معيا

، فاقتصر القانون فيى الوقيت  ، فإن الحائز يجب أن يستمر فى حيازته خمس سنوات حتى يتملك العقار العقار بالتقادم المكسب القصير

، إذا كانيت  الموصيى ليه بمنقيول. وينبغيى عليى ميا قيدمناه أن  يجب أن يتوافر فيه حسن النية عليى وقيت تلقيى الحيق $ 2251$ الذى 

، وال يكفيى  ، يجب حتى يتملك المنقول بالحيازة أن يكون حسن النية وقت تسلمه المنقول الموصى بيه الوصية صادرة من غير المالك

. وإذا حييدث أن المنقييول كييان فييى حيييازة الحييائز قبييل صييدور السييبب  ، بييل وال وقييت قبييول الوصييية حسيين نيتييه وقييت مييوت الموصييى

، أو تسلمه بتصرف قانونى معلق على شرط واقف  ، كأن تسلمه بعقد إيجار ثم اشتراه من المؤجر وكان هذا ال يملك المنقول الصحيح

، بل فى الوقت الذى اشترى فيه الحائز المنقيول  ، ولكن ال فى وقت بدايتها ، وجب أن يتوافر حسن النية وقت الحيازة ثم تحقق الشرط

 .  حقق فيه الشروط الواقفأو فى الوقت الذى ت

 ً مدنى هذا المبدأ تطبيقاً  9/  511. وقد طبقت المادة  مدنى ( 519 ، ما لم يتم الدليل على العكس ) م وحسن النية يفترض دائما

، فنصت كما رأينا  خاصاً فى تملك المنقول بالحيازة
 (1 )

يح وحسن والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصح" على ما يأتى :  

وعلى ذلك ال يكلف حائز المنقول أن يثبت إال الحييازة وحيدها  . "، ما لم يتم الدليل على عكس ذلك  النية
 (9 )

، فيإذا ميا أثبتهيا افتيرض  

القانون أن هذه الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسيبب الصيحيح 
 (5 )

. ويسيتوى أن يكيون الغليط اليذى وقيع فييه الحيائز مين أن  

، نفى الحالتين يفترض فى الحيائز أنيه حسين النيية حتيى يقييم  صرف فى المنقول هو المالك له غلطاً فى الواقع أو غلطاً فى القانونالمت

الماليك الحقيقيى للمنقيول اليدليل عليى العكيس 
 (9 )

. فيإذا ادعيى هيذا الماليك أن الحيائز سييئ النيية وأنيه كيان يعليم وقيت بيدء الحيييازة أن  

. وله أن يثبيت سيوء نيية الحيائز بجمييع طيرق اإلثبيات ألن سيوء النيية واقعية  ، فعلى المالك يقع عبء إثبات ذلك المتصرف غير مالك

مادييية فيجييوز إثباتهييا بالبينيية والقييرائن 
 (1 )

، إلييى إثبييات أن الحييائز لييم يتخييذ  ، فييى إثبييات سييوء نييية الحييائز . وكثيييراً مييا يلجييأ المالييك 

. ويتخيذ مين ذليك قرينية عليى أن الحيائز كيان  الظروف المالبسة للتثبت من ملكية المتصيرف للمنقيولاالحتياطات البديهية التى تمليها 

، مميا  ، وأن الغلط الذى وقع فيه فى هذا الشأن كان غلطياً غيير مغتفير ، أن المتصرف غير مالك للمنقول ، أو كان ينبغى أن يعلم يعلم

ينتفى معه حسن النية 
 (1 )

  . 

 تترتب على تطبيق القاعدةاآلثار التى  -ب 
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، فيإن الحيائز للمنقيول أو للحيق العينيى المنقيول يصيبح مالكياً للمنقيول أو  إذا توافرت الشروط األربعة التى بسطناها فيما تقيدم 

،  ، كيرهن حييازة أو حيق انتفياع بتكاليف أو قيود عينية. وإذا كان المنقول مثقالً  ، وهذا هو األثر المكسب للقاعدة صاحباً للحق العينى

                                                                                                                                                                    

 (
2
فرنسا حيث ال يوجد نص صريح فى تحديد الوقت الذى يجب توافر حسن النية فيه قام خالف فى الرأى ما بين وقت تلقى الحق وفى  ( 

. وانظر فى أن الوقت الذى يعتد به هو وقت بدء الحيازة :  715. انظر فى هذا الخالف بودرى وتيسييه فقرة  ووقت بدء الحيازة

 - 211 - 2 - 2511داللوز  2511نوفمبر سنة  12نقض فرنسى  - 972 ص - 979 ص 972فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

مارتى  - 151 ص 715وانظر فى أن يكون الحائز حسن النية فى وقت تلقى الحق وفى وقت بدء الحيازة بودرى وتيسييه فقرة 

 .  III Bull . Civ  .7 2599يناير سنة  1نقض فرنسى  - 979 ص 955ورينو فقرة 

 (
1
 .  599انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
مايو  19 - 155 ص 21 م 2599مايو سنة  5استئناف مختلط  - 119 ص 171رقم  1الشرائع  2529مايو سنة  9استئناف وطنى  ( 

 .  177 ص 551عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 127 ص 91 م 2519مارس سنة  19 - 995 ص 92 م 2525سنة 

 (
5
استئناف  - 9ورقم  5رقم  971عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2599نوفمبر سنة  11نقض مدنى  ( 

 .  929 ص 51 م 2599مايو سنة  19مختلط 

 (
9
 .  595انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 ص 15 م 2521يونيه سنة  21 - 291 ص 12 م 2597ديسمبر سنة  92 - 159 ص 25 م 2591مايو سنة  25استئناف مختلط  ( 

 .  929 ص 51 م 2599مايو سنة  19 - 559

 (
1
 .  199 كاربونييه ص - 972فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 151 ص 719بودرى وتيسييه فقرة  ( 
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، إذ هيى تسييقط أيضيياً  ، فإنيه يتملييك المنقييول خالصياً منهييا ووضيع الحييائز ييده علييى المنقيول باعتبيياره خالييياً مين هييذه التكياليف والقيييود

 .  ، وهذا هو األثر المسقط للقاعدة بالحيازة

 األثر المكسب : - 447

، يكسب ملكيته بمجرد الحيازة ومن ثم كانت الحيازة وحيدها  ن الحائز للمنقول بسبب صحيح وبحسن نيتهوقد رأينا فيما تقدم أ 

، وإنميا كسيبها بالحييازة  ، ولم يكسب الحائز الملكية بالسبب الصيحيح ألنيه صيادر مين غيير ماليك سبباً من أسباب كسب ملكية المنقول

 .  المصحوبة بالسبب الصحيح والمقترنة بحسن النية

. فالحيائز يكسيب  ، كحيق انتفياع أرض رهين حييازة وهذا هو الحكم أيضاً فيما إذا وضع الحائز يده على حق عينيى فيى منقيول

، بيل بالحييازة المصيحوبة بالسيبب  ، ال بالسبب الصحيح ألنه صادر ممن ال يملك ترتييب هيذا الحيق حق االنتفاع أو حق رهن الحيازة

 .  الصحيح والمقترنة بحسن النية

، كييان للحييائز أن يييدفع دعييوى  إذا رفييع المالييك الحقيقييى للمنقييول دعييوى اسييتحقاق يطالييب بموجبهييا الحييائز بييرد المنقييول إليييهفيي

. فيال يسيتطيع الماليك أن يسيترد المنقيول  ، أو تمليك بهيا حيق االنتفياع أو حيق رهين الحييازة االستحقاق هذه بأنه تملك المنقول بالحيازة

تطيع أن يسترده إال مثقالً بحق االنتفاع أو بحيق رهين الحييازة لمصيلحة الحيائز ، أو ال يس أصالً من الحائز
 (2 )

. وهيذا بخيالف ميا إذا  

، فإن المالك الحقيقى فى هذه الحالة يستطيع أن يسترد المنقول من تحت يد الحيائز غيير مثقيل بيأى حيق  كانت شروط القاعدة لم تتوافر

يسييتطيع الحييائز أن يييرد هييذه الييدعوى إال إذا تملييك المنقييول أو الحييق العينييى بالتقييادم  . وال ، وذلييك بموجييب دعييوى االسييتحقاق عينييى

، أى بعد حيازة تدوم خمس عشرة سنة وفقاً للقاعدة المقررة فى هذا التقادم  المكسب الطويل
 (1 )

  . 

فحسيب دفيع دعيوى االسيتحقاق التيى ، لييس  ويستطيع الحائز الذى تملك المنقول بالحيازة وفقاً للقواعد التى بسطناها فيميا تقيدم

، بل أيضاً دفع دعوى اإلبطال أو الفسيخ التيى يرفعهيا علييه شيخص بياع ميثالً المنقيول لشيخص آخير بعقيد  يرفعها عليه المالك الحقيقى

ئز برد المنقول ، وطالب الحا ، ثم أبطل البائع األول البيع أو فسخه ، واشترى الحائز هذا المنقول من المشترى قابل لإلبطال أو الفسخ

، جعيل المشيترى منيه غيير ماليك  ، لما أبطل البيع أو فسيخه ، ذلك ألن البائع األول المبيع مستنداً إلى األثر الرجعى لإلبطال أو الفسخ

بسيبب ، إذا كيان حسين النيية ال يعليم  . فتتيوافر فيى الحيائز ، ويكون البيع الصادر من هذا األخير للحائز صادراً من غير مالك للمنقول

، فيإن هيذه اليدعوى ليسيت فيى الواقيع  . ومن ثم يستطيع أن يرد دعيوى البيائع األول ، شروط تملك المنقول بالحيازة اإلبطال أو الفسخ

، إال دعوى استحقاق يجوز للحائز ردها إذا أنه تلك المنقول بالحيازة  ، بعد اإلبطال أو الفسخ من األمر
 (9 )

  . 

.  ل تملك الحائز للمنقول بالحيازة دون الدعاوى الشخصية الناشئة مين عييوب السيبب الصيحيح، ال يحو وعلى العكس من ذلك

، فيإن غيير  ، قيابالً لإلبطيال أو للفسيخ فإذا كان السبب الصحيح أى التصرف القيانونى اليذى تلقيى بيه الحيائز الحييازة مين غيير الماليك

. وإذا كيان الماليك الحقيقيى دائنياً لمين  ليدعاوى الشخصيية عليى الحيائزالمالك الذى تصرف فى المنقول للحائز يستطيع أن يرفيع هيذه ا

، فإن الماليك الحقيقيى يسيتطيع أن يرفيع  تصرف فى المنقول بسبب أن هذا األخير قد انتزع منه الحيازة أو تصرف فى منقول ال يملكه

رده منه بدوره بدعوى استحقاق يرفعها عليه ، ثم يست ، فيسترد المنقول لهذا المدين دعوى اإلبطال أو دعوى الفسخ باسم مدينه
 (5 )

  . 

 نظرية التقادم الفورى -األساس القانونى الذى يقوم عليه األثر المكسب  - 448

 .  : بقى أن نعرف على أى أساس قانونى يقوم تملك الحائز للمنقول 

الحائز لييس فيى حاجية حتيى يتمليك المنقيول إليى أن ، ولما كان  هناك نظرية قديمة تذهب إلى أن الحائز يتملك المنقول بالتقادم

. والقيائلون  ( ال يحتياج إليى ميرور اليزمن prescription instantance، فإن التقادم هنا يكون تقادماً فوريياً )  تدون الحيازة وقتاً ما

بهذه النظرية من الفقهاء الفرنسيين 
 (9 )

. فقيد ورد هيذا  فى التقنين المدنى الفرنسيى 1115تأثروا كثيراً بالمكان الذى وردت فيه المادة  

                                                 

 (
2
 .  975فقرة  9. بالنيول وريبير وبيكار  715بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
1
 .  975فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 

 (
9
 .  715ييه فقرة بودرى وتيس ( 

 (
5
 .  779بودرى وتيسييه فقرة  ( 

 (
9
 919 ص 2751فى النظرية العامة فى التقادم المسقط رسالة سنة  Leger - 2فقرة  1115ماركادية المادة  - 111فقرة  5ديمولومب  ( 

 .  وما بعدها
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،  ، متدرجاً من التقادم الطويل ومدته ثالثون سنة النص ضمن النصوص التى عرضت للتقادم وفى الفصل ذاته الذى أورد مدد التقادم

خمس سينوات إليى سيتة ، إلى أنواع أخرى من التقادم تتفاوت مددها من  إلى التقادم المكسب القصير ومدته من عشر إلى عشرين سنة

. ويقيول هيؤالء الفقهياء إن هيذا يتفيق ميع التطيور  وفيهيا التقيادم ال تيدون مدتيه إال لحظية واحيدة 1115، حتى وصل إلى الميادة  أشهر

تقليت ، وان . فقد كان المنقول فى القانون الرومانى تكسب ملكيتيه بالتقيادم كالعقيار التاريخى الذى مرت به قاعدة تملك المنقول بالحيازة

. واقتضيى اسيتقرار التعاميل فيى المنقيول إنقياص ميدة  هذه القاعدة من القانون الرومانى إلى القانون الفرنسى القيديم فيى بعيض عهيوده

 ً ً  التقادم فيه شيئاً فشيئا ، فيال ييزال المنقيول  . وليم تتغيير طبيعية نظيام تمليك المنقيول بإلغياء الميدة ، ثم انتهى األمير إليى إلغياء الميدة بتاتيا

، يكسيب ملكيية الشيئ  . وال ييزال الحيائز كميا هيو األمير فيى كيل تقيادم مكسيب يتملكه الحائز بالتقادم وإن أصبحت مدتيه لحظية واحيدة

 .  ويجرد المالك الحقيقى منها العتبارات تتعلق باستقرار التعامل

، والتقيادم بغيير  تقادم معنياه ميرور اليزمن. ذلك أن ال ، ولم يعد يقول بها أحد من الفقهاء المحدثين وهذه النظرية بادية الضعف

. والقيول بيأن الحييازة  عبارة ينقض بعضها بعضياً إذ أن التقيادم ينفيى الفوريية" التقادم الفورى " مرور الزمن ال يكون تقادماً وعبارة 

رور اليزمن ال يتحقيق إال إذا ، ومي ، إذ أن التقيادم يقتضيى ميرور اليزمن هنا تدوم لحظة واحدة فيتحقق التقادم قول ال يقوم عليى أسياس

، وميرور اليزمن ال يتحقيق إال  . فإن تدون الحيازة لحظة واحدة ويقال إن هذا هو ميرور اليزمن دامت الحيازة وقتاً ما ولو كان قصيراً 

تقوم حييازة دون  ، فمتى إذن . فأن تدوم الحيازة لحظة واحدة ويقال إن هذا هو مرور الزمن إذا دامت الحيازة وقتاً ما ولو كان قصيراً 

،  أن يصحبها مرور الزمن! وأما المكان الذى اختاره التقنين المدنى الفرنسى لتملك المنقيول بالحييازة بيين النصيوص المتعلقية بالتقيادم

إليى جانبيه ، ثم ييودر  . فقد يورد المشروع نصاً يقوم على أساس معين فال يفيد حتماً أن تملك المنقول بالحيازة يقوم على أساس التقادم

، فيى  . ومنيذ كيان المنقيول ، ويكون الجامع بين النصين جامع الضيدية ال جيامع التماثييل نصاً يقوم على أساس مناقض لألساس األول

ً  القانون الرومانى وفى بعض عهود القانون الفرنسى القديم ً  ، يملك بحيازة تدوم وقتاً معينا ،  ، كان تملكيه يقيوم عليى أسياس التقيادم حقيا

ً  تمر يقوم على أساس التقادم حتى بعد إنقاص المدة شيئاً فشيئاً ما دامت هناك مدة ماواس ، ليم يعيد يجيوز القيول  . فلما ألغييت الميدة بتاتيا

. وهييذا مييا قالييه  ، وإنمييا هييو يقييوم علييى أسيياس الحيييازة وحييدها مجييردة ميين أييية مييدة للتقييادم إن تملييك المنقييول يقييوم علييى أسيياس التقييادم

Bourjon إن التقيادم " ، إذ يقيرر فيى هيذا الصيدد :  2/  1115وهو الفقيه الذى نقل عنه التقنين المدنى الفرنسيى نيص الميادة  ، نفسه

" ، إذ أن الحيازة وحدها بالنسبة إلى هذا النوع من المال تنتج كل آثار سند التملك المتكامل  ليس له أى اعتبار فى شأن المنقول
 (2 )

  . 

 قانونية غير القابلة إلثبات العكسنظرية القرينة ال - 449

: وأبرز القيائلين بهيذه النظريية أوبيرى ورو وبارتيان  
 (1 )

، فهيم يقوليون إن الحييازة بيذاتها تنشيئ عليى الفيور لمصيلحة حيائز  

د دعيوى ، ويسيتطيع الحيائز بواسيطتها أن يير . وهى قرينة مطلقة قاطعية غير قابلية إلثبيات العكيس المنقول قرينة على ملكيته للمنقول

االستحقاق التى ترفع عليه من المالك السابق للمنقول 
 (9 )

، ولكنهيا  ، ال تكسب بيذاتها الملكيية للحيائز ، فى هذه النظرية . فالحيازة إذن 

. وهيذه القرينية ال يقبيل مين ميدعى  ، وليسيت الحييازة إال قرينية عليى وجودهيا تفترض أن الحائز يملك المنقول ملكية موجودة من قبل

ستحقاق دحضها بإثبات العكس وأنه هو ال الحائز الذى يملك المنقول اال
 (5 )

، فيقف مدعى االستحقاق أمام هذه القرينة القاطعة عاجزاً  

 .  ، ويقضى لحائز بالملكية ، ويحكم عليه برفضها ، ومن ثم يخسر دعوى االستحقاق ال يستطيع إثبات عكسها

، فإن من المسلم به فى  أخذنا بأن الحيازة فى المنقول قرينة قاطعة على ملكية الحائز ، أننا لو ، فى رأينا وضعف هذه النظرية

، فكيل القييرائن  القيرائن القاطعية أن مين وجيدت هييذه القرينية القاطعية فيى مصييلحته ليه أن ينيزل عنهيا بياإلقرار أو بييالنكول عين اليميين

ائز المنقيول أن ينيزل عميا رتبتيه الحييازة فيى مصيلحته مين كسيب مليك . وليم يقيل أحيد إن لحي القاطعة قابلة للنقض بياإلقرار أو اليميين

، أو بيأن  ، بأن يقر أن مدعى االستحقاق كان هو المالك الحقيقى وأنه إنما تلقى المنقول من غير الماليك وهيو يعتقيد أنيه الماليك المنقول

.  ، ال تقبيل الينقض ال بياإلقرار وال بياليمين باتية مسيتقرة . فملكية الحيائز للمنقيول ملكيية ينكل عن اليمين التى توجه إليه فى هذا الشأن

                                                 

 (
2
 .  971فقرة  9انظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار  ( 

 (
1
 .  999فقرة  25هيك  - 725فقرة  - 727فقرة  1جيوار  - 2251أيضاً بالنيول الطبعة الثانية فقرة وانظر  ( 

 (
9
 .  9هامش  251 وتعليق بارتان فى ص 251 ص - 255 ص 279فقرة  1أوبرى ورو  ( 

 (
5
، حتى بالقرائن  س بجميع طرق اإلثباتومع ذلك فهناك أحكام قديمة لمحكمة االستئناف المختلطة تقضى بأن القرينة قابلة إلثبات العك ( 

 15 م 2521يونيه سنة  21 - 919 ص 29 م 2757يونيه سنة  5 - 12 ص 1 م 2759يناير سنة  1المضادة ) استئناف مختلط 

 .  ( 559 ص
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، وإذا كانيت ال تقبيل  ، فالقرينية القاطعية هيى قاعيدة إثبيات ال قاعيدة موضيوعية وهناك فرق بين القرينة القاطعة والقاعدة الموضيوعية

، وهيى إذا  يجوز نقضها حتى باإلقرار أو اليمين . أما القاعدة الموضوعية فال إثبات العكس فإنه يجوز دائماً نقضها باإلقرار أو اليمين

،  ، إال أن عاميل اليراجح الغاليب الوقيوع فيهيا يختفيى وراءهيا فتسيتغرقه كانت تبنى كالقرينة القانونية على الكثرة الغالبية مين األحيوال

، ومين  يعد لها بعد ذلك مجال للظهور. فمتى تقررت القاعدة الموضوعية توارت العلة خلفها ولم  ويكون منها بمثابة العلة من المعلول

، وهيذا هيو المعنيى المقصيود مين أن القاعيدة  ثم ال تجوز معارضة القاعدة الموضوعية بعلتها فقد اختفت هذه العلة واسيتغرقتها القاعيد

الموضوعية ال يجوز نقضها حتى باإلقرار أو اليمين 
 (2 )

،  رينية قانونيية قاطعية. وقاعدة تملك المنقول بالحيازة قاعدة موضيوعية ال ق 

إذ هى كما قدمنا ال يمكن نقضها باإلقرار أو اليمين 
 (1 )

  . 

، ولكين لييس ذليك فيى الحييازة باعتبارهيا سيبباً لكسيب  صحيح أن الحيازة فى المنقول قد تقوم قرينة قانونية على ملكيية الحيائز

السابق دعيوى االسيتحقاق وهيو األمير اليذى تبحثيه هنيا  الملكية حين يتلقى الحائز المنقول من غير المالك ويرفع عليه المالك
 (9 )

، بيل  

. وعنيد ذليك تكيون  فى الحيازة باعتبارها طريقاً لإلثبيات حيين يتلقيى الحيائز المنقيول مين الماليك ويقيع النيزاع بينهميا فييمن هيو الماليك

، وللمالك أن يثبيت ميثالً أن حييازة الحيائز  إثبات العكس، بل تقبل  ، ولكنها مع ذلك ال تكون قرينة قانونية قاطعة الحيازة قرينة قانونية

حيازة عرضية أو أن هذه الحيازة لم تتوافر فيها الشروط المطلوبة 
 (5 )

  . 

 نظرية أن الحيازة وحدها هى التى تسكب حائز المنقول ملكية بحكم القانون  - 451

إليى أن الحييازة فيى المنقيول ليسيت قادمياً كميا تقيول النظريية ، تيذهب  ، وهى النظرية الصحيحة فيى نظرنيا : والنظرية الثالثة

، وليسيت مجيرد قرينية وليو قاطعية عليى سيبق وجيود الملكيية عنيد الحيائز كميا تقيول  األولى إذ ال يشترط فى الحيازة أن تدون وقتاً ميا

، التيى  ، وبيذاتها فيى المنقيول هيى وحيدها . وإنميا الحييازة النظرية الثانية إذ ليو كانيت مجيرد قرينية ألمكين نقضيها بياإلقرار أو اليميين

،  . والقيانون هيو اليذى جعلهيا كيذلك ، فالحييازة تكيون عليى هيذا االعتبيار سيبباً مين أسيباب كسيب الملكيية تكسب الحائز ملكية المنقيول

ظرية تمليك المنقيول بالحييازة . ومن أجل ذلك يجعل القائلون بهذه الن ، فإنما يكون ذلك بحكم القانون فالحائز إذا تملك المنقول بالحيازة

(  un cas d,acquisition legeحالة من حاالت التملك بحكيم القيانون ) 
 (9 )

 occupation. وهيى تشيبه حالية التمليك باالسيتيالء )  

يفتيرض أن  . ولكنهيا تخالفهيا فيى أن تمليك المنقيول بالحيياة ، فى أن القانون فى كل من الحيالتين يجعيل الحيائز يتمليك فيوراً بالحييازة (

، ولذلك تشدد القانون فاشترط أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ) ومصحوبة بالسبب الصحيح فيى  المنقول كان مملوكاً لمالك سابق

، فى حيين أن التمليك باالسيتيالء يفتيرض أن المنقيول ليم يكين قبيل  القانون المصرى ( حتى تنتقل الملكية من المالك السابق إلى الحائز

                                                 

 (
2
 .  991فقرة  - 917فقرة  1انظر الوسيط  ( 

 (
1
فالحيازة فى المنقول قاعدة " ، ما يأتى :  الوسيط عند الكالم فى اإلثبات، فى الجزء الثانى من  وقد سبق أن قررنا فى هذا الصدد ( 

، ال قرينة قانونية قاطعة فقد رأى المشرع أن يحمى حائز المنقول حسن النية بسالح أقوى من سالح القرينة  موضوعية إجبارية

. وأصبحت  ضل هذه القاعدة الموضعية مالكاً له، بف . ومن ثم أصبح من يحوز المنقول وهو حسن النية القانونية ولو كانت قاطعة

، وتلك اعتبارات عليا يستقل  . أراد المشرع أن يستقر التعامل فى المنقول ، ال يزعزعها حتى اإلقرار أو اليمين ملكيته ثابتة مستقرة

، تارة يكتفى بقرينة قانونية غير  فة، فيضع من القواعد ما يراه مناسباً لحماية األوضاع القانونية المختل ، ويملك زمانها بتقديرها

، ويرى أن الحماية المناسبة هى قاعدة  ، وأخرى يرتفع من نطاق القرائن وقاعد اإلثبات ، وطوداً يجعل القرينة القانونية قاطعة قاطعة

،  من يشاء كما يشاء، يؤتيها المشرع  ، درجة فوق درجة . هذا هو التدرج فى الحماية موضوعية ال تقبل النقض بحال من األحوال

 .  ( 119 ص - 111 ص 991فقرة  1) الوسيط " وهو فى كل ذلك يتوخى أن يكون لكل وضع قانونى الحماية التى تناسبه 

 (
9
، وكيف تقوم  ، مع أن الثابت أن الحائز قد تلقى المنقول من غير المالك وكيف يتأتى أن تكون الحيازة قرينة على الملكية فى هذه الحالة ( 

. إذ ال يمكن أن يكون الحائز قد تلقى الملكية من غير المالك ) انظر فى هذا المعنى بالنيول  الحيازة قرينة على أمر قد ثبت عكسه

 .  ( 977 ص 977فقرة  9وريبير وبيكار 

 (
5
 .  115 ص 799يسييه فقرة وانظر فى تفنيد نظرية أن الحيازة قرينة قاطعة على الملكية بودرى وت - 591انظر فى ذلك آنفاً فقرة  ( 

 (
9
، إذ  ، والقول بأن الحائز أصبح مالكاً للمنقول بحكم القانون وال نرى فرقاً بين القول بأن الحيازة هى ذاتها سبب لكسب ملكية المنقول ( 

.  سبب مصادر لاللتزام ، كما جعل العقد والعمل غير المشروع واإلثراء بال القانون هو الذى جعل الحيازة سبباً لكسب ملكية المنقول

، إنما يقصدون القول بأن القانون جعل الحيازة سبباً لكسب  وفى رأينا أن الذين يقولون بأن الحائز أصبح مالكاً للمنقول بحكم القانون

 .  ( 2959ملكية المنقول ) قارن مع ذلك مازو فقرة 
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، وليذلك ليم يشيترط القيانون أن تكيون الحييازة مقترنية بحسين النيية وال مصيحوبة بالسيبب  يالء مملوكاً ألحد فيملكه الحيائز ابتيداءاالست

الصحيح 
 (2 )

  . 

. فقد عرض ألسباب كسب  الذي ابتعه ب، كما هو ظاهر من الترتي وهذه النظرية هي التي أخذ بها التقنين المدني المصري

، وختم أسباب كسب الملكية  ، وااللتصاق والعقد والشفعة ، وأعقبه بالميراث والوصية ، فبدأ باالستيالء أحدالملكية في فصل و

، وطوراً  ، تارة مصحوبة بالتقادم كما في التقادم المكسب الطويل والتقادم المكسب القصير . فجعلها سببا لكسب الملكية بالحيازة

وعلى هذه النظرية أجمع  –ملك المنقول بالحيازة الذي نحن يصدده وتملك الثمار بالقبض بذاتها غير مصحوبة بأي تقادم كما في ت

الففه في مصر 
 (1 )

. وهذه النظرية نفسها هي التي أخذ بها في فرنسا كثير من الفقهاء القدامي  
 (9 )

. ثم أخذ بها الفقهاء المحدثون  
 (5 

)
. وال يلقي الفقهاء الذين يأخذون بها باال إلى المكان الذي وضع فيه التقنين المدني الفرنسي  ، فاستقرت أخيراً في الفقه الفرنسي 

، إذ ليس مستغرباً أن يضع المشرع بين نصوص التقادم قاعدة يستبعد فيها التقادم  بين النصوص المتعلقة بالتقادم 1115المادة 

ويزداد وضوح المناسبة إذا أخذ في االعتبار أن المنقول المسروق أو الضائع يمكن استرداده من الحائز حسن  . فالمناسبة واضحة

، هذا إلى أن هذه النظرية هي التي أخذ بها  ، فكان ال بد من ذكر القاعدة أوالً ثم إيراد هذا االستثناء عيها النية في مدة ثالث سنوات

، فيكون قد نقل هذا  1115، وعنهم نقل التقنين المدني الفرنسي نص المادة  ( B ourjonومنهم )  ، فقهاء القانون الفرنسي القديم

، بالرغم  . فالقانون إذن هو الذي أكسب حائز المنقول الملكية بمجرد الحيازة النص باألساس القانوني الذي أقامه عليه هؤالء الفقهاء

من أن هذا الحائز قد تعامل مع غير المالك 
 (9 )

، وذلك رعاية لحسن النية وحماية الستقرار التعامل في المنقول  
 (1 )

  . 

 األثر المسقط :  - 451

وكما أن لقاعدة تملك المنقول بالحيازة أثرا مكسبا يتمثل في كسب الحائز لملكية المنقول أو للحق العيني على المنقول على 

مثل في إسقاط التكاليف والقيود العينية التي يكون المنقول مثقال بها فيتملك الحائز ، كذلك لهذه القاعدة أثر مسقط يت الوجه الذي بسطناه

المنقول خالصاً من هذا التكاليف والقيود كما سبق القول 
 (1 )

  . 

، وكان هذا المنقول مرهونا رهن حيازة  وعلى ذلك إذا وضع الحائز حسن النية يده على منقول بعدان اشتراه من غير المالك

، واستولي عليه شخص غير المالك وباعه للحائز حسن النية  المالك الحقيقي للمنقول وخرج من حيازة الدائن المرتهن لسبب مامن 

، بل أيضاً يكسب هذه الملكية خالصة من رهن الحيازة الذي  ، فإن هذا الحائز ال يكسب بالحيازة ملكية المنقول فحسب على ما قدمناه

، وفي الوقت  في هذا الفرض على المالك الحقيقي ملكيته التي كسبها الحائز بالحيازة وهذا هو األثر المكسب. فيضيع  كانت مثقلة به

                                                 

 (
2
 .  971فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 

 (
1
إسماعيل غنم ص  - 971ص  951عبد المنعم البدراوي فقرة  - 297فقرة  1محمد عبدالمنعم عرفة  - 912تة فقرة ( انظر شفيق شحا 

 - 229حسن كيرة ص  - 591ص  275منصور مصطفي منصور فقرة  - 111ص  559عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 299

 .  959فقرة  5وقارن محمد كامل مرسي 

 (
9
 –وما بعدها  2991ترولون فقرة  - 51فقرة  12ديرانتون  - 951فرة  91لوران  –مكررة  971فقرة  7( أنظر كولميه دي سانتير  

 .  وما بعدها 999بفنوار ص 

 (
5
 .  2122فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  - 977بالنيول وريبير وبيكار فقرة  - 799وفقرة  792( بودري وتيسييه فقرة  

 (
9
، فتقضي له المحكمة بالملكية من تلقاء  ، بل حتى لو رفض التمسك بها ( وعلى ذلك يصبح الحائز مالكاً دون حاجة إلى التمسك بالقاعدة 

ا بخالف التملك بالتقادم حيث يجب التمسك بالتقادم وال تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وتكون ملكية الحائز للمنقول . وهذ نفسها

، فإنما  . وإذا أراد أن يرد المنقول إلى مالكه السابق ، كما سبق القول ، حتى لو أصبح سئ النية بعد الحيازة ملكية غير قابلة للنقض

 .  ( 2997، أي بعقد جديد نقل الملكية من الحائز إلى المالك السابق ) انظر مازو فقرة  ةيكون ذلك عن طريق الهب

 

 (
1
 .  977ص  977فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 972( انظر بودري وتيسييه فقرة  

 (
1
كرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا وتقول المذ - 599مدني آنفاً فقرة  511وانظر الفقرة الثانية من المادة  551( انظر آنفاً فقرة  

. فلو وضع الحائز يده  ، بل هي أيضاً تزيل للتكاليف والقيود العينية التي تنقل المنقول الصدد : " والحيازة ال تكسب المنقول فحسب

 .  ( 925ص  1، ملكه في الحال خالصاص من الرهن " ) مجموعة األعمال التحضيرية  على منقول وهو مرهون حيازة
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ذاته يضيع على الدائن المرتهن رهنه الحيازى رهنه الذي سقط بالحيازة أيضاً وهذا هو األثر المسقط 
 (2 )

كذلك إذا كان المنقول قد  

،  لي على المنقول شخص غير المالك وغير صاحب حق االنتفاع وباعه إلى حائز حسن النية، ثم استو رتب عليه المالك حق انتفاع

. فيضيع على المالك ملكيته التي كسبها الحائز بالحيازة  ، ويتملكه خالصاً من حق االنتفاع فإن هذا الحائز يتملك المنقول بالحيازة

 .  الذي سقط بالحيازة أيضاً بفضل األثر المسقط، كما يضيع على صاحب حق االنتفاع حقه  يفضل األثر المكسب

، ونزعه غير المالك عن العقار وباعه لحائز حسن  وإذا كان المنقول عقاراً بالتخصيص تابعاً لعقار مرهون رهناً رسمياً 

ن الرهن الرسمي ، ويكسب الحائز بالحيازة ملكيته خالصة م ، فإن هذا العقار بالتخصيص يصبح بعد نزعه من العقار منقوال النية

 .  الذي كان مترتبا عليه هو والعقار عند ما كان عقارا بالتخصيص

، أن الحائز عندما حاز المنقول كان حسن النية بالنسبة إلى ملكية  ، في كل األحوال المتقدمة وغنى عن البيان أن المفروض

ئز قد اشتري المنقول من شخص يعتقد أنه المالك وقت . فيكون الحا المنقول وبالنسبة إلى الحق العيني الذي كان يثقل المنقول

. ويكون الحائز في الوقت ذاته ال يعلم وقت الحيازة أن المنقول مثقل بحق  ، وهذا هو معنى حسن النية النسبة ملكية المنقول الحيازة

نى حسن النية بالنسبة إلى الحق ، وهذا هو مع رهن حيازة أو بحق انتفاع أو بحق رهن رسمي على أساس أنه كان عقاراً بالتخصيص

 .  العيني الذي يثقل المنقول

، ونقل المال ما  ، كحق امتياز المؤجر أو حق امتياز صاحب الفندق وكذلك الحكم فيما إذا كان لشخص حق امتياز على منقول

. فإن المنقول المثقل بحق  منهمن العين المؤجرة أو من الفندق على الرغم من معارضة المؤجر أو صاحب الفندق أو على غير علم 

مدني  9/  2259، كسب هذا الحائز ملكية المنقول خالصة من حق االمتياز ) انظر المادة  االمتياز إذا انتقل إلى حائز حسن النية

مدني  1/  2255والمادة 
 (1 )

 (  . 

، يجهل أن  ، وباعه غير المالك لحائز حسن النية مدني ( 719أما إذا كان هناك منقول منع من التصرف فيه عقد أو وصية ) 

، فإن البيع الصادر من غير المالك إلى الحائز يكون باطال  البائع غير مالك ويجهل أن المنقول مثقل بتكليف هو المنع من التصرف

، فإن الحائز بالرغم  . ولما كان البيع الباطل ال يصلح أن يكون سبباً صحيحاً في تملك المنقول بالحيازة نيمد 715وفقاً ألحكام المادة 

، ال خالصاً من تكليف منع التصرف وال مثقال بهذا  . ومن ثم ال يتملك هذا المنقول بالحيازة من حسن النية ينقصه السبب الصحيح

التكليف 
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
، وقد يترتب األثر المسقط وحده فيما إذا تلقى الحائز حسن النية المنقول المرهون من  ( وهنا قد ترتب األثران المكسب والمسقط معاً  

. ويكون السبب الصحيح هنا تصرفاً صادراً من المالك لم يذكر  ، فيسقط الرهن بفضل األثر المسقط المالك على انه خال من الرهن

منصور مصطفي  - 151ص  599عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 295ص  - 297يثقل العين من رهن ) إسماعيل غانم ص فيه ما 

وإذا رهن المالك المنقول ثم اغتصبه أو اختلسه من الدائن –(  2192ص  - 225حسن كيرة ص  - 551ص  271منصور فقرة 

، فأن عمل المالك ينطوي على ضرب من السرقة هو " سرقة  ن، وباعه لمن حازه بحسن نية على أنه خال من الره المرتهن

( فيستطيع الدائن المرتهن أن يسترد المنقول باعتباره دائناً مرتهناً له رهن حيازة في ظرف ثالث  vol de gageالضمان " ) 

ور مصطفي منص - 295إسماعيل غانم ص  - 551فقرة  1سنوات من وقت خروج المنقول من حيازة ) محمد كامل مرسي 

 .  ( 125ص  219فقرة  1وانظر عكس ذلك محمد على عرفة  - 599ص  271منصور فقرة 

 (
1
  ً وانظر –مدني  2/  2259مدني والمادة  1و  2/  2299المادة  1، فيما يتعلق بزوال حق االمتياز بفضل األثر المسقط  ( انظر أيضا

 .  715بودري وتيسييه فقرة 

 (
9
، ويعملون  الوارد على خالف الشرط المانع ليس بباطل يخلصون من ذلك بأن البيع يصلح أن يكون سبباً صحيحاً ( والقائلون بأن البيع  

 951، فتنتقل ملكية المنقول إلى الحائز خالصة من تكاليف منع التصرف ) عبد المنعم البدراوي فقرة  األثر المسقط لقاعدة الحيازة

منصور مصطفي  - 159ص  599عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 259ص  - 295إسماعيل غانم ص  - 55ص  11وفقرة 

 .  ( 212حسن كيرة ص  - 557ص  - 551ص  271منصور فقرة 

 وانظر في إعمال األثر المسقط قضية باع المالك فيها منقول وشرط االحتفاظ بملكيته حتى يوفي إليه ثمنه كامالً وأن له أن يسترد من تحت

 5ب المشتري المنقول لزوجته فتملكته بالحيازة وهي حسن النية بالرغم من وجود هذا الشرط ) نقض مدني ، ووه يده كائن من كان

 .  ( 9رقم  971عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2595فبراير سنة 
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 ي الذي يقوم عليه األثر المسقط :األساس القانون - 452

. متى  ويقوم األثر على نفس األساس القانوني الذي يقوم عليه األثر المكسب فتسقط التكاليف والقيود العينية بالحيازة وحدها

.  حكم القانون، وذلك ب كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية

، كما رأينا  مدني 511وتنص الفقرة الثانية من المادة 
 (2 )

على ذلك صراحة إذ تقول : " فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد  

 .  ، فإنه يكسب الملكية خالصة منها " توافرا لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية

يضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " ذلك ألن لحيازة المنقول أثرين ال أثراً واحدا : أثر مكسباً وتقول المذكرة اإل

، أصبحنا في غنى عن  . وحتى تبين هذان األثران المتميزان ، وتسقط التكاليف ، تكسب الحائز الملكية . فبمجرد توفرها وأثراً مسقطاً 

. فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن  كسبة لملكية جديدة متميزة عن الملكية القديمةالنظرية الفقهية التي تجعل الحيازة م

، وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم  ، وأنها انتقلت بحكم الحيازة ، وأصبح من الواضح أن الملكية هي لم تتغير الملكية حق دائم

الحيازة أيضاً 
 (1 )

ا القول إلى نظرية فقهية تذهب إلى أن الحيازة سبب منشئ لملكية جديدة منبته . وتشير المذكرة اإليضاحية بهذ " 

الصلة بالملكية القديمة التي كانت للمالك السابق 
 (9 )

، وقلنا في معارضتها ما يأتي : " كذلك  . وقد سبق أن عارضنا هذه النظرية 

،  ، وال ينشئ ملكية جديدة ذلك بأن الملكية تتميز بأنها دائمة إلى الحائز، فينقل ملكيته هي ذاتها  يواجه مالكاً سابقاً  …التملك بالحيازة 

. فما دام الشيء مملوكاً  ، فإن الملكية تتميز بأنها دائمة وتتأيد في انتقالها . فما دام الشيء مملوكاً وكان باقيا لم يهلك وتتأيد في انتقالها

، ال  ، فإنما يكون ذلك بانتقال الملكية من المالك القديم إلى المالك الجديد مالك جديد، فإن الملكية باقية وإذا ملك  وكان باقياً لم يهلك

.  . ، والذي يتبدل هو المالك ال الملكية . فما دام الشيء باقيا فإن الملكية تبقى دائماً  . بانقضاء الملكية وقيام ملكية جديدة مكانها

. كذلك الميراث والوصية سببان  ، سببان ناقالن للملكية فيما بين األحياء د والشفعة، كالعق ويستخلص مما تقدم أن االلتصاق والحيازة

، سواء كان نقل الملكية فيما بين األحياء أو كان بسبب  . وهذه األسباب الناقلة الملكية جميعاً  ، ولكن بسبب الوفاة ناقالن للملكية

. فاألسباب التي تنقل  ، وبعضها ينقل الملكية دون استخالف للمالك القديم، بعضها ينقل الملكية مع استخالف المالك الجديد  الوفاة

. فالذي يميز االلتصاق والحيازة عن غيرها من األسباب الناقلة  ، فإنهما ينقالن الملكية دون استخالف الملكية مع االستخالف

، في االلتصاق  . وهذا هو الذي يفسر أن المالك الجديد ف، ولكن دون استخال ، بل هما ينقالنها ، ليس أنهما ال ينقالنالملكية للملكية

. فال يتقيد باألعباء والتكاليف التي كانت تفيد المالك السابق "  . ، ال يخلف المالك السابق في ملكيته والحيازة
 (5 )

. ونرى من ذلك أن  

هي تنقل نفس الملكية من المالك السابق إلى المالك ، بل  الحيازة ال تنشئ ملكية جديدة كما ذهب القائلون بالنظرية التي تعارضها

، ومن ثم تخلص له الملكية خالية من األعباء والتكاليف السابقة ألنه  . ولكن المالك الجديد في الحيازة ال يخلف المالك السابق الجديد

سابقاً من أنه " متى تبين هذان األثران ، وهذا هو الذي يفسر ما ورد في المذكرة اإليضاحية مما ذكرناه  ليس بخلف للمالك السابق

، أصبحنا في غنى عن النظرية الفقهية التي تجعل الحيازة مكسبة لملكية جديدة متميزة عن  المتميزان األثر المكسب واألثر المسقط

،  لكية هي لم تتغير، وأصبح من الواضح أن الم . فإن هذا القول يصطدم مع ما هو معروف من أن الملكية حق دائم الملكية القديمة

ًَ "  وأنها انتقلت بحكم الحيازة ً ، وانتقلت خالصة من التكاليف بحكم الحيازة أيضا
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  599( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
في هذا المعنى جمال الدين زكي في رسالته في حسن النية في كسب الحقوق ص وانظر  - 925ص  1( مجموعة األعمال التحضيرية  

عبد  - 951عبد المنعم البدراوي فقرة  - 115ص  112شفيق شحاتة فقرة  - 591فقرة  5محمد كامل مرسي  - 197ص  - 191

 .  271منصور مصطفي منصور فقرة  - 151ص  599المنعم فرج الصدة فقرة 

 (
9
 .  2995مازو فقرة  - 1715وفقرة  1711فقرة  2النظرية بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( ومن أنصار هذه 

 (
5
 .  في الهامش 1( أنظر آنفاَ فقرة  

 (
9
ة وراء ( لذلك ال يخلو من الغرابة أن ينتقد أحد الفقهاء هذه العبارات فيقول : " ومن العسير علينا أن نفهم بالضبط الفكرة القانونية الكامن 

، وهي مع ذلك انتقلت  ، إذ كيف يكون من الواضح أن الملكية التي انتقلت بحكم الحيازة هي هي لم تتغير عبارات المتناقصةهذه ال

، مع أن القرض هو أن من تصرف في المنقول لم يكن  . ثم كيف يسوغ القول أن الملكية انتقلت بالحيازة خالصة من التكاليف العينية

نقل ملكيته أليس من القواعد المنطقية المسلمة أن فاقد الشيء ال يعطيه ؟ فكيف يستطيع فاقد الملكية أن مالكاً له حتى يستطيع أن ي

. وقد سبق أن أوضحنا أن الذي ينقل الملكية ليس هو  ( 121ص  - 129ص  225فقرة  1ينقلها إلى غيره ؟ " ) محمد على عرفة 

. ثم أن الحيازة تنقل نفس الملكية من المالك  ، وذلك بحكم القانون حيازة ذاتها، بل هي ال التصرف القانوني ألنه صادر من غير مالك
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 المنقوالت المسروقة أو الضائعة  - 2

 نص قانوني :  - 453

 مدني على ما يأتي :  511تنص المادة 

، وذلك خالل  ، أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية ، إذا فقده أو سرق منه يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله - 2"  

 .  ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة "

تراه ممن فإذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائع في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اش - 1" 

، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن يعجل له الثمن الذي دفعه "  يتجر في مثله
 (2 )

  . 

 221 - 229/  71 - 71ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادتين 
 (1 )

  . 

وفي  - 572تقنين المدني الليبي م وفي ال - 517ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السوري م 

 2215التقنين المدني العراقي م 
 (9 )

  . 

، إذا لم يخرج المنقول من حيازته بارادته حيث تطبق القاعدة العامة في تملك  ويخلص من هذا النص أن مالك المنقول

، يعامل معاملة أفضل ألن  نه أو ضاعالمنقول بالحيازة وقد سبق تفصيلها بل خرج المنقول من حيازته بغير إرادته بأن سرق م

، أن يسترد المنقول المسروق أو الضائع ممن سرقه أو ممن عثر عليه ولم  . فيجوز له أوال المنقول انتزع من حيازته بالرغم منه

،  . ويجوز له النية ، أن يسترد هذا المنقول أيضاً ممن أنتقل المنقول إلى حيازته إذا كان هذا الحائز سيئ ، ثانياً  . ويجوز له يرده

، أن يسترد المنقول من حائز حسن النية ولكن في خالل ثالث سنوات من وقت السرقة أو الضياع ويرجع الحائز حسن النية  أخيراً 

، بالضمان على من يجب عليه الضمان وإذا كان الحائز حسن النية قد اشتري المنقول في  ، إذا رد المنقول إلى مالكه في هذه الحالة

                                                                                                                                                                    

، ألن  ، وهذا هو الذي يفسر أنها تنتقل غير مقيدة باألعباء والتكاليف التي كانت تقيد المالك السابق إلى الحائز ولكن دون استخالف

 .  الحائز ليس بخلف لهذا المالك

 (
2
الفقرة األولي من المادة  2517من المشروع التمهيدي وتطابق المادة  2515و  2517النص في المادتين ( تاريخ النص : ورد هذا  

من المشروع التمهيدي فكانت تجري على الوجه األتي : "  2515مدني كما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد :أما المادة  511

ع في حيازته قد اشتراه حسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر ومع ذلك إذا كان من يوجد الشيء المسروق أو الضائ

، جاز له أن يطلب الثمن الذي دفعه من يسترد هذا الشيء وذلك في ميعاد الثالث السنوات المنصوص عليها في المادة  في مثله

، بعد أن عدلت الفقرة الثانية  في المشروع النهائي 2991، هي المادة  . وفي لجنة المراجعة أدمجت المادتان في مادة واحدة السابقة "

. ووافق مجلس النواب عل النص تحت رقم  من هذه المادة على وجه جعلها مطابقة لما استقرت عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 929ص  - 921ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 511، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  2955

 (
1
:كل من اشتري  221/  71: يسقط المالك في الشيء المسروق أو الضائع بمضي ثالث سنين م  229/  71( التقنين المدني السابق م  

، يكون له الحق في طلب الثمن العه  مسروقاً أو ضائعاً في السوق العام أو ممن يتجر في مثل ذلك الشيء وهو يعتقد ملكية بائعه له

 .  . ) أحكام التقنين المدني السابق تنفق في مجموعها مع أحكام التقنين المدني الجديد ( استرداده من مالك الشيء الطالب

 (
9
 ( التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ) مطابق ( 517التقنين المدني السوري م 

 .  ) مطابق ( 572التقنين المدني الليبي م 

، إذا كان قد أضاعه أو خرج من يده بسرقة أو غصب  ، يجوز لمالك المنقول : استثناء من أحكام المادة السابقة 2215التقنين المدني العراقي 

، في خالل ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة أو  ، أن يسترده ممن يكون حائزاً له بحسن نية وبسبب صحيح أو خيانة أمانة

(جعل التقنين العراقي خيانة األمانة في  2ة األمانة ) ويختلف التقنين العراقي عن التقنين المصري من وجهين : ) الغصب أو خيان

، بل إن هذه القاعدة ال تجري  ، أما التقنين المصري فيجري القاعدة العامة في حالة خيانة األمانة حكم الضياع أو السرقة أو الغصب

، الذي اشتري المنقول في سوق أو مزاد علني أو  ( لم ينص التقنين العراقي على حق الحائز حسن النية 1. )  عادة إال في هذه الحالة

، وقد نص التقنين المصري على ذلك  ، في استرداد الثمن من المالك مع حبس المنقول حتى يستوفي منه هذا الثمن من يتجر في مثله

)  . 
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،  ، فِإنه يستطيع أن يمتنع عن رد المنقول إلى مالكه حتى يجعل له المالك الثمن الذي دفعه وق عمومي أو في ظروف متشابهةس

 .  ويرجع المالك في هذه الحالة األخيرة على المسئول الذي عجله للحائز

 1. )  المنقول المسروق أو الضائع( من له حق استرداد  2فهذه جملة من المسائل تعرض لها تباعاً على الوجه اآلتي ) 

( استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن تلقاه وهو  9. )  (استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن سرقه أو ممن عثر عليه

الحائز حسن  ، ورجوع ، والمدة التي يسترد فيها ( استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن تلقاه وهو حسن النية 5. )  يسئ النية

 .  النية بالضمان

(  1. )  (متى يجوز للحائز حسن النية أن يحبس المنقول المسروق أو الضائع حتى يستوفي من المالك الثمن الذي دفعه 9) 

 .  رجوع المالك بالثمن الذي عجله للحائز حسن النية

 من له حق استرداد المنقول المسروق أو الضائع : - 454

رأينا  
 (2 )

، أن  ، إذا فقده أو سرق منه تنص على أنه " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله 511در الفقرة األولي أن ص 

. وإذا  ، فيكون له الحق في استرداده " فالمفروض إذن أن هناك منقوال أو سنداً لحامله سرق من مالكه أو ضاع منه …يسترده 

أيضاً السند لحامله  ، فإنها تشمل أطلقنا فيما يلي كلمة " المنقول "
 (1 )

  . 

، فال تدخل خيانة األمانة وال النصب  والمقصود بالسرقة هنا أن تكون سرقة بالمعنى المحدد لها في القانون الجنائي
 (9 )

. فمن  

، ملك الحائز  نة، وباع المودع عنده هذا المنقول لحائز حسن النية فارتكب بذلك جريمة خيانة األما أودع منقوال له شخصا ائتمنه عليه

. كما كان يسترده لو أن المنقول قد سرق منه أو  المقول وفقا للقاعدة العامة في تملك المنقول بالحيازة وال يجوز للمالك استرداده منه

الحيازة ، بل أن خيانة األمانة هي المجال المألوف لتطبيق القاعدة العامة في تملك المنقول ب ، ألن خيانة األمانة غير السرقة ضاع
 (5 

)
، وحصل منه على  ، فلو نصب شخص على آخر ، كذلك ال يدخل النصب كما قدمنا . وكما ال تدخل خيانة األمانة ضمن السرقة 

، وال يجوز للمالك استرداده منه كما كان يسترده  ، ملك الحائز المنقول ، ثم باع هذا المنقول لحائز حسن النية منقول بطريق االحتيال

نقول سرق أو ضاع لو أن الم
 (9 )

،  يعتبر المنقول مسروقا حتى لو كان السارق غير معروف $ 2295$ ،  . وفيما يتعلق بالسرقة 

وحتى لو كانت السرقات التي يعفي القانون من ارتكابها من العقوبة 
 (1 )
، فإن السارق  فلو سرق أحد فروعه أو الفرع من أحد أصوله 

                                                 

 (
2
 .  599( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
، وجب أن تتعين ذاتيتها على وجه ر يقبل الشك ) نقض  especesأو نقوداً معدنية  billets de banqueكان المنقول أوراقاً نقدية ( فإذا  

 .  ( 9هامش  959ص  952فقرة  9بالنيول وريبر وبيكار  - 9 - 2599داللوز األسبوعي  2515نوفمبر سنة  19فرنسي 

 (
9
في مناقشة الخالف في شأن النصب وتغليب الرأي القائل بأن النصب ال يأخذ  5انظر هامش و - 299ص  279فقرة  1( أوبري ورو  

عبد  - 291إسماعيل غانم ص  - 115ص  - 117ص  219فقرة  1، وانظر محمد على عرفة  حكم السرقة بل حكم خيانة األمانة

 .  211ة ص حسن كير - 555ص  271منصور مصطفي منصور فقرة  - 591المنعم فرج الصدة فقرة 

 (
5
 1 - 599ص  97م  2511مايو سنة  21 - 71ص  91م  2515ديسمبر  21 - 921ص  11م  2525أبريل سنة  7( استئناف مختلط  

يناير سنة  29 - 155ص  51م  2599فبراير سنة  5 - 512ص  59م  2517يونيه سنة  11 - 119ص  59م  2517مارس سنة 

 751وانظر بودري وتيسييه فقرة  - 5715م  2591يناير سنة  1 - 192ص  51م  2599أبريل سنة  5 - 222ص  59م  2599

 .  975ص  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار –فقرة 

 (
9
 1 - 599ص  97م  2511سنة  21 - 921ص  11م  2525أبريل سنة  7 - 129ص  21م  2599أبريل سنة  21( استئناف مختلط  

يناير سنة  1 - 155ص  51م  2599فبراير سنة  5 - 512ص  59م  2517ونيه سنة ي 11 - 119ص  59م  2517مارس سنة 

بودري – 5و  7هامش  299ص  - 255ص  279فقرة  1أوبري  279فقرة  1وانظر أوبري ورو  - 51ص  57م  2591

 .  959ص  959فقرة  9بالنيول وربيير وبيكار  - 755وتيسييه فقرة 

 (
1
ولكن  - 959ص  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  599بودري وتيسييه فقرة  - 292ص  - 299ص  279فقرة  1( اوبري درو  

 179 - 2 - 2599جازيت دي باليه  2599يناير سنة  25، فإن المنقول ال يعتبر مسروقاً ) باريس  إذا حكم ببراءة المتهم من السرقة

ص  219فقرة  1محمد على عرفة  - 551فقرة  5مل مرسي محمد كا - 1هامش  959ص  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -

منصور  - 151ص  591عبد المنعم فرج الصدة فقرة  291إسماعيل غانم ص  - 951ص  955عبد المنعم البدراوي فقرة  - 127

 .  211حسن كيرة ص  - 555ص  - 557ص  271مصطفي منصور فقرة 
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. وينبني على ذلك أنه لو باع السارق في هذه  مدني 511يبقى معتبراً أنه مسروق في حكم المادة  ، ولكن المنقول يعفي من العقاب

، وال يصح االعتراف على ذلك بأن السرقة ال عقاب  ، جاز لمالك المنقول أن يسترده من الحائز األحوال المنقول لحائز حسن النية

عليها 
 (2 )

، بل أيضاً ومن باب أولي عندما  دما يفقده صاحبه بإهمال مباشر أو غير مباشر، ليس فحسب عن . ويعتبر المنقول ضائعاً  

، كأن يكتسحه فيضان أو يضيع في زحام أو عقب تفتيش أو عند جالء اضطراري عن المكان  يخرج من حيازة صاحبه بقوة قاهرة

الذي فيه المنقول 
 (1 )

ً  . وإذا أرسل المنقول إلى عنوان غير صحيح فقد  ، سواء كان ذلك بخطأ المرسل أو بخطأ أمين  ، عد ضائعا

النقل 
 (9 )

  . 

. وكذلك  والذي يكون له الحق في استرداد المنقول المسروق أو الضائع على الوجه المتقدم الذكر هو مالك هذا المنقول

. والمرتهن للمنقول رهن  ، وصاحب حق االنتفاع في المنقول نقول حيازة بينية التملكيسترده من كان له الحق فيه كالحائز للم

الحيازة بل يستطيع أن يسترده الشخص الذي أودع عنده فالتزم بالمحافظة عليه 
 (5 )
ويكون استرداد المنقول هنا مماثال لدعوى  

استرداد حيازة العقار عندما تعطى هذه الدعوى للحائز العرضي 
 (9 )

  . 

 استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن سرقه أو ممن عثر عليه : - 455

، ولو كان هذا اشخص حائزاً  واألصل أن المسترد المنقول المسروق أو الضائع من أي شخص يكون هذا المنقول في يده 

، وعلى الحائز العرضي أن يدخل في الخصومة من يجوز المنقول لحسابه  عرضيا
 (1 )

  . 

، ليتوقى بذلك استرداد المنقول من تحت  ، أن يتخلى هذا غشا عن الحيازة لشخص آخر ترداد المنقول من تحت يد الحائزاس

يده 
 (1 )

  . 

، ولو بعد انقضاء  ، جاز استرداده من أي منهما في أي وقت فإذا كان المنقول ال يزال باقيا في يد من سرقه أو من عثر عليه

، وال يمتنع  ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة ألن دعوى االستحقاق ال تسقط بالتقادم قة أو الضياعثالث سنوات من وقت السر

، إال إذا تملك المنقول السارق أو من عثر عليه بالتقادم المكسب الطويل  االسترداد
 (7 )

. فإذا بقى أي من هذين حائزاً للمنقول بنية  

، وبخاصة من عيب الخفاء وهو عيب كثير ما يشوب حيازة السارق  زة خالية من العيوب، وكانت الحيا تملكه مدة خمس عشرة سنة

 .  ، فإن المنقول يتم تملكه بالتقادم المكسب الطويل وال يجوز استرداده بعد ذلك ألن هذا يعمد عادة إلى إخفاء الشيء

                                                 

 (
2
واسطة قوات مسلحة غير شرعية تابعة لحكومة لم يتم االعتراف بها دبلوماسيا كحكومة ( ويلحق بحكم السرقة انتزاع المنقول بالقوة ب 

 .  ( 959ص  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 299ص  2515داللوز األسبوعي  2519ديسمبر سنة  21شرعية ) السين 

 (
1
ولكن ال يعتبر شيئاً  -(  2991مازو فقرة  - Bull . Civil 2555 - 911 2555ديسمبر سنة  25(أو في أثناء الحرب ) نقض فرنسي  

، وإنما يرجع بدعوى الفضالة على صاحب  ، ومن يكبح جماح حيوان لم تسر عليه أحكام األشياء الضائعة ضائعاً حيوان جامح

، فمن يستولي عليها  لها. كذلك ال يعتبر حيواناً ضائعاً الدواجن والحيوانات األليفة إذا ألفت الرجوع إلى المكان المخصص  الحيوان

في آخرها في  21في فترة انطالقها أو يستدرج حمام األبراج بطرق تدليسية ليستولي عليها بعد في حكم السارق ) انظر آنفاً فقرة 

 .  الهامش (

 (
9
ص  219فقرة  1محمد على عرفة  - 959فقرة  9وريبير وبيكار  - 755بودري وتيسييه فقرة  - 255ص  279فقرة  1( أوبري ورو  

 .  151ص  591عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 115

 (
5
،  ه وقت السرقة أو الضياع، بل يكفي أن يثبت أنه كان حائزا ل ( وال يطلب من المسترد أن يثبت ملكيته للمنقول المسروق أو الضائع 

، ويدخل اإلثبات بالبينة أو القرائن ألنه  ويثبت فوق ذلك واقعة السرقة أو الضياع ويجوز له أن يثبت كل ذلك بجميع طرق اإلثبات

، ويكون  . والحكم الجنائي الصادر باإلدانة في سرقة المنقول له قوة مطلقة ( 771إنما يثبت وقائع مادية ) بوديري وتيسييه فقرة 

 .  ( 2991دليال كافياً على واقعة السرقة ) مازو فقرة 

 (
9
 .  199 - 2 - 77دالوز  2777مارس سنة  17نقض فرنسي  - 952فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 771( بودري وتيسييه فقرة  

 

 .  55 - 2 - 19سيريه  2715مايو سنة  9نقض فرنسي  - 952ص  952فقرة  9( بالنيول وريبر وبيكار  15) 

 .  192 - 2 - 2529فبراير  1نقض فرنسي  - 952ص  952فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 

 (
1
  ) 

 (
7
 .  952ص  952فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  199ص  - 195ص  779بودري وتيسييه فقرة  - 279فقرة  1( اوبري ورو  
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الخاص باألشياء أو  2757مايو سنة  27وفيما يتعلق بالشيء الضائع يجب أن تراعي أحكام األمر العالي الصادر في 

، وقد عرضنا له عند الكالم في اللقطة أو األشياء الضائعة  الحيوانات الضائعة
 (2 ) 

ويقضي هذا األمر بأن من يعثر على شيء أو 

، ويسلمه  حيوان ضائع يجب أن يبلغ عنه أمام أقرب نقطة للشرطة في المدن وأمام العمد في القرى
 (1 )

ظ به ولم يبلغ عنه . فإذا احتف 

، حرم من حقه في العشر وقضى عليه بغرامة ال تزيد على مائة  ، في خالل ثالثة أيام في المدن وثمانية أيام في القرى ولم يسلمه

 ، سواء كانت هذه النية . لكن إذا ثبت أن من عثر على الشيء الضائع قد احتفظ به بنية تملكه ، وهذا هو جزاء عدم التبليغ فقط قرش

، ويستطيع المالك بدعوى االستحقاق أن يسترد  ، فإنه يكون في حكم السارق معاصرة لوقت عثوره على الشيء أوجدت بعد ذلك

، أو حتى بعد انقضاء خمس  ، ولو بعد انقضاء ثالث سنوات من وقت الضياع الشيء منه كما يسترده من السارق على ما قدمناه

ط بالتقادم عشرة سنة ألن دعوى االستحقاق ال تسق
 (9 )

، أن يتملك  ، كما يستطيع السارق . ولكن يستطيع من عثر على الشيء 

 .  ، وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها كما سبق القول المنقول الضائع بالتقادم المكسب الطويل إذا ظل حائزاً له مدة خمس عشرة سنة

 يء النية استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن تلقاء وهو س - 456

، أي يعلم أن المتصرف ال يملك  ، وكان المتصرف إليه سيء النية : فإذا تصرف في المنقول من سرقة أو عثر عليه

، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى االستحقاق من هذا الحائز  ، علم أو لو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع المنقول

 .  ده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه فيما قدمنا، كما كان يستر سيء النية

وعلى ذلك يستطيع المالك أن يسترد المنقول من الحائز سيء النية ولو بعد انقضاء ثالث سنوات من وقت السرقة أو 

يتملك الحائز سيء . وال يمنع االسترداد إال أن  ، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة ألن دعوى االستحقاق ال تسقط بالتقادم الضياع

ًٍ له خمس عشرة سنة وتكون الحيازة مستوفية لشرائطها  النية المنقول المسروق أو الضائع بالتقادم المكسب الطويل ، بأن يبقى حائزاً
 (5 )

  . 

، فإنه يستطيع  وإذا لم يستطيع المالك أن يسترد المنقول من الحائز سيء النية بسبب أن هذا قد تملكه بالتقادم المكسب الطويل

أن يرجع بدعوى التعويض على من سرق المنقول أو على من عثر عليه إذا كانت هذه الدعوى لم تسقط بالتقادم 
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  21( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
،  ، في المزاد العلني بواسطة اإلدارة ، بيع الشيء في خالل سنة من تسليمه ا والحيوان في خالل عشرة أيام ( فإذا لم يطالب به مالكه 

. ويكون لمن عثر على الشيء الضائع عشر  ويصح تقصير الميعاد الذي يتم بعده البيع إذا كان الشيء الضائع يخشى عليه من التلف

، فإذا لم يتقدم المالك في خالل هذه المدة لتسلمه فانه يؤول إلى  اإلدارة بباقي الثمن لحساب المالك مدة ثالث سنوات، وتحتفظ  الثمن

 .  الدولة

، أن يرد هذه الدعوى بانقضاء ثالث سنوات من وقت  ، إذا رفع عليه المالك دعوى االستحقاق ويستطيع من رسا عليه مزاد المنقول الضائع

، على أن يرد لمن رسا عليه المزاد الثمن  ، ق للمالك أن يسترد المنقول الضائع بدعوى االستحقاق لم تنقض هذه المدة . فإذا الضياع

، بعد استنزال العشر  . ويرجع المالك على جهة اإلدارة بباقي الثمن الذي أودع لحسابه الذي دفعه هذا ألنه اشتري المنقول في المزاد

 .  في آخرها 21. انظر في كل ذلك آنفاً فقرة  على الشيء الضائعالذي دفع مكافأة لمن عثر 

 (
9
، ألن واقعة العثور على المنقول الضائع  ( ولكن يبدو أن من عثر على الشيء الضائع ال يلتزم التزاماً شخصياً برد المنقول إلى صاحبه 

. وهذا بخالف  ، وجزاء هذا االلتزام الغرامة كما قدمنا شرطةال ترتب التزاماً شخصياً في ذمة من عثر هذا المنقول بتسليمه إال إلى ال

، وهذا إلى جانب دعوى االستحقاق التي يستطيع بهذا المالك أن يسترد  ، فإنه يلتزم التزاماً شخصياً برد المسروق إلى صاحبه السابق

ويذهب رأي آخر إلى من عثر على شيء .  ( 951فقرة  9المسروق من تحت يده ) انظر في هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار 

، ألن واقعة العثور على الشيء في ذاتها ترتب في ذمته هذا  ، حتى لو لم يحتفظ به بنية تملكه يلتزم التزاماً شخصياً برده إلى صاحبه

عثور في ، ونرى أن واقعة ال ( 117ص  215فقرة  1محمد على عرفة  - 191 - 199ص  779االلتزام ) بودري وتيسييه فقرة 

، اعتبر في حكم السارق  ، ولكن إذا احتفظ بالمنقول من عثر عليه بنية تملكه ذاتها على المنقول ال ترتب التزاماً شخصياً برده

، التزاماً شخصياً  ، كما يلتزم السارق ، والتزام من عثر على المنقول ، معروفاً كان المالك أو غير معروف وارتكب خطأ نحو المالك

 .  قول إلى صاحبهبرد المن

 (
5
 .  957فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 759( بودري وتيسييه فقرة  

 (
9
 .  755( بودري وتيسييه فقرة  
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الضائع ممن تلقاء وهو حسن النية مدة االسترداد رجوع الحائز حسن النية استرداد المنقول المسروق أو  - 458

 بالضمان :

 2/  511، وهي الحالة التي عرضت لها المادة  بقيت حالة ما إذا كان المنقول المسروق أو الضائع قد تلقاه حائز حسن النية 

مدني فيما رأينا 
 (2 )

، أن يسترده ممن يكون حائزا له  سرق منه وأ، إذا فقده  إذا إذا تقول : " يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله 

. وفي هذه الحالة وحدها نخرج عن حدود تطبيق القواعد العامة  ، وذلك خالل ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة " بحسن نية

، في حين أنه في الحالتين  الحالتين تطبيق القواعد العامة ولذلك وجب النص كما نرى ، في حين أنه في ولذلك وجب نص كما نرى

، لم نفعل إال أن طبقنا القواعد  ، حالة استرداد المنقول ممن سرقه أو ممن عثر عليه وحالة استرداده من حائز سيء النية األوليين

ة التي تحن بصددها وهي حالة استرداد المنقول من حائز حسن النية بأن ، في الحالة األخير . وقد كانت القواعد العامة تقضي العامة

، ولكن القانون هنا وازن بين مصلحة المالك  ، ألن المنقول في يد حائز حسن النية فتملكه بالحيازة المالك ال يجوز له االسترداد أصال

، عندما يخرج المنقول من يده  . فالمالك لرعاية، فوجد المصلحة األولي في حاجة إلى شيء من ا ومصلحة الحائز حسن النية

، يكون قد أخطأ في أنه أخرج المنقول من يده باختياره واضعاً ثقته  باختياره إلى شخص يخون األمانة فيبيع المنقول لحائز حسن النية

، ونمنع  لك المنقول بالحيازة، ونجعل هذا الحائز يتم ، ومن ثم ال نحمل الحائز حسن النية خطأ المالك في شخص خان هذه الثقة

، فإن المالك ال يكون قد  ، بأن سرق منه أو ضاع . أما إذا خرج المنقول من يد المالك على غير إرادته المالك من استرداد المنقول

. فيجيز له أن يسترد المنقول من تحت يد الحائز حسن النية  ، ولذلك يراعي القانون مصلحته إلى حد معين أخطأ
 (1 )

، وبذلك يضحي  

. ولكن يضرب لالسترداد أجال هو ثالث سنوات ال يستطيع المالك بعد انقضائها أن  مصلحة هذا األخير ويراعي مصلحة المالك

، وبذلك يضحي مصلحة المالك ويراعي مصلحة الحائز حسن النية  يسترد المنقول من تحت يد الحائز
 (9 )

. وفي هذا توازن عادل  

 .  ، مصلحة المالك ومصلحة الحائز حسن النية عارضتينبين المصلحتين المت

، أو تلقاه من حائز أو حائزين  ويستوي أن يكون الحائز حسن النية قد تلقى المنقول مباشرة ممن سرق أو من عثر عليه

متعاقبين تلقوه من أحد هذين والمهم أن يكون هو حسن النية أو سيء النية 
 (5 )

زا لحساب نفسه أو حائزاً . ويستوي كذلك أن يكون حائ 

، وفي هذه الحالة األخيرة يدخل الحائز العرضي الحائز األصيل خصما في  عرضيا لحساب غيره إذا كان هذا الغير حسن النية

الدعوى 
 (9 )

  . 

ت والمدة التي يستطيع فيها المالك أن يسترد المنقول المسروق أي الضائع من الحائز حسن النية هي ثالث سنوات من وق

السرقة أو الضياع 
 (1 )

. فليس من الضروري إذن أن يستمر الحائز حسن النية على حيازته للمنقول المسروق أو الضائع مدة ثالث  

. بل يكفي أن يكون قد انقضي على سرقة المنقول أو ضياعه ثالث  ، إذا لسنا هنا في صدد تقادم مكسب مدته ثالث سنوات سنوات

، حتى لو كان الحائز حسن النية لم تستمر حيازته للمنقول غير سنة واحدة أو حتى غير يوم  االستردادسنوات ليمتنع على المالك 

                                                 

 (
2
 .  599( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
. وإنما يلجأ  نقول، ألن بطء اإلجراءات في هذه الدعوى تسمح للحائز باخفاء الم ( وفي العمل ال يرفع المالك دعوى استحقاق على الحائز 

.  ، وهذه حالة من حاالت التي يجوز فيها توقيع الحجز التحفظي المالك إلى الحجز التحفظي باعتباره مالكاً للمنقول وهو في يد الغير

لك ، وبعد ذ ، وتتخذ عادة دون علم الحائز فإذا ما وقع الحجز على المنقول أصبح ال يمكن إخفاؤه وإجراءات الحجز التحفظي سريعة

. انظر في  ، فتحل في العمل محل دعوى االستحقاق ِ . وفي هذه الدعوى يثار النزاع من حيث الموضوع ترفع دعوى تثبت الحجز

 .  111ص  - 119ذلك كاربونييه ص 

 (
9
م  2591فبراير سنة  29استئناف مختلط  - 517ص  71رقم  21مجموعة أحكام النقض الجنائي  2512أبريل سنة  27( نقض جنائي  

ص  51م  2599مايو سنة  11 - 155ص  51م  2599فبراير سنة  5 - 599ص  59م  2517يونيه سنة  1 - 225ص  25

 .  15ص  57م  2591يناير سنة  1.  927

 (
5
كان له ، أما من تلقى الحائز المنقول منهم فال يكونون مسئولين إال عن التعويض إن  ( وال يجوز رفع دعوى االستحقاق إال على الحائز 

 .  ( 777محل ) بودري وتيسييه فقرة 

 (
9
 .  55 - 2 - 19سيريه  2715مايو سنة  9نقض فرنسي  - 775( بودري وتيسييه فقرة  

 (
1
، نقال  ومدة ثالث السنوات هذه هي المدة التقليدية التي كان مأخوذ بها في القانون الفرنسي القديم - 599مدني آنفاً فقرة  2/  511( المادة  

 .  ( 191ص  771ن القانون الروماني ) بودري وتيسييه فقرة ع
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وأحد 
 (2 )

،  ، كذلك ليست هي مدة تقادم إذ أن دعوى االستحقاق ال تسقط بالتقادم وكما أن مدة الثالث سنوات ليست مدة تقادم مكسب 

ي مدة قد حددها القانون لمالك المنقول المسروق أو الضائع ليرفع في خاللها ( فه delai de decheanceبل هي ميعاد سقوط ) 

، أو حتى لو كان المالك أو  . وعلى ذلك تسري هذه المدة على ناقص األهلية والمحجورين دعوى االستحقاق على الحائز حسن النية

دون أن توقف أو تنقطع  ، وتسري عليهم رثته محجوراً عليهم لصغر السن أو لغير ذلك من أسباب الحجر
 (1 )

. وتسري من وقت  

، وقد تكتمل المدة قبل أن يعلم ذلك فال تقبل منه دعوى االستحقاق  السرقة أو الضياع حتى لو لم يعلم المالك بالسرقة أو الضياع

، فإذا ادعى  المنقول . ويقع عبء إثبات أن المنقول مسروق أو ضائع على عاتق المالك الذي يطلب استرداد بالرغم من عدم عمله

،  الحائز حسن النية أن مدة الثالث السنوات قد انقضت من وقت السرقة أو الضياع فال يجوز قبول دعوى االستحقاق بعد انقضائها

، ويثبت تبعاً لهذا تاريخ السرقة أو الضياع  فعلى الحائز عبء إثبات ذلك
 (9 )

  . 

،  أو الضياع دون أن يرفع المالك دعوى االستحقاق على الحائز حسن النيةفإذا انقضت مدة الثالث سنوات من وقت السرقة 

فقد أصبحت دعوى االستحقاق غير مقبولة بعد انقضاء هذه المدة ,وعلى ذلك يعود الحائز حسن النية إلى االنتفاع بقاعدة تملك المنقول 

معرضاً لدعوى االستحقاق  ، فيتملك المنقول المسروق أو الضائع على وجه بات دون أن يكون بالحيازة
 (5 )

. وليس للمالك بعد ذلك  

، فيرجع على السارق أو على من  أن يرجع بشيء على الحائز حسن النية وله أن يرجع بدعوى المسئولية على من تحقق مسئوليته

كانت دعوى المسئولية لم  ، وذلك كله إذا عثر على الشيء الضائع ولم يرده وعلى كل حائز سيء النية تلقي المنقول من أحد هذين

 .  تسقط بالتقادم

، فإنه  أما إذا رفع المالك دعوى االستحقاق على الحائز حسن النية في خالل مدة الثالث سنوات من وقت السرقة أو الضياع

يسترد من هذا الحائز المنقول المسروق أو الضائع 
 (9 )

،  المنقول بالحيازة . وال يستطيع هذا األخير أن يحتج على المالك بأنه تملك 

، بعد أن يرد المنقول  ما دام المنقول مسروقاً أو ضائعاً وما دامت دعوى االستحقاق قد رفعت على الحائز حسن النية في هذه الحالة

، هو أن يرجع بدعوى الضمان على من تلقى منه المنقول المسروق أو الضائع  إلى المالك
 (1 )

ى . وتسري القواعد المقررة في دعو 

، فإذا كان سيء النية  ، سواء كان هذا األخير سيء النية أو حسن النية ، ويرجع الحائز حسن النية على من تلقى منه المنقول الضمان

                                                 

 (
2
وتقول المذكرة اإليضاحية  - 192 - 2 - 11سيريه  2711ديسمبر سنة  9نقض فرنسي  - 195ص  759( بودري وتيسييه فقرة  

بل تبقى دعوى المالك في االسترداد ،  للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " فإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعاً فإن الحائز ال يملكه

. وليس من الضروري أن تستمر حيازة المنقول المسروق أو الضائع طول هذه  قائمة ثالث سنوات من وقت الضياع أو السرقة

حتى تكمل ، فيبقى هذا حائزا سنة واحدة  ، ثم يجده من يبيعه إلى حائز حسن النية ، فقد يضيع المنقول وال يجوزه أحد مدة سنتين المدة

 .  ( 925ص  1ثالث السنوات التي تسقط بها دعوى االسترداد ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1
كاربونييه ص  - 2159ص  2999مازو فقرة  - 2هامش  959فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 295ص  279فقرة  1( أوبري ورو  

فقرة  1محمد على عرفة  - 199ص  111شفيق شحاتة فقرة  - 559ص  2119فقرة  2كوالن وكابيتان ودي الموزانديير  - 191

وانظر عكس  - 211حسن كيرة ص  - 555ص  271منصور مصطفي فقرة  - 597عبدالمنعم فرج الصدة فقرة  - 119ص  212

 - 752فقرة ذلك وأن مدة الثالث السنوات هي مدة تقادم مسقط ولكنها تسري ضد المحجورين وال توقف وال تنقطع بودري وتيسييه 

 .  559محمد كامل مرسي فقرة 

 (
9
انظر عكس ذلك وان المالك يحمل عبء إثبات  - 552فقرة  5محمد كامل مرسي  - 2هامش  195ص  75( بودري وتيسييه فقرة  

 .  112ص  212فقرة  1السرقة أو الضياع وعبء إثبات عدم انقضاء مدة الثالث السنوات في الوقت ذاته محمد على عرفة 

 (
5
 .  191كاربونييه ص  - 2159ص  2999مازو فقرة  - 759( بودري وتيسييه فقرة  

 (
9
، فإنه ال يكون مسئوال عن قيمته وال عن دفع أي تعويض ) بودري وتيسييه  ( فإذا كان الحائز قد استهلك المنقول دون خطا من جانبه 

 91لمبدأ اإلثراء بال سبب فقد اغتني على حساب المالك ) لوران . وهناك رأي يذهب إلى أن الحائز يكون مسئوال طبقا   ( 759فقرة 

، وما دامت دعوى  ، ولم يرتب في ذمة الحائز أي التزام شخصي . ولكن القانون لم يحول للمالك إال دعوى االستحقاق ( 979فقرة 

، فليس للمالك أن يرجع عليه بشيء )  االستحقاق قد أصبحت مستحيلة باستهالك المنقول وما دام ال يوجد أي خطأ في جانب الحائز

 .  ( 759بودري وتيسييه فقرة 

 (
1
، إذا تسبب بإهماله في أن يفوت الفرصة  ويحرم الحائز من الرجوع على بائعه بدعوى الضمان -مدني فرنسي  1/  1115( انظر المادة  

 751فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 751ه فقرة على هذا البائع في أن يرجع بدوره على من يكون مسئوال قبله ) بودري وتيسيي

 .  ( 951ص 
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، أن يحبس هذا المنقول حتى  ، قبل أن يرد المنقول المسروق أو الضائع إلى المالك . على أن للحائز حسن النية كانت مسئوليته أشد

 .  ، وذلك في حالة استثنائية تنتقل اآلن إليها مالك الثمن الذي دفعهيستوفي من ال

 متى يجوز للحائز حسن النية أن يحبس المنقول المسروق أو الضائع حتى يستوفي من المالك الثمن الذي دفعه : - 458

، كما رأينا  مدني 511تنص الفقرة الثانية من المادة  
 (2 )

ن يوجد الشيء المسروق أو الضائع ، على ما يأتي : " فإذا كان م 

، فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشيء أن  في حيازته قد اشتراه بحسن نية في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله

بأن  ، . ويخلص من هذا النص أن الحائز حسن النية إذا وجد في مركز خاص يجعله جديراً بالرعاية يعجل له الثمن الذي دفعه "

يكون حسن نيته مدعو ما بمالبسات خارجية تجعله يطمئن إلى أنه اشتري المنقول في ظروف مألوفة تحمل على االعتقاد بسالمة 

، بعد  . فيجعل له الحق في أن يحبس المنقول ، حتى ضد مالك المنقول المسروق أو الضائع ، فإن القانون يوليه حماية فعالة التعامل

، فال يسلمه الحائز للمالك إال بعد أن يستوفي منهم الثمن الذي دفعه في شراء  لك في دعوى االستحقاق باستردادهأن يقضي لصالح الما

هذا المنقول 
 (1 )

، وعلى المالك الذي وفي الثمن للحائز أن يرجع به على المسئول  . وبذلك يستوفي حقه قبل أن يسلم المنقول 
 (9 )
 

، وهي أن يكون  والظروف الخارجية التي تبرر معاملة الحائز حسن النية هذه المعاملة الخاصة قد ذكرها القانون على سبيل الحصر

. فهذه الظروف قد  الحائز حسن النية قد اشتري المنقول المسروق أو الضائع في سوق أو في مزاد على أو اشتراه ممن يتجر في مثله

،  ، فيجعل مصلحة الحائز حسن النية يد النظر في الموازنة بين مصلحة الحائز حسن النية ومصلحة المالكحملت المشرع على أن يع

، وذلك إمعاناً في حماية استقرار التعامل في  ، هي المصلحة الراجحة وقد اشتري المنقول في ظروف بعيدة عن أية شبهة أو ريبة

المنقول 
 (5 )

  . 

النية قد اشتري المنقول المسروق أو الضائع في سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر فيجب إذن أن يكون الحائز حسن 

. وكذلك يعتبر سوقا لشراء هذه السندات وكان الصراف )  ، ويعتبر بورصة األوراق المالية سوقا لشراء السندات لحاملها في مثله

boutique d un changeur ولكن الصراف نفسه إذا اشتري السندات لحاملها المسروقة  ، ( إذا باعها الصراف لحائز حسن النية

، ويجوز للمالك استرداد هذه السنوات منه في خالل ثالث سنوات من وقت  أو الضائعة في دكانه ال يعتبر أنه اشتراها في سوق

السرقة أو الضياع دون أن يكون ملزماً بتعجيل ثمنها له 
 (9 )

ًَ . ويستوي في المزاد العلني أن يكو  ً ن مزادا إجبارياً أو مزادا اختياريا
 (

1 )
، ممن يتجر  ، إذا باع سندات لحاملها مسروقة أو ضائعة . وال يعتبر المصرف كما يستوي أن يكون مزاداً قضائياً أو مزادا إداريا 

في مثل هذه األشياء 
 (1 )

، إال إذا كانت هذه السندات أذونات على الخزانة العامة  
 (2 )

الحائز حسن النية قد اشتري المنقول  . فإذا كان 

                                                 

 (
2
 .  599( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  121ص  599( بودري وتيسييه فقرة  

 (
9
. أما  ( 9وهامش  959ص  955فقرة  9( وهذه قاعدة تقليدية ترجع في أصلها إلى القانون الفرنسي القديم ) بالنيول وريبير وبيكار  

، وقد  ، فقد تكون رغبته في استرداد منقوله بالذات ولو بدفع ثمنه مصلحة المالك في أن يعجل الثمن للحائز قبل أن يسترد المنقول

، هذا إلى أن  يجعله للحائز اقل بكثير من قيمة المنقول كما يحدث في كثير من األحيان عندما يبيع السارق المسروقيكون الثمن الذي 

المالك حق الرجوع على السارق أو على من عثر على المنقول أو على حائز سيء النية تلقي المنقول من أيهما بالثمن الذي عجله 

 .  ( 191بالتعويض ) كاربونييه ص 

 (
5
 .  959ص  955فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
9
فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  - 955فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 25هامش  291ص  279فقرة  1( أوبري ورو  

، فمن رهن منقوال مسروقاً أو ضائعاً في  وكدكان الصراف بنك الرهونات - 599وقارن بودري وتيسييه فقرة  - 559ص  2119

، ومن ثم ال يجوز للبنك تقاضي مبلغ الفرض من المالك المسترد ) كوالن وكابيتان ودي  وقبنك الرهونات ال يكون قد رهنه في س

 .  ( 559ص  2119فقرة  2المور انديير 

 (
1
 .  111ص  211فقرة  1( محمد على عرفة  

 (
1
يطلب استردادا الثمن ، وقد قضى بأن من يشتري سندات مسروقة من سمسار في البورصة له أن  ( ولكن سمسار البورصة يعتبر كذلك 

 .  ( 125ص  991رقم  25جازيت  2519نوفمبر سنة  11 - 99ص  25م  2592ديسمبر سنة  25الذي دفعه ) استئناف مختلط 

 .  119ص  211فقرة  1وانظر في هذا المعنى محمد على عرفة 
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، كان للمالك مع ذلك أن يسترد المنقول بدعوى استحقاق  المسروق أو الضائع من سوق أو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر في مثله

لى تسليم ، ولكنه ال يستطيع أن يجبر الحائز ع يرفعها على الحائز في خالل ثالث سنوات من وقت السرقة أو الضياع كما قدمنا

، فيدخل الثمن األصلي  ، والمقصود بالثمن هنا هو المبلغ الذي دفعه الحائز لشراء المنقول المنقول إليه إذا عجل له الثمن الذي دفعه

مدني المصروفات الضرورية التي  2/  579، بل يدخل أيضاً وفقاً لنص المادة  للمنقول والمصروفات التي أنفقها الحائز في شرائه

مدني وال  1و  9/  579، وتسري في شأن المصروفات الناقصة والمصروفات الكمالية أحكام المادة  الحائز على المنقول انفقها

يتقاضى الحائز فوائد على هذه المبالغ ألنه انتفع بالمنقول 
 (1 )

. وواضح من عبارة " يعجل له الثمن الذي دفعه " , وهي العبارة  

مدني  1/  511الواردة في آخر المادة 
 (9 )

، أي أن له  . أن الحائز ال يسلم المنقول للمالك إال إذا استوفي منه الثمن على النحو المتقدم 

أن يحبس المنقول في يده حتى يستوفي الثمن 
 (5 )

. وليس في هذا إال تطبيق للقواعد العامة في الحق في الحبس  
 (9 )

  . 

، وقد نصت المادة  وق أو ضائع معاملة مالك المنقول في كل ما قدمناهويعامل الدائن المرتهن ورهن حيازة لمنقول مسر

األحكام المتعلقة باآلثار التي تترتب على حيازة المنقوالت المادية والسندات التي لحاملها تسري على  - 2مدني على أن "  2227

، ولو كان الراهن ال يملك التصرف  ي الرهنوبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه ف - 1.  رهن المنقول

( …في الشيء المرهون 
 (1 )

وعلى ذلك إذا رهن غير المالك المنقول لمرتهن رهن حيازة حسن النية يعتقد أن الراهن هو مالك  

ً  ، فأن للدائن المرتهن أن يتمسك بهذا الرهن وأن يحتج به على مالك المنقول المنقول ، واسترده  أو ضائعا . فإذا كان المنقول مسروقا

، فإنه يسترده خالياً من حق الرهن بالرغم من أن الدائن المرتهن حسن  المالك في خالل ثالث سنوات من وقت السرقة الو الضياع

الرهن ، فليس للمالك أن يسترد المنقول خالياً من  . فإذا كان الدائن المرتهن قد ارتهن المنقول من شخص يتعامل في مثل المنقول النية

                                                                                                                                                                    

 (
2
، ثم اتضح أن  اشتري المنقول ممن يتجر في مثله وإذا اعتقد الحائز حسن النية أنه - 955ص  955فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

، ومن ثم ال يعتبر أنه اشتري  ، فالعبرة بالواقع ال بما اعتقده الحائز البائع ليس في الواقع من األمر ممن يتجر في مثل المنقول المبيع

قول في خالل ثالث سنوات من وقت المنقول ممن يتجر في مثله بالرغم من أنه كان يعتقد ذلك فيجوز للمالك أن يسترد منه المن

مايو سنة  25أميان –مكررة  599السرقة أو الضياع دون أن يكون ملزماً بتعجيل الثمن ) انظر هذا المعنى بودري وتيسييه فقرة 

وال  . وقد قضى بأن الحائز بأن الحائز الذي اشتري براميل من وكيل مصنع جعة ال يبيع إال الجعة ( 517 - 1 - 15داللوز  2759

 .  ( 119ص  59م  2517مارس سنة  1يبيع هذا الصنف من البراميل ليس له أن يطالب برد الثمن الذي دفعه ) استئناف مختلط 

 (
1
 .  591( بودري وتيسييه فقرة  

 (
9
 .  599( أنظر آنفاً فقرة  

 (
5
 يفقد الحق في استيفاء الثمن من المالك ) مازو فقرة ، ولكنه ال ، فإنه يفقد ضمان الحبس ( فإذا لم يحبس الحائز المنقول وسلمه للمالك 

2991 )  . 

 (
9
. ومن ثم إذا اشتري حائز  ، فإنه ال يقبل التملك بالحيازة ( وغنى عن البيان أنه إذا كان المنقول المسروق أو الضائع من األموال العامة 

، كذلك ال يستطيع أن يطالب بالثمن  فإنه ال يتملكه بالحيازة ، حسن النية هذا المنقول في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثله

 .  ( 959ص  - 955ص  951فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 529الذي دفعه ) بودري وتيسييه فقرة 

 (
1
متياز ولو كانت ويثبت اال - 1مدني وتنص على ما يأتي : "  5و  1/  2259انظر في امتياز المؤجر المادة  - 551( أنظر آنفاً فقرة  

المنقوالت مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها العين المؤجرة بوجود حق 

وإذا نقلت األموال المثقلة باالمتياز من  - 5 …، وذلك دون إخالل باألحكام المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو الضائعة  للغير عليه

، بقى  المؤجرة على الرغم من عارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة العين

. ويبقى االمتياز قائماً  االمتياز قائماً على األموال التي نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حين النية على هذه األموال

. ومع ذلك إذا بيعت  دة ثالث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجرة عليه حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانونيولو أضر بحق الغير لم

هذه األموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علنى أو ممن يتجر في مثلها , ويجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا 

 .  ( 2751يوليه سنة  22مدني فرنسي التي أضيفت بقانون  1/  1179لرابعة المادة المشتري " ) انظر في معنى الفقرة ا

 .  مدني مصري 1/  2255وانظر أيضاً مماثال في امتياز صاحب الفندق المادة 
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، بعد استنزال ما يقابل  إال بعد أن يعجل للدائن المرتهن الدين الذي له المضمون بالرهن وما يتبع هذه الدين من مصروفات وفوائد

المدة الباقية لحلول الدين من الفوائد بالسعر القانوني أو بالسعر االتفاقي بحسب األحوال 
 (2 )

  . 

 لحائز حسن النية رجوع المالك بالثمن الذي عجله ل - 459

، فإنه يرجع بما عجله على سارق المنقول أو على من  : وإذا عجل المالك للحائز حسن النية الثمن على النحو الذي قدمناه

، وذلك على سيبل التعويض عن الخطأ التقصيري الذي ارتكبه هذا األخيران وليس له أن يرجع على من تلقى  عثر على المنقول

، وذلك وفقاً لقواعد  ، إال إذا أثبت سوء نيته أو أثبت في جانبه خطأ ، أو من حائز تال له أو ممن عثر عليهالمنقول من سارقه 

، ثم باع المشتري المنقول للحائز حسن النية في سوق  المسئولية التقصيرية فإذا باع سارق المنقول مثال المنقول للمشتري سيء النية

، قبل أن يبترد المنقول أن يجعل الثمن للحائز  . فإن مالك المنقول يجب جر في مثل هذا المنقولأو في مزاد علني أو كان المشتري يت

، وكذلك يجوز له أن يرجع به على المشتري األول سيء النية الذي اشتري المنقول من  حسن النية ثم يرجع بما عجله على السارق

السارق وباعه للحائز حسن النية وقبض منه الثمن 
 (1 )

هو ال يرجع على هذا المشتري األول إال على أساس الخطأ التقصيري الذي و 

ارتكبه بسوء نيته 
 (9 )

  . 

وقد يقع أن سارق المنقول مثال يبيع لحائز حسن النية في سوق أو مزاد علنى أو يكون السارق ممن يتجر في مثل هذا 

اً ويكنه ال يشتري في الظروف التي تسوغ أن يطلب تعجيل الثمن ففي ، ثم يبيعه الحائز حسن النية لمشتر ثان حسن النية أيض المنقول

.  هذه الحالة يرفع المالك دعوى االستحقاق على المشتري الثاني فال يكون هذا األخير أن يطلب تعجيل الثمن إذ ليس له حق في ذلك

، وال يعجل إال  الثمن لهذا المشتري األول، وجب على المالك أن يعجل  ولكنه إذا أدخل المشتري األول خصما ضامنا في الدعوى

الثمن الذي دفعه المشتري األول للسارق إذا كان هذا الثمن أقل من الثمن الذي دفعه المشتري الثاني للمشتري األول 
 (5 )

ثم يرجع  

المالك على السارق بما عجله من الثمن 
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
 2227أما في فرنسا فال يوجد نص مقابل للمادة  111ص  211فقرة  1وقارن محمد على عرفة  - 591فقرة  5( محمد كامل مرسي  

، ولكنه ال يطبق عليه  ، فعمد القضاء الفرنسي إلى تطبيق قاعدة تملك المنقول بالحيازة على المرتهن رهن الحيازة مدني مصري

مدني فرنسي المتعلقة بوجوب رد الثمن إذا كان الشراء في سوق أو مزاد علني أو ممن يتجر في مثل المنقول ) نقض  1179المادة 

. فال هو امتنع  . وينفذ الفقه الفرنسي القضاء ألنه وقف في منتصف الطريق ( 572 - 2 - 57سيريه  2757مايو سنة  22فرنسي 

مكررة  597، وال هو طبقها عليه تطبيقاً كامال ) أنظر بودري وتيسييه فقرة  عن تطبيق القاعدة على الدائن المرتهن رهن الحيازة ِ

 .  ( 2991وتارن مازو فقرة  - 959فقرة  9وبيكار  بالنيول وريبير - 572 - 2 - 57وتعليقه في سيريه 

 (
1
، فهي تقول : " على أن  ( وهذا ما قصدت إليه المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي عندما ذكرت أن المالك يرجع على من قبض الثمن 

،  تجر في مثل هذا المنقولهذه الدعوى إذا رفعت في الميعاد ضد حائز اشتري من سوق عمومي أو من مزاد علني أو من شخص ي

ص  1، ويرجع المالك على من قبض هذا الثمن " ) األعمال التحضيرية  جاز للحائز إال يرد الشيء حتى يسترد الثمن الذي دفعه

 .  ( 929ص  - 2925

 (
9
لنية ال يلتزم نحو الحائز حسن ، المشتري سيء ا ، إال على أساس أنه وفي عنه دينه للحائز حسن النية فحل محله فيه أل ( فال يرجع عليه 

، وال على أساس أنه يرجع عليه كما كان يرجع عليه الحائز حسن النية إال إذ كان ذلك عن طريق الدعوى غير  النية برد الثمن

 22نقض فرنسي  - 2997مازو فقرة  - 951ص  951فقرة  9بالنيول وريبيروبيكار  - 591المباشرة ) انظر بودري وتيسييه فقرة 

وانظر محمد على عرفة  - 219 - 2 - 2591جازيت دي باليه  2591نوفمبر سنة  11 - 915 - 2 - 92داللوز  2592راير سنة فب

 .  ( 199ص  519عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 111ص  219فقرة  1

 (
5
 .  795( بودري وتيسييه فقرة  

 

 (
9
ًَ خاصاً يحمي مالك السندات  2591فبراير سنة  7ل بقانون المعد 2711يونيه سنة  29( هذا وقد صدر في فرنسا قانون   ً ، يضع نظاما

، ويستطيع المالك أن يستردها حتى من الحائز حسن النية دون أن يعجل  . فيمتنع تداول هذه السندات لحاملها إذا فقدها أو سرقت منه

لحصول على نسخة أخرى من السند بدال من السند ، بل ومن ا ، ويتمكن من قبض فوائد هذه السندات من قبض رأس المال له الثمن

وال يوجد في مصر تشريع مقابل لهذا  522فقرة  - 955فقرة  9، أن في هذا القانون بالنيول وريبير وبيكار  الذي ضاع أو سرق

 27العالي الصادر في ، وألحكام األمر  ، فتخضع السندات لحاملها المسروقة أو الضائعة للقواعد العامة التي سبق تفصيلها التشريع
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 كسب ملكية الثمار -المطلب الثالث

 :  نصوص قانونية - 461

 مدني على مايأتي  517تنص المادة 

 .  يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية " - 2"  

 .  ، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما " والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها - 1"  

،  سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها" ويكون الحائز سيء النية مسئوال من وقت أن يصبح  

غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار " 
 (2 )

  . 

191/  251وتقول هذه النصوص في التقنين المدني السابق المادة 
 (1 )

وتقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في  

 2211 - 2219وفي التقنين المدني العراقي م  - 579 - 571وفي التقنين المدني الليبي م  - 599 - 515التقنين المدني السوري م 
 (

                                                                                                                                                                    

م  2519فبراير سنة  21. وانظر استئناف مختلط  ( 599والخاص باألشياء والحيوانات الضائعة ) انظر آنفاً فقرة  2757مايو سنة 

 .  222ص  59م  2599يناير سنة  29 - 991ص  55م  2591مايو سنة  15 - 919ص  91

( )  maisons de rret sur gageالمالية التي تفرض نقوداً على رهونات )  خاص بالبيوت 2592مارس سنة  19وقد صدر أمر عال في 

. وتقضي المادة األولي منه بعدم جواز إنشاء بيت مالي لتسليف النقود على رهونات  ( 2597لسنة  11المعدل بمرسوم بقانون رقم 

يجري القرض وميعاده وشروطه وفوائده وكيف بغير إذن الحكومة وتنظم المواد التالية كيف تصدر الرخصة لبيت التسليف وكيف 

، وجب  على أنه " إذا حصلت المطالبة برد الشيء المرهون بسبب السرقة أو بأي سبب آخر 21. ثم تنص المادة  يرد وما إلى ذلك

طلوب من رأس المال أن يدفع المبلغ الم –. ثانياً  أن يثبت بالطرق القانونية حقه في الملكية -على المالك إجراء ما يأتي :أوالً 

. وقد  ، ما لم يكن بلغ المسلف وقت التسليف بأن الشيء المرهون لم يكن ملكاً للسلف أو أنه لم يكن جائزاً للمستلف النه " " وفوائد

ن . فليس إذن للدائ قضت محكمة النقض الجنائية بأن التصرف في الشيء المنقول برهنه رهن حيازة ال يجوز إال من مالك هذا الشيء

. غير أنه أن كان هذا المرتهن  ، فإن فعل فال يحتج بالعقد على المالك الحقيقي المرتهن لمنقول أن يرهنه باسمه ضماناً لدين عليه

، ففي هذه الحالة يكون على المالك الذي يطالب برد ملكه أن  ، أي معتقداً صحة ملكية من تعاقد معه األخير حسن النية وقت العقد

، فإن الرهن ال يكسبه من الحقوق قبل مالك  . وأما إذا كان سيء النية هن بكل المستحق له من الدين المضمون بالرهنيوفي هذا المرت

، فال يلزم المالك إال بأن يؤدي له قيمة الدين المطلوب منه لدائنه هو الذي يحول  الشيء المرهون أكثر مما لمدينه الذي تعاقد معه

، بل ترك ذلك للقواعد  فاء ولم يعين القانون طريقة إلثبات سوء نية المرتهن المتعاقد مع غير مالكالمرتهن حبس المرهون حتى الو

هن العامة التي تتيح في هذه الحالة اإلثبات بجميع طرق اإلثبات القانونية تلك هي األحكام التي تمليها القواعد القانونية العامة بشأن ر

أبريل سنة  9من الئحة البيوت المالية للتسليف على رهون ) نقض جنائي  21ضمنها المادة ، والتي ت المرتهن للشيء المرهون لديه

محمد كامل مرسي  - 959ص  59م  2517يونيه سنة  9. وانظر استئناف مختلط  ( 599ص  912رقم  5مجموعة عمر  2595

وع بقانون قدم إلى مجلس األمة بإلغاء بيوت هذا وهناك مشر - 995وكتابة في التأمينات العينية فقرة  511فقرة  - 519فقرة  5

التسليف على رهونات وإحالة أعمالها على بنوك االئتمان وتنظيم عملية تصفية بيوت التسليف الحالية وال يزال هذا المشروع 

 .  منظوراً أمام مجلس األمة

 (
2
على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني  من المشروع التمهيدي 2599:ورد هذا النص في المادة  517( تاريخ النصوص : م  

، طبيعية كانت أو  الجديد فيما عدا أن صدر الفقرة الثانية في المشروع التميهيدي كانت تجري على الوجه اآلتي : " وتعتبر الثمار

،  ، على النص روع النهائيفي المش 2999، تحت رقم  " ووافقت لجنة المراجعة …استحدثتها يد اإلنسان مقبوضة من يوم نقلها 

. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  بعد تعديل صدر الفقرة الثانية على الوجه الذي استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 921ص  - 921ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  517، ثم وافق عليه مجلس الشيوخ تحت رقم  2999

من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ووافقت عليه  2592ي المادة : ورد هذا النص ف 515م 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2992. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2995لجنة المراجعة تحت رقم 

  . ( 927ص  - 921ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية 515

 (
1
، وملزماً بفوائده  ، كان مسئوال عن فقده : فإذا أخذ ذلك الشيء مع علمه بعدم استحقاقه له 191/  251( التقنين المدني السابق : م  

، في مكان يصعب وجودها  ، بطريقة عرضية محضة ، على أهميتها ، والتقنين المدني السابق يورد قاعدة تملك الحائز للثمار وريعه
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2 )
، بل يجب  ، أما إذا كان سيء النية فإنه ال يتملكها . ويخلص من هذه النصوص أن الحائز يتملك الثمار بقبضها إذا كان حسن النية 

 . وعلى ذلك نبحث الحالتين اآلتيتين :  نفقه في إنتاجهاأن يردها للمالك بعد أن يسترد منه أما أ

 .  (عدم تملك الحائز للثمار ووجوب ردها للمالك 1. )  ( تملك الحائز للثمار 2) 

 تملك الحائز للثمار  - 1

 المسائل التي تبحث :  - 461

،  وال بأي سبب أخر من أسباب كسب الملكيةالمفروض هنا أن الحائز لم يملك أصل العين ال بالتقادم وال بالحيازة في المنقول 

ويطالبه المالك برد العين التي يحوزها 
 (1 )

. ونبحث بعد  . فتبحث أوالً الدعاوى التي يمكن أن يطالب بها المالك الحائز برد العين 

. ثم  ال يردها مع العين إلى المالك، ما هي الشروط التي إذا هي توافرت تملك الحائز الثمار ف ، إذا مارد الحائز العين إلى المالك ذلك

 .  . ونبحث أخيراً اأِلساس القانوني لتملك الحائز للثمار نبحث كيف يتملك الحائز الثمار إذا توافرت شروط تملكها

 الدعاوى التي يمكن أن يطالب بها المالك الحائز برد العين :  - 462

. والمفروض هنا أن الحائز قد  الدعوى المألوفة التي يطالب بها المالك الحائز برد العين التي يحوزها هي دعوى االستحقاق

، أي سواء كان حسن  ، أما بأن يتلقاها من غير المالك أو بأن يستولي عليها دون سند استولي عل عين غير مملوكة له بنية تملكها

، فال يكون هناك مجال للمالك ال السترداد العين  لك المنقول بمجرد الحيازة على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم، فقد رأينا أنه يتم النية

وال السترداد ثمارها 
 (9 )

، فإن العين تبقى على ملكية  ، أو كانت منقوال ولكن الحائز كان سيء النية . أما إذا كانت العين عقاراً  

                                                                                                                                                                    

االستنتاج العكسي وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التميهدي في هذا الصدد : " وهذه األحكام الهامة التي ، وعن طريق  فيه

، تستخلص عن طريق االستنتاج  يوردها المشروع في وضوح تام تراها في التقنين الحالي ) السابق ( مخفية في ثنايا النصوص

، وهي تستعرض الحكم فيما إذا أخذ شخص شيئاً  191/  251. فالمادة  االعكسي في موضع ال يتصور أن يكون من نطاق وجوده

. وقد استخلص من هذا النص أن الحائز إذا  ، تنص على أنه يكون " مسئوال عن فقده وملزماً بفوائده وريعه " ليس له وهو يعلم ذلك

فهوم المخالفة أنه إذا كان حسن النية ال يسأل عن . فيستنتج من م ، أي عن الثمار كان سيء النية سكون مسئوال عن الفوائد والريع

. وقد أقر  ( 927ص  1، ويخلص من كل ذلك أن الحائز حسن النية يملك الثمار بقبضها " ) مجموعة األعمال التحضيرية  الثمار

أكتوبر سنة  21 - 259ص  29الحقوق  2599أبريل سنة  17القضاء هذا الحكم في عهد التقنين المدني السابق ) استئناف وطني 

 19م  2599مايو سنة  99استئناف مختلط  - 175ص  511رقم  7المحاماة  2517مارس سنة  15 - 15رقم  1الشرائع  2525

 .  ( 71ص  19م  2591ديسمبر سنة  21 - 999ص 

 (
2
 .  ) مطابق ( 579 - 571دني الليبي م ) مطابق (التقنين الم 599 - 515( التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  

 .  : يملك الحائز حسن النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته 2219التقنين المدني العراقي م 

ير أنه يجوز : يكون الحائز سيء النية مسئوال من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها غ 2211م 

 .  له أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار

 .  ) وأحكام التقنين العراقي تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري (

 

 (
1
، إذ يصبح مالكا من هذا  ، فإن األثر الرجعي للتقادم يجعله يملك الثمار من وقت بدء الحيازة ( أما إذا كان الحائز قد تملك العين بالتقادم 

، ولكن باعتباره مالكاً ألصل العين بأثر  ، فإنه يملك الثمار ال بالحيازة . ويستوي أن تكون الحيازة بحسن نية أو بسوء نية الوقت

 .  ( 2911عي منذ بدء الحيازة ) مازو فقرة رج

 

 (
9
، ومع ذلك يتملك الثمار بالقبض من ذلك أن يكون الحائز األصلي سيء النية ويرثه  (على أن هناك حاالت ال يتملك فيها الحائز المنقول 

ين بالحيازة ألن مورثه كان سيء ، ولكنه ال يتملك اصل الع ، ويقبض هذا الثمار وهو حسن النية فيتملكها بالقبض شخص حسن النية

، فيجوز للمالك أن يسترده في خالل ثالث  . ومن ذلك أيضا يكون الحائز حسن النية ولكن المنقول يكون مسروقاً أو ضائعاَ  النية

 .  2915. انظر في ذلك مازو فقرة  ، ولكنه ال يسترد ما قبضه الحائز هو حسن النية من الثمار سنوات من وقت السرقة أو الضياع
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،  . فإذا لم يتملكها الحائز بالتقادم التقادم القصير في العقار أو بالتقادم الطويل في كل من العقار والمنقولمالكها ما لم يتملكها الحائز ب

 .  ، وهل يتملكها الحائز أو ال يتملكها ، وهنا تثار مسألة الثمار فإن المالك يستردها منه

.  ، وإن كانت هي الدعوى المألوفة كما قدمنا روليست دعوى االستحقاق هي الدعوى الوحيدة التي تثار فيها مسألة الثما

أما  - 2مدني في هذا الصدد على أنه "  279، وتنص المادة  فكثيراً ما تثار مسألة الثمار في الدعوى الشخصية باسترداد ما دفع حق

 .  ، فال يلتزم أن يرد إال ما تسلم إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية

ًَ الفوائد واألرباح التي جناها النيةأما إذا كان سيء  - 1 ً ، من الشيء الذي  ، أو التي قصر في جنيها ، فإنه يلتزم أن يرد أيضا

 .  ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية تسلمه بغير حق

 .  على أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى " - 9

كذلك تثأر مسألة الثمار فيما إذا تلقى الحائز من المالك ملكية العين بعقد باطل أو قابل لإلبطال أو قابل للنقض للغبن أو قابل 

، أو تحقق الشرط الفسخ  ، أو فسخ ، أو نقض للغبن ، أو أبطل ا ما اتضح بطالن العقد ذللفسخ أو معلق على شرط فاسخ فإ
 (2 )

 

، وهل  ، وهنا تثار مسألة الثمار . ومن يسترد المالك العين من الحائز له وجود بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكنفإن العقد ال يكون 

يتملكها الحائز من وقت أن حاز العين إلى وقت ردها إلى المالك أوالً يتملكها 
 (1 )

  . 

. ففي الحالتين األخيرتين رأينا  منقول بالحيازةونرى من ذلك أن تملك الثمار يختلف عن تملك العقار بالتقادم القصير وتملك ال

، فقد  ، وهي حالة تملك الثمار . أما في الحالة األولي الحائز يتلقى العين من غير المالك وهو يعتقد بحسن نية أنه يتلقاها من المالك

اها من المالك نفسه بعقد معيب يزول بأثر ، أو يتلق يتلقى الحائز العين من غير المالك ثم يستردها منه المالك مع الثمار أو بغيرها

 .  رجعي فيسترد المالك العين مع الثمار أيضاً أو بغيرها

 الشروط الواجب توافرها حتى يتملك الحائز الثمار فال يردها مع العين إلى المالك - 463

، وأن الحيازة خالية من  لمعنوي. المفروض أن الحائز قد حاز العين بنية تملكها فتوافر في الحيازة عنصراها المادي وا 

، في دعوى من الدعاوى التي  ، فال يردها إلى المالك . وحتى يتمسك الحائز بتملكه الثمار بقبضها ، وقد تقدم الكالم في ذلك العيوب

أن يكون لديه سبب ، ولكن ليس من الواجب  . يجب أن يكون الحائز حسن النية يطالب فيها المالك الحائز برد العين والتي تقدم ذكرها

. وقد رأينا  صحيح
 (9 )

. ولم يذكر  مدني تقول : " يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية " 517الفقرة األولي من المادة  

، كما ذكره في تملك العقار بالتقادم المكسب القصير  النص السبب الصحيح شرطاً لتملك الثمار
 (5 )

، وكما ذكره في تملك المنقول  

بالحيازة 
 (9 )

. ونالحظ منذ اآلن تدرج التقنين المدني المصري في اشتراط السبب الصحيح فهو يتطلبه شرطا مستقال عن حسن  

رضه ، ولكن يفت . ويتطلبه كذلك شرطاً مستقال عن حسن النية ، في التقادم المكسب القصير ، ويلقى عبء إثباته على الحائز النية

 .  ، في تملك الثمار ، ويكتفي بشرط حسن النية ، في تملك المنقول بالحيازة وال يتطلبه أصال ويلقي عبء إثبات العكس على المالك

 .  ، ثم نتكلم في عدم اشتراط السبب الصحيح ونتكلم اآلن في اشتراط حسن النية

 اشتراط حسن النية : - 464

. ففي هاتين  نى الذي ذكر ناه في التقادم المكسب القصير وفي تملك المنقول بالحيازةحسن النية هنا يختلف معناه عن المع 

، فقد يكون عالما بأن هذا  الحالتين األخيرتين ذكرنا أن حسن النية هو جهل الحائز بأنه تعامل مع غير المالك فال يؤثر في حسن النية

                                                 

 (
2
) ويستند عدم جواز استرداد 999بودري وشوفو فقرة  - 1157فقرة  2( انظر في تحقيق الشرط الفاسخ بالنيول وريبير وبوالنجية  

 .  222ص  79. شفيق شحاتة فقرة  الثمار إلى أن قبضها يعد من أعمال اإلدارة التي ال تتأثر باألثر الرجعي للفسخ (

 (
1
.  272فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 995رة  5فق  - 157بودري وشوفو فقرة  - 911ص  191فقرة  1( أنظر اوبري ورو  

، فتسري األحكام التي وردت في هذا النص )  وقد يرد النص خاص في الحاالت معينة - 95ص  - 99ص  55مارتي ورينو فقرة 

و  597و  517و  791ية في التقنين المدني الفرنسي : المواد ، وبوردون النصوص اآلت 279فقرة  9انظر بالنيول وريبير وبيكار 

 .  من هذا التقنين ( 2571و  511

 (
9
ًً فقرة   ً  .  519( انظر آنفا

 (
5
 .  521مدني آنفاً فقرة  515( م  

 (
9
 .  599مدني آنفاً فقرة  511( م  
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، في تملك  . أما هنا لنية ما دام يعتقد أن من تلقى منه العين هو المالك لها، ومع ذلك يبقى حسن ا السند قابل لإلبطال أو قابل للنقض

، فإذا جهل ذلك  . فقد يكون تعامل مع غير المالك ، أيا كانت هذه العيوب ، فحسن النية معناه جهل الحائز بعيوب سنده جميعاً  الثمار

، فهو حسن النية  واعتقد أن من تلقى منه العين هو المالك
 (2 )

. فإن كانت عيوب أخرى  . إذا لم يكن السند تشويه عيوب أخرى 

، كأن  ، وكان سنده مشويا بعيب ، وجب أن يكون جاهال لهذه العيوب أيضاً حتى يكون حسن النية وإذا كان قد تعامل مع المالك تشويه

. فحسن النية في تملك الثمار معناه إذن أن  ، وجب أن يكون جاهال بالعيب حتى يكون حسن النية كان باطالً أو قابال أو قابال للنقض

، وأن ملكية العين قد انتقلت إليه من مالكها انتقاال  يعتقد الحائز أنه يملك العين التي أنتجت هذه الثمار ملكاً صحيحاً ال تشويه شائبة

، وتبعا لذلك أصبح مالكا للثمار  ، فأصبح هو المالك للعين صحيحاً باتا
 (1 )

  

، كبيع أو  لسبب الذي يعتقد الحائز أن ملكية العين قد انتقلت إليه بموجبه فقد يكون هذا السبب تصرفا ناقال للملكيةوال أهمية ل

، سواء كان الحائز وارثا فعال  . ,قد يكون السبب واقعة مادية كالميراث ، صادرا من غير مالك أو صادرا من المالك وصية
 (9 )

أو  

. فإذا استولي  ، وهو سبب يكسب الملكية ابتداء وال ينقلها . بل قد يكون السبب هو االستيالء ارثغير وارث ما دام يعتقد أنه و

، جاز لهذا  ، واسترده المالك من الحائز ، ثم تبين أن المال له مالك شخص على ماله اعتقد أنه مباح له وأنه قد تملكه باالستيالء

مهم إذن كما قدمنا أن يعتقد الحائز أنه يملك العين التي أنتجت الثمار بأي سبب من . فال األخير أن يتمسك بحسن نيته لتملك الثمار

 .  ، حتى يكون حسن النية فيتملك الثمار بالقبض ، وان يعتقد أن هذه الملكية ال شائبة فيها أسباب كسب الملكية

. وال بد  ن قد وقع في علط وهو يعتقد أنه ملكها، فال بد أن يكو ولما كان المفروض أن الحائز لم يملك العين التي أنتجت الثمار

. ويستوي أن يكون الغلط  ( ينفي حسن النية inexecusable( فالغلط غير المغتفر )  excusableأن يكون هذا الغلط مغتفراً ) 

غلطاً في القانون 
 (5 )

ًَ بمسألة تعتبر من النظام العام  ً ذلك يكون الغلط غلطاً غير مغتفر ، فعند  . ما لم يكن الغلط في القانون متعلقا

وينفي حسن النية 
 (9 )

  . 

، فإذا تولي قبضه للثمار وجب أن  ويجب أن يتوافر حسن النية على الوجه الذي بيناه في الوقت الذي يقبض فيه الحائز الثمار

يكون حسن النية في كل مرة يقبض الثمار فيها 
 (1 )

، وكان المورث سيء النية  رثه. وعلى ذلك إذا تلقى الحائز العين من مو 

، ما  . ويتملك الوارث الثمار التي يقبضها بعد موت المورث ، لم يؤثر سوء نية المورث في حسن نية الوارث والوارث حسن النية

                                                 

 (
2
، لقد يكون حسن النية بالرغم من  عليه عدم ضمان االستحقاق( وال يعتبر الحائز سيء النية حتما لمجرد أن من تعامل معه قد اشترط  

(ومن وضع يده على عقار بموجب حكم صدر  121ص  999بودري وشوفو فقرة  - 199فقرة  5وجود هذا الشرط ) ديمر لومب 

لتنفيذ ) استئناف وطني لصالحه يمكن أن يعتبر يده بينة حسنة حتى في حالة معارضة واضع اليد المنتزع منه العقار في تسليمه عند ا

 .  ( 219ص  12رقم  5المجموعة الرسمية  2591ديسمبر سنة  21

 (
1
 - 27 - 2 - 19سيريه  2515ديسمبر سنة  25نقض فرنسي  - 2919مازو فقرة  - 917ص  - 911ص  191فقرة  1( أوبري ورو  

حاجة إلى تصديق المحكمة ألنه صادر من وصي على  وال ينفي حسن النية أن يعلم الحائز أن السند الذي يتملك بموجبه العين في

وهامش  191فقرة  1، إذا اعتقد أن هذا التصديق سيصدر حتما من المحكمة ألن العقد في مصلحة القاصر ) أوبري ورو  القاصر

 .  ( 271ص  211فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 29

 (
9
، على أن يكون ذلك في حدود نصيب الوارث في التركة )  إذا كان المورث سيء النية ( ولكن عليه أن يرد الثمار التي قبضها مورثه قبله 

 . وسيأتي بيان ذلك  ( 71شفيق شحاتة فقرة 

 (
5
 .  125ص  129( بودري وشوفو فقرة  

 (
9
 .  252إسماعيل غانم ص  - 271ص  211فقرة  9نيول وريبير وبيكار  - 915ص  - 917ص  191فقرة  1( أوبري ورو  

( 
1
 999ص  29م  2599مايو سنة  99 - 51ص  29م  2599ديسمبر سنة  29 - 112ص  9م  2759مايو سنة  15( استئناف مختلط  

 2591ديسمبر سنة  21استئناف وطني  - 25ص  95م  2551يونيه سنة  21 - 211ص  25م  2591فبراير سنة  25 -

ص  71شفيق شحاتة فقرة  - 15ص  15المجموعة الرسمية  2511نوفمبر سنة  15 - 219ص  52رقم  5المجموعة الرسمية 

 .  97ص  - 91ص  17عبد المنعم البدراوي فقرة  - 255ص  295فقرة  1محمد على عرفة  - 221

التي ، وال يهم بعد ذلك أن يصبح سيء النية فسوء النية الالحق ال يؤثر في تملكه الثمار  فإذا قبض الحائز الثمار مرة وهو حسن النية تملكها

 - 979ص  191فقرة  1، وإنما يمنعه من تملك الثمار التي يقبضها بعد ذلك وهو سيء النية ) أوبري ورو  قبضها وهو حسن النية

 ( 2199ص  2919مازو فقرة 
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دام حسن النية وقت قبضها 
 (2 )

د ردت في . وإذا لم تكن ق ، فهذه يجب ردها للمالك . أما الثمار التي قضها المورث وهو سيء النية 

، وإذا فرضنا العكس وكان المورث حسن النية  حياة المورث كانت دينا على التركة ولم تخلص للوارث إال بعد الوفاة هذا الدين

، ويتملك المورث الثمار التي يكون قد قبضها ما  ، فهنا أيضاً ال يؤثر حسن النية المورث في سوء نية الوارث والوارث سيء النية

سن النية وقت قبضها إذ إنه سيئ النية دام أنه كان ح
 (1 )

، إذ أن حسن  . والمفروض أن الحائز حسن النية حتى يثبت المالك سوء نيته 

مدني ( 9/  519النية مفترض حتى يقوم الدليل على العكس ) م 
 (9 )

، لم  . فإذا كان السند الذي تلقى به الحائز العين بثبوته عيب 

، بل على المالك إذا أراد استرداد الثمار أن يثبت هو أن الحائز كان  ن يجهل هذا العيب وقت قبض الثماريكلف الحائز إُثبات أنه كا

، وجب أن يذكر الحكم صراحة أن الحائز كان سيء النية وقت قبضه إياها  . وإذا قضى للمالك بالثمار عالماً بالعيب وقت القبض
 (5 

)
  . 

، ألن سوء النية واقعة مادية فيجوز  ، جاز له أن يثبت ذلك بجميع طرق اإلثبات ائزوإذا تقدم المالك إلثبات سوء نية الح

إثباتها بالبينة والقرائن 
 (9 )

،  . وقد يلجا إلى إثبات أن الحائز لم يتخذ االحتياطات األولية للتثبت من أن ملكية العين قد انتقلت إليه 

ائز كان غلطاً غير مغتفر فيكون في حكم سيء النية ويتخذ من ذلك قرينة على أن الغلط الذي وقع فيه الح
 (1 )

  . 

 عدم اشتراط السبب الصحيح : - 465

مدني ( 2/  517رأينا أن التقنين المدني المصري ) م  
 (1 )

لم يشترط وجود السبب الصحيح إلى جانب حسن النية حتى يتملك  

رط حسن النية . وعندما حللنا ش ، وان حسن النية وحده يكفي الحائز الثمار
 (7 )

، رأينا أن الحائز يستند عادة في حسن نيته إلى  

. ولكن ذلك ليس به ملكية العين التي  اعتقاده بوجود سبب قانوني كسب به ملكية العين التي انتجب الثمار ملكية خالصة من كي شائبة

ن تصرفا ناقال للملكية كما هو . ولكن ذلك ليس معناه أن هذا السبب القانوني يجب أن يكو انتجت الثمار ملكية خاصة من كل شائبة

، أو يكون  ، إذ قد يكون واقعة مادية كالميراث األمر في السبب الصحيح في كل من التقادم المكسب القصير وتملك المنقول بالحيازة

                                                 

 (
2
 .  255ص  295فقرة  1( محمد على عرفة  

 (
1
 .  271ص  211فقرة  9بالنيول وربير وبيكار  - 19هامش  972ص  191فقرة  1( أوبري ورو  

 (
9
 .  922( انظر عكس ذلك وأن على الحائز أن يثبت حسن نيته بودري وشوفو فقرة  

 (
5
ويذهب رأي في الفقه  - 195 - 2 - 15واللوز  2715مايو سنة  9نقضفرنسي  - 277ص  211فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

وانظر في الفقه المصري شفيق  - 277ص  211فقرة  9وبيكار بالنيول وريبير  - 979ص  191فقرة  1) أوبري ورو  الفرنسي

، أما إذا  إلى أن حسن النية الحائز إذا يرجع إلى غلط في الواقع كان مفترضاَ وكلف المالك إثبات سوء نية الحائز ( 71شحاته فقرة 

ولكن  –ثبت هو أنه وقع في هذا الغلط كان حسن النية يرجع إلى غلط في القانون فإن حسن النية ال يفترض ويجب على الحائز أن ي

، وهو يفترض حسن النية الحائز سواء كان الغلط في الواقع أو كان في القانون ) نقض فرنسي  القضاء الفرنسي لم يساير هذا الرأي

ص  295فقرة  1(ورأي القضاء الفرنسي هو الذي نقف عنده ) انظر محمد على عرفة  119 - 2 - 71سيريه  2771يناير سنة  22

، وقد سبق أن استبعدنا هذا التمييز في  ، إذ ال محل للتمييز في افتراض حسن النية بين الغلط في الواقع والغلط في القانون ( 251

في  559، كما استبعدناه في حسن النية في تملك المنقول بالحيازة ) آنفاً فقرة  ( 595حسن نية في التقادم المكسب القصير ) آنفاً فقرة 

، فالذي يقع في العمل أن الحائز نفسه هو الذي يبادر إلى إثبات حسن  . على أن األمر محدود األهمية من الناحية العملية ها (آخر

، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر في النهاية ما إذا كان  ، ليثبت أن الغلط كان مغتفراً  ، سواء كان الغلط في الواقع أو في القانون نيته

 .  ( 277ص  211فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 595نية ) انظر آنفاً فقرة الحائز حسن ال

 (
9
. وقد  ( وهي من مسائل الواقع يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متى كان مبنياً على أسباب سائغة 

اضع اليد ) وزارة األوقاف ( على علمها بحجج الوقف قضت محكمة النقض بأن إذا كان الحكم قد أسس انتفاء حسن النية لدى و

، وعلى وضع يدها على الوقف المتنازع عليه  جميعاً وعلى ما كان منها من االكتفاء بقول موظف لديها في شأن هذه الحجج

التقدير لدى محكمة  ، فال سبيل للجدل في هذا واستغاللها إياه بصفتها ناظرة دون أن تستصدر بهذه النظارة حكماً من جهة القضاء

 .  ( 22رقم  971عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2559يناير سنة  17النقض ) نقض مدني 

 (
1
 .  في آخرها 559( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  519( انظر آنفاً فقرة  

 (
7
 .  515( انظر آنفاً فقرة  
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عن شرط . كذلك ليس من الضروري أن يكون هذا السبب القانوني شرطا مستقال  سببا يكسب به الحائز الملكية ابتداء كاالستيالء

، كما يطلب ذلك في السبب الصحيح في التقادم المكسب القصير وفي تملك المنقول بالحيازة بل ليس من الضروري أن  حسن النية

، كما هو األمر في السبب الصحيح الذي يشترطه التقنين المدني الفرنسي  يكون هذا السبب القانوني عنصرا من عناصر حسن النية

 .  في تملك الحائز للثمار

، إذا  ، تقول : " يكون الحائز حسن النية ، عندها تعرف حسن النية في تملك الحائز للثمار مدني فرنسي 999ذلك بأن المادة 

. وينتفي حسن نية الحائز بمجرد أن تصبح هذه العيوب  ، وكان يجهل عيوب هذا السند حاز بينة التملك بموجب سند ناقل للملكية

. ولكنه ال  ، ويعرفه بأنه سند ناقل للملكية تقنين الفرنسي إذن وجود السبب الصحيح في تملك الحائز للثمار. فيشترط ال معروفه له "

، وعلى أساسه  ، وعنصراً جوهريا من عناصر ، بل يعتبره مندمجا فيه يعتبر السبب الصحيح شرطا مستقال عن شرط حسن النية

يقوم المبرر للقول بتوافر شرط حسن النية 
 (2 )

، أو  وعلى ذلك يجوز أن يكون السبب الصحيح تصرفا باطال ال وجود له قانونا . 

تصرفا ظنيا ال وجود له فعال 
 (1 )

، بل يقع على الحائز عبء إثبات أنه كان عنده من  . فإذا كان تصرفا ظنيا لم يفترض وجوده 

، إذ يكون على الحائز إثبات حسن  ن افتراض حسن النيةاألسباب المعقولة ما يبرر اعتقاده بوجود هذا التصرف فيكون هذا استثناء م

نيته بإثبات اعتقاده بوجود التصرف الظني 
 (9 )

  . 

ومع أن السبب الصحيح الذي يشترطه القانون الفرنسي لتملك الحائز الثمار قد آل على هذا النحو إلى أن يندمج في شرط 

، بل يجب عليه إثباته إذ كان  زال شرطا يستند إليه الحائز في توافر حسن نيته، إال إإنه ال  حسن النية فال يتميز عنه بوجود مستقل

،  . فال تزال هناك فروق بين القانون المصري الذي ال يشترط السبب الصحيح أصال في تملك الحائز للثمار تصرفاً ظنيا كما قدمنا

شرط حسن النية ونذكر بوجه خاص من هذه الفروق وبين القانون الفرنسي الذي يشترط السبب الصحيح وإن كان قد أدمجه في 

 tite transltjf(ال يزال الحائز حتى يملك الثمار في القانون الفرنسي في حاجة إلى االستناد إلى تصرف ناقل للملكية )  2فرقين : ) 

de propriete  أما في القانون  امدني فرنسي كما رأين 999( حتى يوجد عنده السبب الصحيح الذي تشترطه صراحة المادة .

، ومن ثم يكفي السبب  ، فإي سبب مكسب يكفي ، فقد رأينا أن الحائز ليس في حاجة إلى أن يستند إلى تصرف ناقل للملكية المصري

، كما يكفي التصرف الكاشف عن الملكية كالقسمة والصلح  المكسب للملكية ابتداء كاالستيالء
 (5 )

انون ( إذا استند الحائز في الق 1. )  

، فترى أن الحائز ال يطلب منه إثبات  ، أما في القانون المصري ، وجب عليه إثباته كما قدمناه الفرنسي إلى تصرف قانوني ظني

، فإن حسن نيته مفترض ويتناول هذا االفتراض حسن النية حتى لو استند فيه الحائز إلى تصرف ظني  السبب الظني
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  279ص  219فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
1
 - 215فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 929وفقرة  192بودري وشوفو فقرة  - 29وهامش  22هامش  191فقرة  1( أوبري ورو  

، وهو يكفي  ، فهذا السبب الصحيح ظني . فإذا وضع شخص يده على عقار بموجب وصية كان الموصي قد رجع عنها 219فقرة 

 9ملحق مجلة القانون واالقتصاد  2599مايو سنة  11كفي لتملك العقار نفسه بالتقادم القصير ) نقض مدني لتملك الثمار ولكنه ال ي

عبد المنعم فرج  - 222ص  79شفيق شحاتة فقرة  - 911ص  91م  2519يونيه سنة  21استئناف مختلط  - 157ص  11فقرة 

 .  ( 519الصدة فقرة 

 (
9
شفيق شحاته فقرة  - 277ص  211فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 929دري وشوفو فقرة بو - 979ص  191فقرة  1( أوبري ورو  

 .  91ص  17عبد المنعم البدراوي فقرة  - 221ص  71

 (
5
( وينتقد الفقه الفرنسي اشتراط التقنين المدني الفرنسي أن يكون السند ناقال للملكلية وكان ينبغي أن يكون السند الكاشف عن الملكية  

 ( 2919لقسمة الصلح كافيا ) مازو فقرة كا

 (
9
، ومع ذلك يكسب الثمار  ، فهو يعتقد أنه وارث وهذا السبب ال وجود له ( ويعتبر سبباً ظنياً ما يستند إليه الوارث الظاهر حسن النية 

، إذا اعتقد أن مورثه  ية، وكذلك من يتلقى بالميراث الحيازة من مستأجر أو مودع عنده أو غيرهما ممن حيازته عرض لحسن نيته

ص  299، ولكنه يملك الثمار لحسن نيته ) محمد على عرفة فقرة  ، ال يستطيع كسب ملكية العين إال إذا تغيرت صفة حيازته مالك

، وقد قضى بأنه إذا تسلم شخص  . ويعتبر سبباً ظنياً كذلك االستحقاق في وقت بناء على تفسير خاطئ لشروط إنهاء الوقف ( 257

، ثم صدر بعد ذلك حكم شرعي فسر شروط الوقف بعكس ما كان  سن نية جزاء من ريع وقف على اعتقاد أنه من المستحقين فيهبح

، كان المستحق الذي استبعد الحكم الشرعي المذكور مستولياً على الريع بحسن نية ) نقض مدني  يعتقده ناظر الوقف والمستحقون فيه

 951ص  52رقم  29امحاماة  2595مايو سنة  99استئناف مصر  - 159ص  291رقم  2مجموعة عمر  2599مايو سنة  19

)  . 
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 ثمار :كيف يتملك الحائز ال - 466

، كما  مدني 517إذا توافرت الحيازة وحسن النية على الوجه الذي قدمناه تملك الحائز الثمار وتنص الفقرة الثانية من المادة  

رأينا 
 (2 )

، أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما  ، على ما يأتي : " والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها 

. وقد قدمنا في الجزء الثامن من الوسيط  "فيوما 
 (1 )

، وتتميز الثمار  أن الثمار هي كل ما ينتجه الشيء من غلطة دورية متجددة 

( أنها مع تفرعها عن  1. )  ، أي أنها تتجدد عادة في أوقات متعاقبة منتظمة دون انقطاع (أنها غلة دورية متجددة 2بأمرين : ) 

( والمنتجات )  fruits. ويجب التفريق بين الثمار )  ، بل يبقى األصل على حاله دون نقصان قص منهالشيء ال تمس أصله وال تن

produits (فهي غير دورية  2، وتتميز بعكس ما تتميز به الثمار : )  ( فالمنتجات هي كل ما يخرجه الشيء من ثمرات غير متجددة

، فالمعادن التي  ( وهي تمس أصل الشيء وتنتقص منه 1. )  منتظمة ، بل تخرد من الشيء في أوقات منقطعة غير وال متجددة

، ألنها  تخرج من المناجم واألحجار التي تخرج من المحاجر واألشجار التي تخرج من الغابات هي في األصل منتجات ال ثمار

إذا أعد المنجم أو المحجر أو الغابة  ، وتنتهي إلى أن تنفذ بعد وقت يطول أو يقصر على أنه تنتقص من المناجم والمحاجر والغابات

لالستغالل بحيث يمكن الحصول منها على إيراد دوري متجدد فأعد المنجم الستخراج ما به من معادن والمحجر لقطع ما في جوفه 

شأنه المساس إلى  ، فإن ما ينتج منها في هذه المواعيد الدورية يعتبر ثماراً ولو كان من من أحجار والغابة لخير ما تحتويه من أشجار

، فإن المعادن واألحجار واألشجار تعد منتجات ال ثمارا  حد ما بأصل الشيء أما إذا لم يعد المنجم أو المحجر أو الغابة لالستغالل
 (9 

)
يراد . وتعتبر أقساط اإليراد المرتب مدي الحياة من المنتجات ال من الثمار ألنها تنتقص من األصل إلى أن ينفد بموت صاحب اإل 

، أما أقساط اإليراد الدائم فهذه ثمار ال منتجات ألنها دورية متجددة وال تنتقص من  وذلك بالرغم من أن األقساط دورية متجددة

، ألنه إذا كان  . ويعتبر نتاج الحيوان من المنتجات ال من الثمار ، شأنها في ذلك شأن فوائد رؤوس األموال واأِلسهم والسندات األصل

من األصل إال أنه غير دوري ال ينتقص 
 (5 )

، يجب القول بأن الذي يتملكه  وبعد أن فرقنا بين الثمار والمنتجات على هذا النحو 

 . والثمار على أنواع ثالثة : الحائز بالحيازة هي الثمار ال المنتجات

لكأل واألعشاب التي تنبت في ، كا ، وهي من عمل الطبيعة ال دخل لإلنسان فيها ( fruits naturelsثمار طبيعية )  - 2

، بشرط أن يكون حسن النية وقت الفصل والحيازة  . وهذه يتملكها الحائز بفصلها من األرض وحيازتها األرض دون عمل اإلنسان

 .  . وال يشترط أن يستهلكها أو أن ينقلها من مكانها كما سبق القول

، كالمزروعات وفواكه البساتين  ي التي ينتجها عمل اإلنسان( وه fruits jndustrielsثمار صناعية أو مستحدثة )  - 1

. وهذه كالثمار الطبيعية يتملكها الحائز  وخشب األشجار إذا كانت معدة للقطع على وجه دوري منتظم وعسل النحل وحرير دورة القز

بفصلها وحيازتها وهو حسن النية وقت الفصل والحيازة 
 (9 )

 .  ، أو أن ينقلها من مكانها هلكها. وال يشترط هنا أيضاً أن يست 

، وهي الريع الدوري المتجدد الذي يقبضه مستثمر الشيء من الغير لقاء نقل منفعة الشيء  ( fruits civilsثمار مدنية )  - 9

، وذلك كأجور المساكن واألراضي الزراعية  إلى هذا الغير
 (1 )

وما تدفعه  ، . وفوائد األسهم والسندات ورؤوس األموال بوجه عام 

. وهذه الثمار المدنية يتملكها الحائز يوما  مصلحة المناجم والمحاجر لصاحب األرض من اإليجار لقاء استغالل المنجم أو المحجر

 ، لم يتملك الحائز منها إال ما . فإذا انقطع حسن النية أو انتهت الحيازة ، ما دام الحائز باقيا على حسن نيته فيوما ولو لم تقبض فعال

                                                 

 (
2
 .  519( أنظر أنفاً فقرة  

 (
1
 .  915فقرة  - 919( فقرة  

 (
9
 .  5هامش  975ص  915فقرة  7( انظر الوسيط  

 (
5
ص  919فقرة  7وهناك رأي يذهب إلى أنه من الثمار الطبيعية ال من المنتجات ) الوسيط  - 959ص  915فقرة  7( انظر الوسيط  

،  . والكنز يملكه صاحب األرض ( 299ص  55رقم  95المحاماة  2592مارس سنة  21، وقارن استئناف مصر  2هامش  975

أنظر في القانون الفرنسي حيث يملك صاحب األرض نصف الكنز فيجب رده إليه  فيجب إذن على الحائز رده كله إلى المالك )

 .  ( 977ص  - 971ص  191فقرة  1أوبري ورو 

 (
9
، ألن الحائز للثمار يقوم على عمل  ، فإن الحائز ال يتملكها ، فإن قاهرة ، بل بفعل الغير أو بقوة قاهرة ( أما إذا انفصلت ال بفعل الحائز 

 .  ( 295ص  75، وهذا غير متحقق فيما نحن بصدده) شفيق شحاتة فقرة  نهم هو االستيالء على الثمار أو حيازتهاإرادي صادر م

 (
1
، فال يتملكه الحائز  ( 1هامش  975ص  919فقرة  7( أما نصيب صاحب األرض في المزارعة فيعتبر من الثمار الصناعية ) الوسيط  

 .  الفصل والحيازة إال بفصله وحيازته وهو حسن النية وقت
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، فإذا عجل له منها ما يجاوز هذا اليوم استبقى ما كان مستحقا إلى هذا اليوم ورد  كان مستحقا يوم انقطاع حسن النية أو انتهاء الحيازة

الباقي إلى المالك 
 (2 )

  . 

 األساس القانوني لتملك الحائز للثمار  - 467

،  ، ويكون سبب الملكية هنا هي الحيازة المقترنة بحسن النية : يتملك الحائز للثمار بمجرد قبضه لها على النحو الذي قدمناه

. ولكن ال يجوز اعتبار قاعدة تملك المنقول بالحيازة  وهي تقع على الشيء األصلي الذي انتج الثمار ثم على الثمار سبب الملكية
 (1 )

  .

، فالحائز يتملك الثمار  . ولكن ال يجوز اعتبار قاعدة تملك الحائز للثمار تطبيقا لقاعدة تملك المنقول بالحيازة وهي سبب الملكية

، ثم أن كال من القاعدتين تختلف عن األخرى في نطاق  العتبارات تختلف عن االعتبارات التي يتملك الحائز من أجلها المنقول

ط هذا التطبيق ، وفي شرو تطبيقها
 (9 )

، فذلك ألن القاعدة تملك المنقول بالحيازة تقوم على أساس  . أما أن االعتبارات تختلف 

استقرار التعامل في المنقول كما قدمنا 
 (5 )

. ذلك أن الحائز للعين وهو  . أما قاعدة تملك الحائز للثمار فتقوم على اعتبارات أخرى 

.  ، دون أن يخطر في باله أنه مسئول عن ردها ألحد . وهو يستهلكها هو يعتقد بداهة أنها مملوكة له، و يعتقد أنها ملكه يجني ثمارها

، فمن العدل أن يتقدم القانون  ، وما دام جهله أنها غير مملوكة له يقوم على غلط مغتفر وما دام هو حسن النية وقت أن يقبض  الثمار

كون مسئوال عن ردها وبين المالك للعين الذي تركها في أيدي الناس حتى وقعت في يد حائز ، فال ي ، ويعتبره مالكاً لها فعال لحمايته

، الحائز  ، وبين الحائز حسن النية الذي لم يرتكب خطأ في استهالكه لثمار يعتقد أنها مملوكة له حسن النية ومن ثم ال يخلو من اللوم

المالك للعين الذي يمكن أن ينسب إليه شيء من الخطأ وقد عرف القانون حسن النية الذي لم يرتكب خطأ هو األولي بالرعاية من 

، دون أن يعرف قاعدة تملك المنقول بالحيازة ألنها مبينة على اعتبارات  الروماني قاعدة الحائز للثمار لالعتبارات التي قدمناها

أخرى لم يأخذ بها 
 (9 )

  . 

( نطاق قاعدة تملك المنقول بالحيازة يتناول المنقول كشيء أصلي  2، فذلك من وجهين : )  وأما أن نطاق التطبيق يختلف

chose principale  ) ) يتملكه الحائز باعتبار أنه هو األصل ال باعتبار أنه تابع لشيء آخر أما نطاق قاعدة تملك الحائز للثمار

، إنما يتملك  ( فالحائز ال يتملك الشيء األصلي الذي انتج الثمار chose accessoireشيئاً تابعاً ) فمقصور على الثمار باعتبارها 

، وتتناول الشيء  ، وال يتملك من التوابع إال الثمار فال يتملك المنتجات لذلك كانت قاعدة تملك المنقول بالحيازة توابعه وهي الثمار

، من قاعدة تملك الحائز للثمار وهي القاعدة التي تقتصر  ، من بعض الوجوه في شروطها، أشد  األصلي بما يشتمل عليه من توابع

نطاق قاعدة تملك المنقول بالحيازة ينحصر في منقول مادي معين بالذات أو حق عيني  ( 1. )  على الشيء التابع دون الشيء األصلي

ذلك  ، وقد سبق بيان ، وال يتناول المجموع من المال في هذا المنقول
 (1 )

  

                                                 

 (
2
، فإن كانت  ( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " وتعتبر الثمار مكسوبة من وقت قبضها إذا كان غير مدنية 

 .  ( 927ص  1مدنية فإنها تكسب يوماً فيوماً حتى لو عجلت أو تأخر دفعها " ) مجموعة األعمال التحضيرية 

، فما لم  ، تستوي في ذلك الثمار الطبيعة والثمار الصناعية والثمار المدنية ، فال يتملك الحائز الثمار إال بقبضها ون الفرنسيأما في القان

، عل أن الحائز يعتبر قد قبض الثمار المدنية إذا كان المدين  يقبض من الثمار المدنية ال يتملكه الحائز ولو كان ميعاد استحقاقه قد حل

ديونية نحو الحائز يعتبر قد قبض الثمار المدنية فيمتلكها إذا كان المدين قد أقر بمديونيته نحو الحائز مباشرة أو كان الحائز قد أقر بم

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 15وهامش  971ص  - 971ص  191فقرة  1قد نزل عنها للغير بطريق الحوالة ) أوبري ورو 

، رد ما تعجله منها قبل استحقاقه ) كوالن كابيتان  ا تعجل الحائز قبض الثمار المدنية قبل استحقاقها. وإذ ( 2911مازو فقرة  - 215

 .  ( 2119فقرة  2ودي المور انديير 

 (
1
 .  599( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
محمد على عرفة  - 79شفيق شحاتة فقرة  - 991ص  - 999( أنظر عبد الفتاح عبد الباقي في رسالته في دور الحيازة في المنقول ص  

 .  221ص  - 222حسن كيرة ص  - 11عبد المنعم البدراوي فقرة  1هامش  259ص  295فقرة  1

 (
5
 .  في آخرها 599( انظر آنفاً فقرة  

 (
9
 - 2917مازو فقرة  - 2999ص  2111فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المور انديير  - 275ص  219فقرة  9وبيكار ( بالنيول وريبير  

 .  95ص  - 92ص  55مارتي ورينو فقرة 

 (
1
 .  551فقرة  - 559( أنظر آنفاً فقرة  
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، فيستوي فيها أن يكون الشيء الذي ينتج الثمار شيئا معنيا بالذات أو مجموعا من المال  نطاق قاعدة تملك الحائز الثمار 

فالوارث الظاهر إذا رد إلى الوارث الحقيقي نصيبه في التركة يتملك الثمار التي جناها من هذا النصيب إذا كان حسن النية 
 (2 )

  . 

، فيظهر ذلك إذا قارنا شروط تملك المنقول بالحيازة بشروط تملك الحائز للثمار في القانون  لشروط تختلفوأما أن ا

، يشترط وجود السب الصحيح شرطا  في تملك المنقول بالحيازة ( 2، فنجد أن هناك فروقا بين القاعدتين أهمهما ما يأتي )  المصري

، ولو  ، فال يشترط وجود السبب الصحيح أصال جوده أما في تملك الحائز للثمار، وإن كان يفترض و مستقال عن شرط حسن النية

. أما في تملك  ، المفروض دائماً أن الحائز قد تعامل مع غير المالك ( في تملك المنقول بالحيازة 1. )  كعنصر من عناصر حسن النية

، حسن النية معناه أن الحائز يعتقد انه  ( في تملك المنقول بالحيازة 9. )  الحائز للثمار فقد تعامل الحائز مع غير المالك أو مع المالك

، فحسن النية معناه أن يجهل الحائز عيوب  . أما في تملك الحائز للثمار ، في حين أنه يكون قد تعامل مع غير المالك تعامل مع المالك

، يكفي أن يتوافر  ( وفي تملك المنقول بالحيازة 5. )  ائبة، فيعتقد أن ملكية العين قد خلصت له دون ش سنده ولو تعامل مع المالك

. أما في تملك  ، وينتقل المنقول إلى وارثه حتى لو كان هذا سيء النية ، فيتملك الحائز المنقول في الحال حسن النية وقت بدء الحيازة

، وال يكفي أن يكون حسن النية في  ئز الثمار، فيجب أن يتوافر حسن النية وقت القبض في كل مرة يقبض فيها الحا الحائز للثمار

، بحيث أن المورث لو كان حسن النية وتملك الثمار  الثمار التي يقبضها أوالً إذا انقطع حسن نيته فيما يقبض بعد ذلك من ثمار

بالقبض فإن الوارث ال يتملكها إذا كان سيء النية 
 (1 )

  عدم تملك الحائز للثمار ووجوب ردها للمالك - 1 

 متى ال يتملك الحائز الثمار  - 468

 ، وعلى ذلك ال يتملكها في األحوال اآلتية :  : قدمنا أن الحائز ال يتملك الثمار إال إذا كان حسن النية وقت قبضها

ذ أن ( من 9. )  إذا كان حسن النية في أول األمر ثم أصبح سيء النية بعد ذلك ( 1. )  إذا كان سيء النية منذ البداية ( 2) 

 .  يرفع عليه المالك الدعوى باالسترداد حتى لو ظل حسن النية بعد رفع الدعوى

 الحائز سيء النية منذ البداية –الحالة األولي  - 469

، كأن ورثها وهو يعلم أنها غير مملوكة  ، سيء النية منذ البداية : إذا كان الحائز وهو يضع يده على العين التي تنتج الثمار

و أخذها بوصية يعلم أن الموصي قد عدل عنها ، أ لمورثه
 (9 )

، فإنه  ، أو اشتراها من غير مالك وهو يعلم هذا العيب ، أو اغتصبها 

، فإنه يستردها ويسترد  . فإذا رفع المالك دعوى على الحائز سيء النية يسترد بها العين ال يتملك الثمار بالحيازة ما دام أنه سيء النية

التي قبضها الحائز أو التي قصر في قبضها على ما سنرى معها جميع الثمار 
 (5 )

  . 

(إذا تملك الحائز سيء النية   2وال يمتنع على المالك أن يسترد من الحائز سيء النية ثمار العين إال في أحد الفروض اآلتية 

،  ، حتى الثمار التي لم يمض على قبضها مدة خمس عشرة سنة ، فإنه يكسب تبعا لملكية العين ملكية ثمارها العين بالتقادم الطويل

وذلك بفضل األثر الرجعي للتملك بالتقادم 
 (9 )

.  الال عن أصل العين، استق (إذا تملك الحائز سيء النية الثمار بالتقادم الطويل 1. )  

، ومع ذلك يكون قد  ، كان يتخلى عن حيازتها أو تنزع منهم قبل أن تكتمل مدة التقادم فقد ال يتملك الحائز العين نفسها لسبب أو آلخر

.  استردادها ، ويمتنع على المالك . فيتملكها بالتقادم الطويل استقالال عن العين قبض ثمارها ويبقى حائزاً للثمار مدة خمس عشرة سنة

، فقد تمضي على استحقاق الثمار في ذمة الحائز مدة خمس عشرة سنة دون  (إذا سقطت دعوى استرداد الثمار بالتقادم المسقط 9) 

 .  ، فتسقط دعوى استردادها بالتقادم المسقط أن يتملكها بالتقادم المكسب

                                                 

 (
2
 2711يوليه سنة  22 - 599 - 2 - 95داللوز  2795مايو سنة  29نقض فرنسي  - 275ص  211فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 

 .  929 - 2 - 11داللوز 

 (
1
 .  2111فقرة  2كوالن وكابيتان ودي المورانديي  - 717( انظر في هذه الفروف في القانون الفرنسي بودري وتيسييه فقرة  

 (
9
 .  ( 919ص  929رقم  5المحاماة  2515مارس سنة  27( أو أخذها بوصية باطلة وهو يعلم بطالنها ) استئناف مصر  

 (
5
 .  511( أنظر ما يلي فقرة  

 (
9
، حتى لو لم يكن قد تملكها استقالال بالقبض أو  (أن الحائز الذي يملك العين بالتقادم ال يرد ثمارها للمالك 529( وقد قدمنا ) آنفاً فقرة  

، وال يتملكها بالتقادم استقالال إذا لم يمض على قبضه  ه، فإنه ال يتملكها بالقبض لسوء نيت ة الثمارينل. فإذا قبض الحائز سيء  بالتقادم

، فتكون  . ولكن إذا تملك العين ذاتها بالتقادم فإنه ال يرد الثمار للمالك فقد اعتبر مالكاً للعين وقت سريان التقادم إياها خمس عشرة سنة

 .  ألضرار العين التي أنتجتهاالعين على ملكه وقت أن أنتجت الثمار ومن ثم يتملك الثمار باعتباره مالكاً 
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. إال  . قط الربع المستحق في ذمة الحائز سيء النيةمدني في هذا الصدد على ما يأتي : " وال س 1/  919وتنص المادة 

بانقضاء خمس عشرة سنة " 
 (2 )

  

 الحائز حسن النية في أول األمر ثم أصبح سي النية بعد ذلك -الحالة الثانية  - 471

: رأينا  
 (1 )

عن جميع مدني تنص على أن يكون الحائز سيء النية مسئوال من وقت أن يصبح سيء النية  515أن المادة  

، ثم يعلم بعد مدة ما أن العين لم  " فقد يبدأ الحائز حيازته للعين وهو حسن النية …الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضتها 

، ويرث العين وارث يعلم أنها غير مملوكة  ، وقد يبقى على حسن نيته إلى أن يموت ، فينقلب إلى حائز سيء النية تخلص له ملكيتها

. ولما كان حسن النية في تملك الحائز للثمار مطلوباً توافره وقت قبض الحائز للثمار وفي كل مرة  ث سيء النيةرون الوالمورثه فيك

يقبض فيها هذه الثمار 
 (9 )

، فإنه متى أصبح سيء النية على الوجه الذي قدمناه ال يستطيع أن يتملك الثمار بالحيازة من وقت أن  

يصبح سيء النية 
 (5 )

، وعلى المالك أن يثبت أن الحائز قد  لمفروض أن الحائز حسن النية وأنه يبقى مستمراً في حسن نيته. وا 

. وإذا أثبت المالك أن الحائز قد أصبح  ، وله أن يثبت ذلك بجميع الطرق ألن سوء النية واقعة مادية أصبح سيء النية في وقت معين

، فإنه ال يتملكها  قد قبضها أو قصر في قبضها من الوقت الذي أصبح فيه سيء النية ، فإن الثمار التي يكون سيء النية في وقت معين

، األحكام التي قدمناها في الحالة األولي  ، منذ الوقت الذي أصبح فيه الحائز سيء النية . وتسري بالحيازة ويجب عليه ردها للمالك

لعين مع جميع الثمار التي قبضها الحائز أو قصر في قبضها منذ أن أصبح . فيسترد المالك ا عندما يكون الحائز سيء النية منذ البداءة

، وال يمتنع على المالك أن يسترد هذه الثمار إال في أحد الفروض الثالثة التي سبق بيانها في الحالة األولي  سيء النية
 (9 )

  . 

 الحالة الثالثة باق على حسن نيته ولكن المالك رفع عليه الدعوى :  - 471

مدني  515وليست هذه الحالة الثالثة مصرحا بها في المادة 
 (1 )

. ولكن يجب أن تستكمل هذه المادة بنصين آخرين وردت  

مدني على ما يأتي : " ويزول حسن النية من وقت إعالن الحائز  511. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  فيهما هذه الحالة بالذات

مدني على أنه "  279. وتنص المادة  ، وبعد سيء النية من أغتصب باإلكراه الحيازة من غير " ىبعيوب حيازته في صحيفة الدعو

ًَ  أما إذا كان سيء النية - 1.  ، فال يلتزم إال برد ما تسلم إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية - 2 ً ، فإنه يلتزم أن يرد أيضا

، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي  ، من الشيء الذي تسلمه بغير حق جنيها ، أو التي قصر في الفوائد واألرباح التي جناها

 .  وعلى أي حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى " - 9.  أصبح فيه سيء النية

. ويغلب أن تكون  ، تتنوع بحسب األحوال ، فيجعله برفعها سيء النية والدعوى التي يرفعها المالك على الحائز حسن النية

، وسنعود  ، ويصح أن تكون دعوى استرداد الثمار مستقلة عن العين نفسها دعوى استحقاق يطالب فيها المالك الحائز باعين وثمارها

إلى هذه المسألة فيما يلي 
 (1 )

لحائز سيء النية من وقت ، فإن رفعها على الحائز حسن النية يجعله في حكم ا . وأيا كانت هذه الدعوى 

. وكذلك  ، ويجب عليه ردها للمالك فيما لو كسب هذا األخير الدعوى . ومعنى ذلك أنه ال يتملك الثمار من ذلك الوقت رفع الدعوى

، فيعامل معاملة الحائز سئ  يكون الحكم حتى لو لم ترفع دعوى على الحائز حسن النية ولكن يكون قد اغتصب الحيازة باإلكراه

 .  ، وال يتملك الثمار بالحيازة ويجب عليه ردها للمالك فيما لو تبين أنه هو غير مالك للعين لنيةا

، بقى على حسن النية  ، عندما رفعت عليه الدعوى أو عندما اغتصب الحيازة باإلكراه والمفروض هنا أن الحائز حسن النية

، وبالرغم من بقائه على حسن نيته  رغم من أنه اغتصب الحيازة باإلكراهيعتقد أنه يملك العين بالرغم من رفع الدعوى عليه أو بال

، الختلطت هذه الحالة  . ولو أنه تبين من رفع الدعوى عليه أنه ال يملك العين فإنه يعامل معاملة الحائز سيء النية فال يتملك الثمار

، ولما كان هناك محل لتمييز هذه الحالة الثالثة عن الحالة  لنية، ولكان الحائز بعد حسن نيته قد أصبح سيء ا الثالثة بالحالة الثانية

                                                 

 (
2
 .  199فقرة  9( انظر في ذلك الوسيط  

 (
1
 .  519( انظر آنفا فقرة  

 (
9
 .  515( انظر آنفاً فقرة  

 (
5
 .  279فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
9
 .  515( انظر أنفاً فقرة  

 (
1
 .  519( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  519( انظر فقرة  



 

 

 

 

2588 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، الختلطت هذه الحالة الثالثة  . أو لو أن الحائز عندما اغتصب الحيازة باإلكراه كان يعلم أنه غير مالك العين فاغتصب حيازتها الثانية

 .  محل لتمييز هذه الحالة الثالثة عن الحالة األولي، ولما كان هناك  ، ولكان الحائز سيء النية منذ البداية بالحالة األولي

، أو كان حسن النية عندما اغتصب  فالمفروض إذن كما قدمنا أن الحائز بقى على حسن نيته بالرغم من رفع الدعوى عليه

ً . فإذا كان اعتقاده بأنه هو الما الحيازة باإلكراه يعتقد أن العين مملوكة له وأرد أن ينتصف لنفسه بنفسه ، كسب  لك للعين صحيحا

، فقد تبين أنه يملك الثمار ال  . ولم يعد هناك محل إلثارة اعتباره سئي النية لمنعه من تملك الثمار ، واستبقى العين وثمارها دعواه

ب عليه أن يرد ، فإنه يج بالحيازة بل ألنه يملك العين نفسها التي أنتجت هذه الثمار أما إذا كان اعتقاده بأنه هو المالك غير صحيح

. فالحكم عليه ترد العين  ، على أساس أن الحكم يستند إلى وقت رفع الدعوى ، وان يرد له الثمار من وقت رفع الدعوى العين للمالك

، ولهذا يرد الثمار من وقت رفع الدعوى بالرغم من أنه بقى حسن النية بعد رفعها  يستند إلى هذا الوقت
 (2 )

 ويرد للمالك الثمار من 

، ألنه ما كان ينبغي أن ينتصف لنفسه بنفسه بل كان عليه أن يلجأ إلى الوسائل القانونية السترداد ما  وقت اغتصاب الحيازة باإلكراه

، واآلن وقد تبين أنه غير مالك للعين لم يجز أن يتملك الثمار بحيازة كان اإلكراه منشأها ولو كانت مقترنة بحسن  يعتقد أنه يملكه

د سبق أن بسطنا القول في ذلك فنحيل هنا إلى ما قدمناه هناك . وق النية
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
ويرد الحائز الثمار من وقت رفع  - 259ص  279فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 15هامش  975ص  191فقرة  1( أوبري ورو  

الدعوى عليه في أول درجة حتى لو كسب الدعوى ابتدائيا واستئنافيا ولكن نقض الحكم بعد ذلك أو قبل فيه التماس إعادة النظر ) 

 .  ( 975ص  191فقرة  1اوبري ورو 

وقد قضت محكمة النقض بأن الحائز يعد سيء النية من الوقت الذي علم فيه بعيوب سند حيازته وهو يعتبر كذلك من تاريخ رفع الدعوى عيه 

مجموعة  2599يناير سنة  9، ألن الحكم الذي يصدر فيها يستند إلى تاريخ رفعها ) نقض مدني  في خصوص استحقاق الثمار

مجموعة أحكام النقض  2515فبراير سنة  1 - 25و  29و  21أرقام  971عاماً جزء أول ص  19نقض في المكتب الفني ألحكام ال

 2511مايو سنة  5 - 19ص  59رثم  15المجموعة الرسمية  2511يناير سنة  19استئناف وطني  - 195ص  91رقم  29

ة يصبح سيء النية ويجب عليه رد الثمار من . وقضى بأن من يتصرف له المفلس في مال التفليس ( 11ص  22رقم  9المحاماة 

 .  ( 271ص  11م  2529مارس سنة  9الوقت الذي يطالب فيه السنديك برد المال إلى التفليسة ) استئناف مختلط 

 (
1
لحائز وقد كانت بعض األحكام في عهد التقنين المدني السابق تقضي بتملك ا - 791فقرة  2وانظر الوسيط  - 155( انظر آنفاً فقرة  

ص  999رقم  7المحاماة  2517أبريل سنة  21، ما دام األحكام على حسن نيته ) استئناف مصر  للثمار حتى بعد رقع الدعوى

 7المحاماة  2517مارس سنة  15(ومنها ما اعتبر الحائز سير النية من وقت اإلنذار وقبل إعالن صحيفة الدعوى ) استئناف  529

 2522فبراير سنة  12اعتبرت الحائز سيء النية من وقت رفع الدعوى ) استئناف وطنى  . ولكن أغلب األحكام ( 175ص 

مارس سنة  17استئناف مصر  - 79ص  15رقم  12الشرائع  2525أكتوبر سنة  11 - 299ص  19رقم  21المجموعة الرسمية 

المحاماة  2592أبريل سنة  19 - 15ص  15المجموعة الرسمية  2511أكتوبر سنة  11 - 175ص  511رقم  7المحاماة  2511

 79رقم  19المحاماة  2595مارس سنة  21 - 299ص  52المجموعة الرسمية  2595فبراير سنة  11 - 927ص  199رقم  21

 1م  2759مايو سنة  99 - 191ص  9م  2759أبريل سنة  11 - 29ص  5م  2752نوفمبر سنة  19استئناف مختلط  - 129ص 

 - 71ص  12م  2597ديسمبر سنة  21 - 212ص  21م  2595مارس سنة  15 - 955ص  م 2751مايو سنة  19 - 929ص 

مايو سنة  25 - 599ص  15م  2521مايو سنة  7 - 919ص  11م  2529يونيه سنة  21 - 915ص  12م  2595يونيه سنة  9

ديسمبر سنة  15 - 59ص  55م  2592ديسمبر سنة  15 - 117ص  95م  2511أو ل مارس سنة  - 599ص  91م  2519

 .  ( 97ص  17عبد المنعم البدراوي فقرة  - 291فقرة  1محمد على عرفة  - 77وانظر شفيق شحاتة فقرة  - 79ص  51م  2525

وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كانت دعوى الملكية من شأنها أن تنبه واضع اليد إلى أن العيب الذي يلحق وضع يده ليس مقصوراً 

، كما إذا رفعت الدعوى عليه من أحد  ، بل إن العيب شامل لجميع العين الذي وضع يده عليها على الجزء المرفوعة به الدعوى

، فال يمكن تخصيص العيب بذلك الجزء في حين أن الحق وأحد ودليل الملكية هو بالنسبة إلى باقي  لذي يخصهالورثة مطالباً بالجزء ا

، ويجعله مسئوال عن  ، وعلم واضع اليد بالعيب الذي يلحق وضع يده من شأنه أن يزيل حسن نيته األجزاء التي تخص بقية الورثة

 .  ( 117ص  225رقم  99المجموعة الرسمية  2592مارس سنة  19ثمرة العين من تاريخ هذا العلم ) استئناف مصر 
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 الثمار التي يجب ردها للحاالت :  - 472

، كما رأينا  مدني 517وتنص المادة 
 (2 )

، على أن " يكون الحائز سيء النية مسئوال من وقت أن يصبح سيء النية عن  

. ويخلص من هذا النص  غير انه يجوز أن يسترد ماأنفقه في إنتاج هذه الثمار "،  جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها

، ومن  ، يلزم الحائز برد الثمار التي قبضها والتي قصر في قبضها أنه في األحوال التي يجب فيها على الحائز رد الثمار إلى المالك

. فالحائز يلتزم بأن يرد للمالك الثمار التي قبضها وهذه يردها  ارجهة أخرى يجوز له أن يسترد من المالك ما أنفقه في إنتاج هذه الثم

. ويجوز أيضاً أن يلزم بدفع فوائد قيمة الثمار  ، أو يرد قيمتها وقت قبضها إذا كان قد استهلكها عينا إذا كانت ال تزال موجودة في يده

لى سبيل التعويض ، وذلك ع بالسعر القانوني من وقت قبضها إلى وقت رد القيمة إلى المالك
 (1 )

  . 

ويلتزم الحائز فوق ذلك بأن برد إلى المالك قيمة الثمار التي قصر في قبضتها أي الثمار التي كان يجنيها المالك لو أن العين 

. وعلى  . وكذلك يلتزم بدفع فوائد هذه القيمة على الوجه الذي سبق ذكره ، ويقدر قاضي الموضوع قيمة هذه الثمار كانت في حيازته

، سواء كان هذا قد جناها بسوء نية أو بحسن نية  يرد للمالك قيمة الثمار التي جناها من تلقى الحيازة من الحائز ذلك يلتزم الحائز بأن
 (

9 )
  

، فإن المالك  وإذا كان الحائز سيء النية يلتزم بأن يرد للمالك الثمار التي قبضها أو قصر في قبضها على الوجه السالف الذكر

للحائز المصروفات التي أنفقها هذا في إنتاج هذه الثمار من جهة أخرى يلتزم بأن يرد 
 (5 )

، ويشمل ذلك أجر العمل وقيمة البذر  

، والتكاليف التي تثقل  ونفقات األعمال التي قام بها الحائز للحصول على هذه الثمار كذلك يرد المالك للحائز مصروفات الصيانة

ال إ، و يرد للمالك إال القيمة الصافية للثمار بعد استنزال المصروفات والتكاليف . فالحائز إذن ال الثمار من ضرائب ورسوم وغيرها

أثرى المالك على حساب الحائز 
 (9 )

  . 

 كيف يسترد المالك الثمار من الحائز سيء النية  - 473

، أو مستقلة عن هذه  ب: والمالك يسترد الثمار من الحائز سيء النية أما مع العين التي انتجت هذه الثمار وهذا هو الغال

 .  العين

. ودعوى االستحقاق هذه ال  فيسترد الثمار مع العين بأن يرفع في العادة دعوى استحقاق يطالب الحائز فيها بالعين مع ثمارها

وج العين ، ولو بعد انقضاء خمس عشرة من خر ، فللمالك أن يرفعها على الحائز في أي وقت ليسترد بها العين والثمار تسقط بالتقادم

، فعند ذلك ال يستطيع المالك أن يسترد العين وال ثمارها  . وذلك ما لم يكن الحائز قد تملك العين بالتقادم الطويل من حيازة المالك
 (1 

)
ذا ، ويتبين بعد ذلك أن العين غير مملوكة للحائز فيجوز في ه . وقد يكون المالك سلم العين للحائز معتقداً أنها ملك هذا األخير 

. فإذا كان الحائز قد تسلم العين وهو  الفرض أن يسترد المالك العين من الحائز بدعوى شخصية هي دعوى استرداد غير المستحق

، ألنه يكون قد تملك الثمار بالحيازة إذ هو حسن  ، لم يلتزم أن يرد للمالك إال العين وحدها دون الثمار حسن النية معتقداً أنه يملكها

، ألنه لم يتملك الثمار إذ هو سيء  . أما إذا كان الحائز سيء النية فإنه يلتزم أن يرد للمالك العين والثمار مدني ( 2/  279النية ) م 

، برد الثمار من يوم أن يرفع عيه المالك دعوى  ، ولو كان حسن النية . ويلتزم الحائز على كل حال مدني ( 1/  279النية ) م 

مدني (وقد سبق ذكر ذلك  9/  279استرداد غير المستحق ) م 
 (1 )

، من  . وتسقط بالتقادم الدعوى الشخصية باسترداد غير المستحق 

، وتسقط الدعوى في جميع األحوال بانقضاء  ، بانقضاء ثالث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المالك بحقه في االسترداد عين وثمار

 .  مدني ( 271ائز ) م خمس عشرة سنة من يوم أن يسلم المالك العين للح

                                                 

 (
2
 .  519( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  2هامش  299ص  71شفيق شحاتة فقرة  - 915فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
9
 .  199ص  - 191ص  911( بودري وتيسييه فقرة  

 (
5
هذا الصدد : " وإذا أصبح الحائز سيء النية وجب عليه رد الثمار بعد استرداد نفقات  ( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في 

 1إنتاجها من وقت أن أصبح سيء النية وقد تقدم أنه يصبح سيء النية حتما من وقت رفع الدعوى " ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  ( 927ص 

 (
9
 .  259ص  299فقرة  1محمد على عرفة  - 911ص  915فقرة  9بيكار بالنيول وريبير و - 199ص  911( بودري وشوفو فقرة  

 (
1
 .  515( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  512( انظر آنفاً فقرة  
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، فعند  ، إذا خرجت العين من حيازة الحائز وبقيت الثمار في يده ويسترد المالك من الحائز سيء النية الثمار مستقلة عن العين

ه ، وال تسقط دعوى االستحقاق هذ ذلك يستطيع المالك أن يسترد هذه الثمار عينا من الحائز بدعوى استحقاق ألنه هو المالك للثمار

، وعند ذلك ال يستطيع  . ولكن يجوز للحائز أن يتملك الثمار بالتقادم المكسب الطويل إذا بقى حائزاً لها مدة خمس عشرة سنة بالتقادم

، فإنها تصبح دينا في  ، أو كانت الثمار تتمثل في مبلغ من النقود هو ربع العين . وإذا كان الحائز قد استهلك الثمار المالك أن يستردها

، مع العين إذا كانت باقية في يد الحائز أو بدونها إذا خرجت من يده  . فيجوز للمالك أن يطالب الحائز بهذا الدين ة الحائز للمالكذم

وال يعتبر الثمار إذا أصبحت دينا في ذمة الحائز أو بدونها إذا خرجت من يده وال تعتبر الثمار إذا أصبحت ديناً في ذمة الحائز حقا 

، بل ال يسقط هذا الدين إال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت استحقاقه بالتقادم  دا كاألجرة يسقط بخمس سنواتدوريا متجد

مدني صراحة على ذلك إذ تقول : " وال يسقط الربع المستحق في ذمة الحائز سيء  919. وقد نصت الفقرة الثانية من المادة  المسقط

إال بانقضاء خمس عشرة سنة "  …النية 
 (2 )

  

  

 حق االرتفاق  –الحقوق العينية األصلية المتفرعة عن الملكية ) حق انتفاع وما يلحق به  -القسم الثاني 

 تمهيد 

 حصر الحقوق العينية األصلية المتفرعة عن الملكية : - 474

قدمنا الجزء الثامن من الوسيط  
 (1 )

، وهي حق  ، ذكرها التقنين المدني أن حق الملكية يتفرع عنه حقوق عينية أصلية خمسة 

 .  ، وحق الحكر ، وحق االرتفاق ، وحق السكنى ، وحق االستعمال االنتفاع

. وهي حق المستحق في الوقف فهو  ويضاف إلى هذه الحقوق العينية الخمسة المذكورة في التقنين المدني حقوق ثالثة أخرى

، والحق الذي يرد على األشياء غير المادية كحق المؤلف وحق  حق عيني غير الحق الشخصي الذي له في تقاضي الغلة من الناظر

، وحق استغالل المناجم والمحاجر  المخترع
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
، ومن ثم فال  ( وقد قضت محكمة النقض بأن التزام الحائز برد الثمرات ليس من الحقوق الدورية المتجددة التي تسقط بالتقادم الخمسي 

. فإذا كان الحكم  مدني التي قننت ما كان مقرراً في ظل القانون المدني الملغي 919ء خمس عشرة سنة طبقاً للمادة تتقادم بانقضا

المطعون فيه قد اعتبر الطاعنة سيئة النية في وضع يدها على جزء من األمالك العامة بغير ترخيص ومسئولية بالتالي عن رد 

مايو  15، فال يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ) نقض مدني  يتقادم إال بخمس عشرة سنة ، وان التزامها في هذا الصدد ال الثمرات

. وقضت أيضاً بأنه إذا قضى الحكم المطعون فيه قبل الوزارة الطعنة بريع  ( 191ص  299مجموعة أحكام النقض رقم  2511سنة 

نزع الملكية فإن الوزارة في هذه الحالة تعتبر في حكم الحائز األرض التي استوليت عليها دون اتباع اإلجراءات التي يوجبها قانون 

من القانون المدني  1/  919، وال يسقط الريع المستحق في ذمتها إذ بانقضاء خمس عشرة سنة طبقاً لما تنص عليه المادة  سيء النية

، وذلك على أساس أن التزام الحائز سيء  ملغيالقائم التي قننت ما كان مستقراً عليه وجرى به قضاء هذه المحكمة في ظل التقنين ال

 2511ديسمبر سنة  29النية برد الثمرات ال يعتبر من قبيل الديون الدورية المتجددة التي تتقادم بمضي خمس سنوات ) نقض مدني 

ص  51رقم  1مجموعة عمر  2591فبراير سنة  21. وانظر أيضاً نقض مدني  ( 2559ص  172رقم  21مجموعة أحكام النقض 

 .  195ص  919رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  1استئناف مصر  - 179

عبد المنعم  - 251ص  299فقرة  1محمد على عرفة  - 911ص  915فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 917وانظر بودري وشوفو فقرة 

 .  595ص  275ة منصور مصطفي منصور فقر - 519عبد المنعم فرج الصدة فقرة  - 19البدراوي فقرة 

 (
1
 .  119ص  219( فقرة  

 (
9
 .  1هامش  119ص  219فقرة  7( انظر الوسيط  
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 الباقي للبحث من هذه الحقوق : - 475

. وكذلك سبق بحث حق المؤلف وحق  من الوسيط، في الجزء السادس  وقد سبق بحث حق الحكر عند بحث عقد اإليجار 

. أما حق المستحق في الوقف فهو من مباحث  ، في الجزء الثامن من الوسيط ، وبحث حق استغالل المناجم والمحاجر المخترع

 .  ، وقد ألغى على كل حال فيما عدا الوقف الخيري الشريعة اإلسالمية

، وغير  فلم يبق للبحث إذن من الحقوق العينية األصلية المتفرعة عن الملكية غير حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكنى

 .  حق االرتفاق

، لذلك نبحث حق االنتفاع ومعه حق االستعمال وحق  ولما كان حق االستعمال وحق السكني نوعين خاصين من حق االنتفاع

 .  . ونبحث في الباب الثاني حق االرتفاق ن هذا القسمالسكني في الباب األول م

 حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكني - الباب األول

 حق االنتفاع -الفصل األول

 (Usufruit ) 

 تمهيد

 التعريف بحق االنتفاع : - 476

. ولكن  التعريفات بقدر المستطاع ، جريا على عادته في اإلقالل من لم يورد التقنين المدني الجديد تعريفا لحق االنتفاع 

. وعيب هذا  منه بأنه " هو حق للمنتفع في استعمال ملك غيره واستغالله " 55/  29التقنين المدني السابق عرف هذا الحق في المادة 

يدخل حق ، فيدخل حق المنتفع كما  ، فهو يشمل أي حق للشخص في االنتفاع بملك غيره واستغالله التعريف أنه أوسع مما يجب

، أو بموجب حق  . واالنتفاع بملك الغير يكون إما بموجب حق شخصي كما هو األمر في حق المستأجر المستأجر وحق المحتكر

، حتى يفارق  . فكان الواجب أن يميز حق االنتفاع في التعريف بأنه حق عيني عيني كما هو األمر في حق المنتفع وحق المحتكر

، على خالف حق المحتكر فإنه قد يبقى بعد موت المحتكر فينتقل  حق االنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع. ثم إن  بذلك حق المستأجر

ًَ أن يذكر في تعريف حق االنتفاع هذا المميز الجوهري إلى ورثته وقد يدوم ستين سنة ً ، وهو أنه ينتهي حتما  . فكان الواجب أيضا

بموت المنتفع 
 (2 )

  . 

، على النحو اآلتي : حق االنتفاع هو الحق العيني في االنتفاع  دة حق االنتفاع تعريفاً أقرب إلى الدقةويعرف الفقه الفرنسي عا

، الذي يجب أن ينتهي حتما بموت المنتفع  ، بشرط االحتفاظ بذات الشيء لرده إلى صاحبه عند نهاية حق االنتفاع بشيء مملوك للغير
 (1 )

. ويرجع إلى ظروف المعاملة ونية المتعاقدين لمعرفة ما إذا  يميز حق المنتفع حتما بموته . ويشار في صدد هذا التعريف إلى أنه 

، أو حقا شخصياً في االنتفاع بمالك الغير  ، أو كان حقاً عينياً آخر كان الحق حق انتفاع
 (9 )

  . 

 خصائص حق االنتفاع : - 477

، وأنه يقع على شيء غير قابل  وأنه ينتهي حتما بموت المنتفع ، ويتبن من التعريف سالف الذكر أن حق االنتفاع حق عيني 

 .  لالستهالك

                                                 

 (
2
(حق االنتفاع على الوجه اآلتي " االنتفاع هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير  99( ويعرف قانون الملكية العقارية اللبناني ) م  

. ويعرفه التقنين المدني  وال يجوز إنشاء حق انتفاع لصالح أشخاص معنويين " –، ويسقط هذا الحق حتما بموت المنتفع  وبالتمتع به

ويسقط هذا الحق حتما  - 1.  االنتفاع هو حق عيني باستعمال شيء يخص الغير واستغالله - 2(بما يأتي : "  591السوري ) م 

 .  ال يجوز إنشاء حق االنتفاع لصالح شخص اعتباري " - 9.  بموت المنتفع

 (
1
 .  192ص  111فقرة  1. وانظر اوبري ورو  191فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
9
 .  191فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  
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، فالمستأجر دائن للمؤجر بين المستأجر والعين  فحق االنتفاع حق عيني : وبهذا يتميز عن حق المستأجر كما قدمنا - 2

نهما مالك الشيء ويترتب على ذلك أن المالك ، أما المنتفع فه حق عيني يقع مباشرة على الشيء المنتفع به وال يتوسط بي المؤجرة

، بل كل ما على المالك هو إال يتعرض للمنتفع في  ليس ملتزما قبل المنتفع بتمكينه من االنتفاع كما يلتزم المؤجر نحو المستأجر

.  ، وسيأتي بيان ذلك م المؤجر. فإذا احتاجت العين إلى إصالح لم يلتزم المالك أن يقوم به كما يلتز مباشرة حقه وال يلتزم نحوه بشيء

، بخالف ما إذا كانت العين المؤجرة عقاراً فإن  ، فإن حق االنتفاع ماال عقاريا يجوز رهنه رسميا وإذا كان محل حق االنتفاع عقاراً 

عن حق االنتفاع  . وإذا نزل المنتفع حق المستأجر وهو حق شخصي ال يعتبر ماال عقارياً بل ماال منقوال ال يجوز رهنه رهناً رسميا

، إذ يعتبر نزول المستأجر عن  للغير فإنه ينزل عن حق عيني ال يقتضي تدخل المالك كما يقتضي تدخله النزول عن حق المستأجر

، فإن المستأجر عن حقه الشخصي للغير يبقى  . فإذا ما كانت العين عقارا حقه الشخصي للغير حوالة حق فتقتضي إعالن المؤجر بها

، فيقتضي التسجيل سواء  . أما نزول المنتفع عن حق انتفاعه بالعقار للغير فإنه يعتبر انتقاال لحق عيني يجب التسجيل حوالة فال

بالنسبة إلى الغير أو فيما بين المتعاقدين 
 (2 )

  . 

. وقد قدمنا أن  منها، بل هو يثقل حق الملكية ونتقص  ، فإنه حق عيني يتميز عن حق الملكية وإذا كان حق االنتفاع حقا عينيا

. فحق االنتفاع ويشتمل على حق عس  ، حق االستعمال وحق االستغالل وحق التصرف حق الملكية يشتمل على عناصر ثالثة

االستعمال وحق االستغالل 
 (1 )

، ومن ثم  . يجرد حق الملكية من هذين العنصرين وال يبقى لها إال العنصر الثالث وهو حق التصرف 

( ويتجمع في المال الواحد حقان  nue - proprieteالمثقلة بحق االنتفاع ملكية غير كاملة وتسمي بملكية الرقبة )  تصبح الملكية

، حق الرقبة للمالك ويسمي مالك الرقبة وحق االنتفاع للمنتفع  عينيان
 (9 )

. ومالك الرقبة والمنتفع ليسا شريكين على الشيوع في المال  

. أما طبيعة حق الرقبة فتختلف عن طبيعة حق االنتفاع  حقوق من طبيعة واحدة تتزاحم على الشيء الواحدفالشيوع ال يكون إال في 
 (

5 )
، ويبقى كل منهما محتفظا  . وعلى ذلك ال يجوز للمالك الرقبة وال للمنتفع أن يطلب قسمة المال كما يجوز ذلك للمالك في الشيوع 

ما ولكن يصح أن تكون الرقبة نفسها أو حق االنتفاع نفسه مملوكاً على الشيوع لعدة بحقه متميزا عن حق اآلخر دون تزاحم بينه

، فيجوز عندئذ الشريك على الشيوع في الرقبة أو في حق االنتفاع أن يطلب القسمة  أشخاص
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
، أما المستأجر فله  ( وللمنتفع في الدفاع عن حيازته لحقه العيني جميع دعاوى الحيازة طبقاً للقواعد العامة ولذلك لم نص خاص في ذلك 

مدني ( كان الزما ً لمد الحيازة  919دفاع عن حيازته لحقه الشخصي جميع دعاوى الحيازة ولكن بموجب نص خاص ) م أيضاً في ال

 .  ( 111إلى الحقوق الشخصية تأثراً بالنظرية المادية للحيازة ) انظر آنفاً فقرة 

 (
1
 usufruit 9( تكون اسم حق االنتفاع )  usus fructus( ومن هذين العنصرين )  

 (
9
، فيترتب حق االنتفاع لشخص على مال مملوك لشخص أخر وال يقال لمن يملك  ( وال بد أن يكون المنتفع شخصاً آخر غير مالك الرقبة 

، بل أن انتفاعه بالمال ال يعتبر مباشرة لحق انتفاع وإنما هو مباشر لحق  المال ملكية كاملة إنه يملك كال من الرقبة وحق االنتفاع

، وال أن يرهن الرقبة  ، وعلى ذلك ال يجوز لمن يملك المال ملكية كاملة أن يرهن حق االنتفاع مستقال عن الرقبة املةالملكية الك

، أو  . والذي يجوز هو أن ينشئ المالك حق انتفاع على ماله فال تبقى له إال الرقبة ( 5مستقلة عن حق االنتفاع ) إسماعيل غانم ص 

 .  يستبقى لنفسه حق االنتفاعأن ينصرف في الرقبة لغيره و

 (
5
 .  191ص  112فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
9
وقد يوصى شخص آلخر بحق االنتفاع في جزء شائع من  - 197ص  - 191ص  112فقرة  9( انظر في ذلك بالنيول وريبير وربيكار  

، ويكون  ز هذا الجزء الشائع وحق الرقبة في الجزء الشائعفيما يجاو pleine propriete، فيكون للورثة حق الملكية الكاملة  تركته

،  ، حق االنتفاع بالتركة جميعها . فهناك إذن شيوع بين الورثة والموصي بحق االنتفاع به للموضي له حق االنتفاع في الجزء الشائع

، فهم إذن شركاء في الشيوع  كيتهم الكاملة، فيما جاوز الجزء الشائع الموصي بحق االنتفاع به وحق انتفاع يتضمنه مل إذ أن للورثة

. وعلى ذلك يستطيع الموصي له أو أي من الورثة أن يطلب قسمة  مع الموصي له في حق االنتفاع بالتركة جمعيها كما سبق القول

ً  حق االنتفاع الشائع في جميع التركة االنتفاع وللورثة حق  ، أفرز جزء من التركة يكون فيه للموصي له حق . فإذا أمكنت القسمة عينا

ً  ، وأفرزت بقية أموال التركة ويكون للورثة حق المكية الكاملة فيها الرقبة ، فهل يجوز بيع كل التركة  . أما إذا لم تمكن القسمة عينا

لى أن تكون ، إذ قسمة التصفية هنا تؤدي إ ؟يذهب رأي في الفقه الفرنسي إلى أن هذا ال يجوز licitationعلى سبيل القسمة للتصفية 

 - 22هامش  195ص  111فقرة  9أوبري ورو  - 917فقرة  1هناك قسمة بين الرقبة وحق االنتفاع وهذا ممتنع قانوناً ) لوران 

، فبيع  ، مراعياً في ذلك مصلحة الجميع . ولكن القضاء الفرنسي ال يأخذ بهذا الرأي ( 259 - 2 - 17بيدان في تعليقه في داللوز 

الكاملة يكون أربح صفقة من أن يباع جزء شائع من التركة بملكيته الكاملة وان يباع جزء شائع آخر مثقال بحق  التركة بملكيتها
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مالك الرقبة فتعود لهذا ملكية  ، بل يرجع إلى وحق االنتفاع ينتهي حتما بموت المنتفع : فال يبقى حق االنتفاع موت المنتفع - 1

 ، وإذا انتهي فإنما ذلك في حاالت استثنائية ) م ، فهو في األصل ال ينتهي بموت المستأجر . وهذا بخالف حق المستأجر العين كاملة

،  ، فقد يحدد له أجل قصير أو طويل وهذا ال يعني أن حق االنتفاع يجب أن يدوم طوال الحياة المنتفع , مدني ( 191 وم 1/  192

، وذلك  ، فإن حق االنتفاع ينتهي حتما . ولكن قبل انقضاء األجل ومتى انتهي األجل المحدد انتهي حق االنتفاع ولو قبل موت المنتفع

، أن حق االنتفاع يشل إلى حد ما من تداول  نتهاء حق االنتفاع حتما بموت المنتفع. والحكمة في ا بالرغم من أن األجل لم ينقض

، وال مالك الرقبة يتيسر له أن يجد مشتريا للرقبة وهي  ، فال المنتفع يملك الرقبة حتى يستطيع التصرف في ملكية المال كاملة المال

عاطلة عن حق االنتفاع 
 (2 )

، وهو  ، ولذلك عين المشرع حد أقصى لهذا الوضع مرغوب فيه فأصبح المال في وضع اقتصادي غير 

، ويرجع المال إلى  ، فتعود الملكية كاملة لصاحب الرقبة . فال ينتقل حق االنتفاع بموت المنتفع إلى ورثته بل ينتهي حتما حياة المنتفع

 .  وضعه العادي من التداول

ًً يحمل في ذاته عامال من عوامل الشك وعدم  ما قدمناوإذا كان حق االنتفاع يحد من حركة التداول المال ك ، فإنه أيضٍا

، فإنه ال يعرف  . فسواء حدد لحق االنتفاع أجل أو لم يحدد استقرار بسبب القاعدة التي نحن بصددها من أنه ينتهي حتما بموت المنتفع

، عندما  . فتقدير قيمة حق االنتفاع ه على وجه محقق، إذا قد يموت المنتفع قبل انقضاء هذا األجل والموت ال يعرف موعد متى ينتهي

، إذ ينتهي حتما  ، إذ يحول دون ذلك عدم معرفة موعد انقضائه حتى لو كان له أجل محدد ، يصعب البت فيه يكون هناك محل لذلك

، ففي حالتين منهما لجأ  فة. وقدم واجه المشرع هذه الصعوبة في حاالت مختل بموت المنتفع ولو قبل انقضاء األجل كما سبق القول

، وأريد توزيع التعويض  . الحالة األولي إذا نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة إلى التحكم ألنه أراد أن يبت في حق االنتفاع في الحال

، مراعيا في ذلك  تهادا، فعلى القاضي في هذه الحالة أن يقدر قيمة حق االنتفاع اج المستحق عن نزع الملكية بين مالك الرقبة والمنتفع

. والحالة الثانية ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون اإلصالح الزراعي في شأن توزيع التعويض  سن المنتفع وحالته الصحية

وفي حالة  . ، ففي هذه الحالة يكون المالك الرقبة ثلثا التعويض وللمنتفع الثلث الباقي المستحق عن االستيالء بين مالك الرقبة والمنتفع

، إال أنه ينتقل من هذا الشيء  على أن " ينتهي حق االنتفاع بهالك الشيء 555، إذ نص في المادة  ثالثة لم يلجأ المشرع إلى التحكم

، كان للمنتفع الفوائد  إلى ما قد يقوم مقامه من عوض " فإذا قام مقام الشيء تعويض أو مبلغ تأمين مثال على سبيل الحلول العيني

، فإذا انتهي آلت الفوائد  ، ويبقى رأس المال دون فوائد لمالك الرقبة إلى أن ينتهي حق االنتفاع ة التي يدوم فيها حق االنتفاعالمد

للمالك 
 (1 )

  . 

،  وحق االنتفاع يقع على شيء غير قابل لالستهالك : وذلك ألن الشيء بذاته يعود إلى المالك عند انتهاء حق االنتفاع - 9

، ويعني ذلك أن يكون شيئا غير قابل لالستهالك  يكون باقيا بعد االنتفاع بهفوجب أن 
 (9 )

  . 

، وقد تشتمل التركة  هذا هو األصل غير أنه يقع في بعض األحيان أن يوصي شخص آلخر بحق االنتفاع في جزء من تركته

.  حق انتفاعه دخل في هذه األموال أشياء قابلة لالستهالكعلى أشياء قابلة لالستهالك فإذا أفرزت األموال التي يستعمل عليها المنتفع 

من  971، وهو ال يستطيع االنتفاع بها إال باستهالكها ؟تجيب على ذلك المادة  فكيف يباشر المنتفع حق انتفاعه على هذه األشياء

، كان للمنتفع  ، كالنقود والغالل والخمور كهاالتقنين المدني الفرنسي بأنه " إذا شمل حق االنتفاع أشياء ال يمكن استعمالها دون استهال

                                                                                                                                                                    

، أجيب إلى طلبه ولو  ، فإذا طلب الموصي له أو أحد من الورثة بيع التركة جميعها بملكيتها الكاملة على سبيل التصفية االنتفاع

 - 2 - 79سيريه  2715أغسطس سنة  19 - 179 - 2 - 19داللوز  2719يونيه سنة  15عارض في ذلك اآلخرون ) نقض فرنسي 

.  ( 112 - 1 - 2595جازيت دي باليه  2595يونيه سنة  12 - 229 - 2 - 2599داللوز  2591يوليه سنة  19 - 19 - 272

البيه في تعليقه  - 1711فقرة  1لمواريث ويقر رأي آخر في الفقه الفرنسي ما ذهب إليه القضاء الفرنسي في ذلك ) بودري وفال في ا

 .  ( 221كاربونييه ص  - 195ص  - 197ص  112فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 259 - 2 - 79في سيريه 

 (
2
( هذا إلى أن صاب االنتفاع يسعي بطبيعة الوضع الذي هو فيه إلى أن يستخلص من العين كل ما يستطيع استخالصه من منفعة دون أن  

. وتشتد أضرار حق االنتفاع في  ول تحسين العين إذا كان هذا التحسين سيؤول نفعه إلى صاحب الرقبة عند انقضاء حق االنتفاعيحا

، ويخف الضرر كثيراً في األوراق المالية ) كوالن  ، ويتلوها في التأثير بالضررالمباني والمتاجر والمصانع األرض الزراعية

 .  ( 791ص  2995فقرة  2وكابيتان ودي المورانديير 

 (
1
 .  1ص  - 9( انظر في ذلك إسماعيل غانم ص  

 (
9
، والشيء القابل لالستهالك ال يمكن  ( هذا إلى أن المنتفع ليس له إال أن يستعمل الشيء وان يستغله دون أن يستهلكه أو يتصرف فيه 

 .  ستهالك في األصل قابال ألن يترتب عليه حق انتفاعاستعماله دون استهالكه أو التصرف فيه ومن ثم ال يكون الشيء القابل لال
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، بشرط أن يرد مثلها في الكمية والصفة والجودة "  الحق في استهالكها
 (2 )

. ويستخلص من هذا النص أن الذي ينتقل إلى المنتفع في  

، على أن يرد مثله أو  الشيء ، بل هو حق ملكية كاملة يبيح للمنتفع أن يستهلك الشيء القابل لالستهالك ليس هو مجرد حق انتفاع

قيمته عند انتهاء حق االنتفاع 
 (1 )

، وإنما يكون  ، فال تكون هناك رقبة تبقى للمالك فالمنتفع إذن يصبح مالكاً للشيء القابل لالستهالك 

المالك دائنا للمنتفع بمثل الشيء أو قيمته 
 (9 )

(  creanceرد دائنية ) . وهكذا تتحول الرقبة من حق عيني هو ملك الرقبة إلى مج 

للمالك في ذمة المنتفع 
 (5 )

، إذ تقول الفقرة الثانية من المادة  ، وقد ورد في شأنه نص صريح وهذا هو الحكم الذي أخذ به في مصر 

قه في االنتفاع " . وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء ح مدني : " وللمنتفع الذي قدم لكفالة أن يستعمل األشياء القابلة لالستهالك 551
 (9 )

  . 

 األشياء التي تصلح أن تكون محال لحق االنتفاع : - 478

، والمنقول كاآلالت والسيارات  يصلح أن يكون محال لحق االنتفاع العقار كالدور واألراضي الزراعية والمناجم والمحاجر 

والمركبات والمواشي واألسهم والسندات وسائر القيم المنقولة التي لحاملها واألشياء القابلة لالستهالك ويترتب على هذه األشياء 

 .  سبق القول األخيرة شبه حق انتفاع كما

،  ، بل أيضاً األشياء غير المادية ، ليس فحسب األشياء المادية كاألشياء التي تقدم ذكرها ويصلح أن يكون محال لحق االنتفاع

(  creances، والحقوق الشخصية )  كحق المؤلف وحق المخترع
 (1 )

واإليرادات المرتبة واألسهم والسندات وسائر القيم المنقولة  

، بل أن حي االنتفاع نفسه يصلح أن يكون محال  ت لحاملها وسندات القروض التي تعقدها الدولة كقروض اإلنتاج وغيرهاالتي ليس

، فيكون للمنتفع بحق االنتفاع غلة هذا الحق وثماره  لحق انتفاع يترتب عليه
 (1 )

. وكذلك يصلح أن يكون محال لحق االنتفاع حق  

، فال يترتب حق انتفاع على حق االرتفاق مستقال عن  تفاع العقار المرتفق وحق االرتفاق معاً االرتفاق يشترط أن يشمل حق االن

العقار المرتفق 
 (7 )

  . 

                                                 

 (
2
. فقد كان هذا القانون في أول  ، وهو منقول عن القانون الروماني ( والحل الذي أتي به نص التقنين المدني الفرنسي ال يمكن تصور غيره 

، ثم تطور  صي على أن يرد عليه هذا الحقاألمر يمنع ترتيب حق االنتفاع على شيء قابل لالستهالك ألن طبيعة هذا الشيء تستع

(ونقل التقنين المدني الفرنسي هذا الحكم في  quasi - usufruit، وسمي الحق في هذه الحالة بشبه حق االنتفاع )  القانون فأباح ذلك

 .  سالفة الذكر 971المادة 

 (
1
ين تنتقل ملكية أشياء قابلة لالستهالك من شخص إلى آخر ، ففي الحالت ( ويقرب شبه حق االنتفاع بذلك من حق القرض في عقد القرض 

(ينتهي شبه حق االنتفاع حتماً بموت المنتفع حتى لو  2على أن يرد هذا األخير لألول مثلها أو قيمتها ولكنهما يختلفان فيما يأتي : ) 

ى القرض ديناً في التركة لو مات ، ويبق ، أما القرض فال يحل يموت المقترض ولكنك بانقضاء األجل حدد له أجل ولم ينقض

. ) ب  ، ويبقى القرض دينا في التركة لو مات المقترض قبل حلول األجل المقترض فال يحل بموت المتقترض ولكن بانقضاء األجل

ع تقديم . ) جـ (يجب في شبه حق االنتفا (القرض ال يكون إال بعقد أما شبه حق االنتفاع فقد يكون بعقد ولكن يغلب أن يكون بوصية

ص  127. انظر عبد المنعم البدرواي فقرة  ، وال يجب ذلك القرض مدني ( 551كفالة وعمل جرد لألشياء القابلة لالستهالك ) م 

 .  119ص  - 111

 (
9
 .  191ص  195فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
5
، إذا به شبه حق االنتفاع ليس إال دائناً  شيء عنه نهاية االنتفاع، ه في حين أن المالك في حق االنتفاع يسترد نفس ال ( ويترتب على ذلك أ 

 .  ( 2191للمنتفع يزاحمه سائر دائني هذا األخير ) مازو فقرة 

 (
9
، وكانت تنص على أنه " يجوز للمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل األشياء التي  من التقنين المدني السابق 52/  11( انظر أيضاً المادة  

 .  ، إنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في االنتفاع " عدم باالستعمالتن

 (
1
، يحمل على التساؤل عما إذا كان حق  (ويترتب حق االنتفاع على الحقوق الشخصية من شأنه أن يرتب حقاً عينياً على حق شخص 

ًَ منفرعاً عن حق الملكية ً ، أو هو حق يتفرع عن الحقوق بوجه عام ال عن حق الملكية فحسب ) بالنيول وريبير  االنتفاع حقا عينيا

 .  ( 71ص  15مارتي ورينو فقرة  - 2919فقرة  2والن وكابيتان ودي المور انديير ك - 9529فقرة  2وبوالنجيه 

 (
1
 .  991( انظر ما يلي فقرة  

 (
7
 552( انظر ما يلي فقرة  
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( سواء كان مجموعا قانونيا كالتركات  universaliteويصلح أن يكون محال لحق االنتفاع من المال ) 
 (2 )

، أو كان  

مجموعا فعليا كالمتاجر والقطيع من الغنم 
( 1 )

. وبوجه عام كل ما يصلح أن يكون محال لحق الملكية يصلح أن يكون محال لحق  

االنتفاع 
 (9 )

  . 

، حتى لو كان مما يبلي بطول االستعمال كاألثاث والمالبس  وفي جميع األحوال يصلح الشيء أن يكون محال لحق االنتفاع

، فهناك فرق واضح بين شيء يبلى بطول االستعمال وشيء  والسيارات والمركبات وال يتحول حق االنتفاع هنا إلى شبه حق انتفاع

، نفس الشيء  يرد المنتفع بها فيما إذا كان ورد حق االنتفاع على شيء يبلى بطول االستعمال . وعلى ذلك يستهلك فوراً باالستعمال

، دون أن يكون قد أصابه تلف بخطأ المنتفع  في الحالة التي يكون عليها وقت نهاية حق االنتفاع
 (5 )

  . 

 في خصوص حق االنتفاع :  ما أدخله التقنين المدني الجديد من تعديالت على التقنين المدني السابق - 479

أهم ما أخله التقنين المدني الجديد من تعديالت على التقنين المدني السابق في خصوص حق االنتفاع أنه حذف نصوصاً 

، كنص  . وبعض النصوص قد بطل العمل بها خاصة بالوقف أقحمها التقنين المدني السابق على النصوص المتعلقة بحق االنتفاع

من التقنين المدني السابق المتعلق بالمسقفات والمستغالت التي تكسب بعد االيجارتين ويجوز تأجيرها أو إعطاؤها  11/  27المادة 

من التقنين المدني المختلط الخاصة باألرضي الخارجية وبعض آخر من هذه النصوص تورد  91و  91و  99، وكالمواد  بالغاروقة

من أنه " يجوز أن يوصي لمحل خيري تابع لديوان  95/  21صت عليه المادة ، من ذلك ما ن أحكاماً في الوقف غير صحيحة

، وحينئذ ال يكون للمحل الخيري حق الملك التام إال بعد  األوقاف بملك العين ولشخص أو أكثر وورثته على التعاقب بحق االنتفاع

انقراض الموصي إليهم بحق االنتفاع " 
 (9 )

  . 

، ثم قرر  رتب موضوع حق االنتفاع ترتيبا منطقياً فبدأ ببيان األسباب التي يكسب بها حق االنتفاع ثم أن التقنين المدني الجديد

، وانتهي بذكر األسباب التي ينقص بها حق االنتفاع  ماذا يترتب على كسبه فعدد حقوق المنتفع والتزاماته
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
، يساهم في الوفاء بديون  ، على خالف المنتفع بمال مستقل بذاته universalite de droit( والمنتفع بمجموع قانوني من المال  

 2بالنيول وريبير وبوالنجيه  - 119فقرة  9، فيحمل فوئد هذه الديون ) بالنيول وريبير وبيكار  ، موع من المال الذي ينتفع بهالمج

 .  ( 9929فقرة 

 (
1
يني ) ، بل بأعمال نظرية الحلول الع ، ال بالمساهمة في الوفاء بالديون يتميز universalite de foit( والمنتفع بمجموع فعلي من المال  

 .  ( 9921فقرة  2بالنيول ورو 

 (
9
، يصلح أن يكون محال لحق االنتفاع )  ، تخول حيازته فائدة اقتصادية أو أدبية أو فكرية ، كل شيء مادي أو غير مادي ( ويوجه أعم 

 .  ( 199ص  197فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  -مكرر  5هامش  111فقرة  1اوبري ورو 

 (
5
على أنه يجوز االتفاق على إلحاق األشياء التي تبلى بطول االستعمال –من التقنين المدني الفرنسي  975( انظر في هذا المعنى المادة  

، فتنتقل ملكية األشياء التي تلي بطول االستعمال إلى المنتفع ويكون له حق التصرف فيها  باألشياء التي تستهلك فوراً باالستعمال

. وقد يكون  وال يلزم إال برد قيمتها أو مثلها عند نهاية حق االنتفاع فيتحول حق االنتفاع بهذا الشرط إلى شبه حق انتفاع ، واستهالكا

 aestimatio facit، إذا التقويم قد يفهم منه هنا مقام البيع  الشرط ضمنياً فيستفاد مثال من تقويم األشياء التي يشملها حق االنتفاع

venditionem فيجوز للمالك أن يثبت أنه قد عول على استرداد الشيء  على كل حال قرينة قضائية قابلة إلثبات العكس وهذه ،

 . ل ( 119، وذلك بالرغم من تقويمه في سند حق االنتفاع ) عبد المنعم البدراوي فقرة  بذاته ال بقيمته

 (
9
اع المؤبد الذي حرمه القانون بين األفراد وهو بعينه نظام الوقف ( وتقول محكمة النقض في خصوص هذا النص إنه " من قبيل حق االنتف 

، مع مالحظة أن محرري القانون اضطروا إلى جعل ملك الرقبة  ، وبحسبه وجدت األموال الموقوفة الذي أتي به الفقه اإلسالمي

يدوا متابعة فقهاء المسلمين على ما قالوه من . وسبب اضطرارهم لهذا أنهم لم ير للجهة الخيرية وجعل الملك التام يؤول لها في النهاية

، بل كان هذا عندهم من قبيل األمور التي وراء الطبيعة )  أن العين الموقوفة تكون على حكم ملك الواقف أو على حكم ملك هللا

الوقف ينبغي لهم أن يأخذوا فيه ، ألنهم ماداموا قد أقروا نظام  الميتافيزيقية ( والتي ال يأخذون بها في التشريع وهم بالبداهة مخطئون

المذكورة تحلل للجهة الخيرية أن تبيع حق الرقبة وان تبيع الملك التام عند أيلولته  21، وإال فإن عبارتهم في المادة  بأقوال وضعية

لحق مجلة م 2595يونيه سنة  12، وهذا مخالف ألصول الوقف كل المخالفة " ) نقض مدني  إليها بعد انقراض ذرية الموصي لهم

 .  ( 17رقم  5القانون واالقتصاد 

 (
1
 .  992ص  - 999( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموع األعمال التحضيرية ص  
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 في فرنسا  األهمية المحدودة لحق االنتفاع في مصر وأهميته الكبيرة - 481

، فإنه ذلك يرجع إلى أن التقنين المدني الفرنسي قرر حاالت هامة فيها يكسب  : وإذا كان لحق االنتفاع أهمية كبيرة في فرنسا

، وهذه هي حاالت حق االنتفاع المقررة بحكم القانون وتسمي بحقوق االنتفاع القانونية )  الشخص حق االنتفاع في مال غيره

usufruits legaux )  حق االنتفاع في أموال األوالد حتى يبلغوا سن  ، على ترتيب خاص مدني فرنسي تجعل لألب 975فالمادة ،

، حق انتفاع في المال الذي ال  ، فيما يرثه من أموال ولده مدني فرنسي تجعل لمن بقى حيا من الوالدين 195الثمانية عشرة والمادة 

أبريل سنة  15سنة وفي  2752مارس  5وفي  2711يوليه سنة  25، في  فرنسية متعاقبة. وقد جعلت قوانين  تؤول له ملكيته كاملة

،  ، حق انتفاع لمن بقى حيا من الزوجين في بعض أموال الزوج اآلخر فشاع بموجب هذه األحكام حق االنتفاع في التعامل 2519

 .  وتكفل التقنين المدني الفرنسي بتنظيم هذا الحق تنظيما مفصال

. ويندر في العمل أن يرتب شخص على  ، إذ ال يوجد في القانون المصري حقوق انتفاع قانونية مصر فاألمر يختلفأما في 

 .  ماله حق انتفاع لشخص آخر

، ومتى كان حق االنتفاع نادراً على هذا النحو فإنه يندر تبعا لذلك أن يكسب بالشفعة أو بالتقادم ما دام أنه ليس  بعقد أو وصية

، ويحتفظ لنفسه بحق االنتفاع في هذا المال طول  ن األصل والذي يقع غالباً هو أن يبيع الشخص ألوالده أو لزوجته ماال لهموجودا م

، وإنما يعتبر وصية مستترة أراد بها الموصي  ، كثيرا ما يعتبر التعامل غير متعلق بحق انتفاع جدي . وحتى في هذا الفرض حياته

مدني صراحة على هذه القرينة القانونية وإن قررت أنها تقبل إثبات  521، وقد نصت المادة  والوصية التحايل على أحكام الميراث

،  ، في تفصيل أحكام حق االنتفاع ، على خالف التقنين المدني الفرنسي العكس من أجل ذلك لم يسهب التقنين المدني المصري

 .  ، وتجاريه في ذلك واقتصر على إيراد مبادئه الجوهرية

 خطة البحث : ونبحث حق االنتفاع في فروع ثالثة :  - 481

 .  (اآلثار التي تترتب على قيام حق االنتفاع 1. )  (أسباب كسب حق االنتفاع 2) 

 .  انتهاء حق االنتفاع ( 9) 

 أسباب كسب حق االنتفاع - الفرع األول

 نص قانوني : - 482

 مدني على ما يأتي :  579تنص المادة  

 .  ق االنتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم "ح - 2"  

، كما يجوز  ويجوز أن يوصي بحق االنتفاع ألشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية - 1"  

للحمل المستكن " 
 (2 )

  . 

 دون نص ، ولكن األحكام كان معموال بها  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

وفي  - 575وفي التقنين المدني الليبيم  - 591ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : في التقنين المدني السور م 

99وفي قانون الملكية العقارية اللبناني م  - 2199 - 2155التقنين المدني العراقي م 
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
ين من المشروع التميهيد على وجه مطابق في الفقرة األولي منه لما استقر عليه في التقن 2195( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، أما الفقرة الثانية في المشروع التمهيدي فكانت تجري على الوجه اآلتي : " ويجوز أن يوصي بحق االنتفاع  المدني الجديد

،  . وقد عدلت لجنة المراجعة هذه الفقرة الثانية بما جعلها مطابقة لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ألشخاص متعاقبين تعينوا "

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2991. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  في المشروع النهائي 2919لنص تحت رقم ووافقت على ا

 .  ( 999ص  - 991ص  1) مجموع األعمال التحضيرية  579

 (
1
، يومكن إنشاؤه ألجل أو  ينشأ حق االنتفاع بمجرد إرادة اإلنسان - 591( التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدني السوري م  

. ) والتقنين السوري مأخوذ من قانون الملكية العقارية اللبناني ,وقد أغفل ذكر التقادم بين أسباب كسب حق االنتفاع ولم يذكر  بشرط

 .  الشفعة ألنه لم يأخذ بها أصال (

 .  الليبي تضيف القانون إلى أسباب كسب حق االنتفاع ( ، فيما عدا أن الفقرة األولي من نص التقنين ) مطابق575التقنين المدني الليبي م 
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سب الملكية بعد أن حذف من أساب كسب الملكية ماال يتفق منها مع وقد ساير النص في أسباب كسب حق االنتفاع أسباب ك

،  ، وكذلك الميراث ألن حق االنتفاع ال يورث إذ ينتهي حتما بموت المنتفع طبيعة حق االنتفاع فاالستيالء ال يرد على حق االنتفاع

، وقد  تنطبق على حق االنتفاع الوصية والعقدوتستعصي طبيعة حق االنتفاع على االلتصاق فيبقى إذن من أسباب كسب الملكية التي 

. والشفعة والتقادم  جمعها النص في كلمة " العمل القانوني "
 (2 )

  . 

 كسب حق االنتفاع ابتداء وكسبه انتقاال : - 483

. بل أن حق االنتفاع في هذا الصدد يتميز عن حق الملكية في  ، يمكن كسبه ابتداء وكسبه انتقاال وحق االنتفاع كحق الملكية 

 .  فى حين أن الغالب فى حق الملكية أن يكسب انتقاال وال يكسب ؟؟؟ إال باالستيالء،  أن الغالب فيه أن يكسب ابتداء ال انتقاال

 .  ، و كسب ابتداء وانتقاال بالعقد والتقادم ، و كسب انتقاال بالشفعة داء الوصيةفحا االنتفاع يكسب ابت
، فذلك هننه ال يمكن اإليصاء بحا انتفاع ينتقل إلى  أما أن حا االنتفاع ال يكسب بالوصية إال ابتداء

أن يوصى بحا ، فال يجوز للمنتفع  . فإن حا االنتفاع ينت ى حتما بموت المنتفع الموصى له بموت الموصى
 .  ، وعلى ذلك ال يكسب حا االنتفاع انتقاال بالوصية االنتفاع هنن هذا الحا يكون قد انت ى بموته

،  ، فيوصى المالك ملكية كاملة للعين بحا االنتفاع ب ا وإنما يمكن بالوصية إنشاء حا االنتفاع ابتداء
 .  وبذلك ينشئ ابتداء بالوصية حا االنتفاع وال ينقله

. فذلك هنن الشفعة إنما تنقل للشفيع حا انتفاع قد تم  أن حا االنتفاع ال يكسب بالشفعة إال انتقاالوإما 
 .  ، وال ينشئه . فأخذ حا االنتفاع بالشفعة إنما ينقل هذا الحا للشفيع إنشاؤه قبل أخذه بالشفعة

ك ملكية كاملة للعين ينشئ حا . فالمال ، وطورا ينقل هذا الحا والعقد تارة ينشئ حا االنتفاع وهو الغالب
. ومتى أنشئ  ، فيكون العقد فى هذه الحالة منشئا لحا االنتفاع ابتداء انتفاع على العين لمصلحة شخص آخر

، فيكون  ، جاز للمنتفع أن ينقل حقه للغير ببيع أو مقايضة أو هبة حا االنتفاع بأى سبب من أسباب إنشائه
 .  نتفاع ال منشئا لهالعقد فى هذه الحالة ناقال لحا اال

. فقد ينشئ شخص على عقار  ، وطورا ينقل هذا الحا والتقادم كذلك تارة ينشئ حا االنتفاع وهو الغالب
، ثم يضع هذا اهنخير يده على حا االنتفاع معتقدا بحسن نية أنه تعامل  غير مملوك له حا انتفاع لشخص آخر

، و كون  ل حائزا إياه خمس سنوات بالتقادم المكسب القصيرمع المالك فيستطيع أن يكسب حا االنتفاع إذا ظ
                                                                                                                                                                    

ًُ  : يصح أن تملك منافع األعيان دون رقبتها 2155التقنين المدني العراقي م   .  ، سواء كانت األعيان عقاراً أو منقوالً

وال يذكر التقنين العراقي الشفعة بين  . ) . ويجوز أيضاً أن يحتج الحائز لهذا الحمق بالتقادم : يكسب حق المنفعة بالعقد وبالوصية 2199م 

 .  ، ألنه في النصوص التي أوردها في الشفعة ال يجيز أخذ حق االنتفاع بالشفعة ( أسباب كسب حق االنتفاع

ناني كالتقنين . ) والقانون اللب :ينشأ حق االنتفاع بمجرد إرادة اإلنسان ويمكن إنشاؤه إلى اجل أو بشرط 99قانون الملكية العقارية اللبناني م 

، يأخذ بنظام  ، بخالف التقنين السوري . والقانون اللبناني ، السوري ال يذكر بين أسباب كسب حق االنتفاع التقادم وال الشفعة

 .  ، ويذكر في نصوص الشفعة جواز كسب حق االنتفاع بهذا السبب ( الشفعة

 (
2
 .  991ص  1التحضيرية  ( المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموع األعمال 
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، و ؤجر المنتفع العين  . وقد يكون هناك حا انتفاع ثم إنشاؤه التقادم فى هذه الحالة قد أنشأ حا االنتفاع ابتداء
،  ، ثم يغير المستأجر صفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة بنية تملك حا االنتفاع المنتفع ب ا

. و قوم مقام التقادم المكسب  ، فيكون التقادم هنا ناقال لحا االنتفاع ال منشئا له فيتملكه بالتقادم المكسب الطو ل
، وسيأتى بيان ذلك عند الكالم فى التقادم باعتبار سببا لكسب  القصير فى العقار الحيازة بحسن نية فى المنقول

 .  ( 1) حا االنتفاع 
، و ضاف  هناك أسبابا أربعة لكسب حا االنتفاع : العقد والوصية والشفعة والتقادمو خلص مما قدمناه أن 
 .  إلى التقادم الحيازة فى المنقول

 العقد :  –السبب األول  - 484

 يكون العقد سببا لكسب حا االنتفاع فى حاالت ثالث :
،  ( de consitution par voire) ) الحالة اهنولى ( يكسب العقد في ا حا االنتفاع بطر ا اإلنشاء 

، حا انتفاع على العين لمصلحة شخص  ، عقارا كانت العين أو منقوال . فيرتب مالك العين وهذا طر ا مباشر
، وقد يكون مقايضة أو وفاء  ، وأكثر ما يكون هذا العقد بيعا أو هبة . و كون ذلك بعقد منشئ للحا العينى آخر

،  تقدير قيمة حا االنتفاع وهى موقوفة على حياة المنتفع كما قدمنا ، إذ يصعب . أما البيع فنادر بمقابل
، ولكن يمكن تصور ذلك إذا تقايض شخصان على  . وأما المقايضة فأنذر فيصعب تبعا لذلك تقدير الثمن

، في ب شخص آلخر  . وال بة أقرب تصورا ، فيكون لكل من ما حا االنتفاع فى العين المملوكة لآلخر عينين
. فإن كان ال بة واقعة على عقار  نتفاع فى عقار أو منقول مملوك لألول ليجد المنتفع بذلك موردا للعيشحا اال

. وإن كانت واقعة على منقول وجب أيضا  ، ما لم تكن مستترة تحت اسم عقد آخر وجب أن تكون بورقة رسمية
،  . وأيا كان العقد مستترة تحت اسم عقد آخر، ما لم يقبض المنتفع المنقول أو تكن ال بة  أن تكون بورقة رسمية

، وال ينشأ حا  ، فإنه يجب تسجيله إذا رتب حا االنتفاع على عقار بيعا أو هبة أو مقايضة أو غير ذلك
 .  االنتفاع ال بالنسبة إلى الغير وال فيما بين المتعاقدين إال إذا سجل العقد طبقا للقواعد المقررة فى التسجيل

،  ، و ن ى حا االنتفاع حتما بموت المنتفع حتى قبل انقضاء المدة المحددة دة لحا االنتفاعو حدد العقد م
. وإذا كان حا االنتفاع  مدنى ( 1/  119، عد حا االنتفاع مقررا مدى حياة المنتفع ) م  فإذا لم يحدد العقد مدة

 611، إذ تقضى المادة  الفرنسى ، فقد ورد فى هذا الشأن نص فى التقنين المدنى مرتبا لمصلحة شخص معنوى 
                                                 

 .  571أنظر ما يلى فقرة  ( 2) 
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. وورد فى كل من التقنين المدنى  من هذا التقنين بأن المدة ال يجوز أن تز د فى هذه الحالة على ثالثين سنة
( أنه ال يجوز إنشاء حا االنتفاع لصالح أشخاص  92( وقانون الملكية العقار ة اللبنانى ) م  196السورى ) م 

، وجب القول من ج ة إن  التقنين المدنى المصرى ال يشتمل على مثل هذه النصوص . ولما كان ( 1) معنو ين 
، ومن ج ة أخرى إنه ال يوجد حد أقصى لمدة حا االنتفاع فى  حا االنتفاع يجوز ترتيبه لصالح شخص معنوى 

ت ى حا ، ولكن ين . وعلى ذلك يجوز فى القانون المصرى ترتيب حا االنتفاع لصالح شخص معنوى  هذه الحالة
 .  االنتفاع حتما بانحالل الشخص المعنوى حتى قبل انقضاء المدة المحددة فى العقد

، على أن  والعقد الذي أنشأ حا االنتفاع هو الذي يقرر حقوق المنتفع والتزاماته وغير ذلك من الشروط
أن ينشئ العقد حا . و صح  مدنى ( 186يستكمل كل ذلك باهنحكام الواردة فى القانون وسيأتى بيان ا ) م 

، أو أن يقرنه بأجل واقف فال يبدأ حا  ، كما يصح أن يعلقه على شرط فاسخ أو على شرط واقف االنتفاع منجزا
، فإن لم يحدد العقد هذا  . و جب أن يكون حا االنتفاع دائما مقترنا بأجل فاسخ االنتفاع إال فى وقت معين

) . و جوز أن يقترن العقد بشروط وتكاليف  المنتفع كما سبا القولاهنجل كان اهنجل الفاسخ هو مدة حياة 
charges )  (2 ) فيكون حا  ، وبوجه خاص يجوز جعل حا االنتفاع غير قابل للنزول عنه وال للحجز عليه ،

، و راعى فى ذلك نفس اهنحكام التى سبا تفصيل ا فى حا  االنتفاع كحا الملكية مقترنا بشرط مانع من التصرف
 .  ( 9) مدنى (  821 – 829لملكية ) م ا

 par voie de) ) الحالة الثانية ( يكسب العقد في ا حا االنتفاع بطر ا االحتفاظ ب ذا الحا  

retentuion ) و حتفظ لنفسه بحا االنتفاع  . فينقل مالك العين بالعقد الرقبة للغير ، وهذا طر ا غير مباشر ،
، وإنما يبرز حا االنتفاع  عقد فى هذه الحالة منشئا لحا الرقبة ال لحا االنتفاع. و كون ال مدى حياته فى الغالب

، فيكون حا االنتفاع بعد أن انفصلت عنه الرقبة  بطر ا غير مباشر عن طر ا فصل الرقبة عن الملكية الكاملة
الصورة هى التى تتحقا عادة أن هذه  ( 1) . وقد قدمنا  ، وتكون الرقبة لمن تصرف له هذا المالك للمالك اهنصلى

، ومن أجل ذلك وضعت المادة  ، وأنه يقصد ب ا غالبا التحايل على أحكام الميراث والوصية فى العمل فى مصر

                                                 

 .  فى الهامش 511أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، بما  وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن العقد الذى بموجبه يتسلم شخص أرضاً على أن يردها فى نهاية المدة المتفق عليها ( 1) 

 - 59م  2592فبراير سنة  21، يعتبر عقداً منشأ لحق انتفاع ) استئناف مختلط  هاينشئه فيها من أبنية وغراس دون أى تعويض عن

115 )  . 

 .  111فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

 .  579أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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.  مدنى قر نة قانونية على أن التصرف على هذا النحو يعتبر وصية مستترة ما لم يقم الدليل على العكس 114
، وكان العقد هو الذي أنشأ حا الرقبة وبانفصال ا عن  كم هو ما قدمنا، كان الح فإن قام الدليل على العكس

،  ، فالتصرف فى مجموعة يعتبر وصية . أما إذا لم يقم الدليل على العكس ( 1) الملكية الكاملة برز حا االنتفاع 
هنن الوصية ، و جوز له الرجوع عن التصرف فى أى وقت  و بقى المتصرف مالكا للعين ملكية كاملة مدة حياته

، وتسرى سائر أحكام  ، آلت العين كاملة للموصى له . فإن مات دون أن يرجع عن الوصية يجوز الرجوع في ا
، ال فى أثناء  . وعلى هذا النحو ال تنفصل الرقبة عن الملكية الكاملة وال يبرز حا االنتفاع فى أى وقت الوصية

، فإنه إذا وقع  ف تصرفا حال الحياة أو اعتبر وصية مستترة. وسواء اعتبر التصر  حياة المتصرف وال بعد موته
 .  ، إذ أنه يكون واجب التسجيل فى الحالتين على عقار وجب تسجيله طبقا للقواعد المقررة فى التسجيل

، و كون العقد فى هذه الحالة ناقال لحا  ) الحالة الثالثة ( ينقل العقد في ا حا انتفاع ثم إنشاؤه من قبل
، أن ل ذا  ، عند الكالم فى حقوق المنتفع ( 2) . وسنرى  ال منشئا له ( par voie dalienation) ع االنتفا

ينت ى حا  $ 1216$ . ولكن  اهنخير أن يتصرف فى حا االنتفاع بالبيع وال بة وغير ذلك من أنواع التصرف
فال ين ى الحا بل ينتقل الحا  ، أما موت من تصرف له المنتفع االصلى االنتفاع حتما بموت المنتفع اهنصلى

، بالرغم من نزوله  . و بقى المنتفع اهنصلى ( 9) ، وهذه صورة خاصة يورث في ا حا االنتفاع  بموت إلى ورثته
، محل  ، ال شخص من تصرف له . و عد شخصه هو ، ملتزما بجميع التزامات المنتفع عن حا االنتفاع للغير

. وسنعود  ، فإذا مات انت ى حا االنتفاع ولو بقى المتصرف له حيا الموتاالعتبار فى انت اء حا االنتفاع ب
 .  ( 1) ل ذه المسألة عند الكالم فى أعمال التصرف التى تصدر من المنتفع 
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. وكسب  ( 1 )، وقد قدمنا أن حا االنتفاع ال يكسب بالوصية إال ابتداء  و نشأ حا االنتفاع ابتداء بالوصية
. و تم ذلك بأحد طر قين : إما بأن يوصى مالك  حا االنتفاع بالوصية أكثر وقوعا فى العمل من كسبه بالعقد

، وهذا يقابل كسب حا االنتفاع بالعقد بطر ا اإلنشاء  العين بحا االنتفاع ب ا لشخص معين فتبقى الرقبة للورثة

                                                 

 .  921ص  91م  2559يونيه سنة  27 – 112ص  55م  2591يونيه سنة  21أنظر استئناف مختلط  ( 2) 

 .  999يلى فقرة  أنظر ما ( 1) 

 .  29أنظر إسماعيل غانم ص  ( 9) 

 .  999أنظر ما يلى فقرة  ( 5) 

 .  579أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 
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 (par voie de constitution )  أو بان يوصى مالك العين بالرقبة لشخص معين فيبقى حا االنتفاع للورثة ،
 .  ( par voie de retention) وهذا يقابل كسب حا االنتفاع بطر ا االحتفاظ ب ذا الحا 

، ومن حيث انتقال الحا  ، ومن حيث النصاب الجائز اإليصاء به وتسرى أحكام الوصية من حيث الشكل
،  ، ومن حيث وجوب التسجيل إذا كانت الوصية واقعة على عقار ئه حيا بعد موت الموصىإلى الموصى له ببقا

. وتحدد الوصية مدة حا االنتفاع على التفصيل الذي ذكرناه فى تحديد المدة  ومن حيث سائر أحكام الوصية
، و صح أن تعلا  ون ، وتقرر حقوق المنتفع والتزاماته على أن تستكمل ذلك باهنحكام الواردة فى القان بالعقد

، كما يصح أن تقرنه بشروط  الوصية حا االنتفاع على شرط فاسخ أو على شرط واقف أو تقرنه بأجل واقف
، وذلك كله على النحو الذي قدمناه فيما إذا كان  وتكاليف وم ا جعله غير قابل للتصرف فيه وال للحجز عليه

 .  سبب كسب حا االنتفاع هو العقد
و جوز أن يوصى بحا " ، على ما يأتى :  ( 1) ، فيما رأينا  مدنى 181ثانية من المادة وتنص الفقرة ال 

 –" ، كما يجوز للحمل المستكن  ، إذا كانوا وجودين على قيد الحياة وقت الوصية االنتفاع هنشخاص متعاقبين
يث إذا انت ى حا ، أو أكثر على التعاقب بح والمفروض أن الموصى يوصى بحا االنتفاع فى العين لشخصين

، نشأ حا انتفاع جديد ال صلة له بحا االنتفاع اهنول وال يعتبر  انتفاع اهنول بانقضاء مدته أو بموت المنتفع
، حتى إذا انت ى حا االنتفاع الثانى بانقضاء مدته أو بموت المنتفع الثانى  استمرارا له لمصلحة الشخص الثانى

. وغنى عن البيان أنه  ، وهكذا نتفاع الثانى لمصلحة الشخص الثالثنشأ حا انتفاع ثالث ال صلة له بحا اال
، يمكن من باب أول اإليصاء بحا االنتفاع  كما يمكن اإليصاء بحا االنتفاع هنشخاص متعاقبين على هذا النحو

حصص م ، وكانت  . فإذا كانوا ثالثة مثال ، فيكون حا االنتفاع شائعًا بين م هنشخاص مجتمعين فى وقت واحد
. و نت ى حا االنتفاع  ، كان لكل من م حا االنتفاع بثلث العين شائعا فى العين كل ا متساو ة بحسب الوصية

، و نت ى حتما بالنسبة إلى الثلث الشائع من العين إذا  بالنسبة إلي م جميعا بانقضاء مدته المحددة فى الوصية
 .  لة ل ذا الثلث ول ا ملك الرقبة فى الثلثين الباقيين، فتصبح ورثة الموصى مالكه ملكية كام مات أحد من م

، فإن اهنول من م يستقل وحده بحا االنتفاع وال يشاركه  وفى حالة ما إذا كان اإليصاء هنشخاص متعاقبين
، كما سبا  ، وهكذا ، فحا الثالث . ثم يعقبه حا االنتفاع الثانى ، وذلك إلى أن ينت ى هذا الحا اآلخرون فيه

، كان هناك حقوق انتفاع ثالثة تتوالى وكل من ا مستقل عن الحقين  . فإذا كان اهنشخاص المتعاقبون ثالثة القول

                                                 

 .  571أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 
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. و ترتب  ، و كون كل حا من ا مستمدا مباشرة من الوصية التى أنشأته ال من حا االنتفاع الذي سبقه اآلخر ن
مدنى  2/  181، كما تقول المادة  يكون على ذلك أن كال من هؤالء اهنشخاص الثالثة الموصى ل م يجب أن 

، أو فى القليل يجب أن يكون حمال مستكنا فى هذا الوقت إذ  ، موجودا على قيد الحياة وقت الوصية فيما رأينا
. فيكون الموصى قد أوصى بحا االنتفاع مباشرة لكل من هؤالء الثالثة وهم  ( 1) تجوز الوصية للحمل المستكن 

، اهنول  ، فأنشأ بذلك ثالثة حقوق انتفاع مستقلة بعض ا عن بعض ياة وقت أن أوصىموجودون على قيد الح
.  ، والثالث مقترن أيضًا بأجل واقف هو انت اء الثانى ، والثانى مقترن بأجل واقف هو انت اء اهنول من ا منجز

، حتى  ، مالكين لرقبة العين ، طوال المدة التى تبقى في ا حقوق االنتفاع الثالثة المتعاقبة وتكون ورثة الموصى
 .  إذا انت ى حا االنتفاع الثالث واهنخير عادت ل م ملكية العين كاملة

. وهو الذي يميز هذا التصرف عن  وشروط وجود الموصى ل م على قيد الحياة وقت الوصية شرط أساسى
، دون أن يشترط  لمستحقين. ففى الوقف ينتقل االنتفاع بالعين الموقوفة من مستحا إلى من يليه من ا الوقف

، كما يختص  . وهذه هى مز ة يختص ب ا الوقف وجود جميع المستحقين المتعاقبين على قيد الحياة وقت الوقف
. أما هنا فنحن فى صدد وصية  فى إنشائه وفى اآلثار التى تترتب عليه بأحكام خاصة قررت ا الشر عة اإلسالمية

، فتسرى علي ا أحكام الوصية وأحكام  موجودين على قيد الحياة وقت الوصيةبحا االنتفاع هنشخاص متعاقبين 
، هنمكن  . ولو لم يشترط وجود اهنشخاص المتعاقبين على قيد الحياة وقت الوصية حا االنتفاع ال أحكام الوقف
إليصاء . ولذلك ال يجوز ا ، وهنمكن للموصى أن يسلك إلى الوقف عن غير طر قه أن تكون هذه الوصية وقفا
، ثم لورثته من بعده دون أن يتعين أشخاص الورثة ودون أن يكونوا موجودين على  بحا االنتفاع لشخص معين

 .  ( 2) ، إال إذا سلك الموصى طر ا الوقف لتحقيا هذه الغاية  قيد الحياة وقت الوصية

                                                 

موجود ال يعطى ذلك الحق ) حق االنتفاع ( إال لشخص أو أكثر " من التقنين المدنى السابق تنص على أنه  99/  21وقد كانت المادة  ( 2) 

فالنص يشترط أال  . "، وينتهى على كل حال بوفاته إن لم يكن له ميعاد محدد قبل الوفاة المذكورة  على قيد الحياة وقت اإلعطاء

، فيقع لبس فيما إذا كانت الوصية به تجوز للحمل المستكن وهل  يعطى حق االنتفاع إال لشخص موجود على قيد الحياة وقت اإلعطاء

من التقنين المدنى الجديد حاسماً لهذه  1/  579. فجأة نص المادة  مل المستكن شخصاً موجوداً على قيد الحياةيمكن اعتبار الح

 .  ( 195ص  121، إذ قال صراحة إنه تجوز الوصية بحق االنتفاع للحمل المستكن ) أنظر عبد المنعم البدراوى فقرة  المسألة

صى له أن يكون معلوما وأن يكون موجودا عند الوصية وال وقت موت الموصى ) أنظر آنفاً وفى الشريعة اإلسالمية يشترط فى المو ( 1) 

 .  999ص  1وأنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  –(  15فقرة 

 .  111فقرة  9وريبير وبيكار  بالنيول – 259بودرى وشوفو فقرة  – 191ص  117فقرة  1وانظر فى القانون الفرنسى اوبرى ورو 
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 الشفعة :  –السبب الثالث  - 486

يثبت الحا فى الشفعة : ) أ ( " مدنى تنص على ما يأتى :  196رأينا عند الكالم فى الشفعة أن المادة 
، إن بيع شىء من  . ) ب ( للشر ك فى الشيوع ، إذا بيع كل حا االنتفاع المالبس ل ا أو بعضه لمالك الرقبة

،  و ظ ر فى وضوح أن الكالم هنا عن حا انتفاع قائم قد تم إنشاؤه . ".  . . . ) جـ ( العقار الشائع هنجنبى
، ال  . وتكون الشفعة إذن سببا لكسب حا االنتفاع انتقاال من المنتفع إلى الشفيع خذ بالشفعة بعد تمام اإلنشاءفيؤ 

، والشفعة ال تنشئ حا  . وقد قدمنا أن حا االنتفاع ال يكسب بالشفعة إال انتقاال سببا إلنشاء حا االنتفاع ابتداء
 .  ( 1) ، وإنما تنقل حا منتفع إلى منتفع آخر  االنتفاع

، ومن ثم  ، له أن يأخذ حا االنتفاع المبيع بالشفعة ، إذا بيع حا االنتفاع المالبس للرقبة فمالك الربة
،  . وفى هذا الفرض إذا أخذ مالك الرقبة حا االنتفاع بالشفعة تكون الشفعة سببا من أسباب كسب حا االنتفاع
، و صبح مالك الرقبة مالكا  حا االنتفاع باتحاد الذمة ، فينت ى اجتمع فى يد شخص واحد الرقبة وحا االنتفاع

 .  ( 2) ، وقد سبا أن فصلنا القول فى ذلك عند الكالم فى الشفعة  للعقار ملكية كاملة
، فللشر ك اآلخر أن  ، وباع أحدهما حصته الشائعة هنجنبى وإذا كان حا االنتفاع شائعًا بين شخصين

، وقد سبا بيان ذلك تفصيال  ما لم يأخذ مالك الرقبة إذ هو مقدم فى المرتبة ، يأخذ هذه الحصة الشائعة بالشفعة
، وأخذها  . فإذا لم يتقدم مالك الرقبة هنخذ الحصة الشائعة فى حا االنتفاع بالشفعة ( 9) عند الكالم فى الشفعة 

 .  ، كانت الشفعة هنا أيضا سببا لكسب جزء شائع فى حا االنتفاع الشر ك المشتاع

 التقادم : –السبب الرابع  - 487

، وكذلك التقادم  ، وتضاف إليه الحيازة فى المنقول و قصد بالتقادم هنا التقادم المكسب القصير فى العقار 
 .  المكسب الطو ل فى العقار والمنقول

. و تحقا ذلك إذا رتب  فالتقادم المكسب القصير فى العقار يكسب به حا االنتفاع المترتب على عقار
، فإذا بقى هذا الشخص اآلخر حائزا  شخص على عقار ال يملكه حا انتفاع لمصلحة شخص آخر حسن النية

، و كون هذا التقادم إذنا سببا فى كسب حا االنتفاع  ، فإنه يكسب بالتقادم القصير لحا االنتفاع خمس سنوات
 .  ، أى فى إنشاء حا االنتفاع ابتداء

                                                 

 .  579أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  279أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  272أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 



 

 

 

 

2604 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

،  ، ورتب عليه غير المالك حا انتفاع لمصلحة شخص آخر من العقاروإذا فرض أن هناك منقوال بدال 
، فتكون الحيازة فى  فيحازة هذا الشخص لحا االنتفاع على المنقول بحسن نية يكسبه حا االنتفاع بمجرد الحيازة

 .  هذا الفرض سببا لكسب حا االنتفاع ابتداء
 .  عمالأما كسب حا النتفاع بالتقادم الطو ل فيصعب تصور وقوعه 

، ف و ال يقف بداهة  ، وبقى حائزًا له مدة خمس عشرة سنة وإذا حاز شخص عقارا أو منقوال وهو سئ النية
، وأنه  ، ما دام الباب أمامه مفتوحًا للقول بأنه حاز حا ملكية كاملة عند القول بأنه إنما حاز حا انتفاع فحسب

، في ا  . وتفترض عادة صورة أخرى  ، بالتقادم الطو ل ، ال حا انتفاع فحسب كسب ملكية العقار أو المنقول
، فيبقى هذا الشخص حائزا لحا االنتفاع  يرتب غير المالك على العقار أو المنقول حا انتفاع لشخص شئ النية

. وهذا الفرض أيضا بعيد الوقوع فى  ( 1) ، فيكسب هذا الحا ابتداء بالتقادم الطو ل  مدة خمس عشرة سنة
، ثم يغير المستأجر  ، هو أن يؤجر صاحب حا االنتفاع حقه ن أن نتصور فرضًا أقرب وقوعاً . و مك العمل

، و ستمر حائزًا لحا االنتفاع على  صفة حيازته لحا االنتفاع الذي استأجره من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة
نا سببا لنقل حا االنتفاع ال ، و كون التقادم ه ، فيكسب الحا بالتقادم الطو ل هذا النحو مدة خمس عشرة سنة

 .  ، إذ ينتقل هذا الحا من صاحبه اهنصلى وهو المؤجر إلى المستأجر الذي كسبه التقادم إلنشائه

 مطالبة المنتفع بحق االنتفاع بعد كسبه : - 448

، فإنه يستطيع أن يطالب ب ذا  وإذا كسب شخص حا االنتفاع بسبب من أسباب كسبه التى سبا بيان ا 
 .  ، اهنولى عينية واهنخرى شخصية عن طر ا دعو ينالحا 

، سواء كان هذا الحائز هو الذي أعطى حا  فالدعوى العينية تكون للمنتفع ضد أى حائز لحا االنتفاع
، كما يتتبع  . فالمنتفع يتتبع حقه فى أى يد كان هذا الحا ، أو كان من الغير االنتفاع للمنتفع أو كان وارثًا له

 acttion en) . وكما يرفع المالك دعوى الملكية على أى حائز وتسمى دعواه بدعوى االستحقاق  المالك ملكه

revendication )  كذلك يرفع المنتفع دعوى حا االنتفاع على أى حائز وتسمى دعواه بدعوى اإلقرار بحا ،
 .  action confessoire dusufriut  (2 )االنتفاع 

                                                 

 .  119ص  121عبد المنعم البدراوى فقرة  – 7إسماعيل غانم ص  – 119فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 2) 

، يتمسك فيها  وإذا رفع المالك دعوى على الحائز الذى يدعى أن له حق انتفاع على العين - 111فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

 .  action negatorire dusufruit، سميت الدعوى بدعوى انكار حق االنتفاع  بانكار حق االنتفاع على الحائز
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إذا كان قد كسب حا االنتفاع بعقد فيطالب من تعاقد معه بدعوى  والدعوى الشخصية تعطى للمنتفع
، أو كسبه بالشفعة فيطالب البائع لحا االنتفاع بدعوى  ، أو كسبه بوصية فيطالب الورثة بدعوى الوصية العقد

 .  . والدعوى الشخصية ال تجب الدعوى العينية وإنما توجد إلى جانبا التسليم المستمدة من عقد البيع
، وليس له أن يطلب من مالك الرقبة أن  سلم المنتفع العين بالحالة التى تكون علي ا وقت أن يتسلم او ت

. ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفا المنتفع مع مالك الرقبة على أن يسلمه  ( 1) يسلم ا إياه فى حالة جيدة 
 .  ( 2) العين فى حالة جيدة 

 على قيام حق االنتفاعاآلثار التى تترتب  -الفرع الثانى

 آثار حق االنتفاع بالنسبة إلى المنتفع - المبحث األول

 نص قانونى :  - 489

 مدنى على ما يأتى : 186تنص المادة 
يراعى فى حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حا االنتفاع وكذلك اهنحكام المقررة فى المواد اآلتية "  

 " (9 )  . 
 .  ( 1)  98/  11لتقنين المدنى السابا المادة و قابل النص فى ا

. وفى التقنين المدنى  و قابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى : فى التقنين المدنى السورى ال مقابل
 .  ( 1) . وفى قانون الملكية العقار ة اللبنانى ال مقابل  1211. وفى التقنين المدنى العراقى م  111الليبى م 

                                                 

 .  مدنى فرنسى 199أنظر المادة  ( 2) 

، فال يجوز له مثال أن يبيع العقار المنتفع  العين لمصلحة خاصة مع اإلضرار بمصلحة المنتفعوال يجوز لمالك الرقبة أن يتصرف فى  ( 1) 

. وإذا تضرر المنتفع من ذلك  ، بحيث يتحول حق المنتفع من العقار إلى ما يقابله من الثمن ( Licitation) به إلجراء قسمة التصفية 

 9بالنيول وريبير وبيكار  -مكرر  1هامش  199فقرة  1م من البيع ) أوبرى ورو ، فإن حق انتفاعه على العقار يبقى بالرغ ولم يقبله

 .  ( 119فقرة 

.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2159: ورد هذا النص فى المدة  تاريخ النص ( 9) 

، فمجلس الشيوخ  2997. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  ع النهائىفى المشرو 2912ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 999ص  – 995ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  571تحت رقم 

: تراعى فيما يكون لصاحب حق االنتفاع من الحقوق وما يترتب عليه من الواجبات شروط العقد  97/  25م التقنين المدنى السابق  ( 5) 

 .  . ) وحكم التقنين المدنى السابق يتفق مع حكم التقنين المدنى الجديد ( عليه حق االنتفاع واألصول المقررة فى المواد اآلتيةالمترتب 

 : التقنينات المدنية العربية األخرى ( 9) 

 .  ال مقابل التقنين المدنى السورى

 .  ) مطابق ( 552م التقنين المدنى الليبى 

 .  ) مطابق ( 2192م قى التقنين المدنى العرا
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، وهذه هى اآلثار التى تترتب على قيام حا االنتفاع  من هذا النص أن حقوق المنتفع والتزاماتهو ف م 
، أو فى  . فترد فى العقد إذا كسب حا االنتفاع بعقد ، ترد عادة فى السند الذي أنشأ حا االنتفاع بالنسبة إليه

. أما إذا كسب حا االنتفاع  بالشفعة، أو فى عقد البيع المشفوع فيه إذا كسب  الوصية إذا كسب بوصية
 .  ، فأعمال الحيازة التى أدت إلى التقادم هى التى تحدد مدى حا االنتفاع الذي كسب ب ذا السبب بالتقادم

. وأغلب هذه اهنحكام ال تعتبر من  ، توجد أحكام قررها القانون تجب مراعات ا وإلى جانب ما يرد فى السند
،  . وبعض ا يعتبر من نظام العام فتجنب مراعاته حتما لم يرد فى السند ما يخالف ا، فتراعى ما  النظام العام

، فيجوز  . واهنصل أن اهنحكام التى وردت فى القانون ليست من النظام العام و بطل ما يرد مخالفًا له فى السند
ن النظام العام وال تجوز . أما اهنحكام التى تعتبر م أن يرد فى السند ما يخالف ا و عمل بما ورد فى السند

 .  ، فطبيعت ا تتم علي ا وتس ل معرفت ا مخالفت ا
، وهذه اآلثار  ونرجع إلى اهنحكام التى وردت فى القانون لتحديد آثار قيام حا االنتفاع بالنسبة إلى المنتفع

ع كل ا إلى ما له ، فترج . أما الحقوق التى تثبت له ، وفى التزامات تترتب فى ذمته تتمثل فى حقوق تثبت له
،  . وأما االلتزامات التى تترتب فى ذمته ، ف ى تبين مدى هذا الحا على العين من حا عينى هو حا االنتفاع

 .  فقد تنشأ من سند حا االنتفاع
، تنشأ من واقعة مادية هى  ، وهى التى تعنينا هنا وااللتزامات التى وردت فى اهنحكام التى قررها القانون 

، فيوجب عليه القانون التزامات ت دف إلى المحافظة على العين والعناية  عين المنتفع ب ا فى يد المنتفعأن رقبة ال
 .  ، وتترتب فى ذمة المنتفع نحو مالك الرقبة . ف ى إذن التزامات مصدرها القانون  ب ا حتى ترد إلى صاحب ا

 .  ، ثم فى التزاماته ونتكلم فى حقوق المنتفع

 حقوق المنتفع -المطلب األول

 مدى هذه الحقوق : - 491

 .  ، ومنه تتفرع جميع الحقوق المنتفع كما قدمنا للمنتفع حا عينى فى العين المنتفع ب ا هو حا االنتفاع 
. ف ذا الحا اهنخير يشتمل على عناصر ثالثة هى االستعمال  وحا االنتفاع يجزئ حا الملكية

، و بقى العنصر  نتفاع العنصر ن اهنولين وهما االستعمال واالستغالل، يقتطع من ا حا اال واالستغالل والتصرف
 .  الثالث وهو التصرف لمالك الرقبة

                                                                                                                                                                    

 .  ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبنانى
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وما للمنتفع من حا استعمال الشىء المنتفع به وحا استغالله يوليه على الشىء سلطة تخول له أن يقوم 
 .  قتضى كل ذلك من الدعاوى ، وأن يباشر ما ي ، وأن يتصرف فى حا االنتفاع دون حا الرقبة بإدارته

 .  ، ثم فى مدى سلطة المنتفع على الشىء المنتفع به فتتكلم فى حا المنتفع فى استعمال الشىء واستغالله

 حق المنتفع فى استعمال الشىء واستغالله

 حق المنتفع فى استعمال الشىء :  - 491

، فقد حل المنتفع  يستعمل به المالك ملكهوللمنتفع الحا فى استعمال الشىء المنتفع به على النحو الذي 
، وفى كل  . فله إذن أن يستعمل الشىء فى كل ما أعد له بموجب حا االنتفاع محل المالك فى استعمال الشىء

، فإذا كان دارًا كان له أن  . وعلى ذلك يستطيع أن يستعمل الشىء استعماال شخصياً  ما يمكن أن يستعمل فيه
.  ( 1) ، أو مجوهرات كان له أن يتقلدها  ، أو مالبس كان له أن يرتدي ا له أن يركب ا ، أو سيارة كان يسكن ا
، فإن ملزم  ، ال يستطيع أن يصل فى االستعمال إلى حد است الك الشىء أو إتالفه ، على خالف المالك ولكنه

، بالقيود التى فرض ا  يتقيد المالك، كما  . و تقيد المنتفع ( 2) بالمحافظة عليه لرده بعد انت اء حا االنتفاع 
، وال أن  . فال يجوز أن يفتح مطال على الجار إال فى المسافة التى حددها القانون  القانون فى استعمال الشىء

 .  يستعمل العقار الذي ينتفع به استعماال من شأنه أن يضر بالجار ضررا غير مألوف
. فله أن يستعمل حقوق  وز له أيضا أن يستعمل ملحقاته، يج وكما يجوز للمنتفع أن يستعمل الشىء ذاته

. وله كذلك أن يستعمل  ( 9) ، من شرب ومجرى ومسيل ومرو وغير ذلك  االرتفاق التابعة لألرض المنتفع ب ا

                                                 

. وللمنتفع  ، كان له أن يزرعها بنفسه أو بواسطة غيره ولكن هذا يكون استغالال ال استعماال وإذا كان الشىء المنتفع به أرضاً زراعية ( 2) 

. وذلك ما لم يكن المالك قد سبق  ، ويكون هذا استعماال وهم لذلكالحق فى الصيد والقنص فى األرض المنتفع بها هو وغيره ممن يدع

، ولكن يكون له الحق فى األجرة طول مدة االنتفاع  ، فيجب عندئذ على المنتفع احترام عقد اإليجار له إيجار الحق فى الصيد والقنص

 .  ( 117ص  119فقرة  9) بالنيول وريبير وبيكار 

، كأن يستضيف بعض ذويه لإلقامة فى الدار  ، بل يدعو غيره إلى استعماله تبرعاً دون مقابل الشىء بنفسهوقد ال يستعمل المنتفع  ( 1) 

، فإن هذا يكون استغالال ال  . أما إذا نزل عن االستعمال للغير بمقابل ، أو يعير السيارة التى له فيها حق االنتفاع التى ينتفع بها

. وقد قدمنا أنه إذا كان الشىء المنتفع به قابال لالستهالك  ( 155فقرة  7خول للمالك الوسيط استعماال ) أنظر فى حق االستعمال الم

، على أن يرد مثله أو قيمته  ، وجاز له استهالكه والتصرف فيه ، انتقلت ملكية الشىء إلى المنتفع كما هو األمر فى شبه حق االنتفاع

 .  ( 511عند نهاية حق االنتفاع ) أنظر آنفاً فقرة 

، أو  للمنتفع حق االستعمال القائم باستخدام العقار الستمتاعه الذاتى" من التقنين المدنى السورى على ما يأتى :  559وتنص المادة  ( 9) 

، وكذلك حق الصيد  ، ويدخل فى ذلك استعمال حقوق االرتفاق . ويكون هذا الحق شامال شمول حق مالك العقار لصالحه الشخصى

من قانون الملكية العقارية  95وتنص المادة  . "م يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل إنشاء حق االنتفاع ، مال والقنص

. ويذهب هذا الحق إلى الحد  ، أى استعمال العقار لمنفعته الذاتية أو لمصلحته الشخصية للمنتفع حق االستعمال" اللبنانى على أن 
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، سواء اعتبرت عقارات بالتخصيص أو لم تعتبر و متد حقه إلى ما يتراكم من الطمى  المنقوالت الملحقة بالشىء
إذ تصبح اهنرض المتكونة من هذا  ( alluvion) ر جية غير محسوسة مالصقة لألرض المنتفع ب ا بطر قة تد

 .  فيشمل ا حا االنتفاع ( 1) مدنى (  118الطمى ملكا لمالك اهنرض ) م 
، فال يتناول ا حا االنتفاع هنن ا ال تصبح ملكا لمالك  أما طرح الن ر والجزائر التى تتكون فى مجراه 

 .  ( 2) مدنى (  121ل تخضع لقوانين خاصة ) م ، ب اهنرض

 حق المنتفع فى استغالل الشىء : - 492

، والحا فى االستغالل هو الذي يميز حا االنتفاع عن  و خول حا االنتفاع للمنتفع أن يستغل الشىء 
. وقد يكون غير  ثمارها، كأن يزرع المنتفع بنفسه اهنرض التى ينتفع ب ا و جنى  حا االستعمال قد يكون مباشراً 

،  . فالمنتفع بمنزل يؤجره للغير ، عن طر ا جعل الغير يجنى ثمار الشىء و دفع للمنتفع مقابال لذلك مباشر
، و قبض اهنجرة هو أيضا وهذه هى  . والمنتفع بأرض زراعية يؤجرها لمن يزرع ا فيجنى ثماره فى صورة اهنجرة

، فيحصل على جزء من المحصول هو غلة اهنرض  لزراعية مزارعة. وقد يؤجر المنتفع اهنرض ا غلة اهنرض
، قيود يفرض ا  ، كما يرد على االستعمال . و رد على االستغالل ( 9) بالنسبة إليه دون أن يقوم هو نفسه بالزراعة 

تأجر ، ومن ضرورة استبقاء المس . من ذلك ما يفرضه قانون إيجار اهنماكن من تعيين حد أقصى لألجرة القانون 
. ومن ذلك ما يفرضه قانون  حتى بعد انت اء اإليجار فال يستطيع طلب اإلخالء إال هنسباب معينة حددها القانون 

، ومن ضرورة استبقاء المستأجر فى  اإلصالح الزراعى من تحديد أجرة اهنرض الزراعية بسبعة أمثال الضر بة
، و جب أن يبقى للمزارع نصف  نصف المحصول . وفى المزارعة ال يجوز للمنتفع أن يأخذ أكثر من اهنرض

 .  ( 1) المحصول على اهنقل 
                                                                                                                                                                    

، مالم يكن صاحب العقار قد أجر هذه  شمل حق استعمال االرتفاق وحق الصيد والقنص، وي الذى يذهب إليه حق صاحب الملك

  . "الحقوق قبل إنشاء حق االرتفاق 

 .  9929فقرة  2وانظر بالنيول وريبير وبوالنجيه 

 .  55أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  115ص  119فقرة  9ول وريبير وبيكار بالني 112ص  – 119ص  199فقرة  1أوبرى ورو وانظر  – 59أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

.  ، بأن يبيعها ويقبض ثمنها ويعتبر هذا الثمن غلة لألرض وقد يستغل المنتفع المياه المعدنية الموجودة فى األرض التى ينتفع بها ( 9) 

 .  991فقرة  7أنظر فى استغالل المالك لملكه الوسيط 

، ويحظر زراعة األرز إال فى مناطق  ، فيحدد مثال المساحة التى يجب أن تزرع قطنا رضوقد يضع القانون قيوداً على زراعة األ ( 5) 

، وجب عليه استيفاء شروط معينة والحصول على ترخيص  . وإذا أراد المنتفع استغالل محل مقلق للراحة أو ضار بالصحة معينة

، إلى غير ذلك من قيود متنوعة ترد على  فيها صيدليا مؤهال، وجب عليه أن يقيم  . كذلك إذا أراد المنتفع استغالل صيدلية إدارى

 .  999فقرة  7. أنظر فى القيود التى ترد على استغالل المالك لملكه الوسيط  االستغالل
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 حق المنتفع فى االستغالل يجعل له الحق فى الثما  - 493

نص قانونى : وقد رأينا مما تقدم أن حا المنتفع فى استغالل الشىء المنتفع به يتفرع عنه حقه فى  –
 مدنى إذ تقول : 184مادة . وهذا ما نصت عليه صراحة ال الحصول على ثماره

، مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من  تكون ثمار الشىء المنتفع به من حا المنتفع بنسبة مدة انتفاعه"  
 .  ( 1) "  119المادة 

 .  ( Produits) والمنتجات  ( frnits) وقد سبا أن ميزنا بين الثمار 
وهى مع تفرع ا عن الشىء ال تمس أصله وال  ، فالثمار هى ما ينتجه الشىء من غلة دور ة متجددة

، ف ى على خالف الثمار  . والمنتجات هى ما يخرج من الشىء فى أوقات متقطعة غير منتظمة تنتقص منه

                                                 

 تكون ثمار الشىء المنتفع به من حق" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2152( تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  2) 

، كما أن للمنتفع الحق فى الثمار الطبيعية القائمة عند بدء االنتفاع دون إخالل بالحقوق التى كسبها  المنتفع على قدر مدة انتفاعه

وفى  . "، على أن يوفى كل منهما اآلخر ما أنفقه  ، أما الثمار التى تكون قائمة وقت انتهاء حق االنتفاع فهى من حق المالك الغير

فى المشروع  2911، وأصبح رقمها  عة عدلت المادة تعديال جعلها مطابقة لما استقرت عليه فى التقنين المدنى الجديدلجنة المراج

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  571، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  2995. ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  النهائى

 .  ( 991ص  – 999

 .  المدنى السابقوال مقابل للنص فى التقنين 

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

، أى بالحاصالت الطبيعية أو النقدية التى يغلها العقار فى فترات معينة منتظمة  للمنتفع الحق بثمار العقار - 2:  555التقنين المدنى السورى 

ويدخل فى حكم  - 1.  الحاصالت بدل تأجير حق الصيد والقنص، ويدخل فى هذه  بدون ان تنقص تلك الثمار شيئا من جوهر العقار

، بشرط أن يكون المنجم  ، إذا كانت هذه الحاصالت عائدة لمالك العقار الثمار حاصالت المناجم المكشوفة والمناجم المستورة والمقلع

 .  حطبها أو بيعها، واألشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة الستهالك  أو المقلع قد فتح قبل بدء االنتفاع

، يصير توزيع الثمار التى لم تكن قد جمعت بعد أو ما كان منها باقيا بدون جمع بين المنتفع ومالك  فى بدء االنتفاع وعند نهايته - 2:  559م 

لسنوية أو غير السنوية ، مع مراعاة مدة اإلنتاج ا العقار بنسبة المدة التى كان فيها حق االنتفاع قائما والمدة التى لم يكن قائما فيها

، وإنما  ، حق استرداد شىء من نفقات الحراثة ، وال للمنتفع على مالك العقار ليس لمالك العقار على المنتفع - 1.  المقابلة للثمار

 .  يتهيحسب له ثمن األسمدة والبذار التى تكون قد استعملت لتحضير الثمار النائمة على األرض عند ابتداء االنتفاع أو عند نها

 .  ) والتقنين السورى اتبع طريقة معقدة فى توزيع الزرع القائم وقت بداية االنتفاع أو عند نهايته بين المالك والمنتفع (

 .  ) مطابق ( 552التقنين المدنى الليبى م 

. وله نتاج  على ثماره مدة انتفاعه، وله أن يستولى  : للمنتفع أن يستعمل الشىء المنتفع به وتوابعه 2191التقنين المدنى العراقى م 

 .  . ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى ( ، وعليه أن يعوض منها ما نفق من األصل المواشى

 .  مدنى سورى وقد أخذت هذه المادة األخيرة منها ( 555) مطابقة للمادة  59قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

 .  مدنى سورى وقد أخذت هذه المادة األخيرة منها ( 559) مطابقة للمادة  52م 

 .  ، وما قيل هناك يقال هنا ( ) وقد أخذ التقنين السورى من القانون اللبنانى
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. وسبا أيضا أن قسمنا الثمار إلى ثمار  ( 1) ، وتمس أصل الشىء وتنتقص منه  غير دور ة وال متجددة
 .  ( 2) ، وثمار مدنية  ، وثمار صناعية أو مستحدثة طبيعية

، سواء  . و كون له الحا فى جميع الثمار ، ال فى المنتجات واهنصل أن يكون للمنتفع الحا فى الثمار
،  ، فوائد رؤوس اهنموال ، فتكون من حا المنتفع . و دخل فى الثمار المدنية كانت طبيعية أو صناعية أو مدنية

.  ، فتكون أرباح ا للمنتفع أو عن أس م أو حصص فى الشركات،  ، أو عن إيراد مرتب سواء نتجت عن قرض
 .  بنسبة مدة انتفاعه" سالفة الذكر  184، كما تقول المادة  و ستحا المنتفع الثمار

. ففى أجره الدار  ، كان من اليسير حساب ما يستحقه المنتفع من هذه الثمار فإذا كانت الثمار مدنية
. فإذا بدأ حا االنتفاع فى اليوم السادس  ش رًا فش رًا إذا كان ميعاد استحقاق ا ش ر اً ، يستحا المنتفع اهنجرة  مثال

، كان ما يستحقه هو أجرة باقى أيام الش ر ثم أجرة الش ور التالية إلى أن ينت ى حا  عشر من الش ر مثال
لش ر اهنخير أجرة عشرة اهنيام ، استحا المنتفع عن هذا ا . فإذا انت ى فى اليوم العاشر من الش ر مثال االنتفاع

 .  التى انت ى بانقضائ ا حقه
مدنى سالفة الذكر تنص  184، فقد كان المشروع التم يدى للمادة  أما إذا كانت الثمار طبيعية أو صناعية

ا ، أم على أن للمنتفع الحا فى الثمار الطبيعية القائمة عند بدء االنتفاع دون إخالل بالحقوق التى كسب ا الغير
 . "، على أن يوفى كل من ما اآلخر ما أنفقه  الثمار التى تكون قائمة وقت انت اء االنتفاع ف ى من حا المالك

وبحسب هذا النص يكون للمنتفع الحا فى الثمار الطبيعية والصناعية ما كان قائما من ا فى اهنرض وقت بدء 
، ثم يكون له الحا فيما يتجدد من هذه  ج هذه الثمار، على أن يرد للمالك ما سبا له أن أنفقه فى إنتا االنتفاع

، وكان فى اهنرض زرع  . فإذا انت ى حا االنتفاع ، وهو الذي ينفا طبعا على إنتاج ا الثمار طول مدة االنتفاع
. ولكن  ( 9) ، وعليه أن يرد للمنتفع ما سبا له أن انفا فى إنتاجه  ، فالزرع للمالك قائم وقت انت اء الحا

                                                 

 .  915فقرة  – 919فقرة  7وأنظر الوسيط  – 511أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  511أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، وال يجعل  يجعل المالك يرجع بما أنفق على إنتاج الزرع القائم فى األرض وقت بدء حق االنتفاع أما التقنين المدنى الفرنسى فال ( 9) 

، فكأنه يجعل ما أنفق المالك قصاصاً فيما أنفق  المنتفع يرجع بما أنفق على إنتاج الزرع القائم فى األرض وقت انتهاء حق االنتفاع

 .  المنتفع

. ولكن يقع كثيراً أن األمر ال يكون  وقت انتهاء حق االنتفاع بقدر الزرع الذى كان قائما وقت بدء االنتفاعوهذا يصح لو أن هناك زرعاً قائماً 

 9وانظر بالنيول وريبير وبيكار  –مدنى فرنسى  979، فيخسر المالك أو يخسر المنتفع بحسب األحوال ) انظر م  على هذا النحو

 971، كما هو األمر فى التقنين المصرى ) أنظر م  سب يوماً يوماً فى التقنين الفرنسى. أما الثمار المدنية فتك ( 115ص  179فقرة 

 .  مدنى فرنسى (
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" ، واستقر ن ائيا على ما هو عليه من أن  مدنى عدل فى لجنة المراجعة 184روع التم يدى لنص المادة المش
وذلك سواء كانت الثمار مدنية أو صناعية أو  ، "ثمار الشىء المنتفع به من حا المنتفع بنسبة مدة انتفاعه 

 2) " بنسبة مدة انتفاعه " ة مستحقة للمنتفع . فأصبح من المتعين أن تكون الثمار الطبيعية والصناعي ( 1) طبيعية 

)  . 
، وتولى المنتفع زراعة اهنرض  فإذا لم يكن فى اهنرض زرع قائم ال وقت بداية حا االنتفاع وال عند ن ايته

. وإذا كان فى اهنرض زرع قائم عند ن اية  ، و كون الزرع له ، ف و الذي ينفا على إنتاجه طول مدة االنتفاع
مدنى وتنص على ما  2/  119مدنى سالفة الذكر فى شأنه إلى المادة  184، فقد أحالت المادة  االنتفاعحا 

، تركت اهنرض  وإذا كانت اهنرض المنتفع ب ا مشغولة عند انقضاء اهنجل أو موت المنتفع بزرع قائم" يأتى : 
فالنص يقضى  . "عن هذه الفترة من الزمن  ، على أن يدفعوا أجرة اهنرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع

. وفى  ، وذلك إلى أن يدرك الزرع بأن تترك اهنرض للمنتفع بالرغم من انت اء حا االنتفاع إذا كان في ا زرع قائم
.  مقابل ذلك يدفع المنتفع للمالك أجرة مثل اهنرض فى الفترة من الزمن ما بين انت اء حا االنتفاع وإدراك الزرع

مدنى  184، وكل ما تقوله المادة  نص مماثل فيما إذا كان فى اهنرض زرع قائم وقت بداية حا االنتفاع ولم يرد
وهذا يقتضى أن نحسب المدة التى بقى  . "بنسبة مدة انتفاعه " فى هذا الفرض أن المنتفع يستحا من هذا الزرع 

، و كون الزرع شركة  ع وبعض ا الحا، وهى مدة بعض ا سابا على بداية حا االنتفا في ا الزرع فى اهنرض
،  ، والمنتفع بنسبة المدة الالحقة ، المالك بنسبة المدة السابقة على بداية حا االنتفاع فيما بين المالك والمنتفع

                                                 

 .  أنظر آنفاً الفقرة فى الهامش ( 2) 

 مدنى فيما إذا وجد زرع قائم عند 1/  559، ولم يراع ما تقضى به المادة  وكان نص المشروع التمهيدى يقضى بما قدمناه فى المتن ( 1) 

، وذكرت أن الثمار إذا كانت طبيعية أو صناعية  . وقد استدركت المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى هذا السهو نهاية حق االنتفاع

، على أن يرد إلى مالك  ، دون إخالل بحقوق الغير كما إذا كانت الثمار قد ألحقت بالعقار القائم منها وقت بدء االنتفاع" فللمنتفع 

 2157، أما القائم عند نهاية االنتفاع فيراعى فيه الحكم الوارد فى المادة  . وله أيضا ما قبض منها طول مدة االنتفاع أنفقهالرقبة ما 

. ويجب  ، على أن يدفعوا أجرة المثل عن هذه الفترة من الزمن ، فتترك األرض للمنتفع أو الورثة إلى حين إدراك الزرع فقرة ثانية

)  1/  2157مدنى ( مع المادة  571) م  2152، وال تتعارض المادة  تى تؤدى هذا المعنى فتستقيم النصوصح 2152تعديل المادة 

 571. والذى وقع أن لجنة المراجعة عدلت المادة  ( 991ص  - 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " مدنى (  1/  559م 

،  ة الزرع القائم عند نهاية مدة االنتفاع كما تشير المذكرة اإليضاحيةمدنى فى حال 1/  559مدنى بحيث جعلتها متسقة مع المادة 

 ، "بنسبة مدة انتفاعه " ولكنها تركت حالة الزرع القائم عند بداية االنتفاع إلى حكم القاعدة العامة وهى استحقاق المنتفع لهذا الزرع 

. وهذا  ة حق االنتفاع وحكم الزرع القائم عند نهاية هذا الحقولم تراع ما كان ينبغى من التنسيق بين حكم الزرع القائم وقت بداي

،  ، أن تترك األرض للمالك بالرغم من بداية حق االنتفاع ، فى حالة حكم الزرع القائم وقت بداية حق االنتفاع التنسيق كان يقتضى

المدة ما بين بداية حق االنتفاع وإدراك  ، على أن يدفع المالك فى مقابل ذلك للمنتفع أجرة األرض فى وذلك إلى أن يدرك الزرع

 .  الزرع
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. وكان من الخير أن يقاس هذا  ( 1) على أن يساهم المنتفع فى تكاليف البذر والسماد والعمل بنسبة مدة انتفاعه 
، فتترك  نحن بصدده على الفرض الذي يكون فيه زرع فى اهنرض قائم عند انت اء حا االنتفاع الفرض الذي

، و دفع المالك للمنتفع فى مقابل ذلك  ، وذلك إلى أن يدرك الزرع اهنرض للمالك بالرغم من بداية حا االنتفاع
 .  أجرة مثل اهنرض فى الفترة ما بين بداية حا االنتفاع وإدراك الزرع

 استعراض بعض حاالت عملية لحق المنتفع فى االستغالل : - 494

،  ، نستعرض بعض حاالت عملية ل ذا الحا وقبل أن ننت ى من الكالم فى حا المنتفع فى االستغالل 
اثنتان من ا ورد في ما نص فى التقنين المدنى وهما حالتا حا االنتفاع بقطيع من المواشى وحا االنتفاع بعقار 

، واثنتان آخر ان لم يرد في ما نص وهما حالتا حا االنتفاع بالمتجر وحا االنتفاع باهنس م  كنزعثر فيه على 
 .  ( 2) والحصص والسندات 

 حق االنتفاع بقطيع من المواشى :  - 495

، وتجرى  مدنى 2/  112، هو العبارة اهنخيرة من المادة  ورد فى حا االنتفاع بقطيع من المواشى نص
 . "وله ) للمنتفع ( نتاج المواشى بعد أن يعوض من ا ما نفا من اهنصل بحادث مفاجئ " تى : على الوجه اآل

من هذا التقنين تنص على ما  12/  99، فكانت المادة  وكان التقنين المدنى السابا يشتمل على نص مماثل
ض من النتاج ما نفا من ، وإنما بعد أن يستعو  الز ادة التى تحصل من نتاج المواشى تكون للمنتفع" يأتى : 

                                                 

  .  125ص  199فقرة  1وقارن محمد كامل مرسى  – 22إسماعيل غانم ص  – 112ص  117( عبد المنع البدراوى فقرة  2) 

، ويندر وجودها  فرنساوقد زخرت نصوص التقنين المدنى الفرنسى المتعلقة بحق االنتفاع بكثير من الحاالت التى ألفها التعامل فى  ( 1) 

، ومن ذلك أيضا نص يتعلق  . من ذلك نصوص كثيرة تتعلق بحق االنتفاع بالغابات واألشجار وهى منتشرة فى فرنسا فى مصر

 .  بالمناجم والمحاجر وقد أصبح نادر التطبيق بعد صدور تشريعات خاصة فى فرنسا وفى مصر تنظم استغالل المناجم والمحاجر

حق " مدنى فرنسى على أن  977، فقد نصت المادة  صوص عند نص يتعلق بحق االنتفاع باإليراد المرتب مدى الحياةونقف من هذه الن

،  االنتفاع باإليراد المرتب مدى الحياة يجعل الحق للمنتفع فى أن يتقاضى أقساط المرتب فى أثناء المدة التى يبقى فيها حق االنتفاع

،  . فالمنتفع باإليراد ينحصر حقه والحكم الذى أورده هذا النص يحسم إشكاال من الصعب حله . "دون أن يكون ملزما برد شىء ما 

، وهذا المجموع  . ولما كان اإليراد هو مجموع أقساطه ، فى أن يتقاضى فوائد هذا اإليراد مدة بقاء حق االنتفاع طبقاً للقواعد العامة

، وإعطاء  ينبغى انتظار موت هذا األخير حتى يعرف مجموع أقساط اإليرادال تمكن معرفته إال عند موت صاحب اإليراد فكان 

. وليس هذا بالحل العملى؟ لذلك لجأ المشرع الفرنسى  المنتفع فوائد هذا المجموع من األقساط طوال المدة التى يبقى فيها حق االنتفاع

 111فقرة  9بقاء حق االنتفاع ) بالنيول وريبير وبيكار وقضى بإعطاء المنتفع أقساط المرتب التى حلت وقت " إلى شىء من التحكم 

، وال يمكن األخذ بالحل الذى ورد فى التقنين  . وال يوجد فى مصر نص مماثل لنص التقنين المدنى الفرنسى سالف الذكر ( 119ص 

، ال  الفوائد بالسعر القانونى، ويعطى للمنتفع  . فال مناص من القول بأن صاحب اإليراد يقبض األقساط المدنى الفرنسى دون نص

، بل لجميع رأس المال الذى دفع مقابال لإليراد أو الذى يجب دفعه فى حالة ما إذا رتب اإليراد دون مقابل  لألقساط التى حلت فحسب

 2972فقرة  2وانظر حال آخر فى كوالن وكابيتان ودى المور انديير  – 959ص  951) أنظر فى هذا المعنى بودرى وشوفو فقرة 

 .  ( 719ص 
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، وجب أن  و ؤخذ من هذه النصوص أن القطيع من المواشى إذا ترتب عليه حا انتفاع . "اهنصل بآفة سماو ة 
، ال كأفراد من رؤوس الغنم  كالمتجر ( univer salite de fait) ينظر إليه كمجموع من المال ذى وجود فعلى 

 .  ( 1)  ( ut singuli) كل فرد من ا مستقل عن اهنفراد اهنخرى 
، فينتفع بألبان ا وبأصواف ا  و ترتب على ذلك أن المنتفع يكون له ثمار هذا القطيع من المواشى كمجموع

، وإذا كان هناك خالف فى الرأى فيما إذا كان نتاج  . و كون له فوق ذلك نتاج هذا القطيع وبتسميدها لألرض
مدنى سالف الذكر صر ح  2/  112، فإن نص المادة  ( 2) الحيوان يعتبر من الثمار الطبيعية أو من المنتجات 

. ولكن النتاج ال يخلص  ، يكون للمنتفع ، سواء اعتبر من الثمار الطبيعية أو من المنتجات فى أن نتاج المواشى
. وهذا يدل  ، بل عليه أوال أن يعوض منه ما نفا من القطيع بحادث مفاجئ حتى يستكمل القطيع عدده الله كام

، وال يخلص للمنتفع كثمار  ، وأن ما يستحدثه القطيع يعوض ما فقده على أن النتاج مندمج فى مجموع القطيع
يكون التعو ض من النتاج الذي يوجد بعد . وال يشترط أن  للقطيع إال الباقى من النتاج بعد إجراء هذا التعو ض

، بل من ثمن هذا النتاج إذا  ، بل يكون التعو ض أيضا من النتاج الذي وجد قبل ذلك نفوق ما نفا من اهنصل
. أما إذا كان ما نفا من القطيع لم ينفا  ( 9) كان المنتفع قد تصرف فيه وقت أن كان أصال القطيع كامال 

. وإذا كان النفوق بخطأ المنتفع  ، كان هذا الغير هو المسئول عن التعو ض لغير، بل بخطأ ا بحادث مفاجئ
، وال يقف التعو ض عند حدود  ، كان هذا مسئوال عن التعو ض كامال ولو زاد ما نفا على مقدار النتاج نفسه

مفاجئ أو بمرض ال  . وإذا نفا القطيع كله حادث مقدار النتاج كما هو اهنمر فيما إذا كان النفوق بحادث مفاجئ
، لم يكن المنتفع ملزمًا أن يرد للمالك إال ما بقى نافعًا بعد نفوق القطيع كالجلود أو قيمت ا إذا كان  يد للمنتفع فيه

. وللمنتفع أن يتصرف فى أفراد الماشية إذا  مدنى فرنسى ( 616المنتفع قد تصرف في ا أو است لك ا ) م 
نتاج أو ألبان على أن يعوض ما تصرف فيه من ا بالنتاج أو ثمنه على  أصبحت غير صالحة لما أعدت له من

 .  ( 1) النحو الذي قدمناه فى تعو ض ما نفا من الماشية بحادث مفاجئ 
. وعلى ذلك ال  ، وجب أن يعتبر القطيع تابعًا لألرض وإذا كان القطيع من المواشى ملحقًا بأرض زراعية

، بل  ، ليس فحسب ما نفا من القطيع على النحو المتقدم عد أن يعوض من ايأخذ المنتفع نتاج المواشى إال ب
                                                 

 .  175فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 119بودرى وشوو فقرة  - 12ص  191فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

 .  959ص  915وفقرة  2هامش  975ص  919فقرة  7الوسيط  - 511انظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 2911فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المور انديير  - 175فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 21وهامش  191فقرة  1أوبرى ورو  ( 9) 

 .  115عكس ذلك بودرى وشوفو فقرة  – 715ص 

 .  175فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 129ص  191فقرة  1أوبرى ورو  ( 5) 
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أيضا بعد أن يعزز القطيع بالنتاج بحيث يكون القطيع دائما صالحًا لمواج ة ما يقتضيه استغالل اهنرض الزراعية 
 .  ( 1) وما تتطلبه حاجات ا 

 حق االنتفاع بعقار عثر فيه على كنز : - 496

الكنز المدفون أو المخبوء " ، وتجرى على الوجه اآلتى :  مدنى 1/  842هنا أيضًا ورد نص هو المادة  
وقد قدمنا  . "، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته  الذي ال يستطيع أحد أن يكشف ملكيته له

، وعثر شخص  ذا ترتب على العقار حا انتفاع، أنه إ عند الكالم فى االستيالء كسبب من أسباب كسب الملكية
. بل هو ال يعتبر جزءا من  ، إذا الكنز ال يعتبر ثمارا للعقار ، فإن الكنز ال يكون للمنتفع على كنز فى العقار

. وعلى ذلك يكون  ( 2) ، وال يصله بالعقار إال أنه مال مدفون أو مخبوء فيه  ، بل هو مال مستقل عنه العقار
. ذلك أن  ، هو المنتفع نفسه ، مصادفة أو بعد بحث ، حتى لو كان من عثر على الكنز لمالك الرقبةالكنز كله 

 .  ( 9) ، أى حا فى الكنز  ، فى القانون المصرى  العثور على الكنز ال يخول من عثر عليه

 حق االنتفاع بالمتجر : - 497

 universalite de) وجود فعلى  مجموعا من المال ذا ( fonds de commerce) و عتبر المتجر  

fait ) وال يكون ذمة مالية  . ذلك أن المتجر ال يتمتع بالشخصية المعنو ة ، كما رأينا فى القطيع من الغنم ،
، بل  . ومن ثم ال يكون ل ذا المجموع وجود قانونى مستقلة بل يدخل فى عموم الذمة المالية لصاحب المتجر

، من ا المادى  . و شتمل المتجر كمجموع من المال على عناصر مختلفة القول ليس له إال وجود فعلى كما سبا
، ومن ا غير المادى كالحا فى اإليجار وحا االتصال بالعمالء والسمعة التجار ة  كالبضائع واهنثاث والم مات

لخاص ببيع ا 1110لسنة  11. وقد صدر القانون رقم  واالسم التجارى والعالمة التجار ة وبراءات االختراع
، تيسيرًا لالئتمان التجارى والصناعى  ، وهو يجيز بيع المتجر ورهنه كمجموع من المال المحال التجار ة أو رهن ا

 (1 )  . 
. و قع حا  ، باعتباره مجموعًا من المال و جوز قياسا على ذلك أن يترتب حا انتفاع على المتجر

، هنن هذه العناصر تفنى  من العناصر مستقلة بعض ا عن بعض، ال ما يشتمل عليه  االنتفاع على هذا المجموع
                                                 

 .  159فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 2) 

 .  112ص  199فقرة  1أوبرى ورو  ( 1) 

 .  22آنفاً فقرة  أنظر فى كل ذلك ( 9) 

 .  222فقرة  7أنظر الوسيط  ( 5) 
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،  . فلو كان فى هذه العناصر أشياء قابلة لالست الك كالبضائع فيه و صبح للمتجر كيان مستقل عن عناصره
 ، ، بل هى التى تفنى فى المتجر كما قدمنا فإن ا ال تجعل المتجر كمجموع شيئا ماديًا قاباًل لالست الك تبعًا ل ا

. و ترتب على ذلك أن حا االنتفاع بالمتجر ال  و كون المتجر بالرغم من وجود هذه اهنشياء فيه ماال غير مادى
، فال ننتقل ملكية المتجر إلى المنتفع  يكون شبه حا انتفاع كما يكون حا االنتفاع باهنشياء القابلة لالست الك

. وعلى ذلك ال يجوز للمنتفع أن يبيع  فى شبه حا االنتفاعكما تنتقل ملكية اهنشياء القابلة لالست الك للمنتفع 
، وال يجوز لدائنى المنتفع أن يحجزوا إال  ، وإنما يجوز له أن يبيع حا االنتفاع به فحسب المتجر هننه ال يملكه

، وإذا أفلس المنتفع فال يدخل فى التفليسه إلى  ، فتبقى رقبة المتجر خارجة عن الحجز على حا االنتفاع بالمتجر
 .  ( 1) حا االنتفاع بالمتجر 

، ولكن يجب عليه  ( Beneifices) ، أى الحصول على أرباحه  و كون للمنتفع بالمتجر الحا فى ثماره
، إذ هو ملزم  أن يخصم جزءًا من اهنرباح يخصصه للتعو ض عن است الك اآلالت وغيرها من الم مات

،  . و جب أيضا أن يخصم جزءًا آخر من اهنرباح يخصص احتياطيا للمتجر حافظة علي ا وتجديدهابالم
 2) ، إذا كان هذا اإلجراء االحتياطى هو ما جرى عليه مالك المتجر  و ستخدمه فى التقدم بالمتجر وفى توسيعه

)  . 
. و جوز للمنتفع  ( 9) ب بيع المتجر ، وإذا قصر فى ذلك جاء للمالك أن يطل و تولى المنتفع بالمتجر إدارته

. وإدارة  ، أو أن يبيع حا انتفاعه به ، بل يجوز له أن يؤجر المتجر أال يتولى اإلدارة بنفسه و كل ا إلى غيره
. وال يرجع ذلك  ، كما هو المألوف فى إدارة المتاجر المتجر تتضمن الحا فى بيع البضائع وشراء غيرها لبيعه

، وإنما يرجع إلى أن بيع البضائع وشراء  تملك هذه البضائع باعتبارها شيئا قابال لالست الك إلى أن المنتفع قد
. و دخل أيضا فى نطاق سلطته فى اإلدارة أن يتع د  ( 1) غيرها لبيع ا داخل فى نطاق سلطته فى إدارة المتجر 

، وأن  قديمًا ال يساير حركة التقدم، وأن يبيع ما أصبح غير صالح من ا أو صار  اآلالت والم مات بالصيانة
 .  يجدد ما يلى من هذه الم مات وأن يشترى ما أصبح المتجر فى حاجة إليه من آالت وم مات حديثة صالحة

                                                 

 .  2911فقرة  2كوالن وكابيتان ودى المورانديير  151فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 1هامش  191فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

 .  155فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

 .  157فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 979فقرة بودرى وشوفو  - 121ص  191فقرة  1أوبرى ورو  ( 9) 

كوالن  – 7إسماعيل غانم ص  - 111عبد المنعم البدراوى فقرة  - 157فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 979بودرى وشوفو فقرة  ( 5) 

 –ها بموجب الحلول العينى ( ) ويذهبون إلى أن المنتفع بيع البضائع ويحل محلها غير 2911فقرة  2وكابيتان ودى المور انديير 

 .  ) ويذهبون إلى أن المنتفع يبيع البضائع ألنها قابلة لالستهالك فيملكها كما فى شبه حق االنتفاع ( 2199وقارن مازو فقرة 
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 حق االنتفاع باألسهم والحصص والسندات : - 498

محدودة ، أو الحصة فى بعض الشركات اهنخرى كالشركات ذات المسئولية ال الس م فى شركات المساهمة 
. أما السند ف و دين على  ، يغل ر عًا يتفاوت بتفاوت أرباح الشركة وشركات التوصية وشركات التضامن

، وهو يغل ربحًا ثابتًا هو نسبة مئو ة معينة من هذه  ، و كون صاحبه دائنًا للشركة بمقدار قيمته االسمية الشركة
،  . فإذا ترتب حا انتفاع على س م أو حصة أو سند لسندالقيمة االسمية تعتبر فوائد لرأس المال الذي يمثله ا

 .  ( 1) كان للمنتفع أن يتقاضى ما يغله الس م أو الحصة من ر ع أو ما يدفع للسند من فوائد 
، أو وزعت علي م سندات إضافية اشترت ا بجزء  وإذا وزعت الشركة جزءًا من احتياطيات ا على المساهمين 

، اعتبر هذا جزءا من رأس المال ال من  ثل حصة ساهمت ب ا الشركة فى شركة أخرى من رأس المال أو كانت تم
 .  ( 2) ، وتكون فوائده فقط للمنتفع  ، و كون لمالك الرقبة الر ع

، وليس للمنتفع إال  ، ف ى لمالك الرقبة هنن ا تعتبر جزءًا من رأس المال وإذا ربح الس م أو السند جائزة
 .  ( 9 )فوائدها هذه الجائزة 

 مدى سلطة المنتفع على الشىء المنتفع

 أعمال اإلدارة وأعمال التصرف ومباشرة الدعاوى  - 499

، فإن له أن يقوم بالنسبة  : وحتى يتمكن المنتفع من االنتفاع بالشىء على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم
 .  ( 1) إلى هذا الشىء بأعمال اإلدارة الالزمة ل ذا االنتفاع 

                                                 

 ، تحتجز أوال من األرباح ، عندما تحدد األرباح التى توزعها على المساهمين أو على أصحاب الحصص ويالحظ أن الشركة ( 2) 

، ثم تحتجز جزءاً آخر تجعله احتياطيا تواجه به الظروف  الصافية التى حققتها جزءاً تخصصه الستهالك اآلالت والمهمات ولتجديدها

، الجزء من األرباح الصافية التى توزعه على  ، طبقا لنظام الشركة . وتخصص فى نهاية األمر المختلفة التى تمر بالشركة

. وكما أن المالك  ، وهو الذى يمكن اعتباره ثماراً  فالعبرة بهذا الجزء األخير المخصص للتوزيعالمساهمين أو أصحاب الحصص 

، شأنه فى ذلك شأن المالك نفسه ) بالنيول  ، كذلك المنتفع ال يتقاضى إال هذا ؟؟؟ ثماراً للسهم أو الحصة الحق له إال فى هذا الجزء

 .  ( 17فقرة ؟؟؟  9وريبير وبيكار 

 ( prime) ، وتضيف عالوة  وقد تصدر الشركة اسهما جديدة لزيادة رأس المال - 179ص  151فقرة  9يول وريبير وبيكار بالن ( 1) 

على القيمة االسمية للسهم الجديد تمثل نصيب هذا السهم فى االحتياطيات القديمة للشركة وهى االحتياطيات التى تكونت من أرباح 

. فإذا وزعت الشركة هذه العالوات على المساهمين  ، بل هى جزء من رأس المال تعتبر ريعاً  . فهذه العالوة ال السنين السابقة

فقرة  9، وليس للمنتفع إال فوائد هذا النصيب ) بالنيول وريبير وبيكار  ، كان نصيب السهم من هذه العالوات من حقا لمالك القدامى

، فإن هذا  وأعطت للمساهمين القدامى األفضلية فى االكتتاب فى األسهم الجديدة،  . كذلك إذا أرادت الشركة زيادة رأس المال ( 159

، ألن  . وال يجوز للمنتفع أن يكتتب فى األسهم الجديدة إذا امتنع مالك الرقبة من االكتتاب فيها الحق يكون لمالك الرقبة دون المنتفع

 .  ( 155فقرة  9النيول وريبير وبيكار الحق فى االكتتاب ال يتصل بالربع وإنما يتصل برأس المال ) ب

 .  159فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  951ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 
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. وله  ، ولكن بالنسبة إلى حا االنتفاع وحده دون الرقبة فإنه ال يملك ا أيضا أن يقوم بأعمال التصرفوله 
، وما هو متعلا بالحقوق التى يتضمن ا حا  أخيرًا أن يباشر من الدعاوى ما هو متعلا بحا االنتفاع نفسه

 .  االنتفاع

 أعمال اإلدارة –أ 

 اإليجار :  - 511

،  ، فللمنتفع أن يؤجر الشىء المنتفع به الستثماره والحصول على اجرته ( 2) رة اإليجار من أهم أعمال اإلدا
مدنى على أن اإلجارة الصادرة ممن له حا  160. وقد نصت المادة  واهنجرة هى الثمار المدنية كما سبا القول

واعيد المقررة للتنبيه باإلخالء ، على أن تراعى الم المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحا إذا لم يجزها مالك الرقبة
 .  ( 9) " والمواعيد الالزمة لنقل محصول السنة 

، وال حد لمدة اإليجار إال  أن للمنتفع أن يؤجر الشىء المنتفع به ( 1) وقد قدمنا عند الكالم فى اإليجار 
، جاز للمنتفع أن  سنة مثال. فإذا كانت مدة حا االنتفاع اثنتى عشرة  المدة التى يبقى في ا حا االنتفاع قائماً 

. فيؤجرها  ، بشرط أال تجاوز اثنتى عشرة سنة وأال تجاوز فى الوقت ذاته حياة المنتفع يؤجر الشىء هنية مدة
، وهى الحد اهنقصى  ، فال يتقيد بمدة ثالث سنوات ، أو اثنتى عشرة سنة ، أو عشر سنوات لسبع سنوات مثال

. ذلك بأن المنتفع ال يدير الشىء المنتفع به نائبا  مدنى ( 401ال غيره ) م لمدة اإليجار الذي يعقده من يدير م
. فإذا فرضنا أن المنتفع آجر الشىء لمدة عشر سنوات  ، وإنما يستعمل حقه اهنصيل فى االنتفاع عن الغير

مات بعد انقضاء . أما إذا  ، فإن اإليجار يبقى قائما إلى انقضاء عشر سنوات ، وبقى حيًا طوال هذه المدة مثال
،  على أنه إذا أقر مالك الرقبة اإليجار ، فإن اإليجار ينت ى بموته لزوال حا االنتفاع بالموت سبع سنوات مثال

                                                                                                                                                                    

المنتفع به دون أن يتدخل  ، وال يكون للمنتفع إال غلة الشىء ويمكن أن نتصور اقتطاع سلطة اإلدارة من المنتفع وإبقائها لمالك الرقبة ( 2) 

 .  ( 229فى إدارة هذا الشىء ) انظر فى ذلك كاربونيه ص 

يعد من أعمال اإلدارة اإليجار إذا لم تزد مدته على ثالث سنوات وأعمال الحفظ " مدنى على أنه  1/  192وقد قضت المادة  ( 1) 

، كبيع المحصول وبيع البضاعة  أعمال التصرف تقتضيه اإلدارة. ويدخل فيها كل عمل من  والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون

  . "، وشراء ما يستلزمه الشىء محل الوكالة من أدوات لحفظة واستغالله  أو المنقول الذى يسرع إليه التلف

الجمعيات العامة ، عند اإليجار وبيع المحصول واستيفاء الحقوق وحضور جلسات  ، من أعمال اإلدارة التى تصدر من المنتفع وسنقف

 .  ، فيكفى اإلحالة فيها إلى القواعد العامة . أما األعمال األخرى للشركات

. وذلك بأن  ، فإن اإليجار يسرى فى حق المنتفع إذا كان ثابت التاريخ وسابقاً على بداية حق االنتفاع أما إذا كان المالك قد آجر العين ( 9) 

مدنى سورى والمادة  551. انظر المادة  ، فأولى أن يسرى فى حق المنتفع مدنى ( 195 هذا اإليجار يسرى فى حق المشترى ) م

 .  من قانون الملكية العقارية اللبنانى 51

 .  91فقرة  1أنظر الوسيط  ( 5) 
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،  ، ال بين المستأجر وورثة المنتفع ، فإن العقد يبقى قائمًا مدة ثالث السنوات الباقية مقدمًا أو عند موت المنتفع
. وإذا انت ى اإليجار بموت المنتفع قبل  الذي يستعيد الملكية الكاملة بموت المنتفع بل بين المستأجر ومالك الرقبة

، بل يجب على المالك أن  ، لم يحكم على المستأجر باإلخالء فوراً  انقضاء مدته هنن مالك الرقبة لم يقر اإليجار
ن أرضا زراعية لم يجز انت اء اإليجار . وإذا كانت العي مدنى 169ينبه عليه باإلخالء فى المواعيد المبينة بالمادة 

 .  ( 1) ، ولو اقتضى هذا النقل وقتًا أطول من الميعاد المقرر للتنبيه باإلخالء  قبل نقل المحصوالت

 بيع المحصول : - 511

، بالرغم من أن البيع فى ذاته عمل من  ال شك فى أن بيع المحصول وبيعه هو من صميم أعمال اإلدارة 
. وله أن  ، وأن يقبض ثمنه وهو ملك له . فللمنتفع أن يجنى محصول اهنرض الزراعية وأن يبيعه أعمال التصرف

. وفى هذه الحالة تسرى أحكام  ، حتى لو انقضى حا االنتفاع قبل أن يتمكن جنيه يبيع الزرع وهو ال يزال قائماً 
اهنرض عن الفترة من الزمن ما بين ن اية  ، فيدفع المنتفع أو ورثته أجرة مثل مدنى 119الفقرة الثانية من المادة 

 .  حا االنتفاع وبين جنى المحصول لتسليمه للمشترى 

 استيفاء وللمنتفع أن يستوفى الحقوق التى يكون له حق االنتفاع بها فى مواعيد استحقاقها - 512

بحا . مثل ذلك أن يوصى لشخص  ، وأن يعطى مخالصة ب ذه الحقوق  ، وديًا أو عن طر ا القضاء 
،  ، وتكون للتركة حقوق فى ذمة مديني ا يدخل بعض ا فى الجزء الموصى به االنتفاع بجزءمن مجموع التركة

،  ، وليس للورثة أن يعارضوا فى هذا االستيفاء فللمنتفع فى هذه الحالة أن يستوفى هذه الحقوق من مدينى التركة
على مدينى التركة أن يستوثقوا مما إذا كان المنتفع . وليس  وتكون المخالصة التى أمضاها المنتفع حجة علي م

،  . وعندما يقبض المنتفع الحا من المدين ، فإن هذا أمر ال يعني م وإنما يعنى الورثة أنفس م قد قدم كفيال للورثة
يه ، فيجوز للمنتفع أن يستغله وأن يتصرف ف ، يتحول حا االنتفاع إلى شبه حا انتفاع وهو عادة مبلغ من النقود

. و جوز للورثة فى هذه الحالة أن يطالبوا  ، على أن يرد للورثة مثله عند ن اية حا االنتفاع وأن يقبض ر عه

                                                 

، أنتهى  سنوات، ومات بعد خمس  ، وآجر هذا األخير الشىء لمدة سبع سنوات وإذا كان حق االنتفاع مقرراً طول حياة المنتفع ( 2) 

، وجب عليه أن ينبه  . وإذا لم يقره ، ولكن بينه وبين المستأجر . وإذا أقر المالك اإليجار بقى قائما مدة السنتين الباقيتين اإليجار بموته

حصول ، مع مراعاة إمهال المستأجر فى األرض الزراعية لنقل م مدنى 919على المستأجر باإلخالء فى المواعيد المبنية بالمادة 

، إذ  ، فإذا مات قبل انقضاء مدة اإليجار انتهى اإليجار باتحاد الذمة . هذا ويجوز للمنتفع أن يؤجر العين لمالك الرقبة نفسه السنة

وغنى عن البيان أن جميع األحكام المتقدمة  –(  57ص  91فقرة  1يجتمع عند المالك صفة المستأجر وصفة المؤجر معاً ) الوسيط 

، وتقضى هذه التشريعات ببقاء  حد بعيد بالتشريعات الحديثة الخاصة بإيجار األماكن وبإيجار األراضى الزراعية قد تأثرت إلى

 .  المستأجر فى العين المؤجرة حتى بعد انقضاء مدة اإليجار بحكم القانون
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، وتقدر المحكمة عند االقتضاء الطر قة التى يستغل ب ا المنتفع رأس  المنتفع بكفالة تضمن ل م رد رأس المال
 .  المال

، وقد تنزع ملكيته فيستحا عنه تعو ض  أو مبلغ تأمين وقد ي لك الشىء المنتفع به فيستحا عنه تعو ض
، إال أنه ينتقل  ينت ى حا االنتفاع ب الك الشىء" مدنى على أن  1/  111. وقد نصت المادة  عن نزع الملكية

وعلى ذلك يحل التعو ض عن ال الك أو مبلغ التأمين أو  . "من هذا الشىء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض 
، و كون للمنتفع حا استثماره إلى ن اية حا  نزع الملكية حلوال عينيًا محل الشىء المنتفع بهالتعو ض عن 

. فيكون له إذن استيفاء الحقوق سالفة الذكر من المدينين ب ا وإعطاء  ، ورده بعد ذلك إلى المالك االنتفاع
، أن  ، تبعًا لذلك  جوز للمالك. و  ، شأن هذه الحقوق شأن سائر الحقوق التى يستوفي ا المنتفع مخالصة ب ا

، كما تقدر المحكمة عند االقتضاء الطر قة التى يستغل ب ا المنتفع المبالغ التى  يطالب المنتفع بتقديم كفالة
 .  ( 1) قبض ا 

 حضور جلسات الجمعيات العامة للشركات :  - 513

العامة عادية أو غير عادية من أعمال ، سواء كانت الجمعية  و عتبر حضور جلسة الجمعية العامة للشركة
، حتى لو كان من بين قرارات هذه الجمعية عمال من أعمال التصرف أو كان من بين قرارات ا تعديل نظام  اإلدارة
 .  ( 2) ، هو الذي له حا حضور جلسات الجمعية العامة  ، ال مالك الرقبة . فالمنتفع بالس م الشركة

                                                 

، وال يلتزم برد شىء  بلغ التأمين يكون من حقه وحده، فإن م ، إذا كان المنتفع هو الذى أمن على حق انتفاعه ( وفيما يتعلق بمبلغ التأمين 2) 

، على  ، فإن مبلغ التأمين يكون من حق المالك ، أما إذا كان التأمين على ملكية الشىء المنتفع ال على حق االنتفاع وحده منه للمالك

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 112ص  192فقرة  1أوبرى ورو أن يكون للمنتفع حق فى استثماره على النحو الذى قدمناه ) 

799 )  . 

، وفيما إذا كان السهم ليس سهما  وهذا الحكم متفق عليه فيما إذا كان نظام الشركة يقضى بأن حق الحضور يكون للمنتفع دون المالك ( 1) 

. فرأى يذهب إلى  فاألمر مختلف فيه،  . أما إذا كان السهم اسمياً وال يوجد فى نظام الشركة حكم فى المسألة اسميا بل هو سهم لحامله

، ورأى ثان يذهب إلى أن للمنتفع حق الحضور فى الجمعيات العامة العادية ويحضر المالك فى  أن حق الحضور ال يكون إال للمالك

لعادية وإذا ، ورأى ثالث يذهب إلى وجوب حضور كل من المالك والمنتفع فى الجمعيات العادية وغير ا الجمعيات العامة غير العادية

، فإنه يجب القول  . ويبدو أنه إذا سلم بأن حضور جلسات الجمعية العامة هو عمل من أعمال اإلدارة اختلفا فالقضاء يفصل فى األمر

، سواء كانت الجمعية العامة عادية أو غير عادية )  بأن المنتفع ال المالك هو الذى له حق الحضور فى جميع جلسات الجمعية العامة

 .  والمراجع التى أشير إليها ( 157ص  791فقرة  9فى هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار  أنظر
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 أعمال التصرف –ب 

 اعدة العامة : الق - 514

.  ، ف و يملك هذا الحا دون أن يملك الرقبة للمنتفع حا عينى على الشىء المنتفع به هو حا االنتفاع
،  ، وال يجوز له أن يتصرف فى الرقبة وعلى ذلك يجوز له التصرف فى حا االنتفاع بجميع أنواع التصرفات

، أو بترتيب حا عينى أصلى عليه  ، أو برهنه روالتصرف فى حا االنتفاع يكون بوجه خاص بالنزول عنه للغي
، ثم ننتقل إلى عدم  . فنستعرض هذه التصرفات المختلفة فيرتب المنتفع مثال حا انتفاع على نفس حا انتفاعه

 .  جواز تصرف المنتفع فى الرقبة

 نزول المنتفع عن حق االنتفاع للغير :  - 515

، وأن يقايض  . فيجوز له أن يبيعه ، معاوضة أو تبرعاً  يجوز للمنتفع أن ينزل عن حا انتفاعه للغير
. وتجب مراعاة قواعد  ، وأن ي به ، وأن ينزل عنه لدائنه مقابال لوفاء الدين ، وأن يجعله حصة له فى شركة عليه

. وال يجوز للمنتفع أن يوصى بحا  ، ومراعاة الشكل فى ال بة التسجيل إذا وقع حا االنتفاع على عقار
 .  ، هنن الوصية تمليك لما بعد الموت وحا االنتفاع ينت ى حتما بموت المنتفع عاالنتفا

، فإن من تلقى منه الحا يعتبر مالكا لنفس  وإذا نزل المنتفع عن حا االنتفاع بوجه من الوجوه المتقدمة
موت من تلقى هذا . و ترتب على ذلك أن حا االنتفاع ينت ى بموت المنتفع ال ب حا االنتفاع الذى ترتب للمنتفع

. وأن المنتفع يبقى ملتزما نحو مالك الرقبة بما يترتب فى ذمته من التزامات شخصية نحوه وال تنتقل هذه  الحا
، إلى أن ينت ى حا االنتفاع  . و كون ل ذا اهنخير نفس حقوق المنتفع االلتزامات إلى ذمة من تلقى حا االنتفاع

. فإذا مات من تلقى حا  موت من تلقى حا االنتفاع كما سبا القول، ال ب بانقضاء مدته أو بموت المنتفع
، فإن حا االنتفاع ينتقل إلى ورثة من تلقى هذا  ، وكانت مدة حا االنتفاع لم تنقض االنتفاع قبل موت المنتفع

يه حا . وهذا هو الفرض الذى ينتقل ف ، و بقى إلى أن ينت ى بانقضاء مدته أو بموت المنتفع الحا من المنتفع
 .  ( 1) ، وقد سبقت اإلشارة إليه  االنتفاع بالميراث

، وهذا ما لم يشترط عدم  ، كذلك يجوز الحجز عليه من دائنى المنتفع وكما يجوز النزول عن حا االنتفاع
 .  ( 2) النزول عن الحا وعدم جواز الحجز عليه 

                                                 

 .  س قانون الملكية العقارية اللبنانى 59، و م  مدنى عراقى 2199، وم  مدنى سورى 551وأنظر م  – 575أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  729فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 
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 رهن المنتفع لحق االنتفاع : - 516

، ورهن حيازة إذا وقع  و جوز أيضا للمنتفع رهن حا االنتفاع رهنا رسميا إذا كان الحا واقعا على عقار 
. و جوز لدائنى المنتفع أخذ حا اختصاص على حا االنتفاع إذا كان واقعا على  الحا على عقار أو منقول

ياز بائع المنقول إذا كان المنتفع قد ، كما يجوز أن يترتب على حا االنتفاع امتياز بائع العقار أو امت عقار
 .  اشترى حا االنتفاع على عقار أو منقول ولم يدفع ثمنه

والدائن الذي له حا رهن أو اختصاص أو امتياز على حا االنتفاع ال يجوز له أن يحجز إال على حا 
، فليس له إال حقوق  االنتفاع . ومن يرسو عليه المزاد ال ينتقل إليه إال حا ، وال شأن له بالرقبة االنتفاع نفسه

. وإذا انت ى حا االنتفاع قبل تنفيذ الدائن عليه برهنه أو اختصاصه أو  المنتفع إلى أن ينت ى حا االنتفاع
 .  ( 1) ، فإن الرهن أو االختصاص أو االمتياز يزول بزوال محله  بامتيازه

 ترتيب حق انتفاع على حق االنتفاع :  - 517

، ولكن يقتصر على أن يرتب للغير حا انتفاع على حا  تفع عن حا االنتفاع للغيروقد ال ينزل المن
. و ندر  ( dexu usufruits superposes) ، فيكون هناك حقا انتفاع مرتب أحدهما على اآلخر  انتفاعه هو

القانون لألب  ، وإنما يقع فى فرنسا أن يكون حا االنتفاع الذي يرتبه أن يكون هذا الوضع المعقد نتيجة اتفاق
، حقوق  ، فيما يشمل من أموال القاصر أو أموال الزوجة على أموال ولده أو للزوج على أموال الزوجة يشمل

 .  ، وهكذا يترتب حا انتفاع على حا انتفاع انتفاع يترتب علي ا حا انتفاع اهنب أو حا انتفاع الزوج
. ففى  ع وترتيب حا انتفاع على حا االنتفاعوال يكاد يوجد إال فرق واحد بين النزول عن حا االنتفا

. ولكن فى حالة النزول عن  الحالتين يحل المتنازل له أو المنتفع الجديد محل المنتفع اهنصلى فى جميع حقوقه
، انتقل هذا الحا إلى ورثة المتنازل له كما  ، إذا مات المتنازل له قبل انت اء حا االنتفاع اهنصلى حا االنتفاع

، فإن حا االنتفاع الثانى المترتب على حا  . أما فى حالة ترتيب حا انتفاع على حا االنتفاع ( 2) ل سبا القو 
، فال ينتقل  ، بل أيضا بموت المنتفع الثانى ، ال فحسب بانت اء حا االنتفاع اهنصلى االنتفاع اهنصلى ينت ى

 .  ( 9) إلى ورثته كما رأيناه ينتقل إلى ورثة المتنازل له 
                                                 

 .  721فقرة  9وريبير وبيكار  بالنيول ( 2) 

 .  999وفقرة  575أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 2كوالن وكابيتان ودى المور انديير  - 2299ص  1929فقرة  2بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 725فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

، فإن حق االرتفاق فرع عن الملكية ال عن  ذلك ال يجوز، فإن  وأما فيما يتعلق بترتيب حق ارتفاق على حق االنتفاع – 2915فقرة 

أوبرى وانظر  – 711ص  2591، وال يجوز ذلك للمنتفع ) بودرى وشوفو فقرة  ، فال يجوز لغير مالك الرقبة ترتيبه حق االنتفاع
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 عدم جواز تصرف المنتفع فى الرقبة : - 518

، فإنه ال يستطيع التصرف فى  وإذا كان المنتفع يستطيع التصرف فى حا االنتفاع على النحو الذي بيناه 
، كان حكم هذا البيع هو حكم بيع الغير ال ينفذ فى  . و ترتب على ذلك أنه إذا باع الرقبة الرقبة هنن ا ليست ملكه

و ترتب على ذلك أيضا أن المنتفع ال يستطيع النزول عن حا ارتفاق مرتب لمصلحة العقار .  حا مالك الرقبة
، وهذا  ، وكل ما يملكه فى هذا الشأن هو أن يتع د تع دا شخصيًا باال يستعمل حا االرتفاق هذا المنتفع به

 .  ( 1) التع د الشخصى ال يلزم مالك الرقبة 
أن المنتفع  ( 2) . فقد قدمنا  ، وذلك فى حالة شبه االنتفاع لرقبةومع ذلك يجوز للمنتفع أن يتصرف فى ا

، على أن يرد مثله أو  ، فيستطيع أن يتصرف فيه يصبح فى هذه الحالة مالكا للشىء المنتفع به ملكية كاملة
 .  ( 9) قيمته عند ن اية حا االنتفاع 

 حق مباشرة الدعاوى

 :  الدعاوى المتعلقة بحق االنتفاع نفسه - 519

، وهى  ( aciton confessoire dusufruit) يجوز للمنتفع أن يباشر الدعاوى المتعلقة بحا االنتفاع 
.  ، وبموجب ا يستطيع أن يطالب بالشىء المنتفع به أى حائز له الدعوى التى تقابل دعوى االستحقاق فى الملكية

، و ستطيع أن يرفع هذه الدعاوى  ( 1) لمنتفع به وكذلك يستطيع أن يرفع دعاوى الحيازة يحمى ب ا حيازته للعقار ا
. ذلك أن المنتفع يعتبر حائزا  على مالك الرقبة إذا تعرض له فى حيازته لحا االنتفاع أو انتزع منه الحيازة

                                                                                                                                                                    

الحق بحق مالك ويريان جواز ترتيب حق يشبه حق االرتفاق على حق االنتفاع بحيث ال يمس هذا  291ص  199فقرة  9ورو 

 .  ( 221ص  59وقارن شفيق شحاته فقرة  –الرقبة 

. وال  ، حتى لو كانت هذه القيم لحاملها التى يتضمنها حق االنتفاع ( valeurs mobilieres) ( كذلك ال يجوز له أن يبيع القيم المنقول  2) 

 797فقرة  9من أعمال التصرف ) بالنيول وريبير وبيكار ، فإن هذا التحويل يعتبر  يجوز له أن يحوله سندا اسميا إلى سند لحامله

 .  ( 729وفقرة 

 .  511أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

، وفيما  ، وفيما إذا كان هذا الشىء معداً للبيع كالبضائع ويتحقق شبه حق االنتفاع فيما إذا كان الشىء المنتفع به شيئا قابال لالستهالك ( 9) 

بالنيول  - 517به نقل الملكية إلى المنتفع على أن يرد القيمة عند نهاية حق االنتفاع ) أنظر آنفاً فقرة إذا كان قد قوم تقويما قصد 

 .  ( 722فقرة  9وريبير وبيكار 

، أما الحكم  ، يجوز لمالك الرقبة أن يحتج به ، فى دعوى اإلقرار بحق االنتفاع أو فى دعاوى الحيازة والحكم الذى يصدر لصالحه ( 5) 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 115ص  199فقرة  1أوبرى ورو الذى يصدر ضده فال يجوز أن يحتج به على مالك الرقبة ) 

721 )  . 
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، ومن ثم جاز له أن  لحساب نفسه بالنسبة إلى حا االنتفاع وإن كان حائزا عرضيا بالنسبة إلى حا الملكية
 .  ( 1) يحمى حيازته لحا االنتفاع بدعاوى الحيازة 

، ولكن إذا لم  ودعوى القسمة( action en bornage) و جوز للمنتفع أن يرفع دعوى تعيين الحدود 
 .  ( 2) يدخل مالك الرقبة خصما فى هاتين الدعوتين فإن الحكم في ما ال يكون حجة على هذا اهنخير 

 دعاوى المتعلقة بالحقوق التى يتضمنها حق االنتفاع :ال - 511

، وقد قدمنا أنه يستطيع أن  وللمنتفع أن يباشر الدعاوى المتعلقة بالحقوق التى يتضمن ا حا االنتفاع 
. وله أن يرفع دعاوى التأمينات ل ذه الحقوق من رهن وامتياز  ( 9) يقاضى المدينين ب ذه الحقوق ليطالب م ب ا 

، وكذلك الدعاوى المتصلة ب ذه الحقوق كما لو كان الحا ثمن بيع فيرفع دعوى الفسخ لعدم الوفاء  ( 1 )وكفالة 
 .  ( 1) ، البوليصة  ، وكما لو تصرف المدين ب ذا الحا فى ماله غشا فيرفع الدعوى  به

ع وقت أن ولكن المنتفع ال يستطيع رفع دعوى متعلقة بحا لم يكن ضمن الحقوق الداخلة فى حا االنتفا
، ولم يكن المالك قد رفع ا وقت أن بدأ حا  . فإذا كانت الدعى مثال دعوى نقض للغبن أو دعوى إبطال أبدأ

. ولكن إذا رفع ا المالك  ، لم يجز للمنتفع أن يرفع ا هنن حا االنتفاع لم يشمل ا االنتفاع فلم يتضمن ا هذا الحا
، فإن حا االنتفاع يمتد إلى هذا  المبيع إلى ملكه بأثر رجعىونتج عن رفع ا أن نقض بيعا أو أبطله فأرجع 

 .  ( 6) ، و عتبر المبيع داخال ضمن حا االنتفاع منذ بدايته  المبيع فيشمله
 التزامات المنتفع -المطلب الثانى

                                                 

(  2999ص  521رقم  11المحاماة  2559يناير سنة  22وقد قضت محكمة النقض بان للمنتفع أن يرفع دعاوى اليد ) نقض مدنى  ( 2) 

، جاز له أن يحتج بهذه الحيازة فتقوم قرينة لصالحه على أنه هو  المنتفع فى دعوى الحيازة التى يرفعها على المالك وإذا نجح –

، فال  . ويثبت فى الوقت ذاته أن المنتفع هو حائز عرضى بالنسبة إلى حق الملكية صاحب حق االنتفاع إلى أن يثبت المالك عكس ذلك

. بل يجوز للمالك أن يرفع دعاوى الحيازة ليحمى حيازته لحق ملكيته ضد من يتعرض لهذا  قادميستطيع أن يتملك هذا الحق بالت

 .  ( 799ص  729فقرة  9، ويتمسك فى ذلك بأن المنتفع يحوز حق الملكية نيابة عنه ) بالنيول وريبير وبيكار  الحق

عبد المنعم  – 799ص  729فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  - 599بودرى وشوفو فقرة  – 117ص  199فقرة  1أوبرى ورو  ( 1) 

، فللغير التى  وفى جميع األحوال إذا كانت الدعوى تتعلق بحقوق مالك الرقبة ومالك حق االنتفاع – 115ص  199البدراوى فقرة 

يول وريبير بالن - 119ص  199فقرة  1ترفع ضده الدعوى أن يطلب إدخال من لم يدخل منهما خصما فى الدعوى ) أوبرى ورو 

 .  ( 721فقرة  9وبيكار 

 .  991أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  795ص  721فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 999بودرى وشوفو فقرة  – 117ص  199فقرة  1أوبرى ورو  ( 5) 

 .  795ص  721فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 999بودرى وشوفو فقرة  – 117ص  199فقرة  1أوبرى ورو  ( 9) 

 .  721فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 115ص  199فقرة  1أوبرى ورو  ( 1) 
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 التزامات أربعة :  - 511

. وترجع كل ا  لتزامات قانونية، ف ى إذن ا التزامات المنتفع تترتب فى ذمته نحو مالك الرقبة بحكم القانون 
، فيجب عليه حفظ ا وصيانت ا حتى يردها  إلى واقعة مادية هى وجود رقبة الشىء المنتفع به فى يد المنتفع

. وغنى عن البيان أنه قد تترتب فى ذمة المنتفع التزامات  ( 1) ، واتخاذ الوسائل الالزمة لتحقيا هذا الغرض سالمة
، فيكون العقد أو الوصية هو مصدر هذه  تفاع إذا نشأ هذا الحا عن عقد أو وصيةأخرى يقررها سند حا االن

 .  ( 2) االلتزامات
 وااللتزامات التى يرتب ا القانون فى ذمة المنتفع نحو مالك الرقبة أربعة : 

 .  ( استعمال الشىء واالنتفاع به بحسب ا أعد له وإدارته إدارة حسنة 1) 
( حفظ الشىء والمسئولية عن  9. )  ام بنفقات الصيانة وبالتكاليف المعتادة( صيانة الشىء والقي 2) 

 .  ( جرد المنقول وتقديم كفالة به 1. )  هالكه
 استعمال الشىء واالنتفاع به بحسب ما أعد له وإدارته إدارة حسنة : -1

 مدنى على ما يأتى : 188نص قانونى : تنص المادة  - 112
، وأن يديره  الشىء بحالته التى تسلمه ب ا وبحسب ما أعد لهعلى المنتفع أن يستعمل "   -1

  . "إدارة حسنة 
،  وللمالك أن يعترض على أى استعمال غير مشروع أو غير متفا مع طبيعة الشىء"   -2

، وظل على  . فإن لم يقدم ا المنتفع فإذا أثبت أن حقوق فى خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات
، فللقاضى  لك يستعمل العين استعماال غير مشروع أو غير متفا مع طبيعت االرغم من اعتراض الما

، أن  ، تبعا لخطورة الحال . بلى له أن ينزع العين من تحت يده وأن يسلم ا إلى آخر يتولى إدارت ا
 .  ( 9) " ، دون إخالل بحقوق الغير  يحكم بانت اء حا االنتفاع

                                                 

 .  191وقرب عبد المنعم البدراوى فقرة  – 575أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، وتدور كلها حول وجوب المحافظة على العين  ، ألنها نشأت بسبب وجود الرقبة فى يد المنتفع ( وتعتبر هذه االلتزامات التزامات عينية 1) 

ويترتب على ذلك أنه يجوز للمنتفع التخلص من هذه االلتزامات إذا هو تخلى عن حقه فى االنتفاع  –مراعاة لحق صاحب الرقبة 

صوص تعرض ن" ، وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :   ( abandon) وترك العين المنتفع بها 

، وهى التزامات تجب فى ذمته ألن فى يده رقبة العين المنتفع بها فيستطيع إذن أن يتخلص منها إذا هو  . اللتزامات المنتفع . . المواد

) مجموعة " ، مراعاة لحق صاحب الرقبة  . وتدور االلتزامات كلها حول وجوب المحافظة على العين تخلى عن حقه فى االنتفاع

 .  ( 995ص  1ية األعمال التحضير

، ما  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2159: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص(  9) 

، بعد أن أضافت إلى الفقرة األولى  فى المشروع النهائى 2919. ووافقت لجنة لمراجعة على النص تحت رقم  عدا بعض الفروق
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 .  ( 1)  91/  20المادة  و قابل النص فى التقنين المدنى السابا
وفى التقنين المدنى الليبى م  – 118و قابل فى التقنينات المدنية العربية : فى التقنين المدنى السورى م 

 .  ( 2)  11وفى قانون الملكية العقار ة اللبنانى م  – 1211وفى التقنين المدنى العراقى م  – 112
 .  ء اإلخالل به، ثم فى جزا ونتكلم فى مضمون هذا االلتزام

 مضمون االلتزام : - 513

، وليس له أن يلزم مالك  يتسلم المنتفع الشىء المنتفع به بالحالة التى هوعلي ا وقت بداية حا االنتفاع 
 .  ( 9) الرقبة أن يسلمه الشىء فى حالة حسنة إال إذا تع د مالك الرقبة بذلك تع دا خاصا 

، وأن يستثمر على  ( 1) ، فعليه أن يستعمله وفقا لما أعده له المالك  ومتى تسلم الشىء على هذه الحالة
. وعلى ذلك إذا كان الشىء دارا  ، ولك كله وفقا لما أعد له الشىء بحسب طبيعته النحو الذي يستثمره به المالك

لبضائع أو نحو أو إلى مخزن لحفظ ا" بنسيون " ، لم يجز له أن يحول هذه الدار إلى فندق أو إلى  أعدت للسكنى

                                                                                                                                                                    

فأصبح النص مطابقاً كل المطابقة لما  ، "أو غير متفق مع طبيعتها " وإلى الفقرة الثانية عبارة  ، "بحالته التى تسلمه عليها " رة عبا

) مجموعة  577، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2919. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

  .  ( 959ص  - 997ص  1األعمال التحضيرية 

 .  : يجب على من له حق االنتفاع ان يستعمل الشىء فيما وضع له 95/  19م التقنين المدنى السابق  ( 2) 

، وعليه  على المنتفع أن يستغل العقارات كمالك معتن مجتهد - 2:  557التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  ( 1) 

 - 1.  ، وإال كان مسئوال عن الضرر الذى يلحق بمالكها يعلم المالك بالتهديدات التى يقدم عليها الغير على العقارات على األخص أن

وعلى المنتفع فى استعماله  - 9.  ، وأن يسدد أقساط التأمين المترتبة عليه وعليه أيضاً أن يتابع العمل بصكوك التأمين المعقودة سابقاً 

، وطريقة زراعة  ، وال سيما فيا يتعلق بالغاية المعدة لها األبنية يعمل وفقاً لما اعتاده مالك العقار السابقون العقار واستغالله أن

 2:  591، أو بصورة أعم تحسين طريقة الزراعة م  . غير أنه يمكنه زراعة األراضى البور ، واستثمار األحراج والمقالع األراضى

،  ، بسبب إساءة المنتفع فى إساءة المنتفع فى استغالل العقار قضائى بناء على طلب مالك الرقبة يجوز إسقاط المنتفع من حقه بحكم -

وفى هذه الحالة يجوز لدائنى المنتفع أن يتدخلوا فى  - 1.  ال سيما إذا أحدث تخريبا فيه أو إذا تركه يخرب إلهماله العناية به

، إما أن  ، حسب خطورة الظروف وللقاضى - 9.  تقديم ضمانات للمستقبل، ويمكنهم أن يعرضوا تولى إصالح ما تخرب و الدعوى

 ً ، وأما أن يأمر بعدم تسليم العقار إلى مالك الرقبة إال على شريطة أن يدفع سنوياً للمنتفع أو  يحكم بإسقاط حق االنتفاع إسقاطاً مطلقا

. ) وهذه األحكام فى مجموعها ال تختلف عن أحكام التقنين  نتفاعلمن انتقل إليه حقه مبلغاً معيناً حتى األجل المحدد النتهاء حق اال

 .  المصرى

 .  ) مطابق ( 551م  التقنين المدنى الليبى

 .  على المنتفع أن يستعمل الشىء بحسب ما أعد له - 2:  2195 التقنين المدنى العراقى

 مصرى ( 577) مطابقة للفقرة الثانية من المادة  - 1 

، وهاتان المادتان األخيرتان  من التقنين السورى 591و  557) تكادان تطابقان المادتين  95و م  55م  لعقارية اللبنانىقانون الملكية ا

 .  مأخوذتان منهما (

 .  577أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  552أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 
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. وإذا كان الشىء أرضا زراعية أعدت  ، أو أن يؤجرها للسكنى ولكن يجوز له أن يسكن الدار بنفسه ( 1) ذلك 
، لم يجز للمنتفع أن يحول ا إلى أرض زراعية للمحصوالت العادية  لزراعة أشجار الفاك ة أو لزراعة الزهور

. ولكن له أن يصلح اهنراضى البور وأن يزرع  روسة فى اهنرض، وأن يقتلع اهنشجار المغ كالقطن والقمح والفول
. وإذا كان الشىء متجرا  ، وال يعد هذا تغييرا فى االستعمال بل هو إصالح فيه في ا من المحصوالت ما يالئم ا

ع ، فيجعل المتجر مثال متجرا لألخشاب أو المصن ، لم يجز له أن يغير شيئا من ذلك لألقمشة أو مصنعًا للزجاج
، فإن فى هذا  ، لم يجز له أن يحول ا إلى سندات لحامل ا . وإذا كان الشىء سندات اسمية مصنعا للمنسوجات

 .  ( 2) ، فوق أنه يعد من أعمال التصرف والمنتفع ال يملك أن يقوم ب ذه اهنعمال  تغييرا جوهر ا فى طبيعة الشىء
، فإذا كانت متجرًا مثال وجب عليه أن يحسن  و جب عليه فى جميع اهنحوال أن يدير العين إدارة حسنة

. فالعناية التى يجب علي ا بذل ا فى  ، أو كانت أرضا وجب عليه أال يترك ا بورًا أو أن ين ك ا بالزراعة إدارته
، حتى لو كان  ، فال يجوز له أن ينزل عن هذا القدر من العناية إدارة الشىء واستغالله هى عناية الرجل المعتاد

 .  ( 9) هو أو مالك الرقبة ينزل عن ا فى إدارة شؤون نفسه 

 جزاء اإلخالل بااللتزام :  - 514

، أو استعماال غير منفا  ، بأن استعمله لغير ما أعد له فإذا استعمل المنتفع الشىء استعماال غير مشروع
الرقبة أن يطلب من المنتفع أن يكف عن هذا ، فلمالك  ، ونجم عن هذا االستعمال خطر على الرقبة مع طبيعته
، وله أيضا أن يطالبه بتقديم تأمينات ككفيل أو رهن لضمان تعو ض ما عسى أن ينجم من اهنضرار  االستعمال

، جاز  ، أو قدم ا ولكنه استمر فى سوء استعماله ، فإذا لم يقدم المنتفع التأمينات المطلوبة عن هذا االستعمال
 .  من القاضى تسليم العين إلى أمين يتولى إدارت ا و عطى الغلة للمنتفعللمالك أن يطلب 

، أن  ، إذا رأى سوء االستعمال خطيرا إلى حد يستوجب إجراء أشد بل إن للقاضى بناء على طلب المالك 
الباقية له  ، فيضيع على المنتفع المدة يحكم بإن اء حا االنتفاع أى بإسقاطه قبل انت اء مدته أو قبل موت المنتفع

، احتفظ  ، فإذا كان حا االنتفاع مرهونا مثال . ولكن يجب فى هذه الحالة مراعاة حا الغير من مدة االنتفاع
، ولكن حا االنتفاع في ا المدة الباقية ل ذا الحا مثقل  . وعلى ذلك ترد العين إلى المالك الدائن المرت ن بحقه

                                                 

 .  119ص  192فقرة  1أوبرى ورو  ( 2) 

 .  997أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

وقد قضى بأنه إذا ثبت أن المنتفع  – 59ص  95م  2511ديسمبر سنة  21وانظر استئناف مختلط  – 2991ص  2172مازو فقرة  ( 9) 

، وسقط بذلك  ، فقد استعملها استعماال غير جائز بقطعة أرض زراعية قد أخذ أتربة منها بحيث هبط مستواها إلى عمق متوسطة متر

 .  ( 175ص  959رقم  29المحاماة  2599ير سنة ينا 27حقه فى االنتفاع ) منوف 
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،  ، ال على حا الملكية لى حا االنتفاع محدودا على هذا النحو، و جوز للدائن المرت ن أن يحجز ع بالرهن
 .  ( 1) و تقاضى حقه من ثمن حا االنتفاع بعد بيعه فى المزاد 

 صيانة الشىء والقيام بنفقات الصيانة بالتكاليف المعتادة

 نص قانونى :  - 515

 مدنى على ما يأتى : 181تنص المادة 
، وبكل  انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع ب ا من التكاليف المعتادةالمنتفع ملزم أثناء  - 1"  

  . "النفقات التى تقتضي ا أعمال الصيانة 
أما التكاليف غير المعتادة واإلصالحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإن ا تكون على  - 2"  
، كان له  . فإن كان المنتفع هو الذي قام باإلنفاق فقه فى ذلك، و لتزم المنتفع بان يؤدى للمالك فوائد ما أن المالك

  . " ( 2) استرداد رأس المال عند انت اء حا االنتفاع 
، وبكل النفقات التى تقتضي ا  ( 9) و خلص من هذا النص أن المنتفع ملتزم بصيانة الشىء المنتفع به 

،  ، كتكاليف اإلصالحات الجسيمة التكاليف غير المعتادة. أما  ، وبكل التكاليف المعتادة اهنخرى  أعمال الصيانة

                                                 

 .  995ص  1( أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  2) 

من المشروع التمهيدى على وجه يكاد يكون مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى  2155تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1) 

، نصار  ، بعد إدخال تعديالت لفظية فى الفقرة األولى من المشروع النهائى 2915، تحت رقم  . ووافقت عليه لجنة المراجعة ديدالج

، ثم مجلس الشيوخ  2912. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  النص مطابقا كل المطابقة لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

 .  ( 951ص  – 959ص  1األعمال التحضيرية ) مجموعة  575تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

،  تكون على عاتق المنتفع الضرائب العقارية المختلفة - 2:  555ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م 

 .  وكذلك الترميمات الالزمة لصيانة العقار

 .  ، فإنها تترتب على مالك الرقبة أما التصليحات الكبيرة أى التى تتعلق بتجديد قسم مهم من العقار وتستوجب مصاريف غير عادية - 1

إال أنه إذا حدث االنهدام على أثر  - 1.  ، أو قضاءاً وقدراً  إن مالك الرقبة والمنتفع غير ملزمين بإعادة بناء ما تهدم بسبب قدمه - 2:  599م 

، استعمال التعويض المدفوع لتجديد  ، فيجوز بناء على طلب مالك الرقبة أو المنتفع ، وكان العقار المهدوم كله أو بعضه مؤمناً  رثةكا

 .  . ) وهذه األحكام فى مجموعها تتفق مع أحكام التقنين المصرى ( بناء العقار أو لترميمه

 .  ) مطابق ( 559التقنين المنى الليبى م 

 .  ) موافق ( 2199المدنى العراقى م التقنين 

مدنى سورى وهاتان المادتان األخيرتان مأخوذتان منهما  599 – 555) تكادان تطابقان المادتين  51 – 59قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

)  . 

، وأن يقطع التقادم إذا كان حق  يد الرهون، أن يجدد المنتفع ق ، ويعتبر فى الوقت ذاته من أعمال الحفظ ويعتبر من أعمال الصيانة ( 9) 

 .  ( 729ص  791فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 112ص  192فقرة  1أوبرى ورو يشمله االنتفاع مهددا بالسقوط بالتقادم ) 
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. فنستعرض اآلن كال من  ف ى على مالك الرقبة على أن يتحمل المنتفع فوائد هذه التكاليف طول مدة االنتفاع
 .  التكاليف المعتادة والتكاليف غير المعتادة

 التكاليف المعتادة : - 516

، فإن تكاليف الصيانة يتحمل ا المنتفع  ء المنتفع به كما قدمنالما كان المنتفع ملتزما بصيانة الشى 
، تكاليف إدارة  . و عتبر كذلك من التكاليف المعتادة فيتحمل ا المنتفع ( 1) ، هنن ا من التكاليف المعتادة  بأكمل ا

التكاليف  . و عتبر أيضا من ، إذ أن هذه التكاليف ضرور ة لحصول المنتفع على الثمار الشىء المنتفع به
، من أموال على  ، الضرائب والرسوم المضروبة على الشىء المنتفع به ، فيتحمل ا المنتفع وحده المعتادة

اهنراضى الزراعية وعوائد على المبانى ورسوم بلدية وضر بة دفاع وضر بة خفر وضر بة إضافية وغير ذلك من 
 .  أنواع الضرائب اهنخرى 

مالك الرقبة على أن تكون هذه التكاليف المعتادة كل ا أو بعض ا على ولكن يجوز للمنتفع أن يتفا مع 
، أن يلتزم المنتفع بدفع ا لج ة اإلدارة على أن يستردها  ، فيما يتعلا بالضرائب والرسوم ، وهذا ال يمنع اهنخير

 .  ( 2) من مالك الرقبة 

 التكاليف غير المعتادة : - 517

. ومن التكاليف غير  أن يتحمل المنتفع فوائدها طول مدة االنتفاع ، على وهذه كما قدمنا على المالك 
، أما إذا نشأت عن خطأ المنتفع ف و الذي  المعتادة تكاليف االصالحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع

لم يلتزم ،  . فإذا احتاجت الدار المنتفع ب ا مثال إلى إصالحات جسيمة لم تنشأ عن خطأ المنتفع يتحمل ا وحده
، للمحافظة  . ولكن يجوز لمالك الرقبة ( 9) ، بالقيام ب ذه اإلصالحات كما سنرى  ، ال المنتفع وال مالك الرقبة أحد

، وعلى المنتفع أن يدفع فوائدها بالسعر القانونى  . وفى هذه الحالة تكون التكاليف عليه ، أن يقوم ب ا على ملكه
، أن يقوم ب ا المنتفع للمحافظة  ، عند امتناع مالك الرقبة عن القيام ب ا و صح.  لمالك الرقبة طول مدة االنتفاع

                                                 

. هذا إلى أن  مالك بملكهنتيجة اللتزامه بأن ينتفع بالشىء كما ينتفع ال reparations dentretienويلتزم المنتفع بأعمال الصيانة  ( 2) 

، فى حين أن اإلصالحات الجسيمة تدفع عادة  أعمال الصيانة من التكاليف التى يقتضيها الحصول على الثمار وتدفع عادة من الريع

. وانظر فى تحديد أعمال الصيانة وأعمال  ( 721ص  795فقرة  9من رأس المال فتكون على المالك ) بالنيول وريبير وبيكار 

 .  مدنى فرنسى 191الحات الجسيمة المادة اإلص

 .  759فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

 .  999أنظر ما يلى فقرة  ( 9) 



 

 

 

 

2629 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، على أن يستردها من مالك الرقبة عند ن اية  . وفى هذه الحالة يدفع تكاليف هذه اإلصالحات على حا انتفاعه
 .  ( 1) ، فيكون هنا أيضا قد تحمل فوائدها طوال مدة االنتفاع  حا االنتفاع

، و تحمل  ، ف ذه يلتزم ب ا مالك الرقبة التكاليف غير المعتادة مصروفات دعوى تعيين الحدود و عتبر من
، وإذا قدم المنتفع هذه المصروفات فله الحا فى استردادها من المالك عند ن اية  المنتفع الفوائد طوال مدة االنتفاع

لباقى دفع ا من القيمة االسمية لألس م التى لم . وكذلك يعتبر من التكاليف غير المعتادة المبالغ ا حا االنتفاع
، ف ذه على مالك الرقبة و تحمل المنتفع الفوائد  ( actions non liberees) يتم الوفاء بكل قيمت ا االسمية 

، فإن قدم ا المنتفع محافظة على اهنس م من السقوط فإنه يسترد ما دفعه من المالك عند ن اية  طول مدة االنتفاع
 .  ( 2) نتفاع حا اال
، فإن الدين المضمون بالرهن يلتزم بدفعه مالك الرقبة المدين  وإذا كان العقار المنتفع به مثقال برهن رسمى 

، ورجع الدائن المرت ن بدعوى الرهن على المنتفع باعتباره حائزا للعقار فيدفع هذا ما  . فإن لم يدفعه ب ذا الدين
، وال يجبر على االنتظار إلى ن اية حا  بما دفع فورا على مالك الرقبة، فإنه يرجع  على العقار من الدين
 .  ( 9) االنتفاع حتى يسترده 

 حفظ الشىء والمسئولية عن هالكه

 نصوص قانونية  - 518

 مدنى على ما يأتى : 110: تنص المادة 
  . "على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشىء ما يبذله الرجل المعتاد  – 1"  
، إذا كان قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد  وهو مسئول على هالك الشىء ولو بسبب أجنبى - 2"  

  . "انت اء حا االنتفاع 

                                                 

 .  952ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  752فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

، فإنه يتحمل من فوائد ديون  وإذا كان المنتفع موصى له بحق االنتفاع بجزء من التركة – 751فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

، فإنهم يرجعون على المنتفع بفوائد جزء من هذه الديون  . فإن دفع الورثة ديون التركة التركة ما يتناسب مع هذا الجزء الموصى به

، فإنه يرجع على الورثة  . وإن دفع المنتفع الجزء من الديون الذى يتناسب مع الجزء الموصى به له صى بهيتناسب مع الجزء المو

، ويكون  ، بيع من أعيان التركة ما يفى بالديون ، ولم يتقدم المنتفع بدفعها . فإذا لم تدفع الورثة الديون بما دفع عند نهاية حق االنتفاع

 599 - 592، والمواد  مدنى فرنسى 121تركة الموصى بحق انتفاعه يتحمله المنتفع ) انظر المادة فى ذلك انتقاص من الجزء من ال

 .  من قانون الملكية العقارية اللبنانى ( 55 - 51، والمواد  من التقنين المدنى السورى

 .  نسىمدنى وفر 129وانظر فيما يتحمل مصروفات الدعاوى التى تتعلق بحق االنتفاع وبالرقبة المادة 
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 مدنى على ما يأتى : 111وتنص المادة 
، أو  ، أو احتاج إلى إصالحات جسيمة مما يجب على المالك أني تحمل نفقاته إذا هلك الشىء أو تلف"  

. وعليه إخطاره أيضا إذا  ، فعلى المنتفع أن يبادر باخطار المالك اء يقيه من خطر لم يكن منظوراإلى اتخاذ إجر 
 .  ( 1) " استمسك أجنبى بحا يدعيه على الشىء نفسه 

 .  ( 2) من التقنين المدنى السابا  19/  21وتقابل النصوص المادة 
 .  ين المدنى السورى وتقابل فى التقنينات المدنية العربية اهنخرى : فى التقن

 .  وفى التقنين المدنى - 111 - 111وفى التقنين المدنى الليبى م  – 2و  1/  118م 
 .  ( 9)  1/  11وفى قانون الملكية العقار ة اللبنانى م  – 1/  1211العراقى م 

الحفظ التى ( أمثلة عن أعمال  2. )  ( مدى مسئولية المنتفع عن حفظ الشىء 1ونتكلم فيما يأتى : ) 
 .  ( القيود الواردة على مسئولية المنتفع عن حفظ الشىء 9. )  يجب على المنتفع القيام ب ا

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين  2159: ورد هذا النص فى المادة  559تاريخ النصوص : م  ( 2) 

 . "حتى لو لم يطلب المالك الرد " ، ما عدا أن نص المشروع التمهيدى كان يشتمل فى آخر الفقرة الثانية على عبارة  المدنى الجديد

من آخر " ولو لم يطلب المالك الرد " ، بعد حذف عبارة  فى المشروع النهائى 2919المراجعة على النص تحت رقم  ووافقت لجنة

ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  559، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2911. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  الفقرة الثانية

 .  ( 955ص  – 951

، أو احتاج إلى اصالحات  إذا هلك الشىء أو تلف" من المشروع التمهيدى على الوجه اآلتى :  2151مادة : ورد هذا النص فى ال 552م 

،  ، فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك ، أو اتخاذ إجراء يقيه من الخطر لم يكن منظوراً  جسيمة مما يجب على المالك القيام به

فى المشروع  2911ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  . "حقاً على الشىء وعليه إخطار المالك أيضاً إذا اغتصب أجنبى 

" واستبدال عبارة  ، "بعبارة مما يجب على المالك القيام به " مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته " ، بعد استبدال عبارة  النهائى

فأصبح النص مطابقا لما استقر  ، "إذا أغتصب أجنبى حقاً على الشىء " بعبارة " إذا استمسك أجنبى بحق يدعيه على الشىء نفسه 

 .  عليه فى التقنين المدنى الجديد

 .  ( 951ص  – 955ص  1) مجوعة األعمال التحضيرية  552، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2919ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 .  منتفع عن ضياع أو تلف الشىء متى كان حاصال دون تقصير منه: ال يسأل ال 59/  15التقنين المدنى السابق م  ( 1) 

على المنتفع أن يستغل العقارات كمالك معتن  - 2:  1 و 2/  557( التقنينات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م  9) 

، وإال كان مسئوال عن الضرر الذى  ى العقارات. وعليه على األخص أن يعلم المالك بالتهديدات التى يقدم عليها الغير عل مجتهد

. ) وهذه  ، وأن يسدد أقساط التأمين المترتبة عليه وعليه أيضا أن يتابع العمل بصكوك التأمين المعقودة سابقاً  - 1.  يلحق بمالكها

 .  5األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى 

 .  ) مطابق ( –م  559/  555التقنين المدنى الليبى م 

: على المنتفع أن يستعمل الشىء بحسب ما أعد له وأن يبذل من العناية فى حفظه ما يبذله الشخص  2/  2295التقنين المدنى العراقى م 

، إذا كان قد تأخر فى رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق االنتفاع ) وهذا النص يكاد  ، وهو مسئول عن هالكه ولو بغير تعد المعتاد

 .  مدنى مصرى ( 2/  557 و 559 يطابق المادتين

  .  مدنى سورى وهذه المادة األخيرة مأخوذة منها ( 1 و 2/  557) تكاد تطابق المادة  2/  55قانون الملكية العقارية اللبنانى : م 
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 مدى مسئولية المنتفع عن حفظ الشىء  - 519

، كما رأينا  مدنى 559: تقول الفقرة األولى من المادة 
 (2 )

على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ الشيء ما يبذله " ، أنه  

،  . وهو التزام ببذل عناية ال بتحقيق غاية ، هو أن يقوم بالمحافظة على الشىء فهناك إذن التزام على المنتفع . "الشخص المعتاد 

.  ، وذلك سواء حصل على حق االنتفاع معاوضة أو تبرعا فيطلب من المنتفع فى القيام بهذا االلتزام أن يبذل عناية الشخص المعتاد

 .  ، عن السلوك المألوف للشخص المعتاد ، فى المحافظة عليه عنه المنتفع فى حفظ الشيء هو أن ينحرف فالخطأ الذى يسأل

، أن يثبت أن هذا التلف قد وقع بخطأ  ، إذا أصاب الشيء تلف ، بل على مالك الرقبة والخطأ هنا ال يفترض فى جانب المنتفع

. فإذا لم يستطع مالك الرقبة إثبات ذلكن فال مسئولية على  سلوك الرجل المعتاد، أى بانحرافه فى المحافظة على الشيء عن  المنتفع

.  ، فإن مسئولية المنتفع عن التعويض تسرى عليها أحكام القواعد العامة . أما إذا أثبت مالك الرقبة خطأ المنتفع على هذا النحو المنتفع

 .  رار التى لحقت بهذا األخير من جراء تلف الشيء أو هالكهفيكون المنتفع مسئوال عن تعويض مالك الرقبة عن جميع األض

، أن يتأخر المنتفع فى رد  ، ومن ثم يعتبر خطأ يكون المنتفع مسئوال عنه ويعتبر انحرافا عن السلوك المألوف للرجل المعتاد

. والخطأ الذى يعتديه  مدنى ( 1/  559 الشيء للمالك بعد انتهاء مدة االنتفاع فيهلك الشيء فى يده ولو كان الهالك بسبب أجنبى ) م

، وقد اقترن الهالك بهذا الخطأ فيكون المنتفع مسئوال عن تعويض المالك عن الضرر  هنا هو تأخر المنتفع عن رد الشيء إلى المالك

الك عند انتهاء حق . وغنى عن البيان أنه يخلص مما تقدم أن المنتفع يلتزم برد الشيء إلى الم الذى لحق به من جراء هالك الشىء

االنتفاع
 (1 )

  . 

  

 أمثل من أعمال الحفظ التى يجب على المنتفع القيام بها : - 521

ومن أمثلة أعمال الحفظ التى يجب على المنتفع القيام بها أن يبادر إلى أخطار مالك الرقبة بكل ما تتعرض له العين من  

. فإذا  ر لهذا األخير أن يبادر إلى القيام بما تقتضيه الظروف من أعمال الوقاية، حتى يتيس أخطار مما يلزم المالك أن يتوقاه بنفسه

، أو تعرض األجنبى له فى حيازته مستمسكا بحق يدعيه على الشيء نفسه كحق ملكية أو حق  انتزع أجنبى الحيازة من المنتفع

لت عليه اإلدارة ولو استيالء مؤقتا أو خربته ، أو تعرض الشيء لخطر لم يكن منظورا كأن سطت عليه اللصوص أو استو ارتفاق

 Vetuste، أو هلك الشيء أو تلف لسبب ال يرجع إلى خطأ المنتفع كأن كان ذلك يرجع إلى سبب أجنبى أو إلى القدم )  غارة جوية

در إلى إخطار مالك ، وجب على المنتفع إلى يبا ، أو احتاج الشيء إلى إصالحيات جسمية مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته (

، ولكن يجب على المنتفع أن يثبت  ، فيصح أن يكون بكتاب أو شفويا . وليس لإلخطار شكل خاص مدنى ( 552الرقبة بما وقع ) م 

، كان مسئوال عن تعويض الضرر الذى يصيب مالك الرقبة من عدم المبادرة إلى  . فإذا لم يثبت ذلك أنه قام باإلخطار الالزم

 .  اإلخطار

، غير مبال بما يصيب  ومن أمثلة أعمال الحفظ أيضاً أال ينهلك المنتفع بأرض زراعية األرض بزراعة تدر عليه ربحا كبيراً 

، وهو يسكن الدار التى  . وكذلك ال يجوز له األرض من ضرر يلحق مالك الرقبة فى سبيل الحصول على هذا الربح الكبير لنفسه

، أو أال يقوم بأعمال الصيانة الالزمة للمحافظة على  ، أو أن يلحق بالدار ضررا غير مألوف والنوافذ، أن يتلف األبواب  ينتفع بها

 .  سالمة الدار وما يلحق بها من أنابيب المياه والغاز واألحواض وغيرها مما يحتاج إلى عناية فى حفظه

، وأن يدفع أقساط التأمين طول  يحدد المنتفع هذا التأمين، فإنه يعتبر من أعمال الحفظ أن  وإذا كان المالك قد أمن على الشيء

مدة انتفاعه
 (9 )

  . 

                                                 

 .  972أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، ويبذل من العناية فى ذلك  ع أيضاً أن يحافظ على الشيءعلى المنتف" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  ( 1) 

، كان مسئوال  ، ولو بسبب أجنبى . فإذا تأخر الرد وهلك الشيء ، وجب عليه الرد . فإن انتهى حق االنتفاع ما يبذله الشخص المعتاد

 .  229. وأنظر كاربونييه ص  ( 959ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، حتى لو كان المالك لم يطالب بالرد  عن الهالك

. أما فى  مدنى ألمانى 2959. وأنظر كذلك المادة  من قانون الملكية العقارية اللبنانى 2/  51مدنى سورى و م  1/  557أنظر م  ( 9) 

 .  ( 2172مازو فقرة  – 791فقرة  9فرنسا فيبدو أن المنتفع ال يلتزم بتجديد عقد التأمين ) بالنيول وريبير وبيكار 
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 القيود الواردة على مسئولية المنتفع عن حفظ الشيء : - 521

 ويرد على مسئولية المنتفع عن حفظ الشيء قيدان : 

. فما  مدنى فرنسى ( 191بسبب القدم ) م ) القيد األول ( ال يكون المنتفع مسئوال عن إعادة البناء الذى تهدم بسبب فجائى أو 

. وكذلك  ، وال يلزم بإعادة البناء ، فهو غير مسئول عنه دام التهدم ال يرجع إلى خطأ فى جانبه كإهماله فى القيام بأعمال الصيانة

غير ملزم بإعادة البناء وال  . وإذا كان المنتفع ، إال إذا كانت راجعة إلى خطأه اإلصالحيات الجسمية فقد قدمنا أنه غير مسئول عنها

. وإذا هو أعاد البناء أو قام باإلصالحات  ، فإن مالك الرقبة غير ملزم هو أيضاً بذلك باإلصالحات الجسمية فى األحوال التى قدمناها

إعادة البناء أو باإلصالحات ، وإذا قام المنتفع نفسه ب ، فإن له يرجع بفوائد التكاليف التى أنفقها على المنتفع طول مدة االنتفاع الجسيمة

، فإن له أن يسترد التكاليف من مالك الرقبة عند انتهاء حق االنتفاع الجسمية
 (2 )

  . 

، وذلك بالتخلى )  ) القيد الثانى ( يستطيع المنتفع أن يتخلص من إلزامه بحفظ الشيء وبالقيام بأعمال الصيانة الواجبة

Abondon فإذا تخلى عن العين تخلص من االلتزام الذى كانت  ا االلتزام التزام عينى كما قدمنا. فإن هذ ( عن حقه فى االنتفاع ،

، أما ما وجب عليه من أعمال الصيانة قبل ذلك فيلتزم بالقيام به  . على أنه ال يتخلص من االلتزام إال من وقت التخلى العين سببا فيه

، وليس  . فقد ترتب االلتزام نهائيا فى ذمته قبل التخلى ين منذ بداية االنتفاع، حتى لو رد الثمار التى قبضها من الع من وقت التخلى

للتخلى أثر رجعى
 (1 )

  . 

 جرد المنقول وتقديم كفالة به - 4

 نص قانونى :  - 522

 مدنى على ما يأتى : 551تنص المادة 

. فإن لم يقدمها بيع المال  المنتفع تقديم كفالة به، ولزم  ، وجب جرده إذا كان المال المقرر عليه حق االنتفاع منقوال - 2"  

  . "، ووظف ثمنه فى شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها  المذكور

.  ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى االنتفاع وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل األشياء القابلة لالستهالك - 1"  

" ، بعد أن يعوض منها ما نفق من األصل بحادث مفاجئ  واشىوله نتاج الم
 (9 )

  . 

51 - 59/  19 - 12ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المواد 
 (5 )

  . 

 – 551وفى التقنين المدنى الليبى  - 551 - 595ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م 

97 - 99وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م  – 2191قنين المدنى العراقى م وفى الت
 (9 )

  . 

                                                 

 .  921أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  11وهامش  192فقرة  1وقارن أوبرى ورو  – 719ص  191فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 179بودرى وشوفو فقرة  ( 1) 

،  الجديدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى  2151تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9) 

، فمجلس الشيوخ  2915. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2911ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 957ص  – 951ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  551تحت رقم 

، ولزم المنتفع تقديم كفالة  ، وجب حصره بالجرد ع منقوال: إذا كان المال المقرر عليه حق االنتفا 59/  12التقنين المدنى السابق م  ( 5) 

 .  ، وأعطيت أرباحها إليه ، ووضع ثمنه فى أوراق أميرية . فإن لم يقدمها بيع المال المذكور به

 .  نتهاء حقه فى االنتفاع، إنما عليه أن يرد بدلها عند ا : يجوز للمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل األشياء التى تنعدم باالستعمال 52/  11م 

 .  ، إنما بعد أن يستعوض من النتاج ما نفق من األصل بآفة سماوية : الزيادة التى تحصل من نتاج المواشى تكون للمنتفع بها 51/  19م 

 .  ) وهذه النصوص جميعاً تتفق مع نص التقنين المدنى الجديد (

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 9) 

. ) ب ( أن يقدم كفيال قديراً  يجب على المنتفع قبل مباشرته االنتفاع : ) أ ( أن ينظم كشفاً بالعقارات - 2:  595التقنين المدنى السورى م 

 .  على أنه يجوز إعفاؤه من هذين االلتزامين بنص السند الذى ينشأ بموجبه حق االنتفاع - 1.  على الدفع
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 االقتصاد فى هذا االلتزام على المنقول دون العقار : - 523

، كما نرى  يقتصر التقنين المدنى المصرى caution( وبتقديم كفالة  inventaireفى ترتيب التزام فى ذمة المنتفع بالجرد )  

، وال أن يقدم  ( عنه etat. أما العقار فال يلتزم المنتفع فى شأنه بأن يحرر بياناً )  ، على المنقول دون العقار النص سالف الذكرمن 

، ويوجب فى الحالتين على  ، فإنه يوجب الجرد فى المنقول وتحرير البيان فى العقار . وهذا بخالف التقنين المدنى الفرنسى كفالة به

، فقد كان هذا التقنين  . وقد سار التقنين المدنى المصرى الجديد فى ذلك على سنة التقنين المدنى المصرى السابق تقديم كفالةالمنتفع 

 .  أيضاً ال يوجب الجرد وال الكفالة إال فى المنقول

، وقل أن يحدث فذى  ه، أن العقار ال يخشى علي ، السابق والجديد ويبرر الخطة التى صار عليها التقنين المدنى المصرى

، ولكن هذا ال يكون  ، فله أن يحرر بياناً بحالته . وإذا أراد مالك الرقبة أن يحتاط فيما يتعلق بحالة العقار ذاتيته أو فى قيمته خالف

،  أو من قيمته ، وقد ال يتيسر التثبت من ذاتيته ، فهو عرضة للضياع . واألمر مختلف بالنسبة إلى المنقول التزاماً فى ذمة المنتفع

. ثم لما كان من اليسير  ، مع تقويمه حتى تتحدد قيمته فأوجب المشرع على المنتفع أني جرى جرده فى محضر حتى تتعين ذاتيته

، حتى يضمن بذلك حق مالك الرقبة فى  ، فقد أوجب المشرع المصرى أيضاً على المنتفع أن يقدم كفالة به تبديد المنقول أو ضياعه

 .  و استرداد قيمته عند نهاية حق االنتفاعاسترداده أ

 تحديد محضر جرد بالمنقول : - 524

، على خالف التقنين المدنى الفرنسى الذى يوجب أن يحرر محضر الجرد  ولم يوجب القانون شكال خاصاً لمحضر الجرد 

. ففى مصر إذن يجوز تحرير محضر  فى ورقة رسمية ما لم يعف المنتفع من هذه الرسمية أو يعف من تحرير محضر الجرد أصال

، ويكون هو الدليل الكتابى على ما تسلمه المنتفع من المنقوالت  ، ويوقع عليه كل من المنتفع ومالك الرقبة الجرد فى ورقة عرفية

الوصية التى ، أى فى العقد أو  . ويجوز إعفاء المنتفع من تحرير محضر الجرد فى سند حق االنتفاع وحالة هذه المنقوالت وقيمتها

. وال يعد سكوت مالك الرقية عن تحرير محضر الجرد بعد تسلم المنتفع للمنقوالت إعفاء للمنتفع من تحرير هذا  أنشأت هذا الحق

 .  ، بل يصح أن يطالب مالك الرقبة المنتفع بعد أن يكون هذا قد تسلم المنقوالت بتحرير المحضر المحضر

، بل كل ما يترتب عليه أنه ال يستطيع  رير محضر الجرد ال يترتب عليه أن يفقد حق انتفاعهوعدم قيام المنتفع بالتزامه من تح

. وللمنتفع بعد تحرير محضر الجرد أن يتسلم المنقوالت وأن يتسلم ثمارها  تسلم المنقوالت من مالك الرقبة قبل تحرير هذا المحضر

لثمار، فإن حقه لم يسقط فى تقاضى هذه ا من بداية حق االنتفاع
 (2 )

  . 

 تقديم الكفالة بالمنقول :  - 525

. فإذا  ، بل جيب على المنتفع أن يقدم فى الوقت ذاته لمالك الرقبة كفالة بهذا المنقول وال يكفى تحرير محضر جرد للمنقول

.  المنتفع بدفعه لمالك الرقبة، كان الكفيل ضامناً للتعويض الذى يلتزم  أضاع المنتفع المنقول أو بدده أو أتلفه أو أحلق به أى ضرر

                                                                                                                                                                    

، ويجب تحريره على الشكل المتبع لدى  بالعقارات بحضور المالك أو بعد أن يدعى إلى ذلك بطريقة قانونية يجب تنظيم الكشف - 2:  559م 

، بشرط أن يكون الطرفان حائزين على أهلية  على أنه يجوز للمنتفع أن يتفق ومالك الرقبة - 1.  ، على نفقة المنتفع الكاتب العدل

 .  نفقة ، على وضع الكشف بالتراضى وبدون المتعاقد

ويجوز أن يستعاض عن  - 1.  ، فالثمار التى يكون قد تناولها مالك العقار أثناء هذا التأخير ترد للمنتفع : إذا قدمت الكفالة متأخرة 552م 

 .  الكفالة برهن أو تأمين على أموال تعتبر كافية

، وتؤخذ  جارى عليها حق االنتفاع أو تسلم إلى حارس قضائى، فتؤجر العقارات ال : إذا لم يقدم المنتفع الكفالة وال ضمانة أخرى 551م 

 .  أجرة الحارس من ثمار العقار

 .  ، ال تتكلم إال عن حق االنتفاع بالعقار ( ، التى هى مصدرها ، كنصوص قانون الملكية العقارية اللبنانى ) وهذه النصوص

 .  ) مطابق ( 551التقنين المدنى الليبى م 

 .  مدنى مصر ( 551) توافق الفقرة األولى من المادة  2191العراقى : م التقنين المدنى 

 .  ، وهذه المواد األخيرة مأخوذة منها ( مدنى سورى سالفة الذكر 597 - 595) توافق المواد  97 - 99قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

 .  719فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 2) 
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، ويقوم مقام الكفالة أن يقدم المنتفع رهناً رسمياً أو رهن حيازة  ويجب أن يكون الكفيل مقتدراً ومقيما فى مصر
 (2 )

. وإذا كانت  

بة وباسم المنتفع ، تسجل باسم مالك الرقبة بالنسبة إلى الرق ، فإن تحويلها إلى سندات أسمية السندات المنتفع بها سندات لحاملها

، ويعفى المنتفع من تقديم كفالة  ، يكون ضماناً كافياً  بالنسبة إلى حق االنتفاع
 (1 )

  . 

، ولكن يمنعه من تسلم المنقوالت قبل تقديم  وعدم قيام المنتفع بتقديم كفالة على النحو المتقدم الذكر ال يحرمه من حق االنتفاع

، على النحو الذى قدمناه فى تحرير  المنقوالت كما يتسلم ثمارها من وقت بداية حق االنتفاع ، فإذا ما قدمها فإنه يتسلم الكفالة

، إال إذا  ، فإن هذا ال يعفى المنتفع من تقديم الكفالة فيما بعد . وإذا سلم مالك الرقبة المنقوالت قبل أن يقدم المنتفع الكفالة المحضر

نزول ضمنى من مالك الرقبة عن الكفالة استخلص من تسليم المنقوالت على هذا النحو 
 (9 )

  . 

. فيرد اإلعفاء صراحة فى السند الذى ينشئ حق االنتفاع من  ، إعفاء صريحاً أو ضمنياً  ويجوز إعفاء المنتفع من تقديم الكفالة

سكوت المشترى أو  ، فإن ، كما يستخلص ضمناً من أن المالك باع العين أو رهنها واحتفظ لفنسه بحق االنتفاع عقد أو وصية

 .  مدنى فرنسى ( 192الموهوب له عن اشتراط تقديم الكفالة يستفاد منه أن مالك الرقبة قد نزل عن حقه فى طلب الكفالة ) م 

، فإنه يجوز لمالك الرقبة أن يطلب بيع المنقوالت بالطريقة التى تقرها  وإذا لم يقدم المنتفع الكفالة ولم يعف من تقديمها

، ألن هذه  ، أى سندات على الدولة كسندات الدين الموحد أو سندات قرض اإلنتاج وتوظيف ثمنها فى سندات عامة،  المحكمة

. ويكون للمنتفع فى هذه الحالة أرباح هذه السندات طول مدة  السندات توفر لكل من مالك الرقبة والمنتفع قدراً كبيراً من الضمان

، ردت  ، فإذا انتهى حق االنتفاع ، بل الجائزة تكون لمالك الرقبة ى أن يكسب السند من جائزة، وال يدخل فى األرباح ما عس االنتفاع

 .  ، وأصبحت ملكيته لها كاملة وله أن يتصرف فيها كما يشاء السندات لمالك الرقبة

 االنتفاع باألشياء القابلة لالستهالك واالنتفاع بقطيع من المواشى إحالة : - 526

، كما رأينا مدنى 551وتقول الفقرة الثانية من المادة  
 (5 )

للمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل األشياء القابلة " ، إن  

. وله نتاج المواشى بعد أن يعوض منها ما نفق من األصل بحادث  ، وإنما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى االنتفاع لالستهالك

، كما يشير فيما  ، وقد سبق الكالم ذلك ، إلى شبه حق االنتفاع ، فيما يتعلق باألشياء القابلة لالستهالك يشير وهذا النص . "مفاجئ 

، فتحيل هنا إلى ما قدمناه هناك  يتعلق بالمواشى إلى االنتفاع بقطيع من المواشى وقد سبق أيضاً الكالم فيه
 (9 )

  . 

 إلى مالك الرقبةآثار حق االنتفاع بالنسبة  - المبحث الثانى

 حق التصرف فى الرقبة :  - 527

. فله أن يبيع  ، بحيث ال يكون فى هذا التصرف ضرر يلحق انتفاع المنتفع بالعين لمالك الرقية أن يتصرف المالك فى الرقبة

. وينتقل إلى مالك الرقبة  بهاالرقبة أو يقايض عليها أو يقدمها حصة فى شركة أو يقدمها مقابال لوفاء دين فى ذمته أو يهبها أو يوصى 

، وبوجه خاص يصبح مالكاً للعين ملكية كاملة بعد انتهاء حق االنتفاع  ، جميع حقوق المالك السابق ، على هذا النحو الجديد
 (1 )

  . 

ة فى العقار . وقد يترتب على الرقب ، ولدائنيه أن يأخذوا عليها حق اختصاص ولمالك الرقبة فى العقار أن يرهنها رهناً رسميا

، فيكون له حق امتياز على الرقبة  والمنقول حق امتياز كما إذا باع مالك العقار أو المنقول حق الرقبة واحتفظ لنفسه بحق االنتفاع

                                                 

،  . وله أن يقدم ، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً فى مصر إذا التزم المدين بتقديم كفيل" مدنى على أنه  115وتنص المادة  ( 2) 

  . "، تأميناً عينياً كافياً  عوضاً عن الكفيل

 .  711فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

 .  719فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 155ص  115فقرة  1أوبرى ورو  ( 9) 

 .  911أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

 .  559وفقرة  511أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  من قانون الملكية العقارية اللبنانى 95من التقنين المدنى السورى و م  597أنظر م  ( 1) 
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، فيكون للراسى عليه المزاد نفس  ، جاز للدائن أن يبيعها استيفاء لحقه . فإذا ترتب حق من هذه الحقوق على الرقبة الستيفاء الثمن

، وعلى يصبح مالكا للعين ملكية كاملة عند انتهاء حق االنتفاع  حقوق مالك الرقية األصلى
 (2 )

  . 

، لم يجز  ، فإذا تعارض استعمال حق االرتفاق مع انتفاع المنتفع ولمالك رقبة العقار أيضاً أن يرتب حق ارتفاق على العقار

انتهاء حق االنتفاع  لمالك العقار المرتفق أن يستعمل حق االرتفاق إال بعد
 (1 )

  . 

 الحق فى الحصول على ما تنتجه العين إذا لم يكن ثمارا : - 528

. فإذا كان  ، فإن ما تنتجه العين مما ال يعتبر ثماراً يكون لمالك الرقبة وإذا كان من المسلم به أن تكون ثمار العين للمنتفع 

جائزة ال تعتبر ثماراً وتكون لمالك الرقبة ويكون للمنتفع فوائد الجائزة ، فال الشيء المنتفع به سنداً أو سهماً وربح جائزة
 (9 )

. وإذا  

، أو وزعت عليهم سندات إضافية اشترتها بجزء من رأس المال أو كانت تمثل  وزعت الشركة جزءاً من احتياطياتها على المساهمين

، فيكون لمالك الرقبة وتكون فوائده  لمال ال من الريع، اعتبر هذا جزءا من رأس ا حصة ساهمت بها الشركة فى شركة أخرى

( على القيمة االسمية للسهم الجديد تمثل  Prime، وأضافت عالوة )  . وإذا أصدرت الشركة أسهماً جديدة لزيادة رأس المال للمنتفع

إذا وزعت الشركة هذه العالوات على . ف ، فهذه العالوة ال تعتبر ريعاً بل هى جزء من رأس المال نصيب هذا السهم فى االحتياطات

، كان نصيب السهم من هذه العالوات من حق مالك الرقبة وللمنتفع الفوائد المساهمين القدامى
 (5 )

  . 

 حق مباشرة الدعاوى التى تتعلق بالرقبة :  - 529

، ودعوى اإلقرار  عاوى الحيازة، ود . فله أن يرفع دعوى االستحقاق ولمالك الرقبة أن يباشر الدعاوى التى تتعلق بالرقبة

، ودعوى تعيين الحدود ، ودعوى القسمة بحق ارتفاق أو إنكاره
 (9 )

  . 

                                                 

أبريل  21ألن حقه ال يتأثر وال يضار بهذا التنفيذ ) استئناف مختلط  ، وفى التنفيذ على الرقبة ال يدخل المنتفع طرفا فى اإلجراءات ( 2) 

، ألن المنتفع حقه عينى ال يتأثر  . وال يجوز للمنتفع التدخل فى تفليسة تتضمن رقبة العين المنتفع بها ( 192ص  51م  2599سنة 

  . ( 295ص  99م  2521ديسمبر سنة  11بالتفليسة وال يضار بها ) استئناف مختلط 

. وقد يتفقان على أن يختص كل منهما بجزء من الثمن  ، لم ينفذ هذا البيع فى حق المنتفع إال برضاه وإذا باع مالك الرقبة الملكية الكاملة للعين

خر ، أو على أمر آ . إلى نهاية حق االنتفاع ، أو أن يبقى الثمن كله مالك الرقبة على أن يكون للمنتفع فوائده يتناسب مع قيمة حقه

 .  ( 757فقرة  9يرتضيانه معاً ) قارن بالنيول وريبير وبيكار 

 .  711ص  2951بودرى وشوفو فقرة  ( 1) 

 .  557أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

ى أن ، فأول وإذا كان ما تنتجه العين مما ال يعتبر ثماراً هو حق مالك الرقبة على النحو الذى قدمناه – 557أنظر فى كل ذلك آنفاً فقرة  ( 5) 

. فالكنز الذى يعثر عليه فى العقار المنتفع به يكون من حق مالك  يكون من حق مالك الرقبة ما لم تنتجه العين وال يعتبر جزءاً منها

،  ، بل إن المنتفع ال يحق له الحصول على الفوائد فى هذه الحالة ألن الكنز مال مستقل عن العقار وليس ناتجاً منه الرقبة دون المنتفع

 .  ( 551وقد سبق بيان ذلك ) أنظر آنفاً فقرة 

وإذا كانت  – 7992ص  799فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 997بودرى وشوفو فقرة  – 171ص  – 199فقرة  1أوبرى ورو  ( 9) 

خل مالك الرقبة ، كان على الخصم اآلخر أن يد ، ودخل المنتفع وحده فيها خصماً  هناك دعوى تتعلق بالرقبة وحق االنتفاع معاً 

، كما إذا تنازع  . أما إذا كانت الدعوى تتعلق بالرقبة وحدها دون حق االنتفاع خصماً فى الدعوى حتى يكون الحكم سارياً فى حقه

إلدخال المنتفع خصماً فى الدعوى ) –، فال محل فى هذه الحالة  على الرقبة شخصان يسلمان معاً بأن حق االنتفاع لشخص ثالث

، على شرط أن يمكن المنتفع من استعمالها عند  وتبقى مستندات ملكية الدين عند مالك الرقبة -(  799فقرة  9ريبير وبيكار بالنيول و

 .  ( 595بودرى وشوفو فقرة  –مكررة  127االقتضاء وتقديمها فى الدعاوى ) ديمولومب فقرة 
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 عالقة مالك الرقبة بالمنتفع - 2

 وجود التزامات شخصية فى ذمة المنتفع نحو مالك الرقبة :  - 531

التزامات نشأت بحكم القانون من واقعة  ، وهى رأينا أن هناك التزامات شخصية تترتب فى ذمة المنتفع نحو مالك الرقبة

، هى وجود العين تحت يد المنتفع  مادية
 (2 )

فهذه االلتزامات تجعل الحق لمالك الرقبة فى أن يطالب المنتفع بتنفيذها بمجرد أن يخل  

ل إن لمالك الرقبة أن يطلب الحكم . ب ، وال يجبر مالك الرقبة على االنتظار إلى نهاية حق االنتفاع حتى يطالب بتنفيذها بها هذا األخير

مدنى ( 1/  577، إذا أساء المنتفع استعمال الشيء أو استثماره إلى درجة تعرض الرقبة للخطر ) م  بإسقاط حق االنتفاع قبل نهايته
 (

1 )
 .  . وعلى المنتفع بوجه خاص أن يرد العين للمالك عند نهاية حق االنتفاع 

 فى ذمة مالك الرقبة نحو المنتفع :ال توجد التزامات شخصية  - 531

، فإن له بموجب هذا الحق العينى سلطة مباشرة على العين ال  ولما كان المنتفع له حق عينى على العين هو حق االنتفاع 

تفاع ، كما يحتاج المستأجر الذى ليس له إال حق شخصى لتدخل المؤجر لتمكينه من االن يحتاج فى استعمالها إلى تدخل مالك الرقبة

، والمنتفع وشأنه ينتفع بالعين مباشرة طبقاً  . وعلى ذلك ال توجد التزامات شخصية فى ذمة مالك الرقبة نحو المنتفع بالعين المؤجرة

، ويلتزم  . وقد يرتب المالك على العين حق انتفاع معاوضة لما حوله له القانون من حقوق دون حاجة إلى معاونة مالك الرقبة فى ذلك

، ولكن االلتزام الذى ترتب هنا فى ذمة مالك الرقبة إنما ترتب بموجب العقد ال بموجب حق  د بضمان التعرض واالستحقاقفى العق

االنتفاع
 (9 )

  . 

 ال يجوز لمالك الرقبة أن يتسبب فى تعطيل أو فى إنقاص حق المنتفع : - 532

. ولكن ذلك ال يرجع إلى وجود التزام شخصى  تفعوال يجوز لمالك الرقبة أن يتسبب فى تعطيل أو فى إنقاص حق المن 

، وشأن مالك الرقبة فى  ، بل يرجع إلى أن للمنتفع حقاً عينياً ال يجوز ألحد أن يتعدى عليه بالضمان فى ذمة مالك الرقبة نحو المنتفع

عدم جواز التعدى على حق المنتفع شأن أى شخص آخر 
 (5 )

، أن يدخل  ون موافقة المنتفع، د . وعلى ذلك ال يجوز لمالك الرقبة 

، كأن يقيم أبنيه جديدة أو يعلى البناء الموجود أو يهدم جزءاً منه تعديال فى العين
 (9 )

، أو أن يحول سنداً اسمياً إلى سند لحامله  
 (1 )

  ،

أو يبيع العقار المنتفع به ويبادر إلى تسجيل البيع قبل أن يسجل المنتفع حق االنتفاع 
 (1 )

  . 

، إذا كان عليه  حق مالك الرقبة استثناء فى تعطيل أو إنقاص حق المنتفع للمحافظة على العين : على أن مالك الرقبة - 999

،  ، ليس كأى شخص آخر أجنبياً عن العين فى األصل أن يمتنع عن تعطيل أو إنقاص حق المنتفع شأنه فى ذلك شأن أى شخص آخر

، بل ولو حرم المنتفع  . فله أن يقوم باإلصالحات الجسمية فى العين ولو لم يوافق المنتفع هابل هى ملكه ويعنيه أن يحافظ على سالمت

، وذلك دون أن يكون مالك الرقبة مسئوال عن تعويض المنتفع عن هذه  بذلك من االنتفاع بالعين المدة الالزمة للقيام بهذه اإلصالحات

، إال أن القيام بها من حقه حتى يحافظ على سالمة  بها التزاماً فى ذمة مالك الرقبة، وإن لم يكن القيام  . فاإلصالحات الجسمية المدة

العين
 (7 )

  . 

                                                 

 .  وما بعدها 922أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  925 أنظر آنفاً فقرة ( 1) 

 .  1هامش  795ص  795فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

 .  2112بازو فقرة  ( 5) 

 .  795ص  799فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 997بودرى وشوفو فقرة  – 179ص  199فقرة  1أوبرى ورو  ( 9) 

 .  799ص  799فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

نه ال يوجد التزام شخصى فى هذا الصدد فى ذمة مالك الرقبة أن هذا األخير إذا كان له عقار مجاور للعقار المنتفع والذى يقطع فى أ ( 1) 

، ما دام أنه قد راعى التزامات الجوار  ، ولو أدى ذلك إلى اإلضرار بالمنتفع ، فإن له أن يستعمل حقه ملكيته كامال فى هذا العقار به

 .  ( 799ص  799فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 171ص  199فقرة  1ير مألوف ) أوبرى ورو فلم يلحق بالمنتفع ضرراً غ

 .  921أنظر آنفاً فقرة  ( 7) 
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، فأولى أن يكون من حقه إعادة بناء ما تهدم من العين بسبب فجائى  وإذا كان القيام باإلصالحات الجسيمة من حق مالك الرقبة

ا إلى ما قدمناه هناك، فنحيل هن ، وقد سبق الكالم فى ذلك أو بسبب القدم
 (2 )

  . 

 انتهاء حق االنتفاع -الفرع الثالث

 األسباب التى ينتهى بها حق االنتفاع - البحث األول

 بيان هذه األسباب :  - 534

، وبعدم  ، ثم إن حق االنتفاع قد ينتهى بهالك الشيء السببان المألوفان النتهاء حق االنتفاع هما انقضاء األجل وموت المنتفع

، يضاف إلى األسباب األربعة المتقدمة ثالثة  ، وهذان السببان قد ورد فى شأنهما نص صريح ستعمال مدة خمس عشرة سنةاال

. فهذه أسباب سبعة  ، واتحاد الذمة ، والنزول عنه ، هى تملك حق االنتفاع بالتقادم أسباب أخرى لم يرد فى شأنها نص صريح
 (1 )

  ،

 .  نستعرضها على التعاقب

 إنهاء حق االنتفاع بانقضاء األجل وبموت المنتفع نص قانونى : - 535

 مدنى على ما يأتى : 559تنص المادة  

، وهو ينتهى على أى حال  ، فإن لم يعين له أجل عد مقرراً لحياة المنتفع ينتهى حق االنتفاع بانقضاء األجل المعين - 2"  

  . "، حتى قبل انقضاء األجل المعين  بموت المنتفع

، تركت األرض للمنتفع أو لورثته  وإذا كانت األرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء األجل أو موت المنتفع بزرع قائم - 1

، على أن يدفعوا أجرة األرض عن هذه الفترة من الزمن  إلى حين إدراك الزرع
 (9 )

 " .  

                                                 

، سواء من جانب مالك الرقبة وحده أو من جانب المنتفع أو كان من  وأنظر فى التأمين على العين المنتفع بها – 912أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

 .  799فقرة  9ولمصلحة أى منهما أو لمصلحة االثنين : بالنيول وريبير وبيكار ،  جانبهما معاً 

، فيجوز مثال للمنتفع أن  وهناك رأى فى الفقه الفرنسى يدعو إلى إيجاد تضامن وتعاون أكبر بين مالك الرقبة والمنتفع فى خالل مدة االنتفاع

ه الحق فى تقاضى تعويض عن التحسينات والمنشآت التى يستحدثها فى ، ويكون ل يلزم مالك الرقبة بالقيام باإلصالحات الجسمية

، ويكون له تحت رقابة القضاء الحق فى تعديل طرق االنتفاع بالعين المنتفع بها وطرق استغاللها ) كاربونييه ص  العين المنتفع بها

229 )  . 

، وقد تقدم الكالم فى ذلك ) آنفا فقرة  نتفاع لسقوطه بسوء االستعمال. فقد ينتهى حق اال ، تكفى اإلشارة إليها هنا وهناك أسباب أخرى ( 1) 

، كما لو كانت ملكيته معلقة على شرط فاسخ ويتحقق الشرط ومن ثم  . وقد ينتهى أيضاً بفسخ حق المالك الذى رتب االنتفاع ( 925

. أما شبه حق  ، وليس فى هذا إال تطبيق للقواعد العامة تزول الملكية بأثر رجعى ويزول تبعاً لزوالها ما رتبه المالك من حق االنتفاع

، فإنه ال ينتهى إال بانقضاء األجل وبموت المنتفع ) بالنيول وريبير  ، وفيه تنتقل ملكية األشياء القابلة لالستهالك إلى المنتفع االنتفاع

 .  ( 712فقرة  9وبيكار 

.  المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن  2157تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9) 

، فمجلس الشيوخ تحت  2919. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2917ووافقت عليه لجنة المراجعة رقم 

 .  ( 999ص  – 957ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  559رقم 

، وينتهى  : ال يعطى ذلك الحق إال لشخص أو أكثر موجود على قيد الحياة وقت اإلعطاء 99/  21لتقنين المدنى السابق : م ويقابل النص فى ا

، أو  : ينتهى حق االنتفاع بانقضاء الزمن المعين له 51/  11. م  على كل حال بوفاته إن لم يكن ميعاد محدد قبل الوفاة المذكورة

، هذا مع مراعاة حقوق الدائنين  ، أو باستعماله استعماال غير جائز بانعدام المال المقرر عليه حق االنتفاع، أو  بترك المنتفع حق فيه

 .  . ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المدنى الجديد ( المرتهنين

 ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

.  . . ، ، أو بموت المنتفع أو بتلف الشيء المنتفع به تلفا كامال يسقط حق االنتفاع بانتهاء أجله - 2 : 1 و 2/  595التقنين المدنى السورى م 

 .  ال يكون لهذا السقوط أثر قانونى إال بعد ترقين القيد المدون فى السجل العقارى - 1
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. ففى الحالة  ، أو أال يحدد قد أو الوصية ( له أجالويخلص من هذا النص أن حق االنتفاع أما أن يحدد سند إنشائه ) الع

، ينتهى حق االنتفاع بأحد أمرين : انقضاء األجل المحدد األولى
 (2 )

. ونرى من  ، أو موت المنتفع حتى قبل انقضاء األجل المحدد 

، اعتبر هذا  لم يحدد لحق االنتفاع أجل ، إذا . وفى الحالة الثانية ، ما دام ينتهى حتما بموت المنتفع ذلك أن حق االنتفاع ال يورث

، وانتهى هنا أيضاً بموت المنتفع الحق مقرراً مدى حياة المنتفع
 (1 )

  . 

، فقد قدمنا أن األرض تترك للمنتفع إذا  ، وكان فى األرض زرع قائم وإذا انتهى حق االنتفاع بانقضاء األجل أو بموت المنتفع

، على  ، إلى حين إدراك الزرع ، أو تترك لورثته إذا كان انتهاء هذا الحق بموت المنتفع انقضاء األجلكان انتهاء حق االنتفاع بسبب 

أن يدفع المنتفع أو ورثته لمالك الرقبة أجرة المثل لألرض من وقت انتهاء حق االنتفاع إلى وقت إدراك الزرع
 (9 )

  . 

 انتهاء حق االنتفاع بهالك الشيء  - 536

 مدنى على ما يأتى : 555تنص المادة نص قانونى : 

  . "، إال أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض  ينتهى حق االنتفاع بهالك الشيء - 2"  

، رجع للمنتفع  . ولكنه إذا أعاده ، فال يجبر على إعادة الشيء إلى أصله وإذا لم يكن الهالك راجعاً إلى خطأ المالك - 1"  

" الفقرة الثانية  575، وفى هذه الحالة تطبق المادة  تفاع إذا لم يكن الهالك بسببهحق االن
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

 .  ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المصرى (

 .  ) مطابق ( 551التقنين المدنى الليبى م 

 .  مصرى ( 559) مطابق الفقرة األولى من المادة  2191التقنين المدنى العراقى م 

 .  ، والمادة األخيرة مأخوذة منها ( سورى سالفة الذكر 1 و 2/  595) وتطابق م  2/  99قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

، وذلك  فاع ينتهى بانقضاء األجل وينتهى معه حق من تلقى حق االنتفاع والمنتفعوقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن حق االنت ( 2) 

 .  ( 115ص  59م  2592فبراير سنة  21دون حاجة إلى إعذار من المالك أو إنذار منه ) استئناف مختلط 

، وال ينتهى إال بانحالل  عنى قائماً ، فإنه يدوم ما دام هذا الشخص الم وقد قدمنا أنه إذا قرر حق االنتفاع لمصلحة شخص معنوى ( 1) 

 .  ( 575، ما لم يكن قد حدد أجل لحق االنتفاع وانقضى األجل قبل انحالل الشخص المعنوى ) أنظر آنفاً فقرة  الشخصى المعنوى

 .  559أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

،  ينتهى حق االنتفاع بهالك الشيء - 2" اآلتى :  من المشروع التمهيدى على الوجه 2155تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 5) 

، فال يجبر على إعادة الشيء  وإذا لم يكن الهالك راجعاً إلى خطأ المالك - 1.  إال أنه ينتقل من هذا الشيء إلى العوض الذى قام مقامه

، بعد تعديله  فى المشروع النهائى 2915ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . "، رجع حق االنتفاع  . ولكنه إذا أعاده ألصله

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2911. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  على الوجه الذى استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

 .  ( 999 – 992ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  555

 .  فى الهامش ( 999آنفاً فقرة ) أنظر  51/  11ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة 

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

: ينتقل حق االنتفاع عند االقتضاء إلى التعويض المدفوع عن التأمين أو ثمن االستهالك لمنفعة عامة )  9/  595التقنين المدنى السورى م 

، وحدث أن تلفت  إذا لم يكن حق االنتفاع جارياً إال على بناية - 2:  591. م  فى الهامش ( 999سورى آنفا فقرة  2/  595وأنظر م 

ويكون األمر  - 1.  ، فال يحق للمنتفع أن يستغل األرض وال مواد البناء ، أو أنها سقطت من القد هذه البناية بحريق أو بحادث آخر

، ما لم تطبق فى الحالتين المذكورتين الفقرة الثانية من  منه بالعكس فيما إذا كان االنتفاع يشمل تمام العقار الذى تكون البناية جزءاً 

 .  599المادة 

 .  ) وهذه األحكام تتفق فى مجموعها مع أحكام التقنين المصرى (

 .  ) مطابق ( 557التقنين المدنى الليبى م 

 .  ) موافق ( 2197التقنين المدنى العراقى م 

 .  ، وهذه المادة األخيرة مأخوذة منها ( مدنى سورى بفقراتها الثالث 595توافق المادة )  99قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

 .  ، وهذه المادة األخيرة مأخوذة منها ( مدنى سورى 591) توافق المادة  91م 
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. والهالك قد يكن مادياً كما  ، انتهى حق االنتفاع النعدام محله ويخلص من هذا النص أنه إذا هلك الشيء المنتفع به هالكاً كلياً 

 .  كما إذا نزعت ملكية الشيء للمنفعة العامة، وقد يكون قانونياً  إذا احترقت الدار أو انهدمت

. وإذا كان  ، ويعود حق االنتفاع ، ألزم بإعادة الشيء إلى أصله على سبيل التعويض فإذا كان الهالك يرجع إلى خطأ المنتفع

ع عن المدة التى فإنه ، ويعود حق االنتفاع مع تعويض المنتف ، أجبر على إعادة الشيء إلى أصله الهالك يرجع إلى خطأ مالك الرقبة

، ويكلف المنتفع  ، فإن حق االنتفاع يتنقل إلى التعويض المترتب فى ذمة الغير ، وإذا كان الهالك يرجع إلى خطأ الغير فيها االنتفاع

الشيء  . وكذلك الحكم فيما إذا كان الهالك يرجع إلى نزع ملكية بتقديم كفالة ألن التعويض وهو مبلغ من النقود قابل لالستهالك

، لم يجبر المالك على  . وإذا كان الهالك قضاء وقدراً  ، ويكلف المنتفع بتقديم كفالة ، فينتقل حق االنتفاع إلى التعويض للمنفعة العامة

مدة ، ويلتزم هذا بأن يودى للمالك فوائد ما أنفقه طول الباقى من  ، ولكنه إذا أعاده رجع حق االنتفاع للمنتفع إعادة الشيء إلى أصله

 .  مدنى ( 1/  575حق االنتفاع ) م 

، وكذلك إذا كان التأمين  ، فإن كان التأمين لمصلحة المنتفع وحده كان له قبض مبلغ التأمين وإذا كان الشيء مؤمنا عليه

االنتفاع ينتقل إلى مبلغ ، فإن حق  . أما إذا كان التأمين لمصلحة االثنين معاً  لمصلحة المالك وحده فإن لهذا أيضاً قبض مبلغ التأمين

، ويكون للمنتفع فوائده وللمالك رأس المال التأمين
 (2 )

  . 

 انتهاء حق االنتفاع بعدم االستعمال  - 537

 مدنى على ما يأتى : 559نص قانونى : تنص المادة  –

" ينتهى حق االنتفاع بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة "  
 (1 )

  . 

، أى بعدم االستعمال  ، يسقط بالتقادم المسقط ، ككل حق عينى آخر عدا حق الملكية ق االنتفاعويخلص من هذا النص أن ح

، بل ولو  . وينقطع التقادم باستعمال المنتفع أو من ينوب عنه ) كمستأجر أو مشتر ( العين ولو مرة واحدة مدة خمس عشرة سنة

، كما لو  تقادم كلما وجب سبب يتعذر معه على المنتفع أن يستعمل العين. وكذلك يوقف ال انطوت هذه المرة على إساءة فى االستعمال

 .  كان المنتفع قاصراً وليس له ولى أو وصى

. وفقد حق االنتفاع بالتقادم المسقط غير كسبه بالتقادم  ، عاد الحق إلى مالك الرقية ومتى انتهى حق االنتفاع بعدم االستعمال

المكسب 
 (9 )

  . 

 االنتفاع بتملكه بالتقادم المكسب انتهاء حق - 538

، ال بعدم  . وبهذا يفقد المنتفع األصلى حقه ، فكسبه بالتقادم أو بالحيازة : وهنا نفترض أن شخصاً وضع يده على حق االنتفاع 

وقد تكون  ، ، بل ألن الغير قد كسب هذا الحق بتقادم قد تكون مدته خمس عشرة سنة االستعمال الذى يجب أن يدوم خمس عشرة سنة

 .  ، بل قد يكسب الغير حق االنتفاع بمجرد الحيازة مدته خمس سنوات

                                                 

 719فقرة  9يكار بالنيول وريبير وب – 991ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  759ص 

.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2192تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 1) 

وخ ، فمجلس الشي 2911. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2919ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 991ص  – 999ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  559تحت رقم 

 .  : ينتهى حق االنتفاع أيضاً بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة 99/  15ويقابل النص فى التقنين المدنى السابق المادة 

 ويقابل فى التقنين المدنية العربية األخرى :

 .  التقنين المدنى السورى ال مقابل

 .  ) مطابق ( 555التقنين المدنى الليبى م 

 .  ) مطابق ( 2119التقنين المدنى العراقى م 

 .  قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل

 .  995ص  1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 
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، فى كل من  ، إذا حازه شخص سيء النية ، ومدته خمس عشرة سنة ويكسب الغير حق االنتفاع بالتقادم المكسب الطويل

، إذا كان  . ويكسب بمجرد الحيازة مترتباً على عقار، إذا جازه حسن النية وكان  . ويكسب بالتقادم المكسب القصير العقار والمنقول

مترتباً على منقول وكان الحائز حسن النية 
 (2 )

  . 

 انتهاء حق االنتفاع بالنزول عنه  - 539

. ويقع النزول  ، وتعود إلى مالك الرقبة ملكية العين كاملة ، فيزول هذا الحق : ويجوز للمنتفع أن ينزل عن حقه فى االنتفاع

 .  ، أو بتوافق إرادتى المنتفع ومالك الرقبة بإرادة منفردة تصدر من المنتفعإما 

. وبيع مالك  ، بل يصح أن تكون إرادة ضمنية ، فليس هناك شكل خاص لهذه اإلرادة فإذا وقع النزول بإرادة المنتفع المنفردة

د يدل تبعاً للظروف التى تحيط بالبيع على أن المنتفع قد نزل ، ق الرقبة ملكية العين كاملة بموافقة المنتفع وبدون تحفظ من هذا األخير

، وال يجوز للمنتفع  . ونزول المنتفع عن حقه بإرادته المنفردة يسرى دون حاجة إلى قبول مالك القبة نزوال ضمنياً عن حق االنتفاع

 .  بعد أن يصدر منه النزول أن يعدل عنه

، وال يكون هذا هبة لحق  ، فإن هذا االتفاق قد يكون تبرعاً من جانب النمتفع ك الرقبةوإذا وقع النزول باتفاق بين المنتفع ومال

، بأن يعطى مالك  ، وقد يكون االتفاق معاوضة ، فال يشترط أن يكون االتفاق فى شكل الهبة االنتفاع بل نزول عنه لمالك الرقبة

، وليس نقال لهذا  ، فهو نزول عن حق االنتفاع نزول تبرعاً أو معاوضة. وسواء كان ال الرقبة للمنتفع مقابال لنزوله عن حق االنتفاع

، بل يكفى أن ينزل المنتفع عن هذا الحق حتى  . ذلك بأن مالك الرقبة ليس فى حاجة إلى أن ينتقل له حق االنتفاع الحق لمالك الرقبة

 .  تعود الملكية كاملة لمالك الرقبة

.  ، إال بالتسجيل ، كدائن مرتهن لحق االنتفاع . فإن النزول عنه ال يحتج به على الغير قاروإذا كان حق االنتفاع مترتباً على ع

. ولدائنى المنتفع  ، فإن الرهن يبقى قائماً بالرغم من هذا النزول فإذ كان الدائن المرتهن لحق االنتفاع قد قيد الرهن قبل تسجيل النزول

، إذا وقع هذا النزول غشا إضرار بحقوقهم المنتفع عن حقهأن يطعنوا بالدعوى البولصية فى نزول 
 (1 )

  . 

 انتهاء حق االنتفاع باتحاد الذمة :  - 541

ينتهى حق " ، وكانت تجرى على الوجه اآلتى :  2199كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى يشتمل على نص هو المادة 

" ، غير أنه ال يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة فى بقائه  لمالكاالنتفاع إذا اجتمعت فى شخص واحد صفتا المنتفع وا
 (9 )

. ويخلص  

. ويكون ذلك إما بأن تنتقل ملكية الرقية إلى المنتفع فيجتمع  ( Consolidationمن هذا النص أن حق االنتفاع ينتهى باتحاد الذمة ) 

تفاع إلى مالك الرقبة فيجتمع هنا أيضاً فى مالك الرقبة صفتا المالك ، ينتقل حق االن ، أو بأ فى هذا األخير صفتا المنتفع والمالك

، وبانتهائه  . وفى الحالتين ينتهى حق االنتفاع ، وبانتهائه تثبت الملكية كاملة إما للمنتفع . وفى الحالتين ينتهى حق االنتفاع والمنتفع

ك الرقبة إذا انتقل إليه االنتفاع تثبت الملكية كاملة إما للمنتفع إذا انتقلت إليه الرقبة أو لمال
 (5 )

. وإذا انتقلت الرقبة أو حق االنتفاع  

 .  ، ويعود حق االنتفاع إلى الظهور ، فإن اتحاد الذمة يزول هو أيضاً بأثر رجعى ، كعقد أبطل أو فسخ بسبب زال بأثر رجعى

                                                 

، كما يصح أن يضع  بالتقادم هو مالك الرقبة نفسه ذا وضع يده على حق االنتفاع بنية تملكهويصح أن يكون الذى يكسب حق االنتفاع  ( 2) 

، ويضيع على كل من المنتفع ومالك الرقبة حقه فى العين ) مازو فقرة  الغير يده على العين كلها بنية تملكها فكسب ملكيتها الكاملة

2171 )  . 

ص  – 755س  711فقرة  9وأنظر بالنيول وريبير وبيكار  –ون الملكية العقارية اللبنانى من قان 99مدنى سورى و م  595أنظر م  ( 1) 

759  . 

فى  991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " ألن حكمة مستفاد من القواعد العامة " ،  وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة ( 9) 

 .  مدنى عراقى 2195. وأنظر المادة  الهامش (

ينتهى حق االنتفاع كذلك باتحاد " من هذا المشروع :  2199د جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد المادة وق ( 5) 

) مجموعة " ، أو يشترى المالك حق االنتفاع أو يشترى المنتفع حق الرقبة  ، بأن يرث المالك المنتفع أو يرث المنتفع المالك الذمة

، ألن حق االنتفاع ينتهى  . ويالحظ على هذا القول أنه ال يتأتى أن يرث المالك المنتفع فى الهامش ( 991ص  1األعمال التحضيرية 

،  ، ال بسبب اتحاد الذمة . وإنما تعود ملكية العين كاملة لصاحب الرقبة بموت المنتفع ، فال يورث عنه هذا الحق حتما يموت المنتفع

 .  ( 517ص  197فقرة  بل النتهاء حق االنتفاع ) بودرى وشوفو
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من المشروع من أن حق االنتهاء ال  2199لمادة ، فى تفسير ما جاء فى آخر ا وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى

، وكان حق االنتفاع  ويالحظ أن المالك إذا ملك حقا النتفاع بالعقد مثال" ، ما يأتى  يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة فى بقائه

،  ، إذا عاد إلى صاحب الرقبة تفاع. أما إذا كانت الرقبة مرهونة فاألصل أن حق االن ، فإن الرهن يبقى وال يتعدى إلى الرقبة مرهوناً 

.  ، ألن الرقبة هى األصل وحق االنتفاع تبع لها فيشملها الرهن ، تعدى الرهن إلى حق االنتفاع أو إذا ملك المنتفع الرقبة المرهونة

هذه المصلحة إذا كانت . وتكون له  ، فنص على أن حق االنتفاع ال يعد منتهياً إن كان للمالك مصلحة فى بقائه وكذلك احتاط المشروع

" ، فيبقى حتى االنتفاع منفصال عن الرقبة حتى ال يتعدى إليه الرهن  الرقبة مرهونة
 (2 )

  . 

 ما يترتب على انتهاء حق االنتفاع - المبحث الثانى

 رد الشيء المنتفع به إلى المالك : - 541

، ويجب فى هذه  ، أن تعود ملكية الشيء كاملة إلى المالك ، فى أكثر أسباب انتهاء هذا الحق يترتب على انتهاء حق االنتفاع 

ً  الحالة على المنتفع أو ورثته رد الشيء إليه ، أو فى بعض  ، ويغلب أن يكون ذلك فى العقار كالدار واألرض . وقد يكون الرد عينا

، ويرد إلى المالك  الملكية تنتقل إلى المنتفع ، فقد قدمنا أن . فإذا كان الشيء قابال لالستهالك المنقوالت كالمتجر واألسهم والسندات

 .  مثله أو قيمته

، وإال كان مسئوال عن  ، فعلى المنتفع أن يثبت أن الحريق ال يرجع إلى خطأ فى جانبه ، كأن احترقت الدار وإذا هلك الشيء

التعويض 
 (1 )

  . 

 اع : المبالغ التى يستردها المنتفع من المالك عند نهاية حق االنتف - 542

، فيكون بذلك قد  ، ويستردها من المالك عند نهاية حق االنتفاع وقدمنا أن هناك مبالغ قد ينفقها المنتفع على الشيء المنتفع به

 ً ،  ، ويقوم هذا األخير بها . من ذلك تكاليف اإلصالحات الجسيمة التى لم تنشأ عن خطأ المنتفع تحمل بفوائدها ما دام االنتفاع قائما

ا بعد ذلك من المالكويسترده
 (9 )

، إذا قام المنتفع بإعادة  ومن ذلك أيضاً نفقات إعادة البناء الذى تهدم بسبب فجائى أو بسبب القدم 

البناء فإنه يسترد هذه التكاليف من المالك عند نهاية حق االنتفاع 
 (5 )

  . 

 ما يحدث المنتفع من بناء أو غراس  - 543

، وكانت تجرى على الوجه  من هذا المشروع 2151للتقنين المدنى يشتمل على نص هو المادة : كان المشروع التمهيدى 

" ، وعليه أن يثبت هذا الرضاء بالكتابة أو بما يقوم مقامها  ليس للمنتفع أن يحدث أى بناء أو غراس بغير رضاء المالك" اآلتى : 
 (9 

                                                                                                                                                                    

فقرة  1والقول بأن اتحاد الذمة يتحقق بانتقال الرقبة إلى المنتفع أو بانتقال حق االنتفاع إلى مالك الرقبة هو القول المشهور ) أوبرى ورو 

. وهناك رأى يذهب إلى أن اتحاد الذمة ال  ( 195فقرة  – 917بودرى وشوفو فقرة  – 11وهامش  151ص  – 159ص  195

، اعتبر ذلك نزوال من المنتفع عن  ، ألن هذا المالك إذا حصل على حق االنتفاع معاوضة أو تبرعا يتحقق فى شخص مالك الرقبة

، بل بموجب زوال حق االنتفاع ) بالنيول  ، ال بموجب اتحاد الذمة ، وترجع الملكية كاملة لمالك الرقبة حقه فيزول حق االنتفاع

، فقد قدمنا أن انتقال حق االنتفاع إلى مالك الرقبة ال يعد انتقاال  . وهذا الرأى األخير هو الذى نختاره ( 719فقرة  9وريبير وبيكار 

 .  ( 995بل هو نزول عن حق االنتفاع ) أنظر آنفاً فقرة 

 .  فى الهامش 991ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 .  719فقرة  – 712فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

 .  921أنظر آنفاً فقرة  ( 9) 

 .  912أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

،  : ال يجوز للمنتفع أن يبنى بناء أو يغرس غراسا بدون رضاء المالك 59/  11ويقابل هذا النص فى التقنين المدنى السابق المادة  ( 9) 

 .  ليمينوعليه أن يثبت ذلك الرضاء بالكتابة أو بإقرار المالك أو بامتناعه عن ا
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)
سبب هذا الحذف ، دون أن يبين . وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة 

 (2 )
، لم يبق إال تطبيق القواعد  . وأمام حذف هذا النص 

 .  العامة

وهذه تقضى بوجوب التمييز بين فرضين : ) الفرض األول ( أن يكون المنتفع قد حصل على ترخيص من مالك الرقبة فى 

فى هذا الفرض يعتبر المنتفع قد بنى أو غرس . و ، وتسرى فى إثبات هذا الترخيص القواعد العامة فى اإلثبات البناء أو الغراس

، وعليه أن  . ومن ثم يتملك صاحب الرقبة البناء أو الغراس بااللتصاق مدنى 511 و 519، فتسرى عليه أحكام المادتين  بحسن نية

. وللمنتفع إذا شاء أن يطلب  ، قيمة المواد وأجر العمل أو قيمة زيادة ثمن األرض بسبب البناء أو الغراس يدفع للمنتفع أدنى القيمتين

. ) الفرض  ، ولكن ليس لمالك الرقبة أن يطلب إزالة البناء أو الغراس نزع البناء أو الغراس من األرض على أن يعيدها إلى أصلها

تبعاً  ، وتسرى عليه . وهنا يعتبر سيء النية الثانى ( أن يكون المنتفع قد بنى أو غرس دون الحصول على ترخيص من مالك الرقبة

،  ، وإال تملكه بااللتصاق على أن يدفع أدنى القيمتين . فيجوز للمالك أن يطلب إزالة البناء أو الغراس مدنى 515لذلك أحكام المادة 

قيمة البناء أو الغراس مستحق اإلزالة أو قيمة ما زاد فى ثمن األرض بسبب البناء أو الغراس
 (1 )

  . 

 السكنىحق االستعمال وحق  -الفصل الثانى

 (Usage ct Habitation ) 

 نصوص قانونية :  - 544

نطاق حق االستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج إليه صاحب الحق هو " مدنى على ما يأتى :  551تنص المادة 

  . "، وذلك دون إخالل بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام  وأسرته الخاصة أنفسهم

 ى ما يأتى :عل 551وتنص المادة 

" ، إال بناء على شرط صريح أو مبرر قوى  ال يجوز النزول عن حق االستعمال أو عن حق السكنى"  
 (9 )

  . 

 على ما يأتى : 557وتنص المادة 

، متى كانت ال تتعارض مع  فيما عدا األحكام المتقدمة تسرى األحكام الخاصة بحق االنتفاع على حق االستعمال وحق السكنى

  . "هذين الحقين طبيعة 

19/  25وتقابل هذه النصوص فى التقنين المدنى السابق المادة 
 (2 )

  . 

                                                 

 .  فى الهامش 991ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 2) 

 1وأنظر فى القضاء الفرنسى والفقه الفرنسى فى هذه المسألة : أوبرى ورو  – 291أنظر ما قدمناه آنفاً عند الكالم فى االلتصاق فقرة  ( 1) 

فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 919رة فق – 915بودرى وشوفو فقرة  – 191ص  199وفقرة  19هامش  919ص  195فقرة 

715  . 

 تاريخ النصوص : ( 9) 

، فيما عدا  من المشروع التمهيدى على وجه يتفق مع ما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2191: ورد هذا النص فى المادة  551م 

، بعد إدخال تعديالت لفظية جعلت النص  النهائىفى المشروع  2912. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  بعض فروق لفظية

)  511، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2917. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  مطابقا لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

 .  ( 991ص  – 999ص  1مجموعة األعمال التحضيرية 

. ووافقت عليه  دى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن المشروع التمهي 2199: ور هذا النص فى المادة  551م 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2915. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  ف المشروع النهائى 2911لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 997ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  551

. ووافقت عليه  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2199ادة : ورد هذا النص فى الم 557م 

، فمجلس الشيوخ تحت رقم  2919. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2919لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 995ص  – 997ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  557
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 – 2999،  وفى التقنين المدنى الليبى –وتقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى ال مقابل 

ون الملكية العقارية اللبنانى ال تقابل وفى قان – 2119 – 2112وفى التقنين المدنى العراقى م  – 2991
 (1 )

  . 

 التعريف بحق االستعمال وبحق السكنى :  - 545

، ويخول صاحب هذا الحق استعمال الشيء لنفسه  حق االستعمال هو حق عينى يتقرر لشخص على شيء مملوك لغيره

، أما هذا الحق فال  حق االستعمال وحق االستغالل، إذ أن حق االنتفاع يخول صاحبه  . فهو إذن فرع عن حق االنتفاع وألسرته

. والمقصود باألسرة كل من يعوله  ، بل وحق االستعمال محدوداً بحاجاته الشخصية هو وأسرته يخول صاحبه إال حق االستعمال

،  دون غيرها . وقد يتحدد حق االستعمال فى وجوه معينة من االستعمال ، من زوجة وأوالد وأقارب وخدم صاحب حق االستعمال

 .  ( Droit d'usage restraintفيكون حق استعمال مقيداً ) 

. فمحل حق السكنى  ، إذ هو مقصور على نوع معين من االستعمال هو السكنى أما حق السكنى فهو فرع عن حق االستعمال

 .  سرة فى حق االستعمال، والمقصود باألسرة هنا هو نفس المقصود باأل إذن يكون داراً يسكن فيها صاحب الحق وأسرته

. وإذا  ، كان حق استعمال . فإذا تخصص لالستعمال دون االستغالل وعلى ذلك يكون حق االنتفاع هو أعم الحقوق الثالثة

. ويتضح مما تقدم أن كال من حق االنتفاع  ، كان هذا هو حق السكنى تخصص االستعمال للسكنى دون غيرها من ضروب االستعمال

، أما حق السكنى فال يرد إال على العقار وبالذات على دار السكنى ، المنقول ل يرد على العقار وعلى المنقولوحق االستعما
 (9 )

  . 

 أحكام خاصة بحق االستعمال وحق السكنى : - 546

كرها مدنى السالف ذ 551وأهم ما يختص به حق االستعمال وحق السكنى دون حق االنتفاع من أحكام هو ما تقرره المادة  

ويقاس على  . "، إال بناء على شرط صريح أو مبرر قوى  ال يجوز النزول للغير من حق االستعمال أو عن حق السكنى" من أنه 

. فاألصل إذن أن كال من حق االستعمال وحق السكنى مقصور على صاحب الحق نفسه هو  عدم جواز النزول عدم جواز اإليجار

.  ، وال يجوز له أن يؤجره . فال يجوز لصاحب الحق أن ينزل عنه لغير بمقابل أو بغير مقابل ، وبمقدار حاجتهم الشخصية وأسرته

                                                                                                                                                                    

: ويجوز أن يكون الحق المذكور ) حق االنتفاع ( أقل مما ذكر على حسب شرط االتفاق أو شرط  99/  25التقنين المدنى السابق م  ( 2) 

 .  ، كأن يكون قاصراً على مجرد االستعمال الشخصى أو حق السكنى التبرع الذى ترتب عليه وجود ذلك

 .  الجديد ( ) وهذه األحكام تتفق مع أحكام التقنين المدنى

 التقنينات المدنية العربية األخرى : ( 1) 

 .  التقنين المدنى السورى ال مقابل

 .  ) مطابق ( 2991 – 2999التقنين المدنى الليبى م 

 .  : يصح أن يكون تمليك المنفعة قاصراً على االستعمال أو على السكنى 2112التقنين المدنى العراقى م 

 .  مصرى ( 551) توافق المادة  2111م 

 .  مصرى ( 551) تطابق المادة  2119م 

، على أن تكون المبانى التى  ، التزم صاحب هذا الحق بإجرائه إذا احتاجت الدار التى تقرر عليها حق السكنى إلى إصالح - 2:  2115م 

، فللمحكمة أن تؤجر الدار لشخص آخر  حفإذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا اإلصال - 1.  يقيمها ملكا خالصا له ينتقل إلى ورثته

 .  ، ويرد الدار فى نهاية اإليجار لصاحب حق السكنى يقوم باإلصالح خصما من األجرة

 .  من المشروع التمهيدى للتقنين المدنى المصرى ( 2195) يطابق هذا النص المادة 

 .  مصرى ( 557) تطابق المادة  2119م 

من ليس له على " من تقنين الموجبات والعقود اللبنانى تنص على ما يأتى :  995. ولكن المادة  اللبنانى ال مقابلقانون الملكية العقارية 

  . "الشيء سواء حق االستعمال الشخصى أو حق السكنى أو حق الحبس أو حق التأمين ال يجوز له أن يؤجره 

 .  199ص  55م  2591يونيه سنة  7أنظر استئناف مختلط  ( 9) 
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، ألنه إنما ينزل عن حقه أو يؤجره وهو حق غير قابل للنزول عنه وال  ، كان النزول أو اإليجار باطال وإذا نزل عنه للغير أو آجره

اإليجار 
 (2 )

  . 

، فقد يوصى شخص بسكنى منزل  لما كان تطبيق هذا المبدأين فيه ضيق وحرج" ، أنه  اإليجاروقد قدمنا عند الكالم فى عقد 

، وال  . وقد ينتقلون من بلد إلى بلد آخر فال يستطيعون سكنى المنزل ، فإذا البيت أصبح ال يليق بسكناهم ، ويستدير الزمن ألوالده

 551. من أجل ذلك أجازت المادة  مسكن لهم فى البلد الذى يقيمون فيهيستطيعون إيجاره لغيرهم واالنتفاع باألجرة فى استئجار 

" مدنى النزول عن حق االستعمال أو حق السكنى إذا وجد شرط صريح أو مبرر قوى لذلك 
 (1 )

  . 

 حكم خاص بحق السكنى :  - 547

، وكانت تجرى على الوجه اآلتى :  من هذا المشروع 2195وكان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى يتضمن نصا هو المادة 

، على أن تكون المبانى التى  ، التزم صاحب هذا الحق بإجرائه إذا احتاجت الدار الذى تقرر عليها حق السكنى إلى إصالح - 2" 

لشخص آخر  ، فللقاضى أن يؤجر الدار فإذا امتنع صاحب الحق عن القيام بهذا اإلصالح - 1.  يقيمها ملكا خاصا له ينتقل إلى ورثته

،  وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة . "، ويرد الدار فى نهاية اإليجار لصاحب حق السكنى  يقوم باإلصالح خصما من األجرة

دون بيان لسبب حذفه 
 (9 )

. وهذه تقضى بأن المبانى التى يقيمها صاحب حق السكنى فى الدار  ، فلم يبق إال تطبيق القواعد العامة 

، فتسرى عليها  ، يكون لها حكم المبانى التى يقيمها الحائز فى ملك الغير وهو حسن النية إذا احتاجت الدار لإلصالح،  إلصالحها

مدنى 511 و 519أحكام المادتين 
 (5 )

  . 

 حق االرتفاق -الباب الثانى

 (Servitude ) 

 تمهيد

 التعريف بحق االرتفاق  - 549

 مدنى على ما يأتى : 2929نص قانونى : ينص الشطر األول من المادة  –

                                                 

، ولكن ال ينفذ فى حق المالك  أنظر فى رأى آخر يذهب إلى أن صاحب حق السكنى إنما يؤجر العين ذاتها فيكون إيجاره صحيحا ( 2) 

 – 52محمد لبيب شنب فقرة  – 951ص  – 255الذى يكون له أن يسترد العين : منصور مصطفى فى عقدى البيع واإليجار فقرة 

، فالفتوى على  والمسلم به أنه إذا أوصى لشخص بحق سكنى منزل - 1.  هامش 57ص  97فقرة  1وأنظر فى هذه المسألة الوسيط 

، ولو ليأخذ هذا العوض ليدفعه أجرة  ، وال أحدهم إسكان غيره فى نصيبه بعوض ال يملك المستحقون السكنى فى الدار إيجارها" أنه 

 .  ( 51ص  95رقم  7اة المحام 2511أبريل سنة  15) فتوى شرعية فى " لمحل يسكن فيه 

حق االستعمال وحق السكنى يتميزان عن حق " وقد جاء فى المذكرة اإليضاحية للمشروع فى هذا الصدد :  – 97فقرة  1الوسيط  ( 1) 

، إال إذا  فال يجوز له النزول عنهما إلى الغير" االنتفاع بأنهما مقصوران على ما يكون صاحب الحق فى حاجة إليه هو وأسرته 

، أو وجد مبرر قوى لهذا النزول وقد أدخل المشرع بهذا االستثناء شيئا من المرونة على حق السكنى بنوع  شترط ذلك صراحةا

،  ، بأن تقدم الدار الموصى بسكناها أو تصبح غير الئقة لسكن المنتفع ، ألن المبرر القوى كثيراً ما يتحقق فى حق السكنى خاص

 .  ( 997ص  – 991ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية " جرها فيكون له فى هذه الحالة أن يؤ

 .  فى الهامش 991ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 9) 

، قيمة المواد وأجر العمل  ، وعليه أن يدفع لصاحب حق السكنى أدنى القيمتين وعلى ذلك يتملك صاحب الدار هذه المبانى بااللتصاق ( 5) 

، ولكن  . ولصاحب حق السكنى إن شاء أن يطلب نزع البناء من الدار على أن يعيدها ألصلها بسبب المبانىأو قيمة زيادة ثمن الدار 

 .  ليس لصاحب الدار أن يطلب إزالة البناء



 

 

 

 

2645 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

" االرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر "  
 (2 )

  . 

 األحكام المشتركة بين حق االنتفاع وحق االستعمال وحق السكنى : - 548

، متى  ال وحق السكنى ما سبق بيانه من األحكام فى حق االنتفاع، ينطبق على حق االستعم وفيما عدا ما تقدم من األحكام 

. فأسباب كسب حق االستعمال وحق السكنى هى العقد  مدنى سالفة الذكر ( 557كانت ال تتعارض مع طبيعة هذين الحقين ) م 

والتزامات صاحب حق االستعمال .  ، دون الشفعة ألن الشفعة تقتضى بيع المشفوع فيه والحقان ال يجوز بيعهما والوصية والتقادم

، وحفظ  ، والقيام بأعمال الصيانة والتكاليف المعتادة وصاحب حق السكنى هو التزامات المنتفع : استعمال الشيء فيما أعد له

يد . ولكن ال ينطبق فى حق السكنى أن ينتزع القاضى الدار من  ، وجرد المنقول وتقديم كفالة عنه فى حالة حق االستعمال الشيء

مدنى  1/  577صاحب الحق ليسلمها ألمين كما يفعل فى حق االنتفاع وفقا ألحكام المادة 
 (1 )

. وال يجوز للدائنين الحجز على هذين  

، ألنهما غير قابلين للحجز وال للنزول عنهما  الحقين
 (9 )

، بموت صاحب الحق  ، كما ينتهى حق االنتفاع . وينتهى كل من الحقين 

 .  ل وبهالك الشيء وبعدم االستعمال وبتملك الحق بالتقادم وبالنزول عن الحق وباتحاد الذمةوبانقضاء األج

، ومنفعة  ، والعقار المرتفق به ويخلص من هذا التعريف أن هناك عناصر ثالثة يتكون منها حق االرتفاق : العقار المرفق

 .  يقدمها العقار المرتفق به للعقار المرتفق

. وال  ، وهو العقار الذى تقرر لفائدته حق االرتفاق ( Fonds Dominant) فأوال ( يجب أن يكون هناك عقار مرتفق ) 

، ويقرره مالك هذا العقار يتقرر هذا الحق إال لفائدة عقار
 (5 )

،  ( للعقار المرتفق وملحقا به Accessoire. ويعتبر هذا الحق تابعا )  

. وجميع  ، أيا كان المالك لهذا العقار . ولذلك يزيد حق االرتفاق من قيمة العقار المرتفق تقل إليها هذا العقاروينتقل معه إلى أى يد ين

                                                 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى  2/  2171تاريخ النص : ورد هذا النص فى الشطر األول من المادة  ( 2) 

. ثم وافق عليه مجلس  ) الشطر األول ( فى المشروع النهائى 2955. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  قنين المدنى الجديدالت

 1) الشطر األول ( ) مجموعة األعمال التحضيرية  2929، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ) الشطر األول ( 2951النواب تحت رقم 

 .  ( 119 – 119ص 

. وتتبع فيه  : االرتفاق هو تكليف مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر أو لمنفعة الميرى 92/  99التقنين المدنى السابق المادة ويقابل النص فى 

والمقصود بحق  –. ) والحكم يتفق مع حكم التقنين المدنى الجديد  شروط العقد الذى ترتب عليه وجود هذا التكليف وعرف البلد

،  وهذه غير حقوق المقررة لألفراد على المال العام – 97فقرة  7يرى حقوق االرتفاق اإلدارية : الوسيط االرتفاق المقرر لمنفعة الم

 .  مدنى ( 2929وسيأتى ذكرها فى الشطر األخير من المادة 

 ويقابل النص فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

ض على عقار لمنفعة عقار معين جار فى ملكية شخصية غير مالك العقار االرتفاق هو تكليف مفرو - 2:  519التقنين المدنى السورى م 

، وإما بحرمان  ويقوم هذا التكليف إما بتخويل شخص آخر من مباشرة أعمال تصرفيه فى العقار المفروض عليه التكليف - 1.  األول

 .  صاحب ذلك العقار من استعمال بعض حقوقه

 .  صرى () ويتفق هذا الحكم مع حكم التقنين الم

 .  ) الشطر األول ( ) مطابق ( 2927التقنين المدنى الليبى م 

 .  ) مطابق ( 2119التقنين المدنى العراقى م 

 .  ، وهذه المادة األخيرة مأخوذة منها ( سورى 51) مطابق للمادة  91قانون الملكية العقارية اللبنانى م 

كذلك ال يلزم صاحب االستعمال بنفقات  – 995ص  1وعة األعمال التحضيرية المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجم ( 1) 

 .  ( 21الصيانة والتكاليف المعتادة إال بنسبة ما يحصل عليه من ثمار ) إسماعيل غانم ص 

 .  59ص  95م  2511ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  ( 9) 

 277ص  21م  2599أبريل سنة  1لفائدة العقار المؤجر ) استئناف مختلط  وقد قضى بأن المستأجر ال يستطيع أن يقرر حق ارتفاق ( 5) 

)  . 
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، تنقل إلى المالك الجديد مع  ، من ميراث ووصية وعقد وشفعة وتقادم األسباب التى تنقل ملكية العقار المرتفق من مالك إلى آخر

ملكية العقار المرتفق حق االرتفاق
 (2 )

  . 

، فحد من  ، وهو العقار الذى تقرر عليه حق االرتفاق ( Fonds Servant) وثانيا ( يجب أن يكون هناك عقار مرتفق به ) 

، ويرتبه مالك هذا  ، فهو أيضاً ال يترتب إال على عقار . وكما أن حق االرتفاق ال يتقرر إال لفائدة عقار منفعته لفائدة العقار المرتفق

، فهو عقار حتما  من ثم يكون حق االرتفاق دائما حقا عينيا عقاريا. و العقار
 (1 )

. وينتقل حق االرتفاق سلبيا مع العقار المرتفق به  

. ويجب أن يكون العقار المرتفق به مملوكا لشخص  ، كما ينتقل إيجابيا مع العقار المرتفق فيما رأينا إلى أى يد ينتقل إليها هذا العقار

. يصح  ( Nemini res servit، فال يقوم حق ارتفاق بين عقارين مملوكين لشخص واحد )  ى يملك العقار المرتفقغير الشخص الذ

. ولكن تقاضى هذه الفائدة  ، وقد خصص المالك أحد العقارين لتقديم فائدة للعقار اآلخر أن يكون هناك عقاران مملوكان لشخص واحد

. فإذا ما أصبح مالك أحد  ، ما دام العقاران مملوكين لشخص واحد هو استعمال لحق الملكية، وإنما  ال يكون استعماال لحق ارتفاق

، ويترتب حق االرتفاق فى هذه الحالة  ، فهنا يقوم حق ارتفاق بين العقارين الختالف المالك العقارين غير مالك للعقار اآلخر

مدنى ( 2921بتخصيص المالك األصلى كما سنرى ) أنظر المادة 
 (9 )

  . 

. فالعقار المرتفق به يخدم العقار  ) وثالثا ( يجب أن يقدم العقار المرتفق به للعقار المرتفق فائدة تحد من منفعة العقار األول

. وهذه الخدمة أو هذا التكليف يحدده  ، ومن أجل ذلك سمى العقار األول بالعقار الخادم وسمى العقار الثانى بالعقار المخدوم المرتفق

. وهو فى جميع األحوال يزيد من  ، وهو يتنوع بحسب حاجة العقار المرتفق وقابلية العقار المرتفق به د الذى أنشأ حق االرتفاقالسن

. ومن أمثلة هذا التكليف أن يكون العقار  ، ويحد من منفعة العقار الثانى إذ يجعله مثقال بتكليف معين فائدة العقار األول أى من قيمته

.  ، أو مكانا تسيل منه مياه الصرف ، أو مجرى للمياه التى تأتيه للرى ، أو موردا للمياه التى تسقيه مرا للعقار المرتفقالمرتفق به م

، وهذه غير القيود القانونية المتعلقة بالمرور أو بمياه الرى  فيكون هناك حقوق ارتفاق بالمرور أو بالشراب أو بالمجرى أو بالمسيل

الكالم فى حق الملكيةالتى سبق بحثها عند 
 (5 )

، متى  . والفرق بين هذه وتلك أن القيود القانونية تستوجب استيفاء شروطه معينة 

. أما حقوق االرتفاق التى نحن بصددها فال تستوجب  توافرت فإن القانون نفسه هو الذى يرتب تكليفا على عقار لفائدة عقار آخر

وإنما يرتبها االتفاق أو غيره من أسباب كسب حق االرتفاق التى سيأتى بيانها وقد يختلف  ، ، وال يرتبها القانون توافر هذه الشروط

( بموجبه يمتنع مالك  prospect، فيوجد مثال حق ارتفاق بالرؤية )  التكليف فى نوعه عن التكاليف المقررة فى القيود القانونية

. وتوجد أيضاً حقوق االرتفاق  لمرتفق مجال الرؤية البعيدة التى يتمتع بهاالعقار المرتفق به من أن يبنى فى عقاره حتى يفسح للعقار ا

، كأن يمنع من تجاوز حد معين فى االرتفاع بالبناء أو فى مساحة  التى تحد من حق مالك العقار المرتفق به فى البناء عليه كيف شاء

،  ى العقارات المحاذية لطريق عام يراد تجميله( يترتب عل Embellissemevt. ويوجد كذلك حق ارتفاق بالتجميل )  رقعته

، ويبنى المالك فى هذه المسافة حوضا يغرس فيه  وبموجبه يترك مالك هذه العقارات مسافة معينة تفصل بين العقار والطريق العام

(  utiliteيقصد به فائدة )  ، كما . ونرى من ذلك أن التكليف الذى يثقل العقار المرتفق به زهورا بقصد تجميل المنظر العام للطريق

( كما هو األمر فى حق االرتفاق  Agreement، قصد يقصد به تزيين هذا العقار والزيادة فى رونقه )  العقار المرتفق وهو الغالب

 .  بالرؤية وحق االرتفاق بالتجميل

                                                 

، ولذلك  ، ويزول حتما بموت هذا الشخص ، فقد رأيناه يتقرر لمصلحة شخص معين ال لمصلحة عقار وهذا بخالف حق االنتفاع ( 2) 

ق االرتفاق الذى يسمى بحق االرتفاق العينى ، إلى جانب ح servitude personelleيسمى عند الرومان بحق االرتفاق الشخصى 

servitude reelle –  2151أنظر مازو فقرة  . 

 .  ، وقد يترتب على المنقول فيكون منقوال ، فقد يترتب على العقار فيكون عقاراً  وهذا بخالف حق االنتفاع ( 1) 

. وإال فإنه  لك كال من العقارين ملكية تامة ال يشاركه فيها أحدووحدة المالك إنما تمنع من قيام حق االرتفاق إذا كان شخص واحد يم ( 9) 

، كما يجوز أن يقوم  يجوز أن يقوم حق ارتفاق على عقار يملكه اثنان على الشيوع لفائدة عقار آخر يستقل بملكيته أحد هذين االثنين

 151فقرة  9شائعا مع آخرين ) أوبرى ورو حق ارتفاق على عقار يستقل بملكيته شخص واحد لفائدة عقار آخر يملكه هذا الشخص 

عبد المنعم  – 297ص  295مارتى ورينو فقرة  – 712ص  775فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 799بودرى وشوفو فقرة  –

 .  ( 112البدراوى فقرة 

 .  115ص  1أنظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 5) 
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" ، بل يصح أن تكون مستقبلة  وال يشترط فى الفائدة أن تكون حالة
 (2 )

. وال تستلزم الفائدة التى يقدمها العقار المرتفق به  

. فيصح أن يكون أحد ما بعيدا عن  ( voisinage، بل وال تجاورهما )  ( هذين العقارين contiguiteللعقار المرتفق تالصق ) 

 Extraetionد األخرى ) ، أو باستخراج األحجار والموا ( Puisage d'eau، كما إذا ترتب حق ارتفاق باغتراق المياه )  اآلخر

des materiaux لمصلحة عقار على عقار آخر يبعد عنه بمسافة طويلة )
 (1 )

  . 

 خصائص حق االرتفاق :  - 551

، فهو إذن حق عينى عقارى كما سبق  وقد تبين مما قدمناه أن حق االرتفاق هو حق عينى يترتب على عقار لفائدة عقار آخر

 ، خصائص أخرى أهمها ثالث : جانب هذه الخاصية ، إلى . ولحق االرتفاق القول

 .  ( accessoire( فهو حق تابع )  2) 

 .  ( perpetual( وهو حق دائم )  1) 

 .  ( indivisible( وهو حق غير قابل للتجزئة )  9) 

لعقار فيما يجرى على ، وال ينفصل عن هذا ا فحق االرتفاق حق تاعب : تابع للعقار المرتفق فهو من ملحقاته اإليجابية - 2

، فإن التصرف يشمل العقار وحق  العقار من تصرفات فإذا بيع العقار المرتفق أو وهب أو رهن أو جرى عليه أى تصرف آخر

. وإذا حجز على  . فإذا هذا الحق يمتد أيضاً إلى حق االرتفاق . كذلك إذا ترتب على العقار حق استعمال أو حق سكنى االرتفاق معاً 

، ويجرى عليه ما يجرى على  . فحق االرتفاق يتبع إذن العقار المرتفق أينما انتقل ، فإن الحجز يشمل العقار وحق االرتفاق العقار

( ambulant cum dominoالعقار ) 
 (9 )

  . 

فق به أو وهب أو . فإذا بيع العقار المرت ، على النحو الذى يتبع به العقار المرتفق وكذلك يتبع حق االرتفاق العقار المرتفق به

، فينتقل  ، فإنه يجرى عليه هذا التصرف وهو محمل بحق االرتفاق رتب عليه حق انتفاع أو حق رهن أو جرى عليه أى تصرف آخر

 .  إلى المشترى أو الموهوب له أو المنتفع مثال مثقال بحق االرتفاق

. فقد قدمنا أن الملكية حق  مقصود بدوام حق الملكيةوحق االرتفاق حق دائم : والمقصود بدوام حق االرتفاق شيء غير ال - 1

،  دائم بمعان ثالثة : بمعنى إنه يبقى ما دام الشيء المملوك باقيا فلم يحدد له القانون وقتا معينا إلنقضائه كما حدد لحق االنتفاع مثال

، وبمعنى أنه حق ال يجوز أن يقترن بأجل  وبمعنى أنه حق ال يزول بعدم االستعمال
 (5 )

، فإنه ال يتفق فى صفة  . أما حق االرتفاق 

 .  الدوام مع حق الملكية إال فى جزء من المعنى األول

                                                 

من هذا  2171وقد كان المشروع التمهيدى للتقنين المدنى يشتمل على نص هو المادة  – 59ص  951فقرة  9أوبرى ورو  ( 2) 

وإذا كان العقار  - 1.  يجوز أن يرتب حق االرتفاق لتحقيق فائدة مستقبلة للعقار المرتفق - 2" ، تجرى على الوجه اآلتى :  المشروع

 . "، فإن االرتفاق ال يتقرر إال عند تمام البناء أو تحقق الملك  بناء مزمعاً إقامته أو عقاراً مزمعاً تملكهالمرتفق أو العقار المرتفق به 

، كحق  ، ولكنها قد تكون مستقبلة األصل أن تكون الخدمة حالة" وجاء المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى صدد هذا النص : 

تفق صاحب العقار المرتفق مع صاحب البناء المستقبل على تقرير حق مطل مثال على هذا ارتفاق يقرر على بناء مزمع إقامته في

، وكحق ارتفاق يقرر على عقار مزمع تملكه فيتفق صاحب العقار المرتفق مع الشخص الذى سيتملك هذا العقار  البناء عند تمامه

. أنظر مجموعة األعمال  ، تجنباً للتفصيالت وقد حذف هذا النص فى لجنة المراجعة . "على أن تكون له حق مرور عليه عند تملكه 

 .  فى الهامش 115ص  – 119ص  1التحضيرية 

 19ص  59رقم  12المحاماة  2559يونيه سنة  99وقد قضى بأن حق االرتفاق يمكن إنشاؤه فورا لفائدة مقبلة للعقار المرتفق ) مصر الكلية 

 .  ( 925ص  919 شفيق شحاته فقرة –

مارتى ورينو فقرة  – 759فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 792بودرى وشوفو فقرة فقرة  – 52ص  151فقرة  9أوبروى ورو  ( 1) 

 .  515 – 2591داللوز األسبوعى  2591يوليه سنة  1نقض فرنسى  – 297ص  295

، فيبيعه مثال مالك العقار المرتفق مستقال عن العقار أو يرهنه  ر المرتفقكذلك ال يمكن التصرف فى حق االرتفاق منفصال عن العقا ( 9) 

،  . والذى يجوز هو أن ينزل مالك العقار المرتفق عن حق االرتفاق مستقال لمصلحة مالك العقار المرتفق به أو يحجز عليه الدائنون

 .  2991ص  2122. أنظر مازو فقرة  فيزول حق االرتفاق والنزول عنه

 .  992فقرة  – 917فقرة  7أنظر فى هذه المعانى الثالثة الوسيط  ( 5) 
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.  ، إذ يجوز أن يقترن حق االرتفاق بأجل واقف أو بأجل فاسخ فحق االرتفاق يختلف مع حق الملكية فى المعنى الثالث
 (2 )

 

مدنى ( 2/  2911ق االرتفاق بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة ) م ، إذ ينتهى ح ويختلف مع حق الملكية فى المعنى الثانى
 (1 )

  .

، وهذا الجزء المشترك هو الذى دعا إليه  ، فإن حق االرتفاق يشترك مع حق الملكية فى جزء من هذا المعنى أما فى المعنى األول

، فما لم يوقت بأجل  ( de sa natureام من طبيعته ) . فحق االرتفاق حق دائم بمعنى أن هذا الدو القول بأن حق االرتفاق حق دائم

، إذ هو يتبع حق الملكية فى العقار المرتفق فيدوم بدوامه  فهو دائم كحق الملكية
 (9 )

. ولكن الدوام فى حق االرتفاق ليس من جوهره  

 (de son essence كما هو من جوهر حق الملكية )  فإذا  وال يجوز توقيت حق الملكية، فقد رأينا أن يجوز توقيت حق االرتفاق .

، فإنما نعنى بذلك أن هذا هو األصل فيه  قلنا إن حق االرتفاق حق دائم
 (5 )

. ولكن هذا ال يمنع من أن حق االرتفاق ينتهى مستقال عن  

فاق منفعته للعقار ، منها انقضاء األجل المحدد له وعدم االستعمال وتغير وضع األشياء وفقد االرت حق الملكية بأسباب متعددة

 .  المرتفق

 2/  2915، بقى االرتفاق مستحقا لكل جزء منه ) م  وحق االرتفاق حق غير قابل للتجزئة : فإذا جزئ العقار المرتفق - 9

ك . وإذا كان هناك عقار مملو مدنى ( 2/  2919، بقى االرتفاق واقعا على كل جزء منه ) م  . وإذا جزئ العقار المرتفق به مدنى (

. بل يكون حق  ، أو لمصلحة جزء شائع منه ، لم يجز ترتيب حق ارتفاق على جزء شائع من هذا العقار على الشيوع لعدة أشخاص

، ويجب لذلك إنفاق جميع المالك على الشيوع  ، أو لصالح كل العقار الشائع االرتفاق مترتبا على العقار الشائع فى مجموعه
 (9 )

  . 

 صلح أن تكون محال لالرتفاق األشياء التى ت - 551

: رأينا 
 (1 )

فالشيء الذى يحد حق  ، ".  . . االرتفاق حق يحد من منفعة عقار" . مدنى تقول إن  2/  2929أن المادة  

. فال  ، والبد أن يكون عقارا كما هو صريح النص وكما تقدم القول االرتفاق من منفعته هو الشيء الذى يكون محال لحق االرتفاق

. ولما كان استعمال حق االرتفاق  ، كما يصلح أن يكون محال لحق االنتفاع فيما قدمناه يصلح المنقول أن يكون محال لحق االرتفاق

، كحق االنتفاع إذا كان  ، فالعقار الذى يصلح أن يكون محال لحق االرتفاق الحقوق العينية العقارية هو عن طريق القيام بأعمال مادية

 servitus servitutis، وكحق االرتفاق ذاته فال يصلح هذا الحق أن يكون محال لحق ارتفاق آخر مترتب عليه )  رواقعا على عقا

cssc non potcst  كما يصلح حق االنتفاع أن يكون محال لحق انتفاع )
 (1 )

. وال يصلح أن يكون محال لحق االرتفاق العقارات  

 .  هى فى حقيقتها منقول بطبيعته، إذ  بالتخصيص مستقلة عن العقار بطبيعته

                                                 

، ويضرب لبداية حق االرتفاق أجال ال ينشأ إال عند حلوله وهذا  فيجوز أن يرتب مالك العقار على عقاره حق ارتفاق لفائدة عقار آخر ( 2) 

 .  جل الفاسخ، أو يضرب لنهايته أجال ينتهى عند انقضائه وهذا هو األ هو األجل الواقف

 (1 )  ً ، ويتبين ذلك فى فروض من أهمها الطريق المشترك بين مالكين  وفى هذا الصدد يتميز حق الملكية عن حق االرتفاق تميزاً واضحا

. فلما أن نقول إن كل مالك يملك نصف الطريق المجاور لملكه ملكية مفرزة وله حق ارتفاق بالمرور على  ماجورين لهذا الطريق

، أو نقول إن الطريق بأجمعه مملوك للمالكين معاً ملكية مفرزة وله حق ارتفاق بالمرور لكل مالك فى نصف الطريق  اآلخرالنصف 

، وكذلك ينتهى إذا تغير وضع األشياء بحيث تصبح فى  ، فيزول هذا الحق بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة غير المجاور لملكه

، ويجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من االرتفاق إذا فقد كل  مدنى ( 2/  2917رتفاق ) م حالة ال يمكن فيها استعمال حق اال

، فال تسقط هذه الملكية  . وفى القول الثانى يكون الطريق مملوكاً للمالكين معاً ملكية شائعة مدنى ( 2915منفعة للعقار المرتفق ) م 

، وال يزول حق الملكية مهما تغير وضع األشياء ومهما فقد المرور كل منفعة  ستعمالبعدم استعمال الطريق مهما طالت مدة عدم اال

 .  ( 951فقرة  7لكل من العقارين المجاورين ) أنظر الوسيط 

ً  وفى هذا يختلف حق االرتفاع ( 9)   .  ، ويزول حتماً بموت المنتفع ، فقد رأينا أن حق االنتفاع مؤقت دائما

 .  751فقرة  9وبيكار بالنيول وريبير  ( 5) 

 – 2529داللوز  2521فبراير سنة  11نقض فرنسى  – 211ص  251مارتى ورينو فقرة  – 759فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 9) 

2 - 519  . 

 .  955أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 

 .  991أنظر آنفاً فقرة  ( 1) 
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. ويستبعد القضاء الفرنسى النبات كالزرع والغراس  ، وهو أنواع ثالثة : األرض والنبات والمنشآت يبقى إذن العقار بطبيعته

، ألن بقاءه فى األرض ال يكون إال لمدة معينه ، فال يصلح أن يكون محال لحق االرتفاق واألشجار
 (2 )

  . 

، وقد عبر عنها التقنين المدنى الفرنسى عند تعريفه  ن أن يكون محال لحق االرتفاق هو األرض والمنشآتفالذى يصلح إذ

( Heritageمنه بلفظ  191لحق االرتفاق فى المادة 
 (1 )

  . 

 ، تصلح أن تكون محال لالرتفاق ، وسواء كانت فى المدن أو فى القرى ، سواء كانت أرضا زراعية أو أرضا فضاء فاألرض
 (9 )

  . 

، إذ هى عقار بطبيعته الندماجها فى األرض  والمبانى والمنشآت تصلح هى أيضاً أن تكون محال لحق االرتفاق
 (5 )

، وال  

. ويشمل ذلك  ، فال يمكن تحويلها أو نقلها إال إذا هدمت تصبح عقارا إال إذا شيدت فاندمجت فى األرض وأصبحت ثابتة مستقرة

انيت والمخازن والمصانع والجسور والكبارى والسدود والخزانات والقناطر المساكن والمكاتب والحو
 (9 )

  . 

  

، فما ال يجاوز التعامل فيه ال يصلح أن  ، يجب أن تكون قابلة للتعامل فيها وحتى تكون األرض والمنشآت محال لحق االرتفاق

، إن كان ذلك ال  ( أن يكون محال لحق االرتفاق Domaine public. ومع ذلك يصلح المال العام )  يكون محال لحق االرتفاق

 .  . وننتقل اآلن إلى بحث هذه المسألة يتعارض مع ما خصص له من وجوه االستعمال للمنفعة العامة

 جواز ترتيب حق االرتفاق على المال العام  - 552

 مدنى على ما يأتى : 2929نص قانونى : ينص الشطر األخير من المادة  –

" ، إن كان ال يتعارض مع االستعمال الذى خصص له هذا المال  جوز أن يترتب االرتفاق على مال عامي"  
 (1 )

  . 

                                                 

فقرة  9وقارن بالنيول وريبير وبيكار  – 151بودرى وشوفو فقرة  – 125 - 2 – 52داللوز  2752أبريل سنة  1نقض فرنسى  ( 2) 

 .  711ص  721

، ولكنها  . فهى ترادف معنى الملكية فى العقار والمنقول ومعناها المالك Herusأتت من الكلمة الالتينية  Heritageوكلمة  ( 1) 

 151القديم لم تكن له قيمة مذكورة ) بودرى وشوفو فقرة  ، ألن المنقول فى القانون الفرنسى تخصصت للعقار ) األرض والمنشآت (

)  . 

، دون ما يقام فوق سطح األرض من مبان ومنشآت أوينبت من زرع أو يغرس من  Surfaceسطحها  fondsوتشمل األرض  ( 9) 

 5فقرة  7لوسيط ، وكذلك تشمل باطنها بعناصره المختلفة من صخور وأحجار وأتربة ورمال وجص ومعادن وغير ذلك ) ا شجر

 .  ( 19ص 

، كميات من الطوب والرمل واإلسمنت والجير والجبس والخشب  وهى قبل تشييدها فى األرض كانت جملة من مواد البناء وأدواته ( 5) 

 .  والحديد واألحواض واألدوات الصحية وغير ذلك من المواد التى تستعمل فى البناء

 .  19ص  – 15ص  22فقرة  7الوسيط  ( 9) 

من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى  2/  2171تاريخ النص : ورد هذا النص فى الشطر األخير من المادة  ( 1) 

. ثم وافق عليه مجلس  ) الشطر األخير ( فى المشروع النهائى 2955. ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  التقنين المدنى الجديد

 1) الشطر األخير ( ) مجموعة األعمال التحضيرية  2929، فمجلس الشيوخ تحت رقم  ) الشطر األخير ( 2951النواب تحت رقم 

 .  ( 119ص  – 119ص 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  التقنين المدنى السورى ال مقابل

 .  ) الشطر األخير ( ) مطابق ( 2927بى م التقنين المدنى اللي

 .  التقنين المدنى العراقى ال مقابل

 .  ) الشطر األخير ( ) مطابق ( 2927التقنين المدنى الليبى م 

 .  التقنين المدنى العراقى ال مقابل

 .  قانون الملكية العقارية اللبنانى ال مقابل
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. فال  وقدمنا عند الكالم فى الدومين العام أن هذا المال ال يجوز التصرف فيه بما يتعارض مع المنفعة العامة التى تخصص لها

، فإن مثل هذا  أن يرهنه أو أن يجرى فيه أى تصرف يتعارض مع تخصيصه يجوز للشخص اإلدارى أن يبيع المال العام أو

. على أن  ، فال يستطيع بعد ذلك متابعة تخصيصه للمنفعة العامة التصرف من شأنه أن يزيل ملكية الشخص اإلدارى للمال العام

، وهذه غير  ع تخصيص المال للمنفعة العامة، وهذه غير ممنوعة ألنها ال تتعارض م هناك أنواعا من التصرف تالئم األموال العامة

،  ، فهذا تصرف يرد على مال عام . من ذلك منح التزام بمرفق عام ممنوعة ألنها ال تتعارض مع تخصيص المال للمنفعة العامة

ضى استغالل ، وهذا التخصيص فى ذاته يقت . كذلك هناك أموال مخصصة للمنفعة العامة وهو جائز لمالءمته لطبيعة المرفق العام

، فإن تخصيص هذه األشياء للمنفعة العامة يكون فى صورة استغالل  ، وذلك كالسكك الحديدية وخطوط التلغراف والتليفون الدولة لها

يعود عادة بربح على الدولة 
 (2 )

  . 

ستعمال الذى خصص ، إن كان ترتيب هذا الحق ال يتعارض مع اال ونضيف هنا أنه يجوز ترتيب حق ارتفاق على المال العام

مدنى سالفة الذكر  2929، وهذا ما نصت عليه صراحة المادة  له هذا المال
 (1 )

. ويجب التمييز هنا بين فروض ثالثة :  
 (9 )

أن  

، كأن  ( مع المنفعة العامة التى خصص لها هذا المال incompatibleيكون التكليف المراد تقريره على المال العام متعارضا ) 

. مثل هذا االرتفاق ال يجوز  لدار مجاورة لحديقة عامة حق ارتفاق فى إقامة أكشاك أو وضع مقاعد خشبية تختص بها الداريترتب 

، فهى حديقة أعدت للجمهور دون تمييز بين  ، ألنه يتعارض مع المنفعة العامة التى خصصت لها الحديقة ترتيبه على المال العام

.  طائفة وأخرى
 (5 )

( للمنفعة العامة التى خصص لها هذا  Conformeتكليف المراد تقريره على المال العام مطابقا ) أن يكون ال 

 aisance. من ذلك ما يسمى فى الفقه اإلدارى بمنافذ التطرق )  ، ومثل هذا االرتفاق الشك فى جواز ترتيبه على المال العام المال

de voierie ) وتشمل المطل والمسيل والنفاذ رة للطرق العامة بسبب هذا الجوار، وهى منافع تعود على األمالك المجاو ،
 (9 )

  .

، فهى ارتفاقات مطابقة للمنفعة العامة التى خصصت  ومن ذلك أيضاً ارتفاقات الرى المترتبة على الترع العامة والمصارف العامة

لها هذه الترع والمصارف
 (1 )

( مع المنفعة  Pas incompatibleالعام ليس متعارضا ) . أن يكون التكليف المراد تقريره على المال  

، وفى هذا الفرض كما فى الفرض السابق يجوز ترتيب حق االرتفاق على المال العام  العامة التى خصص لها هذا المال
 (1 )

. من  

أن يحصل مالك األرض ، و ( للوصول إلى داره Passage souterrainذلك أن يحصل مالك الدار على ممر تحت الطريق العام ) 

الذى " المزلقان " المقام على الترعة أو على " الكوبرى " التى يفصل بين أجزائها ترعة أو سكة حديدية على حق المرور على 

،  ، وأن يحصل مالك المقهى المجاورة للطريق العام على حق وضع كراسى مالصقة لمقهاه فوق الرصيف يخترق السكة الحديدية

المبنى المجاور لساحل البحر على حق وضع كشك لالستحمام على هذا الساحل؟؟؟؟  وأن يحصل مالك
 (7 )

  . 

                                                 

 . 15فقرة  7الوسيط  ( 2) 

، والحقوق المتعلقة  Voierie، كحقوق التطرق المتعلقة بالشوارع  أن يجوز ترتيب حقوق ارتفاق لفائدة المال العام وقد سبق بيان ( 1) 

فقرة  7، وحق اإلدارة فى نزع أتربة من األراضى المجاورة للجسور العامة لحمايتها من غوائل الفيضان ) الوسيط  باألعمال الحربية

97 ) . 

 .  15فقرة  7الوسيط  ( 9) 

، والحقوق المتعلقة  Voierie، كحقوق التطرق المتعلقة بالشوارع  وقد سبق بيان أن يجوز ترتيب حقوق ارتفاق لفائدة المال العام ( 5) 

فقرة  7، وحق اإلدارة فى نزع أتربة من األراضى المجاورة للجسور العامة لحمايتها من غوائل الفيضان ) الوسيط  باألعمال الحربية

97 )  . 

فى نظرية الحقوق العينية اإلدارية رسالة من  Roigadوما بعدها  195ص  2599فى مقابل بمجلة القانون العام سنة  Bastidأنظر  ( 9) 

وما  191ص  2559محمد زهير جرانة فى حق الدولة واألفراد على األموال العامة سنة  –وما بعدها  99ص  2525تولوز سنة 

نوفمبر  5لطريق العام لها حق ارتفاق باإلطالل عليه وبأن يدخل لها منه النور والهواء ) استئناف مختلط ، فاألمالك المجاورة ل بعدها

، ولها حق ارتفاق بمسيل المياه فيجوز لها أن تصرف فى الطريق العام مياه األمطار والمياه المنزلية  ( 11ص  51م  2599سنة 

 .  رتفاق بالنفاذ من الطريق العام إلى غيره من الطرق واألماكن، ولها حق ا وفقاً لما تقضى به اللوائح الصحية

 .  ، وحق المسيل فى هذه المصارف فاألراضى الزراعية المجاورة للترع العامة والمصاريف العامة لها حق الشرب من هذه الترع ( 1) 

 .  157بودرى وشوفو فقرة  ( 1) 

 .  115 – 2 – 51دالوز  2752يونيه سنة  9 – 191 – 2 – 11داللوز  2711مارس سنة  11نقض فرنسى  ( 7) 
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. وكان القضاء الفرنسى يعتبر مدة طويلة  وليس هناك اتفاق فى فرنسا على تكييف التكاليف المتقدمة الذكر بأنها حقوق ارتفاق

منافذ التطرف حقوق ارتفاق 
 (2 )

( sui generisيعة خاصة ) . ولكنه تحت تأثير حقوق ذات طب 
 (1 )

، فقد أخذ  . أما الفقه الفرنسى 

( servitudes administrativesيجنح إلى القول بأن هذه التكاليف هى حقوق ارتفاق إدارية ) 
 (9 )

  . 

، إذ قضى صراحة كما  مدنى سالف الذكر كل خالف فى هذه المسألة 2929، فقد حسم نص المادة  وفى مصر األمر يختلف

فالشك إذن فى أن هذه التكاليف التى تترتب على المال العام والتى تقدم ذكرها هى  . ".  . . يجوز االرتفاق على مال عام" رأينا بأنه 

 2929. وحتى فى عهد التقنين المدنى السابق حيث لم يوجد نص مماثل للمادة  ، بموجب هذا النص الصريح حقوق ارتفاق إدارية

، كان جانب من الفقه المصرى يقول بذلك  مدنى
 (5 )

، كما كان يقول به أيضاً جانب من القضاء المصرى  
 (9 )

  . 

، أخذ بهما القضاء الفرنسى إذ هو يسلم بأن هذه  ويترتب على أن هذه التكاليف هى حقوق ارتفاق إدارية نتيجتان هامتان

صفها بأنها حقوق ذات طبيعة خاص : ) النتيجة األولى ( ألصحاب حقوق التكاليف هى حقوق إدارية على كل حال وإن كان ي

االرتفاق اإلدارية هذه أن يحتجوا بها على الغير فيجوز لصاحب الحق أن يطالب الغير بحقه عن طريق دعوى عينية تقابل دعوى 

، هى دعوى اإلقرار بحق االرتفاق  االستحقاق فى حالة حق الملكية
 (1 )

، لحماية حيازته لحق  أن يرفع دعاوى الحيازة. كما يجوز له  

االرتفاق
 (1 )

. هذا فضال عن جواز مطالبته بالتعويض بموجب دعوى المسئولية التقصيرية  
 (7 )

أو بموجب إدعائه مدينا فى دعوى  

مخالفات الطريق العام أو برفعه دعوى المخالفة المباشرة 
 (5 )

،  ، لدواع من المصلحة العامة ة. ) النتيجة الثانية ( يجوز لجهة اإلدار 

، عن طريق تحويل الطريق العام أو إنهاء تخصيصه للمنفعة العامة أو القيام فيه بأشغال  إلغاء حقوق االرتفاق اإلدارية هذه أو تعديلها

عامة
 (29 )

اإلدارة إذا أنهت ، ويجوز لجهة  . ولكن يجب فى هذه الحالة تعويض صاحب الحق عن الضرر الذى أصابه من جراء ذلك 

تخصيص الطريق العام للمنفعة العامة وباعته أن تلزم المشترى باحترام حقوق االرتفاق التى ترتبت على الطريق أو بتعويض 

                                                 

 .  299ص  – 55ص  155فقرة  9أوبرى ورو  ( 2) 

 .  95 – 9 – 2529داللوز  2595يونيه سنة  12 – 557 – 2 – 71داللوز  2771مارس سنة  29نقض فرنسى  ( 1) 

فى  Mestre 195وما بعداه وص  175رسالته ص  Rigaud – 1وهامش  111هوريو فى القانون اإلدارى الطبعة العاشرة ص  ( 9) 

 151وقارن بودرى وشوفو فقرة  – 715ص  777فقرة  9وأنظر بالنيول وريبير وبيكار  – 295 – 1 – 2599تعليقه فى سيريه 

 .  157فقرة  –

تفاق إدارية هو األستاذ محمد ، إلى أن هذه التكاليف هى حقوق ار ، فى عهد التقنين المدنى السابق والفقيه الذى ذهب فى وضوح ( 5) 

. وأنظر مقاال له فى مجلة  115ص  – 119ص  2559سنة " حق الدولة واألفراد على األموال العامة " زهير جرانة فى كتابه 

 .  152ص  29القانون واالقتصاد 

ص  21م  2599رس سنة ما 17استئناف مختلط  – 122ص  595رقم  99المجموعة الرسمية  2591يونيه سنة  19نقض مدنى  ( 9) 

 .  ) أسباب الحكم ( 999ص  11م  2529مايو سنة  19 – 299ص  27م  2591أول مارس سنة  – 279

 .  527 – 2 – 19داللوز  2719يونيه سنة  1 – 21 – 2 – 15داللوز  2715يناير سنة  9نقض فرنسى  ( 1) 

 .  999 – 2 – 2591سيريه  2591نقض فرنسى أول أبريل سنة  ( 1) 

 .  92 – 2 – 2529سيريه  2521نقض فرنسى أول مايو سنة  ( 7) 

 .  15 – 2 – 2525داللوز  2529فبراير سنة  5نقض فرنسى جنائى  ( 5) 

 9 – 2591داللوز  2599ديسمبر سنة  25مجلس الدولة الفرنسى  – 199 – 2 – 79داللوز  2779فبراير سنة  19نقض فرنسى  ( 29) 

أبريل سنة  15استئناف مختلط  – 211ص  29المحاماة  2591مارس سنة  1وأنظر فى القضاء المصرى : استئناف مصر  – 1 –

 .  299ص  27م  2591أول مارس سنة  – 119ص  29م  592



 

 

 

 

2652 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

أصحاب هذه الحقوق
 (2 )

، إذا كان هذا القرار مخالفا للقانون  . بل يجوز إلغاء القرار اإلدارى الذى يلغى هذه الحقوق أو ينقص منها 

طوى على تعسف فى استعمال السلطةأو ان
 (1 )

  . 

 تقسيمات حق االرتفاق : أهم تقسيمات حق االرتفاق ثالثة : - 553

 .  ( discontinue( واالرتفاق غير المستمر )  continue( االرتفاق المستمر )  2) 

 .  ( non apparente( واالرتفاق غير الظاهر )  apparente( االرتفاق الظاهر )  1) 

( negative( واالرتفاق السلبى )  Positive( االرتفاق اإليجابى )  9) 
 (9 )

  . 

 االرتفاق المستمر واالرتفاق غير المستمر : - 554

. مثل ذلك  مدنى فرنسى ( 177واالرتفاق المستمر هو االرتفاق الذى يستعمل دون تدخل حالى من فعل اإلنسان ) م  

، أو بالرؤية )  ( non altius tollendi، أو بعدم تعلية البناء إلى أزيد من حد معين )  ( non aedificandiاالرتفاق بعدم البناء ) 

paospect  ( أو بالمطل )vue )  ( أو بالشرب ،acqueduc  ( أو بالمجرى )passage d'eau  ( أو بالمسيل )egout )  فهذه .

، وذلك كاالرتفاق بعدم البناء أو بعدم  فى استعمالها إلى فعل اإلنسان أصال، ومعنى أنها مستمرة أنها ال تحتاج  كلها ارتفاقات مستمرة

، وسنرى فيما يلى  تعلية البناء إلى أزيد من حد معين أو بالرؤية
 (5 )

. ومنها ما يحتاج  أن هذه االرتفاقات هى أيضاً ارتفاقات سلبية 

. فاالرتفاق بالمطل يحتاج فى بداية األمر إلى  ت مباشرة االستعمالفى استعماله االرتفاق فى غير حاجة إلى فعل حالى من اإلنسان وق

، والمجرى  ، ولكن متى أحدثت هذه الفتحة لم يعد المطل فى حاجة إلى فعل اإلنسان ، كإحداث فتحة فى الحائط فعل اإلنسان

مجرى فالماء يجرى فيه أو يسيل منه دون ، ولكن متى حفر هذا ال ، كل منها فى بداية األمر فى حاجة إلى حفر مجرى للمياه والمسيل

حاجة إلى فعل اإلنسان
 (9 )

  . 

                                                 

 – 2 – 9 – 55داللوز  2751أغسطس سنة  7مجلس الدولة الفرنسى  – 91 – 2 – 52داللوز  2759أبريل سنة  29نقض فرنسى  ( 2) 

 – 2529داللوز  2521يناير سنة  21 – 2 – 9 – 55داللوز  2751أغسطس سنة  7 – 9 – 2529داللوز  2521يناير سنة  21

ص  11م  2529مايو سنة  19 – 259ص  19م  2597مارس سنة  15وأنظر فى القضاء المصرى : استئناف مختلط  - 77 – 9

 .  121ص  11م  2529رس سنة ما 12 – 951ص  11م  2529أول يونيه سنة  – 951

داللوز  2595نوفمبر سنة  27نقض فرنسى جنائى  – 57 – 9 – 2522سيريه  2595مارس سنة  21مجلس الدولة الفرنسى  ( 1) 

2599 – 2 - 257  . 

،  ولكنه فقد أهميته اآلن . ، وبعض األهمية فى القانون الفرنسى القديم ويوجد تقسيم رابع كانت له أهمية كبيرة فى القانون الرومانى ( 9) 

 servitude. وهذا هو تقسيم االرتفاق إلى ارتفاق لفائدة المبانى  بعد أن حل محله تقسيم االرتفاق إلى مستمر وغير مستمر

urbaine  وارتفاق لفائدة األراضى ،servitude rurale قرى، أيا كان هذا البناء فى المدن أو فى ال . فإذا تقرر ارتفاق لفائدة بناء  ،

، كالشرب  . أما إذا تقرر االرتفاق لفائدة أرض ، وأغلب هذه االرتفاقات ارتفاقات مستمرة ، وذلك كالمطل فهو ارتفاق لفائدة المبانى

وفقرة  2972، وأنظر بودرى وشوفو فقرة  مدنى فرنسى 171. أنظر المادة  ، فهو ارتفاق لفائدة األراضى والمجرى والمسيل

 .  751فقرة  9ول وريبير وبيكار بالني – 729ص  2971

 .  991أنظر آنفاً فقرة  ( 5) 

ويتبين من ذلك أن الستمرار االرتفاق معنى غير  – 711ص  751فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 2979بودرى وشوفو فقرة  ( 9) 

إذا لم يحتج فى استعماله إلى تدخل فعلى من ، أما االرتفاق فيكون مستمراً  ، فالحيازة تكون مستمرة إذا لم تنقطع استمرار الحيازة

، فالشرب مثال  . وعلى ذلك يكون االرتفاق مستمراً حتى لو لم يستعمل على الدوام ( 2995ص  2129عمل اإلنسان ) مازو فقرة 

، تضخها  ه المنجم. وصرف ميا ، ولكنه عندما يستعمل ال يتدخل فى استعماله فعل اإلنسان وهو ارتفاق قد ال يستعمل فى كل األوقات

، ولكنه فى استعماله يحتاج إلى فعل  ، يبقى مستعمال على الدوام ، وهو ارتفاق غير مستمر المضخات نهاراً وليال دون انقطاع

، بل فى حاجة االستعمال  . فاألمر إذن ليس فى دوام االستعمال أو عدم دوامه حتى يكون االرتفاق مستمراً أو غير مستمر اإلنسان

، أو فى حاجته إلى فعل اإلنسان وإن كان يدوم فيكون االرتفاق غير  ل اإلنسان وإن كان ال يدوم فيكون االرتفاق مستمراً إلى فع

 .  ( 711ص  751فقرة  9مستمر ) بالنيول وريبير وبيكار 
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. مثل ذلك االرتفاق بالمرور  ، ما يحتاج فى استعماله إلى التدخل الحالى لفعل اإلنسان ، كما رأينا واالرتفاق غير المستمر هو

 (Passage )  ( واالرتفاق باغتراف المياه ،Puisage )  األحجار وغيرها من المواد ) ، واالرتفاق باستخراجextraction de 

materiaux )  ( واالرتفاق برعى المواشى ،Pacage ) فهذه كلها ارتفاقات غير مستمرة ،
 (2 )

. فاالرتفاق غير المستمر يقتضى  

ياه أو يستخرج األحجار أو إذن الستعماله قيام مالك العقار المرتفق بعمل إيجابى فى العقار المرتفق به : يمر فى الطريق أو يغترق الم

، فاالرتفاق ال يكون مستعمال وال تظهر فائدته . فإذا لم يقم بهذا العمل اإليجابى يرعى الغنم
 (1 )

  . 

، ويتشكك بعض الفقهاء فى صالبة التقسيم  وتقسيم االرتفاق إلى مستمر وغير مستمر لم يخل من انتقاد الفقه الفرنسى
 (9 )

 

، قد نبذها  ، وهى أن االرتفاق المستمر وحده هو الذى يمكن كسبه بالتقادم ، فإن أهم فائدة هذا التقسيم من أمر . ومهما يكن وفى فائدته

، ففى هذا التقنين يمكن كسب االرتفاق غير المستمر كاالرتفاق بالمرور بالتقادم ما دام ظاهرا كما  التقنين المدنى المصرى الجديد

 .  مدنى ( 1/  2921سنرى ) م 

  

 االرتفاق الظاهر واالرتفاق غير الظاهر :  - 555

، كباب  ، هو ارتفاق ينبئ عن وجوده أعمال خارجية من التقنين المدنى الفرنسى 175، كما عرفته المادة  واالرتفاق الظاهر

أو نافذة أو مجرى
 (5 )

ال كاالرتفاق بعدم البناء ، وذلك مث . واالرتفاق غير الظاهر هو ارتفاق ليست له عالمة خارجية تنم عن وجوده 

 .  أو االرتفاق بعدم تعلية البناء إلى أزيد من حد معين

، فإن  ويتبين من ذلك أنه فى حين أن تقسيم االرتفاق إلى مستمر وغير مستمر تقسيم يرجع إلى طبيعة االرتفاق فى ذاته

خارجى عارضى هو أن تكون له عالمة ظاهرة أو ليست ، بل إلى أمر  تقسيمه إلى ظاهر وغير ظاهر ال يرجع إلى طبيعة االرتفاق

، وقد يكون غير ظاهر إذا لم توجد  . وعلى ذلك قد يكون االرتفاق الواحد ظاهرا إذا دلت على وجوده عالمة خارجية له هذه العالمة

، ويكون  يقام فى بدايته . فاالرتفاق بالمرور يكون ظاهرا إذا كان له طريق معين مرصوف أو باب عالمة خارجية تدل على وجوده

. واالرتفاق بالشرب يكون ظاهرا  غير ظاهر إذا كان الطريق غير محدد بعالمة خارجية وال يتميز من سائر األرض التى يسار فيها

، ويكون غير ظاهر إذا كان الماء يجرى فى أنابيب مدفونة فى باطن  إذا كان له مجرى محفور يشق األرض وتجرى فيه المياه

ال تراها الناس األرض 
 (9 )

، وذلك كاالرتفاق بالمطل فإنه  . على أن طبيعة االرتفاق قد تساعد على أن يكون ظاهرا فى العادة 

                                                 

، بل يجب أن يمر اإلنسان فعل  للمرور، وال يكقى الفعل المبانى الذى عبد الطريق  فاالرتفاق بالمرور يقتضى الستعماله فعل اإلنسان ( 2) 

، وال يستعمل هذا  ، فهما بقى هذا الطريق مفتوحاً معبدا فإن هذا ال يكفى الستعمال حق المرور . وإذا فتح طريق للمرور من الطريق

االرتفاق باغتراق المياه . وهذا هو أيضاً شأن  ( 2979الحق إال إذا قام إنسان فعال بالمرور من هذا الطريق ) بودرى وشوفو فقرة 

، وشأن االرتفاق  ، وشأن االرتفاق باستخراج األحجار فالبد من أن يستخرجها اإلنسان فعال فال بد من أن يغترف اإلنسان المياه فعال

 .  برعى المواشى فال بد من أن يقوم اإلنسان فعال برعيها

رتفاق غير مستمر حتى لو وضعت له عالمة ظاهرة تستمر على نحو ويبقى اال – 711ص  751فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 1) 

، أو يفتح له باب يعين  ، أو يقام على جانبيه ما يحددهما تحديداً ظاهراً  ، كأن يرصف الطريق الذى يستعمل فى االرتفاق بالمرور دائم

. وفى  ( 711ص  751فقرة  9بيكار بالنيول وريبير و – 2975بودرى وشوفو فقرة  – 51ص  157بدايته ) أوبرى ورو فقرة 

 .  هذه الحالة يكون االرتفاق غير مستمر وارتفاقاً ظاهراً فى وقت واحد كما سيأتى

،  فمثال ال يرى بودرى وشوفو فقرة فرقا محسوساً بين ارتفاق مستمر كارتفاق بالمطل بعالمته الظاهرة من نافذة تطل على الجار ( 9) 

، فكالهما يحتاج إلى تدخل اإلنسان ليطل من  فاق بالمرو بعالمته الظاهرة من باب يعين بداية الطريقوبين ارتفاق غير مستمر كارت

 .  ( 2295وفقرة  2975النافذة أو ليمر فى الطريق ) بودرى وشوفو فقرة 

، تكون  ون لها عالمة ظاهرة، إذ أن الحيازة الظاهرة ال يشترط فيها أن تك فالظهور فى حق االرتفاق أخص من الظهور فى الحيازة ( 5) 

 .  حيازته مع ذلك حيازة ظاهرة

 .  191ص  2م  2775يونيه سنة  9استئناف مختلط  ( 9) 
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. وقد  أو أية خارجة أخرى" بلكون " يصعب تصور وجود هذا االرتفاق دون عالمة ظاهرة تتم عن وجوده كنافذة أو شرفة أو 

، وذلك كاالرتفاق بعدم البناء  ر دائماتقضى طبيعة االرتفاق بأن يكون غير ظاه
 (2 )

  . 

. وقد ب<ا يعرف فى القانون الفرنسى  ولم يكن تقسيم االرتفاق إلى ظاهر وغير ظاهر معروفا أصال فى القانون الرومانى

. وكان فقهاء هذا العصر يقابلون ما بين االرتفاقات المستترة  ، حتى أصبح شائعا فى القرن الثامن عشر ، وتدرج شيئا فشيئا القديم

، ولكن التقسيم بقى  ( patetes, visibles ou apparentes( واالرتفاقات المرئية أو الظاهرة )  latentes ou eachccsالخفية ) 

،  لذى ميز فى وضوح ما بين التقسيمين. والتقنين المدنى الفرنسى هو ا مع ذلك مختلطا بتقسيم االرتفاق إلى مستمر وغير مستمر

، وقد يكون غير  . فقد يكون االتفاق المستمر ظاهرا كاالرتفاق بالمطل ، وال يختلط به وبين أن كال منهما مستقل عن التقسيم اآلخر

، وقد يكون غير  ظاهرة . وقد يكون االرتفاق غير المستمر ظاهرا كاالرتفاق بالمرور إذا كانت له عالمة ظاهر كاالرتفاق بعدم البناء

ظاهر كاالرتفاق بالمرور إذا لم تكن له عالمة ظاهرة وكاالرتفاق باغتراف المياه واالرتفاق برعى المواشى 
 (1 )

  . 

 االرتفاق اإليجابى واالرتفاق السلبى : - 556

رتفق الحق فى القيام بأعمال . فإن كان هذا المضمون يجعل لمالك العقار الم وهنا يرجع التقسيم إلى مضمون حق االرتفاق 

، كاالرتفاق بالمرور واالرتفاق برعى المواشى واالرتفاق باغتراف المياه واالرتفاق بالشرب أو  إيجابية فى العقار المرتفق به

تفق به من . أما إذا كان مضمون حق االرتفاق يقتصر على منع مالك العقار المر ، فاالرتفاق يكون ارتفاقا إيجابيا المجرى أو المسيل

، كاالرتفاق بعدم البناء واالرتفاق بعدم تعلية البناء إلى  القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى القيام بها لو ال وجود حق االرتفاق

 .  ، فاالرتفاق يكون ارتفاقا سلبيا ( prospectأزيد من حد معين واالرتفاق بالرؤية ) 

، أو غير مستمر كاالرتفاق بالمرور  كاالرتفاق بالشرب أو المجرى أو المسيل واالرتفاق اإليجابى إما أن يكون مستمرا

. وقد يكون ظاهرا كاالرتفاق بالمرور أو بالشرب إذا كان لالرتفاق عالمة  واالرتفاق برعى المواشى واالرتفاق باغتراف المياه

، وكاالرتفاق بالمرور أو بالشرب إذا لم  تراق المياه، وقد يكون غير ظاهر كاالرتفاق برعى المواشى واالرتفاق باغ خارجية ظاهرة

 .  يكن لالرتفاق عالمة خارجية ظاهرة

، فهو دائما ارتفاق مستمر غير ظاهر  أما االرتفاق السلبى
 (9 )

  . 

 استبعاد القيود القانونية الورادة على حق الملكية من نطاق حق االرتفاق :  - 557

، وهى التى تسمى فى كثير  من نطاق هذا الحق القيود القانونية الواردة على حق الملكيةونحن فى بحث حق االرتفاق نستبعد 

، فيخرج بكل من  . ذلك أن حق االرتفاق هو كما رأينا حق يترتب على عقار لفائدة عقار آخر من األحيان بحقوق االرتفاق القانونية

. فما تقرر من قيود غير القيود التى تعتبر هى التنظيم العام لحق  الملكيةالعقار المرتفق به والعقار المرتفق عن النظام المألوف لحق 

، كقيود الجوار والرى  . أما تلك القيود التى فرضها القانون ، فهو حق ارتفاق ، فخرج بالملكية عن حدود هذا التنظيم العام الملكية

، هذه القيود التى  ق فتح المطالت والمناوروالصرف بين الجيران من شرب ومجرى ومسيل ووضع الحدود وحق المرور وح

. فحق االرتفاق فى معناه الصحيح هو خروج عن  فرضها القانون والتى تمثل التنظيم العام المألوف لحق الملكية ليست بحقوق ارتفاق

، بل هى ذاتها التنظيم  لمألوف، فى حين أن هذه القيود القانونية ليست خروجا عن التنظيم العام ا التنظيم العام المألوف لحق الملكية

العام المألوف لحق الملكية
 (5 )

، أن رتبنا نتائج هامة على أن هذه القيود ليست بحقوق  ، عند بحثنا لهذه القيود القانونية . وقد سبق 

 ، وذكرنا النتيجتين اآلتيتين : ارتفاق بالمعنى الصحيح

                                                 

، فإن النافذة وهى العالمة  هذا والعالمة الظاهرة التى تتم عن حق االرتفاق قد تكون فى العقار المرتفق كما فى االرتفاق بالمطل ( 2) 

. وقد تكون هذه العالمة فى العقار المرتفق به كما فى االرتفاق بالمجرى فإن القناة التى  ار المرتفقالظاهرة توجد فى حائط العق

، وكما فى االرتفاق بالمرور فإن العالمة الظاهرة للطريق توجد فى العقار المرتفق  تجرى فيها المياه تحفر فى األرض المرتفق بها

 2292، والعالمة الظاهرة توجد حيث يستعمل حق االرتفاق ) بودرى وشوفو فقرة  فاق. فيختلف األمر إذن باختالف ماهية االرت به

 .  ( 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 792ص 

 .  217ص  – 211ص  251مارتى ورينو فقرة  – 755فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 2952بودرى وشوفو فقرة  ( 1) 

 .  2951بودرى وشوفو فقرة  ( 9) 

 .  195ص  – 197ص  959فقرة  7الوسيط  – 172ص  255فقرة  1أوبرى ورو  ( 5) 
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، ثم تبين أن هناك قيودا قانونية  وضمن للمشترى خلوه من حقوق ارتفاق،  ) النتيجة األولى ( إذا باع شخص عقارا مملوكا له

، فإن هذه القيود ال يضمنها البائع  ترد على العقار المبيع من نحو حق شرب أو مجرى أو مسيل أو من نحو حق مطل أو حق مرور

. ولم يقصد البائع من ضمانه خلو العقار من  ، بل هى التنظيم الطبيعى المألوف لحق الملكية ألنها ليست بحقوق ارتفاق كما قدمنا

. وإنما قصد البائع أن  ، فهى قيود فرضها القانون وعلى المشترى أن يعرف ذلك حقوق ارتفاق أن يضمن خلو العقار من هذه القيود

. فلو  لحق الملكية ، وخرج به عن حدود التنظيم العام يضمن خلو العقار من حق ارتفاق فرضه االتفاق أو مصدر آخر غير القانون

، فهو ال يضمن بذلك خلو المبيع من المطل القانونى إذ أن هذا ليس بحق ارتفاق بل  ضمن البائع لو المبيع من حق ارتفاق بالمطل مثال

يفتح  ، وهو أن . وإنما يضمن للمشترى خلو المبيع من حق ارتفاق بالمطل فرضه االتفاق أو كسب بالتقادم هو قيد قانونى على الملكية

 .  الجار مطال على مسافة أقل من المسافة القانونية

، ألنها قيود دائمة ترد على حق الملكية وتدوم بدوام هذا  ) النتيجة الثانية ( ال تزول هذه القيود القانونية بعدم االستعمال

نة فلو أن لمالك عقار حق الشرب من ، لزالت بعدم االستعمال مدة خمس عشرة س . ولو كانت هذه القيود حقوق ارتفاق حقيقية الحق

، ولكنه أعرض عن المطالبة به واستعماله مكتفيا بحفر بئر  مسقاة فى العقار المجاور وتوافرت الشروط القانونية لوجود هذا الحق

،  له ذلك، لجاز  ، وبقى كذلك مدة خمس شعرة سنة أو أكثر ثم أراد استعمال حقه فى الشرب من مسقاة الجار ارتوازية فى أرضه

. كذلك ال تكسب هذه القيود  ولما صح االعتراض عليه بأنه لم يستعمل هذا الحق مدة خمس عشرة سنة فسقط الحق بعدم االستعمال

. فلو أن أرضا محبوسة عن  ، فال تصلح حيازة مكسبة الرتفاق بالتقادم ، ألن اإلفادة منها تعتبر رخصة من المباحات بالتقادم المكسب

، ثم زال  ، وبقى مستعمال لهذا الحق مدة خمس عشرة سنة أو أكثر العام استعمل صاحبها حقه فى المرور من أرض الجارالطريق 

، ولم يكن لصاحب األرض أن يدعى أنه كسب حق المرور القانونى  ، لزال بزواله حق صاحب األرض فى المرور انحباس األرض

بالتقادم 
 (2 )

، لملكه بالتقادم المكسب  . ولو كان حق المرور اتفاقيا 
 (1 )

  . 

، يذهب بعض الفقهاء إلى أن هذه القيود هى حقوق ارتفاق  . ففى فرنسا ، منقسم فى هذه المسألة ، فى فرنسا وفى مصر والفقه

قانونية 
 (9 )

لقة بالمياه . ويذهب بعض آخر إلى التمييز بين القيود المقررة للمصلحة العامة والمقررة للمصلحة الخاصة وتكون متع 

، وبين القيود األخرى  ووضع الحدود والتحويط والحائط المشترك وهذه كلها قيود قانونية ترد على حق الملكية وليست بحقوق ارتفاق

وبخاصة حق المرور فهذه ذات طبيعة مختلطة تجمع بين معنى القيد ومعنى حق االرتفاق 
 (5 )

، ولكن الغالبية من الفقهاء يذهبون إلى  

، وليست بحقوق ارتفاق  ل هذه القيود إنما هى قيود قانونية ترد على حق الملكيةأن ك
 (9 )

، تذهب القلة من الفقهاء  ، وفى مصر كذلك 

إلى أن هذه القيود القانونية هى حقوق ارتفاق حقيقية 
 (1 )

، أو إلى أن بعض هذه القيود ) ارتفاقات المياه والمرور ( تعتبر حقوق  

بعضها ليست إال مجرد قيود قانونية ترد على حق الملكية ارتفاق حقيقية و
 (1 )

. أما الكثرة من الفقهاء فى مصر فتأخذ بالرأى  

، وهذا هو الرأى الذى  ، وليست بحقوق ارتفاق ، وتعتبر أن هذه القيود جميعا إنما هى قيود قانونية ترد على حق الملكية الصحيح

فيه التقنين المدنى السابق سار عليه التقنين المدنى الجديد وخالف
 (7 )

  . 

                                                 

 .  511فقرة  7الوسيط  ( 2) 

 .  15ص  – 19إسماعيل غانم ص  – 159ص  – 195ص  959فقرة  7أنظر فى كل ذلك الوسيط  ( 1) 

بالنيول وريبير  – 775ص  599فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  – 2919، ومع ذلك أنظر فقرة  797بودرى وشوفو فقرة  ( 9) 

 .  9117فقرة  2وبوالنجيه 

مكررة ) ويميزان بين التكاليف ذات النفع الخاص  255وفقرة  255مارتى ورينو فقرة  –وما بعدها  911فقرة  5بيدان وفوران  ( 5) 

 .  279ص  – 275كاربونييه ص  –، والتكاليف ذات النفع العام وليست بحقوق ارتفاق (  وهى حقوق ارتفاق

مازو  – 551فقرة  9دى باج  – 2517فقرة  2جوسران  – 2وهامش  172ص  255فقرة  1أوبرى ورو  – 7فقرة  22ديمولومب  ( 9) 

 .  799ص  2999فقرة  2وقرب كوالن وكابيتان ودى المورانديير  – 2971وأنظر أيضاً فقرة  2191فقرة 

مايو سنة  21حيث يورد حكم محكمة استئناف مصر فى  9وهامش  919ص  999فقرة  ن ومع ذلك أنظر 999شفيق شحاته فقرة  ( 1) 

 .  فى المعنى العكسى 911ص  217رقم  21المحاماة  2599

، ومع  51ص  – 51ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  – 17عبد المنعم البدراوى فقرة  – 52عبد الفتاح عبد الباقى فقرة  ( 1) 

 .  51ذلك أنظر ص 

عبد  – 55إسماعيل غانم جزء أول فقرة  – 159ص  – 195ص  275محمد على عرفة فقرة  – 919فقرة  1محمد كامل مرسى  ( 7) 

 .  959فقرة  7وأنظر الوسيط  – 15حسن كيرة فقرة  – 91المنعم فرج الصدة فقرة 
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 ما أدخل التقنين المدنى الجديد من تعديالت على التقنين المدنى السابق  - 558

فى خصوص حق االرتفاق : أهم ما استحدثه التقنين المدنى الجديد من التعديالت فى هذا الخصوص هو أنه ميز تمييزا 

، وبين قيود الملكية  قيد يخرج بالعقار عن التنظيم العام المألوف فى حق الملكيةواضحا ما بين حق االرتفاق بمعناه الصحيح وهو 

، وذلك على النحو الذى بسطناه فيما تقدم التى يقرضها القانون وهى قيود تمثل هذا التنظيم العام المألوف
 (2 )

  . 

 2921تخصيص المالك األصلى ) م  ، فأضاف إلى هذه األسباب وأكمل التقنين المدنى الجديد أسباب كسب حق االرتفاق

. واستحدث تعديال هاما فى كسبق حق االرتفاق  ، وكان هذا السبب على أهميته مسكوتا عنه فى التقنين المدنى السابق مدنى (

 ، ونص صراحة ، وبذلك استبعد شرط االستمرار ، فلم يشترط إال أن يكون حق االرتفاق ظاهرا حتى يجوز كسبه بالتقادم بالتقدم

. وحسم خالفا كان  مدنى ( 1/  2921، يجوز كسبه بالتقادم متى كان ظاهرا ) م  ، وهو حق ارتفاق غير مستمر على أن حق المرور

قائما فى عهد التقنين المدنى السابق فى طبيعة القيود التى تفرضها عادة شركات األراضى على المالك عند إقامة بناء فى األرض 

، وأن الضرر الذى ينشأ عن  ، فقرر أن هذه القيود تعتبر فى األصل حقوق ارتفاق لفائدة العقارات المجاورة التى اشتراها من الشركة

 .  مدنى ( 2927، إال إذا تبين أن الحكم بالتعويض جزاء عادل فيه الكفاية ) م  مخالفة هذه القيود تمكن المطالبة بإصالحه عينا

، إذا كان ذلك يدفع  ، فأجاز تعديل هذا الحق أو نقله إلى عقار آخر أو زواله قوأدخل مرونة كبيرة فى استعمال حق االرتفا

، وأجاز أيضاً إنهاء حق االرتفاق إذا تغير وضع  الضرر عن العقار المرتفق به دون أن يصيب العقار المرتفق بخسارة جسمية

د لالرتفاق المنفعة التى كانت له، أو إذا لم يع األشياء بحيث تصبح فى حالة ال يمكن معها استعمال هذا الحق
 (1 )

  . 

 خط المبحث : ونبحث حق االرتفاق فى فصول ثالثة : - 559

 .  ( أساب كسب حق االرتفاق 2) 

 .  ( اآلثار التى تترتب على قيام حق االرتفاق 1) 

 .  ( أسباب انتهاء حق االرتفاق 9) 

 أسباب كسب حق االرتفاق - الفصل األول

 :نص قانونى  - 561

 مدنى على ما يأتى : 2921تنص المادة  

  . "حق االرتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث "  - 2

" ، بما فيها حق المرور  وال يكسب بالتقادم إال االرتفاقات الظاهرة"  - 1
 (9 )

  . 

 .  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

. وفى  2925. وفى التقنين المدنى الليبى م  511 – 512ويقابل فى التقنينات المدنية العربية : فى التقنين المدنى السورى م 

97 – 91. وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م  2111التقنين المدنى العراقى م 
 (5 )

  . 

                                                 

، يخلط ما بين حقوق االرتفاق والقيود  المدنى الفرنسى ، ناهجاً فى ذلك نهج التقنين كان التقنين المدنى السابق – 991أنظر آنفاً فقرة  ( 2) 

، كما فعل التقنين  ، ويدرجها مع حقوق االرتفاق التى يرتبها العقد ، فيعتبر هذه القيود حقوق ارتفاق حقيقية التى ترد على حق الملكية

، وتعتبر حقوق  ، اسم حقوق االرتفاق القانونية بق، فى عهد التقنين المدنى السا . ولذلك كذلك هذه القيود يطلق عليها المدنى الفرنسى

 .  ارتفاق مصدرها القانون بدال من أن يكون مصدرها العقد

 .  111ص  – 112ص  1أنظر فى كل ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  ( 1) 

.  مشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديدمن ال 2177تاريخ النص : ورد هذا النص فى المادة  ( 9) 

، فمجلس الشيوخ  2951. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2299ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 111ص  – 119ص  1) مجموعة األعمال التحضيرية  2921تحت رقم 

، وإما من  : ينتج االرتفاق إما من الوضعية الطبيعية لألماكن 512ات المدنية العربية األخرى : التقنين المدنى السورى م التقنين ( 5) 

 .  ، وإما من اتفاقات معقودة بين مالك العقارات التزامات مفروضة بالقانون
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 .  ويجب أن نميز تمييزاً دقيقاً بين كسب حق االرتفاق انتقاال وبين كسبه ابتداء

 كسب حق االرتفاق انتقاال : - 561

. فعندما بحثنا حق االنتفاع انتقاال  وهنا يختلف حق االرتفاق عن حق االنتفاع 
 (2 )

، كان مفروضا أن حق االنتفاع قد تم  

، أن ينتقل استقالال من  . أما حق االرتفاق فال يتصور بعد أن يتم إنشاؤه إلى شخص آخرإنشاؤه وأنه ينتقل استقالال من شخص 

، ألنه حق تابع كما سبق القول  . وإنما هو ينتقل بالضرورة مع العقار المرتفق وتبعاً له شخص إلى شخص آخر
 (1 )

فكسب حق  

، فأينما تنتقل ملكية هذا العقار ينتقل معها حق  كية العقار المرتفقاالرتفاق انتقاال إذن إنما يتم بنفس األسباب التي يتم بها كسب مل

 .  االرتفاق

.  ، بل هي نفس األسباب التي تنتقل بها ملكية العقار المرتفق وعلى ذلك ال توجد أسباب خاصة لكسب حق االرتفاق انتقاال

، وقد استبعدنا االستيالء ألن الملكية  لعقد والشفعة والتقادمفالعقار الذي تقرر لفائدته حق ارتفاق تنتقل ملكيته بالميراث والوصية وا

. وكذلك ينتقل حق االرتفاق المقرر لفائدته هذا العقار  ، واستبعدنا االلتصاق ألنه ال يتصور فيما نحن بصدده تكسب به ابتداء

، أو انتقل بالوصية أو العقد أو الشفعة أو التقادم  ، فإذا انتقل العقار بالميراث انتقل معه حق االرتفاق بالميراث أيضاً  باألسباب نفسها

 .  انتقل معه حق االرتفاق بأي سبب من هذه األسباب

. والذي يعنينا هو بحث أسباب  ، فقد سبق بحثها عند الكالم في أسباب كسب الملكية وال يعنينا هنا أن نبحث هذه األسباب

 .  ، ال أسباب كسبه انتقاال كسب حق االرتفاق ابتداء

 كسب حق االرتفاق ابتداء - 562

. فاألسباب التي  ، والمقصود هو بحث األسباب التي تنشئه والمفروض في كسب حق االرتفاق ابتداء أن هذا الحق لم ينشأ بعد

 .  يكسب بها حق االرتفاق ابتداء هي إذن نفس األسباب التي تنشئ هذا الحق

، وجب استبعاد االستيالء وااللتصاق  بق منها على حق االرتفاقوإذا استعرضنا أسباب كسب الملكية لنرى ما ينط

. ويبقى بعد ذلك  ، ال لكسبه ابتداء ، ووجب أيضاً استبعاد الميراث والشفعة ألنهما سببان لكسب حق االرتفاق انتقاال الستحالتهما

.  ، أي األسباب التي تنشئه حق االرتفاق ابتداء ، فهذه هي األسباب التي يكسب بها والتقادم –أي التصرف القانوني  –الوصية والعقد 

 .  ، أي على تصرف قانوني ، فسنرى أنه يقوم على اتفاق ضمني ويدخل في هذه األسباب تخصيص المالك األصلي

، فيما رأينا  مدني 2921وقد حددت المادة 
 (9 )

،  ، فذكرت العمل القانوني ) أي تصرف القانوني ( والتقادم ، هذه األسباب 

ً  2921غير أن المادة  –فيما سنرى  2927ويجب استكمالها بتخصيص المالك األصلي وقد ورد في المادة  ، إلى جانب  ذكرت أيضا

ق انتقاال ال ابتداء ، وذكر الميراث هنا غير دقيق ألنه سبب لكسب حق االرتفا ، الميراث هذه األسباب
 (5 )

. فالواجب إذن قصر المادة  

، وحذف الميراث من بين األسباب التي  ، ألن كسبه انتقاال ال يعنينا كما سبق القول على أسباب كسب حق االرتفاق ابتداء 2921

يكسب بها حق االرتفاق ابتداء 
 (9 )

  . 

  

                                                                                                                                                                    

االرتفاق الناتجة عن الوضعية الطبيعية لألماكن وعن خالفاً للنصوص المتعلقة بالسجل العقارى تعفى من الشهر حقوق  - 2:  511م 

بيد أن االرتفاق المختص بحق المرور العائد ألرض محاطة بأرض أخرى يمكن تحديده  - 1.  االلتزامات المفروضة بالقانون

 .  ، بناء على طلب مالك العقار المرتفق به بوضوح

 (
2
 .  579( أنظر أنفاً فقرة  

 (
1
 .  999( أنظر آنفاً فقرة  

 (
9
 .  919( أنظر آنفاً فقرة  

، ألنه كما قدمنا سبب  ، فإن الميراث ال يدخل ضمن هذه األسباب ( وإذا كان المراد تعداد األسباب التي يكسب بها حق االرتفاق ابتداء 5) 

، ابتداء كان ذلك أو  ها حق االرتفاق. أما إذا كان المواد تعداد جميع األسباب التي يكسب ب لكسب حق االرتفاق انتقاال ال لكسبه ابتداء

 ، وهي كالميراث يكسب بها حق االرتفاق انتقاال ؟ ، فلماذا لم يورد النص الشفعة ضمن هذه األسباب انتقاال

 

 (
9
 217ص ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموعة األعمال التحضيرية  
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( التصرف  2، هي : )  ، أو األسباب التي تنشئ حق االرتفاق وتكون األسباب التي يكسب بها حق االرتفاق ابتداء إذن

 .  ، أي العقد والوصية القانوني

 ، وقد قدمنا أنه اتفاق ضمني فيلحق بالتصرف القانوني  ( تخصيص المالك األصلي 1) 

 .  ( التقادم المكسب 9) 

 التصرف القانوني  -المبحث األول 

 (acte juridique ) 

( الحدود التي  2. )  ( أنواع التصرف القانوني الذي ينشئ حق االرتفاق 1بحث في هذا الصدد :) مسألتان : ن - 563

 .  يقف عندها التصرف القانوني في إنشاء حق االرتفاق

 أنواع التصرف القانوني الذي ينشئ حق االرتفاق  -المطلب األول 

 العقد والوصية : - 564

، أو أن يكون إرداة منفردة  اق إما أن يكون اتفاقاً صادراً من الجانبين وهذا هو العقدالتصرف القانوني الذي ينشئ حق االرتف 

، وهو الذي يلجأ إليه عادة مالكا  . والعقد هو السبب المألوف لكسب حق االرتفاق ابتداء صادرة من جانب وأحد وهذه هي الوصية

. األسباب  . أما الوصية فنادرة الوقوع قار الثاني لفائدة العقار األولالعقار المرتفق والعقار المرتفق به إلنشاء حق ارتفاق على الع

 .  ، هي أيضاً أقل وقوعاً من العقد ، وهي تخصيص المالك األصلي والتقادم األخرى إلنشاء حق االرتفاق

ا حق ارتفاق ، يرتب بموجبه ، وتصدر من الموصي هو المالك العقار المرتفق به والوصية تصرف قانوني وأحد ال يتنوع

 .  ، ويكون مالك هذا العقار المرتفق هو الموصي له على عقاره لفائدة عقار آخر هو العقار المرتفق

. وعلى رأس عقود المعاوضة التي تنشئ  . وهو إما عقد المعاوضة أو عقد تبرع أما العقد الذي ينشئ حق االرتفاق فيتنوع 

، في مقابل ثمن  لمرتفق به على عقاره حق ارتفاق لفائدته عقار آخر هو العقار المرتفق، وبه ينشئ مالك العقار ا حق االرتفاق البيع

، والشيء المبيع هو حق االرتفاق وقد يكون  من النقود ويكون مالك العقار المرتفق به هو البائع ومالك العقار المرتفق هو المشتري

ن يرتب مالك العقار المرتفق به على عقاره حق ارتفاق لفائدته عقار . فيصح مثال أ عقد المعاوضة الذي ينشئ حق االرتفاق مقايضة

، فيكون كل من  ، في مقابل أن يرتب مالك العقار المرتفق حق ارتفاق على عقاره لفائدته العقار المرتفق به آخر هو العقار المرتفق

، فيكون لكل  كين حق مرور على عقاره لفائدته العقار اآلخر. مثل ذلك أن يرتب كل من المال العقارين عقاراً مرتفقاً وعقاراً مرتفقاً به

. ويصح أيضاً أن يرتب مالك العقار المرتفق به على عقاره حق ارتفاق لفائدة  من العقارين حق ارتفاق بالمرور في العقار اآلخر

على عقار آخر يملكه حق انتفاع لمصلحة ، في مقابل أن يرتب مالك العقار المرتفق على هذا العقار أو  عقار آخر هو العقار المرتفق

، في مقابل نقل ملكية عقار أو  . وقد تكون المقايضة ترتيب حق ارتفاق على عقار مالك العقار المرتفق به يدوم طول حياة المنتفع

صاحب العقار ، فيصح أن يرتب  . ومن عقود المعاوضة التي تنشئ حق االرتفاق الوفاء بمقابل منقول لصاحب العقار المرتفق به

، وفاء لدين في ذمة صاحب العقار المرتفق به لصاحب  المرتفق به على عقاره حق ارتفاق لفائدة حق عقار آخر هو العقار المرتفق

 .  . وهكذا تتنوع عقود المعاوضة التي تنشئ حق االرتفاق العقار المرتفق

العقار المرتفق به على عقاره حق ارتفاق لفائدة عقار ، فيرتب صاحب  أما عقد التبرع الذي ينشئ حق االرتفاق فهو الهبة

، وصاحب العقار المرتفق هو الموهوب  . فيكون صاحب العقار المرتفق به هو الواهب ، و ذلك دون مقابل آخر هو العقار المرتفق

 .  ، والشيء الموهوب هو حق االرتفاق له

. وقد  ( par voie de constitutionالرتفاق بطريق اإلنشاء ) وفي كل ما قدمناه يكون التصرف القانوني سبباً لكسب حق ا

 par voie de retention، سبباً لكسب حق االرتفاق بطريق االحتفاظ بهذا الحق )  ، كما في حق االنتفاع يكون التصرف القانوني

 .  عقار المبيع لفائدة عقار آخر يملكه البائع، ويحتفظ في عقد البيع بحق ارتفاق يترتب على ال . فيبيع مثال مالك العقار عقاره لشخص (

  

، ينشئ حق االرتفاق من أي تقسيم كان فينشئ حق االرتفاق  ، عقد معاوضة أو عق تبرع أو وصية التصرف القانوني أيا كان

،  لمواشي، كما ينشئ حق االرتفاق غير الظاهر كحق رعى ا ، كما ينشئ حق االرتفاق الظاهر كحق المطل المستمر كحق الشرب
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، كما ينشئ حق االرتفاق السلبي كالحق في عدم البناء  وينشئ حق االرتفاق اإليجابي كحق اغتراف المياه
 (2 )

. أما األسباب األخرى  

، فال تنشئ حق  ، فال تنشئ من حقوق االرتفاق إال ما كان ظاهراً  ، وهي تخصيص المالك األصلي والتقادم التي تنشئ حق االرتفاق

، وال تنشئ حق االرتفاق السلبي ألنه يكون دائماً غير ظاهر كما سبق القول  غير الظاهر االرتفاق
 (1 )

  . 

 األحكام الشكلية للتصرف القانوني : - 565

. فإذا كان هذا التصرف القانوني وصية  وتجب مراعاة األوضاع الشكلية الالزمة للتصرف القانوني الذي ينشئ حق االرتفاق 

 .  ، فال يلزم النعقاده شكل خاص ، أما إذا كان التصرف عقد معاوضة كالبيع ، وجب إفراغه في الشكل الذي يتطلبه القانون أو هبة

. فإذا كانت قيمة حق  نوني الذي ينشئ حق االرتفاق القواعد العامة المقررة في اإلثباتوتسري في إثبات التصرف القا

. وإذا لم تزد  ، فال يثبت التصرف القانوني إال بالكتابة أو بما يقوم مقامها أو باإلقرار أو باليمين االرتفاق تزيد على عشرة جنيهات

، ويدخل في ذلك البينة  ز إثبات التصرف القانوني بجميع طرق اإلثبات، جا ، وهذا نادر قيمة حق االرتفاق على عشرة جنيهات

 .  والقرائن

 األحكام الموضوعية للتصرف القانوني : - 566

 .  وتسري القواعد العامة أيضاً في األحكام الموضوعية التي يخضع لها التصرف القانوني المنشئ لحق إالرتفاق 

الوصية من حيث وجوب توافر شروط الصحة في الموصي له وفي الموصي به  ، سرت أحكام فإذا كان هذا التصرف وصية
 (9 )

ومن حيث توافر رجوع الموصي عن الوصية  
 (5 )

، ومن حيث جواز قبول الموصي له للوصية ورده إياها  
 (9 )

. ومن حيث  

جواز الوصية بالثلث للوارث وغيره 
 (1 )

 .  ، وتسري كذلك األحكام الموضوعية األخرى 

، سرت األحكام الموضوعية التي تخضع لها عقود المعاوضة  ، معاوضة أو تبرعاً  وإذا التصرف المنشئ لحق االرتفاق عقداً 

 .  ، والمتعاقدان هما من يترتب له هذا الحق أو عقود التبرع

، أو  ان عقد معاوضة. ويجب أن يكون أهال للتصرف إذا ك فمن يرتب حق االرتفاق يجب أن يكون المالك للعقار المرتفق به

 ً ، وفي هذه الحالة يجب رضاء سائر المالك في  . ويجوز أن يكون مالكاً في الشيوع للعقار المرتفق به أهال للتبرع إذا كان العقد تبرعا

ع في ، بل يجب أن يكون حق االرتفاق مترتباً على العقار الشائ الشيوع ألنه ال يجوز ترتيب حق ارتفاق على جزء شائع في العقار

، ويجب لذلك اتفاق جميع المالك في الشيوع  مجموعة
 (1 )

، فإنه يجوز  . ولما كان حق االرتفاق يجوز تعليقه على شرط كما سيأتي 

، ويعلق الحق على شرط واقف هو أن يتملك هذا العقار  لشخص أن يرتب حق ارتفاق على عقار لم يملكه بعد
 (7 )

. كذلك يجوز  

. وفي هذه  ، كحق ارتفاق سابق أو حق انتفاع أو حق رهن رسمي عقار ترتيب عليه حقوق عينية من قبل ترتيب حق االرتفاق على

، إذا كانوا قد قاموا حقوقهم قبل شهر حق  الجديد $ 2991$ الحالة ال يجوز أن يضار أصحاب الحقوق العينية السابقة بحق االرتفاق 

                                                 

 (
2
 .  517ص  599فقرة  9نيول وريبير وبيكار بال - 711ص  2955( بودي وشوفو فقرة  

 

 (
1
 .  991( أنظر آنفاً فقرة  

 (
9
 .  15( أنظر آنفاً فقرة  

 (
5
 .  19( أنظر آنفاً فقرة  

 (
9
 .  11( أنظر أنفاً فقرة  

 

 (
1
 .  17( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
،  ، فإن مصير الحق يتوقف على نتيجة القسمة الك في الشيوعوإذا لم يرتب حق االرتفاق إال أحد الم –في آخرها  999( انظر آنفاً فقرة  

، وإال سقط) بودري وشوفو فقرة  فإن وقع العقار كله في نصيب المالك الذي رتب حق االرتفاق نفذ الحق بفضل األثر الرجعي للقسمة

 .  ( 517ص  592فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 711ص  2951

 (
7
 .  711ص  2951بودري وشوفو فقرة  –في آخرها في الهامش  955( أنظر آنفاً فقرة  
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االرتفاق 
 (2 )

، فإن حق االرتفاق الذي يرتبه على العقار ال يجوز أن يضار به  ه ال يملك إال رقبتهوإذا كان مالك العقار المرتفق ب 

صاحب االنتفاع 
 (1 )

، وال على حق  ، فال يملك أن يرتب حق ارتفاق ال على العقار ألنه ال يملك رقبته . أما صاحب االنتفاع نفسه 

االنتفاع ألن حق ارتفاق إنما يترتب على الرقبة 
 (9 )

  . 

، فإن حق  ، وزالت هذه الملكية ا كان مالك العقار المرتفق به لملكه ملكية تحت شرط فاسخ أو قابلة للفسخ أو للنقضوإذ

، فإن حق االرتفاق الذي يرتبه على العقار  ، ولو كان حسن النية . أما إذا كان مجرد حائز للعقار المرتفق به االرتفاق يزول بزوالها

لك الحقيقي للعقار إال إذا أدت الحيازة إلى تملك العقار بالتقادم ال يكون نافذاً في حق الما
 (5 )

  . 

. ويجب أن يكون أهال للتصرف إذا كان قد تلقى حق  ومن يترتب له حق االرتفاق يجب أن يكون مالكاً للعقار المرتفق

ً ، وال تشترط فيه أهلية التصرف بل تكفي أهلية التعاقد إذا كان قد تلق االرتفاق بعوض . وقد يتم التعاقد باسم  ى حق االرتفاق تبرعا

، أو يتم لمصلحة هذا المالك ويكون ذلك في االشتراط لمصلحة الغير وفي  مالك العقار المرتفق ويكون ذلك في الوكالة والفضالة

التعهد عن الغير 
 (9 )

هذه الحالة ال ينفذ حق  ، وفي ويجوز أن يكون مالك العقار المرتفق مالكاً له في الشيوع مع شركاء آخرين 

، أو إال إذا وقع العقار الشائع عند  االرتفاق إال برضاء هؤالء الشركاء اآلخرين حتى يتقرر حق االرتفاق لفائدة كل العقار الشائع

القسمة في نصيب الشريك الذي تعاقد على حق االرتفاق 
 (1 )

،  عدويجوز للشخص أن يحصل على حق ارتفاق لفائدة عقار لم يملكه ب 

ويكون حق االرتفاق في هذه الحالة معلقاً على شرط واقف هو أن يتملك الشخص هذا العقار 
 (1 )

ويجوز من باب أولي أن يكون مالك  

. أما صاحب حق االنتفاع فليست له  ، ال يملك إال رقبة هذا العقار ، الذي يحصل على حق ارتفاق لفائدة هذا العقار العقار المرتفق

، وكل ما يملك هو أن يحصل على حق شخصي يكون محله األعمال  ل على حق االرتفاق لفائدة العقار المنتفع بهصفة في الحصو

المكونة الحق االرتفاق 
 (7 )

، وزالت هذه  . ,إذا كان المالك العقار المرتفق يملكه ملكية تحت شرط فاسخ أو قابلة للفسخ أو للنقض 

ها ، فإن حق االرتفاق يزول بزوال الملكية
 (5 )

، فإنه ال يمكن أن  ، ولو كان حسن النية . أما إذا كان مجرد حائز للعقار المرتفق 

يحصل على حق ارتفاق لفائدة هذا العقار إال إذا أدت الحيازة إلى تملكه بالتقادم 
 (29 )

  . 

ق حق االرتفاق على شرط ، فإنه يجوز تعلي ، عقداً كان التصرف أو وصية هذا وإذا كسب حق االرتفاق بالتصرف القانوني

. كما يجوز أن يكون حق االرتفاق مقترناً بأجل فاسخ أو بأجل  ، وتسري للقواعد العامة المتعلقة بالشرط فاسخ أو على شرط واقف

بأن ، وقد تقدم بيان ذلك عند الكالم فيما هو المقصود  ، أو يترتب عند حلول أجل معين ، فيترتب لمدة معينة ينتهي بانقضائها واقف

                                                 

 (
2
، كما يجوز للدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون  ( فال يجوز أن يتعارض هذا الحق األخير مع حق ارتفاق سابق أو مع انتفاع 

بودري وشوفو فقرة – 7,1وهامش  291ص  199فقرة  9باعتباره خالياً من حق االرتفاق الذي سجل بعد قيد حقه ) أوبري ورو 

. وانظر فيما يتعلق بترتيب حق ارتفاق على عقار مرهون  ( 592فقرة  9بالنيول وربير وبيكار  - 717ص  - 711ص  2951

 .  717ص  597رقم  21المحاماة  2591ديسمبر سنة  99استئناف مصر 

 (
1
، لم يجز لمالك العقار المرتفق أن يستعمل حق االرتفاق إال بعد انتهاء حق  ( فإذا تعارض استعمال حق االرتفاق مع حق صاحب االنتفاع 

 .  ( 711ص  2951بودري وشوفو فقرة  - 911االنتفاع ) أنظر آنفاً فقرة 

 (
9
بودري  –في آخرها في الهامش  991( وكل ما يملك هو أن يرتب في ذمته التزاماً شخصياً نحو مالك العقار اآلخر ) أنظر آنفاً فقرة  

 .  ( 2هامش  919ص  917وفقرة  221ص  59. وانظر عكس ذلك شفيق شحاتة فقرة  791ص  2951وشوفو فقرة 

 (
5
من باب أولي للمستأجر أن يرتب على العقار المؤجر حق ارتفاق لمصلحة عقار  وال يجوز - 711ص  2951( بودري وشوفو فقرة  

 .  ( 55ص  55م  2591ديسمبر سنة  15مجاور مملوك له ) استئناف مختلط 

 (
9
 .  517ص  592فقرة  9بالنيول وربير وبيكار  - 717ص  2957بودري وشوفو فقرة  - 299ص  199( أوبري ورو فقرة  

 (
1
 .  717ص  2957فقرة  ( بودري وشوفو 

 (
1
 .  717ص  2957( بودري وشوفو فقرة  

 (
7
 .  2957( بودري وشوفو فقرة  

 (
5
 .  717ص  2957( بودري وشوفو فقرة  

 (
29
وهناك رأي يذهب إلى جواز أن يحصل الحائز على حق ارتفاق لمصلحة العقار الذي  - 717ص  2957( بودري وشوفو فقرة  

 .  ( 911ص  911ام الفضالة ) شفيق شحاتة فقرة ، وتطبق عندئذ أحك يحوزه
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حق االرتفاق حق دائم 
 (2 )

التسجيل : ولما كان حق االرتفاق هو دائماً حق عيني عقاري فإن التصرف القانوني الذي ينشئه  - 911.  

 .  يجب دائماً تسجيله

ً  فإذا كان التصرف القانوني عقداً  ، ال بالنسبة إلى الغير وال فيما بين مالك  ، فإن حق االرتفاق ال ينشأ ، معاوضة كان أو تبرعا

. وتسري جميع قواعد التسجيل المقررة في هذا الشأن  ، إال بتسجيل العقد العقار المرتفق ومالك العقار المرتفق به
 (1 )

  . 

ًَ لنص المادة  نوني وصيةوإذا كان التصرف القا ً من قانون الشهر العقاري الذي ورد فيه ذكر  5، وجب أيضاً تسجيلها طبقا

، وال فيما الورثة والموصى له بحق  ، ال بالنسبة إلى الغير . وجزاء عدم تسجيل الوصية أن حق االرتفاق ال ينشأ الوصية بالذات

االرتفاق 
 (9 )

  . 

 ف عندها التصرف القانوني في إنشاء حق االرتفاق الحدود التي يق -المطلب الثاني 

 تطبيق القواعد العامة :  - 865

بعد أن طبقنا القواعد العامة على التصرف القانوني الذي ينشئ حق االرتفاق فما يتعلق بطرفيه مالك العقار المرتفق ومالك 

، وهذا المحل هو نفس  صرف القانوني المنشئ لحق االرتفاق، تنتقل اآلن إلى تطبيق القواعد العامة على محل الت العقار المرتفق به

 .  المضمون حق االرتفاق

، أو  ولما كان مضمون حق االرتفاق هو قيام مالك العقار المرتفق بعمل معين في العقار المرتفق به في االرتفاق اإليجابي

، فهذا العمل أو هذا االمتناع عن العمل يجب أن  اق السلبيامتناع مالك العقار المرتفق به عن القيام بعمل معين في عقاره في االرتف

ً  ، طبقاً للقواعد العامة يكون . وقل أن يوجد تطبيق عملي لحق ارتفاق  ، أي غير مخالف للقانون أو النظام العام أو اآلداب ، مشروعا

مكن أن نتصور مثال أن مالك العقار المرتفق . في ، وإذا وجد فإن التصرف القانوني الذي أنشأ حق االرتفاق يكون باطال غير مشروع

( أو مخدرات أو حشيشاً أو أسلحة غير  contrebandeبه باع لمالك العقار المرتفق بالمرور في أرضه حامال معه أشياء مهربة ) 

للقانون وللنظام العام ، فيكون بيع حق االرتفاق في هذه الحالة باطالً لمخالفة المحل  مرخص فيها أو غير ذلك من األشياء الممنوعة
 (

5 )
  . 

. فِأما أن يقوم به مالك  والذي يقع عادة أن يكون مضمون حق االرتفاق عمال من األعمال التي تدخل في نطاق حق الملكية

العقار  . أو أن يمتنع عن القيام به مالك ، فينتقص من نطاق ملكيته ، كأن يمر في هذا العقار العقار المرتفق في العقار المرتفق به

. واألعمال التي تدخل في نطاق الملكية  ، فيكون في هذا أيضاً انتقاص من نطاق ملكيته ، كأن يمتنع عن البناء في أرضه المرتفق

، كثيرة متنوعة  ويصح أن تكون مضموناً لحق االرتفاق أو محال له
 (9 )

،  ، بشروط معينة . منها أعمال سبق أن جعلها المشرع 

                                                 

 (
2
ًَ فقرة   ً  .  1 - 999( أنظر آنفا

 (
1
ًً إلى  ( وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم  ، حيث قضى بأحقية المدعى في الري والصرف من مسقي ومصرف معينين استناداَ

، قد أسس ذلك على أن  يين الذين آلت إليهم الملكية من المدعىاتفاق غير مسجل محرر بين المدعى عليه وبين مالك األطيان األصل

، وان هذا  ، أن هو إال من توابع األطيان ينتقل معها إلى من تؤول إليهم ملكيتها ، منشئاً كان أو مقرراً  الحق موضوع هذا االتفاق

نشوء الحق مباشرة للمشترط بال حاجة إلى نقله االتفاق يعتبر اشتراطاً لمصلحة الغير ممن تؤول إليهم ملكية األطيان يترتب عليه 

، وهل هو صاحب حق  ، وذلك دون أن يبين الحكم أن المدعي عليه مالك أو غير مالك لمجري المصرف أو المسقي بطريق الحوالة

زماً إلنشاء الحق ، فإن كان مالكاً أو صاحب حق فهل االتفاق المذكور منشئ للحق الذي هو محله فيكون تسجيله ال في مياهها أو ال

، انا أن لم يكن مالكاً وال صاحب حق فيكون هذا االتفاق مجرد تعهد بعدم التعرض  ، أم مقرر له فال يلزم تسجيله بين العاقدين أنفسهم

من جانب المدعى عليه فيما ليس له حق فيه ويكون القضاء للمدعي بالحق في الري والصرف غير متوقف على وجوده وعلى 

مارس سنة  22، معجزاً محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون ) نقض مدني  هذا الحكم يكون معدوم األساسف –تسجيله 

 .  ( 19رقم  219عاماً جزء أول ص  19مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2557

 (
9
 .  71( أنظر في تفصيل ذلك آنفاً فقرة  

 (
5
 .  521ص  559فقرة  9ريبير وبيكار بالنيول و - 2911( بودري وشوفو فقرة  

 (
9
، في حدود القانون والنظام العام واآلداب فيجعلوها مضموناً أو محال لحقوق ارتفاق إدارية )  ( ولألفراد أن يختاروا ما يشاءون منها 

 .  مدني فرنسي ( 171أنظر م 
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، وخارج هذه الشروط إلى جعلها مضموناً لحقوق  ، فيعمد األفراد بإرادتهم القانونية  التي أوردها على حق الملكيةمضموناً للقيود 

، ولكن األفراد يختارونها ليجعلوها هي  . ومنها أعمال ال شأن لها بمضمون القيود القانونية الواردة على حق الملكية ارتفاق إدارية

 .  . ونستعرض كال من هاتين الطائفتين من األعمال إداريةأيضاً مضموناً لحقوق ارتفاق 

 تحويل القيود القانونية الواردة على حق الملكية إلى حقوق ارتفاق إدارية : - 569

، والقيود القانونية التي ترد على حق الملكية  ، عند الكالم في حق المكلية في الجزء الثامن من الوسيط وقد سق أن بسطنا 

، وحاالت ترجع إلى التالصق في  ، وقسمناها إلى حاالت ترجع إلى الري والصرف من شرب ومجري ومسيل اصةللمصلحة الخ

الجوار وتتعلق بوضع الحدود وحق المرور والمطالت 
 (2 )

وقررنا أن التكييف الصحيح لهذه الحاالت هي أنها قيود قانونية ترد على  

، في حين أن  االرتفاق الحقيقي هو خروج عن التنظيم العام المألوف لحق الملكية . فحق ، وليست حقوق ارتفاق حقيقية حق الملكية

، بل هي ذاتها التنظيم العام المألوف لحق الملكية  هذه القيود القانونية ليست خروجاً عن التنظيم العام المألوف
 (1 )

  . 

خرجت عن التنظيم العام المألوف لحق الملكية ويكون  ، إذا هي ولكن هذه القيود القانونية قد تتحول إلى حقوق ارتفاق حقيقية

، فيخرجون بها عن  ، وبالرغم من ذلك يفرضها األفراد بإرادتهم ذلك بأال تتوافر الشروط التي يتطلبها القانون لفرض هذه القيود

ذلك قلنا أن هذه القيود تتحول من . ومن أجل  التنظيم العام المألوف الذي فرضه القانون وجعل له شروطاً لم تراع األفراد توافرها

، إلى حقوق ارتفاق حقيقية تخرج على هذا  قيود قانونية توافرت فيها شروط التنظيم العام المألوف الذي وضعه القانون لحق الملكية

تحول على هذا النحو من ، لنرى كيف ت . ونستعرض هذه القيود القانونية قيداً قيداً  التنظيم العام المألوف إذ هي لم تتوافر فيها شروطه

ً  قيود قانونية إلى حقوق ارتفاق حقيقية ، بقيود الشرب والمجرى والمسيل ووضع الحدود والمرور  ، بهذا القصد . فنلم إلماماً سريعا

 .  والمطل

توفي ، يجب أن يكون صاحب المسقاة قد اس ، فحتى يكون قيداً يرد على ملكية صاحب المسقاة وليس بحق ارتفاق أما الشرب

، وان يكون  ، وان تكون أرض الجار مجاورة ألرض صاحب المسقاة حاجته منها لري أرضه رياً كافياً وفاضت منها مياه بعد ذلك

الجار في حاجة إلى ري أرضه 
 (9 )

، واستتبع ذلك أال  . ويمكن تحويل هذا القيد إلى حق ارتفاق إذا اختل شرط من هذه الشروط 

. غذ يجوز عندئذ للجار أن يتفق مع صاحب المسقاة  قانون في أن يأخذ ما فاض من مياه المسقاة لري أرضهيكون للجار الحق بحكم ال

. فإذا كان أرض الجار غير  ، بمقابل أو بغير مقابل بحسب ما يتفقان عليه في أن يكون له حق ارتفاق بالشرب من هذه المسقاة

. ومع ذلك إذا اتفق الجار مع صاحب  القانون أن يأخذ شيئاً من مياه المسقاة، فال يكون للجار الحق بحكم  مالصقة ألرض المسقاة

المسقاة على أن يكون له حق ارتفاق بالشرب من المسقاة كان هذا االتفاق هو تصرف قانوني منشئاً لحق ارتفاق إرادي وهو حق 

. وبذلك يتحول القيد القانوني بالشرب إلى  وار قد توافرارتفقا حقيقي وليس قيداً قانونياً كما يكون األمر أو أن شرط التالصق في الج

، مصدره التصرف القانوني ) االتفاق ( ال القانون ويكون مضمون حق االرتفاق بالشرب هنا هو مضمون القيد  حق ارتفاق بالشرب

ال يفيض منها مياه بعد أن يروي . وكذلك الحال لو أن المسقاة  ، أو يكون أوسع أو أضيق بحسب ما يحدده االتفاق القانوني بالشرب

ًُ من مياه المسقاة صاحبها أرضه منها رياً كافياً  ً . ومع ذلك يتفق الجار مع صاحب  ، فال يكون للجار الحق بحكم القانون أن يأخذ شيئا

رياً جزئياً أو  ، ويكون صاحب المسقاة في هذا القرض قد أكتفي بري أرضه المسقاة على أن يكون له حق ارتفاق بالشرب من المسقاة

 .  حفر بئر إرتوازياً ليستكمل ريه أو اتخذ غير ذلك من التدابير حتى يتمكن حق ارتفاق بالشرب على مسقاته لمصلحة جاره

، يجب أن يكون الجار الذي يطلبهما  ، فحتى يكونا قيدين على ملكية مالك األرض وليسا بحقي ارتفاق وأما المجري والمسيل

اجة إلى ري أرضه عن طريق المجرى أو إلى صرف مياهه عن طريق الصرف من مالك األرض في ح
 (5 )

. ويمكن تحويل هذين  

، واستتبع ذلك كاال يكون للجار بحكم القانون أن يحصل في أرض جاره على مجري أو  القيدين إلى حقي ارتفاق إذا اختل هذا الشرط

، أو كانت لديه  ستطيع ري أرضه رياً كافياً عن طريق آبار إرتوازية. فإذا كان الجار لديه وسيلة أخرى للري كأن كان ي مصرف

، ولم يعد له عند ذلك أن يطلب حق المجري أو  وسيلة أخرى للصرف كأن يسطيع أن يصرف المياه من طريق آخر ولو كان بعيداً 
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، على أن يكون له في األرض  مقابل ، بمقابل أو بغير ، ولكنه يستطيع مع ذلك أن يتفق مع مالك األرض حق المسيل في أرض جاره

 .  ، ومصدر كل من هذين الحقين االتفاق ال القانون حق ارتفاق بالمجرى أو حق ارتفاق بالمسيل إلى حق ارتفاق بالمسيل

، إذا أن كل مالك من المالكين المتالصقين يجبر على المساهمة في وضع  وأما وضع الحدود فهو قيد على حق الملكية

تتقيد بذلك حريته في ملكه بعد أن كان حراً في تحديد هذا الملك أو عدم تحديده ، ف الحدود
 (2 )

. وكل ما يستطيع المالك أن يطالب به  

، وطلب من جاره  . فإذا زاد على ذلك ، هو أن يشاركه في إقامة حدود ثابتة بين أرضيهما جاره المالصق بموجب هذا القيد القانوني

مدني ( 2/  727، لم يجبر الجار على هذا التحويط ) م  أو بسور أو بسياج أو بنحو ذلكمثال تحويطة أرضه بسلك 
 (1 )

ومع ذلك إذا  

، بأن يشتركا في تحويط أرضيهما دون االقتصار على وضع  اتفق الجاران على أن يكون لكل منهما حق ارتفاق على أرض اآلخر

. وبذلك  ، كان هذا االتفاق منشئاً لحق ارتفاق إداري لعابثين وسطو اللصوص، فيأمنا بذلك فضول الناس وعبث ا حدود ثابتة بينهما

يتحول القيد القانوني بوضع الحدود إلى حق ارتفاق بالتحويط ويكون مصدر حق االرتفاق بالتحويط ال القانون ومضمونه تحويط 

 .  الملكين ال االقتصار على وضع الحدود فيما بينهما

،  ، يجب أن تكون أرض المالك المجاورة محبوسة عن الطريق العام ، فحتى يكون قيداً قانونياً على أرض الجار وأما المرور

وال منفذ لها إال بالمرور من ارض الجار 
 (9 )

، ثم انفك  . فإذا فرض أن المالك المجاور قد حصل على حق المرور من أرض الجار 

طريق عام بجوارها أو كسب المالك ملكية أرض مجاورة لها منفذ إلى الطريق العام فانفك بهذا ، بأن استحدث مثال  حبس أرضه

، بل هو قيد على  ، فإن حق المرور يفقد السبب في بقائه ومن ثم يزول ذلك أن هذا الحق ليس بحق ارتفاق المنفذ حبس أرضه األولي

،  ، فغذا انفك الحبس لم يعد للقيد مبرر لتي يمارس صاحبها حق المرور. وهذا القيد نوط بانحباس األرض ا ملكية األرض المجاورة

. فإذا طالب هذا األخير بإنهاء حق المرور كان  وأصبح صاحب األرض المجاورة غير ملزم بتحمل هذا القيد بعد أن زال سبب قيامه

وإذا رضى ببقاء حق المرور متفقاً على ذلك  . ، بعد أن أصبح لألرض التي كانت محبوسة ممر آخر يؤدي إلى الطريق العام له ذلك

ًَ  مع المالك المجاور ً ، ولكن حق المرور في هذه الحالة ينقلب من قيد قانوني مصدره القانوني إلى حق ارتفاق  ، كان له ذلك أيضا

حقيقي مصدره االرتفاق 
 (5 )

حبوسة قد اتفق مع الجار . كذلك ينقلب القيد القانوني إلى حق ارتفاق حقيقي إذا كان صاحب األرض الم 

، أو كانت األرض غير  على أن يمر في موضع من األرض المجاورة ليس هو األخف ضرراً أو كان هو الطريق األطول دون مبرر

 .  محبوسة ولكن صاحبها اتفق مع الجار على المرور في أرضه ألن المسافة منها إلى الطريق العام أقصر وأيسر

، وإذا كان مطال منحرفاً  ن مطال مواجها وجب إال يفتح على مسافة تقل عن متر من حدود ملك الجار، فإنه إذا كا وأما المطل

قلت المسافة فأصبحت نصف متر بدال من متر 
 (9 )

، حق  ، لم يعتبر مواجهاً كان أو منحرفاً  . فإذا استوفي المطل حدود هذه المسافة 

، إذا اتفق  . وينقلب هذا القيد إلى حق ارتفاق الملكية لمصلحة العقار المجاور ، بل هو قيد من قيود ارتفاق على العقار المجاور

، فيفتح المطل المواجهة على مسافة  صاحب المطل مع صاحب العقار المجاور على فتح المطل على مسافة أقل من المسافة القانونية

الحالة يتم االنقالب من وجهين : يتحول القيد القانوني . وفي هذه  ، أو المطل المنحرف على مسافة أقل من نصف متر أقل من متر

ومصدره القانون إلى حق ارتفاق حقيقي ومصدره االرتفاق ثم أن القيد القانوني الذي كان مقرراً لمصلحة العقار المجاور ينقلب إلى 

، فليس لصاحب العقار  ذا الوجهحق ارتفاق على هذا العقار ال لمصلحته وإذا تم لصاحب المطل كسب حق االرتفاق بالمطل على ه

المجاور أن يقيم حائطاً في ملكه إال بعد أن يبتعد عن المطل المفتوح بمسافة متر أو نصف متر بحسب ما يكون المطل مواجها أو 

 ً مطل وأقام بناء . فإذا التزم صاحب العقار المجاور ترك المسافة القانونية من حقد ال ، وذلك حتى يسلم للمطل مسافته القانونية منحرفا

، دون أن  ، ألنه لم يكسب إال حق ارتفاق بالمطل وقد سلم له مطله بمسافته القانونية فليس لصاحب المطل أن يطالب بهدم البناء

ي ، فإنه يجوز له أن يفتح ف ، وإذا أقام صاحب العقار المجاور حائطاً في ملكه بعد ترك المسافة القانونية يكسب حق ارتفاق بعدم البناء

، كان  . فإذا كان المطل األول مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل هذا الحائط مطال بشرط أن يراعي هو أيضاً المسافة القانونية
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، وله في هذه الحالة أن يفتح مطال مواجهاً  لصاحب العقار المجاور أن يقيم حائطاً يبعد عن المطل أي عن الخط الفاصل بمسافة متر

ن هذا المطل يكون في هذه الحالة مفتوحاً في حدود المسافة القانونية فهو يبعد عن الخط الفاصل بمسافة متر في حائطه أل
 (2 )

  . 

 اختيار أعمال أخرى غير داخلة في القيود القانونية الواردة على حق الملكية محال لحقوق ارتفاق إدارية : - 571

وفيما قدمناه  
 (1 )

، استعيرت من  مضمون القيود القانونية  . بيان األعمال التي تصح أن تكون مضموناً لحقوق ارتفاق إدارية 

. ولكن حقوق  الواردة على حق الملكية بعد أن حولنا هذه القيود القانونية إلى حقوق ارتفاق إرادية على الوجه الذي بسطناه فيما تقدم

، بل أن اإلرادة حرة تختار ما تشاء  ، بمضمون معين تقيد القيود القانونية الواردة على حق الملكية، كما ت االرتفاق اإلرادية ال تتقيد

، في حدود القانون والنظام العام واآلداب ولذلك جاز لألفراد أن يتفقوا على حقوق  من األعمال مضموناً لحقوق االرتفاق اإلدارية

، بعض حقوق  ، ال على سبيل الحصر . ونذكر على سبيل المثال سردناها فيما تقدم ارتفاق يكون مضمونها أعماال غير األعمال التي

 .  ، عقداً كانت أو وصية ، فتنشئها اإلرادة االرتفاق التي جوز كسبها عن طريق التصرف القانوني

يرعي المواشي )  ( وحق االرتفاق puisage. ومن أمثلها حق االرتفاق باغتراف المياه )  فهناك حقوق ارتفاقية إيجابية

pacage  ( وحق االرتفاق باستخراج األحجار والمعادن والمواد األخرى )extraction de materiaux  وحق االرتفاق بمسيل )

 jeterوحق االرتفاق بالقاء القمامة )  egoutdes eaux pluviales et des eaux menagereresمياه المطر والمياه المنزلية ) 

desimmondices )  ( وحق االتفاق باالحتطاب ،pende des bios necessires auchauffage  وحق االرتفاق بوضع )

، وحق االتفاق باختراق  ( plaeer des poutres solives dans le mur voisinعوارض من الخشب على الحائط الفاصل ) 

حقوق االرتفاق  ( وغير ذلك من tour d eehelle 9عقار الجار إلصالح منزل أو حائط مالصق 
 (9 )

  . 

، وحق االرتفاق بعدم تعلية البناء ألزيد  ( aedifcandi. ومن أمثلتها حق االرتفاق بعدم البناء )  وهناك حقوق ارتفاق سلبية

، وحق  مدني ( 2927، وحق االرتفاق بعدم البناء في أزيد من مساحة رقعة معينة ) م  ( non altius tollendiمن ارتفاع معين ) 

( وحق االرتفاق بعدم  non fodiendi( وحق االرتفاق بعدم الحفر للكشف عن المياه الجوفية )  prospect 9االرتفاق بالرؤية 

 .  ( عن األضرار التي تنجم عن استغالله وتصيب سطح األرض concessionnaire d unemineمسئولية مستغل المنجم ) 

من القيود القانونية الواردة على حق الملكية بعد أن تحولت هذه القيود إلى  وهذا كله إلى جانب حقوق االرتفاق المنتزعة

،  ، وحق االرتفاق بوضع الحدود ، وحق االرتفاق بالمسيل ، وحق االرتفاق بالمجري حقوق ارتفاق حقيقية : حق االرتفاق بالشرب

، وحق االرتفاق بالمطل  وحق االرتفاق بالمرور
 (5 )

  . 

 ان يحدان من قوة التصرف القانوني في إنشاء حق االرتفاق :قيدان أساسي - 571

. فالي  ، فإن هناك حدود يقف عندها التصرف القانوني في إنشاء حق االرتفاق ومهما يكن من تنوع حقوق االرتفاق اإلدارية 

ً  جانب القيد الرئيسي العام أي غير مخالف للقانون وال  ، وهو ما اسلفناه من وجوب أن يكون مضمون ح االرتفاق اإلرادي مشروعا

، وهذان  ، هناك قيدان أساسيان آخران خاصان بحق االرتفاق تجب إإضافتهما إلى هذا القيد الرئيسي العام النظام العام وال اآلداب

، فقد رأينا  مدني 2929القيدان يمكن استخالصهما من نفس تعريف حق االرتفاق كما ورد في المادة 
 (9 )

: " هذا النص يقول  

. فهناك إذن قيدان أساسيان يتقيد بهما حق االرتفاق بوجه  االرتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر "

. وهذان  ، وسواء كان هذا السبب هو التصرف القانوني أو تخصيص المالك األصلي أو التقادم عام أيا كان السبب كسب هذا الحق

، ال أن  ، فيجب إذن أن يتقرر هذا الحق على عقار ( يجب أن يكون حق االرتفاق بحيث يحد من منفعة عقار القيدان هما : ) أوالً 
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pacage et paturage  517وفقرة  511وفقرة  519فقرة  1أنظر في ذلك محمد كامل مرسي  . 

 (
5
 .  2هامش  521ص  559فقرة  9( أنظر بياناً مستوفي بحقوق االرتفاق المتنوعة في بالنيول وريبير وبيكار  

 (
9
 .  955( أنظر آنفاً فقرة  



 

 

 

 

2665 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، فيجب إذن أن يتقرر  يفرض على شخص : ) ثانياً ( ويجب أن يتقرر حق االرتفاق لفائدة عقار غير العقار األول يملكه شخص آخر

، ال لفائدة شخص  هذا الحق لفائدة عقار
 (2 )

  

. هذان هما القيدان األساسيان اللذان  ، وينشأ لفائدة عقار ال لفائدة شخص حق االرتفاق إذن يترتب على عقار ال على شخصف

، إذ تقول عن التكاليف التي يقررها حق االرتفاق  من التقنين المدني الفرنسي 171، وقد وردا صراحة في المادة  نتولى اآلن بحثهما

وضة على شخص وال لمصلحة شخص بل يجب أن نفرض على عقار ولمصلحة عقار " أنها " يجب إال تكون مفر
 (1 )

  . 

 حق االرتفاق يتقرر على عقار ال على شخص نص قانوني : –القيد األول  - 572

فال يجوز أن يكون مضمون حق االرتفاق التزاماً شخصياً يترتب في ذمة مالك العقار المرتفق به لمصلحة مالك العقار  

. ذلك بأن حق  . و ال يترتب في ذمة مالكه ، بل يجب أن يكون هذا المضمون تكليفاً عينياً يترتب على العقار المرتفق به المرتفق

، فيجب أن يكون جزءاً من حق الملكية يجعل لمالك العقار المرتفق أن يباشر  عن حق الملكية إالرتفاق إنما هو حق عيني متفرع

، سلطة مباشرة يستعملها صاحب  ، كحق الملكية وكل حق عيني آخر . فحق االرتفاق بعض السلطات الملكية على العقار المرتفق به

، فال يترتب في ذمة هذا المالك أي التزام شخصي نحو صاحب  العقارهذا الحق على العقار المرتفق به ذاته ودون وساطة مالك هذا 

االرتفاق 
 (9 )

، فإنما يكون ذلك ال بموجب حق  . وإذا التزم مالك العقار المرتفق به نحو مالك العقار المرتفق بالتزام شخصي 

 يلتزم مالك العقار المرتفق به في هذه الحالة . وال ، وبناء على مصدر من مصادر االلتزام ، بل يكون أجنبياً عن هذا الحق االرتفاق

، بل ينتقل مع تركته  . وال ينتقل التزامه إلى من يخلفه في ملكية العقار المرتفق به ، بل بصفته الشخصية باعتباره مالكاً لهذا العقار

إلى ورثته الشخصيين 
 (5 )

  . 

. وهذا دليل آخر على إال عالقة لهذا  امات الشخصية ال تتأيد، فإن االلتز وال يجوز أن يكون هذا االلتزام الشخصي مؤبداً 

االلتزام بحق االرتفاق فان حق االرتفاق يصح أن يكون مؤبداً 
 (9 )

. وعلى ذلك يجوز أن يكوكن مضمون حق االرتفاق هو التزام  

زام الشخصي ينتقل إلى كل مالك للعقار ، على أساس أن هذا االلت مالك العقار المرتفق به التزاماً شخصياً بخدمة العقار المرتفق

                                                 

 (
2
. بل  ، ال تقتصر على أن تكون حقوقاً عينية على عقار لمصلحة عقار آخر ، في العهد اإلقطاعي في فرنسا ( وقد كانت حقوق االرتفاق 

، وكانت  ، فتفرض التزامات شخصية في ذمة مالك العقار المرتفق به لمصلحة مالك العقار المرتفق كانت تجاوز العقار إلى الشخص

. وقد  مالك العقارات المرتفق بها طبقة اجتماعية تخضع لسيادة طبقة اجتماعية أخرى هي طائفة مالك العقارات المرتفقة بذلك تجعل

، وهي سيادة تتضمن سيادة  هدمت الثورة الفرنسية كل من هذه الفروض الطبقية ومحت ما كان عهد اإلقطاع قد خلفه من سيادة ارض

التي  servitudes، فأضف إلى كلمة  نين المدني الفرنسي ما قامت به الثورة الفرنسية في هذا السبيل. وانتقل إلى التق طبقة على طبقة

،  حتى يمحو هذا الرمز services fonciers، عبارة  كان عهد اإلقطاع يقتصر عليها رمزاً لخضوع ارض لسيادة أرض أخرى

عقار آخر " ) أنظر بالنيول  preeminenceالبتة استعالء  منه على أن " حق االرتفاق ال يتضمن 197ونص صراحة في المادة 

 .  ( 559فقرة  9وريبير وبيكار 

، إلى حد جعل هذا الحق يفرض على صاحب العقار المرتفق به أن  ، في جعل االرتفاق يتضمن خدمات شخصية ، في عهد اإلقطاع وقد بلغ

 .  ( 722ص  2911يقلب مياه مستنقع حتى يمنع الضفادع من إقالق نوم السيد المجاور ) أنظر بودري وشوفو فقرة 

 (
1
 pourvu neanmoins que les services etablis ne soient imposes ni aي األصلية مدني فرنس 171( وهذه عبارة المادة  

la personne ne en faveus de la personne mais seulement a un fonds et pour un fonds…  571وانظر المادة 

 من قانون الملكية العقارية اللبناني  2/  75، والمادة  مدني سوري 2/ 

 (
9
، ويمر فيها دون أن يلتزم الجار نحوه بأي التزام  ق االرتفاق بالمرور مثال يباشر هذا الحق على ارض الجار مباشرة( فصاحب ح 

، أو أن يقوم بأي عمل لتمكينه  فال يطلب من الجار أن يعينه على حق المرور servitus non in faciendo consistitشخصي 

. ذلك بان الجار يجب عليه احترام حق االرتفاق  ع أمامه عائقاً يحول بينه وبين المرور، وكل ما يطلب من الجار هو أال يض من ذلك

. أنظر أيضاً  ، شأنه في ذلك شأن أي شخص آخر إذ يجب على الناس كافة احترام الحقوق العينية عندما يستعملها أصحابها العيني

 .  552فقرة  9بالنيو وريبير وبيكار  - 2917بودري وشوفو فقرة 

 (
5
، فإن االلتزام ال ينتقل معه إال في الحدود التي قررها القانون النتقال االلتزام إلى الخلف  ( فلو انتقلت ملكية العقار إلى شخص آخر 

 .  ، ويبقى بعد موته في تركته كما سبق القول . وفي خارج هذه الحدود يبقى االلتزام في ذمته الشخصية وال ينتقل مع العقار الخاص

 (
9
 .  525ص  552فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  ( 
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، أو  ، أو بتسميدها . فال يجوز مثال أن يكون هذا المضمون التزام مالك األرض المرتفق بها بحرث األرض المرتفقة المرتفق به

تزامات ، أو نحو ذلك من االل ، أو بتنقية الدودة واآلفات الزراعية األخرى ، أو بتسويق هذه المحصوالت بجني محصوالتها

، ال تكاليف تتقرر على العقار  ، إال أنها التزامات تترتب في ذمة شخص الشخصية التي وإن أفادت األرض المرتفقة
 (2 )

  . 

، بل يكون عمالً  والذي يجوز هو أن يلتزم صاحب العقار المرتفق به بالقيام بعمل ثانوي ال يكون هو أصل مضمون االرتفاق

مدني  2912. وهذا ما تنص عليه صراحة المادة  بعاً له ويقتضيه استعمال االرتفاق على الوجه المألوف( تا accessoireإضافياً ) 

، إال أن يكون عمالً إضافياً يقتضيه استعمال  إذ تقول : " ال يلتزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق

رط غير ذلك " ، ما لم يشت إالرتفاق على الوجه المألوف
 (1 )

. فيجوز أن يلتزم مالك العقار المرتفق بأن يتعهد بصيانة الطريق الذي  

، أو بصيانة المروى أو ممر المياه  ، أو بتطهير المصرف الذي يستعمل فيه حق االرتفاق بالمسيل يستعمل فيه حق االرتفاق بالمرور

، أو بكسر األحجار أو المواد األخرى في المكان الذي يستعمل فيه  لمجرىالذي يستعمل فيه حق االرتفاق بالشرب أو حق االرتفاق با

، أو بإعداد التيار الكهربائي في المكان الذي يستعمل فيه حق االرتفاق باستمداد  حق االرتفاق باستخراج األحجار وغيرها من المواد

الكهرباء 
 (9 )

ى ذمة كل من يخلفه على ملكية هذا العقار وينتقل هذا االلتزام من ذمة مالك العقار المرتفق به إل 
 (5 )

. ويالحظ في شأن  

(وان محله ليس هو المضمون  1. )  (أنه التزام بقتضيه استعمال حق االرتفاق على الوجه المألوف 2هذا االلتزام أمور ثالثة :) 

                                                 

 (
2
 .  527ص  552فقرة  9بالنيو وريبير وبيكار  - 2919( بودري وشوفو فقرة  

 (
1
من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " وال يجوز أن يلزم مالك  2171( تاريخ النص : ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  

 ،  العقار المرتفق أن يقوم بأي عمل

" ال يلزم " بعبارة " وال يجوز أن . وفي لجنة المراجعة استبدلت عبارة  إال أن عمال إضافياً يقتضيه استعمال االرتفاق على الوجه المألوف "

. ووافق عليه مجلس النواب تحت  في المشروع النهائي 2299، وأصبح النص رقمه  يلزم " وأضيف عبارة " ما لم يشترط غير ذلك

ه أن وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيفت عبارة " المصلحة العقار المرتفق " بعد عبارة " ال يلتزم مالك العقار المرتفق ب 2291رقم 

. ووافق مجلس الشيوخ كما  2919، وصار وقمه  ، فاصبح النص مطابقا  لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد يقوم بأي عمل "

 .  ( 197ص  - 191ص  1عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

.  م يشترط غير ذلك " دون أن تذكر سبب هذه اإلضافة( أضافت لجنة المراجعة إليه عبارة " ما ل 2ويالحظ في شأن هذا النص ما يأتي ) 

، ال  ، فإن المفروض أن العمل اإلضافي الذي يلزم به مالك العقار المرتفق به إنما يلزم به بموجب شرط خاص وليس لإلضافة معنى

 .  أن يلزم به بموجب القانون " ما لم يشترط غير ذلك "

، إلى مكان اقل  من المشروع التمهيدي وهو المكان المناسب 2171يث كان فقرة ثانية للمادة (فصلت لجنة المراجعة النص من مكانه ح 1) 

، ولم ترد فيها عبارة "  من المشروع الفرنسي اإليطالي 279. هذا والنص مأخوذ من المادة  ، دون أن نذكر السبب في ذلك مناسبة

. وقد ورد في المذكرة اإليضاحية  ( 292ص  5مذكرة اإليضاحية جزء ال -ما لم يشترط غير ذلك " ) مشروع تنقيح القانون المدني 

، إال أن يكون عمال إضافياً يقتضيه  للمشروع التمهيدي في شأن هذا النص : " أما صاحب العقار المرتفق به فال يلتزم شخصياً بشيء

ن يتخلص من هذا االلتزام بتخليه عن ملكية ، وله عمل كل حال أ ، كاصالح حق المرور استعمال حق االرتفاق على الوجه المألوف

 .  ( 115ص  1الجزء المرتفق به ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 .  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  التقنين المدني السوري ال مقابل

 .  بق () مطا 29159التقنيني المدني الليبي م 

 .  التقنين المدني العراقي ال مقابل

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 (
9
 .  2111مازو فقرة  - 551فقرة  9( أنظر بالنيول وريبير  

 (
5
 .  519ص  551فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2292بودري وشوفو فقرة  - 211ص  199فقرة  9( أوبري ورو  
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عيني يجوز لمالك العقار المرتفق به أن (وأنه التزام  9. )  ، بل هو عمل إضافي تابع لهذا المضمون األصلي األصلي لالرتفاق

( عن هذا العقار  abandonيتخلص منه بالتخلي ) 
 (2 )

  . 

 حق االرتفاق ينشأ لفائدة عقار ال لفائدة شخص : -القيد الثاني  - 573

لمقصود . وا ، كذلك يجب أن ينشأ لفائدة عقار ال لفائدة شخص وكما يجب أن يترتب حق االرتفاق على عقار ال على شخص 

، بحيث يكون  بانشاء حق االرتفاق لفائدة عقار أن يكون هناك ارتباط وثيق بين مضمون االرتفاق وبين األغراض التي اعد لها العقار

بين حق االرتفاق  rapport de nature، فتكون هناك عالقة طبيعية  ، أو في تجميله من شأن حق االرتفاق أن يزيد في فائدة العقار

، بل كان التكليف المقرر على العقار المرتفق به إنما قصد به تقديم فائدة شخصية  . فإذا لم يوجد هذا االتصال الوثيق وبين العقار

، لم يجز أن يكون هذا التكليف حق ارتفاق  لمالك العقار المرتفق ال صلة بهذا العقار األخير
 (1 )

. فإذا كان لمالك العقار الحق في  

، وقد تقرر لفائدة شخص المالك دون  ، فهذا الحق ال صلة له بعقار المالك وفي تقطف الثمار والزهور منهاالتنزه في حديقة جاره 

، فالحق حق انتفاع أو حق استعمال وليس بحق ارتفاق  ، بل قد تقرر لفائدته الشخصية حتى لو لم يكن مالكاً ألي عقار عقاره
 (9 )

  .

، فإن هذا الحق متصل اتصاال وثيقاً  باخ وأتربة من أرض جاره لتسميد أ رضه ولتسويقهاأما إذا كان لمالك العقار الحق في أخذ س

 .  ، فهو إذن حق ارتفاق ال حق انتفاع بعقار المالك وقد تقرر لفائدة هذه العقار دون شخص المالك

أو في االستحمام في بركة  ، وقس على ذلك ما إذا تقرر الحق للمالك في استعمال المالعب الرياضية المنشاة في أرض جاره

ًٍ  السباحة المنشأة في حديقة الجار ً ، فهو إذن حق استعمال ال  ، فإن هذا الحق ال صلة له بأرض المالك وقد تقرر لفائدة المالك شخصيا

في أن  ، أو . أما إذا تقرر حق لمالك منزل في أن يحتطب في أرض جاره ليجلب منها األخشاب الالزمة لتدفئة المنزل حق ارتفاق

، أو في أن يستمد من أرض جاره الكهرباء  يغترف من أرض جاره المياه الالزمة للحاجات المنزلية من شرب وغسيل ونحو ذلك

، فهي إذن  ، فهذه التكاليف كلها لها صلة وثيقة بالمنزل وقد تقررت لفائدة المنزل ذاته بقطع النظر عمن يسكنه الالزمة إلنارة المنزل

حقوق ارتفاق 
 (5 )

  . 

 –تطبيقات مختلفة  - 574

حاالت يعتبر فيها الحق منشأ لفائدة عقار وأخرى يعتبر منشأ لفائدة شخص " ومن الحاالت التي يعتبر فيها الحق منشأ لفائدة  

رتها ، أن يقسم المالك أرضه ليبعها قطعاً بعد أن ينشئ بينها شوارع وميادين يتعهد بإنا ، ومن ثم يكون هناك حق ارتفاق عقار

، ويدرج في قائمة الشروط أن يكون للمشترين لهذه القطع الحق في استعمال هذه الشوارع والميادين للمرور على  وصيانتها وكنسها

. ففي هذه الحالة يكون المشتري القطعة حق ارتفاق بالمرور في  أن يدفع كل منهم مبلغاً سنوياً يتناسب مع اتساع قطعته وثمنها

وإنارتها وكنسها  الشوارع والميادين
 (9 )

  . 

                                                 

 (
2
عبد المنعم  - 551فقرة  9وانظر بالنيول وريبير وبيكار  299فقرة  7ما ورد في االلتزام العيني في شأن هذا االلتزام : الوسيط ( انظر  

 .  115البدراوي فقرة 

 (
1
صفته مالكاً . فإذا كان التكليف قد تقرر لمالك العقار المرتفق ب ( وكان الرومان يميزون حق االرتفاق عن حق االنتفاع على هذا األساس 

. أما إذا كان التكليف قد تقرر لمالك العقار  ، فالحق حق ارتفاق ، وكان متصالً اتصاال وثيقا بالعقار ويزيد في فائدته لهذا العقار

، وكان يفيد شخص المالك دون اعتبار ألنه يملك العقار إذ ال صلة بين  المرتفق ال بصفته مالكاً لهذا العقار بل بصفته الشخصية

 .  555فقرة  9. انظر بالنيول وريبير وبيكار  عقار والتكليف فالحق حق انتفاعال

 (
9
 .  791ص  2915( أنظر بودري وشوفو فقرة  

 (
5
 .  2919( أنظر بوري وشوفو فقرة  

 (
9
 - 1 - 2597جازيت دي باليه  2597أكتوبر سنة  17 - 115 - 2 - 2595جازيت دي باليه  2595فبراير سنة  9( نقض فرنسي  

795  . 
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وكذلك إذا تعهد البائع في عقد بيع قطعة األرض بأال يبيع القطع األخرى لمصانع أو لمن يتجرون في سلع معينة حتى يتيسر  

بأال تستعمل هذه  –، ففي هذه الحالة يكون لمالك كل قطعة حق ارتفاق على القطع األخرى  بذلك إنشاء حي " بوارجوازي " للسكنى

القطع إلقامة مصانع أو لإلتجار في هذه السلع 
 (2 )

  . 

، أمكن اعتبار أن هناك حق ارتفاق لفائدة  وإذا تعهد مالك منزل مجاور لمكان معد للعبادة بأال يقيم حفالت راقصة في منزله

لمكان المعد للعبادة على المنزل المجاورة 
 (1 )

ن يشتري منه السطح على أال يكون األول مسئوال عن وإذا اتفق مستغل المنجم مع م 

، جاز أن يكون هذا االتفاق منشئاً لحق ارتفاق على السطح لفائدة المنجم  األضرار التي تصيب السطح من جراء استغالل المنجم
 (9 

)
  . 

مصنع قد أقيم على ، أو كان ال وإذا أقيم مصنع في أرض أعدت خصيصاً للمصنع بحيث ال يمكن فصل المصنع عن األرض

، وما يشترط لفائدة  ، فإن المصنع واألرض يصبحان عقاراً غير قابل للتجزئة األرض الستغالل ما في جوفها من مواد ومعادن

لم يعتبر حق ارتفاق مقرراً لمصلحة األرض ما عسى أن يحصل عيه  $ 2915$ . ومن  المصنع يعتبر مشترطاً لفائدة األرض

، كأتربة تمد مصنعاً للطوب أو  جاورة من تعهد بإمداد المصنع بمواد مستخرجة من هذه األرض المجاورةالمصنع من مالك ارض م

. مجارو له  ، أو تيار كهربائي يستمده المصنع من مسقط للمياه ، أو فحم يمد مصنعاً للزجاج للفخار أو للصيني
 (5 )

. ولكن ال يعتبر  

، على مشتري هذا العقار أال يقيم به مصنعاً مماثال لمصنعه  عقاراً مجاوراً لمصنعه حق ارتفاق أن يشترط صاحب المصنع وهو يبيع

، فإن شرط عدم المزاحمة إنما تقرر لمصلحة المصنع االستغاللية ال لفائدة األرض التي أقيم عليها المصنع  ومزاحماً إياه
 (9 )

. وال  

، فإن هذا الحق  يكون لمالك المنزل حق الصيد أو القنص في األرضيعتبر حق ارتفاق أن يتفق مالك منزل مع مالك أرض على أن 

. ومثل مالك المنزل في الحصول على حق الصيد والقنص في ارض الغير مثل  قد تقرر لمالك المنزل شخصياً وال صلة له بالمنزل

، أو على حق التنزه أو قطف  غيرالمالك الذي يحصل على حق استعمال المالعب الرياضية أو بركة السباحة الموجودة في أرض ال

،  ، وإنما يتقرر لهم شخصياً حق انتفاع أو حق استعمال . كل هؤالء ال يتقرر لعقاراتهم حق ارتفاق الثمار والزهور في حديقة الغير

منهم ، وكان يمكن ألي  ( يحصلون عليه عن طريق اإليجار creanceوقد يقتصر االنتفاع أو االستعمال على مجرد حق شخصي ) 

أن يحصل على حق الصيد والقنص دون أن يكون مالكاً ألي عقار 
 (1 )

  . 

، إذا كان هذا التكليف قد تقرر لفائدة عقار آخر ال لفائدة  ونرى مما تقدم أن تكليفاً مقرراً على عقار قد يكون حق ارتفاق

، بعقد منشئ  د تقرر لفائدة الشخص ال لفائدة العقار، إذا كان ق . وقد يكون التكليف حق انتفاع شخصية تعود على مالك هذا العقار

، بعقد ال  ، إذا كان قد تقرر لفائدة الشخص ال لفائدة العقار ( creance. )  . وقد يكون التكليف مجرد حق شخصي للحقوق العينية

مالكاً لعقار هو العقار  الحق يجب أن يكون 2، فإن صاحب هذ  . فإذا كان التكليف حق ارتفاق ينشئ إال حقوقاً شخصية كعقد

ً  المرتفق ً  ، ويصح أن يكون الحق أبديا . وإذا كان  ، وينتقل إلى كل من يملك العقار المرتفق سواء كان خلفاً عاماً أو كان خلفاً خاصا

،  موت صاحبه، وال يكون الحق أبدياً بل يجب أن ينتهي حتماً ب ، فال يشترط أن يكون صاحب الحق مالكاً لعقار التكليف حق انتفاع

ً  وال ينتقل إال إلى خلف خاص ، فإنه يشترك مع حق االنتفاع في أنه يشترط أن يكون صاحب الحق  . وإذا كان التكليف حقاً شخصيا

. ويختلف الحق  ، ولكنه يختلف عنه في أنه ال ينتهي حتماً يموت صاحبه بل يبقى في التركة ، وال يكون الحق أبدياً  مالكاً لعقار

كل من حق االرتفاق وحق االنتفاع في أن المدين بالحق الشخصي قد يكون ملتزماً التزاماً أصلياً بعمل إيجابي أما مالك  الشخصي عن

العقار المرتفق به أو مالك الرقبة فال يجوز أن يلتزم التزاماً أصلياً بعمل إيجابي 
 (1 )

 -تطبيق خاص لحق منشأ لفائدة عقار  - 919.  

 مدني على ما يأتي :  2927نوني : تنص المادة نص قا –قيود البناء 

                                                 

 (
2
 1 - 2599جازيت دي تربينو  2599يونيه سنة  1باريس  - 51 - 1 - 2599جازيت دي باليه  2599مارس سنة  15( نقض فرنسي  

 .  19 - 2 - 2597داللوز  2591يونيه سنة  99 - 525 - 2 - 2597داللوز  2597ابريل سنة  99وقارن نقض فرنسي  - 252 -

 (
1
 .  299 - 1 - 2595سيريه  2599مارس سنة  21( روية  

 (
9
 - 522 - 2 - 2591جازيت باليه  2591ديسمبر سنة  25روية  - 152 - 2 - 2599داللوز  2755ديسمبر سنة  21( نقض فرنسي  

 .  519ص  559وفقرة  951فقرة  9بالنيول وبيكار 

 (
5
 .  515فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2911( بودري وشوفو  

 (
9
 .  551فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 795ص  2911في شرط عدم المزاحمة بودري وشوفو فقرة  ( أنظر 

 (
1
 .  557فقرة  9وقارن بالنيول وريبير وبيكار  219ص  259مارتي ورينو فقرة  - 791ص  2915( أنظر بودري وشوفو فقرة  

 (
1
 .  729ص  2911. وانظر بودري وشوفو فقرة  555فقرة  9( أنظر في ذلك بالنيول وريبير وبيكار  



 

 

 

 

2669 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، كأن يمنع من تجاوز حد معين في االرتفاع  إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء - 2"  

.  لمصلحتها هذه القيود، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات التي فرضت  بالبناء أو في مساحة رقعته

 .  هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره "

  "1 -  ً ، ومع ذلك يجوز االقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت  وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة باصالحها عينا

المحكمة ما يبرر ذلك " 
 (2 )

  . 

، وهي  التقنين المدني السابق في تكييف الطبيعة القانونية لقيود البناءوقد حسم هذا النص خالفاً كان قائماً في القضاء في عهد 

. أن تدرجها ضمن شروط  ، عندما تجزئ هذه وتلك أراضيها إلى قطع لتبيعها للجمهور قيود ألفت الحكومة وشركات األراضي

، بحيث يكون السكن فيها مرغوباً  الصحية. وتقصد بها أن تنشئ أحياء سكنية على قدر من التنسيق والنظام ومراعاة الشروط  البيع

، إذ أن هذه الشروط يكون من شأنها  ، يحقق مصلحة الجميع يحقق مصلحة بائع هذه األراضي . وهذا دون شك قصد محمود فيه

يد يما ، إذ يستطيع كل مشتر أن يطمئن إلى أن غيره من المشترين سيستف . ويحقق مصلحة المشترين تصقيع األراضي وارتفاع ثمنها

. إذا أن إنشاء هذه  . ويحقق المصلحة العامة ، فينشأ بسبب ذلك حي صحي متسق يرتاح لإلقامة فيه يتقيد به هو عندما يبني أرضه

، وتوفير المساكن الصالحة العدد  األحياء السكنية الصحية المنسقة على هذا الوجه من شأنه تجميل المدينة التي يوجد فيها هذه األحياء

السكان  كبير من
 (1 )

. ومن أمثلة هذه الشروط ما ألفت الحكومة إدراجه في عقود بيعها ألراضيها في أحياء معينة كالزمالك والجيزة  

                                                 

 (
2
من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي : " إذا فرضت قيود معينة على حق مالك  2159( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق  معين في أن يرتفع بالبناء أو أن يمد فيه، كأن يمنع في تجاوز حد  العقار في أن يبني كيف يشاء

، هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره وكل ضرر ينشأ عن مخالفة هذه القيود تجوز  على هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة

 ً . ووافقت لجنة المراجعة على النص بفقرتيه تحت  فيه الكفاية "، إال إذا تبين أن الحكم بالتعويض جزاء عادل  المطالبة باصالحه عينا

، بعد تعديل الفقرة األولي على الوجه اآلتي : " إذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في  في المشروع النهائي 2291رقم 

إن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا ، ف البناء عليه كيف يمنع من تجاوز حد معين في االرتفاع بالبناء أو في مساحة رقعته

.  2955. ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  . هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغيره " العقار لفائدة العقارات المجاورة

، حتى ال  د "وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت في الفقرة األولي بكلمة " المجاورة " عبارة " التي فرضت لمصلحتها هذه القيو

يقتصر األمر على مجرد الجوار وإنما يتناول العقارات التي تقع في الحي الذي فرضت هذه القيود لمصلحته من حيث التنسيق أو 

. أما الفقرة الثانية فقد عدلت على الوجه اآلتي إلظهار الغرض منها : " وكل مخالفة لهذه القيود تجوز  األوضاع الصحية وما إليها

ً  المطالبة ، بعد  . وقد أصبح النص ، ومع ذلك يجوز االقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك " باصالحها عينا

. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما  2927، ووافقت عليه اللجنة رقم  هذه التعديالت مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 .  ( 199ص  - 199ص  1عمال التحضيرية عدلته لجنته ) مجموعة األ

 .  وال مقابل لهذا النص في التقنين المدني السابق

 ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  التقنين المدني السوري ال مقابل

 .  ) مطابق ( 2912التقنين المدني الليبي م 

 .  ) موافق ( 2115التقنين المدني العراقي م 

 .  قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل

 (
1
،  . وإذا صح التسليم بأنه فعال من عقود اإلدغان ( وقد يقال أن العقد الذي يحتوي على هذه القيود واالشتراطات يعتبر من عقود اإلذعان 

 255لك وفقاً لما تقضي به العدالة ) م ، وذ فإن مؤدي ذلك أنه يجوز للقاضي تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن منها

، فإنه يندر  ولما كانت الشروط المألوف إدراجها في مثل هذه العقود ترمي إلى تحقيق مصلحة الجميع على الوجه الذي بيناه–مدني ( 

ولكنها قررت في أحد ،  أن يرد بينها شروط تعسفية يصح للقاضي إلغاؤها ولم يتهيأ لمحكمة النقض أن تبت في هذه المسألة المعينة

. فقضت بأن التمسك بأن قيود  أحكامها عدم جواز طرح المسألة ألول مرة أمامها إذا لم يسبق طرحها من قبل أمام محكمة الموضوع

البناء الواردة في عقد البيع الصادرة من الشركة المطعون عليها يعتبر من شروط اإلدغان التي ال سبيل للمشتري عند توقيعه إلى 

، ما دام أنه لم يسبق طرحه من قبل أمام المحكمة الموضوع ) نقض  ناقشة فيها ال يصح التحدي به ألول مرة أمام محكمة النقضالم

 .  ( 275ص  15رقم  1مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  19مدني 
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. فيلتزم المشتري يموجب هذه الشروط  ، وكذلك بعض شركات األراضي كشركة أراضي الجزيرة وشركة المعادي ومنشية البكري

، وأن  ، وأال يتجاوز في االرتفاع بالمباني خمسة عشر متراً  وى منزل وأحد مخصص للسكنىأال يبني على األرض التي يشتريها س

،  ، وعن أي حد من الحدود الفاصلة بينه وبين القطع المجاورة ثالثة أمتار على األقل يبعد بالبناء عن حافة الشارع مترين على األقل

، وأن يراعي شروطاً صحية معينة في بناء المطابخ  صف مساحتهاوأال يشغل بمسطح البناء الذي يقام على األرض أكثر من ن

ومحالت الغسيل والمراحيض والمواسير المتصلة بها , وتنتهي قائمة هذه الشروط عادة بشرط يجري على النحو اآلتي : " الشروط 

يقوم مقامه باتباع تلك الشروط  ، وللحكومة الحق في أي وقت كان في إجبار المشتري أو من الموضحة قبل ضرورية وجوهرية للبيع

، وإال وجب هدم ما بناه في الحال بمصاريف على طرفه "  بوجه الدقة
 (2 )

،  . في عهد التقنين المدني السابق . قضت بعض المحاكم 

، وليست حقوق ارتفاق  ، ال يرتبط بها إال مشتري األرض نحو البائع بأن هذه الشروط ليست إال التزامات شخصية
 (1 )

. ويبني على  

، ما يأتي : ) اوالً (أن البائع وحده هو الذي يستطيع المطالبة بهذه  تكييف هذه الشروط بأنها التزامات شخصية ال حقوق االتفاق عينية

. ومن ثم ال يستطيع مشتر لقطعة ارض أن يطالب بهذه  االلتزامات وهو الذي ارتبط نحوه المشتري فأصبح وحده هو الدائن

. ) ثانياً (والبائع ال يستطيع أن  ، إذ ال تقوم عالقة بين االثنين وليس أي من هما دائناً لألخر مشترياً لقطعة أرض أخرىااللتزامات 

يطالب بتنفيذ هذه االلتزامات إال المشتري منه مباشرة فهو الذي ارتبط معه بالعقد وال يستطيع أن يطالب تنفيذها المشتري من 

. ولم يكن التقنين  ، إال على أساس أنه خلف خاص للمشتري انتقلت إليه التزامات السلف ذا أن المشترينالمشتري أو من تسلسل بعد ه

، فإنه يشترط لذلك أن  . وإذا سلم التقنين المدني الجديد بانتقال االلتزام إليه المدني السابق يسلم بانتقال االلتزام إلى الخلف الخاص

، أن يعجز البائع  ، حتى ال ينتقل االلتزام . فيكفي إذن مدني ( 251ام وقت انتقال األرض إليه ) م يكون هذا الخلف عالماً بهذا االلتز

. فإن البائع يكون دائناً  . ) ثالثاً (وإذا اقتصرنا على العالقة فيما بين البائع والمشتري منه مباشرة عن إثبات علم الخلف الخاص به

. ويكفي لذلك أن يرهن  ، فقل أن يستطيع البائع أن يظفر بالتنفيذ العيني لاللتزام شروط. وإذا خالف المشتري ال عادياً للمشتري

، فإنه يستطيع أن  . ) رابعاً (وما دام البائع هو الدائن وحده بهذه الشروط ، حنى يقدم الدائن المرتهن على البائع المشتري األرض مثال

 .  لمشترين على ما يخالفها، وله أن يتفق مع بعض ا يلزم بها مشتريا دون مشتر

  

، بل هي حقوق ارتفاق عينية متبادلة  ، وبأن هذه الشروط ليت التزامات شخصية ولكن محاكم أخرى قضت بعكس ما تقدم

. وهي تتبع العقار وننتقل معه بالبيع إلى كل مشتر تال  بين جميع القطع المبيعة
 (9 )

، في عهد التقنين المدني  وقد أبدت محكمة النقض 

، وقضت بأن االشتراطات التي وضعتها الحكومة في عقد البيع وصفت في العقد ذاته بأنها حقوق ارتفاق  ، هذا الرأي األخير السابق

اليف مستمرة ينطبق عليها ، مقررة لتك ( والشرائط الموصوفة وصفها الحقيقي في عقد البيع servitudes et restreintesوقيود ) 

                                                 

 (
2
.  2هامش  515فقرة  1محمد كامل مرسي  ( أنظر نص الشروط الخاصة بالبناء بأراضي الحكومة بالزمالك وغرب البحر األعمي : 

 .  159ص  929رقم  15المحاماة  2557ديسمبر سنة  99وانظر في الخالف الذي كان قائماً في القضاء : مصر مستعجل 

 (
1
مجلة كلية الحقوق  2511مايو سنة  92مصر الكلية  - 522ص  191رقم  29المحاماة  2591مايو سنة  15( محكمة استئناف مصر  

فبراير سنة  19 - 917ص  59م  2517أول مايو سنة  - 925ص  97م  2511استئناف مختلط أول أبريل سنة  - 79 ص 1

، ويصعب تأويل سكوت الشركة عن  وقد استند هذا القضاء إلى أن كلمة " ارتفاق " لم ترد بعقود البيع - 291ص  91م  2559

. هذا إلى أن االرتفاقات من المسائل التي ال يجوز التوسع  ع ذلك تقرير هذه الحقاستعمال هذه الكلمة المألوفة الجارية بأنها أرادت م

، ولو كان هناك ارتفاق لما صح ذلك ولما  ، في مقابل مبلغ من المال مخالفة هذه الشروط . وقد أباحت الشركة ألحد المشترين فيها

 .  ( 511فقرة  1ملكت الشركة هذا الحق ) محمد كامل مرسي 

 (
9
) وقالت المحكمة في أسباب حكمها أن هذا التعهد الضمني من جانب 725ص  551رقم  7المحاماة  2517مايو سنة  7ستئناف مصر ( ا 

البائعة ومن حل محلها بمراعاة الشروط المدونة في عقود البيع مستفاد في القضية الحالية منذ مبيع أول قطعة بشروط ما كان في 

. فمنذ هذا الوقت العقد انعقد اتفاق الطرفين الصريح على األخذ في تنفيذ تلك  مينها المبيعات األخرىاإلمكان تحقيقها بدقة إال بتض

، وعلى أراضي المستأنف عليهم الثالثة  . فهناك إذن في صالح أرض المستأنف الحالي من جانب الشروط بالتدريج إلى النهاية

. ومن شأن هذه  ، وحق آخر بعدم تجاوز ارتفاع معين في البناء طقة خاصة، حق ارتفاق بعدم البناء في من اآلخرين من جانب آخر

، وتجعل للمستأنف الحق في رقع هذه الدعوى بطلب  ، تحميها الدعوى العينية الحقوق أن توجد بينهم رابطة قانونية ال نزاع فيها

 .  ، وكذلك إذا لزم الحال بمطالبتهم بتعويضات ( اإلزالة
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،  ، تحقيقاً للغرض المنشود ، إذ كل قطعة تصبح بموجبها مرتفقاً بها لمنفعة سائر القطع من التقنين المدني السابق 99نص المادة 

، ويتكون منها حي ممتاز يطيب المقام فيه  وهو تشييد دور ذات نظام خاص تتوافر فيها أسباب الراحة والهدوء
 (2 )

  . 

مدني سالفة الذكر أن األصل في هذه القيود  2927، فقرر في المادة  وقد حسم التقنين المدني الجديد هذا الخالف كما قدمنا

. فهناك إذن قرينة  ، وذلك ما لم يقض االتفاق بغيره واالشتراطات أن تكون حقوق ارتفاق على كل عقار لفائدة العقارات األخرى

.  . وتكون الشركة البائعة قد رتبت حقوق ارتفاق على كل قطعة من األرض لفائدة جميع القطع األخرى قانونية قابلة إلثبات العكس

، اتفقت الشركة مع المشتري على ترتيب حقوق االرتفاق هذه القطعة المبيعة لفائدة جميع القطع  ففي بيع أول قطعة من هذه القطع

. ثم لما باعت  تبت حقوق االرتفاق نفسها على هذا القطع لفائدة القطعة المبيعة، كما ر األخرى التي لم تبعها وال تزال مملوكة لها

، باعتها للمشتري بما لها وعليها من حقوق االرتفاق هذه  القطعة الثانية وهي من ضمن القطع التي تقررت لها وعليها حقوق االرتفاق

،  ، لمصحة جميع الذين سبقوه والذين سيتلونه عة من األرضويمكن القول أيضاً بأن الشركة قد اشترطت على كل مشتر باعت له قط

حقوق االرتفاق التي نضمنها هذه االشتراطات والقيود 
 (1 )

. وعلى هذا النحو أصبحت كل قطعة محملة بحقوق ارتفاق لفائدة كل  

ع ، وأصبح لها في الوقت ذاته نفس حقوقاالرتفاق على كل قطعة من هذه القط قطعة من القطع األخرى
 (9 )

ويترتب على ذلك عكس  

مني سالفة الذكر النتائج  2927، ويخلص من تطبيق المادة  النتائج التي استخلصناها من تكييف الشروط بأنها التزامات شخصية

                                                 

 (
2
مجموعة المكتب الفني ألحكام النقض في  2559أبريل سنة  11 - 571ص  571رقم  29المحاماة  2599راير سنة فب 5( نقض مدني  

رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  19( وانظر أيضاً نقض مدني  25ورقم  27رقم  217عاماً جزء أول ص  19

. وقد استند هذا القضاء إلى أن الشركة ترمي إلى  51ص  29 رقم 29مجموعة أحكام النقض  2511يناير سنة  19 - 275ص  15

، بل كانت تعمل بوجه خاص لمصلحة جماعة المشترين ومن المؤكد أن  ، وكانت ال تعمل لمصلحتها فحسب إنشاء حي جميل صحي

ن حق المطالبة بتنفيذ هذه ، وأ المشتري كانوا يمتنعون عن الشراء لو كانوا يعملون أن هذه القيود قد قررت فقط لمصلحة البائعة

.  ، وهي الشركة التي إذا تم الغرض الذي من أجله قد أنشئت ال بد أن تنقضي عاجال أو آجال الشروط ال يكون إال للشركة وحدها

ما ، وهو ترتيب حقوق ارتفاق متبادلة في فالقصد المشترك لجميع المتعاقدين الداخلين في كل المشتريات التي تمت في تلك المنطقة

، وكذلك من مجموع العقود العديدة المتشابهة  ، مستفاد ضمنا وبطريقة يقينية من الظروف التي أدت إلى االتفاقات التي تمت بينهم

. وال يقبل  ، وكذا من الغرف الجاري في مثل هذه األحوال التي أبرمت عن هذه المنطقة وكلها بنماذج مطبوعة ذات صيغة واحدة

، وألدت إلى تجريد  اطات إنما هي تعهدات شخصية إذا لو كانت كذلك لما صلحت لتحقيق الغرض المقصودالقول بأن هذه االشتر

، ولجعلته تحت رحمة البائع الذي قد ال تكون له مصلحة في وقت ما في طلب  مالك األرض أيا كان من كل سالح للمدافعة عن حقه

 .  ( 519فقرة  1ي للداللة على فساد هذه النظرية ) محمد كامل مرسي ، وهذه النتيجة التي ال يمكن التسليم بها تكف اإلزالة

 (
1
،  ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " تعتبر قيود البناء هذه حقوق ارتفاق لفائدة العقارات المجاورة 

، فإن ألصحاب العقارات المجاورة أن يطالبوا صاحب  ر. ومهما يكن من أم وقد تكون مفرغة في قالب االشتراط لمصلحة الغير

، دون حاجة لإللتجاء إلى نظرية االستخالف فيما إذا كيفت هذه القيود بأنها  . وفي هذا تبسيط للموضوع العقار المرتفق به بهذا الحق

 .  ( 192ص  1التزامات شخصية تنتقل إلى الخلف الخاص " ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
9
. وقد  ، والذي أخذت به محكمة النقض وقد ساير التقنين المدني الجديد بهذا النص الحكم الذي كان راجحا في عهد التقنين المدني السابق ( 

قضت محكمة النقض في هذا المعنى بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد استعرض الشروط الواردة بعقد البيع األصلي الصادر من 

، وما نص عليه في قائمة الشروط الملحقة به من وجوب ترك منطقة قضاءي تغرس بالنباتات بعرض ستة  يهاالشركة المطعون ف

، وأنه في حالة مخالفة المشتري لهذا القيد يكون للشركة الحق  ، ومن أن هذا القيد يعتبر حق ارتفاق منقل لقطعة األرض المبيعة أمتار

. ثم أشار الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص المادة  الممنوع فيها البناءفي هدم ما يجريه المشتري في هذه المنطقة 

، فإن هذا الذي قرره  من القانون المدني الجديد قد أقر اعتبار هذه القيود التي تحد من حق المالك في البناء حقوق ارتفاق 2927

، وإنما يدل على أن القانون الجديد قد تالقى مع القانون  عة الدعوىالحكم المطعون فيه ال يفيد أنه قد طبق القانون الجديد على واق

فبراير سنة  19، إلعماله أحكام القانون المدني الجديد على نزاع نشأ عن تعاقد أبرم قبل العمل به في غير محله ) نقض مدني  القديم

 9رقم  29مجموعة أحكام النقض  2511ر يناي 19وانظر أيضاً نقض مدني  - 275ص  15رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519

 .  ( 51ص 
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اآلتية 
 (2 )

حة ، وقد اشترطت هذه االرتفاقات لمصل ، فأن أي مشتر لما كانت كل قطعة محملة بحقوق االرتفاق المشترطة –. أوال  

 .  ، وال يحتكر البائع وحده حق المطالبة بتنفيذها ، يستطيع أن يطالب أي مشتر آخر بتنفيذ هذه االرتفاقات قطعته

، بل أيضاً المشتري من هذا  ، ليس فحسب أي مشتر لقطعة أخرى ويستطيع أي مشتر أن يطالب بتنفيذ االرتفاقات –ثانياً 

. ذلك بأن كل قطعة تنتقل من مشتر إلى آخر محملة  ، وهكذا مهما تعاقب المشترون المشتري وكذلك المشتري من المشتري الثاني

، والمشتري الذي يخالفه مهما تعاقب  . وكذلك يستطيع مشتر من المشتري بحقوق االرتفاق لفائدة أي قطعة من القطع األخرى

قطعة تنتقل من مشتر إلى آخر بمالها من حقوق . ذلك بأن كل  ، أن يطالب بتنفيذ االرتفاقات أي مالك لقطعة أخرى المشترون

 .  االرتفاقات المقررة على أية قطعة من القطع األخرى

، جازت المطالبة  ثالثاً _ تجوز المطالبة بتنفيذ االرتفاقات تنفيذاً عينياً فإذا أقيم للبناء مخالف لما تقرر في هذه االرتفاقات

، إذا  . ومع ذلك يجوز للقاضي االقتصار على الحكم بالتعويض دون الهدم ن له متقض، وبالتعويض أن كا بهدمه على نفقة من أقامه

.  ، كأن البناء ضخماً قد تكلف نفقات كثيرة وكانت المخالفة يسيرة لم ينجم عنها ضرر كبير رأي من ظروف القضية ما يبرر ذلك

ً مدني فيما رأينا : " وكل مخالف 2927وتقول الفقرة الثانية من المادة  ، ومع ذلك  ، مبدأ ة لهذه القيود تجوز المطالبة باصالحها عنيا

يجوز االقتصار على الحكم بالتعويض إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك " 
 (1 )

  

، إذ نص في المادة  ، مبدأ سبق أن قرره في نطاق الحقوق الشخصية ، في نطاق الحقوق العينية وقد طبق المشرع بهذا النص 

مدني في صدد التنفيذ العيني للحقوق  1/  199، إذ نص في المادة  صدد التنفيذ العيني للحقوق الشخصية مدني في 1/  199

، إذا كان ذلك ال يلحق بالدائن  ، جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي الشخصية : " على أنه كان في التنفيذ العيني إرهاقاً للمدين

ضرراً جسيماً " 
 (9 )

  . 

. ذلك بأن كل قطعة قد  ، فيعفيه من الشروط المقررة أو من بعضها جوز للبائع أن يؤثر مشتريا على مشتر آخرال ي –رابعاً 

 .  ، مقرراً لها أو عليها حقوق االرتفاق التي تتضمنها هذه الشروط ، على النحو الذي قدمناه أصبحت

، إذا  . وإنما يجوز اإلعفاء من هذه الحقوق كلها ا وبعضها،  ، ودون موافقة الباقي فال يجوز باتفاق بين البائع وأحد المشترين

،  ، أن يفسر ذلك على أنه نزول ضمني منهم عن حقوق االرتفاق ألف مالك األراضي مخالفة الشروط ودرجوا على ذلك مددا طويلة

أو على أن هذه الحقوق قد انتهت بعد االستعمال 
 (5 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  17إسماعيل غانم ص  - 152فقرة  - 159( انظر عبد المنعم البدراوي فقرة  

 (
1
( وهذا أمر تقديري يترك لقاضي الموضوع وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بإلزام  

من القانون  2927، فإنه ال يجدي تمسكه بنص الفقرة الثانية من المادة  دثها في المنطقة المحظورة البناء عليهاالمباني التي استح

. وإذا كان الحكم المطعون فيه  ، طالما أن هذا النص يجعل الحكم باإلزالة أو التعويض أمراً تقديرياً لمحكمة الموضوع المدني الجديد

، فإن هذا يفيد أن الشركة المطعون عليها لم تكن متعسفة في طلب  حكم باإلزالة إرهاقاً أو ضرر جسيمقرر أن الطاعن ال يناله من ال

 .  ( 275ص  15رقم  22مجموعة أحكام النقض  2519فبراير سنة  19اإلزالة ) نقض مدني 

 (
9
ً ( وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " واألصل المطالبة   ، ولكن قد يترتب على  بتنفيذ هذه القيود عينا

. فيجوز في هذا الحالة  ، إذا طلب منه إزالة بناء ضخم أقامه مخالفاً لما فرض عليه من القيود ذلك إرهاقاً صاحب العقار المرتفق به

هذه القاعدة في تنفيذ االلتزام إذا  …. وقد سبق أن قرر المشروع  ، إذا وجد القاضي أن هذا جزاء عادل فيه الكفاية االكتفاء بالتعويض

، واآلن ينتقل المشروع بالقاعدة من دائرة الحق الشخصي إلى دائرة الحق العيني ) مجموعة  كان في تنفيذ العيني إرهاقاً للمدين

 .  ( 192ص  1األعمال التحضيرية 

 (
5
، سواء كان التنازل  الرتفاق هذه ممن يمغئ التنازل عنها( وقد قضت محكمة النقض بأنه ليس في القانون ما يمنع التنازل عن حقوق ا 

،  ، ولو كان ضمنياً  . فمتى استخلصت محكمة الموضوع هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً إذا لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة

ال يجيز القانون الحكم بالتعويض . و ، فال معقب على حكمها في ذلك لتعليقه بأمر موضوعي استخالصاً سائغاً من وقائع تؤدي إليه

مدني إال في األحوال التي تجوز فيها المطالبة باصالح الضرر الناتج عن مخالفة القيود  2927طبقاً للفقرة الثانية من المادة 

 ً ا كان الحكم . وإذن فإذ ، والتي ترى فيها المحكمة أن في الحكم باإلصالح عينا إرهاقاً لصاحب العقار المرتفق يه المفروضة عينا

المطعون فيه قد انتهي إلى أنه ال حق بالطاعتين في طلب اإلصالح عيناً لتنازلهما وغيرهما من أصحاب العقارات التي فرضت 

مجموعة أحكام  2511يناير سنة  19، فإن رفض طلب التعويض ال يكون مخالفاً للقانون ) نقض مدني  لمصلحتها تلك القيود فيها

، بعد أن أهمل عدد كبير من سكان الحي  . وقضت محكمة استئناف مصر بأنه إذا كان الجار المالصق ( 51ص  29رقم  29النقض 
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  تخصيص المالك األصلي -المبحث الثاني 

 (Destination du pere de famille  ) 

 نص قانوني :  - 576

 مدني على ما يأتي :  2921تنص المادة 

 .  " يجوز في االرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك األصلي " - 2

رين منفصلين قد أقام ، إذا تبين بأي طريق من طرق اإلثبات أن مالك عقا ويكون هناك تخصيص من المالك األصلي - 1"  

، فأنشأ بذلك عالقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالك  بينهما عالمة ظاهرة

ا ، عد االرتفاق مرتبا بين العقارين لهم . ففي هذه الحالة انتقل العقاران إلى أيدي مالك مختلفين دون تغيير في حالتهما مختلفين

، ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك "  وعليهما
 (2 )

  . 

، ولكن الحكم كان معموال به دون نص  وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق
 (1 )

. ويقابل النص في التقنينات المدنية  

 - 2119وفي التقنين المدني العراقي م  - 2919وفي التقنين المدني الليبي م –العربية األخرى : في التقنين المدني السوري ال مقابل 

وفي قانون الملكية العقارية اللبناني ال مقابل 
 (9 )

  . 

 كيف يترتب حق االرتفاق بتخصيص المالك األصلي وعلى أي أساس يقوم  - 577

، إذا لو كان هذا  مدني سالف الذكر أن حق االرتفاق الظاهر يترتب بتخصيص المالك األصلي 2921:ويتبين من نص المادة 

، وجعل  ، وقد جعل أحدهما يخدم اآلخر كما لو كان على العقار األول حق ارتفاق لفائدة العقار اآلخر المالك يملك عقارين منفصلين

(  memini res sua servitلى هنا ال يمكن أن يقوم حق ارتفاق ألن العقارين مملوكان لمالك وأحد ) . وا لهذه الخدمة عالمة ظاهرة

، فإن المفروض أن هذين المالكين المختلفين  ، مع بقائهما على هذا الوضع ولكن إذا أصبح العقاران مملوكان لمالكين مختلفين

( في الوضع  ervitude causale. وقد كان هذا الحق كامنا )  إلى الوجود باستبقائهما هذا الوضع قد أرادا أن يبرز حق االرتفاق

                                                                                                                                                                    

، فأن جاره يعذر إذا اعتقد أن الجار المخالف قد انضم إلى من سبقوه في  ، قد ارتكب هو أيضاً مخالفتين أو أغلب سكانه مراعاة القيود

، ألن العبرة بوقوع المخالفات ال  . فبنى بعده وارتكب مخالفة أيضاً ولو من جنس آخر إهمال تلك الحقوق المتبادلة والتنازل عنها

، بعد أن ترتب لجاره حق اعتبار أن حقوق االرتقاف قد زالت  . وإزالة ذلك الجار للمخالفتين اللتين وقعتا منه فيما بعد ال يفيده بنوعها

 .  ( 52ص  99رقم  19لمحاماة ا 2551أبريل سنة  21وبنى منزله فعال ) استئناف مصر 

 (
2
،  من المشروع التمهيدي علي وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد 2175( تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة  

قام بينهما يناء أو فيما عدا أن المشروع التمهيدي قد اشتمل في الفقرة الثانية على كلمة بناء " فذكر أن " مالك عقارين منفصلين ق أ

. ووافق عليه مجلس النواب  في المشروع النهائي 2292. ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  عالمة ظاهرة أخرى "

، وقد  . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت كلمة " بناء " ألن العالمة الظاهرة التي تدل على حق االرتفاق تشمل البناء 2957تحت رقم 

. ووافق  2921، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم  ص بالبناء أكثرها مما يمتد إليه قصد المشرع "يكون التخصي

 .  ( 199ص  - 111ص  1مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
1
استئناف مصر  - 72ص  51رقم  11المحاماة  2552ريل سنة أب 15أحكام قضائية تؤيد النص :نقض مدني  –( التقنين المدني السابق  

 - 215ص  51رقم  99المجموعة الرسمية  2592ديسمبر سنة  21 - 195ص  912رقم  21المحاماة  2592ديسمبر سنة  1

ص  91من  2519أبريل سنة  19 - 292ص  11م  2529يناير سنة  11 - 115ص  29م  2599أبريل سنة  21استئناف مختلط 

 - 79ص  555م  2591يناير سنة  11 - 99ص  55م  2592نوفمبر سنة  11 - 925ص  97م  2511أول أبريل سنة  - 172

م  2599يونيه سنة  1ولكن قارن استئناف مختلط  - 271ص  91م  2555يونيه سنة  29 - 115ص  91م  2559مايو سنة  19

 .  952ص  21

 

 (
9
 .  لتقنين المدني السوري ال مقابل( التقنينات المدنية العربية األخرى : ا 
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، فلم يعد  . أما وقد أصبحنا مملوكين لمالكين مختلفين ، وكان يعطله عن الظهور أن العقارين مملوكان لمالك وأحد السابق للعقارين

 .  ( من وقت اختالف المالك servitude formelle, veritable، فينشأ هذا الحق )  هناك ما يمنع من ظهور حق االرتفاق

، فإنه يكون  فإذا كان الشخص يملك أرضاَ وقد بنى في وسطها منزال فتح فيه مطالت تطل على األرض من جميع جوانبها

. فإذا باع جانبا من هذه األرض والمطالت مفتوحة عليها  بذلك قد خصص كل جانب من األرض لخدمة المنزل بفتح هذه المطالت

، يكون قد أرتضي ضمنا أن يبرز إلى  ، بارتضائه الشراء واألرض على هذا الوضع ، فإن المشتري في غير المسافة القانونية

، وقد نشأ هذا  . فيكون للمنزل حق ارتفاق بالمطل على الجانب المبيع من األرض الوجود حق االرتفاق بالمطل الذي كان كامنا

. وإذا  أي بالوضع السابق الذي هيأه المالك األصلي وارتضي به المشتري دون أن يعترض ، االرتفاق بتخصيص المالك األصلي

، وقد حفر قناة تأخذ المياه من المسقاة وتوصيلها إلى القطعة األخرى  كان شخص يملك قطعتي أرض متجاورتين في إحداهما مسقاة

، بارتضائه الشراء  ، فإن المشتري دمة القطعة األخرى، فإنه يكون بذلك قد خصص قطعة األرض التي فيها المسقاة لخ لريها

. فيكون للقطعة  ، يكون قد أرتضى ضمنا أن يبرز إلى الوجود حق االرتفاق بالشرب الذي كان كامنا والقطعة على هذا الوضع

ق بتخصيص المالك األصلي ، وقد نشأ هذه االرتفا األخرى التي استبقاها المالك حق ارتفاق بالشرب على القطعة األولي التي باعها

أي بالوضع السابق الذي هيأه المالك وارتضى به المشتري دون أن يعترض وإذا كان شخص يملك منزال ويملك قطعة أرض فضاء 

، فإنه  ، ورصف هذا الطريق أو حدده بعالمات ظاهرة ، وقد عبد طريقا في هذه األرض ليصلوا إلى الطريق العام مجاورة المنزل

. فإذا باع األرض وهي على هذا  ، بشقة طريقا في األرض وجعله مخصصا للمرور قد خصص األرض لخدمة المنزليكون بذلك 

، يكون قد ارتضي ضمنا أن يبرر إلى  ، بارتضائه الشراء واألرض على هذا الوضع ، فإن المشتري الوضع بالنسبة إلى المنزل

، وقد نشأ هذا االرتفاق بتخصيص  للمنزل حق ارتفاق بالمرور على األرض . فيكون الوجود حق االرتفاق بالمرور الذي كان كامنا

، أي بالوضع السابق الذي هيأه المالك األصلي وارتضى به المشتري دون أن يعترض  المالك األصلي
 (2 )

  . 

ب اتفاق ضمني ، وإنما ينشأ بموج ويخلص من المفروض التي قدمناها أن حق االرتفاق الذي ينشأ بتخصيص المالك األصلي

. فيكون األساس الذي يقوم عليه االرتفاق في هذه  بين المالكين المختلفين للعقارين منذ أن أصبح العقاران مملوكان لمالكين مختلفين

الذي ، أي تصرفاً قانونياً فاالرتفاق  . واالتفاق الضمني ليس إال عقداً  ، هو هذا االتفاق الضمني ، أي سبب نشوء حق االرتفاق الحالة

ينشأ بتخصيص المالك األصلي إنما ينشأ بموجب تصرف قانوني 
 (1 )

ولذلك جعلنا الكالم في تخصيص المالك األصلي يعقب مباشرة  

الكالم في التصرف القانوني كسبب لكسب حق االرتفاق 
 (9 )

  . 

  

 الشروط الواجب توافرها لترتيب االرتفاق بتخصيص المالك األصلي - 578

(  2اً مما قدمناه أن هناك شروطا أربعة يجب توافرها حتى يترتب االرتفاق بتخصيص المالك األصلي : ) : ويتبين أيض 

(وضع عالمة  9. )  ( جعل هذا المالك الواحد أحد العقارين يخدم بالفعل العقار اآلخر 1. )  وجود عقارين مملوكين لمالك وأحد

، نشأ حق االرتفاق بتخصيص المالك  لكين مختلفين فمتي توافرت هذه الشروط( صيرورة العقارين مملوكين لما 5. )  ظاهرة لذلك

، وعد مرتبا ألحد العقارين على العقار اآلخر  األصلي
 (5 )

  

                                                 

 (
2
 999قد اقترن بها قبول مفترض من جانب المشتري ) عبد المنعم البدراوي فقرة ، و ( ومن هنا كانت إرادة المالك األصلي هي البارزة 

)  . 

ًً في القانون الروماني وبدأ في القانون الفرنسي القديم َ ، بأن أقره بعض  هذا وإنشاء حق إالرتفاق بتخصيص المالك األصلي لم يكن معروفا

 .  ( 2991ص  2112العادات القديمة في فرنسا ) مازو فقرة 

 (
1
 .  551ص  511فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (
9
( وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا المعنى : " ويدخل في االتفاق الضمني لكسب الحق االرتفاق ما يسمي بتخصيص  

 .  ( 115ص  1المالك األًصلي " ) مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
5
مدني تقضي بان على من بتمسك بشأنه اكتسب حق ارتفاق بتخصيص المالك أن يثبت أن  2921أن المادة ( وقد قضت محكمة النقض ب 

، وأنه في أثناء اجتماع ملكية العقارين  العقار المملوك به والعقار الذي يدعي انه اكتسب حق ارتفاق عليه كاناً مملوكين لمالك واحد

نها أن تعتبر ارتفاقاً ظاهراً لو أن العقارين كانا مملوكين لمالك يتضمن التصرف الذي أقام المالك األصلي عالقة تبعية بينهما من شأ
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. فمن يدعي أن حق ارتفاق  ، وال تشترط الكتابة إلثباتها وهذه الشروط األربعة كلها وقائع مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق

. وله أن يثبتها كلها بجميع الطرق  ، عليه أن يثبت توافر الشروط األربعة التي تقدم ذكرها ره على عقار آخرترتيب لفائدة عقا

مدني في صدرها كما رأينا  2921. وتقول الفقرة الثانية من المادة  ، ويدخل في ذلك البينة والقرائن اإلثبات
 (2 )

: " إذا تبين أي  

"  …طريق من طرق اإلثبات 
 (1 )

  

 نستعرض اآلن الشروط األربعة على التعاقب و

 وجود عقارين مملوكين لمالك وأحد  - 1

 عقاران منفصالن لمالك وأحد : - 579

.  ، أو أرض وبناء ، أو بنائين منفصلين ، فيكون مالك وأحد لعقارين منفصلين : أرضين منفصلتين وهذا هو الفرض الغالب

. فيصبح أن يكون أحد العقارين  ، وإن كان يغلب أن يكون هناك تالصق متالصقين وليس من الضروري أن يكون هذان العقاران

، ولكن المالك مع ذلك هيأ أحدهما لخدمة اآلخر للمرور مثال  غير مالصق للعقار اآلخر
 (9 )

  . 

 جزءان من عقار وأحد : - 581

، بل يصبح أن يكون هناك عقار وأحد  وليس من الضروري أن يكون هناك عقاران مستقالن منفصل كل منهما عن اآلخر

ًَ زراعية واسعة ، ويهئ أحد القسمين لخدمة القسم اآلخر يجزئه مالكه إلى قسمين ً ، وقد أنشأ في جانب  . فإذا كان شخص يملك أرضا

ء من األرض الذي ال يوجد فيه مسقاة جاز للمشتري أن يتمسك بنشوء حق ارتفاق بالشرب ، ثم باع الجز منها مسقاة لري كل األرض

، عندما جزأها على هذا النحو وهي كلها تروى من  . ذلك أن مالك األرض للجزء الذي اشتراه مصدره تخصيص المالك األصلي

ويكون في حكم من يملك عقارين منفصلين خصص .  ، يكون قد خصص الجزء الذي فيه المسقاة لخدمة الجزء اآلخر مسقاة واحدة

، ما  ، وللمشتري أن يتمسك بهذا التخصيص فيكون للجزء الذي اشتراه حق ارتفاق بالشرب على الجزء اآلخر أحدهما لخدمة اآلخر

دام المالك لم ينص صراحة في عقد البيع على غير ذلك 
 (5 )

  . 

 عل العقار اآلخر جيل المالك الواحد أحد العقارين يخدم بالف - 2

 جعل أحد العقارين في وضع يخدم قيد بالفعل العقار اآلخر :  - 581

. فيجعل  ويجب أن يقوم بين العقارين ) أو بين جزأي العقار ( وضع يستفاد منه في وضوح أن أحدهما يخدم اآلخر فعال

، وان لم يبرز وجوده بعد أن الناحية  ، بحيث أن االرتفاق أحدهما على نحو نهائي ودائم يتحمل تكليفا معينا لفائدة العقار اآلخر

يكون مؤدياً لمهمته االقتصادية تأدية تامة ،  القانونية بسبب اتحاد المالك
 (9 )

ففتح مطل ألحد العقارين على العقار اآلخر في غير  

، وان لم يكن لإلرتفاق وجود قانوني  المسافة القانونية يوفر لالرتفاق فعال أن يؤدي مهمته االقتصادية على وجه كامل نهائي دائم

ودة في أحد العقارين لري العقار اآلخر يجعل هذا العقار اآلخر متمتعا بالفعل بارتفاق . وأخذ المياه بواسطة قناة من مسقاة موج بعد

. وتعبيد طرق ورصفه في أحد العقارين لخدمة العقار اآلخر يجعل هذه العقار اآلخر متمتعاً  . وإن لم يتمتع به قانونا بعد الشرب

بسبب اتحاد المالك وفي جميع هذه الفروض يظهر في جالء ووضوح أن ، وإن لم يوجد هذه االرتفاق قانونا  بالفعل بارتفاق المرور

                                                                                                                                                                    

، وذلك ما لم يتضمن التصرف الذي ترتب عليه انفصال ملكية العقارين شرطاً صريحاً يخالف ذلك )  يترتب عليه انفصال ملكيتيهما

 2557ديسمبر سنة  99. وانظر مصر مستعجل  ( 921ص  57رقم  27مجموعة أحكام النقض  2511فبراير سنة  1نقض مدني 

 .  159ص  929رقم  15المحاماة 

 (
2
 .  911( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  115ص  1( انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموع األعمال التحضيرية  

 (
9
 .  159 - 2 - 2591سيريه  2591يوليه سنة  1نسي نقض فر - 2991ص  2112مازو فقرة  - 511فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
5
 .  511فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2221بودري وشوفو فقرة  - 221ص  191فقرة  9( أوبري ورو  
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، بحيث أنه لو ال اتحاد المالك  المالك أراد على وجه ال يحتمل الشك إخضاع أحد العقارين لخدمة العقار اآلخر خدمة نهائية دائمة

( في الوضع القائم ما  al etat latent servitude causale. وهو اآلن كامن )  لكان هناك ارتفاق قانوني مكان هذا االرتفاق الفعلي

(  servitude formelle, veritable، وال ينتظر إال أن يختلف المالك لكل من العقارين حتى يبرز ارتفاقاً قانونياً )  بين العقارين

 .  بعد أن تكاملت له أسبابه

منه على سبيل اليقين أن المالك األصلي أراد إخضاع أحد  ويترتب على ما تقدم أنه إذا كان الوضع الفعلي للعقارين ال يستفاد

، وال يعود هناك محل للقول بنشوء حق االرتفاق  ، فإن الشرط ال يتوافر العقارين لخدمة اآلخر على وجه مستقر نهائي دائم

العقارين توفير أسباب الرفاهة . فإذا تبين مثال أن المالك األصلي إنما قصد بالوضع الذي أنشأه فيما بين  بتخصيص المالك األصلي

، لم يكن هذه كافياَ  ، ولم يقصد إخضاع أحد العقارين لخدمة العقار اآلخر على سبيل االرتفاق الدائم لنفسه أو الوفاء بحاجة شخصية له

، أو  من منزل إلى آخر. فقد يكون المالك قد أنشأ ممراً بين منزلين يملكهما ويسكنهما معاً لتيسير التنقل  للقول بتوافر هذه الشرط

، أو يكون قد أنشأ ممراً  يكون قد أنشأ ساحة لأللعاب الرياضية في األرض التي يملكها مجاورة لمنزله استعماله الشخصي هو وذويه

. فال يكون في هذه األوضاع ما يستفاد منه أنه قصد  في األرض التي يملكها مجاورة لمنزله ليعبر منه إلى محل عمله الشخصي

، إذ أن الظاهر أنه إنما قصد استيفاء خدمة شخصية لنفسه ال للعقار  اع أحد العقارين لخدمة اآلخر على وجه دائمإخض
 (2 )

، وعلى  

، فيما إذا كان الوضع الذي أنشأه  . وقاضي الموضوع هو الذي يبت دون رقابة عليه من محكمة النقض نحو مؤقت ال على نحو دائم

، أو قصد به إخضاع أحد العقارين لخدمة العقار على وجه دائم  صية مؤقتةالمالك قد قصد به خدمة شخ
 (1 )

  . 

 المالك األصلي للعقارين هو الذي أنشأ الوضع الفعلي الدائم  - 582

: ويجب أن يكون المالك األصلي للعقارين هو الذي أنشأ الوضع الفعلي الدائم أو في القليل يكون قد استبقاه كما هو بعد أن 

، وكان الحق ارتفاق مقرراً ألحدهما على  . ويتحقق الفرض األخير فيما إذا سبق للعقارين أن كانا مملوكين لمالكين مختلفين اه قائماتلق

، ومع ذلك استبقى المالك الجديد الوضع الفعلي لالرتفاق قائماً  ، ثم أصبح مملوكين لمالك وأحد فزال حق االرتفاق باتحاد الذمة اآلخر

كما كان 
 (9 )

  . 

، بل أنشأه مستأجر للعقارين أو  ، أو نائب عنه مفوض في ذلك فإذا كان الذي أنشأ الوضع الفعلي ليس هو المالك للعقارين

، ألن المالك األصلي وحده هو الذي يملك إنشاء وضع  ، فليس هذا بتخصيص المالك األصلي صاحب حق انتفاع على كل منهما

. وهو وحده الذي يمثل مصلحة كل من العقارين  ى أحد العقارين لفائدة العقار اآلخريترتب عليه نشوء حق ارتفاق عل
 (5 )

  . 

، ولكنه كان يملك أحدهما أو لكليهما بسبب قبل للفسخ أو لإلبطال أو  وإذا كان الذي أنشأ الوضع الفعلي هو المالك للعقارين

جعي لزوال ملكيته على هذا الوجه يجعله غير مالك للعقار أو للعقارين ، فإن األثر الر ، ثم فسخت ملكيته أو أبطلت أو نقضت للنقض

، ومن ثم ال يعتد بهذا الوضع  معاً وقت أن أنشأ الوضع الفعلي القائم
 (9 )

  . 

، ثم حصلت  ، وكان الشريكان هما الذان أنشأ الوضع الفعلي القائم وإذا كان هناك عقاران مملوكان على الشيوع لشريكين

، لمي يعتد بالوضع الفعلي الذي أنشآه وقت أن كانا مالكين على الشيوع فإن األثر الرجعي  اختص كل من الشريكين بعقارالقسمة ف

، فلم ينشئ هذا الوضع مالك وأحد للعقارين  للقسمة جعل كال منهما غير مالك العقار الذي لم يختص به وقت إنشاء الوضع الفعلي

، قبل أن تنتقل ملكيتهما إلى الشريكين  ضع الفعلي في هذه الحالة هو المالك األصلي للعقارين معاً . والذي كان يملك إنشاء الو معاً 

على الشيوع 
 (1 )

  . 

                                                 

 (
2
 .  271ص  91م  2555يونيه سنة  29( استئناف مختلط  

 (
1
 .  557ص  517فقرة  9يبير وبيكار ( بالنيول ور 

 (
9
، ثم رجع العقاران  ، بل كان مستأجرا أو كان صاحب حق انتفاع ( ويتحقق أيضاً فيما إذا كان الذي أنشأ الوضع الفعلي ليس هو المالك 

 .  إلى حيازة المالك فاستبقى الوضع الفعلي القائم كما هو

 (
5
 .  95إسماعيل غانم ص  - 515فقرة  9ر وبيكار بالنيول وريبي - 2227( بودري وشوفو فقرة  

 (
9
 .  95إسماعيل غانم ص  - 515فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2221( بودري وشوفو فقرة  

 (
1
 .  95وقارن إسماعيل غانم ص  - 515فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  
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 وضع عالمة ظاهرة تكشف عن الوضع الفعلي  - 3

 االرتفاق الظاهر وحده هو الذي يكسب : - 583

، وتنص الفقرة األولي من المادة  رتفاق الظاهرتخصص المالك األصلي وال يكسب بتخصيص المالك األصلي إال حق اال 

، كما رأينا  مدني على ذلك صراحة 2921
 (2 )

، إذا تقول : " يجوز في االرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضاً بتخصيص من المالك  

، كما قدمنا  . واالتفاق الظاهر هو األصلي "
 (1 )

 .  أو مجري ، ارتفاق ينبئ عن وجوده أعمال خارجية كباب أو نافذة 

، أي أن تكون له عالمة  ولما كان يشترط أن يكون االرتفاق الذي يكسب بتخصيص المالك األصلي ارتفاقاً ظاهراً كما قدمنا

، كما رأينا  مدني صراحة 2921، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة  ظاهرة
 (9 )

على أن " يكون هناك تخصيص من المالك  

" فاالرتفاق ال ينشأ بتخصص المالك األصلي إال إذا  …مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما عالقة ظاهرة أن  …، إذا تبين  األصلي

، كنافذة يفتحها المالك األصلي في حائط أحد العقارين في غير المسافة القانونية لتطل على العقار اآلخر  كانت له عالمة ظاهرة

، وكقناة يحفرها لتجري فيها مياه مسقاة منشأة في أحد العقارين لتروي العقار  لمطلفتكون النافذة عالمة ظاهرة على االرتفاق با

، وكطريق معبد مرصوف في أحد العقارين ليكون ممراً للعقار األخر فيكون  اآلخر فتكون القناة عالمة ظاهرة على االرتفاق بالشرب

  . هذا الطريق المعيد المرصوف عالمة ظاهرة على االرتفاق بالمرور

 وجوب بقاء العالمة الظاهرة إلى وقت أن يتملك العقارين مالكان مختلفان  - 584

، بل يجب أيضاً أن تبقى هذه العالمة إلى الوقت الذي ينشأ فيه حق  : وال تكفي إقامة العالمة الظاهرة على النحو الذي قدمناه

، كما قدمنا  االرتفاق بتخصيص المالك األصلي إنما يقوم . ذلك بأن حق االرتفاق قانوناً بأن يتملك العقارين مالكان مختلفان
 (5 )

  ،

، وان العالمة الظاهرة على الوضع الفعلي الذي ترتب  على أساس أن هناك اتفاق ضمنيا بين المالكين للعقارين على إنشاء هذه الحق

، واستخلص من  ار المرتفق به ظاهرة أمامه. فقد رآها مالك العق عليه حق االرتفاق هي الشاهدة على وجود هذا االتفاق الضمني

. وال يسلم هذا المنطق إال  ، فهو إذن قد رضى رضاء ضمنياً بنشوء حق ارتفاق على عقاره ، ولم يعترض على ذلك ظهورها مغزاها

، ولم  فبقيت مائلة أمامه ، إذا كانت العالمة الظاهرة ظلت باقية إلى الوقت الذي انتقلت فيه ملكية العقار المرتفق به إلى مالك العقار

يبد اعتراضاً على ما يستخلص من بقائها قائمة 
 (9 )

  

 يكفي أن يكون االرتفاق ظاهرة وال يشترط أن يكون مستمراً  - 585

، أن يكون االرتفاقات ظاهرا  ، لكسب االرتفاق بتخصيص المالك األصلي : وكل ما يتطلبه التقنين المدني المصري الجديد 

. وال يشترط إلى جانب ذلك أن يكون مستمراً  على النحو الذي قدمناه
 (1 )

، أحدهما  . أما التقنين المدني الفرنسي فيشتمل على نصين 

، واآلخر ال يشترط في االرتفاق إال أن يكون  ون مستمراً ظاهراً حتى يكسب بتخصيص المالك األصلييتطلب في االرتفاق أن يك

مدني فرنسي على أن " تخصيص المالك األصلي يكون سببا لكسب  151. فقد نصت المادة  ظاهراً حتى يمكن كسبه بهذا السبب

 .  االرتفاقات المستمرة الظاهرة "

                                                 

 (
2
 .  911( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  999( انظر آنفاً فقرة  

( 
9
 .  911( انظر آنفاً فقرة  

 (
5
 .  911( انظر آنفا فقرة  

 (
9
 .  557ص  517فقرة  9( بالنيول وريبير وبيكار  

 (
1
 - 292ص  11م  2529يناير سنة  11، يشترط الظهور واالستمرار ) استئناف مختلط  ( وكان القضاء في عهد التقنين المدني السابق 

 .  ( 925ص  97م  2511ول أبريل سنة أ - 172ص  91م  2519أبريل سنة  19
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، في  ، اللذين تقوم بينهما عالمة ظاهرة على حق ارتفاق ى أنه " إذا تصرف مالك العقارينمدني عل 155ثم نصت المادة 

، لفائدة العقار  ، فإن االرتفاق يستمر موجودا إيجابياً أو سليباً  أحد هذين العقارين دون أن يرد في العقد اتفاق في شأن حق االرتفاق

المنصرف فيه أو على العقار المتصرف فيه " 
 (2 )

 .  

، بل اكتفي بنص وأحد هو  ولم ينقل التقنين المدني المصري الجديد عن التقنين المدني الفرنسي هذين النصين المتعارضين

، فيجوز كسبه بتخصيص المالك األصلي سواء كان مستمراً أو غير  ، وهي ال تتكلم إال عن االرتفاق الظاهر مدني 2921المادة 

، فكالهما يكسب  ، بين االرتفاق المستمر واالرتفاق غير المستمر لتقنين المدني المصري الجديد، في ا . فال يجوز غذن فرق مستمر

 .  بتخصيص المالك األصلي ما دام ارتفاقاً ظاهراً 

 االرتفاق السلبي ال يكسب بتخصيص المالك األصلي : - 586

، فإنه يخلص من ذلك أن  ق ظاهراً كما قدمناولما كان يشترط في كسب االرتفاق بتخصيص المالك األصلي أن يكون االرتفا 

. ذلك بأن اإلرتفاق السلبي يكون دائماً ارتفاقاً غير ظاهر كما سبق القول  االرتفاق السلبي ال يجوز كسبه بهذا السبب
 (1 )

  . 

 

كسب ، ومن ثم ال يوز كسبه بتخصيص المالك األصلي وعلى ذلك ال يجوز أن ي وال يمكن أن توجد له عالمة ظاهرة

، وحق إالرتفاق بعدم  بتخصيص المالك األصلي حق االرتفاقات بعدم البناء وحق االرتفاقات بعدم تعلية البناء ألزيد من ارتفاع معين

، وغير ذلك  ، وحق االرتفاق بعدم الحفر للكشف عن المياه الجوفية ، وحق االرتفاق بالرؤية البناء في أزيد من مساحة رقعة معينة

تفاق السلبية من حقوق االر
 (9 )

  . 

 صبرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين  4

 كيف يصير العقاران مملوكين لمالكين مختلفين :  - 578

، ينشأ حق االرتفاق على أحد  ، مملوكين لمالكين مختلفين ، وقد كانا مملوكين لمالك وأحد كما قدمنا يمجرد أن يصير العقاران

، ويكون سبب نشوئه هو تخصيص المالك األصلي  العقارين لفائدة العقار اآلخر
 (5 )

، المالك اآلخر  . وقد رضى بهذا التخصيص 

. والرضاء ضمني ألن أحد منهما لم يعترض  ، أو المالكان المختلفان اللذان تعاقدا مع المالك األصلي يالذي تعاقد مع المالك األصل

                                                 

 (
2
. الرأي الذي رجح في كل  ، في الطريقة التي يمكن بها التوفيق بين اهذين النصين المتعارضين ( وقد اختلفت اآلراء في الفقه الفرنسي 

ى تقديم السند الذي ، دون حاجة إل من القضاء والفقه في فرنسا هو أن االرتفاق المستمر الظاهر يكسب بتخصيص المالك األصلي

، وأنه لم  ، أنه باق بعد الفصل ما بين ملكية العقارين ، يفضل استمرار االرتفاق وظهوره . إذ يفترض فصل ما بين ملكية العقارين

 ، فعليه يرد في السند الذي فصل ما بين ملكية العقارين نص يخالف ذلك فإذا تمسك ذو المصلحة بأن النص المخالف موجود في السند

، ولكن بشرط تقديم السند الذي  . أما االرتفاق الظاهر غير المستمر فإنه يكسب أيضاً بتخصيص المالك األصلي هو أن يثبت ذلك

. ذلك أن االرتفاق الظاهر غير المستمر أضعف في قوة  يفصل ما بين ملكية العقارين وإثبات أنه لم يرد في هذا السند نص مخالف

، فيكون  ، فلزم تقديم السند الذي يفصل ما بين ملكية العقارين للتثبت من عدم نفيه لالرتفاق ظاهر المستمراالستقرار من االرتفاق ال

بودري  - 5وهامش  219ص  - 225ص  151فقرة  9. انظر في هذا المسألة أوبري ورو  في عدم النفي إقرار ضمني لهذا الحق

كوالن وكابيتان  - 9199فقرة  2بالنيول وبوالنجيه  - 515فقرة  - 511رة فق 9بالنيول وبيكار  - 2215فقبة  - 2212وشوفو فقرة 

 .  217 - 217كاربونييه ص  - 211ص  2لدي الموال انديير 

 (
1
 .  991( انظر آنفا فقرة  

 (
9
 .  919( أنظر آنفاً فقرة  

 (
5
ن ( وقد قضى بان عالقة التبعية التي أو جدها المالك بين العقارين ال تشكل ارتفاقاً بالمعنى القانوني إال عندما يصبح العقاران مملوكا 

، ال تعتبر ارتفاقاً وذلك لما يتطلبه  ، وإن كانت تقوم فعال ، أما قبل ذلك فإن هذه العالقة ، ومن هذا الوقت فقط لشخصين مختلفين

جموعة أحكام النقض  2519ديسمبر سنة  99ن في أن يكون مرتباً على عقار لفائدة عقار آخر يملكه شخص آخر ) نقض مدني القانو

 .  ( 2959ص  127رقم  21
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، مع ظهوره ومع أنه قاطع في أن المقصود هو إنشاء هذا االرتفاق وقد قدمنا  على هذا التخصيص
 (2 )

. أن تخصيص المالك األصلي  

، ويصير العقاران مملوكان  ، أي بموجب تصرف قانوني تفاق بموجب هذا االتفاق، فينشأ حق االر يقوم في أساسه على اتفاق ضمني

، إذا انتقلت ملكية أحد العقارين لشخص غير المالك األصلي أو  ، فينشأ حق االرتفاق بتخصيص المالك األصلي لمالكين مختلفين

أسباب انتقال المكية  $ 2959$ ، وذلك بأي سبب من  انتقلت ملكية كل من العقارين لشخصين مختلفين
 (1 )

. فيجوز أن ينقل المالك  

، كالبيع والمقايضة والوفاء  األصلي ملكية أحد العقارين ) أو مليكة جزء من أجزاء العقار الواحد ( لشخص آخر بعقد معاوضة

، المالك األصلي والشخص  . ففي جميع هذه األحوال يصير العقاران مملوكين مختلفين ، كالهبة الوصية ، أو يتصرف تبرعي بمقابل

. بل يجوز أن تنتقل ملكية أحد العقارين لشخص آخر عن طريق نزع الملكية جراً للمنفعة  الذي انتقلت إليه ملكية العقار األخر

، أو عن طريق بيعه في المزاد الجبري تنفيذاً لدين في ذمة المالك األصلي  العامة
 (9 )

عقارين . ويجوز أخيرا أن تنتقل ملكية أحد ال 

، اوعن طريق التقادم المكسب  لشخص آخر عن طريق الشفعة
 (5 )

  . 

، أما بعقد معاوضة كالبيع والمقايضة والوفاء  ويجوز كذلك أن ينقل المالك األصلي ملكية العقارين معاً إلى مالكين مختلفين

ين مختلفين إذا مات المالك األصلي واقتسمت . وكذلك يصير العقاران مملوكين لمالك ، أو بتصرف تبرعي كالهبة والوصية بمقابل

، فآل العقاران بموجب الميراث والقسمة إلى وارثين كل منهما بختص بعقار من العقارين  الورثة تركته
 (9 )

  . 

 عدم نشوء حقا االرتفاق عند وجود شرط صريح يقضي بعدم نشوئه : - 588

وقد رأينا  
 (1 )

، بنشوء حق  مدني تقضي عند انتقال العقارين إلى مالكين مختلفين 1/  2921أن العبارة األخيرة من المادة  

. والشرط الصريح الذي يقضي بعدم نشوء حق االرتفاق يكون موجودا في  االرتفاق " ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك "

وط البيع بالمزاد الجبري أو غير ذلك من . كالبيع أو الهبة أو الوصية أو شر السند الذي جعل العقارين مملوكين لمالكين مختلفين

، على النحو الذي بسطناه  ، أو جعلت العقارين معا مملوكين لمالكين مختلفين األسباب التي جعلت أحد العقارين مملوكا لمالك آخر

فيما تقدم 
 (1 )

  . 

، ثم باع  ه ليكون ممرا للعقار اآلخر، وعبد المالك في أحد العقارين طريقا ورصف فإذا كان هناك عقاران مملوكان لمالك وأحد

، فقد قدمنا أنه بهذا البيع ينشأ حق ارتفاق بالمرور على العقار المبيع  العقار الذي انشأ فيه الطريق المعبد المرصوف لشخص آخر

، أن يفعل  الذي استبفاه لفائدة العقار الذي استبقاه المالك األصلي وليس على المالك األصلي إلثبات نشوء حق االرتفاق لفائدة العقار

، والى وجود عالقة ظاهرة لحق المرور هي هذا الطريق  أكثر من أن يطلب الرجوع إلى وضع العقارين أحدهما بالنسبة إلى اآلخر

انه ، وان يثبت  ، فعلى هذه المشتري أن يقدم عقد البيع . فإذا أنكر عليه المشتري للعقار اآلخر نشوء حق االرتفاق المعبد المرصوف

، وان المشتري قد اشتري العقار خاليا من حق ارتفاق  قد ورد في هذا العقد شرط صريح يقضي بأنه ال يعتد بهذه العالمة الظاهرة

، أو قدمه ولم يكن فيه هذا الشرط الصريح السالف  . فإذا لم يقدم المشتري عقد البيع بالمرور لفائدة العقار الذي استبقاه المالك األصلي

سلم للمالك األصلي دعواه من نشوء حق ارتفاق بالمرور على العقار المبيع لفائدة العقار الذي استبقاه وسكوت عقد البيع عن  ، الذكر

، إقرار من المشتري بأنه قبل قبوال ضمنيا  ، وعدم تعرضه لنفي داللتها من وجود حق ارتفاق بالمرور عالمة الطريق الظاهرة

، وقد دلت عليه  الحكم أن حق االرتفاق الذي نشأ بتخصيص المالك األصلي هو حق ارتفاق بالمطل بنشوء حق االرتفاق وكذلك يكون

. فإذا أراد المشتري للعقار المرتفق به نفي وجود هذا العقد شرط ينفي وجود  عالمة ظاهرة هي فتح نافذة في غير المسافة القانونية

                                                 

 (
2
 .  911( انظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2221بودري وشوفو  - 227ص  111فقرة  9( اوبري ورو  

 (
9
بالنيول وريبير وبيكار  - 211 - 2 - 57داللوز  2751نوفمبر سنة  29 - 219 - 2 - 19سيريه  2712يونيه سنة  25قض فرنسي ( ن 

 .  519فقرة  9

 (
5
بالنيول  - 2221بودري وشوفو فقرة  - 227ص  191فقرة  9( انظر في كسب ملكية أحد العقارين بالتقادم المكسب : اوبري ورو  

 .  519فقرة  9وريبير وبيكار 

 (
9
بالنيول وريبير  - 211 - 2 - 79سيرية  2771اغتسطس سنة  11 - 995 - 2 - 11داللوز  711مارس سنة  11( نقض فرنسي  

 .  519فقرة  9 وبيكار

 (
1
 .  911( أنظر آنفاً فقرة  

 (
1
 .  971( انظر آنفاً فقرة  
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ق الذي نشأ بتخصيص المالك األصلي ارتفاقاً ظاهراً غير مستمر كحق . ونرى من ذلك انه سواء كان االرتفا ارتفاق بالمطل

، ويبقي  . ففي الحالتين ال يكلف المالك األصلي بتقديم عقد البيع ، فإن الحكم وأحد ، أو ارتفاقاً ظاهراً مستمراً كحق المطل المرور

قد البيع ويثبت أنه قد ورد في هذا العقد شرط صريح ، إلى أن يقدم المشتري ع على دعواه من نشوء حق ارتفاق بالمرور أو بالمطل

مدني ال يفرق في هذا الحكم بين االرتفاق الظاهر المستمر واالرتفاق  2921. وقد قدمنا أن نص المادة  مخالف لنشوء حق االرتفاق

الظاهر غير المستمر 
 (2 )

  . 

 التقادم المكسب  -المبحث الثالث 

 (prescriptiou acquisitive ) 

 المسائل التي يثيرها كسب حق االرتفاق بالتقادم  - 589

( حيازة حق االرتفاق  1. )  (حقوق االرتفاق التي يجوز كسبها بالتقادم 2: يثير كسب حق االرتفاق بالتقادم مسائل ثالثا : ) 

 .  ( مدة التقادم 9. )  التي تؤدي إلى كسبه بالتقادم

 تقادم حقوق االرتفاق التي تجوز كسبها بال - 1

 وجوب أن يكون حق االرتفاق ظاهرا حتى يجوز كسبه بالتقادم - 591

: قدمنا  
 (1 )

، بما  مدني تنص على ما يأتي : " وال يكسب بالتقادم إال االرتفاقات الظاهرة 2921أن الفقرة الثانية من المادة  

. وينبني على ذلك ما يأتي : )  إال إذا كان ارتفاقاً ظاهراً فيها حق المرور " ويؤخذ من هذا النص أنه ال يجوز كسب االرتفاق بالتقادم 

(حق االرتفاق  9. )  (حق االرتفاق الظاهر المستمر يجوز كسبه بالتقادم 1. )  ( حق االرتفاق غير الظاهر ال يجوز كسبه بالتقادم 2

، مستمراً كان أو غير  حق االرتفاق الظاهرالظاهر غير المستمر يجوز أيضاً كسبه بالتقادم يضاف إلى ما تقدم أنه كما يجوز كسب 

 .  ، يجوز أيضاً أن يكسب بالتقادم طريقة استعمال حق االرتفاق الظاهر ، بالتقادم مستمر

 حق االرتفاق غير الظاهر ال يجوز كسبه بالتقادم  - 591

، كما قدمنا  : وحق االرتفاق غير الظاهر هو
 (9 )

، وذلك كاالرتفاق بعدم  عن وجوده، ارتفاق ليست له عالمة خارجية تنم  

. ونرى من ذلك أن ظهور حق االرتفاق له  البناء وكاالرتفاق بالمرور إذا لم يكن للطريق الذى يباشر فيه هذا الحلق معالم ظاهرة

أل من ، فقد تكون حيازة االرتفاق بالمرور ظاهرة إذا بوشر االرتفاق فى عالنية على م معى خاص يختلف فيه عن ظهور الحيازة

، ويكون االرتفاق بالمرور فى الوقت ذاته غير ظاهر إذا لم تكن للطريق معالم  الناس وبخاصة فى مواجهة مالك العقار المرتفق به

 .  ظاهرة كما سبق القول

ويكفى ، ال يعتد بالمعنى الخاص لظهور حق االرتفاق  ، وهو قائم على الحيازة وكان المنطق يقضى بأنه فيما يتعلق بالتقادم

، يجوز كسبه بالتقادم إذا توافر فى الحيازة  ، ما دام يباشر بطريقة علنية . فحق المرور مثالً  الوقوف عند المعنى العام لظهور الحيازة

. ولكن التقنين المدنى اشترط مع ذلك  ، حتى لو لم يكن للطريق معالم ظاهرة فلم يكن االرتفاق ظاهراً بالمعنى الخاص شرط الظهور

. وعلى ذلك ال  ، ولم يكتف بظهور الحيازة بالمعنى العام كون حق االرتفاق ظاهراً بالمعنى الخاص حتى يجوز كسبه بالتقادمأن ي

، حتى لو كانت حيازة االرتفاق ظاهرة وتباشر بطريقة  يجوز كسب حق االرتفاق بالمرور بالتقادم إذا لم يكن للطريق معالم ظاهرة

                                                 

 (
2
منه بأن المالك األصلي إال يحمل عبء اإلثبات وال يكلف بتقديم  151، إذا تقضي المادة  ( أما التقنين المدني الفرنسي فيفرق بين الحالتين 

منه تقضي في حالة االرتفاق الظاهر غير المستمر بتحميل  155أن المادة  ، في حين عقد البيع في حالة االرتفاق الظاهر المستمر

المالك األصلي عبء اإلثبات وبتكليفه تقديم عقد البيع ليثبت أنه لم يرد فيه شرط صريح ينفي نشوء حق االرتفاق ) انظر آنفاً فقرة 

979 )  . 

 (
1
 .  919( انظر آنفاً فقرة  

 (9 )
.  999انظر آنفاً فقرة  
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علنية 
 (2 )

، لما أراد أن يخالف القاعدة التقليدية التى سار عليها التقنين المدنى  فى ذلك إلى أن التقنين المدنى الجديد. ويرجع السبب  

، عدل عن شرط  مدنى فرنسى ( 159 الفرنسى فى اشتراط االستمرار والظهور فى حق االرتفاق حتى يمكن كسبه بالقادم ) انظر م

لها وال يفسرها إلى تقاليد القانون الفرنسى القديم  االستمرار لما فيه من صنعة متكلفة ال مبرر
 (1 )

.  ، ولكنه استبقى شرط الظهور 

 ً ، ال مبرر له وال يفسره إال تقاليد القانون  ، كاشتراط االستمرار على أن اشتراط الظهور بمعناه الخاص فى حق االرتفاق هو أيضا

الفرنسى القديم 
 (9 )

، ألن حق  جديد استبقى مع ذلك شرط الظهور بمعناه الخاص فى حق االرتفاق. ولكن التقنين المدنى المصرى ال 

، فال يكفى الظهور بمعناه العام فى  ، يحسن أن يكون من الظهور بحيث تكون له معالم ظاهرة ، حتى يجوز كسبه بالتقادم االرتفاق

. فلم يكن ظهور حيازة االرتفاق بهذا  ظهوراً أوضح،  . فحق االتفاق يقتضى لما فيه من دق ولما قد ينطوى عليه من خفاء الحيازة

، إال تطبيقاً خاصاً للظهور فى الحيازة بمعناه العام  ، فى نظر التقنين المدنى المصرى الجديد المعنى
 (5 )

  . 

 حق االرتفاق الظاهر المستمر يجوز كسبه بالتقادم  - 592

، فال شك فى جواز كسبه  ، وتوافر إلى جانب ذلك شرط االستمرار : فإذا توافر لحق االرتفاق شرط الظهور بالمعنى الخاص

 .  مدنى فرنسى ( 159 ، كما هو األمر فى التقنين المدنى الفرنسى ) م بالتقادم

، وظل هذا المطل مفتوحاً المدة  فإذا فتح شخص فى حائط منزله مطالً على أقل من المسافة القانونية من حدود عقار جاره

. ذلك بأن المطلب ارتفاق ظاهر وعالمته الظاهرة هى هذه  ، فإن يكسب بالتقادم حق االرتفاق بالمطل الحق بالتقادمالالزمة لكسب 

، وهو فى الوقت ذاته ارتفاق مستمر ال يحتاج فى مباشرته إلى عمل اإلنسان كما قدمنا فى تعريف  النافذة المفتوحة على ملك الجار

االرتفاق المستمر 
 (9 )

  . 

، كان له لحق فى استبقاء مطله  ا كسب صاحب العقار المرتفق بالتقادم حتى االرتفاق بالمطل على النحو الذى قدمناهفإذا م

، حتى لو كان المطل مفتوحاً  ، وليس للجار وهو صاحب العقار المرتفق به أن يعترض مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو

. بل ليس له فى هذه الحالة أن يقيم حائطاً فى ملكه إال بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل  عقارينفى حائط على الخط الفاصل بين ال

. فإذا أقام الجار حائطاً فى ملكه بعد ترك  مدنى ( 1/  725 ، وذلك حتى ال يسد المطل المكسوب بالتقادم ) م بمقدار المسافة القانونية

ى هذا الحائط مطالً ألنه يكون مفتوحاً فى هذه الحالة فى حدود المسافة القانونية ، فإنه يجوز له أن يفتح ف المسافة القانونية
 (1 )

  .

. فمن كسب بالتقادم حق المطل من  ويكسب صاحب المطل بالتقادم حق ارتفاق بالمطل فى نطاق الحيازة التى كانت أساساً للتقادم

، ال يحق له أن يفتح مطالً فى طابق أعلى أو فى   فى الطابق العلوى. ومن كسب مطالً  ، ال يحق له أن يفتح نافذة أخرى نافذة واحدة

، فإنه يستطيع أن يزيد فى سعة  ، إذا كان ال يستطيع أن يضيف إليه مطالً آخر . ومن كسب بالتقادم حق ارتفاق بالمطلب طابق أسفل

، فإن  ، ثم أعيد بناؤه لحائط المفتوح فيه مطل كسب بالتقادم. وإذا انهدم ا ، لن القانون لم يقيد سعة الفتحات المطل الذى كسبه بالتقادم

، فإن حق  ، ثم أعيد بناؤه . ولكن إذا بقى الحائط متهدماً مدة خمس عشرة سنة حق المطل يرجع من جديد بنفس مداه دون زيادة

، ألنه يكون قد زال بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة  المطل ال يرجع من جديد
 (1 )

  . 

                                                 
( 2 )

واشترط فى كسب حق االرتفاق " ، فقد جاء فيها ما يأتى :  ولذلك يكون غير دقيق ما ورد فى المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى 

. وواضح  ( 117 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، وذلك حتى ال يشوب الحيازة عيب الخفاء  ، أن يكون ظاهراً  بالتقادم

. هذا من الناحية  ، على ما بين األمرين من تباين الخفاء فى الحيازة هو نفس عدم الظهور فى حق االرتفاقأن هذه البارة تجعل 

، أن يجعل الظهور فى حيازة حق االرتفاق يتميز بوجود معالم  ، على ما يظهر . على أن المشروع المصرى قد أراد التقليدية

.  ، كما سيجئ المتن الحق ألن الحق يقتضى ذلك، وهكذا يجب أن يكون الظهور فى حيازة هذا  ظاهرة
 

 (1 )
.  595 ص 591فقرة  9انظر بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (9 )
.  591فقرة  9انظر فى هذا المعنى بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (5 )
م البدراوى فقرة عبد المنع - 1هامش  191وقارن شفيق شحاتة فقرة  - 799 ص 2297قرب من هذا المعنى بودرى وشوفو فقرة  

179  .
 

 (9 )
.  995انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  1رقم  211 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2591مارس سنة  27نقض مدنى  

 

 (1 )
.  والمراجع واألحكام المشار إليها هناك 171 ص - 175 ص 517فقرة  7انظر فى ذلك الوسيط  
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 حق االرتفاق الظاهر غير المستمر يجوز أيضاً كسبه بالتقادم - 593

، كما قدمنا  : والتقنين المدنى المصرى الجديد 
 (2 )

،  ، ال يشترط فى حق االرتفاق أن يكون مستمراً حتى يجوز كسبه بالتقادم 

ادم أن يكون مستمراً مطاوعة لتقاليد كان وذلك خالفاً للتقنين المدنى الفرنسى الذى يوجب فى حق االرتفاق حتى يجوز كسبه بالتق

القانون الفرنسى القديم يجرى عليها 
 (1 )

. ولم ير المشرع المصرى األخذ بهذه التقاليد التى ال مبرر لها وال معنى لألخذ بها فى  

ألنه يحتاج فى استعماله ، وهو ارتفاق غير مستمر  . فحق المرور ، ومن ثم لم يشترط االستمرار حتى يكسب االرتفاق بالتقادم مصر

، أى ما دام الطريق الذى يباشر فيه االرتفاق  ، يجوز كسبه بالتقادم فى التقنين المدنى المصرى ما دام ارتفاقاً ظاهراً  لعمل اإلنسان

، كما رأينا  2921الفقرة الثانية من المادة 
 (9 )

" فيها حق المرور  ، بما وال يكسب بالتقادم إال االرتفاقات الظاهرة" ، إذ تقول :  
 (5 )

  . 

فحق المرور إذن يجوز كسبه بالتقادم 
 (9 )

. وغنى عن  ، ما دامت معالم الطريق ظاهرة حتى يكون ارتفاقاً ظاهراً كما قدمنا 

.  له، أى وجوب تدخل عمل اإلنسان فى استعما البيان أنه إذا لم يشترط استمرار حق االرتفاق بهذا المعنى الخاص فى حقوق االرتفاق

. فيجب أن يكون صاحب العقار المرتفق مداوماً على  فإن االستمرار بالمعنى العام فى الحيازة واجب حتى يكسب حق المرور بالتقادم

،  . فإذا كان المرور متقطعاً غير منتظم ، وفى الطريق المعد لذلك وهو طريق ظاهر المعالم كما قدمنا المرور فى العقار المرتفق به

، فإن المرور فى هذه الحالة يحمل على أنه عمل من  الفينة والفينة على فترات متباعدة دون أن يكون لها مواعيد محددة يستعمل بين

، وأعمال التسامح ال تصلح أساساً لكسب الحق بالتقادم النتفاء عنصر القصد فى الحيازة  أعمال التسامح
 (1 )

. وليس يلزم من ذلك أن  

. بل يكفى أن يستعمل  ، فإن هذا أمر مستحيل فوق أنه ال ضرورة له باستمرار طول الوقت دون أن ينقطعحق المرور يجب استعماله 

                                                 
 (2 )

.  952انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
وانظر كيف  - 591 ص - 599 ص 591فقرة  9انظر انتقاداً للتقنين المدنى الفرنسى فى هذه المسألة فى بالنيول وريبير وبيكار  

، بل  ، ليس هو حق االرتفاق غير المستمر كحق المرور فى طريق معين ، فجعل ما يكسب بالتقادم ذلل القضاء هذه الصعوبة

 9بالنيول وريبير وبيكار  - 2295بودرى وشوفو فقرة  - 229 ص 192فقرة  9الملكية الكاملة لهذا الطريق : أوبرى ورو حق 

 - 2515جازيت دى باليه  2515أكتوبر سنة  11 - 912 - 2 - 2511سيريه  2512يونيه سنة  12نقض فرنسى  - 591فقرة 

.  J . C . P 2551 - 5195 2551يناير سنة  12 - 159 - 1
 

 (9 )
.  959وفقرة  919انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
،  ولم يشترط االستمرار بما له من معنى خاص فى حقوق االرتفاق" وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا الصدد :  

، خالفاً لما  المرور بالتقادم . وبذلك أصبح جائزاً أن يملك حق أى أن يكون االرتفاق غير محتاج فى استعماله إلى عمل اإلنسان

) مجموعة األعمال " ، ال مبرر لها وال معنى لألخذ بها فى مصر  يقضى به التقنين الفرنسى اتباعاً لقاعدة فرنسية تقليدية

 .  ( 115 ص - 117 ص 1التحضيرية 

، وذلك دون سند  االرتفاق إلمكان كسبه التقادم، يشترط الظهور واالستمرار فى حق  ، فى عهد التقنين السابق وكان القضاء فى مصر

 م 2759ديسمبر سنة  19 - 19 ص 2 م 2775مارس سنة  12من النصوص وابتاعاً للتقنين المدنى الفرنسى ) استئناف مختلط 

 17 ص 27 م 2591يناير سنة  27 - 999 ص 7 م 2751مايو سنة  17 - 252 ص 1 م 2759فبراير سنة  12 - 17 ص 1

 5 - 299 ص 17 م 2521يناير سنة  29 - 255 ص 12 م 2595فبراير سنة  27 - 295 ص 25 م 2591ير سنة فبرا 1 -

أبريل  11 - 297 ص 99 م 2519يناير سنة  5 - 155 ص 95 م 2511مارس سنة  21 - 992 ص 17 م 2521مايو سنة 

أبريل سنة  5 - 191 ص 59 م 2599أبريل سنة  19 - 197 ص 52 م 2515يناير سنة  5 - 592 ص 99 م 2519سنة 

. فجاء التقنين المدنى الجديد واضحاً فى عدم اشتراط  ( 22 ص 12 م 2551يونيه سنة  29 - 117 ص 91 م 2559

.  االستمرار
 

 (9 )
، إذا لم كان محبوساً لكان من حق صاحبه أن يمر من الطريق  والمفروض هنا أن العقار المرتفق ليس محبوساً عن الطريق العام 

، ومن ثم ال تكون هناك حاجة  المجاور طبقاً للشروط المقررة فى حق المرور القانونى باعتباره قيداً على ملكية العقار المجاور

. أو يكون  وما بعدها ( 519فقرة  7إلى التقادم لكسب حق المرور فى هذه الحالة إذ يكون الحق ثابتاً منذ البداية ) انظر الوسيط 

، ال فى العقار المجاور بقصد استعمال حق  ، ولكن صاحب هذا العقار يختار ممراً له وساً عن الطريق العامالعقار المرتفق محب

.  ( 117، بل فى عقار آخر ) انظر آنفاً فقرة  المرور القانونى
 

 (1 )
.  117انظر آنفاً فقرة  
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، على أن يكون استعمال الحق على هذه  ، فى المواعيد التى يحتاج فيها المرور . من وقت إلى آخر حق المرور بطريقة منتظمة

النحو مضطرداً غير منقطع 
 (2 )

  . 

 ال حق االرتفاق الظاهر يجوز كسبها بالتقادم :طريقة استعم - 594

. ذلك بأن طريقة االستعمال  ، يجوز أيضاً أن يكسب بالتقادم طريقة استعماله وكما يجوز كسب حق االرتفاق الظاهر بالتقادم 

 .  ، وإذا كان األصل يجوز كسبه بالتقادم فأولى أن يجوز كسب الفرع بنفس السبب فرع عن حق االرتفاق نفسه

فإذا كسب شخص باالتفاق حق ارتفاق بالمطل على عقار جاره بفتح نافذة واحدة فى طابق معين من منزله على مسافة أقل من 

. فإذا فتح مثالً نافذة أخرى  ، أن يكسب بالتقادم طريقة االستعمال المعدلة ، جاز له إذا عدل طريقة استعمال االرتفاق المسافة القانونية

، فإنه يكسب بهذا  ، واستمر على ذلك المدة الالزمة للتقادم ، أو فتح نافذة أخرى فى طابق أعلى أو أسفل ألولىإلى جانب النافذة ا

 .  السبب ما أدخله من التعديل على حق ارتفاقه األصلى الذى كسبه باالتفاق

عربة أو يمر وتمر معه  ، ثم أخذ يمر فى وإذا كسب باالتفاق حق ارتفاق بالمرور فى عقار جاره على أن يمر مترجالً 

، فإنه يكسب بالتقادم ما أدخله من تعديل فى استعمال حق ارتفاقه األصلى الذى كسبه  ، وبقى كذلك المدة الالزمة للتقادم مواشيه

به حق  ، دون أن يكون لصاحب العقار المرتفق ، أن يمر فى عربته أو أن يمر مع مواشيه ، بعد تمام مدة التقادم . فيجوز له باالتفاق

االعتراض على ذلك 
 (1 )

  . 

 حيازة حق االرتفاق التى تؤدى إلى كسبه بالتقادم - 2

 الحيازة فى حق االرتفاق كالحيازة فى الملكية - 595

: قدمنا  
 (9 )

، أو يستعمل  أن الحيازة هى وضع مادى ينجم عن أن شخاً يسيطر سيطرة فعلية على شئ يجوز التعامل فيه 

.  ، وغيره من الحقوق ، وهو المقصود من السيطرة الفعلية على الشئ . ويستوى فى ذلك حق الملكية الحقوقبالفعل حقاً من 

، اختلط الحق  . فإن كان حق ملكية والسيطرة الفعلية على الحق يكون باستعماله عن طريق أعمال مادية يقتضيها مضمون هذا الحق

، فإن حيازته تكون  . وإن كان حق ارتفاق فعلية على الشئ نفسه محل الملكية، فيقال إن الشخص يسيطر سيطرة  بالشئ محل الحق

، أو يفتح نافذة فى حائطة على مسافة أقل من المسافة القانونية  ، فيمر الحائز فى أرض الجار فى االرتفاق بالمرور باستعماله فعالً 

 .  تطل على عقار جاره فى االرتفاق بالمطل

، سواء كانت الحيازة واقعة على حق الملكية أو كانت واقعة على حق  لعامة للحيازة واحدةومن ذلك نرى أن الشروط ا

، أن تكون بوجه عام مستمرة ظاهرة  ، حتى تؤدى إلى كسب هذا الحق بالتقادم ، وجب . فإن كانت واقعة على حق االرتفاق االرتفاق

 .  هادئة غير غامضة

م فى النظرية العامة للحيازة ، عند الكال وكل ما قررناه فى هذا الشأن
 (5 )

، ينطبق هنا فى حيازة حق االرتفاق  
 (9 )

. وقد  

، وهذا المعنى غير مطلوب فى الشرطين  الحظنا فيما تقدم أن هناك معنى خاصاً لحق االرتفاق المستمر ولحق االرتفاق الظاهر

                                                 
 (2 )

، فقد تكون من عمل  دم من عمل مالك العقار المرتفق نفسهوليس يلزم أن تكون العالقة الظاهرة لحق االرتفاق الذى يكسب بالتقا 

، فيكون االرتفاق ظاهراً ويصح كسبه بالتقادم ) بودرى  الغير ويستبقيها مالك العقار المرتفق لحساب نفسه بعد أن يعلم بوجودها

.  ( 2292وشوفو فقرة 
 

 (1 )
، جرياً على األصل  ، بشرط أن يكون االرتفاق مستمراً ظاهراً  وفى فرنسا يجوز أن يكسب بالتقادم طريقة استعمال حق االرتفاق 

.  ( 595فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2291الذى ساروا عليه ) بودرى وشوفو فقرة 
 

 (9 )
.  192انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
.  وما بعدها 119انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
، إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد  حق الشرب ، ومنها وقد قضت محكمة النقض بأن حقوق االرتفاق 

، وجب عليها أن تبين فى حكمها العناصر الواقية الالزمة  . فإذا قضت المحكمة باكتساب حق الشرب بالتقادم المكسب للملكية

يتيسر لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق ، حتى  ، من وضع اليد وصفته ومظهره واستمراره طوال المدة المكسبة له لثبوته

. فإذا كان الحكم الذى قضى بثبوت ذلك الحق خالياً من بيان العناصر الواقية التى تفيد أن مدعيه كان يستعمل الفتحة  القانون
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، والعبرة فى  ق مستمرة مع أن حق االرتفاق نفسه غير مستمر. فقد تكون حيازة حق االرتفا العامين لالستمرار والظهور فى الحيازة

، حتى لو كان هذا الحق  ، جاز كسب حق االرتفاق بالتقادم . فإذا كانت الحيازة مستمرة بالمعنى العام هذه الحالة باستمرار الحيازة

، ولكن هنا يطلب القانون  حق االرتفاق ، غيره فى . وكذلك الظهور فى الحيازة ، وقد تقدم بيان ذلك غير مستمر بالمعنى الخاص

.  ، حتى تؤدى الحيازة إلى كسب حق االرتفاق بالتقادم ، أى أن يكون لهذا الحق معالم ظاهرة الظهور بمعناه الخاص فى حق االرتفاق

، ويجعلهما شيئاً واحداً هو الظهور فى  وقدمنا أن التقنين المدنى الجديد يخلط ما بين الظهور فى حق االرتفاق والظهور فى الحيازة

حق االرتفاق العتبارات عملية 
 (2 )

  . 

، حتى تؤدى  وكذلك ما قررناه من وجوب توافر الحيازة على عنصريها المادى والمعنوى ينطبق هنا فى حيازة حق االرتفاق

الحيازة إلى كسب هذا الحق بالتقادم 
 (1 )

، عندما سبق أن قررناه من انتفاء هذا العنصر فى  ، فى العنصر المعنوى للحيازة . ونقف 

(  actes de pure faculte( وفى إتيان الرخصة من المباحات )  actes de simple torleranceأعمال التسامح ) 
 (9 )

، لنعيد  

 .  فى إيجاز ما قدمناه فى هذا الشأن مطبقاً على حيازة حق االرتفاق

 االرتفاق ال تؤدى إلى كسبه بالتقادم  أعمال التسامح فى حيازة حق - 596

، أى أعماالً تعتبر استعماالً  . فهى تتضمن حيازة مادية لحق االرتفاق : وأكثر ما ترد أعمال التسامح فى حيازة حق االرتفاق

ن قد رخص لجاره ، بل يكو . ولكن صاحب العقار المرتفق به ال يحمل هذه األعمال على محمل االعتداء على عقاره فعلياً لهذا الحق

ً  فى القيام بها ، محافظة منه على حسن  . فيكون هذا تسامحاً منه نحو جاره ، أو ترخيصاً ضمنياً بالسكوت عليها ، ترخيصاً صريحا

، بل هو يستعمله بناء على هذا  . وكذلك الجار الذى يستعمل حق االرتفاق إنما يستعمله ال بقصد االعتداء على ملك جاره الجوار

،  . فتكون الحيازة هنا قد تجردت عن عنصرها المعنوى وهو عنصر القصد يص الصريح أو الضمنى الصادر له من جارهالترخ

. فإذا أقام الجار بناء فى الحد الفاصل بين أرضه وارض جاره  ، ومن ثم ال تؤدى إلى كسب حق االرتفاق بالتقادم ولذلك ال تقوم

، فيغلبأن يترك صاحب األرض جاره يفتح  الجار نافذة فى الحائط المقام فى الحد الفاصل ، وفتح وكانت األرض األخيرة أرضاً فضاء

.  ، ألن فتح المطل فى هذه الحالة ال يضايقه إذ أن أرضه فضاء فال يضيره أن يفتح جاره مطالً عليها المطل على سبيل التسامح

، فال يكسب  ة مجردة من العنصر المعنوى وهو عنصر القصد، فهى حياز وتكون حيازة صاحب المطلب قائمة على تسامح من الجار

، ولكن صاحبها  . وإذا كانت األرض محبوسة عن الطريق العام حق ارتفاق بالمطل ,لو بقى المطل مفتوحاً خمس عشرة سنة أو أكثر

يمر فى أرضه على سبيل ، وثبت أن الجار قد ترك جاره  مر فى أرض الجار ألن المسافة منها إلى الطريق العام أقصر وأيسر

، فال  ، فعند ذلك تكون حيازة هذا األخير لحق المرور حيازة مادية محضة مجردة من العنصر المعنوى وهو عنصر القصد التسامح

 .  يستطيع أن يكسب حق المرور بالتقادم ولو بقى يمر فى أرض الجار خمس عشر سنة أو أكثر

، فال تكسبه  األعمال التى قام بها الجار قد تحملها منه جاره على سبيل التسامحوقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كانت 

، وإلى مقدرا ما  . وينظر القاضى فى ذلك إلى مقدار ما تحدثه من هذه األعمال من مضايقات للجار هذه األعمال حق االرتفاق بالتقادم

، وكان هذا الجار  األعمال من شأنها أن تضايق الجار كثيراً  . فإذا لم تكن هذه لهذا الجار من مصلحة فى معارضة هذه األعمال

                                                                                                                                                                    

ة خمس ، ومستمراً مد ، وأن استماله لها فى هذا الغرض كان ظاهراً غير غمض المتنازع عليها لرى أرضه من ؟؟؟؟؟ الراحة

مجموعة المكتب الفنى  2559مايو سنة  92، فهذا يكون قصوراً فى التسبيب يعيبه ويستوجب نقضه ) نقض مدنى  عشرة سنة

. وقضت أيضاً بأنه إذا كان المفهوم من الحكم أن النافذة التى قضى  ( 5رقم  219 عاماً جزء أول ص 19ألحكام النقض فى 

، قد فتحها صاحبها فى الدور األرضى من منزله على مسافة بضعة سنتيمترات فقط  ادة فتحهااستئنافياً بتأييد الحكم الصادر بإع

، وأن الجار بعد ذلك قد أقام السور وزاد نصف متر فى  ، وأنه فتحها فى فرصة تهدم سور الجار أمامها من نهاية ملك جاره

، فهذه الحالة ال يصح  د إلى ما وراء السور كما كان من قبل، ومنع مجال النظر أمامها من أن يمت ارتفاعه حتى حجب النافذة كلها

، وذلك لعدم انتفاء اإلبهام الذى يكتنفها من ناحية  وصفها بأنها وضع يد لو استطالت مدته ألكسبت صاحب اليد الحق الذى يدعيه

مارس سنة  27مدنى  ، ولعم تحقق وصف الهدوء وعدم النزاع من الجار ) نقض تصرف صاحب النافذة وقت فتحها وبعده

.  ( 9رقم  219 نفس المجموعة جزء أول ص 2597
 

 (2 )
.  952انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  وما بعدها 191انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
.  117انظر آنفاً فقرة  
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، ورعاية منه لما يقوم بينه وبين جاره من عالقة ود ال يبغى أن يعكر  مصلحة فى عدم معارضتها حفاظاً منه على حسن الجوار

، وأن هذا األخير لم يقم بهذه  ح، أمكن أن يستخلص من كل ذلك أن لجار قد احتمل من جاره هذه األعمال على سبيل التسام صفاءها

" األعمال اعتداء على حق الجار ولكن لما آنسه من روح التسامح عند هذا الجار 
 (2 )

  . 

 إتيان الرخصة من المباحثات ال تؤدى إلى كسب حق ارتفاق بالتقادم : - 597

وقدمنا  
 (1 )

الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد ال تقوم " مدنى تنص على أنه  555. أن الفقرة األولى من المادة  

 .  ، أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح رخصة من المباحات

. فال هو فى  ، وليس ألحد أن يمنعه منها والعمل الذى يأتيه الشخص على أنه رخصة من المباحت هو محض رخصة يأتيها

. ومن ثم ال تقوم  باب ا,لى توافر عنده قصد استعمال حق ارتفاق ، وال هو من إثباتها حاز حق ارتفاق ولو محض حيازة مادية

. ففى حين أن أعمال التسامح يقوم بها العنصر المادى للحيازة  ، لتخلف عنصريها المادى والمعنوى معاً  الحيازة بإتيان هذه الرخصة

ال فى عنصرها المعنوى وال فى عنصرها  ، ، إذا بإتيان رخصة من المباحات ال تقوم به الحيازة أصالً  دون عنصرها المعنوى

. ومن ثم يجوز لصاحب  ، فهو فى ذلك إنما يستعمل رخصة فى حدودها القانونية . فإذا فتح شخص مطالً مستوفياً لقيد المسافة المادى

إذ هو لم يأت فى  ، ، ألن صاحب المطل لم يكسب حق ارتفاق قبل جاره بفتحه المطل العقار المجاور أن يقيم حائطاً فى حدود ملكه

، فهو فى  ، وفتح فى هذا الحائط منوراً مستوفياً لشروطه . وإذا أقام شخص حائطاً على حدود ملكه ذلك إال برخصة من المباحات

، ولم يقع فعالً أى اعتداء على حق  فتحه للمنور إنما أتى رخصة من المباحات ولم يقصد من فتح المنور االعتداء على حق ألحد

، حتى لو بقى المنور مفتوحاً مدة خمس  . ويجوز للجار ، وال يكسب حق ارتفاق قبل الجار ال تقوم له حيازة فى هذه الحالة، ف ألحد

، وال يجوز لصاحب المنور أن يتمسك بأنه سب حق فتح المنور  ، أن يقيم فى حدود ملكه حائطاً يسد به المنور عشرة سنة أو أكثر

ً . كذلك لو أصبح الحا بالتقادم ، فإنه يجوز للجار اآلخر أن يطلب سد المنور بعد أن أصبح  ئط الذى فتح فيه المنور حائطاً مشتركا

. ونرى من  ، وال يجوز لصاحب المنور أن يقول إن المنور بقى مفتوحاً خمس عشرة سنة فكسب حق ارتفاق بالتقادم الحائط مشتركاً 

، وال يؤدى إلى كسب حق ارتفاق  ، ال تقوم به حيازة من أعمال الستامح، كالقيام بعمل  كل ذلك أن إتيان رخصة من المباحات

 .  بالتقادم

، أو التى يقوم بها على سبيل التسامح من  ويجوز أن تنقلب األعمال التى يستعمل الشخص بواسطتها رخصة من المباحات

، وبعد أن كانت أعماالً  . فتتغير صفة هذه األعمال ، إلى أعمال حيازة صحيحة تتوافر فيها عنصراً الحيازة المادى والمعنوى الجار

. مثل ذلك أن يأتى الجار الذى يستعمل  ، تصبح أعماالً تتم بها الحيازة فتصير صالحة ألن تؤدى إلى التقادم ال تقوم بها الحيازة

فاق وأنه يقصد استعماله فتصبح ، ويشعره أنه إنما يحوز حق ارت الرخصة أو يقوم بأعمال التسامح بعمل مادى يعارض به حق المالك

. فإذا فتح شخص منوراً فى الحائط القائم على حدود  حيازته لهذا الحق حيازة صحيحة قد توافر فيها العنصران المادى والمعنوى

، فإن هذا  ، ورضخ جاره لهذا المنع ، ولما أراد جاره أن يبنى حائطاً هو اآلخر فى حدود ملكه يسد المنور منعه الجار من ذلك ملكه

. ومن ثم إذا  ، بل قصد أن يستعمل حق ارتفاق عمل مادى دل به الجار على أنه بفتحه المنور ال يقصد أن يأتى رخصة من المباحات

، وإذا أصبح الحائط المفتوح  ، ولم يستطع جاره أن ؟؟؟؟؟؟ المنور ، كسب حق ارتفاق بالتقادم ظل على هذه الحال خمس عشرة سنة

. وإذا عمد الجار الذى يمر فى أرض جاره على  ئطاً مشتركاً لم يجز أيضاً سد المنور فقد كسب الجار حق فتحة بالتقادمفيه المنور حا

، مما يقطع فى أن نيته قد تحولت من القيام  سبيل التسامح إلى ترصيف المكان الذى يمر فيه وإلى إحاطته بسياج ليختص به وحده

، واستمر الوضع  القيام بعمل من أعمال الحيازة الصحيحة التى توافر فيها عنصران المادى والمعنوىبعمل على سبيل التسامح إلى 

، فإن الحيازة تنتج أثرها وتكسب صاحبها حق ارتفاق بالمرور  على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة دون معارضة من الجار
 (9 )

  . 

                                                 
 (2 )

.  117انظر فى كل ما تقدم آنفاً فقرة  
 

 (1 )
.  117انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
.  117انظر فى ذلك آنفاً فقرة  
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 مدة التقادم - 3

 نى الفرنسى :مدة التقادم فى التقنين المد - 598

 159، فإن المادة  ، وكان كسب العقار بالتقادم إما أن يكون بالتقادم الطويل أو بالتقادم القصير لما كان حق االرتفاق عقاراً  

االرتفاقات " ، فهى تقول :  مدنى فرنسى خرجت على هذه القاعدة العامة إذ جاءت محددة لنوع التقادم الذى يكسب به حق االرتفاق

، جرى القضاء والفقه فى فرنسا على أن  وإزاء هذا النص الصريح . "ة الظاهرة تكسب بالسند أو بالحيازة مدة ثالثين سنة المستمر

، فحق  مدنى فرنسى سالفة الذكر 159، أى بحيازة تدوم ثالثين سنة كما تصرح المادة  حق االرتفاق ال يكسب إال بالتقادم الطويل

م القصير أى بحيازة تدوم ما بين عشر سنوات وعشرين سنة االرتفاق إذن ال يكسب بالتقاد
 (2 )

، إلى جانب  . ويستند هذا الرأى 

 Malleville، حيث يصرح  ، إلى األعمال التحضيرية للتقنين المدنى الفرنسى مدنى فرنسى سالفة الذكر 159صريح نص المادة 

التقنين المدنى من أنواع التقادم إال التقادم  $ 2995$ ، ال يقر  رتفاقبالنسبة إلى كسب حقوق اال" وهو أحد واضعى هذا التقنين بأنه 

، فيقولون إن السبب فى جواز كسب الملكية ذاتها  هذا إلى حجة منطقية يضيفها أصحاب هذا الرأى . "الطويل ومدته ثالثون سنة 

، أمر  أن حيازة الملكية أى حيازة الشئ محل الملكيةبالتقادم القصير وعدم جواز كسب حق االرتفاق بهذا النوع من التقادم يرجع إلى 

، فلم ير المشرع الفرنسى  ، إذ أن حيازة حق االرتفاق تدق كثيراً  محسوس يمكن التثبت منه أكثر من الثبت من حيازة حق االرتفاق

، ولم يفسح المجال فيها إال للتقادم الطويل  إعمال التقادم القصير بالنسبة إليها
 (1 )

  . 

وينتقد جانب من الفقه الفرنسى هذا الرأى 
 (9 )

، عندما قررت أن حق االرتفاق  مدنى فرنسى 159، ويذهب إلى أن المادة  

، إنما أرادت أن تستبعد قاعدة كانت مقررة فى القانون الفرنسى القديم  يكسب بالحيازة مدة ثالثين سنة
 (5 )

، وكانت تقضى بأن حق  

، وأن يجعل حق  . فأراد المشرع الفرنسى أن يعدل عن هذه القاعدة القديمة إال إذا كان مصحوباً بسند االرتفاق ال يكسب بالتقادم

مدنى فرنسى إال حالة ما  159. ولم يتمثل وقت وضع المادة  االرتفاق يكسب بالتقادم كسائر الحقوق العينية ولم لم يكن مصحوباً بسند

، فقرر أن من يحوز حق ارتفاق على هذا العقار يتملكه بالحيازة مدة  الحقيقى كما هو الغالبإذا كان حائز العقار المرتفق به هو مالكه 

. ولم يخطر على باله وقت وضع هذه  ، وعنى بذلك أن حائز حق االرتفاق يتملك هذا الحق بالتقادم دون حاجة إلى سند ثالثين سنة

ن حائز العقار المرتفق به هو غير مالكه الحقيقى وقد رتب على هذا ، وهى حالة معقدة تقضى أن يكو المادة حالة التقادم القصير

مدنى فرنسى استبعاد تملك حق العقار فى هذه الحالة بالتقادم  159، حتى يقال إنه أراد بنص المادة  العقار حق ارتفاق بموجب االتفاق

، وكل ما أرادت أن تقوله هو أن حق  ه حق االرتفاقمدنى فرنسى ال شأن لها إذن بنوع التقادم الذى يكسب ب 159. فالمادة  القصير

مدنى فرنسى تقرر فى نص عام شامل أن العقار يكسب بالتقادم  1119. ولما كانت المادة  االرتفاق يكسب بالتقادم دون حاجة إلى سند

،  ت يدخل فى عموم هذا النص، فإن حق االرتفاق كغيره من العقارا القصير إذا كان هناك سبب صحيح واقترنت الحيازة بحسن النية

. وإذا لم يكن هناك شك فى أن حق الملكية يكسب  ويجوز أن يكسب هو اآلخر بالتقادم القصير متى وجد السبب الصحيح وحسن النية

، أن يملك هو أيضاً بالتقادم القصير  ، وهو دون حق الملكية مرتبة ، فكيف ينكر على حق االرتفاق بالتقادم القصير
 (9 )

  . 

                                                 
 (2 )

 21بيزانسون  - 299 - 2 - 11سيريه  2719نوفمبر سنة  19 - 19 - 2 - 99داللوز  2795ديسمبر سنة  29نقض فرنسى  

 - 199فقرة  9تولييه  - 255فقرة  7لوران  - 172فقرة  21ديموبومب  - 197 - 1 - 2591داللوز  2591ديسمبر سنة 

بودرى  - 2وهامش  295 ص 192فقرة  9أوبرى ورو  -كررة م 951فقرة  1ديمانت  - 1فقرة  159ماركاديه نص المادة 

.  2229وشوفو فقرة 
 

 (1 )
.  751 ص 2229بودرى وشوفو فقرة  - 2هامش  295 ص 192فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (9 )
النيول ب - 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 115فقرة  5بيدان  - 791فقرة  1ترولون فى التقادم  - 959فقرة  9ديرانتون  

.  295وانظر مارتى ورينو فقرة  - 2119مازو فقرة  - 2551فقرة  2جوسران  - 9295فقرة  2وريبير وبوالنجيه 
 

 (5 )
.  ( coutumes de Paris et d'orleansعادات باريس وأورليانس )  

 

 (9 )
.  9195فقرة  2 بالنيول وريبير وبوالنجيه - 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 115فقرة  5بيدان  
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 مدة التقادم فى التقنين المدنى المصرى : - 599

، كما رأينا  مدنى 2921. فإن الفقرة الثانية من المادة  ، فالمسألة ال تحتمل أى خالف أما فى التقنين المدنى المصرى 
 (2 )

  ،

مدنى  159فلم تنقل ما قررته المادة  . "، بما فيها حق المرور  وال يكسب بالتقادم إال االرتفاقات الظاهرة" تنص على ما يأتى : 

ً  فرنسى من أن حق االرتفاق يكسب بالحيازة المدة الطويلة ، دون تمييز  ، بل قررت أن حق االرتفاق الظاهر يكسب بالتقادم إطالقا

لى التقادم الطويل ، للوقوف فى كسب حق االرتفاق ع ، فى القانون المصرى . فلم يعد هناك محل بين التقادم الطويل والتقادم القصير

، يكسب بالتقادم القصير كما يكسب  ، فى القانون المصرى . بل يجب القول دون أى تردد أن حق االرتفاق دون التقادم القصير

 .  ، متى كان حق االرتفاق ظاهراً  بالتقادم الطويل

فإذا حاز شخص على عقار جاره حق .  ، أى بحيازة تدوم خمس عشرة سنة فحق االرتفاق الظاهر يكسب إذن بالتقادم الطويل

، وتوافرت فى الحيازة عنصراها  ، واستمر حائزاً له مدة خمس عشرة سنة ارتفاق ظاهر ليس له ؟؟؟؟؟ كحق مطل أو حق مرور

، فإن الحائز لحق االرتفاق يتملك هذا الحق بالتقادم الطويل  المادة والمعنوى وكذلك توافرت شروطها
 (1 )

  . 

. فإذا كان حائز العقار المرتفق به ال  ، أى بحيازة تدوم خمس سنوات ظاهر يكسب أيضاً بالتقدم القصيروحق االرتفاق ال

،  ، ورتب على العقار الذى يحوزه حق ارتفاق بالمطل أو حق ارتفاق بالمرور مثالً  ، سواء كان حائزاً بحسن نية أو بسوء نية يملكه

.  ، ألن االتفاق صادر من غير مالك ، فإن هذا األخير ال يملك حق االرتفاق بهذا االتفاق بموجب اتفاق بينه وبين مالك العقار المرتفق

، وكان حق  ، وحاز حق االرتفاق حيازة مستوفية لعنصريها ولشرائطها ولكن إذا كان حسن النية أى يعتقد أنه تعاقد مع المالك

الرتفاق بالتقادم القصير ، فإنه يتملك حق ا ، ودامت حيازته خمس سنوات االرتفاق ظاهراً 
 (9 )

  . 

                                                 
 (2 )

.  919انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
  ً المحاماة  2515نوفمبر سنة  19، كانت مدة التقادم المكسب ثالثا وثالثين سنة ) استئناف مصر  وإذا كان العقار المرتفق به موقوفا

 .  ( 995 ص 99 م 2519أبريل سنة  9استئناف مختلط  - 171 ص 295رقم  29

، وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا اقتصر  ، فال يكفى القول بأن حق االرتفاق قائم منذ زمن بعيد انقضاء مدة التقادموالبد من إثبات 

ألرض الوقف سواقى ومراوى " الحكم الصادر بثبوت حق االرتفاق بالرى من ترعة على القول بأنه تبين من تقرير الخبير أن 

، فحق الرى إذن من هذه الترعة قد ثبت قانوناً  تدل على أنها عملت من زمن قديم جداً ، وأن حالتها  تأخذ المياه من هذه الترعة

فهذا الحكم يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه ) نقض  ، "ألرض الوقف منذ كانت هذه الترعة مروى قبل أن توسعها الحكومة 

،  ( 11رقم  215 شرين عاماً جزء أول صمجموعة المكتب الفنى لحكام النقض فى خمسة وع 2552يناير سنة  19مدنى 

. وقضت أيضاً بأنه إذا أست  15رقم  215 نفس المجموعة جزء أول ص 2559مارس سنة  25وانظر أيضاً نقض مدنى 

، مع أن هذا  المحكمة قضاءها بثبوت حق االرتفاق على الحكم الصادر بمنع تعرض المدعى عليه للمدعى فى حق ارتفاق الرى

عد وكل ما أثبته الحكم المذكور هو مجرد حيازة ظاهرة على المسقى يحميها القانون دون بحث فى أصل الحق من الحق لم يبت ب

، مما  . وإذ هى لم تفعل ولم تلق باال إلى مدى الفرق بينهما ، األمر الذى كان يتعين معه على المحكمة مراعاة هذا األساس أساسه

التعويض وتقدير التعويض وتقويم عناصره وانسحاب أثر ذلك التقدير إلى بدء  كان له أثر فى قضائها من حيث تحديد مدة

، فإن حكمها يكون  التعرض المدعى به وتحديد مقابلة عن مدة سابقة مع منازعة المدعى عليه فى نشوء ملكيته فى تلك المدة

.  ( 19رقم  215 وعة جزء أول صنفس المجم 2599يونيه سنة  1معدوم األساس القانونى مما يستوجب نقضه ) نقض مدنى 
 

 (9 )
 .  592 ص 99 م 2519أبريل سنة  11 - 111 ص 21 م 2595فبراير سنة  17استئناف مختلط  

. فال يعود هناك  ، يتملك هذا العقار بالتقادم القصير ، إذا كان حسن النية ولديه سبب صحيح ، فإنه أما بالنسبة إلى حاز العقار المرفق به

، ألن حائز العقار المرتفق به يكون قد تملك هذا العقار بالتقادم  الحالة لحائز حق االرتفاق أن يتمسك بالتقادم القصيرمحل فى هذه 

. وإذا  ، فيترتب حق االرتفاق باإلنفاق ال بالتقادم ، فيتبين أنه وقت أن رتب حق االرتفاق على العقار كان يملكه وذلك بأثر رجعى

، أى بحيازة تدون  ، فإنه ال يتملك العقار إال بالتقادم الطويل ، أو لم يكن لديه سبب صحيح به سيئ النية كان حائز العقار المرتفق

، إذ أنه يتملك حق  . وفى هذه الحالة وحدها يكون لحائز حق االرتفاق مصلحة فى أن يتمسك بالتقادم القصير خمس عشرة سنة

، فليس أمام حائز حق االرتفاق إذا أراد  ر المرتفق به هذا العقار بالتقادم الطويلاالرتفاق بهذا التقادم قبل أن يتملك حائز العقا

.  استبقاء هذا الحق إال أن يتمسك بأنه قد تملكه بالتقادم القصير
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 اآلثار التى تترتب على قيام حق االرتفاق -الفصل الثانى

 نص قانونى : - 611

 مدنى على ما يأتى : 2925تنص المادة  

" ، ولألحكام اآلتية  ، ولما جرى به عرف الجهة تخض حقوق االرتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها"  
 (2 )

  . 

 1 فقرة 92/  1فقرة  99النص فى التقنين المدنى السابق المادة ويقابل هذا 
 (1 )

  . 

 - 2911 وفى التقنين المدنى الليبى م - 1/  571 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م

 1/  75 م وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى - 2119 وفى التقنين المدنى العراقى م
 (9 )

  . 

. فما ورد فى العقد أو فى  ، من عقد أو وصية ويخلص من هذا النص أن ما ينتجه حق االرتفاق من آثار يبينه عادة سند إنشائه

. وإذا كان حق  ، ألن اإلرادة هنا هى مصدر حق االرتفاق وهى التى تبين مداه وترسم حدوده الوصية فى هذا الشأن يجب اتباعه

،  . وإذا كسب هذا الحق بتخصيص لمالك األصلى ، فإنه يكسب فى نطاق الحيازة التى كانت أساساً للتقادم قد كسب بالتقادماالرتفاق 

، وهو الذى يعين مدى حق االرتفاق ويرسم حدوده كما فى  فهذا التخصيص هو أساس االتفاق الضمنى الذى يقوم عليه هذا المصدر

 .  العقد والوصية

 .  ، فيما ال يتعارض مع ما تقدم تجب مراعاة عرف الجهة ، وإلى جانب ذلك

.  ، وهذه األحكام هلى التى تتولى بحثنها هنا ، تكمل هذا وذالك فيما يتعارض معهما ثم إن هناك أحكاماً أوردها القانون

 .  بالنسبة إلى مالك العقار المرتفق به، وبعض آخر يبين هذه اآلثار  وبعضها يبين آثار حق االرتفاق بالنسبة إلى مالك العقار المرتفق

 اآلثار بالنسبة إلى مالك العقار المرتفق -المبحث األول

 مسألتان : - 611

( ومن حيث الدعاوى المخولة للمالك  1. )  ( من حيث تحديد مدى حق االرتفاق واستعمال هذا الحق 2نبحث هذه اآلثار : )  

 .  العقار المرتفق

 رتفاق واستعمال هذا الحقتحديد مدى حق اال - 1

 تحديد مدى حق االرتفاق  - 612

: قدمنا 
 (5 )

 .  أن مدى حق االرتفاق بتحديد تبعاً للسبب الذى أنشأ هذا الحق 

                                                 
 (2 )

.  لجديدمن المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى ا 2152: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، فمجلس  2299. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2299ووافقت ليه لجنة المراجعة تحت رقم 

.  ( 195 ص - 199 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  2925الشيوخ تحت رقم 
 

 (1 )
،  يف مقرر على عقار لمنفعة عقار آخر أو لمنفعة الميرىفقرة ثانية : االرتفاق هو تكل 92فقرة ثانية /  99 م التقنين المدنى السابق 

. ) وحكم التقنين المدنى السابق ال يختلف فى مجموعه  وتتبع فيه شروط العقد الذى تترتب عليه وجود ذلك التكليف وعرف البلد

.  فى حكم التقنين المدنى الجديد (
 

 (9 )
،  : ويحدد استعمال هذه االرتفاقات ومداها بالسند الذى يحدثها 1/  571 م السورى التقنين المدنى:  التقنينات المدنية العربية األخرى 

 .  وإذا لم يكن هناك سند فبالقواعد التالية ) والنص يوافق التقنين المصرى (

 .  ) مطابق ( 2911 م التقنين المدنى الليبى

 .  ) مطابق ( 2119 م التقنين المدنى العراقى

، وإذا لم يكن هناك صك فبالقواعد  : ويحدد استعمال هذه االرتفاقات ومداها بالصك الذى يحدثها 1/  75 م ة اللبنانىقانون الملكية العقاري

.  ، وهو موافق للتقنين المصرى ( ، والنص األخير مأخوذ منه التالية : ) والنص يطابق نص التقنين السورى
 

 (5 )
.  199نظر آنفاً فقرة  
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. ويفسر القاضى إرادة المتعاقدين أو  ، وجب الرجوع إلى ما يقرره السند فى هذا الشأن فإن كان سبب إنشائه العقد أو الوصية

، ال معقب عليه فيها  ، وهو فى تفسيره لهذه اإلرادة يبت فى مسألة موضوعية بقاً للقواعد المقررة فى تفسير اإلرادةإرادة الموصى ط

من محكمة النقض 
 (2 )

، أن يوفق ما بين فائدة العقار المرتفق وبين  ، ليحدد مدى حق االرتفاق . ويراعى القاضى فى تفسيره للسند 

، مع مالحظة أن يكون التفسير فى مسائل حق االرتفاق تفسيراً ضيقاً  رتفق بهإلقاء أقل عبء على العقار الم
 (1 )

  . 

، وهو الذى وقع  ، فإن مدى حق االرتفاق يتحدد بهذا التخصيص وإن كان سبب إنشاء االرتفاق تخصيص المالك األصلى

عليه االتفاق الضمنى ما بين المالك األصلى وصاحب العقار اآلخر 
 (9 )

  . 

، وبقدر ما حاز  ، فإن الحيازة التى كانت أساساً للتقادم هى التى تحدد مدى االرتفاق كان سبب إنشاء االرتفاق التقادموإن 

صاحب العقار المرتفق من حق االرتفاق حيازة مستوفية لعنصريها ولشرائطها يكون تحديد مدى حق االرتفاق الذى كسب بالتقادم ) 

tantum prescriptun, quantum possessum )  فإذا كان صاحب العقار المرتفق قد كسب بالتقادم أن يفتح نافذتين على .

، وليس له أن يفتح النافذتين  ، فبهذا القدر يتحدد مدى حق ارتفاقه بالمطل مسافة أقل من المسافة القانونية فى الطابق األوسط من بنائه

فذة بدالً منها فى طابق أعلى أو فى طابق أسفل ، وال أن يسد نافذة من النافذتين ويفتح نا نافذة ثالثة
 (5 )

  . 

.  ، يجب أن يتضمن هذا الحق كل ما هو ضرورى الستماله ، أياً كان سبب إنشائه ويالحظ أنه فى تحديد مدى حق االرتفاق

ا هو ضرورى ، فالمفروض أنه تضمن كل م إذا رتب حق االرتفاق" مدنى فرنسى فى هذا المعنى على أنه  151وتنص المادة 

" . فاالرتفاق باغتراف المياه من عين للغير يتضمن بالضرورة حق المرور  الستعماله
 (9 )

. واالرتفاق بالشرب قد يتضمن حق  

. ويجب أن يكون الحق الذى يتضمنه االرتفاق ضرورياً  ، أى الحق فى حفر مسقاة تجرى منها المياه إلى األرض المرتفقة المجرى

ً ، وال  الستعماله ، حتى لو كان هذا الحق من شأنه أن يسر  . فاالرتفاق بالمجرى ال يتضمن ضرورة حق المرور يكفى أن يكون نافعا

استعمال حق االرتفاق 
 (1 )

، فإذا انقضى االرتفاق األصلى ولو بعدم  . واالرتفاق اإلضافى يتبع االرتفاق األصلى فى مصيره 

. وإذا لم يستعمل صاحب العقار المرتفق االرتفاق األصلى المدة الكافية لزواله بعدم  ىاالستعمال انقضى تبعاً له االرتفاق اإلضاف

، لم يمنع من زواله أن يستعمل صاحب العقار المرتفق االرتفاق اإلضافى وحده  االستعمال
 (1 )

  . 

 تجزئة العقار المرتفق فى نص قانونى  - 613

 مدنى على ما يأتى : 2915: تنص المادة 

                                                 
 (2 )

ديسمبر سنة  99 - 299 - 2 - 2592داللوز  2592فبراير سنة  15 - 915 - 2 - 51داللوز  2751رس سنة ما 22نقض فرنسى  

.  197 - 2519داللوز  2595
 

 (1 )
، فى  ولكن ذلك ال يمنع من أن تفسر عبارات العقد أو الوصية - 1هامش  595 ص 519بالنيول وريبير وبيكار ؟؟؟؟؟؟ فقرة  

، بأن هذه العبارة تفيد أن االرتفاق يشمل أيضاً ارتفاقاً بعدم البناء ولو فى حدود  لسند فى عبارات واسعةارتفاق بالمطل رتبه هذا ا

بالنيول وريبير وبيكار  - 2211، فينقلب االرتفاق بالمطل على هذا النحو ارتفاقاً بالرؤية ) بودرى وشوفو فقرة  المسافة القانونية

. ويصح أيضاً أن يكون مالك العقار  ( 95 - 2 - 59داللوز  2752يونيه سنة  15نقض فرنسى  - 599 ص 519فقرة  9

، عن طريق التقادم المكسب أو عن طريق عدم االستعمال  المرتفق قد وسع أن حق االرتفاع عما كان عليه فى السند أو ضيق منه

يناير سنة  9نقض فرنسى  - 1 هامش 211 ص 217مارتى ورينو فقرة  - 599 ص 519فقرة  1) بالنيول وريبير وبيكار 

.  : يعتد بالحيازة وتفسير السند ( 275 - 2595داللوز  2595
 

 (9 )
أبريل سنة  29نقض فرنسى  - 591 ص - 599 ص 519فقرة  9بالنيول وريبير وبيكر  - 795 ص 2211بودرى وشوفو فقرة  

.  251 - 2 - 11داللوز  2711
 

 (5 )
نقض فرنسى  - 599 ص 519فقرة  9وريبير وبيكار  - 795 ص 2211درى شوفو فقرة بو - 291 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

.  991 - 2 - 19داللوز  2711يوليه سنة  5
 

 (9 )
.  من قانون الملكية العقارية اللبنانى 79 ، وم مدنى سورى 577 انظر أيضاً م 

 

 (1 )
.  591 ص 511فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  - 2211بودرى وشوفو فقرة  - 219 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (1 )
عبد المنعم  - 511فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 791 ص 2211بودرى وشوفو فقرة  - 219 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

.  991البدراوى فقرة 
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، على أال يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار  ، بقى االرتفاق مستحقاً لكل جزء منه إذا جزئ العقار المرتفق - 2"  

  . "المرتفق به 

، فمالك العقار المرتفق به أن يطلب وزال  غير أنه إذا كان حق االرتفاق ال يفيد فى الواقع إال جزءاً من هذه األجزاء - 1" 

" األخرى هذا الحق عن األجزاء 
 (2 )

  . 

.  . وتجزئة العقار تتم بطرق مختلفة ويخلص من هذا النص أن مدنى حق االرتفاق يبقى كما هو عند تجزئة العقار المرتفق

، وفى هذه الحالة يتعدد حق االرتفاق بتعدد األجزاء  ، ويختص كل شريك بجزء مفرز فيجوز أن تتم بقسمة العقار قسمة إفراز

، ولكن بشرط أال يترتب على ذلك أية زيادة فى عبء  كل جزء مفرز نفس حق االرتفاق على العقار المرتفق به، ويكون ل المفرزة

، فيصبح العقار مجزأ إلى قسمين وفى هذه الحالة أيضاً يكون  . وقد تتم تجزئة العقار بأن يباع جزء منه ألجنبى حق االرتفاق األصلى

. وقد تتم  ، على أال يترتب على ذلك أية زيادة فى عبء حق االرتفاق قار المرتفق بهلكل جزء منهما نفس حق االرتفاق على الع

، ولكن يستعمله أشخاص متعددون دون أن يزيدوا  ، وفى هذه الحالة يبقى حق االرتفاق كما هو تجزئة العقار بأن يرثه أكثر من واحد

فى عبئه 
 (1 )

، حتى لو تجزأ  ، ال يتغير مدى حق االرتفاق فيها العقار $ 2911$ . ونرى من ذلك أنه فى جميع األحوال التى يتجزأ  

، كما تقول  . والمهم هو أال يترتب على تجزئة العقار زيادة فى عبء حق االرتفاق ، وحتى لو تعدد من يستعمله إلى حقوق متعددة

يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به على أال " مدنى سالفة الذكر :  2915العبارة األخيرة من الفقرة األولى من المادة 

، وتجزأ  فإذا كان مضمون حق االرتفاق هو أخذ كمية معينة من الرمل أو مقدار معين من األحجار من األرض المرتفق بها . "

مجموعة ما يؤخذ من ، لم يجز أن يكون  العقار على النحو الذى قدمناه فتجزأ حق االرتفاق إلى حقوق متعددة أو تعدد مستعملون

. وإذا كان حق  ، المرتفق بها بعد تجزئة العقار المرتفق أكثر مما كان يؤخذ قبل تجزئة هذا العقار الرمل أو من األحجار من األرض

، فإن حق المرور بعد هذه التجزئة يجب  ، وتجزأ العقار المرتفق االرتفاق هو حق مرور من موضع معين من األرض المرتفق بها

ستعمل دائماً فى هذا الموضوع المعين دون أن يتعداه أن ي
 (9 )

  . 

غير أنه إذا كان حق االرتفاق ال يفيد فى الواقع إال " مدنى سالفة الذكر على ما يأتى :  2915وتنص الفقرة الثانية من المادة 

فإذا كان مضمون حق االرتفاق  . "األخرى  ، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب وزال هذا الحق عن األجزاء جزءاً من هذه األجزاء

، ثم تجزأت هذه األرض األخيرة إلى جزئين  هو أخذ الكمية الالزمة من األسمدة من األرض المرتفق بها لتسميد األرض المرتفقة

بين شريكين . فإذا كانت األرض المرتفقة قد جزئت  ، فإن كل جزء يختص بنصف كمية األسمدة التى كانت تؤخذ من قبل متساويين

، فإن حق االرتفاق  حتى يقيم أحدهما فى الجزء الذى اختص به مصنعاً ويستبقى الشريك اآلخر أرضه مخصصة للزراعة كما كانت

                                                 
 (2 )

.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2159: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، فمجلس  2299. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2297ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 155 ص - 159 ص 1ة ) مجموعة األعمال التحضيري 2915الشيوخ تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

، يبقى حق االرتفاق لكل  إذا جزء العقار المرتفق - 2:  552 م التقنين المدنى السورىويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : 

ففى حق المرور يتحتم على جميع الشركاء  - 1.  جزء من أجزائه دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به

 .  بالملك أن يستعملوه بنفس الوضع

 .  مصرى ( 2915، غير أنه لم يورد ما يقابل الفقرة الثانية من المادة  ) والتقنين السورى يوافق التقنين المصرى

 .  ) مطابق ( 2911 م التقنين المدنى الليبى

 .  مطابق ( ) 2115 م التقنين المدنى العراقى

.  ، ونص المادة األخيرة مأخوذة منها ( سورى 552) مطابقة للمادة  77 م قانون الملكية العقارية اللبنانى
 

 (1 )
.  719 ص 2297بودرى وشوفو فقرة  

 

 (9 )
، فإن جميع  فمثالً إذا كان حق االرتفاق هو حق مرور" مدنى فرنسى صراحة على هذا الحكم فتقول :  1/  199وتنص المادة  

وانظر فيما يتعلق بحق  - 511فقرة  9) بالنيول وريبير وبيكار " المالك فى الشيوع أن يستعملوا هذا الحق فى نفس الموضوع 

.  ؟؟؟؟؟؟؟ (12 ص 2297اعتراف المياه بودرى وشوفو فقرة 
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. أما الجزء الذى خصص لبناء المصنع فلم يعد فى حاجة إلى السماد ألنه لم يبق أرضاً  يبقى بالنسبة التى كانت تؤخذ من قبل

ك العقار المرتفق به فى هذه الحالة أن يطلب زوال حق االرتفاق بالنسبة إلى هذا الجزء ، فيكون لمال زراعية
 (2 )

  . 

 تجزئة العقار المرتفق به  - 614

 مدنى على ما يأتى : 2919نص قانونى : تنص المادة  –

  . "، بقى حق االرتفاق واقعاً على كل جزء منه  إذا جزئ العقار المرتفق به - 2"  

، فلمالك كل  ير أنه إذا كان حق االرتفاق ال يستعمل فى الواقع على بعض هذه األجزاء وال يمكن أن يستعمل عليهاغ - 1"  

" جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه 
 (1 )

  . 

يبقى كما هو عند تجزئة ، كما رأيناه  ونخلص من هذا النص أن مدى حق االرتفاق يبقى كما هو عند تجزئة العقار المرتفق به

، وقد بينا ذلك فيما تقدم  ، وتتم تجزئة العقار المرتفق به بالطرق نفسها التى تتم بها تجزئ العقار المرتفق العقار المرتفق
 (9 )

  . 

فإذا كان .  ، صار كل جزء منه محمالً بنفس حق االرتفاق الذى كان العقار كله محمالً به من قبل فإذا جزئ العقار المرتفق به

، فإن كل جزء منها يكون محمالً بنفس حق  ، وجزئت هذه األرض مضمون حق االرتفاق هو عدم البناء فى األرض المرتفق بها

االرتفاق وهو عدم البناء فى هذا الجزء 
 (5 )

. وإذا كان مضمون حق االرتفاق هو أخذ كمية معينة من األحجار من محجر هو العقار  

، فإن كل جزء منه يكون محمالً بحق ارتفاق هو أن يؤخذ منه ثلث كمية  ذا المحجر إلى ثالثة أجزاء متساوية، وجزئ ه المرتفق به

األحجار التى كانت تؤخذ من قبل من المحجر كله 
 (9 )

  . 

، كما  ق بهوإذا كان حق االرتفاق ال يستعمل فى الواقع وال يمكن استعماله على بعض األجزاء التى انقسم إليها العقار المرتف

، فلمالك كل جزء من هذه األجزاء التى ال يمكن استعمال حق االرتفاق عليها  مدنى سالفة الذكر 2919تقول الفقرة الثانية من المادة 

، إذ يصبح حق االرتفاق هو حق مرور من موضع معين فى األرض المرتفق  أن يطلب زوال حق االرتفاق عن الجزء الذى يملكه

،  ، أو حق شرب من مسقاة فى األرض المرتفق بها رتفاق هو حق مرور من موضع معين فى األرض المرتفق بها، أو حق اال بها

، فإن الجزء الذى يقع فيه  ، وتجزأت هذه األرض أى كان حق االرتفاق بوجه عام مركزاً فى مكان معين فى األرض المرتفق بها

، هو وحده الذى يبقى محمالً بحق االرتفاق كامالً كما  مرور أو المسقاة أو العين، أى الجزء الذى يقع فيه طريق ال مكان حق االرتفاق

. ولمالك كل جزء آخر من األجزاء التى ال يقع فيها مكان حق االرتفاق أن يطلب زوال هذا  كان من قبل تجزئة العقار المرتفق به

ل فى هذه الجزء ، ألن الحق ال يستعمل وال يمكن أن يستعم الحق من الجزء الذى يملكه
 (1 )

. ويتفق مالك األجزاء المختلفة التى  

، والذى تحمل وحده  انقسم لها العقار المرتفق به فيما بينهم على تعويض مالك الجزء المرتفق به الذى يقع فيه مكان حق االرتفاق

 .  دون سائر األجزاء عبء هذا الحق

                                                 
 (2 )

.  591 ؟؟؟؟؟؟ صص؟؟ 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  
 

 (1 )
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2151: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، فمجلس  2291. ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2295ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 151 ص - 159 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  2919رقم الشيوخ تحت 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

 .  ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى

 .  ال مقابل التقنين المدنى السورى

 .  ) مطابق ( 2917 م التنين المدنى الليبى

 .  مطابق ()  2179 م التقنين المدنى العراقى

ال مقابل قانون الملكية العقارية اللبنانى
 

 (9 )
.  199انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
.  511فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (9 )
.  2295وقارن بودرى وشوفو فقرة  - 511فقعرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 175فقرة  7لوران  - 597فقرة  21ديمولومب  

 

 (1 )
 - 2295وانظر بودرى وشوفو فقرة  - 151 اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية ص انظر المذكرة 

.  511فقرة  9بالنيول وريبير 
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 استعمال حق االرتفاق  - 615

 مدنى على ما يأتى : 2919ادة نص قانونى : تنص الم –

،  ، وما يلزم للمحافظة عليه لمالك العقار المرتفق أن يجرى من األعمال ما هو ضرورى الستعمال حقه فى االرتفاق - 2" 

  . "وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى ينشأن عنه أقل ضرر ممكن 

" وال يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء االرتفاق  - 1"  
 (2 )

  . 

، يملك أن يقوم بما هو ضرورى من األعمال  ، فى استماله لحق االرتفاق ويخلص من هذا النص أن مالك العقار المرتفق

، أو كان له حق  هذا الحق يقتضى أن يقيم جسراً فوق ترعة أو مصرف ، وكان استعمال . فإذا كان له حق ارتفاق بالمرور الستعماله

، أو كان له حق ارتفاق بالشرب من بئر ارتوازى  ارتفاق بالمجرى وكان استعمال هذا الحق يقتضى أن يحفر قناة تجرى فيها المياه

،  ن يقيم الجسر أن يحفر القناة أو يقيم المضخة، كان له أ وكان استعمال هذا الحق يقتضى أن يقيم على البئر مضخة يجلب بها المياه

. وكذلك يحق لمالك العقار المرتفق أن يجرى من األعمال ما هو ضرورى  وكل هذه أعمال ضرورية الستعمال حق االرتفاق

،  عند االقتضاء، وأن يرصفه  ، كان له أن يعبد الطريق الذى يمر به . فإذا كان له حق ارتفاق بالمرور للمحافظة على حق االرتفاق

وأن يقوم باإلصالحات الالزمة التى تقتضيها صيانة الطريق 
 (1 )

. ويجب أن يكون القيام بهذه األعمال على الوجه األقل ضرراً  

، ولصاحب هذا العقار األخير أن يحدد ميعاداً معقوالً للفراغ منها  للعقار المرتفق به
 (9 )

ن ، ويبقى مالك العقار المرتفق حراً فى أ 

، وتسبب عن ذلك اضرر للعقار المرتفق به من  . ولكن إذا لم يقم بها ، فهذا حقه وليس واجباً عليه يقوم بهذه األعمال أو أال يقوم بها

، كان مالك العقار المرتفق مسئوالً عن التعويض  جراء استعمال حق االتفاق
 (5 )

  . 

، ويجب عليه من جهة  جب عليه من وجه أال يجاوز حدود هذا الحق، ي ، فى استعماله لحق االرتفاق ومالك العقار المرتفق

، حتى لو لم يجاوز هذه الحدود أن يستعمل حق االرتفاق على الوجه الذى ال ينشأ عنه إال أقل ضرر ممكن فال يسئ استعمال  أخرى

 .  . ونبحث كالً من الواجبين هذا الحق

                                                 
 (2 )

،  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2151: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

إال أن عليه أن يستعمل " ، تبدأ الفقرة الثانية منها بعبارة :  المشروع التمهيدى كان يقسم الفقرة األولى إلى فقرتينغير أن نص 

. ثم وافق عليه مجلس  فى المشروع النهائى 2295ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  . "حقه على الوجه إلخ إلخ 

، فأصبح النص  لشيوخ ضمت الفقرتان األوليان فى فقرة واحدة الرتباط الحكم. وفى لجنة مجلس ا 2292النواب تحت رقم 

. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجموعة  2919، وصار رقمه  مطابقاً لما استقر عليه فى التقتين المدنى الجديد

 .  ( 191 ص - 595 ص 1األعمال التحضيرية 

 .  السابقوال مقابل للنص فى التقنين المدنى 

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

: لمالك العقار المرتفق الحق فى أن يقيم فى العقار المرتفق به كل المنشآت الالزمة الستعمال هذا  575 م التقنين المدنى السورى

 .  االرتفاق وصيانته

ً  5/  551 م وال يجوز له أن يحدث فى أرضه أو فى العقار المرتفق  9لمنطوق سند  : وكذلك من له حق ارتفاق ال يمكنه استعماله إال وفقا

 .  به أى تعديل من شأنه إرهاق هذا العقار

 .  ) وهذه األحكام موافقة ألحكام التقنين المصرى (

 .  ) مطابق ( 2919م  التقنين المدنى الليبى

 .  ) مطابق ( 2111 م التقنين المدنى العراقى

 .  ، وهذه المادة األخيرة مأخوذة منها ( مدنى سورى 575) مطابقة للمادة  71 م رية اللبنانىقانون الملكية العقا

.  ، وهذه المادة األخيرة مأخوذة منها ( مدنى سورى 5/  551) مطابق للمادة  5/  75 م
 

 (1 )
العقار المرتفق يقوم بهذه األعمال وبدينى أن مالك  - 517فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 719 ص 2215بودرى وشوفو فقرة  

، لن القيام بأعمال فى العقار  مدنى ( ال حاجة له إال لهذا الغرض 2/  2919 ، بل إن النص ) م جميعاً فى العقار المرتفق به

.  ( 719 ص 2215المرتفق هو من حق مالك هذا العقار دون حاجة إلى نص على ذلك ) بودرى وشوفو فقرة 
 

 (9 )
.  719 ص 2215فو فقرة بودرى وشو 

 

 (5 )
.  2215بودرى وشوفو فقرة  - 151 - 2 - 11سيريه  2711مايو سنة  29تقض فرنسى  
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.  ، ال من حيث العقار المرتفق وال من حيث مضمون الحق المرتفق حدود االرتفاقفالواجب األول هو أال يجاوز مالك العقار 

. وكما ال  ، فحق االرتفاق إنما نشأ للوفاء بحاجات عقار معين فال يحق له أن يجاوز حاجات العقار المرتفق إلى حاجات عقار آخر

، كذلك ال يجوز أن يستوفى من العقار المرتفق  ر المرتفق بهيجوز لمالك العقار المرتفق أن يستوفى حاجات هذا العقار من غير العقا

،  ، كمجاوزة العقار المرتفق به إلى غيره من العقارات . ومجاوزة العقار المرتفق إلى عقار آخر به حاجات عقار غير العقار المرتفق

يعتبر فى الحالتين مجاوزة لحدود االرتفاق 
 (2 )

تفق أن يجاوز حدود حق االرتفاق من حيث . كذلك ال يجوز لمالك العقار المر 

، لم يجز لمالك العقار المرتفق أن يمر راكباً  . فإذا كان االرتفاق حق مرور مقصوراً على المشى مضمون هذا الحق
 (1 )

، أو أن تمر  

معه المواشى 
 (9 )

لى ما يجد من حاجات العقار وال يجوز أن يترتب ع" مدنى سالفة الذكر :  2919. وتقول الفقرة الثانية من المادة  

، ثم استعمل جانب من هذا المنزل معهداً  فإذا تقرر حق ارتفاق بالمرور لفائدة منزل للسكنى . "المرتفق أية زيادة فى عبء االرتفاق 

ة زيادة فى ، لم يجز أن يترتب على ما جد من حاجات المنزل بسبب وجود المعهد أو النادى أو المستوصف أي أو نادياً أو مستوصفاً 

، أو االتفاق مع مالك العقار المرتفق به  . ويجب فى هذه الحالة االقتصار فى حق المرور على ما كان عليه من قبل عبء االرتفاق

على توسيع حق المرور لمواجهة ما استجد من الحاجات 
 (5 )

، ال من  . ووجوب أال يجاوز مالك العقار المرتفق حدود حق االرتفاق 

.  ، يراعى دون نظر لما إذا كان يترتب على هذه المجاوزة ضرر للعقار المرتفق به المرتفق وال من حيث مضمون الحق حيث العقار

، وتستوجب مسئوليته  ، فإن المجاوزة فى ذاتها إخالل بواجب مالك العقار المرتفق فحتى لو لم يترتب على المجاوزة أى ضرر
 (9 )

  . 

                                                 
 (2 )

، كما لو أخذ كمية المياه الالزمة لرى أرضه من مسقاة العقار  على أنه يجوز لمالك العقار المرتفق إذا لم يجاوز حاجة عقاره 

، كرى أرض مجاورة أو استخدام المياه  عمل المياه التى تتخلف عن رى أرضه فى أغراضه، أن يست المرتفق به ولم يزد عليها

بالنيول وريبير وبيكار  - 711 ص 2295لحاجات مصنع إقامة بجانب األرض أو استخدامه كقوة محركة ) بودرى وشوفو فقرة 

.  ( 511 ص 571فقرة  9
 

 (1 )
.  ( 512 ص 572فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 211 - 2 - 12داللوز  2712مارس سنة  25نقض فرنسى  

 

 (9 )
، إال أنه لم يدع حقه  ، وإن كان له حق ارتفاق بالرصف وقد قضت محكمة النقض بأنه إذا دفع المدعى عليه الدعوى بأن المدعى 

، فيكون من حق المدعى  المياه، بل إنه غير منه بأن أقام نضاحة على أيطانة ليستعين بها على صرف  على حالته وقت التعاقد

إذا دفع بهذا وتثبتت المحكمة أن المدعى هو البادئ بأحداث التغيير فى  –عليه أن يمنعه من الصرف بوضع سدود فى المصر 

، وأن المدعى عليه لم يكن منه إال أنه وضع سداً فى المصر أمام أرضه ليحول دون مرور  مضمون هذا الحق بإقامة النضاحة

، كما استظهرت أن المدعى لم يمضى على انتفاعه  رف فيه حتى يحمى أرضه من الضرر الذى يحلقها من جراء ذلكمياه الص

، فإن حكمها يكون  ، وبناء على ذلك قضت برفض الدعوى ، وضع اليد بالتغيير الذى أحدثه إال فترة وجيزة ال تستأهل حماية

رقم  219 عاماً جزء أول ص 19جموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى م 2555ديسمبر سنة  25مطابقاً للقانون ) نقض مدنى 

2 )  . 

ويعتبر مجاوزة لمضمون حق االرتفاق أن يغير مالك العقار المرتفق أو أن يطلب تغيير المكان الذى يستعمل فيه هذا الحق دون موافقة 

 9بالنيول وريبير وبيكار  - 2291بودرى وشوفو فقرة  ، حتى لو لم يحدث أى ضرر للعقار المرتفق به ) مالك العقار المرتفق به

مدنى  2919. وقد كان المشروع التمهيدى لنص المادة  ( 91 إسماعيل غانم ص - 929عبد المنعم البدراوى فقرة  - 572فقرة 

قد حذف فى لجنة ، ولكن هذا  يتضمن نصاً يجيز لمالك العقار المترفق أن يطلب تغيير المكان الذى يستعمل فيه حق االرتفاق

(  2هامش  2979 مجلس الشيوخ ألن فيه توسيعاً لحق االرتفاق وهو حق يجب أن يبقى فى حدوده الضيقة ) انظر ما يلى ص

أبريل سنة  11، عدم جواز أن يغير مالك العقار المرتفق مكان االرتفاق استئناف مختلط  وانظر فى عهد التقنين المدنى السابق

.  19 ص 12رقم  5جازيت  2529نوفمبر سنة  27ارن استئناف مختلط وق - 591 ص 99 م 2519
 

 (5 )
 2295وانظر بوردى وشوفو فقرة  - 195 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

، فإنه تجب  لى وجه الدقة، وليس بالنظر الستعمال معين حدد ع أما إذا تقرر حق االرتفاق بصفة عامة - 717 ص - 711 ص

 - 299 ص 199فقرة  9، بل أيضاً الحاجات المستقبلة التى تستجد فيما بعد ) أوبرى ورو  ، ليس فحسب الحاجات الحالية مراعاة

 - 215 ص 219مارتى ورينو فقرة  - 515 ص 579فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 717 ص 2295بودرى وشوفو فقرة 

.  ( 151 - 2 - 2515سيريه  2515أبريل سنة  99نقض فرنسى  - 279 ص
 

 (9 )
.  511 ص 572فقرة  9بالنيول وريبرير وبيكار  - 2295بودرى وشوفو فقرة  -وما بعدها  299 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  
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. ولكن  ، حتى لو لم يجاوز حدود هذا الحق ر المرتفق هو أال يسئ استعمال حق االرتفاقوالواجب الثانى على مالك العقا

. فيجب على مالك العقار المرتفق أن يستعمل حق  ، على خالف ما قررناه فى مجاوزة حدود حق االرتفاق يشترط هنا وقوع الضرر

، فإن استعمله على وجه يضر  5 مدنى سالفة الذكر 2 / 2919 االرتفاق على الوجه الذى ال ينشأ عنه إال أقل ضرر ممكن ) م

. ويترك ذلك  ، تحققت مسئوليته بالعقار المرتفق به ضرراً كان يمكن تجنبه لو أنه استعمله على وجه آخر يعود عليه بالفائدة المستحقة

حق االرتفاق ، فهو الذى يبت فيها إذا كان مالك العقار المرتفق قد أساء استعمال  لتقدير قاضى الموضوع
 (2 )

  . 

، وكذلك  وأى أخالل بالواجبين المتقدم ذكرهما من جانب مالك العقار المرتفق جزاؤه إلزامه بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

. أما  . ويترك بوجه عام لتقدير قاضى الموضوع اختيار الجزاء المناسب وفقاً للظروف المختلفة التعويض إن كان له مقتض

. وأما إعادة  ، ألنه مترتب فى ذمته كالتزام شخصى  يطالب به غال مالك العقار المرتفق نفسه الذى ارتكب المخالفةالتعويض فال

، فيطالب بها مالك العقار المرتفق الذى ارتكب المخالفة وكذلك كل خلف خاص تنتقل إليه ملكية هذا العقار  الحالة إلى ما كانت عليه

، وذلك بأنها تكليف عينى ينقل العقار نفسه ويتبعه فى أى يد ينتقل إليها هذا العقار  مخالفةولو لم يكن هو الذى ارتكب ال
 (1 )

  . 

 نفقة األعمال الالزمة الستعمال حق االرتفاق والمحافظة عليه  - 616

 مدنى على ما يأتى : 2911نص قانونى : تنص المادة  -

، ما لم يتشرط غير ذلك  ق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفقنفقة األعمال الالزمة الستعمال حق االرتفا - 2"  

" .  

، كان له دائماً أن يتخلص من هذا التكليف  فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك العمال على نفقته - 1"  

  . "بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق 

، كل بنسبه ما يعود عليه  ، كانت نفقة الصيانة على الطرفين وإذا كانت األعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به - 9"  

" من الفائدة 
 (9 )

  . 

ويخلص من هذا النص أن األعمال الالزمة الستعمال حق االرتفاق والمحافظة عليه تكون نفقاتها فى األصل على مالك العقار 

. ويتحمل هذه النفقات حتى لو كانت  ، فيجب عليه تبعاً لذلك أن يدفع نفقات هذه االستفادة ، فهو الذى يستفيد من حق االرتفاق المرتفق

من أعمال اقتضى إجراءها عيب فى العقار المرتفق 
 (5 )

، أو اقتضاها تغيير محل االرتفاق بسبب تعديل فى الوضع القائم لألشياء  
 (2 

                                                 
 (2 )

 ص 572فقرة  9 بالنيول وريبير وبيكار - 2299وانظر بودرى وشوفو فقرة  - 5 ص 55 م 2592نوفمبر سنة  9استئناف مختلط  

 . Bull 2555فبراير سنة  1 - 995 - 2 - 51سيرية  2751مارس سنة  29وانظر فى أمثلة متنوعة نقض فرنسى  - 519

civ  .2555 2595يوليه سنة  21 - 291 - 2 - 2595جازيت دى باليه  2599نوفمبر سنة  21 - 51فقرة  227 ص Bull, 

civ 2595 - 2 2191مازو فقرة  - 575فقرة  9كار بالنيول وريبير وبي - 111 ص  .
 

 (1 )
 - 579فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 759فقرة  21ديمولومب  - 251 - 2 - 2555سيريه  2555فبراير سنة  1نقض فرنسى  

.  2252بودرى وشوفو فقرة  - 5وهامش  291 ص - 291 ص 195فقرة  9وانظر عكس ذلك أوبرى ورو 
 

 (9 )
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2159: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، فمجلس  2299ثم وافق عليه مجلس النواب تحت رقم  –فى المشروع النهائى  2291ووافقت عليه للجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 159 ص - 197 ص 1يرية ) مجموعة األعمال التحض 2911الشيوخ تحت رقم 

 .  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

. ) وهذا  : إن أكالف المنشآت الالزمة الستعمال االرتفاق وصيانته هى على عاتق مالك العقار المرتفق 559 م التقنين المدنى السورى

 .  التقنين المدنى المصرى ( الحكم يوافق حكم

 .  ) مطابق ( 2915 م التقنين المدنى الليبى

 .  ) مطابق ( 2111 م التقنين المدنى العراقى

، وهذه المادة األخيرة مأخوذة منها ( مدنى سورى 559) مطابقة للمادة  17 م قانون الملكية العقارية اللبنانى
 

 (5 )
 - 19 –داللوز  2795ديسمبر سنة  1نقض فرنسى  - 517فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 719 ص 2291بودرى وشوفو فقرة  

2 - 99  .
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)
. فإذا كان الذى  ، فنفقتها تكون على من ارتكب هذا الخطأ على سبيل التعويض ا كان هناك خطأ اقتضى إجراء هذه األعمال. ما إذ 

ارتكب الخطأ هو مالك العقار المرتفق به كانت نفقتها عليه دون حاجة إلى اتفاق خاص على ذلك 
 (1 )

، وإذا كان هو مالك العقار  

ل حتى لو كان هناك اتفاق على أن تكون النفقة على مالك العقار المرتفق به المرتفق تحمل نفقة هذه األعما
 (9 )

  . 

، فيجوز االتفاق فى نفس  ولكن القاعدة التى تقضى بأن تكون نفقة األعمال على مالك العقار المرتفق به ليست من النظام العام

. وفى هذه الحالة يكون  ألعمال على مالك العقار المرتفق بهالسند الذى أنشأ حق االرتفاق أو فى وقت الحق على أن تكون نفقة ا

 rem، إذ أن سبب االلتزام هنا هو ملكيته للعقار المرتفق به )  ( obligation reeleالتزام هذا األخير بنفقة األعمال التزاماً عينياً ) 

؟؟؟؟؟؟؟؟ ( 
 (5 )

، بل ينتقل إلى كل من  لشخصين لمالك العقار المرتفق به. و ينبنى على ذلك أن هذا االلتزام ال ينتقل إلى الورثة ا 

 ً ً  تنتقل إليه ملكية هذا العقار حتى لو كان خلفاً خاصا مدنى سالفة  2911، كما تقول الفقرة الثانية من المادة  . وينبنى على ذلك أيضا

، يتخلى  عقار المرتفق به لمالك العقار المرتفق، أن يكون لمالك العقار المرتفق به أن يتخلص من هذا االلتزام بالتخلى عن ال الذكر

، ويتخلى فقط عن الجهة التى  عنه كله إذا كان حق االرتفاق يتناول كل العقار المرتفق به كاالرتفاق باستخراج األحجار من محجر

هو المقصود من العبارة . وهذا  يباشر فيها حق االرتفاق كاالرتفاق بالمرور من طريق معين فيكون التخلى عن هذا الطريق وحده

" التخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه " ، وهى  مدنى 2911التى وردت فى الفقرة الثانية من المادة 
 (9 )

  . 

، كانت  وإذا كانت األعمال نافعة أيضاً لمالك العقار المرتفق به" مدنى سالفة الذكر :  2911وتقول الفقرة الثالثة من المادة 

، وكان الطريق التخصص لمرور  فإذا كان هناك ارتفاق بالمرور . "، كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة  الصيانة على الطرفيننفقة 

 مالك العقار المرتفق يمر منه أيضاً مالك العقار المرتفق به ويعود عليه من المرور فيه قدر متساو للفائدة التى تعود على مالك العقار

موجودة فى العقار المرتفق  . وإذا كان االرتفاق هو اغتراف المياه من عين نفقة صيانة الطريق مناصفة بين المالكين، كانت  المرتفق

، فإن نفقة صيانة العين  ، وكان مالك هذا العقار األخير يغترف هو أيضاً من هذه العين ثالثة أميال ما يغترفه مالك العقار المرتفق به

، ويتحمل مالك العقار المرتفق الربع الباقى  مل مالك العقار المرتفق به ثالثة أرباع النفقات، فيتح يتحملها كل منهما
 (1 )

. وفى جميع  

، ألنه ال يساهم فى النفقات بسبب ملكيته  هذه األحوال يكون التزام مالك العقار المرتفق به بالمساهمة فى النفقات ليس التزاماً عينياً 

، بل ألنه ينتفع بالعمال انتفاع مالك العقار  األمر عندما يلتزم بالنفقات بموجب اتفاق خاص فيما قدمنا للعقار المرتفق به كما هو

، أن يتخلص من  ، كما جاز فى حالة التزامه بالنفقات بموجب اتفاق خاص . وعلى ذلك ال يجوز له المرتفق فيساهم بنسبة ما انتفع

 .  رتفق به كله أن بعضهالمساهمة فى النفقات بالتخلى عن العقار الم

                                                                                                                                                                    
 (2 )

.  15 - 2 - 11داللوز  2712ديسمبر سنة  22نقض فرنسى  - 517فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  
 

 (1 )
ديسمبر  1نقض فرنسى  - 517فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  - 2291بودرى وشوفو فقرة  - 217 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

.  99 - 2 - 19داللوز  2795سنة 
 

 (9 )
.  719 ص 2291بودرى وشوفو فقرة  

 

 (5 )
نقض فرنسى  - 595 ص 515فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2292بودرى وشوفو فقرة  - 211 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

.  919 - 2 - 2597داللوز  2597مايو سنة  22
 

 (9 )
، وحتى لو ظل يدفع النفقات مدة خمس عشرة سنة أو  ويكون لمالك العقار المرتفق به الحق فى التخلى حتى لو نزل عن هذا الحق 

 9بالنيول وريبير وبيكار  - 2292بودرى وشوفو فقرة  - 211 ص 199فقرة  9أكثر ثم أراد التخلى بعد ذلك ) أوبرى ورو 

 ص 199فقرة  9، حتى ما استحق منها قبل التخلى ) أوبرى ورو  ويصح التخلى للتخلص من النفقات.  ( 595 ص 515فقرة 

 .  ( 595 ص 515فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2292بودرى وشوفو فقرة  - 211

، بل يكفى إخطاره بها ) نقض  فق، وال حاجة لقبولها من مالك العقار المرت والتخلى أرادة منفردة تصدر من مالك العقار المرتفق به وحده

بالنيول  - 99 - 2559داللوز  2551أكتوبر سنة  12جرينويل  - 919 - 2 - 2597داللوز  2597مايو سنة  22فرنسى 

.  279 ص 211مارتى ورينو فقرة  - 595 ص 515فقرة  9وريبير وبيكار 
 

 (1 )
.  2251وانظر بودرى وشوفو فقرة  - 195 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  
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 الدعاوى المخمولة لمالك العقار المرتفق - 2

 دعوى اإلقرار بحق االرتفاق :  - 617

( يطلب فيها  action confessoire de servitudeلمالك العقار المرتفق دعوى عينية هى دعوى اإلقرار بحق االرتفاق ) 

. ويقدم إثباتاً لدعواه الطريقة  ، اإلقرار له بحق ارتفاقه على العقار المرتفق عقار، أو من أى حائز لهذا ال من مالك العقار المرتفق به

، وهى إحدى الطرق التى يكسب بها هذا الحق  التى كسب بها حق االرتفاق
 (2 )

، بالنسبة إلى حق  . وهذه الدعوى ، وقد تقدم بيانها 

. ويطلب فيها المدعى تمكينه من  ( بالنسبة إلى حق الملكية action en revengication، تقابل دعوى االستحقاق )  االرتفاق

. ويجوز أيضاً للمدعى أن يطلب هدم  ، كما يطلب المدعى فى دعوى الملكية تسليمه العين محل حق الملكية استعمال حق ارتفاقه

دم البناء المنشآت التى أقيمت مخالفة لحق االرتفاق كإزالة المبانى فى حالة االرتفاق بع
 (1 )

، وكذلك الحكم بغرامة تهديدية )  

astreintes  إلجبار المدعى عليه على تمكينه من استعمال حق االرتفاق )
 (9 )

  . 

 دعاوى الحيازة المتعلقة بحق االرتفاق فى القانون الفرنسى  - 618

به فى القانون الفرنسى أن هذه الدعاوى تحمى  ، فمن المسلم : وكما أن دعاوى الحيازة تحمى الحيازة بالنسبة إلى حق الملكية

. فيستطيع مالك العقار المرتفق أن يلجأ إلى دعوى منع التعرض وإلى دعوى وقف األعمال  الحيازة أيضاً بالنسبة إلى حق االرتفاق

، سواء من  هذه الحيازة، لحماية حيازته لحق االرتفاق من أى تعرض يقع على  ، إذا توافرت شروط كل من هاتين الدعويين الجديدة

، إذا كان سببه التقادم أو تخصيص  . ولكن يشترط فى القانون الفرنسى أن يكون حق االرتفاق مالك العقار المرتفق به أو من الغير

، ألن حق االتفاق المستمر الظاهر هو وحده الذى يمكن كسبه بالتقادم أو تخصيص المالك  ، مستمراً وظاهراً  المالك األصلى

، ولو  ، جاز االلتجاء إلى دعاوى الحيازة أياً كان نوع حق االرتفاق ، العقد أو الوصية . فإن كان سبب االرتفاق هو السند صلىاأل

، ألن السند ينفى عن حق االرتفاق أية شبهة من أن تكون حيازته حيازة عرضية  كان غير مستمر أو كان غير ظاهر
 (5 )

  . 

،  ، فهذه تفترض أن عمالً من أعمال العنف قد وقع على حيازة مادية ى استرداد الحيازةويستثنى من دعاوى الحيازة دعو

لذلك ال يجوز لصاحب هذا الحق أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة 
 (9 )

  . 

 دعاوى الحيازة المتعلقة بحق االرتفاق فى القانون المصرى  - 619

هذا القانون ال يشترط أن يكون حق االرتفاق مستمراً حتى يمكن كسبه بالتقدم ، إذ أن  : أما فى القانون المصرى فاألمر يختلف

،  ، كسب بالتقادم أو بتخصيص المالك األصلى ، ولو كان غير مستمر . لذلك نرى أن كل حق ارتفاق أو بتخصيص المالك األصلى

، ألن  إال أن يكون حق االرتفاق ظاهراً  . وال يشترط تمكن حماية حيازته بدعوى منع التعرض وبدعوى وقف األعمال الجديدة

االرتفاقات الظاهرة هى وحدها التى يمكن كسبها بالتقادم وبتخصيص المالك األصلى 
 (1 )

، العقد أو  . فإذا كسب حق االرتفاق بالسند 

، أو كان  فاقاً غير مستمر، ولو كان ارت ، فإنه تمكن حماية حيازته دائماً بدعوى منع التعرض وبدعوى وقف األعمال الجديدة الوصية

 .  ارتفاقاً غير ظاهر

                                                 
 (2 )

.  9هامش  715 ص 2251انظر فى ذلك بودرى وشوفو فقرة  
 

 (1 )
ديسمبر سنة  21 - 195 - 2519سيريه  251يناير سنة ؟؟؟؟؟ Som 15 - 5.  2519داللوز  2519مارس سنة  29نقض فرنسى  

2519  .J . C . P 2519 - 1 - 29195 - 21  مايو  5 - 2515أكتوبر سنة  11 - 15جازيت دى باليه  2515مارس سنة

.  219مارتى ورينو فقرة  - J . C . P 2515 - 1 - 29159 2515سنة 
 

 (9 )
.  571بالنيول وريبير وبيكار فقرة  

 

 (5 )
وهنا يجمع القضاء  - 211مارتى ورينو فقرة  - 571فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 715 ص 2251بودرى وشوفو فقرة  

.  ( 2919 ص 2115الفرنسى بعض الشئ بين دعوى الحيازة ودعوى الموضوع ) مازو فقرة 
 

 (9 )
.  519 ص 571فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (1 )
بأن دعاوى الحيازة ال تحمى إال حقوق االرتفاق الظاهرة المستمرة ) استئناف  ، فقد كان يقضى أما فى عهد التقنين المدنى السابق 

.  ( 99 ص 12 م 2557ديسمبر سنة  19 - 51 ص 19 م 2559يناير سنة  19مختلط 
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، فى الحاالت التى يظهر فيها بوضوح أن عمالً من أعمال  وال نرى مانعاً من جواز االلتجاء إلى دعوى استرداد الحيازة

، فلماذا ال يجوز  . فإذا كان حق االرتفاق إلى هو ارتفاق بالمطل مثالً  العنف قد انتزع من صاحب حق االرتفاق حيازته لهذا الحق

لصاحب حق االرتفاق أن يلجأ دعوى استرداد الحيازة فى هذه الحالة وقد انتزعت منه حيازته بعمل من أعمال العنف؟ وكذلك األمر 

، فإنه يجوز فى هذه  ، إذا عمد مالك العقار المرتفق به إلى هدم الجسر الذى يباشر عليه حق االرتفاق فى حق االرتفاق بالمرور

 .  ة لصاحب حق االرتفاق أن يلجأ إلى دعوى استرداد الحيازة بعد أن انتزعت حيازته لحقه بعمل من أعمال العنفالحال

 اآلثار بالنسبة إلى مالك العقار المرتفق به - المبحث الثانى

 مسألتان : نبحث هذه اآلثار  - 611

 .  دعاوى المخولة لمالك هذا العقار( ومن حيث ال 1. )  ( من حيث واجبات مالك العقار المرتفق به 2: ) 

 واجبات مالك العقار المرتفق به - 1

 نص قانونى : - 611

 مدنى على ما يأتى : 2919تنص المادة  

.  ال يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدى إلى االنتقاص من استعمال حق االرتفاق أو جعله أكثر مشقة - 2"  

  . "، أو أن يبدل بالوضع المعين أصالً الستعمال حق االرتفاق موضعاً آخر  أن يغير من الوضع القائم وال يجوز له بوجه خاص

، أو أصبح االرتفاق مانعاً  ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصالً قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء االرتفاق - 1"  

. أو إلى عقار آخر  العقار أن يطلب نقل االرتفاق إلى موضع آخر من العقار ، فلمالك هذا من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به

. كل هذا متى كان استعمال االرتفاق فى وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق  يملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل األجنبى ذلك

" بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابق 
 (2 )

  . 

 .  هذا النص فى التقنين المدنى السابقوال مقابل ل

 وفى التقنين المدنى الليبى م - 9 و 1 و 2/  511 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : فى التقنين المدنى السورى م

 9 و 1 و 2/  75 وفى قانون الملكية العقارية اللبنانى م - 1 و 2/  2117 وفى التقنين المدنى العراقى م - 2911
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

،  الجديد من المشروع التمهيدى عللى وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى 2155: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

ويصح أيضاً لمالك " فيما عدا أن نص المشروع التمهيدى كان يتضمن فى الفقرة الثانية عبارة أخيرة تجرى على الوجه اآلتى : 

، إذا أثبت أن فى هذا التغيير فائدة محسوسة له دون أن  العقار المرتفق أن يطلب تغيير الموضع المعين الستعمال حق االرتفاق

. ثم وافق  فى المشروع النهائى 2291ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم  . "العقار المرتفق به يكون فيه إضرار ب

، وذلك  . وفى لجنة مجلس الشيوخ حذفت العبارة األخيرة من الفقرة الثانية السابق بيانها 2295عليه مجلس النواب تحت رقم 

. وقد أصبح النصر  الرتفاق وهو حق ثقيل يجب أن يبقى فى حدوده الضيقة، وألن فى هذه العبارة توسعة لحق ا حسماً للمنازعات

. ووافق عليه مجلس الشيوخ كما عدلته لجنته ) مجمعة  2919، وصار رقمه  مطابقاً لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد

.  ( 159 ص - 159 ص 1األعمال التحضيرية 
 

 (1 )
ال يجوز مالك العقار المرتفق به أن يأتى  - 2:  9 و 1 و 2/  551 م التقنين المدنى السورى:  التقنينات المدنية العربية األخرى 

، أو أن يحول  فال يجوز له أن يغير وضعية األماكن - 1.  بعمل يرمى إلى قصر استعمال االرتفاق أو إلى جعله أكثر مشقة

 ً ذا كان االرتفاق فى مكانه القديم قد أصبح أشد إرهاقاً لمالك العقار إنما إ - 9.  االرتفاق إلى مكان غير المكان المعين له قديما

، فله أن يعرض على صاحب العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان األول  ، أو كان يمنعه من القيام بإصالحات مفيدة المرتفق به

 .  ، وال يحق لهذا األخير أن يرفض العرض الستعمال حقوقه

 .  ع أحكام التقنين المصرى () وهذه األحكام تتفق م

 ) مطابق ( 2911 م التقنين المدنى الليبى
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، لن حق  . فهو ليس مكلفاً بأى عمل إيجابى ويخلص من هذا النص أن واجبات مالك العقار المرتفق به واجبات سلبية محضة

. وكل ما  ، يباشرها دون وساطة مالك هذا العقار ودون تدخله االرتفاق سلطة مباشرة لصاحب هذا الحق على العقار المرتفق به

، أو جعله أكثر مشقة  مرتفق به هو االمتناع عن أى عمل يؤدى إلى االنتقاص من استعمال حق االرتفاقيطلب من مال العقار ال
 (2 )

  .

.  ، وأجبر على التعويض إن كان له مقتض ، منع من ذلك ، وأقدم على عمل يؤدى إلى هذه النتيجة فإذا أخل بهذا الواجب السلبى

، وذلك ما لم تتوافر شروط معينة بينتها  وضع المعين أصالً الستعمال حق االرتفاقوليس له بوجه خاص أن يغير بإرادته وحده الم

الفقرة الثانية من النص سلف الذكر 
 (1 )

، وقد ورد مثل لها فى التزامه  . وقد يلتزم مالك العقار المرتفق به استثناء بأعمال إيجابية 

بدفع نفقات األعمال الالزمة الستعمال حق االرتفاق والمحافظة عليه إذا اشترط عليه ذلك 
 (9 )

, وهناك مثل آخر سبق بيانه هو أن 

جابى فى ، ولكن يجب أن يكون هذا العمل اإلي مدنى ( 2912 يلتزم بعمل غضافى يقتضيه استعمال االرتفاق على الوجه المألوف ) م

، وقد تقدم بحث ذلك  جميع األحوال عمالً إضافياً ينزل من استعمال حق االرتفاق منزله التابع من المتبوع
 (5 )

. فيبقى إذن مسائل  

( الجزاء المترتب  1. )  ( امتناع مالك العقار المرتفق به من أى عمل يعوق استعمال حق االرتفاق 2ثالث نبحثها على التعاقب : ) 

 .  ( إمكان تغيير الموضع المعين أصالً الستعمال حق االرتفاق بشروط معينة 9. )  خالل بهذا الواجبعلى اإل

  

 امتناع مالك العقار المرتفق به عن أى عمل يعوق استعمال حق االرتفاق : - 612

يحرم مالك العقار المرتفق به ، فإن تقرير هذا الحق ال  إذا تقرر حق ارتفاق على العقار المرتفق به أو على موضع معين منه 

. وكل ما  ، يباشر عليه حقوق المالك من استعمال واستغالل وتصرف ، فال يزال العقار المرتفق به وكل موضع فيه ملكاً له من ملكه

، بحق االرتفاق  ، فى استعماله لحقوق ملكيته ترتب على حق االرتفاق أنه أوجب على مالك العقار المرتفق به إال يمس
 (9 )

. فإذا كان  

،  ، وله أن يقيم عليه من األبنية ما يشاء ، فإن هذا الموضع يبقى ملكاً لمالك العقار المرتفق به االرتفاق حق مرور من موضع معين

. ومن باب أولى يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يمر من هذا  بشرط أن يترك مسافة كافية تسمح لصاحب حق االرتفاق بالمرور

، بشرط أن يسلم مفتاحاً لهذا الباب لصاحب حق االرتفاق  ع المعين كما يمر مالك العقار المرتفقالموض
 (1 )

. وإذا كان االرتفاق حق  

، وله  ، فإن المرعى والعين واألشجار تبقى ملكاً لمالك العقار المرتفق به مرعى أو حق االعتراف من عين أو حق احتطاب األشجار

، وذلك كله بشرط أال يعوق صاحب حق االرتفاق من  مواشيه وأن يغترف المياه من العين وأن يحتطب األشجارهو أيضاً أن يرعى 

رعى مواشيه ومن اغتراف المياه ومن احتطاب األشجار كما يقضى حق ارتفاقه 
 (1 )

  . 

                                                                                                                                                                    

ويوجد فى التقنين العراقى فقرة ثالثة لهذه المادة تطابق العبارة األخيرة من المادة  -) مطابق (  1 و 2/  2117 م التقنين المدنى العراقى

 بارة التى حذفت فى لجنة مجلس الشيوخ : انظر آنفاً ص، وهى الع من المشروع التمهيدى من التقنين المدنى المصرى 2155

 .  ( 2هامش  2979

من التقنين السورى وهذا النص األخير مأخوذ من  9 و 1 و 2/  551) مطابق للمادة  9 و 1 و 2/  75 م قانون الملكية العقارية اللبنانى

.  النص اللبنانى (
 

 (2 )
.  2997 ص 2111انظر مازو فقرة  

 

 (1 )
.  151 ص - 15 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9 )
.  191انظر آنفاً فقرة  

 

 (5 )
.  911انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
 9بالنيول وريبير وبيكار  - 719 ص - 715 ص 2251بودرى وشوفو فقرة  –وما بعدها  299 ص 195فقرة  9أوبرى ورو  

.  255 - 2 - 2521داللوز  2525فبراير سنة  21نقض فرنسى  - 512 ص 577 فقرة
 

 (1 )
وله بوجه عام أن يحوط ملكه ) نقض فرنسى أول مارس سنة  275 - 2 - 2599داللوز  2599فبراير سنة  15نقض فرنسى  

2555 J . C . P 2559  يعوق استعمال حق المرور ) نقض ، إال إذا كان هذا التحويط  ( 1525الطبعة الحادية عشرة فقرة

. وانظر فى حق المالك للعقار المرتفق به فى حفر أنفاق  ( 991 - 1 - 2591جازيت دى باليه  2591يونيه سنة  19فرنسى 

داللوز  2519أكتوبر سنة  25 - 11 - 2 - 2597داللوز  2591نوفمبر سنة  11ومد مواسير تحت الطريق : نقض فرنسى 

2519 - 929  .
 

 (1 )
.  719 ص 2251بودرى وشوفو فقرة  
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ل شيئاً يؤدى إلى االنتقاص من ، فال يعم فكل ما يجب إذن على مالك العقار المرتفق به هو أال يعوق استعمال حق االرتفاق

. وهذا الواجب يقابل واجب مالك العقار المرتفق من استعمال حقه  ، أو يؤدى إلى جعل هذا االستعمال أكثر مشقة استعمال هذا الحق

، أو يزيد فى عبء حق االرتفاق  بحيث ال يجعل هذا االستعمال أكثر مشقة على مالك العقار المرتفق به
 (2 )

ن االرتفاق حق . فإذا كا 

، أو يجعل  ، لم يجز لمالك العقار المرتفق به أن يزرع الطريق أو أن يغرس فيه من األشجار ما يعوق المرور من الطريق مرور

المرور أكثر مشقة 
 (1 )

، لم يجز لمالك العقار المرتفق به أن يقلب األرض أو يحولها إلى أرض للبناء  . وإذا كان االرتفاق حق مرعى 

، بحيث تصبح غير صالحة للرعى فيها أو تجعل الرعى عسيراً  يم فيها مصنعاً أو يق
 (9 )

، فهو  . وتقدير ذلك تروك لقاضى الموضوع 

،  ، أى إلى االنتقاص من هذا االستعمال أو إلى جعله أكثر مشقة الذى يبت فيما إذا كان العمل قد أدى إلى إعاقة استعمال حق االرتفاق

البسات كل قضية وإلى الوضع القائم وإلى الشروط الواردة فى سند حق االرتفاق وإلى النية المفترضة للطرفين ناظراً فى ذلك إلى م

وإلى الضرر الذى أحق بمالك العقار المرتفق وإلى غير ذلك من الظروف 
 (5 )

  . 

 الجزاء المترتب على إخالل العقار المرتفق به بواجبه : - 613

، وأتى بأعمال تعوق استعمال حق االرتفاق بأن تنتقص من هذا االستعمال أو تجعله  رتفق به بواجبهفإذا أخل مالك العقار الم 

. والتعويض ال يطالب به إال مالك العقار نفسه الذى  ، وبالتعويض إن كان له مقتض ، ألزم بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه أكثر مشقة

. أما إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فيطالب بها مالك العقار المرتفق به  ى فى ذمته، ألنه مترتب على التزام شخص ارتكب المخالفة

. ذلك بأن إعادة الحالة  الذى ارتكب المخالفة وكذلك كل خلف خاص تنتقل إليها ملكية هذا العقار ولم لم يكن هو الذى ارتكب المخالفة

. وقد قدمنا مثل ذلك فى الجزاء  ، ويتبعه فى أى يد ينتقل إليها هذا العقار إلى ما كانت عليه إنما هى تكليف عينى يثقل العقار نفسه

، ومن عدم إساءة استعمال هذا الحق  ، من عدم مجاوزة حدود حق االرتفاق على مخالفة مالك العقار المرتفق لواجبه
 (9 )

  . 

 إمكان تغيير الموضع المبين أصالً الستعمال حق االرتفاق  - 614

، فإن هذا الموضع الذى  ، كطريق أعد الستعمال حق المرور استعمال حق االرتفاق قد تركز فى موضوع معين: وإذا كان 

. فال يستطيع مالك العقار المرتفق به أن يغيره بإرادته وحده دون  عين الستعمال حق االرتفاق يبقى فى األصل كما هو دون تغيير

.  ع مالك العقار المرتفق أن يغيره بإراداته وحده دون اتفاق مع مال العقار المرتفق به، كما ال يستطي اتفاق مع مالك العقار المرتفق

، فأمر مطلق ال يرد عليه أى استثناء  أما عدم جواز استقالل مالك العقار المرتفق بتغيير الوضع األصلى الستعمال حق االرتفاق
 (1 

)
 . وأما عدم جواز استقالل مالك العقار 

مدنى فيما رأينا  2919، فيرد عليه استثناء نصت عليه الفقرة الثانية من المادة  يير هذا الموضع األصلىالمرتفق به بتغ 
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

.  199انظر آنفاً فقرة  
 

 (1 )
 ص 577فقرة  9بالنيولو ريبير وبيكار  - 719 ص 2259بودرى وشوفو فقرة  - 19 - 1 - 97داللوز  2797يناير سنة  25متز  

511  .
 

 (9 )
فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 715 ص 2259بودرى وشوفو فقرة  - 159 - 2 - 11داللوز  2711مايو سنة  5نقض فرنسى  

.  511 ص 577
 

 (5 )
) عند الشك يفسر السند  715 ص 2259بودرى وشوفو فقرة  - 225 - 2 - 2521داللوز  2522نوفمبر سنة  25نقض فرنسى  

.  512 ص 577فقرة  9بالنيول وريبير وريبير وبيكار  -به  لمصلحة مالك العقار المرتفق
 

 (9 )
 .  579فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 759فقرة  21. وانظر ديمولومب  فى آخرها 199انظر آنفاً فقرة  

، وكل ما يجب  كانت عليهوهناك رأى يذهب إلى أن الخلف الخاص لمالك العقار المرتفق به ال يكون مسئوالً عن إعادة الحالة إلى ما 

، ثم يرجع هذا األخيرة بالنفقات على مالك العقار المرتفق به ذاته الذى  عليه هو أن يترك مالك العقار المرتفق يفعل ذلك بنفسه

بودرى وشوفو فقرة  - 5وهامش  291 ص - 291 ص 195فقرة  9أوبرى ورو  - 112فقرة  7ارتكب المخالفة ) لوران 

2252  .
 

 (1 )
.  فى الهامش 199ظر آنفاً فقرة ان 

 

 (1 )
.  122انظر آنفاً فقرة  
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، ولو بغير موافقة مالك العقار  فيجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب تغيير الموضع األصلى الستعمال حق االرتفاق

، أو أصبح االرتفاق مانعاً من إجراء تحسينات فى العقار  أنه أن يزيد فى عبء االتفاق، إذا كان هذا الموضع قد أصبح من ش المرتفق

. ويكون الموضوع األصلى قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء االرتفاق إذا كان هذا االرتفاق مثالً ارتفاقاً بالمجرى  المرتفق به

. فعندئذ  موضعها الًلى عائقة لتصريف المياه من األرض المرتفقة بها ، ثم أصبحت هذه القناة فى حفرت الستعماله قناة لتوصيل المياه

يحق لمالك العقار المرتفق به أن يطلب نقل المجرى إلى مكان آخر ال يعوق تصريف المياه 
 (2 )

. ويكون االرتفاق مانعاً من إحداث  

، وأراد مالك العقار المرتفق به أن يقيم أبنية مفيدة لعقاره  رتحسينات فى العقار المرتفق به إذا كان هذا االرتفاق مثالً ارتفاقاً بالمرو

، فيتمكن بذلك من إقامة  . فعندئذ يحق له أن يطلب نقل الطريق إلى مكان آخر ولكنها تسد الطريق الذى يستعمل فيه حق المرور

 .  األبنية التى يريدها

ليه ‘، بل يجب  لموضع األصلى لحق االرتفاق من تلقاء نفسهوفى جميع األحوال ال يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يغير ا

، ومحكمة الموضوع هى  ، فإن أبى رفع مالك العقار المرتفق به األمر للقضاء أوالً أن يفاوض مالك العقار المرتفق فى هذا التغيير

المرتفق به يجب عليه أن يقدم موضعاً آخر ينتقل إليه . ثم إن مالك العقار  التى تبت فيما إذا كان للتغير مبرر على النحو الذى قدمناه

، ويجب أن يكون هذا الموضوع اآلخر يتيسر فيه هذا االستعمال بالقدر الذى كان ميسوراً به فى الموضوع  استعمال حق االرتفاق

، وقاضى الموضوع هنا أيضاً هو الذى يبت فى ذلك  السابق
 (1 )

،  ى العقار المرتفق به نفسه. ويصح أن يكون هذا الموضع اآلخر ف 

. وفى جميع هذه  ، أو مملوك ألجنبى بشرط أن يوافق األجنبى على ذلك أو فى عقار آخر مملوك لصاحب العقار المرتفق به نفسه

، ما دام قد ثبت أن هذا الموضوع األصلى من شأنه أن  األحوال ال يحق لمالك العقار المرتفق أن يرفض تغيير الموضع األصلى

، وما دام قد ثبت أن الموضع  ق ضرراً بالقار المرتفق به أو أن يمنع عنه فائدة بحيلولته دون إجراءات تحسينات فى هذا العقاريلح

الجديد ال يلحق أى ضرار بمالك العقار المرتفق بل يبقى استعمال حق االرتفاق ميسوراً كما كان من قبل 
 (9 )

  . 

، غذ أن هذا النقل قد تم تحقيقاً لمصلحته  موضع آخر يتحملها مالك العقار المرتفق به وتكاليف نقل استعمال حق االرتفاق إلى
 (5 )

، ألن المفروض أنه لم يصبه من جرائه أى ضرر  . وال يستحق مالك العقار المرتفق أى تعويض عن هذا النقل 
 (9 )

  . 

، أن يكون سبب االرتفاق التصرف  م بيانها، فى جواز تغيير الموضع األصلى لحق االرتفاق بالشروط المتقد ويستوى

، كما يستوى أن يكون الموضع األصلى قد تعين باالرتفاق أو  القانونى ) العقد أو الوصية ( أو تخصيص المالك األصلى أو التقادم

بموجب حكم قضائى 
 (2 )

  . 

                                                 
 (2 )

جوار تغيير الموضع األصلى للطريق الذى يباشر عليه حق المرور إذا منع هذا الطريق فى حالته األصلية مالك العقار  9 انظر فى 

 . 959 - 2599داللوز  2599مايو سنة  5. محكمة إكس  المرتفق به من أن يحوط ملكه
 

 (1 )
 2551أبريل سنة  52فيجب إذن أال يلحق تغيير الموضع األصلى لحق االرتفاق أى ضرر بمالك العقار المرتفق ) نقض قفرنسى  

، بل إلى الوقت الذى يتم  ، ال على الوقت الذى أنشئ فيه حق االرتفاق . وينظر فى وجود الضرر ( 121 - 2 - 2551داللوز 

.  ( 717 ص 2255بودرى وشوفو فقرة  - 755فقرة  12يمولومب فيه تغيير الموضع األصلى ) د
 

 (9 )
. وإذا جاز تغيير الموضع األصلى  ( 151 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

محكمة النقض فى هذا المعنى بأنه . وقد قضت  ، تغيير موضع أى ارتفاق تبعى ، ومن باب أولى ، فإنه يجوز كذلك لحق االرتفاق

. وإذا كانت  ، وبالقدر الالزم لتوافر هذا االنتفاع يجب فى حق االتفاق التبعى أن يكون ضرورياً لالنتفاع بحق االرتفاق األصلى

الذى عين ، فى حالة ما إذا كان الموضع  مدنى التى قننت ما كان مقرراً فى ظل القانون المدنى القديم قد أجازت 2919المادة 

أصالً الستعمال حق االرتفاق قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء االرتفاق أو أصبح االرتفاق مانعاً من إحداث تحسينات فى 

، أن يطلب مالك هذا العقار نقل االرتفاق إلى موضع آخر متى كان استعمال االرتفاق فى وضعه الجديد  العقار المرتفق به

، فإنه يتأدى من ذلك جواز تعديل حق االرتفاق  فق بالقدر الذى كان ميسوراً به فى وضعه السابقميسوراً لمالك العقار المرت

، ومن باب أولى جواز تعديل حق االرتفاق التبعى فى تلك األحوال  مدنى سالفة الذكر 2919األصلى فى األحوال المبينة بالمادة 

.  ( 171 ص 291رقم  21ض مجموعة أحكام النق 2512ديسمبر سنة  25كذلك ) نقض مدنى 
 

 (5 )
بالنيول وريبير وبيكار  - 1هامش  717 ص 2255بودرى وشوفو فقرة  - 922 - 2 - 71داللوز  2771مايو سنة  7نقض فرنسى  

.  575فقرة  9
 

 (9 )
.  1هامش  717 ص 2255بودرى وشوفو فقرة  - 597 - 2 - 59داللوز  2759مارس سنة  11نقض فرنسى  
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، فإن حقه فى هذا الطلب ال يسقط  بهولما كان طلب تغيير الموضع األصلى لحق االرتفاق رخصة مالك العقار المرتفق 

، ألن الرخص ال تسقط  ، أى حتى لو مضى على استعمال حق االرتفاق فى موضعه األصلى خمس عشرة سنة أو أكثر بالتقادم

بالتقادم 
 (1 )

، حتى لو كان قد نزل عنها من قبل  . وتبقى لمالك العقار المرتفق به هذه الرخصة 
 (9 )

  . 

 المخمولة لمالك العقار المرتفق بهالدعاوى  - 2

 دعوى إنكار حق االرتفاق - 615

( يطلب  action confe de servitude: وكما أن لمالك العقار المرتفق دعوى عينية هى دعوى اإلقرار بحق االرتفاق )  

فيها اإلقرار بحق ارتفاقه على العقار المرتفق به 
 (5 )

ر أن له عليه حق ارتفاق دعوى عينية هى ، كذلك لمالك العقار الذى يدعى الغي 

( يطلب فيها الحكم بأن عقاره خال من هذا التكليف  action negatoire de sevitudeدعوى إنكار حق االرتفاق ) 
 (9 )

  . 

ل من ، وليس عليه أن يثبت أن هذا العقار خا ويكفى فى دعوى إنكار حق االرتفاق أن يثبت المدعى مالك العقار ملكيته للعقار

، ما لم يثبت من يدعى وجود تكليف معين كحق ارتفاق أو  . ذلك بأن المفروض أن الملكية خالية من أى تكليف يثقلها حق االرتفاق

،  ، ولو أنه هو المدعى عليه فى دعوى إنكار حق االرتفاق . فيجب إذن على من يدعى أن له حق ارتفاق حق رهن وجود هذا التكليف

، ما دام  ا الحق بإثبات سبب من أسباب كسبه ) التصرف القانونى أو تخصيص المالك األصلى أو التقادم (أن يثبت هو وجود هذ

صاحب العقار وهو المدعى قد أثبت ملكيته لهذا العقار 
 (1 )

، حتى لو كان قد  . فيقع عبء إثبات حق االرتفاق على من يدعى وجوده 

حيازة فرفع مالك العقار دعوى إنكار حق االرتفاق قضى له بحيازة هذا الحق فى دعوى من دعاوى ال
 (1 )

  . 

، بل أيضاً  ، ال فحسب للمطالبة بالحكم بأن العقار خال من حق االرتفاق أصالً  ويجوز أيضاً رفع دعوى إنكار حق االرتفاق

وهنا أيضاً يقع على صاحب حق .  للمطالبة بانتقاص حق االرتفاق وإرجاعه إلى حدوده الحقيقية مع التسليم بأن الحق ذاته موجود

                                                                                                                                                                    
 (2 )

فبراير سنة  99 - 177 - 2 - 79داللوز  2771يوننيه سنة  25 - 217 - 2 - 15داللوز  2717يوليه سنة  21نسى نقض فر 

 - 711 ص 2255بودرى وشوفو فقرة  - 921 - 2 - 2597داللوز  2595أكتوبر سنة  92 - 951 - 2 - 75داللوز  2775

.  919 ص 921رة عبد المنعم البدراوى فق - 575فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
 

 (1 )
.  575فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2259بودرى وشوفو فقرة  - 29وهامش  295 ص 195فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (9 )
، وحتى بعد  ، حتى لو نزل عن هذه الرخصة من قبل ويعتبر امتناع مالك العقار المرتفق عن الموافقة على تغيير مكان االرتفاق 

، وما دام التغيير يحق  ، ما دام ال يلحقه من هذا التغيير أى ضرر ، تعسفاً من هذا المالك فى استعمال حقه التقادمانقضاء مدة 

.  ( 915 ص 921عبد المنعم البدراوى فقرة  - 2259مصلحة لمالك العقار المرتفق به ) بودرى وشوفو فقرة 
 

 (5 )
.  191انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
 9بالنيول وريبير وبيكار  - 715 ص 2251بودرى وشوفو فقرة  - 175 - 2 - 59داللوز  2759ه سنة يوني 19نقض فرنسى  

.  559فقرة 
 

 (1 )
 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2251فقرة  2251بوردى وشوفو فقرة  - 59وهامش  995 ص 125فقرة  1أوبى ورو  

.  519 ص
 

 (1 )
 - 519 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  2251بودرى وشوفو فقرة  - 959 ص - 995 ص 125فقرة  1أوبرى ورو  

 .  211مارتى ورينو فقرة 

،  وهناك رأى آخر يذهب إلى أن المدعى فى دعوى إنكار حق االرتفاق هو الذى يحمل عبء إثبات أن حق االرتفاق المدعى به ال يوجد

. وانظر رأياً فى الفقه المصرى يميز  ( 2251المعنى بودرى وشوفو فقرة ولكن الرأى األول هو الرأى الراجح ) انظر فى هذا 

بين ما إذا كان المدعى عليه يجوز حق االرتفاق فتكون الحيازة قرينة على ثبوت حق االرتفاق له ويقع عبء إثبات نفى ذلك على 

عى ملكيته ويكون عبء إثبات وجود حق ، وبين ما إذا كان المدعى عليه ال يجوز حق االرتفاق فيكفى أن يثبت المد المدعى

.  911 ص - 911 ص 925، عبد المنعم البدراوى فقرة  االرتفاق على المدعى عليه
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، ويلتزم بما سلم  ، وال يكلف صاحب العقار المرتفق به إال بإثبات ملكيته لهذا العقار االرتفاق عبء إثبات الحدود الحقيقية لهذا الحق

به من حدود أقر بها لحق االرتفاق 
 (2 )

  . 

 دعاوى الحيازة :  - 616

، فيحمى بها حيازته للعقار ممن يدعى أن له  دعاوى الحيازة متى توافرت شروطهاوالحائز للعقار يستطيع أيضاً أن يرفع 

، فقضى له  . فإذا رفع الحائز للعقار دعوى منع التعرض أو دعوى وقف األعمال الجديدة أو دعوى استرداد الحيازة حق ارتفاق عليه

، أو برد حيازة ما  تى يقوم بها من يدعى أن له حق ارتفاق، أو بوقف األعمال الجديدة ال بمنع التعرض ممن يدعى أن له حق ارتفاق

انتزعه مدعى حق االرتفاق من حيازة للموضع الذى يستعمل فيه ما يدعيه من حق االرتفاق 
 (1 )

. وفى جميع دعاوى الحيازة هذه ال  

، يستعمله  ود حق ارتفاق على العقار، وعلى من يدعى وج يكلف الحائز إال بإثبات حيازته وبتوافر شروط دعوى الحيازة التى رفعها

،  ، وإال خسر الدعوى وقضى لصالح حائز العقار ، أن يثبت وجود هذا الحق فعالً فيتعرض لحيازة المدعى أو ينتزع منه الحيازة

وبذلك يمتنع على مدعى حق االرتفاق أن يكسب هذا الحق بالتقادم 
 (9 )

  . 

، فيقضى له بحيازة  ثبات حيازته لهذا الحق فى دعوى من دعاوى الحيازةولكن يجوز لمدعى حق االرتفاق أن يكتفى بإ

، حتى  . وفى هذه الحالة ال يكون أمام مالك العقار إال أن يرفع دعوى إنكار حق االرتفاق على من قضى له بحيازة هذا الحق الحق

ً  . وال يكلف مالك العقار يقضى له هو بأن عقاره خال من حق االرتفاق ، فيفترض أن  ، إال بإثبات ملكيته لهذه العقار ، هنا أيضا

، وقد سبقت اإلشارة إلى ذلك  ، إلى أن يثبت مدعى هذا الحق وجود حقه العقار خال من حق االرتفاق
 (5 )

  . 

 أسباب انتهاء حق االرتفاق -الفصل الثالث

 بيان هذه األسباب :  - 617

، فإذا كان االرتفاق ال يفيد إال جزءاً من هذه  االرتفاق مستحقاً لكل جزء منهسبق أن ذكرنا أنه جزئ العقار المرتفق بقى 

مدنى ( فهذا سبب من أسباب انتهاء حق  2915 األجزاء فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن األجزاء األخرى ) م

االرتفاق سبق أن بسطناه 
 (9 )

ا جزئ العقار المرتفق به بقى حق االرتفاق واقعاً على كل جزء . وقدمنا كذلك أنه إذ ، فال نعود إليه 

 ، فإذا كان االرتفاق ال يستعمل على بعض هذه األجزاء فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه ) م منه

ه فى شأنه ، نكتفى بما سبق أن بسطنا . وهذا سبب آخر من أسباب انتهاء حق االرتفاق مدنى ( 2919
 (1 )

  . 

( هالك  1. )  ( انقضاء األجل 2، أسباباً أخرى النتهاء حق االرتفاق هى : )  وقد ذكر التقنين المدنى إلى جانب هذين السببين

فائدة من ( انعدام ال 1. )  ( استحالة استعمال الحق 9. )  ( عدم االستعمال ) التقادم المسقط ( 5. )  ( اتحاد الذمة 9. )  أحد العقارين

 .  الحق

،  ( تحقق الشرط الفاسخ 2، وهما : )  ، اكتفاء بتطبيق القواعد العامة فى شأنهما ولم يذكر التقنين المدنى سببين آخرين

( نزول صاحب حق االرتفاق عن حقه  1. )  ويتصل به أى فسخ لملكية صاحب العقار المرتفق به
 (1 )

  . 

 .  بفهذه أسباب ثمانية نبحثها على التعاق

                                                 
 (2 )

.  519 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 959 ص 125فقرة  9أوبرى ورو  
 

 (1 )
.  211مارتى ورينو فقرة  - 2251بودرى وشوفو فقرة  

 

 (9 )
.  519 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (5 )
.  129انظر آنفاً فقرة  

 

 (9 )
.  199انظر آنفاً فقرة 

 

 (1 )
195انظر آنفاً فقرة 

 

 (1 )
، إذ ورد فى جواز انتهاء حق االنتفاع بسوء االستعمال نص  ، بسوء االستعمال ، كما ينتهى حق االنتفاع وال ينتهى حق االرتفاق 

. فإذا أساء صاحب حق  ، ولم يرد نص مقابل فى شأن حق االرتفاق ( 925وانظر آنفاً فقرة  –مدنى  1/  577 خاص ) م

فقرة  9، طبقت القواعد العامة وأجبر على الكف عن ذلك مع التعويض إذا كان له محل ) أوبرى ورو  االرتفاق استعمال حقه

.  ( 2219بودرى وشوفو فقرة  - 299 ص 199
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 انقضاء األجل  - 648

، وبهالك العقار  تنتهى حقوق االرتفاق بانقضاء األجل المعين" مدنى على ما يأتى :  2911نقص قانونى : تنص المادة  –

، إال أنه إذا زالت حالة االجتماع هذه زواالً يرجع  ، وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد المرتفق به أو العقار المرتفق هالكاً تاماً 

" أثره إلى الماضى فإن حق االرتفاق يعود 
 (2 )

  . 

. وقد قدمنا أن حق االرتفاق يجوز أن يقترن  ويخلص من هذا النص أن حق االرتفاق ينتهى بانقضاء األجل المعين النقضائه

بأجل فاسخ أو بأجل واقف 
 (1 )

، على أن هذا الحق يدوم مدة  ، أو النص فى الوصية التى أنشأت حق االرتفاق . فيجوز االتفاق إذن 

، كبناء يقيمه المستأجر  ، ويقع عادة إذا رتب حق االرتفاق لفائدة عقار ال يدوم إال مدة معينة . وهذا أمر نادر معينة وينتهى بانقضائها

فى العين المؤجرة 
 (9 )

  . 

يكون دائماً كحق الملكية أما األصل فى حق االرتفاق فهو أن 
 (5 )

، بخالف حق الملكية فالدوام من  ، ولكن الدوام من طبيعته 

، فهو دائم دون حاجة إلى النص على دوامه  . ومعنى ذلك أنه ما لم يوقت حق االرتفاق بأجل جوهره
 (9 )

. أما حق الملكية فهو دائم  

، وال يجوز النص على توقيته  أبداً 
 (1 )

  . 

 ك أحد العقارين : هال - 619

، كما رأينا  مدنى 2911وتنص المادة 
 (1 )

بهالك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هالكاً " ، على أن حق االرتفاق ينتهى  

  . "تاماً 

فإذا هلك العقار المرتفق به هالكاً تاماً 
 (7 )

.  بزوال المحل ، فإن حق االرتفاق ينتهى ، بأن كان بناء فانهدم أو احترق ولم يجدد 

، ما لم يكن قد انتهى بعدم االستعمال كما سنرى فى حالة استحالة استعمال حق االرتفاق  ، عاد حق االرتفاق فإذا جدد البناء
 (5 )

  .

                                                 
 (2 )

.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2115: ورد هذا النص فى المادة  النص تاريخ 

، فمجلس  2291. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2229ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 157 ص - 151 ص 1حضيرية ) مجموعة األعمال الت 2911الشيوخ تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

ويتم الترقين  - 1.  يسقط االرتفاق بالترقين - 2:  1 و 2/  599م  التقنين المدنى السورىويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  بمفعول العقود أو األحكام

، ويكون ذلك بناء على اتفاق أو  ، ومن ثم يسقط حق االرتفاق بشطبه من السجل العينى السجل العينى) والقانون السورى أدخل نظام 

 .  حكم (

 .  ) مطابق ( 2915 م التقنين المدنى الليبى

 .  ) مطابق ( 2172 م التقنين المدنى العراقى

.  ادة األخيرة مأخوذة منها (، وهذه الم سورى 559) تطابق المادة  59 م قانون الملكية العقارية اللبنانى
 

 (1 )
، ويضرب لنهاية هذا الحق أجالً ينتهى عند انقضائه وهذا هو  فيجوز أن يرتب مالك العقار على عقاره حق ارتفاق لفائدة عقار آخر 

.  ( 999، أو يضرب لبدائيته أجالً ال ينشأ إال عند حلوله وهذا هو األجل الواقف ) انظر آنفاً فقرة  األجل الفاسخ
 

 (9 )
.  572 ص 557فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (5 )
.  157 ص 1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (9 )
.  51 ص 151فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (1 )
.  999آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  127آنفاً فقرة  

 

 (7 )
. ويرجع ذلك إلى أن  االرتفاق يبقى قائماً فيما يتعلق بالجزء الباقى بالقدر الذى يمكن به استعماله ، فإن حق أما إذا كان الهالك جزئياً  

، فإذا هلك جزء منها بقى على الجزاء الباقية ) انظر  ، فيتحمل به كل جزء من أجزاء العقار المرتفق به حق االرتفاق ال يتجزأ

.  ( 7هامش  259 ص 199فقرة  9أوبرى ورو 
 

 (5 )
.  111انظر ما يلى فقرة  
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، ولكن صاحب حق االرتفاق يتقاضى  ، فينتهى حق االرتفاق المترتب عليه وكالهالك نزع ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة

 .  عويضاً عن حق ارتفاقهت

، على النحو الذى قدمناه فى هالك العقار المرتفق به  وكذلك ينتهى حق االرتفاق بهالك العقار المرتفق هالكاً تاماً 
 (2 )

. ذلك  

ملكية العقار  . ونزع ، فإذا هلك أحدهما انتهى حق االرتفاق ، عقاراً مرتفقاً به وعقاراً مرتفقاً  بأن حق االرتفاق يفترض وجود عقارين

، بعد أن يكون قد دخل عنصراً من عناصر العقار عند تقدير  ، فينتهى حق االرتفاق المرتفق للمنفعة العامة يعتبر فى حكم هالكه

 .  التعويض

 اتحاد الذمة :  - 621

، كما رأينا  مدنى 2911وتنص المادة 
 (1 )

، غال أنه إذا  الك واحدباجتماع العقارين فى يد م" ، على أن حق االرتفاق ينتهى  

فاجتماع العقارين فى يد مالك واحد يفقد حق  . "زالت حالة االجتماع هذه زواالً يرجع أثره إلى الماضى فإن حق االرتفاق يعود 

قوم ، فال ي ، فقد قدمنا أنه يجب أن يكون العقار المرتفق به مملوكاً لشخص غير الشخص الذى يملك العقار المرتفق االرتفاق قوامه

(  Nemini res sua servitحق ارتفاق بين عقارين مملوكين لشخص واحد ) 
 (9 )

. فإذا ملك صاحب العقار المرتفق العقار  

، وانتهى حق االرتفاق  ، أصبح العقاران مملوكين لشخص واحد ، أو ملك صاحب العقار المرتفق به العقار المرتفق المرتفق به

العقار المرتفق وهو صاحب حق االرتفاق أصبح هو الذى عليه أيضاً حق االرتفاق بتملكه للعقار المرتفق . ذلك بأن مالك  باتحاد الذمة

، وكذلك مالك العقار المرتفق به وهو الذى عليه حق االرتفاق أصبح هو أيضاً صاحب حق االرتفاق بتملكه للعقار  به فاتحدت الذمة

ً  المرتفق فاتحدت الذمة كذلك ، إذ يصبح  إذا ملك أجنبى كال من العقار المرتفق والعار المرتفق به وفى وقت واحد . وتتحد الذمة أيضا

، فتتحد الذمة بذلك  باعتباره مالك العقار المرتفق هو صاحب حق االتفاق
 (5 )

  . 

، كالميراث  واجتماع العقارين فى يد مالك واحد على الوجه الذى قدمناه يتم بأى سبب من أسباب كسب الملكية
 (9 )

. والوصية  

( صاحب العقار المرتفق به عن عقاره للتخلص من  abandom. ويصح أيضاً أن يتم عن طريق تخلى )  والعقد والشفعة والتقادم

، كااللتزام بدفع نفقات األعمال الالزمة الستعمال حق االرتفاق والمحافظة عليه إذا وجد شرط يقضى بتحميله هذا  التزام عينى

االلتزام 
 (1 )

،  ، وتتحد الذمة فى هذا األخير . فعند ذلك تنتقل ملكية العقار المرتفق به إلى صاحب العقار المرتفق بمجرد هذا التخلى 

 .  فينتهى حق االرتفاق

، كما رأينا  مدنى 2911وتوق العبارة األخيرة من المادة 
 (1 )

إال أنه إذا زالت حالة االجتماع هذه زواالً يرجع " ، ما يأتى :  

ويخلص من ذلك أنه يجب التمييز بين فرضين : ) الفرض األول ( زوال حالة االجتماع  . "ره إلى الماضى فإن حق االرتفاق يعود أث

، ثم فسخ البيع أو انفسخ  ، فاتحدت الذمة وانتهى حق االرتفاق ، كما إذا اشترى صاحب العقار المرتفق العقار المرتفق به بأثر رجعى

، فيعود حق االرتفاق  ، وكذلك يعتبر اتحاد الذمة المترتب على البيع كأن لم يكن تبعاً للبيع تبر البيع كأن لم يكن. فهنا يع بأثر رجعى

إلى ما كان عليه 
 (7 )

، كما إذا اشترى صاحب العقار المرتفق العقار  ، زوال حالة االجتماع دون أثر رجعى . ) الفرض الثانى ( 

. فهنا يبقى  ، ثم باع صاحب العقار المرتفق العقار المرتفق به الذى سبق أن اشتراه وانتهى حق االرتفاق، فاتحدت الذمة  المرتفق به

                                                 
 (2 )

.  ( 91 ص 5 م 2751ديسمبر سنة  5ويعود حق االرتفاق إذا أعيد بناء العقار المرتفق ) استئناف مختلط  
 

 (1 )
.  127آنفاً فقرة  

 

 (9 )
.  219 - 2 - 2521داللوز  2525يناير سنة  11وانظر نقض فرنسى  - 955آنفاً فقرة  

 

 (5 )
.  2299بودرى وشوفو فقرة  

 

 (9 )
.  775 ص - 777 ص 2295انظر فى اتحاد الذمة بالميراث بودرى وشوفو فقرة  

 

 (1 )
.  191انظر آنفاً فقرة  

 

 (1 )
.  127آنفاً فقرة  

 

 (7 )
 255 ص 199فقرة  9. وانظر أوبرى ورو  157 ص 1المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

.  551فقرة  9وريبير وبيكار بالنيول  -
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، فال يعود حق االرتفاق بعد أن  ، ويبقى ما ترتب عليه من اتحاد الذمة وانتهاء حق االرتفاق أثر البيع األول ألنه لم يزل بأثر رجعى

انتهى 
 (2 )

  . 

 أو التقدم المسقطعدم االستعمال  - 621

 مدنى على ما يأتى :  2911نص قانونى : تنص المادة  – 

، فإن كان االرتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت  تنتهى حقوق االرتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة - 2"  

  . "تها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها ، يجوز كذلك بالطريقة ذا . وكما يسقط التقادم حق االرتفاق المدة ثالثاً وثالثين سنة

، كما أن وقف التقادم  ، فانتفاع أحدهم باالرتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين وإذا ملك العقار عدة شركاء على الشيوع - 1"  

" لمصلحة أحد هؤالء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم 
 (1 )

  . 

، أو مدة ثالث وثالثين سنة إن كان  فاق ينتهى بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنةويخلص من هذا النص أن حق االرت

، وسمى بعد االستعمال ألنه  ( هذا معناه التقادم المسقط non - ussage. وعدم االستعمال )  االرتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة

فإذا كان يسقط الحقوق الشخصية فإنه يسمى بالتقادم المسقط )  $ 2959$ ،  يسقط الحقوق العينية كحق االرتفاق وحق االنتفاع

prescription exinctive ) فإن الحق يسقط بعدم  . وعلى ذلك إذا بقى صاحب حق االرتفاق ال يستعمل حقه طول هذه المدة ،

ً  االستعمال ق قوة قاهرة كما إذا نضب معين العين ، فإذا منع من استعمال الح . ويستوى أن يكون عدم االستعمال اختيارياً أو إجباريا

، فإن مدة التقادم تستمر مع ذلك فى  ، أو حال صاحب العقار المرتفق به أو الغير دون استعمال الحق التى تغترف منها المياه

رار بحقه ، بأن يحصل من صاحب العقار المرتفق به على إق ، ويستطيع صاحب حق االرتفاق أن يقطع المدة فى هذه الحالة السريان

ودياً أو قضائياً 
 (9 )

ً  ، ظاهراً أو غير ظاهر ، مستمراً كان أو غير مستمر ، وكل حق ارتفاق  ، يسقط بعدم االستعمال  ، إيجابياً أو سلبيا
 (5 )

، خمس عشرة سنة  ، كما قدمنا . والمدة المقررة لسقوط حق االرتفاق بعدم االستعمال هى 
 (9 )

راً ، فإن كان حق االرتفاق مقر 

لمصلحة عين موقوفة وقفاً خيرياً فالمدة ثالث وثالثون سنة وذلك رعاية لجانب الوقف 
 (1 )

  . 

                                                 
 (2 )

، إذا أبقى مالك العقار المرتفق بعد شراء العقار المرتفق به  ولكن قد ينشأ مع ذلك حق ارتفاق جديد بتخصيص المالك األصلى 

حق ، فتتوافر بذلك شروط نشوء  الوضع المادى الذى كان عليه العقاران بشرط أن تكون هناك عالمة ظاهرة تتم عن هذا الوضع

، بأن باع صاحب العقار المرتفق العقار المرتفق به بعد  االرتفاق بتخصيص المالك األصلى إذا أعيد الفصل ما بين العقارين

بالنيول وريبير  - 777 ص 2295بودرى وشوفو فقرة  - 255 ص 199فقرة  9وانظر أوبرى ورو  - 971شرائه ) آنفاً فقرة 

.  ( 572 ص 551فقرة  9وبيكار 
 

 (1 )
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2157: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، فمجلس  2297. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2222ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 192 ص - 155 ص 1عمال التحضيرية ؟؟؟؟؟؟ ) مجموعة األ11الشيوخ تحت رقم 

 .  وال مقابل لهذا النص فى التقنين المدنى السابق

 ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى :

 .  ال مقابل التقنين المدنى السورى

 .  ) مطابق ( 2999 م التقنين المدنى الليبى

 .  ) مطابق ( 2171 م التقنين المدنى العراقى

.  اللبنانى ال مقابل الملكية العقاريةقانون 
 

 (9 )
.  511 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 299بودرى وشوفو فقرة  

 

 (5 )
،  ، ولذلك يدق فى بعض األحوال معرفة ما إذا كنا أمام حق ارتفاق فيسقط بعدم االستعمال أما حق الملكية فال يسقط بعدم االستعمال 

حوال معرفة ما إذا كنا أمام حق ارتفاق فيسقط بعدم االستعمال أو أمام حق ملكية مفرزة أو شائعة فال ولذلك يدق فى بعض األ

.  ( 519 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2291يسقط بعدم االستعمال ) بودرى وشوفو فقرة 
 

 (9 )
.  1رقم  219 عاماً جزء أول ص 19فى مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض  2552فبراير سنة  29انظر نقض مدنى  

 

 (1 )
، فإنه يزول بعدم االستعمال خمس عشرة سنة  أما إذا كان حق االرتفاق مترتباً على أرض موقوفة فى الحاالت التى يجوز فيها ذلك 

 199 ص 1حضيرية إذا كان العقار المرتفق عيناً غير موقوفة ) المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال الت
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، منذ آخر عمل انقطع بعده صاحب حق االرتفاق عن استعمال حقه  ، فى االرتفاق غير المستمر ويبدأ سريان مدة التقادم
 (2 

)
، فيبدأ السريان من يوم اإلتيان بعمل إيجابى يتعارض مع حق  سلبى، ويدخل فى ذلك االرتفاق ال . أما فى االرتفاق المستمر 

االرتفاق 
 (1 )

، أو  . فإذا كان االرتفاق مطالً بدأ سريان المدة من الوقت الذى يبنى فيه صاحب العقار المرتفق به حائطاً يسد النافذة 

كان ارتفاقاً بعدم البناء من الوقت الذى يبدأ فيه صاحب العقار المرتفق به بإقامة بناء فى عقاره 
 (9 )

. وليس يلزم أن الذى يقوم بالعمل  

، وقد يقع بقوة قاهرة  ، فقد يقوم به الغير اإليجابى المتعارض مع حق االرتفاق هو صاحب العقار المرتفق به نفسه
 (5 )

  . 

، بنفس األسباب المقررة فى انقطاع التقادم المسقط ووقف سريانه  ، ويوقف سريانه التقادموينقطع 
 (9 )

. وقد نصت الفقرة  

، فانتفاع أحدهم باالرتفاق  إذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع" مدنى سالفة الذكر على أنه  2911الثانية من المادة 

فإذا كان العقار  . "كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤالء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم ،  يقطع التقادم لمصلحة الباقين

، فإن بقاء أحد هؤالء الشركاء دون الباقين منتفعاً بحق االرتفاق ال يجعل المدة تسرى فى حقه  المرتفق شائعاً بين شركاء متعددين

،  ، كذلك قطع أحد شركاء التقادم يفيد الباقين فيقطعه بالنسبة إليهم أيضاً  نسبة إلى الباقين، ويقطع فى الوقت ذاته سريان المدة بال بداهة

كما يقع ذلك فيما بين المدنيين المتضامنين 
 (1 )

، وكذلك  ، فإن التقادم يوقف بالنسبة إليه . وإذا كن بين الشركاء قاصر ليس له نائب 

اً فيما بين المدنيين المتضامنين ، كما يقع ذلك أيض يوقف بالنسبة إلى اآلخرين
 (1 )

. وينتفع سائر الشركاء بانقطاع التقادم أو وقفه  

، فإن كان العقار قد وقع فى نصيب  . فإذا حصلت القسمة بين الشركاء بالنسبة إلى أحدهم طوال المدة التى يبقى فيها الشيوع قائماً 

. أما إذا وقع العقار فى نصيب شريك  بقى بداهة منتفعاً بانقطاع التقادم أو وقفه ، نفس الشريك الذى انقطع التقادم أو وقف بالنسبة إليه

، فيعتبر  ، فاألثر الرجعى للقسمة كان يقتضى القول بأن الشريك الذى انقطع التقادم أو وقف بالنسبة إليه أصبح أجنبياً عن العقار غيره

. وعلى  لتقادم قد انقطع أو وقف بالنسبة إلى الشريك الذى وقع فى نصيبه العقار، ومن ثم ال يعتبر ا انقطاع التقادم أو وقفه كأن لم يكن

هذا الوجه قضت محكمة النقض الفرنسية 
 (7 )

، إلى أن انقطاع التقادم أو وقفه  ، على العكس من ذلك . ولكن الفقه الفرنسى يذهب 

. وهذا هو الرأى الذى يتمشى مع إطالق  وال يعتد باألثر الرجعى،  يصبح نهائياً بالنسبة إلى سائر الشركاء أياً كانت نتيجة القسمة

(  1/  2911 ، أو فى التقنين المدنى المصرى ) م ( 129 - 195 ، سواء فى التقنين المدنى الفرنسى ) م النص
 (5 )

  . 

                                                                                                                                                                    

. فكسبه لملكية العقار ال  ، ملكية عقار قد ترتب عليه حق ارتفاق ، أى بخمس سنوات وقد يكسب شخص بالتقادم القصير -( 

، وهنا لم  ، ألن حق االرتفاق ال يسقط بالتقادم إال إذا لم يستعمل مدة خمس عشرة سنة يترتب عليه سقوط حق االرتفاق بالتقادم

. وعلى ذلك يكسب الحائز ملكية  تفاق إال خمس سنوات فقط وهى مدة التقادم القصير التى كسبت به ملكية العقاريستعمل حق االر

، ولكن العقار يبقى محمالً بحق االرتفاق إلى أن ينتهى هذا الحق بعدم االستعمال مدة خمس عشرة سنة )  العقار بالتقادم القصير

 - 2219بودرى وشوفو فقرة  - 19وهامش  257 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  وانظر -فى الهامش  529انظر آنفاً فقرة 

.  ( 555فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
 

 (2 )
بالنيول وريبير  - 19 - 2 - 2559سيرية  2555يناير سنة  11 - 11 - 2 - 2599سيريه  2595ديسمبر سنة  5نقض فرنسى  

،  . عمل انقطع بعده عن استعمال حقه العقار المرتفق عبء إثبات آخر ويقع على عاتق صاحب - 511 ص 559فقرة  9وبيكار 

سيرية  2555يناير سنة  11حتى إذا كانت مدة التقادم لم تتم منذ هذا العمل لم يسقط حق االرتفاق بعدم االستعمال ) نقض فرنسى 

وانظر  - 511 ص 559فقرة  9 بالنيول وريبير وبيكار - 12وهامش  251 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  - 19 - 2 - 2559

.  ( 2219بودرى وشوفو فقرة 
 

 (1 )
عبد  - 511 ص 559فقرة  9وما بعدها بالنيول وريبير وبيكار  2297بودرى وشوفو فقرة  - 255 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

.  179المنعم البدراوى فقرة 
 

 (9 )
ل إيجابى يتعارض مع حق االرتفاق فتسرى من وقت هذا العمل ويقع على عاتق صاحب العقار المرتفق به عبء إثبات القيام بعم 

.  ( 511 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 751 ص 2219مدة التقادم ) بودرى وشوفو فقرة 
 

 (5 )
.  511 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2297بودرى وشوفو فقرة  - 255 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  511 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2292بودرى وشوفو فقرة  - 251 ص - 251 ص 199فقرة  9و أوبى ور 

 

 (1 )
.  579 ص 555فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 517 - 2 - 15داللوز  2715يوليه سنة  21نقض فرنسى  

 

 (1 )
.  199 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (7 )
.  191 - 2 - 99سيريه  2799أغسطس سنة  15 - 12 - 2 - 51داللوز  2759ديسمبر سنة  9نقض فرنسى  

 

 (5 )
.  575 ص - 579 ص 555فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  
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العقار المرتفق إلى  . وال يمنع من سقوطه أن يعود صاحب ، سقط حق االرتفاق بعدم االستعمال فإذا اكتملت مدة التقادم

، إال إذا لم يعترض صاحب العقار المرتفق به على ذلك وفسر عدم اعتراضه على أنه  استعمال حق االرتفاق بعد اكتمال مدة التقادم

نزول منه عن حقه فى التمسك بالتقادم 
 (2 )

  . 

، يجوز كذلك  ما يسقط التقادم حق االرتفاقوك" مدنى سالفة الذكر يقول :  2911وقد رأينا أن آخر الفقرة األولى من المادة 

، ويبقى  فقد يعمد صاحب حق االرتفاق إلى استعمال حقه استعماالً جزئياً  . "بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها 

ً  ، أو ثالثاً وثالثين سنة بالنسبة إلى الوقف كذلك خمس عشرة سنة ، وإنما ينتقص  بعدم االستعمال ، فال يسقط حق االرتفاق سقوطاً كليا

( أن يكون صاحب حق االرتفاق  2، وجب التمييز بين فرضين : )  . ولكن إذا كان حق االرتفاق غير مستمر إلى القدر الذى استعمل

مشياً على ، كما إذا كان االرتفاق حق مرور  قد استعمله استعماالً جزئياً وفقاً لحاجاته دون أن يعوقه عن االستعمال الكلى عاتق

 ً . ففى هذا الفرض يعتبر هذا  األقدام أو ركوباً فظل صاحبه يمر مشياً مدة خمس عشرة سنة دون أن تقتضيه الحاجة أن يمر ركوبا

االستعمال الجزئى بمثابة االستعمال الكلى إذا لم يقم عائق دون االستعمال الكى ولكن صاحب حق االرتفاق لم يحتج إلى هذا 

، كأن يكون  ( أن يكون قد قام عائق مادى دون االستعمال الكلى 1. )  حق االرتفاق كما هو دون أن ينتقص ، فيبقى االستعمال

. وفى هذا  الطريق قد جعل غير صالح للمرور ركوباً فاضطر صاحب حق المرور أن يمر مشياً على األقدام مدة خمس عشرة سنة

يصبح مقصوراً على المرور مشياً على األقدام دون المرور ركوباً ، و الفرض ينتقص حق االرتفاق بعدم االستعمال الجزئى
 (1 )

  .

، يجوز كذلك أن يتسع باإلفراط فى االستعمال الجزئى  وكما ينتقص حق االرتفاق بعدم االستعمال الجزئى عن طريق التقادم المسقط

. فإذا كان صاحب حق المرور  طريق التقادم المكسب، يجوز كذلك أن يتسع باإلفراط فى االستعمال عن  عن طريق التقادم المسقط

، فيصبح  ، فإن حق ارتفاقه يكون قد اتسع على هذا الوجه مشياً على األقدام قد استعمل الطريق للمرور ركوباً مدة خمس عشرة سنة

فى وقت واحد  $ 2955$ حق ارتفاق بالمرور مشياً على األقدام وركوباً 
 (9 )

مرور من طريق آخر غير . وإذا كان قد تعود ال 

، فإن كيفية استعمال حق االرتفاق  ، وظل يمر من هذا الطريق اآلخر مدة خمس عشرة سنة الطريق الذى خصص له فى األصل

، وأصحب الطريق اآلخر هو الذى يستعمل فيه حق المرور دون الطريق األصلى  يكون قد تعدل بالتقادم على هذا الوجه
 (5 )

  . 

 ستعمال حق االرتفاق استحالة ا - 622

 مدنى على ما يأتى : 2917نص قانونى : تنص المادة  -

  . "ينتهى حق االرتفاق إذا تغير وضع األشياء بحيث تصبح فى حالة ال يمكن فيها استعمال هذا الحق  - 2"  

" االستعمال  ، أال أن يكون قد انتهى بعدم ويعود إذا عادت األشياء إلى وضع يؤمكن معه استعمال الحق - 1"  
 (9 )

  . 

                                                 
 (2 )

 9بالنيول وريبير وبيكار  - 911 - 2 - 12سيريه  2719يوليه سنة  19 - 179 - 2 - 91داللوز  2791ة يوليه سن 1نقض فرسى  

.  511 ص 559فقرة 
 

 (1 )
.  511 ص 559فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  

 

 (9 )
.  199 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (5 )
محكمة النقض بأن مجرد تعديل حال األمكنة أو طبيعة األعمال المعدة لضمان استعمال االرتفاق ال يترتب عليه قانوناً  وقد قضت 

أبريل سنة  15، إذا كان ذلك لم يتناول إال طريقة االستعمال فقط ولم يتعدها إلى الحق نفسه ) نقض مدنى  زوال حق االرتفاق

فقرة  9. وانظر فى ذلك أوبرى ورو  ( 9رقم  219 عاماً جزء أول ص 19لنقض فى مجموعة المكتب الفنى ألحكام ا 2552

.  551فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 292 ص 199
 

 (9 )
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه فى التقنين المدنى الجديد 2155: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، فمجلس  2295. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2221لجنة المراجعة تحت رقم ووافقت عليه 

 .  ( 591 ص - 592 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية  2917الشيوخ تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

: ويحق للقاضى أن يأمر بالترقين إذا كان االرتفاق غير  9/  559 م المدنى السورىالتقنين ويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ، أو غير ممكن اإلنفاذ مجد

 .  ) والحكم يتفق مع حكم التقنين المصرى (

 .  ) مطابق ( 2992 م التقنين المدنى الليبى
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، سواء  ويخلص من هذا النص أن حق االرتفاق ينتهى إذا أصبح استعماله مستحيالً وتنجم االستحالة من تغير وضع األشياء

كان التغير حادثاً فى العقار المرتفق به أو فى العقار المرتفق 
 (2 )

رتفق ، وهدم المنزل الم . فإذا كان االرتفاق ارتفاقاً بالمطل مثالً  

، فإن حق االرتفاق ينتهى الستحالة استعماله بسبب تغير حدث فى  فانهدمت بهدمه النافذة التى كانت تطل على العقار المرتفق به

العقار المرتفق 
 (1 )

، ثم انحبس العقار المرتفق به فأصبح ال يمكن الوصول منه إلى الطريق  . وإذا كان االرتفاق ارتفاقاً بالمرور 

، فإن حق االرتفاق ينتهى كذلك الستحالة استعماله بسبب تغير حدث فى العقار المرتفق به  العام
 (9 )

بانتهاء حق " . والتعبير  

. والصحيح أن حق االرتفاق ال  ليس بالتعبير الدقيق ، "وبعودته إذا عادت األشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق " " االرتفاق 

، ولكن حق  . فإذا ما زالت عاد استعماله إلى ما كان عليه ، بل يوقف استعماله إلى أن تزول هذه االستحالة ينتهى باستحالة استعماله

، فهو لم يزل حتى يقال إنه يعود  االرتفاق نفسه يستمر باقياً 
 (5 )

، فقد نصت المادة  . وفى التقنين المدنى الفرنسى تطبيق واضح لذلك 

، أو  ، فإن االرتفاقات التى كانت للحائط المشترك أو للمنزل ا أعيد بناء حائط مشترك أو منزلإذ" من هذا التقنين على أنه  119

، وعلى أن تتم إعادة البناء قبل أن تكتمل مدة  ، على أال تكون أكثر مشقة ، تستمر بالنسبة إلى الحائ أو المنزل الجديد كانت عليه

  . "التقادم 

، وال يكفى أن يصبح االرتفاق أكثر مشقة  الرتفاق استحالة تامةويجب أن تكون استحالة استعمال حق ا
 (9 )

. ويستوى أن  

، أو إلى فعل أجنبى  ، أو إلى فعل صاحب العقار المرتفق ، أو إلى فعل صاحب العقار المرتفق به ترجع االستحالة إلى قوة قاهرة
 (1 

)
. وليس من الضرورى أن تعود  ، كما سبق القول تعمال الحق. ويعود حق االرتفاق إذا عادت األشياء إلى وضع يمكن معه اس 

 ً ، بل يكفى أن ترجع إلى وضع تمكن معه العودة إلى استعمال حق االرتفاق دون أن يكون هذا  األشياء إلى وضعها األصلى تماما

االستعمال أكثر مشقة 
 (1 )

  . 

. إال أن يكون قد انتهى بعدم  . . ويعود ) حق االرتفاق (" مدنى سالفة الذكر :  2917وتقول الفقرة الثانية من المادة 

، فإنه ال  ، أو مدة ثالث وثالثين بالنسبة إلى الوقف فإذا بقى استعمال حق االرتفاق مستحيالً مدة خمس عشرة سنة . "االستعمال 

، ولكن ليس بسبب  حالة يكون قد انتهى. ذلك بأن حق االرتفاق فى هذه ال ، حتى لو عادت األشياء إلى وضع يمكن مع استعماله يعود

، ولكن بسبب عدم االستعمال  استحالة استعماله
 (7 )

، ومن ثم  . وهناك رأى يذهب إلى أن استحالة االستعمال تكون سبباً لوقف التقادم 

، حتى  يها استعماله، دون أن تحسب المدة التى استحال ف ، أو ثالثا ًوثالثين سنة يجب أال يستعمل حق االرتفاق خمس عشرة سنة

فإن عاد العقار " . وهذا هو الرأى الذى أخذت به المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى حين قالت :  يسقط الحق بعدم االستعمال

 ، وال يحسب فى ، إال أن يكون قد مضى على عدم استعمال المدة التى يسقط بها . عاد حق االرتفاق . . المرتفق به إلى حالته األولى

                                                                                                                                                                    

 .  ) مطابق ( 179 م التقنين المدنى العراقى

.  ، وهذا النص األخير مأخوذ منه ( سورى 9/  559) نطابق لنص المادة  59 م بنانىقانون الملكية العقارية الل
 

 (2 )
.  119 - 2 - 59داللوز  2775نقض مدنى فرنسى أول أبريل سنة  

 

 (1 )
قد ،  ، الذى كان مقرراً لصالحه حق ارتفاق بالمطل وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان الثابت من األوراق أن منزل الطاعن 

، وكان  ، وأصبح فى حالة ال يمكن معها استعمال حق المطل هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه ال يحتوى على مطالت أو مناور

 25، فإنه ال يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ) نقض مدنى  الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس زوال ذلك الحق

.  ( 171 ص 291رقم  21ض مجموعة أحكام النق 2512ديسمبر سنة 
 

 (9 )
.  191 ص 1انظر المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدى فى مجموعة األعمال التحضيرية  

 

 (5 )
 - 991 - 2 - 2529داللوز  2597نوفمبر سنة  21نقض فرنسى  - 52 ص 15 م 2521يونيه سنة  1انظر استئناف مختلط  

.  515 ص 552فقرة  9بيكار بالنيول وريبير و - 2299بودرى وشوفو فقرة 
 

 (9 )
.  519 ص 552فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2299بودرى وشوفو فقرة  - 259 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (1 )
.  515 ص 552فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2299بودرى وشوفو فقرة  - 511فقرة  - 519فقرة  21ديمولومب  

 

 (1 )
 - 2292بودرى وشوفو فقرة  - 252 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  - 959 - 2 - 15داللوز  2715سنة مارس  2نقض فرنسى  

.  519 ص - 515 ص 552فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار 
 

 (7 )
 ، وعند ذلك ينتهى حق االرتفاق بالهالك ) بالنيول وقد ينجم استحالة استعمال حق االرتفاق من هالك الشئ - 51 إسماعيل غانم ص 

.  ( 551فقرة  9وريبير وبيكار 
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" هذه المدة الوقت الذى تعذر فيه استعمال ) الحق ( 
 (2 )

، فتحسب المدة التى استحال فيها  . ولكن الرأى الراجح هو عكس ذلك 

استعمال حق االرتفاق فى سقوط هذا الحق بعدم االستعمال 
 (1 )

  . 

 انعدام الفائدة من حق االرتفاق - 623

 يأتى : مدنى على ما 295نص قانونى : تنص المادة  – 

، أو لم تبق له  ، إذا فقد االرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من االرتفاق كله أو بعضه"  

" غير فائدة محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به 
 (9 )

  . 

، أو أصبحت فائدته محدودة ال  منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفقويخلص من هذا النص أن حق االرتفاق يجوز التحرر 

، واستطاع مالك العقار المرتفق أن  . مثل ذلك أن يكون االرتفاق حق شرب تتناسب البته مع العبء الذى يلقيه على العقار المرتفق به

، أو فى  ، عن هذا الحق األخير دون نظر لحق الشرب، هى وموارد المياه األخرى التى عنده  يحفر بئراً ارتوازية فى أرضه تغنيه

. ففى هذه  القليل تجعل حق الشرب فائدته محدودة ال تتناسب البتة مع العبء الذى يتحمله العقار المرتفق به من جراء حق الشرب

. فقد وازن  ار المرتفق، ولو دون موافقة صاحب العق الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق االرتفاق

، ومصلحة صاحب  ، مصلحة صاحب العقار المرتفق فى بناء االرتفاق وقد انعدمت أو أصبحت منفعة محدودة القانون بين مصلحتين

العقار المرتفق به فى زوال االرتفاق وقد أصبحت هى المصلحة الراجحة إذا تفوق كثيراً مصلحة صاحب العقار المرتفق فى بقاء 

، فقد آثر القانون تحرير العقار المرتفق به من حق  . ولما كانت حقوق االرتفاق تلقى أعباء ثقيلة على العقارات المرتفق بها االرتفاق

االرتفاق فى الحالة التى نحن بصددها ولو اقتضى األمر أن يدفع مالك العقار المرتفق به تعويضاً مناسباً لمالك العقار المرتفق فى 

، لقيام مصلحة  ، يتم دون رضاء صاحب الحق ( حق االرتفاق rachat. فهذا ضرب من استرداد )  ن رضائهمقابل زوال حقه دو

، إذا لم  ، فإن مالك العقار المرتفق به يستطيع أن يتحرر منه دون دفع أى تعويض تبرر ذلك أما إذا انعدمت كل فائدة لحق االرتفاق

 .  تفاق حتى يطلب التعويض عنهيصب مالك العقار المرتفق ضرر من زوال حق االر

، ما إذا كان حق االرتفاق قد فقد كل منفعة أو أصبحت منفعته  ، عند اختالف الطرفين وقاضى الموضوع هو الذى يقدر

، ويقدر أيضاً التعويض المستحق لمالك العقار المرتفق إن كان للتعويض  ، فيقضى بتحرير العقار المرتفق به من هذا الحق محدودة

محل 
 (5 )

  . 

                                                 
 (2 )

 195والمادة  199ماركاديه المادة  159فقرة  Toullier 9وانظر فى هذا المعنى  - 191 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  

Toulier - 1 511 ص - Solon 999 ص  .
 

 (1 )
.  1هامش  251 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  - 199فقرة  9ديرانتون  - 515فقرة  21ديمولومب  

 

 (9 )
.  من المشروع التمهيدى على وجه مطابق لما استقر عليه التقنين المدنى الجديد 2999: ورد هذا النص فى المادة  تاريخ النص 

، فمجلس  2229. ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم  فى المشروع النهائى 2229ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

 .  ( 195 ص - 199 ص 1مجموعة األعمال التحضيرية  ) 2915الشيوخ تحت رقم 

 .  وال مقابل للنص فى التقنين المدنى السابق

: ويحق للقاضى أن يأمر بالترقين إذا كان الرتفاق غير  9/  59م  التقنين المدنى السورىويقابل فى التقنينات المدنية العربية األخرى : 

 .  ، أو كان غير ممكن اإلنفاذ مجد

 كم يتفق مع حكم التقنين المصرى () والح

 .  ) مطابق ( 2991 م التقنين المدنى الليبى

 .  ) مطابق ( 2175 م التقنين المدنى العراقى

.  ، وهذا النص األخير مأخوذ منه ( من التقنين المدنى السورى 9/  559 ) مطابق لنص م 59 م قانون الملكية العقارية اللبنانى
 

 (5 )
، أو أصبحت فائدته  ينتهى حق االرتفاق أخيراً إذا لم تصبح له فائدة" إليضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا النص : وتقول المذكرة ا 

، كما إذا كان االرتفاق حق مرور وانفتحت العقار المرتفق  محدودة ال تتناسب البتة مع األعباء الواقعة على العقار المرتفق به

، أن يطلب تحرير عقار من حق  ، فى هذه الحالة . فيجوز لصاحب العقار المرتفق به وأيسرسبل أخرى إلى الطريق العام أقرب 

.  ( 199 ص 1) مجموعة األعمال التحضيرية " ، على أن يدفع تعويضاً مناسباً إذا كان هناك محل لذلك  االرتفاق
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 تحقق الشرط الفاسخ وفسخ ملكية صاحب العقار المرتفق به  - 624

. وهنا  ، فإن حق االرتفاق يجوز تعليقه على الشرط كما يجوز اقترانه باألجل : وقد يكون حق االرتفاق معلقا على شرط فاسخ

، فإن طبائع األشياء  ال يكون لزواله أثر رجعى. ولكن  ، زال حق االرتفاق ، فإذا تحقق الشرط الفاسخ يجب تطبيق القواعد العامة

تأبى أن تحمى المدة التى بقى فيها حق االرتفاق قائماً قبل تحقق الشرط الفاسخ واعتبار هذه المدة كأن لم تكن 
 (2 )

  . 

.  واعد العامة، فهنا أيضاً يجب تطبيق الق وإذا فسخت ملكية من أنشأ حق االرتفاق للعقار المرتفق به بسبب من أسباب الفسخ

، ويتبين أنه كان ال يملك ترتيب حق ارتفاق  وهذه تقضى بأن من أنشأ حق االرتفاق يعتبر غير مالك للعقار المرتفق به بأثر رجعى

، بزوال ملكية العقار المرتفق به  . ومن ثم يزول حق االرتفاق على عقار لم يكن يوماً ما ملكاً له
 (1 )

  . 

وكن فسخ ملكية صاحب حق االرتفاق للعقار المرتفق ال يزيل حق االرتفاق 
 (9 )

، ألن اشتراط المالك حق ارتفاق لفائدة  

، فى أى يد  ، ومن ثم يبقى حق االرتفاق هذا تابعاً للعقار عقاره يعتبر من أعمال اإلدارة الحسنة التى ال تزول بفسخ ملكية هذا المالك

 .  ر بعد الفسخينتقل إليها هذا العقا

 نزول صاحب حق االرتفاق عن حقه - 625

 .  ، فينتهى هذا الحق بالنزول عنه : وقد ينزل صاحب حق االرتفاق عن حقه بإرادته المنفردة 

 ً ً  ، وقد يكون ضمنياً  والنزول قد يكون صريحا ، وجب استخالصه من وقائع ثابتة يفهم منها حتماً معنى  . فإذا كان ضمنيا

، وقد ورد فى شروط البيع أن  يعتبر نزوالً ضمنياً أن يشهد صاحب حق االرتفاق على عقد بيع واقع على العقار المرتفق به. ف النزول

. وقد قضت محكمة النقض بأنه متى استخلصت  ، وذلك دون أن يتحفظ صاحب حق االرتفاق العقار المبيع خال من أى حق ارتفاق

، فال معقب عليها فى ذلك لتعلقه  صاً سائغاً من مقدمات تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليهامحكمة الموضوع التنازل الضمنى استخال

بتقدير موضوعى من سلطتها المطلقة 
 (5 )

، التى  . وقضت أيضاً بأن التنازل الضمنى يمكن استخالصه فى حقوق االرتفاق التبادلية 

المترتب على عقاره لمصلحة عقار آخر هو التزام مالك هذا العقار اآلخر يكون سبب التزام مالك العقار باحترام حق االرتفاق 

. فإذا خرج أيهما عن االلتزام المفروض عليه وخالف شروط عقده أو  باحترام االرتفاق المقابل المقرر لمصلحة مالك العقار األول

. ذلك بأن التنازل عن حقوق  زامه الذى يغدو بال سبب، فإنه يكون قد أسقط حقه فى إلزام جاره مالك العقار اآلخر بتنفيذ الت قيوده

، إذ لم يشترط القانون لتحققه صورة معينة  ، يجوز أن يكون ضمنياً  ، كما يكون صريحاً  االرتفاق
 (9 )

. ولكن ال يعتبر نزوالً ضمنياً  

، دون أن يعترض  أن يترك صاحب حق االرتفاق أعماالً تتم متعارضة مع حق ارتفاقه
 (1 )

  . 

، فهو ليس فى حاجة إلى قبول مالك  ولما كان النزول عن حق االرتفاق إرادة منفردة صادرة من صاحب هذا الحق كما قدمنا

العقار المرتفق به 
 (1 )

، وينتج أثره بصدوره من صاحب العقار المرتفق وإعالنه لصاحب العقار المرتفق به  
 (7 )

. ولكنه ال يسرى  

، وفقاً للقواعد المقررة فى التسجيل  ، إال إذا سجل قبل تسجيل هذا الشراء ر المرتفق، كمشتر للعقا فى حق الغير
 (5 )

  . 

                                                 
 (2 )

؟؟بالنيول ؟؟؟؟؟ - 2219بودرى وشوفو فقرة  - 291 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  
 

 (1 )
.  571 ص 557فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2219بودرى وشوفو فقرة  - 291 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (9 )
.  1هامش  571 ص 557فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 11 - 1 - 59داللوز  2775يوليه سنة  19بيزانسوق  

 

 (5 )
.  197 ص 225رقم  29ض مجموعة أحكام النق 2515مايو سنة  17نقض مدنى  

 

 (9 )
 2559أبريل سنة  11وانظر أيضاً نقض مدنى  - 997 ص 71رقم  21مجموعة أحكام النقض  2519أبريل سنة  15نقض مدنى  

.  19رقم  215 عاماً الجزء األول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى 
 

 (1 )
فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 291 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  - 519 - 2 - 75داللوز  2775فوفمبر سنة  1نقض فرنسى  

.  9هامش  571 ص 557
 

 (1 )
.  295 ص 27 م 2591مارس سنة  29استئناف مختلط  

 

 (7 )
.  571 ص 557فقرة  9بالنيول وريبير وبيكار  - 2219بودرى وشوفو فقرة  - 291 ص 199فقرة  9أوبرى ورو  

 

 (5 )
وقد  - 12رقم  215 عاماً جزء أول ص 19مجموعة المكتب الفنى ألحكام النقض فى  2599نوفمبر سنة  21انظر نقض مدنى  

قضت محكمة النقض بأن التنازل يعتبر ملزماً للمتنازل بما يمنعه من توجيه طلبات إلى المتنازل له تنطوى على إنكار لهذا 

، إذ ال يترتب على عدم التسجيل سوى تراخى زوال الحق العينى  ازل مما يجب تسجيله. وال يمنع من ذلك أن يكون التن التنازل

، وذلك بعد أن كانا قد  . فإذا كان الطرفان قد أقاما دعواهما بطلب تعويض عن مخالفة المطعون عليه لقيود البناء المتنازل عنه
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، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد  نهما للتنازل الصادر من جانبها، مما يعتبر معه هذا الطلب إنكاراً م تنازال عن هذه القيود ضمناً 

 225رقم  29مجموعة أحكام النقض  2515مايو سنة  17بهذا التنازل ورتب عليه آثاره ال يكون مخالفاً للقانون ) نقض مدنى 

.  ( 197 ص
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 8111 ....................................................................... شروط النزول عن مرتبة الرهن : -214
 8111 ...................................................... النزول عن مرتبة يكون في حدود حا المتنازل : -218
 8112 ................... مكن التمسك ب ا ضد المتنازل :جواز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان ي -211
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 8118 .......................... عدم إضرار النزول عن مرتبة الرهن ضررا غير مشروع بالدائن المتوسط : -260
 8116 ...................................................................................... حا التتبع -المطلب الثاني

 8116 .................................................... على ما يأتي : 1060نص قانوني : تنص المادة  -261
 8116 ......................................................................... شروط الحائز للعقار المرهون : -262
 8116 ..................................................... مباشرة التتبع في مواج ة الحائز للعقار المرهون : -269
 8116 ................................................ سر ان الرهن في مواج ة الحائز : –ماذا يفعل الحائز  -261
 8116 .................................................................................. وجود الدين وسالمته : -261
 8116 ...................................................................... الوسائل القانونية المعطاة للحائز : -266

 8116 ............................................................................................... قضاء الديون  – 1
 8116 .............................................. مدني على ما يأتي : 1061نص قانوني : تنص المادة  -264
 8161 ........................................................................ متى يكون قضاء الدين أفضل : -268
 8161 .............................................................. ما يجب على الحائز دفعه لقضاء الدين : -261
 8162 ....................................................................... نص قانوني : –متى يجب الدفع  -240
 8168 ............................................................................. حلول الحائز محل الدائن : -241
 8168 ....................................................... رجوع الحائز على المدين وعلى المالك السابا : -242
 8166 .................................................... نص قانوني : –متى يجبر الحائز على دفع الدين  -249
 8161 ......... إجبار الحائز على دفع الديون إذا كان في ذمته مبلغ يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدين : -241
 8161 ......................................................... اتفاق الدائنين على إجبار الحائز على الدفع : -241

 8166 ................................................................................................. تط ر العقار -2
 8166 ............................................. مدني على ما يأتي : 1061نص قانوني : تصت المادة  -246
 8167 ........................................................................... متى يختار الحائز التط ير : -244
 8167 .................................................................................. مزايا التط ير وعيوبه : -248
 8161 ...................................................................... أرب مسائل رئيسية في التط ير : -241
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 8161 ........................................................................................ من يجوز له التط ير -أ 
 8161 ................................................................................. يجوز التط ير للحائز : -280
 8162 ..................................................................................... المالك تحت شرط : -281
 8168 ................................................................................. لملتزم شخصيا بالدين :ا -282
 8168 .............................................................................. حا الرقبة وحا االنتفاع : -289
 8166 .................................................................................... تسجيل سند الحائز : -281
 8166 ......................................................................................... ميعاد التط ير : -281
 8166 ...................................................................................... ض الحائز وقبولهعر  –ب 

 8166 ................................. نص قانوني : –إعالن الدائنين المقيدين وعرض قيمة العقار علي م  -286
 8166 ........................................................ المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار المرهون : -284
 8166 .......................................................... نص قانوني : –العرض الحقيقي غير واجب  -288
 8167 ............................................... ما يترتب على ما يقع في اإلعالن من نقص أو خطأ : -281
 8161 ................................................................................ إلى  من يوجه العرض : -210
 8162 ........................................................................... في أي مكان يكون العرض : -211
 8168 ............................................................................ في أي وقت يكون العرض : -212
 8166 .......................................................................................... قبول العرض : -219
 8166 .................................................................. التزام الحائز في حالة قبول العرض : -211
 8166 ............................. نص قانوني : –توز ع قيمة العقار على الدائنين في حالة قبول العرض  -211
 8166 ............................................................... بيع العقار بالمزاد –عرض الحائز ورفضه  -جـ 

 8166 ........................................................................... نص قانوني : –خيار الدائن  -216
 8166 ......................................................................................... رفض العرض : -214
 8166 ............................................................ نص قانوني : –كيف يكون رفض العرض  -218
 8277 ..................................................................... نص قانوني : –بيع العقار بالمزاد  -211
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 8271 ..................................... رسو المزاد على الحائز : و رسو المزاد على الحائز في حالتين : -900
 8278 .......................................................................... رسو المزاد على غير الحائز : -901

 8276 .......................................................................... مصروفاته –متى يمتنع التط ير  –د 
 8276 .................................................................................... متى يمتنع التط ير : -902
 8276 ....................................................................................مصروفات التط ير : -909

 8276 ................................................................................................. تخلية العقار -9
 8276 .................................................................................... الغرض من التخلية : -901
 8276 ............................................................................... من له الحا في التخلية : -901
 8211 .......................................................................................... ميعاد التخلية : -906
 8211 ................................................................... نص قانوني : ن –إجراءات التخلية  -904
 8218 ........................................................................الرجوع عن التخلية بعد تقر رها : -908
 8216 ................................................................................. ما يترتب على التخلية : -901
 8216 ............................................................................................ آثار التخلية : -910
 8216 ............................................................................................. بعد التخلية : -911

 8211 ................................................................................. تحمل إجراءات نزع الملكية -1
 8211 ............................................. مدني على ما يأتي : 1042نص قانوني : نصت المادة  -912
 8216 ....................................................... التنبيه على المدين بنزع ملكية العقار المرهون : -919
 8216 ........................................................... عقار :إنذار الحائز ن بدفع الدين أو تخلية ال -911
 8216 ...................................................................... اتخاذ إجراءات البيع ضد الحائز : -911
 8216 ........................................................................... ما يترتب على إنذار الحائز : -616
 8227 ..................................................... معارضة الحائز والدفوع التي يجوز له التمسك ب ا -914

 8228 ....................................................................... موقف الحائز من البيع عقاره بالمزاد -1
 8228 .......................................................................................... وضع المسألة : -918
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 8226 ......................................................... نص قانوني : –عطاء الحائز إذا دخل المزاد  -911
 8226 ........................................................................... موقف الحائز إذا رسا عليه المزاد –أ 

 8226 ............................... رسو المزاد على الحائز بما ال يز د على الثمن الذي دفعه في العقار : -920
 8221 ....................................رسو المزاد على الحائز بما يز د في الثمن الذي دفعه في العقار : -921
 8226 ................................................................. نص قانوني : –تط ير اعلقا المرهون  -922
 8226 ................................................................... موقف الحائز إذا رسا على غيره المزاد –ب 

 8226 ............................................. نص قانوني : –تلقي الراسي عليه المزاد حقه من الحائز  -929
 8226 ................................................................. نزع ملكية الحائز ليس له أثر رجعي : -921
 8287 ................................................................ نص قانوني : –الز ادة في ثمن العقار  -921
 8281 ............................................................................. الرهون التي قررها الحائز : -926
 8281 ................................................................ حقوق االرتفاق والحقوق العينية اهنخرى  -924
 8282 ........................................ الحقوق العينية للحائز السابقة على حقوق الدائنين المرت نين : -928
 8286 .............................................................................. نص قانوني : –رد الثمار  -921
 8286 ............................................................................................ المصروفات : -990
 8281 .................................... مدني على ما يأتي : 1081نص قانوني : تنص المادة  –التلف  -991
 8286 ....................... مدني على ما يأتي : 1080نص قانوني : تنص المادة  –حا رجوع الحائز  -992
 8267 ......................................................................................... الحائز والكفيل : -999
 8261 ..............................................................................لرجوع فيما بين الحائز ن :ا -991

 8262 ....................................................................انقضاء الرهن الرمسي -الفصل الثالث
 8262 ...................................................... االنقضاء بصفة تبعية واالنقضاء بصفة أصلية : -991

 8262 ..................................................................... انقضاء الرهن بصفة تبعية -المبحث اهنول
 8262 ........................................ أسباب انقضاء الدين هي أسباب انقضاء الرهن بصفة تبعية : -996
 8262 ....................................................................................... متى يزول الدين : -994



 

 

 

 

2731 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 8262 ..................................................................................... أسباب زوال الدين : -998
 8268 .......................................................................................... انقضاء الدين : -991
 8268 ................................................................. نص قانوني : –أسباب انقضاء الدين  -910

 8266 ........................................................................................................ الوفاء -2
 8266 ......................................... إتباع القواعد العامة في الوفاء والوقوف عند بعض المسائل : -911
 8266 ............................... الوفاء مع الحلول يجعل الموفى يحل محل الدائن في الرهن الذي له : -912
 8261 ................................................................... زءا من الدين :الموفى لم يوف إال ج -919
 8266 ....................................................................... تعذر الوفاء للدائن وإيداع الدين : -919

 8266 ................................................................................................. الوفاء بمقابل -1
 8266 ........................................................................... عد العامة للوفاء بمقابل :القوا  -911
 8266 ........................................................................ التكييف القانوني للوفاء بمقابل : -916
 8266 .................................................................. ضمان االستحقاق في الوفاء بمقابل : -914
 8266 .................................................................... الوفاء بمقابل يقضي الدين الجديد : -918

 8266 ....................................................................................................... التجديد -9
 8266 .......................................................................... القواعد العامة للتجديد تسري : -911
 8267 .......................................................................... تقييد االلتزام في حساب حار : -910
 8261 ..................................................... نقل التأمين من االلتزام القديم إلى االلتزام الجديد : -911

 8262 ..................................................................................................... المقاصة -1
 8262 ......................................................................... القواعد العامة للمقاصة تسري : -912
 8262 ...................................................... حالة من حاالت النزول الضمني عن المقاصة : -919

 8268 .................................................................................................. اتحاد الذمة -1
 8268 ..................................................................... العامة التحاد الذمة تسري : القواعد -911
 8266 ................................................................................ عودة الدين إلى الظ ر : -911
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 8266 ............................................ زوال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة بأثر غير رجعي : -916
 8261 ............................................................................................. اإلبراء من الدين -6

 8261 ........................................................................... واعد العامة لإلبراء تسري :الق -916
 8261 ................................................................................... اإلبراء يقضي الدين : -918
 8266 ............................................... و نقضي مع الدين تأميناته و دخل في ا الرهن الرسمي : -911
 8266 ............................................. إبراء الدائن للمدين من الدين ونزوله عن الرهن الرسمي : -960

 8266 ............................................................................................... استحالة التنفيذ -4
 8266 ................................................................. القواعد العامة الستحالة التنفيذ تسري : -961
 8266 ................................................ انقضاء االلتزام وتوابعه باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي : -962

 8266 ............................................................................................... التقادم المسقط -8
 8266 .................................................................. عد العامة للتقادم المسقط تسري :القوا  -969
 8266 .................................................................. التمس بالتقادم من كل ذي مصلحة : -961
 8266 ........................................................................... سقوط الدين وتوابعه بالتقادم : -961
 8266 ...................................................................... التقادم يسقط الحا والدعوى معًا : -966

 8217 ................................................................... انقضاء الرهن بصفة أصلية -المبحث الثاني
 8217 ....................................................................................... أسباب االنقضاء : -164

 8211 ..................................................................................... تمام إجراءات التط ير – 1
 8211 ............................................ مدني على ما يأتي : 1089نص قانوني  :نصت المادة  – 968
 8211 .......................... تمام التط ير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غير الحائز : -261
 8212 ............................................. ء العقار المرهون في ملكية الحائز :تمام التط ير مع بقا -940

 8218 ...................................................................... بيع العقار بيعا جبر ا بالمزاد العلني . -2
 8218 .............................................. مدني على ما يأتي : 1081نص قانوني : تنص المادة  -941
 8216 ......................................................................... البيع في مواج ة مالك العقار : -942
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 8216 ............................................................................... البيع في مواج ة الجائز : -949
 8216 ............................................................................. البيع في مواج ة الحارس : -941

 8216 ............................................................................ عدم سماح مرتبة الدائن المرت ن -9
 8216 ................................................................................ باستيفاء حقه من العقار المرهون 

 8216 ...................................................................................... كيف يتحقا ذلك : -941
 8216 ...........................................................................نص قانوني في هذا المعنى : -946
 8211 .................................................................... النصوص التي حفت من المشروع : -944

 8211 ............................................................ نزول الدائن المرت ن عن حا الرهن الرسمي . -1
 8211 ....................................................................................... النص المحذوف : -948
 8216 ........................................................................... النزول الصر ح أو الضمني : -941
 8216 ......................................................................... النزول عن الرهن ومحو القيد : -980
 8216 ............................................................................. النزول عن قيد الرهن فقط : -981
 8216 ............................................................................... النزول عن مرتبة الرهن : -982
 8216 ......................................................................... النزول عن الرهن إرادة منفردة : -989
 8267 ..................................................................... اهنهلية الالزمة للنزول عن الرهن : -981

 8267 ............................................................................. اتحاد الذمة في العقار المرهون  -1
 8267 ....................................................................................... النص المحذوف : -981
 8261 ..................................................... انتقال ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرت نة : -986
 8261 ........................................................ انتقال حا الرهن الرسمي إلى العقار المرهون : -984
 8262 ......................................................................... زوال السبب في اتحاد المذمة : -988

 8268 ....................................................................................... هالك العقار المرهون  -6
 8268 ....................................................................................... النص المحذوف : -981
 8266 ............................................................... هالك العقار أو انقضاء الحا المرهون : -910
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 8266 ...................................................... انتقال الرهن إلى ما يحل محل الشيء المرهون : -912
 8261 ........................................................................ حا االنتفاع هو المثقل بالرهن : -919

 8261 ........................................................................................................ التقادم -4
 8261 ....................................................................................... النص المحذوف : -911
 8266 .......................................................................................... المسألة : أصل -911
 8266 ........................................................................... الحالة في القانون المصري : -916
 8266 ................. رأي أكثر الفق اء في مصر عدم انقضاء الرهن الرسمي بالتقادم مستقال عن الدين : -914
 8267 .................................................................................. ال يزال الباب مفتوحا : -918

 
 حق االختصاص -الباب الثاني

 8261 ............................................................................................................ تم ـــــيد
 8261 ............................................................................... ما هو حا االختصاص : -911
 8261 ............................................................. حا االختصاص من اإلجراءات التحفظية : 100
 8262 ................................................................................ تار خ حا االختصاص : -101
 8262 ............................................................... حا االختصاص وحا الرهن القضائي : -102
 8268 ........................................................................ مزايا حا االختصاص وعيوبه : -109
 8268 ......................................................... االختصاص ال يكون إال بحكم واجب التنفيذ : -101
 8266 .................................................................... نظرة عامة من المذكرة اإليضاحية : -101
 8261 ........................................................................................ تقسيم الموضوع : -106

 8266 ........................................................................ إنشاء حق االختصاص -الفصل األول
 8266 ...................................................................... اهنحكام الموضوعية واإلجراءات : -104

 8266 ............................................................................. األحكام املوضوعية -الفرع األول
 8266 .............................. المحكوم له أو الدائن حسن النية هو الذي يتقرر له حا االختصاص : -108
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 8266 ...................................................... اهنحكام التي يؤخذ ب ا حا االختصاص -المبحث اهنول
 8266 ....................................................................................... نصوص قانونية : -101

 8262 ................................................................................................. حكم قضائي -1
 8262 ........................................................... ال يؤخذ حا االختصاص بسند ولو رسمي : -110
 8268 .......................................... ال يؤخذ حا االختصاص بناء على أمر والئي من محكمة : -111
 8268 ....................................... يؤخذ حا االختصاص بموجب حكم صادر من ج ة قضائية : -112

 8266 ............................................................................. حكم صادر من محكمة أجنبية -2
 8266 .............................. يجوز أخذ حا االختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية : -119
 8266 .................................................. البد للحكم اهنجنبي من الحصول على أمر بالتنفيذ : -111

 8266 ............................................................................................ قرارات المحكمين -9
 8266 ...................................... يجوز اخذ حا اختصاص بناء على قرار صادر من محكمين : -111
 8266 ............................................... البد في قرار المحكمين أن يصبح القرار واجب التنفيذ : -116

 8261 ................................................................. حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم -1
 8261 ............................. الحكم الذي يثبت الصلح أو االتفاق يجوز بموجبه أخذ حا اختصاص : -114
 8261 .................................................................... حكم يثبت صلحا تم بين الخصوم : -118
 8266 ...................................................................... حكم يثبت اتفاقا تم بين الخصوم : -111

 8266 .................................................... الحكم الصادر بصحة التوقيع يؤخذ به حا اختصاص -1
 8266 ................................................................... النص القانوني والمذكرة اإليضاحية : -120
 8266 .................................................................. الحالة في ع د التقنين المدني القديم : -121
 8266 ................................................................. الحالة في ع د التقنين المدني الجديد : -122

 8266 .......................................... البد أن يكون الحكم واجب التنفيذ حتى يؤخذ به حا اختصاص -6
 8266 .......................................................................................... تار خ المسألة : -129
 8266 ................................................ يجب أن يكون الحكم واجب التنفيذ : –التقنين الحالي  -121
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 8877 ..................................................................تضارب آراء الفق اء في هذا التجديد : -121
 8872 ....................................................... يجب أن يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى  -4§ 

 8872 .......................................... ال يؤخذ اختصاص بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع : -126
 8872 .......................موضوع الدعوي :ال يؤخذ االختصاص إال بناء على حكم قطعي صادر في ال -124
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 8878 .................................................................... الحكم بإلزام شخص بتقديم حساب : -190
 8876 ............................................................................ ال اختصاص بعد وفاة المدين -1§ 

 8876 ........................................................... النص على ذلك في التقنين المدني الجديد : -191
 8876 .................................................................................. قانون الش ر العقاري : -192
 8876 .................................................................................. التقنين المدني الجديد : -199
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 8876 ............................................................................................ نص قانوني : -194
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 8811 ....................... و جب ا يكون العقار مملوكا للمدين أيضًا وقت الحصول على االختصاص : -112
 8818 ........................................................ على الدائن عبء إثبات ملكية المدين للعقار : -119
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 8828 ...................................................................................... التظلم إلى اآلمر : -112
 8828 ........................................................................... جواز استئناف قضاء اآلمر : -119
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 8868 ........................................................................................ نصوص حذفت : -111

 8868 ...................................................................... انقضاء حا االختصاص -المبحث الثاني
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 8866 ................................................................ الراهن قد يكون المدين أو كفيال عينيا : -106
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 8866 ............................................................................ رهن ملك الغير رهن حيازة : -111
 8817 ........................................................................ رهن المال المستقل رهن حيازة : -112
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 8816 .................................................................................. المال المرهون  -المبحث الثاني
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 8816 ................................ نوني :نص قا –محل رهن الحيازة يمكن بيعه استقالال بالمزاد العلني  -116
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 8866 ................................................. الحيازة بواسطة أجنبي أو عدل : –لمن تنتقل الحيازة  -194



 

 

 

 

2742 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 8866 .......................................................................عودة الشيء المرهون إلى راهنه : -198
 8866 ................................................................... إيجار العقار المرهون حيازة للراهن : -191
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 الوسيط
 يف شرح القانون املدني

 (17 ) 
 اجلزء العاشر واألخري

 يف التأمينات الشخصية والعينية
 

 

 تأليف

 عبد الرزاق أحمد السنهوري

 دكتور في العلوم القانونية ودكتور في العلوم السياسية واالقتصادية

 ودبلومية من معهد القانون الدولي بجامعة باريس

 

2519 

 

 الناشر

 دار النهضة العربية 

 القاهرة –ت شارع عبد الخالق ثرو 32
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وقد تناولت في هيذه األجيزاء العشيرة موضيوعات التقنيين الميدني وأتبعيت فيهيا  ، واألخير من الوسيط ، هذا هو الجزء العاشر

 . كلها عين الطريقة وذات التحليل

وهيو عميل طوييل  . وأعطياني مين القيوة ميا مكننيي مين أن أقيوم بهيذا العميل ، وأحمد هللا سبحانه وتعالى على أن مدّ فيي أجليي

 . وال تنقصني الصراحة في أن أقول إنه اقتضاني كثيراً من الجهد والمشقة ، المدى بعيد الغاية

فيإني أقيدم إليى رجيال القيانون بيالتقنين الميدني الجدييد  ، عمليين أثنيين ، فيي األعميال التيي قميُت بهيا ، وليئن كيان ليي أن اختيار

 . وبالوسيط
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 العينيةوالتأمينات  التأمينات الشخصي

 كلمة تمهيدية

 : الدائن العادي له ضمان عام على جميع أموال المدين -0
مــدني تــنص علــى أن  291( أن الفقــرة اهنولــى مــن المــادة  121رأينــا فــي الجــزء الثــاني مــن الوســيط ) فقــرة  

للـدائنين  ( gage commun"أموال المدين جميع ا ضامنة للوفاء بديونه" فأموال الدين إذن هي الضـمان العـام ) 
. ولكن الدائنين يكونون في هذا الضمان العام ، من الناحية القانونية ، علـى قـدم المسـاواة . فـإذا اتسـع ل ـم جميعـًا 
أموال المدين ، استوفوا حقوق م كاملـة . أمـا إذا لـم تتسـع ل ـم أمـوال المـدين ، واتخـذوا جميعـًا إجـراءات التنفيـذ علـى 

 ا كل بنسبة حقه ، فال يحصل كـل مـن م إال علـى جـزء مـن هـذا الحـا . وهـذا ، كمـا هذه اهنموال ، فإن م يتقاسمون
قدمنا ، إذا استطاع الجميع أن يتخذوا إجراءات التنفيذ في الوقت المناسب . أما إذا تخلف بعض م لسبب أو آلخر 

حقـــوق م أو علـــى  ، وتقـــدم البـــاقون ، ف ـــؤالء اهنخيـــرون هـــم الـــذين يتقاســـمون أمـــوال المـــدين ، فيحصـــلون علـــى كـــل
 بعض ا . وال يبقى للمتخلف منن م مال يذكر ينفذ عليه بحقه ، فيضيع عليه هذا الحا .

وللدائن ، بما له من ضمان عام على أموال المـدين أن يتخـذ طرقـًا تحفظيـًا وطرقـًا تنفيذيـة وطرقـًا هـي وسـط 
يتخـذها الـدائن فـي حقـه هـو كمـا إذا قطـع ما بين الطـرق التحفظيـة والطـرق التنفيذيـة . والطـرق التحفظيـة إمـا طـرق 

التقادم بالنسبة إلى هذا الحا أو قام بقيد رهن ضامن له أو طلب تحقيا إمضاء مدينة على سند الـدين ، أو طـرق 
يتخذها بالنسبة إلى أموال المدين كأن يضع اهنختام علي ا أو يحرر محضر جرد ب ا أو يتدخل في إجراءات قسمة 

الــدائن  1ك لمدينـه . والطـرق التنفيذيــة تكفـل بيان ـا تقــين المرافعـات ، و سـبا التنفيــذ حصـول $المـال الشـائع المملــو 
( كحكـم أو ورقـة رسـمية ، و كـون التنفيـذ عـادة بـالحجز علـى أمـوا المـدين  titre exeeutoireعلى سـند تنفيـذي ) 

( ، كل دائـن  distribution par conlributionوبيع ا وتوزعي ما ينتج من ذلك عن طرق التقسيم بالمحاصة ) 
والطـرق الوسـطى مـا بـين التحفظيـة والتنفيذيـة تـرد جميع ـا إلـى المبـدأ العـام الـذي  . ( 1) بنسـبة حقـه كمـا سـبا القـول

تقدم ذكره ، وهو أن جميع أمـوال المـدين ضـامنة اللتزاماتـه ، وقـد عـدد التقنـين المـدني من ـا خمسـة . الطـرق اهنول 
، يدفع ب ا الدائن عن نفسـه ت ـاون المـدين أو غشـه إذا سـكت هـذا عـن المطالبـة بحقوقـه  هو الدعوى غير المباشرة
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لدى الغير ، فيباشر الدائن بنفسه حقوق مدينة نيابة عنه ، وبذل يحافظ على ضمانه العام تم يدًا للتنفيذ بحقه بعد 
مـدين إذا عمـد هـذا إلـى التصـرف ذلك . والطر ا الثاني هو الدعوى البولصية ، يـدفع الـدائن ب ـا عـن نفسـه غـش ال

في ماله إضرارًا بحا الدائن ، فيطعن الدائن في هذا التصرف و عود المال إلـى الضـمان العـام تم يـدًا للتنفيـذ عليـه 
. والطر ا الثالث هـو دعـوى الصـور ة ، يـدفع الـدائن ب ـا عـن نفسـه غـش المـدين أيضـًا إذا عمـد هـذا إلـى التظـاهر 

صور ًا ، فيطعن الدائن فـي هـذا التصـرف و سـتبقي بـذلك مـال المـدين فـي ضـمانه العـام بالتصرف في ماله تصرفًا 
تم يدًا للتنفيذ عليه . والطر ا الرابع هو الحا في الحبس ، يحبس به الدائن ماال في يده للمدين حتى يستوفي حقًا 

لتنفيـذ بحقـه ، وأضـعف مـن إجـراء له مرتبطًا ب ـذا المـال ، ف ـو أقـوى مـن إجـراء تحفظـي هنن الـدائن يتخـذه تم يـدًا ل
تنفيـــذ الن الـــدائن ال يســـتوفي منـــه بمجـــرد حبســـه مـــال المـــدين بـــل يجـــب عليـــه التنفيـــذ علـــى هـــذا المـــال . والطر ـــا 
الخـامس هـو شـ ر إعسـار المـدين ، وإجـراءات اإلعسـار هـي أيضـًا تقـوم علـى فكـرة الضـمان العـام للـدائنين ، وهــي 

يـد المـدين عـن التصـرف فـي مالـه ، وأضـعف مـن اإلجـراءات التنفيذيـة إذ ال  أقوى من اإلجراءات التحفظيـة إذ تغـل
تكفي وحدها للوفاء بحا الدائن بل يجب على الدائن اتخاذ إجراءات تنفيذية السـتيفاء حقـه مـن أمـوال المـدين الـذي 

  . ( 1) ش ر إعساره

 الضمان العام للدائن ال يكفي :  -2
ضـمانًا عامـا للـدائن ، وكـان هـذا منطقيـًا مـن الناحيـة القانونيـة ،  1$ على أنه إذا كانت جميع أمـوال المـدين

فإنه ال يكفي من الناحية الفعلية . فقـد رأينـا أن أمـوال المـدين قـد ال تقضـي ديونـه ، فيضـطر الـدائن إلـى االقتصـار 
فيــذ علــى علــى اســتيفاء جــزء مــن حقــه . بــل قــد يضــيع عليــه حقــه إذا تخلــف لســبب أو آلخــر عــن المشــاركة فــي التن

 أموال المدين .

ثــم أن الــدين قــد يت ــاون فــي تقاضــي حقوقــه مــن مدينيــه ، إمــا إهمــاال أو غشــا ، هنن مــا يســتوفيه مــن هــذه 
الحقوق ينفذ عليه دائنـوه . وإذا كانـت الـدعوى غيـر المباشـرة   أعطاهـا القـانون سـالحًا للـدائن ضـد هـذا اإلهمـال أو 

الدائن أن يستوفي شروطا معينة الستعمال هذه الدعوى ، وما ينتج  الغش ، ف ي سالح غير كاف  . إذ يجب على
من الدعوى بعد ذلك يتساوى فيه جميع الدائنين وال يستأثر به الدائن الـذي باشـر الـدعوى ، وقـد ال يحصـل هـذا إال 

ولصـية على جزء من حقه . وقد يتصرف المدين غشًا في ماله إلخراجه من ضمان دائنيـه ، وإذا كانـت الـدعوى الب
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أعطاها القانون سالحًا للدائن ضد هـذا الغـش ، ف ـي سـالح غيـر كـاف  . إذ يشـترط في ـا تـوافر شـروط كثيـرة ، ومـا 
ينتج من ا يتساوى فيه جميع الدائنين وال يستأثر به الدائن الذي باشر دعـوى الصـور ة . وهكـذا يسـتطيع المـدين أن 

ور ًا ، وان ي مل في تقاضي حقوقه ، و ستطيع أن يز د في يتصرف في أمواله غشًا  ، أو يتصرف في ا تصرفًا ص
ديونه إضرارًا بدائنيه ، وال يعصم الدائنين من كل ذلك ما قرره القانون من أن أموال المدين جميع ا ضامنة لديونـه 

هـذا  تحـت رحمـة مدينـه ، ال مـالذ لـه إال أمانـة ( 1) ( creneier chirographaire. ولذلك كان الـدائن العـادي ) 
 . ( 2) المدين ونزاهته ، وإال يسره ومالءته

وحتى يستطيع الدائن أن يطمئن إلـى اسـتيفاء حقـه مـن مدينـه ، يحسـن بـه أن يحصـل علـى تأمينـات خاصـة 
ـــه ، إذ أن هـــذه التأمينـــات  6، فيـــأمن ب ـــا إعســـار المـــدين ، $ ( suretesلحقـــه )  و ـــدرأ عنـــه ب ـــا غشـــه أو إهمال

 الخاصة تكون عادة كافية للوفاء بحا الدائن كامال في ميعاد االستحقاق .

 تأمينات شخصية وتأمينات عينية :  –التأمينات الخاصة  -3
 suretes( وتأمينات عينية )  suretes personnllesوالتأمينات الخاصة نوعان : تأمينات شخصية ) 

relles  فالتأمينات الشخصية هي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المـدين اهنصـلي ، فيصـبح للـدائن بـدال مـن مـدين . )
واحد مدينان أو أكثر ، كل م مسئولون عن الدين إما فـي وقـت واحـد أو علـى التعاقـب . وبـذلك يكفـل حـا الـدائن ، 

مــدين ، بــل أكثــر مــن ذمــة . فــإذا أعســر المــدين رجــع الــدائن علــى غيــره مــن المســئولين ال ذمــة واحــدة هــي ذمــة ال
اآلخر ن عن حقه ، وقد يـرى فـي ذلـك تأمينـًا كافيـًا لحقـه . والتأمينـات العينيـة تـتلخص فـي تخصـيص مـال معـين ، 

هــو حــا تبعــي ) يكــون عــادة مملوكــًا للمــدين ، لتــأمين حــا الــدائن . فيكــون للــدائن حــا عينــي علــى هــذا المــال ، 
accessoire  ( و كفـل هـذا التـأمين العينـي الوفـاء بحـا الـدائن ، فالـدائن يتقـدم أوال للـدائنين العـاديين ،  )droit 

de preference  بـل والـدائنين اهننـزال فـي المرتبـة ، فـي اسـتيفاء حقـه مـن هـذا التـأمين الخـاص ، بحيـث إذا ، )
لكًا للمدين ، تقدم بحقه على جميع الـدائنين علـى الوجـه السـالف الـذكر حجز على هذا المال اهنخير وهو ال يزال م

في استيفاء هذا الحا من الثمن الذي يباع به هذا التأمين ، وفي هـذا ضـمان كـاف للـدائن مـا دام التـأمين الخـاص 
 droitيتبعـه )  مملوكًا للمدين . فإذا انتقلت ملكية هذا التأمين الخاص من المـدين إلـى غيـره كمشـتر ، فـان الـدائن
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 cedulires) دائنيا عادييا  ( chirspephum, cedula) ويسمى الدائن الذي يحمل سندا عاديا لحقيه  ( 

ou ceduliero ) . 
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de suite  فـي يـد مـن انتقـل إليـه ، و سـتطيع أن يحجـز عليـه وهـو فـي يـد الغيـر و سـتوفي منـه حقـه ، وفـي هـذا )
ضمان كاف للـدائن إذا خـرج التـأمين الخـاص مـن ملكيـة المـدين ،وبـذلك يكفـل التـأمين العينـي اسـتيفاء الـدائن لحقـه 

 الملكية . منه ، سواء بقي في ملكية المدين أو خرج من هذه

والتأمينــات ، شخصــية كانــت أو عينيــة ، مصــدرها فــي الغالــب هــو العقــد . فالعقــد هــو المصــدر الغالــب فــي 
التأمينات الشخصية ، وبخاصة عقـد الكفالـة إذ الكفالـة ال تكـون إال بعقـد . وكـذلك هـو مصـدر أهـم أنـواع التأمينـات 

كانت أو عينية ، تسمى  4لتي تقرر التأمينات ، شخصية $العينية ، أي الرهن الرسمي والرهن الحيازي . والعقود ا
( . وقد يكون القانون مصدر التأمينات الخاصة ، كما هو اهنمر فـي  contrats de garantieبعقود الضمان ) 

التضـــامن وعـــدم التجزئـــة فـــي بعـــض أحوال مـــا وفـــي الـــدعوى المباشـــرة وفـــي حقـــوق االمتيـــاز . وقـــد يكـــون مصـــدرها 
 اهنمر في حا االختصاص . القضاء ، كما هو

التأمينـــات كمـــا رأينـــا تـــوفر ضـــمانًا كافيـــًا للـــدائن ، وهـــي فـــي الوقـــت ذاتـــه تضـــع تحـــت يـــد المـــدين أداة للثقـــة 
( . إذ هــي تمكنــه مــن أن يقــدم لدائنــه ضــمانًا كافيــًا لحقــه ، فيســتطيع أن  instrument de creditواالئتمــان ) 

ن المال مادام قادرًا على أن يقدم لدائنه الضمان الكـافي . واالئتمـان يحصل عن هذا الطر ا على ما يحتاج إليه م
 (credit  مــن أهــم وســائل التعامــل ، وال بــد منــه فــي مجتمــع متحضــر . إذ ال بــد مــن أن يتــوافر عنــد الشـــخص )

لك أن الوسـائل الالزمـة لتحقيـا قدرتـه علـى تقـديم التأمينـات الكافيــة لدائنـه مـن عناصـر يسـر ومـالءة ، فيسـتطيع بــذ
ينتفع بكل ما في حوزته مـن طاقـات ماليـة ، وأن يحصـل علـى مـا يقابـل ذلـك مـن المـال . وهـذا هـو االئتمـان الـذي 
تتميز به المجتمعات المتحضرة ، فـال بـد فـي هـذه المجتمعـات مـن أن تنمـو وسـائل االئتمـان وتقـوى ، لـيس فحسـب 

توجـد وسـائل االئتمـان والتأمينـات الخاصـة . وإذا لـم  ( 1 ) لفائدة الدائن ، بل أيضًا وبوجه خاص لفائدة المدين نفسـه
، كان تفضيل دائن على آخر موكوال للصدف ، أو لسرعة المبـادرة مـن قبـل الـدائن ، أو لتواطـؤ المـدين مـع بعـض 

 . ( 2)  الدائنين دون اآلخر ن ، أو ل ذه اهنسباب جميعًا ، أو لغيرها من اهنسباب

 مقومات التأمينات الخاصة : -4
 و مكن أن يحسب من مقومات التأمينات الخاصة مقومات ثالثة : 
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التـأمين الخـاص ، شخصـيًا كـان أو عينيـًا ، يكفـل دائمـًا حقـًا شخصـيًا . فالـدائن لـه حـا شخصـي فــي  -أوال 
ذمة المدين ، و ر د أن يطمئن الستيفائه هـذا الحـا فـي ميعـاد اسـتحقاقه ، فيطالـب مدينـه بتقـديم خـاص ، كفالـة أو 

ن أو غيــر ذلــك مــن التأمينــات الخاصــة ، فيكفــل التــأمين الخــاص علــى هــذا الوجــه حقــًا شخصــيًا للــدائن فــي ذمــة رهــ
الحقــوق الشخصـية الثابتــة فــي ذمــة المــدينين الــدائنين ، حتــى  8المـدين . ولــم توجــد التأمينــات الخاصــة إال لكفالــة $

 ر ذلك مما سبا أن قدمناه .يتخطى هؤالء ب ا عقبة إعسار المدين   أو غشه أو إهماله أو غي

وإذا كان التأمين شخصيًا ، فان التزامًا شخصيًا فـي ذمـة الكفيـل مـثال أو فـي ذمـة المـدين المتضـامن يضـمن 
التزامـًا شخصــيًا فــي ذمـة المــدين اهنصــلي . وكـذلك أو كــان التــأمين الخـاص تأمينــًا عينيــًا ، فبـالرغم مــن أن التــأمين 

ا الحا العيني يضمن حقًا شخصـيًا ، فيكـون المتبـوع حقـًا شخصـيًا و كـون التـابع العيني هو حا عيني ، إال أن هذ
 . ( 1)  حقًا عينياً 

 والتأمين الخاص يضمن أي حا شخصي ، أيًا كان مصدره ، وأيًا كان محله . –ثانيًا 

فيجــوز ضــمان الحــا الشخصــي الــذي يكــون مصــدره العقــد أو العمــل غيــر المشــروع أو اإلثــراء بــال ســبب أو 
القانون ، ال فـرق بـين مصـدر ومصـدر ، فكـل هـذه الحقـوق شخصـية يجـوز ضـمان ا بتأمينـات خاصـة . وعلـى ذل 
يجوز للملتزم بالعقد أن يقدم مثال كفيال بالتزامه أو يقدم رهنًا ، وكذلك يجوز للملتزم بالعمـل غيـر المشـروع أن يقـدم 

 جوز ذلك للملتزم باإلثراء بال سبب أو للملتزم بالقانون كفالة أو رهنًا عن التزامه بالتعو ض عن هذا العمل ، كما ي

و جوز كذلك ضمان الحا الشخصي ، أيًا كان محله . فقد يكون محـل الحـا الشخصـي نقـل حـا عينـي أو 
عمال أو امتناعًا عن عمل ، فيقدم المدين ب ذا االلتزام كفالة أو رهنًا مـثال لضـمان التزامـه . فالمقـاول يقـدم رهنـًا أو 

ة لضمان التزامه بالعمل الـذي تع ـد بالقيـام بـه ، و قـدم ذلـك المتع ـد بعـدم المنافسـة . ولكـن الغالـب أن التـأمين كفال
 الخاص يقدم لضمان نقل حا عيني ، و رجح أن يكون ضمانًا للوفاء بمبلغ من النقود .

ه . فيسـير معـه أينمـا والتأمين الخاص ، وهو يضمن حقًا شخصـيًا ، يكـون تابعـًا لـه غيـر مسـتقل عنـ –ثالثًا 
وهذه التبعية من أهم مقومـات التـأمين الخـاص ، وقـد تقـررت فـي  1سار ، و تبعه في نشأته ومصيره وانقضائه . $

                                                 

 (
2
 29الشخصية العينية الطبعة الثالثة ص  للنظر محمد كامل مرسي في التأمينات) ويقرر بعض الفقهاء  ( 

كالكفاليية أو الييرهن الييذي يقدمييه المنتفييع بمنقييول لمالييك لرقبيية  ، أنييه يجييوز أن يضييمن التييأمين الخيياص حقيياً عينيييا (

هو االلتزام بالرد  ، ولكن يالحظ أن المنتفع هنا إنما قدم كفالة أو رهنا لضمان شخصي . ليضمن به رد هذا المنقول

 ( 29عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ) أو دفع تعويض عند عدم الرد 
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مدني أن الحوالة تشمل الحا بضماناته ، كالكفالـة  904كثير من النصوص . ففي حوالة الحا مثال قررت المادة 
مـدني أنـه يبقـى للـدين المحـال بـه ضـماناته ، علـى أن  918/1ت المـادة وفـي حوالـة الـدين قـرر  –واالمتياز والرهن 

الكفيــل شخصــيًا كــان أو عينيــًا ال يلتــزم بالضــمان إال إذا رضــي الحوالــة إذ ال يجبــر الكفيــل علــى كفالــة شــخص ال 
محـل  مـدني أن مـن حـل قانونـًا أو اتفاقـاً  991مدني ( . وفي الوفاء مع الحلول قررت المادة  918/2يرتضيه ) م 

 . ( 1)  الدائن كان له حقه ، بما يكفل هذا الحا من تأمينات

مدني (  446وكذلك الكفالة تتبع االلتزام المكفول ، فال تكون صحيحة إال إذا كان هذا االلتزام صحيحًا ) م 
لــى . والــرهن ال ينفصــل عــن الــدين المضــمون ، بــل يكــون تابعــًا لــه فــي صــحته وانقضــائه ، مــا لــم يــنص القــانون ع

 مدني ( . 1012غير ذلك ) م 

ــم يقــم التــأمين  فالتــأمين الخــاص ال بــد أن يتبــع حقــاً  شخصــيًا لضــمانه ، فــإذا لــم يقــم هــذا الحــا الشخصــي ل
الخــاص ، وإذا انقضــى الحــا الشخصــي هني ســبب مــن أســباب االنقضــاء انقضــى معــه التــأمين الخــاص ، إذ أن 

 . ( 2) ( accessorium seq??ut principaleالتابع يتبع اهنصل ) 

و نقسم هذا الجزء العاشر إلى قسمين : القسم اهنول في التأمينات الشخصية ، والقسم الثاني وهـو اهنهـم فـي 
 التأمينات العينية .

                                                 

 (
2
 . مدني 997 – 991وانظر في تجديد االلتزام المواد  ( 

 (
1
 . 27شمس الدين الوكيل فقرة  ، 29انظر في ذلك عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 
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 التأمينات الشخصية -القسم األول

 تمهيد

 ظهور التأمينات الشخصية قبل ظهور التأمينات العينية : -6
بدأت التأمينات الشخصية ، كالتضامن والكفالة ، في الظ ور في المجتمعات البدائية قبل ظ ور التأمينـات  

 العينية . وكان لذلك سببان :

) السبب اهنول ( أن التأمينات العينية تفترض حضارة أكثر تقدمًا ، إذ كـان يسـبق ا تنظـيم حـا الملكيـة ، ثـم 
ذا الحا ، ثـم التمييـز بـين الحقـوق العينيـة اهنصـلية والحقـوق العينيـة التبعيـة إذ تفر ع الحقوق العينية اهنخرى عن ه

لــم تكــن التأمينــات العينيــة إال حقوقــًا عينيــة تبعيــة . وهــذا كلــه يفتــرض تقــدمًا فــي الحضــارة ، وتنوعــًا فــي الحقــوق . 
أمينـــات اهنخيـــرة لـــم تكـــن ولـــذلك تـــأخرت التأمينـــات العينيـــة فـــي الظ ـــور عـــن التأمينـــات الشخصـــية ، إذ أن هـــذه الت

تفتــرض إال أن تضــم ذمــة إلــى ذمــة أخــرى علــى قــدم المســاواة أو علــى التعاقــب . وكانــت التأمينــات الشخصــية فــي 
روما هـي اهنولـى فـي الظ ـور فعـال ، ولـم تظ ـر التأمينـات العينيـة وبخاصـة حـا الـرهن إال فـي وقـت متـأخر تحـت 

 .  ( 1) تأثير القانون اليوناني

الثــاني ( أن التأمينــات كــان ظ رهــا بــادئ ذي بــدء أمــرًا طبيعيــًا ، إذ كــان المــدينون فــي أول اهنمــر ) والســبب 
من الطبقة الفقيرة ال تملك ما تقدمه تأمينًا عينيًا ، فقد كانت التأمينات العينية تقوم في أساس ا على العقار . وكان 

، و مثل اهنسرة رئيس ا ف و وحده الذي يجوز العقار  وال  العقار هو ملك اهنسرة جميعًا إذ كان يمثل الثروة الحقيقية
يملكــه . أمــا بقيــة أفــراد اهنســرة فكــانوا يلجــأون إلــى التأمينــات الشخصــية ، و ســاعدهم علــى ذلــك قيــام روابــط اهنســرة 

                                                 

 (
2
 . 151ص  2512فقرة  1جوسران  ( 
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و كفـل  والتضامن فيما بين أفرادها .  فكان الفرد ال يعدم من أفراد قبيلته ، ثـم مـن أفـراد أسـرته ، مـن يتضـامن معـه
  1) الدين عنه ، فكان النظام االجتماعي للقبيلة ثم لألسرة ي يئ السبيل إلى التأمينات الشخصية من تضامن وكفالة

 تفوق التأمينات العينية على التأمينات الشخصية :  -7 
تفوق ـا ولما ظ رت التأمينات العينية ، بعد أن تطور القانون على النحو السالف الذكر ، كان ظ ورها سببه 

على التأمينات الشخصية . فالتأمينات الشخصية هي ضم ذمة إلى ذمة أخرى ، وقد يكون كل من الذمتين معسـرًا  
فـال تكـون هـذه التأمينـات ضـمانًا كافيــًا لحـا الـدائن ، يخصـص لوفـاء حـا الــدائن ، و ثبـت للـدائن عليـه حـا التقــدم 

مال كافيًا للوفاء بحا الدائن وفي أكثر اهنحوال يكون وافيًا الن وحا التتبع على النحو الذي بيناه . فإذا كان هذا ال
الدائن ال يقبله عادة إال هننه يفـي بحقـه ، أصـبح الـدائن فـي مـأمن مـن إعسـار المـدين بمالـه مـن حـا التقـدم ، وفـي 

ن عينـه مأمن من غشه إذا تصرف في هذا المال بما للدائن من حا التتبع . فيكون الدائن ، بفضـل مالـه مـن تـأمي
، أكثر أمنًا على حقه مما لو كان لـه مجـرد تـأمين شخصـي . بـل يكـون عـادة فـي أمـن تـام ، واثقـًا كـل الوثـوق مـن 

 . ( 2) الحصول على حقه في ميعاد استحقاقه

وكــذلك اختفــت بعــض أســباب ظ ــور التأمينــات الشخصــية ، فضــعف التضــامن العــائلي وهــو التضــامن الــذي 
ية التضـــامنية والكفالـــة ، ولـــم تعـــد اهنقـــارب يضـــمن بعضـــ ا بعضـــًا فيمـــا عـــدا الـــزوج كـــان ســـببًا فـــي ظ ـــور المســـئول

والزوجـة . وباختفـاء ع ـد اإلقطـاع ، اختفـت العالقـة فيمـا بــين التـابع والمتبـوع ، فلـم يعـد المتبـوع يكفـل التـابع . ولــم 
 . ( 9) يكد المدين يجد كفيال له إال لقاء أجر ، وأغلب ما يكون ذلك لدى المصارف

 رجوع التأمينات الشخصية إلى الظهور في القانون التجاري :  -8
الشـ ر ، أرجعـت إلـى  11على أن بعض عيوب الش ر في التأمينات العينية ، وهـي تقـوم علـى عمـاد مـن $

                                                 

 (
2
 . 111ص  2521فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2979فقرة  1كابينال كوالن و ( 

 (
1
وقد ظهر تفوق التأمينات العينية على  ، 777ص  2971فقرة  1انظر في هذا المعنى كوالن وكابينال  ( 

فقييل  . حتى قورن ما بين النوعين من التأمينات وضيربت األمثيال فيي ذليك ، التأمينات الشخصية ظهورا واضحاً 

وقييل فيي القيانون الفرنسيي القيديم  ، plus eat cautionisin re quam in personaفيي القيانون الرومياني 

Mieut vaut gaige en arche ( caffre ) que pleige ( cautem ) en place    فييPiaige plaide, 

gage rend, Loysel etpailleur cautior eat occasion de double process . 

 (
9
 . 2521فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 
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الظ ور التأمينات الشخصية ، هذا إلى أن التضامن ظ ر مـرة أخـرى بـين الـزراع وبـين صـغار التجـار ،  ومـن هنـا 
نات الشخصية التبادلية تظ ر فيما بيـن م ، وقـد اسـتبدل بالتضـامن العـائلي تضـامن الطوائـف مـن زراع أخذت التأمي

 . ( 1) وتجار

هذا إلى أن التأمينات الشخصية رجعـت إلـى الظ ـور بوجـه خـاص فـي القـانون التجـاري ، بفضـل رقـي نظـام 
منــه . و ضــمن المصــرف عميلــه المصــارف . فأصــبح المصــرف هــو الــذي يضــمن عميلــه ، لقــاء عمولــة يتقاضــاها 

لعميلــه ، ومن ــا أن يقبــل الكمبيالــة مــن عميلــه ،  ( cautionبطـرق مختلفــة ، من ــا أن يتقــدم بنفســه مباشــرة كفـيال ) 
 . ( 2)  ( يتضمن ضربًا من الكفالة ومن ا أن يقبل تحو ل شيكات عليه avalوهذا القبول ) 

التجار ة ، فكثيرًا ما تكفل الشـركة اهنصـلية شـركة أخـرى  كذلك رجعت الكفالة إلى الظ ور فيما بين الشركات
متولــدة عن ــا ، أو تجعــل هــذه الشــركة المتولــدة عن ــا تكفل ــا . وقــد حــل التضــامن مــا بــين الشــركات محــل التضــامن 

 . ( 9)  العائلي

 أنواع التأمينات الشخصية :  -9
 و جب أن يستبعد من التأمينات الشخصية ما يأتي :

ي الحبس ، وما يتضمنه هذا الحا من الدفع بعدم التنفيذ . فـان الـدائن يحـبس تحـت يـده مـاال الحا ف –أوال 
خاصًا للمدين حتى يستوفي منه حقه ، ف و ال يمت إلى التأمينات الشخصية بصلة ، بل هـو أقـرب إلـى التأمينـات 

التأمينــات العينيــة ، فصــاحب  العينيــة هنن الــدائن يحــبس فــي يــده مــاال معينــًا مملوكــًا للمــدين . علــى انــه لــيس مــن
التـأمين العينـي يكــون لـه علـى المــال المعـين المملـوك للمــدين حـا عينـي مقتــرن بحـا التقـدم وحــا التتبـع ، أمـا هنــا 

. وقـد قـدمنا أن  ( 1) المـال المحبـوس ولـيس لـه عليـه ال حـا تقـدم وال حـا تتبـع 16فليس للـدائن حـا عينـي علـى $
اءات التحفظيـة واإلجـراءات التنفيذيـة ، إذ هـو أقـوى مـن اإلجـراءات التحفظيـة الحا في الحبس هو وسط بـين اإلجـر 

                                                 

 (
2
 . 2971فقرة  1كوالن وكابينال  ( 

 (
1
وانظر بالنيول وريبير  – 11 – 19المواد  2599أكتوبر سنة  99انظر القانون الفرنسي الصادر في  ( 

 . 2521فقرة  1وبوالنجيه 

 (
9
 . 2521فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  ( 

 (
5
أن للدفع بعدم التنفيذ وكذلك الحق في الحبس ال ييدخل فيي عيداد التأمينيات الشخصيية وال فيي  انظر في ( 

 . 2521فقرة  1عداد التأمينات العينية جوسران 
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ف ــو يم ــد للتنفيــذ ، وأضــعف مــن اإلجــراءات التنفيذيــة إذ هــو وحــده ال يكفــي للتنفيــذ بــل يجــب اتخــاذ إجــراءات تنفيــذ 
 . ( 9) . والدفع بعدم التنفيذ ( 2) .  وقد سبا بحث كل من الحا في الحبس ( 1)  حتى يستوفي الدائن حقه

والكفالــة العينيــة ال تــدخل فــي التأمينــات الشخصــية . وإذا وجــد كفيــل هنــا ، فإنــه ال يلتــزم التزامــًا كمــا  -ثانيــاً 
يلتزم الكفيل في التأمينات الشخصية ، بل يقدم ماال مملوكًا له يكـون رهنـًا يضـمن حقـًا شخصـيًا للـدائن ، ومـن هنـا 

. فالكفالة العينية يغلب في ا معنى العينية على معنـى الكفالـة  ( caution reelleل العيني ) جاءت تسميته بالكفي
، وهي في الواقع من المر تأمين عيني ال تأمين شخصي ، ولكنه يتميز بأن الذي يقدمه ضـمانًا لحـا الـدائن لـيس 

يضـمن المـدين بـأن يقـدم عينـًا  هو المدين كما هـو اهنمـر عـادة فـي التـأمين العينـي ، بـل شـخص آخـر غيـر المـدين
 . وسنبحث الكفالة العينية عند بحث الرهن ، هنن ا في حقيقت ا رهن  ( 1)  مملوكة له يجعل ا رهنا في التزام المدني

يبقى بعد الذي استبعدناه التأمينات الشخصية بمعناها الصحيح . وهي عبـارة عـن ضـم ذمـة إلـى ذمـة أخـرى 
الشخصية ليست إذن بحقوق عينية كما هو اهنمر في التأمينات العينية ، بـل هـي  لضمان حا الدائن . فالتأمينات

 التزامات شخصية تضاف إلى التزام المدين ولذلك سميت بالتأمينات الشخصية .

وتضـــم ذمـــة إلـــى ذمـــة أخـــرى قـــد يكـــون علـــى قـــدم المســـاواة ، فيســـتطيع الـــدائن أن يرجـــع أوال علـــى أي مـــدين 
،  ( 6) . ، وف يعــدم تجزئــة الــدين ( 1)  ومــدين . و تحقــا ذلــك فــي تضــامن المــدينينمســئول دون تمييــز بــين مــدين 

. وقــد ســبا بحــث كــل ذلــك فــال نعــود إلــى بحثــه ،  ( 8) . وفــي الــدعوى المباشــرة ( 4) الكاملــة 14وفــي اهننابــة غيــر $
 وهو على كل حال يعد داخال في التأمينات الشخصية .

عبـارة عـن ضـم ذمـة تابعـة إلـى ذمـة متبوعـة . و كـون ذلـك إمـا بالترتيـب وقد يكون ضم ذمة إلى ذمة أخـرى 
أي أن الدائن يرجع أوال على المدين اهنصلي ثم على المدين التابع و تحقا ذلك في الكفالـة العاديـة ، أو فـي وقـت 

                                                 

 (
2
 . 2انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . انظر الجزء الثاني من الوسيط ( 

 (
9
 . انظر الجزء األول من الوسيط ( 

 (
5
 . 572ص  595بودري وفال في الكفالة فقرة  ( 

 (
9
 . انظر الجزء الثاني من الوسيط ( 

 (
1
 . انظر الجزء الثاني من الوسيط ( 

 (
1
 . انظر الجزء الثالث من الوسيط ( 

 (
7
 . انظر الجزء الثاني من الوسيط ( 
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مــع تضــامن واحـد فيرجــع الــدائن علـى المــدين اهنصــلي أو علـى المــدين التــابع أي مــا يشـاء و تحقــا ذلــك فـي الكفالــة 
 الكفيل مع المدين .

ــة ، ســواء كــان الكفيــل غيــر متضــامن مــع  ــا ، فــي التأمينــات الشخصــية ، إال الكفال فــال يبقــى إذن للحــث هن
المدين أو كان متضامنًا معه . وعلى ذلك تقتصر في بحثنا في هذا القسم على الكفالة ، دون غيرها من التأمينات 

 الشخصية .

 :  خطة البحث في الكفالة -01
 ونجعل بحثنا في الكفالة في مقدمة وفصول ثالثة :

فـي تعر ـف الكفالــة وتطورهـا التـار خي وخصائصــ ا ، وفـي االلتـزام بتقــديم كفيـل ، وفيمـا اســتحدثه  –المقدمـة 
 التقنين المدني الجديد .

 في أركان الكفالة . –والفصل اهنول 

 في آثار الكفالة . –والفصل الثاني 

 انقضاء الكفالة . في –والفصل الثالث 

  



 

 

 

 

2768 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 *مقدمة

 نص قانوني :  –التعريف بالكفالة  -00
 مدني على ما يأتي : 442تنص المادة 

"الكفالــة عقــد بمقتضــاه يكفــل شــخص تنفيــذ التــزام ، بــأن يتع ــد للــدائن بــان يفــي ب ــذا االلتــزام إذا لــم يــف بــه 
 . ( 1)  المدين نفسه"

                                                 

 1فيي العقيود الصيغيرة  ( Pont) بيون  – 2751فيي الكفالية سينة  ( Troplong) في الكفالة مراجع  ( *) 

بودري وفال في عقود الغرر والوديعة والكفالة والصلح الطبعة الثالثية  –جبوار في الكفالة  – 299فقرة  – 2فقرة 

بييدان  – 2592أوبري ورو وإسمان في العقود والمسئولية الجيزء السيادس الطبعية السادسية سينة  – 25991سنة 

بالنيييول وريبييير  – 2557ت الشخصييية والعينييية الطبعيية الثانييية سيينة وفييواران الجييزء الثالييث عشيير فييي التأمينييا

فقرة الجزء الثاني الطبعة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2595وسافاتييه الجزء الحادي عشر الطبعة الثانية سنة 

وسيران ج – 2557كيوالن وكابيتيان ودي الميور انيديير الجيزء الثياني الطبعية العاشيرة سينة  – 2555الثالثة سنة 

 2559دي بيياج فييي القييانون المييدني البلجيكييي الجييزء السييادس سيينة  – 2599الجييزء الثيياني الطبعيية الثانييية سيينة 

 . cantionnementلفظ  2592أنسيكلوبيدي داللوز جزء أول سنة 

عبد الفتاح عبد الباقي في التأمينات الشخصيية والعينيية  – 2555محمد كامل مرسي في العقود المسماة سنة 

محمد علي إمام في  – 2591محمود جمال الدين زكي دروس في التأمينات الشخصية والعينية سنة  – 2599 سنة

منصيور مصيطفى منصيور فيي عقيد  – 2595سليمان مرقس في عقد الكفالية سينة  –التأمينات الشخصية والعينية 

 . 2519الكفالة سنة 

 (
2
من المشيروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر  2299ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

ووفياق علييه  . فيي المشيروع النهيائي 752ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . عليه في التقنين المدني الجديد

 – 519ص  9مجموعة األعمال التحضييرية )  111ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 759مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 515ص 

الكفالة عقد به يلتزم إنسان بيأداء ديين إنسيان آخير إذا  : 559/195ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

  . وتجوز الكفالة بالدين بدون علم المدين بها . كان هذا اآلخر ال يؤديه

 : ويقابل النص في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  197م  : وريالتقنين المدني الس

 ( مطابق)  172م  : التقنين المدني الليبي

والتعريف مأخوذ مين ) الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام  : 2997م  التقنين المدني العراقي

 ( . ويتفق في مجموعه مع تعريف التقنين المدني المصري : الفقه اإلسالمي

 ( . موافق)  2999م  اللبنانيقانون الموجبات والعقود 
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أن الكفالـة هـي عقـد بــين الكفيـل والـدائن . أمـا المــدين اهنصـلي فلـيس طرفـًا فــي  ( 1) و ؤخـذ مـن هـذا التعر ــف
. والــذي ي ــم فــي  ( 2) عقــد الكفالــة ، بــل أن كفالــة المــدين تجــوز بغيــر علــم المــدين ، وتجــوز أيضــًا رغــم معارضــته
ن مــذكورًا فــي نوضــح الكفالــة هــو التــزام هــذا المــدين ، إذ أن هــذا االلتــزام هــو الــذي يضــمنه الكفيــل ، فيجــب أن يكــو 

ودقة في عقد الكفالة . وهذا االلتزام المكفول أكثر ما يكون مبلغ من النقود ، وقد يكون إعطاء شيء غيـر النقـود ، 
كما قد يكون عمال أو امتناعًا عن عمل . فإذا لم يكن االلتزام المكفـول مبلغـًا مـن النقـود ، ضـمن الكفيـل مـا عسـى 

تعــو ض مــن جــراء إخاللــه بــااللتزام بإعطــاء شــيء غيــر النقــود ، أو مــن جــراء  أن يحكــم علــى المــدين اهنصــلي مــن
 . ( 9)  إخالله بااللتزام بعمل أو باالمتناع عن عمل

فالكفالة إذن تفترض وجود التزام مكفول ، وهذا االلتزام يفترض وجـود مـدين أصـلي بـه ودائـن ، كمـا تفتـرض 
م اهنصــلي المكفــول بموجبــه يفــي الكفيــل ب ــذا االلتــزام إذا لــم يــف بــه الكفالــة وجــود عقــد بــين الكفيــل والــدائن بــااللتزا

الكفيل هذا تابع لاللتزام اهنصلي  20، والتزام $ ( 1) المدين اهنصلي . فالكفالة ترتب التزامًا شخصيًا في ذمة الكفيل
 كما سنرى في خصائص الكفالة .

ك ظـــاهر مـــن أن الكفالـــة تعتبـــر مـــن التأمينـــات أمـــا أن الكفالـــة ترتـــب التزامـــًا شخصـــيًا فـــي ذمـــة الكفيـــل ، فـــذل
المبالغ من النقود أو القيم المنقولـة التـي  الشخصية كما سبا القول . وعلى ذلك يجب أن يستبعد من نطاق الكفالة

 surete، ف ـذه إنمـا هـي تـأمين عينـي )  ( cautionnementتـودع ضـمانًا لـدين وتسـمى هـي أيضـًا بالكفالـة ) 

                                                 

 (
2
انظر في صدد تعريف الكفالة ما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في مجموع األعميال  ( 

هذا والكفيل ال يلتزم التزاما معلقا عليى شيرط واقيف هيو عيدم وفياء الميدين  . 519ص  – 512ص  9التحضيرية 

ولكين ليه  ، صيلياألبل الكفيل يلتزم التزاماً منجزا هو وفاء للدين  . كما قد يفهم خطأ من التعريف ، األصلي بالدين

 إذا رجع الدائن عليه قبل أن يرجع على المدين أن يطلب من الدائن تجريد المدين إذا توافرت شروط الدفع بالتجريد

 – 91ص  29لفتيياح عبيد البيياقي فقييرة عبيد ا – 21ص  – 29ص  1محميد كامييل مرسيي فقييرة ) وسييأتي بيانهييا  ،

 – 9ص  5سليمان مرقس فقرة  – 19ص  29محمد على إمام فقرة  – 95ص  29محمود جمال الدين زكي فقرة 

  ( . 7ص  5منصور مصطفى منصور فقرة 

 (
1
 . 17وانظر ما يلي فقرة  –مدني  119انظر م  ( 

 (
9
دي في هذا الصدد في لجنة األستاذ كاميل صيدقي انظر ما ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهي ( 

 . في الهامش 512ص  9وهي اللجنة التي أعدت مشروع الكفالة مجموعة األعمال التحضيرية 

 (
5
فيصبح للدائن مدينان بدال مين  ، ومن هنا كانت الكفالة الشخصية هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة األصيل ( 

بيودري ) الميدينين معسيرا إعسياراً تاميا حتيى يضييع عليى اليدائن حقيه  وال بد أن يكون كل مين هيذين ، مدين واحد

 ( . 572ص  595وفال فقرة 
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reelle حيازة يضمن في العادة دين تعو ض عـن خطـأ قـد يرتكبـه المـدين فـي أثنـاء عملـه . كمـا لـو  ( . وهي رهن
كـذلك يسـتبعد مـن نطـاق .  ( 1) كان المدين صرافًا عامًا أو مقاوال ، وتسري على هذا التأمين أحكـام الـرهن الحيـازي 

( يقـدم شـيئًا مملوكـًا  surete reelleالكفالة ، وهي تأمين شخصي كما قدمنا ، الكفالة العينية . فالكفيل العينـي ) 
لــه ، عقــارًا كــان أو منقــوال ، رهنــًا لوفــاء ديــن الغيــر . والــرهن هنــا إمــا أن يكــون رهنــًا حياز ــًا إذا وقــع علــى عقــار أو 
منقول ، أو رهنًا رسميًا إذا وقع على عقار . وفـي جميـع اهنحـوال   ال يكـون الكفيـل العينـي ملتزمـًا التزامـًا شخصـيًا 

ن الدين ، بل الذي يضمن الدين هو الرهن الذي قدمـه ، أي أن التـأمين هنـا تـأمين عينـي ال تـأمين شخصـي بضما
، ومن أجل هذا نستبعد الكفالة العينية من نطاق الكفالة الشخصية . وال يكون الكفيل العينـي مسـئوال شخصـيًا عـن 

، سواء كان الرهن رهنا رسـميًا أو رهنـًا حياز ـًا  الدين المضمون ، بل الذي يضمن الدين هي العين التي قدم ا رهناً 
. فــإذا انتقلــت ملكيــة العــين المرهونــة إلــى غيــر الكفيــل العينــي مســئوال شخصــيًا عــن الــدين كمــا قــدمنا . وإذا تخلــى 
 الكفيل العيني عن العين المرهونة للدائن ، أو فقد حيازت ا بأي سبب ، فان كفالته العينية للدين تنت ـي ، هننـه غيـر

( . وهــذا بخــالف الكفيــل الشخصــي ، فإنــه يكــون ملتزمــًا شخصــيًا بوفــاء  propter remملتــزم إال التزامــًا عينيــًا ) 
تركتــه إلــى ورثتــه ، و كــون مســئوال فــي جميــع  21الــدين إذا لــم يوفــه المــدين ، و نتقــل هــذا االلتــزام الشخصــي فــي $

لكفالـة الشخصـية إال الضـمان العـام لكـل دائـن فـي أمـوال أمواله ال في مال معين بالذات ولكن ال يكون للدائن في ا
مدينـة ، ولـذلك يزاحمـه ســائر دائنـي الكفيـل الشخصــي ، وال يتركـز الـدين فــي عـين معينـة بالــذات يكـون للـدائن في ــا 

 . ( 2) حا المتقدم وحا التتبع كما تتركز الكفالة العينية

اهنصلي ، فيظ ر ذلك فيما إذا التزام المسئول عن دين  وأما أن التزام الكفيل الشخصي تابع لاللتزام المكفول
الغير التزامًا أصليًا ال التزامًا تابعًا ، وعند ذلك ال يكون هـذا المسـئول كفـيال شخصـيًا وال العقـد الـذي التـزام بـه بعقـد 

فـان المنـاب يلتـزم ( عقد اإلنابة ولو كانـت غيـر كاملـة ،  1: )  ( 9) كفالة . وعلى ذلك ال يعتبر عقد كفالة ما يأتي
بدفع دين الغيـر التزامـًا أصـليًا ال التزامـًا تابعـًا ، وال يسـتطيع أن يحـتج بالـدفوع التـي يحـتج ب ـا المنيـب علـى المنـاب 

( القابــل للكمبيالــة وموقع ــا ، وكل ــم ملتزمــون التزامــًا أصــليًا بــدفع قيمــة الكمبيالــة ، ولــذلك ال يعتبــرون  2لديــه . ) 

                                                 

 (
2
بالنيييول  – 91جيييوار فقييرة  – 9فقييرة  1وانظيير أيضيياً بييون  – 571ص  595بييودري وفييال فقييرة  ( 

كيوالن  – 2529فقيرة  1بالنيول وريبيير وبوالنجييه  – 2511فقرة  1جوسران  – 2995وريبير وسافاتييه فقرة 

 . 775ص  2957 1فقرة  1وكابينال 

 (
1
 . 572عن  595بودري وفال فقرة  ( 

 (
9
 . 2929بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 
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المدين المتضامن مع مدينين آخر ن ، فإنه يلتزم التزامـًا أصـليًا بالتضـامن مـع سـائر المـدينين ، (  9. )  ( 1) كفالء
. وهذا بخالف الكفيل المتضامن مع المدين اهنصلي ، فإنه يلتزم التزامًا تابعًا اللتـزام  ( 2) ولذلك ال يعتبر كفيال ل م

( الوكيـــل بالعمولـــة الـــذي  1لكفيـــل المتضـــامن . ) المـــدين اهنصـــلي ولـــذلك يكـــون كفـــيال لـــه ، وســـيأتي الكـــالم فـــي ا
 1. )  ( 9) يلتزم التزامًا أصـليًا ، ولـذل ال يعتبـر كفـيال للعمـل ( convention ducroireيضمن يسار العميل ، ) 

ال يعتبر عقد كفالة ، فـإن المـؤمن ال يضـمن يسـار المـدين ،  ( assurance credit( عقد تأمين يسار المدين ) 
الضـرر  22التزامـًا أصـليًا بموجـب عقـد التـأمين ، ال بوفـاء ديـن المـدين ذاتـه ، بـل بتعـو ض الـدائن عـن $بل يلتزم 

 pormesse prour autrui, contrat de( عقد التع د عن الغير )  6الذي يلحقه من جراء إعسار المدين . ) 
prote – fort  ال يعتبــر عقــد كفالــة ، إذ أن المتع ــد عــن الغيــر ال يكفــل هــذا الغيــر ، بــل يلتــزم التزامــًا أصــليًا )

بالتزامـه ، وال يكفـل . فإذا ما وافا الغي على أن يلتزم ، فقد قـام المتع ـد  ( 1) بالحصول على موافقة الغير أن يلتزم
 . ( 6) ، ولذلك ال يعد كفيال له ( 1) بعد ذلك يسار الغير

                                                 

 (
2
 . 29 -2 – 2515داللوز  2511ديسمبر سنة  17نقض فرنسي  ( 

 (
1
 . 579ص  527بودري وفال فقرة  ( 

 (
9
وانظير فيي  – 517ص  2929بالنيول وريبيير وسيافاتييه فقيرة  – 579ص  521ي وفال فقرة بودر ( 

وانظير عكيس ذليك وأنيه ال  ، 579ص  521إعادة التأمين وفيي أن معييد التيأمين يعتبير كفييال بيودري وفيال فقيرة 

 . 517ص  2929يعتبر كفال بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة 

 (
5
ويجوز التعهد عين الغيير فيي تنفييذ التيزام طبيعيي أو فيي التيزام  – 119ص  519فقرة  1أوبري ورو ( 

 ( . 1هامش  119ص  519أوبري ورو فقرة ) قابل لإلبطال ليس من النظام العام 

 (
9
 : ومع ذلك قد يقرن المتعهد عن الغير تعهيده بكفالية الغيير فيي تنفييذ التزاميه عنيدما يقبيل هيذا أن يلتيزم ( 

ص  25عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة  – 29محمد كامل مرسي فقيرة  – 2511فقرة  1ه بالنيول وريبير وبوالنجي

52 . 

 (
1
) يعتبييييير وكييييييل النقيييييل بالعمولييييية  ، وعليييييى العكيييييس مييييين ذليييييك – 521بيييييودري وفيييييال فقيييييرة  ( 

commissionnaile de transport ) والضامن االحتياطي للكمبيالة  ، كفيال ألمين النقل (aval )  يعتبير كيذلك

 credit) المصيرف لفيتح حسياب لبائعيه  مينويعتبر المشتري للبضيائع كفييال للبيائع فيميا يطلبيه المشيتري  ، كفيال

confirme ) ،  انظيير فييي هييذا المعنييى بالنيييول وريبييير ) ألن كييال ميين هييؤالء يلتييزم التييزام تابعيياً اللتييزام األصيييل

 ( . 2925وسافاتييه فقرة 

أو التزاماً تابعاً  ، ي يبت فيما إذا كان االلتزام التزاماً أصلياً فال يعتبر الملتزم كفيالوقاضي الموضوع هو الذ

بالنيييول وريبييير وسييافاتييه  – 221 – 2 – 2759داللييوز  2751نييوفمبر سيينة  17نقييض فرنسييي ) فيعتبيير كفيييال 

2929 . ) 
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 التطور التاريخي للكفالة : -02
لــم تكــن الكفالــة تتميــز ، فــي أول ع ــود القــانوني الرومــاني ، عــن التضــامن فــي المديونيــة . فقــد بــدأ الكفيــل 

 ( sponsioيكون مدينًا متضامنًا مع المدين اهنصلي ، ولم يكن يوجد لكل من الكفالة والتضامن إال شكل واحد ) 
ــم تكــن الكفالــة عنــد ذلــك تتميــز عــن التضــامن ، بــل كانــت هــي يلتــزم بــه كــل مــن الكفيــل والمــد ين المتضــامن . فل

 والتضامن شيئًا واحدًا ، وكان الكفيل مدينًا متضامنًا مع المدين اهنصلي .

ثــم بــدأت الكفالــة تتميــز شــيئًا فشــيئًا فــي القــانون الرومــاني ، وعــرف هــذا القــانون أنواعــًا ثالثــة مــن الكفالــة : 
fidejussio, fidepromissio, sponsio  فكـان مـن يلتـزم فـي هـذه اهننـواع الثالثـة كفـيال للمـدين ، ولكنـه فـي .

اهنولين كان يلتزم التزامًا أصليًا مستقال عن التزام المدين ، وفي النوع الثالث يلتزم التزامًا تابعًا ولكنه  29النوعين $
 . ( 1) يبقى متضامنًا مع المدين

 constitutum ( pacte de constituentري نوعـًا جديـدًا لكفالـة الغيـر هـو ) ثـم عـرف القـانون البر طـو 
depiti alieni  يلتزم بموجبه الكفيل بدفع دين في ذمة الغير . فإذا كان الدين المترتب في ذمة الغير دينـًا موجـودًا

ي القـانون الرومـاني علـى ، وكانت نية الكفيل هي أن يكفل وفاء هذا الدين ، فقد كانت هذه هـي الكفالـة ، نشـأت فـ
 هذا الوجه .

وكذلك كان اهنمر في القانون الفرنسي القديم ، إذ اختلطت في أول ع ود هذا القانون الكفالة بالتضـامن فـي 
المديونيــة . وبقيــت الحــال كــذلك حتــى بــدأت الكفالــة تتميــز شــيئًا فشــيئًا عــن المديونيــة بالتضــامن ، وأصــبح الكفيــل 

                                                 

 (
2
وكذلك كيان الكفييل فيي  – 2521رة فق 1بالنيول وريبير وبوالنجيه  –وما بعدها  119فقرة  1مونييه  ( 

من المجلة  155وقد نصت المادة  . وللدائن أن يرجع على أيهما شاء ، الفقه اإلسالمي متضامنا مع المدين األصلي

ومطالبتيه أحيدهما ال تسيقط  . أن شاء طالب األصييل وإن شياء طاليب الكفييل ، على أن "الطالب ؟؟نير في المطالبة

انظير فيي أن الكفالية هيي التيي  . وبعيد مطالبتيه أحيدهما ليه أن يطاليب اآلخير ويطالبهميا معياً" ، من مطالبته اآلخير

وساعد على ذلك أن الكفيل ال يمليك حيق التجرييد فيي هيذا الفقيه  ، جعلت أساساً للتضامن السلبي في الفقه اإلسالمي

لكفالة على هذا النحو مع أحكام التضيامن فللدائن أن يطالب بالدين أيا شاء المدين األصلي أو الكفيل فتمشت أحكام ا

أما تاريخ الكفالة في الفقه الغربي فهو على العكس من ذليك إذ التضيامن هيو اليذي وجيد أوال وكيان  ، إلى مدى بعيد

فقيرة  9الوسييط  : ثم تميز الكفيل بعد ذلك عن المدين المتضامن حتى كسب في النهاية حق التجرييد ، أساساً للكفالة

 . 2هامش  199ص  299

وبقيي عيدم  ، ( senatuseonsulta Velleien) وقد منعت الزوجة من كفالة زوجها في القانون الروماني 

في بيالد القيانون المكتيوب بيل وفيي بيالد  ، قديملفي القانون الفرنسي ا كبيراً  أهلية الزوجة لكفالة زوجها يلعب دوراً 

 ( . 2959فقرة  1كوالن وكابينال ) الوقت  وبقي ملغي منذ ذلك ، 2191حتى ألغي في سنة  ، العرف
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 .  ( 1) يريضمن دينًا في ذمة الغ

 خصائص عقد الكفالة : -03

 أهم خصائص عقد الكفالة ما يأتي : 
عقــد الكفالــة عقــد رضــائي ، ينعقــد بمجــرد التراضــي مــا بــين الكفيــل والــدائن ، فــال حاجــة فــي انعقــاده إلــى  –1

ليست ضرور ة مدني تنص على أنه "ال تثبت الكفالة إال بالكتابة" ، فالكتابة  449شكل خاص . وإذا كانت المادة 
ــة بمجــرد التراضــي كمــا قــدمنا ،  إال لإلثبــات كمــا ســيأتي . ف ــي ليســت ضــرور ة النعقــاد الكفالــة ، بــل تنعقــد الكفال
وتثبــت بالكتابــة أو بــاإلقرار أو بــاليمين . ولــو كانــت الكفالــة عقــدًا شــكليًا ال تنعقــد إال بالكتابــة ، لمــا انعقــدت إذا لــم 

 باإلقرار أو باليمين هنن غير المنعقد ال يجوز إثباته أصال . توجد الكتابة ، ولما جاز إثبات ا

عقــد ملــزم لجانــب واحــد ، هــو جانــب الكفيــل . فالكفيــل وحــده هــو الــذي يلتــزم بعقــد الكفالــة وعقــد الكفالــة  -2
و . وهــذا هــ ( 2) بوفــاء الــدين للــدائن أن لــم يــف بــه المــدين اهنصــلي ، أمــا الــدائن فــال يلتــزم عــادة بشــيء نحــو الكفيــل

اهنصل . ولكن ذلك ال يمنع من أن تكون الكفالة عقدًا ملزمًا للجانبين إذا التزم الدائن نحو الكفيـل بـدمع مقابـل فـي 
نظير كفالته للدين ، فيصبح كل من الكفيل ، والدائن ملتزمًا نحو اآلخر ، و كون عقد الكفالة في هذه الحالة ملزمًا 

 للجانبين .

وإذا كان المدين الذي يلتزم بدفع مقابل للكفيل كما يقـع أحيانـًا ، وبخاصـة إذا كـان أحـد المصـارف هـو الـذي 
                                                 

 (
2
جير اردان في المجلية  –وما بعدها  119ص  2771هوريو في المجلة التاريخية الجديدة للقانون سنة  ( 

ص   2771سينة  29فورنييه في المجلة االنتقاديية  –وما بعدها  – 195ص  2775التاريخية الجديدة للقانون سنة 

وانظير بيودر وفيال  – 122ص  2711سينة  21بسودان في المجلة االنتقاديية  – 7فقرة  199وص  9فقرة  151

 . 522فقرة  – 529فقرة

 (
1
 ، ويذهب األستاذ سليمان مرقس إلى أن الكفالة أصبحت في التقنين المدني الجديد عقداً ملزمياً للجيانبين ( 

 . ويستدل على ذلك بأن هذا التقنين فرض على الدائن أن يتخذ إجراءات مطالبة المدين باليدين فيي الوقيت المناسيب

وإال لوجب القول أيضاً بأن  ، وال نرى أن هذا التزام ترتب في ذمة الدائن من شأنه أن يجعل الكفالة ملزمة للجانبين

 مدني 171م ) وبالتقدم في تفليسة المدين  ( مدني 175م ) التأمينات هناك التزاماً في جانب الدائن بالمحافظة على 

وإنما هذه شروط وضعها التقنين المدني وأوجب على اليدائن مراعاتهيا حتيى يسيتطيع اسيتيفاء اليدين كيامال مين  ( .

االحتياطييات  ولكيين بشييرط أن يتخييذ الييدائن ، ومعنييى ذلييك أن الكفاليية تلييزم بوفيياء الييدين إذا لييم يوفييه المييدين ، الكفيييل

الالزمة حتى ال يضيع على الكفيل حقه فيي الرجيوع عليى الميدينع ومين هيذه االحتياطيات اتخياذ إجيراءات مطالبية 

 . والتقدم في تفليسة المدين ، والمحافظة على التأمينات ، المدين في الوقت المناسب
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 21يقدم كتاب ضمان للمدين فيكون كفيال له و تقاضى أجرًا على كفالته ، فإن الكفالة تبقى مع ذلك عقدًا ملزمـًا $
لكفالة هما الكفيـل والـدائن ، والكفيـل وحـده دون الـدائن لجانب واحد هنن المدين ليس بطرف في الكفالة ، بل طرفا ا

هو الملتزم . ولكن ذلك يجعل الكفيل مأجورًا والكفالة عقـد معاوضـة ال عقـد تبـرع . هنن الكفيـل متـى أخـذ أجـرًا ولـو 
 بغير موجب عقد الكفالة يكون مأجورًا .  

اه أن الكفالــة إرادة منفــردة تصــدر مــن وإذا كــان اهنصــل أن الكفالــة عقــد ملــزم لجانــب واحــد . فلــيس ذلــك معنــ
جانب واحد . بل الكفالة عقد ال يتم إال بتبـادل إرادتـين متطـابقتين مـن الكفالـة والـدائن ، وال يـتم بـإرادة الكفيـل وحـده 
ولو أن الكفالة لمصلحة الدائن . فإذا أوجب الكفيل الكفالة ، وكان اإليجاب غيـر ملـزم ، كـان للكفيـل أن يرجـع فـي 

 . ( 1) قبل صدور القبول من الدائن إيجابه

. أمـا بالنسـبة  ( 2) والكفالة في العادة عقد تبرعي بالنسبة إلى الكفيل ، فالكفيـل يتبـرع عـادة بكفالتـه للـدين -9
. وإذا كـان  ( 9) هنن الدائن حصل على كفالة فـي مقابـل إعطـاء الـدينإلى الدائن  المكفول فالكفالة عقد معاوضة ، 

ي الـدين للمـدين ال للكفيـل والمـدين لـيس طرفـًا فـي عقـد الكفالـة ، فإنـه لـيس مـن الضـروري فـي عقـود الدائن قد أعطـ
المعاوضة أن يكون العوض قد أعطي هنحد المتعاقدين ، بـل يكفـي إعطـاؤه للغيـر وهـو هنـا المـدين . والعقـد الواحـد 

اقد اآلخر ، كما أن التبرع ال يشترط فيه أن قد يكون معاوضة بالنسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعًا بالنسبة إلى المتع
هـو المثـل علـى ذلـك . ف ـو عـادة عقـد تبـرع بالنسـبة  26. وعقد الكفالـة $ ( 1) يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد اآلخر

إلى الكفيل ، والكفيل لم يتبرع للطرف اآلخر أي للدائن ، بل تبرع للغير وهو المـدين . وهـو عقـد معاوضـة بالنسـبة 
 إلى الدائن ، والدائن لم يعط الدين للطرف اآلخر وهو الكفيل ، بل أعطاه للغير وهو المدين .

                                                 

 (
2
 . 529بودر وفال فقرة  ( 

 (
1
من قانون الموجبات والعقود اللبناني على أن "الكفالة  2911وتنص المادة  – 529بودري وفال فقرة  ( 

ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يشترط الكفيل أجرا على كفالتيه  . ما لم يكن هناك نص مخالف" ، مجانية بطبيعتها

ويختليف  ، وذلك كالمصرف يتقاضى من الميدين عمولية حيق يكلفيه ، يقابل ما يتعرض له من أخطار بسبب الكفالة

فإن المؤمن ال يكفل المدين  ، يؤمن به يسار المدين ، ( del credre) عن التأمين الذي يتقدم به المؤمن للدائن  هذا

 ( . 119ص  – 111ص  519فقرة  1أوبري ورو ) هنا ولكنه يلتزم التزاماً أصلياً بالتأمين عليه 

 (
9
غير استيثاقه  ، وهناك رأي يذهب إلى أن الدائن لم يحصل من الكفيل على شيء – 97فقرة  2الوسيط  ( 

إذ انيه ضيم ذمية  ، ولكن هذا الرأي يغفل ما حصل عليه الدائن دون مقابل من الكفيل . من الوفاء بما هو مستحق له

 . الكفيل إلى ذمة المدين للوفاء بالدين

 (
5
 . 97فقرة  2الوسيط  ( 
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. وهـذا  ( 1) ة عقـد معاوضـة بالنسـبة إلـى الكفيـل نفسـه ، فيأخـذ هـذا مقـابال لكفالتـه الـدينهذا وقـد تكـون الكفالـ
، أو يأخذه  ( 2) المقابل إما أن يأخذه من الدائن المتعاقد معه فيكون العوض مأخوذًا من المتعاقد اآلخر وهو الدائن

 من المدين فيكون العوض مأخوذًا من الغير وهو المدين .

لمألوفة للكفالة هي أن تكون عقدًا تبرعيـًا بالنسـبة إلـى الكفيـل ، هنن هـذا ال يأخـذ عـادة مقـابال ولكن الصورة ا
لكفالته الدين ال من الدائن وال من المدين . وعلى ذلك يشترط في الكفيل عادة أهلية التبرع ، كما يجوز الطعن في 

 ائن وال مع المدين .الكفالة بالدعوى البولصية دون أن يشترط تواطؤ الكفيل ال مع الد

. أمــا إذا التــزم  ( 9) والكفالــة عقــد تــابع ، إذ أن التــزام الكفيــل يعتبــر حتمــًا تابعــًا اللتــزام المــدين اهنصــلي -1
المسئول عـن ديـن الغيـر التزامـًا أصـليًا ال التزامـًا تابعـًا ، فإنـه ال يكـون كفـيال بـل يكـون مـدينًا أصـليًا التزامـه مسـتقل 

، أن االلتـزام اهنول  ( 1) . و تفرع عن أن التزام الكفيل التزام تابع اللتزام المدين اهنصلي ( 1) ينالمد 24عن التزام $
                                                 

 (
2
بالنيييول وريبييير وسييافاتييه فقييرة  – 529بييودري وفييال فقييرة  – 127ص  519قييرة ف 1أوبييري ورو  ( 

 . 171 – 2 – 2597سبريه  2591مايو سنة  1نقض فرنسي  – 511ص  2921

 (
1
فيإذا أعسير  ، مين الكفييل بيأن الميدين موسير ( assurance) ولكن الدائن هنا إنما يحصل على تيأمين  ( 

انظير فيي هيذا المعنيى ) المدين دفع الكفيل تعويضاً للدائن عن هذا اإلعسار فال يكون العقد عند كفالة بل عقد تأمين 

 – 795ص  2579فقرة  1جوسران  – 71فقرة  29بيدان وفواران  -1 – 2929بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة 

سييليمان  – 12ص  22محمييد كامييل مرسييي فقييرة  – 29قييرة ف ( cautionnement) لفييظ  2أنسيييكلوبيدي داللييوز 

 . وما بعدها 75فقرة  29بيدان وفواران  – 951ص  9القضاء  2751أبريل سنة  – 1ص  9مرقس فقرة 

 (
9
 )  

 (
5
بيل أن الكفييل بيالنفس يلتيزم التزامياً  ، ولذلك ال تعتبر الكفالة بالنفس كفالة حقيقية – 22انظر آنفاً فقرة  ( 

عليى عيدم إحضيار الكفييل بيالنفس  ، ويرتيب القيانون . مل معين هو إحضار المدين يوم حليول أجيل اليدينأصلياً بع

من التقنين المدني السابق في هيذا  112 – 119/ 997وتنص المادة  . إلزامه بالدين ، المدين يوم حلول أجل الدين

 كان ملزمياً باليدين ، لم يحضره في الميعاد"من تكفل بإحضار المدين يوم حلول أجل الدين و : المعنى على ما يأتي

 192وقيد نصيت الميادة  ، هذا النص ميأخوذ مين الشيريعة اإلسيالمية . برئ كفالته" ، وإذا حضر المدين المذكور .

وإن ليم يحضيره فيي  ، ليو كفيل أحيد بينفس شيخص عليى أن يحضيره فيي الوقيت الفالنيي : من المجلة على ميا ييأتي

فإذا لم يحضره المكفول به إلى الوقت أو سلم المكفول به نفسه مين جهية الكفالية ال  ، الوقت المذكور فعليه أداء دينه

أو هيو ليم يسيلم نفسيه يليزم أداء الميال  ، وإن لم يسلم الورثة المكفون به ، يترتب على طرف الكفيل شيء من المال

وليو أحضير الكفييل المكفيول بيه فيي ذليك الوقيت واختفيى  . طالبيه وارثيه ، كفيول ليهولو ميات الم . من تركة الكفيل

وانظر في الكفييل بيالنفس  . راجع الكفيل الحاكم على أن ينصب وكيال عوضاً عنه ويستلمه" ، المكفول له أو تغيب

من  2299 – 2957وانظر في كفالة حضور المدين المواد  –من التقنين المدني العراقي  2299 – 2921المراد 

  . قانون الموجبات والعقود اللبناني

 (
9
ص  599فقيرة  1أوبيري ورو ) فإنيه يبقيى ميع ذليك كفييال  ، حق لو كيان الكفييل متضيامناً ميع الميدين ( 
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أن يز د على االلتزام اآلخر ، أو أن يكون أشد عبئـًا ، أو أن يبقـى قائمـًا بعـده . كـذلك ال يجـوز أن يكـون ال يجوز 
، وال منتجـًا لفوائـد إذا كـان  ( 1) ًا علـى شـرط أو مقترنـًا بأجـلالتزام الكفيل منجزًا إذا كان التـزام المـدين اهنصـلي معلقـ

اهنصــلي فــي صــحته وفــي بطالنــه ، وفــي  28. و تبــع التــزام المــدين $ ( 2) التــزام المــدين اهنصــلي ال ينــتج فوائــد مــا
ن التـزام المـدين ولكن يجوز للكفيل أن يلتزم التزامًا أخف عبئـًا مـ –قابليته للفسخ ، وفي الدفوع التي يدفع ب ا الدين 

اهنصلي ، فيكفل مـثال جـزءًا مـن الـدين .وكـذلك ال يكفـل الكفيـل مـا زاد فـي عـبء الـدين اهنصـلي بعـد الكفالـة بـإرادة 
 . ( 9) المدين اهنصلي ، أو بسبب خطئه

 نص قانوني :  –االلتزام بتقديم كفيل  -04
 مدني على ما يأتي : 441تنص المادة 

كفيـل ، وجـب أن يقـدم شخصـًا موسـرًا ومقيمـًا فـي مصـر ، ولـه أن يقـدم عوضـًا عـن "إذا التـزم المـدين بتقـديم 
 " .( 1) الكفيل تأمينًا عينًا كافياً 

                                                                                                                                                                    

112 . ) 

 (
2
إذا كيان اليدين  -2  : 2929م  : وقد ورد في التقنين المدني العراقيي فيي هيذا الصيدد المادتيان اآلتيتيان ( 

ً  ، ى األصيل وكفل به أحدمؤجال عل تأجيل عليى  ، وإذا أجل الدائن الدين على األصييل -1 . تأجل على الكفيل أيضا

 : 2925م  . وال يتأجيل عليى األصييل ، وإن أجله على الفيل األول تأجل على الكفييل الثياني . الكفيل وكفيل الكفيل

إال إذا أضاف الكفيل األجل إليى نفسيه أو  ، تأجيل على الكفيل واألصيل ، إذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة

 . ففي هاتين الحالتين ال يتأجل على األصيل ، اشتراط الدائن وقت الكفالة األجل للكفيل خاصة

 (
1
بالنيييول وريبييير وسييافاتييه فقييرة  – 155بييودري وفييال فقييرة  – 115ص  519فقييرة  1أوبييري ورو  ( 

بيل يجيب إنقاصيه  ، التزام الكفيل أزيد أو أشد عبئا من التزام المدين األصلي لم يكن باطال لذلكوإذا كان  – 2929

 115ص  519فقرة  1أوبري ورو ) فال يكون أزيد منه وال أشد عبئاً  ، حتى يكون معادال اللتزام المدين األصلي

لبة الكفيل بالفوائيد ال يجعلهيا تسيري ضيد ولكن مطا ، ومطالبة المدين األصل بالفوائد تجعلها تسري ضد الكفيل ( .

 ( . 2929وفقرة  2995بودري وفال فقرة ) المدين األصلي 

 (
9
وال شييء يمنيع مين أن يكيون اللتيزام الكفييل أجيل  – 511ص  2929بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

ويكفيي  – ( 1)  5وهيامش  115ص  ( 519فقيرة  1أوبيري ورو ) فاسخ خاص أطول من أجل االلتزام األصيلي 

أن يثبت الدين ضد الميدين األصيلي حتيى يكيون ثابتياً ضيد الكفييل فيسيتفيد الكفييل إذن مين كيل تسيوية تينقص اليدين 

 - - 221 -2 – 2519دالليوز  2525يولييه سينة  1نقيض فرنسيي ) ويضار من كل تسوية ضد الميدين  ، األصلي

 ( . 511ص  292بالنيول وريبير وسافاتييه 

 (
5
"إذا التيزم  : من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتيي 2252ورد هذا النص في المادة  : النص تاريخ ( 

وفيي  ، وجب أن يقدم شخصيا مقيميا فيي مصير ولدييه مين األميوال ميا يكفيي للوفياء بيااللتزام" ، المدين بتقديم كفيل
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و خلــص مــن هــذا الــنص أن المــدين قــد يكــون ملزمــًا بتقــديم كفيــل ، فعليــه أن يقــدم كفــيال تــوافرت فيــه  $21
 نون والقضاء واالتفاق .شروط معينة . ومصادر التزام المدين بتقديم كفيل ثالثة : القا

فيكون المدين ملزمًا بتقديم كفيل بحكم القانون في اهنحوال التي ينص في ا القانون على ذلك . ومن اهنحوال 
مـدني مـن أنـه "إذا كـان   112/1التي نص في ا القانون على وجوب أن يقدم المـدين كفـيال مـا نصـت عليـه المـادة 

 ، وجـب جـرده ، ولـزم المنتفـع تقـديم كفالــة بـه" . كـذلك يجـب علـى صــاحب المـال المقـرر عليـه حـا االنتفـاع منقــوال
 249/2مــدني ( . ونصــت المــادة  118حــا االســتعمال فــي المنقــول أن يجــرد هــذا المنقــول ، وأن يقــدم كفالــة ) م 

مدني أنه "إذا سقط حا المدين في اهنصل . . . أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطي الدائن مـن تـأمين خـاص ، 
ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد الحا أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يـؤثر الـدائن أن يطالـب بتكملـة التـأمين 
. أما إذا إضعاف التأمين يرجع إلى سبب ال دخل إلرادة المدين فيه ، فـان اهنجـل يسـقط مـا لـم يقـدم المـدين للـدائن 

"إذا كان االلتزام مقترنًا بأجل وقف ، فإنـه ال يكـون نافـذًا إال مدني على أنه  241/1ضمانًا كافيًا" . ونصت المادة 

                                                                                                                                                                    

إال فيي  ، "ويقيدر يسيار الكفييل بميا يمليك مين ميال : مكررة من المشروع التمهيدي على الوجه اآلتي 2252المادة 

"مين التيزم  : من المشروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2251وفي المادة  ، المواد التجارية وفي الديون اليسيرة"

وفيي لجنية  . جاز ليه بحسيب اختيياره أن يقيدم كفييال أو رهين حييازة أو أي تيأمين آخير" ، بتقديم تأمين بصفة عامة

وجيب أن يقيدم  ، "إذا التزم المدين بتقديم كفيل : أوجبت أحكام المواد الثالث في مادة واحدة بالنص اآلتيالمراجعة 

فيي  759وأصيبح رقيم الينص  ، وله أن يقدم عوضا عن الكفيل تأمينا عينيا كافيا" ، شخصا موسرا مقيما في مصر

ت اللجنة وأخذت باقتراح بعض مستشاري ثم عاد . مدني 115تحت رقم  ، وفي مجلس الشيوخ . المشروع النهائي

ألن ذليك أكثير رعايية  ، محكمة النقض من اشتراط أن يكون الكفيل مقيما في مصر كما ورد في مشيروع الحكومية

 – 515ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) ووفق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته  . لمصلحة الدائن

 ( . 559ص 

يجييب إيفيياء التعهييد بإعطيياء الكفيييل علييى حسييب  : 9992/122ين المييدني السييابق م ويقابييل اليينص فييي التقنيي

 . األوجه المبينة في قانون المرافعات

 ( . مطابق)  159م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  179م  التقنين المدني الليبي

 ال مقابل التقنين المدني العراقي

 ، إذا أصبح الكفيل الذي قبليه اليدائن بمقتضيى العقيد غيير ملييء : 2917م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

وإال حق للدائن أن يطاليب بإيفياء دينيه حياال أو  –وجب أن يقدم له كفيل آخر أو أن يعطي تأمينا آخر معادال للكفالة 

م كفالية أو تيأمين فيجب تقدي ، أما إذا أصبحت مالءمة الكفيل غير كافية . أن يفسخ العقد الذي عقده على هذا الشرط

 إذا كانت الكفالة قد أعطيت على غير علم من المديون أو بالرغم عنه ( أوال)  : وال تسري هذه األحكام –إضافيين 

 . إذا كانت الكفالة قد أعطيت بمقتضى اتفاق عين فيه الدائن شخص الكفيل ( ثانيا)  .
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في الوقت الذي ينقض فيه اهنجل . على انه يجوز للدائن ، حتى قبل انقضاء اهنجل ، أن يتخذ من اإلجراءات ما 
أن يطالـب بتـأمين إذا خشـي إفـالس المـدين أو إعسـاره واسـتند فـي  90يحافظ به على حقوقـه ، ولـه بوجـه خـاص $
فـــإذا تعـــرض أحـــد للمشـــتري  -2مـــدني علـــى مـــا يـــأتي : " 9و  114/2ذلـــك إلـــى ســـبب معقـــول" . ونصـــت المـــادة 

مستنداً  إلى حا سابا على البيع أو آيل من البائع ، أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جـاز لـه 
لخطـر . ومـن ذلـك يجـوز للبـائع فـي ما لم يمنعـه شـرط فـي العقـد أن يحـبس الـثمن حتـى ينقطـع التعـرض أو يـزول ا

و سـري حكـم الفقـرة السـابقة فـي حالـة مـا إذا كشـف  -9هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفـيال . 
ــًا فــي المبيــع" . ونصــت المــادة  مرافعــات علــى أن "النفــاذ المعجــل واجــب بقــوة القــانون لألحكــام  164المشــتري عيب

ة ســواء أكانــت قابلــة للمعارضــة أم لالســتئناف أم طعــن في ــا ب ــاتين الطــر قتين ، وذلــك الصــادرة فــي المــواد التجار ــ
 " . ( 1) بشرط تقديم كفالة

و كون المدين ملزمًا بتقـديم كفيـل بموجـب حكـم قضـائي فـي أحـوال معينـة نـص علي ـا القـانون . مـن ذلـك مـا 
رقـم قابليـة الحكـم لالسـتئناف أو الطعـن فيـه مرافعات من انه "يجـب اهنمـر بالنفـاذ المعجـل  161نصت عليه المادة 

( إخراج المستأجر الذي انت ى عقده أو فسخ . )  1ب ذه الطر قة ، مع الكفالة أو بدون ا ، في اهنحوال اآلتية : ") 
(  9( إخراج شاغل العقار الذي ال سند له إذا كان ملك المدعي أو حقه غير مجحود أو ثابتـًا بسـند رسـمي . )  2

( أداء أجـــور الخـــدم أو الصـــناع أو  1( تقـــدير نفقـــة وقتيـــة أو نفقـــة واجبـــة . )  1صـــالحات العاجلـــة . ) إجـــراء اإل
العمال أو مرتبات المستخدمين . و جوز في هذه اهنحوال أن تأمر المحكمة بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدون ا ، رغم 

البيـان انـه إذا حكـم القاضـي بتقـديم كفالـة ، كـان قابلية الحكم للمعارضة أو الطعن فيـه ب ـذه الطر قـة" . وغنـي عـن 
 140مصــدر هــذا االلتــزام هــو حكــم القاضــي ، هنن هــذا اهنخيــر كــان يســتطيع أال يحكــم بكفالــة . وقضــت المــادة 

مرافعــــات علــــى أنــــه "يجــــوز اهنمــــر بالنفــــاذ المعجــــل ، بكفالــــة أو بــــدون ا ، ســــواء أكــــان الحكــــم قــــابال للمعارضــــة أم 
( إذا كــان الحكـم مبنيــًا علــى سـند عرفــي لــم  1ه ب ـاتين الطــر قتين ، فــي اهنحـوال اآلتيــة : ) لالسـتئناف أم طعــن فيــ

( إذا كـــان الحكـــم صـــادرًا  9دعـــاوي الحيـــازة . )  91( إذا كـــان الحكـــم صـــادرًا فـــي $ 2يجحـــده المحكـــوم عليـــه . ) 
 . ( 1) يقال هنا. وما قيل في المادة السابقة  ( 2) لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به"

                                                 

 (
2
 . مرافعات 115و  959والمادتين  ، نيمد 2929و  759و  197و  199و  977انظر أيضاً المواد  ( 

 (
1
ثيم صيدر  . قد ألغيي المعارضية كطرييق طعين فيي األحكيام 2511لسنة  299ويالحظ أن القانون رقم  ( 

فيبحيث فيي هيذا التقنيين ميا يقابيل  ، أخيراً تقنين مرافعات جديد في الوقت اليذي انتهينيا فييه مين كتابية هيذه السيطور

 . األحكام التي أوردناها
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و كون المدين ملزمًا بتقديم كفيل إذا اتفا مع الدائن على أن يقدم له كفيال بالدين ، وعند ذلك يكون مصدر 
 . ( 2) التزام المدين بتقديم الكفيل هو االتفاق

لزمـًا وسواء كان مصدر التزام المدين بتقديم الكفيـل هـو القـانون أو القضـاء أو االتفـاق ، فـان المـدين يكـون م
 441بتقديم هذا الكفيل ليكفل الدين الذي عليه للدائن . و شترط القانون في الكفيل شرطين ، نصت علي ما المادة 

 مدني سالفة الذكر إذ تقول : "إذا التزم المدين بتقديم كفيل ، وجب أن يقدم شخصًا موسرًا ومقيمًا في مصـر . . ."

 . فالشرطان هما : ( 9) 

يجب أن يكون الكفيل موسرًا ، أي قادرًا على الوفاء بالدين الذي كفله إذا اقتضت الحالة يسار الكفيل :  –1
، فيثبـت أن للكفيـل مـاال ولـو شـائعًا ، عقـارًا  ( 1) ذلك . والمدين الذي قدم الكفيل هو الذي يحمل عبء إثبات يساره

أن هـذا المـال أو بعضـه متنـازع  ( 1) يثبـت أو منقوال أو كلي ما ، يستطيع أن يستوفي منـه الـدائن حقـه . وللـدائن أن
فيه أو يصعب التنفيذ عليه لبعده أو لس ولة ت ر به أو س ولة إخفائه أو هني سبب آخر ، فيستبعد من مال الكفيـل 

. كــذلك إذا كــان المــال مرهونــًا أو مــثقال بحــا عينــي آخــر كحــا انتفــاع ، وجــب أن  ( 6) الــذي يضــمن المــدين $92
( يشـترط  2011. والتقنـين المـدني الفرنسـي ) م  ( 4) يستبعد من قيمته ما ثقل بـه مـن رهـن أو انتفـاع أو غيـر ذلـك

                                                                                                                                                                    

 (
2
 . مدني 599/1مدني و م  1/ 715انظر آنفاً م  ( 

 (
1
وال يصبح االلتزام بتقديم كيل التزاما قضائيا لمجيرد أن حكيم بتقيديم كفييل كيان الميدين ملتزميا بتقديميه  ( 

بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 911ص  – 119ص  519فقيرة  1أوبيري ورو ) التزاما اتفاقييا أو التزاميا قانونييا 

 ( . 7هامش  519ص  2912فقرة 

 (
9
يجوز للطرفين أن يزيدا في  ، أي الذي يكون مصدر االلتزام بتقديمه هو االتفاق ، وفي الكفيل االتفاقي ( 

 . بحسب ما يتم بينهما من اتفاق ، هذين الشرطين أو أن ينتقصا منهما

 (
5
 .  2915بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 579بودري وفال فقرة  ( 

 (
9
لفيييظ  2أنسييييكلوبيدي دالليييوز  – 579بيييودري وفيييال فقيييرة ) ويقيييع هنيييا عيييبء اإلثبيييات عليييى اليييدائن  ( 

cautionnemeat  والنزاع في يسيار الكفييل وأن عنيده مياال كافييا بعيد خصيم ميا يثقيل هيذا الميال مين  ( . 75فقرة

) كفيل أن يتيدخل فيي هيذا النيزع بل ليس لل ، وال شأن للكفيل نفسه به ، حقوق عينية نزاع يدور بين المدين والدائن

 ( . 572بودري وفال فقرة 

 (
1
بالنيول وريبير وسافاتييه فقيرة  – 517بودري وفال فقرة ) وقاضي الموضوع هو الذي يبت في ذلك  ( 

 517بيودري وفيال فقيرة ) ويلحق بالمال المتنازع فيه المال المهدد أن تفسخ ملكية الكفيل ليه  ( . 519ص  2919

 ( . 919ص 

 (
1
بالنيييول وريبييير وسييافاتييه فقييرة  – 515بييودري وفييال فقييرة  – 111ص  519فقييرة  1أوبييري ورو  ( 

) فييال يلييزم أن يترتييب للييدائن رهنييا علييى هييذا المييال  ، ويكفييي أن يكييون لييدى الكفيييل مييال كييافٍ  – 519ص  2919

 ( . 519ص  2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 515بودري وفال فقرة 
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تجار ًا أو ما لـم يقـدر قاضـي  أن يكوم مال الكفيل الذي يثبت يساره عقارًا ال منقوال ، ما لم يكن الدين المكفول ديناً 
. ولم يشـترط التقنـين  ( 1) فيصح أن يكون مال الكفيل منقوال ( modiqueالموضوع أن الدين المكفول دين زهيد ) 

المصــري هــذا الشــرط ، وخيــرًا فعــل ، فيصــح أن يكــون مــال الكفيــل منقــوال ، كــأن يكــون أســ مًا أو ســندات أو قيمــًا 
 يمة مجوهرات أو حلي أو غير ذلك .منقولة أخرى أو منقوال ذا ق

إقامة الكفيل في مصـر : والشـرط الثـاني فـي الكفيـل أن يكـون مقيمـًا فـي مصـر ، حتـى تسـ ل مقاضـاته  -2
، بـل يكفـي  ( 2) عند االقتضاء . وليس يلزم أن يكون مقيمًا فـي مـوطن المـدين كمـا يشـترط التقنـين المـدني الفرنسـي

. وشرط إقامة الكفيل فـي مصـر كـاف ، وال يشـترط بعـد ذلـك أن يكـون  ( 9) رأن يكون مقيمًا في أي مكان في مص
الكفيــل مصــري الجنســية بــل يصــح أن يكــون أجنبيــًا مــا دام مقيمــًا فــي مصــر . كمــا ال يشــترط فــي الكفيــل أن يظــنن 

م بتقــديم ، مــا لــم يتفــا المــدين الملتــز  ( 1) علــى حســن الســمعة أو عــدم الميــل إلــى الخصــومة والتقاضــي 99متــوافرًا $
 الكفيل مع الدائن على ذلك إذا كان مصدر االلتزام هو االتفاق .

فإذا توافر في الشخص هذان الشرطان ، صح للمدين تقديمه كفـيال . و جـب أن يسـتمر الكفيـل متـوافرًا علـى 
المـدة التـي هذين الشرطين ما دامت الكفالة قائمة ، فإذا تخلف كال الشرطين أو شرط من ما بعد تقديم الكفيـل وفـي 

تبقى في ا الكفالة قائمة ، بأن أعسر الكفيل بعد يسار أو نقل محـل إقامتـه خـارج مصـر ، وجـب علـى المـدين تقـديم 
كفيل آخر يحل محله و كون هذان الشرطان متوافر ن فيه . و ستثنى من ذلك ، فال يجب على المـدين تقـديم كفيـل 

يعنًا لكفالة الدين . ففي هذه الحالة يكون الـدائن هـو الـذي طلـب آخر ، حالة ما إذا كان الدائن قد اشترط شخصًا م
شخصًا معينًا لكفالة حقه فقدمه المدين ، فال يلتزم هذا اهنخير بتقديم شخص آخـر يحـل محلـه إذا أصـبح الشـخص 

                                                 

 (
2
ولكيين لمييا كييان ميين  – 511وفقييرة  519بييودري وفييال فقييرة  – 112ص  519فقييرة  1أوبييري ورو  ( 

فإنه يصح أن يقدم شخص منقوال كرهن جييازة  ، الجائز أن يحل محل الكفالة أي تأمين خاص آخر ولو كان منقوال

 ( . 519ص  – 515ص  2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة ) بدال من أن يتقدم هو نسه كفيال 

 (
1
بالنييول وريبيير  – 511وانظر بودري وفال فقرة  . مدني فرنسي 1952 – 1959و  1927انظر م  ( 

 . 2911وسافاتييه فقرة 

 (
9
لذلك يكفي أن يكون للكفيل موطن مختار في مصر يمكن لليدائن أن يعتميد علييه فيميا ينشيأ عين الكفالية  ( 

 ( . 17بيدان وفواران فقرة  وانظر – 21ص  29سليمان مرقس فقرة ) من عالقات 

 (
5
بالنييول وريبيير وسيافاتييه فقيرة  – 575بيودري وفيال فقيرة  – 55جييوار فقيرة  – 221فقيرة  1بون  ( 

 . 9هامش  515ص  2911
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جــاز  جزئيــًا ، 91. وإذا عســر الكفيــل إعســارًا $ ( 1) الــذي طلبــه الــدائن بالــذات غيــر متــوافر علــى الشــروط الواجبــة
للدائن أن يطالب بكفالة أخرى تكمل الكفيل اهنول . وتقديم كفيل آخر أو استكمال كفالة الكفيل اهنول واجب أيضـًا 

وال يكــون المــدين ملزمــًا بتقــديم  . ( 2) فيمــا إذا اعتقــد الــدائن خطــأ أن الكفيــل ملــيء ، ولــم يكــن هــذا مليئــًا منــذ البدايــة
. وكـذلك ال يكـون المــدين  ( 9) قدمــه هنن التـزام هـذا اهنخيــر يبقـى فـي تركتــهكفيـل آخـر إذا مــات الكفيـل اهنول الـذي 

ملزمًا بتقديم كفيل آخر إذا اتحدت ذمة المدين وذمة الكفيل ، ما دام مال كل من االثنين قد انضم إلى مـال اآلخـر 
 . ( 1) وأصبح الماالن خاضعين لحا الدائن

"أن يقدم عوضًا عـن الكفيـل تأمينـًا عينيـًا كافيـًا" . و خلـص  مدني سالفة الذكر أن للمدين 441وتقول المادة 
من ذلك أن المدين ، إذا كان ملتزمًا بموجب القانون أو القضاء أو االتفاق ، بتقديم كفيـل لدائنـه ، فـان لـه أن يقـدم 

حياز ـًا تأمينـًا  عوضًا عن الكفيل تأمينا عنيًا كافيًا ، كرهن رسمي أو رهن حيـازي . فيسـتطيع المـدين أن يـرهن رهنـاً 
للــدين مجــوهرات أو حليــًا أو نقــودًا أو منقــوالت أخــرى ذات قيمــة ، كمــا يســتطيع أن يــرهن قيمــا منقولــة لحامل ــا عــن 

                                                 

 (
2
فيإن الميدين ليم يختير فيي هيذه الحالية  ، وكذلك تستثنى حالة ما إذا كان الكفيل قد التزم دون علم الميدين ( 

هذا وقد كان المشروع التمهييد للتقنيين الميدني  . ن المدين لم يكن ملزما بتقديم كفيل لكفالة دينهبل أ ، شخص للكفيل

إذا  -2" : مين هيذا المشيروع تينص عليى ميا ييأتي 2259فكانيت الميادة  ، الجديد يشتمل على نص في هيذه المسيألة

ويسيتثنى مين ذليك أن يكيون اليدائن قيد اشيترط شخصيا معينيا  -1 . وجب تقديم كفيل آخر ، أعسر الكفيل بعد الكفالة

يينص  ( 999/129م ) وكان التقنيين الميدني السيابق  . أو أن يكون الكفيل قد التزم دون علم المدين" ، لكفالة الدين

أو أميام سيواء كيان التعهيد حاصيال باتفياق بينيه وبيين اليدائن  ، على أنه "إذا تعهد المدين تعهدا مطلقيا بإعطياء كفييل

وجياء فيي الميذكرة اإليضياحية  . وجيب عليى الميدين اسيتبداله بكفييل آخير" ، وأعسير الكفييل اليذي قدميه ، المحكمة

 . مع إضافة يسيرة إليهيا ، من المشروع الفرنسي اإليطالي 121المادة  2259"تطابق المادة  : للمشروع التمهيدي

وذلييك ميا عيدا أجزاءهييا  ( ، السيابق) ميين التقنيين الحيالي  999/129والحكيم اليوارد بهيا هييو بعينيه المقيرر بالميادة 

وال  ، وهو أن المدين ال يلزم باستبدال الكفيل اليذي عينيه اليدائن إذا أعسير ، األخيرة فإنه يقرر استثناء مجمعا عليه

ميين قييانون  2917مييدني فرنسييي و م  1919وانظيير أيضيياً م  . الكفيييل الييذي يتقييدم لضييمان الييدين بييدون علمييه"

رأت  ، ميين المشييروع التمهيييدي علييى لجنيية المراجعيية 2259ولمييا عرضييت المييادة  . وجبييات والعقييود اللبنيياني"الم

مجموعية األعميال التحضييرية ص ) اللجنة" عدم الموافقة على حكمها واالكتفاء في موضيوعها بالقواعيد العامية" 

 ( . في الهامش 592ص  – 515

 (
1
 . 519ص  2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 571وفقرة  575بودري وفال فقرة فترة  ( 

 (
9
 بأن حجر عليه ميثال ، كذلك إذا كان الكفيل األول قد أصبح غير أهل بعد أن كان أهال وقت عقد الكفالة ( 

ص  29سيليمان ميرقس فقيرة ) وال يجيز لليدائن مطالبية الميدين بتقيديم كفييل آخير  ، فإن ذلك ال يبطل عقد الكفالة ،

21 . ) 

 (
5
 . 511ص  – 519ص  2915بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 577بودري وفال فقرة  ( 
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نيـة عـن طر ـا التظ يـر . 1طر ا التسليم المادي ، أو قيمـًا منقولـة اسـمية عـن طر ـا التحو ـل ، أو قيمـًا منقولـة إذ
) دينه ، بدال من الكفالة الشخصية ، عقارًا ، إما رهنًا رسميًا أو رهنـًا حياز ـاً  و ستطيع المدين كذلك أن يرهن لتأمين

وال شيء يمنع من أن يكون التأمين العينـي الكـافي ، الـذي يحـل محـل الكفيـل الشخصـي ، مترتبـًا علـى  91. $ ( 1
افي بتـــأمين عينـــي ، . كـــذلك يجـــوز أن يســـتكمل المـــدين يســـار الكفيـــل غيـــر الكـــ ( 2) مـــال الغيـــر برضـــاء هـــذا الغيـــر

ـــدين ـــي تـــأمين كـــاف لل . هـــذا وقـــد وردت فـــي تقنـــين المرافعـــات  ( 9) فـــيخلص مـــن الكفالـــة الشخصـــية والتـــأمين العين
نصــوص خاصــة بتقــديم الكفالــة فــي حالــة الكفالــة القانونيــة والكفالــة القضــائية ، فيجــب تطبيــا هــذه النصــوص فــي 

عـات فـي هـذا الشـأن علـى أنـه "فـي اهنحـوال التـي ال يجـوز في ـا مراف 141الدائرة المرسومة ل ا . وقـد نصـت المـادة 
تنفيذ الحكـم أو اهنمـر إال بكفالـة ، يكـون للملتـزم ب ـا الخيـار بـين أن يقـدم كفـيال مقتـدرًا أو أن يـودع خزانـة المحكمـة 

محكمـة أو تسـليم من النقود أو اهنوراق المالية مـا فيـه الكفايـة ، وبـين أن يقبـل إيـداع مـا يحصـل مـن التنفيـذ خزانـة ال
مرافعــات علــى أن "يكــون  146الشــيء المــأمور بتســليمه فــي الحكــم أو اهنمــر إلــى حــارس مقتــدر" . ونصــت المــادة 

إعـالن خيــار الملــزم بالكفالــة إمــا علــى يــد محضــر بورقـة مســتقلة ، وإمــا ضــمن إعــالن ســند التنفيــذ أو ورقــة التكليــف 
ذي الشأن ، خالل ثالثة اهنيام التاليـة ل ـذا اإلعـالن ، أن ينـازع مرافعات على انه "ل 144بالوفاء" . ونصت المادة 

فــي اقتــدار الكفيــل أو الحــارس أو فــي كفالــة مــا يــودع . وتحصــل المنازعــة بتكليــف الخصــم الحضــور أمــام قاضــي 
. محكمة المواد الجزئية التابع ل ا موطن المحكوم عليه ، و حكم في المنازعة على وجه السرعة بحكم ال يسـتأنف" 

مرافعات على أنه "إذا لم تقدم منازعة في الميعاد ، أو قدمت ورفضت ، أخـذ علـى الكفيـل فـي  148ونصت المادة 
قلم الكتاب التع د بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة ، و كون المحضر المشتمل على ع د الكفيل بمثابة سند 

                                                 

 (
2
أن يستبدل الميدين  ، يجيز في الكفالة القانونية والكفالة القضائية ( 1952م ) والتقنين المدني الفرنسي  ( 

سيي يجييز للميدين أن يقيدم والقضياء الفرن . ( nantissement suffisant) بالكفيل الشخصيي رهين حييازة كافييا 

فليست صعوبة التنفيذ على العقار المرهون رهنا رسميا بأشد من صعوبة التنفيذ على عقيارات  ، أيضاً رهنا رسميا

دالليوز  2751فبرايير سينة  9 – 119 -2 – 79دالليوز  2771أغسطس سينة  1نقض فرنسي ) الكفيل الشخصي 

بالنيييول وريبييير وسييافاتييه  – 15فقييرة  29يييدان وثيواران ب – 551 – 552بيودري وفييال فقييرة  192 – 2 – 51

عكيس  – 2955فقيرة  1كيوالن وكابينيال  – 2591فقيرة  1بالنييول وريبيير وبوالنجييه  – 511ص  2919فقرة 

 ( . 21هامش  117ص  511فقرة  1ذلك أوبري ورو 

 (
1
 . 511ص  2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
9
 2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقيرة  – 951 – 2 – 11داللوز  2711مايو سنة  29نقض فرنسي  ( 

وانظيير مناقشيية هييذه المسييألة فييي لجنيية  – 52فقييرة  cautionnementلفييظ  2أنسيييكلوبيدي داللييوز  – 511ص 

 . في الهامش 559ص  – 591ص  9األستاذ كامل صدقي في مجموعة األعمال التحضيرية 
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 . ( 1) تنفيذي قبله بااللتزامات المترتبة على تع ده"

 ما استحدثه التقنين المدني الجديد في خصوص الكفالة :  -05
عدل التقنين المدنين الجديد في ترتيب أحكام الكفالة ، وخصص الفصل الثاني آلثارها ، وتناول فيه العالقـة 

 ما بين الكفيل والدائن ثم العالقة ما بين الكفيل والمدين .

نــين المــدين الجديــد نصــًا يقضــي بوجــوب إثبــات الكفالــة وفــي الفصــل الخــاص بأركــان الكفالــة ، اســتحدث التق
بالكتابة ولو كان االلتزام المكفول يجوز إثباته بالبينة ، كما نص على كفالة الدين المستقبل والدين الشرطي والدين 

عــل التجــاري . ونــص علــى أن الملتــزم بتقــديم كفيــل يجــوز لــه أن يقــدم عوضــًا عــن الكفيــل تأمينــًا عينيــًا كافيــًا ، وج
الكفالـة تشــمل ملحقــات الــدين ومصــروفات المطالبـة اهنولــى ومــا يســتجد مــن المصـروفات بعــد إخطــار الكفيــل مــا لــم 

 يكن هناك اتفاق على غير ذلك .

وفــي الخــاص بآثــار الكفالــة ، نــص التقنــين المــدني الجديــد علــى أنــه ال يجــوز للــدائن أن يرجــع علــى الكفيــل 
شــترط أن يتمســك الكفيــل بالــدفع بتجر ــد المــدين ، وكلنــه لــم يــنص علــى أن وحــده إال بعــد رجوعــه علــى المــدين ، وا

التمسك ب ذا الدفع يجـب أن يكـون عنـد المطالبـة اهنولـى . ونـص علـى أنـه ال يعتـد بـأموال المـدين التـي يـدل علي ـا 
ت ــاون فــي الكفيــل إذا كانــت هــذه اهنمــوال متنازعــًا علي ــا أو تقــع خــارج مصــر ، كمــا نــص علــى مســئولية الــدائن إذا 

اتخاذ إجراءات التجر د وترتب على ذلك إعسار المدين . ونص على أنه إذا كان هناك تأمين عيني لضمان الـدين 
ــم يجــز التنفيــذ علــى أمــوال الكفيــل غيــر المتضــامن مــع المــدين إال بعــد التنفيــذ علــى  ــة ، ل ســابا أو معاصــر للكفال

دني الجديد التزامات الدائن نحو الكفيـل عنـد قيـام هـذا بوفـاء اهنموال التي خصصت ل ذا التأمين . وبني التقنين الم
الدين ، كما بين حقوق الكفيل قبل المدين ، ونص صراحة علـى حقـه فـي الرجـوع علـى المـدين سـواء كانـت الكفالـة 
قــد عقــدت بعلــم المــدين أو بغيــر علمــه؛ ولكنــه اوجــب علــى الكفيــل إخطــار المــدين قبــل أن يقــوم بوفــاء الــدين . كمــا 

 .  ( 2) على أن يكون للكفيل الحا في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ، ابتداء من يوم الدفع نص

                                                 

 (
2
فيراجييع فيييه مييا يقابييل هييذه  ، تقنييين جديييد للمرافعييات ، بعييد كتابيية هييذه السييطور ، قييد صييدر أخيييراً و ( 

 . النصوص

 (
1
 – 527ص  9انظر في ذلك المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهييدي فيي مجيوع األعميال التحضييرية  ( 

 . 525ص 
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$94  

 أركان الكفالة -الفصل األول

 ركنان : -06
( التزامـًا أصــليًا مكفــواًل ، هــو التـزام المــدين اهنصــلي يضــمنه الكفيــل .  1يمكـن القــول أن للكفالــة ركنــين : )  

وبدون هذا االلتزام ال تكون كفالة ، هنن التزام الكفيل هو كما قدمنا التزام تابع ، ف و يتبع االلتزام اهنصلي المكفول 
ــًا بــين الكفيــل والــدائن لكفالــة التــزام المــدين اهنصــلي ، وهــذا  2. )  ( 1) علــى الوجــه الــذي بســطناه فيمــا تقــدم ( اتفاق

 . ( 2) االتفاق هو عقد الكفالة ذاته ، فال بد إذن من رضاء الكفيل بالكفالة ، ورضاء الدائن بأن يضمن الكفيل حقه

 االلتزام األصلي المكفول -المبحث األول

 موضوعان :  -07
( االلتـزام  2االلتـزام اهنصـلي المكفـول فـي ذاتـه . )  98ل موضـوعين : $نبحث في االلتـزام اهنصـلي المكفـو 

 اهنصلي المكفول هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل .

                                                 

 (
2
 . 29انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
فإن تعاقدت وإن  ، ير المدير باسم الشركة مع الغير في غير أراضهاأما إذا تعاقد الشريك المتضامن غ ( 

وعلى ذليك فيإذا كيان الحكيم قيد قيرر مسيئولية ذليك  . لم يكن ملزماً للشركة يلزمه شخصياً قبل الغير الذي تعاقد معه

منتحال فيها صفة غير صحيحة وهي أنه مدير للشركة حالة كونه غير مدير لها  ، الشريك شخصياً عن كفالة عقدها

كيذلك إذا كيان الحكيم قيد انتهيى إليى   . فان الحكم يكون قد أصاب القانون ، وليس من أغراض الشركة ضمان الغير

 ، يابية عين الشيركةبإخفائيه حقيقية صيفته فيي الن ، أن الشركي المتضامن  قد أخطأ في الكفالة التي عقدها ميع الغيير

ميع  –التي ادعى الشريك أنه يمثلهيا  –ورتب على ذلك أن هذا الغير أصابه ضرر هو حرمانه من تضامن الشركة 

وال يقبيل  . فإنه ال يؤثر في تحقق هذا الضرر القول بمالءة المدين أو الضامنين اآلخيرين ، المدين في الوفاء بالدين

ألن مسئوليته مردها الخطأ التدليس  ، بالقول بوجود ضمان آخرين مسئولين من الشريك المذكور أن يدفع مسئوليته

 ( . 119ص  7مجموعة أحكام النقض  2591يونيه سنة  11نقض مدني ) 
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 االلتزام األصلي المكفول في ذاته -0

 مصدر االلتزام األصلي المكفول ومحله : -08
 أي التزام تمكن كفالته ، أيًا كان مصدره وأيًا كان محله ، فيكون التزامًا أصليًا مكفوال . 

فتمكن كفالة االلتزام الذي يكون مصدره العقد ، وهذا الذي يقع في الغالب . فيكفل التزام مصدره عقـد قـرض 
عقــد البيــع ، فيكــون للمشــتري كفيــل . و كفــل التــزام مصــدره  ( 1) مــثال فيكــون للمقتــرض كفيــل بــالمبلغ الــذي اقترضــه

 بالثمن . و كفل التزام عقد اإليجار ، فيكون للمستأجر كفيل باهنجرة . وهكذا .

وتمكــن كفالــة االلتــزام الــذي يكــون مصــدره العمــل غيــر المشــروع ، فيعتــرف المــدين فــي العمــل غيــر المشــروع 
لمقــدار إلــى أن يفــي بــه . وتجــوز كفالــة التــزام بمبــدأ المســئولية وبمقــدار التعــو ض ، و ــأتي كفيــل يضــمنه فــي هــذا ا

 احتمالي مصدره العمل غير المشروع ، فيأتي المدين االحتمالي ب ذا االلتزام لدائنه االحتمالي بكفيل يضمنه .

وتمكــن كفالــة االلتــزام الــذي يكــون مصــدره اإلثــراء بــال ســبب أو رد غيــر المســتحا أو الفضــالة ، فيــأتي رب 
 من التزامه نحو الفضولي .العمل مثال بكفيل يض

وتمكــن أخيــرًا كفالــة االلتــزام الــذي يكــون مصــدره القــانون ، فيــأتي الجــار مــثال لجــاره بكفيــل يكفلــه فــي التزامــه 
 . ( 2) بتعو ض اهنضرار غير المألوفة بسبب الجوار

أو امتناعـًا عـن وأيًا كان محل االلتزام اهنصلي ، فإنه تجوز كفالته ، سواء كان هـذا المحـل إعطـاء أو عمـال 
االلتــزام الــذي يكــون محلــه مبلغــًا مــن النقــود ، فيــأتي المقتــرض مــثال  91. والــذي يقــع غالبــًا هــو كفالــة $ ( 9) عمــل

بكفيل يضمنه لدى المقترض في المبلغ من النقود الذي اقترضه . ولكن قد يكون محل االلتزام نقل ملكية عقـار أو 
البائع مثال بكفيل يضمنه لدى المشتري في التزام اهنول بنقل ملكية المبيع إلى منقول ، ال مبلغًا من النقود . فيأتي 

الثــاني . كــذلك يجــوز للمقــاول ، الــذي تعاقــد مــع صــاحب العمــل علــى إقامــة منشــآت ، أن يــأتي بكفيــل يضــمنه فــي 

                                                 

 (
2
 . 997ص  555بودري وفال فقرة  ( 

 (
1
بيودري وفيال فقيرة  – 95جييوار فقيرة  – 99انظر في كفالية االلتيزام أييا كيان مصيدره تروليون فقيرة  ( 

555 . 

 (
9
ص  555بودري وفال فقرة  – 95وفقرة  92جيوار فقرة  – 217فقرة  17لوران  – 11فقرة  1بون  ( 

997 . 
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لتـــزام بعـــدم التزامـــه ب ـــذا العمـــل . و جـــوز لتـــاجر ملتـــزم بعـــدم منافســـة تـــاجر آخـــر أن يـــأتي بكفيـــل ، يضـــمنه فـــي اال
 المنافسة .

 نص قانوني :  –كفالة االلتزام الصحيح  -09
 مدني على ما يأتي : 446تنص المادة 

 . ( 1) "ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان االلتزام المكفول صحيحًا"

و خلــص مــن الــنص ســالف الــذكر أنــه حتــى تكــون الكفالــة صــحيحة وترتــب التزامــًا فــي ذمــة الكفيــل بضــمان 
تزام المكفول ، يجب أن يكون هذا االلتزام اهنخير ذاته صحيحًا . و كون االلتزام المكفـول صـحيحًا إذا تولـد مـن االل

                                                 

 (
2
من المشروع التمهييدي عليى الوجيه  2299ورد هذا النص في الفقرة األولى من المادة  : تاريخ النص ( 

"الكفالية باطلية  : وفي لجنة المراجعة عدل النص على الوجه اآلتيي . اآلتي "ال تصح الكفالة إال في التزام صحيح"

 ، وحيذف مجليس النيواب هيذا الينص . في المشروع النهيائي 759وأصبح رقمه  ، إذا كان االلتزام المكفول باطال"

وفي لجنة مجلس الشيوخ طلبيت الحكومية إعيادة الينص المحيذوف تمهييداً  . اكتفاء بغيره من النصوص التي وردت

ل نقيص أهليتيه كيان 7فيإذا كيان الكفييل يجيه . ومنها النص على كفالة نياقص األهليية ، ما يأتي بعده من النصوصل

وهذا بخالف ما إذا كان الكفيل يعلم نقص األهلية فإنه ال يستطيع التمسيك  ، التزامه قابال لإلبطال كااللتزام األصلي

لكفييل كفيل نياص األهليية بسيبب نياقص أهليتيه فإنيه ال يسيتطيع وبخالف ميا إذا كيان ا ، بهذا الدفع ولكنه يبقى كفيال

وقييد وافقييت اللجنيية علييى إعييادة اليينص إلييى  . التمسييك بيينقص األهلييية بييل ال يكييون كفيييال أصييالً إذ هييو مييدين أصييلي

ً  ، "ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان االلتزام المكفول صحيحاً" : المشروع بالصيغة اآلتية  فأصبح النص مطابقا

"وقد راعت اللجنة في هذا التعديل أن الكفالة  : وقالت اللجنة في تقريرها . لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

متى أنصفت النية إلى تأمين الدائن من خطير التمسيك  ، قد يقصد منها ضمان الوفاء إذا كان االلتزام األصلي باطال

وهيي  ، كيم الكفالية التيي يقصيد منهيا إليى ضيمان الوفياء بيااللتزامولهيذا رؤى أن يقتصير الينص عليى ح . بالبطالن

 ً ووافيق مجليس الشييوخ عليى  . 111وأصبح رقم المادة  . تفترض بطبيعة الحال أن يكون االلتزام المكفول صحيحا

وانظير مناقشيات لجنية األسيتاذ  – ( 551ص  – 559مجموعة األعمال التحضيرية ص ) المادة كما أقرتها لجنته 

 . في الهامش 551ص  – 559ص  9صدقي في صدد هذا النص في مجموعة األعمال التحضيرية  كامل

الكفالة باطلة إذا كان الدين المكفول به بياطال ميا  : 551/199ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

 . لم تكمن الكفالة حاصلة بسبب عدم أهلية المدين

 : عربية األخرىويقابل في التقنينات المدنية ال

 ( . مطابق)  159م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  179م  التقنين المدني الليبي

 . ال مقابل التقنين المدني العراقي

 ( . موافق) ال تصح الكفالة إال لموجب صحيح  2991م  قانون الموجبات والعقود اللبناني
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 مصدر غي عقدي ، أو تولد من مصدر عقدي وكان العقد الذي تولد منه عقدًا صحيحًا .

الغيــر ، فيــؤمن  و جــب التمييــز هنــا بــين فرضــين : ) الفــرض اهنول ( أن يلتــزم شــخص بوفــاء التــزام فــي ذمــة
للــدائن بــذلك وفــاء االلتــزام . وفــي هــذا الفــرض ال يكــون هــذا اشــخص كفــيال ، بــل يكــون مــدينًا أصــليًا ، تع ــد بوفــاء 
التــزام الغيــر للــدائن . وال ي ــم فــي هــذه الحالــة أن يكــون التــزام الغيــر صــحيحًا أو بــاطال أو قــابال لإلبطــال ، مــا دام 

لية ال باعتبـاره كفـيال . و ـؤول ذلـك علـى أن الملتـزم بالوفـاء قـد التـزم نحـو الـدائن الملتزم بوفائه قد التـزام بصـفة أصـ
بأن المدين ال يتمسك بأوجه البطالن في الدين ، وبأنـه إذا تمسـك بأوجـه الـبطالن فـأعلن بطـالن الـدين أو أبطلـه ، 

ثـم ال يكـون الملتـزم بالوفـاء كفـيال  فان الملتزم بالوفاء يقوم نفسه بوفـاء هـذا الـدين الباطـل أو القابـل لإلبطـال . ومـن
بـل مـدينًا أصـليًا كمـا قـدمنا ، و صـح كمـا سـبا القـول أن يكـون الـدين الـذي التـزم بوفائـه بـاطال أو قـابال لإلبطــال . 
ولو كان الملتزم بالوفاء كفيال ، أي أن التزامه تابع للـدين اهنصـلي ، هنمكنـه أن يتمسـك بـبطالن الـدين اهنصـلي أو 

يتمسك بذلك المدين اهنصلي نفسه . ) والفرض الثاني ( أن يكون الملتزم بالوفاء كفيال ال مدينًا أصليًا بإبطاله كما 
، فيكفـل المـدين اهنصــلي فـي الوفــاء بالتزامـه . وهــذا هـو الفـرض الــذي يعنينـا هنــا ، إذ أن التـزام الكفيــل يكـون تابعــًا 

 11صــحيحًا كمــا يقــول $ ( 1) إذا كــان االلتــزام المكفــول لاللتــزام اهنصــلي المكفــول ، وال تكــون الكفالــة صــحيحة إال
النص سالف الذكر . فإذا كان االلتزام المكفول باطال أو قابال لإلبطـال ، أمكـن للكفيـل كمـا أمكـن للمـدين اهنصـلي 

 أن يتمسك ب ذا الدفع ، فيعلن بطالن االلتزام اهنصلي أو يبطله ، ومن ثم يصبح التزام الكفيل باطال .

و ما قصـدت إليـه لجنـة مجلـس الشـيوخ إذ قالـت فـي تقر رهـا : "وقـد راعـت اللجنـة فـي هـذا التعـديل أن وهذا ه
الكفالـــة التـــي يقصـــد من ـــا إلـــى ضـــمان الوفـــاء بـــااللتزام ، وهـــي تفتـــرض بطبيعـــة الحـــال أن يكـــون االلتـــزام المكفـــول 

 . ( 2) صحيحًا"

                                                 

 (
2
 )  ً ) حتى لو عقيد العتبيار شخصيي فيي الميدين  ، فتجوز كفالة االلتزام بعمل إذا كان هذا االلتزام صحيحا

intultu personane ) ،  ويضمن الكفيل في هذه الحالة التعويض المترتب في ذمة المدين األصلي بسبب إخالليه

وتكييون شخصييية المصييور أو  ، الفيجييوز لمصييور أو نحييات مييثال أن يلتييزم بعمييل صييورة أو نحييت تمثيي . بالتزامييه

) وييأتي الملتيزم بكفييل يضيمن التعيويض اليذي يترتيب عليى اإلخيالل بيااللتزام  ، النحات ملحوظة في هذا االلتيزام

 ، ( contre-lettre) كما تجوز كفالة االلتزام الناشيئ مين ورقية الضيد  ( . 2921بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة 

وعلى ذلك تجوز كفالة االلتزام الناشيئ عين  ، ان ال يحتج به على الغير حسن النيةذلك أن الضد عقد صحيح وإن ك

 ( . 995ص  555بودري وفال فقرة ) هذه الورقة 

 (
1
قييد قضييت محكميية اليينقض بأنييه إذا قضييت المحكميية بييأن الكفاليية  –انظيير آنفيياً نفييس الفقييرة فييي الهييامش  ( 

 المعطاة لشخص عند ما يرسو عليه مزاد استئجار أطيان إنما كانت من هذه األطيان المعينة التي لم يتم اسيتئجارها
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 كفالة االلتزام الباطل : 
االلتزام الباطل تكون هي أيضًا باطلة كااللتزام المكفول . والمفـروض فـي ذلـك ، و ؤخذ مما قدمناه أن كفالة 

كمــا قــدمنا ، أن الكفيــل تقــدم باعتبــاره كفــيال ، ال باعتبــاره مــدينًا أصــليًا . فــإذا كــان االلتــزام المكفــول فــي هــذه الحالــة 
مـدني ،  481الفقـرة اهنولـى مـن المـادة باطال بطالنًا مطلقًا ، كانت الكفالة وهي تابعة له باطلة مثلـه . وقـد نصـت 

كما سنرى ، على أن "يبـرأ الكفيـل بمجـرد بـراءة المـدين ، ولـه أن يتمسـك بجميـع اهنوجـه التـي يحتـاج ب ـا المـدين" . 
ومــن اهنوجــه التــي يحــتج ب ــا المــدين اهنصــلي ، بطــالن التزامــه المكفــول ، فللكفيــل أيضــًا أن يحــتج ب ــذا الــبطالن ، 

 تزام الباطل باطلة مثله .فتكون كفالة االل

وال يكــون االلتــزام بــاطال إال إذا كــان التزامــًا عقــديًا ، أمــا االلتــزام غيــر العقــد فــان القــانون نفســه ال اإلرادة هــو 
الـذي يتكفــل بإنشــائه وباســتمداده مــن مصــدره فــال يكــون بـاطال . فــااللتزام الباطــل إذن هــو االلتــزام الــذي يــراد إنشــاؤه 

ــ د يكــون بــاطال إذا اختــل احــد أركانــه فانعــدم ركــن التراضــي مــثال أو كــان محلــه غيــر معــين أو بعقــد باطــل ، والعق
 مستحيال أو غير مشروع أو كان سببه غير مشروع أو كان غير مستوف للشكل الذي يتطلبه القانون .

ــا الفــاحش فيمــ ا زاد علــى واهنمثلــة علــى العقــد الباطــل كثيــرة . مــن ذلــك ديــن المقــامرة أو الرهــان ، وديــن الرب
أو مسـتحيال أو غيـر مشـروع ، والـدين  ( 1) مقدار الفائدة المسموح ب ا قانونًا ، والدين الذي يكون محله غير موجـود

                                                                                                                                                                    

فال شأن لمحكمة النقض بها متيى  ، وأنها ال تنسحب على أطيان أخرى ثم استئجارها من صاحب األطيان األولى ،

 ، كانييت قييد أوردت فييي أسييباب حكمهييا االعتبييارات التييي رأي أنهييا هييي التييي حملييت الكفيييل علييى الكفاليية المقدميية

وكييان مييا انتهييت إليييه ميين ذلييك غييير  ، وأبييرزت مييا بييين عملييية اإليجييار التييي تمييت والعملييية التييي تييتم ميين مغييايرة

عية القواعيد القانونيية التيي قررتهيا مجمو 2595نيوفمبر سينة  19نقض ميدني ) متعارض مع عبارات عقد الكفالة 

 ، وقضت أيضاً بأن الكفالة عقيد ينطيوي عليى تبيرع ( . 9رقم  591عاماً الجزء الثاني ص  19محكمة النقض في 

والتوكييل العيام فيي جينس  ( . ميدني قيديم 921م ) فال يجوز إجراؤه بطريق الوكالة إال بعد إثبات توكيل خاص به 

نقيض )  ( ميدني قيديم 921م ) ال يسري على التبرعات  ، ن نص على موضوع العملوإن كان معتبراً بدو ، عمل

عاماً الجزء الثاني ص  19مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في  2557مارس سنة  19مدني 

أن  ( قيديم) ي ميدن 921و  921فيجب عميال بالميادتين  ، وقفت أخيراً بأن الكفالة من عقود التبرع ( . 5رقم  591

فإنيه  ، وأن يقترض مقابيل اليرهن ، يكون بيد الوكيل على تخويل الوكيل أن يرهن ما يرى رهنه من أموال الموكل

وال يجيوز االعتمياد فيي أن يكفيل الوكييل  . يكون مقصوراً على االستدانة ورهن ما يفيي باليدين مين أميالك الموكيل

مجموعية  2591نقيض ميدني أول أبرييل سينة ) أمينيا للوفياء باليدين وأن يرهن أطيان الموكل ت ، باسم موكله مدينا

 ( . 9رقم  591عاما الجزء الثاني ص  19القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في  

 (
2
ومثل الدين الذي يكون محله غير موجود في التزام غير عقدي أن يكفيل شيخص منهميا فيميا عسيى أن  ( 

 991ص  559بودري وفيال فقيرة ) م ببراءة المتهم وبعدم مسئوليته عن تعويض ما ثم يحك ، يحكم عليه بتعويض
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الـذي يقـوم علـى سـبب غيـر شـرعي ، والـدين الـذي يكـون مصـدره التعاقـد علـى شـركة مسـتقبلة ، والـدين الـذي يكـون 
يــون باطلــة هنن مصــدرها عقــد باطــل ، وعلــى ذل ال تجــوز د 19. كــل هــذه $ ( 1) مصــدره هبــة باطلــة فــي الشــكل

 كفالت ا ، و كون التزام الكفيل في هذه الحالة باطال بطالن االلتزام اهنصلي المكفول .

 نص قانوني : –كفالة االلتزام القابل لإلبطال  -20
 مدني على ما يأتي : 444تنص المادة  

ة بسـبب نقـص اهنهليـة ، كـان ملزمـًا بتنفيـذ االلتـزام إذا لـم ينفـذه "من كفالة التزام ناقص اهنهلية ، وكان الكفالـ
 . ( 2) المدين المكفول"

                                                                                                                                                                    

. ) 

 (
2
 . 555انظر في أمثلة أخرى على العقد الباطل بودري وفال فقرة  ( 

 (
1
مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه  2299ورد هذا النص في الفقرة الثانية من المادة  : تاريخ النص ( 

وفيي لجنية  . إذا كان الكفييل يعليم بينقص أهليتيه" ، "ومع ذلك تصح كفالة االلتزام الذي يعقده ناقص األهلية : اآلتي

وعيدلت صيياغتها عليى وجيه يبيرز التكيييف القيانوني الصيحيح  ، المراجعة جعليت هيذه الفقيرة الثانيية ميادة مسيتقلة

"مين كفيل التزاميا بياطال بسيبب نقيص  : النص اآلتييبي ، لاللتزام في هذه الحالة بما يجعل الملتيزم أصييال ال كفييال 

 751وأصبح رقم النص  . كان ملتزماً بتنفيذه كمدين أصلي إذا كان وقت الكفالة يعلم بنقص األهلية" ، أهلية المدين

"مين كفيل التيزام  : عليى الوجيه اآلتيي ، 755تحيت رقيم  ، وفي مجلس النيواب عيدل الينص . في المشروع النهائي

وذلك ليكون المعنى  . كان ملزماً بتنفيذ االلتزام كمدين أصلي" ، وكانت الكفالة بسبب نقص األهلية ، ةناقص األهلي

 ً ألن النص األصلي قد يوهم بيأن الشيرط المطليوب هيو عليم الكفييل دون اليدائن والميدين بينقص  ، المقصود واضحا

عيالمين بينقص األهليية وقيت  ، ميدين والكفييلاليدائن وال ، مع أن المقصيود هيو أن يكيون كيل الثالثية ، أهلية المدين

وفي لجنية مجليس الشييوخ اعتيرض رئييس اللجنية عليى الميادة مين حييث أنهيا تليزم الكفييل بتنفييذ االلتيزام  . التعاقد

فأجييب بيأن هيذه صيورة مين الصيور  . ألنه من الجائز أن يجيز ناقص األهلية االلتيزام عنيد بلوغيه ، كمدين أصلي

أن يكفل الكفيل نياقص األهليية وهيو ال  -2 : وهذه الصور هي ، ى اللجنة عند بدء المناقشةالثالث التي عرضت عل

أن يكفيل الكفييل نياقص األهليية وهيو يعليم  -1 . ففي هذه الحالة يجوز له التمسك بنقص األهليية ، يعلم بنقص أهليته

كفل الكفيل ناقص األهلية بسبب نقص أن ي -9 . وفي هذه الحالة ال يستطيع االحتجاج بنقص األهلية ، بنقص أهليته

 ، ففي هيذه الحالية نتصيور أن الكفييل أراد أن يكفيل القاصير بسيبب نقيص أهليتيه بقطيع النظير عين إجازتيه ، أهليته

 ً "مين  : فعيدلت اللجنية الينص عليى الوجيه اآلتيي . أن يكفل القاصر ولو أجاز االلتزام وكلنه لم ينفذه وأراد أيضاً آنفا

كييان ملزميياً بتنفيييذ االلتييزام إذا لييم ينفييذه المييدين  ، وكانييت الكفاليية بسييبب قيينص األهلييية ، كفييل التييزام نيياقص األهلييية

وجياء فيي تقريير  . مطابقاً لميا اسيتقر علييه فيي التقنينيي الميدني الجدييد ، 111فأصبح النص تحت رقم  . المكفول"

واسيتبدلت فيي آخير الينص بعبيارة "كيدين أصيلي"  ، ه مجلس النوابرأت اللجنة األخذ بالتعديل الذي اختار : الجنة

"وقد توخت اللجنة في ذلك إبراز فكرة أن المدين األصلي هو ناقص األهليية  . عبارة "إذا لم ينفذه المدين األصلي"

لهذا يكون و ، وقد يقوم بالوفاء ويكون وفاؤه صحيحاً متى تم بعد زوال نقص أهليته أو تم بعد إجازة وليه أو وصيه
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وهــذا الــنص مقصــور علــى كفالــة نــاقص اهنهليــة ، أي إذا كــان االلتــزام اهنصــلي قــابال لإلبطــال بســبب نقــص 
سـبب ا عيبـًا فـي الرضـاء اهنهلية . ولكـن القابليـة لإلبطـال قـد يكـون ل ـا سـبب آخـر غيـر نقـص اهنهليـة ، فقـد يكـون 

فيكـون الرضــاء مشـوبًا بــالغلط أو بالتـدليس أو بــاإلكراه أو باالسـتغالل . وقــد يكـون ســبب القابليـة لإلبطــال نصـًا فــي 
القــانون ، كمـــا هــو اهنمـــر فـــي بيــع ملـــك الغيــر فقـــد ورد نـــص علــى أن هـــذا البيــع فيمـــا بـــين البــائع والمشـــتري قابـــل 

 لإلبطال لمصلحة المشتري .

نصـًا فـي القـانون  أو، بأن كان السـبب عيبـًا فـي الرضـاء  اهنهليةان سبب القابلية لإلبطال غير نقص ك فإذا
لم يرد نص في هذا الصدد كما ورد الـنص سـالف الـذكر فـي خصـوص القابليـة  إذا، وجب تطبيا القواعد العامة ، 

. ولما كانت القواعد العامة تقضي بأن يكون االلتزام قابال لإلبطال لعيب في الرضاء  اهنهليةلإلبطال بسبب نقص 
رجع  وإذايتمسك ب ذا الدفع ،  أنالمكفول يستطيع  اهنصليالكفيل والتزامه تابع لاللتزام  فإنلنص في القانون ،  أو

كفـل شـخص مـدينًا بعقـد  إذوعلـى ذلـك  . ( 1) اهنصـليكـالتزام المـدين  لإلبطـالالتزامـه قابـل  بـأنعليه الـدائن تمسـك 
التزامــه  بــأنيتمســك  أنكفــل شــخص مشــتر ًا مــن غيــر المالــك ، جــاز للكفيــل  أوإكــراه ،  أوتــدليس  أويشــوبه غلــط 

مـدينًا  أن. ونـأتي بتطبيـا عملـي لمـا تقـدم ، ونفـرض  اهنصـليكـالتزام المـدين  لإلبطـالقابل  أيضاً هو  91ككفيل $
كفـل  فـإذا.  لإلبطـالعند تعاقده وتوافر في الغلط الشروط الواجبـة ليجعـل العقـد قـابال بموجب عقد قد وقع في غلط 

 أن أيضــاً وقــع فــي غلــط فتمســك بإبطــال العقــد ، جــاز لكفيلــه  أنــه اهنصــليشــخص هــذا المــدين ، ثــم كشــف المــدين 
الكفيـل يحـرم مـن هـذا  أنيتمسـك ب ـذا الـدفع . وال نـرى  أن إذن، فلـه  اهنصـليالكفالة أسوة بالمـدين  بإبطاليتمسك 
وقع في غلط أجاز العقد فانقلب صـحيحًا ، بـل يبقـى للكفيـل  أنهكشف  أنبعد  اهنصليالمدين  أنفرضنا  إذاالدفع 

                                                                                                                                                                    

ووافيق مجليس الشييوخ عليى الميادة كميا  . التعبير الذي اختارته اللجنة أدق في اإلعراب عن المقصيود مين الينص"

انظير أيضياً ميا دار مين المناقشية فيي  – ( 591ص  – 551ص  9مجموعة األعمال التحضييرية ) عرفتها لجنته 

 ( . في الهامش 551ص  – 559كامل صدقي في مجموعة األعمال التحضيرية ص  األستاذلجنة 

ما لم تكين الكفالية حاصيلة بسيبب  ، الكفالة باطلة : 551/199ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

 . عدم أهلية الدين

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  159م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  171م  التقنين المدني الليبي

 . ال مقابل التقنين المدني العراقي

 . ال مقابل قانون الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
 . 119ص  2515فقرة  1بالنيول وربير وبوالجنيه  – 557 بودري وفال فقرة انظر  ( 



 

 

 

 

2791 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

، فـال يسـتطيع  لإلبطـالالكفيل قـد كفـل مـدينًا بعقـد قابـل  أنالكفالة . ذلك  بإبطالحتى في هذه الحالة حا التمسك 
يتمســك بإبطــال الكفالــة حتــى لــو أجــاز  أنبإجازتــه هــذا العقــد . و كــون للكفيــل يســوئ مركــز الكفيــل  أنهــذا المــدين 

 كانت قابلة لإلبطال . أنالعقد ، وذلك ما لم يجز الكفيل بدوره الكفالة فتصبح صحيحة بعد  اهنصليالمدين 

خــذ كامـل صــدقي اهن اهنســتاذ، وقـد اقترحــت لجنـة  اهنهليــةهـو نقــص  لإلبطــالكـان ســبب القابليـة  إذابقـي مــا 
فـي التـزام صـحيح ، ومـع ذلـك تصــح  إالمـن المشـروع الفرنسـي اإليطـالي ونصـ ا : "ال تصـح الكفالـة  410بالمـادة 

" . وقيــل فــي هــذه اللجنــة أن مــن مزايــا أهليتــهكــان الكفيــل يعلــم بــنقص  إذاكفالــة االلتــزام الــذي يعقــده نــاقص اهنهليــة 
عوبات . وأدمـج الـنص فـي المـروع التم يـدي ، تحـت نص المشروع الفرنسي اإليطالي القضـاء علـى كثيـر مـن الصـ

المشروع التم يدي ، حتى  16من $ 1191وقد مرت بنا المراحل التشر عية التي اجتازت ا المادة  . ( 1) 1191رقم 
. وقد قيل في صدد هـذا الـنص فـي لجنـة مجلـس  ( 2) مدني 444استقر في التقنين المدني الجديد تحت رقم المادة 

كان الكفيل يج ل نقص أهليته ) أهلية المدين اهنصـلي ( ، كـان التـزام الكفيـل قـابال لإلبطـال  إذاالشيوخ ما يأتي : "
يتمسـك ب ـذا الـدفع ولكنـه  أنكان الكفيل يعلم نقـص اهنهليـة فإنـه ال يسـتطيع  إذاكالتزام اهنصلي ، وهذا بخالف ما 

يتمسك بنقص  أنكان الكفيل كفل ناقص اهنهلية بسبب نقص أهليته فإنه ال يستطيع  إذاكفيال ، وبخالف ما يبقى 
لجنة مجلس الشيوخ في هذا المعنى أن  أمام أيضاً وقيل  . ( 9) "أصليهو مدين  إذبل ال يكون كفيال أصال  اهنهلية

                                                 

 (
2
 "نقل المشيروع : للمشروع التمهيدي في خصوص هذا النص ما يأتي اإليضاحيةوقد جاء في المذكرة  ( 

 551/199وهو يطابق في أحكامه المادة  . من المشروع الفرنسي اإليطالي 129بفقرتيها عن المادة  2299المادة 

فإنيه يصيحح كفالية  ( ، 1921/1م ) التقنيين الفرنسيي  أميا . ميع شييء مين اإليضياح ( السيابق) من التقنين الحالي 

وقد أثار هذا الحكيم كثييراً مين أوجيه  . ص أهلية المدينالتزام ناقص األهلية حتى لو كان الكفيل يجهل وقت العقد نق

كفالة التيزام نياقص األهليية ال تكيون صيحيحة  أنولذلك عدل عنه المشرع المصري وقرر  ، الخالف والنقد الشديد

تقضي هي  اإلسالميةالشريعة  أنكما  ، وكذلك فعلت معظم التقنيات الحديثة . كان الكفيل يعلم بنقص األهلية إذا إال

 ً  إليىالتزام الكفيل في هذه الحالة ليس التزامياً تبعيياً يسيتند  أنويالحظ  ( . مرشد الحيران 752م ) بهذا الحكم  أيضا

مين كفيل قاصيراً فيي عقيد وهيو عيالم  أنذليك  . بل أن الكفيل يلتيزم بصيفة أصيلية ال باعتبياره كفييال ، التزام أصلي

 أداءوكيان مسيئوال بصيفة أصيلية عين  ، لم يتمسك القاصر ببطالن العقد إذا التزامه أداءكان ضامناً ه في  ، بقصره

هيذا وقيد أورد القيانون اليونياني فيي  . كل هذا ما ليم يقيم دلييل عليى ميا يخالفيه ، تمسك القصار بالبطالن إذاااللتزام 

الميدين يكيون ملزمياً من كفل التزاما باطال بسبب نقص أهلية  بأنيقضي  إذنصا يقرب من هذا المعنى  111المادة 

مجموعية ) الميدين"  أهلييةيعليم نقيص  أنكان من الواجب عليه  أوكان وقت الكفالة يعلم  إذا ، أصليبتنفيذه كمدين 

 ( . 555ص  – 557ص  9األعمال التحضيرية 

 (
1
 . في الهامش 12في الهامش وفقرة  25انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 . في الهامش 25 انظر آنفاً فقرة ( 
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، ففـي هـذه الحالـة يجـوز لـه  أهليتـهال يعلـم بـنقص  وهـو اهنهليةيكفل الكفيل ناقص  أن -1هناك صورًا ثالثًا هي" "
، وفـي هـذه الحالـة ال يسـتطيع  أهليتـهوهـو يعلـم بـنقص  اهنهليـةيكفل الكفيل نـاقص  أن -2.  أهليتهالتمسك بنقص 

 أن، ففـي هـذه الحالـة نتصـور  أهليتـهبسـبب نقـص  اهنهليـةيكفـل الكفيـل نـاقص  أن -9االحتجاج بـنقص اهنهليـة . 
يكفـل القاصـر ولـو أجـاز  أن أيضاً بقطع النظر عن إجازته ، وأراد  أهليتهيكفل القاصر بسبب نقص  نأ أرادالكفيل 

  . ( 1) االلتزام ولكنه لم ينفذه"

، وهــو القاصــر المميــز ومــن فــي حكمــه كــالمحجور عليــه  اهنهليــةفــي كفالــة نــاقص  أنو ســتخلص ممــا تقــدم 
، يجــب التمييــز بــين  ( 2) اهنهليــةبســبب نــص  لإلبطــالســفه وبوجــه عــام كــل مــن كــان عقــده قــابال  أوبســبب غفلــة 

 فروض ثالثة :

) الفرض اهنول ( أن يكون الكفيل قد كفل نـاقص اهنهليـة وهـو غيـر عـالم بـنقص أهليتـه : وفـي هـذا الفـرض 
هذه اهنحكام أن للكفيـل أن يتمسـك بالـدفوع يكون الكفيل كفيال ال مدينًا أصليًا ، وتسري جميع أحكام الكفالة . ومن 

التي يتمسك ب ا المدين اهنصلي ، وعلى ذلك يستطيع أن يتمسك الكفيل بقابلية الدين لإلبطال ، وأن يبطل الكفالـة 
 لإلبطــالبقابليــة دينــه  اهنهليــةنــاقص  اهنصــليو كــون لــه التمســك ب ــذا الــدفع ، ســواء تمــس المــدين  . ( 9) تبعــًا لــذلك

                                                 

 (
2
 . في الهامش 12 انظر آنفاً فقرة ( 

 (
1
وليو كيان جيائزاً إبطاليه  ، "تجوز كفالية االلتيزام أنهينص على  ( 1921/1) والتقنين المدني الفرنسي  ( 

المقصيود بيااللتزام  أنوالفقيه فيي فرنسيا متفيق عليى  . وذليك كحالية القصير" ، بدفع شخص محض خاص بالملتزم

 519فقيرة  1انظير أوبيري )  ( nul) ال االلتيزام الباطيل  ( annulable)  لإلبطال المكفول هنا هو االلتزام القابل

 ( . 2927بالنيول وسافاتييه فقرة  – 999ص  – 559بودري وفال فقرة  . 119ص  – 115ص 

 (
9
الميدين  أهلييةحتيى ليو ليم يكين عالميا بينقص  ، الكفييل أن إليىفرنسا ييذهب  فيبعض الفقهاء  أنويبدو  ( 

بيودري وفيال ) المدين  أهليةويبقى ملتزماً بالرغم من جهله بنقص  ، األهليةيحتج بنقص  أنال يجوز له  ، األصلي

وهيذا  ، التيزام طبيعيي األصيليااللتيزام  إبطياليتخليف عين  أنيه إلىهذا الرأي  أصحابويذهب  ( . 999فقرة ص 

هيذا اليرأي تجيوز كفالتهيا كفالية  أصيحابنيد ألن االلتزاميات الطبيعيية ع ، االلتزام الطبيعي هو الذي يضمنه الكفيل

 ، ولكن فقهاء آخرين يخالفون هذا الرأي ويذهبون إليى أن الكفييل ( . 551فقرة  – 551بودري وفال فقرة ) مدنية 

بل يجب أن يكون قيد  ، يجب أن يكون عالماً بنقص األهلية ، حتى ال يستطيع أن يحتج بنقص أهلية المدين األصلي

أميا القيول بيأن التيزام نياقص األهليية إذا أبطيل يتخليف عنيه التيزام طبيعيي  . كفل ناقص األهلية بسبب نقص أهليتيه

 كفيل فيإذا . مدنية كفالة كفالته يجوز ال الطبيعي االلتزام بأن ، كما سنرى ، وتجوز كفالة االلتزامات الطبيعية فمردود

 ومنهيا األصلي المدين بها يتمسك التي بالدفوع يتمسك أن فله ، أهليته بنقص عالما يكون نأ دون األهلية ناقص الكفيل

ً  الكفيل والتزام األهلية ناقص المكفول التزام من كل فينقلب ، األهلية بنقص الدفع ً  التزاما  منهميا أحيد يجيد وال ، طبيعييا

 . ( 95 فقرة رسيم كامل محمد وانظر – 599 فقرة 1 الوسيط ) بالتزامه الوفاء على
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كفــل نــاقص  أنالكفيــل ، وقــت  بــأنالقابــل لإلبطــال . ذلــك  اهنصــليلــم يتمســك ب ــذا الــدفع وأجــاز العقــد أو فأبطلــه ، 
لـم  إذا اهنهليـةوبـأن نـاقص  اهنهليـة. فال يعترض عليه بأنه كان عالمـًا بـنقص  أهليته، كان ال يعلم بنقص  اهنهلية

اهنهليـــة . فالمـــدين اهنصـــلي ال  18يتمســـك هـــو بـــنقص $ أنوأجـــاز العقـــد لـــم يجـــز للكفيـــل  أهليتـــهيتمســـك بـــنقص 
يستطيع أن يسوئ بعمله أن بإجازته للعقد مركز الكفيل ، وقد طبقنا هذه القاعدة المقررة في الكفالة في حالة ما إذا 

 . ( 1) كان العقد اهنصلي قابال لإلبطال لعيب في الرضاء

لية وهو عالم بنقص أهليتـه : وفـي هـذا الفـرض يكـون ) الفرض الثاني ( أن يكون الكفيل قد كفل ناقص اهنه
الكفيل كفيال أيضًا ال مدينًا أصليًا ، وتسري جميع أحكام الكفالـة . إال أن هـذا الفـرض يختلـف عـن الفـرض السـابا 
في أن الكفيل يعلم نقـص أهليـة المـدين اهنصـلي ، فيكـون بعلمـه هـذا نـازال حتمـا عـن التمسـك بعـدم اهنهليـة فيمـا إذا 

عنه المدين اهنصلي وأجاز العقد . وعلى ذلك إذا تمسـك المـدين اهنصـلي نـاقص اهنهليـة بـنقص أهليتـه وأبطـل  نزل
العقد اهنصلي جاز للكفيل أيضًا ، كما فعل المـدين اهنصـلي ، أن يتمسـك بـنقص اهنهليـة وأن يبطـل عقـد الكفالـة . 

ن اهنصـلي عـن التمسـك بـنقص أهليتـه وأجـاز وفي هـذا يسـتوي هـذا الفـرض مـع الفـرض السـابا ، أمـا إذا نـزل المـدي
العقد ، فإن الكفيل ، خالفـا للفـرض السـابا ، ال يسـتطيع أن يتمسـك هـو بـنقص اهنهليـة ، و عتبـر أنـه قـد نـزل عـن 

 هذا الدفع هننه كان يعلم وقت أن كفل المدين أن هذا اهنخير ناقص اهنهلية .

ليــة بســبب نقــص أهليتــه ، وهــذا هــو الفــرض الــذي ) الفــرض الثالــث ( أن يكــون الكفيــل قــد كفــل نــاقص اهنه
مدني فيمـا قـدمنا ، فقالـت : "مـن كفـل التـزام نـاقص اهنهليـة ، وكانـت الكفالـة بسـبب نقـص  444عرضت له المادة 

اهنهليـة ، كـان ملزمـًا بتنفيـذ االلتـزام إذا لـم ينفـذه المـدين المكفـول" . والمفـروض أن كـال مـن الكفيـل والـدائن والمــدين 
ــدائن قابــل لإلبطــال ، فيجــوز اهنصــلي  عــالم بــنقص أهليــة هــذا اهنخيــرة ، وأن العقــد الــذي أبرمــه هــذا اهنخيــر مــع ال

للمــدين أن يبطلــه ، وتوقعــًا ل ــذا االحتمــال عقــدت الكفالــة إذ هــي لــم تعقــد إال بســبب نقــص أهليــة المــدين اهنصــلي . 
ســك المــدين اهنصــلي نــاقص اهنهليــة بــنقص وعلــى ذلــك يمكــن تفســير الكفالــة التــي تمــت علــى الوجــه اآلتــي : إذا تم

أهليته وأبطل العقد اهنصلي ، كان الكفيل هـو المـدين اهنصـلي بموجـب العقـد الـذي أبرمـه مـع الـدائن ، وكـان ملزمـًا 
الحالــة ال يكــون الكفيــل كفــيال ، بــل يكــون  11بتنفيــذ االلتــزام اهنصــلي هنن المــدين اهنصــلي لــم ينفــذه . وفــي هــذه $

وهو مدين بااللتزام اهنصلي تحت شرط واقف وهو أال ينفذ المدين اهنصلي هذا االلتزام . فإذا تحقـا مدينًا أصليًا ، 
الشرط ولم ينفذ المدين اهنصلي هذا االلتزام/ فإذا تحقا الشـرط ولـم ينفـذ المـدين اهنصـلي االلتـزام ، وجـب علـى مـن 

                                                 

 (
2
 . انظر آنفاً نفس الفقرة ( 
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. أما إذا أجـاز نـاقص اهنهليـة  ( 1) و هذا االلتزامتقدم بصفته كفيال وقد أصبح مدينًا أصليًا بتحقا الشرط أن ينفذ ه
العقــد وانقلــب العقــد صــحيحًا باإلجــازة ، فــإن المــدين اهنصــلي يصــبح ملزمــًا بتنفيــذ االلتــزام اهنصــلي ، و كــون الكفيــل 

. يؤكـد  ( 2) ضامنًا له في تنفيذ هذا االلتزام ، باعتباره كفيال ال باعتباره مـدينًا أصـليًا ، وتسـري جميـع أحكـام الكفالـة
ذلك ما ورد في مناقشات لجنة الشيوخ ، إذ قيل في هذه اللجنة عن هذا الفرض الثالث ما يـأتي : "أن يكفـل الكفيـل 
ناقص اهنهلية بسبب نقص أهليتـه . ففـي هـذه الحالـة نتصـور أن الكفيـل أراد أن يكفـل القاصـر بسـبب نقـص أهليتـه 

لقاصــر ولــو أجــاز االلتــزام ولكنــه لــم ينفــذه . فعــدلت اللجنــة الــنص بقطــع النظــر عــن إجازتــه ، وأراد أيضــًا أن يكفــل ا
اآلتي . . . وجاء في تقر ر اللجنة : رأت اللجنة اهنخـذ ب ـذا التعـديل الـذي اختـاره مجلـس النـواب  10على الوجه $

ة في ذلـك ، واستبدلت في آخر النص بعبارة "كمدين أصلي" عبارة "إذا لم ينفذه المدين اهنصلي" . وقد توخت اللجن
إبراز فكرة أن المدين اهنصلي هو ناقص اهنهلية وقد يقوم بالوفاء ، و كون وفاؤه صـحيحًا متـى تـم بعـد زوال نقـص 
أهليته أو تم بعد إجازة وليـه أو وصـيه . ول ـذا يكـون التعبيـر الـذي اختارتـه اللجنـة أدق فـي اهنعـراب عـن المقصـود 

مـدني مـا يؤ ـد مـا قـدمناه ، إذ  446الشـيوخ فـي خصـوص المـادة  وجـاء أيضـًا فـي مناقشـات لجنـة.  ( 9) من النص"

                                                 

 (
2
 ، ويطبيق األسيتاذ سيليمان ميرقس نظريية تحوييل العقيد فيي هيذه الحالية – 97محمد كامل مرسي فقرة  ( 

 ، "أن كفالة التزام ناقص األهلية الحاصلة بسبب نقص أهليتيه تقيع صيحيحة ككفالية حقيقيية : ويقول في هذا المعنى

فتبطل حينئذ الكفالة بهذه الصفة وتتحيول إليى تهيد منشيئ  ، وتبقى كذلك ما لم يتمسك ناقص األهلية ببطالن التزامه

ويقيول األسيتاذ منصيور مصيطفى  ( . 59ص  99سيليمان ميرقس فقيرة ) االلتزام أصل في ذمة من تعهد ككفييل" 

يبرم عقيدا  ، وتكون الكفالة بسبب نقص األهلية ، "والرأي الذي نفضله أن من يكفل التزام ناقص األهلية : منصور

ويتعهيد فيي  ، يتعهد فيه الكفييل بيأال يسيتعمل الميدين حقيه فيي طليب اإلبطيال . مركبا يتضمن كفالة وتهدا عن الغير

الوقت نفسيه بيأن يقيوم عليى سيبيل التعيويض بتنفييذ االلتيزام األصيلي إذا أخيل بتعهيده عين الغيير بيأن طليب الميدين 

أميا إذا طليب  . يبقى الكفيل ملتزما بصفة تبعية باعتباره كفيال ، على ذلك فما بقي االلتزام األصلي قائماو . اإلبطال

ولكين  . زال التزام الكفيل تبعا لذلك بأثر رجعيي ، المدين اإلبطال وحكم له بذلك فزال االلتزام األصلي بأثر رجعي

ل المتعهد بتنفييذ االلتيزام األصيلي عليى سيبيل التعيويض ألنيه فيلتزم الكفي ، يتحقق بذلك اإلخالل بالتعهد عن المنير

منصييور ) ويكييون التزامييه هييذا التزامييا أصييليا غييير تييابع لغيييره"  ، أخييل بالتزامييه الناشييئ عيين التعهييد عيين المنييير

 72ص  59محمد علي إمام فقيرة  – 59وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 95ص  21مصطفى منصور فقرة 

. ) 

 (
1
عليى  ، حتيى فيي حالية ميا إذا عليم الكفييل بينقص األهليية ، من الفقهاء الفرنسيين من يعميم هيذا الحكيمو ( 

وانظير  – 591بيودري وفيال فقيرة ) كالبطالن المطلق والقابليية لإلبطيال لعييب فيي الرضيا  ، جميع أوجه البطالن

(  99ص  21طفى منصيور فقيرة منصور مص – 91سليمان مرقس فقرة  – 55أيضاً عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

. 

 (
9
 . انظر أيضاً نفس الفقرة في الهامش ( 
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قيـــل : "فـــإذا كـــان الكفيـــل يج ـــل نقـــص أهليتـــه ) نقـــص أهليـــة المـــدين اهنصـــلي ( كـــان التـــزام الكفيـــل قـــابال لإلبطـــال 
ه كااللتزام اهنصلي ، وهذا بخـالف مـا إذا كـان الكفيـل يعلـم نقـص اهنهليـة فإنـه ال يسـتطيع التمسـك ب ـذا الـدفع ولكنـ

يبقى كفيال . وبخالف ما إذا كان الكفيل كفل ناقص اهنهلية بسبب نقص أهليته فإنه ال يستطيع أن يتمسك بنقص 
اهنهلية بل ال يكون كفيال أصال إذ هو مدين أصلي . وقد وافقت اللجنـة علـى إعـادة الـنص إلـى المشـروع بالصـيغة 

مكفول صحيحًا . . . وقد راعت اللجنة فـي هـذا التعـديل أن اآلتية : ال تكون الكفالة صحيحة إال إذا كان االلتزام ال
الكفالة قد يقصد من ا ضمان الوفاء إذا كان االلتزام اهنصلي باطال متى انصرفت النية إلى تأمين الدائن من خطر 
، التمسك بالبطالن . ول ذا رؤى أن يقتصر النص على حكم الكفالـة التـي يقصـد من ـا إلـى ضـمان الوفـاء بـااللتزام 

 . ( 1) وهي تفترض بطبيعة الحال أن يكون االلتزام المكفول صحيحًا"

 نص قانوني : –كفالة االلتزام الشرطي وااللتزام المستقبل  -22
 مدني على ما يأتي : 448تنص المادة  

الشـرطي" تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدمًا الدين المكفول ، كما تجوز الكفالـة فـي الـدين  -1"
. 

فإن لـه فـي أي وقـت أن يرجـع  11على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة . $ -2"
 . ( 2) في ا ما دام الدين المكفول لم ينشأ"

                                                 

 (
2
 . 59فقرة  – 51وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  . في الهامش 25انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
من المشيروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر  2291ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

 . فيي المشيروع النهييائي 751تحيت رقيم  ، ووافقيت لجنية المراجعية عليى اليينص . علييه فيي التقنيين الميدني الجديييد

 9يرية مجموعة األعميال التحضي)  117ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 759ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 597ص  – 591ص 

وقد جاء في الميذكرة اإليضياحية للمشيروع التمهييدي للينص ميا  . وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

على األخيص فيي عقيود الحسياب الجياري وفيتح  ، "كفالة االلتزامات المستقبلة أو الشرطية جارية في العمل : يأتي

وقيد رأى  ( . السيابق) ى صحتهما رغم عدم وجود نيص فيي التقنيين الحيالي قضاء والفقه مجمعان عللوا . االعتماد

فييينص صييراحة علييى جييواز كفاليية االلتييزام  ، المشييروع ميين المناسييب أن يسييلك بشييأنهما مسييلك التقنينييات الحديثيية

وهيو شيخص يتيورط عيادة دون أن يجنيي مين وراء كفالتيه  ، على أنيه حمايية للكفييل . المستقبل وااللتزام الشرطي

كميا قيرر أيضياً أن  ، قرر المشروع وجوب تحديد مبلغ معيين تصيح فيي حيدوده كفالية االلتيزام المسيتقبل ، ربحا ما

والقضياء المصيري  . كفالة االلتزام المستقبل التي ألجل غير محدد يجوز الرجوع فيها طالميا ليم ينشيأ االلتيزام بعيد
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 و خلص من هذا النص أنه تجوز كفالة الدين الشرطي ، وتجوز كفالة الدين المستقبل .

ي جوازها طبقًا للقواعـد العامـة ، سـواء كـان الـدين اهنصـلي المكفـول معلقـًا أما كفالة الدين الشرطي فال شك ف
فالدين المعلا على شرط فاسخ دين موجود ونافـذ ، فتجـوز  12. $ ( 1) على شرط فاسخ أو معلقًا على شرط واقف

شـرط فاسـخ . كفالته وتكون الكفالة في هذه الحالة تابعة للدين اهنصلي ، وعلـى ذلـك تكـون هـي أيضـًا معلقـة علـى 
ــًا التــزام الكفيــل . أمــا إذا تحقــا الشــرط  ــًا ، وكــذلك يكــون بات فــإذا تخلــف الشــرط الفاســخ ، صــار الــدين اهنصــلي بات
الفاسخ ، فإن الدين اهنصلي ينفسخ بأثر رجعـي و عتبـر كأنـه لـم يكـن ، وكـذلك ينفسـخ التـزام الكفـل و عتبـر كأنـه لـم 

معلا على شرط واقف ، هننه وإن لـم يكـن نافـذًا ديـن موجـود . فيكفلـه يكن . وكذلك ال شك في جواز كفالة الدين ال
الكفيل ، و كون التزامه كااللتزام المكفول معلقًا على شرط واقف . فـإذا تخلـف الشـرط الواقـف ، زال الـدين اهنصـلي 

حقا الشـرط الواقـف بأثر رجعي واعتبر كأنه لم يمكن . وكذلك يزول التزام الكفيل ، و عتبر كأنه لم يكن . أما إذا ت
التزام الكفيل . فيصبح التزام كل من المدين اهنصلي والتزام  1، فإن االلتزام اهنصلي ينفذ بأثر رجعي ، وكذلك ينفذ

 الكفيل نافذًا باتًا ، وتسري في هذه الحالة أحكام الكفالة .

ك باستثناء االلتزام فـي تركـة وكذلك تجوز كفالة الدين المستقبل وإن كان دينًا غير موجود وقت الكفالة ، وذل
. ومثل الدين المستقبل فـتح اعتمـاد فتجـوز كفالتـه ، كمـا تجـوز كفالـة  ( 2) مستقبلة فإنه باطل وتبطل تبعًا له الكفالة

الدين االحتمالي هننه دين مستقبل . فإذا فتح شخص اعتمـادًا فـي مصـرف ، جـاز أن يقـدم كفـيال يضـمن مـا عسـى 

                                                                                                                                                                    

ديسيمبر سينة  9 – 299ص  25م  2591ينياير سينة  19انظير عليى األخيص اسيتئناف مخيتلط : يؤيد هيذا االتجياه

) ميين التقنييين اليبولييوني"  117و  111فييي مجموعهييا تطييابق المييادتين  2291والمييادة  – 11ص  11م  2529

 ( . 591ص  595ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  155م  ين المدني السوريالتقن

 ( . مطابق)  171م  التقنين المدني الليبي

 . ال مقابل التقنين المدني العراقي

كميان ) يجوز أن يكون موضوع الكفالة موجبا ممكين الحيدوث  : 2991م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

مثيل ) أو موجبا مسيتقبال أو غيير معيين بشيرط أن يكيون التعييين ممكنيا فيميا بعيد  ( نزع الملكية بدعوى االستحقاق

 ففي هذه الحالة يحدد موجب الكفيل بما يجب على المديون األصلي ( ، كفالة المبلغ الذي سيحكم به على شخص ما

 . فيما يلي في نفس الفقرة في الهامش 2955وانظر المادة  .

 (
2
 . 929ص  599وفال فقرة بودري  – 91جيوار فقرة  ( 

 (
1
 . 599بودري وفال فقرة  ( 
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االعتماد وبالقدر الذي يقبض ، وذلك قبل أن يقـبض المـدين شـيئًا مـن االعتمـاد . كـذلك أن يقبضه المدين من هذا 
يســـتطيع أن يقـــدم شـــخص كفـــيال يضـــمنه فيمـــا عســـى أن يشـــتر ه مـــن متجـــر معـــين ، فيكـــون الكفيـــل ضـــامنًا لـــثمن 

 . ( 1) البضائع التي يشتر  ا المدين اهنصلي

أن يوجــد هـذا الــدين . ولكــن  19ملزمـًا ب ــا ، حتــى قبـل $وتكـون كفالــة الـدين المســتقبل قائمــة و كـون الكفيــل 
) الكفيل ال يكون ملتزمًا بأي مقدار من المال قبل أن يوجد الدين ، فإذا ما وجد كفله المدين بالمقدار الذي به يوجـد

2 ) . 

 مدني سالف الذكر وضع لكفالة الدين المستقبل قيدين : 448ولكن نص المادة 

الــدين المســتقبل المكفــول أن يحــدد مقــدمًا فــي عقــد الكفالــة مقــدار الــدين المكفــول .  ) القيــد اهنول ( يجــب فــي
فإذا كفل شخص فتح اعتماد أو ثمن بضـائع لـم تشـتر بعـد ، وجـب تحديـد المقـدار الـذي كفلـه الكفيـل ، فيـذكر مـثال 

مبلــغ كــذا . والســبب فــي فــي عقــد الكفالــة أن الكفيــل يكفــل االعتمــاد  لغايــة مبلــغ كــذا أو يكفــل ثمــن البضــائع لغايــة 
وضع هذا القيد حماية الكفيل ، ف و يقوم على كفالة دين مستقبل لمـا بوجـد ، فـال أقـل مـن تحديـد مبلـغ يكفلـه حتـى 

إذا لـم يوجـد نـص ،  11. وقد كانت القواعـد العامـة تقضـي ، $ ( 9) ال يتورط في كفالة دين لم يوجد وال يعلم مقداره
                                                 

 (
2
وكفالية الميدين المسيتقبل قبيل وجيوده صيحيح  . 27جييوار فقيرة  – 922ص  592بودري وفال فقيرة  ( 

) إذ يجييوز التعامييل فييي األشييياء المسييتقبلة يمييا عييدا التركييات المسييتقبلة  : صييحة بيييع الشيييء المسييتقبل قبييل وجييوده

وقيارن  – 91ص  21منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  – 299ص  25/ 2591ينياير سينة  19استئناف مختلط 

 . 71ص  – 71ص  59عبد الفتاح عبد الباقي فقرة 

 (
1
وتجييوز كييذلك كفاليية دييين غييير معييين المقييدار مييادام هييذا الييدين  – 929ص  599بييودري وفييال فقييرة  ( 

وعلى ذلك تجوز كفالة ما ترتب فعال فيي ذمية شيخص  . لدين المستقبلوهذا غير كفالة ا ، موجودا فعال وقت كفالته

ويكون الكفيل فيي  ، بل تجوز كفالة هذا المدين دون أن يعلم الكفيل شخص الدائن ، معين دون أن يعين مقدار الدين

 ( . 592بودري وفال فقرة  –ثالثا  97وفقرة  27جيوار فقرة) هذه الحالة ملتزما نحو المدين بكفالة دينه 

 (
9
"قيال اليرئيس إنيه تحسين  : وقد جاء في محاضر جلسات لجنة األستاذ كامل صدقي في الصدد ما ييأتي ( 

إذا كثييرا ميا يحصيل فيي مصير أن يكفيل الشيخص قريبيا ليه أو تكفيل  ، حماية الشخص الذي يكفل في ساعة ضيعفه

هيذا فضيال  ، ي تسياق إليى كفالية زوجهياوهذه الحماية أدعى في حالة الزوجة الموسيرة األميية التي . الزوجة زوجها

عن أن تحديد مقدار الدين المكفول كشرط لصحة الكفالة مأخوذ به في كثير من التقنينات الحديثة كما هو الحال فيي 

"أن مين  : وقيال عضيو آخير . سويسرا حيث الشعب على حظ وفير من الثقافة والمعرفة وفي وسيعه حمايية نفسيه"

وال ضيير مين  . كما أن من بينها ما لم يقرر ذلك ، ديم كفالة ضمانا لدين غير محدد المقداربين التقنينات ما أجاز تق

"بيأن الينص اليذي أخيذ بيه  . وعقيب أحيد األعضياء . االعتراف بصحة كفالة التزام يمكن تحد=يد مقداره فيما بعيد"

بينميا يعليق قيانون االتحياد  ، قدارالمشروع الفرنسي اإليطالي لاللتزام والعقود يقرر صحة كفالة دين غير محدد الم
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 . ( 1) بجواز كفالة الدين المستقبل حتى لو لم يحدد مقداره

مدني سالفة الـذكر مـن أنـه "إذا كـان الكفيـل فـي  448) القيد الثاني ( ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 
فــي أي وقــت أن يرجــع في ــا مــا دام الــدين المكفــول لــم ينشــأ" . فــإذا الــدين المســتقبل لــم يعــين مــدة للكفالــة ، كــان لــه 

عنــي الكفيــل مــدة لقيــام كفالتــه ، لــم يجــز لــه أن يرجــع فــي الكفالــة طــوال هــذه المــدة ، ووجــب عليــه وفــاء الــدين عــن 
ل مـدة المدين اهنصلي متى وجد الدين وحل ولم يوفه المدين اهنصلي فـي خـالل هـذه المـدة . أمـا إذا لـم يعـين الكفيـ

لقيام كفالته ، أو عين مدة وانقضت قبـل نشـوء الـدين المسـتقبل وتحققـه فعـال ، فـإن للكفيـل أن يرجـع فـي الكفالـة مـا 
دام الدين المكفول لم ينشأ . فإذا نشأ الدين المكفـول ، سـواء فـي حالـة عـدم تعيـين مـدة للكفالـة لـم يجـرع الكفيـل فـي 

نشأ في خالل ا الدين المكفـول ، فـإن الكفيـل عندئـذ ال يسـتطيع الرجـوع خالل ا عن كفالته ، أو في حالة تعيين مدة 
 448فــي الكفالــة وتصــبح ملزمــة لــه . وقــد كانــت القواعــد العامــة تقضــي ، لــوال وجــود نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

 ( 2) دين المستقبلمدني سالفة الذكر ، بأن الكفيل ال يستطيع الرجوع في الكفالة و بقى ملتزمًا ب ا حتى قبل نشوء ال
 ، ما دام لم يعين وقتًا لقيام كفالته و نقص هذا الوقت قبل نشوء الدين .

هذا وقد كان المشروع التم يدي يشتمل على نصين يعتبران من تطبيقات كفالة الدين المستقبل فكانت المادة 
تــزام مســتقبل ، إال إذا مــن هــذا المشــروع تــنص علــى أن "الوكالــة فــي إقــراض شــخص آخــر تعتبــر كفالــة الل 1194

مكررة من المشروع تنص على ما يأتي : "وفـي الحالـة المنصـوص  1194اتفا على خالف ذلك" . وكانت المادة 
كان الدائن وقت نشوء االلتزام يعلم ، أو كان يستطيع أن يعلم ، أن  11علي ا في المادة السابقة ، يبرأ الكفيل إذا $

.  ( 9) لغـــة الســـوء ، ولـــم يكـــن قـــد حصـــل علـــى الكفيـــل علـــى مـــا يؤكـــد كفالتـــه"حالـــة المـــدين المكفـــول قـــد أصـــبحت با
                                                                                                                                                                    

"أن من الممكن إزاء هيذين اليرأيين المتعارضيين  : فقال الرئيس . السويسري صحة الكفالة على بيان مقدار الدين"

واقترح أن تجعل صحة الكفالة رهناً ببيان مقدار الدين إذا  ، إيجاد حل وسط يسمح بشمول الكفيل بقسط من الحماية

 . وقد وافقت اللجنة على اقتيراح اليرئيس بأغلبيية األصيوات . ما تعلق األمر بالتزام مستقبل أو بالتزام بعمل شيء"

) مضيافاً  . . مين القيانون البوليوني 111ثم انتقلت اللجنة إلى مناقشة النص فاقترح األخذ بالحكم اليوارد فيي الميادة 

مجموعية ) " 117و  111فوافقت اللجنة عليى األخيذ بينص الميادتين  . . . من نفس التقنين 117نص المادة  ( إليه

 ( في الهامش 599ص  – 595ص  9األعمال التحضيرية 

 (
2
 . 592بودري وفال فقرة  – 91وفقرة  27جيوار فقرة  – 99ترولون  – 17فقرة  11لوران  ( 

 (
1
 – 99جييوار فقيرة  – 292فقيرة  17ليوران ) لرأي المأخوذ به في القانون المدني الفرنسي وهذا هو ا ( 

فقيرة  1بالنيول وريبير وبوالنجييه  – 2921بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 929ص  599بودري وفال فقرة 

 . 15فقرة  cautionnementلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز  – 2551

 (
9
 ( 117م ) وجياء التقنيين األلمياني  ( . 199و  115م ) نصان من التقنين البولوني وقد اقتبس هذان ال ( 
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و وضح هذين النصين مـا يقابل مـا مـن النصـوص فـي المشـروع الفرنسـي االيطـالي وفـي التقنـين المـدني اهنلمـاني . 
 مــن المشــروع الفرنســي االيطــالي أنــه "إذا وكــل شــخص غيــره فــي فــتح اعتمــاد 401و  408فقــد جــاء فــي المــادتين 

لشخص ثالث والتزم الموكل إزاء الوكيل شخصًا ، اعتبر كفيال في دين مستقبل . ومتى أعطي هذا التوكيل وقبل ، 
فــال يجــوز الرجــوع فيــه كمــا ال يجــوز التنــازل عنــه إال برضــاء الطــرفين . وفــي هــذه الحالــة تبــرأ ذمــة الكفيــل إذا كــان 

المكفول ، أن مركز المـدين كـان سـيئًا وأنـه لـم يحصـل علـى الدائن يعلم أو في وسعه أن يعلم ، وقت نشوء االلتزام 
مــن التقنــين المــدني اهنلمــاني : "مــن وكــل غيــره فــي فــتح اعتمــاد لثالــث باســمه  448إذن الكفيــل" . وجــاء فــي المــادة 

ولحســابه ، يســأل ككفيــل قبــل الوكيــل عــن التــزام الشــخص الثالــث النــاتج مــن فــتح االعتمــاد" . ومعنــى كلمــة "وكيــل" 
ردة فـــي هـــذه النصـــوص هـــو "إعطـــاء تعليمـــات أو أوامـــر" . ولمـــا عـــرض نصـــا المشـــروع التم يـــدي علـــى لجنـــة الـــوا

 .  ( 1) المراجعة ، رأت هذه اللجنة حذف ما "اكتفاء بتطبيا القواعد العامة"

 كفالة االلتزام الطبيعي :  -23
مكـررة ، وكانـت تجـري  1191كمان المشروع التم يدي للتقنين المدني الجديد يشـتمل علـى نـص هـو المـادة 
العـــام أو لـــآلداب" . ولمـــا  16علـــى الوجـــه اآلتـــي : "تجـــوز كفالـــة االلتـــزام الطبيعـــي مـــا دام غيـــر مخـــالف للنظـــام $

عرضت هذه المادة على لجنة المراجعة ، قررت هذه اللجنة "حذف ا وترك الحكم في موضـوع ا للقواعـد العامـة هنن 
لجنـــة المراجعـــة بحـــذف هـــذا الـــنص ، ف ـــو أوال مختلـــف فـــي حكمـــه كـــل . وقـــد أحســـنت  ( 2) حكم ـــا محـــل خـــالف"

االخـتالف ، وهـو ثانيـًا قـد ورد مـا ينقضـه فـي نفـس المشـروع التم يـدي فقـد تضـمن هـذا المشـروع نصـًا صـر حًا فــي 
ال من هذا المشروع ، إذ كانت تنص على أنـه " 248عدم جواز كفالة االلتزام الطبيعي هو الفقرة الثانية من المادة 

                                                                                                                                                                    

 599ص  9انظر مجموعة األعمال التحضيرية ) بأحكام مماثلة  ( 195و  197م ) والمشروع الفرنسي اإليطالي 

 ( . في الهامش

شخصياً فيتح اعتمياد ميالي مين قيانون الموجبيات والعقيود اللبنياني عليى أن "مين كليف  2995ونصت المادة 

يلزم بصفة كونه كفييال بالموجبيات التيي عقيدها الشيخص الثاليث  ، آخذاً نفسه أن يكون مسئوال عنه ، لشخص ثالث

وإذا لم يعين الكفييل قيمية ميا كيان مسيئوال إليى الحيد المعقيول اليذي يتفيق ميع حالية  –على قدر القيمة للتي عينها له 

ما  ، صح الرجوع عن االلتزام المنصوص عليه في الفقرة األولى من هذه المادةوي –اشخص الذي فتح له االعتماد 

  . وال يصح إثبات هذا االلتزام إال خطأ" . دام الشخص الذي كلف فتح االعتماد لم يشرع في تنفيذه

 (
2
 . في الهامش 591ص  – 599مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
 . في الهامش 515ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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. وقد حذفت هذه الفقرة في لجنـة  ( 1) تجوز كفالة االلتزام الطبيعي كفالة شخصية أو عينية ، ما دام التزامًا طبيعيًا"
 . ( 2) المراجعة "إلمكان استخالص حكم ا من النصوص الواردة في الكفالة"

ا االلتــزام ، إذا كــان يقصــد والــرأي الــذي اخترنــاه عنــد الكــالم فــي االلتــزام الطبيعــي هــو أنــه ال تجــري كفالــة هــذ
بالكفالة أن يترتب في ذمة الكفيل التزام مـدني يضـمن االلتـزام الطبيعـي المكفـول . ذلـك أن الكفالـة علـى هـذا النحـو 
تفــتح ســبيال إلجبــار المــدين علــى الوفــاء بالتزامــه الطبيعــي عــن طر ــا غيــر مباشــر ، إذ يجبــر الــدائن الكفيــل علــى 

ى المدين اهنصلي ، فيكون المدين بالتزام طبيعي قد أجبـر فـي الن ايـة عـن طر ـا غيـر الوفاء ، ثم يرجع الكفيل عل
 . ( 9) مباشر على الوفاء بالتزامه ، وهذا ال يجوز

وقــد قــدمنا أن مــن كفــل التــزام نــاقص اهنهليــة ، وكانــت الكفالــة بســبب نقــص أهليتــه كــان ملزمــًا بتنفيــذ  $14
ولــيس فــي هــذا كفالــة اللتــزام طبيعــي كمــا يــذهب بعــض الفق ــاء فــي فرنســا )  االلتــزام إذا لــم ينفــذه المــدين المكفــول .

( ، ولـيس مـن كفـل التـزام نـاقص اهنهليـة بسـبب نقـص أهليتـه بكفيـل أصـال ، بـل هـو مـدين  116بودري وفال فقـرة 

                                                 

 (
2
"وكيذلك ال تجيوز كفالية  : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصيدد ميا ييأتي ( 

ما بقي في نطاق  –من التقنين األرجنتيني  991انظر عكس ذلك المادة  –االلتزام الطبيعي كفالة عينية أو شخصية 

 . أن تكون أفعل أثراً من االلتيزام األصييل ، والحال هذه ، فال يجوز ، ذلك أن الكفالة التزام تابع . الواجبات األدبية

فهيذا الكفالية يكيون لهيا حكيم الصيحة باعتبارهيا  ، وال وجه للقياس في هيذا الشيأن عليى كفالية التيزام نياقص األهليية

 ً وألحيق تفريقياً عليى  ، وصفوة القول أن كفالة االلتيزام الطبيعيي ال تصيح إال إذا اعتيرف بيه . التزاماً أصيال ال تابعا

ومما هو جدير بالذكر أنه القانون الروماني يجييز كفالية االلتيزام  ( من المشروع 111م ) ذلك بااللتزامات المدنية 

ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  )على خالف ما هو متبع القانون الحديث"  ، الطبيعي كما يجيز القصاص فيه

 ( . 2هامش  991

 (
1
 . 2هامش  991ص  1مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
9
 – 251فقيرة  – 252فقرة  17و  17فقرة  21وانظر لوران  – 199ص  599فقرة  1انظر الوسيط  ( 

فقييرة  ، نجيييهبالنيييول وريبييير وبوال 129فقييرة  1جوسييران  – 9وهييامش  115ص  515فقييرة  1أوبييري ورور 

محمد كامل مرسي فقرة  – 79بيدان وفواران فقرة  – 2959فقرة  1كوالن وكابينال ودي المور انديير  – 2519

وانظير  – 25منصور مصطفى منصور فقيرة  – 92سليمان مرقس فقرة  – 59عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 59

ً عكس ذلك وأنه تجوز كفالة االلتزام الطبيعي ويكون التزام   1بون  – 551بودري وفال فقرة  : الكفيل التزاماً مدنيا

بالنيول وريبير  – 9مكررة  215كولميه دي سانتيره فقرة  – 29فقرة  2199الرومبيير م  –وما بعدها  91فقرة 

تزام ولكنه ال يجيز للكفيل إذا وفي االلتزام الطبيعي المكفول أن يرجع على المدين بهذا االل)  2921وسافاتييه فقرة 

وقيد قضيت  ( . فهو يفترض إذن أن الكفيل قد كفل باعتباره مديناً أصلياً دنيا طبيعياً وهو عليى عليم بيذلك ، الطبيعي

محكميية االسييتئناف المختلطيية بجييواز كفاليية االلتييزام الطبيعييي كفاليية يترتييب بموجبهييا فييي ذميية الكفيييل التييزام مييدني 

  . ( 251ص  52م 2517ديسمبر سنة  11استئناف مختلط 9
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 . ( 1) أصلي تحت شرط  واقف هو أال ينفذ ناقص اهنهلية التزامه و تمسك بنقص أهليته

الجزء الثاني من الوسيط ، في صدد كفالة االلتزام الطبيعي ، ما يأتي : "على أنه يجوز وسبا أن قررنا في 
أن يكفل الكفيل وتكون كفالته تبعية ال التزامًا أصليًا ، ولكـن التـزام الكفيـل فـي هـذه الحالـة يكـون هـو التزامـًا طبيعيـًا 

مــــدني (  482وط الــــدين المكفــــول ) م كــــااللتزام المكفــــول ، إذ ال يجــــوز أن تكــــون الكفالــــة بشــــروط أشــــد مــــن شــــر 
وســيتحقا هــذا الغــرض فيمــا إذا كافــل الكفيــل نــاقص اهنهليــة دون أن يكــون عالمــًا بــنقص أهليتــه ، فعنــد ذلــك يجــوز 

مــدني ( ، ومن ــا الــدفع بــنقص اهنهليــة ،  482/1للكفيــل أن يتمســك بالــدفوع التــي يتمســك ب ــا المــدين اهنصــلي ) م 
ل ناقص اهنهلية والتزام الكفيل التزامًا طبيعيًا . وال يجبر أحد من ما على الوفاء بالتزامه فينقلب كل من التزام المكفو 

، لكــن إذا وفــاه مختــارًا لــم يجــز لــه اســترداده . فــإن كــان الــذي وفــي التزامــه مختــارًا هــو المكفــول نــاقص اهنهليــة فقــد 
اللتــزام المكفــول . وإن كــان الــذي وفــي التزامــه  قضــي التزامــه والتــزام الكفيــل معــًا ، هنن التــزام الكفيــل الطبيعــي تبــع

المكفـول بمـا  18مختارًا هو الكفيل ، فقد قضي التزامه هو وال يستطيع أن يسترده ، كما ال يستطيع الرجوع على $
 . ( 2) وفي ، هنن التزام المكفول التزام طبيعي كما قدمنا ال يجبر على وفائه ولو بطر قة غير مباشرة"

 األصلي المكفول هو الذي يحدد مدى التزام الكفيلااللتزام  -

 تبعية التزام الكفيل لاللتزام األهلي المكفول :  -24
أن الكفالة عقد تابع ، وأن التزام الكفيل يعتبر حتمًا تابعًا اللتزام المدين اهنصلي . ورتبنا على ذلك  ( 9) قدمنا

أن التــزام الكفيــل يكــون ، مثــل االلتــزام المكفــول ، منجــزًا أو معلقــًا علــى شــرط أو مقترنــًا بأجــل ، منتجــًا لفوائــد بــنفس 
لإلبطـال ، قائمـًا أو منقضــيًا ، قـابال للفســخ أو غيـر قابــل ،  السـعر أو غيـر منــتج ل ـا ، صــحيحًا أو بـاطال أو قــابال

 و دفع كقاعدة عامة بنفس الدفوع التي يدفع ب ا االلتزام المكفول . 

ونقف هنا عند أمور ثالثة تتفرع عن تبعية التزام الكفيل لاللتزام المكفول ، وعـن أن هـذا االلتـزام اهنخيـر هـو 
                                                 

 (
2
 . في آخرها 12انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
أمييا إذا انقلييب االلتييزام الطبيعييي التزاميياً مييدنياً عيين طريييق الوعييد  – 195ص  599فقييرة  1الوسيييط  ( 

ويعد وعداً ضمنياً بوفاء التزام  ، فإنه تجوز كفالته بالتزام مدني شأنه في ذلك شأن أي التزام مدني آخر ، بالوفاء به

هامش  195ص  599فقرة  1الوسيط ) طبيعي أن يقدم المدين بهذا االلتزام كفالة شخصية أو رهنا أو كفالة عينية 

 ( . 551فقرة  – 559فقرة  1بالنيول وريبير وردوان  – 9

 (
9
 . 29انظر آنفاً فقرة  ( 
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( التزام الكفل ال يجوز أن يكون أشد عبئًا من االلتزام المكفول ولكن يجوز أن  1الذي يحدد مدى التزام الكفيل : ) 
( كفالـة االلتـزام التجـاري تعتبـر مـع ذلـك عمـال  9( شمول الكفالة لملحقات االلتـزام المكفـول . )  2يكون أهون . ) 

 مدنيًا فيما عدا استثناءات معينة .

 من االلتزام المكفول ولكن يجوز أن يكون أهون  التزام الكفيل ال يجوز أن يكون أشد عبئا -25
 مدني على ما يأتي :  480: تنص المادة  نص قانوني -

ال تجـــوز الكفالـــة فـــي مبلـــغ أكبـــر ممـــا هـــو مســـتحا علـــى المـــدين ، وال بشـــروط أشـــد مـــن شـــروط الـــدين  -1"
 المكفول" .

 . ( 1) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل ، وبشروط أهون" -2" $11

                                                 

 (
2
ال  -2" : مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2297ورد هذا الينص فيي الميادة  : تاريخ النص ( 

ولكن تجوز الكفالة في جيزء  -1 . وال أن تعقد بشروط أشد ، يصح أن تجاوز الكفالة ما هو مستحق في ذمة المدين

 وال تكون الكفالة التي تعقد بشروط أشد صحيحة إال في حدود االلتيزام األصيلي" -9 . أو بشروط أخف ، من الدين

وعيدلت صيياغة  ، جنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية ألن حكمها مستفاد مين حكيم الفقيرتين األوليى والثانييةوف ل .

 ً  ، فيي المشيروع النهيائي 755تحيت رقيم  ، فصار النص ، الفقرتين األولى والثانية بما يجعل المعنى أكثر وضوحا

ثيم مجليس الشييوخ  ، 751ووافق عليه مجلس النيواب تحيت رقيم  . مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 ( . 519ص  – 512ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  179تحت رقم 

"يطابق النص المادة  : وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في خصوص نص هذا المشروع

) مين التقنيين الحيالي  551/191هيا اليواردة بالميادة وهو يقرر األحكام ذات ، من المشروع الفرنسي اإليطالي 122

تكييون  ، أو بشييروط أشييد ميين شييروطه ، ولكيين يزيييد عليهييا أن للكفاليية التييي تعقييد بمبلييغ أكبيير ميين الييدين .  ( السييابق

رغيم عيدم  ( السيابق) وهذا الحكم األخير المعمول به في ظل التقنيين الحيالي  . صحيحة في حدود االلتزام األصلي

فال يلتزم الكفيل بما يجياوز التيزام  ، وهذه األحكام جميعاً ليست سوى تطبيق لمبدأ أن الكفالة عقد تابع . هالنص علي

وكان من الجيائز االسيتغناء عين الينص كميا  . األصيل حتى يضمن بذلك حقه في الرجوع بكل ما دفعه على المدين

ليوال أننيا فضيلنا اإلبقياء علييه لميا قيد يترتيب  ، يسيريفعلت بعض التقنينات الحديثة كالتقنين األلماني والتقنيين السو

 ( . 519 – 511ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) على إغفاله من تفسير غير صحيح 

ال يجوز أن تعقد الكفالة بمبليغ أكثير مين المبليغ  : 191 – 551/191ويقابل النص في التقنين السابق المادة 

ولكن يجوز أن تكون الكفالية بمبليغ اقيل مين  . من شروط الدين المكفول بهوال بشروط أشد   ، المطلوب من المدين

 . وبشروط أخف من شروطه" ، الدين

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  151م  التقنين المدني السوري

 ز( مطابق)  175م  التقنين المدني الليبي
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ص من هـذا الـنص أن االلتـزام المكفـول هـو الـذي يحـدد مـدى التـزام الكفيـل ، فـال يجـوز أن يكـون التـزام و خل
الكفيل أشد من االلتزام المكفول ، فإذا كان أشد أو أصبح أشد فإنه ال يكون باطال ولكن يجب إنقاصه إلى أن يبلغ 

 تزام المكفول .حد االلتزام المكفول . و جوز أن يكون التزام الكفيل أهون من ال

فال يجوز أوال أن يكون التزام الكفيـل أشـد مـن االلتـزام المكفـول . وعلـى ذلـك ال تجـوز الكفالـة فـي مبلـغ أكبـر 
مما هو مستحا على المدين اهنصلي . فإذا كان المستحا على هذا المدين ألفًا ، لم تجز كفالته في ألف ومائتين 

ائــد ، لـم يجــز أن ينـتج التـزام الكفيــل فوائـد مـا . وإذا كــان الـدين اهنصــلي مـثال . وإذا كـان الــدين اهنصـلي ال ينـتج فو 
ينتج فوائد بسعر معـين ، لـم يجـز أن تكـون الفوائـد علـى التـزام الكفيـل بسـعر أعلـى . وإذا كـان الـدين اهنصـلي ينـتج 

أن يلتــزم الكفيــل هنجــل . وعلـى ذلــك أيضــًا ال يجـوز  ( 1) فوائـد بســيطة ، لــم يجـز أن ينــتج التــزام الكفيـل فوائــد مركبــة
، وال توفيه التزام الكفيل في مكان أبعد أو أشد مشقة من المكان الذي يوفي فيه  ( 2) أقرب من أجل االلتزام المكفول

. وإذا كان االلتزام المكفول معلقًا على شرط ، لم يجز أن يكون التزام الكفيل منجزًا غير معلا  ( 9) االلتزام المكفول
. وإذا كان الدين اهنصلي مـؤجال علـى اهنصـيل وكفـل بـه احـد تأجـل علـى الكفيـل أيضـًا ، وإذا  ( 1) على هذا الشرط

مــدني عراقــي ( . وإذا كــان الــدين اهنصــلي دينــًا  1019اجــل الــدائن المــدين علــى اهنصــيل تأجــل علــى الكفيــل ) م 
. و ــذهب  ( 1) بيعيــًا كــااللتزام المكفــولطبيعيــًا لــم يجــز أن يكــون التــزام الكفيــل مــدنيًا ، بــل يجــب أن يكــون التزامــًا ط

التزام الكفيل أشد من االلتزام المكفول من ناحية إذا كان أخف منه من  61بعض الفق اء إلى أنه يجوز أن يكون $
                                                                                                                                                                    

تأجيل عليى الكفييل  ، إذا كان الدين مؤجال على األصيل وكفيل بيه أحيد -2 : 2929م  التقنين المدني العراقي

وإن أجليه عليى الكفيييل األول  ، وإذا أجيل اليدائن اليدين عليى األصييل تأجيل عليى الكفييل وكفييل الكفييل -1 . أيضياً 

 . يتأجل على الكفيل الثاني وال يتأجل على األصيل

إال إذا أضياف الكفيييل  . إذا تكفيل الكفييل باليدين الحيال كفالية مؤجليية تأجيل عليى الكفييل واألصييل : 2925م 

 . ففي هاتين الحالتين ال يتأجل على األصيل ، األجل إلى نفسه أو اشتراط الدائن وقت الكفالة األجل للكفيل خاصة

 الة ما هو واجب على المديون األصيليال يمكن أن تتجاوز الكف : 2915م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

 . إال فيما يختص باألجل ،

و ويجيوز . أي أن تكون لوقت معين أو ابتداء من تياريخ معيين ، يجوز أن تعلق الكفالة على أجل : 2919م 

ً  ، أن تعقد على قسم من الدين فقط  . أو على شروط أخف عبئا

 (
2
 . 921ص  – 515بودري وفال فقرة  – 11جيوار فقرة  ( 

 (
1
 . 75ص  59م 2599ديسمبر سنة  21استئناف مختلط  ( 

 (
9
 . 921ص  515بودري وفال فقرة  – 59جيوار فقرة  ( 

 (
5
 . 921ص  515بودري وفال فقرة  – 15جيوار فقرة  ( 

 (
9
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 
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ناحيــة أخــرى ، فيجــوز أن يكــون التــزام الكفيــل منتجــًا لفوائــد إذا حصــل الكفيــل علــى أجــل أطــول مــن أجــل االلتــزام 
لكن لما كان يصعب موازنة التزام الكفيل بااللتزام المكفول ومعرفة أي ما أشد ، فإن اهنفضـل اهنخـذ . و  ( 1) المكفول

.  ( 2) بالرأي اآلخر والقول بأن التزام الكفيل ال يجوز أن يكـون أشـد مـن االلتـزام المكفـول فـي أيـة ناحيـة مـن نواحيـه
كفول ، أن يكون التزام الكفيل مضمونًا برهن مـثال حتـى ولكن يجوز ، ما دام التزام الكفيل ليس أشد من االلتزام الم

. وإذا كان التزام الكفيل مماثال لاللتزام  ( 9) لو كان االلتزام المكفول دينًا عاديًا غير مضمون برهن وال بكفالة عينية
جـزء منـه ،  المكفول ، ولكن الدائن بعد ذلك خفف من االلتزام المكفول كأن أطال أجله أو قرنـه بشـرط أو نـزل عـن

 فإن التزام الكفيل يخفف بالقدر الذي خفف به االلتزام المكفول . 

وإذا كــان التــزام الكفيــل أشــد مــن االلتــزام المكفــول ، فــالجزاء علــى ذلــك لــيس هــو بطــالن التــزام الكفيــل ، بــل 
يتضـمن فقـرة ثالثـة  480. وقـد كـان المشـروع التم يـدي لـنص المـادة  ( 1) إنقاصه إلى أن يبلـغ حـد االلتـزام المكفـول

في هذا المعنى تنص على أال تكون "الكفالة التي تجاوز الدين المكفول ، أو التي تعقد بشروط أشد ، صحيحة إال 
فـي حــدود االلتـزام اهنصــلي" ، فحـذف هــذه الفقـرة فــي لجنـة المراجعــة "هنن حكم ـا مســتفاد مـن حكــم الفقـرتين اهنولــى 

فـي ألـف ومـائتين ، أنقـص التـزام  62ى المدين اهنصـلي ألفـًا ، وكفلـه الكفيـل $. فإذا كان المستحا عل ( 1) والثانية"
الكفيل إلى ألف . وإذا كان التزام الكفيل ينتج فوائد في حين أن التـزام اهنصـيل ال ينتج ـا ، كـان التـزام الكفيـل بـدفع 

بســعر أعلــى ، أنزلــت الفوائــد إلــى الفوائــد دون التزامــه بــدفع أصــل الــدين هــو الباطــل . وإذا التــزم الكفيــل بــدفع فوائــد 
السعر الذي التزم به المدين اهنصلي . وإذا التزم المدين اهنصلي بدفع فوائد بسيطة والتزم الكفيل بدفع فوائـد مركبـة 
، لــم يــدفع الكفيــل إال فوائــد بســيطة كالمــدين اهنصــلي . وإذا التــزم الكفيــل هنجــل أقــرب ، مــد اهنجــل ليكــون مســاو ًا 

 صلي . وهكذا .هنجل المدين اهن

                                                 

 (
2
 . 11جيوار فقرة  – 59برنسو  – 292ترولون فقرة  ( 

 (
1
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه ال يجوز أن يشترط على الكفيل فوائيد مركبية إذا كانيت الفوائيد  ( 

فبرايير سينة  1نقيض فرنسيي ) وليو كيان ذليك فيي مقابيل إعطياء أجيل أطيول للكفييل  ، على المدين األصلي بسيطة

 . 921ص  511بودري وفال فقرة  – 199 – 2 – 71داللوز  2771

 (
9
 –وميا بعيدها  297ترولون فقيرة  –وما بعدها  922فقرة  27وبرانتون  – 15وفقرة  25ة جيوار فقر ( 

 . 921ص  511بودري وفال فقرة  – 211فقرة  17لوران  – 17فقرة  1بون 

 (
5
 ، إذا كان أشد مين االلتيزام المكفيول ، يظهر أن القانون الروماني كان يقضي ببطالن التزام الكفيل كله ( 

 . 515بودري وفال فقرة  – 919بوتييه فقرة ) أما القانون الفرنسي القديم فكان يقضي بإنقاص التزام الكفيل 

 (
9
 . انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ( 
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وإذا كـان التـزام الكفيـل ال يجــوز أن يكـون أشـد مـن االلتــزام المكفـول ، فإنـه علـى النقــيض مـن ذلـك يجــوز أن 
،  ( 1) يكون أهون . فيجوز أن يكفل الكفيل المدين اهنصلي في جزء من الدين ، أو في الدين دون فوائـده وملحقاتـه

أو هنجـل أطـول مـن أجـل المـدين اهنصـلي . وإذا تكفـل  ( 2) المدينأو إلى حد أقصى أقل من المبلغ المستحا على 
الكفيــل بالــدين الحــال كفالــة مؤجلــة وأضــاف الكفيــل اهنجــل إلــى نفســه أو اشــترط الــدائن وقــت الكفالــة اهنجــل للكفيــل 

ين أن خاصة ، كان التزام الكفيل مؤجال دون االلتزام المكفول . و جوز أن يعلا الكفيل التزامه على شرط ، فـي حـ
. و جــوز أن يشــترط الكفيــل أن يكــون الوفــاء بالتزامــه فــي  ( 9) االلتــزام المكفــول يكــون منجــزًا غيــر معلــا علــى شــرط

موطنه ، في حين أن الوفاء بـااللتزام المكفـول يكـون فـي مكـان أبعـد أو أكثـر مشـقة . كمـا يجـوز أن يشـترط الكفيـل 
، وعنـد ذلـك تنظـر محكمـة الموضـوع فيمـا إذا كـان إلغـاء  ( 1) أال يكفل المدين اهنصلي إذا ش ر إفالس هذا اهنخير

بشــ ر اإلفــالس فــي االســتئناف مــن شــأنه أن يعيــد الكفالــة ، وفيمــا إذا كانــت التســو ة القضــائية تماثــل  69الحكــم $
ح . و جـوز كـذلك أن يعلـا الكفيـل كفالتـه علـى مـن ( 1) ش ر اإلفالس فتكون هي أيضـًا شـرطًا فاسـخًا اللتـزام الكفيـل

، أو على وجود ضمانات أخرى للدين غير الكفالة ، أو على استعمال المـدين للـدين  ( 6) الدائن للمدين أجال للوفاء
 .  ( 8) . فإذا لم يتحقا الشرك في اهنحوال المتقدمة ، زالت الكفالة ( 4) استعماال معينًا أو لغرض معين

 قانوني :نص  –شمول الكفالة لملحقات االلتزام المكفول  -26
 مدني على ما يأتي : 481تنص المادة  

"إذا لـــم يكـــن هنـــاك اتفـــاق خـــاص ، فـــإن الكفالـــة تشـــمل ملحقـــات الـــدين ومصـــروفات المطالبـــة اهنولـــى ، ومـــا 
                                                 

 (
2
 . 115ص  511فقرة  1أوبري ورو  ( 

 (
1
لكفاليية الفوائييد ويبييت قاصييي الموضييوع فيمييا إذا كييان المتعاقييدان فييي عقييد الكفاليية قييد قصييدا أن تشييمل ا ( 

بييودري  – 115ص  151فقييرة  1أوبييري ورو ) مفسييراً فييي ذلييك إرادة المتعاقييدين  ، والمصييروفات أو ال تشييملها

 ( . 2991بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 555وفال فقرة 

 (
9
نقيض  )فيال تلتيزم فيي هيذه الحالية إال تركتيه  ، ويجوز للكفيل أن يؤجل الوفاء التزاميه إليى وقيت موتيه ( 

أو أن يجعيل كفالتيه  ، ويجيوز أن يقيرن التزاميه بأجيل ( . 199 – 2 – 2529دالليوز  2529يناير سينة  1فرنسي 

 ( . 2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة ) مقصورة على الديون المعقودة في خالل اجل معين 

 (
5
 . 599 -1 – 2597فبراير سنة  11بواتييه  ( 

 (
9
 . 579ص  299بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة ر  ( 

 (
1
 . 12 -1 – 2599داللوز  2557ديسمبر سنة  19ليون  ( 

 (
1
 . 57 - -2 – 2595داللوز  2591نوفمبر سنة  11نقض فرنسي  ( 

 (
7
 . 579ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 
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 . ( 1) يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل"

ولــيس هنــاك اتفــاق .  ( 2) و فتــرض هــذا الــنص أن الكفيــل قــد كفــل االلتــزام المكفــول كلــه دون نقــص أو ز ــادة

                                                 

 (
2
لمشيروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر من ا 2295ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

ووافق عليه مجلس  . في المشروع النهائي 799عليه التقنين المدني الجديد ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 

ص  – 515ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  172ثم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، 757النواب تحت رقم 

511 . ) 

مين  557/197"تينص الميادة  : يضاحية للمشروع التمهيدي فيي خصيوص هيذا الينصوجاء في المذكرة اإل

وال  ، على أنه فيي حالية عيدم وجيود شيرط صيريح ال تكيون الكفالية إال عليى أصيل اليدين ( السابق) التقنين الحالي 

وأنيه يفيتح بيذلك مجياال  ، ويعاب على هذا النص أنه لم يحدد ملحقات الدين التي ال تشملها الكفالة . توجب التضامن

كميا أن الثابيت بإجمياع الفقيه  ( ، 1921م ) مع أن التقنيين الفرنسيي تعيرض لهيا صيراحة  ، للشك والخالف بشأنها

م 2525ديسمبر سنة  19 – 219ص  29م 2592فبراير سنة  19انظر على األخص استئناف مختلط ) والقضاء 

ع المصيري ليم يقصيد اسيتبعاد الفوائيد التأخيريية وال أن المشير ( 199ص  17م 2521أبريل سنة  – 17ص  11

وهيي التيي ييدخلها جميعياً التقنيين  ، المصروفات الخاصة بالمطالبة األولى أو المصروفات الالحقة لمطالبية الكفييل

 557/197وكيأن المشيرع المصيري إذن حيين نيص فيي الميادة  . صراحة في نطاق الكفالية ( 1921م ) الفرنسي 

فيإن كفالتيه ال  ، إنما قصد حالة الدين المؤجل الذي ييذكر مقيداره فيي العقيد ، ال تمتد إلى توابع الدينعلى أن الكفالة 

ميايو سينة  5راجيع اسيتئناف مخيتلط ) تشمل الفوائد في المدة من وقيت العقيد إليى حليول األجيل إال إذا اشيترط ذليك 

أميا  . غفل سيند اليدين عين اشيتراط الفوائيدألنه قلما ي ، ولكن هذا الفرض نادر في العمل ( . 971ص  97م 2511

إذ هييو يعييرض للكفاليية  ، مصييري فييال صييلة لييه مطلقيياً بفقرتهييا األولييى 557/197نييص الفقييرة الثانييية ميين المييادة 

مين المشيروع الفرنسيي  125لذلك فضل المشروع أن ينقيل نيص الميادة  . وليس هنا محل الكالم عنها ، التضامنية

وهو الحكم الواجب األخذ به  . يدخلها ضمن الكفالة ، بأنه فضال عن تحديده للملحقات ويمتاز هذا النص . اإليطالي

ألن  ( ، السيابق) مين التقنيين الحيالي  555/195كذلك يعنينا النص الجدييد فيي الوقيت نفسيه مين الميادة  . كما رأينا

ص  9جموعية األعميال التحضييرية م) الكفالة القضائية سيرد الكالم عنها في باب الكفالة التضامنية على العموم" 

519 . )    

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  151م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  559م  التقنين المدني الليبي

 ( . مطابق)  2929م  التقنين المدني العراقي

إذا لم تكن الكفالة محددة صيراحة بمبليغ العيين أو بجيزء معليوم  : 2911م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

من الدين فإن الكفيل يضيمن أيضياً بيدل العطيل والضيرر والمصياريف التيي حكيم بهيا عليى الميديون األصيلي لعيدم 

 وال يكون الكفيل مسئوال عن الموجبات الجدييدة التيي عقيدها الميديون األصيلي بعيد إنشياء االلتيزام . تنفيذه الموجب

كيان مسيئوال كالميديون  ، غير أن إذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون بسبب العقيد . المكفول

 . األصلي عن جميع الموجبات التي يمكن أن يكون هذا المديون مسئوال عنه بمقتضى العقد

 (
1
لبنياني عليى أنيه  2911الميادة وقيد نصيت الفقيرة األخييرة مين  . أو كفل االلتزام الناشئة عن عقد معين ( 
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خاص بملحقات الدين بل كانت مسكوتًا عن ا ، و راد تحديد مـدى التـزام الكفيـل . وال شـك فـي أن التـزام الكفيـل فـي 
هذه الحالة مماثل لاللتزام المكفول ، مقدارًا وشروطًا وعبئًا وموعد حلول ومكـان وفـاء وغيـر ذلـك ممـا يحـدد االلتـزام 

.  ( 1) الـدين 61مكفـول يشـمل ملحقاتـه ، كـذلك يشـمل ا التـزام الكفيـل ، فيشـمل فوائـد $المكفول . وكما أن االلتزام ال
ومسئولية المدين العقدية . فمن كفل المستأجر مـثال فـي عبـارات عامـة ودون قيـد ،  ( 2) والتعو ض عن عدم التنفيذ

 9) كفل ما يكون مستحقًا على المستأجر من اهنجرة ومن تعو ض ، و شمل ذلك التعو ض عن حرق العين المؤجرة

ل حســابًا جار ــًا ، . ومــن كفــ ( 1) ، ولكــن ال يشــمل التزامــات المســتأجر بعــد تجديــد عقــد اإليجــار إال بشــرط صــر ح (
 . ( 1) كفل كل بنود هذا الحساب هنن ا غير قابلة للتجزئة

أما المصروفات فيضمن ا الكفل على الوجه اآلتي : لمـا كـان الـدائن ال بـد أن يبـدأ بمطالبـة المـدين اهنصـلي 
مصـروفات ال بالدين ، فمصروفات هذه المطالبة اهنولى يضمن ا الكفيـل علـى كـل حـال . ومـا يتلـو بعـد ذلـك مـن ال
. علــى أن  ( 6) يضــمن ا الكفيــل ، إال إذا كانــت قــد صــرفت بعــد أن يخطــره الــدائن بمطالبتــه للمــدين المطالبــة اهنولــى

المصــروفات التــي يضــمن ا الكفيــل يجــب أال يكــون مبالغــًا في ــا ، وأن يكــون الــدائن لــم يســرف في ــا ، أمــا إذا كــان 
. و ضمن الكفيل كذلك االلتزامات اإلضافية التي يضع ا  ( 4) ضمن ااإلسراف راجعًا إلى عمل المدين فإن الكفيل ي

 . ( 8) قانون جديد صدر بعد الكفالة على عاتا المدين

و ضمن الكفيل مسئولية المدين العقدية ، حتى في حالة فسخ العقد ، وحتى في حالة مسـئولية المـدين  $66
                                                                                                                                                                    

كان مسئوال كالمدين األصلي عين جمييع  ، "إذا كان الكفيل قد كفل صراحة تنفيذ كل ما التزمه المديون بسبب العقد

 . الموجبات التي يمكن أن يكون هذا المديون مسئوال عنها بمقتضى العقد"

 (
2
فيإن شيهر اإلفيالس ال يوقيف الفوائيد  ، ليويضمن الكفيل فوائد الدين حتى لو شهر إفالس المدين األص ( 

 ( . 999مكررة ص  551بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة ) إال بالنسبة لدائني التفليسة 

 (
1
 . 999مكررة ص  551بودري وفال فقرة  –لبناني  2911م  ( 

 (
9
 . 1هامش  572ص  2992بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 179ص  511فقرة  1أوبري ورو  ( 

 (
5
 . 572ص  2992بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 115ص  511فقرة  1أوبري ورو  ( 

 (
9
 . 571 2992بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 179ص  511فقرة  1أوبري ورو  ( 

 (
1
بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 557بودري وفال فقرة  – 179 – 115ص  511فقرة  1أوبري ورو  ( 

 . 572 ص 2999فقرة 

 (
1
دالليوز  2755يولييه سينة  25بيوردو  – 2وهيامش  572ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقيرة  ( 

2799 – 1- 95 . 

 (
7
 – 2599دالليوز  2591نوفمبر سينة  19كولمار  – 572ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

1- 51 . 
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ة محــددًا فــي شــرط جزائــي ، وقــد رأينــا تطبيقــًا لكفالــة العقديــة عــن الغيــر ، وحتــى لــو كــان التعــو ض عــن المســئولي
 . ( 1) مسئولية المدين العقدية في كفالة مسئولية المستأجر عن الحر ا

ولكـــن الكفيـــل ال يضـــمن مســـئولية المـــدين التقصـــير ة إال إذا وجـــد شـــرط صـــر ح ، ون بـــاب أولـــى ال يضـــمن 
من لمصلحة الضـرائب ، فـوق المسـتحا علـى الممـول ، . على أن الكفيل لممول يض ( 2) مسئولية الغير التقصير ة

 . ( 9) الغرامات التي توقع على هذا اهنخير للغش

. و ضــمن الكفيــل  ( 1) و ضــمن الكفيــل كــذلك فوائــد التــأخير ، إذا تــأخر المــدين عــن دفــع المســتحا فــي ذمتــه
التــي تعتبــر مــن  ( commissionsلفــتح اعتمــاد إلــى حــد معــين هــذا الحــد وملحقاتــه ، و ــدخل فــي ذلــك السمســرة ) 

. كمــا يــدخل ضــمن الملحقــات ، فيضــمن ا الكفيــل ، مصــروفات عقــد الــدين التــي قــدم ا  ( 1) ملحقــات فــتح االعتمــاد
 . ( 6) الدائن ، كمصروفات كتابة العقد وأتعاب المحاماة والتسجيل أو التصديا على اإلمضاء بحسب اهنحوال

عـــن ســـبب غيـــر العقـــد المكفـــول ، فـــال يضـــمن التعـــو ض عـــن  ولكـــن ال يضـــمن الكفيـــل االلتـــزام التـــي نشـــأت
،  ( 4) الضرر الذي أحدثه الشيء المرهون رهن حيازة ، وال الغرامات التي تدفع على المحاسب الذي ضـمنه الكفيـل

مـــن قـــانون الموجبـــات  1066وال االلتزامـــات التـــي عقـــدها المـــدين اهنصـــلي بعـــد إنشـــاء االلتـــزام المكفـــول ) م  $64
 اللبناني ( . والعقود 

 كفالة الدين التجاري تعتبر عمال مدنيا فيما عدا استثناءات معينة  -27
 مدني على ما يأتي : 441: تنص المادة  نص قانوني –

 كفالة الدين التجاري عمال مدنيًا ، ولو كان الكفيل تاجرًا" . -1"
                                                 

 (
2
 . 2992بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
1
 . 2992بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
9
 . 999مكررة ص  551بودري وفال فقرة  ( 

 (
5
 . 999مكررة ص  551بودري وفال فقرة  – 19جيوار فقرة  ( 

 (
9
 . 551بودري وفال فقرة  ( 

 (
1
ليم يكيين  ، فرفييع اليرقم اليذي كفلييه الكفييل ، وإذا زور المييدين عقيد الكفالية – 2999بيودري وفيال فقيرة  ( 

 ً ميارس سينة  25نقيض فرنسيي ) إال فيي حيدود اليرقم المكفيول  ، حتى بالنسبة إلى الغير حسين النيية ، الكفيل ملزما

 2991بودري وفال فقرة  – 911 – 2 – 77سيريه  2777

 (
1
 . 2999بودري وفال فقرة  295فقرة  1بون  – 79جيوار فقرة  ( 
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احتياطيــًا ، أو عــن تظ يــر هــذه اهنوراق ، علــى أن الكفالــة الناشــئة عــن ضــمان اهنوراق التجــارة ضــمانًا  -2"
 . ( 1) تعتبر دائمًا عمال تجار ًا"

و لخـــص مـــن الـــنص المتقـــدم أن اهنصـــل فـــي الكفالـــة أن تعتبـــر عمـــال مـــدينًا . وتبقـــى الكفالـــة عمـــال مـــدنيًا ، 
قاعـدة التـي تقضـي بـأن ، حتى لو كان االلتزام المكفول التزامًا تجار ًا ، وذلـك اسـتثناء مـن ال ( 2) بالنسبة إلى الكفيل

التزام الكفيل تـابع لاللتـزام المكفـول فكـان الواجـب أن يكـون التـزام الكفـل التزامـًا تجار ـًا كـااللتزام المكفـول ، بـل تبقـى 
االلتزام المكفول التزامًا تجار ًا ، وكان كل مـن الـدائن والمـدين تـاجرًا وكـان  68الكفالة عمال مدنيًا ، حتى لو كان $

تاجرًا أيضًا . وهذا ما أجمع عليه القضاء والفقه في فرنسا ، والسبب في ذلك أن العمل التجاري يجب  الكفيل نفسه
، واهنصـل فـي الكفالـة أن يكـون الكفيـل متبرعـًا ال مضـاربًا  ( speculationأن يكون قائمًا على فكرة المضـاربة ) 

أن الكفالــة هــي فــي اهنصــل عمــل مــدني مــن . وتظ ــر أهميــة  ( 9) ف ــو إذن ال يقــوم بعمــل تجــاري بــل بعمــل مــدني
جانــب الكفيــل فــي االختصــاص فتكــون المحكمــة المدنيــة هــي المختصــة إذا كــان الكفيــل هــو المــدعي عليــه ، وفــي 
اإلثبــات فتثبــت الكفالــة بالنســبة إلــى الكفيــل بــالطرق المدنيــة فــي اإلثبــات فتجــب الكتابــة أو مــا يقــوم مقام ــا إذا كــان 

عشـر ن جني ـا ، وفـي سـعر الفائـدة فتحسـب الفوائـد التأخير ـة علـى الكفيـل بالسـعر المدنيـة ) التزام الكفيـل أكثـر مـن 
                                                 

 (
2
عليى أنيه عيرض عليى لجنية األسيتاذ كاميل  ، شيروع التمهييديلم يرد هذا النص فيي الم : تاريخ النص ( 

 757ولكن لجنة المراجعة أضافت النص المحذوف إلى المشروع النهائي تحيت رقيم  . صدقي فقررت اللجنة حذفه

ألن المسييألة التييي يعييرض لهييا اليينص "جعييل خييالف فييي القضيياء وتسييتدعي المصييلحة حسييم هييذا الخييالف بيينص  ،

مجموعيية األعمييال )  115ثييم مجلييس الشيييوع تحييت رقييم  ، 751ووافييق مجلييس النييواب تحييت رقييم  . تشييريعي"

 ( . 512ص  – 597ص  9التحضيرية 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  159م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  177م  التقنين المدني الليبي

 ( . مطابق)  2921 م التقنين المدني العراقي

 . ال مقابل قانون الموجبات والعقود اللبناني

 (
1
أكتيوبر سيينة  19نقيض فرنسيي ) ولكنهيا تعتبير عميال تجارييا بالنسيبة إليى الييدائن إذا كيان حقيه تجارييا  ( 

بالنيول وريبير وسافاتييه  – 171 – 2 – 2591سيريه  2595ديسمبر  21 – 117 -2 – 2511سيريه  2512

 ( . 511ص  2922فقرة 

 (
9
 2 – 11داللوز  2711مايو سنة  21 – 595 -2 – 99داللوز  2799نوفمبر سنة  12نقض فرنسي  ( 

 599 – 2 – 2591سيريه  2591مايو سنة  – 12 – 11 – 2 – 15داللوز  2711أغسطس سنة  29 – 195 –

 1أوبيري ورو  – 21جييوار فقيرة  – 271فقيرة  1بيون  – 117 – 2 – 2519سيريه  2512أكتوبر سنة  19 –

 . 2922بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 2251بودري وفال فقرة  – 119ص  519فقرة 
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 . ( 1) % (1% ( ال بالسعر التجاري ) 1

مدني ( لم يورد إال استثنائين للقاعدة التي تقضي بأن اهنصل في الكفالة أن  441والنص سالف الذكر ) م 
 ي القانون في الحالتين اآلتيتين : تكون عمال مدنيًا ، فتكون الكفالة تجار ة ف

. واهنوراق التجار ـة  ( aval) أوال ( إذا كانت الكفالة ناشئة عن ضمان اهنوراق التجار ة ضمانًا احتياطيـًا ) 
هــي الكمبيالــة والســند اإلذنــي والشــيك . ونصــوص التقنــين التجــاري فــي هــذه المســألة ، وهــي ال تســري فحســب علــى 

وتــنص علــى أن "دفــع قيمــة  61تجــاري ، $ 198( م  1الســند اإلذنــي والشـيك ، هــي : ) الكمبيالـة بــل أيضــًا علــى 
الكمبيالة ، فضال عن كونه مضمونًا بقبول ا وتحو ل ا ، يجوز ضمانه من شخص آخـر ضـمانًا احتياطيـًا ، و كـون 

لى أن "الضمان تجاري ، وتنص ع 191م  -2ذلك بكتابة على ذلك الكمبيالة أو في ورقة مستقلة أو بمخاطبة" . 
االحتياطي يكون عن الساحب أو المحيل ، و لزم الضامن احتياطًا بالوفـاء علـى وجـه التضـامن باهنوجـه التـي يلـزم 

تجـاري ، وتـنص علـى  110( م  9المضمون على سحب ا ، مـا لـم توجـد شـروط خـالف ذلـك بـين المتعاقـدين" . ) 
أن يحتج بعدم عمل البروتستو ، إال في الحالـة التـي يسـوأ  أنه "ال يجوز تضامن ساحب الكمبيالة ضمانًا احتياطياً 

تجـاري ، وتـنص علـى أنـه "يلـزم إعـالن البروتسـتو إلـى ضـامن محيـل  111( م  1في ا للساحب االحتجاج به" . ) 
الكمبيالة ضـمانًا احتياطيـًا ، كمـا يلـزم إعالنـه لـنفس المحـل المـذكور ، وإن لـم يحصـل ذلـك سـقط حـا الرجـوع علـى 

 ن" .الضام

وال حاجــة إلــى شــرح هــذه النصــوص ، ف ــذا مــن مباحــث القــانون التجــاري . و كفــي هنــا أن نقــول أن التــزام 
 ( ، وهو كفيل للساحب أو للمحيل ، يعتبر التزامًا تجار ًا ال التزامًا مدنيًا . avalالضامن االحتياطي ) 

( ، اهنوراق التجار ــة ، وذلــك فــي تحو ــل  endossement) ثانيــًا ( إذا كانــت الكفالــة ناشــئة عــن تظ يــر ) 
اهنوراق التجار ة اإلذنية . ونصوص التفتيش التجاري في هذه المسـألة ، وهـي ال تسـري فحسـب علـى الكمبيالـة بـل 

تجاري ، وتنص على أن "الكمبيالة المحررة لحامل ا تنتقل  199( م  1أيضًا على السند اإلذني والشيك ، هي : ) 
 194( م  2ليم ا . أمــا ملكيــة الكمبيالــة التــي يكــون دفع ــا تحــت اإلذن ، فتنتقــل بالتحو ــل" . ) ملكيت ــا بمجــرد تســ

 تجاري ، وتنص على أن "ساحب الكمبيالة وقابل ا ومحيل ا ملزمون لحامل ا بالوفاء على وجه التضامن" .
                                                 

 (
2
ييذهب  ( 21جييوار فقيرة  – 211فقرة  17لوران  – 72فقرة  1بون ) وهناك رأي في الفقه الفرنسي  ( 

ولكين هيذا اليرأي ليم يسيد إذ أن العبيرة ليسيت بمجيرد  ، إلى أن الكفالة تكون تجارية إذا كان الكفيل له مصيلحة فيهيا

 ( . 199ص  2257بودري وفال فقرة ) المصلحة بل بالمصلحة التجارية 



 

 

 

 

2811 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

في هنـا أن نقـول عـن وال حاجة هنا أيضًا إلى شرح هذه النصوص ، ف ذا من مباحث القانون التجاري . و ك
الورقة التجار ة اإلذنية تنتقل ملكيت ا بالتحو ل ، والتحو ل يتم بالتظ ير . وكل محيل للورقة التجار ة اإلذنية يعتبـر 

كفــيال بالتضــامن مــع المــدين ، وااللتــزام الــذي يترتــب فــي ذمتــه باعتبــاره كفــيال يعتبــر التزامــًا تجار ــًا ال التزامــًا  $40
 . ( 1) مدنياً 

                                                 

 (
2
إلى جانب هاتين الحالتين االستثنائيتين اللتين نص عليهما  ، وفي القانون الفرنسي تعتبر الكفالة تجارية ( 

 2 – 95داللوز  2795يناير سنة  9نقض فرنسي ) إذا كان للكفيل فيها مصلحة تجارية  ، التقنين المدني المصري

 229 – 2 – 75دالليييوز  2777يونييييه سييينة  11 – 191 – 2 – 11دالليييوز  2711ينييياير سييينة  92 – 599 –

 ( . 511ص  2922بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 191ص  – 192ص  2257بودري وفال فقرة 
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 ) عقد الكفالة ( االتفاق بين الكفيل والدائن -لمبحث الثانيا

 طرفا الكفالة الكفيل والدائن دون المدين  -28
 مدني على ما يأتي :  441: تنص المادة  نص قانوني –

 . ( 1) "تجوز كفالة المدين بغير علمه ، و جوز أيضًا رغم معارضته"

والــدائن ، أمــا المــدين فلــيس طرفــًا فيــه . فــالمطلوب إذن هــو والســبب فــي ذلــك أن الكفالــة عقــد طرفــاه الكفيــل 
رضاء الكفيـل والـدائن طرفـي العقـد ، وال حاجـة إلـى رضـاء المـدين . وتقـول المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي 

مجـرد في هذا المعنى : "وهو حكم طبيعي تقتضيه القواعد العامة ، ما دامت الكفالة عقـدًا بـين الكفيـل والـدائن يـتم ب
. فقـد تعقـد الكفالـة بـين الكفيـل والـدائن ، وذلـك دون إذن  ( 2) توافا إرادتي ما ، دون حاجة لرضاء المـدين أو علمـه"

من المدين . بل قد تعقد الكفالة بين طرفي ا ، دون علم المدين . وأخيرًا قد تعقد الكفالة بين طرفي ا ، وذلك بـالرغم 
                                                 

 (
2
"تصيح  : مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2295ورد هذا النص فيي الميادة  : النص تاريخ ( 

فييي  755تحييت رقييم  ، وعييدلت لجنيية المراجعيية اليينص . بييل تصييح حتييى بييدون علمييه" ، كفاليية المييدين بغييير أمييره

ثيم  ، 759تحت رقم  ووافق عليه مجلس النواب . فأصبح مطابقاً عليه في التقنين المدني الجديد ، المشروع النهائي

 ( . 559ص  – 559مجموعة األعمال التحضيرية )  119مجلس الشيوخ تحت رقم 

م ) "هذه المادة مقتبسة من المشيروع الفرنسيي اإليطيالي  : وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

وهو حكم طبيعي  ( ، أخيرة فقرة 199فقرة أخيرة /  559م ) وهي تقرر الحكم الوارد بالتقنين المصري  ( . 121

تقتضيه القواعد العامة ما داميت الكفالية عقيداً بيين الكفييل واليدائن ييتم بمجيرد توافيق إرادتيهميا دون حاجية لرضياء 

وقد ال يكون هناك موجب إليراد النص سوى الرغبة في بيان أن المشرع المصري خرج في هذا  . المدين أو علمه

وهي تحرم الكفل الذي يضيمن الميدين بيدون  ( ، من مرشد الحيران 711م ) مية الصدد عن أحكام الشريعة اإلسال

 ( . 551ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) علمه أو رغم عدم رضاءه من حق الرجوع عليه 

وتجيوز للكفالية باليدين  : فقيرة أخييرة 199فقرة أخيرة /  559ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

 . المدين بهابدون علم 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  152م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  175م  التقنين المدني الليبي

 . ال مقابل التقنين المدني العراقي

وبيالرغم مين  ، تجوز كفالة الموجب بدون علم الميدين األصيلي : 2911م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

أما الكفالة المعطاة بالرغم من منع الميديون الصيريح فلييس مين شيأنها أن تنشيئ رابطية قانونيية بينيه وبيين  . مشيئة

 . بل يكون الكفيل ملزما تجاه الدائن فقط ، الكفيل

 (
1
 . انظر نفس الفقرة في الهامش ( 
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ذه الصور المختلفة ال يكون في انعقـاد الكفالـة ، ف ـي تنعقـد فـي جميـع هـذه من معارضة المدين . والفرق ما بين ه
الصور بمجرد توافا إرادتي الكفيل والدائن كما سبا القول . وإنما يظ ـر الفـرق عنـد رجـوع الكفيـل علـى المـدين إذا 

وى الوكالــة . وإذا وفـي عنـه الـدين ، كمـا سـنرى فـإذا كانـت الكفالـة قـد عقـدت بـإذن المـدين ، رجـع الكفيـل عليـه بـدع
عقــدت بعلــم المــدين أو بغيــر علمــه ، ولكــن دون إذنــه ، رجــع الكفيــل علــى المــدين بــدعوى الفضــالة . وإذا عقــدت 

 . ( 1) بالرغم من معارضة المدين ، رجع الكفيل على المدين بدعوى اإلثراء بال سبب

الكفيل إنما يتقدم لمساعدته بكفالته  على أن الكفالة تعقد عادة بإذن المدين ، بل بناء على طلبه إذ أن $42
، فتسبا الكفالة عادة طلب من المدين يوج ه إلى الكفيل ليكفله . فإذا رضي الكفيـل بكفالتـه ، عقـد الكفالـة مباشـرة 
مــع الــدائن دون تــدخل المــدين ، أو كمــا يقــع فــي كثيــر مــن اهنحيــان ذيــل الكفيــل ســند المديونيــة بــين المــدين والــدائن 

. فــإذا مــا فعــل شــيئًا مــن ذلــك ، ثــم وفــي الــدين عــن المــدين ، رجــع عليــه بــدعوى  ( 2) أنــه كفيــل بإمضــائه بوصــف
الوكالة ، إذ أن طلب المدين من الكفيل كفالته يعتبر توكيال له في الكفالة . وقد تكون العالقة بـين الكفيـل والمـدين 

لكفيـل المتضـامن مـع المـدين أحكـام يقتضـي ا وقت الكفالة أوثا من ذلك ، فيكفل الكفيـل المـدين متضـامنًا معـه ، وا
هذا التضامن سيأتي ذكرها . والكفيل المتضامن مع المدين غير الكفيل المتضامن مـع الكفـالء اآلخـر ن ، وسـيأتي 
أيضــًا بيــان حكــم الكفيــل المتضــامن مــع الكفــالء اآلخــر ن . وقــد يكــون الكفيــل متضــامنًا مــع المــدين ومــع الكفــالء 

حد ، فيكون كل مـن الكفـالء والمـدين متضـامنًا مـع اآلخـر ن ، وفـي هـذا ضـمان قـوي للـدائن إذ اآلخر ن في وقت وا
 يضم إلى ذمة مدينه ذمم كفالء متعددين ، و جعل هذه الذمم جميعًا ومن ا ذمة مدينة متضامنة .

إحدهما بين ( فيكون هناك عقدان ،  certificateur) وقد تعقد الكفالة بين الدائن وكفل الكفيل أو المصدق 
                                                 

 (
2
صريح في أن الكفالة تقع صيحيحة وليو  ( قديم) مدني  559وقد قضت محكمة النقض بأن نص المادة  ( 

مجموعيية  2599مييايو سيينة  5نقييض مييدني ) فسيييان إذن أن كييان راضييياً بهييا أم غييير راض  ، لييم يعلييم بهييا المييدين

 ( . 2رقم  591عاماً الجزء الثاني ص  19القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 

فقيد جياء فيي  ، الحنفيي إال إذا عقيدت الكفالية بيأمر الميدين والظاهر أن الكفيل ال يرجع على الميدين فيي الفقيه

فله الرجوع بما أدي على األصيل أن كانت  ، "إذا أدى الكفيل ما كفل به من ماله  : من مرشد الحيران 171المادة 

الكفالية وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني ال يرجيع الكفييل عليى الميدين بشييء إذا عقيد  . الكفالة بأمر األصيل"

"تجوز كفالة الموجب بدون عليم مين  : من هذا القانون 2911فقد جاء في المادة  ، بالرغم من منع المدين الصريح

أما الكفالة المعطاة بالرغم من منيع الميديون الصيريح فلييس مين شيأنها أن  . وبالغرم من مشيئته ، المديون األصلي

 . ن الكفيل ملزماً تجاه الدائن فقط"بل يكو ، تنشئ رابطة قانونية بينه وبين الكفيل

 (
1
ال يكفيي  ، دون بييان الصيفة التيي كيان بهيا هيذا التوقييع ، ولكن مجرد توقيع شخص إلى توقييع الميدين ( 

 ( . 559ص  515بودري وفال فقرة ) إذ قد يكون الشخص قد وقع كشاهد ال ككفيل  ، لحمله على أنه توقيع كفيل
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الــدائن والكفيــل وهــو عقــد الكفالــة المعتــاد ، والثــاني بــين الــدائن وكفيــل الكفيــل يكفــل بموجبــه كفيــل الكفيــل الكفيــل ، 
منــه منزلــة الكفيـل كمــا ينــزل الكفيـل مــن كفيــل الكفيــل منزلـة المــدين اهنصــلي ، وسـيأتي فيمــا يلــي حكــم  49و نـزل $

 . ( 1) كفيل الكفيل

 الكفل والدائن : التراضي بين  -29
ولمــا كانــت الكفالــة عقــدًا بــين الكفيــل والــدائن كمــا قــدمنا ، فإن ــا تقتضــي التراضــي بــين الكفيــل والــدائن فيتفــا 
االثنان على أن الكفيل يكفل المدين اهنصلي . وال يكفي رضاء الكفيل وحده ، بـل يجـب أيضـًا حتـى يـتم العقـد مـن 

. وذلـك حتـى لـو كـان الكفيـل متبرعـًا بكفالتـه كمـا هـو الغالـب ، وذلـك  ( 2) رضاء الدائن بالكفالـة ولـو رضـاء ضـمنياً 
 عقد ال بة ال بد فيه من رضاء الموهوب له .

أمــا رضــاء الكفيــل فجــوهري ، هنن الكفيــل هــو الــذي يلتــزم بعقــد الكفالــة . وال بــد أن يرضــي الكفيــل بالكفالــة ، 
ص للـدائن بـأن يثـا بمدينـه هنن هـذا المـدين ملـئ وهننـه و عبر عن هذا الرضاء تعبيرًا واضحًا . فمجرد توصـية شـخ

يبادر إلى تنفيذ التزامه ، حتى لو كانت هذه التوصية قد أتت بعد سؤال الدائن هذا الشخص عن حالة المـدين ، ال 
يعد رضـاء مـن هـذا الشـخص بكفالـة المـدين إذ ال بـد مـن أن يرضـى هـذا الشـخص بكفالـة المـدين رضـاء واضـحًا ، 

. ولكن إذا كانت هذه التوصية خاطئـة عـن عمـد أو عـن رعونـة وتسـرع ، وتبـين  ( 9) ع الدائن عقد كفالةوأن يعقد م
أن المـدين غيـر ملــئ أو ال يسـتحا هـذه التزكيــة ، فـإن الشـخص الــذي صـدرت منـه هــذه التوصـية ، دون أن يكــون 

. على  ( 1) صيته وتعامل مع المدينملزمًا ككفيل ، يكون مسئوال مسئولية تقصير ة نحو الدائن الذي اعتمد على تو 
أن رضاء الكفيل بالكفالة قـد يتخـذ أيـة صـورة مـن الصـور مـا دام رضـاء واضـحًا ، فقـد يبـرم الكفيـل عقـد كفالـة بينـه 

يمضي سند المديونيـة بـين المـدين والـدائن بصـفة أنـه كفيـل للمـدين كمـا سـبا القـول ، وقـد  41وبين الدائن ، وقد $
الكفيــل للــدائن يكفــل فيــه المــدين . وقــد يعبــر الكفيــل عــن معنــى الكفالــة بــأي تعبيــر مالئــم  يتخــذ صــورة كتــاب يرســله

                                                 

 (
2
 . 91انظر ما يلي فقرة  ( 

 (
1
بيودري وفيال  – 59جييوار فقيرة ) ويعتبر اتخاذ الدائن اإلجراءات ضد الكفيل رضاء ضيمنياً بالكفالية  ( 

 ( . 555ص  515فقرة 

 (
9
وانظير  – 511ص  2919بالنييول وريبيير وسيافاتييه فقيرة  – 515وفقيرة  512بودري وفيال فقيرة  ( 

 . 15جيوار فقرة  –وما بعدها  295فقرة  17أيضاً لوران 

 (
5
 . 511ص  2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 
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، فيكتب ابن المدين للدائن مثال أن ما يلتزم به أبوه نحو الدائن أمر مقدس عنده  ( 1) ودون أن يستعمل لفظ الكفالة
. ورضـاء الكفيـل بالكفالـة  ( 2) بن بكفالـة أبيـهال يحيد عنه و قوم هو بتنفيذه ، فيعتبر هذا تعبيرًا كافيًا عن رضاء اال

رضاء واضحًا ال يجعل فحسـب الكفيـل ملتزمـًا بكفالتـه ، بـل أيضـًا يميـز الكفيـل عـن مـدين أصـلي التـزم مـع المـدين 
اهنصــــلي بالتضــــامن . وذلــــك حتــــى لــــو التــــزم الكفيــــل بالتضــــامن مــــع المــــدين اهنصــــلي ، ف نــــاك فــــرق بــــين الكفيــــل 

 . ( 9) والمدين اهنصلي المتضامن مع مدين أصلي آخرالمتضامن مع المدين 

و صـبح أن يــتم التراضـي بــين الكفيــل والـدائن ، ال علــى عقـد الكفالــة ، بــل علـى وعــد بالكفالـة ، فيعــد الملتــزم 
الــدائن بــأن يكفــل الــدين الــذي لــم يترتــب بعــد فــي ذمــة المــدين . فــإذا مــا ترتــب الــدين فــي ذمــة المــدين ، وجــب علــى 

كفالته ، فإن لم يكفل أجبر علـى ذلـك ، وصـدر حكـم مـن القضـاء باعتبـار الواعـد كفـيال للمـدين تسـري  41الواعد $
. ولكــن ال بـد مــن أن يقبــل الـدائن الواعــد حتــى يـتم عقــد الوعــد بالكفالـة ، وقبــل قبــول  ( 1) عليـه جميــع أحكـام الكفالــة

وعد للمدين ال للدائن ، وقبله المدين ، جاز للدائن الدائن ال يكون هناك ال كفالة وال وعد بالكفالة . أما إذا صدر ال
أن يســتخلص مــن ذلــك اشــتراطًا لمصــلحته فيتولــد لــه حــا مباشــر مــن هــذا االشــتراط ، إذا تمســك بــه أكنــه أن يلــزم 
الواعد بوعده . وأهمية هذه الصورة في العمل هي في أن المدين يستطيع أن يحصل من شخص على وعد بالكفالة 

                                                 

 (
2
 . 559ص  515بودري وفال فقرة  ( 

 (
1
 . 511ص  2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
9
 2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 515 – 2 – 71داللوز  2771فبراير سنة  9نقض فرنسي  ( 

 . 2هامش  519ص 

في مصر بأن جسيامة الخطير اليذي ينشيأ عنيه اإلكيراه إنميا تقيدر بالمعييار النفسيي وقد قضت محكمة النقض 

 ( . القديم) من القانون المدني  299وهو يستدعي مراعاة حالته عمال بأحكام المادة  ، للشخص الواقع عليه اإلكراه

كفيول ليه ديين بسيند مسيتحق وقيت قوال منه بأنه كان له فيي ذمية الم ، فإذا كان الكفيل قد دفع ببطالن الكفالة لإلكراه

فأبى إال إذا وقع هو له إقيراراً بكفالية أخييه فيي ديين  ، فلجأ إلى مدينه ليكتب له بدال منه ، فضاع منه السند ، الطلب

 ، فرد الحكم على هذا الدفع بأن فقد سيند اليدين ليم يكين لييؤثر فيي إدارة الكفييل . فلم يجد مناصاً من القبول ، له قبله

 . فهيذا رد سيديد ، إليى الحيد اليذي يعييب رضياءه بكفالية أخييه ، ثقف خبير بالشئون والمعامالت الماليةوهو رجل م

 وإذا كان الحكم بعد ذلك قد قال بأن فقد اسند بحكم كونه وأخته ال يد للمكفول له فيها ال يكون اإلكراه المبطل العقود

مجموعة القواعد القانونية التي  2557ني أول أبريل سنة نقض مد) فهذا تزيد منه ال يعيبه أن يكون قد أخطأ فيه  ،

 ( . 1رقم  591عاماً الجزء الثاني ص  19قررتها محكمة النقض في 

 (
5
 511بودري وفال فقرة  – 17وانظر جيوار فقرة  – 519ص  2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

عليى  ، من قانون الموجبات والعقود اللبناني على "أن التعهد بكفالة شخص ليس بكفالية 2919وقد نصت المادة  –

 . وإال كان له أن يطالب ببدل العطل والضرر" ، أنه يحق للمتعهد له أن يطالب بإتمام الكفالة
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) عرف الدائن وقبل أن ينشأ الدين ، فإنه يجوز االشتراط لمصلحة شخص غيـر معلـوم وغيـر معـين، حتى قبل أن ي

1 ) . 

 شكل الكفالة :  -31
، بـل كـل تعبيـر عـن اإلرادة يفيـد الرضـاء  ( 2) الكفالة من عقود التراضي ال يشترط في انعقادها شـكل خـاص

 من جانب الكفيل ومن جانب الدائن يكفي النعقادها ، وقد تقدم بيان ذلك .

غير أن هناك فرقًا بين رضاء الكفيل ورضاء الدائن . فالكفيل عادة متبرع ، فيجب أن يكون رضاؤه واضحًا 
كفالة ، و خيل إليه عند اإلقدام علي ا أن المـدين الـذي كفلـه كما سبا القول . وكثيرًا ما يتورط الكفيل في التزامه بال

سيقوم بتنفيذ التزامه . ثم ما يلبث أن يتبين أن المدين غير قادر على الوفاء بالتزامه ، إما من الوقـت الـذي أصـبح 
قــد يعــرض فيــه مــدينًا أو بعــد ذلــك لظــروف جــدت ، فيرجــع الــدائن علــى الكفيــل ليقــوم عــن المــدين بوفــاء االلتــزام . و 

لكفالتــه مـدينًا معسـرًا ، لـذلك تعبـر النــاس  46الكفيـل نفسـه لخسـارة كبيـرة ، بـل قــد يعسـر أو يفلـس كنتيجـة مباشـرة $
عن هذه الحقيقة التي تقع كثيرًا في العمل بقول م "التضامن غـارم" . مـن أجـل ذلـك اشـترط التقنـين المـدني الفرنسـي 

، فال يصح أن يستخلص رضاؤه ضمنًا من الظـروف  ( expres)  أن يكون رضاء الكفيل بالكفالة رضاء صر حاً 
من هذا التقنين علـى أن "الكفالـة ال تفتـرض بـل يجـب أن تكـون صـر حة ، وال يجـوز التوسـع  2011فنصت المادة 

في ــا إلــى أبعــد مــن الحــدود التــي عقــدت الكفالــة فــي نطاق ــا" . والمقصــود بالكفالــة فــي الــنص هــو دون شــك رضــاء 
رضــاء الــدائن ، فالكفيــل هــو الــذي يتعــرض لمخــاطر الكفالــة فــي حــين أن الــدائن يجنــي فائــدت ا ، لــذلك الكفيــل ال 

اشترط التقنين المدني الفرنسي أن يكون رضاء الكفيل بالكفالة وتعر ض نفسه لمخاطرها رضاء صر حًا ، وال يكفي 
فرنسـي ، لكـن ال شـك فـي  2011ة الرضاء الضمني . ولم يرد في التقنين المدني المصـري نـص يقابـل نـص المـاد

أن رضــاء الكفيــل بالكفالــة فــي القــانون المصــري يجــب أن يكــون واضــحًا وضــوحًا كافيــًا كمــا ســبا القــول ، فــإذا غــم 
 . ( 9) اهنمر وجب التسليم بأن رضاء الكفيل ال يعتد به هننه غير واضح

                                                 

 (
2
 . 99عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 517بودري وفال فقرة  ( 

 (
1
أوبيري  – 299ترولون فقرة  – 52فقرة  1ب ن  – 999 – 2 – 2511يناير سنة  11فرنسي نقض  ( 

 . 511بودري وفال فقرة  – 1و  2وهامش  119ص  515فقرة  1ورو 

 (
9
 ال يجيز إثبات التزام الكفيل إال بالكتابة ( ، 92انظر فقرة ) كما سنرى  ، هذا إلى أن القانون المصري ( 

ً وفي كتابة التزام ا ، ً  ، لكفيل ضمان كاف لجعله واضحا وقد استعاض التقنيين الميدني المصيري  . بل لجعله صريحا
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 يشـــترط فـــي رضـــائه أن يكـــون وهـــذا بخـــالف رضـــاء الـــدائن ، فـــإن الكفالـــة تكـــون عـــادة لمصـــلحته . لـــذلك ال
صر حًا ، بل وال أن يكون واضحًا . فيكفي اسـتخالص هـذا الرضـاء مـن الظـروف والقـرائن ، ولـذلك جـاز أن يكـون 
قبــول الــدائن بالكفالــة قبــوال ضــمنيًا . وقــد قضــي بأنــه يعتبــر رضــاء ضــمنيًا مــن الــدائن بالكفالــة احتفاظــه بســندها ، 

 . ( 1) وتنفيذ هذا السند على الكفيل

وقد تتخذ الكفالة شكل ورقة تجار ة ، كمبيالة أو سند إذني . واهنصل أن التزام الكفيـل موقـع الورقـة التجار ـة 
، ولكن قد يتفـا الكفيـل مـع الـدائن علـى أن يوقـع لـه كمبيالـة أو سـندًا إذنيـًا  ( 2) هو التزام أصلي ال التزام كفيل تابع

. و كــون الكفيــل فــي هــذه الحالــة متضــامنًا مــع المــدين ، ولكــن تســري عليــه أحكــام الكفيــل ،  ( 9) علــى ســبيل الكفالــة
وبخاصة في الرجوع على المدين وعلى الكفـالء اآلخـر ن وفـي االحتجـاج علـى الـدائن بقـدر مـا أضـاعه هـذا بخطـأه 

فالء متضامنون مع المدين . و الحظ أن محيلي الورقة التجار ة والضامن االحتياطي إنما هم ك ( 1) من الضمانات
. والتـزام الكفيـل بموجـب ورقـة تجار ـة يكـون التزامـًا تجار ـًا ال مـدنيًا ، فيكـون سـعر الفائـدة  ( 1) ، وقد تقـدم ذكـر ذلـك

% ( أو يكــــون االختصــــاص للقضــــاء التجــــاري ، وال يســــتطيع الكفيــــل بالورقــــة 1التأخير ــــة هــــو الســــعر التجــــاري ) 
. وقـــد تتخـــذ الكفالـــة شـــكل االشـــتراط  ( 6) بالـــدفوع التـــي يحـــتج ب ـــا المـــدين اهنصـــلي التجار ـــة أن يحـــتج علـــى الـــدائن

لمصلحة الغير ، فيتفا المدين مع الكفيل على أن الثاني يكفل اهنول ، فيلتزم الكفيل بذلك . و ستخلص الدائن من 

                                                                                                                                                                    

ويذهب بعض الفقهاء فيي مصير إليى  . يجعل إثبات هذا الرضاء بالكتابة ، عن اشتراط جعل رضاء الكفيل صريحا

 ً سيليمان  – 15عبد الفتاح عبيد البياقي فقيرة ) ولو لم يوجد نص على ذلك  ، وجوب أن يكون رضاء الكفيل صريحا

 – 91ص  11عكس ذلك جمال الدين زكي فقيرة  – 57ص  11محمد علي إمام فقرة  – 19وفقرة  1مرقس فقرة 

 ( . 15ص  -  17ص  21منصور مصطفى منصور فقرة 

 (
2
 . 511بودري وفال فقرة  – 952 – 1 – 2599داللوز  2592يوليه سنة  29شامبري  ( 

 (
1
 . 29 – 2 – 2515داللوز  2511ديسمبر سنة  17نقض فرنسي  ( 

 (
9
 . 221 -2 – 59داللوز  2751أكتوبر سنة  17نقض فرنسي  ( 

 (
5
ولكن انظر عكس ذلك نقض فرنسيي  – 259 -2 – 2517مسيريه  2511نقض فرنسي ديسمبر سنة  ( 

ويشترط على كل حال أن يعلم حامل الكمبيالة أو السيند  . J . c . p . 2599 – 1- 1977 2591أكتوبر سنة  17

 ( . 9هامش  517ص  2911بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة ) أن الموقع إنما هو كفيل ال مدين أصلي 

 (
9
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
ين طبيعية إذا ليم يبي ، مين وقيع عليى ورقية كفالية ألحيد المصيارف ( aval) وال يعتبر ضامناً احتياطياً  ( 

 ، أن يطبق عليه القواعد الخاصة بالضامن االحتياطي ، إذا لم يفعل ذلك ، فال يجوز إذن . األشياء والتاريخ والقيمة

بالنييول وريبيير وسيافاتييه  – 19 – 2559داللوز  2555مارس سنة  1نقض فرنسي ) ومنها مقدار سعر الفوائد 

 ( . 517ص  2911فقرة 
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ســك بــه ، فيطالــب الكفيــل هــذا االتفــاق اشــتراطًا لمصــلحته فيتولــد لــه حــا مباشــرة مــن هــذا االشــتراط يســتطيع أن يتم
بكفالــة الــدين . و كــن ، عــن طر ــا االشــتراط لمصــلحة الغيــر علــى هــذا النحــو ، كفالــة ديــن مســتقبل قبــل أن يعــرف 

 . ( 1) الدائن

 نص قانوني :  –إثبات الكفالة  -30
 مدني على ما يأتي : 449تنص المادة 

 . ( 2) اللتزام اهنصلي بالبينة""ال تثبت الكفالة إال بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات ا

                                                 

 (
2
ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 517بودري وفال فقرة  –في آخرها  15انظر آنفاً فقرة  ( 

519 . 

 (
1
مكررة من المشروع التمهيدي عليى وجيه مطيابق لميا  2229ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

ووافيق  . في المشروع النهائي 751ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . استقر عليه من التقنين المدني الجديد

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  119ثيم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، 752عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 515ص  – 519

ا عليى جريي ( ، السيابق) "ليم يعيرض التقنيين المصيري  : وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشيروع التمهييدي

 111كالتقنين األلماني م ) أما التقنينات الحديثة  . بل تركه للقواعد العامة ، إلثبات الكفالة ، منوال التقنين الفرنسي

والواقع أنيه  . فإنها تتطلب في باب الكفالة الدليل الكتابي ( ، 192والتقنين البولوني م  559والتقنيني السويسري م 

روج علييى القواعييد العاميية فيي اإلثبييات ألن التييزام الكفيييل هيو أساسيياً ميين االلتزامييات يجيب فيمييا يتعلييق بالكفاليية الخي

وقيد يكيون مين العسيير بيل قيد يسيتحيل أحيانياً تعيرف طبيعية   . فيجب أن يستند إلى رضاء صريح قياطع ، التبرعية

ك قلما تتم الكفالة عميال ولذل . عن طريق شهادة الشهود وحدها ، ونوع كفالته ، وتحديد مدى التزامه ، تدخل الكفيل

 ، فلهيذه األسيباب قيرر المشيرع . كما ينيدر أن يلجيأ اليدائن فيي دعيواه ضيد الكفييل إليى اإلثبيات بالبينية ، بغير كتابة

حتى لو كان من الجائز إثبات االلتزام  ، ويلزم اإلثبات الكتابي . عدم جواز إثبات الكفالة إال بالكتابة ، حماية للكفيل

سيضطر دائمياً إليى الوفياء  ، والتزامه ثابت بالكتابة ، وربما يعترض البعض على ذلك بأن الكفيل . األصلي بالبينة

في حين أنه في رجوعه على الميدين قيد ال يسيتوفي منيه شييئاً لعجيزه عين إثبيات االلتيزام األصيلي بشيهادة  ، للدائن

ألن الكفيييل يسييتطيع تفييادي ذلييك إمييا عيين طريييق التوقيييع  ، علييى أن هييذا االعتييراض غييير جييد فييي الواقييع . الشييهود

 . أو تعليق الكفالة على وجيود هيذه الكتابية ، أو اشترط وجود كتابة مثبتة لاللتزام ، بالضمان على سند االلتزام ذاته

 9رية مجموعية األعميال التحضيي) ومثبتة أيضاً للكفالة ، وفي جميع هذه الحاالت تكون الكتابة مثبتة للدين األصلي

 ( . 511ص  – 515ص 

 . فكانت الكفالة خاصة للقواعد العامة من حيث اإلثبات ، وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  195التقنين المدني السوري م 

 ( . مطابق)  171التقنين المدني الليبي م 
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. ولكن ـا غيـر ضـرور ة النعقـاد الكفالـة  ( 1) و خلص من هذا النص أن الكتابة ضرور ة إلثبات التزام الكفيـل
. لذلك ليست الكفالة بعقد شكلي بل هي عقد رضائي كما قدمنا ، والكتابة ليست ضرور ة إال إلثبات التـزام الكفيـل 

ت التزام الكفيل ، حتى لو كان االلتزام المكفول يثبت بالبينـة بـأن كـان مـثال عشـر ن جني ـًا . والكتابة ضرور ة إلثبا
فأقل . كذلك الكتابـة الزمـة إلثبـات التـزام الكفيـل ولـو كـان هـذا االلتـزام عشـر ن جني ـًا فأقـل ، حتـى لـو كـان االلتـزام 

ي ــات فأقــل . و قــوم مقــام الكتابــة مبــدأ اهنصــلي أكثــر مــن عشــر ن جني ــًا ولكــن الكفيــل لــم يكفــل منــه إال عشــرة جن
الثبوت بالكتابة ، كما يجوز اإلثبات بالبينة إذا وجد مانع يحـول دون الحصـول علـى دليـل كتـابي أو إذا فقـد الـدائن 
ســنده الكتــابي لســبب أجنبــي ال يــد لــه فيــه . كــذلك يجــوز إثبــات الكفالــة بــاإلقرار واليمــين ، وهــذان طر قــان لإلثبــات 

 .  ( 2) جب اإلثبات بالكتابةجائزان حيث ي

والسبب الذي دعا المشرع المصري إلى التشدد في إثبات رضـاء الكفيـل بالكتابـة هـو نفـس السـبب الـذي دعـا 
 9) المشرع الفرنسي إلى اشتراط أن يكون رضاء الكفيل صر حًا : خطورة الكتابة وضرورة التروي قبـل اإلقـدام علي ـا

) . 

ا بين الكفيل والدائن . أما فيما بين الكفل والمـدين ، عنـدما ير ـد اهنول الرجـوع واإلثبات بالكتابة ضروري فيم
على الثاني بعد أن يفي بااللتزام ، فال تشترط الكتابة ، و خضع اإلثبات هنا للقواعـد العامـة فيجـوز اإلثبـات بالبينـة 

ذلك اإلثبــات بالكتابــة لــيس ضــرور ًا . كــ ( 1) والقــرائن إذا كــان رجــوع الكفيــل علــى المــدين بعشــر ن جني ــًا فأقــل $41
، وقد رأينـا متـى يكـون  ( 1) حتى فيما الكفيل والدائن ، و جوز اإلثبات بالبينة والقرائن ، إذا كان التزام الكفيل تجار اً 

                                                                                                                                                                    

 العراقي ال مقابل التقنين المدني

بيل يجيب أن تتجليى إرادة الكفييل مين  ، الكفالية ال تقيدر تقيديراً  : 2995قانون الموجبيات والعقيود اللبنياني م 

ولكين هيذا  ، إذ يشترط صراحة رضاء الكفيل ، وهذا الحكم مماثل لحكم التقنين المدني الفرنسي)  . الصك صراحة

 ( . اتالرضاء خاضع للقواعد العامة من حيث اإلثب

 (
2
منصيور  – 19ص  95عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة ) كذلك الكتابة ضيرورية إلثبيات الوعيد بالكفالية  ( 

  ( . 99ص  19مصطفى منصور فقرة 

 (
1
 . 99ص  19منصور مصطفى منصور فقرة  – 95عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 (
9
 – 511ص  9انظر أيضاً المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي فيي مجموعية األعميال التحضييرية  ( 

 . وآنفاً نفس الفقرة في الهامش ، 511

 (
5
 . 12ص  95عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 599بودري وفال فقرة  ( 

 (
9
 . 2917بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 599بودري وفال فقرة  ( 
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 . ( 1) التزام الكفيل تجار اً 

وفي الكفيل الدين وحـل و جب أن تكون الكتابة ثابتة التار خ حتى يجوز االحتجاج ب ا على الغير ، كما إذا 
 . ( 2) محل الدائن في رهن رسمي مثال وكان هناك دائن مرت ن تال في المرتبة

 أهلية الكفيل :  -32
ولمـــا كـــان الكفيـــل يلتـــزم عـــادة متبرعـــًا ، فإنـــه يجـــب أن يكـــون متـــوافرًا فيـــه أهليـــة المتبـــرع . فالكفيـــل المتبـــرع 

. وعلـى ذلـك  ( 9) القرض ، كالهما يجب أن تتوافر فيـه أهليـة التبـرعكالمقرض المتبرع الذي ال يتقاضى فائدة على 
ال يجوز للقاصر وال للمحجور عليه أن يكفل الغير متبرعًا ، وإذا كفل كانت الكفالة باطلة . بـل ال يجـوز للـولي أو 

ه يمتنـع التبـرع الوصي أو القيم أن يعقد باسم القاصر أو المحجـور عليـه كفالـة تبرعيـة ، حتـى بـإذن المحكمـة ، هننـ
بمــال القاصــر المحجــور عليــه ولــو بــإذن المحكمــة ، إال لواجــب إنســاني و عــائلي . فــال بــد إذن للكفيــل المتبــرع أن 

 يكون بالغًا سن الرشد ، غير محجور عليه .

 أما إذا كانت الكفالة بمقابل ، سواء كان المقابل من المدين أو الدائن ، وهذا نادر ، فتجب فـي الكفيـل أهليـة
التصرف ال أهلية التبرع ، وذلك قياسًا على المقترض بفائـدة . وعلـى ذلـك ال يجـوز للقاصـر وال للمحجـور عليـه أن 
يكفل هننه ال يملك أهلية التصرف ، وقد يملك أهلية اإلدارة ولكن الكفالـة مـن أعمـال التصـرف ال مـن أعمـال اإلدارة 

تجاز . ولكن يجوز للـولي أو الوصـي أو القـيم أن يعقـد كفالـة  لإلبطال إلى أن 81، وإذا كفل كانت الكفالة قابلة $
بمقابل باسم القاصر أو المحجور عليه ، على أن يكـون ذلـك بالنسـبة إلـى الجـد أو إلـى الوصـي أو إلـى القـيم بـإذن 

نـه المحكمة . وغني عن البيان أن اإلنسان إذا بلـغ سـن الرشـد غيـر محجـور عليـه ، فإنـه يملـك الكفالـة بمقابـل ، هن
 . ( 1) يملك الكفالة التبرعية فأولى أن يملك الكفالة بمقابل

                                                 

 (
2
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . 2917بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
9
 . 591ص  171فقرة  9الوسيط  ( 

 (
5
ويييذهب بعيض الفقهياء إلييى  ، وفيي القيانون الفرنسيي يجييب أن يتيوافر فيي الكفيييل أهليية االلتيزام تبرعيا ( 

(  557ص  599دري وفيال فقيرة بيو – 115ص  515فقرة  1أوبري ورو ) وجوب توافر أهلية االلتزام فحسب 

وعليى كيل حيال تكفيي  ( ، 219فقيرة  17ليوران ) ويذهب بعض آخر إلى وجوب توافر أهلية  التصيرف تبرعياً  ،

 51فقيرة  – 59جييوار فقيرة ) أهلية  االلتزام فحسب إذا أخذ الكفيل مقابال لكفالته من الدائن أو من المدين األصلي 

 ( . 557ص  599بودري وفال فقرة  –
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وتجوز الكفالة بسام الشخص المعنوي مـن المفـوض لـه بـذلك ، سـواء كانـت الكفالـة بمقابـل أو بغيـر مقابـل . 
 . ( 1) و جوز للشر ك كامل اهنهلية أن يكفل الشركة التي هو شر ك في ا ، كما يجوز للشركة أن تكفله

ي الكفيل توكيال لشخص بكفالتـه ، وجـب أن يكـون التوكيـل خاصـًا ومحـددًا أي مـذكورًا فيـه التوكيـل وإذا أعط
ـــة تبرعيـــة ، أو وجـــب أن يكـــون التوكيـــل خاصـــًا إذا أخـــذ الكفيـــل مقـــابال لكفالتـــه .  ( 2) فـــي الكفالـــة إذا كانـــت الكفال

مان االحتياطي ، كمـا أن التوكيـل فـي كفالـة والتوكيل في الكفالة المدنية ال تتضمن التوكيل في كفالة تجار ة كالض
 . ( 9) تجار ة ال تتضمن التوكيل في كفالة مدنية

أمـا الــدائن ، وهــو الطـرف اآلخــر فــي الكفالـة ، فــال تشــترط فيـه إال أهليــة التعاقــد ، فيكفـي أن يكــون مميــزًا إذا 
ابال للكفيـل مـن أجـل كفالتـه ، وجبـت تتمخض لمصلحته . فـإذا دفـع مقـ 82كانت الكفالة تبرعية بالنسبة إليه هنن ا$

 فيه أهلية التصرف .

 عيوب الرضاء في الكفالة :  -33
. وعلـى ذلـك تكـون الكفالـة قابلـة لإلبطـال للغلـط إذا  ( 1) وتسري في عيوب الرضاء في الكفالة القواعد العامة

ال ينــتج فوائــد فــإذا بــه  وقــع الكفيــل فــي غلــط جــوهري فــي خصــوص الــدين الــذي يكفلــه ، كــأن يعتقــد أنــه يكفــل دينــاً 
ينتج ا ، أو ال ينتج إال فوائد بسيطة فإذا به ينتج فوائد مركبة ، أو ينتج فوائد بسعر معين فإذا به ينتج فوائد بسعر 
أعلى ، جاز إنقاص التـزام الكفيـل إلـى الحـد الـذي اعتقـده . و مكـن الوصـول إلـى هـذه النتيجـة عـن طر ـا القـول أن 

ري فتكـون الكفالـة قابلـة لإلبطـال ، ولكـن يبقـى الكفيـل ملزمـًا بالعقـد الـذي قصـد إبرامـه إذا الكفيل وقع في غلط جـوه
 مدني ( . 121/2ظ ر الدائن استعداده لتنفيذ هذا العقد ) م 

                                                                                                                                                                    

وانظر في أهلية الكفييل فيي القيانون الفرنسيي بيودري وفيال  . 2925وانظر بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة 

 . 552ص  599فقرة 

 (
2
 . 512ص  2925بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
1
 . 511ص  2925بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
9
جازييت دي بالييه  2559فبرايير سينة  5بياريس  – 511ص  2925بالنيول وريبيير وسيافاتييه فقيرة  ( 

2559 – 2- 275 . 

 (
5
نقييض  – 511ص  2919بالنيييول وريبييير وسييافاتييه فقييرة  – 115ص  515فقييرة  1أوبييري ورو  ( 

 1وانظر في عيوب الرضاء في الكفالة أوبري ورو  – 992 – 2 – 2591سيريه  2757مارس سنة  21فرنسي 

 . 2919بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 551بودري وفال فقرة  – 115ص  – 119ص  515فقرة 
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وتكون الكفالة قابلة لإلبطال إذا شاب رضاء الكفيل تدليس ، كأن أوهمه الدائن غشًا مـالءة المـدين اهنصـلي 
، أو أوهمــه بوجــود ضــمانات أخــرى للــدين اعتمــد علي ــا الكفيــل فــإذا ب ــذه الضــمانات غيــر  ( 1) فــإذا بــه غيــر ملــئ
 موجودة أو باطلة .

و مكن القول بأن الكفالة قد عقدت باإلكراه ، فتكون قابلة لإلبطـال ، إذ حمـل الـزوج زوجتـه بمالـه مـن شـوكة 
هـذا الـدين ، وذلــك إذا كـان الـدائن الـذي أبــرم علي ـا أن تكلفـه فـي ديـن كبيــر وهـي تعلـم أن زوج ـا ال يســتطيع وفـاء 

 . ( 2) الكفالة مع الزوجة يعلم أو يستطيع أن يعلم بما شاب رضاء الزوجة من إكراه نتيجة لضغط زوج ا

 الكفالة المعلقة على شرط أو المقترنة بأجل :  -34
أجـل واقـف أو بأجـل وقد تعلا الكفالة على شرط واقـف أو علـى شـرط واقـف أو علـى شـرط فاسـخ أو تقتـرن ب

مدني عراقـي علـى مـا يـأتي  1001فاسخ ، فتسري القواعد العامة في خصوص الشرط واهنجل . وقد نصت المادة 
و جــوز أن تكــون الكفالـة منجــزة أو معلقــة علــى  -2تنعقـد الكفالــة بإيجــاب وقبـول مــن الكفيــل والمكفــول لـه .  -1: "

مـن قـانون الموجبـات والعقـود اللبنـاني علـى أنـه "يجـوز  1061شرط أو مضافة إلى زمـن مسـتقل" . ونصـت المـادة 
 أن تعلا الكفالة على أجل ، أي أن تكون لوقت معين أو ابتداء من تار خ معين" .

والمفــروض هنــا أن االلتــزام اهنصــلي لــيس معلقــًا علــى شــرط أو مضــافًا إلــى أجــل فيكــون التــزام الكفيــل مثلــه 
فـس اهنجـل ، بـل أن االلتـزام اهنصـلي التـزام منجـز والتـزام الكفيـل هـو وحـده معلقًا على نفس الشرط أو مضافًا إلى ن

 المعلا على شرط أو المضاف إلى أجل .

                                                 

 (
2
 . 121 – 2591داللوز  2592يونيه  25ر ن  ( 

 (
1
وفيميا  . ويطبق في كل عقود الكفالة وفي السبب في عقد الكفالة القواعد العامة – 251فقرة  2الوسيط  ( 

ولكن التزام الكفيل نحو الدائن التزام مجرد  : سبق أن قررنا عند الكالم في االلتزام المجرد ما يأتي ، يتعلق بالسبب

وال يجوز للكفيل أن يتمسك ضد الدائن بالدفوع التي له أن يتمسك بها ضد  ، ال يتأثر بالعالقة ما بين الكفيل والمدين

وليم ييوف  ، ا آخير علييه مضيموناً بيرهن يثقيل عقيار الكفييلفإذا كفل المدين في نظير أن ييوفي الميدين ديني . المدين

وال يجيوز للكفييل أن ييدفع دعيوى اليدائن بيأن  ، فإن التزام الكفيل نحيو اليدائن يبقيى قائميا ، المدين بهذا الدين اآلخر

ص  51م 2599أبريل سنة  99استئناف مختلط ) المدين لم يوف بما تعهد به منن تخليص عقار الكفيل من الرهن 

وانظر في مسألة السبب  – ( 171فقرة  2الوسيط ) " 19فقرة  – 95أبو عافية في التصرف المجرد فقرة  – 519

 . 15منصور مصطفى منصور فقرة  – 95فقرة  – 97في عقد الكفالة سليمان مرقس فقرة 

 275كابيتان في السبب في االلتيزام فقيرة  – ( 1)  25وهامش  179ص  511فقرة  1وانظر أوبري ورو 

 . 19يبدان وفوران فقرة  –
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فقــد يعلــا الكفيــل التزامــه علــى شــرط وجــود ضــمانات أخــرى يعتمــد علي ــا الكفيــل و حــل محــل الــدائن في ــا ، 
لشرط ووجدت هذه الضـمانات ، أو فاسـخًا إذا نفـذت و كون الشرط هنا واقفًا إذا كانت الكفالة ال تنفذ إال إذا تحقا ا

الكفالة في الحال بشـرط أن يـرهن الـدين اهنصـلي عقـارًا لـه فـي الـدين فـإذا لـم يرهنـه تحقـا الشـرط الفاسـخ وانفسـخت 
، وفـي  ( 1) على شرط واقف هو أال يكون المدين اهنصـلي قـد شـ ر إفالسـه 81الكفالة . وقد يعلا الكفيل التزامه $

الة يبحث قاضي الموضوع فيما إذا كانـت نيـة المتعاقـدين قـد انصـرفت إلـى جعـل التسـو ة القضـائية مماثلـة هذه الح
. وقـد يعلـا  ( 9) ، وفيما إذا كان حكم اإلفالس إذا ألغي في االستئناف ال يجعل الشرط الواقف يتحقا ( 2) لإلفالس

لـذي اقترضـه اسـتعماال معينـًا أو لغـرض معـين ، الكفيل التزامه على شرط فاسخ ، هو أن يستعمل المدين القـرض ا
 . ( 1) فإذا لم يفعل تحقا الشرط الفاسخ وانفسخت الكفالة

. وقــد يقــرن كفالتــه  ( 1) وقــد يقــرن الكفيــل التزامــه بأجــل واقــف ، فــال يلتــزم بالكفالــة إال ابتــداء مــن وقــت معــين
ت معين ، فإذا انقضى هذا الوقت ال يعود الكفيـل بأجل فاسخ ، فال يكفل المدين إال في الديون التي يعقدها في وق

 . ( 6) ضامنًا للديون التي يبرم ا المدين بعد انقضاء هذا الوقت

 ال يجوز للمدين أن يسوئ مركز الكفيل بعد الكفالة :  -35
فـي وإذا انعقدا الكفالة وتحدد مركز الكفيل ، فال يجوز للمدين اهنصلي بعملـه أن يسـوئ هـذا المركـز أو يز ـد 

عبء التزام الكفيل . فإذا كان التزام المدين اهنصلي معلقًا على شرط واتفا مع الدائن على النزول عن هذا الشرط 
وجعل االلتـزام منجـزًا ، بقـي التـزام الكفيـل كمـا كـان معلقـًا علـى هـذا الشـرط وال يسـري فـي حقـه نـزول المـدين عنـه . 

. وإذا اتفا المدين مع  ( 4) بقي اهنجل قائمًا بالنسبة إلى الكفيل 81وإذا سقط أجل الدين بخطأ المدين أو بفعله ، $
                                                 

 (
2
 . 599 – 1 – 2597داللوز  2597فبراير سنة  11بواتييه  ( 

 (
1
 . 125 – 2 – 2591سيريه  2591يوليه سنة  21نقض فرنسي  ( 

 (
9
بالنييول وريبيير  – ( وهيو الحكيم السيابق اإلشيارة إلييه)  599 – 1 – 2597فبراير سينة  11بواتييه  ( 

 . 579ص  2919وسافاتييه فقرة 

 (
5
بالنيييول وريبيير وسييافاتييه فقييرة  – 57 – 2 – 2595داللييوز  2991نييوفمبر سينة  11نقيض فرنسييي  ( 

 . 579ص  2999

 (
9
يناير سن  1نقض فرنسي ) فتكون تركته هي الملزمة  ، وقد يؤجل الكفل التزامه ككفيل إلى وقت موته ( 

 ( . 759ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 199 – 2 – 2529داللوز  2529

 (
1
 . 579ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
1
فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 51بيدان وفوران فقرة  – 115ص  – 511فقرة  1أوبري ورو  ( 
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الدائن على النزول عن أجل الدين ، فإن هذا االتفاق ال يسري في حا الكفيل ، فال يرغم على وفاء الدين إال عند 
م يسـر هـذا االتفـاق حلول هذا اهنجل . وإذا اتفا المدين مع الدائن على ز ادة سعر الفائدة في مقابل مـد اهنجـل ، لـ

في حـا الكفيـل ، و بقـى هـذا ملتزمـًا بسـعر الفائـدة كمـا كـان وقـت الكفالـة ، وال يتمسـك بمـد اهنجـل . فـإذا مـا طالبـه 
 . ( 1) الدائن بالوفاء عند حلول اهنجل قبل مده ، جاز له أن يطلب من المدين أن يفي بالدين للدائن

، جـاز للكفيـل أن يفيـد مـن هـذا التحسـن . فـإذا مـد الـدائن وعلـى العكـس مـن ذلـك ، إذا تحسـن مركـز المـدين 
أجل الدين دون مقابل ، أفاد الكفيل من مد اهنجـل ، وجـاز لـه أن يتمسـك باهنجـل الجديـد . وإذا نـزل الـدائن للمـدين 
ال عن جزء من الدين أو عن الفوائد أو أنقص سعر الفائدة ، جاز للكفيل أن يفيـد مـن كـل ذلـك ، فـال يـدفع للـدائن إ

 . ( 2) ما أصبح المدين ملتزمًا به بعد نزول الدائن عن جزء من الدين أو عن الفوائد أو بعد إنقاص سعر الفائدة

 مدى التزام الكفيل وتفسير الكفالة :  -36
وقاضــي الموضــوع هــو الــذي يحــدد مــدى التــزام الكفيــل و فســر عقــد الكفالــة فــي هــذا الخصــوص ، وهــو فــي 

يقضــي فــي مســألة موضــوعية فــال رقابــة علــه مــن محكمــة الــنقض . علــى أنــه فــي تفســير  تحديــد مــدى التــزام الكفيــل
الكفالة يتقيد بقاعدة قانونية لمحكمة النقض حا الرقابة علي ا ، وهي تفسير الكفالة تفسيرًا ضيقًا دون توسع ، فعند 

. وكانــت  ( 9) الكفالــة تتحملــه عبــارات 86الشــك يكــون التفســير لمصــلحة الكفيــل فيحــدد التزامــه فــي أضــيا نطــاق $
القاعــدة التــي تقضــي بتفســير الكفالــة تفســيرًا ضــيقًا معروفــة فــي القــانون الفرنســي القــديم ، فكــان يقــال إنــه ال يجــوز 

. وهــذا كلــه حمايــة  ( 1) التوســع فــي تفســير الكفالــة ال مــن حيــث الشــيء وال م حيــث الشــخص وال مــن حيــث الــزمن
الة كما قدمنا ، وقد أملـى هـذه القاعـدة نفـس االعتبـارات التـي قضـت بـأن يكـون للكفيل الذي كثيرًا ما يتورط في الكف

                                                                                                                                                                    

 . 9 – 2 – 52داللوز  2759يناير سنة  19نقض فرنسي  – 2599

 (
2
) كان مسئوال عن التعويض الذي قد يجب على المدين األصلي دفعه  ، لكن إذا ضمن الكفيل تنفيذ العقد ( 

 ( . 575ص  2995بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة 

 (
1
ينياير سينة  1لييون  – 575ص  2995بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 51فقرة  29بيدان وفوران  ( 

 . 2 – 9 – 2529داللوز  2599

 (
9
 2595نيوفمبر سينة  29 – 119 – 2 – 19دلليوز  2711يولييه سينة  9انظر في ذلك نقيض فرنسيي  ( 

 917ص  511فقييرة  1أوبييري ورو  – 57 -2 – 2591دللييوز  2591يوليييه  21 – 225 -2 – 2599سيييريه 

 . 2915بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 555بودري وفال فقرة  – 2هامش 

 (
5
عبييد  – 95فقييرة  – 91محمييد كامييل مرسييي فقييرة  – 2هييامش  117ص  511فقييرة  1رو أوبييري و ( 

 . 51فقرة  – 59سليمان مرقس فقرة  – 91فقرة  – 99الفتاح عبد الباقي فقرة 
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رضــاء الكفيــل صــر حًا فــي التقنــين المــدني الفرنســي ، وقضــت بــأن يكــون إثبــات التــزام الكفيــل بالكتابــة فــي التقنــين 
 المدني المصري ، فيما رأينا .

فالـة إلـى اهنجـزاء اهنخـرى . وعلـى ذلـك إذا كفـل فإذا كفل الكفيل جـزءًا مـن التزامـات المـدين ، لـم يجـز مـد الك
الكفيــل المســتأجر فــي دفــع اهنجــرة ، اقتصــرت كفالتــه علــى االلتــزام بــدفع اهنجــرة ، ولــم يمتــد إلــى االلتزامــات اهنخــرى 

 . ( 1) الناشئة م عقد اإليجار كالتعو ض عن التلف أو التعو ض عن الحر ا

 . ( 2) إلى فوائد الدين ، وإذا كفل الفوائد بسيطة لم يكفل ا مركبةوإذا كفل الكفيل أصل الدين لم تمتد كفالته 

وإذا كفل الكفيل فتح اعتماد لغاية مبلغ معين ، لم يكفل ما زاد على هذا الحد بالرغم من عدم قابلية الحساب 
 . ( 9) الجاري للتجزئة

 tacite reconducionنيًا ) وإذا كفل عقد إيجار ، لم يكفل عقد إيجار يتلوه ، ولو كان التجديد ضـم $84
) (1 ) . 

 . ( 1) ومن كفل قرضًا معينًا ، لم يكفل قرضًا قبله أو قرضًا بعده

ومــن كفــل شخصــًا فيمــا يترتــب فــي ذمتــه مــن التزامــات ، لــم يكفــل االلتزامــات الماضــية التــي ثبتــت فــي ذمتــه 
. ولكــن قاضــي الموضــوع قــد يجــد فــي ظــروف القضــية مــا يجعــل واضــحًا أن  ( 6) وإنمــا يكفــل االلتزامــات المســتقبلة

 . ( 4) الكفيل أراد أيضًا كفالة االلتزامات الماضية
                                                 

 (
2
 . 991ص  555بودري وفال فقرة  – 15جيوار فقرة  – 219فقرة  17لوران  – 295فقرة  1بون  ( 

 (
1
أوبري ورو  – 15جيوار فقرة  – 255ترولون فقرة  – 199فقرة  27ديرانتون  – 295فقرة  1بون  ( 

 . 555بودري وفال فقرة  – 1وهامش  115ص  511فقرة  1

 (
9
بيودري  – 15جييوار فقيرة  – 91 -2 – 71جازييت دي بالييه  2771نيوفمبر سينة  21نقض فرنسي  ( 

 . 2هامش  999ص  555وفال فقرة 

 (
5
بالنييييول وريبيييير  – 551بيييودري وفيييال فقيييرة  – 115ص  – 117ص  511فقيييرة  1أوبيييري ورو  ( 

 . 91محمد كامل مرسي فقرة  571ص  2992وسافاتييه فقرة 

 (
9
 . 999ص  555بودري وفال فقرة  – 15جيوار فقرة  ( 

 (
1
داللييوز  2591ينيياير سيينة  19 – 225 – 2 – 2599سيييريه  2595نييوفمبر سيينة  29نقييض فرنسييي  ( 

 . 2915بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  57 -2 – 2591

 (
1
 2599دالليوز  2599ديسيمبر سينة  1 – 951 – 2 – 11دالليوز  2711مايو سنة  29نقض فرنسي  ( 

 . 179ص  511فقرة  1وانظر أوبري ورو  – 2915بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 5 – 2 –
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 . ( 1) وإذا كان هناك شك فيما إذا كان الكفالة محددة أو غير محددة ، وجب اعتبار الكفالة محددة

إدخــال المــدين ضــامنًا بعــد أن أثبــت تنــازل  وإذا رفضــت المحكمــة االبتدائيــة طلــب الكفيــل بــالترخيص لــه فــي
الدائن عن مخاصمة المدين ، ولم يكن في حكم محكمة االستئناف مـا يـدل علـى أن الكفيـل قـد تمسـك أمام ـا ب ـذا 

فـال يجـوز لـه  88الدفع ، ولم يقـدم الكفيـل أمـام محكمـة الـنقض مـا يـدل علـى أنـه أثـاره أمـام محكمـة االسـتئناف ، $
 . ( 2) كمة النقض مدعيا وقوع إخالل بحقوقه في الدفاعاإلدالء به أمام مح

وورثـــة الكفيـــل يســـتفيدون مـــن االســـتئناف المرفـــوع مـــن ورثـــة المـــدين عـــن الحكـــم االبتـــدائي ، فمتـــى ثبـــت فـــي 
 . ( 9) استئناف م أن الدين المطالب به من مال المدين ، امتنع الرجوع على ورثة الكفيل

                                                 

 (
2
 ويعتبر تفسيراً لنية المتعاقدين – 2995دي وفال فقرة بور – 11جيوار فقرة  – 219فقرة  17لوران  ( 

أو أراد مجاوزة  ، ما إذا كان الكفيل قد أراد االلتزام األصلي الموجود وقت أن عقد الكفالة ، أي مسألة موضوعية ،

 ( . 2995بودري وفال فقرة ) ذلك وااللتزام بجميع التعديالت التي زادت فيما بعد من هذا االلتزام األصلي 

 (
1
 19مجموعية المبيادئ القانونيية التيي قررتهيا محكمية الينقض فيي  2559نوفمبر سنة  15نقض مدني  ( 

 . 27رقم  595عاما الجزء الثاني ص 

 (
9
عاما  19مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في  2592أبريل سنة  29نقض مدني  ( 

 . 25رقم  595الجزء الثاني ص 
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 آثار الكفالة - الفصل الثاني

 العالقة فيما بين الكفيل والدائن والعالقة فيما بين الكفيل والمدين واينه واين الملتزمين بالدين :  -37
لمــا كانــت الكفالــة عقــدًا بــين الكفيــل والــدائن ، ف ــي توجــد أول مــا توجــد عالقــة فيمــا بــين الكفيــل والــدائن ، إذ 

دينـه للـدائن . ولمـا كـان التـزام الكفيـل إنمـا هـو التـزام تجعل للدائن الحا في الرجوع على الكفيل إذا لم يف المدين ب
تبعي لاللتزام المكفول وليس الكفيل مدينًا أصليًا بالدين بل هو قد وفاه عن المدين اهنصلي ، لذلك إذا وفـي الكفيـل 

 الدين فإن له حا الرجوع على المدين اهنصلي وعلى غيره من الملتزمين بالدين اهنصلي .

( العالقـة فيمـا  2( العالقـة فيمـا بـين الكفيـل والـدائن . )  1آثـار الكفالـة فـي مبحثـين : )  فيكون كال منا فـي
 بين الكفيل والمدين ، وفيما بينه وبين الملتزمين بالدين .

 العالقة فيما بين الكفيل والدائن -المبحث األول

 الكفيل غير المتضامن والكفيل المتضامن :  -38
ا كان الكفيل غير متضامن مع المدين ومع كفالء آخر ن وهذه هي الكفالـة فـيس هنا يجب التمييز بين ما إذ

صــورت ا البســـيطة ، ومـــا إذا كـــان الكفيـــل قــد التـــزم بالكفالـــة متضـــامنًا مـــع المــدين كفـــالء آخـــر ن وهـــذه هـــي الكفالـــة 
 الموضوعية .

 الكفيل غير متضامن مع المدين أو مع كفالء آخرين -المطلب األول

 الدائن الكفيل :  متى يطالب -39
يطالب الدائن الكفيل عند حلول الدين . والدين المكفول يكون عادة دينًا مؤجال ، و كون التزام الكفيل مؤجال 
مثلــه ، و حــل االلتزامــان فــي وقــت واحــد ، ففــي هــذا الوقــت يســتطيع الــدائن أن يرجــع علــى الكفيــل كمــا يســتطيع أن 

 . ( 1) يرجع على المدين

                                                 

 (
2
 . 952ص  2929بودري وفال فقرة  – 227فقرة  – 221فقرة  221جيوار فقرة  ( 
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. فـذلك  ( 1) االلتزامـان فـي يوقـت واحـد . فـإذا حـل التـزام الكفيـل قبـل حلـول االلتـزام اهنصـيلولكن قد ال يحـل 
يرجـــع إمـــا هننـــه قـــد حـــدد أجـــل لكـــل مـــن االلتـــزامين وأجـــل التـــزام الكفيـــل أقصـــر ، أو هننـــه حـــدد أجـــل واحـــد لكـــل م 

ون التــزام الكفيــل أشــد عبئــًا م االلتــزامين ولكــن االلتــزام اهنصــيل قــد مــد أجلــه أو بحكــم القاضــي . وفــي الحــالتين يكــ
االلتزام اهنصيل ، فيجب جعل التزام الكفيـل حتـى يسـاوي أجـل االلتـزام اهنصـيل أو بـأن يسـتفيد الكفيـل مـن مـد أجـل 

 .  ( 2) االلتزام اهنصيل فيمتد أجل التزامه بالقدر الذي امتد به أجل االلتزام اهنصيل

زام الكفيــل ، ف ــذا جــائز ، هنن التــزام الكفيــل قــد يكــون أخــف أمــا إذا حــل االلتــزام اهنصــيل قبــل حلــول أجــل التــ
عبئًا من االلتزام اهنصيل ، و تحقا ذلك فيما ذلك فيما إذا حدد أجل اللتزام الكفيل أطول من أجل االلتزام اهنصـيل 

تــى لــو قبــل أن يحــل اهنجــل المحــدد اللتزامــه ، ح 11، وعنــد ذلــك ال يجــوز للــدائن أن يطالــب الكفيــل بوفــاء الــدين $
. و تحقا ذلك أيضًا فيما إذا كان اهنجل واحدًا لكل من االلتـزامين ، كمـا هـو الغالـب  ( 9) حل اجل االلتزام اهنصيل

، ولكن اهنجل المحدد لاللتزام اهنصيل يسـقط بـأن يشـ ر إفـالس المـدين اهنصـلي أو إعسـاره ، أو بـأن يضـعف هـذا 
حد كبير ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ، أو بأن المدين بفعله ما أعطي الدائن من تأمين خاص إلى 

يضعف هذا التأمين الخاص لسبب ال دخل إلرادة المدين فيه ما لم يقدم المدين للدائن ضـمانًا كافيـًا ، أو بـأال يقـدم 
ط اهنجـل مـدني (  ففـي جميـع هـذه الفـروض يسـق 241المدين للـدائن مـا وعـد فـي العقـد بتقديمـه مـن التأمينـات ) م 

. وما دام اهنجل المعطي للكفيل لم يسقط  ( 1) المحدد للدين اهنصلي ، ولكن ذلك ال يستتبع أن يسوئ مركز الكفيل
ولــم يحــل فإنــه يبقــى قائمــًا ، وعلــى ذلــك ال يســتطيع الــدائن أن يطالــب الكفيــل بوفــاء الــدين إال عنــد حلــول اهنجــل 

ل المــدين اهنصــلي عــن اهنجــل المعطــي للكفيــل . وكــذلك يكــون المعطــي للكفيــل . وكــذلك يكــون الحكــم فيمــا إذا نــز 
                                                 

 (
2
 . 2927بودري وفال فقرة  – 191جيوار فقرة  ( 

 (
1
ولكين يجيوز  – 575ص  2995بالنييول وريبيير وسيافاتييه فقيرة  – 2927انظر بودري وفيال فقيرة  ( 

كيأن يسيتطيع  ، للكفيل ا يتمسك باألجل األصلي ويفي باليدين عنيد حليول هيذا األجيل إذا كانيت ليه مصيلحة فيي ذليك

الرجوع على المدين عند حلول األجيل األصييل وليو انتظير حليول األجيل الجدييد الممتيد فقيد يعسير الميدين أو يزييد 

 ( . 99ص  17منصور مصطفى منصور فقرة ) إعساره 

 (
9
 . 91ص  17منصور مصطفى منصور فقرة  ( 

 (
5
بالنيول وريبير وسافاتييه فقيرة  – 55  51بيدان وفوا أن فقرة  – 952ص  2925بودري وفال فقرة  ( 

عبيد  – 291ص  51محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 2599فقيرة  1بالنيول وريبير وبوالنجييه  – 575ص  2995

 – 79ص  99محميد عليي إميام فقيرة  – 97ص  95ميرقس فقيرة سليمان  – 219ص  19الفتاح عبد الباقي فقرة 

 ( فيما يتعلق بعدم تقديم المدين التأمينيات التيي وعيد بهيا 95ولكن انظر ص )  17منصور مصطفى منصور فقرة 

 . 252ص  999فقرة  5عكس ذلك أوبري ورو  –
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الحكم فيما إذا نزل المـدين اهنصـلي عـن اهنجـل ولـم ينـزل عنـه الكفيـل ، فيبقـى اهنجـل قائمـًا بالنسـبة إلـى الكفيـل وال 
 . ( 1) يستطيع الدائن مطالبته إال عند حلوله

ال بــد أن يكــون عنــد الــدائن ســند تنفيــذي ضــد ومتــى جــاز للــدائن أن يطالــب الكفيــل وأن ينفــذ علــى أموالــه ، فــ
الكفيل ، وال يكفي أن يكون عنده سند تنفيذي ضد المدين . فإذا لم يكن سند الكفالة ورقة رسمية تصلح للتنفيـذ ب ـا 

وجــب علــى الــدائن أن يحصــل علــى حكــم قابــل ضــد الكفيــل ، وال يكفــي أن يحصــل علــى حكــم قابــل للتنفيــذ  12، $
 . ( 2) ضد المدين

 نص قانوني :  –التقسيم  –بماذا يطالب الدائن الكفيل  -41
 مدني على ما يأتي : 412تنص المادة 

إذا تعــدد الكفــالء لــدين واحــد وبعقــد واحــد وكــانوا غيــر متضــامنين فيمــا بيــن م ، قســم الــدين علــي م ، وال  -1"
 يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إال بقدر نصيبه في الكفالة" .

ن الكفالء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد من م يكون مسئوال عن الـدين كلـه ، إال إذا أما إذا كا -2"
 . ( 9) كان قد احتفظ لنفسه بحا القسيم"
                                                 

 (
2
 . 2929بودري وفال فقرة  ( 

 (
1
 . 2919بودري وفال فقرة  ( 

 (
9
من المشروع التمهييدي عليى وجيه مقيارب لميا اسيتقر  2257ورد هذا النص في المادة  : النصتاريخ  ( 

فصيار مطابقيا لميا  ، وأدخليت لجنية المراجعية بعيض تعيديالت لفظيية عليى الينص . عليه في التقنين المدنين الجدييد

ه مجلس النيواب تحيت رقيم ووافق علي . في المشروع النهائي 719استقر عليه في التقنين المدني الجديد تحت رقم 

 ( . 919ص  – 921ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  151ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 795

 995/121بالميادة  2257الميادة  ( المشروع) "استبدل  : وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي

ي تبيين أوال ميدى حيق اليدائن فيي الرجيوع عليى فه ، التي تعرض لمسألتين مختلفتين ( السابق) من التقنين الحالي 

وقيد رأي  . ومن ناحيية أخيرى تعيرض للتضيامن بيين الكفيالء ، الكفالء إذا تعددوا أو ما يسمى بالتقسيم بين الكفالء

علييى أن يتييرك التضييامن بييين الكفييالء للنصييوص الخاصيية  ، المشييروع ميين المناسييب أن يبحييث هنييا مسييألة التقسيييم

) هو بعينه المقرر في التقنين الحالي  2257فالحكم للوارد بالمادة  ، وفما عدا ذلك . لى العمومبالكفالة التضامنية ع

 ( . 921ص  – 925ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) " ( السابق

في حالية تعيدد الكفيالء ليدين واحيد بعقيد  : 121 – 995/129ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

وأما إذا كانت الكفالة  . ال يجوز لرب الدين إال مطالبة كل منهم بقدر حصته في الكفالة ، واحد بغير شرط التضامن

 . ولكن قد يتضح التضامن من قرائن األحوال ، فهذا ال يدل على تضامن الكفالء ، حاصلة بعدة عقود متوالية
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وظاهر أنه إذا كان للدين كفل واحد ، كما هو الغالب ، ورجع الدائن على الكفيل ، فإنه يطالبه بنفس  $19
 . ( 1) التزام الكفيل بالكفالة الذي كفله ، وقد سبا أن حددنا مدى

ولكن قد يتعدد الكفالء للدين الواحد ، و خلص من النص سالف الذكر أن ه لتحديد المقـدر الـذي يطلـب بـه 
الــدائن كــل كفيــل عنــد الرجــوع عليــه ، يجــب التمييــز بــين فرضــين : ) الفــرض اهنول ( تعــدد الكفــالء بعقــد واحــد . ) 

 ود متوالية . وسنبحث كال من الفرضين .الفرض الثاني ( تعدد الكفالء بعق

 تعدد الكفالء بعقد واحد : -40
إذا تعدد الكفالء ، وكانوا جميعًا قد التزموا كفالة الدين بعقد واحد ، فالمشرع المصري يتخذ مـن وحـدة العقـد  

دليال على أن كل كفيل قد اعتمـد علـى الكفـالء اآلخـر ن ، فيقسـم الـدين فيمـا بـين الكفـالء المتعـددين بقـوة القـانون . 
ة ، وكفله الثالثة بعقد واحد ، ولم يبينوا في عقد الكفالة مقدار ما فإذا كان الكفالء ثالثة مثال ، وكان الدين تسعمائ

يكفل كل من م من الدين ، انقسم الدين علي م بعدد الرؤوس و كفل كل من م ثلثمائة . وعلى ذلك إذا طالـب الـدائن 
ن يــدفع الطلــب أي كفيــل مــن م ، لــم يطالبــه إال بمقــدار ثلثمائــة فقــط . وإذا طالبــه بــأكثر مــن ذلــك ، اســتطاع هــذا أ

. بل للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفس ا بتقسيم الدين دون طلب ، وال  ( division de la detteبتقسيم الدين ) 
تحكم على أي كفيل بأكثر من ثلثمائة . والدين ينقسم على الكفالء من وقت إبـرام عقـد الكفالـة ، ال مـن وقـت حكـم 

( . بـل للمحكمـة أن تقضـي مـن تلقـاء  division de la dette، ) المحكمـة ، وال مـن وقـت الـدفع بتقسـيم الـدين 
نفس ا بتقسيم الدين دون طلب ، وال تحكم على أي كفيل بأكثر من ثلثمائـة . والـدين ينقسـم علـى الكفـالء مـن وقـت 
إبــرام عقــد الكفالــة ، ال مــن وقــت حكــم المحكمــة ، وال مـــن وقــت الــدفع بتقســيم الــدين . وعلــى ذلــك إذا أعســر احـــد 
الكفالء بعد إبرام عقد الكفالة ، ولو قبل مطالبة الدائن الكفالء بحقه ، فليس للـدائن أن يـوزع حصـة الكفيـل المعسـر 

 على سائر الكفالء ، بلي تحمل وحده نتيجة هذا اإلعسار .

                                                                                                                                                                    

 : ينات المدنية العربية األخرىويقابل في التقن

 ( . مطابق)  197م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  792م  التقنين المدني الليبي

 ( . موافق)  2915م  التقنين المدني العراقي

 ( . موافق)  2919م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
 . 91انظر آنفاً فقرة  ( 
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 : ( 1) ولكن يشترط لتقسيم الدين على الكفالء ، على الوجه الذي قدمناه ، شروط أربعة

ــدين بينــه وبــين المــدين . بــل يرجــع ) أواًل ( أن يتعــ ــدين كفيــل واحــد ، لــم ينقســم ال دد الكفــالء : فــإذا كمــان لل
الــدائن أوال علــى المــدين بكــل الــدين ، فــإذا لــم يتقــاض منــه شــيئًا رجــع بكــل الــدين علــى الكفيــل . وإذا تقاضــى مــن 

ي إلى جانب الكفيـل الشخصـي ، لـم المدين ثلثي الدين مثال ، رجع بالثلث الباقي على الكفيل . وإذا وجد كفيل عين
. بـل إنـه إذا تقـدم لضـمان الـدين كفالـة  ( 2) ينقسم الدين علي ما ، فـإن الـدين ال ينقسـم إال علـى الكفـالء الشخصـيين

عينيــة وكفالــة شخصــية فــي وقــت واحــد ، ولــم يكــن الكفيــل الشخصــي متضــامنًا مــع المــدين ، لــم يجــز التنفيــذ علــى 
مـدني ( . وهنـا  411أموال الكفيل الشخصي إال بعد التنفيذ على المال الذي رهنه الكفيل العيني ضمانًا للدين ) م 

سم على الكفالة الشخصية والكفالـة العينيـة ، بـل يبـدأ بالكفالـة العينيـة ، فـإن لـم تـف بكـل الـدين نرى أن الدين ال ينق
 استوفى الدائن الباقي من الكفيل الشخصي .

) ثانيًا ( أن يكفل الكفالء المتعددون دينًا واحدًا؛ فإذا كفل كفيال من كل من ما دينًا غير الذي كفلـه اآلخـر ، 
لي مــا ، بـل يبقـى كـل من مــا مسـئوال عـن كــل الـدين الـذي كفلـه . وعلــى ذلـك ال ينقسـم الــدين لـم ينقسـم أي الـدينين ع

علـــى الكفيـــل وكفيـــل الكفيـــل ، ذلـــك هنن الكفيـــل قـــد كفـــل الـــدين اهنصـــلي وكفـــل كفيـــل الكفيـــل ديـــن الكفيـــل ، والـــدين 
 اهنصلي دين آخر غير دين الكفيل .

ن أو نفــس المــدينين : فــإذا كفــل كفــيالن كــل من مــا مــدينًا ) ثالثــًا ( أن يكفــل الكفــالء المتعــددون نفــس المــدي
متضامنًا بنفس الدين ، فقد كفال دينـًا واحـدًا ولكن مـا لـم يكفـال نفـس المـدين ، إذ كفـل كـل من مـا مـدينًا غيـر المـدين 

لكـن إذا الذي كفله اآلخر . وعلى ذلك ال ينقسم الدين بين ما ، بل يبقى كل من مـا $ مسـئوال عـن الـدين بكاملـه . و 
كفــل كــل مــن الكفيلــين المــدينين المتضــامنين معــًا ، فقــد كفــال دينــًا واحــدًا وكفــال نفــس المــدينين ، وعلــى ذلــك ينقســم 

 . ( 9) الدين علي ما

) رابعــًا ( أال يكــون الكفــالء المتعــددون متضــامنين فيمــا بيــن م : ذلــك هنن المــدينين المتضــامنين فيمــا بيــن م 

                                                 

 (
2
 . 59آنفاً فقرة  : ف الذكر/ مدني سال151انظر م  ( 

 (
1
 92منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  – 2991انظر في هذا المعنى بالنييول وريبيير وسيافاتييه فقيرة  ( 

ص  17وانظر عكس ذلك وأن الدين ينقسم على الكفيل الشخصي والكفيل العيني محمد علي إميام فقيرة  – 19ص 

 . 291ص  59سليمان مرقس فقرة  – 229

 (
9
 . 12ص  19ص  92منصور مصطفى منصور فقرة  ( 
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كل الدين طبقـًا هنحكـام التضـامن ، فـال ينقسـم الـدين علـي م . فـإذا كـان هنـاك كفـيالن يمكن الرجوع على أي من م ب
يكفالن دينًا واحدًا ومدينًا وحادًا في عقد واحد ، وكان هذان الكفيالن متضامنين ، كـان كـل من مـا مسـئوال عـن كـل 

ن مـا مسـئوال عـن نصـف الـدين الدين . أما إذا كان الكفيالن غير متضامنين ، انقسـم الـدين علي مـا ، وصـار كـل م
. وإذا كـان أحـد الكفيلـين متضـامنًا مـع المـدين ، ولكنـه غيـر متضـامن  ( 1) إذا لم يكن هناك اتفاق على نسبة أخرى 

مع المدين اآلخر ، لم يكن الكفيالن متضامنين فيما بين ما . ولكن الكفيل المتضامن مع المدين يكون مسئوال عن 
. وكـذلك ال يكـون لـه حـا التجر ـد ،  ( 2) الذي تضامن معه ، فال يكون له حا التقسيمالدين كله كالمدين اهنصلي 

 . ( 9) وإنما يثبت حا التقسيم وحا التجر د للكفيل اآلخر الذي لم يتضامن مع المدين

 تعدد الكفالء بعقود متوالية :  -42
يعـًا يكفـالن دينـًا واحـدًا ومـدينًا واحـدًا ، وإذا تعدد الكفالء ، ولكن بعقـود متواليـة ال بعقـد واحـد ، ولـو كـانوا جم

فالمفروض أن تعدد العقود التي كفلوا الدين بموجب ا ال يجعل م يعتمدون بعض م على بعض . ولما كان كل مـن م 
قــد كفــل كــل الــدين بعقــد علــى حــدة ، فقــد أصــبح كــل مــن م مســئوال عــن كــل الــدين ، ولكــن م ال يكونــون مســئولين 

 . ( 1) ( in solidum)  بالتضامن بل بالتضامم

وعلى ذلك إذا طالب الدائن أحد هـؤالء الكفـالء ، فإنـه يطالبـه بالـدين كلـه ، ال بجـزء منـه كمـا كـان يفعـل فـي 
الفرض السابا إذا تعدد الكفالء بعقد واحد فانقسم الدين علي م . فـإذا اسـتوفي الـدائن الـدين كلـه مـن احـد الكفـالء . 

نحـوه ، ولكـن الكفيـل الـذي دفـع كـل الـدين يرجـع بـدعوى الحلـول علـى سـائر الكفـالء كـل برئت ذمـة الكفـالء البـاقين 
                                                 

 (
2
فعلى الدائن إذن أن يستوثق من درجة يسار الكفالء  . وإذا أعسر أحدهما تحم اللدائن حصة الذي يعسر ( 

محميد كاميل مرسيي فقيرة ) أو أن يشيترط تضيامنهم  ، أو أن يطلب منهم مقدما النزول عن حق التقسيم ، المتعددين

 ( . 121ص  2هالتون  – 99جرانموالن فقرة  51

 (
1
ال فحسيب مين حيق  ، انظر في هذا المعنى وأن تضامن أحد الكفالء مع المدين يحرمه من حيق التقسييم ( 

وانظير  -95وانظير ميا يليي فقيرة  ، 222ص  51سليمان مرقس فقرة  – 71عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ، التجريد

ن يكيون متضيامناً ميع الكفييل اآلخير ال يحيرم مين حيق التقسييم عكس ذلك وأن الكفيل المتضيامن ميع الميدين دون أ

 . 17محمد علي إمام فقرة 

 (
9
 ، فيجب على الكفيل أن ييدفع بحيق التقسييم فينقسيم اليدين مين وقيت مقاضياته ، أما في القانون الفرنسي ( 

فيي  ، ويرجيع ذليك . ينياوال ينقسم الدين من تلقياء نفسيه عليى الكفيالء المتعيددين كميا فيي القيانون المصيري فيميا رأ

كميا يرجيع إليى  ، إلى اثر القانون الروماني الذي بدأ فيه الكفالء أن يكونوا متضامنين مع المدين ، القانون الفرنسي

 . 2559وفقرة  2559فقرة  – 2552فقرة  1انظر بالنيول وريبير وبوالنجيه  . التقاليد

 (
5
 . وما بعدها 179ص  211فقرة  9الوسيط  ( 
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بقدر نصيبه في الدين كمـا سـنرى . أمـا إذا لـم يسـتوف الـدائن إال جـزءًا مـن الـدين ، فإنـه يسـتطيع أن يسـتوفي بقيـة 
هـة مسـئوال عـن بقيتـه إذا الدين من أي كفيـل آخـر هنن هـذا الكفيـل مسـئول عـن كـل الـدين كمـا قـدمنا ، فيكـون بالبدا 

كان الـدائن قـد اسـتوفى جـزءًا منـه . ثـم يرجـع الكفـيالن اللـذان دفعـا كـل الـدين بـدعوى الحلـول علـى سـائر الكفـالء ، 
 فينقسم الدين علي م في الن اية وذلك في العالقة فيما بين م ال في عالقت م مع الدائن .

بالـدائن ، إذا كـان هـذا الكفيـل ، وقـت أن كفـل الـدين  على أنه يجوز أن ينقسم الدين حتـى فـي عالقـة الكفيـل
بعقد على حدة احـتفظ لنفسـه بحـا التقسـيم . فمسـئولية الكفيـل بعقـد علـى حـدة عـن كـل الـدين إنمـا يقـوم علـى قر نـة 

، واحتفاظ الدائن بحا التقسـيم هـو الـدليل العكسـي المطلـوب . وفـي هـذه الحالـة ال  ( 1) قانونية قابلة إلثبات العكس
جوز للدائن ، عند مطالبته هذا الكفيل ، إال أن يطالبه بجزء مـن الـدين طبقـًا لمـا احـتفظ بـه فـي عقـد الكفالـة . أمـا ي

لـم يحتفظـوا بحـا التقسـيم ، فتبقـى قر نـة مسـئوليت م عـن كـل الـدين قائمـة بالنسـبة إلـي م ،  الذين 14سائر الكفالء $
دين ، فـإذا دفـع الكفيـل كـل الـدين للـدائن ، جـاز لـه الرجـوع علـى وإذا طالب الدائن أحدهم جاز له أن يطالبه بكل الـ

سائر الكفالء ، و دخل في م الكفيل الذي احـتفظ لنفسـه بحـا التقسـيم ، كـل بقـدر حصـته فـي الـدين ، وذلـك بـدعوى 
 الحلول . و جوز أن يحتفظ كل كفيل كفل الدين بعقد على حدة لنفسه بحا التقسيم ، وعنـد ذلـك ينقسـم الـدين علـى
جميع الكفالء كما في الفرض السابا ، و حل احتفاظ كل من م بحا التقسيم محل كفالت م للدين بعقد واحـد . وفـي 
هذه الحالة ال يستطيع الدائن أن يطالب أي كفيل إال بجزء من الدين ، طبقًا لما احتفظ به الكفيل مـن حـا التقسـيم 

 لنفسه .

 ئن عليه :الدفوع التي يدفع بها الكفيل رجوع الدا -43
، يجـوز للكفيـل أن  ( 2) وعندما يحل الدين و ردي الدائن الرجوع علـى الكفيـل بمـا يجـوز لـه الرجـوع بـه عليـه 

 يدفع رجوع الدائن عيه بدفوع مختلفة :

 مدني ( . 482له أوال أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوع الدائن على المدين أوال ) م 

 482التــي يجــوز للمــدين أن يحــتج ب ــا ، هنن التزامــه تــابع اللتــزام المــدين ) م ولــه ثانيــًا أن يتمســك بالــدفوع 

                                                 

 (
2
إال بالكتابية أو بميا  ، أي ال يقبل إثبات أن الكفيل احتفظ لنفسه بحق التقسيم ، وال يقبل إثبات العكس هنا ( 

 ( . 229ص  57سليمان مرقس فقرة ) شأن عقد الكفالة ال يجوز إثباته إال بالكتابة وبما يقوم مقامها  ، يقوم مقامها

 (
1
 . 51فقرة  95انظر آنفاً فقرة  ( 
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 مدني ( .

 وله ثالثًا أن يدفع بدفوع خاصة به ، وهي دفوع خاصة بالتزامه ككفيل ودفوع خاصة بالكفالة ذات ا .

 . ( 1)  مدني ( 411 – 488/2وله رابعًا وأخيرًا ، إذا أراد الدائن التنفيذ على أمواله ، أن يدفع بالتجر د ) م 

 ونبحث فيما يلي كال من هذه الدفوع .

 نص قانوني :  –الدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أوال  -44
 مدني على ما يأتي : 488تنص الفقرة اهنولى من المادة 

 . ( 2) "وال يجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إال بعد رجوعه على المدين" $18
                                                 

 (
2
بيل أيضياً هيو والقيانون المصيرين فيي  ، ال فيي حيق التقسييم فحسيب ، تأثير القانون الفرنسيي انظر في ( 

كيوالن وكابيتيان  : وجوب رجوع الدائن األول على المدين وفي حق التجريد بالقانون الروماني وإجراءاته الشكلية

 . 759ص  2592فقرة  1

 (
1
"ال يجبير  : شروع التمهيدي عليى الوجيه اآلتييمن الم 2255ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

إال إذا تنازل الكفيل عين  ، ويجب أن يرجع الدائن أوال على المدين . الكفيل على الوفاء للدائن إال إذا لم يوفه المدين

وفي لجنة  . فيخضع التزامه في هذه الحالة للقواعد الخاصة بالتضامن" ، حق التجريد أو التزام متضامناً مع المدين

ألن نص المشروع يخلط  ، األول يتناول الرجوع والثاني يتناول التنفيذ ، المراجعة تقرر أن يكون النص من شقين

وبالنسبة إليى الشيق األول رأت اللجنية أن يمنيع الينص اليدائن مين الرجيوع  . بينهما خلطا تتدخل فيه أحكام األمرين

وجعلت الحكم في الشق الثاني خاصياً بالتنفييذ فمنعيت اليدائن  ، لمدينعلى الكفيل البسيط وحده إال بعد رجوع على ا

ثييم أضييافت للحكمييين حكمييا ثالثيياً مفيياده تمسييك الكفيييل بحقييه فييي  . ميين التنفيييذ علييى الكفيييل إال بعييد تجريييده المييدين

 التنفييذ ه وحده ولم يتمسك بحكم الشق األول جاز الحكم عليه وبالمثل في حاليةيعوى علدالصورتين بحيث لو رفع 

 ، فيي المشيروع النهيائي 791/2وأصبح الشق األول مطابقاً لما استقر عليه في التقنين الميدني الجدييد تحيت رقيم  .

ووافيق  . "يجيب عليى الكفييل فيي الحيالتين أن يتمسيك بهيذا الحيق" : وأضيفت فقرة ثالثة تجيري عليى الوجيه اآلتيي

ليس الشييوخ أدمجيت الفقيرة الثالثية فيي الفقيرة الثانيية وفيي لجنية مج . 799/2مجلس النواب على النص تحت رقيم 

ووافق مجلس الشييوخ  . 177/2ولم تعدل الفقرة األولى وأصبح رقمها  ، فصار مقصوراً حكمها على حق التجريد

 ( . 555 – 559ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) على ما أقرته لجنته 

للكفييل الغيير متضيامن الحيق إذا ليم يتركيه فيي إليزام  : 991/121ويقابل النص في التقنين المدني السابق م 

وحينئييذ  . إذا كييان الظيياهر أن أموالييه الجييائز حجزهييا تفييي بييأداء الييدين بتمامييه ، رب الييدين بمطالبيية المييدين بالوفيياء

 ً   . فظيةمع عدم اإلخالل باإلجراءات التح ، فللمحكمة النظر والحكم في إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقاناً مؤقتا

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  195/2م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  151/2م  التقنين المدني الليبي
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هـذا الـنص أنـه إذا بـدأ الـدائن بـالرجوع علـى الكفيـل وحـده ، فلكفيـل أن يـدفع رجـوع الـدائن عليـه و خلص مـن 
بوجوب رجوعه أوال على المـدين . والـذي يقـع فـي العمـل أن الـدائن ال يبـدأ بـالرجوع علـى الكفيـل وحـده ، وكـذلك ال 

طالب مـا بوفـاء الـدين ، المـدين باعتبـاره يبدأ بالرجوع على المدين وحده . وإنما يرجـع علي مـا معـًا فـي وقـت واحـد و 
مدينًا أصـليًا والكفيـل باعتبـاره كفـيال . وفـي هـذه الحالـة ال محـل للـدفع بوجـوب الرجـوع علـى المـدين أوال ، فقـد رجـع 

 الدائن على المدين والكفيل في وقت واحد .

ركـه و رجـع علـى الكفيـل ولكن قد يقع أن الـدائن يتعجـل ، وقبـل أن يتثبـت مـن جـدوى الرجـوع علـى المـدين يت
وحــده . ففــي هــذه الحالــة يكــون للكفيــل الحــا فــي دفــع رجــوع الــدائن عليــه بوجــوب رجوعــه أوال علــى المــدين ، طبقــًا 

مــدني ســالفة الــذكر . ولــم يكــن فــي التقنــين المــدني الســابا نــص يماثــل هــذا الــنص ، كمــا ال  488/1لــنص المــادة 

                                                                                                                                                                    

يفيرض فيي الكفالية أنهيا انعقيدت معلقية عليى شيرط عيدم وفياء الميدين  -2 : 2912م  التقنين المدني العراقي

جاز ليه  ، فإذا طولب الكفيل أوال -1 . ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط أو كان متضامنا مع المدين ، بالدين

عند اإلجراءات األولى التي توجه ضده أن يطالب الدائن باستيفاء دينه من أميوال الميدين واتخياذ اإلجيراءات ضيده 

وتقدر المحكمة ما إذا كان هناك محل لوقف اإلجراءات  ، إذا ظهر أن أمواله القابلة للحجز تكفي لوفاء الدين بأكمله

 . مؤقتا ضد الكفيل حتى يتم االستيفاء

وجيب علييه أن ييدل اليدائن عليى هيذه  ، إذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من أميوال الميدين -2 : 2911م 

موال التي ييدل عليهيا الكفييل إذا كانيت وال عبرة باأل -1األموال وان يقدم له مبلغا يكفي للوفاء بتكاليف اإلجراءات 

 . أو كانت أمواال متنازعا فيها ، هذه األموال خارج األراضي العراقية

يحيق للكفييل أن يطليب مين اليدائن فيي بيدء المحاكمية وقبيل كيل  : 2911م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

وأن يعين له منهميا ميا يصيح  ، لة وغير المنقولةدفاع في األساس أن يداعي أوال المديون األصلي في أمواله المنقو

منه التنفيذ على شرط أن يكون موقعها في المناطق الخاضعة لصالحية محاكم الدول المشمولة باالنتيداب الفرنسيي 

ولكين ذليك ال يمنيع التيرخيص لليدائن  ، وفي هذه الحالة تقف مداعاة الكفيل إلى أن يتم التقاضي في أموال المدين –

وإذا كان للدائن رهين ارض فيي الحيبس عليى بعيض أميوال الميديون  . ذ الوسائل االحتياطية في حق الكفيلفي اتخا

إال إذا كان هذا المال موضوعاً لتأمين موجبات أخرى على المديون وكان  ، وجب عليه استيفاء دينه منه ، المنقولة

 . غير كاف إليفائها جميعا

إذا كان قد عدل صراحة عن  –"أوال  : قديم مداعاة المديون األصليال يجوز للكفيل أن يتشبث بت : 2919م 

إذا أصبح الميديون األصيلي  –ثانياً  . وال سيما إذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع المديون األصلي ، هذا الحق

ً  . فييي حاليية إعسييار مشييهود أو أعليين بحجييز للنييزاع أو  ثالثيياً إذا كانييت األمييوال التييي تصييح فيهييا المييداعاة موضييوعا

أو إذا ليم يعيد  ، مرهونة تأميناً لديون تستغرق قسما كبيراً من قيمتها أو كانت غير كافية بوجه واضح إليفياء اليدائن

 . للمديون على هذه األموال إال حق قابل لإللغاء

 ، ألصليأن الكفيل الذي يتشبث بتقديم مداعاة المديون يجب عليه أن يعين للدائن أموال المديون ا : 2915م 

 . وأن يتكفل بالمصاريف الالزمة للتنفيذ
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ولذلك جرى العمل في ظل التقنين المدني السـابا ، كمـا هـو  100$ يوجد في التقنين المدني الفرنسي نص مثله .
اهنمر في التقنين المدني الفرنسي ، أن الدائن يطالب الكفيل أوال دون حاجة إلى مطالبة المدين اهنصلي أو التنبيـه 

رومـاني مـن تشـبيه عليه بالوفاء أو حتى إعذاره ، وهذا من أثر الفكرة القديمة التي كانـت فـي أوائـل ع ـود القـانون ال
 . ( 1) الكفيل بالمدين المتضامن ، ولكن الكفيل يكون له الحا في هذه الحالة في طلب تجر د المدين

في التقنين المدني المصري الجديد ، فقد وجب على الدائن أن يرجـع  488/1أما اآلن وقد وجد نص المادة 
ع علــى الكفيــل أوال ، كــان ل ــذا كمــا قــدمنا أن يــدفع أوال علــى المــدين ، وذلــك قبــل أن يرجــع علــى الكفيــل . فــإن رجــ

رجوع الدائن بوجوب رجوعه أوال على المدين . و بدو أن هذا الدفع بسبا الرجوع على المدين كان يختلط فـي ظـل 
التقنـين المــدني الســابا ، كمــا يخــتلط اآلن فــي ظــل التقنـين المــدني الفرنســي ، بالــدفع بالتجر ــد الــذي ســيأتي بيانــه . 

الكفيل يدفع رجوع الدائن عليـه أوال بالـدفع بالتجر ـد ، وكـان عليـه منـذ مطالبـة الـدائن لـه أن يقـوم بإرشـاده إلـى  فكان
أموال للمدين تفي بالدين كله ، وال ينتظر حتى يجئ دور التنفيذ على ماله . فلم يكن هناك إال دفع واحد هو الدفع 

ذا بـدأ هـذا بمطالبتـه . فـإذا فـات الكفيـل أن يـدفع مطالبـة الـدائن إيـاه بالتجر د ، يدفع بـه الكفيـل مطالبـة الـدائن إيـاه إ
بالدفع بالتجر د ، وحصل الدائن على حكم قابـل للتنفيـذ ضـد الكفيـل وشـرع الـدائن بالتنفيـذ علـى أمـوال الكفيـل ، فقـد 

متمسـكا بأنـه ال يجـوز  101كان ل ذا اهنخير أن يتدارك ما فاته عند مطالبة الدائن إياه بالـدين ، و ـدفع بالتجر ـد $
التنفيذ على ماله إال بعد تجيد المدين . ولكن الدفع بالتجر د هو هو ، بنفس شـروطه وآثـاره ، سـواء دفـع بـه م مبـدأ 

. ولكــن صــياغة  ( 2) اهنمــر عنــد مطالبــة الــدائن للكفيــل ، أو دفــع بــه بعــد ذلــك عنــد تنفيــذ الــدائن علــى مــال الكفيــل
                                                 

 (
2
وقييد  – 579ص  – 575ص  2999بالنيييول وريبييير وسييافاتييه فقييرة  – 2919بييودري وفييال فقييرة  ( 

الحيق فيي إليزام اليدائن  ، متيى كيان غيير متضيامن ، بأن للكفيل ، في ظل التقنيني المدني السابق ، قضي في مصر

وعليه في هذه الحالة أن يثبت أن الميدين األصيلي يمتليك أميواال يجيوز حجزهيا تفيي بيأداء  ، بمطالبة المدين بالوفاء

ص  22الحقوق  2751أبريل سنة  1 – 919ص  5الحقوق  – 2755مايو سنة  5استئناف وطني ) الدين بتمامه 

 اسيتئناف – ( 217ص  99الحقيوق  2529ميارس سينة  7 – 215ص  25الحقوق  2595يونيه سنة  1 – 129

المحامياة  2591فبرايير سينة  22استئناف مصير  – 922ص  999رقم  7المحاماة  2517يناير سنة  92أسيوط 

ال يلزم الدائن بإدخال الميدين األصيلي إال إذا طليب الكفييل غيير المتضيامن ذليك عنيد اتخياذ )  72ص  99رقم  29

ليه عين التمسيك بحيق الرجيوع عليى فإذا سيكت عين التمسيك بهيذا الحيق فسيكوته دلييل عليى تناز ، اإلجراءات ضده

 ( . مدني 991المدين الممنوح بقوة القانون بمقتضى المادة 

 (
1
 – 19ص  29م 2599ديسيمبر سيينة  25 – 279ص  21م 2599ميارس سيينة  15اسيتئناف مخييتلط  ( 

ص  17م 2521فبراييير سيينة  21 – 291ص  19م 2597مييارس سيينة  19 – 291ص  29م 2599ينيياير  17

م 2559يونيه سنة  22 – 521ص  15م 2521مايو سنة  29 – 191ص  17م 2521سنة مارس  11 – 291

 . 277ص  99م 2559يونيه سنة  21 – 155ص  91
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ن الــدفع فــي مبــدأ اهنمــر عنــد مطالبــة الــدائن للكفيــل ، فســمته الــدفع بوجــوب رجــوع التقنــين المــدين الجديــد ميــزت بــي
مـدني ( ، والـدفع عنـد تنفيــذ الـدائن علـى مـال الكفيـل أوال ، فسـمته وحــدة دون  488/1الـدائن علـى المـدين أواًل ) م 

د دفعـات متميـزان أحـدهما مـدني ( . ف نـاك إذن فـي التقنـين المـدني الجديـ 488/2الدفع اهنول بالـدفع بالتجر ـد ) م 
عن اآلخر ، الـدفع برجـوع الـدائن علـى المـدين أوال والـدفع بالتجر ـد . وأصـبح هـذا التمييـز قائمـًا فـي التقنـين المـدني 
الجديد ، ولم يقتصر اهنمر على مجرد التسمية ، بل تعداه إلـى الشـروط . فشـروط الـدفع بالتجر ـد بقيـت كمـا هـي ، 

ئن علــى المــدين أوال فتختلــف عــن شــروط الــدفع بالتجر ــد كمــا ســنرى . ولــم يكــن هــذا أمــا شــروط الــدفع برجــوع الــدا
. ولما كان العمل قد جرى في ظل التقنين المدني السابا على رجوع الـدائن علـى  ( 1) التمييز قائمًا بالدفع بالتجر د

ذا حصـل الـدائن علـى هـذا كل مـن المـدين والكفيـل فـي نفـس الوقـت للحصـول علـى حكـم بإلزام مـا معـًا بالوفـاء ، فـإ
بدأ بالتنفيذ ضد المدين وال يرجـع علـى الكفيـل إال إذا كانـت أمـوال المـدين ال تفـي بالـدين ، فقـد ميـزت  102الحكم$

مــدني "مــن شــقين" ، اهنول يتنــاول الرجــوع  488لجنــة المراجعــة بــين الرجــوع والتنفيــذ ، ورأت أن يكــون نــص المــادة 
ص المشروع ) التم يدي ( يخلط بين ما خلطًا تتـداخل فيـه أحكـام اهنمـر ن . وبالنسـبة والثاني يتناول التنفيذ ، هنن ن

للشـــا اهنول رأت أن يمنـــع الـــنص الـــدائن مـــن الرجـــوع علـــى الكفيـــل البســـيط وحـــده إال بعـــد رجوعـــه علـــى المـــدين ، 
د تجر ـده المـدين . ثـم وجعلت الحكم في الشا الثاني خاصـًا بالتنفيـذ فمنعـت الـدائن مـن التنفيـذ علـى الكفيـل إال  بعـ

أضافت للحكمين حكمًا ثالثًا مفاده تمسك الكفيل بحقه في الصورتين بحيث لو رفعت دعوى عليه وحده ولم يتمسك 
ال يجـوز للـدائن أن  -1بحكم الشا اهنول جاز الحكم عليه ، وبالمثل في حالة التنفيذ . وأصبح النص كما يأتي : 

ال يجــوز أن ينفــذ علــى أمــوال الكفيــل إال بعــد تجر ــد  -2ه علــى المــدين . يرجــع علــى الكفيــل وحــده إال بعــد رجوعــ
. وبـذلك أصـبح هنـاك دفعـات ،  ( 2) يجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك ب ـذا الحـا" -9المدين من أمواله . 

لتنفيــذ علــى دفــع بوجــوب الرجــوع أوال علــى المــدين و بــدي عنــد مطالبــة الــدائن للكفيــل ، ودفــع بالتجر ــد و بــدي عنــد ا
مــال الكفيــل . وزاد هــذا التمييــز وضــوحًا عنــد مناقضــة الـــنص فــي لجنــة مجلــس الشــيوخ ، تحــت االعتقــاد أن هـــذا 

                                                 

 (
2
من هذا المشروع تنص على أنه "ال يجبر الكفيل على الوفاء للدائن إال إذا لم يوفه  2255فكانت المادة  ( 

إال إذا تنيازل الكفييل عين حيق التجرييد أو التيزم متضيامناً ميع  ، ويجيب أن يرجيع اليدائن أوال عليى الميدين . المدين

مكيررة مين المشيروع  2255وكانيت الميادة  . فيخضع التزامه في هذه الحالة للقواعد الخاصة بالتضامن" ، المدين

غ الكافية وأن يقدم له المبال ، وجب عليه أن يدل الدائن على أموال المدين ، تنص على أنه "إذا طلب الكفيل التجريد

م المشييروع تيينص علييى أنييه " ال يلييزم الييدائن بتجريييد المييدين إال إذا طلييب 2259وكانييت المييادة  . للقيييام بالتجريييد"

 ( . 999وص  555ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) الكفيل ذلك عند اإلجراءات األولى التي توجه ضده" 

 (
1
 . 551ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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التمييــز كــان قائمــًا فــي ظــل التقنــين المــدني الســابا ، إذ ورد فــي مناقشــات هــذه اللجنــة مــا يــأتي : "وبعــد مراجعــة 
الكفيـل فــي التمسـك بالتجر ــد يكـون عنـد التنفيــذ فقـط ، ولــيس القـانون القـائم ) الســابا (  . . . تبـين أن ســقوط حـا 

عند رفع الدعوى . ولذا رأت اللجنة إدماج الفقرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة ، حتى يكـون حكـم السـقوط قاصـرًا 
حكم ـا علـى على التنفيذ فقط . وقد اقتضى هذا تعديل الفقرة الثالثة التي أدمجت في الفقرة الثانيـة ، بحيـث يصـدق 

حالــة التنفيــذ فقــط . وقــد أصــبح نــص الفقــرة الثانيــة كــاآلتي : "وال يجــوز أن ينفــذ علــى أمــوال الكفيــل إال بعــد تجر ــد 
ــة التمســك ب ــذا الحــا" ــه ، و جــب علــى الكفــل فــي هــذه الحال . وهكــذا أصــبح التقنــين المــدني  ( 1) المــدين مــن أموال

ــدائن علــى 109الجديــد $ المــدين أوال وبــين الــدفع بالتجر ــد ، وال يجعل مــا دفعــًا واحــدًا ،  يميــز بــين الــدفع برجــوع ال
و جعل شروط الدفع اهنول تختلف عـن شـروط الـدفع الثـاني . ولـيس لنـا إال أن نجـاري المشـرع فيمـا ذهـب إليـه مـن 

لتجر ــد هــذا التمييــز ، ونبحــث الــدفع برجــوع الــدائن علــى المــدين أوال مســتقال عــن الــدفع بالتجر ــد ، ونقصــر الــدفع با
 على حالة التنفيذ  على مال الكفيل قبل مال المدين .

 ففيما يتعلا بالدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أوال ، نبحث شروط هذا الدفع وما يترتب عليه من أثر 

أما شروط الدفع فثالثة : ) الشرط اهنول ( باإلضافة إلى أن الكفيل ال يكون متضامنًا مـع اهنصـيل كمـا هـو 
، يجب أيضًا أال يكون الكفيل قد نزل عن حقه في رجوع الدائن على المدين أوال قبل أن يرجع عليه  ( 2) روضالمف

. ) الشرط  ( 9) ، فإن هذا حا قد تقرر لمصلحته فله أن ينزل عنه صراحة أو ضمنًا ، في عقد الكفالة أو بعد ذلك
ا كان المدين معسرًا ، أو ظاهر العجز عن الوفاء بالدين الثاني ( أن يكون رجوع الدائن على المدين ذا فائدة . فإذ

بــأن لــم تكــن لــه أمــوال ظــاهرة يمكــن التنفيــذ علي ــا ، فــال فائــدة مــن تمســك الكفيــل بحقــه وال مصــلحة لــه فــي ذلــك . 

                                                 

 (
2
 . 555ص  – 557ص  9ة األعمال التحضيرية مجموع ( 

 (
1
 ، "وبالنسيبة للشيق األول : فقد ورد فيي لجنية المراجعية ميا ييأتي ، وكما يتبين من األعمال التحضيرية ( 

مجموعية ) " . . . وحيده إال بعيد رجوعيه عليى الميدين  البسييطرأت أن يمنع النص للدائن من الرجوع على الكفيل 

وهيو بالنسيبة إليى  ، وقد ورد نص صيريح فيي ذليك بالنسيبة إليى كفييل الكفييل ( . 551 ص 9األعمال التحضيرية 

وفيي  . "تجيوز كفالية الكفييل : مدني على ميا ييأتي 151فنصت المادة  ، الكفيل في مركز الكفيل بالنسبة إلى المدين

إال إذا كيان كفييل الكفييل متضيامنا  ، هذه الحالة ال يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل

 ( . 91ص  15منصور مصطفى منصور فقرة  – 17عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ) مع الكفيل" 

 (
9
ولكين  ( . 19ص  19سليمان مرقس فقرة ) ويذهب بعض الفقهاء إلى أن النزول ال يكون إال صريحاً  ( 

 ً منصيور ) نيه ال يوجيد ميانع مين أن يكيون النيزول ضيمنا فإ ، ما دام ال يوجد نص يشترط أن يكون النزول صريحا

 ( . 91ص  15مصطفى منصور فقرة 
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وعبء اإلثبات هنا يقع على الدائن ال على الكفيل ، فعلى الدائن أن يثبت أن المدين معسر أو ظاهر العجـز عـن 
اء بالــدين ، وهــذا بخــالف الــدفع بالتجر ــد فســنرى أن عــبء إثبــات وجــود أمــوال للمــدين يمكــن التنفيــذ علي ــا يقــع الوفــ

بالتجر د أيضـًا ، ال يلـزم لتـوافر هـذا الشـرط الثـاني أن يكـون عنـد المـدين أمـوال  101على الكفيل . وخالفًا للدفع $
تفـي بـبعض الـدين ، فيرجـع الـدائن علـى هـذه اهنمـوال ثـم كافية للوفاء بكـل الـدين ، بـل يكفـي أن يكـون عنـده أمـوال 

مدني ، كما سنرى ، أنه يجب على  481/1. وفي الدفع بالتجر د تقضي المادة  ( 1) يستوفي بقية الدين من الكفيل
 الكفيل أن يرشد الدائن "إلى أموال للمدين تفـي بالـدين كلـه" . ) الشـرط الثالـث ( أن يتمسـك الكفيـل بالـدفع . و جـوز
للكفيـل أن يتمســك بالــدفع فــي أيــة حالــة كانــت علي ــا الــدعوى ، ولــو هنول مــرة أمــام محكمــة االســتئناف . وذلــك بــأن 

 2) الدفع هو دفع بعدم قبول الدعوى ، والدفع بعدم قبول الدعوى يجوز التمسك به في أية حالة كانت علي ا الدعوى 

. ولكن ال بد من أن يتمسك الكفل ب ذا الدفع فال يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفس ا . ومـا دام الكفيـل  (
يجوز لـه النـزول عـن الـدفع كمـا قـدمنا ، فسـكوته عنـه قـد يحمـل علـى أنـه أراد النـزول ، فـإذا لـم يكـن قـد نـزل وجـب 

نفســ ا . والــذي أوجــد الشــب ة فــي هــذه المســألة أن  عليــه أن يتمســك بــه وال يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــه مــن تلقــاء
مدني الخاصة ب ذا الدفع ال تصرح بوجوب أن يتمسك بـه الكفيـل ، أمـا الفقـرة الثانيـة  488الفقرة اهنولى من المادة 

مـن  ( 9) من نفس المادة وهـي الخاصـة بالـدفع بالتجر ـد فتصـرح بوجـوب تمسـك الكفيـل بالـدفع . فف ـم بعـض الفق ـاء
مف وم المخالفة ، أنه ليس من الواجب على الكفيل التمسك ب ذا الدفع بل يجوز للمحكمة أن تقضي به من ذلك ، ب

تلقاء نفس ا ، خالفًا للدفع بل يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفس ا ، خالفًا للـدفع بالتجر ـد . ولكـن الرجـوع 
لجنـة المراجعـة قـد  101لى العكس من ذلك كانـت $إلى اهنعمال التحضير ة يبين أن هذا لم يكن مقصودًا ، بل ع

أضافت فقرة توجب في ا في هذا الدفع وفي الدفع بالتجر د معًا أن يتمسك الكفيل بالدفع ، وكانـت هـذه الفقـرة تجـري 
على الوجه اآلتـي : "يجـب علـى الكفيـل فـي الحـالتين أن يتمسـك ب ـذا الحـا" . وكـان مـن الخيـر إبقـاء هـذه الفقـرة ، 

                                                 

 (
2
وقد جاء في مناقشات لجنة األستاذ كامل صدقي فيي هيذا الخصيوص أن أحيد أعضياء هيذه اللجنية رأى  ( 

ت إلييه أغلبيية فانضيم ، جواز تمسك الكفيل بالدفع إذا كانت أموال المدين الجائز الحجز عليها تفي بجزء مين اليدين

ومين جهية أخيرى  ، ورأت اللجنة حذف عبارة "تفي بأداء الدين بتمامه" ألن هذا أصلح للكفيل من جهة . األعضاء

 555ص  9انظر مجموعية األعميال التحضييرية  . لن يلحق بالدائن أي ضرر إذ أنه يستوفي بقية الدين من الكفيل

 . في الهامش 551ص  –

 (
1
جميال اليدين زكيي  – 55ص  97محميد عليي إميام فقيرة  – 219ص  11قي فقيرة عبد الفتاح عبد البيا ( 

 . 99ص  15منصور مصطفى منصور فقرة   – 11ص  15سليمان مرقس فقرة  – 55ص  55فقرة 

 (
9
 . 17ص  15سليمان مرقس فقرة  ( 
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نة مجلس الشـيوخ أدمجت ـا بـالفقرة التـي قبل ـا فجعلت ـا ال تنصـرف فـي الظـاهر إال إلـى الـدفع بالتجر ـد ، إذ ولكن لج
جــرت بمــا يــأتي : "وال يجــوز لــه ) للــدائن ( أن ينفــذ علــى أمــوال الكفيــل إال بعــد تجر ــد المــدين مــن أموالــه ، و جــب 

جنــة مجلــس الشــيوخ أن تنفــي ، عــن الــدفع الــذي علــى الكفيــل فــي هــذه الحالــة أن يتمســك ب ــذا الحــا" . ولــم تقصــد ل
نحن بصدده وجوب تمسك الكفيل به كما يتمسك بالدفع بالتجر د ، بل كل ما قصدته إدماج الفقرة الثالثة فـي الفقـرة 
الثانيــة دون تغييـــر فـــي الحكـــم الخـــاص بوجــوب تمســـك الكفيـــل بكـــل مـــن الـــدفعين ، وقــد جـــاء فـــي تقر رهـــا فـــي هـــذا 

لجنة الفقرة الثالثة من هذه المادة في الفقرة الثانيـة مـع تعـديل لفظـي طفيـف ال يمـس جـوهر الخصوص : "أدمجت ال
. لـذلك يجـب القـول بـأن الكفيــل ، كمـا يجـب عليـه التمسـك بالــدفع بالتجر ـد ، يجـب عليـه أيضـًا التمســك  ( 1) الحكـم"

 . ( 2) بالدفع بوجوب رجوع الدائن على المدين أوال

ع بوجـوب رجـوع الـدائن علـى المـدين أوال ، إذا اسـتوفى هـذا الـدفع الشـروط الثالثـة و ترتب على التمسك بالدف
السابا بيان ا ، أن يقضي بعدم قبول الـدعوى التـي رفع ـا الـدائن علـى الكفيـل وحـده . و جـب عندئـذ علـى الـدائن ، 

أن يرجـع علـى المـدين إذا لم يرفع الدعوى على كل مـن المـدين والكفيـل فـي وقـت واحـد فتكـون مقبولـة كمـا قـدمنا ، 
بوفاء الدين . فال يكفي إذن إعذار المدين بالوفاء ، بـل تجـب المطالبـة القضـائية . و حـل محـل  أوال يطالبه قضائياً 

، إذا كــان لــدى الــدائن ســند رســمي قابــل للتنفيــذ ضــد  ( commandementالمطالبــة القضــائية التنبيــه بالوفــاء ) 
المدين قد أفلـس فـامتنع علـى الـدائن اتخـاذ إجـراءات  106ضائية ، إذ كان $المدين . كذلك يحل محل المطالبة الق

 . ( 9) فردية ضده ، أن يتقدم الدائن بحقه في التفليسة ، وهذا يعتبر رجوعًا على المدين

 نص قانوني :  –تمسك الكفيل بالدفوع التي يحتج بها المدين  -45
 مدني على ما يأتي  : 482تنص المادة 

 الكفيل بمجرد براءة المدين ، وله أن يتمسك بجميع اهنوجه التي يحتج ب ا المدين" .يبرأ  -1"

على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته ، وكان الكفيل عالمًا بـذلك وقـت التعاقـد  -2"
                                                 

 (
2
 . 555ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
ص  55جمال الدين زكي فقيرة  – 55ص  97محمد علي إمام فقرة  – 11عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 . 97ص  – 91ص  15منصور مصطفى منصور فقرة  – 55

 (
9
جميال اليدين زكيي  – 51ص  91محميد عليي إميام فقيرة  – 299ص  11عبد الفتاح عبد البياقي فقيرة  ( 

 . 99ص  15منصور مصطفى منصور فقرة  – 57ص  55فقرة 
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 . ( 1) ، فليس له أن يحتج ب ذا الوجه"

، أن "التـــزام  ( 2) رة اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــديو خلـــص مـــن هـــذا الـــنص أن اهنصـــل ، كمـــا تقـــول المـــذك
الكفيــل تــابع لاللتــزام اهنصــلي ، وهــو يبطــل كلمــا بطــل هــذا االلتــزام ، كمــا أنــه ينقضــي بمجــرد انقضــائه . علــى أن 

الخاص بكفالة التزام ناقص اهنهلية إذا كان الكفل يعلم بـنقص  1191المشروع يتحفظ بالنسبة للحكم الوارد بالمادة 
 هلية ، فإنه استثناءًا ال يجوز للكفيل في هذه الحالة التمسك ببطالن االلتزام اهنصلي" .اهن

فالتزام الكفيل ، وهو تابع اللتزام المدين ، يكون باطال أو قابال لإلبطـال إذا أن التـزام المـدين بـاطال أو قـابال 
يــة ففيــه تفصــيل كمــا ســيأتي . وإذا انقضــى لإلبطــال ، فيمــا عــدا أن يكــون التــزام المــدين قــابال لإلبطــال لــنقص اهنهل

التزام المدين ، انقضى معه التزام الكفيل . ولما كان المدين يستطيع أن يحتج بأوجه الدفع هذه وبـأن التزامـه باطـل 
أو قابــل لإلبطــال أو بــأن التزامــه قــد انقضــى لســبب مــن أســباب انقضــاء االلتــزام ، كــذلك للكفيــل أن يتمســك بأوجــه 

                                                 

 (
2
"يبيرأ  : مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2295رد هيذا الينص فيي الميادة و : تاريخ الينص ( 

وله أن يتمسك بجميع األوجه التي يحتج بها المدين ما عدا األوجه المتصلة بشخصيية  ، الكفيل بمجرد براءة المدين

 792وأصيبح رقميه  ، ووافقت لجنة المراجعة على هذا النص . "2299وذلك مع مراعاة ما ورد بالمادة  ، خاصة

عيدل الينص فأصيبح مطابقيا لميا اسيتقر علييه  ، وفي لجنة الشؤون التشريعية لمجلس النواب . في المشروع النهائي

"التعديل مين شيأنه أال يقييد  : وقالت اللجنة في سبب هذا التعديل ما يأتي . 755في التقنين المدني الجديد تحت رقم 

مييا عييدا األوجييه المتصييلة  : وهييي ، ليينص األصييل وحييذفت عنييد التعييديلميين إطييالق العبييارة التييي وردت فييي آخيير ا

ولكن عدم احتجاج الكفيل بنقص أهلية المدين ينبغي  ، بشخصه خاصةع فإن المقصود بهذه العبارة هو نقص األهلية

ة أن يحيتج ويبغي أن نميز بين ما إذا كان الكفيل يعلم بنقص أهلية المدين فيال يجيوز ليه هيذه الحالي ، أال يكون مطلقا

 . وبين ما إذا كان ال يعلم بنقص األهلية فينبغي أن يكون له الحق فيي االحتجياج بيذلك وفقيا للقواعيد العامية" ، بذلك

مجموعيية )  171ووافييق عليييه مجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  . ووافييق مجلييس النييواب علييى اليينص كمييا عدلتييه لجنتييه

 ( . 519ص  – 511ص  9األعمال التحضيرية 

 995/111في التقنين المدني السابق المادة ويقابل النص 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  157م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  152م  التقنين المدني الليبي

 . ال مقابل التقنين المدني العراقي

بجميييع أسييباب الييدفع المختصيية بالمييديون  يحييق للكفيييل أن يييدلي : 2911 قييانون الموجبييات والعقييود اللبنيياني

ويكيون ليه هيذا  –ومن جملتها األسباب المبنية على عدم أهلية المديون األصلي  ، األصلي شخصية كانت أو عينية

ولييه كييذلك حييق اإلدالء بأسييباب الييدفع  ، الحييق بييالرغم ميين معارضيية المييديون األصييلي أو عدولييه ع تلييك األسييباب

 . سواه كإسقاط الدين الذي تم لشخص المديونالمختصة بشخص المديون دون 

 (
1
 . 517ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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تطيع المدين أن يحتج ب ا من بطاالن أو قابلية لإلبطال أو انقضاء . وال يتمسك الكفيل بأوجه الدفع الدفع الذي يس
هذه ضد التزام المدين ، بل ضد التزامه هو ، فإن التزامه يكون هو أيضًا باطال أو قـابال لإلبطـال أو منقضـيًا تبعـًا 

ال باسم المدين ، و تمسك ب ا ضد التزامه هو ال ضد  اللتزام المدين . ف و إذن يتمسك بأوجه الدفع هذه باسمه هو
التزام المـدين . و ترتـب علـى ذلـك أن للكفيـل أن يتمسـك بوجـه مـن هـذه اهنوجـه ضـد التزامـه هـو ، ولـو نـزل المـدين 
عن هذا الدفع فإنه إنما ينزل عن الدفع بالنسبة إلى التزامه كمدين ، و بقى أن يتمسك الكفيل بالدفع الذي نزل عنه 
المدين إذ يتمسك به ضد التزامه هو ككفيل ، ال ضد التـزام المـدين فقـد نـزل هـذا عـن الـدفع كمـا سـبا القـول . فـإذا 

ال يمنع الكفيـل مـن  108انزل المدين عن حقه في إبطال العقد لعيب من عيوب الرضاء وأجاز العقد ، فإن هذا $
دين عـن حقـه فـي التمسـك بالتقـادم ، فـإن هـذا ال يمنـع أن يتمسك ب ذا العيب ضد التزامه هو ككفيل . وإذا نـزل المـ

. و ترتــب علــى ذلــك أيضــًا أن الكفــل لــه أن يتــدخل فــي  ( 1) الكفيــل مــن أن يتمســك بالتقــادم ضــد التزامــه هــو ككفيــل
الــدعوى القائمــة بــين الــدائن والمــدين و طلــب بــراءة ذمتــه مــن التزامــه هــو متمســكًا بــدفع مــن هــذه الــدفوع ، بــل لــه أن 

 . ( 2) ب ذا الدفع بدعوى مبتدأة برفع ا على الدائن يتمسك

ونســتعرض أوجــه الــدفع الــذي يتمســك ب ــا الكفيــل ، فــي هــذا الصــدد ، فنــتكلم فــي الــدفع بــالبطالن وفــي الــدفع 
 باإلبطال وفي الدفع باالنقضاء .

محــل أو لعــدم فــإذا كــان التــزام المــدين بــاطال لعيــب فــي الشــكل أو النعــدام الرضــاء أو لعــدم تــوافر شــروط ال
مشروعية السبب ، أو هني سبب آخر من أسباب بطالن االلتـزام ، كـان التـزام الكفيـل بـاطال مثلـه ولـنفس السـبب . 

 وللكفيل أن يتمسك ببطالن التزامه ، كما للمدين أن يتمسك هو أيضًا ببطالن التزامه .

ل لعيب في الرضاء ، كأن شـابه غلـط وللكفيل أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة ، هنن عقد المدين قابل لإلبطا
أو تــدليس أو إكــراه ممــا يجعــل العقــد قــابال لإلبطــال . و بقــى للكفيــل الحــا فــي طلــب إبطــال عقــد الكفالــة لعيــب فــي 
الرضاء ، ولو أجاز المدين العقد اهنصلي فأصبح ال يستطيع التمسـك بإبطـال هـذا العقـد . أمـا إذا كـان السـبب فـي 

قص أهلية المـدين ، بـأن كـان هـذا قاصـرًا أو محجـورًا عليـه ، ف نـا يجـب التمييـز بـين مـا إبطال العقد اهنصلي هو ن
إذا كان الكفيل ال يعلم بنقص أهلية المدين أو كان يعلم ب ا . فـإن كـان الكفيـل ال يعلـم بـنقص أهليـة المـدين ، كـان 

صلي لنقص اهنهليـة . و سـتوي فـي له أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة كما يكون للمدين أن يتمسك بإبطال العقد اهن
                                                 

 (
2
 . 15ص  99منصور مصطفى منصور فقرة  ( 

 (
1
 . 15ص  99منصور مصطفى منصور فقرة  ( 



 

 

 

 

2843 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ذلك أن يجاز العقد اهنصلي أو ال يجاز ، ففي الحالتين بكون للكفيل أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة . أمـا إذا كـان 
الكفيل عالمًا بنقص أهلية المدين ، فله أيضًا أن يبطل عقد الكفالة . لكن إذا أجاز المدين عند زوال نقص اهنهليـة 

اليم عليه بإذن المحكمة عند االقتضاء ، العقد اهنصلي ، ففي رأينا أن الكفيل  101أو وصيه أو $ ، أو أجاز وليه
ــة مــا دام العقــد اهنصــلي قــد أجيــز . فــإذا كــان الكفيــل لــيس فحســب عالمــا بــنقص  ال يســتطيع أن يبطــل عقــد الكفال

ن يبطل عقد الكفالة حتى لو تمسك اهنهلية ، بل هو قد كفل ناقص اهنهلية بسبب نقص أهليته ، فإنه ال يستطيع أ
المدين بنقص أهليتـه وأبطـل العقـد اهنصـلي . ذلـك بـأن الكفيـل غنمـا كفـل المـدين بسـبب قـنص أهليتـه ، فـإذا تمسـك 
المدين بنقص اهنهلية ، وأبطل العقد اهنصلي ، أصبح الكفيل مدينًا أصليًا وصـار مسـئوال عـن الـدين نحـو الـدائن ، 

 . ( 1) ن ناظرًا ل ذا االحتمالوهو إنما تعاقد مع الدائ

 .  ( 2) وللكفيل أن يتمسك بانقضاء التزامه ككفيل ، تبعًا النقضاء التزام المدين
                                                 

 (
2
 ، الييرأي األول : وهنيياك آراء ثالثيية فييي هييذه المسييألة – 12انظيير مييا قييدمناه آنفييا فييي هييذا الصييدد فقييرة  ( 

ميييدني يجيييب أن تفهيييم بيييالرجوع إليييى األعميييال  171/1ييييذهب إليييى أن الميييادة  ، وعلييييه أكثييير الفقهييياء المصيييريين

ولذلك ليس ليه أن يحيتج بينقص األهليية  ، على معنى أن الكفيل كفل ناقص األهلية بسبب نقص أهليته ، التحضيرية

فإنه  ، دون أن تكون الكفالة بسبب نقص األهليةأما الكفيل الذي يقتصر على العلم بنقص أهلية المدين  . على الدائن

 . يجوز له أن يتمسك بنص األهلية حتى لو أجاز المدين عقد الدين األصلي

يذهب إلى أن الكفيل الذي يقتصر  ( 11ص  – 19ص  95منصور مصطفى منصور فقرة ) والرأي الثاني 

يبقى التزاميه قائميا ميا دام التيزام الميدين نياقص  ، دون أن يكفله بسبب قنص أهليته ، على العلم بنقص أهلية المدين

 . فإنه يزول ويزول معه التزام الكفيل ، أما إذ أبطله . األهلية قائما ولم يطلب المدين إبطاله

يذهب إلى أن الكفيل الذي يقتصر على العلم بنقص أهلية المدين  ( وهو الرأي الذي نقول به) والرأي الثالث 

يجوز له أن يحيتج بينقص األهليية حتيى ليو ليم يطليب الميدين إبطيال العقيد وبقيي  ، ص أهليتهدون أن يكفله بسبب نق

إال إذا أجياز الميدين العقيد األصيلي  ، وال يمتنيع علييه االحتجياج بينقص األهليية . التزامه قائما ولكنيه ليم يجيز العقيد

إذا لم يبطل  : الثالث في الفرض اآلتيويظهر الفرق بين الرأي الثاني والرأي  . وصار هذا العقد غير قابل لإلبطال

فالرأي الثاني يذهب إليى أن الكفييل ال يسيتطيع  ، المدين العقد لنقص األهلية ولكن لم يجزه فبقى العقد قابال لإلبطال

أما الرأي الثالث فييذهب إليى أن الكفييل يسيتطيع أن  ، أن يتمسك بإبطال عقد الكفالة ألن التزام المدين ال يزال قائما

 . مسك بإبطال عقد الكفالة ألن المدين يستطيع أن يتمسك بإبطال عقد الدين األصلي وإن كان لمي يتمسك بإبطاليهيت

أن الكفييل قيد كفيل نياقص  : مدني كميا يفسيرها اليرأي األول عليى الوجيه اآلتيي 171/1والرأي الثالث يفسر المادة 

 . ولذلك ليس له أن يحتج بنقص األهلية ولو تمسك المدين األصلي بذلك ، األهلية بسبب نقص أهليته

 (
1
بأن حل محله شخص آخير بعيد  ، بل بقي قائما ولو تغير شخص الدائن ، أما إذا لم ينقض التزام المدين ( 

يحل الميونى بل  . فإن التزام الكفيل ال ينقضي ، أن وفاه هذا الشخص اآلخر الدين أو حول الدائن حقه إلى محال له

 ( . ميدني 991م ) أو بتحول الحق بضماناته ومنها الكفالة إلى المحيال ليه  ( ، مدني 915) محل الدائن في الكفالة 

وإال  ، فإن الكفييل البيد أن يقبيل كفالية الميدين الجدييد ، وإذا بقي الدين وتغير شخص المدين عن طريق حوالة الدين
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وإذا انقضى التزام المدين باتحاد الذمة  ، كما لو ورث المدين الدائن أو أوصى الدائن للمدين بالدين  $110
، مـا لــم يـزل اتحـاد الذمــة بـأثر رجعـي كمــا إذا كانـت الوصــية ، جـاز للكفيـل أن يتمســك بانقضـاء التزامـه تبعــًا لـذلك 

 معلقة على شرط فاسخ وتحقا الشرط .

وإذا انقضى التزام المدين باإلبراء ، جاز للكفل أن يتمسك انقضاء التزامه تعبًا لذلك . وال يعتبر قبول الـدائن 
 ضامنًا ل ذا الجزء .الصلح من المدين المفلس إبراء له من جزء من الدين ، فيبقى الكفيل 

وإذا انقضى التزام المدين باستحالة التنفيذ لسبب ال يد له فيه ، جاز للكفيل أن يتمسك بانقضاء التزامـه تبعـًا 
ــذلك . أمــا إذا أصــبح تنفيــذ التــزام المــدين مســتحيال بخطــأه ، فإنــه يصــبح مســئوال عــن التعــو ض ، و بقــى الكفيــل  ل

 ضامنًا ل ذا التعو ض .

التــزام المــدين بالتقــادم دون أن يتقــادم التــزام الكفيــل ، بــأن كــان هــذا االلتــزام اهنخيــر مــؤجال مــثال وإذا انقضــى 
هنجــل أطــول مــن أجــل التــزام المــدين ، جــاز للكفيــل أن يتمســك بانقضــاء التزامــه ال هننــه تقــادم ، بــل تبعــًا النقضــاء 

النحـو حتـى لـو لـم يتمسـك المـدين بالتقـادم ، بـل  التزام المدين بالتقـادم . و تمسـك الكفيـل بانقضـاء التزامـه علـى هـذا
 حتى لو نزل عن التمسك به .

 الدفع الخاصة بالكفيل :  -46
وللكفيل ، فضال عن الدفوع التي يجوز أن يحتج ب ا المدين ، دفوع خاصة به ال يشترك في ا المدين . وهذه 

 ة إلى مركز الكفيل باعتباره كفيال .الدفوع إما أن تكون متعلقة بعقد الكفالة ذاته ، أو أن تكون راجع

فالـــدفوع المتعلقـــة بعقـــد الكفالـــة ذاتـــه ترجـــع إلـــى بطـــالن هـــذا العقـــد أو قابليتـــه لإلبطـــال دون أن يكـــون العقـــد  
المنشــئ اللتــزام المــدين بــاطال أو قــابال لإلبطــال ، فيجــوز للكفيــل أن يتمســك بــبطالن عقــد الكفالــة وحــده أو بقابليتــه 

إلى ما يرد على التزام الكفيل وحده من أوصاف لم تستمد من االلتزام اهنصـلي ، كعـدم تحقـا  لإلبطال . وقد ترجع
الشرط الواقف أو تحقا الشرط الفاسخ ، فيتمسك الكفيل بأن التزامـه لـم ينشـأ هننـه كـان معلقـًا علـى شـرط واقـف ولـم 

ط فاسخ وقد تحقا هـذا الشـرط . وقـد هذا الشرط ، أو بأن التزامه قد انفسخ هننه كان معلقًا على شر  112يتحقا $
ترجع إلـى انقضـاء التـزام الكفيـل بطر ـا أصـلي دون أن ينقضـي التـزام المـدين ، وسـيأتي بيـان ذلـك عنـد الكـالم فـي 

                                                                                                                                                                    

 . 11ص  99ذلك منصور مصطفى منصور فقرة انظر في  – ( مدني 927م ) برئت ذمته 
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 انقضاء الكفالة ، فيتمسك الكفيل بانقضاء التزامه ولو لم ينقض التزام المدين .

( الـدفع ببـراءة ذمـة الكفـل بقـدر مـا أضـاعه  1ثالثـة : ) والدفوع التي ترجع إلى مركـز الكفيـل باعتبـاره كفـيال 
( الـدفع ببـراءة ذمـة الكفيـل لتـأخر الـدائن فـي اتخـاذ اإلجـراءات ضـد  2مـدني ( . )  481بخطأه من التأمينـات ) م 

( الدفع ببراءة ذمـة الكفيـل بقـد رمـا أصـابه مـن ضـرر بسـبب عـدم تقـدم الـدائن فـي  9مدني ( . )  481المدين ) م 
 مدني ( . وسنبحث هذه الدفوع في مكان ا عند الكالم في انقضاء الكفالة بطر ا أصلي . 486ة المدين ) م تفليس

 نص قانوني : –الدفع بالتجريد  -47
 مدني على ما يأتي : 488/2تنص المادة  

ى الكفيـل "وال يجوز له ) للدائن ( أن ينفذ علـى أمـوال الكفيـل إال بعـد تجر ـده المـدين مـن أموالـه ، و جـب علـ
 " .( 1) في هذه الحالة أن يتمسك ب ذا الحا

                                                 

 (
2
"ال يليزم  : من المشروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2259ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

وفييي لجنيية المراجعيية  . اليدائن بتجريييد المييدين إال إذا طليب الكفيييل ذلييك عنييد اإلجيراءات األولييى التييي توجييه ضيده"

 األول يتناول الرجوع والثاني يتناول التنفييذ ، وجعل النص الموحد من شقين ، التي قبلهاأدمجت هذه المادة بالمادة 

وبالنسبة إلى الشيق األول رأت اللجنية أن يمنيع الينص  . ألن المروع يخلط بينهما خلطا تتدخل فيه أحكام األمرين ،

عليت الحكيم فيي الشيق الثياني خاصيا وج ، الدائن من الرجوع على الكفيل البسيط وحده إال بعد رجوعه على الميدين

ميدني آنفيا  177/2انظير تياريخ نيص الميادة ) بالتنفيذ فمنعت الدائن من التنفيذ على الكفييل إال بعيد تجرييده الميدين 

وفي لجنة مجلس الشيوخ قال رئيس  . 799/1ووافق مجلس النواب على النص تحت رقم  ( . في الهامش 55فقرة 

"إنه ليس من العدل أن نحرم على الدائن التنفيذ على أميوال الكفييل إذا وجيد أن الميدين يعميل عليى تهرييب  : اللجنة

 إذ يجب أن يكون له في مثل هذه الحالة أن ينفذ على أموال الكفيل على أن يقف في التنفيذ عند حد الحجز" ، أمواله

ولييكن معلوميا أنيه ال يجيوز ليه  ، ز مثال كإجراء تحفظييفأجيب "بأن للدائن في مثل هذه الحالة أن يلجأ إلى الحج .

وأثير اعتراض "على الفقرة الثالثة التي تقضي  . بيع أموال الكفيل أو نزع ملكيتها إال بعد تجرد المدين من أمواله"

 . ذيةبوجوب تمسك المدين بحق التجريد عند الرجوع عليه من الدائن أو عند ما يتخذ هذا الدائن ضده إجراءات تنفي

"تبيين أن  ( السيابق) وبعيد مراجعية القيانون القيائم  . إنه يجيب قصير التمسيك بحيق التجرييد عليى التنفييذ" ( وقيل) 

وليذا رأت اللجنية إدمياج  . ولييس عنيد رفيع اليدعوى ، سقوط حق الكفيل في التمسك بالتجريد يكون عند التنفيذ فقيط

وقد اقتضى هذا تعديل الفقرة  ، كون السقوط قاصراً على التنفيذ فقطحتى ي ، الفقرتين الثانية والثالثة في فقرة واحدة

وأصح نص الفقرة الثانية مطابقا لما  ، الثالثة التي أديت في الفقرة الثانية بحيث يصدق حكمها على حالة التنفيذ فقط

) دلتيه لجنتيه ووافيق مجليس الشييوخ عليى الينص كميا ع . 177/1استقر عليه في التقنين المدني الجدييد تحيت رقيم 

 ( . 555ص  – 559ص  9مجموعة األعمال التحضيرية 

للكفييل غيير المتضيامن الحيق إذا ليم يتركيه فيي  : 991/121ويقابل النص في التقنين الميدني السيابق الميادة 

وحينئيذ  . إذا كان الظاهر أن أمواله الجائز حجزها تفي بأداء الدين بتماميه ، إلزام رب الدين بمطالبة المدين بالوفاء
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أن التقنين المدني الجديد ميز بين الدفع برجوع الدائن على المدين أوال والدفع بالتجر د  ( 1) وقد فدمنا $119
 (benefice de discussion ) فع وكان التقنين المدني السابا يجعل ا دفعًا واحدًا و سميه الدفع بالتجر د . والـد

بالتجر د في التقنين المدني الجديد ال يكون إال عند ما يحصل الدائن على سند قابل للتنفيـذ مـن الكفيـل و شـرع فـي 
 التنفيذ عليه إال بعد تجر د الدائن المدين من أمواله كما يقرر النص سالف الذكر .

المــدين أوال ، مبنــي علــى  والــدفع بالتجر ــد ، بمعنــاه الواســع فيشــمل الــدفع بوجــوب رجــوع الــدائن علــى $111
اعتبارات قائمة على العدالة . فقد كان الكفيل ، طبقًا لحرفيـة التزامـه ، مسـئوال عـن الوفـاء بالـدين إذا لـم يقـم المـدين 
بوفائه عند حلـول أجلـه . إذ كـان الكفيـل يضـمن للـدائن الوفـاء اهنمـين بالـدين ، أي الوفـاء عنـد حلـول أجـل الـدين . 

للكفيـل هـذا التأجيـل ، عـن طر ـا الـدفع بالتجر ـد ، هنن الكفيـل جـدير بالرعايـة . ف ـو يـوفي دينـًا ولكن القانون أتاح 
يس بدينه بـل ديـن غيـره ، و ر ـد بـذلك عـادة تقـديم خدمـة ل ـذا الغيـر بكفالتـه وتقو ـة ائتمانـه . فيكـون مـن العـدل أن 

مــن اســتحالة تنفيــذ المــدين اللتزامــه . وال يتــاح للكفيــل أن يطلــب مــن الــدائن ، قبــل أن يرجــع هــذا عليــه ، أن يتأكــد 
ضرر في هذا على الدائن ، إذ هو سيسـتوفي حقـه مـن الكفيـل إذا لـم يسـتوفه مـن المـدين . و مكـن القـول أيضـًا أن 

 . ( 2) هذه هي النية المقترضة للكفيل ، عندما كفل المدين
                                                                                                                                                                    

 . مع عدم اإلخيالل بياإلجراءات التحفظيية ، فللمحكمة النظر والحكم في إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقافا مؤقتا

 ( . ونص التقنين المدني السابق يجعل الدفع بالتجريد يتناول أيضاً للدفع بمطالبة الدائن بالرجوع على المدين أوال) 

 : بية األخرىويقابل في التقنينات المدنية العر

 ( . مطابق)  195/1م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  151/1م  التقنين المدني الليبي

 يفرض في الكفالة أنها انعقدت معلقة على شرط عدم وفاء المدين بالدين -2 : 2912 التقنين المدني العراقي

 ، جياز ليه ، فيإذا طوليب الكفييل أوال -1 . ما لم يكن الكفيل قد نزل عن هذا الشرط أو كان قيد تضيامن ميع الميدين ،

 أن يطالب الدائن باستيفاء دينه من أموال المدين واتخاذ اإلجراءات ضده ، عند اإلجراءات األولى التي توجه ضده

وتقييدر المحكميية  مييا إذا كييان هنيياك محييل لوقييف  . ين بأكملييهإذا ظهيير أن أموالييه القابليية للحجييز تكفييي للوفيياء بالييد ،

ونص التقنين العراقي يجعل الدفع بالتجريد يتناول أيضاً مطالبة )  . اإلجراءات موقتا ضد الكفيل حتى يتم االستيفاء

 ( . الدائن بالرجوع على المدين أوال

في الهيامش حييث ذكيرت نصيوص  55 انظر آنفاً فقرة)  2915 – 2911 قانون الموجبات والعقود اللبناني

 ( . والقانون اللبناني يجعل الدفع بالتجريد يتناول أيضاً مطالبة للدائن بالرجوع على المدين أوال . هذه المواد

 (
2
 . 55انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
وقد قضت محكمة النقض فيي عهيد التقنيين الميدني السيابق بيأن  – 955ص  2912بودري وفال فقرة  ( 

قد وكل إلى المحكمة التي قدم إليها الكفيل دفعت بتجريد المدين أمر الفصل فيما إذا كان الظياهر مين أميوال الشارع 

ثم الحكم بإيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقافا مؤقتيا أو عيدم  ، المدين الجائز الحجز عليها يفي بأداء الدين  بتمامه
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فقد أن هذا القـانون فـي الع ـد الكالسـيكي والدفع بالتجر د ب ذا المعنى الواسع مأخوذ عن القانون الروماني ، 
يتيح للكفيـل أن يطلـب تجر ـد المـدين ، إذا كـان الكفيـل لـم يلتـزم إال بـدفع مـا ال يسـتطيع الـدائن الحصـول عليـه مـن 

. ثم منح جوسـتينان الـدفع بالتجر ـد لكـل كفيـل  ( fidejussor indemnitatisإذا هو رجع عليه )  111المدين $
كن الدفع بالتجر د معروفًا في القانون الفرنسي القديم في أول عوده ، وكان الدائن يطالب الكفيل دون تمييز . ولم ي

أوال . ثم أخذت العادات الفرنسية ، قبل إحياء القانون الرومـاني فـي جنـوب فرنسـا ، تتـيح للكفيـل أن يطالـب الـدائن 
قانون الفرنسـي القـديم عـن هـذا القـانون كـال مـن بإدخال المدين في الدعوى . ولما أحي القانون الروماني ، عرف ال

 . ( 1) والدفع بالتقسيم –(  exception d'odreوكان يسمى الدفع بالترتيب في الرجوع )  –الدفع بالتجر د 

( صـــورة  9( اآلثـــار التـــي تترتـــب علـــى الـــدفع بالتجر ـــد . )  2( شـــروط الـــدفع بالتجر ـــد . )  1ونبحـــث : ) 
 فع بتجر د التأمين العيني قبل الرجوع على الكفيل . خاصة للدفع بالتجر د : د

 نص قانوني :  –شروط الدفع بالتجريد  -48
 مدني على ما يأتي : 481تنص المادة 

إذا طلب الكفيل التجر د ، وجب عليه أن يقوم علـى نفقتـه بإرشـاد الـدائن إلـى أمـوال للمـدين تفـي بالـدين  -1"
 كله" .

يــدل علي ـا الكفيــل ، إذا كانـت هــذه اهنمـوال تقــع خـارج اهنراضــي المصــر ة ، أو وال عبـرة بــاهنموال التـي  -2"

                                                                                                                                                                    

فيال رقابية المحكمية الينقض عليى ميا تيراه  ، ميع عيدم اإلخيالل بياإلجراءات التحفظيية ، إيقافها على حسب األحيوال

 ، وللكفيل غير المتضامن أن يتمسك في أي وقيت يكيون مناسيبا باليدفع بتجرييد الميدين . محكمة الموضوع في ذلك

ن يبين لليدائن ميا عسياه فإذا كان عليه أ . وذلك ما لم يصدر منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله على هذا الدفع

وأن تقديميه لهيذا البييان يكيون عليى دفعية واحيدة وعنيد  ، يكون للمدين من مال جائز الحجز عليه الستيفاء دينه منه

لما جيد للميدين  . . . وإذن فإذا كان الكفيل  . فإن له كذلك أن يبين ما يكون من آل للمدين بسبب جديد ، البدء بالتنفيذ

فإنيه ال  ، إلى إعالن الدائن بأن مدينه قد ورث ما يمكنيه أن يسيتد بدينيه منيه بغيير رجيوع علييهبادر أيضاً  ، ميراث

بمستدلة إنيه فاتيه أن  ، يصح اعتباره متوانيا في الدفع بتجريد المدين من هذا الملك الجديد الذي آل إليه وال تاركا له

إذا هيي بحثيت فيي قييام هيذا المليك  ، طبييق القيانونوليذلك ال تكيون المحكمية مخطئية فيي ت . يبديه عند الباء بالتنفييذ

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمية  2591يناير سنة  12نقض مدني ) وإمكان استيفاء الدائن دينه منه 

  ( . 29 – 1رقم  591عاما الجزء الثاني ص  19النقض في 

 (
2
 . 959ص  2912انظر في كل ذلك بودري وفال فقرة  ( 



 

 

 

 

2848 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1) كانت أمواال متنازعًا في ا"

بالتجر ــد  ( 9) أن شــروط دفــع الكفيــل ( 2) و ســتخلص مــن المــادة ســالفة الــذكر ومــن المــادة التــي قبل ــا $116

                                                 

 (
2
وتجيري عليى الوجيه  ، مكررة من المشروع التمهيدي 2255ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

وأن يقدم له المبيالغ الكافيية القييام  ، وجب عليه أن يدل الدائن على أموال المدين ، "إذا طلب الكفيل التجريد : اآلتي

"لييس للكفييل أن ييدل اليدائن  : وجيه اآلتييمين المشيروع التمهييدي وتجيري عليى ال 2251وفي المادة  ، بالتجريد"

وقيد  . أو مرهونية فيي اليدين" ، وال عليى أميوال متنيازع فيهيا ، على أموال المدين تقع خيارج األراضيي المصيرية

ميع إدخيال بعيض تعيديالت لفظيية وإضيافية عبيارة "تفيي باليدين  ، أدمجت لجنة المراجعة المادتين فيي ميادة واحيدة

وفيي لجنية الشيئون التشيريعية لمجليس   . فيي المشيروع النهيائي 791وأصيبح رقيم الميادة  ، كله" في الفقرة األولى

ألنييه "إذا وجييد مييال  ، النييواب حييذفت ميين الفقييرة الثانييية العبييارة األخيييرة وهييي "أو كانييت مرهونيية فييي ذات الييدين"

فيال يكيون  ، 152جيب الميادة مرهون في ذات الدين كان هذا المال تأمينياً عينييا يجيب اسيتيفاء اليدين مننيه أوال بمو

ووافيق مجليس النيواب عليى الميادة  ، 791وأصبح رقم المادة  ، هناك محل عند طلب الكفيل التجريد أن يدل عليه"

 ، "إذا طليب الكفييل التجرييد : وفي لجنة مجلس الشيوخ عدلت الفقرة األوليى عليى الوجيه اآلتيي . كما عدلتها لجنته

 : وجاء فيي تقريير اللجنية ميا ييأتي . رشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله"وجب عليه أن يقدم على نفقته بإ

وجب عليه أن يقدم على نفقتيه بإرشياد اليدائن إليى ) "رأت اللجنة أن تستبدل في الفقرة األولى من هذه المادة عبارة 

ل المدين تفي بالدين كليه وان يقيدم ليه وجب عليه أن يدل الدائن على أموا) بعبارة  ( ، أموال للمدين تفي بالدين كله

وقد راعت اللجنة في ذليك أن مصيروفات التجرييد سييرجع بهيا اليدائن عليى  ( . المصروفات الكافية للقيام بالتجريد

 . وبوجه خاص ألن مقدار هذه المصروفات يصعب عمال تعيينيه مين قبيل ، فال محل إللزامه بدفعها مقدما ، الكفيل

ورأت االكتفياء بيان يتحميل  ، بيإلزام الكفييل بإرشياد اليدائن إليى أميوال للميدين تفيي باليدين كليهولهذا رؤى االكتفياء 

مطابقية لميا اسيتقرت علييه فيي  ، 175تحيت رقيم  ، وقد أصبحت المادة بعد هذا التعيديل . الكفيل نفقة هذا اإلرشاد"

 555ص  9جموعية األعميال التحضييرية م) ووافق عليها لمس الشيوخ كما عدلتها لجنته  . التقنيني المدني الجديد

 ( . 997ص  –

 ( . في الهامش 51انظر النص آنفاً فقرة )  121م991ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  199م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  157م  التقنين المدني الليبي

وجيب علييه أن  ، إذا طلب الكفيل استيفاء الدائن دينه من أموال المدين -2 : 2911م  التقنين المدني العراقي

وال عبرة باألموال التي ييدل  -1 . وأن يقدم له مبلغ يكفي للوفاء بتكاليف اإلجراءات ، يدل الدائن على هذه األموال

 . أو كانت أمواال متنازعا فيها ، األراضي العقارية عليها الكفيل إذا كانت هذه األموال  تقع خارج

 في الهامش حيث ذكرت النصيوص 55انظر فقرة )  2915 – 2911م  : قانون الموجبات والعقود اللبناني

. ) 

 (
1
 . 51مدني آنفاً فقرة  177/1م  ( 

 (
9
أميا الكفييل  . خصييوغني عن البيان أن المقصيود بالكفييل اليذي ليه حيق اليدفع بالتجرييد هيو الكييل الش ( 

ميدني عليى أنيه "إذا كيان اليراهن شخصياً آخير  2999وقد نصيت الميادة  ، العيني فليس له الحق في الدفع بالتجريد
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 ثالثة :

الكفالــة أو بعــد ذلــك . إذ  114يجــب أال يكــون الكفيــل قــد نــزل مقــدمًا عــن الــدفع بالتجر ــد ، إمــا عنــد $ –1
ــدفع بالتجر ــد حــا خــاص بالكفيــل تقــرر لصــالحه ، فلــه أن ينــزل عنــه ، وعندئــذ ال يجــوز لــه اســتعماله بعــد هــذا  ال

يلتزم الكفيل أن يفي الدائن إال إذا لـم مدني فرنسي إذ تقول : "ال  2021النزول . وتنص على ذلك صراحة المادة 
يفعل المدين ذلك . فيجب أوال تجر د المدين ، إال إذا نزل الكفيـل عـن حـا التجر ـد ، أو كـان متضـامنًا مـع المـدين 
إذ يجب في هذه الحالة أن يسري على التزام الكفيل القواعد المقـررة فـي التضـامن" . وغنـي عـن البيـان أنـه إذا كـان 

منًا مــع المــدين فلــيس لــه حــا التجر ــد ، إذ أن قواعــد التضــامن تقتضــي أن يرجــع الــدائن إذا شــاء علــى الكفــل متضــا
مدني ( . ولكنا لسـنا هنـا بصـدد الكفيـل المتضـامن فلـه أن يطلـب تجر ـد المـدين ،  419الكفيل المتضامن أوال ) م 

التجر ــد صــر حًا أو ضــمنيًا . وأكثــر مــا إال إذا كــان قــد نــزل عــن هــذا الحــا كمــا قــدمنا . و كــون النــزول عــن الــدفع ب
يكــون النــزول الصــرح فــي يعقــد الكفالــة ذاتــه ، فيشــترط الــدائن علــى الكفــل أن ينــزل عــن حــا التجر ــد ، و غلــب أن 

. أمــا النــزول  ( clause de styleيشــترط الــدائن ذلــك حتــى أصــبح هــذا الشــرط شــرطًا مألوفــًا فــي التعامــل ) 
قـد يسـتخلص مـن تع ـد الكفيـل بـدفع الـدين فـورًا إذا لـم يقـم المـدين بدفعـه عنـد الضمني فيستخلص مـن الظـروف ، و 

حلول أجله . ولكن أكثر ما يكون النـزول الضـمني بعـد عقـد الكفالـة ، عنـد مـا يشـرع الـدائن فـي التنفيـذ علـى أمـوال 
ا تـرك الكفيـل الـدائن ينفـذ . وإذ ( 1) المدين فيسكت الكفيل عن الدفع بالتجر د مما يفيد أنه نزل عن هذا الدفع ضـمناً 

علــى أموالــه هننــه لــم يكــن لــدى المــدين مــال تتــوافر فيــه الشــروط يــدل عليــه ، ثــم جــد هــذا المــال للمــدين ، لــم يعتبــر 
. وال  ( 2) ســكوت الكفيــل عــن الــدفع بالتجر ــد نــزوال ضــمنيًا إذا هــو بــادر ودفــع بالتجر ــد بمجــرد أن جــد المــال للمــدين

                                                                                                                                                                    

وال يكيون ليه حيق اليدفع بتجرييد الميدين ميا ليم  ، فال يجوز التنفيذ على مال إال ما رهن من هذا الميال ، غير المدين

 . يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"

 (
2
ليوران  –وميا بعيدها  211فقيرة  1بيون  –وميا بعيدها  192ترولون فقيرة  – 995فقرة  27يرانتون د ( 

 . 995ص  2959بودري وفال فقرة  – 299جيوار فقرة  – 122فقرة  17

 (
1
 – 111ص  511فقيرة  1أوبير ورو  – 292جيوار فقيرة  – 212فقرة  1بون  – 191ترولون فقرة  ( 

وانظر عكس ذلك وأن سكوت  – 579ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 299فقرة  29بيدان وفوران 

بونسيو  – 991فقيرة  27ديرانتيون  : الكفيل يعد نزوال ضمنياً ال يجوز الرجوع فيه حتى لو جد للدين مال بعد ذلك

 . 2959بودري وفال فقرة  – 252فقرة 

يون العقارية إنميا أرييد بيه مصيلحة الميدين ال الخاص بتسوية الد 2551لسنة  21وانظر في أن القانون رقم 

 15نقيض ميدني  : من هذا القيانون فيميا يخيتص بالفوائيد 29فهو وحده دون الكفالء الذين يستفيد من المادة  ، غيره

 ، من هذا القانون ذكرت أن الديون المضمونة بكفييل تكيون محيال للتخصييص 25وفي أن المادة  – 2559نوفمبر 



 

 

 

 

2850 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

الكفالة في مسائل تجار ة فحسب ، فالدفع بالتجر د حائز في المسائل التجار ة  118ن $يعتبر نزوال ضمنيًا أن تكو 
 . ( 1) جوازه في المسائل المدنية

يجب أن يتمسك الكفيل بحقه في التجر د ، فال يحكم به القاضي من تلقاء نفسه . وقد نصت على ذلك  -2
 جب على الكفيل في هـذه الحالـة أن يتمسـك ب ـذا الحـا" ، إذ تقول : "و  ( 2) مدني كما رأينا 488/2صراحة المادة 

. ولمــا كــان ادفــع بالتجر ــد ، فــي التقنــين المــدني الجديــد ، إنمــا يتعلــا بالتنفيــذ ال بالمطالبــة القضــائية ، فيبــدو أنــه 
سـند يترتب على ذلك أن الدفع ال يكون مقبوال مـن الكفيـل إال عنـد مـا يشـرع الـدائن فـي التنفيـذ علـى أموالـه بموجـب 

. و ظ ر أن الكفيل يستطيع إبداء الدفع بالتجر ـد عـن طر ـا االستشـكال فـي التنفيـذ ، وكـذلك  ( 9) قابل للتنفيذ عنده
على الكفيل بالوفـاء وإيـداع قائمـة شـروط البيـع فـي العقـار أن يبـدي  ( commandementيستطيع عقب التنبيه ) 

ــدفع$ ــم يتمســك الكفيــل بالــدفع  ( 1) البيــعبالتجر ــد بطر ــا االعتــراض علــى قائمــة شــروط  111ال . وعلــى ذلــك إذا ل
بالتجر د في أثناء نظر دعوى مطالبة الدائن إياه بالدين ، لم يعتبر ذلك منه نزوال ضمنيًا عن هذا الـدفع هنن الـدفع 

. و بقى حا الدفع بالتجر د للكفيـل بعـد ذلـك ، وبخاصـة إذا جـد للمـدين مـال يصـلح  ( 1) يتعلا بالتنفيذ ال بالمطالبة
للتنفيــذ عليــه فيمــا بعــد ، فقــد قــدمنا أن ســكوت الكفيــل عــن الــدفع بالتجر ــد قبــل أن يجــد للمــدين هــذا المــال ال يعتبــر 

التنفيـذ علـى مالـه إلـى أن يـتم  نزوال ضمنيًا عن الدفع . فيكون للكفيل أن يدفع بالتجر د ابتداء من شروع الـدائن فـي
هذا التنفيذ ، ما لم ينـزل الكفيـل عـن الـدفع صـراحة أو ضـمنًا . و مكـن اسـتخالص النـزول الضـمني عـن الـدفع مـن 
                                                                                                                                                                    

وعليى ذليك ال يجيوز  ، بقولها "على أن هذا التخفيض ال يحول دون رجوع الدائن على الكفييل"ثم عقبت على ذلك 

 25بييل الواقييع أن الشييارع إذ أورد هييذا الحكييم فييي المييادة  ( ، قييديم) مييدني  995بمييا نصييت عليييه المييادة  . التمسييك

 2595نوفمبر سنة  11مدني  نقض : مدني إنما قصد أن يعارض به حكم هذه المادة 995المذكورة مع قيام المادة 

 21ورقيم  29ورقم  597عاماً الجزء الثاني ص  19مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في  –

. 

 (
2
 )  

 (
1
 . 51انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
انظير  – 75ص  71وفقيرة  11ص  15سليمان مرقس فقيرة  – 229ص  91جمال الدين زكي فقرة  ( 

ميع الحكيم  ، عكس ذلك وأنه يجوز إبيداء اليدفع بالتجرييد عنيد نظير دعيوى مطالبية الكفييل باليدين فتقضيي المحكمية

ص  59عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة  : بعدم جواز التنفيذ عليى أمواليه إال بعيد تجرييد الميدين ، بإلزام الكفيل بالدين

  . 71ص  59فى منصور فقرة منصور مصط – 291ص  19محمد علي إمام فقرة  – 259

 (
5
 . 255فقرة  cautionnementلفظ  2أنسيكلوبيدي داللوز ( 

 (
9
 95جميال اليدين زكيي فقيرة  – 295ص  15محمد عليي إميام فقيرة  – 59عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 . 71ص  59منصور مصطفى منصور فقرة  – 72 – 17سليمان مرقس فقرة  – 229ص 
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عـدم تمسـك الكفيـل بــه إلـى أن يقطـع الـدائن فــي التنفيـذ مرحلـة كبيــرة ، وعلـى كـل حـال يعتبــر النـزول الضـمني عــن 
 . ( 1) الموضوع الدفع مسألة موضوعية بقدرها قاضي

يجب أن يقوم الكفيل على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كلـه ، بشـرط أن تكـون هـذه  -9
مــدني ســالفة الــذكر ( . وغنــي عــن  481اهنمــوال واقعــة فــي داخــل الــبالد المصــر ة ولســت أمــواال متنازعــًا في ــا ) م 

شــ ر إفالســه أو إعســاره ، أو صــار فــي حالــة إفــالس أو إعســار  البيــان أن هــذا الشــرط يتخلــف إذا كــان المــدين قــد
ظــاهرة ، وبوجــه عــام إذا كــان ظــاهر العجــز عــن الوفــاء بالــدين كمــا لــو كــان هنــاك محضــر بأنــه لــيس لديــه أمــوال 

. ذلك هنن الكفيل في هذه الحالة ال يسـتطيع أن يرشـد الـدائن  ( 2)  ( proces – verbal de carenceظاهرة ) 
 . ( 9) ل للمدين تفي بالدين كله ، فيتخلف شرط أساسي من شروط الدفع بالتجر دإلى أموا

                                                 

 (
2
 ( 1911م ) هيذا وقيد قضيي التقنيين الميدني الفرنسيي  – 71ص  59منصور فقيرة  منصور مصطفى ( 

 sur les permieres) بأنييه يجييب علييى الكفيييل أن يييدفع بالتجريييد عنييد اإلجييراءات األولييى التييي توجييه ضييده 

poursuites derigres contrelle ) ، ولم يرد في  . وإال عد متنازال عن الدفع ، أي قبل أن يتكلم في الموضوع

وقيد قضيت محكمية  . فثيار الخيالف فيميا ذا كيان يؤخيذ بيه ، التقنين المدني المصري السابق نص يماثل هيذا الينص

ما لم يصيدر  ، النقض في مصر بأن للكفيل غير المتضامن الحق في إبداء الدفع بتجريد المدين في أي وقت مناسب

كان عليه أن يبين للدائن ما عساه يكيون للميدين مين ميال يجيوز  فإذا . منه قول أو فعل أو ترك يدل على تنازله عنه

فإنه ال يجوز له أن يبين ما  ، الحجز عليه واالستيفاء منه وأن يحصل هذا التعيين دفعة واحدة وعند البدء في التنفيذ

فيل بتنبيه نيزع فإذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن الدائن أعلن الك ، يستجد من مال للمدين من نحو إرث أو هبة

الملكية فبادر الكفيل برفع معارضة في التنبيه وأعلن إلى الدائن صحيفة معارضته في الميعاد القيانوني مبينيا ليه ميا 

ثم لما جد للمدين ميراث بادر هو إلى إعالن الدائن بأن مدينه قد ورث  ، يمتلكه المدين مما يجوز أن يستد بدينه منه

فإن هذا الكفيل ال يعتبر مبطئا وال تاركيا اليدفع بالتجرييد عين هيذا المليك  ، لو رجع عليهما يمكن أن يستد بدينه منه 

عليى أن المشيروع  ( . 11ص  92رقيم  1مجموعة عمير  2591يناير سنة  12نقض مدني ) الجديد الذي آل إليه 

ين إال إذا طلب الكفيل ذليك "ال يلزم الدائن بتجريد المد : مدني جديد ورد فيه ما يأتي 177/1التمهيدي لنص المادة 

ولكن هذا النص قد حذف في لجنة المراجعة  ( . في الهامش 51انظر آنفاً فقرة ) عند اإلجراءات التي توجه ضده" 

فأصبح الكفيل غير مقيد بنص تشريعي يعين الوقت اليذي يبيد فييه  ( ، 551ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) 

فيجيوز للكفييل  . الرجوع إليى ميا كيان علييه العميل قبيل التقنينيي الميدني الجدييد وصار ال مانع من ، الدفع بالتجريد

كميا قضيت محكمية الينقض فيميا  ، التمسك بالدفع بالتجريد في أي وقت ما لم يصيدر عنيه ميا ييدل عليى نزوليه عنيه

 . قدمنا

 (
1
 . 151 - -2 – 57داللوز  2751ديسمبر سنة  12نقض فرنسي  ( 

 (
9
في حالة إفالس الميدين ومصيالحته ميع )  217ص  99الحقوق  2529مارس سنة  7استئناف وطني  ( 

 يكون ذلك دليال كافيا على أنه ليس له أموال أخرى يمكن الرجوع عليهيا ، الدائنين على جزء معين يدفعه من الدين

 1وانظير أيضياً بيون  – 291م ص 2597ميارس سينة  19استئناف مختلط  – ( فال يجوز للكفيل الدفع بالتجريد ،
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وأموال المدين التي يرشد الكفيل الدائن إلي ا يجب أن تفي بالدين كله ، فال يكفي أن تفي بجزء من الدين أو 
د التنفيــذ علي ــا أن حتــى بمعظــم الــدين . ذلــك بــأن أمــوال المــدين إذا كانــت ال تفــي بالــدين كلــه ، اضــطر الــدائن عنــ

.  ( 1) (  912/1 121يقبــل وفــاء جزئيــًا لحقــه ، وال يجــوز إجبــار الــدائن علــى أن يقبــل هــذا الوفــاء الجزئــي ) م $
والقانون الفرنسي ال يشترط أن تكون أموال المدين تفي بالدين كله ، فيجـوز أن تفـي بـبعض الـدين ، و جيـر الـدائن 

) الة ، إذ ال يناله من ذلك كبير ضرر ف و يرجع فورًا على الكفيل ببقية الـدينعلى قبول الوفاء الجزئي في هذه الح

مدني مصـري ال يتضـمن هـذا الشـرط أسـوة بـالتقنين المـدني  481/1. وقد كان المشروع التم يدي لنص المادة  ( 2
أســوة بــالتقنين الفرنســي ، فأضــيف الشــرط فــي لجنــة المراجعــة واســتقر فــي التقنــين المــدني المصــري الجديــد ، وذلــك 

 .  ( 9) ( الذي كان يشترط هذا الشرط 102/612م 0المدني المصري السابا 

، ولكــن يجــب أن تكــون مملوكــة  ( 1) وأمــوال المــدين التــي يرشــد إلي ــا الكفيــل يصــح أن تكــون عقــارًا أو منقــوال
، بـل الـذي  ( 1) للمدين . فال يصح للكفيل أن يطلب تجر د كفيل آخر كفل نفس الدين ولو كان غير متضامن معه

ــة هــو التقســيم إذا تــوافرت شــروطه . كمــا ال يصــح أن يطلــب كفيــل لمــدين متضــامن مــع  ( 6) يصــح فــي هــذه الحال

                                                                                                                                                                    

بالنييييول وريبيييير  – 2915بيييودري وفيييال فقيييرة  – 211جييييوار فقيييرة  – 195فقيييرة  157فيييوران  – 291فقيييرة 

 . 571ص  2999وسافاتييه فقرة 

ذليك ألنيه ال يوجيد إذ  ، كذلك ال دفع بالتجريد إذا اتحدت ذمة الكفيل والمدين بأن أصبح أحدهما وارثا لآلخير

جييوار  – 197فقيرة  17ليوران  – 291فقيرة  1بيون ) المدين حتى يدفع بتجريد هذا األخير  ذاك كفيل متميز عن

فيجيوز للكفييل أن  ، ولكن يجوز أن يدفع بالتجرييد إذا كفيل شيخص البيائع ( . 2919بودر وفال فقرة  – 211فقرة 

 2919ودري وفيال فقيرة بي) يرفع دعوى استحقاق للشيء المبييع وال ترفيع دعيواه بأنيه كفييل ألن ليه حيق التجرييد 

 ( . 211وانظر عكس ذلك جيوار فقرة 

 (
2
 29 – 291ص  19م 2597مييارس سيينة  19 – 151ص  1م 2759مييايو سيينة  7اسييتئناف مخييتلط  ( 

 . 291ص  17م 2521فبراير سنة  21 – 999ص  12م 2595أبريل سنة 

 (
1
فال يكفي أن يدل على  ، اء الدينولكن يشترط مع ذلك أن يدل الكفيل على مال له قيمة محسوسة في وف ( 

 ( . 2991بودري وفال فقرة  – 299جيوار فقرة ) مال ذي قيمة ضئيلة 

 (
9
 . انظر نفس الفقرة في الهامش ( 

 (
5
جيوار  – 129فقرة  17لوران  – 217فقرة  1بون  – 111ترولون فقرة  – 997فقرة  27ديرانتون  ( 

بالنيييول وريبييير  – 991ص  2991بييودري وفييال فقييرة  – 121ص  511فقييرة  1أوبييري ورو  – 299فقييرة 

 . 571ص  2999وسافاتييه فقرة 

 (
9
 . 2991بودر وفال فقرة  ( 

 (
1
 . 51فقرة  – 59انظر آنفاً فقرة  ( 
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 . ( 1) خر ن ، وال يطلب إال المدين الذي كلفهآخر ن أن يطلب تجر د هؤالء المدينين اآل

و جــب أن تكــون أمــوال المــدين التــي يرشــد إلي ــا الكفيــل ال يصــعب التنفيــذ علي ــا ، وتقــول الفقــرة الثانيــة مــن 
"وال عبــرة بــاهنموال التــي يــدل علي ــا الكفيــل ، إذا كانــت  122مــدني كمــا رأينــا فــي هــذا الخصــوص : $ 481المــادة 

خـارج اهنرضـي المصـر ة ، أو كانـت أمـواال متنازعـًا في ـا" . وظـاهر أن أمـوال المـدين ، إذا كانـت  هذه اهنموال تقـع
لــذلك يجــب أن يــدل الكفيــل علــى أمــوال للمــدين خــارج اهنراضــي المصــر ة ، تكــون بعيــدة و صــعب التنفيــذ علي ــا ، 

اخـل اهنراضـي المصـر ة ، كـأن تكون واقعة داخل اهنراضي المصر ة . وال يشترط أن تكون واقعة في ج ة معينة د
. كـذلك ال  ( 2) تكون واقعة في الج ة التي يجب وفاء الدين في ا أو واقعة في الج ة التي يكون في ا موطن المدين

يجوز أن تكون اهنموال التـي يـدل علي ـا الكفيـل متنازعـًا في ـا ، فـإن اهنمـوال المتنـازع في ـا غيـر مأمونـة العاقبـة فقـد 
أن ـا غيـر مملوكـة للمـدين ، وهـي علـى كـل حـال يصـعب التنفيـذ عي ـا إذ يقتضـي النـزاع في ـا  يسفر فض النزاع عن

غالبًا التقاضي وما يترتب عليه من طول اإلجراءات وتعقيدها . وليس من الضـروري ليكـون المـال متنازعـًا فيـه أن 
ة الشـائعة فـي عقـار تعتبـر . والحصـ ( 9) تكون هناك دعوى مرفوعة في شأنه ، بل يكفي أن يكون هناك نزاع جدي

في حكـم المـال المتنـازع فيـه إذا كـان هنـاك دائـن ذو حـا مقيـد رتـب علـى أعيـان مفـرزة تـدخل ضـمن ا هـذه الحصـة 
الشائعة ، ذلك بأن الدائن ذا الحا المقيد له أن يعرض رغبته في التنفيذ على اهنعيان المفرزة ، وأن يطلب بطر ا 

. وإذا كـان مـال المـدين مـثقال  ( 1) قـف إجـراءات التنفيـذ الخاصـة ب ـذه الحصـةاالعتراض على قائمة شروط البيـع و 
المــال إال مــا يبقــى بعــد  129بحقــوق عينيــة ، كــرهن أو امتيــاز أو اختصــاص ، وجــب أال يحســب مــن قيمــة هــذا $

                                                 

 (
2
وانظير  – 2991بيودر وفيال فقيرة  – 297جيوار فقيرة  – 121فقرة  17لوران  – 279فقرة  1بون  ( 

 . 119ترولون فقرة  – 521بوتييه فقرة  : مدينين اآلخرينعكس ذلك وأنه يجوز طلب تجريد ال

 (
1
أن تكون األموال واقعة فيي الجهية التيي يجيب الوفياء  ( 1919/1م ) ويشترط التقنين المدني الفرنسي  ( 

ولكن القانون الفرنسي القديم كان ال يشترط في هذا الخصوص إال أن تكون األميوال واقعية داخيل األراضيي  . فيها

 ( . 9هامش  955ص  2992بودري وفال فقرة ) الفرنسية 

 (
9
سييليمان  – 999ص  2999بييودري وفييال فقييرة  – 29هييامش  171ص  511فقييرة  1أوبييري ورو  ( 

 . 77ص  59نصور فقرة منصور مصطفى م – 75ص  15مرقس فقرة 

 (
5
 . وقد صدر أخيراً تقنين مرافعات جديد يجب البحث فيه عما يقابل هذه الميادة . مرافعات 155انظر م  ( 

 – 291جييوار فقيرة  – 27فقيرة  1بون ) وفي فرنسا ال يجوز التنفيذ على الحصة الشائعة قبل رفع دعوى القسمة 

 579ص  2999بالنيييول وريبييير وسييافاتييه فقييرة  – 299قييرة ف 29بيييدان وفييوران  – 2999بييودر وفييال فقييرة 

 ( . 1هامش 
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، جـاز اعتبـار  . فإذا كانت الحقوق العينية تستنفد الجزء اهنكبر من قيمة المال ( 1) خصم قيمة هذه الحقوق العينية
المــال فــي حكــم المــال المتنــازع فيــه وعــدم االعتــداد بــه ، وذلــك لصــعوبة التنفيــذ عليــه ومــا يســتتبع ذلــك مــن التوز ــع 

. وإذا كـان مـال المـدين ال يجـوز الحجـز عليـه فـال يعتـد  ( 2) بحسب درجات الدائنين فـال يبقـى منـه إال قيمـة ضـئيلة
ال للمــدين ال يجــوز اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ عليــه . وقــد نصــت المــادة بــه ، كــذلك ال يجــوز للكفيــل أن يــدل علــى مــ

"ال يجوز للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال للمدين لـم يخصـص لوفـاء حقـه إال إذا مرافعات على أنه  181
كــان مــا خصــص للوفــاء غيــر كــاف ، وعندئــذ يكــون التنفيــذ علــى غيــر المــال المخصــص بــأمر علــى عر ضــة مــن 

. فإذا كان المدين قد رهن من ماله ما يكفي للوفاء بالدين ، لم يجز للفيل أن يـدل علـى  ( 9) هنمور الوقتية"قاضي ا
مال آخر للمدين غير مرهون في لمدين ، هنن هذا المال ال يجـوز التنفيـذ عليـه . وهـو بعـد  فـي غيـر حاجـة لتجر ـد 

كانت معه أو بعده ، هننه ال يجوز التنفيذ على أموال الكفالة غير سابقة على الرهن ، بل  121المدين إذا كانت $
مـدني وســيأتي بحث ـا ( ، والمفــروض أن اهنمـوال المرهونــة  411الكفيـل إال بعــد التنفيـذ علــى اهنمـوال المرهونــة ) م 

انـت تكفي للوفاء بالدين فال يجرع الدائن على الكفيل ومن ثم ال يحتـاج هـذا اهنخيـر إلـى الـدفع بالتجر ـد . أمـا إذا ك
اهنموال المرهونة ال تكفي للوفاء بالدين فإنه يجوز للـدائن الرجـوع علـى الكفيـل بمـا يبقـى مـن الـدين ، وعندئـذ يجـوز 

. ولكـن ال يجـوز لـه  ( 1) للكفيل أن يطلب تجر د المدين ، وله أن يدل على مـال للمـدين ال يكـون مرهونـًا فـي الـدين
                                                 

 (
2
ص  9االسيتقالل  2595يولييه سينة  1 – 129ص  22الحقيوق  2751أبريل سنة  1استئناف وطني  ( 

المجموعييية  2517ينييياير سييينة  92اسيييتئناف أسييييوط  – 217ص  99الحقيييوق  2529ميييارس سييينة  27 – 111

ص  15رقيم  21المجموعة الرسمية  2525لمنصورة الكلية أول ديسمبر سنة ا – 211ص  99رقم  15الرسمية 

ينيياير  17 – 19ص  29م  2599ديسيمبر سينة  25 – 151ص  1م 2759ميايو سيينة  7اسيتئناف مخيتلط  – 57

ص  12م  2597ديسيييمبر سييينة  99 – 291ص  19م  2597ميييارس سييينة  19 – 291ص  29م  2599سييينة 

 17م  2521فبراير سنة  21 – 992ص  19م  2522مايو سنة  5 – 999ص  12م  2595أبريل  29 – 295

  . 559ص  99م  2519مايو سنة  19 – 191ص  17م  2521مارس سنة  11 – 291ص 

وقد قضي بأن رفض تجريد المدين يكون مطابقا للقانون إذا دل الكفيل في آخير لحظية عليى ميال للميدين هيو 

دون أن يثبيت الكفييل كفايتهيا  ، بيه إجيراءات طويلية كثييرة المصيروفاتجزء من إيراد في وقف تستدعي المطالبة 

وقضي بيأنهن يجيوز للكفييل أن ييدل  ( . 517ص  95م  2511يونيه سنة  7استئناف مختلط ) لوفاء الدين بتمامه 

 ، على مال للمدين هو مبالغ هامة آتية من بيع أميوال الميدين المحجيوز عليهيا وقيد خصصيت لقسيمتها بيين اليدائنين

 ( . 991ص  99م  2527فبراير سنة  9استئناف مختلط ) فيحيل الكفيل الدائن على الحارس أو على قلم التوزيع 

 (
1
 . 2919بودري وفال فقرة  – 291جيوار فقرة  ( 

 (
9
 . فيبحث فيه عما يقابل هذه المادة ، وقد صدر أخيراً تقنين جديد للمرافعات ( 

 (
5
جوز أن يدل الكفيل على ميال للميدين ال يكيون مرهونيا فيي اليدين ميع وجيود أما في القانون الفرنسي في ( 

 ( . 2995بودري وفال فقرة ) أموال للمدين مرهونة في الدين 
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ا المــال يكــون الــدائن قــد نفــذ عليــه قبــل الرجــوع علــى الكفيــل طبقــًا أن يــدل علــى المــال المرهــون فــي الــدين ، هنن هــذ
 . ( 1) مدني 411هنحكام المادة 

و كون إرشاد الكفيل للدائن إلى أموال للمدين تفي بالـدين كلـه علـى نفقـة الكفيـل ، هننـه هـو الـذي يسـتفيد مـن 
يتحمل ــا الكفيــل فــي هــذا الصــدد مــدني ســالفة الــذكر ( . ومــن المصــروفات التــي  481/1هــذا اإلرشــاد ) انظــر م 

مصروفات استخراج صور لمستندات ملكية المدين لألمـوال التـي دل علي ـا الكفيـل ، وكـذلك مصـروفات الشـ ادات 
مـدني يتضـمن نصـًا يوجـب علـى  481/1كـان المشـروع التم يـدي للمـادة . وقـد  ( 2) العقار ة الخاصة ب ـذه اهنمـوال

كافية للقيام بالتجر د" . وفي لجنة مجلس الشـيوخ عـدل الـنص ، فصـار واجبـًا علـى الكفيل أن يقدم للدائن "المبالغ ال
الكفيل ، ال تقديم المبالغ الكافة للقيام بالتجر د ، بل القيام بنفقات إرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفـي بالـدين كلـه . 

التجر د سيرجع ب ا الدائن علـى  121وجاء في تقر ر اللجنة ما يأتي : "وقد راعت اللجنة في ذلك أن مصروفات $
الكفيل ، فال محل إللزامه بدفع ا مقدمًا ، وبوجه خاص هنن مقدار هذه المصروفات يصعب عمال تعيينـه مـن قبـل 
. ول ــذا رؤى االكتفــاء بــإلزام الكفيــل بإرشــاد الــدائن إلــى أمــوال للمــدين تفــي بالــدين كلــه ، ورأت االكتفــاء بــأن يتحمــل 

 .  ( 9) رشاد"الكفيل نفقة هذا اإل

 نص قانوني : –اآلثار التي تترتب على الدفع بالتجريد  -49
 مدني على ما يأتي : 410تنص المادة  

"فــي كــل اهنحــوال التــي يــدل في ــا الكفيــل علــى أمــوال المــدين ، يكــون الــدائن مســئوال قبــل الكفيــل عــن إعســار 

                                                 

 (
2
مييدني يمنييع الكفيييل أن يييدل علييى مييال للمييدين  175وكييان المشييروع التمهيييد للفقييرة الثانييية ميين المييادة  ( 

فحذفت من  ، ية مجلس النواب حذف من النص ما يقضي بهذا الحكموفي لجنة الشؤون التشريع . مرهون في الدين

ألنيه "إذا وجيد ميال مرهيون فيي ذات  ، هذه الفقرة الثانية العبارة األخيرة وهي "أو كانت مرهونية فيي ذات اليدين"

محل عند  فال يكون هناك ، مدني 152الدين كان هذا المال تأمينا عينيا يجب استيفاء الدين منه أوال بموجب المادة 

 ( . انظر آنفاً الفقرة في الهامش) طلب الكفيل التجريد أن يدل عليه" 

 (
1
 . 75ص  59منصور مصطفى منصور فقرة  ( 

 (
9
فيوجب عليى الكفييل أن  ( 1919/2م ) أما التقنين المدني الفرنسي  . انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ( 

وتقيدر المحكمية عنيد النيزاع مقيدار المبيالغ التيي يجيب عليى الكفييل أن  ، يقدم للدائن المبيالغ الكافيية للقييام بالتجرييد

فقيرة  1بيون  – 121فقيرة  17ليوران  – 119فقيرة  – 111ترولون فقيرة ) يقدمها للدائن وكيف يكون هذا التقديم 

بييودري وفييال فقييرة  – 121ص  511فقييرة  1أوبيير ورو  259فقييرة  – 295جيييوار فقييرة  – 211فقييرة  – 215

 ( . 571ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 2999فقرة  – 2911
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 ." ( 1) قت المناسبالمدين الذي يترتب على عدم اتخاذه اإلجراءات الالزمة في الو 

والمفروض أن الدفع بالتجر د الذي أبداه الكفيـل قـد اسـتوفى الشـروط المطلوبـة ، وأنـه قـد قبـل . فيترتـب علـى 
ذلك وقف إجراءات التنفيذ على أمـوال الكفيـل ، ثـم يجـب علـى الـدائن أن يتخـذ إجـراءات التنفيـذ علـى أمـوال المـدين 

فــي الوقــت المناسـب ، كــامن مســئوال قبـل الكفيــل عــن إعسـار المــدين الــذي  التـي دل علي ــا الكفيـل . فــإذا لــم يتخـذها
سالفة الذكر . وإذا اتخذها ، فحصل على حقه كله ، فقـد برئـت ذمـة الكفـل  410يترتب على ذلك كما تقول المادة 

 . وأما إذا حصل على بعض حقه ، فإنه يرجع بالباقي على الكفيل .

لتجر ـد هـو إذن وقـف إجـراءات التنفيـذ علـى أمـوال الكفيـل . بـل إنـه عنـد فأول أثر يترتب علـى قبـول الـدفع با
إبـداء الكفيـل للــدفع وقبـل الفصــل فيـه ، تقــف إجـراءات التنفيــذ حتـى تفصــل المحكمـة فــي الـدفع ، فــإذا رفـض اســتمر 

ات التنفيـذ علـى الدائن في إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل . أمـا إذا قبـل ، فإنـه يمتنـع اسـتمرار الـدائن فـي إجـراء
، ولكن ما تم من هذه اإلجـراءات يبقـى حافظـًا آلثـاره . و لغـي مـا اتخـذ مـن إجـراءات التنفيـذ علـى  ( 2) أموال الكفيل

، و لغــي  ( 9) أمـوال الكفيـل عنـد إبـداء الـدفع بالتجر ـد ، فيلغـي مـثال حجــز مـا للكفيـل لـدى الغيـر و جـب رفـع الحجـز
                                                 

 (
2
 : مكيررة مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2259ورد هذا النص فيي الميادة  : تاريخ النص ( 

 ، مكررة وقدم المصروفات الكافية للتجريد 2255لمدين وفقا للمادة "في كل األحوال التي عين فيها الكفيل أموال ا

 وذليك بقيدر ، يكون الدائن مسئوال قبل الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخياذه اإلجيراءات الالزمية

علييه فيي  وأدخليت لجنية المراجعية تعيديالت عليى الينص جعليه مطابقياً لميا اسيتقر . األموال التي دل عليها الكفيل"

وصيار  ، فيما عدا أن المشروع ظيل يتضيمن عبيارة "ويقيدم المصيروفات الكفايية للتجرييد" ، التقنين المدني الجديد

وحذفت لجنة مجلس الشييوخ  . 791ووافق عليها مجلس النواب تحت رقم  . في المشروع النهائي 797رقم المادة 

 ، من صدر المادة عبارة "ويقدم المصروفات الكافية للتجريد" تمشييا ميع التعيديل اليذي أدخلتيه عليى الميادة السيابقة

 9ص  9مجموعة األعمال التحضييرية ) ووافق عليها مجلس الشيوخ كما عدلتها لجنته  . 159وأصبح رقم المادة 

 ( . 995ص  – 997ص 

 . ص في التقنين المدني السابقوال مقابل للن

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  191م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  155م  التقنين المدني الليبي

 ال مقابل التقنين المدني العراقي

 . ال مقابل قانون الموجبات والعقود اللبناني

 

 (
1
 . 295ض  12م  2597ديسمبر سنة  99 – 291ص  29م  2599ير سنة ينا 17استئناف مختلط  ( 

 (
9
 1 – 2521سيريه  2521مارس سنة  12السين  – 571ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 
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، وتلغي إجـراءات الحجـز التنفيـذي الموقـع  ( 1) التنبيه بنزع الملكية الذي اتخذ ضد الكفيل وما يترتب عليه من آثار
أن يجـري المقاصـة يـن  124، و متنـع علـى الـدائن $ ( 2) على منقوالت المدين إذا لم تكن هذه اإلجراءات قـد تمـت

. ولكن ذلك ال يمنع الدائن من اتخاذ اإلجراءات التحفظية  ( 9) دائن للكفيلالتزام الكفيل نحوه والتزام آخر في ذمة ال
( يـــنص علـــى ذلـــك صـــراحة ، إذ يقـــول :  102/612علـــى أمـــوال الكفيـــل . وقـــد كـــان التقنـــين المـــدني الســـابا ) م 

جراءات التحفظيـة "وحينئذ فللمحكمة الحكم في إيقاف المطالبة الحاصلة للكفيل إيقافًا مؤقتًا ، مع عدم اإلخـالل بـاإل
( . ولــم يــرد نــص مماثــل فــي التقنــين المــدني الجديــد ، ولكــن نــص التقنــين المــدني الســابا لــيس إال تطبيقــًا للقواعــد 

ــدائن أن يقطــع التقــادم بالنســبة إلــى أمــوال الكفيــل ، كمــا  ( 1) العامــة ، فيجــوز العمــل بــالحكم دون نــص . فيجــوز لل
و أن يجـدد هـذا القيـد . بـل يجـوز لـه أن يحصـل علـى حـا اختصـاص علـى يجوز له أن يقيد رهنًا لصـالح الكفيـل أ

عقــار للكفيــل بموجــب حكــم واجــب التنفيــذ صــادر لصــالحه ضــد الكفيــل ، فأخــذ حــا اختصــاص ال يعــدو أن يكــون 
إجراء تحفظيًا ، ولكن ال يجوز له بعـد الحصـول علـى حـا االختصـاص أن ينفـذ علـى عقـار الكفيـل إال بعـد تجر ـد 

 . ( 1) ينأموال المد

وبعــد وقــف إجــراءات التنفيــذ علــى أمــوال الكفيــل ، يجــب علــى الــدائن أن يتخــذ إجــراءات التنفيــذ علــى أمــوال 
المدين التي دل علي ا الكفل . و كون مسوال لدى الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتـب علـى عـدم اتخـاذ إجـراءات 

                                                                                                                                                                    

– 59 . 

 (
2
وقد قضت محكمة النقض بيأن الميراد مين عبيارة إيقياف المطالبية الحاصيلة للكفييل اليواردة ذكرهيا فيي  ( 

هييو الكييف عيين متابعيية السييير فييي إجييراءات التنفيييذ مييع عييدم اإلخييالل  ( القييديم) ميين القييانون المييدني  991المييادة 

ه نيزع الملكيية المعلين إليى الكفييل وال يتعارض ميع هيذا الحكيم قضياء المحكمية بإلغياء تنبيي ، باإلجراءات التحفظية

 . 11ص  92رقم  1مجموعة عمر  2591يناير سنة  12نقض مدني ) التسجيالت  نومحو ما يترتب عليه م

 (
1
 . 59ص  51منصور مصطفى منصور فقرة  ( 

 (
9
 . 571ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
5
"إنه ليس من العيدل أن نحيرم  : إذ قال رئيس اللجنة ، وقد نوقشت هذه المسألة في لجنة مجلس الشيوخ ( 

إذ يجب أن يكون له في مثل هذه  ، على الدائن التنفيذ على أموال الكفل إذا وجد أن المدين يعمل على تهريب أمواله

ه فأجييب "بيأن لليدائن فيي مثيل هيذ ، . على أنيه يقيف فيي التنفييذ عنيد حيد الحجيز ، الحالة أن ينفذ على أموال الكفيل

 ، تهيايوليكن معلوما أنه ال يجوز له بيع أموال الكفييل أو نيزع ملك . الحالة أن يلجأ إلى الحجز مثال كإجراء تحفظي

 ( . 557ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) إال بعد تجريد المدين من أمواله 

 (
9
 – 211ص  71محميد كاميل مرسيي فقيرة  295ص  12م  2597ديسيمبر سينة  99استئناف مخيتلط  ( 

منصيور مصيطفى  – 52ص  – 59ص  71سليمان مرقس فقرة  291ص  – 291ص  19محمد علي إمام فقرة 

 . 52ص  – 59ص  151منصور فقرة 
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. فـإذا دل الكفيـل علـى منقـوالت للمـدين ، وتباطـأ الـدائن مدني سالفة الـذكر (  410التنفيذ في الوقت المناسب ) م 
تمكن المدين من إخفائ ـا أو ت ر ب ـا أو تبديـدها ، كـان الـدائن مسـئوال  128في اتخاذ إجراءات التنفيذ عي ا حتى $

عمــا كــان يحصــل عليــه مــن ثمــن هــذه المنقــوالت لــو أنــه اتخــذ إجــراءات التنفيــذ بمجــرد أن دل علي ــا الكفيــل ، هنن 
ولة ت ر ب المنقوالت تقتضي اتخاذ إجراءات سر عة للتنفيذ علي ا . ولو أن الكفيل دل على عقار للمدين في يـد س 

الغير ، وتباطأ الدائن في اتخاذ اإلجراءات لقطع التقادم المكسب حتى تكاملت مدة هـذا التقـادم وملـك الغيـر العقـار 
ال نحــو الكفــل عمــا كــان يحصــل عليــه مــن التنفيــذ علــى ب ــذا الســبب مــن أســباب كســب الملكيــة ، كــان الــدائن مســئو 

العقار لو أنه قطـع التقـادم وقـام بالتنفيـذ علـى العقـار فـي الوقـت المناسـب . و قـع عـبء إثبـات تقصـير الـدائن علـى 
قول . وليس في كل ما تقدم إال تطبيا للقواعد العامة في المسئولية التقصير ة . وت ( 1) الكفيل ، وفقًا للقواعد العامة

مدني ( تطابا  4180مكررة )  1111مدني ما يأتي : "المادة  410المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي للمادة 
مــن التقنــين الفرنســي ، وحكم ــا  2021( الــذي نقلــه بــدوره عــن المــادة  422نــص المشــروع الفرنســي اإليطــالي ) م 

 " .( 2) مجرد تطبيا للقواعد العامة في المسئولية

اتخذ الدائن في الوقت المناسب إجـراءات التنفيـذ علـى أمـوال المـدين التـي دل علي ـا الكفـل ، فالغالـب أما إذا 
أنه يحصل من هذا التنفيذ على حقه كامال ، هنن المفروض أن الكفيل قد دل على أموال للمدين تفي بالدين كامال 

دين . ولكن قـد يقـع عنـد تنفيـذ الـدائن علـى هـذه ، ومن ثم تبرأ ذمة الكفيل بعد أن استوفى الدائن حقه من أموال الم
اهنموال أال يحصل الدائن على حقه كامال ، فقـد تـنخفض قيمـة هـذه اهنمـوال عنـد التنفيـذ علي ـا ، أو يظ ـر دائنـون 
عـــاديون للمـــدين يزاحمـــون الـــدائن ، أو يتضـــح أن المحكمـــة قـــد قـــدرت هـــذه اهنمـــوال بـــأكثر مـــن قيمت ـــا . ففـــي هـــذه 

ذمـة الكفـل إال بمقـدار مـا حصـل الـدائن عليـه مـن حقـه نتيجـة للتنفيـذ علـى اهنمـوال ، و رجـع الـدائن  اهنحوال ال تبرأ
دل علي ـا الـدائن  121. وعلى الدائن أن يثبت أنه نفذ على جميع اهنموال التي $ ( 9) بالباقي من حقه على الكفيل

  ( 1) حاضر الحجز ومحاضر عدل الوجود، وأنه لم يحصل من هذا التنفيذ على حقه كامال ، و ثبت ذلك عادة بم

                                                 

 (
2
 . 999ص  2995بودري وفال فقرة  – 259جيوار فقرة  ( 

 (
1
 . 997ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
9
 . 52ص  19منصور مصطفى منصور فقرة  ( 

 (
5
حييث ال  ، وفي القانون الفرنسيي – 2959بودر وفال فقرة  – 255جيوار فقرة  – 159ثرولون فقرة  ( 

إذا دل الكفييل عليى أميوال للميدين تفيي  ، يكون واجبا أن تكون أموال الميدين التيي دل عليهيا الكفيل تفيي باليدين كليه

 ( . 571ص  2999بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة ) ببعض الدين بقي مسئوال عن الباقي 
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 صورة خاصة للدفع بالتجريد : دفع بتجريد التأمين العيني قبل التنفيذ على أموال الكفيل  -51
 مدني على ما يأتي : 4811: تنص المادة  نص قانوني –

التأمين أو معه ، "إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانونًا أو اتفاقًا لضمان الدين ، وقدمت كفالة بعد هذا 
ــم يكــن الكفيــل متضــامنًا مــع المــدين ، فــال يجــوز التنفيــذ علــى أمــوال الكفيــل إال بعــد التنفيــذ علــى اهنمــوال التــي  ول

 . ( 1) خصصت ل ذا التأمين"

والمفـــروض أن هنــــاك تأمينــــًا عينيــــًا علــــى مــــال للمـــدين يضــــمن نفــــس الــــدين ، فيجــــوز للكفيــــل غيــــر  $190
لــب التنفيــذ علــى هــذا التــأمين العينــي قبــل التنفيــذ علــى أموالــه هــو ، وذلــك إذا كــان قــد المتضــامن مــع المــدين أن يط

                                                 

 (
2
"إذا  : ميين المشييروع التمهيييدي علييى التوجييه اآلتييي 2251ورد هييذا اليينص فييي المييادة  : تيياريخ اليينص ( 

وليم يكين الكفييل متضيامنا ميع  ، قدمت الكفالة الشخصية تكميالً لتأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضيمان اليدين

 . وبقد ر ما يتبقى من هذا الدين" ، ان التأمين العيني لم يوف بالدينفإن هذه الكفالة ال تلزم الكفيل إال إذا ك ، المدين

 . إيضياحاً للمعنيى المقصيود ، وفي لجنة المراجعة استبدلت عبارة "بعد هذا التأمين أو معه" بعبارة "تكميال للدين"

واستبدلت عبارة "فال يجوز التنفييذ عليى أميوال الكفييل إال بعيد التنفييذ عليى األميوال التيي خصصيت لهيذا التيأمين" 

وبقيدر ميا يتبقيى مين هيذا اليدين"  ، بعبارة "فإن هذه الكفالة ال تلزم الكفيل إال إذ كان التأمين العيني ليم ييوف باليدين

فصارت المادة بيذلك مطابقية لميا اسيتقرت علييه  . ز الحكم بوضوححتى يبر 1وهي العبارة الواردة في آخر المادة 

ووافق مجلس النواب على المادة تحت رقيم  . في المشروع النهائي 795وأصبح رقمها  ، في التقنين المدني الجديد

(  921ص  – 929ص  9مجموعة األعميال التحضييرية )  152ثم وافق عليها مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 797

. 

مين  2251"اقتيبس المشيروع الميادة  : المذكرة اإليضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الخصوص وجاء في

 . 111/1وقد جاء التقنين األلماني أيضاً بحكم مشابه لهذا النص فيي الميادة  ، من التقنين السويسري 559/1المادة 

التيي أثارهيا نيص التقنينيين األلمياني بحييث يسيتبعد أوجيه النقيد  ، ويمتاز النص الذي أورده المشيروع بدقية العبيارة

سيواء كيان هيذا التيأمين قيد  ، فيالحكم اليوارد بالميادة عيام يشيمل كيل تيأمين عينيي مين منقيول وعقيار . والسويسري

 ( . 922ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) خصص لوفاء الدين المكفول وحده أو مع ديون أخرى" 

 . وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  191م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  799م  التقنين المدني الليبي

 ( . موافق)  2919م  :  التقنين المدني العراقي

وإذا كيان لليدائن رهين أو حيق فيي الحيبس  ( : العبيارة األخييرة)  2911م  قانون الموجبات والعقود اللبنياني

إال إذا كان هذا الميال موضيوعا لتيأمين موجبيات  ، وجب عليه استيفاء دينه منه . على بعض أموال المدين المنقول

 . أخرى على المديون وكان غير كاف إليفائها جميعا
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 اعتمد على هذا التأمين العيني بأن كفل المدين والتأمين العيني موجود ، أي كفله بعد هذا التأمين أو معه .

هنـًا حياز ـًا فـي الـدين ، أو والمقصود بالتأمين مال للمدين ، عقار أو منقول ، يكون مرهونـًا رهنـًا رسـميًا أو ر 
عليـه حــا اختصــاص ا حــا امتيــاز ضــمانًا للــدين . وإذا كـان الــنص يقــول : "إذا كــان هنــاك تــأمين عينــي خصــص 
قانونًا أو اتفاقًا لضمان الدين" ، فاقتصر على تأمين عنين مصدره القانون أو االتفاق ، فإنه ال يجـب اسـتبعاد حـا 

ال بالقــانون وال باالتفــاق ، هنن أحكــام الــرهن الرســمي تســري علــى حــا االختصــاص و ؤخــذ بموجــب حكــم قضــائي 
. ولكـن يجــب اسـتبعاد المــال الـذي يباشـر عليــه الـدائن الحــا فـي الحـبس ، هنن الحــا فـي الحــبس  ( 1) االختصـاص

 . ( 2) ليس بتأمين عيني

علــى مــال مملــوك مــدني ســالف الــذكر ال يشــترط أن يكــون التــأمين العينــي مقــررًا  411وظــاهر نــص المــادة 
للمـــدين ، بـــل يقتصـــر الـــنص علـــى القـــول بأنـــه "إذا كـــان هنـــاك تـــأمين عينـــي" . ولكـــن الـــنص ، كمـــا تقـــول المـــذكرة 

مـــدني  442/2 191التزامـــات سو ســـري والمـــادة $ 111/2اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــدي ، مـــأخوذ مـــن المـــادة 
ـــى مـــال لل ( 9) ألمـــاني ـــأمين عينـــي عل التزامـــات  111/2. فـــنص المـــادة  ( 1) مـــدين. وكـــال النصـــين يتحـــدث عـــن ت

سو سري يجري على الوجه اآلتـي : "وإذا حصـل الـدائن علـى رهـون حياز ـة تأمينـًا لحقـه ، قبـل الكفالـة أو فـي نفـس 
الوقت ، فإن الكفيل البسيط يستطيع أن يقتضي استيفاء الدائن لحقه من هذه الرهـون أوال ، إال إذا كـان المـدين فـي 

                                                 

 (
2
جميال اليدين زكيي  – 295ص  11محمد علي إميام فقيرة  – 299ص  57عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 . 59ص  51منصور مصطفى منصور فقرة  – 221ص  91فقرة 

 (
1
 . 59منصور مصطفى منصور فقرة  ( 

 (
9
 . انظر نس الفقرة في الهامش ( 

 (
5
جميال اليدين زكيي  – 229ص  11محمد علي إميام فقيرة  – 292ص  57عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 55ص  – 59ص  51منصور مصطفى منصور فقيرة  – 59ض  75سليمان مرقس فقرة  – 221ص  91فقرة 

حيث يجيز أن يكون التيأمين  99انظر عكس ذلك شمس الدين الوكيل/ مذكرات في الكفالة على اآللة الكاتبة ص  –

 . أي على مال الكفيل عيني فيجوز للكفيل الشخصي أن يطلب تجريده ، العين واردا على مال لغير المدين

وليس للكفيل العيني  . فإن هذا الغير يكون كفيال عينيا ، ن العيني مقررا على مال لغير المدينوإذا كان التأمي

كمييا أنييه لييي لييه حييق تجريييد الكفيييل  ( ، فييي الهييامش 57مييدني وانظيير أيضيياً فقييرة  2999م ) حييق تجريييد المييدين 

إذا وجدت كفالة عينية وكفالية لذلك  . وليس ألن من الكفيلين حق تجريد الكفيل اآلخر ، ولكن الشخصي . الشخصي

بيل ليه أن يرجيع أوال عليى الكفيييل  ، فلييس الييدائن مقييدا بيالرجوع أوال عليى الكفالية العينييية ، شخصيية لينفس اليدين

وهيذا بخيالف ميا إذا كيان التيأمين  . وللكفيل الشخص أن يطليب تجرييد الميدين ال تجرييد الكفييل العينيي ، الشخصي

وميا بقيي مين اليدين بعيد ذليك  ، فإن الدائن يجب عله أن يرجع أوال على هذا الميال ، العيني مقررا على مال المدين

 ( . مدني سالف الذكر 152م ) يرجع به الدائن على الكفيل الشخصي 
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ألمـاني تجــري علــى  442/2كانـت الرهــون ال يمكــن تحقق ـا بغيــر إفــالس المـدين ( . ونــص المــادة  حالـة إفــالس أو
، وجب عليه أن  مملوك للمدين اهنصليالوجه اآلتي : "إذا كان للدائن حا رهن حيازي أو حا حبس على منقول 

) قيمة الشيء تغطي الدينين معـًا"يستوفي حقه اهنول من هذا المنقول . فإن القاعدة السابقة ال تنطبا إال إذا كانت 

1 ) . 

وحــده ، بــل يجــوز أن  192وال يشــترط فــي التــأمين العينــي أن يكــون قــد خصــص لضــمان الــدين المكفــول $
 . ( 2) يضمن ديونًا أخرى معه ، كما تقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي

، فالكفيـل هنـا يطلـب مـن الـدائن أن ينفـذ علـى التـأمين  ( 9) وظاهر أن هذه هي صورة خاصة للـدفع بالتجر ـد
العينــي المخصــص لضــمان الــدين قبــل التنفيــذ علــى أموالــه هــو ، أي أنــه يطلــب تجر ــد التــأمين العينــي الــذي قدمــه 
المدين أوال . على أن الكفيل كان لـه أن يطلـب تجر ـد المـدين مـن أموالـه كمـا سـبا القـول ، ولكـن هـذا التجر ـد فـي 

لعامة يشترط فيه أن يدل الكفيـل علـى مـال للمـدين يكفـي للوفـاء بالـدين كلـه كمـا رأينـا . أمـا هنـا حيـث قـدم صورته ا
المدين تأمينًا عينيًان فال يشترط في هذه الصورة الخاصة من التجر ـد أن يكـون التـامين العينـي كافيـًا للوفـاء بالـدين 

ــًا ، فإنــه يجــوز ــدائن تجــرد هــذا التــأمين العينــي  كلــه . فحتــى لــو لــم يكــن هــذا التــأمين كافي للكفيــل أن يطلــب مــن ال
واستيفاء جزء من حقه ، وما بقي من الدين يسـتوفيه الـدائن مـن الكفيـل . ولكـن يبـدو أن للكفيـل فـي هـذه الحالـة أن 
يدفع بالتجر د في صورته العامة ، فيطلب من الـدائن عنـدما يرجـع هـذا علـى الكفيـل بمـا يبقـى مـن الـدين ، أن ينفـذ 

لى بقية أموال المدين غير المال الذي قدمه المدين تأمينًا عينيًا . و شترط لذلك أن يدل الكفيل على أموال أخرى ع
 للمدين تكون كافية للوفاء بكل الباقي من الدين ، وإال نفذ الدائن بالباقي م الدين على أموال الكفيل .

ع إلى أن التأمين العينـي الـذي قدمـه المـدين ، وقـد وقد قدمنا أن هذه الصورة الخاصة من الدفع بالتجر د ترج
كان سابقًا على الكفالة أو معاصرًا ل ا كما ذكرنا ، قد اعتمد عليه الكفيـل فـي كفالتـه للمـدين ، فمـن حقـه أن يطلـب 

) رافعاتم 181. أن المادة  ( 1) من الدائن أن ينفذ أوال على هذا التأمين العيني قبل أن ينفذ على أمواله . وقد رأينا

                                                 

 (
2
حتى لو خرج هذا المال من ملكته إلى الغير  ، ويكفي أن يكون التأمين العيني قد قرره المدين على ماله ( 

 ( . 291ص  57فتاح عبد الباقي فقرة عبد ال) الغير بعد الرهن 

 (
1
 . انظر آنفاً نفس الفقرة في الهامش ( 

 (
9
فال يحكم القاضي فيها  ، وعلى ذلك يجب على الكفيل التمسك بهذه الصورة كما يتمسك بالدفع بالتجريد ( 

 ( . 59ص  79سليمان مرقس فقرة  – 299ص  57عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ) تلقاء نفسه  من

( 
5
 . في آخرها 57انظر آنفاً فقرة  ( 
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إجراءات التنفيذ  على مال للمدين لـم يخصـص لوفـاء حقـه إال  199تنص على أنه "ال يجوز للدائن أن يتخذ $ ( 1
إذا كــان مــا خصــص للوفــاء غيــر كــاف   . . ." . ومعنــى ذلــك أنــه إذ قــدم المــدين تأمينــًا عينيــًا علــى مــال خصصــه 

لـى هـذا المـال المخصـص للوفـاء بالـدين قبـل أن ينفـذ علـى للوفاء بالـدين ، فلـه أن يطلـب مـن الـدائن أن ينفـذ أوال ع
سائر أمواله . فأولى أن يطلب الكفيل ذلـك أسـوة بالمـدين ، فيطالـب الـدائن أن ينفـذ أوال علـى المـال الـذي خصصـه 

 . وهذه هي نفس الصورة الخاصة من الـدفع بالتجر ـد التـي ( 2) المدين للوفاء بالدين قبل أن ينفذ على أموال المدين
 نحن بصددها .

مدني سالفة الذكر يمكن تلخيصـ ا فيمـا يـأتي : )  411و خلص مما قدمناه أن هناك شروطًا لتطبيا المادة 
( أن يكـون هنـاك تـأمين عينـي قدمـه المـدين لضـمان دينــه ، و سـتوي أن يكـون هـذا التـأمين علـى عقـار أو علــى  1

ن أخرى معه . و ستوي كذلك أن يكون هذا التأمين منقول ، مخصصًا لضمان الدين المكفول وحده أو لضمان ديو 
العينــي كافيــًا للوفــاء بالــدين ، أو غيــر كــاف  للوفــاء بــه . و شــمل التــأمين العينــي الــرهن الرســمي وحــا االختصــاص 

( أن يكون هذا التـأمين العينـي قـد قدمـه المـدين  2والرهن الحيازي وحا االمتياز ، وال يشمل الحا في الحبس . ) 
الكفالة ، أو معاصرًا ل ا . وال يصح أن يكون متأخرًا عن عقد الكفالة ، هنن الكفيل إنما يعتمد على تأمين  قبل قعد

( أن يكـون الكفيـل غيـر  9عيني سبا كفالته أو عاصرها ولكنه ال يعتمد على تأمين عيني تقرر متـأخرًا عن ـا . ) 
ز الرجوع على الكفل قبل الرجوع علـى المـدين فـي متضامن مع المدين ، وإال وجب تطبيا أحكام التضامن ، فيجو 

التـأمين العينـي الــذي قدمـه وفـي ســائر أموالـه . و جـب كــذلك أال يكـون الكفيـل قــد نـزل عـن حقــه فـي مطالبـة الــدائن 
بالتنفيذ أوال على المال الذي ترتـب عليـه التـأمين العينـي ، وقـد سـبا بيـان هـذا الشـرط عنـد الكـالم فـي حـا التجر ـد 

( أن يتمسـك الكفيـل بوجـوب تنفيـذ الـدائن أوال علـى المـال الـذي ترتـب عليـه التـأمين العينـي ، فـال  1. )  بوجه عـام
يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بــذلك مــن تلقــاء نفســ ا . وقــد ســبا بيــان هــذا الشــرط أيضــًا عنــد الكــالم فــي حــا التجر ــد 

 . ( 9) بوجه عام

                                                 

 (
2
 . انظر ما يقابل هذه المادة في تقنين المرافعات الجديد الذي ظهر أخيراً  ( 

 (
1
فال يكون الكفييل فيي هيذه الحالية قيد اعتميد عليى  ، وذلك ما لم تكن الكفالة سابقة على هذا التأمين العين ( 

 . هذا التأمين

 (
9
 . 51انظر في هذه الشروط منصور مصطفى منصور فقرة  ( 
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 نص قانوني :  –فيل ما يلتزم به الدائن عند استيفائه الدين من الك -50
 مدني على ما يأتي  : 484تنص المادة 

 يلتزم الدائن بأن يسلم للكفيل ، وقت وفائه الدين ، المستندات الالزمة الستعمال حقه في الرجوع" . -1"

 فإذا كان الدين مضمونًا بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائن أن يتخلى عنه الكفيل" . -2"

الــدين مضــمونًا بتــأمين عقــاري ، فــإن الــدائن يلتــزم أن يقــوم بــاإلجراءات الالزمــة لنقــل هــذا أمــا إذا كــان  -9"
 . ( 1) التأمين ، و تحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع ب ا على المدين"

و فترض هذا النص أن الكفيل لم ينجح في دفـع دعـوى الـدائن أو لـم يـدفع ا بـدفع مـا ، فحكـم عليـه بالـدين ، 
الكفيل تقدم مختارًا للدائن دون دعـوى ووفـى الـدين . ففـي هـذه الحالـة ، يكـون للكفيـل الـذي وفـي عـن المـدين أو أن 

ذلـك . وفـي جميـع  191حا الرجوع على هـذا الخيـر إمـا بالـدعوى الشخصـية أو بـدعوى الحلـول ، وسـيأتي بيـان $
مكنه بما يستطيع من الرجوع على المدين . اهنحوال ، عند وفاء الكفيل بالدين للدائن ، يجب على هذا اهنخير أن ي

و كون ذلك عقب وفاء الكفيل بالدين ، إذا أظ ر الدائن استعداده للقيام بالتزامه بمجرد اسـتيفائه . فـإذا آنـس الكفيـل 
مــن الــدائن أنــه غيــر مســتعد للوفــاء بالتزامــه ، اســتطاع الكفيــل ، بــدال مــن أن يــوفي لــه الــدين ، أن يودعــه إيــداعًا 

                                                 

 (
2
من المشيروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر  2291ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

ووافق علييه  . في المشروع النهائي ، 799ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . عليه في التقنين المدني الجديد

 – 552ص  9مجموعة األعمال التحضييرية )  171ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 795حت رقم مجلس النواب ت

 . 5595ص 

"بقييدر هيذا اليينص واجبييا  : وقيد جيياء فيي المييذكرة اإليضياحية للمشييروع التمهييدي فييي خصيوص هييذا الينص

والينص  . ا الحليولفيجيب إذن أن يمكين مين هيذ ، منطقيا على الدائن بإزاء الكفييل مبنياه حليول الكفييل محيل اليدائن

ميع شييء مين التفصييل قصيد بيه زييادة اإليضياح ومنيع  ، من تقنين االلتزاميات السويسيري 997منقول عن المادة 

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية ) إذ هيو مجيرد تطبييق للقواعيد العامية"  ، وحكمه غنيي عين التعلييق . اللبس

 ( . 559ص  – 551

 . لسابقوال قابل للنص في التقنين المدني ا

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  199م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  151م  التقنين المدني الليبي

 ( . مطابق)  2911م  التقنين المدني العراقي

 . ال مقابل قانون الموجبات والعقود اللبناني
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طبقًا للقواعد المقررة لذلك ، وعند ذلك يستطيع بعد هذا اإليداع القضائي أن يرجع على المدين . وكـل ذلـك  قضائياً 
لمـن قـام بوفـاء جـزء مـن الـدين أن يطلـب مخالصـة بمـا  -1مـدني مـن أنـه " 911قياسًا على ما نصت عليه المادة 

دين كلـه كـان لـه أن يطلـب سـند الـدين أو الغـاءه وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء . فإذا وفي ال
فـإذا رفـض الـدائن القيـام  -2، فإن كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضـياع السـند . 
 بما فرته عليه الفقرة السابقة ، جاز للدائن أن يودع الشيء المستحا إيداعًا قضائيًا" .

 فيل ، إذا وفي هذا اهنخير الدين لألول ، هو ما يأتي :والذي يلتزم به الدائن نحو الك

أن يســلم الـــدائن للكفيـــل المســـتندات الالزمـــة الســـتعمال حقـــه فـــي الرجـــوع . ومـــن أهـــم هـــذه المســـتندات  –أواًل 
مســتندات الــدين المكفــول وهــي فــي يـــد الــدائن فيجــب أن يســلم ا للكفيــل حتـــى يرجــع هــذا بموجب ــا علــى المـــدين ، 

ائن بأنه استوفى الدين من الكفيل وبذلك يثبت هذا اهنخيـر أنـه وفـي الـدين فيسـتطيع الرجـوع علـى ومخالصة من الد
المدين . وغني عن البيان أن الكفيل ، إذا اضطر إلى إيداع الدين إيداعًا قضـائيًا كمـا قـدمنا ، يسـتطيع أن يحصـل 

 رجوع على المدين .على ش ادة بذلك فتغنيه عن مستندات الدين وعن المالصة ، فيتمكن من ال

ولما كان الكفيل يستطيع الرجوع على المدين بـدعوى الحلـول كمـا سـنرى ، فـإن الـدائن يلتـزم بتمكينـه  –ثانيًا 
مــن هــذا الحلــول فــي تأمينــات الــدين ، فــإذا كانــت هــذه التأمينــات واقعــة علــى منقــول وكــان المنقــول فــي يــد الــدائن ، 

هــون رهنــًا حياز ــًا ضــمانًا للــدين ، أو مــا هــو فــي حكــم التــأمين إذا كــان وذلــك كمــا إذا كــان فــي يــد الــدائن منقــول مر 
الدين ، وجب على الدائن أن يسلم للكفيل هذا المنقول . وذلك حتى  196هناك منقول في يد الدائن محبوس في $

ن ، يحـل فيـه محــل الـدائن فـي حــا رهـن الحيـازة أو فــي الحـا فــي الحـبس ، فيجبسـه فــي يـده كمـا كــان يحبسـه الــدائ
 ضمانًا لحقه في الرجوع على المدين .

أما إذا كان التأمين عقار ًا ، بأن كان هناك عقار مرهون رهنًا رسميًا أو رهنًا حياز ـًا أو مـأخوذ عليـه  –ثالثًا 
حا اختصاص أو واقع عليه حا امتياز ضمانًا للدين ، فإنـه يجـب علـى الـدائن أن يقـوم بـاإلجراءات الالزمـة لنقـل 

ن إلــى الكفيــل ليحــل محلــه فيــه . و تحمــل الكفيــل مصــروفات هــذا النقــل علــى أن يرجــع ب ــا علــى المــدين هــذا التــأمي
 ضمن ما يرجع به عليه .

و ترتب على ما قدمناه أن الدائن يلتزم بالمحافظـة علـى تأمينـات الـدين عقـارًا كانـت أو منقـوال ، سـواء قـدمت 
الكفيــل محلــه . وســنرى ، عنــد الكــالم فــي انقضــاء الكفالــة بطر ــا مــع الكفالــة أو قبل ــا أو بعــدها ، حتــى يحــل في ــا 
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 أصلي ، ما هي هذه التأمينات ، وما الذي يترتب على إضاعة الدائن ل ا .

 نص قانوني : –كفيل الكفيل  -52
 مدني على ما يأتي : 414تنص المادة  

الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ،  "تجوز كفالة الكفيل ، وفي هذه الحالة ال يجوز للدائن أن يرجع على كفيل
 . ( 1) إال إذا كان كفيل الكفيل متضامنًا مع الكفيل"

، هــو مــن يكفــل الكفيــل ذاتــه للــدائن ،  ( certificateurوكفيــل الكفيــل ، و ســمى أيضــًا بالمصــدق )  $194
مًا أصليًا هو التزام المدين . التزام دون أن يكفل المدين . فكفيل الكفيل يكفل التزامًا تابعًا هو التزام الكفيل ، ال التزا

كفيــل الكفيــل تــابع اللتــزام الكفيــل ، كمــا أن التــزام الكفيــل تــابع اللتــزام المــدين اهنصــلي . وال تفتــرض كفالــة الكفيــل ، 
فإذا كفل المدين اهنصلي كفيال احدهما كيل أول واآلخر كفيل ثان ، لم يفترض في الكفيـل الثـاني أنـه كفيـل للكفيـل 

                                                 

 (
2
ال  -2" : مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2299ورد هذا الينص فيي الميادة  : تاريخ النص ( 

أو  ، يجبر المصدق على الوفاء للدائن إال حيث يكون المدين األصلي والكفالء المسيئولون عين كيل اليدين معسيرين

 ، عن الدين كله أما إذا كان كل كفيل غير مسئول -1 . حيث تكون ذمتهم قد برئت بسبب دفوع شخصية خاصة بهم

أو حييث تكيون  ، فال يجبر المصدق على الوفاء لليدائن إال حييث يكيون الميدين األصيلي والكفييل المكفيول معسيرين

ورأت لجنة المراجعة أن يحل محل نص المشروع التمهييدي  . ذمتهما قد برئت بسبب دفوع شخصية خاصة بهما"

ائن كما لو ك أن الكفيل األصلي مدينا أصليا بالنسيبة إليى حيق وهو يجعل كفيل الكفيل في عالقته بالد ، النص اآلتي

وفي هذه الحالة ال يجوز للدائن أن يرجع على كفل الكفييل قبيل رجوعيه  ، "تجوز كفالة الكفيل : رجوع الدائن عليه

وأضييافت لجنيية الشييؤون التشييريعية لمجلييس  . فييي المشييروع النهييائي 719وصيياحب اليينص رقمييه  ، علييى الكفيييل"

تحيت رقيم  ، "إال إذا كيان كفييل الكفييل متضيامنا ميع الكفييل" فأصيبح الينص : في آخر النص العبارة اآلتيية النواب

ثيم  ، ووافق مجلس النواب عليى الميادة كميا أقرتهيا لجنتيه . مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، 715

 ( . 991 – 992ص  9تحضيرية مجموعة األعمال ال)  151وافق عليهما مجلس الشيوخ تحت رقم 

 . وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  119م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  791م  التقنين المدني الليبي

وفيي  ، الكفييل اليذي يكفيل الكفييل يعتبير فيي عالقتيه باليدائن كفييال للكفييل : 2995م  التقنين المدني العراقيي

 . عالقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مدينا أصليا بالنسبة له

 . تصح كفالة الكفيل كما تصح كفالة المديون األصلي : 2919م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

أو  ، ائن إال إذا اصح المديون األصلي وجميع الكفالء في حالة العجزال يلزم كفيل الكفيل تجاه الد : 2911م 

 . إذا برئت ذمتهم بناء على أسباب شخصية مختصة بالمديون أو بالكفالء
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 . ( 1) ، بل هو كفيل ثان للمدين اهنصلياهنول 

ولما كان كفيل الكفيل إنما كفل الكفيل دون المدين اهنصلي ، فإن الكفيل يعتبـر بالنسـبة إليـه مـدينًا أصـليًا ، 
و عتبر هو بالنسـبة إلـى الكفيـل كفـيال؛ وعلـى ذلـك تسـري فـي العالقـة مـا بـين الكفيـل وكفيـل الكفيـل أحكـام الكفالـة ، 

يل الكفيل غير متضامن مع الكفيل جاز له أن يطلب من الدائن أن يرجع أوال على المدين اهنصلي ثم فإذا كان كف
عليه هو . كذلك لكفيل الكفيل أن يدفع بتجر د المدين اهنصلي ثم  198على الكفيل ، وذلك قبل أن يرجع الدائن $

ذ أوال علــى أمــوال المــدين اهنصــلي  ثــم علــى بتجر ــد الكفيــل ، فــال ينفــذ الــدائن علــى أمــوال كفيــل الكفيــل قبــل أن ينفــ
. ولــيس لكفيــل الكفيــل أن يطلــب تقســيم الــدين مــع الكفيــل هنن مــا ال يكفــالن دينــًا واحــدًا ، فكفيــل  ( 2) أمــوال الكفيــل

ن . ولكن إذا تعدد كفيل الكفيل ، انقسم الـدي ( 9) الكفيل يكفل التزام الكفيل ، أما الكفيل فيكفل التزام المدين اهنصلي
على كفالء الكفيل المتعددين هنن ـم يكفلـون جميعـًا التزامـًا واحـدًا هـو التـزام الكفيـل ، وذلـك طبقـًا للقواعـد المقـررة فـي 

 . ( 1) حا التقسيم

ولكفيــل الكفيــل أن يتمســك بالــدفوع التــي يجــوز للكفيــل التمســك ب ــا ، ومــن هــذه الــدفوع دفــوع خاصــة بالكفيــل 
. و جوز له أن يتمسك بالدفوع الخاصة به هو ، كـبطالن عقـد كفالـة الكفيـل أو  ( 1) ودفوع خاصة بالمدين اهنصلي

. ولـه كـذلك أن يتمسـك بـأن ينفـذ الـدائن علـى كفالـة  ( 6) قابليته لإلبطال وانقضاء التزام كفيـل الكفيـل بطر ـا أصـلي
قــوق الكفيــل الــذي كفلــه . ولــه أن يســتعمل ح ( 4) عينيــة قــدم ا المــدين اهنصــلي ، كمــا يتمســك بــذلك الكفيــل المكفــول

 . ( 8) باسم هذا الكفيل ، كما يستعمل الدائن حقوق المدين في الدعوى غير المباشرة
                                                 

 (
2
 – 9 – 99دالليوز  2799نيوفمبر سينة  25نانسيي  – 57ص  2997بالنيول وريبير وسافاتييه فقيرة  ( 

أنيه ال يتيأخر عين الكفييل األول فيي  ، فيميا يبيدو ، ركون الكفيل الثاني هو كفيل ثيان للميدين األصيلي ال يفييد – 15

 . وتسري القواعد المتعلقة بتعدد الكفالء ، بل يكون كل كفيل من الكفيلين كفيال للمدين األصلي ، كفالته

 (
1
أما إذا كيان متضيامناً معيه فيال يمليك كفييل  ، وهذا كله إذا كان الكفيل غير متضامن مع المدين األصلي ( 

) ولكن يمليك طليب سيبق الرجيوع عليى الكفييل وتجرييده  ، الكفيل طلب سبق الرجوع على المدين أوال وال تجريده

 ( . 59قارن سليمان مرقس فقرة 

 (
9
 . 52انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
 . 51فقرة  – 59انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 . 51فقرة  – 59انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . 51انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . 99انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
7
 : ويقول األستاذ منصور مصيطفى منصيور فيي هيذا المعنيى – 2997بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 
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أمـا إذا كـان كفيـل الكفيـل متضــامنًا مـع الكفيـل ، فإنـه تسـري فــي عالقتـه مـع الكفيـل المتضـامن التــي  $191
 علـى الكفيـل أو علـى المـدين اهنصـلي ، وال سيأتي ذكرها ، فـال يجـوز لكفيـل الكفيـل أن يطالـب الـدائن بـالرجوع أوال

أن ينفــذ الــدائن أوال علــى أمــوال الكفيــل أو علــى أمــوال المــدين اهنصــلي . ولكــن إذا كــان الكفيــل غيــر متضــامن مــع 
المدين اهنصلي ، فإنه يجوز لكفل الكفيل أن يستعمل حقوق الكفيل باسـم هـذا اهنخيـر ، فيطلـب مـن الـدائن الرجـوع 

 اهنصلي ، وكذل التنفيذ على أموال المدين اهنصلي قبل التنفيذ على أمواله هو . أوال على المدين

وإذا وفــي كفيــل الكفيـــل الــدين ، كـــان لــه أن يجـــرع علــى الكفيــل أو علـــى المــدين اهنصـــلي ، أو علي مــا معـــًا 
فــي  . و كــون رجوعــه بالــدعوى الشخصــية أو بــدعوى الحلــول ، كمــا ســنرى  ( in solidumمســئولين بالتضــامم ) 

 . ( 1) رجوع الكفيل على المدين

 الكفيل متضامن مع المدين أو مع كفالء آخرين -المطلب الثاني

 نص قانوني :  –تضامن الكفيل مع المدين  -53
 مدني على ما يأتي : 411تنص المادة 

 . ( 2) "في الكفالة القضائية أو القانونية ، يكون الكفالء دائمًا متضامنين"

                                                                                                                                                                    

ولكين  . "وال يؤثر تضامن الكفيل مع المدين في حق كفيل الكفيل في الدفع بتجريد الكفيل إذا ليم يكين متضيامنا معيه

ولو لم يكن متضامنا مع الميدين مين اليدفع بتجرييد الميدين  ، فيما نرى ، تضامن الكفيل مع المدين يمنع كفيل الكفيل

ما دام الكفيل نفسه ال يسيتطيع أن ييدفع بتجرييد الميدين وإال لترتيب عليى وجيود كفييل الكفييل االنتقياص مين حقيوق 

 – 291انظير عكيس ذليك عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة  – ( 75ص  59منصور مصطفى منصيور فقيرة ) الدائن 

 . 55ص  12محمد علي إمام فقرة  – 15ص  11سليمان مرقس فقرة 

 (
2
 ، كيان لهيذا أن ييدخل الكفيل فيي اليدعوى وكيذلك الميدين ، وإذا رفع اليدائن اليدعوى عليى كفييل الكفييل ( 

اسيتئناف ) ا األخير إذا نفذ هذا ميا حكيم بيه علييه ليحكم على كل منهما بأن يرد الكفيل ما عسى أن يحكم به على هذ

 ( . 299ص  59سليمان مرقس فقرة  – 925ص  51م  2595يونيه سنة  9مختلط 

 (
1
ال  -2" : مين المشيروع التمهييدي عليى الوجيه اآلتيي 2299ورد هذا الينص فيي الميادة  : تاريخ النص ( 

كيذلك  -1 . لتضامن في عقد الكفالة أو في عقد منفصيلبل يجب اشتراط ا ، يفترض التضامن ما ين الكفيل والمدين

فيكيون  ، أميا فيي الكفالية القضيائية أو القانونيية -9 . يجب اشيتراط التضيامن ميا بيين الكفيالء الملتيزمين بعقيد واحيد

 ، وفيي لجنية المراجعية حيذفت الفقرتيان األوليى والثانيية ألنهميا تطبييق للقواعيد العامية . الكفيالء دائميا متضيامنين"

مطابقا لما استقر عليه في التقنيين  ، في المشروع النهائي 719تحت رقم  ، فأصبح النص ، واستبقيت الفقرة الثالثة

مجموعيية )  159ثييم مجلييس الشيييوخ تحييت رقييم  ، 711ووافييق عليييه مجلييس النييواب تحييت رقييم  . المييدني الجديييد
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ـــانون ، و ف ـــم مـــن هـــذا  ـــل القـــانوني يكـــون دائمـــًا ، وبحكـــم الق الـــنص أن كـــال مـــن الكفيـــل ) القضـــائي والكفي
متضــامنًا مــع المــدين . وقــد قــدمنا أن الكفيــل القضــائي هــو الكفيــل الــذي يكــون المــدين ملزمــًا بتقديمــه بموجــب حكــم 

المـــدين ملزمــًا بتقديمـــه  قضــائي فــي أحـــوال معينــة نــص علي ـــا القــانون ، والكفيـــل القــانوني هــو الكفيـــل الــذي يكــون 
. فمتى قدم المدين للدائن كفيال يكفل الـدين ، بموجـب حكـم قضـائي أو بموجـب نـص  ( 1) بموجب نص في القانون 

. وعلـى ذلـك تكـون هـذه الحالـة هـي إحـدى حـاالت تضـامن  ( 2) في القانون ، كان هذا الكفيل متضـامنًا مـع المـدين

                                                                                                                                                                    

 ( . 915ص  – 911ص  9األعمال التحضيرية 

 : المدني السابقويقابل النص في التقنين 

وال توجييب  ، ال تكييون الكفاليية إال علييى أصييل الييدين ، فييي حاليية عييدم وجييود شييرط صييريح : 557/197م 

 . التضامن

فتسيتلزم التضيامن حتميا ميع كفالية الفوائيد  ، أما الكفالة التي تؤخذ بالحاكم أو بنياء عليى حكيم : 555/195م 

  . والمصاريف

ال يجيوز ليرب اليدين إال  ، ن واحيد بعقيد واحيد بغيير شيرط التضيامنفي حالة تعدد الكفيالء ليدي : 995/129

فهيذا ال ييدل عليى  ، وأميا إذا كانيت الكفالية حاصيلة بعيدة عقيود متواليية . مطالبة كيل مينهم بقيدر حصيته فيي الكفالية

 . ولكن قد يتضح التضامن من قرائن األحوال ، تضامن الكفالء

 : رىويقابل في التقنينات المدنية العربية األخ

 ( . مطابق)  112التقنين المدني السوري م 

 ( . مطابق)  795التقنين المدني الليبي م 

ال تضامن بين الكفيل والمدين ما لم يشترط ذلك في عقد الكفالة أو في  -2 : 2999التقنين المدني العراقي م 

فالء متضيامنين فيميا بيينهم ومتضيامنين فيكون الك ، أما في الكفالة القضائية والقانونية والتجارية -1 . عقد منفصل

 . مع المدين

فيإذا اشيترط  –أن الكفالة ال تتضمن التكافل بدون اتفاق صريح  : 2915قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

كانييت مفاعليهييا خاضييعة لألحكييام المختصيية بالموجبييات  ، التكافييل أو كانييت الكفاليية تعييد عمييال تجاريييا ميين الكفيييل

 . المديونين المتضامنة بين

 (
2
 . 25انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
فإنه يقدم عادة كفييال  ، بموجب حكم قضائي أو بموجب نص في القانون ، والمدين إذا التزم بتقديم كفل ( 

ميدني  159وهذا هو المعنى المقصود كميا يظهير مين نيص الميادة  . فيكون هذا الكفيل متضامنا مع المدين ، واحداً 

أي يكون الكفيل الذي قدمه المدين للدائن متضامنا مع  ، "يكون الكفالء دائما متضامنين" : سالفة الذكر عندما تقول

ليم تكين  وهيذه حالية نيادرة ، ولكن ظاهر الينص يفهيم منيه أنيه فيي حالية تعيدد الكفيالء اليذي يقيدمهم الميدين . المدين

ومتضامنين فيما بينهم من جهية  ، يكون هؤالء الكفالء متضامنين مع المدين من جهة ، ملحوظة وقت وضع النص

وإن كان  ، وال مانع من قبول هذا التفسير في حالة تعد الكفالء القضائيين أو القانونيين الذي يقدمهم المدين . أخرى

انظير فيي هيذه المسيألة )  واحدا فيكون هذا الكفيل متضيامنا ميع الميدين المدين كما سبق القول ال يقدم فعال إال كفيال

 ( . 2هامش  51ص  71سليمان مرقس فقرة 



 

 

 

 

2869 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 بنص صر ح .الكفيل مع المدين ، وقد قررها القانون 

ذلك بأن تضامن الكفيل مع المـدين يتقـرر ، كالتضـامن مـا بـين المـدينين اهنصـليين ، إمـا باالتفـاق أو بـنص 
مـدني يـنص علـى مـا يـأتي : "ال يفتـرض التضـامن مـا بـين  411في القانون . وقـد كـان المشـروع التم يـدي للمـادة 

أمـــا فـــي الكفالـــة  -9أو فـــي عقـــد منفصـــل  . . . الكفـــل والمـــدين ، بـــل يجـــب اشـــتراط التضـــامن فـــي عقـــد الكفالـــة 
القضائية أو القانونية فيكون الكفالء دائمًا متضامنين" . وفي جنة المراجعة لي تستبا إال الفقرة الثالثـة ، هنن بـاقي 

 . ( 1) النص ليس إال تطبقًا للقواعد العامة

لتضـــامن مــا بـــين المـــدينين وعلــى ذلـــك يكــون مصـــدر التضــامن مـــا بــين الكفيـــل والمـــدين هــو نفـــس مصــدر ا
 اهنصليين ، فيكون المصدر إذن هو االتفاق أو القانون . 

) المصــدر اهنول ( االتفــاق : وأكثــر مــا يكــون تضــامن الكفيــل مــع المــدين مصــدره االتفــاق ، فيشــترط الــدائن 
الناحيــة النظر ــة  تضــامن ما معــًا . وهــذا الــذي يقــع فــي العمــل غالبــًا ، فالتضــامن بــين الكفيــل والمــدين وإن كــان مــن

ليس هو اهنصل إذ ال بد من اشتراطه ، إال أنه من الناحية العملية هو الذي يقع في العادة ، فيتشـرط الـدائن عـادة 
. و صح أن يكون اشتراط الدائن للتضامن في العقد ذاته الـذي أنشـأ الـدين وهـذا هـو  ( 2) تضامن الكفيل مع المدين

الكفالة في عقد مستقل  112مستقل يأتي تاليا لعقد الدين ، كما إذا كانت $  الغالب ، كما يصح أن يكون في عقد
يــأتي تاليــًا لعقــد الــدين فيشــترط الــدائن فيــه التضــامن وســواء كــان االتفــاق علــى التضــامن واقعــًا فــي العقــد الــذي أنشــأ 

 ( 9) فاقًا واضـحًا ال شـك فيـهالدين أو كان تاليًا له ، فإنه ال يجوز افتراض وجود التضامن دون االتفاق على ذلك ات
                                                 

 (
2
 . انظر نفس الفقرة في الهامش ( 

 (
1
أنسيكلوبيدي داللوز لفظ  – 2551فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 291فقرة  29ميدان وفواران  ( 

cautionnement  192فقرة . 

 (
9
رسيله احيد أكتاب )  217ص  12م  2595فبراير سنة  29استئناف مختلط  : أحكام تقضي بالتضامن ( 

 – ( كفالة تضامنية فيميا يزييد عليى نصييبه : فعه التركة في أجل معيندلم ت يالورثة والتزم يه بدفع دين مورثه الذ

مختلط ال تستلزم  197المادة )  215ص  17م  2521أول مارس سنة  – 79ص  11م  2595ديسمبر سنة  15

 5المحاماة  2515يونيه سنة  99بني سويف الكلية  – ( بل مرد ذلك إلى تقدير القاضي ، استعمال لفظ "التضامن"

عبارة "ضمان المستأجر في سداد مبلغ اإليجار ضمانة حضيور عيزوم وإليزام كشخصيه" )  2229ص  199رقم 

 ( . تفيد التضامن

لفظ "عزوم" ال يفييد )  191ص  99م  2527فبراير سنة  9استئناف مختلط  : التضامنأحكام تقضي بعدم 

واستخلصت المحكمة أنه لم يوقع  ، وقع شخص على بياض)  197ص  99م  2527فبراير سنة  9 – ( التضامن

 25ص  12م  2557نوفمبر سنة  9 – ( ولم تحكم بتضامه لعدم وجود شرط واضح في ذلك ، كشاهد ولكن ككفيل
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. فإذا لم يشترط الدائن التضامن ، فسر العقد لمصلحة الكفيل فيكون غير متضامن مع المدين . وشـرط التضـامن 
قد يكون ضـمنيًا ، إذ الشـرط الضـمني غيـر الشـرطي المفتـرض ، فالتضـامن ال يجـوز أن يقـوم علـى شـرط مفتـرض 

رتب على عـدم جـواز افتـراض التضـامن أن مـن يـدعي قيـام التضـامن ولكن يجوز أن يقوم على شرط ضمني . و ت
عليــه أن يثبــت وجــوده ، و ثبــت شــرط الضــامن طبقــًا للقواعــد العامــة فــي اإلثبــات ، وعنــد الشــك فــي قيــام التضــامن 

 يعتبر أنه غير موجود .

والمــدين ، وهمــا  ) المصــدر الثــاني ( القــانون: وقــد رأينــا مثلــين علــى تضــامن مصــدره القــانون مــا بــين الكفيــل
الكفالــة القضــائية والكفالــة القانونيــة . فكــل كفيــل قضــائي يكــون متضــامنا مــع المــدين ، وكــذلك يكــون متضــامنًا مــع 

.  ( 1) مــدني التــي مــر ذكرهــا 411المــدين كــل كفيــل قــانوني ، ومصــدر التضــامن هنــا نــص فــي القــانون هــو المــادة 
ضــمانًا احتياطيــًان فــإن الضــامن االحتيــاطي )  119التجار ــة $ كــذلك إذا كانــت الكفالــة ناشــئة عــن ضــمان اهنوراق

aval )  تجاري  191يكون كفيال متضامنًا مع الدين ، ومصدر التضامن هنا نص في القانون ، فقد نصت المادة
على أن "الضمان االحتياطي يكون عن الساحب أو المحيل ، و لزم الضامن احتياطـًا بالوفـاء علـى وجـه التضـامن 

، وإذا كانـــت  ( 2) جــه التــي يلــزم المضــمون علــى ســحب ا ، مــا لــم توجــد شــروط بخــالف ذلــك بــين المتعاقــدين"باهنو 
( اهنوراق التجار ــة ، فالقابــل والمحيلــون كفــالء للســاحب متضــامنون  endossementالكفالــة ناشــئة ع تظ يــر ) 

ى أن "سـاحب الكمبيالـة وقابل ـا تجـاري علـ 194معه ، ومصدر التضامن هنا نص في القانون ، فقد نصت المادة 
مــن التقنــين  29/1. وفــي بيــع الســفينة نصــت المــادة  ( 9) ومحيل ــا ملزمــون لحامل ــا بالوفــاء علــى وجــه التضــامن"

البحــري علــى أنــه "يجــب علــى الراســي عليــه مــزاد الســفينة مــن أيــة حمولــة كانــت أن يــدفع فــي ظــرف أربــع وعشــر ن 
لذي رسا به المزاد عليـه أو يسـلمه إلـى صـندوق المحكمـة ، و ـؤدي كفـيال ساعة من وقت مرسى المزاد ثلث الثمن ا

معتمدًا بالثلثين يكون له محل في القطر المصري و ضع إمضاءه مع المكفول على السند ، و كونان ملزمين علـى 
سي عليه مزاد وجه التضامن بدفع الثلثين المذكور ن في ميعاد أحد عشر يومًا من يوم مرسى المزاد . ف نا يقدم الرا

السـفينة كفـيال بثلثـي الـثمن ، أي مــا يتبقـى فـي ذمتـه مــن الـثمن ، و كـون هـذا الكفيــل متضـامنًا معـه أي مـع المــدين 

                                                                                                                                                                    

وليو كيان جمييع أطيراف العقيد تجيارا وكيان موضيوع التعاقيد  ، الكفالة المعطاة في عقد إيجيار ال تكيون تضيامنية) 

 ( . ما لم يتفق على غير ذلك ، استغالال تجاريا

 (
2
 . 2299ص  199رقم  5المحاماة  2515مايو سنة  15الكلية  15بني سويف الكلية  ( 

 (
1
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 
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 بحري سالفة الذكر . 29/1نحو الدائن ،وذلك بموجب المادة

 تضامن الكفالء فيما بينهم :  -54
متضامنين مع المدين . ومصـدر تضـامن الكفـالء وقد يتعدد الكفالء ، و كون متضامنين فيما بين م ، وغير 

 فيما بين م هو أيضًا ، مصدر تضامن الكفيل مع المدين فيما قدناه ، االتفاق أو القانون .

المـدين فـي وقـت واجـد ،  111و جوز أن يكون الكفالء المتعددون متضامنين فيما بين م ومتضامنين مع  $
ًٍ ، اهنولــون باعتبــارهم كفـالء واهنخيــر باعتبــاره مــدنيًا وهـذا هــو الغالــب . فيكـون الكفــالء والمــدين  متضــامنين جميعـًا

 أصليًا .

و جوز أن يكون كل مـن الكفـالء المتعـددين متضـامنًا مـع المـدين ، دون أن يكـون هـؤالء الكفـالء المتعـددون 
، فــإن الكفيلــين ال متضــامنين فيمــا بيــن م . فلــو أن مــدينًا واحــدًا كــان لــه كفــيالن ، وكــان كــل كفيــل متضــامنًا معــه 

يكونان متضامنين فيما بين ما ، مع أن كل كفيل من ما متضامنًا مع المدين . ولكن مع ذلـك يسـري علـى الكفيلـين 
كثيــر مــن أحكــام التضــامن كمــا لــو كــان متضــامنين فيمــا بين مــا ، وبوجــه خــاص يكــون كــل من مــا مســئوال عــن كــل 

 . ( 1) كال من ما مسئول عن كل الدين بحكم تضامنه مع المدينالدين وال يكون هني من ما حا التقسيم ، إذ أن 

و جوز أن يتعدد الكفالء ، و كـون بعضـ م متضـامنًا مـع المـدين وبعـض آخـر غيـر متضـامن معـه . فلـو أن 
مدينًا واحدًا كان له ثالثة كفالء ، اثنـان مـن م متضـامنان معـه والثالـث غيـر متضـامن ، فاالثنـان المتضـامنان معـه 

ن هني من مــا حــا التقســيم وال حــا التجر ــد ، و كــون كــل من مــا مســئوال عــن كــل الــدين . أمــا الكفيــل الثالــث ال يكــو 
غير المتضامن مع المدين فيكون لـه حـا التقسـيم إذا تـوافرت شـروطه فـال يكفـل إال حصـته فـي الـدين ، و كـون لـه 

 أيضًا حا التجر د .

. فإن كان الكفالء أيضًا  ( 2) ، و كون المدينون متضامنينو جوز أن يتعدد الكفالء والمدينون في دين واحد 
متضـامنين فيمـا بيــن م ، ولكـن م غيــر متضـامنين مــع المـدينين المتضـامنين ، لــم يكـن ل ــؤالء المـدينين المتضــامنين 

                                                 

 (
2
 . 171ص  – 179ص  511فقرة  1أوبري ورو  ( 

 (
1
 . لكيل ديين ميدين ، فيإن اليدين ينقسيم علييهم فيصيبح عيدة دييون ، أما إذا كان المدينون غير متضيامنين ( 

فية لهيذا وقيد عالجنيا فيميا تقيدم الصيور المختل ، فتؤول المسألة إلى أن يكون هناك مدين واحد كفلية كفيالء متعيددون

 . الغرض
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 فيمـا بيـن م حـا التقســيم ، ولكـن يكـون ل ــم حـا التجر ـد هنن ــم غيـر متضـامنين مــع المـدينين المتضـامنين . أمــا إذا
كان الكفالء غير متضامنين فيما بين م وكفلوا بعقد واحد ، كان ل م حا التقسـيم ، وكـان ل ـم أيضـًا حـا التجر ـد . 

متواليــة ، لــم يكــن ل ــم حــا التقســيم إال إذا احــتفظ أي مــن م ب ــذا الحــا فيكــون لــه ، ولكــن  111فــإذا كفلــوا بعقــود $
ن المتضـامنين . فـإذا كـان الكفـالء متضـامنين فيمـا بيـن م يكون ل م حا التجر ـد هنن ـم غيـر متضـامنين مـع المـديني

 . ( 1) ومتضامنين أيضًا مع المدينين المتضامين ، لم يكن ل م ال حا التقسيم وال حا التجر د

 تطبيق أحكام التضامن :  -55
حكـام و طبا على الكفالء المتضامنين فيما بين م وكذلك على الكفيل المتضامن مع المـدين ، بوجـه عـام ، أ

 التضامن .

ففيمـــا يتعلـــا بـــالكفالء المتضـــامنين فيمـــا بيـــن م ، ف ـــؤالء يكونـــون فـــي العالقـــة بيـــن م وبـــين الـــدائن ، مـــدينين 
متضامنين ليس ل م حا التقسيم . ول م حا التجر ـد إذا كـانوا غيـر متضـامنين مـع المـدين ، ولـيس ل ـم هـذا الحـا 

ب أيـًا مـن الكفـالء المتضـامنين فيمـا بيـن م بكـل الـدين ، و رجـع إذا كانون متضامنين معه . فيجـوز للـدائن أن يطالـ
. و جوز لكل كفيـل أن يحـتج بأوجـه الـدفع الخاصـة بـه وبأوجـه الـدفع المشـتركة بـين  ( 2) ذلك إلى فكرة وحدة المحل

د التــزام أحــ 116الكفــالء جميعــًا ، ولكــن لــيس لــه أن يحــتج بأوجــه الــدفع الخاصــة بكفيــل آخــر . أمــا إذا انقضــى $
الكفالء بسبب غير الوفاء ، كتجديد أو مقاصة أو اتحاد ذمة أو غبراء أو تقادم ، فإن أثر انقضـاء االلتـزام يقتصـر 
عليه ، وال يحتج أي كفيل آخر ب ذا السبب إال بقدر حصة الكفيل الذي قام بـه سـبب االنقضـاء ، و رجـع ذلـك إلـى 

                                                 

 (
2
فإن كفيل المدين  ، كفل أحدهما كفيل وكفل الثاني كفيالن بعقد واحد ، وإذا كان هناك مدينان متضامنان ( 

أميا كفييال الميدين الثياني فينقسيم  . األول يكون مسئوال عن كل الدين ألنه كفل مدينا متضامنا مسئوال عن كيل اليدين

كان كل منهما مسئوال عن كل اليدين إال إذا احيتفظ  ، فإن كفال بعقدين متواليين . الدين بينهما ألنهما كفال بعقد واحد

 ( . 225ص  55سليمان مرقس فقرة ) لنفسه بحق التقسيم 

 (
1
وقد قضت محكمة النقض بأنه جري قضاء هذه المحكمة في ظل القيانون الميدني القيديم بيان ميؤد نيص  ( 

كميا أن مطالبية أي  ، دينين المتضيامنين تسيري فيي حيق بياقي الميدينينمنه أن مطالبة أي واحد من المي 229المادة 

واحد من الكفالء المتضامنين تسري في حق سائر زمالئه التحادهم في المركز والمصلحة اتحادا اتخذ منه القانون 

كر سياريا سيالف اليذ 229ومن ثيم كيان حكيم الميادة  . أساساً الفتراض نوع من الوكالة بينهم في مقاضاة الدائن لهم

وتكيون مطالبية  ، وفيميا بيين الكفيالء المتضيامنين بعضيهم وبعيض ، فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض

ويكون الحكم الصادر ضد هيذا اليبعض حجية عليى  : الدائن لبعض الكفالء المتضامتين بالدين مطالبة منه لآلخرين

مجموعية أحكيام  2511فبرايير سينة  29نقيض ميدني ) ة لهيم باقي الكفالء المتضامنين وقاطعياً لميدة التقيادم بالنسيب

 ( . 115ص  91رقم  21النقض 
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ء المتضــامنين فيمــا بيــن م ، فيعتبــر كــل كفيــل ممــثال للكفــالء فكــرة تعــدد الــروابط . وهنــاك نيابــة تبادليــة بــين الكفــال
اآلخــر ن ونائبــًا عــن م فيمــا يــنفع م ال فيمــا يضــرهم . وإذا وفــي احــد الكفــالء المتضــامنين فيمــا بيــن م كــل الــدين ، ل 

ى يجز لـه أن يرجـع علـى أي م الكفـالء البـاقين إال بقـدر حصـته ، ولـو كـان بمـا لـه مـن حـا الحلـول قـد رجـع بـدعو 
 . ( 1) الدائن

وفيما يتعلا بالكفيل المتضامن مع المدين ، يكون االثنان بالنسبة إلـى الـدائن مـدينين متضـامنين بوجـه عـام 
فيجــوز للـــدائن أن يطالـــب بكـــل الـــدين أيـــًا مـــن المــدين أو الكفيـــل . علـــى أن الكفيـــل المتضـــامن يختلـــف عـــن الكفـــل 

بوجه خاص ليس له أن يتمسـك بحـا التجر ـد ، ثـم يختلـف عـن العادي ) أي غير المتضامن مع المدين ( في أنه 
المدين المتضامن في الدفوع التي يستطيع أن يحتج ب ا . فتقارن الكفيل المتضـامن بالكفيـل العـادي مـن ج ـة ، ثـم 

 نقارنه بالمدين المتضامن من ج ة أخرى .

 التجريد حرمان الكفيل المتضامن من حق  –الكفيل المتضامن والكفيل العادي  -56
 مدني على ما يأتي :  419: تنص المادة  نص قانوني –

 . ( 2) "ال يجوز للكفيل المتضامن أن يطلب التجر د"

                                                 

 (
2
فإنيه يحيق ليه  ، وقد قضت محكمة النقض بأنه متى كان وفاء الكفيل المتضامن وفاء صحيحا لدين قيائم ( 

ويكون هيذا الرجيوع بيدعوى  . أن يرجع على باقي الكفالء المتضامنين كل بقدر حصته في الدين الذي أوفاه للدائن

الحلول أو بالدعوى الشخصية التي أساسها النيابية التبادليية المفترضية قانونيا يين المتعهيدين المتضيامنين فيي اليدين 

وإذا كانت الدعوى الشخصية تقيوم عليى الوكالية المفترضية  . من القانون المدني الملغي 297على ما تقرره المادة 

واعتبيار ميدة  ، فإنه يتبين في شأ تقادمها إعميال قواعيد التقيادم المقيررة فيي شيأن الوكالية ، بين الكفالء المتضامنين

تاريخ وفاء الكفيل المتضامن إذ من هيذا التياريخ فقيط ينشيأ  منتبدأ  ، التقادم بالنسبة لتلك الدعوى خمس عشرة سنة

فبراير سنة  29نقض مدني ) داء ويصبح هذا الحق مستحق األ ، حقه في الرجوع على المتعهدين المتضامنين معه

 . وهو الحاكم السابق اإلشارة إليه في الهامش السابق – 115ص  91رقم  21مجموعة أحكام النقض  2511

 (
1
وقد أضيافته لجنية المراجعية نقيال عين الميادة  ، لم يرد هذا النص في المشروع التمهيدي : تاريخ النص ( 

ووافيق علييه مجليس النيواب  ، فيي المشيروع النهيائي 712رقميه  وأصيبح ، من لجنة األستاذ كاميل صيدقي 2291

 ( . 999ص  – 995ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  159ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 719تحت رقم 

 . وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  195م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  791م  التقنين المدني الليبي



 

 

 

 

2874 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

ــدائن علــى المــدين أوال ، ولــه أن يتمســك أيضــًا  وقــد رأينــا أن الكفيــل العــادي لــه أن يتمســك بوجــوب رجــوع ال
د ، أمـا الكفيـل المتضـامن ، فلـيس لـه أن يتمسـك بـأي بتنفيذ الدائن على أمـوال المـدين اهنول وهـذا  هـو حـا التجر ـ

 من الحقين .

فإذا رجع الدائن على الكفيل المتضامن قبل أن يرجع على المدين ، فليس للكفيل المتضـامن أن يـدفع رجـوع 
الـدائن عليـه بوجـوب أن يرجـع هـذا اهنخيـر أوال علـى المـدين . وهـذا الحكـم هـو مـن أهـم أحكـام الكفيـل المتضــامن ، 

ن اجــل هــذا جعــل الكفيــل متضــامنًا مــع المــدين . فالكفيــل المتضــامن مســئول عــن كــل الــدين كالكفيــل العــادي ، ومــ
ولكنه يختلف عن الكفيـل العـادي فـي أن الـدائن يسـتطيع أن يرجـع عليـه بكـل الـدين قبـل أن يرجـع عليـه بكـل الـدين 

وإن شـاء رجـع علـى الكفيـل المتضـامن ،  قبل أن يرجع على المدين . فالدائن إذن مخير أن شاء رجع على المدين
وإذا رجع على أحدهما فإن ذلك ال يمنعه مـن الرجـوع علـى اآلخـر وتـرك الرجـوع علـى اهنول . بـل للـدائن أن يرجـع 

 1091علي مــا معــًا فــي وقــت واحــد ، ســواء كــان الرجــوع ابتــداء أو كــان بعــد الرجــوع علــى أحــدهما . وتــنص المــادة 
مخير في المطالبة أن  118لى أنه "إذا كان الكفيل متضامنًا مع المدين ، فالدائن $مدني عراقي في هذا الصدد ع

شاء طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل . ومطالبته أحدهما ال تسقط حا مطالبته اآلخر ، فبعد مطالبته أحدهما 
للدائن أن يرجع عليه قبل المدين . أما الكفيل العادي ، فال يجوز  ( 1) له أن يطالب اآلخر ، وله أن يطالب ما معًا"

 . وإذا فعل الدائن ذلكن كان للكفيل العادي أن يدفع رجوع الدائن عليه بوجوب رجوعه أوال على المدين .

وكذلك يجوز للدائن أن ينفذ بالدين على أمـوال الكفيـل المتضـامن مـع المـدين أوال ، وال يسـتطيع هـذا اهنخيـر 
، وهذه مز ة أخرى هامة لتضامن الكفيل مع المدين . أما الكفيل العـادي ، فـال  أن يتمسك قبل الدائن بحا التجر د

 يجوز للدائن أن ينفذ الدين على أواله أوال ، وله أن يتمسك بحا التجر د .

 أوجه الدفع التي يستطيع أن يحتج بها كل منهما  –الكفيل المتضامن والمدين المتضامن  -57
 دني على ما يأتي :م 411: تنص المادة  نص قانوني 

                                                                                                                                                                    

فاليدائن مخيير فيي المطالبية أن شياء  ، إذا كان الكفيل متضامنا ميع الميدين : 2992م  التقنين المدني العراقي

فبعيد مطالبتيه أحيدهما ليه أن  ، ومطالبته أحدهما ال تسقط حق مطالبته اآلخير . طالب المدين وإن شاء طالب الكفيل

ً  ، يطالب اآلخر  . وله أن يطالبهما معا

 ( . في الهامش 99انظر آنفاً فقرة )  2915م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

 (
2
 . انظر آنفاً الفقرة في الهامش ( 
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 . ( 1) "يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين"

وقد ورد في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي لنص هذه المادة أن ا "تبحث في مركز الكفيل المتضـامن 
ديد : هـــل يعتبـــر الكفيـــل المتضـــامن فـــي حكـــم المـــدين مـــع المـــدين . وقـــد كـــان هـــذا المركـــز دائمـــًا محـــل خـــالف شـــ

المتضامن فال يجوز له التمسك بغيـر دفوعـه الشخصـية والـدفوع المتعلقـة بالـدين دون الـدفوع الخاصـة بالمـدين ، أم 
ــدفوع التــي يتمســك ب ــا الكفيــل العــادي مــع حرمانــه مــن حــا التقســيم والتجر ــدال والتشــر ع  أن لــه أن يتمســك بكــل ال

( ، و جار ــه المشــروع فــي ذلــك ، يؤ ــد الــرأي القائــل بــأن الكفيــل ، متضــامنًا أم  101/622ســابا م المصــري ) ال
عاديًا ، له أن يدفع بكل دفوع المدين ، ما عدا نقص اهنهلية إذا كان الكفيل يعلم به . و تفـا هـذا الـرأي فـي الواقـع 

الـدفوع التــي للمــدين حتـى الشخصــية من ــا . مـع اتجــاه التقنينـات الحديثــة نحــو توسـيع حــا الكفيــل فـي التمســك بكــل 
 21المحامــاة  1110يونيــه ســنة  6كــذلك يجار ــه القضــاء المصــري هــذا الــرأي أيضــًا : انظــر علــى اهنخــص نقــض 

اســتئناف  – 111رقــم  1162ص  20المحامــاة  1191ديســمبر ســنة  20اســتئناف أهلــي  – 111رقــم  922ص 
أبر ــــل ســــنة  20 – 29ص  12ب  1100برايــــر ســـنة ف 28 – 194ص  4ب  1811فبرايــــر ســـنة  11مخـــتلط 
(  600رقم  1100ص  1المحاماة  1121مايو سنة  21راجع مع ذلك بني سو ف  – 249ص  29ب  1111
 . ( 2) "126ص  – 121"مجت 

                                                 

 (
2
"ال يسيأل  : من المشروع التمهيدي عليى الوجيه اآلتيي 2292ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

فيجوز له أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع  ، الكفيل المتضامن مسئولية" المدين المتضامن

 . وفي لجنة المراجعة حذفت عبارة "ال يتمسك بيه الكفييل غيير المتضيامن مين دفيوع متعلقية باليدين . متعلقة بالدين

كفيل المتضامن مسئولية المدين التضامن" ألنها أدخل فيي الفقيه منهيا وفي لجنة المراجعة حذفت عبارة "ال يسأل ال

فيي  711تحت رقيم  ، فأصبح النص ، وألن حكم المادة بعد حذف هذه الفقرة يستخلص منه مدلولها" ، في التشريع

 ، 712قيم ووافق عليه مجلس النواب تحيت ر . مطابقا لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، المشروع النهائي

 ( . 911ص  – 919ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  155ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  119م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  799م  التقنين المدني الليبي

 . ال مقابل التقنين المدني العراقي

 ( . في الهامش 99انظر آنفاً فقرة )  2915م  والعقود اللبناني قانون الموجبات

 (
1
ويسيتند فيي ذليك إليى نيص  ، والقضاء الفرنسي يعتبير الكفييل المتضيامن فيي مركيز الميدين المتضيامن ( 

وفيي  ، "الدفع بالتجريد ال يجوز للكفيل المتضامن مع المدين : مدني فرنسي وتجر على الوجه اآلتي 2912المادة 

بيأن  ، كما نيرى ، الحالة تسري على الكفيل للقواعد المقررة في شأن المدينين المتضامنين" فيقضي هذا النص هذه
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و قتضينا ذلك أن نبحث ما هي الـدفوع التـي يسـتطيع أن يتمسـك ب ـا المـدين المتضـامن ، ثـم مـا هـي الـدفوع 
 يتمسك ب ا الكفيل المتضامن مع المدين . التي يستطيع أن

مدني علـى  281فأوجه الدفع التي يحتج ب ا المدين المتضامن منصوص علي ا في الفقرة الثانية من المادة 
الوجــه اآلتــي : "وال يجــوز للمــدين الــذي يطالبــه الــدائن الوفــاء أن يحــتج بأوجــه الــدفع الخاصــة بغيــره مــن المــدينين ، 

يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وباهنوجه المشتركة بين المدينين جمعيًا" . فيكون مثل أوجه الدفع ولكن يجوز له أن 
الخاصة بالمدين المطالب بالوفاء ، كالمقاصة واتحاد الذمة واإلبراء والتقـادم ، وهـذه جميعـا يحـتج ب ـا المـدين الـذي 

المشـتركة بـين الـدائنين جميعـًا ، فكـأن يكـون العقـد قام السبب من ج ته وبدفع ب ا مطالبة الدائن . وأما أوجه الدفع 
الــذي أنشــأ االلتــزام التضــامني بــاطال فــي اهنصــل النعــدام رضــاء المــدينين جميعــًا أو لعــدم تــوافر شــروط المحــل أو 
السبب أو لعيب في الشكل ، أو يكون العقد قابال لإلبطال لصالح جميع المـدينين بـأن يكـون قـد وقـع علـي م جميعـًا 

و تــدليس أو وقعــوا جميعــًا فــي غلــط جــوهر ، أو يكــون العقــد قــابال للفســخ بــأن يكــون الــدائن مــثال لــم يــف بمــا إكــراه أ
المتضامنين حا المطالبة بالفسخ ، أو يكـون أحـد الـدائنين قـد وفـي الـدين  111تع د به فيكون لكل من المدينين $

الـدائن .وال يحـتج المـدين المتضـامن المطالـب كله فبرئت ذمة الجميع و كون لكل مـن م أن يحـتج ب ـذا الوفـاء علـى 
بالوفاء بأوجه الدفع الخاصة بغيره م المدينين المتضامنين ، كما إذا وقع تدليس أو إكـراه علـى غيـره نـاقص اهنهليـة 
فال يحتج هو بنقص أهلية هذا المدين ، وكما إذا كان التزام غيره معلقًا على شرط أو مضافًا إلـى أجـل فـال يتمسـك 

ذا الدفع ، وكما إذا قام سبب للفسخ بغيره فال يطالـب هـو بالفسـخ ، وكمـا إذا قـام سـبب غيـر الوفـاء النقضـاء هو ب 
. وال يســتطيع المــدين المتضــامن أن يحــتج  ( 1) التــزام غيــره فــال يحــتج هــو ب ــذا الســبب إال بقــدر حصــة هــذا المــدين

                                                                                                                                                                    

ولكيين الفقييه  . التييزام الكفيييل المتضييامن مييع المييدين تسييري عليييه القواعييد المقييررة فييي شييأن المييدينين المتضييامنين

فيياألول يعتبيير كفيييال ويكييون التزامييه تابعييا  ، نالفرنسييي يميييز بييين الكفيييل المتضييامن مييع المييدين والمييدين المتضييام

 ، وقد سار القضاء المصري في عهد التقنين المدني السيابق . أما الثاني فيعبر مدينا أصليا ، اللتزام المدين األصلي

انظر األحكام المشار إليها ) وميز بين الكفيل المتضامن مع المدين والمدين المتضامن  ، على مذهب الفقه الفرنسي

وهييي األحكييام  – 911ص  9فييي المييذكرة اإليضيياحية للمشييروع التمهيييدي فييي مجموعيية األعمييال التحضيييرية 

 مدنس سالف الذكر 155هو المادة  ، وأخذ التقنين المدني الجديد بهذا التمييز بنص تشريعي ( . المذكورة في المتن

وسييأتي  : وليه أن يتمسيك بيه الكفييل العيادي مين دفيوع ، فيعتبر الكفيل المتضامن مع المدين فييال ال ميدينا أصيليا .

 2591وانظر القانون الفرنسي من قضاء وفقيه فيي بيودري وفيال  –تفصيل ذلك فيما يلي في المتن في نفس الفقرة 

وانظير أيضياً  – 2591فقيرة  1كيوالن وكابيتيان ودي الميور انيديير  – 2551بالنيول وريبير وبوالنجيه فقيرة  –

 . 77فقرة  – 71سليمان مرقس فقرة  – 12عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 299ي فقرة محمد كامل مرس

 (
2
 . 255فقرة  – 277فقرة  9انظر الوسيط  ( 
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يس بكفيـل بـل هـو مـدين أصـلي . لـذلك ال يسـتطيع أن بالدفوع التي ترجع إلى مركز الكفيل باعتباره كفـيال ، هننـه لـ
يحتج ببـراءة ذمتـه بقـدر مـا أضـاعه الـدائن بخطـأه مـن التأمينـات ، وال يسـتطيع أن يحـتج ببـراءة ذمتـه لتـأخر الـدائن 
فــي اتخــاذ اإلجــراءات ضــد مــدين متضــامن آخــر ، وال يســتطيع أن يحــتج ببــراءة ذمتــه بقــدر مــا أصــابه مــن ضــرر 

 دائن في تفليسة مدين متضامن آخر .بسبب عدم تقدم ال

مـدني كمـا رأينـا علـى أنـه  411أما أوجه الدفع التي يحتج ب ا الكفيل المتضامن مـع المـدين ، فتـنص المـادة 
ــدين" . فالكفيــل  "يجــوز للكفيــل المتضــامن أن يتمســك بمــا يتمســك بــه الكفيــل غيــر المتضــامن مــن دفــوع متعلقــة بال

ني الجديــد ، لــيس فــي مركــز المــدين المتضــامن ، بــل يبقــى كفــيال التزامــه تــابع المتضــامن إذن ، فــي التقنــين المــد
لاللتزام اهنصلي . و تفا هذا الحكم ، كما تقول المذكرة اإليضاحية فيما أسلفناه ، "مع اتجاه التقنينات الحديثة نحو 

ان للكفيـل المتضـامن أن توسيع حا الكفيل في التمسك بكل الـدفوع التـي للمـدين ، حتـى الشخصـية من ـا" . ولمـا كـ
يتمســك بمــا يتمســك بــه الكفيــل غيــر المتضــامن مــن دفــوع متعلقــة بالــدين ، ولمــا كــان الكفيــل غيــر المتضــامن طبقــًا 

"لــه أن يتمســك بجميــع اهنوجــه التــي يحــتج ب ــا المــدين" ، فــإن للكفيــل المتضــامن مــع  112مــدني $ 482/1للمــادة 
ممـا يحـتج بـه المـدين المتضـامن . فللكفيـل المتضـامن مـع المـدين أن المدين أن يحتج بأوجـه الـدفع إلـى مـدى أبعـد 

يتمسك ببطالن التزام المدين ، لعيب في الشكل أو النعدام الرضاء أو لعدم توافر شروط المحل أو لعـدم مشـروعية 
حــتج الســبب أو هني ســبب آخــر م أســباب بطــالن االلتــزام . أمــا المــدين المتضــامن فقــد رأينــا أنــه ال يســتطيع أن ي

بــبطالن التــزام مــدين متضــامن آخــر إذا كــان ســبب الــبطالن خــاًص ب ــذا المــدين اآلخــر ، كــأن انعــدم رضــاء هــذا 
المدين اآلخـر دون أن يعـدم رضـاء المـدين اهنول . وللكفيـل المتضـامن مـع المـدين أن يتمسـك بإبطـال عقـد المـدين 

دين المتضــامن فــال يســتطيع أن يحــتج بقابليــة التــزام اهنصــلي هننــه التزامــه يكــون تبعــًا لــذلك قــابال لإلبطــال ، أمــا المــ
مـدين متضـامن آخــر للـبطالن إذا كــان سـبب ذلــك راجعـًا إلــى المـدين اآلخــر ، كـأن كــان رضـاؤه معيبــًا أو كـان هــذا 
المدين اآلخر ناقصـا اهنهليـة . و سـتطيع الكفيـل المتضـامن مـع المـدين أن يتمسـك بـنقص أهليـة المـدين اهنصـلي ، 

قــد كفــل هــذا المــدين بســبب نقــص أهليتــه كمــا ســبا القــول . وإذا انقضــى التــزام المــدين اهنصــلي بســبب إال إذا كــان 
غيــر الوفــاء ، كالتجديــد أو المقاصــة أو اتحــاد الذمــة أو اإلبــراء أو التقــادم ، جــاز للكفيــل المتضــامن مــع المــدين ، 

ًٍ بانقضــاء التزامــه . أمــا المــدين المتضــامن ، فقــد رأينــا أنــه ال  والتزامــه تــابع اللتــزام المــدين ، أن يتمســك هــو أيضــًا
يسـتطيع أن يتمسـك بانقضـاء التزامـه إال بقـد حصـة المـدين المتضـامن الـذي قـام بـه سـبب االنقضـاء . وهنـاك دفــوع 
ترجــع إلــى مركــز الكفيــل باعتبــاره كفــيال  ، و ســتطيع أن يحــتج ب ــا الكفيــل المتضــامن مــع المــدين دون أن يســتطيع 
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لـك . فيسـتطيع الكفيـل المتضـامن أن يحـتج ببـراءة ذمتـه بقـدر مـا أضـاعه الـدائن مـن التأمينـات المدين المتضـامن ذ
وبتـــأخر الـــدائن فـــي اتخـــاذ اإلجـــراءات ضـــد المـــدين اهنصـــلي وبعـــدم تقـــدم الـــدائن فـــي تفليســـة المـــدين اهنصـــلي ، وال 

 يستطيع المدين المتضامن االحتجاج بشيء من ذلك .

هو أن التزام الكفيل المتضامن مع المدين ، كالتزام الكفيـل العـادي ، تـابع  ومن ذلك نرى أن المبدأ اهنساسي
اللتــزام المــدين اهنصــلي ، فينقضــي التــزام الكفيــل المتضــامن بانقضــاء التــزام المــدين اهنصــلي ولــو لســبب آخــر غيــر 

، ، ولذلك ال يستطيع الوفاء . وهذا بخالف المدين المتضامن ، فإن التزامه ليس تابعًا اللتزام مدين متضامن آخر 
أن يحتج إال بأوجه الدفع الخاصة به وبأوجه الدفع المشتركة بين المدينين المتضامنين جميعًا . وال يحتج باقتضاء 
التزام مـدين متضـامن آخـر لسـبب غيـر الوفـاء إال بقـدر حصـة هـذا المـدين ، فـي حـين أن الكفيـل المتضـامن لـه أن 

 كما سبا القول .  ( 1) لسبب آخر غير للوفاءيحتج باقتضاء الدين كله ولو انقضى 

وإذا أراد الكفيــل المتضــامن أن يكــون فــي مركــز المــدين المتضــامن نفســه ، فــال يحــتج إال بأوجــه الــدفع التــي 
يحتج ب ا المدين المتضامن وبالقدر الذي يحـتج بـه هـذا اهنخيـر ، وفـي ذلـك تقو ـة لضـمان الـدائن إذ يكـون مسـئوال 

نان ال مدين وكفيل متضامن معه ، فمـا علـى الكفيـل المتضـامن إذا قبـل تقو ـة ضـمان الـدائن أمامه مدينان متضام
علــى النحــو الســالف الــذكر إال أن يتقــدم ، ال ككفيــل متضــامن مــع المــدين ، بــل كمــدين متضــامن أصــلي شــأنه فــي 

مــع  111يال متضــامنًا $ذلــك شــأن ســائر المــدينين المتضــامنين . و بقــى فــي عالقتــه بالــدائن مــدينًا متضــامنًا ال كفــ
المــدين ، وال تظ ــر حقيقــة مركــزه وأنــه كفيــل ال مــدين أصــلي إال فــي عالقتــه مــع المــدين اهنصــلي . إذ يكــون هــذا 
المــدين اهنصــلي هــو وحــده صــاحب المصــلحة فــي الــدين فيتحمــل بــه كلــه ، وإذا وفــاه للــدائن لــم يرجــع بشــيء علــى 

 211نـه يرجـع بــه كلـه علـى المــدين اهنصـلي . وفـي ذلــك تقـول المــادة الكفيـل ، أمـا إذا وفــي الكفيـل الـدين للــدائن فإ

                                                 

 (
2
وقد قضت محكمة النقض فيي عهيد التقنيين الميدني السيابق بيأن الشيارع ليم يقصيد التسيوية بيين الميدين  ( 

مين أن مطالبية  ( السيابق) من القيانون الميدني  229ليه المادة المتضامن والكفيل المتضامن في الحكم الذي نص ع

بل محل هيذا الحكيم أن يكيون  ، أحد المدينين مطالبة رسمية وإقامة الدعوى عليه بالدين يسريان على باقي المدينين

وإذن فمطالبيية أي واحييد ميين المييدينين  . التضييامن الييذي يييربط المتعهييدين بعضييهم بييبعض ناشييئا ميين مصييدر واحييد

كما أن مطالبة أي واحد من الكفالء المتضيامنين تسيري فيي حيق سيائر  ، متضامنين تسري في حق باقي المدينينال

التحاد المركز والمصلحة اتحادا اتخيذ منيه القيانون أساسياً الفتيراض نيوع مين الوكالية بيينهم فيي مقاضياة  ، زمالئه

وفيما بين الكفيالء  ، ينين المتضامنين بعضهم وبعضساريا فيما بين المد 229ومن ثم كان حكم المادة  . الدائن لهم

مجموعية  2551ينياير سينة  21نقيض ميدني ) ال فيما الدين وكفيله المتضيامن معيه  ، المتضامنين بعضهم وبعض

 ( . 25رقم  597عاما الجزء الثاني ص  19القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في 
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مدني : "إذا كان احد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين ، ف و الذي يتحمـل بـه كلـه نحـو 
 . ( 1) الباقين"

                                                 

 (
2
ميا ييأتي  ، ميدني 155فيي خصيوص الميادة  ، لجيزء الثاليث مين الوسييطوهذا وقيد سيبق أن كتبنيا فيي ا ( 

 ، "وظهر من هذا النص أن هناك حالة ال يكون فيها المدينون المتضامنون جميعاً هم أصحاب المصيلحة فيي اليدين

شييأن هييؤالء  ، فميياذا يكييون فييي هييذه الحاليية . بييل يكييون واحييد ميينهم أو أكثيير هييم أصييحاب المصييلحة دون اآلخييرين

وميع ذليك يتضيامنون فيي اليدين ميع  ، أي ليسوا هيم الميدينين الحقيقييين ، اآلخرين الذي ليس لهم مصلحة في الدين

أصحاب المصلحة فيه؟ إنهم يكونون ال شك كفيالء ألصيحاب المصيلحة وأصيحاب المصيلحة وحيدهم هيم الميدينون 

 ، يبيرز هيؤالء وأولئييك فيي الوضييع القيانوني المييألوف يبقيى أن ننظيير لمياذا لييم . الحقيقييون أو الميدينون األصييليون

 بل برزوا جميعا مدينين متضامنين؟ يسوقنا هذا إلى إيراد عجالة سريعة في تاريخ الكفالة ، مدينين أصليين وكفالء

ولم يكن متصورا في صناعة هيذا القيانون أن  ، لم يكن القانون الروماني القديم يعرف الكفالة في وضعها الحديث .

فليم يكين  . ال مجرد مدين تابع ، خصا آخر يلتزم بنفس الدين الذي التزم به المدين دون أن يكون مدينا أصليا معهش

ولميا كيان  . مين أن يلتيزم الكفييل باليدين التزامياً أصيليا كميا التيزم الميدين ، إذ أريد أن يكون للمدين كفيل ، هناك بد

فقيد اسيتخدم لتأديية  –بيل هيو األصيل اليذي نشيأت الكفالية عنيه  –التضامن معروفا من زمن قديم وقيد سيبق الكفالية 

ثيم ميا لبيث  . ميدينا متضيامنا ميع الميدين األصيلي ، في القانون الرومياني القيديم ، فالكفيل أن إذن . أغراض الكفالة

ثيم أعطيي  ، ددفأعطي للكفيل حق التقسيم إذا تع ، وبات معالم الكفالة تتبين شيئا فشيئا ، القانون الروماني أن تطور

ثيم اعتيرف فيي النهايية أن التزامييه لييس التزامياً أصيليا بيل هيو التيزام تيابع اللتيزام المييدين  ، ليه حيق تجرييد الميدين

فرجعيت فيي تنوعيه إليى ميا  ، على أن مقتضيات االئتمان استوجبت أن تتنوع الكفالية لتزييد توثيقيا لليدين . المكفول

حاضر تنطوي عليى صيور متدرجية فأبسيط صيورها وأضيعفها توثيقيا وأصبحت في الوقت ال ، كانت عليه من قبل

ودون أن يتضيامن  ، أن يكفل الكفييل الميدين دون أن يتضيامن معيه ، كما أشرنا إلى ذلك في مكان آخر ، للدين هي

ً  . مع الكفالء اآلخرين م وليه حيق التقسيي ، له حق تجرييد الميدين األصيلي ، فيون الكفيل في هذه الصورة مدينا تابعا

فيكفل الكفيل المدين دون أن يتضامن  ، ثم تأتي صورة ثانيا للكفالة هي أقوى في توثيق الدين . مع الكفالء اآلخرين

ً  . ولكنه يتضامن مع الكفالء اآلخرين ، معه ولكن ليس  ، ويبقى له حق تجريد المدين ، وهنا يبقى الكفيل مدينا تابعا

 ، ثم تأتي صيورة ثالثية للكفالية تزييد قيوة فيي توثييق اليدين . تضامن معهمله حق التقسيم مع الكفالء اآلخرين الذين 

ً  . كما يتضامن مع الكفالء اآلخرين ، هي أن يكفل الكفيل المدين ويتضامن معه ولكن  ، وهنا يبقى الكفيل مدينا تابعا

وليس له كل حق تجريد المدين ألنيه أيضياً متضيامن  ، ليس له حق التقسيم مع الكفالء اآلخرين ألنه متضامن معهم

فيكف الكفيل اليدين فيميا بينيه  . ثم تأتي الصورة األخيرة للكفالة وهي أقوى الصور جميعاً في مراتب التوثيق . معه

ومتضيامنا ميع الكفيالء اآلخيرين اليذين  ، ولكنه يتقدم إلى اليدائن ميدينا متضيامنا ميع الميدين األصيلي ، وبين المدين

ولكين  ، وهكذا تعود للكفالة إليى ميا كانيت علييه فيي عهيدها القيديم . يتقدمون هم أيضاً مدينين متضامنين مع المدين

بل ترجع إلى اعتبارات عملية  ، ألسباب ال ترجع إلى النصاعة القانونية كما كان األمر في القانون الروماني القديم

وال حيق  ، نيا ال يكيون للكفييل حيق التقسييم ميع الكفيالء اآلخيرينوه . هي الوصول في توثيق الدين إلى أبعد غاياته

ً  ، تجريد المدين أميا فيي  . . . وإنميا يكيون ميديناً أصيلياً متضيامناً ميع الميدين المكفيول  ، بل هو ال يبقيى ميديناً تابعيا

فيإذا كيان  . منفقواعد الكفالة هي التي تسري دون قواعد التضيا ، بعضهم ببعض ( المدينين المتضامنين) عالقتهم 

ليم يرجيع هيذا الميدين بشييء عليى الميدينين المتضيامنين معيه إذ هيم  ، الدائن قد طالب المدين األصلي بالدين فدفعيه
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 لعالقة فيما بين الكفيل والمدين وفيما بينه واين الملتزمين بالدين - المبحث الثاني

 العالقة فيما بين الكفيل والمدين -المطلب األول

 الرجوع بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول :  -58
إذا وفي الكفيل الدين للدائن ، كان في حكم من وفى دين غيره . ذلك بأن الكفيل لم يكن في اهنصل ملتزمـًا 

ن كـان قـد وفـى ديـن نفسـه هننـه التـزم ب ـذا بالدين ، وإنما التـزم بـه بموجـب عقـد الكفالـة ، ف ـو قـد وفـي ديـن غيـره وإ
الوفاء . وحكم من وفـى ديـن غيـره طبقـًا للقواعـد العامـة هـو أنـه يرجـع علـى المـدين اهنصـلي ، و رجـع عليـه بإحـدى 

مـــدني ( . وقـــد طبقـــت هـــذه  926مـــدني ( أو بـــدعوى الحلـــول ) م  921الـــدعو ين ، أمـــا بالـــدعوى الشخصـــية ) م 
مـدني للكفيـل أن يرجـع علـى  800الكفيـل باعتبـاره أنـه وفـى ديـن غيـره ، فأجـازت المـادة  القواعد العامة بالنسبة إلى

مـدني للكفيـل أن يرجـع علـى المـدين بـدعوى الحلـول . ثـم أن  411المدين بالدعوى الشخصية ، كما أجازت المادة 
الكفيــل عــن م الــدين مــدني واج ــت حالــة مــا إذا تعــدد المــدينون اهنصــليون وكــانوا متضــامنين ، ووفــى  801المــادة 

 للدائن وأراد الرجوع على هؤالء المدينين المتضامنين .

( وحالـة رجـوع  2( حالـة رجـوع الكفيـل علـى المـدين بالـدعوى الشخصـية . )  1فلدينا إذن حاالت ثالث : ) 
 ( وحالة رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين . 9الكفيل على المدين بدعوى الحول . ) 

 الكفيل على المدين بالدعوى الشخصيةرجوع  –0

 نصوص قانونية :  -59
 مدني على ما يأتي : 418تنص المادة 

                                                                                                                                                                    

هيؤالء الميدينين المتضيامنين غيير الميدين األصيلي باليدين  منأما إذا كان الدائن قد طالب أيا  . ليسوا إال كفالء عنه

ولم  ، المدين األصلي كما يفعل الكفيل الذي وفي الدين في رجوعه على المدين رجع الدافع بالدين كله على ، فدفعه

وإذا دفع مدين غير ذي مصلحة فيي اليدين كيل اليدين لليدائن بنياء  . . . ينقسم الدين على سائر المدينين المتضامنين 

رجع عند ذلك عليى  ، وأراد الرجوع على أصحاب المصلحة في الدين فوجدهم جميعاً معسرين ، على مطالبته إياه

 ( . 197فقرة  9الوسيط ) المدينين غير أصحاب المصلحة كل بقدر حصته في الدين" 
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يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين ، وإال سقط حقه في الرجـوع علـى المـدين  -1"
 بانقضائه" .إذا كان هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت االستحقاق أسباب تقضي ببطالنه أو 

فإذا لم يعارض المدين في الوفاء ، بقى للكفيل حقه في الرجوع عليه ولو كان المدين قـد دفـع الـدين أو  -2"
 كانت لديه أسباب تقضي ببطالنه أو بانقضائه" .

 مدني على ما يأتي : 800وتنص المادة 

لـة قـد عقـدت بعلمـه أو بغيـر للكفيل الـذي وفـى الـدين أن يرجـع علـى المـدين ، سـواء كانـت الكفا -1" $114
 علمه" .

و رجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ، على أنه في المصروفات ال يرجع إال بالذي دفعه م وقت  -2"
 إخباره المدين اهنصلي باإلجراءات التي اتخذت ضده" .

 . ( 1) و كون للكفيل الحا في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه من يوم الدفع" -9"

                                                 

 (
2
  : تاريخ النصوص ( 

مين المشيروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر علييه فيي  2297ورد هذا النص في الميادة  : 157م 

ووافيق علييه  . فيي المشيروع النهيائي 711ووافقت لجنية المراجعية عليى الينص تحيت رقيم  . التقنين المدني الجديد

 – 991ص  9مجموعة األعمال التحضييرية )  157ن ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 719مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 959ص 

بيل أداء بعزميه عليى الكفييل أن يخبير الميدين ق : 991/125ويقابل النصف في التقنين المدني السابق الميادة 

وإال سقط حفه في الحالتين إذا كان المدين أدى الدين بنفسيه أو  ، على األداء أو بالمطالبة الحاصلة له من رب الدين

 . كانت له أوجه إلثبات بطالن الدين أو زواله عنه

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  115التقنين المدني السوري م 

 ( . مطابق)  791تقنين المدني الليبي م ال

 التقنين المدني العراقي ال مقابل

ال يحق للكفيل أن يرجع على المديون األصيلي إذا كيان قيد دفيع  : 2971قانون الموجبات والعقود اللبناني م 

فيى اليدين أو أن بشيرط أن يثبيت الميديون أنيه قيد أو ، الدين أو حكم عليه في الدرجة األخيرة بدون أن يعلم الميديون

 على أن هذه القاعدة ال تنطبق عندما يستحيل على الكفيل إعيالم الميديون . لديه أسبابا تثبت بطالن الدين أو سقوطه

 . كما لو كان المديون غائبا ،

للكفيل الذي وفى الدين أن يرجيع  -2" : مكررة على الوجه اآلتي 2299ورد هذا النص في المادة  : 799م 

ويرجيع بأصيل اليدين  -1 . سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغيير علميه ، أن يرجع على المدين ، على المدين
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و خلــص مــن هــذه النصــوص أن الكفيــل ، إذا وفــى الــدين عــن المــدين ، يرجــع عليــه بمــا وفــاه بمــوج بــدعوى 
( مـا هـو اهنسـاس  2( أي كفيل يرجع على المدين بالدعوى الشخصـية . )  1شخصية ، وهذا يقتضي بالحث : ) 

فرهــا لرجــوع الكفيــل علــى المــدين ( مــا هــي الشــروط الواجــب توا 9القــانوني الــذي تقــوم عليــه الــدعوى الشخصــية . ) 

                                                                                                                                                                    

علييى أنييه فييي المصييروفات ال يرجييع إال بالييذي دفعييه ميين وقييت إخبيياره المييدين األصييلي  ، وبالفوائييد والمصييروفات

كيل ميا قيام بدفعيه ابتيداء مين الييوم ويكون للكيل الحق في الفوائد القانونيية عين  -9 . باإلجراءات التي اتخذت ضده

فيكون للكفيل الحق في استيفائها من ييوم وفائيه بهيا  ، ولكن إذا كان للدين فوائد . الذي يكون قد أخبره المدين بالدفع

أما الفقرة  ، وقد أقرت لجنة المراجعة الفقرتين األولى والثانية . وللكفيل فوق ذلك أن يرجع بالتعويض" -5 . للدائن

الثالثة فقد عدلت صياغتها بما يجعل للكفيل حقا في الفوائد القانونية عما دفعه ابتداء من يوم الدفع ال ابتداء من اليوم 

كميا  ، وحيذفت الجيزء األخيير مين الفقيرة اكتفياء بالقواعيد العامية . ألن هيذا أعيدل ، الذي أخبيره فييه الميدين باليدفع

مطابقيا  ، فيي المشيروع النهيائي 717تحيت رقيم  ، فأصبح النص . بتطبيق هذه القواعد حذفت الفقرة الرابعة اكتفاء

ثيم مجليس الشييوخ تحيت  ، 111ووافق علييه مجليس النيواب تحيت رقيم  . لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد

 ( . 957ص  – 951ص  9مجموعة األعمال التحضيرية )  799رقم 

فليه  ، إذا دفيع الكفييل اليدين عنيد حليول األجيل : 999/121ني السيابق الميادة ويقابل النصف في التقنين المد

 . الرجوع على المدين بجميع ما أداه

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  111م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  795م  التقنين المدني الليبي

 . فله الرجوع بما أداه على المدين ، إذا أدى الكفيل ما كفيل به من ماله 2999/2م  التقنين المدني العراقي

يرجع على المدين بما كفله ال بما أداه أما إذا صالح الدائن  ، إذا أدى الكفيل للدائن عوضاً بدل الدين : 2995

 . فإنه يرجع ببدل الصلح ال بجميع الدين ، على مقدار من الدين

فال يرجع به على الميدين إال عنيد  ، فدفعه الكفيل للدائن معجال ، إذا كان الدين المكفول به مؤجال : 2997م 

 . حلول األجل

 . يرجع الكفيل على المدين بما يضطر إلى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة : 2991م 

جيع عليى الميديون للكفييل اليذي أوفيى الموجيب األصيلي أن ير : 2979م  قانون الموجبات والعقيود اللبنياني

وليه حيق الرجيوع علييه بالمصياريف  . وليو كانيت الكفالية قيد أعطييت عليى غيير عليم مين اليديون ، بجميع ما دفعه

مين شيأنه أن يسيقط  ، غيير اإليفياء الحقيقيي ، وكل عمل من الكفيل . واألضرار الناشئة بحكم الضرورة عن الكفالة

ويفيتح للكفييل سيبيل الرجيوع عليى الميديون األصيلي  ، اإليفياءيعيد بمثابية  ، الموجب األصلي ويبرئ ذمية الميديون

 . بأصل الدين والمصاريف المقتصة به

إال إذا أبيرز سيند إيصيال مين  ، ال يحق للكفيل الذي أوفى الدين أن يرجيع عليى الميديون األصيلي : 2972م 

 ، االستحقاق أن يرجع على المديونوليس للكفيل الذي دفع قبل  . الدائن أو غيره من الوثائق التي تثبت سقوط الدين

 . إال في موعد استحقاق الموجب األصلي

إال بميا دفعيه  ، فليس للكفيل حق الرجوع على المديون وسائر الكفالء ، إذا تصالح الكفيل والدائن : 2979م 

 . فعال أو بما يعادل قيمته إذا كان هناك مبلغ معين
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( مــا الــذي يرجــع بــه الكفيــل علــى المــدين فــي الــدعوى الشخصــية إذا وفــى الكفيــل الــدين  1بالــدعوى الشخصــية . ) 
 ( ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية إذا وفى الكفيل جزءًا من الدين . 1كامالن . ) 

 دعوى الشخصية : أي كفيل يرجع على المدين بال -61
مــدني تــنص علــى أن "للكفيــل الــذي وفــى الــدين أن يرجــع علــى  800أن الفقــرة اهنولــى مــن المــادة  ( 1) رأينــا

المدين ، سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه" . فالكفيل يرجع على المدين بالـدعوى الشخصـية ، إذا 
ــم المــدين وبرضــاه الصــر   ح أو الضــمني ، أو بغيــر علمــه . و ســتوي فــي ذلــك الكفيــل كانــت الكفالــة قــد عقــدت بعل

العـــادي والكفيـــل المتضـــامن والكفيـــل الـــذي تقـــدم باعتبـــاره مـــدينًا متضـــامنًا أصـــليًا ، والكفيـــل غيـــر المـــأجور والكيـــل 
 المأجور ، والكفيل الشخصي والكفيل العيني .

ن هــذا الفــرض ال يــدخل فــي نــص الفقــرة أمــا إذا عقــدت الكفالــة بعلــم المــدين ولكــن بــالرغم مــن معارضــته ، فــإ
مدني . صحيح أن الكفالة في هذا الفرض تعقـد بعلـم المـدين إذا هـو يعـارض في ـا ، ولكـن  800اهنولى من المادة 

الــنص عنــد مــا تحــدث عــن كفالــة تعقــد بعلــم المــدين إنمــا افتــرض أن ــا عقــدت برضــاء المــدين ، ولــو أراد كفالــة تعقــد 
. وعلـى ذلـك يكـون الـنص قـد أغفـل  ( 2) ذكر ذلك صراحة كمـا ذكـره فـي حـاالت أخـرى بالرغم من معارضة المدين ل

الفرض ، فلم يبقى إال تطبيا المبادئ العامة . وهذه تقضي بأن الكفيل في هذا الفرض إذا وفـى الـدين  160هذا $
الـدين كـان فـي ذمتـه  عن المدين يكون قد افتقر بمقـدار مـا دفـع ، و كـون المـدين قـد اغتنـى أيضـًا ب ـذا المقـدار هنن

فبرئت ذمته منه ، فيرجع الكفيل على المدين بقاعدة اإلثـراء بـال  سـبب ، أي يرجـع بمقـدار مـا دفـع عـن المـدين إذا 
. ولكن الكفل ال يرجع بالمصـروفات التـي تكبـدها هنن المـدين لـم يغـتن  ( 9) كانت ذمة المدين قد برئت ب ذا المقدار

تقـر ، وال يرجـع الكفيـل بفوائـد مـا دفعـه إال مـن وقـت المطالبـة القضـائية بالفوائـد طبقـًا بمقدارها وإن كان الكفيل قد اف

                                                 

 (
2
 . 95انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
هيامش  219ص  299وانظر عبد الفتاح عبيد البياقي فقيرة   - 199و  915/1ة  919/1مواد انظر ال ( 

 291سيليمان ميرقس فقيرة  – 299ص  11محمد علي إمام فقيرة  – 125ص  195محمد كامل مرسي فقرة  – 2

 . 51ص  92منصور مصطفى منصور فقرة  – 2199ص 

 (
9
فإن وفاء  ، أو تجعله منقضيا كله أو بعضه ، فلو وفى الكفيل دينا كان للمدين دفوع تبطله كله أو بعضه ( 

فال يرجع الكفيل عليى الميدين إال بمقيدار ميا  ، الكفيل للدين ال يعود على المدين بفائدة ما أو يعود عليه بفائدة جزئية

ليم يرجيع عليى الميدين إال عنيد حليول  ، الدين قبيل حليول أجليهوإذا وفى الكفيل  . عاد على هذا األخير بسبب الوفاء

 . 227انظر سليمان مرقس فقرة  . ألن المدين لم يفد من وفاء الكفيل إال منذ حلول األجل ، األجل
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ــدفع . وهــذا بخــال الكفيــل الــذي عقــد الكفالــة بعلــم المــدين وبرضــاه  للقواعــد العامــة ، فــال يرجــع بالفوائــد مــن وقــت ال
ائـد مـن وقـت أن وفـى الـدين ، الصر ح أو الضمني ، أو عقدها بغير علمه ، فسنرى أنـه يرجـع بالمصـروفات وبالفو 

 . ( 1) وهذا هو الفرق بين كفيل عقد الكفالة من غير معارضة المدين وكفيل عقدها بالرغم من معارضة المدين

الكفيــل الكفالــة بعــد عقــد الــدين  161وإذا عقــدت الكفالــة لمصــلحة الــدائن دون مصــلحة المــدين ، كــأن عقــد $
م يكـن الكفيـل ، سـواء كانـت الكفالـة لمصـلحته أو لـم تكـن ، أن يرجـع علـى لتأمين الدائن دون أيـة فائـدة للمـدين ، لـ

. فيرجــع بمــا دفعــه مــن الــدين وهــو مقــدار مــا  ( 2) المــدين ، كمــا فــي الفــرض الســابا ، إال بــدعوى اإلثــراء بــال ســبب
. أمـا إذا عقـدت  ( 9) افتقر به وفي الوقت ذاته مقدار ما اغتنى به المدين ، دون أن يرجع بالمصـروفات أو بالفوائـد

الكفالة لمصلحة كل من المدين والدائن معًا ، فـإن الكفيـل يرجـع علـى المـدين بـنفس الـدعوى الشخصـية كـالتي كـان 
يرجــع ب ــا لــو أن الكفالــة عقــدت لمصــلحة المــدين وحــده . وهــذا هــو الحكــم أيضــًا فيمــا إذا اعتبــرت الكفالــة لمصــلحة 

 . ( 1) المدين والكفيل معاً 

 القانوني الذي تقوم عليه الدعوى الشخصية :األساس  -60
فيما عدا الفرضين اللذين يرجع في ا الكفيل على المدين بدعوى اإلثراء بال سـبب ، وهمـا فـرض مـا إذا عقـد  

الكفيــل الكفالــة بــالرغم مــن معارضــة المــدين وفــرض مــا إذا كانــت الكفالــة قــد عقــدت لمصــلحة الــدائن دون مصــلحة 
رأي بين الفقه الفرنسـي وغالبيـة الفق ـاء المصـر ين فـي اهنسـاس القـانوني الـذي تقـوم عليـه المدين يوجد خالف في ال

 الدعوى الشخصية .

                                                 

 (
2
وال  ، أمييا فييي فرنسييا فكييير ميين الفقهيياء ينكييرون علييى الكفيييل حتييى الرجييوع بييدعوى اإلثييراء بييال سييبب ( 

أوبر ورو  – 211جيوار فقرة  – 191فقرة  ، 17لوران  – 921فقرة  27ديرانتون ) حلو يعطون له إال دعوى ال

وانظر من هذا الرأي في مصر محمد كامل مرسي  – 2295بودري وفال فقرة  – 29وهامش  159 511فقرة  1

  ( . 252ص  295فقرة 

 (
1
ص  291يمان مرقس فقيرة سل 292ص  11محمد علي إمام فقرة  – 299عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

وانظر عكس ذلك وأن الكفيل ال يرجع بدعوى اإلثراء بيال  – 57ص  92منصور مصطفى منصور فقرة  – 212

 . 252ص  295محمد كامل مرسي فقرة  : سبب ويقتصر على دعوى الحول

 (
9
أما في فرنسا فيذهب الفقه إليى أن الكفييل اليذي عقيد الكفالية لمصيلحة اليدائن ال يجيرع عليى الميدين إال  ( 

بيودري وفيال  – 211جييوار فقيرة  – 151فقيرة  1بيون ) وإنما يرجع بدعوى الحليول  ، بدعوى اإلثراء بال سبب

 ( 2299فقرة  

 (
5
 . 252ص  295محمد كامل مرسي فقرة  – 211جيوار فقرة  ( 
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ففي الفقه الفرنسـي يـذهب الفق ـاء بوجـه عـام إلـى أن الـدعوى الشخصـية التـي يرجـع ب ـا الكفيـل علـى المـدين 
وتكـون الوكالـة صـر حة إذا رضـي المـدين  ليست إال دعوى الوكالة إذا عقدت الكفالة بعلم المـدين ودون معارضـه ،

رضــاء صــر حًا ، وتكــون الوكالــة ضــمنية إذا رضــي المــدين بالكفالــة رضــاء ضــمنيًا أي ســكت ولــم  162بالكفالــة $
يعارض في الكفالة . أما إذا عقـدت الكفالـة بغيـر علـم المـدين ، فـإن الكفيـل يكـون فضـوليًا ، و رجـع إذا وفـي الـدين 

دين . ومعنــى أن اهنســاس القــانوني للــدعوى الشخصــية هــي دعــوى الوكالــة أن المــدين ، بــدعوى الفضــالة علــى المــ
برضائه بالكفالة رضاء صر حا أو بسكوته فيكون هذا رضاء ضمنيًا ، قد وكل الكفيل في كفالتـه وبـدفع الـدين عنـه 

س القــانوني للــدعوى إذا لــم يــدفع هــو ، فيرجــع عليــه الكفيــل بمــا يرجــع بــه الوكيــل علــى الموكــل . ومعنــى أن اهنســا
الشخصــية هــي دعــوى الفضــالة أن الكفيــل ، وقــد عقــد الكفالــة دون علــم المــدين ولكــن لصــالحه ووفــى عنــه الــدين ، 
يكــون قــد تــولى عــن قصــد القيــام بشــأن عاجــل ، وهــو الوفــاء بالــدين بعــد اســتحقاقه ، لحســاب المــدين دون أن يكــون 

فالــة دون علــم المــدين . فيرجــع الكفيــل علــى المــدين بمــا يرجــع بــه ملزمــًا بــأن يتقــدم كفــيال عــن المــدين هننــه عقــد الك
الفضـولي علــى رب العلــم ، و كــون المــدين ملزمــًا بــأن يعــوض الكفيـل عمــا دفعــه هــذا للــدائن وبــأن يــرد المصــروفات 
الضرور ة والنافعة التي سـوغت ا الظـروف مضـافًا إلي ـا فوائـدها مـن يـوم دفع ـا ، وبـأن يعـوض الكفيـل عـن الضـرر 

مدني فرنسي على ما يرجع به الكفيل علـى  2208لذي لحقه بسبب قيامه بدفع الدين عن المدين . وتنص المادة ا
 . ( 1) المدين ، فإذا هو عين ما يرجع به الوكيل على الموكل ، أو ما يرجع به الفضولي على رب العمل

ى الشخصـية التـي يرجـع ب ـا الكفيــل أمـا غالبيـة الفق ـاء المصـر ين فيـذهبون مـذهبًا آخــر ، و قولـون أن الـدعو 
علـــى المـــدين إذا عقـــدت الكفالـــة بعلـــم المـــدين ولكـــن دون معارضـــته ، أو عقـــدت بغيـــر علمـــه ، ليســـت هـــي دعـــوى 

و سـمون ا بـدعوى الكفالـة .  169الوكالة أو دعوى الفضالة ، بل هي دعوى أخرى متميزة عن كل مـن الـدعو ين $
: "ونحــن ال يمكننــا التســليم بمــا ذهبــت إليــه النظر ــة التقليديــة ) نظر ــة الفقــه فيقــول اهنســتاذ عبــد الفتــاح عبــد البــاقي 

الفرنسي ( ، رغم حجية المؤ دين ل ا منذ ع د تمتـد جـذوره عميقـًا فـي الماضـي . ذلـك هنن ـا لـم تتفـا مـع الواقـع وال 
شـتى مـن ناحيـة أخـرى . مع المبادئ القانونية من ناحيـة ، وهنن تطبق ـا المنطقـي يـؤدي بنـا إلـى الزلـل فـي مواضـع 

فالوكالة ، صر حة كانت أم ضمنية ، عقد يوكل بـه شـخص آخـر فـي أن يقـوم بعمـل قـانوني لحسـابه ، فـال بـد مـن 
أن تظ ـر رغبــة الموكــل والوكيــل فــي الوكالــة . ومــن العســير القــول بــأن المــدين ، حينمــا طلــب مــن الكفيــل أن يتقــدم 

                                                 

 (
2
بييودري وفييال فقييرة  – 7وهييامش  175ص  511أوبييري ورو فقييرة  – 91وفقييرة  22جيييوار فقييرة  ( 

 . 552ص  295بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 2917
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في ا ، أراد أن يوكله عنه في الوفاء ، ف ـذا العقـد قلمـا يـرد علـى خـاطره لكفالته ، أو حينما علم بكفالته ولم يعارض 
.وخطأ النظر ة التقليدية ال يقل وضوحًا بالنسبة للفضالة ، إذ من مستلزمات ا أن يكون ما قام به الفضولي لحساب 

 ــا مــن نيابــة رب العمــل أمــرًا عــاجال ، بــل أن صــفة االســتعجال هــي مــن أهــم دعــائم الفاضــلة وعلــة مــا يترتــب علي
قانونية . وليس من اليسير القول بـأن قيـام الكفيـل بالوفـاء بالـدين عـن المـدين يعتبـر أمـرًا عـاجال . ونحـن إذا سـلمنا 
بقيام الوكالة ، صر حة كانت أم ضمنية ، بين المدين والكفيل ، وجب التسليم بكل ما يترتب على الوكالة من آثار 

زل الكفيــل مــن الوكالــة فــي أي وقــت يشــاء و منعــه بــذلك مــن رفــع الــدعوى ، والقــول بــأن للمــدين الحــا فــي أن يعــ
الشخصية المبنية علي ا ، وذلك ما ال يمكن أن يقول به أحد . أما ما يقودنا إليه تطبيـا النظر ـة التقليديـة مـن زلـل 

يشـتمل  موضـوع الـدعوى الشخصـية ولـم تـذكر مـن بـين مـا 800( حددت المادة  1، فيمكن إعطاء مثلين عنه : ) 
التعو ضـــات التـــي يطلب ـــا الكفيـــل عـــن الضـــرر الـــذي قـــد يصـــيبه مـــن جـــراء قيامـــه بالوفـــاء ، و غلـــب أن يكـــون هـــذا 
السكوت من الشارع مقصودًا . ومع ذلـك فلـو قلنـا بـأن الـدعوى الشخصـية ترجـع فـي أساسـ ا إلـى دعـوى الوكالـة أو 

(  411هـذا الحـا ثابـت لكـل مـن الوكيـل ) م  دعوى الفضالة ، لوجب أن نمـنح الكفيـل الحـا فـي التعو ضـات ، إذ
( تسقط دعوى الفضالة باقتضاء ثـالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يعلـم فيـه كـل  2( . )  111) م  161والفضولي $

طرف بحقه ، وتسقط كذلك في جميع اهنحوال بانقضاء خمـس عشـرة سـنة مـن اليـوم الـذي ينشـأ فيـه هـذا الحـا ) م 
الشخصية قد يكون أساس ا دعوى الفضالة ، لوجـب القـول بسـقوط ا عـن الكفيـل فـي ( . فلو قلنا أن الدعوى  114

هذه الحالة بمضي ثالث سنوات من وقت قيامه بالوفاء للدائن ، وهذا ما ال نظن أن المشرع قد قصـده . ونحـن إذا 
. فالقـانون هـو  رفضنا التسليم باهنسـاس التقليـدي للـدعوى الشخصـية ، نـرى إرجـاع ذلـك اهنسـاس إلـى القـانون نفسـه

المصدر المباشر ل ذه الـدعوى ، وهـو يمنح ـا للكفيـل ال باعتبـاره وكـيال أو فضـوليًا ، ولكـن باعتبـاره كفـيال . وعلـى 
 . ( 1) ذلك يجب عدم الرجوع إلى قواعد الوكالة أو الفضالة في كل ما يتعلا بدعوى الكفيل على المدين"

                                                 

 (
2
وانظيير أيضيياً األسييتاذ سييليمان مييرقس وهييو يقييول "غييير أن هييذا  – 291عبييد الفتيياح عبييد البيياقي فقييرة  ( 

في نظرنا ال يقصد به تأسيس دعوى الكفييل الشخصيية بقيدر ميا يقصيد بيه تحدييد  ( تكييف الفقه الفرنسي) التكييف 

 . ذلك أنه ال يستقيم مع المبادئ العامة القول بأن بين المدين والكفيل وكالة صريحة أو ضمنية . مداها وبيان آثارها

أن يكفله مع أنه هيو ال  يسيتطيع فإذا كان المقصود بذلك الوكالة في الكفالة فكيف يستقيم أن يوكل المدين الكفيل في 

 ، أن يكفل نفسه! وإذا كان المقصود به الوكالة في الوفاء فإن ذلك يقتضي جواز عزل الوكيل أو نزوله عن الوكالية

مع أنه مما ال شك فيه أنه متى تمت الكفالة ال يستطيع المدين أن يقبل الكفيل من التزامه وال الكحيل أن ينتمي أو أن 

وكذلك ال يستقيم مع المبادئ العامة القول بأن عالقية الكفييل بالميدين عالقية فضيالة ألن الفضيالة  . فاءيمتنع عن الو

تقتضي أن يقوم الفضولي بعمل لغيره دون أن يكون ملزما بيذلك وال أن يكيون هيذا العميل عياجال بحييث ال يحتميل 
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الــدعوى الشخصــية التــي يرجــع ب ــا الكفيــل علــى المــدين هــي  ونحــن ال نــرى أهميــة عمليــة بيــرة فــي القــول بــأن
دعوى خاصة نص علي ا القانون ، وليست بدعوى الفضالة . وال يظ ر من اهنعمـال التحضـير ة أن المشـرع قصـد 

مـدني عـن  800أن يخالف نظر ة الفقه الفرنسي في هذا الصدد ، بل يبدو أنه أراد أن يسـلم ب ـا بنقلـه نـص المـادة 
لفرنسي اإليطالي ، وأراد استبقاء العمل على ما كان عليه في التقنين المدني السابا . وإنما آثر أن يبين المشروع ا

مــا يرجــع بــه الكفيــل فــي الــدعوى الشخصــية  ، ال أن يغيــر اهنســاس الــذي تقــوم عليــه هــذه الــدعوى . فقــد ورد فــي 
مــن  421مكــررة عــن المــادة  1119المــادة  المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد : "نقــل المشــرع

المشروع الفرنسي اإليطالي ، وهي تعرض للدعوى الشخصية التي للكفيل قبل المدين . وقـد آثـر المشـروع أن يبـين 
مـا يرجــع بـه الكفيــل فـي الــدعوى الشخصـية ، ف ــو يرجـع بأصــل الـدين وبالفوائــد والمصـروفات والتعو ضــات . وهــذه 

ال توجد أهمية  166. قلنا إنه $ ( 1) التقنين الحالي ) السابا ( رغم عدم النص علي ا" اهنحكام معمول ب ا في ظل
علميــة كبيــرة فــي تســمية الــدعوى الشخصــية بــدعوى الكفالــة ، ذلــك هنن ــا حتــى لــو ســميت ب ــذا االســم فــال تختلــف 

دار الـذي يرجـع بـه فيمـا لـو النتائج العملية لذلك ، بل أن المقدار الـذي يرجـع بـه الكفيـل علـى المـدين هـو نفـس المقـ
                                                                                                                                                                    

 ، يكون بناء على التزامه بذلك فيال يعتبير فضيالةوألن وفاء الكفيل دين الدائن  ، التأخير وانتظار قيام رب العمل به

بيل أن  ، وألن قيامه بعد الكفالة يندر أن تتوافر فيه ظروف الضرورة واالسيتعجال التيي تسيبغ علييه صيفة الفضيالة

وقد كنا في ظيل التقنيين  . . . الفضالة غير متصورة في عمل ال يتصور صدوره من رب العمل ذاته في حق نفسه 

الحق في فوائد ) جة إلى إلباس دعوى الكفيل ثوب الوكالة أو الفضالة توصال لمنح الكفيل هذه المزية الملغي في حا

بل أكتفيت بيالنص عليى أنيه "إذا دفيع الكفييل اليدين  ، مدني قديم لم تكن تنص عليها 999/121ألن المادة  ( ما دفع

منيه عليى ميدى  799أميا القيانون فقيد نيص فيي الميادة  . فله الرجوع على المدين بجميع ميا أداه ، عند حلول األجل

رجوع الكفيل على المدين وبين جميع عناصره وشروطها بحيث أصبح الكفيل في غني عن استعارة قواعد الوكالة 

وأصبح يتعين بعد ذلك القول بأن الدعوى الشخصيية التيي يرجيع بهيا الكفييل عليى الميدين وفقياً للميادة  ، أو الفضالة

 رة هي دعوى الكفالة كما أن الدعوى الشخصية التي يرجع بها الوكيل على الموكل هي دعوى الوكالةالمذكو 799

فيإذا ثبيت حصيولها  . وأن أساس هذه الدعوى نص القانون المبني على افتراض حصول الكفالية لمصيلحة الميدين ،

يبق للكفييل إال الرجيوع باليدعوى  امتنع استعمال هذه الدعوى ولم ، لمصلحة الدائن أو بالرغم من اعتراض المدين

وانظير  – ( 221سيليمان ميرقس فقيرة ) الشخصية المستندة إلى القواعد العامة فوق حقه في الحلول محيل اليدائن" 

 . 55منصور مصطفى منصور فقرة  – 299أيضاً محمد علي إمام فقرة 

"فيإذا  : ذ محميد كاميل مرسييفيقيول األسيتا ، على أن من الفقهياء المصيريين مين يتمشيى ميع الفقيه الفرنسيي

ويكيون طليب الكفييل مبنييا عليى  ، فيكون مبنيى الرجيوع الوكالية الصيريحة أو الضيمنية ، كانت الكفالة بعلم المدين

فيعتبير الكفييل أنيه  ، أميا إذا حصيلت الكفالية بغيير عليم الميدين . ( actis maudati contraria) دعيوى الوكالية 

محمد كاميل مرسيي ) " ( actio negotiorum gostrum contraria)  فضولي وتكون دعواه دعوى الفضولي

 ( . 259ص  295فقرة 

 (
2
 . 951ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 
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ســمينا الــدعوى بــدعوى الوكالــة أو بــدعوى الفضــالة . بقــى مــا يســوقه أصــحاب نظر ــة دعــوى الكفالــة مــن حجــج ، 
لتمييز هذه الـدعوى عـن دعـوى الوكالـة أو دعـوى الفضـالة . ف ـم يقولـون أن المـدين لـم يقصـد أن يوكـل الكفيـل فـي 

دين لـيس فضـوليًا هننـه ال يقـوم بشـأن عاجـل ، وإنـه لـو سـلمنا بـأن الـدعوى الوفاء بالدين ، وإن الكفيل بغير علم الم
الشخصــية هــي دعــوى الوكالــة لجــاز للمــدين أن يعــزل الكفيــل عــن هــذه الوكالــة فــي أي وقــت يشــاء ، ولــو قلنــا بأن ــا 

باعتبــاره دعــوى الفضــالة لتقادمــت بــثالث ســنوات ، ولــو ســلمنا بأن ــا دعــوى الوكالــة أو دعــوى الفضــالة لكــان للكفيــل 
وكيال أو فضو ًا الحا في التعو ض عن الضرر الذي قد يصيبه من جراء وفائه بالدين عـن المـدين . و مكـن الـرد 
على هذه الحجج بأنه ال يوجد ما يمنع من القول بأن المدين قصد عند ما رضي بالكفالة أن يوكل الكفيل في وفاء 

يســتطيع الكفيــل النــزول عــن الوكالــة هنن الوكالــة هنــا ليســت الــدين ، وال يســتطيع عزلــه فــي أي وقــت يشــاء كمــا ال 
لصالح المدين وحده بل هي أيضًا لصـالح الغيـر وهـو الـدائن فـال بـد مـن رضـاء هـذا اهنخيـر حتـى يعـزل الوكيـل أو 

مدني ( . وإذا قام الكفيل بالكفالة بغير علم المدين ووفى الدين فعال ،  416/2و م  411/2ينزل عن الوكالة ) م 
ما الذي يمنع من القول بأنه قام بشأن عاجل لمصلحة المدين ، وهل ال يكون الوفاء بالـدين وقـد اسـتحا فـي ذمـة ف

المــدين شــأنًا عــاجال يقــوم بــه الكفيــلال ومــا الــذي يمنــع مــن أن يتقــادم الــدعوى الشخصــية بــثالث ســنوات ، لــو كــان 
لتعو ض عــن الضــرر الــذي قــد يصــبه مــن جــراء أساســ ا دعــوا الفضــالةال ثــم لمــاذا ال يرجــع الكفيــل علــى المــدين بــا

الوفاء بالدين عن المدين ، وسنرى أن المشروع التم يدي كان يتضمن نصًا صر حًا فـي هـذا المعنـى ، ولـم يحـذف 
 هذا النص إال هننه مجرد تطبيا للقواعد العامةال

ظر ــة الجديــدة وهــي وم مــا يكــن مــن أمــر ، فليســت هنــاك أهميــة عمليــة كبيــرة ، كمــا قــدمنا ، مــن القــول بالن
نظر ة دعوى الكفالة دون القول بالنظر ة التقليدية وهي نظر ة دعـوى الوكالـة أو دعـوى الفضـالة ، فـالحلول العلميـة 

 واحدة في كل من النظر ة الجديدة والنظر ة التقليدية .

 الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية :  -62
 ثة ال بد من توافرها حتى يرجع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية ، وهي :هناك شروط ثال 

( قيــــام الكفيــــل بوفــــاء الــــدين عــــن المــــدين : يجــــب علــــى الكفيــــل ، حتــــى يرجــــع علــــى المــــدين بالــــدعوى  1) 
فــى مــدني تقــول : "للكفيــل الــذي و  800الشخصــية ، أن يكــون قــد قــام بوفــاء الــدين علــن المــدين . وقــد رأينــا المــادة 

الدين أن يرجع على المدين  . . ." . والكفل ال يقـوم بوفـاء الـدين عـن المـدين إال إذا كـان متضـامنًا معـه وهـذا هـو 
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الغالب ، أو غال إذا لم يدفع بالتجر د أو فشل في هذا الدفع . وعند ذلك يضطر إلى الوفاء بالـدين للـدائن علـى أن 
كفيــل بالــدين ، بــل يكفــي أن يقضــي الــدين بســبب مــن أســباب يرجــع علــى المــدين . ولــيس مــن الضــروري أن يفــي ال

. فله أن يفي الدين بمقابـل فتبـرأ ذمـة المـدين منـه ، فيرجـع الكفيـل عنـد ذلـك علـى المـدين ، وإذا وفـي  ( 1) االنقضاء
 2) ينالكفيل الدين بمقابل ، واستحا هذا المقابل ، لم يكن في هذا الوفاء قضاء للدين يسوأ رجوع الكفيل على المد

،  بل يكون الكفيل ملتزمًا بضمان االستحقاق نحو الدائن . وهذا بخـالف مـا إذا وفـى المـدين نفسـه الـدين بمقابـل  (
مـن الـدين فـي  168واستحا هذا المقابل ، فسنرى عند الكالم في انقضاء الكفالة أنـه إذا قبـل الـدائن أن يسـتوفي $

مــدني ( . كــذلك قــد يقضــي الكفيــل  489اســتحا هــذا الشــيء ) م مقابــل الــدين شــيئًا آخــر ، برئــت ذمــة الكفيــل ولــو 
الدين بطر ا التجديد كما في التجديد بطر ا تغيير المدين ، فينقضي التزام الكفيـل بتجديـد الـدين و نقضـي تبعـًا لـه 

.  الــدين اهنصــلي ، وعنــد ذلــك يحــا للكفيــل أن يرجــع علــى المــدين بالــدعوى الشخصــية . وكالتجديــد اإلنابــة الكاملــة
وقد يقضي الكفيـل الـدين بطر ـا المقاصـة ، أي أن يكـون لـه ديـن فـي ذمـة الـدائن ينقضـي مقاصـة فـي الـدين الـذي 

. كـذلك قـد يقضـي الكفيـل الـدين  ( 9) التزم بدفعه الكفيل ، وعند ذلـك يرجـع الكفيـل علـى المـدين بالـدعوى الشخصـية
دين ، وعنـد ذلـك يرجـع الكفيـل علـى المـدين بالـدعوى باتحاد الذمة ، كأن يرث الدائن فيصبح هو الدائن فينقضي الـ

الشخصية . أما إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة أو تقادم دين الكفيـل ، فـإن الكفيـل ال يكـون قـد وفـى الـدين أو قـام 
 . ( 1) بعمل يقوم مقام الوفاء ، وعلى ذلك ال يستطيع الرجوع على المدين

                                                 

 (
2
 2 – 11سيريه  2711يونيه سنة  17نقض مدني  – 551ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

– 557 . 

 (
1
 257ص  291محمد كاميل مرسيي فقيرة  – 919ص  2959بودري وفال فقرة  – 272جيوار فقرة  ( 

 . 219ص  295عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –

 (
9
بودري وفيال  – 217جيوار فقرة  – 197فقرة  17لوران  – 192فقرة  1بون  – 999ترولون فقرة  ( 

 . 2971فقرة 

 (
5
لم يجرع الكفيل على المدين إال بقيدر ميا دفعيه  ، وإذا رضي الدائن بوفاء جزئي من الكفيل إلبراء ذمته ( 

 ، ال مين الكفالية ، أما إذا أبرأ اليدائن الكفييل ( . 9هامش  551ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة ) للدائن 

وعليى ذليك يجيوز  ، فإنه يكون في حكم من وهب الدين للكفيل ويعتبر الكفل أنه قد قضي الدين ، بل من الدين نفسه

 2952بيودري وفيال فقيرة  – 217جيوار فقرة  – 191فقرة  1بون ) الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية  له

 . 257ص  291محمد كامل مرسي فقرة  –

 ، وإذا اتفق احد الكفالء مع المدين على عدم رجيوع األول عليى الثياني أو عليى االنتقياص مين هيذا الرجيوع

بيل يجيوز لهيم أن يرجعيوا رجوعياً  ، ء اآلخرين ألنهم ليم يكونيوا طرفياً فييهفإن هذا االتفاق ال يسري في حق الكفال

 291محميد كاميل مرسيي فقيرة  –مكيررة  2952بيودري وفيال فقيرة ) كامال على المدين إذا هم وفوا الدين للدائن 
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أجلـه : و جـب أن يكـون وفـاء الكفيـل بالـدين فـي الوقـت الـذي يحـل فيـه  ( وفاء الكفيل بالدين عند حلول 2) 
أجله ، فـإذا تعجـل الكفيـل الوفـاء بالـدين قبـل حلـول اهنجـل ، لـم يكـن لـه أن يرجـع علـى المـدين بالـدعوى الشخصـية  

بب النقضاء . أو لم يرجع عليه أصال إذا جد ما بين وفاء الكفيل بالدين وحلول اهنجل س ( 1) إال عند حلول اهنجل
. والعبرة باهنجل اهنصلي للدين ، فإذا امتد هذا اهنجل باتفاق بين الدائن والمدين أو بمنح المحكمة  ( 2) دين المدين

المدين نظرة الميسرة ، لم يعتد بامتداد اهنجل اهنصلي . وكان للكفيـل أن يفـي الـدين عـن المـدين عنـد حلـول اهنجـل 
 . ( 1) بالدعوى الشخصية حتى قبل انقضاء ما امتد إليه اهنجل ، ثم يرجع على المدين ( 9) اهنصلي

مـدني توجـب  418/1. أن المـادة  ( 1) ( إخطار الكفيل المدين قبل الوفاء وعدم معارضة المدين : رأينا 9) 
"على الكفيل أن يخطـر المـدين قبـل أن يقـوم بوفـاء الـدين ،وإال سـقط حقـه فـي الرجـوع علـى المـدين إذا كـان هـذا قـد 
وفى الدين أو كانت عنده وقت االستحقاق أسباب تقضي ببطالن الدين أو بانقضائه" . فيجـب إذن علـى الكفـل أن 
يخطـــر المـــدين قبـــل أن يقــــوم بوفـــاء الـــدين ، أو كانــــت عنـــده وقـــت االســـتحقاق أســــباب تقضـــي بـــبطالن الــــدين أو 

لـدين ، وذلـك سـواء أراد الكفيـل أن يقـوم بانقضائه" . فيجب إذن على الكفيل أن يخطر المـدين قبـل أن يقـوم بوفـاء ا
بوفاء الدين من تلقاء نفسه أو طالبه الدائن بالدين مطالبة قضائية . ففي الحالتين يجب إخطار المـدين قبـل الوفـاء 
، وذلك خشية أن يكون المدين قد وفى الدين قبل أن يوفيه الكفيل فينقضي و كون وفاء الكفيل للدين بعد ذلك غير 

أو خشــية أن الكفيــل بعــد أن يفــي بالــدين دون إخطــار المــدين بــذلك يــأتي المــدين دون علــم منــه بوفــاء  ذي فائــدة ،
ــدين أو  140الكفيــل يفــي بالــدين مــرة أخــرى ، أو خشــية أن يكــون للمــدين وقــت $ اســتحقاق الــدين أســباب تبطــل ال

كل خــاص ، فيصــح أن يكــون نقضــيه مــن غيــر الوفــاء بــه . وإخطــار الكفيــل المــدين قبــل الوفــاء بالــدين لــيس لــه شــ
رسميًا على يد محضر ، و صبح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل ، و صح أن يكـون شـفو ًا علـى أن يثبـت 
                                                                                                                                                                    

 ( . 257ص 

 (
2
"ليس الكفييل اليذي دفيع قبيل  : من قانون الموجبات والعقود اللبناني على ما يأتي 2972وتنص المادة  ( 

 . االستحقاق أن يرجع على المديون إال في موعد استحقاق الموجب األصلي"

 (
1
 299محمد كامل مرسي فقرة  2951بودري وفال فقرة  – 119فقرة  17لوران  – 992فقرة  1بون  ( 

 . 2هامش  295ص 

 (
9
 . 2959بودري وفال فقرة  – 191جيوار فقرة  ( 

 (
5
وليه إذا وفيى اليدين  ، فإنيه يجيوز للكفييل التمسيك بهيذا النيزول ، نزل المدين عن األجل األصليأما إذا  ( 

سيليمان ميرقس  – 215ص  291عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة ) فورا أن يرجع على الميدين باليدعوى الشخصيية 

 ( . 292ص  92منصور مصطفى منصور فقرة  – 295فقرة 

 (
9
 . 95انظر آنفاً فقرة  ( 
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. فإذا لم يخطر الكفيل المدين قبل الوفاء وقام بوفاء الـدين دون إخطـار ، فعـل  ( 1) الكفيل أنه قد قام ب ذا اإلخطار
لكفيل ال يفقد حقه في الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية ، إال إذا أثبت ذلك على مسئوليته . ومعنى هذا أن ا

، أو أثبــت أن  ( 2) المــدين أنــه كــان قــد وفــى الــدين قبــل وفــاء الكفيــل بــه ، أو أثبــت أنــه وفــى الــدين بعــد وفــاء الكفيــل
ــدين كــان بــاطال أو قــابال لإلبطــال وكــان المــدين يســتطيع أن يتمســك بــذلك ضــد الــدائن ، أو  أثبــت أن الــدين قــد ال
. أمـا إذا كـان  ( 9) انقضى بسبب يرجع إليه هـو ) أي للمـدين ( كمقاصـة أو تجديـد أو اتحـاد ذمـة أو إبـراء أو تقـادم

سبب البطالن أو االنقضاء مقصورًا على التزام الكفيل كأن كانت هناك أسـباب تجعـل التـزام الكفيـل بـاطال أو قـابال 
االلتزام اهنصلي ، ولم يتمسك الكفيل ب ذه اهنسباب ووفى الدين ، فإن المـدين  لإلبطال أو منقضيًا دون أن ينقضي

. وقــد يفــي  ( 1) علــى المــدين 141ال شــأن لــه بــذلك ، و بقــى للكفيــل بعــد وفــاء الــدين الرجــوع بالــدعوى الشخصــية $
ن قبــل أو بعــد وفــاء الكفيــل الــدين دون إخطــار المــدين قبــل الوفــاء ، فــال يســتطيع المــدين أن يثبــت أنــه قــد وفــى الــدي

الكفيـل ، وال يسـتطيع كـذلك ا يثبـت أن عنــده أسـبابًا تقضـي بـبطالن الـدين أو بانقضــائه ، وال أن يثبـت أنـه قـد وفــى 
بــبعض الــدين أو أن الــدين فــي جــزء منــه باطــل أو قابــل لإلبطــال أو مــنقض ، فعنــد ذلــك يســتطيع الكفيــل أن يرجــع 

وبالقــدر الــذي اســتفاد بــه المــدين مــن هــذا الوفــاء . فقــد ال يرجــع عليــه  علــى المــدين بــالرغم مــن عــدم إخطــاره بالوفــاء
. ونـرى مـن ذلـك أن جـزء  ( 1) أصال ، أو يرجع عليه بجزء من الدين وهو الجـزء الـذي كـان الوفـاء بـه مفيـدًا للمـدين

                                                 

 (
2
وقد تساءل أحد األعضاء في لجنة األستاذ كامل صدقي "عما إذا كان هناك محل الينص عليى الطريقية  ( 

مين التقنيين الميدني المخيتلط ليم يثير أيية  125فرد عضو آخر "بأنه لما كان تطبييق الميادة  . التي يتم بها اإلخطار"

إذ المفروض أنه سيتم ويثبت طبقا  ، رفليس هناك محل إليراد نص خاص لبيان طريقة اإلخطا ، صعوبة في العمل

فعقب الرئيس على ذلك بأنه يمكن اعتبار الخطابات وسيلة من وسيائل اإلخطيار"  . للنظام الذي جرى عليه القضاء

 ( . في الهامش 995ص  9مجموعة األعمال التحضيرية ) فوافقت اللجنة على ذلك 

 (
1
بالنيييول وريبييير  – 915ص  2975بييودري وفييال فقييرة  – 217جيييوار فقييرة  – 971ترولييون فقييرة  ( 

 . 2951وسافاتييه فقرة 

 (
9
ال يجبر هذا األخير على التمسك به شخصييا ألنيه  ، وفيما يتعلق بتقادم الدين األصلي إذا علم به الكفيل ( 

بيودري ) أراد وإنما يجيب عليى الكفييل أن ييدخل الميدين فيي اليدعوى يتمسيك هيو بالقيادم إذا  ، أمر يتعلق بالضمير

 ( . 251ص  291محمد كامل مرسي فقرة  – 919ص  2959وفال فقرة 

 (
5
عبييد  – 251ص  291محمييد كامييل مرسييي فقييرة  – 2959بييودري وفييال فقييرة  – 279جيييوار فقييرة  ( 

 . 215ص  295الفتاح عبد الباقي فقرة 

 (
9
ً أو لم يستطع إال ال ، فإذا لم يستطع الكيل الرجوع أصال على المدين (  رجيع  ، رجوع عليه رجوعاً جزئيا

مدني فرنسي حيث ورد في آخر كيل  1992انظر المادة  . على الدائن نفسه وذلك بدعوى استرداد ما دفع دون حق

وانظير بالنييول وريبيير  ( sauf son action en repetition contre le creancir) مين فقرتيهيا عبيارة 

) إذا هو دفيع عين طواعيية وهيو عيالم بيأن اليدين قيد تقيادم  ، وال يرجع الكفيل على الدائن – 2951وسافاتييه فقرة 
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. وإنمــا  عــدم اإلخطــار يــس هــو انعــدام رجــوع الكفيــل علــى المــدين بالــدعوى الشخصــية ، فقــد ال ينعــدم هــذا الرجــوع
يكون الكفيل ، إذا لم يخطر المدين ، مجازفًا بوفاء الدين ، بحيث إذا اثبت المدين أن هذا الوفاء لـم يفـده أصـال لـم 
يرجع عليه الكفيل بقدر ما أفاد . فإذا كان وفاء الكفيل للدين دون إخطار المدين قد أفاد المدين فائدة كاملة ، كـان 

 عوى الشخصية كما كان يفعل لو أنه اخطر المدين .للكفيل أن يرجع على المدين بالد

قـد وفـى الـدين أو كانـت  142أما إذا أخطـر الكفيـل المـدين قبـل الوفـاء ، فإنـه يتعـين علـى المـدين إذا كـان $
لديــه أســباب تقضــي ببطالنــه أو بانقضــائه أن يعــارض فــي الوقــت المناســب فــي أن يفــي الكفيــل بالــدين . وال يوجــد 

ارضـة كمـا ال يوجـد شـكل خـاص إلخطـار الكفيـل المـدين قبـل الوفـاء ، فتصـح أن تكـون هـذه شكل خاص ل ذه المع
المعارضــة بورقــة رســمية علــى يــد محضــر ، و صــح أن تكــون بكتــاب مســجل أو غيــر مســجل ، و صــح أن تكــون 
، شفو ة علـى أن يقـع عـبء اإلثبـات علـى المـدين . فـإذا تمـت المعارضـة وجـب علـى الكفيـل أن يمتنـع عـن الوفـاء 

ــدائن ــدائن قضــائيًا حتــى يتــولى للمــدين دفــع مطالبــة ال ــم  ( 1) وأن يــدخل المــدين فــي الــدعوى إذا طالبــه ال . أمــا إذا ل
يعــارض المــدين فــي الوفــاء ، فــإن الكفيــل يكــون فــي حــل مــن وفــاء الــدين للــدائن ، إذ أن عــدم معارضــة المــدين فــي 

يس لديه أسباب تقضي ببطالن الدين أو بانقضـائه . فـإذا الوفاء يجعل الكفيل يعتقد أن المدين ل يف بالدين وأنه ل
وفى الكفيل الدين كان له أن يرجع بالـدعوى الشخصـية علـى المـدين ، حتـى لـو ظ ـر بعـد ذلـك أن المـدين قـد وفـى 

مــدني علــى هــذا الحكــم ، إذ  818/2الــدين أو كــان لديــه أســباب تقضــي ببطالنــه أو بانقضــائه . وقــد نصــت المــادة 
لـم يعـارض المــدين فـي الوفـاء ، بقـي للكفيـل حقــه فـي الرجـوع عليـه ولـو كــان المـدين قـد دفـع الــدين أو  تقـول : "فـإذا

 كانت لديه أسباب تقضي ببطالنه أو بانقضائه" .

 ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في الدعوى الشخصية إذا وفى الكفيل الدين كامال :  -63
ـــا أن الكفيـــل الـــذي وفـــي الـــدين "يرجـــع بأصـــل الـــدين  149مـــدني تـــنص علـــى $ 800/2أن المـــادة  ( 2) رأين

وبالفوائـــد والمصـــروفات ، علـــى أنـــه فـــي المصـــروفات ال يرجـــع إال بالـــذي دفعـــه مـــن وقـــت إخبـــاره المـــدين اهنصـــلي 
                                                                                                                                                                    

 . 215ص  295وانظر عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( . 27هامش  152ص  511فقرة  1أوبري ورو 

 (
2
 إذا كييان الكفيييل مقتنعييا بعييدم صييحة ، وللكفيييل أن يبقييى الييدين للييدائن بييالرغم ميين معارضيية المييدين ( 

فيإذا ظهير أن الميدين عليى حيق فيي  ، ولكن الكفيل يفي بالدين في هذه الحالة على مسئوليته الشخصيية . المعارضة

 297سليمان ميرقس فقيرة ) ولكن يرجع الدائن السترداد ما دفع دون حق  ، معارضته لم يكن للكفيل الرجوع عليه

 ( . 299ص  92منصور مصطفى منصور فقرة  – 219ص 

 (
1
 . 95نفاً فقرة انظر آ ( 
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فوائـد القانونيـة مـدني علـى أنـه "يكـون للكفيـل الحـا فـي ال 800/9باإلجراءات التي اتخذت ضده" . وتقضي المـادة 
عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع" . و خلص من هذه النصوص أن الكفيل يرجع على المدين في الـدعوى 

 الشخصية بما يأتي :

) أواًل ( أصـل الـدين : و تضــمن أصـل الــدين كـل مـا دفعــه الكفيـل للــدائن إلخـالء ذمـة المــدين ، فيشـمل ذلــك 
ذلك فوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ما دامت هذه الفوائد ، وك ( 1) مقدار الدين في أصله

ـــدين المكفـــول ـــدائن فـــي نظيـــر  ( 2) تـــدخل ضـــمن ال ـــى دفعـــه لل ـــدين كـــذلك مـــا يضـــطر الكفيـــل إل . و شـــمل أصـــل ال
الكفيـل دفعـه  المصروفات التي تكبـدها هـذا اهنخيـر فـي مواج ـة المـدين ، كمـا يشـمل بوجـه عـام كـل مـا وجـب علـى

 . ( 9) إلخالء ذمة المدين

مدني في هذا الصدد كمـا رأينـا : "يكـون للكفيـل الحـا  800) ثانيًا ( الفوائد : وتقول الفقرة الثانية من المادة 
بدفعــه ابتــداء مــن يــوم الــدفع" . فكــل مــا قــام بدفعــه للــدائن علــى النحــو  141فــي الفوائــد القانونيــة عــن كــل مــا قــام $

ينتج فوائد بالسعر القانوني من يوم دفع الكفيل الـدين للـدائن ، وهـذه الفوائـد القانونيـة يرجـع ب ـا الكفيـل  السابا بيانه
علــى المــدين باإلضــافة إلــى الــدين . ولــيس فــي هــذا إال تطبيــا لقواعــد الوكالــة إذا رجــع الكفيــل علــى المــدين بــدعوى 

بأن الفوائد القانونية ال تسـتحا إال مـن وقـت المطالبـة مدني ( . أما القواعد العامة فكانت تقضي  410الوكالة ) م 
مدني ( ، فخرج القانون على هذه القواعد العامة فـي دعـوى الوكالـة وفـي دعـوى الفضـالة ،  226القضائية ب ا ) م 

ومن ثم اقتضـى اهنمـر الخـروج أيضـًا علـى هـذه القواعـد العامـة فـي الـدعوى الشخصـية التـي يرجـع ب ـا الكفيـل علـى 
مدني . و الحظ أن القواعد القانونية التي يرجـع ب ـا الكفيـل علـى المـدين يكـون  800/9كما رأينا في المادة  المدين

                                                 

 (
2
وقيد ال يرجيع الكييل علييى الميدين بكيل اليذي دفعييه عنيه إذا كيان الميدين مفلسيياً وحصيل عليى صيلح مييع  ( 

فميا دام اليدائن قيد تقيدم فيي التفليسية وحصيل عليى جيزء مين اليدين بموجيب  ، الدائنين بموجبه دفع جزءاً مين اليدين

يرجع الكفيل على المدين بما دفعه منه وإال ضاع على المدين وال  ، الصلح فإنه يرجع على الكفيل بالباقي من الدين

بيودري وفيال فقيرة  – ( 1_ 27وهيامش  152ص  511فقرة  1أوبري ورو ) فائدة الصلح الذي أبرمه مع الدائن 

 ( . 7وهامش  551ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 2979

 (
1
الحق  ، إذا كان للدين فوائد ، مدني يتضمن نصا يجعل للكفيل 799وقد كان المشروع التمهيدي للمادة  ( 

فيي  95انظير آنفياً فقيرة ) ولكين هيذا الينص حيذف اكتفياء بالقواعيد العامية  ، في استيفائها من يوم وفائيه بهيا لليدائن

 ( . الهامش

 (
9
بالنييول  – 2915بودري وفال فقرة نقرة  – 175ص  511فقرة  1أوبري ورو  – 212جيوار فقرة  ( 

 . 551ص  2959وريبير وسافاتييه فقرة 
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بضع ا فوائد على فوائد أصل الدين التي يرجع ب ا الكفيـل علـى المـدين فيمـا قـدمنا ، وال يعتبـر ذلـك فوائـد مركبـة ، 
لكفيل . و الحظ أيضًا أن الفوائـد القانونيـة التـي يرجـع هنن فوائد أصل الدين تدخل ضمن أصل الدين فيما يتعلا با

مــدني ال تتقــادم إال بخمــس عشــرة ســنة فــي دعــوى الوكالــة ،  800/9ب ــا الكفيــل علــى المــدين كمــا تقضــي المــادة 
وتتقادم بثالث سنوات في دعوى الفضـالة ، أمـا القاعـدة العامـة فتقضـي بتقـادم الفوائـد بخـس سـنوات . هـذا والرجـوع 

د القانونية على المدين ميزة للدعوى الشخصية على دعوى الحلول ، وسنرى أن الكفيل في دعـوى الحلـول ال بالفوائ
يرجع على المدين إال بفوائد أصل الدين كما كان الدائن يفعل ، فال يرجع إذن بالفوائد القانونية على ما دفع للدائن 

 . ( 1) إال من وقت المطالبة القضائية ب ا

( المصروفات : وتتمن كل ما أنفقه الكفيـل فـي سـبيل الوفـاء بالتزامـه وكـل مـا حكـم عليـه مـن  ) ثالثاً  $141
المصروفات للدائن . والمصروفات التي أنفق ا الكفيل في سبيل الوفاء بالتزامه تشمل ما أنفقه في إرشاد الدائن إلى 

اضــطر الكفيــل إلــى ذلــك . والمصــروفات أمــوال المــدين لتجر ــدها ، ومصــروفات العــرض الحقيقــي واإليــداع فيمــا إذا 
التي حكم عليه ب ا للدائن تشمل ما أنفقه الدائن في مطالبة الكفيل بالوفاء ، كمصروفات رفع الـدعوى علـى الكفيـل 
، ومصروفات التنبيه عليه بالوفاء ، ومصروفات المطالبة اهنولى التي قام ب ا الدائن للمدين ثم مصروفات مطالبة 

عد إخطار الكفيل ، وكل مصروفات أخـرى تقتضـي ا مطالبـة الـدائن للكفيـل بوفـاء التزامـه . علـى أن الدائن للمدين ب
الكفيــل ال يرجــع علــى المــدين ، مــن هــذه المصــروفات ، إال بالــذي أنفقــه مــن وقــت إخبــاره بــاإلجراءات التــي اتخــذها 

ما يتوقى به مطالبة الدائن أو قد يبـادر  الدائن ضده ، هنن المدين إذا  أخبره الكفيل بذلك قد يكون عنده من الدفوع
إلـى دفـع الـدين الــذي فـي ذمتـه للــدائن فيتجنـب الكفيـل بــذلك اإلجـراءات التـي اتخــذها الـدائن ضـده ، هنن المــدين إذا 
أخبره الكفيل بذلك قد يكون عنده من الدفوع ما يتوقى به مطالبة الدائن أو قد يبادر إلـى دفـع الـدين الـذي فـي ذمتـه 

يتجنب الكفيل بذلك اإلجراءات التي اتخذها الدائن ضده . ونسـتثنى مصـروفات المطالبـة اهنولـى التـي يقـوم للدائن ف
، كمصروفات رفع الدائن الدعوى على الكفيل ، ف ـذه ال يعلـم ب ـا الكفيـل قبـل  ( 2) ب ا الدائن للكفيل من هذا الشرط

                                                 

 (
2
جييوار  – 199فقيرة  17ليوران  – 119وفقيرة  191فقيرة  1بون  – 992وفقرة  951ترولون فقرة  ( 

 2979بيودري وفيال فقيرة  – 159ص  – 175ص  511فقيرة  1أوبري ورو  – 211وفقرة  219 – 212فقرة 

ص  299محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 551ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقيرة  –مكررة  2959فقرة  –

منصور  – 221سليمان مرقس فقرة  – 211ص  – 211ص  299عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  259ص  – 251

 . 291مصطفى منصور فقرة 

 (
1
 – 2972بيودري وفيال فقيرة  – 29هيامش  175ص  511فقيرة  1أوبري ورو  – 215جيوار فقرة  ( 

محمد علي إميام  – 211ص  299عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 551ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة 
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 . ( 1) رجع ب ا على المدين وإن كان لم يخطره ب احصول ا حتى يخبر ب ا المدين ، ، فمتى حكم ب ا على الكفيل 

مــدني يتضــمن فقــرة تقضــي بــأن "للكفيــل فــوق  800) رابعــًا ( التعــو ض : وكــان المشــروع التم يــدي للمــادة  
ــالتعو ض" .  ( 9) ، ولكــن هــذه الفقــرة حــذفت فــي لجنــة المراجعــة اكتفــاء بتطبيــا القواعــد العامــة ( 2) ذلــك أن يرجــع ب

ة تقضي ، في رجوع الكفيل على المدين ، بتعو ضه عن الضرر الذي يكون قد أصابه . وقـد طبقـت والقواعد العام
 411هذه القواعـد العامـة فـي رجـوع الوكيـل علـى الموكـل ، وفـي رجـوع الفضـولي علـى رب العمـل . فنصـت المـادة 

يــذ الوكالــة تنفيــذًا مــدني علــى أن "يكــون الموكــل مســئوال عمــا أصــاب الوكيــل مــن ضــرر دون خطــأ منــه ، بســبب تنف
مدني على التزامات رب العمل نحو الفضولي ومن ا "أن يعوضه عـن الضـرر الـذي  111معتادًا" ، ونصت المادة 

لحقـه بســبب قيامــه بالعمــل" . وعلــى ذلــك يجــوز للكفيــل أن يرجـع علــى المــدين ، ســواء كــان ذلــك بــدعوى الوكالــة أو 
قــد أصــابه دون خطــأ منــه ، وذلــك ســواء كــان المــدين ســيء  بــدعوى الفضــالة ، بــالتعو ض عــن الضــرر الــذي يكــون 

الكفيـــــل  144( يـــــنص صـــــراحة علـــــى رجـــــوع$ 2088. والتقنـــــين المـــــدني الفرنســـــي ) م  ( 1) النيـــــة أو حســـــن النيـــــة
                                                                                                                                                                    

 . 291ص  – 292ص  91منصور مصطفى منصور فقرة  – 229سليمان مرقس فقرة  – 252ص  15فقرة 

 (
2
فإن الكفالة تشمل  ، ا لم يكن هناك اتفاق خاصمدني من أنه "إذ 172ويشبه ذلك ما نصت عليه المادة   ( 

ففي هذا النص يقصد  . ملحقات الدين ومصروفات المطالبة األولى وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل"

أميا المصيروفات األوليى  ، بمصروفات "المطالبة األولى" المصروفات التي أنفقها الدائن في مطالبة الميدين األول

 ( . 11انظر آنفاً فقرة ) مدني فيقصد بها المصروفات التي أنفقها الدائن في مطالبة الكفيل  799/1دة في معنى الما

فالمصيروفات األوليى فيي مطالبية اليدائن للميدين يضيمنها الكفييل عليى كيل حيال  ، ولكن الحكمة واحدة في الحالتين

للكفيل يرجع بهيا الكفييل عليى الميدين دون  وكذلك المصروفات األولى في مطالبة الدائن ، دون حاجة إلخطاره بها

 . حاجة إلخطار المدين بها

 (
1
فقيال اليرئيس إنيه لميا كيان المبيدأ هيو  ، وقد جرت مناقشة في هذا الشأن في لجنة األستاذ كاميل صيدقي ( 

وطلييب أحييد  . حماييية الكفيييل فإنييه ال يييرى مبييرراً لعييدم وضييع نييص صييريح يمنحييه الحييق فييي المطالبيية بتعويضييات

فمثل بحالة المدين الذي لم ييوف دينيه وترتيب عليى ذليك اتخياذ  ، األعضاء ضرب مثل للضرر الذي يصيب الكفيل

ففيي هيذه الحالية قيد نيال الكفييل مين التنفييذ علييه ضيرر  ، إجراءات التنفيذ على الكفيل وبينها بنصف ثمنها الحقيقي

 ( . في الهامش 951ص  952ص  9ل التحضيرية انظر مجموعة األعما) رجوعه بالتعويض على المدين 

 (
9
 . في الهامش 95انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
ولكين يجيوز  . وهذه تعتبر تعويضاً عن التيأخر ، وقد تقدم أن الكفيل يرجع على الدين بالفوائد القانونية ( 

ء نية المدين وتنص على التي تشترط سو 19ال فحسب طبقاً للمادة  ، فوق ذلك رجوع الكفيل على المدين بتعويض

أنه "يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد إذا أثبت أن الضرر الذي يجاوز الفوائيد قيد تسيبب 

بل أيضاً طبقاً لقواعد الوكالة ولقواعد الفضالة  التي سبق ذكرها والتي ال تشترط سيوء نيية  ، فيه المدين بسوء نية"

ويكفي أن يكون مقدار الضرر الذي أصاب الكفيل يزيد على الفوائيد القانونيية فيرجيع الكفييل عليى الميدين  ، المدين

محمد  – 211ص  – 225سليمان مرقس فقرة  – 279ص  291قارن عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  . أيضاً بما زاد
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مـن هـذا التقنـين فـي آخـر الفقـرة اهنولـى من ـا . وهـذا غيـر  1019بالتعو ض على المدين ، وتشير إلى ذلـك المـادة 
ميلي عن الضرر الذي تسبب فيه المدين بسوء نية ، فإن هذا التعو ض التكميلي قد نص عليه الرجوع بتعو ض تك

وهذه الفقرة هـي غيـر الفقـرة اهنولـى التـي تشـير إلـى تعـو ض الكفيـل ، ممـا يـدل  1019في الفقرة اهنخيرة من المادة 
لمصــري علـى جــواز رجـوع الكفيــل . وقـد أجمــع الفقـه ا ( 1) علـى أنـه ال يشــترط فـي تعــو ض الكفيـل ســوء نيـة المــدين

وأمثلـة التعـو ض الـذي يرجـع  148. $ ( 2) بتعو ض على المدين ، وإن كان بعض الفق اء يشترط سوء نية المـدين
به الكفيل على المدين عن الضرر الذي أصاب الكفيل دون خطأ منه أن يضطر الكفيل إلى بيع ماله بـثمن بخـس 

. و عتبر الخطأ  ( 9) يوقع الدائن الحجز على مال الكفيل و بيعه بثمن بخس حتى يفي بالتزامه نحو الدائن ، أو أن
ــدائن مــرة ثانيــة بعــد أن دفعــه المــدين ، إذا كــان الكفيــل لــم  منســوبًا إلــى الكفيــل إذا أصــابه ضــررًا بــأن دفــع الــدين لل

 . ( 1) يخطر المدين بعزمه على الدفع

                                                                                                                                                                    

 . 299ص  91منصور مصطفى منصور فقرة   - 251ص  15علي إمام فقرة 

 (
2
ص  511فقييرة  1أوبييري ورو  – 219جيييوار فقييرة  – 199فقييرة  17فييوران  – 151فقييرة  1بييون  ( 

 . 551ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 2971بودري وفال فقرة  – 29وهامش  – 159

 (
1
وقيد تقيدم أن ميين الفقهياء المصيريين الييذي يشيترطون لرجيوع الكفيييل عليى الميدين بتعييويض سيوء نييية  ( 

 211ص  299وكيان يقيول فيي الطبعية األوليى فقيرة )  279ص  291ن األستاذ عبد الفتاح عبد الباقي فقيرة المدي

األسييتاذ منصييور  ، 225واألسييتاذ سييليمان مييرقس فقييرة  ( ، بعييدم جييواز رجييوع الكفيييل علييى المييدين بتعييويض مييا

بتعييويض علييى  ويييرى األسييتاذ محمييد كامييل مرسييي جييواز رجييوع الكفيييل . 299ص  91مصييطفى منصييور فقييرة 

أنه إذا ترتب على  ( 111ص ) "ويرى احمد فتحي زغلول باشا  : فيقول ، المدين دون أن يشترط سوء نية المدين

فيإن الميدين يكيون ملزمياً  ، ونتج من ذلك خسارة له أكثر من الفوائد القانونية ، عدم وفاء الدين إلزام الضامن بدفعه

ومين رأي دي  . . أو وقع عليه حجيز ، بيع ملكه بثمن بخس ليؤدي الدين  كما لو اضطر الدائن إلى ، بتلك الخسارة

 وهذا الرأي األخير أقرب للعدالة ونيرى األخيذ بيه . أيضاً أن للكفيل الحق في التعويضات ( 19كفالة فقرة ) هلنس 

وال  . وهو مطابق لقواعد الوكالية التيي بمقتضياها عليى الوكييل إذا أصيابته خسيارة بسيبب قياميه بأعميال التوكييل ،

فإنه من المقرر كما أسلفنا تعويض الوكييل عين الخسيارة التيي تلحقيه ميع أنيه ليم ييرد فيي  ، يحتج بعدم وجود النص

ا يبيرر رأي الشيراح اليذين يقوليون بعكيس ميا وال نرى م . فرنسي 1999التقنين الملغي نص صريح كنص المادة 

وهيم فيي الوقيت نفسيه يجييزون ليه سيريان  ، إذ أنهم يحتجون بعيدم الينص فيال يجييزون للكفييل التعويضيات ، نقول

 ً ونرى من باب أوليى األخيذ  . الفوائد على ما دفعه من وقت الدفع كالوكيل مع أنه ال يوجد نص في هذه الحالة أيضا

 ( . 259ص  299محمد كامل مرسي فقرة ) القانون الجديد" بالرأي األخير في 

 (
9
 . 555ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  - 29هامش  159ص  511فقرة  1أوبري ورو  ( 

 (
5
 . 1هامش  551ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

ي اليدين عليى أن يقيوم الضيامن هذا وقد قضت محكمة النقض في مصير بأنيه إذا اتفيق الميدين ميع صياحبه في

ثم اتخذ األخير إجراءات الحجز ضد مدينه ولم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن في الوفاء  ، بوفاء مبلغ الدين للدائن
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 الدعوى الشخصية إذا وفى الكفيل جزءا من الدين : ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في  -64
الكفيل لم يكفل إال هذا الجزء ،أو هنن الكفيل قـد كفـل كـل  141يفي الكفيل الدائن بجزء من الدين إما هنن $

 الدين ولكن الدائن قبل منه وفاء جزئيًا وأبرأه من باقي الدين أو لم يبرئه منه فبقى الكفيل ملتزمًا بباقي الدين .

أيــًا كـــان الســـبب فـــي الوفـــاء الجزئـــي ، فـــإن الكفيـــل ال يرجـــع علـــى المـــدين إال بمقـــدار مـــا وفـــاه ، مـــع فوائـــده و 
 . ( 1) ومصروفاته

وإذا رجع الكفيل على المـدين بجـزء مـن الـدين هـو مقـدار مـا وفـاه ، ورجـع الـدائن أيضـًا علـى المـدين بالبـاقي 
ا الرجوع ، بل بتزاحم االثنان معًا ، فإذا لم يكن لـدى المـدين مـا من الدين ، فإن الدائن ال يتقدم على الكفيل في هذ

يفي برجوع كل من الدائن والكفيل ، فإن هذين االثنـين اهنخيـر ن مـع الـدائنين اآلخـر ن يتقاسـمون مـا عنـد المـدين ، 
إذا لـم يـوف . وهذا بخـالف دعـوى الحلـول ، فسـنرى أن الكفيـل  ( 2) و أخذ كل من م بنسبة ما يرجع به على المدين

                                                                                                                                                                    

بما التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا األخير من دين خياص بيه وتنفيذا للحكيم اآلخير الصيادر 

فإن هيذا  –وسواء كان تصرف الدائن على هذا الوجه أو لم يكن كذلك  –دين المضمون ضد المدين وصاحبه عن ال

التصرف ال يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما أن إجراءات الحجز العقاري لم تتخذ بسبب تقصيير هيذا الضيامن 

من أجليه هيو ديين خياص  وما دام من الثابت قطعا أن بعض الدين الذي كان الدائن يطلب البيع ، في الوفاء بالتزامه

وال يغير مين هيذا النظير وال ينيال منيه القيول بيأن الضيامن كيان متفقيا ميع اليدائن عليى شيراء أطييان  . بالدين وحده

إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا االتفاق وشأن الضامن شأن غيره من الراغبين فيي الشيراء  ، المدين عند عرضها للبيع

فبرايير  1وانظر أيضاً نقض ميدني  – ( 159ص  7وعة أحكام النقض مجم 2591أكتوبر سنة  92نقض مدني ) 

 . 219ص  5مجموعة أحكام النقض  2597سنة 

 (
2
 . 272وفقرة  212جيوار فقرة  – 112 – 2 – 51داللوز  2752نوفمبر سنة  19نقض فرنسي  ( 

فيكيون فيي حكيم مين وهيب اليدين  ، ن اليدين فنسيهأوذلك ما لم يبرئ الدائن الكفيل ال مين الكفالية فحسيب بيل 

فيي  11انظير آنفياً فقيرة ) ويجوز لهذا األخير  الرجوع عليى الميدين بكيل اليدين باعتبياره أنيه موهيوب ليه  ، للكفيل

وهذا بخالف ميا إذا كيان اليدائن قيد أبيرأ الكفييل مين الكفالية فيي نظيير هيذا الوفياء الجزئيي أو قبيل وفياء  ( . الهامش

 199فقيرة  1بيون ) فإن الكفل ال يرجع على المدين إال بمقدار هذا الوفياء الجزئيي  ، يلجزئيا بموج بصلح مع الكف

 ( . 2979بودري وفال فقرة  – 219جيوار فقرة  – 191فقرة  17لوران  –

فإنه ال يرجع على المدين إال بمقدار الدين فقط حتى ال يضار  ، وإذا دفع الكفيل للدائن مقدار زائدا على الدين

 ( . 912ص  2979بودري وفال فقرة  – 219جيوار فقرة ) ن جراء دفع الزيادة المدين م

 (
1
 2 – 17سييريه  2717يناير  12 – 991 – 2 – 19داللوز  2719نقض فرنسي أول أغسطس سنة  ( 

ص  511فقيرة  1أوبري ورو  – 119فقرة  1بون  – 112 – 2 – 51داللوز  2752نوفمبر سنة  19 – 191 –

وال يكون الكفيل مسئوال قبل الدائن بسبب ما حصل عليه من جراء  – 919ص  2979ال فقرة بودري وف – 152

 – 272وفقييرة  21جيييوار فقييرة ) بييل يخلييص لييه مييا حصييل عليييه وال يشيياركه الييدائن فيييه  ، رجوعييه علييى المييدين

نقض فرنسي  – 2هامش  559ص  2959بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 919ص  2979بودري وفال فقرة 
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 411إال بعض الدين ، لم يجرع علـى المـدين بمـا وفـاه إال بعـد أن يسـتوفي الـدائن كـل حقـه مـن الـدين ) م  $180
 مدني ( .

 رجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول -2

 مدني على ما يأتي : 799نص قانوني : تنص المادة  -65
ي جميـع مـا لـه مـن حقـوق قبـل المـدين . ولكـن إذا ل "إذا وفى الكفيل الدين ، كان له أن حـل محـل الـدائن فـ

 . ( 1) يوف إال بعض الدين ، فال يرجع بما وفاه إال بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من الدين"

ونسير في دعوى الحلول على نفس الخطة التـي اتبعناهـا فـي الـدعوى الشخصـية ، فيمـا عـدا البحـث  $181
عوى الحول إذ أن هذه الـدعوى ليسـت إال تطبيقـًا للقواعـد العامـة فـي الحلـول في اهنساس القانوني الذي تقوم عليه د

                                                                                                                                                                    

وكذلك لو كان للكفيل دين آخر في ذمية الميدين فإنيه يرجيع بيه  ( . 212 – 2 – 51داللوز  2752نوفمبر سنة  19

جييوار فقيرة ) وإذا حصل من المدين على جزء من دينه فال يشاركه فيه الدائن  ، ويزاحم الدائن في رجوعه ، عليه

  ( . 2979بودري وفال فقرة  – 215

جيار لليدائن أن يحجيز  ، وكان الكفيل مسئوال عن باقي الدين ، ئن لم يخص بكل حقه من المدينوإذا كان الدا

 ( . 217ص  229سليمان مرقس فقرة  – 291عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ) تحت يد المدين بما للكفيل في ذمته 

 (
2
ه مطيابق لميا اسيتقر من المشيروع التمهييدي عليى وجي 2299ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

ووافيق  –فيي المشيروع النهيائي  ، 711ووافقيت علييه لجنية المراجعية تحيت رقيم  . عليه في التقنين المدني الجدييد

ص  9مجموعية األعميال التحضييرية )  155ثيم مجليس الشييوخ تحيت رقيم  ، 711عليه مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 951ص  – 952

فليه الرجيوع عليى  ، إذا دفع الكفيل عند حلول األجيل : 999/121بق م ويقابل النص في التقنين المدني السا

لكين ال تجيوز ليه المطالبية إال بعيد اسيتيفاء اليدائن دينيه بتماميه إذا كيان  ، ويحل محل الدائن في حقوقيه . . . المدين 

 . الكفيل لم يدفع إال جزءاً من الدين

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى

 ( . مطابق)  119م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  797م  التقنين المدني الليبي

سيواء  ، ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهيذا اليدائن مين الحقيوق : 2999/1م  التقنين المدني العراقي

 . كانت الكفالة بأمر المدين أو بغير أمره

أن الكفيل الذي أوفى الدين على وجه صحيح يحيل محيل اليدائن  : 2975م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

وعليى سيائر الكفيالء بقيدر حصصيهم  ، في جميع حقوقه وامتيازاته على الميديون األصيلي بقيدر المبليغ اليذي دفعيه

علييى أن  ذلييك الحلييول محييل الييدائن ليييس ميين شييأنه أن يعييدل االتفاقييات الخاصيية المعقييودة ييين المييديون  . وأنصييبتهم

 . ي والكفيلاألصل
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القانوني فيما إذا قام بالوفاء شخص غر المدين فيحل الموفي محل الدائن إذا كان ملزمًا بوفاء الدين عن المـدين . 
أي كفيـل يرجـع  ( 1ونضيف إلى ما نبحثه موازنة بين دعوى الحلول والـدعوى الشخصـية . وعلـى ذلـك نبحـث : ) 

( ما  9( الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول . )  2بدعوى الحلول على المدين . ) 
( مــا الــذي يرجــع بــه  1الـذي يرجــع بــه الكفيــل علــى المــدين فــي دعــوى الحلــول الــذات وفــي الكفيــل الــدين كــامال . ) 

( موازنـة بـين دعـوى الحلـول والـدعوى  1الكيـل جـزءًا مـن الـدين . ) الكفيل على المدين في دعوى الحلـول إذا وفـى 
 الشخصية .

 أي كفيل يرجع بدعوى الحلول على المدين :  -66
كــل كفيــل يرجــع بــدعوى الحلــول علــى المــدين ، يســتوي فــي ذلــك الكفيــل الــذي عقــد الكفالــة لمصــلحة المــدين 

الـذي عقـد الكفالـة لمصـلحة المـدين بـالرغم مـن معارضـة  سواء كان بأمر المدين أو بعلمه أو بغيـر علمـه ، والكفيـل
. و ســـتوي فـــي ذلـــك أيضـــًا أن تكـــون الكفالـــة قـــد عقـــدت  ( 1) هـــذا اهنخيـــر ، والكفيـــل عقـــد الكفالـــة لمصـــلحة الـــدائن

لمصــلحة المــدين وحــده ، أو لمصــلحة الــدائن وحــده ، أو لمصــلحة االثنــين معــًا ، أو لمصــلحة المــدين والكفيــل ، أو 
دائن والكفيل . وعلى ذلك يستوي الكفيل غير المـأجور ، والكفيـل المـأجور . و سـتوي أخيـرًا الكفيـل غيـر لمصلحة ال

 . ( 2) المتضامن مع المدين ، والكفيل المتضامن مع المدين

مـدني مـن أنـه "إذا قـام بالوفـاء شـخص غيـر المـدين ،  926واهنصل في ذلك ما نصـت عليـه المـادة  $182
ن الــذي اســتوفى حقــه فــي اهنحــوال شــخص غيــر المــدين ، حــل المــوفى محــل الــدائن الــذي حــل المــوفي محــل الــدائ

( إذا كان الموفي ملزمًا بالدين مع المدين أو ملزمًا بوفائه عنـه . ) ب (  .  1استوفى حقه في اهنحوال اآلتية : ) 
أن يحـل محـل الـدائن فـي جميـع  . ." .  فالكفيل ملزم بوفاء الدين عن المدين ، ومن ثم إذا وفـى الـدين للـدائن كـان

 926إال تطبيقًا تشـر عيًا للمـادة  ( 9) مدني سالفة الذكر 411ما ل ذا اهنخير من حقوق قبل المدين . فليست المادة 
مدني ، وقـد أعطـت دعـوى الحلـول للكفيـل فـي عبـارة عامـة مطلقـة ، بخـالف الـدعوى الشخصـية المنصـوص علي ـا 

                                                 

 (
2
جييوار  – 171ص  511فقرة  1أوبري ورو  – 111فقرة  1بون  – 911وفقرة  915ترولون فقرة  ( 

محميد عليي إميام فقيرة  – 229عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة  – 222بودري وفيال فقيرة  – 279وفقرة  211فقرة 

 . 295ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  – 299ص  219سليمان مرقس فقرة  – 255

 (
1
 . 295ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  – 229عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 (
9
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 
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للكفيل إذا عقد الكفالة بعلم المدين أو بغير علمه دون الكفل الذي عقد الكفالـة  مدني فإن ا أعطيت 800في المادة 
 ( 2) . و كون حلول الكفيل محل الدائن القانون ، دون حاجة هنن يطلب الكفيل ذلك ( 1) بالرغم من معارضة المدين

. 

 الشروط الواجب توافرها لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحول : -67
أنــه يجــب تــوافر شــروط ثالثــة لرجــوع الكفيــل علــى المــدين بالــدعوى الشخصــية : قيــام الكفيــل بوفــاء  ( 9) رأينــا 

ــدين عنــد حلــول أجلــه ، وإخطــار الكفيــل المــدين قبــل الوفــاء مــع عــدم  189الــدين عــن المــدين ، وفــاء المــدين $ بال
وع الكفيــل علــى المــدين بــدعوى معارضــة المــدين . والشــرطان اهنوالن مــن هــذه الشــروط الثالثــة يجــب توافرهمــا لرجــ

 . ( 1) الحلول ، أما الشرط الثالث المتعلا بإخطار المدين فليس ضرور ًا للرجوع ب ذه الدعوى 

 وعلى ذلك يجب توافر شرطين لرجوع الكفيل على المدين بدعوى الحلول ، وهما :

                                                 

 (
2
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
بيل كيان الكفييل عنيد وفياء  ، وكان حلول الكفيل محل الدائن في القانون الرومياني ال ييتم بحكيم القيانون ( 

كان لهيذا األخيير أن  ، فإذا رفض الدائن النزول عن دعواه للكفيل . الدين للدائن يقتضي منه أن ينزل له عن حقوقه

بيل كيان يفتيرض فيي بعيض الحياالت أن النيزول  ، ( cedendarun actionyn) يواجهه بدفع في خصوص ذلك 

يجعل لمن يوفى دينا مضمونا برهن الحق فيي  ، من جهة أخرى ، ومانيوكان القانون الر . عن الدعوى قد تم فعال

جييرار طبعية ثالثية ص ) أو فيي مرتبتيه  ( successio in locum creditais) أن يخلف الدائن فيي هيذا اليرهن 

فكييان الكفييل يحييل محييل  ، أمييا فييي القييوانين الجرمانييية ( . 1و  1و  9و  1هييوامش  111وص  199ص  – 195

بيودري وفيال ) وإن كيان ذليك محيال النيزاع  ، وكذلك كان األمير فيي القيانون الفرنسيي القيديم . م القانونالدائن بحك

 ( . 2295فقرة 

 (
9
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
وهييي فييي صييدر هييذه  175فقييد بييدأت المييادة  ، مييدني معيبييا 799 – 175ولييذلك جيياء ترتيييب المييواد  ( 

األولى في دعوى الحلول والثانيية فيي اليدعوى  799و  155ثم جاءت المادتان  ، الموارد تتكلم عن إخطار المدين

ميا دام  ، وهذا الترتيب يوهم أن إخطار المدين واجب في كيل مين دعيوى الحليول واليدعوى الشخصيية . الشخصية

 أمييا دعييوى ، والصييحيح أن اإلخطييار غييير واجييب إال فييي الييدعوى الشخصييية . اإلخطييار بتقييدم كييال ميين الييدعويين

إذ أن الوفياء دون إخطيار الميدين بيه يجعيل الكفييل يحيل محيل اليدائن  ، الحلول فيال يجيب فيهيا اإلخطيار قبيل الوفياء

 155المتعلقيية باإلخطييار عيين المييادة  157وكييان الواجييب أن تتييأخر المييادة  . كالوفيياء بعييد اإلخطييار سييواء بسييواء

المتعلقيية بييدعوى  155عوى الشخصييية علييى المييادة المتعلقيية بالييد 799أو تتقييدم المييادة  ، المتعلقيية بييدعوى الحلييول

أي عقييب المييادة المتعلقيية  ، مباشييرة 157المتعلقيية بالييدعوى الشخصييية عقييب المييادة  799وتييأتي المييادة  ، الحلييول

انظر في هذا المعنى سليمان ميرقس فقيرة )  . وبذلك ال يكون اإلخطار واجبا إال في الدعوى الشخصية ، باإلخطار

291 . ) 
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يرجـع علـى المـدين بـدعوى  ) الشرط اهنول ( قيام الكفيل بوفاء الدين عن المـدين : فيجـب علـى الكفيـل حتـى
تقـول : "إذا وفـى الكفـل الـدين ، كـان  411المادة  ( 1) الحلول ، أن يكون قد قام بوفاء الدين عن المدين . وقد رأينا

لــه أن يحــل محــل الــدائن  . ." . والكفيــل ال يقــوم بوفــاء الــدين عــن المــدين إال إذا كــان متضــامنًا معــه أو إال إذا لــم 
ل في هذا الدفع ، فعندئذ يضطر إلى وفاء الدين للدائن و حل محلـه فـي رجوعـه إلـى المـدين . يدفع بالتجر د أو فش

وقد يقضي الكفيل الدين بما يقوم مقام الوفاء ، كما إذا وفى الدين بمقابل ، أو جدد الدين بتغيير المدين مـثال ، أو 
نقضي ب ا الدين ، ومن ثم يحل الكفيـل الوفاء في 181قضى الدين بطر ا المقاصة . فكل هذه أسباب تقوم مقام $

. أما إذا لم يف الكفيل الدين أو يقضه بسبب يقوم مقام الوفاء ، كمـا إذا أبـرأ  ( 2) محل الدائن بمجرد انقضاء الدين
الدائن الكفيل من الكفالة أو تقادم دين الكفيل ، فإن هذا ال يعتبـر وفـاء للـدين ، فـال يحـل الكفـل محـل الـدائن . وقـد 

الــدائن إلــى التنفيــذ علــى أمــوال كــل مــن المــدين والكفيــل ، فعلــى الكفيــل فــي هــذه الحالــة أن يتقــدم فــي التوز ــع  يعمــد
المفتوح بالنسبة إلى أموال المدين ، حتى إذا استوفى الدائن حقه من أموال المدين وأموال الكفيل معًا ، حل الكفيـل 

 . ( 9) توفاه الدائن من أمواله هومحل الدائن ودخل في توز ع أموال المدين بنسبة ما اس

) الشــرط الثــاني ( وفــاء الكفيــل بالــدين عنــد حــول أجلــه : فــإذا تعجــل الكفيــل الوفــاء بغيــر رضــاء الــدائن قبــل 
حلول اهنجل اهنصلي ، لم يكن له أن يرجع بدعوى الحلول إال عند حلـول هـذا اهنجـل ، أو لـم يرجـع أصـال إذا جـد 

. وقــد ورد فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع  ( 1) ول اهنجــل ســبب النقضــاء الــدينمــا بــين وفــاء الكفــل بالــدين وحلــ
التم يدي في هذا الصدد : "فإن كان الوفاء قبل اهنجل قد تم بغير رضاء المدين ، فإن الكفيل يعرض نفسه لخطر 

ة بـين الوفــاء فـي المـد 181ضـياع حقـه فـي الرجـوع علـى المــدين والحلـول محـل الـدائن إذا كـان الـدين قــد انقضـى $

                                                 

 (
2
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . 212ص  222عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 255ص  295محمد كامل مرسي فقرة  ( 

 (
9
 . 2229بودري وفال فقرة  ( 

 (
5
 219سيليمان ميرقس فقيرة  – 292ص  295محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 2221بودري وفيال فقيرة  ( 

فإنيه يبيدو  ، وإذا امتد األجل األصلي باتفاق بين المدين والدائن أو بمنح القاضي للمدين نظرة المسييرة – 295ص 

ألن  ، ال يستطيع الرجوع بدعوى الحلول إال عند حلول األجل الجديد بعد امتداده ، وقد حل محل الدائن ، أن الكفيل

ص  295محمد كامل مرسي فقرة  – 191جيوار فقرة  )الدائن نفسه كان ال يستطيع الرجوع على المدين قبل ذلك 

انظر عكس ذلك وأن الكفيل يرجع بدعوى الحلول  – 1هامش  215ص  229عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 292

 . 2221بودري وفال فقرة  : األجل األصلي وال ينتظر حلول األجل الجديد
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 . ( 1) وحلول اهنجل بسبب المقاصة أو اتحاد الذمة مثال ، أو كانت لدى المدين دفوع تبرئ ذمته من الدين"

 ما الذي يرجع به الكفل على المدين في دعوى الحلول إذا وفى الدين كامال :  -68
قدمنا في الجـزء الثالـث مـن الوسـيط ، عنـد الكـالم فـي أحكـام الرجـوع بـدعوى الحلـول ، أن المـوفى وهـو هنـا  

مـدني فـي هـذا الصـدد علـى أن "مـن حـل قانونـًا أو اتفاقـًا محـل  921الكفيل يحـل محـل الـدائن . وقـد نصـت المـادة 
، وما يكفله من تأمينات ، وما يـرد عليـه  الدائن كان له حقه ، بما ل ذا الحا من خصائص ، وما يلحقه من توابع

 ( 9) مـدني 411. وتؤكـد المـادة  ( 2) من دفوع ، و كون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من ماله مـن حـل محـل الـدائن"
. هــذا المعنــى ، فتقــول : "إذا وفــى الكفيــل الــدين ، كــان لــه أن يحــل محــل الــدائن فــي جميــع مــا لــه مــن حقــوق قبــل 

 . ( 1) المدين"

وعلــى هــذا يحــل الكفيــل محــل الــدائن فــي حقــه ، بمــا ل ــذا الحــا مــن خصــائص . فــإذا كــان حــا الــدائن حــاًق 
. وإذا كـان حقـا يسـقط بالتقـادم بانقضـاء مـدة قصـيرة ،  ( 1) تجار ًا ، انتقـل إلـى الكفيـل علـى هـذه الصـفة حقـًا تجار ـاً 

وقـد تكـون المـدة  186ادم ب ـذه المـدة القصـيرة . $خمس سنوات أو أقل ، فإنه ينتقل إلى الكفيـل قـابال للسـقوط بالتقـ
أوشكت على االنقضاء فال تلبث أن تنقضي بعد انتقال الحا إلى الكفيل ، وفي هذا تتميز الدعوى الشخصية على 
دعوى الحلول فإن سر ان التقادم بالنسبة إلى الـدعوى اهنولـى ال يبـدأ إال مـن وقـت وفـاء الكفيـل بالـدين . وقـد يكـون 

ئن الذي انتقل إلـى الكفيـل ثابتـًا فـي سـند رسـمي أو فـي حكـم ، فينتقـل إلـى الكفيـل ب ـذا السـند التنفيـذي كمـا حا الدا
كــان فــي يــد الــدائن . وقــد يكــون الــدائن قــد قاضــى المــدين وســار فــي إجــراءات التقاضــي شــوطًا بعيــدًا ، فــال يحتــاج 

                                                 

 (
2
 . 959ص  – 955ص  9مجموعة األعمال التحضيرية  ( 

 (
1
بقيياء  ( 2)  : وهييي ، انظيير التكييييف القييانوني للحلييول والنظريييات الثالثيية المختلفيية فييي هييذا التكييييف ( 

الوفياء ميع الحيول وفياء للحيق إليى  ( 9)  . بقاء الحق نفسه وانتقاله إلى الموفي ( 1)  . التأمينات وحدها دون الحق

 . 599فقرة  – 591فقرة  9الوسيط  : الدائن وانتقال للحق بالنسبة إلى المدين

 (
9
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
ودفييع الكفيييل ، وإذا أبييرأ الييدائن أحييد المييدينين المتضييامنين ميين التضييامن فقييط ولييي يبرئييه ميين الييدين ( 

فبرايير سينة  9مصير الكليية ) فليه الرجيوع عليى الميدين اليذي أبيرئ مين التضيامن بكيل ميا دفيع  ، المتضامن الدين

 ( . 91ص  21رقم  25لمحاماة ا 2599

 (
9
ويظهر أنه حق تجياري فيي اإلثبيات واالختصياص وسيعر الفوائيد  –مكررة  2221بودري وفال فقرة  ( 

 . القانونية
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 . ( 1) الكفيل إلى تجدي هذه اإلجراءات بل يسير في ا من حيث وجدها

و حل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يلحا هذا الحا من توابـع . فلـو كـان حـا الـدائن ينـتج فوائـد بسـعر 
معين ، فإنه ينتقل إلى الكفيل منتجًا للفوائـد ب ـذا السـعر ، و كـون للكفيـل الحـا فـي تقاضـي هـذه الفوائـد مـا اسـتحا 

و ضمن الكفيل المشتري في دفع الثمن ، ثـم دفـع الكفيـل من ا وما سيستحا . و عتبر تابعًا للحا دعوى الفسخ ، فل
 2) الثمن للبائع وفاء لدين المشتري ، انتقل الكفيل حا البائع بما تتبعه من دعوى الفسخ لعدم وفاء المشتري بالثمن

لحـا . و عتبر تابعًا للحا أن يكون للدائن حا الطعن في تصرف المدين بالدعوى البولصية ، فإذا وفـى الكفيـل ا (
. و عتبر تابعًا كذلك الحا  ( 9) للدائن وانتقل إليه هذا الحا ، فإنه ينتقل إليه مقترنًا بحا الطعن بالدعوى البولصية

في الحبس ، فتنتقل العين المحبوسة مـن الـدائن إلـى الكفيـل ، و كـون ل ـذا اهنخيـر الحـا فـي حبسـ ا حتـى يسـتوفي 
 . ( 1) جزائي ، استفاد منه الكفيل كما كان يستفيد منه الدائن 184$. وإذا كان هناك شرط  ( 1) الدين من الدائن

و حل الكفيل محل الدائن في حقه ، بما يكفله من تأمينات . فينتقل إلى الكفيل مع حا الدائن ما يكفـل هـذا 
الحـــا مـــن تأمينـــات عينيـــة ، كـــالرهن الرســـمي وحـــا االختصـــاص والـــرهن الحيـــازي علـــى عقـــار أو منقـــول وحقـــوق 

. أمــــا انتقــــال التأمينــــات الشخصــــية ، ككفيــــل آخــــر ضــــمن الــــدين أو مــــدينين  ( 6) تيــــاز علــــى عقــــار أو منقــــولاالم
متضامنين متعددين ، فسيأتي الكالم في ذلك عند بحث رجوع الكفيل على الكفالء اآلخر ن ورجوعه على المدينين 

                                                 

 (
2
ويرجع الكفييل عليى الميدين بقيمية األخشياب التيي حجيز عليهيا اليدائن وتركهيا  – 951فقرة  9الوسيط  ( 

 511فقيرة  1أوبير ورو  – 259 -2 – 2591سييريه  2591ارس مي 29نقيض فرنسيي ) المدين تفلت من الحجيز

 . 2هامش  171ص 

 (
1
 2952بالنييول وريبيير وسيافاتييه فقيرة  – 971ص  2225بيودري وفيال فقيرة  – 279جيوار فقيرة  ( 

 . 559ص 

 (
9
 . 291ص  99منصور مصطفى منصور فقرة  – 159ص  951فقرة  9للوسيط  ( 

 (
5
 . 959فقرة  9الوسيط  ( 

 (
9
ثييم  ، ولييو ضيمن الكفييل المسييتأجر فيي دفييع األجيرة – 291ص  99منصيور مصيطفى منصييور فقيرة  ( 

حل محل الميؤجر فيي حقيه بميا يتبيع هيذا الحيق مين طيرد المسيتأجر مين العيين  ، دفعها للمؤجر وفاء عن المستأجر

) ر مين توابيع الحيق وقيد قيدمنا أن دعيوى الفسيخ تعتبي ، فسيخ اإليجيار منالمؤجرة فليس طرد المستأجر إال ضربا 

 559ص  2952عكييس ذلييك بالنيييول وريبييير وسييافاتييه فقييرة  – 225بييودري وفييال فقييرة  – 279جيييوار فقييرة 

 ( . 2هامش 

 (
1
ويستوي أن تكون هذه التأمينات قد حصل عليها اليدائن قبيل عقيد  – 971ص  225بودري وفال فقرة  ( 

 – 111فقيرة  1بيون  – 911تروليون فقيرة ) يل فيهيا محيل اليدائن ففي الحالتين يحل الكف ، الكفالة أو بعد هذا العقد

 ( . 229بودري وفال فقرة  – 275جيوار فقرة 
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فيل إلى اتفاق مع الـدائن علـى إحاللـه محلـه المتضامنين . والحول في التأمينات يقع بحكم القانون ، فال يحتاج الك
في رهن أو في أي تأمين آخر أو في أي طلب للدخول في التوز ع بدال منه ، وال يجوز للدائن أن ينزل عن الرهن 

 . ( 1) أو عن مرتبة هذا الرهن إضرارًا يحا الكفيل الذي حل محله في هذا الرهن

ــدائن فــي حقــه ، بمــا يــرد  ــدين قبــل  188عليــه مــن دفــوع إذا كــان $و حــل الكفيــل محــل ال الكفيــل قــد وفــى ال
إخطار المدين بعزمه على الوفاء فلم يتمكن المدين من المعارضة فـي الوفـاء . فـإذا كـان الحـا مصـدره عقـد باطـل 
 أو قابل لإلبطال ، جاز للمدين أن يتمسك ب ذا الدفع تجاه الكفيل كما كان له ذلك تجاه الدائن . وإذا كان الحا قد
انقضـى بالوفـاء أو بــأي سـبب آخـر كالتجديــد أو المقاصـة أو اإلبـراء أو التقــادم ، جـاز للمـدين أن يــدفع بكـل ذلــك . 
وإذا كان الحا معلقًا على شرط واقف لم يتحقا ، أو على شرط فاسخ تحقا ، أو كان حقًا مؤجال ولم يحل اهنجل 

ئن قاصرًا ، فجاز للمدين أن يمتنع عن الوفاء له شخصـيًا ، جاز للمدين أن يدفع أيضًا بكل ذلك . أما إذا كان الدا
لعـدم صـحة الوفـاء فـي هـذه الحالـة ، فإنـه ال يسـتطيع أن يـدفع ب ـذا الـدفع الخـاص بشـخص الـدائن تجـاه الكفيــل إذا 

 .  ( 2) كان هذا متوافرًا فيه اهنهلية الستيفاء الدين

، علــى أن "يكــون هــذا الحلــول بالقــدر  ( 9) رأينــا مــدني تــنص ، كمــا 921علــى أن العبــارة اهنخيــرة مــن المــادة 
الذي أداه من ماله من حـل محـل الـدائن" . والسـبب فـي ذلـك أن الكفيـل ، وهـو يفـي بالـدين للـدائن ، إنمـا يقـوم ب ـذا 
بعيــدًا عــن فكــرة المضــاربة التــي هــي فــي حوالــة الحــا لصــيقة بمــن يشــتري الــدين . وال بــد أن يكــون الوفــاء هنــا قــد 

مالبسـات اقتضـت أن ينـزل الـدائن عـن جـزء مـن الـدين و سـتوفي البـاقي ، فلـيس للكفيـل أن يرجـع علـى أحاطت بـه 
المدين بأكثر مما وفى للدائن إذ هو ال يقصد المضاربة فيما قام به مـن وفـاء ، وإنمـا هـو يلتـزم بالـدين عـن المـدين 

دين ، فسـبيله إلـى ذلـك أن يشـتري الـدين مـن و ر د الوفاء بالتزامه . ولو كان يقصد المضـاربة و ر ـد الرجـوع بكـل الـ
 1) الدائن بالمقدار الذي دفعه ، وعند هذا ينتقل إليه الدين كامال عن طر ا حوالة الحا و رجع به كله على المـدين

                                                 

 (
2
ميدني تينص عليى ميا  9و  171/1أن الميادة  ( 92انظر آنفاً فقيرة ) وقد رأينا  – 955فقرة  9الوسيط  ( 

أميا  -9 . ى الدائن أن يتخلى عنه للكفيلوجب عل ، فإذا  كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس -9" : يأتي

ويتحميل  ، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بياإلجراءات الالزمية لنقيل هيذا التيأمين ، إذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري

 . الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين"

 (
1
 . 959فقرة  9الوسيط  ( 

 (
9
 . انظر نفس الفقرة ( 

 (
5
إذا قبيل  ، وقد رأينا في الدعوى الشخصية التي يرجيع بهيا الكفييل عليى الميدين – 951فقرة  9الوسيط  ( 

فيإن الكفييل ال يرجيع عليى الميدين هنيا أيضياً إال  ، الدائن أن ينزل عن جزء الدين بموجيب صيلح بينيه وبيين الكفييل
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) . 

وعلـى ذلــك يرجــع الكفيــل علـى المــدين ، فــي دعــوى الحلـول ، بمــا دفعــه الكفيــل للـدائن إلخــالء ذمــة المــدين . 
ار الدين فـي أصـله إذا كـان قـد وفـى الـدائن مقـدار الـدين بأكملـه ، وإال فالقـدر الـذي وفـاه مـن الـدين فيشمل ذلك مقد

كما قدمنا . وكذلك يرجع بفوائد هذا الدين لو كان الدين ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ، ما دامـت هـذه الفوائـد تـدخل 
بـه علـى المـدين ، مـا يضـطر الكفيـل إلـى دفعـه  ضمن الدين المكفـول . و شـمل أصـل الـدين كـذلك ، فيرجـع الكفيـل

للــدائن فــي نظيــر المصــروفات التــي تكبــدها هــذا اهنخيــر فــي مواج ــة المــدين ، كمــا يشــمل بوجــه عــام كــل مــا وجــب 
على الكفيل دفعه للدائن إلخالء ذمة المدين . وهذا كله يرجع به الكفل على المدين أيضًا في الدعوى الشخصية ، 

 . ( 1) كما قدمنا

ولكن الكفيل ال يرجع على المدين ، في دعوى الحلول ، ال بالفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من 
يــوم الــدفع ، وال بالمصــروفات التــي أنفق ــا الكفــل فــي ســبيل الوفــاء بالتزامــه وكــل مــا حكــم عليــه بــه مــن المصــروفات 

ات التـي أنفق ـا الكفيـل فـي إرشـاد الـدائن إلـى أمـوال للدائن ، وذلك كمصروفات العرض الحقيقي واإلبـداع والمصـروف
المدين لتجر دها ومصـروفات مطالبـة الـدائن للمـدين ومصـروفات رفـع الـدائن الـدعوى علـى الكفيـل ، وال بـالتعو ض 

. وهـذا كلـه يرجـع بـه الكفيـل علـى  ( 2) عن الضرر الذي يكون قد أصاب الكفيل دون خطأ منه بسبب تنفيـذ التزامـه
، بخـــالف دعـــوى الحلـــول ، وفـــي ذلـــك تتميـــز الـــدعوى الشخصـــية عـــن دعـــوى  ( 9) الـــدعوى الشخصـــية المـــدين فـــي

 . ( 1) الحلول

 ما الذي يرجع به الكفيل على المدين في دعوى الحول إذا وفى الكفيل جزءا من الدين : -69
 بعـض الـدين ، فـال مدني تنص على مـا يـأتي : "ولكـن إذا لـم يـوف ) الكفيـل ( إال 411أن المادة  ( 1) رأينا 

يرجع بما وفاه إال بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين" . وليس هذا النص إال تطبقًا تشر عيًا لبعض ما جاء 

                                                                                                                                                                    

 ( . في الهامش 15انظر آنفا فقرة ) بمقدار ما وفى من الدين 

 (
2
 . 19نظر آنفاً فقرة ا ( 

 (
1
 . 2227بودري وفال فقرة  – 259جيوار فقرة  – 151فقرة  17لوران  – 115فقرة  1بون  ( 

 (
9
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
 . 559ص  2952بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  ( 

 (
9
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 
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إذا وفــى الغيــر الــدائن جــزءًا مــن حقــه وحــل محلــه فيــه ، فــال  -1مــدني التــي تــنص علــى مــا يــأتي " 990فــي المــادة 
ستيفاء ما بقى له من حا مقدمًا على من وفاه ، مـا لـم يوجـد اتفـاق يقضـي يضار الدائن ب ذا الوفاء ، و كون في ا

فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حا ، رجع من حـل أخيـرا هـو ومـن تقدمـه فـي  -2بغير ذلك . 
 الحلول كل بقدر ما هو مستحا له وتقاسما قسمة الغرماء" .

فحـل محـل الـدائن فيـه فـإذا كـان المـدين قـد رهـن عقـارًا فـي  والمفروض هنا أن الكفيل وفي جـزءًا مـن الـدين ،
الدين وكان العقار  ال يفي بكل الدين ، وليس للمدين أموال أخرى ، فإن الكفيل وقد حل في الرهن بمقدار مـا وفـاه 

معـًا علـى  والدائن وال يزال دائنًا بالجزء الباقي ال يجدان أمام ما سـوى هـذا العقـار ليسـتوفي ل حقـه منـه ، و تقـدمان
سـائر الغرمـاء بمــا ل مـا مــن حـا الـرهن . وكــان ينبغـي أن يتعــادال فـإن كــال من مـا دائـن بجــزء مـن ديــن واحـد ، فــال 
محل لتفصيل أحدهما على اآلخر . ولكـن الـنص  ، وهـو فـي ذلـك يتـرجم عـن اإلرادة المحتملـة للطـرفين ، يفتـرض 

يــل إال علــى أســاس أن يتقــدم عليــه فــي اســتيفاء الجــزء أن الــدائن لــم يكــن ليرضــى باســتيفاء جــزء مــن حقــه مــن الكف
الباقي . فيتقدم الدائن على الكفيل و ستوفي أوال الجزء الباقي من الدين ، وما بقى بعد ذلـك مـن ثمـن العقـار يأخـذه 
الكفيل فال يستوفي به إال بعض حقه . فالكفيل وقد حـل محـل الـدائن فـي جـزء مـن حقـه لـم يعامـل معاملـة الـدائن ، 

( أن ا ليسـت إال افتراضـًا لمـا أراده  1القاعدة يحد من ا قيدان : )  111. على أن هذه $ ( 1) فضل الدائن عليه بل
الدائن والكفيل ، ف ي ليست قاعدة من النظام العام . ومن ثم يجوز للدائن والكفيل أن يتفقا على غير ذلك ، فل ما 

ن اقتســام الغرمــاء ، بــل ل مــا أن يتفقــا علــى أن الكفيــل هــو الــذي أن يتفقـا علــى أن مــا يتعــادالن فيقتســمان مــال المــدي
( وحتــى لــو لــم يتفــا الــدائن والكفيــل علــى شــيء يخــالف  2يتقــدم علــى الــدائن ومــا بقــي بعــد ذلــك يأخــذه الــدائن . ) 

 القاعــدة المتقدمــة الــذكر وتقــدم الــدائن علــى الكفيــل ، ف ــذه ميــزة شخصــية للــدائن وحــده ، ال تنتقــل منــه إلــى شــخص
مـدني صـراحة علـى هـذا  990آخر يفي له بالجزء الباقي من حقه و حل فيه . وقد نصـت الفقـرة الثانيـة مـن المـادة 

الحكم فضت بأنه "إذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقى له من حا ، رجع من حل أخيرًا هو ومن تقدمه فـي 
ستطيع الدائن ، وهو يستوفي الجزء البـاقي مـن الحلول كل بقدر ما هو مستحا له ، وتقاسما قسمة الغرماء" . وال ي

حقه من هذا الشخص اآلخر أن يتفا معه على أن يجعلـه متقـدمًا علـى الكفيـل ، إذ أن الكفيـل لـيس طرفـًا فـي هـذا 
االتفاق فال يسري في حقه . وإنما يجوز للدائن ، عند استيفاء جزء من حقه مـن الكفيـل ، أن يشـترط عليـه أنـه هـو 

ي الجزء الباقي يتقدم على الكفيل . وعند ذلك يكـون للـدائن ، وهـو يسـتوفي الجـزء البـاقي ، أن يتفـا أو من يخلفه ف
                                                 

 (
2
 . 91ص  21 رقم 25المحاماة  2599فبراير سنة  9مصر الكلية  ( 
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 . ( 1) مع الوفي الثاني أن يتقدم هذا على الكفيل ، وهذا ما رضي به الكفيل مقدمًا عند اتفاقه مع الدائن

ما ير د هذا استيفاء الجزء البـاقي  وما قدمناه من أن الكفيل الذي وفى بجزء من الدين يتأخر عن الدائن عند
. أنـه ال  ( 2) ، إنما يصح إذا رجع الكفيل على المدين بدعوى الحول . أما إذا رجـع بالـدعوى الشخصـي ، فقـد رأينـا

وجــه لتفضــيل الــدائن عليــه . فــإذا فــرض فــي المثــل المتقــدم أن المــدين لــم يــرهن عقــارًا لضــما الــدين ، ووفــى الكفيــل 
قــه ، ولــم يكــن عنــد المــدين مــال يفــي بكــل الــدين ، فــإن رجــوع الكفيــل بالــدعوى الشخصــية علــى الــدائن جــزءًا مــن ح

ــدائن فــي رجوعــه علــى المــدين بمــا بقــي مــن حقــه ، و قتســمان مــال المــدين اقتســام  112المــدين $ يجعلــه يــزاحم ال
 . ( 9) الغرماء

 موازنة ين دعوى الحلول والدعوى الشخصية :  -71
علـــى الـــدعوى الشخصـــية ، أن الكفيـــل إذا رجـــع بـــدعوى الحلـــول كـــان لـــه جميـــع مـــن ميـــزات دعـــوى الحلـــول 

.  ( 1) تأمينات الحا الذي وفاه ، و نتقل إليه الحا بما له من خصائص وما يلحقه مـن توابـع ، وقـد تقـدم بيـان هـذا
الــدعوى وال يشــترط فــي دعــوى الحلــول أن يكــون الكفيــل قــد أخــرط المــدين بعزمــه علــى الوفــاء ، و شــترط ذلــك فــي 

 . ( 1) الشخصية

ولكــن الــدعوى الشخصــية قــد تكــون ل ــا ، مــن ج ــة أخــرى ، ميــزات علــى دعــوى الحلــول . ونــذكر مــن هــذا 
 الميزات ثالثًا :

يستحا الكفل في الدعوى الشخصية الفوائد القانونية على جميع ما دفعه للدائن وفـاء للـدين مـن وقـت  –أوال 
ى الشخصية بالمصروفات التي أنفق ا في سبيل الوفاء بالتزامه وكـل مـا حكـم الدفع ، و رجع الكفيل أيضًا في الدعو 

عليه به من المصروفات للـدائن ، كمـا يرجـع بـالتعو ض عـن الضـرر الـذي يكـون قـد أصـابه دون خطـأ منـه بسـبب 
ض ، وهـذه هـي تنفيذ التزامه . وال يرجع الكفيـل فـي دعـوى الحلـول ال بالفوائـد القانونيـة وال بالمصـروفات وال بـالتعو 

                                                 

 (
2
 . 155ص  – 151ص  592فقرة  9الوسيط  ( 

 (
1
 . 15انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 . 155ص  592فقرة  9الوسيط  ( 

 (
5
 . 17انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 
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 . ( 1) إحدى الميزات اهنساسية للدعوى الشخصية على دعوى الحلول

إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإن حقه يكون قد نشأ منذ الوقت الذي وفى فيـه المـدين للـدائن  –ثانيًا 
لــدائن ، وقــد بــدأ ، فــال يبــدأ ســر ان التقــادم إال مــن ذلــك الوقــت . أمــا فــي دعــوى الحلــول فيرجــع الكفيــل بــنفس حــا ا

سر ان تقادم هذا الحا منذ أن استحا أي قبل أن يبدأ سر ان التقادم بالنسبة إلى الـدعوى الشخصـية ، وقـد  $119
تكون مدة تقادم حا الدائن قد أوشكت على االنقضاء ، فـال تلبـث أن تنقضـي بعـد انتقـال الحـا إلـى الكفيـل ، وفـي 

 . ( 2) لهذا تتميز الدعوى الشخصية على دعوى الحلو 

إذا كان الكفيل قد وفى الدين وفاء جزئيًا وأراد الرجوع بدعوى الحول ، فقد رأينا أنه يتأخر عن الدائن  –ثالثًا 
حتى يستوفي الدائن من المدين الباقي من حقه . أما إذا رجع الكفيل بالدعوى الشخصية ، فإنـه يتعـاون مـع الـدائن 

 . ( 9) المدين اقتسام الغرماءوال يتقدم الدائن عليه ، و قتسمان مال 

 رجوع الكفيل على المدينين المتضامنين -3

 نص قانوني : -70
 مدني على ما يأتي : 801تنص المادة  

"إذا تعــدد المــدينون فــي ديــن واحــد وكــانوا متضــامنين ، فللكفيــل الــذي كفل ــم جميعــًا أن يرجــع علــى أي مــن م 
 . ( 1) بجميع ما وفاه من الدين"

                                                 

 (
2
 . في آخرها 17انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . في أولها 17انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
وانظير فيي الموازنية بيين دعيوى الحليول واليدعوى الشخصيية بالنييول وريبيير  – 15انظر آنفياً فقيرة  ( 

سيليمان  – 219عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة  – 222محمد كامل مرسي فقرة  – 559ص  2952وسافاتييه فقرة 

 . 219فقرة  – 219مرقس فقرة 

 (
5
مين الميروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر  2295ورد هذا الينص فيي الميادة  : تاريخ النص ( 

ووافيق علييه . فيي المشيروع النهيائي 715ووافقت عليه لجنة المراجعة تحيت رقيم  . عليه في التقنين المدني الجديد

 – 957 ص 9مجموعة األعمال التحضييرية )  792ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 717مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 999ص 

 . وال مقابل للنص في التقنين المدني السابق

 : ويقابل في التقنينات المدنية العربية األخرى
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الــنص أن هنــاك مــدينين متعــددين متضــامنين فــي ديــن واحــد ، وأن كفــيال قــد ضــمن م جميعــًا . و فــرض هــذا 
وهنــاك فــرض آخــر ، هــو أن هنــاك مــدينين متعــددين متضــامنين فــي ديــن واحــد ، وان كفــيال ضــمن بعضــ م دون 

 الباقين . فنستعرض كال من الفرضين .

 مدينون متضامنون ضمنهم الكفيل جميعا :  -72
مــدني سـالف الـذكر ، وهـو أبســط الفرضـين . فـإذا كــان  801ض الــذي أورد حكمـه نـص المـادة هـذا هـو الفـر 

هناك مدينون متضامنون في ديـن واحـد ضـمن م الكفيـل جميعـًا ، ووفـى الكفيـل الـدين للـدائن ، فإنـه يجـرع علـى أي 
 . ( 1) من المدينين المتضامنين إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول

ى الشخصـية ، فإنـه يرجـع بمـا وفـاه للـدائن ، أي بكـل الـدين . ذلـك هنن أي مـدين متضـامن فإن رجـع بالـدعو 
 2) مسئول عن كل الدين بحكم التضامن فيما بين المدينين ، وقد وفى الكفيل عنه كل الدين فيرجع بكل الدين عليه

رجع الكفل بكل الدين على  . و ضاف إلى ذلك ما يرجع به الكفيل من فوائد قانونية ومصروفات وتعو ض . فإذا (
مــدني ( . وإذا  214/1أحــد المــدينين المتضــامنين ، رجــع هــذا المــدين علــى ســائر المــدينين كــل بقــدر حصــته ) م 

أعســر احــد المــدينين المتضـــامنين ، تحمــل تبعــة هــذا اإلعســـار المــدين الــذي وفــى بالـــدين للكفيــل وســائر المـــدينين 
 ، وذلك كله طبقًا للقواعد المقررة في التضامن .مدني (  218الموسر ن كل بقدر حصته ) م 

وإن رجع الكفل بدعوى الحلول ، فإنه يرجع بنفس حا الدائن الذي وفاه حقـه . ولمـا كـان الـدائن يرجـع علـى 
أي من المدينين المتضامنين بكل الدين للتضامن القائم فيما بين م ، فإن الكفيل له أن يرجـع أيضـًا بـدعوى الحلـول 

. وكمـــا فـــي الـــدعوى  ( 9) أي مـــن المـــدينين المتضـــامنين بكـــل الـــدين ، كمـــا فـــي الـــدعوى الشخصـــية 111علـــى $ 
الشخصــية أيضــًا يرجــع المــدين الــذي وفــى الــدين للكفــل علــى ســائر المــدينين كــل بقــدر حصــته ، وإذا أعســر احــد 

                                                                                                                                                                    

 ( . مطابق)  111م   التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  729م  التقنين المدني الليبي

 ( . مطابق)  2999م  التقنين المدني العراقي

 . ال مقابل نيقانون الموجبات والعقود اللبنا

 (
2
 . 251ص  95م  2551مايو سنة  25استئناف مختلط  ( 

 (
1
 . 2225بودري وفال فقرة  – 259جيوار فقرة  ( 

 (
9
 – 259فقرة  – 251جيوار فقرة  – 127فقرة  17لوران  – 111فقرة  1بون  – 911ترولون فقرة  ( 

 . 2212بودري وفال فقرة 



 

 

 

 

2910 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

دينين المتضــامنين كــل المــدينين المتضــامنين تحمــل تبعــة هــذا اإلعســار المــدين الــذي وفــى الــدين للكفيــل وســائر المــ
 . ( 1) بقدر حصته

 مدينون متضامنون ضمن الكفيل بعضهم :  -73
ونفرض هنا أن الكفيل لم يضمن كل المدينين المتضامنين كما فعل في الفرض السابا ، بل ضمن بعض م 

االثنين  دون بعض آخر . فإذا كان هناك ثالثة مدينين متضامنين ، وقد ضمن الكفيل اهنول من م دون أن يضمن
اآلخــر ن ، ووفــى الكفيــل كــل الــدين للــدائن ، فإنــه يرجــع علــى المــدين الــذي ضــمنه بكــل الــدين ، ســواء كــان ذلــك 
بالــدعوى الشخصــية أو بــدعوى الحلــول ، لــنفس اهنســباب التــي قــدمناها عنــد مــا يرجــع الكفيــل علــى احــد المــدينين 

 .  ( 2) المتضامنين بعد أن يكون قد ضمن م جميعاً 

ا رجــع الكفيــل بالــدعوى الشخصــية علــى احــد المــدينين االثنــين اللــذين لــم يضــمن ما ، فإنــه يرجــع وإذ $116
عليه إما بدعوى مدينه الذي ضمنه أي بالدعوى غير المباشـرة ، أو بـدعوى اإلثـراء بـال سـبب . فـإن رجـع بالـدعوى 

رجـع لعيـه ونصـيب هـذا اهنخيـر غير المباشرة ، فإنه يرجع كمـا كـان يرجـع هـذا المـدين ، أي بحصـة المـدين الـذي ي
فــي حصــة مــن يعســر مــن المــدينين المتضــامنين ، هنن المــدينين المتضــامنين ينقســم الــدين فيمــا بيــن م عنــد رجــوع 
أحدهم على اآلخر ن وتنقسم علي م حصـة المـدين المعسـر طبقـًا لقواعـد التضـامن . وكـذلك إذا رجـع الكفيـل بـدعوى 

استفاد المدين الذي يرجع عليه ، وهذا المدين لـم يسـتفد إال بقـدر حصـته فـي  اإلثراء بال سبب ، فإنه يرجع بقدر ما
الدين ونصيبه في حصة من يعسر من المـدينين المتضـامنين ، فيرجـع الكفيـل علـى المـدين هنـا أيضـًا بقـدر حصـة 

جـع عليـه . وفي الحالتين يحتج المدين المتضـامن الـذي ر  ( 9) هذا المدين ونصيب هذا المدين في حصة من يعسر
                                                 

 (
2
فقييال أحييد األعضيياء "إنييه يييرى  ، مييدني فييي لجنيية األسييتاذ كامييل صييدقي 792وقييد نييوقش نييص المييادة  ( 

إذ أن الكفيل الذي وفيى يمليك وفقيا للقواعيد العامية الرجيوع عليى ل شيخص اسيتفاد مين الوفياء  ، عاد هذه المادةباست

لمادة المقترحة قد استفاد منه عدة مدينين ولما كان الوفاء الحاصل من الكفيل في الحالة التي تواجهها ا . الذي قام به

ولييس  ، سيواء باليدعوى الشخصيية أو بيدعوى الحليول ، فإن للكفيل مطالبتهم جميعا والرجيوع علييهم ، متضامنين

مجموعيية األعمييال ) وفييي هييذا مييا يكفييي"  ، هييذا الرجييوع بحاجيية إلييى نييص إلقييراره ألنييه تطبيييق للمبييادئ العاميية

 211عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  – 229وانظر محمد كامل مرسي فقرة  – ( مشفي الها 999ص  9التحضيرية 

 . 229ص  – 295ص  91منصور مصطفى منصور فقرة  – 291سليمان مرقس فقرة  –

 (
1
 . 11انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
مجموعة  2591أبريل سنة  15 – 12ص  15رقم  2مجموعة عمر  2591يناير سنة  1نقض مدني  ( 

جييوار  – 21رقيم  597ص  – 591عاماً الجيزء الثياني ص  19القانونية التي قررتها محكمة النقض في القواعد 
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الكفيل بالـدفوع التـي كـان يسـتطيع أن يحـتج ب ـا علـى المـدين المتضـامن الـذي ضـمنه الكفيـل ، كمـا لـو أبرئـت ذمـة 
 . ( 1) المدين المتضامن الذي رجع عليه الكفيل

أمـا إذا رجـع الكفيــل بـدعوى الحلــول علـى أحـد المــدينين االثنـين اللــذين لـم يضـمن ما ، باعتبــار أن الكفيـل قــد 
، فــإن محكمــة الــنقض  ( 2) الــدائن وكــان هــذا يســتطيع الرجــوع علــى أي مــن هــذين المــدينين المتضــامنينحــل محــل 

الفرنســية كانــت تــذهب أوال إلــى أن الكفيــل يرجــع بقــدر حصــة هــذا المــدين . وكانــت تســند فــي ذلــك إلــى أن المــادة 
مــدني مصــري ، تقضــي بــأن الكفيــل إذا ضــمن جميــع المــدينين  801مــدني فرنســي ، وهــي تطــابا المــادة  2090

يرجع إذن على المـدين الـذي لـم يضـمنه إال بقـدر حصـته المتضامنين فإنه يرجع على أي من م بجميع الدين ، فال 
. ثــم رجعــت محكمــة الــنقض الفرنســية عــن هــذا القضــاء ، وأصــبحت تقضــي بــأن الكفيــل يرجــع علــى  ( 9) فــي الــدين

                                                                                                                                                                    

 – 219عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة  – 221محميد كاميل مرسيي فقيرة  – 2225بودري وفال فقرة  – 259فقرة 

 . 229ص  91منصور مصطفى منصور فقرة  – 217سليمان مرقس فقرة 

 (
2
وقييد قضييت  – 219عبييد الفتيياح عبييد البيياقي فقييرة  – 2219بييودري وفييال فقييرة  – 259جيييوار فقييرة  ( 

محكميية اليينقض فييي مصيير بأنييه إذا كييان الثابييت ميين نصييوص عقييد اإليجييار والمحييرر المثبييت اللتييزام كفيييل أحييد 

المستأجرين في نصف وأن الكفيل كفل أحد  ، المستأجرين أن التأمين المشترك عن وفاء األجرة هو بقدر أجرة سنة

وقبيل الميؤجر هيذين  ، وأن المستأجر اآلخر المتضامن معه قدم رهناً عقارياً عما يخصه في التيأمين ، مبلغ التأمين

 ، فإن التكييف الصحيح لهذه الكفالة هيو أنهيا كفالية شخصيية مقصيورة عليى المكفيول . التأمينين الشخصي والعيني

وألزمته بناء على ذلك بمقدار ميا دفعيه  ، لمحكمة متعدية إلى الشريك في اإلجارةفإذا جعلتها ا . وبقد ما هو ملزم به

ذليك ألن القيانون يقضيي بيأن الكفييل اليذي يضيمن  . فهذا تكييف خاطئ يستوجب نقيض الحكيم ، الكفيل عن مكفوله

 ، ميدني 999بالمادة أحد المدينين المتضامنين يملك قبل من كفله منهم الحق في المطالبة بجميع ما دفعه عنه عمال 

أن يستعمل باسم مكفوله حقه قبلهم في المطالبة بما يجوز  ( األول)  : ويس له قبل المدينين اآلخرين إال أحد سبيلين

أن يرجيع علييهم بيدعوى اإلثيراء  ( والثياني)  . من القانون المدني 252وذلك عمال بالمادة  ، له أن يرجع به عليهم

مجموعية  2591يناير سينة  1نقض مدني )  255عمال بالمادة  ( actio de in rem verso) على حساب الغير 

 ( . وقد سبقت اإلشارة إلى هذا الحكم – 12ص  15رقم  2عمر 

 (
1
فقييال أحييد  ، وقييد نوقشييت هييذه المسييألة فييي لجنيية األسييتاذ كامييل صييدقي – 2211بييودري وفييال فقييرة  ( 

 . أ و ب و ج ميدينون متضيامنون : وإليضياح ذليك نيرب المثيل اآلتيي ، األعضاء "أن هذه المسألة موضيع خيالف

فهل لهذا الكفل حق الرجوع على ب و ج؟ يرى بعض الشراح أن للكفيل حق الرجوع على ب  ، كفيل مكفل أ وحده

 بيد أن هذا الوضع يلحق . إذ أنه يحل محل الدائن في كافة ما له من حقوق ، و ج بكل الدين بموجب دعوى الحلول

إذ لوال الكفالة لما كان للميدين اليذي وفيى إال الرجيوع عليى كيل منهميا بحصيته فيي اليدين  ، ضررا بكل من ب و ج

فتسياءل اليرئيس عين  . وهذا هو السبب اليذي حيدا بيالفريق اآلخير مين الشيراح إليى نبيذ هيذا اليرأي ومخالفتيه . فقط

مجموعية األعميال ) الرجيوع عليى أ"  موضوع الضرر اليذي يمكين أن يلحيق بكيل مين ب و جين ميع أن لهميا حيق

 ( . في الهامش 955ص  9التحضيرية 

 (
9
 – 12دالليوز  2712يونييه سينة  29 – 159 – 2 – 95دالليوز  2795أبريل سنة  25نقض فرنسي  ( 
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. وال حجـة فيمـا يقـال مـن أن المـدين الـذي لـم يضـمنه الكفيـل يضـار  ( 1) بكل الدين 118المدين الذي لم يضمنه $
ر متضامنًا معه قدم كفيال ، ذلك أن هذا الكفيل إذا رجع علـى المـدين الـذي لـم يضـمنه بكـل الـدين من أن مدينًا آخ

فإن هذا المدين لم يضار ، إذ أن الدائن كان يرجع عليه بكل الـدين فحـل الكفيـل محلـه فـي ذلـك . هـذا إلـى أنـه لـو 
ون شـك علـى أي مـدين متضـامن بكـل دفع أجنبي الدين للدائن واتفـا معـه علـى حلـول اختيـاري ، لرجـع اهنجنبـي د

للدين ، فأولى أن يرجع الكفيل بكل الدين على أي مدين متضامن ولو لم يضـمنه ، عـن طر ـا الحلـول القـانوني ، 
 ومصلحته في وفاء الدين أوضح من مصلحة اهنجنبي .

ا الصـحيح ونرى أن قضـاء محكمـة الـنقض الفرنسـية اهنخيـرة ، بعـد أن عـادت عـن رأي ـا اهنول ، هـو التطبيـ
لقواعــد الحلــول . فــإن الكفيــل الــذي وفــى الــدائن كــل الــدين يحــل محلــه فيمــا وفــاه ، وكــان الــدائن يرجــع علــى أي مــن 
المدينين المتضامنين بكل الدين ، فكذلك يرجع الكفيل كما كان يرجـع الـدائن علـى أي مـن المـدينين المتضـامنين ، 

. وعلـى ذلـك إذا رجـع الكفيـل بـدعوى الحلـول ، فسـواء ضـمن سواء من ضمنه الكفيل ومن لم يضمنه ، بكـل الـدين 
 2) كل المدينين المتضامنين أو ضمن بعض م فقط ، فإنه يرجع على أي من م ، ضمنه أو لم يضمنه ، بكل الـدين

) . 

جنيــه بالتســاوي فيمــا بيــن م ، وكفــل المــدين  900فــإذا كــان هنــاك مــدينون ثالثــة متضــامنون فــي ديــن مقــداره 
للـدائن ، فإنـه يرجـع علـى المـدين اهنول الـذي ضـمنه بكـل الـدين أي  111كفيل ، ووفى الكفيل الدين $ اهنول من م

جنيه ما في ذلك من شك . وكذلك له أن يرجع على أي من المدين الثـاني والمـدين الثالـث بكـل الـدين  900بمبلغ 
المدين الثاني أن يرجع على المـدين اهنول  كما قدمنا . فإذا ما رجع على المدين الثاني مثال بكل الدين ، كان ل ذا

جنيـه . فـإذا كـان المـدين اهنول معسـرًا ، رجـع المـدين الثـاني  100الذي ضمنه الكفيل بحصته في الدين أي بمبلغ 
جنيـه ،  200على كفيله . فاختصارًا في اإلجراءات يرجع الكفيـل للمـدين اهنول المعسـر علـى المـدين الثـاني بمبلـغ 

                                                                                                                                                                    

 . 2219وانظر بودري وفال فقرة  – 112 – 2 – 71داللوز  2771ماس سنة  1 – 912 – 2

 (
2
 – 2599سييريه  2599يناير سينة  12 – 599 – 2 – 51داللوز  2551يوليه سنة  1نقض فرنسي  ( 

 29وانظر في هذا المعنى بييدان وفيواران  – 915 – 2591داللوز األسبوعي  2591مايو سنة  11 – 229 – 2

 . 2599فقرة  1بالنيول وريبير وبوالنجيه  – 2952بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 229فقرة 

 (
1
 255ص  – 259ص  217سليمان مرقس فقرة  – 219انظر هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

وانظر عكس ذلك وان الكفيل يرجع فقط بمقدار حصة الميدين  – 21ص  – 91منصور مصطفى منصور فقرة  –

 . 77محمد علي إمام فقرة  – 211ص  221ال بكل الدين محمد كامل مرسي فقرة 
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جنيــه حصــته فــي الــدين . أمــا إذا كــان المــدين الثالــث هــو  100ن الثــاني علــى المــدين الثالــث بمبلــغ ثــم يرجــع المــدي
جنيــه ، و رجــع المــدين الثــاني علــى المــدين  900المعســر ، فــإن الكفيــل يرجــع علــى المــدين الثــاني بكــل الــدين وهــو 

دين الثالـث المعسـر الـذي لـم يضـمنه جنيه ، إذ يتحمل المـدينان اهنوالن ، ال الكفيـل ، حصـة المـ 110اهنول بمبلغ 
 .  ( 1) أحد

و خلــص ممــا تقــدم أن الكفيــل يرجــع بــدعوى الحلــول علــى أي مــن المــدينين المتضــامنين بكــل الــدين ، ســواء 
ضمن م كل م أو ضمن بعض م فقط . أما إذا رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه يجـب التمييـز يـن مـا إذا كـان الكفيـل 

امنين أو ضـــمن بعضـــ م دون بعـــض آخـــر . فـــإن كـــان قـــد ضـــمن كـــل المـــدينين قـــد ضـــمن كـــل المـــدينين المتضـــ
المتضامنين ، فإنه يرجع على أي من م بكل الدين . أما إذا كان قد ضمن بعض م فقـط ، فإنـه يجـرع علـى المـدين 

 الذي ضمنه بكل الدين ، و رجع على المدين الذي لمي ضمنه بقدر حصته في الدين .

 فيما بين الكفيل والملتزمين بالدينالعالقة  -المطلب الثاني

 المقصود بالملتزمين بالدين : -74
فقد يجد أمامه للرجوع عليه ، ليس فحسـب المـدين الـذي كفلـه ،  200إذا وفى الكفيل الدين عن المدين ، $ 

هـذا هـو بل أيضًا كفالء للدين غيره إذ يكون للـدين كفـالء متعـددون . وقـد يكـون أجنبـي رهـن مـاال لـه فـي الـدين ، و 
الكفيل العينين فيرجع عليه الكفل الشخصي الذي وفى الدين للـدائن . وقـد يكـون المـدين رهـن عقـارًا فـي الـدين رهنـًا 

مســئوال عــن الــدين  ( tiers detenteurرســميًا ثــم بــاع العقــار المرهــون ، فيصــبح المشــتري وهــو الحــائز للعقــار ) 
 فيرجع عليه الكفيل .

(  2( الكفالء الشخصيين الذين كفلوا الـدين معـه . )  1الذي وفى الدين على : ) فنبحث إذن رجوع الكفيل 
 الكفيل العيني والحائز للعقار .

                                                 

 (
2
عبيد الفتياح عبيد البياقي فقيرة  – 575انظر في هذا المعنى كوالن وكابيتان ودي الميور انيوييرن فقيرة  ( 

 221ص  91وانظر عكس ذلك منصيور مصيطفى منصيور فقيرة  – 255ص  217سليمان مرقس فقرة  – 219

 . 1هامش 
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 الذين كفلوا الدين معه رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكفالء الشخصيين –0

 مدني على ما يأتي : 796نص قانوني : تنص المادة  -75
مــا بيــن م ووفــى أحــدهم الــدين عنــد حلولــه ، كــان لــه أن يرجــع علــى كــل مــن "إذا كــان الكفــالء متضــامنين في

 . ( 1) الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر من م"

وهــذا الــنص مقصــور علــى حالــة واحــدة مــن حــاالت تعــدد الكفــالء الشخصــيين الــذين يضــمنون دينــًا  $201
ين فيمـا بيـن م . وقـد سـبا أن استعرضـنا حالـة تعـدد الكفـالء واحدًا ، وهـي حالـة مـا إذا كـان هـؤالء الكفـالء متضـامن

لـدين واحــد إذا كــانوا غيــر متضـامنين فيمــا بيــن م ، ســواء التزمـوا بعقــد واحــد أو بعقــود متواليـة ، فأوردنــا نــص المــادة 
ا إذا تعــدد الكفــالء لــدين واحــد وبعقــد واحــد وكــانو  -1مــدني فــي هــذا الشــأن وهــي تجــري علــى الوجــه اآلتــي : " 412

غير متضامنين فيما بين م ، قسم الدين علي م ، وال يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إال بقد ر نصيبه فـي الكفالـة 
أما إذا كان الكفالء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كل واحد من م يكون مسئوال عـن الـدين كلـه ، إال إذا كـان  -2. 

أنه إذا كان الكفالء قد التزموا بعقود متوالية ، فإن كال من م يكون مسئوال  . وبين ا ( 2) قد احتفظ لنفسه بحا التقسيم"
 .  ( 9) ( in solidumعن كل الدين ، ولكن ال على سبيل التضامن ، بل على سبيل التضامم ) 

وعلـــى ذل إذا تعـــدد الكفـــالء لـــدين واحـــد ، فإمـــا أن ينقســـم الـــدين بيـــن م وال يكـــون كـــل مـــن م مســـئوال إال بقـــدر 
                                                 

 (
2
من المشيروع التمهييدي عليى وجيه مطيابق لميا اسيتقر  2291ورد هذا النص في المادة  : تاريخ النص ( 

ووافيق علييه  . فيي المشيروع النهيائي 715ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم  . عليه في التقنين المدني الجديد

 – 915ص  9مجموعة األعمال التحضييرية )  151ثم مجلس الشيوخ تحت رقم  ، 719مجلس النواب تحت رقم 

 ( . 999ص 

فاليذي أدى جمييع  ، وإذا وجد كفيالء متضيامنون : 991/127ويقابل النص في التقنين المدني السابق المادة 

الدين منهم عند حلول أجله له أن يطلب من كل من باقي الكفالء أن يؤدي له حصته من اليدين ميع تأديية ميا يخصيه 

 . من حصة المعسر منهم

 : المدنية العربية األخرىويقابل في التقنينات 

 ( . مطابق)  111م  التقنين المدني السوري

 ( . مطابق)  795م  التقنين المدني الليبي

 ( . موافق)  2991م  التقنين المدني العراقي

 ( . موافق)  2971م  قانون الموجبات والعقود اللبناني

 (
1
 . 59انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
 . 51انظر آنفاً فقرة  ( 
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نصيبه في الكفالة ، أو ال ينقسم الدين و كون كل من م مسئوال عنه بأكمله إما على سبيل التضامن أو على سـبيل 
 التضامم . فنبحث كال من الحالتين .

 تعدد الكفالء وانقسام الدين بينهم :  –الحالة األولى  -76
أنه إذا تعدد الكفالء وكانوا جميعًا قد التزموا كفالة الدين بعقد واحد ، فالمشرع يتخذ من وحدة العقد  ( 1) قدمنا

دليال على أن كل كفيل قد اعتمد على الكفالء اآلخـر ن ، فينقسـم الـدين فيمـا بـين الكفـالء المتعـددين بقـوة القـانون . 
نفـس الـدين . )  202( وأن يكفل الكفالء المتعـددون $ 2( أن يتعدد الكفالء الشخصيون ، )  1و شترط لذلك : ) 

 . ( 2) ( وأال يكونوا متضامنين فيما بين م 1وان يكفلوا نفس المدين . )  91

وعلى ذلك ال يكون كل كفيل ملتزمًا إال بقدر نصيبه في الكفالة . فـإذا وفـى هـذا النصـيب للـدائن ، لـم يرجـع 
أنصـبائ م فـي الـدين بـل وفـى بنصـيبه وحـده . وإنمـا يرجـع علـى المـدين بشيء علـى الكفـالء اآلخـر ن هننـه لـم يـف ب

الذي كفله بمقدار ما وفى عنه من الدين ، إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول ، وقد سـبا بيـان ذلـك . وهـو 
ه إذا وفى بنصيب أحد الكفالء اآلخر ن ، وهـو غيـر مسـئول عـن هـذا النصـيب كمـا قـدمنا ، لـم يسـتطع الرجـوع عليـ

بدعوى الحلول ، وإنما يرجع عليه بالدعوى الشخصية المبنية على اإلثراء بـال سـببن فيرجـع بأقـل القيمتـين ، القيمـة 
 . ( 9) التي دفع ا ومقدار ما أفاد منه هذا الكفيل

وإذا أعسر أحد الكفالء ، لم يتحمل أحد من الباقين أي نصيب في حصة المعسر ، بل يتحمـل الـدائن وحـده 
 . ( 1) يل المعسرحصة الكف

 تعدد الكفالء مع التضامن أو التضامم فيما بينهم : –الحالة الثانية  -77
أمــا إذا تعــدد الكفــالء متضــامنين أو متضــامين فيمــا بيــن م ، فــال فــرق فــي الحكــم بــين حالــة التضــامن وحالــة  

علـى كـل مـن الكفـالء البـاقين التضامم ، ال في مسئولية كل كفيل نحو الدائن عن كل الدين ، وال فـي رجـوع الكفـل 
وهـو مسـئولية كـل كفيـل  209. وقـد تكفـل ببيـان الحكـم اهنول $ ( 1) بحصته في الدين وبنصيبه في حصـة المعسـر

                                                 

 (
2
 . 52انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
1
 . 52انظر في التفصيل فقرة  ( 

 (
9
 . 97منصور مصطفى منصور فقرة  – 299سليمان مرقس فقرة  – 211عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 (
5
 . في آخرها في الهامش 52انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
9
المزاييا المقيررة للكفييل العيادي  وإن كان يفقيد بعيض ، وقد قضت محكمة النقض بأن الكفيل المتضامن ( 
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مــدني ، وتكفــل ببيــان الحكــم الثــاني وهــو رجــوع الكفيــل علــى كــل مــن  412عــن كــل الــدين الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
مدني . وال فرق بين االلتـزام التضـامني وااللتـزام  416ة المعسر المادة الكفالء اآلخر ن بحصته وبنصيبه في حص

التضـــاممي إال فـــي أنـــه فـــي االلتـــزام التضـــامني تجمـــع بـــين المـــدينين المتضـــامنين وحـــدة المصـــلحة المشـــتركة وهـــذه 
زام المصــلحة هــي التــي تبــرر أن كــل مـــدين متضــامن يمثــل اآلخــر ن فيمــا يـــنفع م ال فيمــا يضــرهم ، أمــا فــي االلتـــ

 .  ( 1) التضاممي فال توجد مصلحة مشتركة بين المدينين المتضامنين فال يقوم هذا التمثيل بين م حتى فيما ينفع م

( رجـوع الكفيـل الـذي وفـى الـدين  1. فنبحـث : )  ( 2) لذلك نتكلم في الحالتين  فيمـا يلـي كأن مـا حالـة واحـدة
 ( مقدار ما يرجع الكفيل به .  9( شروط هذا الرجوع . )  2على كل من الكفالء اآلخر ن وأساس هذا الرجوع . ) 

 رجوع الكفيل الذي وفى الدين على كل من الكفالء اآلخرين  -78
ء المتعددين مسئول عن كل الدين تجاه الـدائن أساس هذا الرجوع : المفروض هنا أن كل كفيل من الكفال –

، إما هننه متضامن مع الكفالء اآلخر ن أو هننـه متضـام مع ـم . فيجـوز إذن للـدائن أن يرجـع بكـل الـدين علـى أي 
كفيل من هؤالء الكفالء المتعددين ، و لتزم هذا الكفيل بوفاء الدين كله للدائن . بعد أن يـدفع الكفيـل بوجـوب رجـوع 

أوال على المدين وبوجوب تجر د هذا المدين إذا كان له حا في هذين الدفعين ، وبعد أن يدفع رجـوع الـدائن الدائن 
. فإذا لم ينجح الكفيل في دفع دعوى الدائن أو لـم يـدفع ا بـدفع مـا فحكـم  ( 9) عليه بالدفع التي يحا له التمسك ب ا
ووفــى كــل الــدين ، فعندئــذ يحــا لــه الرجــوع علــى كــل مــن مختــارًا للــدائن  201عليــه بكــل الــدين ، أو تقــدم الكفيــل $

 الكفالء اآلخر ن .

، فيما إذا كان الكفالء متضـامنين فيمـا بيـن م ، أن للكفيـل الـذي وفـى  ( 1) مدني كما رأينا 416وتقول المادة 
. وهـذا الدين كله عند حلوله "أن يرجع على كل من الباقين بحصـته فـي الـدين وبنصـيبه فـي حصـة المعسـر مـن م" 

هو الحكم أيضًا فيما إذا كان الكفـالء متضـامين ال متضـامين ، فيجـوز للـدائن أن يرجـع بكـل الـدين علـى أي كفيـل 
                                                                                                                                                                    

 ، طبقياً للقواعيد العامية ، إال أنيه يظيل ملتزمياً التزامياً تابعياً يتحيدد نطاقيه ، والتي ال تتفق أساساً ميع فكيرة التضيامن

مجموعية أحكيام  2511أبرييل سينة  9نقيض ميدني ) بموضوع االلتزام األصلي في الوقت الذي عقدت فيه الكفالية 

 ( . 151 ص 291رقم  21النقض 

 (
2
 . 177ص  – 171ص  211فقرة  9انظر الوسيط  ( 

 (
1
 . 217انظر في هذا المعنى عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 (
9
 . 99فقرة  – 59انظر آنفاً فقرة  ( 

 (
5
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 
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مــن م ، ول ــذا الكفيــل أن يرجــع علــى كــل مــن البــاقين بحصــته فــي الــدين وبنصــيبه فــي حصــة المعســر . والكفــالء ، 
ن متضــامنين أو متضـــامين . وقـــد قــدمنا أال فـــرق بـــين متضــامنين أو كـــانوا أو متضـــامين ، ليســوا إال مـــدينين للـــدائ

 المدينين المتضامنين والمدينين المتضامين إال في وحدة المصلحة المشتركة ، ولسنا اآلن في صددها .

وأساس رجع الكفيل الذي وفى بكل الدين على الكفالء اآلخر ن هو نفس أساس رجـوع المـدين المتضـامن أو 
ين اآلخر ن ، فيرجع الكفيل الذي وفى بكل الدين على كل مدين من المـدينين اآلخـر ن المدين المتضام على المدين

 . ( 1) إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول

فإذا رجع بالدعوى الشخصية ، فإنه يرجع بدعوى الوكالـة أو بـدعوى الفضـالة أو بـدعوى اإلثـراء بـال سـبب ، 
وفى بكل الدين على سائر المدينين المتضـامنين . وإذا رجـع بـدعوى وتسرى هنا قواعد رجوع المدين المتضامن إذا 
كفيل متضامن معه أو متضام  201، ولكنه يجرع على كل $ ( 2) الحلول ، فإنه يحل محل الدائن الذي وفاه الدين

 بقدر حصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر كما سنرى .

 شروط هذا الرجوع :  -79
على بـاقي الكفـالء ، سـواء بالـدعوى الشخصـية أو بـدعوى الحلـول ، أن يكـون هـذا  و شترط في رجوع الكفيل

 الكفيل قد وفى الدين كله للدائن ، وان يكون هذا الوفاء مبرئًا لذمة الكفالء اآلخر ن نحو الدائن .

مقـام  فيجـب أوال أن يكـون الكفيـل قـد وفـى الـدين كلـه للـدائن عنـد حلولـه . وقـد يقضـي الكفيـل الـدين بمـا يقـوم
الوفــاء ، كالوفــاء بمقابــل والتجديــد والمقاصــة . وال يكفــي أن يخشــى الكفيــل أن يكــون رجوعــه علــى الكفــالء اآلخــر ن 
م ددًا بالخطر ، فيرجع علي م قبل أن يفي بالدين للدائن ، بل يجـب أن يكـون الكفيـل قـد قضـي الـدين فعـال بالوفـاء 

فيــل علــى دفــع حصــته فــي الــدين وقبــل الــدائن منــه ذلــك ، لــم يرجــع . وإذا اقتصــر الك ( 9) أو بمــا يقــوم مقــام الوفــاء
الكفيل بشيء على سائر الكفالء . لكن إذا دفع الكفيل للدائن أكثر من حصته دون أن يفي بكل الدين وقبل الدائن 
منــه هــذا الوفــاء الجزئــي ، كــان للكفيــل أن يرجــع بمــا زاد علــى حصــته علــى ســار الكفــالء ، كــل بنســبة حصــته فــي 

                                                 

 (
2
 . 291فقرة  – 292سليمان مرقس فقرة  – 215عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  ( 

 (
1
وكيذلك تطبيقياً للميادة  ، ألن الكفيل ملزم بكل اليدين ميع الكفيالء اآلخيرين ( أ)  911وذلك تطبقاً للمادة  ( 

وتقضي بأنه إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين مضمونة  155

 ( . 215عبد الفتاح عبد الباقي فقرة ) آلخرين ومن هذه التأمينات كفالة الكفالء ا ، بما يكفلها من تأمينات

 (
9
 . 2299بودري وفال فقرة  – 122جيوار فقرة  ( 
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. وعــبء إثبــات الوفــاء يقــع علــى عــائا الكفيــل الــذي يتمســك ب ــذا الوفــاء ، و كــون اإلثبــات طبقــًا للقواعــد  ( 1) دينالــ
العامة المقررة في اإلثبات ، فال يجوز إثبات الوفاء بما يز د على النصـاب القـانوني للبينـة إال بالكتابـة أو بمـا يقـوم 

 . ( 2) مقام الكتابة

فإذا كان الوفاء بـاطال  206. $ ( 9) الوفاء مبرئًا لذمة الكفالء اآلخر ن نحو الدائن و جب ثانيًا أن يكون هذا
لم يكن مبرئًا للذمة وال يعتد به ، وال يجوز للكفيل الذي قام ب ذا الوفاء الباطل أن يرجع على بقية الكفـالء . وحتـى 
لو كان الوفاء صحيحًا ورجع الكفـل الـذي قـام ب ـذا الوفـاء الصـحيح علـى كفـل آخـر ، وكـان ل ـاذ الكفيـل اآلخـر أن 

. وذلــك كـأن يكــون الـدائن قــد أبـرأ هــذا الكفيـل مــن  ( 1) ذمتـه غيــر هـذا الوفــاء ، لمـا جــاز الرجـوعيتمسـك بـدفع يبــرئ 
، أو أن يكون عقد كفالته باطال أو قابال لإلبطال ، أو أن يكون الدين المكفول باطال أو قـابال لإلبطـال  ( 1) الكفالة

 . ( 6) دون نظر إلى شيء من ذلك أو انقضى بسبب من أسباب االنقضاء ووفى الكفل الذي ير د الرجوع

 مقدار ما يرجع الكفيل به :  -81
مــدني تــنص علــى أنــه "إذا كــان الكفــالء متضــامنين فيمــا بيــن م ووفــى أحــدهم الــدين  416أن المــادة  ( 4) رأينــا

حصة المعسـر مـن م" .  204عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في $
                                                 

 (
2
بييودري وفييال فقييرة  – 121جيييوار فقييرة  – 251ص  95م  2511فبراييير سيينة  21اسييتئناف مخييتلط  ( 

 . 551ص  2955بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 2299

 (
1
 . 2291بودري وفال فقرة  ( 

 (
9
بييودري وفييال فقييرة  121جيييوار فقييرة  – 111فقييرة  17لييوران  – 929فقييرة  – 921فقييرة  1بييون   ( 

 . 215ص  221محمد كامل مرسي فقرة  – 511ص  2955بالنيول وريبير وسافاتييه فقرة  – 2295

 (
5
 . 155ص  517فقرة  1أوبري ورو  ( 

 (
9
ولكن يصح للكفييل اليذي يرييد  – 299عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  –مكررة  2217بودري وفال فقرة  ( 

إذ أن هيذا األخيير قيد أبيرأ  ذمية الكفييل فأضياع  ، الرجوع على الكفل اآلخر الذي أبرئت ذمته أن يرجع على الدائن

 ( . 299قرة عبد الفتاح عبد الباقي ف –مكررة  2217بودري وفال فقرة ) شيئاً من تأمينات الكفل الذي وفى بالدين 

 (
1
فيال يسيتطيع الرجيوع عليى  ، وقد يكون الدين المكفيول ليم يحيل أجليه ويدفعيه الكفييل قبيل حليول األجيل ( 

عبد الفتاح عبد الباقي فقيرة  – 215ص  221محمد كامل مرسي فقرة )  ، غيره من الكفالء إال عند= حلول األجل

كأن لم يخطر الدائن بعزميه عليى الوفياء قيام الميدين  ، راً وإذا كان الكفل الذي وفى الدين قد ارتكب تقصي – ( 299

ألن وفاء الكفيل لم يبيرئ ذمية الكفيالء اآلخيرين  ، لم يجز للكفيل الرجوع على غيره من الكفالء ، بالوفاء مرة ثانية

 – 251ص  292سيليمان ميرقس فقيرة  – 299عبد الفتاح عبيد البياقي فقيرة ) بل الذي أبرأ ذمتهم هو وفاء المدين 

 ( . 257ص 

 (
1
 . 19انظر آنفاً فقرة  ( 
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س هذا النص إال تطبقًا تشر عيًا للقواعد العامة في التضـامن مـا يـن المـدينين المتضـامنين إذا رجـع أحـدهم علـى ولي
مـدني فـي هـذا  214الباقين ، إذ أن الكفالء المتضامنين ليسوا إال مدينين متضـامنين تجـاه الـدائن . وتـنص المـادة 

الـدين ، فـال يجـوز لـه أن يرجـع علـى أي مـن البـاقين  إذا وفـى أحـد المـدينين المتضـامنين كـل -1الصدد على أنـه "
و نقسـم الـدين إذا وفـاه  -2إال بقدر حصته في الدين ، ولو كـان بمـا لـه مـن حـا الحلـول قـد رجـع بـدعوى الـدائن . 

 218أحد المدينين حصصًا متساو ة بين الجميع ، مـا لـم يوجـد اتفـاق أو نـص يقضـي بغيـر ذلـك" . وتـنص المـادة 
"إذا أعسـر أحـد المـدينين المتضـامنين ، تحمـل تبعـة هـذا اإلعسـار المـدين الـذي وفـى بالـدين وسـائر مدني على أنـه 

فــــي هــــذا كالمــــدينين  ( in solidumالمــــدينين الموســــر ن ، كــــل بقــــدر حصــــته" . والمــــدينون المتضــــامون ، ) 
المشـــتركة وتمثيـــل أحـــد المتضـــامنين ، إذ قـــدمنا أنـــه ال يقتـــرن أحـــد الفـــر قين عـــن الفر ـــا اآلخـــر إال فـــي المصـــلحة 
 المدينين لسائرهم فيما ينفع ، ورجوع أحد المدينين على الباقي ال عالقة له ب ذا التمثيل .

كـل الـدين للـدائن ، رجـع علـى بـاقي الكفـالء كـل بقـدر  ( 1) فإذا وفى أحـد الكفـالء المتضـامنين أو المتضـامين
ــدين  ( 2) حصــته فــي الــدين ، ســواء رجــع بالــدعوى الشخصــية أو بــدعوى الحلــول . وتتعــين حصــص الكفــالء فــي ال

بموجب نص في القانون . فـإذا لـم يوجـد اتفـاق أو  واالتفاق فيما بين م منذ نشوء الدين في ذمت م أ 208بموجب $
 جعل حصص الكفالء جميعًا متساو ة ، إذ ال مبرر لجعل حصة أكبر من اهنخرى . نص ، لم يبا إال

و تحمل الكفالء المتضامنون أو المتضامون حصة المعسر من م ، فتنقسم هذه الحصة بين م بنسبة الحصـة 
حصـته اهنصلية لكل من م في الدين ، و رجع الكفيـل الـذي وفـي كـل الـدين علـى أي مـن الكفـالء الموسـر ن بمقـدار 

وبنصــيبه فــي حصــة المعســر . فلــو أن الكفــالء المتضــامنين أو المتضــامين كــانوا ثالثــة ، وكــان الــدين ثالثــة آالف 
علــى كــل مــن م الثلــث ، ووفــاه كلــه واحــد مــن م ، فإنــه يرجــع علــى كــل مــن االثنــين اآلخــر ن بــألف . فلــو كــان واحــد 

                                                 

 (
2
انظر في تطبيق حكم الكفالء المتضامنين على الكفالء المتضامين التحاد العلة وان ما يرجع بيه الكفيل  ( 

سليمان مرقص فقيرة  – 292عبد الفتاح عبد الباقي فقرة  : في الحلول القانوني هو ما يرجع به في الحلول االتفاقي

 . 229ص  95منصور مصطفى منصور فقرة  – 291

 (
1
أن يرجيع بكيل  ، وقد كان منطق دعوى الحلول يقتضي أن يرجع الكفيل بما كان يرجع به اليدائن نفسيه ( 

ولكين العميل بمقتضيى هيذا  . الدين عليى أي كفييل آخير متضيامن أو متضيام بعيد أن يسيتنزل حصيته هيو مين اليدين

فليو أن الكفيالء المتضيامنين أو المتضيامين كيانوا ميثال  . المنطق يؤدي إلى سلسلة من دعاوي للرجوع ال مبرر لها

فإن  ، ووفى أحدهم كل الدين للدائن وحل محله فيه ، وكان الدين خمسة آالف ، خمسة حصصهم في الدين متساوية

أن يرجييع الكفيييل الييذي وفييى الييدين علييى أحييد الكفييالء المتضييامنين أو منطييق دعييوى الحلييول يقتضييي كمييا قلنييا 

 وهذا  ، المتضامنين بأربعة آالف
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وخمسـمائة ، ألـف هـي حصـة الكفيـل الموسـر فـي الـدين من ما معسرًا رجع الكفيل الدافع على الكفيل الموسر بـألف 
 . و ــذهب الفقــه الفرنســي إلــى أن العبــرة فــي القيــام اإلعســار ( 1) وخمســمائة هــي نصــيبه فــي حصــة الكفيــل المعســر

بالوقت الذي وفي فيه الكفيل الدين للدائن ، فقد نشأ حقـه ف الرجـوع علـى الكفـالء اآلخـر ن بمـا فـي   201تكون $
ة المعسر على الموسر ن في هذا الوقت . فإذا كان الكفالء اآلخرون موسر ن وقت الوفاء للدائن ، ذلك تقسيم حص

وتأخر الكفيل الذي وفي الدين في الرجوع علي م حتى أعسر واحد من م ، فالكفيل الذي وفى الدين هـو وحـده الـذي 
فـي هـذا الـرأي . فقـد يطالـب الـدائن  . و حسـن الـتحفظ ( 2) يتحمل حصة هـذا المعسـر جـزاء تـأخره فـي الرجـوع عليـه

أحـد الكفــالء المتضــامنين أو المتضــامين بكـل الــدين ، فيبــادر هــذا الكفيـل الــذي رفــع عليــه الـدعوى ، ثــم يعســر أحــد 
الكفالء قبل أن يتمكن الكفيل الذي وفى الدين من استيفاء حصة هذا الكفيل الذي أعسر . ف نا ال يمكن أن ينسـب 

الذي وفى الدين ، وليس من العدل أن يتحمل وحده حصـة الكفيـل المعسـر . مـن أجـل ذلـك أي تقصير إلى الكفيل 
يحسن القول بـأن اهنصـل فـي اإلعسـار أن يقـوم وقـت الوفـاء للـدائن ، فـإذا وقـع مـن هـذا الوقـت تحمـل الكفيـل الـذي 

 9) ضد الكفيل المعسـروفى الدين وحده حصة المعسر ، إال إذا أثبت أنه لم يقصر إطالقًا في المحافظة على حقه 

) . 

 وعلى الحائز للعقار رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكفيل العيني -2

 رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الكيل العيني : -80

الكفــل الشخصــي  210الكفيــل العينــي ، كالكفيــل الشخصــي ، يعتبــر كفــيال ال مــدينًا أصــليًا ، و فتــرق عــن $ 
في أن غير مسئول عن الدين إال  بمقدار قيمة المال الذي رهنه تأمينًا للدين ، في حين أن الكفل الشخصي يكون 

 عادة مسئوال عن كل الدين .

                                                 

 (
2
 ، وإذا  أبرأ الدائن أحد الكفالء المتضامنين أو المتضامين من  الدين أو من التضامن أو من التضامم  ( 

ً  ، ما لم يخله الدائن من المسئولية ، فإن هذا الكفيل فقرة  9الوسيط ) نصيبه في حصة المعسر  يتحمل هو أيضا

 ( . 915ص  191

 (
1
 . 995ص  915فقرة  9دباج  – 2119فقرة  1بودري وبارد  – 599فقرة  11ديمو لومب   ( 

 (
9
 . 919ص  191فقرة  9انظر الوسيط   ( 
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فإنه إذا وفـى الـدين ، كـان لـه الرجـوع علـى الكفـالء اآلخـر ن شخصـيين  وما دام الكفيل العيني يعتبر كفيال ،
وعينيين ، كما يرجع أي كفيل وفي الدين . وكذلك إذا وفى الدين كفيل آخر غير الكفيل العيني ، فانـه يرجـع علـى 

 الكفيل العيني بمقدار حصته في الدين .

الكفيل غير مسئول عن الدين إال بمقدار قيمة  يبقى أن نحدد حصة الكفيل العيني في الدين . ولما كان هذا
المال الذي رهنه في الدين ، فإذا كانت هذه القيمة تساوي الدين أو أكثر كانت مسئوليته عن الدين بمقدار مسئولية 
الكفيل الشخصي ، أمـا إذا كانـت أقـل مـن قيمـة الـدين بـأن كانـت مـثال ثلثـي الـدين ، فـإن حصـته فـي الـدين تحسـب 

القيمة . فإذا كان الدين مثال ثالثة آالف ، وله كفيل شخصي بكل الدين ، وكفيل عيني رهن فـي الـدين بنسبة هذه 
عقـارًا قيمتـه ألفــان ، حسـبت حصــة الكفيـل العينــي فـي الـدين بمقــدار ثلثـي حصــة الكفيـل الشخصــي ، فتكـون حصــة 

وعلــى هــذا اهنســاس إذا وفــى الكفيــل الشخصــي فــي الــدين ثالثــة أخمــاس ، أمــا حصــة الكيــل العينــي فخمســمائة . 
 . ( 1) الكفيل الشخصي الدين ، فإنه يرجع على الكفل العيني بمقدار خمسي الدين ،و تحمل هو ثالثة اهنخماس

وإذا فـرض أن الـدين ألفــا ، ضـمنه كفــيالن شخصـيات كــل من مـا مســئول عـن كــل الـدين ، وكيــل عينـي رهــن 
خصيين في الدين ضعف حصة الكفيل العيني ، و نقسم الـدين مقدارًا قيمته ألف ، كانت حصة كل من الكفلين الش

بين م فيكون كل من الكفيلين الشخصيين مسئوال من ثمانمائة و كون الكفيل العينـي مسـئوال عـن أربعمائـة .  $211
ـــاني ،  ـــل الشخصـــي الث ـــى الكفي ـــه يرجـــع بثمانمائـــة عل ـــدائن ، فإن ـــدين لل ـــين الشخصـــيين كـــل ال وإذا  دفـــع أحـــد الكفيل

مائة على الكفيل العيني . فإذا وجـد الكفيـل الشخصـي الـذي دفـع كـل الـدين الكفيـل الشخصـي اآلخـر عسـرًا ، وبأربع
قسم حصـة هـذا الكفيـل المعسـر وهـي ثمانمائـة بينـه وبـين الكفـل العينـي بنسـبة الثلثـين يتحمل مـا هـو والثلـث يتحملـه 

ئـة ، ونصـيبه فـي حصـة الكفيـل المعسـر وهـو الكفيل العيني . يتحمـل الكفيـل العينـي مـن الـدين حصـته وهـي أربعما
، وهـذا المبلـغ يخـرج مـن قيمـة  266 2/9. فيكون مجموع ما يتحملـه الكفيـل العينـي هـو  266  2/9أي  800/9

 العقار الذي رهنه وهو ألف كما قدمناه .

                                                 

 (
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 رجوع الكفيل الذي وفى الدين على الحائز للعقار : -82

إليـه ملكيـة عقـار رهنـه المـدين فـي الـدين . فـإذا وفـى الكفيـل بالـدين ، قدمنا أن الحائز للعقار هو من تنتقـل  
حل محل الدائن في هذا الرهن ، وكان له أن يتتبـع العقـار فـي يـد الحـائز و نفـذ عليـه بمقـدار مـا دفعـه مـن الـدين ، 

 لعقار .متقدمًا في ذلك على سائر دائني الحائز للعقار ، هننه حل محل الدائن في الرهن الذي يثقل هذا ا

والقاعــدة أن الكفيــل يرجــع علــى الجــائز إذا هــو وفــى الــدين ، هننــه يحــل محــل الــدائن فــي الــرهن الــذي يثقــل 
العقار ، ولكن الحائز ال يرجع على الكفيل إذا هو وفي الدين . ذلك بأن الكفيل كان يعتمد على العقار الذي رهنـه 

قار الـذي رهنـه المـدين فـي المـدين ، فلمـا انتقلـت ملكيـة هـذا المدين في الدين . ذلك بأن الكفيل كان يعتمد على الع
العقار إلى الحائز لم يكن من شـأن انتقـال ملكيتـه إلـى غيـر المـدين أن يقلـل مـن اعتمـاد الكفيـل علـى العقـار وال أن 

الحـائز يغير من موقفه بالنسبة إلى هـذا الضـمان . ولـذلك قلنـا أن الكفيـل يرجـع علـى الحـائز للعقـار . أمـا إذا وفـى 
للعقــار الــدين ، فإنــه يكــون قــد ارتكــب خطــأ ، إذا كــان فــي وســعة أن يط ــر العقــار مــن الــرهن ، وبــذلك يطمــئن إلــى 

دون حاجة الرجوع على الكفيل . وبين الكفيل الذي اعتمد على العقار المرهون ولم يرتكب خطأ في  212حقوقه $
رتكـب خطـأ بوفائـه للـدين دون اللجـوء إلـى التط يـر ، يكـون هذا االعتماد ، والحائز للعقار الذي لم يط ـر العقـار فا

الكفيل هو الولي بالرعاية . لذلك إذا كان الكفيل الذي وفي الدين يرجع على الحائز للعقار كما قدمنا ، فإن الحائز 
ــدين ال يرجــع علــى الكفيــل ــنفس . وكــذلك ال يرجــع الحــائز للعقــار علــى الكفيــل العينــي ،  ( 1) للعقــار الــذي وفــى ال ل

 . ( 2) اهنسباب التي من أجل ا ال يرجع على الكفيل الشخصي

وعلى ذلك إذا كان الدين مقدار ألفان ، وله كفيل شخصـي ، ورهـن المـدين عقـارًا قيمتـه ألفـان فـي هـذا الـدين 
وبــاع هــذا العقــار لحــائز ، فــإن الكفيــل الشخصــي إذا وفــى الــدين يرجــع علــى الحــائز للعقــار ، و نفــذ علــى العقــار 

لمرهون بما وفاه من الدين . وقد كـان فـي اسـتطاعة الـدائن ، وقـت أن اسـتوفى الـدين مـن الكفيـل ، أن يحـول حقـه ا
إلى هذا الكفيل ، فيكون للكفيل الحا في الرجوع على العقـار المرهـون . فـأثر وفـاء الكفيـل للـدين مـع الحلـول محـل 

 ي الدين منه .الدائن هو نفس أثر تحو ل الدائن حقه للكفيل عند ما يستوف

                                                 

 (
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$219  

 انقضاء الكفالة -الفصل الثالث

 انقضاء الكفالة بطريق تبعي وانقضاؤها بطريق أصلي :  -83
تنقضي الكفالة بطر ا تبعي إذا انقضى الـدين المكفـول ، ولمـا كانـت الكفالـة تابعـة ل ـذا الـدين فـإن انقضـاءه 

هـي ذات ـا بسـبب مـن أسـباب انقضـاء الـدين ، دون يستتبع انقضائ ا ، وتنقضي الكفالـة بطر ـا أصـلي إذا انقضـت 
 .  ( 1) أن ينقضي الدين المكفول

 انقضاء الكفالة -المبحث األول

 كيف ينقضي الدين المكفول : -84
أسباب انقضاء الدين المكفول هي نفس أسباب انقضاء أي دين ، فإذا انقضى هذا الدين بسبب من أسباب  

. وانقضــاء الــدين المكفــول يكــون  ( 2) دمنا ، هنن التــابع ال يبقــى بغيــر اهنصــيلاالنقضــاء فقــد انقضــت الكفالــة كمــا قــ
واتحــاد الذمــة ، واإلبــراء ، واســتحالة التنفيــذ ، والتقــادم .  211بالوفــاء ، والوفــاء بمقابــل ، والتجديــد ، والمقاصــة ، $

 وقد يفسخ الدين المكفول أو يتمسك بإبطاله ، فنزول الكفالة تبعًا لذلك .

 نقضاء الدين المكفول بالوفاء : ا -85
قد يقضي المدين اهنصلي دينه المكفول بالوفاء ، فيفي هذا الدين . فينقضي الدين المكفول ، و نقضي تبعـًا 

. و كفــي لقضــاء الــدين المكفــول أن يحجــز الــدائن علــى أمــوال المــدين و بيع ــا  ( 9) لــه ديــن الكفيــل فتنقضــي الكفالــة
                                                 

من قانون اكو بات والعقود اللبنا  علا أن "مجي  أسبا  الـب  ن أو السـقوط اكختصـة ابكو ـب  4041وقد نصا اكادة   ( 4) 
مــن نيــس القــانون علــا أن "مو ــب الةيالــة يســقو اب ســبا  نيســها الــيت تســقو ســا ر  4044ونصــا اكــادة    أ ــل  تســقو الةيالــة"

   قة ابكو ب ا  ر"وغن م تةن لتلك ا سبا  ع  ل اكو بات
   861ق  4424بودر و ار  قرة   ( 3) 
 ل وعذا كان الو ا     ياً وكان الدين مةيوال يف     منـ  دون انيـ   اآل ـر – 4426بودري و ار  قرة  – 338 يوار  قرة   ( 2) 

لو أن الو ا  وق  علـا انيـ    ل وهو  ه علي  ل  ذلك أن الدا ن ما كان ليقبر الو ا  اني      لن  هة الد   تنصرف عىل اني   غري اكةيور
) مســتبقيا انيــ   اكةيــور  هــو موثــق ابلةا لــة  ل   نــ  يســتويف بــ  انيــ   غــري اكةيــور مــن الــدين ل  هــو عذا قبــر هــذا الو ــا  اني  ــ    اكةيــور
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حقه ، حتى لو هلك المال قبل تسليمه للمشتري ، فإن الضامن لل ـالك فـي هـذه الحالـة ال و كون الثمن كافيًا لوفاء 
. وإذا لم يقبل الدائن الوفاء ، واضطر المدين لعـرض الـدين  ( 1) يكون هو الدائن بل المدين إذ يعتبر أنه هو البائع

بلـه الـدائن أو صـدر حكـم ن ـائي بصـحته ) عرضًا حقيقيًا تاله اإليداع ، فإن العرض الحقيقي يقوم مقام الوفـاء إذا ق
لــم  يقبلــه أو مــا دام لــم يصــدر  211مــدني ( . و جــوز للمــدين أن يرجــع فــي هــذا العــرض مــا دام الــدائن $ 991م 

مـدني ( . أمـا  910/1حكم بصحته . وإذا رجع لم يعتبـر المـدين قـد وفـي الـدين ، ومـن ثـم ال تبـرأ ذمـة الكفيـل ) م 
بعد أن قبله الدائن أو بعد أن حكم بصحته ، وقبل الدائن هذا الرجوع ، لم يكـن لرجـوع  إذا رجع المدين في العرض

مــدني ( . وإذا كــان  910/2المــدين أثــر فــي حــا الكفيــل واعتبــر الــدين مــوفى بالنســبة إليــه وبرئــت ذمتــه ن ائيــًا ) م 
. وهــذا بخــالف الوفــاء  ( 2) كفالــةالوفــاء بــاطال أو أبطــل ، اعتبــر كــأن لــم يكــن ، فيعــود الــدين المكفــول وتعــود معــه ال

بمقابــل ، فســنرى أنــه إذا اســتحقا لشــيء المــدفوع فــي مقابــل الــدين ، فــإن الوفــاء بمقابــل يبقــى مبرئــًا لذمــة الكفيــل وال 
 . ( 9) تعود الكفالة

وتوجد حالة يوفى في ا بالـدين المكفـول ، ومـع ذلـك ال ينقضـي هـذا الـدين . وذلـك إذا وفـي الغيـر ب ـذا الـدين 
دائن ، وحل محله فيه حلوال اختيار ًا أو قانونيـًا . ففـي هـذه الحالـة يرجـع المـوفى بالـدين علـى المـدين بـنفس الـدين لل

 .  ( 1) كما تقضي قواعد الحلول ، فال يكون الدين قد انقضى بالرغم من وفائه و في التزام الكفيل

                                                                                                                                                                    

علـا أن هـذا ااةـو مقصـور علـا مـا  (   4814ب نيور وريبري وسـا اتيي   قـرة  – 81ق  36م  4649نو ره سنة  34است ناف  تلو 
 ل وكان دين منهرا مةيوال واآل ر غري مةيور ل أما عذا كان هنا  دينان مستق ن أحدمها عن اآل ر   عذا كان الدين مةيوال يف     من 

مـاي ســنة  31ناف  ـتلو اســت )  جهـة الـد   تنصــرف عىل الـدين اكةيـور  ن اكــدين كـان يسـت ي  ع بــار الـدا ن علـا اســتييا  هـذا الـدين 
اســت ناف  : وانعــر يف أن الــدين اكةيــور أو اكضــرون نــق ا تصــاق هــو أشــد كليــة  تنصــرف عليــ   هــة الــد   – 209ق  24م  4639
وانعــر يف كــر  (   303ق  409رقــو  48اجملروعــة الرمسيــة  4641مــاي ســنة  42 – 316ق  1القضــا   4461ينــاير ســنة  34وفــين 

 433حمرـد كامـر مرسـ   قـرة  – 4هـامش  110ق  181 قرة  2الوسيو  –مةرر  4وهامش  368ق  136ة  قر  9ذلك أوبري ورو 
   301ق  – 302ق  428وانعر عةس ذلك وان  هة الد   تنصرف عىل اني   اكةيور عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 412ق 

   4410بودري و ار  قرة   ( 4) 
   483ق  428سليران مرقس  قرة   ( 3) 
   4414بودري و ار  قرة  – 369ق  136 قرة  9أوبر ورو  – 384 يوار  قرة  – 344 قرة  34لوران   ( 2) 
   4426بودري و ار  قرة  – 338 يوار  قرة   ( 1) 
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 . ( 1) أو متضامنا معهو ستوي في كل ما قدمناه أن يكون الكفيل غير متضامن مع المدين 

 انقضاء الدين المكفول بالوفاء بمقابل  -86
 مدني على ما يأتي : 489: تنص المادة  نص قانوني –

 . ( 2) "إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئًا آخر ، برئت ذمة الكفيل ولو استحا هذا الشيء"

قد قضى الدين المكفول عن طر ا الوفاء بمقابل فاتفا أن المدين  –وهذا الذي يقع غالبًا  –والمفروض هنا 
المدين مع الدائن علـى االستعاضـة عـن الـدين اهنصـلي بنقـل ملكيـة شـيء آخـر مـن المـدين إلـى الـدائن ، ونفـذ هـذا 

                                                 

   4412بودري و ار  قرة   ( 4) 
 ا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديدمن اك روع الترهيدي علا و   م ابق ك 4490ورد هذا النص يف اكادة : اتريخ النص  ( 3) 

ويف نينة ال نون الت ريعية جمللـس النـوا  عـدر الـنص ةضـا ة عبـارة "مـن    يف اك روع النها   483ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو   
عذ اكقصـود أال ينصـرف الـنص عال عىل  ل وذلك حىت يتحـدد اكقصـود مـن الـنص بوضـوح اتم ل اكدين" بعد عبارة "عذا قبر الدا ن أن يستويف"

 لن هذا ا  ري يةون ضامنا الستحقاق  ل أما عذا استوىف اكقابر من الةيير   حالة ما استوىف الدا ن مقابر الدين من اكدين ال من الةيير
ويف نينــة جملــس    عدلتــ  نينتــ  كرــا  ل 480وحــا رقــو  ل ووا ــق جملــس النــوا  علــا الــنص   وال تــهأ ذمتــ  فبقــا للقواعــد العامــة" ل ال ــ   

"وم تــر اللجنــة حمــ   ن ختصــص الو ــا   : و ــا  يف تقريــر اللجنــة ل ال ــيوق أعيــد الــنص عىل أ ــل  "حــىت ي ــرر اكــدين وأي شــخص ه ــر"
   142كـادة وأ ـب  رقـو ا ل  ليس اة و   لتخصيص خيـر  ـذا اكبـدأ" ل  ن الو ا  قد يق  من الدين أو غريه ل بو و  حصول  من الدين

 (   113ق  – 196ق  8جمروعة ا عرار التحضريية ) ووا ق جملس ال يوق علا النص كرا عدلت  نينت  
ولـو حصـلا دعـوى  ل تهأ ذمة اكدين بقبور الـدا ن شـي اً بصـية و ـا  للـدين : 844/931ويقابر النص يف التقن  اكد  السابق م 

    من ال ري ابستحقاق ذلك ال   
 : النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رىويقابر 

 (   م ابق)  116م  التقن  اكد  السوري
 (   م ابق)  163م  التقن  اكد  اللييب

بر ــا ذمــة الةييــر حــىت لــو  ل عذا قيــر الــدا ن أن يســتويف مــن اكــدين يف مقابــر الــدين شــي ا ه ــر : 4036م  التقنــ  اكــد  العراقــ 
   عال عذا كان الدا ن قد احتيظ اباق يف الر وع علا الةيير يف هذه ااالة ل استحق هذا ال   

 ـلن الةييـر وعن كـان  ل عندما يقبر الدا ن  تاراً شي اً غري ال ـ   الوا ـب عييـا  لدينـ  : 4069م  قانون اكو بات والعقود اللبنا 
   عوى االستحقاق أورده الدا ن بسبب عيوب  اخلييةولو ن ع ذلك ال    عن الدا ن بد ل متضامنا م  اكديون تهأ ذمت 
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االتفاق بنقل الملكية فعاًل ، ومن ثم تبـرأ ذمـة المـدين مـن الـدين اهنصـلي عـن طـرق هـذا الوفـاء بمقابـل ، وتبـرأ ذمـة 
 . ( 1) يل تعبًا لذلك فتنقضي الكفالة بطر ا تبعيالكف

ولمــا كــان التكييــف القــانوني للوفــاء بمقابــل ، وهــو التكييــف الــذي تغلــب فــي الفقــه المعاصــر ، هــو أن الوفــاء 
 بمقابل مز ج من التجديد والوفاء عن طر ا نقل الملكية ، فإنه يجب تحليل الوفاء بمقابل إلى عنصر ه اهنولين .

تجديد بتغيير محل الدين ، ومتى دخـل فـي الـدين هـذا التعـديل الجـوهر فقـد أصـبح دينـًا جديـدًا يحـل ف و أوال 
محل الدين القديم ، وهذا هو التجديـد . و ترتـب علـى هـذه الخطـوة اهنولـى أن الـدين اهنصـلي ينقضـي معـه تأميناتـه 

 لي عن طر ا التجديد .ومن ا الكفالة ، وعلى ذلك تبرأ ذمة الكفيل ن ائيًا باقتضاء الدين اهنص

والوفــاء بمقابــل ثانيــًا هــو وفــاء الــدين الجديــد الــذي حــل محــل الــدين القــديم . وذلــك عــن طر ــا نقــل الملكيــة . 
فتسري إذن على الوفـاء بمقابـل أحكـام البيـع باعتبـاره نـاقال للملكيـة ، وتسـري عليـه أيضـًا أحكـام الوفـاء باعتبـاره أنـه 

مان االستحقاق ، فإذا استحا المقابل في يد الدائن ، رجع ب ـذا الضـمان علـى يقضي الدين . ومن أحكام البيع ض
. ولكنه ال يرجع بالـدين اهنصـلين فـإن هـذا المـدين قـد انقضـى بالتجديـد كمـا قـدمنا وقـد انقضـت تأميناتـه  ( 2) المدين

وهـــو الـــذي قضـــي الـــدين  218،  $ ( 9) معـــه فبرئـــت ذمـــة الكفيـــل ن ائيـــًا . إذ التجديـــد قـــد أصـــبح باتـــًا ال رجـــوع فيـــه

                                                 

 ـلن شـرط الو ـا  ئقابـر أن يةـون  ل ولةن ال يعته و ا  ئقابر أن يةون الدا ن جمها علـا قبـور شـ   ه ـر يف مقابـر الـدين  ( 4) 
م  ل  رسا علي  اك اد  أ ذ العقار تنييذاً للدين ل  لذا نيذ الدا ن علا عقار للردين وابع هذا العقار ابك اد   الدا ن قد قبر  تاراً هذا الو ا 

) عـاد التـ ام الةييـر  ن ذمتـ  م تـهأ هنا يـاً كرـا يف الو ـا  ئقابـر  ل وعلا ذلك عذا استحق هذا العقـا   يةن هذا و ا  ئقابر بر يةون و ا 
 (   4416بودري و ار  قرة 

   قيرة اكقابر وقا االستحقاق م  اليوا د القانونية من ذلك القوت ( 4)  : ئا أييت ل فبقاً  حةام هذا الضران ل  ري    ( 3) 
 ل واكصــرو ات النا عـــة الــيت ال يســت ي  الـــدا ن أن يلــ م  ــا اكســـتحق ( 2)    ويف الثرــار الــيت ألــ م الـــدا ن بردهــا كــن اســـتحق اكقابــر ( 3) 

مادامـا كـان الـدا ن  ل ومجي  مصرو ات دعـوى الضـران ودعـوى االسـتحقاق ( 1)    وكذلك اكصرو ات الةرالية عذا كان اكدين س   النية
وبو ـ  عـام التعـويض عرـا اقـ  مـن  سـارة أو  اتـ  مـن كسـب بسـبب اسـتحقاق  ( 8)    يست ي  أن يتقي  منها لو أ  ر اكدين ابلـدعوى

   اكقابر
ويعته هذا ااةو استثنا  من القواعد العامة  – 368ق  136أوبري ورو  قرة  903مةررة ق  4414بودري و ار  قرة   ( 2) 

ومــن مث  ــوز     يجــوز االتيــاق علــا مــا خياليــ  ل غــري أن هــذا االســتثنا  ال يتعلــق ابلنعــام العــام (   4816ب نيـور وريبــري وســا اتيي   قــرة ) 
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 . ( 1) اهنصلي بتأميناته ، وأقام مقامه الدين الجديد الذي يستوجب تنفيذه نقل الملكية

وأيــا كــان ســبب اســتحقاق المقابــل ، فــإن الوفــاء بمقابــل يبــرئ ذمــة الكفيــل ن ائيــًا . وذلــك مــا لــم يكــن المقابــل 
أعطي هذا المقابـل للـدائن ، ففـي هـذه الحالـة إذا رجـع مملوكًا للكفيل نفسه وكان الكفيل يعلم أن المدين اهنصلي قد 

  2) الكفيل بضمان االستحقاق على الدائن لم تبرأ ذمته من الكفالة هننه هو الذي تسبب بعمله في ضمان االستحقاق

و جوز للدائن ، عند تسلمه المقابل ، أن يحتفظ بحقه في الرجوع على الكفيل أو استحا هـذا المقابـل . ففـي 
حالة يكون انقضاء الكفالة معلقًا على شرط واقف هو عدم استحقاق المقابـل ، وقـد يتخلـف الشـرط باسـتحقاق هذه ال
 . ( 9) المقابل

وقـد قـدمنا أن الـذي قـع غالبـًا أن المـدين هـو الـذي يقـدم شـيئًا مملوكـًا لـه فـي مقابـل الـدين . ذلـك انـه لـو كــان 
لـم تبـرأ ذمـة الكفيـل بـل يرجـع عليـه الـدائن بضـمان االسـتحقاق . الذي قدم المقابـل هـو الكفيـل ، واسـتحا المقابـل ، 

مـدني سـالفة لـذاكر ، أن يضـيف عبـارة "مـن المـدين"  489وهذا هو الـذي دعـا مجلـس النـواب ، فـي مشـروع المـادة 
ــدائن  211بعــد عبــارة "إذا قبــل الــدائن أن يســتوفي"  . $ ــة مــا إذا اســتوفى ال إذ المفــروض أال ينصــرف إال إلــى حال

بـــل الـــدين مـــن المـــدين ال مـــن الكفيـــل . أمـــا إذا اســـتوفى المقابـــل مـــن الكفيـــل ، فـــإن هـــذا اهنخيـــر يكـــون ضـــامنًا مقا
السـتحقاق الشـيء ، وال تبـرأ ذمتــه طبقـًا للقواعـد العامـة . ولكــن مجلـس الشـيوخ أعـاد الــنص إلـى أصـله "حتـى يشــمل 

، فلــيس ثمـة موجـب لتخصـيص يخـل ب ــذا المـدين وأي شـخص آخـر ، هنن الوفـاء قـد يقــع مـن المـدين أو مـن غيـره 
والمقصود بما قرره مجلس الشيوخ من أن الوفـاء بمقابـل قـد يقـع مـن المـدين أو مـن غـره ، أن يكـون هـذا  ( 1) المبدأ"

الغير هو غير الكفيل ، هنن الوفاء بمقابل الذي يقع من الكفيل ال يبرئ ذمته إذا استحا الشيء كما سـبا القـول . 
يـل وغيـر المـدين . وقـد سـبا أن قررنـا فـي هـذا فيجب إذن أن يكون الذي قام بالوفاء بمقابل هو أجنبي ، غيـر الكف

                                                                                                                                                                    

 ل ذا  سخ الـدا ن الو ـا  ئقابـر السـتحقاق اكقابـر ل ل للدا ن واكدين أن يتيقا علا أن وتيظ الدا ن نق اليسخ يف حالة استحقاق اكقابر
  (   481ق  429سليران مرقس  قرة  – 429عبد اليتاح عبد الباق   قرة ) عاد الدين اكةيور وعادت الةيالة 

   142 قرة  – 113 قرة  2انعر يف ذلك الوسيو   ( 4) 
 481ق  429سليران مرقس  قرة  – 429د الباق   قرة عبد اليتاح عب – 4480بودري و ار  قرة  – 389 يوار  قرة   ( 3) 

  
   4484انعر يف هذا اكع  بودري و ار  قرة   ( 2) 
   انعر نيس اليقرة يف اهلامش  ( 1) 
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الصدد : "وال نرى ما يمنع من أن يتفا الدائن مع غير المدين ) وغير الكفيل ( على أن يستوفي الدين منه بمقابل 
، فينقل الغير إلى الدائن ملكية شيء مملوكة لألول وفـاء للـدين ، ثـم يرجـع الغيـر علـى المـدين ، إذا لـم يكـن هنـاك 

. فإذا دفع مقابل الوفاء من غير  ( 1) ين ما ، بدعوى الفضالة أو بدعوى اإلثراء بال سبب ، بحسب اهنحوال"اتفاق ب
المدين ومن غير الكفيل على هذا النحو ، فإن هذا الوفاء بمقابـل يبـرئ ذمـة الكفيـل ن ائيـًا كمـا يبرئ ـا ن ائيـًا الوفـاء 

استحا المقابل المدفوع من الغير ، كما ال تعود إذا اسـتحا المقابـل بمقابل الواقع من المدين . وال تعود الكفالة إذا 
 المدفوع من المدين .

 انقضاء الدين المكفول بالتجديد : -87
إذا انقضى الدين المكفول بالتجديد ، بأن جدد المدين اهنصلي دينه بتغير الدائن أو تغيير المدين أو تغيير  

الكفالــة . و حــل محــل  220لمكفــول ينقضــي وتنقضــي تبعــًا النقضــائه $الــدين فــي محلــه أو مصــدره ، فــإن الــدين ا
الدين المكفول دين جديد ال تنتقل إليه التأمينـات التـي كانـت تكفـل الـدين المكفـول ، إال إذا نـص القـانون علـى ذلـك 
 أو تبــين مــن االتفــاق أو مــن الظــروف أن نيــة المتعاقــدين قــد انصــرفت إلــى ذلــك . وقــد ورد نــص صــر ح فــي هــذا

يترتـب علـى التجديـد أن ينقضـي االلتـزام اهنصـلي بتوابعـه ، وأن  -1مدني على أنه " 916المعنى ، فنصت المادة 
وال ينتقــل إلــى االلتــزام الجديــد التأمينــات التــي كانــت تكفــل تنفيــذ االلتــزام اهنصــلي إال  -2ينشــأ مكانــه التــزام جديــد . 

 من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك" . بنص في القانون ، أو إال إذا تبين من االتفاق  أو

فقــد يكــون االلتــزام اهنصــلي مضــمونًا بكفيــل ، فبانقضــائه بطر ــا التجديــد تنقضــي الكفالــة . وال تنتقــل الكفالــة 
مـدني مـن  911إلى االلتزام الجديد ، إال بنص في القانون أو باإلنفاق . أما نص القانون فمثلـه مـا ورد فـي المـادة 

وإنمـا يتجــدد االلتـزام إذا قطــع رصـيد الحســاب  -2ال يكـون تجديـدًا مجــرد تغييـر االلتــزام فـي حســاب جـار .  -1 أن
وتم إقراره . على انه إذا كان االلتزام مضمونًا بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفا علـى غيـر ذلـك" . 

د ، بــل بقيــت وانتقلــت إلــى االلتــزام الجديــد ، وهــو رصــيد ف نــا لــم تــنقض الكفالــة بانقضــاء االلتــزام اهنصــلي بالتجديــ
 918الحســاب ، وذلــك بحكــم القــانون ودون حاجــة إلــى رضــاء الكفيــل . وأمــا االتفــاق ، فقــد وردت فــي شــأنه المــادة 

مدني ، وتـنص علـى أنـه "ال ينتقـل إلـى االلتـزام الجديـد الكفالـة ، عينيـة كانـت أو شخصـية ، وال التضـامن ، إال إذا 
بذلك الكفالء والمدينون المتضامنون" . ذلك أن الكفالة قد انقضت بانقضـاء الـدين المكفـول ، فـال تنتقـل إلـى  رضي

                                                 

   4هامش  146ق  111 قرة  2الوسيو   ( 4) 
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الــدين الجديــد لتكلفــه . وال يكفــي إذن ، حتــى يكفــل الكفيــل االلتــزام الجديــد بعــد أن كــان يكفــل االلتــزام اهنصــلي ، أن 
ديـد أو الـدائن الجديـد ، بـل ال بـد مـن رضـاء الكفيـل أيضـًا . يتفا على ذلك الدائن والمدين معـًا ومع مـا المـدين الج

فانقضـت كفالتـه تبعـًا لـذلك .  221فانه لم يكفل إال التزامًا بعينه وهو االلتزام اهنصلي ، وقد انقضـى هـذا االلتـزام $
 .  ( 1) جديدة فحتى يضمن الكفيل االلتزام الجديد ، ولو كان أقل قيمة ، ال بد م رضائه بذلك ، أي ال بد من كفالة

وإيــداع الــدين فــي قائمــة التوز ــع ضــد المــدين وتســلمه أمــر الصــرف ال يعتبــر تجديــدًا ، فــال يقضــي الكفالــة . 
 . ( 2) و ستطيع الدائن أن ينزل عن إدراجه في قائمة هذا التوز ع ، وأن يرجع على الكفيل الذي لم تبرأ ذمته

بــد أن تكــون نيــة التجديــد واضــحة ، وقــد نصــت المــادة وحتــى يكــون هنــاك تجديــد ، فتقضــي بــه الكفالــة ، ال 
ـــه صـــراحة ، أو أن يســـتخلص بوضـــوح مـــن  911/1 ـــل يجـــب أن يتفـــا علي ـــد ال يفتـــرض ب ـــى أن "التجدي مـــدني عل

الظروف" . وحتى تقوم نية التجديد واضحة ، يجب أن يغاير االلتزام الجديد االلتزام القديم في عنصر من عناصره 
دين أو مصدره ، وإضافة شرط أو إلغاؤه ، وتغيير الدائن ، وتغيير المدين ، كل هذا ينطوي ال امة . فتغير محل ال

، أو  ( 9) علــى إدخــال تعــديالت جوهر ــة تخلــص من ــا نيــة  التجديــد فــي وضــوح . وإضــافة أجــل ، أو مــد أجــل قــائم
هـذا التـأمين ، أو تغييـر اإللغاء أجل موجود ، إضافة شرط جزائي ، أو تقـديم تـأمين عينـي أو شخصـي ، أو إلغـاء 

مكـان الوفــاء ، أو تعـديل ســعر الفائـدة يخفضــ ا أو عرف ــا ، أو تغييـر مقــدار الـدين بز ادتــه أو نقصـه ، كــل ذلــك ال 
يكفي الستخالص نية التجديد ، إال إذا وجـدت ظـروف أخـرى تـدل فـي وضـوح علـى هـذه النيـة . وقـد نصـت المـادة 

نـه "ال يسـتفاد التجديـد مـن كتابـة سـند بـدين موجـود قبـل ذلـك ، وال مدني صراحة على ذلك ، ف ي تقضي بأ $222
مما يحدث في االلتـزام مـن تغييـر ال يتنـاول إال زمـان الوفـاء أو مكانـه أو كيفيتـه ، وال ممـا يـدخل علـى االلتـزام مـن 

كتابـة سـند بـدين  تعديل ال يتناول إال التأمينات أو سعر الفائدة ، كل هذا ما لـم يوجـد اتفـاق يقضـي بغيـره" . فمجـرد
كان غير مكتوب ال يعد تجديدًا ، بل هو ت يئة دليل على دين موجود فعال ، فال تنقضي الكفالة التـي تضـمن هـذا 

                                                 

لبنـا  علـا "أن عديـد  4063وتنص اكادة  – 481ق  – 804 قرة  2الوسيو  – 4886ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة   ( 4) 
علا أن  عذا اشرتط الدا ن ضرن الةي   عىل    ما م يةونوا قد قبلوا بةيالة الدين انيديد ل الدين ب  الدا ن واكديون الصلير يهئ الةي  

    اكو ب ال يسقو" ل وم يقبر هنال  ل اكو ب انيديد
   4418ار  قرة بودري و  – 381 يوار  قرة   ( 3) 
مـا م يةـن  ل لبنا  علا "أن وحديد ا  ر الذي  نح  الدا ن للرديون ا  ل  بتينيد من  الةيير 4041وقد نصا اكادة   ( 2) 

   ما م يصرح الدا ن ابلعةس" ل أما التجديد الذي  نح  الدا ن للةيير    يستييد من  اكديون ا  ل    سبب عسر اكديون
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الدين . كذلك إبـدال ورقـة تجار ـة بورقـة تجار ـة أخـرى ، كإبـدال كمبيالـة بكمبيالـة أو سـند إذنـي بكمبيالـة أو كمبيالـة 
تغييـر سـند الـدين بكمبيالـة أو نسـد إذنـي ، ال يعـد تجديـدًا ، وال تنقضـي بـه  بسند غذني بفـرض مـد أجـل الـدين ، أو

الكفالة . وكذلك تحر ر كمبيالة أو سند إذني بثمن المبيع ال يعد تجديـدًا للـثمن ، بـل يكـون ضـربًا مـن التوثيـا لـه ، 
ا ما لم يتفا على غيره ، كأن يقـر و بقى امتياز البائع قائمًا وكذلك الكفالة حتى بعد كتابة الكمبيالة أو السند ، وهذ

البائع أنه تسلم الثمن نقدًا ففي هذه الحالة يقضي دين الثمن بتأميناته من امتياز وكفالة و حل محله دين جديد هـو 
الدين الثابت بالكمبيالة أو السند . وال يعتبر تجديدًا ، فـال تنقضـي الكفالـة ، اإلقـرار بـدين بعـد صـدور حكـم بـه ولـو 

قرار أنه في حالة عدم الوفاء ينفذ الحكم ، وال اإلقرار الصادر من المستأجر بالتجديد في ذمته م اهنجـرة قيل في اإل
 . ( 1) ، فتبقى الكفالة وامتياز المؤجر و تقادم الدين بخمس سنوات

 انقضاء الدين المكفول بالمقاصة :  -88
 229مدين يصلح للمقاصة في الدين الثابت $وإذا انقضى الدين المكفول بالمقاصة ، بأن كان ذمة الدائن لل

 في ذمة المدين للدائن ، انقضى الدين المكفول بالمقاصة وانقضت الكفالة تبعًا لذلك .

و ســتطيع الكفيــل أن يتمســك بالمقاصــة بــين الــدين الــذي كفلــه وديــن للمــدين فــي ذمــة الــدائن ، هنن مديونيتــه 
مديونيته عن طرق المقاصة ، تخلص الكفيل تبعًا لذلك . ولكن ال  تابعة لمديونية المدين ، فإذا تخلص المدين من

تقــع المقاصــة بــين ديــن الــدائن فــي ذمــة المــدين وديــن لكفيــل غيــر متضــامن فــي ذمــة الــدائن . إذ الــدينان هنــا غيــر 
 1211ة . وقـد نصـت المـاد ( 2) متقابلين ، فأحدهما في ذمة المدين للدائن واآلخر في ذمة الدائن للكفيل ال للمدين

ــدائن للمــدين  مــدني فرنســي علــى هــذه اهنحكــام ، إذ تقــول  : "يجــوز للكفيــل أن يتمســك بالمقاصــة فــي ديــن علــى ال
 اهنصلي ، ولكن ال يجوز للمدين اهنصلي أن يتمسك بالمقاصة في دين على الدائن الكفيل" .

                                                 

أمـا عذا كانـا     تسـري عليهـا أحةـام التجديـد ل وا تبـة الةاملـة تعتـه عديـداً  – 161 قـرة  2عر يف كـر ذلـك الوسـيو ان  ( 4) 
 ـلذا بقـ  التـ ام اكنيـب    ويقوم الت ام اكنا  جبانب الت ام اكنيب ويصب  الدا ن مـدينا بـدال م ديـن واحـد ل ا تبة غري كاملة    تعته عديداً 

 (   421عبد اليتاح عبد الباق   قرة )  لن مجي  امينات  ومنها الةيالة تبقا مع   ل قا را
ولةـن    عذ هـو ييـ  ابلـدين اكةيـور عـن فريـق اكقا ـة ل ولةن  وز للةيير أن يترسك ابكقا ـة يف يـدين لـ  علـا الـدا ن  ( 3) 

وال  وز للدا ن أن ير ـ  علـا اكـدين بعـد ذلـك  قـد    الترسك ابكقا ة   ينقض  الدينان عال من وقا  ل اكقا ة هنا ا تيارية ال قانونية
بعد أن  ل وعمنا ير   الةيير علا اكدين   وعذا ر    از للردين أن يد   ر وع  ابكقا ة اليت تسك  ا الةيير ل استوىف حق  من الةيير

   وىف دين  عن فريق اكقا ة
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ا المــدينان معــًا بعــد أن ولمــا كانــت المقاصــة ليســت مــن النظــام العــام فيجــوز النــزول عن ــا ، فــإذا نــزل عن ــ
توافرت شـروط ا وتالقـى الـدينان ، فعلـى كـل مـن المـدينين أن يـؤدي الـدين الـذي فـي ذمتـه ، ولـه أن يتقاضـى حقـه 
من مدينه . فبعد أن كانت المقاصـة قـد قضـت الـدينين معـًا منـذ تالقي مـا ، فـإن النـزول عـن المقاصـة يعيـد الـدينين 

ت ، وذلــك دون إضــرار بحقــوق الغيــر . فلــو أن أحــد المــدينين كــان مضــمونًا إلــى الوجــود بمــا كــان ل مــا مــن تأمينــا
بكفيل ، ووقعت المقاصة بين الدينين ، انقضـى الـدين المكفـول وانقضـت معـه الكفالـة . فـإذا نـزل المـدين فـي الـدين 

لــص مــن ذلــك أن الكفيــل كــان قــد تخ 221المكفــول عــن المقاصــة ، فــإن الــدين يعــود ، ولكــن ال تعــود الكفالــة . $
 . ( 1) الكفالة منذ أن انقضى الدين المكفول بالمقاصة ، فال يضار بنزول المدين عن مقاصة الدين المكفول

وهناك حالة مـن حـاالت النـزول الضـمني عـن المقاصـة بعـد ثبـوت الحـا في ـا ، ورد فـي شـأن ا نـص خـاص 
وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحا له  مدني ، وتجري على الوجه اآلتي : "إذا وفى المدين ديناً  961هو المادة 

، فــال يجــوز أن يتمســك إضــرارًا بــالغير بالتأمينــات التــي كانــت تكفــل حقــه ، إال إذا كــان يج ــل وجــود هــذا الحــا" . 
وهــذا الــنص يفــرض أن المــدين وفــي دينــه للــدائن ، بــالرغم مــن وجــود حــا لــه فــي ذمــة الــدائن كــان مــن الممكــن أن 

وهنــا يجــب التمييــز بــين فرضــين : ) أوال ( فــرض مــا إذا كــان المــدين وهــو يــدفع دينــه  يقاضــي بــه دينــه فلــم يفعــل .
يج ل وجود حا له يمكن أن يقاص به الدين ، ف نا ال يمكن القـول بـأن المـدين وهـو يج ـل وجـود قـه قـد نـزل عـن 

وقعــت بحكـــم التمســك بالمقاصــة فــي هــذا الحــا . وكــان مقتضــى تطبيـــا القواعــد العامــة أن يقــال إن المقاصــة قــد 
القانون ، فانقضى ب ا دين المدين . فإذا فدعه بعـد ذلـك يكـون قـد دفـع دينـًا انقضـى ، فيسـترد مـا دفـع وفـاًق لقواعـد 
اســترداد غيــر المســتحا . وال يرجــع بحقــه وال بمــا يكفــل هــذا الحــا مــن تأمينــات ، هنن هــذا الحــا قــد انقضــى أيضــًا 

ن جعل من ج ل المدين بوجود حقه المكفول بتأمينات عذرًا مقبوال ، بالمقاصة وانقضت معه تأميناته . ولكن القانو 
فاعتد بالوفاء الصادر منه على أنه وفـاء لـدين قـام فـي ذمتـه ال علـى أنـه وفـاء لـدين انقضـى بالقاصـة . ومـا دامـت 

كفالــة المقاصــة لــم تقــع ، فــإن حــا المــدين فــي ذمــة الــدائن يبقــى بمــا لــه مــن تأمينــات ، ولــو كانــت هــذه التأمينــات 
شخصية فأضر بقاؤها بالكفيل ، وذلك كله رعاية لحسن نية المدين . ) ثانيًا ( فرض ما إذا كان المدين وهـو يـدفع 

وهنـا يجـب  221دينه يعلم وجود حا له يمكن أن يقاص به الدين ، فلم يتمسك مع ذلك بالمقاصة ودفع الدين . $
سك ب ا أن هـذا نـزول ضـمني منـه عـن التمسـك بالمقاصـة تأو ل عدم تمسك المدين بالمقاصة مع علمه بجواز التم

بعد ثبوت ا . ومن ثم ينقضي الـدين الـذي كـان فـي ذمـة المـدين بالوفـاء ، و عـود للمـدين حقـه الـذي كـان قـد انقضـى 
                                                 

   424سليران مرقس  قرة  – 424عبد الباق   قرة عبد اليتاح  – 819 قرة  2الوسيو   ( 4) 
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بالمقاصة بعد أن نزل عن ا . ولكن ال يعود من التأمينات التي كانت تكفل هذا الحا ما تضر عودته بالغير ، فال 
 . ( 1) لكفالة بعد أن انقضتتعود ا

 انقضاء الدين المكفول باتحاد الذمة :  -89
ــدائن لنفســه  ــدين المكفــول باتحــاد الذمــة ، بــأن ورث المــدين الــدائن فــورث حقــه وأصــبح هــو ال وإذا انقضــى ال

. ولكـن  ( 2) فانقضى الدين باتحاد الذمة ، انقضت الكفالة التي كانت تضمن الدين تبعًا لذلك ، وبرئـت ذمـة الكفيـل
إذا زال اتحاد الذمة بأثر رجعي ، اعتبر كأنه لم يكن ، وعادت الكفالة إلى الوجود هنن ا لم تكـن قـد انقضـت باتحـاد 

مــدني فــي هــذا المعنــى علــى مــا يــأتي : "وإذا زال الســبب  940/2الذمــة الــذي زال بــأثر رجعــي . وقــد نصــت المــادة 
ي ، عـاد الـدين إلـى الوجـود هـو وملحقاتـه بالنسـبة إلـى ذوي الشـأن الذي أدى التحـاد الذمـة ، وكـان لزوالـه أثـر رجعـ

 . ( 9) جميعًا ، و عتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن"

وإذا مــات الــدائن ورثــه الكفيــل ، فاتحــاد الذمــة مــا بــين الــدائن والكفيــل إذا كــان يقضــي التــزام الكفيــل ، فلــيس 
الـدين حقـه . فـإن الكفيـل إذا وفـى الـدين للـدائن ، انقضـى ينقضي على النحـو الـذي ينقضـي بـه لـو أن الكفيـل وفـي 

الدين وبرئت ذمة المدين فانقضت الكفالة بصفة تبعية ، ورجـع الكفيـل علـى المـدين بالـدعوى الشخصـية أو  $226
بــدعوى الحلــول . أمــا إذا ورث الكفيــل الــدائن ، فاتحــدت الذمــة وانقضــت الكفالــة بصــفة أصــلية ، لــم يــنقض الــدين 

 . ( 1) وطالب الكفيل الذي أصبح دائنًا المدين ب ذا الدين ذاته اهنصلي ،

وإذا مــات المــدين وورثــه الكفيــل ، فاتحــدت الذمــة ) فــي القــانون الفرنســي ( وانقضــت الكفالــة ، فــإن انقضــاء 
ره مـدينًا التزام الكفيل علـى هـذا النحـو ال يكـون إال مـن حيـث المطالبـة . فـإذا أدى الكفيـل الـدين للـدائن ، أداه باعتبـا

                                                 

   811 قرة  2انعر يف كر ذلك الوسيو   ( 4) 
وتـهأ بـذلك  ل  لن الدين ينقض  ابوحاد الذمـة ل "وعذا اوحدت ذمة اكدين ا  ل  للدا ن : وقد سبق أن قررت يف هذا الصدد  ( 3) 
 ـلن الةييـر  ل عذا حـاور أن ير ـ  ابعتبـار أنـ  دا ـن علـا الةييـر –اد الذمة دا نـا وقد أ ب  ابوح –ذلك أن اكدين ا  ل     ذمة الةيير

مـن التقنـ  اكـد  السـابق تقضـ  أبن  302/391وقـد كانـا اكـادة     ي رر هذا الر وع ا  ري الر ـوع ا ور ل ير   علي  ابعتباره مدينا
 (   688ق  810 قرة  2الوسيو ) اوحاد ذمة الدا ن واكدين ا  ل  يهئ ذمة الةي  " 

   426سليران مرقس  قرة  – 426عبد اليتاح عبد الباق   قرة   ( 2) 
   810 قرة  2انعر الوسيو   ( 1) 
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أصليًا بعد أن ورث المدين ال باعتباره كفيال . أما إذا أتـاه باعتبـاره كفـيال ، بعـد أن أصـبح مـدينًا أصـليًا بـالميراث ، 
فإنه ال يستطيع باعتباره كفيال الرجوع على نفسه باعتباره مدينًا . ولكـن التزامـه ككفيـل يبقـى مـع ذلـك معتـدًا بـه فـي 

على ذلـك أنـه إذا كـان ل ـذا الكفيـل كفيـل ، فـإن التـزام كفيـل الكفيـل يبقـى قائمـًا مسـتندًا غير هذه المطالبة . و ترتب 
إلــى التــزام الكفيــل بــالرغم مــن انقضــاء هــذا االلتــزام اهنخيــر باتحــاد الذمــة . فيجــوز للــدائن فــي هــذه الحالــة ، إذا لــم 

. ول ـذا  ( 1) أن يرجع علـى كفيـل الكفيـليستطع استيفاء حقه من الكفيل الذي أصبح في الوقت ذاته مدينًا أصليًا ، 
اهنخير ، إذا وفى الـدين ، أن يرجـع علـى الكفيـل بمـا وفـاه للـدائن بـالرغم مـن اتحـاد ذمـة الكفيـل والمـدين اهنصـلي . 

مدني فرنسي على هذا الحكم ، إذ تقول : "اتحاد الذمـة الـذي يتحقـا بـين شـخص المـدين  2091وقد نصت المادة 
." وإذا كفـل  ( 2) دعوى الدائن ضـد مـن كفـل الكفيـل 224ما يرث أدهما اآلخر ، ال يقضي $اهنصلي وكفيله ، عند

الكفيــل مــدينين متضــامنين متعــددين وورث أحــدهم ، فصــار فــي القــانون الفرنســي كفــيال ومــدينًا متضــامنًا فــي وقــت 
ن بالدين بعد استنزال حصـة واحد ، فإن وفى الدين باعتباره كفيال ، رجع على أي من المدينين المتضامنين اآلخر 

مورثـه . أمــا إذا وفـاه باعتبــاره مــدينًا متضـامنًا ، فانــه ال يســتطيع الرجـوع علــى بــاقي المـدينين المتضــامنين إال بقــدر 

                                                 

وعذا    لبنــا  علـــا "أن ا ترــاع  ـــييت الــدا ن واكـــديون ا  ــل  يف شـــخص واحــد يـــهئ ذمــة الةييـــر 4062وتــنص اكـــادة   ( 4) 
بر ــا ذمـة الةيـر بقــدر  ل وكـان اكـديون ا  ــل  واراثً لـ  مـ  ه ـ  ل اكـديون ا  ـل  بسـبب و ــاة الـدا نحصـر هـذا اال ترـاع يف شــخص 

وأمـا ا ترـاع  ـييت اكـديون ا  ـل        يهئ ذمة اكديون ا  ـل  ل أما ا تراع  ييت الدا ن والةيير يف شخص واحد   حصة اكديون
وعمنا يبقا للدا ن حق  يف مداعات من كيـر     هو يسقو الةيالة وال يبقا عال اكدين ا  ل  ل والةيير عندما يصب  أحدمها واراثً لجن ر

   ووتيظ ابلتأمينات اليت اختذها لةيالة مو ب الةيير" ل الةيير
 : يت ــري علــا الو ــ  اآل ل مــن اك ــروع 4494هــو اكــادة  ل وقــد كــان اك ــروع الترهيــد للتقنــ  اكــد  انيديــد يتضــرن نصــا  ( 3) 

ال تنقضــ  بــ  دعــوى الــدا ن علــا مــن كيــر  ل يف حالــة مــا عذا ورل أحــدمها اآل ــر ل "اوحــاد الذمــة الــذي وصــر يف شــخص اكــدين وكييلــ 
مـن للتقنـ   3028"ي ـابق هـذا الـنص اكـادة  : مـا أييت ل يف  ـدد هـذه اكـادة ل و ا  يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيـدي   الةيير"

بــر الةييــر  ل وحةرــ  فبيعــ  عذ هنــا م عترــ   ــية دا ــن ومــدين يف شــخص واحــد   مــن اك ــروع اليرنســ  ا ي ــايل 128اليرنســ  واكــادة 
وعلـــا ذلـــك تبقـــا    أو اكـــدين ورل الةييـــر  أ ـــب  كيـــي  لنيســـ  ل الـــذي كـــان مل مـــاً بصـــية تبعيـــة عـــن غـــريه أ ـــب  ملت مـــاً بصـــية أ ـــلية

 ا ة وأن اكصدق عمنا  ا  ليقوى مرك  الةيير الذي م يعته ضران  كا ياً  ل ويبقا الت ام اكصدق ابقيا ليا دة الدا ن ل الضراتت ا  رى
يف  113ق  – 110ق  8جمروعــة ا عرــار التحضــريية ) وقــد حــذ ا هــذه اكــادة يف نينــة اكرا عــة "اكتيــا  بت بيــق القواعــد العامــة"    "

  (   اهلامش
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 . ( 1) حصة كل من م في الدن

 انقضاء الدين المكفول باإلبراء :  -91
قضـى الـدين المكفـول بـاإلبراء ، وانقضـت تبعـًا وإذا انقضى الدين المكفول بإبراء الدائن للمدين من الدين ، ان

 . ( 2) النقضائه الكفالة

و رتـد بـرد المـدين إيـاه . وقـد  228واإلبراء في التقنين المدني الجديـد يـتم بـإرادة واحـدة مـن جانـب الـدائن ، $
" . فـإذا مدني ، ف ي تقضـي بـأن اإلبـراء يـتم "متـى وصـل إلـى علـم المـدين ، و رتـد بـرده 941صرحت بذلك المادة 

رد المدين اإلبراء ، كان ب ذا الرد يفقر نفسه . ذلك أن ذمته تبرأ من الدين بمجرد وصول اإلبراء إلى علمه ، فبرده 
لإلبراء يعود الدين إلى ذمته بعد أن كان قد انقضى . ومـن ثـم يجـوز للكفيـل ، وهـو دائـن للمـدين بـالرجوع عليـه إذا 

مـدين لإلبـراء بالـدعوى البولصـية ، هنن هـذا الـرد زاد فـي التزامـات المـدين إذ وفى الدين للدائن ، أن يطعن في رد ال
عاد الدين بالرد بعد انقضائه . ومن ثم إذا أبرأ الدائن المدين من الدين ، ورد المدين هـذا اإلبـراء ، فعـاد الـدين بعـد 

ال يسـري فـي حقـه ، وتبـرأ ذمـة انقضائه إلى ذمة المدين ، جاز للكفيل أن يطعن في هـذا الـرد بالـدعوى البولصـية فـ
 الكفيل ن ائيًا من الكفالة .

وقــد أورد التقنــين المــدني الســابا فــي شــأن الكفالــة سلســلة مــن النصــوص لــم ينقل ــا التقنــين المــدني الجديــد ، 
 181/211هنن ا مجرد تطبيا للقواعد العامة ، فتسري أحكام ا دون حاجة إلـى نـص . مـن ذلـك أن نصـت المـادة 

" . فتبــرأ ذمــة  الكفيــل ببــراءة ( 9) يرادهــا ، فقالــت إن "إبــراء ذمــة المــدين يترتــب عليــه ذمــة ضــامنيه أيضــاً التــي ســبا إ

                                                 

   814 قرة  2انعر الوسيو   ( 4) 
 لن ر وع الةيير علا اكدين يصب  مستحي  ةبرا  اكدين  ل وال  وز للدا ن الذي يهئ اكدين أن وتيظ نق  ضد الةيير  ( 3) 

أن ي رتط أال وتج  ل   عذا أبرأ اكدينعلا أن الدا ن يست ي (   4482بودر و ار  قرة  – 193 قرة  34د ومب  – 101 قرة  3بون ) 
 (   4482بودري و ار  قرة ) اكدين  ذا ا برا  عذا اض ر الدا ن أن ور الةيير حمل  ضد اكدين 

   ولــو حصــر الصــل  مــ  اكيلــس ل عــار علــا أن "للرــدين م البــة ال ــركا  يف الــدين بترــام دينــ  216/286وتــنص اكــادة   ( 2) 
سـليران مـرقس  قـرة  – 410عبـد اليتـاح عبـد البـاق   قـرة ) عروم عبارة ال ركا  يف الدين" كرا يد ر اكـدين اكتضـامن ويد ر الةيير يف 

414   
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. و ســتثنى مــن ذلــك اإلبــراء  ( 1) ذمــة المــدين ، هنن التــزام الكفيــل تــابع اللتــزام المــدين ، فــإذا زال اهنصــل زال التبــع
(  concordatعن صـح الـدائنين مـع مـدين م المفلـس ) الذي يتضمنه الصلح مع المفلس ، إذ يجب تمييز اإلبراء 

جـزء مـن الـديون ال يتبرعـون ، ولكـن م يـأملون مـن وراء  221. فالدائنون عند ما يبرئون ذمة مدين م المفلس مـن $
هــذا اإلبــراء أن يحصــلوا علــى أكبــر حصــة ممكنــة مــن حقــوق م ، وهــم ييســرون علــى المــدين الســبل التــي تــؤدي إلــى 

ؤه من جزء من ديونه ، وعلى ذلك إذا أبرأ الدائنون مدين م المفلس مـن جـزء مـن ديونـه بالصـلح معـه ذلك ومن ا إبرا
 (concordat  فــإن م ال يبرئــون ذمــة الكفــالء . بــل إن فائــدة الكفالــة ال تظ ــر إال عنــد إفــالس المــدين ، فقــد أراد )

ئ ذمــة المــدين اهنصــلي ، هنن زوال التبــع ال . أمــا إبــراء ذمــة الكفــل فــال يبــر  ( 2) الــدائن أن يســتوثا لحقــه مــن ذلــك
مـن التقنــين المــدني السـابا علــى أنــه "ال تبــرأ  181/214يسـتوجب زوال اهنصــل .  وفــي هـذا الصــدد تــنص المــادة 

ذمة المدين بإبراء ذمة ضامنه" . وإذا تعدد الكفالء ، وأبرأ الـدائن أحـدهم ، فـإن ذلـك ال يعنـي أنـه أبـرأ البـاقين ، بـل 
البة باقي الكفالء كل بقدر الحصة التـي كفل ـا إذا كـان الكفـالء غيـر متضـامنين ، أو أي مـن م بالـدين تجوز له مط

. هذا كلـه مـا لـم يكـن الكفيـل الـذي أبـرأه الـدائن  ( 9) بعد استنزال حصة الكفيل الذي أبرأه إذا كان الكفالء متضامنين
متـأخرًا عـن م ال يكونـون قـد اعتمـدوا علـى كفالتـه ، فـإذا قد كفل الدين بعد أن كفله الكفالء اآلخرون ، ف ـو إذا كـان 

أبرأه الدائن لـم يجـز للكفـالء المتقـدمين أن يسـتنزلوا حصـته . بـل يرجـع الـدائن علـى كـل مـن م بعـد تقسـيم الـدين كلـه 
 290بيــــن م دون الكفيــــل المتــــأخر إذا كــــانوا غيــــر متضــــامنين ، أو يرجــــع علــــى أي مــــن م بكــــل الــــدين إذا كــــانوا $

نين . فرجوع الكفالء على الكفيل الذي أبرأه الـدائن . بمقـدار حصـته ، منـوط بـأن تكـون ضـمانه هـذا الكفيـل متضام
مــن التقنـين المــدنين السـابا علــى أنــه  181/218سـابقة لضــمانت م أو مقارنـة ل ــا ، وفــي هـذا الصــدد تـنص المــادة 

للبــاقي مطالبــه بالضــمان إذا كانــت ضــمانته "إذا تعــدد الضــامنون فــي ديــن واحــد ، وأبــرأ الــدائن ذمــة أحــدهم ، جــاز 
                                                 

 ـلن حـق التجريـد اكع ـ  للةييـر  نـ  مـن  ل وال  وز للدا ن أن يهئ ذمة اكدين ا  ل  م  استييا   الةيير ملت ماً ابلدين  ( 4) 
م  عبرا  ذمة اكدين ا  ل   ل ولةن يعهر أن   وز للدا ن االحتياظ ابلةيير عذا كان كيي  متضامنا م  اكدين أو كان كيي  عينيا   ذلك
 (   4623 قرة  6بيدان وال  ارد  4هامش  614ق  842 قرة  2الوسيو  –انعر نيس اليقرة يف اهلامش ) 

 – 4884ب نيــور وريبــري وســا اتيي   قــرة  –اثلثــاً  9هــامش  369ق  136 قــرة  9أوبــري ورو  4488بــودري و ــار  قــرة   ( 3) 
 ن هذا ا  ري ال يلت م  ل وال ير   الةيير ئا د ع  للدا ن علا اكدين   238 -4 – 4404داللوز  4604يناير سنة  48نقض  رنس  

 (   410عبد اليتاح عبد الباق   قرة ) اً وعن  از ل  أن يد ع  ا تيارا ئا استن ل  من دين  نتيجة للصل  عال الت اماً    تص  م الب  ب  ع بار 
ولةــن عبــرا  ذمــة الةييــر ال يــه  ذمــة  ل لبنــا  علــا "أن عبــرا  اكــديون مــن الــدين يــه  ذمــة الةييــر 4064وقــد نصــا اكــادة   ( 2) 

   ير الذي أبر ا ذمت "وعبرا  أحد للةي   بدون رضا  اآل رين يه  هنال  بقدر حصة الةي   اكديون
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 . ( 1) سابقة على ضمانت م أو مقارنه ل ا"

وإذا تصالح الدائن مع المدين ، وتضمن الصـلح نـزول مـن الـدائن عـن جـزء مـن الـدين ، فللكفيـل أن يتمسـك 
نــزل عنــه الــدائن ب ــذا الصــلح . فــال يكــون مســئوال نحــن الــدائن إال عــن البــاقي مــن الــدين بعــد اســتنزال الجــزء الــذي 

 . ( 2) بالصلح ، وتكون مسئولية الكفيل في ذلك مثل مسئولية المدين

 انقضاء الدين المكفول باستحالة التنفيذ :  -90
وإذا انقضى الدين المكفول باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي ، انقضت باقتضائه الكفالة . فإذا كان للدين كفيـل 

ي فانقضــى وبرئــت ذمــة المــدين منــه ، فــإن ذمــة الكفيــل تبــرأ تبعــًا لبــراءة ذمــة ، ثــم اســتحال تنفيــذ الــدين بســبب أجنبــ
 المدين .

وإذا استحال تنفيذ الدين بخطأ المدين ، فإن محـل الـدين يتحـول إلـى تعـو ض ، وال تبـرأ ذمـة المـدين . كـذلك 
. أمــا إذا هلــك الشــيء بفعــل الكفيــل ، فــإن ذمــة المــدين تبــرأ مــن  ( 9) ال تبــرأ ذمــة الكفــل ، بــل يبقــى كفــيال للتعــو ض

. وتبرأ ذمة الكفيـل باعتبـاره كفـيال تبعـًا لبـراءة ذمـة  ( 1) الدين ، إذ يعتبر فعل الكفيل سببًا أجنبيًا بالنسبة إلى المدين
 . ( 1) المدين ، ولكن الكفيل يبقى مسئوال عن خطأه كمدين أصلي نحو الدائن

 الدين المكفول بالتقادم : انقضاء  -92
وإذا انقضى الدين المكفول بالتقادم ، انقضت باقتضائه الكفالـة ، وذلـك حتـى لـو كـان التـزام الكفيـل التـابع لـم 
ينقص هو نفسه بالتقادم . والغالب أن يسري التقادم بالنسبة إلى الدين اهنصلي في الوقت الـذي يسـري فيـه بالنسـبة 

ي الـدينان بالتقـادم فـي وقـت واحـد . وعندئـذ تبـرأ ذمـة الكفيـل إمـا هنن المـدين اهنصـلي قـد إلى التزام الكفيل ، فينقضـ
برئــت ذمتــه والكفيــل تــابع للمــدين اهنصــلي ، أو هنن التــزام الكيــل التــابع قــد انقضــى هــو نفســه بالتقــادم مســتقال عــن 

                                                 

   842 قرة  2انعر يف كر ذلك الوسيو   ( 4) 
   4489بودري و ار  قرة   ( 3) 
   410سليران مرقس  قرة   ( 2) 
   4491بودري و ار  قرة   ( 1) 
   4هامش  646ق  846 قرة  2الوسيو   ( 8) 
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 الدين اهنصلي .

ام الكفيــل ، و قــع ذلــك إذا كــان التــزام ولكــن يحــدث أن الــدين اهنصــلي ينقضــي بالتقــادم دون أن ينقضــي التــز 
الكفيل قد نشأ بعد الدين اهنصلي بأن يضمن الكفيل الدين بعد نشوئه ، أو حدد اللتزام الكفل أجـل أبعـد مـن اهنجـل 
الذي حدد إللزام المدين . فعند ذلك يتقادم الدين اهنصلي قبل أن يتقـادم التـزام الكفيـل ، و تقـادم الـدين اهنصـلي تبـرأ 

. وحتى إذا بدأ سر ان تقادم التـزام  ( 1) كفيل تبعًا النقضاء الدين اهنصلي ، وذلك دون أن يتقادم التزام الكفيلذمة ال
ــدين اهنصــلي ، فقــد يقطــع التقــادم بالنســبة إلــى الكفيــل فــال ينقطــع  الكفيــل فــي الوقــت الــذي بــدأ فيــه ســر ان تقــادم ال

في هذه الحالة قبل أن يتقادم التزام الكفيـل ، فتبـرأ ذمـة الكفيـل  بالنسبة إلى المدين اهنصلي . فيتقادم الدين اهنصلي
يقــف التقــادم بالنســبة إلــى الكفيــل  292. وقــد $ ( 2) تبعــًا لبــراءة ذمــة المــدين اهنصــلي دون أن يتقــادم التــزام الكفيــل
نســـبة إلـــى مــدني ( ، وال يوجـــد هـــذا المــانع بال 982/1لوجــود مـــانع يتعــذر معـــه علـــى الــدائن أن يطالـــب بحقـــه ) م 

المدين . فيتقادم الدين اهنصلي قبل أن يتقادم التزام الكفيل ، فتبرأ ذمة الكفيل تبعًا لبراءة ذمة المـدين اهنصـلي دون 
 أن يتقادم التزام الكفيل .

و حدث كذلك أن التزام الكفيل ينقضي بالتقادم ، دون أن ينقضي بالتقادم الدين اهنصلي . و كون ذلك بقطع 
.  ( 9) سبة إلى المدين اهنصلي ، فإن قطع التقادم بالنسبة إلـى هـذا المـدين ال يقطعـه بالنسـبة إلـى الكفيـلالتقادم بالن

                                                 

 448 4 -4 – 4608سهي   4601أغس س سنة  3 – 291 -4 – 68داللوز  4468ماري سنة  44نقض  رنس    ( 4) 
    4498بودري و ار  قرة  – 494 يوار  قرة  –

   م ينق ــ  التقــادم ضــد اكــدين ا  ــل  ل "كــذلك عذا ق ــ  الــدا ن التقــادم ضــد الةيــر : وقــد ســبق أن قــررت يف هــذا الصــدد  ( 3) 
ويةترر التقادم ابلنسبة عىل اكدين ا  ل  عذ هو م ينق    ل سبب انق اع ويرتتب علا ذلك أن التقادم قد ال يةترر ابلنسبة عىل الةيير ب

عذ  ل ويسـقو تبعـا لـ  التـ ام الةييـر ابلـرغو مـن عـدم تقادمـ  ل  عند ذلك يسقو دين اكدين ا  ـل  ابلتقـادم   ابنق اع التقادم ضد الةيير
 (   2وهامش  433ق  926 قرة  2الوسيو ) هو الت ام تبع  يسقو بسقوط االلت ام ا  ل " 

 لن ق   التقادم ابلنسبة عىل اكدين ا  ل  بق   التقادم ابلنسـبة  ( ل 3380م ) وهذا علا   ف التقن  اكد  اليرنس    ( 2) 
الـ من  ومـرور ل لبنا  علا "أن انق اع حةو مرور ال من علا اكديون ا  ل   ري ميعولـ  علـا الةييـر 4068وتنص اكادة    عىل الةيير

   الذي ق كصلحة اكديون ا  ل  يستييد من  الةيير"
وقــد قضــا    م ينق ــ  التقــادم ضــد الةييــر ل "وعذا ق ــ  الــدا ن التقــادم ضــد اكــدين ا  ــل  : وقــد ســبق أن قــررت يف هــذا الصــدد

ةـو حمةرة النقض أبن مالية اكدين واستصدار حةو علي  ابلدين ال ي ري مـدة التقـادم ابلنسـبة عىل الةييـر اكتضـامن عذا كـان م ي الـب وم و
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وقد يقف التقادم بالنسبة إلى المـدين اهنصـلي بـأن يوجـد مـانع يتعـذر معـه علـى الـدائن أن يطالـب المـدين بحقـه ) م 
فعنــد ذلــك ال ينقطــع التقــادم وال يقــف بالنســب إلــى مــدني ( ، وال يوجــد هــذا المــانع بالنســبة إلــى الكفيــل .  982/1

الكفيل ، و تقادم التزامه قبـل أن يتقـادم الـدين اهنصـلي . فتبـرأ ذمـة الكفيـل بصـفة أصـلية كمـا سـيأتي ، دون أن تبـرأ 
 ذمة المدين اهنصلي .

ين اهنصــلي وإذا تقــادم الــدين اهنصــلي ، برئــت ذمــة الكفيــل تبعــًا لــذلك كمــا قــدمنا ، حتــى لــو لــم يتمســك المــد
. فإن كان المدين اهنصلي لم يتمسـك بالتقـادم ، جـاز للكفيـل أن يتمسـك بـه هـو  ( 1) بالتقادم ، أو حتى لو نزل عنه

مدني وتنص على أنـه "ال يجـوز للمحكمـة أن تقضـي بالتقـادم مـن تلقـاء نفسـ ا ، بـل  984/1للمادة  299تطبيقًا $
علـى طلـب دائنيـه أو أي شـخص لـه شـخص لـه مصـلحة فيـه يجـب أن يكـون ذلـك بنـاء علـى طلـب المـدين أو بنـاء 

ولو لم يتمسك به المدين . والكفيل ال شك في أن له مصلحة في التمسك بتقادم الدين اهنصـلي ، إذ تبـرأ ذمتـه مـن 
الكفالة . وإن كان المدين اهنصلي قد نزل عن التقـادم ، جـاز للكفيـل أن يطعـن فـي هـذا النـزول بالـدعوى البولصـية 

مـــدني وتـــنص علـــى مـــا يـــأتي : "وإنمـــا يجـــوز الكـــل  988/2ه دائنـــًا للمـــدين اهنصـــلي ، وذلـــك تطبيقـــًا للمـــادة باعتبــار 
شخص يملك التصرف فـي حقوقـه أن ينـزل ضـمنًا عـن التقـادم بعـد ثبـوت الحـا فيـه ، علـى أن هـذا النـزول ال ينفـذ 

 . ( 2) في حا الدائنين إذا صدر إضرار ب م"

 ين المكفول أو بإبطاله : انقضاء الكفالة بفسخ الد -93
وقد يزول الدين المكفول بفسخ العقد الذي أنشأه ، فيصبح الدين كأن لم يكن ، وكذلك تصبح الكفالة كأن لم 
تكن تبعًا للدين . مثل ذلك أن يضمن كفيل التزام المشتري بـدفع الـثمن ، ثـم يسـخ البيـع فيـزول بـأثر رجعـي و عتبـر 

زول التزام الكفيل تبعًا لزوال التزام المشتري بدفع الثمن . وال تعود الكفالة بعد أن دين الثمن كأن لم يكن ، وكذلك ي
زالت ، حتى لو كان المدين اهنصلي الذي زال التزامه بالفسخ التزام من جديد ، بل ال بد أن يلتزم الكفيل كذلك من 

                                                                                                                                                                    

وينتقد اليق   ل مد   رنس  3380انعر عةس ذلك اكادة  – 326ق  91رقو  2جمروعة عرر  4611يوني   9نقض مد  ) علي  مع  
 (   1هامش 4433ق  926 قرة  2الوسيو ) " 898بودري وتيسيي   قرة  : ما ورد يف هذا النص اليرنس 

   4498بودري و ار  قرة  – 494 يوار  قرة   ( 4) 
   413سليران مرقس  قرة  – 414عبد اليتاح عبد الباق   قرة   ( 3) 
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 . ( 2) . وكالنسخ تحقيا الشرط الناسخ ( 1) جديد

المكفول وتحقا الشرط الفاسخ يقال كذلك عن إبطال الدين ، فـإذا كـان العقـد الـذي وما يقال عن فسخ الدين 
أنشأ الدين المكفول قابال لإلبطال وأبطل بأثر رجعي ، زال الدين المكفول بـأثر رجعـي ، وزالـت بزوالـه الكفالـة بـأثر 

 . ( 9) رجعي كذلك

$291  

 انقضاء الكفالة بطريق أصلي -المبحث الثاني

 ضي الكفالة بطريق أصلي : كيف تنق -94
تنقضـــي الكفالـــة بطـــري أصـــلي غمـــا بانقضـــاء التـــزام الكيـــل دون الـــدين المكفـــول بســـبب مـــن أســـباب انقضـــاء 

 االلتزام ، أو بأوجه خاصة بالكفالة دون غيرها .

 بسبب من أسباب انقضاء االلتزام انقضاء التزام الكفيل دون الدين المكفول -المطلب األول

 اء التزام الكفيل دون الدين المكفول : أسباب انقض -95
قــد ينقضــي التــزام الكفيــل بســبب مــن أســباب انقضــاء االلتــزام فتنقضــي الكفالــة ، ولكــن يغلــب أن ينقضــي فــي 
الوقـت ذاتــه االلتــزام المكفــول ال التــزام الكفيـل فحســب . فــإذا وفــى الكفيــل التزامـه للــدائن أو قضــاه عــن طر ــا الوفــاء 

وقضى في  291، فإنه يكون قد قضي التزامه ككفيل $ ( 1) التجديد أو عن طر ا المقاصةبمقابل ، أو عن طر ا 
                                                 

   4494بودري و ار  قرة  – 334 يوار  قرة   ( 4) 
   4003ق  4883ريبري وسا اتيي   قرة ب نيور و   ( 3) 
   4496بودري و ار  قرة   ( 2) 
 ل عذ الـدينان هنـا غـري متقـابل  ل وال تق  اكقا ة ب  دين للدا ن يف ذمـة الةييـر وديـن لةييـر غـري متضـامن يف ذمـة الـدا ن  ( 1) 

 ل ولةن  وز للةيير أن يترسك ابكقا ة يف دين ل  علا الدا ن    أحدمها يف ذمة اكدين للدا ن واآل ر يف ذمة الدا ن الةيير ال للردين
    ـ  ينقضـ  الـدينان عال م وقـا الترسـك ابكقا ـة ل ولةن اكقا ة هنـا ا تياريـة القانونيـة   عذ هو يي  ابلدين اكةيور عن فريق اكقصاة

ويسـت ي  الةييـر أن يترسـك ابكقا ـة بـ  الـدين الـذي      قـد اسـتوىف حقـ  مـن الةييـر ل وال  وز للدا ن أن ير   علـا اكـدين بعـد ذلـك
 ـلذا ختلـص اكـدين مـن مديونيتـ  عـن فريـق اكقا ـة ختلـص الةييـر  ل  ن مديونيت  اتبعة كديونيـة اكـدين ل كيل  ودين للردين يف ذمة الدا ن
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الوقـت ذاتـه الــدين المكفـول . وهنــا نفـرض أن الكفيــل نفسـه هـو الــذي قـام بقضــاء التزامـه ، فوفــاه أو وفـاه بمقابــل أو 
لمـدين هـو الـذي قـام بقضـاء الـدين . أمـا فيمـا تقـدم ، فقـد فرضـنا أن ا ( 1) جدده أو قاص به حقـًا لـه فـي ذمـة الـدائن

 المكفول ، فوفاه أو وفاه بمقابل أو جدده أو قاص به حقًا له في ذمة الدائن .

ولكــن قــد يحــدث أن الكفيــل يقضــي التزامــه ككفيــل ، دون أن يقضــي بــذلك الــدين المكفــول . وإذا صــح القــول 
. فإن قضاء  ( 2) ى لو انقضى الدين المكفولبأن قضاء الكفيل اللتزامه يكون فيه انقضاء للكفالة بطر ا أصلي حت

 ( 9) الكفيل اللتزامه دون أن ينقضي الدين المكفول بصدق عليه بوضوح أكبر أن الكفالة قد انقضت بطر ـا أصـلي
والتقـادم ، فقـد ينقضـي بسـبب مـن هـذه اهنسـباب التـزام الكفيـل دون أن  296. و قع ذلك في اتحـاد الذمـة واإلبـراء $

 لمكفول . فتقصر القول على كل من هذه اهنسباب الثالثة .يقتضي الدين ا

 انقضاء التزام الكفيل باتحاد الذمة : -96
قــد ينقضــي التــزام الكفيــل باتحــاد الذمــة ، دون أن ينقضــي الــدين المكفــول ، و تحقــا ذلــك إذا مــات الــدائن  

بصـفة أصـلية هننـه ورث الـدائن فأصـبح وورثه الكفيل ، فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة ، فإن التزام الكفيـل ينقضـي 
دائنًا لنفسه ، ولكن الدين المكفول ال ينقضي . فيستطيع الكفيل ، الذي أصبح دائنـًا باتحـاد الذمـة ، أن يرجـع علـى 

                                                                                                                                                                    

 ــوز الةييــر أن يترســك ابكقا ــة يف ديــن " : عذ تقـور ل مـد   رنســ  علــا هــذه ا حةــام  ــراحة 4361وقــد نصــا اكــادة    تبعـاً لــذلك
 قــرة  2انعــر الوســيو    ولةــن ال  ــوز للرــدين ا  ــل  أن يترســك ابكقا ــة يف ديــن علــا الــدا ن الةييــر" ل علــا الــدا ن للرــدين ا  ــل 

   4881ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة  – 361ق  136 قرة  9أوبري ورو  – 862
عال عذا م يةـن للةييـر ااـق يف الترسـك بعـدم  ـواز م البـ   ل قا ة ب  حق  ودين ل  علا الةييروال  وز للدا ن أن يترسك ابك

 (   481ق  412سليران مرقس  قرة  – 411عبد اليتاح عبد الباق   قرة ) أوال أو ابلد   ابلتجريد 
وكــذلك عحالـــة    واكـــديون ا  ــل  معــاً لبنـــا  علــا "أن عييــا  الةييــر للـــدين يــهئ ذمــة الةييــر  4060وقــد قضــا اكــادة   ( 4) 

 ل وعيــداع ال ــ   الوا ــب عذا ق علــا و ــ   ــحي  –الةييــر للــدا ن علــا شــخص اثلــث عذا قبــر الــدا ن وال ــخص الثالــث هــذه ا حالــة 
   وعديد الدين ب  الدا ن والةيير" ل وا ييا  أبدا  العرا

   4882ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة  4410 قرة  بودري و ار – 369ق  136 قرة  9انعر أوبري ورو   ( 3) 
 ل ويف التقنينات اليت يرل  يها الورثة دين مورثهو   بر يبقا الت ام الةيير يف تركت  ل أما موت الةيير    تنقض  ب  الةيالة  ( 2) 

بــر ينتقــر مو ــب الةييــر عىل  ل لبنــا  علــا "أن و ــاة الةييــر ال تســقو الةيالــة 4061وقــد قضــا اكــادة  ل ينتقــر التــ ام الةييــر عىل ورثتــ 
   ورثت "
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 . ( 1) المدين بالدين ذاته كما كان يرجع الدائن قبل موته"

، فاتحدت الذمة في القانون الفرنسي بين  كذلك إذا مات المدين وورثه الكفيل ، أو مات الكفيل وورثه المدين
، ولكـن التزامـه  ( 2) المدين والكفيل ، استطاع من ورث اآلخر أن يودي الدين للدائن باعتباره مـدينًا أصـليًا ال كفـيال

 ككفيــل يبقــى معتــدا بــه ، فــإذا كــان للكفيــل كفيــل بقــى التــزام كفيــل الكفيــل قائمــًا مســتندًا إلــى التــزام الكفيــل بــالرغم ن
انقضــائه باتحــاد الذمــة . و ســتطيع الــدائن أن يرجــع علــى كفيــل الكفيــل ، فــإذا وفــى اهنخيــر الــدين كــان لــه أن يرجــع 

 . ( 9) على المدين أو على الكفيل ، من بقى من ما حيًا وورث اآلخر ، وقد تقدم بيان ذلك

 انقضاء التزام الكفيل باإلبراء :  -97
، برئت ذمة هذا اهنخير دون أن يقتضي الدين المكفول ، فيكون الدائن قد  وإذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة
صـحيح ، فـال يجـوز للـدائن أن يبـرئ ذمـة  294. أمـا العكـس فغيـر $ ( 1) نزل عن الكفيل واستبقى المدين اهنصلي

 . ( 1) المدين اهنصلي دون أن يبرئ ذمة الكفيل ، وذلك هنن زوال اهنصل يستتبع زوال التبع

                                                 

   46انعر هنيا  قرة   ( 4) 
 ــ   ــوز الــد   ابلتقســيو وال ابلتجــرد وال ةضــاعة  ل وت يــ   ــية اكــدين ا  ــل  علــا  ــية الةييــر يف الع قــة مــ  الــدا ن  ( 3) 
 (   411بد اليتاح عبد الباق   قرة ع) التأمينات 
   4889ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة  – 361ق  136 قرة  9وانعر أوبري ورو  – 46انعر هنياً  قرة   ( 2) 
   60انعر هنيا  قرة   ( 1) 
وتـهأ  ل  ر مـن الـدينمـد   رنسـ  علـا أن "مـا أ ـذه الـدا ن مـن الةييـر  بـرا  ذمتـ  مـن الةيالـة يسـتن 4344وتنص اكادة   ( 8) 

الدا ن  ل عذ أن نية ال ر   ل وهذا نص ينتقده اليق  اليرنس  كخاليت  للقواعد العامة   ئقداره ذمة اكدين ا  ل  وذمة الباق  من الةي  "
وقـد رضـ  الـدا ن بـذلك معرضـا نيسـ  خل ـر أال    قد انصر ا يف هـذه ااالـة عىل أن الةييـر د ـ  مقـاب   بـرا  ذمتـ  مـن الةيالـة ل والةير

 رـا أ ـذه    وقد ينته  ب  عىل اخلاسرة  يرا عذا م يستوف حق  أو م يستوف عال    اً منـ  ل يستويف الدين كل  أو بعض  من اكدين ا  ل 
 196 قـرة  34د ولومـب  – 216ة  قـر  43ديرانتـون )  هو ضـر  مـن التـأم   ل من الةيير هو اكقابر هلذا ال را الذي عرا نيس  ل 

ق  – 131ق  4243 قـــرة  1ب نيـــور وريبـــري وردوان  – 414 قـــرة  4هيـــك  – 211 قـــرة  34لـــوران  – 114 قـــرة  – 196 قـــرة  –
ن الــدا  ل ومقتضــا ت بيقهــا أن تةــون العــهة بنيــة ال ــر      يجــب ت بيــق القواعــد العامــة ل وم ينتقــر التقنــ  اكصــري هــذا الــنص (   138

بر ـا  ل  لن قصد أن ييتدي الةيير ذمت  ئا د ع  للدا ن من اكقابر ويةون للدا ن بعد ذلـك أن ير ـ  علـا اكـدين بةـر الـدين   والةيير
وكـذر ال ير ـ  علـا  ل وال ير ـ  هـو علـا اكـدين ئـا أع ـاه للـدا ن   وال ير   علي  الدا ن عذا م يستوف كر حق  من الـدين ل ذمة الةيير
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رأ الـدائن أحـد الكفـالء ، فـال تبـرأ ذمـة بـاقي م . وتجـوز مطـالبت م كـل بقـدر الحصـة التـي كفل ـا إذا كــان وذا أبـ
الكفالء غير متضامنين . كما تجوز مطالبة أي من م بالدين بعد استنزال حصة الكفيل الذي أبرئ إذا كان الكفـالء 

 . ( 1) متضامنين

 انقضاء التزام الكفيل بالتقادم :  -98
أن الغالــب أن يســري  ( 2) يقتضــي التــزام الكفيــل بالتقــادم ، دون أن ينقضــي الــدين المكفــول . وقــد قــدمناوقــد 

التقادم بالنسبة إلى الدين اهنصلي في الوقت الـذي يسـري فيـه بالنسـبة إلـى التـزام الكفيـل ، فينقضـي الـدينان بالتقـادم 
ادم ، وذلـك دون أن ينقضـي الـدين اهنصـلي . وعنـد في وقت واحد . ولكن قد يحدث أن ينقضـي التـزام الكفيـل بالتقـ

ذلــك تنقضــي الكفالــة النقضــاء التــزام الكفيــل ، وإن كــان التــزام المــدين اهنصــلي ال يــزال باقيــًا . فــإن انقطــع التقــادم 
انـه بالنسبة إلـى المـدين اهنصـلي بقـي التزامـه قائمـا . أمـا التـزام الكفيـل الـذي لـم ينقطـع سـر ان التقـادم بالنسـبة إليـه ف

وقد يقف التقادم بالنسبة إلى المدين اهنصلي وال يقف بالنسبة إلى الكفيل ، فيتقادم التزام الكفيل  ( 9) ينقضي بالتقادم
قبــل أن يتقــادم التــزام المــدين اهنصــلي . وفــي مثــل هــذه اهنحــوال تبــرأ ذمــة الكفيــل بصــفة أصــلية ، مــع بقــاء المــدين 

 . ( 1) اهنصلي ملتزمًا بالدين

                                                                                                                                                                    

وير ـ  عليـ   ل م تهأ ذمة الةيير من ابق  الدين ل وعن قصدا أن يستن ر اكقابر من الدين   حىت ال استوىف هذا كر حق  من اكدينالدا ن 
وعند ال ك يةون اكيروا أن الدا ن أب ذه    وير   هو علا اكدين ئا أع اه للدا ن ل الدا ن عذا م يستوف من اكدين ما يبق  من حق 

عذ لو أراد استن ار اكقابر    ويةون الدا ن قد احتيظ نق  يف الر وع بةر الدين علا اكدين ل الةيير أراد عبرا  ذمت  من الةيالة اكقابر من
(  4هامش  616ق  842 قرة  2انعر الوسيو ) الستبقا الةيير ير   علي   يرا عذا م يستوف من اكدين الباق  من حق   ل من الدين

  
   4880ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة  – 361ق  136 قرة  9وانعر أوبري ورو  – 60انعر هنيا  قرة   ( 4) 
   63انعر هنيا  قرة   ( 3) 
   412سليران مرقس  قرة  – 326ق  91رقو  2جمروعة عرر  4610يوني  سنة  9نقض مد    ( 2) 
 ل  لن الت ام الةييـر ال ينقضـ  بصـية أ ـلية ل دون أن يتقادم الت ام الةييروعذا تقادم الدين ا  ل   – 63انعر هنيا  قرة   ( 1) 

 484ق  412سليران مرقس  قرة  – 411عبد اليتاح عبد الباق   قرة ) ولةن  ينقض  بصية تبعية تبعا النقضا  الدين ا  ل  ابلتقادم 
  ) 
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( ،  2210أن قطــع التقــادم بالنســبة إلــى المــدين اهنصــلي ، فــي التقنــين المــدني الفرنســي ) م  ( 1) وقــد قــدمنا
. ولذلك ال يتحقا في التقنين المـدني الفرنسـي أن يتقـادم التـزام الكفيـل دون أن  ( 2) بقطع التقادم بالنسبة إلى الكفيل

المـدين اهنصـلي ، فـإن قطـع التقـادم بالنسـبة إلـى  يتقادم الدين اهنصـلي عـن طر ـا قطـع سـر ان التقـادم بالنسـبة إلـى
سبا القول . ولذلك يتقادم التـزام الكفيـل وبتقـادم الـدين  291المدين اهنصلي يقطعه بالنسبة إلى التزام الكفيل كما $

 . ( 9) اهنصلي في وقت واحد ، إذا بدأ سيان التقادم في وقت واحد بالنسبة إلى كلي ما

 خاصة بالكفالة دون غيرهاأوجه  -المطلب الثاني

 أوجه ثالثة خاصة بالكفالة :  -99
وهنــاك أوجــه ثالثــة قــد تنقضــي ب ــا الكفالــة بطر ــا أصــلي ، دون أن ينقضــي الــدين المكفــول . وهــذه اهنوجــه 
ليست مجرد تطبيا للقواعد العامة في انقضاء التزام الكفـل كمـا هـي الحـال فيمـا تقـدم فـي المطلـب اهنول ، بـل هـي 

 صة بالكفالة دون غيرها .أوجه خا

 وقد نص التقنين المدني على هذه اهنوجه الثالثة ، وهي :

( بـــراءة ذمـــة الكفيـــل بقـــدر مـــا أضـــاعه الـــدائن بخطـــأه مـــن الضـــمانات ، وذلـــك دون أن ينقضـــي الـــدين  1) 
 مدني ( . 481اهنصلي ) م 

وذلك أيضًا دون أن ينقضـي الـدين ( براءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن في اتخاذ اإلجراءات ضد المدين ،  2) 
                                                 

   63انعر هنيا  قرة   ( 4) 
   361ق  136 قرة  9أوبري ورو   ( 3) 
من ذلك عذا علق الةيير كيالت  علـا شـرط اسـتخدام    وقد تنقض  الةيالة دون أن ينقض  الدين ا  ل   سبا  أ رى  ( 2) 

 لن الةيالة ت ور ويبقا الدين ا  ل      لو يستعرل  اكدين هلذا اليرا ل ليرا مع  ل والذي ضرن  الةيير ل اكدين اكبلك الذي اقرتض 
 (   364ق  – 361ق  136 قرة  9أوبري ورو ) 

وعند ــذ يصــب  التــ ام  ل أبن ي ــهر ع ــ ي الةييــر قبــر حلــور الــدين ا  ــل  ل وقــد وــر التــ ام الةييــر قبــر أن وــر الــدين ا  ــل 
ويف ذلــك    ييــروللــدا ن أن يتقــدم ضــرن ســا ر الــدا ن  يف تيليســة الة ل الةييـر مســتحق ا دا  حــىت قبــر موعــد اســتحقاق الــدين ا  ــل 

 ل لبنــا  علــا "أن ععــ ن عــدم مــ  ة الةييــر  عــر الــدين مســتحق ا دا  عليــ  حــىت قبــر موعــد اســتحقاق الــدين ا  ــل  4014/3تــنص 
   وللدا ن يف هذه ااالة أن ي لب عد ار دين  يف ديون مجاعة الدا ن "
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 مدني ( . 481اهنصلي ) م 

( عدم تقدم الدائن في تفليسة المدين ، فتبرأ ذمـة الكفيـل بقـدر مـا أصـابه هـذا اهنخيـر مـن ضـرر بسـبب  9) 
 مدني ( . 486إهمال الدائن ، وذلك مع بقا الدين اهنصلي قائمًا ) م 

نتفــى فــي ذلــك أثــر التقنــين المــدني الفرنســي ، كــان يعــالج وســنرى أن التقنــين المــدني الســابا ، وقــد ا $210
براءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن في اتخاذ اإلجراءات ضد المدين وعـدم نقـدم الـدائن فـي تفليسـة  –الوج ين اهنخير ن 

ال ببــراءة ذمــة الكفيــل بقــدر مــا أصــابه مــن ضــرر ، بــل يرجــع الكفيــل علــى المــدين قبــل أن يــدفع المــدين  –المــدين 
 عوى يطلب في ا أن يؤمنه المدين بما يكفل رجوعه عليه إذا اضطر لدفع الدين .بد

 ونبحث فيما يلي هذه اهنوجه الثالثة الخاصة بالكفالة .

 الدائن بخطأه من الضمانات براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه –0

 مدني على ما يأتي : 784نص قانوني : تنص المادة  -011
 در ما أضاعه الدائن بخطأه من الضمانات" . تبرأ ذمة الكفيل بق -1"

و قصــد بالضــمانات فــي هــذه المــادة كــل تــامين يخصــص لضــمان الــدين ولــو تقــرر بعــد الكفالــة ، وكــل  -2"
 . ( 1) تأمين مقرر بحكم القانون"

 . ( 2) 110/629و قابل النص في التقنين المدني السابا المادة 

التقنـــين المـــدني  -410م  211هنخـــرى : التقنـــين المـــدني الســـوري $و قابـــل فـــي التقنينـــات المدينـــة العربيـــة ا

                                                 

 ــروع الترهيــدي عىل و ــ  م ــابق كــا اســتقر لعيــ  يف التقنــ  مــن اك 3و  4/ 4489ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص  ( 4) 
ووا ـق جملـس النـوا  علـا الـنص وحـا    م   قـرت  أ ـري  ل يف اك روع النها   482ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو    اكد  انيديد

ا ــق جملــس ال ــيوق علــا الــنص بعــد التعــدير اكتقــدم وو    بعــد  صــر اليقــرت  ا  ــري  و علهرــا مــادة مســتقلة هــ  اكــادة التــايل ل 484رقــو 
 (   114ق  – 112ق  8جمروعة ا عرار التحضريية )  141وحا رقو  ل الذكر

   يهأ الةيير بقد رما أضاع الدا ن بتقصريه من التأمينات اليت كانا ل  : 840/932م  التقنيين اكد  السابق  ( 3) 



 

 

 

 

2945 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1) 1081قانون الموجبات والعقود اللبناني م  – 1024التقنين المدني العراقي م  – 419الليبي م 

ولمــا كــان الــنص يبــرئ ذمــة الكفيــل بقــد مــا أضــاعه الــدائن بخطــأه مــن الضــمانات فــإن اهنمــر يقتضــي بحــث 
( اهنســاس الــذي تقــوم عليــه  2( الكفــالء الــذين يحــا ل ــم التمســك ببــراءة ذمــت م . )  1يــة : ) المســائل الخمــس اآلت

(  1( الضـــمانات التـــي يضـــيع ا الـــدائن بخطـــأه . )  1( الخطـــأ الـــذي يرتكبـــه الــدائن . )  9بــراءة ذمـــة الكفيـــل .  (
 الشروط الواجب توافرها لبراءة ذمة الكفيل .

 سك ببراءة ذمتهم : الكفالء الذين يحق لهم التم -010
 يحا له التمس ببراءة ذمة كل كفيل شخصي ، متضامن أو غير متضامن .

فالكفيل غير المتضامن يجوز له التمسك ببراءة ذمته إذا ارتكب الدائن خطأ يضيع التأمينات علـى الكفيـل . 
 بالخطأ الذي ارتكبه الدائن .  وال يستطيع الدائن أن يعتبر الكفيل غير المتضامن مسئوال ، فإن مسئوليته قد ارتفعت

وحتـى ولــو كــان الكفيــل متضــامنًا مــع المــدين ، فانـه يســتطيع أن يتمســك ببــراءة ذمتــه إذا ارتكــب الــدائن خطــأ 
.  ( 2) أضــاع عليــه التأمينــات ، فالقــانون ال يميــز بــين الكفيــل غيــر المتضــامن والكفيــل المتضــامن فــي هــذا الصــدد

                                                 

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى  ( 4) 
 (   م ابق)  180م  التقن  اكد  السوري
 (   م ابق)  162م  التقن  اكد  اللييب

 (   موا ق)  4031م  التقن  اكد  العراق 
 ةــن بســبب  عــر مــن تــهأ ذمــة الةييــر عذا أ ــب  حلولــ  حمــر الــدا ن يف ااقــوق غــري  : 4046م  قــانون اكو بــات والعقــود اللبنــا 

   الدا ن
بودري و ار  قرة  – 203ق  136 قرة  9أوبري ورو  – 312 يوار  قرة  – 201 قرة  34لوران  – 294 قرة  3بون   ( 3) 
 401ق  19رقـو  46اجملروعـة الرمسيـة  4644مـاري سـنة  30وانعـر اسـت ناف وفـين  – 4884ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة  – 4444

 419ق  18رقو  42ايفاماة  4633ماري سنة  31 – 89رقو  34اجملروعة الرمسية  4638ديسره سنة  30 ناف مصر حمةرة است –
   68ق  14م  4629يناير سنة  36 – 490م ق  11 4628 هاير سنة  30عةس ذلك است ناف  تلو  –

كان هذا تقصريا منـ    ل متيازي علا زراعة اكستأ روقد قضا حمةرة است ناف مصر أبن  عذا قصر الدا ن اكن ر يف توقي  ااج  اال
ولةــن ال تقصــري  يرــا عذا  ــا  الــدا ن وعرــر مــن ال ريــق الــودي علــا االســتيادة مــن هــذا  ل يف عضــاعة التأمينــات اخلا ــة يــهئ ذمــة الةييــر

وانعـر اســت ناف  – ( 821ق  398رقـو  43ايفامـاة  4624يونيـ  سـنة  36اسـت ناف مصـر ) االمتيـاز ببيـ  ايفصـور ابلرتاضـ  مـ  اكـدين 
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( والكفيــل فــي شـؤون الجمــارك أن يتمســكا ببـراءة مت مــا ، وكــذلك  avalطي ) الكفيــل االحتيـا 212فيسـتطيع إذن $
. وكــذلك يســتطيع أن يتمســك ببــراءة ذمتــه  ( 1) يســتطيع التمســك ببــراءة الذمــة الكفيــل الــذي نــزل عــن الــدفع بالتجر ــد

 . ( 2) الكفيل العيني ، ف و كفيل ركز كفالته في عين معينة بالذات

ببراءة ذمته الحائز للعقار ، وهو المشتري للعقار الذي رهنه المدين فـي الـدين ، ولكن ال يستطيع أن يتمسك 
 . ( 9) إذ أن هذا المشتري ليس بكفيل

ــــه المــــدين المتضــــامن مــــع غيــــره مــــن المــــدينين $219 هنن المــــدين  ( 1) وال يســــتطيع أن يتمســــك ببــــراءة ذمت
غيـره وهـو المـدين فيجـب أن تكـون حمايتـه أوسـع  المتضامن إنما يلتـزم لمصـلحته هـو ، أمـا الكفيـل فيلتـزم لمصـلحة

( إذ  commissionaire ducroireمن حماية المدين المتضامن . وال يستطيع أن يتمسك ببراءة ذمته الوسيط ) 
 . ( 1) هو ليس بكفيل

                                                                                                                                                                    

أور  – 494ق  40م  4464ماي سنة  3 – 82ق  8م  4463ديسره سنة  48 – 311ق  2م  4464ماري سنة  44 تلو 
ديسره سنة  1 – 401ق  39م  4641يناير سنة  4 – 444ق  31م  4643يناير سنة  24 – 334ق  46م  4601مايو سنة 
 4632ماري سن  42 – 81ق  24م  4644ديسره سنة  40 – 16ق  36م  4649 نو ره سنة 48 – 19ق  34م  4648

 84م  4626مـــاري ســـنة  1 – 60ق  80م  4624ينـــاير ســـنة  44 – 14ق  16م  4629ديســـره ســـنة  34 – 416ق  11م 
   41ق  94م  4614نو ره سنة  2 – 424ق  84م  4619مايو سنة  3 – 366ق  83م  4610يوني  سنة  44 – 449ق 

   931ق  4444بودري و ار  قرة  – 312 يوار  قرة  – 291 قرة  3بون   ( 4) 
عبــد اليتــاح  – 4884ب نيــور وريبــري وســا اتيي   قــرة  – 4441بــودري و ــار  قــرة  – 203ق  136 قــرة  9أوبــري ورو    ( 3) 

منصور مص يا منصور  – 63ق  19مجار الدين زك   قرة  – 441ق  449حمرد عل  عمام  قرة  – 330ق  414عبد الباق   قرة 
   319 يوار  قرة  – 484 قرة  34لوران  – 214 قرة  3وانعر عةس ذلك بون    13ق  24 قرة 

ب نيـور وريبـري  – 4441بـودري و ـار  قـرة  – 203ق  136 قـرة  9أوبـري ورو  – 311 يوار  قـرة  – 213بون  قرة   ( 2) 
   346ق  414عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 4884وسا اتيي   قرة 

ب نيــور  – 4446بــودري و ــار  قــرة  – 34هــامش  136 قــرة  9أوبــري ورو  – 318 يــوار  قــرة  – 396 قــرة  3بــون   ( 1) 
   346ق  344ق  344ق  414عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 4884وريبري وسا اتيي   قرة 

   939ق  4460بودري و ار  قرة   ( 8) 
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 األساس الذي تقوم عليه براءة ذمة الكفيل :  – 012
لكفيـل محلـه فــي ضـماناته مسـتحيال ، وقـد كـان مــن تبـرأ ذمـة الكفيـل هنن الـدائن قـد تســبب بخطـأه فـي جعـل ا

حا الكفيل أن يحل محل الدائن في هذه الضمانات . فإذا أضـاع الـدائن هـذه الضـمانات التـي اعتمـد علي ـا الكفيـل 
. و مكن أن يضـاف أيضـًا إلـى  ( 1) في كفالته للدين ، كان من حا الكفيل أن تبرأ ذمته بقدر ما أضيع من ضمان

سبب آخر ، هو أن الكفيل من حقه أن يحل محل الـدائن فـي الضـمانات التـي كانـت ل ـذا اهنخيـر ،  السبب المتقدم
 . ( 2) بسبب الخدمة التي يؤدي ا الكفيل للدائن

وقد أر د جعـل الـدفع بالتجر ـد أساسـًا تقـوم عليـه بـراءة ذمـة الكفيـل ، ولكـن ذلـك ال يسـتقيم مـع جعـل اهنسـاس 
الكفيل يرجع إلى القانون الروماني . فقد كـان هـذا القـانون هـو الـذي يبـرئ ذمـة الكفيـل ، الذي تقوم عليه براءة ذمة 

) والدليل على ذلك أن الكفيل القضائي ، ولم يكن حا التجر د في هذا القانون ، كـان مـن الكفـالء الـذين تبـرأ ذمـت م

9 ) . 

 الخطأ الذي يرتكبه الدائن :  -013
،  ( 1) ، كأن يبرئ ذمـة أحـد الكفـالء ( 1) ليه إضعاف التأمينات التي لهيجب أن يرتكب الدائن خطأ يترتب ع

. كــذلك يعتبــر خطــأ مــن الــدائن أن ي مــل فــي اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة  ( 6) أو أن ينــزل عــن رهــن ترتــب لمصــلحته

                                                 

   944ق  4411بودري و ار  قرة   ( 4) 
 يف تلةدلو ت منقا Fournier – 8 -4 – 41يف تعليق  علا سريه  Labbeانعر   ( 3) 

   4411بودري و ار  قرة  – 88ق  14 قرة  49 :  4661يو مسو 
   941ق  4411بودري و ار  قرة    ( 2) 
 D . A   4613 4614ديسره سنة  2 – 10 – 4 – 4626 ازيا دي ابلي   4624نو ره سن  49نقض  رنس    ( 1) 

– J   61 – 8  4009ق  4890وانعر ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة    1 – 4618يوني  سنة 
   344 يوار  قرة   ( 8) 
   896 – 4 – 61داللوز  4469نو ره سنة  1نقض  رنس   – 324و قرة  321 يوار  قرة   ( 9) 
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، كأن ي مـل فـي تجديـد قيـد الـرهن الرسـمي ، أو كـأن يبيـع بـثمن بخـس  ( 1) للمحافظة على رهن ترتب لضمان حقه
 ( 9) ، أو أن يتأخر في استيفاء حقه عن دائنين كان له أن يتقدم علي م . ( 2) القيم التي ارت ن ا ضمانًا لحقه

مـة و كون الدائن مسئوال إذا هو جعل المدين يضعف من أثر الرهن المترتب على عقـار مملـوك لـه ، فتبـرأ ذ
الكفيل بقـدر مـا أضـعف المـدين مـن أثـر هـذا الـرهن . كـذلك يكـون الـدائن مسـئوال إذا هـو انقـص مـن قيمـة العقـار ، 

 . ( 1) بأن استأجره لمدة طو لة

) . وال عن الخطأ الذي يرتكبه الكفيل نفسـه ( 1) وال يكون الدائن مسئوال عن الخطأ الذي يرتكبه الغير $211

، كمـا ال يكـون مسـئوال عـن  ( 4) الخطأ الذي يرتكبه هو إذا اشترك الكفيل في هذا الخطأ . وال يكون مسئوال عن ( 6
 . ( 8) الخطأ الذي يرتكبه في إهماله الحصول على ضمان جديد

                                                 

 – 218 – 4 – 2داللــــوز  4601مــــاي ســـنة  44 – 388 – 4 – 69داللـــوز  4468ديســـره ســــنة  3نقـــض  رنســــ    ( 4) 
ق  4419بــودري و ــار  قــرة  – 212 قــرة  – 240 قــرة  34لــوران  – 244 قــرة  – 240 قــرة  30بــون  – 243 قــرة  44ديرانتــون 

    43هامش  133 قرة  9أوبري ورو  942
   4461أغس س سنة  46 ازيا دي تريبينو  4464 هاير سنة  41ابريس   ( 3) 
 4444ينــاير ســنة  2من ــور وحــا حةــو حمةرــة الــنقض اليرنســية يف  4449مــاري ســنة  44د ــون  – 324 يــوار  قــرة   ( 2) 

   29 -4 – 44داللوز 
   4890ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة  – 4414بودري و ار  قرة  – 324 يوار  قرة   ( 1) 
   321 يوار  قرة   ( 8) 
    4411بودري و ار  قرة  – 321 يوار  قرة  – 384 قرة  43هيك   ( 9) 
عبـد  – 68ق  14حمرد كامر مرس   قـرة  - 941ق  4411بودري و ار  قرة  – 42هامش  136 قرة  9أوبري ورو  ( 1) 

 10وانعـر عةـس ذلـك سـليران مـرقس  قــرة  – 313ق  16م  4621يونيـ  سـنة  31اسـت ناف  ـتلو  – 484اليتـاح عبـد البـاق   قـرة 
 ـلن  ل ود ذهب بعض اليقها  عىل أنـ  كـا كـان اخل ـأ م ـرتكا بـ  الةييـر والـدا ن – 11ق  24منصور مص يا منصور  قرة  – 11ق 

وهــذا مــا كــان يــذهب عليــ  بــودري و ــار يف  – 321 يــوار  قــرة  – 241و قــرة  243 قــرة  34لــوران ) الةييــر يتخيــف مــن بعــض الت امــ  
 (   ال بعات السابقة

 – 4008ق  4886ب نيــور وريبــري وســا اتيي   قــرة  – 4416قــرة بــودري و ــار   – 4هــامش  136 قــرة  9أوبــري ورو   ( 4) 
   4164 قرة  3 وسران  – 4640 قرة  3بوالنيور وريبري وبوال ي  
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 الضمانات التي يضيعها الدائن بخطأه : -014
االتفاقيـة ، كـالرهن  أما الضمانات التي يضيع ا الدائن بخطأه ، فقد كان هناك رأي يقصرها على التأمينات 

الســمي والــرهن الحيــازي . ولكــن الــرأي الــذي تغلــب فــي هــذا الصــدد هــو أن يــدخل أي تــأمين حتــى لــو كــان تأمينــًا 
، وحتــــى لــــو كــــان تأمينــــًا قضــــائيًا كحــــا  ( 1) قانونيــــًا كحقــــوق االمتيــــاز وقــــد ورد الــــنص صــــر حًا فــــي هــــذا المعنــــى

 . ( 2) االختصاص

توجــد بعــد قيــام الكفالــة .  216يــدخل فــي هــذه الضــمانات التأمينــات التــي $كــذلك قــام خــالف فيمــا إذا كــان 
.  ( 9) فــذهب رأي إلــى أن هــذه التأمينــات ال تــدخل ، وال تــدخل إال التأمينــات التــي كانــت موجــودة عنــد قيــام الكفالــة

التأمينات تدخل  ، هو أن جميع ( 1) وكن الرأي الذي تغلب ، والذي أخذ به التقنين المدني المصري الجديد صراحة
 . ( 1) ، سواء ما وجد من ا عند قيام الكفالة أو ما يوجد من ا بعد قيام الكفالة

وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد : "ولما كان قد ثار نزاع في العمل بشأن تحديد 
الضمانات التي يترتب على ضـياع ا بخطـأ الـدائن إبـراء الكفيـل ، فقـررت بعـض اهنحكـام أن المقصـود هـو التـأمين 

ص  21م  1112ينــاير ســنة  91مخــتلط  االتفــاقي كــالرهن التــأميني أو الحيــازي ) انظــر علــى اهنخــص اســتئناف
أبر ــل ســنة  11 – 194ص  24م  1111ينــاير ســنة  – 24 – 46ص  26م  1119ديســمبر ســنة  9 – 118

( . ورأت غالبية اهنحكـام أن المقصـود هـو كـل  110ص  21م  1114يونيه سنة  4 – 248ص  24م  1111
ص  21م  1119مايو سنة  11اجع استئناف مختلط تأمين خصص لوفاء الدين ، حتى لو كان تأمينًا قانونيًا ) ر 

( . كذلك قام الخالف بشأن التأمينات التي توجد بعد قيـام الكفالـة  111ص  91م  1129مايو سن  11 – 946
، وهل يشمل ا النص . وقـد جـرى القضـاء علـى أن هـذه التأمينـات لـم يقصـدها المشـرع ، فـال يترتـب علـى ضـياع ا 

                                                 

   400مد  هنيا  قرة  141/3انعر اكادة   ( 4) 
 4119 قـرة  بودري و ـار – 314 – 4 – 4641داللوز  4642يولي   4نقص  رنس  ) بر يد ر أيضاً ااق يف اابس   ( 3) 

   4886ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة ) وحق الدا ن يف اليسخ  ( ل
يوليـــ  ســـنة  4نقـــض  رنســـ   – 4008ق  886ب نيـــور وريبـــري وســـا اتيي   قـــرة  – 48هـــامش  136 قـــرة  9أوبـــري ورو   ( 2) 
    314 – 4 – 4641داللوز  4642

   400مد  هنيا  قرة  141/3انعر اكادة   ( 1) 
   440 – 4 – 41داللوز  4442يولي  سنة  32نقض مد   – 4416بودري و ار  قرة   ( 8) 
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ــ  11اســتئناف مخــتلط  – 11ص  28الحقــوق  1112مــايو ســنة  22ل ) اســتئناف أهلــي بخطــأ الــدائن إبــراء الكفي
 11م  1191مـــارس ســـنة  4 – 946ص  91م  1129مـــاس ســـنة  19 – 116ص  26م  1111ينـــاير ســـنة 

هــذا الــرأي أن مبنــى الــدفع فكــرة الحلــول والتبعيــة ،وأن الكفيــل يحــل محــل  214( . ولكــن يعــاب علــى $ 186ص 
وقـد قضـى المشـروع علـى  0نات التي تتقـرر بعـد الكفالـة وضـياع ا بخطـأه يحرمـه مـن ذلـك الحلـولالدائن في التأمي

كــل هــذا الخــالف ، بــأن قــرر فــي الفقــرة الثــاني أن الضــمانات المقصــودة فــي هــذه المــادة تشــمل كــل تــأمين خصــص 
 . ( 1) لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تقر ر مقرر بحكم القانون"

 الشروط الواجب توافرها لبراءة ذمة الكفيل :  -015
وحتى تبرأ ذمة الكفيل ، يجب عليه أن يثبت أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ، وأن يتمسك ببراءة ذمته 

 ، وأال يكون هناك اتفاق على عدم حلول الكفيل محل الدائن .

ــدائ . فــال يجــوز للكفيــل أن يتمســك  ( 2) نفيجــب ، أوال ، أن يثبــت الكفيــل أنــه قــد أصــابه ضــرر مــن عمــل ال
، أو نـزل عـن  ( 9) ببراءة ذمته إذا نزل الدائن عن رهن متأخر في المرتبـة بحيـث ال يسـعفه أصـال فـي تقاضـي حقـه

يطلــب بــراءة  218. كــذلك ال يجــوز للكفيــل أن $ ( 1) كفيــل فــي نظيــر أن يحــل محلــه كفيــل آخــر يماثلــه فــي اليســار

                                                 

م يثبــا  ل  ــلذا كــان الــدين اكةيــور ليــبس مضــروت ب ــري الةيالــة – 118ق  – 111ق  8جمروعــة ا عرــار التحضــريية   ( 4) 
صـر الـدا ن يف ال عـن يف تصـر ات اكـدين بعـدم نياذهـا يف أو ق ل حـىت لـو هتـاون الـدا ن  أعسـر اكـدين ل الترسك ةضاعة التأمينـات للةييـر

مقـرر علـا مـا اكـدين أو  ل عنيـاق  أو قضـا   أو قـانو  ل شخص  أو عيين ل أما عذا كان الدين اكةيور مضروت أيضاً بتأم   اق   حق 
 أضـاع الـدا ن   ـأه هـذا  ل ةيالـة أو بعـد ذلـكاثبا وقا ن و  الدين اكةيـور أو وقـا ال ل علا مار غريه كالةيير العيين وااا   للعقار

 4623ماري سن  41 – 111ق  221رقو  1ايفاماة  4639نو ره سن  31است ناف مصر )  لن الةيير تهأ ذمت  ئقداره  ل التأم 
 18رقــو  42ة ايفامــا 4623مــاري ســن  31 –قصــر اكــن ر يف توقيــ  ااجــ  التحيعــ  علــا ايفصــوالت  : 419ق  18رقــو  42ايفامـاة 

 (   419ق 
 – 4444بــودري و ــار  قــرة  – 301 يــوار  قــرة  –ومــا بعــدها  209 قــرة  34لــوران  – 219و قــرة  211 قــرة  3بــون   ( 3) 

داللــوز  4641نــو ره ســن  6 – 6 -4 – 4608داللـوز  4602ديســره ســنة  3نقـض  رنســ   – 4894ب نيـور وريبــري وســا اتيي   قــرة 
4641 – 4 – 414   

   98 -4 – 69ليون كان يف تعليق  يف سري   – 310 يوار  قرة   ( 2) 
   214 -3 – 4602داللوز  4604يولي  سنة  48شامهي   ( 1) 
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ع أشياء مرهونة له بثمن ال يقل عن قيمت ا الحقيقة ، ولو بيعت هذه اهنشياء دون إتباع ذمته ، إذا رضي الدائن يبي
. و جـــب أن يثبــت الكفيـــل أن يثبــت الكفيـــل أن الضـــرر الــذي أصـــابه م عمـــل  ( 1) اإلجــراءات التـــي رســم ا القـــانون 

أصـابه مـن ضـرر ،  . و طلـب الكفيـل بـراءة ذمتـه بمقـدار مـا ( 2) الدائن ضرر محقا ، ولـيس مجـرد ضـرر محتمـل
جنيــه ، ونــزل  2000جنيــه ، وكــان حقــه يبلــغ  1000فلــو كــان للــدائن رهنــان رســميان علــى منــزلين قيمــة كــل من ــا 

الدائن عن رهنه على أحد هذين المنزلين ، فالكفيـل لـم يصـبه مـن الضـرر إال مقـدار النصـف ، فيطلـب بـراءة ذمتـه 
دار مــا أصــابه م ضــرر بعمــل الــدائن ، هننــه هــو الــذي يطلــب . والكفيــل هــو الــذي يثبــت مقــ ( 9) ب ــذا المقــار حســب

 . ( 1) براءة ذمته فعليه أن يثبت ما يبرر ذلك

.  ( 1) و جــب ، ثانيــًا ، أن يتمســك الكفيــل ببــراءة ذمتــه ، فــال يعطــي الحــا فــي بــراءة الذمــة إال إذا طلــب ذلــك
،  ( 6) عليـه الـدعوى وتمسـك هـو ببـراءة المذمـة ومن ثم ال يجوز للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمتـه ، إال إذا رفـع الـدائن

الــدعوى ، أن يتمســك ببــراءة  211. ولكــن يجــوز ، إذا رفــع الــدائن عليــه $ ( 4) أو بــدعوى يرفع ــا هــو علــى الــدائن
ذمته في أي وقت حتى تحجز القضية للحكم . وه أن يتمسك ببـراءة ذمتـه أمـام محكمـة اسـتئناف هنول مـرة ، ولكـن 

مسك بذلك هنول مرة أمام محكمة النقض هنن التمسك ببراءة الذمة هنا ال يعتبـر مـن النظـام العـام ال يجوز له أن يت
 .  ( 8) بل هو من حا الكفيل

                                                 

   4448بودري و ار  قرة  – 314 – يوار  قرة  – 6 -4 – 4608داللوز  4602ديسره سنة  3نقض  ر نس    ( 4) 
   98 – 4 – 69لبون كان يف تعليق  يف سريي    ( 3) 
 – 41هـامش  136 قـرة  9أوبـري ورو  – 209 قـرة  34لـوران  – 218 قرة  – 211 قرة  3بون  – 813ترولون  قرة   ( 2) 

داللــوز ا ســبوع  4626يونيــ  ســنة  42نقــض  رنســ   – 4006ق  4894ب نيــور وريبــري وســا اتيي   قــرة  – 4443بــودري و ــار  قــرة 
   D . S   4613 – 16 4614ديسره سنة  2 – 131 – 4626

   482عةس ذلك عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 4441بودري و ار  قرة  – 491 – 4608تنس  أور أبرير سنة   ( 1) 
   4440بودري و ار  قرة  – 313 يوار  قرة   ( 8) 
   4040ق  4893ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة  4440بودري و ار  قرة   ( 9) 
 (1 )  Labbe   عبـد اليتـاح عبـد البـاق   قـرة  – 19حمرـد كامـر مرسـ   قـرة  – 313 يوار  قـرة  – 461 – 3 – 12يف سريي

482   
   83 -4 – 46داللوز  4444أكتوبر سنة  31نقض  رنس   – 4893ب نيور وريبري وسا اتيي   قرة   ( 4) 
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و جب ، ثالثًا ، أال يكون هناك اتفاق بين الـدائن والكيـل علـى أال يتمسـك الكفيـل ببـراءة الذمـة أي علـى عـدم 
اق ، امتنــع علــى الكفيــل أن يتمســك ببــراءة الــذم هننــه ال يحــل محــل حلــول الكفيــل محــل الــدائن . فــإذا وج هــذا االتفــ

 . ( 1) الدائن فيما أضاعه هذا من التأمينات

 في اتخاذ اإلجراءات ضد المدين براءة ذمة الكفيل لتأخر الدائن -2

 مدني على ما يأتي : 785نص قانوني : تنص المادة  -016
 تأخر في اتخاذ اإلجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها" .ال تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن  -1"

علـى أن ذمـة الكفيــل تبـرأ إذا لــم يقـم الــدائن باتخـاذ اإلجـراءات ضــد المـدين خــالل سـتة أشــ ر مـن إنــذار  -2"
 . ( 2) الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكيل ضمانًا كافيًا"

 . ( 9) 109/616و قابل النص في التقنين المدني السابا المادة  $210

                                                 

 (4 )  Labbe   مةررة 444وانعر أيضاً  قرة  4449بودري و ار  قرة  – 8 – 4 – 41يف تعليق  يف سريي   
وال تهأ ذمة الةييـر  -2" : من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت 1و  2/ 4489ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص  ( 3) 

علـا أنـ   -1   عال عذا ترتب علا   ـأه ضـرر للةييـر وبقـدر هـذا الضـرر ل جملرد أن الدا ن ا ر يف اختاذ ا  را ات أو جملرد أن  م يتخذها
ويف نينة اكرا عة أضييا عبارة    يف   ر ستة أشهر م عنذار الةيير ل " ل تهأ ذمة الةيير عذا م يقو الدا ن ابختاذ ا  را ات ضد اكدين
 ن ذمة الةيير ال تـهأ غـ  يف ااالـة الـيت  ل وذلك استييا  اةو هذه اليقرة "ما م يقدم اكدين للةيير ضراتً كا ياً" يف ه ر اليقرة الرابعة

وتقد  اكدين ضراتً للةيير ينتي   ل يرتتب علا ا ري الدا ن يف اختاذ ا  را ات  يها ضياع حق الةيير يف الر وع علا الدين أو انتقا  
ويف جملـس النـوا   علـا    يف اك ـروع النهـا   482وأ ـب  رقـو اكـادة  ل الـةمع  الضرر الذي يلحـق الةييـر مـن عمهـار الـدا ن يف هـذه اا

)  483مــادة مســتقلة أ ــرى وحــا رقــو  1و  2و علــا اليقــراتن  ( ل وهــ  اكــادة الســابقة)  484مــادة مســتقلة وحــا رقــو  3و  4اليقــراتن 
عال أن  حذف م هناية اليقرة ا وىل عبارة "عال عذا ترتب  ل وا ويف نينة جملس ال يوق أ ذ ابلتعدير الذي أقره جملس الن (   وه  هذه اكادة

 رهعلا   أه ضرر وبقدر هذا الضرر"  ن يف القواعد العامة يف اكس ولية التقصريية ما ي ين عن اكع  الذي قصدت هذه العبارة عىل استعها
جمروعــة ا عرــار )  ــيوق علــا الــنص كرــا عدلتــ  نينتــ  ووا ــق جملــس ال   148ووا قــا اللجنــة علــا الــنص بعــد هــذا التعــدير وحــا رقــو  ل

 (   144ق  – 114ق  8التحضريية 
ولـو مـن  ر  الـدين اكـدين أ ـ   ل للةيير ااق يف م البة اكدين عند حلـور ا  ـر : 802/942م  التقن  اكد  السابق  ( 2) 

    ديدا وم يهئ الةيير من الةيالة
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وفــي التقنــين المــدني  – 411و قابــل فــي التقنينــات المدنيــة العربيــة اهنخــرى : فــي التقنــين المــدني الســوري م 
 . ( 1) 1041وفي قانون الموجبات والعقود اللبناني م  – 1096وفي التقنين المدني العراقي م  – 411الليبي م 

وأن الــدائن لــم يتخــذ اإلجــراءات للمطالبــة بالــدين أو ا ،ه  و فتــرض التقنــين هنــا أن الــدين المكفــول قــد حــل .
تأخر في اتخاذها . فنص على حا الكفيل في هذه الحالة في أن ينذر الـدائن التخـاذ اإلجـراءات ، فـإذا لـم يتخـذها 

وكـان  –في خالل ستة أش ر من وقت اإلنذار ، ولم يقدم المدين للكفيل ضمانًا كافيًا برئت ذمة الكفيل من الكفالة 
التقنــين المــدني الســابا يجعــل للكفيــل الحــا فــي مطالبــة المــدين عنــد حلــول اهنجــل ، إذا مــنح الــدائن للمــدين أجــال 
جديــدًا ولــم يبــرئ الكفيــل مــن الكفالــة . و بــدو أن التقنــين المــدني الجديــد لــم ينتظــر حتــى يمــنح الــدائن للمــدين أجــال 

أن يطالـب المـدين بدينـه ، فـإذا لـم يفعـل ذلـك فـي خـالل سـتة  جديدًا ، بل أعطى للكفيـل الحـا فـي إنـذار الـدائن فـي
أش ر من وقت إنذار الكفيل إياه برئت ذمة الكفيل ، وذلك مـا لـم يعطـه المـدين ضـمانًا كافيـًا . فنبحـث مـا يتضـمنه 

 هذا الموضوع من مسائل .

 ال تبرأ ذمة الكفيل لعدم اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ :  -017
مكفول ، كان للدائن أن يتخذ إجراءات التنفيذ ، فـإذا لـم يتخـذها ، أو تـأخر فـي اتخاذهـا ، لـم إذا حل الدين ال

تبرأ ذمة الكفيل لذلك ، بل يبقى ملتزمًا بالكفالة . ذلك هنن للكفيـل ، إذا هـو وفـى الـدين للـدائن عنـد حلـول اهنجـل ، 
                                                 

 : العربية ا  رىالتقنينات اكدنية   ( 4) 
 (   م ابق)  184م  التقن  اكد  السوري
 (   م ابق)  161م  التقن  اكد  اللييب

 وز للةيير عند استحقاق الدين وعدم و ا  اكدين بـ  أن ي ـا  اكـدين بتخلـيص ذمتـ  مـن  -4 : 4029م  التقن  اكد  العراق 
ويةون للةيير أيضاً هذا ااق    ويبقا ل  هذا ااق حىت لو من  الدا ن للردين مهلة دون رضا  الةيير ل أو أبن يقدم ل  ضرات ل الةيالة

و ـوز للةييـر عنـد اسـتحقاق الـدين وعـدم م البـة الـدا ن بـ  أن ينـذر الـدا ن بلـ وم اختـاذ  -3   قبر حلور الدين عذا أ لس اكـدين أو أعسـر
ر مدة م البة الدا ن ب  أن ينذر الدا ن بل وم اختاذ ا  را ات القانونية السـتييا  دينـ   ـ ر مـدة ال ا  را ات القانونية الستييا  دين    

    لذا انتها اكدة وم ي الب اكدين بدين   رج الةيير من الةيالة ل تقر عن شهر
الــدا ن عذا ا ــر عــن اك البــة بتنييــذ أن يــداع   ل لةــ  يــهأ مــن الــدين ل وــق للةييــر : 4016م  قــانون اكو بــات والعقــود اللبنــا 

   اكو ب الذي أ ب  مستحق ا دا 
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 فيل .الرجوع على المدين ، حتى لو مد الدائن اهنجل للمدين دون رضاء الك

مدني سالفة الذكر تتضمن في آخرهـا العبـارة اآلتيـة : "إال إذا ترتـب  481وقد كانت الفقرة اهنولى من المادة 
على خطأه ) خطأ الدائن ( ضرر للكفيل ، و قدر هذا الضرر : . وقد طلـب أحـد اهنعضـاء حـذف الفقـرة اهنولـى ، 

قــديرها للقضــاء ال لــيس تشــر عي" . فأجابــت الحكومــة هننــه ســيترتب علي ــا إشــكاال كثيــرة فــي العمــل ، "و جــب تــرك ت
"بأن هذا النص تقنين لما استقر عليه القضاء في مصر في هذا الموضوع ، بعد أن تردد كثيرًا فـي أول اهنمـر فـي 

إجــراءات تحفظيــة أو تنفيذيـة ، يمكــن أن يعتبــر  212تقر ـره ، بســبب وجـود خفــاء فيمــا إذا كـان التــأخر فــي اتخـاذ $
ًا لقواعـد المسـئولية التقصـير ة" . ثـم اتجـه الـرأي أخيـرًا فـي لجنـة مجلـس الشـيوخ إلـى اسـتبقاء الفقـرة ، مـع خطأ تطبيق

حذف العبارة اهنخيرة الواردة في ا وهـي "إال إذا ترتـب علـى خطـأه ضـرر للكفيـل ، و قـدر هـذا الضـرر" . وقـد قـررت 
ة فـي المسـئولية التقصـير ة مـا يغنـي عـن المعنـى الـذي أغلبية اللجنة حذف العبارة المذكورة ، هنن فـي القواعـد العامـ

 قصدته هذه العبارة إلى استظ اره .

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في خصوص هذه الفقرة اهنولى ما يـأتي : "الفقـرة اهنولـى 
عليـه ، وهـو أن الكفيـل  اقتبس ا المشروع مـن أحكـام القضـاء المصـري ، وهـي تقـرر فـي جزئ ـا اهنول حكمـًا مجمعـًا 

تبرأ ذمته لمجرد تأخر الدائن في اتخاذ اإلجراءات ، أو لمجرد أنـه لـم يتخـذها . هنن للكفيـل الحـا فـي الرجـوع علـى 
المدين بمجرد حلول اهنجل ، حتى لو مد الدائن اهنجل له . على أنـه قـد تصـدر مـن الـدائن أعمـال إيجابيـة كتنازلـه 

ز مــا لمدينــه لــدى الغيــر أو إجــراءات التنفيــذ العقــاري أو وضــع أمــوال المــدين عــن حجــز تنفيــذي أو تحفظــي أو حجــ
تحت الحراسة أو إيداع المبالغ الناتجة من بيع المنقوالت في خز نة المحكمة ، أو أعمـال سـلبية كعـدم قيامـه باتخـاذ 

دات الالزمـــة إلجرائـــه إجـــراءات تنفيـــذي أو تحفظـــي ال يســـتطيع الكفيـــل القيـــام بـــه لج لـــه إيـــاه أو لعـــدم وجـــود المســـتن
وكذلك التقدم في التوز ع أو سقوط الحا بسبب التأخر  أو اإلهمال في القيام بإجراء معين أو إبراز مستند مـا ، ال 
يترتب علي ا ضياع التأمينات . ولكن ا مع ذلك يؤثر فـي حـا الكفيـل فتضـيعه أو تنـتقص منـه . كـل هـذه اهنعمـال 

واعــد المســئولية ، مــا دام قــد ترتــب علي ــا ضــرر للكفيــل . والتقنــين الحـــالي ) يجــب أن يســأل عن ــا الــدائن طبقــًا لق
السابا ( لـم يتعـرض لـذلك ، ولكـن بعـض التقنينـات الحديثـة أوردت نصوصـًا فـي هـذا الصـدد ) انظـر مـثال التقنـين 

 ــا مــن القضــاء حكم 219( . والمشــروع ، قياســًا علــى هــذه التقنينــات ، أورد هــذه الفقــرة مقتبســًا $ 466اهنلمــاني م 
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 . ( 1) "16ص  28م  1111ديسمبر سنة  4المصري : راجع استئناف مختلط 

 وجوب إنذار الكفيل للدائن :  -018
ولكن الكفيل ، إذا أراد اتخاذ االحتياطات الالزمة ، وجب عليه أن ينذر الدائن ليتخذ هذا اإلجراءات الواجبـة 

مـدني سـالف الـذكر .  481طبقًا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة قانونًا عند حلول الدين ضد المدين ، وذلك 
مـــن تقنـــين  102مـــن المشـــروع الفرنســـي اإليطـــالي ، ومـــن المـــادة  491وهـــذه الفقـــرة اســـتمدها المشـــرع مـــن المـــادة 

 .  ( 2) من تقنين االلتزامات البولوني 694االلتزامات السو سري ، ومن المادة

حتياط إال عند حلول أجـل الـدين المكفـول ، أو فـي أي وقـت بعـد حلـول هـذا اهنجـل . وال يتخذ الكفيل هذا اال
ذلك هنن اإلنذار يتضمن تنبيه الدائن إلى وجوب اتخاذ اإلجراءات الواجبة قانونًا ، وال يمكـن اتخـاذ هـذه اإلجـراءات 

 إال عند حلول أجل الدين .

جــاز للكفيــل إنــذار الــدائن ،  211هــذا اهنجــل ، $والعبــرة بحلــول اهنجــل اهنصــلي للــدين المكفــول . فــإذا حــل 
حتى لو أن الدائن مد للمدين في اهنجل المحدد أصال . فالكفيل ال يلتزم باحترام هذا المد إال إذا كان قـد ارتضـاه ، 
فإذا لم يرتضه جاز له أن يتدرج الدائن عند حلول اهنجل اهنصلي بأن يتخذ اإلجراءات الواجبة قانونـًا نحـو مطالبـة 

 . ( 9) المدين بالمدين

                                                 

جمروعـة  4622 هايـر سـن  3وانعر يف عهد التقن  اكد  السـابق نقـض مـد   – 116ق  8جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
   9رقو  621عاماً اني   ق  38القواعد القانونية اليت قررهتا حمةرة النقض يف 

ب رط أن يةون الـدا ن قـد   ل يبقا الةيير ملت ماً حىت بعد حلور أ ر االلت ام ا  ل  : 126اك روع اليرنس  ا ي ايل م   ( 3) 
وي بق هذا النص حىت يف حالة ما عذا حدد الةيير    اختذ ا  را ات ضد اكدين يف   ر شهرين من وقا هذا االور واسترر  يها بعناية

    راحة أحر كيالت  بنيس أ ر االلت ام ا  ل 
يهأ الةيير الذي م يلت م عال   ر حمـدد عذا م يتخـذ الـدا ن ا  ـرا ات التنييذيـة الـيت خيوهلـا  : 803تقن  االلت امات السويسري م 

   وعذا م يسترر يف هذه ا  را ات بدون انق اع  سيو ل ا  هذا ا  رل  القانون يف   ر ا ربعة ا سابي  النقض
وال تسـري هـذه القاعـدة  ل يتقادم الت ام الةيير ئض  سنة مـن اتريـخ اسـتحقاق الـدين اكضـرون : 921تقن  االلت امات البولو  م 

   رعلا الةيير الذي الت م بصية كيير متضامن أو الذي الت م ابلةيالة يف مقابر  ع
   40ق  26منصور مص يا منصور  قرة   ( 2) 
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والمدة التي تسبا هذا اإلنذار ال يعتد ب ا ، فمـا دام الكفيـل لـم ينـذر الكفيـل باتخـاذ اإلجـراءات الواجبـة قانونـًا 
 فليس على الدائن اتخاذ هذه اإلجراءات ، مع مراعاة أال يسقط حا الدائن .

 ما الذي يترتب على إنذار الكفيل للدائن : -019
مــدني مــا يــأتي : "علــى أن ذمــة الكفيــل تبــرأ إذا لــم يقــم الــدائن باتخــاذ  481تقــول الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  

اإلجراءات ضد المدين خالل ستة أش ر من إنذار الكفيـل للـدائن ، مـا لـم يقـدم المـدين للكيـل ضـمانًا كافيـًا" . يجـب 
ات الواجبـة ضـد المـدين ، أو أن يقـدم المـدين للكفيـل ضـمانًا إذن ، إذا أنذر الكفيل الدائن ، أن يتخذ الدائن اإلجراء

 كافيًا في حالة ما إذا لم يتخذ الدائن اإلجراءات الواجبة ضد المدين .

فإذا اتخذ الدائن اإلجراءات الواجبة قانونًا ضد المدين ، وسار في اتخاذها بالعناية الالزمـة كـان هـذا كافيـًا ، 
عوى للمــدين يطالبــه في ــا بالــدين ، إذا كــان ســند الــدين عرفيــًا . أمــا إذا كــان الســند و كــون ذلــك بــأن يرفــع الــدائن الــد

 . ( 1) تنفيذيًا حكمًا كان أو ورقة رسمية ، فانه يجب على الدائن أن يباشر إجراءات التنفيذ على أموال المدين

ر مـن وقـت وصـول إنـذار فإذا لـم يتخـذ الـدائن اإلجـراءات الواجبـة قانونـًا ضـد المـدين فـي خـالل السـتة اهنشـ 
الكفيل للدائن ، برئت ذمة الكفيل من الكفالة ، وبذلك ينقضـي عقـد الكفالـة بطر ـا أصـلي ، دون أن ينقضـي الـدين 

 المكفول .

على أنه يجوز للمدين ، قبل انقضاء الستة اهنش ر سـالفة الـذكر ، أن يقـدم للكفيـل ضـمانًا كافيـًا لمـا  $211
. و تفـــا الــدائن مــع المـــدين علــى هـــذا الضــمان الواجــب تقديمـــه للكفيــل . وقاضـــي عســى أن يدفعــه الكفيـــل للــدائن 

الموضوع هو الذي يقدر ، عند المنازعة ، ما إذا كان الضمان الذي يقدمه المـدين للكفيـل ضـمانًا كافيـًا . فـإذا قـدم 
تــى يطالــب الــدائن المــدين للكفيــل هــذا الضــمان الكــافي ، وصــل الكفيــل إلــى مــا يبتغيــه ، وصــار عليــه أن ينتظــر ح

المــدين بالــدين . فــإذا دفــع المــدين الــدين للــدائن ، وقــف اهنمــر عنــد هــذا الحــد ، وبرئــت ذمــة المــدين ، وبرئــت ذمــة 
الكفيل تبعًا لـذلك . أمـا إذا لـم يـدفع المـدين الـدين للـدائن ، ورجـع الـدائن علـى الكفـل ب ـذا الـدين ، كـان لـدى الكفيـل 

 ، فيدفع الدين للدائن ، و ستوفيه من هذا الضمان .الضمان الكافي الذي قدمه المدين 

                                                 

   40ق  26منصور مص يا منصور  قرة  – 489عبد اليتاح عبد الباق   قرة   ( 4) 
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 عدم تقدم الدائن في تفليسة المدين -3

 مدني على ما يأتي : 786نص قانوني : تنص المادة  -001
"إذا أفلس المدين ، وجب على الدائن أن يتقدم فـي التفليسـة بالـدين ، وإال سـقط حقـه فـي الرجـوع علـى الكفـل 

 . ( 1) م ضرر بسبب إهمال الدائن"بقدر ما أصاب هذا اهنخير 

 . ( 2) 109/611و قابل النص في التقنين المدني السابا المادة 

وفي التقنين المدني  – 412م  216و قابل التقنينات المدنية العربية اهنخرى : في التقنين المدني السوري $
 . ( 9) 1049بات والعقود اللبناني م وفي قانون الموج – 1028وفي التقنين المدني العراقي م  – 411الليبي م 

وظـاهر أن للكفيــل ، فـي التقنــين المــدني السـابا ، حــا مطالبـة المــدين بالــدين أفلـس المــدين قبـل حلــول أجــل 
( . أمـا فـي التقنـين المـدني الحـالي ، فلـيس للكفيـل أن يرجـع علـى المـدين . فننظـر  109/611الدين المكفـول ) م 

س المدين قبـل حلـول الـدين المكفـول ، ثـم ننظـر بعـد ذلـك مـاذا يكـون الحكـم لـو أعسـر اآلن ماذا يكون الحكم لو أفل
 المدين .

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4489ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص  ( 4) 
مث جملس ال يوق وحا  ل 482ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو    يف اك روع النها   481ة اكرا عة وحا رقو ووا قا علي  نين   انيديد
 (   160ق  – 143ق  8جمروعة ا عرار التحضريية )  149رقو 

أيضـاً م البـة اكـدين ابلـدين عذا أ لـس قبـر حلـور أ ـر الـدين  ( للةييـر) ول          : 802/941م  التقن  اكد  السابق  ( 3) 
   اكةيور ب 
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى  ( 2) 

 (   م ابق)  183م  التقن  اكد  السوري
 (   م ابق)  168م  التقن  اكد  اللييب

 (   م ابق)  4034م  التقن  اكد  العراق 
عذا  ( 3)         ( 4)  : ال  ــوز للةييـر أن يت ــبث بتقــد  مراعــاة اكــديون ا  ــل  : 4012م  اللبنــا قـانون اكو بــات والعقــود 

        ( 2) أ ب  اكدين ا  ل  يف حالة ععسار م هرو أو أعلن عج ه 
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 إفالس المدين أو إعساره قبل حلول الدين المكفول :  -000
. لحالة ما إذا أفلس المدين قبل حلول الدين المكفول . فتنص على أنه يجب  ( 1) مدني 486تعرض المادة 

أن يتقـدم بحقــه فـي تفليســة المـدين ، و تقاضــى مـن هــذه التفليسـة المقــدار الـذي يصــيبه  علـى الـدائن فــي هـذه الحالــة
بحسب قيمة هذا الحا . فإذا لم يفعل ، فلم يصيبه من تفليسة المدين شيء ، وأراد الرجوع على الكفيل ، سقط من 

مـدين ،  486اقتبست المـادة حقه في الرجوع على الكفل ما كان يصيبه لو أنه تقدم بحقه في تفليسة المدين . وقد 
مـــن تقنـــين  619م تقنـــين االلتزامـــات السو ســـري والمـــادة  111وهـــي التـــي تقـــرر هـــذا الحكـــم ، مـــن كـــل مـــن المـــادة 

التقنين المدني الجديد ، فـي تفلسـة المـدن  214. ولم يكن الكفيل يستطيع أن يتقدم ، في $ ( 2) االلتزامات البولوني
يبـا إذن إال أن يتقـدم الـدائن نسـه بحقـه فـي تفليسـة المـدين ، ليحصـل علـى مـا يمكنـه إال إذا دفع للدائن حقه . فلـم 

الحصول عليه من حقه ، ثم يرجع بالباقي على الكفل .  فإذا لم يفعل الدائن ذلـك كـان مقصـرًا ، وعليـه أن يتحمـل 
لــو أنــه تقــدم فــي  نتيجــة تقصــيره . فــال يرجــع علــى الكفــل إال بالبــاقي مــن حقــه ، بعــد خصــم مــا كــان يحصــل عليــه

تفليســة المــدين . و جــب علــى الكفيــل فــي هــذه الحالــة أن يطلــب اســتنزال مــا كــان يحصــل عليــه الــدائن مــن تفليســة 
المدين ، سواء كان ذلك في صورة الدعوى أو في صورة الدفع ، فال يبرأ الكفيل بقوة القانون من هـذا المقـدار ، بـل 

 . ( 9) ال بد له من الطلب

و الحكــم أيضــًا ، فيمــا إذا أعســر المــدين . فيجــب علــى الــدائن أن يتقــدم للحصــول علــى مــا و بــدو أن هــذا هــ
مدني لم  486يمكن الحصول عليه من حقه من مال المدين ، ثم يرجع بالباقي له على الكفيل . وإذا كانت المادة 

ث إلـزام الـدائن بمطالبـة المـدين تعرض إال لحالة إفالس المدين ، فإن ذلك لم يكن إال تطبيقًا للقواعد العامـة مـن حيـ
 . ( 1) في الوقت المناسب ، وإال كان الدائن مسئوال عن ذلك نحو الكفيل

                                                 

   440انعر هنيا  قرة   ( 4) 
وو ــب عليــ    ل و ــب علــا الــدا ن أن يتقــدم بدينــ  يف التيليســة ل عذا أ لــس اكــدين : 844تقنــ  االلت امــات السويســري م   ( 3) 

 قد حق  قبر الةيير بقدر ما تر هذا من ضـرر مـن  ـرا  هـذا  ل وعذا م ييعر الدا ن ذلك   كذلك ع  ار الةيير اب   ي ئجرد علر 
   ا مهار

   كدين الضرر ااا ر من  را  ذلك للةييريضرن الدا ن الذي م يتقدم يف تيليسة ا : 912تقن  االلت امات البولو  م 
   481انعر يف ذلك عبد اليتاح عبد الباق   قرة   ( 2) 
   88ق  16سليران مرقس  قرة  – 4هامش  321ق  481عبد اليتاح عبد الباق   قرة   ( 1) 
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 ل حىت قبر أن يقوم ابلو ا  ل ير"الةي : وقد كان يقض  ئا أييت ل 4412وقد كان اك روع الترهيدي يتضرن نصا هو نص اكادة 
عذا أ لس اكدين أو  ـييا أموالـ  أو كـان يف حالـة  –اثنياً    عذا فولب قضا ياً ابلو ا  –أوال  : أن ي الب اكدين بتأمين  يف اااالت اآلتية

ولـو  ل سـتحقاً نلـور ا  ـر اكتيـق عليـ عذا أ ـب  الـدين م –رابعـاً    عذا كان اكدين قد تعهد ةبرا  الةيير يف وقا معـ  –اثلثا    ععسار
ما م يةن هذا االلت ام نسب فبيعة    ابنتها  عس سن  عذا م يةن ل لت ام ا  ل  أ ر حمدد – امساً    قبر الدا ن  راحة مد ا  ر

   من التقن  اكد  السابق 941 – 802/942وانعر اكادة     ا ال يسقو قبر وقا مع  كالت ام الو  "
من اك روع  123اكادة  4412"ت ابق اكادة  : ما أييت ل يف  صوق هذا النص ل و ا  يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي

علـا    941 – 802/942اكـادة  ( السـابق) ويقابلهـا يف التقنـ  ااـايل    م  عضا ة يسرية وردت   ر اليقـرة الرابعـة ل اليرنس  ا ي ايل
 ل يف الر ـوع علـا اكـدين ل  هو م يقصر حق الةيير الذي م يـوف الـدين بعـد ( ل السابق) ع أ ضر من نص التقن  ااايل أن نص اك رو 

وكـذلك يف حالـة و ـود اتيـاق بينـ   ل بر أع ـاه هـذا ااـق أيضـاً يف حالـة م البتـ  ابلو ـا  أمـام القضـا  ل علا حاليت ا   ي وامتداد ا  ر
وأيضاً بعـد مضـ  عـس سـن  عذا م يةـن االلتـ ام ا  ـل  ذا أ ـر حمـدد كرـا هـو ااـار  ل    من الةيالة يف وقا مع وب  اكدين علا عبرا

وسـبب الـنص يف هـذه ااالـة    ابلنسبة اق االنتيـاع وا بـرا  كـدى اايـاة  ن االلتـ ام  يهرـا ال ينقضـ  قبـر و ـا ه اكنتيـ  أو  ـاحب ا يـراد
ومـن    بـر  ـب عدالـة وحديـد ميعـاد اللت امـ  ل  يجـب أال يبقـا ملت مـاً بـدون وحديـد مـدة معينـة ل قدم  دمة اكدينا  رية هو أن الةيير ي

أو أن يقدم ل  امينات   ل اكتيق عل  أن عبارة "التأمينة" الواردة بصدر اكادة يقصد  ا أن اكدين عما أن يعرر علا عبرا  الةيير من الةيالة
انعــر ) أو أن يــودع يف   ينــة ايفةرــة مبل ــاً كا يــاً لضــران الــدين  ل تضــرن لــ  ر وعــ  عليــ  عذا اضــ ر لــد   الــدين كــرهن أو كيالــة  ديــدة

وقــد  – ( 40رقــو  442ق  46مــج و  4644مــاي ســنة  6أســيوط  – 40رقــو  464ق  8م  4462مــاي ســنة  32اســت ناف  ــتلو 
ق  – 143ق  8انعر جمروعة ا عرار التحضريية    عدم اكوا قة علا حةرها رأت انينة حذ ها ل ل يف نينة اكرا عة 4412تليا اكادة 

   يف اهلامش 164
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 التأمينات العينية - القسم الثاني
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$261  

 ) * (تمهيد

 كيف يتقدم الدائن ذو التأمين العيني على الدائن العادي : -002
أن الــدائن قــد يكــون لــه تأمينــات خاصــة ، وهــي نوعــان شخصــية وعينيــة . والــذي يعنينــا هنــا هــو  ( 1) رأينــا 

العينيــة تجعــل الــدائن الــذي يتمتــع ب ــا يتقــدم علــى  262التأمينــات العينيــة . ال التأمينــات الشخصــية . فالتأمينــات $
ائن العـادي . والـدائن ذو التأمينـات الدائن العادي ، بأن يتقاضـى حقـه مـن هـذه التأمينـات متقـدمًا فـي ذلـك علـى الـد

( ،  droit de suite( ، بل له أيضًا حا التتبع )  droit de preferenceالعينية ليس له فحسب حا التقدم ) 
 فإذا باع مالك التأمين العيني مثال هذا التأمين كان للدائن أن يتتبعه في يد من يشتر ه ، و نفذ عليه بحقه .

. فلما ظ رت ، كان ال بد  ( 2) لعينية متأخرة عن التأمينات الشخصية كما سبا القولوقد ظ رت التأمينات ا
من تنظيم ا قانونًا . وكان هناك نوعان من التأمينات العينية ، نوع يقوم على الحيازة ونوع ال يقوم علي ـا . فـالنوع 

 بقـى هـذا الـدائن الحـائز مرت نـًا للعـين إلـى الذي يقوم على الحيازة كان ينقل حيازة التأمين العيني إلى يد الـدائن ، و 
أن يحـــل الـــدين ، فإمـــا أن يســـتوفيه مـــن المـــدين أو أن يبيـــع التـــأمين العينـــي طبقـــًا لإلجـــراءات التـــي ســـن ا القـــانون 
ليستوفي الدين من ثمنه . أما النوع اآلخر فكان ال يقوم على الحيازة ، و بقى التأمين العيني في يد المدين إلى أن 

دين ، فيستوفي الدائن دينه من المدين أو يبيع التأمين العيني طبقـًا لإلجـراءات القانونيـة ليسـتوفي الـدين مـن يحل ال
ثمنه . وكان كل من النوعين يتناول العقار والمنقول ، ثم أخـذ النـوع الثـاني وهـو يتمثـل فـي الـرهن الرسـمي يقتصـر 

 العقار والمنقول .على العقار وحده ، في حين أن النوع اهنول بقي يتناول 

وكان القانون الروماني يجعل كال من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتناول العقار والمنقول ، وسار القانون 
الفرنسي القديم على هذا النحو إلى القرن السادس عشر . ومنذ ذلك الوقت ، ثم فـي التقنـين المـدني الفرنسـي نفسـه 

( يقتصــر  gageوحــده كمــا ســبا القــول ، واخــذ رهــن المنقــول حيــازة )  ، أخــذ الــرهن الرســمي يقتصــر علــى العقــار
فـي التقنـين  nantissementعلى المنقول . ولكن الرهن الحيازي ظل يشـمل كـال مـن العقـار والمنقـول تحـت اسـم 

                                                 

   2انعر هنيا  قرة   ( 4) 
   9انعر هنيا  قرة   ( 3) 
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، وإذا كـان عقـارًا  gage، فـإذا كـان الشـيء المرهـون منقـوال سـمي الـرهن  1801المدني الفرنسـي فـي سـنة  $269
 . antichreseسمي الرهن 

ــــاز )  ــــوق االمتي ــــات حق ــــي التأمين ــــًا ، وجــــد أيضــــًا ف ــــًا حياز  ــــًا رســــميًا كــــان أو رهن ــــرهن ، رهن ــــب ال ــــى جان وإل
privileges  ــدائن علــى مجمــوع أمــوال المــدين مــن منقــوالت وعقــارات ، أو علــى ( وهــذه الحقــوق يولي ــا القــانون لل

 على عقار معين بالذات .منقول معين بالذات ، أو 

وحيث يوجد للدائن تأمين عيني ، رهن أو امتياز ، فانه يتقدم في هذا التأمين على سائر الدائنين العاديين ، 
 بل و تقدم على الدائنين الذين ل م حا متأخر على هذا التأمين .

 الفرق ما بين الرهون وحقوق االمتياز :  -003
ن وحقـوق االمتيـاز . فحقـوق االمتيـاز ال يمنح ـا إال القـانون ، وال يسـتطيع وهناك فروق جوهر ة ما بين الره

االتفاق أو القضاء أن يمنح حا امتياز للدائن على مـال مدينـه . وتوجـد حقـوق امتيـاز عامـة يمنح ـا القـانون علـى 
ذات مملوكـة جميع أموال المدين من منقول وعقار ، كما توجد حقوق امتياز خاصة علـى منقـول أو علـى عقـار بالـ

للمدين . أما الرهون ، فاهنصل في ا أن يمنح ا االتفاق ما بين الدائن والمدين . و شمل ذلك الرهن الرسمي والرهن 
الحيازي ، فالرهنان يترتبان عادة على اتفاق ما بين الدائن والمدين ، و كون الرهن الرسـمي مقصـورًا علـى العقـار ، 

لمنقــول . ولكــن هنــاك رهنــًا رســميًا يترتــب علــى حكــم مــن القضــاء فــي التقنــين أمــا الــرهن الحيــازي فيشــمل العقــار وا
المـدني المصــري وهــذا هـو حــا االختصــاص ، كمـا أن هنــاك رهنــًا رسـميًا يترتــب علــى القـانون ورهنــا رســميًا يترتــب 

 على القضاء في التقنين المدين الفرنسي .

 :والفروق الجوهر ة ما بين الرهون وحقوق االمتياز ثالثة 

النظـر عـن دائني ـا ، فالقـانون  261) الفرق اهنول ( حقوق االمتياز يولي ا القانون للديون فـي ذات ـا بقطـع $
يولي الدين حا امتياز فيجعله متقدمًا على سائر الديون لخاصية يتمتع ب ا هذا الدين . أما الرهون ، سواء أنشأها 

اء فـي مصـر ، فتعطـي للـدائن ال للمـدين . فيكـون الـدائن هـو االتفاق كما هو الغالب أو القانون في فرنسا أو القض
الــذي أرادهــا أيــًا كانــت ، وقــد يحــل محــل الــدائن القــانون أو القضــاء هنســباب خاصــة ، ولكن ــا علــى كــل حــال ميــزة 
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 . ( 1) تعطي للدائن ال للمدين

لقـانون حـا التقـدم علـى ) الفرق الثاني ( إذا تقدم دائنون بحقوق امتياز مختلفة ، فضل من م من أعطي لـه ا
غيــره مــن الــدائنين ذوي حقــوق االمتيــاز اهنخــرى ، فــالعبر إذن بمــا يقدمــه القــانون ومــا يــؤخره مــن حقــوق االمتيــاز 
المختلفــة . فــإن كــان الــدائنون ذوي حقــوق امتيــاز مــن نــوع واحــد ، بحيــث ال يتقــدم مــن م دائــن علــى آخــر ، اشــتركوا 

ين العيني . فإن اتسع ل م جميعًا أخذ كل من م حقه ، وإال تقاسموا التأمين جميعًا في تقاضي حقوق م من هذا التأم
العيني بنسبة ما ل م من حقوق . أما الدائنون المرت نـون ، فيتقـدم أحـدهم علـى اآلخـر ن تبعـًا للتـار خ الـذي قيـد فيـه 

 . ( 2) حقه

لـدائنين ذوي االمتيــاز يتقـدمون علــى ) الفـرق الثالـث ( إذا تقــدم دائنـون ذوو امتيــاز ودائنـون مرت نـون ، فــإن ا
) . و شترط أن يكون الدائنون جميعا دائنين لمدين واحد ، ال أن يكونوا دائنين لمدينينمختلفين ( 9) الدائنين المرت نين

 ، وأن يكون الشيء المرهون منقوال هنن التقدم في العقار يكون بحسب تار خ القيد كما سنرى . ( 1

 مية على المنقوالت : ظهور الرهون الرس -004
وقـــد ظ ـــرت أخيـــرًا رهـــون رســـمية علـــى المنقـــوالت ،تربـــت علي ـــا دون أن تنقـــل حيـــازة المنقـــوالت إلـــى الـــدائن 

 hypotheque( رهن رسمي بحري )  1المرت ن ، فصارت رهونًا رسمية ال رهون حيازة . وهذه الرهون ثالثة : ) 
maritime  ة ، فتبقى هذه السفينة فـي حيـازة مالك ـا ، وال يكـون للـدائن إال ( ، وهو رهن يترتب على السفينة الن ر

( ، وهـو رهـن يترتــب  hypotheque aeronefs( رهـن رسـمي علـى الطـائرات )  9حـا رهـن رسـمي علي ـا . ) 
                                                 

 – 449 -4 – 4632داللوز  4633يوني  سنة  30 – 98 -4 – 4641داللوز  4641نو ره سنة  40نقض  رنس    ( 4) 
 – 26 – 4 – 4621داللــــوز  – 4621داللــــوز  4621يعــــاير ســــنة  42 – 426 – 4624داللــــوز ا ســــبوع   4624مــــايو ســــنة  42

كــوالن وكابينتــان ودي المــور   – 209و قــرة  204 – 200 قــرة  4بــودري ودي لــوان  – 8وهــامش  3وهــامش  394 قــرة  2أوبــري ورو 
 1ق  - - 9ق  43ب نيور وريبري وبيةي     2204و قرة  3833 قرة  3بوال ي  بوالنيور وريبري و  – 4149 – 4148 قرة  3انديري 

  
   4ق  43ب نيور وريبري وبيةي    ( 3) 
   4ق  – 1ق  43ب نيور وريبري وبيةي    ( 2) 
 قــرة  42ب نيــور وريبــري وبيةيــ   – 4912 قــرة  3كــوالن وكابيتــان ودي المــور انــديري   – 141 قــرة  4بــودري ودي لــوان   ( 1) 
4039   
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 على الطائرة ، فتبقى الطائرة في حيازة مالك ا ، و كون للدائن حا رهن علي ا هو حا رهن رسمي .

أن الــرهن الرســمي ال يترتــب إال علــى العقــارات ، مــا دام يترتــب كمــا رأينــا علــى الســفن فلــم يعــد صــحيحًا إذن 
البحر ــة والســفن الن ر ــة والطــائرات . كــذلك أصــبح غيــر مف ــوم لمــاذا يترتــب علــى هــذه المنقــوالت رهــن حيــازة ، ثــم 

نتقل إلى الـدائن المـرت ن يترتب علي ا رهن رسمين فتبقى في الرهن الرسمي في حيازة مالك ا في حين أن حيازت ا ت
 . ( 1) في رهن الحيازة

 التأمينات العينية في التقنين المدني المصري : -005
المــدني المصــري أربعــة تأمينــات عينيــة ، جميع ــا معــًا فــي الكتــاب الرابــع ، تحــت  266و عــرف التقنــين $ 

 عنوان الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية .

 2( الرهن الرسـمي ، وهـو أوسـع الرهـون انتشـارًا وأكبرهـا خطـرًا . )  1العينية الربعة هي : ) وهذه التأمينات 
( حا االختصاص ، وهو رهن رسمي يترتب علـى عقـار مملـوك للمـدين ، ال بموجـب اتفـاق بينـه وبـين الـدائن كمـا 

(  9ر باالختصـاص . ) في الرهن الرسمين بل بموجب طلب يتقدم به الدائن إلـى القضـاء ، فيحصـل منـه علـى أمـ
الــرهن الحيــازي ، وهــو رهــن واســع االنتشــار فــي البيئــات الزراعيــة ، وقــد قــدر لــه البقــاء إلــى جانــب الــرهن الرســمي . 
وهو يشمل المنقول كما يمتـد إلـى العقـار ، فـي حـين أن الـرهن الرسـمي وحـا االختصـاص ال يتنـاوالن إال العقـار . 

( حقوق االمتياز ، وهذه  1ال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن . ) و قوم على الحيازة ، فال بد من انتق
يمنح ا القانون لديون معينة نظرًا لصفات خاصـة تميـز هـذه الـديون ، وحقـوق االمتيـاز إمـا أن تكـون عامـة فتشـمل 

ى عقـار معـين كل أموال المدين من منقول وعقار ، أو أن تكون خاصة فتقتصـر علـى منقـول معـين بالـذات أو علـ
 بالذات .

وننتقل هنا مـا ورد فـي هـذا الشـأن فـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي ، فقـد ورد فـي هـذه المـذكرة مـا 
يأتي : "جمع المشروع التأمينات العينية في كتاب واحد ، وبذلك وضع رهن الحيازة في مكانه بـين الرهـون اهنخـرى 

) السابا ( . وتنتظم التأمينات العينية جميعـًا فكـرة واحـدة ، هـي فكـرة الـرهن  ، فأصلح عيبًا وقع فيه التقنين الحالي
ضمانا لوفاء الدين . فيكون الرهن بمقتضى اتفاق فـي الـرهن الرسـمي ورهـن الحيـازة ، وبمقتضـى أمـر مـن القاضـي 

                                                 

   41ق  – 43ق  43ب نيور وريبري وبيةي    ( 4) 
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م أن فــي حــا االختصــاص ، وبمقتضــى نــص فــي القــانون فــي حقــوق االمتيــاز . أمــا الحــا فــي الحــبس ، فقــد تقــد
المشروع ال يعتبره حقًا عينيًا ، بـل هـو دفـع يبديـه مـن لـه حـا التمسـك بـه . وقـد قـدم المشـروع الـرهن الرسـمي علـى 

من الرهون ، هننه أوسع ا انتشارًا وأكبرهـا خطـرًا . ثـم أعقـب الـرهن الرسـمي يحـا االختصـاص ، هننـه  264غيره $
ركة . وتلي ذلك رهن الحيازة ، وهو رهن واسع االنتشار حا مصوأ على غرار الرهن الرسمي واهنحكام بين ما مشت

 . ( 1) في البيئات الزراعية . فلم يبا إال حقوق االمتياز ، تختم ب ا التأمينات العينية"

 الرهن الرسمي - الباب األول

 مدني على ما يأتي : 0131نص قانوني : تنص المادة  –تعريف الرهن الرسمي  -006
يكســب الــدائن علــى عقــار مخصــص لوفــاء دينــه حقــًا عينيــًا ، يكــون لــه بمقتضــاه أن  "الــرهن الرســمي عقــد بــه

) يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكـون"

2 ) . 

                                                 

   2ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
"الـرهن الرمسـ  عقـد بـ  يةسـب  : مـن اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت 4121ورد هـذا الـنص  لـ  اكـادة  : اتريخ النص  ( 3) 

ويةون للدا ن ئقتضا هذا ااق أن يتقدم علا الدا ن  العادي  والدا ن  التال   ل ينيا علا العقار الضامن لو ا  الدينالدا ن اكرهتن حقا ع
ويف نينة اكرا عة أ رى تعدير ليع  يف    ولو انتقر هذا العقار عىل أي شخص ه ر" ل ل  يف اكرتبة يف استييا  حق  من ان العقار اكرهون

   يف اك ـروع النهـا   4438ووا قـا عليـ  اللجنـة  ـذا التعـدير وحـا رقـو  ل م ابقاً كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد صار  ل النص
 (   4 – 1ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4020مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 4444ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو 

الدا نون اكرهتنون للعقار الذين هلو بواس ة ا  را ات الرمسية حق علا عقار  : 881/914السابق م ويقابر النص يف التقن  اكد  
يف كــوهنو يســتو ون ديــوهنو اب ولويــة والتقـــدم علــا الــدا ن  مــن اــن ذلــك العقـــار أو  ل مــدينهو أو عقاراتــ   ــاحل الحتيــا هو بــ  علـــا ال ــري

   العقارات ولو انتقلا  ي يد كانا
 : النص يف التقنينات اكدنية العربية ا  رى ويقابر

وهــو ب بيعتــ  غــري قابــر    التــأم  هــو حــق عيــين علــا العقــارات اكخصصــة لضــران و ــا  التــ ام : 4014م  التقنــ  اكــد  الســوري
هـا يف أيــة يف أيــة يــد ويتبع ل ويبقــا بةاملــ  علـا العقــارات اكخصصــة لــ  وعلـا كــر عقــار منهـا وعلــا كــر قســو مـن هــذه العقــارات ل للتج  ـة

   تنتقر عليها للعقارات
   ال مقابر التقن  اكد  اللييب
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عينــي علــى عقــار  و خلــص الــنص أن الــرهن الرســمي يطلــا علــى العقــد الــذي يترتــب بــه للــدائن حــا $261
مخصص لوفاء دينه ، و طلا أيضـًا علـى هـذا الحـا العينـي الـذي ترتـب للـدائن ضـمانًا لوفـاء دينـه . وقـد جـاء فـي 
المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد : "يطلا الرهن على العقد الرسمي وعلـى الحـا العينـي الـذي 

 . ( 1) ن والدائن المرت ن"ينشئه هذا العقد . فالرهن عقد يتم بين الراه

أما العقد الرسمي فـأمره ظـاهر ، وهـو عقـد يـتم بـين الـدائن المـرت ن ومالـك العقـار المرهـون ، سـواء كـان هـذا 
 المالك هو نفس المدين أو كان كفيال عينيًا .

وأمـــا الحـــا العينـــي الـــذي يترتـــب للـــدائن ضـــمانًا لوفـــاء دينـــه ف ـــو حـــا عينـــي عقـــاري يترتـــب علـــى العقـــار 
مخصص لوفاء الدين ، و كون للدين بموجبه حا تقدم في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهـون . و تقـدم الـدائن ال

بموجب هذا الحا العيني ليس فحسب على الدائنين العاديين لمالك العقار المرهون ، بل أيضًا على الدائنين الذين 
ــدائنون ل ــم حــا عينــي آخــر علــى هــذا العقــار ، مــن دائنــين مــرت نين و  أصــحاب حقــوق امتيــاز ، إذا كــان هــؤالء ال
 متأخر ن في المرتبة أي مقيدين بعد تار خ قيد الدائن المرت ن .

فإذا استوفى الدائن المرت ن حقه في مواج ة دائن آخر مـع بقـاء العقـار فـي يـد مالكـه سـمي هـذا تقـدمًا ، أمـا 
ر المالك فإن ذلك يسمى تقـدمًا علـى الـدائنين اآلخـر ن المرهون إلى غي 240إذا استوفاه وقد انتقلت ملكية العقار $

 . ( 2) وتتبعًا في يد من انتقلت إليه ملكية هذا العقار

و لجأ الدائن المرت ن عادة ، في استيفاء دينه من ثمن العقار المرهون ، إلـى التنفيـذ علـى هـذا العقـار وبيعـه 
بيعه بالمزاد العلني ، فينتقـل حـا الـدائن المـرت ن إلـى قيمـة هـذا بالمزاد العلني . ولكن العقار المرهون قد ي لك قبل 

                                                                                                                                                                    

 (   م ابق ويسري  الرهن التأميين)  4348م  التقن  اكد  العراق 
 وهو ب بيعت  غري –التأم  هو حق عيين علا العقارات اكخصصة لضران القيام ئو ب  : 430م  قانون اكو بات والعقود اللبنا 

    يبيعها يف أية يد تنتقر عليها العقارات ل ويبقا بةامل  علا العقارات ل قابر للتج  ة
 
  
   40ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
   44ق  8قارن تناغر يف التأمينات العينية يف   ( 3) 
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العقار كمبلغ تعـو ض فـي حالـة تعـدي الغيـر علـى العقـار المرهـون ، أو مبلـغ تـأمين فـي حالـة التـأمين علـى العقـار 
 1016عنــد إحــدى شــركات التــأمين ، أو مبلــغ مقابــل لنــزع ملكيــة العقــار المرهــون للمنفعــة العامــة . وتقــول المــادة 

مدني في هذا الخصوص : "يستوفي الدائنون المرت نون حقـوق م قبـل الـدائنين العـاديين مـن ثمـن العقـار المرهـون ، 
 أو من المال الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل من م ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد" .

هن ، و تقرر ضـمانًا للوفـاء بـدين . وهـذا فالرهن الرسمي إذن هو حا عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الر 
الحا العيني يتقرر على عقار ، مملوك للمدين أو لكفيل عيني . وبموجبه يكون للدائن الحا في استيفاء دينه من 
ثمن هذا العقار ، مقدما في ذلك على الدائنين العاديين لمالـك هـذا العقـار وللـدائنين أصـحاب الحقـوق العينيـة علـى 

 . ( 1) لمتأخر ن في المرتبة ، ومتتبعًا هذا العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكيتههذا العقار ا

 خصائص حق الرهن الرسمي :  -007
( حـا  9( حا تبعـي . )  2( حا عيني عقاري . )  1الرسمي أنه : )  241ومن خصائص حا الرهن $

 غير قابل للتجزئة .

 الرهن الرسمي حق عيني عقاري :  -008
رهن الرســمي للـــدائن المــرت ن حقــا عينيــًا عقار ـــًان بجميــع مــا ينــتج عـــن هــذا الحــا مــن مزايـــا يعطــي حــا الــ

. فيعطي هذا الحا العيني للدائن حا التقدم على جميع الدائنين العاديين والدائنين المتأخر ن  ( 2) وضمانات عينية
رهـون . فحـا الـرهن الرسـمي لـيس إذن في المرتبة ، كما يعطـي حـا التتبـع فـي يـد مـن تنتقـل إليـه ملكيـة العقـار الم

جــزءا مــن حــا الملكيــة كحــا االرتفــاق وحــا االنتفــاع ، بــل هــو حــا الملكــي ذاتــه ) أو حــا عقــاري آخــر ( وضــع 
 ضمانًا لدين معين .

                                                 

وي حظ أن الدا ن اكـرهتن يسـتويف حقـ  مـن اـن هـذا العقـار اكرهـون  – 46ق  8انعر مسري تناغر يف التأمينات العينية  قرة   ( 4) 
 ل  ليظ "الثرن" هنا مسـتعرر  ـذا اكعـ  الواسـ    أو  ا ور حمر هذا العقار من تعويض أو مبلك ام  أو مقابر لن ع اكلةية أو غري ذلك

 (   8انعر منصور مص يا منصور  قرة ) ن السر  مد  اليت تعرف الره 4020مد  عىل اكادة  4089بعد أن تقرن اكادة 
ب نيـور وريبـري  – 364بيدان و ـوران  قـرة  – 462 قرة  3بودري ودي لوان  – 924 قرة  3 يوار  412 قرة  20لوران   ( 3) 
   218ق  234 قرة  43وبيةي  
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وإذا كان الرهن الرسمي حقًا عقار ًا تابعًا لدين كما سـنرى ، فـإن هـذه التبعيـة تظ ـر يـف أمـور معينـة ، من ـا 
ن ومعه الرهن الرسمي للموصي له من الـدائن المـرت ن ، ومن ـا أن ينتقـل الـدين ومعـه الـرهن الرسـمي أن ينتقل الدي

. ولكن الرهن الرسمي يبقى مع ذلك حقًا عقار ًا ، فإذا أراد الدائن المرت ن أن يتخلى عنـه  ( 1) كذلك إلى المحال له
 . ( 2) أو أن يحيله لشخص آخر ، وجب أن يكون ل ذا الدائن اهنهلية الالزمة لنقل العقار

 الرهن الرسمي حق تبعي : -009
ـــدين الـــذي يضـــمنه هـــذا الـــرهن . فـــال ي  قـــوم هـــذا الحـــا إال بقيـــام الـــدين وحـــا الـــرهن الرســـمي حـــا تبعـــي لل

. فكــل رهــن رســمي يفتــرض إذن وجــود التــزام صــحيح  ( 9) و ســير مــع الــدين وجــودًا وعــدماً  242المضــمون بــه ، $
 ( 1) يضمنه هذا الرهن ، فإذا اعتور االلتزام عيب يؤدي إلى بطالنه أو إبطاله أو نقضه ، اختفى الرهن مع االلتـزام

، كمـــا ينتقـــل مـــع االلتـــزام للخلـــف العـــام أو الخـــاص للـــدائن  ( 1) للموصـــي لـــه بـــالمنقول . و نتقـــل الـــرهن مـــع االلتـــزام
. و قـوم الـرهن الرسـمي  ( 4) . و نت ي انت اء االلتزام بالوفاء أو بأية طر قـة أخـرى مـن طر ـا االنقضـاء ( 6) المرت ن

مـؤجال أو التزامـًا شـرطيًا فيصـبح  لضمان أي التزام م ما كانت طبيعته وأوصـافه ، فيجـوز أن يضـمن الـرهن التزامـاً 

                                                 

قــد قضــا حمةرــة الــنقض أبنــ  عذا فلــب و  ل  يســتتب  ذلــك ضــرنا  ــحة الــدين اكضــرون ابلــرهن ل وقــد وةــو بصــحة الــرهن  ( 4) 
وقضا بـر ض  ل وكان ال لب مقصوداً ب  القضا  ضرنا بب  ن القرا أيضاً  ل الدا ن ااةو بب  ن الرهن الصادر من مدينة عىل دا ن ه ر

ة أحةام النقض جمروع 4611يناير سن  44نقض مد  ) كان هذا قضا  ضرنيا بصحة القرا اكضرون ابلرهن   ل الدعوى النعدام الدلير
 (   91عاماً ق  38يف 

   211ق  236ب نيور وريبري وبيةي   قرة   ( 3) 
 3كــوالن وكابيتــان ودي المــور انــديري   – 603 قــرة  3بــودري ودي لــوان  – 922 قــرة  3 يــوار  – 412 قــرة  20لــوران   ( 2) 

   211ق  220 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   202بيدان و واران  قرة  – 990 قرة 
   401 -4 – 4624سريي   4620ديسره سنة  1نقض  رنس    ( 1) 
   602 قرة  3بودري ودي لوان   ( 8) 
   999ق  342 قرة  2أوبري ورو  – 4622 قرة  2بودري ودي لون   ( 9) 
   214ق  220رة  ق 43ب نيور وريبري وبيةي    ( 1) 
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 . ( 1) مؤجال أو شرطيًا كااللتزام المضمون 

علــى أنـــه يجـــوز مــن ج ـــة ، فـــي القــانون الفرنســـي ، فصـــل الــرهن الرســـمي عـــن االلتــزام المضـــمون فيحـــتفظ 
 صاحب العقار المرهون بـالحا فـي مـنح مرتبـة الـرهن الرسـمي لـدائن مـرت ن غيـر الـدائن المـرت ن ، كمـا يجـوز مـن

 ج ة أخرى إنشاء رهن رسمي لضمان حا مستقل .

أمــا عــن احتفــاظ صــاحب العقــار المرهــون بــالحا فــي مــنح مرتبــة الــرهن الرســمي لــدائن مــرت ن غيــر  $249
الدائن المـرت ن اهنول فـي القـانون الفرنسـي ، فيتحقـا ذلـك بـأن يفـي صـاحب العقـار المرهـون الـدائن المـرت ن اهنول 

ا لمن يشاء من الدائنين ، فيصـبح ل ـذا الـدائن مرتبـة الـدائن المـرت ن اهنول الـذي سـبا و ستبقى مرتبة الرهن يعطي 
أن استوفى حقه . وعلى الدائن المرت ن الجديد أن يذكر في القيد الذي يجر ه مرتبته في الـرهن ، أي مرتبـة الـدائن 

 . ( 2) المرت ن اهنول

إذا فـــتح مصـــرف اعتمـــادًا هنحـــد عمالئـــه وأمـــا عـــن إنشـــاء رهـــن رســـمي لضـــمان حـــا مســـتقل ، فيتحقـــا ذلـــك 
مضمونًا برهن يأخذه المصرف على عقار ل ذا المدين . فيوجد الرهن أوال قبل أن يوجد الدين ، ثم يوجد الدين بعد 
ذلك . و جوز قيد الرهن قبل أن يوجد الدين ، و عتبر الرهن موردًا حتى قبل أن يقبض العميـل االعتمـاد المضـمون 

 . ( 9) بالرهن

                                                 

ولةـن ال  ـوز  – ( 4)  4340 قـرة  3بودري ودي لـوان  – 264ق  399 قرة  9أوبري ورو  – 4020 قرة  3 يوار   ( 4) 
  ن االلت ام ال بيع  ال  ه اكدين علا أدا   يف ح  أن الرهن الرمس   ه مالك العقار اكرهون علا ل أن يضرن الرهن الرمس  الت اماً فبيعياً 

وانعــر عةــس ذلــك و ـواز أن يضــرن الــرهن الســر  الت امــاً فبيعيــاً  – 224 قــرة  43انعــر يف هــذا اكعــ  ب نيــور وريبـري وبيةيــ  ) الو ـا  بــ  
ولةــن  ــوز أن يضــرن الــرهن الرمســ  الت امــا  (   34 قــرة  41لــوران  – 4911 قــرة  3بــودري وابرد  – 4340 قــرة  3بــودري ودي لــوان 

ب نيـور وريبـري وبيةيـ  ) ويصب  من قرر الرهن علا عقار ضرات هلـذا االلتـ ام كيـي  عينيـا  ل مثر هذا االلت ام عوز كيالت  ن  ل عقده قا ر
 (   224 قرة  43

   244ق  221 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 149 -4 – 4643داللوز  4644ديسره سن  30نقض  رنس    ( 3) 
بودري ودي لوان  – 4022 – 4023 قرة  3 يوار  – 342 -4 – 4621سريي   4628نقض  رنس  أور أبرير سنة    ( 2) 

 4921 قرة  3 وسران  – 4990 قرة  3كوالن وكابيتان ودي المور انديري   – 2100 قرة  3بوالنيور وريبري وبوال ي   – 4349 قرة  3
 هـو عذن يتبـ   ل الرهن اكن أ ضـرات اـق مسـتقبر ال ينـتج أثـراً عال عنـد و ـود هـذا ااـق ولةن – 202بيدان و وران  قرة  – 4423و قرة 

 (   242ق  229 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي  ) هذا ااق يف و وده 
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 الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة :  -021
والرهن الرسمي حا غير قابل للتجزئة ، سواء بالنسبة إلـى العقـار المرهـون أو بالنسـبة إلـى الـدين المضـمون 

. 

أمــا بالنســبة إلــى العقــار المرهــون ، فإنــه إذا فــرض أن هــذا العقــار انتقــل إلــى ورثــة مالكــه وأصــبح كــل وارث 
، فإن الجزء مـن العقـار الـذي يملكـه هـذا الـوارث يبقـى مرهونـًا فـي كـل الـدين . فـإذا أدى مسئوال عن جزء من الدين 

الــوارث الجــزء مــن الــدين الــذي هــو مســئول عنــه ، بقــي الجــزء مــن العقــار الــذي دخــل فــي ملكــه مســئوال عــن  $241
ذا فــرض أن عقــارات بـاقي الــدين ، وال يجــوز شـطب الــرهن عــن هـذا الجــزء مــن العقـار إال بعــد ســداد الـدين كلــه . وإ

متعددة مرهون في الدين ، فإن كل عقار من ا يبقى مرهونًا إلى أن يسدد الـدين كلـه ، وال يكفـي وفـاء مـا يقابـل هـذا 
 . ( 1) العقار من الدين حتى يتخلص العقار من الرهن

( إذا  1: )  وأمــا بالنســبة إلــى الــدين المضــمون ، فــدعوى الــرهن ال تتجــزأ ، و ترتــب علــى ذلــك النتــائج اآلتيــة
انقضى جزء من الدين المضمون ، فإن العقار الضامن للدين يبقى ضامنًا لما بقي من الدين ، فال يخلص منه ما 
يقابل ما انقضى من الدين المضـمون . فـإذا كـان مـا انقضـى هـو ربـع الـدين مـثال ، بقـي العقـار كلـه ضـامنًا لثالثـة  

( وإذا مــات الــدائن المــرت ن وورثــه ثالثــة  2بــع العقــار مــن الــرهن . ) أربــاع الــدين الباقيــة دون وفــاء ، وال يخلــص ر 
أشخاص مثال ، فإن كل وارث من هؤالء الثالثة ، إذا كانـت أنصـبت م فـي الميـراث متسـاو ة ، يكـون لـه ثلـث الـدين 

هن ، وترك ( وإذا مات المدين الرا  9المضمون بالرهن ، ولكنه يستطيع أن ينفذ بحقه على كل العقار المرهون . ) 
ورثــة ثالثــة أصــبت م متســاو ة ، ورث كــل مــن م ثلــث الثلــث فأصــبح مــدينًا بــه كمــا هــو اهنمــر فــي القــانون المــدني 
الفرنســي . ولكــن إذا انتقــل إليــه العقــار المرهــون ، فإنــه يمكــن للــدائن أن ينفــذ علــى هــذا العقــار بكــل الــدين ، و كــون 

 . ( 2) خر ن كل بقدر نصيبه في الدينللوارث في هذه الحالة الرجوع على الوارثين اآل

                                                 

   249ق  310 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي    ( 4) 
والـذي     يصب  الرهن متج ًئ علا عدد ورثة الدا ن أو علا عدد ورثـة اكـدين ل و وز م  ذلك الن ور عن عدم ع  ة الرهن  ( 3) 

ب نيـور وريبـري وبيةيـ   قـرة )  ينقسو الرهن علا ورثت  أو علا ورثة اكـدين  ل  راحة أو ضرنا ل ين ر عن عدم ع  ة الرهن هو الدا ن اكرهتن
113   ) 
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 خطة البحث :   -020
( آثـار الـرهن الرسـمي  2( إنشـاء الـرهن الرسـمين . )  1)  241وبحث الرهن الرسمي في فصول ثالثـة : $

 . ( 1) ( انقضاء الرهن الرسمي 9. ) 
                                                 

 وقد  ا  يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدين يف  صوق أحةام الرهن الرسو واستحدال ما حقق كثرياً من ا   ح  ( 4) 
 : ما أييت ل

واستحدل من النصوق ما حقق كثرياً م ا   ح  ( ل السابق) "رتب اك روع أحةام الرهن الرمس  ترتيبا ال  ده يف التقن  ااايل 
تنـاور اليصـر  :  قد بسو أحةـام الـرهن يف  صـور ث ثـة    رن ق  واض  ل أما الرتتيب الذي أبع  اك روع ( أ)    العيو  وعا  كثرياً من

وتنـاور اليصـر الثـا  هاثر    وذكر من عنا ره الراهن والعقار اكرهـون والـدين اكضـرون ل  عرف العقد وقرر رمسيت  ل ا ور منها عن ا  الرهن
ويسـتخلص مـن جمرـوع هـذه ا حةـام أن عقـد الـرهن يرتتـب حقـا عينيـا    مث أثـره ابلنسـبة لل ـري ل الـرهن  يرـا بـ  العاقـدين  قرر أثر ل الرهن

و ةـن تعريـف حـق    وال ينيـذ يف حـق ال ـري عال ابلقيـد ل ويرتتـب هـذا ااـق دون حا ـة عىل القيـد  يرـا بـ  اكتعاقـدين ل علا العقار اكرهـون
 ـلذا اسـتعرر هــذه    يســت ي   ـا أن يسـتويف حقـ  مـن اـن هـذا العقـار ل هـا القـانون للـدا ن اكـرهتن علـا العقـار اكرهـونالـرهن أبنـ  سـل ة يرتب

أو يف موا هـة ال ـري كـان هـذا أيضـاً اسـتعراال اـق  ل السل ة يف موا هة الراهن م يةن هذا استعراال لضران  العـام بـر اسـتعراال اـق الـرهن
وتتبعا عذاً كان ال ري شخصاً انتقلا علي  ملةيـة  ل ستعرار يتخذ  ورة  ا ة يسروهنا تقدما عذا كان ال ري دا نا ه رعال أن هذا اال ل الرهن

أو بصية أ لية مستق  عن  ل وتناور اليصر الثالث ا سبا  اليت ينقض   ا الرهن الرمس  بصية تبعية م  الدين اكضرون   العقار اكرهون
 ( 4)  : من حيث عن ا  الرهن –أوال  :  يرةن عمجار أهنرها  يرا أييت ل أما النصوق اليت استحثها اك روع (   )   انقضا  هذا الدين

 جعر رهن مالك ال ري ابف  ب  ت نسبياً   ل مي  اك روع يف الرهن الذي يصدر من غري اكالك ب  رهن مالك ال ري ورهن ا موار اكستقبلة
 جعـر رهـن ملـك ال ـري ابفـ  ب ـ ت نسـبياً كبيـ  ملـك ال ـري حـىت يتسـق الت ـري  يف عقـدين مـن  ل كبي  ملك ال ري ورهـن ا مـوار اكسـتقبلة

لة وهـ  ا مـوار الـيت تـنور عىل الـراهن يف أمـا رهـن ا مـوار اكسـتقب ل ال مهر للتيرقـة بينهرـا يف هـذه اكسـألة –البي  والرهن  –عقود التصرف 
ذكر اك روع حةو رهن ا موار ال ا عة بتيصير يتيق م  أمهية هذا  ( 3)    اكستقبر دون أن تتحدد يف عقار ابلذات  بافر ب  ت م لقا

ضـ  اك ـروع مبـدأ عـدم ع  ـة الـرهن يف و  ( 1)    ب  اك روع حةو رهن اكبا  القا رـة علـا ارا ال ـري ( 2)    ااةو من الناحية العلرية
وكـر  ـ   مـن الـدين مضـرون بةـر  ل  ةر  ـ   مـن العقـار ضـامن لةـر الـدين ل وب  ال ق  اللذين يتضرنهرا هذا اكبدأ ل ألياظ واضحة

عـرا  ( 3)    بض ا  ـرةب  اك روع القيود اليت تـرد علـا حقـوق الـراهن يف ا  ـار ويف قـ ( 4)  : من حيث هاثر الرهن –اثنياً    العقار
ال يـذكر هـذا  ( السـابق) والتقنـ  ااـايل  ل و عـر حةرهرـا الـب  ن ل اك روع ل روط الترلك عند عدم الو ا  وشـرط البيـ  دون ع ـرا ات

ذلــك  مــن ل  ــص اك ــروع الةييــر العيــين بــبعض ا حةــام ( 2)    ااةــو عال يف رهــن اايــازة ويقصــره علــا شــرط الترلــك عنــد عــدم الو ــا 
وعـدم  ـواز التنييـذ علـا مالـ  عال مـا رهـن مـن هـذا اكـار دون أن  ل مسك هذا الةيير أبو   الد   اخلا ة ب  وأبو   الد   اكتعلقة ابلدين

وضـ  قواعـد منـ  الـدا ن اكـرهتن مـن  ( 1)    و واز ختلي  عن العقار اكرهون ليتيادى تو يـ  أي ع ـرا  ضـده ل يةون ل  حق الد   ابلتجريد
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 إنشاء الرهن الرسمي -الفصل األول

 الشكل والموضوع : -022
عقد الرهن الرسمي عقد شكلي ، ال يتم إال بورقة رسمية على النحو الذي سنحدده . ثم هـو بعـد ذلـك ، مـن  

 ناحية الموضوع ، عقد يجب فيه رضاء المتعاقدين على إنشاء حا الرهن الرسمي على العقار المخصص لذلك .

 ية الموضوع .( ثمن من ناح 2( من ناحية الشكل . )  1فنبحث إنشاء الرهن الرسمي : ) 

 إنشاء الرهن الرسمي من ناحية الشكل -المبحث األول

 مدني على ما يأتي : 0130نص قانوني : تنص المادة  -023
 ال ينعقد الرهن الرسمي إال إذا كان بورقة رسمية" . -1"

 . ( 1) ونفقات العقد على الرهن ، إال إذا اتفا على غير ذلك -2"
                                                                                                                                                                    

كرا أ از للدا ن اكرهتن أن يتنـازر عـن مرتبـة   ل الت عب برتبة رهن  واالحتيار يف ذلك سعيا ورا  حماابة بعض الدا ن  علا حسا  اآل رين
اك ـروع يف ع ـرا ات الت هـري أد ـر  ( 8)    رهن  يف حدود الدين اكضرون  ذا الرهن كصلحة دا ـن ه ـر لـ  رهـن مقيـد علـا نيـس العقـار

أتا اك ـرع  ( 9)    االلت ام ب ًيدة الع ر ل عذا هو م يقبر القيرة اليت عرضها ااا   للعقار ل تعدي   وهرًيً من شأن  أن يسقو عن الدا ن
 ـروع أسـبا  انقضـا  الـرهن ذكـر اك ( 4) مـن حيـث انقضـا  الـرهن  –بنصوق واضحة يف تصيية مرك  ااا   للعقار بعد نـ ع اكلةيـة اثلثـا 

وأورد يف هذا الصدد بعض أحةام هامة كانقضا  الرهن ابلت هري حىت لو  سخا ملةيـة ااـا   الـذي ظهـر الـرهن وكانقضـا   ابلبيـ   ل مرتبة
لتقــادم مســتق  عــن علــا أنــ  ال ينقضــ  الــرهن الرمســ  اب        نصــا اكــادة  ل أورد اك ــروع ااةــو يف تقــادم الــرهن الرمســ  ( 3)    انيــهي
 وم  ذلك عذا انتقر العقار اكرهون عىل حا    لن حق الرهن ابلنسبة ل  يسقو ابلتقادم عذا م ير   الدا ن اكرهتن دعوى الرهن علي  يف ل الدين

وقـد اضـ ر     يـةوينق ـ  التقـادم ةنـذار ااـا   ابلـد   أو التخل ل   ر عس ع ر سنة تبدأ من وقا مةن الدا ن من ر   هـذه الـدعوى
 (   9ق  – 1ق  1 حسو اك روع اخل ف  ذا ااةو" جمروعة ا عرار التحضريية  ل القضا  اكصري يف هذه اكسألة

"ال يــتو الــرهن عال عذا كــان بعقــد  : مــن اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت 4124ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص  ( 4) 
ويف نينـة اكرا عـة    عال عذا انيـق علـا غـري ذلـك" ل ونيقـات العقـد علـا الـراهن   رمس  يـهم بـ  الـدا ن واكالـك للعقـار الضـامن لو ـا  الـدين

ورا قـا عليـ  اللجنـة وحـا رقـو  ل  أ ـب  م ابقـاً كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـدين انيديـد ل وأد ر علي  تعدير ليع  ل  عر النص  قرت 
وقــــد اقــــرتح بعــــض  – 4024مث جملــــس ال ــــيوق وحـــا رقــــو    4443ووا ــــق عليــــ  جملــــس النـــوا  وحــــا رقــــو    يف اك ـــروع النهــــا   4439

ريرها  ذكرت نينة جملس ال يوق يف تق   "و ادرا من مالك" : مست اري حمةرة النقض أن يضاف عىل اليقرة ا وىل من النص العبارة اآلتية
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 . ( 1) 114/681السابا م و قابل في التقنين المدني 

وفــي التقنــين  – 1011و قابـل الــنص فـي التقنينــات المدنيـة العربيــة اهنخـرى : فــي التقنـين المــدني السـوري م 
 – 126وفي قانون الملكية العقار ة اللبناني م  – 1286وفي التقنين المدني العراقي م  – 91-1المدني الليبي ك 

 .  ( 2) 112 - 111و م  124

                                                                                                                                                                    

 رن ـق القـانون     ن حةو التقن  السابق منتقد يف  صوق التيريق ب  بي  ملك ال ري ورهن ملك ال ـري ل أهنا ال ترى ا  ذ  ا االقرتاح
 (   44ق  6ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )    وليس يف االعتبارات العلية ما يهره أيضاً  ل ال يبي  مثر هذا اليريق

ال يعته رهن العقار عال عذا كان ئو ب عقد رمس  حمرر يف قلـو كتـا  عحـدى ايفـاكو  : 881/944 اكد  السابق م التقن   ( 4) 
   اميناً لو ا  الدين ل ب  الدا ن ومالك العقار اكرهون

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى  ( 3) 
وتسلو  ورت  ا  لية أو نسخة عن  م  سند اكلةية عىل  ل ورر سند التأم  ابل ةر اكعتاد -4 : 4064م التقن  اكد  السوري 

ووعر علا ر يس اكةتب العقاري   أ ع ابة أي فلب تسجير يضر  ل يعرد الدا ن عىل عيداعهرا اكةتب العقاري -3   الدا ن اكنمن ل 
 ـري قيـده يف السـجر  ل الذي يعتـه يف أثنـا  اكـدة اكـذكورة ئثابـة اعـرتاا ل هذا ا يداع عن -2   نق  يف أثنا  مدة ال تتجاوز تسع  يوما

   وبصورة استثنا ية ال بدون هذا القيد يف سند اكلةية ايفيوظة ابكةتب العقاري   كرا ي ار علي  بقيد موقا يف الصحيية العقارية  ل اليوم 
ونيقـات العقــد  -3   نعقــد الـرهن عال عذا كــان بورقـة أ ــلية و قـاً  حةــام النعـام العقــاريال ي -4 : 4021م  التقنـ  اكــد  الليـيب 

   علا الراهن عال عذا اتيق علا غري ذلك
وعلا كر من اكتعاقدين أن يع  حمر  ل ال ينعقد الرهن التأميين عال بتسجيل  يف دا رة ال ابور -4 : 4349م التقن  اكد  العراق  

بعـد أ ـذ تقريرمهـا يف موا هـة  ل ويع ـ  لةـر منهرـا نسـخة مـن سـند عقـد الـرهن موقـ  عليهـا منهرـا   لد الذي ق  ي  التسجيرعقامت  يف الب
   عال عذا اتيق علا غري ذلك ل ونيقات العقد علا الراهن -3   ال هود

   ل  ال يةون ل  ميعور قانو  عال بعد تسجيل ويف ك  ااا   يةون التأم   هًي أو قضا يا 439م  قانون اكلةية العقارية اللبنا  
 ـلن رتبهــا تعــ  نســب اتريــخ قيــدها يف  ل وســوا  أكانــا  هيــة أو رضــا ية    ـوز وضــ  عــدة امينــات علــا عقـار واحــد : 431م 

   السجر العقار
يـة عىل الـدا ن اكـنمن هلـ   يعرـد وتسلو  ورت  ا  لية أو نسخة عن  م  سند اكلة ل ورر سند التأم  ابل ةر العادي : 4144م 

ووعــر علــا ر ــيس اكةتــب العقــاري   ــأ ع ابــة علــا أي فلــب تســجير يضــر نقــ  يف أثنــا  مــدة ال  ل الــدا ن عىل عيــداعها اكةتــب العقــاري
كرا ي ار علي    ل سجر اليوم  رى قيده يف ال ل وهذا ا يداع الذي يعته يف أثنا  اكدة اكذكور ئثابة اعرتاا    ةن أن تتجاوز تسع  يوماً 

   وبصورة استثنا ية ال يستو ب تدوين هذا القيد يف سند اكلةية ايفيوظ ابكةتب العقاري   بقيد موقا يف الصحيية العينية
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المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الخصــوص : "يطلــا الــرهن علــى العقــد الرســمي  وجــاء فــي
وعلى الحا العيني الذي ينشئه هذا العقد . فالرهن عقد يـتم بـين الـراهن والـراهن المـرت ن . و كـون الـراهن عـادة هـو 

العقــد ال يقــوم بــدون ا ، ونفقــات  وقــد يكــون غيــر المــدين فيســمى كفــيال عينيــًا . والرســمية ركــن فــي 241المــدين ، $
العقــد مــن كتابــة ورســوم وقيــد وغيــر ذلــك تكــون علــى الــراهن ، إال إذا كــان هنــاك اتفــاق علــى شــيء آخــر . أمــا حــا 
الـرهن ف ـو سـلطة الـدائن علـى العقـار المرهـون ، يسـتوفي بمقتضـاها الـدين مـن ثمـن هـذا العقـار . فـإن اسـتوفاه فــي 

ًا ، وإن اســتوفاه فــي مواج ــة مــن انتقلــت ملكيــة العقــار المرهــون إليــه ســمي هــذا مواج ــة دائــن آخــر ســمي هــذا تقــدم
 . ( 1) تتبعًا"

وظاهر أن المذكرة اإليضاحية تشير إلى أن كلمة "الرهن" يف م منه معنيان مختلفان أحج ما عن اآلخر : ) 
(  2ضي الرسمية لوجوده . ) ( عقد الرهن الرسمي ذات ن وال يد أن يكون في ورقة رسمية ، ف و عقد شكلي يقت 1

حا الرهن الرسمي الذي ينشأ عن عقد الرهن الرسمي ، وهو سلطة للدائن على العقار المرهون يستوفي بمقتضاها 
( أمـا  droit de preferenceالدين من ثمن هذا العقار . فإن استوفاه في مواج ة دائن آخـر سـمي هـذا تقـدمًا ) 

 ( . droit de suiteإليه ملكية العقار المرهون فإن هذا يسمى تتبعًا )  إذا استوفاه في مواج ة من انتقلت

وسواء كان المراد عقـد الـرهن الرسـمي أو حـا الـرهن الرسـمي ، فـإن المعنيـين يتسـايران معـًا فـي نظـام الـرهن 
حقــًا تابعــًا نشــأ  الســمي باعتبــاره عقــدًا وباعتبــاره حقــًا ينشــأ عــن هــذا العقــد ، والــرهن الرســمي ، باعتبــاره حقــًا ، يكــون 

لتأمين دين . ففي اهنصل إذن يوجد دين ، ثم ينشئ عقد الرهن الرسمي حقًا عينيًا تابعًا لتأمين هذا الدين . والدين 
قد يكون مصـدره عقـدًا رسـميًا أو غيـر رسـمي ، وقـد يكـون مصـدره إرادة منفـردة ، أو عمـال غيـر مشـروع ، أو إثـراء 

ن . وأيًا كان مصدره ، ف و يقوم مع حا الرهن ذاته أو قبل هذا الحا . ولكنـه بال سبب ، وقد يكون مصدره القانو 
 مدني ( . 1099/2ال يقوم بعد قيام هذا الحقن فرهن المال المستقبل يقع باطال كما سنرى)  م 

( أهيم الرسمية النعقاد عقد الرهن الرسمي وإلنشاء هـذا العقـد لحـا رهـن رسـمي  1لذلك نبحث فيما يلي : ") 
                                                                                                                                                                    

يعرــد ر ــيس اكةتــب العقــاري أوال عىل قيــد التــأم   ل عذا تقــدم فلــب قيــد  ديــد يف أثنــا  اكــدة العينيــة لصــحة االعــرتاا : 413م 
عنــد انقضــا  مــدة  ل وابلعةــس يتو ــب علــا الــدا ن   ويع ــ  هــذا التــأم  رتبتــ  مــن اتريــخ عيــداع اكعاملــة ل عــرتاا ل اكن ــر قيــداً قانونيــاً 

عن  الضرانة اليت كانا ل  من عيداع اكعاملة وقد انق عا  ل أن يسحب أوراق اكعادلة أو أن ي لب التسجير للقانو  اق  ل التسع  يوما
   ل عرتاا
   40ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
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( إبـرام عقـد الـرهن الرسـمي  1( الجزاء على تخلف الرسـمية . )  9( المقصود بالرسمية في هذا الصدد . )  2)  .
( الوعد بالرهن الرسـمي  4( التوكيل في الرهن الرسمي . )  6( نفقات عقد الرهن الرسمي . )  1خارج مصر . ) 

. 

 ا العقد لحق رهن رسمي :أهمية الرسمية النعقاد عقد الرهن الرسمي وإلنشاء هذ -024
ال ينعقــد عقــد الــرهن الرســمي إال إذا كتــب فــي ورقــة رســمية ، طبقــًا هنوضــاع وســوم معينــة . فــإذا وضــع فــي  

ورقة رسمية فقد انعقد ، وانبنى على ذلـك أنـه ينشـئ حـا رهـن رسـمي لـه آثـار معينـة فيمـا بـين المتعاقـدين وبالنسـبة 
مية تقـــررت لمصـــلحة الـــراهن ، ولمصـــلحة الـــدائن المـــرت ن ، ولمصـــلحة . ورســـمية عقـــد الـــرهن الرســـ ( 1) إلـــى الغيـــر

 . ( 2) االئتمان في ذاته

أما أن الرسمية قد تقررت لمصلحة الراهن ، فذلك هنن الراهن يحتفظ بملكية العقار المرهون وبحيازته ، وهذا 
ص مـن الـرهن ، وفـي بعـض يغر ه على أن يعتقد أنه ستخلص من الرهن . ولكن قد يطول اهنمر بـه دون أن يـتخل

لذلك كان من الواجب أن يكون  281اهنحيان يقع فر سة وتنزع منه ملكية العقار المرهون ليستوفي الدائن دينه . $
عقد الرهن عقدًا رسميًا ، حتى يتمكن الراهن من إدراك خطورة مـا يقـدم عليـه مـن اهنمـر ، فـال يقـدم إال بعـد احتيـاط 

 . ( 9) وتدبر
                                                 

وأما عقـد الـرهن الرمسـ   عقـد شـةل  كرـا       ي رتط ع راغ  يف ورقة رمسية ل وي حظ أن عقد بي  العقار عقد غري شةل   ( 4) 
ولةن  ةن الرد علا ذلك أبن البي  ينقر ملةيـة العقـار عىل  ل يقار عن البي  أ  ر من الرهنوقد    عب  ي  الرمسية وعال كان ابف  ل رأينا

بـر يســتبقا أيضــاً  ل ال سـيرا أنــ  ال سـتبقا اكلةيــة  حســب ل  تجــب ااي ـة يف أمــر الــراهن   أمــا الـرهن  يســتبقا اكلةيــة للـراهن ل اك ـرتي
وقـارن  –انعـر مـا يلـ  نيـس اليقـرة يف اهلـامش ) وم ي رتط يف عقد الرهن اايازي  ل رمس ولذلك اشرتفا الرمسية يف عقد الرهن ال   اايازة

 (   148ق  – 141ق  119 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي  
ـــوان   ( 3)   – 4182 قـــرة  3كـــوالن وكابيتـــان ودي المـــور انـــديري   – 146بيـــدان و ـــوران  قـــرة  – 4109 قـــرة  3بـــودري ودي ل

   2هامش  148ق  119 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي  
 يقار أن اك ـرع ال ي ـرتط  ل "وليس  حيحا أن تعقد اكقارنة ب  الرهن الرمس  والرهن اايازي : ويقور ا ستاذ مسري تناغر  ( 2) 

ينقر الراهن حيازة العقار عىل اكرهتن ويف هذا تنبي   ذلك أن  يف الرهن اايازي    الرمسية يف الرهن اايازي م  أن ل  نيس   ورة الرهن الرمس 
   أما يف الرهن الرمس   يعر الراهن حمتيعا ابلسي رة علا العقار اكرهون ئا قد يوح  ل  أنـ  م ييقـد شـي اً ابلـرهن ل كافا عىل   ورة تصر  
ط الرمسية يف البي  رغو أن  تصرف أشد   ورة من الـرهن عذ من أن اك رع م ي رت  ل يف مقارنة الرهن الرمس  ابلبي  ل وليس  حيحاً ما يقار
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ة قد تقررت لمصلحة الدائن المرت ن . فذلك يظ ر م أن الدائن المرت ن يجد نفسه فـي حاجـة وأما أن الرسمي
إلى التثبت من أصل ملكية الراهن ومن أهليتـه للتعاقـد . فالتجـاؤه إلـى الرسـمية يجعلـه فـي أمـن مـن ذلـك . إذ يكـون 

أن الرسمية من شأن ا أن تضـع إلى جانبه موظف رسمي يجمع له شتات اهنمور و عينه على تدير أمره . هذا إلى 
 في يد الدائن المرت ن سندًا قابال للتنفيذ ، فال يحتاج إلى حكم إذا حل أجل الدين .

وأما أن الرسمي قد تقررت لمصلحة االئتمان في ذاته ، فذلك يظ ر من ضرورة كتابـة العقـد كتابـة صـحيحة 
 . ( 1) . وال يتوافر ذلك إلى درجة كبيرة إال إذا كان العقد رسمياً 

 المقصود بالرسمية في هذا الصدد :  -025
والمقصود بالرسمية هنا أن تكـون هنـاك ورقـة رسـمية يفـرأ في ـا عقـد الـرهن الرسـمي ، حتـى يكـون هـذا العقـد 

علـى وجـه صـحيح ، فـي حـين  282صحيحًا ، الرسمية ب ذا المعنى ت دف إلى ضمان التعبيـر عـن اإلرادة علـى $
 القديم كالقانون الروماني كانت تطغي على اإلرادة فال يعتد باإلرادة إذا وجد الشكل . أن  الشكلية في القوانين

، يـــذهب إلـــى أن  ( 9) . يؤ ـــده جانـــب كبيـــر مـــن الفقـــه المصـــري  ( 2) وهنـــاك اتجـــاه غالـــب فـــي الفقـــه الفرنســـي
ه و جـوز أن يكـون هـذا الرسمية ال تشترط إال في رضاء الراهن ، أما الدائن المرت ن فال تشترط الرسـمية فـي رضـائ

الرضــاء ضــمنيًا . والظــاهر مــن نصــوص القــانون أن الرســمية ضــرور ة فــي كــل مــن رضــاء الــراهن ورضــاء الــدائن 
المــرت ن ، فــال يكفــي أن يكــون رضــاء الــراهن وحــده رســميًا إذا لــم يكــن رضــاء الــدائن المــرت ن رســميًا أيضــًا ، وقــد 

الراهن وحده ، بل أيضًا لمصلحة الـدائن المـرت ن ، فوجـب القـول إن . أن الرسمية قد تقررت ال لمصلحة  ( 1) قدمنا

                                                                                                                                                                    

أما الـراهن  لنـ  وـتيظ ابكلةيـة  ل  ن يف انتقار اكلةية وحده ما ينب  البا   عىل   ورة تصر   ل ئقتضاه تنتقر اكلةية من البا   عىل اك رتي
 – 32ق  – 33ق  9مسـري تنـاغر  قـرة ) خييـب تقـديره بعـد ذلـك" وهو غالباً يعتقد أن  سيويف الدين يف أ ل     ش   يهـدد ملةيتـ  مث 

 (   وانعر هنياً نيس اليقرة يف اهلامش
 (   149ق  – 148ق  119 قرة  43انعر ب نيور وريبري وبيةي    ( 4) 
   334ق  2مازو  300ق  41بيدان و وران  قرة   ( 3) 
 92سليران مـرقس  قـرة  – 440حمرد عل  عمام  قرة  – 464ق   قرة عبد اليتاح عبد البا – 93حمرد كامر مرس   قرة   ( 2) 

  
   431انعر هنيا  قرة   ( 1) 
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 . ( 1) رضاء الدائن المرت ن يجب أيضًا أن يكون رسميًا كرضاء الراهن

 الجزاء على تخلف الرسمية :  -026
وإذا لـــم يفـــرأ عقـــد الـــرهن الرســـمي فـــي ورقـــة رســـمية ، فانـــه يكـــون عقـــدًا بـــاطال ، هننـــه عقـــد شـــكلي وال يقـــوم 

إال إذا كتــب فــي ورقــة رســمية . وعقــد الــرهن الرســمي الباطــل لخلــل فــي الشــكل ال يصــلح أن يكــون وعــدًا  صــحيحا
صــحيحًا بــالرهن ، هنن عقــد الوعــد بــالرهن يجــب أن يكــون هــو أيضــًا فــي ورقــة رســمية ، شــأنه فــي ذلــك شــأن عقــد 

الوعــد يكــون عقــدًا  289هــذا $ . ولكــن إذا كتــب وعــد بــالرهن فــي ورقــة عرفيــة ، فــإن ( 2) الــرهن الرســمي كمــا ســنرى 
ملزمًا ، غير أنه ال يكون عقد وعد بالرهن . وإنما يجب على الواعد أن يحرر عقـدًا رسـميًا بوعـد بـالرهن ، فـإن لـيم 

 249/9يفعــل وجــب لعيــه دفــع التعــو ض هنن هــذا هــو الجــزاء علــى تخلــف الرســميةال كــذلك يجــوز ، تطبيقــًا للمــادة 
ن الواعد لم يقم بوعده ، ولم يقدم ما وعد في العقد بتقديمـه مـن التأمينـات ، ومـن ثـم مدني ، أن يعتبر الموعود له أ

 يكون للموعود له وهو الدائن أن يطلب سقوط أجل الدين ، فيصبح الدين حاال تجوز المطالبة به فورًا .

وإذا كــان هنــاك عقــد غيــر ســمري تضــمن االتفــاق علــى أن يعطــي شــخص آلخــر قرضــًا وعلــى أن المقتــرض 
ينشئ رهنًا لضمان هـذا القـرض ، وجـب علـى المقتـرض أن يقـوم بإنشـاء الـرهن الرسـمي . فـإن لـم يفعـل ، لـم يجبـر 

. ولكن يبطل العقد في شا منه ، وهـو الشـا الـذي يوجـب علـى المقتـرض أن  ( 9) على ذلك هنن العقد غير رسمي
ن القـرض لـيس بعقـد شـكلي ، إال إذا تبـين ينشئ رهنًا رسميًا . أما الشا اآلخـر ، وهـو القـرض ، فيبقـى صـحيحًا هن

 مدني ( . 119أن القرض ما كان لينشأ بغير الرهن فيبطل القرض أيضًا ) م 

 إبرام عقد الرهن الرسمي خارج مصر : -027
علــى أن "العقــود المبرمــة فــي الخــارج ) خــارج فرنســا ( ال  2128فــي التنــين المــدين الفرنســي تــنص المــادة  

لــى اهنمــوال الموجــودة فــي فرنســا ، إذا لــم يوجــد نــص مخــالف ل ــذا المبــدأ فــي التشــر عات تعطــي حــا رهــن رســمي ع
                                                 

وانعـر منصـور مصـ يا  – 1مسري تنـاغر  قـرة  – 81مشس الدين الوكير  قرة  – 84انعر يف هذا اكع  شييق شحات   قرة   ( 4) 
   94ق  – 91ق  31منصور حيث يعرا الرأي  دون تر ي   قرة 

   420انعر ما يل   قرة   ( 3) 
و ــوز للروعــود لــ  أن يعتــب ران أ ــر القــرا قــد  ل  يجــب علــا الواعــد أن يقــوم بــد   التعــويض ل ولةــن يبقــا عقــدا مل مــاً   ( 2) 

   سقو كرا قدمنا  ي الب ابلدين يف ااار
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السياســية أو فــي المعاهــدات" . فاهنصــل إذن فــي فرنســا أن العقــود المبرمــة فــي الخــارج ال تعطــي حــا رهــن رســمي 
ى ينشـئ هـذا العقـد حـا على العقارات الموجودة في فرنسا ، وال بد من إبرام عقد الرهن الرسمي في فرنسا ذات ا حتـ

مــدني فرنســي تعتبــر اســتثناء مــن  2128رهــن رســمي علــى العقــارات الموجــودة فــي فرنســا . وال شــك فــي أن المــادة 
( ولكنـه اسـتثناء  lous negit actumالتي تقضي بأن قانون المحل هو الذي يحكم شكل العقد )  281القاعدة $

 . ( 1) غير مف وم

ي ، فقـد كـان التقنـين المـدني السـابا يماثـل التقنـين المـدني الفرنسـي فـي أنـه ال أما في التقنين المدني المصر 
علـى أنـه "ال يعتبـر رهـن العقـار إال إذا كـان  114/681يجوز إبـرام عقـد رهـن رسـمي فـي الخـارج فـنص فـي المـادة 

هـون ، تأمينـًا بموجب عقد رسمي محرر في قلـم كتـاب أحـدى المحـاكم ) المختلطـة ( بـين الـدائن ومالـك العقـار المر 
لوفــاء الــدين" . و ف ــم مــن هــذا الــنص أن رهــن العقــار الموجــود فــي مصــر ال يكــون إال بموجــب عقــد رســمي ، وهــذا 
العقــد يجــب أن يحــرر فــي قلــم كتــاب إحــدى المحــاكم المصــر ة ) المختلطــة ( . فــالرهن الــذي يعقــد فــي الخــارج عــن 

أغســطس  19مــا صـدر مرســوم بقـانون القنصــليات فـي عقـارات موجـودة فــي مصـر ال يعتــد بـه ، و كــون بـاطال . ول
( ، تضمن هذا المرسوم بقانون نصًا يجيز لقناصـل  1111لسنة  166) وقد استبدل بقه القانون رقم  1121سنة 

مصر في الخارج تحر ر العقود و جعل ل ا قوة العقود الرسمية ، لذلك كان واجبًا أن يتم الرهن بعقد رسمي في أحد 
الرسمية ، أو في إحدى القنصليات المصر ة في الخارج . وقد وجه إلى التقنين المدني السابا نـس  مكاتب التوثيا

 االنتقاد الذي وجه إلى التقنين المدين الفرنسي ، باعتبار أنه يعوق التعامل بين أشخاص مقيمين في دول مختلفة .

مــدين الســابا . فــنص فــي المــادة لــذلك عــدل التقنــين المــدين الجــدي عمــا كــان يتمســك بــه التقنــين ال $281
على أنه "ال ينعقد الرهن إال إذا كان بورقة رسمية" . فالورقة الرسمية ركن في انعقاد عقد الـرهن ، ولكـن  1091/1

المشرع المصري لم يشترط إال وجود هذه الورقة الرسمية ، ولم يبين مـن أيـة ج ـة تصـدر هـذه الورقـة . وقـد نصـت 
                                                 

 ن هـذه  ل يف القنصـليات اليرنسـية  ـارج  رنسـا ةـن وحريـره  ل عذا كـان فر ـاه  رنسـ  انينسـية ل علا أن عقد الرهن الرمسـ   ( 4) 
 – 4181 قـــرة  3كـــوالن وكابيتـــان ودي المـــور انـــديري   – 4146 قـــرة  3بـــودري ودي لـــوان ) القنصـــليات هلـــا هـــذا ااـــق ئو ـــب القـــانون 

م البلـد الـذي أبـرم  يـ  نسـب رسـو  ل أن يهم تـوكي  رمسيـاً  ل ولو كان غري  رنس  انينسية ل و وز لةر شخص (   4916 قرة  3 وسران 
عبرام عقد  ل ئو ب معاهدات معينة ل و وز أ رياً    التوكير ل خص يف  رنسا ييوا ل  أن يهم عق رهن رمس  علا عقار مو ود يف  رنسا

انعر ب نيـور وريبـري ) ومن ذلك اكعاهدات اكهمة ب   رنسا وعي اليا و رنسا وسويسرا  ل رهن رمس   ارج  رنسا علا عقار مو ود يف  رنسا
 (   186ق  189 قرة  43وبيةي  
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ني الجديد على أن "العقود ما بين اهنحياء تخضع في شكل ا لقانون البلد الـذي تمـت فيـه من التقني المد 20المادة 
 (locus regit actnm  و جوز أيضًا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكام ا الموضوعية ، كمـا يجـوز . )

د الـرهن الرسـمي ، أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانون ما الوطني المشـترك" . فيجـوز إذن أن يخضـع عقـ
. فإذا عقـد رهـن رسـمي فـي بلـد أجنبـي يرتـب حـا رهـن رسـمي علـى  ( 1) من حيث شكله ، لقانون البلد الذي تم فيه

عقار موجود في مصر ، جاز أن يتولى العقد في هذا البلـد اهنجنبـي موثـا أجنبـي بتـولي إخضـاع العقـد مـن حيـث 
( ، كمـا يجـوز أن يوثـا  locus regit actumالمحـل )  الشـكل للقاعـدة التـي تقضـي بـأن الشـكل يخضـع لقـانون 

 . ( 2) الورقة الرسمية التي يفرأ في ا عقد الرهن الرسمي قنصل من قناصل الجم ور ة في الخارج

 نفقات عقد الرهن الرسمي :  -028
.  ( 9) ذلـك"مدني : "ونفقات العقد على الراهن ، إال إذا اتفا علـى غيـر  1091تقول الفقرة الثاني من المادة 

و تبين من هذا الـنص أن اهنصـل أن تكـون نفقـات العقـد علـى الـراهن ، ف ـو الطـرف الملـزم فـي هـذا المعقـد  $286
 فيتحمل ، عند ترتيب حا الرهن الرسمي على عقاره وما يترتب على هذا الحا من اآلثار ، جميع نفقات العقد .

الرســمية التــي ال بــد من ــا النعقــاد الــرهن أي رســوم  ومــن نفقــات العقــد نفقــات كتابيــة ، وكــذلك رســوم الورقــة
التوثيا ، والنفقات الالزمة الستخراج الش ادات العقار ة ، وأتعاب المحامي ، وغير ذلك من النفقات التي يستلزم ا 
العقــد . وســنرى فيمـــا يلــي أن الــراهن هـــو الــذي يتحمـــل أيضــًا نفقــات قيـــد الــرهن ، وتجديــد هـــذا القيــد ، ومحـــوه ) م 

 مدني ( . 1011

                                                 

 – 61ق  94عبـد اكـنعو  ـرج الصـدة  قـرة  – 38منصور مصـ يا منصـور  قـرة  – 91يف هذا اكع  سليران مرقس  قرة   ( 4) 
 -  462ق   قـرة عبد اليتاح عبد البـا – 81شييق شحات   قرة  – 98وانعر عةس ذلك حمرد كامر مرس   قرة  – 40مسري تناغر  قرة 

   444حمرد عل  عمام  قرة 
 لن العقد يرتتب علي  ن و  حق الرهن الرمس  علا  ل وعذا عقد الرهن الرمس  يف بلد أ نيب فبقاً لقانون ال ةر يف هذا البلد  ( 3) 

ما  ل  يتع  علا الدا ن أن وصر علا أمر تنييذه ل ولةن ال تثبا للعقد القوة التنييذية يف مصر من تلقا  نيس    العقار اكو ود يف مصر
ق  91سـليران مـرقس  قـرة ) م يةن دين  اثبتاً قبر الرهن اكعقود يف اخلارج نةـو وا ـب التنييـذ أو بعقـد رمسـ  حمـرر مـن  هـة ا تصـاق 

444   ) 
 (   432انعر هنيا  قرة   ( 2) 
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ومع ذلك يجوز االتفاق على غير ما تقدم ، فيتفا الـدائن المـرت ن مـع مالـك العقـار المرهـون علـى أن تكـون 
 نفقات العقد مناصفة بين ما أو بنسب معينة ، أو أن يتحمل الدائن المرت ن وحده جميع نفقات العقد .

وهـذا نـادر ، فـإن نفقـات العقـد تكـون علـى  وإذا كان مالك العقـار المرهـون هـو غيـر المـدين أي كفـل عينـي ،
هذا الكيل العيني هننه مالك العقار المرهون ، إال إذا اتفا على غير ذلـك . ولكـن ذلـك كلـه إنمـا يكـون فـي العالقـة 
فيما بين مالك العقار المرهون والدائن المرت ن ، وال يمنـع مـن رجـوع مالـك العقـار المرهـون بمصـروفات العقـد التـي 

 . ( 1) المدين هننه هو الذي استفاد من العقد فيلتزم بنفقته دفع ا على

 التوكيل في الرهن الرسمي :  -029
مــدني علـى أنــه يتـوافر فــي الوكالـة الشـكل الواجــب تـوافره فــي العمـل القــانوني الـذي يكــون  400تـنص المـادة 

الرسـمي إذن يجـب أن يكـون شـكليًا محل الوكالة ، ما لـم يوجـد نـص يقضـي بغيـر ذلـك" . فالتوكيـل فـي عقـد الـرهن 
كعقد الرهن الرسمي نفسه ، أي أن يكون في ورقة رسمية . ذلك أن اهنصـل إنمـا يعبـر عـن إرادتـه فـي عقـد الوكالـة 

 . ( 2) أن يكون هذا التعبير في الشكل الذي قرره القانون لعقد الرهن الرسمي 284نفسه ، فيجب $

، يذهب إلى أن الرسمية في  ( 9) ؤ ده جانب كبير من الفقه المصري ولما كان االتجاه المتغلب في فرنسا ، ي
الرهن الرسمي ال تكون إال من جانب الراهن وحده ، أما الدائن المرت ن فيصح أن يكون رضاؤه عرفيًا بل ضمنيًا ، 

هن الرسـمي إنمـا فإن هذا االتجاه نـراه أيضـًا فـي التوكيـل بـالرهن الرسـمي . لـذلك يرجـع االتجـاه إلـى أن التوكيـل بـالر 
تجب فيه الرسمية إذا كان الموكل هو مالـك العقـار المرهـون ، أمـا إذا كـان الموكـل هـو الـدائن المـرت ن فـال تشـترط 
الرسمية في التوكيل . ولكن هناك رأيًا نؤ ده يقضي بأن الرسمية ضرور ة في عقد الرهن الرسـمي سـواء مـن جانـب 

لك يجـب أن يكـون التوكيـل بـالرهن الرسـمي رسـميًا حتـى لـو كـان الموكـل الراهن أو من جانب الـدائن المـرت ن ، ولـذ
 . ( 1) هو الدائن المرت ن

                                                 

منصـور ) دون أن ير ـ   ـا علـا اكـدين  ل منـا أراد أن يـد   نيقـات العقـدوقد يتض  من العـروف أن مالـك العقـار اكرهـون ع  ( 4) 
 (   36مص يا منصور  قرة 

   183 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 166 قرة  41بيدان و وران   ( 3) 
   438انعر هنيا  قرة   ( 2) 
   31ق  4مسري تناغر  قرة   ( 1) 
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ــة العامــة فيــه ،  ولمــا كــان الــرهن الرســمي مــن أعمــال التصــرف ال مــن أعمــال اإلدارة ، لــذلك ال تكفــي الوكال
م وكالـة خاصـة فـي  ال بـد -1مـدني علـى أنـه " 2و  402/1و جـب أن تكـون الوكالـة خاصـة . وقـد نصـت المـادة 

كـــل عمـــل لـــيس مـــن أعمـــال اإلدارة ، وبوجـــه خـــاص فـــي البيـــع والـــرهن والصـــلح واإلقـــرار والتحكـــيم وتوجيـــه اليمـــين 
والوكالة الخاصة في نوع معين من نوع اهنعمال القانونية تصح ولو لم يعين كل هـذا  -2والمرافعة أمام القضاء ، 

مـــن التبرعـــات" . ولمـــا كـــان الـــرهن الرســـمي لـــيس مـــن أعمـــال  العمـــل علـــى وجـــه التخصـــيص ، إال إذا كـــان العمـــل
التبرعات بل هو من أعمال التصرف ، لذلك ليس من الضروري في التوكيل به أن يعـين العقـار الـذي يكـون محـال 
للــرهن ، بــل يكنــى التوكيــل فــي الــرهن . وعنــد ذلــك يجــوز للوكيــل أن يــرهن أي عقــار مملــوك للموكــل رهنــا رســميًا ، 

هو نفس المدين ، أما إذا كان الموكل ليس  288في دائرة توكيله . وهذا كله على فرض أن الموكل $ و دخل ذلك
المدين بل هو كفيل عيني ، فالغالب أن يكون متبرعًا ، ومن ثم إذا ثبت عنده نية التبرع فإنه يجـب عليـه أن يحـدد 

 في توكيله بالرهن العقار بالذات الذي يخول الوكيل أن يرهنه .

 الوعد بالرهن الرسمي :  -031
مدني على أنه "إذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، ف ذا الشكل تجب  101/2نصت المادة 

مراعاته أيضًا في االتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هـذا العقـد" . و خلـص مـن هـذا الـنص أنـه لمـا كـان عقـد الـرهن 
ية ، فكـذلك الوعـد بـالرهن الرسـمي تجـب أيضـًا كتابتـه فـي ورقـة رسـمية وإال الرسمي ال بد من كتابتـه فـي ورقـة رسـم

كان باطال . يوجه هذا النظر أن إغفال الشكل في الوعد يعين علـى اإلفـالت مـن هـذا القيـد ، "مـا دام أن الوعـد قـد 
ن يعـدل المتعاقـدان عـن يؤدي إلى إتمام التعاقد المراد عقده فيما إذا حكم القضاء بذلك . و كفـي لبلـوأ هـذه الغايـة أ

إبرام العقد الذي يرغبان في اإلفالت من القيود الخاصة بشكله ، و عمدا إلى عقد اتفاق تم يـدي أو وعـد بـإبرام هـذا 
العقد ال يستوفي فيه الشكل المطلوب ، ثم يستصدرا حكمًا يقرر إتمـام التعاقـد بين مـا ، وبـذلك يتـاح ل مـا أن يصـال 

 . ( 1) مراعاة القيود المتقدم ذكرها"بطر ا غير مباشر إلى عدم 

فالوعد بإنشاء رهن رسمي ال ينعقد إذن إال إذا أفرأ هو نفسه في الشكل الرسمي ، شأنه في ذلك بشـأن عقـد 
الـرهن ذاتــه . فــإذا تــم الوعــد فــي الشــكل الرســمي ، وتـوافرت فيــه جميــع الشــروط الواجــب توافرهــا مــن تعيــين المســائل 

مدني ( ، نشأ في ذمة الوعـد التـزام بإتمـام عقـد  101برامه والمدة التي يجب إبرامه في ا ) م الجوهر ة للعقد المراد إ

                                                 

   11ق  3اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
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الــرهن الرســمي . فــإذا لــم يفعــل ، أمكــن الموعــد لــه الحصــول علــى حكــم ، و قــوم هــذا الحكــم متــى حــاز قــوة الشــيء 
 مدني ( . 102المقضي مقام العقد ) م 

نشــاء رهــن رسـمي ، وتــم هـذا الوعــد فــي ورقـة عرفيــة ، مــثال ، أمـا إذا لــم يسـتوف الشــكل فــي الوعـد بإ $281
فإنــه يكــون بــاطال كمــا قــدمنا . ولكنــه يكــون بــاطال كوعــد بإنشــاء رهــن رســمي ، دون أن يكــون بــاطال كاتفــاق ملــزم 
يمكن بموجبه الحكم بتعو ض على الواعد . وقد ذهبت المذكر اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا الصـدد إلـى 

عــد بــإبرام عقــد رســمي ال يكــون خلــوًا مــن أي أثــر قــانوني ، إذا لــم يســتوف ركــن الســمية . فــإذا صــح أن هــذا أن "الو 
الوعد ال يؤدي إلى إتمام التعاقد المقصود فعال ، ف و بذاته تعاقد كامل يرتب التزامات شخصية طبقًا لمبدأ سلطان 

رهن ، أو علــى اهنقــل إلــى قيــام دعــوى بــالتعو ض ، بــل اإلرادة ، قــد ينت ــي عنــد المطالبــة بالتنفيــذ إلــى إتمــام عقــد الــ
. وقــد ســبا أن قــدمنا فــي الجــزء اهنول م  ( 1) والــى ســقوط أجــل القــرض الــذي يــراد ترتيــب الــرهن لضــمان الوفــاء بــه"

الوسيط أنـه "يجـوز أن يـؤدي الوعـد بـالرهن الرسـمي غيـر المفـرأ فـي ورقـة رسـمية إلـى النتيجـة اآلتيـة : يعتبـر عقـدًا 
ين تــم بإيجــاب وقبــول وفقــًا لمبــدأ ســلطان اإلرادة ، ورتــب التزمــًا شخصــيًا فــي ذمــة الواعــد . ولمــا كــان هــذا غيــر معــ

االلتزام يتعذر تنفيذه عينًا ، فال يبقى إال التعو ض حكم به على الواعد . و جوز أن يؤخذ به حا اختصاص يؤدي 
وط أجـل القـرض الـذي كـان يـراد ضـمانه بـالرهن عمال إلى نتيجـة قر بـة مـن الـرهن الرسـمي ، كمـا يجـوز الحكـم بسـق

 . ( 2) وأخذ حا اختصاص بمبلغ القرض"

وهــذا الــرأي قر ــب مــن الــرأي المعمــول بــه فــي فرنســا ، فــالمقرر هنــاك أن القضــاء الفرنســي ال يعتبــر الوعــد 
جـأ إلـى القضـاء ، ( . فالموعـد لـه يسـتطيع أن يل notaireبالرهن الرسمي عديم اهنثر إذا لم يقم به موثـا العقـود ) 

والمحكمــة ال تصــدر حكمــًا بصــحة الوعــد ، ولكن ــا تحكــم علــى الواعــد بــالتعو ض وتــزود هــذا الحكــم بــرهن  $210
 . ( 9) فضائي

وهنــاك رأي مرجــوح فــي مصــر يــذهب إلــى أن الوعــد بإنشــاء رهــن رســمي يكــون بــاطال إذا لــم يفــرأ فــي ورقــة 

                                                 

   18ق  3جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
أنـور  – 469عبـد اليتـاح عبـد البـاق   قـرة  – 91و قـرة  91وانعر حمرد كامر مرس   قرة  – 428الوسيو     أور  قرة   ( 3) 

   36ق  6مسري تناغر  قرة  – 96سليران مرقس  قرة  – 88مشس الوكير  قرة  – 446سل ان يف مصادر االلت ام ق 
   324ق  2مازو  – 38 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 243ق  399 قرة  2أوبري ورو   ( 2) 
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م علــى الواعــد بــأي تعــو ض ، وال يجــوز أن يؤخــذ عليــه حــا رســمية ، وال يترتــب عليــه أي أثــر . ومــن ثــم ال يحكــ
اختصاص مـن أجـل تعـو ض لـم يحكـم بـه ، وإذا جـاز للـدائن المـرت ن أن يسـعى للحصـول علـى حـا اختصـاص ، 

 . ( 1) فإنما يكون ذلك بناء على حكم بالدين الذي أر د ضمانه بالرهن

 إنشاء الرهن الرسمي من ناحية الموضوع -المبحث الثاني

 تطبيق القواعد العامة :  -030
 عقد الرهن الرسمي كسائر العقود يجب في إنشائه ، من ناحية الموضوع ، توافر الرضاء والمحل والسبب .

أما الرضاء فيصدر من المتعاقدين ، وهما الراهن والدائن المرت ن . ومتى صدرت من مـا إرادتـان متطابقتـان 
ذلك إلـى القواعـد العامـة فـي نظر ـة العقـد ، كمـا يرجـع إلـى هـذه القواعـد فـي ، فقد انعقد الرهن الرسمي . و رجع في 

خلــو اإلرادتــين مــن عيــوب الرضــاء . و شــترط أن يكــون كــل مــن الــدائن المــرت ن والــراهن أهــال لمباشــرة عقــد الــرهن 
الــرهن  الرســمي . ولــم يعــرض المشــرع هنهليــة الــدائن المــرت ن ، فوجــب تطبيــا القواعــد العامــة . وهــذه تقضــي بــأن

السمي بالنسبة إلى الدائن المـرت ن مـن التصـرفات النافعـة نفعـًا محضـا ، فيعتـب الـرهن صـحيحًا غيـر قابـل  $211
. أمـا بالنسـب  ( 2) لإلبطال إذا كان الدائن المرت ن صبيًا مميزًا أو كان في حكمـة كـالمحجور عليـه للسـفة أو للغفلـة

                                                 

   12ق  34منصور مص يا منصور  قرة  – 381مجار الدين زك  ق  – 90ق  86شييق شحات   قرة   ( 4) 
 – 491مجــار الــدين زكــ  ق  – 321ق  412حمرــد علــ  عمــام  قــرة  – 368ق  411عبــد اليتــاح عبــد البــاق   قــرة   ( 3) 

منصــور مصــ يا منصــور  – 34ق  38عبــد اكــنعو  ــرج الصــدة  قــرة  – 16ق  32أمحــد مســة  قــرة  – 23ق  32ســليران مــرقس  قــرة 
   30ق  4 قرة 

 ل اايــازي يعتـه ابلنســبة عىل الـدا ن اكــرهتن مـن التصــر ات الـدا رة بــ  النيـ  والضــرروهنـا  رأي يــذهب عىل أن الـرهن الرمســ  كـالرهن 
 يجـب أن يةـون الـدا ن اكـرهتن أهـ     علا أساي أن االرهتان استييا  للدين من و   وال يستويف الدين عال من توا رت  ي  أهليـة اكعاوضـة

ويقور عن الرهن الرمس   – 18ق  14شييق شحات   قرة ) بياً  ي اً أو كان يف حةرة ويةون العقد قاب  لإلب ار عذا كان   ل أهلية كاملة
ويقـار  (   2هـامش  18ق  : كالرهن اايازي منداه استييا  الدا ن لدين  من اكدين وال ينثر انتقـار اايـازة أو عـدم انتقاهلـا يف هـذا اكعـ 

   يصدق اعتبار االرهتان استييا  للدين ئا يرتتب علي  من اعتباره تصر ا  ل رهن الرمس يف نيقد هذا الرأي عن ال ريعة ا س مية ال تعرف ال
وعمنا هو اسـتيثاق  ل أما الرهن الرمس   لس استييا    دا راً ب  الني  والضرر عال علا الرهن اايازي وما يستتبع  من انتقار اايازة عىل الدا ن

منصـــور مصـــ يا  – 3هـــامش  23ق  32ســـليران مـــرقس  قـــرة  – 3هـــامش  368ق  441عبـــد اليتـــاح عبـــد البـــاق   قـــرة )  حســـب 
 (   4هامش  34ق  4منصور  قرة 
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ه يجـب أن يكـون أهـال للتصـرف فـي العقـار المرهـون ، إذ الـرهن مدني بأن 1092/2إلى الراهن ، فقد قضت المادة 
. وعلــى ذلــك ال يصــح  ( 1) الرسـمي يعتبــر مــن أعمــال التصــرف بالنســبة إلــى الــراهن وهــو تصــرف جزئــي فــي العقــار

الــرهن الرســمي الصــادر مــن الصــبي المميــز ، حتــى لــو بلــغ الثامنــة عشــرة وإذن لــه فــي إدارة أموالــه بمــا فــي ذلــك 
النفـع والضـرر إذا كـان صـادرًا مـن  212. وعقد الرهن الرسمي يعتبر من أعمال التصرف الـدائرة بـين $ ( 2) العقار

المدين الراهن ، هننه يرهن عقـاره وفـاء اللتـزام عليـه . وعلـى ذلـك يعتبـر الـرهن الصـادر مـن الصـبي المميـز أو مـن 
هن الرسـمي صـادرًا مـن كفيـل عينـي ، ف ـو يحـب في حكمه ، إذا كان هو المدين ، قابال لإلبطال . أما إذا كان الر 

اهنصل متبرع ، فيكون رهن الصبي المميز ومن في حكمه باطال . وذلك ما لم يتبـين أن الصـبي المميـز ومـن فـي 
حكمــه قــدم الــرهن بمقابــل إمــا للمــدين أو للــدائن المــرت ن ، فيكــون الــرهن فــي هــذه الحالــة مــن التصــرفات الــدائرة بــين 

 . ( 9)  كون قابال لإلبطال وليس بباطلالنفع والضرر ، و 

ومحل عقد الرهن الرسمي هو إنشاء حا عيني على عقار مملوك للراهن ، لضمان الوفاء بالتزام يترتـب فـي 
ذمة الراهن نفسه أو في ذمة غيره . فدراسة محل الرهن الرسمي سيأتي الكالم في ـا مفصـال فيمـا يلـي ، عنـد الكـالم 

 في تخصيص الرهن . 

لســبب فــي عقــد الــرهن الرســمي . و بــدو أن الســبب فــي هــذا العقــد هــو ضــمان الــدين ، ول ــذا قــد رضــي بقــى ا
صاحب العقار المرهون ، سواء كان هو المدين أو كان كفيال عينيـًا ، بإقامـة رهـن رسـمي علـى عقـاره . يجـب إذن 

                                                 

سليران مرقس    3هامش  368ق  441عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 128ق  104 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي    ( 4) 
   34ق  4منصور مص يا منصور  قرة  – 31ق  46 قرة 

 11ق  34أمحد س مة  قرة  – 328حمرد عل  عمام ق  – 244ق  362و قرة  18ق  31حمرد كامر مرس   قرة   ( 3) 
وهنا  رأي يذهب عىل أن الصيب اكري  اكأذون ل  اب دارة ل  أن يرهن عقاره رهناً  – 33ق  – 34ق  4منصور مص يا منصور  قرة  –

 368ق  441عبــد اليتــاح عبــد البــاق   قــرة  – 11ق  11شــييق شــحات   قــرة ) عدارة أموالــ  رمسيــاً ضــراتً للو ــا  ابلت اماتــ  الناعــة عــن 
منصـور ) ك ـرا  ا مسـدة وبيـ  ايفصـور أو رهنـ    ل ولةن اكقصود يف هذا القور هو مباشرة التصـر ات اكلحقـة أبعرـار ا دارة (   2هامش 

 (   33ق  4مص يا منصور  قرة 
 4منصور مص يا منصـور  قـرة  – 34ق  38عبد اكنعو  رج الصدة  قر  – 369ق  441ق   قرة عبد اليتاح عبد البا  ( 2) 

   32ق  – 33ق 
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. وال يشــترط فــي الــدين  ( 1) أن يكــون هنــاك ديــن مضــمون قــد نشــأ صــحيحًا ، ثــم بقــي قائمــًا إلــى حــين انعقــاد الــرهن
يكون معلقًا علـى شـرط أو مسـتقبال أو احتماليـًا . وعلـى ذلـك يجـوز  219المضمون أن يكون منجزًا ، فيجوز أن $

تقر ر الرهن ضمانًا لقرض لم يـتم تنفيـذه ، أو العتمـاد مفتـوح ، أو لحسـاب جـار ، و جـب علـى كـل حـال أن يكـون 
ًا كافيًا من حيث مصدره وتار خه ومحله ومقـداره ، فـال يجـوز الـرهن ضـمانًا لكـل الدين المضمون بالرهن معينًا تعين

. و جــب علــى اهنقــل أن يعــين الحــد اهنقصــى للــدين فــي  ( 2) مــا عســى أن ينشــأ فــي ذمــة الــراهن مــن ديــون للمــرت ن
الجـاري لـم يضـمن االعتماد المفتوح وفي الحساب الجاري ، وإذا عين ميعاد يقفـل فـه االعتمـاد المفتـوح أو الحسـاب 

الرهن إال المبالغ المستحقة في هذا الميعاد ولو لم تصل إلى الحد اهنقصى المتفا عليه ، وتكون مرتبة هـذا الـرهن 
 . ( 9)  مدني ( 1010من يوم قيده ال من يوم تحقا الدين ) م 

 خطة البحث : -032
لرســمي ، تــاركين مــا عــدا ذلــك مــن وال نقــف فيمــا تقــدم إال علــى المســائل التــي هــي فــي صــميم عقــد الــرهن ا 

( الراهن وملكيته للعقار المرهون ، وأهليتـه  1البحوث التي يشترك في ا الرهن مع سائر العقود . فنبحث أمر ن : ) 
 ( تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون ، ومن حيث الدين المضمون . 2للتصرف فيه . ) 

 ون وأهليته للتصرف فيهالراهن وملكيته للعقار المره - المطلب األول

 مدني على ما يأتي : 0132نص قانوني : تنص المادة  -033
 يجوز أن يكون الراهن هو نس المدين ، كما يجوز أن يكون شخصًا آخر يقدم رهنًا لمصلحة المدين" . -1"

                                                 

 قـرة  3بودري ودي لوان  – 412 قرة  20لوران  – 922 قرة  3 يوار )  يسري مع   ل ويعته الرهن اتبعاً للدين اكضرون  ( 4) 
وعلـا ذلـك ييـرتا الـرهن الرمسـ  قيـام  (   202بيـدان وثـواران  قـرة  – 4990 قـرة  3 قرة  3كوالن وكابيتان ودي المور انديري   – 603

 6نقـض  رنســ  )  ـلذا كــان هـذا االلتـ ام ابفــ  أو قـاب  لإلب ـار أو للــنقض كـان الـرهن مثلــ   ل التـ ام  ـحي  و ــد الـرهن لضـران الو ــا  بـ 
بـودري ودي  – ام اكضرون عىل اخللف العام أو اخللـف اخلـاق وينتقر الرهن م  االلت (   401 -4 – 4624سهي   4620ديسره سن 

 (   220 قرة  43 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي  ) وكذلك ينقض  الرهن انقضا  االلت ام اكضرون  ( ل 4622 قرة  2لوان 
   408ق  86سليران مرقس  قرة   ( 3) 
   409ق  86سليران مرقس  قرة  – 243ق  32م  4644يوني  سنة  33است ناف  تلو   ( 2) 
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 . ( 1) وفي كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون ، وأهال للتصرف فيه" -2"

 . ( 2) 118/682و قابل النص في التقنين المدني السابا م 

وفـي التقنـين المـدني  – 1041و قابل في التقنينات المدنيـة العربيـة اهنخـرى : فـي التقنـين المـدني السـوري م 
 . ( 9) 128وفي قانون الملكية العقار ة اللبناني م  – 1284وفي التقنين المدني العراقي م  – 1091الليبي م 

واهنصل يكون الراهن هو نفس المدين ، يرتب رهنًا رسميًا على عقار مملوك لـه تأمينـًا للوفـاء  بـدين  $211
في ذمته . ولكن ال يوجد ما يمنع من أن يكون المدين والراهن شخصين مختلفـين ، فيترتـب الـدين فـي ذمـة المـدين 

ن . وفي هذه الحالـة ، كمـا سـبا القـول ، يسـمى ، و رتب شخص آخر على عقار مملوك له رهنًا رسميًا تأمينًا للدي
 الراهن كفيال عينيًا ، هننه يكفل الدين ولكن في حدود العقار الذي رتب عليه الرهن الرسمي .

وسواء كان الراهن هو المدين نفسـه كمـا هـو الغالـب أو كـان كفـيال عينيـًا ، فـاهنمر بالنسـبة إليـه ال يتغيـر إال 
كرها . و جـب أن يكـون الـراهن فـي الحـالتين مالكـًا للعقـار المرهـون ، وأهـال للتصـرف في قليل من المسائل سيأتي ذ

 فيه .

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر لعيــ  يف التقنــ  اكــد   4126ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص  ( 4) 
لـس ال ـيوق وجم ل 4442مث وا ق علي  جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك روع النها   4431ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو    انيديد

 (   42ق  – 43ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4023وحا رقو 
ويف التقنــ  اكــد  الســابق رهــن )    ال يصــ  رهــن العقــار  ــن م يةــن أهــ  للتصــرف : 884/943م  التقنــ  اكــد  الســابق  ( 3) 

(  والرهن الثا  ابفر ل  لن الرهن ا ور قابر لإلب ار ل  انيديدأما يف التقن  اكد    ك مها ابفر  ل عقار ملك ال ري كرهن العقار اكستقبر
  

 : التقن  اكدنية العربية ا  رى  ( 2) 
أو اباـــق  ل ي ــرتط  ـــيرن يعقــد التــأم  الرضــا   أن يةــون حـــا  اً علــا أهليــة التصــرف ابلعقــار : 4016م  التقنــ  اكــد  الســوري

   اكعقود علي  التأم 
 (   م ابق)  4028م  اللييب التقن  اكدين

 (   م ابق)  4341م  التقن  اكد  العراق 
ال يعقد ابلتأم  الرضا   عال من أن ل  ا هلية أبن يتصرف ابلعقـار أو اباـق الـذي خيضـع   : 434قانون اكلةية العقارية اللبنا  م 

   للتام 
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 ملكية الراهن للعقار المرهون  –0

 وجوب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون :  -034
تصــرفًا يجــب أن يكــون الــراهن كمــا قــدمنا مالكــًا للعقــار المرهــون ، هننــه برهنــه ل ــذا العقــار يتصــرف فيــه ولــو 

 جزئيًا ، و جب أن يكون من يتصرف في عقار مالكًا له ، إال إذا كان مفوضًا في رهنه .

إذا كـان كامـل اهنهليـة كمـا  ( 1) ومتى كان الرهن هو المالك للعقـار المرهـون ، فإنـه يسـتطيع أن يرهنـه بنفسـه
ن يرهنه بالشروط التي رسم ا القانون جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم أ 216سيأتي . فإذا لم يكن كامل اهنهلية  ، $

 لذلك وسيأتي ذكرها .

و جوز لكامل اهنهلية أن يوكل عنه من يرهن عقاره ، وقد سبا الكالم فـي التوكيـل فـي الـرهن الرسـمي وبينـا 
 . ( 2) أن التوكيل يجب أن يكون في عقد رسمي وإال كأن باطال

حـاال ، فــإذا رهنـه كــأن الـرهن قــابال لإلبطـال . أمــا إذا وقـد يكـون الــراهن غيـر مالــك للعقـار المرهــون الموجـود 
كــأن العقــار مــاال مســتقبال ، فــالراهن ال يســتطيع أن يــرهن أن يرهنــه و كــون رهنــه فــي هــذه الحالــة بــاطال . وإذا كــأن 
المالــك الظــاهر للعقــار هــو الــذي يتصــرف فيــه بــالرهن الرســمي ، كــأن رهنــه صــحيحًا . ورهــن المشــتري للعقــار قبــل 

يل يكـون قـابال لإلبطـال ، فـإذا مـا سـجل انقلـب الـرهن صـحيحًا . و جـوز للـوارث أن يـرهن العقـار المـوروث ، التسج
بشـروط معينـة . وإذا كـأن الـراهن مالكـًا للعقـار المرهـون ورهنـه بحسـن نيـة فـي الوقـت الـذي أبـرمم فيـه الـرهن ، كــأن 

                                                 

 يةـون رهنـ  يف  هـذه  ل ويعته الراهن مالةا للعقار اكرهون عذا كان وقا رهن   لةـ  وحـا شـرط  اسـخ أو وحـا شـرط واقـف ( 4) 
 ـلن الـراهن يـ ور ملةـ  أبثـر ر عـ  ويعتـه   ل  ـلن كـان ال ـرط  اسـخا ووحقـق   ااالة  حيحا ولةن مصري الرهن يتوقف علا نتيجة ال رط

 لن الراهن يعته غري مالك للعقار اكرهون من أور  ل وعذا م يتحقق ال رط الواقف   ر  يعته رهن  كأن م يةنغري مالك للعقار من أور ا م
   بعدم وحقق ال رط الواقف –ويعته رهن  كأن م يةن  ل ا مر

وكـان    وحـا شـرط  اسـخوكـان اك ـرتي مالةـا  ل  قـد كـأن البـا   للعقـار مالةـا وحـا شـرط واقـف ل وكا كأن عقد بيـ  الو ـا   ـا  ا
   ويةون حةو الرهن هو ما قدمناه ل لةر منهرا أن يرهن العقار رهنا رمسيا

 رامنـوالن  – 22دي هلـتس يف الـرهن الرمسـ   قـرة  – 210ب نيـور وريبـري وبيةيـ   قـرة  – 216انعر يف ذلك بيدان وثـواران  قـرة 
   398ق  40م 4464مايو سنة  8است ناف  تلو  – 11سليران مرقس  قرة  – 21حمرد كامر مرس   قرة  – 244 قرة 

   436انعر هنياً  قرة  ( 3) 
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أو فسـخه أو إلغـاؤه أو زوالــه هني سـبب آخــر . الـرهن صـحيحًا حتــى لـو تقـرر بعــد الـرهن إبطــال سـند ملكيـة الــراهن 
و بقى نافذًا الرهن الصادر مـن جميـع المـالك لعقـار شـائع ، أيـًا كانـت النتيجـة التـي تترتـب علـى قسـمة العقـار فيمـا 
بعــد أو علــى بيعــه لعــدم إمكــان قســمته . وإذا رهــن أحــد الشــركاء حصــته الشــائعة فــي العقــار أو جــزءًا مفــرزًا م هــذا 

م وقع فـي نصـيبه عنـد القسـمة أعيـان غيـر التـي رهن ـا ، انتقـل الـرهن بمرتبتـه إلـى قـدر مـن هـذه اهنعيـان العقار ، ث
 يعادل قيمة العقار الذي كأن مرهونًا في اهنصل .

(  9( رهن الملك المستقبل . )  2( رهن ملك الغير . )  1فيجب إذن أن نبحث المسائل اآلتية : )  $214
( رهـن الـوارث قبـل سـداد ديـون  1( رهن المشتري للعقار قبل أن يسجل عقد شـرائه . )  1رهن المالك الظاهر . ) 

(  4( رهن من تقرر بعد الرهن إبطـال سـند ملكيتـه أو نسـخه أو إلغـاؤه أو زوالـه هني سـبب آخـر . )  6التركة . ) 
 رهن المالك الشائع .

 نص قانوني : –رهن مل الغير  -035
 مدني على ما يأتي : 1099تنص الفقرة اهنولى المادة  

"إذا كأن الراهن غير مالك للعقـار المرهـون ، فـإن عقـد الـرهن يصـبح صـحيحًا إذا أقـره المالـك الحقيقـي بورقـة 
رســمية . وإذا لــم يصــدر هــذا اإلقــرار ، فــإن حــا الــرهن ال يترتــب علــى العقــار إال مــن الوقــت الــذي يصــبح فيــه هــذا 

 . ( 1) العقار مملوكًا للراهن"

                                                 

 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4110ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
ورأت نينة اكرا عة  عر اكادة  قرت  تبدأ الثانية منهرـا بعبـارة "وعذا    غري أن نص اك روع الترهيدي م يةن يتضرن عبارة "بورقة رمسية" ل

 يف اك روع النها   4434ووا قا اللجنة علا النص بعد هذا التعدير وحا رقو  ل م  حذف كلرة "أما"  السابقة هلذه العبارة ل م يصدر"
وأضـا ا نينـة جملـس    4441وحـا رقـو  ل بعد عدماج اليقرت  يف  قرة واحدة ل رتبـاط الوثيـق بينهرـا ل ووا ق جملس النوا  علا النص   

 رـن الوا ـب أن ينسـحب هـذا ااةـو علـا عقـرار اكالـك للـرهن  يرـا لـو   ل ال يوق عبارة "بورقة رمسية"  ن الـرهن ال يـتو عال ابسـتييا  الرمسيـة
حـىت يةـون ب ـ ن الـرهن الرمسـ   ل وكان بعـض مست ـاري حمةرـة الـنقض  قـد اقـرتح حـذف الـنص   رهن قد  در من شخص ه ركأن ال

ولةن ااةومة أ ابا أبن التقن  السابق  عر بي  ملك ال ري ابف  ب  تً نسبياً ورهن ملك ال ري    الصادر من غري اكالك ب  تً م لقاً 
   وقـد اقتـبس نـص م ـروع التقنـ  ا ي ـايل الـذي  عـر رهـن ملـك ال ـري ابفـ  ب ـ ت نسـبياً  ل لوا ـب توحيـد ااةـوابف  ب  تً م لقاً وا

و عـر بيـ  ملـك  ل  ن عل ا  النص يو د ال ذوذ الذي كـأن قا رـاً يف التقنـ  السـابق ل  رأت اللجنة ر ض اقرتاح مست اري حمةرة النقض
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لــك الغيــر هــو غيــر هــن المــال المســتقبل . إذ أن رهــن ملــك الغيــر هــو رهــن لعقــار ال يملكــه الــراهن ، ورهــن م
وإنما يرهنه عادة العتقاده أن المالك سيقر الرهن بورقة رسمية ، أو هننه سيسعى حتى يصـبح العقـار مملوكـًا وعنـد 

ملكه الراهن أيضـًا ، ولكـن يرهنـه مـع ذلـك ذلك يستقر رهنه من ذلك الوقت . أما رهن المال المستقبل ف و رهن ال ي
العتقاده أنه سيملكه بطر ا ما كطر ا الميراث أو طر ا الوصية . وهو ال يرهن عقارًا معينًا بالذات كما يفعل في 
رهن ملك الغيـر ، وإنمـا يـرهن مـا عسـى أن يملكـه فـي المسـتقبل مـن عقـار ، فيكـون الـرهن بـاطال ال قـابال لإلبطـال 

ع مبدأ تخصيص الرهن . وتقول المذكة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هـذا الصـدد : "الـراهن ، هننه يتعارض م
سواء أكان المـدين أم كـأن كفـيال عينيـًا ، يجـب أن يكـون مالكـًا للعقـار المرهـون ، وأن تتـوافر فيـه أهليـة التصـرف ، 

ون فـإن الـرهن يكـون بـاطال بطالنـًا نسـبيًا هنن الرهن من عقود التصرفات . فإن كأن الراهن غير مالك للعقار المره
( الـذي يجعـل رهـن اهنمـوال  169/684، وقد انحرف المشروع في هذا الحكم عن التقنـين الحـالي ) السـابا ( ) م 

المستقبلة باطال بطالنًا مطلقًا دون تمييز بين عقار معين وبين عقار غير معـين . وقـد أراد المشـروع بجعـل الـرهن 
من  692م 0ن غير المملوك للراهن باطال بطالنًا نسبيًا أن يوحد في الحكم ما بين بيع ملك الغير في العقار المعي

مــن  1191/2مــن المشــروع ( ورهــن ملــك الغيــر حيــازة ) م  1110المشــروع ( ورهــن ملــك الغيــر رهنــًا رســميًا ) م 
مـــن تقـــرر  211ثـــة يجيـــز العقـــد $المشــروع ( ، لوحـــدة العلـــة وتحقيقـــًا ال تســـاق التشـــر ع . وفـــي هــذه الفـــروض الثال

الــبطالن لمصــلحته ) المشــتري أو الــدائن المــرت ن ( ، كمــا يجيــزه إقــرار المالــك الحقيقــي أو انتقــال الملكيــة مــن إلــى 
البـائع أو الراهنـة . وإذا كــأن العقـار المرهــون مسـتقبال معينـًا بالــذات وغيـر مملــوك للـراهن ، فـإن الــرهن يكـون بــاطال 

ما إذا كأن الرهن واقعًا على عقار لم يعين بالذات ، واقتصر الراهن على رهن مـا عسـى أن يملكـه بطالنًا نسبيًا . أ
في المستقبل من عقار ، فإن الـرهن يكـون بـاطال بطالنـًا مطلقـًا ، هننـه يتعـارض مـع  مبـدأ تخصـيص الـرهن ، ولـم 

 – 2190الفرنســي ) انظــر م يــر المشــروع إدخــال أي اســتثناء علــى هــذا الحكــم علــى خــالف مــا ورد فــي التقنــين 
 . ( 1)  من هذا التقنين (" 2191

                                                                                                                                                                    

ويف  ل  أزار اك روع هذا ال ذوذ  عر ااةو واحدا يف ااالت    عر رهن ملك ال ري ابف  ب  ت م لقاال ري قاب  لإلب ار يف ح  أن   
 ل 4022وأقرت اللجنة النص وحا رقـو    هذا تيسري للرعام ت عذا وصر يف العرر أن شخصا يرهن ملك غريه مث يقر اكالك هذا العرر

 (   41 –ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) نت  ووا ق جملس ال يوق علا النص كرا أقرت  ني
   وال مقابر للنص يف التقن  اكد  السابق

   48ق  – 41ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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ونــتكلم هنــا فــي رهــن ملكــم الغيــر رهنــًا رســميًا ، ال فــي رهــن المــال المســتقبل . و الحــظ أن التقنــين المــدني 
الفرنســي لــم يــرد فيــه نــص فــي هــذا الموضــوع ، ولكــن الفقــه والقضــاء فــي فرنســا يــذهبان إلــى أن الــرهن يكــون بــاطال 

مطلقــًا . ولــم يكــن هنــاك نــص صــر ح فــي هــذا المعنــى فــي التقنــين المــدني المصــري الســابا ، فكــان الفقــه  بطالنــاً 
والقضاء في مصر يتبعـان الفقـه والقضـاء  فـي فرنسـا و ـذهبان إلـى أن الـرهن الرسـمي فـي هـذه الحالـة يكـون بـاطال 

لـك الغيـر ورهـن المـال المسـتقبل ، فيجعـل بطالنًا مطلقًا . ولكن التقنين المدني المصري الجديد ميز ما بـين رهـن م
اهنول قــابال لإلبطــال والثــاني بــاطال . فنســتعرض هــذه التقنينــات الثالثــة ، وبوجــه خــاص التقنينــي المــدين المصــري 

 الجديد .

 رهن ملك الغير في التقنين المدني الفرنسي :  -036
، أن يكــون الــراهن مالكــًا للعقـــار يجــب ، حتــى يكــون الــرهن الرســـمي صــحيحًا فــي التقنــين المــدني الفرنســـي 

مـن هـذا التقنـين علـى أنـه ال يوجـد  2121/1المرهون ، أو صاحبًا للحـا العقـاري الـذي يرهنـه . وقـد نصـت المـادة 
 900أن اهنمــوال $ 2121/2رهــن رســمي اتفــاقي صــحيح إال مــا ينشــئه المــدين علــى عقاراتــه ، ثــم تضــيف المــادة 

يًا ، وهذا النص اهنخير يمنع رهن اهنموال المستقبلة رهنًا رسميًا كأن العقار غير المستقبلة ال يجوز رهن ا رهنًا رسم
 . ( 1) معين أو كأن معيناً 

و ــذهب القضــاء والفقــه فــي فرنســا إلــى أن بطــالن رهــن ملــك الغيــر رهنــا رســميًا هــو بطــالن مطلــا ال بطــالن 
ملكيــة العقــار فيمــا بعــد ، وفــي هــذه الحالــة ال نســبي ، و بقــى الــبطالن مطلقــًا حتــى لــو كســب الــراهن غيــر المالــك 

 . ( 2) يستطيع الراهن أن يرهن العقار إال بعد أن يتملكه ومن وقت أن يتملكه

ولما كأن بطالن الرهن الرسمية الصادر من غير مالك العقار المرهـون بطالنـًا مطلقـًا ، جـاز أن يتمسـك بـه 

                                                 

 4201 قرة  3بودري ودي لوان  – 1وهامش  291ق  – 399 قرة  2أوبري ورو  – 624 قرة  – 621 قرة  3 يوار  ( 4) 
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أن يتمســك بــه كــل شــخص لــه مصــلحة فــي ذلــك ، فيتمســك بــه  . كمــا يجــوز ( 1) مالــك العقــار المرهــون نفســه وخلفــه
، وكـــذلك الغيـــر الـــذي بـــاع لـــه الـــراهن أو وهـــب أو رهـــن العقـــار الموهـــوب بعـــد أن  ( 2) الـــدائنون الشخصـــيون للـــراهن

 . ( 9) أصبح هذا العقار ملكًا له

ن ملــك الغيــر وهــو و ميــز الفقــه والقضــاء فــي فرنســا بــين رهــن ملــك الغيــر رهنــًا رســميًا وهــو باطــل وبــي $901
مــدني فرنســي ( ، فــال يجــوز أن يتمســك بقابليــة بيــع ملــك الغيــر لإلبطــال إال المشــتري ،  1111قابــل لإلبطــال ) م 

 . ( 1) وتزول هذه القابلية لإلبطال إذا أقر المالك البيع أو أصبح البائع مالكا للعقار المبيع

 :رهن ملك الغير في التقنين المدني المصري السابق  -037
سار الفقه والقضاء في مصر ، في ع د التقنين المدني السابا ، في الطر ا الذي سار فيه الفقه والقضـاء  

في فرنسا فيما يتعلا ببطالن رهـن ملـك الغيـر رهنـًا رسـميًا . فكانـا يقضـيان بـأن هـذا الـرهن الرسـمي يكـون بـاطال ، 
ال يعرضــان بالــذات إلــى رهــن ملــك الغيــر ، فكانــت وكانــا يســتندان فــي ذلــك إلــى نصــين فــي التقنــين المــدني الســابا 

 ومالـك العقـارتـنص علـى أنـه "ال يعتبـر رهـن العقـار إال بموجـب عقـد رسـمي  . . . بـين الـدائن  144/681المادة 
تنص علـى أن "رهـن العقـارات التـي تـؤول إلـى الـراهن فـي المسـتقبل  169/684تأمينًا لوفاء الدين" . وكانت المادة 

اهنول يقضي بأن من يرتب الرهن على عقار يجـب أن يكـون مالكـًا ل ـذا العقـار ، و قضـي الـنص  باطل" . فالنص
الثــاني بــبطالن الــرهن الــذي يصــدر م شــخص ال يملــك العقــار المرهــون ولــو اعتقــد الــراهن أن هــذا العقــار ســتؤول 

ر مالــك العقــار المرهــون ملكيتــه إليــه فــي المســتقبل . فكــان الفقــه والقضــاء يجعــالن الــرهن الرســمي الصــادر مــن غيــ
باطال بطالنًا مطلقًا ، ال فرق في ذلك بين عقار معين بالذات مملوك للغير وعقار غيـر معـين بالـذات سـيؤول إلـى 

                                                 

   4244 قرة  3بودري ودي لوان  – 1هامش  399ق  399 قرة  2أوبري ورو  ( 4) 
   4243 قرة  3بودري ودي لوان  ( 3) 
 قــــرة   3ب نيــــور وريبــــري وبوال يــــ   – 4243 قــــرة  3بــــودري ودي لــــوان  – 4وهــــامش  299ق  399 قــــرة  2أوبــــري ورو  ( 2) 
ق  134 قـــرة  43ب نيـــور وريبـــري وبيةيـــ   – 4949 قـــرة  3 وســـران  – 4119 قـــرة  3كـــوالن وكابيتـــان ودي المـــور انـــديري   – 2911
189   

 4621داللـوز ا سـبوع   4621ينـاير سـنة  48 – 121 – 4639داللـوز ا سـبوع   4639يولي  سنة  39نقض  رنس   ( 1) 
   189ق  134 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 61 –
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الن ج تقليدهما للفقه والقضـاء فـي  902. والذي حمل الفقه والقضاء في مصر على هذا $ ( 1) الراهن في المستقبل
 فرنسا ، كما سبا القول .

فلت محكمة االستئناف المختلطة . أنه ال يوجد فرق بين رهن ملك الغير رهنًا رسميًا وبيع ملك الغيـر وقد أغ
قابل لإلبطـال ال باطـل . وإذا كانـت قـد قضـت فـي أول ع ـدها بـأن رهـن  ( 2) ، إذ كانت تقضي بأن بيع ملك الغير

، إال أن ـا هجـرت هـذا  ( 9) ًا على بيع ملك الغيـرملك الغير رهنًا رسميًا يجب اعتباره قابال لإلبطال ال باطال ، قياس
 . ( 1) الحكم وجنحت إلى اعتبار رهن ملك الغير رهنًا رسميًا باطال بطالنًا مطلقًا على النحو الذي رأيناه

 بطالن بيع ملك الغير في التقنين المدني المصري الجديد :  -038
. أن التقنـين المـدني المصـري الجديـد أراد أن يسـوي بـين حكـم بيـع ملـك الغيـر ورهـن ملـك  ( 1) رأينا فيما تقدم

 الغير ، فجعل كال من ما قابال لإلبطال ال باطال . وقد أورد من النصوص ما هو صر ح في هذا المعنى .

، جـــاز علـــى أنـــه "إذا بـــاع شـــخص شـــيئًا معينـــًا بالـــذات وهـــو ال يملكـــه  166ففـــي البيـــع ، نـــص فـــي المـــادة 
كذلك لو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل .  909للمشتري أن يطلب إبطال البيع . و كون اهنمر $

وفــي كــل حــال ال يســري هــذا البيــع فــي حــا المالــك للعــين المبيعــة ، ولــو أجــاز المشــتري العقــد" . ونــص فــي المــادة 
                                                 

 6 – 403ق  1م  4463 هايـر سـنة  2است ناف  ـتلو  – 206 رامنوالن  قرة  – 20دي هلتس يف الرهن الرمس   قرة  ( 4) 
   46ق  46م  4609نو ره سنة  33 – 8ق  8م  4463ره سن ةنو 

 ن الــنص  ل ( inexistant) بــر ذهبــا حمةرــة االســت ناف اكخــتلو يف حةــو هلــا عىل أن رهــن ملــك ال ــري رهنــاً رمسيــاً غــري مو ــود 
 . .  Le droit d'hpotheque n'existe que quand il a ete stipule" : مـن التقنـ  اكـد  اكخـتلو يقـور 944اليرنس  للرـادة 

contre le creancier et le propietaire"  ( 314ق  16م 4621استن اف  تلو أور يوني  سنة   )  
السـابق عمنـا مـن التقنـ  اكـد   881/944عن اكادة  ( أ)  : واىل هذه ااجة يضيف ا ستاذ سلريان مرقس حجت  أ ري   ( 3) 

عنــدما  علــا  ل 892/941عن اكــادة  (  )    قــررت ب ــ ن الــرهن الرمســ  ب ــ تً م لقــاً  ــ ا  لعــدم ملةيــة الــراهن للعقــار اكرهــون أيضــاً 
نـا أما عذا رهن شخص عقاراً معينا قبر أن  لةـ   ـلن علـة الـب  ن ه ل قررت ذلك   ا  كخاليت  مبدأ ختصيص الرهن ل الرهن الرمس  ابف 

 (   94ق  13سليران مرقس  قرة ) تةون منعدمة  ن مبدأ ختصيص الرهن يف هذه ااالة ال خيتر 
   4نبذة  222بوريلل  علا اكادة  4441مايو سنة  43است ناف  تلو  ( 2) 
   93ق  13سليران مرقس  قرة  ( 1) 
   428انعر هنياً  قرة  ( 8) 
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وكــذلك  -2قــه وانقلــب صــحيحًا فــي حــا المشــتريال إذا أقــر المالــك البيــع ، ســري العقــد فــي ح -1علــى أنــه " 164
 ينقلب العقد صحيحًا في حا المشتري ، إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد" .

تـنص علـى أنـه "إذا كـان الـراهن غيـر مالـك العقـار  1099أن الفقرة اهنولى من المادة  ( 1) وفي الرهن ، رأينا
يحًا إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية . وإذا لم يصدر هـذا اإلقـرار ، فـإن المرهون ، فإن عقد الرهن يصبح صح

 حا الرهن ال يترتب على العقار إال من الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهن" .

وهذه النصوص صر حة في أن رهن ملك الغير رهنًا رسـميًا حكمـه هـو نفـس حكـم بيـع ملـك الغيـر ، كالهمـا 
بطـال ال باطـل . فـإذا رهـن شـخص عقـار غيـره رهنـًا رسـميًا ، فـإن الـرهن يكـون قـابال لإلبطـال ، سـواء كـان قابل لإل

الـراهن ال يعلــم بعـدم ملكيتــه للعقــار أو كـان يعلــم ، وســواء كـان الــدائن المـرت ن ال يعلــم كــذلك أو يعلـم . ففــي جميــع 
ال بـــاطال ، وهـــو قابــل لإلبطـــال لمصـــلحة الـــدائن  هــذه اهنحـــوال يكـــون رهـــن ملــك الغيـــر رهنـــًا رســـميًا قــابال لإلبطـــال

المـــرت ن ال لمصـــلحة الـــراهن . ومـــن ثـــم يجـــوز للـــدائن المـــرت ن أن يطلـــب إبطـــال الـــرهن ، فيبطـــل . وكـــذلك يجـــوز 
للمــرت ن أن يجيــز عقــد الــرهن الرســمي ، فيصــبح هــذا العقــد صــحيحًا بإجــازة الــدائن لــه . ولكــن لــيس معنــى ذلــك أن 

عقـد الـرهن بورقـة  901لمصلحته ، بل إن هذا الحا ال ينشأ إال إذا أقر المالك الحقيقي $ حا الرهن الرسمي ينشأ
 ، أو إذا أصبح الراهن مالكًا للعقار المرهون ومن وقت ملكيته له ال قبل ذلك . ( 2) رسمية

بقـى عقـد الـرهن فرهن ملك الغير رهنًا رسميًا ، كبيع ملك الغير ، ينشأ أوال قابال لإلبطال . وفـي هـذه الفتـرة ي
قائمًا فيما بين الراهن والـدائن المـرت ن ، ولكنـه ال ينفـذ فـي حـا المالـك الحقيقـي . فـإذا أبطلـه الـدائن المـرت ن ، زال 
واعتبر كـأن لـم يكـن . أمـا إذا أجـازه ، فإنـه ينقلـب صـحيحًا فـال يعـود للـدائن المـرت ن حـا إبطالـه ، ولكنـه ال ينشـئ 

مرت ن . و جوز في هذه الحالة للدائن المرت ن أن يطلب فسخ العقد ضـد الـراهن حا رهن رسمي لمصلحة الدائن ال
، فـــإذا فســـخ العقـــد زال بـــأثر رجعـــي . و جـــوز كـــذلك أن يقـــر المالـــك الحقيقـــي العقـــد ، وعنـــد ذلـــك ال يصـــبح العقـــد 

أن  صـحيحًا فحسـب ، بـل أيضـًا ينشـئ حـا رهـن رسـمي مـن وقـت وجـوده لمصـلحة الـدائن المـرت ن . و جـوز أخيــراً 
تنتقل ملكية العقار المرهون إلى الراهن ، وعند ذلك ينشئ العقد ، وقد أصبح صحيحًا كما قدمنا ، حا رهن رسمي 

                                                 

   428انعر هنياً  قرة  ( 4) 
أن نينة جملس ال يوق ضا ا عبارة "بورقة رمسية"   ن الرهن ال يتو  ( يف اهلامش 428انعر هنياً  قرة ) وقد رأينا  يرا تقدم  ( 3) 

    رن الوا ب أن ينسحب هذا ااةو علا عقرار اكالك للرهن  يرا لو كان لرهن قد  در من شخص ه ر ل عال ابستييا  الرمسية
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 لمصلحة الدائن المرت ن ، ولكن من وقت انتقال ملكية العقار المرهون إلى الراهن .

، وننقــل أحكــام الثــاني إلــى ونحــن فيمــا قــدمناه إنمــا نقــيس رهــن ملــك الغيــر رهنــًا رســميًا علــى بيــع ملــك الغيــر 
. و بقى بعد ذلك أن نؤصل قابلية رهن ملك الغير رهنًا رسميًا لإلبطال ، بعد أن سبا أن  ( 1) اهنول في غير عناء

وفــي رهــن ملــك  901. وتأصــيل القابليــة لإلبطــال واحــد فــي بيــع ملــك الغيــر $ ( 2) أصــلنا ذلــك فــي بيــع ملــك الغيــر
 الرهن من أعمال التصرف ، فالتأصيل يكون واحدًا في الحاتلين .الغير رهنًا رسميًا ، فالبيع و 

وهناك نظر تان لتأصيل القابلية لإلبطال في كل من الحالتين ، قال بإحداهما اهنستاذ سليمان مرقس ، وقـال 
 بالنظر ة الثانية اهنستاذ شفيا شحاته .

قًا السـتحالة المحـل اسـتحالة مطلقـة ، ثـم قال اهنول بأن بيع ملك الغير أو رهن ملك الغير باطل بطالنًا مطل
يكمل نظر ة البطالن المطلا بنظر ة تحـول العقـد الباطـل . فيتحـول بيـع ملـك الغيـر أو رهـن ملـك الغيـر طبقـًا ل ـذه 
النظر ة من بيع ناقل للملكية فورًا أو من رهـن منشـئ لحـا الـرهن فـورًا إلـى بيـع أو رهـن منشـئ اللتزامـات فحسـب ، 

الطرفين المحتملة كانت تنصرف إلى ذلك لو علما أن العقد اهنول ال يمكـن انعقـاده بسـبب انعـدام  متى ثبت أن نية
الملكيــة . وانصــراف نيــة البــائع أو الــراهن المحتملــة إلــى تحــول العقــد علــى هــذا النحــو مفــروض فرضــًا غيــر قابــل 

ــدائن المــرت ن إلــى ذلــك فمفــروض إلــى أن يثبــت العكــس ، فــإذا  إلثبــات العكــس ، أمــا انصــراف نيــة المشــتري أو ال
.  ( 9) تمسك المشتري أو الدائن المرت ن بإبطال البيع أو الرهن فقد ثبـت العكـس وأنـه لـم تنصـرف نيتـه إلـى التحـول

ونأخذ على هذا الـرأي أمـر ن : ) أوال ( القـول بـأن بيـع ملـك الغيـر أو رهـن مـال الغيـر هـو فـي أصـله باطـل بطالنـًا 
من نصوص التقنين المدني المصري ، فقد بينا أن هذه النصوص  قاطعة في أن  مطلقًا يتعارض مع نص صر ح

بيع ملك الغير ورهن ملك الغير كالهما قابل لإلبطـال ال بطـال بطالنـًا مطلقـًا . ) ثانيـًا ( والقـول بـأن العقـد الباطـل 
نيـة المتعاقـدين كـان  قد تحول إلى عقد منشئ لاللتزامات يتعارض مع نظر ـة التحـول المعـروف ، ف ـذه تقتضـي أن

تنصرف وقت العقد إلى العقد الجديـد ال إلـى العقـد الباطـل ، ونيـة المشـتري أو الـدائن المـرت ن تستعصـي علـى هـذا 

                                                 

 هـــ  بعـــض اليقهـــا  مـــن انتقـــا  حةـــو القابليـــة لإلب ـــار لـــرهن ملـــك ال ـــري وعصـــيان هـــذا ااةـــو عـــن انعـــر مـــ  ذلـــك  يرـــا يو  ( 4) 
   61ق  – 44ق  10مشس الدين الوير  قرة  : االستجابة عىل أحةام رهن ملك ال ري

   484 قرة  – 488 قرة  1الوسيو  ( 3) 
   91ق  – 99 – 12سليران مرقس  قرة  ( 2) 
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التأو ــل . فإمــا أن تكــون هــذه النيــة قــد انصــرفت احتمــاال إلــى العقــد الجديــد منــذ البدايــة فــال يجــوز إثبــات العكــس ، 
للمشتري أو للدائن المـرت ن أن يطلـب إبطـال البيـع أو الـرهن . أو أال تكـون قـد و نبغي أال يجوز تبعًا لذلك  $906

انصــرفت إلــى العقــد الجديــد فــال يكــون هنــاك تحــول ، و نبغــي أن يبقــى البيــع أو الــرهن بــاطال بطالنــًا مطلقــًا وهــذا 
 . ( 1) يتعارض مع النص الصر ح

مين العــين" مـا يـأتي : "وقــد تضـاربت آراء الشــراح وقـاال اهنسـتاذ شــفيا شـحاته فــي كتابـه "النظر ـة العامــة للتـأ
في طبيعة البطالن الذي يلحا بيع ملك الغير . على أن الرأي الصحيح هو أن بيع ملـك الغيـر هـو بيـع غيـر نافـذ 
فـي حــا المالـك . وعــدم نفـاذ العقــد الناقــل للملكيـة يجعلــه كـذلك عــديم اهنثــر فيمـا بــين المتعاقـدين . ولــيس معنــاه أن 

طل بطالنًا مطلقًا أو نسبيًا ، فالعقد يعتبر في هـذه الصـورة عقـًد موقوفـًا  . . . والعقـد الموقـوف يتوقـف أثـره العقد با
على اإلقرار الصادر م المالك ، فإذا أقره المالـك أنـتج أثـره فيمـا بـين المتعاقـدين وبالنسـبة إلـى المالـك ، وإذا لـم يقـره 

قد أخضع القانون المدني الجديد عقد الـرهن الصـادر مـن غيـر المالـك المالك فالعقد يظل معدوم اهنثر كما كان . و 
يعتبــر عقــدًا موقوفــًا ، ال صــحيحًا وال بــاطال . ولــو تــم قيــد الــرهن بنــاء علــى العقــد ، فــإن أثــر القيــد يظــل متوقفــًا هــو 

 2) هن لـن يتحقـا لـه وجـود"اآلخر على اإلقرار . وال ينشأ الرهن إال إذا أقره المالك الحقيقي ، أما إذا لم يقره فإن الر 

. و ؤخذ على هذا الرأي ما يأتي : ) أوال ( لو كان بيع ملك الغير أو رهن ملك الغيـر موقوفـًا ، لمـا أنـتج أي أثـر  (
قبل أن يجيزه المالك الحقيقي كما تقضي بذلك أحكام الفقه اإلسالمي . ولكن كال من العقدين ينـتج أثـره فـي الحـال 

ــ ــدائن المــرت ن يملــك كــل من مــا ، وال يبطــل إال إذا طل ــدائن المــرت ن إبطالــه . ثــم إن المشــتري وال ب المشــتري أو ال
إال المالك الحقيقي . ) ثانيًا ( نظر ة العقد الموقوف  904اإلجازة ، والعقد الموقوف في الفقه اإلسالمي ال يجيزه $

ره مصــدرًا مــن مصــادر هــذا القــانون ) م إذا أمكــن اهنخــذ ب ــا فــي القــانون المصــري نقــال عــن الفقــه اإلســالمي باعتبــا
( ، فـــذلك ال يكـــون إال حيـــث ال يوجـــد نـــص تشـــر عي يمكـــن تطبيقـــه . ولـــذل قـــد يصـــح اهنخـــذ بالفقـــه  1مـــدني 1/2

اإلسالمي في مجاوزة الوكيل لحدود الوكالة فيكون تعاقده موقوفًا علـى إجـازة الموكـل ، إذ ال نـص يمنـع مـن ذلـك . 
 ح يجعـل كـال مـن بيـع ملـك الغيـر ورهـن ملـك الغيـر عقـدًا قـابال لإلبطـال ال عقـدًا أما هنا فيوجد نـص تشـر عي صـر 

 . ( 9) موقوفًا ، فيجب في هذه الحالة إعمال النص الصر ح
                                                 

   489ة  قر  1انعر الوسيو  ( 4) 
   62 قرة  – 63شييق شحات  يف النعرية العامة للتأم  العيين  قرة  ( 3) 
   481 قرة  1انعر الوسيو  ( 2) 
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وكمــا قلنــا فــي بيــع ملــك الغيــر ، نقــول هنــا أيضــًا إنــه ال يســعنا ، إزاء تضــارب اآلراء فــي تأصــيل رهــن ملــك 
لــبطالن ، ف ــي منافــاة العقــد لطبيعــة الــرهن . ولكــن العلــة وحــدها ال تكفــي ، الغيــر ، إال أن نــتلمس العلــة فــي هــذا ا

فليس في القواعد العامة ما يجعل من ا سببًا إلبطال العقـد . إذ أن سـبب إبطـال العقـد ، وفقـًا للقواعـد العامـة ، لـيس 
ال رهــن ملــك إال نقــص اهنهليــة أو عيبــًا مــن عيــوب الرضــاء . لــذلك كــان ال بــد مــن نــص خــاص ينشــئ جــواز إبطــ

الغير ، و ستند إلى العلة المعقولة التي قدمناها ، وقد وجـد هـذا الـنص ف ـو نـص منشـئ لإلبطـال ال كاشـف عنـه ، 
ولو لم يوجد لما أمكن القول بأن رهن ملك الغير قابل لإلبطال . بل لوجب القول بأنه صحيح ولكنه قابل للنسـخ ، 

نص يقرر اإلبطال . فال بد إذن من القول بأن جواز إبطال رهن  كما قيل ذلك في إيجار ملك الغير حيث ال يوجد
ملــك الغيــر ، كجــواز إبطــال بيــع ملــك الغيــر ، هــو إبطــال خــاص ال يســتمد مــن القواعــد العامــة ، وقــد أنشــأه نــص 

 . ( 1) تشر عي صر ح واستند في إنشائه إلى علة معقولة

$908 

 نص قانوني :  –رهن الملك المستقبل  -039 
 مدني على ما يأتي : 1099قرة الثانية من المادة تنص الف

 . ( 2) "و قع باطال رهن المال المستقبل"

وقــد ســبا أن بينــا الفــرق بــين رهــن ملــك الغيــر ورهــن المــال المســتقبل ، فــإذا كــان الــرهن واقعــًا علــى عقــار لــم 
الرهن يكون باطال بطالنـًا  يعين بالذات واقتصر الراهن على رهن ما عسى أن يملكه في المستقبل من عقار ، فإن

 . ( 9) مطلقًا هننه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن

                                                 

   464 قرة  1انعر الوسيو  ( 4) 
"يةــون الــرهن ابفــ  عذا وقــ  علــا  : مــن اكــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت 4111ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 3) 

وقررت نينة اكرا عة حـذف هـذه    "4110 ي  هذه ااالة تسري أحةام اكادة  ل ما م يةن العقار اكرهون معيناً ابلذات ل أموار مستقبلة
ا الو ـ  الـذي اسـتقر علـ ل ضـرنها حةـو رهـن اكـار اكسـتقبر 6مـد  4022عىل اكـادة ) ولةـن جملـس النـوا  أضـاف  قـرة  ديـدة    اكادة

وذلـك وحـا  ل حىت يعهر اليرق ب  رهن ملك ال ري ورهن اكار اكستقبر  ـا ور قابـر لإلب ـار واال  ابفـر ل علي  يف التقن  اكد  انيديد
 (   41ق  – 42ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4022/3ووا ق جملس ال يوق علا النص وحا رقو    441/3رقو اكادة 
   428انعر هنياً  قرة  ( 2) 



 

 

 

 

2997 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وعلة بطالن رهن المال المستقبل بطالنًا مطلقًا ليست هي عدم ملكيـة الـراهن للعقـار المرهـون ، فقـد رأينـا أن 
عيينـًا كافيـًا ، فيكـون رهن ملك الغير يكون قـابال لإلبطـال ال بـاطال . ولكـن العلـة هـي عـدم تعيـين العقـار المرهـون ت

بطالن رهن المال المستقبل هو جزاء لمخالفته مبدأ التخصيص . وقد أراد المشرع حمايـة الـراهن مـن أن يقـدم علـى 
وعلـى ذلـك يجـب قصـر رهـن المـال المسـتقبل علـى اهنحـوال التـي  901. $ ( 1) رهن ما يستجد له من مـال مسـتقبل

نـًا كافيـًا ، أمـا إذا كـان العقـار معينـًا تعيينـًا كافيـًا فـإن الـرهن يكـون قـابال يكون في ـا العقـار المرهـون غيـر معـين تعيي
 . ( 2) لإلبطال هننه يكون رعنا لملك الغير

فرهن ماال يملكه الراهن إنما يكو باطال بطالنًا مطلقًا هنن العقار المرهون غير معين ، ال هننـه غيـر مملـوك 
لقًا رهن العقار المعين بالذات ، ولو لم يكن مملوكًا للراهن . وعلى ذلك إذا . فال يكون باطال بطالنًا مط ( 9) للراهن

رهـن شــخص مــا ســيؤول إليــه مــن تركـة أبيــه حســب تقــديره مــن عقــار ، كـان هــذا رهنــًا لمــال مســتقبل وبــاطال بطالنــًا 
ر المرهون كان هـذا رهنـًا مطلقًا . أما إذ رهن ماال معينًا بالذات ، وقصد أن يكون الرهن فورًا ، وكان ال يملك العقا

 لملك الغير ، ومن ثم يكون قابال لإلبطال .

 رهن المالك الظاهر : -041
المالك الظاهر للعقار  المرهون ليس بمالك حقيقي له ، ومن ثم يكون الرهن الصادر منـه صـادرًا مـن غيـر  

بــار الــرهن الصــادر مــن المالــك مالــك . ولــو أننــا طبقنــا فــي هــذا الصــدد قاعــدة إبطــال رهــن ملــك الغيــر ، لوجــب اعت
الظاهر قابال لإلبطال وغير سار في حـا المالـك الحقيقـي ، ولجـاز للـدائن المـرت ن أن يطلـب إبطـال عقـد الـرهن . 
ولو أنه لم يطلب ذلك بل لو أجاز عقد الرهن الرسمي ، لما أنـتج هـذا العقـد حـا رهـن للـدائن المـرت ن ، مـا لـم يقـر 

ما لم تنتقل ملكية العقار المرهون إلى المالك الظاهر . ولكـن الـرهن الرسـمي الصـادر  المال الحقيقي عقد الرهن أو
من المالك الظاهر ال تنطبا عليه هذه القواعد ، هنن المالك الظاهر وإن كان غي رمالك حقيقي يظ ر أمام الناس 

حقيقي ، أجاز القانون هذه المعاملة أنه هو المالك . فإذا ما تعامل معه الغير ، معتقدًا بحسن نية أنه هو المالك ال
العقـار مـن المالـك الظـاهر بالتمسـك ب ـذا الـرهن . ونسـتعرض فئـات  910، وسمح للغير حسن النية الذي ارت ن $

                                                 

   404 قرة  3بيان وثواران  ( 4) 
   18ق  24سليران مرقس  قرة  ( 3) 
   19ق  24سليران مرقس  قرة  – 348عبد اليتاح عبد الباق   قرة  ( 2) 
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 ثالثًا ل ذا المالك الظاهر ، وهم الوارث الظاهر ، والمال الظاهر بسند صوري ، والمالك الظاهر كاسم مستعار .

به الوارث الظاهر ) أو الموصي لـه الظـاهر ( علـى العقـار الـذي ورثـه ظـاهرًا يكـون فالرهن الرسمي الذي يرت
رهنًا صحيحًا ، و جوز للدائن المرت ن أن يتمسك ب ذا الرهن ما دام أنه حسن النية ، أي يعتقد وقت أن تعاقد على 

بـالرهن ضـد الـوارث الحقيقـي  الرهن أن الوارث الظاهر هو الوارث الحقيقي للعقار . وله في هذه الحالة  أن يتمسك
 . ( 1)  ( error communis facit jus، وأن يحتمي بالقاعدة التي تقضي بأن الغلط الشائع يولد الحا ) 

و ختلف المالك الظاهر بسند صوري عن الوارث الظاهر في أن سند ملكية اهنول هو عقد صوري يحرر به 
يــة اآلخــر هــو الميــراث ولــيس حقيقيــًا ولكــن المالــك الظــاهر عــادة ســند صــوري كبيــع أو هبــة ، فــي حــين أن ســند ملك

بسند صوري كالوارث الظاهر معروف بين الناس أنه هـو المالـك للعقـار المرهـون ، ولـذلك يصـح تعاملـه مـع الغيـر 
إذا كان هذا الغير وقـت التعامـل يعتقـد بحسـن نيـة أنـه تعامـل مـع المالـك الحقيقـي للعقـار . فـإذا بـاع شـخص آلخـر 

( هي العقد الحقيقي الذي يثبـت أن عقـد الشـراء  contre lettreقارًا بعقد صوري ، واحتفظ بورقة ضد ) ع $911
الذي يوجد عند المشتري ليس إال عقدًا صور ًا ، فإن المشتري يعتبر مع ذلك في نظر الناس أنه قـد اشـترى العقـار 

المشـتري ليتعامـل بحسـن نيـة معـه فـي العقـار ،  ، وأنه قد ملكه إذا كان  قد سجل عقد الشـراء . مـن يتقـدم إلـى هـذا
كــأن يرت نــه منــه ، يجــب أن يحمــي وإن كــان قــد ارت ــن العقــار مــن غيــر مالــك . وال يجــوز تطبــا قواعــد رهــن ملــك 

مدني فـي  211الغير في هذه الحالة ، بل يجب اعتبار الرهن صحيحًا كأنه صادر من المالك . وقد نصت المادة 
إذا أبـرم عقـد صـوري ، فلـدائني المتعاقـدين وللخلـف الخـاص ، متـى كـانوا حسـنى النيـة ،  -1هذا الصدد على أنـه "

وإذا تعـــارض مصـــالح ذوي الشـــأن ، فتمســـك بعضـــ م بالعقـــد الظـــاهر وتمســـك  -2أن يتمســـكوا بالعقـــد الصـــوري . 

                                                 

 3 – 4610 ازيا دي ابلي   4610أكتوبر سنة  41 – 22 – 4 – 4600داللوز  4461يناير سنة  39نقض  رنس   ( 4) 
بـودري  – 221ق  212ق  399 قـرة  2أوبـري ورو  – 2438 – 3 – 4619ا سـبوع القضـا    4619ماري سنة  46 – 48 –

 – 140بيدان وثـواران  قـرة  – 4960 قرة  3 وسران  – 4180 قرة  3كوالن وكابيتان ودي المور انديري   – 4202 قرة  3ودي لوان 
   193ق  139 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي  

 12ق  19وانعر م  ذلك سليران مرقس  قـرة  – 424ق  – 439ق  19وانعر يف هذا اكع  أيضاً مشس الدين الوكير  قرة 
ع  الدين عبـد  – ( ويذهب عىل عدم  واز االحتجاج يتصرف الوارل العاهر علا الوارل ااقيق  لصدوره من غري مالك)  – 11ق  –

ويســتبعد ا  ــذ بنعريــة الــوارل العــاهر  هنــا نعريــة جمهولــة يف القضــا  )  204و يف محايــة  ا ــة ابلــدا ن اكــرهتن يف القــانون اكصــري ق 
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ي مــن حــا اآلخــرون بالعقــد المســتتر ، كانــت اهنفضــلية لألولــين" . ونــرى مــن ذلــك أن المالــك الظــاهر بســند صــور 
النـاس حسـني النيـة أن يعتبــروا أنـه هـو المالـك الحقيقــي ، وأن يتعـاملوا معـه علـى هــذا اهنسـاس ، فـإذا تقـدم شــخص 
حسن النية وارت ن العقا رمن المالك الظاهر بسند صوري ، كان الرهن صحيحًا كما قـدمنا ، وجـاز للـدائن المـرت ن 

ه ، بل أيضًا قبـل المالـك الحقيقـي ومـن تعامـل معـه . فـإذا رهـن أن يتمسك ب ذا الرهن ، ال قبل المالك الظاهر وحد
 1) المالك الحقيقي العقار ، ولو لشخص حسن النية ، فإن الدائن المرت ن من المالك الصوري هو الذي يصح رهنه

) . 

أعطــي شــخص آلخــر  912بقــي االســم المســتعار ، وهــذا أيضــًا مالــك ظــاهر و ــس بمالــك حقيقــي . فــإذا $
اء منــزل لــه فاشــتراه الوكيــل باســمه هــو ال باســم موكلــه متفقــًا معــه علــى ذلــك ، فــإن الوكيــل يصــبح مالكــًا تــوكيال لشــر 

( ال مالـك حقيقـي . فـإذا تعامـل معـه شـخص حسـن النيـة  prete – nonللمنزل أمام الناس ، وهو اسم مستعار ) 
 ســتطيع أن يتمسـك بــه الــدائن المــرت ن يعتقـد أنــه هــو المالـك ، وارت ــن منــه المنـزل ، فــإن الــرهن يكـون صــحيحًا ، و 

 .  ( 2) قبل االسم المستعار وقبل المالك الحقيقي ومن يخلفه لنفس االعتبارات التي ذكرناها

ولكــن مالــك العقــار يســتطيع ، إذا باعــه ولــم يســجل البيــع ، أن يــرهن العقــار هننــه ال يــزال مالكــًا لــه ، و كــون 
 . ( 9) الرهن صحيحًا إذا قيد قبل أن يسجل البيع

                                                 

 – 263 -4 – 4640داللــوز  4640يوليــ  ســنة  30 – 213 – 1 – 11داللــوز  4411ينــاير ســنة  38نقــض  رنســ   ( 4) 
 3بــودري ودي لــوان  – 4180 – 4626داللــوز ا سـبوع   4626أور مـايو ســنة  – 43 -4 – 4610داللــوز  4626ة أبريـر ســن 38
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 رهن المشتري للعقار قبل تسجيل عقد شرائه : -040
وإذا اشترى شخص عقارًا ولم يسجل عقد الشراء ، فإن ملكية العقار ال تنتقل إليه لعدم التسجيل . فإذا رهن  

ملـك المشتري العقار قبل التسجيل ، فإن الرهن يعتبر صادرًا من غير مالك ، و كـون قـابال لإلبطـال باعتبـاره رهنـًا ل
 . ( 1) الغير

وعلـى ذلــك يجـوز للــدائن المــرت ن أن يطلـب إبطــال العقــد فيعتبـر كــأن لـم يكــن ، ومــن ثـم يجــوز ل ــذا  $919
الـدائن أن يطلــب فســخ عقــد الـدين إذا كــان الــرهن شــرطًا جوهر ـًا فيــه . و جــوز أيضــًا ، إذا أقـر مالــك العقــار ) وهــو 

عقد الرهن صحيحًا ، وأن ينشأ حا الرهن لصالح الدائن المرت ن . البائع له قبل تسجيل البيع ( الرهن ، أن ينقلب 
و جوز أخيـرا ،ن إذا سـجل المشـتري عقـد شـرائه فأصـبح مالكـًا للعقـار ، أن يصـبح عقـد الـرهن صـحيحًا ، وأن ينشـأ 

 . ( 2) الرهن لصالح الدائن المرت ن من وقت صيرورة المشتري مالكًا ، أي من وقت تسجيل عقد الشراء

 رهن الوارث قبل سداد ديون الشركة :  -042
( علــى وجــوب شــ ر حــا اإلرث ، والــى أن يــتم هــذا الشــ ر ال  19/1وقــد نــص قــانون الشــ ر العقــاري ) م 

(  11/1يجوز ش ر أي تصرف يصدر من الوارث في حا من حقوق التركة . وأوجب قـانون الشـ ر العقـاري ) م 
لعاديــة علــى المــورث فــي هــامش تســجيل حــا اإلرث ، وجعــل هــذا التأشــير بــالمحررات المثبتــة لــدين مــن الــديون ا

التأشير بالدين يحتج به من تار خ حصوله ، إال إذا تم في خالل سنة مـن تـار خ تسـجيل حـا اإلرث فيكـون عندئـذ 
 للدائن أن يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقًا عينيًا عقار ًا وقام بش ره قبل هذا التسجيل .

ا لــم يســجل الــوارث حــا إرثــه ، ورهــن عقـارًا فــي التركــة ، لــم يجــز للــدائن المــرت ن أن يقيــد حــا وعلـى ذلــك إذ
 الرهن ، فلم يعد للرهن أثر بالنسبة إلى الغير .

                                                 

 ن رهــن ملــك ال ــري كــان يعتــه ابفــ  يف عهــد  ل رهن يعتــه ابفــ  ب ــ ت م لقــا قبــر التقنــ  اكــد  انيديــدوقــد كــان عقــد الــ ( 4) 
 491ق  84م  4626 هاير سنة  49 – 293ق  11م  4628يوني  سنة  4انعر است ناف  تلو ) التقن   اكد  السابق كرا قدمنا 

 ــلن هــذا التســجير كــان ال  يــ  للــدا ن اكــرهتن الترســك  ل لــراهن عقــد  شــرا  وعذا ســجر ا (   341ق  83م  4610مــايو ســنة  34 –
ق  14م  4629مــايو ســنة  8 – 234ق  18م  4622يونيـ  ســنة  48اســت ناف  تلــف ) برهنـ  وقيــده حــىت مـن اتريــخ هــذا التسـجير 

381   ) 
   18انعر يف ذلك سليران مرقس  قرة  ( 3) 
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أما إذا سجل الـوارث حـا إرثـه ، فـإن الـدائن المـرت ن يسـتطيع أن يقيـد حـا الـرهن ، و حـتج بـه علـى الـوارث 
ر هــؤالء الـــدائنون بحقـــوق م بعـــد ســـنة مــن تســـجيل الـــوارث لحـــا إرثـــه ، أمـــا إذا ودائنيــه وعلـــى دائنـــي التركـــة إذا أشـــ

أشروا بحقوق م في خالل سنة مـن تسـجيل الـوارث لحـا إرثـه ، فـإن م يتقـدمون بـديون م العاديـة علـى الـدائن  $911
 . ( 1) المرت ن

 سبب آخررهن من تقرر بعد الرهن إبطال سند ملكية أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله ألي  -043
 مدني على ما يأتي : 1091: تنص المادة  نص قانوني – 

"يبقى قائمًا لمصـلحة الـدائن المـرت ن الـرهن الصـادر مـن المالـك الـذي تقـرر إبطـال سـند ملكيتـه أو فسـخه أو 
 " .( 2) إلغاؤه أو زواله هني سبب آخر ، إذا كان هذا الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن

                                                 

   19رة انعر يف ذلك سليران مرقس  ق ( 4) 
 ل من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  التقن  اكد  انيديـد 4114ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 3) 

عذا  ل "ويةون  حيحا كذلك الرهن الصادر مـن غـري اكالـك : عال أن نص اك روع الترهيدي كان يتضرن  قرة اثنية عري علا الو   اآليت
علـا أن يثبـا الـدا ن اكـرهتن أن لديـ  أسـباابً معقولـة كانـا  علـ   ل ثبا أن الراهن كان وقا الرهن حا  اً للعقار اكرهون منذ عس سـنوات

ل ـري حذ ا هذه اليقرة الثانية " ن حةرهـا مت ـرف يف  اليـة القواعـد العامـة  ل ويف نينة اكرا عة   يعتقد أن الراهن مالك للعقار اكرهون"
مث وا ق عليـ   ل 4448ووا ق جملس النوا  علا النص وحا رقو    يف اك روع النها   4436وأقرت اليقرة ا وىل وأ ب  رقرها  ل مسوغ"

 (   34ق  – 44ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4031جملس ال يوق وحا رقو 
 : ويقابر النص يف التن  اكد  السابق نصو اً عديدة ه  ما أييت

ينتهــ  حــق االنتيــاع ابنقضــا  الــ من اكعــ  لــ  أو بــرت  اكنتيــ  حقــ   يــ  أو ابنعــدام اكــار اكقــرر عليــ  حــق االنتيــاع أو  : 31/19م 
   هذا م  مراعاة حقوق الدا ن  اكرهتن  ل ابستعرال  استعراال غري  ا  

ية يف ا موار الثابتة بسبب عاوز النصا  ال رع  أو عدم عبقا  أما ا حةام اكتعلقة بيسخ اكلة :  قرة اثنية 14 قرة اثنية / 88م 
      يضر نقوق من انتقلا عليهو اكلةية وال نقوق الدا ن  اكرهتن  ااس  النية ل القدر اكيروا شرعاً أو حنو ذلك

ن النية أن يترسك بوض  اليد ااا ر من ابلرغو من القيود السابقة  وز للدا ن اكرهتن للعقار عذا كان حس : 401مةررة /  16م 
   عذا ثبا و ود أسبا  قوية أو با اعتقاده وقا االرهتان ملةية الراهن ل اكدين الراهن مدة عس سنوات

   ب  ن اك ارفة الناقلة للرلةية ال يضر نقوق الدا ن  برهون مسجلة عذا كانوا حسين النية : 461مةررة /  444م 
ويف ااالت  اكبينت  يف اكادة السابقة ال يضر وقوع ال رط الذي  هل  الدا ن اكرهتن لعقار اباقوق اآليلة  : 210مةررة /  396م 
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وهــذا الــنص ، وقــد حــل محــل نصــوص متعــددة متنــاثرة فــي التقنــين المــدني الســابا ، كــان ال بــد مــن  $911
وجوده هننه يقرر حكمـًا يخـالف اهنحكـام التـي تسـتخلص مـن القواعـد العامـة . ذلـك أن القواعـد العامـة كانـت تقضـي 

ي تصـرف فيــه ، وزوال ملكيتـه ل ــذا بـأن المالــك ، إذا زال ملكـه بــأثر رجعـي ، يعتبــر كأنـه لــم يكـن مالكــًا للعقـار الــذ
العقــار بــأثر رجعــي يجعــل تصــرفاته فــي هــذا العقــار كأن ــا لــم تكــن ، وعلــى ذلــك إذا كــان قــد رهــن هــذا العقــار رهنــًا 
رسميًا اعتبر الرهن كأن لم يكن . فتطبيا القواعد العامة إذن تضحي بمركز من زالت ملكيته للعقـار بـأثر رجعـي ، 

تصــرف لــه هــذا المالــك قبــل زوال ملكيتــه ، و ــدخل فــي ذلــك الــدائن المــرت ن رهنــًا  وتضــحي كــذلك بمركــز كــل مــن
رسميًا . ومن ثم فإن من يرت ن العقار من مالكه ، ثـم تـزول ملكيـة هـذا المالـك عـن العقـار المرهـون بـأثر رجعـي ، 

ون الـدائن المـرت ن حل القانون الفرنسـي ، ال يغيـر منـه أن يكـ 916يسقط رهنه هو أيضًا بأثر رجعي . وهذا هو $
 حسن النية وقت إبرام عقد الرهن الرسمي .

فلما رأى التقنين المدني المصري ، السابا والجديد ، متمشيًا في ذلك مع كثير من التشر عات الحديثـة ، أن 
يجعل الـرهن الصـادر مـن مالـك رهنـًا صـحيحًا حتـى لـو زالـت ملكيـة هـذا لـرهن للعقـار المرهـون بـأثر رجعـي ، أوجـد 

نص الخــاص بــذلك وهــو الــنص الــذي نحــت بصــدده . و بــين مــن هــذا الــنص أن هنــاك شــروطًا ثالثــة ال بــد مــن الــ
 توافرها حتى يكون الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بعد ذلك بأثر رجعي رهنًا صحيحًا ، وهذه الشروط هي :

سـمي ، و جـب أن يكـون سـند هـذه يجب أن يكون الـراهن مالكـًا للعقـار المرهـون وقـت انعقـاد الـرهن الر  –أوال 
الملكية قابال لإللغاء بأثر رجعي ، كأن يكون هذا السند قابال لإلبطال أو قابال للفسخ أو قـابال للرجـوع فيـه أو نحـو 
ذلك . أما أن يكون سند هذه الملكية باطال بطالنًا مطلقـًا ، ف ـذا ال يجـوز . ذلـك بـأن الـراهن يجـب أن يكـون مالكـًا 

. فإذا فـرض أن  ( 1) كما قدمنا ، والسند الباطل بطالنًا مطلقًا ال أثر له فال ينقل الملكية إلى الراهن للعقار المرهون 
                                                                                                                                                                    

   علي  من البا   وحا شرط توقيي  أو من اك رتي وحا شرط اليسخ
نيــث لــو كــان هــذا العيــب مو ــوداً قبــر العقــد المتنــ   ل عذا نقصــا قيرــة اكبيــ  بعيــب حــدل  يــ  قبــر اســت م  : 213/  346م 

   عال عذا سبق من  رهن  ل كان اك رتي  رياً ب  اليسخ وب  عبقا  اكبي  ابلثرن اكتيق علي   ل اك رتي عن ال را 
رتتــب علـا ذلــك وال ي ل يسـقو حـق عقامــة الـدعوى ابل ـنب اليــاحش بعـد بلــوغ البـا   مـن الرشــد أو و اتـ  بسـنت  : 130/  221م 

   ااق ع  ر نقوق أ حا  الرهون العقارية اكسجلة
 
وانعر عةس ذلك عبد الباسو مجيع  يف نعرية ا وضاع العاهرة  – 3وهامش  422ق  11انعر مشس  الدين الوكير  قرة  ( 4) 



 

 

 

 

3003 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

الراهن كان قد اشترى العقار المرهـون لسـبب غيـر مشـروع ، فـإن الشـراء يكـون بـاطال بطالنـًا مطلقـًا وال ينقـل ملكيـة 
مي لـدائن مـرت ن ، فـإن هـذا الـرهن يكـون بـاطال أيضـًا العقار إلى الـراهن . فـإذا قـرر الـراهن بعـد ذلـك حـا رهـن رسـ
 . ( 1) بطالن البيع ، وال يكون للدائن المرت ن أي حا على العقار

يجـــب أن يكـــون الـــدائن المـــرت ن ، وقـــت أن أبـــرم عقـــد الـــرهن ، حســـن النيـــة ، وتقـــول المـــادة  –ثانيـــًا  $914
الــذي أبــرم فيــه الــرهن" . ومعنــى حســن نيــة الــدائن  مــدني كمــا رأينــا "إذا كــان الــدائن حســن النيــة فــي الوقــت 1091

المرت ن هو أال يكون هذا الدائن عالمًا بأن ملكية الراهن م ـددة بـالزوال بـأثر رجعـي ، فـإذا كـان عنـده أي شـك فـي 
ذلك لم يكن حسن النية ، وحسن النية يفتـرض أصـال ، فـإذا أبـرم الـدائن المـرت ن عقـد الـرهن افتـرض حسـن النيـة ، 

أثبــت الخصــم أنــه كــان أمــام الــدائن المــرت ن ســبيل للشــك فــي ملكيــة الــراهن ، بــأن كــان هــذا الــراهن مــثال ال  ومــع إذا
يزال مدينًا بالثمن أو ببعضه فإذا لم يدفع ما هو مدين به يفسـخ البيـع ، كـان علـى الـدائن المـرت ن أن يثبـت أنـه لـم 

. أما إذا رفع المدعي دعوى إزالة ملكية الراهن بأثر رجعي  ( 2) يكن يعلم أن الراهن ال يزال مدينًا بالثمن أو ببعضه

                                                                                                                                                                    

   280علا اآللة الةاتبة ق 
 ل  لن الرهن يةون قاب  لإلب ـار  نـ  رهـن كلـك ال ـري ل اشرتاه ورهن العقار الذي ل كذلك عذا كان اك رتي م يسجر عقده  ( 4) 

 لذا  سخ ال را   لن الدا ن اكرهتن ال يست ي  أن وتج بعقد الرهن يف موا هـة    والرهن يف الوقا ذات  ال يةون ت ذا يف حق البا   للعقار
بر  ن  ليس ت ذا يف حق البا   قبر اليسخ ويبقا كذلك من  ل افرال  ن الرهن غري  حي  عذ هو قابر لإلب ار وليس بب ل البا   للعقار

   421ق  11مشس الدين الوكير  قرة  – 381ق  14م  4629مايو سنة  8است ناف  تلو )  ل اب  أوىل  بعد اليسخ
يثبـا علرـ  اليقيـين أبن البـاق   علـا الـدا ن اكـرهتن أن  ل وعذا كان قد ذكر يف سند ملية الراهن أن  ال ي ار مدينا ببعض الـثرن ( 3) 

 (   426ق  – 424ق  11مشس الدين الوكير  قرة ) وعال كان س   النية  ل من الثرن قد د  
مـن القـانون اكـد  علـا الـدا ن  4021وقد قضا حمةرة النقض أبن حسن النية اليت تقتضي  ااراية اليت أضا اها اك رع يف اكـادة 

أبن  ل أو كـان يف مقـدوره أن يعلـو ل ينتيـ  مـىت كـان هـذا الـدا ن يعلـو وقـا عبـرام الـرهن ل  سخ سند ملةية الراهناكرهتن يف حالة عب ار أو 
 واستخ ق قاض  اكوضوع لسو  النية ال خيض  لرقابة حمةرة النقض   ملةية الراهن للع  اكرهونة مهددة ابل وار  ي سبب من ا سبا 

ســند  – ــلذا كـان ااةــو اك عـون  يــ  قـد اســتخلص مـن تضــر  عقـد البيــ  اكسـجر    قـانو  لســو  النيـةعال مـن  هــة م ابقتـ  للتعريــف ال ل
أن البنك اكرهتن كان يف مةنت  أن يعلو أبن هذا العقد مهدد  ل و ود ابق  من الثرن قدره أربعة هالف من انينيهات م يد   ل ملةية الراهن

وأنــ  لــذلك يعتــه البنــك ســ   النيــة غــري  ــدير ابارايــة  ل عــن الو ــا   ــذا اكبلــك ( الــراهن) رتي ابلــ وار عــن فريــق اليســخ عذا مــا ختلــف اك ــ
 لن ااةو يةون قد أقـام استخ  ـ  لسـو  نيـة البنـك اكـرهتن علـا أسـبا  مـن شـأهنا أن تـندي  ل من القانون اكد  4021اكقررة يف اكادة 

  (   4034ق  4822رقو  48جمروعة أحةام النقض  4691نو ره سنة  43مد   نقض) عق  عىل ما انتها علي  يف هذا اخلصوق 
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. فــإن  ( 1) بــدعواه علــى هــامش تســجيل ســند ملكيــة الــراهن 918قبــل أن يقيــد الــدائن المــرت ن رهنــه وأشــر المــدعي $
ى من قانون الش ر العقار تفترض افتراضًا غير قابل إلثبات العكس أن الدائن المرت ن بعلم برفع الـدعو  11المادة 

مـن قـانون الشـ ر  11، فإذا حكم في ا لمصلحة المدعي كان هذا الحكم حجة على الدائن المرت ن . وتقـول المـادة 
العقاري في هذا المعنى : "يجـب التأشـير فـي هـامش سـجيل المحـررات واجبـة الشـ ر بمـا يقـدم ضـدها مـن الـدعاوي 

ودًا أو صحة أو نفـاذًا كـدعاوي الـبطالن أو التي يكون الغرض من ا الطعن في التصرف الذي يتضمنه المحرر وج
مـن قـانون  14اإللغاء أو الرجوع . فإذا كان المحرر اهنصلي لم يش ر ، تسجل تلـك الـدعاوي" . ثـم تقضـي المـادة 

الش ر العقاري بأنه "يترتب على تسجيل الـدعاوي المـذكورة بالمـادة الخامسـة عشـر أو التأشـير ب ـا أن حـا المـدعي 
ؤشــر بـه طبــا القــانون ، يكــون حجـة علــى مــن ترتبـت ل ــم حقــوق عينيــة ابتـداء مــن تــار خ تســجيل إذا تقـرر بحكــم م

الـــدعاوي أو التأشـــير ب ـــا . وال يكـــون هـــذا الحـــا حجـــة علـــى الغيـــر الـــذي كســـب حقـــه بحســـن نيـــة قبـــل التأشـــير أو 
مي . فـإذا كـان هـذا التسجيل المشار إلي ما" . وعلى ذلـك يتوقـف اهنمـر علـى الوقـت الـذي قيـد فيـه حـا الـرهن الرسـ

الوقـــت ســـابقًا علـــى التأشـــير بـــدعوى المـــدعي فـــي هـــامش تســـجيل ســـند الـــراهن ، كـــان المفـــروض أصـــال أن الـــدائن 
المرت ن حسن النية وقت إبرام عقد الرهن ، أي ال يعلم بأن ملكية الـراهن م ـددة بـالزوال بـأثر رجعـي ، إال إذا ثبـت 

الدائن المرت ن بإثبات حسن نيته . أما إذا كـان هـذا الوقـت الحقـًا  وجود سبب للشك في هذا اهنمر فعند ذلك يكلف
لتأشير المدعي بدعواه في هامش تسجيل سند الراهن ، فإن هذه قر نة قانونية غير قابلة إلثبات العكس بـأن الـدائن 

. ونـرى  ( 2)  نالمرت ن يعلم برفع الدعوى . فإذا حكم في ا لصالح المدعي ، أن هذا الحكم حجة على الـدائن المـرت
من قانون الش ر العقار في هذا الصدد ، واعتبار التأشير بدعوى  14و  11من ذل أنه تجب االستعانة بالمادتين 

المــدعي علــى الوجــه الســابا ذكــره قبــل قيــد الــرهن الرســمي قر نــة قاطعــة علــى علــم الــدائن المــرت ن ب ــذه الــدعوى ثــم 
                                                 

عذ يعتــه ا ــ   ل ذلــك  ن الــرهن  ــب أن يةــون مقيــداً قبــر شــهر يف  ــحت  الــدعوى الــيت فعــن  ــا يف ســند ملةيــة الــراهن  ( 4) 
ق  – 480حمرد عل  أمـام  قـرة  – 224ق  344عبد اليتاح عبد الباق   قرة ) الدعوى من ال ري  يجب قيد الرهن حىت وتج علي  ب  

 – 443ق  – 81أمحــد ســ مة  قــرة  – 19ق   22عبــد اكــنعو  ــرج الصــدة  قــرة  – 426ق  11مشــس الــدين الوكيــر  قــرة  – 311
   94ق  34منصور مص يا منصور  قرة 

ن  عذا تقرر الرهن ضرات لدين مستقبر  العهة عال أ ل وعذا كان الدا ن اكرهتن  ب أن يةون حسن النية وقا عبرام عقد الرهن ( 3) 
 هــذه ا  ضــلية  ل أمــا أن مرتبــة الــرهن تثبــا مــن اتريــخ القيــد حــىت لــو ق هــذا القيــد قبــر و ــود الــدين   بوقــا و ــود الــدين اكضــرون ابلــرهن

يف التعليــق علــا  2هــامش  236عبــد اليتــاح عبــد البــاق   قــرة ) اســتثنا  مقــرر بــنص يف القــانون  يــب أن يقــف عنــد ال ايــة اكقصــودة منــ  
 (   2هامش  426ق  11مشس الدين الوكير  قرة  – 342ق  81م  4613مايو سنة  34است ناف  تلو 
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 . ( 1) بالحكم الذي يصدر في ا لصالح المدعي

يجب أن تزول ، بعد الرهن ، ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعي يرتبـه القـانون . مثـل ذلـك أن  –ثالثًا 
يكــون الــراهن قــد اشــترى العقــار المرهــون بعقــد قابــل لإلبطــال لصــالح البــائع ، فأبطــل البــائع هــذا البيــع بعــد أن رتــب 

ى العقـار المرهـون بـثمن لـم يسـدده كلـه ، وبعـد رهنـه طالـب الراهن رهنه . ومثل ذلك أيضًا أن يكون الراهن قد اشـتر 
البــائع بفســخ البيــع لعــدم دفــع البــاقي مــن الــثمن وفســخ البيــع لــذلك . ومثــل ذلــك أن يكــون العقــار المرهــون جــزءًا مــن 
 عقار شائع ، ثم اقتسم العقار الشائع فأصاب الراهن العقـار الـذي رهنـه ، ثـم فسـخ عقـد القسـمة للغـبن أو لغيـر ذلـك
من اهنسباب . ومثل ذلك أن يكون العقـار المرهـون موهوبـًا للـراهن ثـم رجـع الواهـب فـي هبتـه ، بعـد الـرهن ، لسـبب 

 2) أسباب زوال ملكية الراهن للعقار المرهون بأثر رجعـي 920من أسباب الرجوع . كل هذه اهنسباب وغيرها من $

 لدائن المرت ن أن يتمسك بالرهن .، فيجب أن تزول ملكية الراهن بسبب من ا وعند ذلك يحا ل (

فـإذا تـوافرت هـذه الشـروط الثالثـة ، بقـي الـرهن لمصـلحة الـدائن المـرت ن ولـو أن ملكيـة الـراهن قـد زالـت بــأثر 
رجعــي . وقــد ذهبــت المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي تبر ــر ذلــك إلــى أنــه "يمكــن القــول إن غيــر المالــك 

ن المالك نيابة قانونية ، تبررها حماية الـدائن المـرت ن حسـن النيـة . أو يقـال إن الذي صدر منه الرهن هو نائب ع
الرهن الرسمي ، كما يكسب العقد ، يكسب كذلك بالسبب الصحيح الصـادر مـن غيـر مالـك فـي أحـوال معينـة ، إذا 

ي القائل بـأن حـا هو الرأ 921. و ضاف إلى هذين الرأيين رأي ثالث ، $ ( 9) اقترن السبب الصحيح بحسن النية"

                                                 

  بر ت رر كر حق  اثر الـرهن الرمسـ  ل    تقتصر علا الرهن الرمس  وحده ل 4021و ةن عف ق ااراية اكقررة يف اكادة  ( 4) 
مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  – 341عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 49ق  66شييق شحات   قرة ) كحق اال تصاق وحق الرهن اايازي 

 (   410ق  11
 لذا اتيق البا   واك رتي  ل كرا يف التقابر  ل وقد يةون هنا  أثر ر ع  نةو االتياق   وا ثر الر ع  هنا هو حةو القانون ( 3) 

مـاري سـنة  39نقـض مـد  )  لن تقابلهرا يعيد ااالة عىل ما كانا علي  قبـر البيـ  وكـأن البيـ  م يةـن  ل تقابر من البي  أبثر ر ع علا ال
) وهذا ا ثر الر ع  نةو االتياق ال ينثر يف  حة الرهن الصادر من اك ـرتي قبـر التقابـر  (   964ق  1جمروعة أحام النقض  4682
 – 421ق  11مشس الدين الوكير  قرة  – 63ق  4624 ثر الر ع  االتياق  يف اجمللة اليصلية للقانون اكد  سنة دراسة يف ا :  يجو
 (   428ق 

"مجـ   : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا الصدد أيضاً ما أييت – 30ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 2) 
 ل من نصوق أريد  ا محاية الدا ن اكرهتن حسن النيـة ( السابق) ما تناثر يف التقن  ااايل  ( مد  4021 رقو)  4114اك روع يف اكادة 
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الــرهن ينشــأ مباشــرة علــى عقــار المالــك الحقيقــي بعــد زوال ملكيــة الــراهن بــأثر رجعــي ، كمــا لــو كــان العقــار ال يــزال 
على ملك الراهن ، إذ الراهن يعتبر مالكًا ظاهرًا في هذا الفض . وهذه حيلة شرعية ، تفترض بقاء المال على ملـك 

بقثــاء الـرهن بعـد زوال ملكيـة الـراهن بالحــد مـن إطـالق اهنثـر الرجعـي لزوال ــا ، . وهنـاك رأي رابـع يفسـر  ( 1) الـراهن
من قانون الش ر العقاري حماية هنصحاب الحقوق العينيـة  14و  11وهذا ما ذهب إليه المشرع فعال في المادتين 

الشـ ر العقـاري ، لــم التـي تـم كسـب ا بحسـن نيـة قبـل زوال الملكيـة . فـإذا روعيــت الحمايـة المقـررة فـي قـانون تنظـيم 
اسـتثناء القواعـد العامـة بـل تطبيقـًا لقاعـدة عامـة جديـدة بموجب ـا يحـد المشـرع مـن اهنثـر الرجعـي  1091تكن المادة 

 . ( 2) لزوال الملكية بما ال يؤثر في حقوق الغير حسن النية

                                                                                                                                                                    

أو عل ـاؤه أو زوالـ   ي        أو  سـخ          نص علا أن الرهن يبقا  حيحاً عذا  در من مالك تقرر من ذلك ب  ن سـند ملةيتـ  
وتتنــاور رهــن مــا  ــاوز نصــا   4283واكــادة  ل وتنــاور رهــن مــا ابعــ  اكــريض مــرا اكــوت 918انعــر مثلــ  لــذلك يف اكــادة ) سـبب ه ــر 

وهـ  ) ويف ا حـوار الـيت يصـ   يهـا الـرهن الصـادر مـن غـري مالـك        علا أن يةون الدا ن اكـرهتن حسـن النيـة وقـا الـرهن  ( ل الو ية
لـذي  ـدر منـ  الـرهن هـو ت ـب عـن اكالـك نيابـة قانونيـة تهرهـا محايـة الـدا ن اكـرهتن  ةن القور عن غري اكالك ا ( ل ا حوار اكتقدمة الذكر

 ل يةسب كذلك ابلسبب الصحي  الصادر من غري اكالك يف أحـوار معينـة ل كرا يةسب ابلعقد  ل أو يقار عن الرهن الرمس    حسن النية
 هو الراهن ل كالك ااقيق  للعقار ال ال خص الذي يصدر من  الرهنوعلا كر حار  ب اعتبار ا   عذا اقرتن السبب الصحي  نسن النية

   أو يســترر يف اختاذهــا عذا كــان قــد بــدأ هــذه ا  ــرا ات يف مــن  ــدر منــ  الــرهن ل وهــو الــذي يتخــذ اكــرهتن ضــده ع ــرا ات نــ ع اكلةيــة ل
درج مركــ  هــذا اكالــك مــن شــخص هــو الــذي رتــب ويتــ ل وي حــظ يف هــذا الصــدد أن ال ــخص قــد  ــد عقــاره مرهــوت يف ديــن لــيس يف ذمتــ 

عىل شخص م يرتتب الرهن ولةن الرهن ن أ والعقار يف ملةيت  وهذا هـو مركـ  اكالـك الـذي يسـري يف حقـ   ل الرهن وهذا هو الةيير العيين
 ملةيتـ  بـر انتقلـا عليـ  ملةيـة عىل شـخص م يرتـب الـرهن وم ين ـأ الـرهن والعقـار يف ل الرهن الصادر من غري مالـك كرـا يف اليـرا اكتقـدم

)  قد ختتلف ا حةـام الـيت ت بـق يف كـر حالـة"  ل ووسن ميي  هذه اااالت بعضها عن بعض   العقار وهو مرهون وهذا هو ااا   للعقار
 (   30ق  – 46ق  1جمروعة ا عرار التحضريية 

   44شييق شحات  ق  ( 4) 
وقــد كــان اك ــروع الترهيــدي للتقنــ  اكــد  انيديــد  يــ  الــرهن الصــادر مــن غــري  – 11ق  – 19ق  32مســري تنــاغر  قــرة  ( 3) 

وأثبا الـدا ن اكـرهتن  ل عذا كانا هذه السنوات سابقة مباشرة علا الرهن ل اكالك عذا وض  يده عس سنوات متواليات علا العقار اكرهون
من التقن  اكد   401مةررة /  16انعر أيضاً يف هذا اكع  م ) عقار اكرهون أن لدي  أسبااب معقولة كانا ععل  يعتقد أن الراهن مالك لل

يف  412انعـر هنيـاً  قـرة ) " ن حةـو مت ـرف يف حماليـة القواعـد العامـة ل ـري مسـوغ"  ل ولةن نينة اكرا عة حـذ ا هـذا الـنص (   السابق
 (   81سليران مرقس  قرة وانعر أيضاً هذا ااةو يف التقن  اكد  السابق يف  –اهلامش 
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 مدني على ما يأتي : 1091: تنص المادة  نص قانوني –البائع  –رهن العقار  044

يبقى نافذًا الرهن الصادر م جميع المالك لعقار شائع ، أيًا كانت النتيجة التي تترتب علـى قسـم العقـار  -1"
 فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكانه قسمته" .

وإذا رهن أحد الشركاء حصـته الشـائعة فـي العقـار أو جـزءًا مفـرزًا مـن هـذا العقـار ، ثـم وقـع فـي نصـيبه  -2"
لتي رهن ا ، انتقل الـرهن بمرتبتـه إلـى قـد رمـن هـذا اهنعيـان غيـر يعـادل قيمـة العقـار الـذي عند القسمة أعيان غير ا

كان مرهونًا في اهنصل . و عين هذا القـدر بـأمر علـى عر ضـة ، و قـوم الـدائن المـرت ن بـإجراء قيـد جديـد يبـين فيـه 
ذي شــأن بتســجيل القســمة . وال القــدر الــذي انتقــل إليــه الــرهن خــالل تســعين يومــًا مــن الوقــت الــذي يخطــره فيــه أي 

 .  ( 1) يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ، وال بامتياز المتقاسمين"

و ستخلص من هذا النص أنه إذا كان هنـاك عقـار شـائع ، فـيمكن أن يرهنـه جميـع الشـركاء ، و كـون الـرهن 
ب على قسمة العقار أو علـى بيعـه لعـدم إمكـان قسـمته . و مكـن نافذًا في حا الجميع ، أيا كانت النتيجة التي تترت

يرهن حصته الشـائعة فـي العقـار ،  929أيضًا أن يرهن العقار الشائع أحد الشركاء . وهذا الشر ك الراهن إما أن $
رهن أو يرهن جـزءًا مقـررًا فـي هـذا العقـار بقـدر عـادة أنـه هـو الجـزء المفـرز الـذي سيصـيبه مـن قسـمة العقـار ، أو يـ

 جميع العقار الشائع  وهذا الفرض اهنخير لم يتعرض له النص .

( رهـــن أحـــد الشــركاء لحصـــته الشـــائعة فـــي  2( رهـــن جميـــع الشـــركاء للعقــار الشـــائع . )  1فنبحــث إذن : ) 
( رهـن أحـد الشـركاء لجميـع العقـار  1( رهن أحـد الشـركاء لجـزء مفـرز مـن العقـار الشـائع . )  9العقار الشائع . ) 

 ائع .الش

مـدني تـنص علـى  1091أن الفقرة اهنولى من المـادة  ( 2) : رأينا رهن جميع الشركاء للعقار الشائع -045

                                                 

 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر لعي  يف التقن  اكد  انيديد 4119ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
 نينـة اكرا عـة ويف    يرا عدا أن اك روع الترهيدي م يةن يتضرن النص أبن يةون تعي  القدر الذي ينتقر علي  الرهن أبمر علا عريضـة ل

مث وا ق عليها جملس  ل 4430ووا ق جملس النوا  علا اكادة وحا رقو  ل يف اك روع النها   4421وأ ب  رقو اكادة  ل أضيف هذا النص
 (   23ق  – 36ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4026ال يوق وحا رقو 

   وال مقابر للنص يف التقن  اكد  السابق
   411انعر هنياً  قرة  ( 3) 
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أنه "تبقى نافذًا الرهن الصادر من جميع المالك لعقار شائع ، أيًا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما 
ن هنـاك عقـارًا شـائعًا بـين عـدة شـركاء ، ثالثـة مـثاًل ، وأن بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته" . فـالنص يفـرض أ

هؤالء الثالثة رهنوا هذا العقار الشائع . فالرهن الصادر من هؤالء الثالثة ، وهم جميع الشـركاء المشـتاعين ، يكـون 
إمكــان  رهنــًا صــحيحًا نافــذًا فــي حــا الجميــع ، ســواء كــان ذلــك قبــل القســمة ، أو بعــد القســمة ، أو بعــد البيــع لعــدم

 القسمة .

فالرهن يكون صحيحًا نافذًا قبل القسـمة ، هننـه صـدر مـن الثالثـة الشـركاء وهـو جميـع الشـركاء المشـتاعين . 
فــإذا بــاع هــؤالء العقــار الشــائع بعــد رهنــه ، فإنــه ينتقــل إلــى المشــتري مــثقال بــالرهن ، و تتبــع الــدائن المــرت ن العقــار 

للعقـار . وإذا بقــي العقــار الشـائع فــي ملكيــة الشـركاء ، وأراد أحــد دائنــي شــر ك الشـائع فــي يــد المشـتري وهــو الحــائز 
من م التنفيذ عليه ، فإن الدائن المرت ن يتقدم علـى هـذا الـدائن العـادي هننـه دائـن مـرت ن . وإذا مـات بعـض الثالثـة 

حــا الشــركاء الثالثــة ،  921الشــركاء أو كل ــم ، انتقــل العقــار مرهونــًا إلــى الورثــة . وعلــى ذلــك يســري الــرهن فــي $
 وفي حا دائني م ، وفي حا الخلف الخاص والخلف العام .

 والرهن يكون صحيحًا نافذًا بعد القسمة ، و بعد البيع لعدم إمكان القسمة عينًا .

فــإذا اقتســم الثالثــة الشــركاء العقــار الشــائع ، وأخــذ كــل مــن م حصــة مفــرزة مــن هــذا العقــار فــإن هــذه الحصــة 
ي تقع في نصيب كل من الشركاء الثالثة تكـون مثقلـة بحـا الـرهن ، هنن الشـركاء الثالثـة كل ـم قـد رهنـوا المفرزة الت

العقار عندما كان شائعًا ، فيبقى مرهونًا عند إفرازه . أما إذا وقـع العقـار الشـائع فـي نصـيب أحـد الشـركاء الثالثـة ، 
ارات أخـرى شـائعة بـين الثالثـة ، فـإن العقـار الشـائع وأخذ كل من الشر كين اآلخر ن نصيبه مفـرزًا فـي عقـار أو عقـ

المرهون ينتقل مرهونًا إلى الشر ك الذي وقع في نصيبه . وقد يعتـرض علـى ذلـك بـأن العقـار كلـه وقـع فـي نصـيب 
واحد من الثالثة الشركاء ، وهذا الشر ك لم يرهن عند الشيوع إال نصيبه شائعًا ، فيجب أن ينتقل إليه العقـار مـثقاًل 

الرهن بمقدار نصيبه فـي الشـيوع فحسـب . فـإذا كانـت حصـص الشـركاء الثالثـة متسـاو ة ، وجـب أن ينتقـل العقـار ب
مثقال بالرهن في ثلثه على الشيوع فقط ، هنن هذا الثلث هو الذي رهنه من وقع فـي نصـيبه العقـار ، أمـا الشـر كان 

أن ما لم يملكا العقار أصـال . وهـذا االعتـراض يتمشـى  اآلخران فلم يرهنا شيئًا بحكم اهنثر الرجعي للقسمة إذ يعتبر
مع فكرة اهنثر الرجعي للقسمة إذا أخذت على إطالق ا ، وكان القضاء الفرنسي يسير على هذا النحو فيقضـي بـأن 
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. ولكــــن المــــوثقين )  ( 1) العقـــار ينتقــــل كلـــه إلــــى أحـــد الشــــركاء الثالثـــة مــــثقال بــــالرهن فـــي ثلثــــه علـــى الشــــيوع فقـــط
notaires  في فرنسا اعترضوا على قضـاء محكمـة الـنقض ، وذهبـوا إلـى أن جميـع الشـركاء قـد وافقـوا علـى رهـن )

لـو كانـت نتيجـة  921العقار الشائع ، فوجب أن يبقى الـرهن صـحيحًا نافـذًا فـي حق ـم حتـى بعـد القسـمة ، وحتـى $
 1110ديسـمبر سـنة  91نسـا قـانون القسمة أن اخذ كل العقار الشائع أحد الشركاء المشتاعين وحده فصـدر فـي فر 

مدني فرنسي ، تنص على أن الرهن الـذي يقـرره جميـع الشـركاء يبقـى أثـره القـانوني  2121يضيف فقرة إلى المادة 
م ما كانـت نتيجـة البيـع بـالمزاد أو القسـمة الحاصـلة بعـد ذلـك . وب ـذا الحكـم اهنخيـر أخـذ التقنـين المـدني المصـري 

ذي يعقده كل الشركاء على الشيوع يبقى نافذًا "أيًا كانت النتيجة التـي تترتـب علـى قسـمة الجديد ، فقرر أن الرهن ال
 مدني ( . 1091/1العقار فيما بعد ، أو على بيعه لعدم إمكان قسمته" ) م 

. فـإذا وقـع البيـع هنحـد الشـركاء الثالثـة ،  ( 2) و نتقل العقار مرهونًا كله ، حتى لو لم تمكن قسمته عينًا فبيـع
مـدني فيمـا رأينـا .  1091إن العقار ينتقل إليه كله كما قدمنا ، وهـذا مـا يقضـي بـه نـص الفقـرة اهنولـى مـن المـادة ف

ومن باب أولى إذا بيع العقار هنجنبي ، فقد رهن الثالثة الشركاء العقار كله ، ثم باعوه إلى أجنبي ، فينتقل العقار 
 . ( 9) مرهونًا إلى المشتري 

حد الشركاء حصته الشائعة أو جزءًا مفرزًا من المال الشائع ، ثم يرهن جميع الشركاء بما وقد يقع أن يرهن أ
في م الشر ك الراهن جميع العقار الشائع . ثم يقسم العقار الشائع ، فيقع في نصيب الشـر ك الـراهن جـزء مفـرز مـن 

مــرت ن مــن هــذا الشــر ك يســتطيع ال 926هــذا العقــار الشــائع غيــر الجــزء المفــرز الــذي رهنــه . وســنرى أن الــدائن $
بــإجراءات معينــة أن ينتقــل رهنــه إلــى الجــزء المفــرز بفضـــل الحــول العينــي ، وأن يحــتفظ بمرتبــة رهنــه كمــا كـــان . 

                                                 

   22 -4 – 4640داللوز  4606يناير سنة  43انعر نقض  رنس   ( 4) 
"ويتبــ   ــا تقــدم أن اكــروع نيــأ عىل ت بيــق مبــدأ االــور  : وقــد ورد يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد ( 3) 

 قرر أن الرهن عذا  در من  ل علا ذلك بر أضاف حةرا نقل  عن التقن  اليرنس  وم يقتصر ل العيين  يسر كثريا من أمر الرهن يف ال يوع
) أو بيــ    نــيب لعــدم عمةــان القســرة"  ل حــىت لــو وقــ  اكــار بعــد ذلــك يف نصــيب واحــد مــنهو ل مجيــ  اكــ   علــا ال ــيوع كــان  ــحيحا

 (   24ق  1جمروعة ا عرار التحضريية 
 قــرة  4حســن كــرية يف ااقــوق العينيــة ا  ــلية  – 98 قــرة  4غــامن يف ااقــوق العينيــة ا  ــلية  انعــر يف هــذا اكعــ  عمساعيــر ( 2) 

ق  38مسري تناغر  قرة  – 84ق  30منصور مص يا منصور  قرة  – 80سليران مرقس  قرة  – 11مشس الدين الوكير  قرة  – 444
   41ق  – 42
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فيسبا هذا الرهن في المرتبة الرهن الصادر من جميع الشركاء على العقار الشائع ، هنن الـرهن اهنول سـبا الـرهن 
دائن المرت ن من الشر ك الراهن يتقـدم علـى الـدائن المـرت ن مـن جميـع الشـركاء ، اهنخير . وكان هذا يقتضي أن ال

مـدني ، كمـا سـنرى تقـول : "وال يضـر انتقـال  1091/2إذ هو أسبا في المرتبة . ولكـن العبـارة اهنخيـرة مـن المـادة 
جميــع الشــركاء وال الـرهن علــى هــذا الوجــه ) أي انتقــال رهـن الــدائن المــرت ن مــن الشــر ك الـراهن ( بــرهن صــدر مــن 

بامتياز المتقاسمين" . وعلى ذل يتقدم الـدائن المـرت ن مـن جميـع الشـركاء ، وهـو متـأخر فـي المرتبـة ، علـى الـدائن 
 . ( 1) المرت ن من الشر ك الراهن ، هننه ارت ن العقار كله من جميع الشركاء فأصبح آمنًا على رهنه

الحيــازي ، ولــو أنــه ال يوجــد نــص فــي هــذا المعنــى فــي ومــا قــدمناه فــي الــرهن الرســمي ينطبــا علــى الــرهن 
 1099مـدني تـنص علـى أن "تسـري علـى الـرهن الحيـازي أحكـام المـادة  1081نصـوص الـرهن الحيـازي . فالمـادة 

مــدني تقضــي بــأن "تســري  1102/2المتعلقــة بــالرهن الرســمي" ، والمــادة  1012إلــى   1010وأحكــام المــواد  مــن 
المتعلقة ب الك الشيء المرهون رهنًا رسميًا أو تلفـه وبانتقـال  1011و  1018المادتين على الرهن الحيازي أحكام 

حا الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله مـن حقـوق" . ولكـن هـذه المـواد ال شـأن ل ـا بمسـألتنا هـذه ، ومـن 
الشائع رهنًا حياز ًا ، فـإن  ثم ال يوجد نص صر ح في المسألة . على أنه إذا رهن جميع الشركاء المشتاعين العقار

الــرهن يبقــى نافــذًا أيــا كانــت النتيجــة التــي تترتــب علــى قســمة العقــار فيمــا بعــد أو علــى بيعــه لعــدم إمكــان قســمته . 
فالرهن الحيازي قد صدر مـن جميـع الشـركاء الشـائعين ، ف ـو نافـذ بطيعـة الحـال قبـل قسـمة العقـار  . ثـم هـو نافـذا 

نصـيب أحــد الشــركاء ، فـإن هــذا الشــر ك يعتبـر مالكــًا للعقــار منــذ  924ار كلــه فــي $إذا حصـلت القســمة ووقــع العقـ
البداية وقد اشترك في الرهن مع سائر الشركاء فينتقل إليـه العقـار مرهونـًا كلـه . وكـذلك إذا بيـع العقـار لعـدم إمكـان 

ا عليـه المـزاد مالكـًا للعقـار منـذ قسمته فرسا مزاده على أحد الشركاء ، كان هذا البيع قسمة واعتبر الشر ك الذي رس
البدايــة كمــا فــي الفــرض الســابا . أمــا إذا رســا المــزاد علــى أجنبــي ، فإنــه يكــون بيعــًا مــن جميــع الشــركاء الــراهنين 

 . ( 2) للعقار ، فينتقل إلى المشتري مرهونًا كما تنقضي القواعد العامة

                                                 

   42ق  80انعر يف هذا اكع  سليران مرقس  قرة  ( 4) 
حسن كرية يف ااقوق العينية ا  لية  قـرة  – 494ق  11انعر يف هذا اكع  عمساعير غامن يف ااقوق العينية ا  لية  قرة  ( 3) 

 89ق  24عبد اكنعو  رج الصدة  قـرة  – 481ق  14امحد س مة  قرة  – 404ق  11مشس الدين الوكير  قرة  – 239ق  444
 440وانعر عةـس ذلـك شـييق شـحات   قـرة  – 41ق  38مسري تناغر  قرة  – 83ق  – 84ق  40منصور مص يا منصور  قرة  –

عبد اكنعو البدراوي يف ااقوق  – 113ق  234جمرد عل  عمام  قرة  – 888مةرر ق  128عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 404ق 
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ون علـى اهنقـل ثالثـة أربـاع المـال الشـائع أن مدني على أن "للشركاء الذين يملكـ 892هذا وقد قضت المادة 
يقــرروا التصــرف فيــه إذا اســتندوا فــي ذلــك إلــى أســباب قو ــة ، علــى أن يعلنــوا قــرارات م إلــى بــاقي الشــركاء . ولمــن 
خالف من هؤالء حا الرجوع إلـى المحكمـة ، خـالل شـ ر ن مـن وقـت اإلعـالن . وللمحكمـة ، عنـد مـا تكـون قسـمة 

صــالح الشــركاء ، أن تقــدر تبعــًا للظــروف مــا إذا كــان التصــرف واجبــًا" . فــإذا قــرر الشــركاء المــال الشــائع ضــارة بم
مــدني ، ولــم يعــارض  892الــذي يملكــون علــى اهنقــل ثالثــة أربــاع العقــار الشــائع ، ولــيس كلــه ، رهنــه طبقــًا للمــادة 

كاء وان رهــن هــذا العقــار بــاقي الشــركاء أو عارضــوا وقــدرت المحكمــة أن قســمة العقــار الشــائع ضــارة بمصــالح الشــر 
تصرف مناسب ، كان الرهن صحيحًا نافذًا في حا الجميع ، وذلك بالرغم من معارضة أقلية الشركاء في الـرهن . 
فإذا بدا بعد ذلك للشركاء أو لبعض م قسمة العقار وقسمته كما هو مفروض ضارة بمصالح الشركاء ، فبيع العقـار 

و علــى أجنبــي ، فإنــه ينتقــل إلــى المشــتري مرهونــًا ؛ تطبيقــًا هنحكــام المــادة ورســا مــزاده علــى أحــد الشــركاء أ $928
 .  ( 1) مدني سافلة الذكر 1191/1

 رهن أحد الشركاء لحصته الشائعة في العقار الشائع : -046
ال شك في أن كل شر ك مشتاع يملك حصته الشـائعة ، ولـه حـا التصـرف في ـا . فلـه أن يرهن ـا ، و كـون  

مـا دام العقـار شـائعًا ، وإذا بـاع هـذه الحصـة الشـائعة انتقلـت مرهونـة إلـى المشـتري . أمـا إذا اقتصـر  رهنه صحيحاً 
 ( 2) على الرهن ، واقتسم الشركاء العقار بعد ذلك فوقع كله أو جزء منه في نصـيب هـذا الشـر ك فإنـه ينتقـل مرهونـاً 

. وفــي هــذا  ( 9) ذا وقــع العقــار كلــه فــي نصــيبه، أو ينتقــل مرهونــًا بعضــه فــي الشــيوع بمقــدار حصــة الشــر ك فيمــا إ

                                                                                                                                                                    

    219ق  310سليران مرقس  قرة  -499ق  429العينية ا  لية  قرة 
   406ق  10وقارن مشس الدين الوكير  قرة  – 83ق  30انعر يف هذا اكع  منصور مص يا منصور  قرة  ( 4) 
م  4641أبرير سنة  4 – 212ق  48م  4602يوني  سنة  40 – 266ق  2م  4464يوني  سنة  44است ناف  تلو  ( 3) 

ق  81م  4613ينــاير ســنة  48 – 444ق  83م  4610ينــاير ســنة  38 – 200ق  34م  4649مــايو ســنة  1 – 244ق  39
11   

 132 قـرة  43ب نيور وريبـري وبيةيـ   – 133ق  4234 قرة  3بودري ودي لوان  – 119ق  399 قرة  2أوبري ورو  ( 2) 
 – 380ق  481حمرد عل  عمام  قـرة  – 16ق  16سليران مرقس  قرة  – 229ق  331عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 181ق 

 قرة  1دي ابج  : وانعر يف أن الرهن  تد  ي رر العقار كل  – 60ق  38مسري تناغر  قرة  – 81ق  30منصور مص يا منصور  قرة 
وف أن الــرهن  تــد عىل كــر العقــار  يرــا عذا انصــر ا نيــة اكتعاقــدين عىل أن الــرهن  – 412ق  80امحــد ســ مة  قــرة  – 109ق  142
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المعنى تقول المذكرة اإليضاحية للمشـروع التم يـدي : "يجـوز رهـن العقـار الشـائع : فـإذا رهـن المالـك نصـيبه شـائعًا 
 .  ( 1) كان الرهن صحيحًا ، حتى إذا أفرز النصيب الشائع من نذلك انتقل الرهن إلى النصيب المفرز"

عــن القســمة أن يقــع فــي نصــيب الشــر ك الــراهن ، ال العقــار المرهــون وال جــزء منــه ،  ولكــن قــد ينــتج $921
وإنما يقع في نصيبه عقارًا آخر كان هو أيضًا شائعًا ودخل في القسمة فوقع في نصيب الشر ك الراهن . وفي هـذا 

شــركاء حصــته الشــائعة فــي مــدني ، كمــا رأينــا ، مــا يــأتي : "وإذا رهــن أحــد ال 1091تقــول المــادة الثانيــة مــن المــادة 
العقــار  . . . ثــم وقــع فــي نصــيبه عنــد القســمة أعيــان غيــر التــي رهن ــا ، انتقــل الــرهن بمرتبتــه إلــى قــدر مــن هــذه 
اهنعيــان يعــادل قيمــة العقــار الــذي كــان مرهونــًا فــي اهنصــل . و بــرر هــذا القــدر بــأمر علــى عر ضــة ، و قــوم الــدائن 

قـدر الـذي انتقـل إليـه خـالل تسـعين يومـًا مـن الوقـت الـذي يخطـره فيــه أي ذي المـرت ن بـإجراء قيـد جديـد يبـين فيـه ال
شـــأن بتســـجيل القســـمة . وال يضـــر انتقـــال الـــرهن علـــى هـــذا الوجـــه بـــرهن صـــدر مـــن جميـــع الشـــركاء ، وال بامتيـــاز 

ار الـذي المتقاسمين" . وهذا هو الحلول العيني ، فقد وقع فـي نصـيب الشـر ك الـراهن بالقسـمة عقـارًا آخـر غيـر العقـ
رهنه ، فحل هذا العقار اآلخـر محـل العقـار اهنول المرهـون ، و نتقـل مرهونـًا بـدال مـن العقـار اهنول ، و تبـع الـدائن 
المــرت ن إجــراءات معــين فــي قيــد رهنــه الجديــد حتــى يحــتفظ بمرتبــة الــرهن اهنول . ولــوال الحلــول العينــي ، لقيــل إن 

هن لم يسبا رهنه من هذا الشر ك ، وبـذلك ال ينتقـل الـرهن إلـى هـذا العقار اآلخر الذي وقع في نصيب الشر ك الرا 
هــذا لــم يكــن مالكــًا لــه  مــن مبــدأ اهنمــر و كــون الــرهن  990العقــار ، أمــا العقــار  الــذي رهنــه الشــر ك فيعتبــر أن $

 . ( 2) ن صادرًا من غير مالك ، فيكون قابال لإلبطال وال ينفذ في حا المالك الذي وقع في نصيبه العقار المرهو 

                                                                                                                                                                    

   464ق  – 801 قرة  2ب نيور وريبري وبوال ي   : كل  يف نصيب الراهنينعقد وحا شرط وقوع العقار  
حسـن كــرية يف  : ويــتو ذلـك ال علــا أسـاي  ةـرة االــور العيـين وعمنــا هـو متقضـا القســرة ل ويرتكـ  الـرهن يف هــذا انيـ   اكيـرز ( 4) 

= مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  442ق  – 44ا  ـلية  قـرة عمساعير غامن يف ااقـوق العينيـة  – 3هامش  432ااقوق العينية ا  لية  قرة 
وانعــر يف أن الــرهن يرتكــ  يف  – 412ق  80أمحــد ســ مة  قــرة  – 82ق  26عبــد اكــنعو  ــرج الصــدة  قــرة  – 4هــامش  443ق  18

 ل 424االــور العيــين  قــرة منصــور مصــ يا منصــور يف رســالت  يف  : انيــ   اكيــرز ئــوج اباــور العيــين  يحــر انيــ   اكيــرز كــر ااصــة ال ــا عة
قضا ولةن انعر ما يقول  بعد ذلك من أن الرأي السا د هو أن ترك  الرهن يف اني   اكيرز ال يتو علا أساي  ةرة االور العيين وعمنا هو مت

ر يف االـور العيـين وانعـر يف اييـد رأي ا سـتاذ منصـور مصـ يا منصـو    4وهـامش  82ق  30كتاب  يف التأمينات العينية  قـرة   : القسرة
   4وهامش  46ق  38مسري تناغر  قرة 

 24انعـر سـليران مـرقس  قـرة )  يةون الرهن ابفـ  ب ـ ت م لقـا  نـ   ـادر مـن غـري مالـك  ل أما يف التقن  اكد  السابق ( 3) 
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واإلجراءات التي يتبع ا الدائن المرت ن في قيد رهنـه الجديـد حتـى يحـتفظ بمرتبـة الـرهن اهنول تبـدأ بـأن يأخـذ 
هذا الدائن من القاضي أمرًا على عر ضة يخـول للـدائن إجـراء قيـد جديـد ، و عـين فـي هـذا اهنمـر القـدر الـذي انتقـل 

نصــيب الشــر ك الــراهن عقــار آخــر غيــر الــذي رهنــه يســاوي فــي إليــه الــرهن بموجــب الحلــول العينــي . فــإذا وقــع فــي 
القيمـة مــا رهنــه مـن العقــار اهنول ، انتقــل الـرهن إلــى كــل هـذا العقــار اآلخــر ، و بـين ذلــك فــي اهنمـر علــى عر ضــة 
وإجــراء القيـــد الجديـــد خـــالل تســـعين يومـــًا مـــن الوقـــت الـــذي يخطـــره فـــه أي ذي شـــأن بتســـجيل القســـمة التـــي تمـــت ، 

راهن أو الشـر ك الـذي وقـع فـي نصـيبه العقــار المرهـون . ولـم يبـين القـانون كيـف يكـون هـذا اإلخطــار ، كالشـر ك الـ
فيصح أن يكون إخطارًا شفو ًا على أن يثبته مـن قـام بـه . فـإذا قـام الـدائن المـرت ن ب ـذه اإلجـراءات ، وأجـرى القيـد 

تــه اهنولـى مــن وقــت أن قيـد أول مــرة ، وهــذا هــو الجديـد فــي خــالل التسـعين يومــًا المبــين ذكرهـا ، احــتفظ الــرهن برتب
المقصود من هذه اإلجراءات . أما إذا أجره الدائن المرت ن بعد الميعاد ، فإن الرهن الجديد تكون مرتبته مـن تـار خ 

رهـن لـه مـا وقـع  991القيد الجديد ، و تقدم علـى هـذا الـدائن المـرت ن دائـن مـرت ن آخـر يكـون الشـر ك الـراهن قـد $
 . ( 1) به من عقار وقيد الدائن المرت ن اآلخر رهنه قبل قيد الرهن اهنولفي نسي

وإذا وقع في نصيب الشر ك الراهن ، ال العقار المرهون وال عقار آخر يحل محله ، بل منقـول ، فـإن الـدائن 
نـه الرسـمي المرت ن يفقد حا رهنه على العقار المرهون هننه وقع في نصـيب شـر ك لـم يرهنـه ، وكـذلك ال ينتقـل ره

إلى المنقول الذي وقع في نصيب الشر ك الراهن هنن المنقول ال يصح أن يكـون محـال للـرهن الرسـمي ، وعلـى ذل 
 . ( 2) يفقد الدائن المرت ن حقه في الرهن نتيجة للقسمة ، وهذا هو الرأي السائد

بحا التقدم في استيفاء حقه  وإذا وقع في نصيب الشر ك الراهن مبلغ من النقود ، فإن الدائن المرت ن يحتفظ
 . ( 9) من هذه النقود

                                                                                                                                                                    

 (   19ق 
   64ق  38مسري تناغر  قرة  ( 4) 
عبــد  – 3هــامش  443ق  18مشــس الــدين الوكيــر  قــرة  – 441ق  44عمساعيــر غــامن يف ااقــوق العينيــة ا  ــلية  قــرة  ( 3) 

 وهنا  رأي يذهب عىل أن الرهن ينتقر عىل اكنقور ويصب  رهن حيازة   63ق  38مسري تناغر  قرة  – 82ق  26اكنعو  رج الصدة  قرة 
   88ق  30منصور مص يا منصور  قرة  – 411ق  80و قرة  410ق  16امحد س مة  قرة  :

ويقـــور بيةيـــ  عن هـــذا هـــو أ ضـــر حـــر مـــن الناحيـــة  (   3اكـــادة )  4684أغســـ س ســـنة  48انعـــر القـــانون البلجيةـــ  يف  ( 2) 
رمسـ  يـنور عىل  ـلن الـرهن ال ل وهنا  رأي يذهب عىل أن  عذا كان الدين اكضرون ابلـرهن م وـر (   184ق  232بيةي   قرة ) الت ريعية 
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هــذا وإذا انتقــل الــرهن مــن العقــار المرهــون إلــى عقــار آخــر وقــع فــي نصــيب الشــري الــراهن علــى النحــو الــذي 
مــدني تقــول : "وال يضــر انتقــال الــرهن علــى هــذا الوجــه بــرهن  1091/2أســلفناه ، فــإن العبــارة اهنخيــرة مــن المــادة 

كاء ، وال بامتياز المتقاسمين" . فالدائن المرت ن من أحد الشركاء في الشيوع الذي انتقل رهنه صدر من جميع الشر 
إلى عقار آخر يتأخر عن الدائن المرت ن من جميع الشراء ل ذا العقار اآلخر ، حتى لو كانـت مرتبـة الـدائن اهنول 

. وكــذلك  ( 1) صــادر مــن جميــع الشــركاءمتقدمــه علــى مرتبــة الــدائن اهنخيــر ، وذلــك احترامــًا لحــا الــرهن ال $992
يكون للشركاء حا امتياز المتقاسم على العقار الذي انتقل إليه حا الرهن ، ضمانًا لحقوق م المترتبـة علـى القسـمة 
، وسنفصله عند الكالم في حقوق االمتياز ، وحا امتياز المتقاسم هذا يتقدم هو أيضًا على الرهن الذي انتقل إلـى 

 . ( 2) كان حا االمتياز متأخرًا في المرتبة العقار حتى لو

 رهن أحد الشركاء لجزء مفرز من العقار الشائع : -047
ولما كان الشر ك في الشيوع ال يملك ملكية خالصة أي جزء مفرز فـي العقـار الشـائع ، فإنـه إذا رهـن جـزءًا  

ا بحقــوق م فــي هــذا الجــزء المفــر باعتبــاره مفــرزًا لــم ينفــذ هــذا الــرهن فــي حــا الشــركاء اآلخــر ن ، ول ــؤالء أن يتمســكو 
شائعًا بيـن م جميعـاص . أمـا الـدائن المـرت ن فإنـه ، إذا كـان ال يـتعلم أن الجـزء المفـرز الـذي ارت نـه هـو شـائع بـين 
الــراهن لــه وســائر شــركائه ، يســتطيع أن يبطــل عنــد الــرهن للغلــط . وإذا كــان يعلــم بشــيوع الجــزء المفــرز ، فإنــه ال 

الــرهن للغلــط . و كــون الــرهن فيمــا بــين الشــر ك الــراهن والــدائن المــرت ن صــحيحا ، علــى اعتبــار أن  يســتطيع إبطــال
 . ( 9) الدائن المت ن قد رضي بانتظار نتيجة القسمة

فإذا اقتسم الشركاء العقار الشائع ، ووقع الجزء المفرز فـي نصـيب الشـر ك الـراهن ، فـإن الـرهن يكـون باتـًا ، 

                                                                                                                                                                    

 (   88ق  30منصور مص يا منصور  قرة )  ورة من  ور رهن الدين 
   418انعر هنياً  قرة  ( 4) 
   64ق  38انعر مسري تناغر  قرة  ( 3) 
و ـوز هلـو عقـرار  ل ولةن  وز لسا ر ال ركا  قبر القسرة ر   دعوى االستحقاق لتأكيد حقوقهو ال ـا عة يف هـذا انيـ   اكيـرز ( 2) 

ق  4عمساعير غامن يف ااقوق العينية ا  لية ) الرهن  يصب  الرهن  ادراً من مجي  ال ركا  وينيذ يف حقهو مجيعاً أًي كانا نتيجة القسرة 
قايضة أنور سل ان يف البي  واك – 442ق  – 18مشس الدين الوكير  قرة  – 424ق  4حسن كرية يف ااقوق العينية ا  لية  – 424

   149فبعة اثنية  قرة 
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 1) كان يملك هذا الجزء المفرز من بداية اهنمر وقد رهنه ، فيكون رهنه صحيحًا باتًا كما قـدمناإذ يتبين أن الشر ك 

) . 

أمــا إذا لــم يقــع الجــزء المفــرز المرهــون فــي نصــيب الشــر ك الــراهن . بــل وقــع فــي نصــيبه جــزء مفــرز  $999
. ووجـب علـى الـدائن المـرت ن  آخر من نفس العقار أو من عقار آخر ، انتقل الرهن إلى هذا الجزء المفـرز اآلخـر

، إذا أراد االحتفــاظ بمرتبــة رهنــه ، أن يقــوم بــنفس اإلجــراءات التــي بســطناها فــي الفقــرة الســابقة . ذلــك أنــه ورد فــي 
مدنين فيمـا رأينـا ، أنـه إذا رهـن أحـد الشـركاء جـزءًا مفـرزًا ثـم وقـع فـي نصـيبه أعيـان  1091الفقرة الثانية من المادة 

انتقل الرهن بمرتبته إلى قدر من هذه اهنعيان يعادل قيمة الجزء المفرز الذي رهنه ، و عين هـذا  غير التي رهن ا ،
القدر بأمر على عر ضـة . و قـوم الـدائن المـرت ن بـإجراء قيـد جديـد خـالل تسـعين يومـًا مـن الوقـت الـذي يخطـره فـه 

الجزء المفـرز الـذي وقـع فـي نصـيب أي ذي شأن بتسجيل القسمة . وقد ورد نص آخر يقرر انتقال حا الرهن إلى 
مدني على أنه "إذا كان تصرف الشر ك في الشيوع ، و دخل في التصرف  826/2الشر ك الراهن ، فنصت المادة 

الرهن ، منصـبًا علـى جـزء مفـرز مـن المـال الشـائع ولـم يقـع هـذا الجـزء عنـد القسـمة فـي نصـيب المتصـرف ، انتقـل 
الجزء الـذي آل إلـى المتصـرف بطر ـا القسـمة . وللمتصـرف إليـه ، إذا  حا المتصرف إليه من وقت التصرف إلى

كــان يج ــل أن المتصــرف ال يملــك العــين المتصــرف في ــا مفــرزة ، الحــا فــي إبطــال التصــرف" . ومتــى قــام الــدائن 
أنـه قـد  المرت ن باإلجراءات التي سبا ذكرها في المواعيد المقررة ، فإنه يحتفظ بمرتبة رهنه كما كانت ، بالرغم من

مضت مدة قبل القيد الجديد قد تصل إلى التسـعين يومـًا كمـا سـبا القـول . أمـا إذا لـم يقـم بـاإلجراءات فـي المواعيـد 
المقررة ، ولكنه مع ذلك قيد الرهن الذي انتقل قيدًا جديدًا ، فإن مرتبة هذا الـرهن تكـون مـن يـوم إجـراء القيـد الجديـد 

. 

نقــول بــدال مــن العقــار ، فقــد الــدائن المــرت ن حقــه فــي الــرهن كمــا فــي وإذا وقــع فــي نصــيب الشــر ك الــراهن م
أيضــًا ، يحــتفظ الــدائن المــرت ن بحقــه فــي التقــدم ، إذا وقــع فــي  991الفــرض الســابا . وكمــا فــي الفــرض الســابا $

 . ( 2) نصيب الشر ك الراهن مبلغ من النقود

ر ، لــم يضــر انتقــال الــرهن علــى هــذا الوجــه وإذا انتقـل الــرهن مــن الجــزء المفــرز المرهــون إلــى جــزء مفــرز آخــ

                                                 

   441ق  18انعر مشس الدين الوكير  قرة  ( 4) 
   441ق  – 449ق  18مشس الدين الوكير  قرة  ( 3) 
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برهن صدر من جميع الشـركاء وال بامتيـاز المتقاسـمين . وقـد سـبا شـرح ذلـك ، عنـد الكـالم فـي رهـن أحـد الشـركاء 
 . ( 1)  لحصته الشائعة .

 رهن أحد الشركاء لجميع العقار الشائع : -048
ولما كان العقار الشائع مملوكًا لعدد من الشركاء ، فإن ملكيتـه ال تخـص لواحـد مـن م فقـط . فـإذا رهـن أحـد  

، أمكن للدائن المـرت ن إبطـال عقـد الـرهن للغلـط إذا كـان يعتقـد أن الشـر ك الـراهن  ( 2) الشركاء جميع العقار الشائع
ان الدائن المرت ن يعرف الحقيقة ، و علم أن الشر ك الراهن يملك كل العقار الشائع ملكية مفرزة خالصة . أما إذا ك

ال يملك العقار إال في الشيوع ، فإن الـرهن يكـون صـحيحًا ، هنن الـدائن المـرت ن ال يسـتطيع إبطالـه للغلـط . ولكـن 
 هذا الرهن ال ينفذ في حا سائر الشركاء الشائعين ، و جب انتظار نتيجة القسمة .

قع كل العقار في نصيب الشر ك الـراهن ، إلـى نتيجـة القسـمة أو للبيـع لعـدم إمكـان فإذا حصلت القسمة ، وو 
القســـمة عينـــًا ، أصـــبح الـــرهن باتـــًا ، وصـــار نافـــذًا فـــي حـــا الشـــر ك الـــراهن بعـــد أن أصـــبح هـــذا مالكـــًا لكـــل العقـــار 

 . ( 9) المرهون 

مفـرز مـن هـذا العقـار الشـائع ،  وإذا أمكنت قسمة العقار أجزاء مفرزة ، ووقع في نصيب الشر ك الراهن جزء
بينـه مـن هـذا اهنمــر ، يتركـز حـا رهنـه فـي الجــزء المفـرز الـذي وقـع فــي  991فـإن الـدائن المـرت ن ، وكـان علــى $

. وذلك ما لم يكن هناك اتفاق ، صر ح أو ضمني ، بين الشر ك الراهن والدائن المرت ن  ( 1) نصيب الشر ك الرهن
ــدائن  علــى شــيء آخــر . فقــد يتفقــان علــى ــم يقــع كــل العقــار الشــائع فــي نصــيب الشــر ك الــراهن ، جــاز لل أنــه إذا ل

                                                 

    449ق  – 448ق  18وانعر مشس الدين الوكير  قرة    419انعر هنياً  قرة  ( 4) 
    و ب عذن ت بيق القواعد العامة ل مد  4026م يرد هذا اليرا يف اكادة  ( 3) 
   440ق  18مشس الدين الوكير  قرة  ( 2) 
 – 63ق  38مســري تنــاغر  قــرة  – 84ق  30منصــور مصــ يا منصــور  قــرة  – 440ق  18مشــس الــدين الوكيــر  قــرة  ( 1) 

وهنـا  رأي يـذهب عىل أن  – 96 قـرة   4عمساعير غامن يف ااقوق العينية ا  لية  – 434 قرة   4حسن كرية يف ااقوق العينية ا  لية 
شييق ) يةون قاب  لإلب ار علا أساي  دوره من غري مالك  ل  يرا يتعلق ئا م يق  يف نصيب ال ريك الراهن من العقار اكرهون ل الرهن

حمرـد علـ   – 148أنـور سـل ان يف البيـ  واكقايضـة فبعـة اثنيـة  قـرة  – 406 ويف التأمينـات العينيـة  قـرة 412شحات  يف ااق العيين  قرة 
  (   428عبد اكنعو البدراوي يف ااقوق العينية ا  لية  قرة  – 203عر ة يف اكلةية  قرة 
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المرت ن إبطال الرهن . وقد يتفقان على أن الرهن يبقى على الجزء المفرز الـذي وقـع فـي نصـيب الشـر ك الـراهن ، 
 ولكن على هذا الشر ك أن يستكمل الرهن بأي ضمان آخر ، رهن رسمي أو رهن حيازة أو كفالة .

ا لـــم يقـــع فـــي نصـــيب الشـــر ك الـــراهن شـــيء مـــن العقـــار المرهـــون ، ووقـــع بـــدال منـــه منقـــول ، فقـــد الـــدائن وإذ
المرت ن حا رهنـه ، هنن العقـار المرهـون لـم يقـع فـي نصـيب الشـر ك الـراهن ، وهنن المنقـول الـذي وقـع فـي نصـيب 

 . ( 1) هذا الشر ك ال يصلح أن يكون محال للرهن الرسمي

لشــر ك الــراهن ، ال العقــار المرهــون وال شــيء منــه وال منقــول ، ولكــن وقــع فــي نصــيبه وإذا وقــع فــي نصــيب ا
حا التقدم على هذا المبلغ بما له من حا الرهن الرسمي ، وقد سبا  996مبلغ من النقود ، كان للدائن المرت ن $

 . ( 2) أن بينا هذا الحكم

 المرتهن وأهلية الدائن أهلية الراهن للتصرف في العقار المرهون  -2

 وجوب توافر أهلية الراهن للتصرف في العقار المرهون :  -049
 ( 9) وال يكفي أن يكون الراهن مالكًا للعقار المرهون ، بل يجب أن يكون أيضًا أهال للتصرف فيه . وقـد رأينـا

ون ، وأهــال مــدني تــنص علــى أنــه "يجــب أن يكــون الــراهن مالكــا للعقــار المرهــ 1092أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
للتصـرف فيــه" . ذلــك أن الــرهن الرســمي عمـل مــن أعمــال التصــرف ، فيجــب علـى مــن يقــدم عليــه أن يكــون متــوافرًا 

 على اهنهلية الالزمة له ، أي أن يكون أهال للتصرف في العقار المرهون .

الــرهن نــافع للــدائن أمــا بالنســبة إلــى أهليــة الــدائن المــرت ن ، فليســت أهليــة هــذا اهنخيــر كأهليــة الــراهن ، هنن 
 المرت ن نفعًا محضًا . فيكفي في الدائن المرت ن أن يكون ذا تمييز صحيح ، وال يشترط فيه أهلية التصرف .

                                                 

 عىل قـدر مـن هـذا انتقـر الـرهن نةـو االـور العيـين ل أما عذا وق  يف نصيب ال ريك الراهن عقار ه ـر غـري العقـار الـذي رهنـ  ( 4) 
 يلجـأ عىل ا  ـرا ات  ل ويبدو أن الدا ن اكرهتن  ب علي  ع را  قيد  ديد   العقار يساوي ما كان ال ريك الراهن  لة  يف العقار اكرهون

اـاالت ا  ـرى ولةـن  ةـن قيـاي هـذه ااالـة علـا ا ل وم يـرد نـص  ـري  يف ذلـك   ويف اكواعيـد اكقـررة ل اليت سبق ذكرها يف هذا الصدد
 (   43ق  16سليران مرقس  قرة  – 84ق  30انعر منصور مص يا منصور  قرة ) اليت ورد  هيا نص  ري  

   63ق  38انعر يف هذا اكع  مسري تناغر  قرة  ( 3) 
   422انعر هنياً  قرة  ( 2) 
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والواليــة غيــر اهنهليــة . فقــد ال يباشــر الــراهن العقــد بنفســه بــل بنائــب عنــه ، وكيــل أو ولــي أو وصــي أو يمــز 
 نائب عنه ، و كون هذا والية ال أهلية . وكذلك قد يباشر الدائن المرت ن العقد عن طر ا

وهناك راهن ال يكون هو المدين ، بل يكون كفيال عينيًا يجمع بن الرهن والكفالة و شترط فـي الكفيـل العينـي 
 ، كما يشترط في المدين الراهن ، أن يكون أهال للتصرف في العقار المرهون .

ـــدائن المـــرت ن . )  994( أهليـــة $ 2لـــراهن . ) ( أهليـــة المـــدين ا 1وإذن نبحـــث المســـائل اآلتيـــة : )  (  9ال
( اهنهليـة والواليـة فيمـا يتعلـا  1( الواليـة فيمـا يتعلـا بالـدائن المـرت ن . )  1الوالية فيما يتعلا بالمـدين الـراهن . ) 

 بالكفيل العيني .

 أهلية المدين الراهن :  -051
ف دائرًا بين النفع والضرر ، إذ أن المدين الراهن ال بالنسبة إلى المدين يعتبر الرهن عمال من أعمال التصر 

يتبــرع بــرهن عقــاره ، بــل هــو يبغــي مــن وراء رهنــه الحصــول علــى قــرض أو مــد أجــل الــدين أو بوجــه عــام ضــمان 
. وعلــى ذك يجــب أن يتـوافر فــي المــدين الـراهن ، ال أهليــة اإلدارة فحســب ، وال أهليـة التبــرع ، بــل أهليــة  ( 1) التزامـه

كما سبا القول . فيجب إذن أن يكون بالغـًا سـن الرشـد غيـر محجـور عليـه لسـفه أو غفلـة . فـإذا لـم يبلـغ  التصرف
سن الرشد أو كان محجورًا عليه ، جاز لوليه أو لوصيه أو للقيم عليه عقد الرهن الرسمي ، بعد أخـذ إذن المحكمـة 

 فيما يتعلا بالوصي والقيم وفيما يتعلا بالجد إذا كان وليًا .

إذا عقد المدين الراهن الرهن الرسمي بنفسـه ، فـإن كـان فاقـد التمييـز بـأن كـان صـبيًا غيـر مميـز أو مجنونـًا و 
أو معتوهًا ال تمييز له ، كان عقده باطال بطالنًا مطلقـًا . أمـا إذا كـان مميـزًا ، بـأن كـان صـبيًا تـوافر عنـده التمييـز 

بـاطال هنن الـرهن مـن  998. وال يكـون $ ( 2) ون قـابال لإلبطـالأو كان محجورًا عليه لسفه أو غفلة ، فإن العقد يك
                                                 

سليران مرقس  قرة  – 42ق  24مشس الدين الوكير  قرة  – 12شييق شحات   قرة  – 441عبد اليتاح عبد الباق   قرة  ( 4) 
والعلة يف ذلك أن الرهن الرمس  دا ر ب  الني   – 93ق  30مسري تناغر  قرة  – 34ق  4منصور مص يا منصور  قرة  – 31ق  46

انعر ب نيور وريبـري ) بي   عقارات اكدين  لن أي دين ولو كان ديناً عادًيً قد يندي عىل  ل ال أن  قد يندي عىل بي  العقار اكرهون ل والضرر
 (   128ق  104 قرة  43وبيةي  

 ن هــذا عمنــا يع ــ   ل وال يةــون  ــحيحاً حــىت لــو بلــك القا ــر وقــا الــرهن الثامنــة ع ــرة وأذن لــ  يف تســليو أموالــ  وعدارهتــا ( 3) 
   والرهن من أعرار التصرف ل القا ر أهلية ا دارة ال أهلية التصرف
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أعمال التصرف ال من أعمال التبرع كمـا أسـلفنا . وفـي هـذه الحالـة يجـوز لـألب أن يقـر الـرهن فينقلـب صـحيحا إذا 
، و جوز للجد أو للوصي أو  ( 1) كان العقار المرهون ال تز د قيمته على ثلثمائة جنيه وإال فال بد من إذن المحكمة

للقيم أن يحصل على إذن المحكمة إلقرار الرهن ، فإن لم يحصل ذلك وبقي الرهن قابال لإلبطـال ، جـاز للـولي أو 
الوصي أو القيم إبطال الرهن ، وجاز أيضًا للمدين الراهن عند بلوغه سن الرشد أن يبطل الرهن أو أن يقره حسـبما 

لمــدين الــراهن ، إذا لــم يكــن المــدين الــراهن قــد أقــر الــرهن ، أن يتمســكوا بطر ــا الــدعوى . و جــوز لــدائني ا ( 2) يــرى 
 . ( 9) غير المباشرة بحا مدين م و طالبوا بإبطال الرهن

وإذا بــاع القاصــر عقــاره المرهــون بيعــًا صــحيحًا ، بــأن باعــه بعــد بلوغــه ســن الرشــد ، أو باعــه قبــل ذلــك عــن 
، ثـم أجـاز الـرهن بعـد ذلـك ، فـإن هـذه اإلجـازة ال تسـري فـي حـا المشـتري هنن طر ا النائـب عنـه وبـإذن المحكمـة 

 . ( 1) تكون قد انتقلت إليه بالبيع ، فتكون إجازة المدين الراهن صادرة من غير مالك 991الملكية $

                                                                                                                                                                    

وذلـك كـالرهن  ل عض اليقها  أن اكأذون ل  يف تسلو ا موار وأداهتا لـ  رهـن العقـار عذا كـان الـرهن  ـا نقتضـي  أعرـار ا دارةويرى ب
هامش  368ق  441عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 11ق  11شييق شحات   قرة ) ضرانة للو ا  اباللت امات الناعة عن عدارة ا موار 

ا ذن للصيب يف مباشرة أعرار التصرف عمنا قصد ب  التصر ات اكلحقة أبعرار ا دارة ك را  ا مسدة والبذور وبي   ولةن الواض  أن (   2
منصـــور مصـــ يا  – 11ق  34أمحـــد ســـ مة  قـــرة  – 344ق  362و قـــرة  18ق  31حمرـــد كامـــر مرســـ   قـــرة ) ايفصـــور أو رهنـــ  

 (   33ق  4منصور  قرة 
م )  روا كان التهع أو مسترتا  ل بتقد  حسا  للرحةرة عن مار هر القا ر ب ريق التهع من ا   علا أن ا   ال يل م ( 4) 

 (   من قانون الوالية علا اكار 2
 هر يصر هذا ا قرار بدا ن متأ ر رهنـ   يتقـدم لعيـ  الـدا ن اكـرهتن  ل وعذا أقر الرهن من  لك عقراره وانقلب  حيحا اب قرار ( 3) 

ويست ي  أن ي الب بعدم نيـاذ الـرهن ا ور يف  ل الذي أقر رهن ر يرى ا ستاذان بودري ودي لوان أن الدا ن اكرهتن اكتأ ر ال يضره ا قرار
وانعر أيضاً يف هذا اكع  د و لومب  – 4221 – 4228و قرة  4222 قرة  3بودري ودي لوان ) حق   يتقدم علا الدا ن اكرهتن ا ور 

حيث يرى أن الرأي  3هامش  38ق  46وانعر أيضاً سليران مرقس  قرة  (   616 قرة  3 يوار  –وما بعدها  161 قرة  9يف العقود 
    ا ور عرر للنعر

   4962 قرة  3 وسران  ( 2) 
 ل أمــا عذا رهــن القا ــر عقــاره – 31ق  – 39ق  46ســليران مــرقس  قــرة  – 181ق  4221بــودري ودي لــوان  قــرة  ( 1) 

ويتقـدم الـدا ن  ل  ـلن هـذه ا  ـازة ععـر الـرهن ا ور  ـحيحا منـذ البدايـة ل مث أ ـاز الـرهن ا ور ل ورهن  مرة اثنية بعد أن بلك سن الرشـد
 (   3وهامش  39ق  44سليران مرقس  قرة ) اكرهتن ا ور علا الدا ن اكرهتن الثا  
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و سقط حا إبطال الرهن الرسمي بالتقادم بمضي ثالث سنوات من اليـوم الـذي يـزول فيـه نقـص اهنهليـة ) م 
مــدني ( فيصــبح الــرهن صــحيحًا بــأثر رجعــي منــذ نشــئوه ، و حتــاج بــه علــى كــل مــن كســب حقــًا عينيــًا علــى  110

 . ( 1) العقار المرهون كدائن مرت ن آخر كسب حقه بعد نفاذ الرهن اهنول ولو كان ذلك قبل تمام التقادم

 829العقار منعًا اتفاقيًا ) م وقد يكون مالك العقار المرهون أهال للتصرف ، ولكنه ممنوع من التصرف في 
مــدني ( . وعلــى ذلــك إذا  821مــدني ( . فــإذا تصــرف الممنــوع مــن التصــرف ، كمــان تصــرفه بــاطال ) م  821 –

تلقى شخص ملكيـة عقـار بعقـد أو وصـية ، ومنـع مـن التصـرف لمصـلحة المتصـرف ، ومـع ذلـك رهـن العقـار رهنـًا 
 . ( 2) ف أن يتمسك ببطالن الرهنرسميًا ، كان هذا الرهن باطال ، وجاز للمتصر 

من التقنين التجاري على أن يعتبر  296والمادة  224كذلك يمنع المفلس من التصرف ، وقد قضت المادة 
غيــر نافــذ فــي حــا مجموعــة الــدائنين مــا يصــدر مـــن المــدين المفلــس ، ابتــداء مــن التــار خ الــذي تحــدده المحكمـــة 

عشـرة اهنيـام السـابقة علـى هـذا التـار خ ، مـن تصـرفات نقالـة للملكيـة دون باعتباره تار خ التوقف عـن الوفـاء أو فـي 
فإذا رهن المفلس ، في المـدة سـالفة الـذكر عقـارًا لـه  910مقابل ومن وفاء ومن رهن تقرر ضمانًا لديون سابقة . $

هـؤالء حقـوق م أو وقـع رهنًا رسميًا ، لم يكـن رهنـًا بـاطاًل ، ولكنـه ال ينفـذ فـي حـا مجموعـة الـدائنين . فـإذا اسـتوفى 
. وكـالمفلس مـن شـ ر إعسـاره ،  ( 9) صلح علي ا ، فإن رهـن الـدائن المـرت ن ينفـذ فـي حـا مـن يسـتجد مـن الـدائنين

مــدني علــى أنــه "متــى ســجلت صــحيفة دعــوى اإلعســار ، فــال يســري فــي حــا الــدائنين أي  214وقــد نصــت المــادة 
 د في التزاماتـه ، كمـا ال يسـري فـي حق ـم أي وفـاء يقـوم تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يز 

بــه المــدين" . وهــذا الــنص يف ــم منــه أن مــن شــ ر إعســاره ممنــوع مــن أي تصــرف يــنقص مــن حقوقــه أو يز ــد فــي 
التزاماته ، فيدخل في ذلك الرهن الرسمي . فإذا سجلت صحيفة دعوى اإلعسـار ، ولجـأ المـدين الـذي شـ ر إعسـاره 

الدعوى إلى رهن عقار له ، لم يسر هذا الرهن في حا الدائنين السابقين علـى شـ ر اإلعسـار  بعد تسجيل صحيفة
 . ( 1) . ولكن ذلك ال يمنع من نفاذ الرهن في حا الدائنين الذين يستجدون بعد انت اء حالة اإلعسار

                                                 

   39ق  46سليران مرقس  قرة  – 4221بودري ودي لوان  قرة  ( 4) 
   4هامش  42ق  24مشس الدين الوكير  قرة  – 30قارن يف هذه اكسألة سليران مرقس  قرة  ( 3) 
   34سليران مرقس  قرة  –وما بعدها  4213 قرة  3انعر بودري ودي لوان  ( 2) 
   34انعر سليران مرقس  قرة  ( 1) 
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 أهلية الدائن المرتهن :  -050
دة ملزمًا لجانب واحد هو جانب الـراهن . لـذلك يكـون والدائن المرت ن ال يلتزم ، فإن الرهن الرسمي يكون عا

الـرهن الرسـمي ، بالنسـبة إلـى الـدائن المـرت ن ، نافعـًا نفعـًا محضـًا . فـال تلـزم فـي الـدائن المـرت ن أهليـة التصـرف ، 
مــدني . فيجــوز أن يكــون الــدائن  1092كمــا تلــزم هــذه اهنهليــة فــي المــدين الــراهن بصــر ح نــص الفقــرة مــن المــادة 

ت ن بالغًا سن الرشد غير محجور عليه ، كما يجوز أن يكون قاصرًا ما دام متوافرًا على التمييز حتـى يسـتطيع المر 
العقاد ، و جوز أن يكون محجوراص عليه لسفه أو غفلـة هننـه يكـون فـي هـذه الحالـة متـوافرًا علـى التمييـز . فأهليـة 

 .  ( 1) اقدالتصرف غير الزمة في الدائن المرت ن ، وتكفي أهلية التع

وهناك رأي يذهب إلى أن الرهن الرسمي ، بالنسبة إلى الدائن المرت ن ، يعتبـر مـن أعمـال التصـرف  $911
، هننه يتضمن استيفاء الدين كـرهن الحيـازة ، لـذلك يجـب فـي الـدائن المـرت ن أن يكـون اهـال للتصـرف ، فـال يجـوز 

ب أن يكـون بالغـًا سـن الرشـد غيـر محجـور عليـه . وهكـذا أن يكون قاصرًا أو محجورًا عليه لسفه أو غفلة ، بـل يجـ
.  و ز ـد أحـد  ( 2)  قرر فق اء الشر عة اإلسالمية في رهن الحيازة ، والرهن الرسمي كرهن الحيازة مـن حيـث اهنهليـة

ان أنصار هذا الرأي أنه قد يقبل القاصر أو المحجور عليـه لسـفه أو غفلـة رهنـًا رسـميًا ال يفـي بضـمان الـدين إذا كـ
الدين قد وجد صحيحًا قبل الرهن واستقل القاصـر أو المحجـور عليـه بعقـد الـرهن الرسـمي ، فيجـب أن يكـون الـرهن 

 . ( 9) الرسمي في هذه الحالة قابال لإلبطال

ـــرهن الرســـمي ال يتضـــمن  ـــرأي الصـــحيح . ذل أن ال والظـــاهر أن الـــرأي اهنول ، وهـــو الـــرأي الســـائد ، هـــو ال
عقــد اســتيثاق للــدين يضــمن الوفــاء بــه ، فلــيس هــو إذن مــن أعمــال التصــرف بالنســبة إلــى  اســتيفاء الــدين وإنمــا هــو

ــذلك ال نلتجــئ إلــى  ــم تعــرف الشــر عة اإلســالمية  الــرهن الرســمي كمــا عرفــت رهــن الحيــازة ، ل ــدائن المــرت ن . ول ال
الـدين ، فـذلك ال يرجـع  الشر عة اإلسالمية فـي هـذه المسـألة . وإذا قبـل الـدائن الـرهن الرسـمي الـذي ال يفـي بضـمان

                                                 

 412حمرـد علـ  عمـام  قـرة  – 32سـليران مـرقس  قـرة  – 441عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 31حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
 30ق  1منصـور مصـ يا منصـور  قـرة  – 32أمحـد سـ مة  قـرة  - - 38عبد اكنعو  رج الصدة  قـرة  – 491مجار الدين زك  ق  –
– 34   

عذ وسـب  ل والعـاهر أن رهـن اايـازة يتضـرن حترـا اسـتييا  الـدين – 18ق  – 14انعر يف هذا اكع  شييق شحات   قـرة  ( 3) 
   وال هةذا الرهن الرمس  ل عيراد الع  ضرن اليوا د ورأي اكار

   92ق  30انعر يف هذا اكع  مسري تناغر  قرة  ( 2) 
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إلــى عقــد الــرهن فــي ذاتــه ، وإنمــا يرجــع إلــى شــرط تقــديم الــراهن عقــارًا يفــي بضــمان الــدين . فــإذا كــان هــذا الشــرط 
صحيحًا أو مف ومًا ضمنًا وجب الوفاء به ، فإذا قدم الراهن عقارًا ال يفي بضمان الدين اختل الشرط ووجبت تكملة 

ال يـزال نافعـًا نفعـًا محضـًا  912ال يرجع إلى الرهن الرسمي في ذاتـه ، بـل هـو $ الرهن أو فسخ العقد . ولكن ذلك
للدائن المرت ن ، فـال تلـزم فـي هـذا الـدائن إال أهليـة التعاقـد ، ولـيس مـن الضـروري أن تتـوافر فيـه أهليـة التصـرف . 

الرهن الرسمي يعتبـر مـن عقـود  ، فال يرجع ذلك إلى أن ( 1) وإذا كنا قد اشترطنا الرسمية في رضاء الدائن المرت ن
التصــرف بالنســبة إلــى هــذا الــدائن . وإنمــا هــو عقــد ككــل العقــود يجــب فيــه رضــاء المتعاقــدين ، فيجــب إذن رضــاء 
الـــدائن المـــرت ن . وقـــد اشـــترط القـــانون الرســـمية فـــي عقـــد الـــرهن الرســـمي العتبـــارات نظـــر إلي ـــا ، وقـــد وجـــدنا هـــذه 

ت ن كتوافرها في الراهن ، فقلنا غنه ال بد أن يكون رضاء كـل مـن الـراهن والـدائن االعتبارات متوافرة في الدائن المر 
. ولكن ذلك ال يمنع من أن يكون الرهن نافعًا نفعًا محضًا للدائن المرت ن ، فوجب ، مع  ( 2) المرت ن رضاء رسمياً 

 القول بأن رضاءه يجب أن يكون رسميًا ، إال تتوافر فيه إال أهلية التعاقد .

 الوالية فيما يتعلق بالمدين الراهن :  -052
المقصود هنا أال يباشر المدين الراهن الرهن الرسمي بنفسه ، بـل يلـي ذلـك غيـره تكـون لـه الواليـة فـي ذلـك . 
والمدين الراهن إما أن يكون بالغًا سن الرشد غير محجور عليه ، وعندئذ قد يلي رهن عقاره وكيل يفوض له ذلك . 

مــدين الــراهن قاصــرًا أو محجــورًا عليــه ، وعندئــذ يلــي رهــن عقــاره وليــه أو وصــيه أو القــيم عليــه إذ وإمــا أن يكــون ال
 يكون ل ؤالء الوالية في رهن عقاره .

ــه المــدين الــراهن رهــن عقــاره ، فــالرهن هنــا يعتــب رمــن أعمــال  فــإذا كــان مــن لــه الواليــة هــو وكيــل يفــوض ل
يصدر من المدين الراهن توكيل خاص ، وال يكفي التوكيل العـام  التصرف ال من أعمال اإلدارة ، ومن ثم يجب أن

ال بد من وكالـة خاصـة فـي يكـل عمـل لـيس مـن أعمـال  -1مدني على أنه " 2و  402/1. وفي هذا تنص المادة 
والتبرعات والصلح واإلقرار والتحكـيم وتوجيـه اليمـين والمرافعـة أمـام  919اإلدارة ، وبوجه خاص في البيع والرهن $

والوكالة الخاصة في نوع معين من اهنعمال القانونية يصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجـه  -2لقضاء . ا
التخصيص ، إال إذا كان العمل من التبرعات" . وقد قضت محكمة النقض تطبيقًا لذلك بأن مجرد التوكيـل بـالرهن 

                                                 

   438انعر هنياً  قرة  ( 4) 
   438 – 431انعر هنياً  قرة  ( 3) 
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. فــإذا وكــل شــخص  ( 1) ن أعمــال التبرعــاتكــاف  لــرهن مــال الموكــل لــدين عليــه هــو ، باعتبــار أن الــرهن لــيس مــ
شخصًا آخر فـي رهـن عقاراتـه دون أن يحـدد عقـارًا علـى وجـه التخصـيص ، جـاز للوكيـل أن يـرهن رهنـًا رسـميًا أي 

مـدني تشــترط فـي الوكالـة تـوافر الشـكل الواجــب  400عقـار للموكـل . غيـر أن هنـاك رأيــاص يـذهب إلـى أن المـادة 
كل الــرهن الرســمي فــي نظــر هــؤالء الفق ــاء لــيس هــو فحســب رســمية العقــد ، بــل فــي التصــرف محــل التوكيــل ، وشــ

مــدني ( . فوجــب القــول فــي نظــر  1091/2أيضــًا اشــتمال الورقــة علــى البيانــات التــي يتخصــص ب ــا الــرهن )  م 
هؤالء بـأن التوكيـل بـالرهن يشـترط فيـه ، مـن ناحيـة الشـكل ، إلـى جانـب حصـوله بورقـة رسـمية ، أن يخصـص فيـه 

ل الرهن . وعلى ذلك يجـب فـي التوكيـل بـالرهن بيـان العقـار المـراد رهنـه ، وأن يكـون معينـًا بالـذات تعيينـًا دقيقـًا مح
. وال نميــل  ( 2) مــن حيــث طبيعتــه وموقعــه ، و جــب أيضــًا أن يبــين الــدين الــذي يــراد تقر ــر الــرهن ضــمانًا للوفــاء بــه

الــدين المضــمون يعتبــر متعلقــًا بشــكل الــرهن ، ولــذلك لالعتقــاد بــأن تخصــيص الــرهن مــن حيــث العقــار المرهــون و 
نتمشى مع محكمة النقض في أنه يكفي للتوكيل بالرهن مجرد ذكر الرهن حتى تكون الوكالة خاصة . أما ما جرى 
عليه العمل ، فإن التوكيل بالرهن يذكر عادة الرهن والعقار المرهـون والـدين المضـمون وغيـر ذلـك مـن التفصـيالت 

 إليضاح .ز ادة في ا

اهنب هــو الــولي ، كــان لــه أن  911وإذا كــان الــذي لــه الواليــة هــو الــولي أو الوصــي أو القــيم ، فــإن كــان $
جنيــه ، وإال فــال بــد مــن إذن المحكمــة  900يــرهن عقــار القاصــر دون إذن المحكمــة إذا لــم تــزد قيمــة العقــار علــى 

ر عـن طر ـا التبـرع مـن اهنب ، أن يـرهن هـذا العقـار .و جوز لألب ، إذا كان العقار المراد رهنه قد آل إلى الصغي
دون إذن المحكمة أيًا كانت قيمته ، هننه ال يقدم إلى المحكمة حسابًا عنه . وإذا كـان الـذي لـه الواليـة هـو الجـد أو 

 . ( 9) الوصي أو القيم ، لم يجز هني من م رهن عقار القاصر ، أيًا كانت قيمته ، إال بإذن المحكمة

                                                 

   4411ق  844رقو  41ايفاماة  4621نقض مد  أور أبرير سنة  ( 4) 
ســليران مــرقس  – 2هــامش  82شــييق شــحات   – 4هــامش  208عبــد اليتــاح عبــد البــاق  ق  – 20حمرــد كامــر مرســ    ( 3) 

   31 قرة 
   21ق  31سليران مرقس  قرة  ( 2) 
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 ية فيما يتعلق بالدائن المرتهن : الوال -053
. أنــه يكفــي فيــه لــرهن عقــاره أهليــة التعاقــد ، وال تلــزم أهليــة  ( 1) أمــا فيمــا يتعلــا بالــدائن المــرت ن ، فقــد قــدمنا

التصـــرف . وعلـــى ذلـــك يســـتطيع الـــدائن المـــرت ن ، إذا أراد أن يوكـــل شخصـــًا آخـــر فـــي ارت ـــان عقـــار الغيـــر ، أن 
هنن الــرهن الرســمي بالنســبة إلــى الــدائن المــرت ن لــيس مــن أعمــال التصــرف حتــى يســتلزم  يصــدر لــه تــوكيال عامــًا ،

 . ( 2) توكيال خاصاً 

أما إذا كان الدائن المرت ن قاصرًا مميزًا أو محجورًا عليه لسفه أو لغفلة ، فإنه يجوز له كما قدمنا أن يـرت ن 
ان . و جــوز لكــل مــن الــولي أو الوصــي أو القــيم أن عقــار الغيــر ، فجــوز لــه أن يصــدر تــوكيال عامــًا للغيــر باالرت ــ

) يرت ن عقار الغير نيابة عن القصار أو المحجر عليه ، دن حاجة إلى إذن المحكمـة ، وتكـون لـه الواليـة فـي ذلـك

9 )  . 

 األهلية والوالية فيما يتعلق بالكفيل العيني :  -054
شخصـًا  911ما هو الغالب . ولكـن قـد يقـع أن $فيما قدمنا فرضنا أن الذي رهن عقاره هو نفس المدين ، ك

غير المدين يرهن عقاره ضمانًا للوفاء يدين على الغيـر ، وهـذا هـو الكفيـل العينـي و جـب فـي الكفيـل العينـي ، كمـا 
يجــب فــي المــدين الــراهن ، أن يكــون مالكــًا للعقــار المرهــون وان يكــون أهــال للتصــرف فيــه . ولكــن التصــرف هنــا ال 

ابل ، على عكس مما تكون الحال بالنسبة إلـى المـدين الـراهن . فالمـدين الـراهن يـرهن عقـاره ضـمانًا يكون عادة بمق
للوفاء بدين في ذمته ، فيكون الرهن في هذه الحالة من أعمال التصرف وهو يدور بين النفع والضرر . أما الكفيل 

ء بــدين فــي ذمــة غيــره ، بــل هــو ينفــع المــدين العينــي فإنــه عــادة ال ينتفــع شخصــيًا بــالرهن الــذي يقدمــه ضــمانًا للوفــا
برهنه هذا . لذلك يعتبر الرهن الذي يقدمه الكفيـل العينـي فـي العـادة مـن أعمـال التبـرع ، ال مجـرد عمـل مـن أعمـال 

 التصرف .

ولذلك يجب أن يتوافر في الكفيل العيني أهلية التبرع ، ال أهليـة التصـرف فحسـب . ومـن ثـم يجـب أن يكـون 
                                                 

   484انعر هنياً  قرة  ( 4) 
يعتـه مـن  ل يف نعـر هـذا الـرأي ل انعر عةس ذلك وأن  يل م توكير  اق ابالرهتان  ن الرهن حىت ابلنسبة عىل الدا ن اكـرهتن ( 3) 

   46شييق شحات   قرة  : أعرار التصرف
   38سليران مرقس  قرة   ( 2) 
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لرشد غير محجور عليه ، وعند ذلك يستطيع أن يـرهن عقـاره ضـمانًا للوفـاء بـالتزام فـي ذمـة غيـره . فـإذا بالغًا سن ا
كـان قاصــرًا ، مميـزًا أو غيــر مميـز ، أو كــان محجـورًا عليــه ولـو لســفه أو غفلـة ، ورهــن عقـاره ككفيــل عينـي ، كــان 

أعمـال التبـرع وهـو ال يملكـه .كـذلك ال يجـوز ، الرهن باطال ال قـابال لإلبطـال ، هنن الكفيـل العينـي يقـوم بعمـل مـن 
وهو قاصرا أو محجور عليه ، أن يرهن وليه ) ولو كان اهنب ( أو وصيه أو القيم عليه عقاره ضمانًا للوفاء بالتزام 
في ذمة غيره . وإن فعل كان الرهن بـاطال بطالنـًا مطلقـًا ال قـابال لإلبطـال ، ولـو ك أن ذلـك بـإذن المحكمـة ، هنن 

ئب ال يستطيع التبرع بمال محجوره ولو بإذن المحكمة . و جوز أن يتمسـك بـالبطالن المطلـا كـل ذي مصـلحة النا
، فيتمسك به نفس الكفيل العيني بعد بلوغه سن الرشد والدائن المرت ن ) و طلب حلول أجل الدين لبطالن الرهن ( 

المرهون أو ارت نه مرة ثانية وكـان الشـراء أو الـرهن والولي والوصي والقيم ودائنو الكفيل العيني ومن اشترى العقار 
 الثاني صحيحًا .

وجــب أن يكــون هــذا الغيــر  916وإذا لــم يباشــر الكفيــل العينــي الــرهن الرســمي بنفســه ، بــل باشــره غيــره ، $
وكــيال عــن الكفيــل العينــي ، و جــب أن تكــون الوكالــة خاصــة لعمــل مــن أعمــال التبــرع ، فــال تكفــي الوكالــة العامــة 

إلدارة وال الوكالــة الخاصــة لعمــل مــن أعمــال التصــرف . ولــذلك يجــب أن يكــون الكفيــل بالغــاص ســن الرشــد غيــر لــ
محجــور عليـــه ، حتـــى يســـتطيع أن يصــدر هـــذه الوكالـــة . و جـــب أن يكـــون التوكيــل بـــالرهن الرســـمي الصـــادر مـــن 

انًا للوفـاء بـه ، وإال كـان التوكيـل بـاطال الكفيل العيني مذكورًا فيه العقار المراد رهنـه والـدين الـذي يـرهن العقـار ضـم
 هنن الوكيل يقوم بعمل من أعمال التبرع .

إما إذا كان الكيل العيني قاصرًا لـو مميـزًا ، أو محجـورًا عليـه ولـو لسـفه أو غفلـة ، لـم يسـتطع أحـد أن يـرهن 
ــو بــإذن عقــاره ضــمانًا للوفــاء بــالتزام فــي ذمــة غيــره . وقــد قــدمنا أن الــولي أو الوصــي أو القــي م ال يســتطيع ذلــك ول

 . ( 1) المحكمة ، وإن فعل كان الرهن باطال بطالنًا مطلقًا هننه عمل من أعمال التبرع

                                                 

عبــد اكــنعو  ــرج  – 441عبـد اليتــاح عبــد البــاق   قــرة  – 4هــامش  41ق  24انعـر يف كــر ذلــك مشــس الــدين الوكيــر  قــرة  ( 4) 
   93ق  30مسري تناغر  قرة  – 32ق  – 33ق  4منصور مص يا منصور  قرة  – 38الصدة  قرة 
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 ومن حيث االلتزام المضمون  تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون  -المطلب الثاني

 كيف نشأ مبدأ تخصص الرهن : -055
لـــم يكـــن مبـــدأ تخصـــيص الـــرهن معروفـــًا  فـــي القـــانون الرومـــاني ، فكـــان يجـــوز فـــي هـــذا القـــانون أن يـــرهن  

الشــخص رهنــًا رســميًا جميــع عقاراتــه الحاضــرة والمســتقبلة ، ولــم يكــن يســتثني مــن عقــارات المــدين إال مــا تســتثنيه 
 اإلرادة الضمنية أو ما ينزل عنه الدائن . 

ًا فـي القـانون الفرنسـي القـديم ، وكـان الـرهن الرسـمي العـام لجميـع العقـارات هـو وكان هذا المبدأ مج وال أيضـ
 الرهن المعتاد في هذه العصور .

( للســنة الثالثــة للثــورة رهــن جميــع العقــارات  messidorوفــي الثــورة الفرنســية أبــاح قــانون مســيدور )  $914
 11العقـار المرهـون ، وقـرر فـي المـادة  دون مراعاة لمبدأ التخصيص ، ولكنـه أوجـب فـي قـدي الـرهن أن يخصـص

( للســنة الســابعة  brumaireبر ميــر )  11منــه أن الــرهن الرســمي ال يكــون مكســوبًا ن ائيــًا إال بالقيــد . أمــا قــانون 
من هذا القانون  1للثورة ، فقد قرر مبدأ تخصيص الرهن ، ال في القيد فحسب ، بل أيضًا في عقد الرهن نفسه ) م

 . ) 

التقنــين المــدني الفرنســي ، كــان لمبــدأ عــدم تخصــيص الــرهن الرســمي أنصــار عديــدون يقولــون ولمــا وضــع 
بجــواز عموميــة هــذا لــرهن وعــدم تخصيصــه . وقــام صــراع عنيــف بــين هــؤالء اهننصــار وأنصــار تخصــيص الــرهن 

ض الرســمي ، ولــم يتغلــب هــؤالء اهنخيــرون و ســجلوا مبــدأ تخصــيص الــرهن الرســمي إال بفضــل نشــاط محكمــة الــنق
. وبقي مبدأ تخصيص الرهن ثابتـًا فـي القـانون الفرنسـي حتـى اليـوم ،  ( 1) الفرنسية التي انتصرت لمبدأ التخصيص
 . ( 2) وكل رهن ال يكون خصصًا يكون باطال

                                                 

   وما بعدها 948ق  3 ( fenet) انعر  يني   ( 4) 
ومـن حيـث  ل ومـن حيـث الـدا ن اكـرهتن ل ويذهب اليق  اليرنس  عىل أن مبـدأ ختصـيص الـرهن مقيـد مـن حيـث اكـدين الـراهن ( 3) 

وسن أن خيصص اكدين العقار اكرهون والدين اكضرون حىت ال ي ر مجيـ  عقاراتـ  عـن فريـق  ل  رن حيث اكدين الراهن   اكصلحة العامة
حىت ال يتواىل الدا نون اكرهتنون الواحد  ل وسن أيضاً ختصيص الرهن ل ومن حيث الدا ن اكرهتن   ه العقاراتالرهن العام ال امر نيري  هذ

 يةسب  ل وما ينجو عن ذلك من  عا  ايت من عدم ختصيص عقار ابلذات لةر دا ن منهو ل ب  اآل ر يف ارهتان مجي  عقارات اكدين
تتجرـد الثـروات العقاريـة  ل ومن حيث اكصلحة العامـة   ما ييقده من اتساع رقعة العقارات اكرهونة الدا ن اكيدا لضران دين  ما ي يد علا
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واتبـــع التقنـــين المـــدني المصـــري ، القـــديم والجديـــد ، مبـــدأ تخصـــيص الـــرهن وســـجله فـــي نصوصـــه ، وجعـــل 
 البطالن جزاء تخلفه .

فيجــب تعيينــه تعيينــًا  918( تخصــيص العقــار المرهــون ، $ 1تخصــيص الــرهن يقتضــي أمــر ن : )  ومبــدأ
( تخصــيص الــدين المرهــون ، فيجــب ذكــر مقــدار الــدين الــذي يضــمنه الــرهن  2دقيقــًا فــي عقــد الــرهن بالــذات . ) 

 للدين فال ينفصل عنه .الرسمي ، وتقر ر قاعدة عدم تجزئة الرهن بالنسبة إلى هذا الدين ، وجعل الرهن تابعًا 

 تخصيص الرهن من حيث العقار المرهون  –0

 مدني على ما يأتي : 0135نص قانوني : تنص المادة  -056
 ال يجوز أن يرد الرهن الرسمي إال على عقار ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك" . -1"

العلنـي ، وان يكـن معينـًا بالـذات و جب أن يكون العقار المرهون ممـا يصـح التعامـل فيـه وبيعـه بـالمزاد  -2"
تعيينًا دقيقًا مـن حيـث طبيعتـه وموقعـه ، وان يـرد هـذا التعيـين إمـا فـي عقـد الـرهن ذاتـه أو فـي عقـد رسـمي الحـا ، 

 . ( 1) وإال وقع الرهن باطال"

التعامـل فيـه و جـوز بيعـه  911وظاهر من هذا الـنص أن الـرهن الرسـمي يجـب أن يقـع علـى عقـار يصـح $
العلني ، و جب تعيينه تعيينًا دقيقًا في عقد الرهن من حيث طبيعته وموقعه . هذا و شمل الرهن إلى جانـب بالمزاد 

                                                                                                                                                                    

   4299 قرة  3انعر يف ذلك بودري ودي لوان  ل من  را  الرهون العامة اليت ت رر مجي  العقارات
ال  ــوز أن يــرهن عال العقــار  -4" : مــن اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت 411ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 

 ـب أن يةـون العقـار اكرهـون معينـا ابلـذات  -3   مـا م يو ـد نـص يقضـ  ب ـري ذلـك ل الذي يص  التعامر  ي  و وز بيع  يف اكـ اد العلـين
وقد    وعال وق  الرهن ابفً " ل وأن يةون التعي  واردا عما يف عقد الرهن ذاه أو يف عقد رمس  الحق ل تعييناً دقيقا من حيث فبيعت  وموقع 

   م ابقا كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد ل يف اك روع النها   4420 أ ب  وحا رقو  ل عدلا نينة اكرا عة النص تعدي  ليعيا
(  32ق  – 34ق  1جمروعة ا عرـار التحضـريية )  – 4028ن مث جملس ال يوق وحا رقو 4449ووا ق جملس النوا  علي  وحا رقو 

  
   العقار الذي من شأن   واز بيع  ابك اد العلين هو الذي  وز رهن  ورد غريه : 886/942م  التقن  اكد  السابق

وكـذلك  ل يف عقـد الـرهن اكتيـق عليـ  وعال كـان الـرهن الغيـاالعقارات اكرهونة يل م تعيينهـا تعيينـا كا يـا  نسـا وحمـ   : 890/491م 
    ب تعي  مقدار الدين يف العقد



 

 

 

 

3028 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

هــذا العقــار المرهــون ملحقاتــه ، وكــذلك ثمــاره مــن وقــت إلحــاق الثمــار بالعقــار . و جــوز رهــن المبــاني القائمــة علــى 
ت المباني ، وفي التعو ض إذا استبقى المبـاني أرض الغير ، فيكون للمرت ن حا التقدم في ثمن اهننقاض إذا هدم

 صاحب اهنرض .

( وقوع الرهن الرسمي على عقار يصح التعامل فيه و جوز بيعـه بـالمزاد العلنـي  1فنتكلم إذن فيما يأتي : ) 
( تعيــين العقــار المرهــون تعيينــًا دقيقــًا مــن حيــث طبيعتــه وموقعــه ، وهــذا اهنصــل فــي تخصــيص الــرهن مــن  2. ) 

( شـــمول الـــرهن للثمـــار مـــن وقـــت  1( شـــمول الـــرهن لملحقـــات العقـــار المرهـــون . )  9عقـــار المرهـــون ، ) حيـــث ال
 ( رهن المباني القائمة على ارض الغير رهنًا رسميًا . 1إلحاق ا بالعقار . ) 

 وقوع الرهن الرسمي على عقار يصح التكامل فيه ويجوز بيعه بالمزاد العلني :  -057
قــع إال علــى العقــار ، أمــا المنقــول فــال يصــح اســتقالال أن يكــون محــال للــرهن الرســمي . والــرهن الرســمي ال ي

وعلـى ذلــك ال يصـح رهــن اهنمـوال المنقولــة ، أي الحقـوق العينيــة التــي تقـع علــى منقـول كحــا ملكيـة المنقــول وحــا 
، وإن كان يجوز رهنا رهن االنتفاع به . فال يجوز رهن سيارة أو ساعة م ما كانت ثمينة أو مجوهرات رهنًا رسميًا 

حيــازة مــا ســنرى . علــى أن هنــاك منقــوالت وردت نصــوص خاصــة تجيــز رهن ــا رهنــًا رســميًا ، وهــذه هــي المحــال 
رهن ـــا رهنـــًا رســـميًا ، و ـــن  1110لســـنة  11( فقـــد أجـــاز القـــانون رقـــم  fonds de commerceالتجار ـــة ) 

ة ال تعتبـر منقـوال ماديـًا ، بـل هـي منقـول معنـوي إذ تشـمل اإلجراءات التي تتبـع فـي ذلـك . ذلـك أن المحـال التجار ـ
خـــالف العناصـــر الماديـــة ، عناصـــر معنو ـــة كاالســـم التجـــاري والســـمعة التجار ـــة والعمـــالء ونحـــو ذلـــك . والمحـــل 
التجاري ال يخضع ال يخضع على كل حال للقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سـند الملكيـة ، فرهنـا رهنـًا 

ال  يعرضــ ا ل ــذه القاعــدة التــي تضــيع أهــم فوائــد الــرهن الرســمي ، هــذا إلــى أنــه يتيســر وضــع نظــام  910$ رســمياً 
. كذلك يجوز الرهن الرسمي الوارد على السفن بموجب القـانون رقـم  ( 1) لش ر الرهن الرسمي على المحال التجار ة

. وعلــى  ( 2) ، هنن ــا ال تخضــع لقاعــدة حيــازة المنقــول و مكــن أن يوضــع ل ــا نظــام لشــ ر الــرهن 1111لســنة  91

                                                 

مشس الـدين  –وما بعدها  382 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   –وما بعد  239 قرة  42انعر يف هذا اكع  بيدان و واران  ( 4) 
   29ق  31سليران مرقس  قرة  – 4هامش  480ق  84الوكير  قرة 
 – 4هـامش  480ق  84مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  – 121ق  114مص يا كرار ف  يف أ ور القـانون البحـري  قـرة  ( 3) 

   42مسري تناغر  قرة  – 38ق  40منصور مص يا منصور  قرة  – 29ق  31سليران مرقس  قرة 
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 ( . 1118غرار نظام رهن السفن البحر ة ، عرف نظام رهن السفن الن ر ة ورهن الطائرات ) اتفاقية جنيف سنة 

و جوز رهن العقار رهنًا رسميًا ، سواء كان هذا العقار حا ملكية فـي عقـار كملكيـة ارض أو ملكيـة منـزل ، 
 . ( 1) أو حا رفعة عقار ة ، أو حا انتفاع عقاري 

كــذلك يجــوز رهــن حــا المحتكــر أي الحكــر ، و شــمل الــرهن فــي هــذه الحالــة مــا أحدثــه المحتكــر فــي  $911
اس ، إال إذا رهـن المحتكــر حقــه فــي الحكـر وحــده دون البنــاء أو الغــراس . وكــذلك اهنرض المحكـره مــن بنــاء أو غــر 

 يجوز رهن حا صاحب الرقبة في اهنرض المحتكرة ، هنن هذا الحا يعتبر عقارًا فيجوز رهنه .

و جو رهـن حـا االرتفـاق  ، ولكـن تبعـًا للعقـار المرتفـا ال وحـده ، هننـه ال يجـوز بيـع حـا االرتفـاق منفصـال 
 عقار المرتفا .عن ال

و جــوز رهــن الحــا العقــاري المتنــازع فــه ، و شــمل ذلــك الــدعوى المتعلقــة بــه ، ولكــن ال يجــوز رهــن الــدعوى  
 . ( 2) دون الحا

مــدني فرنســي  2118أمــا حــا الــرهن الرســمي نفســه ، فــال يجــوز فــي فرنســا رهنــه رهنــًا رســميًا ، هنن المــادة 
 441نا رهنًا رسميًا وليس حـا الـرهن الرسـمي من ـا ، وهنن المـادة ذكرت على سبيل الحصر اهنموال التي يجوز ره

                                                 

ولةـن ال شـك يف أن حـق  – 489ق  – 482ق  – 83انعر يف عدم  واز رهن حـق االنتيـاع مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  ( 4) 
شـييق  – 24ق  – 21ق  31سـليران مـرقس  قـرة ) وهـذا هـو الـرأي السـا د يف مصـر  ل  ـوز رهنـ  رهنـاً رمسيـاً  ل االنتياع العقاري عقار

 (   248ق  340عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 22شحات   قرة ق 
وعذا رهـن  ل  يـ ور الـرهن كـذلك ل وكـذلك ينتهـ  ابنتهـا  أ لـ  –ر الـرهن بـ وار حملـ   يـ و  ل وحق االنتياع ي ور حترا ئوت اكنتيـ 

وال يتقدم الدا ن اكرهتن يف  ل وال يد ر يف الرهن حق اكنتي  يف  ين الثرار وقبضها   و يب عال يةون ذلك  زيد من مدت  ل حق االنتياع
عال عذا التحقـا الثرـار نـق االنتيـاع عنـد نـ ع ملةيـة هـذا  ل ال  يرـا ينتجـ  مـن اـار وعمنـا يرتكـ  حقـ  يف حـق االنتيـاع ذاتـ  ل ان هذه الثرـار

 43ب نيور وريبري وبيةي  )  ن حق اكلةية للةامر ال يقبر ظهورا اق االنتياع  ل وال  وز للرالك أن يرهن من ملة  حق االنتياع   ااق
 (   3هامش  24ق  31سليران مرقس  قرة  – 288 قرة 

ذلـك  ن حـق االنتيـاع يعتـه مـن  ل مشـر رهـن الرقبـة هـذه اكلةيـة الةاملـة ل  لذا انضو عىل الرقبة حق االنتياع وأ بحا اكليـة كاملـة
أ ــب   ل  ــلذا ملــك  ــاحب حــق االنتيــاع اكرهــون الرقبــة ل ولةــن العةــس غــري  ــحي     ي ــرل  الــرهن ل عذ انضــو عليهــا ل ملحقــات الرقبــة

 (   26 – 24ق  31سليران مرقس  قرة ) ولةن حق االنتياع وحده يبقا مرهوت  ل مالةاً ملةية كاملة
   26ق  – 31سليران مرقس  قرة  – 4990 قرة  3 وسران  – 611 قرة  3بودري ودي لوان  ( 3) 
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مرافعــات فرنســي نصــت علــى وجــوب قســمة النــاتج مــن الــرهن قســمة غرمــاء يــن دائنــي الــدائن المــرت ن فــاعتبر ذل 
 . ولكــن يجــوز علــى كــل حــال رهــن الــدائن للــدين ( 2) . وهــذا هــو الــرأي الســائد فــي مصــر ( 1) النــاتج منقــوال ال عقــاراً 
الرسـمي رهـن حيـازة فيتبـع الـرهن الرسـمي الـدين فـي رهنـه ، كمـا يجـوز لـه أن يبيـع الـدين  912المضمون بـالرهن $

 . ( 9) و تبعه في ذلك الرهن الرسمي

و جــب أن يكــون العقــار المرهــون رهنــًا رســميًا ممــا يجــوز التعامــل فيــه وممــا يجــوز بيعــه بــالمزاد العلنــي ، فــال 
في المذكرة اإليضاحية في هذا الصدد : "يجب أن يكون المال الـذي صـح رهنـه رهنـًا يجوز رهن الوقف ، وقد جاء 

 1) . وال يجوز رهن العقار المشروط عدم التصـرف فيـه ( 1) رسميًا عقارًا يجوز التعامل فيه ، فال يجوز رهن الوقف"

ه فــي المــزاد العلنــي ، فــال ، وقــد جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية فــي هــذا الصــدد : "كــذلك يجــب أن يكــون جــائزًا بيعــ (
ما ال يجوز التعامل فيه محافظة  919. كذل ال يجوز رهن $ ( 6) يجوز رهن العقار المشروط عدم التصرف لبيعه

                                                 

   4986 قرة  3 وسران  – 611 قرة  3بودري ودي لوان  ( 4) 
شـييق شـحات   قـرة  – 4هـامش  489ق  83مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  – 84حمرـد كامـر مرسـ   – 223 رامنوالن  قرة  ( 3) 

ويقدم ا دلة اليت تدعو لذلك  ل وعن كان ا ستاذ سليران مرقس يرى ععادة النعر يف هذا الرأي – 10ق  34سليران مرقس  قرة  – 28
 (   3هامش  10ق  34سليران مرقس  قرة ) 

مشـس الـدين  – 28شـييق شـحات   قـرة  – 294ق  281 قرة  42بيدان و واران  – 299 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   ( 2) 
   14ق  – 10ق  34سليران مرقس  قرة  – 4هامش  489ق  83الوكير  قرة 
   33ق ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 1) 
 – 29ق  31 قـــرة  ســـليران مـــرقس – 34ق  38شـــييق شـــحات   قــرة  – 242ق  304عبــد اليتـــاح عبـــد البــاق   قـــرة  ( 8) 

وعند ـذ  ـوز رهـن العقـار اكبيـ  حـىت ييـ   ل وي حظ أن  قد يةون ال را من شروط اكن  مـن التصـرف ال يتعـارا مـ  بيـ  العقـار يف اكـ اد
مـن امينـات ئـا يف  ن الدا ن اكـرهتن عذا أراد بيـ  العقـار فهـره حترـا  ـا عليـ   ل  هنا  وز للر رتي أن يرهن العقار اكبي  ل اك رتي ابلثرن

عمساعير غامن ) مث يستويف الدا ن اكرهتن بعد ذلك حق  اكضرون ابلرهن  ل  يستويف البا   حق  أوال دون أن يتتب  العقار   ذلك امتياز البا  
 13 مة  قرة أمحد س – 84عبد اكنعو  رج الصدة  قرة  – 489ق  83مشس الدين الوكير  قرة  – 96ق  3يف ااقوق العينية ا  لية 

  (   31ق  – 39ق  44منصور مص يا منصور  قرة  –
   33ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 9) 

انعر شييق شـحات   قـرة ) أن هذا العقار  وز بيع  ابك اد العلين  ل ونرى م  بعض اليقها  أن  واز التعامر يف العقار اكرهون معناه
وقارن عبد اليتاح  – 3هامش  231ق  31سليران مرقس  قرة  – 486ق  – 481ق  – 83وانعر مشس الدين الوكير  قرة  – 31
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علــى النظــام العــام واآلداب ، كــرهن العقــار المســتعمل للمقــامرة أو للعــاهرة . وال يجــوز أن يــرهن رهنــًا رســميًا العقــار 
السـتعمال وحـا السـكنى ، هنن المالـك لحـا االسـتعمال أو حـا السـكنى ال يسـتطيع المقصور على مالكـه ، كحـا ا

 . ( 1)  مدني ( 114النزول عن حقه إال بناء على شرط صر ح أو لمبرر قوي ) م 

 تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا من حيث طبيعته وموقعه :  -058
ص علــى أن العقــار المرهــون يجــب "أن يكــون معينــًا مــدني تــن 1091أن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  ( 2) رأينــا

بالــذات تعيينــًا دقيقــًا مــن حيــث طبيعتــه وموقعــه ، وأن يــرد هــذا التعيــين إمــا فــي عقــد الــرهن ذاتــه أو فــي عقــد رســمي 
الحــا ، وإال وقــع الــرهن بــاطال" . وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد : "وتقتضــي 

لــرهن أن يكــون العقــار المرهــون معينــًا تعيينــًا دقيقــًا مــن حيــث الطبيعــة والموقــع ، فــإذا لــم يــرد فــي قاعــدة تخصــيص ا
 . ( 9) العقد هذا التحديد أمكنت تكملته في ورقة الحقة تكون هي أيضًا رسمية ، وتعتبر ملحقًا العقد الرهن"

فـال يجـوز رهـن المالــك  911إذن يقتضـي أوال تعيـين العقـار المرهـون بالـذات ، $ ( 1) فمبـدأ تخصـيص الـرهن
لجميع ما يملك من العقارات ، أو لجميع عقاراته الموجودة بج ة كذا . ومتى عين العقار المرهـون بالـذات ، وجـب 

العقـار هـو ارض أو منـزل تحديده تحديدًا دقيقًا من ناحيتين : ) الناحية اهنولى ( من حيث طبيعته ، فيقال إن هـذا 
أو مصنع أو غير ذلك ن العقارات ، وإذا كـان أرضـًا ف ـل هـي أرض زراعيـة أو أرض بنـاء أو غيـر ذلـك .و حسـن 
ذكر حدود هذا العقار ، ومساحة رقعته ، وما يحمله من مميزات ، وما أعـد لـه مـن أغـراض وخـدمات ، وغيـر ذلـك 
                                                                                                                                                                    

 (   1هامش  242عبد الباق   قرة 
وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن  ال يو د نص يف القانون ود من حق الدا ن اكرهتن الـذي أ ـب  رهنـ  غـري كـافا  ( 4) 
وقــد تن ــأ ضــرورة    دين مــن فلــب ضــران عضــايف مــن فريــق استصــدار حةــو ابلــدين  يــ  لــ  أ ــذ ا تصــاق علــا عقــارات كدينــ لســداد الــ

أو من هبـوط قيرـة ا عيـان اكرهونـة لدر ـة تـنثر يف  ل سوا  لعدم كياية الثرن الناتج من بي  ا عيان اكن وع ملةيتها ل االلتجا    را  كهذا
وحق ا ولوية الذي    وبصية عامة بسبب ضياع أو نقصان التأمينات اكع اة ل أو بسبب   ية استحقاق ال ري هلا ل سداد الدين اكضرون

ينـاير  41اسـت ناف  ـتلو ) ال  ن  من حق  العام علا مج  أم ك  ا  رى اليت تعتـه منضـرة هلـا  ل للدا ن اكرهتن علا بعض أم   مدين 
 (   184ق  304رقو  49ايفاماة  4628سنة 

   489انعر هنياً  قرة  ( 3) 
   33ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 2) 
 (1 ) Principe de specialite   
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عـه أن يتعـين م نبـين كثيـر مـن العقـارات المشـاب ة . و جـب ذكـر مـا مما يجعل العقار موصوفًا وصفًا تامـًا يمكـن م
. ) الناحية الثانية ( من حيث موقعه ، فتذكر الج ة التي يوجد  ( 1) إذا كان ملكًا كامال أو حا رقبة أو حا انتفاع

لعقــار تميــزًا في ـا العقــار ، وموقــع العقــار م هـذه الج ــة ، ومــا يحــيط بـه مــن جيــران وعقــارات أخـرى ، بحيــث يتميــز ا
 . ( 2) تامًا عن سائر العقارات المجاورة له في الج ة التي هو في ا ، فال يلتبس بغيره من العقارات

و جب ا يحدد العقـار هـذا التحديـد الـدقيا فـي نفـس عقـد الـرهن الرسـمي ، فـال يكفـي التحديـد فـي القيـد ، هنن 
لعقد . فـإذا لـم يحـدد العقـار فـي نفـس العقـد الرسـمي ، أو التحديد في القيد شيء آخر يفيد الغير وال شأن له بنفس ا

حدد تحديدًا غير دقيا ، وجب إلحاق العقد بورقة أخرى ، تكون هي أيضًا رسمية ، يحدد في ا العقار تحديـدًا دقيقـًا 
ون أو يســتكمل في ــا مــا نقــص مــن هــذا التحديــد فــي العقــد الرســمي . وتعتبــر هــذه الورقــة ملحقــًا للعقــد الرســمي ، فيكــ

 مشتمال على ورقتين ، ورقة يذكر في ا العقد وأخرى يحدد في ا العقار المرهون تحديدًا دقيقًا . 911العقد الرسمي $

وجزاء عدم التحديد الدقيا على الوجه الذي سبا بيانه هو البطالن المطلـا ، هنن هـذا التحـددي الـدقيا هـو 
وال يجوز أن يغفل  –وهري ال يقوم الرهن بدونه أصل من أصول تخصيص الرهن ، ومبدأ تخصيص الرهن مبدأ ج

هذا التحديد الدقيا في عقد الرهن الرسمي أو فـي ملحقـه ، اكتفـاء بـذكره فـي قيـد الـرهن ، فـإن الـرهن ال يقيـد إال إذا 
كــان صــحيحًا ، والــرهن الرســمي دون هــذا التحديــد الــدقيا يكــون بــاطال كمــا قــدمنا . فــإذا لــم يحــدد العقــار المرهــون 

. وإذا كـان  ( 9) دًا دقيقًا فأصبح الرهن الرسمي باطال ، لم يصـححه القيـد ولـو احتـوى علـى هـذا التحديـد الـدقياتحدي
الرهن الرسمي باطال لعدم التحديـد الـدقيا ، أمكـن أن يتمسـك بـالبطالن كـل ذي مصـلحة : الـدائن المـرت ن والـراهن 

 . ( 1) بة والحائز للعقاروورثة كل من ما والدائنون المرت نون المتأخرون في المرت

                                                 

ب نيور  –اثلثا  81هامش  399 قرة  2أوبري ورو  – 164ق  4214و قرة  146ق  4210 قرة  3بودري ودي لوان  ( 4) 
   123 قرة  43وريبري وبيةي  

ذكـــر اســـو )  136 قـــرة  43ب نيـــور وريبـــري وبيةيـــ   – 160ق  4214و قـــرة  146ق  421 قـــرة  3بـــودري ودي لـــوان  ( 3) 
 – 490ق  – 486ق  83مشــس الــدين الوكيــر  قــرة  – 20ســليران مــرقس  قــرة  – ( ال ــارع الــذي يو ــد  هــ  اكنــ ر ورقــو هــذا اكنــ ر

   41مسري تناغر  قرة  – 43منصور مص يا منصور  قرة 
 قــرة  43ب نيــور وريبــري وبيةيــ   – 4943 قــرة  3 وســران  – 4216 قــرة  3بــودري ودي لــوان  – 4034 قــرة  3 يــوار  ( 2) 

124   
بــودري  – 92هـامش  399 قـرة  2أوبـري ورو  – 4031 قـرة  2 يــوار  – 843 قـرة  20لـوران  – 349 قـرة  42هيـك  ( 1) 
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و تضــمن عقــد الــرهن الرســمي الباطــل وعــدًا صــحيحًا بعــد رهــن رســمي آخــر ، فــإذا لــم يقــم بــه الــراهن ، جــاز 
 . ( 1) للدائن المرت ن أن يعتبر أن الراهن قد أخل بوعده ، فيحل الدين فورًا و فقد المدين سعة اهنجل

 قانوني : نص –شمول الرهن الملحقات العقار المرهون  -059
 مدني على ما يأتي : 1096تنص المادة  

"يشــمل الــرهن ملحقــات العقــار المرهــون التــي تعتبــر عقــارًا ، و شــمل بوجــه خــاص حقــوق االرتفــاق والعقــارات 
بالتخصــيص والتحســـينات واإلنشــاءات التـــي تعــود بمنفعـــة علــى المالـــك ، مـــا لــم يتفـــا علــى غيـــر ذلــك ، مـــع عـــدم 

 . ( 2) "1118غ المستحقة للمقاولين أو الم ندسين المعمار ين المنصوص عليه في المادة اإلخالل بامتياز . المبال

وهــذا الـــنص يجعــل الـــرهن يمتـــد إلــى ملحقـــات العقـــار المرهــون ، هنن هـــذه الملحقـــات تابعــة للعقـــار المرهـــون 
 فتكون مرهونة مثله . وقد ذكر النص أمثلة واضحة ل ذه الملحقات ، هذه هي :

فاق : و قصـد ب ـا حقـوق االرتفـاق اإليجابيـة التـي تكـون تابعـة للعقـار المرهـون ، فيكـون هـذا حقوق االرت –1
العقار عقارًا مرتفعا ، له ارتفاق على عقارات أخرى مجاورة . ذلك أن حا االرتفاق يتبع العقار الـذي يخدمـه ، فـال 

رهــن فــإن حقــوق االرتفــاق تصــبح  914ينفصــل عنــه . فــإذا بيــع العقــار بيعــت معــه حقــوق ارتفاقــه ، وكــذلك إذا $
                                                                                                                                                                    

   124 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 4211 قرة  3ودي لوان 
 قــرة  2بـودري ودي لــوان  –مةــرر  98هـامش  399 قــرة  2أوبـري ورو  – 4036 قــرة  2 يـوار  – 842 قــرة  20لـوران  ( 4) 
   124 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 4943 قرة  2 وسران  – 4114

ي رر الرهن ملحقـات العقـار  -4" : ك روع الترهيدي علا الو   اآليتمن ا 4112ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 3) 
 وي رر بو    اق حقوق االرتياق والعقارات ابلتخصيص والتحسينات وا ن ا ات اليت تعود ئنيعة علا اكالك ل اكرهون اليت تعته عقارا

 ل  لن الرهن  تد عىل حق االنتياع ل حق االنتياع عىل مالك الرقبة مث هر ل  لن كان الرهن مرتبا علا حق الرقبة   ما م يتيق علا غري ذلك ل
علـا  ل قبـر عبـرام الـرهن ل ال أثر للرهن يف ااقـوق الـيت كسـبها ال ـري -3   وذلك دون ع  ر ئا يةون هذا ااق مثق  ب  من حقوق عينية

م  النص علا عـدم ا  ـ ر نـق امتيـاز  ل    ا  ري من اليقرة ا وىلويف نينة اكرا عة حذ ا اليقرة الثانية واني   ملحقات الع  اكرهونة"
ووا ــق    يف اك ــروع النهــا   4424وأ ــب  رقــو اكـادة  ل 4383اكبـالك اكســتحقة للرقــاول  واكهندسـ  اكعرــاري  اكنصــوق عليــ  يف اكـادة 

 (   39ق  – 32ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4029مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 4441جملس النوا  علا النص وحا رقو 
ومجي  ملحقات  وما ودل  ل الرهن ي رر مجي  أ  ا  العقار اكرهون ب ري تعي  حصت  من  : 944/  891م  التقن  اكد  السابق

   عال عذا و د شرط خيالف ذلك ل وا بنية اليت تعود منيعتها علا مالة  ل  ي  من ا   حات
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. وتكون حقوق االرتفاق مرهونة مـع العقـار ، حتـى لـو لـم توجـد حقـوق االرتفـاق هـذه إال بعـد عقـد  ( 1) مرهونة مثله
 . ( 2) الرهن ، هنن ا تعتبر تابعة للعقار

مالـك العقارات بالتخصـيص : والعقـار التخصـيص هـو منقـول بطبيعتـه يملكـه مالـك العقـار ولكـن هـذا ال  -2
رصـده وقفـًا علــى خدمـة العقــار واسـتغالله ، ف ـو إذن يــالزم العقـار و تبعــه فـي مصـيره بيعــًا أو رهنـًا أو أي تصــرف 
آخر من التصرفات . وال يجوز فصله عن العقار ، وإال أصبح منقوال ال يجوز رهنه رهنًا رسميًا . وتدخل العقارات 

ـــة وأدوات ا ـــدق بالتخصـــيص ، كالماشـــية واآلالت الزراعي لنقـــل والســـماد والبـــذور والمفروشـــات المخصصـــة خدمـــة فن
واآلالت المخصصة لخدمة مصنع ونحو ذلـك ، مـع العقـار المرهـون فـي الـرهن ، دون حاجـة إلـى ذكـر ذلـك ، هنن 
هـــذه العقـــارات بالتخصـــيص تتبـــع العقـــار اهنصـــلي ، فتصـــبح مرهونـــة مثلـــه و ســـتوي أن يكـــون العقـــار بالتخصـــيص 

ن و وجــد بعــد ذلــك ، فكــل عقــار بالتخصــيص يلحــا العقــار اهنصــلي فــي الــرهن ، أيــًا كــان موجــودًا وقــت عقــد الــره
. وإذا دخــل العقــار بالتخصــيص فــي الــرهن ، ثــم فصــله الــراهن عــن العقــار اهنصــلي ، كــأن باعــه  ( 9) تــار خ وجــوده

وال  918قـوال ، $وسلمه إلى المشتري ، فإن المشتري إذا كان حسن النية يملك العقار بالتخصيص الذي أصـبح من
يحتج عليه بأنه كان مرهونًا مع العقار اهنصلي هننه حازه وهو يعتقد بحسن نية أنه خـال  مـن الـرهن . ولكـن يجـوز 
للدائن المرت ن أن يحجز على الثمن وهو في يد المشتري ، إذا كان هـذا لـم يدفعـه للبـائع ، هنن الـرهن شـمل الـثمن 

. أما إذا باع الراهن العقار بالتخصيص ولكن لم يسلمه للمشتري ، فإنه يبقى مرهونًا  ( 1) و تقدم فيه الدائن المرت ن
مع العقار اهنصلي كما كان ، حتى لو كان المشتري حسن النية ما دام أنه لم يحزه ، و ستطيع الدائن المـرت ن أن 

                                                 

   141ق  243 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 634 قرة  3بودري ودي لوان  – 912 قرة  3يوار   ( 4) 
   14ق  49مسري تناغر  قرة  – 22ق  41منصور مص يا منصور  قرة  ( 3) 
 3بوال يـ  ب نيـور وريبـري و  – 283بيـدان و ـواران  قـرة  – 649 قـرة  3بودري ودي لوان  – 386 قرة  2انعر أوبري ورو  ( 2) 

 – 149ق  – 243 قــــرة  43ب نيـــور وريبـــري وبيةيـــ   – 4989 قـــرة  3 وســـران  – 4994 قـــرة  3كـــوالن وكابيتـــان   – 2919 قـــرة 
ينــاير ســنة  41نقــض مــد  ) وذلــك مــا م يتيــق علــا غــريه  – 16ق  49مســري تنــاغر  قــرة  – 21ق  41منصــور مصــ يا منصــور  قــرة 

ويقــ   ( ل 484ق  431رقــو  8جمروعــة أحةــام الــنقض  4681مــايو ســنة  42 – 130ق  93رقــو  8جمروعــة أحةــام الــنقض  4681
 (   14ق  22سليران مرقس  قرة ) عب  عثبات ذلك علا من يدعي  

   14ق  49مسري تناغر  قرة  ( 1) 
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 . ( 1) يعارض في تسليم العقار بالتخصيص للمشتري 

وكثيرًا ما يستحدث مالك العقار المرهون هذه التحسينات و قيم هذه المنشآت ، التحسينات واإلنشاءات :  -9
فتــدخل ضــمنًا ، دون حاجــة إلــى اتفــاق خــاص علــى ذلــك ، فــي الــرهن باعتبارهــا تابعــة للعقــار المرهــون . وال يقصــد 

تيجــــة لتنفيــــذ بالتحســــينات والمنشــــآت مــــا نشــــأ نتيجــــة للتقلبــــات االقتصــــادية كارتفــــاع ســــعر العقــــار المرهــــون ، أو ن
مشـروعات عامـة كمشـروعات لإلنــارة أو للك ربـاء أو للـري أو للصــرف ، فكـل هـذه يسـتفيد من ــا العقـار فيعلـو ســعره 

. ومـا أنتجتـه الطبيعـة مـن  ( 2) و دخل هذا العلو في الرهن ، ولكن ـا ال تعتبـر هـي التحسـينات والمنشـآت المقصـودة
يز د من مساحة اهنرض . يعتبر تحسينا بفعل الطبيعة و دخل الذي  911تحسينات في اهنرض ، كتراكم الطمي $

ضــمن الــرهن . أمــا المقصــود بالتحســينات هنــا ، ف ــو مــا يصــنعه صــاحب العقــار المرهــون بنفســه ، كتوســيع غــرف 
المنزل وإعادة حديقة له وتيسير سـبيل المـرور إليـه مـن الطر ـا العـام ، فكـل مـا يصـنع م ذلـك يعتبـر تحسـينًا يـدخل 

. وكـذلك اإلنشـاءات التـي يز ـدها صــاحب العقـار المرهـون ، كـأن يبنـي طابقـًا جديـدًا أو يســتحدث  ( 9) هنضـمن الـر 
بناء على اهنرض المرهونة أو يضيف إلى البناء الموجود مالحا له تز د من قيمته ، كل هذه تعتبر إنشاءات تتبع 

ينات واإلنشاءات قد حدثت قبل عقد الـرهن أو . و ستوي أن تكون التحس ( 1) العقار المرهون وتدخل معه في الرهن
                                                 

أنسيةلوبيدي داللوز  – 242 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 281واران  قرة بيدان و  – 641 قرة  3بودري ودي لوان  ( 4) 
ق  22سـليران مـرقس  قـرة  – 29شـييق شـحات   قـرة  – 84حمرد كامـر مرسـ   قـرة  – 649ق  410 قرة    hypothequeليظ 3

   16ق  49ي ت  – 16
ويتــأ ر امتيــاز اب ــ   ل قــور الــذي أ ــب  عقــارا ابلتخصــيصوي ــرر الــرهن العقــار ابلتخصــيص حــىت لــو كــان الــراهن م يــد   اــن اكن

اسـت ناف  ـتلو ) عال عذا كان الدا ن اكرهتن يعلو وقا ختصيص اكنقور خلدمـة العقـار بو ـود امتيـاز للبـا    ل اكنقور علا حق الدا ن اكرهتن
وقـارن اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي يف    8هـامش  14ق  22سليران مـرقس  قـرة  – 214ق  11م  4628يوني  سنة  44

 (   38ق  1جمروعة ا عرار التحضريية 
   80ق  – 16ق  49مسري تناغر  قرة  ( 3) 
 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي  ) كحق ارتياق أو حق انتياع   ل ويعته وحسينا ما ينقض  من حقوق كانا تثقر العقار اكرهون ( 2) 

بــر ومجيـــ   ل وعذا نــص  ــروا يف عقــد الــرهن أنــ  ال ي ــرر  حســب العقــار اكرهــون (   3هــامش  80ق  49 قــرة  مســري تنــاغر – 249
 46اسـت ناف  ـتلو ) ويـد ر يف نـ ع اكلةيـة  ل  لن هـذا الـرهن ي ـرر ال ـابق انيديـد اكبـين يف العقـار ل التحسينات وال ًيدات ااا لة  ي 

   *( 629 ق 113رقو  41ايفاماة  4629ماري سنة 
 396ق  84م  4626أبريـر سـنة  30اسـت ناف  ـتلو )  تد ر اكبا  اكستحدثة  وق ا را كج   من ا را اكرهونة   ( 1) 
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حــدثت بعــد ذلــك ، فمــا دامــت قــد أصــبحت عقــارًا ملحقــًا بالعقــار اهنصــلي المرهــون ، فإن ــا تــدخل معــه فــي الــرهن . 
. وإذا  ( 1) وتدخل التحسينات واإلنشـاءات أيـًا كانـت قيمت ـا ، ولـو زادت القيمـة علـى العقـار اهنصـلي المرهـون نفسـه

. حتى إذا  ( 2) كمستأجر ، باإلنشاءات لخدمته ، فإن ا ال تدخل في الرهن ما دامت في ملك المستأجرقام الغير ، 
. وال يعتبـر رهنـًا لمـال  ( 9) اهنمر بأن دخلت في ملك صـاحب العقـار المرهـون ، فـإن الـرهن يشـمل ا  960انت ى $

مســتقلة بــل باعتبارهــا قــد أصــبحت تابعــة  مســتقبل أن تكــون المنشــآت قــد أقيمــت بعــد الــرهن ، فــإن الــرهن يشــمل ا ال
. وإذا امتد الرهن إلى المنشآت والتحسينات فإنه يمتد بمرتبته اهنصـلية ال مـن تـار خ وجـود هـذه  ( 1) للعقار المرهون 

 . ( 1) المنشآت والتحسينات ، حتى لو لم تقم هذه المنشآت والتحسينات إال بعد مدة طو لة انقضت بعد عقد الرهن

كرنــا هــو وحــده الـذي يلحــا بالعقــار المرهــون فيــدخل فــي الـرهن ، بــل كــل ملحــا بالعقــار المرهــون ولـيس مــا ذ
يـدخل فـي الـرهن إذا اعتبـر عقـارًا مثلـه . فيـدخل حــا االنتفـاع باعتبـاره تابعـًا للعقـار المرهـون ، وعلـى ذلـك إذا رهــن 

ومقــررًا لشــخص آخــر ، ثــم انت ــى حــا  مالــك الرقبــة مــا يملكــه وهــو الرقبــة ، وكــان حــا االنتفــاع مفصــوال مــن الرقبــة
 . ( 6) االنتفاع فآل إلى الرقبة ، دخل حا االنتفاع باعتباره ملحقًا بالعقار المرهون 

و دخل كذلك حا الحكـر ، إذا رهـن صـاحب الرقبـة مـا يملكـه ثـم انقضـى حـا الحكـر أو فسـخ ، فإنـه يلتحـا 

                                                                                                                                                                    

 (   394ق  83م  4610مايو سنة  41است ناف  تلو ) وكذلك ري  هذه اكبا   ( ل
 80ق  49مسري تناغر  قرة  – 21ق  41منصور مص يا منصور  قرة   ( 4) 
مـايو  392ق  23م  4630أبريـر سـنة  4اسـت ناف  ـتلو ) مـا دامـا يف ملةـ   ل و وز للرسـتأ ر رهـن هـذه ا ن ـا ات ( 3) 

 (   83ق  21سليران مرقس  قرة  – 843ق  26م  4631سن 
وعذا كان البا  علا العقار اكرهون  – 80ق  49مسري تناغر  قرة  – 28ق  – 21ق  41منصور مص يا منصور  قرة  ( 2) 

وال ير ـ  البـا  بـدعوى ا ثـرا  بـ  سـبب  ل أ ـذه مـن مالـك العقـار اكرهـون  ن هـذا اكالـك قـد زاد البنـا  يف قيرـة ملةـ  ل يسـتحق تعويضـا
 – 1هـامش  84ق  21قـرة سـليران مـرقس  ) علا الـدا ن اكـرهتن عذا نـ ع هـذا ملةيـة البنـا  مـ  العقـار اكرهـون وحصـر بـذلك علـا حقـ  

 (   20عةس ذلك شييق شحات   قرة 
   84ق  49مسري تناغر  قرة  ( 1) 
   84ق  49مسري تناغر  قرة  ( 8) 
   83ق  49مسري تناغر  قرة  – 249 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   ( 9) 
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 . ( 1) بالرقبة المرهونة و صير مرهونًا مثل ا

، كمــا  ( 2) فــي الحــائط المشــترك الــذي يحــد العقــار المرهــون ، باعتبــار أنــه ملحــا ب ــذا العقــار و ــدخل كــذلك
. والم ـم  ( 9) فـي التعـو ض الـذي يأخـذه مـن مـنجم فـي بطـن اهنرض 961يدخل صاحب سطح اهنرض المرهـون $

أن يكون في الوقت ذاته ، و  ( 1) أن يكون الذي يدخل في الرهن هو ملحا للعقار المرهون يعود بمنفعة على المالك
مــدني كمــا رأينــا علــى أن "يشــمل الــرهن ملحقــات العقــار المرهــون  1096. فقــد نصــت المــادة  ( 1) معتبــرًا عقــارًا مثلــه

 التي تعتبر عقارًا" .

وقد الحـظ المشـرع المصـري أنـه قـد يـدخل ضـمن الـرهن ، كملحقـات للعقـار المرهـون ، مـا يكـون مـثقال بحـا 
الم ندس المعمـاري ، وذلـك كالمنشـآت والتحسـينات التـي يقيم ـا صـاحب العقـار المرهـون فتـدخل امتياز المقاول أو 

في الرهن وعلي ا امتياز للمقاول أو الم ندس المعماري الذي بناها . هذا االمتيـاز قـد يكـون متـأخرًا فـي مرتبتـه عـن 
ـــم تقـــم إال بعـــد الـــرهن . ومـــع ذلـــك يتقـــدم المقـــاول أو  حـــا الـــرهن اهنصـــلي ، بـــأن تكـــون المنشـــآت أو التحســـينات ل

الم ندس المعماري بامتيازه هذا المتأخر على الدائن المرت ن المتقدم ولو كان الدائن المرت ن ال يعلم بحا االمتياز 
مدني على هذا الحكم ، إذ تقول : "مع عدم اإلخالل بامتياز المبالغ  1096. وقد نصت العبارة اهنخيرة من المادة 

 . ( 6) "1118لين أو الم ندسين المعمار ين المنصوص عليه في المادة المستحقة للمقاو 

                                                 

   21سليران مرقس  قرة  ( 4) 
   141ق  243 قرة  43ريبري وبيةي  ب نيور و  – 4994 قرة  3كوالن وكابيتان   ( 3) 
   141ق  243 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   ( 2) 
 لذا مـا هلـا  ل    يد ر يف الرهن ما استحدل اكستأ ر من من آت يف الع  اكرهونة ما داما اكن آت  لوكة للرستأ ر ( 1) 

   د ر يف الرهن كرا قدمنا ل ملةيتها للرالك وأ ب  يست ي  االنتياع  ا
كــالعرابت اكخصصــة لركــو   ــاحب هــذا العقــار وأاثل اكنــ ر   ل  ــ  يــد ر يف الــرهن مــا يعتــه منقــوال مــن ملحقــات العقــار ( 8) 

ســليران  – 22ق  41منصــور مصــ يا منصــور  قــرة ) اكخصــص لســة  الــراهن واكواشــ  واآلالت الــيت يســتأ رها الــراهن خلدمــة العقــار 
 (   11ق  23قرة مرقس  

 يةـون مرهـوت  ل "يلحـق ابلعقـار يف الـرهن : مـد  مـا أييت 4029وقد ورد يف اكذكرة ا يضاحية للر ـروع الترهيـدي للرـادة  ( 9) 
مثر ذلـك مـا يةـون للعقـار اكرهـون    كر ما يةون من ملحقات العقار ويعته عقارا  ل دون حا ة عىل ذكره يف العقد ل مثل  يف نيس الدين
 سوا  كانا من قبـر الـرهن أو أعـدت بعـده ل ومثر ذلك أيضاً العقارات ابلتخصيص اليت أعدها اكالك خلدمة العقار ل من حقوق االرتياق
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وكل ما قدمنا ليس من النظام العام . فيجوز للدائن المرت ن وصاحب العقار المرهون أن يتفقا علـى  $962
ن . إخراج التحسينات واإلنشاءات أو حا االنتفـاع أو غيـر ذلـك مـن الـرهن ، فـال يصـبح مرهونـًا مـع العقـار المرهـو 

 مدني على ذلك ، إذا تقول "ما لم يتفا على غير ذلك" . 1096وقد نصت المادة 

 نص قانوني : –شمول الرهن للثمار من وقت إلحاقها بالعقار  -061
 مدني على ما يأتي : 1094تنص المادة  

تــي أعقبــت "يترتــب علــى تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة أن يلحــا بالعقــار مــا يغلــه مــن ثمــار وإيــراد عــن المــدة ال
 . ( 1) التسجيل ، و جري في توز ع هذه الغلة ما يجري في توز ع ثمن العقار"

و ؤخذ مـن هـذا الـنص أن ثمـار العقـار المرهـون تلتحـا ب ـذا العقـار ، و جـري فـي توز ع ـا مـا يجـري  $969
اء أن نـازع الملكيـة في توز ع ثمن العقار ، من وقت إلحاق الثمار بالعقار عند الشـروع فـي نـزع ملكيـة العقـار ، سـو 

ــًا . أمــا قبــل إلحــاق الثمــار بالعقــار ، فالثمــار مــن حــا  هــو الــدائن المــرت ن أو أي دائــن آخــر ولــو كــان دائنــًا عادي
مـدني فـي هـذا الصـدد علـى أن "للـراهن الحـا فـي  1011صاحب العقار المرهـون ولـه قبضـ ا ، وقـد نصـت المـادة 

                                                                                                                                                                    

ابكنيعـة علـا اكالـك  ومثر ذلك أ رياً ما أد ر علا العقار لو بعد الـرهن مـن وحسـينات مهرـا زادت يف قيرتـ  ومـا أقـيو مـن من ـآت تعـود  ل
كذلك لـو أقـام ال ـري بنـا  علـا أرا مرهونـة وملـك الـراهن     كرا عذا أقام اكالك علا ا را اكرهونة بنا   لن الرهن ي رل  مهرا كان كبرياً 

مشـر الـرهن  ل ع عىل اكالـكمث هر حـق االنتيـا  ل وت بيقا كا تقـدم عذا كـان اكرهـون هـو حـق الرقبـة    لن الرهن ي رر البنا  ل البنا  اباللتصاق
 ـلن الـرهن  ل م  مراعاة حقوق ال ري كرا لو كـان حـق االنتيـاع نيسـ  مرهـوت واشـرتاه مالـك الرقبـة اكرهونـة ل حق االنتياع ابعتباره اتبعا للرقبة

وكـذلك ا مـر يف ملحقـات العقـار  اكرهـون    علا الرقبة ي رر حق االنتياع ولةن  يتأ ر عن الرهن الذي رتب علا حـق االنتيـاع مـن قبـر
 لو اشرتى مالـك ا را اكرهونـة مواشـ  م  ل  لن الرهن الذي  تد عىل هذه اكلحقات ال ينثر يف هذه ااقوق ل عذا كان لل ري حقوق عليها

 – 31ق  1وعة ا عرار التحضريية جمر)  لن الرهن ي رلها ولةن  يتأ ر عن امتياز اب   اكواش "  ل يد   انها و صصها خلدمة ا را
 (   38ق 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــدن   4111ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملـس  ل 4444رقـو  ووا ق علي  جملس النوا  وحـا   يف اك روع النها   4423وحا رقو  ل ووا قا نينة اكرا عة علا النص   انيديد

 (   31ق  – 39ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4021ال يوق وحا رقو 
يرتتـب علـا تسـجير التنبيـ  عاـاق  : 922/  818ولةـن يقابلـ  يف تقنـ  اكرا عـات ا سـبق م  ل وال مقابر يف التقن  اكد  السابق

   ويوزع ما خيص اكدة اليت أعقبا ذلك التسجير من كر منها كرا يوزع ان العقار ل عيراد العقار اكقصود ن ع  من يد اكدين وارات  ب 
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قت التحاق ا بالعقار" . وهذا هو الذي يميـز الـرهن الرسـمي ، فـالراهن إدارة العقار المرهون ، وفي قبض ثماره إلى و 
 . ( 1) لعقاره رهنًا رسميًا  ال يحرم نفسه من ثمار عقاره ، ف ي ملكه وله أن يقبض ا إلى أن تلحا بالعقار"

ما يتقدم يبقى إذن أن نحدد بالضبط متى تلتحا الثمار بالعقار ، فيتقدم في ا الدائن المرت ن بحسب مرتبته ك
مدني ، كما رأينا ، أنه "يترتب على تسجيل تنبيه نزع  1094في استيفاء دينه من ثمار العقار نفسه . تقول المادة 

الملكيـــة أن يلحـــا بالعقـــار ، مـــا يغلـــه مـــن ثمـــار وإيـــراد عـــن المـــدة التـــي أعقبـــت التســـجيل" . فتلحـــا الثمـــار بالعقـــار 
وهــذا لـم إذا كــان العقــار المرهــون ال يــزال فــي ملــك الــراهن . أمــا إذا المرهـون مــن وقــت تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة ، 

مـدني علـى أنـه "علـى الحـائز أن يـرد ثمـار  1041انتقل العقار المرهون إلى ملك حائز للعقار ، فقد نصـت المـادة 
 مـن وقـت أن العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية ، فإذا تركت اإلجراءات مدة ثـالث سـنوات فـال يـرد الثمـار إال

 يوجه إليه إنذار جديد"ز

فإذا كانت الثمار مدنية ، وهي ما يسمي ا المشرع باإليرادات ، فما يسـتحا من ـا عـن المـدة الالحقـة لتسـجيل 
رسو مزاد العقار المرهون يلحا بالعقار ، و وزع على الدائنين  961التنبيه أو اإلنذار بالدفع أو التخلية إلى وقت $

مراتب م كما يوزع ثمن العقار المرهون نفسه . فإذا كان العقار المرهـون منـزال وكـان مـؤجرًا ، فـإن المرت نين بحسب 
أجـرة المنــزل مــن وقــت تنبيــه نــزع الملكيـة أو مــن وقــت اإلنــذار بالــدفع أو التخليــة إلـى وقــت رســو مــزاد المنــزل تلحــا 

 م . أما ما يستحا من اهنجرة عن مدة سابقة بالعقار ، وتوزع مع ثمن العقار على الدائنين المرت نين بحسب مراتب
ــم يــتم الوفــاء إال بعــد  علــى تســجيل التنبيــه أو علــى اإلنــذار فإنــه يكــون مــن حــا صــاحب العقــار المرهــون ، ولــو ل

 . ( 2) التسجيل أو اإلنذار

ا كـان أما إذا كانـت الثمـار طبيعيـة أو مسـتحدثة ، ف نـاك رأي يـذهب إلـى أن العبـرة في ـا بتـار خ الجنـي ، فـإذ
التــار خ بعــد التســجيل أو اإلنــذار ألحقــت كل ــا بالعقــار ، وال يعقــد بالمــدة التــي بقيــت في ــا هــذه الثمــار بــاهنرض قبــل 
ــــد جنيــــت بعــــد ذلــــك . فلــــو أن الثمــــار هــــي محصــــوالت اهنرض ، وبقيــــت هــــذه  التســــجيل أو اإلنــــذار مــــا دامــــت ق

                                                 

اسـت ناف  ـتلو ) كبنا  فابق  ديد بعد الرهن  وق اكنـ ر اكرهـون   ل وت رر اار العقار اار ملحقات  ولو أن  ا بعد الرهن ( 4) 
مث  نيا بعد  ل وعذا ابع الراهن الثرار قبر عااقها ابلعقار (   82ق  28سليران مرقس  قرة  – 394ق  83م  4610مايو سنة  41
مشس الدين الوكير  – 31ق  1اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف جمروعة ا عرار التحضريية )  لهنا تةون ملةا للر رتي  ل ذلك
 (   82ق  28سليران مرقس  قرة  – 494ق  82 قرة 

   29ق  41منصور مص يا منصور  قرة  ( 3) 
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اإلنـذار وثالثـة أشـ ر بعـد ذلـك ، فمـا دامـت  المحصوالت في اهنرض تسعة أش ر من ا ستة أش ر قبل التسـجيل أو
قد جنيت بعد التسجيل أو اإلنذار فإن ا تعتبر كل ا ملحقة بالعقار المرهون و وزع ثمن ا على الدائنين المرت نين كما 
يوزع ثمن العقار نفسه ، ولو أن هذه المحصوالت بقيت في اهنرض ثلثي المدة قبل التسجيل أو اإلنذار وثلث المدة 

. و ستند هذا الرأي إلى أن الثمار الطبيعية أو المستحدثة ال تعتبر مقبوضة إال من وقـت فصـل ا  ( 1) بعد ذلكفقط 
 مدني ( . 148/2، بخالف المثار المدنية فإن ا تعتبر مقبوضة يومًا فيومًا ) م 

حدثة هـي كالثمـار ولكن الرأي السـائد ، وهـو الـرأي الـذي نأخـذ بـه ، يـذهب إلـى أن الثمـار الطبيعيـة أو المسـت
المدنيـة ، فــال تلحـا بالعقــار إال بنسـبة المــدة التــي أعقبـت التســجيل أو اإلنـذار علــى كــل المـدة التــي بقيـت في ــا هــذه 

أمـا الثلثـان فيكونـان  961الثمار باهنرض . ففي المثل السابا ، ال يلتحا بالعقار المرهون إال ثلث المحصـول ، $
لـــرأي إلـــى أنـــه ال مبـــرر للتفرقـــة بـــين الثمـــار المدنيـــة والثمـــار الطبيعيـــة أو مـــن نصـــيب الـــراهن . ونســـتند فـــي هـــذا ا

المســتحدثة فــي هــذا الصــدد ، والــى أنــه مــا دامــت هــذه الثمــار الطبيعيــة أو المســتحدثة بقيــت فــي اهنرض مــدة قبــل 
مدنين  1094 التسجيل أو  اإلنذار فإن ما يقابل هذه المدة من ا يكون من حا الراهن . وهذا ما تنص عليه المادة

ف ي تقول : "يترتب على تسجيل تنبيه نع الملكية أن يلحا بالعقار ما يغله من ثمار وإيـراد عـن المـدة التـي أعقبـت 
 . ( 2)  التسجيل  . . ."

 نص قانوني : –رهن المباني القائمة على ارض الغير رهنا رسميا  -060
 مدني على ما يأتي : 1098تنص المادة  

ني القائمة علـى ارض الغيـر أن يرهنـا ، وفـي هـذه الحالـة يكـون للـدائن المـرت ن حـا التقـدم يجوز لمالك المبا
فــي اســتيفاء الــدين مــن ثمــن اهننقــاض إذا هــدمت المبــاني ، ومــن التعــو ض الــذي يدفعــه مالــك اهنرض إذا اســتبقى 

                                                 

   441ق  438شييق شحات   قرة  – 283حمرد حامد  هر  يف التنييذ  قرة  ( 4) 
مجـار الـدين زكـ   -310ق  413حمرد علـ  عمـام  قـرة  – 219ق  334انعر يف هذا اكع  عبد اليتاح عبد الباق   قرة  ( 3) 

 – 44ق  84عبد اكنعو  رج الصدة  قرة  – 82ق  28سليران مرقس  قرة  – 491ق  – 82مشس الدين الوكير  قرة  – 449ق 
 – 88ق  – 81ق  41مسـري تنـاغر  قـرة  – 21ق  – 19ق  41منصور مصـ يا منصـور  قـرة  – 464ق  94أمحد س مة  قرة 

رــار جمروعــة ا ع) "وال يلحــق ابلعقــار مــن الثرــار عال بقــدر اكــدة الــيت أعقبــا التســجير"  : وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي
 (   31ق  1التحضريية 
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 . ( 1) المباني وفقًا هنحكام الخاصة بااللتصاق"

خص غيــر مالــك اهنرض أن يقـيم علــى اهنرض مبــاني يتملك ــا ، و خـذ مــن هــذا الـنص أنــه يجــوز لشـ $966
فتكون اهنرض مملوكة لشخص والمباني مملوكة لشخص آخر . نفرض مثال أن مستأجرًا لألرض أو صـحاب حـا 
انتفــاع أو مجــرد حــائز حصــل مــن صــاحب اهنرض علــى الحــا فــي إقامــة منشــآت فــي اهنرض علــى أن تبقــى هــذه 

لمدة المتفا علي ا كان لمالك اهنرض أن يستبقي المباني التـي يتملك ـا بموجـب حـا المنشآت ملكه ، فإذا انقضت ا
االلتصاق و عطي لصاحب المباني التعو ض المتفا عليه أو التعو ض الذي يحدده القانون طبقًا لقواعد االلتصـاق 

مــدني  122دة ، أو أن يطلــب مــن صــاحب المبــاني هــدم ا وأخــذ أنقاضــ ا أو بيــع هــذه اهننقــاض . وقــد نصــت المــا
كــل مــا علــى اهنرض أو تحت ــا مــن بنــاء أو منشــآت أخــرى يعتبــر مــن عمــل  -1علــى هــذا الحكــم ، ف ــي تقــول : "

و جـوز مــع ذلـك أن يقـام الــدليل علـى أن أجنبيـًا قــد  -2صـاحب اهنرض ، أقامـه علــى نفقتـه ، و كـون مملوكــًا لـه . 
لــى أن مالــك اهنرض قــد خــول أجنبيــًا ملكيــة منشــآت أقــام هــذه المنشــآت علــى نفقتــه ، كمــا يجــوز أن يقــام الــدليل ع

كانت قائمة  من قبل ، أو خوله الحا في إقامة هذه المنشـآت وتملك ـا" . فيجـز إذن أن يكـون هنجنبـي علـى ارض 
الغيــر مبــان ومنشــآت ، يملك ــا تحــت شــرط فاســخ . فــإذا انقضــى الميعــاد المتفــا عليــه ووجــب خــروج اهنجنبــي مــن 

رض الحا في تملك المباني بااللتصـاق علـى أن يـدفع لصـاحب المبـاني التعـو ض المتفـا اهنرض ، كان لمالك اهن
عليه أو التعـو ض الـذي حـدده القـانون فـي حالـة التملـك بااللتصـاق ، أو الحـا فـي أن يطلـب مـن صـاحب المبـاني 

حائز مالكًا للمباني هدم ا وأخذ اهننقاض أو بيع ا . وفي هذه الحالة يكون المستأجر أو صاحب حا االنتفاع أو ال
، إلــى أن يســتعمل صــاحب اهنرض حــا حيــازة . فالمبــاني إذن تكــون عقــارًا مملوكــًا لشــخص غــي رمالــك اهنرض ، 
وعلى ذلك يجوز لصاحب المباني أن يتصرف في ا كعقار ، وأن يرهنا رهنًا رسميًا . وفي هـذا تقـول العبـارة اهنولـى 

)  يجوز لمالك المبـاني القائمـة علـى أرض الغيـر أن يرهن ـا  . . ."" 964مدني سالفة الذكر : $ 1098من المادة 

2 ) . 

                                                 

 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4118ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
ن مث جملـس ال ـيوق 4446ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو    يف اك روع النها   4422وحا رقو  ل ووا قا نينة اكرا عة علا النص  

 (   36ق  – 34ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4024وحا رقو 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

 – 468 -4 – 69ســـــريي   4468يونيـــــ  ســـــنة  46 – 902 – 4 – 62داللـــــوز  4462يوليـــــ  ســـــنة  46نقـــــض  رنســـــ   ( 3) 
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فــإذا رهــن المبــاني صــحاب ا رهنــًا رســميًا ، وحــل الــدين المضــمون بــالرهن قبــل أن يســتعمل صــاحب اهنرض 
ينـه مـن خياره ، كان لصاحب المباني أن يفي بالدين ، وإال نزع الدائن المرت ن ملكيته المباني المرهونـة السـتيفاء د

. وقد يبيـع صـاحب المبـاني مبانيـه وهـي مرهونـة ، فيجـوز للـدائن المـرت ن أن يتتبـع المبـاني وهـي فـي يـد  ( 1) ثمن ا
 . ( 2) الحائز ، و نفذ علي ا بدينه كما يفعل أي دائن مرت ن بالنسبة إلى العقار المرهون إذا باعه صاحبه إلى جائز

حـاول أجـل الـدين المضـمون بـالرهن ، فـإن اسـتبقى المبـاني  أما إذا استعمل صـاحب اهنرض حـا خيـاره قبـل
 126 – 121وجب عليه دفع التعو ض المتفا عليه أو الذي حدده القانون وفقًا لألحكام الخاصـة بااللتصـاق ) م 

للمستأجر ( . وفي هذه الحالة يكون للدائن المرت ن علـى هـذا التعـو ض حـا التقـدم ، بمـا لـه مـن  112مدني و م 
هن على المباني ولحلـول تعـو ض كـل المبـاني حلـوال عينيـًا . أمـا إذا طلـب صـاحب اهنرض إزالـة المبـاني ، حا الر 

التقــدم علــى ثمــن اهننقــاض إذ حلــت  968فأزال ــا مــن بناهــا وبــاع اهننقــاض ، فــإن الــدائن المــرت ن يكــون لــه حــا $
 .  ( 9 )محل المباني حلوال عينيًا ، فكان للدائن المرت ن حا التقدم في ثمن ا

ـــار عقـــاره وفـــي التملـــك بموجـــب حـــا  ولـــيس فيمـــا قـــدمناه إال تطبيـــا للقواعـــد العامـــة فـــي رهـــن صـــاحب العق
االلتصاق ، وعلى ذلك يجوز لصاحب المباني رهن ا على الوجه الذي قـدمناه ، ومتـى عين ـا تعيينـًا دقيقـًا كـان هـذا 

 تخصيصًا للرهن من ناحية العقار المرهون .

يضــاحية للمشــروع التم يــدي علــى اهنحكــام التــي تقــدم ذكرهــا ، ف ــي تقــول : "إذا رهــن وقــد نصــت المــذكرة اإل
ـــم تنتقـــل ملكيت ـــا  ـــرهن مـــا بقيـــت المبـــاني قائمـــة ول ـــاني صـــاحب ا يقـــع الـــرهن علي ـــا محـــددًا بحقوقـــه ، ليبقـــى ال المب

المسـتحا لصـاحب  بااللتصاق إلى صاحب اهنرض . فإذا انتقلت الملكيـة بااللتصـاق ، انتقـل الـرهن إلـى التعـو ض
                                                                                                                                                                    

هـامش  386 قـرة  2و  931ق  332و قرة  9ق  491 قرة  2أوبري ورو  – 843ق  26م  4631مايو سنة  34است ناف  تلو 
مشـس  – 101ق  2094 قـرة  43ب نيـور وريبـري وبيةيـ   – 214بيـدان و ـواران  قـرة  – ( 4)  4204 قـرة  3بودري ودي لوان  – 8

   14ق  31مسري تناغر  قرة  – 4وهامش  14ق  46منصور مص يا منصور  قرة  – 413ق  14الدين الوكير  قرة 
 – 14ق  31مســـري تنــاغر  قـــرة  – 108ق  294 قــرة  43ب نيــور وريبـــري وبيةيــ   – 4200 قـــرة  3بــودري ودي لــوان  ( 4) 

   84سليران مرقس  قرة 
   14ق  31مسري تناغر  قرة  – 108ق  294 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   ( 3) 
 – 16ق  31مســـري تنــاغر  قـــرة  – 108ق  294 قــرة  43ب نيــور وريبـــري وبيةيــ   – 4204 قـــرة  3بــودري ودي لــوان  ( 2) 

   411ق  14مشس الدين الوكير  قرة 
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المبــاني . وإذا نزعــت المبــاني فــي الحــاالت التــي يجــوز في ــا ذلــك ، كــان للمــرت ن حــا علــى ثمــن اهننقــاض . وهــذه 
 " .( 1) حالة من حاالت الحلول العيني نص علي ا المشروع

 تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون  -2

 وجوب تحديد الدين المضمون تحديدا دقيقا :  -062
ذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي  : "يجب أن يكون الـدين المضـمون محـددًا تحديـدًا دقيقـًا ، وهـذا تقول الم

حتى يكون الـرهن الرسـمي مخصصـًا ،  961. فال يكفي إذن ، $ ( 2) هو الشطر الثاني من مبدأ تخصيص الرهن"
مضــمون . ذلــك هنن الــدين تخصيصــه مــن ناحيــة العقــار المرهــون ، بــل يجــب أيضــًا تخصيصــه مــن ناحيــة الــدين ال

المضمون هو اهنصل ، والرهن ليس إال تأمينًا ل ذا الدين ، فوجب إذن تحديد اهنصل وهو الـدين المضـمون ، كمـا 
 . ( 9) حددنا التابع وهو العقار المرهون 

كـون هو أن كل جزء من الدين المضمون ي ( 1) والرهن ال يتجزأ ، ومبنى عدم قابلية الرهن للتجزئة كما قدمنا
 مكفوال بل الرهن ، وأن كل جزء من العقار المرهون يكفل كمل الدين .

 وال ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل هو تابع له في صحته وانقضائه .

( عـدم قابليـة الـرهن للتجزئـة  2( كيفية تحديد الـدين المضـمون . )  1وعلى ذلك نبحث المسائل اآلتية  : ) 
                                                 

و ي  اليقها  يف مصر ب  ما عذا كان الـدين مسـتحق ا دا  وقـا اسـتبدار اكقابـر  – 34ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
وبـ  مـا عذا م يةـن الـدين مسـتحق ا دا  عال بعـد ذلـك  نةـون بصـدد حلـور عيـين  ل نون أمام حق تقدم ئو ـب حـق الـرهن نيسـ ابكبا   

وقــارن مشــس  – 40ق  31مســري تنــاغر  قــرة  – 16ق  46منصــور مصــ يا منصــور  قــرة ) للرقابــر الــذي اســتحق حمــر العقــار اكرهــون 
 (   4هامش  418ق  14الدين الوكير  قرة 

   22ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 3) 
 رهرا رهن ال خص من  ل بر عن ختصيص الرهن الرمس  من تحية الدين اكضرون أهو من ختصيص  من تحية العقار اكرهون ( 2) 

 قـــرة  3كــوالن وكيبتـــان   –ومـــا بعـــدها  442 قــرة  41بيــدان و ـــواران ) عقــارات م يةـــن رهنــ  ذا ابر عذا كـــان الـــدين اكضــرون قلـــي  حمـــددا 
 – 90ق  – 86ق  46مســري تنــاغر  قــرة  –ومــا بعــدها  149 قــرة  43ب نيــور وريبــري وبيةيــ   – 4941 قــرة  3 وســران  – 4190

    49منصور مص يا منصور  قرة  – 411ق  80مشس الدين الوكير  قرة  – 313حمرد عل  عمام ق 
   430انعر  قرة  ( 1) 
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 الرهن عن الدين المضمون .( عدم انفصال  9. ) 

 نص قانوني : –كيفية تحديد الدين المضمون  -063
 مدني على ما يأتي : 1010تنص المادة  

"يجــوز أن يترتــب الــرهن ضــمانًا لــدين معلــا علــى شــرط أو ديــن مســتقبل أو ديــن احتمــالي ، كمــا يجــوز أن 
عقـد الـرهن مبلـغ الـدين المضـمون أو الحـد  يترتب ضمانًا العتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد فـي

 . ( 1) اهنقصى الذي ينت ي إليه هذا الدين"

وهذا النص إنما يتكلم عـن ديـون قـد يظـن أن ـا ال تحمـل قـدرًا كافيـًا مـن التحديـد ، كالـديون المسـتقبلة  $940
ه الدين . ونرى من ذلـك أن والديون االحتمالية ، ولكنه وضع قاعدة لتحديدها بتعيين الحد اهنقصى الذي ينت ي إلي

الدين المضمون ال بد أن يكون محددًا كافيًا حتى يكون الـرهن مخصصـًا مـن ناحيتـه ، وإال كـان عقـد الـرهن بـاطال 
 لعدم التخصيص .

فال يجوز أن يعقد رهن رسمي لضمان كل الديون التي تثبت في ذمة المدين ، سواء في أية مدة أو في مدة 
. كـذلك ال يجـوز أن  ( 2) ن نفس ا لـم تعـين كـل ديـن علـى حـدة مـن ناحيـة المقـدار والمصـدرمعينة ، ما دامت الديو 

يمتـد الـرهن الرســمي لضـمان أي ديــن آخـر لـم يعــين مقـداره وال مصــدره يثبـت فـي ذمــة المـدين بعــد الـدين المضــمون 
 . ( 9) بالرهن

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4114د هــذا الــنص يف اكــادة ور  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملـس  ل 4434ووا ق علي  جملس النوا  وحـا رقـو    يف اك روع النها   4428وحا رقو  ل ووا قا نينة اكرا عة علا النص   انيديد

 (   21ق  – 23ق  1حضريية جمروعة ا عرار الت)  4010ال يوق وحا رقو 
العقــارات اكرهونـة  ــب تعيينهـا تعيينــاً كا يـاً  نســاً وحمـ  يف عقــد الـرهن اكتيــق عليــ  وعال   : 941/  890م  : التقنـ  اكــد  السـابق

    وكذلك  ب تعي  مقدار الدين يف العقد ل كان الرهن الغياً 
أو امينـاً اســا   ل الـرهن العقـاري الواقــ  امينـاً كبلـك موعــود ةقراضـ  أي ـذه اكســتقرا شـي اً   ـي اً عنــد االقتضـا  : 948/  894

    يةون  حيحا عذا وحددت غاية اكبلك الذي ينته  ا  ذ أو ااسا  انياري ل  ار ب  اكتعامل 
   116ق  149 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   ( 3) 
 – 82 – 4 – 4626داللــــوز  4626 هايــــر ســـنة  9 – 249 -4 – 11داللـــوز  4411مــــاري ســـنة  32قـــض  رنســـ  ن ( 2) 
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 و تحدد الدين المضمون بأمر ن :

إذا كــان دينــًا ميعنــًا ، مــن رأس مــال وفوائــد ومتــى يبــدأ ســر ان الفوائــد . ( بمقــداره ، فيحــدد هــذا المقــدار  1) 
و ستوي في ذلك الدين المنجز والـدين المؤجـل والـدين المعلـا علـى شـرط ، ف ـذه كل ـا ديـون يمكـن ضـمان ا بـالرهن 

أو كــان  . وإذا كــان الــدين مســتقبال كاعتمــاد مفتــوح فــي مصــرف لــم يســحب منــه المــدين شــيئًا ، ( 1) الرســمي $941
دينــا احتماليــًا كفــتح حســاب جــاري يحتمــل أن يكــون رصــيده مــدينًا أو يكــون دائنــًا فــإذا كــان الرصــيد يمــا بعــد رصــيدًا 
مــدينًا كــان هــذا الــدين منــذ البدايــة دينــًا احتماليــًا ، كــان تحديــد مقــداره فــي عقــد الــرهن بتحديــد حــد أقصــى ينت ــي إليــه 

لفة الـذكر بـأن يتحـدد فـي عقـد الـرهن "الحـد اهنقصـى الـذي ينت ـي إليـه مـدني سـا 1010الدين وفي هذا تقول المادة 
. فإذا عنـي الحـد اهنقصـى للـدين والمـدة التـي ينعقـد في ـا الـدين ، وجـب التقيـد بـذلك . فمـا انعقـد مـن  ( 2) هذا الدين"

. وإذا  ( 9) بــينالــدين فــي المــدة المتفــا علي ــا يكــون مضــمونًا بــالرهن الرســمي ، بشــرط أال يجــاوز الحــد اهنقصــى الم
كان الدين المضمون بالرهن هو تعو ض عن عمل غير مشروع لم يتحدد مقداره ، وجب تعيين العناصر المعروفة 
لمقدار هذا التعو ض حتى يصبح هـذا المقـدار معروفـًا بقـدر اإلمكـان .  أمـا فـي القيـد ، فيجـب تحديـد مبلـغ تقر بـي 

 . ( 1) ع عليه الغير و حتج عليه بهينت ي إليه الدين ، وهذا المبلغ هو الذي يطل
                                                                                                                                                                    

   116ق  149 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي  
وذلك   ف الدين اكستقبر  ل العقد الرمس  ل ويف هذه ااالة  ب ذكره ل والدين اكعلق علا شرط قد يةون مقداره معرو اً  ( 4) 

 قـرة  2أوبـري ورو  – 184ق  141 قـرة  43ب نيـور وريبـري وبيةيـ  )  هذه ديون يةون مقـدارها عـادة غـري معـروف  ل االحترايل والدين
 ( 4190 قرة  3كوالن وكابيتان   – 448بيدان و واران  قرة  – 4103 قرة  3بودري ودي لوان  – 81هامش  399

وهـذا هـو ال ـ ر الثـا   ل " ب أن يةون الدين اكضرون حمدداً وحديداً دقيقاً  : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 3) 
وت بيقـاً  ل علا أن وحديد الـدين ال  نـ  مـن أن يةـون معلقـاً علـا شـرط أو يةـون دينـاً مسـتقب  أو دينـاً احتراليـاً    من مبدأ ختصيص الرهن

ولةن  ب يف كر حار  ل أو حساابً  ارًيً هذا هو الدين االحترايل ل اكستقبر لذلك  وز أن يةون الدين اعتراداً ميتوحاً وهذا هو الدين
 (   22ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  لن ليو  ةن وحديده و ب أن يع  حد أقصا ينته  علي "  ل أن يتحدد مبلك الدين اكضرون

  (   411 – 4621م داللوز ا سبوع   4621 هاير سنة  2وانعر نقض  رنس  
 – 243ق  32م  4644يونيـــ  ســـنة  33اســـت ناف  ـــتلو ) ال مـــن يـــوم وحقـــق الـــدين ÷ وتةـــون مرتبـــة الـــرهن مـــن يـــوم قيـــد ( 2) 

 (   409ق  86سليران مرقس  قرة 
ــــري ورو  ( 1)   – 4190 قــــرة  3كــــوالن وكابيتــــان   4104 – 4100 قــــرة  3بــــودري ودي لــــوان  – 249ق  399 قــــرة  2أوب

   184ق  141 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 2104 قرة  3 ي  ب نيور وريبري وبوال
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( وبمصدر الـدين ، فيجـب إلـى جانـب تحديـد مقـدار الـدين تحديـد مصـدره أيضـًا ، هـل هـو عقـد  2)  $942
وأي عقــد يكـــون أو هــو عمـــل غيـــر مشــروع أو إثـــراء بــال ســـبب أو إرادة منفـــردة أو هــو القـــانون . فقــد يكـــون الـــدين 

( في عقد هبة أو التزامًا بعمل أو  chargeإيرادًا مدى الحياة أو شرطًا ) المضمون ثمنًا في عقد بيع أو قرضًا أو 
تعو ضــًا عــن عمــل مشــروع ، وقــد يكــون دينــًا معلقــًا علــى شــرط و مضــافًا إلــى أجــل أو منجــزًا ، كمــا قــد يكــون دينــًا 

 . ( 1) مستقبال أو دينًا احتماليًا ، وهكذا تتنوع الديون بتنوع مصادرها

مون على الوجه السـالف الـذكر يبـرره مصـلحة الغيـر ومصـلحة المـدين نفسـه . فكـل ديـن وتحديد الدين المض
غير محدد بالنسبة إلى مقداره أو بالنسبة إلى مصدره قد يصل إلـى مبلـغ كبيـر ، فيـرى الغيـر مـن دائـن مـرت ن تـال 

ا الدين يسبقه أو يلتـزم بدفعـه أو مشتر للعقار المرهون في الن اية أن الدين الذي ضمنه العقار بلغ حدًا كبيرًا ، وهذ
إذا لم يط ر العقار . وكذلك في الدين غير المحدد ، ال يتمكن المدين أن يعرف ما المقدار الذي يجب عليه دفعه 

 . ( 2) ، وقد يصل إلى مبلغ كبير ال يستطيع الوفاء به وال يكفيه العقار المرهون 

الـــرهن الرســـمي نفســـ ن لعـــدم  949طـــال عقـــد $وجـــزاء عـــدم تحديـــد الـــدين المضـــمون بـــالرهن الرســـمي هـــو ب
مـدني فرنسـي إن "الـرهن الرضـائي ال  2192تخصيص الرهن من ناحية الدين المضمون . وفـي ذلـك تقـول المـادة 

يكــون صــحيحًا إال إذا كــان  . . ." . والــبطالن هنــا بطــالن مطلــا ، و ســتطيع أن يتمســك بــه كــل ذلــك مصــلحة . 
 ن وورثـــة كـــل من مـــا أو الخلـــف الخــاص ، والـــدائنون المرت نـــون المتـــأخرون فـــي فيتمســك بـــه المـــدين والـــدائن المــرت
 . ( 9) المرتبة ، وحائز العقار المرهون 

 نص قانوني :  –عدم قابلية الرهن للتجزئة  -064
 مدني على ما يأتي : 1011تنص المادة 

                                                 

بيــدان و ــواران  قــرة  – 4100 قــرة  3بــودري ودي لــوان  – 82 -4 – 4626داللــوز  4626 هايــر ســنة  9نقــض  رنســ   ( 4) 
منصـــور مصـــ يا  – 416ق  – 414ق  80مشـــس الـــدين الوكيـــر  قـــرة  – 180ق  141 قـــرة  43ب نيـــور وريبـــري وبيةيـــ   – 449

 940ق  46مسري تناغر  قرة  – 14ق  49منصور  قرة 
ق  149 قـــرة  43ب نيـــور وريبـــري وبيةيـــ   – 444و قـــرة  442بيـــدان و ـــواران  قـــرة  – 4266 قـــرة  3بـــودري ودي لـــوان  ( 3) 

   4941 قرة  3 ـ سران  – 4190 قرة  3كوالن وكابيتان   – 2966ب نيور وريبري وبوال ي   قرة  – 180
   4198 قرة  3كوالن وكابيتان   – 2102ب نيور وريبري وبوال ي   قرة  – 144 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   ( 2) 
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دين مضــمون بالعقــار أو "كــل جــزء مــن العقــار أو العقــارات المرهونــة ضــامنة لكــل الــدين ، وكــل جــزء مــن الــ
 . ( 1) العقارات المرهونة كل ا ، ما لم ينص القانون أو يقض االتفاق بغير ذلك"

. أن أوجزنا أن الرهن الرسمي غيـر قابـل للتجزئـة بالنسـبة إلـى العقـار المرهـون ، وبالنسـبة إلـى  ( 2) وقد سبا
الدين المضمون . ونعرض اآلن لعدم قابلية الرهن للتجزئة ، في شيء من التفصيل . فالرهن الرسمي ، بطبيعته ، 

فــإن العبــارة اهنخيــرة مــن  941لتجزئــة ، $. ولكــن ذلــك ال يعنــي أنــه يكــون دائمــًا غيــر قابــل ل ( 9) غيــر قابــل للتجزئــة
مدني سالفة الـذكر تقـول : "مـا لـم يـنص القـانون أو يقـض االتفـاق بغيـر ذلـك" . وتقـول المـذكرة  1011نص المادة 

اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا الصـدد : "علـى أن قاعـدة عـدم تجزئـة الـرهن ليسـت مـن النظـام العـام ، فقـد 
جزئتــه فــي عقــد الــرهن نفســه أو بعــد العقــد ، وقــد يقضــي بتجزئتــه نــص فــي القــانون كمــا هــو يتفــا المتعاقــدان علــى ت

. ففي تط ير العقار من الرهن ، يجوز للحائز أن يط ر العقار مـن الـرهن  ( 1) اهنمر في تط ير العقار من الرهن"
ره الحائز قيمة للعقار ، و ذكر في فيوجه إلى الدائن المرت ن إعالنًا يشتمل على بيانات معينة من ا المبلغ الذي يقد

اإلعـالن أنــه مسـتعد أن يــوفي الـدين المضــمون إلـى القــدر الـذي قــوم بـه العقــار . و جـوز للــدائن المـرت ن أن يطلــب 
بيع العقار ، فيتم البيع . وإذا لم يطلب بيع العقار ، استقرت ملكية العقار ن ائيًا للحائز خالصـة مـن الـرهن إذا هـو 

ي قوم به العقار للدائن المرت ن . وقـد يكـون المبلـغ الـذي يرسـو بـه المـزاد فـي العقـار أو المبلـغ الـذي دفع المبلغ الذ
يدفعــه الحــائز ال يكفــي لوفــاء الــدين المضــمون الــرهن ، ومــع ذلــك يط ــر العقــار مــن الــرهن ، و صــبح الــرهن قــابال 

. و جــوز كــذلك أن يتفــا الــراهن  مــدني ( 1040 – 1061للتجزئــة علــى هــذا النحــو بــنص فــي القــانون ) انظــر م 

                                                 

   من اك روع الترهيدي علا و ـ  م ـابق كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد 4116ورد النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
مث جملـس ال ـيوق وحـا  ل 4433مث وا ق علي  جملس النـوا  وحـا رقـو    يف اك روع النها   4429وحا رقو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عة

 (   29 – 21ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4014رقو 
الرهن ي رر مجي  أ  ا  العقار اكرهون ب ري تعي  حصة من  ومجي  ملحقات  وما ودل  ي   : 944/  891م  التقن  اكد  السابق

   عال عذا و د شرط خيالف ذلك ل من ا   حات وا بنية اليت تعود منيعتها علا مالةها
   430انعر هنياً  قرة  ( 3) 
 201بيـدان و ـواران  قـرة  –ومـا بعـدها  461ة  قر  3بودري ودي لوان  – 893ق  – 894ق  341 قرة  2أوبري ورو  ( 2) 
   226 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 4911 قرة  3 وسران  – 4992 قرة  3كوالن وكابيتان   –وما بعدها 
   28ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 1) 
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والــدائن المــرت ن ، عنــد عقــد الــرهن الرســمي أو بعــدهن علــى أن يكــون الــرهن قــابال للتجزئــة ، فيخصــص جــزء مــن 
الــدين المضــمون لجــزء مــن العقــار أو العقــارات المرهونــة ، و صــبح هــذا الجــزء مــن العقــارات هــو المرهــون فــي هــذا 

 ح الرهن قابال للتجزئة بناء على هذا االتفاق .الجزء من الدين المضمون ، وبذلك يصب

وعدم قابلية الرهن للتجزئة إنما يرجع إلى مصلحة الدائن المـرت ن ، وقـد أقامـه القـانون رعايـة ل ـذا المصـلحة 
لـو لـم توجـد هـذه المصـلحة . فـيمكن مـثال أن ينحـل الـرهن عـن العقـار أو  941. وإال فإن الـرهن يمكـن أن يتجـزأ $

رهونة بقدر ما ينقضي من الدين ، فيتخلص نصف العقار المرهون من الرهن بانقضاء نصف الـدين ، العقارات الم
وهكذا . ولكن القانون جعل الرهن غير قابل للتجزئة ، بحيث إذا لم يتفا الراهن مع الدائن المرت ن على تجزئته أو 

تجزئــة هنن هــذا هــو فــي مصــلحة الــدائن لــم يتنــازل الــدائن المــرت ن عــن عــدم التجزئــة ، أصــبح الــرهن غيــر قابــل لل
. ولمــا كــان عــدم قابليــة  ( 1) المــرت ن و فــرض القــانون أن هــذا هــو مــا أراده المتعاقــدان إال إذا اتفقــا علــى غيــر ذلــك

( ، لذلك يجوز للدائن المرت ن  nature( الرهن بل هو من طبيعته )  essenceالرهن للتجزئة ليس من جوهر ) 
ينزل عن عدم قابليته للتجزئة هنن عدم قابليته الرهن للتجزئة من حقه هو فيجوز له أن ينزل بعد انقضاء الرهن أن 

عنه . فإذا كان هناك مثال عقاران مرهونان ضمانًا لوفاء دين ، ووفـى المـدين نصـف الـدين ، جـاز للـدائن المـرت ن 
خر ضمانًا لوفاء نصـف الـدين البـاقي أن ينزل عن الرهن في أحد العقار ن المرهونين و ستبقى الرهن في العقار اآل

. و جوز كذلك بعد انعقاد الرهن وقبل استيفاء الدائن المـرت ن بشـيء مـن حقـه ، أن ينـزل هـذا الـدائن عـن حقـه فـي 
عــدم قابليــة الــرهن للتجزئــة ، و رضــى بحــل الــرهن عــن أحــد العقــار ن إذا وفــى المــدين جــزءًا مــن الــدين بقابــل هــذا 

 .  ( 2) العقار

المضمون يبقى قابال للتجزئة ، بالرغم مـن أنـه مضـمون بـرهن رسـمي غيـر قابـل للتجزئـة . فـإذا مـات والدين 
الــدائن المــرت ن عــن ثالثــة مــن الورثــة ، ورث كــل مــن م نصــيبه فــي الــدين فيتجــزأ الــدين علــي م ، و بقــى الــرهن غيــر 

سـتعمل حقــه فــي الـرهن علــى جميــع قابـل للتجزئــة . فيجـوز هني وارث أن يطالــب الــراهن بنصـيبه مــن الــدين ، وان ي
غير قابل للتجزئة . وال يجوز للمدين ، بدعوى أن الرهن غير قابـل  946العقار أو العقارات المرهونة هنن الرهن $

للتجزئة ، أن يطلب اتفاق جميـع ورثـة الـدائن المـرت ن لقـبض جميـع الـدين ، بـل يجـب أن يـدفع للـوارث نصـيبه مـن 
                                                 

   600 قرة  3بودري ودي لوان  ( 4) 
بيــدان و ــواران  – 600 قــرة  3بــودري ودي لــوان  – 808 – 4 – 4642داللــوز  4644ديســره ســنة  46نقــض  رنســ   ( 3) 

   213 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 244 قرة 
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 . ( 1) هنخرى للورثة اآلخر نالدين ، وأن يدفع اهننصبة ا

وهذا االرتباط ما بين العقار المرهون والدين المضمون ، المبني على عدم قابلية الرهن للتجزئة ، له معنيان 
: 

) المعنى اهنول ( أن أي جزء من الدين مضمون بكل العقار المرهون ، فلـو وفـى المـدين ثالثـة أربـاع الـدين 
بــع يبقــى مضــمونًا بكــل العقــار المرهــون ، وال يــتخلص ثالثــة أربــاع هــذا العقــار مــن مــثال وبقــى الربــع ، فــإن هــذا الر 

. فلــو بــاع المــدين فــي هــذه الحالــة ل العقــار المرهــون ، انتقــل العقــار إلــى المشــتري مرهونــًا كلــه فــي ربــع  ( 2) الــرهن
يـه بربــع الـدين البــاقي إال إذا الـدين ، و جـوز للــدائن المـرت ن أن يتتبــع العقـار المرهــون فـي يــد المشـتري وأن ينفــذ عل

أن قررنــا أن دعــوى الــرهن ال تتجــزأ بالنســبة إلــى الــدين المضــمون ،  ( 9) اختــار المشــتري تط يــر العقــار . وقــد ســبا
فإذا انقضى جزء من الدين المضمون فإن العقار الضامن يبقـى كلـه ضـامنًا لمـا بقـي مـن الـدين . وإذا مـات الـدائن 

ص بأنصبة متساو ة . فـإن كـل وارث يكـون لـه ثلـث الـدين المضـمون ولكنـه يسـتطيع أن المرت ن وورثه ثالثة أشخا
ينفذ بحقه كدائن مرت ن على كل العقار المرهون . وإذا مات المدين الراهن عـن ثالثـة مـن الورثـة بأنصـبة متسـاو ة 

لـدين ، ولكـن إذا ا 944، ففي القـانون الفرنسـي حيـث يـورث الـدين عـن المـدين يكـون كـل وارث مسـئوال عـن ثلـث $
انتقل إليه العقار المرهـون كلـه جـاز للـدائن المـرت ن أن ينفـذ علـى العقـار بكـل الـدين ، و كـون للـوارث الرجـوع علـى 

 الوارثين اآلخر ن كل من ما بقدر نصيبه في الدين .

هون عقاران ) والمعنى الثاني ( أن أي جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، فلو أن المر 
، فـإن الـدائن المـرت ن يسـتطيع باعتبـاره دائنــًا مرت نـًا أن ينفـذ بكـل الـدين علــى أي عقـار من مـا ، فـإذا اسـتوفى حقــه 
من هذا العقار برئت ذمـة المـدين وتخلـص العقـار اآلخـر مـن الـرهن . وإذا بـاع المـدين الـراهن أحـد العقـار ن ، كـان 

للدائن المرت ن أن يتتبع العقـار فـي يـد المشـتري و نفـذ عليـه بكـل الـدين ال  هذا العقار مرهونًا في كل الدين ، وجاز

                                                 

داللـوز  4414نـو ره سـنة  6نقض  رنسـ   – 604 قرة  3بودري ودي لوان  – 926 قرة  3 يوار  – 222 قرة  4بون  ( 4) 
14 – 4 – 16   

 ـلن كـر العقـا راو العقـارات  ل " لو وىف اكدين اني   ا كـه مـن الـدين : ويف هذا تقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 3) 
 (   28ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) وال تتخلص من الرهن بنسبة ما وىف الدين"  ل اكرهونة تبقا م  ذلك ضامنة للج   الباق 

   430ة انعر هنياً  قر  ( 2) 
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أن قررنـا أنـه  ( 2) . وقد سـبا ( 1) بجزء من الدين يتناسب مع العقار المبيع ، ما لم يختر المشتري أن يط ر العقار
كـل وارث يبقـى مرهونـًا فـي  إذا فرض أن العقار المرهون انتقل إلى ورثة مالكه ، فإن الجزء من العقـار الـذي يملكـه

كل الدين ، وال يجو شطب الرهن عن هذا الجزء بعد سداد نصيب الوارث مـن الـدين ، بـل إن الـرهن ال يشـطب إال 
بعد سداد الدين كله وإذا فرض أن عقارات متعددة قد رهنت في ديـن واحـد ، فـإن كـل عقـار من ـا يبقـى مسـئوال عـن 

 هذا العقار من الدين حتى يتخلص العقار من الرهن .كل الدين ، وال يكفي وفاء ما يقابل 

و تبين مما تقدم أنه إذا رهن عقاران في دين واحد ، جـاز للـدائن المـرت ن أن يختـار عقـارًا من مـا فينفـذ عليـه 
علــى أن يقســم الــدين الــذي لــه علــى العقــار ن ، وأن ينفــذ  948بحقــه كلــه . فــال يكــون هــذا الــدائن المــرت ن مجبــرًا $

عقــار بنصــيبه فــي هــذا الــدين . و جــوز للــدائن المــرت ن أن يختــار ، كمــا قــدمنا ، أي عقــار للتنفيــذ عليــه  علــى كــل
بالحا كله ، حتى لو أضر هذا االختيار بالدائنين المرت نين المتأخر ن في المرتبة على هذا العقـار . وذلـك بشـرط 

ائنين المـرت نين المتـأخر ن ، أو دون أن تكـون لـه أال يستعمل الدائن المـرت ن حـا االختيـار هـذا بنيـة اإلضـرار بالـد
 . ( 9) مصلحة مشروعة في هذا االختيار ، وإال كان متعسفًا في استعمال حقه

 نص قانوني :  –عدم انفصال الرهن عن الدين المضمون  -065
 مدني على ما يأتي : 1012تنص المادة 

تابعــًا لــه فــي صــحته وفــي انقضــائه ، مــا لــم يــنص ال ينفصــل الــرهن عــن الــدين المضــمون ، بــل يكــون  -1"
 القانون على غير ذلك" .

وإذا كان الراهن غيـر المـدين ، كـان لـه ، إلـى جانـب تمسـكه بأوجـه الـدفع الخـاص بـه ، أن يتمسـك بمـا  -2"

                                                 

 لــو ابع  ل "أي  ــ   مــن العقــار اكرهــون ضــامن لةــر الــدين : وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد ( 4) 
وال  ل كــان للــدا ن اكــرهتن أن ير ــ  بةــر الــدين علــا العقــار اكبيــ  يف يــد ااــا    ل الــراهن  ــ  ا مــن العقــار اكرهــون أو أحــد العقــارات اكرهونــة

 (   28ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) ر علا اني   من الدين الذي يتناسب م  قيرة هذا العقار" يقتص
   430انعر هنياً  قرة  ( 3) 
 – 3 – 4644داللــوز  4604أبريــر ســنة  4بــور دو  – 338 – 4 – 4606داللــوز  4608مــايو ســنة  6نقــض  رنســ   ( 2) 

   249ق  210 قرة  43 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 211
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 . ( 1) للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ، و بقى له هذا الحا ولو نزل عنه المدين"

من هذا الدين ، بـل يسـير  941النص يجعل الرهن الرسمي حقًا تابعًا للدين المضمون ، فال ينفصل $ وهذا
الــراهن غيــر ( المــدين الحــا فــي أن يتمســك 0معــه وجــودًا وعــدما . والــنص فــي الوقــت ذاتــه يجعــل للكفيــل العينــي 

 بأوجه الدفع المتعلقة بالدين ، إلى جانب الدفوع الخاصة به .

. أن قررنـا أن الـرهن الرسـمي ال يقـوم  ( 2) رهن الرسـمي حـا تـابع للـدين المضـمون ، فقـد سـباأما أن حا ال
إال بقيام الدين المضمون . فال بد أن يكون هذا الدين التزامًا مدنيًا صحيحًا ، حتى يكون الرهن الرسمي صحيحًا . 

هن الرسمي يخفي باختفاء الدين المضـمون أما إذا أن الدين المضمون باطال أو قابال لإلبطال أو للنقض ، فإن الر 
. وإذا انت ى الدين المضمون بالوفاء أو بأية طر قة أخرى من طرق االنقضاء ، فإن الـرهن الرسـمي ينت ـي بانت ـاء 
الدين . فالرهن الرسمي إذن تابع للدين المضمون ، فيبطل كلما بطل هذا الدين ، و نقضي بمجرد انقضاء الدين . 

ان الــدين المضــمون بــاطال لعيــب فــي الشــكل أو النعــدام الرضــاء أو لعــدم تــوافر شــروط المحــل أو وعلــى ذلــك إذا كــ
لعدم مشروعية السـبب ، كـان الـرهن الرسـمي بـاطال مثلـه . ولكـل ذي مصـلحة أن يتمسـك ب ـذا الـبطالن ، فيتمسـك 

وكـل حـائز للعقـار المرهـون . به المدين الراهن وخلفه العام وخلفه الخاص ، وكل دائن مرت ن متأخر في المرتبة ، 
وللمدين الراهن أن يتمسك بإبطال عقد الرهن ، إذا كان الدين المضمون قابال لإلبطال لعيب في الرضاء أو لنقص 

. وكــذلك يجــوز للمــدين الــراهن أن يتمســك بانقضــاء الــدين المضــمون ، فيكــون الــرهن قــد انقضــى  ( 9) فــي اهنهليــة
ن بالوفاء أو بالوفاء بمقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمـة أو بـاإلبراء كانقضاء الدين . فإذا انقضى الدي

أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم ، جاز للراهن أن يتمسك باقتضاء الرهن تبعًا النقضاء الدين . وفي هـذا تقـول الفقـرة 
ين المضمون ، بل يكون تابعًا لـه فـي الد 980مدني كما رأينا : "ال ينفصل الرهن عن $ 1012اهنولى من المادة 

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4180ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنقص  ( 4) 
 ب  سابقا كا استقر علي  يف التقن   أ ل وقد أد لا نينة اكرا عة تعدي ت ليعية علا النص    يرا عدا بعض تعدي ت ليعية ل انيديد

مث جملـس ال ـيوق  ل 4432ووا ق علي  جملس النوا  وحـا رقـو    يف اك روع النها   4421ووا قا علي  اللجنة وحا رقو  ل اكد  انيديد
 (   21ق  – 29ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4013وحا رقو 

   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
   446انعر هنياً  قرة  ( 3) 
   603 قرة  3بودري ودي لوان  ( 2) 
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. وممــا نــص القــانون عليــه مــن بقــاء الــرهن مــع  ( 1) صــحته وفــي انقضــائه ، مــا لــم يــنص القــانون علــى غيــر ذلــك"
انقضاء الـدين المضـمون دعـوى الحلـول ، فيجـوز للشـخص أن يفـي بالـدين فينقضـي ، و حـل محـل الـدائن المـرت ن 

 . ( 2) ع على الراهن بدعوى الرهن التي حل في ا محل الدائن المرت نحلوال قانونيًا أو اختيار ا ، فيرج

وأمــا أن للكفيــل العينــي الحــا فــي أن يتمســك بأوجــه الــدفع المتعلقــة بالــدين إلــى جانــب الــدفوع الخاصــة بــه ، 
لــدين فـذلك واضـح . ذلـك أنــه مـا دام المـدين الـراهن يســتطيع أن يتمسـك بأوجـه الـدفع المتعلقــة بالـدين ، كـأن يكـون ا

باطال أو قابال لإلبطال أو منقضيًا ، كذلك يجوز للراهن ولو لم يكن هو المدين أن يتمسك بأوجه الدفع هذه ، فـإن 
الــرهن الواقــع علــى عقــاره تــابع للــدين ، فيكــون بــاطال أو قــابال لإلبطــال أو منقضــيًا بحســب الــدين نفســه . وللكفيــل 

عن ا المدين . فإذا كان الدين قابال لإلبطال للغلط مـثال ، ونـزل  العيني أن يتمسك بأوجه الدفع هذه ، حتى لو نزل
المدين عن التمسك بإبطال الدين ، فإن النزول ال يمنع الكفيل العيني من التمسـك بإبطـال الـدين حتـى يسـتطيع أن 

كفيــل يبطــل الــرهن المعقــود علــى عقــاره . وفــي هــذا الخصــوص تقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي : "فلل
العينــي أن يتمســك بأوجــه الــدفع المتعلقــة بالــدين مــن بطــالن أو انقضــاء ، حتــى لــو تنــاول المــدين عن ــا ، وهــذا إلــى 

. فيكــون إذن للكفيــل العينــي أن يتمســك بأوجــه الــدفع الخاصــة  ( 9) بأوجــه الــدفع الخــاص بــه" 981جانــب تمســكه $
فع الخاص به . وقد رأينا مثـل ذلـك فـي الكفالـة ، إذ يجـوز بالدين نفسه هننه يكفله . وله أيضًا أن يتمسك بأوجه الد

. وهـذا طبيعـي  ( 1) للكفيل الشخصي أن يتمسك بالدفوع المتعلقة بالدين ، وله أيضًا أن يتمسك بالدفوع الخاصـة بـه
، هنن الكفيــل العينــي لــه أن يتمســك بالــدفوع التــي يتمســك ب ــا الكفيــل الشخصــي ، ف ــو لــم يخــرج عــن كونــه كفــيال 

                                                 

"االرتبـاط مـا بـ  الـرهن والـدين اكضـرون هـو ارتبـاط التـاب   : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيـدي يف هـذا اخلصـوق ( 4) 
 1جمروعة ا عرار التحضريية ) ا الرهن تبعاً ل " انقض ل وعذا انقضا الدين    لذا كان الدين  حيحاً    الرهن وعال  هو ابفر ل ابكتبوع
 (   21ق 

وقــد قضــا حمةرــة شــب  الةــوم اني  يــة أبن يعتــه    والــرهن عرــر مــدن  يف حــ  أن الــدين اكضــرون قــد يةــون عرــ  عــارًي ( 3) 
ا رهـن ات ـر أو غـريه شـي ا امينـا علـا الـيت نصـا علـا أنـ  عذ ل مـن قـانون التجـارة 19للرهن الضامن لعرر عاري عقـدا مـدنيا فبقـا للرـادة 

 41حمةرـة شـب  الةـوم اني  يـة )  يثبا الرهن ابلنسـبة عىل اكتعاقـدين وغـريهو ابل ـرق اكبينـة يف القـانون اكـد   ل عرر من ا عرار التجارية
 (   348ق  412رقو  44ايفاماة  4621يوني  سنة 
   21ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 2) 
   19 قرة  – 18انعر هنياً  قرة  ( 1) 
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من ديــن الغيــر ، فيســتطيع أن يتمســك بالــدفوع الخاصــة ب ــذا الــدين وبالــدفوع الخاصــة بــه هــو . والــدفوع المعلقــة يضــ
بالدين نفسه ، سبا أن ذكرنا أمثلة ل ا في تمسك المدين الراهن ب ا ، فيجوز للكفيل العنـين أن يتمسـك ب ـذا الـدفوع 

أما الدفوع المتعلقة بالكفيل العيني نفسـه ، ف ـي ترجـع  ، كأن يتمسك بأن الدين باطل أو قابل لإلبطال أو منقض .
إلى العقد المبرم ما بين الكفيل العينين والدائن المرت ن . فيجوز أن يكون هذا العقد باطال أو قابال لإلبطال ، دون 

عقـده مـع  أن يكون الدين المضمون باطال أو قابال لإلبطال ، ففي هـذه الحالـة يجـوز  للكفيـل العينـي أن يـدفع بـا ،
الدائن المرت ن باطـل أو قابـل لإلبطـال ، فيـتخلص مـن الـرهن الـذي عقـده مـع بقـاء المـدين اهنصـلي ملزمـًا بالـدين . 
وقد ترجع الدفوع الخاصة بالكفيل العيني إلى ما يرد على عقده من أوصاف ، كعدم تحقا الشرط الواقف أو تحقا 

لذي عقده لم ينشأ ، هننه كان معلقـًا علـى شـرط واقـف ولـم يتحقـا الشرط الفاسخ فيتمسك الكفيل العيني بأن الرهن ا
هذا الشرط ، أو كـان معلقـًا علـى شـرط فاسـخ وتحقـا هـذا الشـرط . كـذلك قـد ترجـع الـدفوع الخاصـة بالكفيـل العينـي 
 إلى أن الرهن قد انحل عن عقاره دون أن ينقضي الدين المضمون ، و تحقا ذلك مثال إذا نل الدائن المـرت ن عـن
 الرهن فينقضي دون أن ينقضي الدين المضمون ، فيجو للكفيل العيني في هذه الحالة أن يتمسك باقتضاء الرهن .

 آثار الرهن الرسمي -الفصل الثاني

 آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين واالنسبة إلى الغير : -066
ون هو حا الرهن ، وهذا الحا يقيم عالقة عقد الرهن الرسمي يكسب الدائن المرت ن حقًا على العقار المره 

فيما بينه وبين الراهن . وبموجب هذا الحا يستطيع الدائن المرت ن ، إذا حل أجل دينه ، أن يستعمل دعوى الرهن 
على العقار المرهون ، فيكون لـه حـا تقـدم علـى جميـع الـدائنين العـاديين لمدينـه وكـذلك علـى الـدائنين المقيـدين إذا 

 ن في المرتبة . و كون له كذلك حا تتبع ، فيتتبع العقار المرهون ، فيما إذا انتقلت ملكيته مـن الـراهن كانوا متأخر 
 ، في يد من انتقلت إليه الملكية وهو الحائز للعقار .

(  2( آثــار الــرهن الرســمي فيمــا بــين المتعاقــدين . )  1وعلــى ذلــك نقســم هــذا الفصــل الثــاني إلــى فــرعين : ) 
 رسمي بالنسبة إلى الغير .آثار الرهن ال
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 آثار الرهن الرسمي فيما بين المتعاقدين -الفرع األول

 آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالراهن وفيما يتعلق بالدائن المرتهن  -067
ــدائن المــرت ن ، وحــا الــرهن الرســمي ال يحــرم الــراهن مــن   عقــد الــرهن الرســمي يلــزم الــراهن دون أن يلــزم ال

لمرهون إال إذا نزعت ملكيته تنفيذًا عليه . و رتب الرهن الرسمي للـدائن المـرت ن فـي مواج ـة الـراهن ملكيته للعقار ا
. 

$989  

 آثار الرهن الرسمي فيما يتعلق بالراهن -المبحث األول

 التزام الراهن – 0

 التزامان :  -068
( إنشاء الراهن  1، بالتزامين : )  يلزم عقد الرهن الرسمي الراهن ، سواء كان هو المدين أو كان كفيال عينياً 

 ( ضمان الراهن لسالمة حا الرهن . 2لحا عيني على العقار المرهون هو حا الرهن . ) 

 إنشاء الراهن لحق الرهن :  -069
يلتــزم الــراهن بإنشــاء حــا الــرهن للــدائن المــرت ن علــى العقــار المرهــون ، كمــا يلتــزم البــائع بنقــل ملكيــة العــين 

. فإذا كان الراهن مالكًا للعقار المرهون ، أنشئ حا الرهن الرسمي من تلقاء نفسه . وفي  ( 1) مشتري المبيعة إلى ال
مـدني : "االلتـزام ينقـل الملكيـة أو أي حـا عينـي آخـر ينقـل مـن تلقـاء نفسـه هـذا الحـا ، إذا  201هذا تقـول المـادة 

ن إخـالل بالقواعـد المتعلقـة بالتسـجيل" . وهـذا النصـي كان محل االلتزام شيئًا معينًا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دو 
شــمل االلتــزام بإنشــاء حــا عينــي وااللتــزام بنقــل حــا عينــي ، فينشــأ الحــا العينــي إذا كــان محــل االلتــزام شــيئًا معينــًا 

                                                 

"يلت م الراهن برتتيب حق الرهن علا العقار اكرهون كصلحة  : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا اخلصوق ( 4) 
 ـلن الـراهن ال يسـت ي  أن يقـوم ابلت امـ   ل ويعهر ذلك بوضوح يف رهن ملـك ال ـري   كرا يلت م البا   بنقر حق اكلةية عىل اك رتي  ل الدا ن

 1جمروعـة ا عرـار التحضـريية )  لذا أ از الدا ن اكرهتن العقـد  ـاز لـ  بعـد ذلـك نسـخ  لعـدم قيـام الـراهن ابلت امـ   ل من ترتيب حق الرهن
 (   16ق 
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تزم ، فينشأ بالذات يملكه الملتزم . فإذا كان الراهن يملك العقار المرهون ، كان العقار شيئًا معينًا بالذات يملكه المل
الرهن الرسـمي صـحيحًا . وال شـأن لنـا هنـا بالقواعـد المتعلقـة  981حا الرسمي من تلقاء نفسه بمجرد انعقاد عقد $

بالتسجيل هنن قواعد التسجيل ال يخضع ل ا الرهن وإنمـا يخضـع لقواعـد القيـد كمـا سـنرى . وعلـى ذل يـتم تنفيـذ هـذا 
 1129جرد انعقاد البيع الصحيح قبل قانون التسجيل الصادر فـي سـنة االلتزام اهنول بإنشاء حا الرهن الرسمي بم

إذ كان عقد البيع نفسه دون تسجيل ينشئ التزامًا بنقل ملكية المبيع . وهذا هو الـرأي السـائد فـي هـذا الخصـوص ، 
قًا عينيًا وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي : "و ستخلص من مجموع هذا اهنحكام أن عقد الرهن يرتب ح

علـى العقـار المرهــون ، و ترتـب هـذا الحــا دون حاجـة إلــى القيـد فيمـا بــين المتعاقـدين ، وال ينفـذ فــي حـا الغيــر إال 
 . ( 1) بالقيد"

وهنــاك رأي يــذهب إلــى أن "المصــدر الحقيقــي للــرهن الرســمي هــو واقعــة القيــد  . . . أمــا العقــد فــال يمكــن أن 
وجبه مـن حـا التقـدم وحـا التتبـع ، ذلـك أن العقـد يقتصـر أثـره فـي اهنصـل علـى يتولد عنـه التـأمين العينـي بمـا يسـت

المتعاقدين وال يتعداهما ، في حين أن التأمين العيني يظ ر أثره ابتداء في حا الغير . ولذلك ف و ال ينشأ إال عـن 
حـا الـرهن ال وجـود لـه فيمـا بـين تلك الواقعة القانونية التي جعل ا القانون مصدرًا للتأمين العيني  . . . فـالواقع أن 

المتعاقدين وال ينشأ عن عقد الرهن ، وهو إذا نشأ كان حتمـًا نافـذًا فـي حـا الغيـر ، وإال لمـا كانـت هنـاك فائـدة مـن 
. و نضم إلى هذا الرأي  فقيه آخر أن حا الرهن ال ينشأ إال ابتداء من وقت القيد ، ولكنه ال يرى ل ذا  ( 2) وجوده"

 . ( 9) علمياً الخالف أثرًا 

                                                 

 – 201مجار الدين زك  ق  – 361ق  448وانعر عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 1ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
عبـد اكـنعو  ـرج  – 339ق  96مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  – 430ق  13سـليران مـرقس  قـرة  – 231ق  344حمرد عل  عمـام  قـرة 

التصـــرف  – 113ق  3الوســـيو  : اكنلـــف – 39مســـري تنـــاغر  قـــرة  – 326ق  13أمحـــد ســـ مة  قـــرة  – 402ق  11الصـــدة  قـــرة 
   434انونية ق القانو  والواقعة الق

 مد  4/  4022م ) م ين أ حق الرهن عال عذا أقر اكالك الرهن أو امتلك الراهن العقار  ل وعذا كان الراهن ال  لك العقار اكرهون
أ ـر و ـاز للـدا ن اكـرهتن أن ي البـ  بتعـويض وال ي لـب سـقوط  ل بق  الراهن ملت ما ةن ا  حـق الـرهن ل  لذا م وصر ش   من ذلك (  

 (   11ق  24منصور مص يا منصور  قرة ) الدين 
   12شييق شحات   قرة   ( 3) 
   11ق  – 19ق  24منصور مص يا منصور  قرة  ( 2) 
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والخالف ليس له اثر عملـي كبيـر ، وهـو أقـرب إلـى الفقـه منـه إلـى العمـل . والـذي يجعـل المسـألة قر بـة مـن 
العمــل هــو ، كمــا يقــول أحــد الفق ــاء ، هــل إذا بيــع العقــار المرهــون قبــل القيــد يبــاع بموجــب حــا الــرهن أو بموجــب 

المرت ن يستطيع أن ينفذ على العقار المرهون قبل القيد  الحا في الضمان العامال و جيب الفقيه على ذلك بحا أن
باعتباره دائنًا مرت نًا ال باعتباره دائنًا عاديًا ، "و ظ ر هـذا بصـفة خاصـة فـي الحـاالت التـي ال يكـون في ـا للمـرت ن 

ينـي ، أي حا في الضمان العام في مواج ة الراهن ، كما لو كان الـراهن شخصـًا آخـر غيـر المـدين وهـو الكفـل الع
مدني أنه ال يجوز التنفيذ على ماله إال ما رهن من هذا المـال  . . وال  1010وفي شأنه يقرر المشروع في المادة 

يعتبر هذا مباشرة للضمان العام للدائن إذا ليس للـدائن ضـمان عـام أصـال علـى ذمـة الكفيـل العينـي ، فحقـه قاصـر 
 . ( 1) المدين" فقط على الرهن الوارد على عقار مملوك للراهن غير

 نص قانوني :  –ضمان الراهن لسالمة حق الرهن  -071
 مدني على ما يأتي : 1014تنص المادة 

"يلتزم الراهن بضمان سالمة الرهن ، وللدائن المرت ن أن يعترض على كل  عمل أو تقصير يكون من شأنه 
يلــزم مــن الوســائل التحفظيــة وأن يرجــع علــى إنقــاص ضــمانه إنقاصــًا كبيــرًا ، ولــه فــي حالــة االســتعجال أن يتخــذ مــا 

 . ( 2) الراهن بما ينفا في ذلك"
                                                 

"وعلــا هــذا عذا ثبــا أن الــدا ن اكــرهتن يســت ي  أن يتخــذ ع ــرا ات  : ويقــور لتأكيــد ذلــك – 64ق  39مســري تنــاغر  قــرة  ( 4) 
كـان معـ  هـذا أنـ  ال يلـ م   ل وأن هذا ااـق مرتتـب علـا حـق الـرهن ولـيس علـا الضـران العـام ل التنييذ علا العقار اكرهون قبر شهر الرهن

ق  39مسري تناغر  قرة  ) هو الزم  قو لنياذه يف حق ال ري" أما ال هر   ل وأن ااق ين أ من العقد مباشرة ل لن أة حق الرهن ع را  القيد
64   ) 

ويقر  من هذا ما يقول  ا ستاذ سـليران مـرقس "وأمـا حـق التنييـذ علـا اكـار اكرهـون  ي ـين عنـ  مـا يثبـا للرـرهتن بصـيت  دا نـا مـن 
 يةـون التنييـذ علـا اكـار اكرهـون   ل رهن من غري اكـدينوال تعهر أمهيت  عر  عال يف حالة  دور ال   حق الضران العام علا أموار  مدين 

ســليران ) بــر ضــد ال ــري"  ل وأمــا م يتــا التقــدم والتتبــ   هرــا غــري مــو هت  ضــد الــراهن ل ئقتضــا حــق الــرهن ال ئقتضــا حــق الضــران العــام
 (   420ق  40مرقس  قرة 
 ل "يلتـــ م الـــراهن بضـــران الـــرهن : لترهيـــدي علـــا الو ـــ  اآليتمـــن اك ـــروع ا 4188ورد هـــذا الـــنص يف اكـــادة  : اتريـــخ الـــنص ( 3) 

 ول  يف حالة االستعجار أن يتخذ ما يل م مـن الوسـا ر التحيعيـة   وللدا ن اكرهتن أن يعرتا علا كر عرر يةون من شان  عنقاق ضران 
بعـد عضـا ة كلرـة "سـ مة" بعـد كلرـة "ضـران" يف  ـدر  ل ووا قـا نينـة اكرا عـة علـا الـنص   وأن ير   علا الـراهن ئـا يتيـق يف ذلـك" ل
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 1018وقد عرض المشرع في هذا النص لضمان الراهن لسالمة حا الرهن ، وعرض في النص التالي ) م 
مــدني ( لحلــول  1011مــدني ( تطبيقــًا لــذلك ل ــالك العقــار المرهــون أو تلفــه ، وعــرض فــي الــنص الــذي بعــده ) م 

الــذي يترتــب علــى هــالك العقــار المرهــون أو تلفــه محــل العقــار المرهــون حلــوال عينيــًا . وتعــالج هــذه المســائل  الحــا
 الثالث ب ذا الترتيب .

ففيما يتعلا بضمان الراهن لسالمة حا الرهن ، يكون هـذا الضـمان فـي عقـد الـرهن الرسـمي كضـمان البـائع 
يما يتعلا بضمان التعرض الشخصي ، أن يقوم الـراهن بترتيـب للتعرض واالستحقاق في عقد البيع . فال يجوز ، ف

العقــار المرهــون يشــ ر قبــل قيــد الــرهن ، أو أن يقــوم بــأي عمــل يترتــب عليــه إنقــاص  العقــار  984أي حــا علــى $
 المرهون إنقاصـًا كبيـرًا أو تخر بـه . وإذا نـزع الـراهن شـيئًا مـن العقـار المرهـون أو مـن ملحقاتـه ، كـأن يبيـع المواشـي
التـي تخـدم اهنرض أو يبيــع اهننقـاض بعــد هـدم جــزء مـن المبــاني ، فتقـع فــي يـد مشــتر حسـن النيــة فيملك ـا بالحيــازة 

. فيعيـد الـراهن إلـى  ( 1) خالصة مـن الـرهن ، كـان للـدائن المـرت ن الرجـوع علـى الـراهن بضـمان التعـرض الشخصـي
رمم المبــاني فيعيــدها ســيرت ا اهنولــى . وإذا لــم اهنرض مواشــي أخــرى تســاوي فــي القيمــة المواشــي التــي بيعــت ، أو يــ

يتسلم المشتري المواشي أو اهننقاض ، أو تسلم ا وهو سيء النية ، فإن ـا تبقـى مثقلـة بحـا الـرهن . و جـوز للـدائن 
المـرت ن أيضـًا أن يتخـذ مـا يلــزم مـن الوسـائل التحفظيـة ، كــأن يطلـب إقامـة حـارس وقــد يقـيم الـراهن نفسـه حارســًا ، 

لـب تــرميم مـا تخـرب مــن العقـار المرهــون ، ولـه أن يرجـع علــى الـراهن بمــا أنفـا مـن المصــروفات فـي كــل وكـأن يط

                                                                                                                                                                    

وأضا ا نين جملس ال يوق عىل الـنص عبـارة    4434ووا ق جملس النوا  وحا رقو    يف اك روع النها   4413وذلك وحا رقو  ل اكادة
ك تقييد تد ر الدا ن اكرهتن لضـران وقصدت اللجنة بذل ل "أو تقصري" بعد كلو "عرر" وعبارة "عنقا ا كبرياً" بعد عبارة "عنقاق ضران "

وحـا رقـو  ل ووا قا اللجنة علا النص بعـد هـذا التعـدير   حىت ال يعرا اكدين عىل ا رهاق والعنا من  را  هذا التد ر ل س مة الرهن
 (   80ق  – 14ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) ووا ق جملس ال يوق علا اكادة كرا عدلتها نينت   ل 4011

   ال مقابر : تقن  اكد  السابقال
"عذا تصـرف الـراهن يف  :  ـري علـا الو ـ  اآليت ل من هذا اك روع 4189هو اكادة  ل وكان اك روع الترهيدي يتضرن نصا ( 4) 

 ـلن هـذا ال ـ    ل وق النقـر والتسـليو ل ش   من العنا ر اليت يتةون منها العقار اكرهون أو يف ش   من ملحقات  عىل شخص حسن النيـة
وقـد حـذ ا    ويةون للدا ن اكرهتن يف هذه ااالـة حـق الر ـوع علـا الـراهن ابلضـران و قـا للرـادة السـابقة" ل ينتقر  الصاً من حق الرهن

 (   يف اهلامش 14ق   1جمروعة ا عرار التحضريية ) "اكتيا  ابلقواعد العامة"  ل نينة اكرا عة هذا النص



 

 

 

 

3058 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 .  ( 1) ذلك

وفيمـا يتعلــا بضــمان الــراهن لتعــرض الغيــر ، يكــون الــراهن ملتزمــًا بــدفع  كــل ادعــاء للغيــر بحــا علــى العــين 
أنـه هـو المالـك للعقـار وأن الـرهن الصـادر مـن المرهونة من شأنه أن يمس بحا الدائن المرت ن . فإذا ادعي الغيـر 

الراهن لم ينقل إلى المرت ن حا الرهن هننه صادر من غير مالك ، أو ادعي الغير أنه دائن مرت ن قدي حا رهنه 
علــى العقــار المرهــون قبــل أن يقيــد الــدائن المــرت ن حقــه ، أو ادعــي أن لــه حــا ارتفــاق علــى العقــار المرهــون وكــان 

قد رتب حا رهنه على أن حا االرتفاق هذا ال يوجد ، فعلى الراهن أن يدفع هذا االدعاء من الغير  الدائن المرت ن
. فإن لـم يسـتطع ، كـان للـدائن المـرت ن أن يطالـب بتقـديم تـأمين كـاف  أو بتكملـة التـأمين المقـدم ، أو بسـقوط أجـل 

 الدين ودفعه فورًا .

تعرض الغير هـو فـي الواقـع مـن اهنمـر الجـزاء الكـافي ونرى من ذلك أن ضمان الراهن لتعرضه الشخصي ول
على التزام الراهن بضمان سالمة الرهن ، فالراهن ملتزم بأن يكون الـرهن مسـتجيبًا لألغـراض التـي عقـده مـن أجل ـا 
، فــإن اختــل غــرض مــن هــذه اهنغــراض ، ســواء بخطــأ الــراهن أو بغيــر خطــأه ، وجــب علــى الــراهن الضــمان علــى 

 اه فيما تقدم .النحو الذي أسلفن

 نص قانوني :  –هالك العقار المرهون أو تلفه  -070
 مدني على ما يأتي : 1018تنص المادة 

إذا تسبب الـراهن بخطـأه فـي هـالك العقـار أو تلفـه ، كـان الـدائن المـرت ن مخبـرًا بـين أن يقتضـي تأمينـًا  -1"
 كافيًا أو يستوفي حقه فورًا" .

نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء المدين بال تأمين ، كان المدين  فإذا كان ال الك أو التف قد -2"
                                                 

بضــــران التعــــرا  ل كالبــــا   أيضــــاً   ( ل الــــراهن) "ويلتــــ م  : وتقــــور اكــــذكرة ا يضــــاحية للر ــــروع الترهيــــدي يف هــــذا الصــــدد ( 4) 
 كأن خير  العقار اكرهون أو أن يرتك  يتخـر   ل     وز ل  أن يقوم أبي عرر يةون من شان  عنقاق ضران الدا ن اكرهتن   واالستحقاق

وعذا نـ ع الـراهن شـي ا مـن العقـار    كأن يقيو حارسا وير ـ  علـا الـراهن ئـا أنيـق  ل ما يل م من الوسا ر التحيعية وللدا ن اكرهتن أن يتخذ  
 وقعــا يف  ل كرــا عذا هــدم  انبــا منــ  وابع ا نقــاا أو ابع مواشــ  كانــا قــد  صصــا خلدمــة ا را اكرهونــة  ل اكرهــون أو مــن ملحقاتــ 
أمـا عذا م يتسـلرها    ويةون للدا ن اكـرهتن حـق الر ـوع علـا الـراهن ابلضـران ل ازة  الصة من الرهنملةها اباي ل حيازة م رت حسن النية

 (   16ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  لهنا تبقا مثقلة نق الرهن"  ل اك رتي أو تسلرها وهو س   النية
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مخيــرًا بــين أن يقــدم تأمينــًا كافيــًا أو أن يــوفي الــدين فــورًا قبــل حلــول اهنجــل . وفــي الحالــة اهنخيــرة إذا لــم يكــن للــدين 
الفوائد بالسعر القانوني عن المدة فوائد ، فال يكون للدائن حا إال في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصًا من ا 

 ما بين تار خ الوفاء وتار خ حلول أجل الدين" .

وفي جميع اهنحوال إذا وقعت أعمال من شأن ا أن تعـرض العقـار المرهـون لل ـالك أو التلـف أو تجعلـه  -9"
) ع وقوع الضرر"غير كاف  للضمان كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه اهنعمال واتخاذ الوسائل التي تمن

1 )  . 

ولــيس هــذا الــنص إال تطبقــًا لمــا قــدمناه مــن التــزام الــراهن بســالمة حــا الــرهن ، وهــو فــي الوقــت ذاتــه تطبيــا 
خاص بعقد الرهن الرسمي لقاعـدة عامـة فـي الـدين المؤجـل إذا كـان ضـعف التـأمين الخـاص ب ـذا الـدين راجعـًا إلـى 

مــدني تــنص علــى مــا يــأتي : "يســقط  249/2ن فيــه ذلـك أن المــادة خطـأ المــدين أو إلــى ســبب ال دخــل إلرادة المــدي
ــدائن مــن  2(  . . . . . . . . . )  1حــا المــدين فــي اهنجــل" )  ــه إلــى حــد كبيــر مــا أعطــي ال ( إذا أضــعف بفعل

تأمين خاص ، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد الحا أو بمقتضى القانون ، هذا ما لم يؤثر الـدائن أن يطالـب 
لة التأمين . أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب ال دخل إلرادة المدين فيه . فإن اهنجـل يسـقط مـا لـم بتكم

(  . . . " . وعلــى ذلــك إذا هلــك العقــار المرهــون أو تلــف كــأن احتــرق أو  9يقــدم المــدين للــدائن ضــمانًا كافيــًا . ) 
دين الـراهن أو خطـأ الـدائن المـرت ن ، أو سـببًا أجنبيـًا ال ت دم ، فقد يكون السبب في هالك العقار أو تلفـه خطـأ المـ

 دخل إلرادة االثنين فيه كما لو وقع ال الك أو التلف بفعل الغير أو قضاء وقدرًا .

فإن كان ال الك أو التلف بخطأ المدين الراهن ، كـان للـدائن المـرت ن الخيـار بـين أن يقتضـي تأمينـًا  $910
الك أو التالف ، أو أن يسقط أجل الدين حاال فيتقاضاه فورًا . وهذه الرعاية لجانب الـدائن كافيًا بدال من التأمين ال 

                                                 

دي علا و   يةاد يةون م ابقاً كا استقر علي  يف التقنـ  من اك روع الترهي 4181ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
بعد استبدار عبارة "بسبب أ نيب وم يقبر الدا ن بقا  اكدين ب  امـ " بعبـارة "حـادل  ل ووا قا نينة اكرا عة علا النص   اكد  انيديد

ووا ــق عليــ     يف اك ــروع الهنــا   4412و ــار رقرــ   ل  انيديــد أ ــب  م ابقــاً كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  ل قهــري" يف اليقــرة الثانيــة
 (   82ق  84ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4014مث جملس ال يوق وحا رقو  ل  4436جملس النوا  وحا رقو 

عذا هلــك العقــار اكرهــون علــا اكــدين أو حصــر  يــ   لــر نادثــة قهريــة أو بــا ال ــك يف   : 949/  893م  التقنــ  اكــد  الســابق
ويةـون اخليـار    ولـ  اخليـار يف ذلـك ل  علا اكـدين أن يـرهن عقـاراً غـريه كا يـا للتـأم  أو أن يـندي الـدين قبـر حلـور أ لـ  ل كيايت  للتأم 

   كدين أو ااا   للعقارعذا كان اهل   أو اخللر حا   بتقصري ا ل لر  الدين
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 .  ( 1) المرت ن سبب ا أن ال الك أو التلف قد قع بخطأ المدين الراهن ، فوجب أن يكون الخيار للدائن المرت ن

عقـار فـي الـرهن الرسـمي ال تنتقـل وإن كان ال الك أو التلـف بخطـأ الـدائن المـرت ن ، وهـذا نـادر هنن حيـازة ال
إلى الدائن المرت ن فيبقى هذا بعيدًا عنه ، لم يطلب الدائن المرت ن شـيئًا هنن ال ـالك بخطـأه هـو . بـل يجـب عليـه 
أن يدفع تعو ضًا عما أتلفه بخطأه بناء على قواعـد المسـئولية التقصـير ة ، وهـذا التعـو ض يحـل محـل مـا هلـك مـن 

 . وهذا مثل من أمثلة الحلول العيني سيأتي بيانه  ( 2) مرهونًا مثله في دين الدائن المرت ن العقار أو تلف ، و صبح

وإن كان ال الك أو التلف بسبب أجنبي ، كان المدين الراهن بالخيار بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فورًا 
. فــإذا اختــار المــدين الــراهن اهنمــر اهنول للــدائن المــرت ن أو تقــديم تــأمين كــاف  بــدال مــن التــأمين ال الــك أو التــالف 

وكان الدين بفوائد اتفاقية ، لم يدفع المدين الـراهن مـن هـذه الفوائـد إال مـا سـرى من ـا وقـت إسـقاط أجـل الـدين . أمـا 
% فـي 1إذا كان الدين بغير فوائد اتفاقية ، فإن المـدين الـراهن يسـتنزل م الـدين قبـل دفعـه فوائـد بالسـعر القـانوني ) 

المـرت ن وحلـول أجـل  911% في المسـائل التجار ـة ( عـن المـدة مـا بـين وفـاء الـدين للـدائن $1سائل المدنية و الم
. وهـذه الرعايـة لجانـب المـدين  ( 9) الدين في ميعاده اهنصلي ، هنن المدين الراهن لم يستفد من الدين في هذه المدة

 . ( 1) بسبب أجنبي ، فوجب أن يون الخيار لهالراهن سبب ا أن ال الك أو التلف لم يكن بخطأه بل كان 

                                                 

كان الدا ن اكرهتن   ل " لن هلك العقار أو تلف   أ الراهن : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا اخلصوق ( 4) 
جمروعــة ا عرــار ) ون" أو قـانون اكلةيــة العقاريــة اللبنـا  م امــ  كــافا وـر حمــر العقــار اكرهـ ل  ـهاً بــ  اعتبـار حقــ  قــد حـر  ــوراً  يقتضــي 

 (   83ق  1التحضريية 
"أما عذا كان اهل     أ الدا ن اكرهتن  ليس لـ  أن ي لـب  : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا اخلصوق ( 3) 

 – 83ق  1 عرـار التحضـريية جمروعـة ا) وينتقر حق الرهن عىل هـذا التعـويض"  ل بر  ب أن يد   هو تعويضاً عرا أتلي    أه ل شي اً 
 (   82ق 

بــر عن الــدا ن اكــرهتن عذا ا تــار اســتييا   ل عذا كــان اهلــ   أو التلــف   ــأ اكــدين ل وال تســتن ر  وا ــد الــدين يف اليــرا ا ور ( 2) 
منصـور مصـ يا منصـور ) وسبب ذلك أن اهل   أو التلف كان   أ اكـدين  ل استو اه دون أن يستن ر من  شي اً يف مقابر اليوا د ل الدين
 (   42ق  23 قرة  : ويرى أن اك رع قد راعا  انب الدا ناكرهتن أكثر  ا  ب بعد السراح ل  ابستن ار اليوا د – 42ق  23 قرة 

كـان اكـدين هـو اكخـه   ل ان اهلـ   بسـبب أ نـيب"وعذا كـ : وتقـور اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي يف هـذا اخلصـوق  ( 1) 
   فا ب  و ا  الدين  ورا قبـر حلـور ا  ـر بعـد انتقا ـ  اليا ـدة حمسـوبة ابلسـعر القـانو  عذا م تةـن هنـا   ا ـدة اتياقيـة أو تقـد  امـ  كـا

 (   82ق  1حضريية جمروعة ا عرار الت) وكر هذه ا حةام م  اكبادئ اخلا ة بسقوط ا  ر ضعاف التأمينات" 
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وإذا لم ي لـك العقـار أو يتلـف ، ولكـن وقعـت أعمـال مـن شـأن ا أن تعـرض العقـار المرهـون لل ـالك أو التلـف 
ولو لم يكن للراهن يد في هذه اهنعمال ، كما إذا سمح الراهن لشخص بسكنى العقار المرهون وأخذ الساكن ما ت يأ 

يــام بأعمــال مــن شــأن ا أن تــنقص قيمــة العقــار أو تجعلــه غيــر كــاف لضــمان الــدين ، أو كمــا إذا لــه مــن الوســائل للق
أزمــع الجــار أن يقــيم بنــاء لــو تــم كــان فيــه اعتــداء علــى العقــار المرهــون أو علــى حقــوق ارتفــاق ل ــذا العقــار ، جــاز 

، أن يطلـب مـن  ( 1) الـراهن أن يتخـذ مـن الوسـائل مـا يمنـع ذلـك . فيجـوز لـه ، دون وسـاطة 912للدائن المرت ن $
القاضي أن يحكم بوقف هذه اهنعمال ، فيمنـع السـاكن مـن القيـام بمـا كـان فـي عزمـه أن يقـوم بـه ، أو يمنـع الجـار 
من أن يقيم البناء ، في وضع يكون فيه اعتداء على العقار المرهون . وللدائن المرت ن أن يتخذ من الوسـائل التـي 

ع العقــار المرهــون تحــت الحراســة . وتقــول الفقــرة الثالثــة مــن المــادة تمنــع وقــوع الضــرر مــا يكفــي لــذلك ، ولــو بوضــ
مال من شأن ا أن تعرض العقار ‘مدني سالفة الذكر في هذا الخصوص : "وفي جميع اهنحوال إذا وقعت أ 1018

المرهون لل الك أو التلـف أو تجعلـه غيـر كـاف  للضـمان ، كـان للـدائن أن يطلـب إلـى القاضـي وقـف هـذه اهنعمـال 
 تخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر" .وا

 الذي يترتب على هالك العقار المرهون أو تلفه محل العقار المرهون حلوال عينيا  حول الحق  -072
 مدني على ما يأتي : 1011: تنص المادة  نص قانوني –

ترتـب علـى ذلـك ، "إذا هلك العقار المرهون أو تلف هني سبب كان ، انتقـل الـرهن بمرتبتـه إلـى الحـا الـذي ي
 . ( 2) كالتعو ض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة"

                                                                                                                                                                    

اتيـق  ل وهلـك العقـار اكرهـون أو تلـف بسـبب أ نـيب ل أما عذا كان الراهن غـري اكـدين   وحنن نيرا  يرا تقدم أن الراهن هو اكدين
الدين   از للراهن أن يد   هو ل  لن ليو يتيقا علا ذلك ل الراهن واكدين علا عسقاط أ ر الدين وانتقاق اليوا د علا النحو الذي قدمنا

و ـب عليـ  أن يقـدم امينـا   ل  ـلن م ييعـر الـراهن ذلـك ل وير ـ  ابلـدين كـام  عنـد حلـور أ لـ  ا  ـل  علـا اكـدين ل م  انتقاق اليوا ـد
   كا يا بدال من التأم  اهلالك أو التالف

أمـا  يرـا بـ     ن يةون هذا هو ااةـو ييرا ب  الراهن والدا ن اكرهت ل وعذا كران ال ري هو الذي تسبب   أه يف اهل   أو التلف
   ير   الراهن علا ال ري ابلتعويض بنا  علا قواعد اكس ولية التقصريية ل الراهن وال ري الذي تسبب   أه يف اهل   أو التلف

   43ق  – 44ق  23منصور مص يا منصور  قرة  ( 4) 
"عذا هلـك العقـار اكرهـون أو تلـف  : من اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت 4184ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص  ( 3) 

كالتعويض أو التأم  أو الثرن الذي رسـا بـ  اكـ اد أو اـن اكلحقـات الـيت ق   ل انتقر الرهن عىل ااق الذي حر حمر العقار ل  ي سبب كان



 

 

 

 

3062 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وظـاهر مــن هـذا الــنص أن فيـه تطبيقــًا الحلــول العينـي ، ف ــو يفـرض أن العقــار المرهـون قــد هلــك أو  $919
ب على ال الك أو التلـف أن اسـتحا تلف هني سبب كان ، سواء كان ذلك بخطأ الراهن أو بغير خطأه ، ولكن ترت

حا آخر ، فإن هذا الحا اآلخر ينتقل الرهن إليه . والسبب في ذلك أن الحا قد حل محل العقار المرهون ال الك 
 أو التالف حلوال عينيًا ، فأصبح مرهونًا مثله .

هذا الحا هـو حـا  و ورد النص أمثلة ثالثة الستحقاق حا بسبب هالك العقار المرهون أو تلفه . فقد يكون 
تعو ض في ذمة الغير الذي تسبب بخطأه في هالك العقار أو تلفه ، وقد يكون مبلغ تـأمين يجـب أن تدفعـه شـركة 
التــأمين بســبب هــالك العقــار المــؤمن عليــه أو تلفــه ، وقــد يكــون ثمنــًا تقــرر فــي مقابــل نــزع ملكيــة العقــار المرهــون 

نــزع الــراهن بعــض العقــارات بالتخصــيص و بيع ــا منقــوال لمشــتر حســن للمنفعــة العامــة . وهنــاك أمثلــة أخــرى ، فقــد ي
النية فيتسلم ا هذا المشتري و بقى الثمن في ذمته ، فيحل الثمن حلوال عينيًا محل هذه العقارات بالتخصيص . وقد 

بيل يكـــون هـــالك العقـــار المرهـــون نتيجـــة لحـــرب أو غـــارة جو ـــة أو زالل وتقـــدم الدولـــة تعو ضـــًا للمنكـــوبين علـــى ســـ
ــًا محــل العقــار المرهــون .  وقــد ي ــدم الــراهن المبنــى المرهــون و بيعــه  المســاعدة ، فيحــل هــذا التعــو ض حلــوال عيني
أنقاضًا للمشتري ، و بقى الثمن في ذمة المشـتري ، فيحـل الـثمن محـل المبنـى المرهـون ) فـي بعـض قيمتـه ( حلـوال 

قار المرهون حا آخر يستحا بسـبب هـالك العقـار أو تلفـه عينيًا . هذه اهنمثلة وغيرها تدل على أنه يحل محل الع
ـــه . وتقـــول المـــذكرة  ـــًا و صـــبح مرهونـــًا مثل ـــوال عيني ـــار المرهـــون حل ـــنص أن هـــذا الحـــا يحـــل محـــل العق ، فيقـــرر ال
اإليضاحية للمشـروع التم يـدي فـي هـذا الخصـوص : "فـي جميـع اهنحـوال التـي يحـل في ـا محـل العقـار المرهـون أو 

ملحقـات يـتم تسـليم ا  911ء آخر ، كتعو ض أو مبلغ تأمين أو ثمن يرسو به المـواد أو ثمـن $محل جزء منه شي
، فــإن الــرهن ينتقــل إلــى هــذا الشــيء اآلخــر ، وســتوفي الــدائن منــه الــدين بحســب مرتبتــه ، وهــذا مثــل آخــر للحلــول 

 . ( 1) العيني"

                                                                                                                                                                    

 جعلتــ  م ابقـاً كــا اسـتقر عليــ  يف التقنــ   ل   بعـد ذلــك نسـب مرتبتــ " وقـد عــدلا نينـة اكرا عــة الـنصوللــدا ن أن يسـتويف حقــ ل تسـليرها
)  4016مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 4420يف اك روع النها   ووا ق علي  جملس النـوا  وحـا رقـو  4411و ار رقر   ل اكد  انيديد

 (   88ق  – 81ق  1جمروعة ا عرار التحضريية 
يستويف أراب  الرهون العقارية م لوابهتو من مث العقار اكرهون أو من مبلك امين  من ااريق  : 964/  891م  لتقن  اكد  السابقا
   ويةون استيياؤهو ذلك نسب ترتيب  تسجيلهو رهوهنو يف و  واحد ل عذا احرتق
   81ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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في مقابل هالك العقار المرهـون أو تلفـه وهذا هو الرأي السائد في الفقه المصري ، فما دام الحا قد استحا 
، فإنــه يحــل حلــوال عينيــًا محــل هــذا العقــار .و نتقــل حــا الــدائن المــرت ن ، بحكــم هــذا الحلــول العينــي ، مــن العقــار 
ال الك أو التالف إلى الحا الذي حل محله . فإذا كان الحا منقوال ، كما في التعو ض ومبلغ التـأمين ومقابـل نـزع 

الدائن المرت ن يختص به و ستوفي دينه منه ، و نقلب الرهن في هذه الحالة إلـى رهـن حيـازي للنقـود  الملكية ، فإن
. وهذا هو صر ح النص ، ف و يقول كمـا رأينـا : "إذا هلـك العقـار المرهـون أو تلـف هني سـبب كـان ، انتقـل الـرهن 

الــثمن الــذي يقــرر مقابــل نــزع ملكيتـــه برتبتــه إلــى الحــا الــذي يترتــب علــى ذلــك ، كــالتعو ض أو مبلــغ التــأمين أو 
 . ( 1) للمنفعة العامة"

وكـان الـدائن المـرت ن مخيـرًا  911وعلى ذلك إذا تسبب الراهن بخطأه في هالك العقار المرهـون أو تلفـه ، $
 مـدني ( فقـد يكـون العقـار المرهـون مؤمنـًا عليـه 1018/1بين أن يقتضي تأمينًا كافيًا أو أن يستوفي حقه فورًا ) م 

فتــدفع شــركة التــأمين كــل قيمتــه ، وفــي هــذه الحالــة تحــل هــذه القيمــة التــي تــدفع ا شــركة التــأمين محــل العقــار حلــوال 
عينيًا ، و كون الدائن المرت ن مخيرًا بين استيفاء ما دفعته شركة التأمين مرهونًا في حقه أو اسـتيفاء حقـه فـورًا بعـد 

 إسقاط اهنجل .

أو تلفــه قــد نشــأ مــن ســبب أجنبــي ولــم يقبــل الــدائن بقــاء المــدين بــال تــأمين ،  وإذا كــان هــالك العقــار المرهــون 
كــان المــدين الــراهن هــو المخيــر بــين أن يقــدم تأمينــًا كافيــًا أو أن يــوفي الــدين قبــل حلــول اهنجــل بعــد اســتنزال الفوائــد 

و تلفه بفعل الغير وهـذا مدني ( . وقد يكون هالك العقار أ 1018/2بالسعر القانوني على النحو الذي قدمناه ) م 

                                                 

أمحـد سـ مة  – 444ق  40عبد اكنعو  رج الصدة  قرة  – 424ق  18يف ااقوق العينية ا  لية  قرة انعر حسن كرية  ( 4) 
   وما بعدها 432ورسالت  يف نعرية االور العيين  قرة  40ق  23منصور مص يا منصور  قرة  – 142ق  431 قرة 

ةيــ  أن يقــار عن الــدا ناكرهتن يبــين حقــ  يف التقــدم علــا وي ل وهنــا  رأي يــذهب عىل عــدم  ا ــدة االلتجــا  عىل  ةــرة االــور  العيــين
ق  61مشس الـدين الوكيـر  قـرة  – 88عمساعير غامن رسالت  يف الذمة اكالية  قرة ) اكقابر الذي حر حمر العقار ذلك ئو ب الرهن نيس  

"وعندت أن  عذا كان هذا الرأي مقبوال حيث يةون حق الـدا ن  : و يب ا ستاذ منصور مص يا منصور علا هذا الرأي ئا أييت (   349
كرـا لـو كـان   ل عال أنـ  تتعـ  االسـتعانة بيةـرة االـور العيـين عذا م يةـن حـق الـدا ن مسـتحق ا دا  ل اكرهتن مستحق ا دا  وقا االستبدار

 ي  مثر هذه ا حوار  تن  القور ئباشرة حـق    ا  ر م ورأو كان  ل أو دينا شرفيا وم يتب  مصري ال رط بعد ل دينا مستقب  م يو د
ق  23منصـور مصـ يا منصـور  قـرة ) وهذا هـو االـور العيـين"  ل  يبقا اكار الذي استبدر ابلعقار  صصا لضران دين الدا ن ل التقدم
40   )  
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سبب أجنبي ، فيدفع الغير تعو ضًا يحـل محـل العقـار المرهـون ، و سـتطيع المـدين الـراهن فـي هـذه الحالـة أن يقـدم 
هذا التعو ض تأمينًا كافيـًا للـدائن المـرت ن بـدال م وفـاء الـدين قبـل حلـول اهنجـل . وقـد يكـون العقـار المرهـون مؤمنـًا 

ين مبلـغ التـأمين ، فيقدمـه المـدين الـراهن تأمينـًا كافيـًا للـدائن المـرت ن . وقـد يكـون هــالك عليـه  ، فتـدفع شـركة التـأم
العقــار المرهــون هــو عبــارة عــن نــزع ملكيتــه للمنفعــة العامــة ، فــالمبلغ الــذي يــدفع فــي مقابــل ذلــك يكــون تأمينــًا كافيــًا 

 يقدمه المدين الراهن .

مــدني علــى الوجــه الــذي قــدمناه ، االســتفادة مــن  1011و  1018فــيمكن إذن المواءمــة بــين أحكــام المــادتين 
حلــول الحــا محــل العقــار المرهــون حلــوال عينيــًا عنــدما يــراد تقــديم تــأمين كــاف  يحــل محــل العقــار المرهــون ، وذلــك 

 بتقديم الحا الذي يحل محل العقار المرهون تأمينًا كافًا ال يستطيع الدائن المرت ن االعتراض عليه في شيء .

 طة الراهن عن العقار المرهون سل -2

 عدم تجديد الراهن ال من ملكية العقار المرهون وال من حيازته في الرهن الرسمي :  -073
هننه ال يتجرد ال مـن المليـة وال مـن الحيـازة  916يبقى الراهن مالكًا للعقار المرهون ، بل و بقى حائزًا له ، $

إذا كـان ال يجـرد الـراهن مـن الملكيـة ف ـو يجـرده مـن الحيـازة . وهـذه بالرهن الرسمي .بخالف الرهن الحيازي ، فإنـه 
هي ميزة الرهن الرسمي ، ف و يترك العقار المرهون في ملكية الراهن وفـي حيازتـه ، وكـأن شـيئًا لـم يتغيـر لـوال ذلـك 

 الحا الخفي الذي ش دنا بعض آثاره وسنش د بعضًا آخر فيما يلي .

عقار المرهون وحائزًا له ، فإنـه يحـتفظ بسـلطته عليـه كمالـك وكحـائز . فيبقـى لـه وما دام الراهن يبقى مالكًا لل
حا التصرف في العقار المرهون ، كما يبقى لـه حـا اسـتعماله وحـا اسـتغالله . وال تتقيـد سـلطته فـي كـل ذلـك إال 

فــاء بالــدين ، وقــد بمــا يجــب أن تتقيــد بــه مــن اعتبــار حــا الــدائن المــرت ن ، فــإن هــذا الحــا يبقــى قائمــًا لضــمان الو 
ينت ــي إذا لــم يــف المــدين بالــدين إلــى التنفيــذ علــى العقــار المرهــون واســتيفاء الــدين مــن ثمنــه بحســب مرتبــة الــدائن 

 المرت ن .

 نص قانوني : –حق الراهن في التصرف في العقار المرهون  -074
 مدني على ما يأتي : 1019تنص المادة  
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 1) المرهون ، وأي تصرف يصدر منه ال يؤثر في حا الدائن المـرت ن""يجوز للراهن أن يتصرف في العقار 

) . 

كمــا كــان قبــل الــرهن ،  914وظــاهر مــن هــذا الــنص أن الــراهن يحــتفظ بحــا تصــرفه فــي العقــار المرهــون $
ولكــن التصــرف الــذي يصــدر منــه بعــد الــرهن ال يمــس بحــا الــدائن المــرت ن وال يــؤثر فيــه ، وذلــك إذا قيــد الــدائن  
المــرت ن حــا رهنــه قبــل أن يشــ ر المتصــرف إليــه التصــرف الــذي صــدر مــن الــرهن . فــإذا رهــن الــراهن العقــار مــرة 
ثانية أو أخذ عليه فيه حا اختصاص أو رهنه رهنًا حياز ًا أو ثبـت علـى العقـار المرهـون حـا امتيـاز كحـا امتيـاز 

مــرت ن ، إذا قيـد حــا رهنـه قبــل قيـد الــرهن الثــاني أو المتقاسـم فيمــا إذا كمـان العقــار المرهـون شــائعًا ، فـإن الــدائن ال
حــا االختصــاص أو حــا الــرهن الحيــازي أو حــا االمتيــاز ، ال تســري فــي مواج تــه هــذه الحقــوق . و تقــدم علي ــا 
جميعًا بحا رهنه الذي قيد قبـل ذلـك ، و سـتوفي الـدين الـذي لـه مـن ثمـن العقـار المرهـون مقـدمًا علـى جميـع هـؤالء 

. وإذا قرر الراهن على العقار المرهون حا ارتفاق أو حا انتفاع أو حا حكر ، ولكن هذه الحقوق لم  ( 2) الدائنين
تسجل إال بعد قيد حا الدائن المرت ن ، فإن الـدائن المـرت ن ينفـذ علـى العقـار المرهـون خاليـًا مـن حـا االرتفـاق أو 

ون ولـم يسـجل المشـتري البيـع إال بعـد قيـد الـدائن حا االنتفاع أو حـا الحكـر . بـل إن الـراهن إذا بـاع العقـار المرهـ
المــرت ن لحقــه ، فــإن هــذا الــدائن المــرت ن يســري حقــه فــي مواج ــة المشــتري ، ول ــذا الــدائن أن يتتبــع العقــار فــي يــد 

                                                 

" ــوز للـراهن أن يتصــرف يف العقــار  : لو ـ  اآليتمــن اكــروع الترهيـدي علــا ا 4184ورد هـذا الــنص يف اكـادة  : اتريـخ الــنص ( 4) 
 ووا قا نينة اكرا عة علا النص م   تعدير العبارة ا  رية من  علا الو   اآليت   ولةن ال يضر هذا التصرف نق الدا ن اكرهتن" ل اكرهون

 4431ووا ق جملس النوا  وحا رقـو      يف النها 4424وذلك وحا رقو  ل "وأي تصرف من  ال  سك أي مساي نق الدا ن اكرهتن" :
جمروعـــة ا عرـــار )  4012ووا ـــق عليـــ  جملـــس ال ـــيوق وحـــا رقـــو    وقـــد أ ـــب  الـــنص م ابقـــا كـــا اســـتقر عليـــ  يف التقنـــ  اكـــد  انيديـــد ل

 (   10ق  24ق  1التحضريية 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

"ال ييقــد الــراهن يف الــرهن الرمســ  ملةيــة العقــار وال  : وقــد ورد يف اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا اخلصــوق ( 3) 
كرا يست ي    ل رمسيا كان أو حيازًيً  ل ويست ي  الراهن أ رياً أن يرتب علا العقار اكرهون حق رهن ه ر       حيازت  وال حق التصرف  ي  

بر  وز أن يرتتب علا العقار حق امتياز كرا لو د ر يف أعيان قسرا وترتب عليها امتياز  ل علا العقار حق ا تصاقدا ن ل  أن أي ذ 
 (   26ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) ولةن حق الرهن ا ور يتقدم علا كر هذه ااقوق"  ل اكتقاسو
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 كما سيأتي . ( 1) المشتري و نفذ عليه بدينه ، وليس للمشتري إال أن يفي بالدين أو يخلي العقار أو يط ره

هن إذن يحــتفظ بحقــه فــي التصــرف فــي العقــار المرهــون ، وال يتقيــد فــي ذلــك إال بعــدم اإلضــرار فــالرا  $918
بحا الدائن المرت ن على النحو الذي سبا بيانه . و ستوي في يذلك أن يتصرف الراهن في كل العقار المرهون أو 

ف في حا الدائن المـرت ن إذا في جزء منه فقط ، فإذا كان تصرفه في جزء من العقار المرهون لم يسر هذا التصر 
 . ( 2) كان قد قيد حقه قبل ش ر تصرف الراهن

كذلك إذا باع الراهن العقار المرهون أجزاء متفرقة إلى عدد من المشتر ن ، فـإن الـدائن المـرت ن لـه أن يتتبـع 
رأي  يـذهب إلـى أن كل جزء من العقار في يد من اشتراه كما يتتبع كل العقار فـي يـد المشـتري قيمـا قـدمناه . وهنـا 

بيع العقار المرهون أجزاء متفرقة إلى عدد من المشتر ن من شأنه أن يرهن الدائن المرت ن ، إذ يتتبع كـل جـزء فـي 
يد من اشتراه وفي هذا إعنات له ، فله أن يتمسك بإضعاف التأمين وبسقوط أجل الدين تبعًا لذلك ، وتقاضى الدين 

. ولكن هـذا الـرأي لـيس هـو الـرأي السـائد ، فـالرأي السـائد هـو مـا قـدمناه مـن أن  ( 9) فورًا قبل حلول اهنجل اهنصلي
 . ( 1) الدائن المرت ن يتتبع كل جزء من العقار في يد من اشتراه 

و بــدو أنــه ال يجــوز للــدائن المــرت ن أن يشــترط علــى الــراهن عــدم جــواز التصــرف فــي العقــار المرهــون ، وقــد 
روع التم يــدي فــي هــذا الخصــوص : "وحر ــة الــراهن فــي أن يتصــرف فــي العقــار جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــ

المرهـــون علـــى النحـــو المتقـــدم ال يجـــوز أن يقيـــدها اتفـــاق مـــع الـــدائن المـــرت ن ، و كـــون بـــاطال تع ـــد الـــراهن للـــدائن 
 . ( 1) من التقنين اهنلماني" 1196المرت ن بأال يتصرف في العقار المرهون : انظر م 

                                                 

 ل يست ي  أن يبي  العقار أو يقايض علي  أو يهب  ( الدا ن اكرهتن) و " ه : وقد ورد يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي ( 4) 
وكـذلك يسـت ي  الـراهن أن يقـرر علـا العقـار    ولةن اكةلية تنتقر مثقلة ابلرهن ما دام الرهن قد قيد قبر تسجير البي  أو اكقايضة أو اهلبة

جمروعـة ) وهلـذا أن ينيـذ غالبـا هـذه ااقـوق"  ل تنيذ قبر الـدا ن اكـرهتن ولةن هذه ااقوق ال ل حقا عينا أ ليا كحق انتياع أو حق ارتياق
 (   26ق  1ا عرار التحضريية 

   314ق  40قارن مشس الدين الوكير  قرة  ( 3) 
   849 قرة  2أوبري ورو  ( 2) 
   380ق  – 316ق  40مشس الدين الوكير  قرة  ( 1) 
منصور مص يا منصـور  – 314وانعر يف هذا اكع  عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 26ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 8) 

 – 403ق  36مسري تناغر  قرة  – 448ق  42عبد اكنعو  رج الصدة  قرة  – 426ق  41سليران مرقس  قرة  – 41ق  22 قرة 
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 في العقار المرهون باعتباره منقوال بحسب المال : التصرف -075
وقد يتصرف الراهن في العقار المرهون باعتباره منقوال بحسب المآل ، كأن يبيع أشجارًا مغروسة في العقار  

بقصد قطع ا ، أو يبيـع العقـار المرهـون نفسـه و كـون منـزال مـثال بقصـد هدمـه وتسـليمه للمشـتري أنقاضـًا . و ـذهب 
فرنسي في هذا الصدد إلى أن بيع العقار باعتباره منقوال بحسب المآل يعتبر بيع منقول فيما بين البائع ) القضاء ال

الراهن ( والمشتري ، أما بالنسبة إلى الغير في هـذا البيـع و ـدخل فـي ذلـك الـدائن المـرت ن فإنـه يعتبـر بيـع عقـار ال 
ائن المرت ن أن يكن البيع مسجال قبـل قيـد الـرهن فيسـري بيع منقول . وعلى ذلك يلزم لسر ان هذا البيع في حا الد

البيــع فــي حــا هــذا الــدائن ، أمــا إذا كــان حــا الــرهن مقيــدًا قبــل تســجيل البيــع فــإن البيــع ال يســري فــي حــا الــدائن 
 . ( 1ن) المرته

ورأي القضـاء الفرنســي فــي هــذا الخصـوص رأي مقبــول ، وإن كــان بعــض الفق ـاء ينتقــده هننــه يعطــي للشــيء 
لواحد وصفين مختلفين ، فيجعل المنزل مثال منقوال فيما بين البائع والمشتري وعقارًا بالنسبة إلى الـدائن المـرت ن . ا

 و مكن تأصيل رأي القضاء الفرنسي على الوجه اآلتي :

 إذا باع الراهن العقار المرهون باعتباره منقوال بحسب المآل ، فإن هذا التصرف يضر بحا الدائن المرت ن ،
ومــن حقــه أن يمنعــه وأن يقــف مــن أعمــال ال ــدم فــي العقــار المرهــون هنن حــا الــرهن قــد تعلــا بــه . ولــه أن يطلــب 

يتخذها للمحافظـة علـى حقـه .  100تعيين حارس على العقار ، و عتبر هذا المن الوسائل التحفظية التي ل ا أن $
إذ كان واجبًا عليه قبل الشراء أن يكشـف عمـا يثقـل فإذا تمكن الراهن من هدم المنزل ، فإن هذا ال يفيد المشتري ، 

المنزل من حقوق . ولو فعل ، ولجد أن المنزل مرهون ، وأن حا الدائن المرت ن قد تعلا به . فلـو تسـلم المشـتري 
أنقاض المنزل لـم يتملك ـا بالحيـازة هننـه يمكـن أن يعلـم مـا يقـل المنـزل مـن حـا الـرهن ، و جـوز للـدائن المـرت ن أن 

د هذه اهننقاض منه . وإذا تمكن المشتري من بيع اهننقاض وسلم ا لمن اشتراها وكان هذا حسـن النيـة تملك ـا يستر 
بالحيازة ، ولكن الدائن المرت ن يمكنه أن يحجز على الثمن تحت يد هذا الحائز ، و كون له حا التقدم بما له مـن 

عتبـر أن تأمينـه قـد ضـعف ب ـدم المنـزل ، وأن أجـل حا الرهن . و سـتطيع الـدائن المـرت ن فـي جميـع اهنحـوال أن ي

                                                                                                                                                                    

وز اتيــاق الــدا ن اكــرهتن مــ  الــراهن علــا عــدم وانعــر عةــس ذلــك وأنــ   ــ – 16ق  24 قــرة  3عمساعيــر غــامن يف ااقــوق العينيــة ا  ــلية 
   3هامش  316ق  40مشس الدين الوكير  قرة  – 244ق  341حمرد عل  عمام  قرة  : التصرف يف العقار اكرهون

   400 -4 – 4680سريي   4616نو ره سنة  34 – 461 – 4611داللوز  4611يناير سنة  1نقض  رنس   ( 4) 
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 الدين قد سقط فيطالب بالدين فورًا ، كما أن له أن يطلب تقديم تأمين آخر يضمن الوفاء بالدين .

وإذا بــاع المــرت ن النــزل قبــل رهنــه باعتبــاره منقــوال بحســب المــآل ، ثــم رهنــه بعــد ذلــك ، فــإن الــدائن المــرت ن 
. وعلى ذلك إذا كان يج ل وقت الرهن بيع المنزل أنقاضًا ، فـإن هـذا البيـع ال يسـري فـي  يعتبر خلفًا خاصًا للراهن

حقــه ، ولــه أن يمنــع المشــتري مــن هــدم المنــزل علــى النحــو الــذي قررنــاه فيمــا تقــدم . أمــا إذا كــان يعلــم بســبا بيــع 
ــدائن المنــزل أنقاضــًا ، فــإن البيــع يســري فــي حقــه ، و جــوز للمشــتري هــدم المنــزل وتســلم أنق اضــه . ولكــن يجــوز لل

المرت ن ، إذا كان الثمن ال يزال في ذمة المشتري ، أن يحجز عل الثمن تحت يد المشتري ، و كون له عليـه حـا 
 . ( 1) التقدم باعتباره دائنًا مرت ناً 

 التصرف في العقارات بالتخصيص :  -076
يبيـع المواشـي التــي تخـدم اهنرض فتقـع فـي يــد أنـه إذا نـزع الــراهن شـيئًا مـن ملحقـات العقــار ، كـأن  ( 2) قـدمنا

الــدائن المــرت ن الرجــوع علــى الــراهن بضــمان  101مشـتر حســن النيــة فيملك ــا بالحيــازة خالصــة مــن الـرهن ، كــان $
التعــرض الشخصــي . وظـــاهر أنــه إذا تصــرف الـــراهن فــي العقـــارات بالتخصــيص الملحقــة بالعقـــار المرهــون والتـــي 

ا تصــرفًا فــي بعــض العقــار المرهــون يســتوجب مســئولية الــراهن ، هنن الــراهن ضــامن تعتبــر مرهونــة مثلــه ، كــان هــذ
 لسالمة الرهن .

 :و جب إذن التمييز بين فرضين

) الفـــرض اهنول ( أن يكـــون العقـــار بالتخصـــيص ال يـــزال فـــي حيـــازة الـــراهن ، وقـــد باعـــه لمشـــتر ولكـــن هـــذا 
قيمـة العقـار المرهـون ببيعـه العقـار بالتخصـيص ، ولـم المشتري لم يتسلمه . ونفرض هنا أن الراهن قـد انـتقص مـن 

يحل محل هـذا العقـار بالتخصـيص شـيئًا آخـر أصـلح أو ممـاثال فـي الصـالحية . هننـه فـي هـذه الحالـة ال يكـون قـد 
انتقص من قيمة العقار المرهون ، و كون البيع صحيحا ، و ستطيع الراهن أن يسلم العقار بالتخصيص الذي باعه 

. أمـا إذا لـم يحـل الـراهن محــل العقـار بالتخصـيص الـذي باعـه شــيئًا آخـر ممـاثال لـه فـي الصــالحية ،  ( 9) للمشـتري 
فإنه يكـون قـد انـتقص مـن قيمـة العقـار المرهـون . ومـا دام المشـتري لـم يتسـلم العقـار بالتخصـيص ، فإنـه يبقـى فـي 

                                                 

   43ألة مشس الدين الوكير  قرة قارن يف هذه اكس ( 4) 
   410انعر هنياً  قرة  ( 3) 
   386ق  42انعر يف هذا اكع  مشس الدين الوكير  قرة  ( 2) 
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، ولـه أن يطلـب تعيـين حـارس عنـد االقتضـاء العقار المرهون مرهونًا مثله ، و ستطيع الدائم المرت ن أن يمنع نقلـه 
لمنع هذا النقل . وكذلك إذا كان المتري سيء النيـة ، أي يعلـم أن مـا اشـتراه هـو عقـار بالتخصـيص مرهـون ضـمن 
العقـار اهنصــلي ، فـإن تســلم المشـتري إيــاه ال يكسـبه ملكيتــه ، و سـتطيع الــدائن المـرت ن أن يســترده منـه هننــه ســيء 

 النية .

والمفــروض هنــا أن الــراهن  –ثــاني ( أن ينتقــل العقــار بالتخصــيص إلــى حيــازة شــخص حــن النيــة ) الفــرض ال
بــاع العقــار بالتخصــيص وســلمه لمشــتر حســن النيــة ، فملكــه هــذا بالحيــازة خالصــًا مــن الــرهن . وفــي هــذه الحالــة ال 

، ولكنــه يســتطيع أن  ( 1) النيــة 102يسـتطيع الــدائن المــرت ن أن يتمســك بحــا الــرهن فـي مواج ــة المشــتري حســن $
. ولـه علـى كـل حـال ،  ( 2) يحجز على الثمن في يد هذا المشتري ، و ستعمل حقه في التقـدم باعتبـاره دائنـًا مرت نـاً 

إذا كــان العقــار المرهــون قــد نقصــت قيمتــه بعــد هــذا البيــع بحيــث أصــبح ال يكفــي لضــمان الــدين ، أن يطلــب تقــديم 
حتـى يفـي بضـمان الـدين ، أو أن يطلـب إسـقاط أجـل الـدين وتقاضـي الـدين  تـأمين آخـر أو اسـتكمال التـأمين اهنول

 . ( 9) فورًا باعتباره دينًا حاال

 نص قانون :  –حق الراهن في استغالل العقار المرهون  -077
 مدني على ما يأتي : 1011تنص المادة 

 . ( 1) بالعقار""للراهن الحا في إدارة العقار المرهون ، وفي قبض ثماره إلى وقت التحاق ا 

                                                 

ما م يتيق  راحة علا  ل ويباع م  العقار اكرهون ل وقد قضا حمةرة النقص أبن العقار ابلتخصيص دا ر ضرن اكلحقات ( 4) 
 4عاما  38جمروعة أحةام النقض يف  4681يناير سنة  41نقض مد  ) ويق  عب  عثبات هذا االتياق علا من يدعي   ل   ف ذلك

 (   263ق  4عاما  38جمروعة أمحام النقض يف  4681يوني  سنة  42وانعر أيضاً نقض مد   – 263ق 
   393ق  42مشس الدين الوكير  قرة  – 603 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 16ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 3) 
نقـض  رنسـ  ) أن تةون حيازت  حيازة غري غامضـة ال ي ـو ا اللـبس  ل حىت يعته اك رتي حا  اً للعقار ابلتخصيص ل و ب ( 2) 

ق  42شــو  –ومــا بعـدها  333 قـرة  hypothequsليــظ  3أنســيةلوبيدي داللـوز  218 – 4 – 4606داللـوز  4609أور مـايو ســنة 
293   ) 

 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4183ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 1) 
مث جملــس ال ــيوق  ل 4438ووا قــا عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو    يف اك ــروع النهــا   4426وحــا رقــو  ل ووا قــا عليــ  نينــة اكرا عــة  
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أن يسـتغله وأن يقـبض ثمـاره ،  109و ف م من هذا الـنص أن للـراهن الحـا فـي إدارة العقـار حتـى يسـتطيع $
طبيعية كانت أو مستحدثة أو مدنية ، فالثمار إذن للرهن ، هنن له الحا في استغالل العقار المرهون . وهذا الحا 

رهـون وحـائزًا لـه ، حتـى بعـد الـرهن ، فمـن حقـه إذن أن يسـتولي علـى يرجع إلـى أن الـراهن ال يـزال مالكـًا للعقـار الم
 ثماره إذ الثمار تكون أصال للمالك .

و ســتطيع الــراهن ، فــي إدارتــه للعقــار المرهــون ، أن يوجــه اســتغالله الوج ــة التــي يراهــا . فــإذا كــان العقــار 
عاديــة ، جــاز للــراهن أن يــزرع فــي  المرهــون أرضــًا زراعيــة ، وكانــت المحصــوالت التــي تنتج ــا اهنرض محصــوالت

اهنرض أشجارًا للفاك ة أو للورود واهنزهـار . فيحـول اهنرض بـذلك إلـى حـدائا مثمـرة ، سـواء للفاك ـة أو لألزهـار . 
بل يجوز له أن يحول اهنرض الزراعية إلى أرض للصناعة ، فيقـيم علي ـا مصـنعًا بمـا يحتاجـه المصـنع مـن أج ـزة 

حــول اهنرض الزراعيــة إلــى مبــان للسـكنى ، فيقــيم فــوق اهنرض منــازل ومنشــآت ســكنية ومــا وأدوا وغيرهـا . ولــه أن ي
إلى ذلك . و جوز العكس ، فيحول المصنع إلـى أرض زراعيـة ، والمبنـي إلـى مصـنع ، والمصـنع إلـى مبنـى ، ومـا 

حـا الـدائن المـرت ن .  إلى ذلك . وال يحد م سلطة الراهن ، سوا كان هو المدين أو كان كفيال عينيـًا ، فـي ذلـك إال
فال يجوز للراهن مثال ، في تحو له العقار المرهون إلى أغراض أخرى ، أن ينقص من تأمين الدائن المرت ن . فإن 
فعل ، جاز للدائن المرت ن أن يعارض في ذلك ، وأن يطلب وقف اهنعمال الضـارة بحقـه . ولـه أن يتخـذ فـي حالـة 

ات ا على الراهن ، بل له أن يطلب تعيين حـارس يحـرس العقـار المرهـون االستعجال وسائل تحفظية يرجع بمصروف
حتى ال تنقص قيمته . على أن الدائن المرت ن ال يجوز له أن يتخذ من المحافظة على حقه لكنه يستند إلي ا للحد 

ول ـا إلـى ارض من نشاط الراهن دون مبرر . فإذا كانت اهنرض ال تجود لزراعة الفاك ـة مـثال ، وأراد الـراهن أن يح
زراعية للمحصوالت العادية ، لم يجز للدائن المرت ن أن يمنعه من ذلـك . وإذا كانـت العـادة أن تـزرع اهنرض قطنـًا 

الراهن أن يزرع ا قطنًا كل سنتين مرة دون أن يعود ذلك بضرر على اهنرض  101مرة كل ثالث سنوات ، وأراد $
) ، وبخاصة إذا كانت قيم اهنرض تغطي قيمة الدين إلى مدى بعيد ، لم يستطع الدائن المرت ن أن يحول دون ذلك

. والفيصل في كـل ذلـك هـو قاضـي الموضـوع ، ف ـو الـذي يبـت دون معقـب عليـه مـن محكمـة الـنقض فيمـا إذا  ( 1

                                                                                                                                                                    

 (   14 – 10ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4011وحا رقو 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

   211ق  6م  4461يوني  سنة  3است ناف  تلو  ( 4) 
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 ( 1) كان استغالل الراهن للعقار المرهون يضر ب ذا العقار ، فيمنعه من ذلك ، وإال أبـاح لـه أن يسـير فيمـا هـو فيـه
. 

و بقى للراهن الحا في قبض ثمـار العقـار المرهـون ، فـال يتعلـا ب ـا حـا الـدائن المـرت ن . ولكـن ذلـك يتقيـد 
أيضًا بحا الدائن المرت ن ، فال يجوز أن يعود عليـه بضـرر قـبض الـراهن للثمـار . وقـد حـدد المشـرع لـذلك تار خـًا 

هـون ، هنن هـذه الثمـار تصـبح ملحقـة العقـار المرهـون ، معينًا ، إذا أتى امتنـع علـى الـراهن قـبض ثمـار العقـار المر 
و كون للدائن المرت ن أن ينفذ علي ا بما له من حا الرهن . وهذا التار خ هو تسجيل تنبيه نـزع الملكيـة ، فـإذا حـل 

ين الــدين المضــمون ولــم يدفعــه المــدين ، وأراد الــدائن المــرت ن التنفيــذ علــى العقــار المرهــون ، فإنــه ينبــه علــى المــد
مــدني تــنص علــى أنــه "يترتــب  1094أن المــادة  ( 2) الــراهن بنــزع ملكيــة العقــار ، ثــم يســجل هــذا التنبيــه . وقــد رأينــا

على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحا بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عـن المـدة التـي أعقبـت التسـجيل ، و جـري 
مـدني ، إذ تـنص كمـا  1011. وأعاد المشـرع ذلـك فـي المـادة  في توز ع هذه الغلة ما يجري في توز ع ثمن العقار"

 رأينا على أن "للراهن الحا في إدارة العقار المرهون وفي قبض ثماره إلى وقت التحاق ا بالعقار" .

( إيجــار العقــار المرهــون ،  1وأهــم مــا يعــرض للــراهن فــي إدارة العقــار المرهــون واســتغالله أمــور ثالثــة : ) 
اهنجرة مقدمًا أو الحوالة ب ـا ، ونفـاذ ذلـك فـي حـا الـدائن  101( قبض $ 2الدائن المرت ن . )  ونفاذ ذلك في حا

 ( بيع الراهن للثمار المستحدثة قبل حين ا . 9المرت ن . ) 

 نص قانوني :  –إيجار العقار المرهون ونفاذ ذلك في حق الدائن المرتهن  -078
 مدني على ما يأتي : 1011تنص المادة 

يجــار الصــادر مــن الــراهن ال ينفــذ فــي حــا الــدائن المــرت ن ، إال إذا كــان ثابــت التــار خ قبــل تســجيل اإل -1"
تنبيــه الملكيــة .  أمــا إذا لــم يكــن اإليجــار ثابــت التــار خ علــى هــذا الوجــه ، أو كــان قــد عقــد بعــد تســجيل التنبيــه ولــم 

 أعمال اإلدارة الحسنة" .تعجل فيه اهنجرة فال يكون نافذًا إال إذا أمكن اعتباره داخال في 

وإذا كـان اإليجـار السـابا علـى تسـجيل التنبيــه تز ـد مدتـه علـى تسـع ســنوات ، فـال يكـون نافـذًا فـي حــا  -2"

                                                 

   328ق  11انعر يف ذلك مشس الدين الوكير  قرة  ( 4) 
   490انعر هنياً  قرة   ( 3) 
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 . ( 1) الدائن المرت ن إال لمدة تسع سنوات ، ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن"

مـن قــانون  11، نصـت المــادة  وفيمـا يتعلــا بوجـوب تســجيل عقـد اإليجــار إذا زادت مدتـه علــى تسـع ســنوات
الش ر العقاري على أنه "يجب تسجيل اإليجارات والسندات التي ترد علـى منفعـة العقـار إذا زادت مـدت ا علـى تسـع 
سـنوات والمخالصـات والحــواالت بـأكثر مـن أجــرة  ثـالث سـنوات مقــدمًا ، وكلـك اهنحكـام الن ــائي المثبتـة لشـيء مــن 

ن ــا ال تكـون نافــذة فـي حــا الغيـر فيمــا زاد علـى مــدة تسـع ســنوات بالنسـبة إلــى ذلـك . و ترتــب علـى عــدم تسـجيل ا أ
اإليجارات والسندات ، وفيما زاد على أجرة ثـالث سـنوات بالنسـبة إلـى المخالصـات والحوالـة" . وقـد رأى المشـرع أن 

ل التصــرف اإليجـار الــذي تز ـد مدتــه علـى تســع سـنوات يكــون أقــرب إلـى أعمــال التصـرف ، فأوجــب تسـجيله كأعمــا
.  ( 2) حتــى يعلــم بــه مــن يقــدم علــى أخــذ حــا علــى العقــار ، فــإن لــم يكــن مســجال أنقصــت مدتــه إلــى تســع ســنوات

 فينبغي إذن التمييز بين إيجار تز د مدته على تسع سنوات وإيجار ال تز د مدته على ذلك .

سع سنوات ، فإن هـذا اإليجـار فإذا زادت مدة اإليجار الصادر من الراهن بالنسبة إلى العقار المرهون على ت
                                                 

مـ  ذلـك  ـلن ا  ـار الصـادر  -4" : من اك روع الترهيدي علا الو ـ  اآليت 4182رد هذا النص يف اكادة و  : اتريخ النص ( 4) 
أما عذا م يةن ا  ار اثبا    وكان سابقا علا تسجير تنبي  ن ع اكلةية ل من الراهن ال ينيذ يف حق الدا ن اكرهتن عال عذا كان اثبا التاريخ

   تنبي    ع اكلةية    يةون ت ذا عال عذا أمةن اعتباره دا   يف أعرار ا دارة ااسنة وم تعجر  يـ  ا  ـرة أو عقد بعد تسجير ل التاريخ
 ــ  يةــون ت ــذا يف حــق الــدا ن اكــرهتن عال كــدة ثــ ل  ل "وعذا كــان ا  ــار الســابق علــا تســجير التنبيــ  ت يــد مدتــ  علــا ثــ ل ســنوات -3

 وعدر النص يف نينة اكرا عة  أ ب  م ابقاً كا استقر لعي  يف التقن  اكد  انيديد   ما م يةن ا  ار قد سجر قبر قيد الرهن" ل سنوات
جمروعــة )  4018مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو  ل 4439ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو    يف اك ــروع النهــا   4410و ــار رقرــ   ل

 (   11ق  13ق  1ا عرار التحضريية 
ال يعرر اب  ـارات السـابقة  : 943/  812م  : ولةن النص يقابر يف تقن  اكرا عات ا سبق   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

ليت يةون أما ا  ارات اليت يةون اترخيها غري اثبا وا : 942/  811م  –عال عذا كان اترخيها اثبتا بصية رمسية  ل علا تسجير ورقة التنبي 
    تعترد عذا ظهر أهنا حا لة من اب  حسن ا دارة ل ل عقدها بعد تسج  التنبي  وم تد   ا  رة أو بعضها مقدماً 

 ( تســـ ) "وااةرـــة يف هـــذه القيـــود أن ا  ـــار عذا زادت مدتـــ  علـــا  : وقـــد  ـــا  يف اكـــذكرة ا يضـــاحية للر ـــروع الترهيـــدي ( 3) 
م ل و ـب    و ب أن يةون معرو ا للدا ن اكرهتن من فريـق التسـجير وذلـك قبـر أن يقيـد الـرهن ل تصرفسنوات  ار أقر  عىل أعرار ال

وا  ـار تصـرف  ل  ن الثرار تلحـق ابلعقـار مـن ذلـك الوقـا ل أن يسبق ا  ار مهرا كانا مدت  تسجير تنبي  ن ع اكلةية ل تحية أ رى
عال عذا أمةــن اعتبــاره ت عــا للــدا ن  أبن كــان دا ــ  يف أعرــار ا دارة ااســنة وم تعجــر  يــ   ل يف الثرــار  ــ  يســر  بــ  بعــد تســجير التنبيــ 

 (   12ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) ا  رة" 
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ال يســري بكامــل مدتــه علــى الــدائن المــرت ن إال إذا كــان مســجال قبــل قيــد الــرهن . فــإذا أجــر الــراهن العقــار المرهــون 
لمدة اثنتي عشرة سنة مثال ، وجب عليه أن يكون قد سجل هذا اإليجـار قبـل أن يقيـد الـدائن المـرت ن حـا الـرهن . 

نسبة إلى الدائن المرت ن لمدة اثنتي عشرة سنة تبدأ م وقـت بـدء سـر ان عقـد اإليجـار . فإن فعل ، سري اإليجار بال
الملكيــة أي التــار خ  104أمــا إذا لــم يكــن اإليجــار مســجال ، ولكــن لــه تــار خ ثابــت ســابا علــى تســجيل تنبيــه نــزع $

من وقت بدء سر انه . فإذا  الذي تلتحا من وقته أجرة العقار المرهون بالعقار نفسه ، فإنه يسري لمدة تسع سنوات
كان الرهن قد آجر العقـار المرهـون لمـدة اثنتـي عشـرة سـنة دون أن يسـجل عقـد اإليجـار ، ولكـن هـذا العقـد كـان لـه 
تار خ ثابت سابا على تسجيل تنبيه نزع ملكية العقار المرهون بخمس سنوات مثال ، سري اإليجار في حا الدائن 

تبدأ مدة تسع السنوات هذه من وقت بدء سر ان عقد اإليجـار ، فيسـري هـا العقـد المرت ن لمدة تسع سنوات فقط . و 
علـى الــدائن المــرت ن لمــدة اربــع سـنوات مــن وقــت تســجيل تنبيــه نــزع الملكيـة ، و جــب علــى الــدائن المــرت ن إذا نــزع 

. وإذا كــان  ( 1) ملكيــةملكيــة العقــار المرهــون أن ينزع ــا باعتبــاره مــؤجرًا لمــدة أربــع ســنوات منــذ تســجيل تنبيــه نــوع ال
اإليجار غير ثابـت التـار خ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة أو عقـد بعـد تسـجيل هـذا التنبيـه ولـم تعجـل فيـه اهنجـرة ، 
فإنه ال يسري في حا الدائن المرت ن إال في حدود أعمال اإلدارة الحسنة ، فيسري لمدة سنة واحدة أو أقل أو أكثر 

 ع .بحسب ما يقدره قاضي الموضو 

وإذا لم تزد مدة اإليجار على تسع سنوات ، فإن تسجيله ال يكـون واجبـًا . ولكنـه يجـب ، حتـى يسـري لكامـل 
مدتــه فــي حــا الــدائن المــرت ن ، أن يكــون ثابــت التــار خ قبــل تســجيل تنبيــه نــوع ملكيــة العقــار المرهــون . فــإذا أجــر 

التار خ قبل تسجيل تنبيه نزع ملكيـة العقـار المرهـون  الراهن العقار المرهون لمدة تسع سنوات ، وكان اإليجار ثابت
بمدة ثالث سنوات مثال ، فإنه يسري في حا الدائن المرت ن لمدة تسع سنوات من وقت بدء سر ان عقد اإليجار ، 
أي يسري لمدة ست سـنوات بعـد تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، وعلـى الـدائن المـرت ن أن ينـزع ملكيـة العقـار المرهـون 

التنبيــه ولـم تعجــل فيـه اهنجــرة فإنـه ال يســري فـي حــا  108اره مـؤجرًا ل ــذه المـدة ، أو عقــد بعـد تســجيل هـذا $باعتبـ
. فيسري لمدة سنة واحـدة أو اقـل أو أكثـر ، بحسـب مـا يـراه قاضـي  ( 2) الدائن المرت ن إال في حدود اإلدارة الحسنة

                                                 

   326ق  16مشس الدين الوكير  قرة  – 480ق  461 قرة  42 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   ( 4) 
 أما ا  ار   "أ ص ما يتصر ابلعقار اكرهون ع اره وقبض أ رت  : ة للرروع الترهيدي ما أييتوقد  ا  يف اكذكرة ا يضاحي ( 3) 

 لن م يةن مسج  أن ر عىل    سنوات    ينيذ يف حق الدا ن اكرهتن عال عذا كان مسج  قبر قيد الرهن ( تس )  لن كانا مدت  أزيد م  ل
وعال  ــ  ينيــذ عال عذا أنــ ر عىل مــدة  ةــن اعتبــاره  يهــا  ل ســابقاً علــا تســجير تنبيــ  اكلةيــة ســنوات ب ــرط أن يةــون اترخيــ  الثابــا ( تســ ) 
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 الموضوع كما سبا القول .

تعجــل اهنجــرة إال فــي الحــدود المألوفــة ، وأن تكــون مــدة اإليجــار ســنة واحــدة  واإلدارة الحســنة يتشــرط في ــا أال
كمـا قـدمنا ، أو كمـا يقــدرها قاضـي الموضـوع . وتكــون المـدة عـادة ال تز ــد علـى سـنة واحــدة فـي المبـاني ، وال تز ــد 

هنراضـي ال على ثالث سنوات في اهنراضي الزراعية ، وهذا مـا جـري عليـه القضـاء المصـري . وتجـب مالحظـة ا ا
يجوز أيضًا أن تقل مدت ا عـن ثـالث سـنوات كمـا جـري بـذل قـانون اإلصـالح الزراعـي ، فتكـون المـدة المعقولـة فـي 

 اهنراضي الزراعية هي ثالث سنوات دائمًا .

و الحظ أخيرًا أن اإليجار الصادر من الراهن والثابت التار خ قبل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة قـد يكـون نتيجـة 
ن الــراهن المــؤجر وبــين المســتأجر ، فيتفقــان ، بعــد أن يــرى الــراهن أن الــدائن المــرت ن مزمــع علــى اتخــاذ تواطــؤ بــي

إجراءات التنفيذ ، على كتابة أجرة بخسة إضرارًا بالدائن المرت ن ، و ستكمل الراهن من المسـتأجر اهنجـرة أو الجـزء 
ت ن إثبــات ذلــك ، يجــوز لــه الطعــن فــي عقــد اإليجــار اهنكبــر من ــا خفيــة . ففــي هــذه الحالــة إذا اســتطاع الــدائن المــر 

بــالغش ، ورفــع اهنجــرة إلــى أن تصــل إلــى الحــد المناســب ، أو اعتبــار اإليجــار غيــر نافــذ فــي حــا الــدائن  $101
 . ( 1) المرت ن

  –المرتهن  –قبض األجرة مقدما أو الحوالة بها ونفاذ ذلك في حق الدائن  -079
 مدني على ما يأتي : 1016: تنص المادة  نص قانوني

ال تكون المخالصة باهنجرة مقدمًا لمدة  تز د على ثالث سنوات ، وال للحوالة ب ا كذلك ، نافذة في حا  -1"
 الدائن المرت ن ، إال إذا كانت ثابتة التار خ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية" . .

، فإن ـا ال تكـون نافـذة فـي حـا الـدائن  أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تز د على ثـالث سـنوات -2"
المرت ن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإال خفضت المدة إلى ثالث سنوات مع مراعاة الحكم الواردة في الفقـرة 
                                                                                                                                                                    

أما عذا كان ا  ـار ال ت يـد     ين ر عىل السنة أو السنت  أو الث ل حسب العروف ل دا   يف أعرار ا دارة ااسنة وم تعجر  ي  ا  رة
 ـلن م     ن اكـرهتن ولـو غـري مسـجر مـا دام اثبـا التـاريخ وسـابقا علـا تسـجير تنبيـ  اكلةيـةسـنوات  ينيـذ يف حـق الـدا ( تسـ ) مدت  علـا 
 (   12ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) أن ر عىل حدود ا دارة ااسنة علا النحو الذي تقدم"  ل يةن كذلك
وال يرى ال عن يف العقد ابلدعوى البولصية ويـورد أقـوار  – 314 – 310ق  – 19انعر يف ذلك مشس الدين الوكير  قرة  ( 4) 

   اليقها  واليرنسي  يف ذلك



 

 

 

 

3075 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1) السابقة"

و ؤخذ من هذا النص أن الراهن من حقه أن يقبض ما استحا من اهنجرة عن مدة سابقة على تسجيل تنبيـه 
، فإن اهنجرة في هذه الحالة تعتبر ثمارًا مدنية للعقار المرهون ، وهي من حا الـراهن أي مالـك هـذا العقـار الملكية 

 .تنبيه نزع الملكية ما دامت عن مدة تسبا إلحاق الثمار بالعقار أي تسبا تسجيل

 :مقدمًا، وجب التمييز بين فرضين فإذا قبض الراهن اهنجرة مقدمًا أو حول ب ا

اهنول ( أن تكــون المخالصــة أو الحوالــة بــاهنجرة مقــدمًا عــن مــدة تز ــد علــى ثــالث ســنوات . وهنــا ) الفــرض 
يعتبــر القــانون قــبض اهنجــرة أو الحوالــة ب ــا مقــدمًا عــن مــدة تز ــد علــى ثــالث ســنوات أقــرب إلــى أعمــال التصــرف ، 

ئن المـــرت ن لكامـــل المـــدة فيوجـــب تســـجيل المخالصـــة أو الحوالـــة قبـــل قيـــد الـــرهن ، حتـــى تكـــون نافـــذة فـــي حـــا الـــدا
المعجلــة . ومــا دامــت المخالصــة أو الحوالــة ق ســجلت قبــل قيــد الــرهن ، فقــد علــم ب ــا الــدائن المــرت ن أو ينبغــي أن 
يعلـــم ب ـــا ، وقـــد أقـــدم علـــى ارت ـــان العقـــار مـــع تعجيـــل أجرتـــه لمـــدة طو لـــة ، فيكـــون راضـــيًا بـــذلك . أمـــا إذا كانـــت 

ال تسري إال لمدة ثالث سنوات ، مـع وجـوب أن تكـون المخالصـة أو الحوالـة المخالصة أو الحوالة غير مسجلة ، ف
ثابتة التار خ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أي قبل إلحاق الثمار بالعقار وعدم جواز تصرف الـراهن فـي الثمـار . 

ت ن حـا رهنـه ، فإذا قبض الراهن اهنجرة معجلة لمـدة خمـس سـنوات مـثال ، وسـجل المخالصـة قبـل قيـد الـدائن المـر 
فقــد علــم هــذا الــدائن بمــا عجــل مــن اهنجــرة أو ينبغــي أن يكــون عالمــًا بــذلك ، فيكــون راضــيًا بمــا تــم وال ســبيل إلــى 

                                                 

 ل من اكروع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4181ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
وقد وا قا نينة اكرا عة علا النص وحا رقو    الوالة اب  رة مقدما سنة واحدة يرا عدا أن اك روع الترهيدي كان  عر مدة اكخالصة او 

مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 4431ووا ـق علـا جملـس النـوا  وحـا رقـو    بعـد ر ـ  اكـدة عىل ثـ ل سـنوات ل يف اك روع النها   4414
 (   11ق  18ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4019

العقـود وا حةـام  ( أوال:)   ب أيضاً تسجير ما أييت : ن قانون التسجير 3ولةن يقابل  اكادة   ال مقابر : سابقالتقن  اكد  ال
ا  ـارات  ( اثنيـا)    النها ية اكقررة اقوق اكلةية أو ااقوق العينية العقارية ا  رى اك ار عليها يف اكادة السابقة ئـا  يهـا القسـرة العقاريـة

 ـلذا م تسـجر هـذه ا حةـام والسـندات  ـ  تةـون    يد مدهتا علا تس  سنوات واكخالصـات أبكثـر مـن أ ـرة ثـ ل سـنوات مقـدمااليت ت  
غري أن   يرا يتعلـق ابلعقـود اك ـار عليهـا يف اليقـرة  ل حجة علا ال ري كرا أهنا ال تةون حجة كذلك ولو كانا مسجلة عذا دا لها التدليس

ة ال يةون لل ري سوى حق ختييض ا  ارة عىل تس  سنوات عذا زادت مدهتا عن ذلك وعدم اعتراد ما د   مقدما زا ـد الثانية من هذه اكاد
   عن أ رة ث ثة سن 
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الشكوى . وإذا لم يسجل الـراهن المخالصـة ، فإن ـا ال تسـري فـي حـا الـدائن المـرت ن إال لمـدة ثـالث سـنوات فقـط ، 
الســـنوات قــد عجلتــا ، و شــترط فــي ذلــك أن تكــون المخالصـــة ) أو  وال تعتبــر أجــرة الســنتين اهنخــر ين مــن الخمــس

الحوالــة ( ثابتــة التــار خ قبــل تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة ، وإال فإن ــا ال تســري فــي حــا الــدائن إال فــي حــدود اإلدارة 
 الحسنة .

نوات . وهنـا ) الفرض الثاني ( أن تكون المخالصة أو الحوالة باهنجرة مقدمًا عن مـدة ال تز ـد علـى ثـالث سـ
يعتبــر القــانون أن هــذا عمــل ، فــال يوجــب تســجيل المخالصــة أو الحوالــة . ولكنــه يشــترط أن تكــون المخالصــة أو 
الحوالة . ولكنه يشترط أن تكون المخالصة أو الحوالة ثابتة التار خ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، أي قبـل إلحـاق 

الثمار  من ذلك الوقت . فإذا قبض الـراهن اهنجـرة مقـدمًا لمـدة ثـالث  الثمار بالعقار حيث ال يكون للراهن الحا في
سنوات أو حـول ب ـا مقـدمًا لمـدة ثـالث سـنوات ، وكانـت المخالصـة أو الحوالـة ثابتـة التـار خ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع 

عجلـت أجرتـه  الملكية ، فإن ا تسري في حا الدائن المرت ن ، و جب على هذا الدائن أن يعتبر العقار المرهـون قـد
لمدة ثالث سنوات . فإذا لـم تكـن المخالصـة أو الحوالـة ثابتـة التـار خ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، فإنـه ال يعتـد 

 ب ا إال بالقدر الذي يتفا مع حسن اإلدارة .

قبـل و الحظ هنا ، كما لوحظ في إيجار العقار المرهـون ، أنـه إذا كانـت المخالصـة أو الحوالـة ثابتـة التـار خ 
تســجيل تنبيـــه نـــزع الملكيــة ، فـــإن هنـــاك احتمــاال أن يكـــون الـــراهن قــد أدرك أن الـــدائن المـــرت ن معتــزم علـــى اتخـــاذ 
إجراءات التنفيذ ، فبادر بالتواطؤ مع المستأجر إلى قبض اهنجرة أو الحوالة ب ا لمدة ثالث سنوات حتى يخفف من 

ن المـرت ن إثبـات ذلـك ، جـاز لـه أن يطعـن فـي تعجيـل اهنجـرة آثار نزع ملكية العقـار المرهـون . فـإذا اسـتطاع الـدائ
 . ( 1) بالغش والتواطؤ بين الراهن والمستأجر ، و طلب اعتبار المخالصة أو الحوالة غير نافذة في حقه

 بيع الثمار قبل جنيها :  -081
ونبتـت ، فباع ـا وهـي فقد زرع ا الراهن في العقار المرهون  112وهنا تكون ثمار العقار ثمارًا مستحدثة ، $

مدني قد نصت على أنه "يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية  ( 2) 1094ال تزال في اهنرض . ولما كانت المادة 
أن يلحا بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عن المدة التـي أعقبـت التسـجيل ، و جـري فـي توز ـع هـذه الغلـة مـا يجـري 

                                                 

   312ق  11انعر يف ذلك مشس الدين الوكير  قرة  ( 4) 
   490انعر هنياً  قرة  ( 3) 
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المستحدثة إذا كانـت اهنرض قـد أنتجت ـا أو سـاهمت فـي إنتاج ـا فـي مـدة تاليـة في توز ع ثمن العقار" ، فإن الثمار 
لتسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن ما أنتجت ا أو ساهمت في إنتاج ا فـي مـدة تاليـة لتسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، فـإن 

ــًا بالعقــار ، وال يجــوز للــراهن بيعــه إال إذا كــ ان ذلــك يعــد مــن أعمــال مــا أنتجتــه اهنرض فــي هــذه المــدة يكــون ملحق
 اإلدارة الحسنة .

أما إذا كانت الثمـار قـد بيعـت وهـي ال تـزال فـي اهنرض أي قبـل جني ـا ، وكـان البيـع قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع 
الملكيــة ، ف نــاك رأي يــذهب إلــى أن البيــع ، حتــى فــي هــذه الحالــة ، ال يســري فــي حــا الــدائن المــرت ن . ذلــك أن 

، فال ينفذ بيع ا باعتبارها منقوال في مواج ة الدائن المرت ن  1ل عقارًا ملتصقًا باهنرضالثمار لم تجن ، وهي ال تزا
 . ( 1) ، و ستطيع هذا اعتبارها عقارًا مرهونًا حتى يتم فصل ا من اهنرض

ولكــن هــذا الــرأي لــم يــرجح ، والــرأي الــراجح هــو عكــس ذلــك . فيســتطيع الــراهن أن يبيــع الثمــار قبــل جني ــا ، 
ون البيع ثابت التـار خ قبـل تسـجيل نـزع الملكيـة . و عتبـر ذلـك بمثابـة تعجيـل اهنجـرة ، وهـو جـائز كمـا بشرط أن يك

 . ( 2) قدمنا

فإنـه ال يسـري فـي حـا الـدائن  119أما إذا كان البيـع غيـر ثابـت التـار خ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، $
ض بعــد تســجيل تنبــه نــزع الملكيــة و جــري توز ــع المــرت ن . ومــن حــا هــذا الــدائن أن يســتبقي المحصــوالت فــي اهنر 

ثمن ا كما يجري توز ع ثمن العقار نفسه . وكذلك لو كـان البيـع ثابـت التـار خ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ولكـن 
الدائن المرت ن أدعي أن هذا البيع كان عن تواطؤ بين الراهن البائع والمشتري لإلضـرار بحقـه ، فـإن لـه أن يطعـن 

 . ( 9) لبيع بالغش ، و عتبره غير نافذ في حقهفي هذا ا

 حق الراهن في استعمال العقار المرهون : -080
قدمنا أن الرهن الرسمي ال يجرد الراهن من ملكية العقار المرهون ، وال من حيازته . فيبقى العقار المرهـون  

                                                 

    340كيش يف فرق التنييذ  قرة   – 292 قرة  1 ارسويني  وسي اد برو يف قانون اكرا عات  ( 4) 
عبــد اليتــاح  – 64 قــرة  Fruitsليــظ  3أنســيةلوبيدي داللــوز  – 364 قــرة  42انعــر يف هــذا اكعــ  ب نيــور وريبــري وبيةيــ   ( 3) 

   318ق  14مشس الدين الوكير  قرة  - 334عبد الباق   قرة 
   14انعر يف ذلك مشس الدين الوكير  قرة  ( 2) 
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زال وكـان يسـكنه ، اسـتمر سـاكنًا لـه بعــد . فـإذا كـان العقـار منـ ( 1) فـي يـده ، يسـتعمله كمـا كـان يسـتعمله قبـل الـرهن
. وإذا كان العقـار أرضـًا فضـاء ، وكـان يصـطاد في ـا أو يسـتعمل ا لإلقامـة اليـوم كلـه ، كـان لـه أن يبقـى  ( 2) الرهن

 في هذه اهنرض وأن يصطاد ، كما كان اهنمر قبل الرهن .

الــدائن المــرت ن ، فلــيس لــه أن يــنقص وال يقيــد م ســلطة الــراهن فــي اســتعمال العقــار المرهــون إال مراعــاة حــا 
من قيمة العقـار فـي اسـتعماله إيـاه . ولـيس لـه أن ي ـدم العقـار المرهـون ، إال إذا كـان ير ـد مـن وراء هدمـه أن يقـيم 
على اهنرض بناء آخر ال يقل عن البناء اهنول . كذلك ليس له أن يتـرك البنـاء دون وقايـة حتـى يتخـرب ، وللـدائن 

علــى هــذا الموقــف الســلبي ، وأن يطلــب عنــد االقتضــاء تعيــين حــارس يتع ــد العقــار المرهــون المــرت ن أن يعتــرض 
ــــالحفظ $ ــــال الك 111ب ــــة ، حتــــى  يت ــــدد ب ــــارات  ( 9) والعناي ــــار المرهــــون العق ــــزع مــــن العق ــــراهن أن ينت ــــيس لل . ول

بالتخصيص الملحقة به ، إال إذا قصد من ذلك إحالل عقارات أخرى محل ا . فإذا لـم يفعـل ، كـان للـدائن المـرت ن 
 أن يسترد العقارات بالتخصيص وأن يعيدها إلى ما كانت عليه ، إال إذا حازها حائز حسن النية فتملك ـا بالحيـازة .
وعند ذلك يجوز للدائن المرت ن ، إذا كان العقار المرهون قد نقصت قيمته نقصًا كبيرًا بانتزاع العقارات بالتخصص 
منه ، ا يطلب استكمال الرهن ، أو تقديم رهن آخر مكانه ، أو إسقاط أجل الدين والمطالبـة بالـدين فـورًا قبـل حلـول 

 ميعاده اهنصلي .

 لرسمي فيما يتعلق بالدائن المرتهنآثار الرهن ا - المبحث الثاني

 مدي على ما يأتي :  0151نصوص قانونية : تنص المادة  -082
"إذا كــان الــراهن شخصــًا آخــر غيــر المــدين ، فــال يجــوز التنفيــذ علــى مالــه إال مــا رهــن مــن هــذا المــال . وال 

 يكون له حا الدفع بتجر د المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" .

 مدني على ما يأتي : 1011المادة وتنص 
                                                 

ويسـتبقا كــذلك عنصــري  ل "ويســتبقا الــراهن حـق التصــرف يف العقـار اكرهــون : وتقـور اكــذكرة ا يضـاحية للرــروع الترهيـدي ( 4) 
جمروعـــة ا عرـــار ) ولــ  أن يســـت ل   يجـــين اراتــ "  ل  لـــ  أن يســـتعرر العقــار بنيســـ    حــق االســـتعرار وحـــق االســت  ر ل اكلةيــة اآل ـــرين

 (   14ق  1التحضريية 
   443ق  20مسري تناغر  قرة  ( 3) 
   12مشس الدين الوكير  قرة  – 16ق  1انعر اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي  ( 2) 



 

 

 

 

3079 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفـاء أن ينفـذ بحقـه علـى العقـار المرهـون ، و طلـب بيعـه فـي المواعيـد  -1"
 ووفقًا لألوضاع المقررة في قانون المرافعات" .

إذا هــو تخلــى وإذا كــان الــراهن شخصــًا آخــر غيــر المــدين ، جــاز لــه أن يتفــادى أي إجــراء موجــه إليــه ،  -2"
 عن العقار المرهون وفقًا لألوضاع وطبقًا لألحكام التي يتبع ا الحائز في تخلية العقار" .

 مدني على ما يأتي : 1012وتنص المادة 

يقــع بــاطال كــل اتفــاق يجعــل للــدائن الحــا ، عنــد عــدم اســتيفاء الــدين وقــت حلــول أجلــه ، فــي أن يتملــك  -1"
م أيًا كان ، أو في أن يبيعه دون مراعاة لإلجراءات التي فرضـ ا القـانون ، ولـو العقار المرهون في نظير ثمن معلو 

 كان هذا االتفاق قد أبرم بعد الرهن" .

ولكن يجوز ، بعد حلول الدين أو قسط منه ، االتفـاق علـى أن ينـزل المـدن لدائنـه عـن العقـار المرهـون  -2"
 . ( 1) وفاء لدينه"

                                                 

 : اتريخ النص ( 4) 
غري أن  ل من اكروع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4186ورد هذا النص يف اكادة  : 4080م 

" ــوز للــدا ن اكــرهتن أن ينيــذ نقــ  علــا أمــوار اكــدين يــر اكخصصــة  : اكــروع الترهيــدي كــان وتــوي علــا  قــرة أوىل عــري علــا الو ــ  اآليت
وحـذ ا نينـة اكرا عـة هـذه   "236و  234وذلـك مـ  مراعـاة أحةـام اكـادت   ل   يف ذلـك شـأن كـر دا ـن عـاديشـأن ل لضران هـذا ااـق

ووا ـق عليـ  جملـس النـوا     يف اك ـروع النهـا   4418ووا قا علا بقية الـنص وحـا رقـو  ل اليقرة" ن حةرها مستياد م القواعد العامة"
 (   81ق  – 89ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4080مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 4424وحا رقو 

   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
من اك ـروع الترهيـدي علـا و ـ  يةـاد يةـون م ابقـا كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد   4190ورد هذا النص يف اكادة  : 4084م 

 ل ت ليعية لعي   أ ب  م ابقـاً كـا اسـتقر لعيـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـدووا قا نينة اكرا عة علا النص بعد عد ار بعض تعدي    انيديد
جمروعة ا عرار )  4084مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 4423ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو    يف اكروع النها   4419و ار رقر  
 (   90ق  – 84ق  1التحضريية 

بعد التنبي  علا اكدين  ل أن ي رع ل عند حلور أ ر الدين ل  وز للدا ن اكرهتن :  قرة أوىل 961/  812م  التقن  اكد  السابق
وهـذا  ضـ  عرـا  ل يف ن ع ملةية العقار اكرهون وبيع  يف اكواعيد اكبينة يف قانون اكرا عات وا و   اكوضـحة بـ  ل ابلو ا  وعنذاره ببي  العقار

   علا اكدين شخصيال  م حق اك البة 
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لمرت ن بالراهن في تنفيذ اهنول بدينه على العقار المرهـون وهـي تعـرض وهذه النصوص تنظم عالقة الدائن ا
( التنفيـذ علـى الكفيـل العينـين أي الـراهن غيـر  2( تنفيـذ الـدائن المـرت ن بـالحا الـذي لـه . )  1للمسائل اآلتية : ) 

ر المرهـون دون ( بطـالن شـرط بيـع العقـا 1( بطن شرط تملك العقـار المرهـون عنـد عـدم الوفـاء . )  9المدين . ) 
 إجراءات أو شرط الطر ا المم د .

 تنفيذ الدائن المرتهن بالحق الذي له :  -083
مدني تنص على أن "للدائن بعد التنبيـه علـى المـدين بالوفـاء أن  1011أن الفقرة اهنولى من المادة  ( 1) رأينا

ع المقـررة فـي قـانون المرافعـات" . وكانـت ينفذ بحقه على العقار المرهون ، و طلب بيعه في المواعيد ووفقًا لألوضا
مدني في مشروع ا التم يدي تحتوي على فقـرة أولـى تـنص علـى أنـه "يجـوز للـدائن المـرت ن أن ينفـذ  1010المادة 

بحقــه علــى أمــوال المــدين غيــر المخصصــة لضــمان هــذا الحــا ، شــأنه فــي ذلــك شــأن كــل دائــن عــادي ، وذلــك مــع 
.  ( 2) حـذفت لجنــة المراجعـة هـذه الفقـرة "هنن حكم ــا مسـتفاد مـن القواعـد العامــة"" ، ف921و  928مراعـاة المـادتين 

 و تبين من هذه النصوص أن الدائن المرت ن يتقدم للتنفيذ بحقه ، عند حلول أجل هذا الحا ، بصفتين :

ى جميـع أمـوال ) أوال ( صفته باعتباره دائنًا عاديًا كسـائر الـدائنين ، وب ـذه الصـفة يكـون لـه التنفيـذ بحقـه علـ
المدين ، شأنه فـي ذلـك شـأن أي دائـن عـادي . فلـه أن ينفـذ علـى عقـارات المـدين ومنقوالتـه دون أن يكـون لـه في ـا 

حــا التقــدم ، هننــه إنمــا يتقــدم كــدائن عــادي .و جــب أن يبــدأ التنفيــذ بــإعالن التنبيــه بنــزع ملكيــة العقــار أو  $114
ن حقه مع الرهن الرسمي  في ورقة واحدة ، فتكون ورقـة رسـمية . ومـن العقارات التي ينفذ علي ا ، والغالب أن يكو 

ثم ال يحتاج إلى حكم ، وله أن ينفذ ب ذه الورقة الرسـمية ، و ختـار أي منقـول أو عقـار للمـدين للتنفيـذ عليـه . فـإذا 
ي التنفيذ حتـى يسـتوفي اختار عقارًا أو عقارات وهو الغالب ، أعلن التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين ،واستمر ف

                                                                                                                                                                    

   مــن اك ــروع الترهيــدي م يةــن ي ــترر علــا عبــارة "أو قســو منــ " يف اليقــرة الثانيــة 4194ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : 4083م 
وأضــاف جملــس النــوا  عبــارة "أو    يف اكــروع النهــا   4411وأقرتــ  وحــا رقــو  ل وأد لــا نينــة اكرا عــة علــا الــنص بعــض تعــدي ت ليعيــة

ووا ــق    م ابقـاً كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد 4422 صـار الـنص وحـا رقـو  ل  " قبـر كلرـة "االتيـاق" يف اليقـرة الثانيـةقسـو منـ
 (   92ق  – 90ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4083علي  جملس ال يوق وحا رقو 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

   443انعر هنياً  قرة  ( 4) 
   يف اهلامش 443انعر هنياً  قرة  ( 3) 
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 حقه أو بعض حقه من هذا العقار أو العقارات .

( أال ينفذ على عقار أو عقارات تكون قيمت ا أكبر بكثيـر مـن حقـه  1ولكن الدائن يتقيد في ذلك بقيدين : ) 
ن العقــار ( أال ينفــذ الــدائن علــى أمــوال المــدين غيــر المرهونــة إال إذا كــا 2مــن المشــروع التم يــدي ( . )  921) م 

 . ( 1) المرهون ال يفي بالدين

) ثانيـًا ( صــفته باعتبـاره دائنــًا مرت نـًا ، وحــا رهنـه هنــا يتركــز فـي العقــار المرهـون . فلــه ، بعـد التنبيــه علــى 
المـدين بالوفــاء ، أن ينفـذ بحقــه علــى العقـار المرهــون . وهنــا يكـون حقــه فــي العقـار المرهــون ثابتــًا فـي ورقــة رســمية 

الراهن الرسمي يجب أن يكون في ورقة رسمية . ومن ثم ال يحتاج الدائن المرت ن إلى حكم ، بـل ينفـذ حتما ، هنن 
بموجــب هــذه الرقــة الرســمية ، و بــدأ التنفيــذ بــإعالن التنبيــه بنــزع ملكيــة العقــار إلــى المــدين . فــإذا كــان التنفيــذ علــى 

ى الـراهن بعـد تكليـف المـدين بالوفـاء . فالـدائن عقار مرهون من غيـر المـدين أي مـن كفيـل عينـي ، أعلـن التنبيـه إلـ
لإلجــراءات القانونيـــة ، فيطلـــب بيعــه فـــي المواعيـــد ووفقـــًا  118المــرت ن يســـتوفي حقـــه مــن العقـــار المرهـــون طبقـــًا $

لألوضــاع المقــررة فــي تقنــين المرافعــات . وهــو باعتبــاره دائنــًا مرت نــًا ، بتقــدم فــي اســتيفاء حقــه مــن العقــار المرهــون 
رتبتـه ، بـل ولـه حـا تتبـع هـذا العقـار كمـا سـيجيء . كـل هـا مـع مراعـاة أال ينفـذ الـدائن علـى العقـار ، إال بحسب م

 من المشروع ( . 921بالقدر الذي يفي بالحا ) م 

وتنت ي اإلجراءات إلى بيع لعقار المرهون جبـرًا فـي المـزاد ، و سـتوفي الـدائن المـرت ن حقـه مـن ثمنـه . وكـل 
يكون باطال ، لمخالفته للنظام العام . ذلك أن هذه اإلجراءات قد رسم ا القانون لضـمان حـا اتفاق على غير ذلك 

كل من الدائن المرت ن والراهن ، فاإلخالل بشيء من ا يكون باطال ، إذ يخشى أن يكون الدائن المرت ن قد استغل 
ن العقـار المرهـون إذا لـم يـف المـدين حاجة الراهن . وسنرى فيما يلي بطـالن االتفـاق علـى أن يتملـك الـدائن المـرت 

 . ( 1) ، وبطالن االتفاق على بيع العقار المرهون دون إتباع اإلجراءات التي فرض ا القانون  ( 2) بالدين

                                                 

" ـــيت  ابعتبـــاره دا نـــا كســـا ر  : "للـــدا ن اكـــرهتن  ـــيتان : وتقـــور اكـــذكرة ا يضـــاحية للر ـــروع الترهيـــدي يف هـــذا اخلصـــوق ( 4) 
وأمهها أن   ل تنييذ القيود العامةويراعا يف ال    ل  أن ينيذ عليها مجيعا دون أن يةون ل  حق التقدم ل أموار اكدين ضران عام ل  ل الدا ن 

وأنـ  ال ينيـذ علـا مـار تةـون قيرتـ  أكـه بةثـري مـن ( ل مـن اك ـروع 234م ) ال ينيذ علا مار غري مرهون قبـر التنييـذ علـا اكـار اكرهـون 
 (   94ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  ( من اك روع 236م ) حق  

   448انعر ما يل   قرة  ( 3) 
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 التنفيذ على الكفيل العيني : -084
أنــه "إذا كــان الــراهن  ( 2) وقــد يتفــا أن يكــون الــراهن هــو غيــر المــدين ، وهــذا هــو الكفيــل العينــي . وقــد رأينــا 

شخصًا آخر غير المدين ، فال يجوز التنفيذ على ماله إال ما رهن من هذا المال . وال يكون لـه حـا الـدفع  $111
أن الفقـرة الثانيـة مـن المـادة  ( 9) مـدني ( . ورأينـا  1010بتجر د المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيـر ذلـك" ) م 

ا كان الراهن شخصًا آخر غير المدين ، جاز له أن يتفادى أي إجراء موجه إليـه تنص على ما يأتي : "وإذ 1011
 ، إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقًا لألوضاع وطبقًا لألحكام التي يتبع ا الحائز في تخلية العقار" . 

مـاال لـه رهنـًا  و ؤخذ من هذه النصوص أن الكفيل العيني إنما التزم عينيًا بوفاء الدين المضـمون ، بـأن رهـن
رسميًا أو رهنًا حياز ًا في هذا الدين . فإذا كان الكفيل العيني قد رهن عقارًا لـه فـي الـدين رهنـًا رسـميًا ، وحـل الـدين 
، جـاز للــدائن المــرت ن ، بعــد إتبــاع اإلجـراءات المقــررة ، أن يقــوم بالتنفيــذ علــى هـذا العقــار وحــده دون ســائر أمــوال 

الكفيل ال يجب عليه الضمان العام في جميع أمواله للوفـاء بالـدين ، بـل هـو غيـر مسـئول  الكفيل العيني ، فإن هذا
عن الدين إال في حدود العقار الذي رهنه رهنًا رسميًا . فال يجوز إذن للدائن المرت ن أن ينفذ على أي مال للكفيـل 

ا كــان الــراهن شخصــًا آخــر غيــر مــدني فــي هــذا الصــدد : "إذ 1010العينــي غيــر العقــار المرهــون ، وتقــول المــادة 
المــدين ، فــال يجــوز التنفيــذ علــى مالــه إال مــا رهــن مــن هــذا المــال  . . ." . ولــم يقــل الــنص : فــال يجــوز التنفيــذ إال 
علـى مـا رهـن الكفيـل مـن المــال ، هنن هـذه العبـارة قـد تـوهم أن الــدائن المـرت ن ال يسـتطيع أن ينفـذ إال علـى العقــار 

يستطيع أن ينفذ ، إلى جانب ذلك ، على مال المدين نفسه ، باعتبار الـدائن دائنـًا عاديـًا ،  المرهون ، في حين أنه

                                                                                                                                                                    

      ( أ) للدا ن اكرهتن  يتان  : وتقور اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي يف هذا اخلصوق – 449نعر ما يل   قرة ا ( 4) 
وهــو ســل ة ختــور الــدا نان يســتويف حقــ  م هــذا العقــار فبقــاً    وحــق الــرهن يرتكــ  يف العقــار اكرهــون ل  ــيت  ابعتبــاره دا نــا مرهتنــا (  )   

 الدا ن  (   من اك روع 236م ) م  مراعاة أال ينيذ علا العقار عال ابلقدر الذي يي  اباق  ل لإل را ات اليت نص عليها تقن  اكرا عات
وكر اتياق علا غـري  ل ه ر ا مر عىل بي  العقار  هاً يف اك اداكرهتن ال يستويف عذن حق  من لعقار اكرهون عال فبقا   را ات معينة تنته  

 ن ا  را ات اليت  رضها القانون قد وضعا لضران حق كر من الدا ن اكرهتن والراهن ئا وقق  ل ذلك يةون ابف  كخاليت  للنعو العام
عذ خي ــا أن يةــون الــدا ن اكــرهتن قــد  ل ولــو ارتضــاه اكتعاقــدان ــا   ر ب ــ   مــن ذلــك ال يقــره القــانون  ل التــوازن بــ  اكصــاحل اكتعارضــة

 (   93ق  94ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) است ر حا ة الراهن وانت ع رضاه" 
   443انعر هنياً  قرة  ( 3) 
   443انعر هنياً  قرة  ( 2) 
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بما له م ضمان عام على مال مدينه . بل قد يكون المدين رهن مـاال آخـر فـي الـدين ، فيجـوز للـدائن المـرت ن فـي 
المرهـون . وعلـى ذلـك يكـون للـدائن  هذه الحالة أن ينفذ علـى هـذا المـال اآلخـر كمـا ينفـذ علـى عقـار الكفيـل العينـي

المرهون المملوكـة للمـدين ، أو ينفـذ  120المرت ن أن يبدأ التنفيذ على عقار الكفيل العيني ، أو يبدأه على العين $
على المالين معًا إذا لم يكن مال من ما كافيًا للوفاء بالدين . وإذا لم يكن المدين قـد رهـن فـي الـدين مـاال لـه ، جـاز 

كــدائن عــادي . ولكــن ال يجــوز للكفيــل العينــي أن يجبــر الــدائن  ( 1) كمــا قــدمنا أن ينفــذ علــى أي مــال للمــدينللــدائن 
على التنفيذ أوال على أموال المدين ، مرهونة في الدين أو غير مرهونة ، أي أنه ليس لـه حـا تجر ـد المـدين اهنول 

مدني  1010ا اهنمر . وتقول العبارة اهنخيرة من المادةقبل التنفيذ على عقاره المرهون ، إال إذا وجد اتفاق على هذ
 . ( 2) كما رأينا : "وال يكون له ) للكفيل العيني ( حا الدفع بتجر د المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"

ولما كان الكفيل العيني غير مسئول عن الدين إال في حدود العقار المرهون ، فـإن لـه أن يتفـادى أي إجـراء 
وجــه ضــده مــن إجــراءات التنفيــذ المتقــدم ذكرهــا إذا هــو تخلــي عــن العقــار المرهــون وفقــًا لألوضــاع وطبقــًا لألحكــام م

. وعلى ذلك يسـتطيع الكفيـل العينـي ، إذا أراد تـوقي إجـراءات التنفيـذ ، أن  ( 9) التي يتبع ا الحائز في تخلية العقار
للعقــار المرهــون ، و تبــع فــي ذلــك مــا يتبعــه الحــائز مــن  الحــائز 121يتخلــى عــن العقــار الــذي رهنــه كمــا يتخلــى $

مـدني فـي تخلـي الحـائز عـن العقـار  1041أوضاع ، و سري عليه ما يسري على الحائز م أحكام . وتقـول المـادة 
المرهون ما يأتي : "تكون تخلية العقار المرهون بتقر ر يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة االبتدائية المختصـة ، 

ب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكيـة ، وأن يعلـن الـدائن المباشـر لإلجـراءات و ج
                                                 

 41عبـد اكـنعو  ـرج الصـدة  قـرة  – 391ق  48مشس الـدين الوكيـر  قـرة  – 62ق  – 28منصور مص يا منصور  قرة  ( 4) 
   390ق  18أمحد س مة  قرة  – 432ق  –

ســوا  كــان العقــار اكرهــون  ل وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي وســل ة الــدا ن اكــرهتن علــا العقــار اكرهــون واحــدة ( 3) 
   الدا ن علا العقار اكرلو  للةيير وال ير   من مار هذا الةيـر  ري    أو كان  لوكا لةيير عيين ل  لوكا للردين نيس  كرا هو ال الب

 ـ   ـوز  ل  ه  تنص علا أنـ  عذا كـان الـراهن شخصـاً ه ـر غـري اكـدين ( ل مد  4080) وهذا ما تقض  ب  اكادة    عال علا هذا العقار
بـر قـار عن التنييـذ ال  ل وقد احتاط النص  لو يقر عن التنييذ ال  وز عال علا ما رهن الةييـر   للتنييذ علا مال  عال ما رهن من هذا اكار

ولةـن ال  ـوز للةييـر العيـين أن   حىت ال يني   واز التنييذ علا مار اكدين ئا للدا ن من ضران عام ل  وز علا مار الةير عال ما رهن
و وز للدا ن أن يبدأ التنييذ علا  ل  ن عقار الةيير مرهون يف الدين  ( وهذا هو حق التجريد)  ه الدا ن أن ير   أوال علا مار اكدين 

 (   93ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) هذا العقار حىت لو كان يف مار اكدين ع  علا أي من العين  اكرهون " 
   443مد  هنياً  قرة 4084/3انعر م  ( 2) 
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و جـوز لمـن لـه مصـلحة فـي التعجيـل أن يطلـب إلـى  -2ب ذه التخلية في خالل خمسة أيام من وقت التقر ر ب ا . 
الملكيـة . و عـين الحـائز حارسـًا إذا طلـب  قاضي اهنمور المستعجلة تعيـين حـارس تتخـذ فـي مواج تـه إجـراءات نـزع

ذلك" . وعلى ذلك يتخلي الكفيل العيني عن العقار المرهون بتقر ر يقدمه أمام قلم كتاب محكمة العقار االبتدائية ، 
و ؤشر به في هامش تسجيل تنبيه نزع الملكية . وعليه أن يعلن الدائن المـرت ن بالتخليـة فـي خمسـة أيـام مـن وقـت 

ا . وعندئذ ال يستمر في اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواج ة الكفيـل العينـي ، ولـو أنـه يبقـى مالكـًا للعقـار . التقرر ب 
و جــوز لكــل ذي مصــلحة ، و ــدخل فــي ذلــك الــدائن المــرت ن والكفيــل العينــي نفســه ، أن يطلــب إلــى قاضــي اهنمــور 

فيــل العينــي تعيينــه حارســًا وجــب تعيينــه . المســتعجلة تعيــين حــارس يتخــذ اإلجــراءات فــي مواج تــه ، وإذا طلــب الك
وتتخـذ إجــراءات التنفيــذ علـى العقــار ضــد الحـارس ، وبعــد بيــع العقـار واســتيفاء الــدائن المـرت ن حقــه مــن ثمنــه ، إن 

 .  ( 1) بقي شي من هذا الثمن كان من حا الكفيل العيني ، هننه يبقى مالكًا للعقار المرهون كما قدمنا

 العقار المرهون عند عدم الوفاء : بطالن شرط تملك  -085
يجعـل للـدائن  122مدني تنص على أن "يقع باطال كل اتفاق $ 1012أن الفقرة اهنولى من المادة  ( 2) رأينا

الحا ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله ، في أن يتملك العقار المرهون فـي نظيـر ثمـن معلـوم أيـًا كـان  . 
قد أبرم بعد الرهن" . فإذا اتفا الدائن المرت ن مع الراهن ، مدينًا كـان أو كفـيال عينيـًا ،  . . . ولو كان هذا االتفاق

على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرت ن الحا فـي أن يتملـك العقـار المرهـون بـثمن هـو 
ين المسـتحا ، فـإن هـذا االتفـاق يكـون الدين المستحا وهذا هو الغالب ، أو بأي ثمن آخر وقد يكون اكبـر مـن الـد

( ، و لجـأ إليـه الـدائن المـرت ن  pacte commissoierباطال لمخالفته للنظام العام . وهذا االتفاق يعرف باسـم ) 
حتى يستغل موقف الراهن . وموقف الراهن يكون عادة ضعيفًا ، و سـتطيع الـدائن المـرت ن أن يفـرض عليـه الشـرط 

راهن أن الدين سيوفي عند حلول أجله ، ونظرًا لضعف مركزه يقبـل هـذا الشـرط ، و جعـل الـثمن . وكثيرًا ما يعتقد ال
هـــو نفـــس الـــدين المســـتحا ، أو إذا كانـــت قيمـــة العقـــار تز ـــد كثيـــرًا عـــن هـــذا الـــدين يجعـــل الـــثمن أكبـــر مـــن الـــدين 

اهن مـن هـذا االسـتغالل المخـالف . وقد أراد المشرع حماية الر  ( 9) المستحا ، ولكنه ال يصل عادة إلى قيمة العقار
                                                 

عذا هـو ختلـا  ( "ويست ي  الةييـر العيـين أن يـتخلص مـن تو يـ  ا  ـرا ات ضـده : ا يضاحية للرروع الترهيدوتقور اكذكرة  ( 4) 
 (   93ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) عن العقار اكرهون" 

   443انعر هنياً  قرة  ( 3) 
   4364 قرة  3بودري ودي لوان  – 118 قرة  42وب نيور وريبري وبيةي   ( 2) 
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، وهو ال يكون  ( 1) للنظام العام ، فنص صراحة على أن هذا االتفاق يكون باطال ، أيًا كان الثمن الذي اتفا عليه
عــادة إال أقــل مــن القيمــة الحقيقيــة للعقــار هنن الفــرق بــين هــذه القيمــة الحقيقيــة والــثمن هــو الــذي يســتفيده الــدائن مــن 

أن يوضع هذا الشرط الباطـل فـي عقـد الـرهن الرسـمي ذاتـه ، ولـن ال شـيء يمنـع مـن  129و غلب $.  ( 2) المرت ن
أن يكــون االتفــاق بعــد عقــد الــرهن الرســمي ، فيبــرم فــي اتفــاق الحــا . واالتفــاق الالحــا كاالتفــاق المعاصــر يكــون 

ن هـذا االتفـاق قـد أبـرم بعـد باطال لنفس اهنسباب ، وقد نص المشرع صراحة علـى ذلـك إذ قـال كمـا رأينـا : "ولـو كـا
. وبطالن االتفاق ال يمس عقد الرهن الرسمي نفسه ، فيبطل االتفاق لمخالفته للنظام العام ، ولكن عقد  ( 9) الرهن"

. على أنه إذا أثبت الدائن المرت ن أن هذا االتفـاق كـان هـو الشـرط الـدافع اإلبـرام  ( 1) الرهن الرسمي يبقى صحيحاً 
مـدني فـي هـذا الصـدد علـى أنـه  119عقد الرهن ، فإن عقد الرهن يبطل أيضًا كبطالن االتفاق .وقد نصت المـادة 

إال إذا تبـين أن العقـد مـا "إذا كان العقد في شا منه باطال أو قابال لإلبطـال ، ف ـذا الشـا وحـده هـو الـذي يبطـل ، 
 . ( 1) كان ليتم بغير الشا الذي وقع باطال أو قابال لإلبطال فيبطل العقد كله"

وال يصح هذا االتفاق إال إذا أبرم بعد حلول الـدين أو حلـول قسـط منـه ، فـإن مظنـة ضـعف الـراهن تكـون قـد 
مــدني علــى ذلــك ، إذ تقــول كمــا  1012دة انتفــت بحلــول الــدين كلــه أو بعضــه . وقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــا

: "ولكن يجوز ، بعد حلول الدين أو قسط من ن االتفاق علـى أن ينـزل المـدين لدائنـه عـن العقـار المرهـون  ( 6) رأينا
                                                 

أو شــرط حصــول  بعــد بيــ   ل ويةــون أيضــاً ابفــ  ب ريــق القيــاي شــرط ملــك الــدا ن اكــرهتن مــاال ه ــر للــراهن يف مقابــر الــدين ( 4) 
ق  231حمرـد علـ  عمـام  قـرة  – 101ق  363عبـد اليتـاح عبـد البـاق   قـرة ) العقار علـا كـر انـ  ولـو كـان أكثـر مـن الـدين اكضـرون 

 (   69ق  – 68ق  24منصور مص يا منصور  قرة  – 438ق  46عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 221
 يل  ل  ـلن االتيـاق يةـون ابفـ  ل وحىت لو كان الـثرن يسـاوي القيرـة ااقيقيـة للعقـار اكرهـون أو كـان أكثـر مـن هـذه القيرـة ( 3) 

 ن الـدا ن اكـرهتن  ل علـا أن هـذا ال ـرا يةـاد ال يتحقـق   تدم  يها اخل فاك رع ال يريد أن يةون هذا ا مر حمر وحقيق و هة فويلة و
   ورق عادة علا  عر الثرن أقر من القيرة ااقيقية للعقار

   312ق  41مشس الدين الوكير  قرة  – 414مجار الدين زك   قرة  ( 2) 
ق  43ســليران مــرقس  قــرة  – 362د البــاق   قــرة عبــد اليتــاح عبــ – 43حمرــد كامــر مرســ   – 333بيــدان و ــواران  قــرة  ( 1) 

 ن اكــ اد  ل ومــن رســو اكــ اد عليــ  ل وال  نــ  ب ــ ن شــرط للترلــك عنــد عــدم الو ــا  مــن أن يــد ر الــدا ن اكــرهتن يف اكــ اد انيــهي – 429
 (   429ق  43سليران مرقس  قرة ) انيهي يةون حموفا ابلضراتت اليت يت لبها القانون 

   4هامش  431ق  24مسري تناغر  قرة  ( 8) 
   443انعر هنياً  قرة  ( 9) 
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وفــاء لدينــه" . فيجــوز إذن ، بعــد حلــول الــدين كلــه أو بعضــه ، للــراهن ، مــدينًا كــان أو كفــيال عينيــًا ، أن يتفــا مــع 
علــى أن ينــزل لــه عــن العقــار المرهــون فــي نظيــر الــدين و كــون هــذا وفــاء بمقابــل بــل يجــوز  121 ن $الــدائن المــرت

للراهن أن يتفا مع الدائن المرت ن في هذه الحالة على أن يبيع له العقـار المرهـون بـثمن أيـًا كـان ، أكبـر أو مسـاو 
ت ضـغط الحاجـة ، فقـد اسـتحا الـدين أو أقل من الدين المستحا . فإن الراهن ال يكون في مثـل هـذه الظـروف تحـ

و ســتطيع أن يمتنــع عــن االتفــاق مــع الــدائن المــرت ن إن شــاء ، و طلــب بيــع العقــار المرهــون طبقــًا لإلجــراءات التــي 
 . ( 1) قررها القانون 

 بطالن شرط بيع العقار المرهون دون إجراءات : -086
نـد عـدم الوفـاء ،و سـمى عـادة بشـرط الطر ـا وهذا أيضًا شرط باطل إذ يقارب شرط تملك العقار المرهون ع 

( . وصورته أن يتفا الدائن المرت ن مع الراهن ، مدينًا كان أو كفـيال عينيـًا  clause de voie pareeالمم د ) 
، على أنـه عنـد حلـول أجـل الـدين وعـدم الوفـاء بـه يجـوز بيـع العقـار لمرهـون بالممارسـة أو بأيـة طر قـة كانـت دون 

. و خشــى هنــا أيضــًا مــن اســتغالل الــدائن  ( 2) التــي فرضــ ا تقنــين المرافعــات فــي البيــوع الجبر ــة إتبــاع اإلجــراءات
لضعف مركز الراهن ، فيفرض عليه هذا الشـرط . وبـذلك يحـرم الـراهن مـن الحمايـة التـي كفل ـا لـه  121المرت ن $

                                                 

عذا م يســتويف  ل " يقــ  ابفــ  كــر اتيــاق يع ــ  الــدا ن ااــق : وتقــور اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد ( 4) 
أو يف أن يبيعــ  دون أن  ل وهــذا هــو شــرط الترلــك عنــد عــدم الو ــا  ل يف أن يترلــك العقــار اكرهــون أبي اــن كــان ل الــدين عنــد حلــور أ لــ 

سوا  أبرم االتياق يف عقد الرهن ذات  أو ابرم بعده ما دام قد ق قبـر  ل وهذا هو شرط ال ريق اكرهد ل يراعا ا  را ات اليت  رضها القانون
 يجــوز    وأ ــب  هــذا علــا بينــ  مــن ا مــر ل ن اا ــة الــراهنأمــا عذا حــر الــدين  قــد انعــدما شــبهة اســت  ر الــدا ن اكــرهت   حلــور الــدين

أو  ل االتياق حين ذ علا أن ين ر الراهن عن العقار اكرهون و ا  الدين أو علا أن ي رتي الدا ن العقـار بـثرن معـ  أكـه أو أقـر مـن الـدين
عذ يتجنـب اكصـرو ات الـيت تـنجو عـن  ل مصلحة للراهن نيس  وقد يةون يف هذه االتياقات ل علا أن يباع العقار ابكرارسة ال ابك اد العلين

 (   93ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) بي  العقار ابك اد" 
وقـد    ما م يو د اتيـاق علـا عع ا ـ  هـذا ااـق ل وم يةن مسروحاً يف القانون الروما  أن يبي  الدا ن اكرهتن ال    اكرهون ( 3) 

ابكـــ اد أو  ل وأ ـــب  للـــدا ن اكـــرهتن ااـــق يف أن يبيـــ  ال ـــ   اكرهـــون ابل ريقـــة الـــيت خيتارهـــا ل ضـــا يف عهـــد أولبيـــانأ ـــب  هـــذا االتيـــاق ميرت 
 ل ويف القـانون اليرنسـ  القـد  حـدل ت ـور امتنـ  ئو بـ  علـا الـدا ن اكـرهتن أن يترلـك ال ـ   اكرهـون أن يسـتويل علـا حيازتــ    ابكرارسـة

 قــرة  42ب نيـور وريبــري وبيةيـ  ) شـأن  يف ذلـك شــأن أي دا ـن ه ــر  ل ذ ع ــرا ات التنييـذ علــا ال ـ   اكرهــونوأ ـب  وا بـاً عليــ  أن يتخـ
602   ) 
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تضــمنه هــذه اإلجــراءات مــن أحكــام القــانون فــي فــرض إجــراءات معينــة فــي بيــع العقــار المرهــون بيعــًا جبر ــًا ، ومــا ت
مدني على ذلك الحكـم ،  1012تؤدي عادة إلى بيع العقار بكبر قيمة ممكنة . وقد نصت الفقر اهنولى من المادة 

"يقع باطال كل اتفاق يجعل للدائن الحا ، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجلـه ، فـي أن   ( 1) إذ تقول كما رأينا
ار المرهون ( دون مراعاة لإلجراءات التي فرض ا القانون ، ولو كـان هـذا االتفـاق قـد أبـرم بعـد . . . . يبيعه ) العق

الــرهن" . فيكــون إذن بــاطال ، لمخالفتــه للنظــام العــام ، كــل اتفــاق بــين الــراهن والمــرت ن علــى بيــع العقــار المرهــون ، 
 ا القانون في البيوع الجبر ة . وسواء عقـد عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به ، دون إتباع اإلجراءات التي فرض

هــذا االتفــاق عنــد عقــد الــرهن الرســمي أو عقــد بعــد إبــرام الــرهن ، فإنــه يكــون بــاطال فــي الحــالتين . و قتصــر اثــر 
، مـا لـم يكـن هـذا الشـرط هـو الـدافع  ( 2) البطالن هنا أيضًا على الشرط نفسه ، و بقى عقد الرهن الرسـمي صـحيحاً 

) على التعاقد فيبطل الشرط والرهن معًا ، كما قدمنا في شرط تملك العقار المرهون عنـد عـدم الوفـاء للراهن المرت ن

9 ) . 

أما إذا عقد االتفاق بعد حلول أجل الدين كله أو حلول قسط منه ، فإن االتفاق يصـح ، هنن مظنـة اسـتقالل 
ي شرط تملك العقار المرهـون عنـد عـدم الوفـاء انتفت كما رأيناها قد انتفت ف 126الراهن في هذه الحالة تكون قد $

، صـراحة علـى جـواز االتفـاق إذا عقـد بعـد حلـول الـدين  ( 1) مـدني ، كمـا رأينـا 1012. ولم نـص الفقـرة مـن المـادة 
كله أو بعضه ، كما نصت على جواز االتفاق في هذه الحالة على تملك العقـار المرهـون عنـد عـدم الوفـاء . ولكـن 

. و ؤ ــد ذلــك مــا ورد فــي  ( 1) ة اهنولــى علــى الحالــة الثانيــة ، والقــول بصــحة االتفــاق فــي الحــالتينيمكــن قيــاس الحالــ

                                                 

   443انعر هنياً  قرة  ( 4) 
   111 قرة  3ب نيور وريبري وبيةي   – 4346 قرة  3بودري ودي لوان  – 4024 قرة  3 يوار  ( 3) 
وانعــر بــودري    يف اهلــامش 448وقــد ســبق عيرادهــا هنيــاً  قــرة  ل انعــر اكــذكرة ا يضــاحية للر ــروع الترهيــدي يف هــذا الصــدد ( 2) 
   4346 قرة  3ودي لوان 
   443انعر هنياً  قرة  ( 1) 
لعقـار اكرهـون واسـتييا  حقـ  يف بيـ  ا ل بعد استحقاق أ ر الدين ل وقد أ از القضا  اليرنس  أن يوكر للراهن الدا ن اكرهتن ( 8) 
حـىت  ( ل 604 قـرة  42و  118 قـرة  43ب نيور وريبـري وبيةيـ   – 4360 قرة  3بودري ودي لوان  – 26-4 قرة  3 يوار ) من ان  

د حلــور وبو ــ   ــاق عذا أع يــا بعــ ل لـو كانــا الوكالــة ال  ــوز الر ــوع  يهــا ةرادة الـراهن وحــده عذا أع يــا بعــد عقــد الــرهن ئـدة فويلــة
 (   142ق  18 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 312 – 4 – 4601داللوز  4602ماري سنة  38نقض  رنس  ) الدين اكضرون 



 

 

 

 

3088 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

المــذكرة اإليضــاحية للمــروع التم يــدي فــي هــذا الخصــوص ، ف ــي تقــول : "أمــا إذا حــل الــدين فقــد انعــدمت شــب ة 
االتفــاق حينــذ . . . علــى أن  اســتغالل الــدائن المــرت ن لحاجــة الــرهن ، وأصــبح هــذا علــى بينــه مــن اهنمــر . فيجــوز

يبــــاع العقــــار بالممارســــة ال بــــالمزاد العلنــــي ، وقــــد يكــــون فــــي هــــذه االتفاقــــات مصــــلحة للــــراهن نفســــه ، إذ يتجنــــب 
 . ( 1) المصروفات التي تنجم عن بيع العقار بالزاد"

 أثر الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير -الفرع الثاني

 ما هو المقصود بالغير هنا : -087
للراهن وال الدائن المرت ن ، فإن هذين هما المتعاقدان فـي عقـد الـرهن  124المقصود بالغير هنا ليس هو $ 

 ، فال يعتبران من الغير . وقد سبا الكالم في آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلي ما . 

يشـمل الغيـر وإنما المقصود بالغير هنا هو كل شخص له حا يضار من وجود الرهن الرسمي . وعلى ذلك 
 الفئات الثالثة اآلتية :

( كــل شــخص لــه حــا عينــي تبعــي علــى العقــار المرهــون . وتتضــمن هــذه الفئــة دائنــًا آخــر مرت نــًا رهنــًا  1) 
رسميًا ، ودائنا له حـا اختصـاص علـى العقـار المرهـون ، ودائنـًا مرت نـًا العقـار المرهـون رهـن حيـازة ودائنـًا لـه حـا 

ن . فإن كال من هؤالء الدائنين له حـا عينـي تبعـي علـى العقـار المرهـون ، و ضـار مـن امتياز على العقار المرهو 
 وجود الرهن الرسمي إذا تقدم عليه صاحب هذا الحا وتقاضى حقه قبله من العقار المرهون .

( كــل دائــن عــادي للــراهن لــيس لــه حــا عينــي علــى العقــار المرهــون ، هنن هــؤالء الــدائنين العــاديين مــن  2) 
لتقاضي ديون م أن ينفذوا على العقار المرهون ، و كونون جميعـًا علـى قـدم المسـاواة . ف ـم إذن يضـارون إذا حق م 

ــي م جميعــًا فــي تقاضــي حقــه م العقــار  كــان هنــاك دائــن مــرت ن رهنــًا رســميًا للعقــار ، وكــان مــن حقــه أن يتقــدم عل
 المرهون .

مثـل ذلـك إذا انتقلـت ملكيـة العقـار المرهـون ( كل شخص له حا عينـي أصـلي علـى العقـار المرهـون .  9) 
                                                 

و ــوز ب بيعــة ااــار  ي دا ــن ه ــر  – 318ق  44مشــس الــدين الوكيــر  قــرة  – 93ق  1جمروعــة ا عرــار التحضــريية  ( 4) 
وينيـذ علـا العقـار اكرهـون و قـا لإل ـرا ات الـيت رمسهـا تقنـ   ل يعرـر  ـذا االتيـاق  نـ  لـيس فر ـاً  يـ يةـون فر ـا يف ع ـرا ات التنييـذ أوال 

 (   318ق  44مشس الدين الوكير  قرة ) اكرا عات 
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إلى مالك آخر ، فإن هذا المالك اآلخر يضار بوجود الـرهن الرسـمي علـى العقـار إذا كـان الـدائن المـرت ن يسـتطيع 
التنفيــذ علــى العقــار وهــو فــي يــد المالــك اآلخــر . وكــذلك الحــال بالنســبة إلــى صــاحب حــا االنتفــاع ، وبالنســبة إلــى 

، وبالنسـبة إلـى صــاحب حـا الحكــر . فـإن هـؤالء جميعــًا يضـارون بوجـود حــا الـرهن الرســمي صـاحب حـا الرقبــة 
 على العقار ، إذا تمكن الدائن المرت ن من التقدم لعي م في استيفاء حقه من العقار المرهون .

يضار من وجود الـرهن الرسـمي  128فيكفينا هنا أن نقول ، كما قدمنا ، إن الغير هو كل شخص له حا $
ونقتصـر علـى هـذه الفئـات الثالثـة المتقدمـة ، ف ـم جميعـًا كمـا رأينـا يضـارون بوجـود حـا الـرهن الرسـمي إذا كـان  .

 . ( 1) لصاحب هذا الحا أن يتقدم علي م في استيفاء حقه م العقار المرهون 

النسبة إلى يجب قيد الرهن الرسمي أوال حتى يستطيع الدائن المرتهن استعمال حق التقدم وحق التتبع ب -088
 الغير 

: ولمــا كــان الغيــر ال يعلــم ، أو يجــوز أنــه ال يعلــم ، بوجــود حــا رهــن رســمي علــى العقــار  نصصص قصصانوني –
المرهون قبل أن يتعامل فيه ، فقد حصر القانون طر قة إعالم الغير بوجود حـا رهـن رسـمي علـى العقـار يقيـد هـذا 

لــدى الجميــع ، أو يمكــن للجميــع العلــم بــه إذا هــم قصــدوا  الــرهن الرســمي ، فيصــبح الــرهن الرســمي المقيــد معلومــاً 
 مكتب الش ر وبحثوا عما يثقل العقار من حقوق عينية تكون نافذة في حق م .

 مدني في هذا الصدد على ما يأتي : 1019وقد نصت المادة 

يكسـب هـذا الغيـر ال يكون الرهن نافذًا في حا الغيـر إال إذا قيـد العقـد أو الحكـم المثبـت للـرهن قبـل أن  -1"
 حقًا عينيًا على العقار ، وذلك دون إخالل باهنحكام المقررة في اإلفالس . 

وال يصح التمسك قبل الغير بتحو ل حا مضمون بقيد ، وال التمسك بالحا الناشـئ مـن حلـول شـخص  -2"
الغيـر لمصــلحة دائــن  محـل الــدائن فـي هــذا الحـا بحكــم القـانون أو االتفــاق ، وال التمســك كـذلك بالتنــازل عـن مرتبــة

                                                 

سـليران مـرقس  – 311عبـد اليتـاح عبـد البـاق   قـرة  – 184 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   493 قرة  41بيدان و واران  ( 4) 
 439مسـري تنـاغر  قـرة  – 10منصور مص يا منصور  قرة  – 61عبد اكنعو  رج الصدة  قرة  – 92مشس الدين الوكير  قرة  – 60 قرة 
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 .  ( 1) آخر ، إال إذا حصل التأثير بذلك في هامش القيد اهنصلي"

و ف م من هذا النص أن الرهن ال يكون نافذًا في حا الغير ، إال إذا قيد عقد الرهن الرسمي ، أو قيد الحكـم 
نيًا على العقار ، وذلـك دون المثبت للرهن الرسمي إذا صدر حكم بإثبات الرهن ، قبل أن يكسب هذا الغير حقًا عي

                                                 

"ال يةون الـرهن ت ـذا يف حـق ال ـري  : من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت 4193ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
وق هذا القيد قبر أن يةسب ال ري حقـا عينيـا  ل قيد العقد بقلو كتا  ايفةرة أو ايفاكو االبتدا ية اليت يق  يف دار تها العقار اكرهون عال عذا

ويف نينة اكرا عة حذ ا العبارة اخلا ة جبهة حصور القيـد مراعـاة النسـق    وذلك دون ع  ر اب حةام اكقررة يف ا   ي" ل علا العقار
"ال يصـ  الترسـك قبـر  : وأضييا  قرة اثنية للـنص عـري علـا الو ـ  اآليت ل م  ا حةام اخلا ة ابلتسجير من حيث بيان  هة حصول 

وال  ل وال الترسـك اباـق الناشـ  مـن حلـور شـخص حمـر الـدا ن يف هـذا ااـق نةـو القـانون أو ابالتيـاق ل ال ري بتحور حق مضـرون بقيـد
كـر ذلـك مـ  عـدم ا  ـ ر نةـو اكـادة     عال عذا حصر التأشري بـذلك يف هـامش القيـد ا  ـل  ل ن مرتبة القيدالترسك كذلك ابلتنازر ع

بعد حذف عبارة "كر ذلك م  عدم ا   ر  ل ووا ق جملس النوا  علا النص   يف اك روع النها   4414وأ ب  رقو اكادة  ل "4434
وأن تصـدر  ل ويف جملس  ال يوق أضييا عبارة "كصلحة دا ن ه ـر" بعـد عبـارة "مرتبـة القيـد"   " من ه ر اليقرة الثانية4434نةو اكادة 

 (   99ق  91ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4082اليقرة اكذكورة بةلريت "وال" بدال من "ال" وأ ب  رقو اكادة 
ويتو القيد يف ايفةرة االبتدا ية اليت يق  يف دا رهتا  ل "شهر الرهن يةون بقيده : وقد  ا  يف اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي

وحـىت يـتو القيـد  ـب ن يقـدم الـدا ن أو مـن ينـو  عنـ     أما العقد الرمس   يتو أمـام أيـة حمةرـة ولـو م تةـن حمةرـة العقـار ل العقار اكرهون
مــن          مــن اك ــروع  4192ت ــترر علــا البيــاتت اكــذكورة يف اكــادة  ( borderesu) وير ــق  ــا قا رــة  ل نســخة رمسيــة م عقــد الــرهن

 لذا أغير بيان من هذه البياتت انيوهرية كان  ل هذه البياتت ما هو  وهري كاسو الراهن ولقب  وموفن  وكتعي  العقار اكرهون تعيينا دقيقا
ولةـن  ــب ع ـرا  قيـد  ديـد أي ـذ مرتبتـ  مـن وقــا  ل الـرهن علـا كـر حـار ويبقـا ل وي لـب الـب  ن مـن وقـ  عليـ  الضــرر ل القيـد ابفـ 

مثر ذلك أن    ولةن ينتقص من أثر القيد ابلقدر الذي  ن  الضرر ل ون البياتت ما ليس جبوهري    يرتتب علا عغيال  الب  ن   ع را 
 ـ  ينيـذ أثـر القيـد عال  ل بـر: أمـا عذا ذكـر يف القيـد مبلـك أ   كبلك يقتصر أثر القيد علا هذا ا ل يذكر يف القيد مبلك أقر من الدين اكضرون

 يرتتــب علــا ذلــك أن ععــ ن ا وراق يف قلــو كتــا  ايفةرــة يةــون  ل ومثــر ذلــك أيضــاً أن ي يــر ذكــر اكــوفن اكختــار للــدا ن   بقــدر الــدين
ويف    وال يب ر القيد وال ينقض  من أثره ل ذلك ضرر ما    يرتتب علا ل ومثر ذلك أ رياً أن ي ير ذكر مصدر ااق اكضرون    حيحاً 

واستعاضـا نينـة ال ــيوق عـن حةـو هــذه   ووا ــق جملـس النـوا  علـا اكــادة ل مـن اك ـروع 4191و  4192نينـة اكرا عـة أو نـث اكــاداتن 
عىل ا حةــام الــواردة يف  ل كرتتبــة علـا ذلــك كلـ يف ع ـرا ات القيــد وعديــده وحمـوه وعل ــا  ايفـو واآلاثر ا ل اكـادة ومــواد أ ـرى بــنص عـام ويــر

 (   14ق   – 10ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  ن هذا القانون يتضرن كر التيا ير ل قانون ال هر العقاري
ال يص  الترسك نق الرهن العقاري عن م يسجر يف قلو كتا  ايفةرة التاب  عليها مرك   : 946/  898م  : التقن  اكد  السابق

   وهذا م  عدم ا   ر ابلقواعد اكقررة يف مواد التيليس ل العقار قبر التصرف  ي  لل ري م قبر مالة  الراهن ل 
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باهنحكام المقررة في اإلفالس وسيأتي ذكرهـا عنـد الكـالم فـي القيـد . و ـراد بكسـب الغيـر حقـًا عينيـًا علـى العقـار أن 
 يكون هذا الحا ش ر ، بأن قيدهو اآلخر أو سجل قبل قيد حا الرهن الرسمي .

هل هذا الغيـر قـد قيـد حقـه العينـي التبعـي ، أو سـجل فإذا تنازع الدائن المرت ن رهنًا رسميًا مع الغير ، نظر 
حقه العيني اهنصلي ، فإذا كان القيد أو التسجيل قد تم قبل أن يقيد الدائن المرت ن رهنًا رسميًا حقه ، فقد فات هذا 

ان قيـد الحا على الدائن المرت ن ، إذ يتقدم عليه الغير الذي قيد حقه أو سجله قبل قيد الـرهن الرسـمي . أمـا إذا كـ
الرهن الرسـمي قبـل قيـد الحـا العينـي التبعـي ، أو قبـل تسـجيل الحـا العينـي اهنصـلي ، أو وقـع قيـد الـرهن الرسـمي 
مطلقًا وذلك بالنسبة إلى الدائنين العاديين ، فعند ذلك يتقدم الدائن المرت ن رهنًا رسـميًا علـى صـاحب الحـا العينـي 

 يتتبع العقار المرهون في يد من انتقلت إليه ملكيته . التبعي وعلى الدائن العادين العادي ، وكذلك

وكل ذلك إذا أراد الدائن المرت ن رهنـًا رسـميًا أن يتمسـك بحـا رهنـه الثابـت بالعقـد أو الحكـم . أمـا إذا تمسـك 
بتحو ــل هــذا الحــا للغيــر ، فيجــب أن يؤشــر ب ــذا التحو ــل ) أو هــذه الحوالــة ( فــي هــامش القيــد اهنصــلي لرهنــه . 

يجب التأشير فـي هـامش القيـد اهنصـلي للـرهن بحلـول شـخص آخـر محـل الـدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا حلـوال  وكذلك
قانونيًا أو حلوال اتفاقيا ، وكذلك بالتنازل عـن مرتبـة القيـد اهنصـلي لمصـلحة دائـن آخـر متـأخر فـي المرتبـة أو دائـن 

 . ( 1)  من قانون تنظيم الش ر العقاري ( 11عادي ) انظر م 

و خلص من كـل ذلـك أن الـدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا ، إذا كـان قـد قيـد حـا رهنـه أوال ، يسـتطيع أن  $191
يســتعمل حــا التقــدم بالنســبة إلــى دائــن ذي حــا عينــي تبعــي ) دائــن آخــر مــرت ن رهنــًا رســميًا ، أو دائــن ذي حــا 

أن يسـتعمل حـا التتبـع ، إذا كـان اختصاص ، أو دائن ذي رهن حيازي ( أو بالنسبة إلى دائن عادي . وله كذلك 
 قد قيد حا رهنه أوال ، بالنسبة إلى شخص انتقلت إليه ملكية العقار المرهون .

 ف ناك إذن أمران :

 ( قيد الرهن الرسمي أوال . 1) 

 ( استعمال الدائن المرت ن ، بناء على اهنسبقية في القيد ، حا القدم وحا التتبع . 2) 
                                                 

وال الترسك اباـق  ل حوير حق مضرون بقيد أو برهن ال يص  الترسك قبر ال ري بت : من قانون تنعيو ال هر العقار 46م  ( 4) 
 ل وال الترسك كذلك ئحو القيد أو ابلتنازر عن مرتبة القد ل الناش  من حلور شخص حمر الدا ن يف هذا ااق نةو القانون أو ابالتياق

   عال عذا حصر التأشري بذر يف هامش القيد ا  ل 
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 متتاليين :وتعالج في مبحثين 

 ( قيد الرهن الرسمي . 1) 

 ( استعمال حا التقدم وحا التتبع . 2) 

 قيد الرهن الرسمي -المبحث األول

 مدني على ما يأتي : 0154نص قانوني : تنص المادة  -089
ن "تتبع في إجراء القيد وتجديـده ومحـوه وإلغـاء المحـو واآلثـار المترتبـة علـى ذلـك كلـه ، اهنحكـام الـواردة بقـانو 

 . ( 1) تنظيم الش ر العقار"
                                                 

" ـــب  4192م  : مـــن اك ـــروع الترهيـــدي علـــا الو ـــ  اآليت 4191و  4192ادت  ورد هـــذا الـــنص يف اكـــ : اتريـــخ الـــنص ( 4) 
وأن ير ـق  ـا قا رـة ت ـترر البيـاتت  ل نسـخة رمسيـة مـن عقـد الـرهن ل أو أي شخص ه ر ينو  عن  ل   را  القيد أن يقدم الدا ن اكرهتن

علــا أن يةــون للــدا ن حــق ت ــري هــذا اكــوفن  ل تــار يف دا ــرة ايفةرــةوموفنــ  اكخ ل اســو الــدا ن ولقبــ  وحر تــ  ومونــ  ا  ــل  ( أ)  : اآلتيــة
 اسو اكدين ولقب  وحر ت  وموفن  (  )    يف قلو كتا  ايفةرة ل عن و دت ل  لن م خيرت ل  موفنا    عع ن ا وراق ل اكختار  يرا بعد

وميعاد  ل ومقدار هذا ااق كام  ل مصدر ااق اكضرون ابلرهن ( د)    اتريخ عقد الرهن وقلو الةتا  الذي ق أمام  هذا العقد ( ج)   
"ال يرتتب علا عغيـار بيـان أو أكثـر مـن البيـاتت اكنصـوق  4191م    بيان يتضرن تعي  العقار اكرهون تعيينا دقيقا" ( هـ)    استحقاق 

  وز أن ي لب الب  ن عال من وق  علي  الضـرر بسـبب عغيـار وال ل عال عذا نتج عن ذلك ضرر لل ري ل لعيها يف اكادة السابقة ب  ن القيد
ويف نينة اكرا عة    علا أن   وز للقاض  أن يب ر القيد أو أن ينقص من أثره تبعا ل بيعة الضرر ومداه"   البياتت أو بسبب عدم ضب ها
واستعاضـا نينـة جملـس    ووا ـق جملـس النـوا  علـا اكـادة   يف اك ـروع النهـا   4416وأ ب  رقو اكادة  ل أدجما اكاداتن يف مادة واحدة

ويـر يف ع ـرا ات القيـد وعديـده وحمـوه وعل ـا  ايفـو واآلاثر اكرتتبـة علـا ذلـك   ل ال يوق عن حةو هذه اكادة ومواد حمذو ة أ ـرى بـنص عـام
ذا القانون تضرن كر التيصـي ت الـواردة يف اكـواد  ن ه ل 4619لسنة  441كل  عىل ا حةام الواردة يف قانون تنعيو ال هر العقاري رقو 

 – 99ق  1جمروعـة ا عرـار التحضـريية ) ووا ق جملس ال يوق علا اكادة كرـا عـدلتها نينتـ     4681وأ ب  رقو اكادة  ل اكتقدم ذكرها
 (   14ق 

علـا اسـو الـدا ن  ( أوال)  : يسجر الرهن بنا  علا قا رة تقدم يف نسـخت  وت ـترر علـا : 960/  899م  التقن  اكد  السابق
 ل علـا اسـو اكـدين أو اكالـك الـذي رهـن عذا كـان غـري اكـدين ( اثنيـاً )    ولقب   يت  وحمر سةناه وبيان ايفر الـذي ا تـاره يف دا ـرة ايفةرـة

علـا مقـدار  ( رابعـاً )    عقد الرهن ونوع  وبيان قلـو كتـا  ايفةرـة وقـ   يـ  هـذا العقـد علا اتريخ ( اثلثا)    وعلا لقب  و ناعت  ومسةن 
 ـــتعلن ا وراق عنـــد االقتضـــا   ل وعن م يعـــ  حمـــر يف العقـــد   علـــا بيـــان العقـــار اكرهـــون بيـــاتً كا يـــا (  امســـاً )    مبلـــك الـــدين وبيـــان أ ـــل 
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و ف م من هذا النص أن جميع أحكام قيد الـرهن الرسـمي ، مـن إجـراءات وتجديـد ومحـو وإلغـاء المحـو وغيـر 
. وكان هذا القانون قد صدر قبل صدور التقنين المدني  1116ذلك ، تؤخذ من قانون تنظيم الش ر العقاري لسنة 

جديد جميع النصوص الخاصـة بأحكـام قيـد الـرهن الرسـمي ، واكتفـى باإلحالـة الجديد ، فحذف من التقنين المدني ال
 إلى قانون تنظيم الش ر العقاري .

الغيــر بـأن هنــاك رهنــًا رســميًا  199ونالحـظ بــادئ ذي بــدء أن قيـد الــرهن الرســمي لــيس إال طر قـة إلعــالن $
 . ( 1)  ساب هذا الرهنيثقل العقار المراد التعامل فيه ، فيحترس الغير عند التعامل و حسب ح

وننتقـل إلـى نظـام قيـد الــرهن الرسـمي كمـا هـو وارد فــي قـانون تنظـيم الشـ ر العقــاري ، فـإن هـذا القـانون وهــو 
 مدني فيما أسلفنا . 1011الذي يحكم اآلن نظام قيد الرهن الرسمي كما نصت المادة 

المــادة علـى مــا يــأتي : "مصــروفات مــدني ، فقــد نصـت هــذه  1011وقبـل ذلــك نــذكر مـا نصــت عليــه المـادة 
. فاهنصـل إذن أن يتحمـل الـراهن ، سـواء كـان  ( 2)  القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفا علـى غيـر ذلـك"

هو المدين نسفه أو غيره ، جميع مصروفات القيد ، من إجراء وتجديد ومحو . ومع ذلك يجوز أن يتفا الراهن مع 
كـون هـذه المصـروفات ، أو بعـض من ـا ، علـى غيـر الـراهن . فيجـوز مـثال االتفـاق علـى الدائن المرت ن علـى أن ت

أن تكــون هــذه المصــروفات علــى الــدائن المــرت ن نفســه ، أو علــى المــدين إذا لــم يكــن هــو الــراهن . و جــوز االتفــاق 
ظ أنـه إذا جعلـت على أن تكون مصروفات محو القيد على الـدائن المـرت ن ، أو علـى المـدين غيـر الـراهن . و الحـ

المصروفات أو بعض ا على المدين غير الراهن ، وجب الحصول على رضـاء المـدين بـذلك . وجعـل المصـروفات 
في اهنصل على الراهن معقول ، هنن الدائن المرت ن ال يتحمل عادة شيئًا من المصروفات ، وهنن الراهن يكون في 

                                                                                                                                                                    

   هذا الو    حيحا ويعته عع هنا علا ل بتسليرها لقلو كتا  ايفةرة
) وردي عليها يف  ( ل 12ق  – 14ق  4النعرية العامة لتأم  العيين ) انعر يف هذه اكناسبة نعرية ا ستاذ شييق شحات   ( 4) 
 (   3هامش  113ق  3الوسيو 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنيــين اكــد   4119ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 3) 
  مث جملـس ال ـيوق وحـا 4414ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك روع النها   4488وحا رقو  ل وأقرت  نينة اكرا عة   انيديد
 (   40ق  – 16ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4088رقو 
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 . ( 1)  أغلب اهنحوال هو المدين

ك أن نستعرض المسائل اهنساسية في قيد الـرهن الرسـمي ، كمـا وردت فـي قـانون تنظـيم يبقى بعد ذل $191
 ( محو القيد وإلغاء المحو . 9( تجديد القيد . )  2( إجراء القيد . )  1الش ر العقاري ، وهي مسائل ثالثة : ) 

 إجراء القيد -0
 (Insription ) 

 وجوب قيد الرهن حتى يكن حجة على الغير : -091
مــن قــانون تنظــيم الشــ ر العقــاري علــى أن "جميــع التصــرفات المنشــئة لحــا مــن الحقــوق  12تــنص المــادة  

العينية العقار ة التبعية أو المقررة ل ا ، وكذلك اهنحكام الن ائية المثبتة لشيء من ذلك ، يجب شـ رها بطر ـا القيـد 
 . ، و ترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق ال تكون حجة على الغير"

وتشمل حا الرهن الرسمي وحـا االختصـاص  -و ؤخذ من هذا النص أن الحقوق العينية العقار ة التبعية ، 
يجـب شـ رها فـي مكاتـب الشـ ر العقـاري . فـإذا لـم  –وحا الرهن الحيازي العقـاري وحـا االمتيـاز العقـاري الخـاص 

يـد الـدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا حـا رهنـه ، لـم تقيد ، ال يبطل الرهن ، وإنما ال يكـون حجـة علـى الغيـر . فـإذا لـم يق
يكــن هــذا الــرهن حجــة علــى الغيــر ، ال مــن حيــث التقــدم بالنســبة إلــى الــدائنين ذوي الحقــوق العينيــة العقار ــة التبعيــة 
ر على العقار المرهون وبالنسبة إلى الدائنين العاديين ، وال من حيث التتبع بالنسبة إلى من انتقلت إليه ملكية العقا

 المرهون .

فإذا فرض مثال أن دائنًا مرت نًا رسميًا لم يقيد رهنه ، أو قيده بعد أن شـ ر المتزاحمـون معـه حقـوق م  $191

                                                 

مـا م يتيـق علـا    "مصـرو ات القيـد وعديـده وحمـوه تةـون علـا الـراهن : وقد  ا  يف اكذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي ( 4) 
 وهذا ت بيق للقاعدة العامة اليت تقض  أبن اكدين هو الذي   وقد تقدم أن مصرو ات عقد الرهن نيس  تةون علا الراهن أيضاً    غري ذلك

 (   16ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) يتحرر مصرو ات الدين" 
 4084/4وقـد نصـا اكـادة    دون حا ـة لـذكر ذلـك ل وي حظ أن مصرو ات العقد والقيد والتجديد مضـرونة ابلـرهن ويف مرتبتـ 

انعـر مـا ) لتوزيـ  ويف مرتبـة الـرهن نيسـها مد  علا أن  "يرتتب علا قيد الرهن عد ار مصرو ات العقد والقيد والتجديد عد اال ضرنيا يف ا
  (   306يل   قرة 
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 . ( 1)  ، لم يتقدم هذا الدائن المرت ن على أي من هؤالء ، وكذلك لم يستطع استعمال حا التتبع

المتزاحمــون معــه حقــوق م ، فإنــه يكــون لــه حــا  أمــا إذا قيــد الــدائن المــرت ن رهنــًا رســميًا حقــه قبــل أن يشــ ر
،  ( 2)  التقــدم علــى الــدائن ذي الحــا العينــي العقــاري التبعــي ، وعلــى الــدائنين العــاديين وهــؤالء ال يشــ رون حقــوق م

 . ( 9)  و كون له حا التتبع بالنسبة إلى من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون 

ن علـى الغيـر ال فـي صـحة الـرهن ، أنـه إذا وقـع القـد بـاطال لـم يـؤثر و ترتب على ضرورة القيد في نفاذ الره
ذلك في صحة الرهن . و جوز إجراء قيد جديد بموجب الرهن ذاته الذي يظل صحيحًا ، ولكن ال يحتاج ب ذا القيـد 

هن والـدائن بـين الـرا  196. و ترتب على عدم ضـرورة القيـد فيمـا $ ( 1)  على الغير إال من تار خ إجراء القيد الجديد
 . ( 1)  المرت ن ، أن الراهن ال يجوز له أن يتمسك ببطالن القيد ، أو بسقوطه لعدم التجديد

 اختالف القيد عن التسجيل :  -090
( يكــون بنقــل صــورة كاملــة مــن المحــرر فــي ســجل معــد لــذلك ، أو  transcriptionوقــد رأينــا أن التســجيل ) 

(  inscriptionبإعطاء صورة فوتوغرافية هنصحاب التأمين . أما القيد ) هو حفظ المحرر نفسه كما هو واالكتفاء 

                                                 

 4619لسـنة  4441مـن القـانون رقـو  84و  43وقد قضا حمةرة النقص أبن هدف اك روع اب حةام الواردة يف اكادت   ( 4) 
 تعتـه هـذه ا حةـام    محايـة ل  ترـان العقـاري ل تـنعو شـهر التصـر ات العقاريـة ل من التقن  اكـدن  انيديـد 4081و  4441واكادت   ل

وال تسـوغ  اليتهـا ئقولـة "عن مـن تهعـا  ل ومـن مث تةـون القواعـد الـيت قررهتـا قواعـد همـرة وا بـة الت بيـق حقـا ل لذلك متعلقة ابلنعام العـام
عال أنـ  يـس لـ   ل عن كان ال اعن مـن  ريـق ال ـريو  ل  لذا كان ااةو اك عون  ي  قد أقام قضا ه علا أن    كصلحت  قد تنازر عن الترسك"

 ـلن ااةـو يةـون قـد أ  ـأ يف  ل لتنازلـ  عـن حقـ  يف ذلـك وقبولـ  سـرًين الـرهن ابلنسـبة عليـ  ل أن يستييد من عدم قيـد الـرهن و قـا للقـانون
 (   138ق  44جمروعة أحةام النقض  4690يوني  سنة  6نقض ) ت بيق القانون 

وسـيأيت بيـان ذلـك تيصـي   ل كبيـ  العقـار اكرهـون أو ع ـ ي الـراهن  ل مـا يقـف الـدا ن اكـرهتن عـن ع ـرا  قيـده وعمنا قـد وـدل ( 3) 
    يتساوى م  الدا ن العادي وال يتقدم علي  ل م يست   الدا ن اكرهتن قيد رهن  ل  لذا حدل ش   من ذلك    يرا يل 

ولـو كـان هـذا العقـد اثبـا التـاريخ  ل ب  علا اك رتي الذي سـجر عقـده بعـد القيـد از ل  أن وتج  ل وعذا قيد الدا ن الرهن  ( 2) 
 (   213ق  84م  4626يوني   4است ناف  تلو ) قبر القيد 
   300ق  14رقو  44ااقوق  4469أبرير سنة  34است ناف وفين  ( 1) 
   484ق  60سليران مرقس  قرة  – 494بيدان و واران  قرة  ( 8) 
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. وال تؤخذ  ( 1)  ف و نقل بعض بيانات مستخرجة من المحرر الذي يتضمن عقد الرهن ، وتدو ن ا في سجل خاص
إلى ذلـك ( ، وسنعود  bordereauبيانات القيد من المحرر مباشرة ، وإنما يقدم ا طالب القيد في قائمة خاصة ) 

)   القائمــــة بــــذكر تفصــــيال فيمــــا يلــــي . و كفــــي اآلن أن نــــذكر أن القيــــد يــــتم ، طبقــــًا لقــــانون تنظــــيم  الشــــ ر العقــــار
bordereau ) فــي اهنخــرى  القــوائم مــع حفظ ــا ثــم ، تقــديم ا تــار خ حســب خــاص ســجل فــي البيانــات علــى المحتو ــة 

 . من ا فوتوغرافية صورة مقدم ا وإعطاء ، الخاص السجل هذا في ورقمه قيدها بتار خ علي ا التأشير بعد سجل

 أصـلية نسـخة من القيد قائمة  رتحر  المرت ن الدائن على العقاري  الش ر قانون  من التنفيذية الالئحة أوجبت وقد

 ، ( التنفيذيــة الالئحــة 11 م ) ومأمور اتــه العقــاري  الشــ ر مكتــب مــن يطلــب مــدموأ خــاص ورق  علــى اهنســود بالمــداد
 فـي الواقـع الشـ ر مكتـب إلـى التنفيذيـة الـرهن عقـد صـورة مـع و قـدم ا القائمـة هذه و وقع . المطلوبة البيانات و ضمن ا

 معـد دفتـر فـي يـدرج ا ثـم ، الـرهن عقـد فـي ورد لمـا القائمـة بيانـات مطابقـة مـن المكتب فتحقا . ن المرهو  العقار دائرته

 اليـوم تـار خ ذكـر مـع تقديم ا أسبقية بحسب متتابعة بأرقام للش ر المقدمة القوائم أو للمحررات المعينة البيانات إلثبات

 الـدفتر 194$ هـذا فـي ب مـا قيدت اللذين والتار خ الرقم ةالقائم على يضع ثم . ( التنفيذية الالئحة من 16 م ) والسعاة

 التأشـيرة بعـد القيـد لطالـب التنفيذيـة العقـد صـورة مـع إحـداهما يسـلم ، فوتـوغرافيتين صـورتين من ـا و ستخرج و صدرها ،

 . ( يــةالتنفيذ الالئحــة مــن 11 م ) الرئيســي بالمكتــب المحفوظــات دار إلــى اهنخــرى  و رســل ، لألصــل بمطابقت ــا علي ــا
 أرقام ــا بحســب ، شــ رها تــم التــي والقــوائم المحــررات مجمــوع مــن تتكــون  مجلــدات ضــمن فــي اهنصــلية القائمــة و حفــظ

 . ( التنفيذية الالئحة من 21 م ) المتابعة

 أين يجري القيد :  -092
 المرهـون  ارالعقـ يقـع الـذي العقـاري  الشـ ر مكتـب فـي القيـد إجـراء يجـب ، العقار الش ر تنظيم قانون  صدور منذ

 الشــ ر إجـراء وجــب ، متعـددة مكاتـب اختصــاص دوائـر فــي واقعـة العقـارات أو العقــار كـان وإذا . اختصاصــه دائـرة فـي

 الـذي العقـار جـزء أو العقـار إلـى بالنسـبة إال أثـره المكاتـب هـذه أحـد فـي يـتم الـذي للش ر يكون  وال . من ا مكتب كل في

 . ( العقاري  رالش  قانون  1 م ) اختصاصه دائرة في يقع

 القيـد هـذا يسـر لـم ، متعـددة مكاتب اختصاص دوائر في يقع عقار إلى بالنسبة واحد  مكتب في القيد أجرى  فإذا

 دوائــــر فــــي وواقعــــة متعــــددة العقــــارات كانــــت وإذا . المكتــــب هــــذا اختصــــاص فــــي الواقــــع العقــــار جــــزء إلــــى بالنســــبة إال

                                                 

   204ق  444رقو  30ايفاماة  4626أكتوبر سنة  44است ناف مصر  ( 4) 



 

 

 

 

3097 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 أو العقـار إلـى بالنسـبة إال القيـد هـذا يسـر لـم ، من مـا واحـد كتـبم فـي إال الشـ ر يجـر ولـم ، متعـددة مكاتب اختصاص

 . القيد فيه أجرى  الذي المكتب اختصاص دائرة في الواقع العقار جزء

 طالب القيد :  -093
 علــى بنــاء اهنحــوال جميــع فــي الشــ ر إجــراءات "تــتم أن علــى العقــاري  الشــ ر تنظــيم قــانون  مــن 20 المــادة تــنص

 مقام م", يقوم من أو الشأن ذوي  طلب

 كامــل كــان ســواء ، القيــد يطلــب أن ل ــذا فيجــوز . المــرت ن الــدائن هــو الرســمي الــرهن قيــد طلــب فــي الشــأن وذو

 . ( 1)  محضاً  نفعاً  له النافعة اهنعمال من القيد هنن ، التمييز إال فيه 198$ يشترط وال . اهنهلية ناقص أو اهنهلية

جـورًا عليــه ، جـاز كـذلك أن يباشـر القيـد الـولي أو الوصـي أو القــيم ، فـإذا كـان الـدائن المـرت ن قاصـرًا أو مح
 بحسب اهنحوال .

وإذا كـان الــدائن المــرت ن رشــيدًا غيــر محجـور عليــه ، جــاز أن ينــوب عنــه فـي طلــب القيــد وكيلــه الخــاص أو 
 . ( 2)  العام

فيـه شـروط الفضـالة .  و جوز ، فوق ذلك ، لفضولي أن يطلب القيد لحسـاب الـدائن المـرت ن ، متـى تـوافرت
 . ( 9)  فإذا أقر الدائن المرت ن هذا القيد نفذ ، وإال حاز له وللراهن طلب محوه

ــدائني و جــوز ــدائن ل ــدائن هــذا باســم القيــد يطلبــوا أن المــرت ن ال ــدائن  ( 1)  عنــه ونيابــة ال . و الحــظ أن دائنــي ال
 المرت ن يطلبون في هذه الحالة استعمال حا مدين م الدائن المرت ن ، فيجب توافر شروط الدعوى غير المباشرة .

 الحوالـة تكـون   أن ذلـك فـي يشـترط وال . باسـمه القيـد طلـب لـه للمحـال جـاز ، بـالرهن المضـمون  الدين حول وإذا

 . ( 1)  عرفية ةبورق تكون  أن فيجوز ، رسمي بعقد

                                                 

   61سليران مرقس  قرة  – 46حمرد كامر مرس   – 146 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   ( 4) 
   46حمرد كامر مرس   – 134ب نيور وريبري وبيةي   قرة  ( 3) 
   61سليران مرقس  قرة  – 133ب نيور وريبري وبيةي   قرة  ( 2) 
   61سليران مرقس  قرة  – 46حمرد كامر مرس   – 140ب نيور وريبري وبيةي   قرة  ( 1) 
يونيــــ  ســــنة  41 – 441ق  46م  4601مــــاري ســــنة  31 – 214ق  42م  4604مــــايو ســــنة  20اســــت ناف  ــــتلو  ( 8) 



 

 

 

 

3098 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1) و جوز لورثة الدائن المرت ن أن يطلبوا إجراء القيد ، باسم م أو باسم المتوفى

مـن قـانون الشـ ر العقـاري  20ولكن ال يجوز لمكتب الش ر العقاري إجراء القيد من تلقـاء نفسـه ) م  $191
) (2 ) . 

 ضد من يكون القيد : -094
يكون القيد ضد مالك العقار المرهـون وقـت الـرهن ، سـواء كـان هـذا المالـك هـو المـدين نفسـه أو كـان كفـيال  

عينيًا . فلو أن مالك العقار المرهون قد تغير في الفترة مـا بـين الـرهن وقيـده ، فـالعبرة بوقـت الـرهن ال بوقـت قيـده ، 
 و قيد الرهن ضد مالك العقار وقت الرهن .

هن بعد الرهن وقبل القيد ، فيكون في هـذه الحالـة للـدائن المـرت ن الخيـار بـين طلـب القيـد ضـد وقد يموت الرا 
ورثته أو طلب القيد ضد الراهن الميت . وقد أجيز إجراء القيد ضد الراهن الميت بالرغم ن موته تيسيرًا على الدائن 

 2111ء بعيـد الـرهن ضـد الـراهن الميـت ) م المرت ن ، فقد يج ل هذا جميع ورثة الراهن الميت ، فأجيز لـه االكتفـا
 . ( 9)  مدني فرنسي (

وقــد اشــترط المشــرع المصــري أن تشــمل المحــررات المقدمــة للشــ ر ، فــوق البيانــات الخاصــة بموضــوع ا ، 
جميــع البيانــات الالزمــة أو المفيــدة فــي الداللــة علــى شــخص كــل طــرف وعلــى اهنخــص اســمه ولقبــه وســنه وجنســيته 

 من قانون الش ر العقاري ( . 22م أبيه وجده هنبيه ) م ومحل إقامته واس

 يخصـص وأن ، للف ـارس هجائيـة دفـاتر الشـ ر بمكاتـب تعـد أن العقـار الشـ ر لقـانون  التنفيذيـة الالئحة وأوجبت

 الئحــة 21 م ) في ــا الشــأن ذوي  جميــع أو المحــررات فــي اهنطــراف جميــع أســماء فيــه تــدرج مدينــة أو ناحيــة لكــل ف ــرس

 فـي وترسـل ، محافظـة كـل عـن تمسـك للف ـارس هجائيـة دفاتر الش ر مكاتب من مكتب بكل سنو اً  تعد وأن ، ( تنفيذية

 الف ارس ب ذه و ستدل . ( تنفيذية الئحة 26 م ) فيه المحفوظات بدار لتحفظ الرئيسي الش ر مكتب إلى عام كل ن اية

 مــع يتعامــل أن أراد فمــن . معــين وقــت فــي نمعــي 110$ شــخص ضــد أجر ــت تكــون  قــد التــي والقيــود التســجيالت علــى
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 العقــار ملــك مــن صــدر يكــون  قــد مــا علــى االطــالع فــي مصــلحة لــه كانــت ، مــثال عقــاراً  منــه يــرت ن بــأن معــين شــخص

 28 م ) ذلـك مـن شـيء وجود بعدم بياناً  أو ، وجدت إن بيانات ا فيطلب . بالف ارس واردة وقيود تسجيالت من المرهون 

 . ( 1)  ( تنفيذية الئحة

 تقديم طلب القيد والتأشير على المحرر بصالحيته للشهر :  -095
 ( . 29 – 21و قدم طلب القيد للمأمور ة التي يقع العقار في دائرة اختصاص ا ) من 

و ــؤدي رســم قــدره خمســون قرشــًا عنــد تقــديم الطلــب ، و عتبــر الطلــب كــأن لــم يكــن إذا لــم يــتم شــ ر المحــرر 
لطلب ، وتمتـد هـذه المـدة سـنة ثانيـة إذا قـدم الطالـب قبـل انت ـاء السـنة اهنولـى بأسـبوعين خالل سنة من تار خ قيد ا

 ( . 1110لسنة  61طلبًا باالمتداد وأدى عنه الرسم المطلوب ) قانون رقم 

 الشـــ ر قـــانون  21 م ) بالمأمور ـــة لـــذلك يعـــد بـــدفتر ، تقـــديم ا وســـاعات تـــوار خ حســـب علـــى ، الطلبـــات وتـــدون 

  ( العقاري 

 أن يجـــب مـــا ببيـــان أو الشـــ ر إجـــراء قبـــول فـــي برأي ـــا علي ـــا مؤشـــراً  الطـــل مـــن نســـخة للطالـــب المأمور ـــة يـــدوتع

 فـي إليـه أرسـلت ، علي ـا التأشـير تـار خ مـن أيـام ثالثـة خـالل فـي النسخة هذه لتسلم الطالب يتقدم لم فإذا . فيه يستوفي

 تلقاء من ، وللمأمور ة (ز ش ر 26 م ) وصول بإخطار مصحوب عليه موصي بكتاب الطلب في المبين إقامته محل

 الحــا أو الملكيــة وأصــل العقــار بوصــف يتعلــا فيمــا البيانــات تســتوفي أن الشــأن صــاحب طلــب علــى بنــاء أو نفســ ا

 يجــب الحالــة هــذه وفــي ، صــورها أو أصــول ا لــدي ا كــان متــى مســتندات أو طلبــات مــن إلي ــا قــدم قــد يكــون  ممــا العينــي

 . ( ش ر 24 م ) الشأن صاحب نفقة على به عانيست مستند كل تصو ر

 شـــ ره المـــراد المحـــرر مشـــروع الشـــأن صـــاحب قـــدم ، الشـــ ر إجـــراء بقبـــول الطلـــب علـــى أشـــ ر ومتـــى $111 

 مشـــروعات فيـــه تـــدون  دفتـــر بالمأمور ـــة و عـــد ، الطلـــب هـــذا مـــن علي ـــا المؤشـــر الصـــورة ومعـــه المختصـــة للمأمور ـــة

 التثبـت بعد للش ر بصالحيته المحرر مشروع على المأمور ة وتؤشر . تقديم ا وساعات توار خ حسب على المحررات

 فــي المحـرر مشـروع لتسـلم الشـأن صـاحب يتقـدم لـم فـإذا ، بــه الخـاص الطلـب لبيانـات فيـه الـواردة البيانـات مطابقـة مـن

 مصـحوب عليه موصي بكتاب الطلب في المبين إقامته محل في إليه أرسل ، عليه التأشير تار خ من أيام ثالثة خالل

                                                 

   68سليران مرقس  قرة  : ويف أن  قد ال يندي عىل ال را  ن نعام ال هر عندت نعام شخص  ل انعر ذلك النعام ( 4) 



 

 

 

 

3100 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 مشــــروعات ا علــــى التأشــــير تــــم التــــي المحــــررات المخــــتص الشــــ ر لمكتــــب وتقــــدم . ( شــــ ر 28 م ) ووصــــل بإخطــــار

 . ( ش ر 21 م ) للش ر بصالحيت ا

 : مرحلتين يتضمن القيد إجراء أن تقدم ما كل من و تبين

 إلـــى القيـــد إجـــراء بطلـــب عنـــه ينـــوب م أو المـــرت ن الـــدائن يتقـــدم : الشـــ ر إجـــراء لقبـــول التم يديـــة المرحلـــة ( أ )

 مــا أخصــ ا ، معينــة بيانــات الطلــب يتضــمن أن و جــب . اختصاصــ ا دائــرة فــي المرهــون  العقــار يقــع التــي  ــةالمأمور 

 بعقد يتعلا ما خاصة وبصفة ، وحدوده ومساحته موقعه حيث من المرهون  العقار وبتعيين ، الرهن عقد بطرفي يتصل

 فـي لـذلك معـد دفتـر فـي وسـاعته التقـديم  ختـار  حسـب الـذكر السالف الطلب و دون  . يضمنه الذي الدين ومقدار الرهن

 ترسـله ثـم ، القانونيـة الناحيـة مـن الطلـب فحـص المأمور ـة وتتـولى . الشـ ر طلبـات أسبقية دفتر و سمى ، مأمور ة كل

 بقبول علي ا مؤشراً  ، قدمه من إلى الطلب من نسخة وترسل . وحدوده  العقار مساحة من للتثبت المختصة الج ة إلى

 الـرهن عقـد مشـروع المختصـة للمأمور ـة يرسـل أن عنـه ينوب من أو الشأن صاحب على يجب ذلك وعند . دالقي إجراء

 . القيد طلب بقبول علي ا المؤشرة النسخة به مرفقاً  ، قيده المراد الرسمي

 الشـ ر بمكتـ إلـى قيـده المـراد الرسـمي الـرهن عقـد بتقـديم المرحلة هذه وتبدأ : الرهن لقيد الن ائية المرحلة ( ب )

 و عـــد . ذكرهـــا ســـيأتي بيانـــات علـــى تشـــتمل قيـــد بقائمـــة تقديمـــه 112$ عنـــد الـــرهن عقـــد يرفـــا أن و جـــب ، المخـــتص

 مقيـداً  الـرهن يعتبـر الوقـت ذلك ومنذ . تقديم ا وساعات لتار خ وفقاً  ، متتابعة بأرقام القيد قوائم فيه تثبت دفتر بالمكتب

 . الغير حا في فيسري  ،

 العينيــة الحقــوق  قيــد فــي تتبــع التــي الخطــوات نفــس هــي الرســمي الــرهن قيــد إلجــراء رســمت يالتــ الخطــوات وهــذه

 العقار ة الخاصة االمتياز وحقوق  العقاري  الحيازي  الرهن وحا االختصاص حا : الرسمي الرهن غير التبعية العقار ة

. 

 البيانات القانونية الواجب ذكرها في قائمة القيد :  -096
 : يأتي ما على العقار الش ر قانون  من90 المادة تنص

 علــى تشــتمل بقائمـة المخــتص الشــ ر لمكتـب تقديمــه عنــد يقـرن  أن وجــب ، القيــد بطر ـا المحــرر شــ ر كـان "إذا

 : اآلتية" البيانات
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 صـح محـال له يختر لم فإن المحكمة دائرة في المختار ومحله إقامته ومحل وصناعته ولقبه الدائن اسم ( أوالً  ")

  . المحكمة" كتاب قلم في إليه وراقاهن إعالن

 ومحــل وصــناعته ولقبــه ، المــدين غيــر كــان إذا ملكــه علــى الحــا ترتــب الــذي المالــك أو المــدين اســم ( ثانيــاً  ")

 . إقامته"

 . م ا" صدر أو أمام ا تم التي والج ة السند تار خ ( ثالثاً  ")

 . حقاقه"است وميعاد كامال ومقداره المضمون  الدين مصدر ( رابعاً  ")

 . دقيقًا" تعييناً  الحا عليه رتب الذي العقار تعيين يتضمن بيان ( خامساً  ")

 عقـد فـي عليـه نـص إذا الـراهن إلـى وباإليجـار بـالتكليف خـاص بيان ، العقاري  الحيازة رهن حالة في ( سادساً  ")

 . الرهن"

 كلمـة ونقـول ، اهنولى الخمسة البيانات على فنقتصر ، العقاري  الحيازي  بالرهن خاصاً  السادس البيان كان ولما

 . المرهون  والعقار المضمون  والدين الدين وسند والمدين الدائن : من ا كل في موجزة

 الدائن :  -097
ًٍ  تــذكر بــل ، إقامتــه ومحــل وصــناعته ولقبــه المــرت ن الــدائن اســم ذكــر علــى القيــد قائمــة تقتصــر ال  المحــل أيضــًا

 إلقامـة الحقيقـي المحـل كـان لـو حتـى ، المرهـون  العقـار في ـا يكـون  التـي المحكمـة دائـرة في الدائن اختاره الذي المختار

 . المختار المحل هذا التغيير يصيب فال الحقيقي المحل هذا الدائن يغير فقد ، المحكمة هذه دائرة في الدائن

 اإلعـالن فيكـون  ، محلال هذا في إعالنه يتسنى أن المحكمة دائرة في مختار محل للدائن يكون  أن من والغرض

 لـو حتى صحيحاً  اإلعالن و كون  ، المختار المحل في الدائن إعالنه له يتسنى العقار تط ير مثال أراد فمن . صحيحاً 

 . ( 1) الحقيقي إقامته محل الدائن غير

 فــي رالتغييــ ب ــذا أشــ ر إذا ، المرهــون  العقــار دائــرة فــي بــآخر المختــار محلــه يغيــر أن المــرت ن للــدائن و جــوز

                                                 

   2139 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   – 212ق  31م  4648مايو سنة  31است ناف  تلو  ( 4) 



 

 

 

 

3102 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 2)  . و جوز ذلك أيضًا لمن حول إليه الدين المضمون  ( 1)  القيد هامش

 وإذا لم يختر الدائن المرت ن محال مختارًا ، صح إعالن اهنوراق إليه في قلم كتاب محكمة العقار .

 المدين :  -098
بالمــدين هنــا مالــك  يجــب أن يــذكر فــي قائمــة القيــد اســم المــدين ولقبــه وصــناعته ومحــل إقامتــه . والمقصــود

العقــار المرهــون ، ســواء كــان هــو المــدين كمــا هــو الغالــب أو كــان غيــر المــدين بــأن كــان كفــيال عينيــًا يملكــم العقــار 
 المرهون .

ولما كان نظام الش ر عندنا نظامًا شخصيًا ال عينيـًا ، فـإن ذكـر اسـم المـدين أو مالـك العقـار المرهـون وكـل 
دًا . فــإذا كــان اللقــب والنصــاعة ومحــل اإلقامــة ال تكفــي للتعر ــف بالمــدين أو مالــك البيانــات التــي تــدل عليــه هــام جــ

 ش ر ( . 22العقار المرهون ، فإنه يجب أيضًا ذكر سنه وجنسيته واسم أبيه وجده هنبيه ) م 

الـك والم م أن يكون المـدين أو مالـك العقـار المرهـون معرفـًا تعر فـًا كافيـًا بحيـث ال يقـع لـبس فيـه ، فمعرفـة م
 العقار هي وحدها التي تعين على الكشف عن الحالة القانونية للعقار في نظام شخصي للش ر .

 سند الدين :  -099
 إذ ، الـرهن وقـت للـرهن التصـرف أهليـة توافر من التحقا في يفيد التار خ وذكر ، السند هذا تار خ القائمة وتذكر

 . ( 9)  ذاته الرهن لىع التار خ في سابقاً  العادة في يكون  الدين سند أن

 مـــن التحقـــا فـــي يفيـــد ذلـــك هنن ، الســـند من ـــا صـــدر أو أمام ـــا تـــم التـــي الج ـــة أيضـــاً  القائمـــة تـــذكر أن و جـــب

 الكاملة البيانات ذكر يشتر ال بأنه المختلطة االستئناف محكمة قضت وقد . الرهن عقد بتحر ر الج ة تلك اختصاص

                                                 

   61حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
ص منعا ل ضرار ابلدا ن ا  ل   يرا لو قدم شخ ل مد   رنس  يف هذه ااوالة أن تةون بعقد رمس  3483وت رتط اكادة  ( 3) 

أو حوالـة عر يــة مــ ورة وفلــب ئو بهــا ت يــري ايفــر اكختــار حــىت ال تصــر عىل الــدا ن ا  ــل  ععــ تت ا  ــرا ات اكتعلقــة بنــ ع ملةيــة العقــار 
 (   2139 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي  ) ت هريه 

حمرـد كامــر مرســ   – 211 رامنــوالن  قــرة  – 2134 قـرة  3ب نيــور وريبـري وبوال يــ   – 124ب نيـور وريبــري وبيةيـ   قــرة  ( 2) 
   69سليران مرقس  قرة  – 69 قرة 
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 فيـه حـرر الذي الرسمية العقود وقلم تار خه بعين رسمي عقد بموجب نشأ دينال أن يذكر أن يكفي بل ، الدين بيعة عن

 (1 ) . 

 الدين المضمون :  -211
 : ثالثة أموراً  المضمون  الدين عن تذكر القيد قائمة أن القانون  وذكر

 قـبتع يسـتطاع إذ ، يـنقص لـم قائماً  وبقائه لدين هذا صحة من التحقا فيتيسر : المضمون  الدين مصدر ( 1 )

 الـدين مصـدر بيـان واشـتراط تبعيـة بصـفة الـرهن زوال انقضـائه علـى 111$ يترتـب فإنـه ، انقضى ما إذا الدين مصير

 يحــدد لــم إذا  ذلــك يتيســر أنــه إذ الــدائنين أحــد لصــالح متقدمــة مرتبــة علــى اإلبقــاء فرصــة المــدين علــى يفــوت المضـمون 

 سـدده بـرهن مضـمون  أحـدهما ، المصادر مختلفة ديون  دةبع آلخر مديناً  الشخص يكون  فقد . المضمون  الدين مصدر

 ديناً  يتبع الرهن أن صر ح بنص قرر المصري  القانون  أن مع ، اهنخرى  الديون  من لدين ضماناً  الرهن فيستخدم المدين

 . ( مدني 1012/1 م ) وانقضائه صحته في غيره دون  ميعناً 

 فــي المــدين مــع يتعامــل أن ير ــد مــن موقــف يتحــدد يــينالتع هــذا ضــوء فعلــى : كــامال الــدين مقــدار تعيــين ( 2 )

 أن لــه أجــاز القــانون  هنن ، العقــار يضــمن ا التــي الــديون  قــدر معرفــة يعنيــه فإنــه ، مشــتر اً  كــان فــإن . المرهــون  العقــار

 تـديمل العقـار صـالحية معرفـة يعنيـه فإنـه ، آخـر مرت نـاً  دائنـاً  كـان وإن . في ـا الـدائنين محـل و حـل المـدين عن يقضي ا

 . ( 2) دينه يسبا والذي بالرهن المضمون  الدين معرفة من ، لدينه فعال ضمان

( ذكر ميعاد استحقاق الدين : حتى يتيسر على المطلع معرفة مصير الـدين ، والتحقـا مـن أن المـدين  9) 
 قد قام بالوفاء به .

ًا أو مسـتقبال ، وبيـان مصـدره ، هذا و الحظ أنه يجب أن يذكر فـي قائمـة القيـد ذكـر الـدين ولـو كـان احتماليـ
وتعيين مقدار هذا الـدين ) الحـد اهنقصـى ( ، وميعـاد االسـتحقاق . وقـد قضـى بـأن ميعـاد االسـتحقاق ال يتشـرط أن 
يكون تار خًا معينًا ، بل يجوز أن يكون تار خًا ممتدًا كما في عقد اإليجار ، حيث ال يعرف بالضبط أي قسط من 

                                                 

   284ق  23م  4630يوني   41است ناف  تلو  ( 4) 
وكـان القيـد م  ل وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن  عذا كان الدين اكضرون أ رة مستحقة بعقد ع ار قابـر للتجديـد ( 3) 

مـايو سـنة  4اسـت ناف  ـتلو )  ـ  يضـرن القيـد ا  ـرة عـن اكـدة ايفـددة  ل يذكر عال أ رة سنت  معينت  ابلـذات مهـا مـدة ا  ـار ا  ـلية
 (   340ق  19م  4621
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 . ( 1) اإليجار مدة طوال لألجرة ضامن الرهن أن يذكر أن فيكفي ، به 116عن الوفاء $ اإليجار سيتأخر المستأجر

 العقار المرهون :  -210
من قانون الش ر العقاري مـا يجـب أن يـذكر فـي هـذا الصـدد ، إذ نصـت هـذه المـادة  22وقد جاء في المادة 

وعلـى الخـاص بيـان موقعـه ومسـاحته وحـدوده . فـإن على ما يأتي : "البيانات الالزمـة والمفيـدة فـي تعيـين العقـار ، 
كان مت اهنراضي الزراعية ، وجب ذكر اسـم الناحيـة والحـوض ورقـم القطعـة . وإن كـان مـن أراضـي البنـاء أو مـن 

 العقارات المبنية في ا ، وجب ذكر اسم القسم والشارع والحارة والرقم إن وجد" .

الــرهن مــع تلــك التــي جــاءت فــي قائمــة القيــد ، وقــد اســتلزم  و الحــظ وجــوب تطــابا البيانــات الــواردة فــي عقــد
) قانون الش ر العقاري عند تقديم طلب الش ر في المرحلة الن ائية ، أن يقدم عقد الرهن الرسمي مقرونًا بقائمة القيد

2 ) . 

و الحـــظ أن مـــا جـــاء خاصـــًا بالعقـــار المرهـــون والـــدين المضـــمون يعتبـــر لمبـــدأ تخصـــيص الـــرهن . علـــى أن 
تخصــيص الــوارد فــي عقــد الــرهن ال يغنــي عــن ذكــر هــذه البيانــات فــي قائمــة القيــد . ففــي عقــد الــرهن التخصــيص ال

 . ( 9) شرط الزم النعقاده ، أما في قائمة القيد فالبيانات واجبة لسر ان الرهن على الغير

 جزاء عدم الدقة في ذكر مقدار الدين المذكور : -212
م الشــ ر العقــاري ببيــان جــزاء تختلــف بعــض البيانــات المتقدمــة أو الخطــأ وقــد عنــي المشــرع فــي قــانون تنظــي 
 في ا .

                                                 

رهن واترخيــ  وقــد قضــ  أيضــاً أبنــ  يةيــ  يف القيــد ذكــر عقــد الــ – 63ق  21م  4631ديســره ســنة  32اســت ناف  ــتلو  ( 4) 
ديسره  32 – 284ق  23م  4630يوني  سنة  41است ناف  تلو ) ولو تضرن بياتت غري دقيقة عن نوع الدين ذات   ل مةان وحريره

 (   63ق  21م  4631سنة 
ا ورد يف عقد وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن   ب يف مجي  البياتت اليت تذكر يف قا رة القيد أن تةون م ابقة ك ( 3) 

 (   481ق  20م  4644يناير سنة  48است ناف  تلو ) وعال    عهة  ا  ل الرهن
وقـد قضـا حمةرـة االسـت ناف اكختل ـة أبنـ  عذا كـان عقـد الـرهن ابفـ  لعـدم  – 2هـامش  213عبد اليتاح عبد الباق  ق  ( 2) 
   148ق  21م  4633مايو سنة  44است ناف  تلو  : ة القيد لن هذا الب  ن ال ي ور ابلتخصيص الوارد يف قا ر ل التخصيص
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مـن قـانون  12وعني بنوع خاص بعدم الدقة في ذكر مقدار الدين المضمون ، فخصص له نصًا هو المادة 
 تنظيم الش ر العقار .

المبــين بالقائمــة أو المبلــغ مــن هــذا القــانون علــى أنــه ) يقتصــر أثــر القيــد علــى المبلــغ  12وقــد نصــت المــادة 
 المستحا أي ما أقل" .

، فإن ذكر هذا المبلغ على حقيقته في قائمة القيد ،  1100فإذا كان مبلغ الدين المضمون بالرهن هو مبلغ 
 كما هو . 1100تطابقت قائمة القيد مع الحقيقة ، ووجب اهنخذ بمبلغ 

، كانـت العبـرة هنـا ، ال بمـا  1800ذر مـثال مبلـغ ، بـأن  1100وإن ذر في قائمة القيد خطأ مبلغ أقـل مـن 
ذكــر فــي قائمــة القيــد هنن المــذكور فــي هــذه القائمــة أكثــر مــن المســتحا وال يجــوز أن يلــزم المــدين بــأكثر ممــا هــو 

 . ( 1) ال أكثر 1100مستحا عليه ، بل تكون العبرة بمقدار الدين الحقيقي المستحا على المدين ، أي بمبلغ 

 ف بعض البيانات األخرى أو الخطأ فيها : جزاء تخل -213
 نستعرض أوال الحالة في فرنسا ، فقد كان ل ا تأثير كبير في مصر .

لــم يكــن هنــاك تشــر ع يــنظم هــذه الحالــة ، فكــان القضــاء الفرنســي يفــرق  1118قبــل أول مــارس ســنة  $118
( ،  mentions accessoiresو ـة ) ( ، والبيانات الثان mentions substantiellesبين البيانات الجوهر ة ) 

فيجعل بطالن القيـد جـاء الخطـأ فـي البيانـات الجوهر ـة أو تخلف ـا ، وال يرتـب الـبطالن علـى التخلـف أو الخطـأ فـي 
، فعدل عن التقسيم إلى بيانات جوهر ة وبيانـات ثانو ـة  1118البيانات الثانو ة . ثم صدر قانون أول مارس سنة 

و الخطأ فيه يترتب عليـه بطـالن القيـد بشـرط أن ينـتج عـن ذلـك ضـرر للغيـر ، وال يطلـب . وجعل إغفال أي بيان أ
البطالن إال من أصـابه الضـرر ، وللمحـاكم أن تبطـل القيـد أو تـنقص مـن أثـره تبعـًا لماهيـة الضـرر وجسـامته . وال 

 يزال هذا القانون معموال به في فرنسا إلى اليوم .

كــذلك يــنظم هــذا اهنمــر ، وكــان التقنــين المــدني الســابا خلــوًا مــن أي  أمــا فــي مصــر ، فلــم يكــن هنــاك تشــر ع

                                                 

وذلك اب  ذ بقدر الدين الوارد يف قا رة  ل "واك روع بتقرير ااةو اكتقدم أراد محاية ال ري من تحية : ويقار يف هذا الصدد ( 4) 
وعلا هذا النحو اعتد  ذه ااقيقة حىت ولو  ا   ل حرق علا عدم وحرير العقار ئا  اوز حقيقة االلت ام ل ولةن  من تحية أ رى   القيد

 (   468ق  93مشس الدين الوكير  قرة ) ما خياليها يف قا رة القيد 



 

 

 

 

3106 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

نــص علــى ذلــك ، وتــرك اهنمــر للقضــاء . فســار القضــاء المصــري علــى مــا ســار عليــه القضــاء الفرنســي قبــل أول 
، وميـز فـي البيانـات بـين مـا هـو جـوهري ، ومـا هـو ثـانوي . وتعتبـر البيانـات جوهر ـة إذا كـان  1118مارس سـنة 

يقتضــيه مبــدأ تخصــيص الــرهن ، وإغفال ــا ي ــدر هــذا المبــدأ . فــإن تخلــف بيــان مــن هــذه البيانــات الجوهر ــة ا ذكرهـا 
حصل خطأ فيه ، فإن التخلـف أو الخطـأ يترتـب عليـه بطـالن القيـد . مثـل ذلـك أن تخلـو قائمـة القيـد مـن ذكـر اسـم 

فــإن هــذه البيانــات جوهر ــة و قتضــي ا مبــدأ الــراهن ، أو تعيــين مقــدار الــدين المضــمون أو تحديــد العقــار المرهــون ، 
إذا لـم يقتضـ ا  111. وتكـون البيانـات ثانو ـة $ ( 1)  تخصيص الرهن ، فإغفال ا أو الخطـأ في ـا يجعـل القيـد بـاطال

مبــدأ تخصــيص الــرهن ، وإنمــا اســتلزم ا المشــرع العتبــارات إدار ــة تتعلــا بتنظــيم أحكــام الشــ ر وتيســير إجراءاتــه . 
ل بذكر رقم العقار المرهون إذا كان منزال ، أو يتعلا بتعيين محـل مختـار للـدائن المـرت ن مـا دام مثل ذلك ما يتص

إعالنـه ميسـورًا فـي محـل إقامتـه أو فـي قلـم كتــاب المحكمـة . ف ـذه البيانـات ثانو ـة ، ال يسـتوجب إغفال ـا أو الخطــأ 
م يكــن هينــًا علــى القضــاء مــن غيــر نــص في ــا حتمــا إبطــال القــد . وقــد اصــطدمت هــذه القاعــدة بصــعاب كثيــرة ، فلــ
. فكان المرجع اهنخير لمحكمـة الـنقض  ( 2) تشر عي أن يضع حدًا فاصاًل بين البيانات الجوهر ة والبيانات الثانو ة

أن تفرض رقابت ا على قاضي الموضوع . وأثير التساؤل أيضًا فيما إذا كان القاضي يجب عليه أن يحكم بـبطالن 
. فــأراد المشــرع المصــري  ( 9) يترتــب علــى إغفــال البيــان أو الخطــأ فيــه اإلضــرار بمصــالح الغيــرالقيــد ، حتــى لــو لــم 

حســم هــذا اهنمــر ، فوضــع فــي قــانون الشــ ر العقــاري نصــًا خاصــًا يبــين الجــزاء المترتــب علــى إغفــال بعــض بيانــات 
"ال يترتب على إغفال بيان أو من قانون الش ر العقاري على ما يأتي :  11القيد أو الخطأ في ا . فنص في المادة 

بطالن القيد ، إال إذا نتج عن ذلك ضرر للغير . وال يجوز أن  90أكثر من البيانات المنصوص علي ا في المادة 
يطلــب الــبطالن إال مــن وقــع عليــه الضــرر بســبب إغفــال البيانــات أو بســبب عــدم ضــبط ا ، وللمحكمــة أن تبــل اثــر 

مـن قـانون الشـ ر العقـاري محــل  11طبيعــة الضـرر ومـداه" . وهكـذا حلـت المــادة القيـد أو أن تـنقص مـن أثـره تبعـًا ل

                                                 

 ل بةيييــة واضــحةوقــد اعتــه مـن البيــاتت انيوهريــة تعيــ  اكــدين  – 401ق  84م  4626ينــاير ســنة  40اسـت ناف  ــتلو  ( 4) 
ق  4م  4446ينــاير ســنة  30اســت ناف  ــتلو ) وبيــان مقــدار الــدين واتريــخ حلولــ   ل وبيــان اتريــخ العقــد ونوعــ  ل وتعيــ  العقــار اكرهــون

 (   401ق  84م  4626يناير سنة  40 – 42ق  4م  4468نو ره سنة  31 – 201ق  1م  4468مايو سنة  36 – 223
   184 قرة  43بري وبيةي  انعر ب نيور وري ( 3) 
   442ق  20م  4641ديسره سنة  24است ناف  تلو  ( 2) 
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. فال تقضي المحكمة ، إلغفال بيان أو الخطأ فيه ، ببطالن القيـد مـن  ( 1) الفرنسي 1118قانون أول مارس سنة 
بـالبطالن مـن لحقـه ضـرر مـن إغفـال البيـان أو الخطـأ فيـه . وعليـه يقـع  110تلقاء نفس ا ، بل يجب أن يتمسـك $

ذلـك  . و سـتند فـي ( 2) إثبات الضرر ، وللقاضي أن يزن الجـزاء الـذي يحكـم بـه ، فيحـدده فـي نطـاق الضـرر ومـداه 
إلى القواعد العامة في المسئولية التقصير ة ، وتتحقـا أركـان المسـئولية هنـا بنسـبة الخطـأ إلـى الـدائن وهـو مفتـرض 
مــن إغفــال البيــان أو الخطــأ فيــه ، وبوقــوع الضــرر و قــع علــى المضــرور عــبء إثباتــه ، وبتــوافر صــلة الســببية بــين 

رة يكـــون بعـــدم ســـر ان القيـــد فـــي مواج ـــة مـــن أصـــابه الخطـــأ والضـــرر . و تفـــاوت التعـــو ض بحســـب اهنحـــوال ، فتـــا
الضرر ، وتارة بإهدار اثر القيد بالقدر الالزم لرفع الضرر ، كأن يرد في قائمة القيد مبلـغ يجـاوز حقيقـة الـدين فـال 
يكون القيد سار ًا إال في حدود المقدار الحقيقي للدين . فالتصـو ر الجديـد للجـزاء يختلـف عـن تصـو ر الجـزاء الـذي 
كان يطبقه القضاءان الفرنسي والمصري عنـد مـا كانـا يفرقـان بـين البيانـات الجوهر ـة والبيانـات الثانو ـة ، ففـي هـذه 
التفرقة القديمة كان اهنمر يتعلا بحسـم مسـألة قانونيـة تخضـع لرقابـة محكمـة الـنقض . أمـا اآلن فـالجزاء هـو مجـرد 

رة يكــون هــذا الجــزاء عــدم نفــاذ القيــد ، وتــارة يكــون تعــو ض يحكــم بــه القاضــي لمــن يثبــت أنــه أصــيب بضــرر ، فتــا
 . ( 9) إهدار أثر القيد في حدود الضرر ومداه ، والقضاء به مسألة موضوعية ولست مسألة قانونية

                                                 

ديســره ســنة  49مــن القــانون البلجيةــ  الصــادر  ــذا اكعــ  يف  4644وقــد اســتلهو اك ــرع اليرنســ  قــانون أور مــاري ســنة  ( 4) 
 (   1هامش  463ق  93مشس الدين الوكير  قرة )  4484

وعمنـا وةـو جبـ ا  لصـاحل  ل ذلك أن القاض  ال يب ر القيد   و  للج ا  يقرت  من عدم النياذ أو عدم السرًين الو ف القان ( 3) 
 93مشـس الـدين الوكيـر  قـرة )  يقن  ابني ا  ال زم لر   الضـرر  ل بر وةو بتعويض الضرر ل وقد ال يقض  بب  ن القيد   من أ اب  ضرر

 (   462ق 
كرـا يقـور  قهـا   رنسـيون   ل "ويعا  علا هذا التصوير انيديـد – 461ق  – 462ق  93انعر مشس الدين الوكير  قرة  ( 2) 
أنـ   ( ل 461ق  93مشس الدين الوكير  قرة  – 183 قرة  43ب نيور وريبري وبيةي   – 111ق  319 قرة  2أوبري ورو ) ومصريون 

وهــ  اكر ــ   ل مة أحةــام ال ــهر ويضــرن  ــدق اكعلومــات الــيت ئةاتــب ال ــهر العقــاريم يعتـد اباــرق علــا وضــ  تنعــيو همــر يةيــر ســ 
بـر وقـد ي ـري بعـدم وحـري الدقـة يف ذكـر البيـاتت القانونيـة يف قا رـة    ا ساس  للداللة علا حالة اال ترـان العقـاري يف الدولـة بصـية عامـة

وال خيلو هذا ا ثبات من الصعوبة يف بعـض  ل ك ال ري ب  وأثبا ما أ اب  من أضرارالقيد ما دام اني ا  اكرتتب عليها لن يتحر  عال عذا مس
ما دام أحد م ي الب القضـا  بعـدم سـرًيهنا يف  ل ا مر الذي قد ييض  عىل ا بقا  علا قوا و قيد غري مستو ية لل روط القانونية   ا حيان
 ل وع ضـاع  لتنعـيو ت ـريع  ي يـر عنـ  القلـق الـذي أ ـاب  يف الت بيـق ل قضا   القد ولعل  كان من ا  ضر االستعانة ابكعيار ال   موا هت 

ويقـرر ب ـ ن القيـد نةـو القـانون عذا  ل وذلك بوض  نص عام ودد البياتت انيوهرية اليت تتصر ئبدأ ختصيص الرهن ووحقيق هدف ال هر



 

 

 

 

3108 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الحوادث التي تقف إجراء القيد أو تمنع نفاذه :  -214
از قيده في أي وقت بعد ذلـك . وليس هناك ميعاد حدده القانون إلجراء القيد ، فمتى انعقد الرهن صحيحًا ج

غير أن مصلحة الدائن المرت ن توجب عليه المبادرة إلى إجراء القيد بعـد انعقـاد الـرهن صـحيحًا ، هنن التـأخير فـي 
إجراء القيد يعرضه لخطر أن يسبقه غيره إلى إجراء القيد فيتقدم عليه . نفـرض مـثال أنـه يوجـد بعـد الـدائن المـرت ن 

ر فــي تــار خ رهنــه عــن الــدائن المــرت ن اهنول ، فــإذا تــأخر هــذا الــدائن المــرت ن اهنول عــن دائــن مــرت ن آخــر متــأخ
إجــراء قيــد رهنــه ، جــاز أن يبــادر الــدائن المــرت ن المتــأخر إلــى إجــراء يــد رهنــه أوال فيجعلــه قيــده فــي مرتبــة متقدمــة 

ضـًا أن يكـون هنـاك مشـتر اشـترى و سبا الدائن المرت ن اهنول و تقاضى حقه قبله من العقار المرهون . و جوز أي
العقار بعد الرهن ، و بادر هذا المشتري إلى تسجيل عقد شرائه قبل قيد الرهن ، ففي هذه الحالة ال يسـتطيع الـدائن 

 المرت ن أن يتتبع العقار في يد المشتري ، و ضيع عليه حا رهنه .

بـادر إلـى قيـد رهنـه ، حتـى ال يتعـرض لذلك يجب على الدائن المرت ن ، بمجـرد انعقـاد رهنـه صـحيحًا ، أن ي
ل ذه المفاجآت . والى جانـب ذلـك ، ف نـا حـوادث معينـة إذا وقعـت قبـل قيـد الـرهن ، ولـو انعقـد الـرهن صـحيحًا قبـل 

فـي م إذن الـدائن المـرت ن أن  112وقوع ا ،  منعت من القيد أو جعلته غيـر نافـذ المفعـول بالنسـبة إلـى دائنـين ، $
 قبل وقوع هذه الحوادث .يبادر إلى قيد رهنه 

ونعرض هنا ل ذه الحوادث التي تعطل من مفعول القيد ، وتجعلـه غيـر كامـل اهنثـر . هنـاك حادثـان ال شـك 
( شــ ر إفــالس الــراهن ، وقــد أشــارت إليــه الفقــرة  1فــي أن مــا إذا وقعــا قبــل قيــد الــرهن ، يكــون ل مــا هــذا اهنثــر : ) 

( تســجيل  2"وذلــك دون إخـالل باهنحكــام المقــررة فـي اإلفــالس" . )  مــدني عنــد مـا قالــت 1019اهنولـى مــن المـادة 
 دائن حاجز على العقار المرهون التنبيه بنزع الملكية .

وهناك حادثان آخران مختلـف فـي أن يكـون ل مـا هـذا اهنثـر . فقـد أر ـد جعـل اإلعسـار فـي منزلـة اإلفـالس ، 
راد التفاصيل أن اإلعسار ال يكون في منزلة اإلفالس ، وان وأر د أيضًا منع القيد بعد موت الراهن . وسنرى عند إي

 . ( 1) موت الراهن بعد انعقاد الرهن صحيحًا ال يمنع من قيده قيدًا صحيحًا بعد موت الراهن

                                                                                                                                                                    

 ـ  يب ـر القيـد بسـبب  ل انوية اليت تتصر ابلتنعيو ا داري   را ات ال ـهرأما البياتت الث   ما ختلف بيان منها أو ذكر علا سبير اخل أ
   عال عذا أثبا ال ري ضررا اق  من ذلك ت بيقا للقواعد العامة يف اكس ولية" ل نقصها

 لن هذا  ل وسجر هذا ال خص التصرف الصادر ل  ل وغين عن البيان أن  عذا انتقلا ملةية العقار اكرهون عىل شخص ه ر ( 4) 
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و الحــظ ، قبــل التعــرض للتفاصــيل ، أن القيــود التــي يقــف إجراؤهــا أو يمنــع نفاذهــا بعــد وقــوع حــوادث معينــة 
ي يترتــب علي ــا شــ ر حــا لــم يكــن قــد ســبا شــ ره . وعلــى ذلــك ال يقــف قيــد التجديــد وال قيــد هــي القيــود الجديــدة التــ

فيجـوز إجـراؤه حتـى بعـد وقـوع الحـوادث  119الفوائد ، حتى لـو وقعـت هـذه الحـوادث قبـل القيـد . أمـا قيـد التجديـد $
حـا السـابا قيـده مرتبتـه التـي المعينة ، وذلك هنن التجديد ال يش ر حقـًا جديـدًا ، بـل يقتصـر أثـره علـى أن يحفـظ لل

. وأمــا قــد الفوائــد التــي  تســتحا بعــد وقــوع  ( 1) ســب ا بالقيــد اهنول يشــترط حصــول التجديــد قبــل ســقوط القيــد اهنول
الحادث الذي يقف القيد ، فإنه ال يمتنع إال في حالة تسجيل تصرف الراهن في العقار المرهون ، هنن انتقال ملكية 

) ه يمنع تحميله بديون نشأت في ذمة الراهن ما دام لم يكن محمال ب ا وقت انتقال الملكيـةالعقار إلى المتصرف إلي

2 ) . 

أما في حالتي إفالس الراهن وتسجيل تنبيه نزع الملكية على العقار المرهون ، فيجوز قيد الفوائـد هنن العقـار 
فوائـد لمصـلحة الـدائنين ، وهنن الفوائـد يكـون يكون باقيًا على ملك الراهن ، وهنن هذين الحادثين ال يمنعان سـر ان ال

منصوصًا علي ا في القيد اهنصلي فيكون قيدها تحديدًا الستحقاق ا ال قيـدًا جديـدًا ، وهنن الـدائن ال يمكـن أن ينسـب 
 . ( 9) إليه اإلهمال في عدم قيد الفوائد قبل ذلك هنن ا لم تكن مستحقة

لتي سبا إيرادها وهي اإلفالس ، وتسجيل تنبيه نزع الملكية ، وبعد ذلك نعرض بالتفصيل للحوادث اهنربعة ا
 واإلعسار ، وموت الراهن .

                                                                                                                                                                    

اليرنســ  واكعــدر  4488مــاري ســنة  32مــن قــانون  9وقــد نــص  ــراحة علــا هــذا اكنــ  اكــادة    التســجير  نــ  قيــد الــرهن عذا م يةــن قيــد
نيـذ اكتقـدم منهرـا  ل وعذا ق قيـد الـرهن وتسـجير التصـرف الناقـر للرلةيـة يف يـوم واحـد   4628أكتوبر سنة  20ئرسوم بقانون  ادر يف 

ولةـن قـانون ال ـهر العقـاري قضـا بتوحيـد    واحـد للتسـجير واآل ـر للقيـد ل وم يةن ذلك سه  عند ما كان هنا  سج ن   تيبيف الرت 
علــا  ( للقيــد) وقــوا و القيــد  ( للتســجير) تثبــا  يــ  ايفــررات  ل منــ  علــا أن "يعــد ابكةتــب د ــرت لل ــهر 24عذ نصــا اكــادة  ل الســجل 

 (   400انعر يف ذلك سليران مرقس  قرة )    و قا لتواريخ وساعات تقد ها" ل عةحسب ا حوار أبرقام متتاب
وســجر عقــد البيــ  يف  ل وقــد قــرر ااةــو أنــ  عذا بيــ  العقــار)  344ق  434رقــو  46ايفامــاة  4621يونيــ  ســنة  3اكن ــية  ( 4) 

 م وتج بقيد الرهن علا اك رتي ل ع ر سنوات من القيد ا ور وكان التجديد ليو وصر عال بعد انقضا  ل اكدة ما ب  قيد الرهن وعديده
  ) 

   408سليران مرقس  قرة  ( 3) 
   414ق  408سليران مرقس  قرة  – 2111 قرة  3ب نيور  ( 2) 
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 اإلفالس :  -215
تجـاري علـى مـا يـأتي :  291هنا نعرض لحالة ما إذا صـدر حكـم بشـ ر إفـالس الـراهن . فقـد نصـت المـادة 

ونـًا يجـوز تسـجيل ا ) قيـدها ( إلـى يـوم "حقوق االمتياز والرهن العقاري المكتسبة من المفلس على الوجه المرعي قان
صدور الحكم بش ر إفالسه . ومع ذلك يجوز الحكم ببطالن ما يحصل من التسجيالت ) القيود ( بعد وقت وقوفه 

اهنيام العشرة التي قبل هذا الوقت ، إذا مضت أز د من خمسة عشر يومًا بين تـار خ  111عن دفع ديونه أو في $
متيازي وتار خ التسجيل ) القيد ( . و ـزاد علـى المـدة المـذكورة الميعـاد المحـدد فـي القـانون عقد الرهن العقاري أو اال

 لمسافة الطر ا بين الج ة التي اكتسب في ا هذا الحا والج ة التي حصل في ا التسجيل ) القيد (" .

 و ؤخذ من هذا النص :

إفالس الراهن . فلو أن شخصًا رهن عقارًا ) أوال ( أنه ال يجوز قيد الرهن الرسمي بعد صدور الحكم بش ر  
مملوكًا له ، ولم يقيد الدائن المرت ن حقه وبقي كذلك إلى أن صدر حكم بش ر إفالس الراهن ، لم يبا بعد صـدور 
هذا الحكم من المحكمة أن يقيدالدائن المرت ن رهنه . فقد أراد القانون أن يساوي بـين دائنـي المفلـس ، ليـدفع الغـش 

رمي إليه المفلس من تمييز أحد دائنيه علـى اآلخـر ن . فـال يجـوز بعـد الحكـم بشـ ر إفـالس المفلـس ، أن الذي قد ي
يحصل أي دائن من دائنيـه علـى مز ـة لـم يكـن حاصـال علي ـا مـن قبـل ، حتـى لـو كـان هـذا الـدائن دائنـًا مرت نـًا لـم 

بش ر اإلفالس ، فإنه يكـون بـاطال ، أي  يقيد رهنه قبل صدور الحكم بش ر اإلفالس . وإذا حصل القيد بعد الحكم
غير نافذ في حا مجموعة الدائنين . و مكن أن ينتج القيد أثره في حا غيرهم من الدائنين ، متى تم الصلح . فلو 
فرض أن الراهن المفلس استجد له دائنون آخرون بعد الحكم بش ر إفالسه ، وتم الصلح في التفليسـة ، فـإن الـدائن 

يد رهنه بعد صدور الحكم بش ر اإلفالس ، يصبح قيده نافذًا في حا هؤالء الدائنين هنن ـم اسـتجدوا المرت ن الذي ق
 . ( 1) بعد صدور الحكم بش ر اإلفالس ، حتى لو كان الدائن المرت ن قد علم باضطراب شؤون الراهن

لر بة ، أي في المـدة التـي ) ثانيًا ( إذا كان قيد الرهن قبل صدور الحكم بش ر اإلفالس ، ولكن تم في فترة ا
أيــام ســابقة علــى وقــت وقــوف الــراهن عــن الــدفع إلــى مــا قبــل الحكــم  111تســبا الحكــم شــ ر اإلعســار مــن عشــرة $

يومــًا ) مـع ميعــاد المســافة (  11بشـ ر اإلفــالس ، يجــوز للمحكمـة الحكــم بــبطالن القيـد ، إذا مضــت مــدة أز ـد مــن 
ا ال يتحتم على المحكمة أن تحكم ببطالن القيد ، بل يكون ل ا ذلك كمـا بين تار خ عقد الرهن الرسمي والقيد . وهن

                                                 

   499ق  – 498ق  403سليران مرقس  قرة  – 344ق  80م  4624مايو سنة  1است ناف  تلو  ( 4) 
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. وقد خشي المشرع هنا من أن يحصل تواطؤ بين المفلس والـدائن المـرت ن ، فيبقـى  ( 1) أن ل ا أال تحكم بالبطالن
فـإذا استخلصــت الـدائن المـرت ن دون شــ ر حتـى إذا مـا توقــف المفلـس عــن الـدفع بـادر الــدائن المـرت ن إلـى القيــد . 

 المحكمة ذلك من وقائع الدعوى قضت بإبطال القيد ، وإال حكمت بنفاذه .

) ثالثًا ( إذا كان قيد الرهن في فترة الر بة ، ولم يكن قد مضـي علـى تـار خ عقـد الـرهن إلـى تـار خ القيـد أز ـد 
 يومًا ، ف نا ترجع فكرة التواطؤ ، وعلى القاضي أن يحكم ببطالن القيد . 11من 

رابعًا ( إذا صد عقد الرهن نفسه في فترة الر بة ولسداد ديون قبل هذه الفترة ، فإنه يكون باطال طبقًا لنص  )
تجاري ، وما دام الرهن نفسه باطال ، فإنه ال يكون لقيـده أي أثـر . وقـد نصـت الفقـرة  224الفقرة الثانية من المادة 

ن أيضــًا الغيــًا ) بــاطال ( وال يعتــد بــه كــل رهــن عقــار مــن تجــاري علــى مــا يــأتي : "و كــو  224الثانيــة مــن المــادة 
عقارات المدين أو منقول من منقوالته ، وكل ما يتحصل عليه المدين من االختصـاص بـأموال مدينـه لوفـاء دينـه ، 

 إذا حصل ذلك في المواعيد المذكورة آنفًا ) فترة الر بة ( فوفاء ديون استدان ا المدين قبل تلك المواعيد" .

خامسًا ( إذا كان قيد الرهن قد حصل قبل فترة الر بة ، فإنه يكون صحيحًا . ذلك أن الرهن ذاته يكـون قـد ) 
 عقد قبل فترة الر بة ، وكذلك القيد ، فيكون كل من ما صحيحًا و عتد به .

ر ديونــه وقبــل الحكــم عليــه ، بشــ  116و الحــظ أن الــراهن ، إذا عقــد عقــودًا بمقابــل بعــد وقوفــه عــن دفــع $
إفالسه ، يجوز الحكم ببطالن ا إذا ثبت أن المعقود معه تلك العقود كان عالمًا باختالل أحوال الراهن . وقد نصت 

تجاري في هذا المعنى على مـا يـأتي : "وكـل مـا أجـراه المـدين غيـر مـا تقـدم ذكـره مـن وفـاء ديـون حـل  228المادة 
وقبـل صـدور الحكـم عليـه بإشـ ار إفالسـه ، يجـوز الحكـم  أجل ا ، أو عقد عقود بمقابل ،بعـد وقوفـه عـن دفـع ديونـه

ببطالنــه ، إذا ثبــت أن الــذي حصــل علــى وفــاء دينــه أو عقــد معــه ذلــك العقــد كــان عالمــًا بــاختالل أشــغال المــدين 
المــذكورة . وف كــل اهنحــوال يجــب أن يحكــم بــبطالن العقــود ، إذا كــان القصــد من ــا إخفــاء هبــة أو حصــول منفعــة 

 . ( 2) ار  لمن عقد مع المفلس المذكور"زائدة عن المقد

                                                 

   911بيدان و واران  قرة  ( 4) 
   90ق  90م  4614 هاير سنة  44 – 384ق   23م  4630أبرير سنة  1است ناف  تلو  ( 3) 
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 تسجيل تنبيه نزع الملكية :  -216
والمقصود أن الرهن ، سواء كان هو المدين أو كان كفيال عينيًا ، لـه دائـن آخـر غيـر الـدائن المـرت ن ، ولـو 

تنفيـذ بحقـه علـى العقـار كان هذا الدائن دائنًا عاديًا . وقبل أن يقيـد الـدائن المـرت ن حقـه ، تقـدم هـذا لـدائن اآلخـر لل
المرهون ، ولـو أنـه دائـن عـادي ، ووصـل هـذا الـدائن فـي التنفيـذ إلـى حـد تسـجيل التنبيـه بنـزع الملكيـة فعنـد ذلـك ال 

 يستطيع الدائن المرت ن الذي لم يقيد حقه أن يقيده ، وإال كان القد باطال .

علــى منــع المــدين مــن التصــرف فــي  608وتــار خ ذلــك أن تقنــين المرافعــات اهنســبا كــان يصــن فــي المــادة 
عقاره المرهون من وقت أن يسجل دائن ما ، ولو كان دائنًا عاديًا ، التنبيه بنزع ملكية هذا العقار . وكان يف م من 
ذلك أن تصرف المدين في عقاره يكون صحيحًا قبل تسجيل تنبيه الملكية ، ولو لم يسجل هـذا التصـرف أو يقيـد . 

ن قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن هذا الرهن يكـون صـحيحًا ولـو لـم يقيـد قبـل تسـجيل فإذا صدر رهن من المدي
تنبيــه نــزع الملكيــة ، وكــان يمكــن قيــده بعــد ذلــك فيكــون ســار ًا فــي حــا الــدائن نــزع المكيــة . وكــان معنــى ذلــك أن 

ذا قيد بعد تسجيل التنبيه ينفـذ قيد الرهن المعقود قبله ، وكان الرهن إ 114تسجيل تنبيه نزع الملكية كان ال يقف $
 في حا الدائن نازع الملكية نفسه .

علـى أال ينفـذ تصـرف المـدين أو الحـائز فـي العقـار  616ثم أتى تقنين المرافعات السابا ، فنص في المادة 
، وال ما يترتب عليه من رهن أو اختصـاص أو امتيـاز ، فـي حـا الحـاجز ن ولـو كـانوا دائنـين عـاديين وال فـي حـا 
الدائنين المقيدة حقوق م قبل تسجيل التنبيه وجميع الدائنين الذين سجلوا تنبي ات م وال الراسي عليـه المـزاد ، إذا كـان 
التصرف أو الرهن أو االختصاص أو االمتياز قد سجل أو قيد بعد تسجيل تنبيـه نـزع الملكيـة . ف ـذا الـنص يجعـل 

ة غير نافذ ولـو كـان ثابـت التـار خ قبـل هـذا التسـجيل . فـإذا تراخـى الرهن الذي تم قيده بعد تسجيل تنبيه نزع الملكي
الــدائن المــرت ن فــي قيــد رهنــه ، وبقــي متراخيــًا إلــى أن أتــي دائــن آخــر ، ولــو كــان دائنــًا عاديــًا ، ونفــذ علــى العقــار 

نـه إلـى ذلـك الوقـت المرهون بأن نبه بنزع ملكيته وسجل التنبيه بنزع الملكية ، فـإن الـدائن المـرت ن الـذي لـم يقيـد ره
) مرافعـات 616ال يستطيع أن يقيد حقه ، وإذا قيد كان القيد غير نافذ في حا الدائنين والغير الذين ذكرت م المادة 

 . ( 2) ، وإنما ينفذ في حا غيرهم ( 1

                                                 

   2112 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   – 824ق  126رقو  8ايفاماة  4638 هاير سنة  40أسيوط االبتدا ية  ( 4) 
   329وقارن شييق شحات   قرة  – 491ق  404ليران مرقس  قرة س – 311عبد اليتاح عبد الباق   قرة  ( 3) 
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علــى مــا يــأتي : ال ينفــذ تصــرف المــدين أو  111ثــم أتــى أخيــرًا تقنــين المرافعــات الحــالي ، فــنص فــي المــادة 
حائز أو الكفيـل العينـي فـي العقـار ، وال ينفـذ كـذلك مـا يترتـب عليـه مـن رهـن أو اختصـاص أو امتيـاز ، فـي حـا ال

وال مـن حكـم بإيقـاع البيـع  114الحاجز ن ولو كانوا دائنـين عـاديي ، وال فـي حـا الـدائنين المشـار إلـي م فـي المـادة 
تيــاز قــد حصــل شـــ ره بعــد تســجيل تنبيــه نـــزع أو االم 118عليــه ، إذا كــان التصــرف أو الــرهن أو االختصـــاص $

الملكية" . و ف م من هذا النص المعمول به اآلن أن الدائن المرت ن إذا قيد بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، لم ينفـذ 
 مرافعات فيما رأينا . 101قيده في حا الدائن الحاجز ودائنين آخر ن ذكرت م المادة 

الدائن المرت ن ال يستطيع أن يقيد رهنه بعـد تسـجيل تبنيـه نـزع الملكيـة  ومعنى ذلك أنه ال شك هنا أيضًا أن
 مرافعات . 101، وأنه إذا قيد الرهن متأخرًا إلى ذلك الوقت ، لم ينفذ القيد في حا دائنين معينين ذكرت م المادة 

 اإلعسار :  -217
ًا قيـاس اإلعسـار علـى اإلفـالس ، ولم يكن التقنين المدني السابا ينظم إعسـار غيـر التـاجر ، فلـم يكـن ممكنـ

هنن النصوص الواردة في اإلفالس نصوص استثنائية ال يجوز تطبيق ا في غير اإلفالس . واستخلص من ذلك أن 
إعسار المدين غير التاجر يس كإفالس المدين التاجر ، و بنـي علـى ذلـك أن شـ ر إعسـار المـدين غيـر التـاجر لـم 

 . ( 1) د الحكم بش ر اإلعساريكن يمنع من قيد الرهن ضده حتى بع

ولمــا صــدر التقنــين المــدني الجديــد ، كــان اإلعســار منظمــًا فيــه تنظيمــًا وافيــًا ، فحمــل ذلــك كثيــرًا مــن الفق ــاء 
 . ( 2) على القول بأنه متى ش ر إعسار الشخص ، فإنه يمتنع قيد الرهن ضده

                                                 

   403سليران مرقس  قرة  – 64حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
سـليران  – 469حمرـد علـ  عمـام  قـرة  – 321شـييق شـحات   قـرة  – 414ق  – 411ق  64حمرد كامر مرس   قـرة  ( 3) 
 قـد نعـو ا عسـار ئـا يةيـر اكسـاواة  عـ   ل "أما التقن  اكد  انيديد   ويقور ا ستاذ سليران مرقس يف هذا الصدد – 402مرقس  قرة 
من  أن  مىت سجلا  حيية دعوى ا عسار    يسري يف حق الـدا ن  أي تصـرف للرـدين يةـون مـن  381 نص يف اكادة    ب  الدا ن 

 قـرة اثنيـة علـا أنـ   389ونص يف اكادة    يف الت اماهتن كرا ال يسري يف حقهو أي و ا  يقوم ب  اكدينشأن  أن ينقص من حقوق  أو ي يد 
ال  وز أن وتج علا الدا ن  الذين يةون هلو حقوق سابقة علا تسجير  حيية دعوى ا عسار أبي ا تصاق يق  علا عقارات اكدين 

صرف يصدر من اكدين بعد تسـجير  ـحيية دعـوى ا عسـار ويةـون مـن شـأن  تسـوئ وين ذ من هذا النص أن كر ت   بعد هذا التسجير
ال يةون ت ذ يف حق دا ني  الذين كانا  ل بعد تسجير  حيية دعوى ا عسار ل وكر ا تصاق ين ذ علا عقارات اكدين ل حالة اكدين
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إلــى أن شــ ر اإلعســار أو تســجيل  ولكــن كثيــرًا مــن الفق ــاء المصــر ين يــرون غيــر ذلــك ، و ــذهبون  $111
. و قـول اهنسـتاذ منصــور فـي هـذا الصــدد :  ( 1) صـحيفة دعـوى اإلعسـار ال يمنــع مـن قيـد الــرهن المعقـود قبـل ذلــك

"ففيما يتعلـا بحالـة إعسـار الـراهن يالحـظ أوال أنـه إذا عقـد الـرهن نفسـه بعـد تسـجيل صـحيفة دعـوى اإلعسـار ، فـال 
. أمــا الخــالف فقــد ثــار فــي الفقــه بشــأن أثــر القيــد الــذي يــتم بعــد  214ص المــادة يســري فــي حــا الــدائنين وفقــًا لــن

تسجيل صحيفة الدعوى ، إذا كان الرهن قد انعقد قبل ذلك ، بالنسبة للدائنين السابقة حقوق م علـى هـذا التسـجيل ، 
ختصــاص الــذي قررتــه ففــي رأي أن  مثــل هــذا الــرهن ال ينفــذ فــي حــا هــؤالء الــدائنين قياســًا علــى عــدم نفــاذ حــا اال

بقول ا على أنه ال يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون ل م حقوق سابقة على تسجيل صحيفة  216/2المادة 
اإلعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعـد هـذا التسـجيل ، إذ أن الـرهن ال يختلـف ، وفقـًا ل ـذا الـرأي ، 

خــر ، وهــو الــذي نفصــله ، أن الــرهن الــذي ينعقــد قبــل تســجيل عــن حــا االختصــاص فــي هــذا الصــدد . وفــي رأي آ
صــحيفة دعــوى اإلعســار و قيــد بعــده ينفــذ فــي حــا الــدائنين الســابقة حقــوق م علــى تســجيل صــحيفة الــدعوى ، وأن 

على عقـارات المـدين  160غير سليم ، فعلة عدم نفاذ حا االختصاص الذي يتقرر $ 216/2القياس على المادة 
دعوى إعساره ال تتوفر بالنسـبة للـرهن الرسـمي الـذي ينعقـد قبـل تسـجيل صـحيفة الـدعوى و قيـد  بعد تسجيل صحيفة

بعــده . فقــد أراد المشــرع بتقر ــر عــدم نفــاذ حــا االختصــاص تحقيــا المســاواة بــين دائنــي المعســر ، ذلــك أن الــدائنين 
عــن طر ــا اإلجــراءات يبــادرون عــادة ، بمجــرد شــ ر إعســار مــدين م ، إلــى أخــذ حقــوق اختصــاص علــى عقاراتــه 

الفردية التي لم ينقطع حق م في ا لكي يتقدموا على غيرهم . فحتى تتحقا المساواة بـين الـدائنين قضـي القـانون بـأال 
يحتج على الدائنين الـذي يكـون ل ـم حقـوق سـابقة علـى تسـجيل صـحيفة دعـوى اإلعسـار بـأي اختصـص يقـع علـى 

ن الذي انعقـد قبـل تسـجيل صـحيفة الـدعوى ، أي فـي الوقـت الـذي كـان عقاراته بعد هذا التسجيل . أما بالنسبة للره
المدين فيه حرصا في نشاطه القانوني فال يوجد ما يستدعي عدم نفاذه في حا الـدائنين إذا مـا قيـد بعـد التسـجيل ، 

                                                                                                                                                                    

 ةـن القـور عن قيـد الـرهن بعـد تسـجير  ل  تصـاقو ن الرهن ال خيتلف عن اال   هلو حقوق سابقة علا تسجير  حيية دعوى ا عسار
(  491ق  402سليران مرقس  قـرة )  حيية دعوى ا عسار ال ينيذ يف حق الدا ن  الذين تر   حقوقهو عىل ما قبر ذلك التسجير" 

  
 – 33ق  – 330ق  – 94مشس الدين الوكير  قرة  – 314مجار الدين زك  ق  – 311عبد اليتاح عبد الباق   قرة  ( 4) 

ق  16منصــور مصـــ يا منصــور  قـــرة  – 316ق  – 314ق 43أمحــد ســ مة  قـــرة  – 414ق  406عبــد اكــنعو  ـــرج الصــدة  قـــرة 
   406ق  – 404
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 . ( 1) هنن القيد ال يعتبر تصرفًا م المدين حتى يقال بعدم نفاذه"

ي بـــه فـــي الـــرد علـــى الفق ـــاء الـــذين يقولـــون إن تســـجيل صـــحيفة دعـــوى وحســـبنا هـــذا القـــول اهنخيـــر ، ونكتفـــ
اإلعسار يمنع القيد . ومن رأينا أن اإلعسار غير اإلفالس وأنه لم يرد نص يمنع القيد ، وهو يس بتصرف بل هو 
إجراء تحفظي محض ، بعد ش ر صحيفة اإلعسار أو بعد الحكم باإلعسار . إذا أر د التشبيه باالختصاص ، فإن 
أخذ حا االختصاص ال يعدل القيد ، فأخـذ حـا االختصـاص هـو بمثابـة أخـذ حـا الـرهن ، وقيـد االختصـاص هـو 
الذي يعدل قيد الرهن . وقد فرضنا فيما تقدم أن الرهن ذاته مـأخوذ قبـل تسـجيل صـحيفة دعـوى اإلعسـار وأن القيـد 

إال إذا كـان حـا االختصـاص قـد أخـذ قبـل وحده هو الذي تم بعد ذلك ، فـال معنـى ل ـذا التشـبيه وال يكـون صـحيحًا 
تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار والقيد وحده لحا االختصاص هو الذي تم بعد تسجيل صـحيفة دعـوى اإلعسـار . 

في العادة يؤخذ و قيد في وقت واحد ، فالمفروض أن حا االختصاص قد أخذ  161ولما كان حا االختصاص $
 بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار .

يكون تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ، بل والحكم نفسه بش ر اإلعسار ، ال أثر له في قيد الـرهن  من ذلك
، و كون الرهن متى انعقد صحيحًا قبل تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار من الجـائز قيـده بعـد تسـجيل صـحيفة هـذه 

 الدعوى .

 موت الراهن :  -218
في حياة الراهن ولم يقيده ، ومات الراهن . فكثير من والمفروض هنا أن الدائن المرت ن قد كسب حا الرهن 

. غيـر أن كثيـرًا مـن الفق ـاء المصـر ين ال  ( 2) الفق اء المصر ين يـذهبون إلـى أن مـوت الـراهن يمنـع مـن قيـد الـرهن

                                                 

   406ق  – 404ق  16منصور مص يا منصور  قرة  ( 4) 
مجــار  – 469حمرــد علــ  عمــام  قــرة  – 328شــييق شــحات   قــرة  – 416ق  – 414ق  64حمرــد كامــر مرســ   قــرة  ( 3) 

"أمـا الـرهن الـذي م يـتو  : ويقور ا ستاذ سليران مـرقس يف هـذا الصـدد   494ق  – 401سليران مرقس  قرة  – 340الدين زك  ق 
دي  يتسـاوون مجيعـا وال ومـن اكبـادئ اكقـررة أن دا نـ  اكتـوىف العـا      لن  ال يةـون ت ـذا يف حـق الـدا ن  اآل ـرين  ل قيده قبر و اة الراهن

 ـلذا قيـد الـرهن بعـد الو ـاة  لنـ  ال يةـون ت ـذا يف حـق الـدا ن  اآل ـرين وال خيـور  ـاحب   ل  تاز أحدهو علا اآل رين بسبب الحق للو اة
مــ  الــوارل عليرــا غــري أنــ  مــ  ذلــك كــان   ــرا  القيــد بعــد و ــاة الــراهن  ا ــدة يف عحافــة ال ــري الــذي يريــدون التعامــر    حــق التقــدم علــيهو
 يرتع  من الترسك مث  ابلتقادم اخلرس  لذلك كان  ةن يف ظر  ل أي أن القيد كان  يد يف  عر ال ري س   النية       ئديونية اكورل 
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قيـد الـرهن الـذي انعقـد صـحيحًا فـي حيـاة الـراهن حتـى بعـد  162يرون موت الراهن سـببًا لمنـع القيـد ، وأنـه يجـوز $
. و قول اهنستاذ منصور مصطفى منصور في هذا الصدد : "كما ثار الخالف أيضًا حلو أثر قيـد الـرهن  ( 1) وفاته

الراهن : ففـي رأي أنـه ال ينفـذ فـي حـا الـدائنين اآلخـر ن للمتـوفي ، فيكـون الـدائن المـرت ن الـذي لـم  إذا تم بعد وفاة
يقيـد رهنــه قبــل وفــاة المـورث فــي مركــز الــدائن العـادي ، إذ ال يجــوز أن يتميــز دائــن علـى غيــره مــن الــدائنين بســبب 

يكــون إجــراء لشــ ر الــرهن ، ومــا دام هــذا الحــا للوفــاة . وفــي رأي آخــر ، وهــو مــا نفضــله ، أن القيــد ال يعــدو أن 
. و قــول االســتذا  ( 2)  الــرهن قــد نشــأ صــحيحًا فــال تحــول الوفــاة دون إجرائــه ، فــإذا تــم نفــذ الــرهن فــي حــا الــدائنين"

شمس الدين الوكيل انتقادًا للـرأي اهنول : "و ؤخـذ علـى هـذا الـرأي أنـه ينكـر اهنثـر القـانوني العـام الـذي يترتـب علـى 
. إذ يتقرر للدائن بمقتضاه حا عيني على العقار ، وال ينقص هذا الحا حتى يسري في مواج ة الغير  عقد الرهن

إال أن يتم قيـده . واهنصـل أن الـراهن يلتـزم بتيسـير إجـراء هـذا القيـد . فـإن امتنـع عـن ذلـك ، جـاز للـدائن أن يباشـر 
في ـا تـدخل الـراهن . هـذا االلتـزام ينتقـل بأكملـه  بنفسه إن أمكن ذلك ، وأن يستعين بالقضاء في اهنحـوال التـي يلتـزم

إلى ورثة الراهن بعد وفاته ، ومن ثـم يسـتمر حـا الـدائن المـرت ن قائمـًا علـى العقـار ، و حـا لـه أن يطالـب بقيـده . 
 . ( 9)  فإذا تم ذلك ، وجب القول بسر ان هذا القيد في مواج ة جميع دائني المورث"

وت الراهن ال يؤثر في هـذا اإلجـراء التحفظـي الـذي هـو القيـد ، ولـم يـرد نـص ونكتفي بما تقدم ، ونقول إن م
 في القانون يجعل وفاة الراهن سببًا لحرمان الدائن المرت ن من قيد رهنه .

                                                                                                                                                                    

أن قـانون تنعـيو  غـري   وعن كـان هـذا القيـد ال  عـر الـرهن ت ـذا يف حـق دا نيـ  اآل ـرين ل القانون القـد  قبـور ع ـرا  القيـد بعـد و ـاة الـراهن
 ل منـ  علـا الورثـة تسـجير حـق ا رل 41و  42عذا أو ـب يف اكـادت   ل ال هر العقاري قـد نعـو فريقـة  حافـة ال ـري علرـا بـديون اكتـوىف

ة الرتكـات وكـذلك وضـ  التقنـ  اكـد  انيديـد نعامـا ا تيـارًي لتصـيي   وعلا دا ين اكتوىف العادي  التأشري بديوهنو يف هـامش ذلـك التسـجير
ووقـق بـذلك اكسـاواة  ل يندي عىل سداد ديون اكتوىف قبر عع ا  الورثة شهادة التوريث اليت يب   يها مـا هر عىل كـر مـنهو مـن أمـوار اكـورل

بوقـف القيـد  وأ ـب  يتعـ  القـور ل  انعدما  ذا التنعيو انيديد كر  ا دة لقيـد الـرهن بعـد مـوت الـراهن   التامة ب  دا ين اكورل العادي 
 (   401سليران مرقس  قرة ) من وقا و اة الراهن" 

أمحـد سـ مة  قـرة  – 440عبـد اكـنعو  ـرج الصـدة  قـرة  – 94مشس الدين الوكير  قرة  – 311عبد اليتاح عبد الباق   قرة  ( 4) 
   440ق  – 406ق  16منصور مص يا منصور  قرة  – 43

   440ق  – 406ق  16منصور مص يا منصور  قرة   ( 3) 
   332ق  91مشس الدين الوكير  قرة   ( 2) 
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وعلى ذلك ال يكون إعسار الراهن وال موتـه سـببًا فـي منـع القيـد ، بـل يجـوز الـرهن حتـى بعـد تسـجيل  $169
 وحتى بعد وفاة الراهن . صحيفة دعوى إعسار الراهن ،

وال يمنع من قيد الرهن إال إحدى الحادثين االثنتين لورود نص صر ح يمنع القيد : إفالس الراهن ، وتسجيل 
 تنبيه نزع الملكية الصادر من دائن حاجز .

 ما يضمنه القيد األصلي من المصروفات :  -219
لــدين المضــمون بـالرهن ، ومصــروفات عقــد اهنصـل أن قيــد الـرهن يضــمن ، دون حاجــة لـذكر ذلــك ، أصـل ا

الرهن ومصروفات القـد ومصـروفات التجديـد ، وكـذل الفوائـد وسـيأتي ذكرهـا فيمـا يلـي . و أخـذ ضـمان أصـل الـدين 
 وضمان المصروفات ) مصروفات العقد والقيد والتجديد ( المرتبة اهنصلي للرهن ، دون حاجة لذكر ذلك أيضًا .

مــدني ، فــي هــذا المعنــى ، مــا يــأتي : "يترتــب علــى قيــد الــرهن  1018المــادة وقــد نصــت الفقــرة اهنولــى مــن 
 . ( 1)  إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخاال ضمنيًا في التوز ع ، وفي مرتبة الرهن نفس ا"

وعلــى ذلــك تكــون مصــروفات عقــد الــرهن ومصــروفات القيــد والتجديــد مضــمونة بــالرهن فــي مرتبــة اهنصــلية ، 
 . ( 2)  ة لذر ذلك في قائم القيددون حاج

ـــدين المضـــمون. وال يـــدخل فـــي المصـــروفات  $161 وذلـــك لتفاهـــة هـــذه المصـــروفات بالنســـبة إلـــى أصـــل ال
المضمونة بالقيد اهنصلي مصروفات محو القيد وال مصـروفات إلغـاء المحـو، ف ـذه سـيأتي ذكرهـا فيمـا يلـي . ولكـن 

 قد حل محل الدين المضمون ذاته ، فيأخذ حكمه .يدخل التعو ض عن أصل الدين المضمون ، فإنه 

أمــا ســائر الملحقــان غيــر مصــروفات العقــد والقيــد والتجديــد ، فــال تكــون مضــمونة بــالرهن دون ذكــر خــاص 

                                                 

"يرتتب علا قيد الرهن أن يد ر  : من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت 4116/4ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
ويف نينة اكرا عة أد ر علا النص تعدير ليعـ   أ ـب  م ابقـاً كـا    لتجديد"مصرو ات العقد والقيد وا ل يف التوزي  ويف نيس مرتبة الرهن

مث جملـس  ل 4411/4يف اك روع النها   ووا ق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو  4484/4و ار رقر   ل استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد
 (   60ق  – 41ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4084/4ال يوق وحا رقو 

   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
   284ق  23م  4630يوني   41است ناف  تلو  ( 3) 
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الشرط الجزائي المشترط في العقد ، أو التعو ض المشترط دفعه في حالة الوفاء قبل الميعاد ، فـال بـد لضـمان ذلـك 
 . ( 1)  صراحة في القيد بالرهن من النص علي ا

والملحقــات التــي ال بــد مــن الــنص علي ــا صــراحة حتــى تكــون مضــمونة بــالرهن ، إذا لــم يــنص علي ــا ، جــاز 
 . ( 2)  إجراء قيد خاص ب ا ، و أخذ هذا القيد مرتبته من تار خ إجرائه

 و بقى بعد ذلك الفوائد ، ف ذه قد يضمن بعض ا القيد اهنصلي للرهن دون ذكر خاص .

 ما يضمنه القيد األصلي من الفوائد :  -201
 مدني على ما يأتي : 1018/2نصت المادة 

"وإذا ذكــر ســعر الفائــدة فــي العقــد ، فإنــه يترتــب علــى قيــد الــرهن أن يــدخل فــي التوز ــع مــع أصــل الــدين وفــي 
تحا مـن هـذا التـار خ إلـى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التـي تسـ

قــد اســتحقت والتــي تحســب  161يــوم رســو المــزاد ، دون مســاس بــالقيود الخاصــة التــي تؤخــذ ضــمانًا لفوائــد أخــرى $
 . ( 9)  مرتبت ا من وقت إجرائ ا . وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية ، انتفع سائر الدائنين  ب ذا التسجيل"

( حالة ما إذا لم يذكر سـعر الفائـدة فـي العقـد . )  1التمييز بين حالتين : ) و ؤخذ من هذا النص أنه يجب 
( حال ما إذا ذكر هذا السعر . وقـد ال يـذكر سـعر  الفائـدة ، ولكـن تـذكر الفوائـد المسـتحقة نفسـ ا أي مقـدارها ،  2

 . ( 1)  فتكون مضمونة بالرهن وفي نفس مرتبته هنن ا مذكورة في العقد

                                                 

   409سليران مرقس  قرة  – 63ق  21م  4631ديسره سنة  32است ناف  تلو  ( 4) 
   409سليران مرقس  قرة  – 240ق  20م  4644ماري سنة  38است ناف  تلو  ( 3) 
علـا و ـ  م ـابق كـا اسـتقر عليـ  يف  ل مـن اك ـروع الترهيـدي 4116ورد هذا النص يف اليرة الثانيـة مـن اكـادة  : اتريخ النص ( 2) 

 ل 4411/3ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو    يف اك روع النها   4484/3ووا قا علي  نينة اكرا عة وحا رقو   التقن  اكد  انيديد
 (   60ق  – 41ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ) 4084/3مث جملس ال يوق وحا رقو 
يرتتب علا تسجير الرهن أن يةون اكرهون اتمينا علا أ ر الدين وعلـا  وا ـد سـنت  عن   : 894/963م  : التقن  اكد  السابق

 ــلذا    ن العقــار اكرهــونوعلــا مـا يســتحق مــن ذلــك التـاريخ عىل وقــا توزيــ  اـ ل كـان هنــا   وا ــد مسـتحقة وقــا تســجير تنبيــ  نـ ع اكلةيــة
   انتي  ابق  الدا ن   ذا التسجير ل سجر أحد الدا ن  التنبي 

سـليران  – 222يف التامينـات ال خصـية والعينيـة  قـرة  4624حمرد كامر مرس   قـرة فبعـة  – 619 قرة  3بيدان و واران  ( 1) 
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( إذا لم يذكر سعر الفائدة في العقد . عند ذلـك ال يضـمن القيـد اهنصـلي شـيئًا مـن الفوائـد ،  ) الحالة اهنولى
بل يفرض أن الدين اهنصـلي ال فوائـد لـه . وعلـى ذلـك إذا كـان للـدين فوائـد ، سـواء كانـت مسـتحقة وقـت القيـد ، أو 

ل تنبيـه نـع الملكيـة إلـى يـوم رسـو استحقت بعد ذلك إلى يوم تسجيل تنبيـه نـع الملكيـة ، أو اسـتحقت مـن يـوم تسـجي
المزاد ، أو إلى يوم التوز ع ، فإن القيد ال يضمن شيئًا مـن ذلـك . بـل يجـب ذكـر هـذه الفوائـد فـي العقـد ، أو إجـراء 

 قيد خاص ب ا و أخذ مرتبته من تار خ إجرائه .

أن الدين ينتج فوائد . وعلـى ) الحالة الثانية ( إذا ذكر سعر الفائدة في العقد . فذكر سعر الفائدة دليل على 
إلــى ذكــر ذلــك ، فوائــد الســنتين الســابقتين علــى تســجي تنبيــه نــزع  166ذلــك يضــم القيــد اهنصــلي ، دون حاجــة $

 . ( 1)  الملكية ، وكذلك الفوائد التي تستحا بعد ذلك من يوم تسجيل تنبيه نع الملكية إلى يوم رسو المزاد

 ة :و الحظ ما يأتي في هذه الحالة الثاني

( بالنســبة إلــى تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة إذا صــدر تبنيــه نــزع الملكيــة وســجل مــن أحــد الــدائنين ، انتفــع  1) 
مدني في آخرها في هذا المعنى : "وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نـزع  1018/2بذلك سائر الدائنين . وتقول المادة 

ذلك أنه إذا وجد إلى جانب الدائن المرت ن دائنـان عاديـان ،  الملكية ، انتفع سائر الدائنين ب ذا التسجيل" . ومعنى
وتــولى أحــد هــذين الــدائنين التنبيــه بنــزع الملكيــة وســجل التنبيــه ، فــإن الــدائن المــرت ن ينتفــع ب ــذا التنبيــه ، وتكــونن 

المسـتحقة بعـد ذلـك  الفوائد المضمونة بالنسبة إليه فوائد سنتين سابقتين على هذا التسجيل لتنبيه نع الملكية والفوائـد
 إلى يوم رسو المزاد ، ولو أن هذا الدائن المرت ن نفسه لم يقم بتنبيه نزع الملكية ولم يسجل هذا التنبيه .

( أيـة سـنتين سـابقتين علـى تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة يكونـان  168( لم يبين التقنـين المـدني السـابا )  2) 
.  ( 2) لشراح والمحـاكم إلـى أن القيـد اهنصـلي يضـمن فوائـد أيـة سـنتينمضمونتين بالقيد اهنصلي ، وقد ذهبت كثرة ا

                                                                                                                                                                    

   413ق  401مرقس  قرة 
نـــو ره ســـنة  33 – 231ق  32م  4644مـــايو ســـنة  41 – 344ق  32م  4644مـــاري ســـنة  48اســـت ناف  ـــتلو  ( 4) 
م  4644يونيــ  ســنة  38 – 16ق  34م  4648ديســره  34 – 401ق  39م  4642ديســره ســنة  31 – 4ق  31م  4644

   104ق  20
ة والعينيـة  قـرة يف التأمينـات ال خصـي 4624حمرـد كامـر مرسـ  فبعـة سـنة  – 244 رامنـوالن  قـرة  – 41دي هلنس  قرة  ( 3) 

 –ولةن ي رتط يف ذلك أال تةون اليوا د قد سق ا ابلتقادم اخلرس   – 22ق  40م  4461ماري سنة  4است ناف  تلو  – 222
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السابقتين على تسجيل تنبيه  164منه على "فوائد السنتين $ 1018/2ولكن التقنين المدني الجديد نص في المادة 
جيل تنبيـه نزع الملكية" ، فأصبح ال مجال الخـتالف الـرأي فـي أن السـنتين همـا السـنتان السـابقتان مباشـرة علـى تسـ

نزع الملكية ، أما ما عدا هاتين السنتين ، أي السنين السابقة على ذلك ، فال يضـمن ا القيـد اهنصـلي ، بـال بـد مـن 
إجراء قيد خاص ب ا ومن تار خ هذا القيـد . وعلـى ذلـك يحتـاط الـدائن المـرت ن ، وال يجعـل الفوائـد تتـراكم أكثـر مـن 

ون مضمونًا بالقيد اهنصلي . ف ـو إمـا أن يتقاضـى هـذه الفوائـد الزائـدة علـى سنتين ، وإال ما زاد على السنتين ال يك
 سنتين ، وإما أن يجري ب ا قيدًا خاصًا يأخذ مرتبته من تار خ هذا القيد .

( يضمن القيد اهنصلي الفوائد  م ما بلغت ، إذا كان سعرها مذكورًا فـي القيـد ، ومـن يـوم تسـجيل تنبيـه  9) 
رسو المزاد . وكان التقنين المدني السابا يجعل القيد اهنصلي يضمن الفوائد من وقت تسجيل  نزع الملكية إلى يوم

. ولم يخول التقنين المدني الجديـد المقبـولين فـي التوز ـع  ( 1) تنبيه نزع الملكية إلى وقت توز ع ثمن العقار المرهون 
فإذا كان الراسي عليه المزاد ملزمًا بـدفع فائـدة الـثمن  حقًا في فوائد تأخير ة بعد رسو المزاد رأفة بالمدين أو الراهن ،

، أو كانت خزانة المحكمة ملزمة ب ذه الفوائد بسبب إيداع الثمن في ا ، كان للدائنين المقبولين فـي التوز ـع حـا فـي 
) المحكمـةهذه الفوائد على أال يجاوز ما يتقاضونه من فوائد ما هو مستحا من ا قبل الراسي عليـه المـزاد أو خزانـة 

2 ) . 

( ما عدا ذلك مـن فوائـد ال يضـمنه القيـد اهنصـلي ، حتـى لـو ذكـر فـي العقـد سـعر الفائـدة . وإنمـا يجـب  1) 
الفوائـد ، يأخـذ مرتبتـه مـن وقـت إجـراء القيـد الخـاص . وتقـول المـادة   168في هذه الحالة إجراء قيد خاص ب ذه $

الخاصــة التــي تؤخــذ ضــمانًا لفوائــد أخــرى قــد اســتحقت ، مــدني فــي هــذا المعنــى : "دون مســاس بــالقيود  1018/2
 والتي تحسب مرتبت ا من وقت إجرائ ا" . 

                                                                                                                                                                    

   129ق  12م  4624يوني  سنة  1است ناف  تلو 
 83م  4626سره سنة دي 43ا سةندرية االبتدا ية اكختل ة  – 466ق  81مو  4613مايو سنة  46است ناف  تلو  ( 4) 

   عىل أن يصب  التوزي  هنا يا: 90ق 
 381رقــو  49ايفامــاة  4621مــاري ســنة  41اســت ناف مصــر  – 341ق  82م  4614يونيــ  ســنة  40اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

   4هامش  418ق  401سليران مرقس  قرة  – 846ق 
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 اليود المصححة :  -200
وقد يقع أن يجري قيد ، و كون غير صحيح أو غير منضبط . عند ذلك ال يقوم هذا القيد بم متـه ، و جـب 

 تصحيحه .

 ن أول اهنمر .ولتصحيح القد يجب إجراء قيد جديد ، يكون صحيحًا م

و الحظ أن هـذا القيـد المصـحح ال يكـون لـه أثـر إال بالنسـبة إلـى المسـتقبل ، فـال يكـون لـه أثـر رجعـي يرجـع 
 إلى تار خ القيد الذي أجرى تصحيحه ، فإن هذا القيد القديم الخاطئ أصبح ال يعتد به .

دًا صحيحًا ، فإن قوته تكون مستقلة وإذا حوي القيد المصحح الجديد كل البيانات المطلوبة للقيد ، وأصبح قي
عن القيد اهنول الخاطئ . فيحسب مثال ميعاد العشرة السنوات التي يجب تجديد القيد قبل انقضائ ا ، اعتبارًا بالقيد 
المصـحح الجديـد ال بالقيــد القـديم . فــإذا كـان قــد مضـي علــى القيـد أكثـر مــن عشـر ســنوات ، ولـم يمــض علـى القيــد 

تسـع سـنوات ، أمكـن تجديـد هـذا القيـد المصـحح الجديـد قبـل انقضـاء سـنة ، وال عبـرة بانقضـاء  المصحح الجديد إال
 . ( 1) أكثر من عشر سنوات على القيد القديم غير المصحح

 تجديد القيد -2
 (Renovellement de l'inseription ) 

 وجوب تجديد القيد كل عشر سنوات :  -202
 ر العقاري على ما يأتي :من قانون تنظيم الش  19تنص المادة 

"و سقط القيد إذا لم يجدد في خالل عشر سنوات مـن تـار خ إجرائـه . علـى أن للـدائن أن يجـري قيـدًا  $161
جديدًا إن أمكن ذلك قانونًا ، تكون مرتبته م وقت إجرائه . وكـل تجديـد ال يكـون لـه أثـر إال لمـدة عشـر سـنوات مـن 

 التار خ الذي أجرى فيه" .

هذا النص أنه ال يكفي إجراء القد مرة واحدة ، بـل إن الـرهن إذا بقـي أكثـر مـن عشـر سـنوات فإنـه و ف م من 
يجب تجديده كل عشر سنوات . والتجديد واجب كما يقول النص خالل عشر سنوات من تار خ إجراء القيـد ، أو م 
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ن قرب انت اء العشر السـنوات حتـى تار خ إجراء التجديد . ومعنى ذلك أنه ليس من المحتم أن ينتظر الدائن المرت 
يجــري التجديــد ، بــل إنــه يســتطيع خــالل عشــر ســنوات مــن تــار خ إجــراء القيــد تجديــده . فلــو فــرض أن دائنــًا مرت نــًا 

أي بعــد ســنة واحــدة مــن  1141فإنــه يســتطيع التجديــد فــي أول ينــاير ســنة  1140أجــرى القيــد فــي أول ينــاير ســنة 
، أي  1141إلــى آخـر ديســمبر ســنة  1140فــي خـالل المــدة مــن أول ينـاير ســنة إجـراء القيــد بــل يسـتطيع التجديــد 

 خالل العشر السنوات من وقت إجراء القيد .

مدني على أن "تحسب المواعيد بالتقو م الميالدي  9والمدة هنا تحسب بالتار خ الميالدي ، فقد نصت المادة 
 ، ما لم ينص القانون على غير ذلك" .

 في تجديد القيد : حساب الميعاد  -203
وفي تجديد القيد يحسب ميعاد تجديد التجديد عشـر سـنوات مـن وقـت التجديـد ، ال مـن وقـت القـد اهنصـلي . 

، فإنه  1141، وجدد القيد في أول يناير سنة  1140فلو أن دائنًا مرت نًا أجرى القيد هنول مرة في أول يناير سنة 
، هنن هذا اليوم هو آخر يوم في العشر السنوات التي يبقى في ـا  1181يلزمه تجديد التجديد لغاية أول يناير سنة 

 1180فـي أول ينـاير سـنة  140. وال يجوز القول بأنه كان له الحا في أن يجـري التجديـد $ ( 1) التجديد صحيحاً 
 . 1141سنة  ، هنننا نكون في هذه الحالة قد اعتددنا بوقت القيد والواجب االعتداد بوقت التجديد وهو أول يناير

و سري الميعاد ، في القيد اهنول وفي تجديده ، ابتداء من اليوم التـالي إلجـراء القيـد ، و حسـب اليـوم اهنخيـر 
 . ( 2) ولو كان يوم عيد

 الحكمة في التجديد :  -204 
القيد ال وقد رأي المشرع ، تس يال لم مة الباحث ، أن يوجبه تجديد القيد كل عشر سنوات . ذلك أنه ما دام 

يصلح منتجًا هنثره إال لمدة عشر سنوات ، فما على الباحث الذي ير د تحري مركز العقـار مـن حيـث القيـود إال أن 
بحث لمدة عش رسنوات فقط ، فإذا كان هناك قيد أجـري منـذ أكثـر مـن عشـر سـنوات ولـم يجـدد فإنـه يكـون معـدوم 

 اهنثر .

                                                 

   304ق  19م  4621ماري سنة  9است ناف  تلو  ( 4) 
   2413 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   ( 3) 
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في التسجيل . ولم يشترط المشرع وجوب تجديـد التسـجيل كـل  وهذا االعتبار ال يكفي وحده ، هننه ال يتحقا
مدة معينة ، بل اوجب التسجيل مرة واحدة . فالباحث عن التسجيل ال يبحث لمدة عشر سـنوات فحسـب ، وال لمـدة 
عشر ن سنة ، بل يجب أن يبحث كل تسـجيل ولـو أجـرى منـذ ثالثـين سـنة أو أربعـين أو أكثـر ، وال يقـف بحثـه إال 

العقار في يد حائز وخلفائه لمدة خمسـة عشـرة سـنة ، فإنـه يقـف عنـد ذلـك و عتبـر أن هـذا الحـائز قـد تملـك إذا كان 
 العقار بالتقادم .

ول ذا تكون الحكمـة فـي التجديـد حمايـة الملكيـة العقار ـة ، فقـد يحـدث أن ينقضـي الـدين المضـمون بـالرهن ، 
نقضـى علـى هـذا القيـد عشـر سـنوات ولـم يجـدد ، فـإن و  مل صاحب الشأن شطب القيد ، فقضي المشـرع أنـه إذا ا

 ( 1) القيد بسقط . وبناء على ذلك يستطيع الدائن المرت ن أال يشطب القيد ، معتمدًا عـل سـقوطه بعـد عشـر سـنوات
. 

وفــي الــبالد التــي تأخــذ بنظـــام الســجل العينــي ، ال يوجــد داع لتجديــد مـــدة لســر ان القيــد ، فــإن القيـــد  $141
، ولو لمدة تز د علـى عشـر سـنوات ، إلـى أن يؤشـر بمحـوه . وقيـد الـرهن ) وغيـره مـن الحقـوق العينيـة يتسمر نافذًا 

التبعيـــة ( يكـــون فـــي الســـجل العقـــاري فـــي صـــفحة خاصـــة بالعقـــار المرهـــون ، فيســـ ل بمجـــرد االطـــالع علـــى هـــذه 
اع إلسقاط القيد إذا لم يجدد الصفحة معرفة حقيقة مركز العقار م حيث القيود والتسجيالت وغير ذلك ، فال يوجد د

 كل عشر سنوات وقد نص كل من القانون اللماني والقانون السو سري على ذلك .

 جزاء التجديد :  -205
وإذا أجري قيد ، وجدد في خالل العشر النسوات من وقت إجرائه ، فإن القيـد يبقـى حافظـًا آلثـاره عـن طر ـا 

آخــر يتلــوه فــي الميعــاد القــانوني ، هــي نفــس مرتبــة القيــد اهنصــلي ،  التجديــد ، وتكــون مرتبــة التجديــد ، وكــل تجديــد
 وبذلك يستطيع الدائن المرت ن ، عن طر ا التجديد ، أن يحتفظ بمرتبته اهنصلية ال ينزل عن ا .

وال شك في أن هـذه مز ـة كبـرى ، إذ يسـتطيع الـدائن المـرت ن ، إذا كـان أجـل اسـتحقاق حقـه طـو ال كمـا فـي 
هنجـل التـي تلجـأ بعـض البنـوك إلـى التعامـل ب ـا ، أن يحـتفظ بمرتبتـه اهنصـلية مـدة عشـر ن سـنة أو الديون طو لـة ا

 ثالثين أو أربعين أو أكثر من ذلك .

                                                 

   624 قرة  3بيدان و واران  ( 4) 
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 جزءا عدم التجديد :  -206
وإذا لم يجدد القيد خالل العشر السنوات من وقت إجرائه ، ترتب على ذلك سقوط القد وانعدام أثره ، فتضيع 

لتي يكون القيد قـد حفظ ـا . وقـد قضـت محكمـة الـنقض بـأن عـدم تجديـد الـدين قيـد الـرهن فـي الميعـاد مرتبة الدين ا
المحدد يجعله معـدوم اهنثـر . ولـيس يغنـي عـن التجديـد أن يكـون الحـا المضـمون بـالرهن ثابتـًا بحكـم ، فـإن حجيـة 

عينية يحتج ب ا على الكافة . كما  اهنحكام ال تتعدى أطراف ا ، وهي في حد ذات ا من غير تسجيل ال تنشئ حقوقاً 
القانون اوجب بصفة مطلقـة إجـراء التجديـد لكـي يبقـى  142ال يغني أن يكون الغير عالمًا بحصول الرهن ، هنن $

مرافعـات وهـي الخاصـة ببيـع العقـار امـام  140للرهن اثر في حا الغير ، ولـم يسـتثن إال الحالـة الـواردة فـي المـادة 
عيد التي تجـوز في ـا ز ـادة العشـر . وإذن فلحـائز العقـار ، إذا لـم يجـدد القيـد ، أن يتمسـك المحكمة بعد مضي الموا 

. فيتقدم الـدائنون التـالون فـي المرتبـة والغيـر الـذين كسـبوا حقوقـًا  ( 1) بسقوط الرهن بالنسبة إليه ، ولو كان عالمًا به
 . ( 2) على العقار المرهون على الدائن الذي لم يجدد القيد ، فسقط قيده

، يأخــذ مرتبــة مــن وقــت  ( 9) ولكــن الــرهن يبقــى صــحيحًا ، و جــوز للــدائن المــرت ن أن يجــري بــه قيــدًا جديــداً 
. وقـد قضـي بـأن  ( 1) إجرائه ، وذلك إذا كان هذا ممكنًا ولم يحل دونه حادث يمنع إجراء القيد كإفالس الراهن مثال

، فإذا جدد القيد يد سقوطه ، وكـان قـد  ( 1) عليه قبل إجراء القيدسقوط القيد يعيد مركز الدائن المرت ن إلى ما كان 
 149سبا هذا التجديد تسجيل تصرف صدر م الراهن في العقار في العقار المرهون ، فإن تجديد القيد ال يكـون $

                                                 

 332رقو  48ايفاماة  4621ماري سنة  9است ناف  تلو  – 414رم  3جمروعة عرر  4613يوني  سنة  44نقض مدنية  ( 4) 
   111ق 

 : و ــوز لقاضــ  التوزيــ  أن أي ــذ م تلقــا  نيســ  بســقوط القيــد – 466ق  80م  4624اري ســنة  24اســت ناف  ــتلو  ( 3) 
   304ق  19م  4621ماري سنة ماري سنة  9است ناف  تلو 

ك بسقوط تسجير الرهن أو اال تصاق لعدم عديده يف  ـ ر الع ـر سـنوات  وقد قضا حمةرة است ناف مصر أبن الترس ( 2) 
ويف هـذه ااالـة ا  ـرية ال  ـوز للـدا ن    كرا  وز للدا ن اكرهتن  وز للدا ن العـادي واك ـرتي ايل سـجر عقـده قبـر عديـد تسـجير الـرهن

وابلتـايل  ل يف نيس ااالة اليت يةون  يها قد  قـد حـق الـرهن ويةون ل  ن الع  تةون قد  ر ا من ملك مدين ل اكرهتن عديد تسجيل 
 (   30ق  43رقو  48ايفاماة  21ماري سنة  34است ناف مصر ) ييقد حق البي  ويبقا حق  شخصيا حميوظا ضد مدين  

   113ق  21م  4634مايو سنة  8است ناف  تلو  ( 1) 
   223ق  12م  4624أبرير سنة  1است ناف  تلو  ( 8) 
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لــه اثــر بالنســبة إلــى المتصــرف إليــه ، ولــو كــان تســجيل التصــرف المــذكور قــد تــم فــي أثنــاء نفــاذ القيــد اهنول وقبــل 
 . ( 1) سقوطه

ن شخص عقـاره لـدائن مـرت ن أول ، ثـم رهنـه مـرة ثانيـة لـدائن مـرت ن ثـان فـي خـالل العشـر السـنوات وإذا ره
ــم يتــأخر الــدائن  اهنولــى لقيــد الــرهن اهنول ، وتــأخر الــدائن المــرت ن اهنول فــي تجديــد قيــده عــن عشــر ســنوات ، ول

ت نـًا أوال ، و تقـدم علـى الـدائن المـرت ن المرت ن الثاني عن تجديد رهنه ، فإن الدائن المرت ن الثاني يصبح دائنـًا مر 
 . ( 2) اهنول ، ولو أن  كان يعلم بوجود هذا الرهن عند ما ارت ن العقار

 إجراءات التجديد :  -207
 القيـد إجـراءات مـن بسـ ولة استخالصـ ا يمكن ولكن ، التجديد إجراءات عن شيئاً  العقاري  الش ر قانون  يذكر لم

  . نس ا

 كـالوارث عاماً  الخلف كان سواء 141$ ، خلفه أو عنه ينوب من أو المرت ن الدائن طلب لىع بناء التجديد يتم

 نافـذة الحوالـة تصـير أن قبـل ولـو ، لـه للمحـال فيجـوز . الغير إلى الحا المرت ن الدائن حول إذا له كالمحال خاصاً  أو

، وعلى كل حال توجب مصلحته هو إجراء  ( 9) المحيل باسم أو باسمه سواء ، القيد تجديد يطلب أن ، الغير حا في
                                                 

 4624أبرير سنة  1 – 360ق  13م  4620 هاير سنة  44 – 14ق  44م  4464ديسره سنة  4است ناف  تلو  ( 4) 
   30ق  43رقو  48ايفاماة  4621ماي سنة  24است ناف مصر  0 206ق  84م  4626مايو سنة  6 – 223ق  12م 

عن أمةـن  ل "علا أن الـدا ن أن  ـري قيـدا  ديـدا : يف هذا الصدد ل كرا رأينا  ل من قانون تنعيو ال هر العقاري 12وتقور اكادة 
   تةون مرتبت  من وقا ع را  " ل ذلك قانوت
 " وز عديـد القيـد كـر ع ـر سـنوا :  وض  نص يف اك روع الترهيدي علا الو   اآليت ل وقد كان متقرحا تعدير هذا ااةو ( 3) 

   وحسب مرتبة الرهن عال من اتريخ ع را  التجديد ابلنسبة عىل ال ري الذي كسب حقا عينيا  ل ة لذا أ رى التجديد بعد انقضا  هذه اكد  
أمــا ابلنســبة عىل أ ــحا      علــا العقــار يف اكــدة مــا بــ  انقضــا  ع ــر الســنوات وع ــرا  التجديــد وقــام ب ــهر هــذا ااــق قبــر عديــد القيــد

 1اكذكرة ا يضاحية ك روع تنقي  التقن  اكد   ـ   ) بة من اتريخ ع را  القيد ا  ل "  تبقا مرتبة الرهن حمسو  ل ااقوق العينية ا  رى
وكــا ســحب م م ــروع التقنــ  اكــد  انيديــد الــنص اكتعلقــة ابلقيــد لتضــرينها قــانون ال ــهر العقــاري م يلتيــا عىل اقــرتاح هــذا  (   361ق 

 498ق  401وانعــر حمرــد كامــر مرســ   قــرة  – 440ســليران مــرقس  قــرة ) بــ  و ــدر قــانون ال ــهر العقــاري دون أن أي ــذ  ل التعــدير
 (   3هامش 

   284ق  23م  4630يوني  سنة  41است ناف  تلو  ( 2) 
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 . ( 1) التجديد في ميعاده

 غيـرهم إلـى أو الـراهن ورثـة إلـى التجديـد وقـت انتقـل قـد المرهـون  العقـار كـان فـإذا ، الـراهن ضد التجديد و حصل

 أن يجـب أنـه الفق ـاء بعـض رأي ومـن . الخلـف هـذا ضـد أيضـاً  تجديـده الـراهن ضـد القيـد تجديـد عند جاز ، الخلف من

 . ( 2) ذلك الجديد االيطالي التقين من 160 المادة أوجبت  وقد ، الخلف ضد التجديد يكون 

 إلـى يرجـع مـا  عنـد الغيـر فيسـتطيع ، السـابا للقيـد تجديـداً  حاصـل التجديـد أن في ـا يـذكر تجديـد قائمـة تحـرر ثم

 فـإذا . ميعـاده فـي التجديـد أجـري  متـى للـرهن تبقـى السابا القيد في الدرجة هذه هنن ، الرهن درجة يعلم أن السابا القيد

.  ( 9) اهنول القيـد مرتبـة وتضـيع إجرائـه نوقـت م مرتبتـه فيأخـذ ، تجديـداً  ال  جديداً  قيداً  القيد اعتبر ، البيان هذا يذكر لم
 . ( 1 )وإذا تكرر التجديد ، اكتفى بأن يشار في كل مرة إلى القيد السابا ، من غير حاجة إلى ذكر القيد اهنصلي

 الواجـب البيانـات كـل في ـا تـذكر أن إلـى وال ، التنفيذيـة الـرهن عقـد بصـورة التجديـد قائمـة ترفـا أن إلـى حاجة وال

 تلك كانت سوء ، اهنصلي القيد ذلك إلى بوضوح تحيل التجديد قائمة دامت ما 141$ ، اهنصلي القيد قائمة في ذكرها

 . ( 1) السابا التجديد إلى اإلحالة طر ا م أو مباشرة إحالة اإلحالة

 تجديد القيد واجب حتى في أثناء اإلجراءات التي تتخذ لنزع ملكية العقار المرهون :  -208
  : يأتي ما على العقاري  الش ر قانون  من 11 المادة نصت وقد

 يكــون  ال ولكنـه ، العينـي بـالحا المثقـل العقـار ملكيـة لنـزع تتخـذ التـي اإلجـراءات أثنـاء حتـى واجـب القيـد "تجديـد

 . العشر" ز ادة ميعاد وانقضى قضاء العقار بيع إذا خاص وبوجه ، العقار ط ر أو الحا انقضى إذا واجباً 

 ، عاديـاً  دائنـاً  كـان ولـو ، آخـر دائنـاً  أن فـرض فـإذا . قائمـاً  الـرهن دام مـا ، واجـب القيـد تجديـد أن ذلـك مـن و ف م

                                                 

   241ق  19م  4621يوني  سنة  8است ناف  تلو  ( 4) 
   2هامش  440ق  443سليران مرقس  قرة  ( 3) 
ق  443ســـليران مـــرقس  قـــرة  – 44حمرـــد كامـــر مرســـ   قـــرة  – 249ق  8م  4463يونيـــ  ســـنة  48اســـت ناف  ـــتلو  ( 2) 

444   
   444ق  443سليران مرقس  قرة  – 440حمرد كامر مرس   قرة  ( 1) 
   444ق  443سليران مرقس  قرة  – 2144 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   ( 8) 
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 أن ، هـذه التنفيـذ إجـراءات أثنـاء فـي علـي ن يتعين المرت ن الدائن فإن ، بعيداً  شوطاً  في ا وسار ، التنفيذ إجراءات اتخذ

. وال يعفى م وجوب تجديد القيد أن يكـون الـراهن قـد تصـرف فـي العقـار  ( 1)  التجديد ميعاد يفوت أن قبل القيد يجدد
يكـون أحـد الـدائنين قـد . أو أن يكـون الـراهن قـد شـ ر إفالسـه ، أو أن  ( 2)  المرهون ، ولو تم تسجيل هذا التصرف
 . ( 9)  وجه تنبيه نزع الملكية وسجل هذا التنبيه

( إذا اســتمر التنفيــذ حتــى بيــع العقــار المرهــون قضــاء  1ومــع ذلــك ال يكــون التجديــد واجبــًا فــي حــالتين : ) 
( إذا  2) وانقضى ميعاد ز ادة العشر ، فعند ذلك يكون العقـار المرهـون قـد ترتـب عليـه حـا الراسـي عليـه المـزاد . 

 1)  الـرهن يقضـي التط يـر هنن الرهن من العقار ط ر أو ، االنقضاء أسباب من سبب بأي الرهن حا 146انقضى $

) . 

 ، العشـــر ز ـــادةوإذا أعيـــدت إجـــراءات البيـــع علـــى ذمـــة الراســـي عليـــه المـــزاد بعـــد رســـو المـــزاد وانقضـــا ميعـــاد 
 بـأداء المزاد عليه الراسي قيام على معلا العقار تط ير بأن النقض محكمة قضت وقد . اهنولى سيرت ا القيود استردت

 وانقضـاء اهنولـى المـزاد رسـو بعـد المتخلـف المشـتري  ذمـة علـى البيـع إجراءات أعيدت ومتى ، استحقاقه أجل في الثمن

 ( 1) اتسـنو  عشـر مـن أكثر علي ا مضى قد كان ولو ، اهنولى سيرت ا والتسجيالت القيود استردت ، العشر ز ادة ميعاد
. 

 وجوب تجديد الحائز لقيد الرهن :  -209
على أنه "يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محـل الـدائن وأن يجـدده  1062نص المادة 

 عند االقتضاء ، وذلك إلى أن تمحي القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسجيل سند الحائز" .

 الميعـاد فـي القيـد يجـدد وان ، بالحفظ الرهن قيد يتع د ن ا فعليه ، رهنه في المرت ن الدائن محل الحائز حل وإذا

 ظ ر إذا أو الرهن حا انقضى إذا إال ، القيد بتجديد الحائز التزام ينقضي وال . اهنولى برتبته محتفظاً  الرهن يبقى حتى

                                                 

   14ق  44م  4464ديسره سنة  4است ناف  تلو  ( 4) 
   2141 قر ة 3 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   ( 3) 
   488ق  86م  4611ماري سنة  38است ناف  تلو  ( 2) 
   213ق  12م  4624مايو سنة  8 – 99ق  24م  4638نو ره سنة  1انعر است ناف  تلو  ( 1) 
   434ق  4681جمروعة أحةام النقض سنة  4682نو ره سنة  8نقض مد   ( 8) 
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 . منه العقار

 و قبـل ، الـدائنين علـى ميعنـاً  مبلغـاً  الحـائز يعرض أن بعد إال يتم ال التط ير فإن ، التط ير إلى الحائز لجأ فإذا

ــدائنون   يقــوم أن وبعــد ، العقــار بيــع يطلبــوا أن دون  ينقضــي الرفــض أو للقبــول المعــين اهنجــل يتركــوا أو المبلــغ هــذا ال

 . ( 1) يستحقونه الذين الدائنين إلى يدفعه أو المبلغ بإيداع الحائز

 . ( 2) العقار تط ير فيه يتم الذي الوقت م القيد تجديد يجب ال فإنه جبراً  العقار ملكية وزعت وإذا $144

والتط ير ال يتم إال بتسجيل حكـم مرسـي المـزاد ، وبإيـداع الـثمن خزانـة المحكمـة أو دفعـه إلـى الـدائنين الـذين 
 . ( 1) تجديد القيد. وال بد من تسجيل حكم مرسي المزاد ، لحصول التط ير وإلمكان االستغناء عن  ( 9) يستحقونه

 : القيد وتجديدالفرق ين القيد األصلي  -221
 التجديـد أمـا ، مرتبتـه المـرت ن للـدائن يمـنح اهنصلي فالقيد . وتجديده اهنصلي القيد بين أساسي اختالف وهناك 

 مـن مرتبتـه لـه جديـداً  قيـداً  كـان الميعـاد بعـد أجـري  فـإذا الميعـاد فـي أجـري  إذا المرتبـة هـذه على المحافظة على فيقتصر

 . ( 1) إجرائه وقت

 اســتمراراً  ولــيس جديــد قيــد ف ــو الميعـاد بعــد التجديــد أمــا ، القــديم للقــي اسـتمرار هــو القــانوني الميعــاد فــي فالتجديـد

 . حصوله وقت م مرتبته يأخذ ثم ومن القديم للقيد

                                                 

اسـتقرت ملةيـة العقـار هنا يــا  ل مـد  علـا أنـ  "عذا م ي لـب بيـ  العقـار يف اكيعـاد وا وضـاع اكقـررة 4010وقـد نصـا اكـادة  ( 4) 
أو عذا هـو  ل للحا    الصة من كر حق مقيد عذا هو د ـ  اكبلـك الـذي قـدم بـ  العقـار للـدا ن  الـذين تسـر  مـرتبتهو ابسـتييا  حقـوقهو منـ 

    انة ايفةرة"أودع هذا اكبلك  
ق  24م  4638نــو ره ســنة  31وانعــر أيضــاً اســت ناف  ــتلو  – 213ق  12م  4624مــايو ســنة  8اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

96   
سـوا  كـان ذلـك يف موا هـة مالـك  ل مد  عر أن  "عذا بيـ  العقـار اكرهـون بيعـا  ـهًي ابكـ اد العلـين 4041 قد نصا اكادة   ( 2) 

 لن حقوق الرهن علا هذا العقار تنقض  ةيداع الثرن الذي رسا ب  اك اد/  ل   أو اااري الذي سلو علي  العقار عند التخليةالعقار أو ااا 
 أو بد ع  عىل الدا ن  اكقيدين الذين تسر  مرتبتهو ابستييا  حقوقهو من هذا الثرن"

   2هامش  442ق  442انعر سليران مرقس  قرة  ( 1) 
   وما بعدها 610 قرة  41بيدان و واران  ( 8) 
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$148 

 مصروفات التجديد :  -220 
 دفع ا فإذا . الراهن على تكون  ، اهنول القيد ومصروفات رهنال كمصروفات ،  التجديد مصروفات أن سبا وقد

 ذكـر دون  ، مرتبتـه وفـي بـالرهن مضـمونة كل ـا المصـروفات وهـذه . الراهن على ب ا رجع ، آخر أحد أو لمرت ن الدائن

 . يلي فيما ذكرها وسيأتي ، المحو وإلغاء المحو مصروفات بخالف وذلك . ب ا خاص

 لقيد :التأشير على هامش ا -222
 قـد ، تغييـر م اهنصـلي القيـد مصـر علـى يطـرأ بمـا العلـم مـن الباحـث تمكـين بـه بـراد القيـد هـامش علـى والتأشير 

 . لمصلحته أصال القيد تقرر الذي الدائن غير آخر دائن إلى آثاره يمنح أو ، بقائه في يصيبه أن حد إلى يصل

 التمســك وال ، بقيــد مضــمون  حــا بتحو ــل لغيــرا قبــل الــتمس يصــح "ال أنــه علــى مــدني 1019/2 المــادة وتــنص

 عـن بالتنـازل كـذلك التمسـك وال ، االتفـاق أو القـانون  بحكـم الحـا هـذا في الدائن محل شخص حلول من الناشئ بالحا

 . ( 1) اهنصلي" القيد هامش في بذل التأشير حصل إذا إال ، آخر دائن لمصلحة القيد مرتبة

ال يقل أهمية عن إجراء القيد اهنصلي ، هنن إغفاله يترتب عليه آثار هـام فإجراء التأشير في هامش القيد قد 
 مثل اآلثار التي طالعناها في النص المتقدم الذكر .

ومــن هــذه اآلثــار نقــل الــدائن المــرت ن االلتــزام المضــمون إلــى دائــن آخــر عــن طر ــا حوالــة الحــا ، فالحوالــة 
لرهن الرســمي ، فــال يجــوز التمســك بــالرهن فــي مواج ــة الغيــر تضــمن هــذا االلتــزام بمــا كــان يكفلــه مــن تأمينــات كــا

 رهــن قــد المحيــل الــدائن كــان إذا بالتقــدم الحكــم و ســري  . الحوالــة ب ــذه اهنصــلي القيــد هــامش علــى بالتأشــير إال $141

 . الرسمي الرهن قيد هامش على بذلك يؤشر أن له المحال الدائن على فيجب ، الدين

ــ حلــوال شــخص حــل وإذا ــاً  أو اً قانوني  الــرهن وفيــه التأمينــات إلــى الحلــول هــذه امتــد ، اهنصــلي الــدائن محــل انفاقي

 . المرت ن الدائن محل حلوله يفيد بما اهنصلي القيد هامش على يؤشر أن الحال على فيتعين . الرسمي
                                                 

علــا أنــ  "ال يصــ  الترســك قبــر ال ــري بتحويــر حـــق  ل يف هــذا اكعــ  ل مــن قــانون تنعــيو ال ــهر العقــاري 46وتــنص اكــادة  ( 4) 
وال الترسـك   ل وال الترسك اباق الناشـ  مـن حلـور شـخص حمـر الـدا ن يف هـذا ااـق نةـو القـانون أو ابالتيـاق ل مضرون بقيد أو برهن

   عال عذا حصر التأشري بذلك يف هامش القيد ا  ل " ل أو ابلتنازر عن مرتبة القيد ل كذلك ئحو القيد
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 رهـن لـه آخـر دائـن لمصـلحة ، الـرهن ب ـذا المضـمون  الـدين حـدود فـي رهنـه مرتبة عن ينزل أن المرت ن وللدائن

 علـى بـه االحتجـاج يجـوز ال العقـار لـنفس آخـر مـرت ن دائـن لصـالح الرهن مرتبة عن فالتنازل . العقار نفس على مقيد

 . ( 1) مرتبته عن المتنازل المرت ن الدائن لمصلحة أجرى  الذي اهنصلي القيد هامش على بذلك أشر إذا إال ، الغير

 بحـا إليـه المحـال الـدائن يقـدم كـأن ، التأشـير هـذا إلجراء القانوني بالسب توافر يثبت سنداً  التأشير طالب و قدم

 180$ محـل حـل قـد أنه يثبت وما الوفاء مخالصة الموفى الدائن يبرز أو ، الحا لحوالة المثبتة الورقة برهن مضمون 

 . ( 2) التنازل هذا بسند طلبه يرفا أن تلقاها من فعلى ، مرتبة عن بالتنازل خاصاً  التأشير كان وإذا . الدائن

من الالئحة التنفيذية لقانون الش ر العقار ( ، و درج في دفتر معـد  22و تقدم الطلب إلى مكتب الش ر ) م 
مــن  22ل ـذه الطلبـات ، و أخــذ رقمـًا متتابعــًا تقيـد أسـبقيته مــع ذكـر تــار خ اليـوم والسـاعة ومــا تـم بشــأنه الطلـب ) م 

 . ( 9)  ( الالئحة التنفيذية لقانون الش ر العقار
                                                 

مـن قـانون ال ـهر العقـار أن يـتو هـذا  46وهنا استل م اك ـرع أيضـاً يف اكـادة  ل وقد يعرا من ا سبا  ما يقض  ئحو القيد ( 4) 
   ايفو ابلتأشري علا هامش القيد ا  ل 

من قانون ال هر العقاري علا أن "تقدم ال لبات اخلا ة ابلتأشـري اهلام ـ  كةتـب ال ـهر الـذي ق  يـ  شـهر  21وقد نصا اكادة 
وعلـا بيـان ليـرع  ل و ب أن يةون ال لب م تر  علا اسو ال الب ولقب  و ناعت  و ـيت  وحمـر عقامتـ    اكقرر اكراد التأشري علا هامش

 ـأن ايفرر اكتقدم ذكره واتريخ ورقو شهره والسند الذي يبي  التأشري م  عيضاح اترخي  ونوع  ومضرون  وانيهة اليت  در منـ  وأمسـا  ذوي ال
عنـد  ل وكةتب ال هر أن وير ال لب عىل مأمورية ال هر اكختصة   وبسا ر ا وراق اكندية ل  ل دو ب أن يةون مصحواب  ذا السن    ي 

   ا حةام الواردة يف ال  حة التنييذية" ل وتتب  يف التأشري اهلام   وحيظ ايفررات اليت يتو ئقتضاها   االقتضا 
   وهر هو حمو ا تياري أو حمو قضا   ل قيد ب أيضاً عقامة الدلير علا السبب القانو  يفو ال ( 3) 
أبلــك ال الـــب أو ــ  الـــنقص  ل "وعذا تبــ  أمـــ  مةتــب ال ـــهر أن التأشــري اهلام ـــ  م يســتوف مـــا يلــ م   را ـــ  مــن البيـــاتت ( 2) 

ذا انقضـا ا  ـر  ـل ل ويع  يف هذا الةتا  أ ر لت يف هذه ا و   ال  وز شهرا   ئقتضا كتا  مو   علي  مصحو  ة  ار و ول 
م ) وأبلك ال الب ذلك بةتا  مو   علي  مصحو  ة  ار و ـول "  ل دون استييا  ال لب اشر علي  ا م  ابايظ م  عبدا  ا سبا 

ر ـ  ا مــر عىل  ل يف  ـ ر ع ـرة أًيم مـن اتريــخ عبـ غ قـرار اايـظ عليـ  ل "وكـن حيـظ فلبـ  أن ي لـب عىل أمــ  مةتـب ال ـهر ( شـهر 24
ويصــدر القاضــ  قــراره علــا و ــ  الســرعة تبعــا لتحقــق أو ختلــف    ا مــور الوقتيــة ابيفةرــة االبتدا يــة الــيت يقــ  مةتــب ال ــهر بــدا رهتاقاضــ  

 (   شـهر 26م ) وال  وز ال عن يف القرارات اليت تصدر علا هذا الو   أبي فريق"  ل ال روط اليت يت لب القانون توا رها   را  التأشري
عال بعــد انقضــا  اكيعــاد اكعــ  يف اكــادة  ل ع ــرا  أي اشــري هام ــ  ئقتضــا فلــب الحــق مــن شــأن  ا  ــ ر نــق فالــب التأشــري"وال  ــوز 

 (   شهر 10م ) السابقة أو اليصر يف تعلو ال الب علا الو   اكب   يها" 
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وإذا تحقا المكتب من استيفاء الطلب للشروط القانونية ، أثبت التأشير في هامش قيد الرهن الرسمي أو في 
) ورقة تلحا به . و شتمل التأشير على جميع البيانات التي سيا ذكرها ، وعلى بيان تار خه والساعة التـي تـم في ـا

1 ) . 

 محو القيد وإلغاء المحو -3
Radiation de l'inscription et annuiation de la radiation 

 محو القيد :  -223
 قد يوجد ما يستدعي محو قيد الرهن .

فقــد يكــون الــدين المضــمون بــالرهن قــد زال أو انقضــى . و ــزول الــدين إذا كــان مــثال بــاطال شــكال ، أو كــان 
أســباب انقضــاء االلتــزام ، كالوفــاء  بــاطال موضــوعًا أو قــابال لإلبطــال وقضــى بإبطالــه . و نقضــي الــدين بســبب مــن

بالــدين أو التجديــد أو المقاصــة أو اإلبــراء أو ســقوط الــدين بالتقــادم . وفــي جميــع أحــوال زوال الــدينا أو انقضــائه ، 
 يسقط الرهن الذي هو ضمان للدين ، و سقط تبعًا لذلك قيد الرهن ، فيجب أن يمحي القيد .

الــرهن يكــون بــاطال أو قــابال لإلبطــال وقضــى بإبطالــه ، أو انقضــى وقــد يكــون الــدين صــحيحًا قائمــًا ، ولكــن 
بأي سبب النقضاء الرهن مع بقاء الدين . ولما كان القيد إنما يتعلا برهن صحيح قائم ، فإن القيد في هذه الحالـة 

 يجب محوه .

ون غيـر صـحيح ، وقد يكون الدين صحيحًا قائمًا ، وكذلك الرهن يكون صحيحًا قائمًا ، ولكن القيد نفسـه يكـ
 فيجب في هذه الحالة أيضًا محو القد .

فالقيــد إذن يجــب محــوه ، إمــا لســبب يتعلــا بالــدين المضــمون ، وإمــا لســبب يتعلــا بالعقــار المرهــون ، وإمــا 
 للسبب يتعلا بالقيد . وهذا هو المحو بوجه عام .

                                                 

مـ  بيـان رقـو واتريـخ  ل و ب علا مةتب ال هر أن يواىف اكةتب الر يسـ  بصـورة مـن التأشـريات اهلام ـية يف هنايـة كـر شـهر ( 4) 
بعـد أن تـدرج التأشـريات الـواردة  ـا يف هـامش  ـور ايفـررات أو يف ورقـة  ل ويقـوم اكةتـب الـر يس نيـظ هـذه الصـور   شهر ايفررات اكتعلـق
 (   من ال  حة التنييذية لقانون ال هر العقار 31م ) تلحق  ذه الصور 
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 طريقان للمحو :  -224
 على ما يأتي :من قانون تنظيم الش ر العقار  11وقد نصت المادة 

"وال يجوز محو القيد إال بمقتضى حكم ن ائي ، أو برضاء الدائن بتقر ـر رسـمي منـه . ومـع ذلـك يكتفـي فـي 
 إجراء المحو في حالة رهن الحيازة العقاري وحقوق االمتياز العقار ة بإقرار عرفي مصدق على التوقيع فيه" .

 لرهن الرسمي :و ؤخذ من هذا النص أن هناك طر قين لمحو قيد ا $182

ــدائن ، ف ــو إذن تصــرف  radiation volontaire( المحــو االختيــاري )  1)  ( ، و كــون ذلــك برضــاء ال
 مبني على إرادة واحدة هي إرادة الدائن ، بتقر ر رسمي منه ، وال يلزم رضاء الراهن .

ائن ، كـان ال بـد ( ، فـإذا تعـذر الحصـول علـى رضـاء الـد radiation judiciare( المحـو القضـائي )  2) 
 من رفع اهنمر إلى القضاء ، فيحكم بالمحو القضائي حكمًا ن ائيًا .

 المحو االختياري :  -225
من قـانون تنظـيم الشـ ر العقـاري تقضـي بمحـو القيـد برضـاء الـدائن بتقر ـر رسـمي منـه ،  11رأينا أن المادة 

سـمية ، فقـد أراد المشـرع أال يكـون محـوه بورقـة ف و ال يكون بموجب عقد عرفي . ولما كان القيد يجـري فـي ورقـة ر 
عرفيـة ، واســتوجب أن يكــون ذلــك عــن طر ــا ذهــاب الــدائن أو مـن ينــوب عنــه ) والتوكيــل الصــادر مــن الــدائن هنــا 

( ، إلــى قلــم كتــاب المحكمــة وعمــل تقر ــر رســمي بــالمحو . ورضــاء الــدائن بمحــو  ( 1) يجــب أيضــًا أن يكــون رســمياً 
 ( 2) دائن المنفردة ، ف و عمل قانوني صادر من جانب واحـد ، فـال يشـترط لتمامـه قبـول الـراهنالقيد صادر بإرادة ال

. 

وإذا حول الدين ، كان المحو برضاء المحال له دون حاجة لرضاء الـدائن اهنصـلي . وإذا تـوفى الـدائن كـان 

                                                 

ق  – 441حمرـد كامـر مرسـ   قـرة  – 444 قرة   2أوبري ورو   - 4416بودري ودي لوان  قرة  – 4134 يوار  قرة  ( 4) 
راهن أن ي لب ااةو وكان لل ل أمةن اعتبار هذا االتياق ئثابة وعد ئرحو القيد ل وعذا حصر اتياق علا  ك الرهن بورقة عر ية – 418

 (   130 رامنوالن  قرة  – 4هامش  418ق  441حمرد كامر مرس   قرة ) ابيفو بنا  علا هذا االتياق 
وي لــق يف    21هــامش  344 قــرة  2أوبــري ورو  – 4434بــودري ودي لــوان  قــرة  – 4128و قــرة  4141 يــوار  قــرة   ( 3) 

   ( mainlevee) ا ن بر   القيد و ك الرهن القانون اليرنس  علا العقد الذي يرضا ب  الد
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الدين المضمون بالرهن في حصلت القسمة بين م كمان المحو برضاء من وقع  189المحو برضاء الورثة ، وإذا $
 . ( 1)  حصته

و جـب فـي المحـو االختيـاري تــوافر أهليـة خاصـة فـي الـدائن المــرت ن . ومـن رأي الفق ـاء أن اهنهليـة الواجبــة 
، وبموجب القانون المصري يشترط فيمن يقرر المحو ، ولـو كـان فـي  ( 2)  هي أهلية التصرف في الدين المضمون 

 . ( 9)  سنة غير محجور عليه 121كامل اهنهلية أي بالغًا سنة  مقابل قبض الدين ، أن يكون 

وإذا صدر المحو من نائب عن للدائن ، فـإذا كـان النائـب وكـيال ، فتكفـي الوكالـة العامـة إذا كـان محـو القيـد 
مـن  في مقابل قبض الدين ، هنن استيفاء الدين يدخل فـي أعمـال اإلدارة . أمـا إذا كـان المحـو دون مقابـل ، فـال بـد

. إذا كان النائب وصيًا ، ف و يملك قبض الدين الذي للقاصر ، فيملك أيضًا محو قيد الرهن إن  ( 1)  وكالة خاصة
( م قـانون الواليـة علـى المـال ،  11)  91كان في مقابل قبض الدين . وإال فـال يـد مـن إذن المحكمـة طبقـًا للمـادة 

أو إضعاف ا ، وإذا كان النائب وليًا  181عن التأمينات $ وهي تقضي بوجوب الحصول على إذن المحكمة للتنازل
 . ( 1)  ، جاز له محو القيد ، ولو دون قبض الدين ، ودون الحصول على إذن المحكمة

 المحو القضائي : -226
فإذا تعذر المحو االختياري ، بأن رفض الدائن محو القيد أو لم يكن في استطاعته إجراء المحو االختياري  

                                                 

   44439و قرة  4438بودري ودي لوان   قرة  – 4144 يوار  ( 4) 
وال يعتـه مـن هـذا  ل وقد قضـا أبن أمـ  الرهـوتت مةلـف ابلتحقـق مـن أن مقـرر ايفـو  لةـ  عـن فريـق أوراق ال يرقـا عليهـا ال ـك

 (   366ق  23م  4630أبرير سنة  36است ناف  تلو ) القبير الوراق العر ية غري اكصدق علا التوقيعات اليت وحرلها 
ق  441حمرــد كامــر مرســ   قــرة  – 921ق  344 قــرة  2أوبــري ورو  – 3390و قــرة  4413بــودري ودي لــوان  قــرة  ( 3) 

411   
   449سليران مرقس  قرة  ( 2) 

مــن اك ــروع الترهيــدي تــنص علــا أنــ  " ال  ــوز أن يصــدر ايفــو اال تيــاري مــن شــخص ال  4114وكانــا اليقــرة الثانيــة مــن اكــادة 
 ل وقد رأت نينة اكرا عة حذف هذه اليقـرة   عال عذا تد ر يف ذلك  ن يو ب القانون لصحة هذا ا برا " ل يةون أه   برا  ذمة اكدين

 (   11ق  – 12ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) د العامة اكتيا  ابلقواع
   4314بيدان و واران  قرة  ( 1) 
   441ق  449سليران مرقس  قرة  ( 8) 
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لكــل ذي مصــلحة فــي زوال القيــد أن يطلــب محــوه أمــام القضــاء . فيجــوز أن يرفــع دعــوى المحــو القضــائي . جــاز 
، أو دائن مرت ن متأخر و كسب من المحو أن يزول من أمامه واحد  ( 1)  الراهن ، أو الغير الذي انتقل إليه العقار

 . ( 9)  ، أو دائن عادي ( 2)  من الدائنين الذين يتقدمون عليه

، وال يطلـب ضـد المـدين  ( 1)  لل المحو القضائي ضد الدائن المرت ن المراد محـو قيـده ، أو ضـد خلفائـهو ط
 . ( 6)  ، وال ضد أمين الش ر ( 1)  وحده

. وإذا تعـــددت  ( 4)  والـــدعوى عقار ـــة ، فترفـــع إلـــى محكمـــة العقـــار المرهـــون ، ال إلـــى محكمـــة المـــدعي عليـــه
رفعت دعوى المحو بالنسبة إلـى كـل عقـار أمـام المحكمـة التـي  181مختلفة ، $العقارات ووقعت في دوائر محاكم 

. وال يجــوز التأشــير بــالمحو قبــل أن يصــبح الحكــم الصــادر بــه ن ائيــًا غيــر قابــل للطعــن فيــه  ( 8)  يقــع فــي دارئت ــا
 . ( 1)  بالطر ا العادي ، وإن كان يقبل الطعن فيه بالنقض أو بالتماس إعادة النظر

                                                 

   4494بودري ودي لوان  قرة  ( 4) 
   4494بودري ودي لوان  قرة  ( 3) 
 – 4110 يوار  قـرة )  ن  شرع يف مصلحة ال ري  ل ولةن الراهن ال  و ل  فلب ايفو القضا   بسبب ب  ن شةر القيد ( 2) 

) ويف ا حـوار ا  ـرى  ـوز للـراهن أن ي لـب ايفـو  (   34هـامش  924ق  344 قـرة  2أوبـري ورو  – 4494بودري ودي لوان  قـرة 
 (   240 – 4 – 98داللوز  4498مايو سنة  36نقض  رنس  

   4493بودري ودي لوان  قرة  ( 1) 
وحةو أبن  عذا ر عا دعوى ايفو  – 4493بودري ودي لوان  قرة  – 233ق  8م  4462يوني  سنة  30 تلو است ناف  ( 8) 

 (   342ق  2م  4464أبرير سنة  3است ناف  تلو ) م يتع  عد ار اكدين  يها  ل قبر التنبي  العقاري
   233ق  8 م 4462يوني  سنة  30 – 342ق  2م  4464أبرير سنة 3است ناف  تلو  ( 9) 
كانا دعوى هذا اكتعهد   ل وتعهد أحدمها لجن ر ئحو تسجير الرهن ل وقد قض  أبن  عذا اشرتى شخصان معا أرضا مرهونة ( 1) 

وليسا دعوى متعلقة ئاشرة ئحو قيد الرهن وه  دعوى عينية عقارية من ا تصاق ايفةرة  ل شخصية من ا تصاق حمةرة اكدع  علي 
 (   80رقو  46اجملروعة الرمسية  4644يناير سنة  36است ناف مصر ) العقار اكرهون  اكو ود بدا رهتا

   141 رامنوالن  رة  – 69دي هلتس  قرة  – 4498بودري ودي لوان  قرة  ( 4) 
   4383 قرة  3بيدان و واران  ( 6) 
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 يكون المحو :  كيف -227
وال يكــون المحــو ، اختيار ــًا كــان أو قضــائيًا ، بإزالــة القيــد ماديــًا ، أو بالضــرب عليــه . وإنمــا يكــون بالتأشــير 
على هامش قيد الرهن بما يدل على اعتبار أن القيد غيـر موجـود ، و ـون التأشـير مـن مكتـب الشـ ر ، و شـير إلـى 

 و قضاء .السند الذي بموجبه حصل المحو ، رضاء كان أ

 والغرض من التأشير على هامش القيد ، جعل دفاتر الش ر مطابقة للواقع .

وإذا وقــع االتفــاق بــين الــدائن المــرت ن والــراهن علــى تخلــيص بعــض العقــار عنــد دفــع جــزء مــن الــدين ، ودفــع 
آلثـار التـي تترتـب جزء من الدين بالفعل ، وجب محو الرهن جزئيًا بالتأشير بذلك على هامش القيد ، وذلـك إلزالـة ا

 . ( 1)  على وجود القيد كامال دون التأشير بدفع جزء من الدين

 ما يترتب على المحو :  -228
.  ( 2)  إذا كان المحو قد حصل دون أن يحصل النزول صراحة عـن الـرهن ، لـم يفقـد الـدائن حقـه فـي الـرهن

أن يجـري قيـدًا جديـدًا للـرهن يأخـذ مرتبتـه مـن وقـت  للدائن المرت ن ، إذا لم ي ؤد  الدين وبقـي الـرهن ، 186فيجوز $
 . ( 9)  إجرائه

وإذا كان المحـو قـد حصـل بعـد النـزول عـن الـرهن ، فـال يكـون للـدائن المـرت ن أن يجـري قيـدًا جديـًد للـرهن ، 
 هنن الرهن قد زال .

 . ( 1)  وعند الشك يعتبر أنه لم يحصل نزول من الرهن ، وإنما حصل عن القيد فقط
                                                 

   412ق  443حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
   31ق  43م  4466نو ره سنة  32است ناف  تلو  ( 3) 
   446حمرد كامر مرس   قرة   - 133 ريامنوالنن  قرة  – 4444بودري ودي لوان  قرة  – 4180 يوار  قرة  ( 2) 
 قـرة  2أوبـري ورو  – 4441بودري ودي لـوان  قـرة  – 4184 يوار  قرة  – 332 قرة  24لوران  – 4409 قرة  2بون  ( 1) 

   911ق  344
 يجــوز  ل "ال يرتتـب علــا حمــو القـد يف ذاتــ  انقضــا  حـق الــرهن : منـ  علــا مــا أييت 4111الترهيـدي يــنص يف اكــادة وكـان اك ــروع 

 : وقـد  ـا  يف اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـد   عال عذا كان حق الرهن قد انقضا" ل ع را  قيد  ديد وحسب مرتبت  من وقا ع را  
سوا  كان التقرير الذي  در من الدا ن يف قلو كتا   ل م  ذكر السند الذي أ ري ئقتضاه ايفو ل لقيد"ويةون ايفو ابلتأشري علا هامش ا
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 مصروفات المحو : -229
مــدني علــى أن "مصــروفات  1011مصــروفات المحــو تكــون فــي اهنصــل علــى الــراهن . وقــد نصــت المــادة  

القيد وتجديده ومحوه على الراهن ، ما لم يتفا على غير ذلك" . و الحـظ أنـه إذا كـان القيـد قـد أجـرى بخطـأ أحـد ، 
 روفات المحو .كالدائن المرت ن ، كان هو المسئول و كون ملزمًا بدفع مص

وإذا بيع العقار المرهون ، ودفع المشتري الثمن إلى أربـاب الـديون المقيـدة ، فـإن مصـروفات المحوتكـون فـي 
 . ( 1)  هذه الحالة على البائع ، إال إذا وجد اتفاق على خالف ذلك

يــد و الحــظ أن مصــروفات المحــو ليســت مضــمونة بــالرهن ، كمــا ضــمن الــرهن مصــروفات العقــد والق $184
 والتجديد فيما أسلفنا .

 إلغاء المحو بعد حصوله : -231
قــد يجــد مــا يســتوجب إلغــاء المحــو بعــد حصــوله . فــالمحو يحصــل كمــا قــدمنا ، إمــا لســبب يرجــع إلــى الــدين  

 المضمون ، وإما لسبب يرجع للرهن وحده دون الدين ،وإما لسبب يرجع إلى القيد ذاته .

 ذا السبب غير صحيح ، فيقتضي اهنمر رفع دعوى بإلغاء المحو .وأيًا كان سبب المحو ، فقد يكون ه

فقد يكون السبب أن الدين المضمون أو الرهن باطال أو قابال لإلبطال وقد أبطل ، أو أنه قد انقضى . عنـد 
ذلك ترفـع دعـوى بإبطـال الـدين المضـمون أو بإبطـال الـرهن ، أو ترفـع دعـوى بانقضـاء الـدين أو باقتضـاء الـرهن ، 

كم بذلك حكمًا ن ائيـًا ، ولكـن إذا رفـع عـن هـذا الحكـم نقـض أو التمـاس إعـادة النظـر ال ينتظـر حكـم الـنقض أو فيح
 حكم إعادة النظر ، و بادر إلى محو القيد اختيارًا أو قضاء .

وقد يكون السبب أن تقر ر المحو قد صدر من ناقص اهنهلية أو قد شاب عيب من عيوب الرضاء تقر ره ، 
 ائن الذي صدر منه التقر ر بالمحو أن يحصل على حكم بإلغاء المحو ، فيلغي بموجب هذا الحكم .فيجوز للد

                                                                                                                                                                    

 يجـوز  ل ولةن ال يرتتب علي  عزالـة الـرهن عذا كـان ابقيـا ل ويرتتب علا ايفو عزالة القيد نيس    ايفةرة أو كان ااةو النها   الصادر ابيفو
والعاهر أن حذ ها ير    هنا جمرد ت بيق للقواعد  ل ويف نينة اكرا عة حذ ا هذه اكادة   ن وقا ع را  "ع را  قيد  ديد وحسب مرتبت  م

  (   يف اهلامش 18ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) العامة 
   444حمرد كامر مرس   قرة  – 4414بودري ودي لوان  قرة  ( 4) 
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ومــن ذلــك نــرى أن هنــاك أســبابًا متعــددة إللغــاء المحــو كمــا أن هنــاك أســبابًا متعــددة للمحــو ذاتــه ، فــإذا وجــد 
ادة النظــر ، أو حكــم ســبب مــن أســباب إلغــاء المحــو ، حــم يصــدر مــن محكمــة الــنقض أو  مــن محكمــة التمــاس إعــ

يصدر بإبطال تقر ر المحو لصـدوره مـن غيـر ذي أهليـة أو مـن شـخص شـاب رضـاءه عيـب مـن عيـوب الرضـاء ، 
 أو غير ذلك من اهنسباب ، فإنه ال بد من صدور حكم بإلغاء المحو .

 الدعوى القضائية بإلغاء المحو : -230 
 ومتى وجد سبب إللغاء المحو ، رفعت دعوى قضائية بإلغاء المحو . 

وترفع الدعوى ، أمام محكمة العقار ، ممن ي مه إلغاء المحو .  فقـد يكـون الـدائن المـرت ن الـذي أرغـم علـى 
محـو قيـده ، وبعـد صـدور حكـم بإلغـاء المحـو . . وقـد يكـون المـدين ، وقـد صـدر حكـم مـن محكمـة النقـض أو مــن 

 التماس إعادة النظر بأن الدين لم ينقض أو أنه غير قابل لإلبطال . محكمة

و كون رفع دعوى بإلغاء المحو على الراهن ، هننه هو الخصم الطبيعي في دعوى يـراد ب ـا إبقـاء قيـد الـرهن 
. 

ًا فإذا تحقا القاضي من أن المحو كان على غير أساس ، حكم بإلغائه ، فيعود القيد إلى ما كان عليه منتج
 آلثاره .

 مصروفات الدعوى :  –الدعوى دائما ضرورية في إلغاء المحو  -232
و الحــظ أن المحــو قــد يــتم اختيــارًا أو قضــاء ، أمــا إلغــاء المحــو فــال يــتم إال قضــاء . وال بــد مــن رفــع دعــوى 

 . ( 1)  باإللغاء ، وال يجوز التراضي أو الرضاء باإللغاء

أ إلى حكم بإلغاء المحو ، و عمد إلى إجراء قيد جديـد ، ولكـن هـذا القيـد يجوز للدائن الذي محي قيده أال يلج
. كــذلك قــد يكــون الــراهن قــد أفلــس وقــت عمــل القيــد الجديــد ، أو  ( 2)  الجديــد ال تكــون مرتبتــه إال مــن وقــت إجرائــه

 يكون العقار المرهون قد اشتراه حائز وسجلن فال يستطيع الدائن أن يجري القيد الجيد .
                                                 

   4463ان  قرة بودري ودي لو  – 3هامش  149بيدان  قرة  ( 4) 
حمرد كامر مرس   – 949ق  344 قرة  2أوبري ورو  – 4088بيدان  قرة  – 244 قرة  42هيك  – 4401بون  قرة  ( 3) 

   443ق  430 قرة 
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راد الدائن المرت ن أن يستبقي قيده بالرغم من إفـالس الـراهن وبـالرغم مـن بيـع العقـار المرهـون وتسـجيل فإذا أ
 الحائز ، وأن يستبقيه بمرتبته اهنصلية ، فال مناص من دعوى إلغاء المحو .

ت وعندما ترفع الدعوى بإلغاء المحو ، بين الدائن المرت ن وبنـي الـراهن ، فالقاضـي يحكـم بمصـروفا $181
للدعوى ، أي بمصروفات دعوى إلغاء المحو ، على من يراه من الخصمين . فقد يكـون الـدائن المـرت ن قـد ارتكـب 
خطأ في محو القيد  فيحكم عليه بالمصروفات ، وقـد ال يثبـت أي خطـأ فـي جانـب الـدائن المـرت ن فـيحكم القاضـي 

أو الـراهن فإن ـا ال تكـون مضـمونة بـالرهن ،  بالمصروفات على الراهن . وسواء تحمل المصروفات الـدائن المـرت ن
مثل ــا فــي ذلــك مثــل مصــروفات المحــو ، أمــا المصــروفات التــي تضــمن بــالرهن وفــي مرتبتــه ف ــي ، كمــا قــدمنا ، 

 مصروفات العقد والقيد والتجديد .

 التأشير الهامش :  –إجراء إلغاء المحو  -233
حـو ال يكـون بالشـطب علـى المحـو إلزالتـه . وإنمـا يكـون وإذا صدر حكم ن ائي بإلغاء المحو ، فإن إلغاء الم

إلغاء المحو بالتأشير على هامش المحو ذاته بأن هذا المحو قد ألغي . فـإذا مـا ألغـي المحـو ، عـادت للقيـد مرتبتـه 
 . ( 1)  اهنصلية ، و جب تجديده في خالل عشر سنوات من وقت إلغاء المحو

 :  ما يترتب على الحكم بإلغاء المحو -234
و ترتــب علــى الحكــم بإلغــاء المحــو أن يعتبــر المحــو كــأن لــم يكــن ، و عــود القيــد وتعــود لــه مرتبتــه اهنصــلية ، 

 و جب تجديده في المواعيد القانونية .

فيكـون إذن لعـودة القيـد بمرتبتــه اهنصـلية ، عقـب الحكــم بإلغـاء المحـو ، أثــر رجعـي . وال يكـون ل ــذا  $110
 واحد ، سيأتي ذكره في الفقرة التالية .اهنثر الرجعي إال استثناء 

                                                 

يةون عل ا  ايفو  -4" : وكان  ري علا الو   اآليت ل 4118هو نص اكادة  ل وقد كان اك روع الترهيدي وتوي علا نص ( 4) 
عذا أل    -3   أو ئقتضا حةو عل ا  حةو سابق ل عذا كان ايفو قد أ ري بنا  علا سند قضا بت ويره أو ب  ن  ل ابلتأشري ب  يف اهلامش

و اثـر ر عـ  ابلنسـبة وم  ذلك ال يةون  ل ا  ايفـ   م  عدم ا   ر بو و  عديد القد فبقاً للقانون ل ايفو عادت للقيد مرتبت  ا  لية
 بعـد تعـدي ت ليعيـة ل وقـد وا ـق علـا الـنص نينـة اكرا عـة وجملـس النـوا    للقيد والتسجي ت اليت أ ريا يف اليرتة مـا بـ  ايفـو وعل ا ـ "

اآلاثر اكرتتبـة علـا واكتيا بنص عام  عـر اكـر   يف ع ـرا ات القيـد وعديـده وحمـوه وعل ـا  ايفـو و  ل ويف نينة جملس ال يوق حذ ت  اللجنة 
 (   يف اهلامش 19ق  – 18ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) عىل ا حةام الواردة يف قانون تنعيو ال هر العقاري  ل ذلك كل 
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، والثـاني فـي أول  1140فإذا فرض مثال أن العقار قد قيدت عليه ثالث رهون ، اهنول فـي أول ينـاير سـنة 
، وألغـى  1149، ثم محي القيد اهنول فـي أول ينـاير سـنة  1142، والثالث في أول يناير سنة  1141يناير سنة 

، عاد العقـار كمـا كـان ، عليـه ثالثـة قيـود بالترتيـب المتقـدم . ذلـك أنـه لمـا محـي  1141المحو في أول يناير سنة 
 القيد اهنول ثم الغي المحو ، لم يتخلل المحو وإلغاء المحو قيد ، فتبقى القيود الثالثة كما هي بترتيب ا كما قدمنا .

آخــر فــي أول ينــاير ســنة ، وقيــد  1140وإذا فــرض أن العقــار المرهــون كــان عليــه قــدي فــي أول ينــاير ســنة 
، ووقـع علـى  1149، وألغي المحـو فـي أول ينـاير سـنة  1142، ثم محي القيد اهنول في أول يناير سنة  1141

، بقي العقار مثقال ب ذه القيود الثالثة بترتيب ـا ، هنن  1141العقار المرهون بعد ذلك قيد جديد في أول يناير سنة 
لغائــه ، وإنمــا أجــري بعــد إلغــاء محــو القيــد اهنول ، فجــاء والقيــد اهنول قــائم يحتــل القيــد الثالــث لــم يجــد بــين المحــو وإ

 المرتبة اهنولى ، والقيد الثاني يحتل المرتبة الثانية ، فيحتل هو المرتبة الثالثة .

 و الحظ ان ه يجب على أصحاب القيود الثالثة أن يراعوا مواعيد القيد ، فيجددوه في الميعاد .

 دائن الذي محي قيده ثم الغي المحو : مرتبة ال -235
وإذا تخلــل المحــو وإلغــاءه  دائــن مقيــد ، تغيــر الوضــع . وهــذا هــو االســتثناء مــن قاعــدة اهنثــر الرجعــي إللغــاء 

 المحو .

، والـدائن الثـاني قيـد رهنـه فـي أول ينـاير سـنة  1140فنفرض أن الدائن اهنول قيد رهنـه فـي أول ينـاير سـنة 
والقيـد  1149، وقيد دائن ثالث رهنه في أول ينـاير سـنة  1142اهنول في أول يناير سنة  ، ثم محي القيد 1141

، فماذا يكون ترتيب الدائن المرت ن اهنول الـذي  1141ممحو ، ثم ألغي المحو في أول يناير سنة  111اهنولى $
 محي قيده ثم أعيد .

د رهنه قبل المحو ، وترتيب بالنسـبة إلـى  الـدائن يكون له ترتيبان : ترتيب بالنسبة إلى الدائن الثاني الذي قي
الثالث الذي تخلل المحو وإلغـاء المحـو . فبالنسـبة إلـى الـدائن الثـاني يبقـى هـو الـدائن اهنول ، وبالنسـبة إلـى الـدائن 

 . ( 1)  الثالث يتأخر عنه هنن الدائن الثالث قد قيد رهنه وقيد الدائن اهنول ممحو دون أن يلغي المحو

                                                 

 وقد نصا علـا ذلـك ل ال يةون  ل ا  ايفو اثر ر ع  ل  بالنسبة عىل القيود اليت أ ريا ما ب  حمو القيد ا ور وعل ا  ايفو ( 4) 
"ومـ  ذلـك ال يةـون  ل ـا  ايفـو اثـر ر عـ  ابلنسـبة للقيـود والتسـجي ت  : من اك ـروع الترهيـدي عذ تقـور كرـا رأينـا 4118 راحة اكادة 
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مــن قــانون تنظــيم الشــ ر العقــار علــى أنــه "إذا ألغــي المحــو ، عــادت مرتبتــه  16قــد نصــت المــادة و  $112
اهنصــلية . ومــع ذلــك ال يكــون إللغائــه اثــر رجعــي بالنســبة إلــى القيــود والتســجيالت التــي أجر ــت فــي الفتــرة مــا بــين 

 . ( 1) المحو واإللغاء"

                                                                                                                                                                    

"علـا أنـ  ال يةـون  ل ـا   : وقد  ا  يف اكـذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي يف هـذا الصـدد مـا أييت   اليت أ ريا ما ب  ايفو وعل ا  "
وقيـد    4620دا نا أبلي  وقيد رهن  يف سـنة  ( أ)  لذا كان    و اثر ر ع  ابلنسبة للقيود والتسجي ت اليت أ ريا ما ب  ايفو وعل ا  ايف
   4622وهـو دا ـن أبليـ  رهنـ  يف سـنة  (  ــ) وقيد   4623يف سنة  ( أ) وحم     4624وهو دا ن بث ل هالف رهن  يف سنة  (  ) 

نصـيب  ابعتبـار  (  ـ) يع    :  لن التوزي  يةون علا الو   اآليت ل وكان ان العقار اكرهون أربعة هالف   4621وأل   حمو القيد يف سنة 
 يةـون مـا أي ـذه    كرـا تقـدم  (  ــ) لـيس لـ  أثـر ر عـ  ابلنسـبة عىل  ( أ)  ن عل ا  ايفو يف قيد  ل وحده هو الذي يتقدم علي  (  ) أن 
عذ أن عل ا  ايفو  (  ) يتقدم علا  ( أ) ابعتبار أن  (  ) و  ( أ) ب   ل وهو ث ثة هالف ل ويوزع الباق  من الثرن   ان العقار أليا من

اكــذكرة ا يضــاحية يف جمروعــة )    هــو ألــف" (  ) ومــا أي ــذه  ل هــو أليــان ( أ)  يةــون مــا أي ــذه    لــ  أثــر ر عــ  ابلنســبة هلــذا ا  ــري
 (   يف اهلامش 19ق  1ا عرار التحضريية 

 يرـا بينهرـا  1000ييرا ا اكتقدم  لتوزيـ   ( ل  ) و  ( أ) عىل  2000عند ما يرت  الباق  من الثرن وهو  ل والرأي ال الب أن 
والباق   ل 3000 (  )  يأ ذ  ل 3000أي ذ الباق  وهو  (  ) مقدار حق  و  3000أي ذ  ( أ)  ةان  ل وحدمها (  ) و  ( أ) مها 
 (   446سليران مرقس  قرة  – 430انعر حمرد كامر مرس   قرة )  (   أ) أي ذه  4000وهو  2000من 

 – 4194 يـوار  قـرة  – 302 قـرة  30ديرانتـون  – 244 قـرة  42هيـك  – 4401بون  قرة  –مةررة  119انعر ترولون  قرة 
 –مةــــرر  10هـــامش  344 قـــرة  2أوبــــري ورو  – 4468ودي لـــوان  قـــرة  بــــودري –ومـــا بعـــدها  40082بيـــدان  قــــرة  – 4193 قـــرة 

   122 رامنوالن  قرة 
أب القانون  عر شهر ااقوق العينية عن  ل حىت قبر  دور قانون تنعيو ال هر العقار ل وقد قضا حمةرة النقض  ذا اكع  ( 4) 

نيث يةون حجة علا كر أراب  ااقوق الذين تلقوا حقوقهو وهو مقيد  ل فريق تسجيلها عع ما لةر أحد بو ود ااق العيين الذي شهر
 هنـو حين ـذ م  ل وال حجية ل  علـا الـذين تلقـوا حقـوقهو وهـو غـري مقيـد ابلسـجر   عذا أهنو حين ذ يعتهون قانوت عاك  بو وده ل ابلسجر

 عادت عىل القيد مرتبت  ا  لية اليت كانا ل  قبر حمـوه ل  أل   ايفومث ل ومن مث  لن  عن حم  قيد ااق العيين من السجر   يةونوا عاك  ب 
جمروعـة عرـر  4619ينـاير سـنة  24نقـض مـد  ) لةن بدون أن يةون حجة علا التسجي ت اليت حصـلا يف اليـرتة بـ  ايفـو وعل ا ـ   ل

 – 441ق  82مصـ يا منصـور  قـرة  منصـور 0 446سليران مرقس  قـرة  – 430قارن حمرد كامر مرس   قرة  – ( 28ق  28رق 
   448ق 
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 استعمال التقدم وحق التتبع -المبحث الثاني

 يستعمل حقا التقدم والتتبع :  متى -236
متى قيد الدائن المـرت ن رهنـه ، كـان لـه أن يواجـه الغيـر بحقـه ، فيسـتعمل حـا التقـدم وحـا التتبـع . فنبحـث 

 كال من الحقين بالتتابع .

 حق التقدم -المطلب األول

 مدني على ما يأتي : 0156ترتيب الدائنين : تنص المادة  -237
العقـار المرهـون ، أو مـن المـال  119ون حقوق م قبـل الـدائنين العـاديين مـن ثمـن $"يستوفي الدائنون المرت ن

 . ( 1)  الذي حل محل هذا العقار ، بحسب مرتبة كل من م ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد"

 و ف م من هذا النص أن الدائنين يرتبون على الوجه اآلتي :

أو أصحاب حا اختصـاص أو مرت نـون رهنـًا حياز ـًا علـى العقـار أو إذا وجد دائنون مرت نون رهنًا رسميًا ) 
أصحاب حقوق امتياز خاصة على عقار ( ، تقدموا يحسب مرتبة كل من م . والسابا فـي المرتبـة هـو السـابا فـي 

ا يبقـى القيد . فإذا اسـتنفدنا هـؤالء الـدائنين ، يـأتي الـدائنون العـاديون وكل ـم متسـاوون فـي المرتبـة فيتزاحمـوا علـى مـ
 من أموال المدين .

مـدني ( ، ولـو  1014و الحظ أن مرتبة الـدائن المـرت ن ) والـدائنين الملحقـين بـه ( يحـددها مرتبـة القيـد ) م 
من قانون تنظيم الش ر العقاري على أن "يعد بالمكتب دفتر  91كان قيد الدائنين في يوم واحد . وقد نصت المادة 

 القيد على حسب اهنحوال ، بأرقام متتابعة وفقًا لتوار خ وساعات تقديم ا" . للش ر تثبت فيه المحررات وقوائم

                                                 

 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4111ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
مث جملـس ال ـيوق وحـا  ل 4413ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك روع النها   4489وحا رقو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عة 

 (   43ق  – 444ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4089رقو 
أو مـن مبلـك امينـ   ـن  ل يسـتويف أراب  الرهـون العقاريـة ئ لـوابهتو مـن اـن العقـار اكرهـون : 964/  891م  التقن  اكد  السـابق

   ويةون استيياؤهو ذلك نسب ترتيب تسجيلهو ولو كان تسجير رهوهنو يف يوم واحد ل اكدين عذا احرتق
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. ولــو  ( 1)  فاهنســبقية فــي القيــد تتحــد إذن بســاعة التقــديم ، فمــن كــان أســبا فــي الســاعة قــدم علــى المتــأخر 
 تقدم اثنان في ساعة واحدة ، تساو ا ولو كان أحدهما متأخرًا بدقائا عن اآلخر .

لتقدم ، بعد أن بينـا أن الـدائن المـرت ن اهنسـبا فـي الترتيـب هـو الـذي يتقـدم علـى الـدائنين وفي حا ا $111
التاليين في المرتبة وعلى الدائنين العاديين ، نحصر كالمنا ، بالنسبة إلى هذا الدائن اهنسبا في الترتيب في ثالثة 

 مسائل :

 ( الدين المضمون ، فيما يتعلا ب ذا الدائن . 1) 

 ال المرهون ، فيما يتعلا ب ذا الدائن أيضًا .( الم 2) 

 ( نزول الدائن المرت ن عن مرتبة رهنه لدائن مرت ن آخر . 9) 

 الدين المضمون  -0

 الدين المضمون بالرهن يشمل أوال أصل الدين : -238
ذكـر .وقـد نبدأ بأصل الدين . وقد قدمنا أن أصل الدين يذكر في القيد ، فإذا ذكر على حقيقته أخذ به كما  

يـــذكر أصـــل الـــدين فـــي القيـــد أكثـــر أو أقـــل . فـــإن ذكـــر أكثـــر ، فـــالعبرة بأصـــل الـــدين الحقيقـــي ، وال عبـــرة بالز ـــادة 
المذكورة في القيد . وإن ذكر أقل ، فيؤخذ ب ـذا اهنقـل المـذكور فـي القيـد ، وال عبـرة بز ـادة أصـل الـدين فـي الحقيقـة 

                                                 

ولــو كــان  ل  يتســاوى اكتقــدمون يف يــوم واحــد ل حيــث  تتحــدد ا ســبقية ابليــوم ال ابلســاعة ل وهــذا  ــ ف القــانون اليرنســ  ( 4) 
يقـرر أنـ  يف حالـة ع ـرا  القيـد يف  ل 4688يف  رنسـا سـنة  وم  ذلـك  قـد  ـدر قـانون حـديث ل احدهو تقدم يف اكسا  واآل ر يف الصباح

 (   4هامش  426ق  21مسري تناغر  قرة ) وحسب ا  ضلية بتاريخ ن و  حق الرهن  ل يوم واحد
 ــب أن  ل مــن قـانون تنعـيو ال ــهر العقـار علـا أنــ  "عذا قـدم للرأموريـة أكثــر مـن فلـب يف شــأن عقـار واحـد 22وقـد نصـا اكـادة 

وأن تنقض  ب  ععادة ال لب السابق منشرا علي  ابلقبور وععادة ال لب  ل ال لبات و قا  سبقية تدوينها يف الد رت اكعد لذلك تبحث هذه
وعذا قــدم    علــا أال تتجــاوز هــذه اليــرتة ســبعة أًيم ل ال حــق منشــراً عليــ  بــذلك  ــرتة معادلــة لليقــرة الــيت تقــ  بــ  ميعــاد تــدوين كــر منهرــا

و ــب أن تنقضــ  بــ  ععــادة م ــروع ايفــرر الســابق منشــرا عليــ  بصــ حيت  لل ــهر  ل ثــر مــن م ــروع حمــرر يف شــأن عقــار واحــدللرأموريــة أك
علـا أال عـاز هـذه اليـرتة عسـة  ل وععادة م روع ايفـرر ال حـق منشـرا عليـ  بـذلك  ـرتة معادلـة لليـرتة الـيت تقـ  بـ  ميعـاد تـدوين كـر منهرـا

   أًيم"
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لم تقيد ف ي إذن لم تش ر ، والعبرة بالقيد ما لم يـزد علـى الحقيقـة  111على المذكور في القيد ، هنن هذه الز ادة $
 . وقد سبا الكالم في كل ذلك .

 الديون الشرطية واالحتمالية والمستقبلة :  -239
 الديون الشرطية هي ما أعلقت على شرط فاسخ أو على شرط واقف .

إذا تحقــا الشــرط الفاســخ . فــال يحــرم  فــإن علقــت علــى شــرط فاســخ ، ف ــي ديــون موجــودة حقــًا ولكن ــا تــزول
الدائن المعلا حقه على شرط فاسخ من االشتراك في التوز ع بحسب مرتبة رهنه ، ومن الحصول على نصيبه فـي 
التوز ع . وقد استقر الفقه والقضـاء فـي فرنسـا علـى إلـزام هـذا الـدائن بتقـديم ضـمان يكفـل رد مـا اسـتوفاه ، إذ تحقـا 

 وفي هذه الحالة ، يعاد توز ع ما رده الدائن تحت شرط فاسخ على سائر الدائنين ..  ( 1)  الشرط الفاسخ

وإن علــا الــدين علـــى شــرط واقـــف ، ف ــو ديـــن محتمــل الوجــود ولكنـــه غيــر متأكـــد . وهــذا يمنـــع الــدائن مـــن 
ة مـــن المطالبــة بحصـــة عاجلــة فـــي التوز ــع هنن حقـــه احتمــالي ، فـــال يجـــوز حرمــان الـــدائنين التــالين لـــه فــي المرتبـــ

اسـتيفاء حقــوق م مــن كــل ثمــن العقــار . والــرأي الــراجح أن تقــدر ل ــذا الــدائن تحــت شــرط واقــف حصــة احتماليــة هــي 
مقدار دينه المعلا على شرط واقف ، و تم التوز ع الفعلي لـثمن العقـار بأكملـه علـى الـدائنين التـاليين فـي المرتبـة ، 

 . ( 2)  فاء بحصة الدائن تحت شرط واقف فيما إذا تحقا الشرطولكن يلتزم هؤالء الدائنون بتقديم تأمين يضمن الو 

وإذا كان الدين ناشئًا عن فتح حساب جار ، ف ذا دين احتمالي مسـتقبل . احتـال هننـه ال يعـرف مـن سـيكون 
 الدائن قبل إقفال الحساب الجاري ، ومستقبل هننه أيًا كان الدائن فحقه لما يوجد بعـد ولكنـه سـيوجد فـي المسـتقبل .

ففي الفترة التي يسـتمر خالل ـا قيـد الحقـوق وااللتزامـات يكـون الـدين المضـمون بـالرهن احتماليـًا ومسـتقبال .  $116
وال يتحقا وجـوده وال يتحـدد مقـداره إال بقطـع الرصـيد وإقـراره . ال بـد م ذكـره فـي العقـد وفـي قائمـة القيـد . وكثيـرًا مـا 

لجاري على تقديم ضمان من العميل يكفل الوفاء بمـا قـد يترتـب يحدث في العمل أن يعلا المصرف فتح الحساب ا
عليه  من ديون ، فإذا قدم رهنًا رسميًا وأجرى قيد الـرهن ، حسـبت مرتبتـه مـن تـار خ قيـده فـي نطـاق المبلـغ المحـدد 

ة سـنة في قائمة القيد . وإذا كان الرهن يضـمن الوفـاء بالـدين الناشـئ عـن الحسـاب الجـاري خـالل فتـرة معينـة ، لمـد

                                                 

   619 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   – 899ق  348 قرة  2أوبري ورو  ( 4) 
    وما بعدها 389 قرة  634ق  3أنسيةلوبيدي داللوز   ( 3) 
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 ( 1)  مثال ، فال يستطيع المصرف أن يحتج برهنه إال في حدود المبالغ التي قد تستحا لـه عنـد انقضـاء هـذه السـنة
. وإذا بيع العقار  المرهون ، جاز للمصرف استيفاء حصته ، فإذا تبين فيما بعد أنه مستحا ل ا صرفت له ، وإال 

 . ( 2)  وزعت على سائر الدائنين

مــدني علــى أن "تحســب مرتبــة الــرهن مــن وقــت قيــده ، ولــو كــان الــدين المضــمون  1014ة وقــد نصــت المــاد
 . ( 9)  بالرهن معلنًا على شرط أو كان دينًا مستقبال أو احتمالياً 

 اإليراد المترب مدى الحياة : -241
 وقد يكون الدين المضمون بالرهن إيرادًا مرتبًا مدى الحياة . 

اجح فــي فرنســا علــى الــدائن ب ــذا المرتــب ال يســتأثر بــأس مــال يعــاد اهنقســاط وقــد اســتقر الفقــه والقضــاء الــر 
 العادية التي قد تستحا له ، هنن عدد هذه اهنقساط غير معلوم ما دام المترب اإليراد مدى حياته لم يمت .

                                                 

 ل وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن  عذا اتيق ال ر ان  يرا بعد علا مد اكيعاد الذي يقير  ي  ااسا  أو االعتراد ( 4) 
ولـو كانـا  ل ئعـ  أن الـرهن ال ي ـرر اكبـالك الـيت تسـلرها الـراهن بعـد اكيعـاد ا  ـل  اكتيـق عليـ  ل  لن هـذا االتيـاق ال ينيـذ يف حـق ال ـري

يونيــ  ســنة  44اســت ناف  تلــف ) مجلــة هــذه اكبــالك مضــا ة عىل مــا تســلر  يف اكيعــاد ال عــاوز ااــد ا قصــا اكــر ص  يــ  يف العقــد ا  ــل  
 (   366ق  83م  4610

م  عل امهو بتقد  ضران عيين يةير الو ا  ابكبلك التقدير ايفدد يف قا رة  ل وهنا رأي بتوزي  ان العقار علا الدا ن  اآل رين ( 3) 
   للرصرف يف اكرتبةوقير توزي  حصص الدا ن  السابق   ل وقير ةر ا  التوزي  عذا كان التحقق من و ود الدين قريبا   القيد اق اكصرف

) حــىت يتحــدد مصــري الــدين الناشــ  عــن ااســا  انيــاري  ل أمـا الــدا نون اكتــأ رون يف اكرتبــة عــن اكصــرف  تقــ  حصصــهو يف التوزيــ  معلقـة
 (   619 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي  

 بق كا استقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـدم اك روع الترهيدي علا و   م ا 4114ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 2) 
 ـذا تقـدم أشـخاق  ل "وتتحدد هذه اكرتبـة ابلـرقو اكتتـاب  للقيـد : غري أن اك روع الترهيدي كان يتضرن  قرة اثنية عري علا الو   اآليت ل

ويعتــه هــنال   ل وعلــا عقــار واحــدن  يةــون قيــد هــذه الرهــون وحــا رقــو واحــد ل لقيــد رهــوهنو ضــد مــدين واحــد ل متعــددون يف وقــا واحــد
ووا ــق    يف اك ــروع النهـا   4481وحـا رقـو  ل ووا ــق علـا نـص اك ــروع الترهيـدي نينـة اكرا عــة   الـدا نون عنـد التوزيــ  يف مرتبـة واحـدة"

 ل لثانية اكتيا  ابلقواعد اكقررة يف قانون تنعيو ال هر العقاريوف نينة جملس ال يوق حذ ا اليقرة ا ل 4412علي  جملس النوا  وحا رقو 
 (   441ق  -43ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) ووا ق جملس ال يوق علا اكادة كرا عدلتها نينت     4081وأ ب  رقو اكادة 

   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
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 وقد ذهب رأي إلى وجوب حبس رأس مال معين يودع بتوجيه المحكمة ، و ستثمر استثمارًا من شأنه تمكـين
الدائن من الحصول على مرتبه . ولكن يعاب على هذا الرأي ان ه يصعب كثيرًا تقدير رأس المال هذا هنن المرتب 

 اإليراد على حياته ال يزال حيًا ، وال يعلم متى يموت .

وذهــب رأي آخــر ، وهــو أصــح مــن الناحيــة العلميــة ، إلــى القــول بــأن ثمــن العقــار المرهــون يــوزع علــى ســائر 
حسب مراتب م ، ولكن يشترط أن الدائنين المتأخر ن عن اإليراد المرتب يتع دون متضامنين بأداء المرتب الدائنين ب

فــي مواعيــد اســتحقاقه الدور ــة .وقــد يضــاف وجــوب تقــديم ضــمان عينــي يعــوض الــدائن بالمرتــب مــا فاتــه مــن زوال 
 . ( 1)  الرهن المقرر على العقار

 نص قانوني :  –ملحقات الدين المضمونة بالرهن  -240
 مدني على ما يأتي : 1018تنص المادة 

يترتــب علــى قيــد الــرهن إدخــال مصــروفات العقــد والقيــد والتجديــد إدخــاال ضــمنيًا فــي التوز ــع وفــي مرتبــة  -1"
 الرهن نفس ا"آ

وإذا ذكر سعر الفائدة في العقد ، فإنه يترتب على قيد الرهن أن يدخل في التوز ع مع أصل الدين وفي  -2"
فس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبه نـزع الملكيـة والفوائـد التـي تسـتحا مـن هـذا التـار خ إلـى ن

يوم رسو المزاد ، دون مساس بالقيود الخاصة التي تؤخذ ضمانًا لفوائد أخرى قد استحقت والتي تحسب مرتبت ا من 
 . ( 2)  لكية ، انتفع سائر الدائنين ب ذا التسجيل"وقت إجرائ ا . وإذا سجل أحد للدائنين تنبيه نزع الم

                                                 

   361 -369ق  61مشس الدين الوكير  – 619 قرة  42انعر ب نيور وريبري وبيةي   ( 4) 
 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4116ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 3) 

مث جملـس ال ـيوق  ل 4411ووا ق علي  جملس النـوا  وحـا رقـو    م اك روع النها   4484وحا رقو  ل ووا قا نينة اكرا عة علا النص  
 (   60ق  – 41ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4084وحا رقو 

يرتتـب علـا تسـجير الـرهن أن يةـون اكرهـون امينـا علـا أ ـر الـدين وعلـا  وا ـد سـنت  عن   963/  894م  التقن  اكد  السـابق
 ــلذا    وعلـا مــا يسـتحق مــن ذلــك التـاريخ عىل وقــا توزيـ  اــن العقـار اكــذكور ل كـان هنــا   وا ـد مســتحقة وقـا تســجير تنبيــ  نـ ع اكلةيــة

   انتي  ابق  الدا ن   ذا التسجير ل سجر أحد الدا ن  التنبي 
 (   يف اهلامش 46ق  – 48ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  : انعر مادت  حمذو ت ) 
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(  1وقــد ســبا أن بنــا أن هنــاك ديونــًا تلحــا بأصــل الــدين ، يضــمن ا الــرهن دون أن تــذكر ، وهــذه هــي : ) 
( فوائــد الســنتين الســابقتين علــى تســجيل تنبيــه نــزع  2مصــروفات العقــد ومصــروفات القيــد ومصــروفات التجديــد . ) 

 لمستحقة بعد ذلك من يوم تسجيل تنبيه نزع الملكية إلى يوم رسو المزاد .الملكية والفوائد ا

وهــذه الــديون ) المصــروفات والفوائــد ( يضــمن ا الــرهن بمرتبتــه دون ذكــر خــاص ، ومــا عــداها مــن ملحقــات 
قبــل الســنتين الســابقتين علــى تســجيل التنبيــه وكــذل أي شــيء آخــر  111الــدين ، كالعقــارات بالتخصــيص والفوائــد $

 راد إدخاله في ضمان الرهن ، ال بد من ذكره ذكرًا خاصًا في عقد الرهن وكذلك في القيد .ي

وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي : "وغني عن البيـان أن هـذا الحكـم يعـدل كـل العـدل بحقـوق 
ين بعضــ م مــن الــبعض الــدائن ، و كفــل مــن الحمايــة مــا يؤمنــه مــن بــطء إجــراءات التنفيــذ . ثــم يحفــه بحمــى الــدائن

اآلخــر ، مــن طر ــا تحقيــا المســاواة بيــن م فــي توز ــع الفوائــد المســتحقة قبــل الراســي عليــه المــواد وقبــل الخزانــة ، إذ 
 . ( 1)  تقسم بين م قسمة غرماء ، دون تمييز بين دائن مضمون حقه ودائن ال ضمان    له"

غرماء ، دون تمييز بين دائن ودائن ولو كان الدائن  والمقصود بالفوائد التي توزع على الدائنين جميعًا قسمة
اآلخر دائنًا عاديا ، هي الفوائـد التـي تسـتحا بعـد يـوم رسـو المـزاد ، والتـي قـد يـدفع ا الراسـي عليـه المـزاد أو خزانـة 

ا عاديًا المحكمة ، فإن ا تقسم بين الدائنين جميعًا قسمة غرماء ، دون تمييز بين دائن ودائن ، ولو كان اآلخر دائن
. 

 ونعرض بعد ذلك لصور من التزاحم مع الدائن المرت ن رهنًا رسميًا .

 التزاحم بين دائن مرتهن رهنا رسميا ودائن آخر مرتهن رهنا رسميا : -242
إذا تزاحم دائنان مرت نان رهنًا رسـميًا ، فـالعبرة باهنسـبقية فـي القيـد . والموظـف المخـتص يـذكر يـوم وسـاعة  

فمــن كــان طلبــه أســبا ولــو بســاعة يتقــدم علــى الطالــب المتــأخر . فــإذا قــدم االثنــان طلب مــا فــي يــوم تقــديم الطلــب ، 
 واحد وفي ساعة واحدة ، تعادال وال يتقدم أحدهما على اآلخر ، بل يكون االثنان في مرتبة واحدة .

الشيوع ، ثم انتقـل مملوك على  100على أنه إذا رهن أحد الشركاء حصة شائعة أو جزءًا مفرزًا في عقار $
هذا الرهن إلى عقار وقع في نصيب الشر ك الراهن ، فإن هذا االنتقال يتم وفقًا إلجراءات معينة ، و قتضـي إجـراء 

                                                 

   864ق  3ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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مدني ( . ولكن االحتفاظ ب ذا المرتبة بموجب هـذا اإلجـراء ال  1091قيد جديد لالحتفاظ بمرتبة الرهن السابا ) م 
ار ، وكان صادرًا من جميع الشركاء . ولذلك عند ما يتزاحم دائـن مـرت ن مـن يجوز أن يضر برهن تقرر على العق

شر ك واحد استقر حقه على العقار الذي انتقل إليه الـرهن ، والـدائن المـرت ن مـن جميـع الشـركاء فضـل هـذا الـدائن 
 المرت ن من جميع الشركاء .

 وقد تقدم ذكر ذلك فيما مر .

 رسميا ودائن له حق امتياز عام :  التزاحم بين دائن مرتهن رهنا -243
المفروض هنا أنه يوجد دائن مرت ن رهنًا رسميًا على عقار ، و تزاحم معـه دائـن آخـر غيـر مـرت ن ولكـن لـه 

 امتياز عام .

مدني على أن "حقوق االمتياز العام ، ولو كان محل ا عقاراص ، ال يجب في ا  1191/2وقد نصت المادة 
ا التتبـع . وال حاجـة للشـ ر أيضـًا فـي حقـوق االمتيـاز العقار ـة الضـامنة لمبـالغ مسـتحقة الش ر ، وال يثبت في ا حـ

للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعًا تكون اسبا في المرتبـة علـى أي حـا امتيـازي آخـر أو أي حـا رهـن 
 رسمي ، م ما كان تار خ قيده" .

امتيـاز المصـروفات القضـائية أن "تسـتوفي هـذه المبـالغ  مـدنين بالنسـبة إلـى 1198/2وجاء أيضًا في المادة 
 قبل أي نحا آخر ، ولو كان ممتازًا أو مضمونًا برهن رسمي" .

مـــدني ، بالنســـبة إلـــى امتيـــاز المصـــروفات القضـــائية ، أن "تســـتوفي هـــذه  1198/2وجـــاء أيضـــًا فـــي المـــادة 
 رسمي" .المبالغ قبل أي حا آخر ، ولو كان ممتازًا أو مضمونًا برهن 

مـدني ، بالنســبة إلــى المبـالغ المســتحقة للخزانــة العامـة ، "وتســتوفي هــذه  1191/2وجـاء فــي المــادة   $101
المبــالغ ن ثمــن اهنمــوال المثقلــة ب ــذا االمتيــاز فــي أيــة يــد كانــت قبــل أي حــا آخــر ، ولــو كمــان ممتــازًا أو مضــمونًا 

 برهن رسمي : عدا المصروفات القضائية" .

هــذه النصــوص أن الــدائن المــزود بحــا امتيــاز عــام ، وهــو ال يشــ ر ، يفضــل علــى الــدائن  و ســتفاد مــن كــل
 المرت ن رهنًا رسميًا أيًا كان تار خ قيده .
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 التزاحم بين دائن مرتهن رهنا رسميا ودائن مزود بتأمين عقاري خاص : -244
ئن تقرر له حا اختصص ، ودائن والدائن المزود بتأمين عقاري خاص مثله دائن مرت ن رهنًا حياز ًا ، ودا 

 مزود بامتياز عقاري خاص .

تكون اهنفضلية هنا للدائن اهنسبا في القيد ، فإذا كان هـو الـدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا تقـدم علـي م جميعـًا ، 
 وإال قدم من الدائنين اآلخر ن من كان اسبا في القيد .

 وهناك استثناءات ثالثة :

المبــالغ المســتحقة للمقــاولين والم ندســين المعمــار ين الــذي  -1ني علــى أن "مــد 1118( نصــت المــادة  1) 
ع د إلي م فـي تشـييد أبنيـة أو منشـآت أخـرى أو فـي إعـادة تشـييدها أو فـي ترميم ـا أو صـيانت ا ، يكـون ل ـا امتيـاز 

 جـب أن يقيــد و  -2علـى المنشـآت ، ولكـن بقـدر مــا يكـون زائـدًا بسـبب هــذه اهنعمـال فـي قيمـة العقــار وقـت بيعـه . 
 هذا االمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد" .

مدني على أن "يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التي تعتبر عقـارًا ، و شـمل  1196ولكن نصت المادة 
بوجه خاص حقوق االرتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات واإلنشاءات التي تعود بمنفعة على المالك ، ما لـم 

ى غير ذلك . مع عدم اإلخالل بامتياز المبـالغ المسـتحقة للمقـاولين أو الم ندسـين المعمـار ين المنصـوص يتفا عل
 " .1118عليه في المادة 

مدني على أن "للشركاء الذين اقتسموا عقارًا حا امتياز عليه تأمينـًا لمـا تخولـه  1011( نصت المادة  2)  
، بما في ذلك حا المطالبة بمعدل القسمة . و جب أن يقيد هـذا القسمة من حا في رجوع كل من م على اآلخر ن 

 االمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد" .

وهذا االمتياز يتقدم على حا الدائن المرت ن من شر ك على الشيوع ، إذ انتقل الرهن بعد القسمة إلى أعيان 
 .  ( 1)  أخرى غير التي رهنت أصال"

بحـا االختصـاص مـن دائـن يعلـم أن المـدين رهـن العقـار ، المـأخوذ عليـه حـا  ( و تعلا هـذا االسـتثناء 9) 
اختصاص ، من قبـل لـدائن آخـر . هنـا تثبـت اهنولو ـة للـدائن المـرت ن حتـى لـو كـان االختصـاص مقيـدًا فـي تـار خ 

                                                 

   208ق  402مشس الدين الوكير  قرة  ( 4 )



 

 

 

 

3149 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1)  سابا على قيد الرهن ، ما دام صاحب االختصاص كان على علم بسبا تقر ر الرهن

 ون المال المره -2

 المال الذي حل محل العقار المرهون : -245
مدني تنص على أن "يستوفي الدائنون المرت نون حقوق م قبـل الـدائنين العـاديين مـن  1016رأينا أن المادة  

 ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار . . ." .

أو تلــف هني ســبب ، انتقــل الــرهن بمرتبتــه  مــدني علــى أنــه "إذا هلــك العقــار المرهــون  1011ونصــت المــادة 
إلــى الحــا الــذي يترتــب علــى ذلــك ، كــالتعو ض أو مبلــغ التــأمين أو الــثمن الــذي يقــدر مقابــل نــزع ملكيتــه للمنفعــة 

 العامة",

فالدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا ال يسـتوفي حقـه مـن ثـم العقـار المرهـون فسـحب ، بـل أيضـًا يسـتوفيه مـن المـال 
الحـا يتعلـا بالقيمـة االقتصـادية للعقـار المرهـون ، وهـذه  109. ذك أن هـذا $ ( 2)  لعقار المرهون الذي حل محل ا

 القيمة االقتصادية تتمثل في قيمة المال الذي حل محل العقار المرهون .

والصورة المأمونة لتحو ل العقار المرهون إلى مقابل نقـدي هـي بيعـه بيعـًا جبر ـًا ، واسـتيفاء الحـا مـن الـثمن 
الذي رسا بـه المـزاد . والبيـع طر قـة لتقـو م العقـار بمبلـغ مـن النقـود ، وتوجـد طـرق أخـرى كمبلـغ التعـو ض وعـوض 

 التأمين وما يستحا عن نزع ملكية العقار المرهون للمنفعة العامة .

ونقتصر هنا على استعراض هذه الحاالت الثالث :مبلغ التعـو ض ، وعـوض التـأمين ، ومقابـل نـزع الملكيـة 

                                                 

   208ق  402مشس الدين الوكير  قرة  ( 4) 
مـدن  ابلنسـبة عىل حـق  4068 ا  يف اكادة    وهذا ااةو أيضاً ين بق علا حق اال تصاق ورهن اايازة وحقوق االمتياز ( 3) 

مد  علا أن  "عذا كان ال    اكنمن علي  مث  برهن  110ونصا اكادة    اال تصاق أن  يسري علي  ما يتضرن  الرهن الرمس  من أحةام
وقضا    انتقلا هذه ااقوق عىل التعويض اكستحق للردين ئقتضا عقد التأم " ل حيازي أو رهن اميين أو غري ذلك م التأمينات العينية

اكتعلقـة  ـ   ال ـ   اكرهـون رهنـاً رمسيـاً أو  4016و  4014 مد  علا أن  "تسري علـا الـرهن اايـازي أحةـام اكـادت  4403/3اكا ة 
مد  علا أن  "يسـري علـا االمتيـاز مـا  4428ونصا اكادة    وابنتقار حق الدا ن من ال    اكرهون عىل ما حر حمل  من حقوق" ل تلي 

   يسري علا حق الرهن الرمس  من أحةام متعلقة     ال    أو تلي "
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 لمنفعة العامة .ل

 مبلغ التعويض :  -246
نفرض هنا أن العقار المرهون قد هلك أو تلـف بخطـأ الغيـر ، فيكـون علـى الغيـر أن يـدفع مبلـغ التعـو ض . 
وقــد حــل مبلــغ التعــو ض هــذا محــل العقــار المرهــون ، فينتقــل إليــه حــا الــرهن ، و باشــر عليــه حــا التقــدم الــدائن 

 المرت ن رهنًا رسميًا .

على الدائن المرت ن الذي يرغـب فـي المحافظـة علـى حقـه أن يبـادر ، فـور هـالك العقـار المرهـون أو و جب 
تلفه ، إلى إخطار المسئول عن هذا ال الك أو التلف باالمتناع عن أداء التعو ض إلى الراهن ، هنن العقار ال الك 

 أو التالف مرهون .

ن لـدى الغيـر ، والغيـر هنـا هـو المسـئول عـن ال ـالك أو و جوز للدائن المرت ن أن يبادر إلى حجـز مـا للمـدي
ومن ثم يلجأ الدائن المـرت ن إلـى حجـز مـا لصـاحب العقـار  101التلف ، والمدين هو صاحب العقار المرهون ، $

المرهــون وهــو المــدين ، لــدى المســئول عــن التلــف أو ال ــالك وهــو الغيــر ، مــن تعــو ض مســتحا بســبب التلــف أو 
 ال الك .

 التأمين :  عوض -247
 والمفروض هنا أن العقار المرهون كان مؤمنًا عليه ، فاحترق مثال ، فاستحا عوض التأمين .

وقد اتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى أن شركة التأمين ال تؤدي عوض التأمين ، بل تحتفظ بـه هنن الـرهن 
فـة بوجـود الـرهن ، بـل شـرع لصـالح مـن قد ش ر بالقيد . وقـد يقـال هنـا إن شـ ر الـرهن لـم يشـرع إلخطـار النـاس كا

 يتعاملون مع الراهن في العقار المرهون ، فيحكم التزاحم بين م قاعدة اهنسبقية في الش ر .

 إلــى يبــادر أن ، تلــف راو العقــا هلـك مــا إذا ، المــرت ن الــدائن علـى بــأن القــول إلــى فرنسـا فــي الغالــب الفقــه واتجـه

 صـاحب إلـى التـأمين عـوض دفـع مـن بمنع ـا المناسـب الوقـت في الشركة وإخطار . رهنه بوجود التأمين شركة إخطار

 المــرت ن الــدائن يســتوفي حتــى أو ، المــرت ن والــدائن الــراهن بــين الخــالف يســوي  حتــى بــه والتــربص ، المرهــون  العقــار

 . التأمين شركة من مطلوبة

 العينيــة التأمينــات ) الحقــوق  هــذه شــ رت "إذا أنــه علــى ، رأينــا كمــا ، تــنص مصــري  مــدني 440/2 المــادة ولكــن
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 . الـدائنين" برضـاء إال لـه ذمتـه فـي مـا يدفع أن له يجوز فال ، عليه موصي بكتاب ولو المؤمن إلى أعلنت أو ( التبعية
 شـركة لوقـف ، عقاري  تبعي عيني حا له آخر دائن وكل ، رسمياً  رهناً  المرت ن الدائن حا ش ر يكفي أنه ذلك ومعنى

 ذو الدائنين من غيره أو رسمياً  رهناً  المرت ن الدائن برضاء إال ، المرهون  العقار لصاحب ذمت ا في ما عدف عن التأمين

 ذلـك تعـرف أن التـأمين شـركة وعلـى ، الرسـمي الـرهن حـا بشـ ر االكتفـاء إذن فيجب . العقار ة التبعية العينية الحقوق 

 . اهنول الرأي هو وهذا ، الش ر دفاتر إلى الرجوع من

 مقابل نزاع الملكية للمنفعة العامة : -248
 هــذا مــن 6 المــادة فنصــت . التبعيــة العينيــة الحقــوق  أصــحاب حمايــة طــرق  ببيــان 1111 لســنة 144 القــانون  

 ، الــذكر سـالفة الحصـر عمليـة واقـع  مــن كشـوفاً  الملكيـة نـزع بـإجراءات القائمـة المصــلحة "تعـد : يـأتي مـا علـى القـانون 
 ومحــال في ــا الحقــوق  وأصــحاب مالك ــا وأســماء ومواقف ــا ومســاحت ا حصــرها تــم التــي لمنشــآتوا العقــارات في ــا تبــين

 المقـر فـي ، الممتلكـات هـذه مواقـع تبـين خـرائط ومع ـا ، الكشـوف هـذه وتعـرض . ل ـم تقـدر التـي والتعو ضـات إقامت م

 لمـدة ، البـوليس مقـر أو العمـدة رمقـ وفـي ، المحافظة أو المدير ة بعاصمة ل ا التابع المكتب وفي ، للمصلحة الرئيسي

 لعــرض هــذا و ســبا . الوصــول بعلــم عليــه موصــي بخطــاب ، العــرض ب ــذا الشــأن وأصــحاب المــالك و خطــر . شــ ر

 المحــددة والمواعيــد ، المشــروع بيــان يشــمل ، االنتشــار واســعتي يــوميتين جر ــدتين وفــي ، الرســمية الجر ــدة فــي إعــالن

 المــالك مــن الشــأن "لــذوي  إن المـذكور القــانون  مــن 4 المــادة وتقــول . المـذكورة" اهنمــاكن فــي والخــرائط الكشــوف لعـرض

  في ـا الـواردة البيانـات علـى االعتـراض ، الكشـوف عرض مدة انت اء تار خ من يوماالً  ثالثين خالل ، الحقوق  وأصحاب

 بكافــــة يرفــــا أن وجــــب ، الــــذكر المتقدمــــة الكشــــوف فــــي الــــواردة العــــين علــــى بحــــا متعلقــــاً  االعتــــراض كــــان وإذا . . .

 القــانون  مــن 11 المــادة وتقــرر . وأرقام ــا" ، االعتــراض بشــأن ا المقــدم الحقــوق  شــ ر وتــار خ ، لــه المؤديــة المســتندات

 الشـأن أصـحاب يقـدم ا التـي المعارضات في تحقا أن الملكية نزع بإجراءات القائمة المصلحة "على أن الذكر المتقدم

 فـي التعـو ض بـأداء المصـلحة قيام .و كون  المستحا التعو ض دفع لتقرر ، 4 مادةال في عليه منصوص هو لما طبقاً 

 ذوي  إخطــار المصــلحة علــى وجــب ، المســتحا التعــو ض دفــع دون  يحــول مــانع قــام وإذا . مســئوليت ا علــى الحالــة هــذه

 اسـتيفاؤها اجـبالو  وبالشـروط ، التعـو ض دفـع دون  تحـول التـي وباهنسباب ، الوصول بعلم عليه موصي بكتاب الشأن

 . الدفع" شروط استيفاء لحين ، المصلحة بأمانات النزاع يشمل ا التي المبالغ وتظل . بمعرفت م

 له المستحا التعو ض استيفاء من الراهن لمنع الوسيلة المرت ن للدائن كفل القانون  أن تقدم مما و ستفاد $106

  التعو ض وتقدير العقار بيان يتضمن الذي الكشف عن إلعالنبا وذلك ، الملكية نزع بأمر العلم من الدائن مكن بأن ،
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 . الملكيـة بنـزع تقـوم التـي الحكومية للج ة ، الحا هذا وجود يثبت بما يتقدم أن ، حقه على للمحافظة ، الدائن وعلى .
 لحسـاب ، لـذلك مخصصـة خزانة في به وتحتفظ ، للراهن التعو ض أداء عن تمتنع أن المذكورة الحكومية الج ة وعلى

 . المقيدة الحقوق  أصحاب

 ثمن العقار وملحقاته :  -249
 . رأينا كما ، مال م العقار محل على ما إلى يمتد رسمياً  رهناً  المرت ن الدائن فحا

 والعقـارات االرتفـاق حقوق  خاصة بصفة تتناول والملحقات ، وملحقاته العقار ثمن في يتركز شيء كل قبل وهو

 الملحقـات هـذه إخـراج الـراهن أراد وإذا . الـرهن فيعقد ذلك على للنص حاجة دون  التحسيناتو  واإلنشاءات بالتخصيص

 . ( 1)  صراحة ذلك على االتفاق وجب ،

و لحا بالعقار المرهون أيضًا ما يغلـه مـن ثمـار عـن المـدة التـي أعقبـت تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، و جـري 
 عقار .في توز ع هذه الغلة ما يجري في توز ع ثمن ال

وقد يعترض حا الدائن ، وهو في سبيل التنفيذ على العقـارات بالتخصـيص باعتبارهـا مـن ملحقـات العقـار ، 
 وجود امتياز بائع المنقول الذي كسب صفة العقار باعتباره عقارًا بالتخصيص ، وهو امتياز يضمن الوفاء بثمنه .

منقول الملحق بالعقار المرهون باعتباره عقارا التزاحم بين حق الدائن المرتهن وحق امتياز بائع ال -251
 بالتخصيص : 

 104$ عقـاراً  فأصـبح ، عقـار لخدمـة المنقـول خصـص ثـم ، ثمنـه يدفع ولم منقوال اشترى  شخصاً  أن هنا نفرض

 أن باعتبـار بـالثمن بائعـه امتيـاز حا ، عينين بحقين مثقال المنقول فأصبح رسميًان رهناً  العقار رهن ثم . بالتخصيص

 عقـــاراً  أصـــبح قـــد باعتبـــاره المنقـــول إلـــى امتـــد وقـــد رســـمياً  رهنـــاً  المـــرت ن الـــدائن وحـــا ، ثمنـــه يـــدفع لـــم المنقـــول مشـــتري 

 المرت ن أو ، يدفع لم الذي بالثمن المنقول بائع ، اآلخر يسبا الدائنين من فمن . المرهون  بالعقار وألحا بالتخصيص

 . .ال بالتخصيص عقاراً  أصبح أنه أساس على للمنقول مرت ناً  باعتباره رسمياً  رهناً 

 لصــفة المنقــول كســب هنن ، المــرت ن الــدائنين بحــا امتيــازه يتــأثر ال المنقــول بــائع أن إلــى الفقــه مــن جانــب اتجــه

 حـا تفضـيل يفيـد مـا القـانون  نصـوص فـي ولـيس ، المنقـول ببـائع يضـر أن يصـح ال قـانوني افتـراض مجـرد هو العقار
                                                 

   130ق  8جمروعة أحةام النقض  4681يناير سنة  41نقض مد   ( 4) 
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 . ( 1)  عليه المرت ن الدائن

 . ( 2)  المنقول بائع على للعقار المرت ن الدائن تفضيل إلى الشراح جم ور و ذهب

ــثمن 108مــدني علــى أن "مــا يســتحا لبــائع المنقــول مــن $ 1111وقــد نصــت المــادة   لــه يكــون  وملحقاتــه ال

 كسـب ا التـي بـالحقوق  إخالل دون  وهذا ، بذاتيته محتفظا المبيع دام ما قائماً  االلتزام و بقى . المبيع الشيء على امتياز

  . التجار ة" بالمواد الخاصة اهنحكام مراعاة مع ، نية بحسن الغير

 باعتدائــه يعلــم أن دون  الغيــر كســبه أي ، يــةن بحســن الغيــر كســبه بحــا اصــطدم إذا يــزول المنقــول بــائع فامتيــاز

  . العقاري  لالئتمان دعماً  وذلك ، المنقول بائع امتياز على

 حسـن مـع يصـطدم بـأال حقـه القـانون  قيـد آخـر شخصـاً  زاحـم النيـة حسـن رسـمياً  رهناً  مرت ن دائن هناك كان فإذا

 حســن دام مــا يفضــل الــذي هــو رســمياً  نــاً ره المــرت ن الــدائن أن فـي شــك فــال ، المــال نفــس علــى حقــه كســب شــخص نيـة

 . البائع امتياز على يعتدي أنه يعلم ال أي ، النية

 أن إلــى ، المنقــول بــائع علــى رســمياً  رهنــاً  المــرت ن للــدائن  بصــدده نحــن الــذي الفــرض فــي اهنفضــلية تكــون  لــذلك

 . ( 9)  المنقول بائع حا ي در رهنه أن ارت ن أن وقت يعلم كان رسمياً  رهناً  المرت ن الدائن أن المنقول بائع يثبت

                                                 

يف حـ  أن حـق  ل ويقور لتدعيو رأي  أبن اب   اكنقور يس ل  م ضران عيين سـوى اكنقـور اكبيـ  – 4490 قرة  3 وسران  ( 4) 
وانعــر عبــد اليتــاح عبــد البــاق   قــرة  –ال عضــا يا والعقــار ابلتخصــيص لــيس عال مــا ل الــدا ن اكــرهتن رهنــاً رمسيــاً يةيلــ  العقــار ا  ــل  اكرهــون

مــد   ــروة يف أن امتيــاز اب ــ  اكنقــور يبقــا قا رــا مــا دام اكبيــ   4418/4ويقــور عن اكــادة  : 183ق  – 180ق  931و قــرة  336
   180ق  931 قرة  : وال    ييقد ذاتيت  ئجرد أن يصري عقارا ابلتخصيص ل حمتيعا بذاتيت 

كـوالن   – 2212 قـرة  3ب نيـور وريبـري وبوال يـ   – 843 قـرة  42بيدان و ـواران  – 462 قرة  43ر وريبري وبيةي  ب نيو  ( 3) 
ق  216سليران مرقس  قرة  – 116حمرد كامر مرس   قرة  – 481 قرة  314ق  1أنسيةلوبيدي داللوز  – 4811 قرة  3وكابيتان 
   63مشس الدين الوكير  قرة  – 941

 : ريني  ديةرز) وذلك محاية ل  تران العقاري  ل م قانون الرهن البلجية  ما يييد تيضير حق الدا ن اكرهتن 30اكادة  وقد  ا  يف
  (   463ق  4836 قرة  2     4688اكو   يف القانون اكد  البلجية  

قبر عبرام  ل "ال أثر للرهن يف ااقوق اليت كسبها ال ري : من اك روع الترهيدي تنص علا ما أييت 4112/3وقد كانا اكادة  ( 2) 
   علا ملحقات الع  الرهون" ل الرهن
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 تقـرر قـد التخصيص هذا كان 101و جب عدم الفر ا ، في تخصيص المنقول لخدمة العقار ، بين ما إذا $

 . ( 1)  المرت ن الدائن نية حسن يمس ال التار خ هذا فإن ، عليه الحا تار خ في أو الرهن تقر ر قبل

 لى العقار المرهون المملوك للكفيل العيني : تنفيذ الدائن المرتهن رهنا رسميا ع -250
 الـذي المـال وعلـى ، للمـدين المملـوك المرهـون  العقـار علـى رسـمياً  رهنـاً  المـرت ن الدائن ينفذ ، قدمناه ما كل وفي

 ولكن ، العقار هذا محل حل الذي المال أو المدين عقار على ينفذ ال قد المرت ن الدائن أن بقي ، العقار هذا محل حل

 . المدين غير هو المرهون  العقار مالك أن بفرض العينين للكفيل المملوك المرهون  العقار على نفذي

 مالـه علـى التنفيذ يجوز فال ، المدين غير آخر شخصاً  الراهن كان "إذا أنه على مدني 1010 المادة نصت وقد

 . ذلك" بغير يقضي اتفاق يوجد لم ما المدين بتجر د الدفع حا يكون  وال ، المال هذا من رهن ما إال

 وإذا . المرهـون  العقـار حـدود فـي المضـمون  الدين عن مسئوليته تتركز العيني الكفيل أن النص هذا من و ستفاد

 التنفيــذ وجـوب حجـة ذلـك عــن يـرده أن العينـي للكفيـل يحـا فــال ، المرهـون  العقـار علـى التنفيــذ إيـرادات فـي الـدائن شـرع

 فلـه المتضـامن غيـر الشخصـي الكفيـل بخـالف ، العيني للكفيل جائز غير بالتجر د الدفع هنن ، أوال المدين أموال على

                                                                                                                                                                    

 لــو    "عن الــرهن الـذي  تـد عىل اكلحقـات ال يــنثر يف حقـوق ال ـري : وقالـا اكـذكرة ا يضـاحية للر ــروع الترهيـدي يف هـذا الصـدد
   ولةن  يتأ ر عن امتياز اب   اكواش " ل  لن الرهن ي رلها ل صصها خلدمة ا راو  ل اشرتى مالك ا را اكرهونة مواش  م يد   انها
وقــد نصــا علــا عــدم ا  ــ ر ابمتيــاز اكبــالك اكســتحقة  ل  حــذ ا هــذه اليقــرة الثانيــة ل وقــد تليــا هــذه اكــادة علــا نينــة اكرا عــة

   للرقاول  واكهندس  اكعراري 
 مثـر اب ـ  اكنقـور ل انصرف يف البداية عىل محاية كر من كسب حقا علا ملحقات العقار قبر رهن   يعهر  ا تقدم أن عرادة اك رع

وم وةـــو عال ابمتيـــاز اكقـــاور واكهنـــدي اكعرـــاري ابلنســـبة عىل اكبـــالك اكســـتحقة عـــن  ل  عـــدر ااةـــو ل مث عـــدر عـــن هـــذا  االعـــاه  ـــراحة  
   التحسينات وا ن ا ات

قبــر أن أي ــذ هــذا  ل  رــا عليــ  عال أن خي ــر الــدا ن اكــرهتن   اكنقــور يســت ي  أن يــتخلص مــن هــذا التــ احو وي حــظ أن اب ــ  ( 4) 
 يتقـدم عليـ   ل  رثـر هـذا ا  ـرا  ينيـ  عـن الـدا ن اكـرهتن حسـن النيـة   أبن  م يستوف الثرن وأن امتيـازه ال يـ ار قا رـاً  ل الدا ن حق الرهن

   اب   اكنقور
حمرـد كامـر مرسـ   قـرة  – 68ق  4حسن كرية يف ااقوق العينية ا  ـلية  – 843 قرة  42وضوع بيدان و وران انعر يف هذا اك

    63مشس الدين الوكير  قرة  – 941ق  216سليران مرقس  قرة  – 116
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 . ( 1)  علي ا بالتنفيذ البدء من بد ال المدين لدى أموال وجود إلى الدائن بإرشاد بالتجر د يدفع أن

لمــدين ، فالواجــب إذن اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ علــى العقــار المرهــون ، ضــد الكفيــل العينــي ال ضــد ا $110
 واعتبار الكفيل العيني هو المدين في حدود عقاره المرهون كما هي حقيقة اهنمر .

و الحـظ فــي هـذا الشــأن أن الكفيـل العينــي لـيس لــه أن يتخــذ إجـراءات التط يــر ، هننـه مــدين فـي حــدود قيمــة 
 .العقار المرهون ، أما الحائز للعقار فيتخذ إجراءات التط ير كما سنرى هننه غير مدين 

 مبدأ عدم تجزئة الرهن : –حق المرتهن يشمل عدة عقارات  -252
والمفروض هنا أن الدائن المرت ن رهنًا رسميًا له رهن رسمي على عدة عقارات ، وعلى هذا العقارات رهون  

 تالية لدائنين آخر ن . وقد بيعت هذه العقارات ، و راد توز ع ثمن ا على الدائنين .

يبــيح للــدائن المــرت ن اهنول أن يتقــدم فــي التوز ــع فــي ثمــن عقــار من ــا بكامــل حقــه  ومبــدأ عــدم تجزئــة الــرهن
يجبـــروه علـــى اســـتعمال حقـــه علـــى عقـــار دون عقـــار ، وال أن  111المضـــمون ، وال يجـــوز للـــدائنين اآلخـــر ن أن $

 . ( 2) يقصر تقدمه في توز ع على جزء من حقه

                                                 

من تقن  اكرا عات انيديد علا أن "يبدأ التنييذ ةع ن التنبي  بن ع ملةية العقار عىل اكدين ل خصـ   104وقد نصا اكادة  ( 4) 
   "144أعلن التنبي  عىل الراهن بعد تةيف اكدين ابلو ا  للرادة  ل  لذا كان التنييذ علا عقار مرهونة من غري اكدين       أو كوفن 

من  كعانية حالة التنييذ علا عقار  104" استحدل اك روع ااةو الوارد يف اليقرة ا  رية من اكادة  : كرة ا يضاحيةو ا  يف اكذ 
م ) وم يرد اك روع ا  ذ ئا ذهبا علي  بعض الت ريعات ا  نبية كالت ري  ا ي ايل  –الةيير العيين اليت م يورد القانون القا و تنعيرا هلا 

ذلـك أن حـا   العقـار قـد انتقلـا عليـ  ملةيـة  ل من ت بق قواعد التنييذ يف موا هة حا   العقـار علـا حالـة الةييـر العيـين ( 901 – 903
 رــن العبـث تســجير تنبيـ  نــ ع اكلةيـة ابســو اكـدين عذ ال ع قــة  ل أمـا عقــار الةييـر العيــين  لـو يةــن قـو  لوكــا للرـدين ل العقـار مـن اكــدين
 لن محاية ال ري تقتض  أال يةون العقار حمجـوزاً عال ة ـرا  ي ـهر ابسـو  ل ومن تحية أ رى   صور أن يتعامر  ي  م  أحدللردين ب  وال يت
دون أن  ل  ـلن ال ـري قـد ي ـرتي العقـار مـن الةييـر العـ  ل ذلك أن  لو سجر التنبي  ابسو اكدين واعته العقار  ذا حمجـوزا   الةيير العيين

و ــذا      أن يعلــو بســبق ااجــ  عليــ  هلــذا رؤى أن يةــون التنييــذ بتنبيــ  نــ ع اكلةيــة وتســجير التنبيــ  ابســو الةييــر العيــينيةــون يف اســت اعت
 ن  هو اكس ور شخصيا عـن  ل وعلا أن   ب تةليف اكدين قبر هذا ابلو ا    ترتتب أاثر ااج  ل وليس ة را  قبل  أًيً كان ل التسجير
   الدين"

   330ق  31م  4648ماري سنة  49 ناف  تلو است ( 3) 
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اء نفسـه ، وأن يتقـدم فـي التوز ـع بـبعض المسـتحا لـه إذا ولكن هذا ال يمنع الدائن المرت ن أن يجزئ من تلق
كان التوز ع وارد على ثمن بعـض العقـارات المرهونـة ، مـع حفـظ مـا يبقـى ممـا يسـتحا لـه بالنسـبة إلـى ثمـن البـاقي 

 من العقارات .

ار ، إن فالدائن صاحب الرهن على العقارات المتعددة ، بما في ا العقار الجاري توز ـع ثمنـه ، يكـون لـه الخيـ
شاء تقدم في التوز ع بكامل لحقه ، وإن شاء تقـدم بـبعض هـذا الحـا واحـتفظ بالبـاقي علـى العقـارات اهنخـرى ، وإن 

 . ( 1) شاء نزل عن حقه في هذا التوز ع واكتفى باستعمال حقه على العقارات اهنخرى 

جزئــة الـرهن دون إجبــار الــدائن أمـا إذا كــان التوز ــع واردًا علـى ثمــن جميــع العقـارات ، فــال يحــول مبـدأ عــدم ت
على تقسيم حقه بنسبة العقارات المختلفة ، فيدخل في قائمة توز ع ثمن كل عقار بجزء من دينه يساوي النسبة بين 
هذا العقار ومجموع العقارات اهنخرى المرهونة له ، إذ أن الدائن سيسـتوفي حقـه كـامال مـن جملـة هـذه التوز عـات ، 

إجــراءات متعــددة مــا دامــت اإلجــراءات قــد تمــت ولــم يبــا من ــا إال توز ــع الــثمن ، فــال وهــو لــن يضــطر إلــى اتخــاذ 
 . ( 2) مصلحة له في أن يتمس بحقه كامال على أحد العقارات دون الباقي

 إساءة الدائن المرتهن رهنا رسميا الستعمال حقه في التقدم : -253 
عقـارات ، يكـون لـه خيـار  112الـذي يشـمل رهنـه عـدة $وقد رأينا فيما تقدم أن الـدائن المـرت ن رهنـًا رسـميًا  

التنفيذ بكامل حقه على عقار من هذه العقارات أو على بعض ا أو علي ـا جميعـًا . وقـد يترتـب علـى اختيـاره إلحـاق 
ضــرر ببضــع الــدائنين اآلخــر ن ، فوجــب أال يتــوخى فــي اختيــاره إلحــاق ضــرر بــدائن معــين إيثــارًا لــدائن آخــر فــي 

 . ( 9) الترتيب

علـــى أنـــه يجـــب التـــأني طـــو ال قبـــل القـــول بـــأن الـــدائن قـــد تعســـف فـــي اســـتعمال حقـــه ، وقـــد قضـــت محكمـــة 
                                                 

   194ق  13م  4620أبرير سنة  36 – 42ق  39م  4642ديسره سنة  40است ناف  تلو  ( 4) 
   439انعر يف ذلك سليران مرقس  قرة  ( 3) 
وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن  عذا ن ر الدا ن اكرهتن عن حق الرهن علا بعـض العقـارات اكرهونـة لـ  وابشـر هـذا  ( 2) 

 لـيس للحـا   أن يـد   ا  ـرا ات اكوا هـة ضـده نجـة أن الـدا ن قـد أضـاع التأمينـات ا  ـرى  ل ااق علا ب  ه ر هلا ملةيت  عىل حا  
ما م يثبا أن ن ور الدا ن عن بعض الرهن كان نتيجـة تـدليس منـ  أو حصـر بقصـد  ل ور  يها حمر الدا ن اكرهتن اليت كان وق للحا   أن

 (   204ق  38م  4642أبرير سنة  40است ناف  تلو ) ا ضرار اباا   
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االستئناف المختلطة بأنه ال يعتبر مسيئًا الستعمال حقه الدائن المرت ن الذي يبدأ بالتنفيذ على ما هو باق في ذمة 
ي ا للتنفيذ علي ا فيما بعد في يد حائزهـا إذا لـم الراهن من اهنموال المرهونة ، و ترك اهنموال التي حصل التصرف ف

 . ( 1) يف التنفيذ اهنول بجميع حقوقه

ومــع ذلــك يظ ــر أن الــدائن المــرت ن رهنــًا رســميًا قــد أســاء اســتعمال حقــه إذا كــان لــه رهــن بــألف جنيــه علــى 
ن ) أ ( و ) ب ( علــى العقــار ن ) أ ( و ) ب ( وقيمــة كــل من مــا ألــف جنيــه . وارت ــن دائــن ثــان بعــد ذلــك العقــار 

ألف جنيه وارت ن دائن ثالث العقار ) أ ( على ألـف جنيـه وهـو فـي مرتبـة واحـدة مـع الـدائن الثـاني . ثـم نفـذ الـدائن 
اهنول بدينه على العقار ) أ ( وحده ، فاستوفي منه حقه ولم يترك شيئًا للدائن الثالث . واسـتوفى الـدائن الثـاني كـل 

ا أثبـت الـدائن الثالـث أن الـدائن اهنولـى لـم تكـن لـه أيـة مصـلحة فـي اختيـار العقـار ) أ ( حقه م العقار ) ب ( . فإذ
بل إنه عمد إلى ذلك بقصد اإلضرار بالدائن الثالث لمصلحة الدائن الثاني ، جازت مطالبـة الـدائن اهنول بتعـو ض 

لى كل حقه ، و بقـى العقـار ) الضرر . إذ كان يستطيع الدائن اهنول أن ينفذ على العقارات ، فيصل إ 119هذا $
 ( 2) جنيه 100أ ( للدائنين المرت نين الثاني والثالث وهما في مرتبة واحدة ، فينال كل من ما من ثمن العقار ) أ ( 

                                                 

   86ق  16م  4629ديسره سن  24است ناف  تلو  ( 4) 
"ال  وز لدا ن ل  رهـن  : وكانا عري علا الو   اآليت ل 4140ن نصا هو نص اكادة وقد كان م روع التقن  اكد  يتضر ( 3) 

 ل أو أن  ن  اب تياره عن الد ور يف ع را ات التوزي  اخلا ة  ذا العقـار ل علا عدة عقارات أن يتنازر عن رهن  علا أحد هذه العقارات
ويســري هــذا ااةــو أيضــاً عذا كــان التنــازر أو االمتنــاع عــن    ق عليــ  التعــويضوعال حــ ل بقصــد عيثــار دا ــن علــا دا ــن ه ــر ســابق يف اكرتبــة

   أو عيثار حا   علا حا   ه ر سابق يف التسجير" ل الد ور يف ع را ات التوزي  مقصودا ب  عيثار حا   علا دا ن ل  رهن سابق يف القيد
نيـرا أن الـدا ن الثالـث هـو الـدا ن  : هذا اكثر التعـدير اآليتند ر علا  ل وحىت يةون هذا النص من بقاً علا اكثر الذي أوردته

 ( أ) يف ح  أن الدا ن الثالث الذي بعده أ ذ رهنـا علـا العقـار  ل  قو كان  ي  هو الدا ن الثا  ( أ) وقد أ ذ رهنا علا العقار  ل الثا 
 يـأيت الـدا ن اكـرهتن ا وىل ويسـتويف حقـ   (   أ) حين ذ يةون الدا ن الثا  سابقا علا الدا ن الثالـث يف العقـار  (    ) ورهنا علا العقار 

وهــو أســبق مــن الــدا ن  ل  حين ــذ ال يســت   الــدا ن الثــا    وال يبقــا شــي اً للــدا ن  الثــا  والثالــث ل  يأ ــذه كلــ  ل وحــده ( أ) مــن العقــار 
وهــو متــأ ر يف الرتتيــب عــن الــدا ن  ل وأييت للــدا ن الثالــث (   أ)  نــ  م يةــن مرهتنــا عال العقــار  ل أن أي ــذ شــي اً  ( أ) الثالــث علــا العقــار 

) وقد أ ب   ي  الدا ن ا ور بعد أن استوىف الدا ن ا وىل كر حق  من العقار  ل الذي ارهتن  (  )  يرجد العقار  ( أ)  ل الثا  يف العقار
ويضـي  الـدا ن الثـا   ـ  أي ـذ شـي ا مـ  أنـ  اسـبق يف  ل وبذر يستويف الدا نان ا وىل والثالث كر منهرا حقـ    من  كر حق  يستويف  ( ل أ

 أ) لرت   العقار  ( ل أ) بدال من العقار  (  )  لو استويف الدا ن ا ور كر حق  من العقا ر   من الدا ن الثالث ( أ) الرتتيب علا العقار 
ًً    وال أي ذ الـدا ن الثالـث شـي اً  ل  يتقدم الثا  علا الثالث ويستويف كر حق  ل لثا  والثالثللدا ن  ا ( وأكثـر اتياقـا  ل وكـان هنـا فبيعيـًا
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. 

 نزول الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر -3

 مدني على ما يأتي : 0159نص قانوني : تنص المادة  -254
 ن أن ينزل عن مرتبة رهنه ، فـي حـدود الـدين المضـمون ب ـذا الـرهن ، لمصـلحة دائـن آخـر لـه "للدائن المرت

رهن مقيد على نفس العقار . و جوز التمسك قبل هذا الدائن اآلخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك ب ا قبـل 
ن هـذا االنقضـاء الحقـًا للتنـازل عـن الدائن اهنول ، عدا مـا كـان من ـا متعلقـًا باقتضـاء حـا هـذا الـدائن اهنول إذا كـا

 . ( 1) المرتبة"

وقــد جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي ، فــي خصــوص هــذا الــنص ، مــا يــأتي : "أجــاز هــذا 
                                                                                                                                                                    

 يعتـه  ل أضـاع الـدا ن الثـا  ل أي ـذ منـ  كـر حقـ  دون سـبب ظـاهر ( أ) ولةن كا ا تار الدا ن ا وىل العقـار    م  موقف الدا ن  الث ثة
   تعسيا من الدا ن ا ور يف استعرار حق  ل من غري سبب ظاهر (  ) دون العقار  ( أ) ا تيار الدا ن ا ور للعقار 

ئــا يف  ل و ةــن ت بيــق القواعــد العامــة   اكتيــا  ابلقواعــد العامــة ل 4140ولةــن نينــة القــانون اكــد  ئجلــس ال ــيوق حــذ ا اكــادة 
 (   304ق  431انعر يف ذلك سليران مرقس  قرة ) للو ور عىل هذه النتيجة  ل عرار ااقذلك قاعدة التعسف يف است
عذا كان الدا ن اكرهتن م يترةن من استييا  حق  من ان العقار  -4" : م اك روع الترهيدي علا ما أييت 4144وقد نصا اكادة 

 ـلن الـدا ن الـذي م يـترةن مـن  ل ولةـن رهنـ  ي ـرر عقـارات أ ـرى ل رتبـةبسبب أن هذا الثرن قد د   لدا ن مرهتن يسـبق يف اك ل اكرهون
وعليـ  أن يـنثر  ـذا االـور ليـترةن مـن مباشـرة    استييا  حقـ  وـر يف الـرهن علـا هـذه العقـارات ا  ـرى حمـر الـدا ن الـذي د ـ  لـ  الـثرن

ومـ   -3   يسـت يعوا أيضـاً اسـتييا  حقـوقهو بسـبب هـذا االـور متقدما ئرتبة رهن  ا ور علا الدا ن  نيس ااق عذا هـو م ل دعوى الرهن
أو  ل ذلك ال  وز استعرار حق االور علا عقار تصرف  ي  اكدين يف اتريخ سابق علا قيد رهن الدا ن الذي م يترةن من استييا  حق 

تيادي الصعوابت العرلية اليت تعرا يف ت بيـق غري أن نينة جملس ال يوق حذ ا هذه اكادة "ل   علا عقار رهن  شخص ه ر غري اكدين"
(  يف اهلامش 46ق  – 49ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) ووا ق جملس ال يوق علا ذلك    وتر  ا مر للقواعد العامة" ل أحةامها

  
 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4143ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 

 63ق  – 60ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4086مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 4411ووا قا علي   جملس النوا  وحا رقو   
  ) 

   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
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النص نزول الدائن المرت ن ، عن الرهن ذاته كما في الحلول الشخصي ، بل عن مرتبة الرهن إلى دائـن آخـر تـال 
( أن الدائن الذي يحل في المرتبة ال يحـل  1من ما في مرتبة اآلخر ، وذلك بقيدين  : )  في المرتبة ، فيصبح كل

( أن تقبل ضد الدائن الـذي حـل فـي  2هذه المرتبة وهذا بدي ي . )  111في حا أكبر من الحا الذي كانت له $
الـدفع متعلقــًا بانقضـاء حـا هــذا المرتبـة ل الـدفوع التـي كانــت قبـل الـدائن الــذي كانـت لـه هـذه المرتبــة ، إال إذا كـان 

 . ( 1) الدائن في تار خ الحا للنزول عن المرتبة . وهذا أيضًا ظاهر"

( لمـاذا ينــزل الــدائن المــرت ن  2( الفــرق بـين النــزول عــن الــرهن والنـزول عــن مرتبتــه . )  1ونبحـث هنــا : ) 
 ( شروط النزول عن مرتبة الرهن . 9عن مرتبة رهنه . ) 

 النزول عن الرهن والنزول عن مرتبته : الفرق بين  -255
 هناك فرق بين النزول عن الرهن ذاته والنزول عن مرتبته فقط .

والنزول عن الرهن ذاته هو الغالب في العمل . و نزل الدائن المرت ن رهنًا رسميًا عن الـرهن ذاتـه عـادة عـن 
ينتقل الحـا إلـى المحـال لـه ، و نتقـل معـه طر ا حوالة الحا المضمون بالرهن . فيترتب على حوالة هذا الحا أن 

 مدني ( . 904الرهن ذاته الذي يضمن هذا الحا ، فيستفيد المحال له من الرهن بمرتبته ) م 

كذلك يجوز النزول عن الرهن ذاته عـن طر ـا الوفـاء مـع الحـول ، فيحـل المـوفي محـل الـدائن المـرت ن رهنـًا 
 رسميًا فيما له من رهن بنفس المرتبة .

ى يستفيد المحال له أو الموفي من مرتبة الرهن ، يجب أن يؤشر بالحوالـة أو الحلـول علـى هـامش القيـد وحت
مدني ، في هذا الصدد على ما يأتي : "ال يصـح التمسـك قبـل الغيـر  1019/2اهنصلي للرهن . وقد نصت المادة 

ن في هـذا الحـا بحكـم القـانون بتحو ل حا مضمون بقيد ، وال التمسك بالحا الناشئ من حلول شخص محل الدائ
أو باالتفــاق ، وال التمســك كــذلك بالتنــازل عــن مرتبــة الــرهن لمصــلحة دائــن آخــر ، إال إذا حصــل التأشــير بــذلك فــي 

 هامش القيد اهنصلي" .

أما النزول عن مرتبة الرهن ، ف و دون ذلك . ذلك أن الدائنالمرت ن رهنـًا رسـميًا ال ينـزل عـن الـرهن  $116
ينزل عن مرتبته فقط . فإذا كان هو الدائن اهنول ، ونزل عن مرتبة الرهن إلـى الـدائن المـرت ن الثالـث ، ذاته ، بل 

                                                 

   64ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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لم يحرم الدائن اهنول من حا رهنه ، ولكنه يصبح الدائن الثالث بعد أن كان الدائن اهنول ، و صبح الدائن الثالـث 
 هو الدائن اهنول .

الرســمي فحســب ، بــل فــي حــا االختصــاص وفــي حــا الــرهن و صــح النــزول عــن المرتبــة ، ال فــي الــرهن 
إذ تقـول فـي آخرهـا "التنـازل عـن مرتبـة الـرهن  1019/2الحيازي وفي حقوق االمتياز ، كمـا يشـعر بـه نـص المـادة 
 . ( 1) لمصلحة دائن آخر ، وتقول في أول ا "حا مضمون يتبين"

 لماذا ينزل الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه : -256
المرت ن رهنًا رسميًا ال ينزل عادة عن مرتبة رهنه ، إال إذا كان هناك سبب يدعوه للنـزول عـن هـذه والدائن  

 المرتبة واالكتفاء بمرتبة أقل .

( ف و ال ينزل عن مرتبته على سبيل التبرع ، دون أن يتقاضى عوضًا . و تحقا ذلك في حالتين على  1) 
آخــر غيــر العقــار المرهــون يعتمــد عليــه ، و فــي بحقــه . ف ــو فــي هــذه اهنقــل . الحالــة اهنولــى ، إذا كــان لــه تــأمين 

الحالة ال تعنيه مرتبة حقه على العقار المرهون ، بل وال يعنيه الرهن الذي له على العقار المرهـون ، إذ هـو يعتمـد 
ن يفـي بجميـع الـديون على التأمين اآلخر الذي يفي بحقه كامال . والحالة الثانية ، إذا كان واثقًا بأن العقـار المرهـو 

المقيــدة لغايــة الــرهن الــذي نــزل الــدائن المــرت ن إلــى مرتبتــه ، و كــون هــذا الوثــوق غيــر كامــل عنــد الــدائن المتنــازل 
 لمصلحته ولذلك يعمد هذا الدائن إلى الحصول على مرتبة أعلى .

ن الــدائن المتنــازل فيتقاضــى مــ 114( وقــد ينــزل الــدائن المــرت ن رهنــًا رســميًا عــن مرتبتــه معاوضــة ، $ 2) 
لمصــلحته نظيــرًا ل ــذا التنــازل . وقــد يكــون الــدافع للــدائن المتنــازل وثوقــه مــن كفايــة العقــار المرهــون لجميــع الــديون 
المرتبــة عليـــه . وقــد يكـــون الــدافع إمكـــان الـــدائن المتنــازل الطعـــن فــي الـــديون التـــي تتخلــل دينـــه وديــن المتنـــازل لـــه 

م يكـد يخسـر شـيئًا بتنازلـه . وقـد يكـون الـدافع لـه علـى التنـازل كونـه معتمـدًا علـى وإسقاط ا جميعًا ، فإذا هو فعل لـ
 تأمين آخر ، كرهن آخر مقرر له على عقار و في بكل مطلوبه .

                                                 

 86منصـور مصـ يا منصـور  قـرة  – 491ق  439عبد اكنعو  رج الصدة  قرة  – 142انعر عبد اليتاح عبد الباق   قرة  ( 4) 
   432ق 



 

 

 

 

3161 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 شروط النزول عن مرتبة الرهن :  -257
 مدني ، وهما : 1011وهناك شرطان للنزول عن مرتبة الرهن ، ذكرت ما المادة 

 مرتبة حا الرهن يكون في حدود حا المتنازل .( النزول عن  1) 

( جـــواز التمســـك ضـــد المتنـــازل لـــه بالـــدفوع التـــي كـــان يمكـــن التمســـك ب ـــا ضـــد المتنـــازل . ، إال الـــدفع  2) 
 باقتضاء حا المتنازل لسبب الحا للنزول عن مرتبة الرهن .

 وهناك شرط ثالث يستخلص من نظر ة التعسف في استعمال الحا ، وه :

 ال يضر النزول عن مرتبة الرهن ضررًا غير مشروع بحا الدائن المتوسط .( أ 9) 

ومتى نزل الدائن المـرت ن عـن مرتبتـه نـزوال قانونيـًا متـوافرة فيـه الشـروط الثالثـة ، أصـبح الـدائن المتنـازل لـه 
لـدائن المتنـازل لـه ، في مرتبة الدائن المتنازل ، في حدود حا الدائن المتنازل . وأصبح الدائن المتنازل في مرتبـة ا

 و جري توز ع ثمن العقار على هذا الوجه .

 ونقول اآلن كلمة عن كل من هذه الشروط الثالثة :

 النزول عن مرتبة يكون في حدود حق المتنازل :  -258
 مدني كما رأينا : 1011تقول المادة 

ا الرهن  . . ." و فترض هذا "للدائن المرت ن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون ب ذ $118
الــنص أن هنــاك فرقــًا بــين ديــن المتنــازل وديــن المتنــازل لــه . فــإذا كــان الــدين اهنول أكبــر مــن الــدين الثــاني ، ارتفــع 
الــدائن المتنـــازل لـــه بكـــل دينــه ، وهـــو أصـــغر مـــن ديــن المتنـــازل ، إلـــى مرتبـــة الــدائن المتنـــازل . أمـــا إذا كـــان ديـــن 

ــه إلــى مرتبــة المتنــازل إال فــي حــدود ديــن  المتنــازل هــو أصــغر مــن ديــن ــه ، فحينئــذ ال يرتفــع المتنــازل ل المتنــازل ل
 المتنازل .

جني ـًا ، فـإن المتنـازل لـه ال يرتفـع إلـى  1200جنيـه ، وأن ديـن المتنـازل لـه  100ونفرض أن دين المتنازل 
 100نــازل دينــا ، أحــدهما مقــداره جنيــه . فيكــون للمت 100المرتبــة اهنولــى التــي هــي مرتبــة المتنــازل إال فــي حــدود 

 جنيه في مرتبته اهنصلية وال يرتفع . 400جنيه في المرتبة اهنولى ، واآلخر مقداره 
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وغني عن البيان أنه لو كان ديـن المتنـازل مسـاو ًا لـدين المتنـازل لـه ، لـم تـود صـعوبة فـي المسـألة ، وارتفـع 
 المتنازل له بجميع دينه إلى مرتبة المتنازل .

 جواز التمسك ضد المتنازل له بالدفوع التي كان يمكن التمسك بها ضد المتنازل : -259
وغنـي عـن البيــان أنـه إذا ارتفــع المتنـازل لـه إلــى مرتبـة المتنــازل فـي حـدود ديــن المتنـازل ، فــإن المتنـازل لــه  

زل مخضـعًا تنازلـه لجميـع يقبل ضده من الدفوع ، فيما ارتفع به ما كان يقبـل ضـد المتنـازل ، هنن المتنـازل إنمـا تنـا
 الدفوع التي كانت تقبل ضده .

جنيه مـثال هـي الـدين الـذي حصـل علـى التنـازل عـن مرتبتـه ، جـاز للـدائن  100فإذا تقدم المتنازل له بمبلغ 
التالي له في القيد أن يدفع هذا الدين بجميع الدفوع التي كان يستطيع ب ا دفع الدين وهو ال يزال في ذمة المتنـازل 

 وذلك إلى وقت حصول التنازل .، 

فيجـوز ل ـذا الـدائن التـالي فـي المرتبــة أن يـدفع هـذا الـدين المتنـازل عــن مرتبتـه بأنـه ديـن باطـل لعــدم  $111
مشـروعية السـبب أو النعــدام الرضـاء ، أو بأنــه ديـن قابــل لإلبطـال لــنقص فـي اهنهليــة أو لعيـب فــي الرضـاء ، وقــد 

اءه عيـــب . و جـــوز الـــدفع بانقضـــاء الـــدين للوفـــاء بـــه ، أو لتجديـــده ، أو أبطلـــه نـــاقص اهنهليـــة أو حـــا شـــابه رضـــ
 . ( 1) للمقاصة ، أو لإلبراء ، أو للتقادم ، أو لغير ذلك من أسباب نقضاء االلتزام

وهنــاك دفــع واحــد ال يــدفع بــه ضــد المتنــازل لــه ، وهــو أن يكــون الــدين قــد انقضــى بســبب الحــا للنــزول عــن 
أن يكون الدين قد انت ى بالمقاصة أو بـاإلبراء ، وقـد وقـع أي من مـا قبـل النـزول عـن مرتبـة مرتبة الرهن . فقد يقع 

الرهن ، فيجوز التمسك ب ذا الدفع . أما إذا كان قد وقـع بعـد النـزول عـن مرتبـة الـرهن ، أي فـي فتـرة ال يملـك في ـا 
 متنازل له ال للمتنازل .التنازل ال المقاصة وال اإلبراء ، فال يجوز دفع الدين وقد أصبح اآلن لل

                                                 

أو أبن الرهن قد اقتضا ابلن ور  ل أو أبن الرهن قابر لإلب ار وقد أب ر ل و وز الد   أبن الرهن هو البافر م   حة الدين ( 4) 
   دون أن ينقض  الدين ل عن  أو ب ري ذلك من أسبا  االنقضا 
   أو أبن  قد زار  ي سبب من أسبا  ال وار ل و وز الد   أبن القيد ابفر

    ن الدين واحد وقد انتقر ئرتبت  العليا عىل اكتنازر ل  ل وكر د   كان يصل  ضد اكتنازر يصل  ضد اكتنازر ل 
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 عدم إضرار النزول عن مرتبة الرهن ضررا غير مشروع بالدائن المتوسط : -261
ن وقيمــة كــل \وهنـا نفــرض أن الـدائن اهنول بــألف جنيــه لـه رهــن أول علـى كــل مــن العقـار ن ) أ ( و ) ب ( 

المرتبة الثانية على كل من العقار ن ) من ما ألف جنيه . وأن الدائن الثاني ، وهو دائن بألف جنيه ، له رهنان في 
أ ( و ) ب ( . وأن الدائن الثالث ، وهو دائن أيضًا بألف جنيه ، له رهن واحد ، هو الرهن الثالث على العقار ) أ 

. ) 

ظــاهر مـــن هـــذا المثـــل أن كــال مـــن الـــدائن اهنول والـــدائن الثــاني يســـتطيع أن يســـتوفي حقـــه كـــامال ،  $120
 ئًا للدائن الثالث .وأن ما ال يتركان شي

فلو أن الدائن اهنول احتال متواطئـًا فـي ذلـك مـع الـدائن الثالـث الـذي ال يأخـذ شـيئًا كمـا رأينـا ، فإنـه يسـتطيع 
أن يفعـل مــا يــأتي : ينــزل فـي العقــار ) أ ( عــن مرتبــة رهنـه اهنول إلــى الــدائن الثالــث ، فيصـبح الــدائن الثالــث دائنــًا 

 أول في العقار ) أ ( .

 ي التوز ع في ثمن العقار ن ، وقد بلغ ألفي جنيه .ثم يجر 

فيأخذ الدائن الثالث ، وقد أصبح دائنًا أوال في العقـار ) أ ( كـل قيمـة هـذا العقـار وهـي ألـف جنيـه ، فسـتوفي 
 حقه كامال .

 و أخــذ الــدائن اهنول حقــه كــامال مــن قيمــة العقــار ) ب ( فيســتنفذ هــذه القيمــة ، والــدائن اهنول هــو دائــن أول
 بالنسبة إلى العقار ) ب ( .

 أما الدائن الثاني فال يبقى له شيء ، فال يأخذ شيئًا .

هنا ظاهر أن الدائن اهنولى قد تعسف فـي اسـتعمال حقـه . ولـو لـم ينـزل عـن مرتبـة رهنـه علـى العقـار ) أ ( 
الثاني حقـه كـامال ممـا يبقـى للدائن الثالث ، هنخذ حقه كامال من العقار ) أ ( أو من العقار ) ب ( ، وهنخذ الدائن 

 له م العقار ن ) أ ( أو ) ب ( ، ولما أخذ الدائن الثالث شيئا .

 هـذا هنن ، الثالث للدائن ( أ ) العقار على رهنه مرتبة عن اهنول الدائن تنازل في يطعن أن الثاني للدائن فيجوز

. فيلغــي تنــازل الــدائن  ( 1) الثــاني الــدائن بحــا لإلضــرار ، حقــه اســتعماله فــي تعســفاً  اهنول الــدائن مــن وقــع قــد التنــازل
                                                 

   1040 قرة  3قر  ب نيور وريبري وبوال ي   ( 4) 
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اهنول عن مرتبة رهنه على العقار ) أ ( للدائن الثالث ، و تقاسم الدائنون الثالثة بعد هذا اإللغاء على الوجه اآلتي 
قـار : يأخذ الدائن اهنول كل حقه من العقار ) أ ( أو من العقار ) ب ( . ثم يأخذ الدائن الثاني حقـه كـامال مـن الع

 . ( 1) الذي يبقى له ، ) أ ( أو ) ب ( . وال يأخذ الدائن الثالث شيئاً  $121

مـدني ( ، إال إذا  1019/2و جب لنفاذ النزول عن مرتبة الرهن ، التأشير به في هامش القيـد اهنصـلي ) م 
 . ( 2) تم هذا النزول بعد البيع وإيداع الثمن

 حق التتبع -المطلب الثاني

 على ما يأتي : 0161: تنص المادة نص قانوني  -260
 ، العقـار ل ـذا الحـائز يـد فـي المرهون  العقار ملكية ينزع أن ، الدين أجل حلول عند ، المرت ن للدائن يجوز -1"

 . عنه" يتخلى أو ، الرهن من العقار يط ر أو ، الدين يقضي أن الحائز اختار إذا إال

 أي أو ، العقــار هــذا ملكيــة ، اهنســباب مــن ســبب بــأي ، إليــه انتقلــت مــن كــل المرهــون  للعقــار حــائزاً  و عتبــر -2"

 .  ( 9) بالرهن" المضمون  الدين عن شخصية مسئولية مسئوال يكون  أن دون  ، للرهن قابل عليه آخر عيني حا

                                                 

وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن  عذا كان الن ور عن مرتبة الرهن ابف   ي  -461ق  438سليران مرقس  قرة  ( 4) 
وحسا  كر  ل بر يعته الن ور كأن م يةن ل وز أن يرتتب علا ذلك استبعاد الدين  من التوزي      ل سبب متعلق ابل ةر أو ابكوضوع
 (   309ق  26م  4631است ناف  تلو أور  هاير سنة ) من الدين  و ق ترتيب  ا  ل  

   461ق  438سليران مرقس  قرة  ( 3) 
  روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديدمن اك 4142ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 2) 

مث جملـس ال ـيوق وحـا  ل 4414ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اكـروع النهـا   4493وحـا رقـو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عـة  
 (   68ق  – 62ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4090رقو 

ال  ـوز للـدا ن اكـرهتن أن ي ـرع يف  ل وم  ذلك عذا كان العقار يف يد حا   ه ـر :  قرة اثنية 961/  811م  السابق التقن  اكد 
وبعد مض  الث ث  يوما اكقررة يف قانون اكرا عات  ل ن ع ملةيت  عال بعد التنبي  علا ااا    اكذكور تنبيها رمسيا بد   الدين أو بتخلية العقار

   لو ا  وا نذار بن ع اكلةيةللتنبي  اب
أو أن يعرا لو ا  الديون مبل اً بقدر ب   ل وللحا   اكذكور اخليار يف أن يد   الدين وور حمر الدا ن يف حقوق  : 964/  818م 

   الرمسية اكتعلقة بن ع اكلةيةأو يتحرر ا  را ات  ل أو خيل  العقار اكرهون ل قيرة العقار وال  وز أن يةون اقر من الباق  يف ذمت  من ان 
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إذا انتقلــت ملكيــة العقــار المرهــون ) أو أي  -1وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي : " $122
ي على العقار قابل للرهن ( إلى شخص غير الراهن ، بأي سبب من أسباب كسب الملكية ، ولو كان من حا عين

طر ا التقادم ، وكان هذا الشـخص غيـر مسـئول شخصـيًا عـن الـدين ، فإنـه يسـمي الحـائز للعقـار ، و تلقـى العقـار 
أن ينفـــذ عليـــه ، فيتحمـــل الحـــائز  مـــثقال بـــالرهن . وللـــراهن المـــرت ن حـــا تتبـــع العقـــار وهـــو فـــي ملكيتـــه ، و ســـتطيع

إجــراءات نــزع الملكيــة ، إال إذا اختــار أن يــدفع الــدين ، أو أن يط ــر العقــار مــن الــرهن ، أو أن يتخلــى عــن العقــار 
و الحظ أن الوارث في القانون الفرنسي ، وهـو مسـئول شخصـيًا عـن ديـن المـورث ، ال يكـون حـائزًا  -2المرهون . 

 . آخر لسبب ولكنارث في الشر عة اإلسالمية فال يعتبر هو أيضًا حائزًا للعقار المرهون ، للعقار المرهون . أما الو 
 أال شـأنه مـن الـدين سـداد بعـد إال تركـة بـأال القاضـي المبـدأ أن إال ، المـورث ديـن عـن شخصـياً  مسـئوال يكن لم وإن ف و

 إذن محـل فـال ، الـرهن زوال بعـد أي بـالرهن المضـمون  الـدين سـداد بعـد إال المـورث مـن إليـه تنتقـل العقـار ملكية يجعل

 الــوارث نصـيب فـي ووقــع ، المشـروع نظم ـا التــي لإلجـراءات وفقـاً  التركــة صـفيت وإذا . مرهـون  لعقــار حـائزاً  يكـون  هنن

 فــإن ، الورثــة علــى المؤجلــة الــديون  تقســيم فــي ذكرهــا ســبا التــي للقواعــد طبقــاً  الــدين مــن عليــه مــا وتحمــل مرهــون  عقــار

 لــه الوصــي "أمــا . المرهــون  للعقــار حــائزاً  اعتبــاره يجــوز فــال ، الــدين عــن شخصــياً  مســئوال الحالــة هــذه فــي كــون ي الــوارث

 . ( 1) المتقدم" الخيار حا ل م ، للعقار حائز ن يعتبرون  جميعاً  هؤالء فإن ، بالتقادم ملك ومن والشفيع

 . هون المر  للعقار الحائز في توافرها الواجب الشروط ببيان أوال ونبدأ

 شروط الحائز للعقار المرهون :  -262
 . ذكره سبا الذي 1060/2 المادة نص من يتبين كما ، هي الشروط هذه

( .  tiers – detenteur ) الحـائز إلـى ( للـرهن قابـل عينـي حـا أي أو ) المرهـون  العقـار ملكيـة انتقـال ( 1 )
يـة . ولـم تنتقـل ملكيـة العقـار أيضـًا إلـى واضـع اليـد إذا لـم فال يعتبر مستأجر العقار حائزًا ، هننـه لـم تنتقـل إليـه ملك

يكن كسب الملكية بالتقادم ، ولذلك ال يعتبر واضع اليد حائزًا . والدائن ال يتتبع العقار في هـاتين الحـالتين ، وإنمـا 
للعقــار ينفــذ علــى العقــار فــي يــد مالكــه وهــو الــراهن . وإذا تصــرف الــراهن فــي عقــارات بالتخصــيص مرهونــة تبعــًا 

 المرهون ، فالتصرف يرد إلى هذه العقارات بالتخصيص طبيعت ا المنقولة ، و نفك عن ا الرهن .

                                                 

   68ق  – 61ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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وإذا كــان للعقــار المرهــون دائــن مــرت ن آخــر ، فــال يتبــع الــدائن المــرت ن اهنول العقــار المرهــون فــي مواج ــة 
بـين الـدائن المـرت ن اهنول والـدائن المـرت ن الدائن المرت ن الثاني ، بل في مواج ة الراهن ، و تحكم في التـزاحم مـا 

 الثاني اهنسبقية في القيد .

( انتقال ملكية العقار المرهون بعد قيد الـرهن وقبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة . فـإذا سـجل الحـائز حقـه  2) 
هــذه الحالـة فــي  قبـل قيـد الــرهن ، لـم يكـن الــرهن سـار ًا فـي مواج تــه ، فـال يســتطيع الـدائن المـرت ن تتبــع العقـار فـي

مواج ة الحائز . وإذا سجل الحائز حقه بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية ، لم ينفذ التصرف للحائز ، واستطاع الدائن 
 . ( 1) المرت ن أن ينفذ على العقار المرهون وهو ال يزال في ملكية الراهن

ف قــانوني . فــإذا انتقلــت ملكيــة ( تســجيل ســند الحــائز ، إذا كــان قــد تلقــى ملكيــة العقــار المرهــون بتصــر  9) 
غيــر قابــل للتســجيل ، فــي هــذه الحالــة . وعلــى ذلــك إذا انتقلــت  121العــار المرهــون إلــى الحــائز بســبب قــانوني $

ملكية العقار المرهون إلى الحائز بالتقادم ، كان حائزًا ، وال يجب عليـه التسـجيل . و قـع التسـجيل غالبـًا إذا انتقلـت 
إلى الحائز بعقد بيع ، عند ذلك يجب على الحائز تسجيل البيع . ولما كان قيد الـرهن سـابقًا  ملكية العقار المرهون 

 على تسجيل البيع ، فإن الدائن المرت ن يستطيع تتبع العقار وهو في يد الحائز .

( عدم توافر صفة المديونية في الحائز ، فال يكون مسئوال مسئولية شخصية عن الدين . وعلى ذلك ال  1) 
يعتبــر حــائزًا المــدين المتضــامن أو غيــر المتضــامن ، وال الكفيــل الشخصــي ، وال الكفيــل العينــي التخليــة هننــه غيــر 

 مسئول عن الدين إال في حدود العقار المرهون فيمكنه أن يتخلى عنه .

يــرث الــدين وال يعتبــر الــوارث للــراهن حــائزًا للعقــار المرهــون . أمــا فــي القــانون الفرنســي فظــاهر ، هنن الــوارث 
عــن المــدين ، فيصــبح مســئوال عنــه . وأمــا فــي القــانون المصــري أو الشــر عة اإلســالمية ، فــال تركــة إال بعــد ســداد 
الـــديون ، فـــالوارث ال يـــرث العقـــار المرهـــون إال بعـــد أن ينحـــل الـــرهن ، وعلـــى ذلـــك ال يملـــك وراث بـــالميراث عقـــارًا 

 . ( 2) مرهونًا حتى يكون حائزاً 

زوال سلطة التتبع على سند الحائز . فإذا انتقلت الملكية إلى شخص مط رة من كل رهـن ( عدم ترتب  1) 
                                                 

يف ذلك العرف الـ مين الـذي  ل وقد قضا حمةرة النقض أبن عنذار ااا   يةون وا با يف  ورة ما عذا كان هلذا ااا   و ود ( 4) 
 (   644ق  4جمروعة عرر  4628ديسره سنة  46نقض مد  ) ة ينب   ي  الدا ن اكرهتن علا مدين  ابلو ا  وينذره بن ع اكلةي

   394انعر اكذكرة ا يضاحية للر روع الترهيدي هنياً  قرة  ( 3) 
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، لم يكن هذا الشخص حـائزًا هنن الـرهن قـد زال . مثـل ذلـك إذا نزعـت ملكيـة العقـار المرهـون للمنفعـة العامـة ، فـال 
وإنمـا ينصـب حقـه علـى التعـو ض يجوز للدائن المرت ن أن يتتبع العقار تحت يد الج ة الحكوميـة نازعـة الملكيـة ، 

ــًا ، فــإن تســجيل حكــم مرســي المــزاد يترتــب عليــه تط يــر العقــار ،  المســتحا . وإذا بيــع العقــار المرهــون بيعــًا جبر 
 . ( 1) و نصب حا الدائن المرت ن على الثمن الذي رسا به المزاد

 مباشرة التتبع في مواجهة الحائز للعقار المرهون :  -263
مـدني علـى أنـه  1042الشخص صفة الحائز طبقًا للشروط المتقدم ذكرها ، فقد نصت المادة وإذا توافر في 

"إذا لــم يختــر الحــائز ســداد بعــض الــديون المقيــدة أو يط ــره العقــار م الــرهن أو يتخلــى عــن هــذا العقــار ، فــال يجــوز 
مرافعـات إال بعـد إنـذاره بـدفع الـدين للدائن المرت ن أن يتخذ في مواج ته إجراءات نزع الملكيـة وفقـًا هنحكـام قـانون ال

) المستحا أو تخلية العقار ، و كون اإلنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فـي وقـت واحـد"

2 ) . 

 و ستخلص من ذلك أن الدائن يجب عليه اتخاذ إجراءين :

ملكيــة العقــار . والــدين هــو المســئول اهنصــلي ( التنبيــه علــى المــدين بالــدفع ، و كــون ذلــك بالتنبيــه بنــزع  1) 
 عن الدين ، ومن الواجب إخطاره بالشروع في التنفيذ فقد يكون عنده دفوع توقف السير فيه .

                                                 

"عذا كانــــا ا را الــــيت اســــتولا عليهــــا ااةومــــة مثقلــــة نــــق رهــــن أو  : م قــــانون ا  ــــ ح ال راعــــ  1انعــــر كــــذلك اكــــادة  ( 4) 
عذا ر وحـر حمـر  ل وللحةومـة   استن ر من قيرة اكستحق لصاحب ا را ما يعادر كامر الـدين اكضـرون  ـذا ااـق ل ا تصاق أو امتياز

   "      علا أن تستهلك هذه السندات يف مدة ال ت يد عن ث ث  سنة  ل الدين أن تستبدر  ا سندات عليها بيا دة تعادر  ا دة الدين
أموار أسرة حمرد عل  اكصادرة م ينقر عىل الدولة ملةية العقارات م هرة مـن الرهـون اكقـررة  ب أن 4682لسنة  864والقانون رقو 

   وعلا ذلك  وز للدا ن  أن ينيذوا عليها يف موا هة نينة تصيية ا موار اكصادرة ل عليها
  عين  وهر عىل حا   بعقـد مسـجر قبـر من تقن  اكرا عات انيديد علا أن  "عذا كان العقار مثق  بتأم 144ونصا اكادة  ( 3) 

 و ب أن يةون ا نذار مصحواب بتبليك التنبي  علي    و ب عنذاره بد   الدين أو ختلية العقار وعال  رى التنييذ يف موا هت  ل تسجير التنبي 
   "140عىل  109اكواد م  مجي  ا حةام اكنصوق عليها يف ل ويرتتب علا عع ن ا نذار يف حق ااا     وعال كان ابف  ل

وأن ينشـر بتسـجيل  علـا هـامش تسـجير  ل من تقن  اكرا عات انيديد أيضاً علا أن  " ب أن يسـجر ا نـذار 143ونصا اكادة 
   وعال سقو تسجير التنبي " ل التنبي    ر عسة ع ر يوما من اتريخ تسجير التنبي 
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( إنذار الحائز ، وهو إنذار رسمي بالدفع أو التخلية . وليس إلنذار الحائز ميعاد في القانون ، فيجوز  2)  
يه ، ولكن ال يجوز تقديم اإلنذار على  التنبيه . و كون اإلنذار بدفع الـدين أو تخليـة اإلنذار بعد التنبيه أو مع التنب

العقــار المرهــون ، و جــب أن يكــون مصــحوبًا بتبليــغ التنبيــه إلــى الحــائز وإال كــان بــاطال . والمــراد بــذلك هــو إعــالن 
مـدين قـد علـن فعـال ، وأن يعـرف الحائز بصورة مطابقة هنصل التنبيه ، وبذلك يستطيع الحائز أن يتحقا من أن ال

 . ( 1) كل ما تعنيه معرفته ليتيسر له اتخاذ موقف في ضوء هذه المعلومات

 سريان الرهن في مواجهة الحائز :  –ماذا يفعل الحائز  -264
قد يتمسك الحائز بأن إجراءات القيد لم تسـتكمل إال فـي تـار خ الحـا علـى تسـجيل التصـرف الصـادر إليـه ، 

سقطت عنه مرتبته لعدم تجديد القيد ، أو أن القيد قد زال أثـر بـالمحو . فـإذا تمسـك الحـائز بمثـل هـذه  أو أن الرهن
 الدفوع ، ترتب على نجاحه في ذلك حرمان الدائن المرت ن من مباشرة حا التتبع .

 وجود الدين وسالمته : -265
ل ـذا الحكـم حجيـة اهنمـر المقضـي  وإذا ثبت الدين بحكم صدر على المدين قبل تسـجيل سـند الحـائز ، كـان 

في مواج ة حائز العقار . فالحائز هو خلف خاص للمدين ، فتسري علـى الحـائز جميـع اهنحكـام التـي فصـلت فـي 
يتمســك بالــدفوع التــي تســتجد أســبابه بعــد صــدور الحكــم ،  124التزامــات بالعقــار المرهــون . و جــوز للحــائز أن $

 . كانقضاء الدين بالتقادم أو بالمقاصة

وإذا ثبت الدين بحكم صدر على المدين بعد تسجيل الحائز ، لم يكن الحكم حجة على الحائز ما لم يشـترك 
فــي الــدعوى ، وال بــد مــن اختصــام الحــائز مــع المــدين . فــإذا لــم يختصــم فــي الــدعوى ، جــاز لــه أن يتمســك بجميــع 

في الدعوى ، فيمتنع عليه االحتجاج بأي  الدفوع التي كان في وسع المدين أن يحتج ب ا ، وإذا اختصم صار طرفا
                                                 

وعال  ل والتأشـري ابلتسـجير علـا هـامش تسـجير التنبيـ  ل عات انيديد تسجير ا نـذارمن تقن  اكرا  143وقد أو با اكادة  ( 4) 
ولةــن  ل  ـلن حجــ  العقـار يـتو بتسـجير التنبيـ  ل ولـيس اكقصــود مـن تسـجير ا نـذار توقيـ  ااجــ  علـا اسـو ااـا     سـقو تسـجير التنبيـ 

   تعامر م  ااا   أن يةون علا بينة م أمر ا نذارحىت يتيسر كن ي ل اكقصود ب  هو استييا  ع را ات ال هر العقاري
وقد قضا حمةرـة االسـت ناف اكختل ـة    يبي  هلذا الدا ن تتب  العقار وهو موقوف ل وي حظ أن وقف الراهن بعد أن ارهتن  الدا ن

 468ق  34م  4649ماري سنة  6 تلو است ناف ) ولو وقف الراهن العقار بعد أن ارهتن  الدا ن  ل أبن للدا ن اكرهتن حق تتب  العقار
  ) 
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 دفع كان يجوز التمسك به قبل صدور الحكم .

فإن أخفقت كل هذه المحاوالت ، انتقـل الحـائز إلـى جميـع الوسـائل القانونيـة التـي يحـا لـه أن يختـار إحـداها 
 التخذا موقف في مواج ة الدائن .

 الوسائل القانونية المعطاة للحائز : -266
لحــائز حر صــًا علــى االحتفــاظ بملكيــة العقــار المرهــون ، وفــي هــذه الحالــة إمــا أن يقضــي الــديون قــد يكــون ا 

المســتحقة للــدائنين المــزودين بتأمينــات خاصــة علــى العقــار المرهــون ، أو يلجــأ إلــى تط يــر العقــار ممــا عليــه مــن 
عقــار بالتنبيــه علــى المــدين وإنــذار الــديون المقيــدة بشــرط أن يفعــل ذلــك قبــل أن يتخــذ الــدائن إجــراءات التنفيــذ علــى ال

 الحائز .

وقد يكون الحائز زاهدًا فـي اإلبقـاء علـى ملكيـة العقـار ، وعندئـذ يسـتمر الـدائن المـرت ن فـي مباشـرة إجـراءات 
التنفيذ على العقار المرهون ، فإذا حرص الحائز على عـدم ظ ـور اسـمه فـي اإلجـراءات فعليـه أن يلجـأ إلـى وسـيلة 

 تخلية العقار .

( قضاء الديون  1على ذلك يستطيع الحائز أن يلجأ إلى إحدى الوسائل القانونية اهنربعة اآلتية ، وهي : ) و 
 ( تحمل إجراءات نزع الملكية . 1( تخلية العقار . )  9( تط ير العقار . )  2. ) 

ز مـن بيـع عقـاره والى جانب هذه المسائل اهنربع المتقدم ذكرها ، نتكلم في مسألة خامسة هي : موقف الحـائ
 بالمزاد .

 قضاء الديون  – 0 

 مدني على ما يأتي : 0160نص قانوني : تنص المادة  -267
"يجــوز للحــائز ، عنــد حلــول الــدين المضــمون بــالرهن ، أن يقضــيه هــو ملحقاتــه بمــا فــي ذلــك مــا صــرف فــي 

ه في هـذه الحالـة أن يرجـع بكـل مـا اإلجراءات من وقت إنذاره ، و بقى حقه هذا قائمًا إلى يوم رسو المزاد .و كون ل
يوفيه على المدين وعلى المالـك السـابا للعقـار المرهـون ، كمـا يكـون لـه أن يحـل محـل الـدائن الـذي اسـتوفى الـدين 
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 . ( 1) فيما له من حقوق ، إال ما كان من ا متعلقًا بتأمينات قدم ا شخص آخر غير المدين"

 ونتكلم هنا في المسائل اآلتية :

 ( متى يكون قضاء الدين أفضل . 1)  $121

 ( ما يجب على الحائز دفعه لقضاء الدين . 2) 

 ( متى يجب الدفع . 9) 

 ( حلول الحائز محل الدائن . 1) 

 ( رجوع الحائز على المدين وعل المالك السابا . 1) 

 ( متى يجبر الحائز على دفع الدين . 6) 

 ذمته مبلغ يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدين .( إجبار الحائز على دفع الدين إذا كان في  4) 

 ( اتفاق الدائنين على إجبار الحائز على الدفع . 8) 

                                                 

 ل  ـوز للحـا   -4" : وكانـا عـري علـا الو ـ  اآليت ل مـن اكـروع الترهيـدي 4141ورد هذا الـنص يف اكـادة  : اتريخ النص ( 4) 
عال ما   ل وور يف هذا عحالة حمر الدا ن الذي استوىف الدين  يرا ل  من حقوق   أن يقضي  هو ملحقات  ل عند حلور الدين اكضرون ابلرهن

ويبقـا حـق ااـا   يف عـرا مبلـك كـافا لقضـا  الـدين قا رـا عىل يـوم رسـو  -3   كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شـخص ه ـر غـري اكـدين
علا أن ير   ذلك علا اكدين وعلا اكالك السابق للعقار    رهولةن  ب علي  أيضاً أن يعوا ما  رف يف ا  را ات  وقا عنذا   ال اد

 أ ـبحالنص م ابقـاً كـا  ل يف اكـروع النهـا   4492وحـا رقـو  ل وأدجما نينة اكرا عة اليقرت  يف  قـرة واحـدة مـ  تعـدير ليعـ    اكرهون"
جمروعـة ا عرـار )  4094مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 4416ووا ق علي  جملس النوا  وحـا رقـو    استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد

 (   64ق  – 69ق  1التحضريية 
أو أن يعـرا لو ـا   ل وللحا   اكذكور اخليـار يف أن يـد   الـدين ووـر حم لـدا ن يف حقوقـ  : 964/  818 : التقن  اكد  السابق

أو يتحرر ا  را ات الرمسية اكتعلقة  ل   يف ذمت  ن ان  أو خيل  العقار اكرهونالديومنبل ا يقدر ب  قيرة العقار وال  وز أن يةون اقر م الباق
   بن ع اكلةية
وعلـا ااـا   اكـذكور أن يعـرا  ل ويبقا ااق يف عرا اكبلك الةايف لو ا  الـدين اـ  ايقـاع بيـ  العقـار يف اكـ اد : 966/  819م 

   ول  الر وع  ا علا اكدين ومن سبق ااا   يف ملةية العقار ل أيضاً قيرة اكصاريف اكنصر ة من وقا التنب  ابلو ا 
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 متى يكون قضاء الدين أفضل :  -268
يختار الحـائز عـادة قضـاء الـدين ، إذا كـان الـدين اقـل بكثيـر م ثمـن العقـار ، أو مـن الجـز البـاقي مـن لـثمن 

 في ذمة الحائز .

المرت ن رهـن علـى عقـار آخـر ضـامن لـنفس الـدين ، فـإذا وفـى الحـائز هـذا الـدائن المـرت ن  وقد يكون للدائن
 فإنه يحل محله في هذا الرهن ، وقد يكون في ذلك ضمان كاف  للحائز إذا ما وفى الدين للدائن المرت ن .

ن ، فيتعـين عليـه ، وقد يكون الحائز قد اشترى العقار المرهون بثمن مساو لقيمة الدين ولم يكن قـد دفـع الـثم
 . ( 1) بدال من أن يدفع الثمن للبائع ، أن يدفعه للدائن ، فيفي بذلك في وقت واحد بالثمن وبالدين

 ما يجب على الحائز دفعه لقضاء الدين :  -269
. و جـب دفـع كـل ذلـك هنن الـرهن  ( 2) و دفع الحائز للدائن المرت ن كل ما يجب دفعه له بموجب عقد الرهن

ل للتجزئة ، فيكون للدائن المرت ن استيفاء كل حقه ، فلـو بقـي منـه شـيء لـم يـدفع جـاز للـدائن المـرت ن أن غير قاب
، و ـدفع أيضـًا  ( 9) ينزع من أجل هذا الباقي ملكية العقار المرهون . ومن ثم يجب على الحائز أن يـدفع كـل الـدين

الفوائد التي تستحا من تار خ تسجيل تنبيه نزع الملكية الفوائد المضمونة ) سنتين قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، و 
إلــى يــوم رســو المــزاد ، والقيــود الخاصــة بفوائــد أخــرى قــد اســتحقت ( ، وكــذلك المصــروفات المضــمونة بالقيــد ، ومــا 

 صرف في اإلجراءات من وقت إنذار الدائن المرت ن .

                                                 

وكــان الــدين لــدا ن مــرهتن  ل وكــان ااــا   حريصــا علــا أن يســتبقا العقــار اكرهــون يف ملةــ  ل وحــىت لــو كــان الــثرن مــن الــدين ( 4) 
 يضرن بذلك عدم ر وع الدا ن  اكتأ رين يف اكرتبة ويسـتويف     لن  يد   الدين للدا ن اكرهتن وور حمل  يف رهن  اكتقدم ل متقدم يف اكرتبة

   ما د ع  زًيدة علا الثرن من اكدين
يســترر يف ا  ــرا ات الــيت بــدأها  وقــد قضــا حمةرــة االســت ناف اكختل ــة أن ااــا   الــذي يــد   ديــن الــدا ن اكقيــد لــ  ااــق يف أن

 (   83ق  19م  4622سنة  32است ناف  تلو ) للحصور علا ما د ع  أزيد من حصت  يف الدين  ل الدا ن
ق  42م  4600نــو ره ســنة  34وانعــر أيضــاً اســت ناف  ــتلو  – 241ق  49م  4601يونيــ  ســنة  4اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

33   
وقد قضـ  هـذا ااةـو أبن التعـويض اكتيـق علـا د عـ  يف حالـة  : 441ق  10م  4631ره سنة ديس 48است ناف  تلو  ( 2) 

   الو ا  قبر انير ابلقرا اكضرون ابلرهن  ب أن يد ع  أبكرل  ااا   الذي يتخذ الدا ن ضده ع را ات ن ع اكلةية
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 نص قانوني :  –متى يجب الدفع  -271
مدني كما رأينا :  1061الدين المضمون بالرهن إلى يوم رسو المزاد . وتقول المادة والدفع يكون عند حلول 

"يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته ، بما في ذلك مـا صـرف فـي اإلجـراءات 
 م وقت إنذاره ، و بقى حقه هذا قائمًا إلى يوم رسو المزاد" .

. فـال تتخـذ ضـد الحـائز  ( 1) اهنجل الممنوحة للمدين ، بما في ذلك أجـل القاضـي و ستفيد الحائز من مواعيد
 . ( 2) الحائز اهنجل الذي يحرمه المدين 191إجراءات حتى ينت ي اهنجل ، و حرم $

مدني ، كما رأينا ، فتقـول : "و كـون لـه ) للحـائز ( فـي هـذه الحالـة أن يرجـع بكـل مـا  1061وتستمر المادة 
مدين وعلى المالك السابا للعقار المرهون ، كما له أن يحل محل الدائن الـذي اسـتوفى الـدين فيمـا لـه يوفيه على ال

من حقوق ، إال ما كان من ا معلقًا بتأمينات قدم ا شخص آخر غير المدين" . فيحل الحائز الذي دفع الدين محل 
تأمينــات قــدم ا شــخص آخــر غيــر المــدين ، الــدائن الــذي اســتوفى الــدين فيمــا لــه مــن حقــوق ، إال حقوقــه المتعلقــة ب

 ككفيل عيني ، فال يحل الحائز محل الدائن في الرجوع على الكفيل العيني .

و جــب علــى الحــائز ، وقــد حــل محــل الــدائن فــي الــرهن علــى العقــار المرهــون ، أن يحــتفظ بقيــد الــرهن وأن 
على العقار ، وقت تسـجيل سـند هـذا الحـائز يجدده عند االقتضاء ، وذلك إلى أن تمحي القيود التي كانت موجودة 

. ذلك أن الحائز قـد يفـي بالـدين الـذي حلـن و كـون هـو الـدين اهنول فـي المرتبـة ، معتمـدًا علـى أن ثمـن العقـار إذا 
بيع في المزاد ال يصل إلى أكثر من هذا الدين . فيجب عليه عندئذ أن يحتفظ بقيد الرهن الضامن ل ـذا الـدين إلـى 

ود التالية ، هننه يحل محل الدائن فيه ، وقد يحتج علـى الـدائنين التـالين فـي المرتبـة إذا همـوا بالتنفيـذ أن تمحى القي
 استيفاء لحقوق م .

مدني على أنه "يجب على الحائز أن يحـتفظ بقيـد الـرهن الـذي حـل فيـه  1062ومن أجل ذلك نصت المادة 
محي القيود التي كانت موجودة على العقار وقت تسـجيل محل الدائن ، وأن يجدده عند االقتضاء ، وذلك إلى أن ت

                                                 

   119 رامنوالن  قرة  – 34هالتون  ( 4) 
 clause de dechleence du) اكختل ــة أبن شــرط اارمــان مــن االنتيــاع اب  ــر  وقــد قضــا حمةرــة االســت ناف ( 3) 

benefice du terms ) ال علــا اكــدين  ل وــتج بــ  ل والــذي يعلــن بــ  ال ــري بقيــد الــرهن الرمســ  ل اكتيــق عليــ  يف القــرا اكضــرون بــرهن
 (   39ق  38م  4643نو ره سنة  44است ناف  تلو ) بر أيضاً علا ااا   للعقارات اكرهونة  ل  حسب
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 . ( 1) سند الحائز"

 حلول الحائز محل الدائن :  -270
 2) وإذا دفع الحائز الدين للدائن على الوجه الذي قدمناه ، حل محل هذا الدائن في جميع حقوقـه قبـل المـدين

) . 

الــذي لــه علــى العقــار ، فيصــبح الحــائز مرت نــًا وبموجــب هــذا الحلــول ، يحــل الحــائز محــل الــدائن فــي الــرهن 
لملكــه ، وتظ ــر أهميــة ذلــك فيمــا إذا طلــب بعــض الــدائنين المــرت نين اآلخــر ن بيــع العقــار ، فيحــتج علــي م الحــائز 

 بالرهن الذي حل فيه ، إذا كانت مرتبة الرهن تسمح بذلك .

متأخرًا عنه ، و تقدم عليـه مـن يكـون أسـبا و نتقل الرهن إلى الحائز بمرتبته ، فيتقدم الحائز على من يكون 
 . ( 9)  مدني ( 1062منه . و جب عليه حفظ الرهن وتجديده ، كما قدمنا ) م 

 رجوع الحائز على المدين وعلى المالك السابق :  -272
و ستطيع الحائز الذي دفع الدين أن يرجـع أوال علـى المـدين ، بـدعوى شخصـية تقـوم علـى قواعـد اإلثـراء بـال 

 ب .سب

وللحائز أن يرجع أيضًا علـى مـن تلقـى الملكيـة منـه . فـإن كـان قـد تلقاهـا بعـوض ، كـان لـه حـا الضـمان ، 

                                                 

 من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد 4148ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
مث جملـس  ل 4480ووا ـق جملـس النـوا  علـا الـنص وحـا رقـو    يف اك روع النها   4491وحا رقو  ل ووا قا نينة اكرا عة علا النص  

 (   66ق  – 64ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4093ال يوق وحا رقو 
أن  ل  ب علا حا   العقار الذي انتقلا علي  حقوق م و اه بدين  من الرهن اكتعلـق  ـا : 104/  814م  : التقن  اكد  السابق

   عىل أن ت ور الرهون اكسجلة اكو ودة وقا تسجير عقد انتقار اكلةية علي  يف العقار ل ويظ الرهن اكذكور و دد تسجيل  عند االقتضا 
وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن ااا   ليس نا ة عىل رضا اكدين لد   الدين اكضرون ابلرهن واالور حمر الدا ن  ( 3) 

 (   224ق  43م  4600يوني  سنة  42است ناف  تلو )  ل  دا را أن يقوم ابلد   ولو رغو اكدين أو الدا ن  ل حق يف 
   226ق  49م  4601يوني  سنة  33را   است ناف  تلو  ( 2) 
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 . ( 1) فيرجع ب ذا الحا عليه ، كما لو كان من تلقى الحائز الملكية منه بائعًا أو مقايضاً 

فإنـه ال رجـوع للحـائز فـي أما إذا كان من تلقـى الملكيـة ال يضـمن ، كمـا إذا كـان واهبـًا أو موصـيًا ،  $199
هــذه الحالــة ، ومــن ثــم إذا كــان الحـــائز قــد تلقــى الملكيــة ب بــة أو بوصـــية فإنــه ال يرجــع ال علــى الواهــب وال علـــى 

 . ( 2) الموصي

 نص قانوني :  –متى يجبر الحائز على دفع الدين  -273
ن من نزع ملكية العقـار المرهـون وفي كل ما قدمناه ، نفرض أن الحائز بدفع الدين مختارًا ، حتى يمنع الدائ

. 

مـدني وهـي تـنص  1069ولكن توجد حالتان يجبر في ما الحائز على دفع الدين ، وقد نصت علي ما المادة 
 على ما يأتي :

إذا كان في ذمة الحائز ، بسبب امتالكه للعقار المرهون ، مبلغ مستحا اهنداء حاال يكفي لوفاء جميع  -1"
م علــى العقــار ، فكــل مــن هــؤالء الــدائنين ا يجبــره علــى الوفــاء بحقــه ، بشــرط أن يكــون ســند الــدائنين المقيــدة حقــوق 

 ملكيته قد سجل" .

فــإذا كــان الــدين الــذي فــي ذمــة الحــائز غيــر مســتحا اهنداء حــاال ، أو كــان أقــل مــن الــديون المســتحقة  -2"
وا الحـائز بـدفع مـا فـي ذمتـه بقـدر مـا هـو مسـتحا للدائنين ، أو مغايرًا ل ا ، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعًا أن يطالب

ل ــم ، . و كــون الــدفع طبقــًا للشــروط التــي التــزم الحــائز فــي أصــل تع ــده أن يــدفع بمقتضــاها ، وفــي اهنجــل المتفــا 
 على الدفع فيه" .

و وف كلتا الحالتين ال يجوز أن يتخلص مـن التزامـه بالوفـاء للـدائنين بتخليـة عـن العقـار ، ولكنـه إذا هـ -9"
 9) وفى ل م فإن العقار يعتبر خالصًا من كل رهن ، و كون للحائز الحا في طلب محو ما على العقار من القيـود"

                                                 

   116 رامنوالن  قرة  ( 4) 
   414حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
علـا و ـ  م ـابق كـا اسـتدر عليـ  يف التقنـ  اكـد   ل مـن اك ـروع الترهيـدي 4149اكـادة ورد هـذا الـنص يف  : اتريخ النص  ( 2) 

مث جملس ال يوق  ل 44814يف اك روع النها   ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4498وحا رقو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عة   انيديد
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) . 

 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : $191

 صــبح للــدائن المــرت ن الحــا فــي "واهنصــل أن دفــع الحــائز للــدين أمــر اختيــاري ، ولكنــه ينقلــب إجبارايــًا ، و 
 استيفاء الدين من الحائز ، في حالتين" . 

) أ ( إذا كان المستحا في ذمة الحائز ، بالسـبب الناقـل لملكيـة العقـار ، مبلغـًا واجـب اهنداء حـاال ، و كفـي 
بلـه . ففـي هـذه لوفاء الديون . و تشرط أن يكون الحائز قد سجل سند ملكيته ، حتى ال يسـتجد دائنـون ينفـذ حق ـم ق

الحالة ال مصلحة للحائز في أن يدفع المستحا في ذمته للراهن ، و جوز للـدائن المـرت ن أن يجبـره علـى الوفـاء لـه 
 هو" .

") ب ( أما إذا كان المستحا في ذمة الحائز غير واجب اهنداء حاال ، أو كـان أقـل مـن الـدين المضـمون ، 
ذا اتفقوا جميعـًا ، إجبـاره علـى الـدفع ل ـم ، ولكـن فـي الميعـاد المحـدد ، وبقـدر أو مغيارًا له ، فللدائنين المرت نين ، إ

 ما في ذمته . فإذا دفع تخلص من الرهون ، ولو كان ما دفعه أقل من الديون المضمونة" .

 . ( 1) "وال يجوز للحائز في الحالتين أن يتخلص من الدفع للدائنين ، بالتخلي عن العقار"

مدني تنص على ما يأتي : "وفـي كلتـا الحـالتين ال يجـوز للحـائز  1069لثالثة من المادة و الحظ أن الفقرة ا
أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلية عن العقار ، ولكن إذا هو وفى ل م ، فإن العقـار يعتبـر خالصـًا مـن 

 كل رهن ، و كون للحائز الحا في طلب محو ما على العقار من قيود" .

مـــدني ، الحالـــة  1069جـــاء فـــي هـــذا الـــنص معقـــول ، فالحالتـــان اللتـــان نصـــت علي مـــا المـــادة ومـــا  $191
اهنولى من ما يستوفي في ا الدائنون المقيدون لغاية تسجيل سند الحـائز جميـع حقـوق م فلـم يعـد لـدائن مقيـد حـا فـي 

ى أن يطـالبوا الحـائز بـدفع مـا فـي العقار ، وفي الحالة الثانية اتفـا جميـع الـدائنين المقيـدين علـى الوجـه السـابا علـ
ذمتــه فيكونــون قــد رضــوا بتخلــيص العقــار مــن القيــود . وعلــى ذلــك يصــبح الحــائز ملزمــًا بــدفع مــا فــي ذمتــه ، وال 

                                                                                                                                                                    

 (   402ق  – 66ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4092وحا رقو 
   ال مقابر : لتقن  اكدين السابق

   403ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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يستطيع أن يتخلص من هذا االلتزام إال بالدفع ، ال بالتخلي عن العقار الذي أصبح غير جائز له . ومتى دفـع مـا 
أقـل مـن الـديون المقيـدة ، اعتبـر العقـار مط ـرًا م نكـل الـديون ، واعتبـر خالصـًا م كـل في ذمته ، ولو كان ما دفعـه 

رهن ، واستقر في ملكية الحائز مط رًا وخالصًا من الديون المقيدة ، و كون للحائز الحا في طلب محـو  مـا علـى 
 العقار من القيود .

( إجبــار الحــائز علــى دفــع  1، وهمــا : ) مــدني  1069ونعــالج فــي إيجــار الحــالتين اللتــين وردتــا فــي المــادة 
 ( اتفاق الدائنين على إجبار الحائز على الدفع . 2الديون ، إذا كان في ذمته مبلغ يكفي لوفاء جميع الدائنين . ) 

 إجبار الحائز على دفع الديون إذا كان في ذمته مبلغ يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدين :  -274
إليـه ملكـة العقـار المرهـون بعقـد معاوضـة ، كعقـد بيـع مـثال ، وكـان البـاقي فـي ذمتـه  وإذا كان الحائز انتقلت

مــن الــثمن مبلغــًا يكفــي لوفــاء جميــع الــدائنين المقيــدين حتــى وقــت تســجيل عقــد البيــع ، وجــب علــى الحــائز أال يــدفع 
ين ، فيسـتوي كـل مـن م حقـه شيئًا من الباقي في ذمته للبائع ، وأن يعرض هذا الباقي في ذمته على الدائنين المقيـد

 كامال .

( وأن يكـــون مبلغـــًا  2( ســـبب امتالكـــه للعقـــار المرهـــون . )  1والم ـــم أن يكـــون البـــاقي فـــي ذمـــة الحـــائز؛ ) 
 ( وأن يكون هذا المبلغ كافيًا لوفاء جميع الدائنين المقيدين بكامل حقوق م . 9مستحا اهنداء حاال . ) 

قيدون من أن الحائز قد سجل سند ملكيته ، وذلك حتى ال يستجد دائنون ففي هذه الحالة يتحقا الدائنون الم
مقيدون آخرون فيصبح ما في ذمة الحائز غير كاف للوفاء بكامل حقوق م . فمتى تحققوا من ذلك ، وأيقنـوا أن مـا 

قيـدين ، وفـي م في ذمة الحائز يفي بكامل حقوق الدائنين المقيدين جميعًا ، أصبح لكل دائـن مـن هـؤالء الـدائنين الم
الدائن المقيد الذي يباشر التنفيذ ، أن يطالب الحائز بالوفاء بكامل حقه . والحائز ال مصلحة له في التأخر ، ففـي 
ذمته مبلـغ يفـي بكامـل حقـوق الـدائنين المقيـدين ، فمـا عليـه إال أال يـدفع شـيئًا لمـن انتقلـت منـه ملكيـة العقـار ، وأن 

ه ، و حل محله فيما دفع له ، وبـذلك تخلـص ذمتـه مـن الـثمن ومـن حقـوق الـدائنين يدفع لكل دائن مقيد كامل حقوق
 المقيدين جميعًا .

 اتفاق الدائنين على إجبار الحائز على الدفع :  -275
وفي هذه الحالة ، إذا كان ما في ذمة الحائز اقل م ديون الدائنين المقيدين ، أو مغايرًا لجنس هـذا الـديون ، 
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داء حاال ، ولكن اتفا جميع الدائنين المقيدين على مطالبة الحائز بالدفع ، فال يستطيع الحائز أو غير مستحا اهن
رفض هذا الطلب ، و جب أن يدفع للدائنين المقيدين ما في ذمته ، وهم يقتسمونه بين م على الوجه الذي يختارونه 

. 

وجــه خــاص إذا كــان مــا فــي ذمتــه غيــر ولكــن الحــائز يــدفع مــا فــي ذمتــه طبقــًا للشــروط التــي اتفــا علي ــا ، و 
واجب الدفع إال بعد أجل ، لم يدفع للدائنين المقيدين إال عند حلـول هـذا اهنجـل . وال يسـتطيع الحـائز الـتخلص مـن 
التزامه بالوفاء الدائنين المقيدين ، بالتخلي عن العقار المرهـون . و ـتخلص مـن كـل مـا عليـه مـن القيـود ، حتـى لـو 

ز ال يفي بجميع الـديون المقيـدة ، و جـوز للحـائز بعـد الـدفع أن يطلـب محـو مـا علـى العقـار مـن كان ما دفعه الحائ
 . ( 1) القيود

و الحظ أن الحائز ال يدفع في هذه الحالـة للـدائنين المقيـدين ، إال طبقـًا للشـروط وفـي المواعيـد التـي  $194
أدى للـدائنين حقـوق م كاملـة ، وتخلـص مـن ثمـن ارتضاها . وهو إذا دفع على هذا الوجه ال يخسر شـيئًا ، ف ـو قـد 

العقــار ) هننــه يحــل محــل الــدائنين المقيــدين ( ، إال إذا بقــي بعــد الــدفع للــدائنين المقيــدين بقيــة مــن الــثمن ، فيــدفع ا 
 للبائع .

 تطهر العقار -2
 (Purge ) 

 مدني على ما يأتي : 0164نص قانوني : تصت المادة  -276
 سجل سند ملكيته ، أن يط ر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل هذا السند" .يجوز للحائز ، إذ  -1"

وللحــائز أن يســتعمل هــذا الحــا حتــى قبــل أن يوجــه الــدائنون التنبيــه إلــى المــدين ، أو اإلنــذار إلــى هــذا  -2"
 . ( 2) الحائز ، و بقى هذا الحا قائمًا إلى يوم إيداع شروط البيع"

                                                 

"ال  ــوز للحــا   أن يــتخلص مــن الت امــ   :  قالــا ل  ــراحة علــا ذلــك ل يف  قرهتــا الثالثــة ل مــد  4092وقــد نصــا اكــادة  ( 4) 
ويةون للحا   ااق يف فلب حمو ما علا  ل ولةن عذا هو وىف هلو  لن العقار يعته  الصاً من كر رهن ل ابلو ا  للدا ن  بتخلي  عن العقار

 العقار من القيود",
علـا و ـ  م ــابق كـا اسـتقر عليــ  يف التقنـ  اكــد   ل مــن اك ـروع الترهيــدي  4141ورد هــذا الـنص يف اكـادة  : اتريـخ الـنص ( 3) 
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 اإليضاحية للمشروع التم يدي ما يأتي : وقد جاء في المذكرة $198

تعرض هذه النصوص  . . . لتط ير العقار . والحائز يختار التط ير إذا رأى أن قيمة العقار أقل من  -1"
الــدين المضــمون بــالرهن . و مــر التط يــر علــى المراحــل اآلتيــة : يســجل الحــائز ســند ملكيتــه إذا كــان ســندًا قــابال 

تسـجيله واجبـًا . فالمشـتري يسـجل البيـع ، والموهـوب لـه يسـجل ال بـة ، والشـفيع يسـجل  للتسجيل ، حتى لو لـم يكـن
حكم الشفعة  . . . . والموصي له يسجل الوصية  . . . . والغرض من ذلك تحديد الرهون التي يجب تط يرهـا ، 

رهنـه نافـذًا فـي حـا فإنه متى سجل الحـائز سـند ملكيتـه فـال يمكـن بعـد هـذا التسـجيل أن يسـتجد دائـن مـرت ن يكـون 
الحائز . أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسـجيل بـأن يكـون عمـال ماديـًا ال عمـال قانونيـًا ، فـال سـبيل للتسـجيل 
في هذه الحالة . فالحائز الذي ملك بالتقـادم عقـارًا مرهونـًا ولـم يسـقط الـرهن  . . . يسـتطيع تط يـر العقـار دون أن 

واقعة مادية تستعصي على التسجيل . على أن التسجيل ال فائدة فيـه هنـا ، فإنـه م وقـت يسجل شيئًا ، هنن التقادم 
تملــك الحــائز للعقــار بالتقــادم ، ال يكــون هني رهــن يعطــي علــى العقــار م غيــر الحــائز قيمــة فــي حــا الحــائز ،ســواء 

م والقصـير واجـب التسـجيل ، كان التملك بالتقادم الطو ل أو بالتقادم القصير . وإذا كان السبب الصحيح فـي التقـاد
وفقًا هنحكـام المشـروع ، فـإن التسـجيل واجـب لكسـب الملكيـة نفسـ ا بالتقـادم ولـيس واجبـًا للتط يـر ، ذلـك ا م يتملـك 
بالتقادم القصـير ال يتملـك بالسـبب الصـحيح الناقـل للملكيـة ، وإنمـا يتملـك بواقعـة ماديـة تستعصـي علـى التسـجيل ، 

 نية وب ذا السبب الصحيح" .هي الحيازة مقترنة بحسن ال

بعد أن يسجل الحائز سنده على النحو المتقدم ، يسـتطيع أن يبـدأ إجـراءات التط يـر ، دون حاجـة إلـى  -2"
وتوجيه الدائن المرت ن إليه إنذارًا بالدفع أو التخلية . و بقـى حقـه فـي  191انتظار حلول الدين المضمون بالرهن $

                                                                                                                                                                    

ووا ـق جملـس النـوا  علـا هـذا    يف اك ـروع النهـا   4499ووا قا نينة اكرا عة علا النص وحـا رقـو    دة يرا عدا مسألة واح ل انيديد
عبارة "عىل يوم عيداع قا رة شروط البي " بعبارة "عىل  ل يف اليقرة الثانية ل ويف نينة جملس ال يوع استبدلا اللجنة   4483وحرت رقو  ل النص

م يا م  أحةام م روع قانون اكرا عات الذي أل   نعام ااج  العقاري ودعوى  ل ور ااةو بن ع اكلةية"يوم توقي  ااج  العقاري أو  د
 (   409ق  402ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4091وحا رقو  ل ووا ق جملس ال يوق علا اكادة كرا عدلتها نينت   ن ع اكلةية

أو أن يعـرا لو ـا   ل وللحا   اكذكور اخليار يف أن يـد   الـدين ووـر حمـر الـدا ن يف حقـوه : 964/  818 : التقن  اكد  السابق
أو يتحرـر ا  ـرا ات الرمسيـة بنـ ع  ل أو خيلـ  العقـار اكرهـون ل الديون مبل ا يقدر ب  قيرة العقار وال  وز أن يةون أقر مـن البـاق  يف ذمتـ 

   اكلةية
   ك اكقدرة ب  قيرة العقار ليحن  دور ااةو بن ع اكلةيةيبقا حق عرا اكبل : 100/  811م 
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قائمة شروط البيـع ( إذ  . . . لـم يبـا إال طـرح العقـار فـي المـزاد ، فـإذا أراد الحـائز  التط ير قائمًا إلى يوم ) إيداع
عرض قيمته فما عليه إال أن يتقدم مزايدًا . وأول إجراء في التط ير هو أن يوجه للدائن المقيدة حقوق م  . . . في 

. . . و الحـظ أن   1188ورة فـي المـادة مواطن م المختار المـذكورة فـي القيـد ، إعالنـًا يشـتمل علـى البيانـات المـذك
مــن بين ــا بيانــًا يــذكر فيــه القيمــة التــي يقــدرها الحــائز للعقــار ، وهــو ال يتقيــد فــي تقــدير هــذه القيمــة بــثمن العقــار لــو 
انتقلت إليه ملكيته بالبيع ، فقد يقدر قيمة أقل م الثمن أو أكبر منه ، ولكنه يتقيد بأال تقـل القيمـة عـن السـعر الـذي 

خذ لتقدير الثمن في حالة نزع الملكية ) وهـذا اهنسـاس هـو الضـر بة التـي تـدفع عـن العقـار ( ،وال تقـل فـي الوقـت يت
ذاتــه عــن البــاقي فــي ذمــة الحــائز مــن ثمــن العقــار هننــه يســتطيع أن يــدفع هــذا البــاقي كلــه للــدائنين دون أن يصــيبه 

ال يلتــزم الحــائز بعــرض القيمــة عرضــًا حقيقيــًا ، بــل ضــرر مــن ذلــك ، فــإذا زاد عــن الــديون كانــت الز ــادة للــراهن . و 
يكفي أن يظ ر استعداده للدفع حاال ، أيًا كان استحقاق الديون المقيدة . فإذا أظ ر هذا االستعداد ، أصـبح ملتزمـًا 

 بالبقاء على ما عرضه ، ومصدر إلزامه هو إرادته المنفردة" .

لـى العـرض الـذي تقـدم بـه الحـائز ، أو سـكنوا سـتين يومـًا مـن وإذا وافا الدائنون جميعًا بعد إعالن م ع -9" 
آخــر إعــالن رســمي . . . اعتبــر العــرض مقبــوال ، ووجــب علــى الحــائز أن يــدفع المبلــغ المعــروض للــدائنين حســب 
مرتبت م ، أو يودعه خز نـة المحكمـة ، فيتط ـر العقـار مـن كـل الرهـون و محـي مـا عليـه مـن القيـود . أمـا إذا طلـب 

ئنين أو كفيــل لــه أو وكيــل عنــه وكالــة خاصــة فــي التط يــر ، بيــع العقــار ، فيكــون ذلــك بــإعالن يوجــه إلــى أحــد الــدا
الحائز الراهن ، في مدى الستين يومًا المشار إلي ا ، يطلب فيه عرض العقار في المـزاد ، وال تشـترط ز ـادة العشـر 

ــدائن م بعــ 110وهــذا هــو التجديــد الــذي حققــه المشــروع حتــى يتخفــف $ ض أعبــاء التط يــر . ولكــن يجــب علــى ال
الدائن أن يودع فـي خز نـة المحكمـة مبلغـًا كافيـًا لتغطيـة مصـروفات البيـع بـالمزاد ، وال يسـترد هـذه المصـروفات إذا 
وقع المزاد على الحائز لعدم تقدم مزايد بعطاء أكبر مما عرض . ومتـى تقـدم أحـد الـدائنين بطلـب بيـع العقـار علـى 

وجب عرض العقار في المزاد ، وال يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه إال بموافقة جميع الـدائنين النحو الذي تقدم ، 
 والكفالء" .

يطـرح العقــار فــي المــزاد ، وتتبــع اإلجـراءات المقــررة فــي البيــوع الجبر ــة ، فـإن عــرض مزايــد مبلغــًا أكبــر  -1"
ع أو دائنـًا آخـر أجنبيـًا أو الحـائز نفسـه زاد في ـا من القيمة التي عرض ا الحائز ) وقد يكون الـدائن الـذي طلـب البيـ

ســبا أن عــرض ، ولكــن ال يجــوز أن يكــون الــراهن أو المــدين ( ،رســا المــزاد عليــه .ووجــب أن يــدفع ، إلــى جانــب 
العطــاء الــذي تقــدم بــه ، المصــروفات التــي أنفق ــا الحــائز فــي ســند ملكيتــه ونفقــات اإلعالنــات والمصــروفات التــي 
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التط يــر ، و ــرد إلــى طالــب البيــع مــا ســبا أن قدمــه لــذلك . وإذا ل يتقــدم مزايــد بعطــاء أكبــر ،  اقتضــت ا إجــراءات
خلصت للحائز ملكية العقار ، وال يلتزم بدفع المبلغ نفسه الذي سبا ا عرضه ، والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع 

 . ( 1) القيود و تم بذلك تط ير العقار" خز نة المحكمة ، أو يدفع للدائنين حسب مراتب م ، فتنقضي الديون وتمحى

 متى يختار الحائز التطهير :  -277
و ظ ر مما تقدم أن الحائز يختار تط يـر العقـار المرهـون إذا كانـت الـديون المقيـدة أكبـر مـن قيمـة العقـار ، 

ع فـي المـزاد . غيـر فيؤثر هو أن يعرض على الدائنين المقيدين قيمة العقـار ، و ط ـر العقـار ب ـذه القيمـة ، أو يبـا
أن اختيــار التط يــر يكلــف الحــائز إجــراءات ومشــقات ، إلــى أن يعــرض العقــار للبيــع جبــرًا فــي المــزاد العلنــي بنــاء 

 على طلب أحد ذوي الشأن ، و حتمل خروج العقار من ملك الحائز نتيجة لذلك . $111

ن يلجـــأ إلـــى قضـــاء الـــديون بـــدال مـــن أمـــا إذا كانـــت الـــديون المقيـــدة أقـــل مـــن قيمـــة العقـــار ، فالحـــائز يـــؤثر أ
التط ير ، فيقتضي ا وهي أقـل مـن قيمـة العقـار ، فيبقـى العقـار فـي يـده ، وال يخسـر شـيئًا هننـه يحـل محـل الـدائنين 

 في العقار وقيمة العقار أكبر من مجموع الديون .

 مزايا التطهير وعيواه :  -278
كقــوانين فرنســا وبلجيكــا وإيطاليــا والبرتغــال وهولنــدا ، ولــم  وللتط يــر مزايــا كثيــرة ، وقــد قــرره كثيــر م القــوانين

 تقرره بعض القوانين كقوانين ألمانيا وبولونيا وإسبانيا والسو د .

 فالتط ير مقرر لمصلحة الحائز ، ال سيما إذا كانت الديون المقيدة أكبر م قيمة العقار .

 المثقل بالديون .وهو مفيد للمدين ، إذ يس ل عليه ا يجد مشتر ًا لعقاره 

 وهو مفيد للدائن المرت ن ، هننه يحصل على قيمة العقار ، من غير أن يخضع إلجراءات نزع الملكية .

ولكــن التط يــر قــد يضــر بالــدائنين المــرت نين ، إذ يلــزم م بقبــول ديــون م قبــل ميعــاد حلول ــا . فيحــرم م مــن 
 . ( 2) في وقت غير مناسب فتنزل قيمتهاستغالل هذه الديون استغالال طيبًا ، وقد يباع العقار 

                                                 

   430 – 441ق  1انعر جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
   484حمرد كامر مرس   قرة  – 834انعر يف ذلك  رامنوالن  قرة  ( 3) 
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 أرب مسائل رئيسية في التطهير :  -279
 وهناك ، في التط ير ، أربع مسائل رئيسية :

 ) أ ( من يجوز له التط ير .

 ) ب ( عرض الحائز وقبوله .

 ) ج ( عرض الحائز ورفضه . بيع العقار في المزاد . $112

 مصروفاته . –) د ( متى يمتنع التط ير 

 من يجوز له التطهير -أ 

 يجوز التطهير للحائز : -281
مـدني كمـا ر نـا : "يجـوز للحـائز ، إذا سـجل سـند ملكيتـه ، أن يط ـر  1061تقول الفقرة اهنولـى مـن المـادة  

العقــار م كــل رهــن تــم قيــده قبــل تســجيل هــذا الســند" . فحــائز العقــار المرهــون هــو الــذي يتــولى أمــر التط يــر ، وهــو 
ا إذا كــان مــن المناســب أن يلجــأ إلــى هــذه الطر قــة .وهــو يكــون عــادة ميــاال للتط يــر ، إذا مــا وجــد أن الــذي يقــدر مــ

الديون المقيدة قبل تسجيل سنده قيمت ا أكبر مـن قيمـة العقـار . فـال يكـون ميـاال لـدفع هـذه الـديون هنن قيمت ـا أكبـر 
لـــى التنفيـــذ مباشـــرة علـــى العقـــار بتـــرك الـــدائن مـــن قيمـــة العقـــار ، فـــال يســـتطيع اســـتردادها كل ـــا ، ثـــم هـــو ال يميـــل إ

 المرت ن ينفذ عليه ، وال يميل إلى التخلية ، فال يجد أمامه غير التط ير .

بأن يشـتري هـذا الـدائن المـرت ن  ( 1) فيجوز إذن التط ير لحائز العقار ، ولو كان هو أحد الدائنين المرت نين
 العقار المرهون من الراهن .

العقار ، كما رأينا ، أال يكون ملتزمًا شخصيًا بالدين كالكفيل الشخصي ، ولو كان التزامه و شترط في حائز 
 . ( 2) عن غيره كالكفيل العيني

فيجوز التط ير إذن لمشتري العقار كله أو بعضه ، والمقـايض ، والموهـوب لـه ، والموصـي لـه ، والشـفيع ، 
                                                 

   228ق  38م  4642أبرير سنة  31است ناف  تلو  ( 4) 
   4042 قرة  – 4043بيدان و واران  قرة  ( 3) 
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 . ( 1) ولمن تلقى حا االنتفاع بالعقار المرهون 

 يجــوز لمــن ترتــب لــه حــا ارتفــاق أو حــا اســتعمال أو حــا ســكنى ، هنن هــذه الحقــوق غيــر قابلــة للبيــع وال
 . ( 2) بالمزاد ، ف ي غير قابلة للرهن

 المالك تحت شرط : -280
 وقد يكون الحائز قد تملك العقار المرهون ، تحت شرط واقف أو فاسخ . 

ه عبد ، هنن الشرط لم يتحقا ، ومن ثم ال يكون له حا فإذا كان قد تملكه تحت شرط واقف ، ف و لم يتملك
 . ( 9) التط ير إال عند تحقا الشرط

وإن كان قد تملك العقار تحت شرط فاسخ ، ف و مالك للعقار حاال قبل تبين مصير الشـرط ، فلـه أن يط ـره 
رط ، أصبح غير مالك بأثر . فإن لم يتحقا الشرط ، صار مالكًا بوجه بات ، وبقي تط يره سليما . وإذا تحقا الش

رجعي ، وكـان الواجـب زوال التط يـر هنن مـن قـام بـالتط ير أصـبح غيـر مالـك بـأثر رجعـي ، فلـم يكـن حـائزًا وقـت 
التط يــر . ولكــن هنــا رأي آخــر يــذهب إلــى بقــاء التط يــر نافــذًا بــالرم مــن تحقــا الشــرط الفاســخ ، علــى أســاس أن 

 1089. وقد أخذ التقنين المدني الجديد ب ذا الـرأي ، فـنص فـي المـادة  ( 1) التط ير عمل مادي ال يؤثر فيه الفسخ
منـه علــى أنـه "إذا تمــت إجـراءات التط يــر انقضـى حــا الــرهن الرسـمي ن ائيــًا ، ولـو زالــت هني سـبب مــن اهنســباب 

 ملكية الحائز الذي ط ر العقار" .

بـــاع لـــه العقـــار ، فـــإن الغـــش يبطـــل  ولكـــن إذا كـــان الحـــائز الـــذي أجـــرى التط يـــر متواطئـــًا مـــع الـــراهن الـــذي
التط ير ، فإذا زالت ملكية الحائز زال التط ير . مثل ذلك أن يبيع الراهن العقار الذي رهنه ولو تحـت شـرط فاسـخ 
، فيعمـــد الحـــائز ) المشـــتري ( إلـــى تط يـــر العقـــار ، ثـــم يشـــتري الـــراهن ثانيـــة العقـــار مط ـــرًا م الحـــائز . فـــإذا ثبـــت 

                                                 

   4044بودري و ار  قرة  ( 4) 
   4044بيدان و واران  قرة  – 2629 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   ( 3) 
   822 رامنوالن  قرة  – 493دي هلتس  قرة  – 4041بيدان و واران  قرة  – 2626 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   ( 2) 
 – 824 رامنوالن  قرة  – 4041بيدان و واران  قرة  – 234 – 4 – 12داللوز  4414أغس س سنة  33نقض  رنس   ( 1) 

   481حمرد كامر مرس   قرة  
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 . ( 1) والحائز ، وجب إبطال التط ير تبعًا لزوال ملكية من قام بهالتواطؤ بين الراهن 

 الملتزم شخصيا بالدين :  -282
وال يجوز التط ير للملتزم شخصيًا بالدين ، هننه ليس بحـائز . فـال يجـوز التط يـر مـن الكفيـل شخصـيًا كـان 

 مــن وارث المــدين ، هنن كــل هــؤالء أو عينيــًا ، وال مــن الشــر ك فــي الــدين ، متضــامنًا كــان أو غيــر متضــامن ، وال
 ملتزمون شخصيًا بالدين فيجب علي م وفاؤه كامال ، وال يسمح ل م بالتخلص منه لقاء دفع قيمة العقار .

فــوارث المــدين ال يجــوز لــه التط يــر ، ولــو تلقــى العقــار المرهــون ميراثــًا عــن المــدين الــراهن . فــالتط ير قــد 
والـــى قبـــول الوفـــاء الجزئـــي ، والـــى انقضـــاء بعـــض الرهـــون دون وفـــاء الـــديون يـــؤدي إلـــى وفـــاء الـــديون قبـــل آجال ـــا 

المضمونة ب ا ، ولذلك قد شرع لغير الملتزم شخصيًا بالدين . ولو أجيز للملتزم ، لرجع الدائن المرت ن ، بعد تمـام 
 . ( 2 )إجراءات التط ير ، على أي مال من أموال هذا الملتزم بما في ا العقار الذي ط ر من الرهن

وقــــد قــــدمنا أن وارث المــــدين يلتــــزم بالــــدين فــــي القــــانون الفرنســــي ، أمــــا فــــي القــــانون المصــــري أو الشــــر عة 
 اإلسالمية فالوارث ال يرث الدين ، وال يتلقى العقار المرهون إال بعد انحالل الرهن وسداد جميع الديون .

يط ر العقار المرهون ا دام لـم يـدفع حصـته  وإذا كان الحائز هو أحد الشركاء في الدين ، فإنه  يكون له أن
في الدين . فإن دفع حصته أصبح غير مـدين ، وبقـي لـه صـفة الحـائز فقـط ، فيجـوز لـه أن يط ـر العقـار . وقبـل 

 . ( 9) دفع حصته في الدين ، يكون مدينًا ، فال يكون له أن يط ر العقار ، و كون العقار ضامنًا لما هو مدين به

 وحق االنتفاع : حق الرقبة  -283
و جوز التط يـر لمـن انتقـل إليـه حـا الرقبـة أو حـا االنتفـاع مرهونـًا . فـإذا عـرض حـائز حـا الرقبـة أو حـا 
االنتفاع قيمة حقه ، فإنه يترتب على التط ير تخليص الحا المرهون . وعلى ذلك إذا كان حا االنتفاع هـو الـذي 

لـديون المقيـدة يبقـى علـى الرقبـة ، وعنـد انت ـاء االنتفـاع يعتبـر انتقل إلى الحائز وحصل تط يره ، فإن حـا أربـاب ا

                                                 

   4041بيدان و واران  قرة  ( 4) 
   486حمرد كامر مرس   قرة  – 2614 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   ( 3) 
 – 683 قـــرة  – 684بيـــدان  قـــرة  – 3280بيـــدان  قـــرة  – 3280بـــودري ودي لـــوان  قـــرة  – 4644انعـــر  يـــوار  قـــرة  ( 2) 
   46 قرة 41عةس ذلك هيك  –اثلثا  41مةررة هامش  362 قرة  2أوبري ورو 
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ملحقــًا بالرقبــة ، فتعــود أصــحاب الــديون المقيــدة علــى العقــار كــامال ، رقــة وانتفاعــًا ، إذا أن الــرهن يشــمل ملحقــات 
 المرهون .

بقـى الـرهن علـى وإذا كان ملك الرقبة هو الذي انقل إلى الحائز وط ر ، فإن الرقبة تتط ر من المرهون ، و 
 . ( 1) حا االنتفاع ، و زول بزواله

 تسجيل سند الحائز :  -284
يجب ا يكون سند الحائز مسجال إذا كان قابال للتسجيل ، لمنع القيود الجديدة وتعيين الـدائنين ن ائيـًا ، هننـه 

 . ( 2) بالتسجيل ال يكون للقيود الجديدة التي تلحا التسجيل أثر

، والمقــايض يســجل المقايضــة ، والموهــوب لــه يســجل ال بــة ، والموصــي لــه يســجل  فالمشــتري يســجل البيــع
 الوصية ، والشفيع يسجل حكم الشفعة .

أما إذا كان سند الملكية عمـال ماديـًا كالتقـادم ، ف ـذا السـند غيـر قابـل للتسـجيل . ومـن ثـم يسـتطيع الحـائز ، 
جل شــيئًا ، "هنن التقــادم واقعــة ماديــة تستعصــي علــى الــذي كســب الملكيــة بالتقــادم ، أن يط ــر العقــار دون أن يســ

 . ( 9) التسجيل"

                                                 

   338 – 331ق  488انعر يف ذلك حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
أنـ  " ـوز  ل كرـا رأينـا  ل مد  4091 قرر يف اليقرة ا وىل من اكادة  ل وقد نص التقن  اكد  انيديد علا و و  التسجير ( 3) 

   أن ي هر العقار من كر رهن ق قيده قبر تسجير هذا السند" ل عذا سجر سند ملةيت  ل للحا  
 ل  للتسـجير"يسـجر ااـا   سـند ملةيتـ  عذا كـان سـندا قـاب  : وتقور اكذكرة ا يضـاحية للر ـروع الترهيـدي يف هـذا الصـدد ( 2) 

واكو ـ  لـ           وال ـيي  يسـجر حةـو ال ـيعة  ل واكوهـو  لـ  يسـجر اهلبـة ل  اك ـرتي يسـجر البيـ    حىت لو م يةن تسجيل  وا بـا
 لن  مىت سجر ااا   سند ملةيت      ةن بعد هـذا التسـجير  ل وال را من ذلك وحديد الرهون اليت  ب ت هريها       يسجر الو ية 

 أبن كان عر  مادًي ال عر  قانونيا ل أما عذا كان سند اكلةية غري قابر للتسجير   يستجد دا ن مرهتن يةون رهن  ت ذا يف حق ااا  أن 
يسـت ي  ت هـري العقــار دون أن           ااـا   الـذي ملــك ابلتقـادم عقـارا مرهـوت وم يسـقو الـرهن     ـ  سـبير للتسـجير يف هـذه ااالـة ل

 لنـ  مـن وقـا ملـك ااـا   للعقـار  ل علـا أن التسـجير ال  ا ـدة  يـ  هنـا    ن التقادم واقعة مادية تستعصـ  علـا التسـجير ل شي اً يسجر 
   سـوا  كـان الترلـك ابلتقـادم ال ويـر أو ابلتقـادم القصـري ل ابلتقادم  يةون  ي رهن يع   علا العقار من غـري ااـا   قيرـة يف حـق ااـا  

 ــلن التســجير وا ــب لةســب اكلةيــة نيســها  ل و قــا  حةــام اك ــروع ل وعذا  كــان الســبب الصــحي  يف التقــادم القصــري وا ــب التســجير
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وإذا كان لمالك العقار بالتقادم سند يمكن تسـجيله ، كمـا إذا حصـل علـى حكـم بالملكيـة بسـبب التقـادم ، فإنـه 
 . ( 1) يجب تسجيل هذا الحكم

 ميعاد التطهير : -285
ي يصـبح فيـه مالكـًا ، ولـه ذلـك دون حاجـة إلـى حلـول يجوز للحائر اتخاذ إجراءات التط يـر مـن الوقـت الـذ 

الدين المضمون الرهن . و كون للحائز مصلحة في أن يعرض القيمة بمجرد حيازته قبل أن يدفع الـثمن ، حتـى ال 
 . ( 2) يضطر إلى الدفع مرتين أو تنزع ملكية العقار منه

 . ( 9) وط البيعو بقى حا الحائز قائمًا في التط ير ، إلى يوم إيداع قائمة شر 

 عرض الحائز وقبوله –ب 

 نص قانوني : –إعالن الدائنين المقيدين وعرض قيمة العقار عليهم  -286
 مدني على ما يأتي : 1061نصت المادة  

"إذا أراد الحــائز تط يــر للعقــار ، وجــب عليــه أن يوجــه إلــى الــدائنين المقيــدة حقــوق م ، فــي مــواطن م المختــارة 
                                                                                                                                                                    

وعمنـا يترلـك بواقعـة  ل ذلـك أن مـن يترلـك ابلتقـادم القصـري ال يترلـك  ابلسـبب الصـحي  الناقـر للرلةيـة   ولـيس وا بـا للت هـري ل ابلتقادم
ق  – 441ق  1جمروعـة ا عرـار التحضـريية ) هـ  اايـازة مقرتنـة نسـن النيـة و ـا السـبب الصـحي "  ل التسـجيرماديـة تستعصـ  علـا 

444   ) 
   320ق  490حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
   333ق  482حمرد كامر مرس   قرة  – 824 رامنوالن  قرة  – 486دي هلتس  قرة  ( 3) 
 عـدلا نينـة اكرا عـة    وكان اك روع الترهيدي يـنص علـا أن ااـق يف الت هـري يبقـا قا رـا "يـوم  ـدور ااةـو بنـ ع اكلةيـة" ( 2) 

ولةـن يف نينـة جملـس    أضييا عبـارة "أو  ـدور ااةـو بنـ ع اكلةيـة" ل ويف جملس النوا     صار "عىل يوم توقي  ااج  العقاري" ل النص
   واستعيض عنها بعبارة "عيداع قا رة شروط البي " ل وقي  ااج  العقاري أو  دور حةو بن ع اكلةية"ال يوق حذ ا عبارة "ت

 ل "ويودع من يباشر ا  را ات قلو كتا  حمةرة التنييذ قا رة شروط البيـ   ـ ر تسـع  يومـا مـن اتريـخ تسـجير تنبيـ  نـ ع اكلةيـة
 (   من تقن  اكرا عات انيديد 141م ) وعال اعته تسجير التنبي  كأن م يةن" 
"وللحـا   أن يسـتعرر هـذا ااـق حـىت قبـر أن  : علـا الو ـ  اآليت ل كرـا رأينـا  ل مـد  أ ـريا 4091وظهرت اليقرة الثانية من اكادة 
   ا رة شروط البي "ويبقا هذا الق قا را عىل يوم عيداع ق ل أو ا نذار عىل هذا ااا   ل يو   الدا نون اكرهتنون التنبي  عىل اكدين
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 ، إعالنات تشمل البيانات اآلتية" : المذكورة في القيد

) أ ( خالصــة مــن ســند ملكيــة الحــائز ، تقتصــر علــى بيــان نــوع التصــرف ، وتار خــه ، واســم المالــك الســابا 
للعقار مع تعيين هذا المالك تعيينًا دقيقًا ، ومحل العقار مع تعيينه وتحديـده بالدقـة ، وإذا كـان التصـرف بيعـًا يـذكر 

 ى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزءًا من هذا الثمن" .أيضًا الثمن ، وما عس

 ") ب ( تار خ تسجيل ملكية الحائز ، ورقم هذا التسجيل"

و جب أال يقل هـذا المبلـغ  118") جـ ( المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ولو كمان التصرف بيعًا . $
يــة ، وال أن يقــل فــي أي حــال عــن البــاقي فــي ذمــة عــن الســعر الــذي يتخــذ أساســًا لتقــدير الــثمن فــي حالــة نــزع الملك

الحــائز مــن الــثمن إذا كــان التصــرف بيعــًا . وإذا كانــت أجــزاء العقــار مثقلــة برهــون مختلفــة ، وجــب تقــدير قيمــة كــل 
 جزء على حدة" .

د ") د ( قائمة بالحقوق التي تم قيدها على العقار قبل تسجيل سند الحائز تشتمل على بيان تـار خ هـذه القيـو 
 . ( 1) ، ومقدار هذه الحقوق ، وأسماء الدائنين"

فـــأول مـــا يجـــب أن يـــذكره الحـــائز فـــي اإلعـــالن ، الـــذي يجـــب أن يكـــون رســـميًا وعلـــى يـــد محضـــر وإال كـــان 
، خالصة سند الحائز ، فيذكر بيـان نـوع التصـرف إن كـان بيعـًا أو غيـر ذل مـن أسـباب كسـب  ( 2) اإلعالن باطال

الملكيــة ، وتار خــه ، وتعيــين المالــك الســابا تعيينــًا دقيقــًا ، وتحديــد العقــار المرهــون ، وثمــن هــذا العقــار إذا انتقلــت 

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4144ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملــس  ل 4482ووا قــا عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو    يف اك ــروع النهــا   4491وحــرت رقــو  ل ووا قــا عليــ  نينــة اكرا عــة   انيديــد

 (   401ق  – 409ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4098 يوق وحا رقو ال
أو أن يعـرا لو ـا   ل وللحا   اكذكور اخليار يف أن يد   الدين وور حمر الدا ن يف حقوق  : 961/  818 : التقن  اكد  السابق

أو يتحرر ا  را ات الرمسية  ل أو خيل  العقار اكرهون ل من ان  الديون مبل ا يقدر ب  قيرة العقار وال  وز أن يةون أقر من الباق  يف ذمت 
   اكعلقة بن ع اكلةية

   و ب تقدير كر منها علا حدث ل عذا كان أ  ا  العقار مرهونة كر     علا انيراده : 102/  840م 
 498حمرد كامر مرس   قرة  – 201هالتون ق  – 411دي هلتس  قرة  – 3141و قرة  3109بودري ودي لوان  قرة  ( 3) 
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ن قبــل المصــروفات التــي يتع ــد المشــتري ملكيتــه إلــى الحــائز بــالبيع ، والتكــاليف اهنخــرى التــي تعبــر جــزءًا مــن الــثم
، والمبالغ التي يتع د بدفع ا من أجل  ( 1) كمصروفات التط ير والفوائد المستحقة وقت بدء االنتفاع 111بدفع ا $

) ، والمبالغ التي يتع د بدفع ا الوسيط الذي يكلفه البائع المفاوضة في العقد ( 2) مصروفات الزراعة والبذور والسماد

وفــي حالــة مــا إذا كــان عقــد الحــائز ال يتضــمن ثمنــًا ، كمــا فــي المقايضــة وال بــة ، يجــب ا يــذكر فــي اإلعــالن .  ( 9
 . ( 1) قيمة العقار المرهون 

و ذكر الحـائز بعـد ذلـك تـار خ تسـجيل التصـرف الصـادر إليـه ، ورقـم هـذا التسـجيل ، فيجـب أن يـذكر تـار خ 
 . ( 1) ضة أو هبة أو وصية أو غير ذلكتسجيل أي تصرف صدر إليه ، بيعًا كان أو مقاي

 و ذكر الحائز قيمة العقار ، وهو الذي يقدر هذه القيمة ، وسنعرض ل ذا البيان على حدة هنهميته .

و ذكر أخيرًا قائمة بالحقوق التي تم قيدها و ر د تط ير العقار من ا ، وهذه الحقـوق هـي حـا الـرهن الرسـمي 
وحــا االمتيــاز الخــاص علــى العقــار . و ــذكر تــار خ هــذه القيــود ، ومقــدار وحــا االختصــاص وحــا الــرهن الحيــازي 

 هذه الحقوق ، وأسماء الدائنين .

وفائــدة هــذه البيانــات هــي أن يطلــع الــدائنون علــى حالــة العقــار ومــا يثقلــه مــن قيــود ، ليــروا مــا إذا كــان مــن 
 مصلحت م قبول العرض أو رفضه .

 لعقار المرهون : المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة ل -287
 1061 110ونأتي للبيان الذي تركناه لنعالجه على حـدة هنهميتـه . وقـد جـاء فـي الفقـرة ) ج ( مـن المـادة $

مدني ، كما رأينا : "وإذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفـة ، وجـب تقـدير قيمـة ك لجـزء علـى حـده" . ذل أن 
جزء مفرز من العقـار . فـإذا كـان العقـار مقسـمًا إلـى أجـزاء مفـرزة ، التقدير يصح أن يرد على عقار شائع ، وعلى 

كل جزء من ا مرهون لشخص ، اعتبر كل جزء عقـارًا علـى حـدة مسـتقال عـن اهنجـزاء اهنخـرى ، وجـرى تط يـر كـل 
                                                 

   3101بودري ودي لوان  قرة  ( 4) 
   842 – 4 – 69داللوز  4461نو ره سنة  41نقض  رنس   ( 3) 
   3101بودري ودي لوان  قرة  ( 2) 
   41هامش  481ق  361 قرة  2أوبري ورو  – 3140بودري ودي لوان  قرة  – 3033 يوار  قرة  ( 1) 
   3143بودري ودي لوان  قرة  – 3036 يوار  قرة  ( 8) 
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جــزء علــى حــده ، ولــذلك يجــب علــى الحــائز تقــدير كــل جــزء منفــردًا باعتبــاره عقــارًا مســتقال . وقــد يبــاع بعــض هــذه 
 جزاء في المزاد ، و قبل عرض الحائز في اهنجزاء اهنخرى فتبقى له .اهن

و جب أن يقدر الحائز مبلغًا يعتبره قيمة للعقار الذي يط ره ، جزءًا من العقـار كـان أو كـل العقـار . وتقـدير 
لعقـار قـد آل إليـه الحائز ل ذا المبلغ متروك له ، فيقـدر المبلـغ الـذي يعتقـد أنـه قيمـة عادلـة للعقـار ، ولـو كـان هـذا ا

بطر ا البيع ودفع فيه ثمنَا ، فقد يقدر قيمة العقار بما يعادل هذا الثمن ، وقد يقدرها بما يجاوز الثمن ، وقـد يقرهـا 
بأقل من الثمن . ف و حر يقدر القيمة بالمبلغ الذي يراها مناسبًا ، والدائنون هم أيضًا أحرار بعد ذلـك كمـا سـنرى ، 

 حائز ، ول م أن يرفضوه و عرضوا العقار المرهون للبيع جبرًا في المزاد العلني .ل م أن يقبلوا عرض ال

 وال يحد من حر ة الحائز في تقدير قيمة العقار المرهون إال شرطان اشترط ما القانون :

) أ ( يجب أال تقـل هـذه القيمـة فـي أيـة حالـة عـن البـاقي فـي ذمـة الحـائز مـن ثمـن العقـار إذا كـان التصـرف 
جني ًا مثال ، وجب أن يقدر قيمة العقـار  1000. فإذا كان لم يدفع للبائع شيئًا من ثمن العقار ، وكان الثمن  بيعاً 

جنيه مثال  1000جني ا ، وله أن يقدر القيمة بأكثر من ذلك . وإذا كان قد دفع من الثمن  1000بما ال يقل عن 
جني ـًا ، وقـد  9000تقل قيمة العقار التي يقـدرها عـن جني ا . فيجب أال  9000، كان الباقي في ذمته من الثمن 

بأكثر من ذلك . وهو على كل حال ال يخسر شيئًا ، فإن الباقي في ذمتـه واجـب عليـه دفعـه ،  111يقدر القيمة $
و حل فيه محل الـدائن المـرت ن ، فيسـتطيع أن يدفعـه ل ـذا الـدائن و رجـع بـه علـى العقـار المرهـون ، فيسـتوفي حقـه 

 ون أن يخسر أي شيء .كامال د

) ب ( يجب أال تقل القيمة التي يقدرها للعقار المرهون عن السعر الذي يتخذ أساسًا لتقـدير الـثمن فـي حالـة 
نزع الملكية . وقد ورد في المذكرة اإليضاحية المشروع التم يدي في هذا الخصوص ما يأتي : "وهو ) الحائز ( ال 

قار لو انتقلت إليه ملكيته بالبيع ، فقد يقدر قيمة أقـل مـن الـثمن أو أكبـر منـه ، يتقيد في تقدير هذه القيمة بثمن الع
ولكنه يتقدي بأال تقل القيمة عن السعر الـذي يتخـذ أساسـًا لتقـدير الـثمن فـي حالـة نـزع الملكيـة ، وهـذا اهنسـاس هـو 

 . ( 1) الضر بة عن العقار"

في حالة نزع الملكية . وقد اقتبس التقنين المدني الجديد ولم يرد في قانون المرافعات أية قواعد لتعيين الثمن 
 من هذا المشروع : 100القي اآلنف الذكر من المشروع اإليطالي للتقنين المدني ، وقد جاء في المادة 

                                                 

   446ق  – 444ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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Le prix ou la valeur declaree ne peut etre inferieur au taux etabli pour base des 
encheres par le cod de procedure civile en cas d'expropriation . 

وقـد قضـي قـانون المرافعـات اإليطـالي أن علـى الـدائن أن يطلـب تعيـين خبيـر لتقـدير قيمـة العقـار ، أو يقــدر 
هو هذه القيمة بحيث ال تقل عن ستين ضعفًا للضر بة التي تدفع للدولة إذا كان العقار مملوكًا للمـدين ملكيـة تامـة 

 81ين ضعفًا للضر بة إذا كان المدين ال يملك إال الرقبة أو االنتفاع . وفي مصر ، جاء فـي المـادة ، وال عن ثالث
الخــاص بالرســوم القضــائية ورســوم التوثيــا فــي المــواد المدنيــة : "يكــون أســاس  1111لســنة  10مــن القــانون رقــم 

المتنـازع في ـا ،  112قـارات أو المنقـوالت $تقدير الرسوم النسبية على الوجـه اآلتـي :  . . . ) ثانيـًا ( علـى قـيم الع
فإذا لم توضح هذه القيمة أو توضحت وكانت في نظر قلم الكتاب أقل من قيمت ا الحقيقية ، قدرها هذا اهنخير مـع 

 مراعاة ما يأتي : 

 (أال تقل قيمة اهنطيان الزراعية عن الضر بة السنو ة مضروبة في ستين . 1) 

ك المبنية عن قيمت ا اإليجار ة السـنو ة المتخـذة أساسـًا لـربط العوائـد مضـروبة فـي ( أال تقل قيمة اهنمال 2) 
 . فيجوز إذن السير على هذا القانون على سبيل القياس ، إلى أن يصدر القانون المطلوب . ( 1) 11

 نص قانوني :  –العرض الحقيقي غير واجب  -288
 على ما يأتي : 1066ونصت المادة 

أن يذكر في اإلعالن أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة ، إلى القدر الذي قوم به العقار "يجب على الحائز 
. وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدًا ، بل ينحصر العرض في إظ ار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع 

 . ( 2) في الحال ، أيًا كان ميعاد الديون المقيدة"

                                                 

   4هامش  393ق  491وقارن سليران مرقس  قرة  – 8هامش  322ق  491انعر حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
علـا و ــ  م ـابق كـا اســتقر عليـ  يف التقنـ  اكــدن   ل مـن اك ــروع الترهيـدي 4146ورد هـذا الــنص يف اكـادة  : اتريـخ الـنص ( 3) 

مث جملـس ال ـيوق  4481ووا ق علي  جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك روع النها   4494وحا رقو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عة   انيديد
 (   440ق  – 406ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4099وحا رقو 

أًيً كان ميعاد حلور الديون  ل عمنا  ب عرا مبلك يد   نقدا ل ال يةون عرا اكبلك عينا : 101/  844م  التقن  اكد  السابق
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للمشروع التم يدي : "وال يلتزم الحائز بعرض العقيمة عرضًا حقيقيًا ، بل يكفي  وجاء في المذكرة اإليضاحية
أن يظ ــر اســتعداده للــدفع حــاال ، أيــًا كــان اســتحقاق الــديون المقيــدة . فــإذا أظ ــر هــذا االســتعداد ، أصــبح ملتزمــًا 

 . ( 1) بالبقاء على ما عرضه ، ومصدر التزامه هو إرادته المنفردة"

الحــائز ال يلتــزم أن يعــرض علــى الــدائنين المقيــدين ، عرضــَا حقيقيــًا ، المبلــغ الــذي قــدره  و ف ــم مــن ذلــك أن
قيمــة للعقــار المرهــون ، بــل يكفيــه أن يظ ــر اســتعداده لــدفع هــذا المبلــغ حــاال ، إذا قبــل الــدائنون عرضــه ، أيــًا كــان 

 ميعاد دفع الديون المقيدة .

ملتزمــًا بمــا عــرض ، بحيــث إذا قبــل الــدائنون العــرض ، وبمجــرد أن يظ ــر الحــائز هــذا االســتعداد ، يصــبح 
وجب عليه أن يدفع حاال المبلغ الذي عرضه . ومصدر االلتزام هنـا هـو إرادة الحـائز المنفـردة ، و ظـل ملتزمـًا إلـى 
أن يقبــل الــدائنون العــرض فيــدفع المبلــغ فــي الحــال أي ينفــذ التزامــه ، أو إلــى مــدى ســتين يومــًا وهــو الحــد اهنقصــى 

 يعاد الذي أعطي للدائنين لقبول العرض أو رفضه ، كما سنرى .للم

فإذا انقضت الستون يومًا ورفض الدائنون العرض ، تحلل الحـائز مـن االلتـزام ، وإذا دخـل مزايـدًا فـي العقـار 
 المرهون كان ذلك طبقًا لمشيئته ، وكان يستطيع أال يدخل .

 خطأ :  ما يترتب على ما يقع في اإلعالن من نقص أو -289
 لم يذكر القانون ما يترتب على ما يقع في إعالن عرض الحائز من نقص أو خطأ .

. فــإذا  ( 9) والبيانــات غيــر الجوهر ــة ( 2) وقــد ذهــب الفقــه والقضــاء إلــى وجــوب التفرقــة بــين البيانــات الجوهر ــة
كان البيان جوهر ًا ، أي من البيانات التي يجب أن يعلم ب ا أرباب الديون ليقدروا مـا إذا كـانوا يطلبـون بيـع العقـار 
المرهـــون أو ال يطلبونـــه ، فـــإذا كـــان الـــنقص أو الخطـــأ يضـــر بالـــدائن كـــان لـــه أن يطلـــب بطـــالن اإلعـــالن .ومـــن 

ذا ذكر ثمن أعلى لم يترتب على ذلك البطالن ، و لزم الحائز ب ذا البيانات الجوهر ة ذكر ثمن العقار المرهون ، فإ
للدائن الذي حصل الخطأ بالنسبة إليـه . وإذا ذكـر ثمـن أقـل ، ترتـب الـبطالن علـى ذلـك بالنسـبة إلـى  111الثمن $

                                                                                                                                                                    

   اكسجلة
   446ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
 (3 ) enoncation substantienlles 

 (2 ) enonciations non – substienlles, secoedaires 
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 . ( 1) من أصابه ضرر

 . ( 2) و قرر القاضي ما إذا كان البيان جوهر ًا أو غير جوهري 

تي تم قيدها على العقار يعتبـر بيانـًا جوهر ـًا ، فـإذا وقـع خطـأ في ـا كـان لمـن أصـابه ضـرر وقائمة الحقوق ال
أن يطلب البطالن . وعدم ذكـر هـذه القائمـة بالدقـة قـد يسـبب ضـررًا لـدائن متـأخر ، إذ بسـبب الغلـط قـد يمتنـع عـن 

 . ( 9) نسبة إليهطلب بيع العقار المرهون فيعرضه ذلك لضياع دينه ، ولذا يكون التط ير باطال بال

) و جوز تصحيح البطالن بتنازل الدائن الذي له الحا في التمسك به ، وقد يكون التنازل صـر حًا أو ضـمنياً 

1 ) . 

وهنرباب الديون يكون ل م الحا في طلب البطالن الحـا فـي اتخـاذ إجـراءات نـزع الملكيـة ، ولكـن للحـائز إذا 
 . ( 1) لم يكن ميعاد العرض قد انت ى أن يجدده

وإذا كانــت البيانــات أعلنــت صــحيحة إلــى بعــض الــدائنين ، وحصــل خطــأ في ــا إلــى دائنــين آخــر ن ، فإنــه ال 
 . ( 6) يترتب على ذلك بطالن ا إال بالنسبة إلى أرباب الديون الذين وصلت إلي م البيانات غير صحيحة

 إلى  من يوجه العرض :  -291
حقـوق م : المــرت نين رهنـًا رســميًا وأصـحاب حقــوق االختصــاص و كـون العــرض علـى جميــع الـدائنين المقيــدة 

 . ( 4) والمرت نين رهنًا حياز ًا وأصحاب حقوق االمتياز الخاصة على عقار

والعرض يكـون حتـى علـى الـدائنين الـذين لـم تحـل حقـوق م ، فيترتـب علـى التط يـر الوفـاء لـدائنين حتـى قبـل 
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 اهنجل .

أحد الدائنين المقيدة حقوق م الواجب عليه العرض علي م ، فإن ذلك ال وإذا أهمل الحائز إعالن العرض إلى 
. أما الدائن الـذي لـم يعلـن ، فيكـون التط يـر بـاطال بالنسـبة  ( 1) يترتب عليه البطالن بالنسبة إلى الدائنين المعلنين

 . ( 9 )، وله أن يستعمل حا التقدم على الثمن إذا لم يكن قد وزع ( 2) إليه ، و حفظ حا تتبعه

والــدائنون المقيــدون الــذين يحصــل العــرض علــي م هــم المقيــدون قبــل تســجيل ســند الحــائز إذا كــان هــذا الســند 
قابال للتسجيل ، وليس مـن الضـروري العـرض علـى الـدائنين الالحقـين للتسـجيل ، هنن هـؤالء ال تنفـذ حقـوق م علـى 

 . ( 1) الحائز فقد سجل سنده قبل أن يقيدوا حقوق م

 أي مكان يكون العرض : في  -290
مــن قــانون تنظــيم الشــ ر العقــاري أن يكــون للــدائن محــل مختــار فــي دائــرة المحكمــة التــي  90أوجبــت المــادة 

 يتبع ا العقار ، فإن لم يختر له محال صح إعالن اهنوراق إليه في قلم كتاب المحكمة .

ـــدائنين المختـــارة مـــدني علـــى أن يوجـــه الحـــائز إعـــالن العـــرض فـــي مـــ 1061ونصـــت المـــادة  $116 وان ال
 المذكورة في القيد .

فإذن يجوز إعالن العرض على الدائنين في مواطن م المختارة في دائرة المحكمة التي يتبع ا العقار المرهون 
 ، ومن كان من الدائنين لم يعين محال مختارًا ، جاز إعالنه في قلم كتاب المحكمة التي يتبع ا العقار المرهون .

للحــائز مـــع ذلــك أن يوجــه اإلعــالن إلـــى الــدائنين ، ال فــي مــواطن م المختـــارة ، بــل فــي محـــال ولكــن يجــوز 
إقامت م اهنصـلية ، هنن اإلعـالن فـي المـوطن المختـار كـان لمصـلحة الحـائز فيجـوز لـه أن يتنـازل عـن ذلـك ، وهنن 

ن ، إمـا المحـل المختـار اإلعالن في محـل اإلقامـة اهنصـلية يكـون دائمـًا صـحيحًا . وعلـى ذلـك يكـون مكـان اإلعـال
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 . ( 1) فإن لم يوجد فقلم كتاب المحكمة االبتدائية للعقار المرهون ، أو محل اإلقامة اهنصلي للدائنين

 في أي وقت يكون العرض :  -292
ــدائنين قيمــة العقــار المرهــون مــن وقــت تســجيل ســند ملكيتــه ، دون أن ينتظــر إنــذارًا  يعــرض الحــائز علــى ال

ة ، ودون أن ينتظر آجال الديون المقيدة . ومصلحته إذا كان مشتر ًا أن يقوم ب ذا اإلجراء قبل أن بالدفع أو التخلي
 يدفع الثمن إلى البائع ، حتى يستطيع عرض كل الثمن .

مدني على أن "للحائز أن يستعمل هذا الحا ) التط يـر ( حتـى قبـل  1061ونصت الفقرة الثانية من المادة 
رت نون التنبيه إلى المدين أو اإلنذار إلـى هـذا الحـائز ، و بقـى هـذا الحـا قائمـًا إلـى يـوم إيـداع أن يوجه الدائنون الم
 . ( 2) قائمة شروط البيع"

 وقد جاء التقنين المدني الجديد معدال للتقنين المدني القديم .

ذار الحــائز ، ففــي قــانون المرافعــات المخــتلط كــان يجــب أن يعقــب التنبيــه علــى المــدين بالوفــاء أو إنــ $114
مدني مختلط على أن حـا الحـائز التط يـر يبقـى إلـى وقـت حجـز  400توقيع الحجز على العقار ، فنصت المادة 

 . ( 9) العقار

وفــي قــانون المرافعــات الــوطني كــان يلــي التنبيــه أو اإلنــذار رفــع دعــوى نــزع الملكيــة وصــدور الحكــم في ــا ، 
 . ( 1) ز في التط ير يبقى إلى حين صدور الحكم بنزع الملكيةمدني وطني على أن حا الحائ 144فنصت المادة 

وهنن تقنــين المرافعــات قــد ألغــي نظــام الحجــز العقــاري ودعــوى نــزع الملكيــة ، واســتعاض عن مــا بإيــداع قائمــة 
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 . ( 1) مدني على حا الحائز في التط ير إلى وقت إيداع قائمة شروط البيع 1061شروط البيع ، نصت المادة 

 ول العرض :قب -293
وقبول عرض الحـائز مـن الـدائنين يكـون إمـا صـر حًا أو ضـمنيًا . والقبـول الضـمني يكـون بانقضـاء الميعـاد  

مـــدني ( ، أن يطلـــب أحـــد مـــن م ، أو أحـــد  1064المعطـــي للـــدائنين وهـــو ثالثـــون يومـــًا غيـــر مواعيـــد المســـافة ) م 
 ما سيأتي.الكفالء ل ؤالء الدائنين ، بيع العقار المطلوب تط يره ، ك

والثالثون يومًا تبدأ بالنسبة إلى جميع الدائنين في تار خ واحد هو تار خ آخر إعالن رسـمي ، و ضـاف إلي ـا 
مواعيــد المســافة مــا بــين المــوطن اهنصــلي ل ــذا الــدائن الــذي أعلــن آخــر إعــالن وموطنــه المختــار ، بشــرط أال تز ــد 

عــاد ينت ــي بالنســبة إلــى بعــض الــدائنين باقتضــاء ثالثــين يومــًا مواعيــد المســافة علــى ثالثــين يومــًا أخــرى . ولكــن المي
،وبالنسبة إلى بعض آخر بانقضاء ثالثين يومًا مضافًا إلي ا مواعيد المسافة ، على أال يجاوز كل ذلـك سـتين يومـًا 

. 

ن فإنـه . فإذا مضي الميعاد بالنسبة إلـى أحـد الـدائني ( 2) و سري الميعاد مستقال بالنسبة إلى كل دائن $118
 . ( 9) يحرم حا طلب البيع ، ولو كان الميعاد لم ينقض بالنسبة إلى بقي الدائنين

( . وإذا كـان  dies and quam( ، ولكن يحسب اليوم اهنخيـرة )  dies q quoوال يحسب اليوم اهنول ) 
 . ( 1) هذا اليوم اهنخير يوم عيد ، فإن الميعاد يمتد إلى اليوم الذي يليه لو لم يكن هو أيضًا يوم عيد

، فإذا بيع العقار بعـد ذلـك  ( 1) وقبول الدائنين ، صيحًا كان أو ضمنيًا ، يرجع أثره إلى يوم حصول العرض
 . ( 6) ثمن المعروض ، فليس للدائنين حا في الز ادةبالمزاد أو بيع بيعًا اختيارًا بثمن أعلى من ال
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 التزام الحائز في حالة قبول العرض :  -294
ومتى قبل العرض ، صار الحائز ملزمـًا شخصـيًا قبـل الـدائنين بـأن يـدفع المبلـغ المعـروض ، و كـون التزامـه 

 . ( 1) في يكل أمواله ، ال في العقار المرهون فقط

ه حائزًا للعقار ، فيكون له الحا في أن ينازع في وجود الديون المقيدة وفي صحت ا ولكنه يبقى ملتزمًا بصفت
 . ( 2) ، أو أن يحتج بسقوط ا بالتقادم

للــثمن ، هنن الفوائــد تمثــل  111والـرأي الــراجح هــو أن الــدائنين لــيس ل ــم الحــا فـي الفوائــد باعتبارهــا تابعــة $
فاع . غير أن الحائز يكون ملزمًا قبل الدائنين بالفوائد ابتداء من وقت االنتفاع بالعقار والدائنون ليس ل م حا االنت

 ( 9) إنذاره بالدفع أو التخلية ، أو من وقت العرض إذا أجري الحائز التط ير من تلقـاء نفسـه قبـل أن ينـذره الـدائنون 
بموجـب عقـده كمـا لـو كـان العقـد  ، ولـو كانـت الفوائـد غيـر واجبـة ( 1) . و لزم بالفوائد ولو كان العقار ال ينـتج ثمـاراً 

 . ( 6) ، وحتى لو كان عقد شرائه يقرر صراحة إعفاءه من الفوائد ( 1) هبة

 نص قانوني : –توزيع قيمة العقار على الدائنين في حالة قبول العرض  -295
والعقـار المرهــون ال يــتخلص مــن القيــود بمجــرد قبــول العــرض ، بــل يجــب لتط يــره م هــذه القيــود دفــع المبلــغ  

مـــدني علـــى مـــا يـــأتي : "إذا لـــم يطلـــب بيـــع العقـــار فـــي الميعـــاد  1040المعـــروض أو إيداعـــه . وقـــد نصـــت المـــادة 
ا مقيد إذا هو دفع المبلغ الذي قوم بـه وباهنوضاع المقررة ، استقرت ملكية العقار ن ائيًا للحائز خالصة من كل ح

 . ( 4) العقار للدائنين الذين تسمح مرتبت م باستيفاء حقوق م منه ، أو إذا هو أودع هذا المبلغ خزانة المحكمة"
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و الحــظ أن المشــروع التم يــدي ل ــذا الــنص كــان يتضــمن العبــارة اآلتيــة : "أو طلــب البيــع ولكــن لــم  $160
من المبلغ الذي عرضه الحائز" ، ولكن لجنة المراجعة حذفت هـذه العبـارة مـع أهميت ـا  يعرض في المزاد ثمن أعلى

. 

فمــن الجــائز أن يــرفض الــدائنون عــرض الحــائز ، فيعــرض العقــار المرهــون للبيــع بــالمزاد ، ولكــن ال يعــرض 
 لما عرضه الحائز أحد من المزايدين ثمنًا أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، حتى لو عرض مزايد ثمنًا معادال

. عنــد ذلــك يعتبــر المــزاد كــأن لــم يكــن ، وتســتقر ملكيــة العقــار ن ائيــًا للحــائز ، مط ــرة م كــل حــا مقيــد ، إذا دفــع 
 الحائز المبلغ الذي قوم به العقار المرهون .

مـن ومتى دفعت قيمة العقار هنن الدائنين قبلوا عرض الحـائز ، أو رفضـوه ولكـن لـم يتقـدم مزايـد بـثمن أعلـى 
المبلغ الذي قدره به الحائز قيمة العقار ، فإن قيمة العقار المدفوعة تقسم بين الدائنين علـى حسـب درجـة قيـودهم ، 

 وتدفع إلي م مباشرة ، أو تودع خزانة المحكمة لتوز ع ا علي م قضاء .

 . ( 1) ز عوقد أعطي القانون الخيار للحائز بين الدفع أو اإليداع ، قبل االنت اء من إجراءات التو 

و جــوز للــدائنين أن يلزمــوا الحــائز إيــداع القيمــة ، إذا كانــت لــدي م أســباب معقولــة يخشــون مع ــا إعســاره قبــل 
 . ( 2) االنت اء من إجراءات التوز ع

                                                                                                                                                                    

"أو فلـب البيـ  ولةـن م يعـرا يف اكـ اد اـن أعلـا مـن اكبلـك الـذي عرضـ   : غري أن اك روع الترهيـدي كـان يتضـرن العبـارة اآلتيـة ل انيديد
وأقـر الـنص    يف اك ـروع النهـا   4413وأقرت اللجنـة الـنص بعـد هـذا ااـذف وحـا رقـو  ل هذه العبارةويف نينة اكرا عة حذ ا    انيا  "

 (   430ق  441ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4010مث جملس ال يوق وحا رقو  ل 4484جملس النوا  وحا رقو 
بلك الذي قدره قيرة ل   ا هو مل م ب  بصية كون  حا  اً ال يتلخص للحا   العقار بعرا اك : 103/  816م  التقن  اكد  السابق

   و وز ل  أن يعرا هذا اكبلك قبر تةليي  تةليياً رمسياً  ل عال عذا  ار ما عرض  مقبوال ل للعقار
   3141بودري ودي لوان  قرة  ( 4) 
 443ق  361 قـــرة  2أوبـــري ورو  – 3416بـــودري ودي لـــوان  قـــرة  – 3443 يـــوار  قـــرة  –مةـــررة  4229بـــون  قـــرة  ( 3) 
   413حمرد كامر مرس   قرة  – 400هامش 
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 بيع العقار بالمزاد –عرض الحائز ورفضه  -جص 

 نص قانوني :  –خيار الدائن  -296
 مدني على ما يأتي : 1064تنص المادة 

وز لكل دائن قيد حقه ، ولكن كفيل لحا مقيد ، أن يطلب بيع العقار المطلوب تط يره ، و كون ذلك في "يج
رسـمي ، يضـاف إلي ـا مواعيـد المسـافة مـا بـين المـوطن اهنصـلي للـدائن  161مدى ثالثـين يومـًا مـن آخـر إعـالن $

 . ( 1) وموطنه المختار ، على أال تز د مواعيد المسافة على ثالثين يومًا أخرى 

و خلص من هذا النص أن الـدائنين المقيـدين ، الـذي أعلـن ل ـم الحـائز عرضـه ، يكونـون بالخيـار بـين قبـول 
هذا العرض أو رفضه ، وذلك في مدى ثالثين يومًا من آخر إعالن رسمي ، يضاف إلي ا مواعيـد المسـافة مـا بـين 

 واعيد المسافة على ثالثين يومًا أخرى .الموطن اهنصلي آلخر دائن مقيد ومونه المختار ، على أال تز د م

فإذا انت ي الميعاد بالنسبة إلى أحد الـدائنين المقيـدين ولـم يطلـب بيـع العقـار المرهـون ، عـد هـذا الـدائن قـابال 
للعرض ، وامتنع عليه أن يطلب البيع . ولكن ذلك ال يمنع غيره من الدائنين المقيدين ، ومن الكفء لحقوق مقيدة 

كفل لدائن مقيد حقـه فـي م يعنـي م أن يكـون العـرض مرضـيًا حتـى يطمئنـوا علـى مـا سـبا أن كفلـوه ، وهم كل كفيل 
أن يطلبــوا البيــع . فــإذا طلبــه أي واحــد مــن م ، أو طلبــوه جميعــًا ، كــان انت ــاء الميعــاد بالنســبة إلــى اهنولــين عــدمي 

 اهنثر . 

ؤهـــم ، وبـــين أن يـــرفض أحـــد م الـــدائنين أو فالـــدائنون إذن بالخيـــار بـــين أن يقبلـــوا جميعـــًا العـــرض هـــم وكفال
 الكفالء ما عرضه الحائز .

فــإن قبلــوا جميعــًا العــرض ، صــراحة أو ضــمنًا بــأن تركــوا ميعــاد الثالثــين يومــًا ) وميعــاد المســافة (  ينقضــي 
دفـع الحـائز  دون أن يطلب أحد من م البيع ، فقد رأينا فيما تقدم أن العقار المرهون يتط ر من القيود التي عليه إذا

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4160ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملس ال يوق  ل 4488ق علي  جملس النوا  وحا رقو ووا    يف اك روع النها   4496وحا رقو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عة   انيديد

 (   443 – 444ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4091وحا رقو 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
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 ما عرضه .

 واآلن ننظر الحالة اهنخرى ، وهي كيف يكون الرفض من أحد الدائنين المقيدين أو أحد الكفالء .

$162 

 رفض العرض : -297 
ولما كان الحائز هو الذي قدر قيمة العقار المرهون حسب ما يرى ، وكانت إجراءات التط ير تسمح بوفاء  

وتسمح بالوفـاء لـه جزئيـًا ، ففـي نظيـر ذلـك خـول القـانون أحـد الـدائنين المـرت نين أو الدائن قبل حلول أجل الدين ، 
 أحد الكفالء رفض ما عرضه الحائز .

ولكـن القـانون فـرض علـى الـدائن المقيـد أو الكفـل الـذي يـرفض العـرض التزامـًا هـو أن يـودع خزانـة المحكمــة 
ز أن يسـترد مـا اسـتغرق فـي المصـروفات إذا لـم يـرس المـزاد مبلغًا كافيـًا لتغطيـة مصـروفات البيـع بـالمزاد ، وال يجـو 

 بثمن أعلى من الثمن الذي عرضه الحائز .

( يوجـــب علــى مـــن يـــرفض عــرض الحـــائز أن يز ـــد هـــاذ  406/  189وقــد كـــان التقنـــين المــدني القـــديم ) م 
و ترتـب علـى ذلـك  العرض بمقدار عشر المبلغ المعروض ، وأن يصحب تقر ر الز ادة إيـداع مقـدار خمـس الـثمن ،

 وجوب طرح العقار في المزاد .

وقد لوحظ عند وضع التقنين المدني الجديد ا هذه االلتزامات شـديدة ، قـد تثنـي مـن ير ـد الرفـض عـن سـلوك 
هذا السبيل . فاكتفى التقنـين المـدني الجديـد ، فـي رفـض عـرض الحـائز ، بطلـب عـرض العقـار المرهـون للبيـع فـي 

مــن وجــوب ز ــادة العشــر وإيــداع خمــس الــثمن ، مكتفيــًا بإيــداع خزانــة المحكمــة مبلغــًا لتغطيــة  المــزاد ، وأعفــى الــدائن
مصروفات البيع بالمزاد ، على أال يسترد ما استغرق من هذا المبلغ في المصروفات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلـى 

 من المبلغ الذي قدره الحائز قيمة العقار المرهون .

 نص قانوني :  –رض كيف يكون رفض الع -298
 مدني على ما يأتي : 1068نصت المادة 

يكــون الطلــب ) طلــب بيــع العقــار المطلــوب تط يــره ( بــإعالن يوجــه إلــى الحــائز والــى المالــك الســابا ،  -1"
خاصًا . و جب أن يـودع الطالـب خزانـة المحكمـة مبلغـًا كافيـًا  169و وقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيال $
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روفات البيــع بــالمزاد ، وال يجــوز أن يســترد مــا اســتغرق منــه فــي المصــروفات إذا لــم يــرس المــزاد بــثمن لتغطيــة مصــ
 أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، و كون الطلب باطال إذا لم تستوفي هذه الشروط" .

 . ( 1) وال يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه ، إال بموافقة جميع الدائنين وجميع الكفالء" -2"

بأن أوجبـت علـى طالـب البيـع ، أو وكيلـه ، والتوكيـل فـي التط يـر يجـب أن يكـون  1068وقد اكتفت المادة 
تــوكيال خاصــًا هنن التط يــر مــن أعمــال التصــرف ، أن يــودع خزانــة المحكمــة مبلغــًا كافيــًا لتغطيــة مصــروفات البيــع 

المصــروفات ، إال إذا رســا المــزاد بــثمن أعلــى ممــا بــالمزاد . وال يســترد طالــب البيــع مــا اســتغرق مــن هــذا المبلــغ فــي 
عرضه الحائز . و كون الطلب باطال إذا لم تستوف هذه الشروط . وال يجوز للطالـب البيـع ا يتنحـى عـن طلبـه إال 
إذا وافا جميع الدائنين وجميع الكفالء ، هنن أحدًا من م يجوز أن يكون قد امتنع عن طلب البيع معتمدًا علـى هـذا 

. وطالــب البيــع ملتزمــا بالبقــاء علــى طلــب البيــع بإرادتــه المنفــردة ، وال يســتطيع الرجــوع فــي ذلــك إال بموافقــة الطلــب 
 جميع الدائنين وجميع الكفالء .

و جوز رفض عرض الحائز بطلب يقدمه طالب البيع وهو من رفض عرض الحـائز ، بـإعالن رسـمي يوجـه 
يــه بيــع العقــار المطلــوب تط يــره ، و وقعــه طالــب البيــع أو مــن ف 161إلــى الحــائز وإلــى المالــك الســباق ، يطلــب $

 و كله توكيال خاصًا في ذلك .

وإذا كــان المالــك الســابا غيــر المــدين ، فإنــه يجــب إعــالن المــدين أيضــًا بــذلك . والغــرض مــن إعــالن المالــك 
 . ( 2) والمدين إعطاؤهما الفرصة هنداء الدين ، تفاديًا من رجوع الحائز علي ما

 . ( 9) رط في طالب البيع أن يكون أهال للتصرفات الدائرة بين النفع والضررو شت

و ترتب على طلب أحد الدائنين أو أحد الكفـالء بيـع العقـار وجـوب عـرض العقـار فـي المـزاد ، حتـى لـو قبـل 
                                                 

   علـا و ـ  م ـابق كـا اسـتقر عليـ  يف اكـد  انيديـد ل مـن اك ـروع الترهيـدي 4164ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 4) 
مث جملـس ال ـيوق وحـا  ل 4489ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك ـروع النهـا   4410وحـا رقـو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عـة

 (   441ق  – 443ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4094رقو 
   أال برضا  مجي  أراب  الديون اكسجلةوال  وز الر وع عن تلك ال ًيدة  :  قرة اثنية 104/  841م  التقن  اكد  السابق

   418حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
   314ق  412سليران مرقس  قرة  ( 2) 
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ذا الـدائن أو القيمة المعروضة مـن الحـائز كـل الـدائنين والكفـالء مـا عـدا هـذا الـدائن أو الكفيـل . إذ يتعلـا بطلـب هـ
 . ( 1) الكفيل حا الدائنين والكفالء اآلخر ن ، فقد يكونون اعتمدوا عليه واستغنوا به عن أن يطلبوا هم البيع

ــدائنين ،  ــدائنين والكفــالء ، هنن كفــالء الــدين المضــمون بــرهن يكــون ل ــم ، مثــل ال وقــد ســوي القــانون بــين ال
 ى ال يرجع علي م بشيء .مصلحة في وفاء الدين من قيمة العقار المرهون حت

. ولـيس للـدائنين العـاديين أن  ( 2) وكل دائن قيد حقه يجوز له طلب البيـع ، ولـو كـان حقـه معلقـًا علـى شـرط
يتدخلوا في إجراءات التط ير ، ولكن دائني الدائن المقيد يستطيعون أن يستعملوا حا مدين م الـدائن المقيـد بطر ـا 

 . ( 9) الدعوى غر المباشرة

$161 

 نص قانوني :  –بيع العقار بالمزاد  -299 
 مدني على ما يأتي : 1061صت المادة 

إذا طلب بيع العقار ، وجـب إتبـاع اإلجـراءات المقـررة فـي البيـوع الجبر ـة . و ـتم البيـع بنـاء علـى طلـب  -1"
ت البيــع صــاحب المصــلحة فــي التعجيــل ، مــن طالــب أو حــائز ، وعلــى مــن يباشــر اإلجــراءات أن يــذكر فــي إعالنــا

 المبلغ الذي قوم به العقار" .

و لتــزم الراســي عليــه المــزاد أن يــرد إلــى الحــائز الــذي نزعــت ملكيتــه المصــروفات التــي أنفق ــا فــي ســند  -2"
ملكيته وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من اإلعالنات ، وذلـك إلـى جانـب التزاماتـه بـالثمن الـذي رسـا بـه المـزاد 

 . ( 1) ضت ا إجراءات التط ير"وبالمصروفات التي اقت

                                                 

   222عب  – 893 رامنوالن  قرة  – 4441بيدان و واران  قرة  ( 4) 
   411حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
   313ق  412سليران مرقس  قرة  ( 2) 
علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقرعلي  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4163ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 1) 

مث جملس ال يوق  ل 4481ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  ل يف اك روع النها   4414وحا رقو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عة   انيديد
 (   449ق  – 448ق  1ريية جمروعة ا عرار التحض)  4906وحا رقو 
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و رى من هذا النص أنه إذا رفض أحد الدائنين أو أحد الكفالء عرض الحائز وطلـب بيـع العقـار المرهـون ، 
 فإنه يجب بيع هذا العقار طبقا لإلجراءات المقررة في البيوع الجبر ة . 

ءات البيـع أن يـذكر فـي إعالنـات و تم البيع بناء علـى طلـب طالـب البيـع أو الحـائز ، وعلـى مـن يباشـر إجـرا
البيع المبلغ الذي قوم به الحائز العقار ، فإن هذا المبلـغ إذا لـم يجـاوزه البيـع فـي المـزاد انعقـد البيـع ن ائيـًا للحـائز ، 

 وخسر طالب البيع ما استغرق من المبلغ الذي قدمه في المصروفات .

هن ، أن يـدخل فـي المـزاد . فيـدخل الـدائن طالـب و جوز لكل شخص ، عدا الراهن والمدين إذا كان غير الرا 
عاديـــًا ، و ـــدخل الحـــائز نفســـه إذا أراد أن يز ـــد فيمـــا عرضـــه ، وأي  166البيـــع وأي دائـــن آخـــر ولـــو كـــان دائنـــًا $

 شخص أجنبي عن الدين وعن العقار المرهون .

للعقـار ، وأن يمنـع البيــع و جـز للحـائز ، فـي أي وقـت قبـل رسـو المـزاد ، أن يقـف اإلجـراءات باعتبـاره مالكـًا 
في المزاد بدفع ديون الدائنين والمصروفات . ذلك أن البيع في المـزاد الغـرض منـه اسـتيفاء الـدائنين لحقـوق م ، فمـا 

 . ( 1) داموا قد استوفوها لم يعد هناك محل للبيع الجبري 

يـع العقـار المرهـون فــي وقـد ال يسـتعمل الحـائز حقـه فـي ذلـك ، وعنـد هــذا يجـب االسـتمرار فـي اإلجـراءات وب
 المزاد .

 فيرسو المزاد على الحائز أو على غير الحائز .

 رسو المزاد على الحائز : ويرسو المزاد على الحائز في حالتين : -311
) الحالـة اهنولــى ( إذا لــم يعـرض أحــد مــن المزايــدين ، أو الحـائز نفســه إذا تقــدم فــي المـزاد ، مبلغــًا أكبــر مــن 

الحائز قيمة للعقار المرهون . فعند ذلك يرسو المزاد على الحائز بالمبلغ الذي سبا له أن قوم بـه المبلغ الذي قدره 
العقار المرهـون ، و بقـى مالكـًا للعقـار بموجـب سـند ملكيتـه اهنصـلي ، وتسـتقر الملكيـة لـه ، وال يحتـاج إلـى تسـجيل 

و حيـازي أو اختصـاص أو امتيـاز ، إذا حكم مرسي المزاد . و ط ر العقار من كل حا مقيد عليـه ، رهـن رسـمي أ
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، هننـه ظ ـر  ( 1) دفع الحائز الثمن الذي سبا أن قـوم بـه العقـار . وتقـع مصـروفات البيـع علـى الـدائن طالـب البيـع
أنه كمان متسرعًا عند ما طلب بيع العقار في المزاد ، ولم يتقدم مزايد حتى هو بثمن أعلى من الثمن الذي قوم بـه 

قار . و رد إلى طالب البيـع مـن المبلـغ الـذي أودعـه خزانـة المحكمـة مـا زاد علـى مـا انفـا فـي البيـع الحائز قيمة الع
لما صرف لـم يسـترد شـيئًا ، وإذا كـان  164من مصروفات ، فإذا كان المبلغ الذي أودعه خزانة المحكمة معادال $

 الذي أودعه خزانة المحكمة . أقل مما صرف وهذا نادر كان مدينًا بالفرق بين المبلغ الذي صرف والمبلغ

) الحالة الثانية ( إذا عرض أحد المزايدين مبلغًا أكبر من المبلغ الذي قوم به الحـائز العقـار المرهـون ، فـزاد 
الحائز عليه ورسا عليه المزاد . ففي هذه الحالة ، يلتزم الحائز بالز ادة التي رسا ب ا المـزاد عليـه ، وتـدفع هـي ومـا 

العقار عند العرض للدائنين المرت نين ، فإن بقي شيء من ا كان للحائز هننه سيبقى مالكـًا للعقـار . قوم به الحائز 
و لتـــزم الحـــائز أيضـــًا بمصـــروفات البيـــع ، و ـــرد إلـــى طالـــب البيـــع كـــل مـــا أودعـــه خزانـــة المحكمـــة علـــى ذمـــة هـــذه 

لي ، فــال يحتــاج إلــى تســجيل حكــم المصــروفات . و بقــى الحــائز مالكــًا للعقــار المرهــون بموجــب ســند ملكيتــه اهنصــ
مرســي المــزاد . وإذا ســجل الحــائز حكــم مرســي المــزاد ، فــال تحصــل منــه رســوم نســبية إال بمقــدار الفــرق بــين ثمــن 

. و ط ر العقار من كل حا مقيد ، إذا دفع الحائز الثمن الذي رسـا بـه المـزاد أو أودعـه  ( 2) المزاد والثمن اهنصلي
لى ذلك أن الكفيل الذي كفل وفـاء الحـائز بـثمن الشـراء اهنصـلي تبقـى كفالتـه فـي حـدود خزانة المحكمة . و ترتب ع

هــذا الــثمن فــال يضــمن مــا ترتــب مــن الز ــادة علــى البيــع فــي المــزاد ، وأنــه إذا بقــي شــيء بعــد وفــاء الــديون مــن ثمــن 
لــى العقــار بعــد أن تلقــى ملكيتــه ، وأن الحقــوق العينيــة التــي يكــون الحــائز قــد قررهــا ع ( 9) المــزاد فــإن الز ــادة للحــائز

 وقبل رسو المزاد تبقى نافذة .

وفــي كلتــا الحــالتين يرجــع الحــائز ، إمــا علــى الــراهن الــذي تلقــى منــه حــا ملكيــة العقــار المرهــون ، أو علــى 
المدين إذا كان غير الراهن . فيرجع على الـراهن بـدعوى الضـمان ، وقـد نصـت علـى ذلـك الفقـرة اهنولـى مـن المـادة 

مدني بقول ا : "يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابا ، في الحدود التي يرجع ب ا الخلف على  1080
المشــتري ) الحــائز ( علــى البــائع ) الــراهن ( بمــا دفعــه  168مــن تلقــى منــه الملكيــة معاوضــة أو تبرعــًا" . فيرجــع $

على الواهب ) الـراهن ( إذا كانـت ال بـة بعـوض ز ادة على الثمن الذي اشترى به ، و رجع الموهوب له ) الحائز ( 
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. و رجــع علـى المـدين غيـر الـراهن بــدعوى اإلثـراء بـال سـبب ، للحصـول علــى  ( 1) وبالقـدر الـذي دفعـه الموهـوب لـه
مـدني علـى  1080/2مقدار الدين الذي دفعه عنه دون أن يكون ملتزمًا بدفعه في سند ملكيته . وقد نصت المـادة 

أيضـًا علـى المـدين بمـا دفعـه ز ـادة علـى مـا هـو مسـتحا فـي ذمتـه بمقتضـى سـند ملكيتـه أيـًا كـان أن "يرجع الحائز 
السبب في دفع هذه الز ادة ، و حـل محـل الـدائنين الـذين وفـاهم حقـوق م ، وبوجـه خـاص يحـل محل ـم فيمـا ل ـم مـن 

ع الحائز عن المـدين مبلغـًا لـم تأمينات قدم ا المدين دون التأمينات التي قدم ا شخص آخر غير المدين" . فإذا دف
يكن قد التزم بدفعه في سند ملكيته ، جاز له الرجوع على المدين إما بدعوى اإلثراء بال سبب لكـي يسـترد مـا دفعـه 

، أو بدعوى الحلول إذا كـان الـدين مضـمونًا بتأمينـات أخـرى غيـر العقـار المرهـون بشـرط أن تكـون  ( 2) عن المدين
المــدين نفســه ، أمــا التأمينــات المقدمــة مــن غيــر المــدين ) كفيــل عينــي ( فــال يحــل في ــا  هــذه التأمينــات مقدمــة مــن

الحائز ،هنن الكفيل العيني يكون قد اعتمد على وفاء الدين من العقـار المرهـون فـال يرجـع عليـه إال إذا كـان العقـار 
 . ( 9) المرهون لم يف بالدين

 رسو المزاد على غير الحائز :  -310
لمــزاد علــى غيــر الحــائز ، ســواء كــان الــدائن طالــب البيــع أو أي دائــن آخــر ولــو كــان عاديــًا أو أي وإذا رســا ا

شـخص أجنبــي ، انتقلـت ملكيــة العقــار المرهـون إلــى الراسـي عليــه المــزاد ، وط ـر العقــار م الحقـوق المقيــدة عليــه ، 
المـزاد  161لتـزم الراسـي عليـه $. وا ( 1) ووجب تسجيل حكم مرسي المزاد وحصل على تسجيله رسوم نسـبية كاملـة

بـأن يــدفع ، فـوق العطــاء الــذي تقـدم بــه ، المصـروفات التــي أنفق ــا الحـائز فــي سـند ملكيتــه وفــي تسـجيل هــذا الســند 
و مـا قـام بـه مــن اإلعالنـات ، وكـذلك المصـروفات التــي اقتضـت ا إجـراءات التط يـر و غلبــان يكـون طالـب البيـع قــد 

مـدني تـنص علـى مـا يـأتي : "و لتـزم الراسـي عليـه المـزاد أن يـرد  1061انيـة مـن المـادة عجل ا . وقد رأينا الفقرة الث
إلى الحائز الذي نزعـت ملكيتـه المصـروفات التـي أنفق ـا فـي سـند ملكيتـه وفـي تسـجيل هـذا السـند وفيمـا قـام بـه مـن 

قتضـت ا إجـراءات التط يـر" اإلعالنات ، وذلك إلى جانب التزامات بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصـروفات التـي ا
. 
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وقــد اختلــف القضــاء والفقــه فــي فرنســا فيمــا إذا كــان غيــر الحــائز الــذي رســا عليــه المــزاد يتلقــى الملكيــة مــن 
 الحائز ، أو يتلقاها ممن تلقى الحائز الملكية منه مع فسخ سند الحائز .

الجائز ، اسـتنادًا إلـى نـص المـادة فذهب القضاء إلى أنه يتلقاها ممن تلقى الحائز الملكية منه مع فسخ سند 
مــدني فرنســـي التـــي توجـــب علـــى الراســي عليـــه المـــزاد أن يـــدفع إلـــى الحـــائز كــل مـــا أنفقـــه فـــي ســـند ملكيتـــه  2188

وتســجيله وإعالنــات العــرض وإجــراءات التط يـــر ، و ؤخــذ مــن ذلــك أن المشــرع رغـــب فــي إخــراج الحــائز مــن هـــذه 
 . ( 1) الصفقة كأنه لم يدخل ا

الفقه الفرنسي إلى أن ملكية الحائز تبقى له إلى حين رسو المزاد على الغير ، و عتبر الغيـر الراسـي و ذهب 
عليه المزاد متلقيًا الملكية من الحائز ، وأن سند الحائز ال ينفسخ . وال فرق بين رسو المزاد بعد نزع الملكيـة نتيجـة 

مــدني  2188يــة فــي اهنحــوال العاديــة ، أمــا حكــم المــادة التخــاذ إجــراءات التط يــر وبــين رســو المــزاد عبــد نــزع الملك
ما أنفا من أقر طر ا ممكـن وهـو طر ـا الراسـي عليـه المـزاد ، ال مـن  140فرنسي فيضمن للحائز الحول على $

 . ( 2) سلفه الذي يغلب أن يكون قد أصبح معسراً 

بالضـمان ، يرجـع الراسـي عليـه  ( فيمـا يتعلـا 1والخالف بين الفقه والقضاء في فرنسا يقتضي ما يـأتي : ) 
( من حيـث الثمـار ،  2المزاد بالضمان على الحائز في الفقه ، و رجع به على المالك قبل الحائز في القضاء . ) 

( فــي الــرهن المســتجدة ، يعتبــر الفقــه الحــائز هــو المالــك  9ال يلــزم الفقــه الحــائز بردهــا ، و لــزم القضــاء بــذلك . ) 
ــثمن  1القضــاء المالــك الســابا هــو المالــك ورهونــه هــي النافــذة . ) ورهونــه نافــذة ، و عتبــر  ( فيمــا يتعلــا بز ــادة ال

الراســي بــه المــزاد علــى الــديون والمصــروفات ، يعتبرهــا الفقــه مــن حــا الحــائز ، و عتبرهــا القضــاء مــن حــا المالــك 
 السابا .

مدني على أنه "إذا رسا المـزاد  1046وقد أخذ التقنين المدني المصري الجديد برأي الفقه ، فنص في المادة 
في اهنحوال المتقدمة على شخص آخر غير الحائز فإن هذا الشخص اآلخر يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم 
مرسى المزاد" . وعلـى ذلـك يرجـع الراسـي عليـه المـزاد علـى الحـائز بالضـمان ، وال يلتـزم الحـائز بـرد الثمـار إال مـن 

ة فــإذا تركــت اإلجــراءات مــدة ثــالث ســنوات فــال يــرد الثمــار إال مــن وقــت أن يوجــه إليــه وقــت إنــذاره بالــدفع أو التخليــ
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مدني ( ، و نفذ الرهن الذي قرره الحائز ولذلك يتعين إدخال الدائنين المـرت نين مـن الحـائز  1041إنذار جديد ) م 
دة الثمن تكون للحـائز ) م في اإلجراءات حتى يسري في حق م حكم مرسي المزاد و ط ر العقار من رهون م ، وز ا

 مدني ( . 1044

ووقع خالف في الوقت الذي يـتم فيـه تط يـر العقـار ، بمجـرد تسـجيل الحكـم بمرسـي المـزاد ، أم يشـترط قيـام 
الراســـي عليـــه المـــزاد بـــدفع الـــثمنال وقـــد أخـــذ التقنـــين المـــدني المصـــري الجديـــد بـــالرأي الثـــاني ، إذ جـــاء فـــي المـــذكرة 

المحكمة ، أو يدفع للدائن حسب   141م يد : "والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خز نة $اإليضاحية للمشروع الت
 . ( 1) مراتب م ، فتقضي الرهون وتمحى القيود ، و تم بذلك تط ير العقار"

 مصروفاته –متى يمتنع التطهير  –د 

 متى يمتنع التطهير : -312
الغـــرض مـــن التط يـــر هـــو الوصـــول إلـــى قيمـــة مناســـبة للعقـــار المرهـــون فيمـــا إذا قبـــل عـــرض الحـــائز ، أو  

الوصول إلى أعلى قيمة للعقار المرهون فيما إذا رفض عرض الحائز وبيع العقار بالمزاد الجبري ورسا مـزاده بـثمن 
 أعلى مما قوم به الحائز العقار .

الزمـًا فيمتنـع ، و كتفـي بـالثمن الـذي وضـعه الحـائز فـي العقـار ، و قـوم وهناك أحوال ال يكون التط ير في ا 
 . ( 2) التصرف مقام التط ير

من هذه اهنحوال أن يكون الدائنون قد ساهموا في جعل العقار يرسو في المزاد . فنفرض مثال أن الحائز قـد 
ئنون المرت نـون وحـاول الجميـع الحصـول رسا عليه مزاد العقار المرهون ، ودخل في المزاد أناس كثيرون مـن م الـدا

على العقار ، ولكن الحائز أعطى فيه أكبر ثمـن ممكـن ، فرسـا المـزاد عليـه . ف ـذا دليـل علـى أن الـثمن الـذي رسـا 
بــه مــزاد العقــار أوصــله إلــى أعلــى قيمــة ممكنــة فــال يؤمــل بعــد ذلــك الوصــول إلــى قيمــة أعلــى من ــا . فــي مثــل هــذه 

 و كتفي بالثمن الذي دفعه الحائز للحصول على العقار .الحالة يمتنع التط ير ، 

وقــد يكــون العقــار عــرض علــى الجم ــور ، بحيــث أصــبح ال تؤمــل ز ــادة ثمنــه علــى الــثمن الــذي اشــترى بــه 
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الحائز للعقار . و كون ذلك في حالة رسو المزاد ، في بيع العقار بالمزاد الجبري . لنفرض مثال أن الحـائز اشـترى 
زاد الجبري ، حيث زايد فيه الناس كافـة ، ورسـا المـزاد أخيـرًا علـى الحـائز . ف نـا أيضـًا يمكـن افترضـا العقار في الم

هـــو أعلـــى ثمـــن للعقـــار ، وانـــه ال فائـــدة مـــن تط يـــره . فيمتنـــع  142أن الـــثمن الـــذي رســـا بـــه المـــزاد علـــى الحـــائز $
ار أنه هو أنسب ثمن . وفي حالة رسو المزاد التط ير ، و كتفي بالثمن الذي رسا به مزاد العقار على الحائز باعتب

 بعد التقر ر بالز ادة ، يكون ما يرسو به العقار على المزايد الذي رفع أكبر ثمن هو الثمن المناسب للعقار .

مـن قـانون المرافعـات المخـتلط الملغـي علـى أن "حكـم مرسـي المـزاد المسـجل بحسـب  641وقد نصت المـادة 
الرهـــون التأمينيـــة ، وال يكـــون للـــدائنين ســـوى الحـــا فـــي الـــثمن" . ولـــم يـــأت قـــانون  اهنصـــول يط ـــر العقـــار مـــن كـــل

مرافعـات مخـتلط ، ولكــن كـان الـرأي العمــل بحكـم هـذه المــادة ،  641المرافعـات اهنهلـي الملغــي بـنص يقابـل المــادة 
علـى انت ـاء إجـراءات هنن القانون اهنهلي يوجب إدخال الدائنين في إجراءات البيع وفي إجراءات التوز ـع ، و ـنص 

مــن  11التوز ـع بشـطب رهــون م ولـو لــم يبـا ل ـم مــن ثمـن البيــع مـا يســتوفون منـه حقـوق م . وهننــه نـص فــي المـادة 
قانون تنظيم الش ر العقاري على أن "تجديد القيد واجب حتى أثناء اإلجراءات التي تتخذ لنزع ملكيـة العقـار المثقـل 

إذا انقضـــى الحــا أو ط ـــر العقــار ، وبوجـــه خــاص إذا بيـــع العقــار قضـــاء  بــالحا العينـــي ، ولكنــه ال يكـــون واجبــاً 
 وانقضى ميعاد ز ادة العشر" .

و عتبر التط ير أيضًا غير مجد وغير الزم في حالة نزع الملكية للمنافع العامـة ، ولكـن ذلـك يرجـع هنسـباب 
 . ( 1) يته للمنافع العامة للبيع بالمزادأخرى غير اهنسباب التي تقدم ذكرها ، إذ ال يمكن عرض العقار المنزوع ملك

و وجه عام ، إجراء التط ير ال يكون إال في الحاالت التي ينتقل في ا العقار إلى الحائز وه محمـل بـالرهن . 
وعلى ذلك إذا كان من طبيعة التصرف الذي يرتب الملكية للحائز تحر ر العقـار مـن الـرهن ، فـال يكـون هنـاك داع 

إذ يكون العقار قد انتقل إلى الحائز محررًا بالفعل مما يثقله من ديـون . و الحـظ أن التصـرف ،  إلجراء التط ير ،
ال يؤدي إلى اإلضرار بالدائن المرت ن . ففي حالـة التنفيـذ علـى  149وإن ترتب عليه تط ير العقار من الرهن ، $

المرت ن في إجراءات التنفيذ ، وبذلك تعطي  العقار ، يكون البيع بالمزاد العلني وبإشراف القاضي ، و شترك الدائن
الفرصــة هنن يــأتي العقــار بــأكبر ثمــن ممكــن . وفــي حالــة نــزع الملكيــة ، يقــرر القــانون مــن اهنحكــام مــا يكفــل ب ــا 
الحصـول علــى تعـو ض عــادل . وعلـى ذلــك فالتصـرف الــذي يحــرر العقـار مــن الـرهن يحــرره مـع ضــمان الحصــول 
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 . ( 1)  وهذه هي نفس وظيفة التط ير . على أكبر قيمة ممكنة للعقار ،

 مصروفات التطهير :  -313
 ال يوجد نص عام يحدد من يتحمل مصروفات التط ير ، ولكن يوجد نصوص متفرقة ، وقواعد قانونية .

فإذا قبل الدائنون المرت نون عرض الحائز ، تحمل الحائز نفقات اإلعالنات الموج ة ل ؤالء الدائنين . علـى 
ز أن يرجـــع ب ـــذه النفقـــات علـــى مملكـــه إذا كـــان لـــه حـــا الرجـــوع عليـــه بالضـــمان ، كمـــا إذا تملـــك العقـــار أن للحـــائ

 المرهون بمقابل ، ولم يتفا على تحمله مصروفات التط ير .

أمــا إذا بيــع العقــار بــالمزاد ، بــأن رفــض الــدائنون المقيــدون عــرض الحــائز ، التــزم الراســي عليــه المــزاد بــدفع 
ــثمن الــذي رســا بــه المــزاد عليــه ) م المصــروفات التــي  اقتضــت ا إجــراءات التط يــر ، وذلــك بجانــب التزامــه بــدفع ال

مدني ( . و كون للحائز ، إذا رسا المزاد عليـه ، أن يرجـع ب ـا علـى مملكـه بـدعوى الضـمان إذا تـوافرت  1061/2
 . ( 2) شروط هذه الدعوى 

أن البائع هو الـذي يتحمـل مصـروفات التط يـر ،  وإذا كان التصرف الذي أعقبه التط ير عقد بع ، فاهنصل
هننه ملـزم بتسـليم العقـار خاليـًا مـن كـل رهـن . ولكـن قـد يشـترك البـائع غيـر ذلـك ، فيلـزم المشـتري ) الحـائز ( بـدفع 

 . ( 9) هذه المصروفات

 . ( 1) وإذا كان العقد من غير مقابل ، فالمصروفات على الحائز $141

 تخلية العقار -3
 (Delaissement hypothecaire ) 
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 الغرض من التخلية : -314
تعينـه المحكمــة ،  ( 2) أو أمـين للعقـار ( 1) التخليـة هـي أن يتـرك الحـائز العقـار ، و كـون ذلــك فـي يـد حـارس 

يتخذ الدائنون إجراءات نزع الملكية في مواج ة هذا الحـارس ، بـدال مـن أن يكـون ذلـك فـي مواج ـة الحـائز نفسـه . 
حتى ال تبـدأ اإلجـراءات أو تسـتمر فـي مواج ـة الحـائز ، وال يظ ـر اسـم هـذا فـي اإلعالنـات ، حتـى ال تسـوء وذلك 

سمعته المالية وتكون اإلجراءات سببًا فـي أن يشـت ر باإلعسـار ، وحتـى يـتخلص مـن مسـئولية إدارة العقـار بعـد أن 
 . ( 9) ألحقت ثماره به من وقت اإلنذار

، فتشمل كل العقارات المرهونة التي تكون في يد الحائز بصفته هذه ،  ( 1) ي شرطو جب أال تقيد التخلية بأ
 ( 1) فإذا كان الحائز قد تصرف قبل اإلجراءات الموج ة إليه في جزء من العقارات ، وقعت التخلية في الباقي من ـا

. 

حقـوق الـدائن المـرت ن فـي والتخلية هي من الـنظم القانونيـة المتخلفـة عـن القـانون الرومـاني ، وكـان مـن أهـم 
الوفاء به ، أن يدخل في حيازة العقار المرهون و سـتولي عليـه  141القانون الروماني عند حلول أجل حقه وعدم $

من مالكه . وتطور اهنمر فلم يعد من حا الدائن المرت ن أن يسـتولي علـى حيـازة العقـار المرهـون ، بـل أن يطلـب 
 . ( 6) بقيت فكرة التخلية ، وأصبحت حقًا للحائز ال للدائن المرت نبيعه في المزاد العلني ، ومع ذلك 

و ترتب على التخلية ، ال وقف اإلجراءات ، ولكن تحو ل مجراها . فبعد أن كانت تتخـذ فـي مواج ـة الحـائز 
 . ( 4) ، أصبحت تتخذ في مواج ة الحارس أي أمين العقار
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 من له الحق في التخلية :  -315
للحائز ، لألسباب التي تقدم ذكرهـا . والحـائز غيـر مسـئول عـن الـدين ، فيحـا لـه أن يتفـادى والتخلية مقررة 

 . ( 1) إجراءات البيع في مواج ته

غير أن الحائز قد يصبح مسئوال عن الدين لسبب الحا ، فعندئذ ال تجـوز لـه التخليـة . مثـل ذلـك أن يجبـر 
مدني ، "وفي كلتا الحالتين ال  1069ن نصت علي ما المادة الحائز على قضاء الديون في حالة من الحالتين اللتي

يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه بالوفاء للدائنين بتخلية عن العقار ، ولكن إذا هو وفـى ل ـم فـإن العقـار يعتبـر 
 مدني ( . وإذا 1069/9خالصًا من كل رهن ، و كون للحائز الحا في طلب محو ما على العقار من القيود" ) م 

عرض الحائز تط ير العقار فقبل العرض ، أصبح ملزمـًا بـدفع المبلـغ الـذي قـوم بـه العقـار ، ولـم يجـز لـه أن يلجـأ 
إلى التخلية . أما إذا رفض العرض وشرع الدائنون في إجراءات البيع ، فإن الحـائز لـم يصـبح مالمـًا بمـا عـرض ، 

 . ( 2) ومن ثم تجوز له تخلية العقار

ر فــي الحــائز ، حتــى يســتطيع تخليــة العقــار ، أهليــة للتصــرف ، هنن التخليــة معناهــا و جــب أن تتــواف $146
االعتــراف بحقــوق الــدائنين المقيــدين ، والنــزول عــن كــل دفــع يســتطيع أن يــدفع بــه إجــراءات م ، وهــذا كلــه م أعمــال 

حيـازة المـادة للشـيء . وهناك من ينكر أن التخلية من أعمال التصـرف هنن الحـائز إنمـا يتخلـى عـن ال ( 9) التصرف
ال عن ملكيته وال عن حيازته القانونية ، مع االعتراف في الوقت نفسه بخطورة التخلية مما يجعل ا في حكم أعمال 

 . ( 1) التصرف

وإذا لـم يكــن المـدين الشــر ك فــي الـدين متضــامنًا ، ودفــع حصـته فــي الــدين ، لـم يعــد مــدينًا وحـازت لــه تخليــة 
ئز طلب التخلية إذا تع د للدائنين المقيدين ، سواء في عقد تملكه أو في اتفاق الحا ، بأن . وليس للحا ( 1) العقار

                                                 

   34ق  39م  4642نو ره سنة  42است ناف  تلو  ( 4) 
 3كوالن وكابيتان   – 4419 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 4412 قرة   42بيدان و واران  – 341 قرة  2أوبري ورو  ( 3) 

   86مسري تناغر  قرة  – 4608 قرة  3 وسران  – 4442 قرة 
  – 4411 قـــرة  42ب نيـــور وريبـــري وبيةيـــ    - 4419 قـــرة  41بيـــدان و ـــواران  – 12وهـــامش  341 قـــرة  2أوبـــري ورو  ( 2) 

   86مسري تناغر  قرة  – 4442 قرة  3ان كوالن وكابيت
    343ق  411سليران مرقس  قرة  – 449حمرد كامر مرس   قرة  – 103 قرة  636ق  3أنسيةلوبيدي داللوز  ( 1) 
   383ق  441مك  – 29هامش  134ق  341 قرة  2أوبري ورو  – 4911 يوار  قرة  – 28هيك  قرة  ( 8) 
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. أمــا إذا كــان  ( 1) يـدفع ل ــم الــثمن ، هنن هــذا التع ــد يجعلـه ملزمــًا شخصــيًا و ترتــب عليــه حرمانـه مــن حــا التخليــة
، و جـوز للـدائنين أن يقبلـوا الشـرط فيرجعـوا الحائز قد تع د للبائع ، فإن هذا التع ـد يعتبـر اشـتراطًا لمصـلحة الغيـر 

 . ( 2) على المشتري بالثمن وال تجوز التخلية ، أو يرفضوه و لجأوا إلى دعوى الرهن فيكون للحائز طلب التخلية

للحاصـل بالمحكمـة التخلـي علـن  144وليس لبعض الحائز ن حا التخلية ، فلـيس لمـن يرسـو عليـه المـزاد $
ن يدفع هنصحاب الديون المقيدة الثمن الذي رسا به المـزاد عليـه ، ولـيس عليـه دفـع شـيء العقار ، بل يجبر على أ

. كــذلك ال يكــون للحـائز الحــا فــي التخليـة إذا كــان لــم يـدفع الــثمن وكــان يكفـي لقضــاء الــديون  ( 9) ز ـادة علــى ذلـك
، حتى لـو كـان الـدائنون قـد بـدأوا  المقيدة ، أو كان الباقي من الثمن يكفي لقائ ا ، وللبائع أن يعترض على التخلية

.  وإذا كانت الديون المقيدة أكثر مـن الـثمن ، ولكـن اكتفـى جميـع أربـاب الـديون بـالثمن وقبلـوا محـو  ( 1) اإلجراءات
 .  ( 1) القيود مقابل دفع هذا الثمن ، فال يجوز للحائز طلب التخلية

ســـوى المشـــرع بينـــه وبـــين الحـــائز فيمـــا يتعلـــا والكفيـــل العينـــي يســـتطيع أيضـــًا أن يتخلـــى عـــن العقـــار ، وقـــد 
مدني على ما يأتي : "وإذا كان الراهن شخصًا آخر غيـر المـدين ، جـاز لـه أن  1011/2بالتخلية ، فنصت المادة 

يتفادى أي إجراء موجـه إليـه إذا هـو تخلـى عـن العقـار المرهـون وفقـًا لألوضـاع وطبقـًا لألحكـام التـي يتبع ـا الحـائز 
 . ( 6) ر"في تخلية العقا

                                                 

حمرد كامر  – 134ق  341 قرة  9أوبري ورو  – 441بودي ودي لوان  قرة  – 4918 يوار  قرة  – 362لوران  قرة  ( 4) 
   383ق  441مرس   قرة 
 – 26وهـامش  21هامش  341 قرة  2أوبري ورو  – 448بودري ودي لوان  قرة  – 4440بون  قرة  – 22هيك  قرة  ( 3) 

    382ق  441حمرد كامر مرس   قرة 
   464ق  440رقو  4جمروعة عرر  4622ماري سنة  6نقض مد   ( 2) 
   149 رامنوالن  قرة  – 3441بودري ودي لوان  قرة  – 4914 يوار  قرة  ( 1) 
 448وانعر يف ذلك حمرد كامـر مرسـ   قـرة     3441بودري ودي لوان  قرة  – 4914 يوار  قرة – 22 قرة  41هيك  ( 8) 

  
ولةنـ  وـدد اكسـ ولية عنهـا يف  ل "عن الةييـر العيـين يف تقـديرت تتـوا ر  يـ   ـية اكديونيـة : كيـرويقور ا ستاذ مشـس الـدين الو  ( 9) 

ولةن ليس اة ما  ن  من    وهو بذلك  تن  علي  الت هري ابعتبار أن  مس ور عن أدا  الدين يف اادود اكتقدمة   ن اق العقار اكرهون  قو
حـىت  ل  ةـر مـا يسـرا عليـ  الةييـر هنـا هـو تـر  اايـازة العرضـية   السراح ل  بتخليـة العقـار لتـوا ر اهلـدف مـن تقريـر هـذه الوسـيلة القانونيـة
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عـن العقـار المرهـون ، ال  148و الحظ أن من لـه حـا التخليـة ، مـن حـائز أو كفيـل عينـي ، إنمـا يتخلـى $
في ملكيته ، وال فـي حيازتـه القانونيـة ، وإنمـا يتخلـى عـن الحيـازة الماديـة للعقـار المرهـون ، وذلـك للحـارس أو أمـين 

أو اهنمــين ، بــدال مــن اتخاذهــا فــي مواج ــة الحــائز أو العقــار ، حتــى تتخــذ اإلجــراءات فــي مواج ــة هــذا الحــارس 
 الكفيل العيني .

 ميعاد التخلية :  -316
يكون للحائز طلب التخلية مـن وقـت إنـذار الـدائنين إيـاه بالفـدع أو التخليـة ، وذلـك هنن قضـاء الـديون يجـوز 

تجيـز االلتجـاء إليـه حتـى قبـل  1061/2لكل شخص بمجرد حلول أجل الدين ، وهنن التط ير ورد في شأنه المـادة 
أن يوجه الدائنون المرت نون التنبه إلى المدين أو إلنذار إلى الحائز ، ولـم يـرد بشـأن التخليـة نـص مماثـل ، فوجـب 

 . ( 1) أن تبدأ من وقت إنذار الدائنين للحائز بالدفع أو التخلية

حــدث عمــال أن يتــأخر الحــائز إلــى هــذا و بقــى هــذا الحــا قائمــًا إلــى تــار خ رســو مرســى المــزاد ، إال أنــه ال ي
. وقــد كــان التقنــين المــدني  ( 2) الوقــت ، هنن اإلجــراءات تكــون قــد اتخــذت فــي مواج تــه شخصــيًا وهــو ال ير ــد ذلــك

مدني مختلط أن "يبقى كل من الحا فـي عـرض  611المختلط ينص صراحة على جواز ذلك ، إذ جاء في المادة 
 في تخلية العقار لحين بيع العقار في المزاد بعد حجزه" . المبلغ الكافي لوفاء الدين وألحا

 نص قانوني : ن –إجراءات التخلية  -317
 مدني على ما يأتي : 1041صت المادة 

تكــون تخليــة العقــار المرهــون بتقر ــر يقدمــه الحــائز إلــى قلــم كتــاب المحكمــة االبتدائيــة المختصــة و جــب  -1"
تســــجيل التنبيــــه بنــــزع الملكيــــة ، وبــــأن يعلــــن الــــدائن المباشــــر  141عليــــه أن يطلــــب التأشــــير بــــذلك فــــي هــــامش $

 لإلجراءات ب ذه التخلية في خالل خمسة أيام من وقت التقر ر ب ا" .

                                                                                                                                                                    

دا ن  مـن انسـحاب  أثنـا  وأنـ  ال ضـرر علـا الـ ل وهو ابختاذ هذا اكوقف يستند عىل أن  مـدين اتبـ    يتجنب عشراك  يف ع را ات ن ع اكلةية
 (   68وانعر أيضاً مسري تناغر  قرة  – 286ق  449مشس الدين الوكير  قرة ) التنييذ علا العقار" 

   444سليران مرقس  قرة  ( 4) 
   90مسري تناغر  قرة  – 444سليران مرقس  قرة  – 213عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 441حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
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و جوز لمن له مصـلحة فـي التعجيـل أن يطلـب إلـى قاضـي اهنمـور المسـتعجلة تعيـين حـارس تتخـذ فـي  -2"
 . ( 1) إذا طلب ذلك" مواج ته إجراءات نزع الملكية ، و عين الحائز حارساً 

ــدين ولــم يلجــأ إلــى  -1وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي مــا يــأتي : " إذا لــم يــدفع الحــائز ال
التط يـــر ، بقـــي أمامـــه أن يخلـــي العقـــار ، حتـــى يكـــف نفســـه المؤونـــة فـــي مواج ـــة إجـــراءات التنفيـــذ ، وحتـــى يتقـــي 

ا ينطوي على ذلك مـن مسـاس بسـمعته . وتكـون التخليـة بتقر ـر الظ ور في هذه اإلجراءات شخصا تنزع ملكيته بم
يقدمــه أمــام قلــم كتــاب محكمــة العقــار ، و ؤشــر بــه فــي هــامش تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة . و علــن الــدائن المباشــر 
 لإلجراءات بالتخلية في مدى خمسة أيام من وقت التقر ر ب ا ، وهذا إجراء ضروري لم يرد ذكره في التقنين الحالي

فإذا خلى الحائز العقار ، لم يعد من الممكن االستمرار في اتخاذ إجراءات التنفيذ في مواج ته ،  -2) السابا ( . 
ولو أنه يبقى مالكا للعقار . و جوز لكل ذي مصلحة ، كالدائن أو الراهن أو الحـائز نفسـه ، أن يطلـب إلـى قاضـي 

 اج ته .اهنمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ اإلجراءات في مو 

و جـــب تعيـــين الحـــائز حارســـًا ، ال باعتبـــاره حـــائزًا فيتعـــرض المســـاس بالســـمعة وإن كـــان ال يتفـــادى مواج ـــة 
 . ( 2) إجراءات التنفيذ"

فتخليـة العقـار المرهـون تكـون بتقر ـر يقدمــه الحـائز إلـى قلـم كتـاب محكمــة العقـار ، و ؤشـر ب ـذا التقر ـر فــي 
و علن الدائن المباشر لإلجـراءات ب ـذه التخليـة فـي خـالل خمسـة أيـام مـن يـوم هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، 

التقر ر ب ا . ولم يكن التقنين المدين السـابا يـذكر وجـوب إعـالن التقر ـر إلـى الـدائن المباشـر لإلجـراءات ، مـع أن 
 . هذا إجراء الزم ليعلم هذا الدائن بالتخلية فيطلب تعيين حارس تتخذ في مواج ه اإلجراءات

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4161ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 4486وأقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك ـروع النهـا   4412وحـا رقـو  ل ,أقرت  نينة اكرا عـة   انيديد
 (   431ق  – 434ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4014

 يف قلو كتا  ايفةرة االبتدا ية الةا ن بدا رهتا العقار ل تةون ختلية العقار بتقرير من حا  ه : 106/  848م  التقن  اكد  السابق
  

 ل أمــ  للعقــار اكخلــ  ل   صــامبنــا  علــا عريضــة مــن ي لــب التعجيــر مــن ا ل يعــ  ئعر ــة قاضــ  اكــواد اني  يــة : 144/  849م 
    ويع  لتلك اكأمورية ااا   للعقار عذا فلبها ل ووحصر يف موا هت  ا  را ات اكتعلقة ابلبي  القهري

   433ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 3) 
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و علن التقر ر أيضًا إلى المدين ، و نبه عليه كما ينبه على الدائن المباشر لإلجراءات ، بالحضور للمحكمة 
، و جوز عندئذ االعتراض على التخلية إن كان محل . وإذا قبل كل من المـدين والـدائن  ( 1) لسماع الحكم بالتخلية

 . ( 2) غير الزم التخلية ، فإن التنبيه علي ما بالحضور للمحكمة يكون 

وعند ذلك تتوقف اإلجراءات ، إلى أن يطلب كل ذي مصلحة ، من دائـن أو راهـن أو الحـائز نفسـه ، تعيـين 
الحــارس . و قــدم طلــب تعيــين الحــارس إلــى قاضــي اهنمــور المســتعجلة ، فيعــين حارســًا أو أمينــًا للعقــار تتخــذ فــي 

نـه حارسـًا ، فيجـب علـى قاضـي اهنمـور المسـتعجلة تعيينـه . مواج ته إجراءات نزع الملكية . ود يطلب الحـائز تعيي
على أن طلب الحائز تعيينه حارسًا أمر نادر ، هننه لو أراد أن تكون اإلجراءات في مواج ته لما تخلى عن العقار 

، وإن  . على أن الحائز قد يطلب تعيينه حارسًا ، فيعين ال باعتباره حائزًا ، وبذلك يتـوفى المسـاس بسـمعته الماليـة
 كان ال يتفاد مواج ة إجراءات التنفيذ .

وإذا لم يراع إجـراء مـن هـذه اإلجـراءات ، كانـت التخليـة باطلـة ، وللـدائن المباشـر لإلجـراءات أن يسـتمر في ـا 
 في مواج ة الحائز نفسه .

 الرجوع عن التخلية بعد تقريرها :  -318
رجـع فـي ذلـك ، فـإن لـه حتـى وقـت رسـو المـزاد أن و جوز للحائز الذي قرر تخليـة عـن العقـار المرهـون أن ي

 . ( 9)  مدني ( 1061يدفع الديون هنرباب الديون المقيدة ، وإذا فعل فإنه يخلص عقاره ) م 

و ترتب على  أن الحائز يعمد إلى دفع الديون للدائنين المقيدين أن التخليـة ال تنـتج آثارهـا ، إذ يـدفع الـديون 
. ولكــــن يجــــب ، لتخلــــيص العقــــار ، أن يقــــوم الحــــائز بــــدفع الــــديون كل ــــا بفوائــــدها التخــــاذ إجــــراءات نــــزع المكيــــة 

 . ( 1) ومصروفات ا حتى يتخلص العقار من قيود هذه الديون 
                                                 

   34ق  39م  4642نو ره سنة  43است ناف  تلو  ( 4) 
   11مةرر وهامس  12هامش  341 قرة  2ورو أوبري  – 3463بودري ودي لوان  ( 3) 
عبـد اليتـاح عبـد  – 446حمرـد كامـر مرسـ   قـرة  – 2460 قـرة  3ب نيـور وريبـري وبوال يـ   – 4440بيدان و واران  قـرة  ( 2) 
   443سليران مرقس  قرة  – 211الباق   قرة 
عبد اليتاح عبد الباق   446حمرد كامر مرس   قرة  – 2460 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   – 4440بيدان و واران  قرة  ( 1) 

   443سليران مرقس  قرة  – 211 قرة 
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 ما يترتب على التخلية :  -319
 . ( 1) ال يتخلى الحائز عن ملكية العقار ، وال عن حيازته القانونية ، ولكن عن حيازته المادية فحسب

. و ظل حائزًا  ( 2) الحائز مالكًا ، و جوز له أن يتصرف في العقار إلى وقت تسجيل تنبيه نزع الملكيةفيظل 
. ولمــا كانـت التخليــة ال يترتــب علي ــا نقــل  ( 9) ،ولـذلك تســتمر مــدة التقــادم التـي بــدأت لمصــلحته فــي كسـب حــا مــا

 . ( 1) حا على العقار ، فإنه ال يجب في شأن ا التسجيل

رد التخلية تتوقف اإلجـراءات فـي مواج ـة الحـائز ، ولصـاحب المصـلحة أن يطلـب إلـى قاضـي وبمج $182
اهنمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواج ته إجراءات بيع العقار في المزاد ، واجراءات بيع العقار في المـزاد 

ولذلك يرى بعض الفق اء أن ال تختلف ، سواء اتخذت في مواج ة  الحارس أو اتج ت في مواج ة الحائز نفسه . 
، ولكن هذا النظام يحقـا للحـائز تجنـب ظ ـور اسـمه فـي إجـراءات نـزع ملكيـة  ( 1) نظام التخلية ال يحقا نفعًا كبيراً 

العقار المرهون ، و جنبه مشقة إدارة العقـار المرهـون ، و حقـا للـدائن المـرت ن اعتـراف الحـائز بحقـه ، ونزولـه عـن 
 لى الدائن . كل دفع يستطيع توجي ه إ

 آثار التخلية : -301
 ومن آثار التخلية ما يأتي : 

 . ( 6) ( إذا انقضى الرهن هني سبب من اهنسباب ، فإن للحائز أن يسترجع العقار 1) 

ـــدائنون  2)  ـــدخل ال ـــة تكـــون صـــحيحة ، و  ـــي بعـــد التخلي ـــار المخل ـــى العق ( الرهـــون التـــي يقررهـــا الحـــائز عل

                                                 

   94مسري تناغر  قرة  – 4482 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 341 قرة  2أوبري ورو  ( 4) 
   94مسري تناغر  قرة  – 4441 قرة  3كوالن وكابيتان   ( 3) 
   4482 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   ( 2) 
   4482 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 4440 قرة  41بيدان و واران  ( 1) 
   444ق  94مسري تناغر  قرة  – 4443 قرة  3كوالن وكابيتان   – 4411 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   ( 8) 
   4612 قرة  3بيدان  ( 9) 
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 . ( 1) ثمن الراسي به المزاد بحسب درجة رهون مالمرت نون بعد التخلية في ال

( إذا هلك العقار بحادث جبـري قبـل رسـو المـزاد ، فـإن ال ـالك يكـون علـى الحـائز ، وال يبـرأ مـن الـثمن  9) 
 . ( 2) الذي يكون في ذمته

 . ( 9) ( إذا رسا المزاد بثمن أعلى من الدين المضمون ، فإن الزائد يكون من حا الحائز 1) 

( يكـــون للحـــائز ، حتـــى  رســـو المـــزاد ، أن يســـترجع العقـــار بقضـــاء الـــدين المضـــمون بـــالرهن  1)  $189
 . ( 1) ومصروفات اإلجراءات

فالحائز للعقار الذي يتخلى عنه يكـون فـي نفـس المركـز الـذي يكـون فيـه الحـائز للعقـار الـذي ال يتخلـى عنـه 
 . ( 1) و تحمل إجراءات نزع الملكية

 بعد التخلية : -300
فإذا تمت التخلية وعين حارس للعقار ، اتخذت إجراءات بيع العقار المرهون في مواج ـة الحـارس ، ال فـي  

 مواج ة الحائز . وال تختلف اإلجراءات عن تلك التي تكون موج ة إلى الحائز .

جــراءات و جــوز للحــائز أن يــدخل فــي المــزاد ، وأن يرســو المــزاد عليــه ، كمــا فــي حالــة البيــع نتيجــة التخــاذ إ
 التط ير ، وكما في حالة نزع الملكية في مواج ة الحائز نفسه .

فــإذا رســا المــزاد علــى غيــر الحــائز ، انتقلــت الملكيــة مــن الحــائز إلــى الراســي عليــه المــزاد ، وطبقــت اهنحكــام 
 التي تتعلا بنزع ملكية الحائز .

مـزاد علـى الحـائز فـي حالـة بيـع العقـار وإذا رسا المزاد على الحـائز ، تأيـدت ملكيتـه ، وطبقـت أحكـام رسـو ال
                                                 

   460حمرد كامر مرس   قرة  – 3468بودري ودي لوان  قرة  – 4948 يوار  – 16هيك  – 244لوران  ( 4) 
   3468بودري ودي لوان  قرة  – 4948 يوار  – 4349بون  ( 3) 
ق  341 قـــرة  2أوبـــري ورو  – 3341و  3468بـــودري ودي لـــوان  قـــرة  – 4942 يـــوار  – 21هيـــك  – 364لـــوران  ( 2) 

   460حمرد كامر مرس   قرة  – 94مةرر وهامش  18هامش  324
   460حمرد كامر مرس   قرة  ( 1) 
   384ق  460حمرد كامر مرس   قرة  ( 8) 
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 . ( 1) للحائز نتيجة التخاذ إجراءات التط ير

 تحمل إجراءات نزع الملكية -4

 مدني على ما يأتي : 0172نص قانوني : نصت المادة  -302
وإذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يط ر العقار من الرهن أو يتخلـى عـن العقـار ، فـال يجـوز 

لدائن المرت ن أن يتخذ في مواج ته إجراءات نزع الملكيـة وفقـًا هنحكـام قـانون المرافعـات إال بعـد إنـذاره بـدفع الـدين ل
) المستحا أو تخلية العقار ، و كون اإلنذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فـي وقـت واحـد"

2 ) . 

 التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع 

"إذا لم يختر الحائز دفع الديون المقيدة ولـم يلجـأ إلـى التط يـر أو التخليـة ، اتخـذت اإلجـراءات فـي مواج تـه 
هو باعتباره حائزًا . و جب التخاذ اإلجـراءات فـي مواج تـه أن ينـذر ، بعـد التنبيـه علـى المـدين أو مـع التنبيـه ، وال 

ذار قبــل التنبيــه ، وفــي هــذا تقنــين للقضــاء المصــري فــي هــذه المســألة . وعلــة هــذا الحكــم أن المــدين هــو يجــوز اإلنــ
 9) الذي يجب اتخاذ اإلجراءات ضده أوال ، أما الحائز ف و تابع للمدين وتتخذ اإلجراءات ضده بعد المدين أو معه"

) . 

يتخــل ، فــال منــاص مــن اتخــاذ إجــراءات بيــع و ــرى مــن ذلــك أنــه إذا لــم يــؤد الحــائز الــديون ، ولــم يط ــر ولــم 
                                                 

   441سليران مرقس  قرة  – 4443بيدان و واران  قرة  ( 4) 
   441وانعر يف ذلك سليران مرقس  قرة 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4168ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 3) 
مث جملس ال يوق  ل 4490ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو    يف اك روع النها   4411وحا رقو  ل ووا قا علي  نينة اكرا عة   انيديد

 (   439ق  – 431ق  1ضريية جمروعة ا عرار التح)  4013وحا رقو 
ال  ـوز للـدا ن اكـرهتن أن ي ـرع يف  ل وم  ذلك عذا كان العقار يف يد حا   ه ـر :  قرة اثنية 963/  811م  التقن  اكد  السابق

ما اكقررة يف قـانون اكرا عـات وبعد مض  الث ث  يو  ل ن ع ملةيت  عال بعد التنبي  علا ااا   اكذكور تنبيها رمسيا بد   الدين أو بتخلية العقار
   للتنبي  ابلو ا  وا نذار بن ع اكلةية

   431ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 2) 
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العقار في مواج ته . و لزم لذلك التنبيه على المدين بنزع ملكية العقار ، وإنذار الحائز بدفع الدين أو تخلية العقار 
 فلننظر في إيجاز كيف عالج تقنين المرافعات الجديد كال من اهنمر ن . 181. $

 لعقار المرهون : التنبيه على المدين بنزع ملكية ا -303
 من تقنين المرافعات الجديد على ما يأتي : 101نصت المادة 

"يبــدأ التنفيــذ بــإعالن التنبيــه بنــزع ملكيــة العقــار إلــى المــدين ، لشخصــه أو لموطنــه ، مشــتمال علــى البيانــات 
اهن بعـد تكليـف المـدين اآلتية :  . . . . فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين ، أعلن التنبيه إلـى الـر 

 " .281بالوفاء وفقًا للمادة 

والحــائز ، إذا لــم يختــر أداء الــديون أو التط يــر أو التخليــة ، وجــب التنفيــذ فــي مواج تــه هــو ، ببيــع العقــار 
 المرهون جبرًا بالمزاد العلني .

المرهون ، و شتمل التنبيه على و سبا ذلك أن يعلن الدائن المرت ن المدين الراهن بالتنبيه بنزع ملكية العقار 
 مرافعات ، وال محل لذكرها هنا ف ي من مباحث المرافعات . 101بيانات معينة ذكرت ا المادة 

فــإذا كــان العقــار المرهــون مملوكــًا لغيــر المــدين ، أي مملوكــًا لكفيــل عينــي ، أعلــن التنبيــه بنــزع الملكيــة إلــى 
 الراهن أيضًا ، بعد تكليف المدين بالوفاء . 

وقـــد أوجـــب المشـــرع التنبيـــه علـــى المـــدين ، مـــع أن إجـــراءات البيـــع ســـتتخذ ضـــد الحـــائز ، هنن المـــدين هـــو 
المسئول الحقيقي عن الدين ، إذ أن الحائز إذا نزعت ملكيته للعقار المرهون سيكون له حا الرجوع على المدين ، 

 . ( 1) لوفاءفوجب توجيه المطالبة أوال إلى المدين حتى تتحقا مسئوليته عن عدم ا

 إنذار الحائزين بدفع الدين أو تخلية العقار :  -304
 من تقنين المراعفات الجديد على ما يأتي : 111وتنص المادة 

تســجيل التنبيــه ، وجــب إنــذار  181"إذا كــان العقــار مــثقال بتــأمين عينــي ، وآل إلــى حــائز بعقــد ســجل قبــل $

                                                 

ق  49م  4601مـــايو ســـنة  44اســـت ناف  ـــتلو  – 343ق  423ســـليران مـــرقس  قــرة  – 4039بيــدان و ـــواران  قـــرة  ( 4) 
314   
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التنفيذ في مواج ته . و جب أن يكـون اإلنـذار مصـحوبًا بتبليـغ التنبيـه إليـه بدفع الدين أو تخلية العقار ، وإال جرى 
، وإال كـان بـاطال . و ترتــب علـى إعـالن اإلنــذار فـي حــا الحـائز جميـع اهنحكــام المنصـوص علي ـا فــي المـواد مــن 

 " .110إلى  106

 مرافعات على ما يأتي : 112وتنص المادة 

يله على هامش تسجيل التنبيه خالل خمسة عشر يومًا من تار خ "يجب أن يسجل اإلنذار ، وأن يؤشر بتسج
 تسجيل التنبيه ، وإال سقط تسجيل التنبيه" .

 مرافعات على ما يأتي : 119وتنص المادة 

، وإذا ســقط  109و  109"إذا تبــين ســبا تســجيل إنــذار الحــائز علــى العقــار ذاتــه ، طبقــت أحكــام المــادتين 
 سجيل اإلنذار" .تسجيل التنبيه سقط تبعًا له ت

وال يغني عن إنذار الحائز علمه باتخـاذ إجـراءات نـزع المكيـة . وإذا تـوالى انتقـال ملكيـة العقـار المرهـون مـن 
 . ( 1) حائز إلى آخر ، كمان اإلنذار للحائز اهنخيرة

وقــت  ( أن يكــون اإلنــذار تاليــًا للتنبيــه أو حاصــال معــه 1وقــد اشــترط المشــرع فــي إنــذار الحــائز شــرطين : ) 
( أن يكـــون اإلنـــذار مصـــحوبًا بتبليـــغ  2مـــدني ( ، فـــال يصـــح أن يكـــون اإلنـــذار قبـــل التنبيـــه . )  1042واحـــد ) م 

مرافعـات  111مرافعات ( . فإذا تخلف أحد هذين الشرطين ، وقع اإلنـذار بـاطال ) م  111التنبيه إلى الحائز ) م 
)  (2 ) . 

وي البيانــات المعتــادة فــي أوراق المحضــر ن ، والبيانــات و جــب أن يــتم اإلنــذار علــى يــد محضــر ، وأن يســت
الالزمــة إلخبــار الحــائز بحقيقــة مركــزه وبمــا ينبغــي لــه القيــام بــه ، كبيــان الــدين المطلــوب والعقــار المــراد نــزع ملكيتــه 

 وإعالن الحائز بوجوب الدفع أو تخليه العقار .

ر أن إجـراءات البيـع وحكـم مرسـى المـزاد ال و ترتب على عـدم إنـذار الحـائز ، أو علـى بطـالن اإلنـذا $184

                                                 

   18ق  83 م 4626ديسره سنة  34است ناف  تلو  ( 4) 
   262ق  21م  – 4633سنة  44 – 214ق  34م  4606يوني  سنة  3است ناف  تلو  ( 3) 
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، وأنـه إذا رفعـت يـد الحـائز عنـوة جـاز لـه أن يطلـب إعـادة يـده علـى العقـار .  ( 1) يجوز االحتجاج ب ا على الحائز
و جــب أن يحكــم للحــائز بــذلك ، دون أن يثبــت أنــه كانــت لــه مصــلحة فــي توجيــه اإلنــذار إليــه هنن القــانون افتــرض 

. وقـد حكـم بـأن  ( 9) . وال يجـوز لغيـر الحـائز أن يتمسـك بعـدم اإلنـذار ، أو ببطالنـه ( 2) دائمـاً وجود هذه المصلحة 
علم الحائز باتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار الذي آل إليه ال يغني عـن إنـذاره ، هنن اإلنـذار إجـراء أساسـي أوجبـه 

 . ( 1) القانون 

 اتخاذ إجراءات البيع ضد الحائز : -305
لـــدائن المـــرت ن فـــي اتخـــاذ إجـــراءات التنفيـــذ ضـــد الحـــائز ، إذا لـــم يلجـــأ هـــذا إلـــى قضـــاء الـــدين أو و ســـتمر ا 

 . ( 6) . وهذه اإلجراءات ال تختلف كثيرًا عن اإلجراءات عادة ضد المدين ( 1) التط ير أو التخلية

 ما يترتب على إنذار الحائز :  -606
أنـه"يترتب علـى إعـالن اإلنـذار فـي يحـا الحـائز جميــع مرافعـات ، كمـا رأينـا ، علـى  111وقـد نصـت المـادة 

 " .101إلى  106اهنحكام المنصوص علي ا في المواد م 

 وهذه اهنحكام هي :

 مرافعات :  106م 
                                                 

 496رقو  3ايفاماة  4632مايو سنة  32 – 444ق  94رقو  41اجملروعة الرمسية  4642 هاير سنة  38است ناف وفين  ( 4) 
ديســره  34 – 11ق  1م  4468ينــاير ســنة  6 ــتلو اســت ناف  – 264ق  344رقــو  6ايفامــاة  4634مــايو ســنة  4 – 804ق 
 4628 هايـر سـنة  8 – 262ق  31م  4643يوني  سـنة  9 – 488ق  49م  4601ماري سنة  6 – 94ق  49م  4602سنة 
   411ق  11م 

   639ق  11رقو  44ايفاماة  4624ماي سنة  43أسيوط االبتدا ية  ( 3) 
   226ق  411رقو  36اجملروعة الرمسية  4634نو ره سنة  39است ناف مصر  ( 2) 
ق  49م  4601مـاري سـنة  6است ناف  تلو  – 322ق  433رقو  44ايفاماة  4631يوني  سنة  43است ناف مصر  ( 1) 

   314ق  16م  4621يوني  سنة  41 – 488
    62ق  36م  4649ديسره سنة  1است ناف  تلو  ( 8) 
   349ق  423سليران مرقس  قرة  – 4031بيدان و واران  قرة  ( 9) 
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"تلحــا بالعقــار ثمــاره وإيراداتــه عــن المــدة التاليــة لتســجيل التنبيــه ، وللمــدين أن يبيــع ثمــار العقــار الملحقــة بــه 
إلدارة الحسنة . ولكل دائـن بيـده سـند تنفيـذي أن يطلـب بعر ضـة مـن قاضـي التنفيـذ أمـرًا متى كان ذلك من أعمال ا

ـــــاع الثمـــــار  ـــــى الثمـــــار وبيع ـــــا . وتب ـــــدائنين أو غيـــــرهم حصـــــاد المحصـــــوالت وحت بتكليـــــف أحـــــد المحضـــــر ن أو ال
 انة المحكمة" .والمحصوالت في كلتا الحالتين بالمزاد أو بأية طر قة أخرى بإذن ب ا القاضي ، و ودع الثمن خز 

مرافعات : "إذا لم يكن العقار مؤجرًا ، اعتبر المـدين حارسـًا إلـى أن يـتم البيـع ، مـا لـم يحكـم قاضـي  104م 
التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائـن بيـده سـند تنفيـذي . 

سـاكنًا فيـه بـدون أجـرة ، إلـى أن يـتم البيـع . وإذا كـان العقـار مـؤجرًا ، اعتبـرت وللمدين الساكن فـي العقـار أن يبقـى 
اهنجرة المستحقة عن المدة التالية لتسجيل التنبيه محجوزة تحت يد المستأجر ، وذلك بمجرد تكليفه مـن الحـاجز أو 

لتكليـف ، صـح وفـاؤه ، وسـئل أي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفع ا للمدين . وإذا وفى المسـتأجر اهنجـرة قبـل هـذا ا
 عن ا المدين بوصفه حارسًا" .

مرافعات : "مع مراعاة أحكام القوانين اهنخرى في شأن إيجـار العقـارات ، تنفـذ عقـود اإليجـار الثابتـة  108م 
، ومن حكم بإيقاع البيع عليه  114التار خ قبل تسجيل التنبيه في حا الحاجز ن والدائنين المشار إلي م في المادة 

وذلك بغيـر  إخـالل بأحكـام القـانون المتعلقـة بعقـود اإليجـار الواجبـة الشـ ر . أمـا عقـود اإليجـار غيـر ثابتـة التـار خ 
 قبل تسجيل التنبيه ، فال تنفذ  في حا من ذكروا إال إذا كانت من أعمال اإلدارة الحسنة" .

حتج ب ا علـى الحـاجز ن والـدائنين مرافعات : "المخلصات عن اهنجرة المعجلة والحوالة ب ا ي 101م  $181
ومـن حكـم بإيقـاع البيـع عليـه ، متـى كانـت ثابتـة التـار خ قبـل تسـجيل التنبيـه ، وذلـك  114المشار إلي م في المـادة 

بغير إخالل بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات  واجبة الش ر ، فإذا لم تكن ثابتة التار خ قبل تسجيل التنبيه فال 
 لمدة سنة" .يحتج ب ا إال 

 961و  912فقــرة  9أوبــري ورو  911مرافعــات : "تطبــا العقوبــات المنصــوص علي ــا فــي المــواد  110م 
من قانون العقوبات على المدين ، إذا اختلس الثمرات أو اإليرادات التي تلحا بالعقار المحجوز ، أو إذا أتلف هذا 

 العقار أو أتلف الثمرات" .

 التي يجوز له التمسك بها معارضة الحائز والدفوع -307
 مدني على ما يأتي : 1049: نصت المادة  نص قانوني – 
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يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولـم يكـن طرفـًا فـي الـدعوى التـي حكـم في ـا علـى المـدين بالـدين ،  -1"
 سند الحائز" .أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك ب ا ، إذا كان الحكم بالدين الحقًا لتسجيل 

و جــوز للحــائز ، فــي جميــع اهنحــوال ، أن يتمســك بالــدفوع التــي ال يــزال للمــدين بعــد الحكــم بالــدين حــا  -2"
 . ( 1) التمسك ب ا"

وقـد جـاء فــي المـذكرة اإليضــاحية للمشـروع التم يــدي ، فـي خصـوص هــذا الـنص ، مــا يـأتي : "فــإذا مـا وجــه 
أن يتمسك بالدفوع التي ال يزال للمدين بعد الحكم بالـدين حـا التمسـك  اإلنذار للحائز كان له حا المعارضة ، وله

كانقضــاء الــدين بعــد الحكــم بــه بالوفــاء أو بالمقاصــة أو بغيــر ذلــك . بــل لــه أيضــًا أن يتمســك بالــدفوع  110ب ــا ، $
قبلـه ، التي كان للمدين أن يتمسك ب ا قبـل الحكـم ، بشـرط أن يكـون فـي موقـف مـن شـأنه أال  يجعـل لحكـم حجيـة 

و تحقا ذلك إذا كان الحكم الحقًا لتسـجيل سـنده ولـم يكـن طرفـًا فـي الـدعوى ، فـإن الحكـم فـي هـذه الحالـة ال يكـون 
حجــة عليــه مــا دام قــد ســجل ســنده قبــل صــدوره ولــم يدخلــه الــدائن خصــمًا ثالثــًا . فــإن كــان الحــائز لــم يعــارض أو 

 .  ( 2) قًا لألوضاع المقررة"عارض فرفضت معارضته ، سير في إجراءات نزع الملكية وف

. فـإذا لـم  ( 9) فللحائز إذن أن يعارض في اإلنذار الموجه إليه ، في أي وقت في أثناء إجـراءات نـزع الملكيـة
يعارض حتى الحكم بنزع الملكية وانقضاء مواعيد الطعن ، فإن هـذا الحكـم يجـوز قـوة الشـيء المحكـوم فيـه بالنسـبة 

 .  ( 1) إليه

 بالدفوع الخاصة به ، والدفوع الخاصة بالرهن ، والدفوع الخاصة بالمدين .وله أن يتمسك 

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4169ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
 4012مث جملس ال يوق وحـا رقـو  4494رقو وأقره جملس النوا  وحا    يف اك روع النها   4418وحا رقو  ل وأقرت   اكرا عة ل انيديد

 (   434ق  – 439ق  1جمروعة ا عرار التحضريية ) 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

   434ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 3) 
   128ق  12م  4624يوني  سنة  1 – 234ق  43م  4644مايو سنة  44است ناف  تلو  ( 2) 
ق  6م  4461أبريـر سـنة  41اسـت ناف  ـتلو  – 834ق  389رقـو  43ايفامـاة  4624مـايو سـنة  41است ناف مصر  ( 1) 

394   
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. والــدفع بالضــمان إذا كــان الــدائن المــرت ن ملزمــًا شخصــيًا  ( 1) فالـدفوع الخاصــة بــه مثــل الــدفع بــبطالن القيــد
نــه صــرف علــى قبلــه بضــمان االســتحقاق كمــا لــو كــان الــدائن كفــيال للبــائع إلــى الحــائز . ولــيس للحــائز أن يــدفع بأ

العقـار مصــروفات ضــرور ة أو نافعــة ، وال أن يطلـب مــن الــدائن أن يعوضــه مــن هـذه المصــروفات قبــل الســير فــي 
اإلجـراءات . ولكـن لـه أن يمتنـع عـن تسـليم العقـار المرهـون إلـى مـن يرسـو عليـه المـواد حتـى يسـتوفي مـا صــرف ، 

 ات .فيكون له الحا في حبس العقار المرهون حتى يستوفي المصروف

 ومن الدفوع الخاصة بالراهن الدفع ببطالن الرهن ، أو بانقضائه . $111

، أو بعـدم  ( 9) ، أو بالمبالغة في مقـداره ( 2) ومن الدفوع الخاصة بالمدين الدفع ببطالن الدين ، أو بانقضائه
حلول أجله . وتجب التفرقة بين ما إذا كان الدين ثابتًا ومحددًا بالعقد الرسمي ) الـرهن ( ، وبـين مـا إذا كـان الـدين 
قـد ثبــت أو تحــدد بحكــم الحــا لعقـد الــرهن . ففــي الحالــة اهنولــى ، يكــون للحـائز التمســك بجميــع الــدفوع التــي يجــوز 

الحالة الثانية ، فالمفروض أن المدين قد تمسك في الدعوى بكل أوجه الدفع  للمدين أن يدفع ب ا المطالبة . أما في
الجائزة له أو أنه نزل عن التمسك ب ا ، و كون الحكم الذي صدر في الدعوى حجة عليـه بـرفض الـدفوع أو بنزولـه 

ز بعــد صــدور عن ـا ، فيكــون حجـة أيضــًا علـى خلفــه الخـاص . فــإذا كــان المـدين هــو الـراهن وبــاع العـين إلــى الحـائ
الحكم عليه بالـدين ، كانـت للحكـم حجيـة بالنسـبة إلـى الحـائز ولـم يجـز ل ـذا أن يتمسـك بالـدفوع التـي كانـت للمـدين 
قبل الحكم ، ولكن يجوز له أن يتمسك بعد ذلـك بمـا اسـتجد مـن دفـع كالـدفع بانقضـاء الـدين بالوفـاء أو بغيـره . أمـا 

المرهون إلى الحائز وسجل هذا عقـده قبـل صـدور الحكـم علـى المـدين إذا كان المدين الراهن قد تصرف في العقار 
بإلزامــه بالــدين ، فــإن الحكــم الــذي يصــدر بعــد تســجيل عقــد الحــائز ال يكــون حجــة عليــه مــا دام لــم يكــن طرفــًا فــي 

دفوع الدعوى ، هنن الحائز يعتبر مـن الغيـر بالنسـبة إلـى المـدين فيمـا يتعلـا ب ـذا الحكـم ، فيجـوز لـه أن يتمسـك بالـ
 . ( 1) التي كان  للمدين أن يتمسك ب ا في الدعوى 

                                                 

   364ق  11م  4628مايو سنة  2است ناف  تلو  ( 4) 
   364ق  11م  4628مايو سنة  3است ناف  تلو  ( 3) 
   128ق  12م  4624يوني  سنة  1 – 33ق  42م  4600نو ره سنة  34است ناف  تلو  ( 2) 
   422سليران مرقس  قرة  – 128ق  12م  4624يوني  سنة  1است ناف  تلو  ( 1) 
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 موقف الحائز من البيع عقاره بالمزاد -5

 وضع المسألة : -308
هنا يتجمع عـدد مـن المسـائل ، تـدور كل ـا حـول موقـف الحـائز مـن بيـع عقـاره بـالمزاد ذلـك أن القـانون أورد  

تخص فقط الحائز وهو تنزع ملكيته باعتباره حائزًا  عددًا من النصوص في هذه المسألة ، وهي ال 112بعد ذلك $
( عقب إجراءات التط ير ، عند ما يرفض  1. بل إن الحائز قد يباع عقاره المرهون بالمزاد في أوضاع ثالثة : ) 

( عقب التخلية ، عند  2الدائنون المقيدون عرض الحائز ، و لجأون إلى بيع العقار المرهون وهو ملك للحائز . ) 
يعين قاضـي اهنمـور المسـتعجلة حارسـًا للعقـار أو امينـًا لـه ، و لجـأ الـدائنون المقيـدون فـي مواج ـة هـذا الحـارس ما 

( عنــد مــا ال يط ــر الحــائز أو يتخلــى أو يــؤدي الــديون ، فعندئــذ  9إلــى بيــع العقــار المرهــون وهــو ملــك للحــائز . ) 
لحائز نفسه ، و بيعون العقـار المرهـون وهـو ملـك الحـائز يلجأ الدائنون المقيدون إلى اتخاذ اإلجراءات في مواج ة ا

. 

فكيف يكون مركز الحائز في هذه اهنوضاع الثالثة ، وعند بيع الدائنين للعقار المرهون ايستطيع الحـائز أن 
 يدخل في المزادال

يسـتطيع ال شك في أن الحائز يستطيع أن يدخل في المزاد ، وأن يرسو المزاد عليه . وال شك أيضًا فـي أنـه 
أن يــدخل المــزاد ، وال يرســو المــزاد عليــه . وال شــك أخيــرًا فــي أنــه يســتطيع أال يــدخل فــي المــزاد ، فــال يرســو المــزاد 

 عليه بطبيعة الحال .

( يدخل الحائز في المزاد فيرسو المزاد عليه ، في اهنوضاع الثالثـة المتقـدم ذكرهـا  1ف ناك إذن موقفان : ) 
لى الحائز ، إما هننه دخل المزاد فلم يرس المزاد عليه ، أو هننه لم يدخل المـزاد أصـال ، ( ال يرسو المزاد ع 2. ) 

 وذلك أيضًا في اهنوضاع الثالثة المتقدم ذكرها .

وقبل أن نتدبر هـذين المـوقفين ، يجـب أن نشـير إلـى أن القـانون حـدد للحـائز عطـاء و جـب أن يتقـدم بـه إذا 
ه أو رسا على غر ـه . فيجـب أن ننظـر أوال مـا هـو العطـاء الـذي يجـب أن يتقـدم دخل المزاد ، سواء رسا المزاد علي
 به الحائز ، إذ هو دخل المزاد .
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 نص قانوني :  –عطاء الحائز إذا دخل المزاد  -309
 مدني على ما يأتي : 1041تنص المادة 

ي ذمتـه مـن ثمـن العقـار "يحا للحائز أن يدخل في المزاد ، على شرط أال يعرض فيه ثمنًا أقل مـن البـاقي فـ
 . ( 1) الجاري بيعه"

والحائز ، سواء كان ذلك عقب إجراءات التط ير ورفض الدائنين لعرض الحائز وبيع العقار في المزاد ، أو 
عقب إجراءات التخلية عند ما يعين حارس للعقار و باع العقار في المزاد في مواج ة هذا الحارس ، أو عند مـا ال 

ار وال يتخلى وال يـؤدي الـدين فيبيـع الـدائنون العقـار فـي مواج ـة الحـائز نفسـه ، يـرى عقـاره الـذي يط ر الحائز العق
ــدائنون للبيــع بــالمزاد الجبــري . فيتقــدم فــي المــزاد مزايــدًا ، و حــاول أن  حصــل علــى ملكيتــه قــد نــزع منــه وعرضــه ال

 يحصل على ملية العقار من طر ا شرائه في المزاد .

 ك ، كما أباح ذلك للغير ممن ال صلة ل م بالعقار .والقانون أباح له ذل

وإنما اشترط القانون ، هنن الحائز له صلة بالعقار بالمرهون ، أن يكون عطاؤه في المزاد ال يقل عن الباقي 
 في ذمته من ثمن العقار المرهون .

ثمن ، وبقــي فــي ذمتــه وهنـا افتــرض القــانون أن الحـائز قــد اشــترى العقـار فأصــبح حــائزًا ، وعجـل شــيئًا مــن الـ
الباقي . كان الثمن مثال ألفين ، وعجل الحائز ثلثمائة فبقي في ذمته ألف وسبعمائة ، فيجب عنـد مـا يـدخل المـزاد 
و قدم عطاء ، أال يقل هذا العطاء عن ألف وسـبعمائة ، هنن هـذا المبلـغ يجـب علـى الحـائز دفعـه علـى أي حـال ، 

 أن يدفعه للبائع له . فألن يتقدم به عطاء في المزاد خير من

وإذا كان الحائز لم يدفع شيئًا من الثمن عنـد مـا تقـدم فـي المـزاد ، فيجـب أال يقـل العطـاء الـذي يتقـدم بـه فـي 
المزاد عن الثمن كلـه وهـو ألفـان ، هنن هـذا المبلـغ مسـتحا فـي ذمتـه و جـب أن يدفعـه ، فـألن يتقـدم بـه عطـاء فـي 

ا ما يقع عادة في العمل ، يحرص الحائز للعقار المرهون على أال يدفع شيئًا المزاد خير من أن يدفعه للبائع . وهذ
                                                 

 واقرتح  القا و بوض  اك روع الترهيدي يف نينة اكرا عة  وا قا علي  ل م يرد هذا النص يف اك روع الترهيدي : اتريخ النص ( 4) 
جمروعـــة )  4011مث جملـــس ال ـــيوق وحـــا رقـــو  ل 4493ووا ـــق عليـــ  جملـــس النـــوا  وحـــا رقـــو    هـــا  يف اك ـــروع الن 4419وحـــا رقـــو  ل

 (   436ق  1ا عرار التحضريية 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
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مـن ثمنـه ، ثــم يـدخل المـزاد و قــدم عطـاء فيـه كــل الـثمن ، وهـو مســتحا فـي ذمتـه . وقــد يقـدم عطـاء أكبــر مـن كــل 
 الثمن ، إذا قدر أن العقار المرهون يستحا ذلك وكان حر صًا على أن يحصل على هذا العقار .

 موقف الحائز إذا رسا عليه المزاد –أ 

 رسو المزاد على الحائز بما ال يزيد على الثمن الذي دفعه في العقار : -321
قد يدخل الحائز المزاد ، فيرسـو عليـه مـزاد لعقـار المرهـون ، ولكـن بـثمن ال يز ـد علـى الـثمن الـذي سـبا لـه  

دفعــه فــي العقــار . فنفــر مــثال أن الحــائز أصــبح حــائزًا هننــه اشــترى العقــار بــألفين ، وعنــد مــا تقــدم فــي المــزاد عقــب 
ون يبيعـون العقـار المرهـون فـي مواج ـة الحـائز نفسـه ، إجراءات التط ير أو التخلية أو عند ما كان الدائنون المقيد

أعطى فيه ألفًا وخمسمائة أو ألفًا وثمانمائة أو ألفين ، فرسا عليه المزاد بما أعطي فيه . فكيف يملك الحائز العقار 
 ، وما عالقة الحائز بسلفهال

تــه اهنصــلي ، فالملكيــة تعتبــر إذا رســا المــزاد علــى الحــائز نفســه ، اعتبــر هــذا مالكــًا للعقــار بموجــب ســند ملكي
منتقلة إلى الحائز من وقت سند الملكية اهنصلي ال من وقت رسو المزاد ، وال يكون رسـو المـزاد إال مؤكـدًا النتقـال 

 الملكية .

وأمــا عالقــة الحــائز بســلفه أي بالبــائع لــه الــذي كــان مالكــًا للعقــار المرهــون ، ف نــاك رأيــان فــي فرنســا : الــرأي 
أن الحـائز ال يكـون ملزمـًا إال بـالثمن  ( 1) وبعـض الفق ـاء 111رت عليـه محكمـة الـنقض الفرنسـية $اهنول الذي سـا

الذي رسا به المزاد عليه ، ألف وخمسمائة مثال ، و رجع بالباقي وهو خمسمائة على البائع لـه ، وهـو مالـك العقـار 
الثمن  الــذي اشــترى بــه مــن مالــك العقــار المرهــون قبــل الحــائز . ولكــن الــري الغالــب هــو أن الحــائز يبقــى ملزمــًا بــ

المرهون ، فال يرجع عليه بشيء إذا كان قد دفع له الثمن كله ، و دفع له الثمن كله الذي اتفـا معـه عليـه إذا كـان 
. و عتبر الحائز مالكًا للعقار المرهون بموجب سند ملكيتـه اهنصـلي ) البيـع الصـادر مـن مالـك العقـار  ( 2) لم يدفعه

* ، وإال يكون حكم مرسي المـزاد واجـب التسـجيل ، وال يترتـب علـى حكـم مرسـي المـزاد فسـخ سـند ملكيـة المرهون (

                                                 

   3341بودري ودي لوان  قرة  246لوران  قرة  2 – 4 – 64داللوز  4461أكتوبر سنة  30نقض  رنس   ( 4) 
   393ق  462انعر حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
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 . ( 1) الحائز أي سند ملكيته اهنصلي

( الرهــون التــي قررهــا الحــائز فــي الفتــرة مــا بــين كســبه الملكيــة مــن مالــك  1و تفــرع علــى ذلــك مــا يــأتي : ) 
تبقى صحيحة ، وتكون مرتبت ا من وقت قيدها فال يأخذ هؤالء الدائنون العقار المرهون وتسجيل حكم مرسي المزاد 

ــدائنون المقيــدون المســتمدون حقــوق م مــن غيــر الحــائز حقــوق م . )  ( الحــائز ، فــي  2شــيئًا إال بعــد أن يســتوفي ال
لـثمن الـذي رسـا عالقته بسلفه مالك العقار المرهون ، يبقى ملتزمًا بالمثمن المسمى في العقد مع أنه قد يز ـد علـى ا

( حقـوق االرتفــاق واالسـتعمال والســكنى التــي قررهـا الحــائز تكـون صــحيحة أيضـًا ، ولكــن الــدائنين  9بـه المــزاد . ) 
المقيدين الذي ال يجوز االحتجاج ضدهم ب ذه الحقوق يكون ل م أن يبيعوا العقار خاليًا من ا وأن ينصوا علـى ذلـك 

 . ( 2) في شروط البيع

 على الحائز بما يزيد في الثمن الذي دفعه في العقار :  رسو المزاد -320
مـدني ( . وال  1041هنا أيضًا يعتبر الحائز مالكًا للعقار بموجب سند ملكيته ، كما في الحالـة السـابقة ) م 

يكــون حكــم مرســى المــزاد واجــب التســجيل هننــه لــم ينقــل الملكيــة إلــى الحــائز ، وإنمــا الــذي نقل ــا هــو الســند اهنصــلي 
لكية الحائز . وتبقى العالقة ما بين الحائز ومالك العقار المرهـون كمـا حـددها سـند ملكيتـه ، أي أن حكـم مرسـى لم

 المزاد ال يترتب عليه فسخ ملكية الحائز .

وكــل مــا يترتــب علــى رســو المــزاد علــى الحــائز بــثمن أعلــى ، أن الحــائز يصــبح مــدينًا ب ــذا الــثمن للــدائنين 
 ه بمالك العقار المرهون على ما كانت عليه .المقيدين . وتبقى عالقت

 و بقى الحائز مالكًا للعقار المرهون ، ولكن ال بحكم مرسى المزاد ولكن بحكم السند اهنصلي كما قدمنا .

و تقاضــى الـــدائنون المقيــدون حقـــوق م نـــم الــثمن الـــذي رســـا بــه المـــزاد علــى الحـــائز ، وهـــو أعلــى مـــن الـــثمن 
 اهنصلي .

اهنصـلي لملكيـة الحـائز ، و ترتـب علـى ذلـك نفـس النتـائج التـي قررناهـا فيمـا سـبا : الرهـون وال ي فسخ السـند 
التي قررها الحائز تبقى صحيحة ، والحائز في عالقته بسلفه مالك العقار المرهون يبقى ملتزمًا بالثمن المسمى في 

                                                 

   146ق  10م  4634يوني  سنة  43است ناف  تلو  ( 4) 
   424انعر سليران مرقس  قرة  ( 3) 
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ال واالسـتعمال والسـكنى التـي قررهــا العقـد مـع أنـه يقـل عـن الــثمن الـذي رسـا بـه المـزاد ، وحقـوق االرتفــاق واالسـتعم
 الحائز تكون أيضًا صحيحة .

 نص قانوني :  –تطهير اعلقا المرهون  -322
 مدني على ما يأتي : 1041تنص المادة 

"إذا نزع ملكية العقـار المرهـون ، ولـو كـان ذلـك بعـد اتخـاذ إجـراءات التط يـر أو التخليـة ، ورسـا المـزاد علـى 
مالكًا للعقـار بمقتضـى سـند ملكيتـه اهنصـلي ، و تط ـر العقـار مـن كـل حـا مقيـد إذا دفـع  الحائز نفسه ، اعتبر هذا

 . ( 1) الحائز الثمن الذي رسا به المزاد أو أودعه خزانة المحكمة" $114

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، مـا يـأتي : "فـإن رسـا المـزاد 
الملكيــة تعتبــر منتقلــة إليــه مــن وقــت ســند الملكيــة اهنصــلي ال مــن وقــت رســو المــزاد ، وال يكــون علــى الحــائز ، فــإن 

 . ( 2) رسو المزاد إال مؤكدًا النتقال الملكية . و تط ر العقار بدفع الثمن إلى الدائنين ، أو بإيداعه خز نة المحكمة"

سـواء رسـا عليـه المـزاد بأقـل أو بـأكثر مـن و رى من النص ، كما قـدمنا فـي الحـالتين السـابقتين ، أن الحـائز 
الــثمن الــذي بذلــه للحصــول علــى العقــار مــن مالكــه ، يعتبــر مالكــًا للعقــار بموجــب ســند ملكيتــه اهنصــلي ، وال يجــب 

 تسجيل الحكم بمرسى المزاد على الحائز .

الحـائز ، يـتم  و تط ر العقار من كل حا مقيد ، فتط ير العقار ، كما يتم بداهـة مـن رسـو المـزاد علـى غيـر
أيضًا برسو المزاد على الحائز . و تحول حا الدائنين المقيـدين مـن العقـار إلـى ثمنـه ، وتبقـى للـدائنين مز ـة التقـدم 
في استيفاء حقوق م ممن هذا الثمن كل من م بحسـب ترتيبـه . فـإذا لـم يـف المبلـغ  بحقـوق الـدائنين المقيـدين ، فـإن 

م الـثمن ، وتنقضـي مـع ذلـك قيـودهم ، ولكـن ل ـم حقـوق م الشخصـية قبـل  المتأخر ن من م ال يحصـلون علـى شـيء
 المدين اهنصلي .

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4161ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملس ال يوق  ل 4492ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو    يف اك روع النها   4411وحا رقو  ل لي  نينة اكرا عةووا قا ع   انيديد

 (   424 – 420ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4018وحا رقو 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
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وال يقتصر اثر الحكم مرسى المزاد على تط ير العقار المرهون من القيود التي صدرت من المالـك اهنصـلي 
قـل إلـى الراسـي التـي صـدرت مـن الحـائز نفسـه ، هنن الملكيـة تنت 118وحدهن بل يشمل أيضًا تط يره من القيود $

 عليه المزاد خالية من جميع القيود .

( رأي يـذهب إلـى أن التط يـر يـتم قبـل دفـع الـثمن الـذي رسـا بـه  1وفي خصـوص التط يـر هنـاك رأيـان : ) 
( ورأي آخـر يـذهب إلـى أن التط يـر ال يـتم إال إذا  2. )  ( 1) المزاد أو إيداعـه ، بمجـرد تسـجيل حكـم مرسـي المـزاد

 ي رسا به المزاد ، أو أودع خزانة المحكمة .دفع الثمن الذ

وقد أخذ المشرع المصري بالرأي الثـاني واشـترط دفـع الـثمن الـذي رسـا بـه المـزاد أو إيداعـه خزانـة المحكمـة ، 
مــدني ســالفة الــذكر : "و تط ــر العقــار مــن كــل حــا مقيــد ، إذا دفــع الحــائز الــثمن الــذي  1041إذ نــص فــي المــادة 
 أودعه خزانة المحكمة" .رسا به المزاد ، أو 

و تم التط ير بقـوة القـانون ، متـى تـوافرت شـروطه . وتمحـي القيـود ، و جـوز المحـو بنـاء علـى تقر ـر الـدائن 
الــذي اســتوفى حقــه ، أو بنــاء علــى أمــر القاضــي فيمــا يتعلــا بــالقيود التــي لــم يــدرك أصــحاب ا التوز ــع . وإذا امتنــع 

ر بـالمحو تعسـفًا ، جـاز للراسـي عليـه المـزاد إيـداع اسـتحقاقه خزانـة المحكمـة ، الدائن الذي أدركه التوز ـع عـن التقر ـ
 . ( 2) واستصدار حكم بالمحو

 موقف الحائز إذا رسا على غيره المزاد –ب 

 نص قانوني :  –تلقي الراسي عليه المزاد حقه من الحائز  -323
 مدني على ما يأتي : 1046تنص المادة 

ال المتقدمـة علـى شـخص آخـر غيـر الحـائز ، فـإن هـذا الشـخص اآلخـر يتلقـى حقـه "إذا رسا المزاد في اهنحو 
 . ( 9) عن الحائز بمقتضى مرسى المزاد"

                                                 

   41ق  14م  4634ديسره سنة  44است ناف  تلو  ( 4) 
   426انعر سليران مرقس  قرة  ( 3) 
   من اك روع الترهيدين علا و   م ابق كا استقر علي  التقن  اكد  انيديد 4164ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص ( 2) 

)  4019مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 4491واقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك روع النهـا   4414وحا رقو  ل وأقرت  نينة اكرا عة
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وكمــا يرســو المــزاد علــى الحــائز ،  قــد يرســو علــى غيــر الحــائز ، مــن دائــن مقيــد أو دائــن عــادي أو  $111
 أجنبي أو غير ذلك .

الملكيـة إلـى الراسـي عليـه المـزاد مـن الحـائز نفسـه ، مـا يقـول فإذا رسا المزاد علـى غيـر الحـائز ، انتقـل حـا 
النص . وال يفسخ سند الحائز اهنصلي ، بل يبقى قائمًا إلى أن يرسو على غير الحائز ، وعندئذ تنتقل الملكية إلى 

 هذا اهنخير من الحائز ، بموجب حكم مرسي المزاد .

 لملكية إلى غير الحائز ممن رسا عليه المزاد .وعلى ذلك يجب تسجيل حكم مرسي المزاد ، حتى تنتقل ا

و كون الثمن الذي رسا به المزاد ملكًا للحائز ، يسـتوفي منـه الـدائنون المقيـدون حقـوق م ، ومـا يبقـى إذا بقـي 
 شيء يكون للحائز ولمن استمد حقه من الحائز .

تلقـى منـه الحـائز الملكيـة ،  و رجع الحائز بدعوى ضمان االستحقاق على مالك العقار المرهون ، وهو الذي
 وفقًا لقواعد الضمان في البيع أو ال بة .

وللحائز أن يرجع على المدين أيضًا بدعوى اإلثراء بال سبب هننه وفى دينه و رجـع بمـا دفعـه ز ـادة علـى مـا 
 في ذمته بموجب سند ملكيته .

 لحلول .و حل الحائز كذلك محل الدائنين الذين وفاهم حقوق م ، طبقًا لقواعد ا

وإذا كانت له حقوق عينية على العقار المرهون ، رهن أو ارتفاق أو انتفاع أو اسـتعمال أو سـكنى ، قبـل أن 
تنتقل إليه ملكية العقار كحائز ، فزالت باتحاد الذمة ، ثـم رسـا المـزاد علـى غيـر الحـائز ، فـإن هـذه الحقـوق العينيـة 

 . ( 1) تعود

 رجعي : نزع ملكية الحائز ليس له أثر -324
وإذا رسا المزاد على غير الحائز ، فنزعت بذلك ملكية الحائز ، ترتب على ذلك أن الحـائز يحـرم مـن ملكـه  

 ، ولكن ال يكون لذلك أثر رجعي .
                                                                                                                                                                    

 (   422ق  – 423ق  1جمروعة ا عرار التحضريية 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

   461انعر حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
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فال تفسخ ملكية الحائز ، بل تبقى لـدى الحـائز ، إلـى أن يرسـو المـزاد علـى الغيـر ، فتنتقـل الملكيـة إلـى هـذا 
 الغير من الحائز نفسه .

فالحــائز ال يكــون مالكــًا فــي المســتقبل مــن وقــت تســجيل حكــم مرســى المــزاد ، أمــا قبــل ذلــك فإنــه يعتبــر هــو 
المالــك للعقــار مــن وقــت أن انتقلــت إليــه الملكيــة مــن مالــك العقــار المرهــون ، و تلقــى الراســي عليــه المــزاد حقــه مــن 

 مدني سالفة الذكر . 1046الحائز كما تقول المادة 

أنه إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على ما هـو مسـتحا للـدائنين المقيـد حقـوق م ، كانـت  و ترتب على ذلك
 الز ادة للحائز كما سيأتي .

 نص قانوني :  –الزيادة في ثمن العقار  -325
 مدني على ما يأتي : 1044تنص المادة 

قــوق م ، كانــت الز ــادة للحــائز ، "إذا زاد الــثمن الــذي رســا بــه المــزاد علــى مــا هــو مســتحا للــدائنين المقيــدة ح
 . ( 1) وكان للدائنين المرت نين من الحائز أن يستوفوا حقوق م من هذه الز ادة"

الـنص ، مـا يـأتي : "وإن رسـا  601وجاء في المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي ، فـي خصـوص هـذا $
كيـة إلـى مـن رسـا عليـه ، و كـون الـثمن الـذي المزاد على غير الحائز ، فـإن الحكـم يرسـو المـزاد هـو الـذي ينقـل المل

 . ( 2) رسا به المزاد للحائز ، يستوفي منه الدائنون حقوق م ، وما يبقى ف و له وللدائنين المرت نين منه هو"

ونرى مما تقدم أنه إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد علـى غيـر الحـائز عمـا هـو متسـحا للـدائنين المقيـدين ، 

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــرع الترهيــدي 4166ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو  ل 4498يف اك ــروع النهــا   وأقــره جملــس النــوا  وحــا رقــو  4416وحــا رقــو  ل وأقرتــ  نينــة اكرا عــة   انيديــد
 (   421ق  – 422ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4011

 ل عذا زاد اــن العقــار اكبيــ  ابكــ اد علــا مقــدار الــديون اك لوبــة  راب  الــديون اكســجلة : 141/  864م  : التقنــ  اكــد  الســابق
عمنـا ال يسـتولون عليهـا عال بعـد أراب  ااقـوق علـا العقـار اكرتتبـة هلـو علـا مالةيـ   ل تةون تلك الـ ًيدة لـدا ين ااـا   للعقـار اكـرهتن  لـ  منـ 

   السابق  علا ااا   اكذكور
   413ق  – 414ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 3) 
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 . ( 1) حائز وللدائنين المقيدة حقوق م منه هوكانت الز ادة لل

وللــدائنين المــرت نين مــن الحــائز أن يســتوفوا حقــوق م مــن هــذه الز ــادة ، ف ــي حــا مــدين م الحــائز ، فل ــم أن 
 . ( 2) ينفذوا علي ا ، و ستوفوا من ا حقوق م بحسب مراتب م

 الرهون التي قررها الحائز :  -326
رسمية أو حياز ة ، وكـل مـا أخـذ ضـده مـن حقـوق اختصـاص وحقـوق امتيـاز وكل ما قرره الحائز من رهون 

خاصة عقار ة ، إلى وقت تسجيل الحكـم بمرسـى المـزاد ، تكـون صـحيحة ، وتكـون ل ـا مرتبت ـا بعـد اسـتيفاء دائنـي 
 المالك السابقين المقيدين لحقوق م .

زاد ثمـن العقـار المبيـع بـالمزاد علـى  من التقنين المدني السابا على أنـه "إذا 414/  111وقد نصت المادة 
مقدار الديون المطلوبة هنرباب الديون المسجلة ) المقيدة ( تكون تلك الز ـادة لـدائني الحـائز المـرت ن لـه منـه ، إنمـا 

 . ( 9) ال يستولون ا إال بعد أرباب الحقوق على العقار المترتبة ل م على مالكيه السابقين على الحائز المذكور"

 وق االرتفاق والحقوق العينية األخرى حق -327
 مدني على ما يأتي : 1048: تنص المادة  نص قانوني – 

 . ( 1) "يعود للحائز ما كان له ، قبل انتقال ملكية العقار إليه ، من حقوق ارتفاق وحقوق عينية أخرى"

                                                 

   381ق  31م  4648ماري سنة  34است ناف  تلو  – 3341بودري ودي لوان  قرة  – 4941 يوار  قرة  ( 4) 
   461انعر حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
   464حمرد كامر مرس   قرة  –مةرر  90وهامش  344 قرة  2أوبري ورو  – 4948 يوار  قرة  – 16 قرة  41هيك  ( 2) 
علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــدين  ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4800ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 1) 

مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 4499وأقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك ـروع النهـا   4440وحـا رقـو  ل وأقرت  نينة اكرا عـة   انيديد
 (   429ق  – 428ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4014

ما كان اا   العقار قبر انتقال  علي  من حقوق االرتيـاق وااقـوق العينيـة علـا العقـار يعـود   : 149/  860م  التقن  اكد  السابق
عمنـا ال أييت كـر    ابلعقـار للحصـور علـا الـدين وحـق الـرهن عن كـات لـ وكذلك حـق اال تصـاق  ل كرا كان بن ع العقار من حا  ه اكذكورة

   ئع  أن  م ينقض حةر  ئض  ال من وال ي  ب  ل حميوظا ( قيدمها) حق من ااق  اكذكورين بدر ت  عال عذا كان تسجيلهرا 
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وإذا كانــت لــه ) وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي ، فــي خصــوص هــذا الــنص ، مــا يــأتي : "
للحائز ( حقوق عينية على العقار المرهون ) كرهن أو ارتفاق ( قبل أن تنتقـل إليـه ملكيتـه ، فزالـت باتحـاد الذمـة ، 

 . ( 1) ثم رسا المزاد على غيره ، فإن هذه الحقوق العينية تعود"

العقــار المرهــون ،  و الحــظ أنــه مــن المحتمــل أن يكــون للحــائز ، قبــل أن يصــبح حــائزًا ، حقــوق عينيــة علــى
كحا رهن أو حا انتفاع ، أو حا ارتفاق أو حا اسـتعمال أو حـا سـكنى . فلمـا أصـبح حـائزًا وانتقلـت إليـه ملكيـة 

 العقار ، زالت هذه الحقوق باتحاد الذمة .

فــإذا بيــع العقــار بعــد ذلــك ، ورســا مــزاده علــى غيــر الحــائز وانتزعــت ملكيــة الحــائز ، فــإن مــن الطبيعــي أن 
العينية التـي كانـت لـه علـى العقـار قبـل أن يصـبح حـائزًا ، تعـود إليـه كمـا كانـت ، بعـد أن تجـرد مـن ملكيـة  الحقوق 

أو حــا االرتفــاق ، أو حــا  609العقــار ورســا المــزاد علــى غيــره . فيعــود للحــائز حــا الــرهن ، أو حــا االنتفــاع ، $
 ، وأصبح العقار مملوكا لغير الحائز . االستعمال ، أو حا السكنى . فقد زال سبب زوال ا وهو اتحاد الذمة

و الحـــظ أن الـــدائنين المقيـــدين كـــان ال يجـــوز االحتجـــاج ضـــدهم ب ـــذه الحقـــوق ، هنن ـــا تاليـــة للحقـــوق التـــي 
كسبوها على العقار المرهون . فيكون له الحا في بيع العقار ل م خاليًا من هذه الحقوق ، وقد يضـعون شـرطًا فـي 

 . ( 2 )هذا الخصوص في شروط البيع

 فإذا وضعوا هذا الشرط ، بيع العقار خاليًا من هذه الحقوق للراسي عليه المزاد .

ولكـن عنـد مـا ينـزع ملكيـة الحـائز ببيـع العقـار فـي المـزاد ورسـو المـزاد علـى غيـر الحـائز لـم يعـد هنـاك مبــرر 
 لزوال هذه الحقوق من الحائز ، فتعود إليه ثانية كما كانت .

 للحائز السابقة على حقوق الدائنين المرتهنين : الحقوق العينية  -328
وفيمـــا تقـــدم فرضـــنا أن الحقـــوق العينيـــة التـــي للحـــائز علـــى العقـــار المرهـــون إنمـــا هـــي تاليـــة لحقـــوق الـــدائنين 
المرت نين ، واآلن نفرض أن هذه الحقوق العينية التي للحـائز هـي سـابقة علـى حقـوق الـدائنين المـرت نين ، وتسـري 

                                                 

   413ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
 439ق  380 قـرة  2أوبـري ورو  – 4949 يـوار  قـرة  – 16هيـك  قـرة  – 4348بون  قـرة  – 244انعر لوران  قرة  ( 3) 

   466حمرد كامر مرس   قرة  – 126ق  341و قرة  431وق 
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 علي م .

الت هذه الحقوق باتحاد الذمة لما تملك الحائز العقـار المرهـون ، وأصـبح ب ـذا التملـك حـائزًا . ثـم زالـت وقد ز 
ملكيـة الحـائز للعقــار المرهـون ، ونزعـت ملكيتــه بنـاء علـى طلــب الـدائنين المقيـدين ، وبيــع العقـار بـالمزاد الجبــري ، 

 ورسا مزاده على غير الحائز .

التي كانت للحائز قبل أن يصبح حائزًا إليه ثانيـة ، هنن السـبب فـي زوال ـا قـد  عند ذلك تعود الحقوق العينية
 زال ، ولم يعد الحائز مالكًا للعقار المرهون .

والفرق بين هذه الحالة والحالة المتقدمة ، أن العقار يبـاع علـى الحـائز بـالمزاد العلنـي غيـر خـال مـن  $601
لمــرت نين ، كمـا يجـوز ل ــم فـي الحالـة المتقدمــة ، أن يبيعـوا العقـار خاليــًا هـذه الحقـوق العينيــة ، وال يجـوز للـدائنين ا

من هذه الحقوق العينية ، وال أن يضعوا شرطًا بخلـو العقـار مـن هـذه الحقـوق كمـا جـاز ل ـم أن يضـعوا هـذا الشـرط 
وتسـري علـي م .  فـي الحالـة المتقدمـة . بـل يجـب أن يبيعـوا العقـار مـثقال ب ـذه الحقـوق ، هنن ـا سـابقة علـى حقـوق م

فـإذا رســا العقـار فــي المـزاد علــى غيـر الحــائز ، عــادت للحـائز حقوقــه العينيـة كمــا كانـت ، فيعــود لـه حــا الــرهن أو 
 حا االنتفاع أو حا االرتفاق أو حا االستعمال أو حا السكنى .

، وذلـك إذا أراد وإذا كان للحائز حا رهن ، فيجب عليه أن يجدد قيد رهنه حتى لـو زال الـرهن باتحـاد الذمـة 
. فــإذا لـم يجــدده ، أو إذا وافـا علــى محـو القيــد ،  ( 1) الحـائز عنـد عودتــه دائنـًا مرت نــًا أن يتمسـك بمرتبتــه اهنصـلية

 .  ( 2) فإن رهنه يعود ، ولكن ال يأخذ مرتبته إال من وقت القيد الجديد

تـى ذلـك الوقـت يبقـى الحـائز مالكـًا وتعود الحقوق العينية من وقت تسجيل رسو المزاد علـى الحـائز ، هننـه ح
 للعقار .

وإذا كــان حــا االرتفــاق الــذي كــان لحــائز يعــود إليــه كمــا قــدمنا ، فــإن حــا االرتفــاق الــذي كــان مقــررًا لمنفعــة 
العقار المرهون على عقار للحائز يعود كذلك ، وإال أنبنى على ذلك نقص قيمة العقـار المرهـون واإلضـرار بالـدائن 
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 . ( 1) أن يشمله العقار المرهون عند طرحه في المزادالمرت ن ، فيجب 

 نص قانوني :  –رد الثمار  -329
"على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إنذار بالدفع أو التخلية ،  601مدني على $ 1041تنص المادة 

. وجــاء فــي  ( 2) جديــد"فــإذا تركــت اإلجــراءات لمــدة ثالثــة ســنوات فــال يــرد الثمــار إال مــن وقــت أن يوجــه إليــه إنــذار 
المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : "والحائز على كل حـال مسـئول عـن 
الثمار من وقـت اإلنـذار بالـدفع أو التخليـة ، إذ تلحـا الثمـار بالعقـار قبلـه مـن ذلـك الوقـت . فـإذا تركـت اإلجـراءات 

 . ( 9) وقت أن يوجه إليه إنذار جديد ، هنن اإلنذار القديم يكون قد سقط"ثالث سنوات ، فال يرد الثمار إال من 

و رى من ذلك أن الحائز ، عند ما يشرع الدائنون المقيدون فـي بيـع عقـاره المرهـون بـالمزاد ، يجـب عليـه أن 
، إذ مــن ذلــك  يــرد الثمــار . و ردهــا مــع العقــار إلــى مــن رســا عليــه المــزاد ،وذلــك مــن وقــت إنــذاره بالــدفع أو التخليــة

الوقت تلحـا الثمـار بالعقـار . فـإذا رسـا المـزاد علـى غيـر الحـائز ، سـلم الحـائز لـه العقـار المرهـون ، مـع ثمـاره مـن 
 وقت اإلنذار إذ تلحا الثمار بالعقار المرهون كما قدمنا .

دون عمـل ، سـقط  فإذا انذر الحائز بالدفع ا التخلية ، وترك الـدائنون المقيـدون اإلجـراءات إلـى ثالثـة سـنوات
الحــا فــي الثمــار . و بقــى ســاقطًا عقــب انقضــاء الــثالث الســنوات ، إلــى أن يوجــه الــدائنون المرت نــون إنــذارًا جديــدًا 

عن الثمار وتلحا بالعقار ، وتبقى  606للحائز بالدفع أو التخلية ، فيعود الحائز من وقت اإلنذار الجديد مسئوال $
ذا تركـت اإلجـراءات في ـا سـقط اإلنـذار الثـاني ، وهكـذا ، حتـى يـتمكن الـدائنون ملحقة بالعقار ثالث سنوات أخـرى إ
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 المقيدون من بيع العقار وتكون الثمار ملحقة به ، فيتسلم الراسي عليه المزاد الثمار مع العقار .

لثمار ضـمانًا وقبل إنذار الحائز بالدفع أو التخلية ، تكون الثمار له باعتباره مالكًا للعقار المرهون . وتكون ا
عامًا لكل دائني الحائز ، عاديين وغير عاديين . ولكن من وقت اإلنذار بالدفع أو التخلية ، تكون الثمار من حـا 

 الدائنين المقيدين .

 . ( 1) وفوائد الثمن تكون أيضًا من حا الدائنين المقيدين ، م وقت اإلنذار بالدفع أو التخلية

ة بمضـي ثـالث سـنوات يكـون بقـوة القـانون فـال حاجـة إلـى طلـب ، وال يكفـي وسقوط اإلنذار بالـدفع أو التخليـ
 . ( 2) الرهن الرسمي وحده لجعل الثمار ملحقة بالعقار

تعتبـر الثمـار ملحقـة بالعقـار م وقـت تسـجيل التنبيـه  1111و الحظ أنـه بحسـب قـانون المرافعـات القـديم ) م 
المــدني نظــر إلــى الحالــة التــي يكــون في ــا العقــار للحــائز فتكــون بنــزع الملكيــة . وتفســير هــذا االخــتالف أن القــانون 

المطالبة له ، ونظر قانون المرافعات إلى الحالة التي تكون المطالبة في ا لنفس المدين . وبين الحالتين فرق ، فإذا 
ى العـاديين فـال كانت المطالبة موج ة إلى المدين لكونه مالكًا للعقار المرهون فإن الثمار تكـون مـن حـا دائنيـه حتـ

يستأثر ب ا الدائنون المقيدون إال مـنن وقـت تسـجيل التنبيـه ، أمـا إذا كانـت المطالبـة موج ـة إلـى الحـائز فـال يصـح 
التــزام علــى الحــائز وإنمــا يترتــب هــذا االلتــزام علــى  604أن يترتــب علــى تســجيل التنبيــه الــذي يوجــه إلــى المــدين $

 . ( 9) اإلنذار الذي يوجه إلى الحائز

 . ( 1) الثمار التي يشمل ا اإللحاق هي كل الثمار ، طبيعية كانت أم صناعية أم مدنيةو 

 المصروفات : -331
و جب أن ترد إلى الحائز جميع المصـروفات الضـرور ة . أمـا المصـروفات النافعـة ، فـال يـرد من ـا إال اقـل  
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، وتقـدر الز ـادة وقـت  ( 1) هـذه المصـروفاتالقيمتين : مبلغ المصروفات ، وما زاد في قيمة العقـار المرهـون بسـبب 
 . ( 2) رسو المزاد

وللحائز أن يطالـب بالمصـروفات التـي أنفق ـا هـو ، والتـي أنفق ـا الحـائزون السـابقون ودفـع مقـابال عن ـا عنـد 
 ( 9) بشيءحيازته للعقار . أما إذا كانت الز ادة ناشئة عن الز ادة العامة في قيمة العقار ، فليس للحائز أن يطالب 

. 

 وأما المصروفات الكمالية ، فليس للحائز أن يطالب بمقابل عن ا .

 مدني على ما يأتي : 0180نص قانوني : تنص المادة  –التلف  -330
 . ( 1) "الحائز مسئول شخصيًا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطأه"

هـذا الـنص ، مـا يـأتي : "وهـو ) الحــائز (  وجـاء فـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي ، فـي خصـوص
 . ( 1) مسئول أيضًا أمام الدائنين عما يصيب العقار المرهون من تلف بخطأه"

والمفروض هنا أن العقار المرهون قد أصابه تلف بخطأ الحائز ، فيكون الحائز هو المسئول عن هذا التلف 
 صير ة .متى ثبت أن التلف بخطأه ، وفقًا لقواعد المسئولية التق

و كـون ذلــك غالبــًا عنــد مـا يتســلم الحــائز العقــار المرهـون ، بعــد أن انتقلــت إليــه ملكيتـه وأصــبح حــائزًا ، فيقــع 
خطأ من الحائز يتسبب عنه تلف العقار . و قـع الخطـأ فـي أي وقـت ، ولـيس مـن الضـروري أن يقـع بعـد أن يقـرر 
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ى غيـر الحـائز . فمتـى وقـع خطـأ مـن الحـائز فـي أي وقـت الدائنون المقيدون بيع العقار في المزاد و رسو مزاده عل
ولــو قبــل أن يقــرر الــدائنون المقيــدون بيــع العقــار فــي المــزاد ، وتســبب عــن هــذا الخطــأ تلــف العقــار المرهــون ، كــان 
الحائز مسئوال عن هذا التلف .وتكون مسئوليته قبل الدائنين المرت نين ، فل م أن يقاضوا الحائز و ثبتـوا خطـأه وأن 

 هذا الخطأ تسبب في تلف العقار ، حتى يتقاضوا تعو ضًا من هذا التلف طبقًا لقواعد المسئولية التقصير ة .

وال تفيد دعوى التعو ض في الواقع إال الدائنين الذين ال يكفي ثمن العقار بعد أن تلف لقضاء ديـون م ، ف ـم 
أصاب العقار لبيع بثمن أعلى واستفادوا من فرق  الذين يكون ل م الحا في طلب التعو ضات ، إذ لوال التلف الذي

 . ( 1) الثمن

 و قع عبء إثبات المسئولية على من يدعي ا من الدائنين المتقدمين .

) والتعو ض الذي يدفعه الحائز هو نقص قيمة العقار بسبب التلف ، و كون من حا الدائنين بحسب مراتب م

2 ) . 

عوى التعو ض حتـى قبـل إجـراءات دعـوى الـرهن ، عقـب وقـوع التلـف . و جوز للدائنين المقيدين أن يرفعوا د
و جــوز أن يرفع ــا مــن لــم يحــل حقــه بعــد ، ومــن كــان حقــه شــر طيًا ولــو معلقــًا علــى شــرط واقــف . ولكــن فــي هــذه 
اهنحوال يطلب الـدائن إيـداع المبلـغ الـذي يقضـي بـه فـي مقابـل التلـف خزانـة المحكمـة ، فيـودع بحسـب درجـة القيـود 

 . ( 9) الة عدم كفاية ثمن العقارفي ح

و كن للحائز الذي يلزم بالتعو ض الحا في الرجوع على البائع له ، إذ أن ملكية العقار انتقلت إليه بموجب 
البيــع ، والملكيــة تشــمل حــا تصــرف المالــك فــي الشــيء كمــا ير ــد ، ولــو أتلــف الشــيء  ، مــن غيــر أن يلــزم بــأي 

  ض للدائنين المقيدين نظير التلف الحاصل ، كان له حا الرجـوع علـى البـائع لـهتعو ض . فإذا ألزم الحائز بالتعو 

                                                 

   310ق  303حمرد كامر مرس   قرة  ( 4) 
ق  303حمرد كامر مرس   قرة  – 3341و قرة  3302دري ودي لوان  قرة بو  – 4921 يوار  قرة  – 202لوران  قرة  ( 3) 

314   
حمرــد كامــر مرســ   قــرة  – 88وهــامش  341 قــرة  2أوبــري ورو  – 3302بــودري ودي لــوان  قــرة  – 4921 يــوار  قــرة  ( 2) 

   414ق  303



 

 

 

 

3238 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 (1 ) . 

وال يكون الحائز مسـئوال قبـل الـدائنين المـرت نين عـن التلـف الحاصـل بسـبب أجنبـي ، كحـادث فجـائي أو قـوة 
 . ( 2) قاهرة أو بسبب القدم أو بسبب االستعمال العادي ، بل يتحمله الدائنون المقيدون 

 مدني على ما يأتي : 0181نص قانوني : تنص المادة  –حق رجوع الحائز  -332
يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابا في الحدود التي يرجع ب ا الخلف على من تلقى منه  -1"

 الملكية معاوضة أو تبرعًا" .

ي ذمتـه بمقتضـى سـند ملكيتـه ، و رجع الحائز أيضًا على المدين بما دفعه ز ادة على ما هو مستحا ف -2"
أيًا كان السبب في دفع هـذه الز ـادة . و حـل محـل الـدائنين الـذين وفـاهم حقـوق م ، وبوجـه خـاص يحـل محل ـم فيمـا 

 . ( 9) ل م ن تأمينات قدم ا المدين ،دون التأمينات التي قدم ا شخص آخر غير المدين"

صوص هذا النص ، ما يـأتي : "و رجـع ) الحـائز ( وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خ
بدعوى ضمان االستحقاق على من تلقى الملـك منـه وفقـًا لقواعـد الضـمان فـي البيـع أو ال بـة ، ولـه أيضـًا أن يرجـع 
على المدين بدعوى اإلثراء بال سبب بما دفعه ز ادة عما في ذمته بمقتضى سند مليته . و حل محل الدائنين الـذي 

                                                 

   314ق  303حمرد كامر مرس   قرة  – 3302بودري ودي لوان  قرة  ( 4) 
حمرــد   – 3302بــودري ودي لــوان  قــرة  – 4922 يــوار  قــرة  – 81ق  8م  4463ديســره ســنة  34اســت ناف  ــتلو  ( 3) 

   303كامر مرس   قرة 
علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4083ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 2) 

مث جملس ال يوق وحا  ل 4494واقره جملس النوا  وحا رقو    يف اك روع النها   4443وحا رقو  ل اكرا عة وأقرت النص نينة   انيديد
 (   410ق  – 424ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4040رقو 

للحا   الذي انت ع من  العقار أو ع   ه من تلقا  نيس  حق الر ـوع ب ريـق الضـران علـا  : 144/  863م التقن  اكد  السابق 
   ويف مجي  ا حوار ل  الر وع علا اكدين ا  ل  ئا  ر   أبي  ية كانا ل من ملة  علي  عذا كان الترليك ئقابر

زًيدة عـن اكبلـك الـذي كـان أل مـ  بـ   ل ول  أيضاً الر وع علـا اكـدين اكـذكور ابكبـالك الـيت د عهـا أبي  ـية كانـا : 146/  862م 
   عقد الترلك عذا أبقا العقار يف يده أو رسا علي  يف اك اد
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 . ( 1)  م ، طبقًا لقواعد الحلول"وفاهم حقوق

ونرى من ذلك أن للحائز ، بعد أن يخرج العقار من ملكه بالمزاد العلني إلى يد من رسا عليه المزاد ، يكـون 
 له حقان في الرجوع طبقًا للقواعد العامة :

فللحــائز أن ) الحــا اهنول ( ضــد المالــك الســابا الــذي تلقــى عنــه الملكيــة ، وهــو مالــك العقــار المرهــون .  
. ونفـرض أن مالـك  ( 2) يرجع على مالك العقار المرهون بدعوى الضمان ، إذا كان قد تلقـى منـه الملكيـة معاوضـة

العقار المرهون قد باع هذا العقار للحائز ، فالحائز وهو المشتري يستطيع الرجوع على مالك العقـار المرهـون وهـو 
. غيـر أن  ( 9) دعوى الضـمان بمجـرد تسـلم اإلنـذار بالـدفع أو التخليـةالبائع بضمان االستحقاق . وللحائز أن يرفع 

 . ( 1) للقاضي أن يؤجل الفصل في الطلبات والتعو ضات حتى يتم نزع العقار

أما إذا كان العقار انتقل إلى الحائز تبرعًا بدن مقابل ، فال يكون للحائز الرجوع على المتبـرع إال إذا اشـترط 
 . ( 1) عامةذلك وفقًا للقواعد ال

و كــون الرجــوع لتعــو ض كــل الضــرر . فــإذا رســا مــزاد العقــار علــى غيــر الحــائز بــثمن اقــل مــن الــثمن الــذي 
اشترى به الحائز ، رجع الحائز بقيمة العقار . وإذا رسا مزاد العقار بثمن أز د من الثمن الـذي اشـترى بـه الحـائز ، 

 . ( 6) رجع الحائز بثمن المزاد كله

( ضــد المــدين الــذي دفــع الحــائز دينــه ، و كــون غالبــًا هــو صــاحب العقــار المرهــون . و رجــع  ) الحــا الثــاني

                                                 

   413ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
قضـا حمةرـة االسـت ناف اكختل ـة أيضـاً أبن للحـا   الـذي نـ ع  وقـد – 428ق  4م  4446مايو سنة  4است ناف  تلو  ( 3) 

ولةــن لــيس لــ  هــذا ااــق عذا كــان العقــار قــد انتقــر لــ  ابهلبــة أو  ل الــدا ن اكــرهتن عقــارهن أن ير ــ  علــا مــن ملةــ  لــ  عذا كــان قــد ابعــ  عًيه
 4649ماري سنة  6است ناف  تلو ) واهب بعد اهلبة عال عذا كان هنا  اتياق علا ذلةاو كان استحقاق العقار حا   بيعر ال ل الو ية

 (   468ق  34م 
   3344بودري ودي لوان  قرة  – 80 قرة  41هيك  – 230لوران  قرة  ( 2) 
   468ق  34م  4649مايو سنة  2است ناف  تلو  ( 1) 
   419ق  301حمرد كامر مرس   قرة  424دي هلتس  قرة  ( 8) 
   311ق  301رة حمرد كامر مرس   ق ( 9) 
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عليـه بـدعوى اإلثـراء بــال سـبب ليتقاضـى المبلـغ الــذي دفعـه عنـه بالفعــل ، أي دينـه يـنقص منـه الــثمن الـذي بيـع بــه 
 العقار في المزاد .

، أن يرجـع عليـه أيضـًا بـدعوى الحلــول  وللحـائز ، فضـال عـن الرجـوع علــى المـدين بـدعوى اإلثـراء بـال ســبب
 . ( 1) محل الدائنين الذين وفاهم حقوق م وسيأتي ذكر ذلك

وإذا كان المدين هو نفس مالك العقار المرهون ، كما إذا رهن المدين عقاره ثم باعه للحائز بعـد ذلـك ، كـان 
سبب باعتباره مدينًا ، ودعـوى الحلـول للحائز حا الرجوع عليه بالضمان من استحقاق العقار ، ودعوى اإلثراء بال 

 محل الدائنين الذين وفاهم حقوق م ، و جب التمييز بين هذه الدعاوي الثالث الختالف شروط ا ونتائج ا .

ــا ، مــا يــأتي : "و حــل ) الحــائز (  محــل  1080وتقــول الفقــرة الثانيــة ن المــادة  مــدني فــي آخرهــا ، كمــا رأين
بوجـه خـاص يحـل محل ـم فيمـا ل ـم نـم تأمينـات قـدم ا المـدين دون التأمينـات التـي الدائنين الـذي وفـاهم حقـوق م ، و 
 قدم ا شخص آخر غير المدين" .

و ف م من ذلك أن للحائز حقًا ثالثًا غير الحقين السابقين ، وهو دعوى الحلول محل الدائن الذي وفاه حقوقه 
. 

حدًا من م على سبيل المثال . هذا الدائن كان له فقد وفى الحائز حقوق كثير من الدائنين المقيدين ، نأخذ وا
 حا الرجوع على المدين هننه دائن له ، فيحل الحائز الذي وفى هذا الدائن محله في الرجوع على المدين .

ونفــرض أن هــذا الــدائن شــخص آخــر يغــر المــدين ، أي قدمــه كفيــل عينــي ، فــال يحــل الحــائز محــل الكفيــل 
 للقواعد المقرر .العيني في هذا الرهن طبقًا 

 الحائز والكفيل :  -333
فقــد يكــون الــدائن مضــمونًا بكفالــة ، شخصــية أو عينيــة ، فــاختلف الفق ــاء فيمــا إذا كــان للحــائز الــذي نزعــت 

. ولكــن أكثــر  ( 2)  ملكيتــه حــا الرجــوع علــى الكفيــل . يــرى القليــل مــن الفق ــاء أن للحــائز حــا الرجــوع علــى الكفيــل
الفق اء يرون أن مركز الكفيل مفضل على مركز الحـائز ، هننـه كـان بإمكـان الحـائز عنـد انتقـال ملكيـة العقـار إليـه 

                                                 

   16ق  86م  4619ديسره سنة  31 – 321ق  80م  4624أبرير سنة  41است ناف  تلو  ( 4) 
   421دي هلتس  قرة  ( 3) 
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أن يخلص من الرهن عن طر ا التط ير ، فيخلص نفسه والكفيل من الدين بمقدار الـثمن المـدفوع ، ولمـا لـم يفعـل 
 . ( 1)  ذلك إذا دفع الكفيل يرجع على الحائز وجب عدم الرجوع على الكفيل ، وعلى العكس من

 ( 2)  مدني 1080وقد أخذ التقنين المدني الجديد ب ذا الرأي الثاني ، كما رأينا ، في الفقرة الثانية من المادة  
. 

 الرجوع فيما بين الحائزين :  -334
قار من ا إلى حـائز ، فتعـدد وقد تكون هناك جملة عقارات مرهونة كل ا في دين واحد ، وانتقلت ملكية كل ع

 الحائزون .

فالحائز الذي بيع عقاره ورسا المزاد علـى غيـره ، ووفـى الـدائن المـرت ن ، يحـل محلـه فـي الرجـوع علـى بـاقي 
 الحائز ن ، و كون له حا الرهن الذي كان ل ذا الدائن قبل م .

ل بنسـبة قيمتـه العقـار الحـائز لـه ، ومن رأي الفق ـاء أنـه يكـون ل ـاذ الحـائز الرجـوع علـى بـاقي الحـائز ن ، كـ
 . ( 9)  بعد أن يخصم الجزء الذي يمثله عقاره

منــه علــى أنــه : "إذا  991وقــد أخــذ التقنــين المــدني المصــري الجديــد ب ــذا الــرأي ، فــنص فــي المــادة  $611
رجــع علــى وفــى حــائز العقــار المرهــون كــل الــدين ، وحــل محــل الــدائنين ، فــال يكــون لــه بمقضــتى هــذا الحلــول أن ي

 . ( 1)  حائز لعار آخر مرهون في ذات الدين ، إال بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حازه من عقار"

                                                 

حمرـد   – 842 رامنوالن  قرة  – 48هامش  – 41هامش  234 قرة  2أوبري ورو  – 438 قرة  – 432 قرة  44لوران  ( 4) 
   340كامر مرس   قرة 

   340حمرد كامر مرس   قرة  ( 3) 
يونيـــ  ســــنة  44 – 242ق  10م  4634أبريـــر ســـنة  31 – 68ق  22م  4630ديســـره ســــنة  32اســـت ناف  ـــتلو  ( 2) 
 21هــامش  341 قــرة  2أوبــري ورو  – 3410بــودري ودي لــوان  قــرة  – 4960و قــرة  4914 يــوار  قــرة  – 186ق  13م  4624
   306حمرد كامر مرس   قرة  – 843 رامنوالن  قرة  – 98وهامش 

   306انعر حمرد كامر مرس   قرة  ( 1) 
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 انقضاء الرهن الرسمي -الفصل الثالث

 االنقضاء بصفة تبعية واالنقضاء بصفة أصلية :  -335
لــرهن تبعــًا النقضــاء ينقضــي الــرهن الرســمي بصــفة تبعيــة إذا انقضــى الــدين المضــمون بــالرهن ، فينقضــي ا

الدين . ذلك أن الرهن كما قدمنا تابع الدين ،يبقى مع و زول بزواله ، فإذا زال الدين زال معه الرهن ، وال يعـود إال 
 إذا عاد الدين .

و نقضي الرهن بصفة أصلية ، إذا زال وحده دون أن ينقضي الدين . ف ناك حاالت يزول في ـا الـرهن وحـده 
الدائن ودينه عادي بعد أن كان مضمونًا برهن . والحاالت التي ينقضي في ا الـرهن دون الـدين دون الدين ، فيبقى 

 حاالت محدودة ، وهي أقل من الحاالت التي ينقضي في ا الرهن والدين معًا ، ولكن ا موجودة .

(  2 ( المبحـــث اهنول فـــي انقضـــاء الـــرهن بصـــفة تبعيـــة ، أي مـــع انقضـــاء الـــدين . ) 1فنعقـــد مبحثـــين : ) 
 المبحث الثاني في انقضاء الرهن بصفة أصلية ، أي دون انقضاء الدين .

 انقضاء الرهن بصفة تبعية -المبحث األول

 أسباب انقضاء الدين هي أسباب انقضاء الرهن بصفة تبعية : -336
أيضًا ما دام الرهن ينقضي تبعًا النقضاء الدين ، فينتج من ذلك أن كل سبب يقضي الدين ، يقضي الرهن  

 تبعًا النقضاء الدين . فتكون أسباب انقضاء الدين هي نفس ا أسباب انقضاء الرهن بصفة تبعية .

 وقبل أن نتكلم في هذه اهنسباب ، نذكر أن الرهن يزول أيضًا بصفة تبعية إذا زال الدين .

 متى يزول الدين :  -337
زال بــأثر رجعــي واعتبــر كأنــه لــم يوجــد .  فقــد يــزول الــدين هننــه لــم يوجــد صــحيحًا ، أو وجــد صــحيحًا ولكنــه

 والرهن مثل الدين في ذلك ، قد ال يوجد صحيحًا ، أو يوجد صحيحًا ولكنه يزول بأثر رجعي .

 أسباب زوال الدين : -338
ومن أسباب زوال الدين أنه يوجد في عقد باطل ، لعدم الرضاء أو لعدم اهنهلية أو النعـدام المحـل أو لعـدم  

 أو لخلل في الشكل ، فيبطل العقد ،و بطل معه الدين ، و بطل مع ما الرهن . مشروعية السبب
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ومن أسباب زوال الدين أيضًا أنه يوجد في عقد قابل لإلبطال ، لنقص في اهنهلية أو لعيـب فـي الرضـاء أو 
مع مــا لــنص فــي القــانون ، فيختــار مــن لــه مصــلحة فــي إبطــال العقــد إبطالــه ، فيبطــل و بطــل معــه الــدين ، فيبطــل 

الرهن . مثل ذلك أن يعقـد العقـد نـاقص اهنهليـة أو مـن شـاب رضـاءه إكـراه ، فيعمـد نـاقص اهنهليـة أو المكـروه إلـى 
 إبطال العقد ، فإن أبطل وبطل معه الدين ، بطل مع ما الرهن .

ومــن أســباب زوال الــدين كــذلك أن ينشــأ فــي عقــد معلــا علــى شــرط فاســخ ، فيتحقــا الشــرط و ــزول  $616
 بأثر رجعي ، فيزول الدين بأثر رجعي ، و زول بزوال الدين الرهن بأثر رجعي كذلك .العقد 

 انقضاء الدين :  -339
وقــد يوجــد الــدين صــحيحًا ، و بقــى ، ولكنــه ينقضــي بســبب مــن أســباب انقضــاء االلتــزام . وبانقضــاء الــدين 

 ين ، هنن ا هي بحثنا اهنصلي .ينقضي الرهن معه ، ونستعرض هنا في إيجاز أسباب انقضاء االلتزام أو الد

 نص قانوني :  –أسباب انقضاء الدين  -341
ومعروف أن الدين ينقضي باهنسباب اآلتية : الوفاء ، والوفاء بمقابل ، والتجديد ، والمقاصة ، واتحاد الذمـة 

ك نستعرض نصًا تشر عيًا ، واإلبراء ، واستحالة التنفيذ ، والتقادم . فنستعرض ا في إيجاز سببًا سببًا ، ولكن قبل ذل
 مدني ، وتنص على ما يأتي : 1082، هو المادة 

"ينقضي الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون ، و عود معـه إذا زال السـبب الـذي انقضـى بـه الـدين ، دن 
 . ( 1) إحالل بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد سكب ا في الفترة ما بين انقضاء الحا وعودته"

جـاء فـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي ، فــي خصـوص هـذا الـنص ، مـا يـأتي : "ينقضـي حــا وقـد 
الرهن بطر قة تبعية مع الدين ، فإذا كان الدين قد انقضى ثم عاد بزوال سبب انقضائه ، كأن كان الوفاء باطال أو 

 اإلبراء صادرًا من غير ذي أهلية ، رجع الرهن برجوع الدين .

                                                 

علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   ل مــن اك ــروع الترهيــدي 4801ورد هــذا الــنص يف اكــادة  : اتريــخ الــنص ( 4) 
مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  ل 4410وأقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك ـروع النهـا   4441وحـا رقـو  ل وأقرت  نينة اكرا عـة   انيديد
4043   

   ال مقابر : التقن  اكد  السابق
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ن الغيـر حسـن النيـة قـد كسـب علـى العقـار المرهـون حقـًا عينيـًا مـا بـين انقضـاء الـرهن وعـودت ن ولكن إذا كا
 . ( 1)  وجب احترام هذا الحا"

ونرى من هذا الرهن الرسمي ينقضـي باقتضـاء الـدين المضـمون ، و كـون انقضـاؤه بصـفة تبعيـة ، فإنـه تـابع 
 للدين المضمون ، فينقضي بانقضائه .

ن قــد ينقضــي ، ثــم يرجــع إلــى الوجــود . مثــل ذلــك إذا انقضــى الــدين المضــمون بالوفــاء ولكــن الــدين المضــمو 
 باطال كأن كان الموفى به غير مملوك للموفى وبطل الوفاء ، فإن الدين يعود إلى الوجود ، و عود معه الرهن .

هليـة فكـان قـابال ومثل ذلك أيضًا إذا انقضى الدين المضمون باإلبراء ، وكان اإلبـراء صـادرًا  مـن نـاقص اهن
 لإلبطال وأبطل ، فإن الدين يعود كما كان و عود معه الرهن .

ومثل ذلك أخيرًا إذا انقضى الدين المضمون باتحاد الذمة ، ثم زال اتحاد الذمة ، فإن الدين المضـمون يعـود 
 إلى الوجود و عود معه الرهن .

بعيًا ، عاد الرهن بمرتبته اهنصلية وكأنه لـم يـنقض وإذا عاد الرهن ، ولم يكسب أحد على العقار حقًا عينيًا ت
. 

أمــا إذا كســب أحــد حقــًا عينيــًا تبعيــًا كــرهن ثــان مــثال ، فــي الفتــرة مــا بــين انقضــاء الــرهن اهنول بوجــود ســبب 
 االنقضاء وعودة هذا السبب ، فيجب أن نميز بين أمر ن :

رهنـه مـن مالبسـات ، وأن الـرهن اهنول قـد  ) اهنمر اهنول ( أن يكون صاحب الرهن الثـاني عالمـًا بمـا يحـيط
 يعود إلى الوجود بزوال سبب انقضاء الدين ، فإن رهنه الثاني يبقى ثانيًا ، و تقدمه الرهن اهنول عند عودته .

) اهنمر الثاني ( أن يكون صاحب الرهن الثاني جاهال للمالبسات ، و عتقـد بحسـن نيـة أن الـدين المضـمون 
 618يعود ، أو يعتقد أن الدين المضمون بالرهن لـم يـزل ولكـن لـم يكـن هنـاك رهـن أول ، $ بالرهن قد زال وأنه لن

 فإن الرهن الثاني يصح و بقى رهنًا أوال ، و تقدم على الرهن اهنول عند عودة هذا الرهن .

 واآلن نعود إلى أسباب انقضاء الدين المضمون بالرهن .

                                                 

   416ق  – 414ق  1جمروعة ا عرار التحضريية  ( 4) 
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 الوفاء -2

 وفاء والوقوف عند بعض المسائل : إتباع القواعد العامة في ال -340
إذ انقضـى الــدين المضـمون ، انقضــى الـرهن تبعــًا لــه . وانقضـاء الــدين المضـمون بــالرهن عـن طر ــا الوفــاء 

، وقــد تكــون هنــاك بعــض مســائل فــي الوفــاء يحســن الوقــوف  ( 1)  تتبــع فيــه القواعــد العامــة المقــررة فــي وفــاء الــديون 
 عندها هنا .

 ول يجعل الموفى يحل محل الدائن في الرهن الذي له : الوفاء مع الحل -342
فقد يكون الدين المضمون بالرهن قد وفاه شـخص حـل محـل الـدائن ، حلـوال قانونيـًا أو حلـوال اتفاقيـًا . فينتقـل 

 إلى الموفى مع الدين المضمون بالرهن ، ما يكفل هذا الدين من تأمينات ، ومن ا الرهن .

علـى المـدين وحـده ، بـل يرجـع أيضـًا علـى الـراهن ، هنن الـرهن لـم يـزل بالوفـاء مـع ومن ثم يرجـع المـوفي ال 
الحول . وإذا وفى حائز العقـار المرهـون كـل الـدين ، وحـل محـل الـدائنين ، فـال يكـون لـه بمقتضـى هـذا الحلـول أن 

مـن عقـار ) م  يرجع على حائز لعار آخر مرهون في ذات الدين إال بقدر حصة هذا الحـائز بحسـب قيمـة مـا حـازه
 . ( 2)  مدني ( 991

وإذا كــان الــدين المضــمون بــالرهن كفيــل ، ووفــى الكفــل بالــدين فحــل محــل الــدائن قانونــًا ، رجــع الكفيــل علــى 
وفاء للدين . أما العكس فغير صحيح ، فلو كان المـوفى هـو الحـائز  611العقار المرهون واستوفى منه ما دفعه $

حلــوال قانونيــًا ، فإنــه ال يســتطيع الرجــوع  علــى الكفيــل ، إذ لــو رجــع عليــه كــان  للعقــار المرهــون وحــل محــل الــدائن
للكفيل أن يرجع هو أيضًا بدوره على الحائز بـدعوى الحلـول . فـال فائـدة إذن مـن رجـوع الحـائز علـى الكفيـل ، هنن 

علــى الحــائز هننــه غيــر  هــذا الحــائز مســئول مــن الــدين تجــاه الكفيــل بمــوج بــالرهن ، أمــا الكفيــل فقــد رأينــا أنــه يرجــع
 . ( 9) مسئول عن الدين تجاه هذا الحائز

والوفــاء مــع الحلــول هــو وفــاء للحــا بالنســبة إلــى الــدائن ، وانتقــال للحــا بالنســبة إلــى المــدين ، إذ المــدين لــيم 
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وفـى وف الحا بنفسه بل وفاه عنه غيره ، فال ينقضي بالنسبة إلـى المـدين ، بـل ينتقـل إلـى المـوفى هننـه هـو الـذي 
 . ( 1) الحا

 الموفى لم يوف إال جزءا من الدين :  -343
 مدني على ما يأتي : 990وقد نصت الفقرة اهنولى من المادة 

"إذا وفى الغير الدائن جزءًا من حقه ، وحل محله فيه ، فال يضار الدائن ب ذا الوفـاء ، و كـون فـي باسـتيفاء 
 حد اتفاق يقضي بغير ذلك" .ما بقى له من حا مقدمًا على من وفاه ، ما لم يو 

والمفروض هنا أن الموفى وفى جزءًا من الدين ، فحل محل الدائن في هذا الجزء . فـإذا تبـين أن المـدين قـد 
رهن عقارًا في الدين ، وليس يفي العقار بكل الدين ، وليس للمدين أموال أخـرى ، فـإن المـوفى وقـد وفـى جـزءًا مـن 

ل دائنــًا بــالجزء البــاقي ، ال يجــد أن أمام مــا ســوى هــذا العقــار فيســتوفي كــل من مــا الــدين ، والــدائن اهنصــلي وال يــزا
حصة منه ، و تقدمان معًا على سائر الغرماء بما ل ما من حا الرهن . ولكن فيما بين ما كان ينبغي أن يتعادال ، 

الـنص ، وهـو فـي ذلـك فإن كال من ما  دائن بجزء مـن ديـن واحـد ، فـال محـل لتفضـيل أحـدهما عـن اآلخـر . ولكـن 
يفتــرض أن الــدائن لــم يكــن ليرضــى باســتيفاء جــزء مــن حقــه إال وهــو  620$ -يتــرجم عــن النيــة المحتملــة للطرفــي 

مشــترط علــى المــوفى أن يتقــدم عليــه فــي اســتيفاء الجــزء البــاقي . وعلــى هــذا اهنســاس قــد قبــل وفــاء جزئيــًا مــا  كــان 
ــدائن اهنصــلي علــى المــوفى فــي القــرض الــذي نحــن بصــدده ، المــوفي يســتطيع أن يجيــزه عليــه ، ومــن ثــم يتقــدم  ال

وستوفى أوال الجزء الباقي له من الدين ، وما بقي بعد ذلك من ثمن العقار يأخـذ المـوفى فـال يسـتوي بـه كـل حقـه . 
ونرى من ذلك أن الموفى ، وقد حل محل الدائن في جزء م حقه ، لم يعامل معاملة الدائن ، بل فضل الدائن عليه 

. 

وعلــى أن هــذه القاعــدة ليســت إال افتراضــًا لمــا أراده الــدائن والمــوفى ، ف ــي ليســت قاعــدة مــن النظــام العــام . 
ومن ثم يجوز للدائن والموفى أن يتفقا على غير ذلك ، فل ما أن يتفقا على أن ما يتعادالت و تقاسمان مال المدين 

ي يتقدم الدائن فيستوفي أوال الجزء من الـدين الـذي وفـاه ، قسمة الغرماء ، بل ل ما أن يتفقا على أن الموفى هو الذ
وما بقي بعد ذلك يأخذه الدائن . وهذا ما يقع غالبـًا ، فـإن المـوفى وهـو يفـي للـدائن بجـزء مـن حقـه يكـون عـادة هـو 
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 . ( 1) الجانب اهنقوى الذي يملي شروط الوفاء ، فسرعان ما يشترط أن يتقدم الدائن في استيفاء حقه من المدين

 تعذر الوفاء للدائن وإيداع الدين :  -343
وقــد يجــد المــدين نفســه فــي حالــة تعــذر أن يــوفى دينــه للــدائن المــرت ن مباشــرة ، و تحقــا ذلــك فــي الفــروض 

 اآلتية :

إذا كان الدائن قد مات عن ورثة انتقل إلي م الدين في الحاالت التي ينتقل في ا ، ولكن المدين يج ل  –أوال 
 الورثة ، عند ذلك ال يسعه إال أن يودع الدين على ذمة صاحبه ، دون عوض حقيقي أو إعذار . م ن م هؤالء

إذا كان الدائن عديم اهنهلية أو ناقصـ ا ، ولـم يكـن لـه نائـب يقبـل عنـه الوفـاء ، فـال يجـد المـدين بـدًا  –ثانيًا 
د يجد المدين نفسه ، بعد أن كان دائنه من إيداع الدين على ذمة هذا الدائن ،  دون أن يعرضه عرضًا حقيقيًا . وق

كامل اهنهليـة ثـم مـات عـن وارث قاصـر ، أمـام هـذا الـوراث ولـيس لـه نائـب يقبـل عنـه الوفـاء ، فيضـطر أيضـًا فـي 
 هذه الحالة إلى إيداع الدين على ذمته .

عرض الدين  إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر هذا اإلجراء . فمتى قام سبب جدي يمنع المدين من –ثالثًا 
علـــى الـــدائن وهـــو مـــع ذلـــك يـــردي الوفـــاء بـــه ، فلـــيس أمامـــه إال أن يودعـــه علـــى ذمـــة الـــدائن . مثـــل ذلـــك أن ير ـــد 
المشــتري الوفــاء بــالثمن للبــائع ، ولكــن البــائع يمتنــع عــن القيــام للتصــديا علــى إمضــائه فــي عقــد البيــع ، فــال يجــد 

أال يقبضه إال بعد التصديا على اإلمضاء ، ثم يعمد بعد ذلك المشتري بدًا من إيداع الثمن على ذمة البائع بشرط 
 إلى رفع دعوى بثبوت البيع .

) وفي هذه الفروض المتقدمة ، ليس على المدين إال أن يودع الدين دون حاجة إلى عرض حقيقي فتبرأ ذمته

2 ) . 

 ومتى برأت ذمة المدين من الدين ، يكون الدين قد انقضى ، فينقضي معه الرهن .

وهكــذا يســتطيع المــدين عــادة أن يجــد طر قــًا للخــالص مــن الــدين أو إبــراء ذمتــه ، فمتــى فعــل وانقضــى الــدين 
 انقضى الرهن تبعًا النقضاء الدين .
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 الوفاء بمقابل -0

 القواعد العامة للوفاء بمقابل :  -345
نطبــا علــى الوفــاء بمقابــل وقــد ينقضــي الــدين ، ال بالوفــاء ، ولكــن بالوفــاء بمقابــل . والقواعــد العامــة التــي ت

 ، ومتى انقضى الدين انقضى معه الرهن . ( 1) تنطبا هنا أيضاً 

 التكييف القانوني للوفاء بمقابل : -346
والوفاء بمقابل عمل مركب ، ف و تجديد ووفاء عن طر ا نقل الملكية . فالوفاء بمقابل تجديد بتغييـر محـل  

 . ( 2) الدين ، ومتى تغير محل الدين عمد المدين إلى الوفاء بالمحل الجديد

 ضمان االستحقاق في الوفاء بمقابل :  -347
. وال يرجـــع بالـــدين اهنصـــلي ، فـــإن هـــذا الـــدين قـــد  وإذا اســـتحا المقابـــل فـــي يـــد الـــدائن ، رجـــع علـــى المـــدين

انقضى بالتجديد ، وانقضت تأميناته معه ومن ـا الـرهن ، فـال يعـود وال تعـود . وإنمـا يرجـع بضـمان االسـتحقاق كمـا 
يرجع المشتري أعلى البائع ، هننه إنما يطعن في التصرف الخاص بنقل الملكية ال التصرف الخاص بالتجديد . إذ 

قد أصبح باتًا ال رجوع فيه ، وهو الذي قضى الدين اهنصلي بالرهن الذي يكفله وبتأميناتـه اهنخـرى ، وأقـام التجديد 
 مقامه الدين الجديد الذي يستوجب تنفيذه نقل الملكية .

وال شــك فــي أن الرجــوع بضــمان االســتحقاق أرجــح للــدائن مــن الرجــوع بالــدين اهنصــلي ، ولكــن الــرهن الكافــل 
بقيــة التأمينــات تنقضــي كمــا انقضــى الــدين اهنصــلي ، الــذي انقضــى بالتجديــد ، فــال تكفــل ضــمان للــدين اهنصــلي و 

 . ( 9) االستحقاق

 الوفاء بمقابل يقضي الدين الجديد : -348
ــدين   ــدين اهنصــلي ، أمــا ال ــدين الجديــد الــذي حــل محــل ال ثــم إن الوفــاء بمقابــل ، باعتبــاره وفــاء ، يقضــي ال

                                                 

   134ق  2انعر الوسيو   ( 4) 
   440 قرة  2الوسيو   ( 3) 
   406ق  – 404ق  143 قرة  2الوسيو   ( 2) 



 

 

 

 

3249 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 د . ومن ثم تترتب النتائج اآلتية :اهنصلي فقد انقضى بالتجدي

( يزول الرهن الذي كان يكفل الدين اهنصلي ومعه سائر التأمينات ، وال تعود حتى لـو اسـتحا المقابـل  1) 
في يد الدائن ، وهذه النتيجة مترتبة على أن الدين اهنصـلي قـد انقضـى وانقضـى معـه الـرهن وسـائر التأمينـات عـن 

 طر ا التجديد .

ــه ، اتبعــت أحكــام الوفــاء ال أحكــام نقــل (  2)  $629 ــدين ال  وجــود ل إذا تبــين أن المــدين قــد دفــع مقــابال ل
الملكية . ومن ثم ال يرجع المدين على الدائن بمقدار الدين ، ولكن يسـترد منـه المقابـل الـذي دفعـه بـدعوى اسـترداد 

 غير المستحا .

ي الوفــاء بمقابــل باعتبــار أنــه وفــاء . فــإذا وفــى ( يجــوز لــدائني المــدين أن يطعنــوا بالــدعوى البولصــية فــ 9) 
المدين المعسر ، وفاء بمقابل ، أحد دائنيه قبل انقضاء اهنجل الذي عين أصال للوفاء ، لم يسر هذا الوفاء بمقابل 
في حا باقي الدائنين . وكذلك ال يسري في حق م الوفاء بمقابل ولو حصـل بعـد انقضـاء هـذا اهنجـل ، إذا كـان قـد 

 . ( 1) جة تواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى المقابلتم نتي

 التجديد -3

 القواعد العامة للتجديد تسري :  -349
تسري هنا أيضًا بوجه عام . والتجديد عمل مركب ، ف و قضاء دين قديم وإنشاء  ( 2) والقواعد العامة للتجديد

 دين جديد يحل محله .

االلتـزام القـديم فـي عنصـر هـام ، فـي الـدين أو فـي المـدين أو فـي الـدائن ، وإذا كان االلتزام الجديـد ال يغـاير 
( بـــااللتزام القـــديم كمـــا هـــو دون تغييـــر ، أو قـــررًا )  reconnaissanceفـــال يعـــدو اهنمـــر أن يكـــون هـــذا إقـــرارًا ) 

ratification  ( لـه حتـى يسـري فـي حـا الغيــر ، أو إجـازة )confirmation ، أو نحــو  ( لـه حتـى يـزول الـبطالن
ذلك ، ولكنه ال يكون على كل حال تجديدًا . كذلك إدخال تعديل غير جوهري على االلتزام القديم ال يعد تجديـدًا ، 

كـل ذلـك ال يعـد تعـديال جوهر ـًا  621فإضافة أجل إلى االلتـزام القـديم ، أو مـد أجـل قـائم أو إلغـاء أجـل موجـود ، $
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رط جزائــي ، أو تقــديم تــأمين شخصــي أو عينــين أو إلغــاء هــذا إلــى حــد أن يكــون هنــاك تجديــد . كــذلك إضــافة شــ
التــأمين ، أو تعــديل مكــان الوفــاء ، أو تعــديل ســعر الفائــدة بخفضــ ا أو برفع ــا ، أو تغييــر مقــدار الــدين بز ــادة أو 

رادا بــنقض ، كــل ذلــك ال يعــد تعــديال جوهر ــًا يترتــب عليــه تجديــد االلتــزام . وهــذا كلــه مــا لــم يصــرح الطرفــان أن مــا أ
 تجديدًا ، فيتم التجديد ، وتعتبر هذه التعديالت عندئذ تغييرًا في محل الدين .

أما تعليا التزام منجز على شرط واقف أو شرط فاسخ ، أو إلغاء شرط واقـف أو شـرط فاسـخ ، كـان االلتـزام 
أن يكون تجديدًا له بتغيير محـل معلقًا عليه فأصبح التزامًا منجزًا ، فإن هذا يعد تعديال جوهر ًا في االلتزام إلى حد 

 . ( 1) الدين

 تقييد االلتزام في حساب حار :  -351
ومجــرد تقييــد االلتــزام فــي حســاب جــار ال يكــون تجديــدًا ل ــذا االلتــزام ، هنن مجــرد تقييــد االلتــزام فــي الحســاب 

الحسـاب الجـاري تفنـى ذاتيتـه الجاري قبل قطع رصيد الحسـاب ال ينشـئ التزامـًا جديـدًا . لكـن االلتـزام الـذي قيـد فـي 
و صير قلما من أقالم الحساب ، و نقضي االلتزام قبل أن يتم تجديده ، و حل محله عنصر حسابي هو الدائنية أو 

 المديونية التي يمثل ا االلتزام في الحساب الجاري .

ا كـان دينـًا مـدينًا ، و ترتب على أن االلتزام ينقضي حتى قبل أن يتم التجديد أن تزول عنه صـفته المدينـة إذ
وال يعود يخضع لسر ان التقادم . وكان ينبغي ، إذا كـان االلتـزام مضـمونًا بـرهن ، أن ينقضـي هـذا الـرهن باقتضـاء 

ال يكــون تجديــدًا مجــرد تقييــد  -1مــدني تــنص علــى مــا يــأتي : " 911االلتــزام المضــمون بــالرهن ، لــوال أن المــادة 
إذا كـان  621تجـدد االلتـزام إذا قطـع رصـيد الحسـاب وتـم إقـراره ، علـى أنـه $وإنمـا ي -2االلتزام في حساب جار . 

 االلتزام مكفوال بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفا على غير ذلك" .

فإذا كان االلتزام مضمونًا برهن رسمي مـثال ، فبـالرغم مـن أنـه قـد انقضـى وإن كمـان لـم يتجـدد ، فـإن الـرهن 
 تبعًا لاللتزام المضمون به ، ولكنه يبقى كما يقول النص . الرسمي ال ينقضي

فإذا ما قطع رصيد الحساب الجاري وتم إقراره ، فإن الرصـيد يكـون حقـًا هنحـد طـري الحسـاب ودينـًا فـي ذمـة 
اآلخــر . وعنــد ذلــك يــتم تجديــد جميــع االلتزامــات المقيــدة فــي الحســاب الجــاري ، و صــبح هــذا الرصــيد هــو االلتــزام 

                                                 

   160 قرة  2الوسيو   ( 4) 
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الـذي حـل محــل االلتزامـات المقيـدة ، و نتقــل إلـى الرصـيد التــأمين الخـاص الـذي كــان يكفـل االلتـزام المقيــد ،  الجديـد
والــذي رأينــاه يبقــى بــالرغم مــن انقضــاء هــذا االلتــزام . ذلــك أن القــانون يفتــرض أن نيــة الطــرفين قــد انصــرفت إلــى 

صيد انتقل التأمين إليه فأصبح  مكفوال به . وغني عن استبقاء التأمين الخاص بعد تقييد االلتزام ، فإذا ما قطع الر 
البيان أن هذا مجرد افتراض يجوز إسقاط داللته عن طر ا اتفاق الطرفين علـى زوال التـأمين بمجـرد تقييـد االلتـزام 

 . ( 1) في الحساب وانقضائه على هذا الوجه

 نقل التأمين من االلتزام القديم إلى االلتزام الجديد :  -350
 مدني على ما يأتي : 914المادة  تنص

إذا كانـــت هنـــاك تأمينـــات عينيـــة قـــدم ا المـــدين لكفالـــة االلتـــزام اهنصـــلي ، فـــإن االتفـــاق علـــى نقـــل هـــذه  -1"
 التأمينات إلى االلتزام الجديد تراعى فيه اهنحكام اآلتية :" .

نتقال التأمينات لاللتـزام الجديـد فـي ") أ ( إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز للدائن والمدين أن يتفقا على ا
 الحدود التي ال تحقا ضررًا للغير" .

"ب" إذا كــان التجديــد بتغييــر المــدين ، جــاز للــدائن والمــدين الجديــد أن يتفقــا علــى اســتيفاء التأمينــات  $626
 العينية ، دون حاجة إلى رضاء المدين القديم" .

 للمتعاقدين ثالثت م أن يتفقوا على استيفاء التأمينات" . ") جـ ( إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز

وال يكون االتفاق على نقل التأمينات العينية نافذًا في حا الغير إال إذا تم مع التجديد في وقت واحد ،  -2"
 هذا مع مراعاة اهنحكام المتعلقة بالتسجيل" .

 مدني على ما يأتي : 918وتنص المادة 

م الجديد الكفالة ، عينية كانت أو شخصية ، وال التضامن ، إال إذا رضـي بـذلك الكفـالء "ال ينتقل إلى االلتزا
 . ( 2) والمدينون المتضامنون"
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 المقاصة -4

 القواعد العامة للمقاصة تسري :  -352
. والمقاصـة أداء وفـاء ، وأداة ضـمان . فأمـا  ( 1) وتسري هنا أيضًا القواعـد العامـة المقـررة فـي شـأن المقاصـة

أن ــا أداة وفــاء ، فــذلك يســتخلص مــن انقضــاء دينــين متقــابلين تــوافرت في مــا شــروط معينــة . وأمــا أن المقاصــة أداة 
ضـمان ، فـذلك ظــاهر أيضـًا مــن أن الـدائن الــذي يسـتوفي حقــه مـن الـدين الــذي فـي ذمتــه لمدينـه إنمــا يخـتص ب ــذا 

نـــه متقـــدمًا علـــي م جميعـــًا ، ومـــن ثـــم تكـــون الـــدين الـــذي فـــي ذمتـــه دون غيـــره مـــن دائنـــي المـــدين . فيســـتوفى حقـــه م
 . ( 2) المقاصة من شأن ا أن تقدم للدائن تأمينًا ، ف ي من هذا الوجه أداة ضمان

يتمســــك ب ـــا ، والتمســــك  624وقـــد أوجـــب التقنــــين المـــدني الجديــــد علـــى ذي المصـــلحة فــــي المقاصـــة أن $
هــي مقــررة لمصــلحة الطــرفين ، وأن القاضــي ال  بالمقاصــة يــراد بــه تأكيــد أن المقصــاة ليســت مــن النظــام العــام بــل

يجــوز هــل أن يقضــي ب ــا مــن تلقــاء نفســه حتــى لــو علــم بوقع ــا وإنمــا يجــب علــى ذي المصــلحة أن يتمســك ب ــا . 
والتمسك بالمقاصة يصبح في أيـة حالـة كانـت علي ـا الـدعوى ، ولـو هنول مـرة أمـام محكمـة االسـتئناف . بـل يصـح 

ور حكم ن ائي ، وفي أثناء إجراءات التنفيذ . ذلك أن المقاصـة تقـع بحكـم القـانون التمسك بالمقاصة حتى بعد صد
دون حاجـــة إلـــى إعـــالن عـــن اإلرادة ، والتمســـك ب ـــا لـــيس إال إعالنـــًا للقاضـــي أن ذا المصـــلحة في ـــا يطلـــب الحكـــم 

 بوقوع ا ، وإغفال التمسك ب ا قد يؤول على أن ذا المصلحة قد نزل عن ا بعد ثبوت ا .

مكن التمسك بالمقاصة خارج مجلس القضاء ، وال يعتبر هذا التمسك تصرفًا قانونيًا ، إنمـا هـو إشـعار بل و 
 للطرف اآلخر بوقوع المقاصة .

  ( 9) فالمقاصة ليست من النظام العام ، و جوز إذن لمن تقررت لمصلحته أن ينزل عن ا ، صراحة أو ضمناً 

 اصة :حالة من حاالت النزول الضمني عن المق -353
 مدني على ما يأتي : 961وقد نصت المادة 
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"إذا وفــى المــدين دينــًا ، وكــان لــه أن يطلــب المقاصــة فيــه بحــا لــه ، فــال يجــوز أن يتمســك إضــرارًا بــالغير 
 بالتأمينات التي تكفل حقه ، إال إذا كان يج ل وجود هذا الحا" .

حـا لـه فـي ذمـة الـدائن كـان مـن الممكـن  وهذا النص يفرض أن المدين وفي دينه للدائن ، بـالرغم مـن وجـود
 أن يقاص به دينه فلم يفعل . وهنا يجب التمييز بين حالتين :

حالة ما إذا كـان المـدين وهـو يـدفع دينـه يعلـم بوجـود حـا لـه يمكـن أن يقـاص بـه الـدين ، فلـم بتمسـك  –أوال 
مـع علمـه بجـواز التمسـك ب ــا أن مـع ذلـك بالمقاصـة ودفـع الـدين . وهنــا يجـب تأو ـل عـدم تمسـك المـدين بالمقصــاة 

هــذا نــزول ضــمني منــه عــن التمســك بحقــه فــي المقاصــة بعــد ثبوت ــا . ومــن ثــم ينقضــي الــدين الــذي كــان فــي ذمــة 
المدين بالوفاء ، و عـود للمـدين حقـه الـذي كـان انقضـى بالمقاصـة . ولكـن ال يعـود مـن التأمينـات التـي كانـت تكفـل 

يضـار دائـن مـرت ن متـأخر فـي المرتبـة عـن مرتبـة الـرهن الـذي كـان يكفـل هذا الحا مـا تضـر عودتـه بـالغير ، فـال 
 الحا ، هنن هذا الرهن قد زال هننه يكفل حقًا كان يجب أن يقتضي بالمقاصة .

حالــة مــا إذا كمــان المــدين وهــو يــدفع دينــه يج ـل وجــود حــا لــه بمكــن أن يقــاص بــه الــدين ، ف نــا ال  –ثانيـًا 
عــن التمســك بالمقاصــة فــي هــذا الحــا . وجعــل القــانون مــن ج ــل المــدين بحقــه  يمكــن القــول بــأن المــدين قــد نــزل

المكفول برهن عذرًا مقبوال ، فاعتد بالوفاء الصادر منه على أنه وفاء لدين قائم فـي ذمتـه ، ال علـى أنـه وفـاء لـدين 
وذلـك كلـه رعايـة  انقضى بالمقاصة . وما دامت المقاصـة لـم تقـع ، فـإن حـا المـدين يبقـى مـع الـرهن الـذي يكفلـه ،

 . ( 1) لحسن نية المدين"

 اتحاد الذمة -5

 القواعد العامة التحاد الذمة تسري :  -354
. واتحــاد الذمــة يتحقــا ، أكثــر مــا يتحقــا ، عــن طر ــا  ( 2) وتســري هنــا أيضــًا القواعــد العامــة التحــاد الذمــة

الميـراث . ولـه صـورتان : ) الصــورة اهنولـى ( حيـث يـرث المــدين الـدائن ، و ـرث المـدين حــا الـدين ، فتتحـد الذمــة 
في الدين ، وهذا صحيح في مصر ، هنن قواعد الفقه اإلسالمي ، وهي التي تطبا في الميراث ، تقره وتنقل حقوق 
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لـى ورثتـه ، ) الصـورة الثانيـة ( حيـث يـرث الـدائن المـدين ، فتكـون التركـة هـي المدينـة للـدائن ، والـدائن هـو الدائن إ
تــأبى قواعــد الفقــه اإلســالمي أن تتحــدد الذمــة فــي الــدين ، إذ أن الــدائن ال يــرث الــدين الــذي  621الــوارث . وهنــا $

. فتبقــى التركــة منفصـلة عــن مــال الــدائن حتــى تســدد  علـى التركــة ، فالــديون ال تــورث وال تركــة إال بعـد ســداد الــدين
دين ا ل ذا الدائن ، ثم يرث الـدائن بعـد ذلـك مـن التركـة مـا يبقـى بعـد سـداد الـديون ، فـال يكـون هنـاك مجـال التحـاد 
الذمــة فــي هــذه الصــورة . وتقــول المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي فــي هــذا المعنــى : "ورغــم أن نصــيب هــذا 

اهنهميــة جــد ضــئيل ، إذ أن الشــر عة اإلســالمية ال تقــر أحــد تطبيقيــة الرئيســيين ، فقــد أفــرد لــه المشــروع  النظــام مــن
مادتين ) أدمجتا بعد ذلك في مادة واحدة ( ، تناول في أوالهما تحديد نظامه ، واستظ ر في الثانية اهنثـر المترتـب 

 . ( 1) عليه"

ا بين االحياء . ومـع ذلـك ف نـاك مثـل أورده المشـرع ، إذ وقل أن تتحد الذمة عن طر ا التصرف القانوني م
مــدني علــى مــا يــأتي : "إذا كــان الحــا المتنــازع فيــه قــد نــزل عنــه صــاحبه  161نــص فــي الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 

بمقابل إلى شـخص آخـر ، فالمتنـازل ضـده أن يـتخلص مـن المطالبـة إذا هـو رد إلـى المتنـازل الـثمن الحقيقـي الـذي 
لمصــروفات وفوائــد الــثمن مــن وقــت الــدفع" . ف ــذا ديــن متنــازع فيــه فــي ذمــة المــدين للــدائن ، وقــد حولــه دفعــه مــع ا

الدائن بمقابل إلى شخص آخ ، فيستطيع المدين أن يحول الصفقة إليه عن طر ا رد الثمن والفوائد إلى المحال له 
فــي الــدين . والواقعــة التــي أدت إلــى اتحــاد  ، فيصــبح المــدين ، بفضــل هــذا االســترداد ، دائنــًا لنفســه ، وتتحــد الذمــة

الذمة هنا هي  تصرف قانوني مـا بـين اهنحيـاء ، فـإن اسـترداد الـدين ينطـوي علـى تصـرف قـانوني . والمثـل اآلخـر 
الذي يورده الفقه عادة لتصرف قانوني ما بين اهنحياء يكون سببًا التحـاد الذمـة هـو مثـل الكمبيالـة قبل ـا المسـحوب 

مدينًا بقيمت ا . وقبل حلول ميعاد استحقاها يشتر  ا المسحوب عليه فتصبح ملكه ، ومن ثم يصـير عليه ، فأصبح 
والـدائن ، وتتحـد الذمـة . وسـبب اتحـاد الذمـة هنـا هـو شـراء المسـحوب  690دائنًا لنفسـه . فتجتمـع صـفتا المـدين $

 . ( 2) عليه للكمبياةل ، وهذا تصرف قانوني ما بين اهنحياء

 دين إلى الظهر :عودة ال -355
فإذا زال بأثر رجعي السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة ، اعتبر اتحاد الذمة كـأن لـم يكـن ، وعـاد الـدين إلـى  
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 . ( 1) الظ ور والنفاذ بعد أن كان موقوفًا من ناحية المطالبة

منـتج ل ـا ، مشـموال بسـند و عود الدين بمقوماته اهنصلية ، فيرجع دينًا مـدنيًا أو تجار ـًا منتجـًا لفوائـد أو غيـر 
تنفيذي أو غير مشمول به ، بحسب اهنحوال . و عود أيضًا الرهن والتأمينات التي كانـت تكلفـه مـن كفيـل شخصـي 

 وكفيل عيني ورهن وغير ذلك .

مثل ذلك أن يكون السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة وصية ، فأوصى الدائن بالـدين للمـدين ، ومـات الـدائن 
في الدين . ثم تبين بعد ذلك أن الوصية قابلة لإلبطال فأبطلت ، وزال بأثر رجعي هذا السبب الـذي فاتحدت الذمة 

أدى إلى اتحاد الذمة . عند ذلك يعود الدين في ذمـة المـدين للتركـة ، و عـود كمـا كـان بصـفاته ودفوعـه وتأميناتـه . 
 اتحاد الذمة . وتطالب التركة المدين بالدين ، بعد أن كانت كفت عن المطالبة بسبب

 ومثل ذلك أيضًا أن يقبل الكمبيالة المسحوب عليه ، و شتر  ا بعقد قابل لإلبطال ، ثم يبطل العقد .

ومثل ذلك أخيرًا أن يتخلص المدين من ديـن متنـازع فيـه بدفعـه الـثمن والقواعـد ، ثـم يتبـين بعـد ذلـك أنـه كـان 
 قصارًا وقت تخلصه ، فيبطل التصرف .

بـأثر رجعـي ، و عـود الـدين  691ميعًا يعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن بعد أن زال سـببه $في هذه اهنحوال ج
 إلى الظ ور ، بما كان يكفله من رهن وتأمينات . 

مــدني علــى هــذه اهنحكــام ، إذ تقــول : "وإذا زال الســبب الــذي أدى  940وقــد نصــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
جعي ، عاد الدين إلى الوجود وهو وملحقاته بالنسبة إلـى ذوي الشـأن جميعـًا ، إلى اتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر ر 
 و عتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن" .

 زوال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة بأثر غير رجعي : -356
وقد يزول بأثر غير رجعي السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة . و مكن تصـور ذلـك إذا ورث المـدين الـدائن  

اتحدت الذمة في الدين ، ثم اتفا الوارث باعتبـاره دائنـًا مـع شـخص آخـر فحـول الـدين لـه . ففـي هـذه الحالـة يعـود ف
 الدين إلى الظ ور في ذمة الوارث باعتباره مدينًا ، و صبح المحال له دائنًا للوارث . 
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إذا كــان للــدين كفيــل ولكــن ال يضــار الغيــر بعــود الــدين علــى هــذا الوجــه . ففــي المثــل الــذي نحــن بصــدده ، 
عيني أو شخصي ، وبرئت ذمة هذا الكفيـل باتحـاد الذمـة ، ثـم عـاد الـدين بـأثر غيـر رجعـي ، فـإن الكفالـة العينـة ) 
الرهن ( أو الشخصية ال تعود . وال يستطيع المحال لـه أن يرجـع علـى الكفيـل ، هنن الكفيـل مـن الغيـر فـي االتفـاق 

 . ( 1) برئت ذمته من الكفالة ، فال يضار بسبب اتفاق لم يكن هو طرفًا فيه الذي تم بين الوارث والمحا له ، وقد

 اإلبراء من الدين -6

 القواعد العامة لإلبراء تسري :  -356
. واإلبــراء تصــرف تبرعــي صــادر مــن جانــب واحــد هــو الــدائم  ( 2) وهنــا أيضــًا تنطبــا القواعــد العامــة لإلبــراء

يرسـي علـى اإلبـراء  -1مـدني علـى مـا يـأتي : " 942المبرئ ، و نقضي به الـدين ، فيـزول الـرهن . وتـنص المـادة 
وال يشــترط فيــه شــكل خــاص ، ولــو وقــع علــى التــزام يشــترط  -2اهنحكــام الموضــوعية التــي تســري علــى كــل تبــرع . 

 ه القانون أو اتفا عليه المتعاقدان" .لقيامه شكل فرض

وكان اإلبراء في التقنين المدني السابا اتفاقـًا يـتم بـين الـدائن والمـدين علـى انقضـاء الـدين دون مقابـل . وقـد 
مدني بأن اإلبـراء يـتم "متـى وصـل  941عدل التقنين المدني الجديد عن هذا التكييف التقليدي ، وصرح في المادة 

و رتد برده" . ومعنى ذلك أن اإلبراء يتم بإرادة الدائن وحده ، ال باتفاق بين الدائن والمدين . وقد  إلى علم المدين ،
اقتبس التقنين المدني الجديد هذا التكييف المستحدث من الفقه اإلسالمي ، ففيه يتم اإلبراء بإرادة الـدائن المنفـردة ، 

 و رتد برد المدين .

 اإلبراء يقضي الدين : -358
إلبراء سبب من أسباب انقضاء االلتزام ، على أن اإلبراء يرتـد بـرد المـدين إيـاه . فـإذا وصـل اإلبـراء إلـى وا  

علـم المـدين ، ولــم يـرده فـي المجلــس الـذي علـم فيــه ، لمـي يسـتطع أن يــرده بعـد ذلـك . أمــا إذا رده  فـي المجلــس ، 
 . ( 9) ناته ومن ا الرهن الرسميفإنه يرتد وزوال أثره ، و بقى الدين في ذمة المدين بجميع تأمي
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 وينقضي مع الدين تأميناته ويدخل فيها الرهن الرسمي :  -359
 وإذ ينقضي الدين باإلبراء ، فإنه ينقضي ما كان يكفله من تأمينات ، و دخل في ا الرهن الرسمي .

 إبراء الدائن للمدين من الدين ونزوله عن الرهن الرسمي : -361
 يتلقى رهنًا رسميًا من المدين يكفل له الوفاء بالدين . وقد يتفا أن الدائن 

وهنا إذا أبرأ الدائن المدين من الدين ، برئت ذمـة المـدين وانقضـى الـدين ، وانت ـى معـه الـرهن الـذي يكفلـه . 
من  699وقد يكتفي الدائن بالنزول عن الرهن الرسمي ، وفي هذه الحالة يزول الرهن الرسمي وحده بالنزول عنه $

لـدائن المـرت ن ، ولكـن الــدين يبقـى إذ لـم يوجــد سـبب لزوالـه . فـالرهن يــزول مـع الـدين كمــا قـدمنا ، ولكـن الــدين ال ا
 يزول مع الرهن ، إذ أن الرهن تابع والدين أصيل .

 استحالة التنفيذ -7

 القواعد العامة الستحالة التنفيذ تسري :  -360
. و الحظ أن استحالة التنفيذ التي تقضي الدين يجب  ( 1) التنفيذوهنا أيضًا تسري القواعد العامة الستحالة 

أن تكون استحالة ترجع إلى سبب أجنبي ال يد للمدين فيه ، فإن كانت االستحالة راجعة إلى خطأ المدين لم 
ينقض الدين . وإذا كان الدين يبقى ، كان تنفيذه العيني أصبح مستحيال على كل حال ، ومن ثم يؤول إلى 

 ض في ذمة المدين جزاء خطأه . وال يجوز القول بأن االلتزام اهنصلي قد انقضي وحل محله التزام جديد تعو 
محله التعو ض ، بل إن االلتزام اهنصلي باقي بعينه وإنما تحول محله من التنفيذ العينين إلى التعو ض . ولو قلنا 

ين ، لترتب على ذلك انقضاء الرهن الرسمي وسائر إن االلتزام اهنصلي قد انقضي إذا استحال التنفيذ بخطأ المد
التأمينات التي كانت تكفل االلتزام اهنصلي ، مع أن الرهن والتأمينات تبقى متى كان خطأ المدين هو السبب في 

 . ( 2) استحالة تنفيذ االلتزام اهنصلي

                                                 

   860 قرة  – 848 قرة  2الوسيو   ( 4) 
   814 قرة  2الوسيو   ( 3) 
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 انقضاء االلتزام وتوابعه باستحالة التنفيذ لسبب أجنبي : -362
ستحالة تنفيذ االلتزام بسبب أجنبي ، أن ينقضي هذا االلتزام ، و نقضي معه الرهن الرسمي و ترتب على ا 

 الذي كان يكفله .

وال ينقضي الرهن الرسمي فقط ، بل تنقضي جميع توابع االلتزام ، وبخاصة تنقضي جميع التأمينات العينية 
از أو حا اختصاص يكفل االلتزام قبل كان هناك رهن أو حا امتي 691والشخصية التي كانت تكفله . فإذا $

استحالة تنفيذه ، فإن هذه الحقوق العينية تنقضي باقتضاء االلتزام ، و جب على الدائن محوالقيد الذي كان يش ر 
 هذه التأمينات .

وإذا كان لاللتزام كفيل ، عيني أو شخصي ، ثم استحال تنفيذ االلتزام بسبب أجنبي فانقضى وبرئت ذمة 
 ه ، فإن ذمة الكفيل العيني أو الشخصي تبرأ تبعًا لبراءة ذمة المدين .المدين من

ومتى انقضى االلتزام وتوابعه ، فإن المدين يلتزم بأن ينزل للدائن عما قد يكون له من حا أو دعوى في 
ك التعو ض عن الشيء الذي هلك . فإذا كان الشيء مؤمنًا عليه فاستحا المدين مبلغ التأمين ، أو كان هال

الشيء بفعل أجنبي فاستحا المدين التعو ض ، وجب على المدين أن ينقل للدائن حقه في مبلغ التأمين أو حقه 
 . ( 1) في التعو ض"

 التقادم المسقط -8

 القواعد العامة للتقادم المسقط تسري : -363
. و الحظ أننا اآلن في صدد انقضاء الدين ذاته  ( 2) وتنطبا هنا أخيرًا القواعد العامة للتقادم المسقط 

 وانقضاء الرهن بصفة تبعية ، ال في صدد انقضاء الرهن بصفة أصلية التي سيأتي الكالم فيه فيما يلي .

 التمس بالتقادم من كل ذي مصلحة :  -364
حا ل م والى جانب المدين وخلفه لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالتقادم ، ومن ذوي المصلحة الذين ي

                                                 

   846 قرة  2الوسيو   ( 4) 
   940 قرة  – 864 قرة  2الوسيو   ( 3) 
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 التمسك بالتقادم الحائز للعقار المرهون .

فللحائز أن يدفع بتقادم الدين المضمون بالرهن . فلو فرض أن المدين رهن عقارًا ضمانًا للوفاء بدينه ، ثم 
التقادم ، ورجع الدائن على حائز العقار يطالبه بالدين ، فللحائز  691باع هذا العقار ومضت على الدين مدة $

 الدين بالتقادم .أن يدفع 

فإن كان المدين يعلم أن الدين ال يزال في ذمته وتحرج من أن الحائز دفعه بالتقادم ، فما عليه إال أن يوفيه 
 . ( 1) للدائن ، ف و المدين اهنصلي الذي يجب عليه الوفاء

 سقوط الدين وتوابعه بالتقادم :  -365
إن الدين يسقط ، و سقط مع الدين توابعه من رهن رسمي وإذا تمسك المدين بالتقادم في دين تم تقادمه ، ف

وحا امتياز وحا اختصاص وكفالة وما إلى ذلك . فينقضي الرهن باقتضاء الدين بالتقادم ، فإن التابع يزول 
 بزوال اهنصل .

 . ( 2) كذلك يسقط مع الدين ما استحا من فوائد وملحقاته ، باعتبارها توابع الدين

 الحق والدعوى معًا : التقادم يسقط  -366
والتقادم ال يقتصر على إسقاط الدعوى ، بـل يسـقط الحـا والـدعوى جميعـًا ، ومتـى سـقط الحـا سـقطت معـه 

 توابعه ، ومن ا التأمينات التي تكفل الحا و دخل في ا الرهن الرسمي .

التقــادم علــى وممــا يقطــع فــي أن الحــا ذاتــه هــو الــذي يســقط أن المــدين ، فــي غــر الــديون التــي يقــوم في ــا 
محض قر نة الوفاء ، لو أقر أمام القضاء بعد أن تمسك بالتقادم أن الدين باق في ذمته ، فإن إقـراراه هـذا ال يلزمـه 

 بالدين ، إذ الدين يكون قد سقط .

بــل إن مـــن الفق ـــاء مـــن ذهـــب إلـــى أن التقـــادم يقضــي الحـــا والـــدعوى معـــًا كمـــا تقتضـــي ا اهنســـباب اهنخـــرى 

                                                 

   4429ق  916 قرة  2الوسيو   ( 4) 
   991 قرة  2الوسيو   ( 3) 
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 . ( 1) ، فال يتخلف عن االلتزام المتقادم التزام طبيعي النقضاء االلتزام

ولكــن هــذا الــرأي لــم يســد ، والــرأي الصــحيح هــو أن يتخلــف عــن االلتــزام المــدني الــذي ســقط بالتقــادم  $696
التــزام طبعــي . وقــد نــص علــى هــذا الحكــم صــراحة التقنــين المــدني المصــري الجديــد ، فــي الفقــرة اهنولــى مــن المــادة 

 ف ي تقول :مدني ،  986

 "يترتب على التقادم انقضاء االلتزام ، ومع ذلك يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي" .

والنص صر ح في أمر ن : ) أوال ( في أن التقادم يقضي االلتزام ذاته ، وال يقتصر على أن يقضي الـدعوى 
 . ( 2) مدين التزام طبيعي. ) ثانيًا ( في أن االلتزام الذي ينقضي بالتقادم ، يتخلف عنه في ذمة ال

 انقضاء الرهن بصفة أصلية -المبحث الثاني

 أسباب االنقضاء : -467
المقصـــود هنـــا مـــن أن الـــرهن ينقضـــي بصـــفة أصـــلية ، هـــو أن ينقضـــي وحـــده اســـتقالال ، دون أن ينقضـــي  

 بانقضاء الدين بصفة تبعية . فينقضي الرهن ، دون أن ينقضي الدين .

 وهذا يحصل أحيانًا .

وقــد نــص القــانون علــى أســباب ثالثــة ينقضــي ب ــا الــرهن دون أن ينقضــي الــدين ، وكــان يــنص علــى أربعــة 
أسباب أخرى حذفت جميعًا . ومن هذه اهنسباب اهنربعة ، توجد أسباب ثالثة تقضي ب ـا القواعـد العامـة فحـذف ا ال 

 كان من المفيد بقاؤه إذا أر د العمل به . ي م . أما السبب الرابع ، وهو انقضاء الرهن بصفة أصلية بالتقادم ، فقد

 ف ناك إذن أسباب سبعة نعرض ل ا هنا ليحث ا ، وهي : $694

 مدني ( . 1089( تمام إجراءات التط ير ) م  1) 

 مدني ( .  1081( بيع العقار المرهون بيعًا جبر ًا بالمزاد العلني ) م  2) 

 مدني في آخرها ( . 1081حقه من العقار المرهون ) م  ( عدم سماح مرتبة الدائن المرت ن باستيفاء 9) 
                                                 

   36 قرة  4ترولون  – 424 قرة  41هيك  – 308 قرة  23لوران   ( 4) 
   911 قرة  2الوسيو   ( 3) 
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 ( نزول الدائن المرت ن عن حا الرهن الرسمي . 1)  

 ( اتحاد الذمة في العقار المرهون . 1) 

 ( هالك العقار المرهون . 6) 

 ( التقادم . 4) 

 تمام إجراءات التطهير – 0

 :مدني على ما يأتي  0183نص قانوني  :نصت المادة  – 368
"إذا تمــت إجــراءات التط يــر انقضــى حــا الــرهن الرســمي ن ائيــًا ، ولــو زالــت هني ســبب مــن اهنســباب ملكيــة 

 . ( 1) الحائز الذي ط ر العقار"

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يـدي ، فـي خصـوص هـذا الـنص ، مـا يـأتي : "و نقضـي حـا 
ف و ينقضي بالتط ير ، حتى ولو فسخت ملكية  –سباب مختلفة الرهن بطر قة أصلية ، أي مستقال عن الدين ، بأ

 2) الحائز الذي أجرى التط ير ، كما إذا ط ر المشتري وفاء العقار المرهون ثم استرده البائع ، فإنه يسترده مط رًا"

) . 

ملكيـة و ف م من هذا النص أن حا الرهن الرسمي ينقضي بالتط ير ، سواء تم التط ير والعقار ال يزال فـي 
 الحائز ، أو تم بعد أن باع الدائنون العقار في المزاد العلني الجبري ورسا المزاد على غير الحائز .

 تمام التطهير ببيع العقار في المزاد العلني ورسو المزاد على غير الحائز :  -269
مــن رســا عليــه المــزاد  وإذا تــم التط يــر ببيــع العقــار فــي المــزاد العلنــي ورســو المــزاد علــى غيــر الحــائز ، ودفــع

                                                 

 علا و   م ابق كا استقر علي  التقن  اكد  انيديد ل من اك روع الترهيدي 4808ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص  ( 4) 
مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو  ل 4414ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو    يف اك ــروع النهــا   4448وحــا رقــو  ل وأقرتــ  نينــة اكرا عــة  

 (   418ق  – 411ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4042
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

   480ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 3) 
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الـثمن للــدائنين المـرت نين أو أودعــه خزانــة المحكمـة ، فقــد تط ــر العقـار وانت ــت الرهـون ، حتــى لــو بقيـت رهــون لــم 
 تدفع لعدم كفاية الثمن الذي رسا به المزاد .

هــذه الرهــون التــي لــم تــدفع يصــدق عل ــا أن ــا انقضــت دون أن تنقضــي الــديون ، ولكــن مــن ج ــة أخــرى هــذا 
بب ينطبا عليه الوجه الثاني النقضاء الرهن بصفة أصلية وهو بيع العقار المرهون بيعًا جبر ًا بالمزاد العلني ، الس

و نطبا عليه أيضًا الوجه الثالث النقضاء الرهن بصفة أصلية وهو عدم سماح مرتبة الدائن المرت ن باستيفاء حقه 
هنــا علــى اســتعراض الصــورة اهنخــرى مــن التط يــر ، وفيمــا مــن العقــار المرهــون ، فــال نطيــل القــول فيــه . ونقتصــر 

 يبقى العقار في ملكية الحائز و تم التط ير فينقضي الرهن بصفة أصلية .

 تمام التطهير مع بقاء العقار المرهون في ملكية الحائز :  -371
ا لــم يســتوف فــي هــذه الصــورة يتط ــر العقــار مــع بقائــه فــي ملكيــة الحــائز ، و نقضــي الــرهن بصــفة أصــلية إذ

الدائن المرت ن حقه لعدم كفاية ما عرضه الحائز وتأخر مرتبة الدائن المرت ن ، إذ ينقضي الرهن دون أن ينقضـي 
 الدين .

وانقضاء الرهن دون أن ينقضي الدين يجعل الرهن ينقضي بصفة أصـلية ، إذ أنـه قـد انقضـى ال تبعـًا للـدين 
 بل مستقال عنه .

وفـاء ، وهـو مالـك تحـت شـرط  691بمثـل علـى ذلـك ، ففرضـت أن المشـتري $ وقد أتـت المـذكرة اإليضـاحية
فاسخ ، قد ط ر العقار وهو ال يزال في ملكيته بأن قبل الدائنون المرت نون عرض الحائز . ثم استرد العقار البائع 

لك يــتم تط يــر وفــاء فــي الميعــاد ، فإنــه يســترده مط ــرًا ، وال يفســخ التط يــر بفســخ ملكيــة المشــتري بــل يبقــى . وبــذ
العقار  بالرغم من فسخ ملكيـة المط ـر ، وهـو المشـتري وفـاء ، ومـن لـم يسـتوف مـن الـدائنين المقيـدين حقـه لتـأخر 
مرتبتــه ينقضــي رهنــه دون أن ينقضــي مالــه مــن ديــن . و بقــى الــدين دينــًا شخصــيًا ، وبــذلك ينقضــي الــرهن بصــفة 

 أصلية .

 ن المدين الجديد ، فنأتي بمثل آخر .ولما كان البيع الوفائي قد ألغى في التقني

نفرض أن الحائز ، بعد أن ط ر العقار مع استبقاء ملكيته ، كشف أن عقده قابل لإلبطال ، وأبطـل مـن لـه 
الحا في اإلبطال عقد الحائز ، واسترد العقار بأثر رجعي . عند ذلك يسترده مط رًا كمـا كـان فـي يـد الحـائز ، وال 
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 يبطل التط ير .

 فيه عاد العقار بأثر رجعي ، ونأتي بمثل آخ ال يكون فيه اهنثر الرجعي . وهذا مثل

بعد أن ط ر الحائز العقار مع استبقاء ملكيته ، باعه لمشتر . فإنه يبيعه مط ـرًا كمـا كـان فـي يـده ، و أخـذ 
زوال الحـائز بـأثر  المشتري العقار وهو خال من القيود . ف نا بقي العقار مط رًا مع زوال ملكية الحائز ، ولـم يكـن

 رجعي .

وفـي جميـع هـذه اهنمثلـة ، يجـب حتـى يـتم التط يـر وتنقضـي الرهـون ، أن يـدفع الحـائز مـا قـدره قيمـة للعقــار 
 المرهون ، أو يودعه خزانة المحكمة .

 بيع العقار بيعا جبريا بالمزاد العلني . -2

 مدني على ما يأتي : 0184نص قانوني : تنص المادة  -370
العقـار المرهـون بيعـًا جبر ـًا بـالمزاد العلنـي ، سـواء كـان ذلـك فـي مواج ـة مالـك العقـار أو الحـائز أو  "إذا بيـع

الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن علـى هـذا العقـار تنقضـي بإيـداع الـثمن الـذي رسـا بـه 
 . ( 1) باستيفاء حقوق م من هذا الثمن"المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبت م 

وجــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي ، فــي خصــوص هــذا الــنص ، مــا يــأتي : "و نقضــي الــرهن 
 ( 2) بطر قة أصلية  . . . . كذلك بالبيع الجبري ، و تط ر العقـار بإيـداع الـثمن خز نـة المحكمـة أو بدفعـه للـدائنين"

. 

                                                 

علـا و ـ  م ــابق كـا اسـتقر عليــ  يف التقنـ  اكــد   ل مــن اك ـروع الترهيــدي 4089ورد هــذا الـنص يف اكـادة  : اتريـخ الـنص  ( 4) 
مث جملـس ال ـيوق وحـا  ل 4413ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو    يف اك ـروع النهـا   4449وأقرت  نينـة اكرا عـة وحـا رقـو    انيديد
 (   484ق  – 419ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4041رقو 

   مرا عات  تلو 918ويقابل  اكادة    ال مقابر : التقن  اكد  الوفين
   480ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 3) 



 

 

 

 

3264 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 مالك العقار : البيع في مواجهة  -372
وهنــا يفتــرض القــانون عقــارًا مرهونــًا لــم ينتقــل إلــى حــائز ، وعمــد الــدائن المــرت ن إلــى التنفيــذ عليــه بيعــه بيعــًا 
جبر ــًا فــي المــزاد العلنــي . فــإذا مــا بيــع ورســا مــزاده علــى أحــد ، فــإن حقــوق الــرهن علــى هــذا العقــار تنقضــي بإيــداع 

و بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبت م باستيفاء حقوق م من هـذا الثمن الذي رسا به المزاد ، أو بدفعه أ
 الثمن .

ومن رسا عليه المزاد يفضل طبعًا إيـداع الـثمن خزانـة المحكمـة ، بـدال م أن يقـوم مقـام القاضـي و ـوزع الـثمن 
فيتحمــل مغبــة هــذا  علــى مــن تســمح مــرتبت م بأخــذ شــيء مــن ه مــن الــدائنين المقيــدين . فقــد يخطــئ فــي التوز ــع ،

 . ( 1) الخطأ

 البيع في مواجهة الجائز : -373
و كون البيع في مواج ة الحائز ، إذا لـم يختـر هـذا ال دفـع الـديون وال تخليـة العقـار وال تط يـره ، فعنـد ذلـك  

 ال مناص من بيع العقار في مواج ة الحائز نفسه .

ئز إلى تط ير العقار ، وعرض على الدائنين المقيـدين و كون البيع في مواج ة الحائز أيضًا ، إذا عمد الحا
ما قدره قيمة له . فـرفض الـدائنون المقيـدون مـا عرضـه الحـائز ، وبـاعوا العقـار جبـرًا فـي المـزاد العلنـي . عنـد ذلـك 

 يبيعونه في مواج ة الحائز هننه هو المالك للعقار ، وذلك ما لم يختر الحائز تخلية العقار .

قار ورسا مزاده على أحد ، فإن حا الرهن على هذا العقار ينقضي بإيداع الثمن الذي رسا به فإذا ما بيع الع
المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبت م باستيفاء حقوق م من هذا الثمن ، و فضل الراسي عليه 

 المزاد اهنمر اهنول .

                                                 

ال عــوز ععــادة حــق الــرهن    وقــد قضــا حمةرــة االســت ناف اكختل ــة أبن بعــد انقضــا  حــق الــرهن ببيــ  العقــار اكرهــون  ــها  ( 4) 
وقضــا أيضــاً أبنــ  عذا بيــ  العقــار اكرهــون  ــها  (   203ق  12م 4624مــاري ســنة  46اســت ناف  ــتلو ) ئو ــب اتيــاق عــريف  ــاق 

عاد رهن الدا ن ا ور  ل مث أب لا ع را ات ن ع اكلةية وأعيدت بنا  علا فلب دا ن ه ر ل ورسا م اده علا الدا ن اكرهتن  انقضا الرهن
 (   96ق  12م  4640ديسره سنة  2است ناف  تلو ) عىل العهور وو ب اعتباره عند ععادة التوزي  
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 البيع في مواجهة الحارس :  -374
ون أن للعقـــار حـــائزًا ، وأن هـــذا الحـــائز لـــم يـــدفع الـــديون ولـــم يط ـــر العقـــار وال ير ـــد تحمـــل هنـــا فـــرض القـــان

 إجراءات بيع العقار ، يعمد إلى تخلية العقار وتعيين حارس عليه يباع العقار في مواج ته .

الـثمن  فإذا بيع العقار في مواج ة الحارس ورسا مزاده على أحـد ، فـإن حـا الـرهن هنـا أيضـًا ينقضـي بإيـداع
الذي رسا به المزاد خزانة المحكمة ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبت م باستيفاء حقـوق م مـن هـذا 

 الثمن . و فضل الراسي عليه المزاد اهنمر اهنول ، حتى ال يتحمل خطر التوز ع . 

المـرت نين المتـأخر ن أي شـيء  612$وفي هذه الحالـة والحـالتين اللتـين سـبقتاها ، قـد ال يأخـذ أحـد الـدائنين 
من حقـه لتـأخره فـي المرتبـة ، و نقضـي رهنـه مـع ذلـك ، و بقـى دينـه دينـا شخصـيًا دون رهـن . وعلـى ذلـك ينقضـي 

 الرهن بصفة أصلية ، مع بقاء الدين الذي يبقى دينًا شخصيًا .

 عدم سماح مرتبة الدائن المرتهن -3

 باستيفاء حقه من العقار المرهون 

 يف يتحقق ذلك :ك -375
نفرض هنا أن عقارًا رهن لعدة دائنين مرت نين متسلسلي المرتبة ، وأن العقار المرهون هبط ثمنـه بعـد رهنـه  

فأصبح ال يكفي للوفاء بحقوق جميع الدائنين المرت نين . ونفرض أن الدائن المرت ن اهنخير مثال ال ينال شيئًا من 
عن الدين ، و بقى الدين شخصيًا . و كون زوال الرهن بصـفة أصـلية ، ال ثمن العقار ، ف نا ينقضي رهنه مستقال 

 بصفة تبعية تبعًا النقضاء الدين .

 نص قانوني في هذا المعنى :  -376
والنصوص القانونية تؤد أن الدائنين المرت نين يتقاضون حقوق م بحسب مـراتب م ، مـن ثمـن العقـار المرهـون 

ء لدائن مرت ن متأخر ، لم يأخذ الدائن المرت ن شيئًا من رهنـه ، ومـع ذلـك يبقـى ، فإذا لم يبا من ثمن العقار شي
 دينه دينًا شخصيًا ، وال ينقضي كما انقضى الرهن .
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، إنـه  ( 1) مـدني . وتقـول هـذه المـادة ، كمـا رأينـا 1081ونأتي بنص قانوني درسناه أخيرًا ، هو نـص المـادة 
. . . فــإن حقــوق الــرهن علــى هــذا العقــار تنقضــي بإيــداع الــثمن الــذي رســا بــه   "إذا بيـع العقــار المرهــون بيعــًا جبر ــاً 

المزاد ، أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبت م باسـتيفاء حقـوق م مـن هـذا الـثمن" . فـالنص يفـرض أن 
الـذي ال تسـمح مرتبتـه   هنـاك دائنـين مـرت نين ال تسـمح مـرتبت م باسـتيفاء حقـوق م مـن هـذا الـثمن ، فالـدائن المـرت ن

بأخذ شيء من ثمن العقار يكون قد انقضى رهنه بصفة أصلية ، وال ينقضـي الـدين بـل يبقـى دينـًا شخصـيًا ، ومـن 
 ثم يكون هذا سببًا في انقضاء الرهن بصفة أصلية دون الدين .

 النصوص التي حفت من المشروع :  -377
المشـروع ، ثالثـة من ـا لوضـوح ا ، واهنخيـر الخـتالف الـرأي و أتي بعد ذلك أربعة نصوص حذفت كل ا من 

 فيه .

أمــا النصــوص التــي حــذفت لوضــوح ا ف ــي تلــك المتعلقــة بنــزول الــدائن المرتــه عــن حــا الــرهن الرســمي ، 
 وباتحاد الذمة في العقار المرهون ، وب الك العقار المرهون .

 رهن .وأما النص الذي اختلف الرأي فيه ف و المتعلا بتقادم ال

 ونتنازل هذه النصوص اهنربعة ، مبتدئين بالنصوص الثالثة الوضاحة .

وننت ـي بـالنص الرابـع المختلـف فيـه ، وهـو الـنص المتعلـا بتقـادم الـرهن ، فنبحـث فـي إيجـاز سـبب الخــالف 
 في هذا النص .

 نزول الدائن المرتهن عن حق الرهن الرسمي . -4

 النص المحذوف :  -378
 منه على ما يأتي : 1104 يدي للتقنين المدني ينص في المادة كان المشروع التم

"يصح تنازل الدائن المرت ن عن حا الـرهن الرسـمي صـراحة أو ضـمنًا ، وفـي كـل حـال ال يجـوز للـدائن أن 

                                                 

   214انعر هنياً  قرة   ( 4) 
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 . ( 1) يتنازل عن الرهن إذا لم تتوافر فيه اهنهلية في إبراء ذمة المدين من الدين"

عـة ، رأت اللجنـة حذفـه دون أن تبــين سـببًا ل ـاذ الحـذف ، والظــاهر أن ولمـا عـرض الـنص علـى لجنــة المراج
و مكـن تطبيقـه دون نـص ، هنن حـا الـرهن  هـو حـا الـدائن المـرت ن  611الحذف كان هنن حكم الـنص واضـح $

وليس مـن النظـام العـام ، فمـن الجـائز أن ينـزل عنـه الـدائن المـرت ن ، وأهليتـه للنـزول عـن هـذا الحـا الـذي يعـرض 
 ين للخطر هي اهنهلية في إبراء ذمة المدين من الدين .الد

وقــد جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــد ، فــي خصــوص هــذا الــنص ، مــا يــأتي : "ينقضــي حــا 
 . ( 2) الرهن ، بطر قة أصلية أيضًا ، بالتنازل عن ممن تكون له أهلية التنازل عن الدين نفسه"

  النزول الصريح أو الضمني : -379
نقضــي الــرهن بصــفة أصــلية بنــزول الــدائن المــرت ن عنــه صــراحة أو ضــمنًا ، دون مســاس بالــدين . فالــدين يبقــى ، 
هننه لو انقضى هنن قضي الرهن معه بصفة تبعية ال بصفة أصلية . فيقصد بالنزول عن الرهن النزول عن الرهن 

، ولــذلك يكــون انقضــاء الــرهن انقضــاء بصــفة وحــده ال الــدين ، فيبقــى الــدين دينــًا شخصــيًا بعــد أن انقضــى الــرهن 
 أصلية ال بصفة تبعية .

والنــزول الصــر ح ال يشــترط فيــه شــكل خــاص ، وإن كــان عمــال مــن أعمــال التبــرع . و صــح أن يكــون بكتابــة 
عرفية ، كما يصح أن يكون من غير كتابة . فإن حصل من غير كتابة ، فال يمكن إثباتـه بالبينـة والقـرائن إال فـي 

 . ( 9) ال التي تقبل في ا الش ادةاهنحو 

والنــزول الضــمني يســتنج مــن اهنعمــال التــي تــدل عليــه ، كاشــتراك الــدائن المــرت ن فــي الصــلح بــين المفلــس 
تجــاري علــى أنــه "ال يكــون هنربــاب الــديون الحــائز ن لــرهن عقــار  . . . رأي فــي  918والـدائن . وقــد نصــت المــادة 

 م من الديون المذكورة ، وال تحسب ديون م في مجموع الديون التي تعتبر في اهنعمال المتعلقة بالصلح بسبب ما ل
وإذا شــاركوا المــداينين اآلخــر ن فــي الــرأي فــي الصــلح ،  611صــحة الصــلح ، إال إذا تنــازلوا عــن رهــون م  . . . $

                                                 

   يف اهلامش 419ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
   يف اهلامش 414ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 3) 
   3394بودري ودي لوان  قرة   ( 2) 
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بيـع العقـار المرهـون فمجرد إعطائ م الرأي يعد تنازال عن ذلك ، ولو لـم يـتم الصـلح" . واشـتراك الـدائن المـرت ن فـي 
أو هبتــه بمعرفــة المــدين يمكــن اعتبــاره نــزوال ضــمنيًا عــن الــرهن ، إذا لــم يمكــن تفســير االشــتراك بغيــر ذلــك كمــا إذا 

 .  ( 1) حضر الدائن بصفته شاهداً 

. والمحكمة تقدر ذلك بحسب ظروف  ( 2) وقد يفسر االشتراك بأنه نزول عن حا التتبع ، ال عن حا التقدم
. والنــزول إمــا أن يكــون مطلقــًا بالنســبة إلــى الجميــع  ، أو  ( 9) ، وال يؤخــذ النــزول ضــمنًا بطر قــة الظــنكــل دعــوى 

 . ( 1) نسبيًا بترك الرهن لمصلحة شخص معين

 النزول عن الرهن ومحو القيد :  -381
د . و جـــب التمييـــز بـــين النـــزول عـــن الـــرهن ومحـــو القيـــد ، وإن كـــان النـــزول عـــن الـــرهن يســـتوجب محـــو القيـــ

مـن قـانون تنظـيم  11فالنزول عن الرهن ال يستوجب شكال خاصـًا كمـا قـدمنا ، أمـا محـو القيـد فقـد جـاء فـي المـادة 
الشـ ر العقـاري مــا يـأتي : "ال يجــوز محـو القيــد إال بمقتضـى حكــم ن ـائي ، أو برضــاء الـدائن بتقر ــر رسـمي منــه ، 

قاري وحقوق االمتياز العقار ة بإقرار عرفي مصدق على ومع ذلك يكتفي في إجراء المحو في حالة رهن الحيازة الع
 التوقيع فيه" .

فيكون المحو االختياري لقيد الرهن الرسمي برضاء الدائن المرت ن بتقر ر رسمي منه ، وال يكون بعقد عرفي 
 ولو كان مصدقًا على التوقيع فيه .

 النزول عن قيد الرهن فقط :  -380
 616ن ، وال عــن الــرهن ، ولكــن عــن قيــد الــرهن فقــط . وعنــد ذلــك يبقــى $وقــد يكــون النــزول ، ال عــن الــدي

 الدين ، و بقى الرهن . و جوز عمل قيد جديد ، ولكن هذا القيد الجديد ال يأخذ مرتبته إال من وقت عمله .
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 النزول عن مرتبة الرهن :  -382
 حدها .وقد ينزل الدائن ، ال عن الدين وال عن الرهن ، ولكن عن مرتبة الرهن و 

وقد رأينا كيف أن الدائن المرت ن ينزل عن مرتبة رهنه إلى دائن مرت ن آخر على نفس العقار يكون متـأخرًا 
 عنه ، فيأخذ كل من ما مرتبة اآلخر .

 النزول عن الرهن إرادة منفردة :  -383
 . ( 1) ونزول الدائن المرت ن عن الرهن ارداة منفردة من جانبه ، فال يشتر فيه قبول الرهن

والدائن المرت ن الذي أبدى هـذه اإلرادة يـزول رهنـه وقـت النـزول عنـه ، وال يجـوز لـه أن يسـحب نزولـه ، بـل 
يلـزم بـه بمجـرد حصـوله . وقـد قضـت محكمـة النقـض بأنـه إذا بـاع الـراهن العقـار المرهـون بعقـد لـم يسـجل ، واتفـا 

المبيع وعن السير فـي إجـراءات نـزع الملكيـة التـي  المشتري مع الدائن المرت ن على أن ينزل عن رهنه على العقار
كانت قد اتخذت عليه ، وقرر المرت ن أنه حـرر هـذا العقـار مـن الـرهن وتع ـد بشـطبه ، فـإن هـذا االتفـاق ، وإن لـم 
يسجل هو اآلخر ، ملـزم للمـرت ن ، فـال يجـوز لـه أن ينقضـه . فـإذا هـو سـار فـي إجـراءات نـزع ملكيـة العقـار حتـى 

ليــه ، فــال يصــح لــه أن يتمســك بملكيتــه إيــاه فــي مواج ــة ذلــك المشــتري ، وإذا هــو رفــع عليــه دعــوى رســا مــزاده ع
الملكية وقضى برفض ا ، ف ذا الحكم ال مخالفة فيه للقانون ، إذ المرت ن شـأنه شـأن البـائع سـواء بسـواء . فكمـا أن 

ًا علـــى عـــدم تســـجيل عقـــد البيـــع ، كـــذلك البـــائع الـــذي يتع ـــد بنقـــل الملكيـــة لغيـــره ال يصـــح أن يطلب ـــا لنفســـه اعتمـــاد
المرت ن الذي يتع د بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل ن ائيًا عـن السـير فـي إجـراءات نـزع الملكيـة ال يصـح لـه أن 

 . ( 2) يتمسك برهنه وال أن يسير في تلك اإلجراءات

توافـا إرادتـي المـرت ن ومـن أمـا النـزول عـن المرتبـة أو حـاول آخـر محـل الـدائن ، فإنـه يلـزم لتمامـه   $614
، هنن النزول فـي هـذه الحالـة يكـون  ( 9) حصل النزول له ، و جوز للدائن المرت ن أن يسحب نزوله حتى يتم قبوله
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 . ( 1) اتفاقاً 

 األهلية الالزمة للنزول عن الرهن : -384
اهنهليـة الالزمـة إلبـراء  المحذوفـة كمـا رأينـا إن اهنهليـة الالزمـة للنـزول عـن الـرهن هـي 1014وتقول المـادة  

 ذمة المدين من الدين .

 والنزل عن الدين ، والنزول عن الرهن ، كالهما  علم من أعمال التبرع ، هننه يتم تبرعًا دون مقابل .

فيجب ، حتى يكون الدائن المرت ن أهال للنزول عن الرهن ، أن تتوافر فيه أهلية التبرع ، أي أن يكون بالغـًا 
 حجور عليه .سن الرشد غير م

فال يصح للوصي أو القيم أن ينزل عن الرهن ، ولو بإذن القاضـي ، وال يملـك النـزول عـن الـرهن إال الـدائن 
 المرت ن نفسه ، بشرط أن يكون بالغًا سن الرشد غير محجور عليه .

عـن  مـدني ، بالنسـبة إلـى الـرهن الحيـازي ، علـى أن الـدائن المـرت ن يصـح أن ينـزل 119وقد نصـت المـادة 
 حقه في الرهن "إذا كان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين" .

 اتحاد الذمة في العقار المرهون  -5

 النص المحذوف : -385
 منه على ما يأتي : 1018كان المشروع التم يدي للتقنين المدني نص في المادة  

ـــدائن المـــرت ن ملكيـــة العقـــار المر  -1" هـــون ، أو انتقـــل إلـــى مالـــك العقـــار ينقضـــي الـــرهن إذا انتقلـــت إلـــى ال
 المرهون حا الرهن الرسمي" .

 . ( 2) و عود الرهن الرسمي إذا زال سبب انتقال الحا ، وكان لزواله أثر رجعي" -2" $618 

ولما عرض النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجنة ولم تذكر سـبب الحـذف . والظـاهر أن سـبب الحـذف 
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 اد الذمة مانع طبيعي لبقاء الرهن .كان لوضوح الحكم ، فإن اتح

وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : "و نقضي ) حا 
الرهن ( باتحاد الذمة ، إذا انتقلت ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرت ن ، أو انتقل حا الرهن إلى مالك العقار 

ب في اتحاد الذمة بأثر رجعي ، كفسخ البيع الذي ملك بـه الـدائن المـرت ن العقـار المرهـون المرهون . فإن زال السب
 . ( 1) ، عاد الرهن"

 انتقال ملكية العقار المرهون إلى الدائن المرتهنة :  -386
لــك وهـذا يقــع كثيــرًا ، فقــد يرســو المــزاد ، فــي حالــة بيــع العقــار المرهــون بيعــًا جير ــًا ، علــى دائــن مــرت ن . فيم

الــدائن المــرت ن العقــار المرهــون ، و صــبح الــرهن واقعــًا علــى ملكــه . وعنــد ذلــك يــزول الــرهن باتحــاد الذمــة ، إذ أن 
الـدائن المــرت ن أصـبح مالكــًا للعقـار المرهــون ، فصـار صــاحب حـا الــرهن وفـي الوقــت ذاتـه صــار صـاحب العقــار 

 المرهون .

 ار المرهون شراء اختيار ًا ، ال في المزاد الجبري .وقد يتم ذلك أيضًا بأن يشتي الدائن المرت ن العق

وقد يتم ذلك أيضـًا بـأن يـرث الـدائن المـرت ن العقـار ، أو بـأن يوصـي لـه بـه ، فيصـبح الـدائن المـرت ن مالكـًا 
 للعقار المرهون ، فتتحد الذمة ، و نقضي الرهن بطر ا أصلي دون أن ينقضي الدين .

$611  

 ي إلى العقار المرهون :انتقال حق الرهن الرسم -387
 وقد ينعكس الوضع ، فيملك مالك العقار المرهون حا الرهن الرسمي . 

مثـل ذلـك أن يــرث مالـك العقــار المرهـون الـدائن المــرت ن رهنـًا رســميًا ، فيصـبح مالكـًا للــرهن الرسـمي بطر ــا 
بطر ـا أصـلي ، دون أن ينقضــي الميـراث ، وهـو فـي الوقــت ذاتـه مالـك للعقــار المرهـون . فينقضـي الـرهن الرســمي 

 الدين .

ومثـل ذلـك أيضـًا أن يوصـي الـدائن برهنـه لمالـك العقـار المرهـون ، فيصـبح هـذا المالـك مالكـًا للـرهن كــذلك . 
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 فينقضي الرهن باتحاد الذمة ، و زول بطر ا أصلي .

مالـــك العقـــار  ومثـــل ذلـــك أيضـــًا أن يحيـــل الـــدائن المـــرت ن مالـــك العقـــار المرهـــون بالـــدين والـــرهن ، فيصـــبح
 المرهون صاحب الرهن ، و نقضي الرهن بطر قة أصلي باتحاد الذمة .

 زوال السبب في اتحاد المذمة :  -388
 وقد يزول السبب في اتحاد الذمة بأثر رجعي ، ونتعقب ذلك في الفروض التي بسطناها .

طـل . فـإذا كـان الرسـو فـي المـزاد ملكية الدائن المرت ن للعقار المرهون ، عن طر ا الرسو في المزاد ، قـد يب
بــاطال ، وتقــرر بطالنــه ، خــرج العقــار المرهــون مــن ملكيــة الــدائن المــرت ن ، فيعــود الــرهن بــأثر رجعــي كمــا كــان ، 
و عتبر انتقال ملكية العقار المرهون للدائن كأن لم يكن ، وتزول اآلثار التي ترتبت على ذلك . فـال ينقضـي الـرهن 

إلى الدائن المرت ن ، ولم يصبح هذا  مالكًا للعقار المرهون . أما إذا كانت ملكية العقار  بطر ا أصلي ، هننه عاد
المرهون تزول عن الدائن المرت ن ال بأثر رجعي ، فإن مـا تـم مـن انقضـاء الـرهن بطر ـا أصـلي يبقـي . مثـل ذلـك 

ائن المرت ن إلى بيع العقـار المرهـون بعد أن يصبح الدائن المرت ن مالكًا للعقار المرهون فينقضي الرهن ، يعمد الد
ترتبــت علــى ملكيــة الــدائن  610. فينتقــل العقــار مط ــرًا مــن الــرهن كمــا كــان إلــى المشــتري ، وتبقــى اآلثــار التــي $

 المرت ن للعقار المرهون ، ومن أهم ا زوال الرهن بطر ا أصلي .

وانقضاء الرهن تبعًا لذلك بطر ا أصلي ، وملكية الدائن المرت ن للعقار المرهون بطر ا الشراء االختياري ، 
قد تزول . و تم ذلك مثال بأن يفسخ شراء الدائن المرت ن للعقار المرهـون أو يبطـل ، فيـزول الشـراء ، و عـود الـرهن 
الرسمي للدائن المرت ن . أما إذا كان شـراء العقـار المرهـون لـم يفسـخ ولـم يبطـل ، بـل عمـد الـدائن المـرت ن بعـد أن 

ًا للعقــار المرهــون إلــى هبــة العقــار فــال يوجــد أثــر رجعــي ، فــإن مــا تــم مــن انقضــاء الــرهن بطــرق أصــلي أصـبح مالكــ
 يبقى .

ووراثــة الــدائن المــرت ن للعقــار المرهــون أو الوصــية لــه ب ــذا العقــار قــد يــزول بــأثر رجعــي ، فيتبــين مــثال أن 
لمــرت ن عــن ملكيــة العقــار المرهــون ، و عــود الــدائن المــرت ن لــيس بــوارث ، أو أن الوصــية باطلــة . فيتجــرد الــدائن ا

الرهن كما كان ، وتزول اآلثار التي ترتبت على انتقال ملكية العقار المرهـون إلـى الـدائن المـرت ن ، و عتبـر انتقـال 
ملكية العقار المرهون كأن لم يكن . أما إذا بقي انتقـال ملكيـة العقـار المرهـون إلـى الـدائن المـرت ن ، بـأن كـان هـذا 

ثــًا حقــًا ، أو كانــت الوصــية صــحيحة ، ولكــن الــدائن المــرت ن بعــد أن أصــبح مالكــًا للعقــار المرهــون ، وبعــد أن وار 
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انقضـى الـرهن بطر ـا أصـلي ، عمـد إلـى العقـار فباعـه أو وهبـه ، فـإن العقـار ينتقـل إلـى المشـتري أو الموهـوب لــه 
 رهن بطر ا أصلي يبقى .خاليًا م الرهن ، هننه ال يوجد أثر رجعي ، وما تم ن انقضاء ال

وأما أن يرث مالك العقار المرهون الدائن المرت ن رهنًا رسميًا ، فقد يزول ذلك بأثر رجعي ، بأن يتبين مـثال 
أن مالك العقار المرهون غير وارث . عند ذلك يتجرد مالك العقار المرهون من الـرهن الرسـمي ، فيعـود هـذا الـرهن 

ن الرسمي لمالك العقار المرهون هننه هو الوارث ، فقد يبيع العقار بعد أن زال عنه للوارث الحقيقي . وإذا بقي الره
 الرهن ، فيملكه المشتري خاليًا من الرهن .

وإذا أوصــى الــدائن المــرت ن برهنــه لمالــك العقــار المرهــون ، فقــد يــزول ذلــك بــأثر رجعــي ، بــأن تكــون  $611
يتجرد مالك العقار المرهون من حا الرهن الرسمي ، وال ينقضي  الوصية باطلة أو قابلة للطبال فتبطل . عند ذلك

الــرهن بطر ــا أصــلي بــل يبقــى . أمــا إذا كانــت الوصــية صــحيحة ، وتجــرد المالــك للعقــار آلخــر مــن ملكيــة العقــار 
 الذي زال عنه حا  الرهن ، فإن العقار تنتقل ملكيته إلى هذا اآلخر وقد زال عن العقار حا الرهن ن ائيًا .

ذا ملــك مالــك العقــار المرهــون الــرهن عــن طر ــا الحوالــة ، فقــد تكــون هــذه الحوالــة باطلــة أو قابلــة لإلبطــال وإ
فتبطــل . عنــد ذلــك يتجــرد مالــك العقــار المرهــون مــن الــرهن بــأثر رجعــي ، فــال ينقضــي الــرهن بطر ــا أصــلي ، بــل 

مــد مالــك العقــار إلــى بيعــه ، فــإن يبقــى . أمــا إذا كانــت الحوالــة صــحيحة ، وانقضــى الــرهن بطر ــا أصــلي ، ثــم ع
 العقار ينتقل إلى المشتري دون أثر رجعي ، خاليًا من الرهن .

 هالك العقار المرهون  -6

 النص المحذوف :  -389
 منه على ما يأتي : 1011كان المشروع التم يدي للتقنين المدني ينص في المادة 

ن الرســـمي ينقضـــي ، وتراعـــى أحكـــام المـــادتين إذا هلـــك العقـــار أو انقضـــى الحـــا المرهـــون ، فـــإن الـــره -1"
 " .1118و  1114

ومع ذلك  ، ال يجوز لصاحب حا االنتفاع أن يتنازل عن حقـه إذا كـان مـثقال بـرهن ، إضـرارًا بالـدائن  -2"
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 . ( 1) المرت ن"

 ولما عرض هذا النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجنة دون أن تبين السبب ، ولعل ذلك لوضوح الحكـم
. 

 وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

"و نقضـــي ) حـــا الـــرهن ( ب ـــالك العقـــار ، أو انقضـــاء الحـــا المرهـــون . علـــى أنـــه إذا كـــان الحــــا $612
يضـر المرهون حا انتفاع ، وانقضى بتنازل صاحبه ، فإنه يعـود إلـى صـاحب الرقبـة مـثقال بحـا الـرهن ، حتـى ال 

الـراهن بحـا المـرت ن . وإذا هلـك العقـار المرهـون ، انتقـل الـرهن إلـى مـا يحـل محلـه مـن تـأمين أو تعـو ض و غيـر 
 . ( 2) ذلك . وخير الراهن أو المرت ن بين الوفاء أو استكمال التأمين ، وفقًا للقواعد التي سبا تقر رها"

 هالك العقار أو انقضاء الحق المرهون :  -391
عقــار المرهـون ، بـأن يحتــرق مـثال أو تنــزع ملكيتـه للمنفعـة العامــة . عنـد ذلـك ينقضــي حـا الــرهن قـد ي لـك ال

الرسـمي لـزوال محلـه ، و كـون زوالـه بـأثر غيـر رجعـي . و نقضـي الـرهن هنـا بصـفة أصـلية ، ال بصـفة تبعيـة تبعـًا 
 رهن .النقضاء الدين المضمون ، هنن هذا الدين يبقى دينًا شخصيًا بالرغم من زوال ال

ومثل هالك العقار انقضاء الحا المرهون . فقد يـرهن حـا رهنـًا رسـميًا ، ثـم ينقضـي هـذا الحـا . مثـل ذلـك 
حــا االنتفــاع أو حــا الحكــر ، اهنول من مــا ينقضــي حتمــا بمــوت المنتفــع ، واآلخــر ال يجــوز أن تز ــد مدتــه علــى 

انقضـى الـرهن الرسـمي بانقضـاء محلـه  مدني ( . فإذا انقضى حا مقـرر عليـه رهـن رسـمي ، 111ستين سنة ) م 
وهو الحا . و كون انقضاء الرهن الرسمي بطر قـة أصـلية إذ أن الـدين ال ينقضـي ، بـل يتحـول إلـى ديـن شخصـي 

 إذ أن الرهن الرسمي قد زال وبقي الدين .
وقــد نصــت أي أحكصصام هصصالك العقصصار المرهصصون :  0458و  0457وجصصوب مراعصصاة أحكصصام المصصادتين  -390

 مدني ، كما رأينا ، على ما يأتي : 1018 المادة

كان الدائن المـرت ن مخيـرًا بـين أن  619إذا تسبب الراهن بخطأه في هالك العقار المرهون أو تلفه ، $ -1"
                                                 

   يف اهلامش 411ق  1ضريية جمروعة ا عرار التح  ( 4) 
   يف اهلامش 414ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 3) 
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 يقتضي تأمينًا كافيًا أو يستوي حقه فورًا" .

بــال تــأمين ، كــان  فــإذا كــان ال ــالك أو التلــف قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي ، ولــم يقبــل الــدائن بقــاء الــدين -2"
المدين مخيرًا بين أن يقـدم تأمينـًا كافيـًا أو أن يـوفى الـدين فـورًا قبـل حلـول اهنجـل . وفـي الحالـة اهنخيـرة إذا لـم يكـن 
للدين فوائد ، فال يكون للدائن حا إال في استيفاء مبلغ يعادل قيم الدين منقوصًا من ا الفوائد بالسـعر القـانوني عـن 

 الوفاء وتار خ حلول الجدين" .المدة ما بين تار خ 

وفي جميع اهنحوال إذا وقعت أعمال من شأن ا أن تعـرض العقـار المرهـون لل ـالك أو التلـف أو تجعلـه  -9"
غيــر كــاف  للضــمان ، كـــان للــدائن أن يطلــب إلـــى القاضــي وقــف هـــذه اهنعمــال واتخــاذ الوســـائل التــي تمنــع وقـــوع 

 الضرر" .

عقار أو تلفـه . فـإذا كـان الـراهن هـو الـذي تسـبب بخطـأه فـي ال ـالك أو وهذا النص ينطبا في حالة هالك ال
التلف ، كان هو المخطئ وخير الدائن المرت ن بين أن يستوفي حقـه فـورًا وبـين أن يقضـي تأمينـًا كافيـًا يحـل محـل 

 العقار المرهون .

المـدين ال الـدائن هـو المخيـر أما إذا كان ال الك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبـي ال يـد للـراهن فيـه ، كـان 
بــين تقــديم تــأمين كــاف  وفــاء الــدين فــورًا مــع انتقــاص الفوائــد بالســعر القــانوني فــي المــدة مــا بــين وفــاء الــدين وحلــول 

 اهنجل إذا كان الدين في اهنصل ال ينتج فوائد .

 انتقال الرهن إلى ما يحل محل الشيء المرهون :  -392
ا رأينـا ، علـى أنـه "إذا هلـك العقـار المرهـون أو تلـف هني سـبب كـان ، مـدني ، كمـ 1011وقد نصت المـادة 

انتقل الرهن بمرتبته إلى الحا الذي يترتب على ذلك ، كالتعو ض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقـرر مقابـل نـزع 
 ملكيته للمنفعة العامة" .

بـديل عنـه ، كـالتعو ض إذا كـان وهذا هو  الحول العيني . فقد يحـل محـل الشـيء ال الـك أو التـالف  $611
هناك مسئول عن التعو ض ، أو مبلغ التأمين إذا كان الشيء مؤمنًا عليه ، أو مقابل نزع الملكية إذا نزعت ملكيـة 

 الشيء للمنفعة العامة . فينتقل الرهن بمرتبته إلى ما حل محل العقار المرهون حلوال عينيًا .

هن علــى مــا يبقــى مــن العقــار مــن أجــل كــل الــدين . فــإذا احتــرق وإذا هلــك بعــض العقــار المرهــون ، ظــل الــر 
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، ولكنه ال يرد على البناء الجديد الذي ينشأ محل البناء  ( 1) البناء بقي الرهن على اهنرض التي كانت تحمل البناء
 المحترق ، هنن البناء الجديد لم يكن محمال بالرهن .

 حق االنتفاع هو المثقل بالرهن :  -393
 المحذوفة ، كما رأينا ما يأتي : 1011لفقرة الثانية من المادة وتقول ا

"ومع ذلك ال يجوز لصاحب حا االنتفاع أن يتناول عن حقه إذا كان مثقال برهن ، إضرارًا بالدائن المرت ن" 
. 

وهــذا بــدي ي ، فــإن حــا االنتفــاع إذا رهنــه صــاحبه ، يبقــى قائمــًا علــى حــا االنتفــاع . وال يجــوز للمنتفــع أن 
يتعجــل ، و تنــازل عــن حــا االنتفــاع فيقضــيه و قضــي الــرهن معــه ، إضــرارًا بالــدائن المــرت ن . وإذا هــو فعــل ، فــإن 

 . ( 2)  حا االنتفاع يعود إلى مالك الرقبة ، مثقال الرهن ، إلى أن ينت ي الرهن بوجه من أوجه انقضائه"

وانت ـى حـا االنتفـاع المرهـون ، فـإن الـرهن  وحا االنتفـاع ينت ـي حتمـًا يمـوت المنتفـع . فـإذا مـات المنتفـع ،
مـــع بقـــاء الـــدين المضـــمون بـــالرهن ، و نقلـــب الـــدين إلـــى ديـــن  611يـــزول بـــزوال محلـــه . و ـــزول بصـــفة أصـــلية $

 شخصي . وال يزول الرهن بصفة تبعية ، هنن الدين باقي ال يزول .

 التقادم -7

 النص المحذوف :  -394
 منه ، على ما يأتي : 1110دني ينص ، في المادة كان المشروع التم يدي للتقنين الم

 ال ينقضي الرهن الرسمي بالتقادم ، مستقال عن الدين المضمون" . -1"

ومــع ذلــك ، إذا انتقــل العقــار المرهــون إلــى حــائز ، فــإن حــا الــرهن بالنســبة لــه يســقط بالتقــادم ، إذا لــم  -2"
ة ، تبدأ مـن وقـت تمكـن الـدائن مـن رفـع هـذه الـدعوى . يرفع الدائن المرت ن دعوى الرهن عليه في خمس عشرة سن

                                                 

   364ق  463سليران مرقس  قرة  – 4334بيدان و واران  قرة   ( 4) 
   363ق  463حمرد كامر مرس   قرة  – 9022 قرة  3ب نيور وريبري وبوال ي   – 4336بيدان و واران  قرة   ( 3) 
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 . ( 1)  و نقطع التقادم بإنذار الحائز بالدفع أو بالتخلية"

في المشروع الن ائي . ووافا عليـه مجلـس  1184ولما عرض النص على لجنة المراجعة ، أقرته تحت رقم 
. ثم أقترح بعض مستشاري محكمة  1084، ووافقت عليه لجنة مجلس الشيوخ تحت رقم  1149النواب تحت رقم 

مـن القـانون  2180النقض حذف الفقرة الثانية من المادة ، لمـا وجـه مـن نقـد إلـى نظيرهـا فـي القـانون الفرنسـي ) م 
المدني الفرنسي ( . ورأت لجنـة مجلـس الشـيوخ ا اهنخـذ ب ـذا االقتـراح يسـتتبع حـذف الفقـرة اهنولـى أيضـًا ، ومـن ثـم 

 . ( 2)  وخ المادة بفقرتي ا اكتفاء بالقواعد العامة"حذفت لجنة مجلس الشي

 وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذه المادة ، ما يأتي :

العقــار المرهــون فــي ملكيــة  616"وال ينقضــي حــا الــرهن بالتقــادم مســتقال عــن الــدين المضــمون ، مــا دام $
التقــادم المســقط للــرهن إال تبعــًا للتقــادم المســقط للــدين . ولكــن إذا انتقــل الــرهن ، إذ الــراهن ال يســتطيع أن يتمســك ب

العقار المرهون إلى حائز فإنه يمكن تصور انفصال الرهن عن الدين من حيث التقادم ، هنن الحائز ل يكفل الدين 
رهن فـي مـدة خمـس . وتسقط دعوى الرهن بالتقادم مستقلة عن دعوى الدين ، إذا لـم يرفـع الـدائن المـرت ن دعـوى الـ

عشر سنة م وقت حلول الدين أو من وقت تمكنه من رفع الدعوى إذا كان هناك سبب يقف سر ان المدة . و تقطع 
التقـادم بإنـذار الحــائز بالـدفع أو التخليــة ، هنن هـذا اإلنـذار بالنســبة للحـائز لــه قـوة التنبيـه بالنســبة للمـدين ، والك مــا 

هن بالتقــادم دون ســقوط الــدين ، و كفــي فــي ذلــك أن ينبــه الــدائن علــى المــدين يقطــع المــدة . لــذلك يمكــن ســقوط الــر 
فيقطــع التقــادم بالنســـبة للــدين ، وال ينـــذر الحــائز فيســـري التقــادم ) قــارن محكمـــة االســتئناف المختلطـــة فــي دوائرهـــا 

إذا رأي (ز وال يعتــرض علــى هــذا الحكــم بــأن الــدائن المــرت ن ،  144ص  91م  1124مــايو ســنة  14المجتمعــة 
الـرهن م ـددًا بالضـياع بعــد أن انتقـل العقـار إلــى الحـائز ، يكـون شـديد الوطــأة علـى المـدين فــال يقبـل أن يتفـا معــه 
علـى تسـو ة تســتغرق مـدة طو لـة خوفــًا مـن ضـياع الــرهن بالتقـادم فـي يــد الحـائز ، فـإن أمــام الـدائن المـرت ن خمــس 

طيع أيضـًا أن يجـددها إذا قطـع التقـادم بإنـذار الحـائز . هـذا عشرة سنة قبل أن يسقط الرهن ، وهي مدة طو لـة يسـت
إلى أن للحـائز حقـًا فـي أن يسـقط الـرهن بالتقـادم كمـا يسـقط أي حـا آخـر ، فـإذا كفـل الحكـم لـه ذلـك دون أن يخـل 

                                                 

   يف اهلامش 414ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
   يف اهلامش 480ق  – 414ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 3) 
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 . ( 1)  بمصلحة الدائن ، فإن هذا الحكم ال شيك عادل"

 أصل المسألة :  -395
( والفقـرة الثانيـة مـن  1)  2180الرسـمي فـي يـد الحـائز ورد فـي المـادة  وأصل المسـألة أن حكـم زوال الـرهن

 القانون المدني الفرنسي ، وطبقت ا المحاكم الفرنسية كما تطبا أي نص آخر .

 . ( 2)  وشرح الفق اء الفرنسيون النص ، دون أن يبدوا اعتراضًا عليه

 الحالة في القانون المصري :  -396
 من التقنين المدني الفرنسي . 2180ي المصري القديم المادة ولم ينقل التقنين المدن

 فاختلف القضاء في مصر .

أن حا الرهن الرسمي ، ككل حا آخـر ، ينقضـي بالتقـادم ، وأخـذت  ( 9) فقررت محكمة االستئناف المختلط
 مدني فرنسي . 2180المحكمة بكل أحكام المادة 

بـأن الـرهن الرسـمي المقـرر  ( 1) ختلطـة مجتمعـة ، فقضـتوطرح الموضوع على دوائر محكمة االسـتئناف الم
على عقار تحت يد الحائز ال ينقضي بالتقادم مستقال عن الدين الذي يضمنه ، أي أن ا أخذت بعكس المبدأ الـذي 

 مدني فرنسي . 2180قررته المادة 

 الدين : رأي أكثر الفقهاء في مصر عدم انقضاء الرهن الرسمي بالتقادم مستقال عن  -397
وأكثـر فق ــاء مصـر يــذهبون إلــى أنـه ال يجــوز انقضـاء الــرهن الرســمي بالتقـادم مســتقال عـن الــدين ، والــى أن 

                                                 

   يف اهلامش 414ق  – 411ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
ويعــرتا يف )  4622رة  قــ – 4639 قــرة  3كــوالن وكابيتــان   – 1024 قــرة  – 1034 قــرة  3ب نيــور وريبــري وبوال يــ    ( 3) 

ويعـرتا )  4210 قـرة  – 4239 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 4694 قرة  – 4681 قرة  3 وسران  – ( 4622اليقرة ا  رية 
 (   4210اعرتاضا  يييا يف اليقرة ا  رية 

 4644أبرير سنة  38 – 342ق  39م  4641 هاير سنة  8 – 8ق  38م  4643نو ره سنة  41است ناف  تلو   ( 2) 
   298ق  22م  4634يوني  سنة  30 – 241ق  20م 

   811ق  26م  4611مايو سنة  41 ( دوا ر جمترعة) است ناف  تلو   ( 1) 
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مــن التقنــين المــدني الفرنســي لــم تنقــل إلــى التقنــين المــدني المصــري القــديم . أمــا فــي التقنــين المــدني  2180المــادة 
الرسـمي بصـفة أصـلية مســتقال  618قضـاء الـرهن $المصـري الجديـد ، فبعـد أن حـذف الـنص الـذي كـان يقضـي بان

 . ( 1) عن الدين ، فإنه ال محل للعمل ، به بعد حذفه

 وقد جاء في حكم محكمة االستئناف المختلطة ) دوائر مجتمعة ( ما يأتي :

مـن القـانون المـدني  2180"وبما أنه يؤخذ من االعتبارات المتقدمة أن الشارع المختلط لي ينقل نص المادة 
لفرنسي ، هننه من ج ة رأى عدم فائدة ذكر أسباب أخرى النقضـاء حقـوق االمتيـاز والرهـون الرسـمية غيـر التقـادم ا

إذ أن هــذه اهنســباب مــا هــي إال تطبيــا للمبــادئ القانونيــة العامــة ، ورأى مــن الج ــة اهنخــرى أال يــدخل فــي تشــر عه 
ة تـأمين الثقـة الماليـة العقار ـة فـي البلـد تأمينـًا تامـًا ، التقادم المنصوص عليه في تلك المادة لسببين : أول ما ضرور 

 . ( 2) والثاني ما عليه مدد التقادم في القانون المختلط من القصر المتناهي . . ."

 46: "تقـدم أن اهنمـر عـرض علـى القضـاء ، بسـبب اخـتالف نـص المـادة  ( 9) و قول أحد الفق اء المصـر ين
تــي كانــت تقابل ــا ، فقــررت محكمــة الــنقض أن الــرهن الرســمي ، كمــا أنــه ال مخــتلط ال 102أهلــي عــن نــص المــادة 

يمكن أن ينقضي بعدم االستعمال أي من طر ا التقادم المسـقط ، ال يمكـن كـذلك أن ينتقـل مـن المـرت ن إلـى غيـره 
لـديون ال تكسـب من طر ا التقادم المكسب ، هننه باعتباره حقًا تبعيـًا ال يتصـور لـه وجـود إال ضـمانًا لـدين ، وهنن ا

بوضع اليد . وأكدت ) محكمة النقض ( أن الرهن المحفوظ وفقًا للقانون ال يمكـن أن يسـقط بمضـي المـدة اسـتقالال 
 1116مـارس سـنة  8. وقد أخذت ب ذا الرأي محكمة النقض في حكم حـديث ل ـا بتـار خ  ( 1) عن الدين المضمون 

 . ( 1) ، في قضية كان يسري علي ا التقنين القديم"
                                                 

   331انعر حمرد كامر مرس   قرة   ( 4) 
   يف ه رها 331انعر حمرد كامر مرس   قرة   ( 3) 
   462سليران مرقس  قرة   ( 2) 
   249ق  410رقو  1جمروعة عرر  4611مايو سنة  38نقض   ( 1) 
 لن ملة  للعقـار ال  ل وقد قضا حمةرة النقض أبن  عذا وض  شخص يده علا عقار مرهون اكدة ال ويلة اكةسبة للرلةية  ( 8) 

ال يصــ  القــور أبن وضــ  اليــد علــا ذلــك و    بــر يةــون للــدا ن اكــرهتن ااــق يف نــ ع ملةيــة العقــار و ــا  لدينــ  ل يســتتب  حترــا انقضــا  الــرهن
م القانون اكـد   881عذ هذا يندي عىل عهدار حق الدا ن الذي كيل  نص اكادة  ل العقار اكدة ال ويلة يةسب ملةية العقار وملةية الرهن

 يــ  ع ــازة لســقوط حــق الــرهن  كرــا أن  ل مــن اســتييا  دينــ  اب ولويــة والتقــدم علــا الــدا ن  اآل ــرين مــن اــن ذلــك العقــار يف أي يــد يةــون
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أما سائر الفق اء في مصر ، فنراهم من رأي واحد ، و ذهبون إلى القول بأن الـرهن ال يتقـادم ، وهـو  $611
 في يد الحائز وحده ، دون الدين المضمون به .

وبحبنا هنا أن نشير ، في الحاشية ، إلى طائفة من هؤالء الفق اء ، وذلك غيـر الفقي ـين اللـذين سـبا لنـا أن 
، وغيــر مــا أوردنــاه مــن قضــاء محكمــة االســتئناف المختلطــة فــي دوائرهــا المجتمعــة وقضــاء محكمــة أوردنــا أقوالهمــا 

 . ( 1) النقض"

 ال يزال الباب مفتوحا :  -398
من المشروع التم يدي قد أضعف حذف ا الرأي الذي يقول بـأن الـرهن الرسـمي  1110وبالرغم من أن المادة 

الباب ال زال مفتوحًا للمراجعة . و ؤد هذا الرأي الذي كان مكتوبـًا فـي مشـروع في يد الحائز يزول بالتقادم ، إال أن 
التقنين المـدني المصـري ثـم حـذف ، مـا جـاء فـي اهنعمـال التحضـير ة وفـي المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـدي 

 بشأنه ، وقد نقلنا ذلك كله فيما تقدم .

  

                                                                                                                                                                    

ق  1جمروعـة أحةـام الـنقض  4689مـاري سـنة  4نقـض مـد  ) استق ال عن الدين اكضرون ب  م  أن  اتب  ل  ال ينقض  عال ابنقضـا   
204   ) 

حمرـد  – 423مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  – 340ق  238شـييق شـحات   قـرة  – 319انعر عبد اليتـاح عبـد البـاق   قـرة   ( 4) 
 309ق  94مسـري تنـاغر  قـرة  – 180ق  – 424أمحـد سـ مة  قـرة  – 132مجار الدين زكـ  ق  – 144ق  360عل  عمام  قرة 

   301ق 
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 حق االختصاص -الباب الثاني

 تمهصصصصصيد

 ما هو حق االختصاص :  -399 
( أو اختصــاص الــدائن بعقــارات مدينـة ، هــو حــا عينــي تبعــي  droit d'affectationحـا االختصــاص ) 

يمنحه رئيس المحكمة للدائن ، بناء على حكم واجب التنفيذ صادر بإلزام المدين بالـدين ، علـى عقـار أو أكثـر مـن 
ن يســتوفي حقــه فــي الــدين ، متقــدمًا علــى الــدائنين العــاديين عقــارات المــدين . و ســتطيع الــدائن بموجــب هــذا الحــا أ

 والدائنين التالين له في المرتبة ، من هذا العقار أو العقارات في أي يد تكون .

فحا االختصاص إذن يشبه حا الـرهن الرسـمي مـن حيـث اآلثـار ، و ختلـف عنـه مـن حيـث النشـوء ، فحـا 
صــاص فينشــأ ، بنــاء علــى حكــم قضــائي واجــب التنفيــذ ، مــن إذن الــرهن الرســمي ينشــأ مــن العقــد ، أمــا حــا االخت

 صادر من رئيس المحكمة .

 حق االختصاص من اإلجراءات التحفظية : 411
 وحا االختصاص من اإلجراءات التحفظية ، يلجأ إليه الدائن لضمان تنفيذ الحكم الصادر له . 

بــأن الســند المنشــئ لحــا االختصــاص هــو  ( 1) وقــد قضــت الــدوائر المجتمعــة لمحكمــة االســتئناف المختلطــة
الحكم الملزم بالمدين ، ال أمر من رئيس المحكمة ، وهذا اهنمر ليس إال اسـتعماال ل ـذا الحـا تحـت رقابـة القاضـي 
. والصحيح أن السند المنشئ لحا االختصاص هو اهنمر الصادر من رئيس المحكمة بتقر ـر حـا االختصـاص ، 

ر للــدائن حــا االختصــاص و عــين اهنمــوال التــي يــرد علي ــا هــذا الحــا ، وهــو الــذي إذ أن هــذا اهنمــر هــو الــذي يقــر 
. والمســلم بــه أنــه ال يجــوز قيــد االختصــاص بموجــب الحكــم  ( 2) يجــب أن يقيــد لنفــاذ االختصــاص فــي حــا الغيــر

                                                 

مــايو ســنة  1 – 46ق  12م  4620نــو ره ســنة  43وانعــر اســت ناف  ــتلو  – 261ق  13م  4620أبريــر ســنة  3  ( 4) 
   344ق  80م  4624

   446ق  24م  4639يناير سنة  46است ناف  تلو   ( 3) 
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 . ( 1) الملزم بالدين بل ال بد في ذلك من استصدار أمر القاضي باالختصاص

 :  تاريخ حق االختصاص  -410
وجد حا االختصاص أوال فـي القـانون الـوطني ، أمـا القـانون المخـتلط فكـان فيـه حـا الـرهن القضـائي ، ) م 

 مدني فرنسي ( . 2129

ولم يكن القانون المدني المختلط عند صدوره ينص على حا االختصاص ، بل كان ينص على حا الـرهن 
مدني مختلط تقضي بأن الرهن القضائي يترتـب  682دة القضائي على مثال القانون المدني الفرنسي . فكانت الما

بقوة القانون على كل حكم صادر من المحاكم المصـر ة أو مـن محـاكم القنصـليات بـالقطر المصـري ، لصـالح مـن 
 صدر له الحكم المذكور . وكان هذا الرهن عامًا ، على جميع عقارات المدين الحالة والمستقبلة .

، اســتعاض مــن الــرهن القضــائي بحــا االختصــاص .  1889لــوطني فــي ســنة ولمــا صــدر التقنــين المــدني ا
رئــيس المحكمــة ، وقصــر علــى عقــار أو عقــارات معينــة  662وعلــا الحصــول علــى حــا االختصــاص علــى إذن $

 يعنيه رئيس المحكمة في إذنه .

 ( 2) ئيعدل التقنين المدني المختلط ، وحل فيه حا االختصاص محل الرهن القضا 1886ديسمبر  1وفي 
. 

 حق االختصاص وحق الرهن القضائي : -412
حا الرهن القضائي يترتب بقوة القانون عل كل حكم قضائي لمن صدر لمصلحته هذا الحكـم ، و ـرد علـى  

جميــع عقــارات المحكــوم ضــده الحالــة المســتقبلة . أمــا حــا االختصــاص فإنــه ال ينشــأ بقــوة القــانون ، بلــل ال بــد مــن 
 إذن رئيس المحكمة ، و كون خاصًا بعقار أو عقارات معينة .

                                                 

   4هامش  346ق  461سليران مرقس  قرة  -4هامش  483ق  2شييق شحات    ( 4) 
مد   تلو حمر اكواد  943 – 944مد   تلو علا اكواد  139 – 134اكواد  4449ديسره سنة  8وقد أحر دكرتو   ( 3) 

 مد   تلو   943 – 944
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 حق االختصاص وعيواه :مزايا  -413
ومن مزايا حا االختصاص ضمان تنفيذ اهنحكام القضائية بحماية الدائن الذي حصل على هذه اهنحكام ،  

أكثــر ممــا تحميــه الــدعوى البولصــية . فيكــون لــه حــا التقــدم وحــا التتبــع ، و عفــى مــن إثبــات غــش المــدين ، فيقنــع 
 الدائن بذلك وال يسارع إلى تنفيذ الحكم .

يترتب على حا االختصاص تفضيل بعض الدائنين على بعض آخر ، وال يترتب هذا التفضـيل علـى ولكن 
إرادة المتعاقد كما في الرهن ، وال على صفة في الدين كما في حا االمتياز ، بل على سرعة الحصول على حكـم 

 يوافـــا عليـــه ، وقـــد واجـــب التنفيـــذ . وحـــا االختصـــاص قـــد يجحـــف بالمـــدين هنن عقاراتـــه يتقـــرر علي ـــا رهـــن قـــد ال
 . ( 1) يتسابا دائنوه للحصول على حا االختصاص مما يز د المصروفات عليه

$669 

 االختصاص ال يكون إال بحكم واجب التنفيذ :  -414 
 وأهم تعديل أدخل على حا االختصاص هو جعله ال يكون إال بحكم واجب التنفيذ .

 شروع التم يدي تنص على ما يأتي :من الم 1111فقد كانت الفقرة اهنولى من المادة 

"ال يجــوز لكــل دائــن بيــده حكــم موضـــوعي  . . . . أن يحصــل علــى حــا اختصــاص  . . . . ســواء كـــان 
 . ( 2) الحكم حضور ًا أو غيابيًا ، ابتدائيًا أو ن ائيًا"

 فعدل هذا النص في لجنة مجلس الشيوخ ، وصار كاآلتي :

التنفيذ  . . . أن يحصل  . . . على حا اختصاص بعقارات مدينـه  . . "يجوز لكل دائن بيده حكم واجب 
 مدني ( . 1081/1." ) م 

 وسنأتي فيما بعد لتفصيل ذلك .

                                                 

   322 – 323حمرد كامر مرس   قرة  – 818 – 811انعر  رامنوالن  قرة   ( 4) 
   481ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 3) 
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 نظرة عامة من المذكرة اإليضاحية :  -415
وبعـد هــذا التعـديل ال ــام ، نــأتي بنظـرة عامــة فــي حـا االختصــاص وردت فــي المـذكرة اإليضــاحية ، فقــد ورد 

 ذكرة ما يأتي :في هذه الم

عيــــوب التقنــــين الحــــالي ) الســــابا ( فــــي حــــا االختصــــاص كثيــــرة ، أهم ــــا ، مــــن ناحيــــة الشــــكل ، أن  -1"
النصوص المتعلقة بحا االختصاص مبعثرة بين التقنين المدني وتقنين المرافعات . ومن ناحية الموضع ، أن هـذا 

نون الفرنسـي ، فجعـل حـا االختصـاص ال يترتـب التقنين ولو أنـه تجنـب عيـوب الـرهن القضـائي المعـروف فـي القـا
مــن تلقــاء نفســه بــل ال بــد فيــه مــن أمــر القاضــي ، وال يترتــب علــى جميــع عقــارات المــدين بــل ال بــد مــن تخصــيص 

 عقارات معينة بالذات ، إال أنه ال يزال واقعًا في عيبين جوهر ين .

بـل قـد يكـون اهنسـبا مـن  669مبـرر ، $) أ ( فال يزال حا االختصاص سببًا إليثار دائن علـى دائـن دون 
الــدائنين إلـــى أخـــذ االختصـــاص هـــو الـــدائن المتعنـــت ، وقـــد تكــون الصـــدفة وحـــدها هـــي التـــي جعلـــت أحـــد الـــدائنين 

 يحصل على حكم قبل اآلخر فيسبا إلى أخذ االختصاص .

بكثير من  ) ب ( وال يزال حا االختصاص سبب عنت للمدين . فقد يؤخذ في غيبته على عقار قيمته أكبر
الدين ، وال وسيلة للخالص من هذا العنت إال الطر ا العتاد البطيء . ثـم إذا كـان هـو فـي أول اهنمـر متناسـبًا مـع 
الدين ، فقد يختل هذا التناسـب فـي المسـتقبل ، إمـا بز ـادة قيمـة العقـار أو بـنقص مبلـغ الـدين ، فيبقـى العقـار مـثقال 

 قضي قيمة العقار عند التعامل" .بحا لم يكن للمدين يد في ترتيبه ، فتن

عالج المشـروع كـل هـذه العيـوب ، فلـم يبـا لحـا االختصـاص بعـد ذلـك إال مزايـاه . ف ـو يعطـي للـدائن  -2"
حسن النية ، الذي يخشى من تصرفات المدين ، ضمانًا يطمئن إليه و ستطيع معه أن ينظر المـدين إلـى أجـل فـي 

مــا وال ضــرر علــى ســائر الــدائنين . وبــذلك ينحســم النــزاع الــذي يقــع كثيــرًا الوفــاء ، بمــا يعــود بالفائــدة علــى كــل من 
عندما يثار البحث فيما إذا كان اهنولى إبقاء حـا االختصـاص أو حذفـه ، فمـن الخيـر أن يبقـى هـذا الحـا ، ولكـن 

 معدال على الوجه الذي أتى به المشروع . وتتلخص هذه التعديالت فيما يأتي :"

النصوص المتعلقة بحا االختصـاص فـي مكـان واحـد ، سـواء مـا تعلـا من ـا بأصـل جمع المشروع كل  -9"
الحــا أو مــا كــان منظمــًا إلجراءاتــه ، ورتــب هــذه النصــوص ترتيبــًا منطقيــًا علــى غــرار الــرهن الرســمي . فــذكر فــي 

ب علي ـا الفصل اهنول كيف ينشأ هذا الحا ، وعرض في ذلك لألحكام التي يؤخذ بمقتضاها ، ولألموال التـي يترتـ
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، ولإلجـراءات التـي يجـب إتباع ـا . وبسـط فـي الفصـل الثـاني آثــار الحـا ، فبـين مـا يسـري عليـه مـن أحكـام الــرهن 
واإلنقـاص شـيء جديـد أتـى  661الرسمي وما ال يسري . وعرض فـي الفصـل الثالـث إلنقـاص الحـا وانقضـائه ، $

 به المشروع نقال عن التقنين اإليطالي" .

الناحيــة الموضــوعية بــأمر ن : فقــد أوضــح مســائل هــي اآلن غامضــة فــي التقنــين  وعنــي المشــروع مــن -1"
الحالي ) السـابا ( مقننـًا فـي ذلـك المبـادئ التـي اسـتقر القضـاء المصـري علي ـا فـي هـذه المسـائل ، وعـالج العيبـين 

مبرر ومن  الجوهر ين اللذين سبقت اإلشارة إلي ما من حيث أن حا االختصاص سبب إليثار دائن على آخر دون 
 حيث أنه سبب لعنت المدين .

 فالمسائل التي أوضح ا المشروع يمكن إجمال أهم ا فيما يلي :

) أ ( بين أن الدائن الذي ير د الحصول على حا اختصـاص يجـب أن يكـون حسـن النيـة  . . . . وهـذا مـا 
 ( . 291ص  6ملحا القانون واالقتصاد  1196مايو سنة  21استقر عليه القضاء المصري ) نقض 

) ب ( وضح أن الحكم الذي يؤخذ به حا االختصاص يجب أن يكون حكمًا موضوعيًا يلـزم المـدين بشـيء 
معــين  . . . وذكــر متــى يمكــن أخــذ حــا االختصــاص بمقتضــى أحكــام أجنبيــة وبمقتضــى قــرارات التحكــيم  . . . 

هنحكــام التــي تصــدر فــي دعــوى تحقيــا وحســن النــزاع الــذي يثــار عــادة فيمــا يتعلــا باهنحكــام التــي تثبــت صــلحًا وبا
 الخطوط بصحة التوقيع ، وباهنحكام التي تلزم بتقديم حساب . . .

) ج ( عالج عيبًا في اإلجراءات كان ضارًا بالدائن في التقنين اهنهلي ، فإن هـذا التقنـين ال يـزال يتطلـب أن 
الحكـم . وقـد ال يحصـل الـدائن علـى تكون العر ضة التي يتقدم ب ا الـدائن هنجـل االختصـاص مصـحوبة بصـورة ن 

هذه الصورة إال بعد مدة طو لة ، فال يمكن من أخذ االختصاص في الوقت المناسب . وقد أخذ المشروع بما نـص 
عليه التقنين المختلط  . . . . من أن تقـديم صـورة الحـم لـيس ضـرور ًا ، و غنـي عنـه تقـديم شـ ادة مـن قلـم الكتـاب 

 يذكر في ا منطوق الحكم" .

 وعالج المشروع العيبين الجوهر ين في حا االختصاص على النحو اآلتي : -1" $664

منــع حــا االختصــاص مــن أن يكــون ســببًا إليثــار دائــن علــى آخــر دون مبــرر ، ســواء أكــان ذلــك بعــد  –أوال 
علــى أنــه ال وفــاة المــدين ، أم كــان قبــل وفاتــه وبعــد إعســاره حــال حياتــه . ففيمــا يتعلــا بحالــة الوفــاة نــص المشــروع 

يجوز للدائن بعد مـوت المـدين أخـذ اختصـاص بعقـار فـي التركـة ، وذلـك تقنينـًا ذهـب إليـه جم ـور الفق ـاء فـي هـذا 
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الشأن تفر عًا على مبدأ : ال تركة إال بعد سداد الدين . أما فيما يتعلا بحالة إعسار المدين في حياتـه ، فقـد اكتفـى 
أنـه ال يجـوز أن يحـتج علـى الـدائنين الـذين يكـون ل ـم حقـوق سـابقة  المشروع بما نص عليه في بـاب اإلعسـار مـن

 على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار بأن اختصاصًا يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل .

 منع حا االختصاص من أن يكون سببًا لعنت المدين بالوسيلتين اآلتيتين : –ثانيًا 

هنمـر حـا اختصـاص علـى عقـار قيمتـه أكبـر بكثيـر مـن الـدين ، ) أ ( حال دون أن يأخذ المـدين مـن مبـدأ ا
بأن ألزم الدائن أن يقدم أوراقًا تثبت قيمة العقارات التي ير ـد أن يخـتص ب ـا وأن ـا مملوكـة للمـدين  . . . . وأوجـب 
علــى قلــم الكتــاب أن يؤشــر باالختصــاص علــى صــورة الحكــم أو الشــ ادة التــي تقــوم مقام ــا ، وعلــى كــل صــورة أو 

ادة أخــرى تســلم للــدائن . . . حتــى يتعــذر علــى الــدائن بــذلك أن يحصــل علــى اختصاصــات متعــددة مــن محــاكم شــ 
مختلفـــة علـــى عقـــارات تقـــع فـــي دوائـــر هـــذه المحـــاكم ، دون أن تعلـــم كـــل محكمـــة تعطـــي اختصاصـــات بمـــا أعطتـــه 

حتياطــات ، قــد يخطــئ المحــاكم اهنخــرى مــن ذلــك . وفــرض المشــروع بعــد كــل هــذا أن القاضــي ، رغمــًا مــن هــذه اال
بأن أوجب على قلـم  664فيعطي اختصاصًا على عقار تز د قيمته كثيرًا على الدين ، فنظم طر قة لتظلم المدين $

الكتاب إعالنه في نفس اليوم الذي يقيد فيه حا االختصاص حتى يـتمكن مـن الـتظلم بطر قـة مختصـرة سـر عة . . 
. . 

صــاص كــان فــي مبــدأ اهنمــر متناســبًا مــع المــدين ، ثــم اختــل ) ب ( حــال دون أن يســتبقي الــدائن حــا اخت
التناسب بعد ذلك ، لنقص في مبلغ الدين أو لز ادة في قيمة العقار . فنظم إجراءات يستطيع المدين بمقتضـاها أن 
يطالب بإنقاص حا االختصاص ، إما بقصره على جزء من العقـار أو العقـارات التـي رتـب علي ـا ،  أو بنقلـه إلـى 

 . ( 1) آخر تكون قيمته كافية لضمان المستحا من الدين" عقار

 تقسيم الموضوع : -416
 ونعالج حا االختصاص في فصول ثالثة : 

 ) الفصل اهنولى ( إنشاء حا االختصاص .

 ) الفصل الثاني ( آثار حا االختصاص .
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 ) الفصل الثالث ( إنقاص حا االختصاص وانقضاؤه .

 االختصاصإنشاء حق  -الفصل األول

 األحكام الموضوعية واإلجراءات : -417
فــي هــذا الفصــل اهنول ، تــورد أهــم أحكــام حــا االختصــاص ، ولــذلك يعتبــر هــذا الفصــل أهــم فصــول حــا  

 االختصاص .

 ونقسمه إلى فرعين :

 ) الفرع اهنول ( اهنحكام الموضوعية . $668

 ) الفرع الثاني ( اإلجراءات .

 وعيةاألحكام الموض -الفرع األول

 المحكوم له أو الدائن حسن النية هو الذي يتقرر له حق االختصاص :  -418
ولمـا كـان حــا االختصـاص حقــًا عينيـًا تبعيـًا ، كــالرهن وحـا االمتيــاز ، فـال بـد لــه مـن صــاحب . ولمـا كــان 

لحه حا االختصاص ال يؤخذ إال بحكم كما سنرى ، فالخصم المحكـوم لـه فـي هـذا الحكـم هـو الـذي يتقـرر فـي صـا
 حا االختصاص ضمانًا لتنفيذ الحكم ، و تقرر ضد الخصم الذي حكم عليه ، وهذا واضح .

 و ؤخذ حا االختصاص ضمانًا للمحكوم به ، وهو أصل الدين والفوائد والمصروفات .

مدني إنه "يجوز لكل دائن  . . . . أن يحصل متى كان حسـن النيـة  1081وتقول الفقرة اهنولى من المادة 
 حا اختصاص بعقارات مدينة ضمانًا هنصل الدين والفوائد والمصروفات" .، على 

. وقـــد جـــاء فـــي المـــذكرة اإليضـــاحية  ( 1) فيشـــترط إذن فـــي المحكـــوم لـــه ، أو الـــدائن ،أن يكـــون حســـن النيـــة
للمشروع التم يدي ، في هذا الخصوص ، ما يأتي : "و شترط هنخذ حا االختصاص أن يكـون الـدائن حسـن النيـة 

                                                 

قض مد  وقد قضا حمةرة النقض أبن  ال  وز لصاحب ا تصاق االحتجاج يسبق ا تصصاه عال عذا كان حس النية ) ن  ( 4) 
 (   261عاما ق  38اجملروعة يف  4629يوني  سنة  34
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فلو باع المدين عقارًا له ، ثم أخذ الـدائن حـا اختصـاص وهـو عـالم ببيعـه ، وقيـد حـا االختصـاص قبـل  661، $
 . ( 1) تسجيل البيع ، فإن هذا الحا ال ينقذ في حا المشتري"

مـا يـأتي : "الـدائن الـذي أخفـى عـن رئـيس المحكمـة أن العقـار الـذي أراد  ( 2) وجاء فـي حكـم لمحكمـة الـنقض
د باعه مدينه بعقد عرفي ثابت التار خ قبل قانون التسجيل وقبل نشوء حقه في الدين ، وذكـر فـي االختصاص به ق

عر ضته أن هذا العقار هو ملك مدينه وال يزال على ملكه ، قصد ر له اهنمر باالختصاص ، وما كـان لصـدر لـو 
عمـل عمـال إيجابيـًا منطو ـًا  صدق وذكر عن أوصاف العقار ما يجب عليه ذكـه صـدقًا ، هـذا الـدائن يعتبـر أنـه قـد

ــًا علــى ســوء النيــة ، فــال يمكــن اعتبــار تســجيله ســار ًا فــي  علــى ســوء النيــة يجعــل االختصــاص الصــادر لــه منطو 
 مواج ة المشتري من المدين" . 

وهناك مثل آخـر لـدائن حصـل علـى حـا اختصـاص بسـوء نيـة : مـدين حكـم عليـه بالـدين ولـه عقـار واحـد . 
هن العقار رهنًا رسميًا إلى دائن مرت ن حسن النية . وقبل أن يقيد هـذا الـدائن رهنـه وقـد الحكـم وقبل الحكم بالدين ر 

بالدين ، تواطأ المحكـوم عليـه بالـدين مـع المحكـوم لـه ودفـع اهنول الثـاني إلـى الحصـول علـى حـا اختصـاص وقيـد 
أن العقـار مرهـون . هنـا يكـون هذا الحا قبل الـرهن الرسـمي ، والـدائن صـاحب االختصـاص يعلـم بحقيقـة اهنمـر وبـ

الــدائن صــاحب حــا االختصــاص ســيء النيــة ، وال يكــون حــا اختصاصــه نافــذا فــي مواج ــة الــدائن المــرت ن رهنــًا 
 رسميًا .

فــيمكن القــول إذن بــأن الــدائن صــاحب حــا االختصــاص ينتفــي حســن نيتــه إذا طلــب اختصاصــًا علــى عقــار 
ه ، حتــى لــو كــان هــذا الحــا لــم تتــوافر فيــه الشــروط الالزمــة بــ 640مملــوك للمــدين وهــو يعلــم تعلــا حــا الغيــر $

 لالحتجاج به على الغير .

واهنصل هو حسن النية ، وعلى من يدعي العكس أن يثبت ما يدعيه . و كفي أن يثبـت أن الـدائن صـاحب 
لــدائن االختصـاص كـان يعلــم بسـبا تصــرف المـدين فــي العقـار ببيـع أو رهــن . فيكفـي فــي المثـل الســابا أن يثبـت ا

المــرت ن رهنــًا رســميًا أن الــدائن صــاحب االختصــاص ، كــان يعلــم ، قبــل أخــذه حــا االختصــاص ، أن مدينــه رهــن 

                                                 

 (4 )   
 (3 )   
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 . ( 1) العقار رهنًا رسمياً 

( واهنمـوال التـي يؤخـذ علي ـا  2( اهنحكـام التـي يؤخـذ ب ـا حـا االختصـاص . )  1وننظر بعد ذلـك فـي : ) 
 حا االختصاص .

 التي يؤخذ بها حق االختصاصاألحكام  -المبحث األول

 نصوص قانونية :  -419
 مدني على ما يأتي : 1081تنص المادة 

الـدعوى يلـزم المـدين بشـيء معـين  641يجوز لكل دائن بيده حكم واجـب التنفيـذ صـادر فـي موضـوع $ -1"
 أن يحصــــل ، متــــى كــــان حســــن النيــــة ، علــــى حــــا اختصــــاص بعقــــارات مدينــــة ، ضــــمانًا هنصــــل الــــدين والفوائــــد

 والمصروفات" .

 وال يجوز للدائن ، بعد موت المدين ، أخذ اختصاص على عقار في التركة" . -2"

 مدني على ما يأتي : 1086وتنص المادة 

"وال يجوز الحصول على حا اختصاص بناء علـى حكـم صـادر مـن محكمـة أجنبيـة ، أو علـى قـرار صـادر 
 نفيذ" .من محكمين ، إال إذا أصبح الحكم أو القرار واجب الت

 مدني على ما يأتي : 1084وتنص المادة 

"يجــوز الحصــول علــى حــا اختصــاص بنــاء علــى حكــم يثبــت صــلحًا أو اتفاقــًا ثــم بــين الخصــوم ، ولكــن ال 

                                                 

مشـس الـدين الوكيـر  قـرة  – 466سـليران مـرقس  قـرة  – 361حمرـد علـ  عمـام  قـرة  – 264عبد اليتاح عبد البـاق   قـرة   ( 4) 
ن العقـار اكرلـو  للرـدين قـد بيـ  مـن قبـر بعقـد غـري ويقور ا ستاذ مسري تناغر  : "أما عذا كان الدا ن  احب اال تصـاق يعلـو أ – 424

 مســجر ل  ــ   نعــ  هــذا مــن التنييــذ عليــ  ويعتــه تنبيــ  نــ ع اكلةيــة مانعــا الحتجــاج اك ــرتي ابلبيــ  بعــد ذلــك ل وال  نعــ  ذلــك ابلتــايل مــن
ســن النيــة هــو عــدم   ــدور غــش مــن ااصــور علــا ا تصــاق علــا العقــار ل واال تصــاق أقــر مــن نــ ع اكلةيــة   ولــذر  يةــون اكقصــود ن

نو ره  40 – 4431ق  496 قرة  4جمروعة عرر  4629مايو سنة  34الدا ن ل علا أساي أن ال ش ييسد كر ش   : نقض مد  
 (   346ق  14" ) مسري تناغر  قرة 131ق  413رقو  3جمروعة عرر  4624سنة 
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 . ( 1) يجوز الحصول على حا اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع"

                                                 

 اتريخ النص  ( 4) 
 ـوز لةـر دا ـن بيـده حةـو موضـوع   -4مـن اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت : " 4844:ورد هذا الـنص يف اكـادة  4048م 

يل م اكدين ب    مع  ل عذا كان حسن النينة ل أن وصر علا حق ا تصاق بعقارات مدينة ل ضرات   ـر الـدين واليوا ـد واكصـرو ات 
ذلــك عذا أ ــذ حــق اال تصــاق ئقتضــا حةــو غيــايب ل  لنــ  يســقو  ومــ  -3ل ســوا  كــان ااةــو حضــورًي أو غيابيــا ل ابتــدا يا أو هنا يــا   

 ـوز لةــر دا ـن بيــده حةـو  ـادر يف موضــوع الـدعوى يلــ م  -4بسـقوط هـذا ااةــو"   ويف نينـة اكرا عـة عــدر الـنص علــا الو ـ  اآليت : "
 ـر الـدين واليوا ـد واكصـرو ات ل اكدين ب ـ   معـ  ل أن وصـر مـىت كـان حسـن النينـة  علـا حـق ا تصـاق بعقـارات مدينـ  ل ضـرات  

وال  ـوز للـدا ن ل بعـد مـوت اكـدين ل أ ـذ ا تصـاق علـا عقـار يف الرتكـة"    -3سوا  كان ااةو حضورًي أو غيابيا ل ابتدا يا أو هنا يا   
يوق فلـب أحـد ا عضـا    ويف نينـة جملـس ال ـ 4411يف اك روع النها     ووا ق عليها جملس النوا  وحا رقـو  4444وأ ب  رقو اكادة 

أن يديل ابعرتاا علا حق اال تصاق ل  قار عن هذا ااق يع ـ  لـدا ن عـادي ل تعجـر استصـدار حةـو ل حـق التقـدم وحـق التتبـ  علـا  
يـ  كثريين من الدا ن  العادي  واكرهتن  الذين يقيدون حقوقهو بعده   و دور ااةو من ا تصاق القضا  ل وال د ـر للـدا ن أو اكـدين  

   و ض  عن هذا  لن حق ا ولوية والتتب  ليس من نه اتياقا أو عر   ا ا ل ولذلك  لن هنا  كثريين ينادون أبن  حق من ااقوق اليت ال
أســاي هلــا   ولــذلك  لنــ  يقــرتح عل ــا  هــذا ااــق ويةــون مر ــ  ا ولويــة عىل االتيــاق أو القــانون ل وعذا رؤى اســتبقاؤه  لــيةن حقــا ينتيــ  بــ  

دا نون مجيعــا الثابتــة حقــوقهو قبــر  ــدور ااةــو ل ويعتــه الــدا ن الــذي أي ــذ حــق ا تصــاق أنــ  يعرــر لنييــ  ول ــريه            وال  ةــن الــ
القــور عن هــذا ااــق للــدا ن هــو ســبب ن ــاف  يف مبادرتــ  يف االلتجــا  عىل القضــا  ل  ن  ــدور ا حةــام ال يــررتبو دا رــا ابكبــادرة عىل ر ــ  

غريه ل  قـد يةـون هـو السـابق ويةـون ا ـري ااةـو را عـا عىل ا ـري الـدعوى واتريـخ  ـدور ااةـو  يهـا    قالـا ااةومـة عن  الدعوى قبر
هذا الرأي ل  و اهت  ل وع ج هذه ااالـة هـو وحـر  "أ ـذ حـق ا تصـاق علـا اكـدين اكعسـر كرـا هـو ال ـأن يف وحر ـ  بعـد مـوت اكـدين   

 ذه اآلرا  علا اللجنة يف اال تراع القادم ل  قرار مبدأ حق اال تصاق  وقد استقر الرأي علا عرا ه
وبعد ذلك أضا ا اللجنة عبارة "وا ب التنييذ" بعـد كلرـة "حةـو" يف اليقـرة ا وىل         ن مـن وصـر علـا حـق اال تصـاق 

 ق جملـس ال ـيوق علـا اكـادة كرـا عـدلتها نينتـ  ل نةو وا ب التنييذ قد يرتض  عر ا  التنييذ ما دام قد أمن ابال تصاق علا حق  ل ووا
 (   490ق  – 498ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4048وحا رقو 

:  ـوز لةــر دا ــن يـده حةــو  ـادر ئوا هــة ا  صــام أو يف غيبـة أحــدهو ل سـوا  كــان ابتــدا يا أو  134/  868م التقنـ  الســابق 
مدين  ل امينا علا أ ر دين  و وا د واكصاريف ل ب رط مراعاة استييا  ا  را ات اكبينة يف  انتها يا ل أن يتحصر علا ا تصا   بعقارات

 قانون اكرا عات  
من اك روع الترهيدي   وعدلت  نينة اكرا عة  أ ب  م ابقا كا استقر عليـ  يف التقنـ   4843: ورد هذا النص يف اكادة  4049م 

 4049ل مث جملس ال يوق وحا رقـو  4418يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4446اكد  انيديد ل وأ ب  رقر  
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 ص ، ما يأتي :وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في شأن هذه النصو 

يؤخــذ حــا االختصــاص بمقتضــى حكــم موضــعي ملــزم بشــيء معــين ، فخرجــت اهنحكــام التحضــير ة ،  -1"
والتم يديـــة ، واهنحكـــام الموضـــوعية غيـــر الملزمـــة بشـــيء معـــين كـــالحكم بـــرفض الـــدعوى  . . . و جـــوز أخـــذ حـــا 

( ، كمــا يجــوز  exequaturاختصــاص بمقتضــى حكــم صــادر مــن محكمــة أجنبيــة إذا وضــع عليــه أمــر التنفيــذ ) 
أخذه بمقتضى قرار صادر من المحكمين متى وضع على القرار أمر التنفيذ من المحكمة . واالختصاص المـأخوذ 
بنــاء علــى حكــم بتقــديم حســاب يضــمن التعــو ض المســتحا بســبب تنفيــذ الحكــم ، ال مــا عســى أن يظ ــر فــي ذمــة 

 المدين من رصيد الحساب" .

بناء على سند ، ولو كان رسميًا . أما الحكم الذي يثثبت صلحًا ف و يتـراوح  وال يؤخذ حا االختصاص -2"
بين الحكم والسند الرسمي ، ولذلك كان الحا في أخذ اختصاص بمقتضاه محال للنظر ، فقطع المشروع الشك في 

ختصـاص هذه المسألة وقرر جواز أخذ اختصاص بمقتضاه ، مجار ًا فـي ذلـك القضـاء المصـري . وال يجـوز أخـذ ا
بنـــاء علـــى حكـــم يثبـــت إقـــرارًا بصـــحة التوقيـــع ، أو علـــى حكـــم صـــادر فـــي دعـــوى تحقيـــا الخطـــوط اهنصـــلية ، وإال 
) استطاع كل دائن أن يحصل على اختصاص قبل حلول الدين ، بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الخـتم"

1 ) . 

 ون بيده :و ؤخذ من ذلك أن الدائن ، حتى يحصل على اختصاص ، يجب أن يك

                                                                                                                                                                    

 (   493 – 494ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية 
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 قـرة اثنيـة عـري علـا الو ـ  من اك روع الترهيدي ل وكـان اك ـروع الترهيـدي يتضـرن  4842: ورد هذا النص يف اكادة  4041م 
حق اال تصاق اكأ وذ بنا  علـا حةـو ملـ م بتقـد  حسـا  يضـرن التعـويض اكسـتحق بسـبب عـدم تنييـذ هـذا ااةـو ل وال  -3اآليت : "

ا ق علي  يف اك روع النها     وو  4460يضرن ما عسا أن يعهر يف ذمة اكدين من ر يد هلذا ااسا "   وأقرت  نينة اكرا عة ل وحا رقو 
  ويف للجة جملس ال يوق ل حذ ا اليقرة الثانية ل وتر  أمر ما يضرن  حق اال تصاق للقضا  ل وةو  4419جملس النوا  ل وحا رقو 

  ووا ـق جملـس ال ـيوق علـا اكـادة كرـا عـدلتها نينـا ) جمروعـة ا عرـار  4041 ي  و قا لعروف كر حالة  صو ها ل وأ ب  رقو اكـادة 
 (   498 – 493ق  1التحضريية 

 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق
   492ق  1جمروعة ا عرار التحضريية   ( 4) 
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 حكم قضائي . -1

 حكم صادر من محكمة أجنبية . -2

 قرار صادر من محكمين . -9

 حكم يثبت صلحًا أو اتفاقًا تم بين الخصوم . -1 $641

 ال حكم صادر بصحة التوقيع . -1

 أن يكون الحكم واجب التنفيذ . -6

 صادرًا في موضوع الدعوى . -4

 ملزمًا المدين بشيء معين . -8

 اختصاص بعد وفاة المدين .ال  -1

 عدم نفاذ االختصاص في حا الدائن السابا دينه على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار . -10

 حكم قضائي -0

 ال يؤخذ حق االختصاص بسند ولو رسمي :  -401
فـــال بـــد ، هنخـــذ حـــا اختصـــاص ، مـــن حكـــم قضـــائي . فالســـند ، ولـــو كـــان ســـندًا رســـميًا ، ال يخـــذ بـــه حـــا 

أن الســند ، ولــو كــان ســندًا رســميًا ، لــم يكــن محــال للبحــث أمــام القضــاء ، هــو غيــر متــوافرة فيــه  اختصــاص . ذلــك
 . ( 1) الضمانات المتوافرة في المسائل التي يبت في ا القضاء و قرها

والسند ، ولو كان رسميًا ، يصلح كوثيقة للتنفيذ على المدين ، ولكن ال يجوز تقر ر حا اختصاص بموجبه 

                                                 

وم  ذلك قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن البا    – 343ق  22ااقوق  4641ديسره سنة  42فن ا االبتدا ية   ( 4) 
الــذي لــ  ســند تنييــذي ال يقبــر منــ  ااصــور علــا ا تصــاق علــا عقــار للر ــرتي عذا م يقــدم الــدلير علــا أن ا مــوار ايفرلــة نــق امتيــازه 

مايو سنة  49اكبي  ) است ناف  تلو أ بحا بسبب نقص قيرتها غري كا يا لضران دين  ل و صو اً عذا كان قد تسلو    ا كبريا من ان 
 (   221ق  33م  4640
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بغيـر ذلـك ي يـئ لكـل دائـن حصـل علــى تع ـد المـدين أمـام الموثـا أن يحصـل علـى حـا اختصــاص دون ، والقـول 
 . ( 1) مبرر

 ال يؤخذ حق االختصاص بناء على أمر والئي من محكمة : -400
كــذلك ال يجــوز أخــذ حــا اختصــاص بنــاء علــى أمــر والئــي ، أصــدرته المحكمــة بموجــب ســلطت ا الوالئيــة )  

juridistion grascicuse )  (2 ) . 

 يؤخذ حق االختصاص بموجب حكم صادر من جهة قضائية : -402
وإنمـــا يؤخـــذ حـــا االختصـــاص بنـــاء علـــى حكـــم صـــادر مـــن ج ـــة قضـــائية ، بموجـــب ســـلطت ا القضـــائية ) 

juridiction contenticuse . ) 

در حكمــًا فيجـب أن يكــون هنــاك نـزاع مطــروح أمــام المحكمــة ، تفصـل فيــه بموجــب سـلطت ا القضــائية . فتصــ
 .  ( 9) هو الذي يؤخذ بموجبه حا االختصاص ، وهذا هو الحكم القضائي

، وقـد  ( 1) وال ي م بعد ذلك نوع المحكمة التي أصدرت الحكم ، فقد تكون محكمة مدنية أو تجار ة أو جنائية
د وجود المحاكم تكون محكمة شرعية أو ملية عند ما كانت هذه المحاكم موجودة ، بل قد تكون محكمة قنصلية عن

حا اختصاص بموجب حكم  646القنصلية . وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يجوز الحصول على $
                                                 

مسـري تنـاغر  قـرة  – 304سـليران مـرقس  قـرة  – 249وانعر عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 410مشس الدين الوكير  قرة   ( 4) 
   349ق  14

حةـــو ابلـــدين ل مث وصـــر علـــا أمـــر وقـــد قضـــ  أبن الـــدا ن ل عذا أراد ااصـــور علـــا ا تصـــاق ل  ـــب عليـــ  أوال ااصـــور علـــا 
 (   414ق  14ماري سنة م  2ابال تصاق بنا  علا هذا ااةو ) است ناف  تلو 

   209ق  304سليران مرقس  قرة  – 243ق  328حمرد كامر مرس   قرة   ( 3) 
 (   424ق  20م  4644يناير سنة  4ين ذ ا تصاق ئو ب حةو يلوم اكدين بتقد  حسا  ) است ناف  تلو   ( 2) 
وعذا  ــدر ااةــو ن حمةرــة  نا يــة ل كــان حــق اال تصــاق ضــامنا التعــويض اكــد  ل واكصــرو ات ايفةــوم  ــا للحةومــة )   ( 1) 

مـايو  44 – 64ق  42م  4604ينـاير سـنة  3است ناف  تلو  – 638ق  102رقو  1ايفاماة  4631مايو سنة  48است ناف وفين 
حمرد كامـر مرسـ   – 841 رامنوالن  قرة  – 40دي هلتس  – 818 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   –(  381ق  49م  4601سنة 
326   
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صــادر فــي مصــر مــن محكمــة قنصــلية فــي حــدود اختصاصــ ا ، كــالحكم بالنفقــة ، هنن المشــرع المصــري هــو الــذي 
 . ( 1) صاص جاءت مطلقة دون تفرقةوزع االختصاص على هذه المحاكم ، وهنن النصوص المتعلقة بحا االخت

 

 حكم صادر من محكمة أجنبية -2

 يجوز أخذ حق االختصاص بناء على حكم صادر من محكمة أجنبية :  -403
مــدني تــنص علــى أنــه "ال يجــوز الحصــول علــى حــا اختصــاص بنــاء علــى حكــم  1086أن المــادة  ( 2) رأينــا

 صادر من محكمة أجنبية  . . . . إال إذا أصبح الحكم واجب التنفيذ" .

إذن يجــوز الحصــول علــى حــا اختصــاص بنــاء علــى حكــم صــادر مــن محكمــة أجنبيــة ، بموجــب ســلطت ا 
 الفضائية ال سلطت ا الوالئية .

فــي الحكـم أن يكــون واجـب التنفيــذ ، وصـادرًا فــي موضـوع الــدعوى ، وملزمـًا المــدين بشـيء معــين ،  و شـترط
 وذلك كاهنحكام المصر ة .

فالحكم الصادر من محاكم السودان أو محاكم أي بلد عربي آخـر ، حكـم يجـوز أخـذ اختصـاص بموجبـه إذا 
 بالتنفيذ كما سيأتي .توافرت الشروط المطلوبة ، وبوجه خاص إذا تم الحصول على أمر 

 البد للحكم األجنبي من الحصول على أمر بالتنفيذ :  -404
والــذي يميــز اهنحكــام الصــادرة مــن محــاكم أجنبيــة عــن اهنحكــام المصــر ة ، هــو أن اهنحكــام اهنجنبيــة ال بــد ، 

علــى حــا اختصــاص ، مــن أن تحصــل علــى أمــر  644قبــل أن تكــون صــالحة هننــي يطلــب بموجب ــا الحصــول $
( ، وهذا اهنمر هو ما يجب أن يحصل الحكـم اهنجنبـي عليـه حتـى يكـون نافـذًا وسـار ًا فـي  exequaturتنفيذ ) بال

 مصر .

والرأي الراجح في القانون الدولي الخاص أنه ال يجوز ترتيب حا اختصاص بناء على حكم أجنبي ال يجيز 
                                                 

   116ق  13م  4620أبرير سنة  31است ناف  تلو   ( 4) 
   106هنياً  قرة   ( 3) 
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قـًا لـذلك ، لتقر ـر حـا اختصـاص علـى قانون القاضي الـذي أصـدره أخـذ حـا اختصـاص بموجبـه . فيشـترط ، تطبي
عقــــار فــــي مصــــر بموجــــب حكــــم أجنبــــي ، أن يكــــون قــــانون القاضــــي الــــذي أصــــدرت الحكــــم يعتــــرف بنظــــام حــــا 

 . ( 1) االختصاص

 قرارات المحكمين -3

 يجوز اخذ حق اختصاص بناء على قرار صادر من محكمين : -405
"ال يجوز الحصول على حا اختصاص بناء على   مدني تنص على أنه 1086. أن المادة  ( 2) رأينا أيضاً  

 . . . قرر صادر من محكمين ، إال إذا أصبح  . . . . القرار واجب التنفيذ" .

فــالقرار الصــادر مــن المحكمــين ، كــالحكم الصــادر مــن محكمــة أجنبيــة ، يمكــن الحصــول بموجبــه علــى حــا 
 اختصاص .

 التنفيذ :البد في قرار المحكمين أن يصبح القرار واجب  -406
وحتــى يمكــن الحصــول علــى حــا اختصــاص بموجــب قــرار صــادر مــن محكمــين ، ال بــد أن يكــون القــرار ،  

 مدنين واجب التنفيذ . 1086كما تقول المادة 

فـــال بـــد إذن أن يكـــون قـــرار المحكمـــين قـــابال للتنفيـــذ فـــي مصـــر ، طبقـــًا لنصـــوص تقنـــين المرافعـــات  $648
 وأحكامه .

منـه علـى مــا  101، فـنص فـي المـادة  112 – 101وقـد عـالج تقنـين المرافعـات الجديـد التحكـيم فــي المـواد 
 يأتي : 

"ال يكون حكم المحكمين قـابال للتنفيـذ إال بـأمر يصـدره قاضـي التنفيـذ بالمحكمـة التـي أودع أصـل الحكـم قلـم 
لحكم ووثيقـة التحكـيم ، وبعـد التثبـت مـن أنـه كتاب ا بناء على طلب أي من ذوي الشأن ، وذلك بعد االطالع على ا

                                                 

  لبوديري وبيجـونيري اكـو   يف القـانون الـدويل اخلـاق  846 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 284 قرة  41بيدان و واران   ( 4) 
   104ق  480مشس الدين الوكير  قرة  –وما بعدها  430 قرة  3ع  الدين عبد و يف القانون الدويل اخلاق  – 281 قرة 

   106انعر هنياً  قرة  ( 3) 
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 ال يوجد ما يمنع من تنفيذه . و ختص القاضي المذكور بكل ما يتعلا بتنفيذ حكم المحكمين" .

 حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم -4

 الحكم الذي يثبت الصلح أو االتفاق يجوز بموجبه أخذ حق اختصاص : -407
 مدن تنص على ما يأتي : 1084أن المادة  ( 1) رأينا 

 "يجوز الحصول على حا اختصاص بناء على حكم يثبت صلحًا أو اتفاقًا تم بين الخصوم  . . . ." .

 حكم يثبت صلحا تم بين الخصوم :  -408
 jugements convenus ouوالحكــم الــذي يثبــت صــلحًا تــم بــين الخصــوم ، أي محاضــرة الصــلح ) 

d'expedient ou d'accord ، )  اختلــف الـــرأي فيــه ، والــرأي الـــراجح هــو أن هـــذا الحكــم يعطـــي الحــا فـــي
 . ( 2) الحصول على حا اختصاص

مـــدني ( علــى جـــواز الحصـــول علــى حـــا اختصـــاص  1084وقــد نـــص التقنـــين المــدني الجديـــد ) م  $641
دي فــي هــذا بموجــب حكــم يثبــت صــلحًا تــم بــين الخصــوم ، مــا رأينــا . وقالــت المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــ

الخصــوص : "أمــا الحكــم الــذي يثبــت صــلحًا ف ــو يتــراوح بــين الحكــم والســند الرســمي ، ولــذلك كــان الحــا فــي أخــذ 
اختصاص بمقتضاه محال للنظر ، فقطع المشروع الشك في هـذه ، وقـرر جـواز أخـذ اختصـص بمقتضـاه ، مجار ـًا 

 . ( 9) في ذلك القضاء المصري"

                                                 

   106( انعر هنياً  قرة  4) 
 – 842 رامنــوالن  قـــرة  – 811 قـــرة  42ب نيــور وريبـــري وبيةيــ   – 4326بـــودري ودي لــوان  قـــرة  – 600(  يــوار  قــرة  3) 

   41ق  10م  4631نو ره سنة  4 – 184ق  38م  4642يوني  سنة  44است ناف  تلو  – 311حمرد كامر مرس   قرة 
:  ــوز للــدا ن أن وصــر علــا حــق  16ق  80رقــو  41الرمسيــة  اجملروعــة 4648ديســره ســنة  34وانعــر أيضــاً اســت ناف وفــين 

 4641ســبتره ســنة  32ا تصــاق ئو ــب حمضــر  ــل  ق بــ  فــريف اخلصــوم يف دعــوى و ــدقا عليــ  ايفةرــة   وانعــر فن ــا االبتدا يــة 
تتقرر ئقتضاها ين اخلصوم ال  : ا حةام الصادرة ابلتصديق علا  ل  ت رت  أيضاً م  ا حةام ل  ن الع قة اليت 343ق  22ااقوق 

  ةن ال عن عليها عال بنيس ا سبا  اليت  ةن ال عن  ا علا ا حةام ب ريق االلتراي  
وقد قض  أبن الرأي الرا    قهـا وقضـا  أن ااةـو الـذي يقـر الصـل  بـ  فـريف  – 492ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  2) 
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 لخصوم :حكم يثبت اتفاقا تم بين ا -409
ـــى أمـــر   ـــذي يثبـــت صـــلحًا ، يجـــوز الحصـــول عل ـــين الخصـــوم ، كـــالحكم ال ـــم ب ـــذي يثبـــت اتفاقـــًا ت والحكـــم ال

مــدني علــى أنــه "يجــوز الحصــول علــى حــا اختصــاص بنــاء علــى  1084اختصــاص بموجبــه . وقــد نصــت المــادة 
 حكم يثبت  . . . اتفاقًا بين الخصوم" .

فع مبلغ معين لدائنه ، هو عقد قضائي يعتبر حكمًا حقيقيًا نافـذًا ، فاإلعالم الشرعي الشامل لتع د المدين بد
 . ( 1) و كفي للحصول على حا اختصاص

وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن اختصاص الدائن بعقارات مدينة يجوز طلبـه بنـاء علـى  $680
ر من ـا ، وكـل معارضـة كشف بالمصروفات محرر من المحكمة الشرعية بشـكل تنفيـذي عقـب إعـالن شـرعي صـاد

في تقر ر هذه المصروفات يكون النظـر في ـا مـن اختصـاص القاضـي الشـرعي ال مـن اختصـاص المحكمـة ، التـي 
 . ( 2) ليس ل ا سوى أن تبحث ما إذا كان طالب االختصاص بيده حكم أم ال

اتفا علي ـا الشـركاء وبوجه عام ، الحكم الذي يصدق على أي اتفاق يتم بين الخصوم ، كإثبات قسمة ودية 
 . ( 9) ، يجوز بموجبه الحصول على حا اختصاص

 يؤخذ به حق اختصاص الحكم الصادر بصحة التوقيع -5

 النص القانوني والمذكرة اإليضاحية :  -421
ــــا ــــى حــــا  1084أن المــــادة  ( 1) رأين ــــأتي : " . . . ولكــــن ال يجــــوز الحصــــول عل ــــى مــــا ي مــــدني تــــنص عل

                                                                                                                                                                    

عوز االستعانة ب  يف فلب توقي  حق اال تصاق ل ابعتباره حةرا قضا يا ) ا سةندرية الةلية  ( jugemeut d'expedient) الدعوى 
 (   844ق  419رقو  31ايفاماة  4611ماري سنة  46

   314( حمرد كامر مرس   قرة  4) 
   381ق  49م  4901مايو سنة  44( است ناف  تلو  3) 

يونيــ   3اســت ناف  ـتلو  – 842 رامنـوالن  قـرة  – 204ق  304رقس  قــرة ســليران مـ – 314وانعـر حمرـد كامــر مرسـ   قـرة 
   64ق  42م  4604سنة 

   104ق  410( مشس الدين الوكير  قرة  2) 
   106( هنياً  قرة  1) 
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 ر بصحة التوقيع" .اختصاص بناء على حكم صاد

: "وال يجوز أخذ اختصاص بنـاء علـى حكـم يثبـت إقـرارًا  ( 1) وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي
 681بصــحة التوقيــع ، أو علــى حكــم صــادر فــي دعــوى تحقيــا الخطــوط اهنصــلية ، وإال اســتطاع كــل دائــن أن $

 بصحة التوقيع أو الختم" .يحصل على اختصاص قبل حلول الدين بأن يرفع دعوى أصلية 

 الحالة في عهد التقنين المدني القديم : -420
وقد اختلـف ، فـي ع ـد التقنـين المـدني القـديم ، فيمـا إذا كانـت اهنحكـام الصـادرة بصـحة التوقيـع أو الخـتم ،  

الخطـوط ، سواء كانت صادرة بناء إقرار من الخصم أو بعد اتخاذ إجـراءات التحقيـا فـي الـدعوى اهنصـلية لتحقيـا 
 يجوز الحصول بموجب ا على حا اختصاص .

مدني فرنسي ( بترتيـب الـرهن القضـائي علـى هـذه اهنحكـام ، وكانـت  2129وقد قضي القانون الفرنسي ) م 
مدني مختلط تنص على مثل ذلك فيما يتعلا بالرهن القضائي قبل إلغائه . ولكن الـرأي الـذي رجـح ،  682المادة 

القديم ، أنه ال يجـوز الحصـول علـى حـا اختصـاص بموجـب هـذه اهنحكـام ، هننـه لـم يـأت  في ع د التقنين المدني
) نص خاص بذلك ، وهنن هذه اهنحكام ال تلزم أحد الخصوم بشيء معين ، وال بد مـن استصـدار حكـم آخـر بالـدين

2 ) . 

 الحالة في عهد التقنين المدني الجديد : -422
 مدني . 1084الرأي الراجح ، كما رأينا ، في المادة وقد أخذ التقنين المدني الجديد ب ذا  

فال يجوز الحصول على حا اختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيـع ، سـواء بـاعتراف الخصـم أو 
 عقب إجراء التحقيقات في دعوى أصلية لتحقيا الخطوط .

مــــذكرة ولــــو أمكــــن الحصــــول علــــى حــــا اختصــــاص بموجــــب هــــذا الحكــــم ، هنمكــــن ، كمــــا تقــــول ال $682
                                                 

   106( هنياً  قرة  4) 
ق  8رقو  3ة الرمسية اجملروع 4466مايو سنة  3 – 44ق  9رقو  41ااقوق  4464ديسره سنة  314( است ناف وفين  3) 

  4346عبـد ااريـد أبـو هيـف يف فـرق التنييـذ  قـرة  – 302عبد الس م ذهين  قرة  – 844 رامنوالن  قرة  – 4دي هلتس  قرة  – 48
   248ق  241ق  302سليران مرقس  قرة  – 319حمرد كامر مرس   قرة 
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اإليضـاحية للمشــروع التم يــدي فيمـا وأقرتــه لجنــة المراجعـة ، لكــل دائــن عـادي الحصــول علــى حـا اختصــاص قبــل 
 . ( 1) حلول الدين ، بأن يرفع دعوى أصلية بصحة التوقيع أو الختم

 حتى يؤخذ به حق اختصاص البد أن يكون الحكم واجب التنفيذ -6

 تاريخ المسألة : -423
المــدني الســابا ال يشــترط فــي أخــذ حــا االختصــاص إال بعــد صــدور حكــم ، ولــو كــان الحكــم كمــان التقنــين  

، أو إذا  ( 2) ابتدائيًا ، بل لو كان غيابيًا . وكان االختصاص يزول إذا ألغـت المحكمـة االسـتئنافية الحكـم االبتـدائي
 . ( 9) ن ينفذألغي الحكم الغيابي في المعارضة أو سقط بمضي ستة أش ر م تار خ صدوره دون أ

وتقدم مشروع التقنين المدني الجديد ، محافظًا على هذا المبدأ ، هنن االختصاص إجراء تحفظي يفيد الدائن 
 ، وال يضر المدين ما دام مصيره يتبع مصير الحكم .

ولكن لجنة مجلس الشيوخ رأت ، بعد عدة جلسات وبعد أن تم االعتراض على حـا االختصـاص ذاتـه وأر ـد 
، أن تشــترط فــي الحكــم أن يكــون واجــب التنفيــذ ، وقالــت فــي تبر ــر ذلــك : "إن الغــرض منــه أال يكــون هنــاك إلغــاؤه 

تكـون اهنفضـلية للـدائن الـذي يملـك  689مجال لتفضيل الدائنين في ا بين م بمجرد المبادرة إلى رفع الدعوى ، بل $
، وأداة تيسـير بالنسـبة إلـى المـدين هنن مـن  التنفيذ ، و كون حا االختصاص بمثابة ضمان للدائن في اسـتياء دينـه

 . ( 1) يحصل على حا اختصاص قد يرتضي إرجاء التنفيذ ما دام قد أمن باالختصاص على حقه"

 يجب أن يكون الحكم واجب التنفيذ :  –التقنين الحالي  -424
ه ، واجـب وعلى ذلك يجب ، في التقنين الحـالي ، أن يكـون الحكـم ، للحصـول علـى حـا اختصـاص بموجبـ

 التنفيذ .
                                                 

 قــرة  2شــييق شــحات   – 260اليتــاح عبــد البــاق   قــرة  عبــد – 319حمرــد كامــر مرســ   قــرة  – 192( بيــدان و ــواران  قــرة  4) 
   248ق  – 241ق  302سليران مرقس  قرة  – 414

   68ق  81م  4618ماري سنة  30 – 344ق  41م  4608مايو سنة  44( است ناف  تلو  3) 
   108ق  38م  4642مايو سنة  34( است ناف  تلو  2) 
   4048يف اهلامش يف اتريخ نص اكادة  106( انعر أيضاً  قرة  1) 
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 و كون ذلك في حالتين :

) الحالــة اهنولــى ( إذا كــان الحكــم انت ائيــًا ، بــأن اســتنفدت فيــه مواعيــد الطعــن العاديــة ، أو كــان غيــر قابــل 
للطعن بطر ا عادي . فيجوز الحصول على حا اختصاص بموجب حكم استؤنف فأصبح ن ائيـًا ، أو سـقط حـا 

يمنــع الحصــول علــى حــا اختصــاص جــواز الطعــن فــي الحكــم بــالنقض أو بالتمــاس الطعــن فيــه باالســتئناف . وال 
إعــادة النظــر ، ولكــن يــزول حــا االختصــاص إذا طعــن فــي الحكــم بأحــد هــذين الطــر قين وقضــي بقبــول الطعــن . 

 . ( 1) و متنع الحصول على حا اختصاص بموجب حكم ، قضت فيه محكمة النقض بوقف التنفيذ

ا كان الحكم ليس انت ائيًا ، ولكنه مشمول بالنفاذ المعجل . على أنه إذا ألغي هذا الحكم ) الحالة الثانية ( إذ
 ، سقط حا االختصاص .

 تضارب آراء الفقهاء في هذا التجديد :  -425
وقـد تضــاربت آراء الفق ــاء المصــر ين فـي التجديــد الــذي يقضــي بوجــوب أن يكـون الحكــم واجــب التنفيــذ حتــى 

 على حا اختصاص ، وننقل هنا بعضًا من هذه اآلراء :يمكن الحصول بموجبه 

: "وفي رأي أن هذا التعديل قضي على أهـم مز ـة لحـا االختصـاص  ( 2) قاال اهنستاذ سليمان مرقس $681
، ذلك أنه بعد أن نظم التقنين الجديد حماية دائنـي الشـخص الـذي شـ ر إعسـاره بـأن جعـل تصـرفات هـذا الشـخص 

افــذة فــي حــا دائنيــه الســابقين علــى شــ ر اإلعســار ، اقتصــرت فائــدة االختصــاص علــى فــي أموالــه  . . . غيــر ن
الحالة التي ال يكون في ا المدين معسرًا . وفي هذه الحالة ال تكون لمز ة التقدم الت تترتب على حـا االختصـاص 

ذي حصـل عليـه الـدائن فائدة تذكر  . . . فإذا اشـترط هنخـذ االختصـاص واالنتفـاع بمز ـة التتبـع أن يكـون الحكـم الـ
واجب التنفيذ ، لم تعد لالختصاص أية مز ة عملية ، هنن الدائن الـذي يملـك التنفيـذ يسـتطيع أن يسـتغني عـن حـا 
االختصاص بالتنبيه على المدين بالوفاء وبتسجيل هذا التنبيه ، فيمنع نفاذ تصرفات المدين في حقه . . . . وإنمـا 

الختصـــاص فائـــدة ال يغنيـــه عن ـــا شـــيء آخـــر ، لـــو أنـــه أجيـــز لـــه أخـــذ كـــان الـــدائن يســـتطيع أن يجـــد فـــي حـــا ا
 االختصاص بمجرد حصوله على الحكم ، وقبل أن يصبح الحكم واجب التنفيذ" .

                                                 

   4هامش  244ق  303( انعر عةس ذلك سليران مرقس  قرة  4) 
   240ق  - 206ق  303( سليران مرقس  قرة  3) 
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: "اتجـه جانــب مــن الفقــه إلــى أن هـذا الشــرط الــذي أضــيف  . . . قــد  ( 1) وقـال اهنســتاذ شــمس الــدين الوكيــل
أفقـــد االختصـــاص مزايـــاه  . . . و بـــدو لنـــا أن إضـــافة هـــذا الشـــرط  . . . تســـتجيب إلـــى االتجـــاه الســـائد فـــي الفقـــه 
المعاصر بوجوب الحد م نظم التأمينات القضائية في أضيا نطاق . ونظام االختصاص في ذاته تعرض في آخر 

حل إعداد مشروع القانون المـدني لنقـد كـاد يفضـي إلـى حذفـه . والواقـع أن تقر ـر اهنفضـلية للـدائن لمجـرد السـبا مرا
فـي الحصـول علـى حكـم ، ال يـن ض وحــده سـندًا معقـوال لإلخـالل بقاعـدة المســاواة بـين الـدائنين . وعلـى هـذا النحــو 

االختصــاص ، فــال يحصــل عليــه إال الــدائن نعتقــد أن إضــافة هــذا الشــرط قصــد بــه بصــفة خاصــة الحــد مــن أهميــة 
وهو عن نفع ب ذا الضمان ربما كان في ذلك إغراء له على التراخي في التنفيذ  681المزود بحكم واجب النفاذ ، $

 على المدين" .

. "ونرى مع البعض أن اللجنة قد وفقت في وضع هذا الشرط ،  ( 2) وقال اهنستاذ منصور مصطفى منصور
االختصـاص إذا نظـر إليـه كـأداة لتـأمين الـدائن دون نظـر إلـى مصـلحة المـدين ال يكـون لـه محـل ، فالواقع أن حـا 

فـيس هنــاك مــا يــدعو إلـى تفضــيل دائــن عــادي علــى غيـره لمجــرد أنــه استصــدر حكمـًا بالــدين . و بــدو لنــا أن البقــاء 
طر ــا تأجيــل التنفيــذ  علــى حــا االختصــاص ال محــل لــه إال إذا كمــان المقصــود مــن وراء ذلــك حمايــة المــدين عــن

 حتى يتيسر له الوفاء ، و كون منح الدائن الحا في أخذ االختصاص وسيلة قد تشجعه على إرجاء التنفيذ" .

: "إن االختصــاص لــم يكــن الغــرض منــه تحقيــا فائــدة محضــة للــدائن الــذي  ( 9) وقــال اهنســتاذ ســمير تنــاغر
ا مصـلحة المـدين المحكـوم عليـه ، بتـأخير التنفيـذ يحصل على حكم  . . . ولكن الغـرض اهنساسـي منـه هـو تحقيـ

علـى مالــه ، وذلـك بمــا يرضـى الــدائن أيضـًا عــن طر ــا إعطائـه تأمينــًا خاصـًا . فــال االختصـاص مصــلحة محضــة 
للدائن ، وال هو عديم الفائدة . ولكنـه ائتمـان جديـد للمـدين فـي مرحلـة حرجـة تسـبا التنفيـذ مباشـرة ، وتـأمين خـاص 

 التنفيذ مستقبال" .للدائن يضمن له 

                                                 

   144ق  – 140ق  414( مشس الدين الوكير  قرة  4) 
   419ق  41( منصور مص يا منصور  قرة  3) 
   334ق  14( مسري تناغر  قرة  2) 
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 يجب أن يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى  -7§ 

 ال يؤخذ اختصاص بحكم صادر قبل الفصل في الموضوع : -426
وال يجــوز أخـــذ حـــا اختصــاص بحكـــم صـــادر قبــل الفصـــل فـــي الموضــوع ، وذلـــك كاهنحكـــام التحضـــير ة ،  

بنــدب خيبـر أو بــإجراء معاينـة ، واهنحكــام الوقتيــة ،  أو 686واهنحكـام التم يديــة الصـادرة باإلحالــة علـى التحقيــا $
 هنن كل هذه اهنحكام ال تكون صادرة في موضوع الدعوى .

و ستثنى مـن ذلـك اهنحكـام الوقتيـة إذا تضـمنت إلـزام المـدين بـدفع مبلـغ معـين ، أو بالقيـام بعمـل ، أو فـرض 
 . ( 1) نفقة مؤقتة ، فإنه يجوز اخذ حا اختصاص بموجب هذه اهنحكام

 ال يؤخذ االختصاص إال بناء على حكم قطعي صادر في الموضوع الدعوي : -427
 فال بد ا يكون الحكم حكمًا قطعيًا صادرًا في موضوع الدعوى . 

ذلك هنن اهنحكام القطعية وحدها هي التي تبت في موضوع الدعوى ، وهي وحدها الصالحة للحصول على 
حكـــم وقتـــي تضـــمن فـــرض نفقـــة أو القيـــام بعمـــل كمـــا وأقرتـــه لجنـــة حـــا اختصـــاص بموجب ـــا ، إال إذا كـــان هنـــاك 

 المراجعة فيما سبا .

 يجب أن يكون الحكم ملزمًا المدين بشيء معين -8§ 

 أحكام قطعية ال يجوز أخذ اختصاص بموجبها :  -428
 وهناك أحكام قطعية ال يجوز أخ اختصاص بموجب ا ، هنن ا ال تلزم المدين بشيء معين .

 هنحكام الصادرة في االختصاص : اختصاص المحكمة أو عدم اختصاص ا .مثل ذلك ا

ومثل ذلـك أيضـًا اهنحكـام الصـادرة بـرفض الـدعوى ، هنن ـا ال تلـزم بشـيء معـين ، واهنحكـام الصـادرة بـرفض 

                                                 

ســليران مــرقس  – 344عبـد اليتــاح عبــد البــاق   قــرة  – 4هــامش  486ق  2شــييق شــحات   – 184( بيـدان و ــواران  قــرة  4) 
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 . ( 1) طلب أو دفع فرعي ، وكذلك اهنحكام الصادرة في دعوى عينية بإثبات ملكية المدعي للعقار محل النزاع

كل هذا ما لـم تلـزم هـذه اهنحكـام مـن رفـض طلبـه بالمصـروفات ، فيجـوز أخـذ اختصـاص ب ـا تأمينـًا  $684
 . ( 2) للمصروفات ، إذ هي أحكام تلزم المدين بشيء معين

 األحكام القطعية الملزمة للمدين بشيء معين يجوز أخذ اختصاص بموجبها : -429
 بإلزام المدين بدفع مبلغ من النقود .والصورة المألوفة لذلك أن يكون صادرًا  

وال يوجــد مــا يمنــع مــن أخــذ اختصــاص بموجــب حكــم يلــزم المــدين بعمــل أو باالمتنــاع عــن عمــل ، وفــي هــذه 
الحالة يقدر القاضي مؤقتًا المبلغ الـذي يؤخـذ بـه االختصـاص إذا كـان هـذا المبلـغ غيـر محـدد المقـدار فـي الحكـم . 

ه "إذا كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار ، تـولى رئـيس المحكمـة مدني أن 1081وقد جاء في المادة 
 تحدده مؤقتًا ، وعين المبلغ الذي يؤخذ به حا االختصاص" .

 الحكم بإلزام شخص بتقديم حساب :  -431
مــدني ، وكانــت تجــري علــى الوجــه اآلتــي : "حــا  1084كــان المشــروع التم يــدي يتضــمن فقــرة ثانيــة للمــادة 

ختصاص المأخوذ بناء على  حكم ملزما بتقديم حساب يضمن التعو ض المستحا بسبب عدم التنفيذ هذا الحكم اال
، وال يضمن ما عسى أن يظ ر في ذمة المدين من رصيد ل ـذا الحسـاب" . وفـي لجنـة مجلـس الشـيوخ حـذفت هـذه 

 9) لظروف كـل حالـة بخصوصـ ا" الفقرة الثانية ، وترك أمر ما يضمنه حا االختصاص للقضاء ، يفصل فيه وفقا

) . 

إذا أخـذ بـه حـا اختصـاص ،  688وقد ذهب بعض الفق اء إلى أن الحكـم بـإلزام شـخص بتقـديم حسـاب ، $
 . ( 1) فإن حا االختصاص يضمن ما عسى أن يظ ر في ذمة المدين من رصيد ل ذا الحساب

و ض بسبب عدم تنفيذ الحكم ) وذهب فق اء آخرون إلى أن االختصاص ال يضمن ذلك ، وإنما يضمن التع
                                                 

   411 قرة  2( شييق شحات   4) 
   243ق  302ة ( انعر ذلك سليران مرقس  قر  3) 
 مد    4041يف اهلامش يف اتريخ اكادة  106( انعر  قرة  2) 
   816 رامنوالن  قرة  – 4414 قرة  3كوالن وكابيتان   – 183( بيدان و واران  قرة  1) 
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، وهــذا هـو الــرأي الــراجح ، وبــه أخـذ التقنــين المــدني الجديــد فـي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  ( 1)  عـدم تقــديم الحســاب (
 مدني قبل حذف ا كما مر . 1084

 . ( 2) والصحيح أن االختصاص ال يضمن إال محل االلتزام ذاته ، أو التعو ض عن عدم الوفاء بااللتزام

 ال اختصاص بعد وفاة المدين -9§ 

 النص على ذلك في التقنين المدني الجديد : -430
 مدني تنص على ما يأتي : 1081أن الفقرة الثانية من المادة  ( 9) رأينا 

 "ال يجوز للدائن ، بعد موت المدين ، أخذ اختصاص على عقار في التركة" .

يأخــذ حــا اختصــاص بعــد مــوت مدينــه علــى عقــار فــي  فالــدائن إذن ممنــوع ، بموجــب هــذا الــنص ، مــن أن
تركتــه . والتركــة يحكم ــا مبــدأ "ال تركــة إال بعــد ســداد الــدين" ، وقــد نظــم هــذا المبــدأ كــل مــن قــانون الشــ ر العقــاري 

 والتقنين المدني الجديد .

 قانون الشهر العقاري :  -432
عـاديين ، وتكـون تركـة مـدين م الميـت ضـمانًا من المتفا عليه أنه بعد موت المدين يتسـاوى جميـع الـدائنين ال

 للوفاء بحقوق م جميعًا بالتساوي فيما بين م .

وقد قضت محكمة استئناف مصر بأن الفقه اإلسالمي اعتبر الموت عارضًا تخرب بـه الذمـة و بطـل الواليـة 
لى حكم ملكه ، لتتم التصفية في المال ، ول ذا نقل حقوق الغرماء الثابتة في ذمة المتوفى إلى تركته ، واستبقاها ع

بدفع الديون وتنفيذ الوصايا وقسمة ما يبقى بين الورثة . وهذا النظر ينت ي بوجوب اسـتبقاء حالـة الغرمـاء علـى مـا 

                                                 

شـييق  – 318حمرـد كامـر مرسـ   قـرة  – 844 قـرة  42ب نيور وريبـري وبيةيـ   – 1414 قرة  3( ب نيور وريبري وبوال ي   4) 
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 . ( 1) كانت عليه منذ الوفاة ، فمن لم يكن وقتئذ صاحب دين ممتاز بقي غر مًا يقاسم غيره قسمة غرماء

المختلطــة إلــى أن أمــوال الميــت تــؤول إلــى جميــع دائنيــه ، فيصــبح ل ــؤالء حــا وذهبــت محكمــة االســتئناف 
مباشرة على هـذه اهنمـوال . وال يجـوز هني مـن م أن يحصـل بعـد وفـاة المـدين علـى أي حـا فـي التقـدم علـى اآلخـر 
 بأي سبب كان ، فإذا اخذ أحدهم اختصاصًا على بعض عقارات المتوفى كان هذا االختصاص غير نافذ فـي حـا

 . ( 2) اآلخر ن

ونظم قانون الش ر العقاري طر قـة لشـ ر حقـوق دائنـي المـورث ، إذا اشـترط شـ ر حـا اإلرث إلمكـان شـ ر 
التصرفات التي تصدر من الوارث ، وأجاز لـدائني المـورث التأشـير بحقـوق م فـي هـامش شـ ر حـا اإلرث ، ورتـب 

قبـل دائنـي المـورث الـذين أشـروا بـديون م فـي هـامش على هذا التأشير عدم نفاذ تصـرفات الـوارث فـي أمـوال التركـة 
 إجراء هذا الش ر أو بعد السنة وقبل ش ر التصرف . 610ش ر حا اإلرث في خالل سنة من $

 التقنين المدني الجديد :  -433
مدني على أنه "إذا لم  111ووضع التقنين المدني الجديد نظامًا اختيار ا لتصفية التركات ، ثم نصت المادة 

ن التركـــة قـــد صــفي وفقـــًا هنحكـــام النصـــوص الســابقة ، جـــاز لـــدائني التركـــة العــاديين أن ينفـــذوا بحقـــوق م أو بمـــا تكــ
أوصى به ل م على عقارات التركة التي حصل التصرف في ا ، أو التي رتبت علي ـا حقـوق عينيـة لصـالح الغيـر ، 

 إذا أشروا بديون م وفقًا هنحكام القانون" .

دني الجديد دائن المتوفى من أخـذ اختصـاص علـى مـال مدينـه الميـت ، هننـه فيمـا يتعلـا وقد منع التقنين الم
بالتقدم قصد المشرع عدم تمييز أحد مـن الـدائنين علـى غيـره بسـبب الحـا لوفـاة المـدين ، وفيمـا يتعلـا بـالتتبع فـإن 

الــوارث مــن التصــرف قبــل هــذا الخطــر مــن جانــب المــدين ذاتــه قــد انعــدم بوفاتــه ، ومــن جانــب وارثــه قــد ارتفــع بمنــع 
تسلمه ش ادة التور ث وهي ال تسلم إال بعـد وفـاة جميـع الـديون ، وبـنص قـانون الشـ ر العقـار الـذي يمنـع شـ ر أي 

 تصرف من الوارث قبل ش ر حا اإلرث .
                                                 

   330ق  42 رقو 24اجملروعة الرمسية  4620يناير سنة  34( است ناف  تلو  4) 
نــــو ره ســــنة  30 – 24ق  10م  4634أبريــــر ســــنة  31 – 382ق  10م  4634مــــاري ســــنة  31( اســــت ناف  ــــتلو  3) 
وانعر سليران مـرقس  قـرة  – 282ق  80م  4624يوني  سنة  1 – 396ق  14م  4629مايو سنة  41 – 24ق  14م  4634
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 شهر االختصاص المكسوب قبل وفاة المدين :  -434
حتـى لـو كـان الشـ ر يحصـل بعـد وفـاة و جوز شـ ر حـا االختصـاص الـذي كسـبه الـدائن قبـل وفـاة مدينـه ، 

ــا فقــد صــدر اهنمــر  ( 1) المــدين . وذلــك هنن الغــرض هــو منــع إنشــاء ســبب جديــد للتقــدم بعــد وفــاة المــدين ، أمــا هن
 . ( 2) باالختصاص قبل وفاة المدين . وليس القيد إال طر قة لش ره وجعله نافذًا في حا الغير

 حالة شهر إعسار المدين -0 

 الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار :الدائنون  -435
 مدني على ما يأتي : 216نصت الفقرة الثانية من المادة  

"علـــى أنـــه ال يجـــوز أن يحـــتج علـــى الـــدائنين الـــذين يكـــون ل ـــم حقـــوق ســـابقة علـــى تســـجيل صـــحيفة دعـــوى 
 اإلعسار بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل" .

كل دائـن حقـه سـابا علـى تسـجيل صـحيفة دعـوى اإلعسـار يجـب أن يحمـي ، وال تجـوز التفرقـة بـين هـؤالء ف
الــدائنين . ومــن ثــم فــال يجــوز االحتجــاج علــى هــؤالء الــدائنين بــأي حــا اختصــاص يقــع علــى عقــارات المــدين بعــد 

 تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار .

ن ، أخـــذ حـــا اختصـــاص بعـــد تســـجيل صـــحيفة دعـــوى ومـــن ثـــم يكـــون ممنوعـــًا ، بالنســـبة إلـــى هـــؤالء الـــدائني
 اإلعسار .

مـدني ،  214يبقـى بعـد ذلـك وجـوب حمايـة هـؤالء الـدائنين مـن حـا التتبـع ، وهـذا مكفـول ل ـم بمـوج بالمـادة 
 وقد نصت على ما يأتي :

"متى سجلت صحيفة دعوى اإلعسار ، فـال يسـري فـي حـا الـدائنين أي تصـرف للمـدين يكـون مـن شـأنه أن 
 ن حقوقه أو يز د في التزاماته ، كما ال يسري في حق م أي وفاء يقوم به المدين" .ينقص م
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وعلى ذلك إذا منع أخذ حا اختصاص بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ، ومنع كذلك بعد هذا التسجيل 
ســار التصـرف فـي مـال المـدين المعسـر ، لــم يعـد يـنقص الـدائنين الـذين يكـون ل ــم حقـوق سـابقة علـى صـحيفة اإلع

 شيء من الحماية .

 أخذ اختصاص على عقار المدين المعسر بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار : -436
 وهناك فرق بين حالة المدين الذي ش ر إعساره والمدين المتوفى . 

فالمدين المتوفى قد انقضت شخصيته ، وتحدد ن ائيًا وقت وفاته مركز دائنيه وتحددت أمواله ، فلـن  $612
 ديون وال أموال .تستجد له 

أمــا المــدين الـــذي شــ ر إعســاره فإنـــه يحــتفظ بشخصــيته ، و مكـــن أن يوضــع حــد إلعســـاره ، فيعــود لــه حـــا 
 التصرف في أمواله ، وحا االلتزام بديون جديدة .

فيكــــون لدائنيــــه الــــذين لــــم يســــتوفوا حقــــوق م قبــــل انت ــــاء حالــــة اإلعســــار مصــــلحة فــــي االســــتناد إلــــى حقــــوق 
 علي ا ولو بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار .اختصاص حصلوا 

و ســـتطيعون أن يتقـــدموا ، بمـــوج بحقـــوق االختصـــاص هـــذه ، علـــى الـــدائنين التـــاليين ، وأن يتتبعـــوا عقـــارات 
 المدين في أية يد كانت .

ولذلك لم يمنع المشرع أخذ االختصاص على عقار المدين العسر بعد تسجيل صحيفة دعوى اإلعسار ، وال 
تصاصـات التــي سـبا صــدور اهنمـر ب ــا قبـل ذلــك ، اكتفـاء بتقر ــر عـدم نفــاذ هـذه االختصاصــات فـي حــا قيـد االخ

 . ( 1) الدائنين السابقين حقوق م على هذا التسجيل

 األموال التي يؤخذ عليها حق االختصاص -المبحث الثاني

 نص قانوني :  -437
 مدني على ما يأتي : 1088تنص المادة 

صاص إال على عقار أو عقارات معينة ، مملوكة وقت قيد هذا الحا ، وجائز بيع ـا "ال يجوز أخذ حا اخت
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 . ( 1) بالمزاد العلني"

 وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ما يأتي :

"يؤخــذ حــا االختصــاص علــى عقــار مملــوك للمــدين وقــت قيــد هــذا الحــا ، بشــرط أن يكــون هــذا العقــار ممــا 
لــى أنــه يجــوز أخــذ اختصــاص علــى خســة أفدنــة ، وتظ ــر فائدتــه فــي حــالتين : إذا انتقلــت يجــوز التعامــل فيــه . ع

ملكية اهنرض من المدين إلـى حـائز فيتتبع ـا الـدائن ، وإذا زاد مـال المـدين علـى خمسـة أفدنـه فيجـوز عندئـذ التنفيـذ 
 . ( 2) على اهنرض"

موال التي يؤخذ علي ا حا االختصـاص و تبين من هذا النص أن هناك شروطًا ثالثة ، يجب توافرها في اهن
. 

 أن تكون هذه اهنموال عقارًا أو عقارات معينة ، معينة تعيينًا دقيقًا بحيث يمكن التصرف علي ا . –1

أن يكون هذا العقار أو العقارات مملوكة للمدين ، وقت الحصول على حا االختصاص ووقت قيد هـذا  -2
 الحا .

 ارات مما يجوز التعامل في ا ، أي أن يكون جائزًا بيع ا بالمزاد العلني .أن يكون هذا العقار أو العق -9

 مدني سالفة الذكر .  1088وهذه الشروط الثالثة واضحة من نص المادة 

فنعالج ــــا هنــــا فــــي إيجــــار . و الحــــظ أن الشــــرط اهنول من ــــا قــــد أخضــــع حــــا االختصــــاص لمبــــدأ  $611
                                                 

ــــخ الــــنص(  4)  ــــا الو ــــ  اآليت : " 4841: ورد هــــذا الــــنص يف اكــــادة  اتري ال  ــــوز أ ــــذ حــــق  -4مــــن اك ــــروع الترهيــــدي ل عل
ومـ  ذلـك  -3اال تصاق عال علا عقار أو عقارات معينة  لوكة للردين وقا قيد هذا ااق ل و ـا   التعامـر  يهـا وبيعهـا ابكـ اد العلـين   

ل حــىت لـــو م تــ د علــا عســـة أ دنــة ل علـــا أن يراعــا يف التنييـــذ ال ــروط اكقـــررة يف  ــوز ااصــور علـــا حــق ا تصـــاق علــا ارا اكـــدين 
اكـادة  القانون"   ويف نينة اكرا عة حذ ا عبارة " ا   التعامر  يها" ل اكتيا  بةون هـذه العقـارات  ـا  ا بيعهـا ابكـ اد العلـين ل وأ ـب  رقـو

  ويف نينــة جملــس ال ــيوق ل حــذ ا اليقــرة الثانيــة  ن  4411الــنص ل وحــرت رقــو يف اك ــروع النهــا     ووا ــق جملــس النــوا  علــا  4464
   4044ملةية اكدين خلرسة أ دنة  أقر ال من  من رهنها ل  حق اال تصاق أي ذ هذا ااةو دون حا ة عىل نص ل وأ ـب  رقـو اكـادة 

 (   499ق  – 498ق  1ضريية ووا ق جملس ال يوق علا اكادة كرا عدلتها نينت  ) جمروعة ا عرار التح
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

   469ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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 . ( 1) أوجب أن يكون العقار أو العقارات معينة تعيينًا دقيقاً التخصيص الذي خضع له الرهن الرسمي ، إذا 

 المال عقار معين تعيينًا دقيقا -0

 يجب أن يكون المال عقارًا :  -438
فال يؤخذ حا االختصاص إال على عقار ، فيكون حا االختصـاص كحـا الـرهن الرسـمي ، إذ يكـون محلـه 

 دائمًا عقارًا أو عقارات .

حـــد أن قضـــت محكمـــة االســـتئناف الوطنيـــة بأنـــه ال يجـــوز قانونـــًا مـــنح الـــدائن حـــا وقـــد وصـــل اهنمـــر إلـــى 
 . ( 2) االختصاص على نخيل مملوك لمدينه ، إذا كان هذا اهنخير ال يملك اهنرض القائم علي ا النخيل

والنخيل ، المملـوك لشـخص ال يملـك اهنرض الـذي أقـيم علي ـا النخيـل ، يعتبـر عقـارًا ، شـأنه فـي يـذلك شـأن 
اهنبنية المقامة على ارض ال يملك ا صاحب اهنبنية ، فكان يجب الحصول على اختصاص ب ذا النخيل من حيث 

 كونه عقارًا .

 اختالف حق االختصاص عن حق الرهن القضائي :  -439
 يختلف حا االختصاص عن حا الرهن القضائي .

ات المحكوم عليـه ، الحالـة والمسـتقلة فالرهن القضائي يرد ، دون حاجة إلى أمر القاضي ، على جميع عقار 
. فال يشترط إذن أن يكون العقار معينًا تعيينًا دقيقًا ، فكل عقار مملوك للمحكوم عليه ، ولو كان عقارًا مسـتقبال ، 

 يقع عليه الرهن القضائي .

تعيينـًا  أما حا االختصاص فال يقع على عقار مستقبل ، وكـذلك ال يقـع علـى عقـار حـال إال إذا كـان معينـاً 
 دقيقًا .

 العقار معين تعيينا دقيقا :  -441
 فيجب إذن أن يكون العقار الذي يؤخذ عليه حا االختصاص معينًا تعيينًا دقيقًا .

                                                 

   149ق  412( مشس الدين الوكير  قرة  4) 
   1ق  8رقو  31اجملروعة الرمسية  4634ماري سنة  34( است ناف وفين  3) 
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وهذا هو مبدأ التخصيص الذي رأيناه في الرهن الرسمي . وقد قدما في هذا الـرهن الرسـمي وجـوب أن يكـون 
أن يذكر هذا التعيين فـي عقـد الـرهن الرسـمي وفـي قائمـة القيـد . ف نـا أيضـًا يجـب محله عقارًا معينًا تعيينًا دقيقًا ، و 

أن يكون العقار معينًا تعيينًا دقيقًا ، وأن تـذكر البيانـات المعينـة لـه فـي عر ضـة طلـب االختصـاص وفـي قائمـة قيـد 
 مدني ( . 1011حا االختصاص ) م 

منـزال أو أرضـًا مـثال ( ، وموقعـه 0ة ببيـان نوعـه وتعيين العقار الذي يؤخذ عليه حا االختصاص يكون عاد
) المدينة والشارع أو الحارة ورقم المنزل أو ما يعين موقعه تعيينًا دقيقًا في حالة المنزل ، والحوض ورقمه أو موقع 
اهنرض فه إذا كان أرضًا ( ، وحدود المنزل أو اهنرض ، ومساحة المنزل أو اهنرض ، وما يتكون منـه المنـزل مـن 

 وابا ، وغير ذلك من البيانات المفيدة في التعرف على العقار .ط

وإذا كــــان هــــذا التعيــــين مشــــترطًا فــــي الــــرهن الرســــمي حمايــــة للــــراهن وللغيــــر ، ف ــــو كــــذلك أيضــــًا فــــي حــــا 
االختصاص . فالتعيين في حا االختصاص يسمح للقاضي بأال يمـنح حـا اختصـاص بعقـارات المـدين إال بالقـدر 

وق الــدائن ، كمــا أن تعيـين العقــار الــوارد عليـه حــا االختصـاص فــي قائمــة القيـد يســمح للغيــر أن الـالزم لتــأمين حقـ
 . ( 1) يتبين حقيقة مركز المدين ومركز العقار المحمل بحا االختصاص

هـو وقيـده ، إذا أدى الـنقص أو  616و ترتب على نقص هذه البيانات أو الخطأ في ا بطالن االختصـاص $
 . ( 2) لغير في الغلطالخطأ إلى إيقاع ا

مرافعـات مخـتلط بـنص  461/1وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأنه يخلص من مقارنة نص المادة 
مـــدني مخــتلط أن المشـــرع قصــد أن يتشـــدد فــي البيانـــات التــي تعـــين العقــار الـــذي يؤخــذ عليـــه حـــا  610/1المــادة 

 . ( 9) رهن الرسمياالختصاص أكثر م تشدده في ذلك بالنسبة إلى العقار محل ال

وقضت أيضًا بأن تعيين المنزل المأخوذ عليه حا االختصاص بالحي الموجود فيه دون ذكـر الشـارع يعتبـر 
تعيينًا كافيًا ، فال يجوز لدائن مرت ن الحا أن يطلب إبطال هـذا االختصـاص اسـتنادًا إلـى وجـود نقـص فـي تعيـين 

                                                 

   304( سليران مرقس  قرة  4) 
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 . ( 1) محله

 على االختصاص ووقت القيد العقار مملوك للمدين وقت الحصول -2

 النص يصرح بوجوب ملكية المدين للعقار وقت القيد :  -440
مدني تصرح بأن العقار أو العقارات المعينة يجب أن تكون "مملوكة للمدين وقت  1088أن المادة  ( 2) رأينا

 قيد هذا الحا  . . ." .

اص ، فــإذا لــم يكــن مملوكــًا للمــدين وقــت فالعقــار يجــب إذن أن يكــون مملوكــًا للمــدين وقــت قيــد حــا االختصــ
 القيد ، كان االختصاص باطال .

باالختصــاص كمــا ســنرى ، ثــم  614فــإذا فــرض أن العقــار كــان مملوكــًا للمــدين وقــت الحصــول علــى أمــر $
تجرد المدين من ملكيته قبل قيد حا االختصاص فلما جاء الدائن يقيد حـا االختصـاص كـان العقـار غيـر مملـوك 

 فإنه ال يستطيع قدي االختصاص على عقار غير مملوك للمدين .للمدين ، 

 ويجب ا يكون العقار مملوكا للمدين أيضًا وقت الحصول على االختصاص : -442
 و جب ، فوق ذلك ، أن يكون العقار مملوكًا للمدين وقت الحصول على أمر باالختصاص .

هنن القيــد والحصــول علــى االختصــاص كانــا  وقــد صــرح المشــرع بوجــوب ملكيــة المــدين للعقــار وقــت القيــد ،
يتمان في التقنين المـدني القـديم فـي يـوم واحـد . فكـان هـذا التقنـين يوجـب علـى كاتـب المحكمـة التـي يصـدر رئسـ ا 

(  116/422اهنمر باالختصاص أن يقوم من تلقاء نفسه بقيد االختصاص دون تأيخر وفي ذات يوم صدوره ) م 
يكــون العقــار مملوكــًا للمــدين وقــت قيــد االختصــاص وغيــر مملــوك لــه وقــت صــدور . فكــان مــن غيــر المحتمــل أن 

اهنمــر باالختصــاص . فــألف الفق ــاء أن يشــترطوا ملكيــة المــدين للعقــار وقــت قيــد االختصــاص ، قاصــدين بــذلك أن 
 . ( 9) تكون ملكية المدين للعقار وقت الحصول على االختصاص ووقت قيد االختصاص

                                                 

   11ق  34م  4648ديسره سنة  1( است ناف  تلو  4) 
   121هنياً  قرة (  3) 
   116 قرة  4624حمرد كامر مرس  يف التأمينات ال خصية والعينية  – 301( عبد الس م ذهين  قرة  2) 
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الجديــد بمــا جــرى بمــا جــرى عليــه الفق ــاء فــي ظــل التقنــين المــدين القــديم ، فاشــترط فــي  فأخــذ التقنــين المــدني
مدني أن يكون العقـار مملوكـًا للمـدين وقـت قيـد االختصـاص ، قاصـدًا بـذلك أن يكـون مملوكـًا أيضـًا  1088المادة 

 للمدين وقت الحصول على أمر االختصاص .

تنص على أن "تتم إجراءات الش ر فـي جميـع اهنحـوال بنـاء  من قانون الش ر العقاري  20ولما كانت المادة 
مقـام م" ، فقـد أصـبح اآلن مـن المحتمـل أن يؤخـذ اهنمـر باالختصـاص  618على طلب ذوي الشأن أو من يقـوم $

في يوم وبطئ الدائن في قيده أيامًا أو أسابيع . ولذلك جاز أن يكون المدين مالكًا للعقار وقت الحصول على أمـر 
ص ، ثم يتجرد عن ملكيته بعد ذلك وقبل القيد . فكان اهنولى اشتراط ملكية المدين للعقار وقت الحصـول االختصا

 على أمر االختصاص ، ووقت قيد االختصاص .

وقد تعدد اهنحكام القضائية في الماضي تشترط ملكية المدين للعقـار وقـت الحصـول علـى أمـر االختصـاص 
يــر مملــوك للمــدين فإنــه يكــون بــاطال وال ينــتج أي اثــر ولــو صــار المــدين ، وبأنــه إذا أخــذ اختصــاص علــى عقــار غ

ـــاط صـــحة حـــا  ـــأن من ـــديم ب ـــين الق ـــنقض فـــي قضـــية كـــان يســـري علي ـــا التقن ـــك . فقضـــت محكمـــة ال مالكـــًا بعـــد ذل
االختصاص أن يكون العقار مملوكًا للمدين وقت صدوره ، وال يغير من هذا النظر أن تكون ملكية العقار قـد آلـت 

.  وقضـت محكمـة االسـتئناف المختلطـة بـأن علـى الـدائن طالـب االختصـاص أن  ( 1) المدين وقت تحديد القيـدإلى 
يتحقــا م ملكيــة المــدين ، وبــأن مــن واجباتــه اهنوليــة أن يــدقا فــي فحــص ســندات الملكيــة المســجلة ، هنن تقديمـــه 

لعقار المطلوب أخذ االختصـاص عليـه يعتب تأكيدًا رسميًا العتباره ا 611العر ضة التي يطلب ب ا االختصاص $

                                                 

جمروعـــة  4688 هايـــر ســـنة  40 – 291ق  18رقـــو  9جمروعـــة أحةـــام الـــنقض  4681ديســـره ســـنة  32( نقـــض مـــد   4) 
وقد قضا حمةرة النقض أبن منـاط  ـحة حـق اال تصـاق أن يةـون العقـار  لوكـا للرـدين وقـا  – 936ق  42رقو  9أحةام النقض 

ا  دوره ل     وز أن يةون حمل  ما قد ينور عىل اكدين مستقب    وال ي ري من هذا النعر أن تةون ملةية العقار قد هلـا عىل اكـدين وقـ
(   وقضا أيضاً أبن  مىت كان الـدا ن قـد  291ق  18رقو  9حةا النقض جمروعة أ 4681ديسره سنة  32عديد القيد ) نقض مد  

قيـد ا تصا ــاً بعــد أن ابع اكــدين العقــار وســجر اك ـرتي عقــده ل  ــلن اال تصــاق يةــون قــد قـ  ابفــ  اصــول  بعــد انتقــار ملةيــة العقــار 
(   وقضـا أيضـاً أبنـ  عذا حصـر دا ـن  936ق  42رقـو  9جمروعـة أحةـام الـنقض  4688 هايـر سـنة  40للرتصرف علي  ) نقض مـد  

علا ا تصا   بعقار اشـرتاه مدينـ  بعقـد اثبـا التـاريخ ولةنـ  م يسـجر ل  لـيس لـ  أن وـتج  ـاذ اال تصـاق علـا مـن اشـرتى العقـار بعـد 
 هايــر ســنة  6 ذلــك مــن اكــدين وســجر عقــده ل عذ أن اال تصــاق يةــون قــد وقــ  يف هــذه ااالــة والعقــار غــري  لــو  للرــدين ) نقــض مــد 

 (   261ق  4عاما  38جمروع أحةام النقض يف  4626
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. وقضــت أيضــًا بأنــه يجــب لكــي ينــتج االختصــاص أثــره أن يكــون مــأخوذًا علــى عقــار مملــوك  ( 1) مملوكــًا للمــدين
. وقضـت أيضـًا بأنـه إذا كـان المـدين قـد اشـترى عقـارًا ،  ( 2) للمدين ، و قع على الدائن إثبات ملكية العقـار للمـدين

 . ( 9) خذ اختصاصًا على هذا العقار ما دام المدين لم يسجل عقد شرائهفال يجوز لدائنه أن يأ

 على الدائن عبء إثبات ملكية المدين للعقار :  -443
وإذا ادعى غير الدائن ملكية العقار المـأخوذ عليـه حـا االختصـاص ، وقـع علـى الـدائن عـبء إثبـات ملكيـة 

بأنـه فـي حالــة صـدور أمـر باختصـاص الـدائن بالعقــار ، المـدين للعقـار . وقـد قضـت محكمــة االسـتئناف المختلطـة 
. ولكـــن ال يحكـــم لمـــدعي  ( 1) يقـــع علـــى الـــدائن إثبـــات ملكيـــة المـــدين للعقـــار أو ملكيـــة مـــدعي االســـتحقاق للعقـــار

                                                 

   98ق  29م  4632ديسره سنة  1( است ناف  تلو  4) 
   81ق  42م  4600ديسره سنة  46( است ناف  تلو  3) 
وقضـا أيضـاً أبنـ  عذا أ ـذ الـدا ن ا تصا ـا علـا حصـة اكـدين  – 303ق  84م  4619مـايو سـنة  32( است ناف  ـتلو  2) 

ال ـا عة بعــد  تســجير عقـد القســرة الــذي أهنــا ال ـيوع ل كــان القســرة ت ــذة يف حـق الــدا ن ل وترتــب علــا ذلـك ب ــ ن اال تصــاق  يرــا 
وقضا أيضاً أبن  عذا  –(  24ق  83م  4626نو ره سنة  32يتعلق ئا م يق  يف نصيب اكدين من ا موار ال ا عة ) است ناف  تلو 

سجلا القسرة قبر الرهن أو اال تصاق الوارد علا حصة شـا عة يف مجيـ  ا مـوار ال ـا عة ل  ـلن الـرهن أو اال تصـاق ال ينتقـر عىل كـر 
ةـون قـد ورد وقـا قيـده ااصة اكيرزة اليت هلا عىل اكدين ل بر عىل نصيب شا    يها بنسبة ال يوع ا  ـل  ل  ن الـرهن أو اال تصـاق ي

 علا أموار  رج بعضها من ملةية اكدين ل  يب ر من  ما يتعلق  ذه ا موار ل ويصب  ما يتعلق ئا وق  يف نصيب اكدين ) است ناف  تلو
 (   444ق  83م  4610يناير سنة  38

مـــاري ســـنة  41 – 414 ق 1م  4461مـــاي ســـنة  41 – 414ق  1م  4461 هايـــر ســـنة  2وانعـــر أيضـــاً اســـت ناف  ـــتلو 
ديســـــره ســـــنة  49 – 440ق  48م  4602ينـــــاير ســـــنة  34 – 81ق  42م  4600ديســـــره ســـــنة  46 – 309ق  1م  4461
 18م  4622مايو سنة  1 – 98ق  29م  4632ديسره سنة  1 – 221ق  28م  4632أبرير سنة  2 – 96ق  49م  4602
   398ق 

دا ن حةرا بدين  علا مدين  ل وحصر ب  علا ا تصاق علا أفيان للردين ابعها  وقد قضا حمةرة است ناف مصر أبن  عذا أ ذ
آل ر بعقد عريف ل وقبر أن وصر هذا ا  ري علا حةو بصحة التوقي  وتسجيل   لن  يةون للدا ن اكـذكور ل فبقـا كـا نـص عليـ  يف اكـادة 

يهـا ل ويةـون  ـاحب ا سـبقية وميضـ  علـا غـريه يف ااصـور علـا ل حق عيين علا ا فيان اكبيعة قبر أن يرتتب ل ريه أي حق عل 866
 (   440ق  112رقو  41ايفاماة  4621يناير سنة  43دين  ) است ناف مصر 

 4626ماري سـنة  3 – 4618ق  84م  4626 هاير سنة  1 – 412ق  13م  4620يناير سنة  3( است ناف  تلو  1) 
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 . ( 1) االستحقاق بملكية العقار ، لمجرد عجز الدائن عن إقامة الدليل على ملكية مدينه

أن يثبـت حيـازة المـدين للعقـار ، فيعتبـر ذلـك قر نـة علـى الملكيـة لنقـل عـبء وقد اكتفت المحاكم من الدائن بـ
 ( 9) . على أال تكون هذه الحيازة غامضة ، وإال بقي عبء اإلثبات علـى الـدائن ( 2) اإلثبات إلى مدعي االستحقاق

. 

 العقار جائز بيعه بالمزاد العلني -3

 ماال يجوز بيعه بالمزاد العلني :  -444
ا االختصاص قد يـؤدي إلـى بيـع العقـار بـالمزاد العلنـي إذا نفـذ الـدائن صـاحب حـا االختصـاص لما كان ح

حـا اختصاصـه اسـتيفاء لحقـه ، لـذلك اشـترط القـانون أن يكـون العقـار المـأخوذ عليـه حـا االختصـاص ممـا يجــوز 
 بعيه بالمزاد العلني .

االختصــاص إال علــى  401، علــى أنــه " ال يجــوز أخــذ حــا $ ( 1) مــدني ، كمــا رأينــا 1088فنصــت المــادة 
 عقار أو عقارات  . . . . جائز بيع ا بالمزاد العلني" .

ــًا ، هنن العقــار الموقــوف ال يجــوز بيعــه . وحتــى  فــال يجــوز أخــذ اختصــاص علــى عقــار موقــوف وقفــًا خير 
 912مكررة ، التي أضيفت بالمرسوم بقانون رقـم  1بالنسبة إلى العقار الذي كان موقوفًا وقفًا أهليًا ، نصت المادة 

الــذي حــل اهنوقــاف اهنهليــة ، علــى مــا يــأتي : "ال يجــوز    1112لســنة  180إلــى الرســوم بقــانون رقــم  1112لســنة 
اتخاذ إجراءات التنفيذ على ما ينت ي فيه الوقف ضد اهنشخاص الذين تؤول إلي م مكية أعيانه طبقـًا للمـواد السـابقة 

لديون السابقة على تار خ العمل ب ذا المرسوم بقانون . . ." ، وقد بنت محكمة النقض على ذلـك أنـه ، وذلك عن ا

                                                                                                                                                                    

   1ق  8 م 3 4626أكتوبر سنة  39 – 443ق  84م 
   300ق  82م  4614 هاير سنة  30( است ناف  تلو  4) 
مـــــاري ســـــنة  4 – 461ق  14م  4629مـــــاري ســـــنة  46 – 488ق  12م  4624ينـــــاير ســـــنة 48( اســـــت ناف  ـــــتلو  3) 
 ,494ق  80م  4624

   306سليران مرقس  قرة  – 1ق  83م  4626أكتوبر سنة  39( است ناف  تلو  2) 
   121( هنياً  قرة  1) 
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لسـنة  180ال يجوز أخذ حا اختصاص علـى هـذه اهنعيـان ليـدون سـابقة علـى تـار خ العمـل بالمرسـوم بقـانون رقـم 
 ا القــانون فيمــا مضــى علــى ، وقالــت فــي أســباب حكم ــا : "أن الشــارع قصــد اســتمرار الحمايــة التــي أســبق 1112

المستحقين في اهنوقاف بالنسبة إلـى أعيـان الوقـف ، فحظـر علـى الـدائنين السـابقة ديـون م علـى إلغـاء الوقـف . . . 
ــدائن بعقــار مدينــه لــيس مــن  اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ علــى هــذه اهنعيــان  . . . . وإنــه وإن كــان حــا اختصــاص ال

، وقد شـرع ضـمانًا هنصـل الـدين والفوائـد والمصـروفات ، وخـول بـه صـاحبه أن إجراءات التنفيذ ، إال أن هذا الحا 
ينفذ على العقار و طلـب بيعـه وفقـًا لألوضـاع المقـررة فـي قـانون المرافعـات للبيـوع الجبر ـة وأن يتتبـع العقـار فـي يـد 

الـذي حـل محلـه ، فـإن حائزه وأن يستوفي حقوقـه متقـدمًا علـى الـدائنين العـاديين مـن ثمـن هـذا العقـار أو مـن المـال 
حــا االختصــاص يصــبح وثيــا الصــلة بــإجراءات التنفيــذ ، فــال تقــوم ل ــذا الحــا قائمــة إال حيــث يجــوز اتخــاذ هــذه 
اإلجراءات بالنسبة للعقار الذي يراد االختصاص به ، ومن ثم فإن ما ال يجوز التنفيـذ عليـه مـن العقـارات ال يجـوز 

مدني فيما نصـت عليـه ، مـن ا  1088ذا هو ما قصدت إليه المادة بالتالي أن يكون محال لحا االختصاص . وه
وقـت قيـد الحـا وجـائز بع ـا  402،ه ال يجوز أخذ حا االختصاص إال علـى عقـار أو عقـارات مملوكـة للمـدين $

 . ( 1) بالمزاد العلني"

لتـي وال يجوز أخذ حا اختصاص على حا اسـتعمال أو علـى حـا سـكنى . فـي غيـر الحـاالت االسـتثنائية ا
 . ( 2) يجوز في ا التصرف في هذا الحا

 جواز أخذ اختصاص على خمسة األفدنة التي ال يجوز التنفيذ عليها : -445
مدني تتضمن في المشروع التم يدي فقرة ثانية ، كانت تجري على الوجه اآلتي :  1088وقد كانت المادة  

                                                 

وقــد قضـ  هــذا ااةــو أبنـ  حــىت كانــا  – 814ق  94رقــو  4جمروعــة أحةــام الـنقض  4681مــايو سـنة  20( نقـض مــد   4) 
 440العـــ  موقو ـــة ل وانتهـــا الوقـــف  يهـــا ل وهلـــا ملةيتهـــا عىل مـــن عســـاه يةـــون  ـــاحب ااـــق  يهـــا فبقـــا  حةـــام اكرســـوم بقـــانون رقـــو 

ئنأى عن التنييذ عليها و ا  للديون السابقة علا اتريخ العرر  ذا اكرسوم بقانون ل وال  ـوز ابلتـايل  راب  هـذه ل  لهنا تعر  4683لسنة
من  4044الديون أن يستصدروا من هلا علي  ملةية هذه الع  أمراً اب تصا هو  ا ععراال للرادة اخلامسة مةررا من ذلك القانون واكادة 

 (   814ق  94رقو  4جمروعة أحةام النقض  4681مايو سنة  20مد  القانون اكد  ) نقض 
( وقد قضا حمةرة االست ناف الوفنية أبن ال رط الذي ينص عليـ  يف عقـد البيـ  أبنـ  لـيس للر ـرتي ااـق يف التصـرف العـ   3) 

عـد هـذا اال تصـاق تصـر ا مـن اك ـرتي  نـ  اكبيعة حىت يوىف كر الثرن ل ال ورم دا ن اك رتي مـن أ ـذ ا تصـاق علـا هـذه العـ  ل وال ي
 (   94ق  24رقو  34اجملروعة الرمسية  4638نو ره سنة  46عرر  ار   عن عرادت  هت من  هة ال ري ) است ناف وفين 
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لو لم تـزد علـى خمسـة أفدنـه ، علـى أن  "ومع ذلك يجوز الحصول على حا اختصاص على أرض المدين ، حتى
يراعــى فــي التنفيــذ الشــروط فــي القــانون" . وفــي لجنــة مجلــس الشــيوخ حــذفت هــذه الفقــرة "هنن ملكيــة المــدين لخمســة 

 . ( 1) أفدنة فأقل ال تمنع من رهن ا ، فحا االختصاص يأخذ هذا الحكم دون حاجة إلى نص"

 ــا ، بــل حــذفت هنن حكم ــا معــروف ومقــرر دون حاجــة إلــى وعلــى ذلــك لــم تحــذف هــذه الفقــرة لعــدم اهنخــذ ب
 نص .

فـي حــدود خمســة أفدنــة ،  409بعـدم جــواز التنفيــذ علـى الملكيــة الزراعيــة $ 1119لســنة  119والقـانون رقــم 
، ال ينــع الــدائن مــن أخــذ اختصــاص علــى أطيــان مدينــه الــذي ال يملــك  1119لســنة  1الــذي اســتبدل بالقــانون رقــم 

دنـه ، وإنمـا يحـول دو الحجـز علي ـا ومباشـرة نـوع ملكيت ـا طالمـا بقـي المـدين محتفظـًا ب ـا لـو س أكثر من خمسة أف
 ليده غيرها .

 ولكن مع ذلك يجوز أخذ اختصاص على خمسة اهنفدنة هذه ، و عمل حا االختصاص هذا من وج ين :

أكثر من خمسـة أفدنـة  ) الوجه اهنول ( : إذا انتقلت ملكية خمسة اهنفدنة هذه إلى شخص آخر أصبح يملك
، فإنه يجوز في هذه الحالة لصاحب االختصاص أن يبيع بيعًا جبر ًا خمسة اهنفدنة ، بشـرط أن يبقـى عنـد المالـك 

 خمسة أفدنة على اهنقل .

) الوجه الثاني ( : إذا بقين خمسة اهنفدنة في ملكيـة صـاحب ا اهنول ، ثـم زادت ملكيـة إلـى أكثـر مـن خمسـة 
مثال . فإنه يجوز في هذه الحالـة أن يبيـع صـاحب االختصـاص خمسـة اهنفدنـة هـذه ، بشـرط أن  أفدنة ، إلى عشرة

يبقـــى لمالك ـــا خمســـة أفدنـــة علـــى اهنقـــل . فـــإذا زادت ملكيـــة المالـــك إلـــى ثمانيـــة أفدنـــة مـــثال ، كـــان لصـــاحب حـــا 
 فدنة فقط .االختصاص أن ينزع من ملكيته خمسة اهنفدنة المأخوذ علي ا حا االختصاص ملكية ثالثة أ

                                                 

 مد    4044يف اهلامش يف اتريخ اكادة  121( انعر هنيا  قرة  4) 
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 اإلجراءات -الفرع الثاني

 نصوص قانونية :  -446
 مدني على ما يأتي : 1081نصت المادة 

على الدائن الذي ير د أخذ اختصاص على عقارات مدينه ، أن يقدم بذلك عر ضة إلى رئيس المحكمة  -1"
 االبتدائية التي تقع في دائرت ا العقارات التي ير د االختصاص ب ا" .

أو بشــ ادة مــن قلــم الكتــاب  401ه العر ضــة يجــب أن تكــون مصــحوبة بصــورة رسـمية مــن الحكــم $وهـذ -2"
 مدون في ا منطوق الحكم ، وأن تشتمل على البيانات اآلتية :

) أ ( اســم الــدائن ولقبــه وصــناعته وموطنــه اهنصــلي والمــوطن المختــار الــذي يعينــه فــي البلــدة التــي يقــع في ــا 
 مقر المحكمة .

 لمدين ولقبه وصناعته وموطنه . ) ب ( اسم ا

 ) ج ( تار خ الحكم وبيان المحكمة التي أصدرته .

) د ( مقــدار الــدين ، فــإذا كــان الــدين المــذكور فــي الحكــم غيــر محــدد المقــدار ، تــولى رئــيس المحكمــة تقــديره 
 مؤقتًا وعين المبلغ الذي يؤخذ به حا االختصاص .

 وبيان موقع ا ، مع تقديم اهنوراق الدالة على قيمت ا" .) هـ ( تعيين العقارات تعينًا دقيقًا ، 

 مدني على ما يأتي : 1010ونصت المادة 

 بدون رئيس المحكمة في ذيل العر ضة أمره باالختصاص" . -1"

وإنما يجب عليه ، عند الترخيص به ، أن يراعـى مقـدار الـدين وقيمـة العقـارات المبينـة بالعر ضـة بوجـه  -2"
القتضاء يجعل االختصاص مقصـورًا علـى بعـض هـذه العقـارات أو علـى واحـد من ـا فقـط أو علـى التقر ب ، وعند ا

 جزء من أحدها ، إذا رأي أن ذلك كاف  لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين" .

 مدني على ما يأتي : 1011ونصت المادة 
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االختصـاص فـي نفـس اليـوم الـذي يصـدر فيـه هـذا اهنمـر ، "على قلم الكتاب إعالن المدين باهنمر الصـادر ب
وعليه أيضًا أن يؤشر ب ذا اهنمر علـى صـورة الحكـم أو علـى الشـ ادة المرفقـة بالطلـب المقـدم هنخـذ االختصـاص ، 
 وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر من ا الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو ش ادة أخرى يسلم ا للدائن" .

 مدني على ما يأتي :  1102دة ونصت الما

يجــوز للمـــدين أن يــتظلم مـــن اهنمــر الصـــادر باالختصـــاص أمــام اآلمـــر ، كمــا يجـــوز لــه أن يرفـــع هـــذا  -1"
 التظلم أمام المحكمة االبتدائية" .

 و جب أن يؤشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء اهنمر الصادر باالختصاص" . -2"

 على ما يأتي :مدني  1019ونصت المادة 

"إذا رفض رئيس المحكمة طلب االختصاص المقدم من الدائن ، سواء كان الرفض مـن بـادئ اهنمـر أو بعـد 
 . ( 1) تظلم المدين ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة االبتدائية"

                                                 

 : اتريخ النص(  4) 
مــن اك ــروع الترهيــدي   ويف نينــة اكرا عــة حــذ ا عبــارة "وأهنــا  لوكــة للرــدين" مــن  4848ة : ورد هــذا الــنص يف اكــاد 4046م 

  ويف نينـة جملـس  4414يف اك روع النهـا     ووا ـق عليهـا جملـس النـوا  وحـا رقـو  4463اليقرة الثانية ) حر  هـ ( ل وأ ب  رقو اكادة 
عـن عبـارة "تعيـ  العقـارات تعيينـا دقيقـا  نسـا وحمـ " عبـارة "تعيـ  العقـارات تعيينـا ال يوق عدلا ) هـ ( مـن اليقـرة الثانيـة أبن استعيضـا 

دقيقا ل وبيان موقعها" ل  ن التعي  الـدقيق يتضـرن مـن التيصـي ت مـا يسـ  كـا بقصـد مـن بيـان انيـنس ل واسـتبدلا بعبـارة "أوراق تثبـا" 
قد  مستندات قافعة يف ا ثبات ل بر ي رتط تقد  أوراق تدر علا القيرة وعن م عبارة "ا وراق الدالة علا" عذ ال ي رتط يف هذه ااالة ت

ق  1  ووا ق جملس ال يوق علا اكادة كرا عدلتها نينت  ) جمروعة ا عرار التحضريية  4046تةن قافعة يف داللتها ل وأ ب  رقو اكادة 
 (   414ق  – 491

 من تقن  اكرا عات القد    942/114و  944/196ةن يقابلها اكاداتن : ال مقابر هلا   ول التقن  اكد  السابق
من اك روع الترهيدي   وعدلت  نينة اكرا عة تعدي  ليعيا ل  أ ب  م ابقا كـا اسـتقر  4849: ورد هذا النص يف اكادة  4060م 

ل مث جملس ال ـيوق وحـا  4416علي  جملس النوا  وحا رقو يف اك روع النها     ووا ق  4462علي  يف التقن  اكد  انيديد ل وحا رقو 
 (   412ق  – 414ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4060رقو 

 من تقن  اكرا عات القد    110/  943ال مقابر   ولةن يقابلها اكادة  التقن  اكد  السابق :
يف  4462  وعدلتــ  نينــة اكرا عــة تعــدي  ليعيــا ل وحــا رقــو  مــن اك ــروع الترهيــدي 4841: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  4064م 
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 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ل ذه النصوص ما يأتي : $406

تمـــر إجـــراءات الحصـــول علـــى حـــا االختصـــاص علـــى المراحـــل اآلتيـــة : يقـــدم الـــدائن عر ضـــة لـــرئيس  -1"
محكمة العقار ، مصحوبة بصـورة الحكـم أو الشـ ادة مـن قلـم الكتـاب يـدون في ـا منطـوق الحكـم ، و مكـن الحصـول 

تــدون عــادة فــي قائمــة  علــى هــذه الشــ ادة فــي نفــس اليــوم الــذي صــدر فيــه الحكــم . وتشــمل العر ضــة البيانــات التــي
الرهن الرسمي المقدمة للقيد . و الحظ أنه اشترط أن يقدم الدائن أوراقًا تثبت قيمة العقـارات وأن ـا مملوكـة للمـدين ، 

 حتى يتبين للقاضي قيمة العقارات وملكيت ا قبل أن يثقل ا بحا االختصاص" .

ر الـــدين وقيمـــة العقـــار ، و جـــوز أن و ـــدون رئـــيس المحكمـــة اهنمـــر باالختصـــاص بعـــد أن يراعـــى مقـــدا -2"
رئيس المحكمة اهنمر باالختصاص ) أو قبل فتظلم المدين  404يقصر اهنمر على جزء من العقار . فإن رفض $

 إليه فرفض ( ، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض إلى المحكمة االبتدائية  . . ." .

المحكمــة إعالنــه للمــدين فــي موطنــه المبــين وعنــد صــدور اهنمــر باالختصــاص ، يجــب علــى قلــم كتــاب  -9"
بالعر ضة في نفس اليوم الذي صدر فيه ، وهذا تجديد أر د به إخطـار المـدين بمـا تـم ، حتـى يـتظلم إن كـان هنـاك 
وجه للتظلم . و ؤشر باهنمر على صورة الحم وعلى كل ش ادة به أو صورة أخرى . وهذا أيضًا تجديد أر د به منع 

ات متعــددة مــن محــاكم مختلفــة  . . . . وللمــدين أن يــتظلم للقاضــي الــذي أصــدر أمـــر الحصــول علــى اختصاصــ
االختصاص أو للمحكمة االبتدائية  . . . ولما كان اهنمر باالختصاص يقيد في نفـس اليـوم الـذي يصـدر فيـه كمـا 

 . ( 1) سيأتي ، وجب إذا صدر أمر بإلغائه أن يؤشر على هامش القيد بذلك"

 ( تظلم المدين من أمر االختصاص . 2( الحصول على أمر اختصاص . )  1ين : ) فنتكلم هنا في أم
                                                                                                                                                                    

 411ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4064ل جملس ال يوق وحا رقو  4440اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو 
 (   448ق  –

 : ال مقابر   السابقالتقن  اكدين 
م ابقا كـا اسـتقر   أ ب من اك روع الترهيدي   وعدلت  نينة اكرا عة تعدي  ليعيا ل  4844: ورد هذا النص يف اكادة  4063م 

ل مث جملـس ال ـيوق وحـا  4443يف اك ـروع النهـا     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو  4469علي  يف التقن  اكد  انيديد وحا رقـو 
 (   416ق  – 411ق  1ا عرار التحضريية  ) جمروعة 4062رقو 

 من تق  اكرا عات القد    133/  941ال مقابر   ولةن يقابلها اكادة  التقن  اكد  السابق :
   416ق  – 414ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 



 

 

 

 

3320 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 الحصول على أمر اختصا -المبحث األول

 عريضة طلب االختصاص : -447
، علـى أن الـدائن الـذي ير ـد الحصـول علـى أمـر باالختصـاص  ( 1) مـدني ، كمـا رأينـا 1081نصت المـادة  

ى رئــيس المحكمــة االبتدائيـة التــي تقـع فــي دائرت ــا العقـارات التــي ير ــد عليـه أن يقــدم عر ضـة طلــب االختصــاص إلـ
 االختصاص ب ا .

المختار ، واسـم المـدين  408وتشمل هذه العر ضة اسم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه اهنصلي والموطن $
رئــيس المحكمــة ولقبــه وصــناعته وموطنــه ، وتــار خ الحكــم وبيــان المحكمــة التــي أصــدرته ، ومقــدار الــدين و تــولى 

تقــديره موقتــًا إذا كــان الــدين غيــر محــدد المقــدار فــيعن المبلــغ الــذي يؤخــذ بــه حــا االختصــاص ، وتعيــين العقــارات 
 تعيينًا دقيقًا وبيان موقع ا مع تقديم أوراق تدل على قيمت ا دون أن تقطع هذه القيمة .

يـدون في ـا منطـوق الحكـم ، وكـان  وتصحب العر ضة بصورة رسمية من الحكم ، أو بش ادة مـن قلـم الكتـاب
التقنين اهنهلي السابا يوجب أن تكون العر ضة مصـحوبة بصـورة الحكـم ، فكـان ذلـك يـؤخر تقـديم الـدائن لعر ضـة 
االختصاص إلى أن تتم المحكمة كتابة الحكم وتوقيعه ، وقد تنقضي مدة طو لة قبـل أن يـتم ذلـك . فينت ـز المـدين 

اتـــه . أمـــا التقنـــين المخـــتلط فكـــان يـــنص علـــى أن تقـــديم شـــ ادة مـــن قلـــم الكتـــاب هـــذه الفرصـــة ، ليتصـــرف فـــي عقار 
بصدور الحكم ومضمونه يغنـي عـن تقـديم صـورة الحكـم ، و مكـن أخـذ هـذه الشـ ادة مـن قلـم الكتـاب فـي اليـوم ذاتـه 

أن العر ضة  الذي يصدر فيه الحكم . فأخذ التقين المدني الجديد بما ورد في التقنين المدني المختلط ، فنص على
 تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بش ادة م قلم الكتاب مدون في ا منطوق الحكم .

 و الحظ أن تقنين المرافعات الجديد ينص على ما يأتي :

مرافعــات : فــي اهنحــوال التــي يكــون في ــا للخصــم وجــه استصــدار أمــر ، يقــدم عر ضــة بطلــب إلــى  111م 
ة المختصة  . . . . وتكون هذه العر ضة مـن نسـختين متطـابقتين ، ومشـتملة علـى قاضي اهنمور الوقتية بالمحكم

وقــائع الطلــب وأســانيده وتعيــين مــوطن مختــار للطالــب فــي البلــدة التــي ب ــا مقــر المحكمــة ، وتشــفع ب ــا المســتندات 
 المؤ دة ل ا .

                                                 

   119( هنياً  قرة  4) 
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العر ضــة ، فــي اليــوم مرافعــات : يجــب علــى القاضــي أن يصــدر أمــره بالكتابــة علــى إحــدى نســختي  111م 
ذكـــر اهنســـباب التـــي بنـــي علي ــا ، إال إذا كـــان مخالفـــًا هنمـــر ســـبا  401التــالي لتقـــديم ا علـــى اهنكثـــر . وال يلــزم $

 صدوره ، فعندئذ يجب ذكر اهنسباب التي اقتضت إصدار اهنمر الجديد وإال كان باطال .

الثانيــة مــن عر ضــته مكتوبــًا علي ــا صــورة مرافعــات : يجــب علــى قلــم الكتــاب تســلم الطالــب النســخة  116م 
 اهنمر ، وذلك في اليوم التالي لصدور على اهنكثر .

 التدوين في ذيل العريضة باألمر باالختصاص :  -448
و ــدون رئــيس المحكمــة فــي ذيــل العر ضــة أمــره باالختصــاص . و جــب علــى الــرئيس ، عنــد إصــدار اهنمــر 

العقــار أو العقــارات . فقــد يجعــل االختصــاص مقصــورًا علــى بعــض  باالختصــاص ، أن يراعــى مقــدار الــدين وقيمــة
هذه العقارات أو على عقار واحد من ا أو جـزء مـن عقـار ، إذا رأى أن ذلـك كـاف  لتـأمين دفـع أصـل الـدين والفوائـد 

 مدني ( . 1010والمصروفات ) م 

 اإلجراءات التي تتبع في األمر الصادر باالختصاص :  -449
ذي يصــدر فيــه اهنمــر باالختصــاص ، يجــب علــى قلــم كتــاب المحكمــة إعــالن المــدين ب ــذا فــي نفــس اليــوم الــ

ـــدائن .  ـــم يكـــن حاضـــرًا وقـــت صـــدور اهنمـــر باالختصـــاص ، ولـــم يكـــن حاضـــرًا غيـــر ال اهنمـــر . ذلـــك أن المـــدين ل
 فيستطيع المدين أن يتظلم من اهنمر الصادر باالختصاص ، و تبع في ذلك إجراءات معينة سيأتي ذكرها .

وحتى ال يلجأ الدائن إلى محاكم مختلفة ، للحصول من ا على أوامر باالختصاص تز د على ما يحتـاج إليـه 
 ، اوجب القانون على قلم كتاب المحكمة أن يتخذ أيضًا اإلجرائين اآلتين :

يؤشر بأمر االختصاص على صورة الحكم ، أو على الش ادة المرفقة بالعر ضـة والمحـرر في ـا منطـوق  -1
حكم إذا لم يمكن الحصـول علـى صـورة الحكـم ذاتـه . فيتعـذر إذن علـى الـدائن اسـتعمال صـورة الحكـم أو الشـ ادة ال

 للحصول على أمر آخر باالختصاص دون أن يكون اآلمر مطلعًا على أمر االختصاص اهنول . 410هذه ، $

اص علــى كـل صــورة أو يخطـر قلـم كتــاب المحكمـة الصــادر من ـا الحكــم بالـدين ، ليؤشـر بــأمر االختصـ -2
شــ ادة أخــرى يســلم ا للــدائن . وبــذلك إذا لــم يســتعمل الــدائن الصــورة أو الشــ ادة التــي ســبا لــه اســتعمال ا للحصــول 
على أمر االختصاص اهنول ، وطلب من قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بالدين صورة أو ش ادة أخـرى ، 
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 مر االختصاص اهنول .كانت هذه الصورة أو الش ادة مؤشرًا علي ا بأ

 رفض رئيس المحكمة طلب الدائن وعدم صدور أمر باالختصاص :  -451
ولـــيس مـــن الضـــروري أن يســـتجيب رئـــيس المحكمـــة لطلــــب الـــدائن ، فقـــد يجـــد أنـــه ال محـــل إلعطـــاء أمــــر 

سـمعت باالختصاص . و كون ذلك من بادئ اهنمر ، أو يكون بعـد تظلـم المـدين وسـماع أقوالـه ولـم تكـن أقوالـه قـد 
 عند صدور اهنمر اهنول باالختصاص .

عند ذلك يجوز للدائن أن يتظلم من رفض رئيس المحكمة العطائه أمر باالختصاص ، و كون تظلمـه أمـام 
 المحكمة االبتدائية التابع ل ا رئيس المحكمة دون غيرها .

المقدم من الـدائن مدني في هذا الصدد : "إذا رفض رئيس المحكمة طلب االختصاص  1019وتقول المادة 
، سواء كان الرفض من بـادئ اهنمـر أو بعـد تظلـم المـدين ، جـاز للـدائن أن يـتظلم مـن أمـر الـرفض إلـى  المحكمـة 

 االبتدائية" .

مــن تقنــين المرافعــات الجديــد : "للطالــب إذا صــدر اهنمــر بــرفض طلبــه  . . . الحــا فــي  114وتقــول المــادة 
ا نـص القـانون علـى خـالف ذلـك . و كـون الـتظلم بـاإلجراءات المعتـادة لرفـع التظلم إلى المحكمة المختصـة ، إال إذ

أمــام المحكمــة ، وتحكــم فيــه بتأييــد اهنمــر أو بتعديلــه أو بإلغائــه . و جــب أن يكــون الــتظلم مســببًا ،  411الــدعوى $
 وإال كان باطال" .

 111/2رة ، فقـد نصـت المـادة و بدو أن حكـم المحكمـة االبتدائيـة فـي الـتظلم يقبـل الطعـن فيـه بـالطرق المقـر 
مرافعــات علــى أنــه "و حكــم القاضــي فقــي الــتظلم بتأييــد اهنمــر أو بتعديلــه أو بإلغائــه ، و كــون حكمــه قــابال لطــرق 

 الطعن المقررة لألحكام" .

 تظلم المدين من أمر االختصاص -المبحث الثاني

 جواز تظلم المدين من األمر باالختصاص : -450
صاص من رئيس المحكمة ، جاز للمدين ، الذي لم تسمع أقواله والـذي أعلـن بصـدور وإذا صدر أمر االخت 

 اهنمر باالختصاص في يوم صدوره أن يتظلم من هذا اهنمر . 
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 مدني ما يأتي : 1012/1وتقول المادة 

"يجــوز للمــدين أن يــتظلم مــن اهنمــر الصــادر باالختصــاص أمــام اآلمــر ، كمــا يجــوز لــه أن يرفــع هــذا الــتظلم 
 م  المحكمة االبتدائية" .أما

 والتظلم ال يكون إال مرة واحدة ، إما إلى اآلمر أو إلى المحكمة االبتدائية .

 التظلم إلى اآلمر : -452
فإذا تظلم إلى اآلمر ، أي إلى رئيس المحكمة الذي أصدر أمرًا باالختصاص ، نظر الرئيس فـي هـذا اهنمـر 

. 

 ائه ، فيقضي في هذه الحالة بالتأييد .فإما أن يثبت عليه وال يرى داعيًا إللغ

ـــاك مـــا يســـتوجب العـــدول عـــن $ أمـــر االختصـــاص ،  412أو ، بعـــد ســـماع المـــدين المـــتظلم ، يـــرى أن هن
 فيقضي باإللغاء ، وعند ذلك يبطل اهنمر باالختصاص الذي صدر من قبل .

 جواز استئناف قضاء اآلمر :  -453
 حكمًا صادرًا من محكمة ابتدائية .وهذا القضاء بالتأييد أو باإللغاء يعتبر 

فيجــوز لكــل مــن المــدين فــي حالــة التأييــد ، والــدائن فــي حالــة اإللغــاء ، أن يســتأنف هــذا الحكــم أمــام محكمــة 
 االستئناف المختصة .

 التظلم إلى المحكمة االبتدائية :  -454
 يتبع ا اآلمر .وقد يرفع المدين تظلمه ، ال إلى اآلمر ، بل إلى المحكمة االبتدائية التي 

وتقضي المحكمة االبتدائية ، كما كان يقضي اآلمر ، إما بالتأييد واستبقاء اهنمـر باالختصـاص ، أو بإلغـاء 
 اهنمر باالختصاص .

 جواز استئناف حكم المحكمة االبتدائية :  -455
 اف المختصة . وفي الحالتين ، يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة االبتدائية أمام محكمة االستئن
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 يستأنف المدين ، إذا صدر الحكم بتأييد اهنمر باالختصاص ، طالبًا اإللغاء .

 و ستأنف الدائن ، إذا صدر الحكم بإلغاء اهنمر باالختصاص ، إلغاء هذا الحكم .

 التأشير على هامش القيد بإلغاء األمر الصادر باالختصاص :  -456
صاص ، ثـم صـدر أمـر أو حكـم بإلغـاء اهنمـر الصـادر باالختصـاص ، وإذا قيد الدائن اهنمر الصادر باالخت

وجــب التأشــير علــى هــامش القيــد ب ــذا اهنمــر أو الحكــم ، و كــون ذلــك بمثابــة إلغــاء للقيــد ، وإلغــاء لألمــر الصــادر 
 باالختصاص . 

القيـد  مدني فـي هـذا المعنـى مـا يـأتي : "و جـب أن يؤشـر علـى هـامش 1012وتقول الفقرة الثانية من المادة 
 بكل أمر أو حكم قضى بإلغاء اهنمر الصادر باالختصاص" .

 آثار حق االختصاص - الفصل الثاني

 نص قانوني : -457
 مدني على ما يأتي : 1011نصت المادة  

"يكون للدائن الذي حصل على حا االختصاص نفس الحقوق التي للدائن الذي حصـل علـى رهـن رسـمي ، 
علــى الــرهن الرســمي مــن أحكــام ، وبخاصــة مــا يتصــل بالقيــد وتجديــده ومحــوه و ســري علــى االختصــاص مــا يســري 

 . ( 1) وعدم تجزئة الحا وأثر وانقضائه ، وذلك كله مع عدم اإلخالل بما ورد من أحكام خاصة"

 وجاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ما يأتي :

                                                 

روع الترهيـدي   ويف نينـة اكرا عـة عـدر الـنص تعـدي  ليعيـا ل  أ ـب  مـن اكـ 4830: ورد هذا الـنص يف اكـادة  اتريخ النص(  4) 
ل مث جملس  4441يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4441م ابقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد وحا رقو 

 (   444ق  – 442) ما  4068ال يوق وحا رقو 
: الــدا ن الــذي وحصــر علــا ا تصــاق بعقــارات مدينــة ل يةــون لــ  مــن يــوم تســجير ذلــك  138/  866م  التقنــ  اكــد  الســابق

ة اال تصاق نيس ااقوق اليت ترتتب علا الرهن العقاري وتتب  يف اال تصاق اكذكورة كا ة القواعـد اكقـررة  يرـا يتعلـق ابلـرهن ل مـ  مراعـا
 الضابو اكدون ابكادة اآلتية  
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اص بـدال مـن أمـر ، و كـون ذلـك فـي حالـة مـا إذا . . . . وقد يقيد قلم الكتـاب حكمـًا صـادرًا باالختصـ  -1"
رفض طلب االختصاص ، فتظلم الدائن أمام المحكمة ، فحكم بقبول تظلمه وبإعطائـه حـا االختصـاص . أمـا إذا 

 تظلم المدين من المر الصادر باالختصاص ، فحكم بتأييد اهنمر ، فإن الحكم يؤشر به على هامش القيد" .

$411 "2-   . . . . . . .. ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

وفيمــا عــدا ذلــك يكــون لالختصــاص أحكــام الــرهن الرســمي ، وبخاصــة فيمــا يتعلــا بتجديــد القيــد ومحــوه  -9"
 . ( 1) وعدم التجزئة وأثر الحا فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير من تقديم وتتبع ، وقد تقدم ذكر ذلك"

ذلــك نســتعرض ، مجــرد اســتعراض ، أهــم أحكــام الــرهن الرســمي التــي تنطبــا علــى االختصــاص فيمــا وعلــى 
 يتعلا باآلثار .

 دائن له حق االختصاص :  -458
ونفــرض اآلن أن دائنــًا حصــل علــى حــا اختصــاص بعقــار مدينــه ، فــإن هــذا الــدائن ، مــن حيــث آثــار حــا 

 ون حا االختصاص بمثابة الرهن الرسمي .االختصاص ، يعتبر كدائن مرت ن رهنًا رسميًا ، و ك

 الرهن الرسمي غير قابل للتجزئة وكذلك حق االختصاص :  -459
 . ( 2) والرهن الرسمي حا غير قابل للتجزئة ، بالنسبة إلى العقار المرهون ، وبالنسبة إلى الدين المضمون 

اص ، وأدى واحـد مـن م الجـزء مـن فبالنسبة إلى العقار المرهـون ، إذا فـرض أن الـدين انقسـم علـى عـدة أشـخ
الدين الذي هو مسئول عنه ، لم يجز شطب الرهن عن الجزء من العقار الذي اخـتص بـه إال بعـد سـداد الـدين كلـه 
، هنن كـــل جـــزء مـــن العقـــار المرهـــون مســـئول عـــن كـــل الـــدين . وكـــذلك حـــا االختصـــاص ، كـــل جـــزء مـــن العقـــار 

 المحمل به مسئول عن كل الدين .

ى الـدين المضـمون ، إذا انقضـى جـزء منـه ، فـإن العقـار المرهـون كلـه يبقـى ضـامنًا لمـا بقـي مـن وبالنسبة إل
 الدين . وكذلك العقار المحمل بحا االختصاص ، فإنه يبقى كله ضامنًا هني جزء من الدين لم يسدد .

                                                 

   444ق  – 441ق  1ار التحضريية ( جمروعة ا عر 4) 
   430( هنياً  قرة  3) 



 

 

 

 

3326 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 آثار الرهن الرسمي يما بين المتعاقدين وآثار االختصاص فيما بين الدائن والمدين :   -461
، فنســـتعرض أهـــم  ( 1) وقـــد ســـبقت لنـــا دراســـة آثـــار الـــرهن الرســـمي فيمـــا بـــين المتعاقـــدين ، الـــراهن والمـــرت ن

 المسائل في هذا الموضوع ، ونطبا اهنحكام في ا على حا االختصاص .

 ق الرهن : إنشاء الراهن لح -460
يلتزم الراهن بإنشـاء حـا الـرهن للـدائن المـرت ن ، فـإذا كـان الـراهن مالكـًا للعقـار المرهـون ، أنشـئ حـا الـرهن 

 الرسمي عليه من تلقاء نفسه .

ولما كان حا االختصاص يعطي على عقار مملوك للمدين ، فإن حـا االختصـاص ينشـأ علـى هـذا العقـار 
 من تلقاء نفسه .

 لسالمة حق الرهن : ضمان الرهن -462
يضمن الراهن سـالمة حـا الـرهن ، فـال يجـوز أن يقـوم الـراهن بترتيـب أي حـا علـى العقـار المرهـون بشـ ر  

 قبل قيد الرهن .

كذلك في حا االختصاص ، ال يجوز للمدين ، بعد أن أخذ حـا االختصـاص علـى عقـاره ، أن يرتـب علـى 
 هذا العقار أي حا يش ر قبل قيد حا االختصاص .

وكذلك ليس له أن ينزع شيئًا من هذا العقار ، كأن يبيع المواشي التي تخدم اهنرض ، أو يبيع اهننقاض بعد 
هم جزء من المباني ، فتقـع فـي يـد مشـتر حسـن النيـة فيملك ـا خالصـة م نحـا االختصـاص ، فيكـون عندئـذ للـدائن 

 الرجوع على المدين بضمان التعرض الشخصي .

ين لحــا االختصــاص م تعــرض الغيــر ، إذا أدعــي شــخص أنــه قــد نشــأ لــه حــا وفيمــا يتعلــا بضــمان المــد
فعلـى المـدين أن يـدفع هـذا االدعـاء مـن الغيـر . فـإن  416ارتفاق على العقار المأخوذ عليـه حـا االختصـاص ، $

 لم يستطع ، كان للدائن أن يطالب بتقديم تأمين كاف  أو يطالب بدفع الدين فورًا .

لمدين لتعرضه الشخصي ولتعرض الغير ، هو في الواقـع م اهنمـر الجـزاء الكـافي ونرى من ذلك أن ضمان ا

                                                 

 وما بعدها   491( انعر  قرة  4) 
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 على التزام المدين بضمان سالمة حا االختصاص .

 هالك العقار أو تلفه :  -463
مدني ، فيما يتعلا بالرهن الرسمي ، بأنه إذا كان ال الك أو التلف بخطأ الراهن ،  1018وقد قضت المادة 

ن مخيرًا بنـي أن يقتضـي تأمينـًا كافيـًا أو أن يسـتوفي حقـه فـورًا ، وبأنـه إذا كـان ال ـالك أو التلـف كان الدائن المرت 
 قد نشأ من سبب أجنبي ، كان المدين خيرًا بين أن يقدم تأمينًا كافيًا أو أن يوفي الدين فورًا .

رًا بــين أن يقتضــي وكــذلك فــي حــا االختصــاص ، إذا كــان ال ــالك أو التلــف بخطــأ المــدين كــان الــدائن مخيــ
تأمينًا كافيًا أن يستوفي حقه فورًا ، وإذا كان ال الك أو التلف قد نشأ عن سـبب أجنبـي ، كـان المـدين خيـرًا بـين أن 

 يقدم تأمينًا كافيًا أو أن يوفي الدين فورًا .

ر حلوال وإذا هلك العقار أو تلف هني سبب كان ، انتقل االختصاص بمرتبته إلى الحا الذي حل محل العقا
 عينيًا ، كالتعو ض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة .

 عدم تجريد الرهن ال من ملكية العقار وال م حيازته وكذلك المدين في حق االختصاص : -464
بقى مالكًا للعقار وحائزًا يبقى الراهن مالكًا للعقار المرهون وحائزًا له ، وكذلك المدين في حا االختصاص ي 

 له .

فيبقى للمدين في حـا االختصـاص حـا التـرف فـي العقـار كمـا يبقـى لـه حـا اسـتعماله وحـا اسـتغالله ، وال 
تتقيد سلطته في كل ذلك إال بحا الدائن في يحا االختصاص ، فإن هـذا الحـا يبقـى قائمـًا لضـمان الوفـاء بالـدين 

 واستيفاء الدين من ثمنه بحسب مرتبة الدائن .، وقد ينت ي إلى التنفيذ على العقار 

 حق الراهن في استغالل العقار وكذلك حق المدين في االختصاص : -465
مــدني ، فــي حــا الــرهن الرســمي ، بــأن للــراهن الحــا فــي إدارة العقــار المرهــون وفــي  1011قضــت المــادة  

 قبض ثماره إلى وقت التحاق ا بالعقار .

صاص له الحا في إدارة العقـار ، وفـي قـبض ثمـاره إلـى وقـت التحاق ـا بالعقـار وكذلك المدين في حا االخت
. و بقى للمدين الحا في قبض ثمـار العقـار إلـى وقـت التحاق ـا بالعقـار ، وهـذا الوقـت هـو وقـت تسـجيل تنبيـه نـزع 
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 المكية ، إذا نفذ الدائن على العقار ونزع ملكيته .

 إيجار العقار :  -466
ن إيجار تز د مدته على تسع سنوات ، وإيجار ال تز د مدته على ذلك . والقاعدة في هـذا هنا يجب التمييز ي

 هي نفس قاعدة الرهن الرسمي .

فــإذا زادت مــدة اإليجــار الصــاد مــن المــدين علــى تســع ســنوات ، فــإن هــذا اإليجــار ال يســري إال لمــدة تســع 
 دته .، إال إذا كان مسجال قبل االختصاص فيسري لكامل م ( 1) سنوات

وإذا لم تزد مدة اإليجار على تسع سنوات ، فإنه يجب ، حتى يسري لكامل مدته في حا الدائن ، أن يكـون 
 ثابت التار خ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .

أما إذا كان اإليجار غير ثابت التار خ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإنه ال يسري في حا الدائن إال فقي 
 الحسنة . حدود اإلدارة

 قبض األجرة مقدما أو الحوالة بها :  -467
المــدين فــي حــا االختصــاص كــالراهن ، مــن حقــه أن يقــبض مــا اســتحا مــن اهنجــرة عــن مــدة ســابقة علــى 

 تسجيل تنبيه نزع الملكية ، فإن اهنجرة في هذه الحالة تعتبر ثمارًا مدنية لم تلحا بالعقار .

 حول ب ا مقدمًا ، فيجب التمييز بين فرضين :فإذا قبض المدين اهنجرة مقدمًا ، أو 

) الفـرض اهنول ( أن تكـون المخالصـة أو الحوالـة بـاهنجرة مقـدمًا عـن مـدة تز ـد علـى ثـالث سـنوات . فيجــب 
تسجيل المخالصة أو الحوالـة قبـل قيـد االختصـاص ، حتـى تنفـذ فـي حـا الـدائن لكامـل المـدة . فـإذا لـم تسـجل قبـل 

إال لمدة ثالث سنوات ، مع وجوب أن تكـون المخالصـة أو الحوالـة ثابتـة التـار خ قبـل  قيد االختصاص ، فال تسري 
 تسجيل تنبيه نزع الملكية ، وإال فإن ا ال تسري في حا الدائن إال لمدة سنة واحدة . 

) الفـــرض الثـــاني ( أن تكـــون المخالصـــة أو الحوالـــة بـــاهنجرة مقـــدمًا عـــن مـــدة ال تز ـــد علـــى ثـــالث ســـنوات . 
أن تكون المخالصة أو الحوالـة ثابتـة التـار خ قبـل تسـجيل تنبيـه نـزع الملكيـة ، وإال فإن ـا ال تسـري فـي حـا فيتشرط 

                                                 

 ( ب رط أن يةون ل  اتريخ اثبا سابق علا اتريخ تنبي  ن ع اكلةية ل وهو التاريخ الذي تلحق ب  الثرار ابلعقار   4) 
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 الدائن إال لمدة سنة واحدة .

 بيع المثار قبل جنيها :  -468
الرأي الراجح أن المدين فـي االختصـاص ، كـالرهن ، لـه أن يبيـع المثـار قبـل جني ـا ، بشـرط أن يكـون البيـع 

تــار خ قبــل تســجيل تنبيــه نــزع الملكيــة ، وإال فــإن البيــع ال يســري فــي حــا الــدائن ، ومــن حــا هــذا الــدائن أن ثابــت ال
يستبقى المحصوالت في اهنرض بعد تسجيل تنبيه نـزع الملكيـة و جـري فـي توز ـع ثمن ـا كمـا يجـري فـي توز ـع ثمـن 

 العقار نفسه .

 عقار دون إجراءات :بطالن شرطي تملك العقار عند عدم الوفاء وايع ال -469
والــدائن إذا اتفــا مــع المــدين ، فــي االختصــاص ، علــى أن يتملــك العقــار المــأخوذ عليــه حــا االختصــاص  

 عند عدم وفاء المدين بما عليه ، كان هذا االتفاق باطال ، كما في الرهن .

إجـراءات ، إذا لـم وإذا اتفا الدائن مع المدين علـى أن يبـاع العقـار المـأخوذ عليـه االختصـاص دون  $411
 يوف المدين بما عليه ، كان هذا االتفاق باطال أيضًا كما في الرهن .

 وآثار حق االختصاص بالنسبة إلى الغير : –آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير  -471
يجب أن يقيد الدائن حا االختصاص ، كما يجب أن يقيد الدائن المرت ن حا الرهن الرسمي ، حتى يكون  

لحا نافذًا في حا الغير ، بما يستتبعه من حا تقدم وحا تتبع . و جب أوال أن يقيد الدائن صاحب االختصاص ا
 حقه ، كما يقيد الدائن  المرت ن حقه .

 شهر حق االختصاص :  -470
و خضع حا االختصـاص للقيـد كمـا يخضـع حـا الـرهن الرسـمي . فـإذا صـدر أمـر رئـيس المحكمـة أو حكـم 

تصاص ، استخرج الدائن صورة رسمية محررة على الورق اهنزرق الخاص ، وقدم ا مـع قائمـة القيـد المحكمة باالخ
 إلى مكتب الش ر المختص إلجراء قيدها .

وقــد جــرى العمــل علــى أن الصــورة الرســمية المحــررة علــى الــورق اهنزرق هــي القائمــة التــي تشــ ر ، هنن هــذه 
ج فـي القائمـة ، وهـذا بشـرط أال يـنقص بيـان مـن بيانـات الشـ ر ، الصورة تتضمن جميع البيانات التي يجب أن تدر 
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 وإال كلف صاحب الشأن بتقديم قائمة .

 إجراءات شهر حق االختصاص :  -472
بعد صدور أمر االختصاص ، تنسخ منه صورة طبا اهنصل على الورق اهنزرق ، متضمنة جميع البيانات 

وتقــدم للمكتــب المخــتص لشــ رها بطر ــا القيــد وتصــو رها وإرســال الدالــة علــى اســتيفائه مراحــل الشــ ر التم يديــة ، 
 الصور للج ات المختص .

وتقـــوم المأمور ـــة بمراجعـــة ملكيـــة المـــدين ، للتأكـــد مـــن أن أمـــر االختصـــاص المطلـــوب يقـــع علـــى عقـــار أو 
 عقارات مملوكة للمدين .

من قـانون  90تتطلب ا المادة  و قدم الدائن الذي ير د أخذ اختصاص عر ضة بذلك ، متضمنة البيانات التي
 تنظيم الش ر العقاري بخصوص قائمة القيد .

% مـن المبلـغ اهنصـلي وملحقاتـه . أمـا عنـد تجديـد 1/1و ستحا على قيد أمر االختصاص رسـم نسـبة قـدره 
 هذا القيد ، فال يحصل الرسم النسب إال على قيمة الز ادة فقط ، بخالف رسوم التصو ر ورسوم الحفظ .

 هر أمر إنقاص االختصاص : ش -473
و ترتب على أمر إنقاص حا االختصاص تعديل في اهنمر ذاتـه ، يقتضـي شـ ر أمـر اإلنقـاص ليسـري فـي 

 مواج ة الغير .

و ختلف ش ر أمر اإلنقاص ، باختالف موضوعه . فإذا كمان اهنمر يقضي بقصر حـا االختصـاص علـى 
التأشير ال امشي على هامش قيد حا االختصاص نفسه .  جزء من العقار ، فإن هذا اهنمر يخضع للش ر بطر ا

أمـا إذا كـان أمـر اإلنقـاص قــد قضـي بـإحالل عقـار محــل العقـار الـذي رتـب عليـه الحــا اهنصـلي ، فـإن هـذا اهنمــر 
 الجديد واجب الش ر بطر ا القيد ، ثم التأشير بمضمونه على هامش حا االختصاص اهنصلي .

الة اهنخيرة بمراحل الشـ ر التم يديـة ، للتأشـير عليـه بالصـالحية للشـ ر و جب أن أمر اإلنقاص في هذه الح
قبـــل استصـــداره مـــن رئـــيس المحكمـــة المختصـــة . و كـــون للقيـــد الجديـــد مـــع التأشـــير بمضـــمونه ، نفـــس مرتبـــة حـــا 
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 . ( 1) االختصاص اهنصلي

 أثر شهر حق االختصاص : -474
ي مواج ة الغير ، و كون للدائن حا التقـدم وحـا و ترتب على قيد أمر االختصاص أن يسري هذا اهنمر ف 

 التتبع على العقار الذي يتضمنه هذا اهنمر .

والعبرة هي بأسبقية الش ر ، فإذا تم ش ر اختصاصين في يوم واحد ، كانت اهنسبقية لمن قام بش ر  $421
 . ( 2) الش ر المختصاختصاصه قبل اآلخر بحسب الساعة التي تم في ا ، وفقًا لترتيب تقديم ا لمكتب 

 القيد وتجديده ومحوه وإلغاء المحو : -475
، ينطبــــا علــــى قيــــد  ( 9) وكــــل مــــا قــــدمناه فــــي قيــــد الــــرهن الرســــمي ، وتجــــدي القيــــد ومحــــوه وإلغــــاء المحــــو 

 ومحوه وإلغاء المحو ، فال حاجة لتكرار ما قدمناه في ذلك . ( 1) االختصاص وتجديده

 حق التقدم :  -476
 . ( 1) التقدم في االختصاص ، كما يستعمل حا التقدم في الرهن الرسميو ستعمل حا 

فيما يتعلا بالدين المضمون ، يشمل الدين أصل الدين ، وملحقاته وهـذه تتضـمن مصـروفات القيـد والتجديـد 
 سو المزاد . وفوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحا من هذا التار خ إلى يوم ر 

وفيمــا يتعلــا بالمــال ، ف ــو العقــار المــأخوذ عليــه حــا االختصــاص . فــإذا هلــك هــذا العقــار أو تلــف ، انتقــل 
 االختصاص بمرتبته إلى ما حل حلوال عينيًا محل هذا العقار ، من تعو ض أو مبلغ تأمين أو غير ذلك .

                                                 

   286ق  – 284( انعر حمرود شوق  يف ال هر العقاري علرا وعر  ق  4) 
   290( حمرود شوق  ال هر العقار علرا وعر  ق  3) 
   318 قرة  – 446( انعر هنياً  قرة  2) 
   184ق  21م  4633يوني  سنة  2( است ناف  تلو  1) 
   390 قرة  – 321( انعر هنياً  قرة  8) 
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 حق التتبع :  -477
عمل ، بمقتضـى حقـه ، حـا التتبـع فـي يـد الحـائز للعقـار و ستطيع الدائن صاحب حـا االختصـاص أن يسـت

 المفروض عليه حا التتبع .

 وللحائز أن يقضي الدين ، أو يط ر العقار ، أو يخليه ، أو يتحمل إجراءات نزع الملكية . $422

 قضاء الدين :  -478
ائن صـاحب االختصـاص و ختار الحائز عادة قضاء الدين ، إذا كان الدين أقل من ثمن العقار . و ـدفع للـد

 كل ما يجب دفعه ل م دين وملحقات وفوائد ، و جب دفع كل ذلك هنن االختصاص غير قابل للتجزئة .

و رجع الحائز ، بكل ما يوفيه للدائن صاحب حا االختصاص ، على المدين وعلى المالك السابا للعقار ، 
 كما له أن يحل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق .

( إذا كـان فـي ذمـة الحـائز ، بسـبب امتالكـه للعقـار ، مبلـغ  1و جبر الحائز على دفع الدين في حالتين : ) 
مســتحا اهنداء حــاال يكفــي لوفــاء جميــع الــدائنين المقيــدة حقــوق م علــى العقــار ، فلكــل مــن هــؤالء الــدائنين أن يجبــر 

جميعــًا علــى أن يطـالبوا الحــائز بــدفع مـا فــي ذمتــه ، ( إذا اتفــا الــدائنون المقيـدون  2الحـائز علــى الوفــاء بحقـه . ) 
 بقدر ما هو مستحا ل م .

 تطهير العقار :  -479
و جـــوز للحـــائز تط يـــر العقـــار ، و ختـــار عـــادة هـــذا الطر ـــا إذا رأي أن قيمـــة العقـــار هـــي أقـــل مـــن الـــديون 

 ختصاص .بتطبيا هذا في حا اال ( 1) المضمونة بالقيود . وقواعد التط ير في الرهن الرسمي

، أن التط يــر يمــر علــى المراحــل  ( 2) ونــذكر هنــا للتــذكرة ، نقــال عــن المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي
 اآلتية :

يسجل الحائز سند ملكيته إذا كان سندًا قابال للتسـجيل  . . . . كالمشـتري يسـجل البيـع ، والموهـوب لـه  –1

                                                 

   202 قرة  – 319( انعر هنياً  قرة  4) 
   430ق  – 441ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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والموصـــي لـــه يســـجل الوصــية . والغـــرض مـــن ذلـــك تحديـــد الشـــفعة ،  429يســجل ال بـــة ، والشـــفيع يســـجل حكــم $
الحقوق المقيدة على العقار ، بما فـي ذلـك حـا االختصـاص ، هننـه متـى سـجل الحـائز سـند ملكيتـه فـال يمكـن بعـد 
هذا التسجيل أن يستجد دائن مقيد يكون قيده نافذًا في حا الحائز . أما إذا كان سند الملكية غير قابل للتسـجيل ، 

عمــال ماديــًا ال عمــال قانونيــًا ، فــال ســبيل للتســجيل فــي هــذه الحالــة . فالحــائز الــذي ملــك بالتقــادم عقــارًا بــأن كــان 
 يستطيع أن يط ر هذا العقار دون أن يسجل شيئًا ، هنن التقادم واقعة مادية تستعصى على التسجيل .

ت التط يـر ، دون حاجـة إلـى بعد أن يسجل الحائز سـنده علـى النحـو المتقـدم ، يسـتطيع أن يبـدأ إجـراءا -2
انتظــار توجيــه دائــن مقيــد إنــذارًا لــه بالــدفع أو التخليــة ، و بقــى حقــه قائمــًا فــي التط يــر إلــى يــوم إيــداع قائمــة شــروط 
البيــع . وأول إجــراء فــي التط يــر هــو أن يوجــه للــدائنين المقيــدة حقــوق م إعالنــًا يشــتمل علــى البيانــات المــذكورة فــي 

ن ا بيان يذكر فيه قيمة العقار التـي يقـدرها ، فقـد يقـدر قيمـة أقـل مـن الـثمن أو أكبـر منـه ، ، ومن بي 1188المادة 
ولكنه يتقيد بأال يقدر قيمـة أقـل مـن السـعر الـذي يتخـذ فـي تقـدير الـثمن فـي حالـة نـزع الملكيـة ، وال تقـل فـي الوقـت 

ًا حقيقيـــًا ، بـــل يكفـــي أن يظ ـــر ذاتـــه عـــن البـــاقي فـــي ذمتـــه مـــن ثمـــن العقـــار . وال يعـــرض الحـــائز مـــا يقـــدره عرضـــ
استعداده للدفع فورًا متى قبل عرضه ، أيًا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة . فإذا أظ ر هـذا االسـتعداد ، أصـبح 

 ملتزمًا بالبقاء على ما عرضه ، ومصدر التزامه رادته المنفردة .

ه الحـائز ، أو سـكتوا سـتين يومـًا مـن آخـر وإذا وافا الدائنون المقيدون جميعًا على العرض الـذي تقـدم بـ -9
إعالن رسمي ، اعتبر العرض مقبوال ، ووجب على الحائز أن يدفع المبلغ المعروض للدائنين بحسب مـراتب م ، أو 

 يودعه خزانة المحكمة ، فيتط ر العقار من كل قيد و محي ما عليه من القيود .

ــدائنين المقيــدين ، و ــدخل $421 ــدائن صــاحب االختصــاص ، أو كفيــل لــه أو  أمــا إذا طلــب أحــد ال فــي م ال
وكيــل عنــه وكالــة خاصــة ، بيــع العقــار ، فــإن ذلــك يكــون بــإعالن يوجــه إلــى الحــائز فــي مــدى الســتين يومــًا المشــار 
إلي ــا يطلــب فيــه عــرض العقــار للبيــع فــي المــزاد ، وال تشــترط ز ــادة العشــر . ولكــن يجــب علــى الــدائن أن يــودع فــي 

لغــًا كافيــًا لتغطيــة مصــروفات البيــع فــي المــزاد ، وال يســترد هــذه المصــروفات إذا وقــع المــزاد علــى خزانــة المحكمــة مب
الحائز لعدم تقدم مزايد بعطاه أكبر مما عرض . ومتى تقدم أحد الدائنين يطلـب بيـع العقـار علـى النحـو الـذي تقـدم 

 إال بموافقة جميع الدائنين والكفالء .، وجب عرض العقار ، في المزاد ، وال يجوز للدائن أن يتنازل عن طلبه 

يطرح العقار في المزاد ، وتتبع اإلجراءات المقررة في البيوع الجبر ة . فإن عرض مزايد مبلغًا أكبر مـن  -1
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القيمة التي عرض ا الحائز ، وقـد يكـون المزايـد هـو الـدائن الـذي طلـب البيـع أو دائنـًا آخـر أو أجنبيـًا أو الحـائز زاد 
عرض ولكن ال يجوز أن يكون المدين ، رسا المزاد عليه . ووجب أن يدفع ، إلى جانب العطاء الذي  فيما كان قد

تقــدم بــه ، المصــروفات التــي أنفق ــا الحــائز فــي ســند ملكيتــه ونفقــات اإلعالنــات التــي اقتضــت ا إجــراءات التط يــر ، 
 و رد إلى طالب البيع ما سبا أن قدمه لذلك .

ء أكبر ، خلصت للحائز ملكية العقار ، وال يلتزم بدفع المبلغ الذي سـبا أن عرضـه وإذا لم يتقدم مزايد بعطا
. والمبلغ الذي يرسو به المزاد يودع خزانـة المحكمـة ، أو يـدفع للـدائنين بحسـب مـراتب م ، فتنقضـي الـديون وتمحـي 

 القيود ، و تم بذلك تط ير العقار .

 تخلية العقار :  -481
لـــدين أو التط يـــر ، ولكـــن يختـــار تخليـــة العقـــار حتـــى ال تتخـــذ اإلجـــراءات فـــي وقـــد يختـــار الحـــائز قضـــاء ا

 مواج ته .

و تخلى الحائز ، ال عن ملكية العقار وال عن حيازته القانونية ، وإنما عن حيازته الماديـة وحـدها ، للحـارس 
 اذها في مواج ة الحائز .مواج ته إجراءات نزع ملكية العقار ، بدال م اتخ 421أو أمين العقار ، حتى تتخذ في $

و كــون للحــائز طلــب التخليــة مــن وقــت إنــذار الــدائنين إيــاه بالــدفع أو التخليــة ، و بقــى هــذا الحــا قائمــًا إلــى 
 تار خ رسو المزاد .

وتكــون تخليــة العقــار بتقر ــر يقدمــه الحــائز إلــى قلــم كتــاب المحكمــة االبتدائيــة المختصــة ، و جــب عليــه أن 
هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وأن يعلن الدائن المباشر لإلجراءات ب ـذه التخليـة فـي يطلب التأشير بذلك في 

 خالل خمسة أيام من وقت التقر ر ب ا .

و جــوز لمــن لــه مصــلحة فــي التعجيــل أن يطلــب إلــى قاضــي اهنمــور المســتعجلة تعيــين حــارس ، تتخــذ فــي 
 ذا طلب ذلك .مواج ته إجراءات نزع الملكية ، و عين الحائز حارسًا إ

فإذا خلـى الحـائز العقـار ، لـم يعـد مـن الممكـن االسـتمرار فـي اتخـاذ إجـراءات التنفيـذ فـي مواج تـه ، ولـو أنـه 
 يبقى مالكًا للعقار وحائزًا له حيازة قانونية .

وإذا تمــت التخليــة وعــين حــارس للعقــار اتخــذت إجــراءات بيــع العقــار فــي مواج ــة هــذا الحــارس ، وال تختلــف 
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 ات عن تلك التي تكون موج ة إلى الحائز نفسه .اإلجراء

و جــوز للحــائز أن يــدخل فــي المــزاد ، وأن يرســو المــزاد عليــه ، كمــا فــي حالــة البيــع نتيجــة التخــاذ إجــراءات 
 التط ير ، وكما في حالة نزع الملكية في مواج ة الحائز نفسه .

إلــى الراســي عليــه المــزاد ، وطبقــت اهنحكــام فــإذا رســا المــزاد علــى غيــر الحــائز ، انتقلــت الملكيــة مــن الحــائز 
 التي تتعلا بنزع ملكية الحائز .

وإذا رسا المزاد على الحـائز ، تأيـدت ملكيتـه ، وطبقـت أحكـام رسـو المـزاد علـى الحـائز فـي حالـة بيـع العقـار 
 نتيجة التخاذ إجراءات التط ير .

 تحمل إجراءات نزع المكية :  -480
العقار ، ولم يقض الدين ، ولم يتخل عن العقار ، فال مناص من اتخاذ  426$وإذا لم يختر الحائز تط ير 
 إجراءات نزع الملكية فيم مواج ته .

و جب التخذا اإلجراءات في مواج ة الحائز أن ينذر بالدفع أو التخلية ، بعد التنبيه على المدين أو مع هذا 
 التنبيه ، وال يجوز اإلنذار قبل التنبيه .

شـــرع التنبيـــه علـــى المـــدين ، مـــع أن إجـــراءات البيـــع ســـتتخذ ضـــد الحـــائز ، هنن المـــدين هـــو وقـــد أوجـــب الم
 المسئول الحقيقي عن الدين .

يومـًا  11و جب أن يسجل اإلنذار بالدفع أو التخلية ، وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خـالل 
 من تار خ تسجيل التنبيه ، وإال سقط تسجيل التنبيه .

الــدائن فــي اتخــاذ إجــراءات التنفيــذ ضــد الحــائز ، ونــزع ملكيــة العقــار ، وهــذه اإلجــراءات ال تختلــف و تســمر 
 كثيرًا عن تلك التي تتخذ ضد المدين .

 نصوص حذفت :  -482
 وقد كان المشروع التم يدي يتضمن ، في موضوع آثار االختصاص ، عددًا من النصوص نذكرها هنا .

 شروع التم يدي تنص على ما يأتي :من الم 1121فقد كانت المادة 
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"على قلم الكتاب أن يبادر إلى قيد اهنمر أو الحكم الصادر باالختصاص ، وفي كـل حـال يجـب أن يـتم فـي 
 نفس اليوم الذي صدر فيه اهنمر أو الحكم" .

وقـــد حـــذف هـــذا الـــنص فـــي لجنـــة المراجعـــة إذا ال محـــل لـــه ، هنن القيـــد موكـــول ، فـــي قـــانون تنظـــيم الشـــ ر 
 عقاري ، إلى ذوي الشأن يجرونه في الوقت الذي يختارونه .ال

 من المشروع التم يدي على ما يأتي : 1122ونصت المادة 

يــتم القيــد بــأن يــدون فــي الســجل طلــب االختصــاص ، واهنمــر الصــادر بــه مــن رئــيس المحكمــة أو الحــم  -1"
 الصادر من المحكمة االبتدائية" .

 و ذكر في هامش رقمه المتتابع" .و بدأ القيد ببيان تار خه ،  -2"

 ورأى مجلس النواب حذف هذه المادة ، هنن ا أدخل في أعمال القائمين بالش ر . $424

 من المشروع التم يدي على ما يأتي : 1129ونصت المادة

"إذا تأخر كاتب المحكمة عـن قيـد اهنمـر أو الحكـم الصـادر باالختصـاص فـي نفـس اليـوم الـذي صـدر فيـه ، 
 ال عن تعو ض الضرر الذي يترتب على تأخره" .كان مسئو 

 من المشروع التم يدي . 1121ورأت لجنة المراجعة حذف هذه المادة ، تبعًا لحذف المادة 

 من المشروع التم يدي على ما يأتي : 1121ونصت المادة 

علــى الــرقم االختصاصــات المقيــدة فــي يــوم واحــد علــى عقــار واحــد تكــون ل ــا نفــس المرتبــة ، وال يترتــب  -1"
 المتتابع ، وال على الساعة التي تم في ا القيد إذا ذكرت في السجل ، أثر في تفصيل اختصاص على آخر" .

وإذا قيد رهن واختصاص في يوم واحد ، قدم الرهن ، إال إذا كان المدين قد رتب الرهن إضـرارًا بحقـوق  -2"
 الدائن صاحب االختصاص" .

اجعــة ، إذ قــد عــدل عــن مبــدأ تقــديم الــرهن علــى االختصــاص ، وجعــل وقــد حــذف هــذا الــنص فــي لجنــة المر 
االختصاص كالرهن مرتبته تتحدد بالسعة التي قيد في ا ، فيتقدم على الرهن إذا قيد في نفس اليوم ولكن في سـاعة 

 أسبا .
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 من المشروع التم يد على ما يأتي :  1121وصنت المادة 

اص ، فـال يجـوز للـدائن الـذي حصـل علـى هـذا الحـا أن يتمسـك "إذا كمان المدين معسرًا وقـت قيـد االختصـ
 به ، حتى لو كان حسن النية ، قبل أي دائن آخر يكون حقه ثابت التار خ وسابقًا على قيد االختصاص" .

 وقد حذف هذا النص في لجنة المراجعة ، اكتفاء بالحكم الوارد في باب اإلعسار .

 مدني على ما يأتي : 216/2وقد ورد في اإلعسار المادة  $428

"علـــى أنـــه ال يجـــوز أن يحـــتج علـــى الـــدائنين الـــذين يكـــون ل ـــم حقـــوق ســـابقة علـــى تســـجيل صـــحيفة دعـــوى 
 اإلعسار ، بأي اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل" .

 إنقاص حق االختصاص وانقضاؤه -الفصل الثالث

 اإلنقاص واالنقضاء :  -483
 ر بأمر القاضي أو بحكم المحكمة ، ال يبقى ثابتًا على حاله طول مدة بقائه .حا االختصاص ، هننه صاد

فقد يطلب إنقاصه ، إذا كان مبالغًا فيه من أول اهنمر ، أو ظ ـر بعـد ذلـك أنـه مبـالغ فيـه . وتكـون المبالغـة 
القيمـة ، وحـددها فيه حا أو اهنمر آتية في الغالب من أن الحكم الذي أخذ االختصاص على مقتضـاه غيـر محـدد 

رئيس المحكمة بما يز د كثيرًا على القيمة التي ظ ـرت فيمـا بعـد وتكـون المبالغـة فيـه بعـد ذلـك آتيـة فـي الغالـب مـن 
ارتفاع قيمة العقـارات ، فترتفـع قيمـة العقـار المـأخوذ عليـه حـا االختصـاص . وقـد تـأتي مـن أن المـدين يـدفع جـزءًا 

 وذ عليه حا االختصاص أكبر بكثير من الجزء الباقي من الدين .من الدين ، فتصبح قيمة العقار المأخ

و نقضي حا االختصاص ، كما ينقضي حا الرهن الرسمي فيما مر إما بصـورة تبعيـة ، أو بصـورة أصـلية 
. 

 فنعقد مبحثين ، أول ما إلنقاص حا االختصاص ، والثاني النقضائه .
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 إنقاص حق االختصاص -المبحث األول

 مدني على ما يأتي : 0194: تنص المادة نص قانون  -484
يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص حا االختصاص إلى الحد المناسب ، إذا كان اهنعيان التـي  -1"

 رتب علي ا هذا الحا تر د قيمت ا على ما يكفي لضمان الدين" .

علي ـا ، أو بنقلـه  و كون إنقـاص االختصـاص إمـا بقصـره علـى جـزء مـن العقـار أو العقـارات التـي رتـب -2"
 إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين" .

 . ( 1) والمصروفات الالزمة إلجراء اإلنقاص ، ولو تم بموافقة الدائن ، تكون على من طلب اإلنقاص" -9"

 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذه المادة ، ما يأتي :

االختصاص إذا كانت قيمة العقار تز د كثيرًا على الدين . و كون ذلك إما من طر ا  "وال يجوز إنقاص حا
ـــم المـــدين مـــن اهنمـــر الصـــادر مـــن القاضـــي بإعطـــاء حـــا االختصـــاص ، أو مـــن طر ـــا رفـــع دعـــوى أصـــلية  تظل

التناسـب باإلنقاص إذا نقضى ميعاد التظلم . كما يجوز رفع هذه الـدعوى اهنصـلية باإلنقـاص ، إذا اختـل فيمـا بعـد 
 بين قيمة العقار ومبلغ الدين ، لز ادة قيمة العقار أو لنقص مبلغ الدين  . . . ." .

وكمــا يجــوز للمــدين أن يرفــع دعــوى اإلنقــاص ، يجــوز كــذلك لكــل ذي مصــلحة أن يرفــع هــذه الــدعوى ، مثــل 
ات الـدعوى علـى ذلك دائن نال في المرتبة للدائن صـاحب االختصـاص أو دان عـادي أو حـائز للعقـار . ومصـروف

مـن خســرها ، أو يقضــي بالمقاصــة حسـب اهنحــوال . و جــوز أيضــًا أن يــتم اإلنقـاص دون حاجــة إلــى رفــع دعــوى ، 
باالتفــاق بــين الــدائن وطالــب اإلنقــاص . والمصــروفات الالزمــة إلجــراء اإلنقــاص ، ســواء أجــرى باتفــاق أو بحكــم ، 

                                                 

من اك روع الترهيد : علا و   م ابق كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد  4839: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(  4) 
ع الترهيدي من من اك رو  4834ل ولةن اك روع كان  ال يتضرن اليقرة الثالثة   وأضا ا نينة اكرا عة هذه اليقرة الثالثة ل أ ذهتا اكادة 

        مـا م يةـن ا نقـاق قـد ترتـب علـا   ـأ   -4 درها ل وحذ ا الباق  من اكادة اكتيا  ابلقواعد العامـة   والبـاق  مـن اكـادة هـو "
 وعذا تقرر ا نقاق ئقتضا حةو ل  تةون مصرو ات الدعوى علا من  سرها ل أو -3الدا ن ل  تةون اكصرو ات علي  يف هذه ااالة   

ل مث جملـس  4442يف اك روع النها     ووا ق عليها جملس النوا  وحا رقـو  4461يقض  ابكقا ة نسب ا حوار"   وأ ب  رقو اكادة 
 (   442 – 440ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4061ال يوق وحا رقو 

 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق
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دائن ، بـأن يكـون هـو الـذي بـالغ دون مبـرر فـي أخـذ تكون على من طلب اإلنقاص ، ما لم يكن هناك خطأ مـن الـ
اختصاص على عقار ز د قيمته كثيرًا على الدين ، فتكون المصروفات عليه في هذه الحالة . و كـون إنقـاص حـا 
االختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب علي ا ، ا بنقله إلى عقـار آخـر مملـوك للمـدين 

 . ( 1) مان الدين"وتكفي قيمته لض

 ونتكلم ، فيما يلي ، في المسائل اآلتية :

 اهنسباب التي تدعو إلى إنقاص حا االختصاص . –1

 الوسائل التي لدى المدين أو غيره لإلنقاص . -2

 المدعي في الدعوى اهنصلية لإلنقاص . -9

 كيف يكون اإلنقاص . -1

 مصروفات اإلنقاص . -1

 والدائن على اإلنقاص .االتفاق بين المدين  -6 $491

 نصوص حذفت . -4

 األسباب التي تدعو إلى إنقاص حق االختصاص : -485
توجــد أســباب متعــددة تــدعو إلــى طلــب إنقــاص حــا االختصــاص ، نــذكر من ــا اهنســباب اهنكثــر وقوعــًا فــي  

 العمل وهي ثالثة :

ن باهنقـل ، وذلـك حتـى يطمـئن إلـى إذا بالغ الدائن في تقدير دينـه بـاهنكثر ، أو فـي تقـدير عقـارات المـدي –1
صحة تقديراته . وقد وضع المشروع التم يدي رقمًا يوقف عنده لتقدير ما إذا كانـت قيمـة العقـارات تز ـد كثيـرًا علـى 
الـدين ، فتكــون كـذلك إذا زادت وقــت القيـد أو بعــده بقــدر الثلـث علــى مبلـغ الــدين أو علــى مـا يتبقــى منـه . وقــد أخــذ 

 ع اإليطالي ، ولكن النص حذف ، وترك ذلك للتقدير الحر .هذا الرقم عن المشرو 

إذا ارتفعت قيمة العقارات ، فبعد أن كان العقـار متناسـبًا مـع قيمـة الـدين ، أصـبح أعلـى مـن هـذه القيمـة  -2
                                                 

   443ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 بكثير ، ووجب في هذه الحالة إنقاصه .

ا الجــزء أصـبح البــاقي مــن الــدين إذا دفـع المــدين فيمــا بعــد جـزءًا كبيــرًا مــن الــدين ، بحيـث إذا اســتنزل هــذ -9
يقل كثيرًا عن قيمة العقارات . ففي هذه الحالة يتعين إنقـاص العقـارات المحملـة بحـا االختصـاص ، حتـى تتناسـب 

 مع الباقي من الدين . و جب إنقاص العقار دائمًا كلما دفع المدين جزءًا كبيرًا من الدين .

 قاص : الوسائل التي لدى المدين أو غيره لإلن -486
 وسنرى فيما يلي المدعي في دعوى االختصاص ، أي من له مصلحة في طلب اإلنقاص .

 وإنما يكفينا هنا أن نحدد الوسائل التي يملك ا صاحب المصلحة في يطلب اإلنقاص ، حتى يطلبه .

 ( ودوى أصلية بطلب اإلنقاص . 2( تظلم المدين . )  1وهذه الوسائل هي : )  $492

تفاوت كبير بين قيمـة العقـار وقيمـة الـدين منـذ البدايـة ، كـان لـدى المـدين فـي هـذه الحالـة وسـيلتان فإذا وجد 
( تظلــم المــدين ، مــا دمنــا فــي المرحلــة اهنولــى فــي طلــب االختصــاص ، فيســتطيع المــدين  1لطلــب اإلنقــاص : ) 

( دعـوى  2اهنمـر كمـا رأينـا . ) جعل إنقاص االختصاص سببًا أساسيًا لتظلمه ، وقد فتح لـه بـاب الـتظلم فـي مبـدأ 
 باإلنقاص : فإن فاته التظلم ، رجع إلى دعوى أصلية يرفع ا بطلب اإلنقاص .

وإذا وجد التفاوت بين قيمـة العقـار والـدين بعـد ذلـك ، لـم يكـن أمـام اإلنقـاص إال الـدعوى اهنصـلية باإلنقـاص 
 دون غيرها .

ن وطالب اإلنقاص ، في جميع اهنحوال . فإذا تم ذلك ، و جوز أيضًا أن يتم اإلنقاص باتفاق ودي بين الدائ
 يجب أن يثبت هذا االتفاق في ورقة رسمية ، حتى يمكن التأشير ب ا في هامش ، قيد حا االختصاص .

 المدعي في الدعوى األصلية باإلنقاص :  -487
 وأغلب ما يتم اإلنقاص ، أن يكون بدعوى أصلية يرفع ا المدعي . فمن هو المدعيال

 كثر ما يكون هو المدين نفسه ، الذي له المصلحة اهنولى في إنقاص حا االختصاص .أ

وقد يكون دائنًا تاليًا للدائن صاحب االختصاص ، وتكون مصلحته أنه متى ما تم إنقاص حا االختصاص 
، نقــــص مــــا يأخــــذه الــــدائن صــــاحب االختصــــاص ، واتســــع تبعــــًا لــــذلك مــــا يأخــــذه الــــدائن التــــالي للــــدائن صــــاحب 
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 االختصاص .

ومثــل ذلــك يقــال فــي الــدائن العــادي ، فإنــه دون شــك بعــد الــدائن صــاحب االختصــاص ، فــإذا انقــص حــا 
 االختصاص ، اتسع ل ذا الدائن العادي بقد ما ضاق في نصيب الدائن صاحب االختصاص .

مصــلحة فــي وكــذلك الحــائز للعقــار ، فقــد حــل محــل المــدين الــذي كــان يملــك العقــار قبلــه ، وكمــا أن للمــدين 
 اإلنقاص تكون هذه المصلحة أيضًا للحائز .

 كيف يكون اإلنقاص : -488
 ، ما يأتي : ( 1) مدني ، كما رأينا 1011تقول الفقرة الثانية من المادة  

"و كون إنقـاص االختصـاص إمـا بقصـره علـى جـزء مـن العقـار أو العقـارات التـي رتـب علي ـا ، أو بنقلـه إلـى 
 افية لضمان الدين" .عقار آخر تكون قيمته ك

 ف ناك إذن طر قتان إلرجاء اإلنقاص :

قصر حا االختصاص على بعض العقارات ، أو على عقار واحد ، أو على جـزء مـن عقـار ، بحسـب  –1
اهنحــوال . و ؤشــر باإلنقــاص فــي هــامش القيــد الســابا ، فيصــبح االختصــاص بمرتبتــه مــأخوذًا علــى العقـــارات أو 

 الذي انقص إليه حا االختصاص . العقار أو جزء من العقار

نقــل االختصــاص إلــى عقــار جديــد تكــون قيمتــه متناســبة مــع قيمــة الــدين . و جــب أن تكــون قيمــة هــذا  -2
العقـار ، بعــد اسـتنزال مــا عليـه مــن قيــود سـابقة إن كانــت ، كفايـة لضــمان الــدين . و محـي القيــد السـابا الــذي كــان 

ديد علـى هـذا العقـار الجديـد ، يأخـذ مرتبتـه مـن وقـت قيـده هـو ، ال مـن ضامنًا قبل اإلنقاص للدين ، و جري قيد ج
 وقت قيد االختصاص اهنول .

 مصروفات اإلنقاص :  -489
 ، على ما يأتي : ( 2) مدني ، كما رأينا 1011وتنص الفقرة الثالثة من المادة 

                                                 

   141( هنياً  قرة  4) 
   141( هنياً  قرة  3) 
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 طلب اإلنقاص" . "المصروفات الالزمة إلجراء اإلنقاص ، ولو تم بموافقة الدائن ، تكون على من

مــن المشــروع التم يــدي ، وبقيــة الــنص مــا  1128أن هــذا الــنص هــو مصــدر المــادة  ( 1) وقــد قــدمنا $491
 يأتي :

. . . مــا لــم يكــن اإلنقــاص قــد ترتــب علــى خطــأ الــدائن ، فتكــون المصــروفات عليــه فــي هــذه الحالــة .   -1"
علــى حــا خســرها ، أو يقضــي بالمقاصــة  وإذا تقــرر االختصــاص بمقتضــى حكــم ، تكــون مصــروفات الــدعوى  -2

 حسب اهنحوال" .

 من المشروع التم يدي حكم ا معقول ، فيمكن العمل ب ذا الحكم . 1128و بدو أن نص المادة 

وعلــى ذلــك ، إذا كــان اإلنقــاص بموجــب حكــم ، كانــت مصــروفات الــدعوى علــى مــن خســرها . وقــد يقضــي 
 ل .القاضي بالمقاصة في المصروفات ، بحسب اهنحوا

وإن كــان اإلنقــاص لــيس بموجــب حكــم ، بــل كــان باالتفــاق أو بنــاء علــى تظلــم المــدين ، تكــون المصــروفات 
على من طلب اإلنقاص ، المدين أو الدائن التالي أو الدائن العادي أو الحـائز . وذلـك مـا لـم يكـن هنـاك خطـأ مـن 

 صروفات على الدائن .الدائن ، بأن بالغ في التقدير من أول اهنمر دون مبرر ، فتكون الم

 . ( 2) وإذا كان طالب اإلنقاص غير المدين ، جاز له الرجوع بالمصروفات على المدين

 االتفاق مع الدائن على اإلنقاص :  -491
وقد يجـري اإلنقـاص ، ال بحكـم وال نتيجـة لـتظلم المـدين ، ولكـن باتفـاق ودي بـين طالـب اإلنقـاص والـدائن . 

اإلنقاص نتيجة الرتفاع قيمـة العقـار ، أو  491االختصاص ، ال سيما إذا كان هذا $فينقص الدائن طوعًا م نحا 
 هنن المدين قد دفع جزءًا كبيرًا من الدين .

أنه يجب أن يتم هذا اإلنقاص في ورقة رسـمية ، حتـى يمكـن التأشـير ب ـا فـي هـامش قيـد حـا  ( 9) وقد قدمنا
ص أخذ اختصاص على عقـار جديـد ، فعنـد ذلـك يجـب إجـراء االختصاص اهنصلي . وهذا ما لم تكن نتيجة اإلنقا

                                                 

 يف اهلامش يف اتريخ النص   141( انعر هنياً  قرة  4) 
   214ق  341( سليران مرقس  قرة  3) 
   149( انعر هنياً  قرة  2) 
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 . ( 1) قيد جديد ، وقد تقدم بيان ذلك

 نصوص حذفت : -490
 وقد كان المشروع التم يدي يتضمن عدة نصوص حذفت ، وهذه هي : 

من المشروع التم يدي تنص على ما يأتي : "تعتبر قيمة اهنعيان التي رتـب علي ـا  1124كانت المادة  –1
تصــاص زائــدة عمــا يكفــي لضــمان الــدين إذا كانــت ، وقــت القيــد أو بعــده ، تز ــد بقــدر الثلــث عــن قيمــة الحقــوق االخ

المقيدة مع ملحقات ا ، أو تز د على ما يتبقى من هذه الحقوق" . وقد حذفت لجن ة المراجعة هذا الـنص ، هنن ـا لـم 
 ركت اهنمر للظروف .ترد أن تأخذ كالمشروع اإليطالي بقية تقدير ة هي الثلث ، بل ت

المصــروفات الالزمــة إلجــراء  -1مــن المشــروع التم يــدي تــنص علــى مــا يــأتي : " 1128كانــت المــادة  -2
اإلنقاص ، حتى لو تم بموافقة الدائن ، تكون على من طلب اإلنقاص . مـا لـم يكـن اإلنقـاص قـد ترتـب علـى خطـأ 

تقــرر اإلنقــاص بمقتضــى حكــم ، فتكــون مصــروفات  وإذا -2الــدائن ، فتكــون المصــروفات عليــه فــي هــذه الحالــة . 
الدعوى على من خسرها ، أو يقضي بالمقاصة في ا حسب اهنحوال", وقد نقلت لجنة المراجعة صـدر الفقـرة اهنولـى 

 . ( 2) مدني ، وحذفت بقية المادة اكتفاء بالقواعد العامة 1101من هذه المادة إلى الفقرة الثالثة من المادة 

مــن المشــرع التم يــدي تــنص علــى مــا يــأتي : "ينقضــي حــا االختصــاص  1121المــادة كانــت  -9 $496
مـن  1120بنفس الطرق التي ينقضي ب ا حا الرهن الرسمي" . وقد حذفت ا لجنة المراجعة ، اكتفاء بتعـدي المـادة 

 . 1121تعديال يغني عن حكم المادة  ( 9) المشروع التم يدي

 انقضاء حق االختصاص -المبحث الثاني

 انقضاء حق االختصاص كانقضاء الرهن الرسمي :  -492
 ينقضي حا االختصاص بنفس الطرق التي ينقضي ب ا حا الرهن الرسمي .

                                                 

   144( انعر هنياً  قرة  4) 
   146( انعر هنياً  قرة  3) 
 مد  و ا   يها أن انقضا  اال تصاق يةون كانقضا  الرهن الرمس    4068( وتقابر اكادة  2 )
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 تقول : ( 1) مدني ، فقد رأيناها 1011وقد ورد ذلك صراحة في آخر المادة 

تعلـا  . . . "  . . . . و سري على االختصاص ما يسري علـى الـرهن الرسـمي مـن أحكـام ، وبخاصـة مـا ي
 . وانقضائه  . . . . . . ." .

 االنقضاء يتم باالتفاق :  -493
فقد يتم انقضاء حـا االختصـاص باالتفـاق ، فيتفـا الـدائن مـع المـدين مـثال علـى انقضـاء حـا االختصـاص 

 باالتفاق ، فيتفا الدائن مع المدين مثال على انقضاء حا االختصاص ، ومحو القيد المترتب على وجوده .

 االنقضاء يتم بطريق تبعي :  -494
وقد يتم االنقضاء بطر ا تبعي كالرهن ، فإذا انقضى الدين المضمون باالختصاص يوجه من أوجه انقضاء 

 الديون ، انقضى االختصاص تبعًا النقضاء الدين .

$494  

 االنقضاء يتم بطريق أصلي :  -495
 ون أن ينقضي الدين .وقد ينقضي االختصاص بطر ا أصلي ، فينقضي هو وحده د

و ــتم ذلــك ، كــالرهن الرســمي ، بتمــام إجــراءات التط يــر ، وببيــع العقــار بيعــًا جبر ــًا بــالمزاد العلنــي ، وبعــدم 
 سماح مرتبة الدائن صاحب االختصاص باستيفاء حقه من العقار .

ار ، وب ــالك و ــتم كــذلك ، كــالرهن الرســمي ، بنــزول الــدائن عــن حــا االختصــاص ، وباتحــاد الذمــة فــي العقــ
 العقار .

                                                 

   181( انعر هنياً  قرة  4) 
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 الرهن الحيازي  -الباب الثالث

 تمهصصصصيد

 تعريف الرهن الحيازي :  -496
مدني على أن "الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص ، ضمانًا لدين عليه أو علـى غيـره  1016نصت المادة 

عينيًا يخلوه حبس الشيء لـيحن  ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئًا يرتب عليه الرهن حقاً 
اســتيفاء الــدين ، وأن يتقــدم علــى الــدائنين العــاديين والــدائنين التــالين لــه فــي المرتبــة فــي اقتضــاء حقــه مــن ثمــن هــذا 

 . ( 1) الشيء في أي يدي يكون"

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي   وعدلتــ  نينــة اكرا عــة تعــدي  ليعيــاً ل وأ ــب  رقــو  4820: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(  4) 
  ويف نينــة جملــس ال ــيوق ل اســتبدلا اللجنــة بليــظ "عــدر" ليــظ  4448ووا ــق عليــ  جمــر النــوا  وحــا رقــو يف اك ــروع النهــا      4300

ل م ابقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد   ووا ق جملـس ال ـيوق علـا اكـادة كرـا عـدلتها  4069"أ نيب" ل  صار النص ل وحا رقو 
 (   461ق  – 464نينت  _جما 

 قرة أوىل : الـرهن عقـد بـ  يضـ  اكـدين شـي ا يف حيـازة دا نـ  أو يف حيـازة مـن اتيـق  993 قرة أوىل /  810م  اكدين السابقالتقن  
ن علي  العاقدان امينا للدين ل وهذا العقد يع ـ  للـدا ن حـق حـبس ال ـ   اكرهـون اـ  الو ـا  ابلترـام ل وحـق اسـتييا  دينـ  مـن اـن اكرهـو 

 لا من عداه  مقدما ابالمتياز ع
 :و وز رهن ش   امينا لدين علا شخص غري الرهن   914/  814م 

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
: رهــن اكنقــور عقــد خيصــص ئقتضــاه شــ   منقــور ل مــادي أو غــري مــادي ل بتــأم  التــ ام مــا   م  4034م  التقنــ  اكــد  الســوري

 ـوز  -3هذا ال    عىل الدا ن امينـاً لـدين مـا    –أو شخص ه ر ابلنيابة عن   –سلو اكدين يتو رهن ال    اكادية أبن ي -4:  4020
أن يسلو ال    عىل شخص ه ر خيتاره اليريقان ل أو أن يوض  قيد ااراسـة اك ـرتكة علـا و ـ  ال  ةـن معـ  الـراهن أن يتصـرف  يـ  ئعـ ر 

وت بــق أيضــاً علــا عن ــا  رهــن  -1صــر يف متســلر  حــق التصــرف يف ذلــك ال ــ     و ــوز أن يــتو التســليو أبدا  ســند و -2عــن الــدا ن   
: من رهـن دينـا لـ  يل مـ  أن يسـلو  4019اكنقور القواعد اخلا ة اكنصوق عليها يف قانون التجارة ب ن حيازة ا سناد اكن أة ااملها   م 

ب  اكدين عقارا يف يد دا ن  ل أو يف يد شخص ه ر يتيق علي  ال ر ان ل : الرهن عقد يض  ئو  4088اكرهتن السند اكثبا هلذا الدين   م 
نية   م وخيور الدا ن حق حبس العقار عىل أن يد   ل  دين  ماما   وعذا م يد   ل  الدين ل  ل  ااق ئ حقة ن ع ملةية مدين  ابل رق القانو 

   : ال  وز ختصيص الرهن لضران الت ام بعرر أو عدم عرل  4089
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المدني و ؤخذ من هذا النص أن الرهن الحيازي تغير عما كان عليه في التقنين المدني القديم . ففي التقنين 
القديم ، كان الرهن الحيازي عقدًا عينيًا "به يضع المدين شيئًا في حيازة دائنه أو في حيازة من اتفا عليـه العاقـدان 

فقـــرة أولـــى مـــدني قـــديم ( . فكـــا ال يـــتم الـــرهن الحيـــازي ، إال إذا وضـــع  662فقـــرة أولـــى /  110تأمينـــًا للـــدين" ) م 
) أو فــي حيــازة أجنبــي يتفــا عليــه المتعاقــدان ( . أمــا فــي التقنــين المــدني المــدين الشــيء المرهــون فــي حيــازة الــدائن 

الجديد ، فتسليم الشيء المرهون لم يعد ركنًا في العقد ، بـل صـار مجـرد التـزام يتولـد مـن العقـد بعـد تمامـه فـي ذمـة 
لمتطـابقين دون حاجـة المدين ، أي أن الرهن الحيـازي أصـبح عقـدًا رضـائيًا ينعقـد بمجـرد  تبـادل اإليجـاب والقبـول ا

إلى التسليم ، بعد أن كان في التقنين المدني القديم ال ينعقد إال باإليجاب والقبول والتسـليم . وفـي هـذا تقـول المـادة 
مدني جددي ، كما رأينـا ، "الـرهن الحيـازي عقـد بـه يلتـزم شـخص  . . . أن  يسـلم إلـى الـدائن  . . . شـيئًا   1016

التســليم أصــبح اآلن مجــرد التــزام ، ولــم يعــد ركنــًا كمــا فــي الماضــي ، وقــد جــاء فــي  . . . " . فوضــح مــن ذلــك أن
المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي : "يالحــظ مــن تعر ــف الــرهن الحيــازي أن رهــن الحيــازة يختلــف عــن الــرهن 

 . ( 1)  الرسمي في أنه عقد رضائي ، وقد أصبح التسليم فيه التزامًا ال ركنًا  . . ."

                                                                                                                                                                    

: الرهن اايازي عقد ب  يلت م شخص ل ضرات لدين علي  أو علا غريه ل أن يسلو عىل الـدا ن أو عىل  4400م  التقن  اكدين اللييب
دا ن  أ نيب يعين  اكتعاقدان ل شي ا يرتب علي  الدا ن حقـا عينيـا خيولـ  حـبس ال ـ   اـ  اسـتييا  الـدين ل وأن يتقـدم الـدا ن  العـادي  والـ

 لتالي    يف اكرتبة يف اقتضا  حق  من ان ال    يف أي يد يةون  ا
: الرهن اايازي عقد ب   عر الراهن ماال حمبوسـا يف يـد اكـرهتن أو يف يـد عـدر بـدين  ةـن للرـرهتن  4234م  التقن  اكد  العراق 

ي ـرتط  -4:  4232استيياؤه من  ل ك  أو بعضا ل مقدما علـا الـدا ن  العـادي  والـدا ن  التـال  يف اكرتبـة يف أي يـد كـان هـذا اكـار   م 
:  4232ونيقات العقد علا الراهن ل عال عذا اتيق علا غري ذلك م  -3لا الراهن أن يقبض اكرهتن اكرهون   لترام الرهن اايازي وزوم  ع

تيق يد العدر كيد اكرهتن ل  لو اتيق الراهن واكرتهن علا عيداع اكرهون عند أم  ل ورض  ا م  وقبض اكرهون ل ق الرهن ول م   ولو ا -4
وليس للعدر أن يسلو اكرهون للراهن  -3اكرهون ل مث وضع  الراهن واكرهتن ابالتياق يف يد عدر  از ذلك    ح  العقد علا قبض اكرهتن

وعذا  -2أو للررهتن بدون رضا  اآل ـر مـا دام الـدين ابقيـا ل وعن أع ـاه كـان لـ  اسـرتداده ل وعذا هلـك قبـر االسـرتداد ضـرن العـدر قيرتـ    
 غريه برتاض  ال ر   ل وعن م وصر بينهو اتياق  ايفةرة تضع  يف يد عدر ختتاره  توىف العدر يودع الرهن عند عدر 

: الرهن عقد يض  ئو ب  اكديون عقارا يف يد عدر ل وخيور الدا ن حق حبس العقـار عىل أن  404م  قانون اكلةية العقارية اللبنا 
/ ال  ـوز ختصـيص الـرهن لضـران 403قة ن ع ملةية مديونـ  ابل ـرق القانونيـة   م يد   ل  دين  ماما   وعذا م يد   الدين ل  ل  ااق ئ ح

 مو بات بعرر ش   أو بعدم عرل   
   462ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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جانـب الحيــازة وأن ـا ضــرور ة فقـط لنفــاذ الـرهن الحيـازي فــي حـا الغيــر ال النعقـاد الــرهن ، يوجـد أيضــًا  والـى
الحبس . فالرهن الحيازي ، كما يؤخذ من التعر ف المتقدم ، يستلزم أن حبس الشيء المرهون يثبت للدائن المرت ن 

يســتوفي دينــه متقــدمًا ومتتبعــًا ، ف ــذه  حيــازة  حتــى يســتوفي الــدين . أمــا بقيــة التعر ــف ، وان الــدائن المــرت ن رهــن
المعاني مشتركة بين الرهن الحيازي والرهن الرسمي . وتقول المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي في هذا الصدد 

قـد تكـون عقـارًا أو منقـوال ، وفـي أن  411"رهن الحيازة يختلف عن الرهن الرسمي  . . . فـي أن العـين المرهونـة $
ضــرور ة لنفــاذ الــرهن فــي حــا الغيــر ، وفــي أن الحــس ثابــت للــدائن حتــى يســتوفي الــدين . أمــا ترتيــب حــا  الحيــازة

عينــي علـــى الشـــيء المرهـــون يســـتوفي بمقتضـــاه الـــدائن الـــدين متقـــدمًا ومتتبعـــًا ، ف ـــذه المعـــاني مشـــتركة بـــن الـــرهن 
 . ( 1) الحيازي والرهن الرسمي"

الـرهن الحيـازي والـرهن الرسـمي فـي الحيـازة وأن ـا التـزام فـي الـرهن ونرى من ذلك أن التعر ف جعل فرقًا بـين 
الحيازي ، وفي الحبس وأنه يبقى لحين استيفاء المرت ن رهن حيازة دينه ، وفي أن الشيء المرهون يصح أن يكون 

حكـم الـرهن  في رهن الحيازة منقوال أو عقارًا . وفيما عدا ذلك ، مـن حيـث التقـدم والتتبـع ، حكـم الـرهن الحيـازي هـو
 الرسمي .

 خصائص عقد الرهن الحيازي :  -497
 consensuel et( عقـــد رضـــائي يلـــزم للجـــانبين )  1ومـــن خصـــائص عقـــد الـــرهن الحيـــازي أنـــه : )  

synallegnatique  ( )2  ( عقد تابع )accessoire  ( . )9  ( عقد غير قابل للتجزئة )indivisible . ) 

 ملزم للجانبين : الرهن الحيازي عقد رضائي -498
لم يكن الـرهن الحيـازي عقـدًا رضـائيًا فـي التقنـين المـدني القـديم ، بـل كـان عقـدًا عينيـًا كمـا قـدمنا . فكـان ال  

أمـا فـي التقنــين المـدني الجديـد ، فقـد أصــبح  ( 2) ينعقـد ، إال إذا تـم تسـليم الشــيء المرهـون تسـليمًا فعاليـًا إلــى الـدائن
                                                 

   462ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
عقد جمرد وعد ابلرهن ل  يجوز للقاض  أن  ه   وقبر التسليو كان ال 24ق  32ااقوق  4601 هاير سنة  1( ا سةندرية  3) 

ق  444رقــو  2ال ـرا    4649ينــاير سـنة  46الواعـد علـا تسـليو العــ  ل و ـوز أن وةـو عليــ  بتعـويض لعـدم التســليو ) اسـت ناف وفـين 
291   ) 

( ل  1بـودري ودي لـوان  قـرة  – 30 يوار  قـرة  – 4091ولةن  ال يةون رهنا عال من وقا تسليو ال    عىل الدا ن ) بون  قرة 
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رضــائيًا ، ينعقــد بمجــرد تبــادل إيجــاب وقبــول متطــابقين ، وال ضــرورة لتســليم الشــيء  412الــرهن الحيــازي عقــدًا $
 . ( 1) المرهون إذ التسليم التزام ال ركن

وكان الرهن الحيازي ، عند ما كان عقدًا عينيًا في التقنين المدني القديم وكان تسليم الشيء المرهون ركنًا ال 
لجانب واحد ، هـو جانـب الـدائن المـرت ن . فـإن هـذا الـدائن يلتـزم بالمحافظـة  التزامًا ، يعتبر في الغالب عقدًا ملزماً 

على الشيء المرهون واستثماره ورده عند انقضاء الـرهن وتقـديم حسـاب عـن ذلـك ، أمـا المـدين فكـان ال يلتـزم حتـى 
شـك فـي أن الـرهن الحيـازي عقـد . أما في التقنين المدني الجديـد ، فـال  ( 2) بالتسليم هنن التسليم كان ركنًا ال التزاماً 

ملزم للجانبين ، إذا إلى جانب التزامات الدائن المرت ن التي سبا ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسـليم العـين المرهونـة 
، منقــوال كانــت أو عقــارًا ، إلــى الــدائن المــرت ن ، فقــد أصــبح التســليم التزامــًا فــي ذمــة المــدين ال ركنــًا فــي العقــد . 

الحيازي عن الرهن الرسمي فـي ذلـك ، فـإن الـرهن الرسـمي هـو عقـد ملـزم لجانـب واحـد ، هـو جانـب  فيختلف الرهن
 . ( 9) الراهن ، أما الدائن المرت ن فال يلتزم بشيء

 الرهن الحيازي عقد تابع :  -499
ف ــو يســتلزم وجــود التــزام أصــلي يضــمنه ، شــأنه فــي ذلــك شــأن الكفالــة والــرهن الرســمي وحــا االختصــاص . 

ذا االلتزام اهنصلي ، إذا كان بـاطال أو قـابال لإلبطـال أو انقضـى ، يتبعـه الـرهن الحيـازي فـي ذلـك فيكـون بـاطال وه
 . ( 1) أو قابال لإلبطال أو منقضياً 

                                                                                                                                                                    

 (   329ق  31م  4648ماري سنة  32ال قبر ذلك ) است ناف  تلو 
ل ( وقبر التسليو يتو الرهن اايازي ويرتتب ااق العيين ل ويست ي  الدا ن أن ينيذ نق  علا الع  اكرهونـة ابعتبـاره دا نـاً مرهتنـاً  4) 

 (   284ق  313ي ال ينيذ يف حق ال ري قبر التسليو ) حمرد كامر مرس   قرة ولةن ال يتقدم وال يتب   ن الرهن ااياز 
   34 يوار  قرة  – 121 قرة  34( لوران  3) 
   311و قرة  33( انعر حمرد كامر مرس   قرة  2) 
 ولةــن ال يرتتــب علــا – 283ق  311حمرــد كامــر مرســ   قــرة  – 16ق  30م  4604ينــاير ســنة  9( اســت ناف  ــتلو  1) 

 حيحا ب  ن الرهن اايازي ذات  أو قابليت  لإلب ار أو انقضا   أن يةون االلت ام ا  ل  مثل  ل  قد يةون االلت ام ا  ل  يف هذه ااالة 
 (   6قا راً ل  ن االلت ام ا  ل  متبوع ال اتب  واكتبوع قد يبقا م  زوار التاب  ) بودري ودي لوان  قرة 

كدين ل أي كان كيي  عينيا ل  للةيير الع  أن يترسك أبو   الـد   اخلا ـة بـ  ل وأن يترسـك أيضـاً أبو ـ  وعذا كان الراهن غري ا
(   وقـد نصـا  283ق  312الد   اكتعلقة اباللتـ ام ا  ـل  مـن ب ـ ن أو انقضـا  حـىت لـو نـ ر اكـدين عنهـا ) حمرـد كامـر مرسـ   قـرة 
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وإذا كان االلتزام اهنصلي تجار ًا ، كانت المنازعات الخاصة بانعقـاد الـرهن وتنفيـذه مـن اختصـاص المحكمـة 
. وال يشـترط فـي الـرهن التجـاري شـكل خـاص ، و جـوز إثباتـه  ( 1) قـرر الـرهن لـيس بتـاجرالتجار ة ، ولـو كـان مـن 

 . ( 2) بجميع طرق اإلثبات

وااللتزام اهنصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصـح أن يكـون محلـه ، كمـا هـو الغالـب ، مبلغـًا مـن النقـود . 
 . ( 9) عن عمل ، أو بنقل حا عينيولكن يصح أيضًا أن يكون محله التزامًا بعمل ، أو باالمتناع 

و صح أن يكون االلتزام اهنصلي مقرونًا بأجل ، أو معلقًا على شرط . وعند ذلك يكون الـرهن الحيـازي ذاتـه 
 مقررنًا بنفس اهنجل ، أو معلقًا على نفس الشرط .

حيــازي لضــمان وفــي أكثــر اهنحــوال ، يضــمن الــرهن الحيــازي قرضــًا كــالتزام أصــلي ، ولكــن قــد يعقــد الــرهن ال
 . ( 1) التزامات ناشئة عن بيع أو إجازة أو شركة أو أي عقد آخر

 6) ، كالتزام الناتج من فتح اعتمـاد ( 1) وقد يضمن الرهن الحيازي التزامًا أصليًا هو التزام مستقبل أو احتمالي

علـــى مـــا يـــأتي :  ( 1) مـــدني 1010. وقـــد نصـــت المـــادة  ( 4) ، و ســـقط الـــرهن إذا كـــان االلتـــزام اهنصـــلي ال يتولـــد (

                                                                                                                                                                    

ال ينيصــر  -4مــد  علــا مــا أييت : " 4013تســري علــا الــرهن اايــازي ل وتــنص اكــادة  مــد  4013مــد  علــا أن اكــادة  4064اكــادة 
وعذا كان الراهن غري اكدين  -3الرهن عن الدين اكضرون ل بر يةون اتبعاً ل   حت  ويف انقضا   ل ما م ينص القانون علا   ف ذلك   

سـك بـ  مـن أو ـ  الـد   اخلا ـة ابلـدين ل ويبقـا لـ  هـذا ااـق ولـو نـ ر عنـ  ل كان ل  ل عىل  انب مسة  أبو   الد   اخلا ـة بـ  ل أن يتر
 اكدين"  
حمرــد   – 1دي هلــتس  قــرة  – 6بــودري ودي لــوان  قــرة  – 46 يــوار  قــرة  – 4090بــون  قــرة  – 129 قــرة  34( لــوران  4) 

   436ق  30م  4604ماري سنة  44است ناف  تلو  – 283ق  312كامر مرس   قرة 
   349ق  19م  4621مايو سنة  6است ناف  تلو  ( 3) 
   18ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 40( بودري ودي لوان  قرة  2) 
   288ق  312( حمرد كامر مرس   قرة  1) 
   316ق  18م  4623أبرير سنة  31( است ناف  تلو  8) 
   349ق  19م  4621مايو سنة  6( است ناف  تلو  9) 
 380هالتون ق  – 8دي هلتس  قرة  – 18ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 40بودري ودي لوان  قرة  – 412(  يوار  قرة  1) 

– 384   
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"يجــوز أن يترتــب ضــمانًا لــدين معلــا علــى شــرط أو ديــن مســتقبل أو ديــن احتمــالي كمــا يجــوز أن يترتــب ضــمانًا 
العتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الـدين المضـمون أو الحـد اهنقصـى الـذي 

 . ( 2) دين"ينت ي إليه هذا ال

 الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة : -511
 على ما يأتي : ( 9) مدني 1011وتنص المادة  

جـزء مـن الـدين مضـمون العقـار  411"كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الـدين ، وكـل $
 ك" .أو العقارات المرهونة كمل ا ، ما لم ينص القانون أو يقض االتفاق بغير ذل

فإذا كان الدين المضمون بالرهن الحيازي جزءين متساو ي ، وكان الشيء المرهـون عقـارًا أو منقـوال متسـاوي 
 القيمة ، كان كل جزء من الدين مضمونًا بكل الرهن ، وكان كل جزء من الرهن ضامنًا لكل الدين .

شـخص ، لـم يجـز هني شـخص فلو قسم الدين المضمون إلى جزئيـة المتسـاو ين وحـول كـل جـزء من مـا إلـى 
من الشخصين المحال ل ما أن يدفع نصف الدين ليخلص جزءه ، بل إن جزءه مضمون بكل الرهن ال بنصفه فقط 

 ، وما لم يدفع كل الدين وبقي منه نصفه مثال ، فإن الرهن كله يبقى ضامنًا ل ذا النصف الذي لم يدفع .

منقول آلخر ، ودفع م أخذ المنقول نصـف الـدين ، لـم ولو قسم الشيء المرهون ، فأعطي العقار لشخص وال
 يخلص منقوله بذلك ، بل يبقى مرهونًا على نصف الدين الذي لم يدفع .

وهكــذا يصــدق القــول بــأن كــل جــزء مــن الــدين مضــمون بكــل الــرهن ، وبــأن كــل جــزء مــن الــرهن ضــامن لكــل 
 . ( 1) د غير قابل للتجزئةالدين ، وهذا هو المعنى المقصود من القول بأن الرهن الحيازي عق

                                                                                                                                                                    

 مد    4064( وتن بق علا الرهن اايازي ئو ب اكادة  4) 
ون الــراهن كيــي  عينيــا ل كرــا  ــوزان ( و ــوز أن يةــون االلتــ ام ا  ــل  الت امــا يعقــده مــدين تقــص ا هليــة ويف هــذه ااالــة يةــ 3) 

لـوان  يةون االلت ام ا  ل  الت اماً فبيعيـا ولةـن يةـون التـ ام الـراهن الت امـا فبيعيـاً كـذلك وال  ةـن ع بـار الـرهن علـا تنييـذه ) بـودري ودي
 (   281ق  312حمرد كامر مرس   قرة  – 4911 قرة  3بودري وابرد  – 4849 قرة  3 وسران  – 40 قرة 

 مد    4064( وه  متعلقة ابلرهن الرمس  ولةنها تسري علا رهن اايازة ئو ب اكادة  2) 
(   وينبـين علـا  4( وعذا ضاع بعض اكرهون أو هلك ل  لن الباق  من اكرهون يبقا مرهوت يف كر الدين ) دعـوى هلـتس  قـرة  1) 



 

 

 

 

3351 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

(  non de l'essence( ال من مستلزماته )  sa natureوعدم تجزئة الرهن الحيازي من طبيعة الرهن ) 
 . ( 1) ، فيجوز االتفاق على عكس ذلك وعلى أن بعض المرهون يتخلص بوفاء بعض الدين

 الرهن الحيازي والرهن الرسمي :  -510
 الرهن الرسمي فيما يأتي :يختلف الرهن الحيازي عن 

من حيـث العقـد : الـرهن الحيـازي عقـد رضـائي فـال تشـترط فيـه الرسـمية ، فـأي إيجـاب وقبـول متطـابقين  –1
علــى رهــن حيــازي يكفيــان فــي عقــد الــرهن الحيــازي . أمــا الــرهن الرســمي ، فقــد رأينــا أنــه يشــترط فيــه أن يكــون العقــد 

 رسميًا ، فال ينعقد بعقد عرفي .

يث المحل : محل الرهن الحيازي يصح أن يكـون عقـارًا وأن يكـون منقـوال ، ولـيس القيـد ضـرور ًا من ح  -2
لسر ان الرهن الحيازي في مواج ـة الغيـر إال إذا كـان محـل الـرهن الحيـازي عقـارًا . أمـا الـرهن الرسـمي ، فـال يكـون 

لـرهن الرسـمي ليكـون الـرهن نافـذًا فـي حـا محله إال عقارًا ، وال يقع علـى منقـول ، ولـذلك يكـون القيـد ضـرور ًا فـي ا
 الغير ، وال يرهن منقول رهنًا رسميًا .

مـــن حيـــث المضـــمون : يخـــول الـــرهن الحيـــازي حـــبس الشـــيء المرهـــون ، منقـــوال كـــان أو عقـــارًا ، حتـــى  -9
أن ينفـذ  يستوفي الدائن دينه . أما الرهن الرسمي ، فال يخول الدائن حا الحبس ، وكل ما للدائن إذا حل دينـه هـو

 على العقار المرهون رهنًا رسميًا ، متقدمًا ومتتبعًا .

مــن حيــث الحيــازة : فــي الــرهن الحيــازي يوجــد التــزام علــى الــراهن هــو أن يســلم الشــيء المرهــون ، منقــوال  -1
العقـار  مكان أو عقارًا ، للدائن المرت ن ) أو أجنبي ( يحافظ عليه و ديره و ستغله . أما في الرهن الرسمي ، فيبقى

 المرهون في حيازة الراهن ، وال ينتقل منه إلى أحد .

 و شترك الرهن الحيازي مع الرهن الرسمي فيما يأتي :

                                                                                                                                                                    

غـري قابلـة للتج  ـة ل  ـ   ـوز أن يسـتقر بر عهـا بعـض اكـدني  دون بعـض )  عدم قابلية الرهن للتج  ـة أن دعـوى ب ـ ن الـرهن تةـون أيضـاً 
 (   346 -4 – 81داللوز  4481أبرير سنة  34نقض  رنس  

 91داللوز  4499ديسره سنة  44نقض  رنس   – 402بودري ودي لوان  قرة  – 931 يوار  قرة  – 802(  لوران  قرة  4) 
– 4 – 201   
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كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي ال ينشأ إال من عقد ، فال ينشأ بحكم كمـا فـي االختصـاص ، وال  –1
 ينص في القانون كما في حقوق االمتياز .

هن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقًا عينيًا ، أي سلطة مباشرة على مال معين ، كل من الر  -2 $414
 فينفذ قبل الكافة .

كــل مــن الــرهن الحيــازي والــرهن الرســمي يتضــمن حقــًا تبعيــًا ، فيتبــع الحــا المضــمون وجــودًا وعــدمًا .  -9
 . ( 1) و جوز للراهن أن يتمسك قبل المرت ن بكل الدفوع التي تؤثر في الحا المضمون 

كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقًا ال يتجـزأ ، فتبقـى سـلطة الـدائن المـرت ن علـى المـال  -1
 . ( 2) المرهون كله ، حتى يستوفي كل الدين المضمون 

كل من الـرهن الحيـازي والـرهن الرسـمي يخـول الـدائن المـرت ن أن ينفـذ علـى العـين المرهونـة ، مسـتعمال  -1
 التقدم والتتبع . في ذلك حقي

وواضــح أن عقــد الـــرهن الحيــازي ســـبا عقــد الــرهن الرســـمي فــي الوجـــود . فعقــد الــرهن الحيـــازي موجــود فـــي 
الشرائع القديمة ، وكان بعض هذه الشرائع ال يعرف الرهن الرسمي . وقد عرفت الشر عة اإلسـالمية رهـن الحيـازة ، 

التــي كانــت تنتقــل فــي أول اهنمــر ، وال تكــاد الشــر عة اإلســالمية وكانــت الحيــازة تنتقــل فيــه بــدال مــن انتقــال الملكيــة 
 تعرف الرهن الرسمي .

 الرهن الحيازي في مصر :  -512
وبالرغم من تفوق الرهن الرسمي على الرهن الحيازي ، إال أن الرهن الحيازي ال يزال محتفظًا بـبعض المزايـا 

تاج ـا الــرهن الرســمي . والـرهن الحيــازي يـرد علــى العقــار . فـالرهن  الحيــازي ال يحتـاج إلــى رســمية فـي عقــده ، و ح
 وعلى المنقول ، في حين أن الرهن الرسمي ال يرد إال على عقار فال يرد على منقول .

                                                 

 ن الدين بسبب عدم أهلية اكدين ل  لن الرهن اكقدم من غري اكدين امينا هلذا الدين يب ر تبعاً لذلك ل ويتع  ( وعذا تقرر ب  4) 
 (   16ق  30م  4604يناير سنة  9رد اكرهون عىل الراهن ) است ناف  تلو 

 8ايفاماة  4638 هاير سنة  32است ناف مصر  – 186ق  101رقو  1االستق ر  4608مايو سنة  20( است ناف وفين  3) 
   848ق  136رقو 
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هذه المزايا ، والى جانب بل أهم من ا ألفة الناس ، وبخاصة في الر ف ، التعامل بـالرهن الحيـازي أكثـر مـن 
رهـن الحيـازة ال يـزال فـي ازدهـار إلـى اليـوم ، ال سـيما بـين الفالحـين حيـث يعتبـر التعامل بـالرهن الرسـمي ، جعلـت 

رهن الحيازة من أهم وسائل االئتمـان . فحيـازة المـال المرهـون واسـتثماره واالحتفـاظ بغلتـه خصـما مـن الفوائـد واصـل 
ار المرهـون ، و ـوفر ذلـك عنـد الدين ، يعلا علي ا الدائنون في الر ف أهمية كبيرة . فينتقـل إلـى الـدائن تكليـف العقـ

 مز دًا من الطمأنينة . و ستغل المال المرهون ، حتى يستوفي من غلته دينه ، ثم يرده بعد استيفاء الدين .

وال شك في أن رهن الحيازة ال يزال له مكـان مرمـوق ، ولـن يـزول هـذا المكـان إال إذا تـوافر لـدى الفـالح مـن 
طالبـة والتنفيـذ مـا يجعلـه فـي غيـر حاجـة إلـى حيـازة المـال المرهـون . وعنـد اإلدارة المنظمة ومن التخصـص فـي الم

 ذلك يرجح الفالح الرهن الرسمي على رهن الحيازة ، أسوة بالمصار ف والبيوت المالية الكبيرة .

وقــد أخــذ الــرهن الرســمي فــي االنتشــار ، بعــد أن أنشــئت مأمور ــات كثيــرة لتوثيــا العقــود الرســمية فــي جميــع 
 . ( 1) وبعد أن أصبح الرهن الحيازي العقاري خاضعًا للقيد كالرهن الرسمي البالد ،

 نظرة عامة من المذكرة اإليضاحية :  -513
 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في النظرة العامة بشأن رهن الحيازة ، ما يأتي :

الحيـازة منطقـًا ظـاهرًا ، أمـا المشـروع فقـد رتـب  "لم يلتزم التقنين الحالي ) السابا ( فـي ترتيـب نصـوص رهـن
هــذه النصــوص ترتيبــًا منطقيـــًا ، فبســط القواعــد العامـــة لــرهن الحيــازة متوخيـــًا نفــس الترتيــب الـــذي اتبعــه فــي الـــرهن 

الـراهن والمـال المرهـون والـدين  411الرسمي ، وفي حـا االختصـاص ، بـأن ذكـر أركـان الـرهن ، وخـص بالـذكر $
في كثير من هذه المسائل على أحكام الرهن الرسمي . ثم بسط آثار الرهن فيما بين المتعاقدين  المضمون . وأحال

وبالنسبة للغير . فذكر في آثار الرهن فيما بين المتعاقدين التزامات الراهن والتزامات المرت ن ، و تبين من ذلـك أن 
م لجانــب واحــد . أمــا فـي آثــار الــرهن بالنســبة رهـن الحيــازة عقــد ملـزم للجــانبين فــي حــين أن الـرهن الرســمي عقــد ملـز 

للغيــر ، فقــد عــرض المشــروع كمــا يترتــب علــى رهــن الحيــازة مــن الحــا فــي الحــبس وفــي التقــدم والتتبــع . وانت ــى 
باهنسباب التي ينقضي ب ا الرهن ، بصفة تبعيـة أو بصـفة أصـلية . ثـم عـرض المشـروع بعـد ذلـك للقواعـد الخاصـة 

 أو على منقول أو على دين" . بالرهن إذا وقع على عقار

                                                 

   330( سليران مرقس  قرة  4) 
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"وقــد اســـتحدث المشــروع نصوصـــًا أدخــل ب ـــا كثيــرًا مـــن التعــديالت علـــى أحكــام التقنـــين الحــالي ) الســـابا ( 
 وتدارك ب ا وجوه النقص واالقتضاب في هذه اهنحكام ، و تلخص أهم ا فيما يأتي :"

 لتقنين الحالي ) السابا (" .جعل المشروع رهن الحيازة عقدًا رضائيًا ، وهو عقد عيني في ا -1"

أخضع المشروع رهن الحيازة لنظام القيد ، وهو خاضع فـي التقنـين الحـالي ) السـابا ( لنظـام التسـجيل  -2"
. ونظام  القيد لرهن الحيازة خير بكثير مـن نظـام التسـجيل ، هنن القيـد يجـدد كـل عشـر سـنوات كمـا تقـدم . فـيمكن 

ن الحيـازة ، أن يقتصـر البحـث علـى عشـر سـنوات كمـا هـو اهنمـر فـي الـرهن عند البحث عمـا يثقـل العقـار مـن رهـو 
 الرسمي وحا االختصاص وحقوق االمتياز ، وكل ا خاضعة لنظام القيد" .

بين المشروع بعض أحكام الكفيل العينـي الـذي قـدم رهنـًا حياز ـًا ، فقـرر أنـه ال يجـوز التنفيـذ علـى مالـه  -9"
 بالتجر د ، و جوز له التمسك بما للمدين من الدفوع" . إال ما رهن ، و كون له حا الدفع

الـرهن ، وال يجـوز أن يـأتي عمـال  410بين المشروع بوضوح مـا هـي التزامـات الـراهن ، ف ـو يضـمن $ -1"
 ينقص من قيمته ، و ضمن هالك الشيء المرهون على النحو المقرر في الرهن الرسمي" .

الشـيء المرهـون إذا كـان منقـوال ، فأجـاز بيعـه بسـعره فـي البورصـة يسر المشروع كثيرًا ن إجراءات بيـع  -1"
أو السـوق حتـى قبــل حلـول الــدين إذا كـان م ــددًا بـال الك أو عرضــت فررصـة مالئمــة للبيـع . بــل يجـوز للــدائن أن 

 يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه المنقول وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته حسب تقدير الخبراء" .

طبــا المشــروع أحكــام الــرهن فــي حالــة مــا إذا كــان الشــيء المرهــون دينــًا ، فعــرض لتفصــيالت هامــة ال  -6"
 . ( 1)  نجدها في التقنين الحالي ) السابا ("

 خطة البحث :  -514
وســنبحث الــرهن الحيــازي ، علــى النحــو الــذي اتبعنــاه فــي الــرهن الرســمي ، فــي فصــول ثالثــة ، ونز ــد فصــال 

 التقنين الجديد نتكلم فيه في بعض انواع الرهن الحيازي إذا وقع على عقار أو منقول أو دين . رابعًا كما فعل

 وعلى ذلك نعقد فصوال أربعة :

                                                 

   460 -446ق  1( انعر يف ذلك جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 إنشاء الرهن الحيازي . –الفصل اهنول  -1

 آثار الرهن الحيازي . –الفصل الثاني  -2

 انقضاء الرهن الحيازي . –الفصل الثالث  -9

 أنواع الرهن الحيازي ) العقار والمنقول والدين ( . بعض –الفصل الرابع  -1

 

 إنشاء الرهن الحيازي  -الفصل األول

 أركانه : –عقد الرهن الحيازي عقد رضائي  -515
رأينا أن عقـد الـرهن الحيـازي ، بعـد أن كـان فـي التقنـين المـدني السـابا عقـدًا عينيـًا أصـبح اآلن فـي التقنـين  

، ينعقــد بمجــرد تبــادل إيجــاب وقبــول متطــابقين علــى رهــن حيــازي ، دون حاجــة إلــى المــدني الجديــد عقــدًا رضــائيًا 
رسمية في الرهن الرسمي ، ودون حاجة إلى نقل الحيازة كما في التقنين المدني السابا وقد أصبح نقل الحيـازة فـي 

 التقنين المدني الجديد التزاماص في العقد ال ركنًا فيه .

 ركانه ، وهي :و لفت النظر في رهن الحيازة أ

 المتعاقدان ، وهما الراهن والدائن المرت ن . -1

 المال المرهون ، وقد يكن عقارًا أو منقوال . -2

 الدين المضمون ، وهو كالدين المضمون في الرهن الرسمي . -9

 فنتكلم في إيجاز في كل من هذه اهنركان الثالثة ، ونعقد لكل من ا مبحثًا . 

 المتعاقدان -المبحث األول

 الراهن قد يكون المدين أو كفيال عينيا : -516
في أغلب اهنحوال يكون الراهن هو نفس المدين ، يرهن شيئًا من ماله رهن حيازة تأمينًا لقرض حصل عليه  

 أو تأمينًا هني التزام آخر ثبت في ذمته .
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ضمانًا اللتـزام لـيس فـي ذمتـه هـو ،  وقد يكون الراهن غير المدين ، فيكون كفيال عينيًا يرهن ماال له $412
بـل فــي ذمــة أجنبــي يكــون هــو المــدين . وفــي هــذه الحالــة ينعقــد رهــن الحيــازة بــين الــدائن المــرت ن والــراهن الــذي هــو 
كفيــل عينـــي ، و وجـــد إلـــى جانب ـــا المــدين . والمـــدين هنـــا لـــيس طرفـــًا فـــي عقــد رهـــن الحيـــازة ، فطرفـــاه همـــا الـــدائن 

يـل العينـي ، وإنمـا هـو شـخص أجنبـي عـن رهـن الحيـازة وقـد ثبـت فـي ذمتـه الـدين اهنصـلي المرت ن والراهن أي الكف
 الذي يضمنه رهن الحيازة ولذلك سمي بالمدين .

 تطبيق القواعد العامة بالنسبة إلى الدائن المرتهن :  -517
لزمــًا للجـــانبين ، والــدائن المــرت ن فـــي رهــن الحيــازة متـــروك للقواعــد العامــة . ولمـــا كــان رهــن الحيـــازة عقــدًا م

فالدائن المرت ن وهو أحد جانبي العقد يكون ملتزمًا . ومن ثم يكـون رهـن الحيـازة بالنسـبة إلـى الـدائن المـرت ن عقـدًا 
يدور بين النفع والضرر ، بخالف الرهن الرسمي فالدائن المرت ن فيه ال يلتزم ولذلك يكون الرهن الرسـمي نافعـًا لـه 

 . ( 1) نفعًا محضاً 

لـك يجـب أن يكــون الـدائن المـرت ن فـي رهــن الحيـازة كامـل اهنهليـة ، هنن االرت ــان حيـازة في ـا معنــى وعلـى ذ
استيفاء الدين . وإذا كان الدائن المرت ن حيازة صبيًا مميـزًا أو كـان فـي حكمـه ، كـان العقـد قـابال لإلبطـال . فيجـب 

 عليه . إذن أن يكون الدائن المرت ن حيازة بالغًا سن الرشد ، غير محجور

و ستوي في ذلك أن يكون الدائن المرت ن قد تعاهـد مـع المـدين الـراهن ، أو تعاقـد مـع راهـن غيـر المـدين أي 
 تعاقد مع كفيل عيني .

 الراهن يجب أيضًا أن يكون كامل األهلية :  -518
هننـه يلتـزم  والراهن حياة يجب أيضًا أن يكون كامل اهنهلية ، أي بالغًا سن الرشـد غيـر محجـور عليـه . ذلـك

بالنسبة إلـى الـراهن ، مـدينًا كـان أو كفـيال عينيـًا ، عقـد يـدور  419إذ رهن الحيازة ملزمًا للجانبين ، فرهن الحيازة $
 . ( 2) بين النفع والضرر

                                                 

   424( انعر هنياً  قرة  4) 
   841( انعر ما يل   قرة  3) 
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 الراهن يجب أن يكون مالكا للشيء المرهون وأهال للتصرف فيه : -519
 لى ما يأتي :من المشروع التم يدي تنص ع 1191وقد كانت المادة  

يشترط فيمن يرهن شيئًان ضمانًا لدين عليه أو لدين على غيره ، أن يكون مالكًا للشيء المرهون وأهال  -1"
الــرهن الحيــازي لمــال الغيــر تســري عليــه اهنحكــام الخاصــة بــالرهن الرســمي لمــالي الغيــر ، دون  -2للتصــرف فيــه . 

 . ( 1) إخالل بالقواعد المتعلقة برهن المنقول"

. . . المتعلقة   1099مدني على ما يأتي : "تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة  1018وتنص المادة 
إذا كـان الــراهن غيـر مالــك للعقـار المرهــون ،  -1مـدني علــى مـا يــأتي : " 1099بـالرهن الرســمي" . وتـنص المــادة 

لــم يصــدر هــذا اإلقــرار ، فــإن حــا الــرهن ال فــإن عقــد الــرهن يصــبح صــحيحًا إذا أقــره المالــك الحقيقــي  . . . ، وإذا 
و قـــع بـــاطال رهـــن المـــال  -2يترتـــب علـــى العقـــار إال مـــن الوقـــت الـــذي يصـــبح فيـــه هـــذا العقـــار مملوكـــًا للـــراهن . 

 المستقبل" .

( وجوب أن يكون الراهن حيازة مالكًا للمال المرهون . )  1فنتكلم إذن ، في إيجاز ، في المسائل اآلتية : ) 
( رهـن المالـك الظـاهر رهـن حيـازة  1( رهن المال المستقبل رهـن حيـازة . )  9لك الغير رهن حيازة . ) ( رهن م 2

 ( أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال المرهون . 1. ) 

 وجوب أن يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون : 501
ان المتصــرف يجــب أن يكــون مالكــًا كــان رهــن المــال حيــازة هــو بمثابــة التصــرف فيــه ، ولمــا كــ 411لمــا $ 

 . ( 2) للمال المتصرف فيه ، لذلك يجب أن يكون الراهن حيازة لمال معين مالكًا ل ذا المال

وقد يكون الراهن حيازة مالكًا تحت شرط ، فاسخ أو واقف . فـإذا كـان مالكـًا تحـت شـرط فاسـخ ، ولـم يتحقـا 
حقــا الشــرط ، وكــذلك رهنــه يصــبح باتــًا هــو أيضــًا . أمــا إذا الشــرط ، فــإن الــراهن يصــبح مالكــًا بشــكل بــات لعــدم ت

                                                 

اكتعلقــة ابلــرهن  4434مــن ســرًين اكــادة  4812ل اكتيــا  ئــا تـنص عليــ  اكــادة  4824( وقـد رأت نينــة اكرا عــة حــذف اكــادة  4) 
 يف اهلامش (   463ق  1الرمس  علا رهن اايازة ) جمروعة ا عرار التحضريية 

م  4604ينـاير سـنة  36 – 480ق  41م  4608ماري سنة  3 – 12ق  41م  4603يناير سنة  3( است ناف  تلو  3) 
   14ق  30
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تحقا الشـرط ، فـإن الـراهن يـزول ملكـه بـأثر رجعـي ، و عتبـر غيـر مالـك للمـال مـن أول اهنمـر ، فيـزول رهنـه بـأثر 
رجعــي لتحقــا الشــرط الفاســخ . وإذا كــان الــراهن مالكــًا تحــت شــرط واقــف ، ولــم يتحقــا الشــرط ، فــإن الــراهن يعتبــر 

الك أصال لعدم تحقا الشـرط ، فيـزول رهنـه بـأثر رجعـي ، أمـا إذا تحقـا الشـرط الواقـف ، فـإن الـراهن يعتبـر غير م
 مالكًا بأثر رجعي من أول اهنمر ، و عتبر رهنه صحيحًا كذلك من أول اهنمر .

. فإذا لم  ومتى كمان الراهن هو المالك للمال المرهون ، فإنه يستطيع أن يرهنه بنفسه إذا كان كامل اهنهلية
يكــن كامــل اهنهليــة ، جــاز لوليــه أو لوصــيه أو للقــيم أن يــرهن المــال نيابــة عــن مالكــه بالشــروط التــي قررهــا القــانون 

 . ( 1) لذلك

و جـوز لكامــل اهنهليــة أن يوكــل عنــه مــن يــرهن مــاال معينــًا لــه رهــن حيــازة ، و جــب لــذلك توكيــل خــاص فــإن 
 رهن الحيازة من أعمال التصرف .

يكون الراهن غير مالك للمال المرهون حيازة ، فيكون رهنه إياه قابال لإلبطال ، وسنرى ذلك في وقد  $411
 رهن ملك الغير رهن حيازة .

 رهن ملك الغير رهن حيازة : -500
مدني التي تنطبا على الرهن الرسمي تنطبا أيضًا على رهن الحيازة  1099أن المادة  ( 2) قررنا فيما تقدم 

اهنولى من ا تنص على ما يأتي : "إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون ، فإن عقد الـرهن يصـبح ، وأن الفقرة 
صحيحًا إذا أقره المالك الحقيقي . . . ، وإذا لم يصدر هذا اإلقرار ، فإن حا الرهن ال يترتـب علـى العقـار إال مـن 

 الوقت الذي يصبح فيه هذا العقار مملوكًا للراهن" .

هــذا الــنص أن رهــن ملــك الغيــر رهــن حيــازة ال يكــون بــاطال ، بــل إنــه يكــون قــابال لإلبطــال . إذ و ف ــم مــن 
يصــبح صــحيحًا إذا أقــره المالــك الحقيقــي ، و صــبح صــحيحًا كــذلك مــن الوقــت الــذي يصــبح فيــه هــذا المــال مملوكــًا 

                                                 

 نيـ  مـن  200(  لذا كـان النا ـب أاب للـراهن الصـ ري ل كـان لـ   رهـن مـار ولـده دون عذن ايفةرـة ل عال مـا ت يـد قيرتـ  علـا  4) 
والقـيو لـيس هلـو أن يرهنـوا  قانون الوالية علا اكار (   وانيد والو ـ  1عقار أو حمر عاري أو أوراق مالية  يجب عذن ايفةرة يف رهن  ) م 

من قانون الواليـة علـا اكـار (ز ) سـليران مـرقس  14و  10و  39و  98مار الص ري ومن يف حةرة رهن حيازة عال ةذن ايفةرة ) اكواد 
 (   282ق  334 قرة 

   806( انعر  قرة  3) 
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 للراهن .

ال ال يملكـه الــراهن حيــازة ، ورهـن مــال الغيـر هــو غيــر رهـن المــال المســتقبل . فـرهن مــال الغيــر هـو رهــن لمــ
وهــو مــال معــين بالــذات رهنــه غيــر مالكــه العتقــاده أن المالــك ســيقر الــرهن ، أو هنن الــراهن سيســعى حتــى يصــبح 
المال مملوكًا له وعلى هذا يستقر رهنه من ذلك الوقت . أما رهن المال المستقبل ف و رهن مال غير معين بالذات 

لـراهن فـي المسـتقبل ، فيكـون بـاطال ال قـابال لإلبطـال . وقـد أراد المشـرع يجعـل ، بل هو رهن لما عسى أن يملكـه ا
رهــن مــال معــين غيــر مملــوك لــراهن قــابال لإلبطــال ال بــاطال ، أن يوحــد فــي الحكــم بــين بيــع مــال الغيــر ورهــن مــال 

 . ( 1) الغير ، كالهما قابل لإلبطال ، لوحدة العلة وال تساق التشر ع

رهنـًا رسـميًا ، وحكـم رهـن مـال الغيـر رهـن حيـازة ، وحكـم بيـع مـال الغيـر ، واحـد فـي فحكم رهن عقار الغيـر 
 كل من هذه المعامالت ، وهو القابلية لإلبطال .

والقابلية لإلبطال في رهن مال الغير رهن حيازة هي لمصلحة الدائن المرت ن ، ال لمصلحة الراهن .  $416
الرهن فيبطل ، و جوز له أن يجيز الرهن فيصـبح الـرهن صـحيحًا .  ومن ثم يجوز للدائن المرت ن أن يطلب إبطال

ومتى أصبح الرهن صحيحًا بإجازة الدائن المرت ن ، فإنه ال يسري في حا مالك المال الذي يبقى أجنبيًا عن العقد 
مـن وقـت ملكيتـه لـه ، وال ينشأ رهن الحيازة إال إذا أقر المالك بعقد الرهن أو إذا أصبح الراهن مالكًا للمال المرهـون 

 ال قبل ذلك .

. و بقـى عقــد الـرهن قائمــًا فيمــا بـين الــراهن والــدائن  ( 2) فـرهن ملــك الغيـر رهــن حيــازة ينشـأ أوال قــابال لإلبطــال
المرت ن ، ولكنه ال ينفذ في حـا المالـك الحقيقـي . فـإذا أبطلـه الـدائن المـرت ن ، زال واعتبـر كـأن لـم يكـن . أمـا إذا 

لب صحيحًا وال يعود للدائن المرت ن حا إبطاله ، ولكنه ال ينشـئ حـا رهـن حيـازة لمصـلحة الـدائن أجازه ، فإنه ينق
المرت ن . و جوز عند ذلك للدائن المرت ن أن يطلب فسخ عقد رهن الحيازة ضد الراهن ، فإذا فسخ الرهن زال بأثر 

                                                 

 مس   وكذلك ما سبق أن قدمناه يف الرهن الر  428( انعر يف ذلك هنياً  قرة  4) 
( وقــد يــرهتن ال ــخص منقــوال غــري  لــو  للــراهن ل ولةــن اكــرهتن يةــون حســن النيــة ويعتقــد أن اكنقــور  لوكــا للــراهن ل  يثبــا  3) 

للررهتن حق رهن حيـازة علـا اكنقـور عذا تسـلر  ل ال ئو ـب عقـد الـرهن ل ولةـن ئو ـب اايـازة  ن اايـازة يف اكنقـور سـند اكلةيـة وسـند 
 444ق  18م  4622ينـاير سـنة  40وانعر أيضاً اسـت ناف  ـتلو  – 43ق  21م  4631ديسره سنة  41ست ناف  تلو للرهن ) ا

   ) 
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يصبح فحسب الرهن الحيـازي صـحيحًا ، رجعي . و جوز كذلك أن يقر المالك الحقيقي الرهن الحيازي ، وعندئذ ال 
بــل أيضــًا ينشــئ حــا رهــن حيــازة مــن وقــت وجــوده لمصــلحة الــدائن المــرت ن . و جــوز أخيــرًا أن تنتقــل ملكيــة المــال 
المرهون إلى الراهن ، وعند ذلك يصبح العقد صحيحًا من وقت انتقال الملكية إلى الراهن ، ومن ذلـك الوقـت أيضـًا 

 . ( 1) حقرهن حيازة لمصلحة الدائن المرت ن ينشأ على المال المرهون 

والعلة فـي قابليـة رهـن ملـك الغيـر رهـن حيـازة لإلبطـال هـي منافـاة العقـد لطبيعـة الـرهن . ولكـن العلـة  $414
ال بـد مـن نـص خـاص ينشـئ جـواز إبطـال رهـن الحيـازة . وقـد وجـد  ( 2) وحدها ال تكفـي ، وكمـا فـي الـرهن الرسـمي

التـي تنطبـا علـى الـرهن الرسـمي وعلـى الـرهن الحيـازي ، فـال بـد إذن مـن القـول بـأن  1099هذا الـنص فـي المـادة 
رهــن ملــك الغيــر رهــن حيــازة قابــل لإلبطــال ، وهــذه القابليــة لإلبطــال ال يســتمد مــن القواعــد العامــة بــل أنشــأها نــص 

 . ( 9)  عي صر ح واستند في إنشائ ا إلى علة معقولةتشر 

 رهن المال المستقل رهن حيازة : -502
مدني ، التي تنطبا على رهن الحيازة انطباق ـا علـى الـرهن الرسـمي  1099وتنص الفقرة الثانية من المادة  

 ، على ما يأتي : ( 1) كما سبا أن قدمنا

 "و قع باطال رهن المال المستقبل" .

سبا أن بينـا الفـرق بـين رهـن ملـك الغيـر ورهـن المـال المسـتقبل ، فـإذا كـان الـرهن واقعـًا علـى مـال غيـر وقد 
معين بالذات ف ذا هو رهن المال المستقبل . كمما إذا رهن شخص ما يـؤول إليـه مـن مـال غيـر معـين بالـذات عـن 

 . ( 1) طر ا الميراث أو عن طر ا الوصية

 ، كرهنه رهنًا رسميًا ، باطل ال قابل لإلبطال . ورهن المال المستقبل رهن حيازة

                                                 

   424( انعر هنيا يف الرهن الرمس   قرة  4) 
   424( انعر هنياً  قرة  3) 
   484 قرة 1وانعر الوسيو  424( انعر يف الرهن الرمس   قرة  2) 
   844و قرة  806ة ( انعر هنياً  قر  1) 
   844( انعر هنياً  قرة  8) 
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وعلة بطالن رهن المال المستقبل بطالنًا مطلقًا ليسـت هـي عـدم ملكيـة الـراهن للمـال المرهـون ، فقـد رأينـا أن 
رهن ملـك الغيـر يكـون قـابال لإلبطـال ، ولكـن العلـة هـي عـدم تعيـين المـال المرهـون تعيينـًا كافيـًا . وقـد أراد المشـرع 

حمايــة الــراهن مــن أن يقــدم علــى رهــن مــا يســتجد لــه مــن مــال مســتقبل ، فــإذا كــان المــال معينــًا تعيينــًا كافيــًا  $418
 ولكنه غير مملوك للراهن فإن الرهن يكون رهن ملك الغير و كون قابال لإلبطال فقط .

 هننــه غيــر مملــوك فــرهن المــال المســتقبل إنمــا يكــون بــاطال بطالنــًا مطلقــًا هنن المــال غيــر معــين بالــذات ، ال
للـراهن . وعلــى ذلــك إذا رهــن شــخص مــا ســيؤول إليــه مــن تركـة أبيــه ، كــان هــذا رهنــًا لمــال مســتقبل وبــاطال بطالنــًا 
مطلقـًا . أمـا إذا رهـن مـاال معينـًا بالـذات وكـان ال يملـك المـال المرهـون ، كـان هـذا رهنـًا لملـك الغيـر ومـن ثـم يكـون 

 . ( 1) قابال لإلبطال

 الك الظاهر رهن حيازة :رهن الم -503
قدمنا في الرهن الرسمي أن المالك الظاهر للمالك ليس بمالك حقيقي له ، فيكون الرهن الصادر منـه صـادرًا 
من غير مالك . وكان مقتضى ذلـك اعتبـارًا الـرهن الصـادر مـن المالـك الظـاهر قـابال لإلبطـال وغيـر سـار فـي حـا 

يا عد الرهن أو ما لم تنتقل ملكية المال المرهون للراهن ال ينشأ حا رهن المالك الحقيقي ، وما لم يقر المالك الحق
 الحيازة .

. وذلــك هنن المالــك  ( 2) ولكــن هــذه القواعــد ال تنطبــا هنــا ، كمــا رأيناهــا ال تنطبــا فــي عقــد الــرهن الرســمي
ذا مـا تعامـل معـه الغيـر الظاهر ، وإن كان غير مالك حقيقي ، يظ ر أمام الناس كافة أنه هو المالك الحقيقي . فإ

 ، معتقدًا بحسن نية أنه هو المالك الحقيقي ، أجاز القانون هذه المعاملة وسمح للغير حسن النية أن يتمسك ب ا .

وقــد قررنــا فــي الــرهن الرســمي أن هنــاك فئــات ثالثــًا للمالــك الظــاهر ، الــوارث الظــاهر والمالــك الظــاهر بســند 
 صوري والمالك الظاهر كاسم مستعار .

الوارث الظاهر : ورهن الحيازة الذي يرتبه الوارث الظاهر يكون رهنًا صحيحًا ، ال رهنًا قابال لإلبطال .  –1
ب ــذا الــرهن مــا دام أنــه كــان وقــت أن ارت ــن حســن النيــة ، أي يعتقــد أن  411و جــوز للــدائن المــرت ن أن يتمســك $

                                                 

   426( انعر يف الرهن الرسو هنياً  قرة  4) 
   410( انعر هنياً  قرة  3) 
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ة أن يتمسك بالرهن ، ال فحسـب ضـد الـوارث الظـاهر الوارث الظاهر غنما هو الوارث الحقيقي . وله في هذه الحال
 . ( 1) ، بل أيضًا ضد الوارث الحقيا

المالــك الظــاهر بســند صــوري : وســند ملكيــة هــذا الملــك الظــاهر هــو عقــد صــوري ، كبيــع أو هبــة ، فــإذا  -2
يظ ـر أمـام باع شخص آلخر ماال بعقد صوري متخذًا ورقـة ضـد هـي العقـد الحقيقـي ، فـإن المشـتري بعقـد صـوري 

الناس كافة أنه اشترى بعقـد حقيقـي وأن المـال المبيـع أصـبح ملكـًا لـه مـا دام قـد سـجل العقـد إذا كـان المـال عقـارًا . 
فإذا رهن ما اشتراه والناس تعتبره مالكًا له ، كان رهنه صـحيحًا إذا كـان الـدائن المـرت ن حسـن النيـة ، أي يعتقـد أن 

لـك الظـاهر بسـند صـوري مـن حـا النـاس حسـني النيـة أن يعتبـروا أنـه هـو المالـك الراهن هو المالك الحقيقي . فالما
الحقيقي ، وأن يتعاملوا معه على هذا اهنساس . فرهنه الحيازي صحيح والـدائن المـرت ن حسـن النيـة لـه أن يتمسـك 

وإذا رهــن  ب ــذا الــرهن ، ال فســحب ضــد هــذا المالــك الظــاهر ، بــل أيضــًا ضــد المالــك الحقيقــي حامــل ورقــة الضــد .
 . ( 2) المالك الحقيقي المال ، فإن الدائن المرت ن من المالك الصوري هو الذي يفضل

المالك الظاهر كاسم مسـتعار : وهـذا أيضـًا مالـك ظـاهر ، كمـا إذا اشـتري الوكيـل ، باسـمه هـو ال باسـم  -9
اس كافــة ، وهــو اســم مســتعار ) موكلــه ، مــاال متفقــًا مــع موكلــه علــى ذلــك . فالوكيــل يصــبح مالكــًا للمــال أمــام النــ

prete nom  ، ال مالـك حقيقـي . فـإذا ارت ـن شـخص حسـن النيـة المـال ، معتقـدًا أنـه يرت نـه مـن مالكـه الحقيـا )
 . ( 9) كان رهن الحيازة صحيحًا ، و ستطيع أن يتمسك به الدائن المرت ن قبل االسم المستعار وقبل المالك الحقيقي

 لتصرف في المال المرهون :أهلية الراهن حياة ل -504 
وال يكفـــي أن يكـــون الـــراهن حيـــازة مالكـــًا للمـــال المرهـــون ، بـــل يجـــب أيضـــًا أن يكـــون أهـــال للتصـــرف فيـــه ،  

فـالرهن الحيـازي عمــل مـن أعمـال التصــرف ، فيجـب أن يكـون الــراهن أهـال للتصـرف فــي المـال المرهـون . و شــترط 
 هن ، أن يكون هو أيضًا أهال للتصرف في المال المرهون .في الكفيل العيني ، كما يشترط في المدين الرا 

فـإذا كـان الـراهن هـو المـدين ، اعتبـر رهـن الحيــازة تصـرفًا دائـرًا بـين النفـع والضـرر ، إذ أن المـدين الــراهن ال 
يتبرع برهن ماله بل هو يبغي من وراء رهنه الحصول على قرض أو مد أجل الدين أو بوجه عام ضـمان التزامـه . 

                                                 

   410( انعر يف الرهن الرمس   قرة  4) 
   410( انعر يف الرهن الرمس  هنياً  قرة  3) 
   410( انعر يف الرهن الرمس  هنياً  قرة  2) 
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ى ذلــك يجــب أن يتــوافر فــي المــدين الــراهن أهليــة التصــرف ، فيجــب كمــا تقــدم القــول أن يكــون بالغــًا ســن الرشــد وعلــ
غير محجور عليه . فإذا لم يبلغ سن الرشد أو كان محجورًا عليه ، جـاز لوليـه أو لوصـيه أو للقـيم عليـه عقـد رهـن 

جنيــه مــن عقــار أو  900ب فيمــا ال تجــاوز قيمتــه الحيــازة نيابــة عنــه بعــد أخــذ إذن المحكمــة ، فيمــا عــدا الــولي اهن
 أوراق مالية أو محل تجاري فال ضرورة هنخذ إذن المحكمة .

و سقط حا إبطال رهن الحيازة بالتقادم ، بمضي ثالث سـنوات مـن اليـوم الـذي يـزول فيـه نقـص اهنهليـة ) م 
لـى مـن كسـب حقـًا عينيـًا علـى مدني ( ، فيصبح الرهن صـحيحًا بـأثر رجعـي مـن وقـت نشـئوه ، و حـتج بـه ع 110

 المال المرهون كدائن مرت ن آخر كسب حقه بعد نفاذ الرهن اهنول ولو كان ذلك قبل تمام التقادم .

أمــا إذا كمــان الــراهن كفــيال عينيــًا ، فيجــب ، كمــا فــي المــدين الــراهن ، أن يكــون مالكــًا للمــال المرهــون وأهــال 
ة بمقابــل ، هنن الكفيــل العينـي ال ينتفــع عــادة بـالرهن الــذي يقدمــه للتصـرف فيــه . ولكــن التصـرف هنــا ال يكــون عـاد

ولـذلك يجـب أن يتـوافر فـي  461ضمانًا للوفاء بدين في ذمة غيره ، فيكون عملـه فـي العـادة مـن أعمـال التبـرع . $
جــر الكفيــل العينــي أهليــة التبــرع ، ال أهليــة التصــرف فحســب . ومــن ثــم يجــب أن يكــون بالغــًا ســن الرشــد ، غيــر مح

عليه . . فإذا كان قاصرًا  ، مميزًا أو غير مميز ، أو كان محجورًا عليه ، ولو لسفه أو غفلـة ، ورهـن مالـه ككفيـل 
عيني ، كان الرهن باطال ال قـابال لإلبطـال ، هننـه يقـوم بعمـل مـن أعمـال التبـرع وهـو ال يملكـه . كـذلك ال يجـوز ، 

كـان اهنب ( أو وصـيه أو القـيم عليـه مالـه رهـن حيـازة ضـمانًا وهو قاصر أو محجور عليـه ، أن يـرهن وليـه ) ولـو 
اللتــزام فــي ذمــة غيــره . وإن فعــل كــان الــرهن بــاطال بطالنــًا مطلقــًا ، ولــو كــان ذلــك بــإذن المحكمــة ، هنن النائــب ال 

اشره وكيل يستطيع التبرع بمال محجوره ولو بإذن المحكمة . وإذا لم يباشر الكفيل العيني رهن الحيازة بنفسه ، بل ب
عنــه ، وجــب أن تكــون الوكالــة وكالــة خاصــة لعلــم مــن أعمــال التبــرع . فــال تكفــي الوكالــة العامــة لــإلدارة وال الوكالــة 
الخاصة لعمل من أعمال التصرف . ولذلك يجب أن يكون التوكيل الخاص الصادر من الكفيل العيني مـذكورًا فيـه 

نًا للوفـاء بـه ، وإال كـان التوكيـل بـاطال هنن الوكيـل يقـوم بعمـل مـن المال المراد رهنه والدين الذي يرهن المـال ضـما
 . ( 1) أعمال التبرع

 

                                                 

   481و قرة  480 قرة  416( انعر يف كر ذلك يف الرهن الرمس  وين بق علا رهن اايازة ل هنياً  قرة  4) 
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 المال المرهون  -المبحث الثاني

 المال المرهون رهن حيازة قد يكون عقارا ا منقوال أو دينا : -505
 رهن الحيازة يختلف في محله عن الرهن الرسمي . 

رهنــًا رســميًا غيــر جــائز .  462إال علــى عقــار . فــرهن المنقــول $فــالرهن الرســمي ، كاالختصــاص ، ال يــرد 
ومن أجل ذلـك كـان الـرهن الرسـمي ، فـي جميـع أنواعـه وحاالتـه ، خاضـعًا لنظـام القيـد ، هنن القيـد ال يـرد إال علـى 

 عقار .

يخضـع لـه إال  أما رهن الحيازة فمحله إما أن يكون عقارًا ، و منقوال . ف و ال يخضع لنظام القيد دائمـًا ، وال
 إذا كان محله عقارًا .

ورهن الحيازة الـذي يـرد علـى المنقـول ، وبخاصـة المنقـوالت الثمينـة كـالحلي والجـواهر والمفروشـات الثمينـة ، 
كثيــر . وال يقــل عــن رهــن الحيــازة الــذي يقــع علــى عقــار ، وبخاصــة إذا أدخلنــا الــديون فــي االعتبــار . والــديون نــوع 

ليه رهن الحيازة . وسنرى في آخر فصل من فصول هـذا البـاب ، وهـو الفصـل الرابـع ، خاص من المنقول ، يرد ع
أنواعًا مختلفة من رهن الحيازة ، وقد قسمت إلى أنواع ثالثة . النوع اهنول من ا يرد رهـن الحيـازة فيـه علـى العقـار ، 

 والنوع الثاني يرد على المنقول ، والنوع الثالث يرد على الديون .

رهــن الحيــازة علــى العقــار ، فــي آخــر مرحلــة مــن مراحــل التشــر ع ، يلغــي . ولكنــه بقــي مــع ذلــك ، وقــد كــاد 
 . ( 1) هنسباب سيأتي ذكرها

والخالصة أن رهن الحيازة ، من حيث المحل ، عام شامل . ف و يرد على العقـار ، وعلـى المنقـول ، وعلـى 
 الديون .

 نص قانوني :  –اد العلني محل رهن الحيازة يمكن بيعه استقالال بالمز  -506
 مدني على ما يأتي : 1014وتنص المادة 

                                                 

 مد  (   4441اتريخ م 0يف اهلامش  926( انعر ما يل   قرة  4) 
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 . ( 1) "وال يكون محال لرهن الحيازة إال ما يمكن بيعه استقالال بالمزاد العلني من منقول وعقار"

وقــد جــاء فــي المــذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي مــا يــأتي : "يشــترك الــرهن الحيــازي مــع الــرهن الرســمي 
ن الراهن يجب أن يكون مالكًا للشيء المرهـون وأهـال للتصـرف فيـه ، وأنـه قـد يكـون المـدين ، وفـي حكـم أيضًا في أ

رهن ملك الغير واهنموال المستقبلة ، وفي أن محل الرهن يجب أن يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه فـي المـزاد ، 
زئة الرهن ، وقيام عالقة التبعية بين الـدين وفي أن الرهن يشمل الملحقات والثمار وفي الدين المضمون ، وعدم تج

 . ( 2) والشيء المرهون"

و تبــين مــن الــنص ســالف الــذكر أنــه يشــترط فــي المحــل المرهــون ، وهــو محــل رهــن الحيــازة ، أن يكــون ممــا 
 يمكن بيعه استقالال في المزاد العلني من منقول وعقار .

كــذلك رن ــا رهــن حيــازة . وفــي القــانون الفرنســي ، ال  فجميــع العقــارات التــي يمكــن رهنــا رهنــًا رســميًا ، يجــوز
( ، وإنمــا يجــوز وضــع العقــارات فــي حيــازة الــدائن تأمينــًا لدينــه  gage)  461يجــوز رهــن العقــارات رهنــًا حياز ــًا $

                                                 

حمــ  للــرهن   ــوز أن يةــون -4مــن اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : " 4822: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(  4) 
 يجــوز رهــن اكرنقــور ورهــن العقــار ورهــن الــدين وي رهــا مــن ا مــوار العينيــة"   وأدجمــا نينــة  -3اايــازي كــر مــا  ةــن بيعــ  ابكــ اد العلــن   

مــن منقــور  اكرا عــة اليقــرت  يف  قــرة واحــدة عــري علــا الو ــ  اآليت : " ــوز أن يةــون حمــ  للــرهن اايــازي كــر مــا  ةــن بيعــ  ابكــ اد العلــين
وعــدلا نينــة جملــس ال ــيوق  – 4449يف اك ــروع النهــا     ووا ــق عليهــا جملــس النــوا  ل وحــا رقــو  4304وعقــار"   وأ ــب  رقــو اكــادة 

ل  صــار م ابقــاً كــا اســتقر عليــ  يف التقــ  اكــد  انيديــد   ووا ــق جملــس ال ــيوق علــا الــنص كرــا عدلتــ  نينتــ  )  4061الــنص ل وحــا رقــو 
 (   469ق  – 461ق  1عرار التحضريية جمروعة ا 

 :  وز أن يةون الرهن منقوال أو عقاراً   910/  811م  التقن  اكد  السابق
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

   4089و  4088و  4019و  4202و  4034: انعر م  التقن  اكد  السوري
 لرهن اايازي عال ما  ةن بيع  استق ال ابك اد العل  من منقور وعقار  : ال يةون حم  ل 4404م  التقن  اكدين اللييب
:"  وز أن يةون حم  للرهن اايازي كر ما يص  التعامر  ي  ويةرن بيع  من عقار ومنقور وديون  4234م  التقن  اكد  العراق 

   و وز بو    اق رهن ا راض  ا مريية رهنا حيازًيً  
   403و  404انعر م  العقارية اللبنا قانون اكلةية 

   461ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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 ( . antichreseحتى يستوفي حقه من ثمارها دون أن يكون له حا التقدم في ثمن ا و سمى العقد ) 

قــول رهــن حيــازة ، فيجــوز رهــن المفروشــات والحلــي والمجــوهرات والســيارات والمركبــات و جــز كــذلك رهــن المن
 والمواشي والدواب وغير ذلك من المنقوالت .

و جوز رهن النقود ) الكفالة النقدية ( ، و تملـك الـدائن المـرت ن النقـود المرهونـة المسـلمة إليـه ، علـى أن يـرد 
 ( كالوديعة الناقصة . gage irregulierف الرهن بأنه رهن ناقص ) مثل ا عند تنفيذ المدين اللتزامه ، و وص

و جوز رهن اهنمـوال المعنو ـة القابلـة للبيـع بـالمزاد العلنـي ، كحـا المؤلـف وبـراءة االختـراع والمحـال التجار ـة 
 العالمات والبيانات واهنسماء التجار ة وحا اإليجار وبوالص التأمين .

 حامل ا والسندات واهنس م االسمية .و جوز رهن الديون والسندات ل

ولكــن ال يجــوز رهــن الماهيــات والمعاشــات والــديون والســندات غيــر القابلــة للتحو ــل ، هنن هــذه كل ــا ال تقبــل 
التحو ــل . كــذلك ال يجــوز رهــن الحقــوق العينيــة ، كحــا الــرهن الرســمي وحــا الــرهن الحيــازي وحــا االختصــاص 

 وحقوق االمتياز .

رهــن مــا  ال يمكــن بيعــه اســتقالال بــالمزاد العــين ، كالعقــارات بالتخصــيص فإنــه ال يجــوز وبالجملــة ال يجــوز 
رهن ا مستقلة عن العقار الذي خصصت له . فإذا كان هذا العقار غير مرهـون ، جـاز للمالـك أن يفصـل العقـارات 

 . ( 1) بالتخصيص و رهنا مستقلة رهن حيازة

 قاعدة التخصيص في الرهن الحيازي : -507
 و جب أن يكون محل الرهن الحيازي معينًا أو قابال للتعيين ، طبقًا للقواعد العامة .  

ولكن ال يشترط تعيينه تعيينًا دقيقًا كما في الرهن الرسمي ، فلم يرد في نصوص الرهن الحيازي نص يوجب 
 مدني في الرهن الرسمي . 1091تعيين محل الرهن الحيازي تعيينًا دقيقًا كنص المادة 

                                                 

( أمــا عذا كــان العقــار ا  ــل  مرهــوت رهنــاً رمسيــاً ل  ــلن هــذا الــرهن ي ــرر العقــار ابلتخصــيص ل وال  ــوز يف هــذه ااالــة  صــر  4) 
ار رهنـاً رمسيـاً أن يتتبـ  العقـار ابلتخصـيص مـا م يةـن اكـرهتن حيـازة قـد العقار ابلتخصيص    لذا  صـر ورهـن رهـن حيـازة ل كـان اكـرهتن العقـ

 (   286ق  – 284ق  322تسلو اكنقور ) أي العقار ابلتخصيص ( نسن نية ) سليران مرقس  قرة 
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و قول اهنستاذ منصور مصطفى منصور ، وهو ممن يقولـون بعـدم إعمـال مبـدأ تخصـيص الـرهن علـى رهـن 
الحــايزة ، مــا يــأتي : "ولبيــان مــا رنــاه فــي هــذه المســألة نــذكر بمــا قلنــاه مــن أنــه إذا كانــت علــة بطــالن رهــن المــال 

هـــذا الحكـــم أي بطـــال رهـــن المـــال  المســـتقبل هـــي عـــدم تعيـــين العقـــار باذتـــه ، ، إال أن هـــذا ال يمنـــع مـــن القـــول إن
ال تفيد أكثر من بطال رهن  1099المستقبل قائم بذاته . وعلى ضوء هذا نرى أن إحالة المشروع على نص المادة 

المــال المســتقبل رهنــًا حياز ــًا ، و بقــى شــرط تعيــين الشــيء للــرهن محكومــًا بالقواعــد العامــة  . . . أمــا وجــوب تعيــين 
ف ذا ال يؤدي بالضرورة إلى القول ببطالن رهن المال المستقبل إذ ليس هناك ما يمنع من أن  الشيء تعيينًا دقيقًا ،

يكن الشيء المستقبل معينًا تعيينًا دقيقًا ، كما لو رهن شخص المباني التي سيقيم ا مع ذكر أوصاف ا ومشـتمالت ا 
لنسـبة للـرهن الحيـازي يسـلمون بصـحة بدقة . ولما كان الشراح الذين يقولون بإعمـال مبـدأ تخصـيص الـرهن حتـى با

الــرهن إذا كــان الشــيء معينــًا بنوعــه ، ف ــذا يعنــي فيمــا نــرى أن اســتفاءهم إلــى مقتضــى إحالــة المشــرع علــى المــادة 
غيــر صــحيح . وقبــل أن ننت ــي مــن هــذا الموضــوع نشــير إلــى أن أســتاذنا الــدكتور شــفيا شــحاته يــرى أن  1099

الرهن ، وذلك على أساس أنه ال عالقة لقاعـدة التخصـيص بحكـم المـادة  الرهن الحيازي ال يخضع لمبدأ تخصيص
 . ( 1) وأن التخصيص من شروط العقد الشكلية التي ال تلزم بالنسبة للرهن الحيازي" 1099/2

 رهن المال الشائع رهن حيازة :  -508
هن حيـازة ، مـا يـأتي وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص رهن المال الشائع ر 

: "أما رهن المشاع رهن حيازة فيخضع للقواعد العامة ، إذ لم يرد فيه نص خـاص . فيجـوز رهـن الحصـة المشـاعة 
رهــن حيــازة ، كمــا يجــوز أن يــرهن الشــر ك فــي الشــيوع نصــيًا مفــرزًا ، والعبــرة بنتيجــة القســمة ، و حســن تنظــيم رهــن 

من هذا التقنين على أنه إذا وقع الرهن  1218لماني . وتنص المادة المشاع بنص خاص ، و نتقل عن التقنين اهن
الحيــازي علــى حصــة شــائعة ، كــان للــدائن المــرت ن أن يســتعمل فــي إدارة العــين وطر قــة اســتغالل ا مــا للــراهن مــن 

اق حقوق ترتبت على حالة الشيوع . وال يجـوز ، قبـل ثبـوت حـا المـرت ن فـي بيـع المرهـون ، طلـب القسـمة إال باتفـ
بين الراهن والمرت ن . أما بعد ثبوت الحا فـي البيـع ، فيجـوز للمـرت ن أن يطلـب القسـمة وال بغيـر رضـاء الـراهن . 
وإذا تمت القسمة ، فإن الـرهن مـن الحصـة الشـائعة إلـى المـال المفـرز الـذي وقـع فـي نصـيب الـراهن ، و بقـى دائمـًا 

                                                 

   466ق  – 464ق  403( منصور مص يا منصور  قرة  4) 
 ن بق علا رهن اايازة  ويرى أن مبدأ ختصيص الرهن ي 328وانعر سليران مرقس  قرة 
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 . ( 1) للمرت ن حقه في بيع الحصة الشائعة التي ارت ن ا"

( لـم ينقـل إلـى التقنـين المـدني الجديـد ، فـال شـأن لنـا بـه  1218ولما كان نص التقنين المـدني اهنلمـاني ) م 
 هنا ، ووجب تطبيا القواعد العامة كما تقول المذكرة اإليضاحية إذ لم يرد نص خاص في رهن المال الشائع .

الشــائع ، فكــان القضــاء يجــري علــى أن  وفـي التقنــين المــدني الســابا لــم يكـن هنــاك نــص خــاص بــرهن المـال
، وهـو باطـل ولــو  ( 2) الحصـة الشـائعة رهنـًا حياز ـًا باطـل ، هننـه ال يمكـن حيــازة المـال المرهـون وحبسـه عـن الكافـة

. وقضـى بـأن الـرهن يكـون صـحيحًا إذا  ( 9) فـي الملـك قـد اقتسـموا المـال الشـائع قسـمة م ايـأة 464كان الشـركاء $
الشائعة ، كمـا لـو اتفـا الـدائن المـرت ن مـع شـر ك مدينـه الـراهن علـى أن يسـتمر هـذا الشـر ك أمكنت حيازة الحصة 

. وبأنـه يكـون صـحيحًا أيضـًا إذا صـدر مـن  ( 1) حائزًا العين نيابة عنه وأن يدفع له حصة المدين الراهن فـي الربيـع
 . ( 1) كله إلى الدائن المرت ن جميع المالك على الشيوع بالتضامن يما بين م ، ونقلت حيازة المال المرهون 

أمـا فــي التقنــين المــدني الجديـد ، فقــد أصــبح رهــن الحيـازة عقــدًا رضــائيًا ينفــذ دون تسـليم المــال الرهــون ، وقــد 
 أصبح التسليم التزامًا ال ركنًا .

يجاب وعلى ذلك ، يكون في التقنين المدني الجديد للمالك المشتاع أن يرهن حصته الشائعة بمجرد تبادل اإل
والقبـــول ، و كـــون رهنـــه صـــحيحًا ، ولكنـــه ال ينفـــذ فـــي حـــا الغيـــر إال إذا أمكـــن الـــدائن المـــرت ن أن يجـــوز الحصـــة 

                                                 

   464ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
 هايــــر ســــنة  38 – 283ق  39م  4641أبريــــر ســــنة  39 – 399ق  32م  4644أبريــــر ســــنة  46( اســــت ناف  ــــتلو  3) 
 4621ماري سنة  9 – 94ق  11م  4624ديسره سنة  48 – 201ق  29م  4631أبرير سنة  40 – 416ق  31م  4648

م  4624ديســره ســنة  30 – 94ق  80م  4621ديســره ســنة  32 – 393ق  14م  4629مــايو ســنة  43 – 461ق  19م 
   439ق  83م  4610يناير سنة  49 – 12ق  84

 هايــــر ســــنة  41 – 439ق  83م  4610ينــــاير ســــنة  49 – 311ق  24م  4649أبريــــر ســــنة  39( اســــت ناف  ــــتلو  2) 
   69ق  81م  4613

   406ق  16رقو  6اجملروعة الرمسية  4604( است ناف وفين أور يناير سنة  1) 
أما عذا رهن ال ريك حصة ميرزة من اكار ال ا   ل واقرتن ذلـك  – 414ق  81م  4610أبرير سنة  34( است ناف  تلو  8) 

هذه ااصة يف نصيب الراهن ايد الـرهن ل وعال كـان بتسليو هذه ااصة اكيرزة ل  لن الرهن يتوقف مصريه علا نتيجة القسرة ل  لذا وقعا 
   421ق  18رقو  18اجملروعة الرمسية  4611نو ره سنة  49حةر  حةو رهن ملك ال ري ) نقض مدين 
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الشــائعة . و جــوز أيضــًا للمالــك المشــتاع أن يــرهن جــزءًا مفــرزًا مــن المــال الشــائع بإيجــاب وقبــول ، و كــون الــرهن 
المـرت ن الجـزء المفـرز وتمـت القسـمة فوقـع الجـزء المفـرز صحيحًا ولكنه ال ينفـذ فـي حـا الغيـر إال إذا حـاز الـدائن 

في نصيب الراهن . أما الرهن الصـادر مـن جميـع الشـركاء قبـل القسـمة ، فـإن مصـيره يتوقـف علـى نتيجـة السـمة ، 
أو بعضــ م نفــذ الــرهن بنســبة حصصــ م اهنصــلية واعتبــر  468فــإذا وقــع المرهــون كلــه فــي نصــيب أحــد الشــركاء $

 . ( 1) باقي الشركاء واردا على ملك الغيربالنسبة إلى حصص 

و ـــذهب كثيـــر مـــن شـــراح القـــانون المصـــري إلـــى أن الحلـــول العينـــي أصـــبح هـــو القاعـــدة العامـــة فـــي التقنـــين 
مـدني ،  826تطبيقـًا ل ـذه القاعـدة الـواردة فـي المـادة  1091/2المصري الجديد ، وأصـبح الحكـم الـوارد فـي المـادة 

، فــي هــذا  ( 2) الحيــازة تطبيقــًا للقواعــد العامــة . و قــول اهنســتاذ محمــد كامــل مرســي و ســري الحلــو العينــي فــي رهــن
الســتعمال حــا الحلــول  1091الصــدد ، مــا يــأتي : "ونــرى اهنخــذ باهنحكــام المقــررة فــي الــرهن الرســمي فــي المــادة 

ين بـه القاضـي القـدر العيني ، في رهـن الحيـازة وهـي : ) أوال ( أن يستصـدر الـدائن المـرت ن أمـرًا علـى عر ضـة يعـ
الذي يقع عليه الرهن ، و ) ثانيًا ( أن يقوم الدائن المرت ن بإجراء قيد جديد يبـين فيـه القـدر الـذي انتقـل إليـه الـرهن 
خـالل تســعين يومــًا مــن الوقـت الــذي يخبــره فيــه أي ذي شـأن بتســجيل القســمة . بــل إننـا نــرى بطر ــا القيــاس اهنخــذ 

على العموم ، فيكون على المشتري أن يستصدر أمرًا على عر ضة بتعيـين قـدر  ب ذه اهنحكام في صدد التصرفات
من اهنموال التي آلت إلى البائع يعادل قيمة ما باعه له ، ثم يجري المشتري تسجيال جديـدًا علـى هـذا القـدر يسـري 

 .  ( 9) أثره من تار خ التسجيل السابا"

 زوال ملكية الراهن بأثر رجعي : -509
ــدائن المــرت ن الــرهن  461$ 1091المــادة رأينــا أن   مــدني تــنص علــى مــا يــأتي : "يبقــى قائمــًا لمصــلحة ال

                                                 

مد   هو  اق ابلرهن الرمس  وال ي بق عال علي  ل  ن  ورد استثنا  من القواعد العامـة ل وورد يف  4026/4( أما حةو اكادة  4) 
ق  310صــوق الــرهن الرمســ  وم تــرد عحالــة عليــ  لت بيقــ  علــا الــرهن اايــازي ل  يتعــ  قصــره علــا الــرهن الرمســ  ) ســليران مــرقس  قــرة ن

 (   214ق  341حمرد كامر مرس   قرة  – 219
   214ق  210ق  341(  قرة  3) 
عبد اليتاح  – 219ق  – 212ق  310 قرة  سليران مرقس – 344 قرة  4( انعر أيضاً حمرد عل  عر ة يف حق اكلةية  2) 

   231 قرة  – 239حمرد عل  عمام  قرة  – 404 قرة  2شييق شحات   –مةررة  128 قرة  4681عبد الباق  فبعة اثنية سنة 
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الصــادر مــن المالــك الــذي تقــرر إبطــال ســند ملكيتــه أو فســخه أو إلغــاؤه أو زوالــه هني ســبب آخــر ، إذا كــان هــذا 
 الدائن حسن النية في الوقت الذي أبرم فيه الرهن" .

وقد جاء في المـذكرة اإليضـاحية للمشـروع التم يـد ، فـي خصـوص هـذا  وهذا النص خاص بالرهن الرسمي .
النص ، ما يأتي : "الرهن يبقى صحيحًا إذا صدر من مالك تقرر بعد ذلك بطالن سند ملكيته  . . . أو فسـخه  . 
. . أو إلغاؤه أو زواله هني سبب آخر ) رهن ما باعه المر ض مرض الموت ورهن ما يجاوز نصـاب الوصـية ( ، 

 . ( 1)  يكون الدائن المرت ن حسن النية وقت الرهن  . . . ."

 وال يوجد نص يجعل هذا النص يطبا أيضًا في حالة رهن الحيازة .

فإذا رهن شخص ماال له رهن حيـازة ، أيكـون رهـن الحيـازة صـحيحًا إذا تبـين فيمـا بعـد أن سـند ملكيـة الـراهن 
 باطل ، أو قابل للفسخ وقد فسخ بأثر رجعيال

مدني سالفة الذكر تخالف القواعد العامة ، إذ هي تصحح رهنًا صدر من غير  1091شك في أن المادة ال 
 مالك ، فالراهن قد أبطل سند ملكيته أو فسخ بأثر رجعي .

مــدني علــى مــا جــاءت فيــه ، وهــو الــرهن الرســمي ، وال يجــوز تطبق ــا علــى  1091لــذلك يجــب قصــر المــادة 
 رهن الحيازة .

مـــدني علـــى رهـــن الحيـــازة ، فـــإن هنـــاك فـــي قـــانون تنظـــيم الشـــ ر  1091مكـــن تطبيـــا المـــادة ولكـــن إذا لـــم ي
 العقاري نصوصًا في هذا الموضوع تنطبا على رهن الحيازة .

وتشمل كل من يعتبر  440من قانون تنظيم الش ر العقار في تحمي حسن النية في ذاته ، $ 14/2فالمادة 
، ســواء كــان ذلــك الغيــر مرت نــًا رهنــًا رســميًا أو مرت نــًا رهنــًا حياز ــًا أو  مــن الغيــر مــا دام قــد كســب حقــه بحســن نيــة

 مشتر ًا أو غير ذلك .

فإذا كان المرت ن رهن حيازة قد كسب بحسن نية حا رهن الحيازة من مالك سند ملكيته باطل ، قبل تسجيل 
المالــك بــأثر رجعــي فــي بقــاء رهــن عر ضــة دعــوى الــبطالن ، فــإن رهــن حيازتــه يبقــى قائمــًا . وال يــؤثر زوال ملكيــة 

الحيازة ، مـا دام رهـن الحيـازة قـد كسـب قبـل تسـجيل عر ضـة دعـوى الـبطالن ، ومـا دام الـدائن المـرت ن رهـن حيـازة 
                                                 

   30ق  – 46ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 



 

 

 

 

3371 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1) كمان حسن النية وقت أن أرم رهن الحيازة

 ملحقات الشيء المرهون وثماره :  -521
 من هذا المشروع ، يجري على الوجه اآلتي : 1199كان المشروع التم يدي يتضمن نصًا ، هو المادة 

 "و شمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون وثماره ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك" .

. فحـذف الـنص إذن لـم  ( 2) ولما تليت هذه المادة في لجنة المراجعة ، حذف ا اللجنة "اكتفـاء بالقواعـد العامـة"
 ، بل هنن في القواعد العامة ما يغني عنه . يكن هنن لجنة المراجعة ترضه

وقد اشتملت نصوص الرهن السمي ، في هذا المعنى ، علـى نصـين فـي الملحقـات والثمـار . فنصـت المـادة 
مدني ، فيما يتعلا بالملحقات ، على ما يأتي : "يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التـي تعتبـر عقـارًا ،  1096

رتفاق والعقارات بالتخصيص والتحسينات واإلنشاءات التي تعود بمنفعة علـى المالـك و شمل بوجه خاص حقوق اال
، مــا لــم يتفــا علــى غيــر ذلــك ، مــع عــدم اإلخــالل بامتيــاز المبــالغ المســتحقة للمقــاولين أو الم ندســين المعمــار ين 

مـا يـأتي : "يترتـب  مدني ، فيما يتعلا بالمثار ، على 1094" . ونصت المادة 1118المنصوص عليه في المادة 
على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحا بالعقار ما يغله من ثمار وإيراد عـن المـدة التـي أعقبـت التسـجيل ، و جـري 

 في توز ع هذه الغلة ما يجري في توز ع ثمن العقار" .

الحيـاة وهذه النصوص تنطبا على رهن الحيازة انطباق ا على الرهن الرسمي ، وبخاصة إذا كان محل رهـن 
 عقارًا .

ففيما يتعلا بالملحقات ، يشمل ا رهن الحيازة وتكون مرهونة رهنًا حياز ًا كالشيء اهنصـلي ، و جـب تسـليم ا 
 إلى الدائن المرت ن رهن حيازة على هذا اهنساس . وقد ذر النص أمثلة واضحة ل ذه الملتحقات ، هذه هي :

لمرهــون هـــو عقــار ، فيســلم مــع هــذا العقــار حقـــوق حقــوق االرتفــاق : والمفــروض أن الشــيء اهنصــلي ا –1
االرتفاق االيجابية التي يتمتع ب ا هذا العقار . فحا االرتفاق يتبع العقـار الـذي يخدمـه ، وال ينفصـل عنـه . فتكـون 
حقوق االرتفاق مرهونـة رهـن حيـازة مـع العقـار اهنصـلية ، حتـى لـو لـم توجـد حقـوق االرتفـاق إال بعـد رهـن الحيـازة ، 

                                                 

   314 قرة  سليران مرقس – 499( انعر يف هذا اكع  مشس الدين الوكير  قرة  4) 
 يف اهلامش   468ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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 ارها توابع للعقار المرهون .باعتب

العقارات بالتخصيص : وهي منقوالت بطبيعت ا ، قـد خصصـ ا صـاحب ا لخدمـة عقـار يملكـه ، فتصـبح  -2
مرهونــة رهــن حيــازة مــع هــذا العقــار . فتــدخل العقــارات بالتخصــيص ، كالماشــية واآلالت الزراعيــة والســماد والبــذور 

والمصــانع ونحــو ذلــك ، مــع الشــيء اهنصــلي المرهــون رهــن حيــازة وأدوات النقــل والمفروشــات المخصصــة للفنــادق 
فتصبح مرهونة مثله ، دن حاجة إلى ذكر ذلك . و ستوي أن يكون العقـار بالتخصـيص موجـودًا وقـت رهـن الحيـازة 
، أو وجد بعد ذلك . وإذا دخل العقار بالتخصيص في رهن الحيازة ، ثـم فصـله الـراهن وباعـه وسـلمه إلـى المشـتري 

المشتري إذا كان حسن النية يملك العقار بالتخصيص الذي أصبح منقوال . ولكن يجوز للدائن المرت ن رهن  ، فإن
لـم يدفعـه بعـد . و سـتطيع الـدائن المـرت ن  442حيازة أن يحجز على الثمن وهـو فـي يـد المشـتري ، إذا كـان هـذا $

 هذا لم يتسلمه بعد . رهن حيازة أن يعارض في تسليم العقار بالتخصيص للمشتري ، إذا كان

التحســينات واإلنشــاءات : و ــدخل فــي التحســينات واإلنشــاءات مــا أن أنتجتــه الطبيعــة مــن تحســينات فــي  -9
اهنرض كتراكم الطمي الذي يز د في مساحة اهنرض ، وما يصنعه مالك العقار بنفسه كتوسيع غرف المنزل وإعادة 

عام . وبنـاء طـابا جديـد ، وإضـافة مالحـا للبنـاء الموجـود ، كـل حديقة له وتيسير سبيل المرور إليه من الطر ا ال
هذه تعتبر إنشاءات تتبع الشيء المرهون وتـدخل معـه فـي الـرهن الحيـازي . وتـدخل التحسـينات واإلنشـاءات ضـمن 

 الرهن الحيازي ، أيا كانت قيمت ا ولو زادت هذه القيمة على الشيء اهنصلي المرهون .

ظام العام ، فيجوز للراهن والمرت ن أن يتفقا على إخـراج شـيء ممـا تقـدم مـن رهـن وكل ما قدمنا ليس من الن
 الحيازة فال يصبح مرهونًا مع الشيء اهنصلي المرهون .

وفيما يتعلـا بالثمـار ، فـإن الـدائن المـرت ن رهـن حيـازة يسـتولي عـادة علـى الشـيء المرهـون ، ومتـى اسـتولى 
طبيعية أو مستحدثة أو مدنية . وتدخل هذه  الثمار ضمن ما قبضه المرت ن عليه فإنه يستولي أيضًا على ثماره ، 

رهن حيازة ، و حاسب الـراهن علي ـا . ف ـي دائمـًا ملحقـة بالشـيء اهنصـلي ، منـذ أن يسـتولي الـدائن المـرت ن حيـازة 
الدين المضمون على هذا الشيء . ولكن قد يحدث أن المرهون يكن عقارًا ، وقبل أن يستولي الدائن المرت ن يحل 

. عند ذلك ، يترتب علـى تسـجيل تنبيـه نـزع ملكيـة العقـار اهنصـلي المرهـون ، أن يلحـا بالعقـار مـا يغلـه مـن ثمـار 
وإيــراد عــن المــدة التــي أعقبــت التســجيل ، و جــري فــي توز ــع هــذه الغلــة مــا يجــري فــي توز ــع ثمــن العقــار فــإذا كانــت 

حقــة لتســجيل التنبيــه إلــى وقــت رســو مــزاد العقــار المرهــون يلحــا الثمــار مدنيــة ، فمــا يســتحا من ــا عــن المــدة الال
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نفسه .  أما إذا كانت الثمار مستحدثة أو طبيعية ، فال تلحا  449بالعقار و وزع كما يوزع ثمن العقار المرهون $
ك أنـه ال بالعقار إال بنسبة المـدة التـي أعقبـت التسـجيل إلـى كـل المـدة التـي بقيـت في ـا هـذه الثمـار فـي اهنرض . ذلـ

مبـــرر للتفرقـــة بـــين الثمـــار المدنيـــة وبـــين الثمـــار المســـتحدثة أو الطبيعيـــة ، ومـــا دامـــت هـــذه الثمـــار المســـتحدثة أو 
 الطبيعية بقيت في اهنرض مدة  قبل التسجيل ، فإن ما يقابل هذه المدة يكون من حا الراهن .

 الدين المضمون  -المبحث الثالث

 مدني على ما يأتي : 0189نص قانوني : تنص المادة  -520
المتعلقــة بــالرهن  1012إلــى  1010وأحكــام المــواد مــن  1099"تســري علــى الــرهن الحيــازي أحكــام المــادة 

 . ( 1) الرسمي"

إذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهـون فـإن عقـد الـرهن  -1فقد رأيناها تنص على أنه " 1099أما المادة 
. . . ، وإذا لـم يصـدر هـذا اإلقـرار فـإن حـا الـرهن ال يترتـب علـى العقـار   يصبح صحيحًا إذا أقره المالك الحقيقي

و قـع بـاطال رهـن المالـك المسـتقبل" . وقـد سـبا أن  -2إال من الوقت الذي يصبح فيه هـذا العقـار مملوكـًا للـرهن . 
 . ( 2) عالجنا هذا النص في رهن ملك الغير وفي رهن المال المستقبل ، فال محل للعودة إلى ذلك

 ، وهذه هي : 1012إلى  1010بقيت المواد من 

: "يجــوز أن يترتــب الــرهن ضــمانًا لــدين معلــا علــى شــرط أو ديــن مســتقبل أو ديــن احتمــالي كمــا  1010م 
يجوز أن يترتب ضمانًا العتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد في يعقد الرهن مبلغ الدين المضمون 

 إليه الدين" . أو الحد اهنقصى الذي ينت ي

                                                 

مـن اك ـروع الترهيـدي   وتليـا هـذه اكـادة علـا نينـة اكرا عـة ل  عـدلا مـن  4821: ورد هـذا الـنص يف اكـادة  اتريخ النص(  4) 
يف اك ـروع النهـا    وعـدر جملـس النـوا  يف أرقـام اكـواد ل ووا ـق علـا  4303أرقام اكواد ل ووا قا علا النص بعد هذا التعدير وحـا رقـو 

  ووا ق جملس ال يوق علا  4064جملس ال يوق علا النص ل بعد تعدير يف أرقام اكواد وحا رقو   ووا قا نينة  4432النص وحا رقو 
 (   464 – 461ق  1النص كرا عدلت  نينت  ) جمروعة ا عرار التحضريية 

 : مجلة الرهن ضامنة لةر     من الدين   996/  819م  التقن  اكد  السابق
   843  قرة – 844( انعر هنياً  قرة  3) 
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: "كـل جـزء مــن العقـارات المرهونـة ضــامن لكـل الـدين ، وكــل جـزء مـن الــدين مضـمون بالعقــار أو  1011م 
 العقارات المرهونة كل ا ، ما لم ينص القانون أو يقض االتفاق بغير ذلك" .

ائه ، ما ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعًا له في صحته وفي انقض -1: " 1012من 
وإذا كان الراهن غير المدين ، كان إلى جانب تمسـكه بأوجـه الـدفع الخاصـة  -2لم ينص القانون على غير ذلك . 

 به ، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين وبقى له هذا الحا ولو نزل عنه المدين ." .

 ين المضمون في رهن الحيازة : قاعدة التخصيص ال تنطبق أيضًا على المد -522
، كــذلك ال تنطبــا هــذه  ( 1) وكمــا ال تنطبــا قاعــدة التخصــيص علــى رهــن الحيــازة مــن حيــث العقــار المرهــون 

 القاعدة على رهن الحيازة من حيث الدين المضمون .

المـادة فلم يرد في النصوص نص يوجه أن يكن الدين المضمون في رهن الحيازة معينًا تعيينًا دقيقًان كـنص 
 في الرهن الرسمي . 1091

وكل ما يجب هو تطبيا القواعد العامة ، فيما يتعلا بتعيين الـدين المضـمون فـي رهـن الحيـازة ، فيجـب إذن 
 أن يكون الدين المضمون في يرهن الحيازة معينًا أو قابال للتعين .

مــا يف ــم منــه جــواز أن  . وهــي تنطبــا علــى رهــن الحيــازة ، ( 2) بــل إن فــي النصــوص التــي قــدمناها $441
يكون الدين المضمون في رهن الحيازة دينًا مستقبال ، ودينًا احتماليًا ، واعتمادًا مفتوحًا ، وفتح حساب جار ، على 

 أن يتحدد في عقد الرهن الحد اهنقصى الذي ينت ي إليه الدين .

ابال للتعيــين ، ولــيس مــن كــل هــذا ال يف ــم منــه إال أن الــدين المضــمون فــي رهــن الحيــازة يصــح أن يكــون قــ
 الضروري أن يكون معينًا تعيينًا دقيقًا .

مطبقة على رهن الحيازة ، فنـتكلم فـي تحديـد  1012إلى  1010ونقتصر هنا على الكالم بإيجاز في المواد 
مـدني ( ، وفـي أن كـل جـزء مـن الشـيء المرهـون ضـامن لكـل الـدين وكـل جـزء مــن  1010الـدين المضـمون ، ) م 

مـدني (  1012مدني ( ، وفـي أن الـرهن ال ينفصـل عنـه ) م  1011ون بكل المرهون رهن حيازة ) م الدين مضم
                                                 

 841( انعر هنياً  قرة  4) 
   834( انعر هنياً  قرة  3) 
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. 

 تحديد الدين المضمون :  -523
تــنص علــى أنــه "يجــوز أن يترتــب الــرهن ضــمانًا لــدين معلــا علــى شــرط أو ديــن  1010أن المــادة  ( 1) رأينــا

تمــاد مفتــوح أو لفــتح حســاب جــار ، علــى أن يتحــدد فــي مســتقبل أو ديــن احتمــالي كمــا يجــوز أن يترتــب ضــمانًا الع
عقـد الــرهن مبلــغ الــدين المضــمون أو الحـد اهنقصــى الــذي ينت ــي إليــه هـذا الــدين" . والــديون المــذكورة فــي الــنص ال 
تحمــل فــي ذات ــا قــدرًا كافيــًا مــن التحديــًد ، كالــديون المســتقبلة والــديون االحتماليــة ، ولكــن فــي الــنص وضــع قاعــدة 

 ها بتعيين الحد اهنقصى الذي ينت ي إليه الدين .لتحديد

فال يجوز أن يعقد رهـن حيـازة لضـمان كـل الـديون التـي تثبـت فـي ذمـة المـدين ، سـواء فـي أيـة مـدة ، أو فـي 
مدة معينة ، ما دامت الديون نفس ا لم تعين كل ديـن علـى حـدة مـن ناحيـة المقـدار والمصـدر . كـذلك ال يجـوز أن 

حيــازي لضــمان أي ديــن آخــر لــم يعــين مقــداره ومصــدره ، يثبــت فــي ذمــة المــدين بعــد الــدين يمتــد الــرهن ال $446
 المضمون بالرهن .

 و تحدد الدين المضمون بأمر ن :

بمقــدار : فيتحــدد هــذا المقــدار مــن رأس مــال وفوائــد ومتــى يبــدأ ســر ان الفوائــد . و ســتوي فــي ذلــك الــدين  –1
كل ــا ديــون يمكــن ضــمان ا بــالرهن الحيــازي . وإذا كمــان الــدين مســتقبال المنجــز والــدين المعلــا علــى شــرط ، ف ــذه 

كاعتماد مفتوح في مصرف لم يسحب منه المدين شيئًا ، أو كان دينًا احتماليًا كفتح حساب جاري يحتمل أن يكون 
ا كــان الــدين رصــيده دائنــًا أو مــدينًا ، كــان تحديــد مقــداره فــي عقــد الــرهن بتحديــد حــد أقصــى ينت ــي إليــه الــدين . وإذ

المضمون بالرهن الحيازي هو تعو ض عن عمـل غيـر مشـروع لـم يتحـدد مقـداره ، وجـب تعيـين العناصـر المعروفـة 
لمقــدار هــذا التعــو ض حتــى يصــبح هــذا المقــدار معروفــًا بقــدر اإلمكــان . أمــا فــي القيــد ، إذا كــان الشــيء المرهــون 

 وهذا المبلغ هو الذي يطلع عليه الغير و حتج عليه به . عقارًا ، فيجب تحديد مبلغ تقر بي ينت ي إليه الدين ،

وبمصــدر الــدين : فيجــب أيضــًا تحديــد المصــدر ، هــل هــو عقــد أو هــو عمــل غيــر مشــروع أو إثــراء بــال  -2
سبب أو إرادة منفردة أو هو القانون . فقد يكون الدين المضمون ثمنـًا فـي عقـد بيـع أو قرضـًا أو إيـرادًا مـدى الحيـاة 

                                                 

   834( انعر هنياً  قرة  4) 
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فــي عقـد هبــة أو التزامـًا بعمــل أو تعو ضــًا عـن عمــل غيـر مشــروع . وقــد يكـون دينــًا معلقـًا علــى شــرط أو أو شـرطًا 
 مضافًا إلى أجل أو منجزًا ، كما قد  يون دينًا مستقبال أو دينًا احتماليًا .

وجـــزاء عـــدم تحديـــد الـــدين المضـــمون بـــالرهن الحيـــازي علـــى الوجـــه ســـالف الـــذكر ، هـــو بطـــالن عقـــد الـــرهن 
ازي . والبطالن هنا هو بطالن مطلا ، و ستطيع أن يتمسك به كل ذي مصلحة . فيتمسك به المدين والـدائن الحي

وورثــة كــل من ــا والخلــف الخــاص ، والــدائنون المرت نــون المتــأخرون فــي المرتبــة ، وحــائز الشــيء  444المــرت ن $
 المرهون .

 الدين مضمون بكل المرهون رهن حيازة : كل جزء من الشيء المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من  -524
مدني تنص على أن "كـل جـزء مـن العقـار أو العقـارات المرهونـة ضـامن لكـل  1011أن المادة  ( 1) وقد رأينا

الــدين ، وكــل جــزء مــن الــدين مضــمون بالعقــار أو العقــارات المرهونــة ل ــا ، مــا لــم يــنص القــانون أو يقــض االتفــاق 
، غيـر قابـل للتجزئـة ، "مـا لــم يـنص القـانون أو يقـض االتفـاق بغيــر  ( 2) ، كمـا قــدمنا بغيـر ذلـك" . فـالرهن الحيـازي 

ذلـك" . فيجــوز أن يتفـا الــراهن والمـرت ن حيــازة علـى أن يكــون الـرهن الحيــازي قـابال للتجزئــة ، فيخصـص جــزء مــن 
زئة بناء علـى هـذا االتفـاق الدين المضمون لجزء من اهنشياء المرهونة حيازة ، وبذلك يصبح رهن الحيازة قابال للتج

. 

وقد جعل القانون رهن الحيازة غير قابل للتجزئة ، بحيث إذا لم يتفا الراهن مع الدائن المرت ن علـى تجزئتـه 
أو لم يتنازل الدائن المـرت ن عـن عـدم التجزئـة أصـبح الـرهن غيـر قابـل للتجزئـة ، هنن هـذا هـو فـي مصـلحة الـدائن 

ا هو ما أراده المتعاقدان إال إذا اتفقا على غير ذلك . لذلك يجوز للـدائن المـرت ن المرت ن ، و فرض القانون أن هذ
، بعد انعقاد رهن الحيازة ، أن ينزل عن عـدم قابليتـه للتجزئـة . فـإذا كـان هنـاك مـثال عقـار ومنقـول متسـاو ًا القيمـة 

ن المــرت ن أن ينــزل عــن رهــن ومرهونــان رهــن حيــازة ضــمانًا لوفــاء ديــن ، ووفــى المــدين نصــف الــدين ، جــاز للــدائ
 المنقول و ستبقي الرهن على العقار ضمانًا لوفاء نصف الدين الباقي .

وهذا االرتباط ما بين الشيء المرهون والدين المضمون ، المبني على عدم قابليته رهن الحيازة للتجزئـة ، لـه 
 معنيان : 

                                                 

   834( انعر هنياً  قرة  4) 
   800( انعر هنياً  قرة  3) 
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زة ضامن لكل الدين . فلو كان المرهـون ) المعنى اهنول ( أن أي جزء من الشيء المرهون رهن حيا $448
عقارًا ومنقوال ، فإن الدائن المرت ن يستطيع باعتباره دائنًا مرت نًا أن ينفذ بكل الدين على المنقول وحده دون العقار 
، فــإذا اســتوفى كــل حقــه مــن هــذا المنقــول برئــت ذمــة المــدين وتخلــص العقــار مــن الــرهن . وإذا بــاع المــدين الــراهن 

كان هذا العقار مرهونًا في كل الدين ، وجاز للدائن المرت ن أن يتتبـع العقـار فـي يـد المشـتري و نفـذ عليـه  العقار ،
بكـل الـدين ال يجـزء مـن الـدين يتناسـب مـع العقـار المبيـع . وإذا فـرض أن العقـار المرهـون انتقـل إلـى ورثـة مالكـه ، 

كل الدين ، وال يجوز شطب الرهن عن هذا الجزء بعد  فإن الجزء من العقار الذي يملكه كل وارث يبقى مرهونًا في
سداد نصيب الـوارث مـن الـدين ، بـل إن الـرهن ال يشـطب إال بعـد سـداد الـدين كلـه . و تبـين ممـا تقـدم أنـه إذا رهـن 
عقــار ومنقــول فــي ديــن واحــد ،جــاز للــدائن المــرت ن أن يختــار العقــار لينفــذ عليــه بحقــه كلــه . فــال يكــون هــذا الــدائن 

 ن مجبرًا على أن يقسم الدين بين العقار والمنقول ، وأن ينفذ على العقار بنصـيبه فـي الـدين . و جـوز للـدائن المرت
المرت ن أن يختار العقار ، كما قدمنا ، للتنفيذ عليه بالحا كله ، حتـى لـو اضـر هـذا االختيـار بالـدائنين المـرت نين 

أال يسـتعمل الـدائن المـرت ن حـا االختيـار هـذا بنيـة اإلضـرار المتأخر ن في المرتبة على هذا العقار ، وذلك بشـرط 
بالدائنين المرت نين المتأخر ن ، أي دن أن تكون لـه مصـلحة مشـروعة فـي هـذا االختيـار ، وإال كـان متعسـفا ، فـي 

 .  ( 1) استعمال حقه

ثـي الـدين مـثال ) المعنى الثاني ( أن أي جزء من الدين مضمون بكـل الشـيء المرهـون . فلـو وفـى المـدين ثل
وبقي الثلث ، فإن هذا الثلث يبقى مضمونًا بكل الشيء المرهون حيـازة ، وال يـتخلص ثلثـا هـذا الشـيء مـن الـرهن . 

باع المدين في هذه الحالة كل الشيء المرهون ، انتقل الشيء إلى المشتري مرهونًا كله في ثلـث الـدين  441فلو $
المرهــون فــي يــد المشــتري وأن ينفــذ عليــه بثلــث الــدين البــاقي . إذا مــات ، و جــوز للــدائن المــرت ن أن يتتبــع الشــيء 

الـــدائن المـــرت ن وورثـــه ثالثـــة أشـــخاص بأنصـــبة متســـاو ة ، فـــإن كـــل وارث يكـــون لـــه ثلـــث الـــدين المضـــمون ولكنـــه 
او ة يستطيع ا ينفذ بحقه هذا على كل الشيء المرهون ، وإذا مات المدين الراهن عن ثالثة من الورثة بأنصبة متس

، ففي القانون الفرنسي حيث يورث الدين عن المدين يكون كل وارث مسئوال عن ثلث الدين ، ولكـن إذا انتقـل إليـه 
الشـــيء المرهـــون كلـــه ، جـــاز للـــدائن المـــرت ن أن ينفـــذ الشـــيء بكـــل الـــدين ، و كـــون للـــوارث الرجـــوع علـــى الـــوارثين 

 اآلخر ن كل من ما بقدر نصيبه في الدين .
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 صال الرهن عن الدين المضمون : عدم انف -525
ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بـل يكـون  -1مدني تنص على أنه " 1012أن المادة  ( 1) وقد رأينا

وإذا كـان الـراهن غيـر المـدين ، كـان  -2تابعًا له في صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على غيـر ذلـك . 
اصة به ، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالـدين ، له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخ

و بقـى لـه هـذا الحـا لـو نـزل عنـه المـدين" . فـرهن الحيــازة تـابع للـدين المضـمون ، فـال ينفصـل عنـه بـل يسـير معــه 
ة بالــدين ، وذلــك وجــودًا عــدمًا . وللكفيــل العينــي ) الــراهن غيــر المــدين ( الحــا فــي أن يتمســك بأوجــه الــدفع الخاصــ

 إلى جانب الدفوع الخاصة به .

أما أن رهن الحيازة تابع للدين المضمون ، فذلك هنن رهن الحيازة ال يقوم إال بقيام الدين المضمون . فال بد 
أن يكن الدين المضمون التزامًا مـدنيًا صـحيحًا ، حتـى يكـون رهـن الحيـازة صـحيحًا . أمـا إذا كـان الـدين المضـمون 

ال أو قابال لإلبطال أو للنقض ، فـإن رهـن الحيـازة يكـون كالـدين المضـمون بـاطال أو قـابال لإلبطـال أو باط $480
للــنقض . و ختفــي رهــن الحيــازة باختفــاء الــدين المضــمون . فــإذا انقضــى الــدين المضــمون بأيــة طر قــة مــن طــرق 

تــابع ، والــدين المضــمون متبــوع .  االنقضــاء ، فــإن رهــن الحيــازة ينقضــي بانقضــاء الــدين المشــمون . فــرهن الحيــازة
يبطل رهن الحيازة كلما بطل الدين المضمون ، و نقضي كلما انقضى . وعلى ذلك إذا كان الدين المضمون باطال 
لعيــب فــي الشــكل أو النعــدام الرضــاء أو لعــدم تــوافر شــروط المحــل أو لعــدم مشــروعية الســبب ، كــان رهــن الحيــازة 

يتمسك ب ذا البطالن ، فيتمسك به المدين الـراهن وخلفـه العـام وخلفـه الخـاص ، باطال مثله . وكل ذي مصلحة أن 
وكل دائن مرت ن متأخر في المرتبة ، وكل حائز للشيء المرهـون . وللمـدين الـراهن أن يتمسـك بإبطـال عقـد الـرهن 

للمدين الـراهن أن ، إذا كان الدين المضمون قابال لإلبطال لعيب في الرضاء أو لنقص في اهنهلية . وكذلك يجوز 
يتمسك بانقضاء الدين المضمون ، إذ أن الرهن قد انقضى كانقضاء الدين . فإذا انقضـى الـدين المضـمون بالوفـاء 
أو بالوفاء بمقابل أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو باإلبراء أو باستحالة التنفيذ أو بالتقادم ، جاز للراهن 

، كمـا  1012بعًا النقضاء الـدين المضـمون . وفـي هـذا تقـول الفقـرة اهنولـى مـن المـادة أن يتمسك بانقضاء الرهن ت
رأينا ، "ال ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون تابعًا له في صحته وفي انقضـائه ، مـا لـم يـنص القـانون 

لمضــمون ، دعــوى علــى غيــر ذلــك" . وممــا نــص القــانون فيــه علــى غيــر ذلــك ، فيبقــى الــرهن مــع انقضــاء الــدين ا
الحلــول . فيجــوز لشــخص أن يفــي بالــدين فنقضــي ، و حــل محــل الــدائن المــرت ن حلــوال قانونيــًا أو حلــوال اختيار ــًا 

                                                 

   834( انعر هنياً  قرة  4) 



 

 

 

 

3379 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 فيرجع على الراهن التي حل في ا محل الدائن المرت ن .

ذلك وأمــا أن للكفيــل العينــي فــي أن يتمســك بأوجــه الــدفع المتعلقــة بالــدين إلــى جانــب الــدفوع الخاصــة بــه ، فــ
يســتطيع أن يتمســك بأوجــه الــدفع المتعلقــة بالــدين ، كــأن يكــون  481واضــح . ذلــك أنــه مــا دام المــدين الــراهن . $

الدين باطال أو قابال لإلبطال أو منقضيًا ، كذلك يجوز للراهن ولو لم يكن مدينًا أن يتمسك بأوجه الدفع هذه ، فإن 
ون بــاطال أو قــابال لإلبطــال أو منقضــيًا بحســب الــدين نفســه . الــرهن الحيــازي الواقــع علــى ملكــه تــابع للــدين ، فيكــ

وللكفيل العيني أن يتمسك بأوجه الدفع هنا ، حتى لو نزل عن ا المدين . فإذا كان الدين قابال لإلبطال لإلكراه مثال 
الـدين حتـى  ، ونزل المدين عن التمسك بإبطال الدين ، فإن هذا النزول ال يمنع الكفيل العيني من التمسـك بإبطـال

يســتطيع أن يبطــل الــرهن المعقــود علــى ملكــه . فيكــون إذن للكفيــل العينــي أن يتمســك بأوجــه الــدفع الخاصــة بالــدين 
نفسه هنن يكفله ، وله أيضًا أن يتمسك بأوجه الدفع الخاصة به . وهذا طبيعي ، هنن الكفيل العينـي لـه أن يتمسـك 

لم يخرج ع كونـه كفـيال يضـمن ديـن الغيـر ، فيسـتطيع أن يتمسـك بالدفوع التي يتمسك ب ا الكفيل الشخصي ، ف و 
بالدفوع الخاصة ب ذا الدين ، وبالدفوع الخاصة به هو . فيجوز للكفيل العين أن يتمسك بأن الدين المضمون باطل 

بــين  ، أو قابــل لإلبطــال ، أو مــنقض أمــا الــدفوع المتعلقــة بالكفيــل العينــي نفســه ، ف ــي ترجــع إلــى العقــد المبــرم مــا
الكفيــــل العينــــي الــــدائن المــــرت ن . فيجــــوز أن يكــــون هــــذا العقــــد بــــاطال أو قــــابال لإلبطــــال ، دون أن يكــــون الــــدين 
المضمون باطال  أو قابال لإلبطال ، ففـي هـذه الحالـة يجـوز للكفيـل العينـي أن يـدفع بـأن عقـده مـع الـدائن المـرت ن 

ع بقاء المدين اهنصـلي ملزمـًا بالـدين . وقـد ترجـع الـدفوع باطل أو قابل لإلبطال ، فيتخلص من الرهن الذي عقده م
الخاصة بالكفيل العيني إلى ما يرد على عقده من أوصاف ، كعدم تحقا الشروط الواقـف أو تحقـا الشـرط الفاسـخ 
. فيتمسك الكفيل العين بأن الرهن الذي عقده لم ينشأ هننه كان معلقـًا علـى شـرط واقـف لـم يتحقـا ، أو علـى شـرط 

تحقـــا . كـــذلك قـــد ترجـــع الـــدفوع الخاصـــة بالكفيـــل العينـــي إلـــى أن الـــرهن قـــد انحـــل دون أن ينقضـــي الـــدين  فاســـخ
ــــك مــــثال $ ــــدين  482المضــــمون ، و تحقــــا ذل إذا نــــزل الــــدائن المــــرت ن عــــن الــــرهن فينقضــــي دون أن ينقضــــي ال

 المضمون ، فيجوز للكفيل العيني في هذه الحالة أن يتمسك بانقضاء الرهن .

 هن التجاري : الر  -526
وال يراعى القضاء في الرهن التجاري ما يراعيه في الرهن المدني . فيجوز ا قعد الرهن التجاري ضمانًا لـدين 
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، وقضــت محكمــة االســتئناف  المختلطــة بــأن الــنص فــي عقــد الــرهن التجــاري الــذي يــرهن بموجبــه  ( 1) غيــر معــين
تأمينًا لكل ما عسى أن ينشأ في ذمته من دين لذلك المصرف العميل إلى المصرف أوراقًا تجار ة معينة وم ره من 

. وقضـت أيضـًا بأنـه ال يمنـع مـن صـحة الـرهن  ( 2) يقع صحيحًا ، ولو تضمنه نموذج مطبوع اقتصر على توقيعـه
أن يكون المرهون سلعًا سيصير تسليم ا ، وأن يكون الدين المضـمون هـو المصـروفات التـي تتكلف ـا هـذا السـلع إذ 

 . ( 9) المصروفات ال يمكن تعيين ا إال بعد وصول كل السلع أن هذه

 آثار الرهن -الفصل الثاني

 فيما ين المتعاقدين واالنسب إلى الغير : -527
الرهن الحيازي ، إذا انعقد صحيحًا ، ينتج آثارًا معينة فيما بين المتعاقدين إذ يوجد التزامـات فـي جانـب كـل  

 من ما ، وكذلك ينتج آثارًا معينة بالنسبة إلى الغير .

 ونعالج كل من الموضوعين في فرع . $489

 آثار الرهن الحيازي يما بين المتعاقدين -الفرع األول
رأينا أن الرهن الحيازي انقلب ، من عقد عيني يغلب أن يغلب يازي عقد ملزم للجانبين : الرهن الح -528

أن يكــون ملزمــًا لجانــب واحــد فــي التقنــين المــدني اهنســبا ، إلــى عقــد رضــائي ال شــك فــي أنــه ملــزم للجــانبين فــي 
 التقنين المدني الجديد .

وقت الحاضر ، فنعقـد اللتزامـات كـل مـن الجـانبين ، وما دام عقد الرهن الحيازي عقدًا ملزماال للجانبين في ال
 الراهن والدائن المرت ن ، نحو اآلخر مبحثًا مستقاًل .
 التزامات الراهن حيازة -المبحث األول
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 التزامات أراعة  -529
( إيجاد حا عيني على العيني على العـين  1يلتزم الراهن حيازة نح الدائن المرت ن بالتزامات أربعة هي : ) 

( تسـليم الشـيء المرهـون ونقـل حيازتـه إلـى الـدائن  2مرهونة لمصلحة الدائن المرت ن ، هو حـا رهـن الحيـازة . ) ال
 ( ضمان الراهن هالك الشيء المرهون أو تلفه . 1( ضمان الراهن لسالمة الرهن ونفاذه . )  9المرت ن . ) 

 ونعقد لكل من االلتزامات اهنربعة مطلبًا .
 إيجاد حق رهن الحيازة -المطلب األول

 نص قانوني :  -531
مــدني ، ونثبـــت اآلن مــا ورد فــي هـــذه المــادة خاصــًا بإيجـــاد حــا رهـــن  1016ســبا أن أوردنــا نـــص المــادة 

 الحيازة .

مدني فيما قالته : "الرهن الحيازي عقد به يلتزم شخص  . . . أن يسلم إلى الـدائن  . .  1016تقول المادة 
 لدائن حقًا عينيًا  . . ." .. . شيئًا يرتب عليه ل

ف ــذا الحــا العينــي هــو رهــن الحيــازة ، يخــول الــدائن حــبس الشــيء لحــين اســتيفاء الــدين ، وأن يتقــدم الــدائنين 
 العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في انقضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون .

 المستقبل رهن ملك الغير ورهن المال  -530
 أجل ذلك كان رهن ملك الغير قابال لإلبطال ، وكان رهن الشيء المستقبل باطال ، فيما قدمنا .ومن 

ولم يكن الراهن بمستطيع أن يوجد رهن الحيازة على ملـك الغيـر إذا كـان الغيـر ال يقـر هـذا الـرهن ، ومـن ثـم 
الـرهن فيكـون الغيـر هـو الـراهن ، أو  كان رهن ملك الغير رهن حيازة قابال لإلبطال ، وال ينقلب صحيحًا إال إذا أقر

 إذا انتقلت ملكية الشيء المرهون إلى الراهن ومن نوقت انتقال الملكية ، فيكون الراهن مالكًا للشيء المرهون .

ــم يعــين ، ومــن ثــم كــان رهــن المــال  وكــذلك ال يســتطيع الــراهن أن يوجــد رهــن الحيــازة علــى شــيء مســتقبل ل
 تعيين المال . المستقبل رهن حيازة باطال لعدم
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 إيجار رهن الحيازة إذا كان الراهن مالكا للشيء المرهون  -532
الحيـازة ، فإنـه بمجـرد  481فإذا كان الـراهن مالكـًا للشـيء المرهـون وتـوافر فـي هـذا الشـيء شـروط رهـن $:  

 انعقاد رهن الحيازة صحيحًا وجد حتى رهن الحيازة على الشيء المرهون من تلقاء نفسه .

مـدني : "االلتـزام بنقـل الملكيـة أو أي حـا عينـي آخـر ينقـل مـن تلقـاء نفسـه هـذا  201تقـول المـادة وفي هذا 
الحقــن إذا كــان محــل االلتــزام شــيئًا معينــًا بالــذات يملكــه الملتــزم" . وهــذا الــنص يشــمل االلتــزام بإيجــاد حــا عينــي ، 

ملتـزم . فـإذا كــان الـراهن يملــك الشـيء المرهــون فيوجـد هـذا الحــا إذا كـان محــل االلتـزام شـيئًا معينــًا بالـذات يملكــه ال
حيــازة كــان هــذا الشــيء معينــًا بالــذات يملكــه الملتــزم ، فيوجــد حــا رهــن الحيــازة مــن تلقــاء نفســه بمجــرد انعقــاد رهــن 

 الحيازة صحيحًا .

ن وإذا كــان الــراهن ال يملــك الشــيء المرهــون حيــازة ، بقــي ملتزمــًا بإيجــاد حــا الــرهن الحيــازي ، وجــاز للــدائ
 . ( 1) المرت ن أن يطالبه بتعو ض وأن يطلب سقوط أجل الدين

 تسليم الشيء المرهون ونقل حيازته إلى الدائن المرتهن -المطلب الثاني

 مدني على ما يأتي : 0199نص قانوني : تنص المادة  -533
 لتسلمه" .على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان  -1"

 . ( 2) و سري على االلتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام االلتزام بتسليم الشيء المبيع" -2"
                                                 

   496( انعر  يرا يتعلق ابلرهن الرمس  هنيا  قرة  4) 
مـن اك ـروع الترهيـدي   وعدلتـ  نينـة اكرا عـة تعـدي  ليعيـاً بسـي ا ل  أ ـب   4828: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(  3) 

ل مث جملـس  4444يف اك ـروع النهـا     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو  4302يف التقنـ  انيديـد ل وحـا رقـو م ابقاً كا اسـتقر عليـ  
 (   304ق  – 466ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4066ال يوق وحا رقو 

 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

   4088و  4019و  4020: انعر اكواد  ريالتقن  اكد  السو 
علا الراهن تسليو ال    اكرهون عىل الدا ن ل أو عىل ال خص الذي عين  اكتعاقدان لتسلر     -4:  4402م  التقن  اكدين اللييب

 ويسري علا االلت ام بتسليو ال    اكرهون أحةام االلت ام بتسليو ال    اكبي    -3
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 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

أول التـــزام فـــي ذمـــة الـــراهن هـــو أن يســـلم العـــين المرهونـــة إلـــى الـــدائن المـــرت ن ، أو إلـــى عـــدل يعينـــه  -1"
لمتعاقدان ، وقد أصبح التسليم التزامًا ال ركنًا في العقد كما تقدم . وقبل التسليم يتم الـرهن ، و ترتـب الحـا العينـي ا

، و بقى هذا الحا نافذًا يما ين المتعاقدين ، و ستطيع الدائن عنـد حلـول الـدين أن ينفـذ علـى العـين المرهونـة بحقـه 
نــًا عاديــًا . ولكــن ال يكــون لــه أن يتقــدم أو يتتبــع ، هنن الــرهن ال ينفــذ فــي حــا باعتبــاره دائنــًا مرت نــًا ال باعتبــاره دائ

 الغير قبل التسليم" .

وتتبــع فــي تســليم العـــين المرهونــة اهنحكــام التــي تنطبـــا علــى تســليم العــين المبيعـــة ، مــن حيــث كيفيـــة  -2"
 . ( 1) زة لحا عيني ، هو حا الرهن"التسليم ومكانه وزمانه وما إلى ذلك . وحيازة الدائن المرت ن للعين هي حيا

وال شــك فــي أن تســليم العــين ونقــل حيازت ــا إلــى الــدائن المــرت ن رهــن حيــازة ، هــو مــن أهــم موضــوعات رهــن 
الحيازة ، هو الـذي يميـز رهـن الحيـازة عـن الـرهن الرسـمي وعـن غيـره مـن العقـود . لـذلك يكـون طبيعيـًا أن يسـتوقفنا 

 كثيرًا من العناية .هذا المطلب طو ال ، ف و يقتضي 

وبســط قبــل كــل شــيء المســائل التــي يتناول ــا فــي هــذا المطلــب ، مــع ترتيب ــا ترتيبــًا منطقيــًا مالئمــًا .  $484
فنتكلم أوال في نقل الحيازة في التقنين المدني السابا وفي التقنين المدني الجديد ، ثم في الغرض من انتقال الحيازة 

المرهون إلى راهنه عن طر ا اإليجار أو بسبب ال يقصد به إن اء الرهن ، وفي ، ولمن تنتقل ، وفي عودة الشيء 
تخلي المرت ن عن الحيازة لغير الرهن . ثم نتكلم في انتقال الحيازة كانتقال الشيء المبيع ، فنتكلم فـي الزمـان وفـي 

 المكان وفي كيفية التسليم وفيما يترتب على عدم التسليم .

 التقنين المدني السابق : نقل الحيازة في  -534
قدمنا أن رهن الحيازة كان في التقنين المدني السابا عقـدًا عينيـًا ، فكـان ال ينعقـد إال إذا سـلم الـراهن الشـيء 

 المرهون إلى الدائن المرت ن ) أو عدل ( ونقل إليه حيازته على سبيل الرهن .

                                                                                                                                                                    

   4234: انعر م  عراق التقن  اكد  ال
   404: انعر م  قانون اكلةية العقارية اللبنا  

   300ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 هناك إال مجرد وعد بالرهن . فإذا لم يسلم الشيء المرهون ، فال ينعقد الرهن ، وال يكون 

 . ( 1) وقد صدرت أحكام كثيرة ، في ظل التقنين المدني السابا ، في هذا المعنى

ولمــا كــان عــدم تســليم الشــيء إلــى الــدائن المــرت ن مــن نتائجــه أن يكــون هنــاك مجــرد وعــد بــالرهن ، فــإن هــذا 
 . ( 2) الدائن المرت نالوعد بالرهن كان يرتب على الواعد التزامًا هو تسليم العين إلى 

 نقل الحيازة في التقنين المدني الجديد : -535
أما في التقنين المدني الجديد ، فقـد أصـبح رهـن الحيـازة عقـدًا رضـائيًا ال عقـدًا عينيـًا . فينعقـد بمجـرد تبـادل  

 إيجاب وقبول متطابقين ، وال يشترط في انعقاده نقل الحيازة من الرهن .

                                                 

ا سـةندرية  – 401ق  22ااقـوق  4641أبرير سـنة  8 – 19ق  1القضا   4469ديسره سنة  24( است ناف وفين  4) 
 هايـر  42اسـت ناف  ـتلو  – 440ق  31ااقـوق  4643 هايـر سـنة  40مصـر اسـت نايف  – 24ق  32ااقـوق  4601 هاير سنة  1

مــــاري ســــنة  42 – 31ق  42م  4600نـــو ره ســــنة  36 – 43ق  43م  4466نــــو ره ســــنة  48 – 430ق  4م  4469ســـنة 
م  4640ســـنة ينـــاير  4 – 301ق  1م  4608أبريـــر ســـنة  42 – 6ق  41م  4601نـــو ره ســـنة  49 – 464ق  42م  4604

ق  39م  4641أبرير سنة  32 – 293ق  38م  4642مايو سنة  9 – 226ق  32من  4644مايو سنة  31 – 284ق  33
   399ق  20م  4644ماري سنة 1 – 431ق  31م  4648يناير سنة  30 – 284

رهتن ل ويقض  بب  ن هذا الرهن وقد قضا حمةرة النقض أبن القانون يو ب لصحة رهن اايازة وض  اكرهون يف حيازة الدا ن اك
ا يف عذا ر   اكرهون عىل حيازة راهنة   وعذا كان عقد ا  ـار يضـ  العـ  اكـن رة يف حيـازة اكسـتأ ر ل  لنـ  يةـون علـا ايفةرـة ل مـىت أثبتـ

 تنتقر عىل اكرهتن أو أهنا ر عا علا حةرها أن الراهن استأ ر الع  اكرهونة يف اليوم الذي حصر  ي  رهنا ل أن تعته أن حيازة اكرهون  م
جمروعـة اخلرسـة والع ـرين  4611ديسـره سـنة  41اليور عىل الراهن ل ويف كلتا ااالت   ب عليها أن وحةو بب  ن الـرهن ) نقـض مـد  

 (   1رق  263ق  4عاما 
للررهتن أن  هه علا ذلك قضا  ل ويب ر الرهن وقضا أيضاً أبن  يف عقد الرهن اايازي عذا امتن  الراهن عن تسليو الرهن ل أمةن 

اك لـو   عذا بق  اكرهون اب تيار اكرهتن يف حيازة الراهن أو ر   علي  اب تياره أيضاً        أما عذا ثبا أن عدم وض  يد اكرهتن علـا العـ 
 44621مـايو سـنة  24ة ابابس ) نقض مد  حبسها  قد كان غصبا ل    يب ر الرهن بل  يبقا  حيحاً ل ويةون للررهتن حق اك الب

 4) جمروعة اخلرسة والع رين عاما  4613مايو سنة  41(   وانعر أيضاً نقض مد   6رقو  262ق  4جمروعة اخلرسة والع رين عاما 
 (   6رق  262ق 

   3هامش  814ق  114( انعر عبد اليتاح عبد الباق   قرة  3) 
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بح فــي التقنــين المــدني الجديــد التزامــًا علــى الــراهن ، ال ركنــًا فــي العقــد ، لــه غــرض ، ولكــن نقــل الحيــازة أصــ
 وكيفية ، وزمان ، ومكان ، وما إلى ذلك .

 الغرض من انتقال الحيازة :  -536
 والنتقال الحيازة كالتزام ، في التقنين المدني الجديد ، سببان :

ن المـرت ن ، تمكـن هـذا مـن حـبس العـين المرهونـة إلـى حـين ) السبب اهنول ( متـى انتقلـت الحيـازة إلـى الـدائ
دوره كــدائن متــرهن ، فيســتطيع أن يحــافظ علــى العــين المرهونــة ،  481اســتيفاء حقــه . وتمكــن أيضــًا مــن مباشــرة $

وأن يديرها ، وأن يستقل ا ، وأن يحاسب الراهن على كل ذلك إلـى أن ينت ـي الـرهن ، فيردهـا إلـى مالك ـا . وسـيأتي 
 ذلك تفصيال فيما يلي . بيان

) السبب الثاني ( وهو سبب يرجع إلـى شـ ر الـرهن بالنسـبة إلـى الغيـر ، فـيعلم الغيـر ، مـا دامـت الحيـازة قـد 
انتقلــت مــن الــراهن ، أن الشــيء المرهــون لــم يعــد مــن أمــالك الــراهن الحــرة الخاليــة مــن حقــوق الغيــر علي ــا . وهــذا 

لعــين المرهونــة ، فــال يطمــئن إلــى التعامــل فــي هــذه العــين مــع الــراهن ، إعــالن للغيــر بوجــود حــا رهــن حيــازة علــى ا
 . ( 1) طالما أن العين قد خرجت من حيازته وأن للدائن ، المرت ن حا رهن علي ا

فانتقـــال الحيـــازة إذن يقـــوم بم متـــين : أحـــدهما فيمـــا بـــين المتعاقـــدين إذ يـــتمكن الـــدائن المـــرت ن مـــن أن يقـــوم 
ومــن أن يســتعمل حقوقــه كحــا الحــبس ، والثــاني بالنســبة إلــى الغيــر إذ يعلــن انتقــال الحيــازة بالتزاماتــه نحــو الــراهن 

 الغير بوجود رهن حيازة .

 الحيازة بواسطة أجنبي أو عدل :  –لمن تنتقل الحيازة  -537
واهنصل هو أن تنتقل الحيازة إلى الـدائن المـرت ن ، ف ـو أحـد طرفـي العقـد ، وهـو الطـرف الـذي جعـل انتقـال 

 الحيازة لحمايته ولضمان مصالحه .

                                                 

عبد الباق  : "وال را من انتقار اايازة هو  عر اكرهون ئنأى عرا  ري   ي  الراهن من تصر ات  ( ويقور ا ستاذ عبد اليتاح 4) 
تضر ابكـرهتن ل كل يـا  اكنقـور ل أو تصـر    يـ  ل ـخص حسـن النيـة يسـت ي  أن وترـ  ورا  قاعـدة اايـازة يف اكنقـور سـند اكليـة   وكـذلك 

عذ يست ي  ال ري أن يعلروا بوسافت  أن اكرهتن قد تعلق ل  حق علا ال    ل وأن ال    م يعد حراً يندي انتقار اايازة نوعاً من ا شهار ل 
 (   113 الصا للرهن" ) عبد اليتاح عبد الباق   قرة 
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ولكـن ال يوجـد مـا يمنـع مــن أن يتفـا المتعاقـدان ، الـراهن والـدائن المــرت ن ، علـى أجنبـي ، يسـمى عـدال فــي 
 . ( 1) الفقه اإلسالمي ، يتسلم الشيء المرهون و حتفظ به نيابة عن الدائن المرت ن

ن الحيــازي عقــد بــه يلتــزم شــخص  . . . أن مــدني حــين تقــول : "ارهــ 1016والــى ذلــك تشــير المــادة  $410
حـين تقـول : "علـى الـراهن تسـليم  1011/1يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شـيئًا  . ." ، والمـادة 

حين تقـول : "يجـب  1101/1الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه" ، والمادة 
 ي حا الغير أن يكون الشيء المرهون في يد الدائن أو اهنجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان" .لنفاذ الرهن ف

و تبــين مــن ذلــك أن "العــدل" يجــب إال أن يتفــا عليــه المتعاقــدان ، الــراهن والــدائن المــرت ن ، وال ضــرورة هنن 
ولكـن يجـب أن يقبـل "العـدل" م متـه ، ولـو برضـاء سـابا أو الحـا ، وأن يكـون  ( 2) يدخل "العدل" فـي هـذا االتفـاق

 . ( 1) . وال يشترط في االتفاق على العدل أي شرط خاص ، و كون إثباته خاضعًا للقاعد العامة ( 9) أهال للتع د

ال نائبـًا عـن دائـن و صح أن يكون العدل دائنًا مرت نًا سابقًا ، فيحوز الشيء بصفته دائنا مرت نًا وبصفته عد
 . ( 1) مرت ن آخر ، ولكن ال يصح أن يكون هو الراهن إذ ال يوجد ما يستدل منه على وجود الرهن

وإذا كان الشيء المرهون في يد العدل قبل تقر ر الرهن ، بصفة أخرى كمودع عنده ، ثم تقـرر الـرهن واتفـا 
دائن المــرت ن بعقــد رهنــه ، بــل يجــب إقــرار مــن العــدل ، فــال يكــف أن يعلنــه الــ 411برضــاه علــى أن يكــون هــو $ 

 . ( 6) العدل أن أصبح يحوز الشيء كعدل نيابة عن الدائن المرت ن

                                                 

ق  48م  4602يونيــ  ســنة  44 – 368ق  44يونيــ  م  41 – 330ق  1م  4469أبريــر ســنة  49( اسـت ناف  ــتلو  4) 
216   
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واالتفاق على بقاء الشيء في يد العدل يخلي الدائن مـن التزاماتـه بالمحافظـة علـى الشـيء وإدارتـه واسـتثماره 
يعطـي الـرهن للـراهن أو للـدائن المـرت ن إال برضـاء ، و س ل للراهن رهن الشيء هنكثر من دائن . وليس للعـدل أن 

 . ( 1) االثنين معًا ، وإذا أعطاه هنحدهما دون رضاء اآلخر كان له استرداده

 عودة الشيء المرهون إلى راهنه : -538
يترتب على عودة الشيء المرهون إلى الراهن انقضاء الرهن في اهنصل ، إذ يستخلص من إرجاع المرهون  

 أن الدائن المرت ن نزل عن الرهن . إلى الراهن

وهذه القر نة يدحض ا الدائن المرت ن بإثبات أنه لم يقصـد بإرجـاع المرهـون إلـى الـراهن انقضـاء الـراهن ، بـل 
إنــه ســلم الشــيء المرهــون إلــى الــراهن علــى ســبيل اإليجــار أو الوديعــة أو العار ــة . فيبقــى الــرهن قائمــًا فــي مواج ــة 

ون ســار ًا فــي مواج ــة الغيــر . ولكــن للمــرت ن أن يلــزم الــراهن بإعــادة الشــيء إليــه ، وإذا تســلم الــراهن ، ولكنــه ال يكــ
 المرت ن المرهون من جديد عاد الرهن سار ًا في مواج ة الغير .

ــدائن المــرت ن بــدون رضــاه ، خلســة أو غصــبًا ، فــال ينقطــع ســر ان  وإذا أخــذ الــراهن الشــيء المرهــون مــن ال
. وكــان للــدائن المــرت ن أن يتمســك بحــا الــرهن ، حتــى فــي مواج ــة مــن يحــوزه بحســن نيــة  ( 2) الــرهن علــى الغيــر

 بشرط أن يطلب استرداده منه خالل فترة الثالث السنوات التالية لسرقة الرهن .

 إيجار العقار المرهون حيازة للراهن :  -539
إلـى الـراهن بإيجـار ال يبطـل الـرهن ،  وإذا كان الشيء المرهون منقوال ، فخروج العين مـن يـد الـدائن المـرت ن

 ولكنه يجعله غير نافذ في حا الغير .

ــدائن المــرت ن للــراهن ، وشــ ر هــذا اإليجــار بالقيــد ، بقــي الــرهن نافــذًا فــي  وإذا كــان المرهــون عقــارًا وأجــره ال
، إذا مـا اتفـا  مدني في رهن العقار ( . و حصل ش ر اإليجار بذكره في قائمة قيد الـرهن 111مواج ة الغير ) م 

على اإليجار عنـد الـرهن ، أمـا إذا اتفـا علـى اإليجـار بعـد الـرهن ، كـان شـ ر اإليجـار عـن طر ـا التأشـير بـه فـي 

                                                 

   269ق  – 249 ق 364( حمرد كامر مرس   قرة  4) 
   386ق  84م  4626أبرير سنة  44( است ناف  تلو  3) 
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 . ( 1) هامش قيد الرهن

 رجوع المرهون إلى حيازة الراهن بسبب ال يقصد به انقضاء الرهن  -541
 مدني على ما يأتي : 1100تنص المادة نص قانوني :  –

رجـع المرهـون إلـى حيـازة الـراهن انقضـى الـرهن ، إال إذا أثبـت الـدائن المـرت ن أن الرجـوع كـان بســبب ال "إذا 
 . ( 2) يقصد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخالل بحقوق الغير"

                                                 

   203حمرد كامر مرس   قرة  – 116( انعر يف ذلك عبد اليتاح عبد الباق   قرة  4) 
لـراهن من اك روع الترهيدي علا الو ـ  اآليت : "عذا عـاد ال ـ   اكرهـون عىل ا 4829: ورد هذه النص يف اكادة  اتريخ النص(  3) 

ل  ي سبب كان ل  از للدا ن أن يسرتده ما دام عقد الرهن قا را ل دون ع  ر ئا قد يةون لل ري أو للراهن من حقوق"   ووا قا نينـة 
يف اك روع النها     ويف جملس النوا  عدر النص علا الو ـ  اآليت : "عذا عـاد ال ـ   اكرهـون عىل  4301اكرا عة علا النص ل وحا رقو 

اهن ل  ي سبب كـان ل  ـاز للـدا ن أن يسـرتده مـا دام عقـد الـرهن قا رـاً ل دون ع ـ ر ئـا قـد يةـون لل ـري مـن حقـوق"   ووا قـا نينـة الر 
يف اك ـروع النهـا     ويف جملـس النـوا  عـد الـنص علـا الو ـ  اآليت : "عذا عـاد ال ـ   اكرهـون عىل  4301اكرا عة علا النص ل وحا رقـو 

ب كـان ل  ـاز للـدا ن أن يسـرتدده مـا دام عقـد الـرهن قا رـاً ل دون ع ـ ر ئـا قـد يةـون لل ـري مـن حقـوق" ل وأ ـب  رقـو الـراهن ل  ي سـب
  ويف نينة جملس ال يوق اعرتا أحد أعضا  اللجنة علا حةو هذه اكادة ل  ن معهر الرهن اايـازي هـو انتقـار العـ  حـق  4446اكادة 

ل وحةو اكادة يهدم هذا اكعهر ويهدم  ةرة الرهن اايازي وضراتت     أ ابا ااةومة أبن هنا  حداً أد  حيازة اكدين عىل حيازة الدا ن 
ل   ب التسليو ب  ل وهو عدم ب  ن الرهن عذا عاد اكرهون عىل حيازة اكدين عن فريق ا  ارة    رد العضو اكعرتا قـا   عنـ  يسـلو بـذلك

وقررت عدم ب  ن الرهن عذا عاد  اكرهون عىل حيازة اكدين  ي سبب   وانضـو ر ـيس اللجنـة عىل العضـو  وأضاف أن  اكادة أفلقا ااةو
اكعرتا ل وأضاف أن عـودة اايـازة عىل اكـدين تعتـه قرينـة  علـا الو ـا    وتنـاقش ا عضـا  فـوي  يف هـذا اخلصـوق ل وأكـد عضـو ه ـر يف 

يب ر الرهن اايازي ب  اكتعاقدين وعن كانا عـودة اكرهـون عىل حيـازة الـراهن تعتـه علـا أن اايـازة اللجنة أن  حىت يف ظر القانون القا و ال 
عادت علي  كرالك ل عال أن  عذا أقيو الـدلير علـا مـا خيـالف ذلـك ل كـأن يثبـا أن اكرهـون عـاد عىل حيـازة اكـدين بسـبب وديعـة أو ع ـارة أو 

را ب  اكتعاقدين وعذا ترتب حق ال ري يةون ت ذا   وقد رؤى حسرا للخـ ف حـذف هـذه اكـادة ل عارية  ي  هذه ااالة ال يب ر الرهن  ي
  ووا ق  4400مث اتيق علا الر وع عن حذف اكادة وتعديلها علا الو   الذي استقرت علي  يف التقن  اكد  انيديد ل وأ ب  رقو اكادة 

 (   308ق  – 304ق  1عة ا عرار التحضريية جملس ال يوق علا النص كرا عدلت  نينت  ) جمرو 
 : يب ر الرهن عذا ر   اكرهون عىل حيازة راهن    992/  814م  التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكد  العربية ا  رى
 ا تاره اليريقان  : ييقد الدا ن امتيازه عذا  رج ال    من يده أو من يد ال خص اآل ر الذي  4022التقن  اكد  السوري م 
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 وقد جاء في المذكرة اإليضاحية للمشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

الــراهن هني ســبب كــان ، كــأن يختلســه الــراهن أو يغتصــبه أو يســتأجره ، فــإن  "إذا عــاد الشــيء المرهــون إلــى
للــدائن أن يســترده مــا دام عقــد الــرهن قائمــًا ، مــع احتــرام مــا يكــون للــراهن أو للغيــر مــن حقــوق . فــال يســترد الــدائن 

علي ـا مـن حقـوق للغيـر العين المرهونة إال بعد ن اية عقد اإليجـار المعقـود مـع الـراهن ، و سـتردها مثقلـة بمـا ترتـب 
كحــا امتيــاز المــؤجر حســن النيــة أو رهــن حيــازة آخــر لمتــرهن حســن النيــة . أمــا إذا كــان الــدائن المــرت ن قــد تنــازل 
طوعًا عن الحيازة ، وف م من ذلك أنه تنازل عن الرهن ذاته ، فإنه ال يستطيع استرداد العين إذ الرهن أصـبح غيـر 

 . ( 1) قائم"

الذكر أن الشيء المرهون ، ال يجب فحسب أن ينتقل حيازته إلى الـدائن المـرت ن و خلص من النص سالف 
 ، بل يجب أيضًا أن يبقى في هذه الحيازة طول مدة الرهن .

فإذا خرج الشيء المرهـون مـن حيـازة الـدائن المـرت ن ، وعـاد إلـى الـراهن ، قـام ذلـك قر نـة علـى أن الـرهن قـد 
الراهن . فعودة الشيء المرهون إلى الراهن يقضي الرهن في اهنصـل ، لقيـام  انقضى ولذلك عاد المرهون إلى حيازة

 هذه القر نة .

على أنه يمكن للدائن المرت ن أن يدحض هذه القر نة ، و الحظ أن الدائن المرت ن هو الذي عليه ا يدحض 
 الرهن . القر نة . أما إذا لم يدحض ا ، وسكت الراهن ولم يفعل شيئًا ، حكم لمصلحته بانقضاء

و ســـتطيع الـــدائن المـــرت ن أن يـــدحض القر نـــة ، بـــأن يثبـــت مـــثال أن الـــراهن قـــد اخـــتلس الشـــيء المرهـــون أو 
 اغتصبه ، عند ذلك يجب على الراهن أن يرد الشيء المرهون إلى الدائن المرت ن,

ن علـى سـبيل و ستطيع الـدائن المـرت ن أن يـدحض القر نـة أيضـًا ، بـأن يثبـت أنـه سـلم الشـيء المرهـون للـراه
اإليجـار أو العار ـة أو الوديعـة ، وعنـد ذلـك ال ينقضـي الـرهن ، ولكـن الشـيء يبقـى فـي حيـازة الـراهن حتـى ينقضـي 
                                                                                                                                                                    

: عذا ر ــ  اكرهــون عىل حيــازة الــراهن انقضــا الــرهن ل عال عذا أثبــا الــدا ن اكــرهتن أن الر ــوع كــان  4401 التقنــ  اكــدين الليــيب م 
 بسبب ال يقصد ب  انقضا  الرهن ل كر هذا دون ع  ر نقوق ال ري  

   4234: انعر م  التقن  اكد  العراق 
 : ال ش     عقارية اللبنا قانون اكلةية ال

   303ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 اإليجار أو العار ة أو الوديعة .

وبوجه عام ، يستطيع الدائن المـرت ن أن يـدحض القر نـة ، إذا هـو اثبـت أن رجـوع الشـيء إلـى حيـازة الـراهن 
 ه انقضاء الرهن ، فعند ذلك يبقى الرهن صحيحًا قائمًا ين المتعاقدين .كان بسبب ال يقصد ب

حيازته إليه ، بأن يرهنه مثال  411و جب احترام حقوق الغير ، فقد يتصرف الراهن في الشيء عند رجوع $
مراعـاة مرة ثانية لدائن مرت ن حسن النية ، أو يؤجره لمستأجر حسـن النيـة ، فيجـب عـدم اإلخـالل "بحقـوق الغيـر" و 

 حا المرت ن الثاني وحا المستأجر .

وتقــول لجنــة مجــل الشــيوخ فــي تقر رهــا فــي هــذا الصــدد : "وقــد رأت اللجنــة أن تقــرر أن اهنصــل هــو انقضــاء 
الرهن متى رجع الشيء المرهون إلى حيازة الراهن على غرار مـا هـو مقـرر فـي القـانون الحـالي ) السـابا ( اسـتنادًا 

أو اســتيفائه لحقــه وهــي قر نــة تســتخلص مــن خــروج الحيــازة مــن يــده ، ولكن ــا لــم تجــر هــذا  إلــى قر نــة تنــازل الــدائن
اهنصل على إطالقه ، بل جعلت للدائن أن يبقى هذه القر نة إذا أقام الدليل على أن الحيازة خرجت مـن يـده بسـبب 

ب ـذا التحديـد ال يـؤثر فـي  ال يقصد به انقضاء الرهن . وبدي ي أن الحكم قاصر على صلة الراهن بـالمرت ن ، ف ـو
 . ( 1) حقوق الغير"

 تخليى المرتهن عن الحيازة لغير الراهن :  -540
وقد يتحلى الدائن المرت ن عن حيازة الشيء المرهون إلى غير الراهن ، فيجوز ذلك ، وال يبطل الرهن و بقى 

 صحيحًا .

 . ( 2) هن سواء كان الشيء عقارًا أو منقوالفيجوز للدائن المرت ن أن يؤجر العين المرهونة لمستأجر غير الرا 

و جــوز أيضــًا للــدائن المــرت ن أن يــودع الشــيء المرهــون أو أن يعبــره لشــخص غيــر الــراهن ، فيضــع المــودع 
 . ( 9) عنده أو المستعير يده على الشيء المرهون نيابة عن الدائن المرت ن ، و بقى الرهن قائمًا صحصحاً 

                                                 

   308ق  – 301ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
   301ق  49م  4601أبرير سنة  34( است ناف  تلو  3) 
   202( حمرد كامر مرس   قرة  2) 
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 بتسيلم الشيء المبيع : سريان أحكام االلتزام -542
 416، مــا يــأتي : "و ســري علــى االلتــزام $ ( 1) مــدني ، فيمــا رأينــا 1011وتقــول الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  

بتســـليم الشـــيء المرهـــون أحكـــام االلتـــزام بتســـليم الشـــيء المبيـــع" . وتقـــول المـــذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع التم يـــدي : 
حكـام التـي تنطبـا علـى تسـليم العـين المبعيـة ، مـن حيـث كيفيـة التسـليم ومكانـه "وتتبع في تسليم العين المرهونة اهن

 . ( 2) وزمانه وما إلى ذلك"

وقــد ســبا أن تكلمنــا فــي كــل ذلــك عنــد الكــالم فــي البيــع ، فــال حاجــة إلــى التكــرار . وإنمــا يكفينــا أن نــذكر 
ة التســليم ، ثــم تنت ــي بكلمــة مــوجزة فيمــا بالمســائل اهنساســية ، فــي زمــان التســليم ، وفــي مكــان التســليم ، وفــي كيفيــ

 يترتب على عدم التسليم .

 زمان التسليم :  -543
يجــب أن يســلم الــراهن الشــيء المرهــون حيــازة إلــى الــدائن المــرت ن ) أو إلــى عــدل ( بعــد إبــرام عقــد الحيــازة ، 

ولكـن ال شـيء يمنـع مـن أن يكـون هنن التسليم التـزام ينشـأ مـن ذلـك العقـد . و كـون التسـليم عـادة فـور إبـرام العقـد ، 
التســليم بعــد ذلــك بمــدة قــد تطــول مــا دام عقــد الــرهن قائمــًا . والم ــم أن يــتم التســليم قبــل أن يتخلــى الــراهن عــن إدارة 

 . ( 9) أمواله ، بناء على كم مثال يقرر إفالس الراهن

حصـل الغيـر قبـل التسـليم علـى و مكن أن يتم التسليم بعد عقد الرهن بزمن ، و حتج به على الغير ، إال إذا 
 حقوق متعارضة مع الرهن على الشيء المرهون .

 مكان التسليم :  -544
 1) و تم التسليم في المكان الذي يوجد فيه الشيء المرهون وقت تمام عقد الرهن ، ما لم يتفا على غير ذلك

                                                 

   822( انعر  قرة  4) 
   822( هنياً  قرة  3) 
حمرــد كامـــر  – 28دي هلــتس  قـــرة  – 43بــودري ودي لــوان  قـــرة  – 408 يــوار  قـــرة  – 143و قـــرة  160 قــرة  ( لــوران 2) 
   4ق  31ااقوق  4601است ناف وفين أور يناير سنة  – 366مرس   قرة 
   200(  حمرد كامر مرس   قرة  1) 
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) . 

 كيفية التسليم :  -545
الـدائن المـرت ن ) أو العـدل ( بحيـث يـتمكن مـن حيازتـه يكون التسليم بوضـع الشـيء المرهـون تحـت تصـرف 
 واالنتفاع به دون عائا ، ما دام الدائن المرت ن يعلم بذلك .

و ـتم التســليم علـى النحــو الـذي يتفــا مـع طبيعــة الشـيء المرهــون . ففـي اهنشــياء الماديـة ، يكــون التسـليم إمــا 
مكنة التي توجد في ا اهنشياء المرهونة على أن يكون تخلي حقيقيًا ، أو رمز ًا كوضع عالمة الدائن المرت ن على ال

 . ( 1) الراهن عن هذه اهنشياء ظاهرًا ظ روًا كافياً 

وقد يكون نقل الحيازة بمجرد رغبة المتعاقدين ، إذا كان الشيء المرهون قبل الرهن في حيازة الدائن المرت ن 
المرهــون مودعــًا فــي مخــزن ، فــإن تســليم الســند الــذي  . وإذا كــان الشــيء ( 2) بصــفة أخــرى كمــود عنــده أو مســتعير

 . ( 9) يمكن بموجبه تسلم الشيء من المخزن يعتبر تسليمًا صحيحاً 

وإذا كــان محــل الــرهن شــيئًا غيــر مــادي ، اختلفــت الحيــازة بــاختالف الحــا المســلم . فالــديون يعتبــر تســلم ا 
. وحيـازة السـندات لحامل ـا تنتقـل  ( 1) ، فـإذا لـم يكـن الـدين ثابتـًا فـي سـند مكتـوب لـم يمكـن رهنـه ( 1) بتسليم سـندات ا

بتســليم الســند ، وإذا كــان مودعــه فــي مصــرف انتقلــت بتســليم اإليصــال . وشــ ادة االختــراع تنتقــل بتســليم الشــ ادة ، 
 . ( 6) وحا اإليجار بتسليم سند اإليجار

                                                 

ماري سنة  41است ناف  تلو  – 261ق  208حمرد كامر مرس   قرة  – 46بودري ودي لوان  قرة  – 69(  يوار  قرة  4) 
   340ق  21م  4638 هاير سنة  1 – 308ق  23م  4630

   261ق  208حمرد كامر مرس   قرة  – 96( بودري ودي لوان  قرة  3) 
   261ق  208حمرد كامر مرس   قرة  – 69 يوار  قرة  – 208 قرة  – 366( ترولون  قرة  2) 
   30هامش  123 قرة  2أوبري ورو  – 11بودري ودي لوان  قرة  – 60(  يوار  قرة  1) 
   18بودري ودي لوان  قرة  – 64 يوار  قرة  – 111( لوان  قرة  8) 
   266ق  – 208( حمرد كامر مرس   قرة  9) 
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 يم : ما يترتب على عدم التسل -546
في التقنين السابا ، كان رهن الحياة ال ينعقد دون تسليم ، هنن رهن الحيازة كـان عقـًد عينيـًا ال يـتم دون أن 
تسلم العـين المرهونـة . وقبـل التسـليم ، كـان اعتبـار العقـد وعـدًا بـرهن ، يمكـن بموجبـه إجبـار الواعـد علـى التسـليم ، 

النقض بأنه إذا امتنع الراهن ، في عقد الرهن الحيـازي ، عـن تسـليم . وقد قضت محكمة  ( 1) فينعقد الرهن الحيازي 
الشيء المرهون ، أمكن المرت ن أن يجبره على ذلك قضـاء ، و بطـل الـرهن إذا بقـي المرهـون باختيـار المـرت ن فـي 

ته مـن حيازة الراهن ، أو رجع إليه باختياره أيضًا . فإذا رفضـت المحكمـة طلـب حـبس العـين علـى أسـاس مـا اسـتبان
وقائع الـدعوى مـن عـدم وضـع يـد المـرت ن علـى العـين المطلـوب حبسـ ا وترك ـا باختيـاره تحـت يـد الـراهن فقضـاؤها 
بذلك سليم ، وال رقابة عل ا لمحكمة النقض فيما تثبته في شأن مسـألة وضـع اليـد . أمـا إذا ثبـت أن عـدم وضـع يـد 

ل الـرهن ، بـل يبقـى صـحيحًا ، و كـون للمـرت ن حـا المرت ن علـى العـين المطلـوب حبسـ ا قـد كـان غصـبًا فـال يبطـ
 . ( 2) المطالبة بالحبس

أما فـي التقنـين المـدني الجديـد ، فالتسـليم أصـبح التزامـًا ال ركنـًا ، وقبـل التسـليم يـتم رهـن الحيـازة . و سـتطيع 
ًا ، ولكـن ال يكـون لـه أن الدائن ، عند حلول الدين ، أن ينفذ على العين المرهونـة قبـل تسـلم ا باعتبـاره دائنـًا مرت نـ

 . ( 9) يتقدم أو يتتبع هنن الرهن ال ينفذ في حا الغير قبل التسليم

                                                 

أبريــــر ســــنة  42 – 464ق  42م  4604مــــاري ســــنة  42 – 31ق  42م  4600نــــو ره ســــنة  36( اســــت ناف  ــــتلو  4) 
   120ق  13م  4620أبرير سنة  33 – 301ق  41م  4608

   141ق  444رقو  4جمروعة عرر  4621مايو سنة  24( نقض مد   3) 
   104ق  209( حمرد كامر مرس   قرة  2) 
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 ضمان الراهن لسالمة الرهن ونفاذه -المطلب الثالث

 مدني على ما يأتي : 0010نص قانوني : تنص المادة  -547
ة الشــيء المرهــون أو يحــول "يضــمن الــراهن ســالمة الــرهن ونفــاذه ، ولــيس لــه أن يــأتي عمــال يــنقص مــن قيمــ

دون اســتعمال الــدائن لحقوقــه المســتمدة مــن العقــد . وللــدائن المــرت ن ، فــي حالــة االســتعجال ، أن يتخــذ علــى نفقتــه 
 . ( 1) الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون"

 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

قيمــة الشــيء المرهــون ، أو  800م الــراهن أيضــًا بضــمان الــرهن . فلــيس لــه ا يــأتي عمــال يــنقص مــن $"يلتــز 
يحــول دون اســتعمال الــدائن لحقوقــه المســتمدة مــن عقــد الــرهن . كــأن يخــرب العــين قبــل تســليم ا ، أو يعطــي عي ــا 

نفقــة الــراهن كــل الوســائل التــي تلــزم للغيــر حقــًا عينيــًا يكــون نافــذًا فــي حــا الــدائن المــرت ن . وللــدائن أن يتخــذ علــى 
للمحافظــة علــى الشــيء المرهــون ، كمــا لــو كــان المرهــون مضــمونًا بــرهن ، فيقيــده الــدائن المــرت ن أو يجــدد قيــده ، 

                                                 

مـن اك ـروع الترهيـدي   وأد لـا نينـة اكرا عـة علـا الـنص تعـدي ت ليعيـة  4821ورد هـذا الـنص يف اكـادة  اتريخ النص :(  4) 
يف اك روع النها   ل م ابقا كا استقر علي  يف التقنيين اكد  انيديد   ووا ق علي  جملس النوا   4308بسي ة ل  أ ب  النص ل وحا رقو 

 (   309ق  – 308ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4404رقو  ل مث جملس ال يوق وحا 4460وحا رقو 
   ال مقابر : التقن  اكد  السابق

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى
 : ال ش     التقن  السوري
: يضرن الواهن س مة الرهن ونياذه ل وليس ل  أن أييت عر  ينقص من قيرة ال    اكرهون أو وور دون  4408م  التقن  اللييب

ا عة استعرار الدا ن اقوق  اكستردة من العقد ل وللدا ن اكرهتن يف حالة االستعجار أن يتخذ علا نيقة الراهن كر الوسا ر اليت تل م للرح
 علا ال    اكرهون  
: يضـرن الـراهن يف الـراهن اايـازي سـ مة الـراهن ل ولـيس لـ  أن أييت عرـ  يـنقص مـن قيرـة اكرهـون ل أو  4228م  التقن  العراق 

 وور دون استعرار اكرهتن اقوق   
 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
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 . ( 1) و رجع بالمصار ف على الراهن وهذا يرجع ب ا على من رهن له"

البائع للتعرض ، تعرض اشخص وتعرض و الحظ أن ضمان الراهن لسالمة الرهن ونفاذه هو شبيه بضمان 
 الغير . فنتكلم هنا في ضمان الراهن لتعرضه الشخصي ، وضمان لتعرض الغير .

 ضمان الراهن لتعرضه الشخصي :  -548
فال يجوز أن يقوم الراهن لمصلحة شخص آخر بترتيب أي حا على الشيء المرهون يش ر قبـل قيـد الـراهن 

 ه تخر ب الشيء المرهون أو إنقاصه إنقاصًا كبيرًا .، أو أن يقوم بأي عمل يترتب علي

وإذا نزع الراهن شيئًا من المال المرهون أو من ملحقاته ، كأن يبيع اهننقاض بعد هدم جزء من المبـاني فتقـع 
 في يد مشتر حسن النية فيملك ا خالصة من الرهن ، كأن للدائن المرت ن الرجوع إلى الراهن بالضمان . 

 المشتري اهننقاض أو تسلم ا وهو سيء النية ، فإن ا تبقى مثقلة بحا الرهن . وإذا لم يتسلم

وللدائن المرت ن ، فـي حالـة االسـتعجال ، أن يتخـذ علـى نفقـة الـراهن كـل الوسـائل التـي تلـزم للمحافظـة علـى 
نًا بــرهن ، الشــيء المرهــون . وقــد أتــت مــذكرة المشــروع التم يــدي بمثــل علــى ذلــك ، أن يكــون المرهــون دينــًا مضــمو 

والرهن يجب قيده أو يجب تجديد قيده ، فيقوم الـدائن المـرت ن ارت ـان حيـازة ب ـذا القيـد أو ب ـذا التجديـد . عنـد ذلـك 
بمــا صــرفه فــي القيــد أو فــي التجديــد ، ثــم يرجــع الــراهن حيــازة بمــا  801يرجــع الــدائن المــرت ن علــى الــراهن حيــازة $
 لدين .دفعه في ذلك على الراهن للرهن الضامن ل

 ضمان الراهن لتعرض الغير :  -549
وفيما يتعلا بتعرض الغير ، يكون الراهن ملتزمًا بدفع كل ادعاء للغير بحا علـى العـين المرهونـة مـن شـأنه 
أن يمس بحا الدائن المرت ن . فإذا ادعى الغير أن دائن مـرت ن قيـد حـا رهنـه أوال ، أو ادعـى أن لـه حـا ارتفـاق 

حيــازة وكــان الــدائن المــرت ن قــد رتــب حــا رهنــه علــى أن حــا االرتفــاق هــذا إال يوجــد ، فعلــى علــى العقــار المرهــون 
 الراهن أن يدفع هذا االدعاء من الغير .

فـإن لـم يســتطع ، كـان للـدائن المــرت ن حيـازة أن يطالـب بتقــديم تـأمين كـاف  ، أو بتكملــة التـأمين المقــدم ، أو 

                                                 

   309ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 بسقوط أجل الدين ودفعه فورًا .

ذلــك أن ضــمان الــراهن لتعــرض الغيــر ) ولتعرضــه الشخصــي ( هــو فــي الواقــع مــن اهنمــر الجــزاء ونــرى مــن 
الكــافي علــى التــزام الــراهن بضــمان ســالمة الــرهن ونفــاذه ، فــالراهن ملــزم بــأن يكــون الــرهن مســتجيبًا لألغــراض التــي 

 اهن الضمان .عقده من أجل ا ، فإن اختل غرض ، سواء بخطأ الراهن أو بغيره خطأه ، وجب على الر 

 ضمان الراهن هالك الشيء المرهون أو تلفه -المطلب الرابع

 مدني على ما يأتي :  0012نص قانوني : تنص المادة  -551
يضمن الراهن هالك الشيء المرهون أو تلفه ، إذا كان ال الك أو التلف راجعًا لخطأه أو ناشئًا عن قوة  -1"
 قاهرة" .

المتعلقــة ب ــالك الشــيء المرهــون رهنــًا  1011و  1018أحكــام المــادتين وتســري علــى الــرهن الحيــازي  -2"
 . ( 1) الشيء المرهون إلى ما حل محله ن حقوق" 802رسميًا أو تلفه ، وبانتقال حا الدائن من $

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي ل ويف نينــة اكرا عــة أ ريــا بعــض تعــدي ت ليعيــة  4824د هــذا الــنص يف اكــادة : ور  اتريــخ الــنص(  4) 
يف اك روع النها   ل م ابقا كا استقر علي  يف ًيلتقن  اكد  انيديد   ووا ـق عليـ  جملـس النـوا   4309بسي ة ل  صار النص ل وحا رقو 

 (   306ق  – 301ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4403ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4464وحا رقو 
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
والـرهن ملـ م ئـا  -3الدا ن مس ور مبد يا عرا يصيب ال    اكرهون من ه   أو تعيـب    -4:  4028م  التقن  اكد  السوري

 ذا ال     أنيق  الدا ن لصيانة ه
يضرن الراهن ه   ال    اكرهون أو تلي  عذا كان اهل   أو التلف را عاً خل أه أو تش اً عن  -4:  4409م  التقن  اكدين اللييب

اكتعلق     ال ـ   اكرهـون رهنـاً اتياقيـاً أو تليـ  ل وابنتقـار  4082و  4083وتسري علا الرهن اايازي أحةام اكادت   -3قوة قاهرة   
 عىل ما حر حمل  من حقوق   حق الدا ن من ال    اكرهون
عذا هلك ال    اكرهون رهنا حيازًي أو تعيب قضا  وقدرا ل كان ه ك  أو تعيب  علا الراهن  -4:  4229م  التقن  اكد  العراق 

وعذا هلــك  -3   4364  ويتبــ  يف ختيــري اكــدين أو الــدا ن عذا هلــك اكرهــون قضــا  وقــدرا أو   ــأ أحةــام الــرهن التــأميين الــواردة يف اكــادة 
   4364اكرهون انتقر حق اكرهتن عىل اكار الذي قد ور حمل  ل و قا  حةام الرهن التأميين الواردة يف اكادة 



 

 

 

 

3397 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

كان هذا راجعًا إلى خطأه أو إلـى قـوة قـاهرة ، و كـون للـدائن "يضمن الراهن أيضًا هالك المرهون أو تلفه إذا 
المــرت ن فــي الحالــة اهنولــى الخيــار بــين انقضــاء الــدين فــورًا أو المطالبــة بتــأمين آخــر ، وفــي الحالــة اهنخــرى يكــون 
 الخيــار للمــدين ، وهــذه هــي نفــس قواعــد الــرهن الرســمي . وتتبــع أيضــًا هــذه القواعــد فــي انتقــال الــرهن مــن الشــيء

أو مبلـــغ تـــأمين . أمــا إذا كـــان ال ــالك بخطـــأ الـــدائن  809المرهــون إلـــى مــا يحـــل محلـــه مــن حقـــوق ، كتعــو ض $
 . ( 1) المرت ن فنسه ، فإنه يكون مسئوال عن التعو ض ، و نتقل حا الرهن إلى هذا التعو ض"

نـص المـادتين  تنطبقان على رهن الحيازة ، وهذا هو 1011و  1018مدني تجعل المادتين  1102والمادة 
: 

إذا تسبب الراهن بخطأه في هالك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرت ن مخيرًا بين  -1: " 1018م 
فإذا كان ال الك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل  -2أن يقتضي تأمينًا كافيًا أو أن يستوفي حقه فورًا . 

دين مخيرًا بين أن يقدم تأمينًا كافيًا أو أن يـوفي الـدين فـورًا قبـل حلـول اهنجـل الدائن بقاء الدين بال تأمين ، كان الم
. وفي الحالة اهنخيرة إذا لم يكن للدين فوائد ، فال يكون للدائن حا إال في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصًا 

وفــي جميــع اهنحــوال إذا  -9الــدين . من ــا الفوائــد بالســعر القــانوني عــن المــدة مــا بــين تــار خ الوفــاء وتــار خ حلــول 
وقعت أعمال من شأن ا أن تعرض العقار المرهون لل الك أو التلف أو تجعله غير كاف  للضمان ، كان للدائن أن 

 يطلب إلى القاضي وقف هذه اهنعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر",

انتقـل الـرهن بمرتبتـه إلـى الحـا الـذي يترتـب : "إذا هلك العقار المرهون أو تلف هني سـبب كـان ،  1011م 
 على ذلك ، كالتعو ض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة" .

( هـالك  2( هـالك الشـيء أو تلفـه بخطـأه الـراهن . )  1وعلى ذلك نتكلم في إيجاز فـي المسـائل اآلتيـة ؛ ) 
( تعرض الشيء لل ـالك أو  1( هالك الشيء ا تلفه بسبب أجنبي . )  9ن . ) الشيء أو تلفه بخطأ الدائن المرت 

 ( انتقال الرهن إلى الحا الذي حل محل الشيء . 1التلف . ) 

                                                                                                                                                                    

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
   304ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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أمثلـة ثالثـة : حـا التعـو ض فـي ذمـة الغيـر ، ومبلـغ التـأمين ،  ( 1) مـدني 1011و ورد نـص المـادة  $801
عة العامة . وهناك أمثلة أخرى . فقد يكون هالك الشـيء المرهـون نتيجـة  والثمن الذي تقرر مقابل نزع الملكية للمنف

لغــارة جو ــة أو زلــزال ، وتقــدم الدولــة تعو ضــًا للمنكــوبين فيحــل التعــو ض محــل الشــيء . وقــد ي ــدم الــراهن المبنــى 
 المرهون و بيعه أنقاضًا للمشتري ، فيحل الثمن في ذمة المشتري محل المبنى جزئيًا .

حــا قــد اســتحا فــي مقابــل هــالك الشــيء المرهــون أو تلفــه ، فإنــه حــل محــل الشــيء حلــوال عينيــًا . فمــا دام ال
 2) و نتقل حا الدائن المرت ن ، بحكم هذا الحلول العيني ، من الشيء ال الك أو التالف إلى الحا الذي حل محله"

) . 

كـان الـدائن المـرت ن مخيـرًا بـين أن وعلى ذلك إذا تسبب الراهن بخطأه فـي هـالك الشـيء المرهـون أو تلفـه ، 
يقتضــي تأمينــًا كافيــًا أو أن يســتوفي حقــه فــورًا .  وإذا كــان الشــيء المرهــون مؤمنــًا عليــه فــدفعت شــركة التــأمين كــل 
قيمته ، حلت هذه القيمة محل الشيء المرهون ، وكان الدائن مخيرًا بين استبقائ ا مرهونة في حقه أو استيفاء حقه 

ط اهنجـل . وقـد يكـون هـالك الشـيء المرهـون أو تلفـه بفعـل الغيـر ، وهـذا سـبب أجنـب ، فيـدفع الغيـر فورًا بعد إسـقا
تعو ضًا يحل محـل الشـيء المرهـون ، و سـتطيع المـدين الـراهن أن يقـدم هـذا التعـو ض تأمينـًا كافيـًا للـدائن المـرت ن 

 بدال من وفاء الدين قبل حلول اهنجل .

$804  

 الدائن المرتهن حيازة التزامات -المبحث الثاني

 التزامات أراعة : ويلتزم الدائن المرتهن حيازة بالتزامات أراعة : -556
( ورده إلــــى الــــرهن بعــــد  1( وإدارتــــه . )  9( واســــتثماره )  2( المحافظــــة علــــى الشــــيء المرهــــون . )  1) 

                                                 

   880( انعر هنياً  قرة  4) 
لنقض أبن عذا كانا البضاعة اكرهونة واكنمن عليها قد احرتقا وتقرر حق الدا ن اكـرهتن يف مبلـك التـأم  ( وقد قضا حمةرة ا 3) 

اكستحق ل وكان مقتضا ذلـك حلـور مبلـك التـأم  حمـر البضـاعة اكرهونـة ل  لنـ  لـيس هنـا  حمـر لر ـوع اكـدين الـراهن علـا الـدا ن اكـرهتن ل 
جمروعـة أحةـام الـنقض  4698ديسـره سـنة 34ا أساي عقـد القـرا اكضـرون ابلـرهن ) نقضـ  مـد  وحسب  أن عري ايفاسبة بينهرا عل

 (   4211ق  344رقو  49
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 استيفاء كامل حقه .

إذا كــان الــراهن غيــر المــدين ، فــال يجــوز (  1و ســري علــى رهــن الحيــازة مــا يســري علــى الــرهن الرســمي : ) 
مـدني المتعلقـة بشـرط  1012( أحكـام المـادة  2مـدني . )  1010التنفيذ على ماله إال ما رهن من هـذا المـال ) م 

 التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات .
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 المحافظة على الشيء المرهون  -المطلب الثاني

 مدني على ما يأتي : 0013نص قانوني : نصت المادة  -557
"إذا تسلم الدائن المرت ن الشيء المرهون ، فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذلـه الشـخص 

 . ( 1) المعتاد ، وهو مسئول عن هالك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه"

 يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :وقد جاء في مذكرة المشروع التم  $808

فالدائن المرت ن ، إذا تسلم الشيء ، يكون مسئوال عن حفظه وصيانته ، و لتزم أن يبذل فـي المحافظـة  -2"
عليه عناية الرجل المعتاد . وهذه المسئولية تعاقدي ، ف و مسئول عن هالك الشيء إال إذا أثبت أن ال الك يرجـع 

فيه . ومما يدخل في العناية المطلوبة من الدائن المرت ن أن يبادر ، وهو الحائز للشيء  إلى سبب أجنبي ال يد له
المرهون ، إلـى إخطـار الـراهن بمـا عسـى أن ي ـدد الشـيء مـن هـالك أو تلـف أو نقـص فـي القيمـة . و جـوز للـراهن 

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي ل علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4826: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(  4) 
ل مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  4463يف اك ـروع النهـا     وأقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو  4301قـو انيديد   وأقرت  نينة اكرا عـة ل وحـا ر 

 (   343ق  – 340ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4402
    لذا تلف بسبب قهري  تلي  علا مالة  ل ال    اكرهون هو وحا حيظ ااا   ل  : 999/  811م  التقن  اكد  السابق

 اكدنية العربية ا  رى : التقنينات
علا الدا ن أن يعتين بصيانة العقار اكرهون وة را  التصليحات اكييدة والضرورية ل  ل علا  -4:  4099التقن  اكد  السوري م 

ن ير ـــ  هـــذه ولـــ  دا رـــاً أ -3أن يتنـــاور مـــن الثرـــار مجيـــ  مصـــاريف الصـــيانة والتصـــليحات ل أو أن يســـتو يها اب  ضـــلية مـــن اـــن العقـــار   
 االلت امات عن عاتق  بتخلي  عن حق الرهن  

: عذا تسـلو الـدا ن ال ـ   اكرهـون  عليـ  أن يبـذر يف حيعـ  و ـيانت  مـن العنايـة مـا يبذلـ  ال ـخص  4401 التقن  اكـدين الليـيب م 
    العادي ل وهو مس ور عن ه   ال    أو تلي  ما م يثبا أن ذلك ير   لسبب أ نيب ال يد ل   ي

: علــا اكــرهتن أن يبــذر يف حيــظ اكرهــون رهنــا حيــازًيً و ــيانت  مــن العنايــة مــا يبذلــ  ال ــخص  4444/4 التقنــ  اكــد  العراقــ  م 
اكعتاد ل وأن يقوم ابلنيقـات ال زمـة ايعـ  ل وأن يـد   مـا يسـتحق عليـ  مـن ضـرا ب وتةـاليف ل علـا أن ير ـ  بـذلك علـا الـراهن   وهـو 

 ل ك  أو بعضا ل ما م يثبا أن ذلك ير   لسبب أ نيب ال يد ل   ي   مس ور عن ه ك  
 : ال ش    قانون اكلةية العقارية اللبنا 
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 . ( 1) كون كافيًا"في هذه الحالة أن يسترد الشيء المعرض للتلف ، على أن يقدم للدائن تأمينًا  آخر ي

المرهـون ( ، ومـا يليـه مـن  801و الحظ أن هذا االلتزام في ذمة الدائن المرت ن ) المحافظـة علـى الشـيء $
التزامات ثالثة أخرى في ذمة الدائن المرت ن ) استثمار الشيء المرهون وإدارتـه ورده ( ، إنمـا تترتـب جميعـًا بتسـلم 

تسليم الدائن المـرت ن الشـيء المرهـون هـو التـزام فـي ذمـة الـراهن أطلنـا القـول الدائن المرت ن للشيء المرهون إذ أن 
فيه فيما تقدم . وقبل أن يتسلم الدائن المرت ن الشيء المرهون ،  ال يكون عليـه شـيء مـن هـذه االلتزامـات اهنربعـة 

حيازتـه إلـى الـدائن المـرت ن  ، ف ي التزامات ال توجد إال بعد أن ينفذ الرهن التزامه من تسليم الشـيء المرهـون ونقـل
. 

( االلتـزام تعاقـدي ومـا  1ونتكلم ، في صدد هـذا االلتـزام ) المحافظـة علـى الشـيء المرهـون ( فيمـا يـأتي : ) 
(  9( مـــــا يـــــدخل فـــــي العنايـــــة المطلوبـــــة . )  2إثبـــــات الســـــبب اهنجنبـــــي ( . )  –يســـــتتبع ذلـــــك ) مقـــــدار العنايـــــة 

 ( جزاء االلتزام بالمحافظة على الشيء . 1يء . ) المصروفات الالزمة للمحافظة على الش

 التزام المحافظة على الشيء التزام تعاقدي : -558
 فإذا تسلم الدائن المرت ن الشيء المرهون ، فإنه يلتزم بالمحافظة عليه وبصيانته . 

ــه يقــوم بعملــه و ــؤدي م متــه . فــإذا كــان  ــًا فيجــب عليــه أن يقــوم بمــا يلــزم لحفــظ الشــيء ، ولجعل الشــيء دين
. إذا كــان الــدين م ــددًا بالســقوط  ( 2) مضــمونًا بــرهن رســمي ، وجــب عليــه أن يجــدد قيــد الــرهن فــي الوقــت المناســب

. وإذا كــان المرهــون كمبيالــة ، وجــب عليــه أن يطالــب بالوفــاء ب ــا عنــد  ( 9) بالتقــادم ، وجــب عليــه أن يقطــع المــدة
. وإذا كانـت المحافظـة علـى الشـيء فـي حاجـة إلـى  ( 1) ند عـدم الـدفع، وأن يقوم بعمل البروتستو ع ( 1) االستحقاق

 6) خبرة خاصة غير متوافرة في الدائن المرت ن ، وجب عليه االستعانة بمن تتوافر فيه هذه الخبـرة الخاصـة $810

                                                 

   344ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
   4820 قرة  3 وسران  – 421بودري ودي لوان  قرة  – 444(  يوار  قرة  3) 
   134ق  38م  4642يوني  سنة  6است ناف  تلو  – 444(  يوار  قرة  2) 
   364ق  34م  4649مايو سنة  1( است ناف  تلو  1) 
   122 قرة  2أوبري ورو  – 4418 قرة  3( بون  8) 
مــاري ســنة  48 – 6ق  34م  4641نــو ره ســنة  1اســت ناف  ــتلو  – 341و قــرة  426( انعــر بــودري ودي لــوان  قــرة  9) 
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) . 

. فلو أن والعناية المطلوبة في المحافظة على الشيء المرهون هي عناية الشخص المعتاد ، ال أز د وال أقل 
الــدائن المــرت ن كــان معروفــًا بالحيطــة والتــدبر فــي أمــوره ، و ز ــد علــى الشــخص المعتــاد فــي عنايتــه بشــؤونه ، لــم 
يطلب منه كل هذه العناية في المحافظة على الشيء المرهون ، وإال فإن ا عناية تز د على عناية الشخص المعتاد 

ل وعدم التحوط ، لم يكتف منه ب ذه العناية ، وإال فإن ـا عنايـة تقـل . كذلك إذا كان الدائن المرت ن معروفًا باإلهما
عن عناية الشخص المعتاد . والمطلوب هو عناية الشخص المعتاد ، ال أقل ولـو كانـت عنايـة الـدائن المـرت ن فـي 

صة أز د من شؤونه الخاصة أقل من عناية الرج المعتاد ، وال أكثر ولو كانت عناية الدائن المرت ن في شؤونه الخا
 عناية الرجل المعتاد .

ثم إن هذا االلتزام التزام تعاقدي ، هننه ينشأ مـن عقـد الـرهن فيمـا بـين الـدائن والمـرت ن والـراهن . ومعنـى أنـه 
 التزام تعاقدي أنه يفرض أن الدائن المرت ن قائم به ، فال حاجة لتحمل الراهن أي عبء في اإلثبات .

روه ، ولم ي لك ولـم يتلـف ، فـالمفروض أن الـدائن المـرت ن قـائم بالتزامـه مـن فما دام الشيء لم يصبه أي مك
المحافظة على الشيء بعناية الشخص المعتاد . وقد سبا أن بحثنا الحكم فيما إذا هلك الشيء أو تلـف ، بتقصـير 

 الراهن ، أو بتقصير الدائن المرت ن ، أو بسبب أجنبي ، ولم نعرض في ذلك لمسألة اإلثبات .

تعاقــدي . فمـــا دام الشـــيء  811مــا هنـــا فنقــول إن عـــبء اإلثبــات يتحملـــه الـــدائن المــرت ن ، هنن االلتـــزام $أ
المرهون سليما ، ف ذا دليل على أن الدائن المرت ن قائم بالتزامه من المحافظة على الشيء بعناية الشخص المعتاد 

ف بــأي إثبــات . ومــن حقــه أن يعتبــر أن الــدائن . أمــا إذ هلــك الشــيء أو تلــف أو أصــابه خلــل ، فــإن الــراهن ال يكلــ
المرت ن لم يقم بالتزامه من المحافظة على الشيء بعناية الشخص المعتاد ، وأنـه مسـئول عـن هـذا الخلـل . وعـبء 
اإلثبــات يتحملــه الــدائن المــرت ن ، ف ــو مســئول عــن الخلــل إال إذا أثبــت أن ال ــالك أو التلــف أو الخلــل يرجــع إلــى 

د لــه فيــه . وتقــول مــذكرة المشــروع التم يــدي فــي هــذا الصــدد : "وهــذه المســئولية تعاقديــة ، ف ــو ســبب أجنبــي ال يــ
 . ( 1) مسئول عن هالك الشيء ، إال إذا أثبت أن ال الك يرجع إلى سبب أجنبي ال يد له فيه"

                                                                                                                                                                    

   302ق  34م  4649
 (   2هامش  108ق  206وير   الدا ن اكرهتن ابكصرو ات علا الراهن ) حمرد كامر مرس   قرة 

   881( هنياً  قرة  4) 
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أنـه  وخالصة القـول هنـا أن أي هـالك ا تلـف أو خلـل فـي الشـيء المرهـون ، بعـد أن تسـلمه الـدائن ، يفـرض
حصل بخطأه ، ما لم يثبت هو أنه حصل بخطأ الـراهن أو بخطـأ الغيـر أو قضـاء وقـدرًا ، أي مـا لـم يثبـت هـو أنـه 

 حصل بسبب أجنبي ال يد له فيه .

 نص محذوف :  –ما يدخل في الغلة المطلواة  -559
 ، وكانت تجري على الوجه اآلتي : 1110وكان المشروع التم يدي يتضمن نصًا هو المادة 

"إذا كان الشيء الموهون م ددًا أن يصيب هالك أو تلف أو نقص في القيمة ، وجب على الـدائن أن يبـادر 
بإخطــار الــراهن بــذلك . وفــي هــذه الحالــة يجــوز للــراهن أن يســترد الشــيء ، إذا قــدم للــدائن تأمينــًا آخــر يــراه القاضــي 

 كافيًا" . 

 . ( 1) جنة حذف ا اكتفاء بالقواعد العامةوقد تليت هذه المادة في لجنة المراجعة ، فرأت الل

المــادة دون حاجــة إلــى نــص  812والقــول العامــة تكفــي ، فــي الواقــع مــن اهنمــر ، للوصــل إلــى حكــم هــذه $
خاص بذلك . فالدائن المرت ن هو الذي انتقلت إليه حيازة الشيء المرهون ، فيعلم بطبيعة الحـال حالـة هـذا الشـيء 

صيبه هالك أو تلف أو نقص في القيمة . فإذا كان م ددًا بذلك ، كان اهنمر خطيـرًا ولـم ، وما إذا كان م ددًا أن ي
 يستطع السكوت على ذلك .

فعليــه أن يبــادر إلــى إخطــار الــراهن بحالــة الشــيء المرهــون . فــإذا رأى الــراهن أن بقــاء الشــيء بحالتــه عنــد 
ا يصـيبه نقـص فـي القيمـة ، فلـه أن يسـترد الشـيء الدائن المرت ن ي دد هذا الشيء ، وأن الشيء قد ي لك أو يتلف 

 من الدائن المرت ن ، على أن يقدم له تأمينًا آخر يراه القاضي كافيا .

فيدخل إذن في العناية المطلوبة من الدائن المرت ن ، أن يخطر الراهن بما ي دد الشـيء المرهـون مـن هـالك 
 ن ملمًا بحالة الشيء ، فيكون على بصيرة من أمره .أو تلف أو نقص في القيمة ، حتى يستطيع الراهن أن يكو 

وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، فـي هـذا الصـدد ، مـا يـأتي : "وممـا يـدخل فـي العنايـة المطلوبـة مـن 
الدائن المرت ن أن يبادر ، وهو الحائز للشيء المرهون ، إلى إخطار الراهن بمـا عسـى أن ي ـدد الشـيء مـن هـالك 

فــي القيمــة . و جــوز للــراهن فــي هــذه الحالــة أن يســترد الشــيء المعــرض للتلــف ، علــى أن يقــدم  أو تلــف أو نقــص
                                                 

 يف اهلامش   344ق  – 340ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 ( . ( 1) من المشروع التم يدي" 1110للدائن تأمينًا آخر يكون كافيًا ) م 

 المصروفات الالزمة للمحافظة على الشيء :  561
نته ، مصـــروفات تقتضـــي ا أعمـــال وقـــد يتفـــا الـــدائن المـــرت ن ، فـــي المحافظـــة علـــى الشـــيء المرهـــون وصـــيا

المحافظــة والصــيانة . مثـــل ذلــك مصــروفات تجديـــد القيــد ، وقطــع المـــدة فــي التقــادم ، والوفـــاء بالكمبيالــة ، وعمـــل 
 . ( 2) البروتستو ، ونحو ذلك

وهــذه المصــروفات ينفق ــا الــدائن المــرت ن ، ولكــن يكــون لــه حــا الرجــوع ب ــا علــى المســتفيد الحقيقــي من ــا ، 
 . ( 9) يكون الراهن ، أو المدين ، أو المدين الراهن إذا كان شخصًا واحداً  وغالباً 

 جزاء االلتزام بالمحافظة على الشيء المرهون : -560
 وقد ال يقوم الدائن المرت ن بالتزامه بالمحافظة على الشيء المرهون ، أو يخل ب ذا االلتزام . 

 وزهنا يجب تطبيا القواعد العامة .

 همية المخالفة ، وما أصاب الراهن أو غيره من ضرر بسبب ا .هذه تعني بأ

فـــإذا كـــان الضـــرر غيـــر جســـيم ، فقـــد يكفـــي الحكـــم بـــالتعو ض للمضـــرور جـــزاء للـــدائن المـــرت ن لعـــدم القيـــام 
 بالتزامه .

أما إذا كان الضرر جسيمًا ، وال يؤمن بقاء الشيء المرهون في يد الدائن المرت ن ، فقد يصل اهنمر ، فـوق 
 الحكم بالتعو ض ، إلى وضع الشيء المرهون تحت الحراسة .

                                                 

   881( انعر هنياً  قرة  4) 
   884( انعر هنياً  قرة  3) 
حمرد كامر  – 440 رامنوالن  قرة  – 401دي هلتس  قرة  – 98ق  44م  4466( انعر است ناف  تلو أور يوني  سنة  2) 
   101ق  206مرس   قرة 
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 استثمار الشيء المرهون  -المطلب الثاني

 مدني على ما يأتي : 0041نص قانوني : تنص المادة  -562
 ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل" . -1"

 . ولعيه أن يستثمره استثمارًا كامال ، ما لم يتفا على غير ذلك" -2"

الشـيء يخصـم مـن المبلـغ  811وما حصـل عليـه الـدائن مـن صـافي الر ـع ومـا اسـتفادة مـن اسـتعمال $ -9"
المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أوال م قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء 

 . ( 1) وفي اإلصالحات ثم من المصروفات والفوائد ثم م أصل الدين"

                                                 

من اك روع الترهيدي ل وأ رت نينة اكرا عة تعـدي ت ليعيـة يف الـنص حـىت  4814: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(  4) 
يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا  4304استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل مث وا قا علي  وحا رقو  ار م ابقاً كا 

 (   341ق  – 343ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4401ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4462رقو 
: ال  ـوز للـدا ن اكـرهتن أن ينتيـ  ابلـرهن بـدون مقابـر   بـر عليـ  أن يسـعا يف االسـت  ر  991/  818م  التقن  اكـدين السـابق 

من الرهن نسب ما هو قابر ل  ل عال عذا و د شرط   ف ذلك   وهذه ال لة تستن ر من الدين اكنمن ابلرهن ل ولو قبر حلـور ا  ـر ل 
 ريف مث من أ ر الدين  نيث أهنا تستن ر أوال م اليوا د واكصا
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

مـــن العقـــار اكرهـــون ل ولعيـــ  أن ال  ـــوز للـــدا ن أن يتنـــاور دون رضـــا  اكـــدين منيعـــة جمانيـــة  -4 : 4098م  التقنـــ  اكـــد  الســـوري
 قبـر اســتحقاق  ل حمسـوبة أوال علــا اليا ــدة ووحسـو هــذه اكثـار مــن الـدين اكضــرون ل حــىت -3يسـت ر منــ  كـر الثرــار الـيت  ةــن أن يقلهــا   
   4021و م  4029والنيقات مث علا رأي اكار   وانعر أيضاً م 

وعلي  أن يستثرره استثراراً كام  ل ما  -3ليس للدا ن أن ينتي  ابل    اكرهون دون مقابر    -4:  4404م  التقن  اكدين اللييب
ي  الدا ن من  ايف الرب  وما استياد من  استعرار ال    خيصو من اكبلك اكضرون ابلرهن ولو وما حصر عل -2م يتيق علا غري ذلك   

م يةن قد حر أ ل  ل علا أن يةون اخلصو أوال من قيرة ما أنيق  يف ايفا عة علا ال    ويف ا   حات مث مـن اكصـرو ات واليوا ـد مث 
 من أ ر الدين  

: لــيس للرــرهتن أن ينتيــ  ابكرهــون رهنــا حيــازًي دون مقابــر ومــا حصــر عليــ  مــن  ــايف رميــ  ومــا  4210م  التقنــ  اكــد  العراقــ 
ة استياده من استعرال  خيصو من الدين اكوثوق ابلرهن ل ولو م يةن قد حر أ ل  ل علا أن يةون اخلصو أوال من قيرة ما أنيق  يف ايفا ع

 من التعويض مث من اكصرو ات واليوا د مث من أ ر الدين   علي  وما د ع  من الضرا ب والتةاليف وما استحق 
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 في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : وجاء

يلتزم الدائن باستثمار الشيء المرهون االستثمار الذي يصلح له ، وأن يبذل في استثماره وإدارته عنايـة  -1"
بكــل مــا الرجــل المعتــاد ، وال يغيــر مــن الطر قــة المألوفــة الســتغالله إال برضــاء الــراهن ، و بــادر إلــى إخطــار الــراهن 

يقتضيه أن يتدخل . فإن أخل الدائن المرت ن ب ذا الواجب من العناية ، كان للراهن أن يطلـب وضـع الشـيء تحـت 
الحراســة ، كمــا يجــوز لــه أن يــرد الــدين فيســرد الــرهن . فــإذا لــم يكــن للــدين فوائــد . رده بعــد خصــم الفائــدة بســعرها 

 . القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء و وم الحلول"

وما ينتج من الغلة يخصم من الدين ولو لم يكن قد حل أجلـه ، علـى أن يحتسـب الخصـم مـن قيمـة مـا  -2"
أنفقه الدائن المرت ن في المحافظة على الشيء وما عسى أن يستحقه من تعو ض ، ثم من المصروفات والفوائـد ، 

عنصــر مــن عناصــر حــا الــرهن ،  ثــم مــن أصــل الــدين . والحــا فــي أخــذ الغلــة وخصــم ا علــى النحــو المتقــدم هــو
 . ( 1) فالدائن المرت ن يستولي على الغلة أصيال عن نفسه ال نائبًا عن الراهن"

( كيفية االسـتثمار . )  2وجوب استثمار الشيء المرهون بمقابل . )  11ونتكلم هنا في المسائل اآلتية : ) 
( جـزاء إخـالل الـدائن المـرت ن  1مـن االسـتثمار . )  ( توز ع ما ينـتج 1( العناية الواجب بذل ا في االستثمار )  9

( عـدم  4مـدني ( . )  1101/1( االتفاق على جعل الثمـار فـي مقابـل الفوائـد ) م  6ب ذا الواجب من العناية . ) 
 مدني ( . 1101/2تعيين ميعاد لحلول الدين المضمون ) م 

 وجوب استثمار الشيء المرهون بمقابل : -563
انتفاعه به  816( ، بل إن $ 1101/1م 0للدائن المرت ن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل وال يجوز  

 يخصم من الدين على الوجه الذي سنبينه فيما يلي . ( 2) يجب أن يكون له مقابل
                                                                                                                                                                    

: ال  ــوز للــدا ن أن يتنــاور دون رضــا  اكــديون منيعــة جمانيــة مــن العقــار اكرهــون ل وعليــ  ا   444 م تقنــ  اكلةيــة العقاريــة اللبنــا 
قبر استحقاق  ل حمسـوبة أوال علـا اليا ـدة والنيقـات ل يست ل  كر الثرار اليت  ةن أن ي لها ل ووحسو هذه ال لة من الدين اكضرون ل حىت 

 مث علا رأي اكار  

   346ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
 9رقـو  446اجملروعـة الرمسيـة  4649مـايو سـنة  40( وذلك كن  ااصور علا  وا د  اح ة ورمها للقـانون ) اسـت ناف وفـين  3) 

 (   464ق  42م  4604ماري سنة  42است ناف  تلو  – 6ق 
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ا و جب على الدائن المرت ن ، ما دام الشيء المرهـون صـالحًا لالسـتثمار ، ا يسـتثمره اسـتثمارًا كـامال ، ول ـذ
 أوجب القانون نقل حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرت ن حتى يستثمره .

و جــوز اتفــاق الــدائن المــرت ن مــع الــراهن علــى أن يســتثمر الــدائن المــرت ن الشــيء المرهــون و ســتبقيه عنــده 
رد تســلمه ضــمانًا لحقــه ، ولكــن ال بــد مــن اتفــاق علــى ذلــك ، وبــدون هــذا االتفــاق يتعــين علــى الــدائن المــرت ن بمجــ

نبينه فيما بعـد  ( 1) الشيء المرهون أن يستثمره استثمارًا كامال ، وأن يخصم حاصل هذا االستثمار على نحو معين
. 

 كيفية االستثمار :  -564
يكــون اســتثمار الشــيء المرهــون اســتثمارًا كــامال فــي الوجــه الــذي يصــلح لــه ، وبالطر قــة المألوفــة الســتثمار 

 ن المرت ن تغيير هذه الطر قة المألوفة ، إال إذا رضي الراهن بذلك .الشيء . فال يجوز للدائ

العاديــة كــالفطن والقمـــح  814فاســتغالل اهنراضــي الزراعيــة اســتغالال معتــادًا يكـــون بزرع ــا بالمحصــوالت $
ئا واهنذرة والــرز والبرســـيم ومـــا إلـــى ذلـــك ، أو بتأجيرهـــا إلـــى مـــن يقـــوم بزراعت ـــا علـــى هـــذا النحـــو . واســـتغالل حـــدا

الفاك ــــة أو الــــورد يكــــون بزراع ــــا فاك ــــة أو وردًا ا بتأجيرهــــا ل ــــذا الغــــرض ، ولكــــن ال تجــــوز زراعــــة هــــذه اهنرض 
 بالمحصوالت العادية كالقطن والقمح .

، وال يجوز تحو ل ا إلى فندق أو مصنع  ( 2) واستغالل المنازل والبيوت يكون بسكناها ، أو بتأجيرها للسكنى
 إال برضاء الراهن .

                                                 

( وقد قضا حمةرة النقض أبن اك البة ابسته   الدين وملحقات  بسبب است  ر الدين ا را اكرهونة ل  تتضرن يف حقيقة  4) 
 هايـر  41الواق  اك البة بري  هذه ا را عن مدة الرهن كلها ل وع ـرا  اكقا ـة بـ  هـذا الريـ  وبـ  الـدين اكضـرون وتوابعـ  ) نقـض مـد  

 (   44رقو  262ق  4جمروعة اخلرسة والع رين عاما  4624سنة 
وقضا أيضاً أبن الدا ن اكرهتن رهن حيازة يعته أن  وكير عن اكدين الراهن يف است  ر وعدارة الع  اكرهونة وقبض ريعهـا وأن عليـ  

كيلــ  ال يبــدأ تقادمــ  عال مــن اتريــخ انتهــا  الوكالــة وتصــي   ــذا الو ــف أن يقــدم عىل الــراهن حســااب ميصــ  عــن ذلــك ل وديــن اكوكــر قبــر و 
 (   40رقو  262ق  4جمروعة اخلرسة والع رين عاما  4680نو ره سنة  32ااسا  بينهرا ) نقض مد  

   464ق  42م  4604ماري سنة  42( است ناف  تلو  3) 
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، وفـي الـديون ،  ( 1) كذلك اهنمر في اهنرض الفضاء ، وفي الفنادق وفي المصانع ، وفي اهنشـياء المنقولـةو 
 . ( 2) وفي اهنشياء المعنو ة ، وفي غير ذلك

وعلى الدائن المرت ن أن يبادر إلى إخطار الراهن بكل مـا يقتضـيه أن يتـدخل ، كإصـالح الشـيء وترميمـه ، 
 . ( 9) ثمار ، وك الك الشيء أو تلفه أو نقص قيمته ، وغير ذلك مما يحدث للشيءوكعدم صالحية الشيء لالست

 العناية الواجب بذلها في االستثمار :  -565
 و جب ا يكون الدائن المرت ن معينًا باستثمار الشيء المرهون ، وأن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد .

د ، ال أكثــر مــن ذلــك ولــو كــان يبــذل عنايــة فائقــة تز ــد علــى فالعنايــة المطلوبــة منــه هــي عنايــة الرجــل المعتــا
عنايــة الرجــل المعتــاد ، فــي شــؤونه الخاصــة ، وال أقــل ولــو كــان معروفــًا باإلهمــال فــي شــؤونه الخاصــة و بــذل في ــا 

 عناية أقل من عناية الرجل المعتاد .

اســــتثمار الشــــيء المرهــــون وتقــــول مــــذكرة المشــــروع التم يــــدي فــــي هــــذا المعنــــى مــــا يــــأتي : "يلتــــزم الــــدائن ب

                                                 

اكنقور اكرهون من غري رضا  اكـدين الصـري  أو للضـرين ل ويعتـه  ( يف القانون اكد  اليرنس  ليس للدا ن اكرهتن حق است  ر 4) 
يف حـق اكنقور اكرهون وديعة يف يد  الدا ن اكرهتن لضران حق  ل والثرار الناعة من اكنقور تةون ملةـا للرـدين الـراهن مـ  اعتبارهـا دا لـ  

رهتن أن ويـظ الثرـار عينـاً عذا كـان ذلـك  ةنـا ل وعال  يجـب عليـ  أن الرهن أي مرهونة  هنـا اتبعـة لل ـ   اكرهـون    يجـب علـا الـدا ن اكـ
بـودري ودي لـوان  قـرة  –مةـررة  413=  يـوار  قـرة  4443و قـرة  4444يبيعها م   صـو انهـا مـن اليوا ـد أو أ ـر الـدين ) بـون  قـرة 

69   ) 
يف تقـدير ريـ  العـ  اكرهـون رهنـاً حيـازًيً عنـد ع ـرا  ( وقد قضا حمةرـة الـنقض أبن القـانون م يعـ  فريقـا  ا ـاً  ـب عتباعـ   3) 

 34علرية استه   دين الراهن ل ومن مث كان هذا التقدير عرا تستقر ب  حمةرة اكوضوع  ا داما تبني  علا أسبا  سا  ة ) نقض مد  
 (   448ق  424رقو  43جمروعة أحةام النقض  4694ديسره سنة 
جمروعة  4688يناير سنة  31  ا سبا  يف اعتبار الدا ن مقصراً يف است  ر الع  : نقض مد  ( انعر يف نقض حةو م يب 2) 

   42رقو  262ق  4اخلرسة والع رين عاما 
جمروعة  4688أبرير سنة  34 – 43رقو  262ق  4جمروعة اخلرسة والع رين عاما  4614أكتوبر سنة  34وانعر نقض مد  
   41رقو  262ق  4اخلرسة والع رين عاما 
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 . ( 1) باالستثمار الذي يصلح له ، وأن يبذل في استثماره وإدارته عناية الرجل المعتاد"

 توزيع ما ينتج من االستثمار : -566
مدن ما يأتي : "وما حصل عليه الدائن من صافي الر ع وما استفاده  1101وتقول الفقرة الثالثة من المادة  

يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أوال من من استعمال الشيء 
 قيمة ما أنفقه في المحافظة على الشيء وفي اإلصالحات ، ثم من المصروفات والفوائد ، ثم من أصل الدين" .

االسـتثمار ، والذي ينتج من االستثمار ، أي ما حصل عليه الدائن من صـافي الر ـع بعـد خصـم مصـروفات 
وما استفاده من استعمال الشيء كسكناه أو جني ثماره وغلته ، يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو قبل حلول 
أجله ، هنن الدائن المـرت ن قـد اسـتوفاه أو اسـتفاد بـه . ف ـذا يعتبـر ، إلـى جانـب مـا يسـدده الـراهن أو المـدين نقـدًا ، 

 ن .مصدرًا آخر لسداد الدين المضمون بالره

 و وزع على النحو التالي :

أوال  : سداد ما للدائن ، ممـا أنفقـه فـي المحافظـة علـى الشـيء وفـي اإلصـالحات . فمـا أنفقـه الـدائن  $811
في المحافظـة علـى الشـيء ، و جـوز الرجـوع بـه علـى الـراهن ، يسـتوفيه الـدائن المـرت ن مـن هـذه الغلـة ، هنن الغلـة 

شيء علـى الـراهن ، فيقـاص هـذا فـي ذاك . . و سـتوفي الـدائن المـرت ن أيضـًا للراهن ومصروفات المحافظة على ال
مــن الغلــة مــا صــرفه فــي إصــالح الشــيء المرهــون ، هنن مــا صــرفه فــي ذلــك يرجــع بــه علــى الــراهن ، والغلــة ملــك 

 الراهن فيستطيع الدائن المرت ن الرجوع على الغلة في هذه المصروفات .

مصــروفات وفوائــد . و بــدأ بالمصــروفات ، فمــا صــرفه الــدائن المــرت ن فــي ســداد ملحقــات الــدين مــن  –ثانيــًا 
الدين من سمسرة وأتعاب محاماة وقيد وتجديد القيد وغير ذلك ، يستوفيه الدائن المرت ن من الغلة ، هنن له الرجوع 

، مـا ضـمن  به على المدين وهـو مضـمون بـالرهن ، فيرجـع بـه علـى الغلـة . ثـم بعـد المصـروفات تـأتي فوائـد الـدين
 من ا بالرهن من تلقاء نفسه وما اشترط أن يضمنه الرهن ، وهذه الفائد يستوفي ا الدائن المرت ن أيضًا من الغلة .

سداد أصل الدين . فإن بقى من الغلة شيء بعد كل ما تقدم ، فإنه يذهب لسداد أصل الـدين كلـه أو  –ثالثًا 
ة ما أنفقه فـي المحافظـة علـى الشـيء وفـي اإلصـالحات ، ثـم بعـد بعضه ، بعد أن يستوفي الدائن المرت ن من الغل

                                                 

   893( هنياً  قرة  4) 
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 . ( 1) أن استوفى من الغلة ملحقات الدين من مصروفات وفوائد

 جزاء إخالل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية :  -567
عنايـة ، أن وقد جاء في مـذكرة المشـروع التم يـدي مـا يـأتي  : "فـإن أخـل الـدائن المـرت ن ب ـذا الواجـب مـن ال

كمــا يجــوز لــه أن يــرد الــدين فيســترد الــرهن . فــإذا لــم يكــن  820للــراهن أن يطلــب وضــع الشــيء تحــت الحراســة ، $
 . ( 2) للدين فوائد ، رده بعد خصم الفائدة بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء و وم الحلول"

ء المرهــون عنايــة الرجــل المعتــاد كمــا قــدمنا ، فالــدائن المــرت ن عليــه واجــب هــو أن يبــذل فــي اســتثمار الشــي
وعليه توز ع ما ينتج من االستثمار على نحو معين ، فإن قصر في شيء مـن ذلـك فـإن مـذكرة المشـروع التم يـدي 

 تقرر للراهن حقين :

) الحا اهنول ( له أن يطلب وضع الشيء تحـت الحراسـة . فـالرهن ال يـزال قائمـًا ، والشـيء ال يـزال مرهونـًا 
ولكــن الـــدائن المـــرت ن ال يوليـــه العنايــة الواجبـــة وهـــي عنايـــة الشـــخص المعتــاد . فيوضـــع الشـــيء المرهـــون تحـــت  ،

 الحراسة ، والحارس هو الذي يعني به ، فيوليه عناية الشخص المعتاد .

د ) الحا الثاني ( وللمدين الراهن أيضًا أن يرد الـدين المضـمون بـالرهن قبـل حلـول اجلـه اهنصـلية ، ومتـى ر 
الدين استرد الشيء المرهون بعد أن انقضى الرهن على هذا النحو . و الحظ ، عند رد الدين ، أن الدين إذا كانت 
له فوائد ، فقد وقف سر ان هذه الفوائد قبل ميعاد الحلول اهنصلي ، وعند دفع الدين . أما إذا لم يكن للدين فوائـد ، 

% فـي المسـائل 1$ فـي المسـائل المدنيـة و 1ئـد بالسـعر القـانوني ) فإن الراهن له أن يخصم من الدين عند رده فوا
 التجار ة ( ، عن المدة ما بين وقت دفع الدين ووقت حلول ميعاده اهنصلي . 

 نص قانوني : –االتفاق على جعل الثمار في مقابل الفوائد  -568
 مدني على ما يأتي :  1101وقد نصت الفقرة اهنولى من المادة   

                                                 

( وقد  ا  يف مذكرة اكروع الترهيدي ما أييت : "وااق يف أ ذ ال لة و صـرها علـا النحـو اكتقـدم هـو عنصـر مـن عنا ـر حـق  4) 
لـدا ن اكـرهتن ال يعتـه (ز وقـد قضـ  أبن ا 893الرهن ل  الدا ن اكرهتن يستويل علا ال لة أ ي  عن نيس  وت با عـن الـراهن"   ) هنيـا  قـرة 

 (   101ق  346رقو  44ايفاماة  4620أكتوبر سنة  31وكي  عن الراهن ) أسيوط است نايف 
   893( هنياً  قرة  3) 
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الشــيء المرهــون ينـتج ثمــارًا أو إيــرادًا واتفـا الطرفــان علــى أن يجعـل ذلــك كلــه أو بعضـه فــي مقابــل "إذا كـان 
 . ( 1) أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد االتفاقية" 821الفوائد ، كان هذا االتفاق نافذًا في حدود $ 

 ن ، علـى أن تكـون ثمـار الشـيء و ؤخذ من هذا النص أنـه إذا اتفـا الطرفـان ، المـدين الـراهن والـدائن المـرت
المرهــون أو إيــراده ) ثمــار المدينــة ( أو بعضــ ا فــي مقابــل الفوائــد ، لــم يســر هــذا االتفــاق فــي جميــع اهنحــوال علــى 

 عالته .

% مـن الـدين المضـمون بـالرهن ، سـرى االتفـاق 4فإذا كانت مثار الشيء المرهون ) أو بضع ا ( ال تجاوز 
% مــن الــدين ، فتكــون الفائــدة ال تز ــد علــى الحــد 4ر ) أو بعضــ ا ( وهــي ال تجــاوز ، واعتبــرت الفائــدة هــي الثمــا

% ، هذا كله جـائز . 4% أو 6% أو 1% أو 1اهنقصى الذي يسمح به القانون للفوائد االتفاقية ، فقد تكون مثال 
ئن المـرت ن علـى الوجـه وبعد أن يستولي الدائن المرت ن على الثمار ، يبقى أصل الـدين ، يسـدده الـدين الـراهن للـدا

 الذي يتفقان عليه .

% . فيسـتولي الـدائن المـرت ن 1% من الـدين ، أو 4وإذا كانت ثمار الشيء المرهون ) أو بعض ا ( تجاوز 
% فوائـد للـدين ، ومـا بقـي مـن الثمـار بعـد ذلـك يسـدد بـه أصـل الـدين . فـإذا 1% أو 1على الثمـار ، و جعـل من ـا 

% من الدين فـي 1من الدين وكانت المسألة مدنية ، استولى الدائن من الثمار على  %12كانت الثمار تبلغ مثال 
% من الدين كل سنة ، يستولي عليه الدائن ليسدد منه أصل 8مقابل الفوائد . وما بقي من الثمار بعد ذلك ، وهو 

                                                 

من اك روع الترهيدي   وأد لا نينة اكرا عة تعدي ت ليعية فييية علا  4813/4: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(  4) 
يف اك روع النها   ل كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد   ووا ـق  جملـس النـوا  علـا الـنص  4306/4ابقا ل وحا رقو النص  صار م 

 (   341ق  – 348ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4408/4ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4461/4وحا رقو 
 : ال مقابر التقن  اكد  السابق

 : اكدنية العربية ا  رىالتقنينات 
 م : ال ش    التقن  اكد  السوري
: عذا كان ال ـ   اكرهـون ينـتج اـاراً أو عبرامـاً واتيـق ال ر ـان علـا أن  عـر ذلـك كلـ  أو بعضـ  يف  4406/4م  التقن  اكدين اللييب

 مقابر اليوا د ل كان هذا االتياق ت ذا يف حدود أقصا ما يسر  ب  القانون من اليوا د االتياقية  
 : ال ش    التقن  اكدين العراق 

 : ال ش     ا قانون اكلةية العقارية اللبن
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يســـتوفي أصـــل ( . و تحـــتم علـــى الـــدائن أن  100=  8×  1. 12ســـنة)  1. 12الـــدين ، فيســـدد أصـــل الـــدين فـــي 
الدين على هذا النحو ، أي من فائض الثمار . وإذا أراد المدين الراهن أن يتعجل ، فله أن يدفع ما بقـي مـن أصـل 

 الدين في أي وقت أراد .

% مـن الـدين ) 1وإذا فرض أن الثمار ال يبقى من ا شيء لسداد أي جزء من أصـل الـدين ، بـل كانـت مـثال 
% مـن 1لك ، استولى علي ا الدائن المـرت ن فـي مقابـل الفوائـد ، ولـو كانـت أقـل مـن والمسألة مدنية ( أو أقل من ذ

الدين . و بقى أصل الدين لم يسدد منه شيء حتى يتفا الطرفـان علـى تسـديده . فـإن لـم يتفقـا ، اعتبـر الـدين غيـر 
ــًا فــي ذلــك مــوارد المــدين الحاليــة والمســ تقبلة ، ومقتضــيًا مــن محــدد اهنجــل ، و حــدد القاضــي أجــال لحلولــه ، مراعي

المــدين عنايــة الرجــل الحــر ص علــى الوفــاء بالتزامــه . و ســتطيع المــدين أن يــوفي الــدين فــي أي وقــت يشــاء ، متــى 
 استطاع ذلك ، فيسترد العين المرهونة .

 وقد ورد ذلك في مذكرة المشروع التم يدي ، على الوجه اآلتي :

للدائن ، و سكت عن تحديد سعر الفائـدة وميعـاد حلـول الـدين ، وهـذه "والذي يقع كثيرًا أن يسلم الراهن العين 
هــي صــورة للغاروقــة التــي أبطلــت . فيجــب تطبيــا القواعــد العامــة فــي هــذه الحالــة ، علــى أن تحســب الفائــدة علــى 
أســاس الســعر القــانوني دون أن تجــاوز الثمــار . فــإذا بقــي شــيء مــن الثمــار خصــم مــن أصــل الــدين ، وال يســتطيع 

ئن أن يطالــب بالــدين إال مــن طر ــا خصــمه مــن فــائض الثمــار . فــإذا لــم يكــن للثمــار فــائض كــان الــدين غيــر الــدا
محدد اهنجل ، فيحدد القاضي أجال  للحلـول ، مراع يـًا فـي ذلـك مـوارد المـدين الحالـة والمسـتقبلة ، ومقتضـيًا عنايـة 

وغنــي عــن البيــان أن المــدين يســتطيع أن  مــن المشــروع ( . 911الرجــل الحــر ص علــى الوفــاء بالتزامــه ) انظــر م 
 . ( 1) يوفي الدين في أي وقت شاء ، فيسترد العين المرهونة"

 إدارة الشيء المرهون  -المطلب الثالث

 مدني على ما يأتي : 0016نص قانوني : نصت المادة  -571
ــدائن المــرت ن إدارة الشــيء المرهــون ، وعليــه أن يبــذلك فــي ذلــك مــن العن -1" ايــة مــا يبذلــه الرجــل يتــولى ال

المعتـــاد ، ولـــيس لـــه أن يغيـــر مـــن طر قـــة اســـتغالل الشـــيء المرهـــون إال برضـــاء الـــراهن ، و جـــب عليـــه أن يبـــادر 
                                                 

   330ق  – 346ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله" .

فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحا أو إدار الشيء أدارة سيئة أو ارتكب في ذلك اهماال جسيما ، كـان  -2"
ن الحا في أن يطلب وضع الشيء تحـت الحراسـة ، أو أن يسـترده مقابـل دفـع مـا عليـه ، وفـي الحالـة اهنخيـرة للراه

إذا كان المبلغ المضمون بالرهن ال تسري عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فال يكون للدائن إال ما يبقـى مـن هـذا 
 . ( 1) ا بين يوم الوفاء و وم حلول الدين"المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة م

( العنايـة الواجـب  2( كيفيـة إدارة الشـيء المرهـون ومـا يـرد علـى ذلـك مـن قيـود . )  1ونتكلم فيما يـأتي : ) 
( الجــزاء علــى  1( المصــروفات التــي ينفق ــا الــدائن المــرت ن فــي اإلدارة . )  9بــذل ا فــي إدارة الشــيء المرهــون . ) 

                                                 

من اك روع الترهيدي   وأد لا نينة اكرا عة تعـدي ت ليعيـة فيييـة  صـار  4812: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(  4) 
يف اك ـروع النهـا     وا ـق عليـ  جملـس  4340وحا رقـو  النص م ابقاً كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل ووا قا اللجنة علا النص

   341ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4409ل مث جملس ال يوق وحا رق  4468النوا  وحا رقو 
 : ال مقابر التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
 : ال ش     التقن  اكد  السوري

يتـوىل الــدا ن اكـرهتن عدارة ال ــ   اكرهـون ل وعليـ  أن يبــذر يف ذلـك مــن العنايـة مــا يبذلـ  الــرج  -4:  4440م  الليــيبالتقنـ  اكـدين 
العادي ل وليس ل  أن ي ري م فريقة اسـت  ر ال ـ   اكرهـون عال برضـا  الـراهن ل و ـب عليـ  أن يبـادر ة  ـار الـراهن عـن كـر أمـر يقتضـ  

 ن استعرار هلذا ااـق أو أدار ال ـ    عدارة سـي ة أو ارتةـب يف ذلـك عمهـاال  سـيرا ل كـان للـراهن ااـق يف أن  لذا أسا  الدا -3تد ل    
ة ي لب وض  ال    وحا ااراسة ا أن يسرتده مقابر د   ما علي    ويف ااالة ا  ـرية عذا كـان اكبلـك اكضـرون ابلـرهن ال تسـري عليـ   ا ـد

ن للدا ن عال ما يبقا من هذا اكبلك بعد  صو قيرة اليا دة من  بسعرها القانون عن اكدة ما ب  يوم الو ا  وم يةن قد حر أ دل  ل    يةو 
 ويوم حلور الدين  

يتـوىل اكــرهتن عدارة اكرهـون رهنـاً حيـازًيً ل ولـيس لــ  أن يتصـرف  يـ  ببيـ  أو بـرهن ل وعليــ  أن  -4:  4226م  التقنـ  اكـد  العراقـ 
 لذا أدار اكرهون عدارة سي ة أو  -3ت  من العناية ما يبذل  الر ر اكعتاد ل وليس ل  ا ي ري من فريقة است  ل  عال برضا  الراهن   يبذر يف عدار 

ارتةب يف ذلك عمهاال  سيرا ل كان للراهن أن ي لـب وضـع  يف يـد عـدر أو أن يسـرتده مقابـر دف مـا عليـ    ويف ااالـة ا  ـرية عذا كـان 
وثوق ابلرهن لسا ل   وا د منيصلة عن  ل وم يةن قد حر أ ل  ل    يةون للررهتن عال ما يبقا من الدين بعد  صو قيرة اليا دة الدين اك

 من  بسعرها القانو  عن اكدة ما ب  يوم الو ا  ويوم حلور الدين  
 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
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 سوء اإلدارة .

 كيفية إدارة الشيء المرهون وما يرد على ذلك من قيود :  -570
وبمجرد أن يتسـلم الـدائن المـرت ن الشـيء المرهـون و صـير فـي حيازتـه ، عليـه أن يتـولى إدارتـه . ف ـو الـذي 

 يحوزه ، فال يوجد غيره يصلح ل ذه اإلدارة .

يسلمه للـدائن المـرت ن . فـإن إحـداث  824أن $ و ديره اإلدارة المعتادة المألوفة ، وكما كان يديره الراهن قبل
 تغيير في هذه اإلدارة ، وجب أن يتفا على ذلك مع الراهن .

( لـيس لـه  1و تقيد الدائن المـرت ن ، فـي إدارتـه للشـيء المرهـون ، بقيـدين سـبا أن تكلمـا في مـا . وهمـا : ) 
( عليــه أن يبــادر بإخطـار الــراهن عــن كــل  2أن يغيـر مــن طر قــة اسـتغالل الشــيء المرهــون إال برضــاء الـراهن . ) 

 أمر يقتضي تدخله .

 العناية الواجب بذلها في أدارة الشيء المرهون : -572
مـدني عـن الـدائن المـرت ن ، كمـا رأينـا ، مـا يـأتي : "وعليـه أن يبـذل  1106وتقول الفقرة اهنولى مـن المـادة  

 في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد" .

لرجـل المعتـاد هـي المطلوبـة دائمـًا مـن الـدائن المـرت ن ، فـي المحافظـة علـى الشـيء المرهـون ، وفـي فعناية ا
 استثماره ، وفي إدارته .

فال يطلب منه عناية أكبر من ذلك ، وال أقل ، م ما كمانت عنايته بشـؤونه الخاصـة . قـد سـبا أن ينـا ذلـك 
 فيما تقدم .

 رتهن في اإلدارة :المصروفات التي ينفقها الدائن الم -573
والدائن المرت ن يبذل مصروفات في إدارة الشيء المرهون ، ف ذه كل ا يستوفي ا من غلة الشيء المرهون ،  

 أو يستوفي ا من الراهن .

 ونذكر هنا بعضًا من المصروفات التي ينفق ا الدائن المرت ن :

ضرور ة فيستوفي ا كل ا من الـراهن ، هنن المصروفات الضرور ة والنافعة والكمالية : أما المصروفات ال –1
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. وأمـا المصـروفات النافعـة ، فيسـتوفي في ـا الـدائن المـرت ن  ( 1) الراهن كان يصرف ا هو لو كان الشيء في حيازتـه
. ولـيس  ( 2) بسـبب مـا صـرف 828من الراهن أقل القيمتين : ما صـرف فعـال ومـا زاد فـي قيمـة الشـيء المرهـون $

، ولكن له الحا في الحبس . وأما المصـروفات الكماليـة  ( 9) للدائن المرت ن حا امتياز بسبب المصروفات النافعة
 . ( 1) ، فال يسترد من ا شيئاً 

العوايد والرائب : وإذا دفع الدائن المرت ن عوايد أو ضرائب على الشيء المرهون ، فله أن يستوفي ا من  -2
 . ( 1) ن ، أو يستوفي ا بالتقدم من ثمن الشيء المرهون ر ع الشيء المرهو 

الضرر الذي يصيب الدائن المرت ن من حيازة الشيء المرهون : وما يصـيب الـدائن المـرت ن مـن حيـازة  -9
الشيء المرهون من ضرر ، كما إذا كان الشيء المرهون حيوانًا مصابًا بمـرض معـد فانتقـل المـرض إلـى حيوانـات 

 . ( 6) ، يدفع تعو ضًا عنه الراهن الدائن المرت ن" الدائن المرت ن

 الجزاء على سوء اإلدارة :  -574
مدني ما يأتي : "فإذا أساء الدائن اسـتعمال هـذا الحـا أو أدار الشـيء  1106وتقول الفقرة الثانية من المادة 

شيء تحت الحراسة ، أو أن إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهماال جسيما ، كان للراهن الحا في أن يطلب وضع ال
يسترده مقابل دفع ما عليه . وفي الحالة اهنخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن ال تسري علـي فائـدة ولـم يكـن قـد 
حل أجله ، فال يكون للدائن إال ما يبقى من هذا المبلـغ بعـد خصـم قيمـة الفائـدة منـه بسـعرها القـانون يعـن المـدة مـا 

 . ( 4) ول الدين"بين يوم الوفاء و وم حل

                                                 

   813 قرة  44( ديرانتون  4) 
 – 214و قــــرة  41هــــامش  121 قــــرة  2أوبــــري ورو  – 348و قــــرة  412بــــودري ودي لــــوان  قــــرة  – 490(  يــــوار  قــــرة  3 )

   439ق  10رقو  22اجملروعة الرمسية  4624نو ره سنة  31است ناف مصر 
   418( بودري ودي لوان  قرة  2) 
   412( بودري ودي لوان  قرة  1) 
   146ق  243( حمرد كامر مرس   قرة  8) 
   4824 قرة 3 وسارن  – 404 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 411بودري ودي لوان  قرة  – 493(  يوار  قرة  9) 
   810( انعر هنياً  قرة  1) 
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و بين هذا النص أن الدائن المرت ن ، إذا أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في إدارته إهماال جسـيمًا  $821
 ، كان له أحد جزائين :

) الجـزاء اهنول ( أن يطلــب الــراهن وضــع الشـيء المرهــون تحــت الحراســة ، فينـزع الشــيء المرهــون مــن إدارة 
  وضع في يد حارس يعني به العناية الالئقة ، وقد يستمر ذلك إلى ا ينقضي الرهن .الدائن المرت ن السيئة ، و 

) الجزاء الثاني ( فإذا كان الجزاء اهنول غير كاف  ، وكان الراهن مستعدًا أن يدفع ما عليـه مـن الـدين ، فلـه 
ة ، إذا كـان الـدين ال فائـدة أن يدفع الدين فينقضي الرهن ، ومن ثم يسترد الراهن الشيء المرهون . وفـي هـذه الحالـ

% فـي المسـائل 1عليه ولم يحل اجله ، خصم الراهن ، عند دفعـه الـدين ، مـن هـذا الـدين فائـدة بالسـعر القـانوني ) 
% فـي المسـائل التجار ـة ( مــن يـوم الوفـاء إلـى يــوم حلـول الـدين فـي ميعــاده اهنصـلي . وقـد سـبا مثــل 1المدنيـة و 

 ذلك ، فيما مضى .

 رد الشيء المرهون  -عالمطلب الراب

 مدني على ما يأتي : 0017نص قانوني :  تنص المادة  -575
ـــدائن الشـــيء المرهـــون إلـــى الـــراهن ، بعـــد أن يســـتوفي كامـــل حقـــه ومـــا يتصـــل بـــالحا مـــن ملحقـــات  "يـــرد ال

 . ( 1) ومصروفات وتعو ضات"

                                                 

يرد الدا ن ال    اكرهون بعـد  -4من اك روع الترهيدي علا الو   اآليت : " 4811: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(  4) 
 -3أن يستويف كامر حق  ومـا يتصـر اباـق مـن ملحقـات ومصـرو ات وتعويضـات ل عال يف ااـاالت الـيت يقضـ   يهـا القـانون ب ـري ذلـك   

عذا وىف  ـ  اً  غري أن  عذا وق  الرهن علا عدة أشيا  منيصلة بعضها عن البعض اآل ر ل وكان كر منها ضامنا ني   من الدين ل  از للـرهن
وعلــا الــراهن نيقــات ال ــ   اكرهــون ل مــا م يقــض االتيــاق ب ــري ذلــك"   ويف نينــة اكرا عــة  -2أن يســرتد مــا يقابلــ  مــن ا شــيا  اكرهونــة   

هــا     وواف يف اك ــروع الن 4469حــذ ا اليقــراتن الثانيــة والثالثــة اكتيــا  ابلقواعــد العامــة ل ووا قــا اللجنــة علــا اليقــرة ا وىل وحــا رقــو 
  ويف نينة جملس ال يوق حذ ا اللجنة عبارة "عال يف ااـاالت الـيت يقضـ   يهـا القـانون ب ـري  4469جملس النوا  علا النص ل وحا رقو 

ذلك" الواردة يف ه ـر اكـادة  نـ  ليسـا هنـا  حـاالت واضـحة تقتضـ  الـنص عليهـا  ـراحة وعذا كانـا هنـا  أحةـام القـانون  لهنـا تيسـري 
  وو اق جملس اشـيوق علـا الـنص كرـا عدلتـ  نينتـ  )  4401ا ة هلذه ا شارة ل ووا قا اللجنة  ذا التعدير علا النص وحا رقو دون ح

 (   331ق  – 334ق  1جمروعة ا عرار التحضريية 
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق
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 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : $890

يبقى الحا في حبس المرهون ما دام الدين وملحقاته من فوائد ومصروفات وتعو ضات لـم يـدفع . فـإذا  -1"
بقي شيء من ذلك ، ولو قليال ، بقي الحا في الحبس . أما إذا تم الوفـاء بـه كلـه انقضـى الـرهن والحـبس ، والتـزم 

اق بغير ذلك . وقد جعلت على الراهن مع أنه المرت ن برد المرهون . ونفقات الرد على الراهن ، إال إذا قضي االتف
 هو الدائن بالرد ، ال المدين به ، تغليبًا للمبدأ الذي يجعل الراهن هو الذي يتحمل نفقات الرهن جميعًا" .

و لتـزم الــدائن المــرت ن فــي حــاالت خاصــة بــرد الشــيء المرهــون قبــل وفــاء الــدين ، كممــا إذا وجــد خطــر  -2"
ـــدائن المـــرت ن اســـتعمال الشـــيء  891يســـترده إذا $ي ـــدد الشـــيء فللـــراهن أن  قـــدم تأمينـــًا آخـــر ، وكمـــا إذا أســـاء ال

المرهون فللـراهن أن يطلـب وضـعه تحـت الحراسـة ، وكمـا إذا وقـع الـرهن علـى عـدة أشـياء منفصـلة وكـان كـل من ـا 
هن مـا يقابـل هـذا الجـزء ضامنًا لجزء من الدين فإن الرهن في هذه الحالـة يتجـزأ وإذا وفـى جـزء مـن الـدين اسـترد الـرا 

 من اهنشياء المرهونة" .

فــإذا لــم يســتوف الــدائن المــرت ن عنــد حلولــه ، كــان لــه أن يحــبس العــين كمــا تقــدم . ولــه كــذلك أن ينفــذ  -9"
علي ا بحقه باعتباره دائنـًا مرت نـًا ، بـل وعلـى جميـع أمـوال المـدين غيـر المرهونـة لـه باعتبـاره دائنـًا عاديـًا . و راعـى 

ذ على المرهون قبل غيـر المرهـون ، وأن يجتـزئ بالتنفيـذ علـى مـال يفـي بالـدين وال يز ـد عليـه كثيـرًا ) انظـر م التنفي
من المشروع ( . وإذا كـان الـراهن كفـيال عينيـًا أي غيـر المـدين ، فـال ينفـذ الـدائن مـن مالـه إال علـى  921 – 928

التجر د ، كما هو اهنمر في الرهن الرسمي . و تمسك بمـا العين المرهونة . وليس للكفيل العيني بغير اتفاق الدفع ب
له من دفوع قبل الدائن ، وكذلك بما للمدين مـن دفـوع حتـى لـو تنـازل هـذا عن ـا أو عـارض فـي التمسـك ب ـا ، كمـا 

                                                                                                                                                                    

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
ال وق للراهن ل  يرا    ا حوار اكنصوق عليها يف اكواد السابقة ل أن ي الب برد ال    عال  4013/4م  التقن  اكد  السوري

 بعد عييا  الدين كل  أ   و ا دة وبعد د   النيقات اكختصة ابلدين وابلرهن عند االقتضا   
: يرد الدا ن ال ـ   اكرهـون عىل الـراهن بعـد أن يسـتويف كامـر حقـ  ل ومـا يتصـر اباـق مـن ملحقـات  4464م  التقن  اكدين اللييب
 ومصرو ات وتعويضات  

 : ال ش      التقن  اكد  العراق 
 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
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 . ( 1) هو الشأن في الرهن الرسمي"

حــا الحـــبس فــي مواج ـــة ( متـــى يــرد الـــدائن المــرت ن الشــيء المرهـــون )  1ونــتكلم فــي المســـائل اآلتيــة : ) 
( نفقـات رد الشـيء  1( هـالك الشـيء المرهـون أو تلفـه . )  9( االلتـزام بـالرد قبـل وفـاء الـدين . )  2الراهن ( . ) 
 ( الراهن كفيل عيني ) نص محذوف ( . 6( تنفيذ الدائن المرت ن بحقه ) نص محذوف ( . )  1المرهون . ) 

 حق الحبس في مواجهة الراهن :  –رهون متى يرد الدائن المرتهن الشيء الم -576
إذا دفع الراهن للدائن المرت ن الدين المضمون والمصروفات والتعو ضات والملحقات من فوائـد وغيـر ذلـك ، 

ذلــك بســبب مــن أســباب انقضــاء الــديون ، فإنــه يجــب علــى الــدائن المــرت ن أن يــرد  892أو برئــت ذمتــه مــن كــل $
. وتقـول مـذكرة المشـروع  ( 2) هن ، إذ يكـون قـد انقضـى الـرهن فوجـب رد المرهـون الشيء المرهون وملحقاته إلى الرا 

التم يــدي فــي هــذا المعنــى : "يبقــى الحــا فــي حــبس المرهــون مــا دام الــدين وملحقاتــه مــن فوائــد ومصــروفات والتــزم 
 . ( 9) المرت ن برد المرهون"

ن قائمــًا حتــى يــوفى مــا بقــي . و كــون فــإذا بقــي شــيء مــن ذلــك ، م مــا قــل هنن الــرهن ال يتجــزأ ، بقــي الــره
للدائن المرت ن في هذه الحالة التنفيذ بما بقي من حقه ، وله على كل حال إبقاء الشيء المرهون  في يده محبوسـًا 
في مواج ة الراهن حتى يسـتوفى كـل حقـه . وتقـول مـذكرة المشـروع التم يـدي فـي هـذا المعنـى : "فـإذا بقـي شـيء م 

                                                 

   332ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
   391هالتون ق  – 24ق  43م  4466نو ره سنة  20 – 321ق  3م  4460مايو سنة  36( است ناف  تلو  3) 

 وعلا "العدر" كذلك ل عذا كان هو الذي تسلو ال    اكرهون ل أن يرده عىل الراهن  
   818( هنياً  قرة  2) 

ير عهــا علــا الــدا ن اكــرهتن   )   ( ودعــوى عينيــة هــ  وللــراهن ل يف اســرتداد ال ــ   اكر ــون ل دعــوًين : ) أ ( دعــوى شخصــية 
(   واليـرق بـ   248بـودري وتسـيي  يف التقـادم  قـرة  – 4499 قرة  3بون  – 884 قرة  434دعوى االستحقاق  ن  مالك ) ديرانتون 

(  429العينيـة ) بـودري ودي لـوان  قـرة الدعوي  أن الدا ن اكرهتن ال يقيو الدلير يف الدعوى ال خصية علا ملةيت  ل ويقيرـ  يف الـدعوى 
  وللردين ااق يف ر   الدعوى ال خصية ل ولو كان ال    الذي رهن   لوكا لل ري   –

(   ولـيس للـدا ن ااـق يف حـبس  410و ب علا الدا نان يرد م  ال    اكرهون ما زاد  ي  زًيدة فبيعية ) بودري ودي لوان  قـرة 
ه ر عقده اكدين بعد عقد الرهن   وعذا هلك ال    اكرهون أو ضاع بتقصري الدا ن و ب علي  أن يرد قيرت  )  ال    اكرهون ضرات لدين

 (   134ق  242حمرد كامر مرس   قرة 



 

 

 

 

3419 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1) الحا في الحبس" نذلك ، ولو قليال بقي

وســتوفي الــدائن المــرت ن حقــه بملحقاتــه جميعــًا مــن غلــة الشــيء المرهــون وهــي فــي يــده ، أو ممــا يدفعــه لــه 
وما يدفعه الراهن والمدين جميعًا . والم م هو أن يسـتوفي  899الراهن والمدين في الميعاد المحدد ، أو من الغلة $

بالطر قــة التــي يكــون قــد اتفــا علي ــا مــع الــراهن ، أو بالطر قــة التــي يتفــا  الــدائن المــرت ن حقــه المضــمون بــالرهن ،
 علي ا مع الراهن فيما بعد .

وإذا لم يستوف الدائن المرت ن حقه ، كان له حا التنفيذ به كمـا سـنرى ، وكـان لـه كـذلك حـا حـبس الشـيء 
بحقــه ، وبقــي كــذلك حابســًا للشــيء  المرهــون عــن الــراهن . واســتطاع أن يبقــى حابســًا للشــيء المرهــون دون أن ينفــذ

 المرهون دائمًا حتى يستوفي الحا .

 وسنتكلم ، عند بحث آثار الرهن بالنسبة إلى الغير ، في حا الحبس بالتفصيل .

 االلتزام بالرد قبل وفاء الدين :  -577
 وقد يلتزم الدائن المرت ن ، قبل أن يستوفي حقه بأن يرد الشيء المرهون .

ســاء الــدائن المــرت ن اســتعمال الشــيء المرهــون ، فللــراهن أن يطلــب وضــعه تحــت الحراســة . مــن ذلــك إذا  أ
ومـن ذلــك أيضــًا إذا وجــد خطــر جـدي ي ــدد الشــيء المرهــون ، فللــراهن أن ينتزعـه مــن يــد الــدائن المــرت ن ، قبــل أن 

 . ( 2) يوفيه حقه ، إذا هو قدم ل ذا الدائن تأمينًا آخر

 و تلفه : هالك الشيء المرهون أ -587
وقد قدمنا أنه إذا هلك الشيء المرهون أو تلـف ، يفـرض أن ذلـك قـد وقـع بتقصـير مـن الـدائن المـرت ن الـذي 

 يحوز الشيء المرهون .
                                                 

   818( هنيا  قرة  4) 
 
( وتقور مذكرة اك روع الترهيدي يف هذا الصدد : "ويلت م الدا ن اكرهتن يف حاالت  ا ة برد ال    اكرهـون قبـر و ـا  الـدين  3) 

هن أن ل كرا عذا و د   ر يهدد ال     للراهن أن يسرتده عذا قدم اميناً ه ر ل وكرا عذا أسا  الدا ن اكرهتن استعرار ال    اكرهون  للرا
 (   818  وحا ااراسة       " ) هنيا  قرة ي لب وضع
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 وعلى الدائن المرت ن أن يثبت أن ال الك أو التلف ال يد له فيه ، وانه وقع بسبب أجنبي .

، فإن الدائن المـرت ن ال يسـتطيع رد الشـيء المرهـون  وسواء وقع بسبب أجنبي أو وقع بخطأ الدائن المرت ن
 ، عند ما يجب رده ، هالكًا أو تالفًا .

فــإذا اســتطاع الــدائن المــرت ن أن يثبــت أن الشــيء هلــك أو تلــف بســبب أجنبــي ، لــم يكــن مســئوال عــن ذلــك ، 
 وتحمل ال الك أو التلف مالك الشيء ، والمالك هنا هو الراهن .

ن المرت ن أن يثبت ذلك ، افترض أن ال الك أو التلف قد وقع بخطأه ، وعند ذلك يجب وإذا لم يستطع الدائ
 عليه دفع تعو ض للراهن عن ال الك والتلف .

 نفقات رد الشيء المرهون :  -579
من المشروع التم يدي تنص على ما يـأتي : "وعلـى الـراهن نفقـات رد  1111وكانت الفقرة الثالثة من المادة 

،  ( 1) ون ، ما لم يقض االتفاق بغيـر ذلـك" . وقـد حـذفت لجنـة  المراجعـة الفقـرة اكتفـاء بالقواعـد العامـةالشيء المره
ورد في مذكرة المشروع التم يدي في هذا الصدد ما يأتي : "ونفقات الرد على الـراهن ، إال إذا قضـي االتفـاق بغيـر 

دين بـه ، تغليبـًا للمبـدأ الـذي يجعـل الـراهن هـو الـذي ذلك . وقد جعلـت علـى الـراهن مـع أنـه هـو الـدائن بـالرد ، ال الـ
 .  ( 2) يتحمل نفقات الرهن جميعًا"

وعلـى ذلــك تكـون نفقــات رد الشــيء المرهـون علــى الـراهن ، إال إذا اتفــا هــذا مـع الــدائن المـرت ن علــى شــيء 
ان غيـر الـراهن ورضـي آخر ، كأن تكون نفقات الرد علي ما مناصـفة ، أو أن تكـون نفقـات الـرد علـى المـدين إذا كـ

 المدين بذلك .

 تنفيذ الدائن المرتهن بحقه :  -581
وتقـول مــذكرة المشـروع التم يــدي ، فـي هــذا الصـدد ، مــا يــأتي : "فـإذا لــم يسـتوف الــدائن المـرت ن الــدين عنــد 

مرت نًا ، بل وعلى بحقه باعتباره دائنًا  891حلوله ، كان له أن يحبس العين كما تقدم . وله كذلك أن ينفذ علي ا $
جميع أموال المدين غير المرهونة له باعتباره دائنًا عاديـًا . و راعـى التنفيـذ علـى المرهـون قبـل غيـر المرهـون ، وان 

                                                 

 يف اهلامش   818( انعر هنياً  قرة  4) 
   818( هنياً  قرة  3) 
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 . ( 1) يجتزئ بالتنفيذ على مال يفي بالدين وال يز د عليه كثيرًا"

ف الدائن حقه ، جـاز لـه أن من المشروع التم يدي على أنه "إذا حل اهنجل ولم يستو  1111ونصت المادة 
ينفذ ب ذا الحا ، ال على الشيء المرهون وحده ، بل عليه وعلـى جميـع أمـوال المـدين اهنخـرى ، مـع مراعـاة أحكـام 

 912" . ولما عرضت هذه المادة على لجنة المراجعـة ، حـذفت ا للجنـة اكتفـاء بـنص المـادة 921و  928المادتين 
 . ( 2) من المشروع 161و  169والمادتين 

و خلص من كل ذلك أن الدائن المرت ن ، عند ما يحل حقه وال يستوفيه ، يكون له أمران يستعمل ما معًا أو 
( ينفــذ بحقــه علــى العــين المرهونــة  2( يحــبس العــين المرهونــة حتــى يســتوفي حقــه كلــه . )  1يسـتعمل أحــدهما : ) 

 ائنًا عاديًا .أوال ، ثم على جميع أموال المدين غير المرهونة باعتباره د

 أما حا الحبس ، ف ذا له ال ينازعه فيه أحد .

وأما حا التنفيذ ، فيبدأ بالتنفيذ على الشيء المرهون أوال باعتباره دائنًا مرت نًا ، فإذا لم يكف نفذ على جميع 
ائن مرت ن حيازة قد أموال المدين اهنخرى باعتباره دائنًا عاديًا . وعليه أن يستصدر اهنحكام الالزمة لذلك ، هننه كد

ال يكــون مــزودًا بورقــة رســمية . و راعــى التنفيــذ علــى المــال المرهــون قبــل التنفيــذ علــى المــال غيــر المرهــون ، و نفــذ 
 على مال يفي بالدين وال يز د عليه كثيرًا .

 الراهن كفيل عيني :  -580
الراهن كفـيال عينيـًا أي غيـر المـدين وتقول مذكرة المشروع التم يدي ، في هذا الصدد ، ما يأتي : "وإذا كان 

ينفذ من ماله إال على الين المرهونة . وليس للكفيل العيني ، بغير اتفاق ، الدفع بالتجر د ، كما هو اهنمـر  $896
في الراهن الرسمي . و تمسك بما له من دفوع قبل الـدائن ، وكـذلك بمـا للمـدين مـن دفـوع حتـى لـو تنـازل هـذا عن ـا 

 . ( 9) سك ب ا ، كما هو الشأن أيضًا في الرهن الرسمي"أو عارض في التم

إذا كان الراهن غير ملتزم شخصيًا بالدين ، فـال  -1من المشروع التم يدي على أنه " 1116ونصت المادة 

                                                 

   188( هنيا  قرة  4) 
 يف اهلامش   333ق  – 334ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
   818( هنيا  قرة  2) 
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يجوز التنفيذ على ماله إال ما رهن من هذا المال ، وال يكون لـه حـا الـدفع بتجر ـد المـدين مـا لـم يوجـد اتفـاق بغيـر 
و جوز له ، فضال عن التمسك بالدفوع الخاصة به قبل الدائن ، أن يتمسـك بمـا للمـدين مـن دفـوع حتـى  -2 ذلك .

لو عارض المدين في التمسك ، ب ا أو تنازل عن ا" . عرضت المـادة علـى لجنـة المراجعـة ، حـذفت ا اللجنـة اكتفـاء 
 . ( 1) بالقواعد العامة

اهن ، وكان الـراهن كفـيال عينيـا قـدم مـاال رهـن حيـازة فـي الـدين و خلص من ذلك أنه إذا كان المدين غير الر 
دون أن يكون مدينًا ، فال يجوز للدائن المرت ن ، إذا أراد التنفيذ بحقه على مـال الكفيـل العينـي ، إال أن ينفـذ علـى 

يني ، حين التنفيـذ المال المرهون دون غيره من اهنموال اهنخرى غير المرهونة للكفيل العيني . وال يجوز للكفيل الع
على ماله المرهون ، أن يدفع بتجر د المدين ما لم يوجد اتفاق بينه وبين الـراهن والـدائن المـرت ن علـى ذلـك . فينفـذ 
الدائن المرت ن على المال المرهون والموجود تحت يده ، فإذا استوفى حقه منه انقضى الـرهن ، وإال اسـتمر الـدائن 

 ال المدين .كدائن عادي في التنفيذ على م

وللكفيل العيني أن يتمسك بما له خاصة من الدفوع قبل الدائن ، الذي تعاقد معه على الرهن الحيازي . ولـه 
 أن يتمسك كذلك بما للمدين من دفوع حتى لو نزل عن ا المدين أو عارض في التمسك ب ا .

 ءاتوشرط البيع دون إجرا بطالن شرط التملك عند عدم الوفاء -المطلب الخامس

 مدني على ما يأتي : 0018نص قانوني : نصت المادة  -582
 1012المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين ، وأحكـام المـادة  1010"يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 

 . ( 2) المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات"
                                                 

 يف اهلامش   333ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
مــن اك ــروع الترهيــدي علــا الو ــ  اآليت : "يســري علــا رهــن اايــازة أحةــام  4811ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص :(  3) 

اكتعلقة ب رط الترلك عند عدم الو ا  وشرط البي  دون ع را ات يف حالـة الـرهن الرمسـ "   وأضـا ا نينـة اكرا عـة نصـاً ويـر  4194اكادة 
يف اك ـروع النهـا     ووا ـق  4343  اكتعلقـة ئسـ ولية الـراهن غـري اكـدين ل ووا قـا علـا الـنص بعـد هـذا التعـدير وحـا رقـو عىل اكادة      

(  339ق  – 338ق  1) جمروعة ا عرار التحضـريية 4404ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4461جملس النوا  علا النص وحا رقو 
  

: وال  ــوز اشــرتاط كــون ال ــ   اكرهــون يصــري  لوكــا للــدا ن عنــد عــدم الو ــا  لــ  ل غنرــا  998/  812: م  التقنــ  اكــد  الســابق
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 تي :وقد في مذكرة المشروع التم يدي ما يأ

"لــيس للــدائن المــرت ن حياز ــًا أن يتملــك المــال المرهــون بمجــرد عــدم الوفــاء بالــدين عنــد حلــول اجلــه ، وال أن 
 يبيع ذلك المال دون مراعاة لإلجراءات المقررة" .

 –يغلــب وقوع ــا فــي الــرهن الحيــازي  –"شــروط التملــك عنــد عــدم الوفــاء وكــذلك شــرط البيــع دون إجــراءات 
 . ( 1)  ما في الرهن الرسمي وقد تقدم ذكر ذلك"حكم ما فيه هو حكم

 أن ا تحيل ، للتطبيا على رهن الحيازة ، ما يأتي : 1108و رى من نص المادة 

مدني ، وتنص على مـا يـأتي : "إذا كـان الـراهن شخصـًا غيـر المـدين ، فـال يجـوز التنفيـذ  1010المادة  –1
حا الدفع بتجردي المدين ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلـك" على ماله إال ما رهن من هذا المال . وال يكن له 

. وقد سبا أن قررنا أن مثل هذا الـنص حذفتـه لجنـة المراجعـة ، وشـرحناه بـالرغم ن حذفـه علـى أسـاس أنـه ينطبـا 
كمـا  1108. والسبب في إعادة ذكـره هنـا أن لجنـة المراجعـة رجعـت إلـى إضـافته فـي المـادة  ( 2) على رهن الحيازة"

 ، فال حاجة إلى إعادة ذلك منعًا للتكرار . ( 9) نرى باعتبار أنه ينطبا على رهن الحيازة

                                                                                                                                                                    

 الدا ن  قو ااق يف فلب بي  اكرهون ابلةييية لسا ر الدا ن   
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

 : ال  وز االتياق علا أن يبقا العقار اكرهون ل يف حالة عدم و ا  الدين ل ملةا للدا ن   4094م  التقن  اكد  السوري
اكتعلقــة ئسـ ولية الـراهن غــري اكـدين ل وأحةـام اكــادة  4081ل يســري علـا رهـن اايــازة أحةـام اكـادة   443م  التقنـ  اكـدين الليـيب

 البي  دون ع را ات   اكتعلقة ب رط الترلك عند عدم الو ا  وشرط
للررهتن حيازة ما للررهتن امينا من حق يف التنييذ علا اكرهون مث علا سا ر أمـوار اكـدين ل  -4:  4214م  التقن  اكد  العراق 
اكــدين ل ويف  والــرهن اايــازي كــالرهن التــأميين يف اقتصــار التنييــذ علــا اكرهــون عذا كــان الــراهن غــري -3   4366وتتبــ  ذلــك أحةــام اكــادة 

هـذا ب  ن كر اتياق  لك اكرهتن اكرهون عند عدم استييا   للدين ل ويف  واز ن ور اكرهتن لل ري عن الدين الذي ل  م  الرهن الـذي يوثـق 
   4203و  4204و  4200الدين ل وتتب  كر ذلك أحةام اكواد 
 ا أن يبقا العقار اكرهون ل يف حالة عدم و ا  الدين ل ملةا للدا ن  : ال  وز االتياق عل 401م  قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   339ق  1( جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
   840( انعر هنياً  قرة  3) 
 ( نيس اليقرة يف اهلامش يف اتريخ النص   2) 
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يقــع بــاطال كــل اتفــاق يكفــل للــدائن الحــا ،  -1مــدني ، وتــنص علــى مــا يــأتي : " 1012المــادة  -2 $891
يـًا كـان ، أوفـى أن عند عدم استيفاء الدين وقت حلول اجله ، في أن يتملك العقار المرهون في نظيـر ثمـن معلـوم أ
ولكـن يجـوز ،  -2يبيعه دون مراعاة لإلجراءات التي فرض ا القانون ، ولـو كـان هـذا االتفـاق قـد ابـرم بعـد الـرهن . 

بعد حلول الدين أو قسط منه ، االتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقـار المرهـون وفـاء لدينـه" . وهـذا الـنص 
وهـــو ينطبـــا أيضـــًا علـــى الـــرهن الحيـــازي ، فتكتفـــي هنـــا بتقر ـــر المســـائل  ســـبا أن شـــرحناه فـــي الـــرهن الرســـمي ،

 اهنساسية فيه .

 بطالن شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء :  -583
إذا اتفــا الــدائن المــرت ن حيــازة مــع الــراهن حيــازة ، مــدينًا كــان الــراهن أو كفــيال عينيــًا ، علــى أنــه عنــد حلــول 

يكون للدائن المرت ن الحا فـي أن يتملـك المـال المرهـون بـثمن هـو الـدين المسـتحا هـذا أجل الدين وعدم الوفاء به 
هو الغالب ، أو بـأي ثمـن آخـر أكبـر أو أقـل مـن الـدين المسـتحا ، فـإن هـذا االتفـاق يكـون بـاطال لمخالفتـه للنظـام 

ليـه هـذا الشـرط . وكثيـرًا العام . ذلك أن موقف الراهن يكـون عـادة ضـعيفًا ، و سـتطيع الـدائن المـرت ن أن يفـرض ع
مــا يعتقــد الــراهن أن الــدين ســوفي عنــد حلــول أجلــه ، ونظــرًا لضــعف مركــزه يقبــل الشــرط . وقــد أراد المشــرع حمايــة 
الــراهن مــن هــذا االســتغالل المخــالف للنظــام العــام ، فــنص علــى أن هــذا االتفــاق يكــون بــاطال أيــًا كــان الــثمن الــذي 

 اتفا عليه .

شرط الباطل في عقد رهن الحيازة نفسه ، ولكن ال شيء يمنع مـن أن يكـون االتفـاق و غلب أن يوضع هذا ال
 بعد رهن الحيازة فيبرم في اتفاق الحا .

وبطالن االتفاق ال يمسـك عقـد رهـن الحيـازة ، فيبطـل االتفـاق لمخالفتـه للنظـام العـام ولكـن عقـد رهـن الحيـازة 
ن هذا االتفاق كان هو الدفع إلبرام عقد رهن الحيازة ، فإن عقد يبقى صحيحًا . على أنه إذا اثبت الدائن المرت ن أ

 رهن الحياة يبطل بطالن االتفاق .

 متى يصح هذا االتفاق :  -584
ولكن هذا االتفاق يصح إذا ابرم بعد حلول الدين أو بعـد حلـول قسـط منـه ، فـإن مظنـة ضـعف الـراهن تكـون 

 قد انتفت بحلول الدين كله أو بعضه .
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، بعــد حلــول الــدين كلــه أو بعضــه ، للــراهن ، مــدينًا كــان أو كفــيال عينيــًا ، أن يتفــا مــع الــدائن  فيجــوز إذن
المرت ن على أن ينزل له عن المال المرهون في نظير الدين ، و كون هذا وفاء بمقابل . بل يجوز للراهن أن يتفا 

أيًا كان ، أكبر أو مساو أو أقـل مـن الـدين  مع الدائن المرت ن في هذه الحالة على أن يبيع له المال المرهون بثمن
المستحا . فإن الراهن ال يكون في مثل هذه الظروف تحت ضغط الحاجة ، فقد استحا الدين و ستطيع أن يمتنع 

 عن االتفاق مع الدائن المرت ن إن شاء و طلب بيع المال المرهون طبقًا لإلجراءات التي قررها القانون .

 مال المرهون دون إجراءات : بطالن شرط بيع ال -585
( ، وصورته أن يتفـا الـدائن المـرت ن مـع  clause de voie pareeو سمى عادة شرط الطر ا المم د ) 

الــراهن ، مــدينًا كــان أو كفــيال عينيــًا ، علــى أنــه عنــد حلــول أجــل الــدين وعــدم الوفــاء بــه يجــو بيــع المــال المرهــون 
اإلجـراءات التـي فرضـ ا تقنـين المرافعـات فـي البيـوع الجبر ـة . و خشـى  بالممارسة أو بأيـة طر قـة كانـت دون إتبـاع

هنا أيضًا من استغالل الدائن المرت ن لضعف مركز الـراهن ، فيفـرض عليـه هـذا الشـرط . وبـذلك يحـرم الـراهن مـن 
منــه هــذه الحمايــة التــي كفل ــا لــه القــانون فــي فــرض إجــراءات معينــة فــي بيــع المــال المرهــون بيعــًا جبر ــًا ، ومــا تت

 اإلجراءات من أحكام تؤدي عادة إلى بيع المال المرهون بأكبر قيمة ممكنة .

فيكون إذن باطال لمخالفته للنظام العام كل اتفـاق بـين الـراهن والمـرت ن علـى بيـع المـال المرهـون عنـد حلـول 
ر ــة . وســواء عقــد هــذا أجــل الــدين وعــدم الوفــاء بــه ، دون إتبــاع اإلجــراءات التــي فرضــ ا القــانون فــي البيــوع الجب
 االتفاق عند عقد رهن الحيازة أو عقد في اتفاق الحا ، فإنه يكون باطالن في الحالتين .

و قتصــر اثــر الــبطالن هنــا علــى الشــرط نفســه دون رهــن الحيــازة ، مــا لــم يكــن الشــرط هــو الــدافع إلــى التعاقــد 
 فيبطل الشرط والرهن معًا .

 متى يصح هذا االتفاق : -586
 االتفاق بعد حلول الدين كله أو بعضه ، فإن االتفاق يصح النتفاء مظنة استغالل الراهن . أما عقد

مدني صراحة على جاوز االتفاق إذا عقد بعد حلـول الـدين كلـه أو  1012ولم تنص الفقرة الثانية من المادة 
يمكن قياس الحالة اهنولـى بعضه كما نصت على جواز االتفاق على تملك المال المرهون عند عدم الوفاء ، ولكن 

 على الحالة الثانية والقول بصحة االتفاق في الحالتين .
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 آثار الرهن الحيازي بالنسبة إلى الغير -الفرع الثاني

 المقصود بالغير هنا :  -587
يقصد بالغير هنا ما قصد به في حالة الرهن الرسمي : كل شخص له حا يضـار مـن وجـود رهـن الحيـازة . 

( كـــل شـــخص لـــه حـــا عينـــي تبعـــي علـــى المـــال المرهـــون ، دائـــن لـــه حـــا رهـــن رســـمي ، أو حـــا  1فيشـــمل : ) 
( كل شخص له حا عيني أصلي  9( الدائن العادي . )  2اختصاص ، أو حا رهن حيازة ، أو حا امتياز . ) 

 عتبر غيرًا .على المال المرهون ، كما إذا انتقلت ملكية المال المرهون إلى مالك آخر فإن هذا المالك اآلخر ي

 قيد رهن الحيازة :  -588
 . ( 1) والرهن الحيازي ، إذا وقع على عقار ، يجب قيده حتى يكون سار ًا في حا الغير

 ، فال تعود إليه هنا . ( 2) والقيد هنا كالقيد في الرهن الرسمي ، وقد سبا أن بينا ذلك بالتفصيل $812

ذكرهــا فــي قائمــة القيــد بيانــًا خاصــًا بــرهن الحيــازة ، هــو بيــان  و الحــظ أن مــن بــين البيانــات القانونيــة الواجــب
 . ( 9) خاص بالتكليف وباإليجار إلى الراهن إذا نص عليه في عقد الرهن

 نص قانوني :  –ما يضمنه الرهن الحيازي  -589
 مدني على ما يأتي : 1111وقد نصت المادة 

 يضمن أيضًا وفي نفس المرتبة ما يأتي :"ال يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحا ، وغنما 
                                                 

اكنقور يف حق ال ري ل عىل  انب انتقـار مد  علا أن  "ي رتط لنياذ رهن  4441(  وعذا وق  علا منقور ل  قد نصا اكادة  4) 
ابـا وـدد مرتبـة اايازة ل أن يدون العقد يف ورقة اثبتـة التـاريخ يبـ   يهـا اكبلـك اكضـرون ابلـرهن والعـ  اكرهونـة بيـاتً كا يـا   وهـذا التـاريخ الث

 اليت  وز عثباهتا ابلبينة والقرا ن   الدا ن اكرهتن"   وت رتط الةتابة ل ولو كانا قيرة الدين اكضرون ال عاوز القيرة
مــد  علــا أنــ  " ال يةــون رهــن الــدين ت ــذا يف حــق اكــدين عال ةعــ ن هــذا  4432وعذا وقــ  الــرهن علــا ديــن ل  قــد نصــا اكــادة 

ند الـدين اكرهـون ل ووحســب ) أي ورقـة اثبتـة التـاريخ ( ل وال يةـون ت ـذا يف حـق ال ـري عال نيـازة لسـ 208الـرهن عليـ  بقبولـ  لـ  و قـاً للرـادة 
 للرهن مرتبت  من التاريخ الثابا لإلع ن أو القبور"  

   328 قرة  – 446(  هنيا  قرة  3) 
   469(  هنياً  قرة  2) 
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 ) أ ( المصروفات الضرور ة التي أنفقت للمحافظة على الشيء .

 ) ب ( التعو ضات عن اهنضرار الناشئة عن عيوب الشيء .

 ) ج ( مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند االقتضاء .

 ا تنفيذ الرهن الحيازي .) د ( المصروفات التي اقتضاه

 . ( 1) "290) هـ ( جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء في المادة 

فــالرهن الحيــازي يضــمن بطيعــة الحــال أصــل الــدين المضــمون بــالرهن . ثــم هــو يضــمن ، وفــي نفــس  $819
 مرتبة أصل الدين ، ما يأتي :

. والـدائن المـرت ن الـذي أنفق ـا أن يرجـع ب ـا  المصروفات الضرور ة التي أنفقت للمحافظـة علـى الشـيء –1
 على الراهن ، بناء على قاعدة اإلثراء بال سبب .

التعو ضــات عــن اهنضــرار الناشــئة عــن عيــوب الشــيء . وهــذه مصــدرها العيــوب الموجــودة فــي الشــيء  -2
 المرهون ، أي العمل غير المشروعات .

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي   وعدلتــ  نينــة اكرا عــة تعــدي  ليعيــاً فيييــاً  صــار  4884: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   4) 
يف اك روع النه ـاي   ووا ـق عليـ   4348م ابقاً كا استقر علي  يف التقن  اكدن  انيديد ل ووا قا اللجنة علي  بعد هذا التعدير وحا رقو 

 (   321ق  – 322ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4444ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4300جملس النوا  وحا رقو 
 ال مقابر   : التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
 : ال ش     التقن  اكد  السوري
منا يضرن أيضاً ويف نيس اكرتبة ما أييت : ) أ ( : ال يقتصر الرهن اايازي علا ضران أ ر ااق ل وع 4448م  التقن  اكدين اللييب

اكصــرو ات الضــرورية الــيت أنيقــا للرحا عــة علــا ال ــ     )   ( التعويضــات عــن ا ضــرار الناشــ ة عــن عيــو  ال ــ   )  ـــ ( مصــرو ات 
تضاها تنييذ الرهن اايازي   ) هـ ( التعقد الذي أن أ الدين ومصرو ات عقد الرهن اايازي وقيده عند االقتضا    ) د ( اكصرو ات اليت اق

   322مجي  اليوا د اكستحقة م  مراعاة ما  ا  يف اكادة 
 : ال ش     التقن  اكد  العراق 

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 



 

 

 

 

3428 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

لـرهن الحيـازي وقيـده عنـد االقتضـاء . ف ـذه كل ـا ، مصروفات العقد الذي أنشأ الـدين ومصـروفات عقـد ا -9
 إذا كان الدائن المرت ن قد دفع ا ، فإنه يرجع ب ا على المدين الراهن ، أو على المدين والراهن .

 المصروفات التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي . وهذه يرجع ب ا الدائن المرت ن على الراهن . -1

. والفوائـد تلحـا بالـدين ، و رجـع ب ـا الـدائن  290مراعـاة مـا جـاء فـي المـادة جميع الفوائد المستحقة مع  -1
 المرت ن على المدين الراهن ، كما يرجع بالدين نفسه .

 تنص على ما يأتي : 290، فالمادة  290أما ما جاء في المادة 

تحقين بعـد رسـو المـزاد "عند توز ع ثمن الشيء الذي بيع جبـرًا ، ال يكـون الـدائنون المقبولـون فـي التوز ـع مسـ
لفوائد تأخير عن االصبة التي تقررت ل م في هذا التوز ع إال إذا كان الراسي عليه المزاد ملزمًا بدفع فوائـد الـثمن ، 
أو كانت خزانة المحكمة ملمة ب ذه الفوائد بسبب إيداع الثمن في ا ، على أ ليتجـاوز مـا يتقاضـاه الـدائنون مـن فوائـد 

و مستحا من ا قبل الراسي عليه المزاد أو خزانة . وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين جميعًا قسمة في هذه الحالة ما ه
 . ( 1) غرماء"

 وجوب تسليم المرهون للدائن  –نفاذ الرهن في حق الغير  -591
 مدني على ما يأتي : 1101وقد نصت المادة نص قانوني : –

ــدائن أو اهنجنبــي الــذي ارتضــاه  -1" يجــب لنفــاذ الــرهن فــي حــا الغيــر أن يكــون الشــيء المرهــون فــي يــد ال
 المتعاقدان" . 

                                                 

(  و ـا  يف مـذكرة اك ــروع الترهيـدي مـا أييت : "ويضــرن الـرهن يف نيـس اكرتبــة الـدين ا  ـل  والنيقــات الضـرورية الـيت  ــر ها  4) 
الدا ن يف ايفا عة علا ال    ل ول  حق الر وع  ا ال بنا  علا عقد الرهن بر بنا  علا ا ثرا  ب  سبب ولةنهـا مـ  ذلـك تضـرن ابلـرهن 

ب    ويضرن الرهن كذلك التعويض عن ا ضرار الناش ة عن عيب يف اكرهون ل وهذه مصدرها العرر غـري اك ـروع ولةنهـا  لع قتها العاهرة
 تضرن ابلرهن للع قة العاهرة ل ومصرو ات العقد الذي أن أ الدين ل ومصرو ات عقد الرهن وقيده ل واكصرو ات اليت اقتضاها تنييذ الرهن

  وذلك  ن اكرهتن حيازة من حق  أن يستويف اليوا د كلها من غلة الع  ومجي   وا د التأ ري عىل يوم رسو اك اد   أما اايازي ل واليوا د     
 مـة  ـذه بعد رسو اك اد ل    يستحق الدا ن  وا د ا ري عال عذا كان الراسـ  عليـ  اكـ اد مل مـاً بـد    وا ـد الـثرن أو كانـا   ينـة ايفةرـة مل

 (   329ق  – 328ق  1من اك روع"   ) جمروعة ا عرار التحضريية  204لا النحو الذي  ا  يف اكادة اليوا د ع
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 . ( 1) و جوز أن يكون الشيء المرهون ضامنًا لعدة ديون" -2"

 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي :

ي الحيـــازة المشـــتركة لكـــل مـــن الـــراهن و كـــون التســـليم عـــادة لـــدائن المـــرت ن . ولكـــن قـــد يبقـــى الشـــيء فـــ -2
أن ينوب عن مرت نين متعددين والمرت ن ، أو يسلم هنجنبي يكون نائبًا في الحيازة و سمى عدال . و ستطيع العدل 

الشيء ، بل يسـتطيع أحـد الـدائنين المـرت نين أن يحـوز الشـيء أصـال عـن نفسـه بصـفته مرت نـًا ، ونائبـًا عـن  لنفس
جـود الشـيء المرهـون فـي حيـازة العـدل ، يمكـن الـراهن إذن مـن أن يـرهن الشـيء رهـن حيـازة غيره بصفته عـدال . فو 

                                                 

 ــب لنيـاذ الــرهن يف حــق  -4مـن اك ــروع الترهيــدي علـا الو ــ  اآليت : "  4184: ورد هـذا الــنص يف اكــادة  اتريـخ الــنص(   4) 
   وز تسليو ال      نيب خيتاره اكتعاقدان ل كرـا  ـوز  علـ  يف حيازهترـا اك ـرتكة   ال ري أن يةون الدا ن حا  اً لل    اكرهون ل علا أن

و وز أن يةون ال    اكرهون ضامنا لعدة ديون ل عذا قبر من تسليو ال    أن يض  يده علي  ت با يف ذلك عن الدا ن  اكرهتن  حىت  -3
 ـب لنيـاذ الـرهن يف حـق  -4نة اكرا عة عدر النص تعدي  ليعيا  صار كرا أييت : "لو كان واض  اليد هو أحد هنال  الدا ن "   وف ني

و وز أن يةون ال    اكرهون ضامنا لعدة ديون ل عذا قبر من تسلر  أن يةون  -3ال ري أن يةون ال    اكرهون يف يد الدا ن أو العدر   
يف اك روع  4342نال "   ووا قا اللجنة علا النص بعد التعدير ل وحا رقو وض  يده علي  اسا  أراب ا ولو كان واض  اليد هو أحد ه

  ويف نينــة جملــس ال ــيوق ل رأت اللجنــة اســتبدار عبــارة "أو ا  نــيب الــذي ارتضــاه  4464النهــا     ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو 
يقــرة الثانيــة عبــارة "عذا قبــر مـــن تســلر  أن يةــون وضــ  يــده عليـــ  اكتعاقــدان" بةلرــة "العــدر" الــواردة يف اليقــرة ا وىل ل وأن وحـــذف مــن ال

ة اسا  أراب ا ولو كان وضاع اليد هو أحد هنال "  ن هذه العبارة تتناور تيصي ت ت ين القواعد العامة عن اخلوا  يها ل ووا قا اللجن
ق  1عدلتـ  نينتـ    ) جمروعـة ا عرـار التحضـريية   ووا ـق جملـس ال ـيوق علـا الـنص كرـا  4406علا النص بعد هذا التعدير وحا رقو 

 (   320ق  – 331
 : يب ر الرهن عذا ر   اكرهون عىل حاي ة راهن    992/  814م  التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
 : ال ش     التقن  اكد  السوري
يف حــق ال ــري أن يةــون ال ــ   اكرهــون يف يــد الــدا ن أو ا  نــب الــذي ارتضــاه لنيــاذ الــرهن  -4:  4442م  التقنــ  اكــدين الليــيب

 و وز أن يةون ال    اكرهون ضامنا لعدة ديون   -3اكتعاقدان   
 : ال ش     التقن  اكد  العراق 

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
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 . ( 1) أكثر مرة"

و رى من النص سالف الذكر أنه حتى ينفذ الرهن في حـا الغيـر ، يجـب تسـليم الشـيء المرهـون إلـى الـدائن 
المتعاقــدان ) الــراهن والمــرت ن ( المـرت ن . و جــوز أيضــًا تســليمه إلــى أجنبــي ) عــدل ( يحــوزه ، و جــب أن يرتضــي 

 هذا اهنجنبي ، وأن يقبل اهنجنبي هذه الم مة .

و جـــوز ، علـــى هـــذا الوجـــه ، أن يكـــون الشـــيء الواحـــد ضـــامنًا لعـــدة ديـــون . و صـــح أن تكـــون هـــذه الـــديون 
 ن اهنخرى المتعددة في مرتبة واحدة ، كما يصح أن تكون في مراتب مختلفة ، كل دين له مرتبة بالنسبة إلى الديو 

 وإذا كان الشيء المرهون ضامنًا لعدة ديون ، فإنه يصح أن يتم ذك على أحد وج ين :

) الوجــه اهنول ( يســلم الشــيء المرهــون إلــى "عــدل" واحــد ، ينــوب عــن جميــع الــدائنين المــرت نين فــي حيازتــه 
 للشيء المرهون .

وزه باعتباره أصيال عن نفسه وباعتباره "عدال" ) الوجه الثاني ( يسلم الشيء إلى أحد الدائنين المرت نين ، يح
 بالنسبة إلى سائر الدائنين المرت نين .

ــه : )  ( حــا حــبس  2( حــا التقــدم وحــا التتبــع بحســب مرتبتــه . )  1و الحــظ أن الــدائن المــرت ن حيــازة ل
يذ بالـدين الـذي لـه الشيء المرهون حتى بالنسبة إلى الغير إلى أن يستوي كل حقه ، وذلك إلى جانب حقه في التنف

. 

( حــا  1ونحــن ، فــي معالجتنــا آلثــار الــرهن بالنســبة إلــى الغيــر ، نــتكلم فــي كــل مــن هــاتين المســألتين : ) 
 ( حا الحبس . 2التقدم وحا التتبع . ) 

                                                 

 (4   ) 
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 حق التقدم وحق التتبع -المبحث األول

 حق التقدم -المطلب األول

 نص محذوف  -590
مـن هـذا المشـروع ، يـتكلم فـي حـا التقـدم علـى  1110و نص المـادة : ورد نص في المشروع التم يدي ، ه

الوجــه اآلتــي : "الــرهن الحيــازي يخــول الــدائن المــرت ن أن يتقاضــى حقــه مــن ثمــن الشــيء المرهــون قبــل أي دائــن ، 
. ولمــا عــرض هــذا الــنص علــى لجنــة المراجعــة ، حذفتــه  ( 1) ســواء كــان دائنــًا عاديــًا أو دائنــًا متــأخرًا فــي الترتيــب"

 . ( 2) من المشروع 1190اللجنة اكتفاء بنص المادة 

مـن المشـروع تــنص علـى مـا يــأتي : "الـرهن الحيـازي عقـد بمقتضــاه يلتـزم الشـخص ، ضــمانًا  1190والمـادة 
اقــدان ، شــيئًا يرتــب عليــه حقــًا لــدين عليــه أو علــى غيــره ، أن يســلم إلــى الــدائن ، أو إلــى شــخص آخــر يعينــه المتع

عينيًا يخول الدائن أن يحبس هذا الشيء حتى اسـتيفاء الـدين ، وأن يتقـدم علـى الـدائنين العـاديين والـدائنين التـاليين 
 له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن الشيء المرهون ، ولو انتقل هذا الشيء إلى شخص آخر" .

رهن الحيازة يتقدم على جميع الدائنين العاديين ، وعلى جميع الـدائنين  و ف م من ذلك أن الدائن المرت ن في
 . ( 9) التالين له في المرتبة ، و تأخر عن الدائنين المتقدمين عليه في المرتبة

 و تقاضى حقه على هذا الوجه ، إذا حل الحا ، في أي وقت أراد .

قد رهن بضائع أو سندات رهن حيازة ، والتـي وقد قضت محكمة االستئناف المختلطة بأن الشروط الواردة بع

                                                 

 قرة أوىل مـن التقنـ  اكـد  السـابق الـيت تـنص علـا مـا أييت : "الـرهن عقـد  993 قرة /  810(  ويقابر هذا النص نص اكادة  4) 
ون ب  يض  اكدين شي ا يف حيازة دا ن  أو يف حيازة من اتيق علي  العاقدان اميناً للدين ل وهذا العقـد يع ـ  للـدا ن حـق حـبس ال ـ   اكرهـ

 لترام ل وحق استييا  دين  من ان اكرهون مقدما ابالمتياز علا من عداه  ا  الو ا  اب
 يف اهلامش   324ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
(      وز للدا ن اكرهتن حيازة أن وبس العقار ضد دا ن مرهتن رمسيا أو من يرسو علي  اك اد من تحيت  عذا كان الدا ن اكرهتن  2) 

ينــاير  38(   وانعــر اســت ناف  ــتلو  39ق   24م  4644نــو ره ســنة  46متقــدما علــا الــدا ن اكــرهتن حيــازة ) اســت ناف  ــتلو رمسيــا 
   36ق  86م  4619نو ره سنة  46 – 409ق  83م  4610سنة
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تــرخص فــي بيــع الشــيء المرهــون فــي أي وقــت ، هــي مكنــة موضــوعة لمصــلحة الــدائن وحــده ، فلــه أن ينــزل عن ــا 
. وقضـت أيضــًا بـأن اســتيفاء الـدائن المــرت ن حيــازة  ( 1) دون أن يوجـه إليــه أي لـوم ممــن قـررت هــذه الشـروط ضــده

) ه لضمان الدين ، مكنة له ، وال تتحول إلى االلتزام إال إذا كـان المـدين أعـذره ببيع ـاحقه من البضاعة المسلمة إلي

2 ) . 

 الحلول العيني :  -592
وإذا هلك الشيء المرهون بفعل الغير ، فإن الغي يكون مسئوال عن التعو ض ، و حل التعو ض حلوال عينيًا 

 محل الشيء المرهون ، و كون مرهونًا مثله .

كان الشيء المرهون مؤمنًا عليه ضد الحر ا مثال واحتراق ، كان مبلغ التـأمين يحـل حلـوال عينيـًا  وكذلك إذا
 محل الشيء المرهون ، و صبح مرهونًا مثله .

 . ( 9) وإذا بيع الشيء المرهون للمنفعة العامة ، فإن ثمنه يحل محل حلوال عينيا و صبح مرهونًا . وهكذا

 ن المرتهنين : التزاحم ما بين الدائني -593
إذا كان المرهون عقارًا ، وتزاحم عادة دائنين مرت نين كسب كل مـن م رهنـًا حياز ـًا علـى هـذا العقـار ، كانـت 
اهنسبقية للـدائن المـرت ن الـذي سـبا الـدائنين المـرت نين اآلخـر ن فـي قيـد حقـه وحيـازة العقـار ، فيفضـل علـى الـدائن 

تنتقل إليـه الحيـازة . وإذا كـان التـزاحم بـن دائـن مـرت ن حيـازة وآخـر لـه حـا  الذي كان سابقًا عليه في القيد ولكن لم
عيني على العقار غير رهن الحيازة ) رهن رسـمي أو حـا اختصـاص أو حـا امتيـاز عقـاري خـاص ( ، فاهنسـبقية 

قـد انتقلـت  تكون للدائن اهنسـبا فـي القيـد ، فـإذا كـان هـو الـدائن المـرت ن حيـازة وجـب أيضـًا أن تكـون حيـازة العقـار
 إليه .

                                                 

   204ق  12م  4624ماري سنة  44(  است ناف  تلو  4) 
وقضا أيضاً أبن حريـة الـدا ن اكـرهتن حيـازة ا تيـار الوقـا الـذي  – 331ق  19م  4621أبرير سنة  1(  است ناف  تلو  3) 

يستويف  ي  حق  من الرهن وحرر استثنا  ال شك  ي  ل يف حالة ما يةون موضوع الرهن قاب  للتلف أو اهل   اكادي أو لنقص قيرت  نقصا 
 (   210ق  19م  4621يوني  سنة  30حمسوساً عقب ظروف  ا ة ) است ناف  تلو 

ـــوان  قـــرة  – 410ق  44اجملروعـــة الرمسيـــة اكختل ـــة  4449يونيـــ  ســـنة  3(  انعـــر يف ذلـــك  ـــتلو  2)   – 424بـــودري ودي ل
   493 رامنوالن  قرة 
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وإذا كان المرهون منقوال ، فاهنسبقية بين الدائنين المرت نين حيازة تكون لمن انتقلت إليه حيازة المنقول وكان 
رهنه مدونًا في ورقة ثابتة التـار خ . وفـي حالـة تـوافر الحيـازة لشـخص أجنبـي ) العـدل ( يحـوز المنقـول لصـال عـدة 

ثبـت هنول دائـن مـرت ن حـاز الشـخص اهنجنبـي المنقـول لصـالحه بشـرط أن يكـون دائنين مـرت نين ، فـإن اهنسـبقية ت
 . ( 1) حقه مدونًا في ورقة مكتوبة ثابتة التار خ

 مرتبة الدائن المرتهن حيازة :  -594
تتحدد مرتبة الدائن المرت ن حيـازة ، إذا كـان الـرهن واردًا علـى العقـار ، بالقيـد مـع انتقـال الحيـازة . وإذا كـان 
الرهن واردًا على منقول ، فإن مرتبة الـدائن المـرت ن حيـازة تتحـدد بإثبـات الـرهن فـي ورقـة مكتوبـة ثابتـة التـار خ مـع 

 انتقال الحيازة دائمًا .

 فإذا لم يكن هناك مع الدائن المرت ن حيازة إال الدائنون العاديون ، تقدم الدائن المرت ن علي م جميعًا .

عقـار ، وتـزاحم مـع الـدائن المـرت ن حيـازة دان مـرت ن حيـازة آخـر أو دائـن مـرت ن  وإذا كان الرهن واردًا على
رهنــًا رســميًا أو صــاحب حــا اختصــاص فــإن المتقــدم فــي المرتبــة هــو الــذي يفضــل ، مــع مالحظــة أن مرتبــة الــرهن 

رت ن حيازة على غيره الحيازي تتحدد بالقيد مع انتقال الحيازة . وإذا كان الرهن واردًا على منقول ، فضل الدائن الم
 . ( 2) من الدائنين المرت نين حيازة إذا كانت مرتبته قبل مرتب م

                                                 

   466(  انعر يف ذلك مشس الدين الوكير  قرة  4) 
   381ق  422(  انعر منصور مص يا منصور  قرة  3) 

 الترهيدي ل  ا ا نق التقدم ما أييت :و ا  يف مذكرة اك روع 
"وللـدا ن اكـرهتن حيـازة أن يتقـدم علـا غـريه مـن الـدا ن  التـال  لـ  يف اكرتبـة عنـد اسـتييا  حقـ  مـن اـن اكرهـون   وتتحـدد مرتبتــ  يف 

  (  328ق  1العقار بتاريخ القيد ل ويف اكنقور ابلتاريخ الثابا الرهن" ) جمروعة ا عرار التحضريية 
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 حق التتبع -المطلب الثاني

 متى يستعمل حق التتبع :  -595
 يستعمل الدائن المرت ن حا التتبع ، إذا انتقلت ملكية العين المرهونة إلى شخص آخر .

التتبــع للعــين المرهونــة وهــي فــي يــد مــن انتقلــت إليــه ملكيت ــا ،  فعنــد التنفيــذ ، يســتعمل الــدائن المــرت ن حــا
و ســمى هــذا بحــا التتبــع ، ثــم علــى العــين المرهونــة وهــي فــي يــد مالك ــا ، مســتعمال فــي ذلــك حقــه فــي التقــدم علــى 

 الدائنين العاديين وعلى الدائنين التالين له في المرتبة .

 في يده : تتبع الدائن المرتهن حيازة مع أن الحيازة  -596
و الحــظ أن الــدائن المــرت ن حيــازة يتتبــع العــين ، مــع أن حيازت ــا فــي يــده . ذلــك هنن التتبــع هنــا لــيس تتبعــًا 

 ماديًا للحيازة ، وإال لما احتاج الدائن المرت ن تتبع العين فحيازت ا في يده ، وإنما هو تتبع معنوي للملكية .

ي حيـازة الـدائن المـرت ن ، ثـم باع ـا مالك ـا إلـى مشـتر مـع ونأتي بمثـل تطبـا علـى ذلـك : العـين المرهونـة فـ
بقاء العين في حيازة الدائن المرت ن . هنا ، وبغير حا التتبع ، ال يستطيع الدائن المرت ن أن ينفذ على العين مـع 

مواج ــة أن ـا فـي حيازتــه . ذلـك هنن ملكيت ـا قــد انتقلـت إلــى المشـتري ، فـال يســتطيع الـدئان المـرت ن أن يبيع ــا فـي 
 المشتري ، ما لم يكن له حا تتبع العين وهي في يد المشتري بعد أن انتقلت ملكيت ا إلى هذا المشتري .

وتقول مذكرة المشروع التم يدي في هذا الخصوص : "و الحـظ أن المـرت ن حيـازة يتتبـع العـين فـي يـد الغيـر 
ازة" بــل هــو تتبــع معنــوي للملكيــة ، يســتطيع الــدائن مــع أن حيازت ــا فــي يــده ، ذلــك هنن التتبــع لــيس تتبعــًا ماديــًا للحيــ
 . ( 1) بمقتضاه أن ينفذ على العين بعد أن تنتقل ملكيت ا من الراهن"

 المالك الجديد ال يطهر العقار وال  يخليه :  -597
ولـم وقد رأينا في الـرهن الرسـمي أن الحـائز ، وهـو الـذي يقابـل المالـك الجديـد هنـا ، لـه ، إذا لـم يـدفع الـدين  

 يرد أن يتحمل شخصيًا إجراءات نزع الملكية ، أن يطلب تط ير العقار أو يتخلى عنه .

                                                 

   229ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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، أو يتحمــل  ( 1) أمــا هنــا ، فالمالــك الجديــد ال يملــك إال أن يــدفع الــدين فيحــل محــل الــدائن فــي رهــن الحيــازة
 شخصيًا إجراءات التنفيذ . وليس له أن يط ر العقار ، أو أن يتخلى عنه .

 

 ذكرة المشروع التم يدي ، في هذا الخصوص ، ما يأتي :وتقول م

"وللدائن المرت ن أخيرًا أن ينفذ على العين المرهونة ، في بيد من انتقلت إليه ملكيت ـا . و جـوز ل ـذا  $812
المالك ، وهو الذي يقابل الحائز للعقار في الرهن الرسمي ، أن يدفع الدين ، فيحل محل الدائن فـي رهـن الحيـازة . 

 . ( 2) فإن لم يفعل ، وجب ا يتحمل إجراءات التنفيذ . وليس له أن يخلي العقار ، أو أن يط ره"

 قد يتطهر العقار من الرهن الحيازي تبعًا لتطهيره من الرهن الرسمي : -598
و الحظ أن العقـار قـد يتط ـر مـن الـرهن الحيـازي ، إذا كـان مـثقال أيضـًا بـرهن رسـمي . فـإذا انتقلـت ملكيـة  

ذا العقــار إلــى حــائز ، أراد الحــائز تط يــر العقــار هننــه مثقــل بــرهن رســمي ، وجــه العــرض إلــى أصــحاب الحقــوق هــ
 المقيدة على العقار .

إذا القـى العـرض قبـوال ، ودفـع الحـائز مـا قـدره قيمـة للعقـار ، أو أودعـه خزانـة المحكمـة ، تط ـر العقـار مـن 
 . ( 9) ت ن رهنًا رسميًا وحا الدائن المرت ن حيازة"كل الحقوق المقيدة ، بما في ا حا الدائن المر 

 حق الحبس -المبحث الثاني

 مدني على ما يأتي : 0001نص قانوني : تنص المادة  -599
يخول الرهن الدائن المرت ن الحا في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخالل بما للغير من  -1"

                                                 

من هذا اك روع ل وكانا عري علا الو   اآليت : "ويةون للدا ن اكرهتن  4883(  وقد كان اك روع الترهيدي يتضرن اكادة  4) 
ااق يف التنييذ علا ال    اكرهون ل حىت لو انتقلا ملةية هـذا ال ـ   عىل أ نـيب ل غـ  رانـ   ـوز ل  نـيب أن يـويف للـدا ن حقـ  ل  يحـر 

مــن اك ـــروع ) جمروعـــة  194و  4820دين"   وكـــا عرضــا اكـــادة علـــا نينــة اكرا عـــة ل حـــذ تها اللجنــة اكتيـــا  ابكـــادت   يــ  حملـــ  قبــر اكـــ
 يف اهلامش (   331ق  1ا عرار التحضريية 

   329ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
   819ق  300(  مشس الدين الوكير  قرة  2) 
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 حقوق ثم حفظ ا وفقًا للقانون" .

وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه ، كان له الحا في اسـترداد حيازتـه مـن الغيـر  -2"
 . ( 1) وفقًا هنحكام الحيازة"

 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ما يأتي :

الشيء والرهن ، إذا ترتب على الشيء وأصبح نافذًا في حا الغير ، يعطي الدائن المرت ن سلطة على  -1"
، هي أن يحبسه فـي مواج ـة الـراهن والغيـر ، وأن ينفـذ عليـه بـالبيع فيسـتوي حقـه مـن الـثمن متقـدمًا علـى مـن يتلـوه 

 من الدائنين ومتتبعًا العين في يد من انتقلت إليه ملكيت ا" .

ذكــر ذلــك . ولــه أن يحبســه  811فللــدائن المــرت ن أن يحــبس الشــيء فــي مواج ــة الــراهن ، وقــد ســبا $ -2"

                                                 

نينـــة اكرا عـــة اســـتبدلا اللجنـــة  عبـــارة "و قـــا  مـــن اك ـــروع الترهيـــدي ويف 4816الـــنص يف اكـــادة  ورد هـــذا : اتريـــخ الـــنص  ( 2) 
ا قـا  حةام اايازة" بعبارة "يف أي وقـا أراد" يف ه ـر اليقـةر الثانيـة ل و ـار الـنص م ابقـا كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـد  انيديـد ل وو 

ل مث جملس ال يوق  4466يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4341قو اللجنة علا النص بعد هذا التعدير ل وحا ر 
 (   323ق  – 320ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4440وحا رقو 

اتيـق   قـرة أوىل : الـرهن عقـد بـ  يضـ  اكـدين شـي ا يف حيـازة دا نـ  أو حيـازة مـن 993 قـرة أوىل  :  810: م  التقن  اكد  السابق
قـدما علي  العاقدان اميناً للدين ل وهذا العقد يع   للدا ن حق حبس ال    اكرهون اـ  الو ـا  ابلترـام ل اسـتييا  دينـ  مـن اـن اكرهـون م

 ابمتياز علا من عداه  
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

: عن رهن اكنقور خيور الـدا ن حـق حـبس اكرهـون عىل أن يـويف الـدين ل كرـا خيولـ  حـق االمتيـاز يف  4024م  التقن  اكد  السوري
   4088استييا  دين  من قيرة اكرهون   وانعر أيضاً اكادة 

ر ئــا لل ــري م خيــور الــرهن الــدا ن اكــرهتن ااــق يف حــبس ال ــ   اكرهــون مــن النــاي كا ــة ل دون أ ــ  -4:  4441م  التقنــ  الليــيب
وعذا  رج ال    من يد الدا ن دون عرادت  أو دون علر  ل كـان لـ  ااـق يف اسـرتداد حيازتـ  مـن ال ـري  -3حقوق ق حيعها و قا للقانون   

 و قاً  حةام اايازة  
ا للقــانون   وعذا  ــرج : للرــرهتن حــبس اكرهــون ل دون ع ــ ر ئــا لل ــري مــن حقــوق ق كســبها و قــ 4213م  التقنــ  اكــد  العراقــ 

 اكرهون من يده دون عرادت  أو دون علر  ل كان ل  اسرتداد حيازت  من ال ري و قا  حةام اايازة  
   404: انعر م  قانون اكلةية العقارية اللبنا 
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فــي مواج ــة الغيــر ، كمشــتر لعقــار مرهــون ســجل البيــع بعــد قيــد الــرهن ، أو مشــتر لمنقــول مرهــون وتــار خ الــرهن 
الثابت أسبا من تـار خ البيـع . وبحبسـه كـذلك فـي مواج ـة الغيـر ، مـن الـدائنين المتـأخر ن عنـه فـي المرتبـة . فـإذا 

العقــار ، فــإن للمــرت ن اهنول أن يحــبس العــين عــن  رهــن الــراهن الشــيء مــرة ثانيــة ، رهــن حيــازة أو رهنــًا رســميًا فــي
المــرت ن الثــاني . ولكــن إذا نفــذ الثــاني علــى العــين وباع ــا فــي المــزاد ، فقــد كــان مقتضــى حــا المــرت ن اهنول أن 
يحـبس العـين عــن الراسـي عليـه المــزاد . وهـذا هـو الحكــم فـي التقنـين الحــالي ) السـابا ( ، فعـدل المشــروع مـن هــذا 

يشل من حقوق الدائنين . وقرر أن رهـن الحيـازة ينقضـي إذا بيعـت العـين المرهونـة بـالمزاد العلنـي بيعـًا الحكم الذي 
من المشروع ( ، وبانقضاء الرهن ينقضي الحبس . و لتزم المرت ن اهنول أن يسلم العين للراسي  1111جبر ًا ) م 

طبعًا . أما إذا كان الذي باع العين في المزاد ه عليه المزاد ، على أن يستوفي حقه من الثمن قبل المرت ن الثاني 
المــرت ن اهنول ، فبــدي ي أن المــرت ن الثــاني إذا كــان رهنــه حياز ــًا ال يســتطيع االحتجــاج بحــا الحــبس ، و جــب أن 
يسلم العين للراسي عليه المزاد ، ثـم هـو يسـتوفي حقـه مـن الـثمن بعـد المـرت ن اهنول . وكمـا أن للـدائن المـرت ن إذا 

يستوفي الدين أن يسترد الشيء من الراهن إذا هو عاد إليه ، فإنه يستطيع كـذلك أن سـترده مـن الغيـر  إذا خـرج لم 
الشيء من يده غصبًا دون إرادته ، أو خلسة بغير علمه ، دون إخالل بما يكون الغير قد كسـب مـن حقـوق عينيـة 

 .  ( 1) على الشيء إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حا المرت ن"

( المـال الـذي يحـبس  2( من له حا الحـبس . )  1ونتكلم ، في الحا في الحبس ، في المسائل اآلتية : ) 
( التط يــر ال يشــمل الــرهن  1الــراهن والغيــر . )  –( ضــد مــن يكــون حــا الحــبس  1( الحــبس والتنفيــذ . )  9. ) 

( متــى  4المرافعــات . )  811انون $( التط يــر يشــمل الــرهن الحيــازي فــي قــ 6الحيــازي فــي القــانون المــدني . ) 
( الــرهن  1( الحــبس للــدين المضــمون بــالرهن . )  8ينعــدم التعــارض بــين القــانون المــدني وقــانون المرافعــات . ) 

 ( حا الحبس والحا في الحبس . 11( استرداد الشيء المرهون . )  10المضمون . ) 

 من له حق الحبس  -611
العين المرهونة عن الناس كافـة مـن راهـن وغيـر راهـن ، حتـى سـتوفي كـل للدائن المرت ن حيازة حا حبس : 

 . ( 2) حقه من مصروفات وتعو ضات وفوائد وملحقات أخرى وأصل ، و صبح خالصًا بكل ما يستحقه من ذلك

                                                 

   328ق  – 321ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
اجملروعة الرمسية  4634يناير سنة  31أسيوط است نايف  – 403ق  8 ر االستق 4608ديسره سنة  46(  است ناف وفين  3) 
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 ، سواء كان هذا الدين قابال للتجزئة أو لم ( 1) و كون للدائن المرت ن حا الحبس ما دام الدين لم يؤد بتمامه
يكن ، وسواء كان الشيء المرهون قابال لالنقسام أو غير قابـل لـه . ذلـك هنن الـرهن يبقـى حتـى يـوفي الـدين كلـه ، 

 هنن الرهن نفسه غير قابل للتجزئة ، فأي شيء يبقى من الدين يكون مضمونًا بكل الرهن .

الـرهن قائمـًا حتـى يـؤدي كـل وقاعدة عدم تجزئة الـرهن قائمـة علـى مـا قصـده المتعاقـدان ، فقـد أرادا أن يبقـى 
الدين . وهذا هو المفروض ، ول ما أن يتفقا صراحة على خالف ذلـك ، كـأن يتفقـا علـى أنـه كلمـا سـدد جـزء معـين 
من الدين ، الربع أو الثلث مثال ، حر م الشيء المرهون ما يقابل ما سدد من الدين وأعيد إلى الراهن ما حـرر مـن 

 . ( 2) رهن من طبيعة الرهن ، ال من مستلزماتهالشيء المرهون . فعدم تجزئة ال

عيني ، وهـو حـا رهـن الحيـازة  816و الحظ أن حا الحبس هنا أعطي للدائن المرت ن هننه صاحب حا $
. فحا الحبس متفرع عن حا عيني ، ومن ثم يكون هو نفسه حقًا عينيًا ، أو هو من مستلزمات الحا العين وهذا 

 ، هنن هذا هو دفع بعدم التنفيذ ، وليس بحا عيني .بخالف الحا في الحبس العام 

 المال الذي يحبس :  -610
والمال الذي يحبس هو المال المرهون . وقد يكون هذا المال عقارًا أو منقوال ، و كون المنقول ماديًا أو غير 

 . ( 9) مادي

وغيــر ذلــك ، يحــبس فكــل الشــيء المرهــون ، مــن أصــل وملحقــات كعقــار بالتخصــيص وحقــوق ارتفــاق توابــع 
 حتى يؤدي الدين المطلوب .

وقد يكون للغير على الشيء المرهون حقوق تم حفظ ا وفقًا للقانون ، كحقوق ارتفاق سجل ا المرتفا قبل أن 
يقيد الدائن المرت ن رهنه ، أو حا رهن أو اختصاص قيده صحاب الحا قبل أن يقيد الدائن المرت ن رهنه ، ف ـذه 

 1110ظ ا وفقًا للقانون تبقى خارجة عن حا الحبس . وتقول في ذلك الفقرة اهنولى من المادة الحقوق التي تم حف
مدني : "يخول الرهن الدائن المرت ن الحا في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة ، دون إخالل بمـا للغيـر مـن 
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 حقوق ثم حفظ ا وفقًا للقانون" .

 الحس والتنفيذ :  -612
المرت ن من وقت أن ينتقل الشـيء المرهـون إلـى حيازتـه ، و بقـى حتـى يـؤدي لـه الـدين والحبس يثبت للدائن 

 بتمامه كما قدمنا ، ولو بقي بعدم حلول الدين بمدة طو لة .

 أما التنفيذ ، فال يثبت للدائن المرت ن إال عند حلول أجل الدين ، و بقى إلى أن ينقضي الدين .

 ت ن الحا في الحبس وفي التنفيذ ، وذلك من وقت حلول الدين .ف ناك وقت يكون فيه للدائن المر  $814

فإذا ما حل الدين ، ولم يكن هناك ما يدعو الدائن المرت ن إلى التنفيذ ، بقي حابسًا للعني وله حا التنفيذ ، 
قضـي يختار أي ما شاء . وقد يبقى حابسـًا للعـين ، و سـتوفي دينـه مـن غلت ـا إلـى أن ينقضـي الـدين . وعنـد ذلـك ين

 الرهن بانقضاء الدين ، و نت ي حا الحبس ، فيعيد الدائن المرت ن العين إلى صحاب ا .

وقد ال يعجل الدائن المرت ن بالتنفيذ عند حلول الدين ، يبقى حابسًا للعين ، دون أن يستوفي من الدين شيئًا 
رت ن ال يسـتوفي مـن أصـل الـدين شـيئًا ، هنن غلة العين المرهونة ال تفي بأكثر من الفوائد . وهكذا يبقى الدائن المـ

 ولكنه يبقى حابسًا للعين .

 الراهن :  -ضد من يكون حق الحبس -613
و ستطيع الدائن المرت ن أن يستعمل حا الحبس ضد الراهن نفسه الذي تعاقد معه على الـرهن ، سـواء كـان 

الـدائن المـرت ن م يسـتوف حقـه كلـه ، وحتـى الراهن هو المدين نفسه أو كان غير المـدين أي كفـيال عينيـًا ، مـا دام 
 . ( 1) لو ادعي الراهن أن الشيء المرهون مملوكًا لغيره

وإذا كــان الشــيء المرهــون مملوكــًا حقيقــة لغيــر الــراهن ، فــإن الــدائن المــرت ن يســتطيع أن يســتعمل حقــه فــي 
ا دام أنـه  كـان يعتقـد وقـت أن الحبس ضـد المالـك الحقيقـي ، فـال يـرد إليـه الشـيء المرهـون حتـى يسـتوفي حقـه ، مـ

 . ( 2) ارت ن أنه تعاقد مع المالك الحقيقي للشيء المرهون 
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 الغير :  -614
ذد الغير أيضًا ، فحا الحبس يستعمل ضد الراهن  814و ستطيع الدائن المرت ن أن يستعمل حا الحبس $

 وضد الغير .

شتري للعقـار المرهـون الـذي سـجل البيـع بعـد وأمثلة الغير الذي يستعمل الدائن المرت ن حا الحبس ضده الم
قيــد الــرهن ، والمشــتري للمنقــول المرهــون إذا كــان تــار خ النقــل الثابــت اســبا مــن تــار خ البيــع ، والــدائن العــادي ، 
والـدائن المتـأخر فـي المرتبـة عــن الـدائن المـرت ن فـإذا رهــن الـراهن العقـار مـرة ثانيــة رهنـًا رسـميًا فـإن للمــرت ن اهنول 

 . ( 1) أن يحبس العقا رعن المرت ن الثاني رسميًا" حيازة

 التطهير ال يشمل الرهن الحيازي في القانون المدني :  615
والـرأي الغالــب أن حــا الــدائن المــرت ن حيـازة فــي الحــبس ال يجــوز االحتجــاج بـه علــى الــدائن قبــل قيــده ، وال 

 .  ( 2) على من يرسو عليه المزاد بناء على طلب أحدهم

من القانون المـدني الجديـد ( تـنص علـى أن الـرهن  1119من المشروع التم يدي ) م  1111المادة  وكانت
الحيــازي ينقضــي "إذا بيعــت العــين المرهونــة بــالمزاد العلنــي بيعــًا جبر ــًا" . وجــاء فــي مــذكرة المشــروع التم يــدي عــن 

للــدائن المــرت ن أن يحــبس الشــيء  مــن القــانون المــدني الجديــد ( أن 1110) التــي أصــبحت المــادة  1111المــادة 
"فــي مواج ــة الغيــر مــن الــدائنين المتــأخر ن عنــه فــي المرتبــة . فــإذا للمــرت ن اهنول أن يحــبس للعــين مــن المــرت ن 
الثاني . ولكن إذا نفذ الثاني على العين وباع ا في المزاد ، فقد كان مقتضى حـا المـرت ن اهنول أن يحـبس العـين 

وهــذا هــو الحكــم فــي التقنــين الحــالي ) الســابا ( ، فعــدل القــانون الجديــد مــن هــذا الحكــم  عــن الراســي عليــه المــزاد .
الذي يشل من حقوق الدائنين ، وقرر أن رهن الحيازة ينقضي إذا بيعت العين المرهونة بالمزاد العلني بيعًا جبر ـًا ) 

 . ( 9) (" 1111م 

ــًا" ، ولكــن لجنــة المراجعــة حــذفت الــنص القائــل "إذا بيعــت ا $811 لعــين المرهونــة بــالمزاد العلنــي بيعــًا جبر 
استبقاء لحكم القانون السابا فيمـا يقضـي بـه مـن أن البيـع الجبـري ال يط ـر العـين مـن الـرهن الحيـازي ، فـالتط ير 
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 .  ( 1) إذن ال يشمل رهن الحيازة في التقنين المدني الجديد

 الجديد : التطهير يشمل الرهن الحيازي في قانون المرافعات  -616
منه على أنه "يترتب على تسـجيل حكـم مرسـي المـزاد  610غير أن قانون المرافعات الجديد نص في المادة 

تط يــر العقــار المبيــع مــن حقــوق االمتيــاز واالختصــاص والرهــون الرســمية  688أو التأشــيرة بــه وفقــا لحكــم المــادة 
فـال يبقـى  614و  692رًا بتار خ جلسـته طبقـًا للمـادتين والحيازة التي أعلن أصحاب ا بإيداع قائمة شروط البيع وأخي

إال حق ــم فـــي الــثمن" . ومـــن هــذا الـــنص يتــبن أن قـــانون المرافعــات الجديـــد أوجــب ا يكـــون التط يــر شـــامال للـــرهن 
 الحياز ة .

وقـــل لفـــت نظـــر لجنـــة قـــانون المرافعـــات بمجلـــس الشـــيوخ أن قـــانون المرافعـــات الجديـــد يتعـــارض مـــع القـــانون 
الجديد ، ورأت اهنخذ بقانون المرافعـات الجديـد ، وأن البيـع الجبـري يط ـر العقـار مـن الـرهن الحيـازي ، وأن المدني 

نصــوص قــانون المرافعــات تعــدل نصــوص القــانون المــدني . وبــررت اللجنــة رأي ــا بأنــه "ال محــل للتفرقــة بــين الــرهن 
ن الحيـازي ميـزة خاصـة تجعلـه أولـى بالرعايـة الحيازي وغيره من الرهون ، وال معنى هنن يضفي المشروع على الره

حتى من البائع الذي لـم يقـبض ثمـن العقـار" . وقالـت فـي تبر ـر الـنص الـوارد فـي قـانون المرافعـات بأنـه يقـوم علـى 
"الرغبــة فــي تصــفية الموقــف بالنســبة إلــى الــدائنين جميعــًا ، وتخلــيص العقــار مــن كــل قيــد أو عــبء ، ورد حقــوق 

أن يبـاع العقـار جبـرًا و صـل بـاإلجراءات التـي وضـعت لـه إلـى أقصـى ثمـن مسـتطاع . وال وجـه الدائنين للثمن بعد 
واســتغالله بعــد أن أدى الــثمن الــذي  860هنن يقطــع الســبيل علــى الراســي عليــه المــزاد فــي الحصــول علــى العقــار $

كـل دينـه ، والطبيعـي أن  وصل إليه البيع وحتى بعد ز ادة العشر ، وذلك ال لسبب إال هنن هنـاك مرت نـًا لـم يقـبض
الــثمن يعتبــر ممــثال للعقــار . وفــي اهنخــذ بالقاعــدة المســتفادة مــن القــانون المــدني تــدعيم الــرهن الحيــازي دون مبــرر 

 ، وإذا كان الرهن الحيازي وسيلة الستيفاء الدين ، فالبيع بالمزاد وسيلة الستيفائه كذلك" .  وتمييز له دون ميزة

 بين القانون المدني وقانون المرافعات :متى ينعدم التعارض  -617
والتعارض بين القانون المدني وقانون المرافعات ال يقع في الحالة التـي يكـون في ـا الـدائن الحـاجز صـاحب  

 رهن رسمي أو اختصاص أو امتياز سابا في المرتبة على الرهن الحيازي .
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ب علــى الــرهن الحيــازي فــي مواج ــة أصــحاب فوفقــًا هنحكــام القــانون المــدني ، ال يحتــاج بحــا الحــبس المترتــ
هــذه الحقــوق الســابقة علــى الــرهن الحيــازي . ولمــا كــان المشــتري بــالمزاد يعتبــر خلفــًا للــدائن المنفــذ ، والــدائن المنفــذ 
اسـبا مـن الــدائن المـرت ن حيـازة ، فــال يسـري حـا الحــبس علـى مشـتري العقــار بـالمزاد بنـاء علــى طلـب هـذا الــدائن 

 . ( 1) المنفذ

 الحبس للدين المضمون بالرهن :  -618
 وحا الحبس الثابت للدائن المرت ن ال يكن إال بضمان الدين المضمون بالرهن .

وال يكون بالنسبة إلى الديون اهنخرى التي قد يكون المدين الراهن ملزمـًا ب ـا للـدائن المـرت ن ، قبـل الـرهن أو 
 بعده .

للمــــدين الــــراهن ، إذا اســــتوفى الــــدائن المــــرت ن كــــل حقــــه  فيجــــب علــــى الــــدائن المــــرت ن رد الشــــيء المرهــــون 
 المضمون بالرهن كامال ، ولو كانت له ديون أخرى على المدين الراهن .

 الرهن الضمني : -619
مــدني فرنســي ، إذا وجــد علــى نفــس المــدين لــنفس الــدائن ديــن آخــر ،  2082وفــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة  

قًا قبـل الـدين المضـمون بـالرهن ، فـال يتخلـى الـدائن عـن الـرهن قبـل أن يـدفع لــه اتفـا عليـه بعـد الـرهن صـار مسـتح
 الدينان اهنول والثاني بأكمل ما ، حتى لو لم يحصل اتفقا بتخصيص الرهن هنداء الدين الثاني .

 ( أن يكون الدين الثاني متفقًا عليه 1( ، و تشرط في ا : )  gage taciteوهذه هي حالة الرهن الضمني ) 
( وان يحـل الـدين الثـاني  9( وان يكـون هـذا االتفـاق قـد عقـد بعـد الـرهن . )  2بين نفس المـدين ونفـس الـدائن . ) 

 قبل حلول الدين اهنول .

 وربط الدين الثاني بالرهن مبني على اإلرادة الضمنية للمتعاقدين .

 وهناك قوال في القانون المدني الفرنسي : 
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 . ( 1) ، ماله في الدين اهنول ، حا الحبس وحا االمتياز للدائن ، في الدين الثاني -1

 . ( 2) ليس للدائن في الدين الثاني حا االمتياز ، ولكن له حا الحبس" -2

 . ( 9) و رى بعض الفق اء الفرنسيين أنه كان اهنولى بالشارع الفرنسي عدم النص على هذا الرهن الضمني

 . ( 1) الضمني ، فال يعمل به في هذا القانون ولم يأت القانون المصري ب ذا الرهن 

 استرداد الشيء المرهون :  601
وإذا عاد الشيء المرهون إلى الراهن ، بغير رضاء الدائن المرت ن ، ولم يسـتوف الـدائن المـرت ن حقـه كـامال 

 . كان له أن يستعيد الشيء المرهون من الرهن .

يء مــن يــده غصــبًا دون إرادتــه أو خلســة دون علمــه . وإنمــا ولــه أيضــًا أن يســترده مــن الغيــر ، إذا خــرج الشــ
يجب على الدائن المـرت ن أن يحتـرم مـا قـد يكـون الغيـر قـد كسـب بحسـن نيـة علـى الشـيء مـن حقـوق عينيـة كحـا 
ارتفاق أو حا رهن ، إذا كانت هذه الحقوق نافذة في حا الدائن المرت ن . وفي ذلك تقول الفقرة الثانية مـن المـادة 

: "وإذا خرج الشـيء مـن يـد الـدائن دون إرادتـه أو دون علمـه ، كـان لـه الحـا فـي اسـترداد حياتـه مـن الغيـر  1110
 وفقًا هنحكام الحيازة" .

 حق الحبس والحق في الحبس :  -600
 و جب عدم الخلط بني حا الحبس والحا في الحبس .

مزايا الحا العيني وهذا الحـا العينـي فحا الحبس هو ما شرحناه فيما مر ، وهو حا عيني ، أو هو أحدى 
                                                 

   306بيدان  قرة  – 4466(  بون  قرة  4) 
بودري ودي  – 481 يوار  قرة  – 804لوران  قرة  – 198ترولون  قرة  – 891ترولون  قرة  – 891 قرة  44(  ديرانتون  3) 
   442 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 1هامش  821 قرة  2أوبري ورو  – 440لوان  قرة 
   442 قرة  42(  ب نيور وريبري وبيةي   2) 
   480 رامنوالن  قرة  – 123ق  – 233حمرد كامر مرس   قرة  – 16(  عبد الس م ذهين  قرة  1) 

من التقن  السوري علا ما أييت : "وعذا و د لنيس الدا ن علا نيس اكدين دين ه ر عقد بعد عن ا   4013/3وقد نصا اكادة 
 يستويف مبلك الدين  ماماً"  الرهن وأ ب  مستحق ا دا  قبر عييا  الدين ا ور ل حق الدا ن أن وبس اكرهون عىل أن 
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هو رهن الحيازة . و ثبـت للـدائن المـرت ن مـا بقـي لـه حـا رهـن الحيـازة ، حتـى يسـتوفي المبـالغ التـي ضـمن ا الـرهن 
 بأكمل ا .

مــدني ، وهــو حــا شخصــي ال يحــا  216أمــا الحــا فــي الحــبس ، ف ــو الــذي يثبــت للــدائن بموجــب المــادة 
فرت فيه الشروط التي يستلزم ا القانون . وقد سبا أن شرحنا مفصال الحا في الحـبس عيني ، يثبت للدائن إذا توا

 ، فال نعود إلى ذلك منعًا للتكرار .

 انقضاء الرهن الحيازي  -الفصل الثالث

 االنقضاء بصفة تبعية واالنقضاء بصفة أصلية :  -602
 لك كالرهن الرسمي .ينقضي الرهن الحيازي إما بصفة تبعية ، أو بصفة أصلية ، وهو في ذ

فينقضي بصفة تبعية ، إذا انقضى الدين المضمون بـالرهن ، فينقضـي الـرهن تبعـًا النقضـاء الـدين . فـالرهن 
 تابع للدين ، يزول بزواله ، و بقى ببقائه .

و نقضــي الــرهن بصــفة أصــلية ، إذا زال وحــده دون أن ينقضــي الــدين . فمتــى زال الــرهن الحيــازي دون أن 
، فـزوال الـرهن الحيـازي يكـون بصـفة أصـلية ، غيـر تابعـة لـزوال شـيء آخـر . وهنـاك حـاالت محـدودة  يزول الـدين

يــزول في ــا رهــن الحيــازة بصــفة أصــلية ، أي يــزول وحــده دون أن ينقضــي تبعــًا النقضــاء الــدين ، هنن الــدين يبقــى 
 كدين عادي مع زوال حا الرهن .

 فنعقد النقضاء الرهن الحيازي مبحثين :

 اهنول  : انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية . المبحث

 المبحث الثاني  : انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية .

 انقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية -المبحث األول

 انقضاء الدين وزواله :  -603
يحًا الدين المضـمون بـالرهن الحيـازي قـد يـزول هننـه لـم يوجـد صـحيحًا ، وقـد ينقضـي هننـه بعـد أن وجـد صـح

 انقضى بسبب من أسباب انقضاء الدين .
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 أسباب زوال الدين : -604
ومن أسباب زوال الدين أنه يوجد في عقد باطل ، فيبطل العقد ، و بطل معه الدين ، و بطـل مع مـا الـرهن  

 الحيازي بصفة تبعية أي تبعًا لزوال الدين .

، فيختــار مـن لــه مصــلحة فــي إبطــال العقــد  ومـن أســباب زوال الــدين أيضــًا أنــه يوجـد فــي عقــد قابــل لإلبطــال
 إبطاله . فيبطل العقد ، و بطل معه الدين ، و بطل مع ما الرهن الحيازي .

ومن أسباب زوال الدين كذلك أن ينشأ في عقد معلا على شرط فاسخ ، فيتحقا الشرط ، و زول العقد بأثر 
 بأثر رجعي كذلك .رجعي ، فيزول الدين بأثر رجعي ، و زول بزوال الدين الرهن 

 أسباب انقضاء الدين :  -605
وقد يوجد الدين صحيحًا ، و بقى ولكنه ينقضي بسبب من أسباب انقضاء الـدين . وبانقضـاء الـدين ينقضـي 

 الرهن بصفة تبعية ، تبعًا النقضاء الدين .

 تعداد ألسباب انقضاء الدين : -606
 والدين ينقضي بأحد اهنسباب اآلتية : 

: وانقضـاء الـدين المضــمون بـرهن الحيـازة عـن طر ــا الوفـاء تتبـع فيـه القواعــد العامـة المقـررة فــي الوفـاء  -1
وفــاء الــديون . والوفــاء مــع الحلــول يجعــل المــوفي يحــل محــل الــدائن فــي رهــن الحيــازة الــذي لــه ، وقــد يتعــذر الوفــاء 

 ( 1) جة إلى عـرض حقيـا فتبـرأ ذمتـهللدائن مباشرة في فروض معينة فليس على المدين إال أن يودع الدين دون حا
. 

الوفاء بمقابل : وإذا استحا المقابل في يد الدائن ، فـإن الـدائن يرجـع إلـى المـدين بضـمان االسـتحقاق .  -2
) والوفاء بمقابل يقضي الدين اهنصلي بالتجديد ، ثم يقضي الدين الجديد ، الذي حل محل الدين اهنصلي ، بالوفـاء

2 )  . 

                                                 

   211 قرة  – 214(  انعر يف الو ا  يف الرهن الرمس  هنياً  قرة  4) 
   214 قرة  218(  انعر يف الو ا  ئقابر يف الرهن الرمس  هنياً  قرة  3) 
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 . ( 1) التجديد عمل مركب ، ف و قضاء دين قديم ، وإنشاء دين جديد يحل محلهالتجديد : و  -9

 . ( 2) المقاصة : والمقاصة أداة وفاء ، وأداة ضمان -1

اتحاد الذمة : وقد يزول السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة بأثر رجعي فيعتبر اتحـاد الذمـة كـأن لـم يكـن  -1
 .  ( 9) سبب بأثر غير رجعي فال يضار الغير بعودة الدين إلى الظ ورو عود الدين إلى الظ ور ، وقد يزول ال

 ( 1) اإلبراء من الدين : واإلبراء تصرف تبرعي من جانب واحد ، هو الدائن المبرئ ، و نقضي به الدين -6
. 

اســتحالة التنفيــذ : و جــب أن تكــون االســتحالة راجعــة إلــى ســبب أجنبــي ال يــد للمــدين فيــه ، فــإن كانــت  -4
 . ( 1) االستحالة راجعة إلى خطأ المدين لم ينقض الدين

التقادم المسقط : و الحظ هنا أن الدين اهنصلي ال يسقط بالتقادم ما دامت العين المرهونة حياز ا تحـت  -8
يد الدائن بصفة رهن حيـازة ، هنن وجـود رهـن الحيـازة يقطـع المـدة إذ أنـه اعتـراف مسـتمر مـن جانـب المـدين بوجـود 

 . ( 6 )الدين

ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحا الدائن إقرارًا  صـر حًا أو ضـمنيا .  -1مدني : " 981وقد جاء في المادة 
و عتبر إقرارًا ضمنيًا أن يترك المدين تحت يد الدائن ماال له مرهونًا رهنًا حياز ًا تأمينًا لوفاء الدين" . وجاء في  -2

                                                 

   284 قرة  – 2166(  انعر يف التجديد يف الرهن الرمس  هنياً  قرة  4) 
   282 قرة  – 283ة يف الرهن الرمس  هنياً  قرة (  انعر يف اكقا  3) 
   289 – 281(  انعر يف اوحاد الذمة يف الرهن الرمس  هنيا  قرة  2) 
   290 قرة  – 281(  انعر يف ا برا  يف الرهن الرمس  هنيا  قرة  1) 
   293 قرة  – 294(  انعر يف استحالة التنييذ يف الرهن الرمس  هنيا  قرة  8) 
 2أوبري ورو  – 441و قرة  403بودري ودي لوان  قرة  – 332و قرة  411 يوار  قرة  – 888و قرة  161لوران  قرة   ( 9) 

ااقوق  4641أبرير سنة  8است ناف وفين  – 443 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 4وهامش  124و قر  – 48وهامش  121 قرة 
) يقــف ســرًين اخلرــس الســنوات اكقــررة لســقوط ااــق يف  409ق  98رقــو  34اجملروعــة الرمسيــة  4630ينــاير ســنة  9 – 401ق  22

ق  4441رقـو  3ايفامـاة  4633 هايـر سـنة  49 –اك البة ابل لة اليت استوىل عليها الدا ن اكرهتن من الع  اكرهونة ما دام الـرهن قا رـا ( 
 للدا ن عينا رهن حيازة    يسقو الدين ابلنسبة علي  ما بق  اكرهون يف حيازة الدا ن (   ) ما دام ال اعن قد رهن 211
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عــن هــذا الــنص : "يراعـى أن ترتيــب رهــن الحيــازة ينفــرد بــأن أثــره ال يقتصــر  المـذكرة اإليضــاحية للمشــروع التم يــدي
على قطع التقادم ، بل يجاوز ذلك إلى استدامة هـذا اهنثـر مـا بقـي الشـيء المرهـون فـي يـد المـرت ن . فبمجـرد تـرك 

إقـرارًا ضــمنيًا  الـدائن الشـيء المرهــون فـي يـد المــرت ن ، وترخيصـه ل ـذا الــدائن فـي اقتضـاء حقــه مـن إيـراده ، يعتبــر
 . ( 1) دائمًا أو متجددًا"

 نص قانوني : –عودة الرهن الحيازي بزوال السب الذي انقضى به الدين  -607
 مدني على ما يأتي : 1112نصت المادة  

"ينقضي حا الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ، و عود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الـدين ، 
 . ( 2) بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسب ا قانونًا في الفترة ما بين انقضاء الحا وعودته"دون إخالل 

 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

 . ( 9) "ينقضي رهن الحيازة بطر قة تبعية بانقضاء الدين المضمون ، على النحو المبين في الرهن الرسمي"

                                                 

 292وانعر يف التقادم اكسقو يف الرهن الرمس  هنياً  – 194ق  – 190ق  213(  انعر يف ذلك حمرد كامر مرس   قرة  4) 
 299 قرة  – 292 قرة  –

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4882ادة : ورد هــذا الــنص يف اكــ  اتريــخ الــنص(   3) 
ل مث جملس ال يوق  4304يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4349انيديد   ووا قا علي  نينة اكرا عة ل وحا رقو 

 (   326ق  – 324ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4443وحا رقو 
 : ال مقابر التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
يــ ور الــرهن بتســديد الــدين عنــد اســتحقاق         اكضــرون ويعــود معــ  عذا زار الســبب الــذي  4010/4م  التقنــ  اكــد  الســوري

 انوت يف اليرتة ما ب  انقضا  ااق وعودت   انقضا ب  الدين ل دون ع  ر اباقوق اليت يةون ال ري حسن النية قد كسبها ق
: ينقض  حق الرهن اايـازي ابنقضـا  الـدين اكوثـوق ل ويعـود معـ  عذا زار السـبب الـذي انقضـا بـ   4219م  التقن  اكد  العراق 

 ين وعودت   الدين ل دون ع  ر اباقوق اليت يةون ال ري حسن النية قد كسبها قانوت يف اليرتة ما ب  انقضا  الد
 : ي و الرهن بتسديد الدين عند استحقاق         449م  قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   326ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  2) 
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و تبــين مــن هــذا الــنص أن حــا الــرهن الحيــازي ينقــي ، كمــا فــي الــرهن الرســمي ، بانقضــاء الــدين المضــمون 
بــالرهن . وقــد حــددنا فيمــا تقــدم أســباب انقضــاء الــدين ، وكــل من ــا إذا تــوافر ينقضــي بــه الــدين المضــمون بــالرهن 

زة تـابع اللتـزام أصـلي ، فـإذا انقضـى هـذا الحيازي ، فينقضي هذا الرهن تبعًا النقضـاء الـدين . ذلـك هنن رهـن الحيـا
 االلتزام اهنصلي انقضى الرهن الحيازي معه ، هنن التابع يزول مع اهنصل .

وإذا زال السبب الذي انقضى به الدين ، فعاد الدين كما كان ، عاد معه الرهن الحيـازي الـذي كـان قـد زال ، 
لذي انقضى به الدين هو الوفاء ، ثم تبين أن الوفاء باطل والذي يرجع لضمان الدين مرة ثانية . فإذا كان السبب ا

 ، فإن الدين وهو مضمون برهن حيازي يعود ، و عود معه الرهن الحيازي .

وذلـك "دون إخــالل بـالحقوق التــي يكـون الغيــر حسـن النيــة قـد كســب ا قانونـًا فــي الفتـرة مــا بـين انقضــاء الحــا 
فــاء وزال بانقضــائه الــرهن الحيــازي ، فرتــب المــدين علــى محــل الــرهن وعودتــه" . فــإذا فرضــنا أن الــدين انقضــى بالو 

الحيازي رهنًا رسميًا لشخص حسن النيـة اعتقـد أن الـرهن الحيـازي قـد انقضـى باقتضـاء الـدين بالوفـاء ، ثـم تبـين أن 
الحيــازي  الوفــاء باطــل فعــاد الــدين كمــا كــان ، فــإن الــرهن الرســمي الــذي كســبه الغيــر حســن النيــة يبقــى ســابقًا للــرهن

 عندما يعود هذا الرهن .

 انقضاء الرهن الحيازي بصفة أصلية -المبحث الثاني

 أسباب االنقضاء :  -608
المفــــروض هنـــــا أن الـــــرهن الحيـــــازي ينقضـــــي بصــــفة أصـــــلية ، أي ينقضـــــي وحـــــده دون أن ينقضـــــي الـــــدين 

 المضمون بالرهن الحيازي .

الحيازي بصفة أصلية . يضـاف إلـى هـذه اهنسـباب  وقد نص القانون على أسباب ثالثة ، ينقضي ب ا الرهن
الثالثــة ســـببان آخـــران :البيــع الجبـــري بموجـــب قـــانون المرافعــات الجديـــد ، وفســـخ الــرهن الحيـــازي بموجـــب المـــادتين 

 مدني . 1106و  1101

 نص قانوني :  –أسباب ثالثة  -609
 مدني على ما يأتي : 1119وقد نصت المادة 

 حيازي بأحد اهنسباب اآلتية :"ينقضي أيضًا حا الرهن ال
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) أ ( إذا نـزل الـدائن المـرت ن عــن هـذا الحـا ، وكـان ذا أهليــة فـي إبـراء ذمـة المــدين مـن الـدين . و جــوز أن 
باختيـاره عــن الشـيء المرهــون ، أو مـن موافقتــه علـى التصــرف فيــه  861يسـتفاد التنــازل ضـمنًا مــن تخلـى الــدائن $
مــثقال بحــا تقــرر لمصــلحة الغيــر ، فــإن تنــازل الــدائن ال ينفــذ فــي حــا هــذا دون تحفــظ . علــى أنــه إذا كــان الــرهن 

 الغير إال إذا أقره .

 ) ب ( إذا اجتمع حا رهن الحيازة مع حا الملكية في يد شخص واحد .

 . ( 1) ) جـ ( إذا هلك الشيء أو انقضى الحا المرهون"

                                                 

من اك روع الترهيدي علـا الو ـ  اآليت : "ينقضـ  أيضـاً حـق الـرهن اايـازي  4881: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(   4) 
أ ( اسـتبقا  أبحد ا سبا  اآلتية : ) أ ( عذا بيعا الع  اكرهونة ابك اد العلين بيعاً  هًي   )   (       "   وحذ ا نينة اكرا عـة البنـد ) 

) الســابق (  يرــا يقضــ  بــ  مــن أن البيــ  انيــهي ال ي هــر العــ  مــن الــرهن اايــازي ل ووا قــا علــا الــنص وحــا رقــو اةــو القــانون ااــايل 
ل بعـد أن حـذف مـن البنـد )   ( العبـارة اآلتيـة "علـا أنـ   4303من اك روع النها     ووا ق جملس النوا  علا النص وحا رقـو  4341

نـيب ل  ـلن انقضـا  الـرهن ابوحـاد الذمـة ال ينيـذ يف حـق هـذا ا  نـيب   وال يعتـه الـرهن منقضـيا عذا  عذا كان الرهن مثق  نق تقرر كصلحة أ 
كانا للرالك مصلحة قانونية يف استبقا   ل وكذلك عذا زار سبب اوحاد الذمة ل وال  أثر ر ع "   ووا ق جملس ال يوق علا الـنص ل وحـا 

 (   313ق  – 326ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4442رقو 
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
 ي ور الرهن بـ          أو ابالتياق ب  اكدين والدا ن أو ئجرد عرادة اكرهتن   4010/4م  التقن  اكد  السوري
د ا سـبا  اآلتيـة ) أ ( عذا نـ ر الـدا ن اكـرهتن عـن هـذا ااـق : ينقض  أيضـاً حـق الـرهن اايـازي أبحـ 4441م  التقن  اكدين اللييب

قتـ  وكان ذا أهلية يف عبرا  ذمة اكدين من الدين   و ـوز أن يسـتياد التنـازر ضـرنا مـن ختلـ  الـدا ن اب تيـاره عـن الشـ   اكرهـون أو مـن موا 
ال ري عال عذا أقره   )   ( عذا ا تر  حق الرهن اايازي م   علا التصرف  ي  دون وحيظ ل علا أن  عذا كان الرهن مثق  نق تقرر كصلحة

 حق اكلةية يف يد شخص واحد   )  ـ ( عذا هلك ال    أو انقضا ااق اكضرون  
: ينقضـ  أيضـاً الــرهن اايـازي أبحـد ا ســبا  اآلتيـة : ) أ ( عذا بيـ  اكرهــون الييـا  د  ه ـر و قــا  4216م  التقنـ  اكـد  العراقــ 

 را ات اكقررة قانوت   )   ( عذا ا تر  حق الرهن م  حق اكلةية يف يد شـخص واحـد ل ويعـود الـرهن عذا زار سـبب اوحـاد الذمـة أبثـر لإل
ة ر ع    )  ـ ( عذا تنازر اكـرهتن عـن حـق الـرهن أو مـتق  عـن الـدين ل و ـوز أن يسـتياد التنـازر داللـة مـن  لـا اكـرهتن اب تيـاره عـن حيـاز 

 أو موا قة علا التصرف  ي  دون وحيظ   ) د ( عذا هلك اكرهون  اكرهون 
 : ي ور الرهن          أو ابالتياق ب  اكدين والدا ن اكرهتن ل أو ئجرد عرادة اكرهتن          449م  قانون اكلةية العقارية اللبنا 



 

 

 

 

3450 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 وقد ورد في مذكرة المشروع التم يدي ما يأتي :

الحيازي أيضًا بطر قـة أصـلية ، أي مسـتقال عـن الـدين ، ببيـع العـين فـي المـزاد الجبـري وهـذا "ينقضي الرهن 
الحكـم هــام ، فقــد تقـدم أنــه هــو الـذي ســتند إليــه الراسـي عليــه المــزاد فـي تســلم العــين مـن المــرت ن اهنول ، إذا بيعــت 

الـدائن عنـه إذا تـوافرت فيـه اهنهليـة العين بناء على طلب دائـن تـال لـه فـي المرتبـة . وكـذلك ينقضـي الـرهن بتنـازل 
الالزمة ، و ستفاد التنـازل ضـمنًا بـالتخلي عـن الشـيء اختيـارًا أو الموافقـة دن تحفـظ علـى التصـرف فيـه ، ولكـن إذا 
كان الرهن مثقال بحا هنجنبي كما إذا كان المضمون بالرهن قد رهن الـدائن بـدوره لـدائن لـه فـإن هـذا الـدائن الثـاني 

الرهن ، وال يترتب على تنازل الدائن اهنول عن الرهن أن يضـر ذلـك بحـا الـدائن الثـاني . و نقضـي يمتد حقه إلى 
الرهن كذلك باتحاد الذمة بـأن يجتمـع الـرهن وملكيـة العـين المرهونـة فـي يـد واجـدة ، كمـا إذا اشـترى الـدائن المـرت ن 

ا إذا كـان الـدين المضـمون بـالرهن قـد رهنـه العين المرهونـة . وال يخـل اتحـاد الذمـة بحـا اهنجنبـي علـى الـرهن ، كمـ
الدائن بدوره لدائن له كما تقدم في المثل السابا ، فإن الدائن اهنول إذا اشترى العين المرهونة واتحدت الذمـة بـذلك 
، فإن اتحادهـا علـى هـذا الوجـه ال يضـر بحـا الـدائن الثـاني . كـذلك ال يعـد الـرهن منقضـيًا باتحـاد الذمـة إذا كانـت 

ك مصلحة قانونية في استبقائه ، كما إذا اشترى الكفيل العيني الدين المضمون بـالرهن ، وبـاع هـذا الـدين بعـد للمال
ذلك مستبقيًا الرهن لضمانه . وكذلك ال ينقضي الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكـان لزوالـه أثـر رجعـي ، كمـا إذا فسـخ 

أخيرًا بصفة أصـلية إذا هلـك الشـيء أو الحـا المرهـون  841العقد الذي اشترى به المرت ن العين . و زول الرهن $
 ( 1) . فإن كان الحا المرهون حا انتفاع مثال ، وتنازل المنتفع عنه ، فال يخل هذا التنازل بحقوق الدائن المرت ن"

. 

(  1فيوجــد إذن أســباب خمســة النقضــاء الــرهن الحيــازي بصــفة أصــلية ، نبحث ــا علــى التعاقــب ، وهــي : ) 
(  1( هــالك الشــيء أو انقضــاء الحــا المرهــون . )  9( اتحــاد الذمــة . )  2ائن المــرت ن عــن الــرهن . ) نــزول الــد

 . ( 2) ( فسخ الرهن الحيازي  1البيع الجبري . ) 
                                                 

   313ق  – 414ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
(  وعقد الرهن ل يف غري اااالت اخلا ة ل ال ي ور ةرادة واحدة بر اب تراع عرادت    وقد قضا حمةرة النقض أبن  مىت كان  3) 

 ااةو قد حصر وحصي  سابقا من اكستندات أن اتياقا قد ق ب  ال اعن واك عون علي  أن يض  هذا ا  ري اليد علـا ا فيـان الـيت رهنهـا
اميناً وأن وصر ريعها  صرا من دين  ل وقرر أن  سوا  أكان ال را مـن هـذا االتيـاق هـو عن ـا  عقـد رهـن حيـازي الحـق  ل  ال اعن رهنا

نـ  للرهن التأميين أمن عقد وكالـة  دارة ا فيـان ل واسـتييا  الـدين مـن غلتهـا ل  لنـ  عـر كـ  اليرضـ  ال سـيب لل ـاعن يف أن ينهـ  ةنـذار م
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 نزول الدائن المرتهن عن الرهن الحيازي  -0

 نص قانوني :  -621
الـرهن الحيـازي بأحـد اهنسـباب اآلتيـة ) أ ( مدني على ما يأتي : "ينقضي أيضًا حـا  11192نصت المادة 

و جوز أن يسـتفاد  –: ) أ ( إذا نزل الدائن المرت ن عن هذا الحا ، وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين 
التنــازل ضــمنًا مــن تخليــل الــدائن باختيــاره عــن الشــيء المرهــون ، أو مــن موافقتــه علــى التصــرف فيــه دون تحفــظ . 

رهن مثقال بحا تقرر لمصلحة الغير ، فإن تنازل الدائن ال ينفـذ فـي حـا هـذا الغيـر إال إذا أقـره على أنه إذا كان ال
 . ) ب (  . . . ." .

فالرهن ينقضي مستقال عن الدين ، أي ينقضي بصفة أصلية ، إذا نزل الدائن المرت ن عنه ، وهـو صـاحب 
 . ( 1) حا الرهن الحيازي 

 المرتهن عن رهن الحيازة : األهلية الالزمة لنزول الدائن -620
ولمــا كــان الــرهن الحيــازي ه الضــمان للــدين ، فقــد جعلــه المشــرع بمثابــة الــدين نفســه ، فــالنزول عــن الــرهن  

 الحيازي يكون بمثابة النزول عن الدين نفسه . 

 لذلك اشترط القانون ، في أهلية النزول عن ارهن الحيازي ، أهلية إبراء ذمة المدين من الدين .

ه اهنهلية هي أهلية التبرع ، فيجب أن يكون الدائن المرت ن بالغًا سن الرشد غير محجور عليه ولو لسفه وهذ
أو غفلة . فإن كان صغيرًا أو محجورًا عليه ، فال يملك النزول عن رهن الحيازة تبرعًا . وال يملك أحد غيـره ذلـك ، 

 قيمًا كان أو وصيًا أو وليًا ، ولو بإذن المحكمة .

القانون ، كما رأينا ، على أن ينقضي رهن الحيازة "إذا نزل الدائن المـرت ن عـن هـذا الحـا ، وكـن ذا  و نص
 أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين" .

                                                                                                                                                                    

بينهرا ل  ن عقد الرهن ال ييسخ ةرادة واحدة ل وكذلك عقد الوكالة عذا كان كصـلحة الـدا ن ل  ـا ال عـن علـا ااةـو الع قة القا رة  يرا 
 (    48رقو  261ق  4جمروعة اخلرسة والع رين عاما  4684 هاير سنة  33ابخل أ يف التةييف يةون علا غري أساي ) نقض مد  

   368ق  44م  4466يوني   41(  است ناف  تلو  4) 
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 النزول الصريح والنزول الضمني :  -622
ص ، فـأي والنزول عن رهن الحيازة إما أن يكون نزوال صر حًا ، أو نزوال ضمنيًا . وال يشـترط فيـه شـكل خـا

 نزول صر ح أو ضمني يكفي .

والنزول ، الصر ح أو الضمني ، عن رهـن الحيـازة يقضـي هـذا الـرهن تبرعـًا ، و ـزول رهـن الحيـازة مـن وقـت 
 النزول ، ال قبل ذلك .

 استفادة النزول الضمني :  -623
تفاد النـــزول مـــدني ، مثلـــين علـــى النـــزول الضـــمني . فيجـــوز أن يســـ 1119وقـــد أورد المشـــرع ، فـــي المـــادة  

 الضمني :

مـن تخلــى الـدائن باختيــاره عـن الشــيء المرهــون . ذلـك هنن الــدائن باختيـاره عــن الشـيء المرهــون . ذلــك  -1
هنن الدائن المرت ن حيازة يلتزم الراهن بتسـليمه الشـيء المرهـون ، كمـا أسـلفنا ، وال يجـوز للـدائن المـرت ن ، بعـد أن 

يازتـــه طوعـــًا . فــإن ســـلب منـــه غصـــبًا ، أو أخــذ خلســـة ، وأثبـــت الـــدائن ســتلم الشـــيء المرهـــون ، أن يتخلــى عـــن ح
المرت ن ذلك ، فله أن يسترده . وللدائن المرت ن كذلك أن يـؤجر الشـيء المرهـون ، أو يعيـره ، أو يودعـه عنـد أحـد 

ن طوعـًا ، ال ، فإن فعل استرد الشيء عند ن اية اإليجار أو العار ة أو الوديعة . أما أن يتخلى عن الشيء المرهـو 
إليجــار أو لســبب آخــر ال يقيــد نزولــه عــن الــرهن ، ف ــذا نــزول ضــمني عــن الــرهن الحيــازي ، و نقضــي الــرهن ب ــذا 

 النزول .

ومن موافقة الدائن المرت ن حيازة على التصرف في الشيء المرهون دن تحفـظ . فـإذا كـان الـراهن الـذي  -2
ه غيــر مرهــون ، وانتزعــه مــن حيــازة الــدائن المــرت ن وســلمه يملــك الشــيء المرهــون بــاع هــذا الشــيء آلخــر علــى أنــ

للمشتري ؛ ورضي الدائن المرت ن بذلك دون أن يتحفظ بأن يسلم الشيء مع حفظ حقـه فـي باعتبـاره دائنـًا مرت نـًا ، 
 .فإن الدائن المرت ن يكون بذلك قد نزل ضمنًا عن حقه في الرهن الحيازي باختباره ، فيزول الرهن ب ذا النزول 

وتقول مذكرة المشروع التم يدي : "ولكن إذا كان الرهن مثقال بحا هنجنبي ، كما إذا كان المضمون بـالرهن 
قد رهنه الدائن بدوره لدائن لـه ، فـإن الـدائن الثـاني يمتـد حقـه إلـى الـرهن ، وال يترتـب علـى تنـازل الـدائن اهنول عـن 
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) أ ( مـدني ، كمـا رأينـا مـا  1119لعبـارة اهنخيـرة مـن المـادة . وتقـول ا ( 1) الرهن أن يضر ذلك بحا الدائن الثاني"
فـي حـا هـذا  841يأتي : "على أنه إذا كان الرهن مـثقال بحـا تقـرر لمصـلحة الغيـر ، فـإن تنـازل الـدائن ال ينفـذ $

هنـًا الغير إال إذا أقره" . وتفرض مذكرة المشروع التم يدي أن الـدائن المـرت ن حيـازة قـد رتـب علـى حقـه فـي الـرهن ر 
له ، ثم نزل عن رهنـه نـزوال صـر حًا أو ضـمنيًا . فـإذا قلنـا بعبـارة مطلقـة إن نـزول الـدائن المـرت ن اهنول عـن رهنـه 
يز ل الرهن ، تأذى من ذلك الدائن المرت ن الثاني هننـه مـرت ن لحـا رهـن الـدائن المـرت ن اهنول ، فـزوال حـا رهـن 

فال يبقى إذن إال القول بأن زوال حا رهن الدائن اهنول ال ينفذ في  الدائن المرت ن اهنول يز ل حا الدائن الثاني .
حا الدائن الثاني ، فيبقى حا رهن هذا الدائن الثاني قائمـًا ، إال إذا أقـر الـدائن الثـاني نـزل الـدائن اهنول عـن حقـه 

 في الرهن .

 اتحاد الذمة -2

 ) ب ( على ما يأتي : 0003نص قانوني : ونصت المادة  -624
قضــــي أيضــــًا حــــا الــــرهن الحيــــازي بأحــــد اهنســــباب اآلتيــــة ) أ (  . . . . ) ب ( إذا اجتمــــع حــــا الــــرهن "ين

 الحيازي مع حا الملكية في يدي شخص واحد . ) جـ (  . . . ." .

وكان النص في أصله ، وهو النص الواجب العمل به ، يجـري علـى الوجـه اآلتـي : ") ب ( إذا اجتمـع حـا 
الملكية في يد شخص واحد . على أنه إذا كـان الـرهن مـثقال بحـا تقـرر لمصـلحة أجنبـي ، الرهن الحيازي مع حا 

فإن انقضاء الرهن باتحـاد الذمـة ال ينفـذ فـي حـا هـذا اهنجنبـي . وال يعتبـر الـرهن منقضـيًا إذا كـان للمالـك مصـلحة 
 قانونية في استبقائه ، وكذلك إذا زال سبب اتحاد الذمة وكان لزواله أثر رجعي" . 

وقد قررت مذكرة المشروع التم يـدي ، فـي خصـوص هـذا الـنص ، مـا يـأتي : "و نقضـي الـرهن كـذلك باتحـاد 
الذمة ، بأن يجتمع الرهن وملكيـة العـين المرهونـة فـي يـد واحـدة ، كمـا إذا اشـترى الـدائن المـرت ن العـين المرهونـة . 

الدين المضمون بالرهن قد رهنه الـدائن بـدوره  وال يخل اتحاد الذمة بحا اهنجنبي على الرهن ، كما إذا كان $841
لدائن لـه كمـا تقـدم فـي المثـل السـابا ، فـا الـدائن اهنول إذا اشـترى العـين المرهونـة واتحـدت الذمـة بـذلك ، فاتحادهـا 
على هذا الوجه ال يضر بحا الدائن الثـاني . كـذلك ال يعـد الـرهن منقضـيًا باتحـاد الذمـة إذا كانـت للمالـك مصـلحة 

                                                 

   946(  هنيا  قرة  4) 
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يــة فــي اســتبقائه ، كمــا إذا اشــترى الكفيــل العينــي الــدين المضــمون بــالرهن ، وبــاع هــذا الــدين بعــد ذلــك مســتبقيًا قانون
الرهن لضمانه . وكذلك ال ينقضي إذا زال اتحاد الذمـة وكـان لزوالـه أثـر رجعـي ، كمـا إذا فسـخ العقـد الـذي اشـترى 

 . ( 1) به المرت ن العين

 ذمة :كيف ينقضي الرهن باتحاد ال -625
 ينقضي الرهن باتحاد الذمة ، إذا اجتمع حا الرهن الحيازي مع حا الملكية في يد شخص واحد . 

و جتمع هذان الحقان في يـد المـرت ن حيـازة ، إذا اشـترى هـذا المـرت ن العـين المرهونـة ، فيصـبح مالكـًا لحـا 
 .الرهن الحيازي وللعين نفس ا ، فتتحد الذمة ، و نقضي حا الرهن الحيازي 

و جتمع هذان الحقان في يد المالك للعين ، إذا اشترى المالـك الـدين المضـمون بحـا رهـن الحيـازة ، فيصـبح 
 مع ملكيته للعين مالكًا لحا رهن الحيازة ، فتتحد الذمة ، و نقضي حا الرهن الحيازي .

مالك ــا واشــترى  و جتمــع هــذان الحقــان فــي يــد أجنبــي ، إذا اشــترى هــذا اهنجنبــي ملكيــة العــين المرهونــة مــن
 الدين المضمون بالرهن الحيازي ، فيصح اهنجنبي مالكًا للحقين ، فتتحد الذمة ، و نقضي الرهن الحيازي .

( وال  9( وال باستبقاء المالك لحـا الـرهن . )  2( بحا أجنبي ارت ن حيازة . )  1وال يخل اتحاد الذمة : ) 
 بزوال اتحاد الذمة بأثر رجعي . 

 ارتهن حيازة : حق أجنبي -626
إذا كان المرت ن حيازة قد رتب على حقه في رهن الحيـازة حـا رهـن هنجنبـي ، فأصـبح هـذا اهنجنبـي الـدائن  

 المرت ن الثاني ، فإن المرت ن اهنولى ال يستطيع أن يمس بحا اهنجنبي المرت ن الثاني .

، فأصـــبح مالكـــا لـــرهن الحيـــازة  فـــإذا فرضـــنا أن المـــرت ن اهنولـــى اشـــترى ملكيـــة العـــين المرهونـــة مـــن مالك ـــا
 وللملكية معًا ، واتحدت الذمة بذلك ، فإن اتحاد الذمة هذا ال يخل بحا المرت ن الثاني .

وتقول مذكرة المشروع التم يدي في هذا المعنى : "وال يخل اتحاد الذمة بحا اهنجنبي على الـرهن ، كمـا إذا 
لــدائن لــه كمــا تقــدم فــي المثــل الســابا ، فــإن الــدائن اهنولــى إذا كــان الــدين المضــمون بــالرهن قــد رهنــه الــدائن بــدوره 

                                                 

 (4   ) 
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 . ( 1) اشترى العين المرهونة واتحدت الذمة بذلك ، فاتحادها على هذا الوجه ال يضر بحا الدائن التالي

فالدائن الثاني إما أنه ال يسري في حقه اتحاد الذمة و بقى حـا رهنـه قائمـًا علـى حـا رهـن الحيـازة ، أو يقـر 
 اد الذمة فيضيع عليه حا رهنه .اتح

 استقاء المالك لحق الرهن :  -627
وتقول مذكرة المشروع التم يدي ، في هذا الصدد ، ما يأتي : "كذلك ال يعد الرهن منقضـيًا باتحـاد الذمـة إذا 

ع هــذا كانــت للمالــك مصــلحة قانونيــة فــي اســتبقائه ، كمــا إذا اشــترى الكفيــل العينــي الــدين المضــمون بــالرهن ، وبــا
 .  ( 2) الدين بعد ذك مستبقيًا الرهون لضمانه"

ف نــا كــان يوجــد ، ال مــدين راهــن ، بــل كفــل عينــي راهــن ، ورأى الكفيــل العينــي أن يشــتري الــدين المضــمون 
 844بــالرهن ، حتــى يخلــص العــين المملوكــة لــه مــن هــذا الــرهن . فاشــترى الــدين ، حاســبًا بــذلك أنــه يملــك العــين $

الرهن ، فيزول الرهن باتحاد الذمة . ولكنه وجد= نفسه فـي حاجـة إلـى بيـع الـدين الـذي اشـتراه ،  وأصبح اآلن يملك
وأن يستبقى الرهن ضامنًا للدين . ففعل ذلك ، فال شك أنه لمـا بـاع الـدين مضـمونًا بـالرهن ، لـم يـزل الـرهن باتحـاد 

لــه عــين مرهونــة فــي الــدين ، ولكــن صــاحب هــذا الذمــة هننــه ال زال باقيــًا . و رجــع الكفيــل كفــيال عينيــًا كمــا كــان ، 
 الدين شخص آخر هو الذي اشترى الدين مضمونًا بال رن فيما قد قدمناه .

 زوال اتحاد الذمة بأثر رجعي :  -628
وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ما يأتي : "وكذلك ال ينقضي الرهن إذا زال اتحاد الذمة وكـان لزوالـه أثـر 

 . ( 9) خ العقد الذي اشترى به المرت ن العين"رجعي ، كما إذا فس

ف نـــا اشـــترى المـــرت ن حيـــازة ملكيـــة العـــين المرهونـــة ، فصـــار صـــاحب رهـــن حيـــازي وصـــاحب ملكيـــة العـــين 
 المرهونة ، فاتحدت الذمة وانقضى الرهن باتحاد الذمة .

المرهونة قابل للفسـخ ، وفسـخ بـأثر ولكن تبين بعد ذلك أن البيع الذي اشترى به الدائن المرت ن ملكية العين 
                                                 

   931(  هنياً  قرة  4) 
   931(  هنياً  قرة  3) 
   931(  هنيا  قرة  2) 
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رجعي . وعند ذلك ال يعود الدائن المرت ن مالكًا للعين المرهونـة ، و ـزول اتحـاد الذمـة بـأثر رجعـي ، و عـود الـدائن 
 المرت ن دائنًا مرت نًا بحسب ، ال مالكًا .

 وتعود اهنمور كما كانت قبل اتحاد الذمة الذي زال بأثر  رجعي .

 . ( 1) ًا قوته اهنصلية ، بعد أن كان قد زال باتحاد الذمةو عود الرهن حافظ

 هالك الشيء أو انقضاء الحق المرهون  -3

 ) جص ( مدني على ما يأتي : 0003نص قانوني : ونصت المادة  -629
"ينقضــي أيضـــًا حـــا الـــرهن الحيـــازي بأحـــد اهنســـباب اآلتيـــة : ) أ (  . . . ) ب (  . . . . ) جــــ ( إذا هلـــك 

 انقضى الحا المرهون" . الشيء أو

 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ما يأتي :

"و زول الرهن أخيرًا بصفة أصـلية إذا هلـك الشـيء أو الحـا المرهـون . فـإن كـان الحـا المرهـون حـا انتفـاع 
 . ( 2) مثال ، وتنازل المنتفع عنه ، فال يخل هذا التنازل بحا الدائن المرت ن"

 حيازي بهالك الشيء : انقضاء الرهن ال -631
و نقضــي الــرهن الحيــازي ب ــالك الشــيء المرهــون . وهــذا طبيعــي ، هنن الشــيء المرهــون لــم يعــد لــه وجــود ، 

 فيزول الرهن بزوال محله .

 والشيء المرهون قد ي لك بخطأ الراهن ، أو بخطأ المرت ن ، أو بسبب أجنبي .

ودفــع تعو ضــًا عنــه يحــل محــل الشــيء المرهــون  فــإن هلــك بخطــأ الــراهن ، كــان هــذا مســئوال عــن ال ــالك ،
 ال الك . و نتقل الرهن بذلك ، من الشيء المرهون ، إلى التعو ض .

                                                 

(  وقد قضا حمةرة االست ناف الوفنية أبن  عذا اشرتى اكرهتن الع  اكرهونة ل مث بعد ذ أب ر البي  أو أل   أو سخ  ي سبب  4) 
 (   201ق  221رقو  3ال را    4648يوني  سنة  6من ا سبا  ل عاد الرهن عىل كيان  ا وىل حا عا قوت  ا  لية ) است ناف وفين 

   946(  هنياً  قرة  3) 



 

 

 

 

3457 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

وإن هلــك بخطــأ المــرت ن ، كــان هــذا مســئوال عــن ال ــالك كــذلك ، و حــل التعــو ض محــل الشــيء المرهــون ، 
 و نتقل إليه الرهن .

الغيــر ، حــل التعــو ض محــل الشــيء وانتقــل إليــه وإن هلــك بســبب أجنبــي ، فــإن كــان هــذا الســبب هــو خطــأ 
 الرهن .

وإن كان السبب هو القوة القاهرة أو القضاء والقدر ، لم يكن أحد مسئوال عن التعو ض . فال يدفع تعوض ، 
 و زول الشيء فيزول الرهن بزواله ، وعلى هذا الوجه ينقضي الرهن .

 االنتفاع : حق  –انقضاء الرهن باقتضاء الحق المرهون  -630
 وقد يكون الشيء المرهون حقًا انقضى ، فيزول الرهن بانقضائه .

فــإن كــان الحــا المرهــون حــا انتفــاع ، وانقضــى بانقضــاء مدتــه أو بمــوت المنتفــع ، فــال منــاص مــن  $841
 انقضاء الرهن الحيازي بانقضاء حا االنتفاع على هذا الوجه .

نزولـه ال يـؤثر فـي الـرهن ، وال ينقضـي الـرهن بنـزول المنتفـع .  أما إذا نزل المنتفـع عـن حـا االنتفـاع ، فـإن
ذلــك هنن النــزول عــن حــا االنتفــاع ســبب إرادي مــن جانــب المنتفــع ، وال يجــوز للمنتفــع أن يضــر بإرادتــه المــرت ن 
 علــى هــذا الوجــه . علــى ذلــك يبقــى حــا االنتفــاع مــثقال بــالرهن ، بــالرغم ن نــزول المنتفــع . وال يــزول حــا االنتفــاع

 بالنسبة إلى المرت ن إال بسبب طبيعي ، كانقضاء المدة أو موت المنتفع .

وف ذلك تقول مذكرة المروع التم يدي : "فـإن كـان الحـا المرهـون حـا انتفـاع مـثالن وتنـازل المنتفـع عنـه ، 
 . ( 1) فال يخل هذا التنازل بحقوق الدائن المرت ن"

 البيع الجبري  -4

 تاريخ المسألة :  -632
فيما تقدم أن الرهن الحيـازي لـم يكـن ينقضـي ، فـي التقنـين المـدني السـابا ، بـالبيع الجبـري . بـل كـان  ذكرنا

 للدائن المرت ن ، في حالة بيع الشيء المرهون بيعًا جبر ًا ، الحا في حبسه عن الراسي عليه المزاد .
                                                 

   936(  هنياً  قرة  4) 
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نت ي رهن الحيازة "إذا بيعـت من التقنين المدني ( ت 1119من المشروع التم يدي ) م  1111وكانت المادة 
 العين المرهونة بيعًا جبر ًا" .

ولكن لجنة المراجعة حذفت هذا النص ، استبقاء لحكم التقنين السابا فيما قضي به من أن البيع الجبري ال 
 يط ر العين من الرهن الحيازي .

على تسجيل حكم مرسي  880منه على أنه يترتب $ 610غير أن قانون المرافعات الجديد نص في المادة 
 المزاد تط ير العقار المبيع من حقوق االمتياز واالختصاص والرهون الرسمية والحيازة .

فأصبح بموج بالقانون المدني ال ينقضـي حـا الـرهن الحيـازي بـالبيع الجبـري ، أمـا بموجـب قـانون المرافعـات 
 بل ينقضي أيضًا حا الرهن الحيازي .فينقضي بالبيع الجبري ، ال حقوق الرهن الرسمي واالختصاص فحسب ، 

 ال تعارض بين القانون المدني وقانون المرافعات في حالة معينة : -633
 وال يقع تعارض بين قانون المرافعات والقانون المدني في حالة معينة ، بل يكون الحكم في ا واحدًا . 

أو اختصاصـي أو امتيـاز سـباق وهذه هـي الحالـة التـي يكـون في ـا الـدائن الحـاجز صـاحب حـا رهـن رسـمي 
 في المرتبة على مرتبة الرهن الحيازي .

ففي القانون المـدني ال يحـتج بحـا الحـبس المترتـب علـى الـرهن الحيـازي فـي مواج ـة أصـحاب هـذه الحقـوق 
 السابقة على الرهن الحيازي .

 . ( 1) هذا هو أيضًا حكم قانون المرافعات الجديد

 انون المدني في بقية الحاالت : قانون المرافعات عدل الق -634
أما بقية الحـاالت ، فيجـب القـول بـأن قـانون المرافعـات الجديـد ، وهـو قـانون متـأخر فـي التـار خ عـن القـانون 

 المدني ، قد عدل القانون المدني في هذه المسألة .

وق العينيـة التبعيـة ، وعلى ذلك يكون البيع الجبري ، وفقًا لقـانون المرافعـات ، مط ـرًا للعقـار مـن جميـع الحقـ
 و دخل في ذلك حا الرهن الرسمي وحا الرهن الحيازي .

                                                 

   901(  انعر يف ذلك هنياً  قرة  4) 
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 فسخ الرهن الحيازي  -5 

 ضمان الراهن لسالمة الرهن ونفاذه :  -635
مدني تنص على ما يأتي : "يضمن الراهن سـالمة الـرهن ونفـاذه ، ولـيس لـه أن يـأتي  1101رأينا أن المادة 

ن أو يحول دون استعماله لحقوقه المستمدة من العقد . وللدائن المـرت ن ، فـي عمال ينقص من قيمة الشيء المرهو 
 . ( 1) حالة االستعجال ، أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون"

، أو ادعـى  وقد سبا أن قررنا ، في هذه المناسبة ، أنه إذا "أدعي الغير أنه دائن مـرت ن قيـد حـا رهنـه أوال
أن له حا ارتفاق على العقار المرهون حيازة وكان الدائن المرت ن قد رتب حا رهنه على أن حا االرتفاق هـذا ال 
يوجد ، فعلى الراهن أن يدفع هذا االدعاء من الغير . فإن لم يستطع ، كان للدائن المرت ن حيازة أن يطالب بتقديم 

 . ( 2) ، أو بسوط أجل الدين ودفعه فورًا" تأمين كاف  ، أو بتكملة التقديم المقدم

ومعنــى المطالبــة بســقوط أجــل الــدين ودفــع الــدين فــورًا ، أن الــدائن المــرت ن قــد فســخ الــرهن فانقضــى بصــفة 
 أصلية ، وهو اآلن يطالب بسقوط أجل الدين ودفع الدين فورًا .

 إدارة الشيء المرهون :  -636
مدني تنص على ما يأتي : "فإذا  أساء الدائن اسـتعمال ل ـذا الحـا  1106ورأينا أن الفقرة الثانية من المادة 

أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهماال جسيمًا ، كان للـراهن الحـا فـي أن يطلـب وضـع الشـيء تحـت 
 . ( 9)  الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه  . . . ."

فع ما عليه أن الراهن قد فسخ الرهن فزال بصـفة أصـلية ، وهـو ومعنى طلب استرداد الشيء مقابل د $882
 اآلن يطلب استرداد الشيء مقابل دفع ما عليه .

                                                 

   811(  انعر هنياً  قرة  4) 
   816(  انعر هنياً  قرة  3) 
   810(  انعر هنياً  قرة  2) 
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 بعض أنواع الرهن الحيازي  -الفصل الرابع

 أنواع ثالثة :  -637
تعــرض القــانون فــي هــذا الفصــل هننــواع ثالثــة مــن الــرهن الحيــازي : الــرهن العقــاري ، ورهــن المنقــول ، ورهــن 

 الدين . 

 فنعقد لكل من ا مبحثًا .

 الرهن العقاري  -المبحث األول

 مواد ثالثة خاصة بالرهن العقاري : -638
 أورد المشرع مواد ثالثًا خاصة بالرهن العقاري ، هي : 

 مدني ( خاصة بنفاذ الرهن العقاري في حا الغير . 1111ى ) م مادة أول -1

 مدني ( خاصة بجواز أن يؤجر الدائن المرت ن العقار المرهون إلى الراهن . 1111مادة ثانية ) م  -2

مـدني ( خاصـة بحفـظ الـدائن المـرت ن للعقـار المرهـون ودفـع مـا علـى العقـار مـن  1116مادة ثالثة ) م  -9
 ضرائب وتكاليف .

 فتعالج كل مسألة من هذه المسائل الثالث في فقرة مستقلة .

 نفاد الرهن العقاري في حق الغير  -639
 مدني على ما يأتي : 1111نصت المادة نص قانوني :  –

"يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حا الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيـد الـرهن ، وتسـري علـى هـذا القيـد 
 . ( 1) بقيد الرهن الرسمي"اهنحكام الخاصة 

                                                 

عذا وقـ  الـرهن اايـازي علـا  -4الو ـ  اآليت : " روع الترهيـدي علـا ـمـن اك 4888ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص(   4) 
 وي رتط لنياذ  الرهن العقاري يف حق ال ري ل عىل  انب انتقار اايازة ل أن يقيد عقد الرهن ل ويسري علـا  -3عقار ل مس  رهنا عقارًيً   

ي ـرتط لنيـاذ الـرهن العقـاري يف حـق  -4يت : "هذا القيد ا حةام اخلا ة بقيد الرهن الرمس "   وعدلا نينة اكرا عة النص علـا الو ـ  اآل
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وحقـوق الـرهن  -3ال ري ل عىل  انب انتقار اايازة ل أن يقيد عقد الـرهن ل وتسـري علـا هـذا القيـد ا حةـام اخلا ـة بقيـد الـرهن الرمسـ    
ر العقـود اكرتبـة لـ  ل أو يف  ـ ر اايازي العقاري القا رة وقا العرر  ذا القانون    ـب قيـدها يف  ـ ر ع ـر سـنوات مـن اتريـخ تسـجي

سنة من وقا العرر  ذا القانون ل أي اكدت  أفور   ويرتتب علا ع را  القيد اكذكور حيظ مرتبة الرهن مـن اتريـخ تسـجير العقـد اكرتـب 
 ـري"   وأقـرت نينـة اكرا عـة اكـادة بعـد ل  ل  لذا م يتو قيد العقد يف   ر اكـدة اكتقدمـة  ـ  يةـون الـرهن بعـد انقضـا ها ت ـذا ابلنسـبة عىل ال

  ويف نينــة جملــس ال ــيوق ل حــذ ا  4302يف اك ــروع النهــا     واقــر جملــس النــوا  اكــادة ل وحــا رقــو  4344هــذا التعــدير ل وحــا رقــو 
  ابلـرهن الرمسـ  ل و ـا قـار اكتقـرح اللجنة اليقرة الثانية ل لورود حةرها يف قانون ال هر العقار   واقرتح االست نا  عن الرهن يف العقار اكتيا

 عن  عذا كان ا وضاع يف اكاض  قد أو با وض  يد الدا ن علا العقار اكرهون كوسيلة كن  اكدين مـن التصـرف  يـ  ل  لنـ  بعـد ظهـور نعـام
نـة جملـس ال ـيوق عـدم ا  ـذ التسجير أ ب  وحده كيي  بتحقيق هذا ال را ل وليو يبق حمر  لعقد الـرهن اايـازي يف العقـار   وقـررت ني

ابالقــرتاح ل مســـتندة يف ذلـــك عىل اعتبـــارين أساســـي    أوهلرـــا أن الـــرهن اايـــازي ين ـــوي علـــا تيســـري للرـــدين ل  نـــ  يـــتو بعقـــد عـــريف ويتـــي  
عام الرهن اايازي يف العقـار استه   الدين م فريق عل ام الدا ن ابست  ل  واستن ار ال لة من الدين   واثنيهرا أن حرمان البي ة الرييية من ن

ن ل بعد أن أل ت  وبعد عل ا  بي  الو ا  ل سييض  عىل عرغام   ار اك   علا البي  وحا سل ان االض رار السيرا مىت كانوا  لةون أقر مـ
 ’  عسة أ دن

ا اكنقــور ل وم تــر اللجنــة اخلا ــة بــرهن اايــازة يف العقــار وقصــر هــذا النــوع مــن الــرهن علــ 4449عىل  4441واقــرتح حــذف اكــواد 
 ر هو ا  ذ  ذا االقرتاح  ن ان  ارقا  وهرًي ب  تصوير القانون اكصري لرهن اايازة والتصوير اليرنس  ل  ل  ي  ح  ا ا ور  عر ا 

عليـ    وقـد كـان وسـا ر اال ترـان و و  استثرار الدا ن اكرهون تيسريا الستييا  الدين ال  عر ا  ري للدا ن حقا يف االستثرار وال يرغرـ  
 ـا  متعددة من قبر ل لةانا الياروقة قا رة يف ظر نعام  ا راضـ  اخلرا يـة وأل يـا الياروقـة تبعـا لـ وار هـذا النعـام ل مث شـاع نعـام بيـ  الو 

ليـ  النـاي واسـتقر يف تقاليـدهو ل  ـلذا ولةن عسا ة استعرار هذا النعام حدت عىل عل ا     واآلن م يعد يف البي ـة الريييـة عال رهـن اايـازة ل أ
 أل   كان من العسري أن يعترد   ار ال راع علا الرهن التأمين  ) الرمس  ( وهو م أيليوه بصو   وسيلة من وسا ر الضران  

ادة ) ل ووا ـق جملـس ال ـيوق علـا اكـ 4441واستقر رأي اللجنة علا عدم حذف الرهن اايـازي العقـاري ل وأقـرت االدة وحـا رقـو 
 (   314ق  – 312ق  1جمروعة ا عرار التحضريية 
: ال يضر رهـن العقـار اباقـوق اكةتسـبة عليـ  ايفيوظـة وابلو ـ  اكرعـ  قبـر تسـجير الـرهن ل  918/  884م  التقن  اكد  السابق

 وانعر أيضاً اكادة ا وىل من قانون التسجير  
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

: ال  س الرهن اباقوق العينية ايفرزة ب ريقة قانونية علا العقار قبر قيد الرهن يف السجر العقاري  4092م   اكد  السوريالتقن 
  

: ي ــرتط لنيــاذ الــرهن العقــاري يف حــق ال ــري انتقــار اايــازة أن يقيــد عقــد الــرهن ل وتســري علــا هــذا  4444م  التقنـ  اكــدين الليــيب
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 ومعروف أن الرهن الحيازي ال ينفذ في حا الغير إال إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرت ن 

فإذا كان الرهن الحيازي واقعًا على عقار ، وجب أيضًا لنفاذه في حا الغير ، إلى جانب انتقال الحيـازة إلـى 
 رهن الحيازي .الدائن المرت ن ، أن يقيد عقد ال

وعقد الرهن الحيازي العقار يقيد على الوجه الذي يقيد به عقد الرهن الرسمي وتتبع نفس اهنحكام ، وقد تقدم 
 بيان ذلك .

مــن قــانون تنظــيم الشــ ر العقــاري نصــت علــى بــأن خــاص بــالرهن الحيــازي العقــاري  90و الحــظ أن المــادة 
بـأن خـاص بـالتكليف وباإليجـار إلـى الـراهن إذا نـص عليـه فـي  وهـو 881يجب أن تشمله قائمة قيد هذا الـرهن ، $

 عقد الراهن .

من قانون تنظيم الش ر العقاري حكمًا خاصًا بحالة محـو القيـد  11وفيما يتعلا يمحو القيد ، أضافت المادة 
وق بـإقرارات الخاص بالرهن الحيازي العقار في وبحقوق االمتيـاز العقار ـة ، فقـررت أنـه يكتفـي لمحـو قيـد هـذه الحقـ

عرفيــة مصــدق علــى التوقيــع في ــا ، إذ أن هــذه الحقــوق يجــوز إنشــاؤها بمحــررات عرفيــة فلــم تكــن هنــاك حاجــة إلــى 
 إيجاب التقر ر الرسمي لمحو القيد الخاص ب ا .

والقيد ال يغني عـن انتقـال الحيـازة إلـى الـدائن المـرت ن ، كمـا أن انتقـال الحيـازة إلـى الـدائن المـرت ن ال يغنـي 
 . ( 1) ن القيدع

 نص قانوني :  –جوار إيجار الدائن المرتهن العقار المرهون إلى الراهن  -641
 مدني على ما يأتي : 1611نصت المادة 

"يجوز للدائن المرت ن للعقار أن يؤجر العقار إلى الراهن ، دون أن يمنع ذلك من نفاذ الـرهن فـي حـا الغيـر 
، وجب ذكر ذلك في القيد ذاته . أما إذا اتفا عليه بعد الرهن ، وجب أن  . فإذا اتفا على اإليجار في عقد الرهن

                                                                                                                                                                    

 القيد ا حةام اخلا ة بقيد الرهن االتياق   
 : ال ش     التقن  اكد  العراق 

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
   196 – 126(  حمرد كامر مرس   قرة  4) 
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 . ( 1) يؤشر به في هامش القيد ، إال أن هذا التأشير ال يكون ضرور ًا إذا جدد اإليجار تجديدًا ضمنيًا"

 وجاء في مذكرة المروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ما يأتي :

إلــى الــراهن دون أن يمنــع ذلــك مــن نفــاذ الــرهن فــي حــا الغيــر ، علــى أن "يجــوز للمــرت ن أن يــؤجر العقــار 
يش ر اإليجار إما بذكره في القيد نسه إذا اتفا عليه عند الرهن ، أو بالتأشـير بـه علـى هـامش القيـد إذا اتفـا عليـه 

منقول ، فخروج العين بعد ذلك . وال يكون تجديد التأشير ضرور ًا ، إذا جدد اإليجار تجديدًا ضمنيًا . أما في رهنال
 2) من يد المرت ن إلى الراهن ، بإيجار أو بغيره ، ال يبطل الرهن ، ولكن يجعله غير نافذ في حا الغير كمـا تقـدم"

)  . 

ــدائن المــرت ن أن يــؤجر العقــار المرهــون لغيــر الــراهن ، وللــراهن نفســه . فــإذا مــا أجــره وســلمه  فيجــوز إذن لل
قــانوني ، وال يخــل اإليجــار بنفــاذ الــرهن فــي حــا الغيــر مــا دام الــدائن المــرت ن هــو للمســتأجر ، اعتبــر هــو الحــائز ال

 الحائز القانوني .

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4889: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   4) 
ل مث جملس ال يوق  4301يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4346انيديد   ووا قا علي  نينة اكرا عة ل وحا رقو 

 (   380ق  – 316ق  1روعة ا عرار التحضريية ) جم 4448وحا رقو 
 قـرة اثنيـة : ويف حالـة الـرهن العقـاري ل  ـوز للـدا ن اكـرهتن أن يـن ر العقـار اكرهـون اكـدين ل  993/  810 : التقن  اكد  السابق

 ب رط أن يةون ا  ار منصو اً علي  يف عقد الرهن أو منشراً ب  يف هامش تسجير الرهن وذلك يف حالة حصور ا  ار بعد الرهن  
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

 : العقار اكرهون الذي يعريه الدا ن اكرهتن عىل اكدين أو ين ره من  يبقا  صصاً لضران و ا  الدين   4096م  ريالتقن  السو 
:  وز للدا ن اكرهتن لعقار أن ين ر العقار عىل الراهن دون أن  ن  ذلك من نياذ الرهن يف حق ال ري    لذا  4446م  التقن  اللييب

الرهن ل و ب ذكر ذلك يف القيد ذات    أما عذا اتيق علي  بعد الرهن ل و ب أن ينشر بـ  يف هـامش القيـد ل عال  اتيق علا ا  ار يف عقد
 أن هذا التأشري ال يةون ضرورًيً عذا عدد ا  ار عديداً ضرنياً  

 : ال ش     التقن  العراق 
: العقار اكرهون الذي يعريه الدا ن اكرهتن عىل اكديون أو ين ره من  يبقا  صصا لضران و ا   448م  قانون اكلةية العقارية اللبنا 

 الدين  
   383ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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وإذا أجر الدائن المرت ن العقار المرهون للـراهن ، فإنـه يجـب شـ ر اإليجـار فـي القيـد . فـإن تـم اإليجـار عنـد 
 جب أن يؤشر باإليجار  في هامش القيد .الراهن ، وجب ذكر ذلك في القيد ذاته . وأن تم اإليجار بعد الرهن ، و 

وتجديــد اإليجــار تجديــدًا ضــمنيًا إيجــار جديــد ، وكــان الواجــب التأشــير بــه فــي هــامش القيــد ، هننــه ال  $884
يكون إال بعد الرهن . ولكن القانون أعفى الدائن المرت ن والراهن من ش ر التجديد الضمني بالتأشير به في هامش 

يجار تجديدًا ضمنيًا ، فإنه يكتفي بش ر اإليجار اهنصـلي نفسـه فـي القيـد أو فـي هـامش القيـد ، القيد . فإذا جدد اإل
 وال حاجة إلى التأشير بالتجديد الضمني .

 حفظ الدائن المرتهن للعقار المرهون ودفع ما على العقار من ضرائب وتكاليف  -640
 مدني على ما يأتي :  1116نصت المادة نص قانوني :  –

لى الدائن المرت ن لعقار أن يتع د العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقـات الالزمـة لحفظـه ، وأن يـدفع مـا ع -1"
يســتحا ســنو ًا علــى العقــار مــن ضــرائب وتكــاليف ، علــى أن يســتنزل مــن الثمــار التــي يحصــل ا قيمــة مــا أنفــا أو 

 . يستوفي هذه القيمة من ثمن العقار في المرتبة التي يخول ا له القانون"

 . ( 1) و جوز للدائن أن يتحلل من هذه االلتزامات إذا هو تخلى عن حا الرهن" -2"

                                                 

اكــد  مــن اك ــروع الترهيــدي ل علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ   448ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص :(   4) 
ل مث جملس ال يوق  4308يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4330انيديد   ووا قا علي  نينة اكرا عة ل وحا رقو 

 (   382ق  – 384ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4449وحا رقو 
علـا الـدا ن الـذي ارهتـن العقـاري أن يقـوم نيعـ  وأن يصـرف اكصـاريف الضـرورية  : 911 – 919  883م  التقنـ  اكـد  السـابق

و وز ل  يف    أو يستو ي  ابالمتياز من ان العقار ل عمنا ل  أن يستوي ذلك م ريع    م  أدا  العوا د اكرتتبة علي  للحةومة ل ال زمة لصيانت 
 . حق الرهنبرتك   ل مجي  ا حوار أن يتخلص من عرر تلك الةلف

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
علا الدا نان يعتين بصيانة العقار اكرهـون وة ـرا  التصـليحات اكييـدة والضـرورية لـ  ل علـا أن يتنـاور  4099/4م  التقن  السوري

  من الثرار مجي  مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستو يها اب  ضلية من ان العقار   
علا الدا ن اكرهتن لعقار أن يتعهد العقار ابلصيانة وأن يقوم ابلنيقات ال زمة ايع  ل وأن يـد   مـا  -4:  4430م   اللييبالتقن 

يسـتحق سـنوًي علــا العقـار مـن ضــرا ب وتةـاليف ل علـا أن يســتن ر مـن الثرـار الــيت وصـلها قيرـة مــا أنيـق أو يسـتويف هــذه القيرـة مـن اــن 
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 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

"تز د التزامات مرت ن العقار بأن يدفع ما يستحا سنو ًا على العقار من ضرائب وتكاليف ، على أن يستنزل 
ن العقــار ، و ســتطيع الــراهن أن يتحلــل مــن االلتزامــات كل ــا بــالتخلي عــن حــا الــرهن ، وهــذا ذلــك مــن الثمــار أو مــ

 . ( 1) صحيح في العقار والمنقول"

و تبين مما تقدم أن الدائن المرت ن لعقار ، يلتزم بحفظ هذا العقار وصيانته ودفع المصروفات الالزمة لـذلك 
 ، سواء لعقار أو لغير عقار ، وقد تقدم بيان ذلك .. وهذا التزام عام ، يلتزم به كل دائن مرت ن 

و لتزم الدائن المرت ن للعقار أيضًا بأن يدفع ما يستحا سنو ًا على العقار من ضـرائب وتكـاليف ، فـإن كـان 
 العقار أرضًا زراعية دفع المال ، وإن كان بناء دفع العوايد ، و دفع التكاليف أيضًا كأجر الخفر والرائب المؤقتة .

ال تفــي رجــع علــى ثمــن   881لــه أن يرجــع بكــل ذلــك إمــا علــى غلــة العقــار إن كانــت تفــي ، فــإن كانــت $و 
 العقار نفسه ، واعتبر ذلك مضمونًا بالرهن وفي نفس المرتبة .

على أن الدائن المرت ن عليه التزامات أخرى غير ما تقدم ، وقد أحصيناها وتكلمنا في ا تفصيال عنـد الكـالم 
 . ( 2) لدائن المرت نفي التزامات ا

فيستطيع أن يتخلص من كل هذه االلتزامات ، بما في ذلك الضرائب والتكاليف على العقـار ، إذا هـو تخلـى 
 (abandonner  عــن حــا ارهــن وتركــه دون مقابــل ، فيــتخلص المــال ، عقــارًا مكــان أو منقــوال ، ممــا يثقلــه مــن )

 حا الرهن . وهذه قاعدة عامة ، تنطبا سواء كان المال المرهون عقارًا أو منقوال أو دينًا .

                                                                                                                                                                    

 و وز للدا ن أن يتحلر من هذه االلت امات عذا هو ختلا عن حق الرهن   -3يت خيوهلا ل  القانون   العقار يف اكرتبة ال
 : ال ش     التقن  العراق 

: علا الدا ن أن يعتين بصيانة العقار اكرهون وة را  التصليحات اكييدة والضرورية ل  ل علا  443م  قانون اكلةية العقارية اللبنا 
من ال لة مجي  مصاريف الصيانة والتصليحات أو أن يستو يها اب  ضـلية مـن اـن العقـار   ولـ  دا رـا أن ير ـ  هـذه اكو بـات عـن أن يتناور 

 عاتق  بتخلي  عن حق الرهن  
 
   383ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
 وما بعدها   889(  هنيا  قرة  3) 



 

 

 

 

3466 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 رهن المنقول -المبحث الثاني

 المواد الخاصة برهن المنقول : -642
 برهن المنقول ، نخصص لكل من ا فقرة ، وهذه هي : أورد المشرع ست مواد خاصة 

 وهي خاصة بنفاذ رهن المنقول في حا الغير . 1114م  -1

وهـي خاصــة بسـر ان اآلثــار التــي تترتـب علــى حيـازة المنقــوالت الماديــة والنـدات لحامل ــا علــى  1118م  -2
 رهن المنقول .

في بيع المنقول الم ـدد بـال الك أو التلـف  وهي خاصة بطلب المرت ن أو الراهن الترخيص له 1111م  -9
 أو انتقاص القيمة ، ونقل الرهن من المنقول إلى ثمنه .

وهي خاصة بطلب الراهن الترخيص له في بيع المنقول كصفقة رابحة قبل حلول أجل  1120م  -1 $810
 الدين .

فـي بيـع المنقـول أو  وهي خاصـة بطلـب الـدائن المـرت ن ، عنـد حلـول أجـل الـدين ، التـرخيص 1121م  -1
 اهنمر بتمليكه إياه بثمنه بحسب تقدير الخبراء .

وهــي خاصــة بوجــوب عــدم العــارض مــع اهنحكــام الخاصــة بــالرهن التجــاري وبيــوت التســليف  1122م  -6
 وأحوال خاصة في رهن المنقول .

 نفاذ رهن المنقول في حق الغير  -643
 مدني على ما يأتي : 1114نصت المادة  نص قانوني : –

"يشترط لنفاذ رهن المنقول فـي حـا الغيـر إلـى جانـب انتقـال الحيـازة ، أن يـدور العقـد فـي ورقـة ثابتـة التـار خ 
  ( 1) يبين في ا المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانًا كافيًا . وهذا التار خ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرت ن"

                                                 

مـن اك ـروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت : "رهـن اكنقـور هـو رهـن اايـازة عذا  4884: ورد هذا النص يف اكـادة  اتريخ النص(   4) 
وي رتط لنياذ رهن اكنقـور يف حـق ال ـري ل عىل  انـب انتقـار اايـازة ل أن يـدون العقـد يف ورقـة اثبتـة التـاريخ ل  -3وق  علا ش   منقور   
اكضـرون ابلـرهن والعـ  اكرهونـة ل وـدد هـذا التـاريخ الثابـا مرتبـة الـدا ن اكـرهتن"   وحـذ ا نينـة اكرا عـة اليقـرة  ويب   يها بيات كا يا اكبلك
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قــدمنا أن انتقــال حيــازة الشــيء المرهــون إلــى الــدائن المــرت ن حيــازة ضــرور ة ، حتــى يكــون رهــن الحيــازة وقــد 
 سار ًا في حا الغير .

وإلى جانب انتقال الحيازة ، يجب أيضًا ، حتى يكون رهن المنقول سار ًا في حا الغير أن يدون عقد الرهن 
الذي يحدد في أي وقت بحسب سر ان الرهن بالنسـبة إلـى الغيـر ، في ورقة ثابتة التار خ . وهذا التار خ الثابت هو 

أي يحدد مرتبة الدائن المرت ن . فإذا كان هنـاك دائنـان مرت نـان لمنقـول واحـد ولكـل من مـا تـار خ ثابـت ، فاهنسـبا 
 في هذا التار خ هو الذي يتقدم على المتأخر .

ن ، المبلـغ المضـمون بـال رن والعـين المرهونـة ، بيانـًا و بين في الورقة ثابتة التار خ التي دون في ـا عقـد الـره
 كافيًا .

وقد أوجب القانون ، لنفاذ رهـن المنقـول فـي حـا الغيـر ، تـدو ن عقـد الـرهن فـي ورقـة ثابتـة التـار خ ، أي أن 
ـــيس مـــن الضـــروري أن تكـــون ورقـــة رســـمية . ولكـــن مـــن  ( 1) يكـــون العقـــد مكتوبـــًا ورقـــة عرفيـــة ثابتـــة التـــار خ ، ول

الضـروري أن تكـون هنـاك ورقـة عرفيـة حتـى فـي المسـائل التـي يجـوز في ـا اإلثبـات بالبينـة ، وأن تكـون هـذه الورقــة 

                                                                                                                                                                    

بلـك اكضـرون ا وىل لعدم ااا ة عليها ل واستبدلا عبارة "يب   يهـا اكبلـك اكضـرون ابلـرهن والعـ  اكرهونـة بيـات كا يـا" بعبـارة "ويبـ   يهـا اك
يف اك ـروع النهـا     ووا ـق جملـس النـوا  علـا اكـادة  4334لع  اكرهونة"   ووا قا اللجنة علا اكـادة بعـد تعـديلها ل وحـا رقـو ابلرهن وا
 (   388ق  – 381ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4441ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4309وحا رقو 

ال يص  رهن اكنقور ابلنسبة ل ري اكتعاقدين ل عال عذا كان بسند ذي اتريخ اثبا :  913 قرة أوىل /  816م  التقن  اكد  السابق 
 بو   رمس  م ترر علا بيان اكبلك اكضرون وبيان ال    اكرهون بياتً كا ياً  

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
ل    يرتتب االمتيـاز عال عذا كـان هنـا  سـند حمـرر أمـام  : عذا كانا قيرة اكرهون  اوز ما ة لرية سورية 4023/4م  التقن  السوري

 مأمور رمس  أو سند عادي اثبا التاريخ يتضرن بيان مقدار الدين وتعي  ذرع ا شيا  اكرهونة وماهيتها  
اثبتة التـاريخ يبـ   : ي رتط لنياذ رهن اكنقور يف حق ال ري عىل  انب انتقار اايازة أن يدون العقد يف ورقة 4434م  التقن  اللييب

  يها اكبلك اكضرون ابلرهن والع  اكرهونة بيات كا يا   وهذا التاريخ الثابا ودد مرتبة الدا ن اكرهتن  
 : ال ش     التقن  العراق 

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
   31ق  1ااقوق  4463 هاير سنة  44(  حمةرة مصر  4) 
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 العرفية ذات تار خ ثابت .

بتقـديم تـار خ الـرهن أو ز ـادة  812والغرض من ذلك حماية الغير مـن الغـش ، الـذي قـد يرتكـب إضـرارًا بـه $
 . ( 1) المرهون قيمة الدين أو إبدال الشيء 

 . ( 2) و صح أن يكون االتفاق على الرهن محررًا في السند العرفي المقرر لاللتزام المضمون بالرهن

 وإذا كان االلتزام غير محدد القيمة ، يجب على اهنقل بيان حده اهنقصى .

 و جنس الدين .والواجب بيان المبلغ المضمون ، فال داعي لذكر تار خ حلول الدين أو تار خ عقد الدين أ

وإذا شمل الرهن جملة أشياء ، وبين بعض ا دون بعض ، فالعقد يكون نافذًا في حا الغير فيمـا يخـتص بمـا 
 . ( 9) بين من هذه اهنشياء دون ما لم يبين

 . ( 1) والمحاكم هي التي تقدر ما إذا كان البيان كافيًا أو غير كاف

 نقوالت المادية والسندات لحاملها على رهن المنقولسريان اآلثار التي تترتب على حيازة الم -644

 مدني على ما يأتي : 0008نص قانوني : نصت المادة  – 
اهنحكام المتعلقة باآلثار التي تترتب علـى حيـازة المنقـوالت الماديـة والسـندات التـي لحامل ـا تسـري علـى  -1"

 رهن المنقول" .

بحقـــه فـــي الـــرهن ولـــو كـــان  819يـــة ، أن يتمســـك $وبوجــه خـــاص يكـــون للمـــرت ن ، إذا كـــان حســـن الن -2"
الراهن ال يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من ج ة أخرى لكل حائز حسـن النيـة أن يتمسـك بـالحا 

                                                 

 – 84و قرة  14بودري ودي لوان  قرة  – 16 يوار  قرة  – 141لوران  قرة  – 114ق  282(  حمرد كامر مرس   قرة  4) 
   420 رامنوالن  قرة  – 86دي هلتس  قرة  – 38هامش  123 قرة  2أوبري ورو 
   16بودري ودي لوان  قرة  – 10(   يوار  قرة  3) 
   88بودري ودي لوان  قرة  – 16 يوار  قرة  – 188(  لوران  قرة  2) 
وقد قضا حمةرة النقض  – 116ق  282حمرد كامر مرس   قرة  – 94دي هلتس  قرة  – 82(  بودري ودي لوان  قرة  1) 

رقـو  41جمروعـة أحةـام انقـض  4699ديسره سنة  36أبن تدين العقد يف ورقة اثبتة التاريخ ال يسري علا الرهن التجاري ) نقض مد  
 (   3020ق  361
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 . ( 1) الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك الحقًا لتار خ الرهن"

 ما يأتي : وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ،

"حيــازة منقــول بحســن نيــة تعــدل كثيــرًا مــن أحكــام الــرهن ، و ظ ــر ذلــك بنــوع خــاص فــي أمــر ن : أول مــا أن 
الدائن قد يرت ن المنقول م غير المالك وهو حسن النية ، فيترتب له حا الرهن ، ال بمقتضى العقد ، بل بمقتضـى 

يترتـب عليـه حـا عينـي آخـر لحـائز حسـن النيـة ، فيقـدم هـذا الحيازة . واهنمر الثاني أن المنقول المرهـون حيـازة قـد 
 . ( 2) الحا على حا المرت ن"

أحكامـه مـع أحكـام قاعـدة   811و ؤخذ مـن الـنص سـالف الـذكر أن رهـن الحيـازة فـي المنقـول قـد تتعـارض $
ل الفقـرة الثانيـة قانونية أخرى ، وهي "الحياة في المنقول سند الملكيـة" . و ظ ـر هـذا التعـارض مـن وج ـين ، إذ تقـو 

مــدني مــا يــأتي : "وبوجــه خــاص يكــون للمــرت ن ، إذا كــان حســن النيــة ، أن يتمســك بحقــه فــي  1118مــن المــادة 
الرهن ولو كان الراهن ال يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من ج ة أخرى لكل حائز حسن النية أن 

 ذلك الحقًا لتار خ الرهن" .يتمسك بالحا الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان 

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي   وعدلتــ  نينــة اكرا عــة تعــدي  ليعيــا فيييــا  صــار  4886: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   4) 
يف اك ـروع النهـا     ووا ـق عليـ  جملـس  4333م ابقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديـد ل ووا قـا عليـ  بعـد هـذا التعـدير وحـا رقـو 

 (   381ق  -389ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4444ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4301  وحا رقو النوا
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
 : ال ش     التقن  السوري

ا حةام اكتعلقة ابآلاثر اليت ترتتب علا حيازة اكنقوالت اكادية والسندات اليت ااملها تسـري  -4:  4433م  التقن  اكدين اللييب
وبو    اق يةون للررهتن عذا كان حسن النية أن يسترسك نق  يف الرهن ولـو كـان الـراهن ال  لـك التصـرف يف  -3علا رهن اكنقور   

 رى لةر حا   حسن النية أن يترسك اباق الذي كسب  علا ال ـ   اكرهـون ولـو كـان ذلـك الحقـا ال    اكرهون ل كرا  وز من  هة أ
 لتاريخ الرهن  

 : ال ش    التقن  العراق 
 : ال ش    قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   391ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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 و تبين من ذلك أن هذين الوج ين هما :

إذا كــان الــراهن ال يملــك التصــرف فــي الشــيء المرهــون بــأن كــان ال يملــك المنقــول ورهنــه علــى أنــه هــو  –1
، المالك له ، أو كان الراهن ال أهلية له أنـه بـالغ سـن الرشـد يغـر محجـر عليـه . فـإذا كـان المرهـون لـه حسـن النيـة 

واعتقد أن الراهن مالك للمنقول المرهون أو أنه يملك رهنه هننه بالغ غير محجور عليه ، أن حا الـرهن يترتـب مـع 
ذلك ، بالرغم من أن الراهن ال يستطيع أن يرتبه . وهو يترتب ، ال بعقد الرهن هنن هذا العقد صادر ممن ال يملك 

 له حسن النية فملك الرهن في المنقول بالحيازة . الرهن ، بل بقاعدة الحياة في المنقول فإن المرهون 

إذا كان الراهن يملك رهـن المنقـول ورهنـه ، وزعـم المرهـون لـه وهـو حـائز للمنقـول أن هـذا المنقـول ملكـه  -2
وباعــه لشــخص حســن النيــة ، فــإن المنقــول المرهــون تنتقــل ملكيتــه للمشــتري ، ال بعقــد البيــع هنن المرهــون لــه غيــر 

ــالبيع ، لكــن بالحيــازة هنن المشــتري وقــت أن اشــترى وحــاز كــان حســن النيــة مالــك فــال يســتطي ع أن ينقــل الملكيــة ب
والحيازة في المنقول سند الملكية . و جوز أيضًا أن المرهون له ال يبيع المنقول ولكن يؤجره ، فيعمد المستأجر إلى 

ول باعتبـاره مالكـًا إيـاه إلـى مشـتر حسـن النيـة الظ ور أمام الناس بأنـه مالـك للمنقـول ال مسـتأجر إيـاه ، و بيـع المنقـ
عنـد ذلـك تنتقـل ملكيـة هـذا المنقـول إلـى المشـتري ، ولكـن ال بعقـد  811اعتقد أن المستأجر مالك وحائز المنقـول $

 البيع هنن البيع صادر من مستأجر ، بل بالقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية .

الراهن الترخيص له في بيع المنقول المدد بالهالك أو التلف وانتقال الرهن من طلب المرتهن أو  -645
 المنقول إلى ثمنه 

 مدني على ما يأتي : 1111المادة نص قانون :  –

إذا كان الشيء المرهون م ـددًا بـال الك أو التلـف أو نقـص القيمـة بحيـث يخشـى أن يصـبح غيـر كـاف  -1"
لضمان حا الدائن ، ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدلـه ، جـاز للـدائن أو الـراهن أن يطلـب مـن 

 لسوق", القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو ا

وفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند التـرخيص فـي البيـع ، و نتقـل حـا الـدائن فـي هـذه الحالـة مـن  -2"
 . ( 1) الشيء إلى ثمنه"

                                                 

من اك روع الترهيدي   وعدلت  نينة اكرا عة تعدي  ليعيـا ل مث وا قـا عليـ   4890: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(   4) 
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 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

 : "و صل اليسر في بيع المنقول أن يباع قبل حلول الدين . وهذا جائز في حالتين

) أ ( إذا دعت الضـرورة إلـى ذلـك بـأن كـان المنقـول م ـددًا أن يصـيبه هـالك أو تلـف أو نقـص فـي القيمـة ، 
ولــم يطلــب الــراهن أن يســتبدل بــه شــيئًا آخــر ، فيجــوز للمــرت ن أن يطلــب التــرخيص فــي بيعــه بــالمزاد أو بســعره فــي 

ي إيداعــه فقــد يــودع فــي مصــرف أو عنــد البورصــة أو الســوق ، و نتقــل حــا الــرهن إلــى الــثمن ، و نظــر القاضــي فــ
 الدائن .

 . ( 1)  ) ب (  . . . . ."

و تبين من ذلك أنه قد توجد حاجة إلى بيـع الشـيء المرهـون قبـل حلـول أجـل الـدين ، وقبـل انقضـاء الـرهن . 
حيث يصبح و كون ذلك مثال بأن يكون الشيء المرهون م ددًا بال الك أو التلف أو بأن تنقص قيمته نقصًا كبيرًا ب

بعد نقص قيمته غير كاف  لضان الدين كما كان يضمنه من قبل . وكان الراهن يستطيع في هذه الحالة أن يطلب 
 رد المنقول على أن يقدم بدال منه تأمينًا آخر ، فلم يفعل .

                                                                                                                                                                    

  ووا ـق عليـ  جملـس  4304يف اك روع النهـا     ووا ـق عليـ  جمـس النـوا  بعـد تعديلـ  تعـدي  ليعيـا بسـي ا ل وحـا رقـو  4332وحا رقو 
 (   390ق  – 384ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4446ال يوق ل وحا رقو 

 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

للراهن أيضاً أن وتج بتعيب اكرهون أو بنقص قيرتـ  ل  يستصـدر عذتً مـن القاضـ  يف البيـ         -4:  4010م  التقن  السوري
 و ةن  عذا شا  أن ي لب رد اكرهون لقا  تقد   اميناً ه ر يراه القاض  كا يا   -3

أو نقـص القيرـة نيـث خي ـا أن يصـب  غـري كـافا  عذا كـان ال ـ   اكرهـون مهـدداً ابهلـ   أو التلـف -4:  4432م  التقن  اللييب
لضران حق الدا ن وم ي لب الراهن رده علي  مقابر ش   ه ـر يقـدم بدلـ  ل  ـاز للـدا ن أو للـراهن أن ي لـب مـن القاضـ  الرت ـيص لـ  يف 

 يص يف البي  ل وينتقر حق الدا ن يف وييصر القاض  يف أمر عيداع الثرن عند الرت  -3بيع  ابك اد العلين أو بسعره يف البور ة أو السوق   
 هذه ااالة من ال    عىل ان   

 : ال ش     التقن  العراق 
 : ال ش    قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   398ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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عنــد ذلــك ال يجــوز تــرك المنقــول المرهــون عرضــًا لل ــالك أو التلــف ا نقــص القيمــة ، وقــد ي لــك أو يتلــف ا 
 تنقص قيمته نقصًا كبيرًا قبل أن يحل الدين .

فأعطي القانون للدائن المرت ن ، وللراهن ، أن يطلـب أي من مـا التـرخيص لـه فـي بيـع المنقـول ، قبـل حلـول 
 أجل الدين ، إما بالمزاد العلني ، أو بسعره في البورصة إن كان ورقًا ماليًا ، أو بسعره في السوق إن كان سلعة .

الخطـر الــذي يتعـرض لــه   814قاضــي فـي بيــع المنقـول علــى هـذا الوجـه ، بعــد التحقـا مــن $فـإذا رخـص ال
المنقــول مــن عــدم بيعــه ، نظــر القاضــي عنــد التــرخيص فــي بيــع المنقــول أيــن يــودع ثمنــه حتــى يحــل أجــل الــدين ، 

 فيتقاضى الدائن المرت ن الدين الذي له من الثمن : 

 ت ن والرهنالأيودع الثمن في أحد المصارف لحساب المر 

 أم يودع الثمن عند الدائن المرت ن ، حتى يتقاضى حقه منه عند حلول أجل الدينال

 أم يودع الثمن خزانة المحكمة ، حتى توزعه بين المرت ن والراهن عند حلول أجل الدينال

 أم يودع الثمن مكانًا آخرال

ثمن حلـوال عينيـاص محـل المنقـول وفي جميع اهنحوال ، متى بيع المنقول المرهون وتحول إلى ثمن ، حل ال
 ، ومن ثم يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه .

 طلب الراهن الترخيص له في بيع المنقول كصفقة رابحة قبل حلول أجل الدين -646
 مدني على ما يأتي : 1120نصت المادة نص قانوني :  – 

رابحــة ، أن يطلــب مــن القاضــي  "يجــوز للــراهن إذا عرضــت فرصــة لبيــع الشــيء المرهــون وكــان البيــع فرصــة
التـرخيص لـه فــي بيـع هـذا الشــيء ، ولـو كــان ذلـك قبـل حلــول أجـل الــدين ، و حـدد القاضـي عنــد التـرخيص شــروط 

 . ( 1) البيع و فصل في أمر إيداع الثمن"

                                                 

نــة اكرا عــة بعــد أن أضــا ا عبــارة "وكــان مــن اك ــروع الترهيــدي   وأقرتــ  ني 4894: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   4) 
 4430ل مث جملس ال يوق وحا رقو   4306يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4331البي   يقة رانة" وحا رقو 

 (   394 – 39ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية 
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 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : $818

 أن يباع قبل حلول الدين ،وهذا جائز في حالتين :"و صل اليسر في بيع المنقول 

 ) أ (  . . . . . .

) ب ( إذا تحقــا نفــع مــن بيــع المنقــول ، بــأن وجــدت فرصــة مالئمــة فيــرخص القاضــي فــي البيــع ، و ضــع 
 . ( 1) الشروط ، و فصل في إيداع الثمن"

حلول أجل الدين ، ال دفعًا لضرر و تبين من النص سالف الذكر أنه يجوز بيع المنقول المرهون ، ولو قبل 
 مدني ( ، بل جلبًا لنفع . 1111كان في الحالة السابقة ) م 

فقد تعرض فرصة طيبة لبيع المنقول المرهون يخشى أن تضيع ، كأن يظ ر راغـب فـي شـراء المنقـول بـثمن 
 عال ، وقد يكون ذلك قبل حلول  أجل الدين .

 ه الفرصة ، وقد ال تتجدد .فإذا تراخى في يع المنقول ، فقد تضيع هذ

لذلك أعطي القانون للراهن وحده ، دون المـرت ن ، الحـا فـي أن يطلـب مـن القاضـي أن يـرخص لـه فـي بيـع 
المنقـول الرهــون ، الحــا فـي أن يطلــب مــن القاضـي أن يــرخص لــه فــي بيـع المنقــول المرهــون ، ولـو كــان ذلــك قبــل 

 راهن أن ينتفع ب ذه الفرصة الطيبة .حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، حتى يستطيع ال
                                                                                                                                                                    

 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق
 : ربية ا  رىالتقنينات اكدنية الع

عذا سـنحا  ر ــة موا قــة لبيـ  اكرهــون ل  يحــق للـراهن أن ي لــب مــن القاضـ  تر يصــا يف البيــ     -4:  4014م  التقنـ  الســوري
 وعذا من  القاض  هذا الرت يص ل قرر شروط البي  وعيداع الثرن   -3

:  ـــوز للـــراهن عذا عرضـــا  ر ـــة لـــيب ال ـــ   اكرهـــون وكـــان البيـــ   ـــيقة رانـــة ل أن ي لـــب مـــن القاضـــ   4431م  التقنـــ  الليـــيب
الرت يص ل  يف بي  هذا ال    ل ولو كان ذلك قبر حلـور أ ـر الـدين ل ووـدد القاضـ  عنـد الرت ـيص شـروط البيـ  وييصـر يف أمـر عيـداع 

 الثرن  
 : ال ش    التقن  العراق 

 : ال ش     لةية العقارية اللبنا قانون اك
   398ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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وعند ذلك ينظر القاضي في هذا الطلب ، فإذا تحقا من أن هذه فرصة طبية لبيع المنقول المرهون  $811
( تحديــد شــروط البيــع ، فقــد يحــدد  1، رخــص للــراهن فــي البيــع ، وفصــل مــع التــرخيص فــي البيــع فــي أمــر ن : ) 

الفصل في أمـر إيـداع الـثمن ، وبخاصـة إذا كمـان البيـع  21لفرصة الطيبة . ) شروطًا للبيع تجعله مجز ًا ومحققًا ل
قبل حلول أجل الدين المضمون بالرهن ، فقد يجعل إيداعه عند الـدائن المـرت ن أو فـي خزانـة المحكمـة أو فـي أحـد 

 المصارف .

حل محله حلوال عينيًا  وبدي ي أنه عند بيع المنقول وقبض الثمن ، يتحول الرهن من المنقول إلى ثمنه الذي
. 

طلب الدائن المرتهن عند حلول أجل الدين الترخيص له في بيع المنقول أو األمر بتمليكه إياه بثمنه  -647
 بحسب تقدير الخبراء 

 مدني على ما يأتي : 1121نصت المادة نص قانوني :  –

التـرخيص لـه فـي بيـع الشـيء المرهـون "يجوز للدائن المرت ن ، إذا لم يستوف حقه ، أن يطلب مـن القاضـي 
 بالمزاد العلني أو بسعره في البورصة أو السوق" .

و جــوز لــه أيضــًا أن يطلــب مــن القاضــي أن يــأمر بتمليكــه الشــيء وفــاء للــدين ، علــى أن يحســب عليــه  -2"
 . ( 1) بقيمته بحسب تقدير الخبراء"

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4893ورد هــذا الــنص يف اكــادة اتريــخ الــنص :   ( 2) 
ل مث جملـس ال ـيوق وحـا  4340  ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقـو يف اك روع النها    4338انيديد   وأقرت  نينة اكرا عة ل وحا رقو 

 (   392ق  – 393ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4434رقو 
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
للدا ن عند عدم ا ييا  أن ي لب من القاض  تر يصاً يف بي  اكرهون ل غرا ابك اد العلين أو بسعر  -4:  4012م  التقن  السوري

ول  أيضاً أن ي لـب مـن القاضـ  ع ـدار أمـر ابسـتييا  اكرهـون لـ  ل  ييا ـ  بقـدر دينـ  بنـا  علـا خترـ   -3البور ة أو السوق عذا و دت   
 ر اتياق  ي  للدا ن أن يترلك اكرهون أو يتصرف  ي  بدون ع را  اكعام ت اكتقدم ذكرها  ويق  ابف  ك -2اخلها    

ل  يف بي  ال    اكرهون ابك اد  ص   للدا ن اكرهتن عذا م يستوف حق  أن ي لب من القاض  الرت ي -4 : 4438م التقن  اللييب 
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 ما يأتي : وقد ورد في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ،

"المنقــول المرهــون حيــازة بيعــه فــي الــدين أيســر مــن بيــع العقــار . إذ يجــوز للمــرت ن أن يطلــب بيــع المنقــول 
بســعره فــي البورصــة أو فــي الســوق ، فيتجنــب بــذلك إجــراءات البيــع الجبــري . بــل يجــوز لــه دون رضــاء الــراهن أن 

ــدين ، علــى أن تحســب  قيمتــه حســب تقــدير القضــاء . هــذا هــو شــرط يطلــب مــن القاضــي تمليكــه المنقــول وفــاء لل
التمليك عند عدم الوفاء ، وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن ، أما في المنقول فرضاء الراهن 

 . ( 1) غير ضروري وللقاضي أن يأمر بالتمليك"

بالرهن قد حل أجله ،  وظاهر من النص سالف الذكر أننا قد وصلنا إلى آخر الشرط ، وأن الدين المضمون 
 وأن الدائن المرت ن لم يستوفه ، وأنه يسعى اآلن الستيفاء الدين الذي له ولو ببيع المنقول المرهون .

 فإذا وصلنا إلى هذا الحد ، فإنه يجوز للدائن المرت ن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول .

هنن المنقـول المرهـون قـد تتبـع  101تنفيـذ الجبـري ، $ وهذه إجراءات تختلـف بعـض الشـيء عـن إجـراءات ال
 فيه إجراءات أخف من اإلجراءات التي تتبع في التنفيذ الجبري على العقار .

فيجــوز للــدائن المــرت ن أوال أن يطلــب مــن القاضــي التــرخيص لــه فــي بيــع المنقــول المرهــون بــالمزاد العلنــي . 
 وتقاضى الدين الذي له من الثمن . فإذا أذن له في ذلك ، باعه بالمزاد العلني ،

و جوز للدائن المرت ن ثانيًا أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيع المنقول المرهون ، ال بالمزاد العلني 
، بــل بيعــًا وديــًا بســعر المنقــول فــي البورصــة أو فــي الســوق ، إن كــان الشــيء المرهــون ورقــًا ماليــًا أو ســلعًا . فــإذا 

لبيع على هذا النحو ، تقاضى الدائن المرت ن الدين الـذي لـه مـن الـثمن الـذي قبضـه ، ورد رخص له القاضي في ا
 الباقي إلى الراهن .

                                                                                                                                                                    

علـا أن وسـب  ل بترليةـ  ال ـ   و ـا  للـدين أيمـر  أيضـاً أن ي لـب مـن القاضـ  أن و وز لـ -2   العلين أو بسعره يف البور ة أو السوق
   علي  بقيرت  نسب تقدير اخلها 

 : ال ش     التقن  العراق 
 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   398ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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و جــوز للــدائن المــرت ن ثالثــًا أن يطلــب مــن القاضــي تمليــك المنقــول المرهــون وفــاء للــدين ، علــى أن يحســب 
مــن الــثمن بعــد اســتيفائه الــدين الــذي لــه  ثمــن المنقــول بحســب تقــدير الخبــراء وقــت البيــع ، فــإن بقــي فــي ذمتــه شــيء

دفعه إلى الراهن . و الحظ أن هذا هو شـرط التملـك عنـد عـدم الوفـاء فـي صـورته المحللـة ، وهـي بعـد حلـول الـدين 
المضــمون بــالرهن ، وال يشــترط فــي المنقــول رضــاء الــراهن ، و كفــي تــرخيص القاضــي فــي تمليــك المنقــول للــدائن 

 لقاضي يقوم مقام رضاء الراهن .المرت ن وهذا الترخيص من ا

وفي أية طر قة من هذه الطرق الثالث ، يحصل الدائن المرت ن على ثمن المنقول ، فإن بقي من هذا الثمن 
 شيء يز د على حا الدائن المرت ن ، دفعه الدائن المرت ن إلى الراهن .

التسليف وأحوال خاصة في رهن وجوب عدم التعارض مع األحكام الخاصة بالرهن التجاري وايوت  -648
 المنقول 

 مدني على ما يأتي : 1122نصت المادة نص قانوني :  –

"وتسري اهنحكام المتقدمة بالدر الذي ال تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجار ة ، واهنحكام الخاصة ببيوت 
 . ( 1) خاصة في رهن المنقول"التسليف المرخص ل ا في الرهن ، وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة بأحوال 

 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ما يأتي :

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4892ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص :(   4) 
ل مث جملس ال يوق  4344يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحرت رقو  4339انيديد   ووا قا علي  نينة اكرا عة ل وحا رقو 

 (   399ق  – 391ق  1ريية ) جمروعة ا عرار التحض 4433وحا رقو 
 ال مقابر   التقن  اكد  السابق :

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى 
 : ال ش     التقن  السوري
: تســري ا حةــام اكتقدمــة ابلقــدر الــذي ال تتعــارا  يــ  مــ  أحةــام القــوان  التجاريــة وا حةــام اخلا ــة  4439م  التقنــ  الليــيب

 هلا يف الرهن وأحةام القوان  واللوا   اكتعلقة أبحوار  ا ة يف رهن اكنقور  ببيوت التسليف اكر ص 
 : ال ش     التقن  العراق 

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 



 

 

 

 

3477 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

"هناك أحكام خاصة برهن المنقول في حاالت معينة ، أهم ا اهنحكام المتعلقة ببيوت التسليف المرخص ل ـا 
 . ( 1) في الرهن واهنحكام المتعلقة بالرهن التجاري"

النظـــر إلـــى أن اهنحكـــام المتقدمـــة فـــي رهـــن المنقـــول يجـــب عـــدم العمـــل ب ـــا إذ  والـــنص الســـالف الـــذكر يلفـــت
تعارضــت مــع أحكــام الــرهن التجار ــة أو مــع أحكــام بيــوت التســليف المــرخص ل ــا فــي الــرهن ، واهنحكــام المتعلقــة 

 بأحوال خاصة في رهن المنقول .

 ن المنقول .وهذه هي إما قوانين تجار ة ال شأن لنا ب ا هنا ، أو أحكام خاصة بره

ونذكر على سبيل المثال اهنمر العالي بشأن البيوت المالية المشتغلة بتسليف النقـود علـى رهونـات والصـادر 
الخاص بالرهن الحيازي الذي يعقـد لبنـك التسـليف الزراعـي  1110لسنة  28، والقانون رقم  1101مارس  29في 

 المصري .

اهنولى منه بأنه ال يجوز إنشاء بيت مالي لتسليف النقود ، فتقضي المادة  1101مارس سنة  29أما قانون 
بــأن تصــدر الرخصــة نــم نظــارة  2علــى رهونــات إال بــإذن الحكومــة ، إال مــا اســتثناه هــذا القــانون . وتقضــي المــادة 

بأنــه عنــد تســليم النقــود إلــى المســتلف يعطــي لــه وصــل يشــتمل علــى بيانــات معينــة ،  1الداخليــة ، وتقضــي المــادة 
أن تكون السلفيات لمدة ثالث ش ور أو ستة ش ور و جوز تجديدها باتفاق المسالف والمستلف ،  6لمادة وتقضي ا

بأنــه فــي حالــة عــدم الــدفع عنــد  حلــول الميعــاد تبــاع اهنشــياء المرهونــة طبقــًا للقواعــد المقــررة فــي  4وتقضــي المــادة 
بلـغ المتحصـل مـن البيـع علـى المسـتحا علـى بأنه إذا زاد الم 8القانون بخصوص الرهن التجاري ، وتقضي المادة 

المستلف من رأس مال وفوائد وعوائد حف ومصار ف بيع فتحفظ الز ادة تحت طلبه مـدة ثـالث سـنوات بـدون فائـدة 
 فإذا لم يطلب ا في الميعاد المذكور صارت حقًا للمسلف .

(  gage agricolلزراعـي ) ، فتقضي المادة اهنولى منه بأن يكـون الـرهن ا 1110لسنة 28وأما قانون رقم 
الــذي يعقــد لبنــك التســليف الزراعــي المصــري صــحيحًا ولــو لــم يكــن للمكتــوب الــذي يــدون فيــه العقــد تــار خ ثابــت ، 
و كــون الــرهن صــحيحًا ولــو بقيــت الحاصــالت الزراعيــة المرت نــة لصــالح البنــك فــي مخــازن مدينــه الخــاص ، وإنمــا 

 وان تعلا علي ا بطر قة ظاهرة ألواح يثبت في ا اسم البنك .يشترط أن تختم أبواب تلك المخازن بالشمع 

                                                 

   398ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 رهن الدين -المبحث الثالث

 المواد الخاصة برهن الدين  -649
 أورد المشرع سبع مواد خاصة برهن الدين ، نخصص لكل من ا فقرة ، وهذه هي :

 وهي خاصة بنفاذ رهن الدين في حا المدين وفي حا الغير . 1129م  -1

 وهي خاصة برن السندات االسمية والسندات االذنية . 1121م  -2

 وهي خاصة بعدم جواز رهن الدين غير القابل للحوالة أو للحجز . 1121م  -9

 وهي خاصة بحقوق والتزامات الدائن المرت ن للدين . 1126م  -1

 وهي خاصة بدفوع المدين في الدين المرهون . 1124م  -1

 المرهون قبل حول الدين المضمون بالرهن . وهي خاصة بحلول الدين 1128م  -6

 وهي خاصة بحلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن . 1121م  -4

 نفاذ رهن الدين في حق المدين وفي حق الغير  651
 مدني على ما يأتي : 1129وقد نصت المادة نص قانوني :  –

" 901الن هذا الرهن إليه ، أو بقبوله له ، وفقًا للمـادة ال يكون رهن الدين نافذًا في حا المدين إال بإع -1"
. 

المرهـون ، وتحسـب للـرهن مرتبتـه  101وال يكون نافذًا في حا الغيـر إال بحيـازة المـرت ن لسـند الـدين $ -2"
 .  ( 1) من التار خ الثابت لإلعالن أو القبول"

                                                 

مــن اك ـروع الترهيــدي ل علـا و ـ  م ــابق كـا اسـتقر عليــ  يف التقنـ  اكــد   4891: ورد هــذا الـنص يف اكـادة  اتريـخ الـنص(   4) 
ل مث جملـس ال ـيوق وحـا  4343يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقـو  4331انيدي   وأقرت  نينة اكرا عة ل وحا رقو 

 (   394ق  – 391ق  1ة ) جمروعة ا عرار التحضريي 4432رقو 
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 :وجاء في مذكرة المروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي 

"يقـع الــرهن الحيــازي علــى الــدين باعتبــاره منقــوال ، غيــر أن الـرهن فــي هــذه الحالــة تتحــور بعــض أحكامــه بمــا 
يتفــا مــع طبيعــة الــدين . فمــن ناحيــة انعقــاد الــرهن ونفــاذه يكــون رهــن الــدين بإيجــاب وقبــول مــن الــراهن والمــرت ن ، 

الـدين . وال يكـون الـرهن  106هو اهنمر في حوالة $ ولكنه ال ينفذ في حا المدين للراهن إال بإعالنه أو قبوله كما
نافــذًا فــي حــا الغيــر إال بحيــازة المــرت ن للــدين ، و كــون ذلــك بحيــازة ســند الــدين . وتحســب مرتبــة الــرهن بالتــار خ 
) الثابت لإلعالن أو القبول . . . وتعتبر السندات لحامل ا كالمنقوالت المادية ، وتجري علي ا أحكام هذه المنقوالت"

1 ) . 

و تــبن مــن الــنص ســالف الــذكر أن رهــن الــدين يجــب أن يكــون نافــذًا فــي حــا المــدين فــي الــدين المرهــون ، 
و كون ذلك بإعالن الرهن إليه أو بقبوله إياه كما في حوالة الدين . و كون لإلعالن أو للقبول تار خ ثابت ، إذ هذا 

 التار خ الثابت يحدد للرهن مرتبته .

ون نافــذًا فـي حــا الغيـر ، و كــون ذلــك بحيـازة الــدائن المـرت ن لســند الـدين ، فالــدين غيــر و جـب أيضــًا أن يكـ

                                                                                                                                                                    

: ال يصــ  رهــن اكنقــور ابلنســبة ل ــري اكتعاقــدين عال عذا كــان بســند ذي اتريــخ اثبــا بو ــ   912/  816: م  التقنــ  اكــد  الســابق
قرر يف اكـادة رمس  ي ترر علا بيان اكبلك اكرهون علي  وبيان ال    اكرهون بيات كا يا ل ووصر رهن الـدين بتسـليو سـنده ورضـا اكـدين كـاك

  يرا يتعلق اباوالة ابلدين ل وكر هذا م  عدم ا   ر اب  ور اكقررة يف التجارة   216
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

ال يرتتــب االمتيــاز علــا الــدين اكقــدم امينــا عال عذا أبلــك اكــدين عن ــا  الــرهن أو رضــ  بــ  يف ســند  -4:  4011م  التقنــ  الســوري
وعذا كان الدين اكقدم امينا  اوز ما ة لرية سورية ل  لن االمتيـاز ال يرتتـب عال عذا كـان الـرهن مثبتـا بسـند  -2          -3ا التاريخ   اثب

 رمس  أو بسند عادي اثبا التاريخ  
 -3   363بول  ل  و قـا للرـادة : ال يةون رهن الدين ت ذا يف حق اكدين عال ةع ن هذا الرهن علي  أو بق 4431م  التقن  اللييب

 وال يةون ت ذا يف حق ال ر عال نياة اكرهتن سند الدين اكرهون ل ووحسب للرهن مرتبت  من التاريخ الثابا لإلع ن أو القبور  
حق اكدين عال ةع ن :ال يةون رهن الدين اتماً عال نيازة اكرهتن لسند الدين اكرهون ل وال يةون ت ذا يف  4281م  التقن  العراق 

 هذا الرهن علي  أو بقبول  عًيه   ووحسب الرهن مرتبت  من التاريخ الثابا لتبليك ا ع ن أو القبور  
 ال ش     تقن  اكلةية العقارية اللبنا  :

   314ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 المكتوب في سند ال يجوز رهنه .

وتعتبــر الســندات لحامل ــا بمثابــة المنقــوالت الماديــة ، فتــداول ا يحصــل بتســليم ا فــال يشــترط فــي رهن ــا شــرط 
ي حـا الغيـر ، إلـى جانـب انتقـال الحيـازة ، أن يـدون الـرهن . وعلى ذلك يجـب ، لنفـاذ رهنـا فـ ( 1) غير تسليم السند

 . ( 2) ( 1114في ورقة ثابتة التار خ يبين في ا الحا المضمون بالرهن والمال المرهون بيانًا كافيًا ) م 

 نص قانوني : –رهن السندات االسمية والسندات اإلذنية  -650
 مدني على ما يأتي : 1121وقد نصت المادة  

االسمية والسندات االذنية يتم رهن ا بالطر قـة الخاصـة التـي رسـم ا القـانون لحوالـة هـذه السـندات ،  "السندات
 . ( 9) سبيل الرهن و تم الرهن دون حاجة إلى إعالن" 104على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على $

 وجاء في مذكرة المشروع التم يد ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

االســمية والســندات االذنيــة ، فــإن الــرهن يــتم بالطر قــة الخاصــة لحوالــة هــذه الســندات ، أي  "أمــا فــي الســندات
                                                 

   413 رامنوالن  قرة  – 18دي هلتس  قرة  – 4839 قرة  3 وسران  – 91(  بودري ودي لوان  قرة  4) 
   294(  حمرد كامر مرس   قرة  3) 
مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر ليعــ  يف التقنــ  اكــد   4898: ورد هــذه الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   2) 

 1) جمروعة ا عرار التحضريية  4431قره جملس النوا  وحا رقو يف اك روع النها     وا 4334انيديد   وأقرت  نينة اكرا عة ل وحا رقو 
 (   310ق  – 396ق 

 ال مقابر   التقن  اكدين السابق :
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

 قانون التجارة : أما ا سناد الرمسية أو ايفررة " مر" ل  لن رهنها يتو علا فريقة النقر اخلاق اكع  يف 4011/3م  التقن  السوري
 ل م  عيضاح مياده أن النقر أ رى علا سبير التأم  وال وتاج عىل عب غ  

: السندات االمسية والسندات االذنية يتو رهنها ابل ريقة اخلا ـة الـيت رمسهـا القـانون اوالـة هـذه السـندات ل  4434م  التقن  اللييب
 ويتو الرهن دون حا ة عىل عع ن  علا أن يذكر أن ااوالة قد ما علا سبير الرهن ل 

: السندات االمسية والسـندات  مـر يـتو رهنهـا ابل ريقـة الـيت رمسهـا قـانون التجاريـة اـوار هـذه السـندات ل  4288م  التقن  العراق 
 علا أن يذكر أن ااوالة قد ما علا سبير الرهن   وينيذ الرهن دون حا ة عىل عع ن  

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا  
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بالقيد في سجالت الشركة للسندات االسمية والتظ ير للسندات االذنية ، على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل 
 . ( 1) الرهن"

الذنيـة ، فيجعـل رهن ـا كحوالت ـا بالقيـد فـي والنص السالف الذكر يتكلم في رهن السندات االسمية والسـندات ا
سجالت الشركة فـي السـندات االسـمية وبـالتظ ير فـي السـندات االذنيـة ، علـى أن يـذكر فـي الحـالتين أن الحالـة قـد 

 تمت على سبيل الرهن . فيتم الرهن بذلك ، دون حاجة إلى إعالن المدين في هذه السندات بالرهن .

 القابل للحوالة أو للحجز  عدم جواز رهن الدين غير -652
 مدني على ما يأتي : 1121وقد نصت المادة  نص قانوني : –

 .  ( 2) "إذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز ، فال يجوز رهنه"

 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

للحوالــة وللحجــز ، فــال يجــوز الــرهن فــي ديــن النفقــة وال "و شـترط فــي الــدين حتــى يمكــن رهنــه أن يكــون قــابال 
 . ( 9) المعاش وال الديون اهنخرى التي ال يجوز للحجز عي ا"

و تبين من النص سالف الذكر أن الدين حتى يجوز رهنه يجب أن يكـون قـابال للحـج عليـه ولحوالتـه ، حتـى 
                                                 

   314ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  التقن  اكد  انيديد    4899ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص :(   3) 

 1) جمروعـة ا عرـار التحضـريية  4438يف اك ـروع النهـا     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو  4336وأقرت  نينة اكرا عة ل وحا رقـو 
 ( 313 – 310ق 

 : ال مقابر   ابقالتقن  اكد  الس
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

 : ال ش     التقن  السوري
 : عذا كان الدين غري قابر للحوالة أو للحج  أو للرهن االستحقاق ل     وز رهن    4436م  التقن  اللييب

  وز رهن   مةررة : عذا كان الدين غري قابر للحوالة أو للحج  ل     4288م  التقن  العراق 
 : ال ش    قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   314ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  2) 
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 يمكن التنفيذ عليه إذا ما رهن .

 ، أو غير القابل للحوالة ، ال يجو رهنه . فادين غير القابل للحز عليه

 وعلى ذلك ال يكون جائزًا رهنه دين النفقة وال يدن المعاش ، هنن هذين الدينين ال يجوز الحجز علي ما .

، وكانت تجري على الوجه اآلتي : "الدين المرهون  1164وقد كان المشروع التم يدي يتضمن نص المادة 
إال إذا قبل الدائن المرت ن ، وكذلك اهنمر في كل تعديل يتناول هذا الدين و كون من ال يجوز أن ينقضي باالتفاق 

شأنه أن يضر بحا الرهن" . فاالتفاق على انقضاء الدين المرهون ، والنزول عنه ، وتخفيض قيمته بحيث يصـبح 
حكـم واضـح وتمليـه القواعـد أقل من الدين المضمون بالرهن ، كل هـذا ال يجـوز إال بقبـول الـدائن المـرت ن . وهـذا ال

 العامة ، لذلك لما عرض هذا النص على لجنة المراجعة ، حذفته اللجنة اكتفاء بالقواعد العامة .

ومما جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص المحذوف ، ما يأتي : "و خالف الضمان 
موافقة المرت ن ، كأن يبرئ المـدين أو يجـدد الـدين أو ضمان الرهن للدين ( أن ين ي الراهن الدين المرهون بدون 0

يدخل أي تعديل فيه من شـأنه أن يضـر بحقـوق المـرت ن كـأن يتنـازل عـن الفوائـد أو يـنقص من ـا أو يمـد اهنجـل أو 
 . ( 1) يتنازل عن رهن يضمن الدين المرهون"

 حقوق والتزامات الدائن المرتهن للدين  -653
 مدني على ما يأتي : 1126ادة وقد نصت المنص قانوني :  –

للدائن المرت ن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن ، وكذلك له  -1"
أن يستولي على كل االستحقاقات الدور ة التي ل ذا الدين ، على أن يخصـم مـا يسـتولي عليـه مـن المصـروفات ثـم 

 ون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفا علي غيره" .من الفوائد ثم من أصل الدين المضم

و لتــزم الــدائن المــرت ن بالمحافظــة علــى الــدين المرهــون ، فــإذا كــان لــه أن يقتضــي شــيئًا مــن هــذا الــدين  -2"
دون تــدخل مــن الــراهن ، كــان عليــه أن يقتضــيه فــي الزمــان والمكــان المعينــين لالســتيفاء وأن يبــادر بإخطــار الــراهن 

 . ( 2) بذلك"
                                                 

   312ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
من اك روع الترهيدي علا و   م ابق كا استقر علي  التقن  اكد  انيديد    4894ورد هذا النص يف اكادة  : اتريخ النص(   3) 
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 جاء في مذكرة المروع التم يدين في خصوص هذا النص ، ما يأتي :وقد 

"التزامات الراهن والمرت ن في رهن الدين هي نفس التزامات ما في رهن اهنشياء اهنخرى . فيجب على الـراهن 
أن يســلم ســند الــدين ، وأن يرتــب حــا الــرهن ، وأن يضــمنه  . . . و لــزم المــرت ن أن يحــافظ علــى الــدين ، فيقطــع 

لتقــادم ، و قيــد رهنــًا يضــمن الــدين المرهــون و جــدد القيــد ، و قتضــي الــدين فــي الزمــان والمكــان المحــددين و بــادر ا
ــدين ، فســتولي علــى الفوائــد التــي تحــل بعــد الــرهن وعلــى كــل  بإخطــار الــراهن بــذلك . وللمــرت ن أن يقــبض غلــة ال

رتيـب الـذي تقـدم ذكـره . و لـزم المـرت ن أيضـًا االستحقاقات الدور ة اهنخرى ، و خصـم ذلـك ممـا هـو مسـتحا لـه بالت
 . ( 1)  برد الدين ) أو سنده إذا كان لم يحل بعد استياء حقه (

ــدين ، نفــس االلتزامــات التــي علــى  و ؤخــذ مــن الــنص ســالف الــذكر أن علــى الــراهن والمــرت ن ، فــي رهــن ال
                                                                                                                                                                    

ن مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو 4348يف اك ــروع النهــا     ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو  4320وأقرتــ  نينــة اكرا عــة ل وحــا رقــو 
 (   311ق  – 313ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4439

 : ال مقابر   السابق التقن  اكد 
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

من ارهتن ديناً يل م  أن ستويف اليوا د وسا ر التةاليف اكوقتة اليت ختصتص  ذا الدين وتستحق يف  -4:  4014م  التقن  السوري
 من علي   أثنا  مدة الرهن ل علا أن ختصو أوال من النيقات مث من اليوا د مث من رأي اكار اكن 

 و ب علا الدا ن أيضاً  يانة الدين اكقدم اميناً   -3
للدا ن اكرهتن أن يستويل علا اليوا د اكستحقة عن الدين اكرهون واليت وحر بعد الرهن لوكذلك كر  -4:  4420: م  التقن  اللييب

صرو ات مث مناليوا د مث من أ ر الـدين اكضـرون ابلـرهن ل كـر االستحقاقات الدورة اليت هلذا الدين ل علا أن خيصو ما يستويل علي  من اك
ويلت م الدا ن اكرهتن ابيفا عة علا الدين اكرهون ل  لذا كان ل  أن يقتضـ  شـي اً مـن هـذا الـدين دون تـد ر  -3هذا ما م يتيق علا غريه   

 ن يبادر ة  ار الراهن بذلك  من الراهن ل كان علي  أن يقتضي  يف ال مان واكةان اكعين  ل ستييا  وأ
للررهتن أن يستويل علا اليوا د اكسـتحقة عـن الـدين اكرهـون والـيت وحـر بعـد الـرهن ل ولـ  أن يسـتويل  -4:  4281م  التقن  العراق

الــواردة يف اكــادة  علــا كــر االســتحقاقات الدوريــة الــيت هلــذا الــدين ل علــا أن خيصــو مــا يســتويل عليــ  مــن الــدين اكوثــق ابلــرهن و قــاً ل حةــام
ويلت م اكرهتن ابيفا عة علـا الـدين اكرهـون ل  ـلذا كـان لـ  أن يقتضـ  شـي اً مـن هـذا الـدين دون تـد ر مـن الـراهن ل  عليـ  أن  -3   4210

 يقتضي  يف ال مان واكةان ايفددين ل ستييا  أن يبادر ةع ن الراهن بذلك  
     : ال ش قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   311 – 312ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 الراهن والمرت ن في اهنشياء اهنخرى .

، وأن يرتب حا الراهن وأن يضمنه . وعلى المرت ن أن يحـافظ علـى الـدين  فعلى الراهن أن يسلم سند الدين
 ، فيقطع تقادمه ، وأن يقتضي الدين في الزمان والمكان المحددين وأن يبادر إلى إخطار الراهن بذلك .

 ـا وإذا كانت هناك فوائد أو استحقاقات دور ة مستحقة على الدين ، بـادر الـدائن المـرت ن إلـى االسـتيالء علي
 ، وخصم ا من المصروفات ، ثم من الفوائد ، ثم من أصل الدين الذي له ، ما لم يتفا على غير ذلك .

ثــم علــى الــدائن المــرت ن أن يحــافظ علــى الــدين المرهــون ، وإذا كــان لــه أن يقتضــي منــه شــيئًا اقتضــاه فــي 
 الزمان والمكان المحددين ، وبادر إلى إخطار الراهن بذلك .

 ين في الدين المرهون دفوع المد -654
 مدني على ما يأتي : 1124ونصت المادة نص قانوني :  –

"يجــــوز للمــــدين فــــي الــــدين المرهــــون أن يتمســــك قبــــل الــــدائن المــــرت ن بأوجــــه الــــدفع المتعلقــــة بصــــحة الحــــا 
دين المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي كـون لـه قبـل دائنـه اهنصـلي ، كـل ذلـك بقـادر الـذي يجـوز فيـه للمـ

 . ( 1) في حالة الحوالة أن يتمسك ب ذه الدفوع قبل المحال إليه"

                                                 

مـن اك ـروع الترهيـدي وأقرتـ  نينـة اكرا عـة ل بعـد تعـدي ت ليعيـة وحـا رقـو  4896: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(   4) 
 1) جمروعة ا عرار التحضريية  4431ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4349يف اكروع النها    ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4324
 (   311ق  – 318ق 

 ال مقابر  بق : التقن  اكد  السا
 التقنينات اكدنية العربية ا  رى  :

: للردين ابلدين كقدم اميناً أن مسك قبر الدا ن اكـرهتن أبو ـ  الـد   اكختصـة بصـحة الـدين ل وأبو ـ   4083م ي التقن  السور 
 ل    الد   اليت وق ل  الترسك  ا قبر دا ن  اخلاق بقدر ما كدين أن يترسك  ا قبر شخص متيرغ

:  وز للردين يف الدين اكرهـون أن يترسـك قبـر الـدا ن اكـرهتن أبو ـ  الـد   اكتعلقـة بصـحة ااـق اكضـرون  4424م  التقن  اللييب
 ابلرهن ل وكذلك أبو   الد   اليت تةون ل  هو قبر دا ن  ا  ل  ل كر ذلك ابلقدر الذي  وز  ي  للردين يف حالة ااوالة ا يترسك  ذه

 وع قبر ايفار علي   الد 
:  ــوز للرــدين ابلــدين اكرهــون أن يترســك عــاه اكــرهتن أبو ــ  الــد   الــيت تةــون لــ  عــاه دا نــ  ا  ــل  ل  4284م  التقنــ  العراقــ 
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 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرت ن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحـا المضـمون  -1"
هــذا الحــا بــاطال كــان الــرهن بــاطال كــذلك ، وللمــدين أن يتمســك  119أ عنــه $بــالرهن . فلــو كمــان العقــد الــذي نشــ

بــالبطالن قبــل الــدائن المــرت ن . وكــذلك لــو كــان هــذا الحــا قــد انقضــى بــأي ســبب مــن أســباب انقضــاء الحقــوق ، 
هـذا فللمدين أن يتمسـك قبـل الـدائن المـرت ن بـأن الحـا المضـمون بـالرهن نفسـه قـد انقضـى تبعـًا النقضـاء الحـا . و 

تطبيــا للقاعــدة التــي تقضــي بــأن المــدين فــي الحوالــة يجــوز لــه أن يحــتج بالــدفوع الخاصــة بالمحــال إليــه وحــده ) م 
 من المشروع (" . 191

ــدائن المــرت ن بأوجــه الــدفع التــي ليــه قبــل الــدائن  -2" وللمــدين فــي الــدين المرهــون كــذلك أن يتمســك قبــل ال
ين المرهـون بـاطال ، كـان للمـدين أن يتمسـك ب ـذا الـبطالن قبـل الـدائن اهنصلي . فلو كان العقـد الـذي نشـأ عنـه الـد

المرت ن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن اهنصلي . وكذلك لو كان الدين المرهون قد انقضى ، فللمدين أن يتمسك 
عـدة التـي تقضـي باالنقضاء قبل الدائن المرت ن بالقدر الذي يجوز له قبل الدائن اهنصـلي . وهـذا أيضـًا تطبيـا للقا

أن يحـتج  –وقت نفاذ الحوالـة فـي حقـه  –بأن المدين في الحوالة يجوز أن يحتج على المحال إليه بالدفوع التي له 
 . ( 1)  من المشروع (" 191ب ا على المحيل ) م 

 و ؤخذ من كل ذلك أن المدين في الدين المرهون له أن يتمسك بنوعين من الدفوع :

الحا المضــمنون بــالرهن ، فلــو كــان هــذا الحــا قــد نشــأ مــن عقــد باطــل ، أو كــان قــد الــدفوع المتعلقــة بــ -1
 انقض ن فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائن المرت ن .

الدفوع المتعلقة بالدين المرهون نفسه ، فلو كان هذا الدين قد نشأ من عقد باطل ، أو كان قد انقضى ،  -2
 ن المرت ن .فللمدين أن يتمسك بكل ذلك قبل الدائ

                                                                                                                                                                    

ذه الـد وع وكذلك أب   الد   اكتعلقة بصحة الدين اكوثق ابلـرهن ل وكـر ذلـك ابلقـدر الـذي  ـوز  يـ  اكـدين يف حالـة ااوالـة أن يترسـك  ـ
 عاه ايفار ل   

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
   319ق  – 318ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 حلول الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن -655
 مدني على ما يأتي : 1128وقد نص المادة نص قانوني :  – 

إذا حــل الـــدين المرهـــون قبــل حلـــول الـــدين المضــمون بـــالرهن ، فـــال يجــوز للمـــدين أن يـــوفي الـــدين إال  -1" 
للمرت ن والراهن معًا ، ولكن من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، و نتقل حا الرهن إلى مـا تـم إيداعـه" 

. 

لمدين ، وأن يكون ذلك على انفع الوجوه للراهن وعلى المرت ن والراهن أن يعاونا على استغالل ما أداه ا -2"
 . ( 1) دن أن يكن فيه ضرر للدائن المرت ن ، مع المبادرة إلى إنشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن"

 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

ـــول الحـــا المضـــمون ، فـــال يقـــبض إال ـــدين المرهـــون قبـــل حل ـــراهن والمـــرت ن معـــًا ، وال يجـــوز  "إذا حـــل ال ال
للمرت ن أن يستغل بقبضة الحيازة هنن الحيازة ال تثبت إال على دين في الذمـة . و جـوز هني من مـا أن يطلـب مـن 

                                                 

من اكروع الترهيـدي   وعدلتـ  نينـة اكرا عـة تعـدي  ليعيـاً  أ ـب  م ابقـاً كـا  4810ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص :(   4) 
ل مث  4341يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4323استقر علي  يف التقن  اكدن  انيديد ل ووا قا علي  وحا رقو 

 (   316ق  – 311ق  1جمروعة ا عرار التحضريية )  4434جملس ال يوق وحا رقو 
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
 : ال ش     التقن  السوري
رهتن عذا حر الدين اكرهون قبر حلور الدين اكضرون ابلرهن     ـوز للرـدين أن يـويف الـدين عال للرـ -4:  4423م  التقن  اللييب

وعلــا اكــرهتن والــراهن أن  -3والـراهن معــاً ل ولةــن مـن هــذين أن ي لــب عىل اكــدين عيـداع مــا ينديــ  ل وينتقـر حــق الــرهن عىل مــا ق عيداعـ    
عن ا   يتعاوت علا است  ر ما أداه اكدين ل وأن يةون ذلك علا أني  الو وه للراهن دون أن يةون  ي  ضرر الدا ن اكرهتن ل م  اكبادرة عىل

 رهن  ديد كصلحة هذا الدا ن  
عذا حر الدين اكرهون قبر حلور الدين اكوثق ابلرهن ل     وز للرـدين أن يـويف الـدين عال للرـرهتن  -4:  4286م  التقن  العرق 

وعلــا اكــرهتن  -3كــدين   والــراهن معــاً ل ولةــر مــن هــذين أن ي لــب عىل اكــدين عيــداع مــا ينديــ  عنــد عــدر وينتقــر حــق الــرهن عىل مــا أداه ا
 والراهن أن يتعاوت علا است  ر ما أداه الدين ل وأن يةون ذلك علا أ يد الو وه للراهن دون أن يةون ضرر اكرهتن  

 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 
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ما يؤديه عند أمين يتفقان عليه و صح أن يكون أحدهما ، و نتقـل حـا الـرهن إلـى مـا أداه  111المدين أن يودع $
ع مبلغًا من النقود ، وجب أن يتعاون الراهن والمرت ن في استغالله على خيـر وجـه ، دون المدين . فإن كان المود

أن يكون في ذلك ضرر بالدائن المرت ن كأن يستغل آلجال طو لة يصعب مع ا أن يصفي في الوقت المالئم ل ذا 
ديــدًا علــى هــذا العـــين الــدائن . فــإذا رؤى أن يكــون االســتغالل بشــراء عــين ، وجــب علـــى الــراهن أن ينشــئ رهنــًا ج

 . ( 1) لمصلحة المرت ن"

و تبــين مــن الــنص ســالف الــذكر أنــه إذا حــل الــدين المرهــون ولــم يحــل الــدين المضــمون بــالرهن ، فــإن وفــاء 
الدين المرهـون يجـب أن يكـون للـراهن والمـرت ن معـًا ، هنن الـراهن هـو صـاحب الـدين والمـرت ن لـه حـا رهـن حيـازة 

 فيه .

لمرت ن أن يطلب من المدين إيداع الدين ، إما في خزانة المحكمة أو في مصرف أو عند ولكل من الراهن وا
 أمين يتفا عليه الراهن والمرت ن و صح أن يكون أحدهما ، و نتقل حا الرهن إلى ما تم إيداعه .

اهن ، دون وعلى الراهن والمرت ن أن يتعاونا على استغالل المبلغ الذي أداه المدين ، على خير وجه نافع للر 
أن يكــون فــي ذلــك ضــرر بــالمرت ن . فــإذا رؤى أن يكــون االســتغالل بشــراء عــين ، اشــتر ت العــين ملكــًا للــراهن ، 
وبــادر الــراهن إلــى رهــن هــذه العــين إلــى الــدائن المــرت ن رهــن حيــازة ، و بقيــان هكــذا ، أحــدها يملــك عينــًا ، واآلخــر 

 لدين المضمون بالرهن .يرت ن ا ، إلى أن يصفيا مركز  ما عند حلول أجل ا

 حلول الدين المرهون وحلول الدين المضمون بالرهن  -656
 مدني على ما يأتي : 1121نص قانوني : وقد نصت  –

"إذا أصـبح كــل مـن الــدين المرهــون والـدين المضــمون بـالرهن مســتحا اهنداء ، جــاز للـدائن المــرت ن ، إذا لــم 
مــا يكــون مســتحقًا لــه ، أو أن يطلــب مــع بيــع هــذا الــدين أو  المرهــون  116يســتوف حقــه ، أن يقــبض مــن الــدين $

 . ( 2) الفقرة الثانية" 1121تملكه وفقًا للمادة 

                                                 

   340ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
عذا حـر الـدين اكرهـون بعــد  -4مـن اك ــروع الترهيـدي علـا الو ـ  اآليت : " 4814: ورد هـذا الـنص يف اكـادة  اتريـخ الـنص(   3) 

اً حلور ااق اكضرون ابلـرهن ل  ـاز للـدا ن اكـرهتن عذا م يسـتوف حقـ  أن يتـوىل اقتضـا  الـدين اكرهـون ل علـا أن يبيعـ  لأو أن يترلةـ  و قـ
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 جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

"وإذا حل الدين المرهون بعد حلول الحا المضمون ، فللمرت ن إذا لم يكـن قـد تقاضـى حقـه أن يتـولى قـبض 
 . ( 1) "1162الدين ، أو أن يبيعه ، أو أن يتملكه طبقًا للمادة 

و تبـــين مـــن الـــنص ســـالف الـــذكر أنـــه إذا أصـــبح كـــل مـــن الـــدين المرهـــون والـــدين المضـــمون بـــالرهن  $114
مســتحا اهنداء ، ولــم يســـتوف الــدائن المـــرت ن حقــه مـــن الــراهن ، فقـــد أصــبح حقـــه والــدين المرهـــون ، كــل م مـــا ، 

 ، فيستطيع الدائن المرت ن أن يستوي حقه بأحد الوجه الثالثة اآلتية :مستحا اهنداء 

يقــبض مــن الــدين المرهــون مــا يكــن مســتحقًا لــه ، هــذا إذا كــان المســتحا لــه والــدين المرهــون مــن جــنس  -1
 واحد .

فإن لم يكون من جنس واحد ، فللدائن المـرت ن أن يطلـب بيـع الـدين المرهـون ، حتـى يسـتوفي حقـه مـن  -2

                                                                                                                                                                    

ين اكرهون مبل اً من النقود ل     وز للدا ن اكـرهتن أن يقتضـ  منـ  عال بقـدر مـا يةـون ابقيـاً مـن حقـ   لذا كان الد -3ز 4893/3للرادة 
يقــرة اكضــرون ابلــرهن ل ويعتــه اكــدين يف الــدين اكرهــون قــد وىف مــن دينــ  القــدر الــذي اقتضــاه منــ  الــدا ن اكــرهتن"   وحــذ ا نينــة اكرا عــة ال

   4322تعدي  ليعياً حىت  ارت م ابقة كا استقرت علي  يف التقن  اكد  انيديد ل ووا قا عليها وحا رقو الثانية وعدلا اليقرة ا وىل 
 1) جمروعة ا عرار التحضريية  4436ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4344يف اك روع النها     ووا ق علا النص جمر النوا  وحا رقو 

 (   344ق  – 316ق 
 : ال مقابر   ابقالتقن  اكد  الس

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
:علا الدا ن اكرهتن أيضـاً أن يسـتويف الـدين اكقـدم امينـا عنـد اسـتحقاق  ل ويـرد عىل الـراهن عنـد االقتضـا   4016م  التقن  السوري

 اليرق ال ا د ب  اكبلك الذي قبض  واكبلك اكرتتب ل   
أ ـــب  كـــر مـــن الـــدين اكرهـــون والـــدين اكضـــرون ابلـــرهن مســـتحق ا دا  ل  ـــاز للـــدا ن اكـــرهتن عذا م  : عذا 4422م  التقنـــ  الليـــيب

 اليقرة الثانية   4438يستوف حق  ل أن يقبض من الدين اكرهون ما يةون مستحقا ل  أو أن ي لب بي  هذا الدين أو ملة  و قا للرادة 
هــون والــدين اكوثــوق ابلــرهن مســتحق ا دا  ل  ــاز للرــرهتن عذا م يســتوف حقــ  أن : عذا أ ــب  الــدين اكر  4290م  التقنــ  العراقــ 

 يقبض من الدين اكرهون ما يةون مستحقا ل  أو ي لب من ايفةرة بيع  أو ملة  بقيرت  بعد  صو اكستحق ل   
 : ال ش     قانون اكلةية العقارية اللبنا 

   340ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 نه .ثم

، علــى أن يحســب عليــه بحســب تقــدير الخبــراء .  1121/2أو يطلــب تملــك الــدين المرهــون وفقــا للمــادة  -9
على ما يأتي : "و جوز له أيضًا أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكـه الشـيء وفـاء  1121/2وقد نصت المادة 

 للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء" .
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 حقوق االمتياز -ابعالباب الر 

 تمهصصصيد

 نص قانوني : –تعريف حق االمتياز  -657
 مدني على ما يأتي : 1190نصت المادة 

 االمتياز أولو ة يقررها القانون لحا معين مراعاة منه لصفته" . -1"

 . ( 1) وال يكون للحا امتياز إال بمقتضى نص في القانون" -2"

 التم يدي ، في خصوص هذا النص ما يأتي :وقد ورد في مذكرة المشروع  $111

"يؤخذ من تعرف حا االمتياز ا الحا هو الممتاز ال الدائن ، وذلك هنن االمتيـاز يرجـع إلـى طبيعـة الحـا ، 
 ( 2) والقانون هو الذي يتولى تعيين الحقوق التي تقتضي طبيعت ا أن تكون ممتازة ، كما يعـين مرتبـة هـذا االمتيـاز"

                                                 

مـن اكـروع الترهيــدي   وأقرهتـا نينـة اكرا عـة بعـد اسـتبدار عبـارة "مراعـاة منــ   4813: ورد هـذا الـنص يف اكـادة  اتريـخ الـنص(   4) 
اكروع النها     وأقرها جملس النوا  ل  يف 4321لسبب " بعبارة "معتها يف ذلك فبيعة هذا ااق" الواردة يف اليقرة ا وىل ل وأ ب  رقو اكادة 

واســتبدلا نينــة جملــس ال ــيوق يف اليقــرة ا وىل بةلرــة "لســبب " كلرــة "لصــيت " عيثــاراً لإل ــ ح الــذي  ــرى عليــ  اليقــ   4346وحــا رقــو 
عدلتها نينت  ) جمروعة ا عرار   ووا ق جملس ال يوق علا اكادة كرا  4420والقضا  يف بنا  االمتياز علا  ية الدين ل وأ ب  رقو اكادة 

 (   348ق  – 341ق  1التحضريية 
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
وال يةون ااق امتياز عال ئقتضا  -3االمتياز أولوية يقررها القانون اق مع  مراعاة من  لصيت     -4:  4406م  التقن  السوري

 القانون   نص يف
وال يةـون للحـق امتيـاز عال ئقتضـا  -3االمتياز أولوية يقررها القانون اق مع  مراعاة من  لصيت     -4:  4421م  التقن  اللييب

 نص القانون  
امتيـاز  االمتياز أولوية يف االستييا  لدين مع  مراعاة لسبب هذا الدين   وال يةـون للـدين -4:  294م  4294م  التقن  العراق 

 عال ئقتضا نص يف القانون  
   349ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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. 

سالف الذكر أن االمتياز هو تقديم الحا الممتاز على سائر الحقوق اهنخرى التـي يتقـدم ا و ؤخذ من النص 
 هذا الحا ، و قرر هذا التقدم نص في القانون مراعيًا في ذلك صفة الحا المتقدم .

فالقانون اختار بعض الحقوق ، مراعيًا في ذلك صفت ا ، وجعل ـا حقوقـًا ممتـازة ، ونـص علـى ذلـك . وسـبب 
هذه الحقـوق يختلـف بـاختالف الحـا ، فمن ـا مـا يقدمـه هـذا الحـا مـن خـدم أداهـا مـن عجـل الحـا لمصـلحة  امتياز

الدائنين اآلخر ن كما في المصروفات القضائية ، ومن ا مـا هـو مبنـي علـى اعتبـارات إنسـانية كامتيـاز أجـور الخـدم 
ما هو مبني على فكرة الـرهن الضـمني كمـا  والعمال والكتبة هنن هذه اهنجور ضرور ة لمعيشة الدائنين ب ا ، ومن ا

في امتياز المؤجر وصاحب الفندق على أمتعة المستأجر ونز ل الفندق ، ومن ـا مـا هـو مبنـي علـى فكـرة أن الـدائن 
هو الذي أدخل الشيء في ملـك المـدين كبـائع العقـار والمنقـول وأجـر المقـاولين والم ندسـين المعمـار ين ، ومن ـا مـا 

 . ( 1) بارات أخرى غير ذلكهو مبين على اعت

والقــانون وحــده الــذي يتــولى تعيــين هــذه الحقــوق الممتــازة و عــين مرتبــة االمتيــاز ، فــال يكــون للحــا امتيــاز إال 
ال يجـوز للطــرفين أن ينشـئا امتيـازًا بإرادت مـا فــي غيـر الحـاالت التــي  120بمقتضـى نـص فـي القــانون . ومـن ثـم $

. وقــد قضــي  ( 9) لقاضــي أن يجعــل الــدين ممتــازًا إذا كــان القــانون ال يجعلــه  كــذلك، وال يجــوز ل ( 2) يقررهــا القــانون 

                                                 

   249بيدان و وران  قرة  – 231ق  12م  4624(  است ناف  تلو أور أبرير سنة 4) 
كان القانون م يرتب وقد قضا حمةرة النقض أبن  كا كان حق االمتياز هو من التأمينات العينية وال يقرر عال ئقتضا يف القانون ل و 

قـد أ  ـأ  للبالك يف حالة بقا   منتيعا ابلعقار اكبي  أو جب   من  بصيت  مستأ را أي امتياز علا الع  اكبيعة ل  لن ااةو اك عون  ي  يةـون
متيـاز الــيت  وهلـا لــ  القــانون ) يف القـانون عذ اعتــه احتيـاظ البــا   يف عقــد البيـ  نقــ  يف االنتيـاع جبــ   مــن اكنـ ر اكبيــ  بصـيت  مــن حقــوق اال

(   وقضـا حمةرـة القـض أيضـاً أبن االمتيـاز ال يقـرر  33رقـو  268ق  4جمروعة اخلرسة والعـرين عامـا  4688مايو سنة  8نقض مد  
وعــة أحةــام جمر 4691مــايو ســنة  34عال ئقتضــا نــص يف القــانون ل  ات ــراط اكتعاقــد امتيــازاً اقــ  يف التعــويض ال يعتــد بــ  ) نقــض مــد  

 (   109ق  443رقو  48النقض 
ولةـــن  ـــوز أن  – 33ق  88م  4613ديســـره ســـنة  34 – 314ق  81م  4613يونيـــ  ســـنة  41(  اســـت ناف  ـــتلو  3) 

(  4406ق  418رقو  9جمروعة أحةام النقض  4688مايو سنة 8يتيق الدا نون علا أن يتقدمهو أحدهو كايفام  ) انعر نقض مد  
  

   404ق  34رقو  1الت ري  والقضا   4684يناير سنة  31(  ا سةندرية الةلية  2) 
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ــم يــنص القــانون علــى امتيــاز فــي عقــد المقايضــة كمــا نــص علــى  بــأن االمتيــاز حــا اســتثنائي ال يقــاس عليــه ، ول
ز التوســع فــي . وقضــي بــأن حقــوق االمتيــاز مســتمدة مــن القــانون ، فــال يجــو  ( 1) االمتيــاز فــي عقــدي البيــع والقســمة

 . ( 2) تأو ل ا وال القياس علي ا وال خلا امتياز لم يقرره القانون ، إذ ال امتياز إال بنص

والقــانون يقــرر االمتيــاز مراعــاة لصــفة الحــا ، ال هنن صــفة فــي الــدائن . و نبنــي علــى ذلــك أن الــدين يظــل 
 . ( 9) وفاء مع الحلول ممتازًا ، ول حل فيه دائن آخر محل الدائن اهنصلي بناء على حوالة أو

وقد قرر القانون أكثـر حقـوق االمتيـاز فـي البـاب الـذي نحـن فيـه ) البـاب الرابـع مـن الكتـاب الرابـع ( . ولكـن 
مـــدني حـــين تقـــول :  1194توجـــد حقـــوق امتيـــاز أخـــرى قررهـــا القـــانون فـــي أمـــاكن أخـــرى والـــى ذلـــك تشـــير المـــادة 

بنصوص خاصة" . مـن  121ة ، إلى جانب حقوق االمتياز المقررة $"الحقوق المبينة في المواد اآلتية تكون ممتاز 
 662ذلــك امتيــاز المقــاول مــن البــاطن والعمــال علــى المبــالغ المســتحقة للمقــاول اهنصــلي فــي ذمــة رب العمــل ) م 
اماتـه مدني ( ، وامتياز القروض التي يمنح ا اتحاد مالك طبقات البناء الواحد أحد الشركاء لتمكينه مـن القيـام بالتز 

، وامتيـاز الوكيـل بالعمولـة علـى البضـائع  1مدني 2م880مدين ( ، وامتياز نفقات تسو ة التركة ) م  861/1) م 
تجــاري ( ، امتيــاز  81المرســلة أو المســلمة إليــه أو المودعــة عنــده مــن أجــل المبــالغ المطلوبــة لــه مــن عميلــه ) م 

مــن  1( ، وامتيــاز نفقــات تج يــز الميــت ) م  1114 ســنة 164مــن قــانون المحامــاة رقــم  10أتعــاب المحــامي ) م 
مـن القـانون رقـم  8الخاص بالموار ث ( ، وامتياز التعو ض عن إصابات العمل ) م  1119لسنة  44القانون رقم 

الخــاص بإصــابات العمــل ( ، وامتيــاز الجمعيــات التعاونيــة بالمبــالغ المســتحقة ل ــا قبــل أعضــائ ا  1110لســنة  81
مـن  21أو فـي نظام ـا ) م  1116لسـنة  914مع ـا فـي حـدود اهنغـراض المبينـة فـي القـانون رقـم نتيجـة لتعـامل م 

: حــا امتيــاز عــام علــى أمــوال اهنعضــاء يجــيء فــي الترتيــب مــع امتيــاز المبــالغ  1116لســنة  914القــانون رقــم 
 المنصرفة في البذور والسماد وآالت الزراعة ( .

 وق العينية التبعية : اختالف حق االمتياز عن سائر الحق -658
و ختلف حا االمتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية ) الرهن الرسمي واالختصاص والرهن الحيازي ( في 

                                                 

   832ق  339رقو  13اجملروعة الرمسية  4614 هاير سنة  32(  است ناف مصر  4) 
   832ق  339رقو  13اجملروعة الرمسية  4618يناير سنة  33(  ا سةندرية مستعجر  3) 
   891حمرد عل  عمام  قرة  – 996 (  عبد اليتاح عبد الباق  ق 2) 
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 أمر ن جوهر ين :

حا االمتياز ال يتقرر إال بنص في القانون ، فما لم يوجد نص ال يوجد امتياز . فال يتقرر ال باتفاق ،  –1
 ا أن قررنا .وال بحكم القاضي ، كما سب

أما الحقوق التبعية اهنخرى ، فمن ا ما يتقرر باالتفاق أي بالعقد كالرهن الرسمي يتقرر بالعقد الرسمي للـرهن 
وكالرهن الحيازي يتقرر بعقد رهن الحيازة ، ومن ا ما يتقرر بأمر القاضي كاالختصاص وال يوجد حا عينـي تعبـي 

 نص في القانون .، غير حا االمتياز ، يتقرر وتتقرر مرتبته ب

وحا االمتياز يختلـف أيضـًا عـن الحقـوق العينيـة اهنخـرى فـي أن الممتـاز فـي حـا االمتيـاز هـو  -2 $122
 الحا ال الدائن .

أما في الحقوق العينية التبعية اهنخرى ، فالممتاز هو الدائن ال الحـا ، ففـي الـرهن الرسـمي والـرهن الحيـازي 
رهــن رســمي أو رهــن حيــازي هــو الــذي يمتــاز ، ال لصــفة فــي الــدين فــأي ديــن ، الــدائن الــذي يتفــا مــع مدينــة علــى 

يمكن ضمانه برهن رسمي أو رهن حيازي ، بل هنن الدائن اتفا مع مدينه على الرهن . وفي االختصاص أيضًا ، 
الممتاز هو الـدائن ال الحـا . فـأي حـا يمكـن ضـمانه باختصـاص ، ولكـن الـدائن فـي االختصـاص هـو الـذي تقـدم 

 الدائنين المتأخر ن عنه لشخصه وهننه حصل على حا اختصاص ، ال لصفة في الدين . على

وذلــك بخــالف حــا االمتيــاز كمــا قــدمنا ، فالممتــاز فيــه هــو الحــا لصــفة الصــقة لــه ، ال الــدائن . فــأي حــا 
راعاهـا القـانون توافرت فيه صفة يرعاها القانون و نص على أن ا ممتازة يكون حقًا ممتازًا بموجب هذه الصفة التـي 

 ، أيًا كان الدائن ل ذا الحا .

 اقتراب حق االمتياز من سائر الحقوق العينية التبعية : -659
ولكن مـن ج ـة أخـرى ، يقتـرب حـا االمتيـاز مـن سـائر الحقـوق العينيـة التبعيـة ، فـي أنـه مثل ـا حـا عينـي  

 تابع غير قابل للتجزئة .

قـه الفرنسـي حـول عينيـة حقـوق االمتيـاز ، وبخاصـة فيمـا يتعلـا أما أنه حا عينين ، فقـد ثـار خـالف فـي الف
بحقــوق االمتيــاز العامــة هنن ــا ال تــرد علــى مــال معــين بالــذات ، وفيمــا يتعلــا باالمتيــاز علــى الــديون هننــه يــرد علــى 
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لكــن أكثــر الفق ــاء الفرنســيين يقــررون أن حقــوق االمتيــاز العامــة ، ولــو وقعــت علــى  129.$ ( 1) حقــوق شخصــية
ول ، تكــون حقوقــًا عينيــة . ولــو وقعــت حقــوق االمتيــاز علــى عــين معينــة ، ســواء كانــت عقــارًا أو منقــوال ، أي منقــ

أصبحت حقوق امتياز خاصة ، فإن ا تكون بطبيعة الحال حقوقًا عينية ، وتخول حا التقدم وحا التتبع ، غير أن 
. وفـي مصـر يـذهب أغلـب الفق ـاء المصـر ين  ( 2) ة"حا الدائنين في ا يتأثر بقاعدة "الحيازة في المنقول سـند الملكيـ

، و قـــول اهنســـتاذ  ( 9) إلـــى أن حقـــوق االمتيـــاز كل ـــا ، عامـــة وخاصـــة ، علـــى عقـــار وعلـــى منقـــول ، حقـــوق عينيـــة
ســليمان مــرقس فــي هــذا المعنــى : "ال محــل فــي القــانون المصــري للمنازعــة فــي أن االمتيــاز حــا عينــي ، حيــث قــد 

اب الرابع من الكتاب الرابع الذي نظم فيه الحقوق العينية التبعية . ) وفي فرنسا ( الراجح نص عليه المشرع في الب
 . ( 1) أن االمتياز حا عيني يخول صاحبه ما تخوله إياه سائر الحقوق العينية من مز تي التقدم والتتبع"

ه فـي ذلـك شـأن الكفالـة شـأن 121وأما أن االمتياز حـا تـابع ، فألنـه يسـتلزم وجـود التـزام أصـلي يضـمنه ، $
وارهن الرسمي واالختصاص والرهن الحيازي . وهذا االلتزام اهنصلي ، إذا كان باطال أو قابال لإلبطال أو انقضـى 

                                                 

 – 363(   ييرا يتعلق نقوق االمتياز العامة ل اع  بعض اليقها  اليرنسي  عىل اعتبارها حقوقا عينية ) بودري ودي لوان  قرة  4) 
نية عذا ابشرها الدا ن وما بعدها (   وقار بعض ه ر عهنا حقوق عي 282 قرة  4683ديروبي  يف فبيعة حق اكستأ ر رسالة من تولوز سنة 

 (   443 قرة  2ل أوبري ورو  312ق  4علا عقار ل وه  جمرد أو اف تلحق االلت ام عذا ابشرها الدا ن علا منقور ) بودري 
و يرا يتعلق نقوق االمتياز اخلا ة علا منقور ل  را يستند منها عىل  ةرة الرهن الضرين كامتياز اكن ر يةير للدا ن حقا عينيـا ل 

 وما بعدها (   389 قرة  2ما ال يستند عىل  ةرة الرهن الضرين كامتياز اب   اكنقور  ي    ف ) انعر يف تيصير ذلك أوبري ورو و 
ويرى بعض اليقها  أن حقوق االمتياز مجعها  ا ا تلتصق ببعض الديون ل  تةير ا   ر بقاعدة اكسـااة بـ  الـدا ن  ) بنةـاز 

ومـا بعـدها (  432ق  4680روبينو يف االمتياز علا الديون رسالة من بوردو سنة  – 840ق  – 121ق  12 قرة  8اكلحق لبودري 
  

ويف مصر يرى ا ستاذ مشس الدين الوكير أن حق االمتياز العام ليس نق عيين  ن  ال يرد علا مار مع  ابلـذات ل وكـذلك ااـار 
وق شخصـية   أمـا كـر حقـوق االمتيـاز اخلا ـة ل علـا عقـار أو علـا منقـور ل  تةسـب ابلنسبة عىل االمتياز علـا الـديون  نـ  يـرد علـا حقـ

   4هاشو  891وبو    اق ق  340الدا ن حقوقا عينية   انعر يف ذلك مشس الدين الوكير  قرة 
    201و قرة  203بودري ودي لوان  قرة  – 396 قرة  – 398بيدان  قرة  – 412(  يوار  قرة  3) 
   340امر مرس   قرة (  حمرد ك 2) 
 – 41818 قـــرة  3 وســـران  – 263وي ـــري عىل بيـــدان و ـــوران  قـــرة  – 4هـــامش  844ق  234(  ســـليران مـــرقس  قـــرة  1) 

   203بودري  قرة 
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، يتبعه االمتيـاز فـي كـل ذلـك . وااللتـزام اهنصـلي الـذي يضـمنه االمتيـاز يصـح أن يكـون محلـه مبلغـا مـن النقـود ، 
زامًا بعمل أو بامتناع عن عمل أو نقل حا عينين . و صـح أن يكـون االلتـزام ولكن يصح أيضًا أن يكون محله الت

اهنصــلي مقرونــًا بأجــل ، أو معلقــًا علــى شــرط . و نبنــي علــى ذلكانــه ال يوجــد إال إذا وجــد التــزام أصــلي ، و نقضــي 
 . ( 1) بانقضائه

بقى علـى كـل الشـيء مـا بقـي جـزء وأما أن االمتياز غير قابل للتجزئة ، ف و كسائر الحقوق العينية التبعية ي
من الـدين الممتـاز لـم يـدفع ، وكـذلك أي جـزء مـن الشـيء يبقـى ضـامنًا لكـل الـدين الممتـاز . فكـل جـزء مـن الشـيء 

. وعدم تجزئة حا االمتيـاز مـن  ( 2) ضامن لكل الدين الممتاز ، وكل جزء من الدين الممتاز مضمون بكل الشيء
( . فيجـوز االتفـاق علـى عكـس  non de son sessenceمسـتلزماته )  ( ، الحـا ، ال مـن natureطبيعـة ) 

 ذلك ، وأن يخصص جزء من الشيء لوفاء بعض الدين .

 نص قانوني :  –أقسام حق االمتياز  -661
 مدني على ما يأتي : 1192وقد نصت المادة 

حقوق االمتياز الخاصة أما  121"ترد حقوق االمتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، $
 ( 9) فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين"

                                                 

سـليران  – 141حمرد عل  عمـام  قـرة  – 821عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 243(  انعر يف ذلك حمرد كامر مرس   قرة  4) 
   234مرقس  قرة 
سليران مرقس  – 244حمرد كامر مرس   قرة  – 318 قرة  4بيدان  –مةررة  203(  انعر يف ذلك بودري ودي لوان  قرة  3) 

يوني   40 – 14ق  28م  4633ديسره سنة  8 – 204ق  38م  4642أبرير سنة  40است ناف  تلو  – 8464ق  234 قرة 
   481ق  86م  4611ماري سنة  38 – 139ق  19م  4631سنة 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4811 ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص :(   2) 
يوق وحـا رقـو ل مث جملـس ال ـ 4334يف اك ـروع النهـا     وأقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو  4329انيديد   وأقرت  نينة اكرا عـة ل وحـا رقـو 

 (   346 – 341ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4423
 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
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 ورد في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

حقــوق امتيــاز عامــة علــى جميــع أمــوال المــدين ، كامتيــاز النفقــة وامتيــاز  -1"وتنقســم حقــوق االمتيــاز إلــى : 
ياز خاصة على منقول معين ، كامتياز المؤجر وامتياز بـائع المنقـول  . حقوق امت -2المبالغ المستحا لألجراء . 

 . ( 1)  حقوق امتياز خاصة على عقار معين ، كامتياز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار  . . ." -9. . 

 والنص سالف الذكر يميز بين أقسام ثالثة من حقا االمتياز :

( : وتقـــع علـــى جميـــع أمـــوال المـــدين مـــن منقـــوالت  privileges generauxحقـــوق امتيـــاز عامـــة )  –1
مـدني ، وهـي ثالثـة أنـواع : ) أ ( المبـالغ  1111وعقارات ، ف ي عامة ب ذا المعنى ، وقد بين ا المشرع فـي المـادة 

ا المستحقة عم 126المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الستة اهنش ر اهنخيرة . ) ب ( المبالغ $
تم تور ده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة اهنش ر اهنخيـرة . ) ج ( النفقـة المسـتحقة فـي ذمـة المـدين 
هنقاربه عن الستة اهنش ر اهنخيرة . ف ذه الحقـوق الممتـازة تقـع كل ـا علـى جميـع أمـوال المـدين مـن منقـول وعقـار ، 

نــدما تقــع علــى عقــار المــدين ، هنن ــا مبــالغ تاف ــة ، وال تتخصــص فــي مــال معــين . وهــي ال تشــ ر ، فــال تقيــد ع
فيســع ا جميــع أمــوال الــدين . لــذلك ال يــأتي في ــا حــا تتبــع ، وتعتمــد أساســًا علــى حــا التقــدم . فــإذا تقــدم دائــن لــه 
امتياز عام ، نفذ على مال المدين الذي ال يزال ملكًا له من مقـول وعقـار ، وتـرك اهنمـوال التـي خرجـت مـن ملكيـة 

ن ، ف ــذه تســتلزم حــا تتبــع وهــو ال يوجــد . ومتــى نفــذ الــدائن علــى مــال مملــوك للمــدين ، لــم يتقــدم عليــه إال المــدي
المصـــروفات القضـــائية والمبـــالغ المســـتحقة للخزانـــة العامـــة ومصـــروفات الحفـــظ والتـــرميم وهـــذه كل ـــا حقـــوق امتيـــاز 

للمـدين فيسـتوي حقـه مـن هـذا المـال ،  خاصة على منقول . ثـم يـأتي صـاحب االمتيـاز العـام ، فينفـذ علـى أي مـال
متقـــدمًا علـــى جميـــع الـــدائنين فيمـــا عـــدا الـــدائنين الـــذين مـــر ذكـــرهم وهـــم أصـــحاب المصـــروفات القضـــائية والمبـــالغ 
                                                                                                                                                                    

: ترد حقوق االمتياز العامة علا مجي  أموار اكدين من منقور وعقار   أما حقوق االمتياز اخلا ة  تةون  4444م  التقن  السوري
 مصورة علا منقور أو عقار مع   

: ترد حقوق االمتياز العامة علا مجي  أموار اكدين من منقور وعقـار   أمـا حقـوق االمتيـاز اخلا ـة  تةـون  4429م  التقن  اللييب
 قصورة علا منقور أو عقار مع   م

ترد حقوق االمتياز العامة علـا مجيـ  أمـوار اكـدين مـن منقـور وعقـار   أمـا حقـوق االمتيـاز اخلا ـة  -4:  4292م  التقن  العراق 
 ويص  أن يةون حق التصرف يف ا راض  ا مريية مثق  نق االمتياز   -3 تةون مقصورة علا منقور أو عقار مع    
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3497 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

المســتحقة للخزانــة العامــة ومصــروفات الحفــظ والتــرميم . وإذا تعــدد الــدائنون أصــحاب االمتيــاز العــام ، فتقــدم مــثال 
بالنفقــة ، تســاووا جميعــًا ولــم يتقــدم واحــد مــن م علــى االثنــين اآلخــر ن . وإذا حجــز الثالثــة خــادم ومــورد مأكــل ودائــن 

علــى مـــال للمـــدين ، اقتســـموا ثمـــن هـــذا المـــال كـــل بنســبة مالـــه ، فأصـــحاب االمتيـــاز العـــام فيمـــا بيـــن م متســـاوون ، 
علـى منقـول ، و تـأخر عـن م بقيـة وبالنسبة إلى الدائنين اآلخر ن ال يتقدم م إال ثالثة من اصحبا االمتيـاز الخـاص 

 أصحاب االمتياز الخاص على منقول وكل أصحاب االمتياز الخاص على عقار .

( : وهـؤالء  priveleges speciaux sur les meublesحقوق امتياز خاصة علـى منقـول معـين )  -2
 124حسـب مـراتب م ، $ل م حا امتياز خاص على منقول معين من منقوالت المدين . وقد ذكرهم المشـرع مـرتين 

ثالثة من م يسبقون أصحاب االمتياز العـام وهـم أصـحاب المصـروفات القضـائية فالمبـالغ المسـتحقة للخزانـة العامـة 
فأصــحاب المبــالغ التــي صــرفت فــي حفــظ المنقــول وترميمــه ، والبــاقي يتــأخرون عــن أصــحاب االمتيــاز العــام وهــم 

عمـال الزراعـة والحصـاد وفـي مقابـل آالت الزراعـة ثـم أجـرة المبـاني أصحاب المبالغ المنصـرفة فـي البـذر والسـماد وأ 
واهنراضــي الزراعيـــة والمبــالغ المســـتحقة لصـــاحب الفنــدق فـــي ذمـــة النز ــل ثـــم مــا يســـتحا لبـــائع المنقــول مـــن الـــثمن 

م فـي وملحقاته مـا للشـركاء الـذين اقتسـموا منقـوال وهـو مـا يسـمى بامتيـاز المتقاسـم . وسنوضـح فيمـا يلـين عنـد الكـال
حقوق االمتياز هذه ، كيف يكون لصاحب االمتياز من هؤالء امتياز على منقول معين بالذات من منقـوالت مدينـه 
. وإذا لم يكف المنقول الـدائن ، كـان ل ـذا كـدائن عـادي أن يشـترك مـع بـاقي الـدائنين فـي التنفيـذ علـى سـائر أمـوال 

علـى منقــول عرضـة للضــياع ، ال سـيما إذا تعــارض مــع  المـدين الســتياء البـاقي مــن حقـه . وحــا االمتيـاز الخــاص
قاعـدة الحيــازة فـي المنقــول ، لــذلك أجـاز القــانون للـدائن إذا خشــي هنســباب معقولـة تبديــد المنقـول أن يطلــب وضــعه 

 مدني ( . 1199تحت الحراسة ) م 

( :  privileges spesiaux sur les immeublesحقــوق امتيــاز خاصــة علــى عقــار معــين )  -9
أصحاب هذه الحقوق ل م امتياز خاص على عقار معين بالذات من عقـارات المـدين . ووجـد ثالثـة حقـوق امتيـاز و 

خاصة على عقار معين ، هي ما يستحا لبائع العقار من الثمن وملحقاته والمبالغ المستحقة للمقاولين والم ندسين 
ًا لمـا تخولـه القسـمة مـن حقـوق . وأصـحاب االمتيـاز المعمار ين علـى المنشـآت والشـركاء الـذين اقتسـموا عقـارًا تأمينـ

الخاص على عقار يجب أن يقيدوا حا امتيازهم ، وتتحدد مرتبت م بتـار خ القيـد . وتنـتج حقـوق االمتيـاز هـذه نفـس 
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. وإذا لم يكف العقار هنداء حـا الـدائن ،  ( 1) اآلثار التي تنتج ا الرهون الرسمية ، بما في ذلك قاعدة عدم التجزئة
 .  ( 2) عادي  على جميع أموال المدين اهنخرى  128نفذ الدائن كدائن $

وال يوجــد فــي القــانون المصــري امتيــاز عــام علــى كــل عقــارات المــدين دون منقوالتــه ، وال علــى كــل منقــوالت 
 المدين دون عقاراته .

 نص قانوني :  –أحكام أقسام حق االمتياز  -660
 : مدني على ما يأتي 1191ونصت المادة 

تسري على حقوق االمتياز الواقعة على عقار على أحكام الـرهن الرسـمي بالقـدر الـذي ال تتعـارض فيـه  -1"
مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التط ير والقيد ما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من 

 تجديد ومحو" .

حل ــا عقــارًا ال يجــب في ــا الشــ ر وال يثبــت في ــا حــا ومــع ذلــك فــإن حقــوق االمتيــاز العامــة ولــو كــان م -2"
التتبع ، وال حاجة للش ر أيضًا في حقوق االمتياز العقار ة الضامن لمبالغ مستحقة للخزانـة العامـة . وهـذه الحقـوق 
الممتازة جميعًا تكون اسبا في المرتبة على أي حا امتياز عقاري أو أي حا رهن رسمي م ما كان تـار خ قيـده ، 

 . ( 9) فيما بين ا فاالمتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق االمتياز العامة" أما

                                                 

    14ق  28م 4633ديسره سنة  8 – 204ق  38م  4642أبرير سنة  40( است ناف  تلو  4) 
(  وهنا  تقسيو ه ر اقوق االمتياز حمـدود ا مهيـة    تنقسـو هـذه ااقـوق عىل حقـوق  ـب قيـدها حـىت قيـدها حـىت يةـون هلـا  3) 

 هـذه هـ  حقـوق االمتيـاز اخلا ـة علـا عقـار وتسـري عليهـا أحةـام الـرهن الرمسـ  وأحةـام الت هـري والقيـد ومـا يتصـر بـ  مـن اثري علا ال ـري
عديد وحمو ل وحقوق امتياز تنتج هاثرهـا مـن غـري قيـد وهـذه هـ  حقـوق االمتيـاز العامـة وحقـوق االمتيـاز اخلا ـة علـا منقـور ) حمرـد كامـر 

 (   248مرس   قرة 
يف اك ـروع  4324من اك روع الترهيدي   وأقرهتا نينـة اكرا عـة وحـا رقـو  4819ورد هذا النصف يف اكادة  ريخ النص :ات(   2) 

النها   ل بعد عد ار بعض تعدي ت ليعية  علا النص م ابقـاً كـا اسـتقر عليـ  يف التقنـ  اكـدين انيديـد  وأقرهـا جملـس النـوا  وحـا رقـو 
 (   361ق  – 364ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4421ا رقو ل مث جملس ال يوق وح 4332

 : ال مقابر   التقن  اكد  السابق
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
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 وجاء في مذكرة المشرع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : $121

حقــوق امتيــاز  -2حقــوق امتيــاز عامــة علــى جميــع أمــوال المــدين  . . .  -1"تنقســم حقــوق االمتيــاز إلــى : 
حقـوق امتيـاز خاصـة علـى عقـار معـين  . . . وحقـوق االمتيـاز هـذه تنطبـا  -9لى منقول مـيعن  . . . خاصة ع

فيجب قيدها ، وتأخذ مرتبت ا مـن وقـت القيـد وتسـري  –علي ا أحكام الرهن الرسمي وإن كان مصدرها نص القانون 
يــاز تقــع علــى عقــار وال تشــ ر ، أحكــام القيــد مــن آثــار وتجديــد ومحــو ، و جــوز تط يرهــا . إال أن هنــاك حقــوق امت

وهــي حقــوق االمتيــاز العامــة فيمــا يقــع من ــا علــى العقــار ، ولــذلك ال يتثبــت في ــا حــا التتبــع . وكــذلك حــا امتيــاز 
المبـــالغ المســـتحقة للخزانـــة العامـــة إذا وقـــع علـــى عقـــار ، وهـــو حـــا يقتـــرن بـــالتتبع ، ومـــع ذلـــك ال يشـــ ر لتفاهتـــه . 

كان  190ال تش ر تسبا في المرتبة كل امتياز عقاري آخر ، ول حا مقيد م ما $ وحقوق االمتياز العقار ة التي
تار خ قيده . أما فيما بين ا ، فامتياز المبالغ المسـتحقة للخزانـة تسـبا فـي المرتبـة حقـوق االمتيـاز العامـة . تسـتوفي 

 . ( 1) حقوق االمتياز العامة فيما فبين ا بنسبة كل من ا"

الذكر ا حقوق االمتياز الخاصة على منقول ال كالم في ا ، ف ي حقوق امتيـاز تقـع و تبين من النص سالف 
 مدني ( . 1199على منقول معين ، وقد بين القانون أحكام ا ومرتبت ا ) انظر أيضًا م 

( حقـوق االمتيـاز العامـة . )  2( حقوق االمتياز الخاصة علـى عقـار . )  1وباقي حقوق االمتياز هي : ) 

                                                                                                                                                                    

تســري علــا حقــوق االمتيــاز الواقعــة علــا عقــار أحةــام الــرهن والتــام  العقــاري  ابلقــدر الــذي ال  -4:  4442م  التقــ  الســوري
 ( الرسوم          4تعيا من التسجير حقوق االمتياز العامة اآلتية : )  -3تتعارا  ي  م  فبيعة هذه ااقوق   

واقعة علا عقار أحةام الرهن االتياق ابلقدر الذي ال تتعارا  ي  م  تسري علا حقوق االمتياز ال -4:  4424م  التقنيين اللييب
ومـ  ذلـك  -3فبيعة هذه ااقوق ل وتسر بنوع  اق أحةام الت هري والقيد وما يرتتب علا القيد من هاثر وما يتصر ب  من عديد وحمـو  

 يهـا حـق التتبـ  ل وال حا ـة لل ـهر أيضـاً يف حقـوق االمتيـاز   لن حقوق االمتياز العامة ولو كان حملها عقاراً ال  ب  يها ال ـهر وال يثبـا
و أي العقارية الضامنة كبالك مستحقة للخ انة العامة   وهذه ااقوق اكرتازة مجيعاً تةـون أسـبق يف اكرتبـة علـا أي حـق امتيـاز عقـاري ه ـر أ

 للربالك اكستحقة للخ انة يتقدم علا حقوق االمتياز العامة  حق رهن اتساق  مهرا كان اتريخ قيده   أما  يرا بينها ل  االمتياز الضامن 
تسـري علـا حقـوق االمتيـاز الواقعـة علـا عقـار النصـوق اكتعلقـة ابلـرهن التـأمين  ابلقيرـة الـذي ال  -4:  4298م  التقنـ  العراقـ 

وم  ذلك  لن حقوق االمتيـاز العامـة ل ولـو كـان حملهـا عقـاراً ل ال  ـب  يهـا التسـجير وال يثبـا  -3تتعارا  ي  م  فبيعة هذه ااقوق   
 ير أيضاً يف حقوق االمتياز العقارية الضامنة كبالك مستحقة للخ ينة   يها حق التتب    وال حا ة للتسج

   362ق  – 363ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 تياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار .( حا ام 9

ففيمــا يتعلــا بحقــوق االمتيــاز الخاصــة علــى عقــار ، وهــي ثالثــة ) بــائع العقــار ، والمقــاولون ، والم ندســون 
المعمار ون ، والشركاء المتقاسمون لعقار ( ، تسري علي ا أحكام الرهن الرسمي هنن الرهن الرسمي يرد أيضًا على 

قار ، بما في ذلك أحكام التط ير والقيد وما يتصل بالقيـد مـن تجديـد ومحـو ومـا يترتـب عليـه مـن آثـار . وحقـوق ع
االمتيــاز هــذه يجــب إذن قيــدها ، ومتــى قيــدت فتــار خ القيــد هــو الــذي يحــدد مرتبت ــا وحــا امتيــاز خــاص متــى قيــد ، 

 ته .يصبح كحا رهن رسمي مقيد ، يحكمه القيد و حدد القيد و حدد مرتب

وفيما يتعلا بحقوق االمتياز العامة ، ف ذه ال تش ر ولو كان محل ا عقارًا . ولذلك ال يثبـت في ـا حـا التتبـع 
 ، وتقتصر على حا التقدم . فمتى نفذ الدائن عل ا وهي مملوكة للمدين ، تقدم في مرتبته على سائر الدائنين .

لعامة إذا وقع على عقار ، ف ذا فيه حا تقدم وحـا تتبـع وفيما يتعلا بحا امتياز المبالغ المستحقة للخزانة ا
 ، وإن كان ال يش ر لتفاهته .

الخزانة وحقوق االمتياز العامـة ،  191وحقوق االمتياز التي ال تش ر وإن وقعت على عقار ، وهي حا $ 
با حــا الخزانــة تســبا فــي المرتبــة حقــوق االمتيــاز الخاصــة علــى عقــار م مــا كــان تــار خ قيــدها .وفيمــا بين ــا ، يســ
 حقوق االمتياز العامة . وحقوق االمتياز العامة متساو ة في الترتيب ، فتستوفي بنسبة كل من ا .

 نص قانوني :  –حق االمتياز وحيازة المنقول بحسن نية  -662
 مني على ما يأتي : 1199نصت المادة 

 ال يحتج بحا االمتياز من حاز المنقول بحسن نية" . -1"

حــائزًا فــي حكــم هــذه المــادة مــؤجر العقــار بالنســبة إلــى المنقــوالت الموجــودة فــي العــين المــؤجرة ،  و عتبــر -2"
 وصاحب الفندق بالنسبة أهنمتعة التي يودع ا النزالء في فندقه" .

وإذا خشي الدائن ، هنسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحا امتيـاز لمصـلحته ، جـاز لـه أن يطلـب  -9"
 . ( 1) راسة"وضعه تحت الح

                                                 

من اك روع الترهيدي   وأقرت  نينة اكرا عة بعد تعدي ت ليعية فييية حىت  4818: ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص(   4) 
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 وودر في مذكرة المشروع التم يد ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : $192

حقــوق امتيــاز  -2حقــوق امتيــاز عامــة فــي جميــع أمــوال المــدين  . . . .  -1"تنقســم حقــوق االمتيــاز إلــى : 
أجر منقـوال لـم خاصة على منقول معين  . . . وال يحتج ب ـذه الحقـوق علـى حـائز حسـن النيـة ، فـإذا اشـترى المسـت

ــم بامتيــاز البــائع ، فــإن هــذا االمتيــاز  ــه فــي العــين المــؤجرة وكــان المــؤجر حــس النيــة أي ال يعل يــدفع ثمنــه ، وأدخل
اهنخيرة ال يحتج به على المؤجر . وكذلك اهنمر لو كان المنقول لم يدفع ثمنه ودخل فـي أمتعـة نز ـل الفنـدق ، فـال 

. و تبين من ذلك أن حا االمتيـاز الخـاص علـى منقـول عرضـة للضـياع يحتج بامتياز البائع على صاحب الفندق 
، لــذلك أجــاز المشــروع ، إذا خشــي الــدائن هنســباب معقولــة تبديــد المنقــول المثقــل بحــا االمتيــاز أن يطلــب وضــعه 

 . ( 1)  حقوق امتياز خاصة على عقار معين  . . . ." -9تحت الحراسة . 

ول إذا كمان مثقال بحا امتياز ، قد تعترضه قاعدة أخرى هي قاعدة و ؤخذ من النص سالف الذكر أن المنق
 الحيازة في المنقول ، فتتغلب قاعدة الحيازة على حا االمتياز .

 وقد أورد النص مثلين لذلك :

                                                                                                                                                                    

ل  4333يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقـو  4321علي  يف التقن  اكدين انيديد ل وحا رقو   ار م ابقا كا استقر
 (   360ق  – 346ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4422مث جملس ال يوق وحا رقو 

 ال مقابر  التقن  اكد  السابق : 
 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

ويعتــه حــا  اً يف حةــو هــذه اكا ــة  -3ال وــتج نــق االمتيــاز علــا مــن حــاز اكنقــور نســن نيــة    -4:  4443م  التقنــ  الســوري
وعذا  -2 من ر العقار ابلنسبة عىل اكنقوالت اكو ودة يف الع  اكن رة ل و احب اليندق ابلنسبة عىل ا متعة اليت يودعها الن ال  يف  ندقـ   

 ن  سبا  معقولة تبديد اكنقور اكثقر نق امتياز كصلحت  ل  از ل  أن ي لب وضع  وحا ااراسة      الدا 
ويعتـه حـا  اً يف حةـو هـذه اكا ـة مـن ر  -3ال وتج نـق االمتيـاز علـا مـن حـاز اكنقـور نسـن نيـة    -:  4421م  التقن  اللييب

وعذا      -2اكن رة ل و احب اليندق ابلنسبة عىل ا متعة اليت يودعها الن ال  يف  ندق    العقار ابلنسبة عىل اكنقوالت اكو ودة يف الع  
 الدا ن  سبا  معقولة تبديد اكنقور اكثقر نق امتياز كصلحت  ل  از ل  أن ي لب وضع  وحا ااراسة  

ويعته حا  اً يف حةو هذه اكادة مـن ر  -3نية   ال وتج نق االمتياز علا من  از اكنقور نسن  -4:  4291م  التقن  العراق 
 العقار ابلنسبة للرنقوالت اكو ودة يف الع  اكن رة ل و احب اليندق ابلنسبة ل متعة اليت يودعها الن ال  يف  ندق   

   363ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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إذا اشـــترى شـــخص منقـــوال ولـــم يـــدفع ثمنـــه ، فـــإن المنقـــول يبقـــى مـــثقال بحـــا امتيـــاز الـــثمن . فـــإذا نقـــل  –1
المنقول إلى منـزل اسـتأجره ، وكـان المـؤجر حسـن النيـة ال يعلـم أن المنقـول مثقـل بحـا امتيـاز ، فـإن المشتري هذا 

إلى العين المؤجرة يحوزه المؤجر بحسن نية ، فتتغلب هذه الحيازة بحسـن النيـة علـى حـا  199المنقول متى نقل $
أي أن امتياز المؤجر يتغلب على امتيـاز  امتياز البائع ، و فضل في هذه الحالة مؤجر العقار على بائع المنقول ،

 البائع .

ونفرض أن مشتري المنقول في المثـل السـابا ، بـدال منـان ينقـل المنقـول إلـى منـزل اسـتأجره ، نقلـه إلـى  -2
فندق نزل فيه ، واختلط المنقول بأمتعته ، كان صاحب الفندق يعتقـد بحسـن نيـة أن المنقـول ملـك النز ـل وأنـه غيـر 

امتيـاز . ففـي هـذه الحالـة أيضـًا يفضـل صـاحب الفنـدق حسـن النيـة علـى بـائع المنقـول ، و تقـدم امتيـاز مثقل بحـا 
 صاحب الفندق على امتياز بائع المنقول .

مــن أجــل ذلــك ، وهنن امتيــاز بــائع المنقــول معــرض للضــياع وللتبديــد كثيــرًا ، نــص القــانون فــي الفقــرة الثالثــة 
لفة الــذكر علــى أنــه إذا خشــي الــدائن ) بــائع المنقــول ( هنســباب معقولــة تبديــد مــدني ســا 1199واهنخيــرة مــن المــادة 

المنقــول المثقــل بحــا امتيــاز لمصــلحته ، كنقلــه إلــى مكــان مســتأجر أو إلــى فنــدق ، جــاز لــه أن يطلــب وضــع هــذا 
أو  المنقول تحت الحراسة . فيؤمنه الحارس بوضعه تحت حراسته ، أو على اهنقل يخطـر صـاحب المكـان المـؤجر

صــاحب الفنــدق ، قبــل نقــل المنقــول إلــى المكــان المــؤجر أو إلــى الفنــدق ، بــأن المنقــول مثقــل بحــا امتيــاز البــائع ، 
 فيبقى هذا االمتياز مفضال على امتياز المؤجر أو امتياز صاحب الفندق .

 نص قانوني :  –مرتبة االمتياز  -663
 مدني على ما يأتي : 1191وقد نصت المادة 

االمتياز يحـددها القـانون ، فـإذا لـم يـنص صـراحة فـي حـا ممتـاز علـى مرتبـة امتيـازه ، كـان هـذا مرتبة  -1"
 الحا متأخرًا في المرتبة عن كل امتياز ورد في هذا الباب" .

وإذا كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة ، فإن ا تستوفي بنسبة قيمة كل من ـا ، مـا لـم يوجـد  -2" $191
 . ( 1 )نص يقضي بغير ذلك"

                                                 

روع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  مــن اك ــ 4812: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   4) 
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 جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

"وكل حا ممتاز ، لم ينص القانون على مرتبة امتيازه ، يتأخر في المرتبة على الحقوق الممتـازة التـي نـص 
 ( 1) ل من مـا"علي ا المشروع في هذا الباب . إذا اتحدت مرتبة االمتياز في حقين ، فإن مـا يسـتوفيان بنسـبة قيمـة كـ

. 

 و ؤخذ ن النص سالف الذكر أن القانون هو وحده الذي يحدد مرتبة االمتياز .

وقد مع القانون أكثر حقوق االمتياز في الباب الرابع من الكتاب الرابع الذي نحن فيه ، وحدد مرتبـة  $191
 كل حا امتياز في ا ، كما سنرى عند الكالم تفصيال في حقوق االمتياز هذه .

مـا كـان يوجـد حقـوق امتيــاز أخـرى غيـر هـذه مبعثــرة فـي أمـاكن متفرقـة ، فــإن المـادة سـالفة الـذكر وضــعت ول
 قاعدة لتحديد مرتبة امتيازها .

وأول شــا فــي هــذه القاعــدة هــو أن يضــع القــانون مرتبــة االمتيــاز عنــد ذكــر االمتيــاز ، فيؤخــذ ب ــذه المرتبــة 
                                                                                                                                                                    

ل مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  4330يف اك ـروع النهـا     وأقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو  4328انيديد   وأقرت  نينة اكرا عـة ل وحـا رقـو 
 (   341ق  – 349ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4424

 ال مقابر   : التقن  اكد  السابق 
 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

مرتبـة االمتيـاز وـدده القـانون ل  ـلذا  م يـنص  ـراحة يف حـق  رتـاز علـا رتبـة امتيـازه ل كـأن هـذا  -4:  4440م  التقنيـين السـوري
 رتبة واحدة ل  لهنا تستويف بنسبة كر منها ل ما م عذا كانا ااقوق اكرتازة يف -3ااق متأ راً يف الرتبة عن كر امتياز ورد يف اكواد التالية   

 يو د نص يقض  ب ري ذلك  
مرتبة االمتياز وددها القانون ل  لذا م ينص  راحة يف حق  تاز علا مرتبـة امتيـازه ل كـان هـذا ااـق  -4:  4428م  التقن  اللييب

انا ااقوق اكرتازة يف مرتبة واحدة ل  لهنا تستويف بنسبة قيرة كر منها ل ما وعذا ك -3متأ راً يف اكرتبة عن كر امتياز ورد يف هذا البا    
 م يو د نص يقض  ب ري ذلك  

مرتبة االمتياز وددها القانون ل  لذا م ينص  راحة يف دين  تاز علا مرتبة امتيازه ل كان هذا الدين  -4:  4293م  التقن  العراق
وعذا كانا الديون اكرتازة يف مرتبة واحدة ل  لهنا تستويف بنسبة قيرة كر منها ل مـا  -3ورد يف هذا البا     متأ راً يف اكرتبة عن كر امتياز

 م يو د نص يقض  ب ري ذلك  
   341ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 متقدمة كانت أو متأخرة .

ن مرتبة لحا ممتاز ، تأخر هذا الحا فـي مرتبتـه عـن كـل الحقـوق الممتـازة المـذكورة فـي فإذا لم يضع القانو 
الباب الرابع هذا . ولما لـم يكـن ل ـذا الحـا مرتبـة محـددة ، فإنـه يـأتي مباشـرة عقـب حقـوق البـاب الرابـع ، و تسـاوى 

 في مرتبته مع الحقوق التي لم يحدد القانون مرتبة ل ا .

متعــددة ، كحقــوق االمتيــاز العامــة ، تكــون كل ــا فــي مرتبــة واحــدة ، فتســتوفي بنســبة و تفــا أن حقــوق امتيــاز 
قيمة كل من ا ، ما لـم يوجـد نـص بقضـي بغيـر ذلـك . فـإذا تـزاحم عامـل ومـورد المالبـس وصـاحب النفقـة ، وهـؤالء 

لـذي نفـذوا عليـه . جميعًا أصحاب حا امتياز عام ومتساوون في المرتبة ، فإن م يستوفون حقوق م كل ا من المال ا
فإذا لم يكف هذا المال لتأدية جميـع حقـوق م ، فـإن م يتقاسـمون مـا حصـلوا عليـه بنسـبة قيمـة الحقـوق الممتـازة ، ثـم 

 . ( 1) ينفذون على مال آخر بعد ذلك

 نص قانوني :  –هالك الشيء المثقل باالمتياز أو تلفه  -664
 مدني على ما يأتي : 1191نصت المادة 

 : ( 2) االمتياز ما يسري على الرهن الرسمي من أحكام متعلقة ب الك الشيء أو تلفه""يسري على 

 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : $196

                                                 

   249(  انعر يف ذلك حمرد كامر مرس   قرة  4) 
مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4811يف اكــادة ورد هــذا الــنص  : اتريــخ الــنص(   3) 

ل مث جملــس ال ـــيوق وحــا رقـــو  4331اك ــروع النهــا    وأقـــره جملــس النــوا  وحـــا رقــو  4326انيديــد   وأقرتــ  نينـــة اكرا عــة ل وحــا رقـــو 
 (   368ق  – 361ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4428

 ال مقابر   ن  اكد  السابق : التق
 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

 : يسري علا االمتياز ما يسري علا الرهن والتام  العقاري من أحةام متعلقة     ال    أو تلي    4441م  التقن  السوري
   ةام متعلقة     ال    أو تلي يسري علا االمتياز ما يسري علا الرهن االتياق  من أح : 4426م  التقن  اللييب

: يســري علــا حــق االمتيــاز مــا يســري علــا حــق الــرهن التــأميين واايــازي مــن أحةــام مــن أحةــام متعلقــة  4369م  التقنــ  العراقــ 
     ال    أو تعيب   
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"إذا هلــك محــل االمتيــاز ، فــإن كــان ال ــالك بخطــأ المــدين كــان الــدائن بالخيــار بــين اســتيفاء الــدين أو طلــب 
و نتقــل االمتيــاز إلــى الحــا الــذي حــل محــل الشــيء  –يــار للمــدين إذا كــان ال ــالك بســبب أجنــب تــأمين آخــر ، والخ

 . ( 1) الذي هلك ، كالتعو ض أو مبلغ التأمين . وهذه هي أحكام الرهن الرسمي"

و ؤخــذ مــن الــنص ســالف الــذكر أنــه إذا هلــك الشــيء أو تلــف ، فــإن كــان ذلــك بخطــأ المــدين ، كــان الــدائن 
طلــب تــأمين آخــر و نتقــل إليــه حــا االمتيــاز ، وبــين اســتيفاء الــدين قبــل حلــول ميعــاده . وهــذا هــو حكــم مخيــرًا بــين 

 الرهن الرسمي .

وإن أن كان ذلك قضـاء وقـدرًا ، كـان الخيـار للمـدين ، فيـوف الـدين قبـل ميعـاده ، أو يقـدم تأمينـًا آخـر ينتقـل 
 إليه حا االمتياز . وهذا هو أيضًا حكم الرهن ارسمي .

 نص قانوني :  –انقضاء حق االمتياز  -665
 مدني على ما يأتي : 1196وقد نصت المادة 

"ينقضـي حــا االمتيــاز بـنفس الطــرق التــي ينقضـي ب ــا حــا الـرهن الرســمي وحــا رهـن الحيــازة ووفقــًا هنحكــام 
 . ( 2) انقضاء هذين الحقين ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك"

                                                 

   369ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــدين  4814: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   3) 

ل مث جملـس ال ـيوق وحـا  4338يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقـو  4310انيديد   وأقرت  نينة اكرا عة ل وحا رقو 
 (   369ق  – 368ق  1 ) جمروعة ا عرار التحضريية 4429رقو 

 ال مقابر   التقن  اكد  السابق : 
 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

ي حــق االمتيــاز بــنيس ال ــرق الــيت ينقضــ   ــا الــرهن والتــأم  العقــاري وو قــاً  حةــام انقضــا  4: : ينــق 4448م  التقنــ  الســوري
 هذين ااق  ل ما م يو د نص  اق يقض  ب ري ذلك  

/ ينقضــ  حــق االمتيــاز بــنيس ال ــرق الــيت ينقضــ   ــا حــق الــرهن االتيــاق وحــق رهــن اايــازة وو قــاً  حةــام 4410م  التقنــ  الليــيب
 انقضا  هذين ااق  ل ما م يو د نص  اق يقض  ب ري ذلك  

واايـازي وو قـاً  حةـام انقضـا  : ينقض  حق االمتياز بنيس ال ـرق الـيت ينقضـ   ـا حـق الـرهن التـأمين   4291م  التقن  العراق
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 دي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :وجاء في مذكرة المشروع التم ي

"و نقضي حا االمتياز في العقار بما ينقضي به حا الرهن الرسمي وحا االختصـاص ، كمـا ينقضـي حـا 
 . ( 1) االمتياز في المنقول بما ينقضي به حا الرهن الحيازي ، وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي بغيره"

ينقضــي بمــا ينقضــي بــه الــرهن الرســمي فــي العقــار ، وبمــا و ؤخــذ مــن الــنص ســالف الــذكر أن حــا االمتيــاز 
 ينقضي به الرهن الحيازي في المنقول .

فحـــا االمتيـــاز ينقضـــي إذن ، فـــي العقـــار والمنقـــول ، بطر قـــة تبعيـــة ، إذا انقضـــى االلتـــزام اهنصـــلي  $198
 بسبب من اهنسباب التي تنقضي ب ا االلتزامات .

قـة أصـلية ، بنـزول الـدائن عـن حـا امتيـازه ، أو باتحـاد الذمـة ، أو وحا االمتياز في العقـار ينقضـي ، بطر 
 ب الك الشيء محل االمتياز ) والبيع الجبري في قانون المرافعات ( .

 نظرة عامة من المذكرة اإليضاحية على حقوق االمتياز :  -666
 وننقل عن المذكرة اإليضاحية نظرة عامة في حقوق االمتياز ، في الكلمة اآلتية :

"جمــع التقنــين الحــالي ) الســابا ( أكثــر الحقــوق الممتــازة ، ســواء كــان االمتيــاز عامــًا و خاصــًا وســواء وقــع 
( . ثــم عقــب هــذا الــنص بنصــين ،  601/424الخــاص منــه علــى عقــار أو منقــول ، فــي نــص رئيســي واحــدة ) م 

ار والمنقول . ثم أورد نصًا ثالثـًا ، أحدهما في امتياز متقاسم العقار واآلخر في امتياز مصروفات الصيانة في العق
 يشير فيه إلى حقوق االمتياز التي قررت ا القوانين الخاصة" .

"أما المشـروع فقـد وضـع فـي فصـل اهنحكـام العامـة لحقـوق االمتيـاز ، ثـم أورد فـي فصـل آخـر أنـواع الحقـوق 
في ، ف ذه اهنحكام هي التي تجعل الممتازة مرتبة حسب درجت ا . وأهمية وضع أحكام عامة لحقوق االمتياز ال تخ

مــن حقــوق االمتيــاز موضــوعًا متماســكًا تنظمــه فكــرة منســجمة متناســقة . وقــد أورد المــروع فــي هــذه اهنحكــام تعر فــًا 
لحــا االمتيــاز ، وقســم حقــوق االمتيــاز إلــى عامــة وخاصــة ، وميــز فــي الخاصــة من ــا بــين حــا امتيــاز يقــع علــى 

 ر ، وبين أحكام كل من النوعين ، ثم ذكر كيف ين ي حا االمتياز" .يعا على العقا 191المنقول وآخر $
                                                                                                                                                                    

 هذين ااق  ل ما م يو د نص يقض  ب ري ذلك  

   369ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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"وانتقل المشرع بعد ذلك إلى الحقوق الممتازة ذات ـا ، وبـدأ بحقـوق االمتيـاز العامـة وحقـوق االمتيـاز الخاصـة 
ة كثيـرة ، الواقعة على منقول ، وأوردها جميعًا مرتبـة فيمـا بين ـا بسـحب درجـة امتيازهـا . فحسـم بـذلك مسـائل خالفيـ

وأوضح ما وقع فيه التقنين الحالي ) السابا ( من الغموض في بعض هذه المسائل . وقد بدأ بامتياز المصروفات 
القضائية ، وهو أول حا امتياز و ليـه امتيـاز المبـالغ المسـتحقة للخزانـة العامـة ، ثـم امتيـاز الحفـظ والتـرميم ، وكـل 

ـــى المنقـــول . و  ـــاز خـــاص تقـــع عل ـــاز هـــذه حقـــوق امتي ـــأتي بعـــدها فـــي الترتيـــب حقـــوق االمتيـــاز العامـــة ، ثـــم امتي  
مصـروفات الزراعـة ، ثـم امتيــاز المبـالغ المسـتحقة فــي مقابـل آالت الزراعـة ، ثـم امتيــاز المـؤجر ، فامتيـاز صــاحب 

د أوردها الفندق ، فامتياز بائع المنقول ، فامتياز المتقاسم في المنقول . أما حقوق االمتياز الخاصة على العقار فق
المشــروع بعــد ذلــك فــي نصــوص ثالثــة ، تنــاول الــنص اهنول منعــا امتيــاز بــائع العقــار ، والثــاني امتيــاز المقــاولين 
والم ندسـين ، واهنخيــر امتيـاز المتقاســم فـي العقــار . وحقـوق االمتيــاز علـى العقــار تتحـدد مرتبت ــا بالقيـد ، كمــا هــو 

 اهنمر في الرهن الرسمي" .

 هم ما استحدثه المشروع من النصوص في هذا الموضوع" ."وهذا بيان مجمل هن

استحدث المشروع كل النصوص المتعلقة باهنحكام العامة ، وهي النصوص التـي سـبقت اإلشـارة إلي ـا"  -1"
. 

 جعل المشروع امتياز النفقة والديون الملحقة ب ا" . -2"

مــن مــواد التخصــيب والمــواد المقاومــة  نــص المشــروع علــى امتيــاز المبــالغ المنصــرفة فــي الســماد وغيــره -9"
 للحشرات" .

جعــل المشــروع امتيــازًا فــي قســمة المنقــول ، حتــى ال يفــرق بــين العقــار والمنقــول تفرقــة ال مبــرر  -1" $110
 ل ا" .

 . ( 1) وسع المشروع في امتياز مصروفات الصيانة في العقار ، فجعل ا تشمل أيضًا مصروفات البناء" -1"

 : خطة البحث  -667
 ونجعل بحثنا في فصلين .
                                                 

   342ق  – 343ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 حقوق االمتياز العامة وحقوق االمتياز لخاصة الواقعة على المنقول . –الفصل اهنول 
 حقوق االمتياز الخاصة الواقعة على العقار . –الفصل الثاني 

مــدني ، وهــي تــنص  1194وقبــل أن نــدخل فــي هــذه التفصــيالت ، نــذكر أن المــروع صــدرها جميعــًا بالمــادة 
 يأتي :على ما 

 . ( 1) "الحقوق المبينة في المواد اآلتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق االمتياز المقررة بنصوص خاصة"

 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ما يأتي : $111

 "يقر هذا النص أن هناك حقوقًا ممتازة أخرى غر التي ذكرت في هذا البـاب تقررهـا نصـوص خاصـة ، مثـل
مـن المشـروع ( وحـا امتيـاز أتعـاب المحـامي وقـد تقـرر فـي  1298ذلك حا امتياز النقابة في ملكيـة النقابـات ) م 

 . ( 2) قانون خاصة"

. ، فال نعود إلى ذلك . و كفي ، فيما يلي ، أن نبين  ( 9) وقد سبا أن بينا أمثلة من حقوق االمتياز اهنخرى 
 اب الرابع من الكتاب الرابع ، وهي أغلب الحقوق الممتازة في القانون المدني .أنواع الحقوق الممتازة المذكرة في الب

                                                 

مـن اك ـروع  4314من اك روع الترهيدي   وأقرهتا نينة اكرا عـة ل يف اكـادة  4816ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص :(   4) 
ق  – 361ق  1) جمروعــة ا عرــار التحضــريية  4421ل مث جملـس ال ــيوق وحــا رقـو  4339النهـا     وأقرهــا جملــس النـوا  وحــا رقــو 

364 ) 
 يازات علا اكنقوالت  ه  مبينة يف القوان  ا  رى  : وأما ما عدا ذلك من االمت 120/ 901م  التقن  اكد  السابق : 

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
 : ااقوق اكبينة يف اكواد اآلتية تةون  تازة ل عىل  انب حقوق االمتياز اكقررة بنصوق  ا ة   4449م  التقن  السوري
 تةون  تازة ل عىل  انب حقوق االمتياز اكقررة بنصوق  ا ة  : ااقوق اكبينة يف اكواد اآلتية  4414م  التقن  اللييب

 : تةون  تازة عىل  انب الديون اكقررة امتيازها بنصوق  ا ة الديون اكبنة يف اكواد اآلتية   4294م  التقن  العراق 

   361ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
   981(  انعر هنياً  قرة  2) 
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 وحقوق االمتياز الخاصة الواقعة على منقول حقوق االمتياز العامة -الفصل األول

 مبحثان : -668
لما كان هذا الموضوع هو أكبر موضوع في باب حقـوق االمتيـاز ، فقـد جعلنـاه فـي مبحثـين ، متخـذين مـن  

حقــوق االمتيــاز العامــة اهنســاس الــذي نعتمــد عليــه . فحقــوق االمتيــاز العامــة يتقــدم ا حقــوق امتيــاز خاصــة علــى 
أوال بعنــوان "حقــوق االمتيــاز العامــة  منقــول ، هــي المصــروفات القضــائية والمبــالغ المســتحقة للخزانــة العامــة مبحثــاً 

وحقوق االمتياز الخاصة على منقول التي يتقدم ا" . ثم أعبنا ذلك بالمبحث الثاني ، وهو "حقوق االمتياز الخاصة 
 على منقول المتأخرة عن حقوق االمتياز العامة" .

 ي تتقدمهاوحقوق االمتياز الخاصة على منقول الت حقوق االمتياز العامة -المبحث األول

 تناول حقوق االمتياز وفاق لترتيبها : -669
 و تناول حقوق االمتياز بحسب ترتيب ا ، على الوجه الوارد في التشر ع . 

 حقوق امتياز أراعة :  -671
 ونبحث هنا حقوق امتياز أربعة ، على الترتيب اآلتي :

 المصروفات القضائية . -1

 المبالغ المستحقة للخزانة العامة . -2

 مصروفات الحفظ والترميم . -9

 حقوق االمتياز العامة . -1

 المصروفات القضائية -0

 مدني على ما يأتي : 0038نص قانوني : نصت المادة  -670
المصــروفات القضــائية التــي أنفقــت لمصــلحة جميــع الــدائنين فــي حفــظ أمــوال المــدين وبيع ــا ل ــا امتيــاز  -1"

 على ثمن هذه اهنموال" .
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هذه المصروفات قبل أي حا آخـر ولـو كـان ممتـازًا أو مضـمونًا بـرهن رسـمي ، بمـا فـي ذلـك وتستوفي  -2"
حقوق الدائنين الذين أنفقت المصروفات في مصلحت م ، وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع اهنموال على تلك 

 . ( 1) التي أنفقت في إجراءات التوز ع"

 هذا النص ، ما يأتي : وجاء في مذكرة المشروع التم يد ، في خصوص 

"الحــا الممتــاز : ه المصــروفات القضــائية التــي أنفقــت لمصــلحة الــدائنين المشــتركة فــي حفــظ أمــوال المــدين 
وبيع ـا . فنفقـا الحجــوز التحفظيـة ، الحراســة ، والحجـز التنفيــذي ، وإجـراءات نــزع الملكيـة ، والتوز ــع ، كل ـا ممتــازة 

كة . فمـــا كـــان من ـــا لمصـــلحة خاصـــة لـــدائن معـــين ، كمـــا فـــي  . . . . علـــى أن تكـــون لمصـــلحة الـــدائنين المشـــتر 
 إجراءات تحقيا الدين هنحد الدائنين ، فال يدخل في هذا االمتياز .

محل االمتياز : هو الثمن الذي رسا به المزاد عند بيع أموال المدين . فاالمتياز إذن يقع على منقـول . وقـد 
ان محددة عقارًا كانت أو منقوال ، وقد يكون عامًا إذا بيعت كـل أمـوال المـدين يكون خاصًا إذا كان التنفيذ على أعي

                                                 

من اك روع الترهيدي   وأقرت  نينـة اكرا عـة بعـد تعـدير اليقـرة ا وىل تعـدي   4840: ورد هذا النص يف اكادة  النصاتريخ (   4) 
) جمروعـة  4424ل مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  4331يف اك ـروع النهـا   وأقـره جملـس النـا  وحـا رقـو  4131ليعياً بسي ا ل وحا رقـو 

 (   204ق  – 366ق  1ا عرار التحضريية 
بند أور : الديون اكرتازة ه  اآلتية : ) أوال ( اكصاريف القضـا ية اكنصـر ة ايـظ  131بند أور /  904: م  التقن  اكد  السابق

 أم   اكدين وبيعها ل وتد   من ان هذه ا م   قبر ديون الدا ن  الذي  ر ا تلك اكصرو ات كنيعتهو  
 ا  رى :التقنينات اكدنية العربية 

اكصرو ات القضا ية الـيت أنيقـا كصـلحة مجيـ  الـدا ن  يف حيـظ أمـوار اكـدين وبيعهـا ل هلـا امتيـاز  -4 : 4441م  التقن  السوري
وتستويف هذه اكصرو ات قبـر أي حـق ه ـر ل ولـو كانـا  تـازاً أو مضـروتً بـرهن اتيـاق  ل ئـا يف ذلـك حقـوق  -3علا ان هذه ا موار   

 الذين أنيقا اكصرو ات يف مصلحتهو ل وتتقدم اكصرو ات اليت أنيقا يف بي  ا موار علا تلك اليت أنيقا يف ع را ات التوزي    الدا ن 
اكصرو ات القضا ية اليت أنيقا كصلحة مجي  الدا ن  يف حيظ أموار اكدين وبيعها ل هلا امتياز علا  -4:  4413م  التقن  اللييب

وتسـويف هــذه اكصــرو ات قبـر أي حنــق ه ــر ل ولـو كــان  تــازاً أو مضـروتً بــرهن اتيــاق  ئـا يف ذلــك حقــوق الــدا ن   -3   اـن هــذه ا مــوار
 الذي أنيقا اكصرو ات يف مصلحتهو ل وتتقدم اكصرو ات اليت أنيقا يف بي  ا موار علا تلك اليت أنيقا يف ع را ات التوزي   

صرو ات القضا ية اليت أنيقا كصلحة مجي  الدا ن  يف حيظ أموار اكدين وبيعها وتوزعيها ل هلا اك -4:  4294م  التقن  العراق 
وتسـويف هـذه اكصـرو ات قبـر الـين ديـن ه ـر ل ولـو كـان  تـاًز أو موثقـاً ابلـرهن ل وتقـدم اكصـرو ات  -3حق امتياز علا ان هذه ا موار   

 اليت أنيقا يف ع را ات التوزي   اليت أنيقا يف حيظ ا موار وبيعها علا تلك 
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. 

مرتبة االمتياز : هي المرتبة اهنولى . أما فيما بـين هـذه الـديون الممتـازة ، فتقـدم مصـروفات الحفـظ والبيـع ) 
 . ( 1) وهي متساو ة فيما بين ا ( على مصروفات التوز ع"

 الحق الممتاز :  -672
دعي اهنمــر اتخــاذ إجــراءات قضــائية لحفــظ بعــض أمــوال المــدين وبيع ــا وتوز ع ــا لمصــلحة الــدائنين قــد يســت

المشتركة . وقد تكون هذه المصروفات القضائية مستحقة للمحكمة . ولكن قد يكون أحد المـأمور ن القضـائيين هـو 
، والمحـامي قبــل  ( 1) ، والخبيـر ( 1) ، ومصـفي التركــة ( 9) ، والسـنديك ( 2) الـذي أنفق ـا و ر ــد الرجـوع ب ـا ، الحــارس

 . ( 4)  . وقد يكون أحد الدائنين هو الذي أنفق ا ، و ر د الرجوع ب ا . ( 6) مدين موكله

                                                 

   200ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
مــــايو ســــنة  39 – 182ق  14م  4636يونيــــ  ســــنة  44 – 312ق  26م  4631 هايــــر ســــنة  48(  اســــت ناف  ــــتلو  3) 
   420ق  81م  4618مايو سنة  33 – 311ق  19م  4621مايو سنة  2 – 108ق  12م  4624

بنــد أور  ــتلو علــا اــن  131وقــد قضــا حمةرــة االســت ناف اكختل ــة أبن للررــاري القاضــ  امتيــازاً بنيقاتــ  وأتعابــ  و قــاً للرــادة 
(   وقضـا أيضـاً أبن مصـرو ات ااـاري  416ق  82م  4614مـايو سـنة  30حمصور ا را وعلا ان ا را ذاهتا) است ناف  ـتلو 

وانعر ابلنسبة عىل أ رة اااري القضا   الذي  –(  314ق  81م  4613يوني  سنة  41است ناف  تلو القضا   وأتعاب  تةون  تازة ) 
   382ق  21م  4638 هاير سنة  31يوكر علي  حيظ ال    ايفجوز علي  : است ناف  تلو 

عاب  لصاحل دا ين التيليسة ) حق السنديك الناش  من مصرو ات  وأت 211ق  11م  4628يوني  سنة  44(  است ناف  تلو  2) 
 ل سوا  كان للرحا عة علا أموار اكدين أو لتصييتها أو توزي  الثرن الناتج من بيعها (   

   382ق  28م  4632 هاير سنة  31(  است ناف  تلو  1) 
   494ق  81م  4613أبرير سنة  41(  است ناف  تلو  8) 
  أمـــا أتعـــا  ايفـــام   309ق  83م  4610أبريـــر ســـنة  3 – 284ق  84م  4626مـــايو ســـنة  32(  اســـت ناف  ـــتلو  9) 

 اكستحقة قبر موكل  ل يضرنها امتياز  اق  
أبريـر  3 – 234ق  10م  4634أبريـر سـنة  38واكصرو ات القضا ية اليت أنيقهـا اكـدين نيسـ  ال امتيـاز هلـا : اسـت ناف  ـتلو 

   33ق  88م  4613ديسره سنة  36 – 309ق  83م  4610سنة 
   880ق  26م  4631يوني  سنة  41(  است ناف  تلو  1) 
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 ويشترط في المصروفات القضائية شروط ثالثة :
ن ـا . والمقصـود أن تكون قد أنفقـت فـي إجـراءات قضـائية الزمـة لحفـظ أمـوال المـدين وبيع ـا وتوز ـع ثم – 1

بحفظ اهنموال المحافظة القانونية علي ا ، تم يدًا لبيع ا وتوز ع ثمن ا علـى الـدائنين ، ال حفظ ـا مـن التلـف المـادي 
 .  ( 1) فمصروفات الحفظ من التلف يضمن ا امتياز مصروفات الحفظ والترميم

الملكيـــة ، ودعــــوى الحراســــة ،  مثـــل ذلــــك نفقـــات الحجــــوز التحفظيـــة ، والحجــــوز التنفيذيــــة ، وإجـــراءات نــــزع
. و متـد االمتيـاز إلـى  ( 9) ، والـدعوى البولصـية ، شـ ر إفـالس التـاجر ( 2) والتوز ع ، ونفقات الدعوى غير المباشرة

، كنفقات وضـع اهنختـام ، وتحر ـر محاضـر حصـر  ( 1) نفقات علميات غير قضائية تقتضي ا اإلجراءات القضائية
. وال يشـــترط أن تكـــون  ( 1) وإدارة المـــال الموضـــوع تحـــت الحراســـة . وتصـــفية التركـــةالتركـــة ، إجـــراءات القســـمة ، 

اإلجــراءات قــد اتخــذت بنــاء علــى طلــب أحــد الــدائنين ، فيجــوز أن تكــون قــد اتخــذت بنــاء علــى طلــب أحــد شــركاء 
 . ( 6) المدين ما دام أن ا قد عادت بالفائدة على الدائنين"

ـــد اتخـــذت وف -2 ـــانون أن تكـــون اإلجـــراءات ق ـــًا للق ـــازة مصـــروفات مـــن يكـــون اشـــتراك م فـــي  –ق فتكـــون ممت
اإلجراءات الزمًا كالمأمور ين القضائيين والخبراء ، وال تكون ممتازة مصروفات من يقوم بعمل تصفية ودية هنموال 

 . ( 4) المدين من غير أن يحصل على توكيل من كل أصحاب الشأن

الدائنين المشتركة . فما صـرف من ـا لمصـلحة أحـد الـدائنين ، أن تكون المصروفات قد أنفقت لمصلحة  -9
. وقـــد قضـــي بـــأن مصـــروفات  ( 1) ، ال يـــدخل فـــي االمتيـــاز ( 8) كمصـــروفات إجـــراءات تحيـــا الـــدين هنحـــد الـــدائنين

                                                 

   144(  بيدان و واران  قرة  4) 
   144(  بيدان و واران  قرة  3) 
   346ق  11م  4628ماري سنة  31(  است ناف  تلو  2) 
   494ق  81 م 4613أبرير سنة  41 – 382ق  28م  4632ماري سنة  31(  است ناف  تلو  1) 
    31ق  82م  4610ا سةندرية اكختل ة ديسري سنة  – 382ق  28م  4632 هاير سن  31( است ناف  تلو  8) 
   494ق  81م  4613أبرير سنة  41(  است ناف  تلو  9) 
   30 قرة  42(  ب نيور وريبري وبيةي   1) 
 (  وكذر كرصرو ات الدعوى البولصية يف التقن  اكد    4) 
اسـت ناف  ـتلو  – 34 قـرة  42ب نيور وريبـري وبيةيـ   – 8هامش  390أوبري ورو  قرة  – 241(  بودري ودي لوان  قرة  6) 
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اإلجراءات التي قام ب ا أحد الدائنين ، والتي أدت إلى حفظ الضمان العام الذي للدائنين ، كدين المدين علـى آخـر 
 . ( 1) ، هي دو ن ممتازة

و قدر القاضي ما إذا كانت المصروفات القضائية قد أنفقـت فـي حفـظ أمـوال المـدين وبيع ـا ، وفـي مصـلحة 
 . ( 2) مشتركة للدائنين

 محل االمتياز : -673
 ( 9) واالمتياز يقع على الثمن الذي رسا به المزاد ، عند بيع أمـوال المـدين التـي حفظـت علـى النحـو المتقـدم 

. فإذن يكون محـل االمتيـاز ثمنـًا ، وهـو منقـول خـاص ، ومـن هنـا كـان االمتيـاز امتيـازًا خاصـًا علـى منقـول ، ولـو 
 كان الذي بيع من أموال المدين كله عقارًا .

. فمتى بيعت ، تحولـت كل ـا  ( 1) وتقع المصروفات القضائية على أعيان معينة ، عقارات كانت أو منقوالت
 نقوالت ، فيقع االمتياز على هذه المنقوالت .إلى أثمان وهي م

وقبـل أن تقـع المصـروفات القضــائية علـى جميـع أمــوال المـدين ، فـإن وقعـت كــان االمتيـاز عامـًا ، هنن ثمــن 
 . ( 1) جميع أموال المدين هو كل ما يملك المدين

 مرتبة االمتياز :  -674
 فال يتقدم امتياز آخر هذا االمتياز ، وال يعادله .ومرتبة االمتياز هي اهنولى بين جميع حقوق االمتياز ، 

و تســـوي فـــي ذلـــك أن يكـــون الـــدائن هـــو خزانـــة المحكمـــة نفســـ ا ، أو أحـــد المـــأمور ين القضـــائيين ، أو أحـــد 

                                                                                                                                                                    

   382ق  28م  4632 هاير سنة  31
   480ق  29م  4631يناير سنة  48(  است ناف  تلو  4) 
قد قضا حمةرة االست ناف اكختلو أبن  ليس من ا تصاق القضا  اكستعجر اليصر  يرا يعته مصرو ات قضا ية الزمة (  و  3) 

 (   111ق  12م  4624يوني  سنة  40و تازة وما ال يعته كذلك ) است ناف  تلو 
   211ق  11م  4628يوني  سنة  44(  است ناف  تلو  2) 
    32 قرة  42ب نيور وريبري وبيةي   – 910و قرة  249ة (  بودري ودي لوان  قر  1) 
   262(  حمرد كامر مرس   قرة  8) 
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 . ( 1) الدائنين ، أو غير ذلك

الحا وتستوفي هذه المصروفات قبل أي  حا آخر ، ولو كان ممتاًز أو مضمونًا برهن ، حتى لو كان هذا 
 مدني ( . 1198/2اآلخر هو  حا أحد الدائنين الذين أنفقت المصروفات القضائية في مصلحت م ) م 

وإذا تزاحمت المصروفات القضائية فيما بين ـا ، تقـدمت المصـروفات التـي أنفقـت فـي حفـظ أمـوال المـدين أو 
 .مدني (  1198/2في بيع ا ، ثم تأتي بعد ذلك مصروفات إجراءات التوز ع ) م 

 . ( 2) و تساوى الدائنون بمصروفات الحفظ والبيع فيما بين م ، ثم يتساوى ، الدائنون بنفقات التوز ع

 المبالغ المستحقة للخزانة العامة -2

 نص قانوني : -675
 مدني على ما يأتي :  1191وقد نصت المادة 

نوع كـان ، يكـون ل ـا امتيـاز  المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي -1"
 بالشروط المقررة في القوانين واهنوامر الصادرة في هذا الشأن"

وتسوفي هذه المبالغ من ثمـن اهنمـوال المثقلـة ب ـذا االمتيـاز فـي أيـة يـد كانـت قبـل أي حـا آخـر ، ولـو  -2"
 . ( 9) كان ممتازًا أو مضمونًا برهن رسمي ، عدا المصروفات القضائية"

                                                 

   44 قرة  42(  ب نيور وريبري وبيةي   4) 
   144(  بيدان و واران  قرة  3) 

ق  29 م 4631ينـــاير ســـنة  48 – 382ق  28م  4632 هايـــر ســـنة  31وانعـــر يف اكصـــرو ات القضـــا ية : اســـت ناف  ـــتلو 
 – 234ق  10م  4634أبرير سنة  38 – 312ق  26م  4631 هاير سنة  48 – 382ق  21م  4638 هاير سنة  1 – 480
 41 – 494ق  81م  4613أبريـــر ســـنة  41 – 416ق  82م  4614مـــايو ســـنة  30 – 211ق  11م  4628يونيـــ  ســـنة  44

   314ق  81م  4613يوني  سنة 
مـن اك ـروع الترهيـدي   وأقرتـ  نينـة اكرا عـة بعـد تعـدي ت ليعيـة فيييـة ل  4844: ورد هـذا الـنص يف اكـادة  اتريخ الـنص(   2) 
) جمروعـــة ا عرـــار  4426ل مث جملـــس ال ـــيوق وحــا رقـــو  4334يف اك ـــروع النهــا     واقـــره جملـــس النـــوا  وحــا رقـــو  4312وحــا رقـــو 
 (   202ق  204ق  1التحضريية 
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 ورد في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :وقد  $111

"الحا الممتاز : هو الضرائب والرسوم وكل المبالغ المسـتحقة للخزانـة العامـة ) انظـر اهنمـر العـالي الصـادر 
 ( . 1881مارس سنة  19واهنمر العالي الصادر في  1842سبتمبر سنة  10في 

المثقلــة ب ــذا االمتيــاز طبقــًا للقــوانين الخاصــة . تكــون هــذه اهنمــوال عــادة محــل االمتيــاز : هــو ثمــن اهنمــوال 
منقوال ) محصوالت وأمتعة ( . وقد يمتد االمتياز إلى عقار إذا لم يكف المنقـول ، فيصـبح االمتيـاز عقار ـًا بطر قـة 

 عرضية .

يشـ ر االمتيـاز إذا وقـع علـى وال  –مرتبة االمتياز : هي المرتبة الثانية ، بعد امتيـاز المصـروفات القضـائية 
 . ( 1) عقار كما تقدم"

 الحق الممتاز : -676
. وأهــم  ( 2) ال بــد فــي ذلــك مــن الرجــوع إلــى القــوانين الخاصــة المتعلقــة بــاهنموال والعوايــد والضــرائب والرســوم 

                                                                                                                                                                    

أهل  : اكبالك اكستحقة للرريي عن أموار أو رسوم أًيً كان نوعها ل وتةون هذه اكبالك  تازة  3بند  903م  : لسابقالتقن  اكد  ا
 بسحب ال را و اكقررة يف ا وامر واللوا   اكختصة  ا ل و ري مقتضا امتيازها علا كا ة أموار اكدين  

 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى
اكبالك اكستحقة للخ انـة العامـة مـن ضـرا ب ورسـوم وحقـوق أ ـرى مـن أي نـوع كانـا ل يةـون هلـا  -4:  4444م  وريالتقن  الس

وتسـويف هـذه اكبـالك مـن اـن ا مـوار اكثقلـة  ـذا االمتيـاز يف أيـة يـد   -3امتياز ابل روط اكقررة يف القوان  وا وامر الصادرة يف هذا ال أن   
 ولو كان  تازاً أو مضروتً برهن ل عدا اكصرو ات القضا ية   كانا قبر أي حق ه ر ل

اكبــالك اكســتحقة للخ انــة العامــة مــن ضــرا ب ورســوم وحقــوق أ ــرى مــن أي نــوع كانــا ل يةــون هلــا  -4:  4412م  التقنــ  الليــيب
الك مـن اـن ا مـوار اكثقلـة  ـذا االمتيـاز يف أيـة يـد  وتسـويف هـذه اكبـ -3امتياز ابل روط اكقررة يف القوان  واللوا   الصادرة يف هذا ال أن   

 كانا قبر أي حق ه ر ل ولو كان  تازاً أو مضروتً برهن اتياق    ل عدا اكصرو ات القضا ية  
وان  اكبالك اكستحقة للخ ينة من ضرا ب ورسوم وحنوها يةون هلا حق امتياز ابل روط اكقررة يف الق -4:  4210م  التقن  العراق 

وتســويف هـذه اكبــالك مــن اـن ا مــوار اكثقلـة نــق االمتيــاز هـذا يف أي يــد كانــا ل وذلـك بعــد اكصــرو ات  -3والـنعو الصــادرة  ـذا ال ــأن   
 القضا ية وقبر أي حق ه ر ولو كان  تازاً أو موثقاً برهن  

   202ق  – 204ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
مد  يدر علا أن اكبالك اكستحقة للخ انة العامة ال  4426(  وقد قضا حمةرة النقض أبن النص يف اليقرة ا وىل من اكادة  3) 
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المنقولــة  110بفــرض ضــر بة علــى إيــرادات رؤوس اهنمــوال .$  1191لســنة  11هــذه القــوانين هــي : القــانون رقــم 
 1191لسـنة  11وعلى اهنربـاح الصـناعية والتجار ـة وعلـى أربـاح الم ـن الحـرة وعلـى كسـب العمـل ، والقـانون رقـم 

بتقر ـــر  1111لســـنة  11يـــان ، والقـــانون رقـــم بضـــر بة اهنط 1191لســـنة  119بتقر ـــر رســـم دمعـــة ، والقـــانون رم 
 بشأن الضر بة على العقارات المبنية . 1111سنة  16ضر بة تصاعدية على اإليراد العام ، والقانون رقم 

ـــانون رقـــم  ـــة فيمـــا يخـــتص بتحصـــيل  16فـــي المـــادة  1191لســـنة  119وقـــد نـــص الق ـــه علـــى أن "للخزان من
ـــى اهنراضـــي المســـتحقة  علي ـــا الضـــر بة ، وكـــذلك ثمارهـــا ومحصـــوالت ا علـــى المنقـــوالت الضـــر بة حـــا امتيـــاز عل

علـى أن تكـون الضـرائب والمبـالغ اهنخـرى  1191لسـنة  11والمواشي التابعة ل ذه اهنراضـي" . ونـص القـانون رقـم 
انـة المستحقة للحكومة بمقتضى هـذا القـانون دينـًا ممتـازًا علـى جميـع ا/وال المـدينين ب ـا أو الملتـزمين بتور ـدها للخز 

 على أن تحصل الرسوم  . . . . بالطر قة اإلدار ة  إلخ إلخ . 1191لسنة  11بحكم القانون . ونص القانون رقم 

فتعتبر من الديون الممتازة أمـوال اهنطيـان الزراعيـة وعوايـد اهنمـالك المبنيـة وضـر بة إيـرادات رؤوس اهنمـوال 
ربــاح الم ــن الحــرة وضــر بة كســب العمــل وضــر بة اإليــراد المنقولــة وضــر بة اإلربــاح الصــناعة والتجار ــة وضــر بية أ

 العام ورسم الدمعة وضر بة التركات ، و غر ذلك من الضرائب والرسوم التي نصت علي ا القوانين المختلفة .

 محل االمتياز :  -677
 ومحل االمتياز منصوص عليه في هذه القوانين المختلفة .

) ضر بة العقـارات المبنيـة ( تـنص علـى أن للحكومـة  1111لسنة  16من القانون رقم  24مثل ذلك المادة 
فيمـــا يخـــتص بتحصـــيل الضـــر بة حـــا االمتيـــاز علـــى اإليجـــار واإليـــراد الخـــاص بالعقـــارات المبنيـــة وعلـــى المبـــاني 

تنص علـى  111) ضر بة اهنطيان ( $ 1191لسنة  119من القانون رقم  16واهنراضي المقامة علي ا ، والمادة 
ة فيمــا يخــتص بتحصــيل الضــر بة حــا امتيــاز علــى اهنراضــي المســتحقة علي ــا الضــر بة وكــذلك ثمارهــا أن للخزانــ

لسـنة  116) معدلـة بالقـانون رقـم  10. والمـادة  ( 1) ومحصوالت ا وعلى المنقـوالت والمواشـي التابعـة ل ـذه اهنراضـي
                                                                                                                                                                    

(   وقضـا  4010ق  418رقـو  41جمروعـة أحةـام الـنقض  4699مـايو سـنة  44تةون  تازة عال بقوان  وأوامر  ا ة ) نقض مد  
ذا كان مترتعا ابمتياز عام ل  حقوق االمتياز العامة ال  ب  يها ال هر وال يثبا  يها حق التتب  ولو كان يف نيس ااةو أبن دين الضريبة ع

 حملها عقار  
( وقد قضا حمةرة النقض أبن مصلحة الضرا ب مسةا أبن دين الضريبة مضرون نق امتياز يرد علا كا ة أموار اكدين من  4) 
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أن تكــون الضــرائب والمبــالغ  ) ضــر بة اإليــراد النــوعي ( تــنص علــى 1191لســنة  11( مــن القــانون رقــم  1110
 1111لسنة  112من القانون  19اهنخرى المستحقة للحكومة دينًا ممتازًا على جميع أموال المدينين ب ا ، والمادة 

) رسم أيلولة على التركات ( تنص على أنه يكون للحكومة هنجـل تحصـيل رسـم اهنيلولـة حـا امتيـاز علـى نصـيب 
 كل وارث إلخ إلخ .

 االمتياز : مرتبة  -678
وامتياز الحكومة بما ل ا من ضرائب ورسـوم يـأتي فـي المرتبـة الثانيـة بعـد المصـروفات القضـائية التـي يحتـل 

 امتيازها المرتبة اهنولى كما قدمنا .

 . ( 1) وإذا دفع هذه الضرائب والرسوم شخص غير مدين ب ا ، فإنه يحل محل الخزانة العامة في امتيازها

 حق التتبع : -679
مدني (  1191وامتياز الحكومة في الضرائب والرسوم يخول الحكومة حا التتبع ) الفقرة الثانية من المادة  

. ولكن إذا وقع االمتياز على منقـول ، فإنـه ال يحـتج بحـا االمتيـاز علـى مـن حـاز المنقـول بحسـن نيـة . وإذا وقـع 
 على عقار ، فإنه ال يجب الش ر و ثبت حا التتبع دون ش ر .

 مصروفات الحفظ والترميم -3 

 مدني على ما يأتي : 0041نص قانوني : وقد نصت المادة  -681
 المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ، يكون ل ا امتياز عليه كله" . -1"

والمبــالغ وتســوفي هــذه المبــالغ مــن ثمــن هــذا المنقــول المثقــل بحــا االمتيــاز بعــد المصــروفات القضــائية  -2"
المســـتحقة للخزانـــة العامـــة مباشـــرة ، أمـــا فيمـــا بين ـــا فيقـــدم بعضـــ ا علـــى بعـــض بحســـب الترتيـــب العكســـي لتـــوار خ 

                                                                                                                                                                    

خيوهلــا حــق تتبــ  أمــوار اكــدين يف أي يــد كانــا ل وكــا كــان ااةــو قــد  ــ  م ا شــارة عىل هــذا الــد اع منقــور وعقــار ل وأبن حــق االمتيــاز 
جمروعــة  4686أكتــوبر ســنة  33انيــوهري والــرد عليــ  ل  لنــ  يةــون معيبــاً ابلقصــور ل  ــا يســتو ب نقضــ  يف هــذا اخلصــوق ) نقــض مــد  

 (   91ق  40أحةام النقض 
   161  266رقو  40ايفاماة  4620يناير سنة  34(  است ناف  تلو  4) 
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 . ( 1) صرف ا"

 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

الســاعاتي ومصــلح الســيارة "الحــا الممتــاز : هــو المبــالغ التــي صــرفت فــي حفــظ المنقــول وترميمــه ، كــأجرة 
 والسنديك والحارس ، وال يدخل مبلغ التأمين وال الرسوم الجمركية وال أجرة النقل من مكان إلى مكان .

محل االمتياز : هو كـل المنقـول الـذي حفـظ أو رمـم ، ال مـا زاد فيـه بسـبب الحفـظ والتـرميم فحسـب ، ولـذلك 
 تياز يقع على كل هذا المنقول .فقرة أولى ( على أن االم 1182ينص المشروع ) م 

مرتبة االمتياز : هي الثالثة ، بعد المصـروفات القضـائية ومبـالغ الخزانـة العامـة . أمـا فيمـا بين ـا ، فيقـدم مـا 
 .  ( 2) صرف آخرًا"

                                                 

من اك روع الترهيدي   وأقرت  نينة اكرا عة ل بعد تعديل  تعدي  ليعيا فييياً  4843ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص :(   4) 
ل  4336اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  يف 4311 صار م ابقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل وحا رقو 

 (   209  - 202ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4410 يو جملس ال يوق وحا رقو 
: اكبالك اكستحقة يف مقابلة ما  رف لصيانة ال    تةون مقدمة علا مجي  ما عداها من  136/  902: م  التقن  اكد  السابق

 ل ويةون الرتتيب ب  تلك اكصاريف يف اكنقوالت بعةس ترتيب تواريخ الصرف عليها  الديون 
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

وتسـتويف  -3اكبالك اليت  ر ا ايظ اكنقور و يرا يل م ل  من ترميو ل يةون هلا امتياز علي  كل     -4:  4446م  التقن  السوي
اكنقور اكثقر نق االمتياز بعد اكصرو ات القضا ية واكبالك اكستحقة للخ انة العامة مباشرة   أما  يرا بينها  يستويف هذه اكبالك من ان هذا 
 بنسبة قيرة كر منها  
هذه  وتستويف -3اكبالك اليت  ر ا ايظ اكنقور و يرا يل م ل  من ترميو ل يةون هلا امتياز علي  كل     -:  4441م  التقن  اللييب

ا ل  يقــدم اكبــالك مــن اــن هــذا اكنقــور اكثقــر نــق االمتيــاز بعــد اكصــرو ات القضــا ية واكبــالك اكســتحقة للخ انــة العامــة مباشــرة   أمــا  يرــا بينهــ
 بعضها علا بعض نسب الرتتيب العةس  لتواريخ  ر ها  

وتستويف  -3اكبالك اليت  ر ا ايظ اكنقور و يرا يل م ل  من ع  ح ل يةون هلا امتياز علي  كل     -:  4214م  التقن  العراق 
ب هذه اكبالك من ان اكنقور مباشـرة بعـد اكصـرو ات القضـا ية واكبـالك اكسـتحقة للخ ينـة   أمـا  يرـا بينهـا ل  يقـدم بعضـها علـا بعـض نسـ

  ر ها  الرتتيب العةس  لتواريخ 
   08ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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 الحق الممتاز :  -680
مـرمم منقـوال ال أي المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفما له من ترميم . فال بد أن يكون المحفوظ أو ال

عقارًا . كسيارة أو آلة أو سعاة أو أثاث أو غر ذلك من المنقوالت . أما العقار فال يدخل ، وكان يدخل في التقنين 
 . ( 1) المدني السابا ، واستعيض عنه في التقنين الجديد بامتياز الم ندسين والمقاولين إذا رمموا مبنى أو صانوه

ي حفـــظ المنقـــول ووقايتـــه م أن ي لـــك أو يتلـــف كلـــه أو بعضـــه ، وجميـــع فجميـــع المصـــروفات التـــي أنفقـــت فـــ
، وجميـع المصـروفات التـي  ( 2) المصروفات التي لوالها هنصبح المنقول غير صالح لالستعمال الذي كان معدًا له

 ، كل هذه تعتبر ديونًا ممتازة . ( 9) أنفقت لمنع المنقول من الضياع

ي يصلح سيارة أو آلـة ، وأجـرة السـاعاتي الـذي يصـلح سـاعة ، وأجـرة النجـار وأمثلة ذلك أجرة الميكانيكي الذ
الـــذي يصـــلح أثـــاث منـــزل ، والمصـــروفات التـــي ينفق ـــا شـــخص إلنقـــاذ منقـــول لغيـــره مـــن الحر ـــا أو مـــن الغـــرق ، 

، وأعتــاب الســنديك ومصــلى التركــة ،  ( 1) والمصــروفات التــي ينفق ــا الوكيــل لتحصــيل ديــن مــن الــديون أو لحفظــه
 . ( 1) ومصروفات الحارس مقابل إدارته اهنموال المسلمة إليه

و ثبت هذا االمتياز لمن انفا المصـروفات بنفسـه ، أو لمـن قـدم ا لينفق ـا غيـره سـواء كـان مالـك المنقـول أو 
شخصًا آخـر . ولقاضـي الموضـوع التقـدير فيمـا إذا كانـت هـذه المصـروفات قـد أدت بالفعـل إلـى حفـظ الشـيء ، أو 

 . ( 6) ميمهإلى تر 

وال يشترط أن تكون المصروفات قد أنفقت بقصد حفظ المنقول أو ترميمه ، بل يكفي أن تكون قد أدت فعال 

                                                 

   812ق  214سليران مرقس  قرة  – 2هامش  821ق  101(  انعر يف ذلك حمرد كامر مرس   قرة  4) 
   812ق  214 قرة  4631مايو سنة  44 – 800ق  36م  4641يوني  سنة  41(  است ناف  تلو  3) 
يف وقا تعته من مصرو ات اايظ والصيانة اكرتازة  يرـا يتعلـق ابالسـتحقاق يف الوقـف (   رصرو ا ع ج ال خص اكستحق  2) 

 (   101ق  14م  4636مايو سنة  49) است ناف  تلو 
   448 قرة  42(  ب نيور وريبري وبيةي   1) 
   448 قرة  42(  ب نيور وريبري وبيةي   8) 
   444 قرة  42بري وبيةي  ب نيور وري – 800(  بيدان و واران  قرة  9) 
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 . ( 1) إلى الحفظ والترميم

وال يدخل مبلغ التأمين ، وال الرسوم الجمركية ، وال أجر النقل مـن مكـان إلـى آخـر ، وال مصـروفات "الجـراج 
 . ( 2) ، وال ثمن الز ت والبنز ن

وال تـدخل كـذلك المصـروفات النافعـة ، كمصـروفات صـباأ الصـوف ومصـروفات تغييـر السـيارة ، وكـذلك ال 
 . ( 9) امتياز لقرض النقود

 محل االمتياز :  -682
يقع االمتياز على كل المنقول المحفوظ أو المرمم ، ال على ما زاد فيه بسبب الترميم والحفظ فحسب . وهذا 

 مدني ، فيما رأينا . 1110الفقرة اهنولى من المادة  ما تنص عليه صراحة

وال يشترط أن يكون المنقول في حيازة الدائن ، هنن االمتياز ليس مبنيًا على فكرة الرهن الضمني ، بل على 
 . ( 1) حفظ المنقول وترميمه

ماديـًا أضـاع معالمــه  و شـترط فـي بقـاء االمتيــاز أن يظـل المنقـول محتفظـًا بذاتيتــه ، فـإذا تغيـر المنقـول تغيــراً 
اهنصلية ، أو اندمج فـي عقـار فصـار عقـارًا بطبيعتـه ، فـإن االمتيـاز يـزول . ولكـن ال يـزول االمتيـاز ، إذا تغيـرت 

 . ( 1) حالة المنقول ولكنه لم يفقد ذاتيته ، أو أصبح عقارًا بالتخصيص

                                                 

 214سـليران مـرقس  قـرة  – 860حمرـد علـ  عمـام  قـرة  – 964عبـد اليتـاح عبـد البـاق   قـرة  – 800(  بودري و ار  قـرة  4) 
   821ق  108حمرد كامر مرس   قرة  – 818ق  – 811ق 

   4وهامش  821ق  108(  حمرد كامر مرس   قرة  3) 
   818ق  214سليران مرقس  قرة  – 104و قرة  109(  حمرد كامر مرس   قرة  2) 
(  وقد قضا حمةرة االست ناف اكختل ة أبن وض  اكنقور وحا ااراسة ال خير ابمتياز مصـرو ات اايـظ والرتمـيو ) اسـت ناف  1) 

 (    460ق  88م  4612يوني  سنة  49 تلو 
وعذا كان العقار الذي أاـق اكنقـور  – 213سليران مرقس  قرة  – 863حمرد عل  عمام  قرة  – 804(  بيدان و واران  قرة  8) 

س خلدمت   صار عقاراً ابلتخصيص مرهوتً ل مشر الـرهن اكنقـور وقـدم الـرهن علـا االمتيـاز عذا كـان الـدا ن اكـرهتن حسـن النيـة ) سـليران مـرق
 (   811ق  213 قرة 
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 مرتبة االمتياز :  -683
 فيأتي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .مرتبة هذا االمتياز هي المرتبة الثالثة ، 

 فيباع المنقول ، ومن ثمنه تستوفي مصار ف حفظه وترميمه .

وإذا تعــددت مصــروفات الحفــظ والتــرميم ، قــدم من ــا مــا كــان متــأخرًا علــى المتقــدم ، فــإذا أنفقــت مصــروفات 
نفـس السـنة ، وثالثـة فـي مـارس مـن نفـس السـنة ، اسـتوفيت أوال للحفـظ والتـرميم فـي ينـاير ، وأخـرى فـي فبرايـر مـن 

مصروفات مارس ثم مصروفات فبراير ثم مصروفات يناير ، هنن المفروض أن مصروفات مارس هي التي كانت 
 السبب في حفظ مصروفات فبراير ومصروفات فبراير هي التي كانت السبب في حفظ مصروفات يناير .

 :  حق الحبس وحق التتبع -684
مـدني ( .  216وإذا كان المنقول فـي حيـازة مـن حفظـه ورممـه ، كـان لـه أن يحبسـه حتـى يسـتوفي حقـه ) م 

 فإذا خرج من حيازته برضاه ، فقد حا الحبس .

و كون لمن حفظ المنقول ورممه حا تتبع المنقـول ، هنن حـا التتبـع مـن مسـتلزمات هـذا الحـا ، مـا لـم يقـع 
 . ( 1) ية فيكون حا الحائز حسن النية مقدمًا على حا حافظ المنقول ورممهالشيء في حيازة حائز حسن الن

                                                 

   211(  سليران مرقس  قرة  4) 
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 حقوق االمتياز العامة -4 

 مدني على ما يأتي : 0040نص قانوني : نصت المادة  -685
 يكون للحقوق اآلتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار : -1"

عمــال وكــل أجيــر آخــر ، مــن أجــرهم ورواتــب م مــن أي نــوع كــل عــن ) أ ( المبــالغ المســتحقة للخــدم والكتبــة وال
 الستة اهنش ر اهنخيرة .

 ) ب ( المبالغ المستحقة عما تم تور ده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة اهنش ر اهنخيرة .

 ) ج ( النفقة المستحقة في ذمة المدين هنقاربه عن ستة اهنش ر اهنخيرة .

المبـالغ مباشـرة بعـد المصـروفات القضـائية والمبـالغ المسـتحقة للخزانـة العامـة ومصـروفات وستوفي هذه  -2"
 . ( 1) الحفظ والترميم ، أو يما بين ا فتستوي بنسبة كل من ا"

                                                 

مـن اك ـروع الترهيـدي   وأقرتـ  نينـة اكرا عـة ل بعـد تعـدي ت ليعيـة فيييـة  4842د هـذا الـنص يف اكـادة : ور  الـنصاتريخ (   4) 
يف اك ــروع النهــا     ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو  4318حــىت  ــار م ابقــاً كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد  انيديــد ل وحــا رقــو 

 (   206ق  – 209ق  1روعة ا عرار التحضريية ) جم 4414ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4320
البنـد الثـا  : اكبـالك اكسـتحقة للرسـتخدم  يف مقابلـة أ ـر السـنة السـابقة علـا  131البنـد الثـا  /  904 التقن  اكد  السابق : 

ر ل وتـد   هـذه اكبـالك بنوعيهـا عنـد االقتضـا  البي  أو ااج  أو ا   ي ل واكبالك اكستحقة للةتبة والعرالة يف مقابر أ رهتو مدة سـتة أشـه
 بعد اكصاريف القضا ية ل و ري مقتضا هذا االمتياز علا أموار اكدين منقولة كانا أو اثبتة بدون  رق  

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
قــور وعقــار : ) أ ( اكبــالك اكســتحقة يةــون للحقــوق اآلتيــة امتيــاز علــا مجيــ  أمــوار اكــدين مــن من -4:  4430م  التقنــ  الســوري

 للخدم والةتبة والعرار وكر أ ري ه ر ل ل من أ رهو ورواتبهو من أي نوع كان عن الستة ا شهر ا  رية   )   ( اكبالك اكستحقة عرا ق
 -3اكـدين   ـراد أسـرت  وأقاربــ    توريـده للرـدين وكـن يعولـ  مـن مأكـر وملـبس يف السـتة ا شـهر ا  ـرية   ) ج ( النيقـة اكسـتحقة يف ذمـة 

تسـتويف وتستويف هذه اكبالك مباشرة بعـد اكصـرو ات القضـا ية واكبـالك اكسـتحقة للخ انـة العامـة ومصـرو ات اايـظ والرتمـيو ل أمـا  يرـا بينهـا  
 بنسبة كر منها  

ر اكــدين مــن منقــور وعقــار : ) أ ( اكبــالك يةــون للحقــوق اآلتيــة امتيــاز علــا مجيــ  أمــوا -4:  4430: م  4418التقنــ  الليــيب م 
اكســتحقة للخــدم والةتبــة والعرــار وكــر أ ــري ه ــر ل ل مــن أ ــرهو ورواتــبهو مــن أي نــوع كــان عــن الســتة ا شــهر ا  ــرية   )   ( اكبــالك 
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 وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

 "الحقوق الممتاز" هي :
ومرتبــات م مــن أي نــوع  118بــة والعمــال وكــل أجيــر آخــر عــن أجــرهم $المبــالغ المســتحقة للخدمــة والكت – 1

مكان في الستة الش ور اهنخيرة ، فيتشرط أن يكون الـدائن أجيـرًا ، فيـدخل الخـادم والطـاهي والبـواب وسـائا السـيارة 
أن عبارة وخادم المزرعة والسكرتير الخاص والموظف ومربي اهنطفال والوكيل المأجور والكاتب والعامل . و الحظ 

المشروع أوسع من عبارة التقنين الحالي ) السابا ( . وقد قصرت اهنجرة للجميع علـى سـتة أشـ ر ، بـدال مـن سـنة 
للبعض وستة أش ر للبعض اآلخر كما هو اهنمر في التقنين الحالية ) السابا ( . وقد زال بذلك التناقض الموجود 

 لتقنين الحالي ) السابا ( .في ا 201/249و م  2فقرة  9/424فقرة  601بين من 

المبالغ المستحقة عما ورد للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الش ور اهنخيرة . فإذا استورد  -2
المدين مأكوالت ومالبس من التجار ، فما يبقى من ثمن ا دينًا في ذمته عن مدة ال تز د عن الستة الش ور اهنخيرة 

هــذا الــدين يســقط بمضــي ســنة ، فالمســتحا مــن أكثــر مــن ســنة يســقط منــه مــا زاد عــن  يكــون ممتــازًا . وقــد تقــدم أن
 السنة ، وما كان في حدود السنة نصفه غير ممتاز ونصفه ممتاز .

وكذلك اهنمر بالنسبة للمبالغ المستحقة لألقارب ، أي النفقة المستحقة في ذمة المدين هنقاربه عن الستة  -9
 لك نفقة الزوجة ، ودين النفقة ممتاز وغير قابل للحجز عليه .الش ور اهنخيرة ، و دخل في ذ

 محل االمتياز : جميع أموال المدين من عقار ومنقول ، وال يش ر االمتياز في العقار وال تتبع فيه .

مرتبة االمتياز : هي الرابعة ، بعد المصروفات القضائية ومبالغ الخزانة العامة ومصـروفات الحفـظ والتـرميم 
                                                                                                                                                                    

سـتحقة يف ذمـة اكـدين  قاربـ  عـن اكستحقة عرا ق توريده للردين وكن يعول  من مأكر وملبس يف الستة ا شهر ا  رية   ) ج ( النيقة اك
وتستويف هذه اكبالك مباشرة بعد اكصرو ات القضا ية واكبالك اكستحقة للخ انة العامة ومصرو ات اايظ والرتميو  -3الستة ا شهر ا  رية   

 ل أما  يرا بينها  تستويف بنسبة كر منها  
يةون للديون اآلتية ل بقدر ما هو مستحقة منها يف الستة ال هور ا  رية ل حق امتياز علا مجيـ   -4:  4213م  التقن  العراق 

 أموار اكدين من منقور وعقار : ) أ ( اكبالك اكستحقة عرا  رف للردين وكن يعول  من مأكر وملبس ودوا    ) ج ( النيقة اكسـتحقة يف
وتستويف هذه اكبالك مباشـرة بعـد اكصـرو ات القضـا ية واكبـالك اكسـتحقة للخ ينـة ومصـرو ات اايـظ  -3ي    ذمة اكدين كن عب نيقتهو عل

 وا   ح ل أما  يرا بينها ل  تستويف بنسبة كر منها  



 

 

 

 

3524 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 . ( 1) فيما بين ا ، فتستوفي بنسبة كل من ا". أما 

 الحق الممتاز : الحق الممتاز هنا ديون متفرقة ، وهي أنواع ثالثة : -686
 أجر الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر ، عن الش ور الستة اهنخيرة . –1

 المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس ، عن الش ور الستة اهنخيرة . -2

 . ( 2) فقة الزوجة واهنقارب ، عن الش ور الستة اهنخيرةن -9

 أجر الخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر : -687
المبالغة المستحقة أجورًا لجميع الخدم والكتبة والعمال لوكل أجير آخـر ، عـن السـتة اهنشـ ر اهنخيـرة ، هـي  

 حقوق ممتازة .

 و دخل في هؤالء اهنجراء :

لخدمة شخص المخدوم وأسرته ، فيـدخل الخـادم ، والطـاهي ، وسـائا السـيارة ، والبـواب كل من يؤجر عمله 
 ، ومربي اهنطفال ، والفراش ، والمرضع ، والبستاني ، وكل أجير آخر يعمل في خدمة شخص المخدوم وأسرته .

وجميـــع كـــل مـــن يـــؤجر عملـــه كعامـــل أو كاتـــب ، فيـــدخل العامـــل ، والراعـــي ، وخـــادم المزرعـــة ، والكاتـــب ، 
المستخدمين الـذين يشـتغلون فـي عمـل مـدني أو صـناعي أو تجـار أو زراعـي . فيـدخل عمـال الزراعـة ، والخـولى ، 
والسكرتير ، والوكالء المأجورون ، وغير هـؤالء ممـن يـؤجرون عمل ـم بالسـعة أو بـاليوم أو باهنسـبوع أو بالشـ ر أو 

 بغير ذلك .

 ى آالت الموسيقى ، وال المقاولون ، وال الموظفون العامون .وال يدخل الممثلون ، وال العازفون عل $160
                                                 

   204ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
يونيــــ  ســــنة  1 – 332ق  23م  4630مــــاري ســـنة  32 – 14ق  24م  4644ديســـره ســــنة  2وانعـــر : اســــت ناف  ــــتلو 

   833ق  26م  4631
 1( وقد قرر اك رع اكصري ل ضـرن حقـوق االمتيـاز اخلا ـة اكقـررة بقـوان   ا ـة ل حـق امتيـاز نيقـات عهيـ  اكيـا يف اكـادة  3) 

 4680لسـنة  46 اابت العرر  يف القانون رقو اخلاق ابكواريث ل وحق امتياز التعويض اكتسحق عن ع 4612لسنة  11من القانون رقو 
 اخلاق ة اابت العرر   
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و دخل في حساب اهنجر الذي يضمنه االمتياز كل ما يتقاضاه اهنجير في مقابل عمله من راتـب أو أجـر ، 
 ومكافآت ، وعالوات غالء ، ونسب مئو ة من ثمن المبيعات ، وبدل انتقال وبدل سفر وبدل اغتراب .

، وال المكافـأة التـي تسـتحا  ( 1) ت التي تستحا لألجير بسب فصله في وقت غـي الئـاوال تدخل التعو ضا 
، وال  ( 9) ، وال المصروفات القضائية التي أنفق ا اهنجير للحصـول علـى حكـم بأجرتـه ( 2) له عند انت اء مدة خدمته

 . ( 1) ما أنفقه اهنجير في مصلحة رب العمل وال ما قدمه له على سبل القرض

يضمن االمتياز من اهنجر إال ما يقابل الستة اهنش ر اهنخيرة ، أي الستة اهنش ر السـابقة مباشـرة لتـار خ وال 
. فــإذا لــم يقــع حــادث مــن هــذا  ( 1) الحــادث الــذي أدى إلــى تصــفية أمــوال المــدين كالوفــاة واإلعســار وشــ ر اإلفــالس

كانـت اهنجـرة المضـمونة باالمتيـاز  161دين ، $النوع ، وأر د استعمال حا االمتياز على مـا لمعـين مـن أمـوال المـ
. أمــا مــا يســتحا لألجيــر بعــد ذلــك ، فــال  ( 6) هــي أجــرة الســتة اهنشــ ر الســابقة علــى الحجــز أو الســابقة علــى البيــع

 . ( 4) يكون له امتياز

                                                 

يقــرر امتيــازاً  4634يوليــ  ســنة  46وقــد  ــدر يف  رنســا قــانون  – 41ق  80م  4621نــو ره ســنة  40(  اســت ناف  ــتلو  4) 
دد اكــدة أو بســبب  ســخ  هــذا للتعويضـات الــيت تســتحق للعامــر بســبب تعســف ر  العرــر يف اســتعرار حقــ  يف  ســخ عقــد العرــر غــري حمــ

 (   132العقد دون مراعاة مواعيد التنبي  ) انعر بيدان و واران  قرة 
   4346ق  813رقو  34ايفاماة  4689نو ره سنة  1(  ا سةندرية الةلية  3) 
   224ق  11م  4623مايو سنة  38(  است ناف  تلو  2) 
الصادر ب أن ع اابت العرر أاق مجي   4680لسنة  46من القانون رقو  4ةن اكادة   ول 13(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  1) 

مــن  8اكبــالك اكســتحقة للعامــر اكصــا  ) أو كــن يســتحقون التعــويض ( ابكبــالك اكســتحقة ل  ــرة و علهــا  تــازة يف نيــس مرتباهتــا   واكــادة 
 ة أاقا اكبالك اكستحقة للعامر ابكبالك اكستحقة ل  را   ب ان التعويض عن أمراا اكهن 4680لسنة  441القانون رقو 
   313ق  19م  4621أور مايو سنة  – 224ق  11م  4623مايو سنة  38(  است ناف  تلو  8) 
   313ق  19م  621 4(  است ناف  تلو أور مايو سنة 9) 
 4621أور مايو سـنة  – 833ق  26 4631 يوني  سنة 1 – 232ق  23م  4630ماري سنة  32(  است ناف  تلو  1) 

مـــد  (  ـــلذا كانـــا هنـــا  ا ـــر عـــن ســـنة ونصـــف ل كانـــا أ ـــرة الســـتة  214/4وا  ـــر تســـقو ئضـــ  ســـنة   ررر م  – 313ق  19م 
عذا ا شهر ا  رية  تازة ل وأ رة الستة ا شهر اليت قبلها غري  تازة ولةنها قا رة ل وأ ـرة السـتة ا شـهر الـيت قبـر ذلـك تةـون قـد سـق ا 

   (  مد 214/3حلف ر  العرر أن  أداها ) م 
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 المبالغ المستحقة لموردي المأكل والملبس :  -688
 ملبس وحدهما .اختار القانون من الحاجات الضرور ة المأكل وال

فــال يشــمل ذلــك الحاجــات الضــرور ة اهنخــرى ، كالتدفئــة وكالت و ــة وكاهندو ــة وكــأي نــوع مــن الخــدمات التــي 
 يحتاج إلي ا اإلنسان .

ـــد ممـــن يتجـــرون فـــي ذلـــك . أمـــا إذا ورد المأكـــل  وال يضـــمن االمتيـــاز المأكـــل والملـــبس ، إال إذا كـــان التور 
 . ( 1) يكون الثمن مضمونًا باالمتياز والملبس صديا أو جار ال يتجر ، فال

ومتى ورد المأكل والملبس تاجرًا كان الثمن ممتازًا ، ولو كان هذا التجـار غيـر مقيـد فـي السـجل التجـاري وال 
 . ( 2) يؤدي ضر بة الدخل على اهنرباح التجار ة

تجـــار في مـــا فـــال يكـــون و شـــترط أن يكـــون تور ـــد المأكـــل والملـــبس الســـت الك ما ، أمـــا إذا كـــان تور ـــدهما لال
 ثمن ما ممتازًا .

مــن يعــول م المــدين ، كــزوج  162وكــذلك يشــترط أن يكــون التــورد الســتعمال المــدين شخصــيًا أو اســتعمال $
. أما أوالده البالغون الذين يعولـون أنفسـ م وزوجتـه  ( 9) المدين وأوالده ولو كانوا بالغين وأقاربه الذين يعول م وخدمه

 ، فدين النفقة هو الممتاز كما سنرى . ( 1) تحقون نفقة منهوأقاربه الذين يس

والمأكل والملبس اللذان تم تور دهما في الستة اهنش ر اهنخيرة ، يكـون ثمن مـا هـو الممتـاز . والسـتة اهنشـ ر 
، أو الســابقة مباشــرة علـى الحجــز أو البيــع ، أمــا بعــد  ( 1) هـي الســابقة مباشــرة علــى الوفـاة أو اإلعســار أو اإلفــالس

 . ( 6) ذلك فال تكون اهنثمان ممتازة

                                                 

   881ق  211سليران مرقس  قرة  – 881ق  132حمرد كامر مرس   قرة  – 139(  بيدان و واران  قرة  4) 
   881ق  211سليران مرقس  قرة  – 14(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  3) 
   139(  بيدان و واران  قرة  2) 
   139(  بيدان و واران  قرة  1) 
   131ة (  بيدان و واران  قر  8) 
    80( ب نيور وريبري وبيةي   قرة  9) 
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 نفقة الزوجة واألقارب :  -689
و جب أن تكون النفقة مستحقة في ذمة المدين ، وهـي ال تكـون مسـتحقة إال إذا كانـت مقضـيًا ب ـا أو كانـت 

 متفقًا علي ا .

ة ، ولكن االمتياز يشمل أيضًا ومن باب أولـى نفقـة الزوجـة . فيؤخـذ ونفقة اهنقارب مذكورة في النص صراح
.  ( 1) لفــظ "اهنقــارب" بمعنــاه العــام ، بحيــث تــدخل الزوجــة ضــمن اهنقــارب . وقــد جــاء فــي مــذكرة المــروع التم يــدي

 . ." . "النفقة المستحقة في ذمة المدين هنقاربه عن الستة الش ور اهنخيرة ، و دخل في ذلك نفقة الزوجة  . .

و جب ، حتى تكون النفقة ممتازة ، أن تكون مستحقة عن الستة الش ور اهنخيـرة ، أي السـابقة مباشـرة علـى 
 الوفاة أو اإلعسار أو اإلفالس أو الحجز أو البيع .

 محل االمتياز : -691
ميــع أمــوال المــدين يـرد االمتيــاز ، بجميــع أنواعـه الثالثــة ) اهنجــراء ، والمأكـل والملــبس ، والنفقــة ( ، علـى ج 

 من عقار منقول ، ولذلك كان االمتياز عامًا .

و جوز اسـتعمال االمتيـاز علـى مجموعـة أمـوال المـدين كل ـا إذا حـدث مـا يسـتدعي تصـفيت ا ، أو علـى مـال 
 معين من أموال المدين منقوال كان أو عقارًا عند بيعه منفردًا .

 . ( 2) المدين المعنو ة ، كحقوق التأليف واالختراعوللدائن أن يباشر هذا االمتياز حتى على أموال 

 مرتبة االمتياز : هي الرابعة ،  -690
 وتأتي بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم .

س مـع المسـتحا وإذا تزاحمت الديون المضمونة بامتياز عام ) المستحقة لألجراء مع المستحا للمأكل والملب
للنفقة ، ا المستحا هنجيـر مـع المسـتحا هنجيـر أخيـر ، أو المسـتحا للمأكـل مـع المسـتحا للملـبس ، أو المسـتحا 
لنفقة الزوجة مع المستحا لنفقة أحد اهنقارب ، إلخ إلخ ( ، تساوت فـي المرتبـة ، ووجـب وفاؤهـا بنسـبة كـل من ـا ) 

                                                 

   948(  انعر هنياً  قرة  4) 
   420ق  80م  4624 هاير سنة  48(  است ناف  تلو  3) 
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 ( . 1111/2م 

 عدم الشهر وعدم التتبع :  -692
علـى مـا يـأتي : "مـع ذلـك فـإن  1191/2وحقوق االمتياز العام ليس في ا ش ر وال تتبع . وقـد نصـت المـادة 

 حقوق االمتياز العامة ، ولو كان محل ا عقارًا ، ال يجب في ا الش ر وال يثبت في ا حا التتبع  . . . ." .

العقـــار ، بــل يســـتعمل حـــا فمــا ورد مـــن هــذه الحقـــوق علــى عقـــار ال يســتدعي شـــ ر الحـــا عــن طر ـــا قيــد 
 االمتياز العام على العقار دون حاجة إلى القيد . 

 كذلك ال يكون لحقوق االمتياز العام حا تتبع ، بل يقتصر اهنمر في ا على حا التقدم .

 المتأخر عن حقوق االمتياز العامة حقوق االمتياز الخاصة على منقول -المبحث الثاني

 حقوق امتياز خمسة : -693
وتوجد حقوق امتياز خمسة على منقول ، متدرجة في الترتيب ، وكل ا متأخرة عن حقوق االمتياز العامـة ،  

 وهذه هي ، نبحث ا على التعاقب :

 امتياز مصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة . -1

 امتياز المؤجر . -2

 امتياز صاحب الفندق . -9

 قول .امتياز بائع المن -1

 امتياز المتقاسم في المنقول . -1

 امتياز مصروفات الزراعة والمبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة -0
 مدني على ما يأتي : 1112نص قانوني : نصت المادة  -611

المبـالغ المنصــفة فــي البـذر والســماد وغيــر ذلــك مـن مــواد التخصــيب والمـواد المقاومــة لحــرات ، والمبــالغ  -1"
يكـــون ل ــا امتيــاز علـــى المحصــول الــذي صـــرفت فــي إنتاجـــه ،  161صــرفة فــي أعمـــال الزراعــة والحصــاد ، $المن
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 و كون ل ا جميعًا مرتبة واحدة" .

 وتستوفي هذه المبالغ من ثمن المحصول مباشرة ، بعد الحقوق المتقدمة الذكر" . -2"

) ياز في نفس المرتبـة علـى هـذه اآلالت"وكذلك يكون للمبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة حا امت -9"

1 ) . 

 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

                                                 

مــن اك ـروع الترهيــدي ل علـا و ـ  م ــابق كـا اسـتقر عليــ  يف التقنـ  اكــد   4841: ورد هــذا الـنص يف اكـادة  اتريـخ الـنص(   4) 
ل مث جملــس ال ــيوق وحــا رقــو  4324يف اك ــروع النهــا     واقــره جملــس النــوا  وحــا رقــو  4319رتــ  نينــة اكرا عــة ل وحــا رقــو انيديــد وأق
 (   243ق  – 206ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4413

اكبـالك اكنصـر ة يف حصـاد حمصـور السـنة  –البند الثـا  والرابـ  : رابعـاً  131البند الراب  واخلامس /  904م التقن  اكد  السابق : 
 واكبالك اكستحقة يف مقابلة البندورات اليت نتج منها ايفصور ل وتـد   هـذه علـا حسـب الرتتيـب اكبـ  يف هـذا الو ـ  مـن اـن اكتحصـر مـن

اعـة الـيت م تـ ر يف ملةيـة اكـدين لوتـد   مـن اكبالك اكستحقة يف مقابلـة هالت ال ر  –بي  ايفصور اكذكور بعد أدا  الديون اكتقدمة    امساً 
 أااهنا بعد اكصاريف القضا ية وا  رة  

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
اكبــالك اكصــرو ة يف البــذر والســراد وغــريه مــن مــواد التخصــيب واكــواد اكقاومــة للح ــرات ل واكبــالك  -4:  4434م  التقنــ  الســوري
وسـتويف  -3 راعة وااصاد ل يةون هلا امتياز علا ايفصور الذي  ر ا يف عنتا   ل وتةون هلـا مجيعـاً مرتبـة واحـدة   اكصرو ة يف أعرار ال

وكذلك يةون اكبالك اكستحقة يف مقابر هالت ال راعة حق امتياز يف  -2هذه اكبالك من ان ايفصور مباشرة ل بعد ااقوق اكتقدمة الذكر   
 اآلالت   نيس اكرتبة علا هذه
اكبـــالك اكنصـــر ة يف البـــذر والســـراد وغـــريه مـــن مـــواد التخصـــيب واكـــواد اكقاومـــة للح ـــرات ل واكبـــالك  -4:  4419م التقنـــ  الليـــيب 

وسـتويف  -3اكنصر ة يف أعرار ال راعة وااصاد ل يةون هلا امتياز علا ايفصور الذي  ـر ا يف عنتا ـ  ل وتةـون هلـا مجيعـاً مرتبـة واحـدة   
وكذلك تةون اكبالك اكستحقة يف مقابر هالت ال راعة حق امتياز يف  -2هذه اكبالك من ان ايفصور مباشرة ل بعد ااقوق اكتقدمة الذكر   

 نيس اكرتبة علا هذه اآلالت  
ت ل اكبـالك اكصـرو ة يف اكبالك اكصرو ة للبـذور والسـراد وغـريه مـن مـواد التخصـيب اكقاومـة للح ـرا -4:  4212م  العراق  التقن 

وســتويف مــن اــن ايفصــور مباشــرة بعــد اكصــرو ات  -3أعرــار ال راعــة وااصــاد ل يةــون هلــا امتيــاز علــا ايفصــور الــذي  ــر ا يف عنتا ــ  ل 
 -2يف بنسبة كر منها   القضا ية واكبالك اكستحقة للخ ينة ومصرو ات اايظ وا   ح واكبالك اكوقعة ابمتياز عام   أ/ا  يرا بينها ل  تستو 

 وكذلك يةون للربالك اكستحقة يف مقابر هالت ال راعة حق امتياز يف نيس اكرتبة علا هذه اآلالت  
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 "الحقوق الممتازة ومحل االمتياز :
المبالغ المنصرفة في البذر والسـماد وغـره مـن مـواد التخصـيب . وقـد دخـل السـماد صـراحة ، وهـو محـل  –1

السابا ( ، والمواد المقاومة للحشرات ، والمبـالغ اهنخـرى المنصـرفة فـي أعمـال الزراعـة خالف في التقنين الحالي ) 
 والحصاد ، ومحل االمتياز هو المحصول الذي أنتجته أو حفظته هذه اهنشياء .

المبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة من ثمن ومصـروفات إصـالح وتحسـين ، ومحـل االمتيـاز هـو  -2
 هذه اآلالت .

بــة االمتيــاز : يــأتي كــل امتيــاز مــن هــذين فــي المرتبــة الخامســة بعــد االمتيــازات الســابقة الــذكر ، أمــا فيمــا مرت
 . ( 1) بين ا فتستوفي بنسبة كل من ا"

 الحق الممتاز : الحق الممتاز هنا حقان ال حق واحد : -695
 المبالغ المنصرف في أعمال الزراعة والحصاد . –1

 مقابل آالت الزراعة .المبالغ المستحقة في  -2

 المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد :  -695
وجميـع  164وهي المبالغ المنصرفة في البذر والسماد ومواد التخصيب اهنخرى والمواد المقاومة للحشـرات $

 . ( 2) المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد

، وتط يـر التـرع ، وإصـالح  ( 9) والحصاد يـدخل في ـا مصـروفات الـري والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة 
، وأجرة اآلالت التي استعملت ، والمبالغ المستحقة لدرس الغـالل ،  ( 1) ، وأجرة المواشي والحيوانات ( 1) آالت الري 

                                                 

   244ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
مـــــايو ســـــنة  36 – 410ق  11م  4628 هايـــــر ســـــنة  1 – 84ق  10م  4631نـــــو ره ســـــنة  36(  اســـــت ناف  ـــــتلو  3) 
   212ق  84م  4626

 20اجملروعـة الرمسيـة  4634ديسره سـنة  43است ناف أسيوط  – 31ق   36م  4641 هاير سنة  30(  است ناف  تلو  2) 
   33ق  4رقو 

   19ق  – 41رقو  39 ازيا  4628 هاير سنة  31(  است ناف  تلو  1) 
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محصـول ودرسـه والمبالغ المستحقة للشغالة والعمال والفعلـة الـذين اشـتركوا فـي حـرث اهنرض وبـذرها وفـي حصـاد ال
ــثمن المســتحا لبــائع المبــذورات ( 2) وإدخالــه  ( 1) ، والمبــالغ المنصــرفة فــي الســماد ( 1) ومصــروفات البــذور ( 9) ، وال

 وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات .

 و وجـــد االمتيـــاز ، ســـواء كـــان الـــذي ســـتغل اهنرض لحســـابه هـــو مالـــك اهنرض نفســـه ، أو كـــان مســـتأجرًا أو
 .  ( 6) صاحب حا ، انتفاع أو مغتصباً 

الزراعـي المصـري لنفقـات  168و لحا بالديون التي يضمن ا االمتيـاز المبـالغ التـي يقرضـ ا بنـك التسـليف $
 ( . 1191لسنة  10من المرسوم بقانون رقم  6الزراعة والحصاد ، والمبالغ المستحقة له ثمنًا لشراء سماد ) م 

للدائن الذي أقرض المزارع النفقات الالزمة إلنتاج المحصول ، بشرط أن يثبـت أن و ثبت امتياز مصروفات 
 . ( 4) النقود قد استخدمت فعال في إنتاج المحصول

 المبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة :  -697
يضمن االمتياز ثمن آالت الزراعة ، و ضمن كذلك مصروفات إصالح ا ، ومصـروفات تحسـين ا ، فـالنص 

 ام و قول "المبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة" .ع

وتشمل آالت الزراعة كل اآلالت التي تستعمل في حرث اهنرض وتحضيرها للزراعة ور  ا وجني المحصـول 

                                                                                                                                                                    

   442ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 199(   بودري ودي لوان  قرة  4) 
وأ ـرة العرـار وال ـ الة  تـازة أيضـاً امتيـازاً  – 442ب نيـور وريبـري وبيةيـ   قـرة  – 196و قرة  119(  بودري ودي لوان  قرة  3) 

 عاماً علا مجي  أموار اكدين  
 (  واكبذورات ت رر أنواع ال روع والتقاوي   2) 
   484(  دي هلتس  قرة  1) 
وقــد حســو التقنــ  اكــد  هــذه  –(  ا تلــف يف التقنــ  اكــد  الســابق يف الســراد ل وكــان الــرأي ال الــب أن الــنص ال ي ــرلها  8) 

 اكسألة ل  أورد السراد  راحة يف النص  
   442ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 198بودري ودي لوان  قرة  – 4404 قرة  3( كوالن وكابيتان  9) 
حمرــد كامــر مرســ   – 246ق  11م  4628مــايو ســنة  34 – 320ق  39م  4641 هايــر ســنة  44ســت ناف  ــتلو ( ا 1) 

    891ق  282سليران مرقس  قرة  – 128 قرة 
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 ودرس الغالل وحفظ الثمار ونقل ا في داخل المزرعة .

لمنقــول ، ولكــن هــذا االمتيــاز اهنخيــر وبالنســبة إلــى ثمــن اآلالت الزراعيــة ، ف ــي تتمتــع أيضــًا بامتيــاز بــائع ا
 1) يتأخر في المرتبة كما سيأتي ، فيكون اهنفضل التمسك بامتياز اآلالت الزراعية ال التمسك بامتياز بـائع المنقـول

) . 

ولكـن بالنســبة إلــى نفقـات إصــالح اآلالت الزراعيــة ، فإن ـا مضــمونة بامتيــاز نفقـات الحفــظ والتــرميم ، و ــأتي 
 الثة أي قبل امتياز آالت الزراعة .في المرتبة الث

 أما مصروفات اآلالت الزراعية ، فال يضمن ا إال هذا االمتياز الذي نحن بصدده . 

 محل االمتياز : وهنا أيضًا يكون محل االمتياز :  -698
 إما بالنسبة إلى المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد . -1

 حقة في مقابل آالت الزراعة .أو بالنسبة إلى المبالغ المست -2

 محل االمتياز بالنسبة إلى المبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد :  -699
 محل االمتياز هنا هو المحصول الذي ساهمت هذه اهنعمال في إنتاجه .

لــــى ، وال علــــى ثمـــن آالت الزراعــــة ، بـــل وال ع ( 2) وال يقـــع االمتيـــاز علــــى ثمـــن اهنرض إذا نزعــــت ملكيت ـــا
 . ( 9) المحصول الذي يصبح عقارًا بتسجيل التنبيه

 . ( 1) وال يقع االمتياز على المحصول إال بعد جنيه ، هنن المحصول قبل الجني يعتبر عقاراً 

وإذا كانــت المبــذورات تنــتج محصــوالت متكــررة فــي ســنين متعاقبــة ، كمــا فــي زراعــة القصــب ، فاالمتيــاز يقــع 

                                                 

   839(  بيدان و واران  قرة  4) 
   232ق  33م  4644مايو سنة  41(  است ناف  تلو  3) 
   128حمرد كامر مرس   قرة  – 84ق  10م  4631نو ره سنة  36(  است ناف  تلو  2) 
ق  282سليران مـرقس  قـرة  – 128حمرد كامر مرس   قرة  – 84ق  10م  4631نو ره سنة  36(  است ناف  تلو  1) 

894   
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 . ( 1) على كل المحصوالت

 . ( 2) يشترط في ورود االمتياز على المحصول بقاء المحصول في ملك المدين أو في حوزته وال

 محل االمتياز بالنسبة إلى المبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة : -711
 محل االمتياز هنا هو آالت الزراعة نفس ا ، وليس المحصول . 

عقــارًا بالتخصــيص فــإن ذلــك ال يز ــل عن ــا االمتيــاز وإذا خصصــت آالت الزراعــة لخدمــة اهنرض فصــارت 
آالت الزراعــة ، فــإن الــدائن المــرت ن إذا كــان حســن النيــة  140الواقــع علي ــا . ولكــن إذا ارت نــت اهنرض ومع ــا $

 . ( 9) يتقدم حا رهنه على امتياز المبالغ المستحقة في مقابل آالت الزراعة

 مرتبة االمتياز : -710
سواء بالنسبة إلى أعمال الزراعة والحصاد أو بالنسبة إلى آالت الزراعـة ، يـأتي فـي المرتبـة واالمتياز هنا ،  

الخامســـة ، بعـــد المصـــروفات القضـــائية والمبالغـــة المســـتحقة للخزانـــة العامـــة ومصـــروفات الحـــف والتـــرميم وحقـــوق 
 االمتياز العامة .

 صول ، فإن ا تستوفي بنسبة كل من ا .وإذا تزاحمت مصروفات الزراعة فيما بين ا ، بالنسبة إلى المح

كــذلك إذا تزاحمــت مصــروفات آالت الزراعــة ، كــالثمن ومصــروفات اإلصــالح ومصــروفات التحســين ، فيمــا 
 بين ا ، بالنسبة إلى آالت الزراعة ، فإن ا أيضًا تستوفي بنسبة كل من ا .

هنن محــل اهنولــى هــو المحصــول ، "وال يمكنــان تتــزاحم مصــروفات الزراعــة مــع مصــروفات اآلالت الزراعيــة 
 ومحل الثانية هو اآلالت الزراعية ، كما سبا القول .

                                                 

   128(  حمرد كامر مرس   قرة  4) 
   896ق  282(  سليران مرقس  قرة  3) 
   814ق  281(  سليران مرقس  قرة  2) 



 

 

 

 

3534 

 

 الفهرس

 العاشرالجزء  الوسيط في شرح القانون المدني - السنهوري

 والعينيةالتأمينات الشخصية          
 المكتب الفني -المجلس األعلى للقضاء 
 قطاع غزة

 

 امتياز المؤجر -2

 مدني على ما يأتي : 0043نص قانوني : نصت المادة  -712
أجــرة المبــاني اهنراضــي الزراعيــة لســنتين أو لمــدة اإليجــار إن قلــت عــن ذلــك ، وكــل حــا آخــر للمــؤجر  -1"

، يكــون ل ــا جميعــًا امتيــاز علــى مــا يكــون موجــودًا بــالعين المــؤجرة ومملوكــًا للمســتأجر مــن  بمقتضــى عقــد اإليجــار
 منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي" .

أو كانــت مملوكــة للغيــر ، ولــم  141و ثبــت االمتيــاز ولــو كانــت المنقــوالت مملوكــة لزوجــة المســتأجر $ -2"
ؤجرة بوجـود حـا للغيـر علي ـا ، وذلـك دون إخـالل باهنحكـام يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضع ا فـي العـين المـ

 المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو الضائعة" .

و قع االمتياز أيضًا على المنقوالت والمحصوالت المملوكة للمستأجر من الباطن ، إذا كان المـؤجر قـد  -9"
االمتيـاز إال للمبـالغ التـي تكـون مسـتحقة  اشترط صراحة عدم اإليجار من الباطن . فإذا لم يشترط ذلك ، فال يثبـت

 للمستـأجر اهنصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر" .

وتستوفي هـذه المبـالغ الممتـازة مـن ثمـن اهنمـوال المثقلـة باالمتيـاز بعـد الحقـوق المتقدمـة الـذكر ، إال مـا  -1"
 ر باعتباره حائزًا حسن النية"كان من هذه الحقوق غير نافذة في حا المؤج

وإذا نقلت اهنموال المثقلـة باالمتيـاز مـن العـين المـؤجرة علـى الـرغم مـن معارضـة المـؤجر أو علـى غيـر  -1"
علم منه ، ولم يبقى في العين أموال كافية لضمان الحقـوق الممتـازة ، بقـي االمتيـاز قائمـًا علـى اهنمـوال التـي نقلـت 

كسبه الغير حسن النية علـى هـذه اهنمـوال ، و بقـى االمتيـاز قائمـًا ولـو أضـر بحـا دون أن يضر ذلك بالحا الذي 
الغير مدة ثالث سنوات من يوم نقل ا إذا أوقـع المـؤجر علي ـا حجـزًا اسـتحقاقيًا فـي الميعـاد القـانوني . ومـع ذلـك إذا 

ي مثل ـا ، وجـب علـى بيعت هذه اهنموال إلى مشـتر حسـن النيـة فـي سـوق عـام أو فـي مـزاد علنـي أو ممـن يتجـر فـ
 . ( 1) المؤجر أن يرد المثمن إلى هذا المشتري"

                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي علــا و ــ  م ــابق كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــد   4848ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص :(   4) 
ل مث جملـس ال ـيوق وحـا رقـو  4323يف اك ـروع النهـا     وأقـره جملـس النـوا  وحـا رقـو  4311انيديد   وأقرت  نينة اكرا عـة   وحـا رقـو 

 (   249ق  – 243ق  1ضريية ) جمروعة ا عرار التح 4412
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البند اخلامس : أ رة العقار وأ رة ا فيان وكر ما هو مستحق للرن ر من  131البند السادي /  904م  التقن  اكد  السابق : 
 م تـ ر  لوكـة هذا القبير ل وتد   بعد ما ذكر من ان مجي  اكيروشات ل وحنوها اكو ودة ابلبيوت اكسـتأ رة ومـن اـن حمصـوالت السـنة الـيت

 للرستأ ر ولو كانا موضوعة  ارج ا راض  اكستأ رة  
 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

أ رة اكبا  وا راض  ال راعية لسـنت  أو كـدة ا  ـار عن قلـا عـن ذلـك ل وكـر حـق ه ـر للرـن ر  -4:  4433م  التقن  السوري
تياز علا ما يةون مو وداً ابلع  اكن رة و لوكـاً للرسـتأ ر مـن منقـور قابـر للحجـ  ومـن حمصـور ئقتضا عقد ا  ار ل يةون هلا مجيعاً ام

ويثبا االمتياز ولو كانا اكنقوالت  لوكة ل و ة اكستأ ر أو كانا  لوكة لل ري وم يثبا أن اكن ر كان يعلو وقا وضعها يف  -3زراع    
ويقـ  االمتيـاز أيضـاً علـا  -2ك دون ع  ر اب حةام اكتعلقة ابكنقوالت اكسروقة أو الضـامنة   الع  اكن ر بو ود حق لل ري عليها ل وذل

بـا اكنقوالت وايفصوالت اكرلوكة للرستأ ر الثانوي عذا كان اكن ر قد اشـرتط  ـراحة عـدم ا  ـار الثـانوي    ـلذا م ي ـرتط ذلـك ل  ـ  يث
وتسـتويف هـذه  -1للرستأ ر ا  ل  يف ذمة اكستأ ر الثـانوي يف الوقـا الـذي ينـذره  يـ  اكـن ر   االمتياز عال للربالك اليت تةون مستحقة 

ابعتبـاره  اكبالك اكرتازة من ان ا موار اكثقلـة ابالمتيـاز بعـد ااقـوق اكتقدمـة الـذكر ل عال مـا كـان مـن هـذه ااقـوق غـري ت ـذة يف حـق اكـن ر
 موار اكثقلة ابالمتياز من الع  اكن رة علا الرغو من معارضة اكن ر أو علـا غـري علـو منـ  وم يبـق يف وعذا نقلا ا -8حا  اً حسن النية   

الع  أموار كا ية لضران ااقوق اكرتازة ل بق  االمتيـاز قا رـاً علـا ا مـوار الـيت نقلـا دون أن يضـر ذلـك اباـق الـذي كسـب  ال ـري حسـن 
متياز قا راً ولو أضر نق ال ري كدة ث ل سنوات من يوم نقلها ل عذا أوق  اكن ر عليها حج اً استحقاقياً النية علا هذه ا موار   ويبقا اال

يف اكيعاد القانو    وم  ذلـك عذا بيعـا هـذه ا مـوار عىل م ـرت حسـن النيـة يف سـوق عـام أو يف مـ اد علـين أو  ـن يتجـر يف مثلهـا ل و ـب 
 ا اك رتي  علا اكن ر أن يرد الثرن عىل هذ

أ ــرة اكبــا  وا راضــ  ال راعيــة لســنت  أو كــدة ا  ــار عن قلــا عــن ذلــك ل وكــر حــق ه ــر للرــن ر  -4:  4411م  التقنــ  الليــيب
ر ئقتضا عقد ا  ار ل يةون هلا مجيعاً امتياز علا ما يةون مو وداً ابلع  اكن رة و لوكـاً للرسـتأ ر مـن منقـور قابـر للحجـ  ومـن حمصـو 

ويثبا االمتياز ولو كانا اكنقوالت  لوكة ل و ة اكستأ ر أو كانا  لوكة لل ري وم يثبا أن اكن ر كان يعلو وقا وضعها يف  -3اع    زر 
ويقـ  االمتيـاز أيضـاً علـا  -2الع  اكن ر بو ود حق لل ري عليها ل وذلك دون ع  ر اب حةام اكتعلقة ابكنقوالت اكسروقة أو الضـا عة   

ثبا اكنقوالت وايفصوالت اكرلوكة للرستأ ر من البافن عذا كان اكن ر قد اشرتط  راحة عدم ا  ار البافن    لذا م ي رتط ذلك ل    ي
وتسـتويف  -1االمتيـاز عال للربـالك الـيت تةـون مسـتحقة للرسـتأ ر ا  ـل  يف ذمـة اكسـتأ ر مـن البـافن يف الوقـا الـذي ينـذره  يـ  اكـن ر   

 اكبــالك اكرتــازة مــن اــن ا مــوار اكثقلــة ابالمتيــاز بعــد ااقــوق اكتقدمــة الــذكر ل عال مــا كــان مــن هــذه ااقــوق غــري ت ــذة يف حــق اكــن ر هــذه
وم  وعذا نقلا ا موار اكثقلة ابالمتياز من الع  اكن رة علا الرغو من معارضة اكن ر أو علا غري علو منـ  -8ابعتباره حا  اً حسن النية   

ري يبق يف الع  أموار كا ية لضران ااقوق اكرتازة ل بق  االمتياز قا راً علـا ا مـوار الـيت نقلـا دون أن يضـر ذلـك اباـق الـذي كسـب  ال ـ
 اً حسن النية علا هـذه ا مـوار   ويبقـا االمتيـاز قا رـاً ولـو أضـر نـق ال ـري كـدة ثـ ل سـنوات مـن يـوم نقلهـا ل عذا أوقـ  اكـن ر عليهـا حجـ
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 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

"الحا الممتاز : كل ما هو مستحا للمؤجر بمقتضى عقد اإليجار من أجرة ال تز د على سنتين وتعو ض ، 
 وغير ذلك .

الموجودة بالعين المؤجرة ، إذا اعتقد المؤجر بحسـن نيـة أن ـا مملوكـة للمسـتأجر . محل االمتياز : المنقوالت 
وتدخل أيضًا منقوالت الزوجة ، ومنقوالت المستأجر من الباطن ، هذا إذا اشترط المؤجر عدم اإليجـار مـن البـاطن 

ي ذمــة المســتأجر مــن ، فــإن لــم يشــترط فــال يثبــت االمتيــاز إال للمبــالغ التــي تكــون مســتحقة للمســتأجر اهنصــلي فــ
المنقـوالت المسـروقة أو الضـائعة ، فألصـحاب ا  141الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر . وهذا أيضًا عـدا $

استرداد في ثالثة سنوات وإذا نقلت هذه المنقوالت من العين المـؤجرة بغيـر رضـاء المـؤجر ولـم يبـا بـالعين مـا يفـي 
 ــا إلـى ثــالث سـنوات مــن نقل ـا ، فـإذا كســب الغيـر علي ــا حقـًا فإنــه ال ينفـذ فــي بالمسـتحا ، بقـي االمتيــاز قائمـًا عي

حا المؤجر إذا كان هذا قد أوقع حجزًا استحقاقيًا في مدة ثالثين يومـًا م ننقل ـا . لكـن إذا بيعـت فـي سـوق عمـومي 
ل هــذه المنقــوالت أو فـي مــزاد علنــي أو ممــن يتجـر فــي مثل ــا ، وجــب علـى المــؤجر أن يــرد الــثمن . واهنصـل أن نقــ
 بدون رضاء المؤجر يعتبر سرقة للمرهون ، ولذلك تطبا قواعد الحيازة في المنقوالت المسروقة .

مرتبة االمتياز : هي السادسة بعد حقوق االمتياز السابقة الذكر ، إال ما كان من ـا ال ينفـذ فـي حـا المـؤجر 

                                                                                                                                                                    

لها ل استحقاقياً يف اكيعاد القانو    وم  ذلك عذا بيعا هذه ا موار عىل م رت حسن النية يف سوق عام أو يف م اد علين أو  ن يتجر يف مث
 و ب علا اكن ر أن يرد الثرن عىل هذا اك رتي  

و كدة ا  ار عن قلا عن ذلك لوكـر حـق ه ـر أ ر اكبا  وا راض  ال راعية ل لث ل سنوات ل أ -4:  4211م  التقن  العراق 
ن اكن ر ئقتضا عقد ا  ـار ل هلـا مجيعـاً حـق امتيـاز علـا مـا يةـون مو ـوداً يف العـ  اكـن رة  لوكـاً للرسـتأ ر مـن منقـور قابـر للحجـ  ومـ

ا  ــل  عذا كــان اكــن ر قــد اشــرتط  ويقــ  حــق االمتيــاز علــا اكنقــوالت وايفصــوالت اكرلوكــة للرســتأ ر مــن اكســتأ ر -3حمصــور زراعــ    
 لذا م ي رتط ذلك ل    يثبا حق االمتياز عال علا اكبالك اليت تةون مستحقة للرستأ ر ا  ر يف  – راحة علا اكستأ ر عدم ا  ار 

ا موار اكثقلة نق االمتياز من وعذا نقر  -2ذمة اكستأ ر من  يف الوقا الذي ينذره  ي  اكن ر بعدم د   هذه اكبالك للرستأ ر ا  ل    
متيـاز الع  اكن رة علا الرغو من معارضة اكن ر أو علـا غـري علـو منـ  ل وم يبـق يف العـ  أمـوار كا يـة لضـران اكبلـك اكرتـازة ل بقـ  حـق اال

وتستويف هذه اكبـالك اكرتـازة  -1  قا راً علا ا موار اليت نقلا دون أن يضر ذلك اباق الذي يةسب  ال ري حسن النية علا هذه ا موار 
 ر ابعتبـاره من الثرن ا موار اكثقلة نق االمتياز ل بعد الديون الواردة يف اكواد السابقة ل عال ما كان من هذه الديون غري  ت ذة يف حق اكن 

 حا  اً حسن النية  
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ل ـا فـي اهنرض المـؤجرة دون أن يعلـم المـؤجر أن ثمن ـا لحسن نيته ، كما إذ اشترى آلة زراعة ولم يـدفع ثمن ـا وأدخ
 . ( 1) لم يدفع"

وسنشرح امتياز المؤجر ، وقد سبا أن بحثنـا هـذا الموضـوع فـي عقـد اإليجـار ) الجـزء السـادس مـن الوسـيط 
ا المجلــد اهنول ( .لــذلك ســنجعل شــرحنا هنــا متمشــيًا مــع مــا ســبا أن قــدمناه فــي امتيــاز المــؤجر ، لكننــا ســنتتبع هــذ

نفس الترتيب الذي سرنا عليه في سائر حقوق االمتياز ، فنتكلم في الحا الممتاز ، ثم في محل االمتياز ، ثـم فـي 
 مرتبة االمتياز .

 الحق الممتاز -أ 

 حق المؤجر الناشئ من عقد إيجار صحيح : -713
 الحا الممتاز هو كل حا للمؤجر ، ينشأ من عقد إيجار صحيح . 

أو قـابال لإلبطـال وأبطـل ،  141عقد إيجار صحيح . فإذا كان عقد اإليجـار بـاطال ، $فيجب أوال أن يوجد 
 أو صور ًا ، فإنه ال يكون إيجارًا صحيحًا ، وال يترتب عليه أي أثر .

كــذلك إذا لــم يوجــد عقــد إيجــار أصــال ، كمــا إذا كــان شــاغل العقــار مغتصــبًا إيــاه ، فإنــه ال يوجــد حــا ممتــاز 
 جار .هننه ال يوجد عقد إي

 . ( 2) وال يشترط ، في احتجاج المؤجر بامتيازه على دائني المستأجر ، أن يكون اإليجار ثابت التار خ

 يجب أن يكون محل اإليجار عقارًا :  -714
. وإذا وضع مالـك المبنـي فـي مبنـاه آالت وأجـر  ( 9) فمؤجر اآلالت وغيرها من المنقوالت ال يكون له امتياز

.  ( 1) فإنـــه ال يكـــون لـــه امتيـــاز إال لضـــمان الجـــزء مـــن اهنجـــرة الخـــاص بـــالمبني دون اآلالت المبنـــي مـــع اآلالت ،

                                                 

   249ق  – 248ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
   408ق  12م  4620ديسره سنة  31(  است ناف  تلو  3) 
   988 رامنوالن  قرة  – 431دي هلتس  قرة  – 281(  بودري ودي لوان  قرة  2) 
   418(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  1) 
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وكذلك مؤجر الدور المفروشة ال يكون له امتياز إال لضمان الجزء من اهنجر الذي يقابـل إيجـار الـدور خاليـة غيـر 
 . ( 1) مروشة ، وما يقابل أجرة الفرش يكون دينًا عادياً 

واهنراضي الزراعية فيعتبر إيجاًر لعقار ، والمباني واهنراضي الزراعية مذكورة صـراحة فـي أما إيجار المباني 
 ( . 1119النص ) م 

بقيـــت اهنرض الفضـــاء ، كإيجـــار ارض فضـــاء إلقامـــة معـــرض أو مخـــيم أو ملعـــب ، وقـــد ترجمـــت كلمـــة ) 
loyers  بــأجرة المبــاني ، والصــحيح أن ــا أجــرة كــل عقــار غيــر اهنراضــي الزراعيــة ، بمــا فــي ذلــك أجــرة اهنرض )

ـــى اهنصـــل ، واعتبـــار اهنرض الفضـــاء كالمبـــاني ، ولمـــؤجر $ اهنرض الفضـــاء  146الفضـــاء . فيحســـن الرجـــوع إل
 . ( 2) امتياز مؤجر المباني ، وهذا هو الرأي الراجح

 جرة سنتين :األجرة ال تزيد على أ -715
وفيما يتعلا باهنجرة ، الممتاز هو أجرة سنتين ال أكثر . فإذا كانت مدة عقد اإليجار أكثر مـن سـنتين كـان  

الممتاز هو أجرة السنتين . وإذا كانت مدة اإليجار أقل من سنتين ، كان الممتاز هو كل اهنجرة ، كأن تكون المدة 
 سنة واحدة فيكون الممتاز هو أجرة السنة .

وإذا كانت مدة اإليجار خمس سنوات مثال ، كـان الحـا الممتـاز هـو أجـرة سـنتين كمـا قـدمنا . ولكـن القـانون 
 لم يذكر أية سنتين ، هل هما السنتان السابقتان مباشرة على توز ع ثمن المنقوالت التي يرد علي ا االمتيازال

فـي ذمـة المسـتأجر ، سـواء كانتـا همـا السـنتان والرأي الراجح أن ما هما السنتان اهنخيرتان من اهنجـرة الباقيـة 
 . ( 9) السابقتان مباشرة على التوز ع ، أو كانتا غيرهما

 الحقوق الممتازة الناشئة عن عقد اإليجار : -716
وال يقتصــر اهنمــر علــى اهنجــرة كحــا ممتــاز ، بــل كــل حــا آخــر للمــؤجر نشــأ عــن عقــد اإليجــار يكــون حقــًا  
 ممتازًا .
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، أو المســــتحقة  ( 1) ، عــــدا اهنجــــرة ، التعو ضــــات المســــتحقة عــــن تلــــف العــــين المــــؤجرة فيكــــون حقــــًا ممتــــازً 
، أو المسـتحقة عـن عـدم الوفـاء  ( 2) الستعمال العين المؤجرة في غير مـا أعـدت لـه ، أو المسـتحقة عـن فسـخ العقـد
المسـتحقة بموجـب  144، أو $ ( 9) بأي التزام آخر كالتزام المستأجر بتعمير حديقة المنزل أو تغيير أرضية المنزل

شـــرط جزائـــي . كـــذلك يكـــون ممتـــازًا كـــل حـــا آخـــر أبتـــه عقـــد اإليجـــار للمـــؤجر ، كمصـــروفات المطالبـــة بـــاهنجرة ، 
 وكالتعو ض عند اإليجار من الباطن ، وكالتعو ض إذا أتلف المستأجر حاجت أودع ا المؤجر العين المؤجرة .

كــالتعو ض الــذي يســتحقه المــؤجر فــي مقابــل انتفــاع المســتأجر  أمــا الــديون التــي لــم تنشــأ ع عقــد اإليجــار ،
بـــالعين المـــؤجرة مـــدة أطـــول مـــن مـــدة العقـــد ، أو فـــي مقابـــل انتفاعـــه بـــالعين المـــؤجرة عنـــد فســـخ عقـــد اإليجـــار ، أو 

 . ( 1) القروض التي يعطي ا المؤجر للمستأجر ، ف ذه ال تكون حقوقًا ممتازة

 محل االمتياز –ب 

 التي تجهز بها العين المؤجرة : المنقوالت  -717
ـــات الســـيارات ، وأدوات الحرفـــة ،  ـــزل ، والكتـــب والمالبـــس واهنوانـــي ، والعرب ـــاث المن مثـــل هـــذه المنقـــوالت أث
والصــور والتماثيــل والمحصــوالت الزراعيــة ســواء كانــت محصــوالت الســنة أو غيرهــا وســواء كانــت ناتجــة مــن العــين 

 دامت هذه المنقوالت موجودة في العين المؤجرة ، وقابلة للحجز علي ا .المؤجرة أو من غيرها . وذلك كله ما 

ولكن امتياز المـؤجر ال يشـمل المنقـوالت المعنو ـة ، وال يشـمل كـذلك المنقـوالت الماديـة التـي ال تعتبـر العـين 
 . ( 1) المؤجرة مج زة ب ا كالعقود والمصوغات والمجوهرات

وضــعت عنــد بــدء اإليجــار أو  148د فــي العــين المــؤجرة ، ســواء $و ــرد االمتيــاز علــى المنقــوالت التــي توجــ
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 . ( 2) . ولكن يشترط أال يكون وجودها عرضيًا ، هنن الوجود العرضي ليس تج يزاً  ( 1) وضعت بعد ذلك

مدني على أنه "يجب على كل من استأجر منزال أو مخزنًا أو مكانًا ممـاثال لـذلك أو  188وقد نصت المادة 
ن يضــع فــي العــين المــؤجرة أثاثــًا أو بضــائع أو محصــوالت أو مواشــي أو أدوات تكــون قيمت ــا كافيــة أرضــا زراعيــة أ

لضــمان اهنجــرة عــن ســنتين ، أو عــن كــل مــدة اإليجــار إذا قلــت عــن ســنتين ، هــذا مــا لــم تكــن اهنجــرة قــد عجلــت . 
المســتأجر تأمينــًا آخــر" . و ســوأ و عفــى المســتأجر مــن هــذا االلتــزام إذا تــم االتفــاق علــى هــذا اإلعفــاء ، أو إذا قــدم 

 للمؤجر طلب تنفيذ هذا االلتزام عينًا ، أو سخ اإليجار مع التعو ض .

 و شترط في ثبوت امتياز المؤجر على هذه المنقوالت :

بقـــاء المنقـــوالت فـــي العـــين المـــؤجرة . هنن امتيـــاز المـــؤجر قـــام علـــى فكـــرة الـــرهن الضـــمني ، فـــإذا نقـــل  –1
رضاء المؤجر أو بعلمه ودون اعتراض منه ، اعتبر المؤجر متنـازال عـن حـا امتيـازه علي ـا . المستأجر المنقوالت ب

و بقى االمتياز قائمًا إذا باع المستأجر أمتعته دون أن ينقل ا من العين المؤجرة ، ولو علم المؤجر بالبيع ما دام لم 
 . ( 9) يرض عنه

والت مملوكـــة للمســـتأجر . فـــإذا كـــان من ـــا منقـــول ملكيـــة المنقـــوالت للمســـتأجر : و جـــب أن تكـــون المنقـــ -2
، هننـه يتمسـك  ( 1) مملوك لغير المستأجر ، فإن ذلـك ال يمنـع المـؤجر مـن اسـتعمال حـا امتيـازه علـى هـذا المنقـول

الحيــازة فــي المنقــول إذا كــان حســن النيــة . فــإذا كــان المنقــول ضــائعًا أو مســروقًا ، جــاز لمالكــه أن  141بقاعــدة $
 خالل ثالث سنوات تالية لوقت الضياع أو السرقة .يسترده في 

 المنقوالت المملوكة لزوجة المستأجر : -718
مـــدنين كمـــا رأينـــا ، علـــى مـــا يـــأتي : "و ثبـــت االمتيـــاز ولـــو كانـــت  1119وتـــنص الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة  

ن يعلــم وقــت وضــع ا فــي المنقــوالت مملوكــة لزوجــة المســتأجر أو كانــت مملوكــة للغيــر ، ولــم يثبــت أن المــؤجر كــا
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 العين المؤجرة بوجود حا للغير علي ا ، وذلك دون إخالل باهنحكام المتعلقة بالمنقوالت المسروقة أو الضائعة" .

وطـــاهر أن المنقـــوالت المملوكـــة لغيـــر المســـتأجر ، غيـــر المنقـــوالت المملوكـــة لزوجـــة المســـتأجر والمنقـــوالت 
حكم ا تباعًا ، يفرض أن المؤجر حسن النية بالنسبة إلي ا ، وأنه كان  المملوكة للمستأجر من الباطن وسيأتي بيان

يعتقد وقت وضع ا في العين المـؤجرة أن ـا مملوكـة للمسـتأجر . لـذلك سـتعمل المـؤجر حـا امتيـازه علي ـا ، مـا عـدا 
يثبـت مالـك  المنقوالت المسروقة أو الضائعة التـي يسـتردها مالك ـا فـي خـالل ثـالث سـنين كمـا قـدمنا ، وذلـك مـا لـم

هذه المنقوالت أن المؤجر كان يعلم بملكه ل ا وقت وضع ا في العين المؤجرة . وقد كتبنا فـي هـذا الصـدد مـا يـأتي 
: "وإن كانــت المنقــوالت مملوكــة للغيــر ، ف نــا يجــب التمييــز بــين فرضــين : إمــا أن يعتقــد المــؤجر بحســن نيــة وقــت 

للمستأجر ، وفي هذه الحالة يثبت له علي ا حا االمتياز ، بشرط أ وضع المنقوالت في العين المؤجرة إن ا مملوكة 
ال تكون مسروقة أو ضائعة وإال ثبت للمالك الحقيقي الحا في استردادها في مدى ثالث سـنوات مـن وقـت السـرقة 
أو الضــياع . وحســن النيــة مفتــرض حتــى يقــوم الــدليل علــى العكــس ، و كفــي أن يتــوافر حســن النيــة وقــت دخــول 

والت في العين المؤجرة . وإما أن يثبت الغير أن المؤجر كمان يعلـم وقـت وضـع المنقـوالت فـي العـين المـؤجرة المنق
 . ( 1)  أن ا غير مملوكة للمستأجر وفي هذه الحالة ال يكون للمؤجر حا امتياز علي ا  . . ."

يـأتي : "فـإن كانـت المنقـوالت أما عـن المنقـوالت المملوكـة لزوجـة المسـتأجر ، فقـد سـبا أن كتبنـا مـا  $180 
مملوكــة لزوجــة المســتأجر ، ف نــاك قر نــة علــى أن الزوجــة عنــد مــا رضــيت بوضــع منقــوالت مملوكــة ل ــا فــي عــين 
استأجرها زوج ا قد قبلت ضمنًا أن تكون هذه المنقوالت ضانة لألجرة ، فيكون للمؤجر حـا امتيـاز عي ـا . أمـا إذا 

ي هــذه القر نــة بإعالن ــا للمــؤجر أن المنقــوالت الموجــودة بــالعين المــؤجرة ملك ــا لــم تــرد الزوجــة ذلــك ، فعلي ــا أن تنفــ
وأنما ال تر د بوضع ا في العين أن تكون ضامنة لألجرة ، حتى ال يعول المؤجر علي ا وحتـى يطالـب المسـتأجر ) 

لك المرأة المسـلمة ، الزوج ( بوضع منقوالت أخرى ضمانًا لألجرة . وهذا كله على فرض اهنخذ بقر نة أن الج از م
فإذا استطاعت أن تسترد أثاث المنزل بفضـل هـذه القر نـة تجـد نفسـ ا أمـام قر نـة أخـرى هـي رضـاؤها الضـمني بـأن 
يكون اهنثاث ضامنًا لألجرة ، فتبقـى المنقـوالت مثقلـة بحـا امتيـاز المـؤجر . أمـا عنـد غيـر المسـلمين فليسـت هنـاك 

يســتعمل المــؤجر حــا امتيــازه علــى المنقــوالت باعتبارهــا ملكــًا للمســتأجر قر نــة علــى الج ــاز ملــك الزوجــة ، ولــذلك 
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 . ( 1) نفسه"

و ؤخــذ مــن ذلــك أنــه عنــد غيــر المســلمين ، يفــرض أن الج ــاز ملــك للــزوج ال للزوجــة ، وعلــى ذلــك يســتطيع 
يكــون  المـؤجر أن يســتعمل حــا امتيــازه علـى المفروشــات حتــى تثبــت الزوجـة أن الج ــاز ملك ــا وأن ــا لـم تــرض بــأن

ضامنًا لألجرة وأن المؤجر كان يعلم كل ذلك وق وضع الج از في العـين المـؤجرة ، وعندئـذ ال يكـون للمـؤجر حـا 
امتياز على الج از . وقـد قضـي بـأن المتعـارف عـادة لـذي الطوائـف المسـيحية هـو أن تكـون منقـوالت المنـزل ملكـًا 

 . ( 2) تهللزوج ال لزوجته ، وعلى من يدعي شيئًا خالف ذلك أن يثب

وللمــؤجر أن يتمســك  181أمــا عنــد المســلمين ، فــالمرأة المســلمة ل ــا أن تتمســك بقر نــة أن الج ــاز ملك ــا ، $
بـأن الزوجـة قـد رضـيت رضـاء ضـنيًا بـأن يكــون ج ازهـا ضـامنًاللجرة عنـدما رضـيت دون تحفـظ بوضـعه فـي العــين 

التــي تجعــل الزوجــة راضــية بــأن يكــون ج ازهــا المــؤجرة . والقاضــي يقضــي للمــؤجر بصــحة امتيــازه أخــذًا بالقر نــة 
ضامنًا لألجرة ، مـا لـم تثبـت الزوجـة أن ـا لـم تـرض فعـال بـذلك وأن ـا كانـت تعتقـد أن ذلـك كـاف وتج ـل كـل الج ـل 

 القر نة التي تجعل ا راضية بأن يكون ج ازها ضامنًا لألجرة .

 المنقوالت المملوكة للمستأجر من الباطن : -719
مـــدني ، كمــا رأينـــا ، علــى مـــا يــأتي : "و قـــع االمتيــاز أيضـــًا علـــى  1119ثالثــة مـــن المــادة وتــنص الفقـــرة ال 

المنقــوالت والمحصــوالت المملوكــة للمســتأجر مــن البــاطن ، إذا كــان المــؤجر قــد اشــترط صــراحة عــدم اإليجــار مــن 
أجر اهنصــلي فــي ذمــة البــاطن . فــإذا لــم يشــترط ذلــك ، فــال يثبــت االمتيــاز إال للمبــالغ التــي تكــون مســتحقة للمســت

 المستأجر م الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر" .

 و خذ من هذا النص أنه يجب التمييز بين فرضين :

) الفـــرض اهنول ( المـــؤجر اشـــترط صـــراحة عـــدم اإليجـــار مـــن البـــاطن : بـــالرغم مـــن هـــذا الشـــرط ، حصـــل 
لى المؤجر ب ذا اإليجار من الباطن الممنوع ، و قع اإليجار من الباطن ، ولم يقر المؤجر ، فال يجوز االحتجاج ع

امتياز المؤجر على منقوالت المستأجر من الباطن وقوعه علـى منقـوالت المسـتأجر اهنصـلي كمـا لـو لـم يكـن هنـاك 
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. ولكــن إذا ثبــت أن المــؤجر كــان يعــرف وقــت دخــول المنقــوالت العــين المــؤجرة أن ــا ليســت  ( 1) إيجــار مــن البــاطن
أجر اهنصـلي ، كـان لـه مـن الحقـوق علي ـا نفـس الحقـوق التـي تكـون علـى المنقـوالت مـن الغيـر والتـي مملوكا للمست

 . ( 2) توضع في اهنماكن المؤجرة

) الفرض الثاني ( المؤجر لم يشترط صراحة عدم اإليجار من الباطن : فيكون للمؤجر امتيـاز علـى  $182
ون المسـتأجر مـن البـاطن ملزمـًا بـه قبـل المسـتأجر اهنصـلي منقوالت المستأجر من الباطن ومحصوالته بقدر مـا يكـ

 في الوقت الذي ينذر فيه المؤجر المستأجر من الباطن .

 نقل األموال المقلة باالمتياز من العين المؤجرة : -701
مــدني ، كمــا رأينــا ، علــى مــا يــأتي : "وإذا نقلــت اهنمــوال المثقلــة  1119وتــنص الفقــرة الخامســة مــن المــادة  

باالمتيــاز مــن العــين المــؤجرة علــى الــرغم مــن معارضــة المــؤجر ا علــى غيــر علــم منــه ، ولــم يبــا فــي العــين أمــوال 
لتي نقلت دون أن يضر ذلك بـالحا الـذي كسـبه كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقي االمتياز قائمًا على اهنموال ا

الغير حسن النية على هذه اهنموال ، و بقى االمتياز قائمًا ولو أضر بحـا الغيـر لمـدة ثـالث سـنوات مـن يـوم نقل ـا 
إذا أوقــع المــؤجر علي ــا حجــزًا اســتحقاقيًا فــي الميعــاد القــانوني . ومــع ذلــك إذا بيعــت هــذه اهنمــوال إلــى مشــتر حســن 

وق عـــام أو فـــي مـــزاد علنـــي أو ممـــن يتجـــر فـــي مثل ـــا ، وجـــب علـــى المـــؤجر أن يـــرد الـــثمن إلـــى هـــذا النيـــة فـــي ســـ
 المشتري" .

و ؤخذ من هذا النص أنه إذا أخرج المستأجر المنقوالت المثقلة باالمتياز من العين المؤجرة ، على غير علم 
ضــمان الحقــوق الممتــازة ، فــإن حــا مــن المــؤجر أو بــالرغم مــن معارضــته ، بحيــث ال يبقــى فــي العــين مــا يكفــي ل

 االمتياز يبقى قائمًا على اهنموال التي نقلت لضمان هذه الحقوق .

فإذا ثبت للغير حسن النية حا على هذه المنقوالت ، كـأن اشـتراها مشـتر حسـن النيـة ال يعلـم بحـا االمتيـاز 
ع علـى هـذه المنقـوالت حجـزًا اسـتحقاقيًا الذي يثقل ا ، فال تخلو الحال م أحد فرضين : إما أن يكـون المـؤجر قـد أوقـ
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في خالل ثالثين يومًا من يوم نقل ا ، وفي هذا الفرض يبقى حا االمتياز قائمًا لمدة ثالث سنوات من يوم النقل ، 
وتنتقل ملكية المنقوالت إلى المشتري مثقلة ب ذا الحا . و علل ذلك بأن المنقوالت التي أخرجت مـن العـين المـؤجرة 

أو بالرغم من معارضة المؤجر تكون في حكـم المنقـوالت المسـروقة ، وهـذا مـا يسـمى بسـرقة الـرهن ) خسة  $189
vol de gage  ومــن المعــروف أن قاعــدة "الحيــاة فــي المنقــول ســند الملكيــة" ال محــل للتمســك ب ــا فــي حالــة ، )

أو فــي مــزاد علنــي أو ممــن المنقــوالت المســروقة . وذلــك مــا لــم يكــن المشــتري قــد اشــترى المنقــوالت فــي ســوق عــام 
يتجــر فــي مثل ــا ، فعندئــذ يجــب علــى المــؤجر أن يــرد الــثمن إلــى المشــتري . أو أن يكــون المــؤجر لــم يوقــع علــى 
المنــاوالت حجــزًا اســتحقاقيًا أو وقعــه بعــد انقضــاء ميعــاد الثالثــين يومــًا ، وفــي هــذا الفــرض تخلــص للمشــتري ملكيــة 

 المنقوالت خالية من االمتياز .

على ما تقدم ، إذا أخرج المستأجر منقوالته من العين المؤجرة خلسة أو بالرغم مـن معارضـة المـؤجر  وقياساً 
، ووضــع ا فــي عــين أخــرى اســتأجرها كــذلك ، وأوقــع المــؤجر اهنول الحجــز االســتحقاقي علــى المنقــوالت فــي خــالل 

 ( 1) اني ولو كان هـذا اهنخيـر حسـن النيـةثالثين يومًا من نقل ا ، فإن حا امتيازه يتقدم على حا امتياز المؤجر الث
. 

 مدني على ما يأتي : 589حق حبس المنقوالت : وتنص المادة  -700
يكون للمؤجر ، ضـمانًا لكـل حـا يثبـت لـه بمقتضـى عقـد اإليجـار ، أن يحـبس جميـع المنقـوالت القابلـة  -1"

ولــو لــم تكــن مملوكــة للمســتأجر . وللمــؤجر للحجــز الموجــودة فــي العــين المــؤجرة مــا دامــت مثقلــة بامتيــاز المــؤجر ، 
الحا في أن يمانع فـي نقل ـا ، فـإذا نقلـت رغـم معارضـته أو دون علمـه ، كـان لـه الحـا فـي اسـتردادها مـن الحـائز 

 ل ا ولو كان حسن النية ، مع عدم اإلخالل بما يكون ل ذا الحائز من حقوق" .

ترداد إذا كــان نقــل هــذه اهنشــياء أمــرًا اقتضــته ولــيس للمــؤجر أن يســتعمل حقــه فــي الحــبس أو فــي االســ -2"
الحياة ، أو كانت المنقوالت التـي تركـت فـي العـين المـؤجرة أو التـي  181حرفة المستأجر أو المألوف من شؤون $

 تم استردادها تفي بضمان اهنجرة وفاء تامًا" .

تــاز ومــن حيــث محــل و تمشــى حــا المــؤجر فــي الحــبس مــع حــا االمتيــاز المقــرر لــه ، مــن حيــث الحــا المم
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 ( 1) االمتياز . ولما كان الحبس م موضوعات عقد اإليجار ، فتكتفي باإلحالـة فيـه إلـى الجـزء السـادس مـن الوسـيط
. 

 توقيع الحجز التحفظي : -702
ولم يكتف المشرع بإعطاء المؤجر حا امتياز على منقوالت المستأجر وحقًا في حبس هذه المنقـوالت ، بـل  

 ن بحا ثالث هو حا توقيع الحجز التحفظي على هذه المنقوالت .دعم هذين الحالي

و فضل هذا الحجز التحفظي يستطيع المؤجر أن يجعل حقه في الحبس منتجـًا ، إذ يمنـع بـه المسـتأجر مـن 
إخراج منقوالت من العين المؤجرة أو يستردها إذا أخرجت . وبفضله أيضًا يستطيع المؤجر أن يجعل حا االمتيـاز 

، إذ لـــواله الســـتطاع المســـتأجر أن يتصـــرف فـــي المنقـــوالت لحـــائز حســـن النيـــة فيتملك ـــا و ضـــع بـــذلك علـــى منتجـــًا 
 المؤجر حا امتيازه ، أما بعد الحجز فال يجوز للحائز حسن النية أن يحتج بحقه على المؤجر .

 . ( 2) وهذا أيضًا من موضوعات عقد اإليجار ، فنكتفي باإلحالة على الجزء السادس من الوسيط

 استثناء الحقوق غير النافذة في حق المؤجر :  -704
و جب استبعاد الحقوق غير النافذة في حا المؤجر باعتباره حائزًا حسن النية من بين الحقوق الخمسة التـي 

 تقدم ذكرها ، وهي التي تتقدم امتياز المؤجر .

 أن امتياز المؤجر يتقدمه إذا دخلت العين فامتياز الحفظ والترميم مثال ، وإن كان يتقدم امتياز المؤجر ، إال
 التي حفظت أو رممت المكان المؤجر دون أن يعلم المؤجر أن هذه العين يثقل ا حا امتياز الحفظ والترميم .

 امتياز صاحب الفندق -3

 مدني على ما يأتي : 0044نص قانوني : نصت المادة  -705
نز ل عن أجرة اإلقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة ال -1"

 ل ا امتياز على اهنمتعة التي أحضرها النز ل في الفندق أو ملحقاته" .
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و قــع االمتيــاز علــى اهنمتعــة ولــو كانــت غيــر مملوكــة للنز ــل إذا لــم يثبــت أن صــاحب الفنــدق كــان يعلــم  -2"
ن تلــك اهنمتعــة مســـروقة أو ضــائعة ، ولصــاحب الفنـــدق أن وقــت إدخال ــا عنــده بحـــا الغيــر علي ــا بشـــرط أال يكــو 

يعارض في نقل اهنمتعة من فند ما دام لم يستوفي حقه كـامال . فـإذا نقلـت اهنمتعـة رقـم معارضـته أو دون علمـه ، 
 فإن حا االمتياز يبقى قائمًا علي ا دون إخالل بالحقوق التي كسب ا الغير بحسن نية" .

نفس المرتبة التي المتياز المؤجر ، فذا تـزاحم الحقـان قـدم اهنسـبا فـي التـار خ والمتياز صاحب الفندق  -9"
 . ( 1) ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى اآلخر"

                                                 

مـن اك ـروع الترهيـدي   وأقرتـ  نينـة اكرا عـة ل بعـد تعـدي ت ليعيـة فيييـة  4849: ورد هـذا الـنص يف اكـادة  اتريخ الـنص(   4) 
يف اك ــروع النهــا     ووا ــق عليــ  جملــس النــوا  وحــا رقــو  4314حــىت  ــار م ابقــاً كــا اســتقر عليــ  يف التقنــ  اكــدين انيديــد ل وحــا رقــو 

 (    246ق  – 241ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4412ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4322
البند السـاب   : اكبـالك اكسـتحقة   ـحا  اخلـاتت مـن السـا ح  النـازل   يهـا ل  131البند الثامن /  90م  التقن  اكد  السابق

 وتد   من ان ا شيا  اكودعة هلو  يها  
 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :

اكبالك اكسـتحقة لصـاحب الينـدق يف ذمـة الن يـر عـن أ ـرة ا قامـة اكنونـة ومـا  ـرف اسـاب  ل هلـا  -4:  4432م  لسوريالتقن  ا
ويق  االمتياز علا ا متعة ولو كانا غري  لوكة للن يـر عذا م يثبـا أن  -3امتياز علا ا متعة اليت أحضرها الن ير يف اليندق أو ملحقات    

علـو وقـا عد اهلـا عنـده نـق ال ـري عليهـا ل ب ـرط أال تةـون هـذه ا متعـة مسـروقة أو ضـا عة   ولصـاحب الينـدق أن  احب اليندق كان ي
يعارا يف نقر ا متعة من  ندق  ل ما دام م يستوف حق  كام     لذا نقلا ا متعة رقو معارضت  أو دون عرل  ل  ـلن حـق االمتيـاز يبقـا 

 والمتياز  احب اليندق نيس اكرتبة اليت المتياز اكن ر   -2ليت سةبها ال ري نسن نية   قا را عليها دون ع  ر اباقوق ا
اكبالك اكستحقة لصاحب اليندق يف ذمة الن يـر عـن أ ـرة ا قامـة اكنونـة ومـا  ـرف اسـاب  ل يةـون  -4:  4414التقن  اللييب م 

ويق  االمتياز علا ا متعة ولو كانا غري  لوكـة للن يـر عذا م يثبـا  -3ملحقات     هلا امتياز علا ا متعة اليت أحضرها الن ير يف اليندق أو
أن  احب اليندق كان يعلو وقا عد اهلا عنده نق ال ري عليها ل ب رط أال تةون هذه ا متعة مسروقة أو ضا عة   ولصاحب اليندق أن 

   لذا نقلا ا متعة رقو معارضت  أو دون علر  ل  ـلن حـق االمتيـاز يبقـا  يعارا يف نقر ا متعة من  ندق  ل ما دام م يستوف حق  كام 
والمتياز  احب اليندق نيس اكرتبة اليت المتيـاز اكـن ر    ـلذا تـ احو ااقـاق  -2قا را دون ع  ر اباقوق اليت سةبها ال ري نسن نية   

   قدم ا سبق يف التاريخ ل ما م يةن غري نياذ ابلنسبة عىل اآل ر
اكبالك اكستحقة لصاحب اليندق يف ذمة الن ير عن أ رة ا قامة اكنونة وما  رف اسـاب  ل هلـا  -4:  :  4248 مالتقن  العراق  

ويقـ  االمتيـاز حـىت علـا ا متعـة غـري اكرلوكـة للن يـر ل عذا م يثبـا أن  -3امتياز علا ا متعة اليت أحضرها الن يـر يف الينـدق أو ملحقاتـ    
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 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : 

المؤونـة ومـا يصـرف لحسـابه  "الحا الممتاز : المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النز ل عـن اإلقامـة
. ، فيـدخل النـوم والطعـام والشـراب للنز ـل ومـن معـه وكـذلك مـا أعطـي مـا أعطـي هـل قرضـًا ، وذلـك عـن آخـر مـرة 

 نزل في ا ال عن المرات السابقة . وقد يكون النز ل من نفس البلد ، ولذلك تجنب المشروع كلمة سائح .

فــــي الفنــــدق أو فــــي مكــــان ملحــــا ،و ــــدخل فــــي اهنمتعــــة  محــــل االمتيــــاز : اهنمتعــــة التــــي أحضــــرها النز ــــل
المجوهرات . و ثقل االمتياز اهنمتعة ولو كانـت غيـر مملوكـة للنز ـل ، مـا دام صـاحب الفنـدق ال يعلـم أن ـا مملوكـة 

 لغيره ، هذا ما لم تكن مسروقة أو ضائعة فلصحاب ا أن يستردها في ثالث سنوات .

الفنـدق كـان لـه أن يسـتردها ، إال إذا كسـب الغيـر حقـًا يكـون نافـذًا  وإذا نقلت المنقوالت بغير رضـاء صـاحب
 قبله . وليس لصاحب الفندق توقيع حجز استحقاقي كالمؤجر .

مرتبة االمتياز : هي نفس مرتبة المؤجر ، فـإذا تـزاحم الحقـان قـدم اهنسـبا فـي التـار خ مـا لـم يكـن غيـر نافـذ 
ــم المــؤجر ونــزل ب ــا فــي فنــدق بالنســبة لآلخــر . فــإذا أخــرج المســتأجر بعــض اهن متعــة مــن العــين المــؤجرة دون عل

صــاحبه ال يعلــم أن للمــؤجر امتيــازًا علــى هــذه اهنمتعــة ، وحجــز المــؤجر حجــزًا اســتحقاقيًا فــي الميعــاد ، فــإن امتيــاز 
النســبة المــؤجر وهــو اهنســبا فــي التــار خ هــو الــذي يقــدم . أمــا إذا لــم يحجــز المــؤجر ، فــإن امتيــازه ال يكــون نافــذًا ب

لصاحب الفندق فيقدم امتياز هذا اهنخير . كذلك إذا اخرج النز ل أمتعته ووضع ا في عين مؤجرة ، وكـان المـؤجر 
 . ( 1) حسن النية ، كان امتيازه مقدمًا ، هنن امتياز صاحب الفندق ، وهو اهنسبا في التار خ ، ال ينفذ في حقه"

 الحق الممتاز :  -706
بأصحاب الفندق ، فال ينطبـا علـى أصـحاب المقـاهي ، وال علـى أصـحاب المطـاعم ، وهذا االمتياز خاص 

وال على أصحاب الحانات . والم م أن يقدم صاحب الفندق مأوى للنوم ، سواء قدم طعامًا أو غير ذلك أو لم يقـدم 
                                                                                                                                                                    

وعذا  -2حب اليندق كان يعلو وقا عد اهلا عنده نق ال ـري عليهـا ل ب ـرط أال تةـون هـذه ا متعـة مستحصـلة عـن  ر ـة أو ضـا عة    ا
ا نقلا ا موار اكثقلة نق االمتياز من اليندق علا الرغو من معارضة  احب  أو دون علر  ل بق  حق االمتياز قا را علا اكوار الـيت نقلـ

وامتيــاز هـذه الـديون لـ  نيــس اكرتبـة الـيت المتيـاز الــديون  -1ك اباـق الــذي يةسـب  ال ـري حسـن النيــة علـا هـذه ا مـوار   دون أن يضـر ذلـ
 سن النية  اكستحقة للرن ر ل  لذا ت احو االمتيازان قدم ا سبق يف التاريخ ل ما م يةن غري ت ذ ابلنسبة عىل اآل ر بسبب اايازة اكقرتنة ن

   246ق  – 244ق  1وعة ا عرار التحضريية (  جمر 4) 
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ا أصــحاب المنــازل . أمــ ( 1) . والــذين يقــدمون الطعــام ، أو الشــراب ، دون المــأوى ، غيــر المــأوى ، غيــر ممتــاز ن
، وبعـض يـرى أنـه ال  ( 2) المفروشة فقد اختلف في شأن م ، فبعض يرى أن ل م امتيازًا وإن لم يقوموا بتقديم الطعام

 . ( 1) وال يكون ل م امتياز صاحب الطعام هنن المنزل المفروش يعتبر عندئذ فندقاً  ( 9) يكون ل م االمتياز المؤجر

صاحب الفندق أجرة للمأوى ، وثمن الطعام والشراب وسائر المـؤن التـي تقـدم والحا الممتاز هو ما يستحا ل
 . ( 1) للنز ل ولتوابعه الذين يحضرون معه والحيوانات التي يحضرها ، وما أعطي للنز ل قرضاً 

والنز ــل هــو الســائح والمســافر وكــل مــن ينــزل الفنــدق ولــو كــان مــن نفــس البلــد ، ولــذلك تجنــب القــانون كلمــة 
 . ( 6) سائح

. وال  ( 4) وال يضمن االمتياز إال المبالغ المستحقة من النز ل في أثناء إقامته الحالية ، ال في المرات السابقة
 . ( 8) ت م المدة ، ولو كانت طو لة

 محل االمتياز :  -707
وأوالد  و قع االمتياز على اهنمتعة واهنشياء التي يحضرها النز ـل معـه ، ومـا يحضـره توابـع النز ـل مـن زوجـة

. وقــد يكــون هــذه اهنشــياء مملوكــة آلخــر ن ، فيقــع علي ــا االمتيــاز مــع ذلــك مــا دام صــحاب الفنــدق يعتقــد  ( 1) وخــدم

                                                 

ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 813بودري ودي لوان  قرة  –اثلثاً  19هامش  394 قرة  2أوبري ورو  – 131(   يوار  قرة  4) 
   144 رامنوالن  قرة  – 411

 4442 قـرة  3كـوالن وكابيتـان   –اثلثاً  19هامش  394 قرة  2أوبري ورو  809 قرة  36لوران  – 408 قرة  42(  هيك  3) 
   812بودري ودي لوان  قرة  –

   412(  دي هلتس  قرة  2) 
   491ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 139(   يوار  قرة  1) 
   148(  مذكرة اك روع الترهيدي  قرة  8) 
   148(  مذكرة اك روع الترهيدي  قرة  9) 
   494ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 814بودري ودي لوان  قرة  – 16هامش  394 قرة  2(  أوبري ورو  1) 
   944ق  199(  حمرد كامر مرس   قرة  4) 
   496   قرة ب نيور وريبري وبيةي – 4448 قرة  3كوالن وكابيتان   – 819(  بودري ودي لوان  قرة  6) 
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. أمــا إذا كــان يعــرف الحقيقــة ، أو كانــت اهنشــياء مســروقة أو ضــائعة  ( 1) بحســن نيــة أن ــا مملوكــة للنز ــل وهنتباعــه
 . ( 2) علي احيث يستردها مالك ا في ثالث سنوات فال امتياز 

ـــه المالبـــس ) عـــدا مـــا يكـــون عليـــه (  ـــة اهنمتعـــة التـــي يحضـــرها النز ـــل وتوابعـــه فـــي الفنـــدق أو ملحقات وأمثل
 9) والبضائع والمجوهرات والعربات والسيارات والخيل والحيوانات اهنخرى والنقود وما يأتي به النز ل في أثناء إقامته

 . ( 1) ر المنقوالت غير المادية هنن ا ال يعتبر أمتعة، ولكن ال يقع االمتياز على السندات وسائ (

ولـــيس لصـــاحب الفنـــدق توقيـــع حجـــز اســـتحقاقي كـــالمؤجر ، وإذا نقلـــت المنقـــوالت بغيـــر رضـــائه كـــان لـــه أن 
 يستردها إال إذا كسب الغير حقًا يكون نافذًا قبله .

، ولــو خفيــة ، ولكــن إذا ســرقت  و فقــد صــاحب الفنــدق امتيــازه علــى اهنشــياء التــي ينقل ــا النز ــل مــن الفنــدق
صــاحب 2. ول ( 1) اهنمتعــة مــن الفنــدق كــان لصــحاب الفنــدق أن يســتردها ولــو كــان الــذي انتقلــت إليــه حســن النيــة

 . ( 6) الفندق الحا في حبس أمتعته النز ل

 مرتبة االمتياز :  -708
قـدم اهنسـبا فـي التـار خ ، مـا لـم  هي نفي مرتبة امتياز المؤجر ، أي المرتبة السادسة . وإذا تـزاحم الحقـان ،

 يكن غير نافذ بالنسبة إلى اآلخر .

فإذا أخرج المستأجر بعض اهنمتعة مـن العـين المـؤجرة دون علـم المـؤجر ونـزل ب ـا فـي فنـدق صـاحبه حسـن 
متيـاز النية ال يعلم أن هذه اهنمتعة مثقلة بامتياز المؤجر ، ولـم يحجـز المـؤجر حجـزا اسـتحقاقيًا فـي الميعـاد ، قـدم ا

 صاحب الفندق .

                                                 

   811(  بودري ودي لوان  قرة  4) 
 ,313ق  394 قرة  2أوبري ورو  – 814(  بودري ودي لوان  قرة  3) 
   819(  بودري ودي لوان  قرة  2) 
   496(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  1) 
   816(  بودري ودي لوان  قرة  8) 
   816(  بودري ودي لوان  قرة  9) 
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كذلك إذا أخرج النز ل أمتعته من الفندق ووضع ا في عين مؤجرة ، وكان المؤجر حسن النيـة ، كـان امتيـاز 
 . ( 1) المؤجر هو المقدم

 حق التتبع : -709
وإذا خرجــت اهنمتعــة مــن الفنــدق برضــاء صــاحب أو بعلمــه ، انقضــى االمتيــاز . أمــا إذا خرجــت دون علــم  

، أو بــالرغم م معارضــته ، فــإن حــا االمتيــاز يبقــى قائمــًا علي ــا ، و جــوز لصــاحب الفنــدق تتبع ــا  صــاحب الفنــدق
 دون إخالل بالحقوق التي كسب ا الغير بحسن نية .

 امتياز بائع المنقول -4

 مدني على ما يأتي : 0045نص قانوني : نصت المادة  -721
كـون لـه امتيـاز علـى الشـيء المبيـع ، و بقـى االمتيـاز ما يستحا لبـائع المنقـول مـن الـثمن وملحقاتـه ، ي -1"

قائمًا ما دام المبيع محتفظًا بذاتيته ، وهذا دون إخالل بالحقوق التي كسب ا الغير بحسن نيـة ، مـع مراعـاة اهنحكـام 
 الخاصة بالمواد التجار ة" .

لواقعـة علــى منقولـه ، إال أنــه و كـون هـذا االمتيــاز تاليـًا فـي المرتبــة لمـا تقــدم ذكـره مـن حقــوق االمتيـاز ا -2"
الفندق إذا ثبت أن ما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المـؤجرة  111يسري في حا المؤجر وصاحب $

 . ( 2) أو الفندق"

                                                 

   148(  انعر يف ذلك هنياً  قرة  4) 
من اك روع الترهيدي   وعدلت  نينة اكرا عة تعدي  ليعياً  أ ب  م ابقاً كا  4841ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص :(   3) 

ل  4321س النـوا  وحـا رقـو يف اك روع النها     ووا ـق عليـ  جملـ 4316استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل مث وا قا علي  وحا رقو 
 (   233 – 230ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4418مث جملس ال يوق وحا رقو 

البنـد السـادي : اـن اكبيـ  اكسـتحق للبـا   أو اكبلـك اكـد وع مـن غـر اك ـرتي  131البنـد السـاب  /  904م  التقن  اكد  السابق : 
 دا  الثرن اكذكور ختصيصاً  رواق ل ويةون امتياز هذا علـا ال ـ   اكبيـ  مـا دام يف ملـك بعقد ذي اتريخ اثبا بو   رمس  اكخصص 

ذا كـان تسـجير اك رتي عذا كان منقوال ل م  عدم ا   ر اب  ور اكتعلقة ابكواد التجارية    لذا كان اكبي  عقـاراً ل كـان انـ   تـازاً أيضـاً ع
  ري مقتضا هذا االمتياز عال علا حسب الدر ة اليت ترتتب ل  بنا  علا اتريخ التسجير  البي  حصر علا الو   الصحي    وال 
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 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :

وفات ، وكــذلك مــا أقــرض للمشــتري وحــل المقــرض الحــا الممتــاز : ثمــن المبيــع وملحقاتــه مــن فوائــد ومصــر 
محل البائع باتفاق معه ، ولم ينص المشروع على هذه الحالة اكتفاء بالقواعد العامة . وال يدخل في نطاق االمتياز 
التعــو ض ، أو أي ديــن آخــر مســتحا بعقــد البيــع غيــر مــا تقــدم ) وهــذا بخــالف مــا ذكــر بالنســبة لعقــد اإليجــار فــي 

 ( . امتياز المؤجر

محل االمتياز : المنقول المبيـع مـا دام محتفظـًا بذاتيتـه ، ولـم يكسـب عليـه الغيـر حقـًا ينفـذ قبـل البـائع ، ومـا 
 دام المشتري لم يفلس وإال حرم البائع االمتياز والفسخ طبقًا لقواعد القانون التجاري .

فـي حـا المـؤجر وصـاحب الفنـدق إذا مرتبة االمتيـاز : يـأتي هـذا االمتيـاز بعـد االمتيـازات السـابقة ، و سـري 
 . ( 1) كان هذان يعلمان به"

                                                                                                                                                                    

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
ما يستحق لبا   اكنقور من الثرن وملحقات  ل يةون ل  امتياز علا ال    اكبي  ل ويبقا االمتيـاز  -4:  4431م  التقن  السوري

حمتيعاً بذاتيت  ل وهـذا دون ع ـ ر اباقـوق الـيت كسـبها ال ـري نسـن نيـة ل مـ  مراعـاة ا حةـام اخلا ـة ابكـواد التجاريـة    قا راً ما دام اكبي 
ق ويةون هذا االمتياز اتلياً يف اكرتبة كا تقدم ذكره من حقوق االمتياز الواقعة علا منقور ل عال أن  يسري يف حق اكن ر و احب اليند -3

 ا كات يعلران ب  وقا وض  اكبي  يف الع  اكن رة أو اليندق  عذا ثبا أهنر
ما يستحق لبا   من الثرن وملحقات  ل يةون ل  امتياز علـا ال ـ   اكبيـ  ل ويبقـا االمتيـاز قا رـاً مـا  -4:  4416م  التقن  اللييب

ويةون  -3نية ل م  مراعاة ا حةام اخلا ة ابكواد التجارية   دام اكبي  حمتيعاً بذاتيت  ل وهذا دون ع  ر اباقوق اليت كسبها ال ري نسن 
ثبـا هذا االمتياز اتلياً يف اكرتبة كا تقدم ذكره من حقـوق االمتيـاز الواقعـة علـا منقـور ل عال أنـ  يسـري يف حـق اكـن ر و ـاحب الينـدق عذا 

 أهنرا كات يعلران ب  وقا وض  اكبي  يف الع  اكن رة أو اليندق  
مــا يسـتحق لبــا   اكنقــور مـن الــثرن وملحقاتــ  ل يةــون لـ  حــق امتيــاز علـا اكبيــ  ل ويبقــا االمتيــاز  -4:  4219م  التقنـ  العراقــ 

التجارية   قا راً ما دام اكبي  حمتيعاً بذاتيت  ل وهذا دون ع  ر اباقوق اليت كسبها ال ري حسن النية ل م  مراعاة ا حةام اخلا ة ابلقضاًي 
ويةـون حـق االمتيـاز هـذا اتليـاً يف اكرتبـة كـا تقـدم ذكـره مـن حقـوق االمتيـاز  ل عال أنـ  يسـري يف حـق اكـن ر و ـاحب الينـدق عذا ثبـا  -3

 أهنرا كات يعلران ب  وقا وض  اكبي  يف الع  اكن رة أو اليندق  
   233ق  – 234ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 الحق الممتاز : -720
في جيمع أحوال بيع المنقول التي لم يدفع في ـا اثمـن كلـه أو بعضـه ، سـواء كـان المنقـول المبيـع مـاداًي أو  
 شتري .. و نشأ بمجرد نقل المبيع إلى المشتري ، وبقاء جزء من الثمن في ذمة الم ( 1) معنو اً 

و ضمن االمتياز ثمن المبيع أو البـاقي منـه ، وملحقاتـه كنفقـات المطالبـة بـالثمن والفوائـد والمصـروفات التـي 
 يكون البائع قد عجل ا لحساب المشتري .

 وال يضم غير الثمن والملحقات المستحقة بعقد البيع ، فال يضمن التعو ضات كما في امتياز المؤجر .

لبــائع ملــك الغيــر ، وال لبــائع اهنشــياء المثليــة قبــل نقــل ملكيت ــا بفرزهــا ، وال لبــائع المنقــول وال يثبــت االمتيــاز 
 المفرز الذي احتفظ البائع بملكيته إلى سداد جميع ثمنه .

وتعتبر حوالة الحا في حكم البيع ، وكذلك الوفاء بمقابل إذا وجب على الدائن أن يدفع للمـدين فرقـًا  $119
 بالنسبة إلى فرق القيمة .، وكذلك المقايضة 

 محل االمتياز :  -722
 و قع االمتياز على المنقول المبيع ، ساء كان ماديًا أو معنو ًا .

. فـإذا أضـاع المنقـول معالمـه اهنصـلية ،  ( 2) و بقى المنقول المبيـع محـال لالمتيـاز ، مـا دام محتفظـًا بذاتيتـه
و أدمـج المنقـول فـي عقـار فصـار عقـارًا بطبيعتـه ، فـإن االمتيـاز كأن يصـنع الـدقيا خبـزًا أو تصـنع الحنطـة دقيقـًا أ

. أما إذا تغيرت حالة المنقول دون أن يفقد ذاتيته ، كما إذا صنع الخشب أثاثًا أو حيك القمـاش  ثوبـًا أو  ( 9) يزول
 . ( 1) صار المنقول عقارًا بالتخصيص ، فإن ذلك ال يمنع بقاء االمتياز عليه

                                                 

    446ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 842 قرة  (  بيدان و واران 4) 
   84ق  39م  46442نو ره سنة  39(  است ناف  تلو  3) 
   4336ق  842رقو  30ايفاماة  4610ماري سنة  41ا سةندرية مستعجر  – 843(  بيدان و واران  قرة  2) 
   84ق  39م  4642نو ره سنة  39است ناف  تلو  – 843(  بيدان و واران  قرة  1) 
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 از : مرتبة االمتي -723
ولالمتياز مرتبته السابقة ، بعد امتياز المؤجر وصـاحب الفنـدق . فـإذا كـان المـؤجر أو صـاحب الفنـدق يعلـم 
بامتيـاز بـائع المنقـول وقـت وضـع المنقـول عنـده ، فـإن امتيـاز بـائع المنقـول يتقـدم علـى امتيـاز المـؤجر أو صــاحب 

 الفندق .

 حق التتبع :  -724
 يد يكون ، بعد احترام الحقوق التي كسب ا الغير عليه بحسن نية . و تتبع البائع المنقول في أي

وقــد يكســب الغيــر حقوقــًا علــى المنقــول بصــفة مســتقلة ، كمــا إذا بــاع مشــتري المنقــول إلــى مشــتر ثــان وتســلم 
 . ( 1) المشتري الثاني المنقول وهو حسن النية

ذا أصبح المنقول عقارًا بالتخصيص ورهن وقد يكسب الغير حقوقًا على المنقول بصفة تبعية ، كما إ $111
 . ( 2) مع العقار اهنصلي فإن حا الدائن المرت ن ، إذا كان هذا حسن النية ، يتقدم على امتياز بائع المنقول

 امتياز المتقاسم في المنقول -5

 مدني على ما يأتي : 0046نص قانوني : نصت المادة  -725
امتياز عليه ، تأمينًا لحا كل من م فـي الرجـوع علـى اآلخـر ن بسـبب  للشركاء الذين اقتسموا منقوال حا -1"

 القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر ل م في ا من معدل" .

) وتكون المتياز المتقاسم نفس المرتبة التي المتياز البائع ، فإذا تزاحم الحقـان قـدم اهنسـبا فـي التـار خ" -2"

9 ) . 

                                                 

   844(  بيدان و واران  قرة  4) 
م  4631يونيـ  سـنة  40 – 289ق  29م  4633أكتـوبر سـنة  24(  انعر يف هذا االمتياز بصية عامة : است ناف  ـتلو  3) 

    139ق  29
من اكروع الترهيدي   وعدلت  نينة اكرا عة تعدي  ليعياً فييياً  صار م ابقاً  4844ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص :(   2) 

ل  4328يف اكروع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا رقو  4380كا استقر علي   يف التقن  اكد  انيديد ل مث وا قا علي  وحا رقو 
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 خصوص هذا النص ما يأتي :وجاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في 

"الحا الممتاز : االلتزامات التي تنشأ من عقد القسمة هي ثالثة : ضمان االسـتحقاق وااللتـزام بـدفع المعـدل 
وااللتــزام بــدفع ثمــن التصــفية . وامتيــاز المتقاســم فــي المنقــول اســتحدثه المشــروع ، وال يوجــد فــي التقنــين الحــالي ) 

 السابا ( .

مرتبة امتيـاز البـائع ، فـإذا تزاحمـا قـدم اهنسـبا فـإذا كانـت القسـمة بعـد البيـع قـدم امتيـاز محل االمتياز : هي 
 . ( 1) البائع ، وإذا كان البيع بعد القسمة قدم امتياز المتقاسم"

 الحق الممتاز :  -726
رث أو يسري هذا االمتياز فـي كـل قسـمة ، وديـة أو قضـائية ، كليـة أو جزئيـة ، وأيـًا كـان مصـدر الشـيوع اإل

 غيره .

 وضمن االمتياز :

                                                                                                                                                                    

 (   231ق  – 232ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4419مث جملس ال يوق وحا رقو 
 ال مقابر  التقن  اكد  السابق : 

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
ال ــركا  الــذين اقتســروا منقــوال حــق امتيــاز عليــ  ل امينــا اــق كــر مــنهو يف الر ــوع علــا اآل ــرين  -4:  4438م التقنيــين الســوري 
وتةون المتياز اكتقاسو نيس اكرتبة اليت المتياز البا   ل  لذا ت احو ااقان قدم ا سبق  -3تقرر هو  يها من معدر   بسبب القسرة ل وما 

 يف التاريخ  
ال ركا  الذين اقتسروا منقوال حق امتياز علي  ل امينا اق كر منهو يف الر وع علا اآل رين بسبب  -4:  4480م التقنيين اللييب 

وتةـون المتيـاز اكتقاسـو نيـس اكرتبـة الـيت المتيـاز البـا   ل  ـلذا تـ احو ااقـان قـدم  -3 اسـتييا  مـا تقـرر هلـو  يهـا مـن معـدر   القسرة ل ويف
 ا سبق يف التاريخ  

عذا اقتسو ال ركا  منقوال شا عا بينهو ل  حق كر منهو يف الر وع علا اآل رين بسبب القسرة ويف  -4 : 4211التقن  العراق  م 
واق االمتيـاز  -3استييا  ما تقرر ل  من معدر يةون مضروت نق امتياز علا مجي  ااصص اكيرزة اليت وقعا يف نصيب ابق  ال ركا    

 نيس اكرتبة اليت المتياز الديون اكستحقة للبا    لذا  ت احو االمتيازان قدم ا سبق يف التاريخ  
   232ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
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 ( ، ف و الفرق ما بين الحصص وجب بعقد القسمة . soulteمعدل القسمة )  –1

( ، إذا بيع المنقول بالمزاد بين الشركاء . فالراسي عليـه المـزاد يصـبح مـدينًا  licitationثمن التصفية )  -2
ز المتقاسـم . أمـا إذا يـع المنقـول هنجنبـي غيـر لكل شر ك آخر بقد نصيب هذا في المنقول ، و ضمن نصـيبه امتيـا

 شر ك ، فإن هذا يكون بيعًا ، فيه امتياز البائع .

التعـــو ض الـــذي يثبـــت للمتقاســـم الـــذي اســـتحقت حصـــته للغيـــر بســـبب ســـابا علـــى القســـمة ) م  -9 $116
 مدني ( . 811/1

 الفوائد التي يستحقها المتقاسم عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة . -4

 محل االمتياز :  -727
 الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم .

 مرتبة االمتياز : -728
 و أتي هذا االمتياز في المتربة السابقة مع امتياز البائع . 

فــإذا بيــع منقــول ثــم اقتســم بنــي المشــتر ن ، قــدم امتيــاز بــائع المنقــول عل امتيــاز المتقاســم ، هنن امتيــاز بــائع 
 ا .المنقول أسب

وإذا اقتسـم منقـول ثــم بـاع المتقاسـمون حصصــ م المفـرزة ، قـدم امتيــاز المتقاسـم علـى امتيــاز بـائع المنقــول ، 
 هنن امتياز المتقاسم أسبا .

 الواقعة على عقار حقوق االمتياز الخاصة -الفصل الثاني

 حقوق االمتياز الخاصة العقارية : هذه ثالثة : -729
 امتياز بائع العقار . -1

 امتياز الم ندسين والمقاولين . -2

 امتياز المتقاسم في العقار . -9
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مــدني علــى مــا يــأتي : "تســري علــى حقــوق االمتيــاز الواقعــة علــى عقــار أحكــام  1191/1وقــد نصــت المــادة 
طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التط ير والقيـد  114الرهن الرسمي بالقدر الذي ال تتعارض فيه $

 . ( 1) ب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحور"وما يترت

 ونتابع دراسة حقوق االمتياز الخاصة العقار ة متعاقبة .

 امتياز بائع العقار -0

 مدني على ما يأتي : 0047نص قانوني : تنص المادة  -731
 مبيع" .ما يستحا لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار ال -1"

 . ( 2) و جب أن قيد االمتياز ولو كان البيع مسجال ، وتكون مرتبه من وقت القيد" -2"

                                                 

   234ق  39م  4641أبرير سنة  48 – 204ق  38م  4642أبرير سنة  40(  انعر است ناف  تلو  4) 
وقد قضا حمةرة النقض أبن  كا كان ااةو عذا نيـ  و ـود حـق امتيـاز لل ـاعن م ي ـهر حـق امتيـازه ابلقيـد اكتيـا  بتسـجير حةـو 

رقـو  268ق  4عامـا  38جمروعـة ار  4682 هاير سنة  43للقانون ) نقض مد   مرس  اك اد ل  لن هذا الذي قرره ااةو ال  الية  ي 
31   ) 

من اك روع الترهيدي ) وأضا ا نينة اكرا عة  قرة اثلثة لقيد حقوق االمتياز  4846ورد هذا النص يف اكادة  اتريخ النص :(   3) 
يف اك روع النها     ووا ق علي  جملس النوا  وحا  4484علا العقار اكبي   وقا العرر ابلقانون ل مث وا قت  اللجنة علا النص وحا رقو 

) جمروعــة ا عرــار  4411بعــد حــذف اليقــرة ال ا ــدة لــورود حةرهـا يف قــانون ال ــهر العقــاري وحــا رقــو  ل مث جملــس ال ــيوق ل 4329رقـو 
 (   231 – 238ق  1التحضريية 

البنـد السـادي : اـن اكبيـ  اكسـتحق للبـا   أو اكبلـك اكـد وع مـن غـري اك ـرتي  131البند الساب  /  904م  التقن  اكد  السابق : 
بــا بو ــ  رمســ  اكخصــص  دا  الــثرن اكــذكور ختصيصــا  ــروا ل ويةــون امتيــاز هــذا وهــذا علــا ال ــ   اكبيــ  مــا دام يف بعقــد ذي اتريــخ اث

 عذا كــان ملـك اك ـرتي عذا كـان منقــوال ل مـ  عـدم ا  ـ ر اب  ــور اكتعلقـة ابكـواد التجاريـة    ــلذا كـان اكبيـ  عقـاراً ل كــان انـ   تـازا أيضـاً 
 لا الو   الصحي    وال  ر متقضا هذا االمتياز عال علا حسب الدر ة اليت ترتتب ل  بنا  علا اتريخ التسجير  تسجر البي  حصر ع

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
و ـب أن  -3ما يستحق لبا   العقار من الـثرن وملحقاتـ  ل يةـون لـ  امتيـاز علـا العقـار اكبيـ     -4:  4439م  التقن  السوري

 االمتياز ل وتةون ل  رتبت  من وقا القيد   قيد
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 وقد ورد في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ما يأتي : $118

 "الحا الممتاز : سبا بيانه في امتياز بائع المنقول .

 محل االمتياز : العقار المبيع .

جب القيد ولو كان المبيع مسجال ، وقـد تـال فـي المشـروع بإيجـاب القيـد نقصـًا معروفـًا فـي مرتبة االمتياز : ي
 . ( 1) التقنين الحالي ) السابا ( . ومرتبة االمتياز يحددها القيد"

 الحق الممتاز : -730
. بــالمزاد أو  ( 2) يكـون هــذا االمتيـاز لبــائع العقـار . و ترتــب علـى كــل بيـع حاصــل بمحـرر رســمي أو عرفـي 

 .  ( 9) بصفة ودية

. ولــو  ( 1) . ومــن مصــروفات ( 1) و ضــمن االمتيــاز ثمــن العقــار المبيــع أو البــاقي منــه ، وملحقاتــه مــن فوائــد
، وال يعتبــر  ( 6) حــرر ب ــا المشــتري ســندات تحــت إذن البــائع بشــطر أن يــذكر فــي عقــد البيــع تحر ــر هــذه الســندات

. و ضـمن االمتيـاز الـثمن ولـو كـان إيـرادًا مؤبـدًا ، أو لمـدى الحيـاة . و نشـا  ( 4) تجديـد للـدين 111تحر ر السـند  $
 ، فإذا احتفظ البائع بالملكية إلى حين استيفائه فال يكون له حا االمتياز . ( 8) االمتياز بقوة القانون 

                                                                                                                                                                    

     ال ش : التقن  اللييب
ما يستحق لبا   العقار أو ميرغـة مـن الـثرن وملحقاتـ  لـ  حـق امتيـاز علـا العقـار اكبيـ  أو اكيـرغ    -4:  4214م  التقن  العراق 

  و ب ذكر حق االمتياز يف سجر ال ابو ل وتةون مرتبت  من وقا التسجير  -3
   239ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
   344ق  392 قرة  2أوبري ورو  – 811(  بودري ودي لوان  قرة  3) 
   939ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 811(  بودري ودي لوان  قرة  2) 
   263ق  38م  4642مايو سنة  34است ناف  تلو  – 862(  بيدان و واران  قرة  1) 
   444 قرة  2شييق شحات   – 862(  بيدان و واران  قرة  8) 
   862(  بيدان و واران  قرة  9) 
   108ق  12م  4624مايو سنة  39(  است ناف  تلو  1) 
   481ق  86م  4611ماري سنة  38 – 41ق  82م  4610نو ره سنة  34(  است ناف  تلو  4) 
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 .  ( 1) متياز البائعوإذا أخذ الشيع المبيع بالشفعة ، حل محل المشتري ، و كون للبائع في هذه الحالة حا ا

 . ( 2) ومتى كان المبيع عقارًا ، فيستوي أن يكون ماديًا أو معنو اً 

وال يكــون ممتــازًا إال ثمــن العقــار الــذي يجــز بيعــه بــالمزاد ، كالعقــار نفســه أو حــا االنتفــاع بــه ، ولــس حــا 
 . ( 9) االرتفاق هننه ال يجوز بيعه بالمزاد استقالال

المشتر ن غير الثمن والفوائد والمصروفات ، فإن ما ستحقه مـن ذلـك ال يكـون ممتـازًا وإذا استحا البائع قبل 
، كــالتعو ض عــن فســخ البيــع والتعــو ض الــذي حكــم بــه للمقــايض فــي مقابــل العقــار الــذي تســلمه فــي المقايضــة إذا 

بيـع عقـاره بغـبن  . ولكن االمتياز يضمن ز ادة الثمن التـي يحكـم ب ـا للقاصـر ، فـي حالـة ( 1) استحا لشخص آخر
. و ضمن أيضًا الذي قرض المشـتري مبلغـًا ليـدع بـه ثمـن العقـار ، إذا ذكـر ذلـك فـي عقـد القـرض وفـي  ( 1) فاحش

 . ( 6) عقد البيع

و عتبــر فــي حكــم البيــع الوفــاء بمقابــل والمقايضــة إذا كــان المــوفي لــه أو أحــد المتقايضــين ملزمــًا بــدفع فــرق ، 
، وكذلك بيـع العقـار علـى الشـيوع بـالمزاد لعـدم  ( 4) البيع و كون مضمنونًا باالمتياز فيعتبر هذا الفرق في حكم ثمن

 . ( 8) إمكان قسمته إذا رسا المزاد على أجبني

 محل االمتياز :  -732
يقع االمتياز على العقار المبيع ، سوءا كان ملكية أو حا انتفاع ، وسواء كـان المبيـع مـاال مفـرزًا أو حصـة 

                                                 

   2هامش  412ق  2(  شييق شحات   4) 
 ز923(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  3) 
   931ق  244سليران مرقس  قرة  – 923عبد اليتاح عبد الباق   قرة  – 113(   رامنوالن  قرة  2) 
   110 رامنوالن  قرة  – 444ق  440رقو  1جمروعة عرر  4611ماري سنة  49(  نقض مد   1) 
   164 قرة  حمرد كامر مرس  390(  دي هلتس يف البي   قرة  8) 
   42 قرة  – 43دي هلتس  قرة  – 918(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  9) 
   861بيدان و واران  قرة  – 344ق  440رقو  1جمروعة عرر  4611ماري سنة  49(  نقض مد   1) 
  وقــد قضــ  أبال امتيــاز للرتقــايض عال  يرــا يعتــب ربيعــاً ل  ن االمتيــاز حــق اســتثنا   ال  939(  ب نيــور وريبــري وبيةيــ   قــرة  4) 

 (   33ايفاماة  4614 هاير سنة  32يقاي علي  ) است ناف مصر 
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. و شـــــمل االمتيـــــاز الملحقـــــات ، كالعقـــــارات  ( 1) وســـــواء كـــــان بنـــــاء أو أرضـــــًا فضـــــاء أو أرضـــــًا زراعيـــــةشـــــائعة ، 
 .  ( 2) بالتخصيص والمنشآت والتحسينات والثمار من وقت تسجيل نزع الملكية

 و رد االمتياز على كل العقار ، ولو كان أكثر من الثمن .

قبة ، فبائع حا االنتفاع ال يكون له امتياز إال على هذا الحـا وإذا باع المنتفع حا االنتفاع وباع المالك الر 
ولو آلت الرقبـة إلـى مشـتري حـا االنتفـاع . أمـا بـائع الرقبـة فيـرد امتيـازه علـى الملكيـة كاملـة ، لـو آل حـا االنتفـاع 

 . ( 9) إلى الرقبة

 مرتبة االمتياز :  -733
 و جب قيد االمتياز ، ولو كان عقد البيع مسجال .

 ن مرتبة االمتياز تار خ قيد .و عي

وإذا بيع العقار مـرات متواليـة وبقـي لكـل مـن البـائعين جـزء مـن الـثمن ، فـإن البـائع اهنول يتقـدم عمـن يتلـو ، 
 . ( 1) بشرط أن يكون قد ش ر امتيازه قبل م

 امتياز المهندسين والمقاولين -2

 مدني على ما يأتي : 0048نص قانوني : تنص المادة  -734
المبالغ المستحقة للمقاولين والم ندسين المعمار ين الذي ع د إلي م في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو  -1"

فــي إعــادة تشــييدها أو فــي ترميم ــا أو صــيانت ا ، يكــون ل ــا امتيــاز علــى هــذه المنشــآت ، ولكــن بقــد مــا يكــون زائــدًا 
 بسبب هذه اهنعمال في قيمة العقار وقت بيعه" .

                                                 

   113(   رامنوالن  قرة  4) 
   426ق  3م  4460مايو سنة  4(  است ناف  تلو  3) 
   929(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  2) 
   911(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  1) 
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 . ( 1) يد هذا االمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد"و جب أن يق -2"

 وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي : $1002

"الحـــا الممتــــاز : المبـــالغ المســــتحقة للمقـــاولين والم ندســــين المعمـــار ين لتشــــييد أبنيـــة أو منشــــآت أخــــرى أو 
لتقنـــين الحـــالي ) الســـابا ( مصـــروفات البنـــاء . و تالفـــى بـــذلك نقصـــًا ترميم ـــا أو صـــيانت ا فيز ـــد المشـــروع علـــى ا

 معروفا في التقين الحالي "السابا",

محــل االمتيــاز : مــا زاد فــي قيمــة العقــار بســبب هــذه اهنعمــال وبقــي قائمــا إلــى وقــت بيــع العقــار . بخــالف 
زاد فيــه بســبب هــذه المصــروفات ، مصــروفات الصــيانة فــي المنقــول ، فاالمتيــاز يقــع علــى كــل المنقــول ال علــى مــا 

 وقد تقدم ذكر ذلك .
                                                 

مــن اك ــروع الترهيــدي   وعدلتــ  نينــة اكرا عــة تعــدي  ليعيــا فيييــا  صــار  4860: ورد هــذا الــنص يف اكــادة  اتريــخ الــنص(   4) 
يف اك روع النها     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو  4383ا رقو م ابقا كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل مث وا قا علي  وح

 (   236 – 231ق  1) جمروعة ا عرار التحضريية  4414ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4321
مـن : اكبالك اكستحقة يف مقابلة ما  رف لصيانة ال    تةون مقدمة علـا مجيـ  مـا عـداها  136/  902م  التقن  اكد  السابق

 الديون ل ويةون الرتتيب ب  تلك اكصاريف يف اكنقوالت بعةس ترتيب الصريف عليها  
 : التقنينات اكدنية العربية ا  رى

اكبالك اكستحقة للرقاول  واكهندس  اكعراري  الذين عهد عليهو يف ت ييد أبنية أو من آت أ رى  -4:  4431م التقن  السوري 
ت ييدها أو يف ترميرها أو يف  يانتها يةون هلا امتياز علا هذه اكن آت ل ولةن ما يةون زا دا بسبب هذه ا عرار يف قيرة أو يف ععادة 

 و ب أن يقيد هذا االمتياز ل وتةون رتبت  من وقا القيد   -3العقار وقا بيع    
كعراري  الـذين عهـد علـيهو يف ت ـييد أبنيـة أو من ـآت أ ـرى اكبالك اكستحقة للرقاول  واكهندس  ا -4:  4484م التقن  اللييب 

 أو يف ععادة ت ييدها أو يف ترميرها أو يف  يانتها يةون هلا امتياز علا هذه اكن آت ل ولةن ما يةون زا دا بسبب هذه ا عرار يف قيرة
 لقيد  و ب أن يقيد هذا االمتياز ل وتةون رتبت  من وقا ا -3العقار وقا التصرف  ي    

اكبالك اكستحقة للرقاول  واكهندس  اكعراري  الذين عهد عليهو يف ت ييد أبنية أو من آت أ رى  -4:  4216م  التقن  العراق 
أو يف ععادة ت ييدها أو يف ترميرها أو يف  يانتها هلا حق امتيـاز علـا هـذه اكن ـآت ل بقـدر مـا يةـون زا ـدا بسـبب هـذه ا عرـار يف قيرـة 

و ب وحرير سند رمس  اب عرار اليت ما واكبالك اكستحقة يف مقابلها ل وتسجير االمتياز يف دا رة ال ابو بنا  علا  -3قار وقا بيع    الع
و يرـا يتعلـق  ـذه اكن ـآت يتقـدم  ـاحب هـذا االمتيـاز علـا حـق اكـرهتن  -2هذا السند   وتةون مرتبة هذا االمتياز من وقا التسجير   

 ليت قاما عليها هذه ا عرار عذا مشلها الرهن ل سوا  كان هذا الرهن امينا أو حيازًي  ل را ا
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 . ( 1) مرتبة االمتياز : يجب قيد االمتياز ، وتتحدد المرتبة من وقت القيد"

 الحق الممتاز :  -735
يشمل الحا الممتاز مصروفات البناء وإعادة البناء ، كما يشمل مصروفات الترميم والصيانة ، فـي حـين أن 

 يشمل مصروفات الترميم والصيانة دون مصروفات البناء وإعادة البناء .التقنين السابا كمان 

 والنص مقصور على المقاولين والم ندسين المعمار ين .

فال يستفيد منه مستأجر العقار أو حائزه أو الفضولي إذا قام أي من م بالبناء أو بالترميم أو بالصيانة . كمـا 
م ندســـًا معمار ـــًا أو مقـــاوال ، ولكـــن العامـــل لـــه امتيـــاز عـــام هـــو امتيـــاز  ال يســتفيد منـــه العامـــل اهنجيـــر إذا لـــم يكـــن

اإلجراء . وال يثبت االمتياز للمقاول أو الم ندس المعمـاري الـذي يقـوم مـن تلقـاء نفسـه بأعمـال البنـاء أو التـرميم أو 
ولكـن يصـح أن الصيانة ، بل يجب أن يع د إليه صاحب العمل بذلك . وصاحب العمل يكـون عـادة هـو المالـك ، 

 يكون مستأجرًا ، أو صاحب حا انتفاع ، أو دائنًا مرت نًا رهن حيازة ، أو واضع اليد .

واالمتيــاز مقصــور علــى المبــالغ المســتحقة للبنــاء ، أو إعــادة البنــاء ، أو التــرميم ، أو الصــيانة . و ــرد ذلــك 
تشـييد . وال ينحصـر فـي أصـل المبـالغ ، بـل على اهنبنية ، والطرق ، واآلبار ، والقناطر ، وغير ذلـك مـن أعمـال ال

 . ( 2) يمتد أيضًا إلى الفوائد المستحقة عن هذه المبالغ

ولكن االمتياز ال يضـمن إال التشـييد ومـا يلحـا بـه كـالترميمي والصـيانة ، ف ـو ال يضـمن إصـالح اهنراضـي 
 . ( 9) الزراعية والمراوي والمصارف وتجفيف البرك

 محل االمتياز :  -336
و ـرد االمتيـاز ال علـى المــال كلـه كمـا فــي تـرميم المنقـول ، بـل علــى مـا زاد فـي قيمــة العقـار بسـبب اهنعمــال 

                                                 

   236ق  – 234ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  4) 
   463 قرة  2(  شييق شحات   3) 
 444حمرد عل  عمـام  قـرة  – 463 قرة  2شييق شحات   – 990ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 900(  بيدان و واران  قرة  2) 
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 . ( 1) وبقي قائمًا إلى وقت البيع
 و قدر القاضي مقدار الز ادة التي يباشر علي ا االمتياز وقت اليعن وله أن يستعين في ذلك بخبراء .

قــار يقابــل مــا هــو بــاق وقــت بيعــه مــن قيمــة الز ــادة التــي حصــلت و قتصــر االمتيــاز علــى جــزء مــن ثمــن الع
 بسبب اهنعمال .

ومتى عين قدر الز ادة على هذا الوجه ، ف ذه الز ادة تضـمن كـل جـزء مـن اسـتحقاق الم نـدس أو المقـاول ، 
 وكذلك كل استحقاق الم ندس أو المقاول مضمون بكل جزء من هذه الز ادة .

 شهر االمتياز :  -737
هذا االمتياز و كون القيد بموجب قائمة كقائمة الرهن أو االختصاص ، يبين في ا مقـدار الـدين الممتـاز  وقيد

 ، و رفا ب ا ما يؤديه من مستندات كعقد محاسبة أو إقرار من المدين أو حكم قضائي .

 و جب أن تكون هذه المستندات مصدقا في ا على توقيع المدين .

 مرتبة االمتياز : -738
 ا أجرى القيد ، كانت مرتبة االمتياز من وقت إجرائه .وإذ 

 وإذا تزاحم االمتياز مع أي حا عيني آخر على العقار ، قدم اهنسبا من ما في تار خ ش ره .

مدني تقضي بأن امتداد الرهن  1096وإذا نشأ االمتياز بسبب أعمال أجر ت في عقار مرهون ، فإن المادة 
من تحسينات وإنشاءات تعود بمنفعة على المالك مقيـد بعـدم اإلخـالل بامتيـاز المبـالغ إلى ما يلحا العقار المرهون 

 المستحقة للم ندسين والمقاولين .

 . ( 2) وعلى ذلك تكون اهنولو ة لالمتياز ، ولو أن الرهن أسبا في تار خ القيد

                                                 

   928ق  268سليران مرقس  قرة  – 166حمرد كامر مرس   قرة  – 991(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  4) 
   924ق  269سليران مرقس  قرة  – 142حمرد عل  عمام  قرة  – 913(  عبد اليتاح عبد الباق   قرة  3) 
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 امتياز المتقاسم في العقار -3

 يأتي : مدني على ما 0049نص قانوني : تنص المادة  -739
"للشركاء الذين اقتسموا عقارًا حا امتياز عليه ، تأمينًا لما تخوله القسـمة مـن حـا فـي رجـوع كـل مـن م علـى 

 ( 1) اآلخر ن ، بما في ذلك المطالبة بمعدل القسمة . و جب أن يش ر هذا االمتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد"
. 

 هذا النص ، ما يأتي : وقد جاء في مذكرة المشروع التم يدي ، في خصوص

 "الحا الممتاز : سبا بيانه في امتياز المتقاسم في المنقول .

 محل االمتياز : الحصة المفرزة التي وقعت في نصيب كل متقاسم ، كما في المنقول .

 . ( 2) مرتبة االمتياز : يجب قيد االمتياز ، وتتحدد المرتبة من وقت القيد"

                                                 

من اك روع الترهيدي   وعدلت  نينة اكرا عة تعدي  ليعيـاً فيييـاً حـىت  ـار  4864ة ورد هذا النص يف اكاد اتريخ النص :(   4) 
يف اك روع النها     ووا ـق عليـ  جملـس النـوا  وحـا رقـو  4982م ابقاً كا استقر علي  يف التقن  اكد  انيديد ل مث وا قا علي  وحا رقو 

 (   224ق  – 220ق  1رار التحضريية ) جمروعة ا ع 4416ل مث جملس ال يوق وحا رقو  4324
: لل ركا  الذين اقتسروا عقارا شا عاً بينهو حق امتيـاز علـا ذلـك علـا ذلـك العقـار امينـا  134/  903م :  التقن  اكد  السابق

ضـا  ل ـرط  ـاق   اقوقهو يف ر وع  بعضهو علا بعـض يف القسـرة ل ويثبـا هلـو هـذا االمتيـاز ابلتسـجير يف قلـو كتـا  ايفةرـة ب ـري اقت
 و ري مقتضا االمتياز علا حسب  الدر ة اليت ترتبا ل  ابلتسجير  

 التقنينات اكدنية العربية ا  رى :
 ال ش     التقن  السوري :

 : ال ش     التقني  اللييب
عذا اقتسو ال ركا  عقارا شا عا بينهو ل  حق كر منهو يف الر وع علا اآل ـرين بسـبب القسـرة ويف  -4:  4240م  التقن  العراق 

و ــب  -3اســتييا  مــا تقــرر  يهــا مــن معــدر يةــون مضــروت نــق امتيــاز علــا مجيــ  ااصــص اكيــرزة مــىت وقعــا يف  صــيب ابقــ  ال ــركا    
 وتةون مرتبت  من وقا التسجير  تسجير حق االمتياز هذا يف دا رة ال ابو ل 

   224ق  1(  جمروعة ا عرار التحضريية  3) 
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 الحق الممتاز :  -741
متياز حقوق كـل مـن المتقاسـمين فـي الرجـوع علـى اآلخـر ن بسـبب القسـمة ، و سـتوي فـي ذلـك أن يضمن اال

 تكون القسمة كلية أو جزئية ، ودية أو قضائية ، عينًا أو بطر ا التصفية .

 و شمل ذلك :

 . ( 1) معدل القسمة -1

 . ( 2) إمكان القسمة عيناً ثمن التصفية ، أي الثمن الذي يرسو به المزاد على أحد المتقاسمين لعدم  -2

 . ( 9) التعو ض الذي يستحقه أحد المتقاسمين لدى المتقاسمين اآلخر ن بموجب ضمان االستحقاق -9

 . ( 1) الفوائد عن أي مبلغ من المبالغ المتقدمة -1

 محل االمتياز : -740
 . ( 1) بدفع المعدلفيما يتعلا بمعدل القسمة ، على العقار الذي دفع في نسب المتقاسم الملزم  

 . ( 6) وفيما يتعلا بثمن التصفية ، على العقار الذي بيع بالمزاد إلى أحد المتقاسمين

و ما يتعلا بضمان االستحقاق ، على جميع العقارات التي حصلت قسمت ا بمقدار حصة المتقاسم  $1004
 اهنصلية في الشيوع .

 شهر االمتياز : -742
 و كان عقد القسمة مسجال .يجب قيد هذا االمتياز ، ول 

                                                 

   983ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 861(  بيدان و واران  قرة  4) 
   861(  بيدان و واران  قرة  3) 
   981(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  2) 
   139  وانعر ذلك يف قسر  اكنقور هنياً  قرة 861(  بيدان و واران  قرة  1) 
   4190 قرة  3 وسران  – 4488 قرة  3كوالن وكابيتان   – 981(  ب نيور وريبري وبيةي   قرة  8) 
   689ب نيور وريبري وبيةي   قرة  – 864(  بيدان و واران  قرة  9) 
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و كون القيد بموجـب قائمـة فيبـين في ـا مقـدار معـدل القسـمة أو ثمـن مقـدار معـدل القسـمة ا وثمـن التصـفية ، 
 و رفا ب ا عقد القسمة أو محضر مرسى المزاد .

 مرتبة االمتياز :  -743
 ومتى قيد االمتياز ، كانت مرتبته بحسب تار خ قيده .

 

 تعـــالتم بعون هللا 
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 أجزاء الوسيط وقد ظهرت كلها
  1112في مصادر االلتزام            الطبعة اهنولى سنة  –الجزء اهنول 

 1161الطبعة الثانية  سنة                                          
 1116في اإلثبات وآثار االلتزام .....    سنة  –الجزء الثاني 
 1118تزام وحوالته وانقضائه .. سنة في أوصاف االل –الجزء الثالث 
 1160في البيع والمقايضة  ... سنة  –الجزء الرابع 

فـي العقــود اهنخـرى الـواردة علـى الملكيــة ) ال بـة والشـركة والقـرض والــدخل الـدائم والصـلح ( ســنة  –الجـزء الخـامس 
1162 

 1169العار ة (  سنة ) مجلدان ( في العقود الواردة على المنفعة ) اإليجار و  –الجزء السادس 
 1169) مجلدان ( في العقود الواردة على المنفعة ) اإليجار والعار ة (   سنة  –الجزء السابع 
المجلد اهنول في العقود الواردة على العمل ) المقاولة والوكالـة والوديعـة والحراسـة (  –) مجلدان (  –الجزء السابع 

 1161التأمين والمقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة ( سنة المجلد الثاني في عقود الغرر ) عقد  –
 1164في حا الملكية ) مع شرح مفصل لألشياء واهنموال ( ... سنة  –الجزء الثامن 
الحقوق اهنصلية المتفرعة عن الملكية ) حا االنتفاع وحا االرتفـاق (  –في أسباب كسب الملكية  –الجزء التاسع 

 1168.... سنة 
فــي التأمينــات الشخصــية والعينيــة ) الكفالــة ، والــرهن الرســمي وحــا االختصــاص ورهــن الحيـــازة  –اشــر الجــزء الع

  1140وحقوق االمتياز ( ... سنة 
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 الوجيز
 ما ظهر

فــي نظر ــة االلتــزام بوجــه عــام ) يشــتمل علــى اهنجــزاء اهنول والثــاني والثالــث مــن الوســيط (  ســنة  –الجــزء اهنول 
1166  

 اإلعدادما هو تحت 
 في العقود المسماة  –الجزء الثاني 

 ) و شتمل على اهنجزاء الرابع والخامس والسادس والسابع من الوسيط ( 
 في الحقوق العينية والتأمينات ) و شتمل على اهنجزاء الثامن والتاسع والعاشر من الوسيط ( ...  –الجزء الثالث 
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 للمؤلف 
 ) أواًل ( كتب

  1121المعيار المرن والقاعدة الجامدة ) بالفرنسية ( سنة  –الواردة على حر ة العمل القيود التعاقدية  – 1
 1126الخالفة اإلسالمية وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية ) بالفرنسية ( سنة  – 2
 1190عقد اإليجار                               سنة  – 9
 1191سنة نظر ة العقد                                 – 1
 1198الموجز في النظر ة العامة لاللتزامات   سنة  – 1
 1198أصول القانون ) باالشتراك مع اهنستاذ أحمد حشمت أبو ستيت ( سنة  – 6
 1111التصرف القانوني والواقعة المادية ) دروس لقسم الدكتوراه ( سنة  – 4
 ( : مصادر الحا في الفقه اإلسالمي ) مقارنة بالفقه الغربي  – 8

 1111صيغة العقد في الفقه اإلسالمي سنة  –مقدمة  –الجزء اهنول 
 1111مجلس العقد وصحة التراضي ) الغلط والتدليس واإلكراه والغبن في الفقه اإلسالمي ( سنة  –الجزء الثاني 
 1116محل العقد في الفقه اإلسالمي سنة  –الجزء الثالث 
  1116نظر ة السبب ونظر ة البطالن في الفقه اإلسالمي سنة  –الجزء الرابع 

آثــار العقــد بالنســبة إلــى اهنشــخاص فــي الفقــه البولصــية واإلعســار والتع ــد عــن الغيــر واالشــتراط  –الجــزء الخــامس 
 1118لمصلحة الغير والنيابة في التعاقد في الفقه اإلسالمي ( سنة 

د بالنسبة إلى الموضوع في الفقه اإلسالمي ) تفسير العقد وتنفيذه وفسـخ العقـد للعـذر أو آثار العق –الجزء السادس 
 لحوادث طارئة والمسئولية العقدية والفسخ والدفع بعدم التنفيذ واإلقالة في الفقه اإلسالمي (

  1111سنة 
$1018  
 الوسيط في شرح القانون المدني ) عشرة أجزاء ( .  – 1

 أنظر آنفا (  –القانون المدني ) ظ ر منه الجزء اهنول  الوجيز في شرح – 10
 ) ثانيًا ( بحوث ومقاالت

 الشر عة اإلسالمية كمصدر للتشر ع المصري ) بحث بالفرنسية أدرج في مجموعة المبير ( . – 1
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 المعيار في القانون ) بحث بالفرنسية أدرج في مجموعة جني ( .  – 2
مقـــال بالفرنســـية نشـــر بمجلـــة القـــانون  –تراك مـــع اهنســـتاذ حلمـــي ب جـــت بـــدوي المســـئولية التقصـــير ة ) باالشـــ – 9

 ( . 1199واالقتصاد سنة 
المسـئولية التقصــير ة فـي الشــر عة اإلســالمية ) بحـث بالفرنســية قــدم إلـى مــؤتمر القــانون المقـارن بالهــاي ســنة  – 1

1194  . ) 
) مقال بالفرنسـية نشـر بمجلـة القـانون واالقتصـاد سـنة  الشر عة اإلسالمية أمام مؤتمر القانون المقارن بالهاي – 1

1194 . ) 
 ( . 1190االمتيازات اهنجنبية ) بحث نشر في سنة  – 6
تنقيح القانون المدني ) بحث نشر فـي الكتـاب الـذهبي للمحـاكم الوطنيـة ، وفـي مجلـة القـانون واالقتصـاد سـنة  – 4

1199) 
 ( . 1196المدني العراقي ) مقال نشر في مجلة القضاء ببغداد سنة من مجلة اهنحكام العدلية إلى القانون  – 8
 ( .  1196عقد البيع في مشروع القانون المدني العراقي ) نشر في بغداد سنة  – 1

 ( . 1196مقارنة المجلة بالقانون المدني ) بحوث ألقيت في كلية الحقوق ببغداد سنة  – 10
 ( . 1114حث نشر في سنة المفاوضات في المسألة المصر ة ) ب – 11
 ( . 1111االنحراف في استعمال السلطة التشر عية ) بحث نشر في مجلس الدولة سنة  – 12
  
 
 

   
 
 

 
 


